
 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

&בט, אין  זיינען נדר ד#ם *נמ«ר
ס איגעחױינם, y גיס די p n נים ווון  איבערציינם,

 שויד וחממז אירגעכד וזאבען װאנמנסי
o ימ n ויי זחנימו סים ■ןךסממז 

 זײ pijn pw ,irupw ממולױנם <ועק
געחנכםעז, קײן געקראגעז גים חאבען
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דעפא־טטעגט. ה/־אדיננ פי:׳ם געדזיצעי־
 טאז צו מעםבעים די יײ וױרען דער

גװאלדינ איז ארגאניזאציאגס־ארבײס
 זײ ד^ס װײסעז םיטגלידער די גרויס.
 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
י , ד ן ו ן י נ ם ױ ע ע 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

 זאך א זײן באלד װעט געזיגדעי ניסםי^ע
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

ם זיי  ילעזט רעזאױציע די אורטײל טױט נ
םאמט: וױ זיך

 םאקקא־ װעגען רעזאלוציע
װאנזעטטי.

 ניסאיא דאס אנבעםראכט, א'ן
 זײנען, װאנזעטי בארטאיאמעא אזן סאקא

 םאר־ םארסאיגוננ, םיז יאהר זייען נאך
 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

 צום געװאחח נע^וםאים זײנען װאנזעטי
 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^ ו  וואנזאםי י

 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
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 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
o און א«ריי םען30 v ערװארטעט, ווערט 
 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 * 
ן ך, מ  ואל מוטער יןדער וןום מגלי

v m\ בלויז וועט באנתעט, נײם זײז 
 אײנ־ דאיאר 1.60 ײעחמן נעחזכענם

טריט.
מז דעתוייל י  בחנגט׳מם אימ זיו נ

y■ ארנאגיזא־■ דער סיט אקטיװ זןחר 
*o iir מן ארבײם װ״ i, די * m r 

מ ל מ מ ו ט גאך זיינ ד םאי׳שנחנדיג וי  י
i איז oy און ניאגיזיךמ, t ,אחמרסען 

 אנספגי דך ojm סייאז דער װען דאס
m עז «ום?, אםתץ אז ווױוי מי ד n ו  ח

 ?%ד םעצױגקײט דיז^ר ®ח זויםאםמז
אנזעחן. ^אסאדמ זעחד

 חברח קאכידניסטײשע גערופעגע אזוי די
 יױ דער אין נעבו^עװעט האב^ן װעלכע

 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

 דזשײקאבסאן טשארלס בר.
דירע א װערט

 ,’ז" צו יטעהן זעהר איז זײדע א
 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 פא^ 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

ל א ק א ט 91״ל ל ע ט ע ט ס י  מ
ר עןג ס א ױ 8ש

ס ו ל » ן ( ו ® פ ײ ? 1(
 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

 א פךן פױיז דער ניט און ליטעט r תווא- די ניט ביליג ניט גאר איז ןץש
 פעהלער־ איז ער דיאמאנט. םײנעם

.לאז . .גלאנציג . . *זעלטען און . . . 
 אלץ איהם בעדצט מען לענגער וואם

װערטת דץ מען בעפערבעגױיפט
ם ל ר א ע ר ד ע ע צ נ ײ ט א ע ר א ג י  &רן ס

ר ע כ י ל נ ה ע װ ע ג ר ע ס ױ ־ א ט נ ע כ ײ צ ע נ ם ױ  א
ט ץ היי ם א ע נ ע ט ל ע ^ ז ט ר ע ז װ  אי

ד א ר ױ ד מ לי ק ר ױ ו אן ו ם פ ױ .א .  א .
ט ס כ ע ע ה ר א ב ר ע ד נ ו א נ װ נ שו י ן מ י פו  ד

ע ם ס נ ײ , פ ן ע ט ר א ם ־ ק א ב א ס מ א ־ װ ק א  װ
ען. ם ס א ר װ ע ג נ ע ן ל ע ם מ ל א ־ ה ײ ח  ב

ם ה ץ אי ל ר א ח ע ט מ ר ע ן װ ע ־ מ ר ע ב ר  א
ט ײנ ץ צ ן א י ט. ד ךי ר ס ם גו

a י׳^ * A ׳«ר*־*ז ►

ח *רנייםײ • t m 
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ע ׳ ־ מ א
ר ד פ ת מ מ י ארכייט מ

 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

ז איז״עעפעדא
 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

קאמוניסטען ױ װידער פארדאמען קלאוקמאכער פארשיקטע
 אריםער נר-דער און שװעםטער זייערע באנריםטן פריזאנערם ק־א-קמאבער

 פון בעמען ■ • ■ היל,ה. פ״נאנציעלע און םאראלישע בעםען — פריזאן. דעש
 ארי״נרוארםען םיט אז זאגען ־• • פאראיינינט. זײן צו גראטעם די נטעריי.
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
יױ װאירקעיס נארםענט ײרסל *צאגא־!

W* י I * • J אן .
!זיגפיאן ברודער טייעיעך

װײ ךיאי ראזען ׳פייזא:ערס די בייר,

פאדצײכניס אינהאלט
.10 גומער /,״:ערענמײגקײט

ט י י ; M ז : י ש י ן מ ו ט פ נ י א נ ^ ז ד ד ר א א . — ב  מ
. ד ל ע ם נ א ן ש ע ג נ ו ײ ס א ן • י ל א א ד, א  9 ל

• ־ • . נ ן א מ צ ר ו . ק ס ע ײ ג
ביזנעס-ןןײדז«ענשם םיפ ׳יםועסזגן :.,י זי'ט

סטעוי־ר^אר^ר. א --
ט ײ ד .4 ז ײ ר ן ם ו . א ן ע ; * ר * ־ ס נ א י * פ ז י נ # ג ו  א
ט ײ ״ .5 ז ס ם ר ע ז ױ ו א פ ר 90 ״ ח א ג י ג ױ

^yt'aojn i  --
ט ײ . .0 ז ס ל ע י ר א פ י ד  ע
ט ײ ר .7 ז ע ד ד ר א ו ״ פ י י פ פ ל ס ן י ז ר ן ® ו י א  ד

« ו ג ע װ « נ ־ ר ע » י י : ר * — • . ח ג נ ן ן ד » ל י ל
ך — י נ ע . ה ן א ם ר ^ א

ט ײ י .8 ז ר ד ו פ ^ ו ד פ ן ס ו ח פ מ פ ^ ז נ  V ױ
ז א י ג ז י י נ ח י י ר ד ) ( ל נ ז ק י פ ר * — . ױ ם  ק

. ל ? ס נ י ר ר י י ׳« ע ד י י ) ײ ו פ י ע י ל נ ז • ) - —
. ז. ד ע א י ה ״ • װ ׳

ם ײ נ .9 ז י ע6פ ל פ ^ י פ פ נ ר ג ר ח ע פ ײ נ ר ם פ ן ן ײ :
. פ — י ק ם װ א ת ו ו ר ק

ט ײ ך .10 ז ע ר י ז ^ ע ג ע • װ א ב ״ ר מ ײ ג ר  פ
W. . ס פ נ ן ם ז ײ י ר נ ח ו ד • . ן ן ס ו ל ז פ

• .12 ױן 11 0"9 «ד• »ון ^לזפ̂ז
ו .1ז ס « « ז ם ז ײ » ר

 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

ס ו ל » י ( ו י ו ■ א ײ ? 12. (

ע * “ד ־ ע. ט ש ־ , ע ס א ט ן • ו ר א ע  ד
ן י ל א י ן ׳צ ע ״ ע ץ װ י ן ז י ל ק ו ד ן ב ו ־ א ז נ א ל  ב

. ל י ן װ ע ט ר א ן ד ע נ י י י ז ב ד ע ק ן ס ע ט ס ע  נ
ט ו צ י ױ פ ן ו ע ס א ד ט א ל י כ י ד ע ם װ ו ר  א א

ע ט ל י ו ם ר א . ם : : ו צ נ א ל י פ ע ד ג י ז א ב ד ע ק  ס
ן ע ט ס ע ן נ ע ז ו י ט פ ג י נ ײ ר ע נ ס ױ ן א ו ־ א ד א  פ
ס ע ט כ י ן נ ע ר ע ױ װ ז ל א ע נ ט י י ך װ י ל ; ע  מ

ן ו י א ט װ י ױ י ו ן ד ע ד נ ע ט צ ״ ט ו ן א ע י ע  װ
ם י ע ר ע .£ד ן ע ז א

י ט ד ײ ב ־ י ט א ד ע ן װ א ט ע ן ; ו ע פ ׳ ת י כ  א
ע ד ג ע ר י ט נ ו ל א , װ ד ע ט ײ ב ר ק א ו א ל ן ק ו  א

. י ע ב א י כ פ ע ־ ס ד ן ע ע ל ע ט װ י ן נ ײ ן ז ײ  ק
ע ד נ ע ר י ט נ ו ל א ע ױ פ א ק ן ״ ו , א ס ע י א ב ־ ״ ק ײ  ק

כ ל ע עז yװ ^ ^י ן ז ע ט ס א ק פ ר א ע ג י צ ם ו  פ
ך א א ס ;װ ^ ע ל ע ט װ י  ךײ\ נ

ז ײ ע ת ט פ א ר ב ע , ג ן ע ב א ז ז ר א א ם ז’ם ל ו  ע
ל א ס ז ז ע ע ס ײ ן ה ע ר י ט נ ו ל א ן װ ו ר א ע ט נ י  ה

ם ו ד ל א א ן ז ע י ז כ ע פ א ט ט י נ י א ^ ד ק א  ם
ט י ס מ י ו ר ן ג ו ז א ײ ל ט ק ל ע ן נ ו ך א א נ ר ^  ז

ט מ ר ז ע ע י כ ע ע : פ א ן ק ו . א ק ײ ס ק ט ע ע ױ
)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;,
ר- א זע־־,ױ איז ארױסגענעבען, ־אט ע  ש

 .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
 יױ רײנקאוטדאכער דעם םון נעדזשער

 געליי״ *צטאריו האט ,20 לאקא^ ניאן,
 Iinyv ײאם באהויפטונ;ען רי קענט

 דאס אינדדצאנקשאן, m אין נעטאכט
 מאסען ״צו א-ז סטרײק ניח צװעק דער

 צובד<כען צר און אכקי^נער, די ׳צאדען
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,
אוננען קירצליך  א צו קוביעז צו זײז ג^ו

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

י ױ ד ז ע א נ ע ם ױ ע ע : ק נ י ע ל ט מ א א  ב
ן ו a•׳:־ ם : * c ן ע ל י א ה ר ע ד ױ י ו ע ד ב ל ע ה ז י ט  ש

ם א י װ ױ ד ר נ ע ק ד א , י ן ע ט ם י ג ו ם א י ק ד

 םונ נאייום m ®ײערען נאכער דרעס *װ סלאוס
i נ»י זוגמג םקאםער, דזשאלמן אין י

ם די םבער  אינטערנע• דער פון מ
 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,
מ: זיר װעלען רעדנער אלם ^ דיי אנ  ג
 סחאםאט, נארמאן הילסװיט, מארים

מ־ ווײם די זינםאז, •חמידעכט ח מי ח • 
 חאכםאז, און דובינםקי אנםאניני, טעז:
 דעם פון גמנעדזשער דזשענעראל חנר

שאינם באארד. דז
 ירא־ *ונןנרייםער םפעציעל א אין

 אר־ דער :באטיילינצן זיך וועלעז נדאם
טפד  דער סיז סטאדס די כאר, ריננ ניי
־חנר יניפדו^ 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 #

ט סיר  נרןםערען » באקוסען :עסענט ני
שיא־ םיר חאבןן דארינעד און ח«ל  נא
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 
חןן כױזעז נאאםטע האםוניםטישע די ײ  י

 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

ן *יין תלם «לז ו ם ד מ מ , דער מ ^ נ י  י
 אײננע־ איז װאס םגתניט עטישע אלע

א- אנשםענדינער ימיער אין פירם ת  א
»וז .» «י ם ניזי ױו ח ר מ יונאן. א איז אי

 א אין אז ים׳ןזי, זיר, סיחרט עם
ט ווערען ןלעקשאן בעפאר ױניאז אי עד  נ

» איי^ (אלוס )11 ז״

- + .



t k e e k t s e

 קלאוק פוז נאארד דזשאינס פון מיטינג
יזנימ דרעםםאכער און

 אי? באארד דזשאעט שון כייטי:; א
 דעם סרייטאג, ג^וארןן אאנעהאיטען

 אױדײ אינטערגעשאנאג א•; אפריל סען8
סטריט. טע16 װעסט «'טארױם,

האייאן. ב. ברודער — טשעיפאן
צושריפמען.

 אראטאסאיען די גוט הייסט 3 לאקאיל
 מארטש םון באארד דזשאינט דעם םון

 טען2 דעם םון און םעז,25 אין טען18 דעם
באארד םון באריכטען די און ,1927 אפרײל

טען,16 דעם פארטש שון דירעהטארס אװ

 הייסען טען23 און 22 ,9 יאקארען ד*
< טען2 םון פי־אטאקאל^ רי גוט אפר

 נאםיניישאגס אױשגעגוםעז ױעיט עס
 םון ויײס־ארעזידענםען 4 שאר װאהל און

 םאללןנדע די און באארד דזשאעט רעם
:עי־װעהלט װערען

 און װייס־פרעזידענט עי״טטעי אי*ס
 — דירעקטארס אװ באארד פון טשערפאן

.35 לאקאל פון רעיף ברודער
טיטער־ אין וױיס־פדעזידענט צוױיסעױ

 ברודער — קאפיטע פינאנס דעי־ פון פאן
.48 י:אי.אר פון םאליסאי\

טשעד־ און וױיפ־שרעזידענט דדיטעד
 ברודער — קאמיטע אפיר דעי־ פלן מאן

.22 ראי־,אר פין רעוױן ה.
טיטער־ און דוײס־פרעזידענט פערטעי

 ברודער — קאםיטע :לױועגס דעי םון םאן
.23 יאקאל פלן לאגדסבערנ

 אײזענבערנ נרודער ־— אייעדױאכעי־
.35 יאקאי םון

 ער־ זײגען דעלעגאטען פאינענדע רי
 קאפי־ פאלגענרע די אין געױאיען װעהלט

:טעס
דירעקטארם. אד ב$ארד
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האליש. י. 3
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באריכט. מענעדזשער׳ס נענעראד
 דןס באריכםעט, חןכסאן כרודער

 באקו־ ה*ט ער װ*ם באריכםען די לױט
ת די פון מען  װעלכע םיט *רבייטער פי
 *ײנם טןנ, יעדןן בטרירוננ אין סוטט עו

םר די גיענ**גד. איז <א;ע די »ז זיך,  קן
 רי באזינם. איגגאג«ן זיינען ניםםען

 באוואוסט־ *ום נעסונמן זיינען ארנײטער
 פארפיחרער ױניאן נעװעזענע די tv «ייז,

trap אין טאן, נאדניט זיי פאר i m r 
Tip איג• דער *ו איבער נעהען את*ער 

טערנ^אנאי.
ט״ ײ רייוו *  א אויםנעטראכט האט די.

ר און ר*סס«ז רייזמאן, או נ<נול, ע  נינ
nt M 28 זייער פארקלענערט r .םא׳פינמז 

םע ךי ס םוגי מז מו  םיט tvnprtPD'W זיי
o n םסזגם nm םםיי iyiH f■  •w די

n r tan tnve nt* קיג״ד גים 
ר ייר n מ  p» nan■ *an
in רנײםןר• tjrtpn r fim בייײ

ami wjn fDtm n* ^וןרנײטסיאז.
 De'map חנם ,מבמגמאחזט

 .prr< נעםיינ«ם a b»< סטייםםזמם
̂כבאיז גחמר w ח n t  m m. 

Mara n  nr> *rrtJtna o*n ur
נחמד tt untrerm ז#ײמ

w  n  tm
_________ , , א מי מיי תנ מי

*יייו דןוס 4וו#וע »  wwt*ppt»ו

 הונדערט ■אר g צושטע^ען זאי יאקאר
 צוזא• ?איען װעיכע מעםבערס, אקטיװמ

 ארגאגיזאציאנס שטארלןע א מענשטערעז
 אויא• די חאבען וחנט װציכצ קאמיםע,

iw צו נאכע n ggh gg אין ■ראיאגאגחנ 
 צר זיד ?וסען ארבײטער וואו rg■< יעדעז

 ארבײט נוציליכע טאן צו אויר און זאםען,
 אתאניזירטע ניס רי ארגאניזירען םאר

 :עמאכט װעט אנשאנג אן און שעוער,
 דאון־ און כראגזוױי ברױוילין, אין ווערען
טאון.

 סופערוױיזען װעט האיפערין ברודעד
 װעט עס ארבײט. ארגאגױאציאנס רי

 איטא־ סטעף א װערען אננעשטעגט אױך
זײן. גױטיג װעלען אזעיכע װאו ליענער,

 װערט כאריכט ראבמאג׳ס כרודער
גוטגעהײסען.

תאכ־ ברודער םון פארלאנג דעם אויןי
 בא־ א יטיהען צו באשלאסען װערט פאן

 מײנער די צו טערעגראטע גריסוגגס
פטרײקער.

 איז װעילכע האטיטע, םפעשעל די
 אװ באארד די בײ געװארען אפאינטעט

 שון םראגע די אוישצונעסען דירעקטארס
 א רעקאטענדייעז צו און קאפיטא שער די

 כא״ סעהרעטאר־טרעדשורעד, פאהענרען
 אם;עהאלטען איז מיטיננ א דאס ריכטעט

 אלע םון כײטאנ כרײטאנ רעב געװארען
 בא־ האבעז זײ און ניענעדז־טערס לאקאלג
 פער׳ די דאס יעקאדענרירען, צל שלאסען
 זײן זאל באארד רדצאינט צום האשיטא

 טעםבזנר א םאי סע:ט 10 װי ביעהר ניט
 בא־ װעלכע סאכ־תאטיטע, א װאך. א

 קוירצ־ קאםילאן, ברידער די פון שמעהט
 ספי־ און פינקאװסקי װאסילעװסקי, םא;.

 צו געװאבעז אפאיגטעט זײנען עימאן
 א פאר פעדזאן פאסענדען א :אבזוכען

כעקרעטאר.
 דאס װײטער, באריכטעט קאמיטע רי

 דזשאלסאן דעם ;ענומען האבען זײ
 סעלעברײ־ מאי טעז1 דעם פאר טעאטער

 דיגען טאלאנטען באײאוסטע און שאן
געװארען. באשטעלט

 װערט קאטיטע דער פון באריכט דער
נוטגעהײסען.

נעשלא״ םיטיגג דעי װעיט דעם םיס
סען.

סעקרעטאר. יטעהגפעלד, מ.

 איי• סוני אין םיטינג מאי
 ועם פױימג לממ
אפדיל סען3ס

 װעלי םיטגלידער, אינטערנעשאנאל די
 װערען אײלאנד, קוני אין װאױנען כע

 פײ־ אפריל, טען30 דעם נאכט, םרײטאג
 ־,פיט אװ גײט אין פאי טען1 דעם ערען

 םױד־ און סטייט טע23 מעמפעל, אס
עװענױ. מעיד

 האמפלי״ קײן געבען דאדף-נימ פען
 פיטנלידעד, אינטערנעשאנאל די מעגט

 קומענדער דער װאס װײסען, זײ אז
 tg װייסעז, זײ באדײט. מאי ערשטער

 גרײטען לענדער אלע םון ארבײטער די
 סא־ דער איז גרויס װי באװײזען צו זיך

 ארבײטער־ דעם צוױשען לידאריטעט
 די טראץ שטעױננען, טר^ץ קלאס

 און אינערליכעז דעם םון שטערונגעז
שונא. אױםזןרליכען

 די אין װי איצטער, פאי טער1 דעד
 טאג דער זײן פוז יאהרען, סריהערינע

 זײערע מעסטען זאיעז ארבײטער די װען
 אלע אז געגגער, זײערע צײגען און כחות

 זיײ און םאםיליע אײן זײנעז ארבײטער
 באלד קאנען און מאכט שטאיהע א נען

 לע־ כעסערעז איז זיכערעז א םאדערעז
בעז•

 םליכט הײליגע די דאריבער איז מס
 צו פיטנלידער אינטערנעשאנאל די םון

 וועט װאס מיטיגג, םאי דעם צו‘קוםען
 אפ־ טען30 דעם פדײטאג, שטאםשינדען

ריל.
 כױטינג דעם װעלען רעדנער גוטע

 דזשענע־ האכמאן, ברודער *ררעסירען.
 און קיאוק דער פון כמננעדזשער (*ל

 םון אײנער זײן וועט ױניאן, דרצסםאכער
 טשער־ םיטינג. דיזען אויף חנדנעד די

 ברודער זײן וועם םיטיגנ דעם פון מאז
סמסאנס.
!מצסען אין קומט

m אונזער אין מסיחממ וזיכטיגע
מן ג. פון צ ט ר ױ ק

.9 יאקאל םון מענעדזשער

 הערשאפט •ארטיי קאמוגיסטישע די
 זײ געשיאגען. איז ױניאן אוגזער אין

 ,P>g opgc דער דאס. םילען און װײסמן
 די צו גענומעז זיך האבען זײ דאס

 עלעסענ״ מיט זיך באנוצען פון מיטלען
 דער םאד שאנדע g זיינען װאס טען

 געניגעגדער g איז װעגונ̂נgב ארבײטער
ig אכער געשלאגען. זײנען זײ 

 חברח די העלפען. ניט זײ װעט זאך קײן
v זײערע m\ אונזערע אנשחגקען גיט

 זײ װעםען סארקעטס, די אין פעםבערס
 םיט אוםגים םארשידענצ אויןי טרײען
 ארײנשלעפען צוריק טעראר און גװאיד

 ביײ־ מעפבערס די רײחען. זײערע איז
 און שולדיג ניט גאר חברה די אט בען

װאססט. פעםער װאו זײ מ׳םארטרײבט
̂ור אי זאך אײן  איז עס וױ אזוי : זקיל

 דער באזיגען ניט קענען זײ אז םאסט, א
 אלעס פיט זײ טרייען אינטערנעשאנאל,

 עס װאס דאס רואיגירען צו מעגליכעס
 או:ז דערמאנט דאס געבדיבען. נאך איז

 פיס פון ריארגאניזיישאן דעם פון אי־יך
 יאקאל אלטען דעם פון צוריק יאלר סנ
 אויסגעשיא־ רי האבען יעצט װי דאן .1

 מיט־ פארשידענע מיט פרובירט כע:ע
 אג״ דורך ױניאן, די רואינירען צו יעז

 קאמ״ םארשידענע באלעבאטים די באטען
 קענען נאך זאלען זײ אבי ס־אמיסעם
אנג דעד פפשיה. זײער אנהאלטען  אויס̂ג

 װי אזױ און באװאוסם אלעםען אונז איז
 אױך, יעצט דאס סילט קליקע זעי״בע די

 זײ בײשפיל, צום זעלבע. דאס זײ טתן
 אונעפפראי־ דעם םארניכטעט האבען
 £5ווא פונקם א פאנד, איגשורענס פענט

 גערןראגען און געשטרעכט האבען פיר
 אפםע• און האפף םון יאהרען םילע נאך

 שעפער די קאנטראלירען װי אזוי רוננ.
 זיי, אניטירמן אומפענליך, זײ םאד איז
rg שטיק אײנםיהרען צוריק זאל טען 

 שעפער פילע אין זאגאר און ארבײט
 געאר־ קאנדישאנס די אויף שױן װערט
 זײ װאו שעפער, אנדערע די איז בײט.
 אויספירען, נים ארבײט שטײן קענען

 בא״ די םיט דיעלס מאבען זײ טרײען
 שטונ־ לעגגערע ארבײטען צו לעבאטים

 זםץ כל װײדזשעס, רעדוצירטע םאר דעז
 די אין דעםאראליזאציע א צו פידט עס

 איז דאס ױניאן. דער אין און יטעפער
 קא:־ עטװאס טאז צו ציל הויפט זײעי

 קע־ זײ װאס זאך א איז סטרוהטױועס
 g אן זײ פײעז דערפאר און :יט :עז

ארבײט. שטערענדע
v זײ v : v i,  האבען פעםבערם די אז \

 םרועט־ םון טעם דעם םארגעסען יצױן
 יױ :יט אונטער ארבײטען צו און יצאפ
 אז גלויבען, זײ און קאנדישאגס ניאן
 קענען זײ װעלען פעטארען זײעדע דודך

 זײ־ אױף פעניצען נאאױוע די געיױנען
זײט. ער

 אריײנצױ וױניטענסױערט ניט איז עס
 די און אײנצעלהײטען די אין געהן

 האבען פיר װעלבע אונםער האנדישאנם
 איז ױניאן אונזער אײדער נעארבײט

 אין געװארען ארנאניזירט פאלשטענדיג
 די געװען זײנעז פיגישערס, םיד, .1910

 געליטען מעהר האבען װעלכע יעניגע
 ארבײט שטיק םון סיסטעפע דער םרץ
 דערלאזען ניט קײנםאל וחניען מיר און

 פון סיסטעםע יענער צו צוייק\וקערעז
 I אוים־ פיר װילען דאדיבער שאי. סװעט

 צו םעפבערס אונזערע סאכען םערקזאם
 צו זוכען װאס פענשען די םון װײכען

 םיר װײל ױניאז, די ברעכען און שטערעז
 און אינדוסטריע דער םון אבהעגגיג זײנען

 ארבײטענ־ לעבען א פאכען דארםען פיר
שא■. אין דיג

 זיײ פיר װאך. דער אויןי זײנעז םיר
 שריט יעדען באגעגענען צו גרײט נען
 דעם פאר באנדע. ברעבענדער דער םון

 אר־ אן אמאניזירט מיר האבען צװעס
 ארבײט ײעםעס קאםיטע גאניזאציאז

 ױניאן ניט די ארגאניזירען צו זײן װעט
 צושטענדע די םארבעסערען און שעפער

 מי־ ערשטער דער שעפער. ױגיאן די אין
 שטאט״ וועם קאמיטע דער םון מיגג

 איז איריל טען30 דעם שבת, םיגדצז
 סטרים, םע14 איםט 231 אםים, אונזער

 וועםעז די אלע דאס ערװארטען םיר און
 א*רױ זיך וחניעז טײער, איז ױניאן די

 װי־ און ארבייט נאבעלער דעד אץ םעז
ױגיאן קלאוקמאכער די אוימבויען דער

 װציכע שרצים ירע ®ארטרײבצן און
 םאר״ צו טעדינ^יטען אלא סיט טר״ען
קאנדישאן Iױד* יעחנ גיכטמן

m די אץ נאר חאבען טיר װאס w v 
 ®אדאיײ סיט און ארכײט דער צו
ע 1םי כחות גיגטע  םון ארנ״טצד יי

ה פיר 1זײגע טדײד אונזער ע  אז דנ
צדפאלגר^ד. דץ װעט אוב״ם אינזער
r»g צוי״גען וױיען װאס די g •ײיי

 נע״ 1W?״ ארנײט^ וױכטיגע די צו צע
 אפיס אונזער אין װעגדען צו זיר בעטען

 אר- רער ®יר זיר רעדזשיסטדירען אין
בײט.
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 סאן און הײט מון ארבײטער
 שא■־ זײער ב#ח*נקעו

טשערמאן.
 צלוײ״ אהן איז טשערמאן שאש דעי •

 ױניאן. דער אין טוער וױכטעעד א פעי*
 דעם םארהיטען פיוז שאפ״טשערפאן דעד

 בארע־ די פצד דעססאםיזם פין שאפ
 אין אז געבען, א:טו;ג פוז ער באטים,

 ױגיאן די װעדען אפגעדױט זאיען שאם
 האט בא^עבאס ךעד װעיכע קאנדישאגס,

 צוריב :אבצונעבען םארםליכטעט זיך
 דער צו און ׳אזיױ: דעי־ םון דרוק דעם

 די אז געבען, 1צ אכטו:; צײט זעינער
 ניט זאלען ארבײטער די םין םאדערוגנעז

 זיך זאי עס ׳עי,סטױים אן צו אװעקנעהן
 אכסא־ אן םאדערוננען די שון אויסלאזען

 איז טשערמאן tg״j* דער אבסג־יד־. לוטער
 םלאכות. בעל שא■ פלג׳ם װײזער װענ דער
 אױוי ארבײטער די םיהדען דאדף ער

 יױ ,־T װאס װענ ױניאן ריכטיגען דעם
 װעי־ט דאן געדזן. צו איהם וױיזט ניאז
 טרא־ אופזיסטיגע פארטידען שאפ אי.ן
 אױסערגעוױיגרי־ אן איז דאס און בעל
ױגיאז. דער פאר ממעפים כעד

 אבר• ברודער טשערמאן, ףדע
 און חײט דזש. #Bgש אונזער םון דאינא,

 אט איז סםוײט, טע39 װעסט 205 םאן,
 הא• םיר וואס טשערמאן שא■ 8טי דער
 איבער־ איז ער נעשילדערט. אויבען בעז

 אונז, םון אינטערעסען די צו געגעבעז
 דערמאגטען דעם םון ארבײטער שאפ די

 ער װאס ענערניע גאנצע זײן מיט שאפ,
 בראוױ און עהרייכקײט מיט און באזיצט

 דאדוי טאן ױניאן אמת׳עד אן װי קײט
זײן. צו

 סאן און הײט דזש. פירפע דער בײ
 די און טראבעי זײן פאל ארע שלענט

 געליטעץ. זעהר דערםון האבען ארבײטעד
 טראבעל דעם צוליב קײגמאיז האבען זײ

 אויסגעארבײט, ניט סיזאן גאנצען קײן
 אג־ עיעם ׳נעפאכט זיך האט פאל אלע

 װאיט אלײן גאט װי אזוי עפעס ׳דערש
 טראבעיס צו םאראורטײיט שאפ דעם
 סאן און הײט בײ אז אנגעזאנט, און

 םײ אין אלעמאל ארבײטער די זאיען
סטאיעדזשעס. האבען סיזאן טען

 אזוי אבער האט דאינא אבד. ברודער
 געשיתט־ אזא םיט שאנ דעם באהערשם

 ארביײ די אז פינקטליכקײם, און ?ײט
 םארלארען גיט סיזאז דעם האבען טער
 אן פאתעסען זיך האבעץ און צײט קײן

 דאס און טראבעלס. םארשידעגע איע ד*
 איבערנע־ זײן דאנק א געװען איז אלעס

 שא•־ די צו און ױניאן דער צו בענהײט
ארבײטער.

