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 םי־ אויסעתעוועוע<יכער דעו־

 אױםערמד חנס פאר נארעם
ר וועחניינמ־מיז׳ » ב > ע ײ  

 מחמםמם פיחאמחוםעראיז
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 <«־ »<ע סון עאי־נמתריײם
ױססדיתמ מ pi9>p מ מ מ ן ד מ מ

jpp*fi»i**i4 popap i 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

עאום  אי*ס ״םאלװערטס׳״ דעם פיז ױב̂י
 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

בען  גע־ די װעלטער קולצע אין איבער̂ג
 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
ײ װעיבע איין לעכער טטערע  האבען ז

 פריײ אהן און האפנוננ אדזן געארבײט
̂ן ךײ ביז #הײם  אין אנמוױסעלט זיך האב

 אלגאניזאציעס איגטערגאציאנאלע גדויסע
ײ פאד האבען װעלכע  ניס ערװארבען, ז

 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
ל.  ״םאײ דער איו אםת׳ן, דער אין &

 אין אביםעיו געווען אילעםא< 4ווערםסי
̂פער דער פון פאראױם  ארבײטזןר אידי
 באגײסםערונג איהר נאבאנדיג נאוחנגת̂נ

 אר״ מ כדי ערמומיגו̂נ > און
ר * ײנ  חנר צו דעתרײמז קענעז ?איען ב

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

״ װעיכע טיט מוועליגקײטען די װע;ען  ז
 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
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mפארלאננ ענטזאגם m תליפשםײז
mi on ױאדגאנקירען צו רמ־ל

 •4«קי טרמנע״ אץ שטערונג י׳טס ט*ן, ,יoyi 4 •ירםע די ערמ־טיגען י*י;רע
 *14 די ם*ט רעכענעז ניט ױך װייען - .רעהמימיע״. א־ל סעד?«מ?״

געייטען. דערפדן דאלטען •־;•*:;• נ״טער
r• .אױוי ױ׳יקט ע־ >ו• *••\ט סיעי,, דע־ i 4 ?ט*װ״9« גיעהר ■ivsrn•ויי*
איי אינ״טע־׳ס דעפ  pv 4»;4־m װערען ibs׳ b jib *י טענס, ן עד װידקט אזו• ״

1b^ ס. ל• אױז ״ib rv;Bnv ן ו״;טעחטBB נאיעניט׳ :pvb װעט m יערס־ט
׳-ז . . זיט... אנל׳ע אן אין (

 פינ׳פ ;עדאניו לע• ־אט ע-. לאט יזוג;
 אייל ניכע• א :עיױלתט r;*Hc לוטעגלען

עי און ל^יפיצטײן *טעיפ לעל  טעי-ס י
 י־-עס לעא״;א:״ז״לען צ• פאל;י־וכט דך האט
 א*:״־ צאוחי לי -עלוצי״ען צו און שאו
טעל.

̂וזידלל דע־ צו / ‘,א יזאבע; טאט ד
 ש*אגו זײן אין ײגקע -ijb א עלטוטיגט םיל

 לאס טוען ?ײ פא־װאס לענעגוג; ?ײער
 טילן דאל־י עלשטענס, פאלשטענײיך. איז

 װאס ;״וניען שט און טלאוכעי טא:ע;
׳טא:ט טעז שטעױננעז אוז טלאבער טעחל

v,\ אבעל

 אײנציגע אן אדם קלײבט איהר ךךעל
.וואזע שעדעער דער םאר רױז יי . . 

חםדון. א אהן דין רױו אײנציגע די טוז

 סיגאדעט א אוים קלײבט אייחר װען און
. מײנעפ א האבען ער דארח .  רײ־ .

. . כען  צו אום טעם זעלטענעם .
 צופרידענודיט גראד יענעם שאפען

 װעט איהר װעלכען פון לוקסוס און
נעניסען. צו װערעז מיד ניט הײנטאל

MU:

 ניזינס vb 'B3B״«׳yrv9i'B די ib *יינען
pm זי B o*pbi I9Pו’tטr ,|B־iBt ,BB■ 

 jympi4 ;vt'vr װעט ריך, in*B ׳צטעחט
b ו ן  jib ט89נע״.־ *ם4 טורעי־מטנעי ו

 דער vib :.־ינגע־ װערען זײ װעט עם
 ibc יינען4 ניען מוז דר־טענם, ;עטח.

*B׳h־• ר׳עם קעםסט, ניען tb װע*ט, דער
'r v ייון I90b?p״iubp.׳

 די ד«ס א־ז פארד־וס ז״ער י4 נאר
;iv« b:v יןר רים ז״, נעל.ט יעס8 װי 

 ניט יע־ס ז תןובען ז״ •.itb #וטער
cy;o’iB׳oin,

 י9ד פץ טענערז׳עעי ,tB03i|n בדודעד
*v: דז־פןוינט  ,iib b ריט B סון *םע04יו 

 *»-rB נ־ע;עדז״:ערס bp*tdo*i יאקאי די
;jib •Hr |*b tv»B:v דטױס דזאנעז זיי 

b bbbbvj ווע־ ;:,*ו^טעיזינ נרינדרינע 
 רדBBנ די נע׳שינסע, נאנצער דער נען
 ״awnBt זאך ד׳ האבען דירעקםןורס אוז

 נ<ו:«ױ;ןנען ^סזאגט חןונען און• דעיט
 יעטרנ^׳זי״ iv פיג־׳אנ: ס׳טיינ1קייפ״

■,Be* זײן רען
oinsvl די זוי iB’iv הטט oiMtoJB 
4*40 ;אנצוגענען 9 1 4 1 PB ;;b?ibb o n 
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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
 מיטמײ די גאגענענען צו געװען גרײט

 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
ײ  כידשאה די איבערגענוםען האבעז ז

 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
pt אץ מיטעגען אינטערנעשאנאל  n, 

־ שטעדם אנדערע און באסטאן פילא״
הא־ מיטגלידער אינטערנעשאגאא די

 דעם אױוי אפנעלופעז װאלים זיך נען
 צו אינםערנעשאנאל דע̂ל פון אױסלוןי
 דעם — ױם־טוב דעם^בײטער שײעלעז
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

 (־v^p אין קאנותגנשאז דער םון מיטענ
: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.

D

ם
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
̂־ 9 װהיאער; ז• «יז ״(<עליע»אז) ד

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

נרי^ ;ד. ד. מ• «יז םעקסיק̂י באזוכען
 ג״עס; ;באנקעז זועגען ד»«ו־צד11 .10 זײט

יןלוםצן.
אײוערםני ;סעז¥+ נײעם; .12 41 וײט



» י י פ ג י » כ ע י ע mm wft » ®■r » Ii₪k . mn JfL i ytM יז- Iג

 קלאוק פזן באארד חשאינט פון סיטינג
יזניאו דרעסמאכער אןן

 איז באארד דז״צאינט פון כייטי:: א
 רעם םרייטאג, געװארען איגעהאלטען

 אינטערנע־ אין ,1927 ,1אפריי טען29
 טע16 װעסט 3 אױדיטארױם, שאנעל
סטרים.

קאפלאן. ב. ברודער - - טשערטאז
 ברודער װעגען רעהאמענדאציע די
 איז סעקרעטאר־טרעזיטורער איזס מאזער

 שטיכיען 37 םיט געװארען נוטגעהײסען
דאנענען. 4 אוץ דאפײ־

צושריפםען.
 העלט ױניאן םון קליני? לעגסאל דעד
 דזשאינט דעם אײן לאדעט סענטער
 ױבילעאום ־יעהריגען10 זײער צו באארד

 א דורך ותרעז נעםײערט וועם װעלכער
 וועסט 3 פאלאם, פארק אין באנקעם

םאי. טען7 דעם שבת סטריט, טע110
 און אעענוםען װערמ אײנלאדונג די

 װערען ריעף און שעהנםעלר ברידער רי
 דזשאינט דעם םארטרעטען צו אפאינטעט

ױבילעאום. דעם בײ באארד

 קאגװענ״ דער צו באגריסוגגס־טעלענראפע
 צו אױך אין רינ: ארבײטער םון שאן
 סאכער. 8קע די םון סאנװענשאז דער

נע־ םיטינ; דער װערט דעם םיט S*m•לאסעז
סעקרענזער, שעהנם^ד, ם.

ק־ ע ר י

בארייכט. מענעדזשער׳ם גענעראל
 דאס באריכטעט, האכטאן ברודער

 קײנ־ האט קאם^אני דרעס םאריס די
 טיט אגרימענט יןײן נעהאט גיט מאל
 זיך האט םירםע די אבער ױניאן דער

 אױפצונלייכען אנטזאגט ניט קיינםאל
 <לעצטענם ױניאן. דער מיט םכסוכים

 גיט זי אז ערסיערט, פירםע רי וזאט
 ױגיאן רי םעקםארי. אינסײד די אויןי

 איג־ די ערקלערען צו גרײט נעװען איז
 אין שמפער אױםסײד די אויך װי סייר

 נלייך האט םירםע די אבעד סטרייש,
 אגרימענט אן שליסען צו צונעשטימם

 נאר־ זײערע אלע דאס ױניאז, דער מיט
 אין בלױז װערען :עמאכט כוזען טענטס
לײט. ױניאן םון נאר און שעפער ױניאן

וױיטער, ערסלערט האכםאן ברודער
 בא־ מוזען איצט װעט ױניאן די ראס

 באיע־ מאנכע םון םארזוך רעם קעםםען
 בא־ ױניאן די םארגיכטען צו באטים

 זײנען עס שעסער. ד'י אין דינגומען*
 װעלען װעלכע שעגער 20 ארום םאדאן
 כדי סטרײס אין װערען ערהלערט םוזען

 יױ אנצוהאלמען םירמעס די צװינגען צו
באדינגוננען. ניאן

 האט דירעתטארפ אװ באארד די
 א צוריסגעוױזעז פיםיגנ לעצטעז בײם

 םידםע א און ארבײטעד םון פארלאגג
a די ם\ן וױידזשעס די םארהיענערען 

װי״ איז םירםע די אבװאהל ארכײצתר,
 אר־ װאכען גאנצע נאראנטײדעז צו ליג

 צושמיםען, נים וועם ױניאן די בײט.
 םאר־ א צו אוםשכמנגדעז״ קײנע אונטער

װײדזשעם. אין קלעגערוננ
 סימ^אד די תרינען צו אום יינשו, די

 צו גרייט זײנען באיעבאםים, די םון םיע
 זײ, p'o ״דילט*״ םאדמידענע םאמנן
 סײנ־ דעם צו װעם װניאן אונזער אכ^ר

צושטיםמן. ניט
זוײטער, עדקלערם האכםאן ברװ־עד

 חאט דעלטאנםי-חיסי טירטע די ראם
 אױך און דעוײנער, א אװעסגעשיפט

 נע־ האט וחנלכער םאבער, םעטיעל רעם
 חאט יתיאן די דעזײנעד. דעם םאר ארבײט

 צושטיםעז נעװאלם ניט ״ייר פארשטעהט
 אעמתעגעבען איז קײט די און חנרצו

 טשער־ אוםאארטײאישען צום געווארעז
 אסאסיאײשאן דער םון קלײן םר. םאן.
 אזוי ראס גע׳טענה׳ט ערשטען צום חאט

 סעכד דער וועםען םאר דעזײנער, דער
 םאר־ חאם נעארבײט, האט ^אל־םאכער

 םעטאעיםא״ דער ־קען ,8שא דעם אאזען
 סלײן האט דאן מארביײבעז, ניט כער
 איהם םאד שאםעז צו אונםעמענוםעז זיך

 האט ער וױ אזוי נאר דזשאב, •נוונרער
 דער האט באװײזען, געקענט ניט דאס

 באשלאסען, םשערסאן אוסאארטײאישער
 בארעכטינט איז סעםיעלפאכער דער אז
דזשאב. דעם צו

 דזשאיגט חנם סון דעלעגאםען די
 קוםען צו אויםגעטאדערם װערען באארד

m\ זײ םיםיגגען. די צז צייט nrvn 
 נים װעיען ױי אויב דאם געװארנט, אויך

מנז  וחד םיםימזש, די רעגעלםעסיג מזו
>t\ וחנרען אוימנעפאדערם לויסאאעז די 

n זײערע טאדגעכמז צו אנדערע שיסעז 
•יצצצר.

 איגםאר״ אנםאגיני װײס״ירעזידענמ
 יאיער וײן דאס דעלעגאםען, די סירם
 דאם װיםען גצלאזט װאס נאר איחם חאט
nn ,ןןתיםגעגע־ האט װעלכצד ריכםער 
QD « גע• אינדושאנקשאן צײסווײ<יג*ן 
tv< םאר־ שוױגדצשר, אאסוניסנױשצ די 
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אױ באארד די םון באריכם
טארם.

קאםימעם.
 פון א״בײטיך די ־םון סאםיטע א

 120 קאםפאני״, ק^אוק א־ און אי ״א״
 ראס ערקלערט סטריט, טע18 װעסט
 ארדער אז געקד$געז האט םירםע זײער

 גאר־ צאהל נעװיסער א פאר באסטאן פון
 אין זײן זאל םירםע די כדי און מענטם,

 װעם א׳־־דער, דיזעז ערפילען צו לאנע דער
 םון װײדזשעס די שנײדעז צו נויטיג זײז
 װא־ ביז דאיאר 7 ארום ארבײטער די

 װעדען. פארטיג װעט ארדער דער נען
 װא־ םולע ארבײטער די גאראנטירט ער

 צױ האבעז ארבײטער די ארבײט. כעז
 זײ פארערען איצט און דערצו געשטיםט

באארד. פון צושטיסונג די
 װעדט קאטיטע דער פץ פאריאננ דער

צוריסנעװיזען.
,8000 ל. ,2 לאקאל פון שנײדער דזש.

 פא־ און גאידשטײן םון טשערםאן דער
 סט., וטע5 װעסם ‘̂ס ׳שאפ טאשניס׳ס
 גע־ נעטען זאי באא־ד דעד אז םארלאנגט

 פאר םירםע דער נעגען שריט װיסע
 נע״ האט ער װי נאכדעם אים אװעסשיסען

יאחר. ררײ שאפ אין ארבײם
 צום ׳איבע-גענעבעז װערט קײס די
אםיס.

 םענעדזשערס. פון באריכטען .
 איג־ םון טענעדזשער נאנרער, ברודער
 בא־ דעפארטטעגט, ?אונסיי דאסטריעל

 אויס־ גוטע דא זײגען עס דאס ריכטעט
 םון שאפ דעם ארגאגיזירען צו זיכטען

 מיט״ כעװעזענער א ראפאפארס, דזש.
 װעי־ קאונסיי, אמדאסםדיאר פיז נליער

 רעזיג־ צו געװען געצװאונגען איז כער
 דעם צוריב אסאסיאײשאן דער םון נידעז
 צודיקצונע־ אנטזאגט זיך האס ער װאס
 דער װי דעם נאך ארבײטער זײגע םען

 נע־ געסעטעלט איז םטרײה דזשענעראל
 גע־ יטאפ דער איז ראן זיגט װאדען.

שאפ. נים־ױניאן א װעז
 אינסטרואירט װערט נאנלער ברודער

 רא־ דזש. םון שאפ דעם ארגאניזירען צו
פאפארט.

 םון מענעדזשער האלפעדין״ בדורער
 באריכטעט דעפארטםענט, דזשאבערס

 נע״ װאך הײנטיגע איז אםים זײן דאס
 דזשאבערס, די דורך צװינגען, צו צונגען
 םיט סעטלען צו שע«ער ניט״ױניאן צװיי
אינטערנײשאגאל. יער

 ארגאניזאציאנם״ אםבאלאנגט ײאס
 בא״ בראנזװײו, און ברוקלין אין ארבייט
 אר• די דאס האליעריה ברודער ריכםעט

 אזגטער־ אן אננעפירט האבען גאנײזערם
 אין שעפצר ניט־ױני^ן די אין זוכזננ

 ארויסנעװײ אויך זיר האט עס ברו^ין.
 זײנען שעיער בראגזװילער די דאס זעז,
 גע־ םון באאטםע האםוגיסםישע די םון

 איבערנעלא־ באארד דזשןמט װעזענער
 צױ שעלכטעז א זעחד אין געײארעז זעז

שםאנד.
 װערט באריכט האלפע-ין׳ם ברודעד

גוטנעחײסען.
 םון םענעדזשער •ערלפוטער, בדודער

 דעיארט־ אמעריקאן און אינדעפענדענט
 ערװארטער ער דאס באריכטעט, םענט,

 פאינענדע די אין סטרײהט רוםען צו
:שעאער
 ארבײט ארויסשיקען םאר לעװי, בעז

 זײנע װעז צײט דער אין ״אוטםײד״״
 נענונ ניט האמנן ארבײטער ״אעםײד״

 דײ םון ארבײטער די וגי אזױ ארבײט.
 האבען ״לינקע/ נעװעז זײנען שא« זען
 זײער סיט געװענדעט סריוזצר זיך זײ

 דזשאינט געװעזענעם דעם צו טעגה
 האבען לעצטע די װי אזוי נאר באארד,
 גאדגיט זײ םאד <ןענעז זײ אז געזאגט,

 איג* דער צו נעקופען ױי זײנען #טא(
 ,אבער דך האבען זײ םערגײשאנאל.

 אםים דער רעדזשיסטדיען. צו אנמזאגט
 אונטערגענומען זיו נאטירליר דאן האט

 ב^ויו סאטילײנט דעם אויסצונלײכעז
וחנן ארבײםעד. רעדזשיםסרירםע די םאר

S-פאל דעם איבע־

״ גצחערט, דאס חאבען ארכײטער די ו̂ז
עדזשיסטרירט, ז איע זיך זײ בען

 יריגסייאל ׳בלום און לעבאו געגען
^•נײסצר. אװעחשיקען פאד קא., מלאוק
#ודטסץ און זאסעי סון ארגײטער די

 :יט גאר איצט ביז זיר האכען װעלמנ
 גע• װאר הײגטיגע זײנען רעדזשיסטריט,

 איע דך האבעז און אפיס אין קומען
 >וי;טער:ײ״ דער פיט רעדזשיפטרירט

שאנאל.
 װעי־ט בא־יכט •עריםוטער׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
 פון מענעחשער םאססאװיטש, ברודעד

דאס באריכםעט, דעיארטסענט, דרעס
 אין לוומען יטעוע־ םירע םון ארבײטער

 זײ זאי מען דאס פאריאנגען און אפיס
 צו אנטזאגען צו זיך ערלויבניש געבען

 קאםוגיסטען. פיט צוזאםען ארבײטען
 אױן, םארלאננט מאסקאדויטש ברודער

 סיע• א אנשטעלען זאי באארד דער דאס
 װעלכע ׳אפים זײן אין סערזאן ציעלע

 דרעס די םיט סיעציעל אפנעבען זיר זאל
 ברודער דאן זאל #ניט אויב דזשאבערס.

 דרעס די אױוי געבען אכטונג האלפערין
דזשאבערס.
 דיפקױ איז םראגע די זױ גאכדעם

 איבערגעגעבעז עס װערט געװאיען, טירט
 האנדלען צו פענעדזשעי ‘גענעראי צום

דעם. װעגען
גיט דעסטי ברודעי

 פון טעטעקײטען די םון באריכט גענדען
 דער םון םארלויף אין אפ״ס דאון־טאון

אפדיל. טען27 דעם זיך עגדינט װאס װאך
פאאליגי, און פאננעלי םון פירםע די

 האט װעלכע עװענױ, זעשסטע iti םון
 גע־ האט ׳שאפ ניט־ױגיאן א אננעםירט

אינטערגײשאנאל. רעי מיט סעםעלט
 קאמ־ עטליכע אנגעקומען זײנען עס

 דעפארמםענפ, דזשאבערס םון פלײנטס
 איסט זס סעםױעל, םירמעס די דאס

קרײצער, ןיא םאסלאװ איז סטריט טע8
 ניט־ױניאן בײדע עװעניג םערטע סז

 רעדזשיסטרירט דעען קאנטראיטארם,
 םון םיטגלידער נעװיסע םון נעװארען

 זײעדע ארס אפאסיאיישאן דזשאבערס
 דע־ דזשאבערס דע־ קאנטראקטארס.

 געװאדען אינסטרואירט איז פארטםענם
 דזיצא־ באטרעפענדע די אינםאדטירען צו

 שימעז :יט םעהר זאלען זײ אז בערס,
האנטראקטאױם. דיזע צו אדבײט קײז

לדיםעס. ד^סטשארדזש
 ;סטריט סוטע איסט w בלאק, י.

 בראד־ איסט 4—2 בראדעדס, האװענםיןי
 סטע איסט סי• שאפירא, ס. און וױי,

 דיסטשארדזשד זײנען ארבײטער םטריט,
 :עירנגעז איז אסיס דעם און נעװארעז,

דעאינסטײטען. צו זײ
םפזרייקס.

 איסט 2 טשיזעםסלי, און ־,אסטע.
 אר־ שטיק אײנפיהרען װיל בראדװיי,

 צײט טאנ א ׳פון סטרײס א נאך בײט.
 דזנר צו אײננעשטיפט םירםע די האט

סיסטעם. ײאך״ארבײט
 טע12 איסט טאוױצק/ און םטײן

 אד־ די אז װיל םירםע די — סטריט,.
 אין שטיק. פון ארבײטען זאלען בײטעד

 פון איגײטער, 25 אדבײםען שאפ דיזען
 רעדזשיסטרירט זײנען םינף בלויז וחנלכע

 ארביײ די אינםערנײשאנאל. דער טיט
 אגרימענט אן נעשלאסען האבעז טער
 שםיק־ ארבייטעז צו באלעבאס דעם םיט

 זײנען •רײזען די װי אזוי נאד אדבײט,
 ארביײ אלע האבען נידעדיג, זעחר נעװען

 די װי אזױ שאפ. דעם םארלאזען טער
 זײ־ שאפ דיזען םון ארבײטער מעהרסטע

 נע- דך זײ האבען ״לינקע״, געװען נען
 דדטאינט נעװעזענעם צום װענדעט
 םון ליפיןין אײדזשענם ביזנעס באארד.
 ארויםגע־ איז באארד דזשאיגט לינתען
 איז ער און קײס דעם אויוי גאנגען
 זאלען אדבײטער די אז געװען םםכים

 דאן איז שאפ דער שטיה. םון ארבײטען
 :אכדעם און אםיס, אונזער צו געקוטען

 זיך האם איידזשעגט ביזנעם אוגזעד װי
 לעצ־ דעי זזאט באלעבאש, מיט׳ן געזעחן

 צוריק- װיליג איז ער אז ערקלערט, טער
 צאהלעז זײ און ארבײםער רי צונעטען

 צװײ פון אױםנאםע דער מיט ײאר, םיז
 עדקלעדט דאן איז סטרײס א פינישערס.

 ארבײטער איבעריגע די און געװארעז
 אינ־ דעד מיט רעדזשיםטריט זיך האבעז

טעתײשאנאל.
 װעסט 552 סקלאר, און ראזעגבערנ

 ניגדױניאז פאר עדקלערם — בראדװײ.
 אנערקע• גיט וױל סידםע די װײל שא«,

 שאנ אין הערשעז dp און ױניאן, די גען
באדיננונגען. ניט־מגיאן

 גוט־ װערט באריבט דאסטי׳ם ברוחנר
געהייםען.

מאגדא נװלצד o* דמ סא̂י n  W 
m רי פון נאריכט םאמענדען ' w o n 
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v ■ער m\ פאספיײנטס, און קאגטראיס 
;פאמט וױ קלאסיפיצירט

— שאוס אוען ;28 — טעןױױ1
Go ; 36 — פאמפלײנטס

i r n  װצרט כארינט מאדיקאנדאס 3
גוטגעזז״סען.

 פאר כאריכטעט קױדצפאן כרואמר
:טע1קאס אמאדזאציאנס דער

 סון פריד כרודער דאס עדשטעגס,
 סון מע;עדזשער דער דין װעט 2.לאקאל

 צוױיטעגס, און #ארגאני?אציאנס״<ןאסיםע
 -jm קאמיטע דצד פון טליכטען די דאס
״ן לען  וראפאגאנדא די אנפירען צו :ז

 צו ארכײטצד; ךי צוױשצז ארבײט
 טאן צו ;איעךפאדוסס אראגזשירען

ארגאניזאציאג^רכײט.
 דאס צרקיצרט, קױרצפאן כרודצר

 צד- די םון ארבײט ארגאניזאציאנס די
 קאסימצס חןר םון טעג עטליכצ שטע

 די ערםוטעצנד. זעהר איז עחזיסטעגץ
 טצױ קוםען קאמיםע דער פון םיטגלידער

 םעם־ אונזצדא םיט סארבינדונג אין ליך
 אנדערע איז איז מארסעט אין בערס

 אדגאניזא־ צוליכ םארזאפלונגם־פיעצער,
צװעקען. ■ראפאנאנדמ און ציאנס
 אױםגעפאדעדט װערעז לאסאלען די

 םיטנלידער אקםיװער* זײערע שיסען צו
קאםיטע. אדגאניזאציאנס דעד צו

 ?דעדט באריכט הױרצפאן׳ס ברודעד
גוטנעהײסען.

 א« זיך שטצלט האכםאן כרודער
 דער פון פראגע דער איבער באריכות

 איהרע און <ןאטיטע אמאניזאציאנס
םליכטען.

 אין באדיסטעט קוירצםאן בױדעד
 קאסיטע, ספעציעלער דער פון נאמען
 מים׳ן כעװארעז אפאיגטעט איז זועלכע
 סעהדעםאר• א רעחאמענדירעז צו צװעק

 באשלאסען האבען זײ דאס טרעזשורער,
 צום טאזער ברודער רעקאפענדירען צו

סעקרעםע,-־טדע- אלס באארד דזשאיגט
דטורער.

נע^לןוםען.מיטי״דע־ װערט דעיפיט
ס̂ע ■יױיליגעי”* ׳עע־גשעלד, מ.
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on פהלאתאל s
 שױן זיינען טענ טוב ױם די װי אזױ

 צועםאנד דער װי *זוי און פאראינעד,
 םרעט נארסאל, װעיט ױגיאן דער אין

 נעוועחגלימ די צו צו בןוארד עקז. אונזער
 ציי־ גארםאלז אין יאקאל. םין ארב״ט

 אונזער יו^לצתן קאםזניםנתן די ווען םעז,
 מויז םיר ווא?םזן צו־טמעדט,' ניט ױױא;
î רענעלע נעהאט איצט rpVD ,סירמנען 

 איז טעט־כקײם זייער וחזן איצם איז
 טרעםען נעוואחזן באזײטינם םארםאױ

 ארבײט קאנםטרוסטיװע אונזער צו צו טיר
לאסאל. םון

 עסז. דער םון סיטיגנ לעצטצ! כײם
 רוסען צו נעװארען 1ב»מ<אם« איז באארד

 טיי־ אר׳צידעמ6 אין םיטיננען םעיו^ון
 נע־ זייגען םיטיננען שטאדם. ^ון <ען

 און נראנשס די איז נעװ«רען האיטען
 דער p'l װעם איצט און האריעם איז

 ארנא־ דער פון כיםיננ םעסשאן דריטער
 װעט וואס יאקאי םון קאט־םע ניזאציאנס

 רעם טאי ׳שבת, װערען אפנעהאיטען
7 I,לײםצאום, לײבאר אין אווגט, 7.30 טען 
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 זיינען פראנען םרייד ײיכםינע זעהד

 דער םון ארתוננ טאנעם חנם י1אוי א־צט
 רעארנאניזײעאן קוםענרע די װי ױנ־אז,

 מיר אזוי וױ ;דעם פון םאלנע די איז
 נאזארגצן סענען צו צונרייטען זיר זאיען

 •לױ אגדןרע םים ארונםעדג^י?םע די
 נע־ » סרינעז צו אלנעםײן איז איז צעי.

