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סמומאמו פאושיספע וי באזונס זיגםאן פרעז.
 דך ;•;שי:ען װאט טורטעש, די אין

 ®*ר־ די דצען אײיאנד״ ״הארטס אױןי
 pc ה־ב;ית ד• קראילזטאבעיי, אורטײלטע

 דער pc 4געדגדעי נעױעזעגעם דעם
 ;ע^יסען האבען זײ װערבע דזשאיגט,

 ראטעװעז צו נדי שולד•; דך ערקלע־־רען
 די םון פאיפיהרער אײ;י;ע פיץ syc ,ד

האטיטע. •יקעט
 פריײ דיזע האט זיגכיאן ןךעזירענט

 יעצטען באזוכט ברידער בארױבטע חיים’
ריי רייסאנ,8 {  חא־ זיי און טען,1 דעם אי

 א םים װי דערפרעהט וױרחלץ־ זיך צז
זײערען. םאטער

 גע- כרידער דיזע האט זיגמאן ירעז.
 ױניאן דער םון גרוס לעבעדמען » בראכם

*p ײ םיט משירעו א אין חאס  דער־ ז
 צו טרײעס ױניאז די אזױ וױ צעחלט

 קאאוקמאכער. פארשיקטע אי* באפרײעז
 צו אפעלירם זיה פארשטעהט האבען, זײ

 וואס אאעס טאז צו זעהן זאל ער אז איהם,
 פון באפרײען צו גיכער זײ אח סעגייך איז

 גע• נעװעזענע די װעאכער אין תםיסה,
ײ האט זינדעל  דעם דורך םארשיקט, ז

 ערקאעהרען געדזײסעז זײ האבען די װאס
איהם דורך האבעז זײ שולדיג. זיך

 עװעס־י זײערע צו גרום א איבערגענעבעז
ןן. דער אין כיידער און טער  זייער ױני

ײ מאבען איז, װאונש אייגציגער  געזאנט, ז
ן צו ״  םרײ דער אױןי גיכער װאס ז

 אױפבױ־ וױדער חןר פאר ארבײטען און
ױגיאז. דער pc אוגג

 נײטען קאאוקםאכער, פארשיקםע די
 םאבאוױטץ יארענסקי, #קאח? סעם לע;ץ,

 ■רעז. דערצעהאט אויך האבען אגדערע און
ױ ?יגטאן  חברה קאםוניסטישע די אזױ ו
ײ חאבעז  כדי טערצוסױםען1או געזוכט ז

? זיי איו  אונטערגע״ דעם איילײמענען ז
ײ קעגעז צו כת סטײטמענט מריכענעם  װ

 און פארםיהרעז קילאוקטאכער די דער
 מיט נאםעז. זײער איז געיד קיײבעז

ײ האבעז ^פאט םיט און עקעי  צוריק־ ז
 סון אנבאט כאבאר דעם אט געװאדסעז

ײ האבען װעאכצ םאררעטער דיזע אט  ז
םאר^זיקט. ■ריזאז אין

 מיר און ילײט ױגיאן זײגעז *סיר
 און אינםערנע^אנאיל דער מיט עטעהען

̂ע אםאל נאך װארעגען סיר  ארבײטער אי
 נײעם דעם םאר געילר קײז געבען צו ניט

 זײער איז דאס ^װינדעיל׳/ קאםוניסטי^ען
 אין קליקע געװעזענער דער צו ענטפער

אז. דער יװי

 לןןזען צו ניט ״ליכעדאלעױ זינםאןװאדענפ פדעז.
שװינדעל ®מוױססישעו פון פאדפיחדען זיך

 גע־ ב#נק אינטערנעשאנאל
bm דאלאד מיליאן חאלגען א־ 

אטען.מאג וױיצ אין
)1 זײט ןןן (אלוס

יארין. גױ גרײטער
 יער־ יראמינענטסטע די םון אײנער

 האבען װעלכע גרופע, דיזער םון זאנען
 די אץ דינםט זײער געאײסטעט םדײ אזוי

 םא־ םר. איז באגס, דער םון אינטערעסעז
 בא־ גוט זעהר איז װע^כער םיללין, אאמאז
 םיא־ כיר. תרײזען. םיגאנציעילע אין חאנט

 געװעז יאהר אנדערהאיכען איבער איז לין
 יר־ אינטערנעמאנאל דער מים 4םארבונדע
 איהרע.דירעה־ פון אײנצר אילס ניאךבאנק

 אװ באארד םון סיטינג » אױױ און טארען,
 םעברואר, אין איג^אלטען דירעסטארס,

 געװארען ערװעהאט אײנשטיםיג ער איז
 ער האט איצט און באארי םון ם״ןערסאז

 קאנםראא דירעסטעז דעם איבערגענומען
 די דירעקטירט ער אוץ באנק דעד איבער

 נאר באנס, דער םון :אר ניט טעטיגקײט
 םאו־אײ-טערעסירט אקטיװ אױך איז ער
 ארגאני־ ■ראגרעסױוע וױכםיגע םיאע אין

 באארד םון כייםגאיד א איז ער זאציעס.
 א און סקויל רע:ד םון דירעקםארם אװ

םוץ באארד נעיטאנאיל רער pc מיטגאיד
־וטה׳/,פײאניר

a יײ■ P• (אלוס
 א«מה*ל• קאםוניסםעז, אויסגעעיראכענע

טינדנג. א מעז
 מע־ :ױניאנס םח םאחשטעהער װעז

 עד־ און • כעקערםאן האכמאן, נעדז״שער
 פע־ אםעריהעז דער םון סעקרײדי ווארד

 גע״ זיך האבעז — ^ײכאר אװ דערײ׳טאן
 װארם א נעהםע צו םיטינג צום ווענדעט

 הא״ םיםואציע, גאנצמ די ערקלעהרען אח
ס באדארםט ״ליבעראלען״ די כען ש ר  ע

 ?זסונ־ »גמװ־ האלסעז דו צוועק חנט פאל
jn דיס־ צו כדי םיסינג, םיקרעם א צײם 

 גע־ ליבעראיל זײן ?yp םען אויכ קוםירזגז,
ײ און נוג צולאזעז. םיטיננ צום ז

ײ ?ײנעז ענד^יך ^יבעראל״ נעװען ז
ײ נענוג  די האט דאס און צוצואאזען. ז

 געלעגענ־ א געגעבעז ױניאן־םאחמטעהער
 סיטדאציע נאנצע די ערקאעחרעז צו חײם

ײ, געווארענט און ײ אז ז  ניט זיך זאלען ז
ש  אנגעלעגמנהײ־ :אינעריציכע זײ אין \9מי
 ױניאן די װײיל ױניאן, דער םיז םעז

 PD בעסער אינכעחגםירס איז זעלבסט
 םאױשיקטען יעחנז באםרײען צו אלעםעז

קראוקמאכער.
 ױגיאן־םאר־ די װאס צײט, דער אין

 אײ״ זיר חאבעז גערעדט, האכען מטעסער
 זעהר אױםגעםיהרם קאםיםע דער םון ניגע

י :*״*יבעראר  איע רעדנער די לןאבען ױ
 םײנד־ ציני^ע, םיט אמםערבראכען סא<
כאםערקומעז. ^יכע

זײגעז, איבעראאען נײסראאע די ווער
 םון נעםעז איסט דער םון זעהן םעז קאן
 םארזיצענ־ דער װאס עקזעסוםױת, דער
 םײ דער אײדער פאתעמטעלם, האם דער
 *נײטראאע״ די געעםענט. זיר האמ טינג

 באעק, עאען :םאאנט װי זײנען אינעראאעז
ר םון •ובאיסיטײאנעגט םריהערדיגע ע  ר

 קאמיטע עידשאז דזמאינט קאםוניסטימער
 דער םאר אעקםאר נירינג, םקאט ,1925 אין

 א דאן, ראבערט פארטײ, ?ןאםוניסטימער
ג־ א םײקעיסאז, ־ ?אארינא קאםוניסם,  יי

 סע־ קרײטאז, א. און סיםפאטײזער מע
איניןער♦ באקאנכער ווון סרעםאר
 האט זינסאן ירעזידענט פון נאםעז אין

 זײנעם םארגעאעזעז האכםאן םענעדזשער
 אוםפאר־ די זועאכעז אין םםײטםענם, א

 נים געװארענס ווערם קאםיםע טײאײןזע
ך סי׳פען צו  עגיגים אינארליכע די אין וי

ץר פון  העאםען נים און אינםעתעשאנאל ך
איחר. צוצומםמחנן

 סא־ דער ווארענם וינםאז •חנזידענם
 ניט איז געמיכםע נאנצע די אז םיטע,
ױנ־ קאסוניסם^פער ניתד- א װי םעהר,  מו

 הילוי דער דורך געלם ^יגען צז דעא,
 דעם אוי^ איבצראלעז אסעריקאגער םיז

ח ודפבון קלאמסאמנר. פאדמימטע די •
תר אין .  אגטד אױך איו עמןלעחתגג ו

ױ נעוואחח, וױזען  סא־ פארמימגע אזױ ו
סמ״ינ תי  זימען גאדילאס נאנגסמיד^ ם
אחמ אחוסםירט אד מאאגעז אאר ניוו עי  י
ן םיםגמדוד ס או אווןל  4אונ״ גצווארען ון

ז םינד י #ו ײ ב מ, ױ ז ױב ז י יי מ י מז מ לי  ״
w « e m פ מ ן ו ײ נ • ז י מי  ימגס אק,די ג

n w 4 * V r7 W m .r > n• וזאג׳מ וחנס w
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 םון ?אסף ביםערעז א pc •ראבע א נאר
 ױ־ די נענעז יארםײ קאמוניסטימער א

ניאנס.״
 האט — איבעראלען די אױך ״זאלעז
ײ אויב — אױסגעי&ריעז בעקערטאן  װי־ ז

 קאמוניסטי״טע די םאר נעאט זאםלעז אען
ײ זאלען מאעגער,  געאט זאםאעז אויך ז

 די ארויסצונעהםעז און ארויסצוהערםען
 הא־ די םון קאסוניסטעז די pם קרבנות

״ !ספיםעאער
 לעד נענען פראמעסט יטטארסען א

 איבע־ םוז קאםיםמ דער םון ארײנםישוגג
 דער םוץ ענינים אינעראיכע די איז ראאען
סעסרײדי: ןנדווארד געטאכם תאם װניאז

געזאנט, ער חאט םעדערײמאז, ״די
 דער pc ױניאנס־ די אױסרײניגען וועם

 ציני^ע די און •ארטײ, קאאוניסטי^ער
 די םון םאחטטעהער די צו כאנעהסונג

ײ וואס ױניאנס,  אויף נעמאכט האבעז ז
 ?יבע־ קײן ניט זיכער איז םיםיננ, דיזעז

״ראאע.
 ארעס־ זײנען םאריער־ױניאן דער ״אין

 גאריאאם, קאמוניםטישע געװארעז טידט
 נע־ טערדערליר און באוםיג האבען וועאכע

 רעדז^יםסרירטע צמזניטעז און שאאנעז
 ארעסטירט איז הײגט עדעט םאריערס.
 אונטערוועאם־מענש, tv אײגער״ געװארעז

 ם׳האט און אסתאר״, ״איטא גאםען מיט׳ן
 יטארםען א קע^ענע איז איהם בײ געםינעז
מעסער.

 מעלד האט קאםיםע, די ?אא *אארייט,
ײ רײדי ײ זאאען אויםגעםאדערם, ז  אױך ז
 הא־ די זאא םארטיידיגען. נערזאז דעם

 אונטער־ דער םיט בונד א שאיסעז םיםע
 וױ־ אויד קאםיטע די זאא אבער װעאט.

 אװ םעךערײמאן אסעריסעז די אז סעז,
 באקעמפען קאםמןע די אט װעט אײבאר
 געדנ־ קאסוניסטײשעז דעם םיט צונאײך

דעא."

. !אױפמעדקזאם
 יא־ עםאגועל פון ארבײטער די
 םט., טע27 וועסט 12 שאפ, בעל׳ם
 די־ קומען צו אױפנעפאדערט ױינען

 אינ־ אין כײטאנ, 12 םרײטאנ, זען
 םע16 װעסט 3 אפים, טערגעשאנעל

 פערלםו־ םעם בר. זעהן און סטריט,
 און אםעריקען פון מענעדזשער טער,

דעפארטםענט. אינדעפענדענמ
וױכטיג. זעהר

ט:ומסינןײס מיאל
)I «ײ■ 111 («לוס

 גענעראא א םאר ערװארטוגגען די איב
 איצט טרײד״ גודס זוהײט אין סטרײק

 געװינען צו געאונגעז איז ױניאן דער ווען
 אױס- ונאד ארבײטם שטונדיגע 42 א

 ווע־ פראגע די אי? טםרײק א סײדענדיג
 ײידער <עיד אײנםריםס חעכערע די גען

 באמיאסען אי? עס איז ארויםגעסומען
 נמן18 אנהויבענדי^מיט׳ן אז ;עװארען,

 אאע םאר געאד אײנטריטפ די זאא אפריא
 ארבײטעז אן הוסמ װאס מעםבערם גײע
ײן ױניאן׳מעפער אין  36 כױט דאאאר •10 ז

 און ױניאז םעםבערספון־דאר איןנ סענט.
 גע- אײםסעמןזאם װערעו טיטערלײדי^ די

ײ- עס אױג זבאמאוט דיזען אױף םאכט  ז
 ארבײ• נײע םאראנען ♦שעפער די אין נען

ײ קענצז טער w 13 בעםאר ז nאפריא טען 
 דעם אױף עגיאן דעד איז אנ׳שאיסעז זיך

ײז איםען ר  סענט. 25 פדס דאיאר pc 5 י
פון1אנפאננענדי  װע־ אפריא טעז18 דעם \

 אײגטךיטס נײע די צ^האעז םוזען אאע אען
סענם. 35 סים דאיאר 10 םון נעיד

מיטינג. םעםבער וױנבױגער א
װיכטי־ א צו איצט גרײט ױניאז די

ײ פיטינג כיעטבער גען  װע־ עס װעיכעז ב
 זעהר אײניגע װערעז אויפנענומען אען

 און אעבעז דעם װענעז פראגען װיכטיגע
 װעיכע ארגאניזאציע, דער שון טעטיגיזײט

 סיטנאיד יעדען אינםערעסייעז אויך װעט
 אין װעט מיטינג דיזער ױניאן. דער פון

 ארבײםער די צו װערען אנאנסירט קורצען
 און ם״פעראײדיס די דורך ?&ע#ער די אץ

פרעסע. דער דורך אױך
 באקאגט קורצען אין אױך װעט עס

 װעא- אזיף בא״טאוס דעם וועיען נעטאכט
 דעם םײעיען וועט ױניאז די מטײגער כעז

 דעם םוב, ױם ארבײטער אײגצעינעם
םאי. ער^טען

ע נ ע פ ר א װ ע ג ם י רו ־ א טי ס ני מו א  ק
ע ר ש ע ר ה ט, פי ג די ל שו א ײ אז ב  ז

ען ב א ען ה כ ע נ ע ג ם ױ ר ק־ א ײ פ ע  ג
ע א ט לל א 8 ת ר.ג 9 א ל ^ י

)1 זי<■ *ין (*לום
 ה«ט מעז ביכלעד. געזעצליכע די נומען

נעסלאנען. און אםאקירם איינינע
הי־ די אונץלעגט האט ריבטער דער

ז ריננ חן דינםםאג. נעקסםען ני  צדרים ב״
 רארםען אדוואקאםען זיי«־ע דורך וועלען

 אין סענות, זייערע ׳פריפסליך *רפםעלען
im אנט׳פיידמנ. אן *רױסנעבען ער וחןם 

 בא־ אוז סענות די אויםחערענדינ .
 *סאסירען און ׳טלאנעז no מולדיגתנען

 הא־ זיז װאם חןרפסר נױםויידער ײגיסז
 1אי דױס |p?nm *ו סנסואגט זיד בען
r דער o r t V P געוועזענער חןר פון 

ײ ביי *רויםזװמסען סון .דדססמם״  ז
D ביכמד m דער ( ח׳ מ ד  עריזלזןרט, ד

D אױג »ז ip >»מן זיר ז ױי סו רוי  «ו •
o דין m  im  / idm ־ייססריסט דער 

תי סוי • *p o o r ס מ i»m קיי  no אויר 
n rsm  D m  n . l v  o n p n ר נע׳פלאנמ  י

מר, ?ימאן ^די ^אױב ליינ^ מג ם אױ
M k k k k k A k ftA A iM lA M k k A לאנד. p® װזנמן ארױקגעעיקס דארפען

m* ־ rnw ייעען ג*י»*דיג«ר דל 
ר סױ «נס*נע^ אױסי עו סר רײ סי מרי •

IDJjn w  ritPH? M  T n
ת אױך ן ד״ אזיסנאעוואראגע 9ו סי • 

m וױטיז r m i  16 no קיסיסטאכער
o m  m  o  t n » w י י  «זד ז

מן מ װ סי חי * n f t t t ױניסן

 גױ אין עװענױ, פיפט אויף לאנד שטי־ק
 איז עס ביליג. :יט גאר איז םיטי, יארק <י«

 שםארק האט םען און װערםהפול זעהר א:ער
 פערםאנם װאם םאן, דער בעזיצען. צו עם חדק

.עם . מזל. באטת האט .
€

 קויפט װעלכער פאן, דער אויך איז טזלדיג און
. נױוראד כױם םחיה זיך איז און .  ער װייל .

 ברענגט װאס םיגארעט, » האם ער אז װײםט,
 בע* און פערגעניגען אויסערגעװעהנליך איהם

 פץ רעזולטאם א איז םעם םױראדם םרידיגונג.
 םאבאק-םאר- סײנםםע די פון אויםװאהל דעם
 .קלעהרען שוש א אהן גור. װאקסען װאם םעז,

פרײז. װענען אפילו

k k M  a m M k o k f t i k A Aארניינתר fH  p i
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r a s  r m  s i wג2 ,־ ד ־ ׳ «
טעטיגס נײן ®ו *ונמידופ

 #טען8 דעם אפריא פרײטאנ, יעצטעז ,
 דז^ןינט איגסטאאירטע :ײע די לאט

 רענואאר עריטטע איהר נעתאט באאיד
 אוידי• אינטערנעיצאנאא דער אין דצוננ

 דער םין מאשינעיי נאנצע די טארױם.
 טיטינג דעם אױןי איז באארד דז״טאינט

 אר״נ• ״שויז איז און געװארעז ארגאניזירט
ט81*י עס און ארבײט, אין נעטאן צ  יי

טעטיגסײט. און אעבעז בייט
 טאג־ארדונגנ םונ״ם זאף עײזד דער

ר געװען איז ע ף ד ט א ץ ק ע ג ע  ג
די אט ז, ע ט ס ע נ ב ע ק ס י ד

 די ׳צו אומנאיס נרײגנען :עסטען סקעכ
 דרעס און חיאוק טױזעגטער צעהנדייגעד

v עס מאכער. n קײן ניט סעחר ^ױן 
 קאטןי •אאיטי^ען א םון איצט םראנע
 סאמדניסטימער געװעזענער דער גענעז

 קאיקע נעוועזענע די קאיקע. העריפענדער
 דעד אין עס איז איצט און כאזיגט איז

איעו. זייטיגע א װי סעיזר דט ױניאז
 אזוימערױ ♦שמיער, םארכאיבעגע די
 אזוײגערוםע• און אוטיאז־טײאײפע פענע

 *פאיסען און סאג דעדען קוטען אינקע, נע
ױייג זיך אינטערנע־ דער אין אן םרײו

 פראטעסםירן טאכער קלאוק באסטאנער
מעשים שענדידכע קאמוױפטישע געגען

טינג ערפאלגרייכער  דעם באיקאטירען הייסען קאםוניםטען — באםםאן. אין םי
ל ס־טיננ ײי  א — װאנזעםי. און םאקא צוליב נעװארען נערופען איז ער ו
ױ שע־ג־ה  פריװאםעד א אין קינדער דיערע שיקען אנטאניני אדן ױנםאן ו

- ליגענס. אנדערע פאר׳ספרײםען - - •1ש־ו־ טיננ -  פרא־ א אן נעמם םי
עםי און םאקא געגעז רעזאלוציע טעטם אורםײל װאנז

 אפ־ איז אפרייל טען12 דעם ׳־•:סטא:,
 טעס־ אינעמײנעד אן :עװאיען :עליאי״טעז

 און קיאוח באסטאנער די פין טיטיננ ,בעי
 מי־ דעם אויף רעדנער די דרעסמאכעי.

 זינםאן, פרעז. ברודער נעװען :ען,יז טיננ
 »רע- וױיס אנטאני:י און אכידור ברודער

 אינטערנעשאגאי. דער םיץ דדענטען
 טיטינג דיזען אױף האט זינביאן ברודער

 און אװאציע יטטורטדיגע א :עהראנען
 ז״נען אנטאגיני און אמדור ברודער אױך

געװארעז. אדירט4י5א שטורטי״ט
 קאמױ די דאס איז אינטעיעסאנט

 ארוטנזגיא־ נאכאנאנד טענ זײנען ניסטעז
 נע־ האבען און מײז פאר׳ספ׳טע װי פעז

 אז אדװערטײזט, איז געשריען ייאיעפט,
 םאר״ באיסאטירעז, כױטינג דעם ז̂א םען

 האבען מיטינג, דער װאס דעיפאר ̂ װאס
 נעשריעז, ^רעװאיוציאנערען״ די אט

 װאגזעםי. אוז סאקא צוייב נעיוםעז דוערט
רעװאיוציאנערען די זי־ינעז דאס אט

םארצײכנים אינהאלט
.14 נוםער ״גערעבטיגקײט״,

f 11 םינג’2 .2 זייט it«>(*#• ,1»י נון»יד 
שאהנפעאד. כי.

 אײדזשעגםס, ביזנעס םיפ שמועם א .3 זײט
רעפארטער. סמזסי א ®יז

 ראנדזגמעז,8 ױניאן כרײד אידי^ע .4 ?ײט
דעםבימצער. פ• פיז

 גזד תאוש; *ון (עסקיז), ללעגד .r« זייט
‘באגקען. ארבײ«ער װעגען שפיענען

 עדיטאריעלס. .0 דיט
 איםײ״ *ו ,״אםעריק^עיזס״ «ון .7 זײט

ן גי־אנמנפום״, געדינ*. א אאנג; ח. ױ
ראדוצקי. א. ®יז

ן נ«םח און סטרוקםור די .8 זײט ו  V ו
ןן, יסםד הורעסחי; פ. •ון ײני  רעד̂ז

 מ. «יז (פעליעמאזא •ארנמער » רײט
צינקיז״

ן קוןם;•, און לעבען אוגזער «יז .0 ײט1 ו  ו
העאיז. ם•

אלוסען,צײעם. .11—10 ?ײם
אדװ^מײזטעגטס. אלוסען, צײע^ .12 !ייט

ען וועאכע  און אמעדייוא איבעייזערען וױי
 און קיאוק די מיט וציע4דעװאי א מאכען

 יעענס איע די טראץ אבער דרעסטאבער.
 איז מיטיננ דער ײאס דעם טראץ און

ט איז װאס האי פארי אין געװען  וױי
 און קיאוק די װאו געגענד דעם פיז אװעק

 דער דאך איז זיך נעפינעז דרעסטאכער
עיפאיג. אן נעװען מיטיננ

 א םאר װאס כײט איז אינטערעסאנט
 זיך באגוצען טשיםס געײעזעגע די באאפס

 םידד איצטיגע די דיטקרעדיטירעז צו כדי
 טעכד מאסען די pc אױגען די אין רער

בעדס.
 ״חכם דער געװען אביצא, ׳איז אט
 הייטי «איאץ היפאקריטישער און הגדור-

 גע־ ער חאט באסםאן אין סיטיגג א אויוי
 ניטען א םאר עױום בײם אױסנעטען װאיט

 מעשה א דערצעהא^ עד האט רעדנער,
 ״שטײן זײנעז אנטאניני p* זינסאו דאם

ײ אז סיםן, א רײך״ חינדער דיערע גיבען ז
)12 זײם *ון («לום

 כא״ צום חומעז ארב״טער די שאנאא.
 האכמאנ׳ס ברודער יױםעט װאוסטז״ז,

 דזשאינט רעצטען דעם צו רעוארט
ײ מיטיננ. כאארד  די אז דערזעוזען ״ז

 ךײ םאר קאנעז םאדםיהרעד נעװעזענע
ײ האבען און טאן ניט גאר  ;עביאשט ז
צײט״״ גאגצע די

 אראנזשירט האט האכטאן נרודער
 כיזנעס־אײ- מיט סטעוי גאנצעז דעם

 אונ- גרינדייכע א טאכען צו דזשענטס
 גינדיױ או] ױגיאן איע אין טערזוכוננ

 אוגטערזוכוגג דאזיגצ די יטעיעד. גיאן
 אוכד םארשידענע די נעגױ װײזען װעט

מ אונטער שסענדען ל ת  ארבייטמר n ו
 איב- און אורזאכען אאע און ארבײטען

 אונד אאע די אדום ריננלען װאס אען
 װאס אדבײט נויםיגע די און שטענדען
 שאפ כאשטיטטען יעדען צו זיך םאדערט

דיסטריקט. יעדען םון
 קאמיטעס װאיוגטירעגדע הונדערםע

 אא־ די םון געײארעז ארגאניזירט זײנען
 ארגאניזא־ נױטיגע די טאז צו קאיען
 פארשפרײטעץ צו און ארבײט ציאנס

 יע־ אין אױםקלערונג און פראואנאגרא
 און קיאוק־ ארב״טער װאו וױנקעיע, דען

 זיך קוטען איז זיך ;עפינען םאכעױ דרעס
צוזאסען.

 דער איבער אױםזיכט די האבען צו
 אננע־ איז ארבײט, אדגאניזאציאנס

̂יט  טזך האאפעדין, ברודער געװאדען שטע
)12 זײ® אויףי ד»לוס

 אינםעדנעשאנאל
 גױיסען םעםנעדס
םאי WDi זיד_צום

 װאו פיטיגנ, יואגצעיט גדױסער א
ר די  אי:טעי;עשא;אא די םון טיטגאי̂ד

 און טאניפעסטירען יאהד דעם ױעאען
 װעט ױם־טוב, אדב״טעד זײער םײערעז

 נאכסײ אזײגער 2 זוגטאנ. שסאטםיגדען
 טע59 טעאטער, דזשאאסאן אין ׳טאנ

 דער עױעגױ. דכעטע און סטריט
 בא• די כאד, ריגנ ארבײטער באױימטער

 אידײ רוסייצע, pc םאאקס־זינגער קאנטע
 צוזאמען פאיקס־רידעד, אנדערע און שע

 גרױסען דעם סאטיאיאגסיד, חײם מיט
 װעיען ׳ליעד חסיזײשען םון קינסטאער
 «דא;ראם, סודקאיישע דאס אױסםיאען

 סאניא טרופע, װיאנער די םון סטארס די
 און םאראעזעז װעאען אזרא, און עאמית

דעקאאםירען.
 די פון רעדנער אפיציעאע די אױסער

 אינםערנעשא־ די און באארד דזשאינם
 ■ראסינענטסטע די רעדען וועאען נאל

ארבײטער־ב^ןןוענוג^ דער פזן רעתעד
 אומ־ אובז איז עס װאס דעם צואיב

 גענונ א באקוסעז צו געווען מעגאיר
 תאנען כאטש זאא װאס האא, גרױסען

 אוגזעד םון טײא גרויסען א ארייננעמעז
 סאײ האבעז מיר װעאען סעטבערשיו,

 פון טײיען םארשײדענע איז סיטיגגען
 אנדע־ די כיט צוזאטען יארק ;ױ גרױס

 ארב״טער־באוועגוננ. דער םון טײאען רע
 װע־ האיס די םיז נעמעז און ארט דעם
װאך. נעהסטע םאדעםענטאיכעז םיר אען

 װערען ױגיאךטוער אשטױוע אאע
 םידי־ די ריט צוזאמעז אויםגעםאדערס

 די אז זארגען, צו לאסאאען די םון רער
 ער־ גרױסער א זײן זאא מאײפײערוננ

 אױוי שװעסטער, אוץ ברידער םאלנ.
 אי;־ פיז ױם־טיב דעם םאי, טעז1 צום

!ארבײטער־קלאס םערנאציאנאאען

ei שאפ גרױםען מיט םעטעלט
 ג^טליב. ריכמער םון הילף דער טיט סדםעלם פירמע םמרײקענדע

באאםםע. פון נאםינײשאנס אפהאלטען קירצליך ױעט
אז י נ י

לעצ* די פאר איז װאס סטרײיו חגר
 דעם זיא ,אגנענאמעז װאכען םינןי טע

 טארקס־ די םון שאי דדעס םשילדרענס
 סטריט, טע32 איסט 14 יזא., טאגער
 ניט־יר־ א געווען איצט ביז ראיז ותלצע

 גע־ אפריל טעז5 דעם איז שאפ, גיאן
ױ נאכדעם נעװארעז, סעטעאם  םיי־ די ו

 אונטערצושרײ־ אײננעשטימט האט םע
דאס ױניאן. דער סיט אגרימענט אן בען

 ברדפע דרעםנאכער»רנ»יזירמו פימד&ל&יעו
*רנײפ אװנהזקלשאםםרימר הולםורעלער פאר

זוםער• פאר אוטמגס אץ םעםבער־באנתעט א דענס, א'ט;ײ-גײים פלאנעװען

 די םיז נדו«ע באדײטענדע גאנץ א
 םײ דער םון נמםבערס אסטיװע טעחר

ױ דרעםמאכער און וױיסם לאד״גאסיער  י
 תצםען זיד חאבעז ,50 אאלןאא ניאן,

 צוחמ דעם מיט םארזאכמאט טאנטאג
 סוא־ נײע פאר •אענער באטראכםעז צו

 טענד די םאר אונטערנעמונגעז מירעלע
 שזד צו באמאאסען האבעז זײ בערם.

 גאנ״ אין גרו*ע, א ױגיאן דער אין םען
 און ױניאז דער םון אומאפחענגיג צען
 א«״ זיך זאא וחנאכע שטיצע, איחר סח

 און קויםורעלע פוורעידענו סיט געבעז
 וא< גרזמ דיזע צ\ועהען. .םא׳פעא״

 נײע צוצוציחען מעגאיכשײט n ו»אבעז
 אונםערנע• חרכפיחרען און סימגאידער

 עוי• זײגען וחנלבע באאסטע די םונגעז.
 ראזונ• ארא זײנען געװארען, וחנחאט
 דייםאגד, סאפי און משערםאז, מעאד,

 דױיאא• אװ באארד די סעקרעטערין.
 באאםטע צוױי די פון באשטעהט טארס

אגא ץ,%רובינשמ םיני שוועסםעד די און

 שװארץ, בעקי קאפאאן, בעקי אעװיט,
 אײוא און סאאעצקי איװא וױקלער אנא

 ■לענמר שױן מאכט נרופע רי טארקאןי.
 נרױסען א םון דורכםיתרונג דער פאר

 כײט־ םיאע אוגטרנעמוננ. ארן מאײטאגץ
 ענ־ נרויס אויסנעדריקט האבען גאידער

 אונטעײ נײער דיזער איבער טוזיאזם
 םארשמאר־ חעאגעז וועם װעלכע •נעמונג,

 חערשט וואס גײסט, חבר״שען דעם חען
ױניאן. דער םון רײהען די איז איצט
 באנײען אץ מאכען pc פראנע די

c אח װײסם דער אץ אגויכמנטס m 
 געװא- עריײדיגם שוץ איז אינדוססריע

pn. דער איז אבער, באדויערען צוט 
 שאעכ• א זעחר פיאאדעאםיע אין סיזאן
 זױי• זעהר פארחאן איז ארבײט נתר.