 אלס אוז איהם פיר באדאנקען דארום
 םון ארבײסער די מיר, װילען אנדענק

 זאי ״נערעכטינקייכד די אז שאפ, דעם
רעזאלוציע: םאלגענדע רי אפדרוקעז

 הייט דזש. םון ארבײטער די מיר,״
 א■־ םטריט, טע39 װעסט 205 סאז, און

 דעם דינסטאג, םיטינג א האיטעגדיג
 אויסחערענדיג איז 1927 אירייל, טעז12
 טשערםאן שאי אונזער םון באריכט א

 און טעטיגקײט זײן םון דאינא אבר.
 איג״ די םאר שאו אונזער איז ארבײט

 באדאנקען ארב^מער, די םיז מערעסעז
 און ארבײם גוטער זײן םאר איהם מיר

 געלײסטצט אונז האט ער װאס דינסט
טשעוימון. זײענדיג צײם דער אין

 איהם צו צומרױעז גרויסען דעם ״טיט
 מיוד טטמםישע זײן צו און יערזאז אלס
 איחם םיר ערװעחיצן but אין רונג
ר םיר וױיםאר. אואי משערםאז אלס  נו

 כיםחעי• ®אר די״קאכדטע אויך דטנקעז
o n  \v t ארנײט. וײן אין םשערמיז 

 סעם ברודעד םיר בטדאנמן איבערחוייט
 עד װאס »ויע ויח •ײר

טשארםאן. דעם גענעבעז חאט
 דער• די »? נאשיאסע?. עס ״זײ
 tti זיק זא< חהאיחױע ווון סיערונג

 וחד אפיצעיען.װנ^ן אוגזעד אין דרומם
 .״מחנצםיגאײמ״■ די אתאז, כענסייכעז
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רע»אר*ער. םטעף א פץ
ארמיקעל) (צװײסמנר

 יעצכת חאבען טיר אז אונז פעז זא;ט
 שםועס אונזער טיט הים g כםg<פ>. װאן
 חײסט — אײדזשענטס :יזנעס די םיט
 חאבען אײדזשענטס ביזנעס די אז עס

 וױיטער זײ יאכיר םא זאגען, צו װאס
׳ רײדען. אביסעל ראזען

 דעם איז הבא ברוך ערשטעז דעם
 װאגםאן. ברודער טיר גיבען אי־טיקעל

 איהם םיט זזאבעז םיר tg זאגען צו
 ריכ־ גיט געװען װאים גערעדם, פראסט

 שעח־ g מיט זיך באנוצט ער װײר םיג.
 זיך M?g װי וױיסם און שפראך נעד

 אינטעלײ העכסט g אין אױסצודריקען
 סיסטpרgמ א אלס און איםז, גענטעז

 םאטעריאליס״ g פון r^g ער באטראכט
שםאנדפונקט. טישעז
 איך םרעג — איהר דענסט װאס —

 דער צו סווי g שוין נעםט — איהם
 דער שעפער? די אין װאסכאנאליע

 זייגען זײ װאו ארום זיך קוקט עוים
װעלט^ דער איז

 עננד ־— !םראגע א םאר װאס —
 עוים דער אז ימײגט איהר — ע• פערט
 פון וױלען זײ ליגקע, די זינעז איז האט

װיסען. ניט אפיױ םעהר חברה דאזיגע די
 איך פרע; — עס, <ןוםט זשע וױ - י

 פרא־ געדארםם האט םען אז — וױדער
 געהן זיך זאלעז זײ דאס פאנאנדירען

}'רעניסטרירען
סבות די םארשטעהט איהר װען —
 געפדענס. גיט דאס איד«ד װאלט דערםון,

עולם, דעם אײנגערעדם האבעז די
 ױניאן, גוטע א םאכען װילען זײ דאס
 ניט. זײ לאזט קליסע זיגמאז די :אר
ײ זײגעז םארצװײפעלט ׳:ון  שוין — ז

 װען איז זיר, ■ילאגען זײ אז יאהר עטיואבע
 ער אז זאנט און צוגעהן קוםם אײגער

 אין צוריק ארבײט די נ־־עגגען האז
 עוים, דער זיי, װאלטען ארײז, ׳טטארט
 זײ װאילט עס הענט, די איהם נעהושט

 זײ אבי — איז דאס װעד געארט :יט
 א םאכען צו װאנען םון האבען זאיען

יעבעז.
— סיבות די דינען דאס אט —

 ״־ םאר״טטעהן. צו גענעבען פיר ער ראט
 דער איז ארײנטראכטען זיך פוזען פיי

 טיר יאנע. *דער םון זײט פאטעריערער
 דעא־ און פאםעריאליסםעז זײז פוזען

yoD,s.| קא־ די אז צוגעבעז סוזען םיר 
 יאגע די םאישםאנעז האבעז םוגיסםעז

 צו ■סיכאיאגעז גוטע נעײעז זײנעז איז
 און סטרונע רעאיער דער אויף ׳טפילען
 די געחעפםשורט״ ארום אזױ קאבעז

פאסען.
אבי־ איהם םיט ארײן שוין איך ;עה

ענין. טיםערען א אין 4,;,כ
 ״• זאגען צו דעם מיט איהר םײגט —

 זײנען קאםוגיסטען די אז — איר פיענ
 װאס דערםיט פסיכאלאנעז גוטע געװען

 אוםװײ דער אויףי געשפילט האבעז זיי
 די םון אינסםיגתטעז רויע און סענהײט
 רע־ די אײך בײ הײסט דאס מאסען.

סטרונע. איע
 ראס — םיך איהר םארשטעהט —

 םיט באגוצט זיר האבען זײ tg אפת, איז
 ארז •lyogo די םון אוםװיסענחײט דער
 װי םטרונע, רעאלע די נימ איז דאס

 םײז איך אבער אױם. זיך דריקט איהר
 אױסנענוצט האבען זײ אז צוזאנעז,

 אפעלירט האבען זײ װירקליכקײט, די
מאנען. צום

 — צײט g *gog גמװען איז ־ •
 חאםוגיס־ די ווען — װידער, איו םדעג

אויך? שכל צום ^עילירט האבעז טעץ
 אנהויב אין געװען איז דאם #יא —

 האט דעםאיט טעטיגקײט. זײער םיז
 צו אױםנעזעהען באוועגונג די װירסליד

 יועצטע די אבצר שעחנע, א זעחר זייז
 גזד שםיק װילדםטע די זײ האבען צײט

 וײער פון טאנטעל אוננתר׳ן ■ראוועט
yr^gog .טעטלגסײם

 דיסנד אימר אין זיר חאגם װאס —־
ig שםופס חנם איד גיב — ? ריסט  |g• 
 בײ זיך חעדט װאס — װענדונג דער

אייךןו
 שלעכטעז g זאתר חאב איך —

י ענסמארם — דיסםריקם. י - י , ר נ ד ו  י
 ב^עבאטים די איײז, זײנאו יאר

m די אױם pnm ויי שיפכט. w rN 
w מוגדעדפ fo jm n s אביר n יר־

*
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n איז אינםמרגײשאנאי די rg הען, g » r 
 דאד וײ זײגצן ח^־צען אין י1טי — ׳קער
ט יינקע קיין  זײ קוטפן — געורע̂ז ד

אינטערנײשאגאי... דער צו צוריק
 געחן װאגסאנען כ־ודער יאז איר

 tg #זײן םודח סוז איו אין װענ דיז
 צו געװען מיד נײ איז עיקר דער כאטש

 אין זיד העדט עס װאס איהם םרעגעז
 םיך iv האט םונדעסטװעגעז שעפער, די

 טמםיגקייס אנחױכ דער װעגען עראינעדט
 םאקטיק זײער און קאסוניסטען די םון
צייט. יעצטעד דער אין

 בדױ ר.g^gװ ברודער |yiyig2 איך
 ביים שנײדער g איד g איז דgיgװ דעד

 װען נאר םעמבעד. ס לאקאל g טרייד,
 ׳םאי ערשטען צום איהם זעהט איהר
 g אין אנגעטאז נאר איז ער Tg כשרט

 איז דאס Tg מײנעז, איהר קענט קעפקע,
 קײן ניט און כאקסעד שײעדישער א

 סעשח באקסער, g וױ קעgט שגײדער.
 אױף געענטשערט םיר ער האט #תקיןי
פראגען. מײנע

 שװעדען g עפעס איהר האם —
איהם. איך סרעג — V דיסטדיסט

 אבעד דיםםריקט. שווערער g ׳יא ־-׳
!אויס ניט פאכט עס

ד איז עפעס דך טומעלט עס — ״  א
קאמוניסטען^ די װענען שעפעד רע

שינקעי״ g טוען אויגעז ברוינע זײ;ע
: ,iTg אנטT ער אין

אײנס, צו צעהן tt װעט איך —
 םון׳ם פיהרער נעװעדלנע די װען אז

 םאראױםזעהעז געקעגט װאיםען סטיײק
ח g?g קרמען װעלען זײ אז ל  די און «

 װאימען געווינען, װעט אינטערנײשאנאל
 אולםײ דעם אנגענוכ^ן געוועז זיכעד זײ

וטיװpעTpע נענעראל ־ דער םון מאטוט
גע־ איננאגצען tt װאיטען און

 םיחדערשאפט, דער פון אפג^אגט װען
jw גריננעז g םיט אששר ניט ign אבער 
 אוגםערגע• געװעז זיד זײ װאלטעז ־דאך

 g שאד כאטש בלײבעז צו אבי ׳געבען
ױניאן. דער אין װײיע

 בחור דער rg טראכט, g מיר טו איך
 װי ,iTg און טpפוג צום גערעדט האט

 כרודער און בצלאל ברודעד שטײען עס
 טו אײתשענטס, Dyii'i צװײ םדײנד,

 םון אײנעם צו גיייך װעגד א זיך א״ך
:םדײנד׳ן ברודער צו ׳זײ

-  אזוי עס איז אידזר, דענהט װי #נר -
 ער און — זאגט>' װאיאך ברודער װי

 און רירעװדיגעז א םיט פיד ׳ענטפערט
 g שאר סםgפ עס װי ׳טאז רעבעדעען
ױננענפאץ:

 g אפאי געזעהן האט איהר —
 TT ער װא?עלט :עהט, ער װי שיכזר

 — איבער? tt קײ?עלט ע־י אײדעד
 גערוםענע אזוי די םיט Tאי זעיבע דאס

 איצ־ נאך זיך װא?לען זײ קאםוניסטען.
 זיך זײ .װעלען איגגיבען אבער טער,

איבערקוליען.
 װאם ^‘בצי ברודעד איהי, און —
?איד דעגקט
 גיטא גאר t̂ עס אז זאג איך ״־■
 עולם דער דײדען. צו װעםעז װענען
 דער א[ סאדגעםען צו אן שױן הױבם

 דאהי טעז װאס ;עשיכםע. גאנצער
 ױניאן די אוישצובױעז איד ׳טאן איצט

אלץ? דאס און
 ?ורץ אזוי עס םאכס איד א אז גו,

 נים איהם דאך איך װעל שאדף, און
 װי אזױ און םעהר, רײדען צו צװינגען

 װערטער עםלאכע זײגע אז דע:?, איך
 וױםיל געםײנט פיל אזוי פונ?ט האבעז

 םעהרער געדעדט האבען װאם ארע די
 איך און געהן איהם איך לאז איהם, םאד
 חד דרעס צום פלאד g אדונטער געה

 ברודער באגעגעז אין פאדטםענט.׳
םרימאן.
 ?אםפ־ סך g עפעס איהר האט —
j צו יײנטם m ^ g, — איהם איך פרעג 

 ?ריגט איהר װען איהר טום װאס און —
 opyoyi האט םען tg p'Piogp g ארײן

g ,אנ״ איהם צו זיד איר באציהט ליג?ען 
 אלעםפן גדע^טgחgב איחר אדער דערש
? גיײך

 אונטער• ?ײן ניט כעןgם ר י ם —
י אבער שיד,  געװ^דיגפן g כעזgם ?י

 ttpd צו באר*יט זיעמן זײ אונטערשיד,
וחנלט. דער ihi א<ץ טחןן *ח גע!

pg ער דעחחװזיט אט g® g״> 
^pongpr mi ru» ps kgr s  pg 

n אײגער חאט  ps באלפנאםים sara־־ 
 םאתרמאז דער •pgrso דער גיי נייט
egn אפגעסםאפט pg ggv on יר די 
גפסײוט. ogsrtgs on חאט ג^ן

ס דמר ס צג w ניי n דורןי g יעחיז 
po םיט ••יבמחנגפן אמעקני«ט שאפ 

n n ״ נעווימנערD r g m״ pg ט  חי
to jw ןײ m  s  o> ?iinn עד • הי

o p w n w n g דערפאר ארגײטאר ךי 
ingn ”1 OfH דער צו ױוס באצאחיט 

prgo  w a n■ ד9 חנרgrTיJט״ 
 גע״ איחם מיט חאט אײחשענט ניזנאס
osgs איהס שיחען צו אדאנחשמענטס 

g נעיז די פון ארט אדפ׳ן סטצ(י מיצס 
^ דער װאס #סיאכות ר ע ש  אפ״ האט ט

pg «osgOOfj פשוט׳ען prPTrogo 
 ױניאן סױןי ס?ענעז פראסט ד*ס ח^סם

אדנײטמר■
 טשערטאן דעד tg ׳דך •אדשטעחט

 טען tg וױסען, צו געגעכען איחם חאט
 מיט װי fnyig3 די פיט דף װעט

 אײננע• ״תשאינט״ דער חאט סקעכס.
 טײוועי, I'lge איז שפיי חור tg מחן
n מעשח ראנגע די סאכען און ip, האט 

ר עז געםוזט Dgay?ga ת הי ^ו  דעם ב
 גוט i״t װעט ער tg צהאגענדיג פײך/#

 איהם מיר האבען דעמאלט און #םרום און
 דער ארבײטער. די צוריקגעגעבעז

ט״ נ אי ש  טT;עםו נעבאך tt האט ^
 װאנען ססעבס דיגע סיט חאיטעז

 בא־ זיך װעט געיעגענהײט gtg נאך
װײזען.
׳ער א;טT — ׳אײך ציעט דאס »—

 װי און דינען אטוניסטעזp די װער —
טאן. צו כארײט אלץ ^ײגעז זײ

g מעשח׳לע כאראקםעריסטיש גאנץ
 געה איך און — מיר, איך כטgטר —

 דעם נלײך טרעןי איך װײטער. סיר
 ער ראטה. הער אײדזשענט, געס1בי

 זאג איך און םענסטעיר כײם שטעהט
איהם:
 שע־ די אין טדאבעל איהד האט —
פער^

— I טדאבעי װער טראבעל, װאס —
 עס — שטײכעי. א טיט ער ענטפערט

T'g כארא?םעריסטיש גאר p'K :זאך 
tg ,רעדזשיסטרײשאז די װען בעםאר 

T חאט t ,י'נ?ע די האבעז אנגעפאננעז 
 -ign ?יין ניט וױלען זײ tg נמשרימן

 סענטיגע סיז ?ײן נים זויילען ױי גײנס.
 באר- םאר צײט די װען איצט, ביכ^אך.

 גערומילט, זײ שרײען ריבער^g pg גײנס
 איץ !סענם ס& םאר ביכעל g אוגז דם
 lg? יעדע .n'lggp משה ױי בײ איז
T'g איז װײטער אױםגערינקט. זײ בײ 

gאלרײם. לץ .
t'g p g  tg ,ניט דאך איז אילרײט 

 צו צװײטעז, א צו זיד איך נעם ^ייך.
שנײדעד. דזשאו ברודער

 — זעיבע, דאס זאנען צו כםעט —־
 נאר וױיל איך — ב*שײר?[. ער ענטםערט

jypiyDgD, לינ?ע געדוםענע אזרי די װי 
 די םון מארך דעם דעמאראליזירט האבען

g .t^ogo אז חאמפױײנט םינישערין 
 הענם נײע נעםט-ארױף Dgny^g3 איהד

 t'g עס װען צײט דער איז ^א• איז
 ארויױ איך געה ניםא. ארבײט p'p נאר

 נע־ און איז, דארט װאס אויסצוגעםינען
 שױן ארבײט האנט נײע די tg אויס, פיז

 םאר־ צײט. װאכאז צװײ אריבער
 דער אז ער^ער, איך דאס זיך, שםעהט

 עם און שאפ צום בארעכטינט pg םענש
t'g ,ױניאךטעסינ tg ױיגציגער יעדער? 

 װען אשילו ברויט, שםיקל g עסעז דארף
 װא־ צװײ געארבײט האבען ניט זאל ער

 gtg יא שויז ארבייט ער tg בפרט בעז,
פלאץ. זײז צו o:^:iyngn ער איז צײט,

 םיר זיך האם װאס צו אזוי, אויב —
 חןר איז זיד רעדזשיסטרירעז צו נעלוינט
 דאם םינישערין. די םרעגט — ױניאן?

 ״רעװא־ האט טען אזוי װי אייך, צײנם
 צו לאז איד סאםעז. די לוציאניזירט״״

 רעװאילוציאניזירט דאס אנצורוםעז אײר
ירט.Tליgארpז^ אדער

 tgs איך און םיד צו דאס לאזם ער
יעזער. די צו דאס

 די מיט דורך שפועס g זיך טו איד •
 דרעס םון אײדזשענטס ביזנעס «נד*רע

 אוים, געפין איך װי און דעפארטמענט,
 שע־ זײערע pg ?אנדישאנס די זייגען

 g דאה װײסט איהר און נארםאל, פער
 איז גוט, נעהט עס אז םענשען

 דער* צו אײך גרײט איעםאי נים ער
 זיי־ רײדעז איהם םאר מעשות. צעהלען

 די זײ םאר דעדען אזוי םהאטעז. נע
?אנדישאנס. נארםאילע

אײדזשפגמס די דאם םײן איך
ר ^ ר  םטראס- ברודער און םײנשטײן ב

 אזוי געווען נים זײ זײנעז דאך בעיצ.
 איבערגעגעבען מיר האבען און שלעכט

g אט זאכען. כאראחטעריסטישע פאר 
nפײנשטײז ברודעד םיר דצעה^ט gtg 

םעשה:
 שאפ דרעם פראטסרײטעד דער םון
 האבען און ארבײסער געשםעז זײנמן

 אדװענ־ נעםט באס דער אז תאםפלײנט
 שא•. לינ?ער g איז דאס װײל נתחש,

 געהיי־ זײ האב איך tg ,Tt מארשםעחט
yo| אוםאן pg ױניאן. דער t^  האבען '
 חאבען רעכט. האב איך tg טpנnב» דך

 g חאבעז דארפען זײ tg אייעעתחען
 y-rp^t tyv'rgn pgt מנן סm ױגיאן

t g o n ^ 'g• איצט t'g די yiytyiiyi 
 סיטנלײ יאיאלע g םשפר<ײדי

po t n n אל. רער שאנ  pg אעם^יי
 די pg טאג־םעגליד •סםירט תלבע דאס

ra ru g .איױ איז סאי^יר שע«ער 
p. צו װאס ניטא tfn n in

 איד g אױך סםראסבערג, ברוחטי
ם וואס ײנ  רײתו« צו איבעריג גיט גי
 ײיל רy װי נאר ^ויכ^ דאם איבפר דם
v ער פארפעל« ,inyn ויס o צו נים

 אוספאוט״אײ w pts וױ זתרצעחיען
 אױסגע- אסאל מיט דטyװ שאפ שער

 טואי״דאוונעם g פאר ipyt און ליג?ט,
 דער װאס רערפאד פדינציפ, גדױסען

 פײן א ovpvm* זײ האט שאיגטTד
̂יטען םאר  גמװארענער דער שבת. אדב

 נײטען בײ דך געשינט שאפ ייג?ער
85 ,npp װyסטריט. טע17 סט

ptg זעח, איך וױ tg ניזגעס די 
 נטyoאדטiדע דרעס פון׳ם oנטyrtאײד

 רײדען, ניט וױיעז זײ און גוט צו הטyג
 פיאר g אױף ארױף pnw tt איך כא•

 >נטyארםטiJ^ ׳-yagrti םyד צו הפמנר,
 שײנם^ד, נרודעד דארם^ סחןןי איך

jn גארדאן p  ly in a ’pg נרודער און 
g iy מיר גים שײנפעיד rg פעשה׳יע 

 םיש פון nryo די .pyp און םיש םיז
w? איז ?  rv זיך itg, :

 •ysgn צוױי דיגעז pyp און פישער
 דיע• כאצאהיט גיט האכעז זײ באטים.

 .oyrTi״n וואכעז 8 פאר ארכײטער רע
pg שאפ T״ypj^ y>g iyi. עס וױ 

 דער אין ̂פgש gtg סאר זיך פאסט
 ליג־ באקאנטער g tjmyi נאר רמאזyםש

- די t'g איז ניט װי נאר ?עד. כ ^  ג
 ביז־ איטאליעגישעז צום fyDipyiig טע

 טשי• םשיטשארי׳ן, םyאײ^ש נעס
ט, ךײ האט טשארי ^ ע  איעזT זײ אז ג

tt רyדTשיD^דער װי אזױ און טרירעז 
 דער מיט ?אנטדא?ם g חאט m,V2*דזש

 פאר גיײך סjyosny iyo װעט ױניאן,
 באצאהרען, שוין סyװײ^ש װאך אײז

tg pg אר־ די ארויסםינישעז וועילען ױי 
ע די באצאלעז די Tyo iyn ב״ם, ^נ ב  אי

n״T .oyrn״t jyi״ iyag דע־ געװעז^ 
 נםםערט^yyג זײ האבעז ז״̂״yרyאנ,װאלוצ

g ,,t Tgגyרypנyאינטערגײ- די גיט ן 
 ?אמפי״נען צו pypg |yi״r און שאגאל

חשאינט. רyנytyװyג דער פאר
 סענע״ תשאינט רyנyTyװyג דער
a נעטאן yסטדאש g האט דזשער n 

 Tt האט ̂דyרקgשט םעשה דזשאבער,
 איהם םיז ם״ן נאנץ רyשאבTד דער

 רטyנטשyגע איהם האט און אויסנעלאכט
y Tgפארהאנחזלט ר ^tp אינ־ דער םיט 

אל. שאנ  איהר, םײנט ׳זשע זואס ס^ײ
iy i  lynyi pg ^טוף

חד אױם נלרוארען t^g שאפ דער  ״
 גע־ און געװעז םטריח זיך װאילוציאנ^/

lyoip זיך אינםערנײשאנאר דער אין 
 נעװען איז שעהן pg רעדזשיסטרירען,

 טשיפרמאן לינקער רyגyTyװyג דער װי
 צו שאפ פון׳ם iyDy>K דטyינגער,א האט

 ״נא איז עס װײל זיך. זyדזשיסטרירyר
tp<טרײט זיה םארשטעהם איצט, און .׳ 

 דער pפ דעפארטמענם דזשאבער דעד
 הרמען זאיעז מיאות בעל די דאס ױניאז
װ״תשעס. yזײעי

 װעיען אז דענהען, פיר אלזא,
 די םיט שמועם דעם jyinjy דערמיט

2'dp:t ד,איTשy.זײ װינשען םיר נםס 
y.דעם מיר װעיעז איצם און יפאלנ 

 טעטיג־ דער םים םאכעז באקאנט עולם
 דער אץ דעפאדטמ^ט אםיס פון׳ם ה״ט

- אינטערנײשאנאי.
װאך. נעקסטע — דעם וועגעז

ב. ע. װ. ®מ קאנװענשאו טע5
» -- ־ ־ ־־־־

 אר־ ‘דער pd ?אנווענשאן yפינםם די
ig״pmy בײטער r אסעריקא פו בױרא 

 םדײטאג, iyi:yoip \v:vtv tt טyװ
 אנהאיטען oyn pg אפריל, זyם22 דעם
אפריל. ipd24 םyד ביז

 די איז װײסען, רytyל אונזעח! װי
 ׳אציעTאר:אני נאציאנאלע די ב. .y װ.
 yנyרשידgc די pnyny: oy וחןלכער צו

yD̂ כילדוגגס yti ,?yajiDynyopg וױד 
 יכטTאוים דעם אונטער סיהרםyאנג רעז
y פיז :jn ^ g o ארגאניזאצײ ארבײטער 
oy, ם די אױך װיyהרסטy ע־ ^ ם  איג

 ערtאו: יוניאנס. יא?אלע pg שאנאל
 דעד םון טײל א איז שאנאלyרנyאינם

 נע־ נעגרינדעט איז עם זינם ב. .y װ.
 קא;־ רyז,ד צו Tircg:y>jn די װאחןן.

ט זyפארםרעט \v>vv נשאזyװ ^  אלע כ
 אונמ^עסוננעז׳ בילדומס ארבײםעד

ט װערעז לכעyװ ר ה ^ i אין אננ n אר־ 
^ז באוחגגוננ בײטער ב לאגד. נאנצעז אי
װ. דער םון באארד n^ipytpy די

 אפנעבען igriwugp חגר צו װעט ב. ע.
g און מנרגרייכונגען די םון באריכט 

 דא בילדוננ ארבײטער פון סyפראגר דעם
 געװי־ כעזgפ אױך םyװ pg לאנד, אין
yo ^און פאדשלאג Dy^giiyogpyi 

^n ר1ח םאר  די־ םון אנםװי?לונג nyij״
 ־im כטgברyםאת וחגם דאס ארבײט. וער
in ם םארם חנר איזp און באריכטען 
p vw םון םyאלוציTרע 'vn x tאםיטy,ס 

jytyn y^yn םונ׳ם װערען דיסקוטירם 
פלאר.
 םאר־ ױניאז nypw t'g רהויפטyאיב
 ?אנװעגשאז, דער איז סירטyרyאינט
 נריג־ די pc *ײ:ע |yny: t'g ,t וױיל

ב. .y װ. םון רyד

 ד• •גםװיקעים rt min cr װי *יווד, מײסס
 ׳ tupnjrog t*' ניותגמנ ןרנײמר אידישע

 אמותרנײש«נ«« דער nc terry[ די <עזם
 י ײ. •ח יתיפו, װארמרפ נןרכתגם יײריס
מ וי• וחנם פיחר ױן 4מוזי <ו»יס • : 

װעיען. נא^אנט

»
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 לא• םון רעטער די זײנען װער
?9 קאל

:רעראהטאד װערטער
 םון זידעה־בהעטעי נ״ע־ דער אין

 םי־ קא&וניםטישע ארונטערנעזעצטע די
מין און הײכיאן ז*ר פארנעמען רער,  זי
 זײגען ״ווער דעם, װענען פראגעם סיט
Dip ארם ?“9 <אפא< םון רעםער די 

 נאקאגט נאנץ־גוט איז װעיכער אײנער,
 נױד זיר װיילט אננעלענענהײט, דער םיט

דעם. ווענען וועדטער «אר א ז*נען
םראנע, וױכטינע א טאקע איז עם

 א־ז זיײיז, װי ,נרודער״ אזא םון אבער
 םיאגען שטעילען «?אץ. אין גאתיט עם

 רעכט א נאר האבען קריםיקירען ארער
 בדע־ ביילדען. איז בױעז װאם יענינע די

 ׳עטעיען זײ װען שטערער, און כער
 אז םא־אױם, םען וזיים םראנעז, אזעאכע

 טרײען זײ אז עמםט, ניט טיינען זײ
pאוינען. די םארבלענדען צו ור

 וױכטײ םייו איז עם אז דענה, איך
 זא־ 9 יאסא? פון טעםבערם די *ז נער,
 װעי איו נעװעז זיינען װער װיםעז *ען

 נטע- א זײערע פון םאררעטער די זײנען
רעםען.

 נלויב הײביאגיע;, אנבאלאננט װאם
 זיך האט .ער אבער װער, ווער, אז »יר,

 װי באפלאנען צו װאם אויױ גאתים
 לאקאל אונזער םוז מיטנלידער די אזוי

 םאד האט ער כאהאנרעיט. איהם חאכעז
 זוערען צו נענארם יאהרען און יאהרען

 גע־ עם האט און לאקאר םיז םענעדז׳טעי־
 ארס נעםאכט איהם האט םעז קראנען.

 דזשאינט טרױעריגער דער םון טשערסא)
 דזשענע־ איס נאכדעם האםיטע, עקשאז

 באאדד, דזשאינט פון מענערזשער ראל
פדעזי־ װיים אלם זאנאר םווי, צום און

___א־נטעתעעאנאל דעל 1ו8דענט_ _
 הלאוסטאכעי אלע מיר טאסע, אםח,

 הײמאנ׳ם םאר באצאהלם טײער האבעז
 בא- דערםאר האבעז םיר אםניציע.