 וו«וס טרייד, דעם אױןי סאנםראל םערען
 םיהרער ק«וםו:יםטימע די דאנק א איז

נעײארען. רואינירט
 װילינקײם אייער ארוים צײגם אלזא,

 יתיאן םעכטינע » אויפבויען װידער צו
 אינסצרעסצן רי באשיצען סענעז זאל ויאט

 אינ־ פל*וט רער אין *רבייטער אלע םיז
 א םאכען סענען זאלען זײ »ז דוםםריע

םאםיליעס. זייער? און ויך פאר לעבען
 צום קונמן וחגט אידר אז ה*פ«ן טיר
 פראגצן די אין נעםןן אנםייל און םיטינג

&יינ«מח|ם«ן אייעחנ w ריחרעו װאם ,
« סלײגצ » ו4 עם אינ׳נרלןווען ־ ניט

.\W3V0
מעגעדדמר. קורפמםאן, ג
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 מימט חעכער און העכער געחן
ערמאלג

 •ריי•* גי■ א«יו» איין םי« מן סעז
י קלקיימז י w י״אער; » *י  t>B •א 

»w w ײנייו. «ױ m •n n  •m 
uiese « ג איד־ ד• יאאל» iye «• א

ײ מ ז ••יתליו. י י מ m י מ «י n•• ײז r 
ײני. . *י ױ י • ייד *יז ײי א«ײס■ ,י  ני
מ װ זיד *mנןו*» אין איסזד ז״ ■n ו

r e אײלע*י אין• «י אי • ־ y סױי r r i
ו i ײ n m *  t• e u n  t n • י ו r •י m
n• ,ד » ״ jh בר״נגצז •ײך tie זז•• י jin t

m דעפארטי ®מרשידענע אץ דו חערט 
? דעראעטעךנעשאנעל סח סענטס

 צו צוגרײמוגג די איצט ס׳איז — איכעדקעחרען. ד& #סעריקא װעלען פ*ר
 די כײ ערטאלג •יל — ירמזלים. אין סגפח די — ארבייט. וױרהליכע

 דער — קלאוקםאכער. זאגען מניאן, די איז דאס אט — :ערס.
 h — םעסנערס. איחרע איבער לין8דיסצי H חאם קאונסיל .ןטריעל

p v r c ■געניסען װעלען װעמ םען אויכ — גיט־חןניסמרירטע. אלע *ון א 
 חאכען לינקע «זוי וױ — לײם. ױניאן זיין סוזען סען װעמ מניאז דער פוז

ײט, ט דער אז געארנ װע־ צורונעז ז»ל פי^נד אינעורענם אנעסילאיטענ
װ. אז. און ׳טאפ, א אין םאיאריטעם « *י»ען1ני ליגקע אזױ װי — ףען.

ארטער. םטעף א פון רעו
 תאנען ארץ״י׳פראל ניז מצרים סון

 ויאגדערען נןדארםט טאקע אירען ד•
 נרודער פון אנער י*ד,ר, 40 מדנר אין

 גיט איז חאלוערינם צו *פיס וזאפםאג׳ס
 yp«o איך כיז מ»אן. איין װי רעהר
 סיט חאנע) צו כדי אחין אוײן נאיד
גע׳פפרזו. א א־הם

 די םיט נעטא) האבען מיר װי ■ונהט
 מיר וועלע! אזוי ״קרבנות״, פריהערדינע

 נתדער םאריפטעלען אייך פאר אויך
הא־־פערין.

 דער צו באקאנט איז האלפערין נר.
 קלאופ־ דער םון מיטנלירער׳צאםט נאנצער
 האב פערזענליר, איך, ױניאן. מאכער

 דער־ מענליר נעקענם, וױיניג זעהר איוזם
 ניט אם׳ן)ר איהם האב איך װאם פאר,

 םאראורט״ל מייז ווייל ימנעז, נעװאיט
 וױ פונקם איהם נענען נעארניים האט

■ןרזאנעז. אנדעחן םף א קענען
 איבקר• אן נעויען עם איז סיר םאר
 אז נעזאנפ, םיר האט ער ווען רא״פוננ

 דאכליו ,איי דער צו נעהערט האם ער
 כ>. םיט צוזאםען ,1907 זינט דאנלױ״

 איז ער לעפקאוױט׳פ. נר. און זינדאן
 הײם דער אין ״בונד^וועץ״ א :עווען אויך

 האט הארצעז »יז •1• איננעלוױיז פון
 איך וױיל העחזן, צו נעפרעהם דאם מ־ך
 װאס מענשען \v:v; סאראורט־יל א יאב

 הױט העלער דער םון ארײז שיריננען
 ײזד צו באװעגונג ארנייטער דער א־ז
 כדי אז נלויכ, אין־ װײל פיהרער. רען
 נרופע א טון אפילו פיהרער, א זייז צו

 באוועטננ, ארנייןזער דער םון ארבייטער
 דער וועז זאך, דער םאר נעזונם איז

 א נעהאט האט טענ׳ש באםרעםענדמר
 אר־ טין א דורכצומאכעז םענליכקיים

v אזא נייםער־׳פולע, ivo אר* די װעמעז 
 זיין דורכנעםען זאר באווענוננ בײםער
נייםט. נאנצען

 א״נ־ אן מאכט האלפערין דזס״תאב
 הו־הא, א אין ׳פםענדינ איז ער אז דרוה,

 נזן־ צו זיר איהר קוסט אבער פארםאז,
 איז דאס אז איהר, דערזעהם הע;טער,

 איחם לאזם זיינע ענערניע די טעות. א
 דעם ער מאנט דערפאר און רוהען ;־ט

 מענס;!. אוטרוהינען אן םיז א״נדרוק
 נעזעצט, זיר םיהרם ער אז איז אטת דער

 סאנסער• טאל םך א און א״ננעהאלטען
 היט ער האגדלוגגעז. ז״גע אין װאטיװ

 האנ,־־ אופנויםינע פון אוים איענואל יױ
לונגע!.

 פענעדז־פער דער איז האלפערין בר.
 האט און דעפאדםמענט דז־טאביננ פון

 אר־ נאנצען איבער׳ן אויםזיכט די איצט
 דערפאר דעפארםסענם. נאניזאציאנס

 םיט איהם צו נעווענדעם זיר איך האב
ענינים. רי ווענעז פראנעז
 1זיי וועלעז איהר, דענקט ײאם, —

 ארנאניזאציאגם־ םונ׳ם 1רעזולט*םע די
 םײן נעווען איז — דרייװצ לאםפ״ז
 עם אז איחר, דענקא — םראנע. ער־טםע

 אויםצורייגינען כעלינגעז װירקליר װעם
1 םסעב־נעםםעז אלע די

 נאנץ זאך חנר. י1אוי קוקען םיר —
 ניעט — ער, ענםפערט — נעלאםעז,
 אי־ נים אסעריסק וועלעז םיר האטםיק.

 ניט קײנעם דאס זאגען םיר נעריועהרעז,
 םוןי דער יואם 1אי זאד•. אזא םיז צו צו

 קייז 1זיי נימ םיר דארםען זיין, װעם
 אוי־ זאכען. פאראויס זאנען און נביאים

 וױםען, זאלט איהר םיר ײילען דעם םער
 ני׳שט דערווײל נ*ך םיר טועז איצט אז

 ארבייט. ארנאניזאציאנס אטת׳ע קייז
 דער צו צונרײטוננ די נאר עם איז *יצט

ארבייט.
 איחר אז זאגען״ צו איהר םײגט —

 פלאן םאל׳פטענדיגען ס״ן גיט גאו האט
א ואל ארבײט די אזוי װי ט ג 1מ רי ת  ו
ר חנר װאט צוליב 1דא מ אנ i נ  anriKB

 דער — ער״ «נמפצדט — נייז, —
 צממצרט רערװייל נאר דא, יא אי« •אלו

»ir פאר״ קאנעז זאל טען כדי ערי די 
 פארמזגגם״אר־ סיר pne איצם זייעז.
 טאר׳יונגס־ארבייט וי pm דאן, און נייט
ט ווצחנז, םארענדמם יועט  ראן p» ויי

י *ופאםען איצס זייגעז װעלכע pno» ו
־ 4VW » .׳ייועי  בד. איר פרעג — p»n וױי< —

 ־ר-א01ר«תפא אזא דאחי — ײאיייײן,
ײם tu ג n r r u n יז ,1• זיו pnanwr .״ ... n ירגייפ wn ip

I

̂רט TR אגװ*ה<  האל״ כר. ניד מ
מן סאנען געמאגט פערין  וױימפד, ױי
 אן פאר ^*געיאזם איהס איך האנ דאד

 אן אין אוועק בץ איר און סאל אגחגרש
ס אגתר סונ ס ר צ  זעלכען דעם פון ^
גאגרעה בה צו — פי*ר

 דעם op אכיסעל נארם נצניער א.
 מען רײדען. צנגייש זײן נרס עולס

 זײן אסעריקאנער. אן איז ער m דעגקט,
 צו ?יבשאסט זײן שפריה ענגיישע ר״ז

 צו דוישט ײן4 פיחחנגען, אסעריקאגפר
אמעריקאגער אן פאר זיך אסים^ירען

 די םארכלצגדט פיטשמװקצס, איצ טיט
 םאקצ איז ער אז ס׳דעגהט און אױגעז

 צו נוט *בער זיד טצן קותט אזעלכער.
c אז #סען זעחט איהס, צו r א איז 

 זײנצ איע מיט טיפ פאדטשנצ רוסישצר
 ער איז אמת׳ען דער אין שאםירונ^ן*

o ד^ס נאליציאגער. א גאד ip n n מן 
 איד^ רײדען צו ip חױבט ער װי גלײך

̂ומער דער און ארויס. איהם גיט פתח ל
 ביזנעס־אײדזשענם א איז נאגיער בו.

 א געװען איז ער און 1920 י*הר םון
).U ז״ס אויו (איוס

 אין צואװארםען סקעב־שעפצר, סך א ראן
 שעיער דאזיגע די און װיגקעלצר, איע

 ארביײ םארשידענע םארשידעןנ זײגען
 באלעבא־ םארשידענע טער״עלעפענטען,

 יעדען צו נישט און געגענדעז, און טים
 דיזעלבע אגײענדען קעגען פעז װעט שא«

מעטאדען.
 האט — נראנזװיל, וױדעד געפט —

 איז בראנזװיל — דערקלערט, פיר ער
 יארק״ דנױ ״ירושלים אלס כאקאנט

 ױניאן א אלס באװאוסט אויך זזא און
 צות<- גמקאגט אלעפאל פ׳האט נעגענט.

 ױם־ םזז אױסנאם דער טיט אדדז, פעז־
 גצ־ זײנעז אידצן פרומע די װען כ«וד,

 האבען אפיקורסים די און שול אין ויעז
 די אין טאלער פאר זײערע אוועקגעלײנט
 קאםײ די זינט דױינט, רעסטאראנען.

 איז געװעלטיגט, רארטען האבעז םאיען
 א נאר ירושלים, ניט פעהר בראנזװיל

 סקעבערײ םון פגםח די װאו שטאדט
מאנט. םולער םיט הערשט
 — וױיטער, איך םרעג — אזו/ װי —
¥ װאלונטירען רי אײנגעשטעלט זײגעז

 םע״ איהר נאך קאסיטע יעדער נו, —
 אײנםיהרען, אבער װילען םיר הינקײט.

 געװיסע א לאזען, זיך װעט עס אויכ
 לאםיר לפשל, אדבײט. דער אין נײעס
 זײגען בארא יענער אין ברוללין. געפען

 םיר װעלען ארגאגײזערס. אגנעשטעלט
 םאר־ גענענד יענער סוז ארבײטער די

 יענעש םון ארגאגײזער םיט׳ן בינדעז
 TR נוזתז ברצנגעז ווצס דאס גענמנד.
 געבען קאז אײנװאוינער דער :צוױיען

ע ר ע ר ה ע ע און ט ר ע ם ע  אינםאר־ ב
 דער און גצגענד זיין װענעז פאציעס

 דארםען נישט װצט םיטנליד־װאלונטער
 צײט אוטזיסטע םפענדעז און טאזזדען

 געטי; זײן דעריבער ה^נעז װ<ט יי'ז
הײם. זײן איום

 דזשא־ די פיט עפעס איז וױ —
 — סיענ. א איהם איך טו > בעדס
¥ ערםאלג איהױ האט

 יזאנטראקטארס די םיל. זעלר
 פרזאן באשעםמיגען דזשאבערס די זואס

 אין זיי זיינען ניט א רעדזשיםםרירעז, זיך
 בײ דזשאבערס די פארלירעז צו נעפאהר
ארויס.ארבײט. :עטען זײ זרעלכע
 ג^״ א זײנען דדטאבערס װעלכע —
 אינדוסטרת: דער אין פאקטאר םערער

 גאך די אדעד דזשאבערס, ױניאז רי
}'דזשאבערם ױניאן
 זײנען דזשאבערס נרעסטע די —־

 אז #דע:ק איך אבער ױניאז־דזשאבערס,
 די דזשאבערס, נאךױניאן איבעריגע די

 אין פענשען שאראגטװארםליכע מעהר
 נעצוואונ־ איצט וחגיעז אינדוסםריע, דער
 צוליב ױניאניזידט, װערעז צו זיין גען

 צוליב ארן ױניאן דער םון שםעלונג דער
 װאס כאאס און קאגקורענץ שגײדענדע די

 אינ״ דער אין געװארען נעשאפעץ איז
דוסטריע.

גע־ זאגעז ניט כייר איהר לאנט —
 וואם שעיער, די פון איגצידענטען װיסע

 צווישען צײט לצצםע די זיך טרעםען
¥ ליגתס און רעכטס
גיםא. אזעלכעם כםעט שוין ס׳איז —

 לעצםצגפ זײנען װאם לינמע, יעניגע די
 רעגיסטרײ זיך םרײוױליג געקומעז נים
ײ װײל נעםאן עס האבען רען  האבען ז
 אגדער סײן צוליב נים און געשעםם זיך

 כאראקםעריסטי־ געװיםער א אורזאך.
 ם׳זאל װערט די יא האט פאקט שער

 עם אז זיך/ מאכט dp דערםאנעז. איהם
 לטpג זpקטpאלp צו אםאל אויס קומט

 01בסלנחױ*ב די םאר רpדזשאג א בײ
 קאנטראק^ באנסראטירטעז א םון

 קאל^ד געהעז מיר אז זיך, טארשטעהט
 pרעגיסטרירם די םאר נאר געלט כמז

d-.P3opo. ניט״רעגיסטרירם די םאדp 
t o  ipid ײ ניט. דאס  דאך אונז װילעז ז

 םיר זאל^ װאס צו םו נעז,ppרpאג נים
ײ  bחpםארשס דאן, ן¥pנppרpאנ יא ז

noo זיך pריגpאיב די לױם^ זיך, 'ipn• 
Pn,? םאלגליך ipoppftp ײ םאר םיר  ז

pm ״t |pn &ל& חוס אויד v im p 
̂כpלאוp •un דאד איז #שאא איז  א רpםו

r< שםיקפי t 0r* די pannpn'no
dםרירםDגיpר iw d p o  p ״ני, זײ. םים 

 מם דיר איף אאנ ויך¥ onvn װ*ס
o אז גאזאגם, r אונזנר יתיאז, די איז 
,» m יעממ• *ל1 װגי t  m » פ  1אוי

ח און  *.O'py *חי שדיי מאקאי, א ױ' מ
 געדאראמ •תומנר חאסטו &או?ואס
tm nv ד און םשימיק״ א א ת  ביײײ מ

ז  T חאט גרירח א ״ I גאז א םיט מ
ytnflnr a סוו אר נקןיו t װי<איצם vo אד Vw אימדןױמא or vo•

 מנוחננשמ ר. א. דער נײ שפמומלפ דנםאן פרעז.
פאררעסעד לס8 סליסע מםוניססען ריגסע די

יונימ־כרענער אוו
 איז פאי צװײטער דער פאגטאו,

 ריננ אדבײטער פון קאנוועגשאן דער אויף
 ^אמוניסםען. די םאר הדיז ױם א געװעז

 נע־ געפאבט איז אנקלאגע געװאלטיגע א
 זײער און קאםוניסטען די געגען װארען

 פא־ ױגיאן־ברעכערישער פאררעטערישער
 די סאי און אנקלאגע די סאי און ליטיק,

 אזעלכע פאראורזאכט האנען פארדאפונג
 פאר־ בלײבען װעט טא: דער אז סצענעס,
 וױכטיגסטע די םון אײגער אלס שריבען

 רינג ארבײטער םון געשיכטע דער אין
 קאפו״ די נעגען קלאגען די קאגװעגשאנס.

 פון נעװארען געבראכט זײנעז ניסטמן
 אינ־ דער םון פרעזידענם זיגםאז, ^ריס

 ט״שערטאז האפילפז, בעז טערגעשאגאל,
 דדעאינט רעארגאגיזירטער רpד פון

 אסאלגאמײטעה די פון םילער און באארד
 אזעלכע געװען זײנעז קלאגען די און

 דעלעגאטעז 176 אלע אז שוידערליכע,
 נעסט, פילע און קאגװעגשאז דער םיז

 זי־ דער בײ געװען אגװמזענד זײנען װאם
 און אויפרעגוננ שון געקאכט האבען צונג,
 אינםריגעס סקאנדאליעזע די געגען צארן

 די װאס םארלוימדונגעז םרן קאםפײן און
 צוכי^כעז צו כדי אן שיהרעז האםוניסטען

ױניאנס. די
 נעקומען איז קלוםאקס דער אבער

 זיזװנג, צווײםעד דעד נױן שרוס צום עדשם
dp ipu געװארען אויסגעשפראכ^ איז 

 אײן געררען איז dp און אורסײל, דער
p j w p o דײ גענעץ םארדאםונג םון שטיםע 

 באוועגוגג. רpארבײם דער םון •אראזימען
op א■- וועם װאס אורטײל אן מװען איז 

לאנד. גאנצעז איבער׳ן קליגגען
 קײז האבען צו ניט — אורטײל אן

 אר־ דער אין סקעבס די מיט םגע־וםשא
 א געװעזעץ איז עס באוועגוגנ. בײמער
 שטאד־ א נאך ערקלמרוננ. קריגס צװײםע

 צװײ םיט קרינס־ערקלעחנג די װי קערע
 איז פאל היינםינס אבער צוריה. יאהר
 קרעס־ א ניט שױן גליהליכערװײז דאס

 נעפאהר, אםת׳ער אז בעגען ערקלעהרוע
 מגשה, יעגער שון רעשטלאך די גענען נאר

PD p̂n גע־ צוריק יאהר עטליכע סיט האט 
 גרויסעץ דעס פארניכטעץ צו סםראשעט
ארדעץ. ארבײםער

 ̂רע־ די גענען קלאגע שטארססטע די
 דעם און ױניאךברעכער ״pרpװאלוציא;

 צױ זײער געגעז סראטעסט שארםסכמן
 גע־ געבראכט איז טאקטיק רישערpשטער
 װעיכער זינםאז, מאריס נרעז. פון זpװאר

 קאמוי ערשאלגרײכען אן אן איצם םיהרס
 סין ױניאן רpקלאוקמאכ די ותןpראט צו

 אגענםעז די םון צושםש־וננס־ארבײט דער
 דעם און ■ארטי װאירקערס רpד םון ן

״אינטעתאציאנאל״. םאסקװער
 אז זאך, נונדבאװאוסטע א איז dp״
 םון ג^ליטען שטארק האם ױניאז רpאונז

 םון אײנסלוס םאראליזירענדעזpד םpד
^י רpד p• קאםוגיסםי iipairir צורי־ 

vv\ אונזpרp ,זיגמאן חאט ארבײטעד 
 ״^'רסערס גערוסענע אזוי די געזאגכ^

םי/ אר פון איםײלוננ די •
 אין ״אינ^עאציאנאיד׳ קאםוניסםישעז

 קלא־ דעם געשטעלט זיך האט םאסתו^
 שאר־ און iPTbnpipDH צו ppnt רעז

PbDO| ױניאז, אינםערנעשאנאל אונזער 
 דעריײpפ אםעריתאן נאנצע די אויך וױ

 ppn* נישט ,נעהם עס לײבאר. אװ שאן
 ־pm D3PDP3 נים זאילעז dp אז םאנ, ?ײן

 ירעסע רpסישDאמוניp דpד אין זpר
 אונזער אױן* dppror p:'dd'3 און pוױ^ד

 ?אםוניס־ די בענעז זײנען v&im ױגיאז,
 םאנ־מעגליר ווערען טאקטיס זײזור און

opwtfSRp דאזי־ די איז באשמוצט און 
pj ג װערען און צײטונגעזpשילדpסאר רט 
־י די  בא־ די םון אנענםעז אלס ארבײט̂ז

opo נייז אינטערעסעז די םארראםען צו 
^ די ײ ב ר  DPד פון שייאנ^ איס און א
 אונ־ וואס דזשאסטיס. אװ נטpארטסlpד

npt נישם זא^ ימיאן nw ripbiw צו 
m צו n vovvm o\ די I4JD P3RP אר־ די 

 mmn,* םײנד דאזימנ זײ p»ip בײססר,
 באליײ און אױס ipotpr ,tPTPaog און

rwn און m " n ארבײם דיpצו גים ר 
 ױניאן פיז טיסר**ז6פ*נ די פאמנן

 רpד אח (•ppptp3 p*inm נחנפאן און
או  ipjwpi זײ וײמן צײט מננפנוי נ

m r n  m t ױי m an אר־ די נצחעצט 
nr n בײססר r j מני*ן ײ יאזיו tP3«D 

 די םים סעססלסענסס רpדa אנדיסאנסס
a m p ס אנשטאס און  סאױ "1 האנפז רו

to  ,Vn & m ױדןמ ד m> זאפארט

 אין ססרײח. דזשענעראל א ער?לעדען
 פאר אגיטיוט זײ האבען צײט דערזעלכער

 ;ע־ האבעז זײ װאס םאדערוגגעז אזעלכע
 גע״ ניט קענען זײ אז נום, זעהר װאוסם
ײערען. װאוגען

 דערצצהלט דאן האם זיגטאז פדעז.
 ארײננע־ האבען ?אסוניסטען די אזוי װי

 לעבענס־געשעהר״ א אין ױניאז די שלעפט
 זײ אזױ װי סטרײק, רואינירמנדען ליכעז,
 אר4דאי פיליאן דרײ געספענדט האבען

 נע־ נעהערט גישט נאך איז װאס סומע א
 אזוי זוי און — סםרײ? אײז איז װאיעז

 בא״ די צו שארראטעז ענדליך האבעז זײ
 אר״ די װאס גיװינסען יענע אשילו סעס

 און צרות ;רעסטע די מיט האבען כײטער
 אױיפצױ כאזיױזעז ?אטף לאנגען א נאך

רייסען.
 — געזאנט ער האט — האבען זײ _

 םאר־ צו כדי ניט p,־״ao דעס אנגעשיד«רם
 לאנע די פארל״בטערעז אדעד כעסעיען

 די דינען צו כדי נאר ארבײטער, די פון
 פאליטישער זײער פון אעטקרעסען

 אויסגע• עי האט — סװי צום שארטײ.
 די איז און נעגוכיעז זײ האבעז — רופען

 פאר־ װאיר?ערס״ דער שון אינטערעסען
 אינםעינאציאנאל, רוימען פון איז טײ״

קלאותפאכער. די פאראטען
 א נציעזעז דאץ הןוט זעמאז פדעז.

 אינ״ רויטען דעם פון אויסצונען רײהע
 מאניםעס״ און ®ראגראם םעתאציאנאל׳ס

 אין קאמוניסטעז די אז באוױזען, און טען
 באפעה־ בפירוש׳דיגע האבעץ ױניאגס די

ױ די זpפארכא■ צו םאסקווע םון <ען  י
 םאר״ צו אוז זײ ״סעסטשורען״ צו ניאנס,
 לאזען ניט זיך וועלען זײ אויב זײ, ניכטעז

פארכאפען.
 זיגמאן .tjhb האט ן״,pלײמp ״זײ
 לינ?ער א בלויז זײנען זײ ״אז נעזאגט,
 באווענוננ. ױניאן טרײד דער איז פלינעי
^ א אבית. ניט איז דאס אבער ג  אן לי

 בע־ דעם םאר ארבײט לינ?ער, אמח׳ער
 בא־ צו זוכט און ױניאז זײז פיז נעפיט
 זאל זי כדי נרעפטעדס, םון איהר םרײען
 און זיכערע א שמאר?ע, א װערען קאגעז

ױניאז׳/ רײנע א
םארטנע־ ער האט — אלײז״ איד״
 האבעץ לינתער. מין אזא *ביז — זעצם
 געהאל־ קאםוניסטעז די איך םרענ סיר,
p איז סעז i>'d באכדהוננpרײנינען צו ז 

 !נײז :איז עגספער דער ¥ ױניאז אונזער
ײ  אנשסאט שםאז. נישט דאס האבעז ז

 אלץ געסאז זײ האבען העלםעז, צו מיר
 שטעיען צו םיר גמ?אנם האבען זײ װאס
 ברעננעז שטאנד צו פון ארבײם דער אין

 נױטינע איז וױכטיגע אטת׳^ pn^n א
רעםארסען״

 בא־ זיגמאז ■רעז. האט שלוס צום
 דעד םאר רינג״ רpארבײםי׳ דעס דאגקט
 אינ־ דער ipnp)P3 האם רp<iװא pשםיצ

rרגpם pאיחר איז 7אנאp צו באמיהוננעז 
 און ױניאז קיאוקמאכערס די אױםבייעז

 ?אכיױ די װאס מאדענם די |PbD־'n«D צו
מאכט.Vi איהר אין דזאכען זpניסם

 דער פון טשעימז רpד תאילאן, בי•
 האט באארד. תשאינם רpרעארגאניזירט

 די אױוי אנקלאגע זיגםאנ׳ס ז.pרB צו
pאמוניDםpצוג זpשװערע עםליכע לעגט 

 די באשולדיגט האם ער באשולדיגונגען.
 דמם ״םארסקעבעז זײ אז ?אםוניסםעז,

 האבען שענער םיל איז אז *ח םרײד״,
 צושםאנד, אזא צו געבראכט דעם דורך זײ
 אײנ־ צוריק ביסלאכװײז רםpװ דארט אז

dpod סוועט־שאפ pאלם די נעםיהרם 'd.
tP האט קאילאן t^ p io 'na אםת׳ן אז 

dp^ d פון ^ ר ^ ס ײ ג ס  האט ער װען ב
np א רpאוגט in און אילאדיסמענםעז םון 

 אז ר̂םpיpער זpשרײpאױסג םרײדיגע
 אײנםלוס םישעזDאםוניp פיז שםראם רpד

d ױניאן רpד אין ppi שג האסטינpאויוי ל 
 איג־ איגגיכען, גאר נאך װעט, און צורי^
םארשוױנ^. נאנצ^
np האט D^p^pnp נײנצינ ארום אז 

 tpnpn o^sRopia^p די פון •ראצענט
ר בײ ^םםרירם שוין זיד  ־npoj'P מ

 ?אג• רpד bרpכnרaם חאם און נ?שאגאל,
 איני־ גאר גאד וחנט יוגיאן די אז װענ**ז,

 nr »ח םונ^ױאניחנז צו אנחויבען ניכעז
W 'to ױ גאר ץ ו  איחד םון טעג די י

גרױסקײם. גלארדייכער
o n n  p r n, זיגםאג׳ם ירעז. סאי 

 בוד זײגמ ,d'ivMrp ברודשר סאי »ון
אפיאזײסםענממ• שםורטישא און םים מוחש ®וײם



 סו רמנ*טען •יר<»מגטטרישע די
irwrn »n ךי און •יײאטעגט mi 

 װע נייאװ׳ן פון אױסעמנגען ליםישע*
iw ,נ־־עט אונז י״נעז מנ«י׳ן PM״* 
רעןס דעם פון אױס׳וײנגען ואויגע די
*in w r מי קיני ס־ ״נ ח» אינמי ו

ארנייטמו דײט׳פעו ן.יז פירער גר׳נסטפן פראנט״ ״פאראײניגטער דער
ן ן^ונטער ן ז  א-ז ארױס טרעט קעוער וי

N דאנע־׳פטא;, פון ״פןוױתרטס" דעם

*מיחר־נױטלען *מורקע «יז WJ ייר *רעקעז ײעיכע

 »ין *מיק
 מבדי־ די

ye> אוים 
n« נלום 

סיימאך ו
ק א מ ש ע א נ ױ ו ם ע מ ן י ר א ע ד ע ײ ח קאנ< פ

ײו יין נעיאסימ וױרקם עקס־לאקס  tna מאיר
■ אזױ עס אח דערייײ־ *םעײעז, און כײ סייינ

r ־יי- i i | w r ^ p״j

» » «i n  m  t m * m  • »  n י פארטיידי*

 ל. י. דעם pc ■יעזידענט און פובליציסט
 זעחר א מיט ראגאױ, הי״ר םאראיין, •רץ

 £אר• דעש גענען ארטיקעי• טרעםייבען
 ?אדוניסטען די סזן פראנט אײניגטען

 דעם בתיס, בע?י די סון אמאן דעם מים
 בא״ מזומנים 1םא איז װערכע״ *טאל/

 1;א ניט טאג, יעדעז רינען צו רײט
 »:א;ל;״ אױך נאר גאט, אגאגדערען

:טייװעל
 אױף לו^סוגיסטעז די איז ענדליך

i n מאכעז צו געיומען גאס אידישעד 
 יאדזלעך אנט".1פ ״פאראײגיגטען א

 װעד אימיצען געזיכט זײ האבען לאגג
oy כייט םאראײניגען זיו װעלעז זאל 
 די צו געװענדעט זיך האבען די זײ.