 גרוים. איז ארבײםסאאזינקײם און דנ
 םארםצו־ שווער זעחר דאתם אמ עס
pnr אנ־ איז וועאכע ארבײט, נוטע די 

o אץ נעװארען נעםאנגמז n אגנע־ 
).18 ?ײ• יויןי (אלוס

 אנטשײדוננ אן םיז רעזואטאט א איז
 פין ;עװאדעז ארויסנע;עבעז איז ײאס

גאטאיב. ריכטער
 סאד האט פייטע מארקס״טאגער די

 די אױסגעכידעז צײט אאנגער נאנץ א
 ארגאגיזײ צו 91 אאקאל פון םארזוכצז

 רי װי נאבדעם אםילו שאי, דעם רען
 סםרײק. אין ארונטער זײגען ארבײטער

 סםרײק, דאדגען דעם םון םאראויז• אין
 װאכען םינו* געצױנען זיד חאט וועאכער

 איי־ ארעסטירט ■אאיצײ די חאט צײט,
 וױיס־ אימשליסענדינ פיקעטס, ניגע

 ביענעדזשער גרינבערנ הערי פרעזידענט
 נרינבער׳ם ברודעי װען .91 לאסאא פון

 ריכםער םאר ארױםנעקוסעז איז קײס
 טארקעט דזשעפע־סאז אין גאטליב
 אנגע״ *ץ־ דזשאדזש דער האט קאורט,
 דורך סטרײח דעם סעטלען צו באטען

 אנ־ איז אנבאט דיזער ארביטרײשאן.
 און צדדים, בײדע םון געװאחגז נענוםען

 ריכמער האט ארום טעג עטאיכע איז
 אנטשײדוננ, די ארױסגעגעבען נאטליב
 סעטעא־ דעם צו נעבראכט חאט װעלכע
 האט גאטליב ריכםער סטרײס. pc מענט
 בײ־ םון אײגלאדונג די אננענוםען אויר

 ארביטרײטאױ דער זײז צו זײטען דע
 סכםוכים, צוקוגםטיגע אלע אין אויד

 אויױפ״מוױמען םילײכט װעאעז ורזאכע
ױניאן. דער און םירמע דצד צװישען

 קירצ״ װעלען כאאםטע פון עלעקשאן
ווערען. אפגעוזאלםעז ליך

 און דרעסטאכער טשיאדרענ׳ס די
 וועט ארנאנחאציע ארבײטער באד-ראוב
 קאנ• םאי גאםישנײשאנס די אפחאאםען

 און באאדד עסזעקוסײיװ םאר״ז דידאםען
 איריל טען28 דעם באאםטע אנדערע

 219 איז דיםטריקם, בראנזוױלער איז
ױ פאר pא סטריט, סעקםאן  דעם יאדק, נ

)18 אויןי (עלוס
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ns קלאוק פוז נאארר חשאינט
̂כער און ױניאן דרעסמ

 דזשאיגט פוג׳ם מיטיגג סיעשעל א
 *צבת געװאחןן וןו#;עױ«י*טען איז נאארד

 7 סקול, רע;ד אין אפ־יי*, ־טען2 דעם
כט-יט. ״טע15 איפט

 קױרצמאן. ביי־ודע־י טשעיטאן
:קאמיטעש
 פון טשערמאן פי־ידכ•*;, נייורעד

 מא״ ברודער אין שאפ. קליםשטײן׳ה
J היינס און פאבער פון זער, « r •ירע 

 נאארד דזשאינט ניימם דעם זענטירען
 דזשאינט דעם באגריסען און בלוניעז בדט

 ארבײ״ די פון גאסען ד/נם באאױד׳אין
 די וױנשען זיי שע»ער. זייערע םון טער

 זייערע *לע אין ערפאמ דעיעגאטען
 דאס פארזיכערען, און אונטעדנעמונגען

 װע־ שעפער זייעחנ םון ארבײטער די
 צו באאדד דזשאינם דעם העיל»ן לען

 פדד האבמן װעלכע ד/ אלע באקעמפעז
ױניאן. אונזער צוברעכעז צו בירט
 דרײװערס סילן די pc מאכדטע א
 דער דאס םארלאנגט, 584 לאקאל ױניאן

 אינסטתאירען זאל באארד דזשאיגט
י דאס טשערלײטע, שא• אלע  זאלען זי

דרײמערס. ױניאן פון נאר מילך ?ױפעץ
 איבעמע־ װערט סארלאנג זייער

 דירעקטארס. אװ באארד צום שיקט
:צדשריפטעז

לאקאל ,10 לאקאל ,9 לאקאל םון
 •רא־ דעם גוטהײסען 35 לאקאל און 22

̂אל וי
באריכטען די און מארטש, טען25 און

טעז11 םיז באארד דזשאינם םון טא^אל

 םארםש םון דירעקמארס אװ באארד םון
מען.23 און טען16 דעם

 םײל ערשםעד דעד וועדם דעם םיט
געשלאסען. סיטינג פון

טײל צדױיפזער
 איבעתעבענדיג יזױרצטאן, ברודער

 בא־ זיגםאן, פרעזידענט צו ט׳פער דעם
 דעלע־ די רעדע קורצער » אין דאגקם
 ביז עהרע די אים געבען םאר גאםען
האם ער ווען טשערםאן. זייז צו איצט

ץ קז מז דז מ iF דעבז אי ru  w?® d u v
 בוכשטעב״ געווען ױניאן די איז םאז,
 אױסמד אים איז עס און רואעירט ליך

 בא• אנדערע םימ פיט צוזאסען קוםעז,
j א תרכצוםאכעז אססע, n m r צײט 

 ?יך האמןן כיעסבערס טויזענדע די כיז
 יוניאז, אײנציגע די אז ארוםגקזעהן,

 םאר טאז תעז אח נעטאז האט וועילכע
 אינםעדנעשאנאי, זײ איז ארבײטער, די

 כא־ קאמוניסטישע נעװעזענע די און
 פארארטען. זײ האבעז אםסע

:צושריפטען
 די דאס וױסען, יאזם 2 לאקאי
 םארטרע־ וועיען דעלעגאטעז םאאגענדע

 :באארד דזשאינם צום יאקאל זײער טעז
 בען גאטערמאן, י. אײבראפסאז, א.

 לעװינסאן, דזש. יאפידוס, ב. האייאן,
 צױ ר. ארטשיצער, ס. נאגאיטינער, א.

קערפאן.
 פאיל״ די אז וױסעז, <אזט 3 יאקאיל

 םארטרעםען װעלען דעיעגאטען נענדע
לאקאל: זײער
V. ,באר־ ס. טורענשײן, ה. קאייש

.vw
:9 ילאתאי

 מ. האראװיטש, י. אמיסלאװססי, ס.
 פארטנא', י. ראזענבערג, ב. קראװיץ,

 קויםמאן. י. סםײנבערג, נ. שערםאן, ס.
: 10 יאקאי

םארער, ל. נארדאז, ם. סטאיער, ם.
J. סאפירשטײן. נ. .שאפירא, ה #•ענקיז 

:21 <אקאי
 ארטש. ̂עא

: 22 אאקאל
 קאש״ עמא יעוזיז, ה. דאשקאװ, א. ״

 מ. םארבער, סאניע סאגאל, אײזית ינער
 בראונער. דזש. קאײאװינדט, ר. ראיען,

: 23 לאקאל
 לאנדס״ ח. פױםבדפיק, ס. סאנסקי ס.
 . סוגארםאן. ם. כעת,

: 35 לאהאל
אייזענבערג, ם. י,1ריי ל. קאהן, ס.

 דארם־ ח. נאלדאװםסי, ם. װייםנ»ן, א•
םאתםאחווךגד*. י. מייזער, נ. ס»ז,

:48 * P t f
 ר. אםבראםיני, <ז. םאיליםאני, ע.
 וועיל־ ע. טערמיני, א. כמינא, ג. באסג
 װאיארא. נ. סריל

:64 אי0?»
 אמרעםיין. י.

:82 לאמאיל
םאססאן. נ. יאפער, ל.

• g0 לאקאל
»J דמ אלפא̂גj ,םיחמדא r n. 

 נדזמיםא, ײ׳י. באראני, א. ««ל«רט^
M 7I0TD  j m( •א j r v ' j n

י ן װ  די *ױנסמײיחמדינ זמםיח, נו
o רומממון, גײע w n זעחר ן וױן 

ר ממו מ מוז  ימיאן ױ דאס רעחנ# פי
o» *ר*יימנמ8 r װינםיגמ • ״סור 

 דןר •ת מעיכסו חני »יז «יי«מ<
אמגזערנע׳פאכא?.

«ון *sown איו ח^יגאםיז די
w n מן ̂י מי  ממור אאפער

n• י*מחנן יײו •ייײי סוזיי» sp in 
נעבױם האמנן װעימנ ידי*חננימ •י.

̂אנערען. געווען זײנעז ױניאן די  מיט פ
ד כרידער עדקרערט צורי^ יאתר 17  זי

 דורכגע• קיאוקמאכער די האבען ׳סאן
 יארק, נױ אין קאפן• גרױסען א טאכט

 גאג״ איבער׳ן אינטעמעשאנאי די און
 םון איינםירומ דעד םאד ׳יאנד צעז

 שעפער די אין באדינגונגען טענשליכע
 ארביײ די םאר צױױליזאציע כתר און

 אינדוסט״ סדױעדקי״דער דער םון טער
 דאן זײנען פעניטען טױזעגט 00 ריע.

 כיז סעפפען און לײדעז צו גרײט געװען
 אפםער און יײדען םיל דודך חאכען די

 וועלכע ױניאן, מעכטיגע ־ א געטאפען
 אינטערעסען די אויזי אױםגעפאסם האט
, מעמכערס. די שון

 נאר ניט האט אינטערנעשאנאל די
 םון קאנדיציאגען די אױף אױםגעיאסט

 נע־ האט נאר מעמבערס, אײגענע אירע
 יע־ םינאנציעל און סאראלייע האלםעז

 קאםוי אין געזוען איו וועלכע ױניאן דע
 געװען ניט איז עס באלעבאטים. מים
 איגטערנע־ די װעיכען סםרייק, אײן קײן

 גרוי־ פיט פינאנסירען ניט זאיל ׳טאנאל
 האם טויזענטער םייע געיט. סומען סע
 די צו געגעבען איגטערנעשאגאל די

 געװען זײנעז זײ װען ארבײטער שטאל
 זײערע מיט קאמ̂ו א אין םארוױקעילט
 גע־ איז אינטעתעשאנאל די מאגנאטען.

 גאנצער דער איבער באוואוסט װען
 װאם הילו* ברידערליכער איר פאר װעלט

 ארגאגײ קעמפענדע צו געגעבען האט ?י
זאציעם.

 די איגסטאלירעז םיר װען ׳איצט
 םאײ באארד, דזשאינט םון דעלעגאטען

 אויפ־ די נײעס א איבער מיר אאנגעז
 דער םאר דעלעגאטען די םון אפפערונג

 ױניאן, זעלבער דער םון אויםכױאונג
 און םעכטע אזוי געװעז איז ורעלכע
 םו נרופע קלײנע א װעלכע אח ׳פעתו״

 קור־ אזא אין געלונגען איז פאררעטער
 פאדערט עס רואינידען. צו צײט צער
 איבער״ און אפפער מז»־ פיל איצט זיך

.1910 אין ײי געבעגהײט
 כרודער ערקלערט זיכער, בין *יר
 םאחעםעהן דעלעגאטען די דאס ?יגכמן,

 איצםיגעז דעם םון וױכטיגקיים די
 מעגלײ איעס טאן ורעילען און פאמענט

ױניאן. שטארקע א אויפצובויען כעס
 דע״ די אײז ^ווערט זיגכמנן ברודער

 ריכ״ םאר דאז שטעילם איז לענאםעה
 אײנעד, אילס פענקיז משײקאב םער

ױניאנס. ביידען געהאאםען האט ויעלכער
 העכסט * זזאלם פענקין ריכטער

 בא- איז וועאכע רעדע, באגײםטערטע
 אפ״ םון שטורם א םון געװארען ניײט

 ער־ אנדערעס צװישעז אאדיסמענםעז.
 ער כאכדס דאס פענקיז, ריכםער הלערט

 םיט צוזאפען געװארעז געשיהט איז
 סאציא־ דער םון שיפליאקאףין ב-ודעד

 דעם באנריסען צי פארטײ איסםישעד
 באיד, דושאינט רעארגאניזירטען נײעם

 םאא־ א האט ער אז אבער. ער דײנפט
 אר־ געװעזענער אאס רעכט, קאפענע
 טדײד, גארמענט לײדיס איז בײטער

 םיז ארנאנײזער נעװעזענער אויר איז
 באגריסען צו אינםערנעשאנאל, דער
נאמען. אײנעגעם זײז איז אייר

 די דאם ערקיערט, פענקין גענאסע
 םארםליכםעט פארטײ סאציאליסטישע

 חגם םאר פעגליכעס אלעס טאן צו זיך
 איצםיגען דעם איז באארד דזשאינט

ױ פונקט אינערקיכע, די געגען קאפן״  ו
 סא״ די םײגט. אויסערליכע די געעגז

 ער, ערקיערט פארםײ, ציאליסטישע
 אונ־ װאס פארטײ, פאליםישע א איז

 קאםוגיסטי־ דער םון זיך טעדשיידעם
 פאר- זי װאס דעם, כדם פארםײ שער

 ארונ־ זאלען פארםײעז די דאס לאנגט,
ױניאנס. די םון הענט זייערע טעתעמעז

 בויען צו יאהר 25 נענוםען האט עם
 זי און אינטערנעשאנאל, םעכטיגע די

 אר־ דער םאר שטאיץ א געויארען איז
 גאנצער דער םון באװענונג בײםער
 ערװארבקן ניט האט ױניאן היין וועלט.

 ארביײ די םאר האנדיציאנען אזעלכע
 איצט, *וז אינםערנעשאנאי, די װי ׳טער
 איג• ווערט כאארד דזשאינט דער יוען

 אפע״ נײ דאס י1אוי םען םח סטאלירט,
ײ דעיעגאטען, די צו לירען  העל־ זאלען ז

 וועל־ ױגיאן, זעלבע די אויםבילדעז םעז
פארגיכטעם. חאבעז סאפוניסטען רי כע

ײ שליסס פענקין נעגאטע חאר- 1ז

 קײנע דאס אפיל, אן מיס חוn ציגע
 װע־ געפאכט דט ?אלען קאטפראמיסען

ט תן  אױמר• און אינערליכצ רי ̂פ
פײנס. ליכע

 םאר יטטעיט זיגפאן פרעדדענס
 װער־־ אײגעם אלס ^יפליאקאװ כרודעד

אויס־ עישטער דער געווען איז כעד
 צושטדעקען

 יוניאז זער
 פאררעטעי,

 נאנציעי.
ברודער

 אונ־ האנט ברידעדליכע א
 די גענען קאפזי דעם אין

פי״ װי פונקט מאראליש

 איז ערקלערט ׳שיפליאקאװ
 דאס ׳רעחנ זאבייכעי און קורצער א

 טאלע^אנט זעהד געװען איפער איז עו־
 קאפף דעם אין נאױ םיינט, א צו אפילו

 האט יוגיאנס, די פון צושטערער די םים
 לעח־ די פאלגען צו ניט באשלאסען ער
 גיט אײגער װען אז קריסטוס׳ן, םון רע

 זאלסטו ׳באק אײן אין פאםש א דיר
 מוז פען באס... אנדערע די געבען אים

 זײ װי פוגקט צושטערעד די באהאגדלען
אונז. באהאנדלען
 נאפײ אױף :עפט זיגפאן ברודער

 םון טיעעדטאן פאר װאתל און ניישאן
 בעגדזיצא־ ברודער און באאו־ד, דזשאינט

 ערוױילט אײגשטיפיג װערט קאפלאן כיין
טשערפאן. אלס

 'Vi די באראנקט לאפראן ברודער
 װעט עד דאס םארןיכערט, און צענאטען

 איהם פאר גאר װעט עס װאס ׳אלעס טאן
 די פון הילן* דער פיט זײן, מעגלין

 דער פון םאבען צו פעםבערס, אקטיװע
זײז• דאלף זי װאה דאס ױניאן

 בא־ געזואדען עיהאלםען זײגען עס
̂גענ״ די פון טעלעגראמעס גריסונגס  פאי

:פרײנט און ארגאניזאציעס דע
/2 לאקאל פון באארד עקזעהוטױו

 פייז באארד עסזעתוטיװ ;י. װ. ג. ל. א.
 לא־ קאםערס ;י. װ. ג. ל. א. ,9 לאקאל

 עקזעקוטיװ י.; װ. נ. ל. א. ,10 קאל
 א. ,22 לאקאל דחגסםאכערס באארד

 לאסאל באארד עקזעתוטיװ י.; װ. נ. ל..
 באארד עקזעקוטױו ;י. װ. ג. ל. א. ,23

 יױ םרײד ;י. װ. ג. ל. א. ,48 לאסאל
 װ. ג. ל. א. ,66 יאקאל םון גרופע ניאן
 ױניאן pc סעקתנםער באננא, מ. י.;

 און מארנאייז םון ארבײטער ;ארבײטער
 אר- ;על12? דזש. .פון ארבײטער ;סםײן

 ארביײ ;בענדלער םאריס םון כײטער
 pc ארבײטער קליםשטײן; ט. פח טעי

 ליצקי pc ארבײםער הײן; און פאבער
 מ. י. pc ארבײטער שלאםבערג; און

לאקאל pc םאיקאװ ברודער ראםער;
י. װ. ג. ל. א.

 פעקיע־ גענעדאל באראף, ברודער
 אינטערנעשא״ דעד pc טער־טרעזשורער

 זײן אין דעלענאטען די באנריסט נאל,
 די פרן נאמען אין אויך און נאמעז

 די צו אפעלידט און װײם־פרעזידענטען,
 מענליך נאר װאס םאז צו אנוועזענדע

דער אױח ױניאן די אװעקצױטסעלען

 מד גייחנז אי? ױ m מטוםפ ?עלכער
 אנגעםטנ- חאבען קאםמיסטצן די םאר
קריײדצוג. ױיצר גען

קרקיעיט, אסדור װײס־ירעויחונם
 לערנצן געקעגט חאט ער וױ יױט דאס

 פאר ױניאן דער פח באםטע די
 יארק, נױ אין געװען איז ער רואס צײט,

 גאר איז װעיעז "t אז ?יכער, ער אי?
 דאס אויא אױפבילדעז צײט הורצער א

ױניאן. מעכטיגע און מעהנע א גיי
 גגא- חאכמאן גענעראל־מענעדזשער

 א אץ באארד דזשאינמ דעם גריסט
 ןןר- ער רעדע. װארימער אבער קורצעי
 צײגט, אינסטאלײשאן די דאס קלערט,

 איז pא דא וױדער איז ױניאן די דאס
 מעגליכע די צו אטעגדען צו גרייט

 pא מעמבערס, די pc קאפפלײנםס
 ניט זאיעז באלעבאטים די דאס זעהן

 געלונ־ איז עס וואס דאס אװעמעמען
 דורך אויסצוקעמפען ױניאז דער כען

 דער טראץ קאמוי, םח יארען לאנגע
 קאםוניס• די פון ארבײט צױעטעדונגס

טען.
 די צו אפעלירם האכפאז ברודער
 אר־ מגיאן דער העלםען צו דעלעגאטען

 קאפיטע ארגאגיזאציאנס אן גאניזירען
 פעפד אקטיװע פריעויליגע אמת׳ע פח

 קאמוניסטען די װי אזעלכע ניט ׳בערס
 װעלכע םרײװיליג, איגאגיזירט האבען
 םון אױסגאבען יןלײנע באסופען האבען

װאך. א דאלאר 70 אח דאלאי 50
 כױםארבײםער דעפביצעד, פרײגד

 דע־ די באגריטס ״גערעבטיגקײט׳/ פון
 אײנדרוקספולע אז זעהר אין לעגאטען

 קאםוניס־ די אז ערקלערט, עױ רעדע.
 דאס געשלאגען. פולשטעגדיג זײנען םען

 דאס שלום. סאר געשי־ײ זײער באזוײזט
 ריגג. ארבײטער אין געשעהן איז ועלבע

 קאם^ דעם םארלארען האבען זײ װען
 איצט שלום. פארלאנגט זײ האבעז
 דער אין אויר שלום שוין זײ שרײען

ױניאן. פאריערס
דעלעגא״ די פאר איצס בלײבט עס

 אר־ דער צו פעסט זיך נעמען צו טען
 אין וועיעז צושטערער רי און בײט

 דער ןפון וועיען םארטײבעז גאנצען
 האבאן זײ װעיכע ױניאן, ?לאוקמאכערס
 עקספעריםענט דעם פאר אויסנעקליבען

רעוואלוצין^ דער פאר
 דעם באגריסט א:טאני;י ברודער

 לאקאל pc גאםען אין באארד דזשאינט
89.

פאריאנגט, באאדד דזשאינט דער
 דעם אגפרענעז זאל זיגנמז ברודער דאס

 דענתס ער צי ברענםש, רוסיש־פױלישעז
 איע םיז רײען די אין זיך שטעלען צו

 דענקט צי אדער ױניאךלײט, לאיאלע
 דער םון פײגט די סיט שטעהן צו ער

ױגיאז•
 של^-v: פיטיננ דעו־ װעדט דערכדט

סעז.
סעק. שעהנפעלד, מ.

!ארבײט קאנסטרוקטץוער צו אויף,
 אן :אך אז איפעײ זיך פיהדט עס

 באאמטע ערװעהיטע די זאלען עלעקשאן
 ספעציעל און מיטגלידער. די באדאנקען

 אינסטאלײשאן, און עלעקשאן אזא גאך
 פאר אלעמען באדאנקען אודאי זיך װילט

 די איז ביומען די םאר באנריסונגעז, די
 אין באםײליגט זיך האבען װאם אלע
 האבען װאס און אינסטאליישאן, דעם
 מום נײעם צוגעגעבען דעם דורך אונז

ארבײט. װײטערדינע צנ
הא־ םיר אז אפת, איז עס ברידער,

 גע־ קאמז* גרויסען א דורכגעםיהרט בעז
 עס און קליקע מאמוניססישער דער געז
ר די ארויסצונעםען געלוננען אונז איז  י
 ניט סענען װאס הענט אזעלכע pם ניאן

 פארניכטען. איז צושטערעז גאר בויעז,
 דער דורך געװארעז דעמרײכט איז דאס

 און מוט *פםערװיליגסײט, גרויםעד
 זינםאן, פרעזידענט םה אנטשלאסענהייט

 באארד, עקזעקוטױו דזשענעראל די םון
 ברײ־ די םון אינטערנמשאנאל דער םון
 ױניאן אונזער םון מיטגלידערשאםט טע
ױ טרײד דער םון םרײנט אלע pc און  י

באווענונג. ניאן
 דערגרײכוננ דיזע אז גלויבען, םיר

 גע־ דער אין בלאט נײע א עפענען װעפ
 םון אוז בפרט ױניאן אונזער pc שיכםע

 באוועגונג ארבײטער אידישער דער
 די אונז גיט דערגרײבונג דיזע בכלל.

 ווערען םםור װעלזנן מיר אז האסנונג,
 די נעסטראשעט האט וואס צרה, א סון

 ־אידישע נאגצער דער סון עקזיםסענץ
און אטעריקע, אין באװענונג ארבײטער
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 אונ־ אז האפגו̂נ די אױך אונז ניט עס
 א םאכען קענען וועלעז פעטבערס זערע

ײ װי לעבען רוהיגערען איז בעסערעז  ז
 דער וױיל איצם, ביז געמאכט האבען

 סארשװאוגי־ װערט גײסט צושטערענדעד
 אייז פארזיכערען, צו דאס אום דען.

 איבערגעבענהײט, םולע די נויטיג אבער
 אונ־ pc אפשערוױלינקײט איז צוטרױעז

מיטנלידע*. זערע
 די אז לײקענען, ניט ?ען קײנעי

 בײם.איצםיגען טרײד אונזער איז לאנע
 נאך שלעכטע. א זעהר איז מאפענט

 סםרײס, םארלענגערטען טרויערינען אזא
 גע- םארלאחגן איז סעזאן גאגצער א װאו

 געסיהרם איז וועלכער סטרײס א נאנגעז,
 קארופ״ אומפעחיגעד דער םה געײארעז

 אונ- איז געזינדעל, קאסוניסטישזןר טער
 אויוי געװאחנז געלײגט האםנונג זער
 דער סעזאן. ספרינג אנסופענדען דעם

 קורצער א זעהר געװען אבער איז סעזאן
 דעמא• דעם דאנס א שלעכטער, א איז

 װעלכען אין צושטאנד, ראליזירענדעז
 ספרינג דער זיר. געסינס טרײד אונזער
 נים האםנונג דיזע דעריבער האט סעזאן

 נאםירליה האם, דאס סארוױרקליכט.
 n אױף שלעכט זעהר אפגערוםעז זיר

 צױ דיזען םאר שולד די מעמבערס.
 אויוי נאר אונז, אוױי ניט םאלט שטאנד

 אונז אוי«י שטערער. גןאמוניסטישע די
 סיז סליכט און ארבײט די פאלט אבער

 בעסע״ א צו טרײד דעם צוריסבריינגען
צושטאנד. רען

̂י מיר נעטפן ארבײט די  לײי םיט אוי
 נזד סיר יון איבעתעבענחיים, .איז בע

 ארבייט• קאנםטרוקטױרע «ו Tt םעו
 יעדען נעתפצן וועחנן שאפ־םימינגען

 אױסגפטכמנן <חנרט עס וועלכע בי' מאג«
 יפאא יעדןן ®ת פראבלעםען אלע די אט

 אוז אטצנראס וחנרס עם אח באזונחגי
 צופײדענ• בעםםמר דער צו געשליכםעם

 די לױט מעסבערס אונזעחנ ®ון חײט
אוםשמענדען.

 מוגיטע גרױסע א אתאניזירע! טיר
 ,ומנסעס ארבײם ארגאניזאציאנס טאר

 רער חזנלסמנן צו זײז זאל אױםגאבע
 איהנר פאגםראל דעס צורממריגעז ניאן

ם אומעחנ כדי אום מרײד דעם , תססר  נ
ען. א מאכעז סענצז ואלעז | *,שאי תנ
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. רע«ארטער סנהןף  h  *ון 
*wj »״ סיר יז « Ufa otjnvr « pm

w PNn>: i  nr, 
irwndR די םיט

מן1 <עזער די נדי Rl« OR װ*ס סיססן *
m *<« די pm זיי oon  wn»m *o*

 V<n*an ססעף » oie װ*ס םענטס.
Hi i* אים זיו ס«רנ?וסס עם װעו f 

 י♦ p* 6י1*י m* did ער 1 טיכםע
 |io t* ו»ינס jir םעגסגתר העכערע
 *<ס11 איו זיין tap עס *רונםער. .*ריבען

 1יא לסנג pity כ׳ניז urn געט*), »זוי יראו
 ח*ג *נער ״<n*un ניזגעס, .נעלע״ די
 איי־ םײג׳נ *נ*וח*לטען נעםיל דעם ידא

 אונטען «ון *נחױנען pm כמים גענע
 די םיט *גהוינ<| װיל איך ח. ד. ארויף,
 די זיינןן יי1 ױיי? איידדמגםם, ביזגעס
 דעס אםמחרסטענס חאבען װאס יעניגע

 *רנײםען אוו Ivors די טיט האנם»סט
 מעהרער אױס ׳מתהען pm שווער׳גר

tW צרות >» pc.
 אייחמענםס ביזנעס די םים 1<*םי

 r,vm נעפיחרט גים אױר זיד יךא ר,*נ
 ׳שטילעי ס נעהאט ה*נ tm רע«*רםער.

 געמאכט ד*ס ח*נ איך דערביי: טריק
 *ס1פ*רו װים«ן ניט *יע|1 זיי דאס אזוי,
 זײ nm װ*רים *לץ״ ד*ס זײ םרענ איך

 גמגעבען םיר ױי װן»?םען י*, װייםען
 איז כ־ען װי ענםפערם, פריער-«ונענר״טע

רע**רטערס. םיט נוהנ זיך
 נרודער :עווען 1אי סרנן ערממר דער

 • איז נעייעז יזא ד*ס נארמסייז.
 on* ײאר, ?ן«טע םריהס*תעז, ׳שעהנעם

 *ריינ״ נעדטרפט ה*ט ער װען אזייגער, 8
תדןר t*p איר מי אזױ אםים. pm נעהז  נ

6 p'oinMiא אר T1MFO זיק אה V30 
 אינדער־ י׳ודען כדזווררי̂נ »יע בײ װי יוא

 ׳שםי־ די דורב*ו?ופג»רען «ניםע? םריה
 op ערלױנם *ייט די וױ אזױ pm םע,

 סיר, »ױ טרטנם ,tm וחזי ניט איהם
 סיד חזרמהיזון זװ םאבען איהם כאנמ

n מעהנע א v n. נעםר*מז. ה*ב איך 
נאדארטם סך קיין נים איהם האכ איך

» ע מם זיך ושרם װ*ס —•1נ  HV די pM ע
 חם׳עוו^כת, איחם איך פחןנ — פער
םון »׳< איך אז כ«»ען נים זאי ער אזױ

ארױסיאכיען. עפעם איהם
 *רה איינזינע די אי־רייט, ם׳איז —

 עם mu ?תמר, א״נינע אין וואס איז,
 אייב יינקע, רע׳טטלאך פארזזאן ויינען
 ז״, ױי<עז *נרופעז, א־ױ זײ װיי־ט איד.ר

*רבײנמז. אכיםע< <*זעז איזם זײ ט׳זא<
 *ר״ נים jrv זײ <*זט ווער און —
איחם. איך םרזנ — v כייטען
 פ*ד׳פ«רײנמז האמיניסטען די —

 נזערער1א יתן אז פראפאגאגדא, ניפםינע
 ׳פ»• אין קום»,*רײז אנענט ב׳זנעס א

 םיטעז אין וועהען כדר אז דאס, םיינט
 בע< די א»סםא*ען פאדװאס א א־ן םאכ

 יייער פאר ניט סערען נדר און םיאנות
 אין ארײז ם׳היםט אז איז ארבייט. טאג
 גיײד מ<אכות בע< די ט־ען ׳פאפ, אזא

זאג: א

 <v«pr pe ת*סיםעם את שערלייט
 אױםזװ־ אום jptrijy ספעציע< ערען

h זײעוש זדן זושטאנד דעם (פינמ v 
u אזן iv עס װ*ס זעהן jjrp נעטאז 

לאנ׳ג זייער פארבעסעחע צו מױען
 בײ םארומ^ אןץן p׳m םיד״־ען טיר
 דיסמםירען קענען זאיען םיר ע<נע

 אייי נדי ׳גי*ז1י דער פון *ראנלעמען י
 <*גי?ר די *חיסבחונגען קעמןן tow ו»

r  n׳>y o רנסיײגם ז*<ען װע<מ*■ 
תרמװפיתחנז. ױניאן דער םאר עדעז

 פארגעסע!. ניט *בער דארפען מיר
i ארנ״ט די pm ג א זעהר ׳ מו  מ

 mw קוםם עם װען איצט, »עציע<
 דעם געגען ג*ו גיט tvotiyp צו ױס
 ייר־ *רס<ימ1«םאדאגטו1א םון ײ<

 ם*י r*< ח*מז װע<כע יםס־נעבער,
 תטערא ארביים וייןר םאכען 1צ נזוכט

 nr TW נ*ר ק*נדי׳פ*ג^ ט־ױני*ן
מיי פח צ*חי א וסנען ןמםען מ  אײ״ א

 »ינז 4פי זיד Tn*n װ*ס רייהעז, נגע
 ®טחןנ«סם זיף מ*מו tw ונעריםזז

 איז uttpur *ױחד װ*ס •ארסיי״ א י
מ א :חר לי ד מ  אזיי ױלי*ן אממד «ו ׳

w וו דער » ״ נ ניי־ ו «  n u n  Dn w וױ
ונג:

ײ־ די »ז ערװ«רטעז, גי  pm tpe*n ■ft 
־ נענױ ותט םיטניידערשטפם מנייי  

ח*מן מיר וו*ם  jms»*w  n rn t ׳ די  
*■יד ויד ײיייז  pn אוננמרטםימ 
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מ וױוזנד ממד א נוי  nupp nr dim i 
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נרינײױ.
ppo's* j p w r m r n •  r»  no ipo*

 p> "t psppR tm fpnipmmiM* די אין
tvs איצט psppn tm M*3* ■tin tm tm 
tr* זיד ה*נען ז״ i ,tpnapi ipnna 

*pi*pp די f* oi>r *iv tpoip mm װעם
ipapi קייגס • ז»ינ*ן סאנ׳וד r ma .ניס

*ו o«n*m ת*ס יס׳יי, פ*תי*פ, תר
/]1 D9PS1מ0ל(| â afr ijfT M V il 07a^
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i v ועופ*ו  o*n*׳Mpwsmt  o
oa m נעדענפס  tpijm3׳>*t»  rm די 

pio'W s*op>* e*n tm ip sirirw a״ 
tyre אײשאמוז די pa יייסד opi pipma 

rm 0*1. דסרססן *זוי ■*רנרעבןן-  to 
tp דמעז tpripo די u m t ,i” tpuin,
r״tm oppommo •pp n p די mo- 

 IPtio ייגמס prmo«xe*p ;ערדפענע
 TP”t tm npem tPM”m׳n* סיר

m ,tiompm'm tp>pn to  pif now 
ר  t* am*»P« סריח*י pm *ײר ת*נ יי

מו i זימ*ן זיי *ן ןיי f n n j o i  p'p 
m זײ *ז ניס. n*j jpp't שיזןנס *זד 

to װי  o*n *u tm joynn9*iiPi ipo 
 Tt opn no• ג*ו lanvaamn יענמד

tpopmmm r«<״.
tm — נ*ד trwo» סד »*pr po>r 

oirR.TR, יPפד — f •ער
mpr — ,רי וז״נינ pa poonnpo די 

npapr הלען** t׳p>yjjn jn r ס,1רי op 
 •*ר * npopr pi'j«m איז זיך ס*כס

m<׳ m  * >*o* jpio o*n ppj, רעדם 
 jpo orapi דװך יײ om ipd* ױך סען
w׳is  d זײ tim  tPP’t גיס anr>v *its