 א אי!ס עקזיםםענץ אונזער מיט צאהלט
 זעלבםטשמענדיג- אזנזער מיט יוניא!,
 הא• םיר פרעםטיזש. אינזער םיט קײט,

 נע• םילע מיט דערפאר גאצאהלט בען
 כיטער האבען מיר וועלכע םאר וױנסען

 מיד קורצען, אין לאננ, יאתרען נעלעםפט
 צו םאם םולע א אװעקנענעבען חאבעז

סענש״. ״נדויםען א פאר סאכע^ויהם
 אוים־ רעכם א םעםבערם האבעז צי

 האבעז צי םיזזרער? זײערע צואוועחלען
 םיהרעד, ארונטערצוזעצען רעבט א זײ

 אינ־ די אבזיכטליך םארנאכלעםינען װאם
V ױניאז דער פון טעחןםען
 נלויז דא איז נאטירליר, ,tyn אױוי

 דער איז דאם — ענטפער •שוט׳ער אײן
 מעטד די םאר װאם םיטעל אייגצינער

עי «ז בןרם  איז ױניאן <זלאואםאכ<נר י
 דערזעהן האגען זײ װעז פארבליבעז, נאך
 אױפנעשםעלם זײנען װאס יענינע די אז

 אינ־ זײערע םארטײדינען צו נעויארען
 םארשרע־ נעלאזט זיד האבמז טערעסען,

 און װאנעו, לאםוניסטישען דעם פון •עו
 יוגיא! אונוער םארםארנערזשד חאבען

געוינדעל. םאררעטערישער דער *ו
 ,וועד םראנע: א נאר שטעלט הײםאן

 ייגיאן; חני 1םי באלעבאטים די זײנימ
 }׳ זינםאן״ פרעזירענט אדער םעםנערם די

 נע• אײז װייםער דא איז דערו̂י אויי
 זייגען סעטבערם די ענטפער. זונטער
 דער אין באלעגאטים די נעווען איטער

 וײ ווי לאננ אווי ״ניאן, קיאוקםאכער
 ריידעז צו מעגליכלייט רי. געאאט חאבען

 ער־ n» םיטיננען די «ן«גיי6א את «יײ
 םאר• האבען וועלמ םענ׳״יז, די װעהלען
 אנדערע. קײז יח יוניאו זייעד 1טראטצ
 געלוננען איז בזנפה לינסער דעך איירער

 יד אונזער 1אי סאנט די םארנאפען צו
 אויב «ימן, ניט פראנע היק איז ני«,

 איו גאלץבאטיט די זײנעז ם׳זםמרם די
 די נעתאט חאמנן סיר לאיןאלס. די

 אונזע־ יואס יוניאז־לאנדישאנם בעםממ
 אויסגע־ איגי פאר חאבען פיתרעי• ת

Otero ארבייטם־ אכט־שטונדיג׳ח דעם 
 א חאלידעים, לינאל באצאחלםע

ײי |»orotwn m גאנ־ דער פון
ט ^ ײי ^י רנ א ר  לאיאל אוזיוגזער מ
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 חאט וואס מיזאן אייסױגער
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וזאט עי אמײתר. |««ײ«ן

 םארגיטע! גיס קייגסאר ױניאן אונזע־
 אוגז חאט און אננעטעד אגדערע פאר

פארראטען. גיט ה״גטאל
 «<ע די טראץ אז זינעו, בין איך

 װעט שטערונגמן, און שװערינק״טען
 טיט געלימען ואך זינסאז •רעזידענט

 מוחרחייט לאיאלער דער שוז היצף דער
 וי ראטשװען צו סעמנערם אונזעיע פון

 יואטאסטראםע נרויסעד דער פון ױניאז
 און •עסט לאםוניםטישעד דער פון און

 אר״ שטארקן ;דויםע, א א־ויפארבי־טען
 דרעם־ און ליאול־ די א׳ן נאניזאציע

 ניט אױ דאם יארה. נױ פון טדיידס
 אונזער איז דאס האפנוננ, סײן נאר

 או װייםען, םיר אוז האפנוננ, אלענזענס
װערען. פארוױרקליכט װעט דאס

קיפנים. םאקס
.9 לאלאל פון סעלרעטער

ר ע ד ט . ר בו ע ג ר ע ד ױ ן ו ר פו ע  ד
. אן ױני

 אוי;י ױניאן רי צורילשנמלען ם־ט
 באזים טרײד־ױניאן אמת׳ען א-הר
 װײ דעם מיט אינטערנעשאנאל די האט
 םון םיטגלידער טויזענטער די םון לען
 די איחר נעגעבען לאסאלען איהרע ארע

 יױ די װעלנער אויױ ריכטונכ נעהערינע
 ענטוױקלען און נעהן איצט װעט ניאן

 אהט לעצטער דיזער קרעפטען. איהרע
 חאט ווערט תיםטאיישעז נדויסען פון

 דעם םון ױניאז די באםרייט ענדליר
 זײנען מיר װעלכען צו צועטאנד .כאאפ

 הערשאםט דער דויד נעװאדען נעבראכם
 איצט מאכט־זונער. לאמוניםט־שע םוז

 אונזער םײערען וױדהי־יך מיר װעלעז
חרותנו. זכיז

 מיט־ קלאוהסאנער נרױםן) א:ץ1 די
 חדכ־ מסוזם יײחןר האט נל־יערשאפפ

״רעװאלוצ־אנע־ זאנענאנטע דיזע מאכען
 ■ליי־ איהרע אוין* טראנעז עפאכע״, רע

 כדי רעזולטאטעז, טרױערינע די צעם
 צבוע׳אישעז דעם דערקענען צו ערשט

 רעטער״• ״נייע זײנע םון כאראקטער
 ,רע־ דער םון טטשלה נאכצע די דען

 םיזזרעך־ פראגרעםױוער״ ײאלוציאגער
 דעם אױף נעבױט נעװעז איז שאפט
 חא* זײ װעלכע ױניאן, דער םון חורבן

ך אוגטערנענ־אבען בען  פארגיכטען װו
 אין םאלידאריטעט די און צוטרוי דעם
 ברױ חןם םארה־יליגעגדינ ױניאן, דער
םיסבאל. רעװאלוציאנערער אלט הרינ דער

אף האט פחגםע זײער  םארװארפעז י
 םארלארעז עטיס, זשורנאליסטישע יעדע
 נעדתפטען רעם׳ פאר רעםפעקט דעם

 רעגפ אי( אויפמחעצם תמיד און װארט
 נא־ םון כעפילען נירערינע די םײל און

גענכער. א באשיײען אןן שמוצען
 •Vi האט פראפאנאנדע ניםטינע די
 רעזולטאטען. נעװאונשטע זעהר נראנט

 די צושטאנד. חםסר א געווארעז איז עס
 צוננ דער נעבראמן, דיסציפלין ױניאז

 אין און גאט אין ארבײטער םילע פון
 נײן נענוםען און לויז נעװארען איז שא■

 1םאר׳ נענלאפעלם האט מען כאדאראם.
 הא־ זײ װאט זאכעז, םארםאן און נאס
 װיםע!. און הערעז נעדארםט גיט בען

 קלעםי פון אטאל רעדען לינלע די אויב
 םארט לעצטזג די איז קאלאבארײשאן

 דעם םין. ערנםטען םון נעװען פלאפלצרײ
 שמײכעלע, נוטינה׳מ א םיט םלזננט באס
 צוהערען זיך םימפאטיע פון םינע א מיט
 ארבײי נאאױוצן דעם אױםפארשען און

 די קדינערײ• םאםיליען 1זײ אין טער
 זיי ווינן נעװארען, זײנען באלעבאטים

 ראריסאלעז, נאגצע געגלופט, זיך תאט
 ברודער דעם האבען און נעשטימט, לינה
אינטערעי םאד.זײערע אױםנענוצט קדינ
jva

נעפרא־ האט ױגיאן קלאוקמאבער די
 םראגע ללאוסמאמר די ■ובליסיטי. געז
 יוגיסן חנר םת ראסען די םח אתים איז
 אהטיװיטמט יזניאו וי ארײן. נאם אין
 ואגץנאגי י1אוי נעװארעז םארביםען איז
 •אלי־ און אישום רעוואלוציאנערע םע

 שלאופטאמגו לאזוננען. נעפארבםע טיש
 םיסינ־ אויןי זתםאנםםיירט דאר חאבעז

 וזאגע} ,nr»’ דער נענעז נאס אין נ«ז
 סון מגריים זיד חנגילע <מימ די דאד

ניס סטרייק גמעראל א w מרממן

 ,זײ troon גו״ יסרסיי. קאםוגיסטישעד
 ס איחחמדיג :זינ זײער טריאוסאירט״
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 א*ינגעטוגהט פארטשגנט, טשײן אין
 אנטוישונ; םור גטםה די און וזונות אין
גליינגילטיגק״ט. אוז

 אונטער צײט, הריטישער דיזער אין
 טענ־ האבע; אוםאטענדען שװערע דיזע
 פדישער מיט און נױינעז טוט, טיט שע\

 ואסטען, אױפ׳ן נעשטעלט זיו עגערגיע
 ױגיאן, דעד צו םליכט זייער עדפילענדיג
 א׳הרע צו צוריהקוטען איחר העלפענדיכ

—־ כחות. פריהעדריגע
 טײרװײז ױנ־אן אוגוער חאבען טיד
 צו־ :א־ראלען א צו נעבראכט וױדער

שטאנד.
אױפגאבען^' אוגזעיע ז״נעז װאם

 איצט ז־ו ם־ר זאלען װארט װעטענם צו
 די קרינען סיד זאלען װי צוהערען?

 םון װייען דעם און ט״נונג כטיגעיר
 איז: ענטפעד דעי מעמנעדשי■? אונזעד

 בא־ דער צו צוהעדעז זיר װײגינער װאס
 םון צײט דער אין פ־עסע. לעבאטישער

 א־הר נעהאט פרעםע דיזע האט מישםאש
 קלייג־נלײט יעדער םון צייט. נאלדענע
 געפלינעל־ יעדע סעגםאצין. א נעמאנט

 רעד־ פראנרעםװוען א פון םדאזע טע
 פילאזאפישע א אלם ציטראגען נער

 קאמוניסטהע א םון פוױטש א חכטה.
 צײ־ דעד דורך זיך האט מיטימ א אויױ
 דער װי לעזער, צום דערטראנע( טוננ
 רעפארטערם לאהאםאטױו. א םון םייף

 םתם אין לעהטשורעדפ צײטוגגעז, םון
 נעײארען זײגען מענשען נוטע ארן םדוטע

 ללאוקדאיער דעם איבער עקםפעיטעז
 ק־״נען אידען עצות. נענעבעז אוז עגין
- זיר  שלום, מא:ען לאכױר ;שעחן :־ט -

״ זאנען שתרלנות׳די;. ז
 דיזע פון אױך ם.־" זיין דאדםעז מיד

 דארםעו מיר דעה־זאנער. ארן עצה־געבעד
ד ע ט נ ו ר ן א ו י ם ט ד נ א ר  פ

 און צ־יטונגען רי פת ס ע ש ז ד י י ■
 י ד ן י י ז ו צ ן ע ר ע ה ם י ו א

ע י צ א ם נ ע ן ם ו . ם נ א ט
 הויפט־אײפנאיען איצטינע אונזעדע

 אדגאניזא־ טיפען אינעדליכען פון זיינעז
 אונ־ טאז ײעלען מיר ציאנס־כאדאלטער.

 קאנסטרוהטיװ, רעש, אהן ארבײט זעד
 פוב־ שדייענדינע־ אהן און פלאנמעסיג

ליםיטי.
 אויפייכט־נע שטרעבוננע;, עדנסטע

 בעםטע אונזערע זיין ײעלען אבזיכטעז
פובליםיטי. ניצליכםטע און מ־טהעלפיער

 אונ־ אן צי נעהומען אםאל בין איך
 פ־- א פון •םאראגשטאלטעט טערנעמוננ,

 ױ־ הופע־ אין םאם״עטי לאנטדאפישעד
 דער םון נעװען איז םיט םײן ניאן.
 א־ז האר דעד םטיידזש. לעבעז זײט

 נע• א־ז םטיידזש דער נעפאלט. נעװען
 םאר געװארט האבען אלע און לעער װען
 עולם םון איינער איז טשערםאן. דעם
 איינ־ דיזעי סטיידזש. אוים׳) י1ארוי
 יענער און צװײטען א נעפעלעז איז פאל
 דער א־ז באיד זעלבע. דאם נאך טוט

 װײ־ א־דעז. ט־ט פול נעװארען םט״דזש
 דער םון ר־ד »ז אזוי לינרעד, און נער
 מיר זעהן. נעקענט נארניט האבען זײט

 טשער־ דעי װען אז ערװארטעט, האבען
 ניט־נע־ די ער וועט הופיען, װעט מאו

 ז״ן רוחל בעטען “״אלטיארען בעטעגע
 אלע םרײ, טטיידזש דעם םאבען ”א

פאדשטעמננ. די זעהן העגען זארעז
 האט געקומען, איז טשערמאז דער
 פדאנט, דעי אין פלא־ז אביםעל נעמאכט

 איז זײט, דעי םון אונז, םאר אבעד
 הא־ ט•־ םארשטעלט. נעבליבען אלעפ

 סיד, ז־יבען «װאס פדאטעפטירט. בען
 ניױ האבען — ״ !יאדיענם בלינדע א

 ;ע־ האט — טיינד ״נעװער גע׳םענה׳ט.
דער אין איע — טשערםא! דער שריען

 ראס חעלפט ״װאם ז«חען.״ פראגט
 שװייגט מיינד, ״נ«װער אונז^״ סמד

 דער אונו חאט - - ׳,ניט עטמרט 1או
 א חײםט דאס געארדערט. טשעוטאן

 איך חאנ — טשערםא; א •אליטישען
 פא• טון ניױז זעחט ער — געטראכט

 ניעג־ פאר איהם קיניערט װאס רענט;
 !פינסטער דער אין זיצען װאס שען,

 ניט סזוי װאלט פאררעטער ער7אםת אן
 דעס אונעסלירט װאלט ער . נעחסנדעלט

 מעגלינסייט א נענענען און סטיירזש
 פאושטע- ־די זעהן צו אנװעזענדע אלע
• לונג.

אוג• לעסאן. דעם לערגען מיר זאלען
 דער םון םארטרעטער אלם ארנײט, זער

 פרײ. זיין דארןי ױניאן־מיטגלידערשאםט,-
 םארשטעלען is וראבעץ ניט ואל ה״נער

 פיינמר ױניאן־טעטינפײט, םון ארעגע ױ
 טשערסאן יענער װי חאגדלען ניט זאל
 װע־ ניט־װיסענדיג טאכען ניט זיר און
 נע- שומען ניט טענעז װעלנע )די נען

 דע־ און אפץן םט״דדט. צום תענטער
 בוײ דער 1אי טיי װעלען מאקראטיש

 נאגו־ ױניאן אונזער םון אונגס־אובײט
 ברידער״■ נעװער: אלט־נײ אוגזער צען

 ױניאן־דיםציפ״ םאלידאריטעט, לינקײט,
 דיןע םיט ױניאן־האנטראי. און 1לי

 סיר װעלען איגםטרומענטע; גײםטיגע
 אוים־ און םארשטאדפען ױניאן אונזער
 שמ אוגזעד זײן זאל זי או אזױ, צירעז

ױם־טוב־שטאלץ. אונזער און
.35 לאה. םלאוױן, ם.

 בדענטש רינג ארבײטער אן
דאנל,ט.

 װאיר־ ;א־כ־ענט ליד־ס א־גטערנעשאגאל
 :ױניאן סערם
םריינדע! װערטע
באנ־ א"«י םאי א־ץ־ דאנקען טיר

 פא־ דער פון כ־ז (״דעד ליםלעטס דעל
• אװעגטודע״). מוגיםטישעד

 צו נעלענעגהייט די אונז נים עם
 דער םון םיטפאט״זעים די באפענען

 לעצטען דעם ט־ט באיוע-יננ ארגייטער
אזוינע אפטער װאפ אונז שיקט סטרייל.

ן ן ן ן ן ן ן ^m u m m i i i ד ו ו ו a ו n  ך“ ס^ודערס זגס וזויכ כמקמנםבמוכרננען.
 פאמעניגען םיט מיד װעלען בוןצאילט,
באצאיען.

פיײנדיטאסט, טיט
 ,533 כרענטע, עלינם שלום

רעג, ארבײטער
סעלן־עסאד. ליטמאן, א.

 דא•6״ אץ טרענדט״ ״ראפיד
פלײהאוז.״ וױנסטאן

 פאר, פרײזען רעדוציירטע צו טיקעטס
ם-מגלידער. אונזערע

 אר^נדז^עמעגטט ספעציעיע לויט
 דעפארט־ עדױקײיעאנאי אונזער מיט

 ■הײהאוז׳״ *פראוױנסטאן די װעט מענט,
 לעצטער זײעי־ צו טיקעסס פארהויםען

 רע״ צו טראנזיט״, ״ראפיד אויםםירונג,
 פון מיטגלידער פאר פרײזען דוצירמע

ױניאן. אונזער
 םון גע׳שריבען איז פיעסע דאויגע די

 לאד־ ערײבער, אונגארישען ױננען א
 אוגזערע םאר װעט עם עגרי. נ. זשאס

 װײ צו איגטערעסאנט זײן סיטגלידער
 איז ׳ערייבער ױג;ער דער דאס סעז,
 אעטער- אונזעד פון מיטגל״ד א אויך

ױגיאן. נעשאגאל
 א זעהר באהוביעז האט פיעסע די

 הריטיהעד. די פון אױםנאמע װארימע
 מיר און גערױבט, זאך די האט יעדעחנר

 אלע צו שטארס זעהר עס רעחאמענדירען
 בא־ סענען טיקעטס מעםבערס. אונזערע

 װען )■רי'ו זזאלבען םאר װעדען קומען
 םון קופאן ספעציעלען א באסוםט איהר

 דעיארםמענט, עדױקימזאנאל אונזער
 ?ןענט איהר אדער םטריט, טע16 רועםט 3

 באקס אין בי:ל ױניאן אײער וױיזעז
טעאטער. פון אפיס

םאגען שלעכטער א
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ױנג יאהר דרײםיג״פאדװעדטם״
דעמביצער פ. םון

מו #א«ריל טען24 דעם זונטאג, ע  ^י
 יױ יאחייגןנן ao דעם ״פארװערטס״ רער

 עקזיס• די ״עק?יסטעגץ זײן פון בילעאום
 אר- אילימעד גרעסטער דער פון סענץ

 חנר איז םאיקס״צײטוננ און בײטער
 אנ- פון איו ״פאדװערטס״ דער װעלט.

 ײ•6פאר רײנע קײן געװען ניט אן הױב
 אפנעחיט איהם האט דאס און צײטונ:,

 ער צײטונג. קיײזעל א װערעז צו םון
 אלע• געקענט ניט דאדורך אפ^זר האט
 דעם דינען ■ראצעגט הונדערט אויף מאל

 איז דעדפאר אינטערעס, ■ארטײ רײנעם
 די דינעז צו מעגליך געװען אבער אױזם

 גרױסעז, דעם אין באװענונג ארבײטער
 אױך און װארט, פון׳ם זיז היסטארישען

 אידי• בדײטע די םון ארגאן דער װערען
 ״דער אמעריהא. אין םאלסס־מאסעז ״טע

 גרוײ א װעזען זײז אין איז ”פארװערטס
 האט װעיכע םאייזס־צײטוננ, אידײטע ?ז

 די צוױ^ען הולטור און ייכט געטראגען
 אי־ אוטוױסענדע און רײדענדע ;רױשע

 ער װעיכעד צו אוז מאסעז, דיניאנטעז
 דאס טאג הײנםיגעז צום ביז נאך טראנט
באיערנוננ. און אױפקיע־ונג פון װאדט

 ?וטעלט ״פארװערטס״ דער אויב :אי
 אידישע געישריבענע די פאר זיך טיט

 ברײטע די פאד אונױוערסיטעט פאײןס
 איעטאל אבער ער איז םאסען, אידײטע

 צו קאמוי אין גזךטטאנעז באדי:;ונגסלאז
 אי־ ד.י פון איגטערעסען די פאיטײדיגען

 ״םארװערטס״ דער ארבײםער. די״טע
 םון נױטען די פון ארױסנעװאהסעז איז
 אריטע ברײטע און ארבײטעד א*ד״טע די

 און אמעדיקא, אין שיכטען אימיכראנטעז
 ער האט עקזיסטענץ גאנצער ץײן בעת

 דאזיגע די צו םליכט זײן עדפייט געטדײ
 דער םאל קעגזפענדינ םאסעז, אדבײטער

 און דאזײן זײער פון םאררײכטעדוננ
 םאד־ זײערע םון םארבעסעדונג דער פאי

 װאונ־ קײן גאר איז עס און ־העיטגיסען
 4צײם עדשסעד ךער אין װאס גיט, דער
 און שװער האט ״םארװעדטס״ דעױ בעת

 עקזיסטעגץ, זײז פאר :עקעטםט ביטער
 איקלאגג װאדימען אזא געפונען ער האט
 אר־ אידי^טע טויזענשער צעחנדליגער איז

 אװעס־ האבעז װעיכע הערצעד, בײטעד
 כדי סענטען יעצטע זײערע םון נענעבען

 םארטײ־ איינציגעז דעם דעדהאיטעז צו
 אינ״ ארבייטער איד״טע די פון דינעד

טעיעסען.
 אייגציגע אײז יזײז ניטא איז עס

 אםעריקא, אין ױגיאן אדבײטער איד״שע
 ״םאר־ דעם אהן געװארען געבויט איז װאס

 מעז קען ניטא, איז עס דױיױ. װערטם״
 אר־ װיכטיגע אײנצינע אײז הײן יזא;ען

 םאר• אמעריסא, אין אעסטיטוציע בײטער
 ניט זיך האט ״סארװערטס״ דער װעלכעי

 איז דעריבער, און האז, איז געיטטעלט
 און װארימע די װאוכדער יױיז ניט אױך

 דאזיגע די סצד באציהונגעז נאהענטע
 נעזעי־ אוץ אמאניזאציעס א־יבײטער־
 זייער צו אינסטיטוציעס יטאפטליכע

 האט ״םארװערטס״ דעם ״פארװערטס״.
 בא־ ארבײטער אידישע די געמאכט גרויס

באװע־ אדבײטער אידײטע די און װעגונג

 ״פאר• דעס נעטאכט גרױס האט נונג
װערטס״.
 אר־ אידיקוע די האבען טאג צו הײנט

 בימערליכער איד״עעד דעד אין נײטעד
 אױטרופסים, פאױציחננע שױ\ ■ךעסע

 ײזגז דעססלס, *כער געזסגט, ט׳שטײנס
סו זיו חסט עס  יסנען is נעלױנט ניט נ

 1» פון נשסת בובסלריינער דער נ*ו
 און אדבײטעד, אידייעעז אומצופרידענעם

 אין געמטאנען איז ■רעסע כירגעמיכע די
 און כודזשואזיע אידי׳ןוער דער םון דינסט

 נעװען ״■ארװערטס״ דעד איז כלי־קוחפ,
 גע־ האט װאס עסוד־הא׳צ אײגציגער דער

 איסנצםײד פמסטערער דער אין לויכטעז
 און אימיגראנטעז, אידיישע די םון געטא
 אינ״ די פארטײדיגט נפיש מסירת א מיט

 באװענוגנ, ארבײטער דער פון טערעסען
 אדן אינסטיטוציעס איהדע דינענדינ

ױניאנס. איחדע הױיטזעכיױ
 עק־ זײן סון יאהרען ער^עטע די איז

 געװען ״םארװערטס״ דיד איז זיסטענץ
 װײל צײטומ, ארנײטער «ז אויס׳עליסייך

 אמע־ אין עמיגראציע אידי׳טע גאנצע די
 אימי־ ארבײטער אז געװען איז ריקא

 קיא־ די פון ענדערוג: דער מיט גראציע.
 איז סאסען, דיזע פון פיזיאגאטיע סעז

 עראס־ זעהר הגם ״פאדװערטס״, דער אויך
 גע־ פאדענדערט ;עוױסערמאסען טימ,

 צײטוננ אדבײטעד רײנע א פון װאדען,
 פאלקס־ קויטודעלער גרױסעד א יאיז

 דער איז ״פארװערטם״ דער צײטוגג.
 דודכשניםיײ ראדיקאיעז פון׳ם שייגעל

 זײן אםעריקא. אין לעבען אידישען כצז
 גרויסער זײז און װאוקס זײז אנטוױקילוננ,

 ערפאינ און װאוחם דעד אי? עדפאינ
 עמעראנטעז אידײעע ראדיקאיע די םון
- אםעריסא. אין

 די געזעיען האט װאס דער נאד
 רוס״ םון עמיגראנטען אידישע מחנות
 די אויף גאליציעז און רוםעגיען לאנד,

 אײ־ די אזן אײראפא אין סטאנציעס
 קיין װעג אױם׳ז האפענס, ראפעאישע
 גע־ שיןנטעד יאהר 20 און אםערײןא,

 פאר־ זעלבע די געיעגענהײט די זזאט
 מא־ עטיגראנטעז הונגעריגע צוױיפעלטע,

־ אםעריקא, אין באגצנענעז צו סע  נאר ־
 אוײ אײנענע זײגע טיט וזאט װאס דער
 דא־ געשיכטריכע דורך אדער געזעהן נעז

 דעם ורעגעז דערװאוסט זיד הומעגטעז
 די פון מצב עקאנאטישען טרויעריגען
 ארבייסער, איםיגראנטען צזונחןרטער

 דעם אונטער געארבײט האבען װעלכע
 םאר סיסטעם םװעט־שאפ םארשאלטענעם

 װיײ ״צו געװעז איז װאם הוגגער״לוין, א
 שטאר־ צום צוםיל און לעבען צום ניג
 אפ־ געהעברינ װי קען דער נאר ~ ״ען,

 פאר-״ םון ראלע געװאלטעע די שאצעז
 אר־ אידישע די פון לעבעז אין װערטס״

 אױסערגע־ זײן און אםערמןא, אין ײטער
 די צװישען אויםסלערונגם־טאט װײנליכע

 עמינראנטעךמא־ אידישע מיהע גרויסע
 םארדינסט היסטארישעז נרויסען א סעז.
 האט עד װאס ״פארװערטס״, דעד האט

 פאטערילאנדםילא־ אידישע גרויסע די
שא- נעהאלפעז םאהע איםינראנטען זע

 עיציהענדי; נעפיהי*, הײמאטס א םען
 און בעסעדען דעם צו ליבע א אײור אין

 ״פאירועיטס״ דער אםעדיקא. שענערעז
 דיזען אין דא, דאס פארשטאנעז, חאט

 שא־ צו באדיננונגען די דא זײנען לאנד,
 ״אײביגע די פאר הײם עגדדיטיגע א םען

 שאטען־ אלע זעחעגדיג װאנדערער׳/
 סאפיטאליסםי• םיז םעהלערען און זײטעז

 ״פאר־ דער װאס נענען אמעריקא, שער
 ענער־ גאגצער זײן סיט קעטפט װערטס״

 געזעהען גרייכצײטיג אבער ער האט גיע,
 איץ היים נײער דער םון זייטען גוטע די

 אר־ אונזעד פון גיהנום מיט׳ז םארגלײך
הײם. טער

 רי ערצױגען האט ״םארװעיטס״ דער
 דעם באסעטפען צו און האסעז צו מאסעז

 און טעטעגי סטדיט, װאל קאפיטאליזם,
 אבער האט עי־ געגגס. דעפובליסאנער די

 אכטונג און ליבע ערצױגען גלײכצײטינ
 דזיטעפעיסאנס די פון אטעריקא דער צו

 די פון אמעריקא דעד צו יינקאמס, און
דעבסעס. און פיליפס װענדעל
 דיכטעד, דײטשער באדיהםטער רער
האט עס ״װער :געזא:ט האט נעטהע,

 פרײנד״. קײז אויר האט פײנד, קײן
 פריעד,׳ צוםיל האט ״םארװערטס״ דער
 דיזע פײנד. ?ײן האבעז צו גישט אום

 דעם באשולדיגען װעלכע זײנע, פײגד
 בילי־ אין ״געיקײט״, איז ‘״םאדוועדסס״

 דעם נאך מאכעז סענזאציאנאליזג^ נעז
 געיעג זײער אין ״םארײערטם״ זעלבעז

 גרעס־ צום מאטעריעיען-ערםאיג. גאכ׳ן
 א פאדאן אבער זײנעז באדויערעז טעז
ניױבען, װערכע קדיטיקער, עהרליכע סך
 צופיל זיך לאזט ״פאױוערטס״ דער אז

 זיך אראפלאזען מאסען. די צו אראפ
 מאטעריע־ ביליגען א צוליב םאסען די צו

 די צו געוזן שוגד, באטײט צװעס לען
 סיט׳ז זײ, צו זיך אדאפלאזעז און מאסעז
 םינסטער־ םון ארױסצױטיעפעז זײ צוועס

 הע־ א צ\ עדציהען דעדםיס וײ און ניש
 אבעד איז מדרגח, קולטורעלער כערער

יןןלטורע־ א םארהעלטנישען אונזערע איז
נויטװענדיגקײט. לע

 היין נישט איז ״םאדווערמס״ דער
 גרויסען א אזנטערנעמוננ. פריװאטע

 אװעק עד גיט פראםיטעז זײנע םון טײל
 קול־ צו אוז באװעגוגג ארבײטעד דער צו

 אנדע־ װעלכען אינסטיטוציעס. טורעלע
 ״םאר־ דער אלזא, האן, אינטערעם רען

 םד א ערציהעז צו וױ האבעז, יװערטם״
עלעכיענט קולםורעלען סעךען

 כלויז זיך האט ״פארװערטס״ דעד
 מיט טאמטיס, יענעד םיט באדינט דא

 באװעגונג סאציאליסטייטע די װעלכער
 באדי־־ זיך פלענט װעלט ;אנצער דער איז
 די צײטעץ. אנפאנכס איהרע אין נען

 געקױ ניט קײנמאל זײנעז סאציאליםטעז
 דער םון אנםאנגס־צײטעז די אין מעז

 מיט םאסען די צו באװעגוננ ארבײטער
 םון װארט העכסטען און לעצטען דעם

 דאס האבענדיג, מורא אידעאל, זײעד
 פאחטםא־ נים מאסע דעד. פרן װעילעז זײ•
 בא־ זיך זײ האבען דעריבעד װעדען. נען

k אויפצױ צוערשט פאלקס־סאסעז די מיהט

8ד איז פױליננ דער
׳•פיםונגס־נילד) (*

.0 )10
SSSCKtOtf

 לאננ־נע־ דער איז ענרליך ענדליר,
 באזומענער, פאץטען אלע םון נאדטער,

 נעװאונשענער םארליבטע אלע פון אוז
נעקימעז. םדיהלינג,

 אננעזאנט מיר ה#בעז קומען זיין
 שטראה־ װארימע און װײכע א״דעלע, ד•

 װאם זון, םריהליננס ױנגער דער םון יען
 אריינ־ םרײד און ױגעל םיט זיך־ האבען

מן םענסטער, מײן דורך נער־םען  םיר הס
 הא־ און של^ןי, טײן פון אױפגעריםען

אריין. נאס אין ארויםנעיאנם םיר בעז
 םיט נאנאס«ן שוין איז נאם די און

 ער■ און װאריימן לינטינען, סבול א
זונען־שײן. םרעהענדען

 םיר באגענענט ^ײםוננם־מאן דער
 שםיימל, װאריסען פריינדלימן•, » סיט
 נ«קזמט oyn פריחלימ דער נאר װאם

 םארשלאפענעם ןײז אויף ארויםבחננגען
נעזינט. נלײכנילטינען און•

 פינדער גרו« א דד ש«ימן עס
 יון סולות םים זסתיסז, »ח םחןחליד

 ז״עחנ סון באפוײט גװיטשערייןן,
 ־on eon םלבו׳אי^ װיגגתרדיג* שװערע

 מלסזעו«ריי ניט אח ortunvi ייי נען
 מסדיי י«תר אין און מ׳מ,8ב»ו זיו

 איז *ריוזליע דער m איו, זמר זיתחנן
t r  n r•

nrm< סקול א s סחיסג׳ד תאט 
 A*vr9w אזיטץ onto איחר םיתרם

W» Awwt jrn אוגטור׳ז o—.סו*י.ו«י 
 to .'ייםויחמז ruroro no לעמנת

unיתמר ־ tm  •m חנרמחיט H *n
ן

 קלאם דער וועלכע לענענדע, םריהליננ
 זײערע םיט באנרייםט און םארנעפט

 זײערע מיט און םוחות זויבערע ױ:;ע,
 זײערע הערצלאך. אומשולדינע ריינע,

 דער־ פנים׳ער נליקליכע און פרעהליכע
 שוין איז פריהליננ דער אז נױר, צעהלען

י¥•
 ים א םון באנאכעגע־ א שארק, דער

ט זונעךשטראלען,  אונ־ שײגט און ייינ
 אונטער כלה א װי זון, גײער דער טער
 בא־ און איהם באנענען איך ,ntin דער
 איז פריהל־ננ דער װאט איהם, גרים
דא. שויז

 דעתט נאנק א אױף םוטער ױננע א
 איז בײכי־װענעל דעם םון ביידעל די א•

 םרײ זון־׳אםראחלעז, די פסלען לסזם
 דןוס און קיגד, זזינ איהר אױף םול און

 שםיײ הענםלאך, רי סים ירפט1ו סינד
ט אח״ מלם, מ ד מ א ײ  פװיט׳פ, א װ

 יפוין איז םריחלינג ותר םיינט וועלמר
 איבער־ איז חארץ םממד׳ס דער ךא.

מ םיט פילט  איחן קושם זי נליפ< און לי
n t no .irp אתים שיינט אויעען איחרא 

 פריח־ דער װאס חיםול, bis pun א
• ■4T«״יין סיו ליננ  צוױינ ומבםםען סויש׳ז פוימלן א
no וואו נױס, א tfrmam  n\ ו«ר »ו

noon י יי סרױסנסגדסגס ׳סוין  ײ
 *ײי־ זיגנט, ,•ירסצת^ •ריזזלמנ.

eroie no n m איאר »n r ריזד* 
 »ז ומלם. ־on to זאנט איז ליד, ליע
urj* 41 סיי •ריחלמג

 טין אזא צו צונרייטען זיי און זיערען ן
 מאן װעיכער אין םדדגה, קולטורעילער !
 פון און ;ס“אי םון קענען זײ צו זאל !
רײדעז. איעטען ;

 איגטעלנײשאיי ,ד פון מעטבערס די
 ױניאז, װאירקעדם גארמענט לײדיס נאל
 ״פארװעדטםי׳ דעד דינסט װעסעס אין
 נעיטטא־ אוגאינטערעסירט אלעסאל איז
 פאר ציגעל א צו ציגעל א לײגענדיג נען,

 אויך איהי האט און בנין, נרויסען איהר
 אימ־ װען ׳טעג יע:ע אין פארלאזען ניט

 עלע־ םארניכטענרע פאראנטװארטליכע,
 פון םאקן דער אונטער האבען מענטען

 אי־ ״רעײאלוציאנערעז כלוםרשט׳דיגעז
 ב:ין ױגיאז דעם געשטורמט דעאליזם״,

 םדעהען צושעדיכט, טײלוױיז איהם און
 איבער הארצען גאנצען םון דעריבער זיך

 בעיד ״םארװערםס״ םון ערםאלג דעם
 האט מאםענט קאספס דיזען איז ױבל.