 סאציאליסטען די און סאציאריסטען,
 זיך האבען זײ אגטזאגם. זץ־ האבען

 אמעדי״ די מיט םארבינז־ען פרובירט
אטעריקא־ ד׳י כײם םאדםערס, קאנער

 פארמעד־לײבא־ די איז ױניאנס, נער
 פון זיך האבען יע:ע אבע־ פ#ו*טײ,

 האבען זײ #פגעטרײסעיט• ש:על זײ
 און יזיבעראיען די צו געװענדעט זיר

 עלפאמ קײן אױך זײ האבען דארטען
געהאט. ניט

 יכטעלהײט1אוסגע ־,גא ־ אבער
 צױ גאט קאמוגיסטישעל דעי־ זײ חאט

 ענדיליך, ״םאיאײנינונג״ א נעשיקם
 :ע־ אויסנעשטערקט זײ צו איז עגראיך
בדודעײהאנט. א װארען
איז. כרודער דער װער טרעםט און
 פראצענט הונדערט בורזשואזע, די

 ציײ טעמעני באסישע פארטײאישע
״טא;". דעי ״טו:נ

גע־ זיך האס װעלכער ״טאל/ דער
 פאט־ פלאקערדיגען זײן טיט ױיהמט

 דעױ פון צײט דער אין דיאטיזם
 דעם גע׳מםרט האט װערכעד טלחמה,

 אנםײסרחסזז ײיז פאד ״סארװערםס״ ־־
 אידײטע די לעימסר׳ט און שטעלוננ
 מעץ װען װײנען זײ םארװאס מאמעס

טרעגטשעס. די אין זיהן ?ײערע שיקט
 איצט האבעז ״טאד דעם םיט אט

 פאיאײ־ א געמאכט פאמוניסטעז די
!םראנט ניגטען
״פאראײנעטע״ די םון כונה די

 ״םאר- דער פשוט׳ע. נאנץ א איז
 א װי בײדען זײ שטעהט װערטס״

״םארװעדטם״ דעד האהז. אי; בײן
 פאר- קאםוניםטישע די אז ניט, לאזט

 הענט איהרע אין ארײגקריגען זאי טײ
 ״םאר־ דער און ױניאנס, אידישע די

 זאל ״טאל׳ דער אז ניט לאזט װערטס״
 ער 4װי צײטוגג גרויםע אזא װערען
 זיך זײ 1האבע זײן. געװאלט װאלט

 כחות, םאראייניגטע כײט םארטאסמעז
 מאכען. ע*עס סענען זײ װערען אםשר

 גע• יאדזרעדלאננ זײ האבעז באוונדער
 איז עס און זייטען, אילע מיט ארבײט

 צוזא־ זײ פרובירען געגאמען. ניט
 צוליב איד א ניט טוט װאס •מען.

•רנסה?
 די װענען־ דעגהען זיך סענט איחר

 וױלט, איהר װאס ביזנעסלײט ^טאנ״
 װעיען טאכעז צו סענט א םאד *מנר

 עש און ״טאן װעלט דער אין איעס ױי
 חילזפ גרויכ^י קײן גיט וײ םאר איז

 סאשוגיס׳• די און הא< טעמעני צװישען
 איז עש *• אזוי •ונקט גענג, מישע

 ץװי־ חילוה ה׳ין ניט קאםוגיסטען די &אד
iw טע-״ פון ביזגעסלײט ״אײדע^ד יד 

 םון העדקװאיעיש די און טאג״ סמגי
 האנדעיט עש װעז ,,^דדנוגג״ אא •רות

 דימגאטא־ישע וײעד אויםצוחאילמען זיד
ח.זטמש, מארבחנבעריש* און

 אויפגעזוכט זיך חאט ירא1שא םר.
 ביזנעס. זײנע םאר <ײם ריכםיגע די

 אויפגעהויבען זיר האם עס װי שנעצ אזױ
 ארביײ אידישער דער אויו• טוםע< חנר
 צו געהאפט האט מען א.יז גאט» טער

tPBiP האט וואםער, םוטנע אין םיש 
 וױיכד פון איחני דעם אנגאזטירט

 אויםנעצױכעג־ דער איז וועיכער אןאאעיל,
 פארסויפטען א םאד 5מאטעריאי טטמער
 ילאנגע יאהרעז א חאבענדיג איז <מיי«

 איז צײסונג, אדבײםצי אן אין טראקמיפ
 גע״ וױ נאיעבאס pn *אד גזנוואן אד

 דעם פון םסוזר גײעם חנם אאר ‘
 לאקײ ריאנר *טאל/ ״ימן1

םשרתים יוצר n וונצן מנגיצמז

חעמן. פ. פון

 ״אונד דעם אין קאמ*;יסטען די םון געד
 גײער דיזעד ״טאל/ *ארטײאישעך

 און אנשטעגדעקײט םח ױשר מרי״ן
 װעח־ א טיט אדױס קוסט ארענטליכהײט

 רעכ״ איחד איוזר, װייט װאס# געשרײ:
 איר האט רעװאילוציע סאציאלע די טע^׳
 אײו, פויג װאס אױפ;עגע:ען. שױן דאך

 ד׳*ר און באװעגו:; ארבײטער די «רזא,
 װעײ פינקע, די ׳זײ ׳4 ?אםןי א־־בײטעי

 װילען זײ פאראבט״, און ״האש איך כע
 רעװא־ סאצ^לע די װײגיגסטענס י־אך

 ד׳מן איבע־ זײ זשע לאזט טא יוצי^
קאכיל! דאזינעז

 ד*ר אז זאגען, נ-ט ?ען טען װעל,
 קלאסעך ניט איז פאבדיקאגט הענדי

 אויסנעצײ״ פארשטעהט עד כאװאוסט.
 דער אינטעיעסעז. קיאסעז זײ:ע בעגט

 סאציא״ קאמוגיסטישער דע• םון געשדיי
 ק«ץ, די װי איהם איט רעװאיוציע לעי

 שאדעז. נים אינטע־־עסען זײנע קאן זי
 אינ־ זײגע םאר אז ׳גוט גאנץ װײסט עי

 װא& יענע, שעדליך :יט זײנען טע־עסעז
 רעװאלוציע, סאציאלער דער םון שיײעז

 טאכ־ דעש םיוזדעז װעיכע ייעניגע די :אר
 פין אויסזױגע־ די געכען קאכ̂י טענליכעז

 פאב־ קענדי די אין ארנײטער טױזענטעד
 אין און ־,שעפ^ קיזאײז די אח ריקען,

שעפער. פא־ ־יי
 אלע וױ ׳איז טיכטע״ קע:די דע-

 און איד ״נוטער״ א :•אגזפעקטשורע^ס,
 נאי ״פארםיעסטעד דעפ פא־ נזודא האט

:ir, רעם שאשט קאטל ױניאן דעד װאפ 
 אירישע 'נישט די וױיל פאיק, אידישען
 איבעד־ אלעס עצח קײן ער ניט ײניאנה
 דאפ ׳הענט קאמוניסטישע אין צזנעבעז

 i\K אידען. אי:ז םאי רפואה אזא איז
 ער אז זאגען ניט מעז הד,יא זעהט

̂*ס וױי< אומגערעכט, איז  אבעד ו^וס, ׳װ
 באשטימט מען העז כבוד אידישעז דעם

הענט... האםוניססישע איז אנפאדטרױען
 און טאן פון אומפאישעמטקײט די

 אוםפארטײ־ נײעםטעז פון׳ם א״נלאלט
 ארביײ אידישע די װעלען פאיאץ אישען

עקעי. פאידינטעז מיט באנעגענען טע־י

״בלעטער׳/ נופער צװײטעז דעם ין
באריהמטען דעם פון רעדאדדט א
• און פובליציסט בונדיסטישען י

 אי־ םיר געםינצן ױיטװאלן, א. שדײבער,
 <1אוי געהאלטען רעדע, א בעדגעדדוקט

 אר״ דעם פון גדיגדונגס־םארזאםלוננ דער
י. נ. בראנהס, אין הלוב רינג בײטער

 איצ״ רעם געוױדםעט איז רעדע דיזע
 ארבײטער־בא־ דער אין צושםאנד טיגען

 הא־ עס װאס אויפגאבע״ דעד און װעגוגי
 אר״ אינטעלינעגטערע די איהר אין בען

 פארשידענע אוי\י אנוױיזענדיג בײטער.
 און ױגיאדבאוועגונג, דער אין חסרונות

p רעכטע, די אױך שויגענדיג ניט k די 
 כאאכאכ״ שארםזיניגע מיט פול רעד?ג

 אורטײ^עז םארניכטענדיגע און טוננען
 ױניאגם. די אין קאמוגיסטען די נעגען
 דעם ליטװאק גענאסע זעהט רענט מיט

 א םאד װעג ערםאלגרײכען אײנציגען
 ױניאן רײגער כבודיפולער, געזונטער,

 דער פון מאסעךטעטיגהײט דער אין
 צױ האדםאגישעד און מיטנלידעדשאפט

 פיהרערשאפט, דער מיט זאמענארבײט
 פפרמיטלו:; און קאנטראל דעם אוגטער

 די ארבײטער־טוער״ אינטעליגעגטע די םון
 גע• באארךם. דזשאיגט און עסזעהוטװום

 ארײנ־ 4דאש אייר בארידט יליטװאק גאסע
 ער און צרדים םועמדע םון דך כיישען
;זא;ט

 אין פאםןי איצטיגען דעם נעםט
 אין ביז איך איגטערנײשאנאל. דער
 ילינקע, די געגען אינגאנצען האמוי רעם

 דאם זיגםאנען. נצחון םוילען א װינש
 דער םון איגטערעסען אין<י איצט איז

 יענע װי ניט, האילט איך ױניאן.
 װעילכע ̂בבות, פוכיןע װײכבײנינע

פשרה, א מענליר איז דא אז מײנען,
 זיגםאךהײםאז פון שאםבינאציע• א

 העטער אוםפארטײאישע, םון אדער
 וײ באח^טזנן זיד װעט עט װעלמנ

 װײטער נאך און .,פארט װאדקערס
 יראפיטטכפ^ד דער םון איר ביז

 #טטג״# םוףם ״אוםפארטײאישתײט״*
 און מיטמ אין שםױז :באםײט וואס

 בײדע פון אדװערטײזםענטס באקוםען
 פטר און םיםען אין שטײן צדדים;

 אדװערםייזםענטפ דרוקעז נעילט גום .
 אוין• קריםצדזיו ;אויך באסעס רי פון

 רןכסס אױ«י דאד ״ יײטען, גײיי
 g צומב ייגקס אױו• וױ טםירמער

 Dm וחנט טאסעד :חשבון פשוםען
״פטרוחנרמס״ 1ד^מ פון׳ם טר^פפטין

^ ^  אווי יויפסופצן.. צפ מז װעט ט
 פחר »צו חזןריע. םיט ספן האנתילם

 מנמט מוחנגונג •ורכײספר דצד פון גע
צײ• jmwrrwa טנ׳יםצנדינע 1»טפיאו

jj'j mw םוגנ •
אױןי, אסני האם יי^ואפ ינענאסע

̂נ n צו טענוז j דגיאן רענט o ir r fD 
 וױגש pg האטף פאר נין איך יא,

איצ״ אץ לואן װצלכעד *ד, דעפ דג »
איע• vn דט ודפיל מאטענט טיגען
 אבער חודנן. א םץ ױדאן די היטען

 וױ אופן, דעד געפעיען אוגז קאן צי
נאכ• געפיחרט^ װערט קאמף דער

 דיטיגע שײנע שרײטג טען אנאגד
 ױגיאן דעי אין זיך טאדען טענשען

 טוו און יזען ױגיאן, א !מישען ניט
 האנען דארף ױ ױגיאן... א נאר זײן
אוים־ דידעקטע איהרע בלויז זיגען אין

 װערט קויות דאדגע די מיט גאבען.
 סאציאריזם דער באלןעמפט פפקטיש

קאטוגיזם. דעד וױ וױיגיגצר, ניט
 דטװאק געגאסע »ז רזאלטען, פער

 גערעכט ניט באציהונג דיועד אין איז
 דך האנדערט עס װען ׳טענח זײן ם*ט

 ױניאן די אינטערנײשאגאיז. דעד װעגען
זײטינע אז געשליען, ניט האט

ױ אין סישען :יט זיך זאי־ען םענשען  י
 ;ענאסע װי זין דעם אין ׳ע:י:ים גיאן

 זײטיגע פא־ װײר ׳עס מײ;ט ריטװאפ
 װעלכע יעניגע, די םיר האיזטען מענשען
 אל־ דעפ פון למחגל כיחוץ זיך געפיגען
̂אכ. בײטזל  פאל־ סאציאדיםטישע די ק

 גוט אזוי סאציאליסטישע, לי או׳ן טײ
 מען לאט פלעסע, א:אל:יסטישע לי װי

 זײטעע, פא־ געלאלטען ניט קײגשאר
 קאשוניזם צום שטעלוג: ױגיאנם דער אין
 םאלגיײכען ניט אופן בשום כיען קען
 און אנאלכיזם צום שטעלונג איה־־ טיט

 קײנכיאל האט ױניאן די יזפ.4סאציאי
 די ראס דאגעגען, עטװאס ;ע־אט ;יט

 זאיוען אגאי־כיפטען און סאציאליסטען
 איהר און עניגים, איהלע אין מישען זיך

 זיך האט זי װעלכע םיט עצות, ;עבען
̂עכיאי* w? דעל געלעכענט. אי x געגען 

 אלײנ־ געגען קאמ,*י א גיט איז קאמוניזם
 אין עניניפ ױניאן די אין זיך מישען
 P* אויפריכטינען אן ױניאן דעל נעבען

 יוא־ געגען <ואט\י דעד ראט. ארענטליבען
 פײעמד־לער־ גזןגעז קאמף א איז מוניזם
 דרױסען םין ריקטאטול די גענען שאפם,

 די שח פיסטעם פאלכאױננ א נעגעז און
 דינסט אויסשריסי*יכעז םאל׳ן ױניאנס

 חשבון אױפ׳ן *אלטײ פאליטישעד א פון
 דער פון װאױידין עקאנאשישען דעם פון

 אין זיך לאט עס אויב ארבײטעלשאפם.
 חאטפס־טעג לעצמע די םון טומעל דעם
 קאטױ די צו װידערװילען און כעט אוים

 דאלט אין דא פאליטישענס ניםטישע
 ;עקענט האט װאס «אן, םין א געהערט
 אזעלכע צו כרעגנען ריטװאק׳ן גענאסע

 ױגיאן דער פון טועל די זײנען טײנוננעז,
 דאם. באדויעלען װאס ע־שטע די אפש-

 אנצונעמען באלײט איםער איז ױגיאן די
 אלבײטער איע פון דאט נוטעז איז הייצף

 װעלכע איגםטיטוציעס, איז אעלעםענטען
 יױ די פון װאוילזײ; דעם אויםען זײנעז

 עלע־ יעלינע די צו און מיטנלידעד, :יאן
 פיר רעכענען אינסםיםוציעס אוז סענטעז

 די און פאלטײ, סאציצליםטישע די צו
פרעסע. סאציאליסטישע

חנם
 אדנײטער דײטשען פ-ין

ogtp, בר*«ט עס װעיכע i p •געעוזד 
i p  i p וואיטען טיר און סי?מ 

myt i דער p 1פא געװעז 1ד»נקני 
i p )ױ ײין װען #אנוױיוונ  נילאװ װ
 און ׳ אכט1געב אױסדמקעז פזעלכע חאט
i p י טועלע די דאד מוז אםעסא*1י 

 דאד iy חאט חצנט, דע׳- 1אונטע תאכען
 גענועד אין ט1ציטי אויסעמגגען דיזע

v םיסילױ. o איײ• אײז פון 1נא וױיסען 
 דיזעז פון אױסממנג פערוצנליכע ציגע

tv iy jg^ pgp דיגער* וױלחעלם 1קײזע 
o געגען p ליבילינגס i p *d דײ• די פוז 
 יענע איז דאס און סאציאליסטעז, טשע

 בײ מצד אמיספאדעמגג חוצפח״דיגע
 יאײאמענט דײטשעז דעם אין יאװ׳ן

i נאר p סא״ דײטשע די פון לאגע1 לדע 
 האטענטא־ די בײ אטען1ציאל־דעמאק

 חאט בייאװ ײאו JJ(07 אין וואילעז טען
 םאי*־ די מיט בעכער׳ן צו טpװענvג ויר

 פלאװאקאטארײ ׳עבטיגע1ס1נידע גענדע
 װעי*- ׳על1פי א׳׳ :ארױסםאדעממ שע

 דאס האלט שלאבט״ א םארלירט בער
 רע- זײן \h שטעיט על אדע•* מויי,

שלײף״, דעל געעגן װאילװער
 דעס צו איבעליג זײגען פירושים

 אוי־ םארשידעגע צוױי דיזע םון חילוק
 אונזער װענען ביראװ׳ן מצד סערונגען
 דער דאש אשת, אבעי־י איז עס כעבערן.

 עקאנאמיע־ כידגערליכעי כאריהמטער
 בעבעל׳ן האט סאסבארד, ׳1אפעסא1פ

 איהש געכען וױלענדיג געלױבט, שטארק
 פאר נאמען פאפולערען זײן אויסשפילעז

 סלחפוז 1דײטשע דעל םון אינטעתסען די
 פארהעײ װילענדיג סאמבאלה פאליטיק.

 פאטסדא• כױליטאדיסטישען דעם ליכען
 װאכ ׳אלעס pd מלחסה־גײםט םער
 קאמפלימעג־ וױלעגדיג און רײטש, איז

 סאציאײדעטאקראטעז רײטשע די טירעז
 פאטריאטיש אלטיקעל אן אין ער האט

געװערפשפם־ ״איגזעלע :אױסגעשריען
 סאציא־ אונזעלע פאטסדאם! זײגען טען

 מד אמזזןדי !סאםסדאש זיײמז ליסטען
 פאטסדאם־ אניתיע־י איז אפילו בעל

גײסט!״
 סײדעד איפט אינזע־ ניט האט צי

 םארטוישט אדאי עפאנאמיע־פלאפעסאר
 און בילאװ׳ן צוױשען ױצרות רי

 נעדוען טאקע װאלט עס און י׳ז.1סאטבא
 עלןאנא- אונזעל דאס נאטייליך, זעהר
 איגטערעסירען בעסעל זיר זאל מיסט

 פאריטישע נייט וױ סאטבארד׳ן, סיט
o p y i אבער דאר איז נא־ בילאולן. פון 

 עק»- איסט־סײדער דעל װאס סללח, רי
 װאו דוקא קייכט נאמיע־טעארעטיקע־

ניט. ברויכט ער

זוכט פראםעסאױ הער דעד
 אוכד באנדע דיזעל צװישען אט ן^רן

K לא־ױצלח׳ם, פאליטישע פעהיגע 
»  ״דגוום־םעג־ ״דעװאילוציאגן^ ר

 סאר״ באנדע לײכטזיניגע און דעלס״
 סאציאל״ םון ספעץ דער זובט רעטעלם,

 אץ סײד איסט דער אויזי עקאנאמיע
iפ לעצטען זײן p ' i l און מאסען 1איבע 

 די זינגעדס, און בעבעלס די םירער,
 ״רע־ דעי און בלוםס. די און זשארעסעס

 םון פראםעסאד־גײסט װאלוציאנערער״
 םיט אםייו אונז צו אפעלירט ״םאנ״

 קאפיטאריס״ די װי בײשיילעז צזעלכע
 דעם םרן מאראל האלןען־יזרײצלער טישע

 םאן רײכס־סאגציער רעאקציאנעדען
 געזאלט אטאל האם װעילכעד בילאװ,
םט.gרשpיD בעבעל׳ס אויבען

פאלםאלגט האבעז מיר װיםיא אויזי

דרורןאױסבעסעדונג
,״:ערעכטעסײט׳ נוגיעי לעצטען א'ן

 גײעפ, שטיחעל א נעדרוקט נעײעז איז
 בלודער צושילאגען האבען חכרה א װי

 גע״ דארט װעלט עס ראשװאילד. משה
:םאלנט װי זאגט

D 'ip p  d p דערלאנגען גוט פאל 
 דעם ראשװאלד׳ן ברודעל ןpצושגײ א\ן

 ברױ קאפלאװיץ. ״כרודער״ קומט פגים
i p ניט אבער איז קאפלאװיץ i p 

 האפלא־ ברורער סארקערט, שולדיגער.
 ברורער מיט סימפאטי א'ין איז וױץ

 זאד • די איז אםת׳ן אין ראשװא^ד׳ן.
:געװען אזױ

געשטא״ איז ראשװאלד ברודער וחנז
 קאולא־ ברורער מיט דטpןנע 1אי געז

ד און ריגקער א צוגעסומעז איו יוי״ו, ע  ו
d ראשוראלד׳ז, נחרער לאנג i p™ װאש 

 אגנע• ױניאן װענען גערעדט האט ער
קאילאװי^. ברודער םינ^ תגענהײ^ן
 א איז זעלבסט קאפאא\ויץ ברודער

 ארבײטער 1נטליכעpא אן און רעכ^ר
 איהם םאל זיר ענטשולדיגען מיר און

d איבער p .טעות

\

•6 i j v r n1837 «עף ',WOמ ײ ק נ י מ ^ ע ר ^ נ

 דמר פון ערעפענונג וער ניי
ק«שאן סעפמײקערס

)1(נ*טי««
דעםבי^ער a שון

 (. איר הןנ מיעועריגער »ון מ־דער »
 ג״ט װ*ס ״םיייזר״ אין ארי־ננעװארםען

 גױ אין אנקוםזעדי; את יאחן, נױ סײן
 חעמיכען א נעטראשען איד חאנ י»,־ס

 נ^יחענדע און רדמיעז נ<ױע עסער־סאנ״
 באעםעלוע אויױ זױ זונען-שםראחיען,

 אנטציקם ײם־סוב. אונזער *ו0
 הער<יכען ריזען פון באגײסטערט *ון

 דעם צו געאײ<ם אין חאנ סאי־םארנען,
 ג־*P םער16 חןר פון עתפנוגגם־םיטינג

 אר־ םיאינערי און ayp די םון ווענ׳עאן
 אז״נער 10 םאר ^אגג ׳שוין בייטע־
 באלאנערט גרעשבערם מאסען די הןבען

o n .האל ̂
 עפענען דעם :אך ד־נוטען עטליכע

 האל ױני#ן הופער דער איז םירען די ״ון
 כרע־ די איבער ביז געװארען א־בערסילט

 ױס־םונ׳- און באנייסטערטען א פון נען
 עם ונימ׳ער װעםעס אױף עולם, דינען

 ראפעלטער דער אשנעישו־כעלט ז־ן טה»
 םיז איז טןנגװענישאז דער םון ױם־טוב,
 האבען אויגעז װעטעם און מאי, ערעםען
באנייםםןרוננ. און פרייד פון נעלייבט

ורפקן נעװען איז םרינונע די  םאר̂ו
 ־־,םאר׳פ און מעוער די םון בלוםען םיט

ארנאניזא*יעם. רענע
 האט םיםינ: מעחנעם העראיר דיזן;
 םדת־־ םענדעלעװיץ, ברודער ערעפענט

 אראנזעםענטם קאנװענ׳ש^ז דער םון ס»ן
 ברודער פארנע׳פטעלם און חאם*טע,

 םון ס־מרםאז אלס צוקערםאן פאקם
 נעײא* עספאננען איז װעאכער כדט־ננ,

אולאדיסמענטעז. פון סםורם א סיט רען
הא־ באגײםםערמג נרויסער אונטער

 טא־ נארמאן :באנדיסט און onnp: נעז
 םאציאליםטײ דער םון נאםען אץ פאם

rמי־ רי םון םפעפםאי, נ. ;פארטײ ער 
 • אין הןספקאוױץ, ;ארב״נמר לינערי
 האי־ איז ימפ־ס״קערם, די םוז נאפען
ליינאר* ענד םרײדם םענטראצ םון <יען,

. ?ןונםיל.
 םיז םארשםעהער די און רעדנער די

 באגעגע;ט זײנעז אציע1אדםיניסם דער
אװאציעס. שטורמישע מיט געװאמן
 דעדנרײכט האט באגײסטערוננ דיזע

 גע־ איז צס ווען פוניןם העכסטען איהר
 ׳5אינטערנאציאנא דער געװארען שפילט

i פון סימבאל אלס p איג־ םון אײנהײט 
ארבייטער־שלאס. טערגאציאנאלעז

 פאײ כשר האם אדםיניסטראציע די
 ־P די וחנלכער םיט אװאציע, די די:ט

 מעםבערשיפ גרױסע די און לענאמען
 ױניאן יןופער אין נעגעבען 1איה האם
פארטרױען. םון אויסדרוס צלם

i זינט יאהר, צוױי לעצטע די p 
 זעהר געוועז זײנען שאנװענשאן, לעצטער

*וע*ניזאציאגס״י*הרעז. ערםאאנרייכע
i p געוױנם א אױןי וױיזט באריכט 

 ־נײ״אתאגיזירטע טויזענם 4—3 פון
 קעפםײקערם״ די דאם אזוי מעמבערס,

 ערך אן איצט צעחלם אינטעדנעשאנאא
םיטגלידער. גאניזירטע1א טויזענט 15

ip נײע אלע '^ D 'o יאר־ גיו זײנען
טרײד. םיאיגערי צום געהעחמ איז קעל

איז .באדױערען גרעסםען צום

i p ניט אינטעתעשאנאל ?עפםײקער 
 שאג״ די איז עוםאלג חאבען צו געלוגגען

p טראץ חרי־שטעדט, .t k אנ־ גרויסע 
שטרענגונגען.

o אקטעריסטיש,1כא 1זעה איז עס p 
̂ע  ?אגטרי־ די אין אמאנײזערם א

 דזשענעראא רעכטע רי װאס שטעדט,
 ארויס- האט יארש נױ איז פארװאלטונג

לינקע. גראד זײנעז געשיסט,
i לינקע דיזע און p v̂ .i, װאס׳זײ־

 ״רע־ אויןז כרואים גרויסע אזעלכע נען
 נרעס־ די זײנעז םראזעז, װאלוציאנערע״

 עם װעז טויגעניכצעז, און קאלישעס טע
 ארנאניזאציאנס־ מםשות׳דינע צו קומט

ארבײט.
 צװײ שוץ יצואיס סט. אין זיצט אט

 ״כא־ טרײער לינקער דער צײט יאהר
 רעכטען םיץ חסד מיט׳ן פײנגאיה װער״
̂אט איצט ביז און אפיס,  אײנ־ קײן ער ד
 דער םאר געװאונען ניט טעסבער ציגען

 דער האט אבער דערםאר ארגאניזאציע.
 אר־ צו גענוג צײט געהאט אװאנטוריסט

 דער נעגען פראם^סט־אקציעס גאניזירען
 װאר־ נאיפענט לײדיס אינטעמעשאנאל

ױניאן. קערס
 םײנגאלד װאס עי־םאלג זעלבעז דעם

 א אויםצואװײזעז האט צואיס, סט. אין
 סאלין חבר קנאקעל, יצעקער צזוײטער

קאאיםארגיא. ןגא
 װאו יארק, נױ אין אבעל דעלפאר

 הא־ רעכטע, אלע זײנעז ארגאנײזערס די
 3 פון געוױנס א אױםצואוױיזעז זײ בלז
 אזוי םעמגערם. גײע טויזענט 4 ביז

i איז אויס זעהט p דער וױרקליכק״ט 
 און שרייערס <יגקע די ־צװישעז חיאוק

 ארגאניזאציאנס־ פראקטישע רעכטע די
םוער.