ר t* סיר, טר«נס איך  tm חײנס א
 pm נ*יד׳*טיק נרודזד ה*ט פריח דער

i נעז*נס גענונ n  pr אױס׳ן זודממד 
 .npimp נרודער נעװען איז םארהער

 *to 03*mri ניס איר ה*נ איהם סים
 חייזם ,im np ױי<opopio, 1 נװ»ידינזן

 נעחױממער קײן אין trip? ניט אױם,
שטיסדנג.
03M0R] dpbp איהם TM 3ה* דאך

 PM ודיזמדינ יםo*n 1 ער און ז*;ען. צו
 איהם pc ױ<1 איך *ם1י וױסענדיג נים

 «י<*״ *זוי יסק<3« דך צדפס־ײם האבען
•t*P קריימר װי אזױ זאפיש,
 דיסם־ נונמן * dpbp איהר ה*ס —

o*oan *זוי איהם זדך פרענ — ¥ ריקם
<״.pm ,oio איין אױױ

דיסס* שיעכטען * *דןר גוסעז » —
 onpBOip—,<ור איז אינטעדעמגס ריקם,

_ ניר• ער
 — ז אינמושמנם הײסט *ם1י —
nr p איך שטעוז ir איחם mo w סיין 
ײ. דערמהים — םוסנע  אײד ײיTR 1 נ
 d*ii אינסערעססגסעס. epap העױען
i עןםות די איחר ציהם

 נאנזת די »ז ד*ד, װײסס איהר —
 onporas יעממ pa איננמרעסאנםקיים

f i n  pr װ*ט >»jr װײיע tPom ס*ר 
 PM פ*ר o»m op קוסס ׳נו ז*מן. נ״ע
ח גי*ן.1י דער  tm ד*ם *ו םײן איר י

^ tm op — אינטצרעסאנט די מ  op ת
tm ■ זין חיצט מען ציים, םרי׳פע נ״ע 

paprnac tpipn ני*ז1י ®tpjr. די 
 pa נעהאט e*n'e o*n טװערניסײםען,
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tpoiw* bpw op tm tnpjwnm ותס
tm ד*ר w flm oB op>a opn t*ro 

Tri * m tripii•
vRb t d ——יד פרזנ« onm—יי 
מ מניסנ״ pos'rpj n ד*ד 1«וײע מ  to 

Tomtpnoa tm
u —׳ mm ojpp זתר נים, «ײ ”t 

vtpjnt זײ parser  Rnoom tpa*n 
.m 'lmoranauim  popp«i tw

״ — o« m ו  e* t* T n  t r n r 
o*, םיר ײעיעז opap i ”t it  ipopjT t 

no י*ד o tP3*n מוײסתג **un o

oppb Anmn*R .•m ... n !^ס׳ז«*םי*י  ,nnnentt m m

t *רוחור m  ? f r w — וזאי 
m j w ד   tm tnm "%
•§»  iim m m  m »ך  »  ww$ ו ו

i r m
•tv r m w  H rw vnm  *ip* —
wm Bf tn r r n  « r i  tm n v
t tr m n  y t m i  v i \ihi f"i v  *m* 
a״* n  tm

w w  w i s  tn ntt m m i 
n  v§n  |1« m * iv  i  tm n  tm
tp m ti itmi'i1 אי i ו  im m tim n

Viv ivi%  i t  m nm i itw rm
m u  d ^ i  m i m m\ ,«*<

*pm* o*m tm noma מי גרז  
,oipooiaam  j u a r t i p׳•  r  *>p*r 
ip?pii ojpoom api ip s a r n  am pa 
mpo tm im m  >*o tPO” n« * t o

T̂B mV! <|BBffff#BItBn n " »פי
t .tportn ppj♦? n  to r n  *pm”׳ n 

nunon n a  ipjpp ,mrtn'• pjptptipj 
p " t ,*pip am tm״o?ip nm wtPo

nn tPii <tP3*f M• ניײגס pnoa tv 
tpwpo poim ומלוו op'rpnpojno 

e * opn ,tpbpo n  no trtpri>״ 
n  to tpopnoa opip d'pb יינקע 

a׳om oj” api |pa*n m n צדח׳דינען 
* t w  earn o m i 1P9PPH

P»mP*n רנייימר, ריסס׳יסדדוס׳ון* 
,tpppa om ,Tt onpomaa f in  npitm 

nP300Pi*?p n  e*n tpp*?j n  p” ti 
oo” it oonpj |ps*n חי  גיײר י*ד יי

it 'it* tm .t o  om' י po* י p-מע 
T t fpumtnrpj tptipj t w  tm poj*o 
ip vrrrvi om *pm tP3*nrtnpojm 

jp ” i r  ipj*p pw'p n  tppptt ojponio 
.p iT r  tm pomrpmpep* n  t*

,npop'B mrtna mm optm», — 
tpppn i p3*opi*?p n  ra נ*ו tpopjty 

>*,o-pro ij i*a tP 'n rp i pn r't p 
nm i*P r — אימס n  npam ,ךײד

 ito,' — נ*תיס Pin יייד נייו. —
t om *w onpaetp״a ri $ ססרמסטײ 

pps'mr trr,—די tPO” ii m aopvpp 
t pt«״mp סדיקס tw tmitJPiO'w 

r»  oim op גיס סיינסד is uraffls
nrpi pr'i*ooM ii*na m m'׳P,| זײ 

i  nroR tP3*n׳om ,np oiyr f i גױטינעו 
n r or |pi*oioa " t ^rtrnp גים am 

r u m  wpo>pt, ײי r?m  n  ,nm׳»־ 
Hi nm o* tpjpi op*nm omio tPn*o 
n»3* ,pp'pp nmomtiwoo npiptpii 

\,nvatnaa iv tparnipw* tP3*n " f 
n  e* npn הנדזו •timpi im

tm — ג*ו a a m  trw a סך >ptp 
jm די *f npapr >m«*p Pvnoo*np 
onm t.* פרזנ —

n נים ,np onpaojp נײן, —  pm 
irt npapr זײ װי «זױ »זוך.3 סיך 

,tponipi jw •tP3n*orp»'W |po>*ii 
wn וײ t״-p?. n*a * trw o *» »w 

P3*n jm>npt •ןזי memo o ir  p'p 
AIM

M יייף n  npsprn npnra i*pnoa 
i o*n np to Anjpp׳om osm np3 זײז 
t* ,npeoip tpovyp די o ir  p'p tf3*n 

aim m roo ס׳ימס װייי t» T t«״ om 
py>T” B ptn ,” t ;pjpii tppipmrs!* 

memo or* tP3*n nins p m pin p 
ii t« osoo nptJiR twpi>03׳pnpi ,tp’־; 

p׳oppb pnrot'ioin* no m ס׳ה*ם װי 
tpwps pm no pomr o memo * 

•onior tpn>m a pa ,Tmn * jm rpnp 
1 r t* T t tm  o ro r m* miposono׳i 

op'v ov ,n pT 'ir n in ra 5 דו'w  t o 
p om v tm opap tm np t*׳npon p 

.u iom r
j”* װ*ס —־ r  npms ,Tm om tm 

tpompi « ootpi opap o*n nnm ,npn 
oyn ,>atiy יחו« opap onpi זױ *תם» 

M<03־<'p׳T ’M jpo o*n Monoo ? m 
a om tPO*:pia* a*r * tm rpnp 

...n o r  pv'no*a
,oipoenp .mpo * osoo nnw —

in.׳3 o 'o r npon n * i * jm t m  t 
tm 1 צתײסמס,  psתיס* *pppnr *t* 

noo tP3*n Mmo Mp im  to ,npin * 
t p i> ת*רם o n  .tpornoop n  pa 

no oponcmp tpo o*n not o tm •זיי 
op opn jpn npn ,ס*ן f  " t  om 3'w 

t tm o*n״jnopa*no np nps* — תי op אױס, װייזס papem 
n*m " t  tPtam at ,1» onm tv t » T m 

o*n nnm tm >p3*no זײ סון J im
— onveoiv —  aim >*t pm nat

tm * pm npT'ir npnra װ*ס 
*w o  wnv3m o ir  pm om o m i 

n * t tm .m m סמים nm  pj*nw pn 
.n o r  tm

om t* onm ” » tpnpi nm m — 
i  o” 3n» punpowv mmi — >װי t m 

.tvom
m o  om —״> no  T t oipn pr 

P3>pm tpsrns tw*t tv tpppnm pw 
jjmnpnrnp ײ «זױ װי  om t* tvnw ז

t׳o*n —  unponv n r ײ3 ײד onm
Ari3 o oaoawonn*—די tv>a*v ײד

I'm. סיעס nvs* mom* נ*ך  asps
o׳tm o*n : mv pm tn »  arm■ tm

*n  tm a

•*n >*t nptpp npn ♦ns ip r'TPVJ'm  
* ji'sv rn  nm •*tt נייד * n«t nva tps 
t r ip  n  0*11 tm tm aipovnaam

* ooaoo OMno n  eon
jn tn m מן  די  nP3aur i*>p

onps*rn n  tps*o is t*o is ow n 
*nm ,n”no ■m tm T?on*iwj«nit< 

 pnorro o tpspinpam nm |p>pn »׳׳<
nrpo?׳pei*p*3 « tmptiiN tpipn p| 

n Pimp Min nm ,no׳ nro>׳♦!.sin p 
n* npi tr —׳ npo86 nm tm 

noe׳tn  ,o סי onyor dp pip a 
nem?׳*jvi * om ipoupjon* ,pan p 

oraip hr votes npy ׳>dipi אױוי o*n 
onpor o>pn, די

pn* n*j dip —,־, oipt'10 12 in 
nn*?*n;׳pirn•• np — איד ז*ג is 

Hi '< eMn*i Tt aaivt? in — otr 
Ipo t* ipnrpi eo*n n  <n osp;vn 

hr •anoo dpi ip>*ain*a •nan• נ*ך 
n tw >ysp< * גןו ריו ה*סס d'iib 

noo׳p ננצנרייט* • m n*a׳׳pr ips 
o*ap>«3 a |pi*npi. *׳o i׳*u ,n*s n 

 o׳o ,loonpor (pspn o׳o ,nmns ס־נ•
nm* pospn •n ׳ די>y pps

 tw tip nm tm די a*n איד —
 np onpaoip — tip nm tm וי נ׳דאנ

yvtinprnpova np'noR יז ײ'
nnm onprtm o*n tpipioj* —

 jnm איד ipna — < nrpo n *ט ט־ר
npn ,rm  tPi”S iv ,om tviPi — 

o a tpnpi ppnpoa tm pr cp׳npnn 
nm pb ׳.I*mi
npa* — איך n>׳ npnra ,tpo'ii 

 m•» די סיס זיך onpn op ײ*ס כנדם,
yonps
op — װי {עךס onpooip ,on'orpi 

n* ooip !in .np׳a pa p ;׳>•ar ipp 
o׳s ipo pa npopr a o״cpn op o i 

cm tm •taonpro םיס׳ז 0*נ*י?נ
o;*t npop? ,זיך w o*n3׳ om opn op 

i׳p p׳p ׳om opn •ae* t*Mi ׳»P'P p 
Ai” 3na װייל I* o*n npsaenn npn 

o oipoma׳a npn o׳pjnpos1׳» *<.s*e 
 כסקופס ot'pi'p nm ,n tnpr nn׳a o׳*<

npn ,om■ npnsa ta tan ׳>npro nppi• 
im? ן הױנט* is ׳»ou onpn |w jpnpo 
.oinc |ia

a ian*o tPi"t ep — סר P3>pia 
i nptpr

— ! PM
a tpnpi o>*n ntrta *o — ייז■— 

ipo — tm ipno ז*ל i*n n׳dp Pi׳>ps 
*no "t |p>a» tw — |pia?ia npapr 
 1ה*נדיש*נם נ*דיוני*ז npoiw ;po״3

nnw — ד*ר תייסם *nps וױ tpo 
at.־tb ,o יב1צ> I*r p»n*nr pm* ״?on 
* n tio jpo .pnpnpK’o pv:*jטייפע ׳? 

n* ,n p« ,!PTtM*MP tim nptpr־ 
 na’psan namm tsiM tp?pn npo״3

n ,pn>־*: ז״ ״a nan ip נ?םיהי jib 
'.0*<"t*M1

rpi prwo’npopanMs a׳pb ,PD3 
on«BoiM ;a׳'o o*n ,■or |pr'a׳n 

.inp3sp>n npmns onnppnpi
 pi op•׳noo׳n ר״ן pa ח*נ איך —

nB npn .ear * oon׳Dopn 16 ,n 
po25 .סםריס a tpn3׳ n|י pna סרױפ־ 

To ipd d an,ta»PO 3*ins* pa ipoippi 
n• dm pna tporipi״ni ,tnpiws>׳ ipo 

o*n נעז*נט natbw ta tw o*n ta־ 
 om pa po3Pn tie om im? ם״א״שער

o ,rw onaaow  noa .pps•? jib׳o אן 
tia laonpem jprwonaaoia סים p>a 

npoao pa •np?npr?p >ײע «*pn "t t 
?pnnpp ip סיין 1צ pn׳>i׳n o*n .p״Aio 

tPO opn rw ז״ן 1צ ניס on atow םיך 
זיין. pea סק״ם

posp< װ*ר oiatoip on*n ipo o*n 
a 3<׳na |ppi״o*n nppr? npn pa npo 

 ״*onaaow ,<ינ??ן' dw opnsprps זיך
ar iptw״«n .taonpro״om tm ioo, 

o*n ta ,taonpro npn nnw o'idio 
npna posm po ta r  P'pomiw 

 nosaP tpnpoiw om>* ׳«a pm נהע,?•
1 trsr  nn  pb

*pi om o*n npo"3n* tppr? om 
<a:arpriporM npn nr atom iv oova 

np pa דך ה*ם tpe>a ant opnipnpi 
n npnri3 o>np»npn ,*,oj 'a r n.?׳*sp 

 pipnpi- פמ׳ם po'oap a .npo״n בעת
m  opj׳*pa ipoippi pnani tw os 

nta וױ nao o*n ipo זײ pn. oim־־ 
rm״ tPompiB'rm tao o*n ליס*» pa 

o*n |po ז״ npn tw op'rm'ws* on 
npoiatpia* ׳>a opp'a nppi׳>*i” M ,p 

we tw out*>־tpr'inmnaaoiM o n  tpt 
n now « osjnp? pm ■ar׳dp o*n >3e 

n״oneeow ta oe״.aar nprw 
n* a tw״to  nt>pw ?pprnna tpo 

Tpnarw opn |PWion*D די סים *P3W 
3 pin»  npsw pn ooiprrrw dp*׳

nr tnpi רי pimpo״ffa o יי •onoRPn 
AMIipo



1*>27 מפריי, טער15®ךיים#^

מ ע ך מ up ,own* n סרייד ס rw* זײ 
חנן ז ײייי u רי י r ir r * w רגייםער• 

מײ וותוסענםעז סייי
מו w וײ ױ ו מו •*ייסישעד די*ר י «

..̂  \ * r •ירמ״.
ם * י ז ײ ייו י T י y v m r m w a s p 

• איו ײ ײ ף ז * י m י " m  jm ty mאון תרר נזעאקאיאד « איז ׳ןק^למקס . ױ  a אױ עם ײ
 V נעמוז נאםױרליר און געיאמנז װירקס און ®עם אין ן

ען םןמעד&אחססןמונג #ון מז רז מן ״ חז T אדער * t iS jn p

מ« באקם 8 פרייעמ ףױמפ און חי קן אײך. אי

י P* מ»ם. » ם.50 און 96 40 וחמ־סםןורס. *י

pc • דעמניצער

 n-'v.v! חרותײדעית pm סנסוניפ די
 דער םאד פון אדנײטעײפ״חיעי די

 דער אױןי םארגעקורען ו״נען טלווטח
 די ללאסעדקאמזי, •אלעךשען םון ײידע

I יש ו וv מ"נתגס״פארש»דע;הײטען V 
 צוױיפעז בעמשטײז; און קאוטסקין
 דײטש״ אין װאיטאר׳ן פא; און נעבעל׳ען

 געדיסטען די צוױשען קאר,* דעך ;לאנד
 אזױ פראנחר״ו, אין ושארעכיסטען און
 באלשע־ די צוױשען האדזי דער וד גוט

 רוסלאנד, טע:שעוױ?עס*.אין און וױקעס
 אי• די װעגען קאסןי א נעװען ניט איז
 יוניאגס, טרײד די םון טאקטיק און שוס
 ■אייטישער דעי װע;ען קאטןי א נאר

 באװענונ; א־בייטער דעי םון טאסטיק
מײ״ און חיױןײדעות די אייראפע. אין

 באשטא־ זײגען נונגס-םארשיידענוזײטעז ״
 ארבײטער״ די דארםען צי דעו־ין, נען

 פאליטיק, קאאליציע םיוזדעז •פארטײען
 בײ בלייבען וױיטער זיי זאלעז צי אדער

 קלא״ רעװאיוציאגערען םין טאיןטיק די
 ארבײטער• די זאיען צי סעדקאמוי,

 אױס־ •ארלאטעגטען די אין פארטרעטער
 בלױ״ סאר פארלאמענטאריזם דעם נוצען
 סאפי• דער געגעז יןריטײן שארםעד זער.

 זא־ צי אדער געועלשאםט, טאליסטישער
 םאר־ פארלאמענטארישע דאזיגע די לען

 אמאל ארבייטער״הלאס דעם פון טרעטער
 פארלא־ א סיהרען אויר קריטיק אויסער

 אנ״ נעמען און יאייטיק מענטארימע
 טלוכה־ םון אױסארבײטען דעם אין טייל

 רעכטס צװײטען טטרײט דער געזעצען.
 צװיטען כײשפיל, צום וױ יינתס, און

 אין רעװידאניסטען אין טארתסיסטעז
 און איטאדאקסען צוױטען דײטעילאנד;

 איז פראנקר״ך, אין רעטארמיסטעז
טזעכיױ  װעגען געװארען געםיהדט הױי

 אײננע־ סאציאריומוס דער סען צי דעם,
 פארלא־ םון װעג אוים׳ן װערען םיהרט

̂א אדמי רזןםןןרפ^ מענטארישע  דוי
 רעװארו־ םון מעטאדען ביױזע די דורך

 שפאיטונ־ די קיאסענקאמוי. ציאנעדען
 או־בײטער- אײראפעאייטער דער םון גען

 מיחפה, דער פון אנפאנג בײם באװעגונג
 די פון רעזולטאט א נעװען איז װאס

 אין אויםםאסונגען פאחטידענארטיגע
 איהר בנוגע באוועמנס ארבײטער דער

 םאר״ אױך איז מיחמה, דער צו שטעאננ
 געביט אױסמריסליכען אױם׳ן געקוםען

 מײנונגס״םארשידענהיײ פאייטישע םון
 פאליטישע די באריהרמ ב^ױז און טען

ארגאניזאציעס.
 פאמעקוםען איז װאס האםוז דער

 צװישען באװענוננ ארבײםער דער אין
 ניט קײנמאל האט רעכםע, און ליגלןע

ײי טרײדײוניאנס, די באריחרט  עס װ
 ױניאגס, טרײד די דאס קלאר, נעווען איז

 אר״ אן תמצית זייער אין זײנעז װעילכע
 צװעסען, פראגזטישע םאר נאגיזאציע

 טױזעג״ מיט אפגעבען זיר דאחי װעילכע
̂ײנע טעד  א האבען װאס םדאנעז <ן

 םון לעבען מאנ־טעגליכמן צום שײכות
 ארײנגע״ ניט קענען מילאס, ארבײםער

 םון סםערען הויכע די אין וועדען צוינעז
̂יטישע  םײנונגס־סארשידענזזײטעז, פאי

 א טײל, נדויסעז א צו טראגעז, װעלכע
 באשעםטי״ און כאראהסער טעארעטישען

 זײנען װאס פראגילעמעז םיט זיר נען
 געגענ־ די װי צוקונטם דער נונע םעהר
פראיעטאריאט. םון װארמ

•5שפאי די אויר טאקע האט דעריבעזי
 אין גאוועגונג ארבײטער דער םון טןנג־

 \ויר־ גרויסע מײז געהאט ניט אײדאפע
 באװעגונג. ױגיאן טרײד דער אױוי קונג

 פארמאגען ארבײטער אייר*אע*ישע די
 ■אייטישע זעלכםטשטענדיגע גרױסע

̂כע •ארםײען,  •אליטײ דעם םיהדען וחנ
 ארגײטער- דעם םון קאאסענקאמי שאן

̂אם.  אבעד, יוניאנם, טרײד די םון ק
אנגען  אײראאע אין ארבײטער רי טא̂ד

̂וילען םארשםעהער זײעחנ אז ב<ױז  זיך ז
 ױגיאן טרײד רײנע מים גאמעםטינען

 חנכטס צװימען האמי דער און *וראנען.
 אר• אײחאפעאישער דער אין יינקם און

 אויף זיד שפיגע<ם נאוחנטנג כײםער
 •א• םון געביט אױם׳ז אפ חױ^םועכיציד

 איז עס תילאסעגפאמןי. יליםישעז
 ליג• די אי דאס ^נססםארשטענדיױ,

>jrt נע״ צו זיד כאכױחען חגגסזג די אי 
m א וױגנן rtvn אר״ מיליאנען די אױוי 

 די אין ^ותאניוירם דיגמ יחוס כײםאר
^וסמיסמעז n אגאר טוײיד

י די “ ײי * rnipn מ m w קײן גיט

 וארטײ״ •אריטיממ איע צוױש^ן קאפ,י
 װעלט״אנשוי• דער סאר לןאמוי דער ען.

ױ איחנאיען, איז אוגג  ךער וױ נוט •ז
 •אר־ סון פארוױרשייכוגג די סאד סאמן•

 אײראפע אין זועדט טײ״פראנראטען,
 פארלאכזענטען, די ♦ייז אױסגעקעפפט ׳

 די אין און ראטען בעצירשס, #סענאטען
אלדערמענס. אװ נאאדדס
 איז עס װאו *פעריקע, אין אונז בײ

 סאי שװאכער א םון אױסנאחם כױט - -
 םא• נישט — באװעגוג; ציאיליסטישעד

 פאיליטישע זעיבסטשטענדיגע יױין ראגען
 סײ\ און ארנאניזאציעס אױבײטער

 אר• פארלאמעגטאיישע זעיבסשטענדעע
 האטוגיס״ די האבעז פאליטיק, בײטער

̂)אוי םאריײגיט הױפטזעכליו זיך טען
 אינ־ ארבײסער אנדעיע און ױניאנס די

 האנצענטדירט דאיט ־און סטיטוציעס
ד ״ א־־בײט. צעשטע,-ו:גס גאנצע ן

*̂  האבען אוכישטעגדען דיזע טחנ־
ױ טדײד רי אין חאדוגיסטען די אױך  י

 נעברויבט ני/וט .*הגיעריקע אין ניאנכ
װיסענדיג, פאמיז, אני פאליטישען זײעי

 זײן חן נושא נישט פגן י.אז דערכייט אז
 טרײד ריזע אין ארביימער די צוױשען

 לאםוגיסטען די אדנאגיזאציגס. ױניאן
 םפעציע־י א פאבדיצירט דע־ינני האבעז

 קילאס ״אגטי :איטו י,י:יאן טרײד לע
 פיהרער־ ״שלעכטע קאילאבארײשאן׳/

 אי• עתגליכע אזעלבע נאך און שאפט״
 גע• האבען זײ װעילכע אונטער שאש,

̂ײבעז צו האפט  אוטצוםרידענע אלע קי
 די אין עלעמענטען אפאזיציאנעלע און

 װענעץ ױצא פאר בלויז ױניאנס. טרייד
 דעדמאנט אױך אנב דרך זײ האבען
י ; ײ  טראצדעם סאמין, א:י פאליטישען ז

 גע״ נישט קײגמאל האטוניסטעז די איז
 זזשםעה קרענססע די געוױנען צר לונגעז

 ארבײטעד־ אמעדישאנעד דער צוױשען
 אוים־ אײביטנ אונזער לויט װײל שאםט,

 דער אין שםאלטונגען די זײנען סיהרונג,
 אױ\י פארגעקו.מעז באויועגובב אײײטעי

 קיא־ פאליטישען פון אויבעיפלאך רעם
 פאליטישע די װי אזוי און סען־האמף,

 די זײגען ללאסעךיןאמף םון פארטעז
 הױם עד גאך אדבײטער אטעריקאנער

 זעילבסטםארשטענײיר, איז םרעפיד, גאנץ
 וןײן דארט האבען קאטוניסטען די אז

ײ מיט באהומען געקעגט ניט השפעה  זי
 פון און ארגומעגטען פאליטישע ערע

ױ טרײד געשאםענער כפעציעלע זײעד  י
 יןאלאבארײ־ ״אנטי־קלאס םון אישו ניאן

 גענען הע״דארבײט זײער פון און שאן׳/
 אמע״ די זיר האבען פיהדערשאםט, דער

v אױסגעילאבט. ארבײםער ייקאנער
 אמערײ אין ארבײטער אידישע די

 אײ־ אן נאר פאליטיש אבער זײנען קע
 און עלעמענט דאפעאיש-אריענטירטער

 פאליטישע איז ניט וועלכע נאך באזיצעז
 האט דעריבער איז ארגאניזיעס, קלאסען

 אין אמעהויבעז זיד שפאלטוגג די דא
 אי־ די םון ארגאניזאציעס פאליטישע די

 גלײך אבער איז זי ארבײטער. דישע
 טרײד די אין געװארען איבעמעטראגען

 וױיל רינ:, ארבײטער איז איז ױניאנס
 דער םון ארגאגיזאציעם פאליטישע די

 אמעריקע אין ארבײטערשאםט אידישער
 האבען זײ אבעד טאחע, עהזיסטירען

 די צװישמן אײגפלוס שװאכען א זעהר
 און מאסען, ארבײטער אידישע כײיטע

 דער אױן* אײגפלום שום קײן גאר שויז
 «א• מ& און גאס. ®אליטישער גרויסער
 קאמוניסטען די װאלטען אישוס ליטישע
 ארבײטער־ אידישע ברײטע די צוױשען
 פונקט ױניאנס טרײד די אין לןאסען

 אםערײ די איז װי אויפגעטאז םיל אזױ
 דעריבער און ױניאנס, טרײד סאנישע
 אידישע די אין אױך זיר זיי האבעז
 טרא• דעם טיט באנוצט ױניאנס טרײד

 *אנטײקלאס-הא־ םון לאזונג גי־קאמישען
 וזאבען זײ װעלכען נעגען לאבארײשאן״

 געהאט נאר חאבק זײ װי געזינדיגט
 אײ ספעציעלע א באשאםעז און דערצו,

 די און םיתרערשאםט דער נעגעז שו
יוניאנס. אונזערע םון •ראקטישיןײט

 די *ין ארבײטער אידישע די אויב
T n o אמעחויבען ניט האבען ױניאנם 

 אינ- ניט לחלוטין זיד און םארשטעחן צו
 פון לאזונגען זײערע םים ערעסירט6

 זײנען פאלאבארײשאז״, ־ קלאס ״־ ״אנםי
 דער געווען ארביימער אידישע די ,אבער

 טוײ צוליג עלעםענם געװאונשעגםמער
 דעם אן אנצוכאפען זיר םיגות, זעגסער

 רעבטע די נעבען געשרײ סאסוניסםישען
 אזוימע• דעם נעגען און ײניאדפיחרער

 םון ביזגעסמײסם פראהםישעז נינטען
 כאתײ גחנססען צום ײניאנס. אונועדע

 שעגדלינען חנם םיר באםערמען עחנג
 חנםא־ וםמיםםיאמרp דער פון אײגפיוס

 און מיחחנד ®ון מחימ דער תעגעז ^וניע
א מיםעז  מס- אונזעחנ ®ח סד צזױשע̂ז

 ארבײסער• אעםזנליגאנטעחנ , ארן טע
מ א צוױשען אויך איז סוער מי  **זל נ
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 אי* אויד זײנען עלעםענטעז ?עיכע די ׳
 באװעגונג םרייד״ױניאן די אז בערצײגט,

 םארביזנעװעט, צופיל איו אמעױהע אין
 גשמח״ יעגע איהר אין םעלט עס אז און

 אײראפעאישע די םארסאגט עס װעלכע
באװענוננ. ארבײטער

 םאנאנדער־ זץ־ פרואװט איהר װען
 אינטעריגענטע- סארט דעם מיט רײדעז

 אז ״זײ פון פארלאנגט און ארבייטער רע
 װאב אנװײזען קאנקרעט אײר זאלען זײ
 אײך װעט ״נשטה׳/ דער מיט בױיגען זײ

 דערױזי יןעגעז זײ םון אימיצער זעלטען
 איהר און תשובה קלארע א געבען
 אלעפיען בײ כמעט דאס כימש, םיהיט

אv ו w •I,*באצ דאזיגער דער אין העױשט
 א:הי םארוױרוננ. און כאאס שרעקליכער

 זײנעז דאס אז אײגדרוק, דעם האט
 עטױאס״ :אך בעגקען װעלכע פעדזאנען,

 אד־ יע־ אין עטװאס םיז יײדעז װעלכע
 :יס זיינען זײ װאס באװעגוגנ, בײטער

̂אג־ און װעדטער קלאדע אין כבח  פא-י
 זעלנסט־ איז זײ •פאר און אױכדריהען געז

 װאי־ לײכטסטע דאס פארשטענדליך
 כלוטר׳שטער דער אויף ש״ולד די פען

 יױ ארעריקאגעי די פון נשסה׳לאזעקײט
ניאנס.

 פאנאנדע־־צױ פמבירען זיך לאטיר
 ברי־ אונזעיע װאס דעם, איבער קלײבען

 פארשטעהען חברים און׳ גענאסען דער,
 אײ־ דעי פון נשטה׳דיגסײט די אונטער

באװענוגג. ארבײטער ראפעאישער
 די האבען באדױעיעז, גרעסטעז צום

 אניע־ איז ארבײטעד אידישע טעהיסטע
 דעם װעגען ידיעה יולענסטע די ניט ריקע
 בא־ ײ:יאן טרײד פון פארם און טהות

 אי־ טעהיסטע די אײראפע. אין דועכונכ
 קײן געקוכיען זײנען ארבײטער ־ישע

 האבען זײ װאו רוסיאנד, פון אטעײלע
 איז נעזעכען באריקאדען, אויף געיןעטםט
 פראפעס*אנע־ אין געארבײט און טורמעס

 אוג״ ױניאנס) טרײד (אין פאראײגען לע
 טוזען ווערבע אומשטענדען אזעיכע טעד

 כאיאהטער.. רעװאלוציאכעיעז א טראגען
 רוס־ א־ן םאראײנען פראפעסיאנעלע די

 :עװען טײי גדעסטען צום זיינען לאנד
 זײנען בײטיננעז זײערע און אומלעגאלע

 זײ־ רואלד. אין געװאדעז אפנעהאלטען
 .נע־ אץ געפיהיט זײנען ססרײקס ערע

 אדעי טא־ט די מיט געװארען װאונען
 פאד־ פאריטישע די פון טעראר־מיטלען

 זעלבסטםאלשטעגד• איז עס און טײען,
 אונסע״ ארגאניזאציע, אזא דאס ׳ליד

 טרא־ געטוזט האט אומשטעגדען, אזעלכע
 דאטאגמישען רעײאלוציאנערעז, א בען

 האס עס יעז^װע איז און כאראקטער,
 ױעלבעד נאך נשמה"״ יענע געהערשט
 אזוי בעגקען ארבײטער־מאסען אונזערע
שטארק.

 כל־ די פון קאטף נאנצער דעד אבעד
 רוסלאני אין רעװאלוציאנערען הטינים

 דערםאר, געװאדען געפיהרט דאך איז
 דע־ אזעלבע באקוסען זאלען טיר דאס

 אונזער פאי באדיננוננעז מאקראטישע
 האבען טיר װי לעבען אמאניזאציאנם

 נעקעטפט האבען מיר אטעריקע. איז דא
 זא־ פארזאמלונגען אונזערע אז דערפאר,

 תאלס אין װערען אפגעהאלטעז קענען ילעז
 אױסבאהאל״ וועלדער, די אין ניט און

 די און זשאנדארען די פון זיך טענדיג
̂טםט האבען מיר םאליצײ.  דער־ געק

 ארויסנעבען קענען זאלען מיר אז םאד,
 דדױ די אין לעגאל, צײטוננען אונזערע
 םלונ־בלע- צוטײיען ניט און קעיײען,

 עס און אוםן. געהײםעז א אויוי טער
 גרוי־ א איז םארזאמלוננ א דאס יזעז־זײן,

 ניט איז אטעריחע אין האל שעהנעם ׳סען
 אין םארזאטלוננ א װי ראמאנטיש אזוי

 אין רעיװאלוציאנערען אירישע םדן װאלד
 די דאס זײן, קען עס און רוםלאנד.