 כאראקטעריסטישער א ארױסנעװיזען זיך
 ״םאר־ רעם פון יטונאים א'לע :יטטריך

 אפא־ איז איז װאס איעס און װערטס״
 מעכםיגען און ;יויסעז דעם צו זיציע

 אױך זײנעז ׳וס4אי'נפי ״םארװערטס״
 אי־ דער פון ״טרנאים און אפאזיציאגעל

 םון און באװענונ; טרײד־ױניאן דישער
:ארםענט אינטערגיײטאגאיו דער

 בעס- דער איז דאס ױגיאן. װאידשערם
 ״םאיװעדטס״ דע־ דאס כאװײז, טער
 באװענונג טרײד־ײניאז אידי׳טע די און

 ךעדי־ מ״טפחה. געשלאסעגע א בילדען
 דעו־ װאס באזונדעױס, אונז םרעהט בער

 יאה־ י5ס זײן פײערנדיכ ,פארװערטס״,
 םאנ׳ס פולער מיט ױבילעאום, ריגען

די־ שטעלט ענעדגיע, סאספס און קראפט
 גרוי־ א איז ענערגיע אונעחטעפליכע זע

?אמ̂ו רעם פוז דינםט דער צו םאם סער
 אלע צעגעז אינםערנײשאנאי דער פון

 און ױניאז אונזעד פון צושטערער מינים
 אר־ און טרײד־ױניאז אידישער דער םון

באװעגוננ. בײטעד
 איז ״פארװערטס״ םיז טוב ױם דער

 אײ גאגצעד דער פון טונ ױם דער אױך
 אםעדי״ אין באװענוננ ארבײטער דישער

 אינטער־ דער םון סעםבער די און סא,
 װאירפערם גארמעגט לײדיס :ײשאגאל

 י1אױ כלזותנים פאר זיך האלטען ױניאן
שםחה. רדאזיגער דע

ױגמע הארצען םיפםטע! פון  די ו
 דרעס־ און הלאוק אידישע מויזענטער

 םאלסס־ אידישער גרעסםער דער םאכער
 וױיטע־ א צײםוגג ארבײטער און צײטוננ

 םראגענדיג ערםאי^ םרוכטבארעז רען
 אי־ ברײטע די צװיקען װיסעז און איכט
 זאל אמעריקא אין םאל^כיאסען דישע

rאון םרײ אזוי איצט, ביז װי וױיטער, י 
 UP אינטערעסעז די דיגעז איבעמעבעז

 די איז ארבײטעדיטאפט אידישער דער
טרײד־ױגיאנס. אידישע

#• »**י*̂♦ »•

 קערט פארס־אדבײטער אהסער דער
 בלעטער שמוציגע איטע, די צוזאמען

 גראז איבעל׳ן זיך װאלגערעז װאס
 װאגען אין ארײן זײ װארםט אין

 ־םונ־ ארבײט ער דערבײ. שטעהט װאם
 םריהלינ: דער װײק םיײםינ, און טער
 אײנ־ קליאטשע, אלטע די דא. שוין איז

 ,pv מיט׳ז דרעהט װאגען, אין געשפאנט
 דעם שאסעלם םוס, א סיט צו בריקעט

 צוםדירעז אױך קענטיג איז און ׳קאפ
 באלד באלד, דא, איז פריהלינג דער װאס
 נרינעם, דעם אויױ פאשען זיך זי וועט

גראז. שםעקעדיגעז און זאפטיגען
 אראפגע־ זיך םון האט טײכעל דער
 װאס אײז, סאיטען הארטעז דעם װארםען

 א געשטיקט און געדריקט איהם האט
 זיך שפיגעלט ער און וױגמער, גאנצען

 שטי־ דער און זון, ױננער דער אנמקעגען
 איהם האם װינטעל םריהלינגס םערישער
 אומרוהיגע חנ׳עװדיגע מיט באדעהט

 קלאפען און לויםען װאס כװאליעלאך,
 איהם שושסען און ברענ, אז אפ זיך

דא. שוין איז םריחליננ דער ארײן,
 זײגען וועלכע אלטינחע, גרופע א

 םארשפארם געוועז װינטער נאנצען דעם
 םון נעניםען און זיצען שטיבער, די איז
 װארי־ איז לוםט״ םריהלינג םילחגר דער
 ביײ אױסגעםריקענםע אלםע, זײער םען
 שטראהלען הײלענדע די אונםער נער
 אױסגע־ זײערע אין און זון, דער םון

 א װידער דך באװײזם אויגען לאשענע
 םריה־ דער וױיל םייעחןל, לעב^גער

דא. איז <ינג
 איז ײערבער םאונטען, דעם םו? און
מן א נעוחנן אנ  טרוקענער, א וױנםער ג

 נעבד האבען עס ווצםעז איבער איז
 שטורעמס, די און װינםאן די שעוחנם

 און רײנער םרישער, וױדעד זיך גיסם
1אי גלאגצט וואס װאסער, תוחנתנדער

׳ ■ ־ • "* ■׳ י .1

 אנדערע און אלײן זיך־ העלפט
העלםען אײך װעלען

 **:ײט. אײער טאן אנדערע נים ל#זט און
זעלנסמפענדיג. װעדם און אליץ זיך העיפם

 זײ קע:מ איד,'• אז װיסען, אלעמען
 *דיינד *ײזדע זײז וזעלען אלע *ון חעלפען

 זיף נויטיגען װעלכע ׳די ^רויסחעלפער. אןן
 זײן ניס קיינטאל קעכען היליי, איז מאל אלע

 יער־ איז דערמונטעיט דעריבער ערט$לגרייך.
̂וט  זןןל און סיגארזנם מױראד א מיט זיד פדי

ערפאל;. צו װעג דעם באלײכמען אײך זי

 דער פון שמראהיעז די אין שעםירירט
 דער אין ניטפע, די אין זיז- פריר.ליננ

 האט װעלכע פאונטען, איבער׳ן הויך
 בײזע די םיז וױנטער דורכן געהיטעז
 שטעדזט שנײ, ?אלטעז דעם און וױנטעז

 איהרע װארימס און גליסליכע א יעצט
 שטײ־ און גלידער, געטאהטע קונםטםולע,

 איז פריהלינג דעד אז מיר צו כעלט
דא. שױן

 צו־י געלוםעז זײנען שװאלבען די
 פרישען דעם םון מרינקעז און םליען

 אן אהן ארױס זיך גיסט װאס װאסער,
 געםד יצעהן די אונטער םיז אויפהעד

 זײ און דמפע, דער םון םיס רעםטע
 שפרינגען איז צװיטשערעז און םי^צעז

 צום פיאץ אײז םון שמחה מיט אום
 דער וראס זיך םרעהען און צװײטעז,
דא. שױן איז פריחליגג
 מײז לעזעז געזעצט זיך האב איך
 צופליהען געקומען םליג א איז צײטוגנ,

 מײן אויןי שפרינגען גענוםען האט און
 הענט, די אויף האלז, אויפ׳ן פגים,

 הו־י איז זשומעט ?י און צײםומ, אויפ׳ן
 דאס לײענעז, גים םיר לאזט און זשעט

 םרידר דער אז ערקלערעז צו םיר זי גיט
 אװעיד זאל איך און שױן איז לינג

 ײי זאל, און צײטונג, טויטע די װארפען
 זיף םרעהען און טאנצעז שפריגגען, זי,

םריהלינג. דעם פוז אנפוםעז םיט׳ן
 אנגעפילט ווערם חארץ מײן און

 אוםבא• אן און אוםבאװאוםטער אן מיט
 םײנצ איבער און פרײד, גרײפליכער

 גלימזעלע• א זיך צוגיםט גלידער אלע
 םונםער; ױננ, זיך םיהל איך און סײט,
 מיר צו רופט לעגען חןר װי הער איך
 סײן און שטיםעז, מויזענמר זיעע םיט

 פים םיינע שםארקער, שסראסט בלוט
 װײ• וזנחען אױגען םײנע שנעלער, געחען
4T 1שוי איו פריהלינג חנר וױיל #סער
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 *י*ען ojn IS אונז msaijn וואם גײםנז, s אין מיטגלידער ןטנזערע גען«ון
 אינדוסטריע די וועלכעז אין שלמי, לעטארגישען דעם פון אויטגעװאכט בען *an •רגײטער אומערע װען צוףיק, יאחר n אדער 10 טון •יאנערען־גײםט

 •רנןניזאייע, א| אויפגעגױט חאט ארן דורות, גאנצע גאגראבען געלעגען איז
 ככבודיגען א און קעטפע מעכנױגע געװאוגען זײ טאר נאכדעם חאט װאם
נ*ב*נ*גי. לאנג יאחרען פאר *רבײטס-װעלט ארגאגיױרטער דער אין ■ל«ץ

 ׳יניע״ קײנע פץ װיםען ניט װיל וױלען, פײערדיגער אזא גײסט, אזא
איםפעט טעכטיגען דעם פון װערען באז״טיגט שגעל עם װטט זיױ, ניט יאל •נפאנג דער שװער װי צוריקטריט. קײן דט •אנערקענט און רונגען

 כטארע• קאםוניסטיטער דער פון געווארען יבאפרײט זיינען איצםװעו׳םיר
 געזונטער און ממשות׳דיגער דער אץ אײנגעפאםט ענטוױאזם, דיזער און

פראדוצירען װעט און טוז אדגאניזאציאנם-דרײון, נײעם דעם פון טעטיגקייט
רעזולט»ט;ץ. גרויםע

 באארד דזשאינט יארקעד נױ דער װאם ארכאניזאציאגם־קאםפײן, דער
 אינטערנעשאנאל, דער פדן םטעף דעם מיט צוזאםען אויפגענוטען, איצט האט
 פלעצער שװאכערע די אין ױניאן־קאנטראל ריכםיגען « אײנצושטעלען כדי
 אז באװײז, גלענצענדער אלס דינט דרעס־םארקעט, און קלאוק־ דעם פון

 ערנםט איז זי אז ביזנעס, םײנט ױניאן אויפגעלעבטע און ערװאבטע אונזער
 פאר לעצטע די םאר האט ױאם הפקר, דעם צו םוף א םאכען צו אנטשלאםען

 אטת׳ען אן אויןז דינען אנצופאננען און שעפער, די אץ געהערשט יאהר
םאםע;. ארבײטענדע אונזערע־ שטײגער םרײד־ױניאניסםישען

 און ה״דפלאזעקײט פון פעריאדע די אז אויך, באװײזם שרים דיזער
 געבראכט זיך מיט האט הערשאםט קאםוניםםישע די װאם צזבראכענקײט,

 םארשוױנ* בײש שנעל שױן האלט ארנאניזאציע, אונזער פון לעבען דעם אין
 םאו־פלאנצט האבען פאליטישענם קאםוניסטישע די װאס גיםט, דער דען.
שאדען אוםנעהױערען אן געבראנט צװײפעל, אהן האט, רײהען, אזגזערע אין

פאר פעםטונג אוטבאדגבארע אן שאפען צו װידער קראםט, דערװאבטע איהר
דרעםםאצער. און קלאוקםאכער יארקער גױ ,ד

* * ♦
 נאר װאו - - קאםפס־װארם דער שלאג־װארט, דער דארך׳ אן דױינט פון

 סײ םיטינגען, אוי־ ם־י צדזאמען, זיך קוםען דרעםמאכער און קלאוקטאבער
 באשטעהן - - שעםער־דיםטריקטען די אין גאםען די אױף םײ שעפער, די אץ
 קאםןז, דער ארגאניזירם! ארגאניזירט, :זא*ן שארםען קורצען, א'ין פון

 אונזער רעטען צו אוט־ מען,ונעהאױפצ נעצװאוגנען געװען זײנען ם*ר װאס
 בײם שױן כטעט איז רליב־פריגעל, קאםוניםםישע די פון נעגעל די םון ױױאז

 לעכען טעגליכען דעם פרן םארםריבען שארלאטאנעם דיזע האכען םיר ;ענד
 פאר• דעם םיט קאטף דער א־ז אן הײנט פון און ארגאניזאציע, אונזער םון

 כײזע א בלויז נעבן־זאך, א בלויז געזינדעל דיזען פון רעשטעל בליבענעס
 אויםגע־ אינגאנצען נים נאך זײנען גענגם זײערע אםה, איבערכלײכאכץ.

 צרות אנצוטאן זוכען און נאר זײ בושעװען צײם צו צײט פון און ראטע;,
 זײ •קענען באגדיטםטװא אכיםעל װי םעהר אבער טיטגלידער. אונזערע

 םקעכ־ א ״לויפען״ צו פארײר א געמאכט חאבען זײ אויפםאן. ניט שױן
 דרעס־אינדוםטריע, און קלאוק־ דער אץ אינטערנעשאנאל דער נעגען ױניאן

 א םיט דדרכגעפאלען זײ זײנען איצט, שוין װײם אײנער יעדער דר•* לויט און
מויט. םים׳ן איצט זיך ראננלען און קראר כיאום׳ען

 ױניאן אונזער װאם װארשײנליך, נאך, געדענקען קלאוקםאבער עלטערע
 צײט, א פאר םקעב־אײדזשענםי םולקעם דער פון אויסנעשטאנען אםאל איז

 אוגזער יפץ פעםט א אלם נעװארען פארםריבען איז זי וױ נאכדעם אפילו
 ױײאן-ברעבער, קאטוניםטישע די אז גלױבליך, גאגץ דערפאר איז עס טיטע.
 ענד־ זײער פאר װעלען צוריק, יאהר 13 טיט םולקעם־םנןעבם די װי פוגקט
 שטערונג םיטנלידער פארשאפען.אונזערע אלץ.«טרײען נאר נםיםה ליכער

 בײזען זײער פון געדעכענים לעצטע דאט װאנען ביז — הארץ־װעהטאג און
װע־ םארשװאונדען װעט ױניאן אונוער םון לעכען דעם איבער קאםאגדװען

׳ י םארנאננענהײט. זוםפיגער א אין רען
* * *

 דער װעגען גענארט גארניט זיך בײ זײנען ױגיאן אוגזער םון פיחרער די
 ארגאניזאציאנס־דזשאב, דעם םון גרױםקייט אךן שװערקײט אוםגעהויערער

 גרויםע די אז טאקע, װילען םיר און אונז, פאר פאר איצט שטעהם עס װאם
 הונדערםער דא זײנען עם וױםען. דאם זאל ױניאן אונזער פון כועםבערשיפ

 די אין און בראנזדױל כרוקלין, אין הױפטזעכליך דרעם־שעפער, און קלאוק־
 פאר־ עפענטליך װערען ױניאן־באדינגונגען אלע װאו דיםטריקםען, דאון־טאח

 הונדערטער דא זימען עם ױגיאן־שעפער. םכלוטר׳שט ױיגען זײ אבװאחל לעצט,
 דעם ניט אפילו טאכען װעלכע םקעב־שעפער, פרייע און פראנק אגדערע

 קלאוק־שעפער, די פץ פילע ױגיאן. דעד פאר םורא חאבען זײ אז אנשטעל,
 פרויעז־ארבײםער, איטאליענישע טים אננןוזעצט זײנן ברוקלין, אין פפטצ׳יעל

ױניאן. דער צו גאלאננט נים קײנםאל האצען װעלכע
 דער אין װערען ארײנגעצויגען דארפען ארבײםער םויוענםער דיזע אט

 פאר װערען געםאכט און װערען ארגאניזירט דארפען שעפער זײערע ױניאן.
 אונזער פון מעטבער יעדען פאר קלאר זײן דארף עם ױניאן־שעפער. אםת׳ע

 ארבײטער טױזענטער און שעפער הוגדערטער דיזע וױ לאנג אזױ דאם 4ױניא
 אום־ זײן װעט ארגאניזאציע, דער פץ איינפלום דעם אױםער שמעחן וועלען

 שעפער ארגאניױרטע די אין ױגיאן־םטאנדארדס די אנצוחאלטען םעגליך
איגײסטריע. דעך פון

 האבען עס הערשאפט פארפלוכמער װעםעם אונםער קאםוגיםטען, די ’
 פונקם זיר חאבעז סקעב־שעפער, חונדערםער דיזע אט אנגעפלאדיעט זיך
 די ארגאניזירען צו ארבײט םםשות׳דיגע טאן צו געקיםערם וױיגיג ץאזױ

 טרײד־ױגיאן אגדערע אלע פארגאבלעםינט חאכען זיי וױ וער,
 אבער ארב״יטער. אוגזערע פץ לעבען דאם באריחרען וואם

 דער פון כאפרײט ענדליך זיך חאט וואס כאאח־, aetem ־
 ערשםע זײן is פארשםאנען, נלייר נאטירליך, האט, ג9*ל

י  דעם אט ױגיאניזירען צו איז סאסענט דיזען ר
 ױניאן n װעלבען אויף דרעם־איגתםטריע, און ־

 צענדליגעגע װאד די־שעפער, ײגיאגיזירען «ו ׳
אםא־ די אץ וױ פראדוצירם, ווערען גארסעגטס

דער אין עקױסטירט ױט חאט ימיאן ידק

־ א עי ײ ד נ א ט ק ע ר י ד ד א ר פ ע ־ ד ק ו א ל ק
ע י ר ט ס ו ד נ י א

 איז אונױוערםיטעט קאלוםביא םון ראדזשערם לינדױ דר. אז נײעס, די
 װיסענס חאלםײל ״נעשאנאל דער פון דירעקטאר אלם געװארען אנגעשטעלט

 קלאוק־אינדוםטריע, דער פאר פאסירונג װיכטיגע א איז אםאםיאײשאן״ װער
 םעגען םעםבערם אונזערע ודעלכער םיט זאך. א אױך איז גלויבען, םיר .און,
פאראינטערעםירען. זיך
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״פראטעקטיװ׳ די און ״מױרטשענטם״ די — הלאוה־טרײד אין שאנס

האט װאס גרופען, בײדע פון אינטערעסען די געםײנשאפטליך רעגולירען צו
ליקױי• א״ ־,אײפק* שיפ•:;, קרעדיט, :נעטליך ארבײם, םיט טאן צו ניט

ײ• אי■ א• װ. אז. א. מאטעריאל םין דאציע
* * * •

, ניט דירעקט ודעט ארגאניזאציע דיזע װאם דעם, אויף אכטענדיג ניט

I I iw 1/wy 1 /u . n yu .u iy jjv JU JU JU . — ו ־״ -----' r----- י.
 מל״כעררראנםװאפא אײן םון םיהרערשאפט דער אונטער טרײד, קלאוק אין

 זדנדוס■ גאנצער דעד אױןז דױדקדמ נעזונםעי א האבען ־םוזעןי דעט פטחאז,
 דער אין האבען םאנופעקםשורערס אינסײד די און דזשאבערם די טריע.

 פרא• זײערע אין אונטערשײדעם שטארק חויפטזעכליך זיך פארגאנגענהײט
 אינדום• דער אץ קיינעם פאר איז עם און מעטאדען, און פאליםים דוסציאנם

 דער פון האבען װאם דזשאבערס די געװען זײנען דאם אז ניט, סוד קײן טרי
 און שעפער אינםײד צאל נרויםע א פארטריבען אינדוםטרי דרעם און קלאוק
 קאנטראקםארלאך אוםפאראנטװארטליכע םאסע ־א אנגעפלאדיעט האכען

 פאר׳טיאום׳ט און דעםאראליזירט האבען װאם םאב־םאנופעקטשורערם, און
איגדוםטריע. די

 קלאוק די פדן ארגאדזאציע פארא־יניגטער דער פון עקזעקוטױוע נײע די
 םעחר ארײנצוברענגען נאצװעקט װאם דזשאבערם, און םאנופעקטשורערם

 א אלם אינדוםטרי קלאוק דער אין כאאם װײניגער װאם און םיםטעם, טאלק,
 ?יז זייער אז םארשטעהן, צו דזשאבערם די םאמןן םעגליך. װעט, גאנצע,

 קאנטרא־ זײ װאם שעפער די אין ארבײטער די צו בנוגע פאליםי אהעריגע
 כאלעבא־ קײן גיט ארבײטם־נעבעד, קײן ניט כלוםר׳שט זײנען זײ אז לירען,

 כאדינגוננען רעאלע די אױןז אוםבאגרינדעט אץ פאלשע א דורכאױם איז טים,
 איז עם אז טאג, צו חײנט זיך געפינט אינחםםריע קלאונן די װעלכע אין

 צו־ אמת׳ן ־מיט׳ן אנקלאנג אין װערען געענדערם םוזען װעט װאס פאליםי א
• שעפער. קלאוק די אין פראדוקציאנם־םעטאדען די םץ שטאנד

 בא־ זעלטענע א פאםטען, נייעם זײן צו 'טיט, ברענגם ראדזשערם דר.
 האט ער װאם אינדוסטריע, קלאוק דער םון פראבלעםען די םיט קאנטשאפט

 גא־ דער םיט םארבונדען געװען איז ער װאם יאר פאר די אין געקראנען
 אונטערזובונג נרינטליכער דער םון םעקרעטאר אלם קאטישאן, מערנאר׳ם

 די חאלג, א און יאר א פון ז1פארלוי אין געטאכט האט קאמישאן דיזע װאם
 רע־ .לעצטען איהר אין געםאבט חאט קאםישאן דיזע װאם רעקאמענדאציעם

 םאר דזשאכערס די פון םאראנטווארטליכקײט די כנוגע חױפטזעכליך פארט,
 גאנץ נאך װארשיינליך זײנען שעפער, זייערע אין ארבײטם־באזײנגונגען די

םעטבערם. אונזערע םון זכרון אין פריש
 וױלען טיר ארבײט. נײער זײן אין ערפאלנ ראדזשערם דר. וױנשען םיר

 אין לאנע דער םים באקאנטשאפט און םעהיגקײטען איבונג, זײן אז חאפען.
 ארד־ אלגעמײנע םעחר שאפען כאםת טאקע װעט אינײסטרי הױפט אונזער

 װעט און טרײד קלאוק דעם אין פאראנטװארםליכקײט און םיםטעם, נונג,
 זײ• װאס עלעםענטען אלע אױןז אײנפלום געזוגםען א אויםאיבען ענמגילטיג

 ארײנגערע־ אינדוםטרי, דער םון פראגרעם דעם םיט םארבונדען אײנג נען
ארבײטער. די כענט

קליניק דענטאל פון יאהר צעהן
 גע־ אפט םיר זײנען ױניאן אונזער פון לעבען םון דראנג און שטורם אין

 אץ זימען װאם איגם^יםוציעם םארשידענע די פארגעםען צו האלכ נײגם
 אינםער־ אונזער ארום אויםגעװאקסען יאחר פופצעהן לעצטע די פון פארלויף

 אר־ קאנםםרוקטיווער אלגעטיינער איחר םון טײל א אלס ױניאן, נעשאנעל
 זײער מים אננענאנגען וועג, שטילען א אץ נאכאגאנד, זייגען װאם און ביי®.

 ערפאלג־ זײזע פון אימע געבים. איעענעם ?ייער אויןז ארגײט גיצליכער
 צװײ• אחן א״ז, יוגיאן אונזער פון גמליבסטע,ביי־פראדוקםען׳׳ און רײפסטע

םענטער. חעלטח ױגיאן פון דעפארםםענם דענטאל דער פעל,
 נעץסטע װעט און אלט, יאחר צעוון ידצפ איו קליגיק דענםאל דיזןןר

 באגק א כױט ױבילעי דמען פי״ערען וואך
 is איצט nasn קליגיס פון םענעדזשערם•

עקדסטעגץ, איחר *ון יאחר צעחן די פאו־
< ' gsMa ׳a a a a a e a a a  r t a a a e a a^ti^ אריעגןך חאס און *מיעגמען, אינזײוױדועלע -

in עם  w w r _____wi m i
* ^a a a a a a a a a  a a ^ e a e a a A  g a a a  a a a a a  g ap  aagkgaagM hgg ffabAflABDpwps.psn דעם אוגטער קדיגמ^ אײגענער אוגזער אין צױן די

אײגענער אתזער פון נעוואחןן אגגעשטעיט ױמען וואס

.\•{ ;’יז*5.י ./•:־:
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n ®מ u n m itD- טדײעל 
כאװעגונג ארבײטער

* . j
•I

ע; ע! אראר . שטפג ע אד ;  4« פ
*

״ ג«רינ«*י«ר אין דצעגד־ג  יצס נ
 חןנרי \vm פפפירא אהדן טון •*אצעפ

vc,ת* » אױוי אפט «*ו סוטט *־
— דאנח

 א אויף ואו חאט פרץי ראפ און
.״H11V11M ארנײטער דצר מיט ש־יגות

נא• ארנײטער אנמוייקאנצר דע* ני׳ט ())ץןןין^
*r‘ ײעס די ;פך איצט פפמען; 
e«r צ•1עדיכט*1 דער פון *רױס הומט 

 פדוחד ױנגצר א*דישצר דער װאו ב־י־ע,
r* האט r ג׳נחנכטיד סאחנט סאפ^רא 
» ביי ר״ט  דער פוז ספן רײכסטען ח

 גיליאנעד פ«רד,#זשר ה«רי — װעיט
 פטפהירט גאכטנטנר יאהר עט-ינע *««ט

 א*ן נעשעפטען אאג אטאשירט דען,,א
 פטטשירט ראלע, » שפירען א־דען װעינע

 *VI פון אינסטיטוצתס, vאידיש אי¥*י•'
dvovc-ooevc 1** ניז vB ^o^w n•דו 

n*p«3 vo*r« jib ,ivb״nvt אידי• ניז 
 רא־ די ?V'wao *טאקירט *וניפגס, ׳עע
 *!ריהוי־ D'MpnvoH איז א*י^ פי! יע

 ,tVT« iviii1 dvi ?v*׳V»o און טו*,
ט1 חאט ivs?vh ,■T'Iko אהין ל י ^ 

 טנדי־ אטעריסא׳ס א*ז v?ri vסטvיI די
i לטvפדc מילטור. v n סטפידא אהח 

 ט1היא .ivi*'?,3 ovi פו; ;ע־עכט־נשײט
 א*ן jvo י<װ*ט םאררוירדומ. שא־ איש

 פארכ^ד״מטטפ^אטי• די װענעז :עריכט
 אמאזיזירט. האט םאי*רא װערכע ויע;,
 אדװא־ די פון ivoiאר;ום¥ ד• א*ך ־ע־

 זייע״ נאר פטינ צדדים, י־ידע סיז האטען
 םיהל, ;עריכט־זאר, א*ן ;viiiivdk: יע
 ivo »*ז ;ער־כט־זאי םון ד־ו׳סען א•; אז

 שארא״נטערע־ ײעיט נאנצעד דע־ א-:ע־
ט  טvװ ■דאצעס םון ס־;י דעד װאס ט-

 צ*יט פון ד*ד שודט ם־א;ע א און - :״;
:או*,« ט”צ «•

 פאד־ ד• אז װייסען, מענ־צען וױם־ר
 שא פון «דינדעט1 דע־־ראאיע־אט־װען,

 IVJ"t ׳!,IK*•.־
ט/ אנ־ע־ כ ע- :
 באיוענוננ איב*יטע• אטעריקאנער י־

!ד־סקוטי־ט ז־י ־»'.׳
n א־דעע ל־ v ” f...
 ״אידיש־ דיי אוע• מערקװ־רדינ א־;

 דים־ איז זײ, א*ן דא א*ז ײאם ז״ט״,
בא• אדבייטער דעי !,א :עריא־ען ר־ט-ט

vii.;:•:
 1צ ;ענ־אכט vיאנB די לאט א־ד א

•IIHVIIH3 א־נ״טע־ דע־
 שוין א*ז ov נאכתן װענזעגס א־ר, א

 דער פראמס, א*ן tvi*iivi דע־טאנט
 אריינגד איז סאוירא ipsvh ײ־ד א'י,

 לאאועדאםי' דער אין ;ע־וא־ען צוינען
לונין. דייװיד — באװעמנ! וזעד

 1V3viiviv3^ זייז עררויבט מ־ד זאל
vrM• א מיינע vrv םון עראינ^וגנ 

!אספערס. לvטוvם סיט שטועםען
,ivsjn»rvi אינםימע םיל׳נ די איז

o כױט נץחאם האב א־ר װאס ri יינזשר! 
 םת םױזחגר *an לא» דורות םאד און
 לייבאד, אף םזחגריישאן אםעײסאן די

 תד• אפט לונין דײוױד jvo»i דע־ א*ז
ט נאספערט נעײסיען. מאנט  םיר םמז

 יאהרען פילע פילע, פאד אז אנוױיזען
םסט^ דע־ םיענט טי  טריינד vאידיש אינ
 פל^ט IV איז |.ילונ דײװיד ז״ן זײנעי
 זיך םיעזט חנר םײן — צױיינ^ נל״ר
;רייצען מ*ד םיט

ח iv יט1 ב*זט ״ i ^ ציג איד״ איינ
 צופלפטם• םיט tviiM טיד דv פיענט —

מט ivoyi dvovu. — ■נים א־ז ל״ט  ז
VD3»rvi w דער אין אדייז «evi«pv 

ם נטםען םײן ;אםעדיהא פין מ  אויך ז
 ivr'oyispy fie ve3*rvi דער אין ז״ן

n 1א' פ־אנ־עם  ; npnvow — אין 
שיכ^, רvלvדזםטריIא' דזס־ איך אזן גע
“אגדישויםורעל^ דvד א־ו —

פראנציםהערי םאן ט מבין, דייזזיד
 Djn פון נרינזשר דער iviivi א*ז א*י<

 טנדיקולטור־אינסטי־ אעטעדנאציאגאל^
 יאי־ רוים, אין ייד orcvi זזעלכעד טוט,

אויפ• ותדם איגסםיםוט דער טא־ז־ען.

 אא•׳ (או
דעא־איא.