לעצ־ דער צו דעלעגאטען 61 אגשםאט
o נעמען קאנװענשאן, טער p אן םאל 

 20 וועלכע שון דעצעגאםען, 78 אגטײל
 צו םאנטpJrאינם איז עס לינקע. זײנעז

I לינסע אילע דאס באצײכענעז, P g ^ p 
 וועלמ קאנטרי־שםעדט, די םון סוםען
i p p םון אויםגעהאלםעז d p רעכםען 
יארק. נױ אין אפיס

 נױ פיז מאעגאטעז שעפ־מאכער אצע
p יארק D p ‘ jyj"T. םיאינערי די אויו 

 רעכטע בלויז געשיקט האבען ארבײטער
iVDg:y>p, לא־ םון אױםנאהם סיט׳ז 

 טריםינג םילינערי דעם — 43 לואל
 בלריז באשעםטיגט זײנען עס װאו לאיןאל,

 האמוניזם דער אז פגים, א — מײדיצאך
םעםפעלאפענט־זאך־... א טאסע איז

 באטראכטען צו האט האנװענשאז די
 צו איז טרײד־םראגעז װיכטינע זעהר

 ארגאגי־ איגעראיך װיכטיגע א ערלעדינעז
אננעיצענענהײט. זאציאנערע

 אינםערנעשאנאל קעפםײקערס די
i זאריצשי׳ס ברודער זינט איז, pיגניײ 

d א אהץ שאז, :p m p b, די װאם םון 
םיל. זעהר לײדט ארגאניזאציע

 סענםיםענט גרויסער א דא איז עס
 צװײ װי נוט אזוי מעמבערס די צוױשעז

i לימרם, די שען p  o p לאנג־יאהרי־ 
 אויםנעפרואװטער אין באליבטער נער

 אױח צוריקקומען זאא זאריציןי םיהרער
î' זײן p .פאסםען

fp עראעדינם וועט םראגע דיזע jm

כױר* namnni re כאריכם כמנאסלימד
 ״1» בײם איז יק1צו חודש א םיט

i טסעגט1דע»א גאדזצציאנס p  pc איג״ 
o סזנמצש^געי m v im די געוואתן 
p w c i P i ,צו צװמק דים׳ן בױרא 

 נאג• די אױםצוקלמ^ און ען1אינסארםי
 נכילר ײןא1אמע איז אמײמרשאפט צע
 וחגנצן ט1נפ שי■1טעפיבע אונזער און

d p יױםענדעע און צושטאנד איצטינען 
 און ױגיאן, אוגזער אין «עזיגעשעהעני

קאמוי. אונזער װעגען
i p פון ?אמף i p איגםערגעשאנעל 

 האט ש1יא נױ אין קאמוניםםען די מיט
P גענומעז אנשירוד איז c 1פא כוחות 
 רי מיט םארכינדונג די און יארק נױ

 פיי דאדוח־ האם לאנד אוים׳ז לאהאלען
 פרא־ דער םון אײםגאבע די נעליטאן.

 מאםעגט ערשטען דעם םון בױרא גאגדע
 קע1שטא א שאםען צו דעויבער, איז,
 אמאני• אונזעח^ אלע מיט בינדונג1םא

 IPiDigt^: זײ לאנד, איבער׳ן זאציעס
i איז םאר תוםט װאס אלעס איבער p 

 עפאכע װידער־אױםבויאונגס איצטיגער
 אײ אט יאסאיעז, יארקער נױ די םון

 קאטוניס־ די מיט קאטןי אונזער בער
טען.

 און אויםקלערוננס לײנע אױסער
 פראפא־ די האם אלבייט, פראפאגאנדע

 אר• פאזיטױוע, א אויך בױרא גאגדא
3 אויפנאבע, גאניזאציאנעלע ip״D װאס 

 אונ־ םיז אויםנאבע די םארלײכטער* זי
p y r דורך שאםיםעס ארגאניזא?יאנס 

 אויםקלע־ םינדליכער אךן שריפטליכער
d סיז משך דעם אין רונג. p ערש־ 
 אחיסגעגעבעז מיר האבען חודש טען
d ווענען pבראשו די p •סון ״םוז i p 

 דער אין אווענטו^ קאמוניטטישער
 א ױניאל/ דרעסמאכער אוז ליאוס

 מאי ערשטען אן אויסרוף, פסח׳דיגען)
̂עט,  לים^ט ארגאגיזאציאנס אז אוז יפ

ר ניו די םאר ספעציעל ^ א  לאקא־ י
tP. ער5אוי d p ײ ליםלעט, ^צםען  זי
i אין שריפ^ה Pא נעז p םון צאל 

P צו געװא^ ארױםנעשײוט 40,000 c 
p y i: ic ,בראשו די און ילאקאלעןp ווע־ 

i םון סוױ דעם גען p קאמוניםםישער 
 גע־ ארױסגעשיהט אויך אייז אווענטומ

 הנם םון ברענםשעס אלע צו װאמן
y^ און רינג ארבײטער ip ארבײטער 

 אויױסנע- iy3p מיר אינםטיםוציעס.
 אינפארםא״ אױספיהרליכען אן שיהט
 ארגאנײ ארבײמער אלע צו ברױו ציאגם

D ריננ ארבײםער און זאציעס y ro jp n 
 פרא־ אונזער םון אױפגאבעז די איבער

 םיסגעטײלט, זײ איז ביירא פאנאנדא
Dp ײ זײנעז מיר  שיקען צו בארײט ז

i v j i p יז* ̂D ip ir o p y ווענען d p 
i אין 1צושםאנ איצטיגעז p אידישער 

 אונ־ אין איז בכײ באװענמצ 1בײטע1א
ם.1בם אינטעתעשאנעל 1זע

 פעסט־ יתנהײט1צופ פױט ^נען םיר
 נע־ האט ארבײם דיזע אס1 שטעלען,

 יזע1 אלע בײ אפסלאננ הויכען א םונען
 סים, אונז באשיטעז וועלכע איגסטיטוציע,

 מא.צ̂י1אינםא 1אונזע 1םא יװ1ב דאנק
iy אונז םון ילאנגען1םא און : ip און 

o in irop p 1םא py^'t אתאניזא־ ca= י ו ■■ ■ . —, ,,,■

 ̂עצ־ dpi עאעסשאנס ס1אםיםע די בײ
i םון טאנ טען p .קאגווענשאץ

קאנוחגנ־ די דאס וױנשען, צו איז עס
 pi'K *עדיגעז1ע םאאג1ע מיט ז̂א שאן

 אמאניזאציאנס- אין םרייד װיכםיגע
ידער־. 1איה פון גוצען צום אנעז1ם  כױט̂ג

שאםט.

*

*n  .o r נחפע רערנץר ogfi גא־ איז 
e yu n a ם גצוואדען  וואואגאנוא נ״

p פון ײיפינשוען n װעס בױרא g  tnn 
 סױפ טעג נעקסםע n אין אמאדואציעס
נאפרידיגאן. באשטימאײט
y o p  t o| ט1אײגגעסיח אױך c p 

 קויאל1צי yD'^ojyoyii tie אמיסשמןען
 אמאגי• ליכען1אינע אונזער איבער רען

װאפ אלעס איבער און לעכען ?אציאגס
p j p i i ’ c v w j im  tn 'o in jro M  w 

iv םון משך איז הערפערשאפמן. tH 
 ױפ/גאנדיס-1• אױך 1סי זײנעז צײט
 -1םא די מיט געווען כא^גפטיגס טיש

 װע<• צו מאי, ערשטען צום נאױיםונגען
o אמיסגענעבען האבען 1םי צוועק כען p 

 -1א אויםמף, מאי סאנטען1דצ אױבען
 יאדק נױ אין סיםיגגען 1םא ט1גאניזי

 א^ א1בי,י 1אוגזע .1̂אנ ׳ן1איבע איז
fp ענג אויך jm g D ײ־גע- דעל מיט: 

 1םא קאטיטע אתאניזאציאנס 1ינתםע1ג
 מינד־ צ־ז יפטליכע1ש וחןםעס יארק, נױ

pjgJW■ ליכע M n געפינט ארבייט ?T 
d םאלשטענדינ p  ivtwut פון אל1קאנט 

1• i y iבא״ װעלכע בױרא, אפאגא;דע 
 אפעך ניײגעגעריגדעטע די אויך גט1זא

iy מיט יארק נױ אין םאחמס : iy i.
 אויך האט א1ביו אפאגאנדע1■ די

’y כאזוכט D ipg^ ’ c, ,סטעס־ באסטאן 
 אינסטאלײ־ ױיהע גאנצע א און סארד
 אמאניזאציאגס־טי״ p* לאקאי, שאן,

 אוז באסטאן אין ק.1יא נױ אין טיגגען
y איז 'p pg> 'D אנ־ געלונגעז אונז איז 

i םיט צוהויבען p אגסאעס 1סטע1שוחן 
i צו בײט1א p ^i j ביױ ע1אפאנאנ1פ 

 האבען צו האםען מיר װעלכע םון ךאס,
נוצען. נמיס

 1םי בעםעז געלעגענהײט 1דיזע בײ
 *־5 אונזערע אלע פון ס1םענעדזשע אלע

 םאר• אויף זpעDענט צו ימקטליך קאלעז
^y j p באשםעםימז צו און אגעז1אנפ 

d p פון ^האלט rr v :p 'n g D״^ 
דוננען.

רעזאלוציע
 דזשאזעף פון 1יםע“אר די ,1מי
םסרי^ מסע וועסם ioi ׳שאפ גע^ם

 פון םיםינג ספעשעל א בײ זאםעלם1םא ר
P g אינםערניײ אין שאפ, פון אזיבײםער 

 נא״ אײגשםיטינ האבעז בילדינג, ש«א< •
 קזך1אנע 1אונזע אױסצודדי<ןעז שלאסעז

o צו נוננ p בתמר םאן,1טשע שאפ 
in אםאװיץ,1אב םאקס ip 'D jy r p B 
 פין, דײםאנד 1םפולע1װע א םיט איהם

 אי־ממעבענ־ און ײהײט1ט זײז 1פא
 שאפ 1אונזע םון 1בײםע1א די צו הײם

 םזןגד אלע םון fyopyorg די איז בםדט
i םון 01בע p בכלל. אינ^תײשאגאל

yp:pg3 ?y^yiD; 1םי ipniD אב־ 
 לונג1האנ yr'DPWD זײז 1םא דאםאװמ

ly אין r j ig  ty o 'iw o 'ig פאר־ פון שאם 
tyiyn oyocyc פיז i y i פנפה. 1לי:קע

ס װינשזןן 1מי אונ־ נוצעז זאי iy אי̂ו
?D3yryn iy גוט א איןyזאל אין אוםז ז 

i העי^ז lyo^ii אויזי p אויגד ױניאז 
 איז אתאגיזאציע םעכטעע א צובייתן

jy י1 o p y o i'g די פון oyo ip j y t ' io־ 
 פון ױניאז די fy'>ifiga אויך און בערם,

p y די r 'iy o y n w jאםוניoמy.ז
D ^vtfgrp :אטיטע? 

iy:'^ iya, ילאp2 אל.
ת, מ ױינ .2 לא^דל י

 ס לאהאל גאלדשםײז,
». לא?אל םאדים,
POTP, לא?אל Mo

 װי 1םי |ynyt צײם uroyy* ip אין
̂ינענכמנן lyjgpnjnDg סך א  הוי־ איגםע

iyn אן ryoipo'ng מיס *tyocyop 
 y«gagD| װאס.וחנחמ tyoDpom געז
^אגה איז דא

 חד אח iP'DDyogic איז איצט ביז
ip םאנסטריי^  imiyj די פון סאגאפאל 
̂עז  גאר וואו סאציס<יסמז. »וז ראדיסא
g ry:iy ,פראכתסם ig. ip g סרויס־ 

 שױן «ן האט אוסתנס, ?g נעגען סויים
oounw אז o p רױס**,0 «־אמססיח 

.po pe״ D'pjr v 'n o m  igc ניס חאס 
^ODgiy זאנעז צו Mpnm PM tg ̂אז 

 '־iyog n אונםעדדריאתנ• זיח םעגיציר
iyjgp אין אמסע^יגננץ napyi אײגמד 
 און פמיחיים פה סרדם g אין וױגם

 ח*& 1<ינקאל oynno^g וואס נ<ײכחייס
dniyu^g גסו ?ײ

n אין yo yp  i p ציים ysgר r m\
 ״yog פת אױן־ ooyopo פון שסיםען זיו

iy w 'i •איגמייגעגסק o irm tg g פיז 
g סד tPgoycprrnpgp. זײ 

wnny v n p f i  m m  ^gpoycgii 
tm יתןנס אתתד  m n m tt ארוינוגנ״

*j i m m n r m m ײ

yj''r| 1הונד דיyנדl̂אצyגטיגyog y־ 
1'iyjgp טypg שgDרp זײ. אויזי בתגז 

p oyiyוpט o v אויס igc ppnc צו זײ 
 n-«« םטאםעם־פנע און שםילינתע די זעהן

iron tropro םים m םמ וראם ישון#» 
 רופט םארי״פחוםדע״. ״רוימן״ פ«ר זיד
 און ,שוואדהע־יציגע״ דערפאר זײ םען

 און ■ראפעםארען, .שװאן-סעפינע״ אויך
 נאר ז״ װעם נמן װאס םים <וײםם ווער

באשטראפען. אנהויבען
 םאר־ די וואם שםורעם, דעם אין

 חאט װאנזעםי אןן סאקן םון אורםיילנונ
 וועלם׳ נאנמר דער איבער אתיםגעחפעז

 פראםעס־ פוםען *ננעחױבען אױף אאנפן
 קאיעדזש־ וואחל גרױסער גאר a פון «ן

 ם»י ta יױ, enveanaa פראפעסארצן.
um ראםעםט־ זײפחנ הליננעז .רויטע״• 
wd איז םעחלם עם שײאנליך. אביסעל 
 a זאי ײאם ײארט vrorav דאס ןײ

 נעװיםען. אםעריפאנער דעם טאן םרייםעל
ר מ  גאנז <ס איז אנפאגנ ta איס י

 פראפעםא־ די זיד, |arur< זײ ניש׳פשח.
ל יײ וױ אזױ »ח תן, ח מיז  ״ײ׳מ זי

 איז מיל*ה גוטי םיט ססודעגםעז אסאל’
ר כדמ יממן יײ ta uuaan a ךון ת wn סיט nron ױסײומנן5זיץ

t r o r t r w t r v n  i'abm ~ ח י׳י

 רעאסציאנערע די םים העלפען רערצו
ײ לאנד. פון כוחות פינםטערע און  זעהען ז

 ווע־ זאלעז פראפעסארען אוגזערע ta שויז
 איצט וױיען זיי רעוואלוציאנצרען. רען

 אונױוערםיטע־ די ארום לאנק ata שאםען
 פראםעםארזן ta oyrnp>ap און טעז

 רעײאלוציאנערעז, ומרען |ytiD ווןלען
”t װעלען ניט ותלען ױי אויב p t” t 

שקלאםען.
 די ווענען אלץ נאך דך האנדעלט עם

t m w םון טעאריע די לערנען גענןן 
ײ )ןוואלוציע.  ומ־ שוין סען האט אונז נ

,t ביי אבער םארנעסען, דעם מן  די בײ ״
 טאנ םרן ערנער עם ווערט פראפעםאחנן,

 אין נעמעז נים ילאננ וועט עם טאנ. *ו
 a שטעהן װעם פראםעםאר יעחגן לעבען

 דער ta נ;בען אכטוננ און פאליטסאן
 םענש דער ta tvtat ג*ט <at פראפעםאר

ך ענםװיקעיט זיך האט יו  אח עוואלוציע י
 וױ <ויט נאשאפפן איהם חאט נאם ta נים
ביבעל. דער אין נעשריבען שםעחם עם

 a איז עם .oa>r סיין ניט אמ דאם
םאפט. םראני״קןםישער

ם ווענןן  האם םלןרידא סטייט ת
 V* דאם מחערט? טסתםא ךאף איחר

 םי־ אונמרע וואוזזין םלארידא דיתלמ
o םארברײנמן ם*חרען ליאגזנחנן n װינ־ 

ת טער א פריחחמ םיר מ  1קעי< םח י
o r i װאו *לא־ידא די״נלבע אויך אױ 

a סך m a n  m w o זייערע פאריאל׳מ 
nnaaam aa י איז דאלאי עטליכע  י
pra t f tp y ae עםםייט. ריעל םים

איצם פלארידא סןלנען חנם אין «יז

 פאד־ װאס נעזעץ a געווארעז אננענומען
 םעאריע די סקולס די אין לערנען «ו באם

ta מענש דער pa נעוואחח נאשאפען 
cn jn ta אין נעשריבען שםעהט עס ײי 

ביבעל. דער
 וראםע־ אלע און פחמידענם דער איז
 שלא־ )Mt *פ,1סאלער ראליגם םון פארען
 ורא־ שארפען « סיט ארזים איצט רידא,
 .rytpt אידיאטישען דעם גענען טעםט

 1אי קאלעחש דעם פון •רעדדענם דער
 האמילםא( דשורנאליםט באקאנטער דער

 װאבענ־ רער םון רעדאקםאר דער האלם,
 פרא־ דעם אין .אינדעפענדענם״. בלאט
 די זיך, םארשםעהט ײ1 טענח׳ן טעםט
 האנ־ חגר נענען 1אי עס ta ס«נה, אלםע

 נןווען װאלם עם ווי פוגקט סטיםוציע.
 באנאננען װערם װאם עולה ערשטע די

r עיסר דער ^כםםיםוציע. דער נענמן a 
 קאנ• דער םון הײלינסיים די וי♦ בײ נאך

”ta i ותט וױ אבער סטיםוציע. t די 
tw אויםםײם׳פען װעלען ריכםער  dp  ta 

 פרא־ די אח קאנםםיטוציע דער גןגען ניט
 װיםענ־ לעתען דארםען װעלען פעסאתן

 דער ta ,tta םםודענםעז די םים שאפם
 ײאס — צופרידעז דין זאל פאליסמאן

ײ וחנלען 1 ײן1 תסאלם ומם  דערלא־ ז
ta tvt ויערען יאל בימ< די T5t»tpj די

f וױםענשאפם פון אױםארימעם העכםםע
ia״t dp װפט גרינג nta נים a  t 
 רעװאלו־ nrunt צי ■ראפעםארצן אונזערע

 מד ניט נענאך יייגפן «ײ ציאנערעז.
m װאוינם y  . t r m י י ײך יפרנמ ו

ז שייז. י ta m< י a n  v e a מ ויי תי  ו
t*earpp d אױסיזטלםען p i~

tkl * • «■ *a• . .  ______
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זוכער ״שלום״ רעשטעל לעצטע די
 ״אר־ זײער אין קאםוניסטען די פון טאקטיק די נאר פאלנען ױאם די,

 באטערקען צו פארפעלט נים װארשײנליך חאכען טרײד־ױנאגם, די אין כייט״
 יעדען באדעגונג, יעדע כאראקטעריזירט װאם שםריך, בולט׳ען קלארען, א'ין

 קורצען, אײן אין װערען אײנגעשלאםען קען שריט דיזער זייערען. שריט
 ״קריג חוצפה. װידעראטאל אץ חוצפה נאכײםאל חוצ«ח, :ױארט שארפען

 ארײנ׳■ זיך קענםטו פילײכט זעה, פראנט־טיר, דער פון ארױםנעװארפען סטו
 מא־ בי־נער, די אנגעבראכען קריגםטו חינטער־טיר; דער דורך גנכ׳ענען

a דיך םען כאפט ;העלפען עפעם דאם װעט םאםער װעגען.שלום״ ליארעם 
 טאפעו בא׳גנג׳עט, דיך ם׳האט אז שרײ, נגכח, שםיקעל e טים האנם כײם

 פאו זיך און גלויבען עם װעלען װאס םענשען, נאאױוע געפינען זיך װעלען
 באװע מיר ו״ם םאראל, ם*ר װאם פרינציפען, םיר װאס אננעהםען. דיר

נאר אני תכליח, אב*שעל נאר אבי בלאטע, איז אלעם — גוננ*םראדיציעם
״ !חענם די אץ עפעם פארכאפען

* * ♦
 פרע• הױכע ױאשערע םיט א:דא*, דאך, געדענקען םעטבערם אונזערע

 אוג- א*ן באױיזען צדערשם זי־ האבען משולהים קאםוניםטישע די טענזיעס
:ױניאנם אײגעגע זערע

 װעגען א-יניגקײט, װןזכען הכטהות גילדערנע םיט געקוטען זיינען ז*י
 םיט עם זיך האם אויםגעלאזען און ױניאן, םעכםיגערע און פארשטארקםע א

 און געקערט זיר האבען נאר׳זײ װאו צושפאלםוננ, און צושטערוגג רואינע,
 ״עפישעגםי״, װענען קולות באנוטענע מיט נעליארעםט חאבען זײ נעווענדם.

 ױניאן. דער פון פארװאלםונג שפארזאמע א װעגען און עקאנאמיע װענען
 ארגאניזאציע די ודאם סענט, יעדען פארשװענדט זײ חאבען םוף צום און

 םיליאגען אױף םארםארטגײ־זש זי האבען און פארםאנט איז עס װען האט
 .םפעצעך גרױסע די עם זײנען זײ דאם נלריםט, זיך זי׳״חאבען . דאלארם

 םטראםעניקער, רעװאלוציאנערע אםת׳ע מאםעףםםרײקם, אנפיחרען אין
 שלים־םזל׳ס, אוםגליקליכע םאר ארױמנעצײגט זיך חאכען און לצלן, רחםנא

^ר דער אץ פארגלײך א אהן אנ נעשיבטע. טרײד־ױניאן אטעריקאנער ג
עקםפער־ אםת׳ע ברױת, אםת׳ע כעװען טאקע זײ זײנען זאך איץ 8!איי

 עולם דעם אױפצדהעצען קינםםלער אלס ארױםגעצײגט זיך האבען זײ טען.
 צװישען צארן אדן האס םי־ז פ*יער J6 אנצוצינדען טריקם, דעטאגאגישע טיט

 שטיטונג די אין שלעכם זײנען צײטען װען הויפםזעכליך ארבײטער, די
 אלם ארויסנעצײגט ז*ך האבען ז*י געדריקטע. א און פארכיטערטע א איז

 שלאגען פון אפ ניט ז*ר שטעלע; װאם ״עקםפערםעך, נעװיםעגלאזע כיטרע,
 אט פון פארטײ א״יגענער זײער םאר קלײזל, אײגענער ױיער םאר קאפיטעל

 װענען נעבען טראבט א װעלענדיג ניט לײד;ץ, און ארבײםער־צרות דיזע
פארלײםדונכ און צושטערונג פון פראפאגאנדע װיםםע אזא װאוהין דעם,
ארכאניזאציעט. זײערע און ארבײטער די םיהרען קען

* * *
עטלי־ לעצטע די פאר טע־טים זײערע אויף צוריק בליקען םיר װען איצם,

 ניט ערנםט ק״ינטאל האבען אלײן קאםוניםטען די אז אונז, שײנם יאחר, כע
 ױניאנם אונזערע אין שאלטעװען צו נעליננען זײ װעט עם אז געדענקט,

 װען אז זיך, םארצושטעלען אוטטענליך פשוט איז עס צײם. לעננערע א
 װאלטען ױניאן, דער אין פארבלײבען צו געהאט זינען אין טאקע װאלטען זײ
 קור־ אזא אין פארשאבערט ניט ריקזיכםלאז און כרוםאל אזוי ױניאן די זײ

 אלם ױניאן אונזער אין ארײנגעפאלען זײנען זײ אז איז, אםת דער *ײט. צער
 געםבלער אזעיכע אלם און םפעקולאנטען .רעװאלוציאנערע״ אלם נעםכלער

רײען. דיערע פון ארויםנעװארפען ענדליך, םיטגלידער, אונזערע זײ האכען
 אין צוריק װעגען גלײכע אלע אז קאנךניסםען, די שױן וױיםען חײנט

 טאנאםען פאר לעצטע די םאר פארצאםט. זיי פאר זײנען ױניאן אונזער
 אײן,ױנײ־ פון צדױיטער, א צו .שלוט׳־אישו איץ פון אתם זיך זײ מארפען

 און שטילערהײט זיך, טוטלען זײ ;צװײםער א צו טעד־פראנט־-םאכערײקע
 באבע־ דערצעהלעץ ,ז*י ,קאםפראםיםען״ װענען עפענםליבקײם, דער אץ

 פלאן א םיט םשולחים געשיקט זײ האם.צו זינטאן אז דעם, װענען מעשיות
װ. אז. הײטאנ׳עך!־״א. און איהם צװישען ױניאן די ,פאנאנדערצוטיילען

 ארגײםער, אונזערע פץ םאםע גרויםער דער אויף עולם, נטיםען אויפ׳ן
 אונזערע ניט. אײנדרוק שום קײן איצם קמצשםיק דיזע אלןן םאמםשגער

,vingropo באסעם. קאםוניםםישע געװעזענע זײערע םים פארטינ וימען 
 האלז. פון טיטנלידער אוגזערע קריכען גוואלד־םאכערייען ערישעאפגל ^ייערע

 ״זינ• סלט קאפ א פארדרעהען צד חאפען נים םעחר קעגען קאפוניסטען די
 געגנער־שטימע יעדע דערשטיקם חאבען זײ װי נאבדעם געגנםםערם״, םאנ׳ס

 קענען ניט קגינםאל שױן װעלען ז*י ;גװאלד כרוטאלער םיפ ױגיאן דער אין
 אר־ פון אפאסטאלען אידעאלע די עם דיגען זײ *ז אימשםועסעז״ איםיצען

 אזױ זיך חאבען זײ װי נאבדעם רײנקײם, און בײטער־קאםפסלוסםיגקײם
 בײ זיר אנצוהאלטען כדי אונםערדועלט, חןר םיט פאראייגיגט עקעלחאפט

דזשאבם. אםאליגע זײערע
, . * * #

קליקע דיזע צײגט קאנװאולםיעם, זייערןן פון סוף
 א פאר װאם אץ זײנען זײ ״

חן אכיםעל געפינען צו פארזוך

 i לעצטען ױיער אץ זיך פארשאפען זײ שוזופים .רעוואלוציאנערען a פאר sail ■רױם וױדער קאנ זייערע פון סוף סאסע כײם ,mm את
ארבײטער. די «וז ווױממ די אמ

פארשאפען
n ו מ ז י

k. A

̂גער  זיך פלאגעז און זארגען איץ אין םאג־םעגליר נאלע־ אידישע א רינשטאק־בלעטעל, yvm&l אויסער, נא̂כ א^שער חןר אוי,ש ׳#ף
 קלאגען די,-װאס צװישען קלאוקםאכער/ ע

 פון שיקזאל דעם װעגען צײטומ
קעודי. פון די םיפ ‘«ון.שלום׳

rsPs
jflt י

 די אין וואס ;
נו®• ,צו כאוועגמג

 אונזערע פון שותפיפ די נעװארען איצט עס זײנצן םגיױם דיזע אט
 אינטערנעשאגעל. דער גענען קאם,ז זײער אין קאטוניסטען ארױםגעשפיגענע

 כםחון, שטיקעל זייער איצט דאס די לײגען שלוס״םיסיאנערען דיזע אױף
 ארייגצ-נעמען ױדאן די צװינגען א־ן רײחען אונזערע שפאיטען צו וױדער

a * ♦מיטע. אונזער אין כאנדע דיזע
 ״דאקטױרים״ אנמױשפע און קענדי-מאנופעקטשורערם דיז;י ־װילען ם*ר

 ײינען טיטגלידער אונוערע אוםזיםט. איו ארבײט זײער אז פארזיכערעו,
 וױ־ דרעםםאכער די קלאוקםאכער.און די שתדלנות. שװערע זײער טוחל ױי

 די װאס ,“״עקםפעריםענם פינסטערען דעם אן פארגעםען שנעלער װאם לען
 פשדט קעגען זײ פון פילע ;ױניאן זײער אי; אפגעשפילט האכען קאםוניםטען

 אנ״ קאםרניםטישע די וױ אוםגליק, »זא טראגעדיע, אזא אז נלויכען, ניט
 יאחרען דיזע אלע נאך ױד$ן, אונזער אין פאסירען געקןונט האט שיקעניש,

טעטיגקײט. און ארגאניזאציאנס-לעכען פץ
 אױפ־ נײע א גײסט, ױיער א ױניאן דער אין אונז כײ איצט הערשט עם
 זײנע מיט געזינדעל קאםוניםטישען דעם פון װיסען ניט װיל ױאם װאינונג,

 םקעכישע די םיט צײםוגנ, בורזשיאזער אידישער דער ^*ז הכריש י ליבע
 קאלירען אלערלײ פץ ״איםטעך געװעזענע א:ן קענדי־טאנוםעקטשלרערב

 :צװעק אײן ציל, אײן נאר האט קראפט אויפגעו־אנטע דיזע װדנדונגען. און
 אונ־ םארטײדיגען קענען װעט װאם ױניאן, םעכטיגע נ־יע, א אױפצוגילדען

 םעהר זיך קיטערען טיטגלידער אונזערע שעפער. די א*; ארבײטער זערע
 נאכשטופער אדער שארלאטאן קאםודסטיש^ יענער אדער דער װאם :יט,

 םםשות׳דיגער אץ בלויז םאראינםערעםירט איצט דינען די זאנעז. װעט
 געױנטע נוטע, אין ארגאניואציאנס-םעטינק־יט, אין ארב״ט, טרײד־ױניאן

 זעלבםט, זיך אין צוטרויען דעם צוריקגעװאונען האבען ז־י ױניאן־םיטינגען.
 ױי כויען צוטרויען דעם מיט אץ פיהרער, ױיערע אין און ױניאל זײער א*ן

 װאס ױניאן-בנין, דעם נײ דאס אױ,ש געדולד און פלײם מיט איבער איצט
 איגגאנצען כםעט לאננ ניט דא האט פאררעטער־געזינדעל קאטוניםטישע יאם

צושטערט.