 אונ־ דערנרײבט װאס ״גערעכטיגקײט״,
 דעדהײם אין ײאר יעדע ארבײטער וערע

 קען טען װאז לאנר, א אין ערש^ינט און
װעלט דער פון ביבער אלערלײ קויםען

 לײע־ קעז כיעז און בוך״סטאיה, די אץ
 לײבדעדיס, די איץ ביכעי אלערלײ נעז

ץ אזא ניט האט ײ  לים־ געהײטער א וױ י
 איכײ• א-דישע די האט װעלכער לעט,
 װאלד r# דערגי־ײכט רוסלאנד אין טער

 קענען סיד אבעי קעלעי. אין אדער
 נאך כעגקשאפט דעי צוליב ניט דאו
 אוים־ ראטאנטיזם רעװאלוציאנערען דעם

 אטעריסע, אין דעמאקדאטיע די געבען
 טאסען־באװע- אונזער סיט יןריכען און
ארײן. העלער אדער װאלד אין גוגג

 דעם פארגלײכען אבעי זאל מען װעז
 אסעדײ דעם םון אידעאליזם און װעזען

 איײ דעם מיט ױניאדזם טרײד קאנישעז
 אטעריקאנישע די װעלען ראפעאישען,

 נעשיכט־ יםרן גרונד אױם׳ן ױניא;ס טרײד
 הינ״ זײן ניט באשטיטט פאסטען ליכע

 ארגא־ סרײד״ױניאן די צו טערשטעליג
 אײדאפעאישע אונזעיע םון ניזאציעס
 אר־ אײראפעאישע די ׳אטת ברידער.
 נעגױ גאנצען אין איז באװענוננ בײטער

 על װי בעפערע, א )אידעאלערע אן טען
 אטע־ איז באװענונג ארבײטער די איז

 ׳ם̂א דעי נא״ איז דאס אבער ריקע.
 ארביײ בײדע די פארגלײכט מען ווען
 אײ״ און אםעי־יקע םון באװעגונגען טעד

 פאר און אן אדגאגיזאציעס אלס ראפע
 פארנלײכען אבער זאר מען װען זיך.

 די מיט ױניאנס טרײד אמעריקאנער די
 בא־ דאן ױניאנס, טרײד אײראפעאישע

 איך און ׳בילד אגדעד אז גאר מיר קומען
 די דאס באוױיזען, צו בא&יהען זיך װעל

 זייגען ױניאנס םרײד אײראפעאישע
 ״פארביזנעװעט״ פדאקטיש, אזוי פוגקט

 ױגיאנב טדײד ,ד וױ ״נשמה׳לאז׳' און
אטערילע. איז
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ביבלאך ױױאן 2 נדט שאך׳ ״אמאלג̂טײ־ קאטוניםטישע
און ״יזאפע הדיפט די םון איינער

קאטוניסטישע דיבאיעם׳ קעיק
 אזוי װי באװ^ען יעצט האט םאריערם

 אטאלנעטײ־ פאד״צטעהן האטוניכטען די
שאן•

 די ראבען צוריה טעכ עטלינע מיט
 כינהע די פו; בא-עפ קאמוניםםישע

 ארױםנע״ באארד דזשאינס פאריערם
 דעפ םון אננעשריבען ליפרעט, א לאזט

 לאונפיר. שאפ־טשערטען פאריער׳ם
 א זיך ;עפינט נעדעז אנדערע צװישען

פעקרעטער. איפ באפין חײם נאמען
 ״דעװאלוציאנערעי דאזיגער דער

 אונ־ שרײבט װאס קלאסענקעספער׳/
 יטאפ־םשעי־ פא־־יער׳ם פון ליםלעטס טער
 דער צו אבער ארבײט קאוגסיל, םען

 שאפ, ,טילינעי* א אין צײט זעלמ̂ן
 ורעכם 4S קאטפאני, און עלהין פון
פטריט. ־טע37

 איז וױ :פרענען דאך איהר װעט
 אינײ־ זאל פא־יןןר א אז כיעגליך, עם

> יטאפ מילינערי א אין טעז
 קאטױ א אויח :תירוץ דער איז

 םרע־ גיט קשױת קײן אײז־י זאלם ניסט
 טרײדפ, צװײ בײ ארבײטער אפילו גען.

 נאך און ױגיאךביביאר צװײ האבען
 צו חוצפה די האבען נאך אלעמען דעם

 ״רעװאלוציא- א פון ראיע די שסילען
 ארבײ־ ״קלאםעךבאװאופטעד און נער״

טער׳/
 מען איז פא•*, בײ ביד איז עם װען

 בײ ביױ איז עס ײעז און פאריער, א
 מילי- צו מען פטיפט דאן מילינערי,

נערי.
 װאס געזינדעל, קאטוניפטישע דאס

 באלײדי־ טאג אין טאל טויזענט װעט
 ארבייטער־םיוז״ יעדען םארלוימדען גען,
 האט באוױיז, סלענסטען דעם אהן רער

 ױגיאך העפליכע אזעלכע זיר צװישען
 ריכטוננ אנדער קייז וױ ספעקולאנטען,

% באװעגוננ. ארבײטער דער אין
גײ־ דיזעד אלזא, אײה געםעלט װי

 קא־ די פון אמאלנעמײשאן סארט עי
$״ טיײד־סיעקולאגטען מוניסטישע

 די װי גוט אזוי ױגיאן, מילינערי די
 ווע- ױגיאן, םאריערם איגטערנעשאנאל

 שװינדלערישע דיזע ווארשײנליך לעז
ט האנדלען און באטראכטעז טאט  יוי

ױניאן. דער םרן נעזעצען די

m עקס־לאקס איז ?
 פון ערפינדונגען וױכםינםםע די ווון אײנע אח עק^לאקם

 ®״סקסײידקעגדי « «יז דאס װיםעגעמפם. גיץער יצמעד דער
אץ דעם פאתעחםם און חןם^םןמען תמולירט ותוימזס  -1« ■י

מןר, ביםער־זאליז,  יאקרעץ ביטער־װ»םער, חכאי
׳ ״ ״ ע ־ מ ר ע״ו רנ ע ד ן » או . עז י י P •י 'D  I» i 3ו
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 נע• אעגעל דער איז יאזזר צעהן צו
 פריחזנו־ יתונג קײלעבדמער א עןבליב

 טױ זײן געשטארבעז סיגפעט א םון איז
 אמע- שטאס אין איז דעתאך און טער

 זײז צוגענוםען און כאליערע די יאפען
 האט אלםנה, אז ״םרױ אריםע אן פאמער.

 פרוי די נאר דך. צו גענוםען איהם
 די איבער נעבעיןס ארוסטראנען פיענם
 הײנער האט אימעל אויפץ אין הײזער

 דאר געװען איו ער אויםנע^אסם. ניט
 די און בלאס פגים׳ל דאם ר,לײן, און

 זײגע מיעתג און טרויעריגע אויגען
 פאר שיאגעז אפט איהם פלעגעז חברים

 איהם איבער אפטאז און זײ פאלגען גיט
 םלענט ער שפיצלעך. בײזע אלערלײ

«r s גאר און םוט בי'ט איבעיטדאנעז 
 סאדנע שװערע האבעז נעכם די אין

שלאף... םיז וזײכצז און קאשדארען
 אינגלאך די איהם האבען אײנטאל

 זײ כױט זאל ער אננערעדם, ;אס פון
 םם־׳ד גוי דעם בײ האדשען רײפען נעוזן
 נאר־ גרויםען א נעהאט חאט װאם ׳פאן
 זיך האט חברה הויז. זײן ארום טען

 פארהעז הויכען צום אונטעתע״גגב׳עט
 זיך ערשםען דעם נעהײסען איהם און

 מי־ א אין בױם. צום איױפדראפענען
 הװײ א דער-הערם ער האם ארום נוט

 צױ זיך זײנעז איננלעך די און טשעדײ
 ארײנ־ איז ער זײטעץ. ע4אי אין לאפען

̂ען  דער״ הענט. די אין גוי דעם צו נעפאי
 װאכעז דרײ אפנעלעכען ער איז נאך

 פרוי די איהם האט דעם :אך ^יאיק.
 הײמ־ נעװארען איז ער ארויפגעםריבעז.

א אײנביאל, און י^ז  רענענדינען איזו
 ראזירער א איהם האט אםיעךאװענט,

 םארהען, א אונטער שלאפענדיג געפוגען
 אװעקגעפיהרט און אױפגערועקט אירם

זיך. צו
םענש, א מיר בײ עדעז7ו װעסט —

געגעבען איהם איז :עזאנט, האט —
עסעז.
 אױפץ נעפתען זיך האם צירולניע די

 און נאס טוםעלריגער גרױסער א פון ראנ
ײ עס וואו נעסעל, האלב־טונסעלען א  וי

 היי־ עפעגטליכע בילינע די ;עװען נען
 און רױטע רופזמדע זײערע כױם ׳זער

םיחגז. די בײ פאנארעז ברויע
אננע־ איננעל, דער איז טענ גאנצע

ן פארטיה וױיםען א אין ט$ן  געשסא̂נ
 בא״ דעם געהאיסעז איז פיס׳ די אויף

 טד װײלע אלע האם װעאבער לעבאס,
:שריען

! זײוי די דערלאננ ~
 דט סײנער איהם פלעגט רא :אר

 צוםרידען. געװעז איז ער און י־אגען̂‘
 האט צירולגיע דעז װי אװענטען, די אין
 באלעבאס דער און צונעשלאסען, זיך

 זעצען זיך םלעגען חברים זײנע כיט
̂עז  אינ־ דער םיעגם קארטען, אין שפיי

 זאל כמז ווארטעז, אוסנעדולד טים נעל
 איז אדער בראגפען, נאך שייזעז איהם
פארבײםזנגס. :או קדאם

 דעם צו געצוינעז איהם האט עס
 טירען די אױף װאו :עםעלע, שטילען
 רויט־ געהײמגיםפולע נעבדענם האבעז
 עס וואנעז פיז און פײעדלאך כלויע

 סרעהלימן, הערען אפט זיך םלענען
 םרוײ םיז אויםגעשרײען אויסנעלאםענע

v,\ נעזהן םאל סך א האם ער װעלכע 
 אין טחנפיאה די אױו* זיצענדינ כײטאנ
 בלאסע טיט קלײדלאך, קודצע זײעיע
פנימ׳ער. םיעדע
 גע״ אזזין איהם האט דערהױפט און
 םון אײגע װען ״אן דאםאלס םון צוינען

 האט איזזם, דערזעהענדינ פרויעז, די
 זײז איז װי געפרעגט צוגערופען, איהם

 װי און הענט די אויף גענומען גאכילז,
 פד איהר־ צו צמעדרײןם אעזם היגד א

 איהם האם זי ברוסט. װאריכמר לעד
 וױ־ אלץ און קני איהרע אויוי נעוױגט

 ליעב שעחן א םאר וואס דערהאלם:
 םיידראך אימרינע די איז. ער איננעלע

 און נעלאכט און נעוױצעלט זיך ראבען
ד עד האט בושה פון  אתיס־ כדםאםא< ז

 אגפר איו און העגם איהרע םח נעריםען
 חאט *ז דעסאלם סח ־־־•אבער לאשעז
 קארטמ אין אחין. מצוינעז אלץ איהם
 צירולנת דער אין מען האט

n' אװענבס אלע כטעט r i האט ראויחנר 
 יואם חבו־ח, אימזמע זײן געהאס ^ויז

ײ שלעכסע פאתארעז אפט סלעגט  מי
ײ ב̂י צונעםעז לער,  נווור• נעלם, דאם ז

 אנ• דעת^• און םחלותת׳י א םיהרעז
 דנר אוי^ ארדסװארפעז איז שלאגען

נאס.
דיר האם ויסײם םמ׳ם

 אח בחוד חױסס » נצהאט ליב איגנעל
w א nw m oD ,װעלכזנד ״.םוזמודמ״״ 

גייגײ א אוי^ םרוינמג םלעגט
 ײתג מיזדן unrn tm םײפעלע גער

n פאיםראכט r  m i^ מ די ױי  ו
 ®•י־י די ^גמימן סייטס ס*ג*ו ׳פםייע

w ®ח יופס רױכצרגת 9 m יױעד נ^מ 
P *ר7סל*כ'* וױיפמ זוחנארו fn י  י

m נ«ז r •  iw  m i  w סיי זיד «י יי  י
m 'ײי חןולס  p  i n M ן ז *TTm י

 צד psvfo זײן דאן םממו אינגצי רער
 כא• מנר און ®אר׳חלומים און מראנען
̂באס  בײזער חערען זיך פלענט קול ל

חעכצר: און
1 זײוי די דערלאנג —

 געבראכם חברה די האט אײגמאל
 װעיכע לײטיאה מנת דדײ םיחרעז צו

 סך א כרײננעז זאי סען נעכעטצז האבען
ה כארייוםענדיג משקח, ײ אז זי  קעגען ז

 אזועק־ ויך ױי חאבען דערטויר טרינשען.
 שפי• צו שפילער נעניטע םעשח געזעצס

 עט־ איז אינגעל דער סארנמן. אין לען
 און בראנםען נאך געלאמעז מאל ליכע

 געקוסעז זײנען שיעטער םארבײסענס.
 םאר־ אין און גימנאזיסטעז, צװײ גאר
 די בײ כמן האט שעח פאר א םוז <\ין»

 נאנצע דאס כמעט צונענוסען נעםם
 געטרונקען. םען האט דערגאך געלט.

 ״טױ םטודענטישער דער אין בחור דער
 םיײ זיין אויןי נעשפילט האט זשורקע״

 זיך האבען גימנאזיםטען n םעיע.
 און נעװײנט און אננע׳שיכור׳ט שנעל

 ױננע־לײט־ די סח אײנער האט ענדליך
 אױם־ און איננעל דעם באטערלט לאר

:נערזפען
 דעם אלשיכור׳ז לאטיר חברה, —
יאט!

נעװא־ נעפעלען דאס איז אלעסען
 אונטערגע־ איהם האט אײנער און רעז

 אינ״ דער בראכפען. נלעזעל א םראגען
 נעוועהרט, זיך נעװאלם, ניט האס נעל
 ארײנ־ נעװאלד מיט איהם האט סען נאר

 ער מויל. איז בראנפען דעם נענאםען
 בים א האט עם םארהוםם. זיך האט

 אץ נעםאן בו־עז א ד״אלז, אין נעםאן
 ארום מינוט עםלימג איז אבער הארצען,

 איבער׳ן גוט און װארים איז־נעװארען
 פאר־ זיך האט עס אח קערפער גאנצעז
שפריננעץ. וואלם

 דער האט — גאך! סיר ־ניט —
 םרינ־ אויך קאן איך ~ געבעטען איננעל

!קעז
 א נאך דערלאננט איהם האט םען
 בײ אױםגעטרונתעז. האט ער נצעזעל.

 אמעצונדען אומען די זיך האבען איהם
 און שפדיגגעז נענופעז האט ער און

צימער. אימגר׳ז ארוסלויפעז
 פוז אײנעד און נעלאכט, האט חבדה

 צו םארגעשלאכען האט נימנאזיסמעז די
סײ^אך. צו נעהן

יאט, דעם םיטגעפמז אויך לאטיר —
צװײטער. א אונטעמעכאפט האט —
טאג. טטעז א לעבען ער זאל —

 האבען — בראװאי !בראװא —
אפלאדירעז. גענופען אלע

 םטודענטישער דער אין בחור דער
 אויף צושםילם זיך האם ״םוזשורקע״

 איז חברה גאנצע די און םײםעלע זײן
 ארײנגע• זיך און צירולניע סיז ארױם

 לא־ זיך נעסעל, שםילער דער איז דמהם
 ״םומע דער* םיז הײזעל דעד צו זענדיג

 נעלאפען איז אענעל דער פײבע׳/
 געדרעוזט זיך האט איהם םאראױם.

 שרײען נעװאלם האט ער און קאפ דער
 האס איהם הינמער און אויםדעגוננ. סון

 אלע און חברה שינור׳ע די נעםופעלם
באכיערקט: װײלע

 םאלאחדז! א וואהסט יאט דער —
 א פאר װאס נים, גאר װײס מארוסא

!איהר צו םיהרען םיר קאװאליער
 דער אין ארײנגעקומען זײנען זײ
 שױן איז דארמען הױז. םײנע׳ם״ ״מזמע
 אין סיידלאך עםליכע לזגבעדיג. נעומן

 נאקעטע מיט קלײדלאך, רויטע <ןורמ,
 פניס׳ער, אננעסארבטזנ מים כחימס,
 גע־ באוחמוננעז בהםדז׳שע מים האבעז
 בײ און סאלדאטעז פאר א פױט טאכצט

 זיך שאקלענדיג האט פיאנא אלטער אן
 די מיט נעקלאפט ,w גאגצעז םים״ן

 א עפעם הלאװישעז די איבער םימער
 אױנעךנלעזער. איז נםש •לימנװאטער

 שפי־ צו זיר טיהענדינ איהם, אתם און
 םרויערינען א צו עזחנליכעס עפעס לען

 אוײ די פאתלאצט האט זואלס אלםעז
 םיט מעגשעל דאר א םידלער, דער גען

 קעסטעלדײ איז אנגעםא? םיםלאך דינע
הויזען. גע

 נעחנםזנז זײנען םי^אך אגדערע
 אױח ^ארםענדיג און #שםו<ען ווויןי
ײ וואבען גצם̂ג  םויל און נענענעצט ז
דורבגעשםחנםט. דד

 װאם ,wp א נאר ױב סאתסא, —
 נע־ דיר האמז סיר *חתן״ א «אר

 דעד אויםגצשריעז האט — בראכט!
 ,,טוזשור• סםוחננטישער חנר אח מוװ•
 אויוי איגגעל דעם אויפגעהזיבען און קע״

חעגם• «ײ
 1אי כדידעל. דײמ חויכע א םארוסא,

 תיד חעםד ראזזןוחנר דזרכדמדמר א
ט זוצאמנר t חאט ו t יױחר מזזניח 
n m o פחנזד דך חאט מממר, ומנמנד 

p ל#ר a 0 mr נעםאז וואחי » זיך און 
m .אממל

נזד כיח דאד איז דאס —
m חאט  tn tran o m  n 

t r e n n r r w חנס a m* גחור׳צ <ײז

 ׳און’ הײס איהם גענופען און חענט
יזו׳עען. שטארק
 נע־ שטיל ■לוצלוגג איז אינגעל דער
 װאריטקײט n דערפילט האט ער װארען.

 פארשעטט זיך כרוסט, וױיכער איהר םון
 איו רעגונג אננענעמע סאדגע א און

 און אדערעז. זײנע אלע דורכענאננעז
 אײז אין געהאלטען אלץ האט מארוסא
:פרעגען
 ט״עדיניןער? הימ ליבסט ׳זאג —
מי̂ך ליבסט
 נאר און געזאנט גארגישט האט ער

 מױ א צו א וױ איהר צו געטולתט זיך
 אזױ איהם, זאי זי נעװאלט און טער

 ארױסטדא- הע;ט, די אויף האלםענדיג
 און ציםער טומעלדיגען דעם םון נען

 דער בעט. א איז שלאםעז אוועקלײנען
 געדרעהט אלץ נאר איהם ?יך האט סאפ
ער װאס בראנפעז גלעזלאך פאר די םון

 T? חאט איהם און אױסגעטרוגקען תאט
 חאט םארוסא נאר װײנצן. נעװאלט

 געשלעיט און צודוח געלאזט דט איחם
 אװעגט אין שפעט עדשט און טאנצעז

 אלע- םאר אומבאפערקט איחם זי חאט
 אין זיך צו אױכעז, אוחנהגעםראנען מען

 -y: האט חכרה די און צימער. איהר
 פאד- װען איז געחוליעט. און שיכור׳ט

 הא• הײזער, פון אדױס זײ זײנען טאג
 געסעל אין אנגעשטױסען זיד ןײ כעז

 איהם האט מארוסא אינגעל. דעם אױןי
 דער־ און שעת א וױ טעהר אפגעהאלטען

 םון וױיל אהײם, נעהן געהײסען גאך
 איהר םײנע׳״ ״מומע די האט אונטען

געסט. נײע צו גערוםעז
 טיאטואר אױם׳ן געלעגעז איז עד

געכליפעט. שטיל און
 איהם האט—!אויוי שטעה לום, —

 דער םון אױפכעזזויבעז באלעבאס זײן
ערד.

 מיט עהד דער אין שויז איז ער —
 מיט׳ז נעטאן טאך א האט — בײנער, די

 סטודענטײ דעד טיט נחוד דער האנט
 קראנק־ דיבטיגע די — ״טוזשורקע״. שער
. איהם אױו» שױן װארט הײט

 א טיט װײטעי אײעק זײנעז זיי און
.si־ry; שטיי־ער דער אינער טוטעל

נאנסען וועגמאדכייםער כעשפרעכען
באנק. ױניאז אינטערנעשאנאל באארד, םון טשערטאן פיללץ, סאלאםאן םון

■ : • 1 • : ■ >
 אויאזעדקזוןם מןןבש דעדאקציע (די

דיזעד סים דאס עזער״4’ אונזערע
 * דרולעז ̂:£א:גען םיר װערען אויסגאבע,

 א־־נײגער װעגען מיבירןלען קורצע סעריע
םעפבעי־ם. יזניןה באנקעז

 ¥*ג»ר אונזעי £ון סעפבער יעדער בסעש
 באדיהרונג דירעקשער אין קוסש ;יזיז«יזג

^ *ויב ׳ב»;ק א םיפ  סײװינגס א דורך ני
 אײל«ן£א קײן געלד זיבער ער יד,ם7 אקאונש,

 בע־ בדי צװײשעי־. » ןןדער באנק אײן דורך
 פיש;לידערע«ן£צ אונזעד ביןקענעז צו סער
 «ו ל״סשעם בןןנק * וואס ךיגסטעז די סים

̂רס#1דע איהרע  דער איז פיר דדוקזנז ׳זישן
 סעריע מ וון עדאזפע די אויסגאבע חײגשיגעד

ב*:קזין. אדבייפעד איבזד ןע:ער1*ע;נ קזידן
 *וכזע*־ לויש זײנען, גד»ירעכען דיזע
 דעד אדנשער געװארען צזגעס־ײש• יארלאנג,
̂ן ג?נ. *ון לײ&וע  פחתרםאן מיללין, סוולאס

̂גאל דער ®דן ביןארד דעם פון ̂ס  אינטערנע
 אונשער עס»ײנען זועלען וײ בא̂: יוניאן

 ארבײמעד ײזגגען יעגען8»;ע« קעיעל דעם
.1מנקעז״

ט ד א פ ז ש ט אי ײ ק ר ע כ ד

 יעדעד כםעט זיך מוז טא: צו הײנט
 אײן פאר בא:ק א מים באנוצען מע:ש
 אכםענדינ נים א:דע.יען. אן אדער צוועק
 ניט זאלען אומשטענדען אונזערע װאם
 פאליםישער אונזעד װאס אדעד זײן,

 אנקוטען םיר םוזען איז, שטאנדפונהט
 שפארעז ײילעז םיד אויב באנס, א צו

 נים נאםירלױ, ׳אײך קעז קײנעד געלם.
 אין נעלט אייעד האלםעז צו םארווערעז

 איז אדײננײעז עם אדעד שוך איסעז אז
 דאס, אלטעז אן םון אוגטערשלאק דעם

 :ענעז אײך פארזיכערם באנק א אבער
 אוײ איז וי.« אז. א. םארלוסמ, פײעד,

 אינטע־ באנסט די אײך צאלט דעם, םער
 האט איחר װאס געלד דאס אויף רעם

אפגעשפארט.
 בא־ מזזנש רעכטדענתזנגדעד יעדער

 העכסט איז עס דאס גום, זעהר נרײפם
 זײם איהר צי •נעלט. שפארען צו נויםיג

ײ איהר םוזט ניט, אדעד פארהײראט,  ז
 שלעכםע םאר אפשפארעז עפעם מנר

 צײם א םאר הראנקהײם, םאר צײםען׳
 ארבײ־ הענען נים מעהר װעט איד.ר װען
 זואר«י דעם אװעמצוםרײבעז כדי אוז סען
צײט. סלעק אין טיר םון

 צו אנצופאננעז צײט די איז איצט
 דודך ארויס זיך גליטשט געלט שפארעז.

 אײ־ איז עם האלט איהר װען םינגער, רי
 סײװיננס־ א עםענט קעשענעם. ערזג

 װי זעהן וועם איהר אוז הײנט, אהאונם
 נעלט נעגונ אגקלײבן זיך װעם עס שנעל

 קוי־ צו נויםפאל, יעדען באנעגענען צו
 םאדברײנ־ צו אדער זזײם, מלײנע א פען
 אי:־ די װאקײשאן. אנגענעמע אן נען

 נזד וחןלכע בא;ק, ױניאז כמתעשאנאל
 טע21 און• עװענױ טע5 אויױ זיך םינט

 יזד אויןי עדמומינען אײך װיל סםדים,
 צוועס דיזעז םאר איםן. םענלימז חמ

 אױו* פראצענט 4 באנס די אײך אפזגרט
 צאהלם באנק די אפאונםם. סײװיעם

 אגםאננענדינ טווארמעלוױיז, אמטערעם
 דעם גאך חודש םון טאג ערשםען חנם

 באנק די דעםאזים. אײער םח דאםום
 איז עס ־פאסט. דורך אויך גזנשעפם םוט
 אינטערנזד די דאס נים, צוױימעי שײן

* שאנאל 'w באנp ײ און שטארס איז  ז
 נע־ דעפאזיטארס איזזרע צזױשעז כעד.

^ נײו אװ סיםי זײ ^ מינזנז א  די י
 3J1T רענ די אזן יאר?. נמ אװ סםיים

 פאס־ פאד שטאטעז םאראײניגטע די ®ח
םײודגגס און םאנדס םײוױננס טאל

״ t באנ?עז.
נעלם שיתען ווילט אױזר אױב און

p p .אזיסנזד אז איהר האם אײדאטא 
סע מג ש״ימן צו דאס מניענענהײט ניי

 אסערי־ שיקט וועיכע באנק, דער דורך
 םײלעז, װעלם אלע צו דאלארעז קאנער

 םריײ םעגייכע בירינסטע זײ רעכענענדיג
עז טויזעגטער זעץ.  זיך באנוצען מע̂נ
 געיט יטיקעז צו דעפארטטענט דיזען םים

 אין סזטער אדער םאטער אלטען אן צו
 אחנד ברודער אלימעז אן צו אויסלאנד,
 אדער קרוב א צו אדער שװעסטער,

 :זיטינען װעלכע אײראפא׳ איז פרײגט
שםיצע. םינאנציעלע איז זיך

באנ? ױניאז אינטערנעשאנאל די
 דע־ “״סוירװיס א געעפענט אױך האט

 נעבען צו צזועק דעם םים פארטמענט
 צו ;עלענזןגהײט א דעפאזיטארס אונזערע

 איטועםם־ םעגכיבע וועגען זיר כאראםען
 םון באאםטער קאספעטענטעד א םענטס.

 דורכרע־ נערן זעהר זיך װעט באנ? דער
 פדאבלע- אײערע װענען אײך םיט דעז

םרײ. נעגעבעז ווערט דינסט דיזע סען.
נמ־ נאנק ױניאז אינטזגרנעשןד-אל די
 יאהר טען4 דעם איז איצם זיך םינט

 שםענ־ סאכט און עהזיסטענץ איהר םון
 דעם פיז טײל א אלס פראנרעס. ױנען

 איהר איז סיסטעם, רעזעדװ םעדעדאל
זיכער. סםאביליטעם

אפריל טען20 ׳כדטװאך — םאשײזם, אײבער ױידען װעט םאלװעמיני פראפעסאר
 רעדען װעם סאלוועמעי פראםעסאר

 הײנטמען דינער א בײ םאשיזם איבער
 אין 6.30 אפריל, טעז20 דעם םיטײאך,
 רעסםא־ עװענױ פינפטע די איז אװענט,

 סטריט. טע23 אח זןװענױ טע5 ,1 רא
 אפשײדם אן זײן וועט דינער דער

 וועל־ סאלוועסיני, פראפ. פאד אווענט
 צײט חדשים דרײ פארבראכט האט כער
 האט און שםאטעז, םאדאײנינםע די אין
 נעהאלטעז צײט דער פיז םאדלויןי אין

 אויםקלערענ־ און אינםעחגםאנםע זעהר
 םיז םדאגע דעד איבער פארטראגען דע

 םיט־י הײנטעען םארטראנ ?ײן םאשיזם.
 א| םיז װעדען גא^עםאלנם וועט װאך

דיסקוסיע. אלגעםײגער
סםל׳ איזן וױיסען יעזעד אונתדע

 לאננ יאדען איז סאלװעםיני פראם. דאס
 דעם איז נעשיכסע פון •ראפעםאד געווען

 עך אח םיארענם, םיז אונױוערסיםעם
 די םזן אײנעם םאד נעהאיםצז ווערט

איטאליעז. איז :עלערטע אננעזעהעגסטע
 גע־ ניט האט םאשיסט'*רעזשים דער

 אינטעליגעג־ אזא אז פארטראגעז, קענט
 איטא* אין עסזיםטירען זאל גײםם מער
 אין ארײננעזעצט הם%א זײ האבעז ליעץ,

 ער װען צײט. חדשים דרײ פאר םורסע
 איהם מעז האט נעװאדען, באפרײם איז
 לאנה דאס פארלאזעז צו ערלויבם נים

 צו געלוננעז ענדליך איהם איז עס אבער
פאײז. <זײ\ אנםלויםעז

 דעם פון נענעבעז װערט דינער דער
 יאר־ ניו דעם און קאכױטעם סאלוועמיני

trp•אינ״ םאר לינא דער םח טשאפטער ־ 
 טא• נאדסאן דעםא?דאםיע״. דאסטריאל

 דיזען פון םארזיצענדער זײן וחנט שאס
אזחןנם.

