
ז:ריקא  וחױ אםעריקא איו טורםצם ךי א
 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 fe^iiםיחלם Din באחמםמט איז ער 
אענעו איז זאמז בצסעחנ וײ או

vm מחי װ.  trmrmמיי 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

 ױ טעטיג שוין זמלונםירמ הונדערטער
ארפײם ארגאניזאציאנם דער ,

ײ• ■ון («לוס )1 ז
 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
אנס  איז איז ברוקלין אין קאפיפײן• צ'
עװעניי״ מאנטראוז 105 האל װיענא

 ארנאניזא־ די װעט בראנזזיױל אץ
 פונ׳ם װערעז אנגעםירט ארבײט ציאנס

 נארד־ ברודער ער^rמענעדז 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

 זיײ םיםג^דער װאילונטירע?. הונדערטע
 אין ב<ײמן צו געוחנן געצװאונגעז גען

 םים• דתיסענדיגצ די pa pat דרויסצן
̂נצ א<ײז, ^יחנר  נצקענט נ<ס חאמן ווע

jw צוייב חאל, אין ארײגנעחן w in 
 סי״ מצחמר » נאד זײן נעתאגט האט
A, * סיגג״ 1  מיםינג dti אױןי מן^סטערוגנ די

מאלזנײ די nat צױיס גצוזצ! איז
 מנחר חאבעז םיטנקידער

mror חנתיד• יי יילאדוףט
ח *מממ ברוז־צר ותן  rnodun י

titVJpTii pnifn ניז* iWnr m »• 
m  j g מ קײו חי m » י  ®,i

ניט איךם איז ר3ז 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

װ א לאנג.. סינוטעז םאר י
 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

טע די שק ארי ער פ אכ מ ק או  קל
 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

ױנגסאנװענשאן פער ארנײ־ צום דעלענאפען קלאוהםאכער אכטוננ,
 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.
שמאק ר,ולטור. העבערער און גע

ש אויפ׳ן מױראד באקם א ט טי  אן שאפ
 בײ טאן בעסערען םון אטמאםםערע

 םון סימן א אמ דאם מאלצייט. אײעד
 טען אז װײזט און נעשטאלן נוטען

שטעהט ך םער ע די אױןז ד עי ס ע  ב
לעבען. פוז זאכען
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ױ — לײט. ױניאן אמטיװע 3JJ,ואיבער יפון קאמ^טע ט פאדומס״ ״אפעז צו ענ עפ עד
ס טאצ אג פא■ שע די — מייטינגען. םקוסיאנכו ד און אנ שוגעת קאמוניסטי שװינדט מ  אץ םאר

צען. אנ דעד פון סעקרעטאך פריעד, ב. —םארמירט. 32 םץ ופע ג רעדנע. — ,
 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
 באי״טטעהט וועי^בע קאמיטע, עקזעקוטיװ די

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

!שיאיטעז הענעז דט נאחר זײ זאי חעצע סיץ שיקעגיש,
 אינםעת אונזער לעכ לאנג
באוחןגוננ. ארבײמער

^ ארי מאן, 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

rr׳_________------

סעזאן «חד® פאדסינ װערם חח יוניסי
 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
 אום־ וער dptto טראקטארס,

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 די טראבעלס פאר״טײדענע די  אי|,
 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

v®,ארגײנמר x 1וי5י # ,ז;ב.WWWW

 דעי־טיט דך האבען זײ pn דזשאבער צום
 פאל אזא אין \וײל געםאכט, לעכערליר

)9 זײש אויןי (שלום

םארצײכנים אינהאלמ

זו. נוםער ׳,,״נערעכטיגקײט

̂איןיגבז .2 זײט  שאנ־ מ. באליבש באארד דז
V9 לייקמל »יז זיד חערם װאס פעלד.

יןוריג־ םיליפ — מ»י ער«©ער דער .3 זײט
נײעס. םמי עזשאחןר סל\. '

 דעייןימ־ די אין זיך חערפ װאס .4 זייט
— V אינמער:עש*:*ל דער <וץ מעג»ס

םמע^־רעיארםער. א
 וסקי• שװעסשעי בארםחער*יגע די .5 זײט

אונ־ י. נחום — ליד תלוש. — מ)
 הער• ל ט. — (ס*ג*י*ג) *יחנז זעת

״ שעאוו.
צדימןריעלס. 7־6 זײט
לאננ ח. — *בױן .7 זײט
— ריגג ארבײפער §ון קןטוצגשאן .8 ?ײם

דעםניצצר. פ. —
 «לו• עם. על — איריגוחנריער .9 זײט

גײעס. סען.
 ןרגאניזמצי^גס־פר*• און •רייד• .10 זײם

ג״צס. גזגז.
אדװערצליז^ג^סי שלוסען. .12 *ון 11 זײם

css
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ד דזשאינט פזן מיטינג טו  עסק פזן נ
ױניאז דרעםם«כער און

i f tg y 8 ^ g־;

 איז באארד דזשאינט pc כױטינג *
o םיטווטר, מװאחנז געה*מתן1ט n 

 אוײ אינטנרנעשטגאי אין א§רי< טנן20
סטריט. סע16 װעסט 3 דיםארױם,

סטסיטן. ב. ברוחנד — םשערמאן
 םיםיגנ לעצםסז pc •ראטאסאל דער

pc סארנעלעזען דתרט באארד דזשאינס 
גוטנעהײסען. און

דירעק״ *וו באוורר pc באריבטען די
ת tf«13 דעם אטריל םין טארס טען20 י
מםגעזזײסען. און םארגעיעזעז װערען

ב&רוגם. םענעדמזער׳ס גענער#ל
 דער באריכטעט,ד*ס האבמטן ברודער

געװארען, איגפארםירם איז אםױס נרוקרין
מ קאנטראקטינג די דאס ר  ם^תר מון טי

 עוחננױ, םאנחנםען 200 םון קאץ, אן
 טרבײטער !ײעחנ באצאלט גיט האבען

 םאר־ א וױידזשעס. װאמגן צװײ םאר
 אין ארױוי איו ױגיאז דער םיז שטעהער

אונטערזובוגג, אן געםאבט האט און 9שא
 די «ז אויסנעמוגען, האט ער כאטש און

 רעדזשיססרירט, נים דך האמז ארבייםער
 און דזשאבער דעם אפגערזפען ער האט

 םארשטענ־ א געװארען דערגרײכם איז עס
 םארט־ זאלען ארבײטער די דאס דינונ;,
 װעט ער און ארבײט, זײער כױס זעצען

 דעם װאך. אײן םאר באצאהילען גלײך זײ
ווע־ זײ וחנן באלןוסען זײ וועיעז כאלאנס

 ־ױעע אױף ארבײט די םארענדינען יעז
 ארבײםער, די פון צװײ גארסענטס.

 ״יינקע״ איבערנעגעבענע זײנען װזגלכע
 זײ אז ארביממר, רי אײננערעדט האבעז
 pc םארשטעהער דעם יאזעז ;יט זאיעז

 קאיעקסירען צו אינטערנעשאנאל דער
 חנריבער האבע^ זײ וײ םאוי גערט ראס

מ ק#סיטע, א אויסגעקייבען עי  זאי וו
 פיר. באארד. דזשאינט איטעז צום נזנהן

 רי םון אײנעם אפגערומן האט קאפלאן
 זיך האט לעצטער דער אבער דזשאבערס,

 ארביײ די איוזם. מיט רעדעז צו אנטזאגט
ם צו געגאגנע! א<ײז 1דא זײגזס םער־  ת

 אויך זײ םיט האט ער אבער דדטאבער
ערקיערמנ־ טאן, צד האבען געװאים ניט
 זײ אויםצונעסעז װי<ינ איז ער דאס דינ,

 אינ־ דער פון םארשםעהעד א מיט 'םיאגע
 אלס באטראכם ער וועילכע טערנעשאנאי,

 קערפרע־ פאראנטװארטמכע אײנצינע די
 ניט אבער האבעז ארבײטער די שאפט.

אינטערנעשאגאיל. דער צו קוטעז נעװאים
 ארויםנעבראכט דאז האט .דזשאבער דער

 ארויס־ האם און איז״שאפ מארשעל א
גארפענטס. זײנע גענוםען

 צו נעקומען דאן זײנען ארבײטפר די
 נעפײיט האבען אח אינטעתעשאנאי דער

 האם פעז אבװא< איז קאסםלײנט, זײער
 רעתשיסםדײ וועגעז געזאגם גארניט זײ

 רעדזשיס־ אלע זיך זײ האבען זיך, רען
 דעפארםמענט דזשאבערס דער טרירט.

 אוז מײס זײעד אויפנעטמען דאז האט
 םארבינדוננ אץ געשטעלט ג<ײך זיך האט
 םעכד א ריםמי?, א<. דזשאבעדס די מיט
 סינעיל אז? ״סוירטשענמס״ די םון בער

דזשאבער, אעדעפענדעגט אן בראדערס,
 זײ אז ^מסאכט, אױשמעריפזאם זײ און

 ארבײטער די באצאהיען דארםעז װעילען
װײדזשעס. זײערע

 ויךאגטזאנמ זזאבען דזי&אבערם בײדע
 סאנטראק״ דעם האבעז זײ צאײען. צו

 גע־ האבעז זײ װי מעהר געצאהלט טאר
 הדםט ער אח געזאנם״ זײ האבעז דארםט,

 איז <זײם די געלט. פיל זעהר נאך זײ
 אומפאר- דעם צו געװארען איבערגעגעבען

טשערסאן. טײאישען
 אסאסײ דער םון םארשטעהער רער
 די װי אזוי דאס נע׳טענה״ם, האט אײשאן

 רעדזשיס־ נעװען ניט זײנצן ארבײטער
 קאמילײנט דער װען צײט דער אין םרירט

 כא״ ?ײ דארםען נעװאחנז, געפײלט איז
שאפ, נינדמניאז א איס װערען םראכט

 קײן ניט יוניאן די חאט דעריבער את
 םאר װײדזשעס די קאיעקטידען צו רעכט

 טשער־ אוםאאדטײאישער דער און ױי
 א אױפנעםע; צו חנכם קײן ניט חאט ס*ז

 ניטײוניאן א מיט טאז צו האט וואס פייס
שאא•

 חאט מענעדזשער דזשענעראל דער
 םרײעל ביים יוניאז די םארםראםעז

 םשערםאן חגר װי נאכדעם »ון כאארד,
 חאס ארגוםפנטען, איע אויסגעהערם חאם

 וײ ראס •נםשײתנג, אן וותיסגעגעבען ער
 דדטא־ ךי פון פרמען ר*ר«אן ארבײטעד

 אײנשלי־ װייחאמם, וואר םויע » מנרם
אווערםײם* סמנדיג

מ ברוחגד מ ע מ װײטער, מריכםעם ז
r וד נאכחנ^ דאם m f i  H דירעק־ אוו 

w זיד חאט מארס m ext נווכצזממנן D. 
 חנאתאגיזירעז «ו פאריוומ קריפמםיילס

ן וײן » ר תאמ א iwmn u דן• י h n i מים 
 «ד אאגמארמגץ » נאר *ח קליפמטיינ׳עז,

נ די Mpn ®ירמג חנוי םיט !אםי^ מ מ  י
 צו גיט םארשפדאכצ(

ת ממ׳  ױם מעסטארי, אין גי
מן נ ו ה םי מ מן דעם פון י נ י גאימזענעם י

שער טודא^  •nD טס־כאזונטער ווון עג
( דער ®ו? טינג ח• ע מג  אתווגיזיישמ װ

 איגטזנתעשאנאי דאר r» קאמינמ
 םינד אקנדזוע דצנדערס אײגמא בילדימ.
מז גליחנר ס o ח n ח ב»זוכמ םימיגג  י

מ עס ײנ מ די געוזארען ממאכם ו צג  מ
 ארגא• גרױסען דעם םאר פארמדייטונגען

דרימו. ניזאזױאנס
 װערט באד';ט מאכמאנ׳ם ברודער

^וטנעהייסען.
געשיאסעז. מיטינכ דער דועט דערםיט

דירעקטארס. אװ בא#רד סון כאריכט
אפריל). טען13 (דעם

ס ע ם י מ א .ק
 2 לאקאל פון כױמגליד » לאנדער, ם.

 םטרים, טע62 — 1776 )1740 (יעדזשער
זאל באארד דער אז פאריאנגט כרוסלין,

 םירפע דער גענעז שרים געװיסע נעכען
 טע8 ־־־ 636 קא., סלאוק אלםײן םון

 םירמע די »ז זיך, באקלאגט ער עװענױ.
 דערפאר, בלױז אװעקנעשיקט איהם האט
 ארבײםען גערוארט ניט האט ער װייל

טײם״. ״סיגגעל םאר אװערמײם
 די דאס ״איבער גיט לאנדער בדודער

 אבער קײס, זייז אױםנענוסען האם ױניאן
 אנכד אבסאלום זיך האט באיעבאס דער

 אםיס דער ארויסצונעמען. איהם זאגט
 א צו ארבײטער די גערוםען דאן האז

 אנם־ זיר האמנז זײ אבער שאימיםימ,
איהם. םאד סטרײקען צו זאגט

 ער־ האכמאן גיענעדזשער נענעראל
 בא־ זיך האבען ארבײטעי די אז קלערט,
ט  עד אז לאנדער׳ז, ברודער אויף מאנ

 פאר שאי אנדער א| איז געארבײט האס
 גע־ ער האט דא און ׳ײאך א דאלאר 70

 ער־ זײ זואך. א דאלאר 55 ביױז נדמז
 ארויפ־ איז לאנדער ברודער אז סיערען,
 םים ביױז שאם אין געווארען גענוכען

 אד־ איבעריגע די םדײבעז צז צװעק דעם
 גיט זײ װילען דערםאר איז בײטער,

איחם. םאר סטרײקען
 צום א'בער:ע;עבען װעיט קײס די
אפיס.

 ״נױ דעם פון װײנבערג ברוךער
 ערשטער רער פאר ״עד״ אז בעט לידער״

 דער און צײטו^ג דיזער פון אױםגאבע סאי
 פעדמעל א נעכיעז צו באשדיסט באארד

פײדזש.
מענעדזשער. דזשענעדאל פץ ב«ריכט

 דעם באײכטעט, האכמאן ברודער
 װאס םירפע, קייםשטײן דער םון פאה
 רע• דעם אין נעםינען װעט לעזער דער

אויבען. בארד דזשאינט םון פאדט
 װײטער באריבטעט האכמאן ברודער

 םון שאפ דעם פון אדבײטער די דאס
 א נעסאכס האבען קא און ראזענבאום

 נעמאכם האט אפיס דער סםאפעדזש.
 בא־ האט פירמע די אזן אונטערזוכונג אן

 ארבײטעד אלע צוריסצוגעפען שלאסעז
 טשערםאן. דעם םון אױסנאטע חגר םיט

 ניט נאםירליך דערצו האט ױניאז די
אײנגעשטימט.

 אלעס דאס ערקלערט, האכמאן ברודער
 ארנאניזאציאנס־ דעם םאד גרײט איז

 קאמיטע ארנאניזײשאן די קאמפײן.
 ברי- פאלנענדע די םון באשטעח װעט
:דער

 קאטאני, קאראטאנוםא, :ברוקלין םאי־
 דעסא־ םיס דיגאיא, עבערט, קדיײעלא,

דןראנטי. דזשיא,
סמיטה, טשאנסער, :בראנזזויל פאר

 ארביײ בראנזוױלער םוז האםיטע א אוך
טער.

באריכט. מענעדזעערם׳
 םע־ די סון באריכט « איז םאלגענד

 פאר דעפאדטטענט דרעס םון מינקייטען
 סעברואר טעז16 חגם םון פעריאדע דער
אפריל: »טעז דעם ביז

 ארײננעסוםען זײגען צײט דער םאר
 <זאם«- 258 נעװארעז אטעגדעם און

 אסא״ געווען 191 זײגעז דערםיז לײנטס.
 אינ• 67 אוז קאטילײגםס, סיאײשאן

 הא״ יעריאדע דיזער םון םארלויף איזדעפענדענם.
 גזד אײדזשענטס, ביזנעם אונזערע בעז

 אסאסיאײשאן אין װיזיטען 791 םאבם
 דעם םיט שעפצד איגדעסענדענם אין

 צו ארבײםער די צרםוטינען צו צוועפ
 די םעסטשטעיעז צו אוז דױס צאחלען

שעיער. די אין ארבײםס־נאדינגוננעז

no אסא• תדמז 508 דיגזז צאחי דיזער 
 שע• אעדעיעגחנגט m סון 1סיאײשא

וןר.
no דיגצן צײט חןד פון •»מױ\י 
 -כױטימצן, שא■ 388 מוואחנן גאמסין

m און שאןער אסאסיאימגאן סון m 
̂ן שעפעד. איגדעיסנחננט ם

מ מעיער/ עי  אסייקא־ געטאכט חאבען װ
 חנר אין מיטגלידעדשאסט פאר ציעס

 •T0 אינדעסענחננט i — אטאטיאײשאן
jro דאזי• די שעיצר, גמדיוגיא! 8 און
 גע״ אתטעדזוכט דינען אןלמןאצתט מ

 דאן דינען און אויסםירליר זעחר װארען
 מיטגלידעד אלס געװארען גוטגעה״סען

 פון נצסען די אסאסיאײשאז. חנד םח
:זײנעז שע*ער די

 װעסט 128 טשערטאף, און שוגארמאן
סטריט. מ׳-טע

 טע26 װ. 2a3 #קא. דיעס אר און אר
סטריט.

סט. י^׳טע װ״ 260 דרעס, װינטראפ
סט. דצטע יװ i»fi , הא דרעם אסלאם

 דיגצן ומלכע סאפילײגטס, דורך
 דזשאבערס, ױניאן גענען אדײנגעסוכ^ז

 האגט־ ניט־ױניאן באשעשטינען װעלכע
 ױדאני־ צו געיונגעז אונז איז ראקטאדס״

:םירסען דרײ םאלגענדע די זידען
סט. טע23 װ. 148 סא., דרעס רובי

םט. לז־טע װ. tot ׳קא. דדעס קאדענט
 װעסט 132 ־אופטטאץ, אזן בידנכוים

סםריט. טע22
 איז פעריאדע דיזעד םון םאירויף אין

 באיע־ םון שאיעחטען צו ;עלונגעז אונז
 וױײ אין $752.8;« פון סומע די באטים

דזשעס.
 װענען כאדיכטעז אױך־ דא װיל איך

 אינ־ געוױס אײך ותט װעלכעי ענין, אן
 דזשאינט נעוועזענעד דער םערעסירען.

 און סטרײקס ערקלערט האט באארד
 מא־ שעפמר, 35 ארום איז סטאפעדזשעס

 דיער ארויפצװיגגעז צו פאדזוך א כענדי:
 םון םעטבערס די אויןי םיהרערשאפט

 בא־ צו צוםרידעז בין אץ־ ױגיאן. דער
 נע־ האבען סאמוגיסםען די דאם ריכטען
 איז עס און םאדטשריט וױיניג םאכם

 יזאנט־ אוגזער אנצוהאלטען געלוגגען אונז
w פון אלע כסעט רא<  v v i ,צד• 
מ גװאידטאםעז, די אכטענדיג ניט  װעי

 מיט־ אונזעדע געגען באנאננעז װערען
 דזשאינט געװעזענעם דעם מצד גלידער

 די זײ קאנצענטרירען איצט כאארד.
 פיגף װאסערע א אױף עגערגיע חויטט

 בױר זײגען דארט אםילו אבער שעפע־־,
 פורען אנהאיםען אין עדםאינרײד נעװען

סאנטראי.
 דאם באמערקען, איך וױל שלוס, צום

 דזש. איגזעד םון אפטײלונג דדעס ךי
 צו אנשט־עגנונ; יעדע מאכט באארד

און שעפער די אין רא;ע די פאיבעסערען

 סון נאדעגוניגסן. ױדאן איעסיחןן צו
טא אױגען די ראסננ  *סס?"נ*ט9 ^סגו

tom איחו inift גדױסע 8 זעחר דאס 
»ו» n ז״גען שעועד צאחל

,ד גע:ען סרױוחוס נ^ס
 אונוער דאס סימלאן; די װײל #נאטיס
ט ױגיאן מ ץ ירעס 18« ו  כמות איחדע י

 אוטתר רענטסן פײזיכעחנן צו
ס  אדס• אויר ציחען טיר טגריט^ט, ת

תר חןר צו מרקואסקײס  צאל נאדײמסנ
 אע• אסאסיאײשאן אין ססא^ןיושעט

 אקטיוױכחט כאוױיזט דאס װאס יער,
ח  oim סון סטעו• דער שןסער. סןי א י

 צו טאגייגסס איפס טוט ושפארטטענט
 וחנילכע צו גאדינטגגען ,ד סארדכערעז

 אונטער באדעכטיגט זײגען ארבײטער די
אגרימענם. דעם

מאסקאװיטש, מ.
דעמרפסענ•. דרעס פון מענעדאעד

 פון ®יטגליד אסטיװער איטעד אן
 אװ באאדד ד♦ צז אפעלידס ױגיאן דער

 וחדם עס אה #שםיצע פאד דירעקטאדס
 דאלאר ^ איתם געבעז צו באשלאסען

פסח. פאו
 דעם אפצ-־יײגען באשלאסען װעיט עס

 באאדד דזשאינט פין מיטינג קומענדען
 אױןי אפריל, טען15 דעם פרײטאנ, פון

ען2ס דעע טיטװאך,  צוליב אטריי, ן
טוב. ױם

;עשיאסן. מיטינ; דער װעלט דעם טיט

כדטיגג. ססעשעל
 אװ באארד פון םיטיננ כפעשער א

 מיט־ אפנעהאלטען װעדט דירעחטארס
 קאנסיל איז אפייי׳ סי-־טען דעם ײאך,

 ;ױטע וועסט n איגטערנײשאנאי, פון רום
סטריט.

דיעף. בדודעד טשערמאז
 א;־ זײנען דעיענאטען םאלגענדע די

שעדסאז, יןא^ש, גוטערפאז, : װעזענד
 אזן רתוי קאנסק/ דאשקאװ, אדנדש,
יאסעד.

 ער־ האכטאז כתנעדזשער דזשענעראל
 סזמעדדפערס יאקאיע די דאס רןלערט,
 ספעשזנל א רושעז צז באשראסען האבעז
 אױפכעסען צו צװעיז דעם מיט מיטי;;

 סעקרעטעד־׳טרעזשו־ א װעגען םראגע די
 אױס־ כדי און באאיד־, דזשאינט פון רער

 ארבײט די מאבע] צו פלעגעד ארבײמען
עפעקסיװ. קאמיטע ארנאגיזאציאגם םון

 אר־ די דאס באשליסט, כאארד דער
 אױםעפענען זאל קאמיטע גאניזאציאנס
 ׳סט. טע18 װעסט 122 אין העדסװאדערס

 װאסילעוױ האכמאן, ברידעי די דאס און
 שפילמאן קוירצטאז, פריד, ׳^£:ינ ׳סקי
 אמע־ די םיהױען זארען קאפיאז »ח

ארבײס. כיײנע
 נע־ סיםי:: דעי־ װע־ט דעדכייט

י^א׳סעז.
שעהנפעלד, ס.

סעקי״עםער. צײפװײליגער

9 לאקאל פה טעטיגקײט ױ
 שזין זײגען ;;,ױם־טוב־ט די וױ אזוי

 צוששאנד דער וױ אזײ איז פאראיבער
 טרעט נארפאל, װערט ױניאץ דער איז

 גע־ די צו צו באארד עקזעקוטיװ אונזער
 :אר־ אין לאקאל. םון ארבײט וועהנליבע

 װאל־ יאמוניסטען די װען צײטען, מאלע
 צושםערט, ניט ױניאן אונזער טען

 רעגעיע נעזזאם יעצט שױן סיר װאיטען
 זײער װען יעצט און כױטיננעז, סעיזשאז

 :ע״ באזײטינט םארמאל איז טעטיגחײם
 קא:* אונזער צז צו מיר טרעטעז װארען

לאקאל. פון ארבײט סטרוקטױוע
̂טעז דעם שבת, םאי  װערט אפריי, סג
 דעד פון םיםינג עדשםעי דער נעדוסעז
 יא־ םדן קאםיטע ארגאניזײשאז נענעראל

 דעם צו דאס ערװארטען םיר אח תאל
 אברוםען זיך וועלען מיטינג וױכםינען

 אר• אונזער םון םיטנלידער אהםױוע איע
 די דיגעז קענעז זאל זי אום גאניזאציע,

 זיײ פאר ארבײטעד די םון אינטערעסעז
 װעט סיםיננ דער פארבעסערוננעז. ערע

 244 טעמפעל, לײבאר אין שטאטפינדען
אזימער. 12 סטריט, טע14 איסט

 טאי, טען2 דעם םאנטאג, סוםזזנדען
 סעקשאן ערשטער דעד גערוםען ווערם

 קאםיסע ארגאגיזאציאנס דעד םון םיטינג
בראנסם. די איז

 גע״ װערט פאי, טעז4 דעם מיםוואך,
 אר- דער םון םימינג סעקשאן דער רופען

בדאנזװיל. איז קאםיםע נאגיזאציאנס
 ומד גדטינגעז די װסו ■לעצער ,ד

 *נאנסירס וחנלעז ײעמנ?, געחאלםעז לען
און צײטוננען, םזמלימ די אין ותרען

 איז װאױנען װערכע ארע ד^ס האפען פיר
 ויערעז מיטיננעז די ױאו כענענדען די

םארםעהיזנן ניט זיכער ײעיעז געדוםעז,
קופען. צו

אױםםערקזאס־ די ציחען װילע; פיר
 זונטאג, אז םעסבערס, אדנזע־יע pc קײט
 אד־ דיזמז םיר םײערעז פאי, וטעז דעם

 קאנ־ גרױםצן א םיט טוב ױם בייםזןר
 םיײ דיזע טעאטער. תשאלסאז איז צעיט
מז נעוואדעז אדאנזשירמ איז ערוננ א  צוז

 אע־ רסר טון באארד דזשאיגט דער םים
 טען1 דער סאר טיקעטס טעדנעשאנאי.

 אונ־ אין באקופזנן פען קען םײערוננ פאי
אפיס. לאשאל זער

 אוג־ טאכען אויפפעדאזאם װילען פיר
 חאבעז זײ אױב אז םיטנלידער, זערע#

 וועל אירנענד פון פאכעז צז קאםפלײנסס
 אין קוםען ױי זאיען כאדאקטעד, כען

 וחד סאסײיעםס די װאו אפיס אוגזעד
וחנרען. אטעגדעט און אויפגענומעז יעז

םענעדזשער. ,ן א ט צ ר ו ס נ.

ד פי א ר ״ ״ ט ד נ א ר ט

 װ*ס דראםע א טראנזיט*, ״דאפיר
 ױנמנן ts its נעװ«ורען נעשריבען א־ז

טמיד » שרײבער, אוגנארישען  lie םי
אי ױניאן״ ■חןםעים אונזער ק ^ flu איו 

 |ib געװןןחנן אוי«ענוםען ווארים זעחר
קריטימר.