״ניישאן״ די און קלאוק־םטיײק דעי
 צוריק װאכען ;*טליבע טים דאס װארשײנליך, געדענקען, לעזער אונזערע

 ,חונדערט א פדן קאסיטע א ארגאניזירען צו יים געסו .,אש^י^טע, וי .אבען
 כא־ ״חעלםען צו צװעלן כלוםר׳שטיגען דער מיט ראדיקאלעך בעראלע^א•; .

 דארפען םיטנלידער אונזערע פאר קלאוקמאבער״. םארשיקטע די פרײען
 כא־ דאםאלם האבען קאםדניסםען די װאם *אז דערצעהלען, ניט נעװים .ױר

 ״כא־ איטיצען העלפען צו געדוען איז.ניט םאבערײקע זײער םיט צװעקט
 לינע־ די צװישען אינטערנעשאנאל די פארשװארצען צו בלויז נאר ,“פרײען
 אביסעל אריינצוקריגען אויך און געליננען, נאר עם זאל זײ אױב ראלען,

. בײטעל קאםוגיםטישען כשר׳ען זײער אץ דאלארם ״ליבןיראלע״
 דורכ־ געשעםטעל דיזער איז פאראױסנעזאגט, דאן חאבען נדר וױ לױט
 ארײננארען געלאזט ניט זי־ האבען ליבעראלען• יארקער נױ די ;עפאלען.

 געקוטען. נים םיטינגען זײערע צו זײנײן און נעץ קאםוניםטישעה דער אין
 די זינען אין געהאט םאל דיזען ליבעראלען אונזערע האכען ״ארשײנליך,

 דער םאר א־בעראל האכען קאטוניסטען װאם רעםפעקט, און ליבע פײערדיגע
 ניט וױלען װאם ראדיקאלען, אנדערע אלע פאר און אינםעליגענץ ליבעראלער

 נאכצוטאנצען אנםזאגט דך האבען און אפגאט, קאטוניםםישען דעם דינען
פון ״קאםיטע דיזע אז געדוען, איז סוף דער פײפעל. קאםדניםטישער דער

 אזוי איז ־ונ־ערט״
עזארך. א םעהר ;יט

איד.ר פון הערט םען און דורבגעפאלען דר׳ערד דורך•י%
*

 נדט איצם קוקט ם־ערנג עפגטליבע אץ ל־בעראלע אםעױקאנער די אז
r רעדעל־פיהרער, קאםוניסט״שע דױגע די אויף עקעל און פארדאבט שארםען 

װעגען װאך דיזע ערשינען איז װאס ארטיקעל, אן פון ארױם אױך זיך עהט
 ראדיקאלען אםעריקאנער באװאוםםען דעם אץ ױניאן אונזער א*ן לאגע ־ער

 בא־ א םטאלבערג, בען פון געשריבען נײשאן״, ״די װאבענבלאט, ;•נגלישען
אלם באקאנם איז םטאלבערג זשורנאליסט. ױנגער טאלאנטםולער װאוםטער

 קײנע אונטער קען, און םרײד־ױניאניזם ״אלטעך םרן רןריטיקער שארפער א
 נעמער אויסגעשפראכענער אן אלם ודערען באטראבט ניט אוםשםענדען,

 װאם אײנםארשטאנען, אלעם םים ניט וױיט זײגען םיר ״לינקע״. די פון
 ער ;שלוםען זײנע נדם הויפטזעכליך ארטיקעל, זיין אין שרײבט םטאלבערנ

 א.ץ קלאר לאגע דער םון הינטײרגרונט דעם און םאקטען די אבער װײם
 א םיט און םעהיגק״ט םיט לעזער םאר׳ן אדױש זײ ברענגט ער און ;ענוי

* * *אינטעליגענץ. זעלטענײר
 פון פאראגראםען עטליכע װי טעדזר איבער־רוקען דט דא וײלען מיר

 פץ רעדאקטארען ראדיקאלע די אז צ״יגען, װאם ארט*קעל שטאלבערג׳ם
 צושטע־ דער װעגען אמת דעם װיםען צו נײנערינ איצט זײנען .נײשאך דער

 םורא נים חאבען און ױניאנם אונזערע אין קאםוניםםען די פץ רוננם־ארבײט
 אנפאננ דעם װעגען רײדענדינ לעזער. זײערע םאר אםת דיזען פארצולײגן

:םטאלבערג זאגט ױניאן, אונזער אוץ) אטאקעם דיזע פון
 חר באלשעװיםטימער דער םוז אײנםלוס ד־זער ה?<ט נ923־1922 ״אין
 אםערילע, אין ױניאנם סאציאלישטישע די נרעכען צו אננעפאגנען װאלוציע
קאםוני־ די אינטערנעשאנאל. עסאגאםי׳ש־אינעשװאכטע דאן די ספעציעל

 די באשםוצען םון קאטפייז אוםנאוינליכען כםעט א אננעםאננען האבען סטען
 רייוזינטלאזינקײט. אין אאעם איבערשטײנם װאס זינםאן־אדמיניםטראציע,

נייזוױליגקײם.״ זינאאזער און נארישמײט וױלדער פאאשסייט,
 גערױ איז קלאוק־םטרײק דער אײדער לא:ע דער װעגען רײדענדי: און

 גאװערנאר׳ם־קאםישאן, דער פון רעפארם דעם װעגען און געװארען, פען
פאלגם: װי םטאלבעלג זאגט

 M אוטשצמנתן, די אויט כעװעז, איז קאפישאן דער םון רעפארט ,דער ,
 אמפממנז זאצ רעיארם חנר או נעראגמן, האט זינסאן ױניאן. חגר פאר זיג

jo זואם ער ;פארהאנדלונמן װײטערע םאר נפזיס א אלם וועחנז n rm אז 
מז םמרייס א אויפצינעהנמן איטשטאנד ניט איז ױניאז וי  נאלפבאטיפ אצפ «

מר האט נאארד דזשאינט דער איגדוםםריע. דער אין  V* באשלאםמ א
ם פון גפרױערט חאם םטרייס חנר םטרײקען. ח דזשזצײ טפן1 ת  חגט נ

שימפ אםעריפאנפר דפר אין סטרײס קײן נאומסנמר.  UW איו ארנײטפו-מ
 אוטפאואגט״ און אוםמזומפײש נחנםש־ער כדט מװאחנן אננעםיחרט איז עם

חיד פח פיחחנר זדײ די פארשומנמריש. מנחר ײארטציכפייגנאון
tm :נפמנן וײממ הײגאמ, גומושאן װאימלדעפן דעם סער tm, נארד 

m ײאס פארטנאי, און כאוױםש an גפפיחרם Djn ^צױס סטריי a n 
מ פון םעניתע  סםרייפ פח פארצױןי אין פאפוםןנן. קאטוניסםישפ ם«צי

מר יאנסואצ זייש־ פארלפתן פיחרש־ די r,יי אי n s e r,״ in im
man יון סאוצ^ כסרר זיר man יר» w w חיצןי דפר םיט *i t 

wwm w ׳ ו מ י ש e אויו . r a s אין imn m m זייפרן *m an 
ר 4י»י* ת
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יסח״ װ»:«יג2פינף״»ון- זײן צו נס*י«עז
 — ̂ייײבער. ס אלס ױנילעאום ריגען

אין «ען1ליכקי1•ערזע :סעריע דעד ®ון
אינפזערנײי^סל. דער ®ון גע^כ*ע דער.

ל»גג. ה. פון

0OPCl!yrtl?ftc:̂ cfiQftQ̂̂ Q̂CeORtf̂O8O9ÔC6C8O6O6O6O6O6̂OfC6OtC9OeCl3C8C»O3O6C»jC>CeCk2?
<וסד) לע**ער *ון («לוס

 יאסט ״אײנזאכמײמ״ אויסדרוק דעד
*r eצכױן׳ס שאצט םען װען גיט ־ 

̂ןי-ע  •ובליציסטירן. אידימער דער אין ר
 צבױן איז ^רײבער, םאציאייסטי״עער *
 פיהרט צבױן און שרײבער־קעכיסער. א

 װי אזוי חײנט״צױטאג פעדער־האמםען
 אריבער־ זײן םון יאחרען עריעטע די אין

 אדענא זײן און . אטעריהא. קײן קומען
 צױניזם דער און װעיט. אידייעע די איז
 ער באװעגט ציר־ױנחט. וײן אםט איז
 נאך און סטיי!, אין גראציע כייט זיך

̂ע  אין םארט ער בלײבט זײנע טריט אי
 ער און װארט־ריטהם, ;עמאסטענעם זײן

 אר״ אזוי, װי צו^ױער. סך א גאר ה*ט
״אײנזאם״^ זײן ער קען זא׳

 גע־ ״אײנזאמקײט״ דער צו איז ער
 מאסע אידיעע די װאס דעם דורן הוביען
̂וט שרײ- םון ^•ציהען נעגוםען זיך ה

בער־א״נםיוסען.
 אויך זײנען ״אײגזאמסײט״ אזא אין
 אײגענט־ •ובליציםטען, אידישע אנדערע

 וױיל םעהר, אבער צבױן אלע; ריך
 םון געווען מ*ל איע *רז לעזער צבױן׳ס

 אירי״ןע דאס געװאריםט האבען װאס די
 זײ האם װארט אידישצ דאס און װארט,

 צײטוננס־ דאם אפילו ־ - נעװאדיכרט
װא־־ט.

 א צבױן׳ען איך האב געיצידעך א אין
:געטאן פרעג

 דיט צײטיטריםטען װעלכע םון -
רעראיןטאר? געװען אירר

:אויסגערעכענט ה#ט עי
 רע־ דער אין מיטגליד א געװעז -

 בונדיס־ דער םון שאיענױם דאלוציאנס
 עד^• געװען ״פארקם־צײטונג״; טײצער

 רינג׳ס ארבײסער םון רעדאקטאר טע•
 דער םון רעדאתטאר געװען ״פרײגד״;

 <י־ און יאסט״; ״נײע קיאול־ניאכער׳ס
 דייערשטע אין חנראיןטאר מעדארייטער

̂רען ,טאג׳/ פון יא
צײטוננ העברעאישעד א פרן אױך און

. לזױם״. __
ארױסגענע״ צײטונג, העברעאי״טע "א

אטעריקע. אי; בעץ
צבױדען. כאראקטעריזירט דאס
 אין מיטארבײכך^ר נאהענטעד א דיז

 רע־ מ*ט אפילי צײטוגנעז. םארצידענע
 כײנט. עס װאס אױםנאבען, דאיזציאנעיע

 װארט־מיהרער־ אויןי אניצטער אן כייט
 כא־ ארײן, װעיט דער אין סתם יטאפט

 וױ ^רײבער א אזוי ניט ראקטעריזידט
זוכט. ער װעיכען עוים ספעציעלער דער

 א געזוכט מאל איע האט צבױן
עורם. װאריכיען
 צבױן בעת אז םאר, זיך יטטער איך

 םון שוועל די אריבעיגעטראטען האט
 איהם האט ״חױם׳/ םון רעדאקציע דעד

 באזונדערע גאנץ א הארצען אין נעטריםט
 ילעזצר העברעא^ר חנר װאריכייזײט.

 דעם םון וזײם״ ״אלטער דער םון
 ״הצוםה״־לעזער, ביז׳ן ״המייץ״־לעזער,
 די םון לעזער דעם ארײנרעכענענדיג

 יעחרלײ און כיאנאטליכע װעכענטריכע,
 ״חמלוח״, *אחיאסןי׳/ — אויסנאבען כע

 נעװמן איז — ״הדרור״ אדער ״הזמן״
 לע״ ניטמה׳דיגער א װאריטקײט, א םיט

 האם צבױן׳ען ^רײבער. פאר בענס־קװאר
 דער אויב אז געדוכט, רעכט םיט זיו

 ״*לסער רער םון לעזער העכרעאי״צער
 שר״• פאר׳ן נמםח געווען איז הײם״
 ^עזער העברעאי׳צער דער אודאי בער;

 עס ױאס םאקט דער ^ייז אמעריקע. אין
 םעגליר סביבח א געװיזען זץ־ זזאט

 טאנ־צײטונג דעדרעאיעע X טאכע; צו
סך. א גערעדט האט אמעריקע איז

̂עהר אזױ אויך זיר איך עדק
• ז

 פארבוגדען זײז צו זוכעניש צבױן׳ס
 ״גײע־ די װי ױניאן־צײטוננ א מיט

 אר־ םון ״םרײנד״ מיט׳ן אדער פאםט׳/
 רײ״ געװען ניט איז עס רימ. בײטער

 נויט. עקאגאםישע ארער צופאי, נער
 א'ז עס נויט. ^רײבערישע געװען• איו עס

 װארימען א נאך בענק׳צאםט די געװען
זיך האט עס און לעזער. םון אפרווז
 אפי־ די אין אז דובטען, געקעגט איהש

̂ע  װעט ארגאניזאציעס םון אמאגען ציע
ווערען. באפריריגט בענקיטאפט רי

 קען פאםט״־רעדאקציע ״נײע זײן
 צבץן׳ס אין קאפיטעיז באזונדעיער א זײז

אורײבערזיעבעז.
י פאסט״ ״נײער דע־ פון ער״צײנו:; י

 םאר נויטיגיױיט א װי סעהר געױען 1אי
 איײ אן האכען צו ױניאז אײנצעמע אז

 איהר ^יז איז עס םאך־ארגאן. נעגעם
 איבער־ דעם פון ״ט*יגלונג6א אן נצװען
 טרילד אידישען ®רימיטיװען פוג׳ם נאגנ

 ׳עעיל־ א םוז מאדערנעם; א צו ױגיאניזם
 אן צו קאםף״ ״צדדעם־כאס״״קלאסען

 ס^אסען; פון צוטײלונג אינטעייגענטע
 נעפיגען צו זוכענײש א דערבײ גרײך און

 אין חלאסען די צוױיעען םארשטענדעונג א
 אינ״ אמעסײגעם אן פיז אינטמרעסעז די

 דאן איז עס װאוי^זײן. רוםםריערען
 םאדערנער א פון אױםקום דער נעורען

 די ילויט אידען בײ באוועגונג ארבײטער
 אינ־ באזונדערען דעם פון אוםשםענדען
 אידען די װעיכען געבען דוסטריעלעז

געשאפען. האבעז אמעריקע אין
גדוי־ האט דעם צו בײטראג צבױףס

̂ט עס םארדינסטען. סע  גע״ אבער װאי
 היסטארישען נרויסען א גאר םון װען

 געזאגט דוסא ניט װארט עד װען װערט
סובלײ זײן װען ״נ״יז׳'; אילעס: אויױ

 געריכטעט ;אר ניט זיך װאלט ציסטיה
 אויך גאר זאכען, באקעמפען צו אויח
זאכען. פאר העסםען צו אױף

̂ציכטע דער אין  אעטעד־ דער פון גע
 א איס פאדיטריבען צבױן איז נעיצאגעיו

 הורװיטיט־אידעען. די םון סובייציסט
 האבען הורװיטיט אייזיק יצחק און צבױן

 אויף באנעגענט זץ־ 'ױניאן דער אין
 טע־ אײזײן׳ס יצחה יראטפארמע. אײן

 אנ־ פראקטישע א געױען איז טיגהײט
 טע־ ױגיאן טרײד צבױן׳ס פון װענדונג

 עדיטאריעלס די אין פובליקירט אריען
 װיםיל אויף פאסט׳/ ״נײער דער פיז

 פאר מזל׳דינ געװעז איז צונויםפאר אזא
 םראגע. אנדער אן איז נופא ױניאן דער

 פראפי״ מעהר ױניאן די װאלט דבעד
 ענט״ עפעטערדיגע נאנצע די און טירט,

 די אין ױניאניזם טרײד םולם וױכלוגנ
 פראפי״ םעהר װאלט טרײדם אירי*זנ

 גע־ װאלס צונויםפאר דער װעז טירט,
 צבױףס װען געראטען; װעניגער װען

 א געווען װאלט ױגיאדפובליציםטיס
 טע־ אײזיה׳ם יצחס צו קדיטיקירענדע

 וזאבען ״נײן״־זאגער צוױי טעסײט.
 אויך צבױן װאלט םאראיינינט. דא זיך

 םאר העמםער א ״יא״־זאגער, א נמייעז
 נעקעגט ער װאלכו באיטטימטעס, עטװאס

 דושאן דעט צװישען מכריע נוטער א זײן
 הורװיטש־יױ דעם און דײטש״ױניאניזם

 אויםגע־ דאן זיך װאלט עס ניאניזם.
 אינטע־ ױגיאן טרײד בעסערע א בילדעט
 םיהרער״ ױניאן טרײד בעסערע א ליגענץ,
שאפט.
 צבױן׳ם דוסא ניט אבער א'ז עם

 װאס אױ^נאבען, ױניאן טרײד אויף בליק
 דער אין פלאץ סועציעלען א איהם ניט

 אײ* אינטעדנעשאנעל, דער פון געשיכטע
 כםעט״ דער םון געשיכטע די נעגטליך
 אין ענטװיקלונג עקאנאמישער גאגצער

אויך איז עם צםעריקע; אידישער דער

 גאג״ םון םארלױױ אין סקעב־שצפ א אמצחאלטען חאט װעלכער סאדאװםסי, ר.
 יאהר עטליכע מיט איז װאס ראטשטײן, ארנאלד גצוױסער א און סטרײק, צען

 דער־ שיאס דער עײזבאל־סקאגדאל. גרויסען א אין םארםישט געווען צוריק
 םאר״ האבען װאס אירעאליסטען, חןוואלוציאנעחנ דיזע װאס דאס, איז בײ

 װי ■עדזאנען, אזעלכע מיט סאלעבארײשאד ^קאעס וחנצכע אירגענד װארפען
 גאוחנרנאר׳ס דער פון ראדזשערס •ראם. און װאולןי אױנטאג, אעחםאן, בעטטעל,

 און סאדאװסקי סים ״ארבײטען״ גצהצנט פוגחנסםוועגעז חאבען קאסישאן,
זיאםשטײן״ םיט
פ«ר- m דעםאראליזאציע, ®ון *מורעם wtt דורכםווכען ייוגיאז w ?עז קיאוק־ די קעגען ? װאקםען און לעכען כלײכען  אח סםרימן דכמענדען
 דר די און םאכער

 ו .קאםוגלסםישען
 pt און צוױימלונגען אוםגלױ םאס וױסער דויערחאאמע נעזוגםע,

 די אזוערסמע,
 יעצו n ®אי־
g דרעםםאמר די
 וױ — פראגע *
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 די פון ראלע דער םון אפשעצונג זײן
 אידיש; דעם אין עלעמענטען אנדערע

 וןלאוק״ דער אין לעבען. עקאנאמישצן
 א צביון׳ס באקאנט איז װעלט מאכער

 תגנוכ׳/ *לא עדיטאריעל יןוסט״ ״נײע
 קריטיןן םארגיכטענדע א געװען איז דאס
 אינ־ און נעשעפםם־מעטאדען די אויו*

 גרעםטע,־ דעד םון ^מאראל״ דוסטריעלע
 פאב־ אידישע אײגםלוםרײכסטע דאן און

 װע־ ניט דא איך רײד ריגאנטעךגרוסע.
 פאדניכ־ צבױן׳ם װאפ פאלנען די גען

 גע־ מו)ומענטאר האט קריטיק טענדע
 פאר־ זײן װיכטיג דא איז טיר בראבט.

 םארטשדיט־ באזונדערע גאמ די זעהן
 אידיש־אמעריקאגישען םונ׳ם ליכתײט

 םאבדירראי;־ פון אפנעזעהן םאבדיקאנט,
 די אין געזעהן האס צבױן טעדעסעז.

 אײגענשאפטען מאגופעקטשורערס קהאוק
 טי: . ®ערלסוטער״ און ״פאטאש םון

רעהר.
 צו אינטער ניט דא זיך איך געם

 ?ראס. בעלײגתים אונזעד םארטײדינען
 אונזער האב איר אז װײםט, איין

 נענוג אין •געזעהן קלאס כעלײבתים
 איבעד• דא ציל איד םארבען. שװארצע

 צכױךעז, מיט !אלעמיס א צו ניט הויסט
 א#־ צביװם ׳בליס צבױןס דא זוך איר

 װערכער אין סביבה דער אויוי שעצוגגען
 שרײבעד־ דין פון פארלויןי אין איז ער

געװען. יעבען

 זײגען אטע־־יקע אין יאהרען צבױן׳ס
 צז צובוגד אידישען פון סאי יאהרען די

דער אין פאמאננצנהייט אידישער דעי

 ברײט איהם בײ אױגען די אױםגעחױכען,
 קנײטש, א איז שטערעז אוים׳ז צועםעגט,

 דאן און ארײן, זיך צו וױירע א• רעדט
 אוים־ װידער געשטעיט, שורה א וױדער

 װידער סא«יר, םון םעדער די געהויבען
 שטים הערט-די ער סארטדאכטעךזיך. א

 םונ׳ם אינעװעגיג דעם אין ברוכיט װאס
 בא־ װאס שטים די זיך, ארום לעבעז

 א'ינ־ זײז און שרײבען צו אילזם סעהיט
צייט. דערזעלבער אין נעה^טען

 בענדעי אד8 א איצט שרײבט צבױן
 א אהן פארק ״דאס — געשיכטע אידישע
יאגד״

 דריקען איהםי״-װארים זיך ס׳װילט
 צו טוב, ױם זײן איז איצט האנט די

 ױבי״ יאהריגעז םינף־און־צװאנצי; זײן
שרײבער. ארס רעי,

כײוע די פון איינס
י8טי מאגשזיעאלעי (א

הערשונאװ. מ״טה־ל״ביזיז

•2א יו '  פו סאי און הײם״ ״אלטעד
 עך הײם׳/ ״אלטער דער םון סען־זיך

 אימינרא־ יענעם םיט אהער געקומען איז
 רי נעבראכט האט װאם ־שטראם1ציאז

 אי״ םאציאל־אויפנעװעסטע נאציאנאל־און
 מיט יזגצמי אידישע די — ױגעגד פ<י,ד
 דע־ א\נטעד ערציהונג פאליטישער א

 בענק־ א מיט און ״בונד״ פון השפעה
 װאס לעבען נײםטעען דעם צו שאםט

 אין מאדעדני.זירט שעהן אזוי דך האס
 דער פון שטעדטלאך און שטעדט די

 רוסי*א:ד. איז ®ייילען ׳ליטע אידישער
 אבער זיך חאבען אױגען צביון׳ס םאר

 אמערי־ די םארבײטראגען אננעהויבען
 אידיש־ דיזער םון שטרעבוננען קאנישע

 רופט וױ ױגענד־. אײנגעװאנדערטער
דעם? אויף 6א זיר ער

 אומװעקסלוגנ אזא םאד שטעהענריג
 צבױן וױ פובליציסט אזא םאר שװער איז

 ®ובליצים־ אמת׳ר זײן אין זיין צו איז,
 פראגראם א אן צײכענט ראלע. טישער
 ארױס״ דאס זיר װעט מאדגעז און הײנט,
 דעד־ נעםינען מיר בטלנות. םאר װײזען

 ״אי־ דער אין ניט צבױן׳ען ניט פאר
 אין ניט און• ריכטוננ, דישיסםישער״

 פאר־ א צו זיך ציחט װאס לאגער דעם
״אמעדיסאגיזם״. שטענדיגען

 צבױן װי אײנדרוס דעם מאכט עם
 ביז־דאם געװארט און ן9געשטאנ װאלט

 אין’ טאליז א מאכעז וועט אלײז
 קױ ער װעט דאן און חויז׳/ ^אונזער

:זאגען און טען
 גוטער קײן ניט ־ס׳איז ׳נײן —
טאלה...

 װאס שטים די אבער העדט צבױן
 רעם םון אינעװעניג דעם אין ברוםט

 איצט זיך שמעלצט װאם לעבען אידישצן
 זײן װײזט אםעריהע. אין איבער

 ער װעלכע שרײבער־ארבײט, מעגליכע
 םארטראכ־ מאדנער א אין דורך םיהרט
םעדעד די געשטעלט, שורה א טוננ.

̂ען םיז איד א  פײם געװאוהם. מיטעי
 ברײטע א בארד א נאז, עכט־אידישעד אן

 סיט קאסאטא א טראגט לא::ע, א און
 אייך, באנעגענט ער װען צילינדער. א

 אדעי באי, א נאר זײט איוזד אױב
 עד שטעקט באי, א זײז צו צײגט איהר
 טוט שלום־עליכם, ברײטען א אפ אײך
 אײצי װעיכען פון געגיץ״ א כל קודם
 אזן באשײיצט װײניג ניט װערט ס;ים

 מיט אן הויבט איהד װערכעז דאנק א
 אײערע רײבעז צו הענט בײדע אײערע
 אײך ער םרעגט נאבהער און אויגען,

 זעלבער דער אין נאך א^בײט איהר אױב
פעקטארי.