 דאלאר 2.50 ?אסטעז רעזערמיישאנם
t באשםעלוננעז און r w וועחגן נעםאכט 
 דעמא־ אינדאססריאלער פאר ״לינ אין

 טעלע״ עװעניו, סינםסע 70 תראטיע׳״,
‘.3877 םשעלםי פאן

קי זיץ, דױל ער אהײסהעלםער̂. זי
 װאס רײנד8 » זײנעם (גז ארבײטער

ש *יז  :מני*זנקפ״יחנד) קלארק » ה̂י
? איחר םזם װאס העלל#,

גאיני«ש! :טאנופעקטשורער סלאוה
 א םײנעי דאד זײם וסיחר ארבײטער:

 ״*או׳' א געבעז םיר איחר װעש א»»ר פדײנד,
ז י ארויסחעלמר!. אײעד »#ר נןיםען פיר י

האבםאן. סעם

*
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רעלפעוו גאיניט שויז זײ װעט עס
 מיט געהט יוניאנם אונזערע אין םײװעל־שפיל קאםדניסםישער דער

 פאר• האט װאם כירענינע די םוף. םםארםײדליכען א. זיין צו מריט שגעלע .
 אװאנטוריפטען כינטעל דעם געטאן הויב » לאנג כיט דא העלטגיםפעםיג

 '*iVit ז־י אץ ערד, דער צו געטאן שלײדער א צוריק זײ האט הױך, 1*ה אין
 זײ האבען קלאפ טויט דעם װינקעלאך. «לע אין צושלאנענע איצט זיך פען

 האבען, זײ װען סטרײק, אוםגליקליכען לעצטען םון פארלויף אץ געכאפט
 פראקםישע גרויסע א דורכצופיהרען פארםאםםןןן זיך םאל, ערשטען צום

 דורכפאל דיזען פאר דורכגעפאלען. שרעקליך זײנען און — ארבײט ױניאן
 ביטערען שװערען, א באצאלט םאקע םיטגלידער אונזערע האבען זײערען
 זײ האט א,ץ אויםגעעפענט אױגען זײערע האטי דורכםאל דיזער אבער פרײז,

 חכרה דיזע טויגעניכצען םארברעבערישע א םאר װאם כאגרײפען געםאכט
 אומפאראנטװארטליכען אזא אויף האבען װאס געװען, עס זײנען ״פיהרער״

 פון לעבען דעם םיט און לעבען א,ין ברױט זײער םיט זיר געשפילם אוםן
םאםיליעס. זײערע

 פון פארהאםט און •פאראכטעט נארע, איהר אין םארטריבען איצם, און
 פאררעטערישע דיזע שדידם דרעסמאכער, און קלאוקםאכער עהרליכע אלע

 העםלי־ אזא םיט האבען ױי װאם זריעה בײזער דער פון םרובט די נעזינדעל
און צוקלאפט ?בװאל שלאננ, די רײהען. אזנזערע אין נעזײט אימפעט כען

 דער ;צונג איהר אין גיפט ביםעל דאך נאך אבער, פארמאנט, צוטונמולט,
 נאםען דעם מיט זיך רו־פען צו חוצפה די נאך האם װאם קאמוניםטען, בינטעל

פאלשער א םיט טאג־טעגליך אל*ן נאך זיך צאפעלט באארד״ ״דזשאינט

 די חאט צוריק װאכען צעחן םיט שונאים. איחרע םיט אדער
 צו זיר דרעםמאכער די און קלאוקםאכער די אייעעלאדען איגםעדגעשאנאי
 re רעזולטאם דער און קאםוניםטעז. די נעגען אדער יאר רעחשיםטרירען

 ױניאן אונזער וואס רעפעחזנדום, גרעםטער חןר — ןאיישסטררעדזשי יעגער
 דגורים פלאםענדע קלארע, אץ האט — דזרבנעפיחרט *«a עם װען חאט

 מיטנלידער אונזערע פון םעהרחײם אוםנעחױערע די te פעפטנעשטעלט,
 צו בארײט איז אמ אינטערנעשאנאל זייער םיט אייזען און «טאל ,שטעחט

 אינעך־ און אױסערליבע • איהרע נעגען קרעפטען אלע םיט זי פאתױידינען
שונאים. ;ליכע

* . * *
 איצט װעלען .רעפערענדום״־בלאפס קײנע קראקאײלעךםרערעז, קיעע

 אץ זיד ארײגצוכאפןןן צוריק באנדע פארדעטערישער דיזער
ױ טרייד־יתיא־ די װארפעז. און *אילען גיט «יר זייזאלעז ו

שװינדעל־• קאםוניםבױשער פאר.דער

פ חאכעז טרייד־ױדאנם די שאנד־טאטען. און כאטרוג םאקטיק, ץ ני  קי
טיגער פאר §לאץ  דינען עחרליר וױלען װאס יעניגע, די לאיאליטעט. צזוײױי

p ריינער a םיט דינען איחר םוזןין װעגוגג,8רכײטער־נ8 דער a n םיט און 
a; איכערגעגענענחײט. אסת׳ער a ta »גיט ז8ױגי די וועט פט8פיחרער 
o קלישעם; •אליטישע קײנע צו רטארטנײדזשען8פ e a a n p n ’ B a ta ’״ט* 

ט-.נג8פ און רואינע אוטנליק, פון אפגרונט צום ױניאנם די ברעגגען ניט ו*װי

 אביםעל אײנצדשםועםען אײנגעבען דאך זײ זיך וועם טאמער — האפנונג
 ״קאם־ אריף איינגעהן זײ כדט זאל מען אז דרעםםאכער, אדער קלאוקםאכער
 האבען װאם װײל — זיך טרדיםט זײ ״פארשטעגדניםע״. אויףן פראטיםען״,

 די װעט טריק א.״שלוט״ דורך אז — פארלירען? צו נעזאגט, טישפיינם זײ־,
 אנ- װידער דאן און ױניאן, אונזער אין ארײנצו׳גנב׳ענען זיך געליננעז ױידער
 און געשםאק נײעם א מ*ט ארב*יט פארניכטונגם שרעקליכע זײער םאננען

איטפעט. נײעם א מ״ט
 נעקםטע די אץ אויב איבעראשען, װײניג זעהר דאריבער, אוגז, װעם עם

 װידער פאיאצען ״רעװאלוציאנערע״ דיזע װעלען װאכען, אדער טעג, פאר
 װעגען בלעטלאך קאםוניסטישע זײערע אין טרוםפײטירען אנפאנגען אםאל

 צו םאכערײקע רחםנות׳דינער נײער א װעגען םאנעװרע, ״שלום״ נייער א
 זײנען זײ אז אנשטעל, ביליגעז א טאכען צו און אויגען די אין זאמד שיטען
שולדינ. נשםה די גאט כלויז

 ארײנצושלעםען װאך לעצטע געםאכט ‘חאבען זײ װאם פארזוך דער
 םארשטארקען צו הילף זײער םיט כדי ליבעראלען, הײפעלע א נעץ זײער אץ

 אוים־ זיר האט ױניאן, אונזער נעגען קאט,ס םארצװײפעלטען זײער אביםעל
 זײער צו זײנען ליבעראלעך, ״הונדערט א אנשטאט גאתיט. מיט געלאזען
 פאראורםײל־ פאר הילף צו,שאפען געװארען אדװערטײזט איז װאס מיטינג,

 קאםוניםטישע מײםטען צװאנציג, און פינף ארום געקוםעז קלאוקטאבער״, טע
 טיטינג בײם געװען זײנען װאם ליבעראלען עטליכע די און םיםפאםײזערם,

 בא* װאם .עקזעקוטױוע״ דער אין ארײמעהן געשעםט אײנםאך ױך האכען
 גע• חאט געשעפט גאנצער דער קאםוניםטען. כשר׳ע םינף פון ^טעחט
פארבליבען. נים גארניט כםעט איהם פון איז עם און זײפענבלאז א װי פלאצט

 געזינדעל םאר׳צרה׳טע די זץ־ קלײבט אונז, מען דערצעהלט איצט,
 דערצעהלט מען ביזנעם. שטיקעל נײעם א טיט אין־םארקעט ארויסצוגעהן

 ״בוםען״ אנםאנגען זץ־ קלײבען ,םײלםלײם״ קאםוניםטישע די אז אונז,
 דארטען, אדן גארדען. םקװער םעדיסאן אין אזש םיטינג, נײעם א כלוםר׳שט

 װאזשגע די זײ װילען זײ אויב באשליםען, םעםכערס די זאלען עם,. הײםם
 מאבערײקע בריליאנטענע צװײםע א ניט. אדער פיהרער אלם צוריק לײט,

 ״רעפערענ־ א םאכען זאל מען אז איז. חדר קאםוניםטישען זעלבען דעם םון
 זײ אויב שטיטען, זאלען דרעםםאכער די און קלאוקםאכער די אז און דום״

 אויםץ צוריק מאםעם און טאםעס קאםוניםטישע ארױםנעשפיגענע די װילען
 אפילו זאגען זײ אינםעתעשאנאל. דער םיט שטעחן װילען זײ אדער שפיץ,

 װעלען נידערשטיםט, װערען װעלען זײ םאל אין דאם נשםוו/ זײדענע די צו,
 דער אױןז גאר.קײנםאל װאלטען זײ װי אזוי צוריהציהען, אענאנצען ייר זײ

געװען. נישט װעלט
* * *

 אוים־ זיך װעמ ,רעםערענדום־םלאפלערײען קאםוניםטישע דיזע פון אז
 ,גאנדס־ זײער םץ אויםנעלאזען זיר האט עם װי םרןפ, אזא פונקם לאזען

 .פארבאנד זײער פח און שלום־פראנט״ ״פאראײנינטען זײער פון ,“קאםפײן
 ניט טעםבערם אונוערע דארף טען דאם מיר, גלױכען — “ליגעראלען די םיט

 פונקט שענקען שוױגדעל נײעם דיזענ והולען קלאוקםאכער די דערצעהלען.
 פריער־ זײערע אלע געשענקם האבען זײ װיפיל אויפםערקזאםקײם, פיל• אזױ
זטוליקערייעו• אוז םקיםם דיגע
ם a ט a ח ע ג לאנג ניט דא חאבען דרעםםאכער די fm קלאוקםאכער די ׳ . ן ע ם י ו ר ם8ג ו ד ג ע ר ע פ ע ר ־ ז ע  רעפע־ יענעם אין און ם

 גאנצער דער װיסען געלאזט שטיטע םעכםינער a םים זײ כען8ח רענחם
 אינטער־ דער כדט — קאמן) דיזען אין שםעחען זיי ױים מעםעם אױן* וועלם

׳ נע״אנאל

 שפײזען היגעיקאמוניסטען די װאם מיט
ברױט־געבער רוסישע זי־ערע

 •רעזידעגט װאם ענטפער, דעש װארשײנליך, געדענקען, לעזער אונזערע
 שנײ• רוםישען דעם אװעקגעשיקט צוריק םאנאטען דרײ א םיט האט זיגםאן

 אין זיו טײליגען8ב צו אײנלאדונג ױיער אײף דער-פראפעסיאנעלען-פאראײן
 ב״דע ״צװישען פר״נדשאפט די םארשטארקערען צו ״כדי קאנװענשאן, זײער

, ארגאניזאציעס.
 דזשענעראל פוז נאםען אין דגבאן, פרעזידענט האט בריף יענעם אין

 אינטער• די ״אבװאל דאס געדאנק, דעם אויםגעדריקט כאארד״ עקזעקוטױו
 שנײדער רוסישע די פאר געפיהלען װאריםםטע די כלויז האט נעשאנאל

 צו עס רופען די זאל םען װען העלפעץ, צו זײ זײן בארײט איטער װעט און
 זייער פארבעםערען צו קאםף יעדען אין םאראליש, און םאטעריעל טאן,

קאנװענשאן זײער אין ױ װעט ארבײטם־לאגע, אלגעםיינע און עקאגאטישע
__ ^ _ e      A a s a i  m a  am ws a s  fla  a  a  i s  • s i s  a a a  a *  k t s s s  a  a * ^ ^  * פ * a  a
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*גאסען־פרעםע. קאםוניםםישער
 װאלט פאל דיזען א־; ערװארםען. געםעגט מען האט נאטירליך, דאם,

 דער אדן רוםישער״כוים דער אז דענקען, צו אוםלאגיש געמען פשוט דאך
 נוענען באנױםען ױיערע אין עפעם ױך אונטערשײדען עפעל אמעריקאנער

 זײנען םיר קאטפם־עטיק. אדער אנשטענדיכקײט םענשליכער אײנםאכער
טעטבערם אונזערע גע״אליז האבען כדד דראס אויסען. דאס ניט אבער

:שרײבט ער װאם
 םמרייס דיזען ארבייטעד ד־ פון דג דער m פארשטאנען, ״האבענדינ

פאו׳פטארקע! מעהר נאר װעט פצינעא ל־נקע• פון םיהרערשאםט דער אונטער
רעאקציא־ דער םון אײנפלום דעם פארניכטען א־ננאנצעז װעט אוז מאכט זײז

 י1אוי אטאקע אן אנצופאננען באשאאסען זינטאן האט אדמיניםטראציע, נערער
 םעםבערם די פון מאס־מיטיננ א צוזאדעננערוםען האט און סטרײק־פאמיטע דער
 אומנעזעצאיר א־ז סטרײק דער אז ערפאערט, האט ער װאו ױניאן, דער םון

 רערום מוז או; װענ, אוטפאראנטװאיטאיכען א| אויוי נעװארען, ארויםנערוםען
נידעראאנע.״ א אץ ז*ך אויםאאזען

ן ו ר א ע ט י י :װ
 1שוי א־ז כטרייה דער אז ע־קאערט, נ1יטיט יענעם אויח האט זעםאן ״װען

 אויוי אטאקע זײער פאױשםארהט כאאעבאט'ם די האבען םארענדיגט, װי כטעט
 אט ארבײטער... 20,000 פון אאקאוט א ערהאערט האנען און סטרייקערס די

זינ." א נעװאונען בארעבאטים, די טיט צוזאמען זינטאן, ראט אזוי
 דער פון עדיםאריעל־שרײבער דער האט פאקטען״ ״היסטארישע דיזע

 גופא. אםעריקע פון ער, זאכט כאקדםען, צײטונג קאםוניסטישער םאםקװער
 אםעריקאנער אן פון אויםצוגען עטליכע ארטיקעל דעם איל טאקע גיט ער

 איו פרעםע קאםוניםטישע אמעריקאנער די און כלעםעל, קאםוניםטישער
 םאראנםװארט־ און פינקטליך עהרענהאםט, באקאנט, יעדען איז עם װי דאך,
 שנײדער־טרײדם, בי אין הויפםזעכליך קאמוניםטען, אםעריקאנער די ליך.

 יחנרים םאםקװער זײערע אז פאראינטערעםירם, נםש און לײב םיט דאך זײנען
 און קלארםטע רײנםטע, םאםע די באקוםען זאלען שטיצער פינאנציעלע און

 אזוי װי םא אםעריקע. אין אויפטואוכצען זײערע םון נײעס ריכטיגסטע
 ״זיגםאן אז מאסקװע, אין אנצנזאגען םארםעהלען געקענם טאקע זײ האכען

 םיט צוזאםען האט און םאם־ם״טמנ א כײ סטרײק דעם צוריקגערוםען האט
? ארבײטער״ די באזיגט םאנוםעקטשורערם די

* * *
 מ קאםוניםטען, אטעריקאנער די װאם מיט שפײז, די איז דאם אט

 באװעגונג מרײד־ױניאן די םארגיכטען צו פארנוםען זיך האט װאם געזינדעל,
 דאם אמ רוםלאנד. אין אונטערשטיצער זײערע קארטענען אםעריקא, אץ דא

 חײליגען דעם טיט טאג־טעגליר, זײ שיקען זײ װאס נײעם, ראיעלע די איז
שטיצע... אביםעל אפטער װאם זײ םון ארױסצוקריגען גאטירליך, צװעק,

 פרא־ בײזװיליגע און רכילות לינענם, פון פונדאםענם אזא אריו* אט
 חײזעל״ קארטען זײער קאמוניסמען היגע אונזערע דאם כויען פאגאנדע

 דעם םוו שטיקלאר אױף םאנאנדער נעבאו. איצט, םאלם װאם חײזעל די
 די פון לעכען, אטעריקאנער אונזער פון װירקליכקײט די װאס קלאפ מעכטינען

 דערלאנגט. עס האט םאקטעז פארבלאפטע ניט און אוםבאפארבטע אםת׳ע,
ײ; חאבען פונדאםענט אזא כויער, א פאר װאם  פונדאטענם״ א פאר װאם ז
ata אזא נעבײדע, א פאר װאס און פארשאפט, זיך זײ האבען נעכײדע 
!באוועגונג אוןזער פון לעכענם־גאנג דעם אין eiiD אזא האכען, עם קען קױם

 *וריסגע־ חאט םאםאטשוזעטם אץ קאורט חעכםטער דער אז נייעם, די
ױ חאט װאגזעטטי, און םאקקא פון אפיל דעם װיזען  לעצטע מנער־קראך א ו
 דער אינער ארכײטער םיליאנען צעחגדלעעי אויפגערודערם שרעקליך װאך

s ערשטען דעם םון יאתר, זיכען לעצםע די פאר וועלם. גאנצער e t .אן 
מײ דיזע אויןו נלגול בלוט דער זיגט  «יד חאט ארבײטער איטאליענישע *

 ציװילמיר• יעדער אין מכסמעבליר ארבײמערשאפט די ה»ם אננעפאנכען,
 כאפריי• פאר קאםמ זײער אינטערעס טיפסםען נױט נאכנעפאלנט לאגד טער
tp דיזען אין םיםגעחאלפען קרעפמען אלע םיט חאט און אונג a p.
ײ דיזע פון םױם־אורטייל דעד _ P• גיט וזעם םארמירער ארבײטער צוו 8 
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יצאפטען.
 פאר׳עטאנען עיעכט גיט דןו זאי
״דיס¥י«?ין״# אויסדרוק דער ױעלען

געחאט; דיסצייטן *אט סנ
כא• װאס *•עס, אײגענטי^ איז, דאס

 נאר אנער ;10 יאקאר ראקסעריזירט
 םיטגױידער די — זץי צו דיסצי«י?ין א

 ױם״טוב׳• יאיאי, געװעז ארעמאי זײנען
 ארגאניוא• קאטער וײער צו לאיאי, דיג

 דער אין אנער, צײט יענעי אין ציע.
 פיחרעדערויע, ערשטער דער פון צײט
 ארײנגעצױ- ניט דיסציפײן די זיך האם
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— ■גים באװעגייכען א ע״עס
 דיס״ נוט קאסער״ארנאניזאציע, א
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אינטערנעיטאגאר.
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 װען אינטערגעמאנאר, דער פון :עעיבטע

 האט סיהרעױעאםם אעםערנעישאנאי די
 טריט איחרע םעסטען עהסטרא נעםוזט

 פױד די װאס םיט אנצוריהרען גיט אום
 טאמער און קאטערס. די םון :־ערשאפט

 איכער״ נענונ געווען ניט טראט א איז
 פאטער״םיחרערמאסט די האט נעהליבען,

 איז דאן און םינפ, בײזע א אננעשםעיט
 גאנצער דעד אויף ̂רעס א נעותז עוין

אינאניזאצת.
 און זיד אי| אײננעשמידט סעסם

 זיה םאר במיז םראכטען און זארג כױט
 ■אטריא• יאקאילער און םארעגאאיזם

 כאראקטעריסטיפ א איז דאם — טיזם
 מניאן. טרײד אםעריסאנער יעדער פאר
 נאנץ-נאטיחויכער, דער דא איז דעם אין

 אבער קאנסערװאטיום. רײךםענשיליכער
 אײנ״ םיט ױניאז טרײר אםעריקאגער אן

 אילגעםיי• דער םון טראדיציעס געזאפטע
 באזעעיוט באװעגונג, ארבײטער נער

 דער םון באװירקס און אידעאױיזם טיט׳ן
 בױער איהרע םון געדאנסעךסלארהײט

 גאמפערס״טי■ דעם םון פיהרער אין
̂ע, אדער  מאל איע איז גאמפערס־שו
 יענעם מיט דורכגעדרונגען נעװעז אױך

 םאר״ ױאס גײםט, טיױ־דעמאקראטישען
— ווערכ*ער די אין זיד טײםיטט

 װאס םייכטען די זיר אויף נעהמען
 וױ אזוי «ונקט ברײגנט, דעמאהראטיע

 דע־ װאס רעבטע די זיר פאר נעהמעז
גיט. מאסראטיע

 ער*־ דער אונטער ,10 יאקאי איז
 ניט דאס איז םיהרער־גרווןע, שטער
געװען.

 אין ,10 יאהאל איז איז דערםאר
 אפט געוועז זיינע, יאהרען ערשטע יענע

 בילײבען צו ניט אדעד יא, — פראגע »
אינטערנעשאגאיל. דער סיט

 אין ,10 *אס*{ אין האט דערםאר
 גע־י געםוזם ויעע, קינדערײאהרען יענע

 בא• די און באוחננו̂ג * װערען שאםעז
 וועגען איע איבער דארםמן ז̂א װעגונג

 ווע־ זא< ?אקאיל דער אז קרײצעז, זיו
̂אופםאכער דער פון טה̂ײ א יעז
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פארנליחם rat פארכליהס
Aראדוצק*. א. פ,ץ

 פארבליהט, האם בלום ד•
 פארגליהם האט זון די
 פארפליהם פויגעל די

 װעלט. דער *;a ווייט ױיים,
 םריט, אייזערנע כױם
 צ*הם, זיך װארעם a ,יױ
t*a געהילט, נעכעל ,

 הערבםם נרױ־רויהער דער
1ק;*לט פ**כטע *יכט־8 םים אםעםם אץ

i
 • קא■, קיהלע חױל, a םים
ארא■ קןקט םאל צום
 פארטדאבט. אץ פארבענקט באת, ריזינער דער

 שם*ל. דארם נקעaל אוי«׳ן
 ױיגם. זיך װערגע א

י׳ טריכ אוםעםינ,
 ;כל*קם זי בלעםלאך די צו

 18 זיך חקם שווער
נאכם... שװארצע חערכסט׳ס
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 צװיי- זײנע און כױם ריזיגער דער—ארגאניזאציע. םרײװייעע א איז ױניאן «
 דזשאינט און עקזעקוםיװ «ן מון מרביימ די באשטעהט עס װאם אץ—גען.

 אר־ דער סון *װײגען בײדע די צוױשען א-נמערשיד דער — באארד.
- גאניזאצע  זײערע — קאםיטעס. פארשידענע די םון פוגקציעש די י

 עקזעקוטױו געגעראי א פון ארבײם די — זאכען. ױניאן אױ,ז בליקען
סעקרעטאר. דזשעגעראי אץ פרעױדענם פונ׳ם אױפגאבען די — פארד.

קוריגסקי. פיליפ פון
*דטיקעי! (צוױיםער

 4ארטיקע* לעצסען אינ׳ם דזאבען טיר
 באארר, עקזעסוטיװ די דאס אמעדייטעט,

 אר־ אלע טאן גישט קאן נאנצע, א אי־פ
 איז צוטיילט זי װערט דעריבער בייטעז,

 װאס דעם אױסער קאמיטעפ, אכט אמם
pc איײ אפאיגטעד װערט צײט צו צי־יט 

 פעלזאנען אײנצעמע צוױי אדער נער
יוניאן־ארבייט. ;עיױפע פאי־

 עקזע־ אן pc קאנײטעס הױפם די
:פאלגט װי זיינעז באא־ד קוטײו
לאפי־ רעגולײשאנם אה רולס ו1
 מעמבערשים־ )3 ;כוב־קאפייטע )2 טע;

 ;רי־ )5 ;קאמיטע שאפ )4 ;קאכײםע
קאכייטע; אפיל )6 ;לאטיטע ווענס

קאטײ פינאנץ )8 קאדיטע; רעריףז )7
טע.

 עקזעקױ די מיר קאנען אױם אזױ
 ריזיגעז א צו םאלגלײכען באאי־ד טײו

 ארקעם־ אן אין װי פוגקט ארקעסטער.
 יעחד װאס גרופען, פאדאן זיינען טער
 אנדער אן םים זיך באנוצם זײ פון רער

 עקזעקוטײו די ראבעץ אזוי אינשטרוכיענט,
 ארבײםעז. באזונדעחן קאבדטעס באאיד

 אין וױ פונקט אז זיך, פארשטעהט עס
 האר• :רופען אלע שפילען ארקעסםער אז

 צױ ניט זאל נאנצקייט די בדי מאניש,
 םאן אויך פוזען אזוי רען,9װ שטעלט

 הארםאניש. ארבײם זייער קאבדטעס די
 םים און אױםגאםגן איהרע לויט יעדע
o n אייג־ איז גײמנד א געשאפעו װערט 

 אין אפאראס ארנאניזאציאנס הײטאיכער
ױניאן. דעי

 קאמיםע אזא pc מיטגליד יעדעל
 1 באנרין* א האבעז זיך, םארשטעזזט סוז,
 דער םון גאר ארבײט, זײן םיז נאד ניט

 כיוז ער בכאא. סעטעקײט אאגעםיינעד
 װאס אאץ פיט באקאנטשאםט האבען

 באורע־ ױגיאן טרײד צו ״טײבות א האט
 אן pd מיטנאיד יעדער וױ פונהט נוגג,

 *ביאדונסםון א האבען דארף ארקעסטעד
 סא־ געוױנשטעז דעם האבען אוץ מוזיה
 ,װעם ניט, אויב װארים ־ דערפאר. אא:ט
 עס װאס נאטעז, ביעטעל איינעז זײז

 אהן זײן שפילעז, צו אױס איהם קומט
 דאס און געםיהא, א אדזז ׳טעם שום א

 זײנע וועג pd אראפפיהיעז גאד קאז
מיטזיננער. אדער מיטעפיאער

 רזד אוץ רואס די סומט אמערשטעז
̂יז ניט איז דאס קאפיסע. נולײיטאז  ין

 מיט סופט זי יןאפימע. באשימנדינע
 אר־ די װעז איז באארד עחזעהוטײו דעל

 ׳אז זיד הויבט יעצטער דעל פון בײט
אויםכעיעזט. סאמיטע דאזינע די װערט

 חתוגה א אױף סאי־ווערם וױ סונלט
 װען איז אזײ װי אלאנזיטייעז דארםעז

װערען געהאילטען זאלעז מאלצײטעז די

 אזוי צוגרײטונגען, אגדערע םאכען און
 יןאפיטע רענױליישאן און רולס n דארף

 םון םעטעקייט די אזוי װי באשטיטען
 גע־ ווערען זאל באארד עקזעקוטיװ דער

 לפשל, באשטיסעז, דאיף זי םיהדט.
 האבעץ זאל באארד עקזעקוטיװ די װען

 אנ־ זיך זארען זײ װען פיטינגעה איהרע
 עקספע;־ וױסיל אויסיאזען, און הויבען

 פאר קריגען דארף םיםגלייד יעדעד סעס
 פאר־ װ. א. א. אםענדען פיטיגג זײן

 רע־ ארץ רורס דײ װען אז ;זיך שטעהט
 איהר דורך פיהדט קאםיטע נוריי״טאנס

 באא־ד עקזעקוטױו די און גוט ארבײט
 רעגו־ און רויס די לױט פונקציאנירט,

 געהע־יג, וױ ?אבױטע, דעד pr לײשאנס
 פון ק־־עדיט דעם צו צו עס פען יטדײבט

לאמיטע. דער
 קערפעריטאפט װיכטיגע ערשטע די

 די איז באארד עקזעקוטיװ דער אין
. ע ט י ם א ק ב א  קאן איז, ד ס

ײ־ דער טאךגעבער, דער זאגען, פען  י
 אפא־ םיהדענדער דער גײסט, טעגדער

 זי באארד. עקזעקוטיװ דער םון ראט
 דער פאר פלענעד אלע אויס ארבײט

 אויפ׳ן אדױף ברײנגט און טעםיגהיים,
 נױטיגע און װיכטיגע איע טאג־ארדנונ;

 באארד עסזעקוטיװ די װאס פראגען
 אױב דורכפיהרען. און באהאנדלען דארף

 רעפארםען געװיסע נויטיג זײנען עס
 מים־ דער םרן בעססעז און וואויל םאר׳ו

 פון ארבײט די עס איז גלידערשאפט,
 דא־ די אז זעדזן, צו סאב־קאםיטע דער
 עקזע־ דער םון זאלען חגםארמען זיגע

ווערען. דורכגעפיהרט הוטיװ
 װאס איז, קאמיטע אזא םון מעילח די

 םח למשל, ציעל. איז און <זלײ\ איז זי
 די האבען זי קאז מיטגלידער םינוי א

 איבערצוקיע־ געדולד און צייט נויםיגע
 מאל, עםליכע פראבלעם נעוױסעז א רען
 איהר םאר קלאר זײן זאל עס װאנען ביז
«p באארד, עקזעקוטױו דער םאר קלאר 

 רעקאפענדאצתס. איהר ברײנגט זי װען
 סך א עהזעקוםױו דער שפארט דאס
 א;צונעהן ארבײט די מאכט או{ צײט
 איעפאל װערען דערפאר םאלק. א םיט
 די אויסגעהליבעז סאב״האםיטע א איז

 די םון יאגישע און פעתר־ערפאהרענע
פיםנילידער.

 ניט אױך זיך םיהרט יןאמיטע די
 ער־ זי סנאב. אמערײןאנער אז וױ אױף

 און אלוױסענדע, די םאר נים זיך קלזןרם
 אמאליגעון אז װי אזוי גיט זיך םון בלאזט
 פוסמזנר אםאליגער אן אן אדער קאטער

 סאמער, װײסען א םיט סלאוקמאכער
 קאל־ דער אז געדענסט, האט וועלכער

 און קילוגעז א םאר איהם פאכט נער
 זיך םיהרט זי נאר םענשעז-. שעהנעם

 חאט תהילים םה דיכטער דער װי אױןי
יע־ השכלתי״״; מלסדי ״פכל געזאגט:

קופען צו וועלקאם איז מיטגליד דער

י ׳

 האנען נעװען, זיי זיינען ■ארטנערס
 אײנער צוזאםען, געארבייט יאהרעז שויז
 אויסתױ נעקעגם כיט *נדערעז am אהן
 הוי־ א בלאנדער, א איז חיים, ער, טען.
 זײן נאר און איד, 'אדערדינער « כער,

̂ט נע׳שיידער נאנמז  ניכער זין■ עד ה
 עקסארעם־ אן בוט׳טער, א שאר נעפאסם

״ז ארבייטער. דאה א אדעד סאן,  ישטי־ ז
 זײן און האםעטנע, א דיקע, « איז םע

 י<6 םיט װאנינע, א עװערע, א ׳!)■ראך
 זײנע זעלבסםבאװאוםטזייז. און קראסם

 •ראםט, באט׳ש ר»ד זיינע און נעדאניזען
 נע־ אבער זיינען אוםנעהובעים, און רוי

 זיג זאגט עד יאון בלוטינע, נויל זונכמ,
 איי• װי אונץהא^ט, און טטײף ארויס

 האלץ •אליענע א איבער האתם װאס נער
 זעץ געזונםען אײן טיט )<ip איין םיט

 l״p נעוועז נים איז ער חאס. םים׳ן
 היי־ אויך ה*ט ער *נער נרזיםחאלטער,

 און זיך םאד הענער נעהאלטען נים נעם
 אר־ *in איז גוװ־וןוט. אלזםק ח«נם ער

 םיענט ער און טץט• נעווען ער איז בײם
י מאמז גלויז ^ י ט ס רןו  tie *רנייט י
o n ,ארםנער רער •ז און נארמענם■ 

 סארממטיתז זיך סלענם בעריל, זײגער,
n n» ם*כ, 1ח»יבע א אבוועוענד זײן 
 WJ* אײ סאריטרענער. • נעזוען «ר איו

Umn אך איז ארזיסזוסיגיזמז. וו*ם; 
»ym ו» n n״>in< אגזןר:ד «ר ת»ט 

im rm n  mN r איז באנחה גײעס א
י h* ־י• \ y w■■ ■־ * ״ \ ׳י •׳.

r4̂׳ + . ■ Aי * ’* ־ ׳* ■•*’f»

 נאך װײס איך זיך. עםען היםעל נעיועז
 טעט•־ זיין פיז אורזאך די ניט הױם עד

 האט ער צי ארבײם, דער אין סײט
 ער אדער קאם, שװערעז א נעהאט טאקע
 זיך םאריאזען צו אײנגעװײגט זיך האס
 און בעײעז, אויף םארטנער, זײן אויף
 םון ארויסגעטאז זיך עד האט אדום אזוי
 חצי א געבליבען איז pא ארבײם דער

באלםעלאכע.
 איז בעריל, זיינער, ■אדטנער דער

 טונסע־ א איהםנ םח היאוך דער נעוועז
י ז  אן שױן סיכאדליאװער, א יארמייז, י

 קאפ א טיט פופציגער, די אין עלטערער,
 אונ״ דיגע, שװאכע, א טיט האר, גרויע
 תיטליכע מיט און שטיםעלע״ נאז םער׳ן

 זא־ אביםעי זיך ער האם דערצו אויגען.
 סון צורינען אים פלענט עס און איקעם,

 ¥•״ כאפעז םלעגם ער װעלכע ״נאז דער
 אויןי האט ער און ארבעי, םים^ ווישען

o n א זיך םיט פ*רגעשטעלט אויסקות 
מז גים םי  יאר־ װידדיגען ניט אוז וױנ

 געחאס ער חאט ^בער דש־פאר שוין.
 נרינ• א און ארבײט חמ־ «ו הענס טםע

 ארײנצוקרײ װי םארשגתחן זװ קאפ נען
 פלעגט דאך און סמייל, ױיעם א איז כעז
 אח חי^״ען םון מוסמווען זיך ער

 אנ־ ^סט איחם־-גאנץ אױא םיץגם יענעד
̂ד וואס די אויסשײנמען. און שרייעז  ח

 ניט האכעז נעאענם, גיס נוס איחם בעז
דאדןי זנזי װאס צי םארשםעחן, נעקענס

 ;ראט זײז געבען אח סוןומיטע דעד צו
ג געװיסען א פאכען  גע״ א פאר פ^רש̂י
̂ורפע וױסע  און ױגיאן. דער אין רעפ
 רןוגי־ א נאר איז םארשלאג דער אױב
 אג״ ער װערט דורכפיהרבארער, א שער,

 צו רעק^פענדירט װערט און גענופען
i nדורכגןך און באארד עקזעקוטױו ־

םיהדט.
פ די י ש י ר ע ב מ ע ־ פ י פ א ק

 פיט אסמייסטענס אפ זיך גיט ע ט
 פדטגלידער נײע pם ארײננעמען דעם

 ׳יע;יגע די אויף געבען צו אכטונג pא
 זײערע םארנאכלעסיגט האבעז װעלכע

 פיטגיי־ די וועגעץ און צאהיעז צו דױס
 יאקאל אנדער אן םון װערען װאס דער

 םיטנרידעד, po ^דעי טרענשפערידט
 אנדעי אן ̂דער דער דורך *ןילען װאס

אנדעי א*; זיך ט־־עגספערירען אורזאכע
יאיואל.
 א ה$בען פוז קאפיטע דאז־נע די

 רעגױירען, פוז רעקארךס, פון סיפסעם
 Vs* דורבנעהן זאר א״י!יקאנט יעדער אז

 זײן אײגצאהיען וױ פארפאייטעטען,
 פאר* או־ך פוז זי און גערד אײנטריטס

 רויט :אי ;יט האגד־^, צו וױ שטעדין
 אױך נאר ױניאן, דער פון געזעצען די

 דאס ױשר. און יטכל פון נעזעצען די לויט
 א פוז כל קודם אז זאגען, צו טײגט

 און תאבען קאפיטע $זא פון פיטגליד
סעגס״. ״קאפאז באנוצען

 איז ע ט י b א ק פ א r י ד
 קאפיטע. דעליהאטע א זעהד וױדקליך

 קאפיטע דער םון עםיצער װעז עױטטענס,
 א צו אטענדען געהט פרױ- אדעי פאן—

 האבען זי אדער ער פוז יטאש־טיטיגג,
 גאגצען םיט׳ז באקאנםשאפט גענויע א

 קאנטיאקט דעם װעגען װיפען אח טרײד
 גע־ האם ױניאן די װאס אנדיפענט און

 וױיל באלעבאטים. די מים שלאסען
 רער פוז סכםיך, א פאר קופט עס אויב

 עױקלערען צו װי װיסען מוםיטזרפא!
 קאן ײניאן די װײט וױ םעםבער דעם

 זי װאס און שליכטען ם.יאגע דאדנע די
 די אנגעלעגעגהײם. דער אין טאן קאז

 װאכ־ דעי זײן פאל אלע מוז קאפיםע
 ארום און איז אופשטענדען די םון סאז
 דער pc איז ױגיאז דער פיז סביבה דער

צײט.
 דעם אױססופען קאז טאיל פילע

 דעם דערקלערעז צו ׳טאפ-קאכױטע־פענ־ש
 סנסוך זײן אין כאטיט דאס פעפבער,

 נע־ ארבײטער דער איז באלעבאס מ־ט׳ז
 אום*טטע:דעז די צוליב איז דאך רעבט,

ױ דעי פרץ איגטערעסען די צוליב און  י
 פארבויגעז, קריװדע זי־יז ער מוז יניאז
 זיך זאל ײנייאז דעי pפ ארבײט די כדי
 שטערוננען. געויױסע איז אנשלאנען גיט
 שטע־ אזא דארױ האפיטע־םאן דער ווע;
 דאיױ שאפ, געװיסעז א אין נעה״עז לונג
 אונעױעראקעגקײט, זייז ארױסצײגעץ ער

 איבערצײגונג זײז און בראװהײם זײן
 םאדשםעהם דאס, און זאך. דער איז
 באזי״ קאכױטע־פעגש דער דאדף זיה
צעז.