 םים אראגדזשםעגםס ססעציעסג דורך
 דעפארסםענם, עדמקײשאנא? אוגוער
 בוד 10m גדםגרידער אונזערע װעלען
 •ריידנן• חנתצידםע צו טיקצטס קוםפן
 w>rtno ײרר קרינעז pin קץנם איזור

 אתמר איו inpn to ומנימ סיי•^
 soph 0 רעוארםסענט, עדיוקיישאנאק

n i l סםרינג
ra ,m «דר p n חנ מ ת תר א מניי ד ג

• ,■ראוױנסנאון ײ׳ ײ די״נ ייייזןי  «תאג
n w ת אױפנעםיחרם שױן ח>פ ני  איי
«ן אין unet שײנן זעחר ײיוי ד א  איהר •

nm איז און עקייסט׳מז n ח »ײגמ  די •
i אין *רגאניזאןותם װיכםינסםע n 

ד ג׳ קייי נאוואגוג^ נ>עאמר' ,

י6 «<ײל, nyp jo ,3א8ױ

t פזן mtרער ־ טצ ערשטער דער
o n מ נ מ

T

no •קוריגסקי *ילי

n זי )ס*הן יד w n e פ״ דחי ריו  •ו
go in אינ׳ס הײגם, m y., 

 — טויפ « «ײן ז«< זינ״ *ום זײן זאל
 I ״IBM איחר זיינןן סיר

 פ״גט, יעחון לחכעיס וױיחעם זי
 טירטגײ. יחכעיס

ע ט :רוסט ןי ״  בטש״נט זון נ
״ן סוז זי — װעיט די ו םר״ ז

 אוניעטום און אוםעטום, און
 — װייחעט אח סאחן אונזער װײהעט

מענ׳סמך םטר ט׳העםסט װאו דארם,
רעכט,

 נרויט. םטר און װיסען פא־
 ײעים נאנצער דער אין פ^אטערט זי

 זיד, און נארד אין װײהעט און
 — אוםעםמ^ וױיוזעט

גייחט. נרודער״ריבע םיט הארץ א װאו
ם*י־געז#גג- דײם^עז « פון

 איז י א מ ר V ט ש ר y דער
גרעס דער ױט״טוכ, טיאדיציאנעילער א

 אנדער איז עס װעלכעד װי ט*ג, טעײ
 װעילטליכער דער כײ יןוחר, אין ;טא

אי־בײטערשאפט.
 דעם איבער םיאטערט טאג דעם אין
 דעם שטטרק און הויך ערד״קוגעל גאנצען

 די םאחן, רױם־בלוטינע ארכײטער׳ס
 װאס ׳פאהן די מיי, ערשטען פון פארן

 4•ײ און םרײד םון סיסבאיל דער איז
 םרײחײטס און שטרייט םון םימבאל דע־

אפ^  פעלקעד־םסר־ םון סיםבאל דער י
 אנזאג דער איז סאהן די ברידערונג;

 לעכעז, נײעם א סון צײט, :ײער א פון
 ריײ ניט מעהר זיך װעלעז סענשען װען
 וױ לעבען װעיען און װעלף די װי כען

ן ע ע ׳ נ ע ן ט ע ם ר א . ד ן ע ב ע ל
 דאזיגען דעם םאר אויסװאוזל דעם
 ארבײטער די האבעז ױכדטוב נרױסען

 הונדערס־יאזד צום ,1889 אין געםאכט
 םראג• נרויסעד דער םון ױבילײ דיגען

 געווען איו דאס רעװאלוציע. צױזישער
 קאנגחןס ערשטען דעם בײ פאריז, אין

 אינטערנא• ארבײטער צוױיטען פונ׳ם
ציאנאל.
 קאנגרעס היסטארישען יענעם זייט

 דער פארבליבעז מאי ער״שטער דער איז
 אײניגסײט דעםאנסטראטיװער פון טאנ

 געװא• איז דאס אױבײטער-קלאס, פונ׳ם
 אינטערנאציאנאלער סון טאג דער רען

 םון טאג דער אחדות, עטארישער4פיאי
 בעסטיאלישען דעם סאר מורא און פחד

װעלט. נאנצער דער םון יאפיטאליזם
 דאזיגען דעם םון אויסװאהל דער

 צו צו יך1אסם-1 בארײטונג זײן און טאג
 סעזאז• שענסםען איהר און נאטור ךער
 װאלט גאטור די װי אױס, זעהט עס

 ארוםגע־ איהם ארבײטער, צום נעקוםען
:געזאגם נביא א װי און אדעםט
ױם־ דעם םאר טאג דעם פאך -

 דער זיך זעהם טאג דעם איז װײל טוב,
 טאג דעם אין ;אטור, פיר, םון :צחון

 קוטט און סראםט איהר עדד די באיוײזט
 ארויס טרײבט זי לעבען. נײעם א צו
 םלאנ־ און נראזען שיראצענדיגע זיך פון

 זיר זאל דאן בלוםען. אלערלײ צוננען,
 םײגעם׳ מיט באהעםטען ױם״טוב דײן
 און •ראכט די װעם צװײען איז און

 שעח״ נאך זײן װעלט דער םון שעהנקײט
 איהר טי^ םריהיליננס־מוזיס די און ׳נער

 איהר מיט רײנקײט, היפלישער נאגצער
 וועט םרײחײט צו וועג 'וײס־בליהענדען

גיגאנטישער. און קרעםםינער נאך זײז
 נעםאלנט חאם ארבײםער״קילאס דער

 אויסדערוו^חלט האם און נאטור דער
 ױם־םוכ. זײן םאר םאי ערשטען דעם
 גאנ־ רער םון טורעם חויכען אוים׳ן איז

 בלוטיג־רויטע די מלאטערט װעלט צער
 דער אױןי ארבײטער־קלאס. מונ׳ם םאהן

 םענשליד מיט זײנעז םאחן דאזיגער
 ״סאיץ וחנרטערג רי אויפגעשריבען בלוט
 רעכט! כתנשליכע איז םרײחײט צו אויס

מד און צױױליזאציע צו םאראױס  חו
״ !ניטעט

 חיסטא־ א איז מןי ערשטער דער
 אלטע גאר די םון נאך ױם־טוב רישער

צײטען.
 די אז אונז, דערצעחלט געשיכטע די

 םלעגען ראסע םירישעד דער םיז מענשען
 םאר־ ײד םסי ערשםען םארין טאנ א

 בלוחנז אונםער׳ן םחגות-וױיז, זאםלען
 גיגאג• די פין שסיצען די אויוי היםעל,
 דורר סינגאיעז, תרד און בסרג, טישע
 שמים די וײ חאןסד #נ»נץ *ון סאזיס

 זיײ א נעמנן צו כדי אזזאפממעוץמ^
 װינםסר׳ אזחנקגעחענריגען חנם מזונם

 שםארס אח םסג קאאםס גרױו זײמ םים
 סד און mm* סת מכם טעסמעחנ

wp tn נדיסנן v  o n זץגע

m יראיסמאתסס w w 
a iro v, וױ^ דסדסאד Sin

 אין סאנ מײנסינען סו״ן וױימעמ סוױ
V 2 חור נאד T to im" « ײלס 
40M נאנצצר דעד סון

o אט n שסחנ חיסטאדישעןfe e 
i דוקי חאט טסנ n 

ר ס נ ^ ע ו ו סי
P סיס t _ .............................
מן e vn טאג ײ ו • סח צ ת צ״ט ד
iff tfe וױ סונסס נײ א און
n ניס  if?feroe ארויס* נסטוד״סמסס 

 װי סונקס 4fwiireio« איחחנ צװעכמז
iP נים ןvp סען fe ro e « ,שמורנדוױנפ 

o ױס קען מען וױ וונקס n  t n f o r i f 
ס סען שקז סזױ — ים ין אסחסיססן ד  י

i סון •ראלסססריאט חנם טאג דעם n 
 אחדות ז״ן דעטאנססרידען צו םון וועלט

ציר, זײן און
 סיח טאכס, םיגסטעחג שום קײן

שססטליכמ כרוטאיע ארגאניזידטע סאדט
 וועג דעם סארצסמעז ניט קען געװאלד

 צײכענס דראחעגדע די אישטעלען און
 קאייטאליסטי׳ןת די אראפצואװארםעז

 און װעלט גאנצער דער אין העדשאסט
 און םדײדעז פון װעיט א באשאפען

 קד איע םון מעגשהײט פאד נליק
דורות. פעגדע

 דער אין װעט מאי ערשטער דער .
 װע־ פארגעסען גיט קײנמאל צוקוגםט

 נע״ דער אין םארכלײכען װעט און רען
 חיסטא־ גרויסע סון אנדענק ארס שיכטע

געשעהעגישען. רישע
 מענשליכעד דער םון עפאכע יעדע

 א יסים־םובים. אירע האט ציװיליזאציע
 גאגנ מיט׳ן געביטעז ווערען זײ סון סך
 אינ־ װערצן זײ םון םייל יאהרען, די םון

 געםײערט. ניט און פארגעסען גאנצען
 אײ״ אױןי וחגט מאי ערשטעד דער אבער

 םון באגריסונגס־טאג דער בלײבען ביג
 געזעגענונגס־ דער און צײט נייער דער
 ארד־ קא§יטאליסטישער דער סון טאנ
 אלװעיטליכער דער וועיכעד אין נונג,

 כדט פאדשקראפס איז אדבײטער״לןיאס
ברױט״ און םרײהײט זײן

 א םיט און חוזק און שואט סיט
 קר רעמאלט מיר וועלען רחמנות״נעםיהל

 םון צײט סאדנעסענער דעד אוי\י קען
 חער־ אכזרױת׳דעער און אוםנערעכטער

 םון און וםײלוננrקלאסען םון שאפם,
םארד״איגסטרוםענטעז. אופבאשדײבליכע

פינסטע• דער אויױ קוקען װעלען פיר
 זעל* דעם פיט צײט פארגאננענער רער
 קוקען םיר װאס רחפנותמעפיהל, בען

צײט. אוגזער םאר םון פענשען די אויף
 זײן דעפאלט שױן װעלען פעגשען די

 און פדרגח הױכער גאר א צו דערהױבען
 וועט פוח פענשליכער פארשענדער דער
 װאויילזײן צום וױדמען אינגאנצען זיך
 און מעגשזזײט, אלנעםײנער דער פון

 האט עס אזוי וױ װאונדערען זיך פ׳װעט
 םיד אזא עקזיםטירען געהענט םריהער
װעילט. סטעדע

ױם־ קײן ניט איז מאי ערשטעד דער
 פאלק ראסע, װעלכער אירגענד פון טוב

 וױים פאי ערשטער דער פארטײ. אדער
 דע״ איז און נרעניצען אזעי*כע פון ניט

 גאנצער דער םון ױם־טוב דער ריבער
 םאלת ראסע, םון אזנטערשיד אהן װעלט,

קאליר. און
 םון םינסטערניש דער פיט נידער

 די אױוי, נעהט זון די !סארט ־יעדען
שײנע;! צו אנהױבען דאך װעט ן1ז

 אינטערנאציאנאלער דער לעבע עס
םאי! ערשטער דער—ױם־טוב ארבײטער

 אונזער פת סיםגלרער אלע צו
p נױ איז אינםערנעשאנאל t

 ipoip נטגטיטאנ. טז״נער a ׳״;טאנ
י י • »t ״ *ו וווזאט׳ון»iiwi o n  inp 
 ,go |p9p<rap in אויוי טונ יזס ט»»

מ און קפגמדט טי ו ne סי  יטר־ גױ מ
ר נטארד. דדיטיגט «

1 iro trf o n  o nדעם ניז טטי סען 
i t r a rm ר o ארנ״סן r סזנ ,to  inon 

i סיסנליחור n  no ,אינסערנעשסגאל 
osiomo'D • סח? שרעפייכען* n m, 

pa o»u חומער e*n לסנג חדשים אונז 
 שאנד n איז יוגיסו אמזזר נסולאגס,

 אין און געװןורען גענראכט oyer און
ו נאנותן ״ ו  ;ע־ לאננ ניט ניז eon ס
געפיתי. חפחר ס חערשט

m יזמטער no, נעםונען או;ז חסט 
 ?אםאסםדסםע יװיאן דעד סון טיטען אין

 ?סםוניסטיש׳ן םון פיחרונג דער אוגטעד
 נענראכט האנען וועיכע *וואנטוריסטען,

P’Jioim טויזענ• אויף סארניבטוננ און 
 און טרייד, אונזער סון פאסיליען טער

ױניסן. אונזער םון ת< א נעמאנס
 צו טוב, ױם דאי ה״גטינעד דעו
׳עױן טרעפט פדייד, נרעסטער אונזער

מי  נ״עס סזן *ושסאגד ס I'M 10י1יי אוג
>n t\ אױפנוי אן סון סיס׳נן אין יון 

טעטינפ״ס.
 אונזער איז איז טונ ױם ססי דער

ן םאמאמעגחײם  ססג ס נעווען ססי אי
ns אונםער־ אונזעחן נענען ירסטעסם 

דריקער.
 סאררע־ זייער נעת סס«ו;יססען, יי

 םאי דעם חסבען חערשאםם, טערישער
 אינערען א אין פארוואנדעלם טונ ױם

אמאניזאציע. אונזער פון קאמף
?too אונ־ נענען טאנ קאםפם אין 

 » שאםען אויםכייטוננ איז טןרדר״ןוננ
 דעם פארםרייבען זאי װע?כער גייםם,
 םון *ושטערער און סאררעסער נעסט

 דעם או;ז שטערט װסס םינמ, אונזער
 אונםערדרי־ און באסעס די גענען סאמף
סער.

s«t מאי טער1 דער יעבען!
!איגטעדנע׳שאגא? די ?ענען זאל

באארד, דזשאינם יארסער נױ
י. װ. נ. ל■ א.

טסערםאן. קאפיא;, בענדזשאםין

̂קאלס פוז גאנריסזנמן מא וטען צום ל
 2 לאק. «ח מיטגלידער אלע נו

m .י. װ. נ. ל
מאי, טעז1 דעם סון טאג איג׳ם חײגט

 דער גאר pc קיאס ארכײטעד דער װען
 גענען כחות זײנע דעפאנסטרירט וועלט

 אונטערדריקוגג, אוז עשסיילואטאציע
 סאלידא־ ארבײטער פון םאחן די אונטער
 אין ױניאז אונזער זיד ;עפינט ריטעט,

 פארניכ־ און צושטערער די םיט תאטןי
כח. ארבײטעד דעם pc טער

 שטעהן טאנ מאי אונזער דעריבער זאיל
 \וידער־ דעם םאר האג»י מזן צײכען א<ס

 םעכטיגער איז שםארקער א םון אױםבױ
ױניאו״

 םאי קומענדיגעז דעם דאס האםעגריג,
 םאר־ דעד צו געטרײ סיר װעלען טוב ױם

 אינטערנעשאנאל, דער pd נאגתנהײם
 <ןאנצענטרירעז סאנעז זיר אױסש*יס*יך

 אויסער״ אונזער גענען קאםף אונזער אין
 טיםעניש דער םון םיר רוםען שונא איכמן

:הארצען אונזער סון
!מאי טער1 דער יעבען זאל
א.י.ג.װ.י. ,2 לאקאל דעד יעבעז זאל
 אינטעתעשאגאיו. אונזער ילעבעז זאל

 ״2 לאקאל, קאבױמע, עקזעקוטױו
m .י. װ. ג. ל

םענעדזשעד, קאנלאן,
טשערםאו, צוקערםאז, ר.

סעקרעטעד. פריעד,

שע ה קאמוניסטי פל  די בײ מ
טער נידעל ײ װארשא אץ ארב
 ײאהאן םסר איצט הוםען פוילען אין

עי צו  ארבייטער. ניחל םון ?סנװענשסו י
 די חסבען װאר׳פא אין װאהיעז די בײ

 ספילח. נרויםע ס נעיליטען ססמוניםטען
 חאנען «יון «וע?י ?ינקמ די םיט צוזאםען

 בונדיס־ או| שםיםעז 212 באתומען ז״
i נעצוינען הסנען םען m און שטיטעו 

 קסנ־ דעי צו דעיעגאטען 18 ערמײ?ם
 הסבען טארנסװ און ?עםבערנ װענשאן.

בוגדיסטע!. ב?ויז ערװיייס אויך

טגלידער די צו  9 לאקאל םון מי
י. װ. ג. ל. א.

 זיך װעילען פאי, טען1 דעם זונטאג,
 א בײ טרעםעז םעםבערס אונזעדע «ילע

 דעם אין פיטינג קאנצערט פאי גרויסעז
 טיע־ברי־ מים כדי םעאםער, דזשאלסאן׳

 נױ איז אינפערנעשאכאל דער םון דער
 םאי טעז1 דעם פײעדעז צוזאפעז יאדין

 אויםבוי וױדער פון צײכען איז טוב ױם
pc ױגיאז. אונזער

אויפגע־ ריכטיג ניט קען ױניאן די
 װעיעז םיר װי לאנג אזוי ווערען כויט
 עילע־ צזשסערענדע די סארטרײבען ניט

 באװענונג. ארבײטער דער סון מענםען
 ױם ארבײטער דעם אוים דאריכער ניצט
 אײ די פארשסרײטעז העלםט אח טוב

 קאפף דעם אין אײניגקײט םון חנאלמז
שטערונג. דעד נעגען

אייגינקײט! ארבײטער די לעבען זאא
!י• ײ. ג. ל. א. ,9 לעבען זאא
!אינטעתעשאנאל די לעבען זאא

,9 ל$?*ל ק^נםיטע עסזעסוטיװ •
מענעדזשער, ?וירטסםאן! נ.
ןןערםאז.4נ ?ויסםאז, <ל.

x דרמםםייסערם פון טיםינב טעםכער דזשענעראל דעסמוג נמסספען
 דתס־ דער פון באארד עתזעסוםיװ די

 אנאנםירט, flli ?אהא? ױניאן, םאכער
to ט׳מ3 דעם דיגםםא^ סוםענדען דעם 

 «•0 וועט ארב״ם, דער גסד נלייד םסי,
irum  w ftm n נמנר ח׳אענןרא? א 

ר  אין דחנסםאכער, איע no כױטימ מ
 סס15 איסם t אוידיםסרױס, םהו? רענד

ססריכג
m יי פיז אײנער זײן װמט םיטינג 

 רעאר־ איז prpo 22< זינט וױנטמםנמ
 IM01PM פאט און געמאחנן נסניױוט

סון םשסמז׳נר גיתם ס
ump> ין«

תר

 ספיל״ דזש. בר. ^אסאל, פון ססמחגטאר
 איבער רעאאדט א *יגעבעז וועם סאן,
i n ארבײט in  pc- אתא־ דרעסםאכער 

^ צ זי  םאנאםעז, דרײ לעצטע די סאר ני
םעם־־ די םאר אויך ווסט און

 ארגאניזא־ װיכסמע &אר •ילאן א נסרס
צוקונפמ. דער םאר מעטיגסײם ציאנס

ד גענצראל חאכמיה דזשו^ום גר. » 
n םון נסדדיזנר n באארד״ דזש*עם 

מט i ו n n בר. םיטינ^ בײם r n. 
תט  גמנכד אלע םשסרםאן. זײן ו

 דרמגיץ• זײנען 22 יאקאי טון
 וױכ• דיןער צו קוכמן צו ®אחנדס

ןאחאסלונ^

22 לאקאל פון מיטגלידער די גו
י• װ. ג. ל. א.

 םונ׳ם טוב ױם ארבײטער דעם (ר2'ב
 מעמבעו־ אונזער פיר שיקען מאי, טען1

 און גרוסעז פאס הארציגסטע די שיפ
 װידער געליננעז או;ז עס אז וױגשען,

 אינ־ םעהינע לןאםפס א איעצושטעילען
טעדנעשאנאל.

 אױס־ מעמבער יעדער דאדיבער זאל
 א־9פרא א םאר םאי ערשטען דעם נוצעז

 העל־ איז ױניאז אונזער סון טאנ גאנדע
 מיט ^אס^ אין מעכטי; מאכען זי סען

שונאים. אונזערע
!םאי ערשטער דעד ילעבעז זאיל
1י װ. ג. י. א. ,22 לאקאיל לעבען זאל
!אינטערנעשאנאיל די ילעבען זאיל

,22 לאקאל קאםיטע עקזעקוטיװ
טשערמאז, קופער, י.
סעקרעטאר. שפילםאן, י.

שטען צום נרוס א  מאי עד
35 לאקאל פון

 אלע צו גרוס ברידערליכען אזנזער
 אדביײ לי4אי צו און כיעמבערס אונזערע

 אינ־ דעם לכבוד װעלט דער pc טער
 pc טוב ױם ארבײםער טערנאציאנאלען

סאי. ערשטען
ױם־ ארנײםער העריליכעד דיזער זאיל

 טא־ גרױסע צז באגײסטערעז אונז טוב
 װעםעם םיט ױניאן, אונזער םאר טען

 געלינגען כאשטימט אונז װעט עס הילף
שונאים. אונזערע אלע באקעםםען צו

!מאי ערשטען צום אויף
אונזער פון װידעראויפבוי צום אויף

!ױניאז
!35 לאקאל ילעבען זאל
 !אינטערנײשאנאל די ילעבען זאל

.35 לאקאיל קאםיטע עקזעקוטיװ
מ-^עסנער. װאסילעװסקי, א.
מזערםיז. קאהן, ם.

ד גרױסע די זונטאג, מ ה  נעים ״
גראונדם פאלא אץ

 אזייגער דרײ םאי, םען1 דעם זונםאג,
 םאר־ נראונדס פאלא אין װעט בײמאנ,

 צװײ געים ערװארמעטע לאנג די תוםען
 װי־ םון שפילעד סאקער אידישע די שען
דזשײענטם. יארק נױ די און הכח :ער

 אײ ערװארם װעדען געים דעד אויוי
 אזוי ונקם9 מענשעז, טויזענט 50 בער
 קען גראונדס אילא9 דער װיסייל סיל

ארײננעםען.
 אויך הכח דער האט יאהרען א פאד

 דעם גראונדס, אילא9 די 1אוי געשפילט
 םענשען 46,000 *יבער און מאי טען1

 איז הײ־יאהר נעווען. אנװעזענד זײגעז
 א םאר םון פאפוילערער םייל דער^הכח

יאהרען.
 <ןענעז םעז װעט בײנאכט שבת ביו
 81 הכח, םון אפיס אין טיסעטם קריגעז
סחװער. ױניאז

 עס און םאי ערשטער דער איז זונטאג
 אידײ םויזענטער אז ערװארםעט, װערט

 וױד פאםיליעם זײערע און ארבײטער שע
 אינטערנאציא• דעם pc טײא א ילען

 פארםתנגען טוב ױם אדבײטער גאלען
גראונדם. #אלא די אויןי

 זעהר זײן צו פארשסחןכט גמים ױ
ט, אנ םע^  ווע• דזשײענטס די װײ< אינ

n״t *רזיסשםעלען לס\ y ש*י• בעסטע 
 ס T? געפינעז עס וועאכע צוױטסן

שסילער. הכח געוועזענע
\
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 דמפארט־ פארשידמע אץ דד הערט ומ»ס
? אינטפרנמשאנער דער פח מענטס

אסיסעס ױ »וין מעמעקײמ און יעבען ״- האכמאן. ברודער מיט אעמערוױו *ן
י ד - ל נ

קו• w װערען, איגעחיט מוזען װעט אגדיםענט דער — סיזאן. קלאזק
דיק#״

קוםעגדען פאר׳ן אױסדכמען פארשיהןנע די — אינטערגעשאנעל דער

 ק#״ די — טרייה דרעס בײם אױסדכטען גוטע — סלע^ אױפ׳ן קענדיג
 טארען ארכײטער די — שאפ. יעדען אין געשלאגען דינ;ץ םוגיםטען

 ביעעס-אײחשענט א סון מײגומ א — דעמאראליױרען. לאזען ניט זיך
קאמודםטען. אטעריקאגער די האסט םען ודארוש

רעפארטער. סטעף אמוז
 גיײך ?ום איך אז מײנט, איהי־ אױב

האכמאג׳עז, סיט איגטעדװױ צום צו
 נאך, געח אץ־ טעות. א איהר חאט

 םיט געשפרעך דעם םא־טזעצען ראשית,
 װאס ביזנעס־אלידזשענטס, צוױי נאך
 און אױסגעיאזען, װאך לעצטע האכ איך
״װער״עטי״ אביסעל האבען צו כדי

 ?עפעל דאס אװע?;עישטעיט איך האכ
 םרײ חאכסאנ׳ען״ מיט אינטערװױ ״אז
 ביזנעס־איײ א pc מייגוננ א און דער

קא־ ״משה םעשה — דערנאך דזשעגם
«ויר״• ־

 ביזגעס״ צװײ די רופען װעל איך
 פארעל׳/ פארלאזענע ״דאס א״דזשענטס

 א^נעזונדערט זײנען זײ וױיל חפיםאר
 זײנען און אםים אינטעינעשאנאל םוג׳ם

 דיסטריקט, דאון־טאון דעם אץ םאררוקט
בראד״ איסט m סטריט דױויזשאן אױױ
םארצושטע־ כבור דעם האב איך װײ.
 ביזנעס־אײ־ ברידער די אײך םאר לען

װײסבלאט, און קאחן דזשענטס
 בדודער עסעס, זיך העלט װאס — •

 איהם טרעפענדיג איך, פלעג — ? האחן
נאס. דער אויןי

על. ענטפערט — אדום לױף איך —
צוגע״ געװען איז ענטפער דעד און
 ברויזענדעל לױפעגדער, זײן צו «אסט

ברויזענ־ זײן באזיצט. ער װאס נאמור,
 אין מען סען טעספער און נאטור דע

oiyoa*** emu דעיג»»ען# \\v\ ,יםע? 
םאר־ א םאכען יתעפאנט-טיקעס ?ײדענע

 םילאזאםישמ םיט אפצונאדען איהם זוך
 רא רײד. היפאקריטישע און װערםלאך

 איהם. אין טעות דעם טאהע סען מאכט
 האנדעלט עד אז אבעד, דענקט מען אויב
 » אויך עס איז אזוי םאינ יעדען אין

 אין םאלעה סך א איז װאדים טעות.
 האנ־ ױניאךאננעיעגעגהײטען, זאכליכע

 איבער״ און געיאסען דוסא ער חגלט
ןצײגט.

װע־ סאהן ברודער רעדט צארן םיט
 צו װערט ם׳איז קאמוניסטען. די גען

 װעגען קאהן, ברודער אז כאםערקען,
 צו הײנט ביז איז רײדען, מיר וועלכען

 און <ײב םיט איבערנענעבען נאך טאג
 דאס רעװאלוציע. רוסיעער דער ^נמנן
 איהם םאר איז אילײז %ום<אנד״ ווארם

 מיט באסאנט איז ער צױבער־װארט. א
 אזוי איז, און <יטעדאטור רוסישעי דער

פאטריאט. רוסישער עטיק א #זאנען צו
 ליטעראטור איהר און רוסילאנד ליבט ער
 דאך רעװאלוציע. רוסיעע די ליבט און
 אמעריהא־ די איהם דערמאנט םען וחנן
 פאר^זטעהט ותלכע, סאמוניסטעה נער
 הונדערט םאסהװע אוגטער מםיצען *יך,

 דאס פײער. װי ער כרענט אראצענט,
 דיאמע־ װאם ״סיםפאטיע/ די באװייזט
געװאונען. האבען האמוניסטען ריקאנער

 אזעיכע םארחאן זײנעז אםעריקע אין
 ׳קאהן ברודער װי מעניטען םויזענטער

 רוסלאנד צוליב אםיטר וואלטעז וחנלכע
 פאר- האמוניסטישער דער צו באלאנגט

 די םון טאקטיה דער צוליב אבער טײ,
 זײ שטעהען קאמוניסטען, אכחנרימונער

 ביטערע נאך זײגען אין דערוױיטען םון
פארטײ. דער םון געגנער

 די אזוי איהר האסט םארװאס — •
איהם. איד םרעג — קאמוגיסטען*׳

קאסוניסטעז, די ניט האס איד —-
 זײעד היפאתריטסםורא, זײער האס איך

 זיײ קאםוניסטען, פאד זיך םארשםעלען
 ?ײערע שםיק, אינםרינאנטייעע ןנחנ

 איבער״ זיחנרע און ,וצמתך^־ביזנעם
הא־ נאר גים ליגענס. און םדייבונגעז

 גאר ױניאנס, די אין געבלאםט ?ײ
 אײן ס״איז חםלאנד. אױך נלאטען ײ1

 בלאמעדס. חאם איר און י.1בלא שטיפ
*y ניט אנער אויפםיחרוגג, זײער וזאס 
ם און ,פאםזגיסטען ױ פאםוגיום. ת
 א אץ ויר חערט װאס וובער — .

ר? מ ע  האחן בד♦ בײ אץ• ®חנג — ש
מר. ײ זו
 םים עױ ענסגוערט — גום מנץ —

w u n n w t « ^ מ ײ ס  *זוײ די — ס
ע2נ« «נ מ .האםוניםטען י מי׳ OWS ו

in איו i*  «m —
W מ ייו־ ױ ט — •1י  »*n un» r< ײיי
ײ מ  און מ5ג«נ»ר«ר«ם׳נײן *זוי ד*ר י
1«ײ מעז פארמסם 1*וי

אר• װילען׳די אלעטעז נאר וױיי -
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 ער קאהןן ברודער װײטער באדערעז
 איך און אדבײט. װיכטיגע סך א האט
 וױים״ ברודער צו דאריבער זיר נעם

בראט.
סיטפאטי־ א איז וױיסבלאט ברודער

■m סאצ^יזײ כיט ױנגערמאן, מוגער 
 ער כאטיט און ;אניטױאועען סטייג״ע

 גע־ אויף בריק פעסימיסטישען א האט
 ער װײזט םוגדעסטװענען זאכען, װיסע

 איז װאס פראגרעס, סך א אויף אן כױר
 און צײט, לעצטע די געװארען געפאכט

 געוױגט איגטערנעיטאנאל די אזוי װי
 דעד• צופרירען כין אץ־ און ;פרעסםיזיצ

מיט״
 און וחנג זײן געהן איהם ילאז איך

 פון אפיס אין אװעק םיר שפאציר איד
 חאבען צו כדי אעטערנעשאנאל, דעד

 דעד האכמאן, ברודער מיט יטמועם א
 םון דז^ענעראל־מענעדזשער איצטיגער

 דרעס־ דער םון באארד דמגאיגט דער
ױניאן. קלאוקמאכער און

 פאר־׳אײך פאר האב איך װי אזוי
 ביזנעס־ די םון מעהרסטע די נעיטטעילט

 נעוױס, איהר ערװארטעט אײדזשענטס,
 ברודער םארישטעלען אייך זאיל איר אז

 דע״ אילע פון הויפט דעם האכמאנ׳עז,
 געח באארד. דזשאינט אין פאיטפענטס

 אײר נעח אץ־ טאן: דאס טאקע אײך
האכמאלען. ברודער מיט באקענען איצט

 און פנים זײן שטודירט האב איר
 איך אז ,0של( צום געקומען בין איך

 צי — צו o^n גיט אײך װײם
 שװעד. א אדער איד א ״רוס א ער איז
 ער אז זאה אײן זיכער אבער בין איך

 םון חסרונות אדער פעלות די כאדצט
 די איז: דאס נאציאנען, דרײ ארע די

 רוסײטעז חגם ^,געלאסענ?' •טװעדיעע
 געשעםטסמע־ אידישע די און טעמפער
 םאר״ pb געםיש א איז דאס סיגקײט.