איד, אזא באגעגעגען װעט איהר אז
 ?ארט צײס, קיין ניט האט איהר אויב
עליכם :יןורץ ענטםערעז איהם איהר

 א אדער כרה, א שויז האב איך שרום,
 דאיף אין אינשורו; שוין בין איך וויייב,

 װערטע^ יעצטע די !פאליסי סײן ניט
 אין םעסטעי העכער, זאגען איהר זאים
םים. שטעלען תיכו*

 און פאינען :יט מיך װעט איהר אויב
 איך קריגען,.זאנ װערעז אײך װעס איהר
 איהר אז עהרעךװארט, םײן אויױ >ײױ,
 איהר אויב וױיל האבען. חרטה װעט

 ײעד וזעט ױביח א זאפארט ניט טאבט
 ־צרום־ א געבעז אטאר נאך אײך איד

 ש-עהנעיען או; ברײטערען פיל א זדינפ,
 ארעסטידען װעט ערשטען, דעם פאר

 זי װעט שעה, םאר א אויױ האנט אײער
 צום — אייך און שוױצעץ, צום כיאכעץ

 זײט איהר, גענעצט קוים און גענעצען,
 נענעצען עגין אין וױיל םארםאיען, איהר

 מעהר איד אױבעוד־ערכיאנטער דער איז
 הגם איךאייך, זאנ דאס אײך, םיז םאככיאן

 איך קען אפשר (און גיט אײך הען איר
 איד דעד טיט נענעץ, א איר טוט יא!) אײך
 אײער אז קונצינ, אזוי גענעץ, א אויך
 אײג־ אן םון דערפדישס װי װערט מויל

 געצװאונגען זײט א'הר און שפריצונג
 דער אײך איז דא און אויסצוש&ײען.

 טאר ״סײדװאק״ אויפ׳ז אז מודיע, איד
ן ניט מען  אײר שלעפט ער און שםי̂י
 נעהענטער האנט ארעסטירטער דער בײ
 אז איהר, םיהיט נלײכצײטינ גאס. צום

 אײער און אײך בייםען אויגעז בײדע
 אוינ רעכטע דאס אויך מוז האנט לינלע

 רעכטע די איז געזאכט, װי װײל, רײבעז,
 װערס אלײן שװיצעץ. איז םארטאז הא:ט
 װאס ניט װײסט איהר נערװעז, איהר
 הערט־נאר איהר און זיך טוט א״ך מיט
טענוז: אײז

 מוזט בײדע די פון אײגס אבער —
 :עטם שידוך, קײז ניט אויב :דאך איהר
.פאליםי א זשע . . !

 זינכעז, שױגעלאך די רדאד ערד, זינדיגע די
 שײנם, אץ װארימט זון ליכטיגע די װאו
 דױינם. דער צו װינקט און שםײבעלם עם עם װאו דא.
 צוקלינגען לידער און חערצער טױזענטער און

 פראנט אץ צויבער דעם לעבען, םרן שעהנקײט דאם
 מאי, דושםענדען ארן טריהלינג און זוםער פון
 כאפרײ זיך, באפרײ :װעקען און רופען און
נאנט. פינסטערער פון קנעבטשאט פון קײטען, פון

 שאפען, מיר הבא עולם איך װיל דא.
 שעהן. און חערליך נן־עדן א בויען

 אומגעהן. מיר פרײ פעלד, אין װיגם דער װי
 — שקלאפעז נים קײנעם םאר דינען, גיט קי־יגעם צו

 לעבען קררצינ^ען דעם .פארקוקען׳ נים כ׳װיל
געבען... םיר פריסםער די אײביגען.דארםען״, פאר׳ן

- a

■H
R



• w  y

קאמן* ®ון.פארענדיגטעז איבעדבליק אן
____ ___ . . t . i_______________

 ־- ם#»מעזי ועקס יעצמע די 1#פ ױד#ן אוגזער אץ געשעהענישען די
 איגטעײ הןר «r* איגטערעסירט עס װ#ס — ױג. און ס«מף חןוואלמ,

חײד װערען געח&יטען איצט מוז ױני#ן דער ®ון ם*ן די - געשאנאר
ק.1שטא און

קיוײנסקי. םילים פון
#אגםשולדיגען מיר װעט לעזער ךער

ת א פאר האי איך װאס ״  איגע־ װ
 וחד ארטיקילען אמעפױיגע םיינע שסעלט

 • סון נשסח און ״סטרוקטור דער גען
 דערפאר, געטאן oy ד,אב איך יך¥יוגי

 איצס גױטיג איז עס אז דע:ק, איך וױיל
 דענ? איך ארטיקעי. צײםליכער מעהר א

 דורכ־ וױג^ענסװערט איצט איז עט אז
 אי־ אויבערםיעכייה כאטיס צוביעטערעז,

 ירא״ דער םון לעזער די פאר בערזזזיפט
 די שטעדט, יאגדערע ד פון און וױנץ

 עװאלט1 דער זינט געמעהעני״טען יעצטע
 רעזולטא־ די א*ן אנגעהױבע] זיך ד,אט
 אויפשטאנד, פון ואי*ט,1רע פון׳ם טען
 גע־ געװעזענעם דעט ;ענען חאסןי און

 װעגען אױך און ױגיאן, דער אין זיגדעל
 רעזויטא־ ם^וראויסגעזעהקנע ניט די

 גע־ קאמי םאירגעזעצטעז דעם םון טען
 אינטערגײ־ די זיגט באלעבאטים, די גען

 םיהרער־ די איבערנעגוטעז האם שאנאל
iy איז שאפט i .ױניאן

 אין װײל עװאלט,1 אן דאס רוף איך
 גע־ איז ביז עס איז וױרתליכקײט דער

ן איז עס אזוי. געװעץ גראד װיסען  גע̂װ
 יע־ אוםװיסענדעז אן בעגעז חגװאלט א

 פרײ האט װעלכער בינטעל, זואיטישעז
 די ד*נע:דיג דעתאך און פאתארט הער

 פ^דטגע־ יעדען אוועתנעטריבעז מאכם,
 געװאגט האט װאס ארבײ^נר מריטענעם

מײנונג. אײגענע אן האבען צו
 אוכד אוםנמלוםיערט, אומפאחפעטט,
 האבעז אומנ^יהט און םארטגטװארטלױ

וח, םיט מאכט. זייזןר ײאױסגענוצט ז  רכ̂י
ײ אזן ג^םיום ^ינטרעעם,  יזווד ט<ע̂ר

 דערעטיקט זײ האבען םיט^נז איטמזע
 •ראגרעםױוען םון׳ם װימס־תראםט דעם

 אונ־ די ױגי<וז,.און דער *ין ע^םענט
n נזערשנחן ir; ,םרײ ה^בעז עס װי—איז 

 ױגיאן אײניגע פ^ראויסגעזעהעז הער
 ijn םון םיטגלידער טאקע םעםבערס,

ן םרײד  ה^ט — #<יג עדױהײ^אנאל ױג̂י
בינטע^ דדמ^ינט נעװעןענער דעד אט
 די זיםערמאנס, די ב^רוכאװיטמעס, די

 די און הײסאנט די װירטעסעס, ראוז
 יױ דיפלאמאט זײער טים פארמנאיס,

 ױניאנס די אין ארײנגמבראכם דיטעען,
יאהד. עט^יכע שעהנע אויוי רעאקציע א

הינאתריטען, ביגטעל דעם אט געגען
 םים ארוםגעפאגצערט זיך האבען װעלכע

 די האבעז פארטײ, א &יז םאכט דער
̂אוס  און רעװאילטירט. דרעסםאכער און קי

oy באםערהען, צו אינטערעסאגט אין 
̂מ דאס  א אנרוםען ניט דאם קאן םען נאט

 פונדעסטװענען סמ^, ב*וע< רעמא<וציע
 םון םםנים דיזע^במ געײעז דא ז״נעז

 גרויסע בעת זעהען טיר װאס רעװא^ט
 רע־ א אין װי •ונקט און אויפ^טאגדען,

̂וציע ̂ען ײאי  א•־ ניט םאכטהאבער די װי
 אזוי גוטען, םיט ■לאץ דעם םרעטעז

 ■ונתט פאסירט. אויך אתז בײ האט
 גע^אםען װערען רעװאלוציע א אין װי

 איז אזוי מאסען, די צוױמען אאזונגען
 הילאוק־ דער איז פאתע^וםען אויך עם

ױניאן. מאכעד
 םון װאד טעד18 דער ןווין• נאך
 געוועזענער דער חײםאן, וועז םטרײס,

 אויוי עפענט<יך עדקלערט האט םמיןי,
 דער דאם חאי, װעבסטער אין טיטיגג א

 די צודיקציהעז דארוי םמערמאן־םיטינג
 נע־ ער האם װי װײיצ, טײנדגאדאנטיע,

 •רא<ד און לאגיש גיט איז עס זאנט,
w און עטאנדפונסט, מום <ןײן מוך 
 װײיצ דערפאר םעסיג, ױגיאן ניט אויך

 קאנען וועם באזונדער םלאכח בעל יעדער
 םאר סאורט אין בא^גבאס דעם ס^אנען

 נרוײ א (זעהר ױנקם דעם איבארםחגגמז
yo האס נעזאגט), חכמח pir אננעםאנ־ 
 די זyוףעv lypamyi שפראצזןן «ו גע{

yo«o| פארםזנ אזא אין:
 מר אײנער כױר צז האט — אי, אי

 קאץ די ! ojynנעדא ny האט — זאג̂נ
Pm, סיר, דוכט DyD צר םח גשװאדען 
 און שבחים *ומיי חאט ױ שחױם, םיי

 ב«לעב«וסםזנ די ;nr»r״w סעחויען
 «,wrp איבער׳ז נענצעם 5«זפי איזזר ה»ס
 optf< םיע, אויפ׳ן זי מריגט by'r און
 דרזד מימכץ, יעחגן <»<י« ם#כם און

o n באמבאםםז^ דןד אױ%. אי1»י« זיר 
 דער־ אײך יתל .איך וואס זדחר ווײםם

 *ריינווארפ׳מ קאץ די ט׳מוז איייען?
 ועחר איחר פארטראנען און p«t » אין

 חיי< פארםרײבינז, איחר םוז ספן וויי̂נ
op ג^טא איז r«p ברירח אגדןר“. 

ov » - זיײ םא^ב»מער?וננען די 
 ivopar זיד יז*» ריבםינ, iptwi גע

jpt'np»»m. סזױ יי jrjpom ג«וחד 
»t w  ppt ניי *מנד חאב?ז 

t0״ nnr  ow n .סאכם אויסםײדען
f — און tJ tP3«0 «t־

«T

oMp o *ו?טי<ען n, רי ח*נען piipj• 
i אננעהוינעו שיהדער זע;ע t אר חעזעו« 

i אין ויoHpר־nנרו א n ,(*נדי ױגי iv 
jp p n iM פיוירייט• מענדיאנען ז״«ר 

״  פארמידענע סיס ארױס זפ;אר זיינעז ז
 וױ געקיי:;ק; ה^נען װעילכע אנדײטוגנען

 «”v ועד ־ןא נאדענאטיס, די iv םסירות
 םױזענםער גענ?ינען נ*ך ז״נען עס װען

 דז׳ןןא־ די נענען ססרייק אין מענ׳שען
 אר״ן ז*ד זיי חןובען ^־םים נערס.

ov i נעמאנם. טויט i*i>y i n ד פון, 
 האנן ז־י אין ט1^פ<אתע זיך האט םאםען

i׳o טויז n זיר א־ן טט־הען געקענט נים 
iv און יקונ:עז111או;טע אדע די אט ;” t 

 ר<י' ;אסעז, ■i אױף ר<«זו;גען טיט ארויס
 א סיז צ״ט א־ן ט1הע םען װעיכע זיננען

« .1אױפמטאנ װירקדיכעז
! ע1נא; m םים 1״ארונטע

 «טיר נאסען• י1 א־ן קויות ם1;עהע זיך
 אונזעי אין ט״ען1«א ס״ן ;•שט װי<ע!
v !<וני*ן s אזנזע־ האנען װילען i t־  ״
 ינ־אז’ א ;בתיט ׳פטיסעי א און הייט

ט ױניאן 1םא ״ ̂ען !י  ־' נעח, ״ז זא
״ 1עםע11פא  ײ• *ז• א. װ״ ». א. ו

 אנגזד דעסאלם וזאט רעװאילט דעד
 פא־• ארנאניזידטע אן אנצוגעםען הױבעז

 אינא־ זיי;ען םאסםיטיננען נתיסע סע
 ע1תװאים-רע: 'די פיז ?ן1נעװא ניז־יט

i אין עיעמענםע] n .זייע• אױוי ױניאן 
 נעװעזענע י־י װאם םיטיננעז, איי:ענע ע1

ײ׳ האנע; אראנזשירט, האבען ם׳שיפם  ז
 נאנוצס װאלוציע,51 א אין װי ם■ו;ק
 אדמען1זשאנ םיט )וננ1עני1 א װי זיך,
o און ivop im n, אויס־ נרעסםע די גזיט 

 נעװעתנע די זיך חאבען אזױ וואורפען.
n«* אייוי כ*גי«ט, 1אכט־פארכאא«ס r 
 פי) װאד א מיט מיסיננען, סע1אנזמי1א

 כױדנם סיז טיװםppםn און •אליס
 נעגנ־ און פע(1אויסװאו און • 1»נענטו

ip פון ם1םבע i .אויוי אונםעו־װעלם 
 צושיאנען ס1נעננטטע האנען נאסען ל«

 ״סאד״ דעם צוטײיוען פאר מעפבערס
 וױי< ע־שאר1 נעוחןן איז דאם טם״.1זוע
 סענער״ר זײער אז נעם־הלט האבען זיי

זיך. ־טאקעיט
 נעתפענע אזױ די 1מעה װאם 1אבע

ip לינסע in 'c ס׳טרעז אזעלכע האבען 
u אלץ באנוצם, p o ז׳ך חאט i n חר 

 האנעז מאסען י1 ט.1עםע1נ1פא װאלם
tnײ נענוכתז זאל עק׳שאן אז יעז,1נע׳ט p.

עמאנ•1 האט ראםע קעפינע טויזענט א
 א־נטעי׳ דער צו גאסען די אין סטר־דט •

 אי־ אױפנעשאדערט האט און :יי׳פאנאל
 ברי•1םא םון׳־ס ^םלאך1 די צונעמ♦!1נע

n י1 י'ס.1םם בענעם ip :p r t i> עקזעסו־ 
 ײננזד1א טsמאn זיר האט באאדד טיװ
 מא־ י1 נױט צונל״ר קאםוי א־ן פען1װא
 װאם זעהז 1ם< װעיען איצט איז 1סע

נעװאדען. אוישנעטאז איז ^יאלם ׳ינט
♦ * ♦

 אי־ האט אינטעת״׳פאנאל די גטיז
 בא־ האט און סטו־ײק דעם :עתענוטען

 פאדװאלטוננ צײטװײלינע די שםימט
 האט קאנטראל, עתהען1די 1א*ה אונטער

 קאנטראק־ י1 צװיננע! צו באװיזען זי
 1אי לאיךאוט זײער צוליסצולופען ם1טא

 צוריק־ פארהאנדלוננען ײע1 א ך1דו האם
 פריהעו־ די װאס פונפטען, אלע נעװיזען

^ל דינע עזי  קאנט־ די נאכנענעבען האט נ
באלעבאטים. ראסם־ננ
 ט־פ־ף פריהעלדיגעל m הייםאן, םו־.

i פוז n נאכגענעבעז האט .דז׳פאינט׳ 
 רזנאדנאניז״-שאן די אלםארס1קאגם די

 הא־ זאלען אקטארם1סאנט די אז פראנע,
i װאס עכט1 דיזעלבע כען n א־נדאסט־ 

 צײם יעדער צו ם׳זאל ;סאנםיל יעל1
 װאם 1בײםע1א יעדעז אפואגען קאנען

i p i פ־נסט דעם אויך און נאר, װיל באם 
 ניט זאלען אײדזשענטס ביזנעם י1 אז

מןןפעד. ד« באזוכען טארען
ד נעײארעז נעװאונקן זיינען אייד ח » 

n סצד פונפםען i n ,אינםערגיישאנאל 
 םיניםם־1א לינימ סריחןװינע די יואם

 נע־ ראזיגע די נאכגענצבמ. האם אציע1
 נענפבען 1תלאופפאכע די חאבען װינםצז

i צו צוריפצוגצהן םעגליכקיים די p i אר־ 
 אינטעתײ־ די אז אײנצוזעהן און בײט

 שםענ־ איז זי װי נצבליבצז איז טאנא?
 םאכ* א — געוחמ דינ

ס ^ א  חאט אינםזױנײ׳פאנאל די װי ג
 *opo צו אקםארם1האנם די נעצװאוננען

 to גצטלאםען זי האס איהר, םים יעז
D קלאופ די םיט אנריםענט ipow m. דא 

 נעװעזצגע די to באטצרפ׳מ גדו םוזען
 טאו ספגע׳פטעלט נים זיד |9האב ט׳פיפם

 םיט יסיצז ח׳אאבצרס רי אז זאך, פײן
m ײ סצםיצז. ניס אינטצתייטסנסי  ז

o w n זיי כדם w d m v w in 
י to enpoovn די צוגעזאגט י  ו

«tp>p ״ ו «־ nrjnp פאנצז « אמײס זיי
, to»’ גיי אין נצםאכם W  t r) ײ י _ *־ '

y?yn| דארס דט\* r r ידא-11#•אראג 
»ו n יודאן פאר י  pH o w w 

A ?אגטראה^גג n n «מאוו וא 
גאנ^ס, אױומן » וױ lyo^nyj אױף

m*' האג^ oiyonrn די v n v,\
 ijnrp* Vjytypy( ונעדופעגע אזױ n אז

p וחניען i r דט טזזר ijw p ^תאג P 4P 
 *ײ יוון רyד4גלuימ 4ד ווינמד חאגטרא?

J טד״ד בעד׳ן 44» y r»  pa ײײד f i 1ד 
 -אוס Dyn קאנחװעגץ הארד׳עגײדעגדע

̂נן אינדוסטריע. גא;צע n בדענגען  חאנ
 מא״ נאדיש געװאלט דט דעי־ינער ז*ך ױי

 אירפאראגט״ *ן מ״ט סעטײען און כען
 n און װדאן די אין כאנדע װאיטיינמ

 H געצװאומען האנען אומשטעגדען
 -1אגי אן אונטערצישד^נמז דזיעאנערס

 ' P» אינטעױנעשאגאר דעל ריט כש;ט
 ,ד דך פ>ןרפי*יכטען אגדימענט דעם

 א־נײט ;ענען צו בפירוש דזשאבעיס
m ױ:יאן אין נאר r־

ד j פא- ױ: ראדגע- ד rאינטער״ ־ 
 אר״ די פא• אױך טכייי*א און נײ׳ג״אנאר

 און גרױס נעװאידיג נעױען איז נייטע-
 דער צו ג^איפען דך פאריטטעלט האט

 דעד צו און ױניאן דער פון אױפנױאונג
 \ טאסעךמינ^דדעמ פון רעדדשיסטרײשאן

 נעדוען הארצען דיער א״ץ זײגען װעלכע
 האב^ נאר #אי:םערדישאגאי דעי מיט

 •jrp פון שװאכקײט די באזעבען פייהער
 mv: סודא און חיײדבירגער, פון טעדט,

 םריהעדדעע די װעם טאמעד אז לאט
 און שטארק צודיש \vmm פיחדעחעאפט

״. צו אגקוסמן דארפען גאך װעט׳ מן 1  ז
 האבען סיטגיידעד די וױ דך אזױ

 װאס ניס ויך האנען ױי אז אײגגעזעלעז
jrp? צו jn i אינטעד־ חןר אין דך האט 

 פינערחאפטמ א אגגעהײנעז נײשאגאי
̂ןרסען א אויף םעסע?ײט  םאס״ פארנרעס

avv: וײ דינען מאסעז אין און שטאב
yיypםו: די דעדלשיסםרירען. דו

 העיע׳- און העיעד גזןווארען איז יאנע
i פו| אױפיעכוגג און וױחגר-אױפבױ n 

 און ישרים אויף געזמהן זיך האט ױניאן
 איז עס דyיyה סעהדעד װאס און טריט

 סונ־י איץ רײהען אוגזעדע איז געװאחגן
 אין׳ס געװארען איז פיגסםער^• סעיער,
״דזשאינט״. cy;yryry: סוז׳ם װי:?עי

 דרעס״סאנופעק״ די האבען נאכדעם
 אינטעד״ דעד מ*ט ;עסעטזדט טישוחגדס

 געקומען איז זע דעם גאך ־און שאנאי4:י
 אוספאדםײאישמז פון׳ם אנכדש״דונג די

 ?אנסיי איגדוסטדיעל דעד אז טשערטאן,
 זאלען אסאטיאײשאן םױוpy«־אט און
 איגטעדניײ דער סיט פארהאנדלעז נאר

 *,איגטע^״שאגא די איז דאן — שאנאל,
 ?אגםדאײ־ פא^טענדיגע די געװאדען

 גערוםענע אזוי די טרײד. איבער׳ן דערין
 צױ יעדען פארלארען האבען ?אסוניסטעז

 דא: האבען א.ין מ״טגליחזר די צו טריט
 אי; און בײנער זײעיע אין דערםיהלט

 םיםגלירער די און זײעדען. גליד יעדעז
 זײ װאס צופרידען שטארח געװעז זײנען
באפדײט. ;עװעזענע די פון זיך האבען

 דא ביז נאך זײנען װעלכע יענעע, די
 נד זייגען רעניססרירט, בעווען גים מאלט
t מיס קוםען, r f מר פון אדיסנאמע  אײנ

 חנדסטרײ דך פרײד טים געקוםען נעם
 דער צו טדײהײט נעשװלןרעז און רעז

 מאג צו הײגט און אינ^תײשאנאל.
 איגםעדגײ׳ דער אק לא?אי יעדער האם

 געװעזעגע צאתי םולע די כטעם שאנאל
םיםגלידער.

 טױזענט א פארבליבען אפיצר ס׳איז
 און יא?אלען גדויסע די פון מיטנלידער

 םון דזונותדט צזוײ ארער הונדערס צו
 זיך האכען yװעלכ לאתאיעז, מלײגע די

 אינםער־ רער םים רעניסםרידם ניט גאך
 וױיל םחגרפאר ני איז דאס און ניישאנאל.

 ?א־ ovwtriv:אזוי אילם זיך געפינעז זיי
 דאר־ זײנען yD>yta^iy:a< מוניסםישזוז

 רyנצטyבאנר ד.רyז א pא פאראז םעז
 דארמן נים ?yr't זײ אויך אוז צאהל,

 צו דארםעז ייב האבען זײ װאס דערפאר
p'T. זײ vmn\ ליב זײ ^■dp זוי׳וױ* 

 םאנאן אדשד אויגעז ייב האט מעגש א
 םארשטענד־ געוױסע צוליב נאר װײטאג,

 נאך זיך זײ האל^ן אורזאמגז yליכ
 yocnnyo די ביםץל. א אױוי דאר^ן

̂'’Dyi דעם םון p ניט .די פוז םײל m־ 
 גאן איז ■שום ןyארבײט yדזשיםטרירט

 םנםה א \v}"i װעלמ avbw ױניאן
 •ny: אזױ דער פון ג^ואחנן פאדשארײם

ytנyפיזזחנדשאפם. לינקמר ר
 די איז איבערחויאם עעיעה די 1אי

 p'P איז שעפער, #ותסיל איגחסםרי^
 ov פאריז. ניט םראבעי ערנססע שוס
 חןס- אדבײםער די נארסאי. לזא איז

•in^py ניזנ^ס אינםערגײשאנאי וײ 
 רויס די אױס םא^ען און אײדזשעגםס

ימ^ן. חנר פוז
איז באלעבאםים, די אטנאיאננם װאס ̂ tiin ^44 ןןןןו iin----------------------  קראסמד?אםוי, םוז חאלגתז סיר כאסש

ד יאס םח מ ס ס מ מ די 1טי יסט זי

f״0 ״ip»i׳to |p די ipiM«o
 tpj*r«m.« 1* ׳*װ*ו איי ו>'**ו*י

<*P 'P 'fp i i r — 1 ויסלסצן "tרוגירט«> 
tontm tmptrfMOMN• » מן גסו ו

11 /in* npppu׳ •njR ipi'i'ftip in 
i!nn׳t t»p<״ im p ייי ipio יסס 

וױיל ׳י«ו»יד ניט ד*ס |pie ז״ (יס,
epii דיטסגאל1יינטצ די אי ipo״ii ו״

 ניסצל אס1 סט נלוט ניז ססדט״ומצן
ospi, 1אי ויסס iPPnrpMO ׳צװאו״ז 
 ז״ און אנױםענט. אין׳ס װײס אױף
״ז ז״ ין1א ipo»״  אויר ivvii ײ

n em ארנײםעו• די 1נא דס און «ן1ליי 
ייגיסן. רי און

 איכ• די איו נסו איז ip»v»׳ ניז
 ,o״p יזא נצײעו ניט iv«vr הסטױעי

ס ip ווען ון i נן־ןנם איז סיאנד׳ נעל
 1פא ווציען m׳ro;g o-i ov זאל
i n אזױ אױף י׳ר, פאדאסעחט )ױ;יסן 
 ניט ׳נזע;ט1א; א׳צט־נער m וױפיל םיל
רצנלינמ״ט. ךי

ipcpio op יומאמע־ א״נינע זיו 
 אסאסי־ top'ipwi ׳1 אין געטלינה״סצן

lo אײ׳צאן o m  or•; ,ipipy די װײל 
m נססצס אסאפ^א״׳צאן ארעריקאן o 

 ■pr דאזינצ י1 א«ן 1נ״טק1א י1 װייל
ip• (ס וױלע  און ױניסז קיין חאנ^ ד
 p;ptpwt די םיט jpvpooio'o זײ

 אסאסיאײטאן י1 וױיל 1נא ,טהיפס״,
 נאני•1סאז1 ייצט ניז גצװען נסעט איז

ovt אןן h אין איצם דיססתאדזאציע 
ip i ם יע1נדוסםיא  ponipt צו נוזננ

 און נאל?נאטיס די 1םצ פאײזסױמ^
 לאנע opopn ,1ארב״ט? די סצד אױך

 סטרייק I'npn יון 1סא פון איז;עװארען
mpt ׳dop>s אס1 — אוסנינסס׳נ און 

 סאד־ צו זינד, צו tpo״oip ,i ירע:;ט
ידינציפען. יוגיסו PO'iipj אסאל זpצpל

 האט ip«pr אזעלכ? אין ססירו 1אנז
 א־נטצת־ײ די װאכ?ז 1פא ל?צםן די

o צז אנגעהױנען שאנאל n  Tppip םר 
?ip .פאנסו־אל

o י1 אין ipoo trn [אסאסיאײטא 
ip o p r איו n איינינן נלענצענד. לא:ע 

w יזאגסראתס־מ w, סרגײסןן יואס
עיזז op און דז׳פאנעדס י1 1םא  גיי וי
ײ  למפ?, ptponpj סזוי ororproo ז

 ציי- נעװאים לעצטענס ביז האב?ז ײאס
u, 1 0 נעז im n p i 'Vצו נים יד T 

 נסזיד א װי נעםוזם, האנען נ־סטײרען,
 po״H זיין סרויס olpor ׳שונא טע,י

 נס־ Dir אהז אונטעת?בעז ז*ד פאהן,
 אינםזתיי־ די איז אזױ און ד־נגוננען.