 אז זאגען, צו ניט אבער מײ:ט דאס
 געלעגעגהײט, יעדער בײ פאל, אלזן

 אופשטענדעז אויסטײטשעז פעז דארף
זאך. דער pc עקסםרים צום געהן אוז

ױ וױיל o פאדלייט פען נאיד ו n -״כא 
 ״יאטריא- צו ווןדס סאן און יאגס״
 דצד פון נאפען אינ׳ם כלומר׳שט טיש״

 אויס- איאפאל ■רונידט מען ייח
 זײנען אוכמזטעגדען די אז צו׳פשט׳ײז,

 שםזד גצוױסע » נעחמען צו דנסטיג דט
 רע־י שיעכטע דאס כרעגגט דאן יונג,

 ױניאן רn פון קראפט n זויטאמען.
 אויך זיר םארלירט עס און זיה פארלירט

 פעסבערס די פון צוטרויען דער בטילא
ױגיין. דער צו

 םרױ אדער שאפ״האמיטע־מאן דער
 א םון פעחיגקײט די באדצען אױך מוז

 כדי אדטאטאד, און ■ראפאגאנדיסט
r אדױסצוברײגגעז \ r\ און קלאר *גין 

 מיספארשטענד־ און םארטלאנטערט, ניט
 ער װעחנן. אויסגעכידען זאלעו ני״עען

 אוימװגלײכען םאקט, באגוצען אױך מוז
 ארכיײ אה ארב״םער צװישעז סכסףכים

 םעםבערס די םארישיאדען צו כדי טער.
 פעמבעישיפ״קא• דער םאר פארצוקופעז

 די קאפיטזדפאן באזיצט פיטע.
 א אץ שאום בלײגגעז צו פעהיגקײט

 דאן םארהא;, ניט איז שלום װאו יטאפנ,
 יױ דער• פאר געזינטער זיכעי־ דאס איז

פיעסבערס. די פאי געזינטעד און ניאן
 םיר וױ וױכטי;, איז לאפיטע יעדע

 זעהן, וױיטער װעלען און געזעהן לאבען
־ י ם א ק ס נ ע 1 ו י ר ג די אבער

 שכי באזונדשיעז א האבען פוז ע ט
 אר- איהר פ*ט ^הצונעח װי טאקט איז

בײט.
נע״ דעײ איז סאפיטע גיידוענס די

 נויטינע א איז איז ױניאז דער פוז ריבט |
אינהטיםיציע.

r סך א פאראן זײנעז ים א איז 'D.
 אין און מנשען פיט ים א איז ױניאן די

 סארםצז פאד־צידענע פא־אן יײדעז איתר
 פא״ באדײערעז, צום זײנעז, עכ טיפעז.

 םארברע־ א באנעהעז ױאס אזעלנע, ראן
 דעייבער איז עס ײגיאן. דעד גענען כען
 קאסי- גיײוענס דער פון אױפנאבע די

 םאר־ אויס פארבי־עכער די פאכען צו טע
 אופשעדליך. םאבעז זיי אדער כרעכער,

 ריכ־ א איז גדױוענס״קאכױםע״שטז יעדער
ױניאן. דער םון טער

 אנם״ ריכנתר די אבער סיר זאלען
 אז ן,*mm װאל א*ר וואן זױידינעז,

 נע״ טדוקענעם לױט׳ז געהן ניט דארפען
 םינד א דזשאדזש. רענירונגס א װי ׳זעץ

 דארןי קאסיםע גרױוענס דער םון נליד
 נעזע״דאטהײ וױ ■סיכאלאנ, פעהר זײן

 הטנדלצז םאל סך א דארז״ ער םער.
 אגגע־ דער וואס אײנדרוק דעם לויט

 ער האכדטע. דער אױף פאכם קלאגםער
 םאכעז צו אזוי װי פארשטעהן דארף

 אדײנםרע־ דאס מעפבער, דעם פיהילעץ
 גענר ער האם ױניאז, דער איז םענדיג

 צוליב אז התחײבות, אזא זיך אױו* מען
 ארנא־ דער םון נוצען אלגעםײנעם דעם

 זײן םה םייל א אפפמרען ער מוז ניזאציע,
ױיי פרײהײם. פערזענליכער  םאר־ קײן ו

 געזעישטפטליכע סענשליכע pc אײניגונג
דעם. אשן פעגליך נים איז װעזענס

 באנוצען דארןי גרױועגס״קאסיטיע די
 דער אז מאבעז, צו פארשםאנד איהר

 נוםער א אי ווערען זאל טערcבא^טרא
 צײם זעיבער דער איז און ױנ־אךב־אז

 יױ דער pc שוגא דם סײן ײערען נים
 אז ה״ ד. עיתר. דער איז דאס ניא;.
 לײדט ער כאט־ש באישםראםטער, דער
 שטראוי, רער םון זיז געוױסען א איז
 אנעדקעגעז, הארצען אין אבער ער זאל

ײ• טריא (*לוס )10 ז
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 אויסער װעז פארטנער, א פאד חײם׳עז
 ניט יענעם אויף זיך קען ער װאס דעם

 אדביים, פארםיקעלע די םיט פארלאזען
 פדאסטע די אין שנעל ניט אױך ער איז

̂יט. ראזעװע  םארטנערסאין אויסער ארב
 און פרײנד נעוועז אויך זײ זײנען שאפ,

 בא־ האבעז און שאפ, אויסער׳ן חברים
 איז חײם װאו םאדאײן, אײז אין יאננט

 פרעזידענט. דער געװען צ'יט יענער צו
 זײ פלענען םריה דער אין מאנטאנ יעדעז
 דעם םון פאליטיקס די דיסקוטירעז בײדע

 װי רעדען חײם פלעגט דערבײ פאראײן,
 םלעגט, בעריל p» אויטאדיטעט׳ אן

 שפארעז, זיך אונטערפאנפעגדינ,
 זיך פלעגם יענער װעז נאכנעבעז ערשם
 אפ׳חוזק׳ען אח אגבײזערען איהם אױף

איהס. םיז
 יעדעז ארבײט דער בײ םלעגען זײ

 לע־ פאטיליע זײער פון אםילו ׳אלעס םוז
 ארויסגע־ אויר זיך האט דא און ״בען

 וואס שטטרקער דער איז חײם אז צײגט,
 האגם שטארהע א םיט לעבען זײן םיהרט

 בעריל און #בביתו שורד דעי איז ער און
i איז n ,ערשגזע די וועםען לעסעשתע 

 און מאדלאזעז און אפנענאדם וזאט וױיב
 און נאז פאר׳ז איחם םיהרט צוױיםע די
n םיז סײ קינדער, די n און ערשסער 

 om̂ קרײמון דער׳צוױיטער, םת סײ
 סעחר זײ פון האט ער אוז קאס אױם׳ן

n איהם מלאגם חײם גוות. װי צער n• 
הרען די גצחן  חטגדלוננאן ?ײגע פאר ̂י

 ,איחם מיענם און rמאפד< pn בנונע
 םטן א m זאי עד לצקםשוחגן אוםזיסם

 האנם• שטטריטנ ט םים האנדיען אנן
 וז^םאיחם שטילען קארסצן גײם זאנאד
̂ס אוז גאפאסאוחגט .חײם  געזווזידם ח

tn \v זיין סון rvs| יחם« w p  ip oun

 ניט נעווען זיי זיינעז >־אד 1אי לעבער•
 איינער האבען און !ארטנעדס צוטיילטע

 אייסהר נעקזנט ניט צײ״םע! דעם 1א
 עווא• אבער טעהינער ארבײם דער םען.
o געדארפם ה#ם נעריי כער n ׳שםאר־ 
 :עדוכמ, זיך האם איהם וױיל ח״ם, סען
 »ו אז. איהם אויף זיך עפארט ער »ז

 םאר אין אוים בעסןןר זיד טוינ יענער
 און ■רײז א װענעז באם מיט׳ן האנילעז

 דער־ זןול ער *,aron« אוים׳ז ^נ׳פרייען
 אויםםענהן אין #דער האנם׳ צום לאננעז

 אנענם ביזנעס סיס׳ז 1¥ױני דער אין ז*ך
ארבײט. תרינען און אויםזוגען איז אוז

 לינהיזם חןר *נגקקוםעז איז עס ררעז
 נין• נאנץ מריל איז ױגיאז, דער אץ

 ת#ט ער »ז אםח, ל«ני»ר. « נעײאיען
 לינ־ דער ותן איז װ<ום פאר׳פטאנען נים

מ די װ*ם *ו און איז, קיזם נ  רn איז יי
 טיט גלײך איו, ער *נער צילען, יוגי#ן

 דער שון גןװןוו־עז סארבאפט אלעםען,
V 0M נע׳שדײען די םון איז פראזע, 3 

 פאדפי^ישע איבערינע די פו| איז עב׳
 ד.«« עם חבתז. יענע פח וחנרטעד מל*נ

ױ סאםײפ תזזד אויסנעתוקט  טיט בעדיל ו
 אונםמ־פאנפוהדינ אוינע׳לאך, רויכמ די

o וומתנדיג און ׳פםטםלענדינ אזן n 
ר פלענם נ*ו, םײכםעז מן זי  1אי מו
סי דינפר פװינמימנד זיח סיס מרײזח  פ

tv jt f jo זיי *i ויך ח#מן . ir נעגונ 
O M o rsU f אוגזער ס*ם *V  4»>K 
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o איז איז לינסמם חס־ fn בא־ ל*נפ« די 
own ,u wm« נים זיך w tf ts נארפיזד
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ר פיז ע עז אונז עפ s)D«p און ל
סטרםע נאבװעהענישען האמו̂נ

 די װאס צררת, אלטע םילע רי
jk ̂וכען םוגיסטען *ו ה צורית• T? נ

ױ קלאוקמאכער דער אין געלאזעז י
 צוגעקוסען טעכ לעצטע די זײנען 4;יאן

 שרעקליכער א זיי־געז װעלבע ׳נײע צוױי
 און קלאוקםאכעד אונזערע םאר ׳טארען

:ארגאניזאציעס אונזעדע ̂אפ
a דעם צײטוױיליג אויפגעבען דאס 

 אין אינשודענס־םאגד אגעםפלאימענט
 װעגען םיטטײלוננ די און רןלאוס״טרײד

 װאס םקעכ־שעפער צאל נרויסער דער
 לעצטעך אינ׳ם פארנרעסערט זיך ראבען
 גע״ איז םאנד אינשורענס דעל יארר.

 געװינסעז שענסטע די pc איײער ןיען
 גע־ גרויסער א און ױניאן אוגזער רצר

 אין קי*אוהםאכער םויזענטער םאר װינם
 אונזער אין איז װאס סלעיז, פין צײט

 איגשױ דער קרענה. כדאנײטע א טרײד
 געװארען אײנגעסיהרט איז רענס״םאגד

 חדשים 30 פון משר אין און אין
 דאל. 2,600,000 ארײננעבראכט ער האט
 בא־ האבען סומע דיזער pd דריסעל צוױי

 די דריטעל אײן און באלעכאטים רי צאלט
ארבײטעד.

 גע״ גישט האבעז האםיניסטען די
 דעם און זיג רעם פארטראנען הענט

 האט איגטערנעשאנאל די װאס הרעריט
 אר״ טויזענטער די םון באלוטען נעזאלט
 בא־ װעכעגטליר האבען װאס בײםער,

 סלעק־ אין װאר א דאיאי סו קוסען
 סאבאטאזשעװען אננעהױבען און ׳טאים
 האבען זײ ביז אינשורענע־פאנד, דעם

יכט. פאמיבטונגס־צװעק דיער דערג̂ר
 j זײ האבען שריט אין טריט ̂“א
 פארגאכ־ אופז לײנטזיניגסטעז אױפ׳ן

 געידער די אײנפאגעז דאכ יעסיגט
 סטרײק םאר׳ן און אינטויענס די פאר

 א באסעס די בײ נעלאזט זײ האבען
 אײננעמאנ־ נ־ט דאלאר טיליאן פערטעי

געײעי. טע
 pc כאנאטען דרײ עי״טטע די אין
 צו צוריקנעסערט זיך האבען סטדײק

 שע־ נעסעטערטע די אין ארבײט דער
 די־ pc ארבײטער. טױזענט אי־ום גצר

 אײנ- באדארפט זײ האבעז שעפעל זע
 ^דאלאר טויזעגט 250 איבע־ מאהנען

 טויזענט 75 באהומען ברױז האבעז אלן
.̂  איגטערנעשא• די װי נאבלעם דאלא.

 סטרײס״ די איבערגענוביעז האט גאר
 חוצ«ה״ קאמוניסטען די האבען םיהדוגג

 םאנד, אינשורענס דעם םאריאטען דיג
 יעהר־ א באסעם די דעיכײט געבענדיג

 דאלאר כױליאן א העכער pc םתנה ליכע
' אינטערנעשאנאל. ^ל צו נהדה אױס

 םארברעמגרישען דאזינען דעס
 בא״ קאםוניסטען, די נ־צד גלפה־־אקט

 ״נײםראלער״ נײער דער זיך םיחמ
 א אין אײנצוהייעז ״טאל׳ פיז כפעץ

:פייגציפען פון כנד
האמוגיס־ די זיײבען באװאוסט, װי

W, אגהעננער, ליגהע דיעיע אויר איז 
 ״קלאסקאיאבארײשאן״, געגעז שטארק

 אז דעם, גענען זײגעז די הײסט, דאס
 «1שות א װערען עפעס אין זאל ױניאן די
בארעבאטים. די צו

פנייעז, •ישידווגען) גאפדאנפוגגען, (̂:

העלין, פ. פון

 ^גײטראל^ דיזע אײר געפעיט װי
 קאסוניסס^ן דעם םון אויסטײטשונג

 אנ״ קלאוקמאכערס דעם גע;ען פארראט
 קא• די# אינשורענס־פאנחי עספלאימעגט

 ״אוגטערשעצט״ כלויז האבען מוניסטען
 דארןי ער װײל םאנד, איגשורענס דעם

 קא״ הלאס דורך װערען אױסגעהאלטען
 ױגיאן דעד פון בשותפות לאבאריישאז,

 סא• און םאיראט אויב .,באסעס׳ די און
 ״גײטראלען״ אוגזער בײ איז באטאזש,

 דאן אונטעדשעצונג, בלויזע א ספעץ
 א ״טאג״ אין דיגעל גײער דער איז

 ״אײדעיע׳' טיט ״דזשענטעלטאז״ אטת׳ער
 איז עלציהוננ. ״גוטעי״ און מאגידען

 ״נוטע״ איע די װאס צו־ה, ־ די אבער
 נײטרא׳י ״אײדעלעד פון אײגעגשאםטעז

 דער פון דערשטיקט באלד װערען ליטעט״
 װענדעט זי װען בעסטיע, רענעגאטען

:אינטערנעשאנאל דער צו זיך
 עס אז אננעהמעז, לאמיד ״אבעל

 פון כאאמטע רי װאס אטת אלץ איז
 די אז זא;ען, איגטערגעשאנאל דער

 סא־ האבען קאמוגיסטען און ״דינקע״
 דאן םאנד. דעם געגען כאטאזשעװעט

 •רעזידענט נעװעז איז װאו :דך סרענט
 םון באאמטע אגדעלע די און זינמאז

 האבען װארום }'אינטערנעשאנאל דער
ײ ײ האבען װאס געלאזען? עס ז  גע״ ז

 איז פאגד דער כיז לאגנ, אזוי שװיגען
 אױץי זײ פיהלען }׳ נעװארען רואינירט

 דערםארצ״ שולד קײן ניט איצטער זץ־
 ן’מיט פאלעמיזירען צו אנשטאט

 הויפט״ שאפירא׳ס פון כלטית נײעם
 לעזער אונזעיע פאר סיר ליינעז לאקײ,

 1װע<ע הײציאנ״ען צו בריעף זיגמאלס
 לעזער די כדי אינשורענס־םראגע, דער

 אויביגע די איבער אורטײלען זאלען
 דער פיאנען. פארשע און יעזואיטישע

 ענגלײשען םין איבעױזעצט איז בליעוי
:אדיגינאל

הײמאן, לואיס רר.
 באא־ר, דזשאינט יארה נױ
0)l.r ׳פט. צטע5 איסט

יארק. נױ
 ברודער װעיטעד

זעהר צװײ
ו ו

טא;׳יי<
אננעלעגענ־ וױכטינע

 צו געױארעז געבלאכט דינען הײטען
 ערשטענם, — אויפטעיהזאטיזײט, מײן
 בא״ די װאס •ראצענם, צעהן די -דאס

 גאראנ• צו צאיעז דאלפען לעבאטים
 עםילאי־ אװ פעריאד ״טאים די טירען

 מיר קאלעקטירט. ניט װעלט מענט״,
 די־י װעט ױניאן די אױב דאס שיינט,

 שטרעננ פארנאכרעסיגען פונהט זעז
 שא- ספה אהן עס װעט דורבצוםירען,

 ארבײ־ די צ־ױשען אײגדרויז אן פען
 טרייד, גאנצען אין וױ גוט אזױ טעל,
 אױםריכטיג ניט איז ױגיאן די דאס
 פונקט דיזען pc דורכפירוגנ דער אין
אגריכיענט. אין

 אויפ״ מיד כיען האט צװײטענם,
פאהט, דעם װענען נעמאבט מעלקזאם

 םאר גענוםען ניט עי האט לױטדונגען
 םון נלעזידענט דער חײם, ד, גערד. נוט
 םיה״ לאזעז גיט זיך װעט םאלאײן, זײז
 יענע םון אט שגיעהעס, ױ;;ע די pc רעז

 טשוי־ די כייט און היטרעז אהן חברה,
 םײד־ יענע pc ניט געוױס און רינהעס,

 גע״ ״גיט העמפ דעם פון דארטען לאך
דײגעט״.

 פאלטנעדס געשװארענע ד־ פאל און
 װאס איבער טעפע, נייע א צונעקוכיען איז

 דער אץ םאדנע, און ז־ך. ארוםצוקריגען
 נאב־ און שװאכער אזוי דעל האט פראגע

̂וזט ניט זיך בעריל נעניגער  געל
 דכערעז און שטאלקעז דעם םאל בויגען
 ניט אוםן בשום זיך האט ער pא חיים,

 זיך חאט עס און אוגטערגעבען, געוואלט
o צוליב אז נעדאכט, n ײעלעז לינקיזס 

 אײ םוגאנדערנעחן. פארטנעלס די זיך
 םיט שםאל געהאלםען האט נערהויפט

 םולם צײם דער אין יאלטנערשיי זײער
 זײנען נעכױסער די װען האםף, עקשאן
 געווען איז לוסט די און צוהיצט גמװעז

 אבעד •ולווער. לינקען מיט׳ז אגגעפילט
 •ארםגערס די םאר קריזיס אםת׳ער תר
 לזוצםען טאטע דעס אין געסומעז איז

 ליגמע׳ און רעכטע די צװישען קאםוי
jm| ,םשעדסאן אלס חײם no ,•שא 

̂רלען םון געפאחןרט חאט אי ער ב T ז t 
 איגםערנעשא• דער אין רןדזשיםרידען

 נעװאלט נים ?יך האט יענעד און גאל,
אונטערנעבען.

 די אז ®יהדט חײ® אז׳ וואכען, שוין
 ער• אחן ‘אבצר בער*ע?, געגען אםאקע

p האם חײם i r ילעםעז נאוױזען 
pH די אפילו דעדדייממדיחנן, צו שאי 

4*j״‘o-vrr אײגאיןער דער םיט r r n i־ 
מ עי ־ זײנעז וו ר ײי מ

 מיט יאחר נאנצעז א לעבעז און טעס,
 ״ניטנעדײ״ כאװעלשע די םון כח דעם

 יחשד א דא אפילו איז עס לוםט. געט״
 כײ דארטעז, זײ צאהלען יעצט נאך •»?
 זײערע אוים קויםען און דיוס, לינקע, די

 רע״ אבער באנד, ליגקען א םיט זיגד
 םאנ״ דעם אבער זײ. זײנען דזשיסטרירט

 בײקוםען. ניט על <ןעז בעלי< םעײאטעז
ד דעם חיים׳ען, שטאלקען דעם און ח  י

 טשערמאן דעם םאדאײן, זײן פון זידענט
 לע־ אום יעצט שוין געהט שאפ, וײן פון
 װעל״ בעדלעז, רעדזשיסםרירעז צו בען
 א װי געװעז איםער זיך דוכט איז כער
 גע״ זזאט עף אוז העגט״ זײנע אין טײג

 גע־ האט ער װאס איהם םיט טאן קאנט
װאלטי
 דאס איז סריה דעד אין מאנמאנ א

 שא«, אין געקומען בין איך ווען געװען.
ײ חײם׳עז געטראפען שוי] איר האב  ני

 גײעם א םון באנדעל םרי^עז א ענדיג
 נע• איז באנדעל צװײמער א און ״סםײל
 וחנן םאשץ. אױם׳ז בערלעז בײ לענען
 אגגעקוםען שיעםער וױילע א איז בעדיל

o סאי נעמען גצװאלט זיך חאט און n 
 גענײם, האט חײם וואס באנדעל זעלבעז

 גע־• אח א«געשטו«ט חײם איהם חאט
 אוים שוין איז עס אז הורצען, אין זאנס

ערשי®.  אי״ די ניס און מנריל נים סאר̂נ
 געגיויבם, האבע; איער״םארס בעדיגצ

 א יחײם אבער עדנסם. סיעט חײם אז
 חאם חענם, ציםערדינע כאס און בלאםער

י זיך ערשסויסמ אלעםענס צו  קײ״ או̂י
 גענײם, האט און אוםכעקוסם *יט נעם

T נעמן סעםיעל חנם חאלםעגדיג t און 
 םארװירםער, א און צוממזולםער א

 װײלזג אלצ איהם pא ארײנקומגדיג
מ חאס מןײל סיי o נמסענס םאל ע n

\rjmm --------------
 נאך גיט קומען נאיענאטים די דאס

 אוגעט*• צום ®ארפליכטומען זײעד*
 אין דאס פאנד. אינשורענס לאיפת;ט

 גיט זאי און ניט טאד ױאס #זאך א
 נאך איבעמזױוט װעיען, פאמאכיצסיגט

צײט. איצטיגער יתר אין
 דײ װעגען אײך צו זץ־ װעגד־ איך

 גרויב, איך װײל שריםטריך, עניגים זע
 געדיינ• בעסער אזוי זײ װעס איר אז

fjrp, אנגעיע״ ציױי זײנען דאס און 
̂דעדען װעלכע נענזז״טען  באידיגע פ

אויפטערקזאסקײט.
;דוס, בלידעירינען מיט

• זיגמא;, מאריס
פלעזידעגט.

פא־־ דעד יצטע־צליך א־; גדױש װי
 זײן, גיט זאל איגיצורענס די םון לוסט

 קאטוגיסטישע צרױיץסע די אבעי איז
 נאך דזאבען וןאיױניסטען די װאס צרה,

 א סך א בירושה, איבערגעראזען ?יר
 זי װײר שדעלצהאםטע, און נרעסערע
 הא־ קאכױניסטען די וױיט װי נאװײזט

 גע־ און ױניאז אוגזעי רואינידט כען
 אלגאגי־ אונזע־ע פ־ז חו־בן א םאבט

זאציעס.
 תשאינט פון נא-ינט דעם לױט
 װעגען קאגטלאל, סאניטארי אװ באארד

 קיאוק דעל אין סקעב־שעפעי צאי דמר
 אין אז דעלװיזען, װעלט אינדוסטריע,

 גיט״ 628 יך1 געפינעז אלײן יאלק גױ
 צוױי יעצטע־ די זינט שעפעל. ױניאז
 דער pd כישך אין הײסט, דאס יאהר,

 נױ דער אין העדשאפט קאםוניסטישער
 אי־גאגיזאציע, קלאוקטאכעד יאמןעד
 פאדגרע• סקעכ־שעעסר די זיך האבען
 די כיז פיאצענט. הונדעדט אויף סערט

 ארײגגעריסעז זיך האבען קאמוגיסטען
 קלאוה־ די זיך האט ױגיאן, דער אין

 בעסט דעל פא־ געדעבעגט אינדוסטריע
 טלײד. אין א־גדוסטליע ארגאגיזירטעל

 הונ־ אױ,ל כטעט דאט יוניאז אונזזןד
 דעם האנמלאלירט פלאצענט דערט

 זײנען קאנטראל דעם אויסעי טרײד.
 קלײנע צאר לזלײנע א געשטאגען בלויז

 דט זײגען טא; צו הײגכר שאסקעיעך.
 געװאקסעז סקעב״שעפעל צא̂י די בלויז
 צוױשען נאל פלאצענט, הונדעדט אויף

 אויך זײנען סקענ״שעיער דאזיגע די
 שע״ גלעסעלע פון צאל גלױ־פע א פאראן

 אונ״ פשוט׳ע די באװײזען וזאס פער,
 קא־ די פדן טאלאנטראדנקייט ערהעלטע

שלײער. גאפען מוניסטישע
 אז דך, ביעז דעלװיפט באריבט פון

 עם װאו שעפעל, 211 זיך געפינעז עס
 מא״ 14 ביז 10 פון געפרבען זיך האבען
 האבען שעפעל צא̂י נלויפע א שינען.
 טײר א אין און כיאשינעז, 30 געהאט
 ביז דעלגלײכט צאי די האט שעפעל

 מערקוױדדיגס״ דאס און מאשינען. 40
 שעפער, צאל ג־עפטע די דאס איז, טע

 םא־ דעם אין זיך געפיגעז ,314 :א:צע
 אינדוםטריע, קלאויז דעל פון הארץ סע

 גאם, טער56 און טעל15 דעי־ צוױשען
 נאסעדיוננען האפוניםטישע די װאו

 מישטײנס־י זײעלע םטײדזשען פלעגען
 דעכיאנםט־ ״רעװאלוציאנערע״ נעואגםע
 אלבײטעל אנשטענדיגע גענעז ראציעס

 דעל פון פירער םארדיגםטפורע די און
 לאקאלען, אירע און אינטעלנעשאגאר

 םאד־ דעם אויף גלײכצ״טיג לאזענדיג
 ץועלען פארםקעבט אוםן ‘רעטעלישסטע

אינדוסטדיע. קראוק גאנצע די

 פון פראװאקאציע לעצטע רי
םיהרער קאמוניסטישע די
 מען װעלכעז אין ־ווינקעל, יענעם %^ין

בעבעלס נײע די אנטדעקען װיל ^
 טרויעריגע די אין זשאלעםעס, און

 בארוכא״ זזייכיאנם, די פון געשטאלטעז
 לעצטע איו זימערטאגם, און וױטשעס

 נידער־ דאס געװאדען געשפילט1א וואך
 םארהומען סען עס װאס טרעכטיגסטע

o אח n לעבען. ארבײטער עםענטליכען 
 סקװער ױגיאן םון הםקר־געזינדעל דאס
 22 פח באיעם קעיה און האםע די און

 אומםאר״ די האבען װעלכע ,22 איסט
טאג־טענליך אתיסצוהוסען שעםטקײט

 גאסען״ וײער אין §yp גרױסע סיט
 פי- *חו נאשוררעט מען וואו שמאטע,

 אין נאװעממ ארנײטעד דעד pc רער
 אג;ע- דט ■דאױא<ןאצ»ע, און רסידות
p נעגדיג ’ p מן צי ג ״ םאר, קא;קי-עטען י

 ספיסש- דער p® פיהרער דער הײראן,
 דעם אין וןאטודסטען די פון טאכער

 ד״אט אינטעדדישאנאי*, דער געגען לאטוי
 ׳טאט א נאגאנגעז װאר יעצטע די

w arn וועט. r jL ־1א:;עטצ וס^עד חוב 
 װע״ פא־ירעכעגט ארנײטמר-װמיט דיגמר
r ר׳שוטיע א איט- דעך

 ;ע;ע;זאץ אי; ססידה, דדעלטדעכטיכע
 קאדױ לוספיגע און לײכטדדגע די צו

̂ןסראלטע גיסטישע  באשולדיגונגען אב
 בכוח כץד זײגען ?אסוניסטען, די רצד

 א אין םאל קאנקרעטען דעס אנצוגעבען
 װײ ח״מאן, האורט. לאפיטאליסטישען

 דעם אגטאגיני, םאר׳טיאוס׳ען לענרינ
 קראוקטא־ איטאליעגישע די פון פירער
o זיגמאג׳עז, כער, n פון •רעזידעגט 
 אונטערגע־ האט איגטערגעשאנאל, דער

 לואפי־ דעפ אין אפידײודט אן שריבען
 א:טא־ פפל׳ענדיג קאורט, טאליםטישען

 און לואפוגיסט, א איז על אז ניני׳ן,
 און אנאי־כיפט א; נעװען איז זיגמאן אז
 דע־־טיט געזוכט און םינדילאליפט, א

 קאפיטאליסט״שע די איבעלצײגען צו
 רעײארוציאגעלע א םאל װאם מאולטס,

 רענטע די םון פירעל די אױסװאורפען
 ;עםעײיר וױ און זײגען, קייאולמאכערם

 אמעריקאנעם ןזפאל װערען קענען זײ
 סאלרױםדעל־ דאזיגע דאם קאפ־טאליזם.

 22 פון און סקװעד ױגיאן pם געזינדעי
 אױפ׳ן שרײען װעלכע — ,22 איסט

 טאג־אײן, טאג־אױס, טרײד־מארסעט
 אג־ די און זיגטאנ׳ען באשוידיגענדיג

 ארבײטעל־הראס םון׳דעם םילער רערע
 געהן באלעבאטים, די םון שותםים איז

 האפיטאדיסטישע די אין גלײכצײטיג
 םאל׳םפר׳ן צו פיהדער זעלבע די קאורטם

 דעװארוציאנעלען. און קאטודסטעז אלם
 נידעלטרעכ־ כיזעד פאל כיײבט הײכיאז
ל  פיאװאקאטאי א בלויז :יט טאט טי̂ג

 עקעי״לאפטעד אז אויד נאל מסור, א און
פאליױטדעל.

רןנדער־ טיט רעװאלוציע די
קערעדזשעפ .
ע ער גז נײף דעלניאגען קאטיגיפטען ^ו

פון פאט־יאטען דײטשע די אן
 פדעגען וועינע כייחטה־צײט, דעל

 פאיקס־סאסען, דײטשע די צו שרײען
 רעצטען ביז׳ן קעםפען דאדף סען אז

 כ־אן לעצטען ביז׳ן זיך, םארשטעהט כאן.
 ;עזו;־ ז־י פלענעז ארײן בעת םאלל,, םון

 אונזערע הײם. דעל אין זיצען טערהײט
 פון זײן צו שײנען קאנלניפטען היגע
 רעװא־ ט־ײבעז אה ני־ן, זערבען דעם

 #a־*yv דע־ אין איעטען טיט לוציעס
 בוחית. אײנענע זײערע כױט ניט נאר
 טע; רעװאיוציאגע־ע טלויעײגע די אין
 די האבען נארדען פקװער טעדיםאן םרן

 טיט רעװאלוציאנידלט קאטוניסטען
 דעל אוגטע־ פאריפלײט. זעקס־פוסיגע

 איז דעטעקטײום, pc םראטעקטאראט
 אונטעד״ די פון פירוגנ פאײטישע די

 %ד װעז וױיטעי•, איצט לאיעדס. װעלט
 בא־ א־ין אין זיך האלטען קאטוניפטעז

 װענען כוחות, אײגענע עעגעז רימען
ײ קלאסען־קא̂ט רעײאלוציאנעדען  רי נ

 באטה אבעי זיי יאזען קלאוקטאכער,
 פלאפע־ מיט סטרײיןס געםײהטע םיהיעז

 נאך לעצטענס, און נענגס^ערם. סיאנעלע
 דינעז םאריעלם, די בײ נידערלאגע ־זײער

 םארצוױיפ־ זײער אין קאמוגיםטען די
 — הטצאת נײעד א אויף געםאלען לוגכ

 טיט רחטנות־דעװאױציע א מאכעז צו
קינדער-קערעדזשעס.