 דאס אז מעג^יר, און עידענארטיגקײט,
̂כע װײל ׳ז»ך נוטע א איז  געדיכטע אזעי

װערען.״ אפבלאקירט גיט יסענען פארבעז
ברײט־באלע״ א איז האכפאן ברודער

 אױסגעיצטודירטער אן pjk םעדט זעגער
 פײ־ איז ער קארעדזש. ברוקװאוד פון
 בעםאר באקאנטער. איטער אן נער

 געאר־ צוזאפען בײדע פיר האבען 1910
 איך ^אפ. אײן אין סקױרטס בײ בײט

 די נעװען זײגען בײדע פיר אז געדענק,
 חברה־לײט רעװאלוציאנעדע אײנציגע

 געװען זײנען אנדערע די ^אפ; אין
 האבען כדר און בײן. ביז׳ן ״גײןיאםען

 אײנ״טטעיען באדארפט פאל םיל זיך
 זײ האט םארםאן דער װען זײ, פאך

נידעריגסטען... דעם װי געזידעלט,
 געמאבט מיר ער האט טעג יענע אין

 ״הײקען״. זאילען מיר »ז פא^ילאל א
 האמגן מיד געװאלט. ניט האב איך
 באזונדערע אויןז אמת, ״נעהײסט״, דאך

 ברוק־ אין ״נעהײהט״ האט ער :װעגעז
 דער אין —־ איך און ?אילעדז^ װאוד

 אז #דענק איך אי־דאבעיליז־דאבעלױ.
 מיר ״וזײק׳/ זײן באננ נים טוט איהם
 איך װאס באנג ניט אויך אבער טוט
 אי־דאבעליױדאבעלױ םון שוילע די האב

 טאג, הײגטינען ביז און , דורכנעפאכט.
 דער מיט ניט שטיפט מוח טײן כאטיש

 םײן איז װ״ װ. אי. דעי םון טאקטיק
 איבער״ זײער מיט זײ, פיט נאך האדץ

 בא־ דער פאד קאמוי צום נענעבענהײט
 אר־ אינדוםטריע'*ע־* דעי םון פרײאונג

װעלס. דער פון בײטעױשאפט
ענין. צום מיר קומען איצט

 םאר־ די פיט זיד הערט װאס —
 ױניאן דער םאר אױסזיבטען עידענע

 בםרט? סעזאן סוטענדען םאר׳ז און בכמ
 ערשטע םײן‘ נעשטעלט איר האב *—

םראנע.
 נע־ געילאםען ער האט — וועל —

 און וױסען ניט יזען הײגער — ענטפערט
 װאס פארזאנען ניט איבערחוייט םאר
 אימנרהויפט זײן. עט1ו עם סעזאז * מאר
 װי מענש, אזא ז*גען ניט דאס טאר
ה  ®•ראגטווארטלײ *ז* חאלט יואס ײ
jotfu• כעז  .oto ד וואס  מוז ואג, יי
r*t צוייב געטאסםען, און געוואומזנן 
ר  בײווױלינע כדי :צוובח מגיאגים ת

m m נימ ואלצן IW9P )קײן סאכצ 
 װאס ווארס, וחנימנו וניתענד פון ■ירוש
 װײזס עס וױ • נאר נויגען. ויד לאזט
 וחנחנן װאס סעמיעלס, די לױט אויס,
מ ן |9ק נאסאכט, ייי  Y8 ״pu סשעד מ

w םר » אח ארגייט נוםע ותט 
סו« ם׳£• » ױ » ח מ ם ^ ת S? •JSiWaסך » ױיז י

1Ĵ א |9י911 m *  \ m m  wסלאנומ tton רו̂ח 
^•1 ד*י אינ^ט^

tayn רורנגעמאגא ?im if 
9 i nדנ פו -וואשו• י9צ>48א

g pm ojm ואן pi ד ד״ ד יי י9גאי h bviv Tf וױ —
^ דער צו נאמיס  T8 אנ1 — מלאן

פדענצו,91 וױיאעי
 אױוי ענטפ^יען אײף וןען איף —

tvy און ואף ovii p n n חר  ̂א
ף9נ דױננמ, סך א קענען אלײן n סד  j 

o^g3ylg3 רך חאנען jrytvwng או 
 פאר״ חאנען ניזנעס״טעסאדען ?ײערע

 חאלדשלירענחו שדעמיינע א אװואגט
 איצט דאר^נעי ידוניחנן די ?אגיןװענץ,

 פיטיען זונען און אױסצובעסעדען דאס
 קאנפוחננץ* די פארניכטען צו אוױ וױ

 פאר דאנ^ן די דאס איז, סאהט דער
 וױ פאן, אוא אנגעיצטעיט צװעה דעפ

 כדי אױך אין ראדושערס, פױאפעסא-
 יע;ע• אין עטיקב געוױסע א״נצרפיה״ען

אינחסט״יע. רע־ א*ן יען
חאפעדנ; א פאיאן ס׳איז •

• געיעפרעו זײן פאי ע־ זעצט  אז -
 װעט אינדוסטי־יע דער אין כאאס דער

 פא*״ )דעפ אץ װערען. איגעיטאפען
 םא־איד זײן ױגיאן די פוז ׳זיד שטעחט

 װעי::עד אידגענד װי סעחד, טעדעסירט
 כדדזען איבײטע• די וױיר ׳צד אנדעי•
 עיןזים״ מגיאן א און יעבען, א פאנען
 דעם לויט און צװעק, דעם פאױ טירט

 די pc אופע-ץיליגקײט פון מוסטעד
געשעחן. יזאנען דאס װעט פעפכעדס,

 - האפעד:; א פאו-אן ס׳איז - —
 בא־ נאנאפא״ האכפאן ב־ודעד האט

טאגט.
 יעצטע דאפ ׳פיר איך ט־אבט ׳יא
 נאדײטונג. גרויםע א האט ארײן װאדט

 האשע- איז יעבען #לעבען איז האפענו:;
 רעבען :״עם א צײ;ט דאם און נונ;.
ױגיאן. אינזע• אין

האכ־ כרודעױ ״איחר דעגקט װאס ־ ־
 אין זײן װעט — איך פדענ — םאז״

 װע• באיעבאטים רי סלעק^י איצטיגען
 אױס״ פרואװען דאס מסתפא דאך לען

1 צװעשען זײערע סאר נוצען
גיוס* זיך װעט זײ װאס מאלע —

 זיץ אכער װעט פאליסי אונזעד !טען
 א;רי־ פון פונקט יעדען ענפאיסען צו

 אט פלעק. אויפ׳ן הוקענדיג ניט ׳פענט
 ישא■ סייפ״עטיע׳ס אין איצט פיד האבען

 װען סטיײין, א דופען צו געגדײט זיר
 סארט א ע*עפ פאכען געװאלט האט ער

 װאם ׳ג״אפ, זײן אין ״רעאמאניזאציע״
 װעט ױניאן די ױניאנמעסינ. ניט איז

טאן! צו דע־ראזעז גיט זאבען אזעיכע
־ ^ — כייך, *איהר םארשטעהט ד

 פיט טוענדיג קגײטש א זאל א עי טוט
 קא־ די װי :יט, זוכען — שמעױען זײן

 אויפ׳ן איעס אלױפצואװארפען פוניסטען
 װאס ׳טאן באסעס די ראזען און סלעק

 8 איז פאליסי אינזעי וױלען. זײ
 פען דאי־ף סיעק אין ערשט :םאדהערטע

 דעפא־אריזאציע די אז נעבען, אכטוננ
 זאי פען און צעװאחסען ניט זיך זאל

 :עק־ pc אפנערעדט דערשטיקען. איהר
 דודכראזען ניט װעלען סיר סעזאן. סטען
 װעט ױניאן די פינטעלע. איינציג קײו

 שװאיצאפעל דאס װי װערען אפנעהיט
אוי:. םונ״ם

ויוידעד״ א עפעס ;אך זיך פיהלט —
 איך פ־ע; — האפוניסטען? די פון טזגם

איהם.
-  געשלאגען זײנען חברה די נײןי -

 אז דענק, איך און פ.8׳ש יעדען אין
 פא־ פײן נוצען באדארםט •װאלט איהױ
 אײך, פיז אױסנאמע דער מיט ליסי:

 וױל ם־אנע, אזא טיך םרעגט עפיצעד אז
 עס וױיי רײדען, ניט אפילו דערםון איך
 װען דײדען. צו װעמען פרן ניטא איז
 אנ־ אן געירען איז געמוזט, האבען מצ•
ד־  װי זײ, זײנען איצט אבער זאך. י
אישו׳/ ״דעד א עגגליש, אין זא;ט פען

 אײנםיהרעץ עפעס װעם איהד —
 — ױניאן? דער אין רעפארמען נײע
 איז פיר בײ נעםרעגט. איהם איך האב

 געפיעגט אכע• וויץ, 8 װי געװעז עס
 כדי פ;ים, ערנסט !8 פיט עס *יך האב

און מיטיךעך רעם ציזעז צו וױיטער

HBff
ײ ון ■n<M ו ח׳ *י » מי נ ן ׳ י י י ו  נוו«*«י״ מ

m m י> vi m «״יו «״״ וו m• 
w mו r  u"nonv: ר*« or-n ־;u 
m tm 1 »רן»ויחי«ן o'jib.»״
* ׳ - ט ־ - ר׳ן»טרגיען Jאי ^ ר ח ע ד ױ  נ

ן ו מ נ ט ען — ד»רהר»רט ח נ ״ ד ׳ווױן ז ײ « 
ר ״ *׳ «ן סי b*i איין m»*« ח»נ i i׳j

m n m ו ג*»כ»;, »ו רי ט ע עי :נ ד »  י
* , -<׳ .h w i .י»נען
dmv דו׳וס• אינ׳פ «*ד ח»־ט

 ivo'ii. »יר «*< — ׳4 •וייד
a דרעס־רײד ט*;׳ס מער, — m  rn 

 טי» טנעד םי»ו, אניס»ר »רען11נט
 נטד א»י. »ס »*ז «ייט חנר אץ יאחו

•ns וי׳נט דאס ארנ״ט• ט׳נן ׳ןחוארט 
 מנעדינ׳ני, פריטעד, מאנ׳ון ׳מיס ד«ס

 ױניאן דדעםטאנער דער אין טונטמתר,
 עיע־ טעטיגעד ױמע־ע א סאראן איז

a m, ,װאפ מענ׳ןוען, אירעאןיסטען 
 אנאכי• קע;ען טרייד, דעס ס»ר׳»טעח׳«

ױ ”1 מארפעז י!אנע. א דרען  ארײ! י
h•< אינעינע־ זיי זיינען ארנײט, דעד 

נ מיט נענען ״  דעיפא־ רענען. ארן י
vony , a איע• ױניאן ררעסמאנעי דיי 

 ארגא;*וא»יע. יענעריגע א נעװען טאר
 ׳עטענדינ האט ױניאן דרעסמאנעי די

 «« ׳עטאל׳י רער געװען איז »ון גענליחט
 p» ארנײטער־נאװעמגג. אי־תשער דעד
 דעם אט מיט צוזאמען סיר װעלען אצט

 או־ג•־ אין ארײגװארםען דך עיעפעגט
 יע* ארגאגיױחנן און ניזאציאנם-ארכײט

 דער םון מאי״ן וױלען מיר שאפ. דען
 געװען אפאי איז זי װאס דאס, ױניאן

זײן. דאיוי זי װאס און
 גע איז זיינע באפעדקונ; לעצטע די

 .ס׳איז װיכטיגע. א זעחד to י8פ רוען
 אגשױאונגפן פײגע מיט אײנאראנכ אין
 אר• אידישע די װעגען געדאגקען און

 ר־ ע ד י ו ו אין ס״איז pn נײטער
 רי פון פײגיגגען רי מיט ך ו «׳ר ש

 דעי אז איעפאר, שדײען װעלכע יעניגע,
 גוטמי 8 בלױז איו ארבײטער אידישער

 ױגיאך גוטעד קײן ניט אכער סטיײקער,
 דעי אפת. ניט איז דאס אנער מאן.

 םון םוסטעי א איז אדבײטעי אידישער
 םון סוסטעד א ׳כח אלגאניזאטארישען

 אפימ גײסטדײכסײט. און אינטעליגפנץ
 אדבײ־ אידישע n צו אז #געדאנין דער
 אהן םי־אזען סד א זיך קלעפען טער

 זיך בי־עכעז דערפאר און אינהאלט אן
 אויך איז ױניאנס, די אלעםאי ?ײ בײ
 גװאי־ א טעות, א איז דאס אמת. ניט

 געלעכענהײט א נײ ארן טעות, דיגער
 דויב* דעם װעגען נאך זיך מיר װעלען

שפועםען.
 דעם םון צופלידען איך בין דערוױיל

 דיא האכםאלען. בלודעל מיט נעשפרען
 א־־ עלנסטע־ זײן כײ איבער איהם לאז

 יע־ דע^ װעגען סיד טראכט און בײט
 איג־ דער אין טעטיגקײט און בעדיגחײט

 שפייצט עס ביידינג. טערנעשאנאל
 די טעטעיןײט. און לעבען מיט פשוט
 אײ אין ארײגגעטאז איז פאשין גאנצע
 װינ־ אלע אין סוי זײנען פ;משען כײם.

 איז בירדיננ דער אין רום יעגע ייעילאך.
 א סין שאם־פיטיננעז פיט םארנופען

איבעראי און כאראקטער. פארשידמנעם
 ״יױ :װארט שטאלקע דאס זיד הערט
י ױניאן״ ױניאן, ניאן,

 pc טלעפען פאדפארענע די אויף
 אלבײטער, מעגיפען, געהעז בילדיננ דער

 אלע־ ארויף. און אי־אם אראפ, און ארויף
 פעג־ סארט אײן נאל םען. זעהט מען
 פענשען, סאר© א ׳ניט סען זעהט שעז

 געװען לאננ ניט ערשט זײנען װעצכע
 פונקק בילדיננ, דעל אט אין מאל םילע

 האב איך װעפען מעניטעז, אלע רי װי
 זיײ דאס און געזעהן, םריהטאלגען רעם
 גע־ דער pc פיהײער געװעזענע די נען

 פקוים איז זײ אױף ״דז״טאינט׳/ װעזענער
 :ישעיהו פיז ױאונ״ש דער נעײארען
 די — יצאו״ פפך ופחדיביך ״מהרסיר

 פוזען םאלװיסטער די pא צעשטערער
 זיײ זײ און ארויס זײנעז זײ !אתיס

 האבען זײ טירי זײט יענעל פון נען
 קײ־ אז בײשםיל, א נעציעט זיך מיט

 צױ צו שטארק גענוג ניט איז כח נעמס
 א הלאוקסאכער״ױגיאן. די ברעכען
 גרויס 8 ד,8נעב זיי, אויױ רחײנות

רחפנות•

י # י9נ י ^ נ י « נ

n די i׳§j נארליסשעז רופיזמ■ sfn 
ן טײד, גײס טטאדט «אין נעװאמט י  י

ם •?ט׳זז »ן ז ת׳ מ Ir היי m m  .rm 
ס א*ז ײטין ■ אױוי תדז דן מ נד  גימדינ׳

»r r( נ׳נחפמז, ס׳חאט װאפ n p וױיט 
 *ט׳»3 )“טא< ״פיילמן חןר פארװאם,

 ®ארטרי־ »ט<יכ< |1א תראפיװן אז׳פער
אך קענטע סי  דארט איז *ארקען אחס מי
;עװאסס׳ס. נ»*דס
 ווינטער נםארנןר א נעװען א*ז עס

 ר׳ד דוינגער א מסריפס האט עס טא:.
 נ׳ד איז טטאדם דער אינער נענדעי.
i נעפי. » ה»גג»ן n אנאדכיסט ױעער 

אידנעת  *טיילמן דעם &ון אחים איז נ
 טײך, «דם אותתנעיאזס זיו און טאר״
מנז זזאט װ»ס  אי־ געתיאאט געמימם, נ
 געטראגען א« ברעג זאסדיגעז דעם כע־

 גאיד- וױיגדװייס. נװאייעס רוטנע ז״נע
z׳n אױף אװ׳מנעזזצט זיר ה»ט « 

 נע־ זײנען סייד זײם יענער אויף :*;ח.
 »יאס*נען אוםעטינע און גאס׳ג ־טטאנעז
 הא-1ם»«א<ע ׳שלאנקע *װײ |1א נויפער

ױאלתענס. נחיע די i« 1:ע*ױגע ז*ך :•;ן
 איז אוםרוהיג געװ׳ש איז נאידנערג

 ודינם »ז באױאוסםזײן, דאם נזדוױןז.
 נעסעז אנטייי דארפ׳מ ער װעם ביינאכט

w » פון מארד א אין iro,\ אלע האם 
 זייז איבער *ממר א ארױםנעחפען וױיין
 םראב־ «ו נעסםארעט זיר האט ע־ רייב.
אמן, אנדערע װזגגען םען  םון געםריבען ז
 םאדנ׳ד זיר ;עדאגקען, •יינייכע די ז־ך

 לעג־ נדערבאדע1וא1 ידענעיפאד׳» יעטע־־ט
 זון, די טילד ־שיינם א*צט װאי דער,
 גערט־ די אין רויזען זיך רויטלען עס װאו
 אלץ גאד אראנזמען. נליחעז עס אזן נע־

 חןד נעשנמנען איז איהם פאר א-םז׳סט.
 םים נעװאזינם האם ױאס *־אװאשאםאר,

 אנאר־ די וועסען אח הױז "״ז 1א' א-הם
 צױינגען nr בא׳טלאסקז האנעז כ׳םםען

סויסען. iv אריין ז־ך
 פאד־ •יוצלונג זיר האט רענעז דעד

 אויפג׳ד»ם*נ»ז איז נאידבערנ ׳עםארקם.
 זײז איז אחײם. *ודיק אװעק איז איז

 ער םונקעיל. און האילם נעווען איז חדר׳ל
 אייננעדזמם וואחןם צונעייינם, זיר ה»ם
 גע־ איז צוזאנמנשםעיעז געמכתז »יז

 רעוואיױ ײבבעז ט ײ׳מעז ליער א דא־-ת
 די װארם עס װעסען אויוי צ־אגער,

פאדטאנ. תייה
 ׳שרייבען אסאל םלעגט נאלדבערנ

 האבען חנרים איע און •אעםע] הליינע
 בא־ זעהר א אויןי װי ג׳מותט איהם או*וי

 אים־נראנםען דער אין דיכםער. נאכטען
 געהאם. ליעב אלע איהם האבען האלאניע

מר » נעזוזד איז ע־  * מים בלאנדיז, הוי
 ביאםען אויפין יעמייכעל םיחוז נוםען

 װי אויםנעזמהעז, ?ונמנדינ האט און םי=;
 מאיםא^ םיז ים1אר אסאר׳טם װאלם עי
 םיז סםנים די זיך אױױ נאך םראנם א■;

 נעיוען איז ער יןראנמהײם. ׳פװערער א
 אײנםאך, נערערט אניטאםאר, פעהינער א

רעדעם םונטערע זײנע םיט און ע־נםט,

̂ט■ * • jf 4 v וי
י“■ײ!יי  נ׳ד פחגאקתינ׳עז, ייד׳מז י

IW! |מ אזיסמגתשע סף 8 אי דס  טו
 tic mg>o>g ד איז חסיאנד P® איז

 מיי א געוחנז איז ער .yrgo8P חױ*
 אחסטייה אױסארגעווײנליד #םיח<-טענא

 איחם װצגען און #9שונא-בצ אםת^־ או
*ר זאגאן: גמקענט 998ט םען חאם

 ניט זײש װאפ פ^ד״ליליען, די װי לעבס
ם- שנײדען און  ױינענןו• גיט ווצן pא גי

 8 טמעראל׳ס י #ותרא אח חברים חענטע
 קאסונזן, דער טה סיםגליד 8 טאכטזנה

 װאיט איהם, םאר געז^רגט tngn וימלכע
 ױחמ- ײאו געהאט גצװען נים ער

.cgp זייז צולײגעז
 גע־ האט עס װאו װענטעל, היגטער׳ן

 דך האבען פלאװאקאטאל, דער װאוינט
 גאלדבערג טריט. אוםרוהיגע געהערט

 גערויש זײער איז אײנגעהערט זיך האם
 אין םארגען אז גמקלערט, ■ײנליך און

 טויטעל. 8 ליגען שוין ער װעט צײט דעד
 חבלים דרײ »ז באשיאסען געװעז איז עס

 אים הייסען אדײנגעדק, איהם צו זאלעז
 איז ק״ינער אז צעטעלע, 8 אנשרײבעז

 און זעלבסטםארד, זײן אין שולדײג גיט
שלײף. איז פויל א איהם ארײנלאזעז

 און אײנשלאפען געװאלט האם ער
 פרא־ דעם pc טריט די געקענט. ניט

 נאך רעמאכט איהם האבען װאקאמאר
 האט דעדנאך אוסעםיגער. און נעךװעזער

 כיײ הײגם אז דעדםאגם פלוצלונג דיו ער
 און באל איכדגראנםען אז אח כם8נ

 א םארברענגען <זענעז ער װצם דארטעז
 פדאווןמא־ דעם טויםעז וױיל שעה, פאר
 אין שפעם באשלאסעז סעז האט מאר
 ביסעל8 איהם האם דאס כם.8נ דער

 אװצנט אץ ביז האם ער אח בארוחמט
 אױפנזד ער איז דערנאך נעדרעמעיט.

ס.8נ איז ארויס א^ז אוץ איבעדגעםאז “ שסאנען,

 אינםערעסאגט. געװען איז י8ב דאר <
 האט דיכםער רוסישער װאוססער8נ 8

 שצהנ• 8 איז יידעי זײנע פארגעלעזען
 חאט טענצערין, ייעדשע8איט אן חײט,

 דער םוז קלאגגען די אתטצל סןםאגצט
 •8נ איהם ח^ט חבר 8 טוזיק. אאפע(

 פון פרוי אידישעד רײכעד 8 םיט קענט
 זי שוועסםער. רזױגע9רסזז8ב 8 יױיעז,

vn אץ געיעבם און אלסנה, ן8 גזװזן 
 איהר כײ קינדעד. די צזליב אויסלאנד

 8 צוזאסענקיײבעז ?יך פיזןנען הױז אין
 און רעוואלוציאנערען װאוסםע8כ סר

 שװאכקײט 8 געהאט האט זי שויײבער.
 האט קיינער און נט8י8ט סיט סענשעז צו

 זי. זוי אויםזוכען זײ געקענם ניט »זוי
 #פנים איהר אױף געטאן pip 8 םען האט

 אויגען, איהרע טאן בלע;ד 8 םלעגעז
 לעגענ־ 8 בײ װי שטראהלענדע, גרױסע,

 זײנען האר אױזרע פרינצעסיז. דארישע
 לטען8געה און שװארץ, נלאנצינ געווען
 8 בת־מיכה, אסת׳ע אז וױ זיך זי האט

 דעל אין אבער שטילע. 8 און שלאנקע
 ארוםגעטראגען זיך לאבען קאלאניע
 8 זי פיהרם שטילעלהײט ז8 קלאגגען,

 :אך האט דאס און לעבעז צולאזען זעהד
אילר. צו געצויגעז שטארקעל

 געװאלט לא:ג שױן זיך האב איך —
 זאנ 8 זי האם — קע:ען,8ב אײך מיט

- גאלדבעלג׳ען. צז נעטאז  מיל האט םען -
אײך. װענעז דעלצעהלט סך 8

 ביהנע. דעל אױן• :עקוקט האבען זײ
 8 אויןי געשפייט האט בדןול׳י 8 ע«עס

 ארם^סטיז אפעדא ז8 און וױאלאנמשעלא
 בא* דער האם נאכדעם גזנזוננמן. האט

 פאר־ וױחנד דיכמעל רוסישער װאוסטעד
 זינ־ און יאנגזאם לידעל זײנע געלייענט

 אפלא־ לק8שט איהם האט סעז גענדינ.
 אזן בלומען, מיט באװאדפעז און דירט

 דאס אגגעפאכבען נײ דאס אױף האט ער
 װאם פרינץ, נוםעז ױנגען 8 װעגען ליד

מו נעדואלם די^ס  אין נד8ל ץ ז מונלי
דער איז געשטארבעז דעלםאר איז

9

m

 בױם, פארמריקענטער » ®עלד אױפ׳ן שטעהם
 קױם. זװדײגעלאך״ זײנע רױגם דער יצאקעלם

 — ׳נ;ײט שכודע #ווענטען, עלענדע ־
? גערעבט איז װער

 ׳שדי אױם׳ן װאלץז דעם פץ םרים בלוםיגע
 ..געדרײ װילדען אין פאלען אץ טאגןרען

— .נעכט, שכודע אװענםען, עלענדע
? גערעכט איז װער

I

 jrr^p 8 געװעז איז דאס תפיסח.
מז יאעכמ ת ץ ו  »אחפ?לאםט אײגען זי

 םאל־ אײגנעחעדט, זיר חאכען איע יאנד.
שעגקײט. P8 טדױעו pc כישוסם

 גאנצען דעם שױן איז גאידבזגרג
 כ^דכד דער pc אינעסראטען ניט אוחננם

 לץ8 איהם אח זי שותסםעד. חערצמעי
 דאס געװאלעז. גממעלען סעחר מעהר

מ8שװ  האם װאס ׳?לײד ם908ס ר
 האט קערפעל, איהר רוסגעגרטעז8 ססייוי
 די געװעז איז זי גאסאסט. אזױ איהר

ע סון ש^הנםטע .8ז אין פרויען אי  זי י
 געיאכט, סט,8געשפ איחם םים האט
 און אלעם אונטער׳ן געהאלטעז איהם האם

 אין צוזונגעז זיך האט פרײד נרויסע 8
נשםה. זײז

געשעפטשעט, ער האט — #ם8ל8ס —
 *זדי ;עוועץ ניט לאנג שוין כיז איר —

הײנט. וױ גליקלאך
 גמ־ ק״ײן 8 דעדלאננט איהם האם זי

 זיך לאבען זײ און קערבעיע םלאכטעז
 פא״קויפען ל8ז איבעל׳ן װעתגעלאזט8

 ;עזזאי־ האט אילמסםער דעד בלוסען.
 םאר־ פאדלאן, און שפילען, איק אין םען

 לאבען ״יפױפען8פ און םוזיק פון שיכורט
געםאנצט.

 דעם באמעדקט עד לאט פ^וצלוננ
 שװעס־ בארכיקעי־ציגע די פראװאתאטאר.

 איהם או• אפנעשטעלט זיך. האט טער
בליכד׳וי. רוימעז 8 פאתעלײגט

 -אט - י־ )ל.ײם8 איהר געהם װען —
גאלדבע׳יגיען. געפרעגט ער

 רעם אדײנגעי&טעקט איהם האט זי
:געזאגט און <אץ pk בליםעל
םרידז. אזוי נאך ךאך איז עס —
צז־ איהם צו זײנעז ארום שעה 8 אין

 גערופען •איהם און חברים צוױי געקוטען
 שױן איז פראװאקאםאל דער אהײם.
ך בײ געװען זדםער. ד

ט— i איהל נעהט װאוהין — א  די ל
 ;עפרזןנם. אילם שוױגסטעל באדמהעדצעע

 ;אר דיך װילט איה• אביסעל, וואדס —
הײם?8 אפפיהרעז :יט

 זײך חבלים די צהזהאגט האט עד
 זי האט ער אדום. שעה א אק הויז אין

 געבע־ א*הם האם זי אהײם. אפגעפיהרמ
 די האבעז םא: ביז 4ארײגגעה מנז

 אום־ שוידערליך צדזאמעז. פארבדאכט
 :ע־ איצטעל א״הם זיך האט געלדםמרם

 אין אנםײל :עמען און געהן צו דוכם
 װאו הויז דאם םאנשען. 8 המ׳ענעז

 לע־ ארים זײן אח געװאוינט, האט ער
 דיסקו־ סאליטישע שטענדיגע די מים בען

 איהם פמ נעװען נאכם די ױינעץ סיעס
 צויבער־װעלט די פרעסד. און וױיט אזוי

 ארומ־ באיל אוים׳ז ־נאך איהם האט װאס
 וו*ס שםראדזלעז, װ^-יסע די נעכאפם,

 בארמזזער־ דער פון געצויגעז זיך האבעז
 פאר־ אילם האבען ועטמלר,וש צינער

 נעפיה־ ליבעם פוז נעץ pk 8 פלאנטערט
 און געלאיכזאם געמאכט איהם און יעז

קינד. 8 װי שװאך
 א'ם־ דערפדיה אין זיך האם ער ותןן
 ארײנ־ בײם איהם האט אהײם^ :עקעדם

 באלעבאסטע לטע8 די באגענענט ;אנג
 אז דעדצעהלמ, װײגענדיג און הויז פח
 זע^בסטסארד נגעז8ג8ב איז נאכם רי

 לעם האט װאס ׳לעקסײ8 בלאנדער דעד
זײנעם. םון צימער צוױיטען

אידעו אונזערע
)g דן םאנאלאג® g נםיסעמים) אן אידען^

®ין איבערגעגעמז

 איהר װאם זאגעז אײך םענט איהר
 ?ײנמאל אבער מיר וועט איהר װילט,

א, ז8 אײנרעד־עז :יט ר י  8 אידעל א מי
 X^pogpgmg( ״אבלאקאםעל״ דע8׳'

o דעם געוױנעז ואל ro n i, איהם באשר 
 פ\ן מיליאנדל א פארוואלט זיך לאם

 אידלא?! 8 םיז השגוז 8 שארד׳ען.
!איהם געב שיליאנדלאך

 ארט, פארד׳ס אוין• בין איך װעז
d< ניט איד ױאלט p w געלד קײן אויןי 

 חרצפה׳דית זא8 אז געועהן װאלט און
 מכזז 8 — §ירא8ס דער אט װי *ידעל
 די אין pn8 זא< — טען8ם pk *יהם
 בײ שעהן g אויוי pnn פענסכתר הױכע

 סינדס־ ®ארזאגצן זאל p» י^חדען שעל
יחנו יאיחד ז^גם וױ ןינחור,

 מרםשמאען גיס זיד מ׳ץאל m װדותיכם
 iTwc וױ גױםייסאנגאסמן r?g*93 *'ט
 בנל^ גויס םים נ*ר וױ נאר :ים

 דרך־אחנ Pm ער מיםען ךארןי אידעל *
jngr) י איז נוי ן ווארים #גױ א פאד 

T ! א איז איד 8 און :ױ 8
m אונועחנ i 4TP8 ד י ה י  ײל איי

י ם״סוס יל1 jrp א׳יז ד rrg  t u p גנב!