 אין איז זינ. צו זינ pe נענאננען ׳שאנאל
i פון ריייעו די n ליכםינ. איז ױניאן 
 פענ־ אל? איז או־ייז אהלם1שם זון י1

i א־ן יתהרענד סםער, v ' t איז וױנסעל 
ױ חרשר, זםאס־םינסטעמ  םינט־ א אין ו

 בלי•1םא א־ז זי• כיי po נאכם, 1שװארצ?
 ״טוםעל איז אם1 און יאן־, p*o :עז

נאס׳/ ע־וזניו
l o t m פאיצװײ־ אזוי זיי זיינען 

i שע״ם, r׳ ו בקשן נעװאי־ד, u״ י  חםים1 ז
איחון, נעװאלד, :אײנ?ם tnp’ ב״

 שריי־ *טעװעט.1 חםגים,1 בני ־חםכ־ם
 א׳־נאלד און םוחו־ים, ,oip'pys בעים,

t דארםען צוזאםען אלע יאטשטײנם, p 
 צו איז op 1אבע ואםעײען. און שעז

 ראםע־ צו ווענמז נימא איז עס ש»עם.
 פתנירט טױן האנען איינינע וױיל װע',

 םאיען,1םא 1אבע ״םצוה*, די םאז צו
c r ײ !׳םאעט צו איז  אלײז האבעז ז
o זיד n ײער אוז נעסאכם םוים tOP זײ 

 זײ, אױןי רחםנות א הןלשען. איצט
:lo op ; נאס׳ס א OP tPO ....n w m( 

י׳שראל״... por, שר״ען בלויז
נע־ נעװען םלאכות נעל די ײאלטמז

p מען װאלם סיזאן, tnpopo 0 רזאם i r 
o אשילי n געהסרט נים אוין־ םמזעל 

i 1אוי n איז נסס i n םים קסםױ 
i p i איז ימיכע פסרםײ, 1סאםוניסםײשע 

o די 1אונטע t o n n n ’ o פאר ס םין 
 IPin'o ײאם ,tPVfi'oo היפאקרים־שע

i בײ 1היא n ס נערוען יואלט נאז׳ 
o 0 1נא זסך. שסרנעסזהע n  p w i 

 חא־ טלאכות נעלי וואס סיזסז, שלעבםקז׳
 צאזזל נעוואלז־ינע די צוליב נעהסט בען

 איבע־ זײנעז װאם ,ioppt 3ppo רײנע
n ואל o n o o׳n  p:o i  0 t n o iw  oר 

 םעז חערם סדםיגיססו־אצין^ נ?וועז?נער
 אבער םוםעל. אניסעל נסס אין נאך
תיך ווי פסױסװינדש] אויד װעט דאם

.ojpp>oh יי 1אי
ioop i n* סיט i n סאםוניםםיטער 

i פארםיי p o r *  i n  no  etntppt no 
o ניײסאנאי v o n p o t ’ o בלזיז איצם 

tp :זסד איין o rm to ת־ סיזעב די»
art tpipopoio• if »ipt םײ ײד,1ס 

Mrs n םלאכות IPO'jpi ipjop tp$«t 
opap פח m ,סון ייניסו n  tPO'vrun 

oro is tiirsopc <סרתח n r זײ JPMpt 
to prMro ,מי סדיגזױסמ ױניסו זײ  וי

̂ס •וײנלױפלח די  app•* •רבײםאר פת
p אאוק ד m חנתבאד i ױניןן דער 

ן •סטוגרעתאױמ?ס ברײם רי P װן
ח  טםסרי׳ סזױ י

w r »יח rתס tPMw woqp v i  Mpt 
nrtoti 01* ייײ־ אמיססזדייססן *t  to

* . W״ ״

̂רנײטער מעקסיקא נאזזכען פיהרער אעטערנאציאנאלע
•*tf iy ארבײמער• אםעױקמגיעער דער אץ אײראיעאישער דער ®ץ ^חרער 

 דער אוגטער מעקסיקא מון ®ראכרעס דעש כאוואוגדע^ן שאפט
ארכײטער-רעגיחמ.

ה ה ם, פון
 װעלען ארב״טעי אײראסעאישע ״די
 -pyo אין נריחנר זײעחנ םיט שטעהן

 נאר זיג, פון «ײם אין גאר דט ׳סיקא
 דאס נױט״• םון צײט רyד אין אויך

iv געודען איז i איז װאט מסעדזש 
Hיבערגyגyבyװ• דזש. פון נ^וארען ן 

 אינםערנע• חגר פון סעהחנטאר נ״אין,
 װניאנס, טרײד אװ רײשאןyםעד שאגאר

אמסטערדאם, אין העדקװארטערס טיט
 אר־ רy»גpסיpyט נדyטױו 40 ארום צי

 פאדזאטעיט זיך iy^ לכעyװ #נײטער
 *יי״ די צו וײ-געוונט א זאגען צו כדי

םיה״ דר-אכמרי?אנישע און ואפעאישע
 אר• אינטערגאציאנארער רער אין 1 רע

 יעצ״ האבען y^yii כאװעגוגג, נײטער
 אין װאכען אייגיגע םארבראכט טענס

טעקסיהא.
 קײן געקוםען איז װאס דעלעגאציע די

 מעק־ רער םון געסט די אלס םעקסיקא
 (די לײבאר אװ םעדערײשאן סיקאנעד

 פון אויסער ̂ןyטאנc’כא איז אראם.)
 םון י. ט. ם. », חגר פון בראון װ. .rדז

אגנ־ םראנםיסקא םון אויך אםםטערראם,
 םון >יראסyל פערעז סדאנסיסקא און ערי

 רעפ־ ארגענטינא, און אײרעס בוענאש
 ארבײ־ אײזענבאהן די רעזענטירענדיג

 און נטינא,yארג םון קאגםעדעראציע טער
 אורלײבאר; םעדערײשאן ארגענטיגישע רי

 םון .pyDגעג.- האםמאן, װ. אלםרער
 פארבאנד רyאײזענבאהן•ארבײט דעם
• און בראמלי דדט. ; קונא פון  דזשארד̂ז

 רעפרעזענ־ װעלכע #ע:גלאנד םון היקס
 ארביײ טראגםפארט בריטישע די טירען

 אר״ קאנסטראקשאן בריטײטע די און טער
 הא* פון םיםסען עדא ;ױגיאץ בײטעד

m די םיז סעחרעטאד ׳יאנד r a r r o r K* 
 ארבײ־ טראגספארט פון ױניאנס נארע
 נע־ און זידענטyפר זולאװסקי, ז. םעד;

 פון ױניאן חגר םון כעהרעטאר נעדאר
 סאלא־ ;סינדיקאט ארבײטערס פױלי״טען

 רעפ־ ניקאראנוא, םון סעיבא רא דע םאן
 פעדעריײ ניהאגארוא די רעזענטירענדע

 םון לינדרי טשארים רײבאד; אװ יבאן
 די םון ס^תנטאר גענעראל שװעחגז,

w ױגיאנס, טרײד שװעדישע v m w i* 
 קאבינעס; כראנטיננ דעש אין םיניםטעד

 דײטשען םון םיטגליר דיסטאן, ראבערט
 ףי־ דער םון נטyפיעזיד און רייכשטאנ

 קאדל ;ױניאן ארבײטער מעטאר טשער
 די פון סעקיעטאר שװייץ, רעי פון רור

 קא״ און ;ױניאנש טרײד שוױיצארי״שע
 מיט אטאשע ארבײט% װארגאס, נוטא
 װא־ אין עטבאסאדע מעקסיהאנער רעי

טיננטאן.
פעקםי־ פון נײעס קרינט אײרא«א׳/

 פרע״ דער םון אויגען די דורך ברויז הא
 די צו אומפרײנדליר איז סע\װעיבע
 אר־ רyאנpסיpyמ רyד םון איגטערעסען

 באחויפ־ ברארן מר. האט בײטערשאםט׳/
 רעפ* וורבײנאנר, נדערytטוי די צו טעט

 ארבײ־ רyנדyטױז נאד רעזענטירענדיג
 איז װ^כע םארזאמלונג, דער אויף טער,

 םון צוז»^נ?ונםט א געװען װירקריו
 װיכ־ און איגט^נם אויסערגעװעהנייכ^

 אי־ חנר םון געשיכטזג דער אין טיגקײס
 ״אין באװענונג. רyארבײט זועלטליכער

 T>:nyny3 מהסי?א װערט אויםלאנד
 ,lyoHjaa םון לאנד א אלס נעטיידערט

 איהר ןyנyװ איז Dy קאניבאלען. פון
 םארלויםדונגעז. און ייגענס םארשפרײם

 נאנ^ר דער םון ארבייטזןר די אבער
 אויםצױ אן ביסיזנכוױיז הויבען לטyװ

 װעל־ קאמח דעם ןyDבאנרײ און װאכעז
 \איד נעגעז אנםיחחגן דאיפען זײ כען

 פושסע, זײן און קאפיטאליום װעלטייבען
 אטחניטייכער רyד צו אויס ליוהען און

 די אויטצוראם^ באװענונג ארבייטער
 יועילכע דיפ?אמאטיש?ײם, םארשטעלטע

̂נר די ijnyD'Mnyn צו באצװעקט  םאלס
 אנשטאם און צוױינתז, דעם פון אײנע

 כוספויתונגען םרײנמיכע אײנםיחחןן דעם
 באםח זאי וועלכא ״ןyנאצ'אנ די צוױשען
ברוחנרשאםט. און שױם צו סיהחנן

 וײנען אײראפא םון *רבײסער די״
 גימד רטyזונדyאפג <פװעז ניט ?ײנטאל

 ״,ap'DPPD אין ארבײטאר די םון סי:
 פ^זאםעל־ די פארזימנרט ביאון ח*ט
י מע׳ י ײ ארמיםנר אײ^וומאישא ״ ױ  ו
 ^פימד נדעטםע די אז נוט, זעהר םעז
 מד שםפגדיג זײנפן רyאנpקםיyט די םח
י ויעז פן י  לאגד• גרויסו די און ?ייײאאי

 אײחופעער די םין סתנות — יארדם
 נמנפגךקו•״. קײן גע^מנן זײנעז ותנלכא

 דאט נווסראכט דפיפגאןױפ די כאט״פ און
 pm קמריפאייזם גפניז ?אסו• וױצטיגיז
 פרײ אויםשייסי^מר אן איס שמסימא

מר און וואםער  W •ראביפ^ אינאמי
̂ייז  •HM ימ1 ד»ס כאםידפ^ אנפר גד

 ,TnpHn® *יץ• שי1 כמױזס^ 1יײ
y סים m p שוחר חוגחנימ n t t^ ײ  ױ

ז פאדגפמז ײי ײ ע מז ג מ מיי  ניו
^ז דזנם w זןינ m t> 1ײ • ץ pm ײ

געלער  סשן האט עגגיאגד ק^גסטיטוצ̂י
 צוױי םוז קעפ די אפשדיחנז גשסוזס

ט מען אײחור ט^נארכען, געקזגט ̂ה
p;y o שליכ^ן n,

 אדבײספר רי םץ פארשסעהעד די
y די םון jr r r -m p םyלypאײראיא םון ד 

 חנר פים טעקסיקא קײן ג^טעז זײנען
*y y r 1נאהענטעחנ װאס אין קומען םון 

 צו םאלח אטת׳ן דעם םיט פןגטאחט
.yiK? אמת׳ע די איײן זיך םאר זעחן

 חנד בײ פאלק דעם נעזעהן האבען זײ
 אײניגע םאבריקעז, די אין — ארגײט

סארט, טאדערגסטען דעש םו; זײ םון
y^ רעדרונגפ די בײשפיר צוש וױ ^ 'j 
 אוטגע־ דעם אין םאבריקען סופהײ און

טא־ די אדעד סיט/ טעלזשיהא םון נענט
 םעקשיקא .װעלכע פון םאבריקען, באק

 אין גיעסטע די םון אײנע םארטאגט
 ביײ צוט װי אגדעיע, און ;װעלט דעד

 בא־ די װאו שעסער, טעקסטיל די ׳שעיל
 זײ טאדערן. אזוי גיט זײנעז דיננוגגעז

 אין ארבײט דער בײ געזעהן זײ האבען
 בא־ האט דעלעגאציע די — סײגס די

 אין טײנס גרעסטע די םון אײגע זוכט
 רעאל פון מײן דלבען די װעלט, דער
 שטאדט א פאטשוקא, אין מאנטע דעל
 פון עטאט דעי פון בארדעי דעם אױוי

 אױסער־ אן איז מײן די טעתסיקא.
 כא׳י נאד איז און - רײכע, הנלירyגעװ

 iyn צײט דער אין געװארען ארבײט
 אין אטצריקא קיין נעקוטען איז יןארטעז

הר דעם ־ 1521 ̂י  די מיט מײן א ־
 אינקארפא״ אײנריבטוננעז, מארערנסטע

 שטאט דעם פון געזעצען די אונטער רירט
ײ נארד־אכיעריחא. פיז מאסאטשוזעטס  ז

 ךי ארבײטער, פערד די געזעהן האבען
u n jn s, — מא־ םון שטאט דעם אץ 
עטיליא־ פון לאטפס־םעלד די רעלאש,

 רעװא״ גרוי״פצר דער װען זאפאטא נא
 אויםגעהויבען האט העלד ױציאנערער

 ״לאנד רעשארם אנרארער םון פאהן די
 באארבײ־ א'צט און באפרייאוגג״, און
 אײגען זײער דארט פויערען די טען

 צוריה* זײ איז װעלכע יאנד, שטיהעי
 נאדרעװאלױ ,־‘ז םון געװארען געצעבען
 גענעראלען, די פון רענירונגען ציאנערע
סאיעס. עליאש פיוטארהא און אבדעגאן

 אײראפא פון פארטרעטעד ארבײטעי
ױניאנס; ארבײטער די באזוכט האבען

 אנריקול־ דריטע די באזוכט האבען זײ
 װאס פויערען, די פאר סקול טורעיער

 גע־ עטאבלירט םאי לעצםען זינט איז
 רעגירונג, האיעס פדעזידענט פון װארען

 אינאגוריחגן געהאפען אױך האט און
 אגדיסולםוחןלע סטײט םערםע די

 נאציאנאלע די באזוכט האבען זײ ;סהול
 היינטי־ איז וואס באנק אנריקולטורעל

 תא־ די נעװארען, עטאבלידט יאהר נען
 און באגקען אגריקולטורעלע אפעראטיװע

 קאאפעראטיװע אויפערגעװעהגליכע די
 געװא״ געגדינדעמ זײנען װעלכע באנקעץ,

i n הא״ זײ ;ארבײטערשאפט דמי םון 
 דעם אונסער סקולכ, נײע די באזונט בען

 געשאפעז זיינען װ^:ע הימעל, םרײען
 פון דיסםריהטס אריםע די אין נ^וארען

^jy קינרער די װאו סיט/ ?סיהא1בח n 
ײ סהולם. הײן געריאט ניט קײנםאל  ו

 סקילס, קאונטרי 5ססס, זעזעתן האבען
 לעצ״ נעװארען נעשאפען זײגען װעלנע

 בױ 11(27 דעם םאד און יאדר. ןyט
 טויתנט נאך געפלאנט װערט טyדזש

 די באהוסט האבען זײ םהולם. *זעלבע ו
 אויםנעבויט זײנען װעלכע װעגען נײע

 אין רעגירונג תאיעש דער םון געװארען
הא־ און יאהר, לעצמען דעם םון םארלויױ

 פארט״ ווערט ארבײט רי װי געזעהן
 די אויסגעהערט האבען זײ נעזעצט.
 באװאסערונג־פרא־ דעם םאר סלענער

'opy, שױן ארבײט מען װעלכען אויר 
 לאגע די באטראכט האבען זײ איצט,

 פראבל^ן די און סירכע, דער אין
 נדוגגyאנװ דער םון ענטשטעהען ̂כעyװ

̂שן• לאגד און אױל די• םון געזע
 םון ^mpyo סyםאראנ נ. לואיס

 אין *רבײט און האנדיוגג אינתםםריע,
 אנ־ זשר אח ^גירונכ, סyאיp •חנזיזשנט

yרypגטyחןר סון םיח^ר ר up'Dpyo 
 *י״ האם לײבאר, אוו פעושרײשאן רyנ

 די געטכממ האט םען אז בעתעגעבזח,
 פאדשיתנע צו רyחyםארשט ארבייכתר

jyopjvi נקםי?א םון חארץ חנם אין  ׳̂ם
 פרײא די אסעםעז D:ypyj jy^n זײ וואו

 יי ®ח אנחנרע אזוי איז וחנלבע ״<ופם
 וײ װאו ,ap'opyo ן16 צמנסחנן גמיסע
 יאגע אםת׳ע די ישרגשן Diypyj ח$ובען

ןץפון  די מימ לןאגמאסט זyלyטוpא ̂א
 ארבײמער, יאגד h םון לײחנן נרויסע
 פון געוואחנן בארויבם זײנעז וועיכע

 ?עחנר וחנכמפ צאגד, שטי^נל זייער
m גאד געחען i טתרס0בארווע*. pm 

m םאנדאישן, m חײנם אלץ נאך זײגען 
 חנוואלוצחג די אכםעגדיג ניש מא^ צו

 ביד חנם v\m וזארטענדלנ געבוגמן,
י וחנן איצט, םשנ, פרײאונגס י ת ײ ?

 י ■ ■״■ —
 די אינערהויסט און לדאס, ט^ליסטישעי־
 װעיכע האסיטאליפטען, אויסלזנדישע

 עקססלואטירענדיג געװאדעז רײך זײגען
 טיט״ לײן חאכען דט װייען טעקסיקא,

 איצט, אונטערגעדען װעלנע די מיט לײד
 כאדיגכוג• םיזעראבעלע vz'V'.x אוגטער

 ק*ט,־י זײער אין שריט צװײטען דיזען ׳גען
 פאל- א געפינען זײ און םוײהײט, םאר

 ט״נען רי פאר באי־עבטיגוגג שטזגדײע
̂ובע; װעי־בע בלוא  כעק- אין געדונען ה

פילזא,
 דעת־ די םארזיכערט האט טאדאנעס

 אונגע״ די אכטענרי; ניט ד*ס נאטען,
 א־־בײטעד די ותלכע לדבנות הותדע

 אױעקנע״ האט טעקשיקא אין באװעדגג
 גרױפע די אבטעגדיג גיט אי; ׳<ײגט
 גע־ דאט ד װעי־בע פארװעלטס שריט
 אי- איצט צײי־ט ״קראם״ די ־ - סאכט

 ־־,אבען • * סיטנלידעד פיריאן צױיי ניפר
 אדעױ אונטערגעשעצט ניט פי;זרער רי

 דעד פין דע־גרײכונגען די איבילךגע^צט
 יטטענדיג האבעז און •ורנעגגעצהײט,

̂נהאט  װינכען כאװאוסטדין פדדעז דעם ג
 צױ דער םון פאראגטױאיטליכקײטען די

 םון גרױסיױיט די םאריצטעהענדיג ׳קונםט
 פון אדבײט די כדי ׳אױפ:אבצ זײעי
 ;ע־ א זי•; באדת ז̂א רעװארוצ״; ךער

לוגגצנע.
 נ״עלשיקא אין פעגליך ניט א-ז ״עס

 פאדאנעש האט צוריק׳/ אריױ נ־עהן צו
 זעיר זײן איצט װעט ̂עש געענדיגט.

 אין טיי־אגײ א צוריה *עאפע; צו שװצר
 פאסען אונטעו״דדיתעע די מעיוסיהא.

בען  דער־ צו געלעצענדױיט א געי־אט ̂ד
 געבודטס־ זײער פון טעם דעש פיזזרען
 עס װאס דערפיהלט האבען זײ רעכט.
 פאראנטװאיטליכע פרײע, זײן צו פײנט

 צוריק־ קײן זײז ניט יזעז עש נרגנשעז.
̂יזע די צו העהר צײטען׳/ אי

 ײעלכע ראלע דער ײערעז ריידענדינ
 ליײ אױ פעדעדײשאן טעהסיהאגער די

'ys דא־םעז ױעט דאױ t r,| פא־ ראט 
 די װערענד דאש באלזײפטעט, ר^נעה

פעקסיקא ןיא רעאהציע פון קעלעגדלאך

 ספיו שװאר, זעחד נליקליםנדוױיזע זײנען
n״ די רy^נ w" ון גיריגמי א® 

 חרד וחון ט^ג, דעם אין און ניגקײם,
מ• װזם oy אוסצליקספא^ **וױסען י#

 אײג״ וױדער פאדזוך א וועדען סאכט
 איד כשתסישא, אין טידאדי |y>yצושס

 האם״ און שטרענוגג^ די ג^ריחגנדיג
̂ז  אדכײטאר* רyאנpסיpyמ חנר פון ביגנ
 זײן זײ םון אײנער רyדyי וחגט #שאפט
 bn אי; זיף ארײגצואמארפען גױיט
 פת חננטען די םירטײדע^ צו ?אטוי

•ראיעטאריער. •)yiHP4opyo די
 םאר״ רעיראס, ryny* פראגסיס?א

 םע״ ארגענטינישער דער פון שכתחאר
 םין םיטנליד און ?ײבאד אװ דאדײשאן

o n לאנד, זײן פון האגצדעס פעחגראלען 
̂וס באהױפטעט, דזאט ̂י• גיט ד  אר׳ נ

ד #גענטינא  און זיד אנחגחנ אלע ̂ג
 איז ער וחנלכע מיט סעלקער, yגטראלyס

lyoipyi אנטאקט, איז? jypip צו אויס 
 םיחדש־. און רוסטער א אלס םעתסיקא

 יאטײדאפע־ גאנץ םון אידעאלען די פרן
 רי כײט םא^ענדיגט האט רy דיקא.

 צודיפפומען, װעל אײ־ ״װען װערטעד,
 ״נאוטשעס׳/* די דערצעהיעז אין װעי
 אין כערג די פין אײנוזאױנעי די ראש

 אײסנע־ ה^נעז כיגקסילא אין טאל<ן
 די דאש און םרײהײט, זײער העשפט

 “פעי א־:ע;טיגישע די םוז ראשטוכער
זעלבע״. דאש טי>ן זאלעז רער

 פארײכע־ די פין אגערקענוננ אין
 װאס שטיצע אלן אײגיגקײט םיז רונגען

 ארגאדזידנת די פיז פארשטעהער די
תי םאדשידענע די פון ארבײטעד עג  י

 האבען אטעדיסעס די און אײראפא פדן
 םעחשײ םון אדבייטער די צו געבראכט

 פעדערײ־ מעלשײןאגער די האט יזא,
 גלױ־ איהר װידערהאלט לײבאר אװ עאז
 אײ דעש פון םאלידאייטעט דער אין כ״ט

 נע־ האט און פראלעטאריאט, װעלטליכען
 טיטגערעז זאלען נעםט די דאס בעטעז,

 זײעיע םון ארבײטער די צו זיר מיט
 װעהרענד דאס טעשעדזיג/ דעם לענדער,
 זעהד אלס מעקסיהא באטראכטען מאנכע

 מעהשי־ די אבער האט ׳יאנד װײטע א
 נע־ א זײ פאר ארבײטערשאםט האיער

 אױפריכטינעי און ערנסטהײט םון פיהי
 נײסטיג נויטינ, אױב איז עדטוםײװנ.

 נעכייעזא״ זײעד אין סאטטריעל אוז
 פון באפדײאװנ דעי ח̂א חאײה מטז
װעלט. דער פוז ייראל^טא״יאט דטה

 טאנא־ דענװעד פונ׳ם בקשה א
ארגאניזאציעס אלע צו טאריום

 אלע בעט סאנאטארױב דענװער די
 אל״ און לאדדטעז ױגיאנם, סאהײעטיס,

 ערװעהלען צו ארגאניזאציעש, נעטייגע
 טער,22 קוטענדיגע־ דער צו דעלעגאטען

 אפגעהארטען װעט װעלכע האגװענשאן,
 טען2<: און טען22 טעז,21 רעפ װערען

 אט״אגטיק האטעל, ברעיקע־־ם אין מאי,
דזיטױרד. נױ סיטי,
 סא־ דענװער פונ׳ם האגװענשאנס די

ן האבען נאטאלױם  אױסנעצײ״ כסדר זי
 און אינהאלט דײכען זײעל פיט כענט

 דעלעגא־ די ;טעטינקײט םול־בלוטעער
 קאנײענ־ 22 פאינאנגענע די פון טען

̂בען שאנס  באט־אכס שטענדיג זיך ה
 יחידי און זזיצורים בחירי די אלס

 טענ־ די געהאט האבען זײ װאס םגולח,
 צוזא־ אזעלבע בײצואוואוינען ליכ?ײט

 א געראזען האבען װעלכע מענםאיעז,
 זײער אויף אײנדרוק לאנדיאהריגען

 םון דעלעגאטען — איהר און זכרון.
 װעט — פ^נװעגשאן היײיאהריגער דער

 אײנדרוה קײן ארויסטראנען ניט ?יכער
כאראקטער. מיגדער־װערטיגען םון

יע־ פונ׳ם יאהר םארגאננענע דאס
 באזונדערס vh סאגאטארױם םונ׳ם בען

 םיל־ און טאטען גרויסע אין געווען רײך
 פארגאג• דאס ;טעטיגקײט פארביגער

yjya אין אױשגעצײכענט זיך האט יאהר 
 םאר״ גאר־גרױסען םון אונטערנעכץנגען

 געשאפען בי״טפיל צום איז אזוי נעם.
 נע־ אינדוסטריערע גרױשע א נעװא.יען

 זיך יערגען צו פאציענטען די םאי בײדע
 אין היאסען געװארען געעפענס ;םאך א

 ;האחטיסולטור און פאולטרי סיװיקס,
 דעפארטסענט נײעם א אײנגעשטעלט

 סאנאטא• (דענװער .סוירוױס סאשעל פון
 דיזען אויף יחיד בן א דערװײל איז רױם
iy i^ אינ־ און ענערגיש װערט װעלבער 

ii'o:yD אוישנע־ דעם םון אנגעםיהרט 
 סאשעל לאננ-ערפארעגעם און פרובידטען

 ב. סעטועל מר. ארבײטער, םוירוױס
 פערזענליכע אלע אויפצוגע^ן ?אוםםאן,

^ די םון ןyלאגp אלג^ינע און  פאצי
 טאמ איז ראט םיט העלפעז זײ און טאן
o חוץ — און n — א איצט זיך בוים 

 םרוי^־פאציאנ״ םאר וזאםפיםאל־געבײדע
 האל־ א ארום קאססען oyii וחולכע םאן
 בילדיננ, yדאזיג די דאיאר. םי<יאז בעז
 די םון yאײנ זײן ומנט פארטיג, וחנן

 די םאר yסטyמלTוזpאTדי איז רײנסםע
ym m  tm ry t ta־ נאר זיר וחנע ־pאנyז 

 ןyלyהאט רײכסטע די מיט םארגלײב^
לאנד. אין

 זײנ^ o'3yi זyדיצינישyמ אויפ׳ז
̂ןן נייע אמליכא אויך  רדiyאױשג מיטי
 םyיײנp קײן גים םים גאװארזנן נירם

ת די וחנגאז און עדמאיג  וחניעו iy^r א
 מים באריכמען, פויא וחנחןן אפטמומגז

r i ,!®קומג• תר אויף א^גמלחײם 
אאמואג^מ• דימר

 פונ׳ש קאנױעניטאנה די וױכםיג װי
 באטראנט, װעױען סאנאטארױם דענװער

 םאק־ פאלנענדע די דינען אמבעסטז קאנען
 דעלעגא־ צאר דודכשניטליכע די :טען
 לעצ־ די פאר האנװעגשאן יעדער צו טען
 א•־ זײנען יאהר צװאנצי; 1או צװײ טצ

 הונ״ אבט און זעקש צוױיטען נעװען טער
 בא- אםס איהר קאנט דעם חוץ דערט.

 אזא פאהרען װערכע דעלענאטען נעגענען
 מײר הונדעיט 25 װי שטרעקע װײטע

 קאנװענ־ אעזע-ע בײצואװאוינען אוב
שאנס.