1 iyyv'1 »JH אין 
iy r« « i ;•« « א ;» .1נז ( י ז י

לאנג. ח. פון

vl̂פיטvן ivf v?’B tiB iv;:r*Jvi jib״ 
Vi T: א*ז cv !Vii יע*> ‘v״ ivemv 

 אינ־ י¥ש קא::׳־עס א׳נטע״גאצ׳אגאיע־
 לונין דיױױד א*ז ,1¥ג**גי ‘צ סטיטוט

viivi* 'דע־ע:אט ~1י E;• ״לא,1אטי VI* 
i.,ר«י אדע־־יא־-ע־ לע־ i'B שישט i r 
 ivi jib צ״ט *vר א*ן !Vi'Vi א*ז דאס

דאט עי ;vn מיװ^ט׳אדט״נ״שט־אצ־ע.
ositvi !יזד ז״נע א־6 -א׳ניאס•*•;;׳■ 

א;לי• א־נטע־נאציאנא*^ אז *א'
 ■לא־ נ־׳ ״I ;עז*נט ל*א*:סט*טוט,’?ולט

״ יא;ל, א*: *viv» כ*;ע;טע  לעל נ
 ,־V א*י ילאג־, £*' םי״•;*. נע•>ע:טל81‘

אד ז1נע:אנ:י כי שודס  »י און י1־ס'י1י1צו;
 ר״דאל•; אןי עאן“לע*י1י8 אםע־ישא: דע־
״ צו איז  :yivii ;עקלרעז אייד mv א*ז ז

PאאיVי,־אטv;v'» V1* אטעלי• די £אל
:זפא. ®א־סעל לא:ע־
 פאר א מ"ע^6או* א*ר ײעי יא

 או־טאניא־ ;אסיע־ש׳עס •;e נלעט־או
*ע.6־א1

ש ע־ סו א בא־ זיר אבעז• ז*י»יי;
- inw* קעגט r r  v; בוןקענט ?יד Hpn 
 גע- ד*ן חאע ױבין ;*ט־אילען. א דולד
 אין סטאד לעיאלטםענט ג״ו״סע # האט

 דא־טען אדן קאי״יגואיגיע, סאק-אטענטא,
 דעם סיט נאס־ײנדעט ;עװאי־ען על איז

 םיהרעד אידעאי״סטישען אײ;ע:א־טי;ען
 מאטל#זעד*ו;יאז, אטע־יקאנע־ דע• פי;

 אנדדעי אינטע־ני״שאנאי*), (סי־טעג׳ס
 לע־ לאט ־יסעטל6פ און — סא־יסעטל

גאםיערס׳ן. צו דידױד,רובין קאמענדירט
— מעניע״ מעײןלױדדיגע־ א איז ע•״
vvrrv םאריסעטה האט i\ גאמ״ צו 

 ״עד — ױבין. דײוױד וחנ;עז יע-ס׳ן
!עיטענער א mvz* 9 *ױד

 םיט אלום דך טלא;ט עײ אידעאריסט.
 באקאגט װעי אידעען. אינטערעסאנטע

איהם׳/ מיט
 נױ הײן געקוכיעז איז ױב*ן דייװיד

בע;ע;ע:ט. ;אט«עי־ס׳ן כײט זיך און יאדק
 זסײשםע די טון געװעז איז פאדיסעטה

 ••לענעד מבילס דײװיד פון אגהאגגעי
 אז און פאדסעד״קאאיעדאטױחנך פאר

 אינסטי• אכײהויםוד איגםעינאציאנאלען
ד איז םאליסעסח טוט.  קײץ ;זנקוטען *י

 לוביג׳ען פיט צוואמעז און יאדק, נױ
 גאכד אדײנצוציחען נעזובמ עד האט

דעם. פאר באורעכוגכ א אץ ■עדס׳ען
 ױבידפיענער און לוביראידעעז די
 בײ געװא-יעז דיססוטירט זאנאד ז״נען

 ארבײטער פון יןאנפעדענץ אפיציערען 1א
 חןד פיז קאנוועגעאן א כײ און פיהדעד

 איז י^באד. אןי ®מדעריישאז אםעי^אן
 האט ׳,״אידישק״יט וױ אינםעדעסאנם

 דיזער אדום ראיע א געעפירט דאן אױך ־
פדאגע.

 אױטא־ זײן איז שיײבט -;אמפעײס
:לוביג׳עז װאנען ב*א;ראפיע

 סעדסוױרדיגעז א םים םלעגט עד״
 ■יאםםארמעס איע פון דײדען שטאלץ

 איד. א איז ער װאס פאסט דעם םון
 אפט רוםם דאס אז באסערחם, האב איך

 איך אדזם. צו נעגמן־תפיהי א אדױס
 נעישדיבען אמאל חנם װעגען איהם האב
 טךפדיבעז, איהם האב איך בריף. א אין
 האב איך *אס שטארץ, םײן איז עס אז
 געװיסען; א ארן סאו א און חאדץ א
 צו אומעםום נױםיג דאס איז װאס צו

 דאחי םזןז צי דאדוי, םען צי דײחןן,
 ? איד״ א אי• א איך, א בין א*ר״—ניט

 געקענט. ניט א:דע,^ש אבער האט מביז
נעװעז״. עד איז אזױ

 אײ״ זיין אין או וױיזט גאמפערס און
 לױ אין עטריך דיזע- אז טאביאגראפיע,

 גמ־ סך א לובילעז איהם האם בילען
 זײנע םאד אנהעגנעױ סיינעז צו עטעדט

אגדיקולסצר״פיענעד.
פיא־ סך א םו; דעדצעזזיט גאספעדם ׳

 פיר־אץ-ןװדאגציג צו תם איץ אץ דעננדסמען «דױי סיס םשערס •אר א פץ
 װאס עקםפערטען, *עקס-רײ״ אץ חןננױסםעז ארםײ ג«נ«ער 9 םימ םשערס

y גרױסען א פארנעםם f i t אין in וױכ־ די פץ אתע אױף ביידמג, אממן 
 קלעי? דענםאל ארבײםער איעוױנער דער איז קליניס דמער עדועױוס. םיגסםע

לא־ גו־עסערע די ®ון אייגענמום .......

 ®ון קליױקס אנדערע אלע אץ קליױק,
 *9B9M נימ געוואקסען, אױגאױפחעריד אא סעגמער,’ חעימח ױניאן דער
דורכגעםאכם חאס יתיאן וודנזער װ»ס איע n אויף דינ
m לעצמע.יו$חרען# די אין j m i נדמגײדער סאסעז ארנוערע im 

ױון״יחספיפוניע דיגפסץן די שעצעץ ן יי  די״ לײסםעמ וואס.
 וױ וױים אזױ קליגיקס דיזע שפױצען *ו נארײט ױינעז םעםכערס אונזערע אז

זײקענען.

■ יי י • זי ^יי •יי
 אנעדקענען ר

נוווױתמ, ץס

מ) כדד עןז מס  װ
יתיסן יון טינקיי״מ

 spurn גרעכטען
פרימרעספוז דעד

•#m ■S■ M M i l l  a a | ן mm , , — , a  m  סיטגײדער אמזעדע
דיזע כאחימדעיגו־ץץ

»מגעימײ w s  n
_ מ י ד י ו י א

•ין סיסגלידץר די

m«ז

אין י*ל*:׳ען,  און איחם צוױמען מעגטען
 *א;<־א2או*טא זײן איז מטעיען פא:כע

 שטריך רונין׳ס אפיילו עי ריהסט פיע
 אידיע• זײז װע;עז אומעטוס דײדען פון

 אד;א;יזידען צו ארב״ט לזנילס ק״ט.
 אגרײןזרטולל איגטעדנאציאגאיען דעש

 ײידאידעא• 6 *״עיוען א״נפטיטוט
ז וױיזט ייסט״׳עע,  מבין גאטפעיס. י

 ;עקלאנען חאט -y :יז ;עדוחט :•ס ד,אט
 ;אנצעד א פיז דעם פא• צײצטימיגנעז

j אי־בײט זיין אין יעגלעי*. ד״ע ;y x’ 
— זאצעז א£ט ע•

איז, באלוייזען וײל איך װאס ״איץ
 װאס ^ײנציגע די זײנעז;יט קריסטעז אז

 געזעמגאפנד- ט*ט אפכעבען זיר העגען
 םאך גוצען ■עלזעגייכע א־לז ע:*:ים כע

 רי ע־^-ט אז באוױיזען, וויל איך ז*ר;
 :עזער״ אץ אידעאליסטעז זײנען אידען

עגינים׳׳. ?נאפט״יכע
רו־ דײוױד באיעטאגען איז װאש א״ז

פארמער־קאאיע־אטי״ פדן אידעע בין׳ס
i עז•-

סאר־ אז כעלוען, דאס איז קירצען »•«
 זאכען יאמי- ןדאדוקט, אײן פון פע־

 אדעד טאכאל,. אדער קאטען, אדעי װ״ץ,
 :עמײניעאפטרי־ א האבעז זאלעז פדוכט״

 וועדען ■לאדױןטמז די װמ? ;עײעד כען
 אדער םעידער, די כון .א-אג:ע;ומעז

 די• א*ז כיעמעז די מעז זאי נעיי־טנעל,
 אי־ע איז ישײעד; ;עםײנמאפטליכעז זעז

 זא־ פדאלוהט. דעם קויפען וױיען זועלכע
 דעם א-ן קויפעז קומעז כיוזעז זײ יעז

 פאימע- די שײעד. ;עטײנ׳טאפטייכען
 קאנק-עגץ, 1ק*י האבעז גיט אלזא װעיעז

 װעט פדאדוקט זײער פוז א»זאץ דעד איז
 דודך זײ װעילעז בילינער, האסטען זײ

 מ*ט ײאפיט. גדעסערען א האבעז דעם
 אױסנעםי־ װעיען עס װאס וױדער, דעס,
 ספעקױ םיטעי־יײט, סך א װערעז יעז

 בי־ אנקוםעז ידאדוקט דעד װעט יאגטעז,
פאלק. צ*ט ריצעד

 האבען װאס ענדעדוכגען, מאנכע מיט
 אויס־ דעם ױיט װעדען נעםאכט נעמוזט
 איז יאגד, א אלס אמעריסע פון עפדײם

 קאאפעראטי- די פון אידעע די אויך דאס
y■ װע ; rװעיכעד סאפידא, אהדן פון .־ 
 נעװען צײט יאהר צעהן יעצםע די איז
 אכע־ די צוױיפעז שטורענדפוידד א װי

פאדמער. ר*?א:ע.•
 דײדױד מיט פארבינדוגנען סאפירא׳ס

 דער־ דורך געקוםען נאר ניט זײנעז לובין
 דעמ״ םון איז סאפירא אידעע. זעיבער
 םון אידעז, קאיויפאדגיער קדײז זעיבען

 דײ״ געװען. איז לױבין דײװיד װעלכער
 דער שטיױ־ברודעד, זיין און מביז זױד

 סא־ געקענט האבען וױינמטאק, באנקיר
 געװען נאו איז םאפירא עד, װען פירא׳ז,

 געהאדעװעט זיד אוז יתום אדעםער אז
 װעיל־ בית״יתוםים, סאךםראנציסקער »יז
 װײגמםאס אוז 1<ובי םאמייציע די כען

 האט סאיירא װען געשטיצט. האבעז
 נאכ״ האט און ראבינער, אלס שטודיױט

 האבען ילאיעד, אים אױסטטודירט דעם
 מענש, םעהיגען א אי איהם אין נעזעהן זיי
 זײ אידעע. א צו אינ^נעבענעם אן אי

 מיט פאראינטערעסירט איוזם האבען
 אינטע־ פאדמער און פראנעז םאדמע־י

רעםעז.
 טעטיג געװארען איז סאפירא וועז

 אד״ די פארמער״סאאפעראםיװעז, אדום
אד- זײעד נעװען נאכדעם און ;אגיזירט

די אין עװען• •#e«ee•א*ז װאקאט,
 טע-קי איז עס איז ;יא־־ע; איטע צאי

 צו ;עבלאכט לאט ציפאי* דע•ייױ וױדד•;
 דיױױד פון ת״פיל דע־י סאפידא, אז דעם,

 פדאצעס, א אין זײז דא*פען זא^ רובין,
 ׳טטאלץ אזוי פ*א;ע'/ ״אידי״שע די װאו

 יױביז דײװיד דבי׳ז, זײן םון געטרא;ען
צענטעד. ;,א ײע״ען געיעטעי״ט 4סוזע זאר

סאפידאץ, פון ;עייכט אין מען רעדט
 יזען אומרוה, זײן םון ט^טיצק״ט, ז״ן פון

 טראכטען כרוז און הערפזנן ניט זיך איך
 אי• אטערימאנער דור פריהערי;ען א םון

 פון — אמעריקאגעד אידישע אדער דען,
 און ;אמפערס; און רוב״ז אידען די

 די ־״■ בילד א זיך וױהעיט םאד׳ז
 ; אמערײןא אין אידען *פיז דאיע גיױסע

 אמעריקאגעד דעד פון פיליע־ א איד, א
 םון םיהרעד א א*ד, א איז אינדוסטר*,

 ביידע און ׳לטודיא;י־יק. אמעריקאנע־־ דעד
חנדים.... זײגעז

רי;:״ ״אידיישער דעי דאט ז א אפיטי
 הא־ אגטיסעםיטען פא־־ד׳ס ײעיכען פון
;עפראפעי־ט׳... בעז

 פיז קױטו־־נעיטיכטע די ;עוױט װעט
 אנטיסעכיי־ פאיל׳ס םא־יאנעז אטערילא

 דעפ מעהניזײט כייט פאדװעבעז אזן טיזם
רינד.... ״אידײטעז

 געקױ שױן ״חכח״־ש«'לער די
 ערשטע — יארק נױ אין מען

מאי וטען דעם גײם,
װיע״ דער איז וואך דיזע אגפאג;

 אײיאפא פון אנגעקומעץ ״וזיח״ נע־
 אי־ בלייבען װעט עד װאו אײעדיקע קײן
 יעדער אין *טפיהענדינ חדיטים צװײ בער

 צוױשען יפטאדט. נרױסער אידישער
 יעפי־ ײעט ״הנח״ דער װאס *טטעדט די

 אױך יארל r: אױסעד זיך ;עפינט יען
דע־ קאיװאאנד, פ^אדעיפיע, קא;א.

א;״ און באיטיטאר
אידייטע־• ;־־ױסד א

 טאי־אגטא, טראיט,
 מיט עטעדט דערע

באפעי׳לערוגנ.
ײא״ נייט אהער קוטט ה:ח"״ דעד

 זײנעז 15 װעאכע םון .עפיאע*,20 סעיע
 איבע־ די און ^•פייער ״הכח״ שטענדינע

י סאיןעי א*ד*שע זימען ־רימ מ י » 
 אין געשפילט איצט ביז האבעז װאס

 זיף און טיעכיס אידישע ניט םאר^ידענע
נעטעץ. נרױסע עדװארבען

 ערשטע ״הנח״ דעם פאר טילעטס
 די ױניאנס. עאידישע אר אין ;עים מאי

 פאראינטע־ זעהר זײנעז ױגיאנס אידישע
 װאס געים, עד״טטער דעי איץ רעסירט

 יאדק. נױ א*ז שפייעז װעט ״הבח״ דער
 דעם כײסא;, זונטא; פאר הומט געים די

כיאי. ערשטעז
 זיד װעלען אטיעטען אידישע די

 ניױ בארימטעז דעם מיט םאדמעסטעז
 אץ /‘%זשײענטס טיעם םאסער יאדסער
 םאײ די פון םינוי <*פייעז עם װעאכע

סטארס. ^הכח״ א־יאהריגע
 צײטונגען, אידישע אלע אין אױסעד

 אםיש אין באקימעז צו טײןעםס זײנען
 אין און םקװער, ױניאן 13 ״ארט״״ פון
ױניאס: םאאגענדע די םון אפיסעס די

ײנ״אז, קאםעדס קלאודינכ יאוײן נײ
 טשילד־ און מיסעס ;סט טע12 איסט 44

 ׳ססול רענד ױגיאן, דרעסםײסע^עם רענם
 ,10 לאתאל קאטעיס א״נטערנעשאנאל

 םײסערס שױרט סט; טע14 איסט 231
 באאדד דזשאינט בראדוױי; 621 ױניאן

 באגאז ;בראדוױי 621 אמאלגאםײטעד,
 נעהװעיד ױנײטעד ײניאז, עםבראידערי

 דזשו־ אינטערנעשאנאל ױגיאן, יןאטערם
 װאטעד־ סהול. רענד װאירקערס אערי

 איסט 130 װארלןערס, נארמענטס *רואװ
״ םטריט. טע25

r װען אוהדאינישע םןםי
אקערםאן. העניך פו;

n צו (געװידטעש ra אשאדקמאן.

 דארםען עס פליםט ייכעל%ט קײן דט
 ;פולעךקארן צוױשען

 טײדעי שעהן א דארם באוױינט דאס
M•יאהז דגגע איהרע

 בלוסעז בליהען דען קענען צי
 קאלםען? « חערבסט, s אין
 םײדעל ױננע די פאר׳קגס׳ט #״,

אלטען... «ן פאר םען האט
 כגזארעם, די צד םיידעל די רעדם
esn יאגען היםעל אין: 

 כםארעס, שװארצע כםצרעם, איהר אי,
קלאנען... װיינען. םיר העלפם

כםאדעש די םים נױידעל די װײנס
no* ױגגע די nnnr :

םרערען דארםעז סײנעל s פליסט
sumg a a i i mקארן... ®ולען צוױאהןן
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 צװײ־ זײגע און בױם ריזיגער דער—ארנאניזאציע. פריױױייגע א איז ײניאן »
ען.-  חשאינט און עקזעקוטױו אן סון ארבײט די באשםעהט עם ״אם א־ן נ

 אר־ דער טון צװײגען בײדע די צרוישען אוגטערשיד דער באארד.
 זײערע — קאםיטעם. פארשידענע די פון פונקציעס די - גאניזאציע.

 עקזעקוטיװ גענעראל א פון ארכײט די — זאבען. ױניאן אױ,ה בליקען
סעקרעטאר. דזשענעראל און פרעזידענט פונ׳ם אױפגאבען די • בארד.

קורינםקי. פיליפ פץ
*יםיקעי)< - י״ײי■ י (*' ו

 מיר זײ:ען ארטײןיצען לעצטע די אין
 ארבײם רוטינע רי כײט געװארען פאלטיג

 איה־ כײט איז ב$ארד עקזעקוטױו אן פון
 קוסען איצט קאמיטעס. בא״צטע:ד»גע רע

 וואס דעלענאציעם פארשײדענע די צו כייל
 די צו שיקט עקזעקוטױוע ױגי$ן לאקאל א

ױגיאךקעלפערשאפטעז. פארביגדעטע
הע־ םאג צוי היינט זאל ױניאן א כדי

 צו אינסטרומענט ניצליכער א זײן נען
 צו װאױלזײז, ארבײטער׳ס דעם באשיצען
 צו לעבעז, עקאנאכיייטען זײז באשיצען
 ספעצײ איהל םונקציעס, איהרע דערכ!יילען

 ױנ־ געזערשאפטליכעל פון סםערע פישע
 טאפען^אין ניט טאר״זי יאךטעטיױןײט,

 װאוהין װיפען דארף נאר פינסטער, רער
 טעטיג־ עקאנאפױשער איהי אין געהט זי

 װאס וױסען אויך פוז און דארף און קײט,
 םעיד פאריטייצען דעש אויף זיך טוט עס
אקטױױטעט. פין

 ױגיאך דעי םון אנטװיקלונג דער אין
 25 יעצטע די זײט באװעגוננ, ארבײטער

 באדײטונגסםולע פארנעקומען זײגען ׳יאר
 צוזא־ םון ריכטונג דער אין ערשיינונגעז
 צו ױניאן־כחות אלע םון מעגארבײט

 אסציע. געמײנשאפטליכער שותפות׳דיגער
 ס׳איז אז זאגען, צו גיט דא םײנען כױר
 צורי־ שרעקאיכע די םארשװאונדען שױן

 אר־ ױניאז, און ױניאז צװישען סענקײט
 נאך איז איידער ארבײטער. און בײטער

 מאם־ גרויסען א אזי^ פאראן איבעל ד*ר
 ניט דעם צויליב טאר מען אבער שטאב,

 דעם צוגעבעז ס׳מוז און ענג־קעפינ זײן
 ארבײ־ םון באװאוםטזײן דער אז םאקט,

 געװאק־ איז צילען און טער־שטרעבונגעז
 פארטשריט. געוױסען א געפאכט און םען
 פאר־ םריוזער, װי םעהר םאדט, זײנען עס

 די געװארען צוזאםענגעבוגדעז און הניםט
 אלבייטער׳ס דעם שפיגען װאס פעדים

אײניגסײט.
 דן דעם אין האט טרײד־ױגיאן די

 א בלויז פראגרעס. יטריט א נעמאבט
 טרײד די פראגרעס. םארט אבער שריס,
 אין אנגעהוי^גן האט באװעגונג ױניאן
 אײניג־ מע^ר פאדעחןן צו רײהען איהרע

גענענזײטיגע פון ערהאיטו:: און קײט
איגטערעסען.

 יצױט געבויט דא זײגען ױניאנס די
 אינטערעסען די זיינען דאך פאכען, זײערע

 םון זיג דער דיזעילבע. כמעט v*ל בײ
 צװיײ א אױוי אפ זיך רוםט ױניאז אייז

זעילבע. דאס גידעריצאגע א טער.
 זײנען הײנט־צױטאג אינטערעסעז די

 װי־ צו זױכטיג איז עס אז געבונדען, אזוי
 און ילעבם עס װי ױניאן אײז םאר סען

 און אײז םיז ױניאז צװײםע א קעמםט
 חײנט זײנעז דארום געגענט. זע^בען דעם

 טרײד• אמעריחאנער דער אין דא טאנ צו
 תער״ צענטראאע װיכטיגע באװענונג ױגיאז

 ױנ־ לײבאר סענטראי די װי פעחצזאםםעז,
 לײ- אװ םעדערײיטאנס םטײט די יאנס,
װ. א. און באר

 זײגען ױגיאנס לײבאר סענטראיל די
 . דארף און צוזאמען, האאם װאס קראםט, א

 ברי־ און גאנצ^ײם די צו<אמענהא<טען,
 ױנ־ איגטעתעמאנא^ די םון דעריליכקײט

 פון באװעגונג יוגיאן טרײד דער אין יאנס
 מיר װי אדבײטער, די י׳עטאדט. זײער

 קוכיען סוזעי באמע^קט, פריהער האבעז
 צוױיטען. מיט׳ז אײנער באריהרונג אץ
 אינדוסטריע דער פון אנטוױק^ונג די

 ; די םון ארגאנידרונ; די דערצו. ברעננט
 דער דאס דערצו, יטטױסט בארעבאסים

 האבען קענען פאר פייע זאר ארבײטער
 פיז םײער־םורם, דעם אויגען זײ:ע פאי

 גע־ זאי געםאהר םון סיגנא̂י דער װאנען
 ״שןעאער רעטו;; די און װעיען געבען
קוטען.

 אײגדיכטיננ די איז זץ*, םאר״צמעהט
 אײנגעםירט פײער־טורם דאזיגעז דעט םיז

 מיט אז אזוי מאדערז, גרויס־״פטעדטיש,
 זא־ םײער־א^ארם־םטיײטאן איז רווי אײן
 צו אזוי װי װיסען פײערלײט איע יעז

 געבײ־ די כדי אילאץ, ריכטיגען צום הומעז
 אײדער ווערעז געראטעװעט קענעז זאיל דע

 אבער איז זיך. םאױעפדײט פײער דאס
 כצ£עטיאײנגער פײער־דעפארטמענט דער
 קומט יאז ^טעדטעל, קילײן א אין װי

 פ.*:׳ם און עפעט צו הי<ח די מאי פיי
 ?וגיט ה־ילף די אײדער חורבן א װערט בנין
 גרויס נאר איז ?זטאדט די אויב אבער אז.

 א םון סימן » כאכדש האט זי אז נענוג,
 די םאראן שוין איז םײער־דעפארממענט, >

אנטוױקלונג. װײטערדיגער םאר האםגונג
 ארבײטער־ די איז באדויערעז צום

 א וױ אילץ נאך אטעריסע אין באװעגוננ
 םײער־דעפארטסענט. לילײז־שטעטעילדיגער

 דער םאראן איז עס װי לאנג אזוי אבער
 אנפאנג, דער םאראן איז עס און װילעז

 װײ־ אויף האםנונג א דא אויך ״פויז איז
__ אנטוױקאונג. מערדיגער

 קאונםיל ױניאז לײבאר סענטראל דער
 פאל אין םײער״אלארם־טורם דער איז
זי איז ױגיאז א ׳מיט עפעס פאסירט עס

הילף. אין זיך נױםיגט
 •ציחען ױניאנס עקזעסוטױו לאקאל אלע

 באריכטעז דורך אוז פארטרעטער אהין
 אין זיך טוט עס װאס וױםען צו זײ גיבען

 אױף נעמען און ארגאגיזאציעס זײערע
הי?ף. געגענזײטיגער פון םראנעז

 <םינטינ אינטערגעשאנאל די אז ילמשיל,
 צ-יט די רײף איז עס װעז נויטיג פאר

 צען אז אניטאציע ׳טטארלע א אנצוהויבעז
 סעניטערי מיט׳ן מלבושים נאר הויםען זאל

 די דאס אינםארםירען דאז ױגיאךלײבעל,
 דער אוז דעלעגאטעז עקזעסוטיװ לאקאל

 זיך װארםט קאונסיל לײבאר סענטראל
 דאס באשליסט און סאפיף אין ארײז דאן
 די אין •אגימירען זאלעז דעאעגאטען אלע

 םון ארבײטער די דאס ;ױניאגס
 קויםען ניט זאלען ױניאנס אנדערע די

 ױניאז־ דעם אהן םילבו^ים מײנע
 די דאס אינפארםירעז דאן לײבעל.

 דער און דעלענאטען עקזעסוטױו לאלא̂י
 זיך װארםט קאונםיל לײבאר סענטראל

דאס באשליסט, און האםןי אין ארײן דאן

י ו ד פ

װחילער ז. פיז
—fe—■ ta a a

 מיר חנרצעה^עז יאהר־אוים יאהר־אײן,
 צלטערען אונזערע װי גע^יכסע די איבער
 מצרים, אין קנעכט געװעז אםאל זײנען

 אויס־ זײנען ױי װאס זיר םרעהען םיר און
 און מקלאמערײ דער םון נעװארען געלײזם

 מרײע דערפאר זײנען *ס, חײםס מיר,
 יאהר־ םײערט םעז װי ■ונהט מענמען.

 עקלא• פון אי^אםונכ די יאחר־אױס ״אײן
אםעוײקע. איז פערײ

 ניטא און — אןגעשאםט אױסגעלײזט,
וועלט. דער איז מקלאםערײ קײן מעחר

 געדארפט זיך, דאכט עם, װאלט אזױ
 נראומנז דאס צו^וואס גינג אױב זײן.

 * םײעריגמןןו די און טונים ױם די
 איײ אי? וואס אנער, דך נדר מדעגען

 V אםאי מסלאמרײ די נעווצז געגסליך
 פארצױ זיך w איז עס כ^עבעז, אח,

 אנחנח®, זײן וואם בילד א מםעלזנן
איצם♦ װי מתער, אחני

 ׳גע• ?נגי וואפ גװאלה אײנציגער דער
 מקאא• דער ותנען סאנס עינסזדמרײבער

 םים חאם םען אז ,vא •םאצ, טון ®עיײ
n 4 אדנר ®^נטאריעד, אסא^ניjajr:p 

 גצביד 1?3חא זײ •mnw ן*וווזגיי«
חארעיאמנ^נס. די מניראמוחנם, ־

ר־in *ו אמר מ דיי א
elfi

 גערופען עס ײאלט געשיכטע דער םון
 די װי זעהן זאיל ער ווען ארבײם שווערע

 װען ארבײטען. ®ראלעטאריער הײנטיגע
 פאב״ הײנםינער א אין ארײנקוסעז זאל עד

 זיך םון יאנען ארבײטער וױ זעהן און ריק
 ״סטאג״ דעם נאכצוסוםען ארויס נשםה די

 ארײנכא• אדער טראדאקמאז״ אװ דארד
מז ״באנדעל״ א גאד •ען  ארבײטענדינ ו

 היסטא״ דער ער, װאלט — שםײדאדבײט
 אין שקאאפעז די אז געזאגט, זיכער ריקער,
 אין געבאדעז גאר זיך האבעז מצרים

װאוילטאג.
 דערצעהלט, נעשיכטע די װי לויט

 ®דאלזנטאריעד די ®ת ®תיעז די ®אעגען
 די אױף עסען נמננמר ױיערע בחננגען
 די געארבײט. חאבען זײ װאו דזשאבס

 און מוםעךאױסגעפוצטע פלעגען םרױען
ט פדם־טראגזנז פיזננען ה זיר םי א עי  שוינ

 די אז ®ײמן װאס ״װחיסא״, קײן.
ײס  *אין אריכער, אװיז איו ״לאננמ״״צ

ױמט דארםמן, ט אויס, ו  פאד מוחנן• גי
v'*  y ן חאט מארםאן מז « מ א י ד ט 1ױ  ני

 אסאא חאס ®ארםיז א m געח•©. םורא
מן געװאגס ױ ח ט ױ  «ן אױןי חאנמ די י

 1ײז« סיטמ יאר « m עי איו ארגײמה
#prmw pi א nwwmrn סיט

 אין א^יטירען זאלען דעאענאטעז איע
 אר־ די דאם ױגיאגס באטרעםענדע זײערע

קאײדער קייגע קױפען ניט זאלען בײטער
לײבעי. דאזיגען דעם אהן

 א ס׳איז אז זאגען לאמיר אדער
 אנדערע די פון הילף מ׳ראחי און סטרײק

 לײבאר־ םענטראל דעי איז דאן ױגיאגס.
נאך ווערט עס װאו צענטער, דער קאונסיל

אפעאירט. הילף דער
אויס אפט זעהר הומט .p ל. ס. דעם

 געזעצען געװיסע אויןי אוע *ז װארםאן צו
 ס*ז ער ;פאסט שטאדט־רעגירונג א װאס

 געזעצען, געװיסע אויף אויג אן האבעז
 י ארבײטעה די םאר שעדליד זײנען װאס

 אײנ־ אויסצונוצען זוכט ק. ל. ס. דער און
 ױניאךמיט־ די םון װאוט דעם דורך פיוס

 די םון שטארקײט דער דורך איז גלידער
 אנ־ איר אין זײנען װעיכע ארגאניזאציעס

 די באײנסאוסען צו זי זובט געשלאסען
 אז רעגירונגס־לײט, די ״טטאדט־טאבער,

 װע־ נעפאסט ניט זאיעז געזעצעז אזעיבע ־
 זײנעז געזעצען אזעיכע אויב און רען,

 אמ־ אדער אפנעשאפט זײ זאילען פאראן,
װערען. פאריײכטערט װײנינסטענס
 אינ־ דעלעגאטען די װערען דעטאילט
 זײערע צוױ׳שען אגיטירעז צו סטראקטעט
 אדער בריװ ״שיקען זארעז זײ פיטגאידער,
 ערװעהל־ דיסטריקט זײערע צו פעטיציעס

 פרא־ און אסעכיבלי״לײט און ?אננרעס־ טע
 שעדליכע יע:ע אדעד די געגען טעסטירעז

ארבײטער־געזעצעז. .
איצ־ דעם אוגטעד זיך, םארשטעהט

 םונ׳ם קאנטראל םאליטישען םואען טיגען
 אויס זיך יאזט שטאאט, סאפיטאליסטישען

 םראטעסטען און םעטיציעס אילע די םון
 פרו־ פרובירען אבער ;במדבר קורא קול א

געאעגענהײטען. אלע בײ עם פען בירט
 נעפט קאונסיל לײבאר סעגטראל •דער

 גאר א םון םראגעז םילע אויף אויך
 םון כאראקטער א פון כאראסטער, ברײטען

װעלט״אגשויאונג. גאנצער א
*1^19 r, -,סעגטראל די י^וט' לססל 

 אננע־ יארק נט איז ױניאן םעדערײםעד
 אויפנע־ האט װאס רעזאלוציע, א נומען

 פאראײניג־ די םון קאנגרעס דעם פאחגרט
 צו שטעילונג א נעמעז צו שטאאטען טע

 די אפצושאפען און ילאגע רוסישער דער
 םאװעטען־רעפובליק דער געגען בלאחאדע

 םרץ צוריקרופוננ די םארלאנגעז אויך און
 האבען װאם סא^דאטען אפעריקאנער אלע
 הא־ זײ רוסלאנד. אין געםונען דאן זיך
 די געגען שטארק גאנץ פראטעסטירט בען