הערשונאװ. כדשדדליב

ײיי̂י זײז 183 ס׳אי< און  nmpo 
כױמיז גאמעד דאד  

י ״ י י  j g ,  «« ד י י ימייי ♦8אסײסי »ם״ ת  C 8יו
immru ו

r m m  m m m  t ̂ , אידין iMMI ־ ----------- --- -- t #גזים מי •ר^ודויןגױװ ווזוי יס i  ovn

ר » יפ׳!זםע?ען1« אייר אויף  אוימז, ••
 דאך זע:ט איהר :סאן זאנ * אײך וועט
 *וחמיפנמלעז זיך וועם *ון איד » אזיד

p»4, זײגען אידעז אז תפי?ה א זאנען r 
 ןמפאנמן T*' תעם ער *זעלמם־, אח

 «זוי אידען *1אוי ׳פבחים אויםרעכענפז
 t» אוינמום׳נז, װעט חיפנון זײן <וים *ז
 אונטערנענאננען, חלילדז װאלט װעלט די

 אײגצינע איהרע זײנען אידען די נאר
רעטער.
א־דע!, ם־ינט א־ך הן>ב »ן תםיד םון־

 דער־ נא־ ׳ פאדװאם איהד םײ;ם ן1א
 אייד כ׳ז*נ זײנעז... איחזן װ»ם פאר

כזג״ עפעם זײנען... אידש  כ׳װײס •זןי
. נים »ױד . ^ o!־• זײ נ׳זזןונ נ«ר װ r ! 
תט אידזז » םים  ניט קײנם•? «דתו ו

ײ םוז תטיר «וײ< אויםסוםען,  איהם נ
 איר •גט^ױוי תםיר דרײד?. » טיט זײן
 <ויף איר םזנהד וואם און אה^ן, » פון
 1* אוים סיר פוטם םעמ• r«< זיי »ן

ד םעוזד וואס את זיי םים םארהערען  יי
 ם׳רזר •׳וץ צזנויף, די טים זיך סום
 T* ח*ב Dfii נ»ר םײגם. «ײ איד יחאנ
 זענס איהר «ז דיידען, »ו אײד םיס
tw תרז פון ת נ אידעו א

 ח«ד װ*ס אייך, נ׳בעם םיר, זאגם
 אויפגןם•! an* pir איחח םיר מ«

nwwwe •no ר<יס!4« וױז«ד *ן trmp חיתים, — ומלט ד׳נד־ *אד
n חנר »חת נאר  ro>«ni\ אײ״ז אוגי 

סד אח :nr* אױן־ וױר pn־i'־yiven «n• ;«?•£?) no*n arm «fn 4wm* m ניי 
a m i נעיןבם • tru׳JfB n ת פ׳א׳יז י

 גע־ איז װעלט׳/ די װי ״גוט געװעז זײ
 איהם האט און יאך״ ידא ״דעב קומען

 ^נגעפאנגען האט px דרך דעם געגעבען
 שטײ־ אידישעז אױפ׳ן מלוכה 8 פיהחגז

דע־ ̂ןnיpקא;פיס רעקװיזײעז, נעד:
 •ראיזןםאדײ ׳ייזירעז8סא#וי באטירעז,

 8 זיר כ׳האכ ביז עסאנסייירעז, זיתגן,
 שלאגט ?ינחןרלאך! געטאז; םראכט

 זיך כ׳האב און װ»נט! אין b*p אײך
רוםעניע. ?ײן אריבעדבצמקזלם

 ר׳ רוםעניע. קײץ שהומעז איך בח
 גאנ־ םיט׳ן דא אויך דארם איז איחגלע

 פאר־ מען װאו אז פלאסערגעזױיג, צעז
 עס און אוים עס קסם8װ גיט עס זײט
 גארניט מיט װעלט די ס׳הערט !דא איז
px אך לאכט עם: pc ס׳גרויםט גוי, דעם 
 װאלט אידען אהן ז8 מײגט עס און זיך
 די װאס געזזאט. נים קױם קית װעלט די

 איבעמעאר״ אביסעל עס האבעז אידען
 האםיםעטען, םים תםעגיען אין בײט

 T צענמדאל רעלישען, קיליינע רעליפעז,
 מים װיזזדשסית איח״א, היא״ם, ליםען,

ng0J8PC'r.| . םטײ־ צו געהן עד זאל 
 דרעהט שטײנער 8 אידעל 8 ז8 !וחנל

! ? רעכטס זײן ענעס w ם׳רעדעל,
 כעם אין איך בין אלעטען פוז ם*הר

 אי־ בײ אז זאנעז זײ זואם אידען י1אוי
 TK װעז .WP בעםטע די זײגען דען
pa אמעואהחןן pc ,האט דומעגיע »T 
 דאם ׳גע8ל8ם איז «משטעיםw 8 די

 אזנז ם׳האם שוו^דט. ניש*8ש* 8 איז
c i r wזם8נל w  pc 4ארײ שכמודם אין 

 זיך האבעז אידלאך אונזעחנ וױ םילוו,
o m m וועל שיןי, פזן מהן18ר8 בײם 

ך איך  דערצעהיען♦ <go צוױים 8 *י
 איהר — זאגען נאר אײך Pm איך

y א^יסס n זײ שיאגישע, די הסחם סן 
ײנין ס ו  איז זײ בײ גים,8ר8ג קײן ןי
מ י  8 אייןי איד אײן ?ײן אילו8 נ

 8 זעזזן געםעגט איהר האס שגטויט.
ציכמי^ זזיבזןך. שערין, ןײין,

 :יט יעבעז פײן אין נאך סהאב ליכטיג.
 דאס און שטאדט, שעהנע אזא געזעהז

 קײז זיינען דארט װײל דערפאד, נאר איז
 געװאלט דארםעז כ׳האב ניט^. אידעז

 איבערגע־ אבעד זיך איך האב בלײבעז,
 םדעםדע ׳ארט םדעסד א — רעכענט

 זײ־ אידען קײז לשון, 8 אהן כמגשען,
 יאלט איך חעז וואס ניםא, ד*רם נען

! ? טאז
 איך קװעלט? איחד לאכם? איהר

 קװעלט איחר און *^רדדוס סים רעד
pc .אידען אלע האבען םבע 8ז8 םיר 
פײנטי זיי סעז האם דעדפאר און

בעםער, ל?8 אידעז, װײנימד װאס
 םעס־ א נעװעזען איז אײך. איך זאנ

 גע־ אביםעל זײ האט ער װאס לױרע,
 אידישער 8 געחומעז איז רײניגט,

 אוץ זײגערםאכער א םמאדקאםש, א דיט,
 ״אלײנגע־ :אס םיטען אין איהם האט

 װי וױעיכעד :יט אוץ טעהר :יט “האקט
>r .שטית ar.c פען םום :אײך איך

 דעי גוט פאכען װיל ער באשר אזוי^
 אי״ אונזערע ביי טבע 8T8 שײז ײעלט,

 און װעלט דער <וט םאכען ם׳װיל דעז,
 !אידעלע !באגראבען אלײן ס׳ווערט

 גע־ דעם מיט ריכעזp דארפסםו װאם
 ! pnx 1 בעט tVP^p אין קא& זונםעז

 ז^ונט ,4^איינס* זאנט איד אײז אז אוז
 דרי־ חנר מאכט ״באם״ צװייטער דער
 ״טא^םאטש- י»נ?על זאנט ״לא׳״, טער

 אוץ ״ניתאגדניצם״, חײם ענםפערם םאי״
 פארדדזןחס עס כױש־םאש, i װערס‘ עס

pr*p 8 ty תעז םעז אז בארשטש, כדם 
ארוים. ניט

צױגיסטצן, די שסײגער 8 נעהםט
 װײניגעד גיט און םעהר ניס וױלען זײ
 ותחנר8ב 8 וועחנן זאיעץ אידעץ װי

 רױלעז וױ8 אמ? וואס באשד ?לײזעל,
 |9וױ׳ל זוי8 חן! חשסמי םאר זײ!

/ זאנען גציד, פאר את י זײ ײי*ק ד
)10 !ײ■ 4MM א<ו«1

.*»•'»*****»*/»'
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װאם

וואס
׳ירגיי

שי/ וערדער פון ארגאן אן אר גי« ,nan פ
־־־ גד •an ער װאס

אײנ)
 is *ו אדער יסרםײ, א פון *וים א אץ ױניאן

שסאנו געזונפער דיזער אט קליקע. טישער

..........— , -I® אונגעחייערע גרויסע,
דט קײנםאל באװענונג, גאנאע אוגזןןר און

n אױןו דינ  :

S ’iUאלי־• a ױ וי
די גע׳יאיעז

 אנדערע אדער ■אלינדשע זײנע פון אוגטערשיד אחן ארבײטער, עחרליכען
 גלײכגאחןכ־ אלס געפיחלט ױך ראט ער װעלכער אין חײם א אנשױאונגעז,

 די אין ׳*ויליייג א אלס דט און ױניאניםט טרײד א אלם בירגער, טיגםער
געזינדעל. פאליטישער אדטםײדער אן פון הענט

* * *
 אי• דער אין ראלע גרויםער זײן פון און “״פארװערטם סון צוקונפט די
 ערחא־ זײן וױ פונקט איז, נאװעגונג ארכײםער אלנעםײנער און דישער

 פץ צוקונפט און גורל דעם מיט פארכונדען אינטים פארגאנגענהײט, בענע
 אכטענדיג ניט אץ װאקסט, און לעכט באװענונג אוגזער באװעגונג. דיזער
 וי אז כאוױזען, זי חאט צוזאםענשטויסען, ביטערע און שטערונגען אלע אויןן
 אונזערע םים צוזאםען און . בײקוםען. שונאים איהרע אלע װעט און קען

 אונז טיט אימער ״פארװערטם״, אונזער געדײ;ץ און װאקםען װעט ױניאנם
 פאליסי, היםטאריש־ריכטיגער דין צו געטרײ אימער םרײדען, און לײדען אין

םיםיאן. געשיכטליכער גחיםער זײן צד געםרײ איםעו־ץ
 איהר ם*ט אוו באװענונג ארבײטער אידישע די האט זונמאג לעצטען

 גע־ באפעלקערונג, אידישער גאנצער דער םון טײל באדײטענדער א צוזאםען
 דער .“״פארװערטס פון מבילעי דרײםיג־יאהריגען דעם — טדב ױם א האט

 אמע־ פון שטזןדט גרעסטע פון.די זעקס אין געװארען געפײערט איז םוב ױם
 איז יארק נױ אין באנקעטען. און קאנצערט(ין םאס־םיםיננען, דורך ריקא

 פארזאםלונג גרױםער א בײ געװארען דורכגעפיהרט פייערונג ױבילעי די
 גרױםארטינען א ב*י או־ענט אץ אין טעאםער, םענטשורי דעם אין בײטאג

געםט. טויזענט א אריבער מיט כאנקעט
* * *

 פאר ױניאן, אונזער םון מיטגלידער די םאר ארבײםער, אונזערע םאר
 זײןיר םים צוזאםען געםאזעלט אץ געפאקט זאגען, צו אזוי האכען, װאם די

 געשפילט האט ״פארװערטס״ דער װאם ראלע גרויםע די איז ארגאניזאציע,
 םיר דארפען זײ באקאנט. גום זעהר זעהר, װארשײגליך, לעבען, איהר אין
 ״םאר־ דער ודאם קעםפע עקאנאםישע גרויםע די װענען דערצעהלען ניט

 װאם טאג ערשטען דעם פון דורכגעםאכט, צוזאםען אונז מיט האט “װערטס
 אונפארגעס־ זײנען דאם געשטעלט. םים די אויף זיך האט ױניאן אוגזער

 נײע און אלטע באװעגונג, אונזער פון געשיכטע דער אין בלעטער ליכע
 אימער לײדער, עם, האלטען ארבײמער אונזערע אלע ניט אבװאהל, בלעטער,

זכרון. זײער אין פריש
 דער פון ״פארװערטם״ דעם אפצוטײלען אוטםעגליך אזוי פונקט איז עם

 אונטערשיידען צו אוטמענליך איז עם װי באווענוננ, ארבײטער א״דרשער
 בא־ האבען װאם קרעפטען םאציאלע און עקאנאמישע גרונט די צוױשען
 הא־ ודאם באדערםענישען גייייםטיגע די צװישעןי און יוניאנם, אדנזערע שאפזזז

 פאראנםװארמ* זײנען װאם און ״פארװערטם״, דעם געבראכם לעבען צום בען
 זעלבער דער אנםװיקלונג. םערקװירדיגער זײן םאר און װאוקם זײן פאר ליך

 גע־ מאטעריעלען. בעםערען א נאך דראנג זעלבער דער ענערגיע, פון קװאל
 קעפיגע הונדערם־טויזענדער דער םון לעבען גײםטיגען און זעלשאפטליבען

 ארבײטער מעכטיגע אונזערע בעגעבען אונז האט װאם םאסע איםינראנטען
 און פארשטעהער םעכםיגען א געשאםען אויך אונז וזאט ארנאניזאציעם,
 נאר דא װילען טיר ״פארװערטם״ דעם — ױניאנס דיזע פאר .ספאוקםםאך

 שטאנד איצטיגען ױיער צו זײנען ױנלאנם אונזערע װען אז צולײגען, כלויז
 בײ יאהר םוםצעהן װאםערע געוועז שױן ״םארװערטם״ דער איז געקוםען,

 פרוכט* א זעלבםט־אויםאפםערונג גרעםטער דער םיט שאפענדיג ארבײם, דער
 זיר און געדײען קענען זאלען ױניאנם אונזערע װעלכען אין כאדען בארען

אנטװיקלען.
* * 0

 םון קעמפע די װאלטען רעזולטאטען א םאר װאם םםשוח, א םאר װאס
 געהאט דרעםםאכער די םון און קלאוקםאכער די םון ארבײםער, אונזערע

 .פארװערטס״ דעם פון הילןז כאגײםטערענדער אונערםידליכער, דער אחן
 ערש־ דעם פון םוף דער געװען װאלם װאם יאהר? דרײםיג לעצםע די אין
 דער אהן למשל, ,1909 אץ טײיןערס װײםט די םח אױפשטאנד נרױסען טען

 ארבי^ער מעכטינער דאן שוין דיזער, םון הילןפ פײערדיגער לײטענדער,
 קלאוק גרױםען ערשטען דעם םון אױםגעלאזען ױך װאלט װאם ? צײטונג
 ארײננעװארפען זיך האם “״םארװערטם דער װעלכען אין ,1910 אין םטרײק

 װאם ענערניע פיצעל יעדער םיט נםש, און לײב גאנצען םיט׳ן כוכשטעבליך
 געהאט װאלטען אויםזעהן אן םאר װאם פארםאגם? דאםאלםט חאט ער

 םאכער דרעס די םון און קלאוקמאכער די םון םםרײקם נאכקוםענדע אלע
 אלע אין םטרײקם אלע םון און ,1924 און 1921,1919,1916,1915 ,1913 אץ

 עמבראיד־ די דרעסםאכער, טשילדרענ׳ם די — טרײדם איבעריגע אונזערע
 פילאדעלםיא, אין יארק, נױ אץ — םײקערם רײנקאוט די ארבײטעד, ערי
 קליװלאנד, אץ טאראנטא, אץ מאנטרעאל, אין שיקאגא, אין באםטאן, אין
?“םון,פארװערטם םיםקעםפונג אוגאויפחערליבער שטענדיגער, דער אהן —

 אין באװעגוננ, גאנצע אונזער געחאט װאלמ אױםזעחן אן םאר װאם
 אר• אינױגראנטען אידישע װאו טרײדם אנדערע אץ און טריידם, נאדעל די

 פארצוױיג־ איצטיגע אונזער םאםען, נרױםע אין כאשעפטייגט זײנען בײטער
 גע־ איהרע םיט ארבײט, בילדונגם איהר םיט באווענװ^ פיל־פאכיגע םע,

 הײ־ ױניטי איהרע םיט םאניטארױםם, איחרע םים איינריכטתנען, זונטחײםם
 אחן — ארחןנם ארבײםער איהרע מיט קעםפם, זוםער איחרע םיט וער,
 פאר־ איםער בויענדער, איםער נעםרייער, מאג־טעגליכער, שםענדינער, דער

? ארגאן ארבײטער טעכטינען אונזער פון קראפט אױםשםופענדער
* * 0

 אונז טיט נעקעםפט נאר ניט חאט .פארווערטם״ דער דאם. גלויז ניט
 אלע נעשטעלט דינסט צו אונז ער חאם נאר נים קעםפע, אוגזערע אלע אין

 זיינען םיר װאם קריזים יעדען אץ םיםלען, גייםםיגע און םאטעריעלע זײנע
 באהעטפט אױך האט .פארװערםם׳ דער ;חרכצוםאכען געצוואונגען געווען
 אץ נעשטעלם אונז זיך חאט וואם קראפט יעדע׳טושטערעגדע שונא, יעדען
 אעדום־ דער אויף ארױם איז יוניאן אתזער װאס םאג ערשטען דעם pa וועג

 און צושטערער איעעגעם «יץ וױ שונא, איעענעם דץ וױ ארענא, םריעלער
אנטאגאניסם.

קאטן) דעם דורבגעסאכט סיר חאבעז יאתרען 5מז ®ון פארלויף אין
 סיר פארםען: אמווע אלע אין סגפח םוועם־שאפ פינסמערער דעד

אױןן בלמל שרעקליכעז דעס ;אגשימעגיש סולקעס די יםאכט—
אמ• די ־־

«ת
אוגזער

ארגאני• אוגועך ®רן מוגאים םױם
ggag ׳ gggg wfeiblll •ayg ׳־  זימ םים סומ, און ®ײער םיפז

 אונוערע געװען זימעז ױי
פימד די מיםס״

מאי ערשטער דער
 יאחר, עםליכע לעצטע די פאר וױ הײ־יאהד, װעם םאי ערשטער דער

 פון פאראנשטאלטעט קאנצערטען, און פארזאםלונגען אויף װערען געפײערט
 כא• װאס ארגאניזאציעם, אנדערע און ױניאנם םרײד פראגרעםױוע םעהר די

 פאר• דיזע אויף אםעריקאנער. אײנגעבוירענע םון ניט מײסטענס שטעהען
 אדנםערשטרײכט יאהרען, פארגאנגענע אין װי אטאל, װידער װעט זאםלדנגען

 וױכטיגקײם זײן מאי, ערשטען פון באדײטונג אינטערנאציאנאלע די װערען
 װעלט, גאנצער דער איבער סאלידאריטעט ארבײטער םון אױםדרוק אן אלם
 פון איגםערעסען די םון נלײכק״יט די פארקערפערט װאם סיםבאל א אלם

 ראסע, פדן אונטערשיד אהן םענשען, װאו לאנד יעדען אץ ארבײטער׳קלאם
 דיװי־ פראפיט־רײםענדען, דעם פון עקםפלואטירט װערען שפראך, און קאליר

קאלם. הערשער דענדען־הונגעריגען
 דיזע• בײ ל־ידער אכער, דועט, ארב״טער אםעריקאנער םאםע גחיםע די

 םעחר נאן־ הײ־יאהר איז װאם פאקם א אנװעזענד, זיין ניט פארזאםלונגען
 געקו־ איז מלהטה פינםטערע די זינט קײנםאל, נאך וױיל באדויערענספול,

 אזױ געװען ניט סצענע װעלט די איז צוריק, יאהר צעהן םיט ענד, אן צו םען
 אױם־ מינום יעדע קענען ױאס שטאפען אויפרײםדנג געפעהרליכע םיט פארפול
 דעש בײ װי פארניכטונג, אץ האס פון גהינום שרעקליכען א אין ברעכען

םאמענט. איצגױגען
 נארישע אלטע די הי-יאהר קלינגט עם אויבערפלעכליך װי קינדערש, װי
 ארבײטער, אונזערע פארזונגען און פארװיגט האט םען װעלכע םיט לידעלע,

 אינטערעסען געםײנשאפםליכע קײנע האבען ארבײטער ״אטעריקאנער אז
 םארי• אםעריקאנער װען — הײ־יאהר לענדער״. אנדערע םון ארבײטזיר טים

 רעני־ אונזער װאוהין שאנגהאי, פון נאםען די אויף שטעהען נער־םאלדאטען
 אינ• ביזנעס אסעריקאנער ״םארם״דיגען״ צו עקםםארטירט זײ האט רוגג

 םענטראל־ די םארפלײצט האבען םאלדאםען אםעריקאנער װען טערעסען;
 אײ• אן םיט באלעבאטעװען זײ װאו ניקעראגװא, רעםובליק, אםעריקאנישע

 ״פחיזידענטעל״ װאלל־םטרים א גװאלד םים אויף האלטעז און האנט זערנער
 םון אײנװאוינדר די פון םאיאריםעט גרעםטער דער פון װילען דעם נעגען
 םיליאנען םיט זרליך1יע םארפלײצען קאפיםאליםטען אונזערע װען לאנד;

 ״אינװעםט־ מאכען זײ װאו אױען, און אײראםא גאדן דאלארם אםעריקאנער
 עקא־ דעם םיט פעדים טויזענטער פױט דעם חרך אונז פארבינדען און מענטם״

 װען ;לענדער דיזע פון לעבען פאליםישען און אינדוםטריעלען נאמישען,
 אי־ םון דיקטאטארס םאשיםטישע די פון הענט בלוטיגע די אז זעהען, מיר

 פא־ זײערע אתאניזירן זײ װאו אםעריקא, אונזער אין אזש דערגרײכען טאליען
 גװאלד צו העצען און ױניאנם, איטאליענישע ברעכען באנדעם, שיםטישע

 האלב א םים דעם אױ־ קוקט דעפארטמענם םטײט אוגזער און — םארד און
שװײנט. און אויג פארמאכטע

 אויל אונזערע םון פראפאו.אנדא בײזװיליגע אלמע, די װען — הײ־יאהר
 הילןז דער מיט אונאויפהערליך, אלץ זץ־ םטארעט םאגנאטען, קופער און
 םיט קריג א אין לאנד אדנזער ארײנצושלעםען םרעסע, פארקויםםער א פון

 רעגירונג ארבײטער־םרײנדליכער דער מיט אפצורעכענען זיך כדי םעקםיקא
 װאם געזעצען דורכצופיהרען געדואגט האט װאם קאיאס, פרעזידענט פון

 אינ־ די צו גינםםיג מעהר זײנען וואס געזעצען םיראטען, דיזע ניט שמעקען
 אינ־ די צו װי מעקסיקא פון מאםען פארםער און ארגײטער די פון טערעםען
 אונגעשטערט לאנג גיט דא ביז האבען װאם םאגנאמען דיזע םון טערעםען
לאנז־! יענעם אין געהערשם
 • ערשםען אונזער פון שטיםע די װאם דעם, אויף אכטענדיג ניט אבער

 װעט צאל, אין גרוים אזוי ניט זײן םארהעלטניםםעםיג, װעט, םאי־פראטעםט
 א מים אטעריקא אין צענטער אינדוםטריעלען יעדען םון אםקליננען דאך זי

 צױױ־ יעדער אין הערען לאזען זיך װעט װאם קלארקײט א םיט און קראפט
 זיי־ אםעריקא אץ אלע ניט אז אנזאנען, װעט שטימע דיזע לאנד. ליזירםער

 איםפעריאלים* שרעקליכער דער צו נלײכגילטיג פארגלײבען צו צופרידען נען
 אץ וועלם די ארײנצושלעפען אמאל װידער דראהעט װאם געפאהר טישער

 פארגעםען אמעריקא אין ארבײטער אלע נים אז קאםאםטראפע, נײער א
 אונזערע פארכינדט װאם אײניגקײט אינטערנאציאנאלער פון שנור דעם אן

 ארגאני־ נים אוז ארנאניזירםע םיליאנען די םים ארבײטער לױן םיליאנען
װעלם. דער אין קאנםינענם יעדען אױף ארבײטער זירטע

 פארזאםלוננען״ םאי ערשטע אונזערע בײ הײ־יאהר, וועט שטיםע דיזע
 סאנםפירא־ איםפעריאליםטישע די געגען פראטעסט חילכינען א הערען לאזען
 א פארצױגען װיחןר חאט װאס קאפיטאל איגטעינײייאגיילעז ®מ ציעם

 םי־ דער געגעז וועלט, דער איבער םלחםח־װאלקעז דראחענדען שװארצען,
 םעגש־ *ון אונםערדריקערם און דיקטאםארם פאשיםטישע די פון ראנײ
 נאר וואו דיקטאטור, און םיראנײ גענען און איםאליען, אין לעכענם ליבע

אמ־ אויפפאדערען זועמ שנױםע דיזע זזאנם. נלומיגע זימ אחים צייגם ער
 פרעםדע פת סאלדאטען אונזערע צוריקצוציחען לאגד אץ דא הערשער זערע

 טון גאנחןס געוױםענלאזע פון דמסט שטעחעףאץ זײ וואו ר.
ג« וואל־םםריט און פינאנץ־ספעקולאטארען טון קייקעס אץ יםםען

לערס
 יע« אניערע אק טאםען

 אץ פאחונקען ארפײטער
 און םױזעגטער פאראנען

 ו גרױםער א פון טיםגלמ־ער נעז
 __ באנ איז ויאם פאםיליע, מארישער
 אל־טעגשליכע זעלבע ךי «ו פיטךעבם

 באוװ יעדע שטיינער, גענעס
 חי איחר צו בעםטען אם צו

ג נ ו ב ע ג

זײ־ זײ m טיחלען, וזאט ארנײטעד
 «ראל<ך וועלםמכער,

 וומם ווון
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לאנ;. ח. פון

 נע־ ם׳איז טונ. ױם זיין איז א־צט
 זייט יאחר צװאנציג און םינף װארען

 פעדמר״גאסען װעסענס ,1ה<ופטא נ. רר.
 װערס, אידישער דער צו רעדט צב־ון, א־ז

y-rva- ,בײ װעיט ארנייטער דע־ צו 
א־דען
 איז — װעלט אדנ״טער א׳ד־׳טע ד־

 קריס־ ov*v א»;עזטפנענעס, עועס ז•
 איימעװארצערט פעסט טאי־וידטעם,

 אז אזוי, פארצוױיגט, איינענאדט־נ אין
 איז דאם — אנווײזען קענעז זאי פען
r~ זיי• םיט סלפם ארבײטער אידישער 
 זיין םיט בענסשאפטען, און צ־יען ;ע

אייגענעם אז צו נאװענונכ א־ינענע־
y ו N

 קען פראגע דיזעד אױף עגטפער אן
 אדער, טעארעטיעער, א מעהדער דין

 דיסקוטירבא״ » געז^גט, בעסע- א£״ײ•־,
 קיאסעךצוטײ־ די אז ׳איז זיכער רעי־;
 בײ סיעציעי לעבען, אידײעען אין יוג•
 ׳שארםע. קײן גיט איז אסזנריקא, אין אי;ז
 צוטײיונג קיאסען סיט זײט בײ זייט

 אוג־ קראסען־םארםישונג. א םיט נעהט
 אויס־ האט ער װי קיאם, ארבײטער זע•

 האבען עס װען יאהרען די אין געזעי־ון
 איז נאדעידטרײדס, די אױםגעבויט דך

 זײ־ צאהיען ריזיגע נרױסע ניט^ו. םע־זױ
 אונטערנעהטער״קיאס, צום אריבער :ען

 ארבײטס־גע־ םון גרופירוננ סא־ט :ײע א
 אין םיטעי־מעניט א — סוחדים און בע־
אינדוסטרי. דע־

 דעד צו רעדט װאס *טדײבע־ דער
 בא־ א אהן אפט ברײבט װערט א-ר״טע־
 שריײ דעם זאר װאס ?^ם *טט-טטען

קוטט עס זיך. צו טוייעגען װאיט בע־׳ס
 מא־ ־א צו רעדמן צו *צרײבער דעם אױפ
 די <מט עס װאו װיסענדיג :יס סע,

 װאדט. םון אז זיד צינדט װאס יארץ
 םינגער זײנע אפט בײסט יצרײבעד רער
 עדײ• דעם ױי>' שױײבען װעםען פאי —

י ׳והןר — ברענמ דזאדץ בע-׳ס מן  א
Y םיגהען די אױפכאפען װעט

 שטוםע, דיזער צו נעקומען איז צנען
 אײ אין תקוםח אזא צו - - בעסע־ אדער
 מען װאס תקוםה, א ;רעבען דייפען
 מאסע אידישע די װעמען םון :יט וױיסט

טאנוםעק־ םון — צוזאמענגעיטטעיט איז
........! הענד־ פון איבײטער^׳ פון ױ

V <ער
 עכ װי סוחרים־םא^ת אזא ניט זיכער

 זיײ און טאטעס אוגזעדע געװעז זײנען
 ייױעז3 :(לײען רוסילאנד ארטען אין דעס
 — אוקראינא און קורלאגד און ייטא און

 אונטער׳ן געגאנגען אםאר איז װאס ארץ
אנד נאםעז איז ).“״ױסי  אגדערש, דא ס׳
 ארכײטעו־ אונזער און אגדעיש. גאנ״ן

 װי ■ראלעטאריש מעהר איז זי — םאסע
 דער אין בעל־סלאכח דער געװען איז עס

טעי אי  «דא• װעניגער איז זי און הײם״ .
 םאבדיקעז,און אין אדבײט זי רעטאריש.
ט אויב עסעס. דאר פאױמאנט  הײן ני

א אבער איז באנק־ביכעל, » און ה״זקע

 דער- צו עגערגי מאכיגע און שטדענען
שטדעכען... דאס גרײכען
 שא#־אדבײטער אױס װערען צי

•ראיעטאדיער. אױס
 גאנץ אנדעדש, — איזא אטאי וױדער
 ייאיעטאױער־טא״ או;זע• םדן אנדערש

אמאי, פון סע
 ניט־ אי יא־באשטימטע, אי אזא און

 סײן גיט איז ^אגדעדשקײט״ בס*טטיםטע
 שדײבער. א םאד סביבה ערמונטערעגדע

 שדיײ צו איהם זי רענט מאר ארע ניט
 זײז אין שטער־ א ג^ר זי איז אפט בען.

שאםען.
 אזוי םעייעטאנען, זײגע אין צבױן

 יוביליציסטישע עינסטע זיינע אין אױך
 אײ זײנע אין אםייו נאטיצען*/ ״צײט

 אינטעדע־ ״אידישע איכעי בערזיכטען
 לאכט ׳אסךםא^ דעדפאר לאכט 1סעז'
 גא־ סיט אבער הוםאר נוטםוטיגען א םיט
 — אילײן זיך םון יאכט בײסיגקײט, <יגע

ער זײנע אז  אנגע־ גארגיט װאלטען תז
ט; איהם יוײענען די װעז װארעז׳  אט ני

 אפגערוהם װאכען •אד א זיך ער האט
 גע־ iv װאלס היואי און שרײבען, םון

״רוחעך׳... נאך און נאך לןענט
 פארבײ זײן צבױן׳ען אין לאכט דאס
 װאס דאס אויף שרײבער־הארץ טעדטע

 זעהן—קראד־ זעחן שדײבעײאױגען דינע
 נביא, א אים שלײבער אידישען דעם
איוזם. צו צוצוהעדען זיך פאי*ה א אהן

 עקא־ אידישעז פיז ו׳זע; זינ־זא; דער
 םארק־ אידישע די האיט לעבען נאמישען

 גרופירט ניט איז זי צױשרײדערט. סאסע
 אויך איז און קיאסעז, באשטיםטע אין
 ע־ײ־ איהר אײנה״ט. ;אנצע קײן ניט
 הענינ־ א אח; העניג א דערםאד איז בער

 טראני־סאסישע די צבירן םיהיט רײך.
 זיך םון שױײבע־, אידישען פונ׳ם לאגע

לאכט. ער און *א^יין,
I ,טאן אגםנ־ש ע־ קען װאס װאיים{ 

 מעכא־ פאיק א אין קיאסען באשאפען
 זיך ניט. קען מען אז עי װײס :יס,

 אן דא איז עס אז װירער, אײנרעדע;,
 אױך ער קען פאלקס־אײגי־ױיט אבסאיוטע

 פאדקסיסס, צופיל דעם םאר איז ער :יט.
וױיט. אױזד אױב

 אויך מיר, דוכט שוין, דאס ערקלערט
 גאנצע זײן פיראזאפיע, גאנצע צבױנ׳ם

 אויף אפ זיך טימ װאס ארץ צו :אציהו;:
װעיט. דער

 יא־ וױ נײן־זאנעד, םעהרער איז ער
 מעהרער איז פובליציסטיק זײן זאגער.