 װעלבע באליטעײ צינישע די זײ,
 גי־ױ־ פלן טאנ־אוים טאג־אײן, פלוידערען

 אנהױ נעבעך מוזען םאלקס־טאסען, סע
 זײעל איז קינדעל און םרויען צו מען

 פעדעדיײ אטעריקאן דער געגען קאטף
 אזעל״ צו װעה און אד לײבאל. אװ שאז
 די װעטען םאר רעײאלוציאנערען, כע

 טוזען קינדעײהעיעדזשעס און פאליצײ
קאמןי! זײער םירען

 זאגעץ, נעװאלט עפעס האט און מויל
 זײט 1זײ 1אי אפילו האט יעגער אבער

קוקען. געװאלט ניט
ױ באמערסט ניט גאר האט קײגעד  ו

 אױיםגזנ• שא® פון זיר חאט 5בערי
 וױי• א אץ איז ער װען ערשט נאיטשט״

 איהם האבען צוריקנעסוםעז, אחם
y f r םארשטא־ ניט האבעז און דעדזעחן 
ה טוט דא. װאם נען  צו צוסומענדיג זי
p n אריענעשטויט ער האט סאשין 

 נאר נײעם זית ארײן פנים אין חײם׳עז
ם וואס ױ אינטעדנעשאנאל געקראגע̂נ  י
 םאנפענ• און שטאםילענדמ און, בוף גיאן

«frpy נא״ געזאגט: בעס םיט אױזם
 ח זואס עקשן •אסהותער דו ״דיד נא

ס ר"\ ביום,  סענטינען םופציג ויגמא̂נ
דיר״• גא בינאל,

̂ן ליבע ״מענשעו־שטױב״(א  א
 אץ פסח גאנץ יארק) נע

קונסטטעאטער.
 װעט טעאטער מונםט אידישער דער

 אווענט, און בײםאג ®סח, ױם־טוב גאנץ
 און טשיתאװע דימאװ׳ס אסי« שייצעז

 ״מענשען״ סאםעדיע אינטערעסאנטע
 אויה זי רופט כתן װי אתר שטויב״,

 } צזוײטער דער יארס״. גױ אין ציבע *א
̂יצ רםאר,n איז נאםעז  האט דיםאוו ו

 חנר אין ציבע טשיקאווע א נעםאלעז
 חיםעל־סראצערם סון שטאדט גרױסער

 וזיםעל־שרײ- און דזשעז ראדיאס, אח
 אמ מענש דמר וואו ®לאקאטעז, ענדע

 נעוואחנן• םארוואגדעלם שםויב אין
o 19 אווצנס* דינסמאג nאי• ־טען

 שנסס אין וחנס ססח, חוצ״חםועד ריצ,
 בער• ד. י. ותחמ נעשיילם םעאםער
 ̂סאשסע רראסע באוראוסטע ס קאוויטש

 .־n איז ב»ר»סאװ בךזבי םיט חזיר״.
טרויע. ג»נ«עד

fm



ר דער ע ם ם ע ר  און ארבײסער טאר עטאדם איז אפים דענםאל ג
ארביי®. גו־אד חעכםםער — םאמיליעם. זייערע פ לעגטע די חאםז דעיארפסעגם רסאבעדוש דער ײ  פיעל זעחר ו

 ארכײטער״ פאר חשאבערם די פון זױידזעעס ןעקטעלקא םיט פראבעל
םוכ־םאנופעקמעורערנג בײ ארבײםתןן וועלכע

מעז םעםבערם אונחןחן v נים געװאחןגטז, זי t אימ קײו ארנײםען 
ײ אױב לענגער םינוט מ קריגעז ז ײ *ײם, אץ פעי קײן ני ױן זאלען ז  א

o קיינע נעםעז ניפ p p r t ד• פאר»
אן םיט ם״• מרײדיוני •• ן נרו

j •#1 ל• •H ojy&BiKipi •33Hyti iycfiliy3yDחשלסערין, חש•

ן פרײ ראטח און עקזאמינײשאן

ארסעו־ אן m ל w פרעסער
מיטינג שעהנפם געװעהניויך

דעם בײ סמערםאן כר. און דעמביצער בר. דגםאן, טארים פרעזידעגט
.35 לאקאל פרן כױבױנג

 נעװאצדאװען סאביוניסטען די בעת
 אונזערע ארבײטען טאראראטעװעז, און

 טוענדינ רוהינ, און שסיצ ארגאגיזאציעס
 בוי־ און ארבײט #רגאניזאציאנס זייער
 בעטהאװען אין ױניאן. אונזער ענדיג
 בא־ קײנעם פון רוהינ און שטיצ דזאל,

 אהן געזעהץ, נישט היינעם םון מערקט
 ציײ די אין גערױש אהן אוז פובציסיטי

 העכער צונויפנעקומען זיך זיינעז טונגען,
 פרעסערס פון פיטנלידער הונדערט ;)

 טרוקענעם א אױסצוהערעץ כדי 35 לאקאל
 טעטיג־ חדשים 3 צעצטע די םון באריכט

 אדםיניסטראציע. איטע די סצד קײם
 אויס־ װי יאננוױיציגער נאך זײז קאן װאם

 דאך און V ציפערעז טרוקפנע צוהעד/גן
 װאכענ־ פון געשפירט נאי־נישס זיך האט

 די אױף יאגגװײליגהייט און דיגקײט
 ארבײטער, מידע די פון פנימ׳ער ערנסטע

 געקומען םאסענהאפט אזוי זײנען װאס
 םון טיטיננ באריכטס דזשענעראצ צום

לאקאיו. זײעי
 האט כײסינג פונ׳ם טאץ ערנסטען דעם

 טשערטאז קאיזן, כיאקס ברודער געגעבען
 אויס־ און ברײט רײדענדיג ,35 יאק. םון

 טרײד־םראגען. וױכטיגע װעגען םיהרייך
 אױסשליס־ געװען איז רעדע גאנצע זײן
 פארםעסטיגעז צו אזוי וױ געװידסעט <יך
 .צוריקצושטערען אזױ װי און ױניאן, די

 ’ארנאניזאציע, דער םון פרעססיזש דעם
 פורא א $נװארפעז םריהער װי װע<כע

באסעס. די אויף
 דער נעװען איז יד4אויסערגעװעהני

 פון באריכט איבערגעבענער <עבעדיג
 לעצטע די פאר װאפילעװסקי םענעדדטער

 די ביז־ כיפיוה רינקע די זינט חדשיט 3
 צי־ ריט האט ער װען עיעק״טאנס. נייע

 דער אז באװיזעז, ביבער די פון םערען
 רעדזשיס־ 4800 צעהלט לאקאל פרעסער
 טויזענט 5 די פון םיטנלידעד טרירטע

ס פרעסערס  רע־ געװען זיעען ̂װ
 די בעםאר ױניאז דער אין דזשיסטרירט

 אױס:עבר$כען האט מפיה, קאמוניסטישע
אפלאדיסכינטעז. םון דונער א

 האט ׳טסיפונג םרעהייכער דיזער אין
 דער זיגמאן, ברודער װארט דאס באקוסעז

 כיעמבער « און ױניאץ די םון ירעױדענט
 אויפגענוםען איז װעלכער ,35 לאקאל פון

 אפלאדיסמענ־ פון ״טטורם א םים געװארען
 דיזען פון גערעדט האט זיגטאן טען.

 נעהאלטען זיד האט מיטינג, שעהנעם
 ארגאניזא־ םון גערעדט און געיאסעז זעהר

 אנ״ צװייטען פראגען. טרײד און צי*נס
 ׳יאויסםיהרונגען אינםערעסאנטע דערע
 פאיגעגדע געסאנט זינכלאן פרעז. האט

װאת־ דער מיט אױסםיהרונג: וױכטיצע

m הארלעם i 
קאמערס אװ

יארק נױ עװענױ, מע2 — 2118
.3־2־1 ̂־800 לעחיי םעלןמאן

 י. נ. עװ., טע3 — 431 :ברענמש
8055 יעקסינגםאז םעלעןאז

ארבײטער םאר׳ן באנק ארבײטער די

אפעראציעם בענקיננ אלע

 דרע£מס, מרעדיסדבריװ, ארדערס״ םןגי
י-1ס״ יאבלי^ גאמארי ̂*ס־קארםזעז׳

 װאלםם דעפאוים
̂לאסען דער 1» אעע

כ«ה| םפײפ אפלאנםיס
קיץ. עדוענױ, אםלמנםי? 594 כרו

 בריקלין. עװ״ טיײחעם 182 ברענםמעס:
y קאר. .,to פע108 t l ,י. נ. עווענױ

 װאקסט ױניאן דער פון מאכט סעגדער
 צו ארנײםער די םצד ארץ דרך דער

 #צוריק װ^כען םיט ארגאגיזאציע. אוגזער
 חאבען אײדזמענסם ביזנעס אונזערע װען

 חא- שבת ארבײטען ארנײםער געטראםען
 זײ אוטאריטעט דעם געחאט גיט זײ בען
 ^עצמענם ארבײט. ד*ר םון סטאסעז צו

 דערבליקם חאבען ארבײטער װען אבער,
 זײ חאכען ביזנעס״אײדזמענם, דעם

 ױ• דער אין pjnvu און געסטאיט גלײך
ניאז״

 ױניאן די וועט סעזאז קומענדיגען צום
 װיכטיגע צװײ אדורכצוםיהרען האבען

 שאפ איז ארײנצויאזען גישט :פוגקטען
 און ארבײטער, רעדז׳ןןיסטרירטע נײטט

 םון רעס*עקט דעם ארויםצוױנגען זוידער
ױניאן. דער צו נאסעס די

 גאנצע די אויר װי סטײטמענט דיזער
 מיט געװארען אױםגענוםען איז רעדע

 אפלאדים־ שכ\דמדיגע «יז לעבהאפטע
טענטען.

 געהאלטען האט רעדע יענגערע א
 םון לײטער דער דעםביצער, .t ברודער
 בא- בױרא, גראפאגאנדא גײער אונזער

 און ארגאניזאציאגם װיכטיגע רירהענדיג
 םארזאכד דער סון איז און קאםף־םראגעז

r דערפאר לונג r f c n געװארען. באדאנקם 
 םון אײנער סבדרמאן, בר. וױ נאכדעם

 קאםוניסטישע געװעזענע װיכטיגע רי
 אינ• זעהר א אויף דערצעהלם האט טזער,

 גע- האט ער װאס אוםן, טערעסאגטעז
 םיכד די האבען האםוניסטען די בײ זעהן

 דעם גוטגעהײסעז און דיסקוםילט גלידער
 צו פארטרויעז אױםדייקענדיג און באריכם

 הערליכער דער זיך האט טוער, ױניאן רי
געשלאסען. מיטינג

 םיטפא- אױם דױקט 2 לאקאל
 םון פאטיליע דער צו טיע

בױרנער.1מאקם'
לא• םון םיטגיליד א בוירגער, מארלוס

 די כײ געארבײט האט װאס ,2 קאל
 טע7 500 סאםפאני, ׳הלאוס זשארמעז
 ביוט־ א םון געשטארבען איז עזוענױ,
שםורץ.
גמ־ איז ברודער םארשטארבענער דער

 גע״ האט ער ארבײטער. עהרליכער א װעז
 אבער םאגעז אין קענסער א םון ייםעז

 ניט צײט לעצטער דער אין ביז האם ער
 קראנח־ דער אויף לײדט ער צי געײאוסט

הײט.
 טאקם ברודער פארשטארבענער דער

 לא־ קינדער. 4 םיט פרוי א איבער לאזט
 סימפא־ םוגע זײז אוים דריקט 2 קא<
יע דער צו טיע  םאחטסאר• םונ׳ם םאם̂י

ברודער. בענעם
אנדענקען. זײז עהרע
י. װ. ג. ל. א. ,2 לאק. באארד עקז.

סעקרעטאר. סרייד, ח.

דױם. װענען רעזאלוציע א
םאן םון ארבײטער ,די מיר  און פע̂י

 פאר־ עװעניו, זיבעטע 333 מארגאיציס,
 ,10 אפרי< שאפ־מיטינג, א בײ זאמעיט

 נעהםען םטריט, ־טע16 װעסט 3 אין
באשליסע: םאלגענדע די אן

 אז אגבאטראכט, אין נעהםענדיג
 ארויס״ האט אעטערנײשאנאא אונזער

 םעמבערשיפ דער צו רוןי א געלאזען
 דער צו שואדען אונזערע גוטצוםאכען

;ױניאז
 אוגזערע אלע אז טיר, באשליסען

 אין דױם באצאהלעז זאלען ארבײםער
.1927 דזשון ביז אדוועגס,

ײ  אױםצױ באשלאסעז, אויך עס ז
 צו אנעריןענונג און דאנק א דריגןען
 פעס, ברודער שאפ־טשערטאן, אונזער

 ױניאךםעסי<ע איז גוטע זײנע םאר
שא«. אין האנדאוננען

 עלםאן נאו־סינסעל,
קאחעה און

קאמיטע.

 נשםח *ון ססחסםור ד
יוניזו 8 פװ

)8 זײפ ון1 («לוס
 זײז פאר טעות, זײן םאר לײדט ער אז

 מעז אז פייגען, ניט און פארברעכען,
 אפ״ געזוכט איהם טיט ■שוט זיד חאט

צורעכענען.
 דער פאר קײס א םאר קוטט עס װען

 גע״ א םון למשל, לאמיטע, גרױועגם
 םאר־ איז װאס קריגערײ, א אדער שלעג

 גרױועגס די דארןי שא•, א אין געקוסען
 איתר באוױיזען דאמאלט ערשט קאםיטע

 נויטיגעז דעם ברײנגען צו בריח׳שאםט
 זעלבער דער אין און שאפ אין שלום
 באשטראפען, דאס אויסמײדען צײט

אוסםארמיידליו. איז דאס װען סײדען
ל די י פ ע א ט י מ א  איז ק

 װי געבענשט מעהר זין געװיםען א אין
 נא־ דער װארים גרעוענס־האםיטע. די

 א איז דאס אז שוין, זאגט אלײז מען
 וױ קערפערשאםט װײכהארציגע מעהר

 כיאל םילע װי אזוי גריװענס־לאסיטע. די
 גריװענס־קאכייטע דער םאר פאר סומען
 יועיען קײסעס, שטרענגע סך א זעהר

 מעהר אביסעיע ריכטער די דעריבער
 טרעםט שטרענג. און םארהארטעװעט

 אז — טרעפען ניט אזוי זאל עס — זיך
 מאס, די איבער אמאל כאפט קאסיטע די

 נאר יטלעכטקײם, צוליב וחלילה חס גיט
 אדער םארזעהן פסיכאילאגישען א צוליב
 װאס אײנדרוק געװיניטטען א ניט צוליב

 האט עדות אן אדער אנגעקלאנטער דער
 אפיל אן םאראן איז דעריבער געמאכט.
קאמיטע.
 דאם האט און האן יןאמיטע דיזע

 בא־ צו אײנזעהעניש מעהר מיט רעכט
 װאס קײס, א רעװידירען און טראכטען

 מײנם דאס נעװארען. אפעלירט איז
 װײנענדײ זיצען דארטעז אז ניט, אבער

 גענענטײל, איז באבעס. נשםות, נע
 נויטי־ דעם האבעז דארף קאםיטע אזא
 א אויב זעהן צו לאגיק ארץ כח גען

 נע• ארויסגעגעבעז ריכטינ איז שטראף
 מיט װערען דורנגעםיהרט זי זאל ױארען,

 זעהט זי אויב נאר ;פיטשעװקעס אלע
 געױארען געטאנט איז טעות א אז אײן,

 פאר־ שטראןי די אײנעם קאז מעז און
 אכיבא־ איץ דאס זי נעכיט לײכטערעז,

 מענשאיי־ א אויױ דאס טוט און טראכט
שטײגעער. כעז

ף די י א ע ע ר ט י מ א  גיט ק
ו י  מעמבערם, אױיסהעאםעז מיט אפ ז

 אנ־ אז אדער דער איבער זײנען װעאכע
 ױניאךםעטינסײט, דורד אורזאכע, דער
 זיך האבילן ארן אאגע שאעכטער א איז
 דאח« זי היייו*. גאד ײענדעז צו װאו ניט

̂פעז צו ײערעז פארשטעהז  די אוז הע
 מניאניס־ טײיד א פוז זײז ה)דאד היאן»

 פיינצי־ די מ*ט איז כאיאיטער טישעז
יזאכיו*. ױניאניסטישעז טרײד םונ״ם ®עז

 א איז קאכױטע רעאיף די אבװאהא
 אבער װערט קאמיטע, װאױיטעטיגע

 אזא איז נעפיהרט טעטינקײט איוזר
 אויםפרעסעז ניט זאא זי דאס פארמע,

ױגיאן. דער פיז ענערניע גאנצע די
י ץ ד נ א נ י ע פ ט י מ א  ת

 די םון אײנע ספה שום א אהן איז
 ױניאץ. דער םון קאמיםעס וױכטיגסטע

 אױסנאבען איע קאנטראאירען דארף זי
 זעהן, און ױניאז, דער פון הכנסות און
 װערען אויסנענוצט זאיעז נעאטער די אז

 און אוםן, ערייכעז און ריכטיגען א אויח
 ארבײטער פון קומט װאס נעאט דאם אז

 פארשווענדעט ניט חאיאה זאא פראצע
זאבען. אוםנויטיגע אויף ווערען
געבען, אבטוננ דאיף קאמיטע די

 פאאיטיק צוייב אזוי גיאם, זאא עס און
װע־ גענעבעז ניט ״מאשיך־צײעקעז, אוז

ן מײן רען n ̂וחתן, יי
u* קאטיטע גאגץ r > r » W  i n  v אײ
דער פון פיגאנסען געידער די נער « יתי*ן.

 אלצ די פון פונפציצס מ ו״גצן דאס
צן עס קאמיטעס. ״נ  די יינער נאר ני

im װ*ס דעלצגאציצס m צו צמחנחים 
 פאר״ נ»ניואןױצס.1̂ סארשײדצגע

l די״ Dtnjr »ז זיה שטצחט i f o w n n 
 יינצד וױספו ברײסען א ח*מנן דארפען

ן •ראביעמען ױניאן טרײד ו גאד י  יא• ̂ז
 אױך וױסצן »ון לאנד פונ׳ם סירוגגען

ױ סר״ד m סון געשיכטע נאנצע די  י
 פארשיחד די פון ;אר באװ^גוגג. גיאן

 אין רײחנן סיר װעלען דעלענאציצס גע
 ווע• םיר וואו ארטיקצל, צוױיטעז דעם
 א אױןי אניסצל כאראלטצריזיחנן לען

 נשטת רי די-שעזזנק״ט, אוםן ברײטעיען
 איבצמענענחײט די איז ױניאן דער פון
 ליכע םענשלייכע און עחרליכקײט און
 וחולען דאן און טוער, אקטיװע די פח

 באארד, דזשאינט דער צו לוםעז םיר
װ. א. א.

 פונ׳ם דעפארטמענט דענטאל
 פײערט סענטער העלט ױניאן
ױבילעאום יעהריגען סו
¥ווו 10 ^ערט ס»י טען17 דעם  י

 פון דעפארטםענם דענטאר דער ז״ט
 נענרינדעט איז םענטער, העיטה ױניאן

 דעפארםםעגם דענטא? דער נעװארעז.
 V ןרװארבען «ייט דער דורך ז־ך האט

 םעטגערם די צװי׳פק סיי פרייגד םאםע
 חא־ װעיוכע איגטעמעעאנאל, דער םון
 םיי און נענרינדעט אינסםיטוציע די נען

ט ױניאז צװימען  טריידם אנדערע פון ייי
 דיזער םיט באנוצט זיך וזאכעז װעילכע

אינםטיטוציע.
 ווערען נעפייערט װעט טוב ױם דער

 װאו «אלאם, p״m» אין נאנהעט » דורך
 ארנייםער נאנצער דער פון פאױשטייער

 ■ראםעםיע דער פח אויך װי באװענומ
 דעם צו טישעטס זײן. אנוועזענד װערען

 דענםאל אין תרינען םען ק#«ן נאנקעם
עווענױ. טע4—222 יעפארטםענם,

 די גענען פראטעםטירען קומט
 און סאקא םמ הינריכטוננ

וואנזעטי.
 םון •ארם״ סאציאליסטימע ,ד

 *רנייטער אלע הםט יארס נױ נרייטער
 «רא■ נרויםעז א «ו סאציאליםטען אין

 הינריכסונג דער נענען מיםיננ טעסם
 סא־ ארבייעער, אומ׳פולדינע 2 די םוז
 וועט סיטיננ דער װאגזעטי. אוז קא

 דיזען ױניאן, סופער אין ׳טטאטםינעדן
 טאריס אווענט. אין אז״נער 8 םר״טאנ,
 אויגוםט און טאמאם גארסאן הילסװיט,
הויפט־רעתער. די זיין ײעיען קלעםענס
יע־ מענ׳זוליך, נאר איז װ*ם איעס

 ׳פטיימל « נאד םארםאנט װאם דער
 א גאך באזיצט און נעװיסעז מענישליך
 גענען פראטעסםירם הארץ, מעג־פליר

 נעלןדנ־ אודטײי. אונערהערטען דיזעז
 פאר׳פטע• װיםענ׳פאםטס־ילייט, און טע

 ארבײ־ ייטעראםור, אוז סונסט פון הער
 דער י1אוי איז *לעס פויעריט, או] טער
 דיזער אז דערלאזען צו ני׳שט װאך

 אויםנעםירט זאי אורםייל •פרעהליכער
װערעז.
 אזוי ארבייטעחפאפם, אידי׳פע די

 ארנ״טער דער סון טײלעז אלע <וי נום
 צייט קורצע דיזע סוזען נאווענוננ,
 אוםחנכט נענען האנץי איז אויסנוצעז

 הלאםעךױם־ אונזער םון נעװאלט און
טיץ.

ט  מױ צום מאםצן אין י־עײבער יו״
 הערען ם1לא און מיםיננ ייניאן פער

■ראטעסם. םון ׳פטימע אייער

5586
פאציענטען

ץ א .
יאהר דעם

926!

ארבײט נוטע יאהר צעהן

דענטאל
דעפאדםםענם

סענטער העלטה ױניאן
ti ערפאלג נחיסער I

IT......

 איבער
130,000 

 טריטטענטס
 פאציענטען צו

יאחח איץ אץ

מד״ פון ^ צו ^ ^ןנ ע מ א ״
צוױק״ און גראגטעגטומ^

י («יופ )7 «״• 1ו
ן א קו״ען טװע  »ן שיחרעײגרופע, ניי

אדת־אדעריקאנ״צע.
 גליק אמת־אם׳ןרישוןני׳צ׳ון ר׳ט׳ן

 אסת^מנ• און ׳ױנ<«ן־אוי««מז אױ«
 ג*ר פיחי׳וז צו זיר נייסט אין ריחאני־ש

*ינצס״גצר דער פון ט״ל א א־־ס
יזזימטיײןאפט

די ד*רמ*נצו צו זיין דא װעט נענת ע'
י «וי 10 י«סאי םון נאצ׳הוננ  *r• י

 פון איכטעדנעמפגאי• דער אין עןדײע
 ורעזי• ווען — יאהר פא* יעצטע ד־

 װיננמן «רע נעגען ה^ט ז־נכיאן דענט
»־ אינעוועניג פון און רױױםען ״ון « ( 

 מעתר׳ןר אינטערנעמאגאר די הױנען
 דורכפיח־ ■ראסטי׳ש צעגםראאיזירען, צז

 ל*־ םארנינרען ״אטאי־נעםיימאך, רען
אינוזסטריאליזירען םיט ?אר

אײד, דז׳פפינט םיט באארר דדעאיגס  נ
 םארס״טמגג דער םון רעזולטאט איס
 דאנפ א נעװארען איז װאם טריידם פון

אוכדפטענדען. ךי־ן־אינרוםטריעלע
 ,10 לאתאי .פון םיהרער־גרווע די

 דא 1אי ״דונינםהי־נרויע׳׳, נאצ״כע;ט:
 ׳פוי* װאם אױםדדוק, אן צו נעקוטען

אינערהעתרעני׳פ נאנצע די אפ נעי־ט

J J J 1 U  I l  k l  I
imtwmirm m ו .י •mm imtm ynii/Fm vn «tn iiwrt»iir w* w fin» יוי1א

ffi«n«a « אויוי *Tti im §p 
mnnmrmm w•* <יו  ir» i» jn 
ו י י ■■n ♦i fi« }?■urn י M■ י m

|.7אױ»גצה»יא
>i w r »  m *  ■*i אין

v ״ י נ ו • *MtwM r » נ ״ י
rt> e די תדנפפי׳נן, m m v י י י IMOH ״ ״ m ו״גען האי »  m »  9  in# m m 

»י ®ידיודפדזס, ■ו , o<Mmm«0r* tvr’e יו;יפן*צימן, אזיןי ניימ ■bwi
t ױ «yn א«ױ tm n אויסהארטצן ניט 

י m* י m ט  *m אין *טניציעס די ױי
— mmוויגען ■מניצי׳נס די האי.
 אין זײן צו טוז *׳צױן איו sv אוינ
m די טיט טרפפססער א״ן i יט־ 

i ויין 10 יפפאי וטי האיעו, j n •ז״ןגפ 
i ט׳ןר i n ודױסער r\nvr\*ia

 נצשימען איו װפס אויפטרײסמגנ רי
 פון נרײט און <w גיגומד ומר אינןר

 ג׳ד חטט טמטניזטציצ טי»סײגער ר*ר
iv e v r • ,ט ײ מ  ארטע די »ו מניי

 *■1 קטםער-יןר״זען די אין טסניצימס
ײערזן. אױטגעי׳ונס יען

i נ״דע m *i — םאר טד>דיציעס די 
 פאר ארגיציעס די און םטריודטניום

 לטהאי״אר• נטנצען אינער׳ן חצר׳עטפט
— אינטערגע׳פאנאר דער פון סצסטער - - A -  - -

סאנישעוונח-םצה
nzo מעלזזז״ טיס

 םצודטעחל פאנישעװיטץ
 פןןרפןןל קעיק־םעחל,

1 אײער־במות און

 באלטגאססטס טערסטע די
 א״גאנ*ר «ון װײסען איבעראל

 בלויו »ז ערסאחרו̂ג
m אזן mo סאניסעוױפץ o* 

̂דוקסען ײ מנען •ר  צינריי• ו
jo די פען o fi וסןסיסין 

im ווסס ■סח־םאכל̂י y n o 
jqpo סנס »לצ not עוכג דעם

1»ל אי« באסוכתז עו

N. V. Dlftribwtort:—M. V. Manirchewitz 
•78 •roadway, Ttk, Spring 8784

ױננ ארנײטער
 ראדיקאיער עטארקםםער און גרעססער דער אין

4#«ועל דער אױ^ ןןחרען *רבײמער אידישעד

y>M__סארמאנט n^ do
 834X« — נדמגלירער

740—ברענםשעס

T טטי•■
o|8 מיגסינסן דען o׳• 
mop יסליסיסצז יןא סעז

 קול• יסי סיי יינג סיב
ײ4א yp ס*ן מנסןל  י

js סרבײימי ijf iH P

• אידי אײגצינער דער איז ױע ארבײטער דער  
סאניםאר אײנענעם אן האט װאס ארדען, שער • 

מיטגלידער תאנטאמ*םיװ דינע סאו יוס .
ן עלמער אק ןןוײמגענוםען י 18 « י ג  n r a n םעםכערס 

. i n r «

l w ד ײיויר אייב  א » • *יייד זיד ׳טייס■ םיםנליד, טײן <ים ייי

im a m wTBE WORKMEN’SWW ייד 
175 EAST BROADWAY. KSV TOBK, N. Y.

1 m mמן יד סמײי ל*« זיין «ו אװי
.io  ?m m  r «  im itm w yn

, eyn די j f in n m n 'B חאט r m 
it ■»מ׳«*ימיט, s  , m ' t m  e t m יז זי* 

jwiPW| ענט־ »ון נראר חוינען » צו 
u v m — אדע־יקא:•־ ׳עײו איו וי«ס 

ניט;י«ס■1טוײד*י ׳צעו
1' m 'tm, או־ז װען דע• אז 

 — נענאמען איז 10 יטהטי װצינען
lie א'״-;רא;טענ- צו “״•טעריהאגיזס, 

 װעג א נעװען איו — P’T« און טוס״
י *טיקטמנחייט. ײנ׳ס י

 די נזאכט אר״ן ׳צטריו דיזעד ׳טוין
 םיז ;דפיכטע פערטעדיאחרוענרערט

א־נטעיעהאנט. נטזוגדערס 10 לטיוטי

העלפען אײך װעלען ׳ אנדערע אוז אליץ דך העל»ט
ד :ניזז אגדעיע גיט stg1* און  א־:ײט ײ״
̂זש  זע־בשצשטענדי;. .*ועיט יילן •^ײז זיך חע
̂זש  זיי קענש *r־n אז װישען, א־עמען ל

 ז־ײנד אײע־־ע זײן װעלען אין חעלפען
 זי־• גליטיגעז ןועי־נע ׳די אױישחעיןעיי. אלן

4•gp זײן קײנטא־ קעגען חי*׳, אין 
 דעי־ און דעי־מלנבעי־ט דעריבעי עי׳ימ^גיײד.

*  ז?י סון סע*יעט נזױיאד 8 מיש ידז ײי׳י
ע־£אי;. צו װעג דעם ״:שען4:*• *ײד זי

w ״
M־ S F i Fa?jrar oy .j ^איז סיידערייײו

n
_ . סיױו

W ”
•̂ SJT

F 1 l־ ® s׳
AMOS*# o

d 30 r n a ^ a l l  i

» גילי 1•

r חשס oy וױ איחר, וזײסם t י• •נסמימיס 
tr»r* נ«ווצנתנ שרג״כתי faynyo• ra 
yaiar̂ רrי no נ׳רייכנת די מוס nyorw 

 יר. m ױגיאו, װארמר• גשרנתגם יײדיס
11װער ..י. n כדם װעם אימר אוו מװי?, לוייס

אגחקדלםור אידישע די
AAM^ia /IHM M  MJte<AteAסאסײעםי (erm )VmS)sjyjsss0׳n?מימרס ואמסמו r o *יײס .v w  r t  •w m  nyonaa a uח• janrnrm אייער ציס איחר װ״ו • ••י

OBMaan ypy איאר אײיאר b t o 
\o*a v .אמז

o סד n ססס אח t*r סדײג■ •גסייוש am •urw■ .סנמ׳מליי
סיחר. I ניו — וונםוא ן ניז • או - סיניי אליסוי סנגלין ן

iKviM roaicn&.TU«AL socnrrv. ס
0« Mmm f

סמוסס fie ?ועסעוס
i 8 י’ש w א*י»:ײמזן אית• ײד3

 בײ באל.א*שען און אדװערטײזמעגם ״יזען
 אז:י װעש איחר װיל •יןקעש׳ איז ידו8

ה«נען דאו*ען

נעםופפ מנןןן םיר
צו עװעגױ, םיגפטע 123 פון

עןן. פינפטע 321
סלאר טען1 סרדיט/ טער32 דער בײ

 עקשציא גע£יד.סט8»וי ח?נען םיר
 ן-עסע; «ו ברעשרעך װײער סאניםארי
 yn סיר בעליװײע. ארן ׳י8יל וועלװעש,

 םאר• אין כשיסעוס בעססע די אויך בזןן
 א סים ססים ®רו?זןנע מ*.
ר , מאסיגס. •ינקיע ױי

̂־עזײ• אלע אײן לאדען סיר ורעסעי־ה
 7גײ די זעהן קזםלז *ו נ*סעש און :ערס

 יז| ברעןלע• װײזןר די סון סצדזןלס
̂בזען ?•יגןן אלע ססיסערס. !װילק

און ש8פל אםעריסען ױ
װ װעגװעס  פרעפ̂נ
«)80'»

'א־־ נד עװ״ «ינ.םע 321
.6661 און 6660 א׳פאאנד :סעצעםאן
•עס. .,טעגא שנעל ארדערס סאוגםרי

םהול דעדידנג נליקשטײנ׳ס
יארק נױ סםרים, נרעגד 285

 און קריסיי בע«.
 בשס. *#רסייש

 רד0צרשש *מך
8 4 2 8

 דעזיי• יאר סקול
און קאשיננ גיגג

Iitwistf /אי»״ "»x
 םע̂נ לײד̂י סד; אבען8 אלע אין גר״רינג

̂ד און •שילדרעגס  •;שעונ• גי־םענשס ו
 •רייזען. מעסיגע *ו געשגיוחנן ומרען

״ייײ r»:3 א ןוען איז סקול די

ל8808שס יונזון m םיס שיד 88הוי
 ארגאגיזיר־ דער םון םיטגלידער 7»ל צו זיך ווענדעז מיר
 דעם האבען וועאכע שין־ קויםעז צו ארבײטערשאםם טער

7 אינװײניג״ זויא, דעם אוײוי ױגיאן אוגזער פון שםעםיעא
^ בעםען םיר שוך. םון צײגינג דעם י1אוי אדער ?ויא, סםער
 דעם אם זעהט איהר םיידען שיך, תויפען צו ניט סײד

אויגען. אײגענע אײערע םיט שעצםסעא יוטאז

ױניאן ווארקערם שוה אמ בוט
לײנ•־ אװ *עדזןרײ■•! •םזייקאן דעי םי» •שיליאײשעד .