 פארבונ־ זײן צו םון רעגירונגס־מעטאדען
 קאנטר־רעװאלוציא־ גאנצער דער מיט דעז

קאילטשאה־באגדע. און דעניקיך נערער
דעילעגאט, דער אז נויטיג, איז דערפאר

 קערפער- אזא צו ערװעהאט װערט װאס
 *גשויאונג ברײטע א האבען זאל שאפט,

 הענען זיר זאי כאראקטער, האבען איז
 האבען און םאזיציע א אין םעםט האלטען

 פרא- די םון באגריף פאישטענדיגען *
 דע־ אזא לײזען. דארןי פעז װאס בלעםען
 ארבײטער־רעװאלױ האבעז דאדף לעגאט

 םארשטאנד, באװאוסטזײן, ציאנערען
נ^מה. און ברײטהערציגקײט

 טײג אזא םון דעלעגאטען די זײנען
 װעיעי זיה םארשטעהט דאז, געהנאטעז,
 פיר װי שטעלוגגען, אזעלכע אנגענומעז

משל. א םאר אויבען דא געבךאכט האבעז
 וױסען מיט אנגעגורט זײן מוז אױך

 אידי־ םאראײניגטע די צו דעלעגאציע די
געװערקשאפטען. שע

 נרי• איחחנ אין געװערקשאפטען די
 אױפ• גזגטאן סך א האט יאחרען חע;דע

 קויטו• יייז אינדוסטײעימן דעם ־צוחױבעז
 א־נײטער• אידישער דער פון מצב רעלען

 פאראײניגטע די םון געשיכטע ,די שאםס.
 שטארק״ דער איז געװערקשאםטען אידישע

 פארדינסטען איחרע דאס עדות, סטער
 ז״נען אובייטער״גאס אידישער דער אוץי
גרויס. זעחר

 אי״ די װען דעמאלט, געװען איז ,דאס
 ׳*.ואך געװען נאך זײגען ױניאגס דישע

 געדאיפט ױניאז א מ׳חאט אדער ׳קלײן און
 געװערקשאפ• די האט דאז — אױםבױען

 אדבײט. דער אט אין געחאלםען טען
 ױגיאנס אידישע די זײנען חײננדצױטאג

 דאך מעכטיג, און גרויס אויסגעװאפםען
 אגער• ברײט געװערקשאפטעז די װערען
 און געחילפם-ארגאגיזאציע א אלס קעגט

דאס. ױ איו זינען געװיםען א אין
 האט ^עלעגאציע איגטעליגענטע אן

 פאראײ־ די ?אגעדבײ צו װאם שטענדיג
 מיט און געווערקשאפטען אידיש^ ניגטע
טעטיג. זײן צו ײאס

ארגאגיזאציעס, באשטעגדיגע ניט די
 אונ־ םארשײדענע צו געשיקט װערען װאס

 ױגיאן איינענער דער םון טערנעמונגעז
 פארשײדענע םון אויך וױ פרעמדע, און

 זיײ ארבײטער־סערפערשאםטעז, אנדערע
 באדײטונגטםויע. און װיכטיגע אויך נעז

 פאי ערשטעד אן צו דעילעגאציע א לנישל,
 א םון דעיענאציע א אדער יזאנפערענץ,

װאנ־ און די.סאקא וױ דעםענס־קאפיטע
 און מוני־ געוועזעגע די אדער זעסײקײס, *

 8 םון ציע8דעלעג 8 אדער בילינג־קײם,
 ־8ארב'יטער״ארג פאאיטישאר 8 צו ױגיאן

 םאיקס#ר- איז דאס ׳װ. א. א. ניזאציע
 אנשוי־י ברײטע פיט םוי איז און בײט

םאריאגגען. פענשליכע און אונגעז
אינ״ רײכען דעם אט ארויס זשע נעפט

 אז ניט, םאינעסט איז ױניאז 8 פון לט8ה
 אר־ יאחאי״ער 8 סון בלויז רא רעדען פיר

 ציע8ניז8ארג ן8 םון גרויםקײט די בייט.
 צום מיר ?ופעז דאן דערנאך. ערשט קופט
 אי:־ 18 בלויז ניט איז ױניאז 8 ?8 שלוס,

 :רעסערס, עפעס נאר שורענס־איידזשענםי,
 ̂ * ב^ז.8ערה םעהר און העכערס
איז, ױגיאז 8 פון פענט8םונד דער

 טעריעלער8מ עקאנאמישער דער אפת,
 איהר ביצומ איז דאם אבער *איגטעדע^

 סמח ין8 ״אם מעז זאגט װי װײל גוף,
 זי האט גרו• איהר חוץ8 אבער חורה״ איז

נשפח.
 א צו װערען םארגליכען קען ױגיאן די

 אינטע״ און װיכטיגעז לעבעדיגען פעהיגען
 בא״ פעגש דעד אױב מצנשען. רעסאנטעז

 . פארסאגען ער פוז פעלות, לע8 די זיצט
 םאנ״ אזעיכע באשרײכען צו ;םאנטאדע
 • ױלױס װי אונטער־ים־מעשות טאסטישע

 באדארםט׳ ער האט געטאן עס האט װערן
 וױסעג־ דער װערן ױלױס זײן נאר ניט

 פאנ־ 8 באזיצען צו אױך נאר שאםטס־פאן
 פאופאגען פוז ױניאךפאן 8 — טאדע

פעלות. ביידע די אט
:זאך 8 גאך רגעסעז8פ ניט לאםיר

 הא־ מיר װאס אדבײטען לע8 די טוט װער
 ביז־איצ״ אונזערע אין אויסגערעכענט בען

 ײ8 פענישען׳ דאס טוען V ארטיקלעז טיגע
 םאר• שום אהן דאס טוען װעלכע בײטער
 זעהר 8 בלויז דערםאר קריגעז זײ ײנסט.

 באגאבט זײגען זײ עקספענס. קילײנעם
כלל, םאר׳ן ארבײטעז צו נאטור דער פון
כלל־פענשען. זײז צו

 און כלל־זאכען דיזע אין טוער דער
 דער מעהרסטען אם אי? ױניאךארבײט

 ער גיט אזעאכער ילס8 און ס־מענש)םאלי
 דעם באװעגוגג דער אין אויך ארײן

 ארביײ סונ׳ם נשפה די נשפה, פאלק׳ס
טער־פאלק.
)10 ז״■ אויןי (#לום .

הארעפאשני־ די זיך זײנעז אזוי און
 אויף װײבלאך זײערע םיט געזעסען העס
 זיך האבען םענער די לוםט. םרײער דער

 די און םאכלים, גוטע די מיט געהװיקט
 שפיגעלאך די געהאלטען האבעז םרויען

 געפוידערט ליפ^ן, די געםארבט זיך און
 אזױ ־־־ פאה׳לאך די געקרײזעלט ׳נעז די

 1האכ רענירונג די ביז ברײט, אזוי לאגג,
ו  חאבען פראילעטאריער די אז נעכאפט זי

 טאמער דערשראסען זיך און חיגדער צופיל
רעװאלוציע... א םאכען זײ װע?עז

 רא• אזא םארשטעלען זיד איהר קאגט
 הײנ״ די בײ *לאנטש׳׳״שטונדע םאנטישע

i וראלעטאריער טיגע
אײנרײחנז, אונז כמן וױל דאד און

 און שקלאםען די געװען ױיגען יענע אז
םרײע. די זײגעז עס, הײםם מיר,

 חארץ־ץועהטאג חנם ^ון זארג דער פון
שאב, א ווכען ארומגעחן פון  די און ת

שאב, דעם םארליחנן צו םורא  האבען ח
 געוואוםם. ניט קענםיג, שקלאפען, יענפ
 אלט1ו דערפח, װיםעז געוחנן זאאען זײ וחנן

פי ײ  געוחנז געוױס משיכםע־שרײבער ז
 ! פאר וואט ווארים דעם. וועגזנן חנחועחלט

 דזשאפ שטמנדיגער א חאט באדײטומ א
ט i םי rארבײט חנחנ «p ײד תל  םיט פוו

 איז סע? וואס דזשאב א צוכען אדוםנעחן
ד גיט מ 1 איחם םים ד

fin שקלא״ יענע נפלונגען עס »יז דאך
ח ארנ*גידחמ it גומ «זוי ע<פ  זײ י

אח טננפראל א pit אחיסרופען
אוטפןרדדיקפוי, זייאזן nt סאפדײען ויי

i ׳•iwHm

j • יי• *’ iU jjf'Ar14U■ '*׳
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 זיך וױיע• זי• און ארנאגיזירען ניט נ*ען
נאפרײען. ניט

 פרייער א איז dp װער וױיס, נעח הײנט
הנעכם. א איז dp npn און פמננש

pj wvvsm אוים׳ן נאר ניט אוז wi- 
 שסלאפעד«רשל?ט»רי?ר viv' זײיעז כים

 נאר םאכם, ארנאניזירט? נוט אזא געװען
 לאגר םון ipdp? ■אליטיש?ן dpi אין אויר

 חול?. גרויםע « נ?ש*ילם זיי האב?ן
 זעלנ?ר ר/ןר םון טאקע םיר װייםעז ד*ס

 IPiifn לאנד אנועו קיין אין נעשיכטע.
 ז*־ ■ראצ?טארי?ר tv ,onpnpa ניט מיר
 ארויסשטעצמ טוטינ און דרייםט אזוי ל?ן

 1#ה איו חנגימננ. דער *ו ם«וד?רונכען
 פון פארטחנםער די םןזרשםעלען ניט זיר
 לטנר אנדער ײמלמן םון טרבײטןר די

 זײפר «ז חמרשמר די צו רפמן ז*צ«
 ®אר?־ «ז» םיט און םוט טזט מיט צאנד
 טטרטרפ־ די נערעדט ח«גען צס װי רו»,
 און טצרים. םון שפלטםען די פון ט?ר
 שקאא־ *ים יפנע םיר באטראכםןן ד«ד
פריי?. טלם זיך און םען,

o• איז r תיטטט־ יעמ פון איינצ גיט 
«r װעלמ צולוח, דישע  dp צאננ שױן 
 ווצגיגססצן אם חנװידיײמל צו *ײם

u o בײט׳נז נעדארפט tpo יואצם n׳np .; 
ז  חא־ טססל — זאגצז גצדארטט ײסלט «
in יי oppym non ני־ םזרים אין 

מר שומי, •רנײם  םיט פאתלייר אין ס
 די, nrayn חיינם טון •רס<^טרי«ר די

 •ipnpwo iv *pt or• Dgnn ססיר.
m• זסמ» onm די •אר טיי געפטטט זיד 

שוחר תײגטיןן די סאר טײ טון *מילימ
n .ארנײסצר

m.*י ץf.
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w םון געזעץ, w  n  ! tr im 
m 1חאנמ בויחננע m* ורװאדותן 

-jfi יון באדימוגמו םעגשליכע
i י1אױ חאפגוגגמן לײגען הענט n 

o און וױהרונג n דיפ״ פון פארמשדיט
 p» װאס כאדינגונמן• לעכענס רע

v פון רמדלמיט m געװארען אכער v i 
W] 4 איע 'm vvv iדארטיגמ די ׳ n״

r » אר״נגענדאכט האט :ירוננ t t t i, 
 צױ איע בילױז גיט פארלײקמנם װעהכע

 נאר ,1913 פון הנטחות און זאגעגישען
 םארניכטמן צו איגגאנצעז אויר באלראהט

*״גע״ וײן אין םאיק א פון םרײהײט רי
^ אײגענעם דין אױף און יאנד נעם א  4כ

ײד די נארױבט געזע״ו גײע דאס  א
n פון נאםעיקערוגג געבוירענע r מעד 

n» אײגטײיצוגעסען ליכקײט  i n  P* 
 געכורט״ און חײסאט איהד םון :ירונכ
 אמיםטנצװאונגענע די דורך און לאנד,

i באדיגגוגגעה ארבײטס n n מ  די אפי
 אײנגעכױת- n פון עלעפענטען בעםטע

 םון שקיאפמן. אץ םארײאנדעלט גע
יײרע[ מײגסםען אס װעט געזעץ דיזען
חאנ• און אינדוסטריע פון םארבאנד דער
I* אפריקי, אין ארבײטער דעל t m  P 
^גע אמאנידדט זײגען עס עבו ײגנ  און א

תיכע ארבײטעד, םארביגע  דך האנמ| ו
 אנגמשיאסען ?וריק צײט קורצער א םיט

 איג• ױניאן טדײד אפסטערדאפער דעם אן
 געסט געזעץ נ״ע דאס טערנאציאגאל.

 די םון םיײהײט כאײעגונכס די אװעק
 עס ײאס דעימיט, ארב״טעײםיהךער

 םון םאהרען צו םאיבאטען זײ ווע־ט
 פען צװ״טער. א אין פלאוױנץ אײן

אפיילןאג^ דיזמ דאס פאדשסעזזץ, דאיױ
 א איז אמאנױאציע ױניאן טרײד שע

 םאד• אײנח״טס נאציאנאיע• :י־ױסעד
 אין םאכן איע אדום נעפט װעילנעי באנד,

אפדיקא״ זיד די םון נעביט :אנצען רעם
 געוױסען א אױך איז ױניאז שץ

 רארעױא, דד םון געביט דעם םיז טײל
 גיױזיראנד די און אםױיהא, פארטוגעזיש

 איהר געוזאפם דעײבער הא• זי שםעיען.
 איבער׳ן פאישפרײטען צו טעטיניוײט

קאנטינענט. אפי־יהאגישען נאנצען
רעגידונ: אםרײןאנישע זיד די װען

 סארוױרק״ באפת ■ראן דאז-געז דעם זאי
 פשוט׳ער א געהײסען עס װאיט ייכעז,

 אײגנע־ מאסעז ג־ויסע די צד פאדראט
ם וױיל בירנזני־, בױרעגע ^ א  .זי וױ נ

 בא־ נרעסטע איתי פא־דכערט זיך האט
ט װענוננס ה״ ״  רײכע די איבער נענעז פי
 זי באנוצט עגגלאנד, איז רענירוננ

 פרײ־ עיקעםפטע שװעד אזוי די איצט
 םאר• צו סעגשען מיטעל א אלס הײט

 וױינעס־ צום האבען װעלכע שקיאםען,
 םריײ דיןער אױוי רעכם זעלבע די טענש
רעגירונג. די וױ הײט

 ױגיאן 1טדיי אפסטערדאפער דער
i זיד האט אינטערגאציאנאל t o n n גע־ 

 ארע צו און רענירוננ דער צו װענדעט
 אױד און איגאניזאציעס, אײנפלוסרײכע

 i וױיסע די םון געײערקשאפטען די צו
 א טיט אפריקא, זיד אין ארבײטער
 שענדליכע די צוצולאזען ניט װארנוגנ,

 געגער, דארטינע םין״די שקלאפערײ
 און יאנד אינ׳ם געבױיען זײגען װעלכע
i בירגער״רעכט. םולע האבען םוזען n 

 אינטעד״ יוניאז טדײד אמסטערדאפעד
 װענ״ דאזיגער דער אין פאכס נאציאנאל

 באםעלקע״ וױיסע די אױםפעדקזאם רומ
ס אנטוױקלוננ, איהר דאס רוננ, ^ א ד  פ

 #ופהענגיג איז עקזיסטענץ פלידליכע און
 םיס צוזאמענלעבען פרידליכען דעם פד«

povp? דאם בירנעי. אייננעבױרענע ד
rsw רענירוננ אפריקטנישע זיד די םיז 

 ׳פאר־wn םארשארפען ברױז אבער קען
ש י נ מ  אײננענוירענע די צװיש?ז מי

י  פיהישז און באפמיק?רוננ ייײםע יי ״
 כיר• דארסינע די אז פאינען, איעלמ *י

י  ד?ד נדט ipnpft צו אגהוב?ן יימיעז ״
םזרח. פון ׳גפיאר

טער ײ ץ *ארמײען ארב א
 *אר־ דאושצן ,1928 מאי, חודש אין

ו זקיסצ י  געגעושל pomp די יאפאן י
o פת יסוד אױפ׳ז צלמשאנס n ־ מ ל  י

מ די ײאחל־רןכט. טיינעם *וי ד ד ױ  ו
ש פאליטישע ײיע e משצזמני a n e
י מ o י n מ י ש י ^ י י י =5^ י
או ?לאס ו צוסיייש אלז ג י י י מ • ס י י • 

 טוז טימצ ■ארםייעז. ארנײסצר שיחגנצ
forrX די איו •ארטייעז מ י n n pe 

 *יד dp ווצלמי צו •ארםײ, קראטישעי
 שררייסגסי צאוזל נרױסע א א*צט ימנךעז

 »0 ןאשצישיײ■ ייייגצזישצר י«׳ £יי_
ו נ  שטאל* לצצמי איתד ניד זינט י

ת  אויטגצבױס »♦« •אדטיי יי
in r w ײשידזד ױן חדיסימ די פיז■ 

מ אתאנימציצס ,!•ינײם׳ני ד י ח תי
מו די ־זדם ע סי w« ט w r« 1• ן

* 9Pin «ד»ד ד♦ m i « in* • iomp
11• w » r» « {nrי

w,\ ׳ורשימי י׳וי יייייי i w w 
m חס« ײצלמ i  i n  i n m n w v 

n n nומ׳ »ia/ 1 איוiiw ii , r w
*1• m m  i«  • i  iw n iw •  i n

n* ׳י«י •  m  y i r w f i  f*« m in i 
iirpiprn n• wn*f ׳•no jo rn n i 

 n* * מײסיצז iwum« איז ליינסמ
ip דגצן in» »rpn י»יצ,1קײ m  n 
rft א i w i ’n w ס ןו - ו

 די מן1?וטי1חנ«רע «ינצ1 /1«פי
ipiniw'ft י1 פון «w « rאױ ׳• 

diw, יס״1ח10 ימײ<1 איגײטצמ 1מי
 סיט — fvnpo •ישפ׳וסיסגערצ יייו

 «ן סײל ipoopu יעם ,non »ײו
iy i נױ קדיג, עדהרשרשן — ניייסן) 

 Wf* 1צ דענט אונזעל פאדזינערען »
 •־ױױיידרטע ,ד נעכען זיסטירען,)

י1 אליסססהראטען, די :סיאסען
 לאייטא־ יאנדיסלדס, ניייסקראטע!,

 ■סליטי• עטאנלירטן די ייין ליסטען,
w ',װ •איטײעןpרכp י1 יײנצן 

 קל** ■דױױליגיממ די נײ װערקצײג
tpo• י1 1פי װאלציע! די nwpon* 

i ײעלכע אונד»ט?נדען pלי«ירענר n 
 Uft’ip •סליט־שע די ייין איצט שען
 ■סליטישע עטאנרילטע די אין און

 גסד ivm איז ייד נעטינען ןp«אדטײ
אײגצי־ לער •לאפיטען. טאטעײעיע

 IPP םסלק דאס ײעיכעז אױױ ײענ״ נעו־
 צו• «דז אזא פו; זpרpװ טpטpרpג

 סון פאלטירונ; דער דודן איז ׳שטאנד,
 ילאלעטא־ םיו פאלטיי פאייט״שע־ א

 1 פארטדפטצן זאי װ?לנע ריער,,
 ארנייטעײ opt פון !Popרpoנ’א

, יולאס׳/
 דאזינער nn םון ■^דאם opt אין
 דסס אײנגעשלאסעןנ iptpii פארטײ

ip’pp’tip o n  Tno iptijpoh מ ן1פ • 
 PTj'n psipu* רמגולאציפס און געזעצעז
n  ipt שפ פון פלײהייטT,פאתאם■ אד 

lo דאס ;צוזאניעניןונפט און לוגג o n 
 *00 ן נילחננס־סיסטצם opr ;is מ־רען

 ; ipioonro וױנט׳נ? פון ציאייזיתננ
 DOT ; cpoo'D Tלאג dpt פון ר?פאדס

 ׳ל11אלנ״ט׳| וױנסיגע פון תרכפיהל?ן
ipypt און iPvptpm'T ; סושאפתג 

ipjpp p’v פון o ro ip o i 01■ {פ־ויעו* 
p’vppo איינל דסס :ארנײטער רױן פון 
 פי^יג• אין p’vot'ovpr פון ס־היען

 און פארזיממננ סאצ־א־ע דיט תנ;
 םון אײנפיחחמ dot און ;באהױזוננ

 זײנען װעלכע ?אנװעג־טאנם, ד־עשט ד־
 זיצתנען לי אױו• נ?װאר?ן נאשט״מט

tpt no א♦:טp־נאv«vאל;Tp ארנייטעל 
. .nprpojop

^ tpt אױס?ד ^פדססג  פסלסײ אויי
 1א ”tt גסך טסנ צו הײנט עהייסםירען

 פסלגס: װי זיינען זיי פאיטיי?ן. ב״םער
a די o»”aTo*־oto•  TpoToo”. -א׳ול
pa ליג־ די פון הױיטדעכליר באידט?הט

ipoipdptp pp די אין t«to ^ױניסנ 
pt't ייר האט ,,■ארם o n  ottstop 

i איר Tpao ,1926 מארםש טן5 n ’lsons 
 גזד נע^טpיpפא^ ̂נpבא^ייט איז שאסט
 «| זיד tpn’vpm* dpt תרך װאר?ן

pro24 o פראס*י?ס װיכטינ? אײנינ? n 
 יאפאנעזישן די )2 .192» *?סאנער.

 pm ״.DTOO םא־מע.' און ôנ”ל
tps23 o םאינ״רם זיך האט נארטײ n 

1926 ,TP3OPH01, יי אויס IPOiponP 
 ססציאל־ ,t אטראכטjpaon 3 ?3װ?ל

p̂ 'DKTPOsn הס״ צי פאר פארטיי 
 tpotod*tpo”3to i און ם?תואטױו

 יא• 1 )3 ״ליגה״. פיל צו פאי פארטײ
 P3Ppn ■אלטיי, םארכיער פאנעז־׳ט?

ױינתט זיף ה*ט  א•3 אפריל, ל?צטען נן
^Tapnpo פון i ?״'■ סאמpo:p“ אין 

tpt אװ?;ונ;.3 איג״טע־

 קסמדסט*ש«ל *n וין 1**יס<ל א
•m♦♦* צגדא;ד »ץ pp; נלײ»«ן דט 
p|״ n  m u* און פא־טײ אלנײטןל 

in iin סיטגלימ א א׳תליפ נל״ג«ן 
t i » no  m » i ,•wr«ii« ,ױגיסגס 

011« IPOOT̂ PIJO |P1'M |13' א TPT 
ipr»u ליינסי OTOS/10 ״'oinoBPJB 

o n  ,tPfO>w» »’J ל0י לארידסט א 
ipjpp א «ײן ■n i r w i  ft fiB nrnurn

m o  ip< יס?אל׳וי i n  ;is runpoiop aio»״ip אין פאלטײ .i«w ;p 
 pio tpaon puy לא« דשט ניז

pt3׳»;opp זיד ipoioipi אן oi on* 
lop ;paon oipoppi .Biroa ;prt• 

oproina pa פארנאניעסינש •pi«t 
 ז*י• נלענטשעס paipio לײ1 און פלינט,

pa; תלפא־ o»״,iptow onip•

 באװעגונג ארבײטער ענגלישע
קאמוניסמען. ■אדטױיבם

n*, נ?נעיסל dot ױניסן 1טרײ םון 
 אסלססען3 האט עננלא^ אין קאונסיל

 DBOMOTPOTPP ע3אזעל אויסצושליסען
P3ppn ,ipIpotop סננעשלססען זײג?ן 

tpow סז ^toop i n טי^חזײסס 
aaupnoa. ,ײסם גמיעז P3ppii ipaon 

h איז ניט ’3tod» טסםוניס־ די סיס 
ipo, ;אין װעלע tpt צוקונםם TftPD נים 

inpn oapprpao סון Porpapj dpt רסס 
 חמס dot הסממ דט אויו מלצן און

 אושײסטשװױיטס, אין )pep; nr אנםײל
pappn אוגםער זיר געסיגען i n פװד

Pinpapj o יון תנג n מײםײ טו; חום 
טאתסיל. ױניסז סױװ שימ

”tpo די אייר 3to pr*oia ססרסיי 
ם ^יינ א  ײי זיד• קסטתיסםמסת יי פ

i  son «bwbmb 1 ריװאלפולאדM0P 
nnro ia Tn jib ion* ארכי *tpo

y»om■ 1925 1*א אאו־םיי  ipPO?roa 
1• סססתיםם״יי ״ שליסימ

iPft’i  prmoייז .־ m  mwuobihib 
מן מױך איז מים מ תי מנ irtp אי iir 

w 9 ייי rtm  m w r tr  m 
n w t i i

 ־בײט8 שטיהעל שמוצעע 8
איטאדען- אין

 ipאינט dpt סון ■*עס*נארינט א
 אין Tiia DDoorpTpvpj נס^סנארען

oottpbooo אונז, א׳נפארמ־דט dot 
ivod*j*dop i שוין האנען ii״m  tpd 

 אקאנטעpTp 3״r פון ep;**o ססנט
 זיי• אװאוסט,3 װי ״.oaom ,רױרט•

pa; די pr’apiOD’o i  ;10 TP*n*o
t»io ױניסנס tp”» ;vaaimiyya ipvpi

 iPJOTDnrpa’o פיחרוננ סמסגיזסציסכס
p״tpjon ;id ,»io •  i ז״ iprn’o 

 i צװישען d״pj׳opo מנחאפטע א אן
פראנק־ אין ייטעל3אל א•

 priTprpDriB נרויס? אויךא און ױיו,
 איטאלי^שע די jprnip טעטיגחייט

t«to איז ױניסניסטען dot .tPiDO’o 
iנ גיס Tpao חסט  orporp קאטוניס״ 
ipd וױ (לדט t onPPO op, קסםוניט 

vv 'o ?מ0פי  צוזאנזענצו ),1ילוננעיטטי'
 א־טאריעני פון Tnooipootiv א רוסשן

Tpin’B ocoompnp* p*, הזל• א׳ז 
dp |pa לו«־׳שט3 זיר האנעז dto»pi 

 א׳לע םון tpbptdtdd די כאטײל»ג?ן
 פאושי־ פון און ױניסגם t״to גתיסע

pan ?לםשל, וזי נטונגען,1 פאליט־ש 
poo';ioop,: און טאססיפאליסטעז *n 

 אױסגעסלי הסט װעלנעל סאלסיסטע;,
pa| נא און ל״םוננ סדסװיזאלישע א

 poiapaao on• צוױשצש־העו שלססעז
spa גע־ איםאלי?ניש? די פון נאשלוס 

 שײן צוריקפר״ננעז זיי אזן װערסשאפטען
 po iPD3’T3oa*Dro i אימאליסן.

poottpbdoo* אינטער־ ױניאן טױיו 
 אינפאו״ ;וט פון ריט, טיילט נא»*סנאל

porna ,אז צװים prtin n וזאםענ־* 
ooaip איז pupa; 30 פון מיטיננ א OP־ 

 אייגצי־ איין ק״ן psTpii סון מוניסט;!,
Tpa ״גניסל איו? pupa D'a; קיין r'-.D 

 צײ• pap'אין יט3 אפילו םיהתי, ױדסז
i  iph ,;po 3 קסרוניסטעז ;paon*?אז 

pe; און חסי^דאדבייטעל םיז ױכיסז די 
no ?פריװאט ywvwvart. איין היין 
 pa* א*ז ipooapln די ;is *מ?ד3איי

 ■pp ,t סון opa״B ;is ipronpa װסתלט
nannwn 1 ױניסנס. 1טדײ ,t•סזי 

raPlpoaoP pa ,ניט אלזס, א*ז T”po ווי 
 ?סםוניסםי־׳ אדע31סל pap* סון ע3אײ

P3spn ,dpio W איי; לױז3. הספ?ז 
t — ppinr, מיט סארטודל?ן *ו ותלט 

 בײטערע*1א די או; עםמאכדינטען1ס
 צו ;צװיסצנלסז tpt;pp סלע איז שססט

נלסססן.
 אפ־יו דך האבען ?סמונ־סטצז רי

 איינצר dot םיטצוטיילצן, tnvvvi יט3
i  no איינצם םון וױצצ־סצש־צטאו־צן 

10; IPTaia Doe«rPTPiipa it, װסס :*p 
 הסט סלאנשרייר, א־ן איצט דך ט3פי

דסזי־ דע־ אױף א:ױעז?נד זײן נ?זסיט
raprpoaoP TPa. אפילו oot זיף וױיזט 

 jpr? tp'dic. 1■• סלס סרויפ אייר
 ,t נסר Tpao iP30i קסטוניסטען

 ־’toT opt ט־ט ז*ר אדימ?ן3 צו חוצסה
3 ipa,אשלוס dot ׳ זײiptpdb אויפ׳ז 

ipodoo 1 איטאל־?;, אין nps ססציס־ 
pool; אויס־ אין אװ?הנ?יסש?; ז״נען
 oot ,TP30 1 איי אמת Tn לא:ו/

prppioo• ?װ?ל■ פיהר?ר, שסמוניסםיש 
dp P3 חסט Tn cpnonpa ײ  tie 1 ני

 ipoaio po ipaauPooToo סאשיסטישע
ipaaipn א*טאלי?ז, אין ipa'opa זיר 

 T’Tpaore, א*ן נוט אזןי opaio איצם
 םס־ i פון פיהד?ד סארפסלגטע i וױ

ציאליסם׳מ.
m דסדנ?י TPo’DO'avaoP טריפ

tpoipp Tn pe פייס ranpoaop איז 
3 tpou 0. ipaoסװ״ז ioop PB 

paTwnoTpra w n jo ’a, ים i p  po 
.D”pooprroosio Tprnao’aio

i n  ipapii i n אגסי־טלחטזז po p*ppo
po fp r’ooiMTroD o n ױ ײ  av•« ט

 t*o sp .Poao*Po;iPBa*o ^יסטישען
tpou ip אויו  ipioiipa ipooiroa סן 

iPPoao’Pftiipoa’o טי• אנטי־טלחסח 
 DP'OO' י|0 אןדיל IP023 ro*1M 33טי

PD1Ta 1  )10 l*1ftלBP ,TP0” 3T0 TP
ו1א איז  tpt doi ,(pronpi ipepipoa י

tpooip Tpaino*'” n •ציא *di נ  יסל טו
iptph orp” opa אונטעל i פיז אישוס

in iO D ipn 0-? 8 סן און ip ji'rp t 
jo כײטס d

ט tpptip א מיט ipaon צוריש ציי
1 013*0 TPT'ar TPT |10 TPD**3T0' 

OTP**OP3 1”T0DP |*M IB ״ ;30 TP 
103TO o n  po .DIOPP'31* |PJ1flO* 

10| 1 TPT**aD Pr*a*1BDP3־T0״TPB
i*o ipo*htpt ,זיד tpj*;ot m  dot 

a r״p*oroo TPT 3ס;הוי איו איז *pa 
ipronpa Bna*T3 מtpp אן אלס ■aio 

DDooDTpTpa |io Daaiy*orrpB •פא־ 
י א אלס ווי איין, ״ י  סל;א:•״ ייניסז ט
p*po;, אויף t**td tpt ױנ*סו aoP• 

orapn,; איי װ??כע ■pa ivoponpaoo 
pptip o ipron סו צייט  ־a־*a tpt נ

3 t*o dp ion iio ,aan!אשלססע -pa 
papaipo’i o  (non( אן o״D papa״*,*T 

TDDP TPT 0*11 ,3aiB” P3״*TPD ׳טניי־ 
.TPT*Pao*a 2,381 oonpa i**otoo T n 

 p?*3i* ipalno■* «: איחר npa איצט,
n dot |pn ,dio״Da־pa ך ױי  א*ז עסט

T n  loa טלחמוז ססריסר?נער ;t.tp 
 ipa*D*־OT tpt ציילט ;,pronpa שיײן

 opt, 9,000 טלסץ ,Taoaroo tpt**jb׳
0*TPT*?aD.