 צו וױ אפצולײקענען, אפצושטרײטעז,
 ער־ צו הסכםות, ;עבען צו פאטאיןעװען,

מוגטערען.
מעה־ ; עפעס פא- ניט קעםפט ער

ער. באתעםפט דער
 זײן אננעחױבען צביה האט גראד און

אגדערש. ״שרײבער־מאריעדע
 אידישע די געװען דאן איז אנדערש

 איהר אין געװען איז עס װעיצט.
שרײבער ס׳הײםט, פאזיטיװעס. מעהר

אנטװיקעלטע, מעהר דיזע צוױשען װאס דאפיר, שםאלץ זיעען מיר
 פײערען דועלען רואס אםעריקא, אץ דא ארכײםער באװאוסטזיניגע מהר
 אונזער פון מיטגלידער די ארבײטער, אונזערע װעלען מאי, ערשטען דעם

 אויןש שטאלציירען מיר פלאין. װיכמיגען א םארנעםען אינםערנעשאנעל,
 םא• ארבײטער אלװעלטליכער פון פרינציפען די• צו איבערגעבענהײמ זײער

 קאםפס־טראדי־ שעהנסטער דיזער צר לאיאלימעט זײער אויף לידאריטעט,
 ערשטען דעם — באװעגונג ארבײמער אינטערגאציאנאלער דער פדן ציע

מא/
ערש־ הײ־ייאהריגעד דער אבער האט מימגלידער אײגענע אונזערע פאר

 הא־ מײטגלידער אונזערע באדײטונג. וױכםיגע באזונדערע א נאר םאי מער
 ערשטען דעם פײערען צו אורזאכע וױכטיגע גרױסע, א נאר הײ־יאהר כען
 דעם אין װאס דערפאר םאלידאריטעט, ארבײטער םון מוב ױם א אלם מאי

 אײניג״ צוריקצוגעררינען געלונגען ענדליך אוגז איז ייאהר פארגאנגענעם
 םאר־ אץ איז װאס רײהען, אײגענע אונזערע אין סאלידאריטעט און קײט
 און דעמאראליזירט גאנצען אין כםעט יאהר עטליכע לעצטע די פון לויף

 ״רעודאלו־ ארן פראזען־פעדלער קאםוניםטישע די םדן געװארען צושםערם
פײקערם. ציאנרע״

̂ר זעהען מאי ערשטען דיזען  ברודער־ אמת׳ע װיחגראםאל עגדליך ם
 אר־ אונזערע דועלען מאי ערשטען דיוען רײחען. אונזערע אץ אײניגקײמ

 אינטערנאציאנאלער סון טוב ױם אלם גאר גימ םײערען דערפאר בײטער
 ״זטן א אלם דאנקזאגונג, פון מאג א אלם אױך גאר אחדות, ארכײטער
 אוזורפאםארס. קאםוניסטלשע די פץ באפרײאוגגם-טאג א אלס חרותנד,

 אונצושטערבארע די אץ גלױבען אזנזער ®ארשםארקמ אויסלײזרגג דיזע אט
 אראפ״ צײם קורצער א אױןש כלױז קען װאם כאװעגוגג אוגזער פץ קרעפטען
 צושטערט ױט קייעמאל װעט און קען אכער חישר, דרן פון װערען געפלהרט

שרנאיצן. פארביסענםמםטע און ערגסטע איחרע פון אפילו װערען

g<x«KeMcmomDmo6e60ioic«
 בא- װאס גענען צו איחר געחפט חאנפז

 צ״ט, די געװען איז עס שטיטטעס.
 געב-װזט ח^נען לענען אידישמן אין ווען

ורער״ אױפגעלעבטען »ן פון כוחות  ̂ם
תד נעם,  נפצי^נאייזם, פראגרעסױוען ^
y האט זײ איבעד חעכעד און u •געטלא 
סאציא״יזם. — װעלנדגעדאנין דער גצן

 צוריק יאלז,־ צװאגציג און פינף מיט
 זײגען ארטיקרען ערשטע צבמן׳ס —

 קריטיקירע;־ םןןרנײנענדע, געװען אױך
 ארטיקלען ערשטע זײנע צוױשען ;דע

 םון קאדעספאנדענצעז זײנע אדײן געהען
 בא״ אין קאננרעס צױגיסטישען פינפטעז

 אין געדדוקט זיך האבעז װעיכע זעי,
 געשדיבען זײ האט עד ׳.,^םאדװעדטט

 םאמיליעך אסת׳ען זײן אונטעד טאיזע
 יעגע פון און — האפטאן — נ*מען

 רעכענען צו צבױן הויכט איטיקלען
 שרײכער־קאריערע. זײן םון יאהרעז די
 גאנץ * אױוי געקוסען דעם צו איז ער

 גע- דאן איז ער שטײנער. יראקטישען
 און דײטשלאנד, אין סטודענט א וועז
 אין טדױם דער שטאגד. רײכעז פון ניט

 געװען נאר איז צײט יענער םוז צױניזם
 צו שעהז צויבערדע און צארט ;ענוג

 אידי• דעד םון גשטה די פאר׳חלום׳ען
 צײט דעדזעיבער איז אזז ױגענד, שער
 אידישע די אז פאנםאסטיש, אזוי *שױן

 צו כאציהען אגהויבעז זיך זאל ױגענד
 װע:דען מעהדער און אידום״סקעםטיש

 סאציאריסטי־ די צו האדץ איז יזא* איהד
 געדיסעז זיך האבען װאס שטימען שע
 אבעי ארים, םאקע לעבעז. אידישען אין

 צוריקיזאר־ געקענס ניט זיך האט צבױן
 קא:־ צמניסטישעז » אױוי זײן פון טעז

 קאננ׳־עפ צום׳ געפאהרען איז עד גדעס.
 הוצאות. זײנע אױםצושלאגען געזוכט און

 פרובידם עד האט סאציאייסט, א ישוין
וױיטען דעם צו קאיעספאנדענצען *שיקען

גע־ איז װאס ״םארװערטס״, יארקערנױ
 אידישע די װי אזוי פונקם ארים װען

 צו אייראפא. אין גרופען כאציאליסטישע
 קארעספאנדעגצען די מען האט מזל זײן

 צבױן זיך האט דאן זײט און נעדרוקט,
 איס רעכענעז םראםעסיאנעל אנגעהויבעז

 יענע זײגען געזאנט, װי און שרײבעד.
 אדטיקלען ערשטע די קארעספאגדענצען,

 האט עי פארנײנענדע. כעװען זײנע,
 איױס־ אויך צײט דעדזעלבער אין אבער

פאזיטיװעס. מיט געטראטײן
 געשריבען צײט יענער אין האם ער

 אונטערערדײ אין דיסקוסיאן־ארטיקלען
 פ־א־ גאציאנאיע א פאר שריםטען שע

בינד. םאר׳ז גראם
 דער געװען אײגענטליך איז צבױן
 נא־ א פאר ארויסצוטדעטען עדשסער
 מעז בונד. םאר׳ן פראנראם ציאגאלע

 םא־ דער געװען איז ער אז זאנעז, הען
 א פראנראם. :אציאנאלע בוגד׳ס פיז טער

 אר־ זײנע װי נאכדעם שפעטער יאהר
צוזא־ א האט ערשינען, זײנען טיקלען

 פדא״ אזא טעןיא:;ע;. $י;ד םיז טע;פא•
 נא״ דינען ;עדאנקען צגױן׳ס און ׳;״אס

 פון באג-ינדונגען טעא-עט״שע די װאיעו
»ײא;ראם.

שיעטעד״ די זינען אין האט טען װען
 אידי- דער אזיוי בוגד םון וױדשו;; די;ע
 איהר מרך װאס דרידקוגנ א דגעגד, שער

 אד- אידישע גדױסע אגטשטאנען דינעז
 גאג• דער איבער אדנאדזאציעם ב״טעד

 אויפרעכוג; אידישע די און װערט, צער
 צױנ• פון געמינטערט און געװעסט ׳בכמ
 שװאונג, גײעם א כױט אװעק איז יזם,

 נא־ א םאד ארטיקיעז אנױן׳ס קדיתן
 טײל א בונד, םאר׳ז ■ראגיאם ציאנאלע

 א ׳ארזא אדטישרעז ערשטע ז״גע פון
 גדויסען א — װע־יט באזונדערען גאנ״ן

װערט, היסטארישען
 אונטעדערדישע יי אין האט צבױן

 אוגטער גע״שריבען שריפטען בונדיסטישע
 אין תקוח״ ״איש — פעדער־נעמען די

פדוב״״. ״ר׳
 צבױן שױן זיך האט lWf יאהר אין

 אי־ מיט וױיזען צו עםטע־ אנכעהױבען
 די ״פרײנד/ פעטערבומע.־ איז טיקיען
 צײ־ אידישע טארערנע טעגליכע ערשטע

 צײט יענער אין רוסלאנד. אין טונג
 חעברעאי־ איז ;עשריבען אױך ער האט
״הזמך. שעז

 אױטײר םאדעןעגטליכט אױך האט ער
 צײ־ סאציאליסטישע דײטשע א אין .לעז

דײטשלאנד. אין טזנג
 ארעפטירט ער איז נ904 יאהר אין

 דײטשראנד פון גדעגעץ אויפ׳ז געװארען
 סאציאליסטישע םיהרעז םאר ריגע קײן

 נע־ האט ארעסט דיזעך און ליםעראטור,
 אלכ אנםזױהרוננ זײז אין ראלע א שפילט

 אויפגעבען געסוזט האט עד שדײבער. א
 אױםנע״ אױך געםוזט ;שטודידען זײן
 טעטינ־ באשטימטע צײט א םאי בען

 אגנעהױבען ער האט ;בונד איז קײט
 א״דיש אין סאי שיײבען עפטער

העברעאיש. אין סאי
 םיטנויד א עדיגעװאדען איז שפעטער

 דעד םון רעדאקציאגם־קאלעגױם דעם אין
 אין ״פאיקס־צײטוננ״ בוגדיסטישער

• וױלנע.
 פעדער־ םאפולערער איצטינער זײז

 זיץ פמ כץא^גרגצוזאמע א איז נאטצז
בךצױן. נאבען עי־שטען

איז

 געבורט־ דין קודלעגדע־־. א איז צבױן
די נעװען איז דיגע בײסין. איז שטאדס
 ם אויך און ױנענד, זײן פרן שטאדט

 איז ער בחוד״יאהדען. שפעטערע זײנע
 פאדיטעכ־ רינער א^ן סטודענט א געװעז
 טעטיג־ מיט באטײריגט זיך און ניקום
 אמאניזא־ סטודענטישע ריגער איז קײט

 דעם ריגע אין גענרינדעט האט ער ציעס.
 סאציאליססישעז ־ צױניסטיש ערשטעז
 בונד םון דאן נאך האט עד הרײזעל.

 םאר״ פיל אויר האט ער נעװאוסט. ניט
 שטעדט קורלענדער אנדערע אין בי־אכט

 לע־ א געװעז איז ער שטעטלאך. איז
 אויד און דיגע, אינם שטעטלאך אין רעד
 נרעניצעז װאס שטעטיאך, זאמוטער איז
ט זיך קורלאנד. טי

״ליטװאק״. א אויך אבער איז עד
 גע״ ער האם ױגענד פריהעד זײז אין

א ־ ישיב־ז. װאלאזשינער דער אין לערנט
>.11 זײם אוי«י (עיוס

 לע־ ארבײטער אידיישען דעם אױף אײגפלוס געזונטען און שטארקען אזא
 װא־ די זיך צו ציהען צו פארדינען קאנדוענשאנם זײנע אז אמעריקא, אין בען

באװעגוננ. ארבײטער אידישער גאנצער דעוי פץ אױפמערקזאמקײט רימםטע
 אז באװעגדנג, אוגזער פון טײל א באםת איז רינג ארבײטער דער אז

 ציהען םען קען םלייש, אונזער פץ פלײש אדן בלוט אונזער פדן כלדט אײז ער
 קאנודענשאן דער בײ דעלעגאטען אלע פץ פינפטעל א אז פאקט, דעם פון
 'דער פון מעסבערם דרעסמאכער, און קלאוקמאנער זײנען קלױדלאנד אין

 בא־ דעלעגאטען איבעריגע די פון םײל גרעסטער דער אינטערגעשאנעל.
 מאםע די װאם םון באשיינפערליך צײגט דאס אץ ױױאנס, אנדערע צו לאנגען

באשטעהמ. מימגלידערשאפט רינג ארבײםער דער ם,ץ רוקענבײן דער ־־־■
 םיטגלײ־ער 80ססס, די און קאנװענשאן, רײגג ארבי״ימער דער וױנשען מייר

 א״מער זאל רינג דער אז קליװלאנד, אץ פארמרעט קאנװענשאן דיזע װאס
 ד<ם באפעלקערונג ארכײםער אידישער דער פון הערצער די אין פארנעםען

 רינג דער רואס םלאץ א — איצם פארנעפם ער וואס פלאץ װארעפען זעלבען
 קולמו־ ניצליכער הענסט קאנסטרוקטיװער, זײן םיט סארדינט כשר האט

 ם״ט פאליסי, אויסגערעכענטער גוט געזונמער, זײן מימ און ארבײט רעלער
 אונ־ אין פעלד פפעציעלען זיץ אין טעטעקײט דץ אן פיהרם ער װעלכער

̂ כאדדעכדגב. זער
»־נ»ןצ

קאנווענשאנם ארבײטער צוױי
 זיןגומען זייעדע אן פאנגען קאנװענשאנם ארבײשער װיכטיגע צװײ

 קאנןועגשאן *וױי־יעחרליכע די 1~ םאיי, jpoi דעם זוגמאג. קוםענדען דעם
 קעיםיי* איגםערנעשאנעל דער pa קאנוועגשאן די אמ רמג, ארבײמער פון

& יהיאן. קעיש
 1אי קאנװענשאז itm דץ אפחאלטען וועט װאמ ארכײמער דער

x איז, קלדולאנד, m חא*, ריע ארבײםער דער יוגיאן. ®רײד קיץ נימ 
אוים איכ* ער באװענונג, ארכײטער דעד *ו כייגעטראנען פיל אזוי אכער,

 קאנ־ אןהר אן פאנגט וראש װניאן, אינטערנעשאנעל טײקערם קעפ די
 פארשטעלונג םפעציעלער א אין ניט זיך נויטינט םאג, זעלנען דעם ױעגשאן

 עלטםטע די פון אײנע איז ױניאן מײקערס קעפ די׳ םעםבערם. אונזערע פאר
 טייקערם קעפ די םרײדם. אונזערע אין ױניאנם ארגאניזירטע בעםם און

 די אץ הױפםזעכליך ארבײטער, אלע צרוישען באליבט באםת איז ױניאן
 אויםכע־ קעםפער, גוטע זײנען םײקערם קעם די װײל דאפיר טרײדס, נאדעל

 בארײט איםער דעם, אױסער ז״נען, און ױניאניםטען, םרײד צײכענםע
נױם. א אין איז זי װען ארגאניזאציאן שװעםםער א ארויםצוהעלפען

 טרײדם שניידער אלע אין אנםװיקלונג אינדוםטרילע םשונה׳דיגסםע די
 פראג• שװערע זעהר נעבראכט יאהר עטליכע לעצםע די אבער,#ין האט,

 ארבײטער, טילינערי די צו אץ ם״יקדרם קעפ די צו אױך צײטען אין לעמען
 פלאנען װאס און שװער אזױ ל*ידען טרײדס אונזערע װעלכע פת פראכלעםען

 פראב־ די םראגע, דזשאבער די ארב״טער: אײגענע אונזערע שטארק אזוי
 דיזע אט — צרות די.אוט־אװ־טאץ״ שאם, קאגםראקטאר קלײנעם פץ לעם

 זײ װי פונקט םײקערם, קעפ די כעמאטערט חאכען איבלען איגחםטריעלע
םאכערם. דרעם די, אדן קלאוקםאכערס די געםאטערט זן^נען

די אז אױפריכםעקײט, טיפשםדר דער כדט װינשען pא חאפען םיר
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אדכײטעד פון קאנװענשאן
דעמני*ער ». פון

 זיי סלמעו םאי, שען 1 דעם ?ונםאג,
 פארםרעםעד די צונױף קלױוראנד אין
 צו ברעגטשעס רינ; ארכ״טעד די סון

 ארבײ־ גדויסען דעם םון קווגוועגשאז ד*ד
 רינג ארבייטער דער • *דדען. ויגג םעד
 ערםאמרײמר יעדער וױ ■וגקט איו,
 *ר״ ״סערןי-םײד״ א אסעריקא, אין יחיד

 ניט איז רינג ארבײםער דער גאניזאציע.
 גע־ אױסנעחלערם און אױסגע׳פשט׳עיט

 וױסעג״ םון שםובעז די אין װארען
 אױסנמםרױםט ניט איז ער שאפםסלײט.

 *יגסעליגענ־ םאר׳חלוס׳טע פון נעווארען
 פון געוו^רען געגריגדעט ניט און טען

 ארבײטער דער םיהרער. פאטענטירטע
 אין געדרארעז אױסגע׳חלום׳ט איז רי;ג

 סייד איסט דער אויןי ״סװעם״שעיער״ די
 ארבײםענדיגע שװער פון יארק, גױ םון

 לאדסענטערס, קעיםאכער, קיז^וקםאכער,
 אידישע פארשידעגע םון ארבײםער אוץ

 סאציאלע איז עקא:$סישע די טוײידם.
 איסי״ אידישער דער םע כאדינגונגען

 צוריק יאר,ר 4־ס30 םיט מאסע גראנטען
 פון עקדסטענץ די ארויסנערוםעז ה*בעז

 ארדען• ארבייםעד אידישעז גרױסעז דעם
 װעלכע םאסען, איסיגראנסעז אידמזע די

 וױ הײם איטער דער פון געל*םען זײנעז
 אםעריקא אין דא האבען םײער, א םזן

 בא- עק*נ*שישע שװערע נגעטראםען*
 געמוזט ה*ט םעז װעיכע אין דיננומעז,

 ניט װעלכע באקוסעז צו כדי יןעםסען
 מדבר, קולטורעיען א באשעםטיגונג, איז
 די לערקײט. נעזעלשאםםליכע א אוז

 םאסע איםיגראנטעז אידישע ערשטע
 *נגעטר*־ גיט נ#ך אםעדיקא אין ה*ט
 און באתאנםע תרזביש, שום קײן םעז

םדײנם.
 זיך חאט מאסע איכדגראגטען דיזע

 אין סביבה, אײגענער »ן אין נענױ^גט
 געגענזײטיגער איז אוז אױפקלערונג,

* מן זװחרז רמען צד און היי *  זסלירז ה
 דעם געגרעדעט ארבײטער יארקער נױ

 ריגג, ארבײטער םון םאראײז ערשטען
 טעג עטייכע םיט עדטט ד*ט וועיכער

 ױבי־ יאהרינעז 35 זײן 6געפייער צורימ
 איז פאראיין דיזעז סון אוז לעאום,

 מעכםי־ גרױסער דער אדױסגעװאקסעז
 מפי<ט וױןיכער ארדען, ארבײטעד גער

ע דאםינירענדע א טאנ צו הײגמ ^י  ר
 סולטױ אוז געזע^אפטליכעז דעם איז

 אידעז ראדיקאיע די םון ילעבעז רזןצען
 וױכטיגער א אויך איז און ^ועדיקא, איז

 םאר־ פון אנטוױקלונג דער אין פאתנמור
 דער אין אינםםיטוציעס אידיעע שידענע
 איז רינג ארבײטער דער הײם. אאםער

 ארגא־ איםיגראנטען אן אילס *ננדמטאנען
 האט ער װאנען פיז װא^p דער ניזאציע.
 געװען איז טעםבערשיפ זײן נעמעפט

אײ^אנד. עאיס
 ארבײטער פון פרינציפ הױפט דער

 •רינציפ דיזען זע<בסט־היי!ן♦. איז ריגג
 האט זעי!בכ:דהײ!ו* פראלעםארימער םון

 פון ס^ך דעם אין רינג ארבײמער דער
 ער־ אויפ׳ן דורכגעםיהרט עקזיםטעגץ זײן

 עחמטער דער אין אוםן. םאילגרײכסטען
 זיײ וײנג, ארבײטער דעם םוז פעדיאדע

 צו בא׳שזםרעבם געװען גרינדער זײנע נעז
 ארגאניזאציאנעיען געזונםעז א ׳שאפען

 מאטעריעיען דעס םארזיכערענדיג נוזי,
 דיזע ארדען. פראטערנאל א םון יסוד

 גע־ אפגעשי^אסען איז פעריאדע ערעטע
 דעם םון אויפבויאונג דער טים װארעז

 קאנ־ פאר םאניטאריום דינג ארבײטער
 נױ יליבערטי, אין ^יחננדע, םאםטםיװ

 מא־ ערחאבאנער אן איז וחג^כער יארק,
 םעהיג־ װירטמאפטיליכע די פאר גומקנט
 ברענ־ רינג ארבײםער די םון קייטען

*ojfri פיהדעחפאםס. זײער און
»איז • אגטוליק״ זיך מוז גווי געזונטען .

 און נמםח, נעזזנטע און *עחגע » לץ\
nn די זײגען דערםח כאװײז בעסטער 

 יצײסעאוםס ריגנ ארבייםער הונדערטער
 אםע־ נרויסער דער פון מסעדט די אין

 •5קו אײנציגער דער זײנאן וחללכע ריחא,
 ראדײ אידישע די םון צענםער טורעילער

 טוי־י די יאנד, אוגזער איז םאסעז ?א?ע
 י• ביבױיאטאחעז, ריננ ארבײטער זענםעד

 צעהנד^נער און לע?ט^ורס חונדערםער
>nr»wr• ,תננ ארבײמער די שורסאז 

 דדא״ n ארהערסםעדס, סוזיק אוז נארס
 צעגמרעז, ביילדוננס »ח מויעז מגדאמנ

n *ין  nr הוג־ םון געץ גרױסע 
w r t שו^ען, ריגג איבײםער

 ריגג ארני?מר די .םים גדכמי־שויזנן.
ן flrow <עחנר r חנר י * r.

תאג״ גרויסע די *ו או) דאס,
א סםרמטימ מ דעם ®ון ^עטינקײם חנ “j r a r w m i V •אי

אלםור •n ויח
»®ון ריגג

אי־•
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 twmi pc קװאי, א״ליוגד עיים דער
m ח*ס ריגג ארנייטער דער m i זיין 

 *ון ארטריסןנט,6 *יז טיטניידער׳טאפג^
 וױי• זיך וױ? ריג; ארנייטער דער אוינ
 עי װעט )אנםװית<מן ערפ^מרייך טעו

 גא• די «װ ווענדען אויג*ן ז״נ׳נ םוזען
 יע־ אידישעו דעם ire קװא<ען טיררינע,

 י¥י עד װפגען פון אםעריקא, אין נען
 נײער זיין פאר רעזערמען די עאפען

o און פיטנרידער׳טאפם, n אי־ די איז 
 ױגענט■ אפעריסאנער ראדיהאמ דיטע,
 װייטער אויף ז^י איםיגראציע די אויב

 ארנייטער דער ותט ביײנעז, פארבאטען
 אדנא:יזא*יע איפיגראנםען אן פון רינ;

 נרוי־ א אין װערען םארװאנחןיט םזזען
 אינ״ געזעישאפטיויכער ראדיקאמר סער

 פןויסט־םאםען אידי׳פע די פון סטיטוציע
 א־ז עד װי אזוי פו;קם אםעריקא, אין

̂ונ צו הײנט שוין  נאפערקענדי; ניט ט
 י*־ ברויזעו א םון נעװאדען פארעגרערם

 *ידען פראטוירנאר ארנייטער דיקאיען
 יייז r'־i" דאדיקא^ע־ װיכטינער א אין

 אי״ דע־ פון ו(ורנאניזאציע קואםורעילער
 אטע־'־ אין נעזעיצ׳שאפטליכתײט דישעד

 ־,ט־ט;" רי:כ ארבייםער טויזענדער קא.
 נמי״ א אםאל האם עס װעלכע בײ דעד,

 דאלאר עטליכע די געשפילט ר«וליע סע
 היינט רזאבען װאך, א בענעפיט .קדאגקעז

 פאד־ און פארנעסעז בלויז לים טאנ צו
 בעגעפיט, דאזינען דעם אויוי ציכטעט

 צעהנדלינער לאםטען זיך לאזען ז״ נאר
̂ןלאר  געזעלשאפט"־ דער פאר יאהר א ד

 סי! טעם־נה״ט קולםורעלער און כער
ארחזן. רינג ארבײטער גדויסען דעם

 אידישע די פון לאגע ם^וציאלע די
 אין זיך ד,*ט אםעריסא אין אדבייטער

 בא״ זעהר יאהר צעזזגדליג לעצםע די
 שםענדיגע די און םארענדערם םעדתבאר

 הא־ װעסט סיין איסט פון וואנדערונגע!
ז  ו רי פארענרצרט שםאריז זעחד אויך מ

 ארנײ־ דעם םון צוגעחעריגקײס תלאסען
 סאגטרי־ די אין עלעטעגט רינג טער

 פארענדערע״ עלעםעגטען, דיזע שטעדם.
 צו און נליק צוס זײנען זײן, זייער דיג

 גליי־ און תנלינען נ«ך צופדידענהײם
 די באװאוסטזײן אלםען זייער בײ כעז

 פיט־ רינג ארבייטער דיזע פון קינדער
 דעם נים אױך אבער שוין האבען נלידער

 א;־ א־ז ערצוינעז באװאוםטזײן. דאזיגען
 נדױם אוםשםעגדען, עקאנאמישע דעדע

 ׳שילעז, . אםערילאנער די אין נעװארען
 אםעריקאגינר רי אויף סארברייננענדינ

 הי־ אםעריקאנעם דעם אונטער נאסען,
 אנאנדעד אין — װארט אייז םיט םעל,

 נים ז״נעז אטמאספערע, אמעריהאנער
 אידעא־ די םאר געװינען צו לייכט ןעהר

מ שםרעבונגעז און לען ל ת  בארזער׳הען ו
 נעפינעז צו ארדען. ריננ ארבייטער דעם
 דא־ דער פרן נשמזת די צז ׳טליםעל דעם

ר־ איז לייכט, ניט איז ױנענט זיגער  ת
 ־,באשעפט ערנםט דארפען זיך װעם םיט
 1אי קאנווענשאז ריננ אדנייטער די גען

 ריגנ ארבייטער דער אויב קליװלאנד.
 םוז אנטװיקלען, זיך און עקזיסםירעז װיל
 דעם סיםלען אלע םיט נאמיהען זיך ער

 גע־ צו נשםה דאזיגער חןר צו שליסעל
 ׳ער ותז נאר, ער העז דאפ און װינען,

 די־ סיט קאםפדאםיסעז »1אוי נעהן װעט
 ראדײןאלע אידי׳טפ די םון ױנענט זעד

עלטעױן•
 געמאכט האט סאנװענישאן םע25 יד
 װאס דערםיט דערצו, שדים ערשםען דעם

 עננלישע נרינדען צו באשלאםעז האם זי
 ארבײטער דעם פון ברענטשעם ױנענד

 פאסעז צו ל״כט איז באשלום א ריננ.
 נע־ צו באשלום דעם איז *בער, שװער,

 םירער־ די אינהאלם. נעװיםען א בען
תט ריננ ארנײטעד דעם םון ׳שאפט  םו־ ו

 בלויז ניט נןנינט עם אז םארשםעהן, ןען
 םיט ױנעגם דאזינער דער צו קוכמן צו

 םוז סעז שיראך. עננלישער נלױןער דער
 װעלנע לוענען אוז םיטלעז געפינען אויך

 פאר־ די נלוין ניט חורנרײנען זאלען
 אידי־ דיזער םון אינהאלט דעם נאר פען,
 לעבען דאס אמערימא• א־ן ױנענט שער
 נאניז שוין איז ׳פםעדם סאגםרי די א׳ן

 יארס נױ אי) לעבעז דעם םח םאדמידצן
 רינג ארגײטער די םת ראטען די איז

 די און וואחלחאבצנסײם די ברענטשזןם.
 איז אידען די פון רײכפיים פאםעריעלע

 נייע *תיסמבראכט ת*בע סאנםרי די
 נןזןלשאפט־ אידישןן can פון פארספן

 אםע־ פון ס״לען אצע איז לענען ליכפן
 יײ־ לײבאר רינג ארנײטער דער ריכא.

 אײג* דער וזײגם^יט ׳פױן איז סזןאום
ר איחמאין די וואו «רם ןױמר  <תמנד מ

 די צוזאסעניזוסצז זין ימנגען רי
מנ מנםארס, סאמױניםי מי  ז

ם איצט «וי  ײיד יואמ) אמדיקא, אין ג
tr צזיזסו^ זײעד m e m און 
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גיידעה
ov נרױסןר דעד ד^ס זז*פען, צו איז 

 mr 1י» v* װ^ס אדחוה ריגג ארב״טעד
 אידײ דער אר9 שט^יץ א באציחונג דער
o װעט ארבײםערשאפט, שער n  iv v m 

 סיט?ען רינטיגע די און װעג ריכטיגען
v כדי v m  iv\ דער פאד אױסװענ אן 

איד אן און יאגע נײ־פארענדערטעי
ראדימא־ דעי־ פוןדער פאר האילט

ױגענט. יער
 4ס^עציעי איז ריג: אדנײטעי דער

 טרײד- אידישער דע• טיט פארבונדען
 העיפעד אמעריקא, אין באװעגוג; ױגי^ן

 און סריזיסען אילרע אי*ע אין איהר דיג
 דער פין מיטגיידער די צײטען. שװערע

ײ ;איטענט רײדיס אינטערנײשאגאר  װאי
 גדױ• די םסתטא געדענהען ױגיאז קערס

 דיאט ר•;; ארב״טער דער װאס היי*ף סע
 בעת ױניאן חראוקמאכעי דער געילײסטעט

ון ׳nnu פון סטרײה גרויסעז דעם  אין י
 אינטער- דער פון קאטפען אנדערע ארע

 ארדען ריג; אדב״טער דער גײשאנאיל.
 צײטען ארע אין און אילעטאי האט

 ■רינצי- אדבײסעד די אוגעקיט שטיעגג
 :עצװאיג;ען ?אנסטיטוציאנעי און נען
 זײנען װעיכע מעכינערס, יעניגע די אילע

יױ א צו באיאננעז צו טדײד־מעגשעה
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שולען ו. * פה צחאםענפאר זטער דער
 איז ריכ8א wtui &m ביז סען21 טון

 געװארען א«געהאיםען פייאחןיפיא איז
 איכײ״ די םון צוזאםענפאהי םער7 דער
שויען. ריננ םער

 דך האבען צוזאשעגפאךזד דעם אין
 פארםדעטעג־ דז^עגאטעה 178 באטײיליגט

 דעש און שוילעז מיטי און פאי?ס 90 דיג
סעמיגאד. יעהדער רינ; אדבײטער
 ראגכע םון וױיםקײם דעד פחמת

 ׳סאוט און װעסם װײטע די אין שטעדם
 דעיע- כעשיקם שויען א?ע ניט דזאבען
 מער איז שויען צאה̂י אםת׳ע די גאטען.