ם«סס. כאסמאן. סםרײט, סאםער 246
בציז ל םשארצס אסוולי תאציס

םעקרעפזאד־שרעז■ גענעראל נעגעראל־ירעזידזננש

vWJ«h€RSUNK
UNION.

factory ^

דעזייניגג לערענם
װעכענטלץ• דאלאר 2סס בת so ®ון פערדינעז חענט איהר

כעריחםםער דעד אץ קורם א נעחסם

סקרהל דעױיױנג מײטשעל
נאיםענםס. טאו <ײדים און טיײחנר סינרער איז סיםמ ,im■ םינ׳^ •ן
*» •i m  Ki m  M r !יצזיינמ >A n n n  inm> rt i»rtv ^0־'.'ײ גו״ריג .u •*•zj»ern job* jam* if נארםזמסם ®אר ■*ר jyo tot׳o סלײרעי 

^ יאתר. 60 איבער מנוימדצס
n סקיל can 1 !ריײכם|H

W ,מז ■ רצײיםאגמז. בצסגת סיסםטגמן, נית וײ־ #V I
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 נארםאמ אין yens »מ*סיינ« די רוען
 דעם םאר 4<זרג » םארלאנגט eyn ימאגסי

 נעװ*רען נ»ג«מ«ן »י« וו*ס םאדברןכעו
: iW נרימטרי. איז

 זיינען נדר ד#ם *נמ«ר&בט, אין
y גיס דיס איגעחױינם, p n נים ווון  איבערציינם,

 שויד וחממז אירגעכד וזאבען װאנמנסי
מ o י n מו סים ■ןךסממז חני  ויי ז

pijn pw ,iru ממולױנם <ועק p w ײ  ז
געחנכםעז, קײן געקראגעז גים חאבען

■. ■ 1 -«•-       - - .   — X ‘ ן . 99t̂ /r̂ T9f9ow\ רערחעם, אין סרייעק

דעפא־טטעגט. ה/־אדיננ פי:׳ם געדזיצעי־
ײ וױרען דער  טאז צו מעםבעים די י

גװאלדינ איז ארגאניזאציאגס־ארבײס
ס װײסעז םיטגלידער די גרויס.  זײ ̂ד
 פאר א ישוין יעבען ייײן :יט מאכען
 װאס ספעב־יטעפער, די צוליב יאהר
 איבערא^. םארשפדײט װעײים וױ זײנען

 איצט זיך זיי װא-םעז דעריבע• און
 אאפערוױריג״ און לוסט אזא כייט ארײן
 ארגאגיזא• פרץ קאפיפײן דעם אין קײט

אי־ביים. ציאנס
 םאר־ *צויז זײגעז סקעב־יצעפער פילע

 דיס- קלאוק דעם פון געװאיעז טו־יבען
 ױניאניזירט זיינען אײנינע און טרײזט

 א װעלעץ צײט דער דיט און געױארען.
װערען אפנעוױשט ״צעפער די אט פון כך

 טאר־ מאכער דרעס און יןלאוק פוג׳ם
;ט.יי,

 װעט קאמפײן ארגאניזאיאנס דער
 ברוליייז, בראנזוױל, *יז אנהױבען זיך

 צױשוריײ אזוי זיך װעם און מ*יז דאון
װײטער. און וױיטער טען

 כדט טאן צו געהאט גענוג נעגוג,
 קא־ אזוי־גערוםענע *טאריאטאגסקע דעיי

 איז צײם די !מאכערײקע מוגיססיימ
 ער־ ױניאז די ארבייט! םאר געקודען

 קױ גיכעז אין װעט ױגיאן די !װאכט
 זואו מצב. םריהערדיגעז איהד צו מעז
 צוזא־ איצט זיך קוכיען ארבײטער נאר
 גע־ קאמוניסטייעע די שוין איז טעז,

 ע ב ע ל ס ע גיט. אישו קײן זינדעיל
, די ן ו ן י נ ע עם ױ ב ע ל

נ י ד ר ע ט נ י ! try א ל א נ א
 די אױפנעשרײ, דער איצט איז דאם

כייטנלידער. אלע סון װאונ״ט ,דער אייטו

®דןמעססיומ קל$וסמאנעד כאספאנער
מעשיס שענדליכע סאמוניסםישע נענען

)1 ־ט’׳ פױ (ד״-כ
 פון אנית דער סקוהײ. פ־ױואטעד א אין

 אנטא־ אױך און זינטאן אז :איז דער ־
 זײ און קינדער קײן ניט גאד האבען ניני-

 סקוהי. ^ום קײן אין דאריבער נעהען
 אזוי סקוהר... פאבליח אין ניט אפירו

עוים. דעם טען ביאםט
 דערצעהיט האט דגמאן ברודער װען

 איז סטרײק דער אזוי װי נע״טיבםע די
 דאקו־ געצײגט און געװארען פארסיזעבט

 מוזעז חאטזניסטעז די אזוי װי מענםען
 פארטײ דער םון דיסציפלין די פארנען

 האבען ױניאן, די ערד דעד אין האבען און
 ברו־ און נע^טוינט, פיטוט מעג״צען די

 םיט געװארען באניײט איז זיגטא; דער
 ער װען אפיאדיסמענטען *טםורכידיגע

 קײן זײן נים װעט עס אז ערקרערט האט
 נעװאלט האט װאס ״טוגא דעם מיט ״,גלום

 לײדיס אינםערנעישאנאל די פארניכטען
ױניאז. װאירקערס גארכיעגט
 ססעבישע זײעדע אטבעיאנגט •װאס

 :ערגןלערט דגסאן ברודער האם מעיפים
 ״ליסיט״. דעם דערגרײכט ^וין זײ האבען

 קאנטראל םויען איז אבער איז יא;ע די
 קאםױ דאס און אינטערנע״טאגאל דער פון

ע  זאך א זײן באלד װעט געזיגדעי ניסם̂י
pc פארגאננענהײט. דער

גע־ אױך האבעז זין זעיבען דעם אין
 ברודער און אנטאניני ברודער רעדט

 אפיא־ מטורפױ׳ט זײנעז בײדע אמדור.
 מעכר אנוועזענדע די און געװאדען דירט
 נע־ פראטעסטירט צדעגדינ האבען בערס

 געװעזענע די פון מעיטים סקעבישע די נען
ױניאן. דער אין ט״ציםס

 א אננענוסעז אױך האט טיטינג דער
 װאנזע־ און סאקא דעם װענען־ רעזאלוציע

 ילעזט רעזאױציע די אורטײל טױט נזיים
םאמט: וױ זיך

 םאקקא־ װעגען רעזאלוציע
װאנזעטטי.

 ניסאיא דאס אנבעםראכט, א'ן
 זײנען, װאנזעטי בארטאיאמעא אזן סאקא

ען נאך  םאר־ םארסאיגוננ, םיז יאהר זיי
 אױם׳ז *פטארבעז צו געװארעז אורטײיט
איז טיצער, עיעקטריק

 העכסטע• די װאם אגבעםראכמ, אין
 צוליב חאט מאסאטישוסעסס סון נעריכט
y,כנyס געװיסע r, זײ אורזאכען לעגאלע 

 טרײעי, ;״&ם א געכען צו אנטזאנט
 זיך האט סאדעריאס װאם חןם טראץ
 הא״ װאנזעטי און סאסא אז געווען, םודח

 דעם אין אײנטײל הײן געחאט ניט בען
 געװארען באגאנגעז איז װאם םארנחנכעז

' איז ברײנטרי, איז
 און טאקא דאס אנכעטראכט, אק

̂וםאים זײנען װאנזעטי  צום געװאחח נע
 חאט op מאן הרינ םח «ייט אין טרײעל

 קוײדצײנר געוױינלימנ די געהעחפט
 ימדען, געגען םאראורטײל ײז חיסטאויע

 אכתמקאגער, קײן נעװען ניט איז וואס
 געקענט ניט חאם פאחזער דער דאס אזױ
 איז אומיארטײאיש, און נערעכט זײן

 זײנעז פיר דאס אנכע&ר*בט, איין
ן *P96 דאס איבעמױיג^  וואנזאםי יו

 אוליב ביױז מװארען טארפאלגט זײגען
«ײט א אין סיתוננען ראדיאאלע זייערע

 מ״טגיוידער די ׳מיר דאס באשלאםען, -
 גאר־ לײדיש אינטערנזךטאנאר דער״ פון
•:fty באסטאן, פון ױניאז װאירקערס 

 אין םאס־כױטיננ א אויף פארזאטעלט
 דעם דינסטאג, באסטאז, האלל פארד

 אונזער אויס דריקען ,1927 אפריל, טען12
 גװאלדי־ דעם געגען פראטעסט עינסטען

 געװא־, באנאננען איז װאס אוסרעכט גען
 טרײעל, װעלט־־באריהטםעז דיזעז איז רען
װײטער עס זײ און

 םוץ אפעלירעז מיר דאס באשלאסען,
 האנאר• דעם צו הארצען פולען אוגזער
 פרן נאװערנאר םוללער, ט. אלװין אבעל

 צו ־אדער פאכעץ, צו טאבאטיצוסעטס,
 גרונט־ א װערע^ זאל,געס»כם עם אז דכ̂ד

 קײם, נאגצער דער פון אונטערזוכונג ליכע
 םיז אונאפהענגיג ״שטאנדאלנקט, יעדעז םרן
 און לענאליטעטעז, טעכנישע ארע די

 עס זײ און פארטעז, לעגאלע אלטע
וױיטער

 אונזער איז עס דאס באשלאסען,
 װאנזעטי זיא סאקא דאס איבערציעונג,

 פארברעכעז, דעם אין אוםלןולדיג זײנען
 רײנגעײאישעז םאליטטענדיג דארםעז אח
 אורטײל דעם םון jjnjn 1 באננאדינט און
װײטעך עס זײ און

 דיזע •טיקען בייר דאס באשלאסען,
 אלוױן האנאראבעל דעם צו רעזאיוציע

 מאסאט״צױ סון נאװערנאר םוללער, ט.
 אלנע־ דער צו דערפון קאפיעס אח סעטס,
פרעסע. כיײנער

 * דרעסמאכעד פילאדעלפ״ער
ען דר אני פע ארנ  םאר גרו

טודעלער ל ט קו בײ אר

)1 ז״■ •ון («לוס
 דרעס־ די װ#ם קאמ*'יז, •טטר־ינכטען

 אנגע־ האבע. םייאדעיםיע אץ פאכער
 אבער, ערװארטען, צו א־ז עם םיהרט.

 װארימע די םון אנסופען דעם סיט ד«ום
 איע איז אדב״ט די זיך וועט װעטערעז,

נאננ.. שוייע; אין *נטאננען יטעשער
 דער םון .בדענט־ט אמעריקאנער דער

 מױ «נעט צװייטע א שלאנעװעט *וניאן
 וועט עם א*ריל. םען29 דעם “נעדער

 מקס־ די און םאוער א ווערען סערװירט
 א אױם זיך צװי׳שעז ארבייטען בערם

 •טװאר־ די םין ברענם׳ש דער ■ראגראם.
 רורכ• בדעוז אויך חןובען ארכייסער צע

 דער איז וועט׳טערינקע א נ«»ר *ופיהרעז
 די העלםעז צו כדי *והונםם נ*חענטער
 אײ־ בעסער זיד באקענען *ו פיטגלידער

:u אנדןרע. די םים
 *ױ דער םון ברענטיט יואםערם דער

 דעם באנקעט א דורבשיהרעז ײעט גיאז
 ערװארטעט, ווערט ov און א«ריי םען30
 איבער־ וועט אונםעתעםוננ דיזע אז

 אונטערנעםוגנעז, אנדמרע אלע שטײנען
 דורננע־ ווען חאבעו קאםעדט די וועלכע
 טיכ־ זעחר זיד ניט קאםיטע די טיהרט.

 צום םארבערײטוננען די טיט m טינ
 אז ניט, צוױיםיעז סיר «ח באנסעם,

 םייארעיפין אין קאסער יעדער בםעם
ד כדי זיין. אנותזצנו ^ורם וועם »  *ו
 ואל מוטער יןדער וןום מגליך, מן

vm\ בלויז וועט באנתעט, נײם זײז 
 אײנ־ דאיאר 1.60 ײעחמן נעחזכענם

טריט.
מז דעתוייל ו ני י  בחנגט׳מם אימ ז

y■ ארנאגיזא־■ דער סיט אקטיװ זןחר 
*o iir מן ארבײם im, די *װ״ r 

מ ומלמ ט גאך זיינ  יד םאי׳שנחנדיג וי
i איז oy און ניאגיזיךמ, t ,אחמרסען 

 אנספגי דך ojm סייאז דער װען דאס
m ױוי  חד n ומיעז «ום?, אםתץ אז וו

 ?%ד םעצױגקײט דיז^ר ®ח זויםאםמז
אנזעחן. ̂אסאדמ זעחד

 חברח קאכידניסטײשע גערופעגע אזוי די
̂ן װעלכע ױ דער אין נעבו^עװעט האב  י

 צױ זײער סים דורכגעםאיעז זײגען ניאן
 ארבײט. םארניכטונגס אח מטערוננס

 אר־ יעטאך א עפעס ליכט םיט זיי ?וכען
 רײז־ םירכיע די געפונען זײ האבעז בײט.
 עעהנעם א אין ביבער. און ראטמאן סאן,
 בלע- קאײיניסטייעע זיי ארױס לוסט טאג
 אויכענ־ די אז ערלןיעדוגנ, אן סיט טעל

 םארקיענערען נעהט םירמע דערםאנםע
סא״פינעץ. 28 צו ?ז*פ דעם

 צו :געװעז איז דערבײ אבדכט דער
 אט סאכען צו םירמע די פדאװאצירען

 יע־ עפעם קימערט וואס װײל ׳פריט, דזנם
̂ן ברוים דעם פאר נעזינדעל נעם  פוטער או
 אין אדב־יטעז וואס סאסיליעלײם די םון

 זיכער ;עהט נעזינדעל דעם ?גאפ£ יענעם
 װע־ ארבײםעי צעהנדליגע װאס אן וועניג

צי*ס *ציעכטע אזא אין איצט בלײבען לען

דירע א װערט דזשײקאבסאן טשארלס בר.
" צו יטעהן זעהר איז זײדע א  ,’ז

 ביעז אז צייטעז, הײנטיגע איבערהױפט
:•<ןוױנע. א געעיס עס איז ״עס דערלעבט

 טיטארלס באתאנטער ארטער אונזער
̂ע ה*<ןט רואס דדטײקאבסאז,  זײנע א

 טעטיג״ ױ:יאן פ̂א אפגעגעבעז יאהרען
 נע־ ברכה אין 4טזי צו איצט איז #קײט

 טאכ־ א אײניקעל אן םון זײדע א װארען
טאכטער. א םון טער

 דױנ״נזעז אוץ איהם באגריםען מיר
 צו איהם וױנ׳טען מיר pא גליק, איהם

 אן אויגעז זײנע פאר זעהן צו דערלעבען
 איײ דעם פון אײניקעל אױסנעװאקסען

ניקעי.

 עיקר דער עא■. א אהן און ארבײטסלאז
 איבער- קאםוגיסטײעע די די ביי דאך איז

קערעניש.
 געזינד^ל דעם אבער האט פירטע די

 די װי אזוי טערקי״ע. אױף אפגעטאן
 אזא םיט ארויסגעקוםעז איז ״פרײחײס״
 דאס גלײך פירםע די האט ערקלעהרונג

 ״״שעם מען זאגט וױ נאר אפגעלײקענט.
 דער בײ נאװינע א סאזאק״. הער זיר

 איהר דאך איז דאס ליגען. * ״פוײיחײס*
 איהד זי ציהט דעם םון ■רנסה. חויפט
 זי װעט לינען אײן ניס נאך pא חױנה
אסת. אן ס׳איז אז יצרײבען און זאגען

8שא ױסעןגר מיט סעטעלט 91״לאקאל
)1 ?ײ® פון («לוס

 אדיטאדױם. סקול רענד איז טאי, טען5
 מעסבערס די װעלען מיטיננען דיזע נײ

 א װענעז באיפטימען און דיסקוטירען
 םאר- װעלען װעיכע םאדערוגגען. רײהע

 אינפענטס די פאר װערען נעבראבט
 װעײ באלעבאטים, באד־ראוכ און קאוטס

 דעם אין װערעץ אײגגע״פלאסען זאלען כע
 דיזען אין דארף װעלכער אכריכיענט,

 דזשו־ מאנאט אין װערען באנײט טרײד
 ארום אן ריהרען פאדעורננען דיזע <אי.
פירכעס. 50

 באריכ־ נרינבערג יװײס־ארעזידענם
 לעצםע די םון פארלויף איז ,דאס טעט

 ארגאניזאציאנס די האם װאכען עטליכע
 אײני״ געהאט 91 לאקאל םון ?אכױטע

 איז עס און געװינסעז, באדײטענדע נע
 וױכ״ 8 ארנאניזירעז צו געלוגגעז איהר
 ט^ילד״ די איז ♦צעפער ניט־ױניאן טיגע

s טרײד. דרעס רענ׳ס

 תווא- די ניט ביליג ניט גאר איז ןץש
r א פךן פױיז דער ניט און ליטעט 

 פעהלער־ איז ער דיאמאנט. םײנעם
.לאז . .גלאנציג . . *זעלטען און . . . 
 אלץ איהם בעדצט מען לענגער וואם

װערטת דץ מען בעפערבעגױיפט
 &רן סיגארעט אײנצעער דער אלם

 אױםנעצײכענט־ אױסערגעװעהנליכער
 איז װערט^ זעלטענעם אץ הייט

.אױפםו אן וױרקליד מױראד .  א .
 די פון מישוננ װאונדערבארע העכסט
 װאק־ װאס מאבאק־םארטען, פײנסםע

 בײ ח־ האלם מען לענגער װאם סען.
 ארבער־ מען װערט מעחר אלץ איהם
גוםסרךיט. דין אץ צײנט

a י׳^ * A ׳«ר*־*ז ►

םײ  tm •ח *רניי
 ••רווײ׳י ל«נחנר.

 די iw «ײד, גי<•
 ויק MT1 וחנים

״ •H U
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ע ־׳ מ א
פ תר ד מ מ ארכייט מי

 נעען אינדזשאנסשאן אן
נױדזש־ אין פיהעפען
ספױיס פאדם

צט־ײקען< - ■ P ׳ י
:־ארערם,

 דזיפאינט די אז ױאבעז, צוױי ע־־יצט
 ארבײט אײננע״עסעלט, זיך האט באארד

 ארגא־ £סענדיניפוי כיא״עינערי די ^ױן
 און פי״ייסינ אזוי אי־בײט און ניזירט
 דער אט פון פארלױןי אין דאס ׳יטגעל

 אויף אגצײגען זי קאן צײט יזירצער
ארבײט. איהר פון רעזזיטאטען

 צו זיא איצט, ארבײט דױפס איהד
ד א־נאניזױען

% ♦,פ. וױגקעיאך איע אין פאריעפרײט דזאט ז Iנױ  יארה. נױ א־ום און יאיק
אר־ די אזױ וױ פאריטלאנען דײהע א

איז״עעפעדאז
 יצעפער. סקעב טאסעץ פון פא־ניבטוננ יד

 זײ יתלמן כײפת, רי ק-אנלדזײם, די אײ
לינחע, געיופענע אזױ די פלי:, גיפטעע

 װערען נעטאן זאי אדבײט גאניזאציאנס
 בא־ די בײ געװאדעז אױסנעארב״ט איז

 ^יגא־ דער בײ איז דייעקטאיס אװ ארד
 צוזא־ איז זועלבע קאסיטע, ניזאציאנס

 קא־ װאלונטירענדע די םון כיעננעיצטעלט
 װעיכע פון לאקאלען, אלע פון מיטעס

cy לא<ז¥לען די ראלע הויפט די ״פפילצן 
אדאגיזאציאגס די .22 און 35 ,9 ,2

 פארדאמען קלאוקמאכער פארשיקטע
קאמוניסטען ױ װידער

 אריםער נר-דער און שװעםטער זייערע באנריםטן פריזאנערם ק־א-קמאבער
 פון בעמען ■ • ■ היל,ה. פ״נאנציעלע און םאראלישע בעםען — פריזאן. דעש

ײן צו גראטעם די נטעריי.  ארי״נרוארםען םיט אז זאגען ־• • פאראיינינט. ז
זײנען ױי א*י צ״גען נעדאלט ױי האבען ט-רמע אין קלאוקםאבער די
י ,׳ו/י*•/ײ^^ייף ־־

 האט באאלד דדטאיגט די װאס ארבײט,
דעד אין טאז צו אונטעינענוטען ,זיך

 זיך האט ט־ײד אוז.דדעסטאכעד קי־אוק
 •;;;־ איץ זא;ט בי׳גז '•י אמעהױבעז *צוין
פפיד״. s,£׳׳ ט״ט רי׳ט

 אדבײט צעי£*אקטי באזונדע״ די
 װאך. ה״נטיגע אן ע־־יטט זיך פאג;ט

 ארבײט די װעט כיעחרער טא; א װאס
 אפפערװילינקײט און ב־ען טעהר מיט

 נױיסעז נאר א אױף װערען פאיטגעזעצט
כיאסשםאב.

יטאם

 פארשיקטע ארן פא~אורט"י*טע די
 צו בריף א צוגעשיקט האבען ידאוקטאנעד

 דרי״ זיי װעלבעז אין זינדאץ, פ־עזידענט
 װענעז דענקען זײ זואס טײ:י:נ א אױס יזעז
 געהײ־ זײ האבעז װעלבע קאטוניסטען די

 אונ־ פון איז יטולרינ. דערקלערען דך סען
 די אונטער םון רינילען, אײזעינע די טעד

 אײניכיוײט פאר זײ אפע:ירען גראטעס
ן פארדאכיען און ע ט ס ױ . י  רעם םאי ד

 די ׳זײ אז ײטעז, םאך ױי װאס יי;ען
 דיערע אדער זײ העילפעז האפוניסטעז,

פאנייריעז.
:פאלנט וױ זיך לעזט :ריױ דעי

 אינטעךנע־ דעד פון פרעזידענט '״צום
סל *צאגא־! ױ װאירקעיס נארםענט ײר י

W* י I * • J אן .
!זיגפיאן ברודער טייעיעך

װײ ךיאי ראזען ׳פייזא:ערס די בייר,

פאדצײכניס אינהאלט
.10 גומער /,״:ערענמײגקײט

̂נאינט פון מישי:; M זייט  מ. — באארד דז
 9 לאד,אל אין •אסײונגען שאנםעלד.

גײעס. קורצמאן. נ• ־ •
ביזנעס-ןןײדז«ענשם םיפ ׳יםועסזגן :.,י זי'ט

סטעוי־ר^אר^ר. א --
 אוג#ניזפ*יאנס־*ר*;ען. און םרײד .4 זײט
ױגג יאחר 90 ״פאוױזערםס״ .5 זײט

^ yt'ao jn  i  - -
 עדיפאריעלס. .0 זײט
 די און ®רזיןל ספפייפ״וארד דער .7 זײט

ליד » לןןנג. ח• — *ר:יי«ער־נ»װעגו»
א^רםאן. העניך —

̂פור די .8 זײט ̂פמח פון ספדו ז נ  V ױ
 קױ ם. — *רפיקזנל) (דרייחני יזגיאז

ע די ׳«יר רינס?ל. — -(•זנליעיפו) ײיי
׳״ • װהיאעד. ז.

̂פלע6פינ .9 זײם :ײןןם פרנײפער חגרנפפי
קרוותאװםקי. פ —

רעך .10 זײט  פרגײמר״בא• װעגעז ^י
W. .פזלוסןן. •דוחנריײזםןנפס

̂• .12 ױן 11 0"9 «ד• »ון ̂לזפז
ר«ײזםז»»ס.1זו

 צוטרוי־ פולסטען דעם האבען מיר אז סעץ,
 צו און פרעזידענט, אונזער אײך, צו ען

̂ר  זיך חאבען מיר אינטערנעשאנאל. ד״
 איהר אז פיהיעז, םײ אז איבעדצײנט,

 בא• אונזעד פאר מענליכעס אלעס טוט
 אץנ־ די ניט װײס װאס קײגעד פרײאוננ.

 װי־ םאדשטעיעז :יט זיך קען צעלדױיטען
 אי;* *ז נעמט ׳זי;טאן ברודער איהר, פיל

 פריזא״ יבע4אוכי;ליק ׳אי:ז אין טערעס
נעדס.

 פארלאזט עי !ביידער און שװעסטער
 פינאנ־ סײ און *ט,4מאראי סײ ניט אונז

 נױטיג םאר דעריבעו־ געפינען םיר ציעל.
 גע• װעלכער דנטאז, ברודעד דאנסעז צו

 צו װאד יעדע אונז באזוכען צו צײט םינט
 חאסנוגנ געבען אונז 9א אונז ערטוטינעז

באםרײאונג. אונזער םאד
 זײן טוט *ינקאװסקי ברודעי אױך

 םיל אױזם צו האבעז מיר אונז. צו םליכט
 טא״ םאר איחם דאנקען כײר און צוטרויען

 דעם פײזלען מיר טורטע. אין אונז זוכעז
 שא־yרנyאינט דער סון אײנער װען טא;
 זyסירyדyאינט זײ אז או:ז, באזוכט נאל
 את הארצעז, גאנצעז מיט״ן אונז מיט זיך
גלײזילין/ זיך מיר ;y^n'c דאז

אונ• םון םארלאנגען און װיילען פױר
 איבער־ זאל רy אז זיגםאן, !רעזידנט זער

).12 ?ײ■ אויוי («לוס

 דער און •טאס, ע־שטע.־* “דע
 בלאנז־ און בדוקלין זיץ װע״ען ׳ציל אין

 נעסטען סקעב די זיינען דארטען װיל.
 א ארום װעדיכילאד טאסען וױ פיצוט

 סקעב דאזיגע די פלאנצו::. םארםוילטע
 פאד־ און אױסנערײניגט פיוזען נעסטען
 מע;ליך װי יטנעל אזױ װערען ניכטעס

 װעיען אוט״צטענדען די וױיט װי און
אזען.£דערי עם

 אכית׳ע פון ;עטאן װעדט אי־בײט די
 און קלאוק ארבײטעד, װאלונטירעגדע

 קײן זײן ניט װעלען עס ד־עפכיאבעי.
 קײק״־באיעס, און ״קאפע ױאלונטירענדע

̂עז yװעלכ ̂י  פוםציגער אפקאסטען ז
 ךײ\ ניט װעל^ עס ;װאך א

ײז  עולם ז’םאר אז זאבען, געבראפטע ת
 הינטער און װאלונטירען הײסעז עס זאל

^ די אניטטאפעז כיען זאל אדום ק א  ם
 ז^רנאך און נעלט קלײז און גרויס מיט

ױעט עס קײק. און קאפע :עכיעז ערמט
)12 זײם *ון(י

רײגקאוטטאכעי,
 ב*י: פין םירכיע דעױ ;ע;ען
 •ועלכע :־ירדצפא־ע, סטריט, ג״ין 785
 no א־־ױן אריכעךגערדיבען זיך האט

;r פון א;מ:ױפי;ן צו כדי יארק ojn 
 הײנ־ קעטפען ײניאז, דער םון ראנטראל

 אינדז׳עאנקשאן אן געגען װאד ט*;ע
 :עזעצ<ימ פארװעדען צו זוכט װעיכע

 אינד^אנל־ ;,צײטװײרי; די ;ן.,;ט,)י,3
 בזט-, ר. דז־צאן ריבטער װעלכע *צא;,
 שער- א זע־־,ױ איז ארױסגענעבען, ־אט

 .9 הענרי )י!איד יוגיאז דער אזן ליכ*;,
 טעגליכקײטען אי!ע מיט זוכט ׳׳צא:א*

 װאך היינטיגע כאזײטיגען. צו דאס
 ם9י פאר פא־־קער א םארקוכד;ז װעט

 קאורט העבע־ען א איז ריכטעד זעיבען
 איג־ רעד צי עגטכילט•: בא״צטימען צו

 צודייר ארע־ בלײנען, זאל דזיטאגק״טאן
װערע!. געצױגען
 םון פ־עדרענט וױיס :ינג^יה דוד

 םע• און ױ:יאן אינטערנ^יאנאל דער
ױ רײנקאוטדאכער דעם םון נעדזשער  י

 געליי״ *צטאריו האט ,20 לאק̂א ניאן,
 Iinyv ײאם באהויפטונ;ען רי קענט

 דאס אינדדצאנקשאן, m אין נעטאכט
 מאסען ״צו א-ז סטרײק ניח צװעק דער

נער, די ׳צאדען  צובד<כען צר און אכק̂י
װ. ז. א. אדנאניזאציע׳/ גע״עעפטס זײער

iw זײן אין o w נײוחנר עריי״ע־ט 
ניננאלד:
 *זאבען טי־ װאס צײט דער ״אין

 םיר ל־אבעז םעקטא־/ די :עפיהעטעט
 און ;עזעצריבען א אויף אױפגעםירט זיך

 גע״ יצטעגדי: זײ;ען און אוםן, דואינעז
 פאליצײ. לעי פ*ן אױ: חןם אונטער װען
 בוב-טטעבליד געזעצעז אלע האב^ טיר

פיקעטע]״. צו באצו: איז אפנעהיס
ארבײ״ 45 ז-ך געםינען סטרײק אץ

 ציוי״ לעי׳טט װאס ;ײסט ר9ר און טער
 קעז כמז טוטיגע־. א הרyז איז זײ יפעז

 װעלען באלעבאטיש די אז ערװארטען,
 א צו קוביעז צו זײז ג^ואוננען קירצליך

אר־בײטעױ. די מיט פאחמטענדיגונג

טאכען וױלען «לאק. ns בעאמטע לינקע
ױניאן חנד ns געכעןתלם עלעקשאן אן
 ־אםוױםטישע יארקער גױ וױדערהאלען נעאםטע באארד דזשאינם לעקע

 אײ־ ביזנעם ליגתע צוױי און םענעדזשער קאםוניםטישעך, - - עטי־
 ניס זײ געפעלט עס — אינטערנעשאנעל. דער צו אנגעקלאנט חשענטס

 דעד פדן זײט דער אויף זיך שטעלט געדוערקשאפםען אידישע די ױאס
ױע־ אדנםערזדבוננ אן מאכען װעט זיגםאן ברודער — אינטערנעשאגעל.

אנגעלענענהײט. :אנצער דער גען

 באאמטע לינקע :עױםענע אזױ די
 שטיה זעלבע די וױדערהאילען a:*c•׳:־ םון

די קאםוגיםטען, יאדקער נױ די װאם

 םונ נאייום m ®ײערען נאכער דרעס *װ סלאוס
i נ»י זוגמג םקאםער, דזשאלמן אין י

 אינטערנע• דער פון מםבערם די
 םײ־ םאי ערשטען דיןען ותלען שאג*ל

 אינטערנאציא־ פון טונ ױם דעם ערען
 חשאלסאן א*ן סל«ס ארבייםער נאלעז

נאככדטאנ. *זיינער 2 זונםאנ, םעאםער,
 גאנדיי^מ: זיר װעלען רעדנער אלם
 סחאםאט, נארמאן הילסװיט, מארים

 •חמיחמ־ ווײם די זינםאז, •חמידעכט
 חאכםאז, און דובינםקי אנםאניני, טעז:
 דעם פון גמנעדזשער דזשענעראל חנר

באארד. דזשאינם
 ירא־ *ונןנרייםער םפעציעל א אין

 אר־ דער :באטיילינצן זיך וועלעז נדאם
 דער סיז סטאדס די כאר, ריננ נייטפד
־חנר יניפד̂ו און אזרא םרו■?, װילנפר

 און חםידישע פוז זיננער באריםטער
 תאםיליאנ־ חײם ױידער, פאלשס *נרערע

 באיאדיםגױן גאוואוםטע די און םקי,
באװשעווער. דארא

 םיט־ נעבעטעז װערען לאהאלןן אלע
 מאםיטע די פלענס. זייעדע צוברײננעז

 אזײנער. 1 חאי אין זי«ן מוז
 חאב#ן באיויש־ען נרעםטען *ום #

 נרןםערען » באקוסען :עסענט ניט סיר
 נאשיא־ םיר חאבןן דארינעד און ח«ל
jpo וואױ־ וואס ברידעד יענינע די דאס 
 ביאנחם, רי אי) אדער נרוקליו איז מן

ײ באםיילינען זיך יא׳לןן  פײ־ םאי רער נ
 םון באווענוננ אדבייםער רער ם.־ז ערוננ
מנעגחמ. יזמפ

 זײ ײנ־אן. דעי־ םון םיהרער נעװעזענע
 ןי• װײל טאן, צו ראם נעצוואוננען זײנען
 ארו־םנעװארםענע די װי פונקט זיינעז

 דינ«רס טשיםם, נעוחןזענע יארהער נױ
 ם׳איז «ארטײ. שאםוניםםיקער דער פח

irw אבער n ײעיכער סיז .צרה״ אײן 
 יײחןן כױזעז נאאםטע האםוניםטישע די

 םעטבער־ די איז *רח n שוױיגען. און
«ן «ז שיי.  האבען םעמבערס, די «יי,.

 צו און זיננען צו נאאםמע לינקע די
זאנ׳מ•

 שטיח אבער זײ פראומן ישראײל
 ווי אזוי הייסט, דאם וישראל, םשח נדת

 פח נענעבעז ווערעז װאט ארדערס די
 םארנלוםט ■ארטײ. סאםוניםטישןר חןר
ײ זיד ײ זוכעז עלעהשאן, 1» פלוציינג ז  ז

 דורכ• דאס װילען ײרסװשטופען, דאם
 םארװארפצז מוואלך, םים שםופעז

םון *יין תלם «לז מד מ ^, דער מ  יינ
 אײננע־ איז װאס םגתניט עטישע אלע

 אתא- אנשםענדינער ימיער אין פירם
»וז .» «י יונאן. א איז אימרחױום ניזי

 א אין אז ים׳ןזי, זיר, סיחרט עם
 נעדאיט ווערען ןלעקשאן בעפאר ױניאז

» איי^ (אלוס )11 ז״
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