T* יי3שPTOOaPT ;*0 TPD” 3T0 tpt 
jpaoT סים tpptip o צייט *pa p*tip 

0”TP” ; po 01MP?*31* tPD25 o n  DTP 
p״aiTTOoTprppD poaor, aaio,״; pii•? 
.1902 po (PTonpa opra’Tapa r o  p3

TPt’T i'.o TPOU TPODTP TPT TP3 
 i הסט ,ipa־c׳TP ro טר״ד־צײטוגנ

a r״lp r אין מניסז pTooapT נעצײיט 
2,000 n ,Tpr*Pao*o״ip oa צײהט 3םס 

dot 12,000 03פלײ oTooan אוי־  א־ג
*;.TP0**3T0 TPT**ar pot

ס ױ ר א ד מ ע ל ד נ ע ד ב ע ט ײ ב ר  א
ן ע צ טי ם ש ע ה ד מ א ן ק ד פו ע  ד

. ל ע נ א ש ע נ ר ע מ נ י א

o n  po Dpe*oop h’dipptpp i  
po W3 Doeompnpa ipnalpa 
**alps Tn po dot porpapa o n  po
0 1*10 tP30ft ,**BTOB TPB**3T0 ivp  
*n ipooto3 יר; aa*B*o tpootanura 
n סלסםח־ a p n n i 1  no* ססנוחסלטצן 
po aair; צײ״םצל o סין ־  .ym  
TPB**3T0 Tn 11• OOT fWltifi Oil
די ®ת ל %a r m  &n mt וײתדי

בענד־ מאייס םון ארבײטעד די מיר,
 םארזאםעלט עװענױ, זיבעטע 408 לער,
 ׳ה#ל בעטחאױען אין סיטינג שאי 8 בײ

:באשיציסען
אגבןוט־־אבט, אין נעמענדי; ״או

 ױ:יאן אינטערנעשאנאל אונזער דאס
 גענען קאפף אגרעסיװצן אן !8 פיחרט

 יױ אונזער אין כחות צושםעחננדע די
 דעםאראליזירען צו זוכען (חןלבע גיאן,

 קאפף דורך אונזעיע אונםערצוגראבען און
פאזיציעס; געװאונעגע

 די אז אנבאטראכט, אין ״נעס*נדינ
אונז, םאר איז האםזי םון ?יניע

 םון סאטיװען די אז וױיסען, נדר און
 אונזער באקעםםען וועלכע יעניגע די

 די םאדניכטעז צו איז אינטעמעשאנאל
 םידערשאסט ױני^ן יןיארע און נעזונםע

 # צו ױניאן די אונטערװארםעז און
 שאםױ םון םירערשאפס צוױיפעלחאםםע

 אינטע־ די פאד •א^יטישעגס ניסםישע
פארטײ; קאםוניסטישער דער פון רעסען

 אנבאטראכט אין װײטער ״נעםענדיג
 טעם דעם םארזוכם שוין חאבען סיר אז
 קאםוניס־ די םון פירערשאפם דעד םון

o איז יטישענס5י8י טישע n 1926 יאר, 
 אײס־ האט ײעלכער יאהל דער איז דאס

 פאלפאונט אוץ םאראריפם געהוננערט,
 און יאהדזגז פאל הלאוקסאכער אוג^ערע
 אדנזעי צובראכעז ניט שיער און יאחחנן

 אױף און ארגאגיזאציע עחאנאםישע
 אונזערע אז אנבאטדאכט, אין נעםענדיג

 םארםאלגענדיג ״םרײנד״ פאםוניסטישע
 כרעבען צו טלײען מאטיװען יאיליטישע

 דער• אדן װאוסטז#יג,8ב ױניאן אונזער
 אינטעדעסען בעסטע די זײ דיגען מיט
באלעבאטים,. אונזערע פון

 פארדא- צו כאשיאסען עם זײ ״דארום
 אין מאקטיהס פאטוניםטישע די מען

 כײט שםעםפלען זײ און ױניאן אונמר
 םאדרע־ ״קילאס נאמעז ױכטיגען זייןר

טער״!
 אנער־ צו באשלאסען אױך עס *זײ

 אנרעסײמן דעם זנרסוםיגען *ון קענפן
now צו אינטערנעשאנאל אוגזער פון 

 די םאר וחנזען יוניאז אתזער בומױצפן
foots סון אינכמרעסען *פאנאמישע 

!קיןווקםאכער די
באשלא• װײטער עס וײ דארום **ון

i סעז t יינםעמפשאנאל אוגזער חעלפען 
 כאש<יסען םינאנןױעל, tin םאראייש

i סיר t פאד- אין דיוס אונזער באמולען 
ח אױס״  מקס• אז בײ שס״ערעז כדר י
מ סרא  ער״ פאד׳ן דאיאר 383 פח סו

 בא• די איבעד זינ אח nogp ®אינרײמן
מ1ווא עי םז בתכער״. מניאן ס

קאםיםע. די
תאגדפיי פארוסא, װיפםרי, מיסרי,1

ױיםאאםקא• באדענשסײן, םרעמר,
* 7  /T  . _v *׳ t
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נאנקען צו צוטרױען
 געטשאר* * אין געאט הצאם איהד װען
 ניט קײנער \v? באנה, סנףיט טערטער

 דע־ האט איהר געלט װיםיל אױסגעםינען
*נירט.9

 םונדא־ די םון אײנע איז םארטרויעז
 באנק־זגטיס, םון באדינגונגען מענטאאע

 אײנגעםאאען ניט קײגמאא װ#אם עס און
 אײנ־ םון נעמעז ארויסגעבעז צו באנה א

 נעאט וױםיא אדער דעסאזיטארם, צעלנע
 איר־ צו אקאונט, זייער אויוי ײהאאטעז ז

 ^ריםט־ אײגענער זייער אחן װעמעז, נענט
צתןטימונג. ייכער

 אקאונט סײװינגס א עפענט 1איה װען
 ניט קײנער דערפון װעט באנס, א איז

 דעם טאכט אאײן איהר סײדען וױסען,
באקאנט. פאקט

 האאטען װיא איינער יעדער ככיעט
 אונטער־ 'םינאנציעאע ערזענאיכע9 זײנע

 עס און בםוד, באנס א מיט האנדיונגעז
 אינטער־ דער םון געזעץ אײזערנער א איז

 איהרע אאע דאס ב*גק, יזניאן נעיעאנאא
 דעסאזי־ איהרע מיט אונטערהאנדלוגנען

 םארשאאסע־ א םארבלײבעז םוזען טארס
 דע־ דעם און באנק דער צװישעז םוד נער

 זעהר װערט געזעץ דיזער אזיטאד.9
 באאמטער קייז אוין נעהיט,9א ׳פטרענג

וואגעץ ניט קיינמאל זיך װעט באנס א םון

 חר זײערע םון נעמעז די *רױסצונעבעז
ורעטען• אירגענד צו ■אדטאדס

 ױניאן אינטערנע^ואנא? דעד אין
 םיט געז1םארהאנדלו אלע װערעז באגק
 די 1אפיל געהײם. געהאלטען באנס דער

 װער $יס וױיסעז זעלבס& סטאקהאלדערס
 געלט װיםיל און זײנעז, דע#אזיטארס די
 שםרענג װערט דאס כאנק. איז האבען זײ

 און געלעגענהייט יעדער צו אינעהיט
 פאקט דער אומשטענדען. אלע אונטער

 באנק יזניאן אינסעדנע^אנאל די דאס איז,
 ׳צגטרעמקײט איחר אין װײט אזוי געהט

 איחרע םון םארטרױען דעם אפצוהיטעז
 באנק א שיקט זי װעז דאס דעפאזיטארס,

 אנגעגע״ ניט װערט ׳•אסט דורכ׳ז ביכעל
 דער םון נאמעז דעם קאנװערם אױפ׳ן כעז

 אײר מיר גיבען באנק דיזער אין באגק.
 און זיכערקײט נרעסטע און בעסטע די

 באנק־םארהאנד־ אײערע איץ פארטרויען
 אקאונט אײער צי אכטענדיז ניט לונגעז,

 םון אדער דאלאר, םינף םון באיטטעהט
טויזענט. םופצי:
 ;באגק ױניאן איגטערנעיטאנאל די
 עװענױ פינפטע אויף זיך געפינט װעיכע

 גע־ איז יאר?, נױ סטריט, טע21 און
 דעט םון געזעצען די אוגטער טישארטעי־ט

 זיך געםינט אוץ יארק׳ ניו אװ סטײט
 דעם םון ה^גחה דירעקטער דער אונטער
 באגק די דעפארטמעגט. בענקינג סטײט

רעזעדװ םעדעראל דעם פון טײל א איז

 א״נויכ״ בענקיגג מאדערגסטע די טא:ט
 דאם אײן אױך ׳טייסט װעלכע סונתז,
 זעחר אױף אייראיא, קײן נעיט םון ^יקען

 מעג• ביייגסטע די צו און אופן טגעיען א
 אינטעתסט סיע^עי איר ;ירײזען <יכע

קװאר״ ■ראצענט 4 צאהיט דעפארטמעגט

 נשםוז און סטחספור וי
פוז»טני»ו

)8 זײט פדן (עלוס
 אױפ׳ן אײנער םאהרט ׳זיך םאר^טעהט

 ?ע;ט דאז ^ױם, דעם נאר זעהט און ים
 װען אמוםענטירען ניט איהם מיט איהר

 די זעחן צו םאגטאזיע די ניט האט ער
 אבער האט װאס דער ;ים םון טיפקײט

 טיםקייט די זעהן אױך ?ען םאנטאזיע די
איהם. אין איז װאס שעהנקײט די און

 פינסטערע די זעהן אײנער נאר װיי
 דאן נשמה, כעגיפען׳ס דעם םון װיגקעלאך

 ארגומענ־ :יט לאגייט איהם מיט מען טען
 פסיכאראג א אײנער אבער איז טירען.

 דער םון לאבירינטען די דורך קען און
 ברײטערען זיין זעהן ניטמה מענשליכער
 סװאל דעם אױסגעםינען און כאראקטער

 ׳צעהג־י די ארוים שטראטט עס װעלכען םון
 פאריטטערזט ׳דאץ ״איך׳/ זײן םיז קײט
 זײן מענישען איג׳ם ער דערזעהט זיך,

ניעטה. און נײסט
ארגאניזאציע. אן םיט איז זעילבע דאס
 םיר װעיען ארטיקעי קומענדען איז

באארד. דז״עאינט די באהאנדילען

 pm הארלעם
m קאםערס

siis — יארק נױ עווענױ, פטע
.8־3*1־8800 לעחיי «עלע«»ן

י. נ. ׳עװ. טע3 — 431 :ברעגטש
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•רניינמר םאר׳ן נאנק ארב״םער די
א*עראציעס בענקיגג אלע

4'A%
 ׳דרע*טס ׳דנרױו8קרעדי אידערס, םזןגי

̂ארטען  י•1סײ יאבליק, גאנזארי ׳׳«י£ס*
װאלטם דעואזיט
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 אן זימען קעםעלם
 שםענדינ ;טפסקײם

 וױיזט צי־יט די םילד.
חיכערען. טון חאכעז

 צײט ודינטיגע
 איזזעהר

 אױםקלײבעריש
 רױכערט און

העמעלם

 *וטרי• עווערםטע n איז *ײ« חײנםיגע
 װעל- צײם, א איז דאם _ דענצוטטעלען

 װען וױ מעהר אױםקלײבעריש איז כע
 אורזאכע די איז דאס ■ריחער״ איז עם

 כדי קעםעל צו זיך ײענדעם םען ווארום
 הײנ- די רויכערען. ra חאבען *ו דנאח
 *וטרידענשםע■ מען קען רויכערער סיגע

 און םאבאק ריכםיגען דעם םיט גור יעז
 אוי- די פון געטאכם זײנען קעםעלם די

 װ«ם םאבאק-םארטען, םערוועחלםםטע
 צ־נויפ* וואונדערכאר זײנען און וואקםען
 גע־ זײנען חיבערער חיינטיגע גענדשט.

 קײן קעםעלם. •ןזדערען ווען«ײ דעבם
 :ע- ניט גאר וועדען םיגארעטם כעםערע

•רײז. פון אונםערשײד אחן עאטען
 םײנט םיגארעט, ריכטיגען א געפיגען

ojn-^ oyp  h דער *ון ליכלינג

 וװן ױ.לעזער w ־ם ו װ.. »
ח מ ןנ

קורעסקי. טילי• מץ
 נעחטען אגטײי יי^טמען טײז מיט

 ■רױ איך זועי ^עחנכטעסײט״ דעד אין
 וואוגמ, א םיינאם אױסצופיחרען נירען

 צײט לאנגע » ױ\ חאכ איך װערכען כדט
 םון טיפעגימען אין ארומגעטראגען

 געװען איו װאוגט מײן הארצען, מײן
 ׳טע• די ®ה ארבײטער די דאס איו, און

 אוג־ אין װארט זײ^ןר זאגען זארען ®ער
אינטע־ געחעריגען, א אויןי צײטונג זער

 איז עס אופן, כרײטעז און ליגעגטען
 טוען עס װאס וױסען, צו נױטי: ?ינער

 נא״ װעםענס איז סאסעז, די דעגקען און
 םון טוער וױכטיגע די רײדען עס טןןן
ױגיאן. דער

 נראםעסיא־ קײן זיין ניט דארף טען
 צו װאס וױםען צו כדי ״שרײבער, :עי*ער
 •רא־ א זײן אפ״פר דאויף טען ;זאנען

 אזוי וױ וױסען צו צרייבער7 פעכיא:עלער
 זיכער, איז -זאך אײן אבער . זאגעז צו
 האט ער אבי — טעניע סיטוטיעי רעי אז

 צו הארץ א דענקען, צו מארך א :אר
 ;זאכען זעהן צו אױנ אן און פיהרען

 קא־ און פארכען באטעיקען יזאן ער אויב
 צו איטשטאנד *עוין ע• איז - יירעז,
 ווענדט איבעריגע דאס טײנונג. זײן זאנען

 זיך דארוי װעילכע רעדאלציע, דער אן זיך
 און אויסצובעסערען טיה ךי נעהטען
 פיײ אױיסגעזאגטע די ביאבען היאךעי־

 מען װען פאיקס־מעניש. דעם םון גוגי.ען
 I רעראקציע, יעדער אין טאן אזױ זאל
 געהערשט גישט דארטען װארט עס װען
 רע־ אונזערע און ״צעבעז״־גײסט, דער

 מיט גערעכענט זיך ויאיטען דאלטא־ען
 םון מײגונגען א־ויסנעזאגטע א״ע די

 פײ־ א געװעז זיכעי דאס *יאי־ט פאי־ה,
 מניעריכער און געזע״יטאפטי־יבער :עד

אױפטו.
 ברױ װאס צופדידען, :א:*ת

v טיט ססכים איו o, אז 
״נערעכטיגלײט״ דעי אי;

• א ק ־ ר ע ט י י ב ד א
 וועםעגם ן, ע ט ג ע ד :

אונזער צו צוצו״טיהען זײן

a i i u u u i

 ביז אד־
 צידע:י דעך
 דא־־ םען

 אײנפיה־ען,
 א פ ס ע ר

,זאי אויםגאבע

ם. ספעשעל נא̂ט
 רעד־ איע םון ײטי־טיטע-5א1״י

 זײנען ער1יטע "אוק1י ז׳טיסט־ירטע
 נע־ זײערע א־ײנצױטיקען געבעטעז

 לעד״ און יאקאי און אדרעסען ׳פען
 דז^ײ־ ט^ארלס צו נוטערם זשעי

 אינטער־ דער םון אפיס אי; האבסאן,
 םטרים, טע16 װעסט נײעאנאי,

םל$ר. טען12 אויפ׳ן

 און tPUivcM ?is נאריכמען *ײסונג
w m w nנן n  vn ״ װאו ו

ײ^נן, t ארנ o ,ען  או?ו ז^ר^ן ודי
, ו ו י ו ^ נ - • ! • ׳

מן װ^ס ״ t ס o ח׳ מיס ? ױ ״ניי  ?ווו
t o וױ ^נדלרעחנן איצע דאס וױי^נן$ 

די סעגליה וױ  וױ וױיוען צו נ
מ די ז oy נ י w י m ר א די ױי״ סו ניי  ׳•

ײ און #נען רנ מן ת ױ t ו o גוױי״ אױר^ 
 סין אזא ?is וױנטיגקײס חנר אױוי זען

r j j r u w r w די סדן
M יעחנן אין r סך » ם#ר לוסען 

iv און איננתחנסאנסע m  n « P iro, 
 פאר וױכסיגתײס גרױס פון ז״נען װעינק
 װ^ס #ד^ס *מנר ^תאגיזי^ע- ••וגזער

»i יעדען אין זיד טוט עס r ,נאזונחנר 
טגיידע^אפט כר״טער דער פאר איו  סי

 די ?ײן עס דארוי דעױנעד סוה א
 (ארנ״טער- ארנקארן די פון אױםגאבע

 דער פאר צוצו׳צילען ק*רעספ*גדענסען)
̂ו־ די פון בארינטעז ״גערעכטעליים״  ד

.wwivrwtm זיגע
 טיר םײנען ״שאפ־בייײאך״ טיט

 אזױ װי כאיצרײבען דאחי מען אז גיט,
 די און פעגסטער די אױס זעהען עס

 מיר. וױיעז דאס :יט שאפ. םון װענט
 האכען טיד וױ איז, דאיםען ריר װאס
 װעגען כאדיכטען ׳באט?וגט פריהער ׳עוין
 װעגען ׳פעןער, די םון טעטיגסײט דער

 און ארבײטער די צוױיצען כאציהוגגען די
 םון באציהוננען רי או; כאיעבאטים די

 כא־ א ; צװײטען צום ארכײטער אײן
 איגצידעגט װעיטפויען א פון ׳עדײבונג

 אין ואסילו:; טאיקאױע א אזױ אדער
שא■.

 ראל- בא-יכטען און בייײ׳אר אזוינע
 באפו־ אחןיקורץ, װערען געיפריבען םעז

 און װעלטעד איבעליגע אהן און צונגען
 קיאל אויןי זאי״ טען אז אזו/ םראזען,

 ארבײטער- דער װאס פאר׳עטעהן, קאנען
 דערצעחיען אוגז װיל לארעספאגדענט

 םוםד־ א םאר װאס און זײן םון
 ״שע״ אגדעלע פאל זיין קאן דאס ה^״כי
 גאל םון זײנען באריכטען אזויגע פעל.

 אלבײטער, די און װערט. גלויסען א
 םון װעיען ױגיאךפיהלעל די אױך װי
 אינפאי־טאציע סך א ?תיעז לענען זײ
זױסען. און

אלבײ״ יעדען םון פליכט די איז עס
 די און ■אסילוגגען די אז זעהן, צו םער

 אפכע״ זאיען ש** זײן םון טעטינסײט
 ״גערעכטיג־ דעל אין ווערען עןיגעלט

 םון ארויסגעגעבען װערם װאס קײט״
 װײ םיר ױניאן״יײט. די םאר יוגיאן דער
 די טאכען אױםםעדקזאם סיעציעי לעז

, ט ײ ל ר ן מ ט ־ ו ו  איבעד־ אז מ
 פלײסען צו זיר זעחן זאלען זײ חוי«ט

אלבײט• דעל אט צו נעחםעז זיך און
 זיך ראלפען באליכטעךשדײבעל די

jy :יט p n r in ניט קוטעז טאסעל 
 ״ייטע־ גענוג באריכטען זײערע ארויס

מ/  ייז8 װי וועט, דעדאקציע די רארי
 כלײבט עס אוישבעסעלעז. אילץ געזאגט,

 זייעל טאן צו ארכײטער די םאו נאר
 רע־ יצאפ־בילדיאך אזעלכע און םליכם

צושיקען. געלמעסיג

 םאכען ורלעו 59 מהאל פון כאאםסע תהע
יוניןוו דער פון דולס וי גענען עלעקשןן אן

fl זײש pe (^יוס
 װאיט עס װען ״נו :אפיגי״צאגס. דרײ
 3 םאכען צו גערוינט פאי־טײ דע־ זיך

 זיי װאלםען ,6 אפילו און נאטינײיטאגס
 אין אבער זײ זיך האט געפאכט. עס

 צערע־ גאנצע די נערױנט :יט עיקאנא
דרײ, צװײ, אײנס, זײ לאבען ׳פא:יע

 און ערשטע געטאן מאך א אחת, רגל על
 איבער־ נ<ײך און נאפיגײיטאנס יעצטע

 םארטיג און עיעקיטאגם צו נענאנגען
ניסעי. סנאס זײ רוף געל, נעישעפט. א

 סאטױ םיט זיך הערט װאס הײ:ט
 סאםוניסטי׳טע די V סטעטפס ניסטייעע

 םיד״ איהר פארשםעהס טאן, כרוז פארטײ
 ביד ^ינהע מיקאגאר די זײנען ניזנעס.

 יאר־ נױ די װי פונקט אײדז״טענטס נעס
 אנ־ און ״סײיס״לײט״ פארטײ׳ס דעי קער

 םון ביזנעס די צו אטענדען צו מטאט
 קאמוגיסטי״ די זײ אטעגדעז ױגיאן, דער
 אױסגעישלאסענע די םון סםעטפס, שע

 באארד דדשאינט יארקער נױ נעװעזענע
טיפיסס.
 אוײ שױן האבען מיר װי אבער, איז

 םעם־ די — *צרח״ א פאראן געזאנט, בעז
 אנ״ זיך חאם ״צרח״ די אט — בערמי■
 קאםױ דער םון קארק דעם אויף געזעצט

 חא<ז איחר ^אזט און פארםײ ניסטי׳שער
 אבער ׳אהין דאנעט םון טאן בויג א ניט
 ױי םהעז ורע<וי די װי אזוי ניט. גאר

 אויןאעמםרעקט קארק זײער הא^םעז
 אט םעהר. נים און זייט, אײן איז נאר

גע^יכטע: א הערט
 דזמאינם מיקוונאר ילינקע די װי אזוי
חדכ־ חאכעז .באאטטע כאארד
 זיך חאבצן עלעפמאז, זײעד ^טויעז

מ א צוזאםעגנענופמנן ג^ײר רו  םענד ג
ח 54 ,18 #6 לאסאימן די םון כערס  י
 קלסניז ארײנגצבראכם האבען און 101

 אאםזניסםיאתז דארםיועז דעם נעגען
 באוויד דזשאמם דער םון מענעדז^ער

 די סיילםאײם, איגקע צוױי די און
די אז אײךזיצענסס, ביעעס כיוטל״שטע

 קאנסטיטױ די איבערגעטראטען האבען
אינםעמעעאגאר. דער םון ציע

 ׳טיקאגא׳ר די האבען קאאגען די
 איג־ דער צו ארײנגעישיקט טעמבערס

 זיגמאן פרעזידענט און טערנ^אנאא
 אוגטער־ נריגדאיכע א מאכען איצט װעט

 אננעאענעג־ גאנצעל דער װעגען זוכרגג
 גע־ שוין זײנעז חברה אינקע די הײט.

 איצױ עייעקשאז דעם נעװען צװאונגען
אײנעז.

 באאטטע קאטוניסטײצע די װי אזוי
 זײ האבען *טואדיג, ז״גען זײ אז םיאען,

 און ׳טרײמן צו אננעהויבען דערוױיא שוין
 דאס זיך. אפרעכענען מיט םטראשען

 אפ־ זיך ױי װעאען זײ, שרײען ערשטע,
 גע־ אידײמע דאלטיגע די מיט חןכענען

 עגין *טה דך, םדעגט װערהשאםטען.
 ענט־ דער איז ?׳׳ סי:י הל אצא שמיטה

פאאגט: װי םער
 סאמו• נע־יופענע אזוי דאלטיגע די

 אונצוםדידען זיעען באאמטע ניםטישע
 דעל- נעווערהשאפטעז אידישע די מיט
 האט נעװערסשאםםעז די װאס םאר,

 דער םון זײט דער אויןי גןףפםעאט זיך
 שױן זײ האבען דארום אינטערנעמאנאא.

 צוריס״ טרײעא און םארחער מום א אחן
 רייער בלודער חנאעגאטעז, רי געצומען

 צו מעמבערס אאיאאע טריבאסאװ, און
 סםראשען און אעםערנעשאנאא, חןר
אקציע. װײטערדיגע מיט

 וױדער סוםם דא אז זיו, פאחפםעחט
 חויענאטען די כמנמבערס. די ^צרזז״, וײ

 און זיגםאז •רעז. צו אפצאירם חאבעז
י זײער אין י  װי ערקיערט ױי חאבעז אי

nm אחן צוריפגעצױנצן זײ חאט מצן 
D א ir זײ נעגעז קאאנע n r א אחן Dir 

p חאאם צס *וױ אזוי םארחער. ir בײס 
p װעם כצן,1נםצרז1א ir גרודצר םסחםא 

מוז T וינ t ט T ט in  p» utT id •אמםער 
yoit? חאכצ1» די pd חנר ^ ת ס מיי ױ  א
p r ע קיאנמז. אדײנגצבראכטע אי

ױ ן פ מ  דע• פאל ט4,אלנ די מו
t נצסען נױנגצד, o צו n r*• 

vs? 18 ?•♦ס י••) אױף? ■t m סיט און 
opo, װאס אײגצר, יעדצי d t p צו 

« wv*a, גא- פויען ?»ן אמצגען דאדף 
a n  ,m און נוסצד חןרושער n -סדרע 

is \ya? פון און מ»ס ?ײן i « r, על װאו 
נ סרג^ס״ ױ דאזיגע די װעס י
ס אגס8ח?מא^  צו ער זאא גאנקוסצן, ני

p•? ??ir ס סצנות  זײן אױב האנען, ני
ס אדינ ס mm נ כט ד טיי פענ חנ װע- פי

ojm *יזא, rיןיאוק״ בלידעל און טעד 
דעל צו זיך נעחסט דדעממונער, און

! oMr «

11

1000000>
ק ל ה ן י ג ד ק נ ו א ש ס ו צ

®וןלהאממן
8 |1 •Morn r m v i)  t— —י« r וױיי קױאמיז, ני»ס»יר M ̂ו• עעו אי« װ»פ ח̂ײ ־ חיי• rn •ינור MB i 24 •*ריויו״ I חײדס ורקיתלוגג.אױסגע םעג. i וןין נרי• י . _____01*’ ov .*'Mlפ^ on אײד ejirof e)r ׳דו«תו זײןרע פיגמ נעזיי• Dir גאר מרפיחיוגנ/ן׳ נלױז »• ני• u ׳•טארפפ — ר«ג־;ו nרגיוניזם. ן* ev ©יעג׳וגס״פרפופ. א״ער *זריןפוגרײננען פר»•• די ׳ןיס

ר,ד#וקמאכער האױלעם
 איהר װען א״נגפיסחנן, זײט איליי•

 סײ כייטא;, סײ יעטונדע, פ-ײע א האט
 א פארבלעגגען אלײגקוסצן אװע:ט, אין

 חי*יכ ד• איז בוך, גיטעז א רעזען אוז וױייע
) ׳1ברענטל קיאוקטאכעל רוסס.פון  טע1̂,

עװענױ. רעקסיגגטאן און סטריט
 און כרידעי טרעפעז דארט װעם איחר

 זיך װעט איהר װעםען מיט נאמסגטע,
 איגעטײנע װענען דורכשטועסען קצגצז

 א אין ■אסירונגען ױגיאן און עגידס
אטמאספצרע. פרײגסריכע-

קאםיטע. קלוב די

jntnw m ייור f ואדקיוזיi 7DI r)•* ־

חיײ׳פ. if•’ip «;די(<ז •©רקילרומ » t« eum יוידר יעב
יימר וײ•

.  rr©

 פמײ דרפגיספעו ־ ד• זיו װפס נימי •jr:r mm ייס.
©

תרייז

V,®! »גילד פ*צו1ױי

 אנריסולטור אידישע די
סאסײעטי דדרש) (כ^ראן

המוססו פװ פרהסערס
 *,•יפאנײדעו ®4זן־ איתי «ײו בעפען םיר

 נײ ב#ל©ל*ען ןיא. אדײצד«ײזסענ« דיזען
••T פוני װעמ יויחי וױיל ײיז

חאכען דארוען

פ9נעמו ה»כען םיר
iv עװונגױ, םינפטע 123 פון

עזו. פינפטע 321
םאאר טע;1 סכריט׳ טער32 דער נײ

 ר»10על, אויוכעפיקסמ ה?:ען סיר
 ■יעס;; «ו ברעמלעך װײער סאנישארי
 חון• םיר כעלױױיע. און ילא׳■ װעלוועמ,

 םאר• אין סמיםעו□ בעספע די אויך בען
 גזןראנפיע h סי* סמים »רוקע:ע קע•,
מא*ינס. ■ינקינג אויר

 רעזיײ ורעסערם, א^ע אײן לאדען טיר
 נײע די זעהן קוטען «ו באסעש און ןנערס

 און ברעשרעי• וױיער די מון סאד^לס1
װילקאסעזז זײנזגז אלןן ®■יםערס.

 און פלזוש אמעריהען וי
 פחנסכמ־ד װעלװעפ

סאםפאני
P־*־ נל עװ:, פינפסע 321

.6651 א־ז 6650 אמלאנד :םעלעסאן
אמענדעס. שנעל דערסרא קאונמרי

סהול דעזײניננ נדקשטײנ׳ס
rS^^BSTiM S •'? |י ; י«רק נױ םםרים, כרענד 265 ״

I _ײ״ז4י!נײי£י?<י •יי m Tp v rr — ״ - .
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 און קריס*י בע®.
̂יםײ® dbo פ  ארמעצרד םעל.