 שור די:ג אדבײטער דאס הונדערם. װי
 משך אין ׳ױ:: יאהר to עדשט איז װעזען

 צו געהאט ד האט *נטוױ^ונק איהר פון
 •טוועדיגק״םעז םארשידענע מיט ?עספען

 ״,מיטגי עלטערע די פאראורטײלען. אין
בשום חאבען רי;: ארבײטעד פון דעד
 1 :יט אױך אםשר אדער נעקענם ניט אופן

 נױטװענדינסײט די פארשטע־זן געװארט
 דאס אידיש. אין עוי עPאpראדי א פון

 עלעםענט אן אז דערצז, געבראכט האם
 גע:ױ האט רי:ג ארבײטעד דעש פדעמד

 אר־ שוי דער אין אימך־געוױכט א םעז
 ארײ;״ באװעגוג; ׳טויז דער אין און בײט

 פרעמד איז װעיכעד גײסט א נעבדאכט
 םעד נאך האט דאס ריננ. ארבײטער צום

 אסיםי־ דעם איגעשיידט און דערוױיטער
 אדבײםער םרײען אבער ^אטארישען

 םאדעד־ גײעד רעד פאד עילעכמנט דינג
באורעגונ:. שו< נער

נא״ װעטענס רי;ג, ארבײטער דער
 פין און געםראגען האבען שו<עז די מעז

 געניסען, שויעז די סrסוכסיד וועסענס
 באאום־ זיך אנגעהויבען רעכט םיט האט

 אטסאספע״ פרעםדער דער געגען רוהיגען
 אע- דמעד אין נעחערשט האט װאט רע,

 געשםעיט װעזען Mr דאס און סטיטוציע
 װי אזױ פונ?ם ?אנטראי, זײן אונטער

 דאס אינסםיטוציעס. זײנע אנדעדע איע
 אח ייגקע, די געײאדעז געפעאען ניט איז
 באװעגומ Mr די משיא^טען האבעז ?״
 ע?זיסטײ m די פון 17 אפנעריסען און

̂עץ, ר. א. רעגדע  שרועד״ א אױף און שי
 הויז ר. א. דאס צוגזגנומעז אופן <ערישען

האר^עס. איז
 אדבײטער יאתד אײן נאך הײגט,

 בא״ ?ינת̂ז n אהן טעטינ?ײט ש\ל ריננ
 שויען 29 ריע ארבײםער דער שוי! זיצט

 חגם אח שײ םיםעי אײן יארמ, נױ אין
 1 פון םשך אין מטינאר. ^ערער ר. א.

 סד רמג ארבײטעד די ה>מה צײם יאחר
 שד נײע 28 אתאגתירען צו באװיזען ער

^ נײע rv: גאנצעז א אוז ̂עז  אין שו
שטזודט. •ראװיגץ די

 דאריבער האט צוזאםענפאהר רער
 דײ צדמקײשאנא< דאם פון באריכט חנם

 אויסטנזזמדס נעייבטער, פרײנד חגקטאד,
 אױםמדריקם אים און פרײה נרויס מיט
 אױנד חדטס דשד רמרױאז.אט fyMi דעם

id ח  pniw אמ צוזאכמתפ^חר con י
u וזאם m m ח • m א^נחימ^יכזס Mr 

•ראגראם.
מ ן י ן ן ואג ן ץ <חמ י  אויך איו 0חמא
f גאמאראן אגנאטסען i t i l f l n  v

 ױ אױס דײמט און ױגייעאוס 1יעתרע^
עי אז האטעגובנ*  ״פידמאדטס״ י

 •אדאממןחד סעחד און ס*זזר איץ זיר
נא• Mr אדנ^ס^ד דער טיט סידען

װעגתג.
מ ענעיגיע, די חו מי  וואס און ני

ר אץ אד״ז ילייגמן עס מ  Mr נ^מיאד ^
 'Sfn ׳סמד Mr און רעדעד די ארנײט

im ד פרייטאנ געזעהן מנ  פיילא״ אץ א
 #הדז איעדא מעטראיא^טאן דעיםיער

 מאנמרס ותד פאדגעקוסאן איז עס װאו
 מ פח אױסגעפידס פארשסעױגג, און

 שרי״זנן, ריגג ארנײטאד די jib מינדער
w און Mr ר. א. דער r ir״*

f חאס טרויע יערישע n r אנ״ די פון 
 זנגד •שוס סאיומס דיעד מים װעזענדע

u נײ ט^סזמס ד1ערהאבענ אן זױקם. n 
 פינדש־ n ווען געדוען איז קאגװענשאז
 אדב^י״ םיײדעיפיעד די פון דעיענאטען

 חאי אין אר״ז זײגען שויען ריננ םעד
מז כדקזמתז מיט ײ  |1» זזזןגט די איץ ב

 וױגשעגדיג צוזאכממפאחד, חןם באנדיסם
 ״Mr לאדיקו^עז פאד׳ז עדפאמ איהם

װעזען.
 געשיאסען איז צוזאטעגפאהר דער

 יײבאר אין נאנקעס א מיט געווארעז
orM חאם טען װאו איגסםיםום, ru 

 זײגנן צס fWPn אוי* שטײנער א אױןי
יעדאד. אוגזעדזג פעתיג נאר

 דדעס־ און סיל*ומסאכעד םויזענםזגר
n םאכעד n rp  r r M  ipp^r רי אץ . י

I .סאחד־ נישם דארימר אח עס שויזנן* ר 
 איגסאחד זיך זאיען םיר אז רעכם, װי

 ריגנ אדנ״סאר די חזןילפען און סירען
 נײעם, א ערציהם װעיכע שו^באותטע,

דוד. שעהגעחון

ן ע ק נ א ד א Uf ב f r .y r p -d m r

 און יידסקי סח ארבייםעד די נױר,
ם 151 שלאסנערנ, ס מ  ססריס, םע30 ו
י איינשםיםיג באשליםען ן ז מ מ ח א  נ

ד ע תד o« ״map איזידאר נ w n r m  o r 
 ארבײס, גיס*ר זײן פאר שאפ־םשצרםאן

a אונזער פאר נ*סאן חאס ער װאם r,• 
 זיץ אױף גלית איהס וױנשון םיר און

לעבענס־מביג^ נייעם
מ, * 2 י»קאל פי
m םעסממ*׳ **> s
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9p44ta tu n*אינ׳וי י m m  • n פון

mm n  .ivmiw עיסוור■ «|biiI a im n # a׳m u  i» n v •  n il•  ,I ,m} 
ר 11• מ ו ד • ײ׳/ ״ ױנ» י׳נ  lie 1«נ

-ד ט»יי«»ד ױ ;^ןראף״ . ״•לפ׳ןן •י
די j״p>a• 11• ׳צוחי• n״ ,m ןײ

m at iy r m פון חכפח »די :ויי אױף
ta ,!•P in  ip 'ja ••  ,i  f m די

 פאר 'חיילונ; a״ זיע«ו שוױנװצ״ט^ר
Am  n« w  |ia m 

n tnam  • r m •• •  n a  ,i  iig״Bt 
fa ,sm a *w ״ pi>b n נ a׳ii ארע אין

 גע׳פעצט שירינװערטער די ;v״;f צייסצז
nanpj; םון ה«ט 1«• און ־וויו זעלר 

״ אױך נעראיטען. שמא.ײ> ן׳י  אונז נ
איו, ש»רינװאדט ״א נצז^גט: װ«דט

 גיט וױיט איי ד^ס ה״. ר ו ח g <הנוי<,
טיטעל. סלײגער קײן

 עס, שיינט צײט, nvi;ia pa נ*ר
a׳t ד רער  זעחר שירינװ^רט םון ננו

n פיל a,• גינען שפרינװערטעד פ־ט 
 פארשער, נזיערטן, ם״סםענס ga זיף

 אי״ אז ׳פוין איו דאס און ג•ן,aלa<,ס
 זיך נעסעז ;עלעיטע װען ta כלל, סער

a *> ז*ך a na ,האט וי דאס סיסן 
 a נעװא־ען na «י דאס אוגעיענט, ׳צוין

 »זו• ra װאס ,B״n»»ajiaB no׳#
to די נײ נווזינט a n ti.

ia׳o ,װעל ערזױנט Ta מ־ין צונענען 
ogn n די «ו דעפ׳ניציע a נע־ חאנען 

 שיריכ־ a הײסט װ*ם נאשטיפען, ורופס
 ש**יכװער■ אז אױם, וױיזם ם־ד װןרט,

o פח פטנעות זיינען ט«ר n ,שוראמוס 
pgr זיין סאי אױס גיסט פאלח יערעס 

לענען אין נענרויו
r סטבעית דאזעע די פון רינ ד*ס a 

i הויער פון ?לײננעלד, n a .װיי־ ניקעי־ 
p נעכזאכט זײנען נימד t ןוך אץ זילנקד* 

נצלד. פון ,׳ױיניגער
 אויך דיזע װערען סטבעות, א״צ וױ

 קײנעד און איגערי״בען צײט *4n טיט
 גע״ וױדער אנדערע נעסזןן; דט "1 וױי
 טיוכח־ א צוליב געכרויד םון ארױס זען

 רי דך םיט כרענגט װאס ענדעױנג,
טטבעות. נײע פון שאםונג

 געהען מטכעות די װען ׳דאן און;ראד
 די זײ צו זץ־ נעהמען יעבען, םון אחיס

:vvrtfv, צאצ״ זײ, היטען וײ היײבען 
 הײפען: נעי״עיטע (דיזע וײ טיט זיך קען

״נוסיזיסאטיקער״).
ט איצט איגטעדעסירען טיך יע־ די ד

 טםבעות״שי־יכײער״ אוד׳דעבטע יע:ע
 היםטארישען א האבען װעיכע ׳טע-

 נאך האיטען װעיכע דיזע, גאי ׳װע-ט
 םאד• װי האכען זײ נאר ׳לע:ען נ״ם

קראםט. זײער יאת;
 ״םא?ט דעי־ זיך ערקיעדט װאס םיט

 וױינעעד זיר כאנוצט עולם דער װאס
 הא־ װאס שידיכװעדטער, פייע ד• מיט
 דורת, דור םון אגנעזאםעיט זיך נען

 בײ געװען באליכט אזוי ו״נען װעלכע
 מאםעס זײדעס, און טאטעס אונזערע

באבעס^ און
 װעאכע אינטעייגענטען, די נאד ניט
א טיט רײדען צו שװאכסײט א האבען

 אויס פײדעו ׳?שון ביכעי• טדומעגעס
 נאד װעדםע^ דעם ש§ריכװארט, דעס
 V חאכען װאס םאי?ס*מע:שען, די אױך

 םים רײד ביאדער״שודאו, ואפטיגע
̂נן װעגדונגען, אאעדאײ  אזוי גיט שיט

 מ״ חאט דאם װי ריכװערטער,1ש טיט
 און שײנע־שייגדלען פון דור דער טאן

 עייכם׳ן, שיום בײ ט;חם*מעגדאען
 רײדען און מאדק, אין און גאס איז

̂ן  חזל הײנט ו!.יהר װעט סרײדען, אין א
 װע?״ טיט ריכווארט,9״ט א זעיטעגעי• רען
 אזזי םיעגט דוד םריהערדינער דער כעז
געשירעך* יעדען באױצען האכען ?יב

 צײט אונזער אין אז זיך, דוכט ע«עס
 שפדיכ־ נײע קײן געשאפען ניט װערען

 זיך באמערקעז וױיניגסטענס, װערטע-.
 <יטע• דער אין שאפונגען נײע דיזע ניט

 פארשידענע פון דיאראגען רי אין ראטור,
העײען.

 אן הויבט שפריכװאדט דעש אנשטאט
 <יפת־ און לעכצן אין געװעלטיגען צו

 װע• מיר אז און אםאריזם. דער ראטור
 דעם מיט בא?עגען נעהגטער זיר רעז

 שיריכווארט דעם צוױשען אוגטערשיד
 אפשר מיר װעהען אפאריזם, דעש און

 אין האט פאיװאס סיביז, די פאדשטעהן
 םאראא־ שפריכװארט דער צײט אונזעד

חן. זײן דען
 געזאגט װערט שפדיכװערטער די אױף

 זײנען דאס אז יעד־כיכער, איע אין
 ״גים װײסט טען װאס םאיחס־שאםונגען,

 איז דאס נאר איז. סחבד זײער װער
 איז מאיל עדשטען צום או יןיאר, דאך
 נעװארען ארויסגעזאגט שפריכװאדט דעױ
 דער אז עס״ הײסט יחיד. א עםיצען םון

 דעד ‘דען^ װאס אלא מחבר, א האט
 װיץ, דער חכםה, די תורה, די ;עדאנח,

 איז אנטהאילט שפריכװארט דער װאס
אזוי פארשטענד^ױ, אזױ אײגפאך, אזױ

 די םון ניװא גײסטעען צום צוגע#אסט
 זיף, דוכט צוהערעד יעדעז אז ארומעע,

 פון מיר ״בײ ס. נ י י ז איז עס דאס
 דרי?ט מען װי — אדױסנענאפם״ טױר
ך .1אידיי* אין אױס ד

אפאדיזש. דער איז אנדערש ‘גא
 ישטעםיעיצ דעד טיעױ ליגט איהם אויף

ך איז אםאריזם דער מחבי םין רדאו  דו
 אויח זאגט מען וױ ״אינדיװידועל״״, דויך

 איהר מוזט אפט גאנ״ז לשון. גערערטעז
 גײסטי־ דער מיט זיך באקעגען פריהער

 םאד־ צו אום מחבי־, פון פיזיאנאטיע נער
 זײן געהעריג װי פיהרען און שטעדזן

אפאריזם.
 דעם אננעדופען האב א*ך אױב

 צום אפשר איז ״מטבעי״, שפ־יכװא־־ט
 נאמען דער צונעפאסט ״אםא-יזש״

 אומע־ גאנגבאר איז מטנע די .“״טשעח
 דער װעהדעגד האנד, צו הא:ד פזן טום,

 אוי־ איז גילטינ, ארעםאר :יט איז טשעק
 אין קאפימאל האנען מעז םוז דעש סעד

טשעהס. אדױסצוגעבען אום באגה,
 די אױב פונסט. צום אץי הום דא און

 צײט אונזקר אין זײנען שפדיכװערטער
 דער״ אפשר דאס איז פאפולעד, אזוי ניט

 ליב ניט האט תר אונזעד וױיל םאד,
אװטאריטעט.׳ קײן

איז, שפדיכװאיט םון כח דעד
פרא?טיק די באהאלטען איז איהם אין

טשערםאן אוםפארםייאישער דער מפשײדענס סמפראסמורס, פאד פסנסומופלו וזשאנעדס
)1 וײ■ «ין (שלוס

 :ויטינע די jyjifOB’ia ױני^ן ד• ,־g:לען
»;־ קייז ניט pa ,ig:׳v די pa נעלדער,

 די האט קעי»ערש»פט, דמיסעגדיגע רעד
חיים. ata װענען םאדהאנדיען צו רצכט

 זײער א״נגעזעהן האכען טער”רנa די
 נע־ זײ תאם Dgona3 דעי װען טעיח,

m נאר קעז ער ra ענםסערט, i)an iao 
•־nPDJ’a דער םון ipnjtomgB a סיט

e ײנ*ינעa די f*a pgn ,large׳ :a ia a 
.oattsntansp רםליכעgו1

 שכא• צום נקתוםען דינען םענ׳בערס די
g*rn tngt״?״!D ! זיינען זײ pjnia צו 

o n  eoaow pa aajgrppw *a i n 
tpsyn n a  pa or^tagp זייעד נדט 

מדדפיססרידט. זיר װילז• אײמנעם
orm tnaan  m a c n  i n פת i n 

m ימי•!, * a חאלוןדין ברח־ער װעאנען 
ogn יםויכם, יײ* oirweia eyn!• די I 
 ־iao i*a B*PDvn נאייר זיד pa £ייס

ג נ ח ס די םים מ מר א ש *?,pun ל. ח
i נתםכער » n  PB םױרםשעגסס t'ooa, 

עי נ סי ח em »ן בדאחד־ס, י rra n rm 
t« ,o «יי oan ײגי*ן די פירנמ. in p il 

a w in יירניייתר m w  can !•*םיו ית 
m  ■ g i j# ארביים m n a n o. י־י 

«i 8 ח׳וינןו־ס a nי  ta A'mm'V( מ
f רםייד8י»ינסײ88 ניט וײמן ייי *ia די 

w די pb ײײדמתס . » n a, זײ וױיל *an
.i מ . # O ttawa ip w r awap ®n ד8ג

0a m )  Ban pn*a *n i. ז8ײני די 
g ד מ ן א ו ו ו ודטמ געוואלט גימ ת

 צום איבעיגעגעבען לױיס די האט זי און
טישערמאן. אומפאיטײאישעז

 םון םארשטעהער דעם םון טענה די
 פאר־ זײן נאך אז געװען, איז אסס׳ן דער

 שאפ, אפען אן שאפ דער איז יש^ונד
 לויט און ״ױשר״ זײן לויט דאריבער

 אומפארטײ״ דער האט עייר, שולחן זײז
 גארגיט קײם אזא כױט טשערמאן אישער

 ױגיאן קײן ניט איז דארט וױיל ׳טאן צו
שאפ.

 ברודעד מעגעדזשער, דזשענעדאל דער
 חאם ױניאז, די םארטרעטעגדיג האכמאן,

 חאט און ארגומענטען אלע די צושלאגען
 טע• לײט, ױניאן אז אננעװיזען, לאגיש

 שאפ ניפדױניאן א אין ארבײמעז די גען
 פאראגםװאמד דזשאבער דער דאך איו

 דאס, חײסט וחגרםעד אנחנרע אין ליך.
 באצאגט• ?ריגען מוזען לײט ױניאז אז

םשער־ אוםיארטײאישער חנר
 ארנוםעמחן אלע די אױסהעחננדיג מאן,
 די דאם באשלאסען האמ געגען, און פאר

 םאר באצאהלט קדיגעז דארםעז .ארבײמזנר
װײדזשעס. וואך א

 1 האט טשערמאן אוםיארסײאישער דער
 פאר •ונסט נײעם א ארויסנעבראכט *ױך
 ער אנטמײדונ^ זײז אץ ײניאן דעי
dp װעז דאס אנטשייחנט, געמליך חאט

bAaa a m•Aa a  ̂aa a abaB  נעלד tpepngp ‘צ אוים קוםט
oan i w ” ina nae זײנען tu rn tm u 

ײ.  mb pn*״<3ia oan oiaoPNierap נ
n ניס »־בײ«ר די קוסט up*

ÂA A WBkfeMaB BAAAHB4  A AaAb aMA נאר ?מירױז וחנםננטליכע ימגולער די
ם• םאד מ*ם די אויר מיי ח *ו

 אי• װערט װאס דודות, פאדגאנגעגע סין
 דור. צו ד׳יר םון נירושח כערמגענען

 אימנד באטעיקו:;עז קורצע דינען דאס
 דאש װאס לעבענספדאנען, פארשידעת
 ;אד וױי און ריכטיג פאר די פאיקחאלט

זײ. אגאליזירען און קריטי?ידען ניט
 צו ייב ניט האט אבעד צײט אוגזער

 פארלאזען צו װאדט׳/ אױפ׳ן ״גצויבען
 טאדער־ דעי שכד. פרעמדען א אויף ויך
 צװײפ־ צו עדיױבט זיף האט םענש נער
 װי װארהײטעז שטאד?ערע םיל אין לע\
 אלײן דך וױל ער שפריכװאדט. הןר

 און דך דערגרינגען און חנוטראכםען
 און געדאגקען פײעטיע איבערקײען ניט

װעדטער. םחגמדע
t און h אין וױ;ן :דין םידה דך טוז 
 אײנ־ רי איז דאש אז ׳זיכע- זײן װאלט
 שפדיכװעיטער די װאס םאר סיבה, ציגע

 געבדויכט, װעניג צײט אונזער אין ווערען
t װאלט דאז k געװען. צופרידען גא:״ן

 האב איך 1 לײקעגען איך זאל װאס
מ  פאלקס-ליד, •דיטיטױוען דעם ליב גא
 צו דורשט מײן ניט ער נאפרידיגט דאך

 די בײ זובעז זי טוז איך און יאעזיע,
פאעטעז.
 די im״r צו איך וױיס זע^בע דאס

 דאך ׳ריכװעדטעד8ש די םון םאלקס־חכמה
 װעג• אלס דינע^ ניט טיר זײ ?אנען

 װעלט־ םארפלאגטערטע די איז װײזער
לעבענס״פראגען. און םראנען

 זיכעד״ די טיר פעלט אבער לײרער
ליב האט צײט אונזער אז דעם, אין קײט

 דארי׳ האט און טדאכטען צו ז י י י א
 ע ד ט v ר ם אנצונעמען פײנט כער

געדאגקען,
צוױיפ־ צו מאטיװען גענוג חאב איד

 ט*ר איז דעריבעי און דערײז, אין לען
 שפריכװער־ די װאס #שאד א צײטענוױיז

 פון געװאדען אױסגעשלאסען זײנען טער
 דוכט צײטענזױיז לעכען. אין געברויך

 גלײכער םיל שוין איז עס אז םיר, זיר
 שפריכ־ פדיםיטיװען א .ארױסצוזאגען

 אדער רעתעי דער װאס װארט־געדאנ?,
 םיהלט און איהש םארשטעהט שרײבעד

 מיטטים־ רײד די באפוצן אײדער איהם,
 שארםזיניגע אדער אםאריזסען זיניגע

 פא״־ ניט זײנען װעלכע פאראדאקסען,
 אױך — אלעמען נאך און — שטענדליך
פדעטדע^
 רי אז באמערקען, טען מוז דערצו

 װי בײשפילען גוטע זײנען שפריכווערטער
 שאי-ף. און קורץ זיך אויסצודריקען אזוי
 געזינדיגס פיל װערט צײט אונזער אין

 שריײ אין און רעדעז אין אריכות די מיט
 דער־ װעיט געדאנק פיצעל יעדער בען.

 יע־ ; װע־־טער פון פבול א אין טדונקעז
 אי־ איז צעקײט אזוי װערט װארט דער

חלשות. צו פאלט עס אז בעתעקײט,
 שםריכװערטעד די קומעז ענדליך און

 זי פדישעז זײ װאס שפיאך, דער צוגױן
 יעכע־ און ריהרעװדיגעד זי מאכען #אם

דיגעד,
לע־ אדעםען אונזער אין איז אזוי אם

 געװא־ בגד, אלטער אן זיך, דוכט :בען
 דעיצו שמאל, און קורץ אונז אויף רען

 צעדיסען... עדטערװײז אבנעבלאקירט,
 ארױםװאדםע?, איהם אבער איהר װילט
 נײע די דיגעז װאו :אנ זיך איהר האלט
, ? בגדים
 גארדיניס אין העלד דער זאנט װי

דלות! ׳דלות א/ פיעסע: א

יא*ק נױ אין םיםענען מאי אינפעדנמשאנאל לאנד איכער׳ן און
)c;:ar ;;£ »>1 וי(

,ז װעט באארד  ניי־ רעם פון טישע״שאן ;,
טיננ.

ז*ך: באטײלעען האנצערט דעם אין
 לעאן טענאד, אפעיא באריםטער דער

 זיננערין פאלקס באריבטע די קארטערי,
 באוױ דארא שפראכען, םארשידענע אין

 חשידײשען פון קיגסטלער דער שאיא,
 די און קאטיריאנסקי, חײם ל'ר, םאל?ם

 ׳טחםע וױלנעד דער םון סטארס צװײ
 פון רעציטידען װעלען אלמית און עזרא

 ארבײטעד־ דעד זאכעז. בעסטע זײערע
 םײע־ מאי עדעםענלךדי װעט כאר רינג
 דעװארוציאגערע און ארבײמער םיט רונג

̂ לידער.
 איגטערנע־ די םון מיטגלידער אלע
 דעם אין קומעז דארפען יאסאלעז שאנאל

 מיט באזארגען זיך ארן בױדא פון אםיפ
 ניט װעלען זײ װעלכע אהן טיסעטס,

װערען. ארײנגעלאזעז
 דרעם און קלאוק אײלענד סוני

 שבת הײנטיגען פײערן מאכער
טוב. ױם מאי דעם אווענד

װעל־ מיטנלידעד, אינטעדגעשאנאל די
 װעלען אײלאנד, <ןוגי אין װאוינעז כע

 פײערען אפריל, טעז30 דעם נאכט, שבת
 פיטיאס אװ נײט איז מאי טען1 דעם

 םוידמעיד און סטריט טע21 מעםפעל,
עװענױ.
קאמפלי״ קײן געבען ניט דא־ף טען

 טיטגלידעד, אינטעדנעשאנאל די מענט
 ער־ קוםענדער דעי װאס װײסען, זײ אז

 די אז װײסעז, זײ באדײט. מאי שטער
 זיך גדײטען לענדעי אלע פון ארבײמער

 סאלי־ דער ס׳איז נרויס װי באװײזען צו
 אדבײטער־קיאס דעם צװישען דארימעט

 שטע״ די ע־־אץ שטערונגען, אלע טראץ
 אויסער״ און אינערריכען דעם םון רונגען
שוגא״ ליכעז

 די אין װי איצטעױ, כיאי טעױ1 דער
 טאג דער זײן מוז יאהרעז, םריהעריגע

 זײערע מעסטעז זאלען ארבײטעד די <ועז
 אלע אז נעננער, זײערע צײנעז און כחות

 זײ־ און םאמיליע אײן ־זײנען ארבײטער
 באלד סאגעז און םאכט שמאר?ע א נען

לעבען. בעסערען און זיכערען א פ*דערעז
 םליכט הײלינע די דאדיבער איז עס

 צו מיטגלידער אינטערנעשאנאל די םון
 װעס װ^וס מיטינג, מאי דעם צו קומען

אפריל. טען30 דעם ׳שבת שטאטפינדעז
 וױד קלעסענם און סאםאס װי רעדנער

 האכ־ בר. אדדעםירען. טיטינג דעם עז5
 דער םון סענעתשער גענעראל יכמן

pitfjp אויך װעט ױגי^ן, דרעסמאכער און 
 דיזען אױף רעדנער די םון אײגער זײן

מיטיגג.
 אץ מיטיננען מ»' עףפזטער

, פילאדעלמיא.
gnpDr*a in די 'P B  in apg l5׳arge 

p ז8ױני oippi*gii orpono •!ײדים a 
ao prot o פילאחנלפי^פײערעז n* ױם 

tpeam  aio םים i p p 'r a  iw ra r  i n
a רבײטערשאפט8  *na נרויסעו opttB 

ך «י ננ סי ־8ל 8io אינססיטוכ^ י8<ייב םי
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e > t ׳•*ון רעתמר u n r a יזניסן •jni

 האבדאן מעגערזשע־ דזשענעדאל זײ| לע) .
ר־יזבעי; פ־עז. װײם און יארק נױ פון
םילאדעלםיא. םון

 מאי־ דעם םײערט 9ו לאקאל
האל מענשאן אץ ױם־טוב

 מאי טען1 דעם םײערט 91 'לאקאל
 מארקס סט. האל, מענש^ז אין ױם־טוב
 אנ־ אויםעד נאכמיטאג. זונטאג םלײס,
 זױיס־ רעדען אויך װעט רעדנער דערע

גריגבעיג. ברודער פרעזידענט
באסטאן אץ טיטינגען מ̂א

א. דעי־ פון לאלאיען באםטאנער די
 מא• ערשט״לן דעם םײעיען י. װ. ג. ל.

 מי־ מא:יםעסטאצ'אנס גרויסען א אױף
 װע־ רעדנעל אלם נאכמיטאנ. שבת טיננ
 :באטייליגען םייטיננ דעם אין זיך לעז

 מענע* ־ דזשענעדאל אמדור, פרעז. װײס
 דעדבי־ פ. און האכםאז, ברודער דזשער

.“״נערעכטיגקײם די םון צער
טאראנטא. אץ מיטינג מאי

אינ־ פין לאקאיעז טאראנטא׳ער די
 בשותםו̂ױ םײערען אינטערנעשאנאל זער
 אמאלגאםיי־ דער פון ׳לאקאלעז די מיט
 אין טוב ױם מאי טען1 דעש ױניאז טעד

 יײבאר טאראנטא׳עד פון האל יגרױסען
לײסעאום.

װע־ ױגיאן אוגזער פון רעדגעד אלס
 אין פאלאקאל ם. ברידער די רעדעז לען
קירזשנער. ד.

 אץ מיטיננ מאי עדשטער
קליװלאנד.

פ־יע־ בײדע־ קלױולאידער אוגזעדע
 גיו־סען דעם אויף סאי טען1 ריזעז רען

 ארבייטער די סון מיטיננ ערעפענוננם
 על6טעם מאםאדה pa ק^נװענש¥! רינג
 נא:־ דע־ ס*ט צוזאםען קליװלאנד, א־ז

 דאיט ארבייטע־שאפט א׳רישער צער
 פ־ע־ אוגזע־ פרן אנוזעזענוזייט דע־ אין

זינםאן. ברודער זידענט,
־,מ דע־ פ־ן יאקא^עי אנדערע אלע

 פ־יעײעז ײעט װעםט װייטער און טעל
o אויך n ם־ר טוב. ױם ארבייטער מאי 

 איינצעל־• די אננעבען ניט אבער קענען
 זײ װײל מיטיננעז, וייעדע פון הײטען
I צוליב האבצן n באװײ ניט װייטקײט 

 פון האלם די סגצונעבען צייט די ועז
םיטיננען. זייערע
 פאנאנ־ טgה בױדא •ראואגאגדא וי

a o p * m m אי־ אלע צו אויםמוי סאי 
jn הסםען סיר און לאפאלען ogn דיזער 
 jnnrMriD- נעהערינ װי װעט יפױווי1א

tn טיילס n i. רגאגיזא־׳8 אונזערע אלע 
 םאי־ ריזע אויפנעפסדערט tram ציעס

 ער־ נרויםעו a ibb tvsao צו םיסיננען
pa rlae די פאד אזיסצמוצען זיי aiB* 

nao airaraa פא־ סיר ױניסן. אונזער 
n a  p n n אויוי נלײכצײטע לאפאלעז 

■ראטעסטירען צו טיטיננען אלע אוי<י
vm\ די םי! אוסנערעכםיגקײםזמ די ap־ 

 1MB pa* יוסםיץ moa>p ייסאליםםישע
tvual םאר געתכםינקײט pa apao 

.,oarraii
אינטע־נע־ בױרא, •ראואנאנרא

 װאיד• גאדטענט לײדים שאגאל
tratp 8ױגי.! '%.

,'it
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 בר. אױןפ אטאסע געטײגע א
שאנפעלר

 ״נערעכ* דער םון רעדאקטאר װערטער
—:מיגסײט׳

<יג־ דעם אין װאך לעצטע לעזענדיג
 פון באשולדיגונג 8 םםזר׳ל נעלען הען

 םון שאגםעלד ברודער געגען וארזשערס
 האט ער דאס איגטערנעשאנאל, דער

 באאדד דזש. לינקען חגם םון םארנוםען
 נעװא־ ערשטוינט איך בין דאלאר, 548
 ־5םעי סעגען לינסע די װי זעהן, צו רען
 װעל־ סטײטםענטס, אימענע זייערע שען
 פערזענליך 1םי צו חאבען א^ײן זײ כע

שריםטליך. און מינדלױ געמאכט
 יאהר ריזען םעברואר אגםאע איז

 אומערװארטעט געטראפען זיך איך האב
 און זעלדין ראדזשערם, הערען די פיט

 רעסטאראן, טשײלדס אין לעװענסאן,
 םיר און סטריט, טע26 און עװענױ טע5

 וועגען געשפרעך א פארםיהרט האבעז
 מיך האבעז זײ און דיסםשארדזש, מײן

 ריאינ־ םיך װע^גז זײ אז פאדזיכערט,
 מאנאטען, 5 םון םארלויו* אין סטײטען

 באלאננען צו זײן ווייליכ װעל איך אויב
 אינ־ די באארד. דזשאינט זײער צו

 װעט ערסלערט, זײ האבען טערנעשאנאל,
 קײ־ װײל ריאינסטייטען, קאנען ניט טיך
 גיט איז אינטערנעשאנאל דער פון :ער
 שאנ־ ברודער ■ מענש. ארענםליכער קײן

 האט ערקלערט, ראדזשערס האט םעלד,
 שאנ־ סענענדיג איך, געילט• םארנוםען

 און געגלויבט ניט דאם האב םעלד׳ז,
 בא־ םיר דאס זאל ער םארלאנגט, האב

 זיך נעגאנגען בין איך בעםאר וױיזען.
 דער צו אװעס איך ביז איבערצײגעז,

 צו דאס ערהלערט און אינטערנעשאנאל
 םר. אהא\נטעגט צום זיגםאן, פרעזידענם

 שאגפצלד. ברדדער צו אױד און װאויף
 איר םיר, םון םארלאנגט אלע האבען זײ

 באארד דזשאינט לינקען צום געהן זאל
 צו כדי רעקארדם, די םארלאנגען אוז

 סטייטםענט דעם סיט זײ םאתלײכעז
 דאם האב איך שאנםעלה ברודצר םון

 צד ראדזשערס, םר. און געםאן. גלייך
 םיר חאבען הייטאן, םר. מים זאםען

 האט ראדזשערם און רעסיטס; געצייגט
 ארונטערגצשריבעז פ״פער א אויןי מיד

 בארעכענט, האט ער און רעסיט יעדען
 ראדזשערם .$498.50 באםרעםמ עם אז

 באיד אין דאס געצײגט, אויך מיר האט
 זזאט נעלעגען, איז געלט די װאו סצל,

 גע־ זײ האבען ,$35.42 געפונען נאר זיר
 נענומען האט מאנפעלד אז שצײםט,

 אינ־ דער צו אװעס בין איד .$463.08
 ערקלערט דאס האב אוז םערנעמאנאי

 און װאולןז, מר. און זיגםאן ברודער צו
 עאנ־ אז ער?לערט, םיר האט װאול^ מר.

 דעם איבעתענעבעז, געלד רי *האט םעלד
 צו געהעיעז, איז ער װאס םאג, זעילבען

 ^אנפעלד און אינטערנעשאנאל, דער
 די פאר רעסיט א געצײנט םיר האט

 האב זיך, איבערצײגען צו אום נעלד.
 גריז, מים בוהקיפעריז, די געםרעגט איד
 רעסארדס, די נעצײגט םיר האט זי און

 איז געלט די אז זעהן, צו את עס װאו
 געװאויען איבערגענעבען שאנפעלדין דורך

אינטערנעמאנאל. דעד צו
 םון םארלאנג דעם אויח ד.אב איך

 איהם און איגערוםען איהם ראדז׳שערס
 םיר חאט ער און ערקלערט, א^גם דאס

 זיך האב אלײז איד אויב דאס נעזאנט,
חאט1וואול םר. אויב און איבערציעט  י׳

רא־ דאם. ער .נלויבט געזאנט, אזוי

 באנק הארלעם
m סאםערם

2 — 2H8יארק נױ עווענױ, םע
.8־2־1 ־8800 לעווײ *עלע«אן

י. ג עוו., םע3 — 431 :ברענםש
8060 לעקסינג^ז •עלע»ז

ארבײצמר םאר׳ן נאנק ארגײנמר רי
אפעו בענקיננ אלע
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צי א אניז רג א
 אז געזאגט, מיר נאכחער האט דזיפערס

 באשטע־ אויך איהם דאס האט װאולף
טיגם.

 צו איצט עחפטוינט איך בין דארום
 און ראדז׳שערס םון אטאקעס די זעהן

 זייער און ^אנפעלד׳עז אויף פארטנאי
 ציםע־ םאלפע םיט זאגאר זיך באנוצען

 איך בראנדמארקען. צו איהם כדי רעז,
 פארגעשטעלט, נים קײנמאל זיך האב

 געקליימם, האט װמלכער ראדזשערס, אז
 װײ זאל קאםוניסט, קײן ניט איז ער אז

 און ערנידערעען צו אזוי זיך זײז ליג
 חאמנן סאםוניסטעז די װאס דאס, טאן

 זאגאר אםילו טאן, צו געארדעדט איהם
 םעלשען צו אויס איהם קומט עס ייעז

 אייגענע זײנע א\ן רײר אײגערע זײנע
 אויםגע־ מיר האט ער װעלכע ציםערען,

 בײ איצט נאך זײ האב איך א\ן שריבען
 צו אלעס איז פארטגאי׳ען אויף מיר.

!גלויבעז
 רא־ בלײפען צו ניט איז ארענפאי^ס

א אויף פאהרט םעז װען :דזיטערס׳ען
 נאכ׳ן טאנצען כיען כײז ציגײנעד־בײדעי,

פייקעל. ציגײנעדיטען
רעראקטאר, װערטער ׳אײך בעט איך

 טוײ די כדי יעטער, מײן פרינטעז צו
 אויף װיסען, זאיען ניעטבערס זענטער

 זײ םעהיג. זײנען קאטוניסטעז די װאס
 יע־ באשםוצען צו אפ ניט זיך שטעיעז

 אײנצױ ניט װאגט װאס אײנעם, דעז
סעטאדען. זײערע טיט יטטיטען

פיקער, דזשארדזש
.2 לאקאל

״רעטער״. טרױעריגע די
—רעדאקטאר: װערטער
 רעם סון איך באקום װילענדיג, ניט

 בלאוי נײעסטען זײער ״דזשאיגמעה״
 פארבליבענער יעדער װאו בלעטער,

 טאלאנט זײן צײגען װיל ?אםיסארעל
 עטליכע קען איך כאטש שרײבער, אלס
 אונטערשריײ קוים קענען װאס זײ, םיז
 הײ א ווערט אײנמר נאמעז. זײער בען

 ױניאן, סלאוקםאכער דער םון םםאריהער
 און םאטיריקער א װערט צװײםער דער

 וואס קריטיסער. א ווערט דריטער א
 אבער איע. םיר וױיסען איז, ציל זייער
 נאכ־ זײערע פאר אויח טוען זײ װאס

ניט. זײ דערצעהלען דאס שלעפער,
 איז װאס ױניאךמאן, אםת׳ער דער

 םאר־ קען שאפ אין לאנע זײז אז ניכער,
 ױניאן, דער דורך נאר װערען בעסערם

 וחד םארנארט ניט מעהר שוין m דער
 הא״ וחנלכע ״חןםעד״ נײע די פון רען
 אלטע די ארונטעדצודײסעז געזוכט בען

 חר ביליגער ז*יער דורך םיהרערשאפט
 דעם צו בטיו אפעלירט װאס פאגאגיע,

 אבעד עלעםעגכג אוםבאװאוםטזיניגעז
 Iװצ םאמענם, דער געהומעז איז עם װען

 פיחחנן נעדארפם האט חברה דאזיגע די
 *רױסגעצימט זיך זײ האבעז ױניאן, די

ניט דאס געשטאלט, ריכטיגען זײער א\ן

ען אנ ר פ
 פארװאײ צו פעהיג ניט זײ זײנען נאר
מ זײנען זיי נאר ױניאן, די טען  :יט אפי

 איעענע זײערע םאר פאראגטװארטייך
װערטער.
 דזישזד געװעזענעם דעם למשל, געםט,

 מד ער חײמאן. לײזער מגיד, נעראל
 בא״ צו זײטען איע אױף ?יך טשעט

 עהרלײ דער איז ער נאר דאס וױיזעץ,
 װיײ נלאפערס. זײנען אנדערע און כער
 דער דאס ערפאחדונג, םון מיר סען

 אנםאנג אין באלד האט העלד״ ״גרויםער
 מײנונג״ דעד םיט געװען סטריית םון

 אוט־ אן איז טײם אװ גאראנטי א דאם
 צעהז דאס און קרינען צו םענליכקײט

אנ־ כײז רעארגאניזײשאן פראצענט  םען:
 און קאונסיי. אינדאסטדיער דעם געמנן
 בא־ דורך באיטטעטינעז מען. קען דאס

 א פאר װאס אױף זיך: פרעגט װײזע.
 ״טיטערםאז :עױםען זיד ער האט סלאג

 קאטיטע׳/ סטרײק דזיטענעראל דער פון
 זײן פאדגעב-אכט גיט האט עד װען

אי סטרײקע״ס, ךי פאר שטאנדפונקט : 
 צו ;עפיהרט איז הונגעלעז זײ געלאזט

 ״טוין האבעז האי־ס די אז צױצטאנד, אזא
 גרוי־ נא:ץ א דאס ;געפוסטעװעט באלד

 דעטאיארי״ זײגען ױגיאךיײט צאל סע
 פירערשאפט דעי רא:ל, א געװאדען זירט

 ״רעװארוציאנערעז כיומר׳שט דעם םון
 זײ װאס טיסצוטױיעז, דעם אןן םליגעל״

 וױל־ זײערע דורך ארײנגעבראכט האבען
 איבעדנע־ ארטע אלע געגען העצעס דע

 אװעק־ האבען װאס ױניאךלײט, געבענע
 די אויםצובױען יאהיען זײערע געגעבען
 נרעפ־ און גנבים זײנען זײ אז ױגיאז,
 בא־ דעי עלנעץ איז װאו און V טערס

 מי־ נארדען סקױער טעדיסאז ריהםטער
 טדויעדיג־באריהטטער דעי װאו טיננ,
 באס, עטבדאידעױי דער ררבין, משה נםש
 קײט א ״יטטידעז צו געפרײדיגט האט
 שאםען צו ספארטאתען גריבישע די דוךף

 װאוהין אכיעדיקע״/ אין רעװאלוציע א
 טויזענטער אדײנגעיאזען ניט האט םען
 האס סען װייר ױניאן־לײט, אונזערע םון
 דעך ריט היימיש םידזלען נעװאלט זיך

 און > ברעכען און ביאפען םון חגדה
 גע־ האט תכשיט לאנגער אײגענער דער

 אהן ארבײט דעד צו געהן אלע הײסען
 אר־ געהײסען און ״װאירקינג־קאדדס״

 איצט ױניאךקאנטראל. אהן כײםען
 יענקי פון העלד נרויסער רער ער, קומט

 די פון נאטען אין רעדט און סטאדיום,
 אננעהמען זיר וױל ארן קלאוקמאכער

 קענען װאס איע, קריװדעס. זײערע
 בלאפט נאר ניט אז װײםען, בחור, דעם
 זײנע אפילו נאר קלאוקניאכער, די ער

 קײז ניט איז ער װײל חברים, אײגענע
 ססע־ דעם. פון װײט איז און קאמוניסט

 ()’ לאקאל פון מעמבערם מיר, ציעל
 האט עי װײל בעסעי נאך איהם קענעז

T t יאקאי אונזער איז ארײנגעכאפט‘ 
בײיאפס. אזעלכע דורך מענעדזיטער אלס

וױלענבערג, הענרי
ין. לאקאל כיעטבער

gj* W ;V,*‘*’

 מהאלס אלע פװ האטיפע ארנ*ניז«י«ס נוױסמ
חעדהוואפערס שפענדינע עפענם

)1 ייי• til י»לוס1

 <־fP םער300 דער pu אנפיהרוננ דער טער
 דער פוז טיינם8קע די זיינען װעהכע םיטע

 vwtvi דיזע ארביים. ־ ארנאניזאציאנם
 K אויסנעס^יבען זיך םון האט קאםיטע

 םוז אנםיהרוננ דער אונטער ע8רעדנער־נרו
 נע־ עם װעלכער צו דעמביצער, ברודער
 בער* ,r»tr* ברידער: םאלנענדע הערען

 נאלד־ םארבער, םיינבערג, דובינסקי, מאן,
 נאלדשםײן, גרינבערג, נוםערםאן, שטײן,

 בענדזש. ?איצאן, האכםאו, נאלדאװםקי,
 סוירצמאן, שורינםהי, סרײצער, חא«צאן,

 נאכלין, םאזור, םילער, לעוױ, לעוױנזאן,
 שוץ, סםודעגט, סטירםאן, ראטשטײן,
 ײאםײ שוסטערמאן, װאנסאן, וױיםבאאט,

צוסערםאן. ר. און לעמםקי
 אר־ םאג־טעגלױ וועצען רעתער דיזע
 *יען־ שטענדינע פארשײדענע רעםירען
 אוז באהאנדעלט וחנאען עס װאו סארוסס,

 טרײד־ זויכטינסםע די ווערען ריסשוםירט
 IVM ערשםע די ױניאדיראבצעםען. אח

 מיטוואך. אויםנעעפענט Drum סארוםס
 נרויסען on אין «§ריל, טען27 דעם
po חעדהװאטערם, *רנאניזײשאן נײ« די 

 נרויםען אין און סטרי̂כ טע18 װעםט 122
 ביצדינג, אינםערנעשן«נאל דער po האל

. סטריט. טע16 װעסם 3
 צוועה רעם mvn ס#רומס pay דיזע

 תא ב«ת ארבײםער די סארואסלצן צו
 כדי אץ7| קולטורעלצן v pit טײם טלעת

 אחסדחןומן דארמו גיט מיייוו«יד זיי
prim און נאפצז די איז iuwNp ון• 
 «ור־ םיס ׳יארלאסאנצס מ»םוניםט״מ די

 »זוי איגםריגע^ )W רכילות שײרענצ
m m< ר0 די איו וימז ארבײותר די 

ר K<nm ױ ארביימן, את «

 א־אפנעי^זטע מיט ארום אנענמען טישע
BPP, ױיי אדנײט, שטאך א $הז  קיינער ו

 זיד־ זייערע צו צו ניט דעטאלט זיד הערט
 שנעל אזוי םאראויררונגעז. און לערײען

ר מ  ארביי־ די פאר םאעק װערט עס װי א
 װעא־ ?אםיניםטעז, די ביי ב־זי װערט מער,

 pא נאדעס זייעדע פון ארויס ?דיכען כע
 אר־ ארבייטםאאזע אומצופרידענע, זונען

 פאר־ זי־ערע פאױ הרבגות אאם בײטער
אוימדוננעז.

א־נטעדנעשא־ דער פ•; מיםנא־דער די
 םאא־ חדשים אעצםע די אץ האבען נאצ

 פון ?ארוניסטען די םארטריבען שטענדינ
 איבער באויז באיינט איצט ױניאן. דער

 בא־עם״ p״p pא yc^p,?אמוניםםישע די
טרײד־םאר?עם. םון םארטרייבען צו

 געםאכם זיינעז םארברייםונגען *אע
 מא־ א סון םיטאען די םיט כדי נעװארען

 אויםשאיס־ םון אויםנעפ־דדם םעד«?ציע,
מ  דעם ױניאן, אונזער םון םעםבערם אי

^ מ א  ?אםונים־ די םון באפרייעז צו מ
 נעננסטערישע זײער pא כואיגאנעס טישע

נעזינדעא.
 בא־ יעדער 1א' רוז סאעק־ט״ש דיזע

 םארטיאינען צו ווערען אויםגענוצט ציחוננ
 רעשם־ די אויםצוראםען םקענ־שעיער, די

 עאעםענ־ קאםוניסםישע צושטערענדע <אך
pe tm םרייד*טאר?עט pm טראנען v 

 םעםבער־ אונזער צו אױם^ערוננ נרויסע
 נא־ » םיט כדי טא*ק*טײט *in בעת שי<

 נעשםאריד א אח סעםנערשי■ זואוסםער
 שע«ער די אין tnvpitpnnt ױניאן טןר
i *ין n אאצו וועאכע טײ^ ניזי! r m 
 ארויפ־ און •םורא » אנצואװארפצן זײן
»p e o p n o n  a n  » « n צז נאסצס וײ 

im m i אינסטי• איו״ת «יע און יוניאן
p r n o

אידען אונזערע
)1 til D19T#ײ I.(

 » שפייט גנכ אידערע םאכען. אלעס זײ
 גצחצרס, איחר חאט !געלט םאר חתוגח

 א אונעמען מען זאל ־געלט םאד אז
ה א ט׳וױי «ז V ױ«גד צנ  \im דצדו י

 דעם יײגען געהז •ולװער, שמעקען
1קאפ

 זשאבאטיגסקי, }'איהד זאנט װאם
 של$גצן? געחן זיך זויל איהר, זאגט

תן זיד װעט שטײגער, א אידעלע,  ̂ג
 ov װצד ניטא נאר ם׳איז שלאגען!

 I חנרויןי איתר ז$גט װאס !לאכען זאל
 סיט ־צז פארשטעחן ניט װיל אידעלע
 אײן אז גארניט, טען מאכט זיך שלאגען

 גארטעל אין פארשטעקעז קעז אראבער
! ייפס א מיט אידען 40

 אונזע־ םיז אויסצוהאלטען גיט ס׳איז
n ט !גוים !אידען  דאס איו גוים סי

 ניט װײסט נוי א האנדלען. צו בעסטע
 ד$ס האט ער װ$ס דרײדלאך. <ןײן פון

 אונזע״ און מעשױת. שום ^הן ער, זאגם
 צוױי- דעם װאלט איד איין ־— איחגן רע

 איהם פרעגט י !אײנגעשלונגען טען
 איך םילא, ניט. ער װײס פאדװאס,

 װאפ דערפאר פארװאס, כאטיט װײס
 צולחכעיס־ נרויסע אײך זיינען אידען
 דער אין אײך ענטפערט איד א ; :יקעס

 םעשה: א הערט ארײן. גאל גריגער
 אידען א װאס נ^ר דא כ׳דערצעהל

 זיך גלוסט עס װאם סאפירא׳ן, װעגען
 פאדקאוועס םיט טע; נעכטיגע איהם

 שטועס איך און פערד, גע׳פגר׳טע פון
 אידען, אונזעיע פון בכלל איהם מיט־

 *ז מײן איך און אויס, טיך ער לערט
 לסוןי פארטיג, איהם כייט יטוין בין איך

 גלח צום אװעק זאל איך מיד, ער זאנט
 םא־ םיך ער װעט ארײן, טשוירטש אין
 אײך: איך םרעג נו, איד. אויס פאר בען
 צזױ געה איך ענטפער^' אן דאס איז

 איך »ז ענטפער, דעם פרן צוקאכט ארום
 אלע אויף כעס טיט איבעיפילט בין

 טיט אײך איך בעט דארום און אידען,
םיר, פון אװעק אײך געלט :;וטען
רציחה... מלא יעצט בין איך װײל

!...אװעק אײך געהט
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צנױן
)n• oirv •7 וײ(
 וױלנע אין גצװ$רען עד איז ס^ציאי-יםט

 ד$ס ױגג. ג$ר געוחנן דאן נ$ר »יז ער
 גצפ$חרעז .1801 י$חר אין געדחנן איז
ען צו אי ער איז וױינע קײן מ  »ין ת

 אויף ססיכח שמגען און נתי-סדדפים
 וחניטליכע עפעס קריגאן צו אי רנגות,

 איגגצישער זיץ נעוחנז איו עס נילרונג.
 רב טי• דאר רנ. א װערען צו חלום

 צוגױפי$ר 8 געװען איז קורלאגד אין
כ״ 8 סון  ״׳קאזי$• 8 »ין ו*ב >װנצם״8ה

 איע- איז רב קוײענחנר רער רב. געם״
 רב 8 װי ותיסליד מעחרער נעװען ט^ר
 צכױן וועז בײש«יי. צום •ױיצן, אין

 ער ח$ט רכטת, םון גע׳חלום׳ט ה*ט
 טיפ דעם אוינען די םאר ט8נעד. 8לז8

 געפאהרען איו און.ער רב, גורלעגדער
 חלום זײן !8 זױ,8 לעתען צו װימע <ןײן
ם ;$ל ױ  $כער זיר עד ה$ט װערען. מ
 אינטזד 18 טימ באגעגענט װילנע אין

 בא״ 8 ארבײטער, בערשטער ליגעגטען
 טוער 8 ליסט,8סאצי 8 וואוסםדניגען,

 אדגאניזא- ארכײטער בערישטער די אין
 גרויסע 8 געשפילט האבען װעלכע ׳ציעס
 רער םון יאהרעז עדשטע די אין ואלע

 •וײ אין באװעגוגג ארבײטער אידישעױ
 פאלא סיט אױך און ליטע; אין לען

 טאד־ באריהםטעז דעם ןפון גארדאן
 ;באהענם זיך ער האט םישפחה) םאװ״ס

 אנםיהרע- די געװעז איז גארדאז פא״א
 ;מילנע 1אי זאקען־םאכערינס די פון רין

 םאראײן 8 און םאך א א^זא, װידעױ,
 גמשיכםע דער אין ארט ג־ויסען א םיט
 באזועגונג ארבײטער אידישער דער םון
 בערשטער די אין ליטע. און פוירען אין

 האט ז^עדמאכערינם און ארבײטער
 ער־ צום געזעהן צבױן ױגגער דאן דער

ארבײטעד אידישען רעם ישטען
 םאד־ דאז איז רבנות־חלום זײן הראס.

שװאונדען.
— ״ליטװאק״ 8 און ״הוררענדער״ א
 אײ צבױן׳ס ערקלערעז דע־מיט מען הען

 8 אלם צביינ׳עז שאצם מען װען דייט.
 באיי גאנץ 8 סטייצ זיין קריגט שרײבע-
 די. םון איז צביח צוגט8ציאפ זוגדערע
 הא־ װאס •ובליציםטען, אידישע װײניגע

 גע־ כלײבען און סםיל אײנענעם אן בען
 זײ זאל עס װאם איבער סטיל זײעי טרײ
 איז צבױן שרײבען. צו אויסהוסען ;יט

 איבער שרײבט ער צי סטיל, זײן נע^־־ײ
 צי ליטעראטור, איבער צי װיסענשאשט

 םעליעטאגיזירט, ער צי פיראזאפירט, ע•
 ־8ב 8 צי עדיטאריעל, אן ש־ײבט ער צי

 איז ריערע8שרײבער־ק זײן א*ן דיכט.
 אדײנצושדײ־ אויסנעקומען שוין אידפ

 ^צײטוגגס״ראטאן״״, א אין ״קאי־וטס״ בען
 דערזעלבער נעװען איז זײ אין אויך און
 צכױן״סםיל. רטיגער8אי'נענ נאנץ און

 אלעםאל איר האב צבױג׳עז לײעגענדיג
 װיק־ געדאנתען זײנע אז אײנד־ו?, דעס
1 ניט װאל. <זנױל 8 ײי איהם בײ זץ־ לען

 זיך יקיען1ו נאר א•, זיך װיקלען ?ײ
 װישעיט און דים8ם 8 ער;צםט צונויזי.

 װערט ov כיז וױקעלם, און װיתזנלט און
 נײ שורות די געחעז זױ8 קנויל. 8

 ען.£8גר8ר8י די זוי8 צען;8? די איהם,
 ניט מען \vv יטיקעל8 ז8 צבױן׳ס םח

 אר־ דעם און ף,8גד8י8• 8 ארױסנעסעז
 ארױס געסט פעיען. נארניט זאל טיקעי

 ״8■ 8 רטי<ןעי8 סיסען 8 צבױן׳ס םזן
 ץ,8? אײגצעלנעם 18 נ*ר דער8 ״י18נד8ר

 צוזא״ ותט ארטיקעל גאנצער דער און
ױ' ?ױdwi■ ,vnso 8 מענפאיען.  8ו

 8 טאז 1ציד 8 •רובירט חאל. קנייי
 צונויפתװײ 8 פון סיטען 8 פון םאוײם

 נאנצצר חןר און וואי, קנויל קעלטעז
prtjnw זיך אנהױנען װזנט קנויל M• 
 דורך םיהרט װאס ארטיקעל, |8 מען.
 גצע8ג 8 איהם כײ איז נעדאגק, אײן
 דער סעלות. נאך האט סםיל זײז זאך.

 רט8רנ8פ װאס הוטאר א זײנער, הוטאר
 טיט אײנשטיטיג זײן צז ,לעזער רעם

 איבער״ םאםענם א גאך כאטש איהם,
 גיט איהם מיט לעזער דער איז טראכטעז

 םון א• אפילו זיך װארםט אײנשטיסיג,
 טעלות אלע םון גדעסער נאר ׳איהם.

זײן םון םעלה די איז סםיל זײן םון

הלןוסס פון פחנםערס
 אויספגײתן זאל• איתר אײך בעמען םיר

 נײ במיזאלסחנן און אדװערםײזםלנ® דיזען
 אונז װן• איחר װײל •סקע*, ייז •ײד

חאמן ען8דאר

נעםופפ האכען םיר
צו עװענװ, םינפטע 123 פון

עזג פעפטע 321
irr סםריט׳ טער32 דער כײ t ר8םצ

 עקסשד־א יקססזwain* הןןבען טיר
 ■רעסן; צו ברעמיזןך װײער סאנימארי
 חא״ םיר בעלמו״ע. און ולאפ װעלװעמ,

ך בען  םיר• אין סמיםערס בעסםע די יוי
?XV ארזינמיצ א סיפ סשים פזרוקענע; 

מא«ינס. •ינקינג אויד
 ד*ויײ •רעסערס, אלע אײן לאדען מיי

 נײ• די זעהן קוםען צו נאסעס יון נערם
 יון ברעאלגיי װײער די •ון םאדעלס

f װילקןסצז וײנען אלע ססזיםערס.

 ױאםעריסעןפלןשאון
 פרעסנןרו װעמועט

מםפאני
PM* נױ עװ., פינפטע 321

j6661 pk 6660 »ושאא:ד :םעאעפאן

ibj’.bp* שנעל ארדערס leyiiyttB

ו ע ס י י נ ו נ א נ י ר
 ראדיקאלער עםארקםמער און נדעססמןר דער אק

וועי«. דער אויף ארדען ארבײמער אידישער
n  ujsoofloojoo — ארמאנ&0

 83סססע — טיטגלירער
740 — כרענםשעם

ע *רב יצי  T «■*<■ רי
ײ חיגייגצו חנו ם  מיני

קאא■ >אישאול8< «ח

ג חני י  קול־• דאד איו ריע •
 איוי•• חנר א«ן ורעגםמר ®ור
qnr* גאוואנונ^ צרבײיןי

ע ארבײטער דער  א'רי• אײנצינער רער את ך
 םאניטאר־ איעענעם אן האט װאס ארדען, שער

טיטגלידער. תאנטאמוטיװ דינע פאר יום
בח 18 נון עלםער אין *רימגענוםעז װערען םעםכערם .inr «
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p־pnr.» ױ אין ״  evt» נלוינ, י
o סיס ט*ז צו טיזסע n, א׳ו ע- װןס

\יטװ«ח". אי ״רוראענדער׳', אי
דיי״ כי׳ט אידיש ליטװישעד * ט׳איז

p*• טשע u tfp.
 א*ן אר'י;;עטאן נראטאטי? רייטשן

אידיש. איטװישען א
?י*ר, ;*,־ ניט אידיש צנױז׳ס איז

i אח — זאשטינ אויד נסר n א*ז זספט 
o סרינערנעכאיטער »ן סיט ניט p.

 אץ זיננעדינקייט p*p גיםס ס׳איז
ס ח׳  חיניס «יך חעדט ער װערטער. צני

 חאד־ זייז *ין ;ץזאננ צוס צו װײניג־װסס
 זײן ײסס אייו זיו חערס גיכער צען.
no די זײנען ז*נצן. צו איחם חסט 

 שטי־ ס סחן סיושב׳דיגע, זײנע ,װערסעד
נאיא■. ס סחן אסט,ה א «הן פערײ,

 אזן גסנגעחן איהם יעזעי חענעז
צילט. ער װאו א?וראט עד.ן1 א'עס*א

 איטװ־שע איז ;ערססטענק״ט דײטשע
”e.־ prrr אידיש. צניח׳ס אין א*ז

 I־*p געסוסען על איז isos י^הד אין
 שדיי־ א סיט שו*ן ivoipyt אסערי?ע;
 ססציאריס־ א מיט אויר און נער״נססען

 םאי — ניידע *בעו ערפארוננ. טישער
 טע־ זיין סאי אוז שרײבער־נסםעו זײז

 ~ באװעדנג ארנייםער דער אין ט־נקייט
 פאנאנ־ זיך אמערי?ע א*ן ערשט חסנעז

 שדיי־ p*i אי n ה*ט ער חןרנענומען.
 אי נאפוסען, כאל־טוער־נאאריע און נער־

 א שדייבע־, א םזן אײנזאםפיים »ן צו
ח«*אענט. זיר כאאטוער,

נוסער) נע?«מן אין (׳ילוס

ר ע ב א מ ס ע ר ד ו
I אויםמערקזאם י., װ. ג. ל. א. ,22 לאקאל םון מעמבערס!