8 8 4 8
 דעזיײ •אר־ סקול
 ווון קאטינג נינג,

 Mס לײדיס, «ון סאכען אלע אין ורײדינג
•ע«ערנפ גא־מעגמס. און •®ילדדענס

«אתי גאנץ א אוען איז ס©ול די ■דײז*ן. םעסיגע צו גסיגיםען מציען

ל090שפס יוניאו דעס סיפ שיד סויפס
 ארנאניזיר־ דער םון טיטנלידער אלע *ו זיך וועגדען םיר
r׳ סויפען צו איבייםער׳פאפם טער e דעם האבען וועלבע 

אינװייני זויל, דעם אויף ױני*ן אונזער פון שטעסועל
 בעטעז טיר עוך. םון לייניננ דעם אויף ארער זויל, סםער
 דעפ אט זעהט איהר םיידען «)6סוי *ו ניט אײד

אוינען. א״נענע אײערע םיט על8מםעמ ױניאן

ױנ־אז ווארקערס שוה אמ בוט
̂ז אםעײקאן דער טי• אײ»עד1$,®וי לײגאי אװ *עדערײ׳י

ם»סס. כאסטאן, םםריט. סאםער 246
בעיז א ט^אראס אי11אא קאאים

גןגער»ל-«רעזױצ:ש
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.WORKERS I

unkJ ^ amp]
Factory

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ד
ט איהר ענ מ 50 פדן סערדינעז ק װעכעגטליר דאלאר 200 ב

בעריהםםער דער אין קורס * נעחםם
. סר,והל דעזײנינג מיטשעל
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 וחױ אםעריקא איו טורםצם ךי אז:ריקא
 זײ, רצוואלוציפגעחמ. סיט אנגעפילם רען

 *njm «מ**מ, זיו «ייג«ן די,קעםמר״,
מ־גגות. די זײנין *וםשולדימ, םיר, חמי

 שיתס־ *יח גריחנר »יץ/ מםימ סיר
 שסיצט און זמניפמ קלפרפמאמר. מינד

 on *ארםרײמן צו אינםצתעשפנאל די
pen אינגמר־ די רייזמן. אתתרפ פון 

 יוד1 איחרע יװן אימצימ ך איז נעשאנא?
T ארב״טצן n^imnjprrn חנד *  pm 

ןיןאי;טער*&ען.
•אנןווח, דזשאוון <עזז, וײםן *

•imp w מרזננסקי, ח״ייימ 1

סי־ אױמתע\ואחנ<ימד יער
o םאר גאחנם n אױמדמי־

mu toll fê iiםיחלם Din באחמםמט איז ער 
אענעו איז זאמז בצסעחנ וײ או

יvm trmrm מחי װ. י מ ח סאכט«ן חשאנעו קלאזק גרױסער ו ״ ײ סון סעדפערשאפס כיזנעס מנסראלןר ועד
אסאסיאיישןנס סלאוס ע

 ײאר עז'ד האט זינניאן פ־עזידעגט
 כײט צופרידעגהייט דין אױסנעדריקט

 רא־ רינדזי דר. פ,ין ױגטכיעגט1א דעם
 ױ־ קאראמביא פון פראפעסאל דזי״**ערס,

 קיאויו דער פין *צאר״ ארס נױוערסיטי,
איגדוסט־י. סוט און

 באדײטוננס־ ספעציעל איז נייעס דיזע
 םוז סעקרעטאר איס װאס דערםאד. פויל
 די םאר קאכײשאן נאװערנאר׳ם דער

 צונעגרײט ער תאט אינדוסטריע, קראוק
 װעלכעז אין רעפאדט באװאוסטען דעם

 איז דזשאבערס די אויף אדױף לענט ער
 פאראנטװאדטליבקײט די טי־ײד הינאוק

 אונזעלע שדאנען דואס איברעז די פאר
אלבײטער.

 פאיטראמ״זן זייגען דזיצאבע־־ס די
 װיםענס־ האילסײל נעיטאנאר דער אץ

 אױסגעקייבען האט ײעיבע אסם׳ן, ױער
 דעי פון דירעקטאר dsh ראדז״שערס דר.

 25 א-יהם געבענדיג אינדוסטייע, קיאוק
יאהר. א :עהאלט דאי״אד טױזענט

 דד. צו בליף זיגדאג׳ס פדעזידענט
:יױטעט ראדדשערס
 נאנצער דעד און פערזענייך, ״אײך

כױד ני־אטורירען אינדוסטליע, לזראוין
 עקזעקוטױו איס אױסװעהױנ; אײער כייט

 האלסײל :עישאנאל יךע פון דירעקטאר
אסאסיאײ׳שאז. װער װילאן

װע־ דענקען צו אזנכיעניןיך איז ״עס
 װאי!ט װאס פערזאז, אנדערע נעז

 פאסטען, דיזען פאי פאסינ אזוי :עװעץ
די לעזען צו אױפכאבע די האט װעיבער

 איבער הײגגעז װאס פיאבאעמעז, טאסע
 עס װעמען םון און אינדוסטריע, אונזער
 ארבײטעג־ טױזענטער אבהענניג דינען

סענער. און פרױעז דע
 די פאל םאריעפרעכענד פיא איז ״עס

ה דעם פון עאעםענטען פאר״שידענע ײ  טי
 אויסגעװעהיט איז אםט דעם םאר װאס

 ערםא־ און איבעראענטער אזא נעװארען
 אײד אנםארטרויענדיג איהר, װי לענער

 דאאאר מיליאן 300 א םון אײטוננ די
 מיט באאאסטעט איז װאס אינדוסטדיע,

 נע־ האבען װאס איבאען, יאננ־יעהריגע
 כא־ א אינדוסטריע אונזער אין *טאפען

 דעם םארװיקעאט און צויטטאנד, אטי׳שען
 אין און אונזיכערקײט אין ארבײטער

זארגען. עקאנאםײטע נו־ױסע
 אױפ׳ז פאר׳עער איס רעקארד ״אײער

 נעביט סאציאא^גײג-ען און עקאנ^םי״עען
pc אזוי אעבעז, אינדוסטריעאען אונזעד 
 כײט־ אלס ערפארוננען אײערע װי נוט

 ספעציעאע פמיט׳ס גאװערנ^ר אין :?יד
 קא^וק די פאר קאמי״פאן באראטוננס

 גיט ׳יארק נױ פון אינדוסטריע סוט אין
 םאױעײ די דאם פארטרויעז, דעם אי:ז

 בא־ װעאכער פראבדעכללז, טרײדס דע:ע
 דעם פאזע ענדאיכער זײער אין רירעז

 װעט ארבײטער, די םון אעבענס׳טטאנד
 אינ־ און אביעקטיװען אן אויף אײך פון
װערען. פאהאנדעאט אוםז ;אי;ענטעזיט

םארזיכע־ צו אײך איבעריג איז ״עס
 צו איז אינטערנעיטאנאי די דאם רען,

 רוף אײער אויףי באדײט צײט יעדער
״זײן. באחיי״פיג אילעס מיט אײך אום

יזניאן חןר מיט אכױמענט

ארפײם ארגאניזאציאנם דער , ױ טעטיג שוין זמלונםירמ הונדערטער
)1 זײ• ■ון («לוס

 פריעז אדבײט/אין װאיונטיל אפ,ת׳ע זײן
װארט• pc זינעז

 אד;אנ)יזאציאנם או; א;א;דעפשרא די
 אזו אגגעפירט װעלט אלבײט

 די״דאזיגע דאס ערגסט, אזוי און צטארק’
 פארניכטעט מוזען װעיעז יעעפער סקעב

 געװעזע־ דער מיט צוזאטען און װעלען
 פאיאצײטעל לינקער גערופענער אזוי נער

 ״דזעאינט׳״ געװעזענעם םון פירערשאפט
טױט. הינטישען א טטארבען’ זײ װעלען

 אנ״ זײנען ארנאניזאטארם ספעציעילע
 ארבײט. דיזער פאר געװדרען גע׳שמערט

 סך א םאראן איז עס װאו ברוקלק, איז
 דיזעז פאר -זײנען ?געפעד, איטאליעגײצע

 איטאייע־ געװארען אנגעיעטעיט צװעק
םארלוס :אײץדזישענטס ביזנעס ני״טע

 מא־ לואי האסאגי, אנטאגיא דוראנטא,
 “אנטא דימאדדפאו, מארגארעט רערא,

 דזיט. קארטאנוטא, ט^אללס דינאלא, ניא
 עבעט. <. און קראועלא אנטאני פיט׳צןאני,

 ארגאניזא־ דעם פאר העדהװאטערס די
 איז איז ברוקלין אין קאפיפײן• צ'אנס
עװעניי״ מאנטראוז 105 האל װיענא

 ארנאניזא־ די װעט בראנזזיױל אץ
 פונ׳ם װערעז אנגעםירט ארבײט ציאנס

 נארד־ ברודער ע̂רrמענעדז דארטיגען
 סםיטה. אײדז^ענט ביזגעס און בעמ

 דעם *אין זײן װעלען העדקװאטעלס די
 לײבאר בראנזװייער אין אפיס, ױניאן

לײסעאום.
 אױך װעט אדבײט אלגאניזאציאנס

 װע־ עם און יארק נױ איז װעלען נעטאן
 ספעציעלע װערעז אנגע^שטעלט נאך לען

זײן. נויםיג װעט עס אויב ארגאנײזעדס
 ער־ דחןסמאכער איז האאוק די אז
 די 1םי סשך דעם איז אז און װאכען

 ער־ ווערען געטאן װאכען •אר נעקסטע
̂גרײכע  האט ארבײט ארגאניזאציאנם םא

 בא־ גוואידיג א pc זפחן געיןענט מען
 װאיונטיחוז, די םון סיטינג גײסטערטען

 דינ־ נעװארען אבנעחאלטפן איז װאס
 דער אין אפךי<, טען19 דעם סטאנ,

 איגטערנעמאגא^ דער םון אוידיטארױם
ביילדיננ.
 אויםעתע־ געװען איז םיטינג דער

 און הזנדערםע םיט געפאקם ״װעחגאיר
ײ םיםג^דער װאילונטירע?. הונדערטע  זי

ײמן צו געוחנן געצװאונגעז גען >  אין ב
 םים• דתיסענדיגצ די pa pat דרויסצן
ר חנ מן ווע^נצ א<ײז, ^י א  נצקענט נ<ס ח

ב חאל, אין ארײגנעחן jw צויי w in 
אד זײן נעתאגט האט ר » נ מ ח צ  סי״ מ
A, * סיגג״ 1  מיםינג dti אױןי מן^סטערוגנ די

ס גצוזצ! איז ױי מאלזנײ די nat צ
 מנחר חאבעז םיטנקידער

m r o r ט ף דו א ל י יי ד• י תי חנ
תן מ ברוז־צר ו מ מ ח *  rnodun י

titVJpTii pnifn ניז* iWnr m »• 
m  j g מ קײו י ח m » י  ®,i

ט איךם איז ר3ז ני
nit i דאם ג  t*a<

 איז איצט קאטף, אינערליכער קײן ניטא
 אוים־ דאס נעםליך: אישו, אן םאו־אן
 זא< װאס ױניאן מעכטיגע א פון בויען

 אמעריקאנער דעד םון יטםא^ץ דער זײז
 םרז אפשאפעז דאס באוועגוננ, ארבײטער

 װער־ דיזע בײ האט נעסטצן״ סקעב די
 אפ־ ^טורמדיגער א אױסגעבראכעז טעד
לאנג.. סינוטעז םאר יאװ

 ערקיערט האבעז װעלכע אלע ״די
 זינמאן ברודער האט ױניאן, דער קי־יג

 ״םחוץ־ איצט ׳עטעהען באטאנט •טטארק
 בא״ אדבײטער דער אויםער לטחנת׳/

 איצט איז זאך אײז בלויז איז װעגונג
 צו :טאן צו מעמבערס די פאר פאיאן

 אן פאר חעמםעז צוי פיאנעדעץ, די זײן
 ױניא־ פון אידעאל דעם פאד אידעאל,

 זיײ װאלונטירעץ די גיבעז װידער ניזם״.
 אפלא־ יפטולמדיגע מיט אויסדרוק עד

דיסכיענסעז*
 אויך האט באגײסטערונג זעלבע די

 חא־ רעדנער אגדערע די ווען :עקערישט
 װאסילעוױ דעמביצער, — גערעדט בעז
 און װ. אז. א. (יװײ בארענישטײז, ׳סקי

 װארט pd נעמען זיר טעז װעט איצט
 ^לאנג דער םון קאפ דער און טהאט צו

 א אױף םארקידעװעט זיך האט װאם
 נעטאן ביס א האט און װעג פינסטערעז

 אין װעט ױניאז, דער םון קער«ער דעם
 אר־ אזא צו װערען. איגעהאקט נאנצעז

 איבערגעבענ־ :איצט זיך םאדערעז בײט
 ערםאהױננ כוחות, ארנאניזירטע הייט,

פאיאן. איז דאס און ענערגיע, און

 קלאוקמאכער פארישקטע די
 די וױדער שארדאמען

רןאמוניםטען
)1 זיי• «ון («לוס

 אין סלאוסכוא־עד אונז, םון נרום « נעבען
 עװעס־ און ברידער אונזערע «ו #ריזאן,

 נרא־ די היגםער םון סלאותטאכער. טער
 שװעם* און ברידער אײך, םיר בעגמן מעם
 די העיםם פארא״נינט. זײן צו םער,

 ױנ־ אונזער אויםצובויען אינטעתעש^גאא
 סון נעװארען *ובר«וכען איז וועאבע 'אז,

 וועטעם םענשען, אונפאראנהווארטליכע
 טור־ אין ארײנ*ואוו»ר«ען איז אינםערעס

 דער םאר 1*ײנע *ו כדי ארבײםער, םע
 יע־ םיט ימםפער. זײנען «ײ »ז וחנאם
oow ,פרײחײט e r, םרײ־ יעגעםם םיט 
 םןזםקװע, צײנעז נ*וו*יט זײ prspn חיים

rx D p iin  r  tv סע־ איז םאר תוםט•

 ס׳־דע ד• ״באדע־עז״ א״ו אין האאטעו
 אונ־ w געהומען איז עס ביז ?אננ אזױ

 שאלשטענדיג איז עם און טערחאנדמננעז
 מאכען *ו אינטערנעשפנאר דער נעיוננען

 פירסע דזשאביננ דערםפנטע אויבען די
 דער טיס אנרימענט א) סײנעז צו

ױני¥ז•

 ג^ר ס׳איז *ז פארגעסע^ שםד־שםיק זײערע איבער האבען קאטוגיםטען די
 זינען אין אבער האט ױניאן די - אםעריקא. אין דזשאבער אזא פאראן
גע״ האט ארן קאנטראל ױניאן אױםער שטעהט דזשאבער דער אז געהאט

, פירםע. דזשאבינג דער איבער קאנטראל זוכט
 די זיינען סטרײח פון צייט דער אין

 םון טשיםס געװעזענע די ק^מוניסטעז,
 אזוי סיט נעװעז םארנומעז ױניאז, אונזער

 אינ־ פלאנעװצן צו מיטינגען קאקום םי<
 נעעער יעדעז געגען רכיטת און טריגעס

 םארנעםעז, זיך האבעז זײ אז זײערעץ,
 נא.ז דער אונטער נלײך םאראן ס״איז אז
 ביאק נאמען כייט׳ן פירמע דדטאבעג א

 אי; זיך געפיגס װעלבע ליטאװער, אץ
עװענױ. זיבעטע 501

זײ־ האבעז :אר ניט אז צײנט, דאס
 נאד ױניאז, די ;עהאט זייען אין ניט

 װײל ;עהאט, ניט אויך יטכל קײן האבען
 םארטײ זייער ׳טטאלק טאבעז צו אום

 זובען צו באדאלפט יא דוקא זײ װאלטען
 טרייד• איבער׳ז קאנטראי האבען צו אח

 איז באיטטאנעז איז ״טכל ;א:צעל זײער
 בא־ און אפצונארען װי ׳טטיח ״שמד״'
 זײעיעז נעניער עהדליכען יעדען טרינען

פארטיס. קוס אק הוס ארגאנידרען און
 נים האט מען ״אז ײען זא:ט װי נאד

 אויך יאתרען קײן מען דארןש *טכל קײן
 פאסירט טאקע דאס האט האבען׳/ נים
יאהרען. אבגע״צניטענע האבען זײ און

 אײנציגע די איז עס אבעד װי אזױ
 צו אינטעלנעיטאנאר דער פון ביזנעס
 אינדוסט* דער איבער קאנטדאל ״קריגעז

 מעמבעלם די אלבײטער, די כדי ריע,
גע־ זי האט פראםיטירעז, דערפון זאלען

 קלאוהםאכער אכטוננ,
 ארנײ־ צום דעלענאפען

ױנגסאנװענשאן פער
 װאס טאבעל, דרעס pik קלאוק אלע

 רינ; אדבײטער צום דעלענאטען זײנען
 אויפ־ װערען קלױולאנד, אין קאנװענשאן
 װיכטינעד א צו *ןומען צו :עםאדערט
 אינטערנע׳עא״ פון אםיס אין באראטונג

 12 ישבת סטריט, טע10 װעסט 3 נאל,
 צו סעלדעז זיך און םארמיטאג זײגער א

דעטביצעל. פ. ברודער
 האנדעלט עס ^װעסטער, און ברידער

tt אמעלע־ װיכטיגעד זעהר א וחגגען 
 איז אנװעזענדהײט אײער און נענהײט,
 בא־ ער׳טײנט נױטינ. זעהר דאריבער

צײט. אין און יטטימט

M ל ו פ ה ט ר ע  צו גיט קונםטװערל, װ
■  אײער צו וױרדע און באךאקטער י

 גוטען פון באוױיז א איז דאם ה״־ם.
ר,ולטור. העבערער און געשמאק

 אן שאפט טיש אויפ׳ן מױראד באקם א
 בײ טאן בעסערען םון אטמאםםערע

 םון סימן א אמ דאם מאלצייט. אײעד
 טען אז װײזט און נעשטאלן נוטען

 בעסעיע די אױןז דך םערשטעהט
לעבען. פוז זאכען
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עדעפענט פאדומס״ ״אפעז צוױ — לײט. ױניאן אמטיװע 3JJ,ואיבער יפון קאמ^טע
 אץ םארשװינדט משוגעת קאמוניסטישע די — מייטינגען. םקוסיאנכו ד און אנס טאצ אג פא■

דעד פון סעקרעטאך פריעד, ב. —םארמירט. 32 םץ ופע ג רעדנע. — ,אנצען.
 ארגאניזאציאנס־ נײ־נעיטאפענע די

 דזיטאינט יארקער נױ דעם בײ יןאמיטע
 ?ײרים אינטעמעמאנאל דער פון כאאדד

 איוזרע האט ױניאן זואירקערס גארמעגט
 122 אין אױפגעעםעגט העדקװאטערס נײע

 זיך געפינם דארט םטריט. טע18 װעסט
̂בע קאמיטע, עקזעקוטיװ די  באי״טטעהט וועי

װאסי־ נינםא, :ברידער פאלגענדע פון
 ^נילכיאן קאפלאן, קױרצמאז, רעװסקי,

 סענעדזיש־ דער אוגטער כארניפםײז, און
 pD סעקרעטער םריד, ברודער םון טענט

.2 ^אקאיל
 אק״ 300 םון בא״שטעהט קאכייטע די
 אנ־ װעלעז װעלכע ױניאךכועםבערס, טיװע

 אדגאניזאציאנס״ארבײם דער מיט פיהרען
 עקי• דער pם ילאן אנגענומענעם דעם לױט

ארגאניזאציאנס־קאמיטע. זעקוטױו
 דז^אינט דער םרן באדיבט דעם יױט

 האבען קאנטראל, סאניטארי אװ באאדד
 640 איכערנעלאזט קאםוניסטען די אונז

 ״זאר־ זײער פון ירו״טה »ל© סקעב־יעעיער
 יאר־ גױ דער איז חער״שאפט י־אטאגסקעל

 אינטערנעיטא־ דעד pם אינאניזאציע העד
א״ננאנצען האט צױשטאנד דיזעד נאל.

 םאראור״ און טרײד דעם דעטאלאליזירס
באסעס. די כײ הפקר־געפיהל א זאכט

 א צו צוייקצוברעננעז ױניאז די כדי
 צומטאגד קאמםס־םעהעען און נארםאלען

 אױסצוראםען נױטװעגדיג אלעס םאר איז
 זאל ױניאז די כדי סקעב־יטעפער דיזע

טגייד, דעם קאנטראלירעז קענען וױדעל

קאמיטע.
 pc לאקאלען אלע האבען צױעק דיזען צו

 גארמענט ל״דיס אינטעלנעיטאנאל דעד
 אויסגע־ יארק נױ אין ױניאז װאירקעדס

 pH אקטיװע הונדערט עטליכע קליבען
 בא־ זײנען װעלכע מניאךלײט, ענערגײשע

 אונ־ אמאניזאציאנס־אדבײט טאז צו רײט
)10 זײפ אויף (שלוס

מיטינגען מאי נעשאנעל
לאנד איבער׳ן און יארק נװ אין

 אינ־ דער פון בױרא #לאפאגאנדא די
 װאיר• גארםענט לײידיס טערנעישאגאל

 ציר־ לעצטעז איהר אין האט ײניאז קעדס
 פון לאקאלעז אלע אױםנעפאדערט קולאר

 דעם םײעדען צו אינטערנד&אנאל דער
 װעלכע סיטיננען גרױסע אויןי םאי טען1

 װײ דער םאר װערען אויסנעגוצט דארםעז
 ױניאן. אונזער pc אױפבױאוננ דער

דער סון לאקאיעז יארקעי נױ לי •

צום זיגמאו פרעזידענט פח באגריסונג א
מאי ערשטען

 גארםעגש ל*יד*ס 1אינםערנעשאנא־ דער פון ׳ םעםבערם איע צ•
ױניאן. װאירקערם

:שװעםםער און ברידער
ערעטער דער געקוםען איז אשאל װידער פארכ'*, א*ז ״אהר א נא־

.,פא
 זייגען עם װעלכען מ*ט קלאם, ארכײםער דעם שדן םוב ױם דער

 װארים־ אונזערע און אידעאלען שעהגסטע אונזערע פארכדנדען ענג אזדי
 וױדער איז װעלט, ליכטיגער נײער, א פאר קאםף אין האםנונגען םםע

 אונז אין װעקט בלוט, אונזער װאריטט םאי ערשטער דער אנגעקוםען.
 די אין גלויבען אונזער פארשםארקט און םעטיגקייט, צו וױלען דעם

 א־ן גאװעגונג אדנזטר םון צװעקען און פרינציפען נאבעלע און גוליםע
 דער איבער קלאס ארבײטער םון אינםערעסען די םון אײנ״נקײט די א״ן

װע^ם. גאנצער
 שיקען קאלענדאר פראלעטארישען אױפץ םאג גרויסען דיזען אין

 אםע• אין באװעגונג ארבײטער ארנאניזירטער דער פון טײל א םיר,
 לאנד יעדען איז עזאנארגאניזאצי ארבײטער אלע צו נרום א ריקא,

 און טרײבער שקלאפען אוגטערדריקער, נעגען קעםפען םענשען װאו
 איכלען סאציאלע און עקאנאטישע אלע אפצושאםען כדי דיקםאטארען,

םענשהײט. די פלאנען װאס
 הײנטיגער האט אינטערגעשאנעל, דער פון םעטבערם די אונז, םאר
 םארלױף אין באדײטוננ. םוב׳דיגע ױם ספעציעלע א םאי ערשםער

 פים די אויף צוריק זיך יוניאן אונזער האם יאהר) םארנאנגענעם פון
 כםעט זי חאט װאקכאנאליע קאםוניםטישע די וױ נאבדעם געשטעלם,

 אונ• חאבעז יאהר פאתאנגענעם פץ פארלויף אין צושמעטערט. װי
 ארגאניזאציאן באליגטע זײער אחיםצורעטען כאוױזען ארבײטער זערע

 שייל־ א נעםאכם איחר פון האבען װאס שםערער אץ ברעכער די םון
 חײ־יאחר, וועלען םיר טריקם. און סקיםם ■אליכױשע זײערע פאר צײג

 דאנק• םיפער פון נעפיוזל א םיט ערשםען,טאי דעם פײערען דארום,
 קאםו־ פארריקטער דער פץ נעװארען פטור זײנען םיר װאם כארקייט

 קאםפס• אםאלינער אעזעד איז ענדליך״ װאם, און געזיגחןל, ניםםיישער
 םיט וױדער ברידערליבקײט און איממקײם אםאליגע אונזער גײסט,

רױחען. אתזערע אץ וױדער אונז.
 ערשםען דיזעז איגטעגגעשאנעל, חןר pe מעטבערם כאנריסט, זײט

 גיים&ד מ זאל \ אזזדות ארכײםער אלוחןלםליכע פון טוג ױם דעם מאי.
 לעסאן ביםערעז דעם םיט צוזאםען ®פג דייעו פון באדייטוננ רײכע

 ערשט• מ אץ נעלערענט חאנען םיר וזאם אײנינקײפ ארכײםער אין
 אנ• קיץ אז רייחעז אונזערע שליסעז peps אזױ יאחרעז, פארגאנגעגע

ט נאחר זײ זאי חעצע סיץ שיקעגיש, !שיאיטעז הענעז ד
 אינםעת אונזער לעכ לאנג

באוחןגוננ. ארבײמער
^ רי א אן, מ מ י. װ. ג. ל. א. •רעזידענם דנ

 דעם-עחסטען פײעדען אינטעמעעאגאל
 מיטעג קאנצערט גלױסעז א אױף ם#י
 סטרים ס^טע טעאטער, דזעאלסאן איז
 טא־ רײדעז װעלען עס עװענױ. זטע און
 אר-8 דײט^ען pc מעכיבעל סענדעד, ני

 טא־ נארםאן הילקװיט, מאריס לצמענט,
 דובינסקי, !לעזידענטען װײס די מאס,

 פיענעדזסער דעםביצער, .a און ,,צנט^ונינ
 האכצןאן, בד. בױלא. פלאסאנאנדא פיז

 דז״ש. דעם פון מענעדזשעל ;ענעיאל דעד
)0 זײ» ״,אוי, («לוס

r r׳__________------

 פאדסינ װערם חח יוניסי
® ד ח סעזאן «

 ב>ן״ דיגען ארכײםער צעהנדליגער
ס־ בײ שעפטיגט ױא/נ כערנ  אי

ארביײם

 דער פון הױז מניטי די װעט באלד
 איץ זיך געםינט װאס אינטערנעשאנאל,

 עםע״ זיר פענסילװײניא, •ארק, סארעסם
 נע־ װילען װעיכע סעסבערס, די און נעז,

 םרידליכקײט רוהיגקײט, דער pc דסען
 װאונדער־ דעל אין באקװעםליכקײט און

 ׳טויז קע:ען זוםער־װאוינוננ, עעהנער
 עדיױ דעם דודך צראנז׳פמעגטס מאכען

 װעסט 3 אין דענארטפענט, קיי׳ט^ונאל
סטריט. טע16

 געמאכט זוכער הײנטיגען װערען עס
 ױגיטי אץ אױסכעסערוגנען פאחשײדענע

ס :ײע בעטהם, •לאםביננ, נײע הויז. ײנ  י
 עס pH דורכגעהן זאל װאסער קלינע װאו
 אונבאקװעמ־ די װערעץ איגעשאםט זאל

 װאפער־ די םרן רינען דאם זוי ליכקײט
 רוםם םילע אין וחןרט אויך רעהחן!.

 אזעל־ און בעםהס סינגעל ארײנגע״שטעלט
 וױך אל-יז שלאםען צו גלײכען װעלכע כע

*>v\ םארגעניגען דעם פארגינען קענעז זיר 
# שטערוננען. nw אהן

 א סײ אדבײטער, אײנציגער יעדער
 און אינטעינע״טאנאל דער םון טעמבער

 ;עפינען װאם ױ;יא;ס אנדערע די pc כיי
 װאקײמאץ, א אױף הויז ױניטי אין זיל

 מצטצ,. םרײער א װי װירסליך זיר פיהלט
 אידעא־ פרײער ״א םון בירגער א עיעס ײי

 קומען דעלפאר און נעזעלשאםט, לער
 אינטערטד דער פון מעםבערס די אחין

 ױגיאנם אנדעדע םון אויו װי ׳שאגאל
םארברענגען. דארטען

w פאר פאראנטװארטליד חשאכערס
d טראקטארס, ptto אום־ וער 

טשערמאן טארטײאישער
 ױגיאן פאד נעיט האלעקטען זאל אינםערנעשאנאל אז לי־דען ניט וױיע; לינקע

 נעױעזענער דער םיט םארהאנדלען צו ייר ענטזאגען חשאבערס—דײם.
 אי-נ- די אלס כאטראבט װערט אינםערנעשאנאל — באארד. דזשאינט

קעו־פערשאפט. ײניאן פאראנםװארםליכע ציגע

אלוועלטליכע די

•p c אי|,די טראבעלס פאר״טײדענע די 
 קאנ־ די :מע׳עה אזא זיך טאכט ישעפער

 220 םיז קעץ און םיישער פירפע ט.*אסטינ;
 לי באצאהרט ניט האט עוחגנױ כיאנחעטעז
 ד״ װײדדמעש. װאבעז 2 פאל ארבײטער
 רע־ געױען ניט זיינען a?:* פון ארבײמער

 פונדעפט״ ױניאן. דער אין דזשיסטלידט
 ץ.ךס דעד געװעז אבעד עס איז װענען

 יעט ײעכען איז כיעז װי ;יך אזוי ביזנעס,
 א ארױפצושיחעז געװארען, אינםאדסירט
 אונסע-דבונ: אז טאכעז און פארשםעהער

ע:ין. דעם ;װענען
 געטאכט א'ז אוגסעלזובוננ די װען

 דער םון םארשטעהןנר דער האט נעװארען
 דזשא״ דעם א#נערוםען אײסערנעשאנאל

 םאר־ א צו געקומען זײנען זײ איז בער
 געײארעז אנגענומען איז עס שסענדיגונג.

 אדבײםער די :אױסגלײך םאלגענדער דער
 כאצאהלם װאר אײן םאר קריגען זאלזס

 ווען pn ארבײם זײער פארםזעצען און
 זײ װעלען װערען סארםיג וועס ארנײט די

באלאנם. חנם קריגצן
 אננע־ ניט איז שא« ךזנם םח לינקע די .

 זיי חאס םען וױיל געשיכטע, זײ גאנגען
 א ערגעץ םאראן ם׳איז »ז אײמצרעדט
שאמס״  דאר• זײ אוו וועלט דיר אויוי ״מ

 חא״׳ן לינקע די וחנגחנז. איחר צו זיו פען
 איז װעלכע קאםיטע, א אויםגעקליבען מגן

דזשאינם. אלטעז צום אװצק
̂לאן םר*  די צײגען געװאלט חאם קא

 נמבכױג, גאך איו ער »ז םלאכות, בע<
 דמאד די *ון אימצם איגצרוסעז ער חאמ

ר,  אנס• זיד חאם ̂עצםער דעד ע
 די רײחןן. צו איחם נױם אפיױ זאגם
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 דעי־טיט דך האבען זײ pn דזשאבער צום
 פאל אזא אין \וײל געםאכט, לעכערליר
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V9 לייקמל »יז זיד חערם װאס פעלד.

יןוריג־ םיליפ — מ»י ער«©ער דער .3 זײט
נײעס. םמי עזשאחןר סל\. '
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 וסקי• שװעסשעי בארםחער*יגע די .5 זײט

( אונ־ י. נחום — ליד תלוש. — מ
 הער• ל ט. — (ס*ג*י*ג) *יחנז זעת

״ שעאוו.
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גײעס. סען.
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אדװערצליז^ג^סי שלוסען. .12 *ון 11 זײם

css