װיכטיגער זעהר #

מיטינג מעמבער דזשענעראל
װערען אפגעהאלטען װעט ײביאז אוגזער םון

מאי טען3 אװענט, דינםטאנ
ארבייט דער נאך גלײך

םםױמ וטע5 איסט 7 אױדיטאדװם, סל;ל דענד אץ
 א־בײס דער םון באריכט א װערען אפנעגעבען װעט מיטינג דיזען בײ

 ז*י:ען װעי־בע פייענעי, די אויך װי געװארעז, אפנעטאן איצט ביז איז װעלכע
ארבײט. װײטערדיגער דער םאר נעװארען אױסנעארבײט

הפכםאן, דזע נרודער
ױגיאן אונזער םון טענעדזשער דזשענעראל דער

םארזאמלוננ די אדרעכדרען וועט
דיזען באזיכעז צו אויף אײך םאדערען טיר ברידער: און שװעסטער

 אין העייפעז װארם אײער און אנװעזענהייט אייער מיט און מיםינג וױכטיגעז
פאר. אונז םאר איצם י*י;ט װעלמג ארבײט נרױסער דער

ברודער־גרוס, םיט

,22 לאקאל פון באאךד עקזעקוטיװ די
סעה^טא־. שפילמאן, דזש.טשערסאן. קופער דזש.

שפעמפסל יוניצו דפמ סיפ שיו הויפפ
 ארגאנידר־ דער םון םיטנלידער אלע צו זיך װענדען מיר
 דעם האבצז וועאכע שיך קױםען צו ארבײטערשאפט טער

 7 אינװײניג־ זויל, דעם אױו* ױניאן אונזער םון שטעמפעל
 בעטען םיר שוך. םון לײנינג דעם אויף אדער זויא, סטער
 cm אט זעהט איהר סיידען שיך, קויפען צו ניט אײד

אויגען. אײגענע אײעחג מיט שםעם«עא ױניאן

ט ו מ ב ה א ו ס ש ר ע ק י א ז װ א ־ נ ױ
לײ:י>* אוו מעדערײ^יאז *םעײ־אז חןי מיפז אפיליאײפעד
ם«סס. באסטאן, סםריט, סאמער 246

ן ל טשארלס יצאװ^י קאליס י מ
סעקרעםאי־מ-עז״• גענער*ל גןנערןל־ירעזידענט
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ס«עשעל
 םי־ אויסעתעוועוע<יכער דעו־

 אױםערמד חנס פאר נארעם
ר וועחניינמ־מיז׳ » ב > ע ײ  

 מחמםמם פיחאמחוםעראיז
*װדימסערעזאמזוייזיעבע

 <«־ »<ע סון עאי־נמתריײם
מ ת די ס ס ױ מ pi9>p מ מ מ ן ד מ מ

jpp*fi»i**i4  popapi מד ױיעות

 ילס ״מרװערפס״ דעם כאנריסם וומעדמממל
אדנײטעדמוחןגונג פון וואוסזאנער נעפוײע,־

ב״ם רעירעזענטירט שט*רק י#ק*יס איהרע אלע אץ •. » ג. ר 4א
דבייעי־מײערוגגען. ,״פאר״וערטס־

 ״פא״' פין ••:ײעאים ;ע•,יא־י;־1ס דעל
 פון אלגאן װיכטיגסטער דע- װעיטס״,

 אובײטעד־ אידישעד אר:א;יזירטעל רעל
 ;לעטטע לי און אין.אםעריקא, שאפט

 גאג״ דעל אין צ״טונג טעגייבע אידישע
 ‘לעצ געװאדען געפ״ערט איז װעיט, צער
 סענטשווײ אין גאכמיטאג, זונטאג טען

 סענמראל און סטליט *סטע2 סעאטעל,
 גרױ״ א בײ און יאדק, גױ װעסט, פארח

 יןא:־ אין אװעגט זונטאג כאנקעט סצן
בראנקס. §ראז#, <ןאיס

 פאל• דעל אױף דעדנעל די צוױ״עען
 זײ:ען סעאטער סעגטישולי אין זאמיוננ

 קאליאז. אב. הירחוױט, סאריס בערוען
 טאגי סיכ פענקין, דזשײקאב דזשאדזש
 כייט־ פלויעז סאציאי־יסטישע סעגדער.,

 על־ העגרי רייכשטא;, דײטשען םון נייד
 ױײ איז כוגד ארבײטעל פין פידעד יץ־,
 לעקטשור א איצט דא:ט וױדבער יעז,
 קאג־ שטאאטעץ, פא־אייגיגטע די אין טול

 ק• ב. און בעלגעל, ר. וגיקטאי נרעסכיאן
 ש*ז דירעקטאל עקזעקוטיװ װלאדעק,

״םאדװערטס״.
 :ע־ זײ:ען באנקעט, בײם אװעגט, אין

 לעלעם באנריסוגנס נעװאלען הארטען
 דעל םון םיהרער פלאטינענטע םילע פון

 באװע־ אלבײטער און סאציאליסטישעל
 נעיזארםעז האט זינםאן פרעזירענט גרבג.

 אין לעדע, װאריםע אבער קודצע, א
 דעם געלויבט ״טטאריז האט ער װעלכער

אין לייסטונ;ען זיינע פא• ,םארװערטס״
 טרייד*ױניא;ס, די םון אינטערעסען די

 ד• איבערדזױפט אונטעדשטלײכענדיג
 א־־ גלויסעל דיזער װאס הילף וױכטינע
 ריידיס אין נענעבען האט אלגאן בײטעל

טלײד. גאדמעגט
 גע־ איז טעלענראכיע םאלגענדע די
 זינסאן פלעזידענט פון געװאיען ״טיקט

 צו אינםערנײ״טאנאי דער פון נאמען אין
טעאטעל: סענט-טולי אין פאלזאט^ננ דער

 ״פאל־ םון מיטינג ײבירעאום ״סליטען
 4סענטלאי טעאטער, סענט״שולי װערטס׳/

סיטי. יאליז נױ װעסט, אאדק
 סי״יטעז דעם פון ;עיענעגהײט לעל ״צו

 אי*ס ״םאלװערטס׳״ דעם פיז ױבי^עאום
 אלבײטעד סאציאדיסטימער אידי׳שעל

 “גליי דיזעז באנליסעז סיל װייעז אלגאז,
 זײז צוליב פיל אזוי :יט זיטולנאר סען

 וױיעז םיר ;אל נע״עיבטע, וױכםיגער
 בא־ ארבײטעל אידייטע די גלאטולילעז

 p's; דעם האס זי װאס דעלפאל ווענונג
 פאל־ איז טיטאםפיאז אזא פאלםאנען צו

 קאמף פין יאדזר דרײ־צעהנדרינ םון לויף
 צו אוטמענריך איז עס דעלגלײכוג;. און

 גע־ די װעלטער קולצע אין איבערג^בען
 און אלגאז מעכטיגען דיזען פון װינסעז

 דעם פאר טיטארב^טעל םוטינע זײן
 מענ־ יא איז עס אבער קיזאס, אלבײםער

 ״פאל־ דעם 1אד» דאס עלקיעלען, צו ליך
 אלבײטעל אידײטע לי װאלט װעדםם״״

 שום קײז זײז ;עיזענט :יט באװענונג
 עקאגאמי־ אםעײקאנעם דעם אין קלאפט

יעבעז. ״טעז
 דאש דעלםאגען, צו וױכטיג איז ״עס

 אי־ ארנאניזירטעד דעל פון װאוקס דער
 בםעט נעװעז איז ארבײםעל״טאפט דישער

 אנטוױק־ און װאוהס דעם מיט פאלאלעי
 ״םאלװערטס״. םון איעפלוס דעם פון לוגכ

 איז ״פארװערטס״' דעד װי אזוי פוגקט
 פי;־ א םון צוריה יאהל ס0 םיט אלויס

 םאראויסגע־ פלאץ, פרי:טי;ג סטעתז
 גלויבען און םאלזיכט דעם פון ׳טטואם

 נעװאלען איז ער ביז קאוזאן, אבי םוז
 אום־ אז םיט אלגאניזאציע םעכטיגע א

 איבער׳ז צירקויאציע נרויסעל געהויער
 די זײנעז אזוי פזנקט לא;ד; גאנצעז

 סוועט* די פין אלױס ארבײטעל אידיעע
 פינ־ די פון סײד, איסט דעל פון ישעןעל
 האבען זײ װעיבע איין לעכער טטערע

 פריײ אהן און האפנוננ אדזן געארבײט
 אין אנמוױסעלט זיך האב^ן ךײ ביז #הײם

 אלגאניזאציעס איגטערגאציאנאלע גדויסע
 ניס ערװארבען, זײ פאד האבען װעלכע

 ארבײםס־בא־ פארבעסערטע םיעל נאר
 קול״ צײט, פרײע מזןהר נאל דיננונגעז,

 באנײסטעלונג געלענענהײטעה סורעילע
חאםנונג. אזן

 גענען ױ^ר׳דיג :יט אבער איז
 דיזע אז זאגען, צו ״םאדװערטס״ דעם

 פארא״ געווען זײנען אנםװיקילוננען
 ״םאײ דער איו אםת׳ן, דער אין &ל.

 אין אביםעיו געווען אילעםא< 4ווערםסי
̂פער דער פון פאראױם  ארבײטזןר אידי
 באגײסםערונג איהר נאבאנדיג נאוחנגת̂נ

 אר״ מ כדי ערמומיגו̂נ > און
 חנר צו דעתרײמז קענעז ?איען בײנ*ר

m* חעמאתד o. ״פאדוחנרסס״ חנד 
 די םיז אםימנ רי נעומנן נאר גיס אמ

w © r ,נאר םאסען Tm עחנר, חנר> 
 .פאר• חנר אזיב און װענ־ץדיוער. חנד

« ווײנכדצרסאנ מםצזזם ף  די »
 חנר אין ןױיםומ אמײ^ת נס&ו

y רײיסםמ די אויד װי i k m 
ײr© 1 וויו נייסםינ* און רי  אר יזאם י
צױ סאסען די פון <אוואחט יגס9גא אינ

״פאדװעלאס״ דעל וױ ױנקט ״און
 אױן עד איו אזױ צײטונג, גרױסע א איז

 •לא• וױכטיגסטער און גדעסטעד דעל
 ״פארװעלמס״ דער אמאן, •א:»;רא

 אי״ נרױו מיט נאנוגענט ניט דך האט
 ‘PP דצס װעגען פאמטצן די בעלגעבען
 ארבײמער״ אידי׳פעז חןם פון דסטענץ

 אױסצוטײ^ ןױ !עווכט חאט ;אל קיאס,
 1חנ פאר אגגענוטען זיך האט ט*עען,

 נאסיחט ױך חאט און אונטערדליקטען,
 מאסען איסמלאנטען די אליפצוקלעלען

 ז״ װעיכע טיט מוועליגקײטען די װע;ען
 און דיעם א אין באגעגעגען זיך מוזען

 חאט אן אנםאנג פון לאנד. םיעפידען
 דעם פלן געהאנחדט ״,״םאלװערטס דעל

 אםעלייןא• אז איז על אז יעטאנדפונקט,
 אננעבען זיך דאלף װעלכע צײטוננ, :על
 אונד און •לאביעטען אמעליקאנער בייט

 לי דינען צי ׳לא:ל אין דא ׳טטענדען
 מיט יא:ל דיזען אין ארבײטעל אידייטע

 יעא״יסטי• דאך םאנאטי״ע־, א בםעט
איבעדגעבענהײט. •צעל

 יטטאליןע א װי על שטעחט ״הײנט
 םיאנלעס. םון געבײלע טעכטיגע און

 אױף ;יט אויך ער ;יט טאג צו קײ:ט
 בא* ע:ד;י^טי;ע־ דעל םאד יטטלעבען זײז

 אין ר«.אס אלבײטעל דעפ פון פ־ײאו;;
 און אינעלריכע לי איצט אויך כאקעטפט

 אלבײטער דעל םיז שונאים אײפעלייכע
י :אױענונג.

 עקזעקוטיװ גענעראל םיז נאמען ״איז
 רײליס אינטעלגײשאגאר רעל פון :אא־ד

 או;״ פ*ן און ױניאן, װאילקעיס ;איכיענט
 דיזען טיל שיקען מיטנלידעלשאפט, זעל

זא־ און אכטוננ, און ליבע םון אױכדלוק

m w ?  •  •<imyf m ו י׳ ן רי ן  1» ו׳
11• i<Miy §m  m i יי* ד 

i«,n yr«i»*«׳i11 ׳« f*i . • • י •
1•«*• /7jlWl'f

3D rini*.a, /*!•*ײ*י•11 נון  ׳ד»י«י
ro רו»ן«י • ןון ן»ף u rp•  •ויוי ״

mלעג*ן *•hi ו»ן p  ,1«! inrpu״ yn•
up'miw «ל i»«9«UM

 י«ײי י«וי»י*ו סיר וסו t'M ״עס
4 ya*rj ״ ליג1» ••11 )י«װ»1ר4נ »1 

fliyiyiisn•״ in י»נ1* יק4׳ דו M41P* 
iw •»9* זי»ן ;יט א»ו ivp הײמ, w i 
 יױ |4מדיו4די1׳> a Vi imv״c iv אייד
יר9 •אר •*,9141114״• ns ס144ג»י

י  14414( י41 »|4 •914111«•• י41 1י
4«14»»«fP4 |*«f fit r,)41 ל994ל4 ׳' 

/4»יי111411 141 1411 M1*4 f*441«4 י t/ 
14| 149»1K11 i1 ׳I««1• 14»1VP91 

»•IV11V1 11 י494ל4 »!4 1411411  14 ׳
W 4141114 |411■» 114 |4י»4ײ « H 4 
4|« 4141114 1*44*  4994P 114 49י

499114 4««44<| •1) 9**1 9*«4| 191' 
1»» f441 9׳i««1• |14 141*11 ,T«4 T 4( 

14149411 4 111?P«11914 |14 11M14(« 
41• •4*11 149**114 •41 141*1 fit 

411411 19 >111191141 141114 f14 ■41P
״ 4*4 9991*1191 9*1 111*4 •414

.mmi
*,«19191 BP119

mפארלאננ ענטזאגם m תליפשםײז
m ױאדגאנקירען צו רמ־ל i on

 •4«קי טרמנע״ אץ שטערונג י׳טס ט*ן, ,יoyi 4 •ירםע די ערמ־טיגען י*י;רע
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געייטען. דערפדן דאלטען •־;•*:;• נ״טער
r• .אױוי ױ׳יקט ע־ >ו• *••\ט סיעי,, דע־ i 4 ?ט*װ״9« גיעהר ■ivsrn•ויי*
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מ ורדםנעווארפענע ם י נ מו o ״פשיפם״ מ t i

m  r m  m  w i n s  i w כילדינגנ
 צװאנגס־ אנדעדע מיט אדער לןאורםס מיט זיך באנוצען געװאלט ניט האט אינטעךנעשאנאל רי

 טופעו צו זײ מאבען און מארטגעדזשירער די קומען איצט — חברה. דער געגען מיםלען
- .9 און 2 לאקאלס םון בילריננס די םון און בילדיננ באארד חשאינט פון .  קאמוניסטע די ־

או̂י טעקסעס אדער רענט פאר סענט א געצאלט ניט מאנאטען לאננע פאר שױן האבען
 זאכען װעדטפולע װאנדאלען װי אריבער שלעפעז און זײ צוברעכען דערוױיל — דדיזעד. רי

העדקװאטערם. רןאמוניסטישע די אץ
 אגנע־ האס אינטעמעשאנאי? די װען
 האט ױניאז, די רעארנאנידלעז צו הויבען

 איײ דאם אז נעפאדעלרז, נעזעצ^יך זי
 םארבאפט האבען יינקע די װאס נענטום

 םיט״ דעל צו װעלען צוליקנעקעלט זאר
 אלױםנעװארפענע, די נאידער״שאפט.

 הא־ םיחרער, געױעזענע נעמפענע אזוי
 דא־ דעם נאכצוקוסען איטזאנט זיך בען

פאללאננ. זיגען
 נעװעזענצ ר* פיז האנ^יננ דיזעד סים
 םאלקנייט נעװען אויך אבער איז טשיפס

 העל־ איז געגנסטערס פ<»ן. סײםיישער *
 נעשלא־ זײנען אונםערװעלט דער פין חגז
 בא״ זיך האביעז זײ ביידיננס. די איז סעז

 כ^י־ געננסםערישע איעליײ םיט װאפענט
 מיטגילידער אויב דאס געװאלט, איז לייז

 דאס פאלאאננעץ צוליק און קוכיעז װעאעז
 עז5באהאנח זײ טען זאיל אײגענטים,

עלוך. שלחן נעננפטעלישעז *ױט׳ז
צװי־ נעשפרעכען די אוגטערהערענדיג

 קאמוניםטען די זיינען :!ימבעלס, די ;ןיש
ײ די גאגענענען צו געװען גרײט מ ט  מי

 עלט־ די פון זייז נעכיעכט זײ לאנען ״דעד
םיט ױניאז־צײט, נעטל״בטע אלן פטע

 בלעק־דזשעקס און זייט דעד איז פעסערס
 די r« זיך, םאלשטעהט קעפ. די איבער

 און געשװיגען ניט װאלטען םיטנאידער
 גערוםענע אזוי די און פארטײדיגט זיך

 ארויסגע־ דעם אויף האבעז חברה ילינקע
 באוט־םאו־ אי נעזוכט האבעז זײ קוהט.
נ״ארםירערשאםט. פון יויױנעז א\ ניסוננ
 דערװיסענדיג אינמערעשאנאל, די

 אפפערװיליג• די הגם און דערםון, זיך
 זעהד געוועז איז פיטגילידעד די שץ קײט

 אפנעהאלטעץ אבער זײ זי האט גרױס,
 אזעאכע םאלמײרען צו כדי טאז, צו דאס

 גע־ האבעז האפוניסטעז די װי אויסגאננען
 אלבייטעל״סאפ מענשאיכער אײז װאאט.

 טײערעל אינטערנעשאנאיל דעל בײ איז
 ?ינקע די װאם בי^דיננם, די װי נעװעז
געהאלטען. נװאאד פיט האבעז
 פשוט האבען מעמבערם לאיאלע די

 האבען זײ ;דעם געגען פראטעסטילט
 םילע דאס פאקט, דעם אױף אגגעװיזען
 א אלס אויס דאס טײטשען מיטגאידעל

 אינטעל־ דעל םצד שװאכקייט פון סיפין
 אינטער־ די אז סימן א אלס :עיטאנאא,
,קאמפרא״ א מאכעז נאך׳ װעט נעשאנאא

 האטוגיס־ :עלופענע״י אזוי דעל מיט מים
חברה. טישעל
 בא־ אבער איז אינטעלנעשאנאא די

 צולילך און פאאיפי איהר אויף שטאנען
 קעטפעז צו םון פעכיבעיס די געהאאטעז

 טעסער־ אלז װאנדא״עז דאזעע די מיט
העילדעז.

 נאנצער דער דורך־ האבען אינקע די
 די און לענט ייײז געצאהאט ניט צייט

 די ביז ייאדינגם, די םאר צאהאוננען
 צװײטען םון אײנענטימער פדױואטע

 אין אנגעהלאגט זײ האבען מארטנײדדט
 אײ דזש. אײראן דזשאדזש און גאולט,

 כיארט״ פון פאילאנג אויפ׳ז האט װײ
 שאי־ צו רעפעלי א אנגעשטעאט נײדזשי

לעפעל• לער כיאלטנײלזשעס. די כען
)12 זײט אויף ו^לוס

 ערװעהלס םצזער כ.
 סעקרעפאד־סרעזשודער

כאאדד דזשאיבם פון
;עװא־

ז

 אגאנכי״ט איז שבת אעצטען
 מא־ בעלנאלד אז ױניא;, דער פון לען

 כייטנאי־ טעטעסטע די םון אײנער זעל,
 איז ױניאז, קאאוקכיאבעי דער םון דער

 כעחלעטאל־ אאס געװארען עלװעהאט
 אינטערנעשאנעא דעי פיז טרעזשורער

 פארגעמען װעט ער באארד. דזשאינט
 פיש דזשאזעף װאס אמט זעאבעז רעם
 נעװעזעגצר דער אין םארסראטען דזאט

 ערװעחאט איז כיאזער באאלד. דזשאינט
 פוז מיטינג לעצטען דעם אויןז נעװארעז

 ערװעה־ די און באארד דזשאינט דער
 װערען נוטנעהײסען דאלםען װעט אוננ
 פארשידענע די פון מיםימעז די אויף

אאקאאס.
 דײ אניס אין ארײן טרעט כיאזער

 אר־ אן איצט איז ער שא&. םיז רעיזט
 אוץ םאבעד פיז שאפ דעם איז בײטעי
 אײ־ ביזנעס א געװען איז ער האינס.

 האבעז האטוניסםען די אײדעד דזשענט
 ׳טאר־ א איז, ער ױניאן. די םארכאפט

 וועץ האטוניפםען. די םיז נעגנער פער
 כידשאה די איבערגענוםען האבעז זײ

 טע־ פון צוריקגעצוינעץ ניט זיך ער האט
 יטאפ א*ז אװעס איז ער נאר טיגקײט,

 אויױ אננעװיזען דארטעז םון האט און
 פיז געטײנהײטען און םארברעכענם אאע

קאמוניסטען. די

 m פראכט נדט געפײערט מ?ו וטער
p אץ מיטעגען אינטערנעשאנאל t  n, 

־ שטעדם אנדערע און באסטאן פילא״
הא־ מיטגלידער אינטערנעשאגאא די

 דעם אױוי אפנעלופעז װאלים זיך נען
 צו אינםערנעשאנאל דעל^ פון אױסלוןי
ײטער שײעלעז ם^ב  דעם — ױם־טוב דע
סאי. עלשטעז

 אינטערנעיטאנאא די האבעז איבעראא
 אויוי ױם־טוב דעם נעםײערט מיטנאידער

 מאײכױטיננ דעל אופן. נרויסאלטגגעז א
 מד געװען v* טעאטער דזשאאסאז אין

 מעמבעלס. אינמעלנעשאנאא טיט פאקט
 שעודי גרויסער א געװען וױרקאיך ס׳איז

 טאג. שעהנעם נרויסען א אין סיטיננ נער
 סאאידאלישע באגײסטערונג, ע;טוזיאזפ,

 נעפיהאט אין נעזעהן זיך האט נעפיהאען
 םי־ דעל האא. פון וױגקעאע יעדען אין

 דעמאנ* נדאנדיעזע א נעווען איז טיננ
 גע־ און אלבײטער־אחדות סאר כטלאציע

לעכטיגקײט.
 דער־ האבעז זײ נאר רוען לעדגעד די
 םון באדײטונג די באטאנט און כאנט

 די םון אײנמוננ םון סאי, עלשטען דעם
 צו שטרעבונגען און ציאען ארבײטעל׳ם

 צוזאמענבינ־ דער םון ארדנוגג, נייער *
 אלבײטער־חאאם נאנצעז דעם פון תנג
 באמרײאונג, זײן צו קומען זאא על אום

 געוואחנן. *•אאדירס הארציג זײ זײנעז
 איאאדיםםענםען זײעחנ םים האבען זײ

 אינ־ די ארבײטער, רי ױי, »ז נאוויזען,
 ציא• זיינען םיםגאידעד, םעתעש^נאא

 אז און קאאסעךבאװאוסמ כאװאוסט,
 בע״ און נײעם א ®אר איז קאםןי זייער

 בעסע־• און גײער א פאר אעמז, סערעז
 װיםען ניט וחנןז וחגאכע ארדנוננ, חןר
 און רייכע ®ח ק^אסעדצוםײאונ^ ®ח

 אונטערדריקוננ ומנר©*י**ון ®ח אריכמ׳
 ארבײט. און ס*יי&אא ױז

n  j ענטד דעד און ••א^דיסמעגפמנן

 אינטעלנע־ די אז באוױזען האט דאזם
 געהע• װי אפ ׳טאצען מיטנאירעל שאנאא

 מיטגאי־ די זײ, אז און ױניאן זײער ליג
 איז אינטעלנעשאנאא די אז װײםען רער,

 צו זוכט װעאכע ארבײטעל־ױניאז, אז
 װעג דעם אויןי כייטנאידעד די ערציהען

סאאידאריטעט. און קאאסעדשאמ• םון
 כעמבעלס די בײ םלױעל ביסעא א

װען געפיתאט דך האט העלצער די אין
)12 זייפ גון («אוס

 ױננ *רכײטער דעם כאנדיפם אינפעדנמעאנאל
מנװענשאן העפנדיימרס די אוו

רי:: ארבײטעד םון קאנװעניטאז די
 קעפמיײ אינטעלנעשאנעא דער פון און

 אנגעפאנ״ זיך האבען װאס ױניאן, קערם
:v\ קאױױ איז עלשטע די זונטאנ, דיזען 

 ציהען יארק, נױ אין צוױיטע די און אאנד
 אינ־ גרעסטען דעם זיך צו װאך חיעטיגע

 און קרײזען, ארב'יטער אאע איז טערעס
טרײדכו. נאדעיז אונזערע 1א' ספעציעא

 דעל צו דעאעגאטעז די םיז אנצאהא אן
 זיינען קאנװענשאז לינג ארבײמער

 סע און דיעפמאכעד, און יןאאוקמאבעל
 אונ־ אז :אטילאיך, גאגץ דעריבער איז

 פאר- שםארה זײז זאלען מעמבערס זערע
 קאנװענשאץ. דיזער אין אינטערעסילט

 װאש רעדע, זייז איז זינמאז, פלעזידענט
 טאנ ערשטען רעם געהאיטען האט ער
 דעם אויף דך האט קאנװענשאז, דער םון

 האט און אפנעשטעלט שטאלח •ונקט
 לאננ־יעהליגער דער אױף אנגעצײגט

 און ױניאן אונזער ציױ־צען פרײגדשאםט
ריגנ. דעם

% * •א דעל םון אפיס דזשענעדאל דער

 ארױםצעווארפנע שפענוינ אויןז פארװערפ סאורם
89 לאסאל פװ נינלאו פעלשעו צו לינסע

 פאלנענ־ גע*טיקט#די האם ^עלנעשאנעא
 ערעפענוננס־ דעם צו מעלעגראמע דע

טענ  (־v^p אין קאנותגנשאז דער םון מי
:לאנד
־r לאנײענשאן, ליננ ארבײטעי/׳
קליװלאנד. סטאטלער, טעא

 טער27 דעל צו גרוס װאלימער א״
רי:נ. ארבײטעל םיז האנװענשאן
 דעד צו בײטרא: גרויסער ״אײער
 שטאלקער אײער באווענוננ, ארבײטער

 אידי־ דעם אויף אײנםלוס נעזונמער אול
 מא־ אמעריקא איז אעבען אלבײטער ׳עעז
 צעג־י א אלס ק^נווענשאנם אײערע כעז

. - * . ־ אױםטעריןזאר־ <סטער ־
 אלבײ־ אידישעל גאנצער דער םון לױיט
 פוץ נאנשז דעם אין באווענונג. טער

באאיד עקזעקוטיװ דזשענעראל אונזער
).12 זײם *ויןי (אלוס

 סופרים םון סיערגי, דזשאדזיט
 אלויםגע־ םלײטאג לעצטען האט חאורט,
 געוועזעגע די אז אנטשײדוננ, אן געבען

 ארונ״ דעם םון בעאםטע קאמוניסטישע
 זײנעץ באארד דזשאינם טערגעזעצטען

 םון ביכאעך יוניאז עעלשען צו םארווערם
 אא״ דרעסמאכער אימאאיענישען דעם
 םײא געזעצאיכער א איז װאס ,89 קאל
ױניאן. איגםעמעשאנעא אוגזער םוץ

 גע• ״נערעכטיגקײט״ םון לזןזער די
 פאר א מיט אז װארשײג<יד, דענקען
 אגםאדני, ברודער האט צוריס װאכען

 געכאיט ^ אאסאא םון סעסרעטאר דער
 םא• ארונםערגעדעצטע די האנט נײם
 אא• זײן פון ביכאאך םעאשען אין בערס
 דזמר םון אונםערשריםט אן םיט קאא,
 מד און סעמחנמער אאם פארםנאי אמם

 םעמבצרס דיוע םון דױס ?עקטענדיג
 ח©ט ער ירעטענזיעם. םאאשע אונטער

וועאכיר יאתר,־ א אמעשםעאט גאײך

 דיזע אז קאורט, אין גע׳פועל׳ט חאט
 ;עסטאפט צײטװײליג זאלעז שמד־שטיס

 דאמאלס האט דזשאדזש דער װערען.
 נעהן אױך קען 89 אאקאל אז נעזאגט,

 די אנצוקלאנען אטוילגי דיסטריקט צום
יןריםינעל. חברח

 די נענען אנטשײדונג די איז איצט
 אױוי געװארען געטאכט ביכלעךםזנלשער

 צױ חאם אנטאניני ברודעל טטעגדיג.
 פון אשידײװיםם קאורט אין געשטעלט

 זײנען װאם ארבײסער איטאליענישע 15
 שאמוניסםײ די םיז נעװארען געצוואומען

w זײערע אױםצוגעבעז נאלימישענם 
 פון נעמען צו איז ביכ^נד ױניאן נומע

 הא״ זײ ביכילאה מאלשע אנחנרע זײ
 זײנען זײ אז דערמלערט^ אויד כען
 צו נעװאלעז געצװאוננען מװאלד טיט

 ניט און קאמוניסםעז די צו דױם צאחלצן
אײגענעם זייעו אין דױס צןפזלען צו

םארצײכניס אינהאלט
i גוםעך .,נערעכמיגקײט׳/ s.
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אינטדזש .2 יטז

מ. ן־ןלד; אי־ד בא״יבט, ̂ב
 לאד,אל אין שאהנםעלד;

 דעפפרם־י אינמערגעשאכאל די *ין יײ זײט
רעפארטער; סטעןי א «ון מענמס,

קאנװענשןזן. ר. *. גײם זיגבאן ורעז.
 »ון קאעז*, א-ן לענען אונזער •ון .4 זייט

העליז. ם.
 לאנװענשאן, קעוםײקערס דער בײ .5 זייט

 זיד יעלנעז זײ דעמביטצער; ם. ױן
ד^־ 9 װהיאער; ז• «יז ״(<עליע»אז)

בױרא. וראפאגפנדא וון ריבם
עדימאריעלס. .6 זײט
 פין אײ:ש לאנג; ח. ױן «בױן« .7 זײט

 הער־ ל. כי. ®יז (םאנאלאגא בײדע די
 א. *ין (ליד)* חבא עולם שוגאװ;

t ראדיצקי.
 ®ארענדיגפען «רן וויבערבליק *ן .8 זײט

סורינססי. פ •ון קפםף,
 ®ייצד איבײפזער ייגסמנרנ#*יאנ*לע .9 זײט

^ ;ד. ד. מ• «יז םעקסיקי^ באזוכען רי נ
עס; ;באנקעז זועגען ד»«ו־צד11 .10 זײט  ג״

יןלוםצן.
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