 אמאניזא־ ארע דעדוש בעטען פיר
 ער־ דער צו צרטדעטעז צו שוין ציעס

 אונ־ צו דעלענאסען זײעיע םון ג^הלונג
 צװאנצינסטעד און דיײ הומענדער, זער

סאנװענשאן.

i װענען בלא^ מיאום׳עך דער 
שאהנםעלד בר.
 ״נערעה״ םון רעדאקטא־ װערטהער

—:טיגהײט״
 ערהאלטען צוםאל, א דודך ׳האב איך

 װאס פײפעריל, שמח לינקען נײעם דעם
 כדי װידער אדױס גיט באנדע לינקע די
 ארבײ־ די פון מוחות די פארטומלען צו

 א אירש אין געזעהן האב איך טער.
 די םין אײנעש נעגען באשולדיגוגג
 ױניאז,־- דעי פון באאדטע ^ליכסטע

 געטייגע א איז דאס שאהנפעלד. ברודער
ברורעד. דעם נעכען םארלוימדונג

 אז זאנען, זײ וױ געלעזען זזאב איך
 א:־׳ צוױיטען םארנופיען, האט שאהנפעילד’
 10 און דאלער, 57 אויך לדער,yג yרyד

 ראזענ־ דיזעי ראזענהעה. םון דאלאר
pyn װאו שאפ״ דעם םון פרעשער א איז 
 ניט הײנדאל האט עי און ארבײמ, איך

 םוכיע. אויבעגדערמאגטע די אײננעצאלמ
 הא״ ק^מוניםטעז די װאש םעילשוגנען די

 בר. םון חשבון דעם אויף געםאכט בען
 אז מענליך, שטױגצנד. איז שאהנם^

ײ  זײער װאס דאלער 40 די םײמח ז
 באם איצטיגער און טשיזי רyנytyװyג

̂ט  זעלבען דעם םון ארױסג^ױנחגלט ה
n lםyעײויבניש דער םאר ראזענהעס ר 

 האט ער רואו שאפ תם אין ארױפצמעהן
o םארyב נעארבײם n ,האט און םטרײה 

 ן,ypםיטסטרײ געקענט ניט אונז מים
i װײל n נױ אין ניט װאױנט פחנםער 

 געותן ניט איז iy װי אזוי און יארה,
i האם ״כאוחנד״ סײן n םון קאכױםאר 

 דאלאו*. 40 ̂טyשוױג^yױסג1א איהם
iy בין איך o 't םון מעמב^ם די אז i n 

נן ױגיאן  די עפעל כױם דאמן1םא וח̂נ
iy סיט סאםוניםטען די ' ' i נע־ שוױגחני 
o גשן n ייאן1נעט אח אחחצינען i y iv n 

שאחגפקיד.
 פימ lypni פאד אײד דאגפאנדיג

איחנחני, איה םאמלייב .בויוי,
0ו 1♦̂
8641 .nip> ,0 .po> ipsopo 

)tooipvo-opp קי«ימ נ׳יי וון %m



 אגדיקולםזד זרדישזן די
)a*# סאםײעפד חידש> ו

 *זײג*ר 7 ס*י, ט«ז9 דעם נ,8מ*נט
םעםמל, 1<ײב* אין וועט *ווענם, איז

 tpo^wipi*■ םטריט, טע14 יאיםם 244
 ,דיעאם״ םאױש״דענע מםאנס ip»prמעטבער־םיטיננ אלנעמיינער 18 ותנרען

 ױנ־אז־נא־ די און נאאעבאטים די גןם
 ארונםערנערי־ דורכדעם ווערען דמגונמן

IPO און 'tr ii־oi*r'i:*p ניט ווערען 
 אום־ איע אונםער םוז Dm אימתיט.

o>porpi»* m nrer .יוןרען
 v זיין אויר וועם םיסימ דיזעז ניי

hnpjprn i םון באריכס n תאני־* 
PO'D*pn*r"t, ח® ipoPpu .ב. בר 

»im איז i n ,װ*ס םעיזרעמיר dv 
h יז* r און איזם ני« נעװאחח נ*ס*ן 

i אויד n ח גאגג װײםערדימר® i n 
o'jmjwj נאמאגדעאט וחנם נײט1א

- , V סיו m n n  prrn ,מר t» זי

 פאסיײדמד ipob*tpiphpi דער
*נמםחמגוג• 9*ל איצס סאכט ײיט׳יט

o עחנסעגען צו גען n מ אין מאטטײן  יי
אײנסאיעהםירען אויך וױ נייע
רזוי » josvrvft* ruyrwevow איע
<*־ «9• «ו נ*װ*חנן אררםנ«׳*יתט איו

93to אח האסיטעכמז ifim itf

 ב אאסאא םון קאאוק־אאערײםארם םון
ד די וועלען םיםיננ דיזען כיי נ » 

 נא־ *ו זיו נעאעגענחייט די ה*ב*ן נערס
tpipp םים o n 5*5 םון דמזםאנד*p און 

i סון n אלנעםייז. אין ױני*ן
*כ*ן1בא*« ותאיז םיםיננ on ניי

4 4 A M  A a L a M ■  f c A A A » A A M  A a a Aודכיי זזנתר די ווערען באוזאנחױם און
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^Aaaa AAM 4 M i^^ 4 Aa4 A4 i4  4 ^̂ M4 4 A aaaaa4 4  aaaAונ־י «ון טאדאחיטמ אוי*ח וויצם חצז* 

py j*1 זזנר r ת זווי  ודכ• זנזך סדי
 זא״ 9 •ון מםמרס •לע ווז נױג,
ײ כױםינג# צזט קומז לען VI לין$מן ב

 &»ויויוי *ין תרעפםמן
 מװיכם ביווגדער *

on  nm םסרקוםען מצס (09 נרױסען iuMr 
i*90 onpvb אסריי 

יייימאאד ײיימו »יו

u i i u i m

ט בימעפ אעטערנעשאנעל מנסעוזרחמןנ
̂ארר1סי WWP9M9נ m % צוליכ m לינקעו א ss סםא&פ m* עריןפיניש

 כא• — םא׳סין. א איז נעננםטערם 4 םיט קוטט איידזשענט כיזנעם יוינקער
״דזטמב׳/ דעם געם&כט ח^ט ער «ז ויך ריחטם

o קאמינםמי in n a ,או  4—2 ט
 ׳אא•. יינקער < איז נר«ודװײ, איסם

 מא■ <ינמז » אין t» זיף, פארשטעהם
i ה*ט n נאאענאט a״n מן א  די — ז

n, די און ,מאח״ n.״ i n נאאענאס 
 אױנ זײטען. איע םון או־ץחזנםעחש גערט
 האנען n איהם אוינט װאס צו סא נ־ט,

שא•?.״ לינקען א
o קאםינםקי in n a 1םא אויך, װיא 

 אױם־ היין זײן ניט ,1טי 1איה שטעהט
 זיינען שא■ ?ײז אין װי אזוי און נאהס.

o ניט ארבייםער י1 m o o ’m n, םאאט 
 איײ אנטזאנען צו אנק1גע א איין איהם
 א^זם געסעאען וועאכע ארנייםצר, נינע
 נעטאכט ער האט ■ראבע ער׳עטע י1 ניט.
 איינ־ איהם װעסאזיך םינישעױן. א מיט

ט, ער ט1ה< גענען, ק ^נ iv םיט נ i םינײ 
 « מםתסא נעהן ׳עוין ד*ס «ועט ׳שעאין,

װײםער. נאננ
 ײי אנטזאנט, iv ט1ה< ין1םינישע י1

 אר־ נעמנ םאכען ניט 1פא קאיימם, ער
־ א ין1םינישע י1 1אב« איז בײט.  ת

 נע־ האט און מעםגערין טע1י1זשיםט1
i אין פאספאיינט א כאכם n .מניאן

n ווי ניר אזוי . n נע־ איז קאם«א״:ט 
i ארױםנענאנגען איז נעײצרען פאכם n 

in א״חשענט, ניזנעס n p ,און קאתן 
i נעװאלט האט n פמישערין n־”אינסם 
i ייה םאחפטעהם זאגם, טען. n נא־ 

i צו 1איח וועט ער אז אעבאם, n בייט1א 
o אחמ און *וועקזעצען גיט n וױל iy 

 בײםער.1א ■אר א נאך ציסםשארדזשען
in t ia שא• םון 1ארביינמ י1 חאם <]אחן 
 זיי אזויווי נאר סיטיננ, » *ו נערוםען

מיזז. נןװאאם כים זײ חאבעז לימע זײנען
liyp in n o םיט *וזאטען o n 'אי־ 

 קא־ לואי איימשענט ביז:עם מאאיעגימען
Kpyjyn יה1ם םסמען אויף נלייך זײנען 
o צו נעלוםען n ש»• אויבעז^ל^ונטמן 

 אתיםנעחן 1ב״םע1א י1 געאאזט ניט און
»pm צי i n י-1 וועט םעז ביז ארביים 

 םינישערין. איםאליענישע י1 אינסטײםען
i n האט נאלענאס inytin, ס׳איז או e 

 תאט שםאי, האלט ip אז םעשה, שלעכטע
ip נ^אנט iKoipro o n, אז ip וועט 
 צו ipop;p’iip םינישערין אנטזאנטע י1

ip i עם?־ ביס?א איינצינ? י1 ב״ט.1א 
 א'נטעת?שאנאא י1 װאס נעוגשן איז תננ

 אז נ?ײ«ואט, |poi»n אײתש?נטס ביזנ?ם
i n אס1 זאיו באלעבאס inp^pip 1םא 
1פ» זײ״ i כדי כיזנעס־אייחש?נטס, י1 n 

 ט1זיכ?1סא mpo זײן זאל פעםעאמענט
m אז אב?ר ױניאךםעסיג. 1םעה און

o אין — trop)p»ip האט באאץנאס n 
.tprtpj נים צוױיםצא p'P ttipd ׳סיח איז

 זיך האבצן שא< םון ב״םער1א י1
o 12 נ*ר ביז ^טmםא^ אזוי ועווױא n 

i אננצסוםעז איז »ן1 ־’ .1זײג? n אינסער 
i םיז ביזנ?ס־אײתשצנט n 1נ?װ?«צנע 

 !.,Pî' נאמעז מים׳ן באאח־, תשאינם
 אליין ניט אח >n» א וױ ip איז נ?סומען

i איז 1נא n נ?ננ• 4 םון באנליימונג 
i ײפז םםערס. n ביד <י?נ<׳ש?ר8איט 

 צױ געםרענט איהס האט אײלזשצנם נעם
n װאס לינ « i ip נצננ• זיך םיט חאבצן 

oipoo האט ip האט אוז נ?שטאםצאט 
i ?נטםצרעז. צו וואם o«npj ניט n 

dpvo ,איז ip to ויך גצהייםצן זיי וזאט 
 tnpt, נים זײ זאל tpo י1נ באחאיםצז,

 האט |po גצהאאםצז, ניט האט op אנצו*
 ipii o:ppin האם ם?ז אח 1WM זײ
זײנען. זײ

i 1פי ?סאנטסט?1נט?’א bit ׳ n זאף 
i י,’א n  o n אײחשעגס״ ניזנצס 1<ינמ 
 •א־ אף1נ זױ אחס איצט נ?חט ליפקין, י.

 ׳זיר נאױחםם און ipoi:« ז״ן איז טאצחי
o נעמסנס האט ip »ז n ,שאנ o ח n 

 פיני־ איטאליענישע די האס ip אז הײסט,
 צו \,w זאנט װי ר?אי;סטייט?ט. שצרין
;יט<ו. *«’jpu ?יין א־ז חוצםה

 אידישהן”~פוןי פרײנו
 זױפעגעאפפלינען

אינספיטוס
סעקציע) אייעריסאנער פיז (צלוײג

!םרײגד געערטער זעהר
 די םון באקאנט געוױס איז אײך

 דער איז נאטיצען און איטיסלען אפטע
 אי• א עהזיסםירם װיילנע אין אז •רעסע,
 אינסםיטוט. װיסענ׳טאםטליכער די׳טער

 * פארמאגט אינסםיטום דאזיגער דער
 אן (טוין ארבױו pH ביכליאטעס גרויסע

 זאםלוננ א און נומערעז) 24,000 ערן
 אידישען דעם םאר מאםעריאלען םון

 װ• ז. א. גע^יכםע םילאלאגיע, םאלהלאד,
 םאר צוגרײטעז וױי אינםטיסוט דער

 גאנצזנז דעם געלערעגטע קומענדע די
 צו כזײ נויטיג איז וועלכער מאטעריאי,

 חנר םח בילד אלזײטיג און סוי א געבעז
 קולטור, אידימער דער םון געעיכטע

 גאווע־ ארבײטער ליטעראטור, ראך,1ע
n s טמאטער אידי׳פצן גונג,  m. י 

v( איז צוועק דעס םאר ץ t* vv\ גע־ 
 אין חאט וועלכער ארכיװ, אן װארען

 אוים• עקזיסטענץ שרצער זײז םיז משך
 דער ארבײט. קאלאסאלע אזא געטאן

 קאחןסיאנ־ 300 איבער האט אינססיטום
ײ װאם וחולט, גארער תןר איבעד מען  ס
 יריעות• און מאטצריאלען צו איהם קעז

 פאר- איהר װאס דאט, צו ׳טיקט
 ®אר נישם אײד פאר עס תאלט און מאנט

 אלטמר אז םוז נומער א םיז װיכטיג.
 — ייםלעט א םון בוך א ביז צייטוננ,

 דאנק• םיט וועם אילץ — גםרא א ביז
 צו מיקם ווערצן. אנגענוםעז בארקײט

 טע־ םון •אסטערס םאטאגראםיעס, כריוי,
 ביכער, זשורגאלען, אויםרוםען, אטער,

אנ־ םון אדרעסען אן אונז וױיזם איז
 זאמנן. אזעלכע האבעז וועלכע דערע, ו

אר־ וױכטיגער דער איז אונז העילםט
 אידײ די םארהיטעז וחזם װעילכע בײט,

m אזנטעתאמ. פיז אוצתת קויטור
אכטונג, פיט

 װיסענ־ אידײטען םון פרײנד
rאינםםיטום, אםםליכעז

^אצקי, יעקב דר.
ברעזער• תד

b. .באקװעםייכ־ אײער פאר - ־ ס
 הױז איז אײר צו סוםען םיד קענעז קײט

 םאמע־ דערםאנטע אויבען די אפנעפען
 אפשיקען דאס קענט איהר אדער ריאילען,
 םאלגענדען ױיט וױיגע, קײן דירעסם
:אדרעס

r-wo Przyjacol Zydowskiogo lnstltutu 
Naukowego, Wilno. W. Pohulanka 18.

:צו אדער
M. Odoner, 2131 Vyse Avenue, 

Bronx, N. Y.

n.iuBHim0nMO י ו₪י י ™י״ii יי״י j ^ “ ירנײו וחןנעו נעעירעמן
aenMeiê ^

נאנק ®ױינדליכע שטארקע »
p ױני<ון אינטעמײשאנאר די w איז 
mpo עחד $ נמיז וױ  װאו וילאץ דנ
 to געלט• 1א״ע האלסען ojvp איחר

tv w ײסס'אײנױנםונגעז1זינע »<ע?( 
ip 1פא נױסיג זיינען װ«(נע i סנפימנג 

 און נאנ?, inpaM ,ippiooe׳ » שון
ip 1פא i »די פון »־*טעהצי m ip j םון 

nPMio .איז ?ייט1זיכע ח^פאזיטאלס 
IVJ'BVJ c איוזר וןאס זאך » m 1אי 

̂־Bיטpג איז װסם נאנק יעדעד נםעט  א
oipo אװ ססײט פון נעז?צ?ן י1 אונםער 

p:b: ip א*ן .pn«< נױ p i ?נע״ 1אנ 
 נעפינט א״לר װ»ש עפעס איהל פינם

 פדײנדריכ־י איז דאס און װען, זעיטען
 א זײז צו זץי באטיהען מיד קײט.

 זערזד װאיט איך נאגת. פרײנחליכע
̂ט איהד אז געװאילט,  די באטראכטען זאי

 א אילס נאגק ױניאז ‘אינטעדנײ״-־אנאי
 איז װעיכעד שיײנד, קיוגען *םאוקעז,

 ;עבען צו װיילינ און בא־״ט א<עסא?
 אײע־ מאכען צו כדי ראט און הייף אײך

n גריננער. פראבייעמען םיגאגצי^ע
מיריא״ פאריאדעז :עי״ען יאזר יעדען

 אינװעסט• שרעכטע דורך דאיארס נמז
 דאס קעגען וועיכע מענישעז, םון םענטס
 פון םראגע די אשאידעז. ניט באמת

 *ן געשעסט א איז געיט אינװעסטירען
 קראנק, זײט איהר װעז זיך. פאר און

 האט איהר װען דאסטאר. א איהר רופם
 ערליידײ צו פראביעטעז אעגאיע געװיסע

 דע־ איז, לאיער. א צו איהד געהט מז,
̂גרט איהר ,װען רעער,  איג־ װענען ק

 ריעיל־עכטײט, איז l>sv: װעםטירעז
 דאיפט פאטענטס, אדעד באנדס םטאהס,

 אן פלז ראט די זזאבען דעם אין איהר
 געשעםט די באנקיר. א םון צקספערם,

 נעױט, מיש האנדלען צו איז בא:ק א םון
 יא:ע דער אין סיד זײנעז דעריבער און
 וחד פראביע-יעז אגאליזירעז קענען צו

 צו אופן אז אױזי אינװעסטבלהסס געז
 דייכ־ דעד פעדןיג ;ים איז צס ווע^כעז

סערזאז. ^ניטייכער
 בא;ק, ױגיאן אינטערגײ׳טאגאי די

̂בע  עװעניז יזטע אויף זיך נעפיגט וחנ
 סגעציע• א םאדמאגט סטריט,״ טע21 אןן
 עס װאו דעיארטםענט, אינטערעסט יען

באניד די שון םארלויןי אין זיך געםינעז

 ~ פאדענ־ םון איביעדבליק »ן
קאמןש דיגטען

״פ וון (שלוס )8 ז
 געדעגקען, מיטנלידעי אינטערגײשאגאל

 קאםף, העלדען א :עװארען נעקעםפט איז
 באװאוסטער־ זיך אויף קאט םעז ותילכעז

 םיט םוי העראאיזם א גענודעז, ך«ײט
 די אחן טראגעדיע, םיט פד נםש, םסירת

 דער םאי באלױגו;; א סאי ערװארטוגנ
מיטגיידער איבערגעבענע זואס דמםט,

געילײסטעט. חאבעז ן
אוישגע- צוריק איצט מוז געבײדע די
 װע־ אװעקנע׳טטעלם פוז עס וחנרעז. בויט
i n מען װעלכער םאר נעבײדע, א איצם 

 בית א פאר װי יונקט האבן, ארץ דרך
 װערען געבויט מוז נעבײדזז די המתדש.

 בויען ?ןילנקייט, און נבורה שכל, םיט םויל
 און שטארקער ווערען זאי עס אז אזױ

 געווען. םריהעד איז עס װי םעכטינער
 מענ״עען־םאטע״ דער םאיאן איז עס און

 אוג־ אין שאראז איז עס דערפאר. ריאל
 ̂פעל <ן״ן נים מענשען ארגאדזאציע וער

 אלעס םוען זזאס אזעלכע גיט חענדלער״״,
 םיט מעגעען נאר זײ, זיך יױנט עס װאס

 :אר און אידעאיען. מיט ■רינציפען,
 װעיען םיד און א^טרעגגונג אביסעילע

!עררײכצן צייל אונזעד

 m סל»וס פון םיםיננ םעםנער אממםיינער אן
נ»י ממו חןם מנמג. ג למאל רײנמדם,

ipi אונזע םון לאכ? י1 נױט. אוןn 
דאנ? א .npps׳ א mpt איז מעכ׳בערס

i n ?אאנ ipipii צאחל 1?ויס1נ א אין

סעמ»»ס;אל1א>
$pi װעלנע סיס נסאססע, שסמו«ן im 

ן ס1ע»סזיט*1 ז נ ד tyooio3 זיד מ  מ
tponar■ n p ” i ipi• איתר נאר ווען 

oippp מו וועגעו סי ס מ מ  װעס »יס> אי
i׳’ צו נאנמ מ n i צו־ זייז גןיןנענחיים 

in n p אוז *ס1 אױזר אײד גענצו «ו 
 oum דינסס 1דיזע עפ*סענדאציע.1

ת w »רײ גענעבעז גזי .oi*o'f**n או
»’?p ארס1 1סויזענסן>* tpiim חח־ 

tvi'i דעפארסםענט oi*arp|M צו 
•tnipii n>pii ip;*tip אװז *ו זיו 

נחיס װי ;hipop* ניס און עצות, נ*ך
ip i* װי p״>i ויײ *ניעס?ז1• אײ?חז
 pj- צו »&u 1איס? נאנפ די איז )נען
ײו נען o א n 1איח פון נ?נעפיס פולעז 

פאחנג.1ע
 באנק דיזער אי| דעפארטםענט יעדער
i * לייסטעט n u t n ינסם.1 װיכםיגע 

 י-1אויסל?נ 1אונזע תיץ• בײשפיל, צום
a 1סי tPP’t׳ טט?נט1עפא1 ׳טען m אין 
 םיניםאלסטע י1 צו װעלטטיילעו איע

 in׳*•* דארי אימעי יעדער פרייזען.
 *״1« 4 צ*הלט באנ? אונז?ר און נעלט,
 איחו■ ?װא־טאיוױיז. איגטערעסט צע;ט

״ ןpװ*^ט נים פט1דא i װ n *  o'tnn 
i*״ 1י*ה האלב א n נא• זײט איחר 

 װײל אינט?רעסם, ipj'ip צו רענטינט
 נלייך טonpא'נט צ*וז<?ז *ן פאגנען מ־ל
 נ*ך ס*נ*ט סון ט*ג ערשטען opi פזן

opi ס*בם איהר װי * o’f* * n.
 oi*o*r**n םיז טײ1א אונזער

o ס*נ• צו ט*ג פון װאססט n אין 
 אינםםיטוצי? אונז?ר אין װ*ם םאר1רע

מ1ײנ1* *ז* העױשט  אין גייסט. 1לי
|pp*.i )vo no voxv< יfie 1 י1פארלוי

nאונז זיך p רעזורסעו oiPDPirmD 
 1נ* ניס ססס,ססס$. פון סומע דער אױןי

ipoipno fie in היטען ?p i ,i  t d 
1 ipl-jpo, נ*ד iPT't to א אייד T « n 

i םון י1זיטא n װ םםייס און םיטי* 
tn און ,piיץ נױ 1 :* c םון in p o  ip i־* 

 opoo’o סײווימם ■*סםאל רעגיתנג <ער
tnpii ]?די• נ*נפ. 1אונז? איז געדזאלם 

pi ,סיט צוזאםען פאתטען opi סאקם 
ipoppih i אונםער נ?ן’זי 1םי דאס n 

o ה׳צנחה n  fie בעכחיננ oipooi*«n 
o n  ;is נױ אײ סםיים *'pi, ױיזט1נא 

 אינ־ םוז סטאביליטזס און PipP't”0 רי
ipt .אנק:

־ פון $25,ססס ערשטע ק ר ע װ ע  ג
ץ שאפטען י פ מ א ט ק ק י ש ע ג פ  א

ץ ץ קי ר ל. א א ר ש י

o 1ג«צי*נ*ל? דע.־ n  fie opd*d*p 
:pipi'p׳o*p pi'dop?** |pdb*c■”! 

 נײ•1* אידי־ט? ארוסניז־רטע די םאי
 *•־ ipo י1 ה*ם ארץ־יעראל איז טער

i צו נע־סיקט n ■י1 ״הםתח־ות־ pomp 
o פון אלאד1 טויזענט 2<"ו n היי־יאוד 

 איז םראנסםיסי? די !.”קאט■ רינען
 8 הוייםזעכליך דען8נ?ײ ע־דעג־׳יכם

i8p »i poki״n :p o ,זיי װ*ס םוםפן 
 fie הײפם־*פיס אין ipoipp:i״ik נען

;pi*' r, ,םימואפי, שיס*נא, ב*סט*ז 
 ־n באםאלא, ניאנטרעאל, ם*ד*נם*,

ת רײהע * ון8 טדאים ז ר נ  .oipor ו
i n קאנדםעט סאמפיין נאציאנאלזןר 
 opii טיאנסכײםיע י1 או רםעס,8עיײ
תס mipj'OTOip |8 זײז  י1 1פ* נ

8'i׳'pe אין 1ארבײטע *r i'־PKir און
t8״ pipצי?ס.1ינםםיס

o סח זיציננ י1 n ג*«י*נ*אפז o*p־ 
opo'o*p t<', איז װ*ס *IPo>*npM

 I* 01אױסגעח* ה*ס מענ, י1 געװארען
o*p o םון יכס1ב* אױםשיהרליכען n־ 

ר י״מ1 ים1י י*נד. ׳ן1איב? פ״ן מ
io*p i איז ייים. n״oiponp i'ir i 

n*rpi•| 65 אין oipor 1איבע i n 
1181. 0118 35 *1P fPPPII D1POT

t"*o«p o n  tpipev רלױזי8ם אין fie 
•1' >ipp*ii i*■ nipov. זײ אין >*p 

oipor איז i'ir איצס ביז IPBw pi 
rpp r* ipi*hp: איז איו *opann 

 i|* .1א<א1 סױזעגס 133 פון pmo די
o n איז «ipoippm"t איו «1« אין

פ*סי־ י*ס*« *1 אין און חױיט־אםיס
ש................. U ת lS tn  hmnmm.
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 חנפארפםענפס פארשידענע
? אינמתעמנאל

).8 זײם ns (שלוס
 ל. אװ ם. א. יעצ^גר דער צו דערעגאט

 גאנצע םיט ארויס איז ער קאנװענשאן.
 ייגסער געחםענער אזוי דער םון בײנער

 האט צייט ילעצטע די ארםיניםטראציע.
 די ביז װעיט א געקערט •מוט ער

 אײנגע״ זיך חאבען רענארטמענטם
 :ארבײטען איע נעםאן חאם ער עטעלט.

 םענע• דזשענצראיל דער אי געווען איז ער
 אי פיױרק, קאמייײנט דער אי דזי״זער,

 ■דאםע?טיװ, רער םון פענעדזשער דער
 ער איז ארבײט יעצטער דער בײ און

נעבליכען. איצט
 דער פון םאריצכתהער רער אלס

 געװענ־ אים צו זיר איר האכ פראטעקטיװ
^ דער מיט חזט ענ ג אי :פראגע ם

 נעטענעדז׳פט ע«פס זיד חאם ווי —
1 קאתסי^ איגראםםריעל םיט׳ן

 הלואי איצטער. ביז גוט, גאנץ --
 איז טראבעיל Dir סײן װײםער. אויף
 כין איו םאמצתוםקן. דם דערװײל נאך

 מדיט נצטען צד גרײם שטענריג אבער
 דאס סיר איז זאבען. אזעלכע נענען
 אינ־ דער געװען. כאזערם :יט אבער

 דיס־ נוםע א וזאט סאונסיל ראםטי־יעל
 איך םעםבערס. איהרע איבער זױפלין

 נעוױסצן א פון םישל א געכעז אײך װיל
 האט םייער א. םילער.• א. פון מאפ,

^ אין ארבײט ארויסגעישיקט ד נ ־ א ת  ו
 גע־ די מלײקענט #אבער האט ע- צער.

 צו געסטארעט זיך כמן ראם שיכםע.
 געפוגען. ם׳חאט און באװײזע נעםינען

 סעהר דאס צונעזאנט- האט םירמע רי
 געהאל־ גיט האט וי אבער טאן, צו ניט
 אופד צום אוועק זײנען פיד װארם. םען

 נע־ איז עס און ט״צערםאן פארטייאישען
 דעם אקאונסענט אן געווארקן מיקט

n אייסצוםא-^צען. צנין n גאיעבאס 
 און געםאכט יפםצרומען ערלײ4אי האם

 אונטעגיין איהם פיט געװען איז עס
 אױםפאמענדיג ניט דאן, אויסצוהופען.

 םון און ױניאן דער םון אויפםאדערוגג די
 חךר איהם חןוט קאיגסיל, אײנענעם ?ײן

 הא־ םיר און ארױסגעװארםעז, האוגסיל
 סםרײ?. א דערסיערם פירמע דער בען

 ביזנעס פון ארוים שירסע די איז איצם
 האנד־ טא?סילאזע אײגענע א'י:־ צוליכ

מנגען.
באיםעלאכעס סך א עפעס רײדען

נאגלער. בר. איך פ.חגג - > דערםון
m י i־ גצאגמפצרט. ער האט :ן—

 ארכײםער 15 נעהאט האט םירפע די
 יע״ p'p װי סײ רא-ט האבען די און
מןםאכט. ניט בען

 או־בײיי ניגד^יסטרידםע וױםיר
^ איז איזזר האט טער ח  אינדאסנד אי
 װײטער איך האב — ¥ ישצפער ריצל

מנפרעגט.
 א איצט סאםם םעז םיל. ניס —

 גינדחגטםטרירסע איע םון ״משעק־אפ״
 וחר צאי, אין זיעען זײ װײניג װי און
 וועלען וועתן ךײ אויב איצט, זײ יען

 מוזען זיר יצונ̂נrבא ױניאן פון נעניסען
in n o o ^ n. גע־ זײ םיט געוחנן איז פעז 

 געבאדערט, ניט זײ האם פען ייבעראל, נוג
 יױ ״«מענליכ?ײטען ארעריײ נענעבען

 וױ האנדלען און זינען צום קומען זאיען
 ניט זיך קאן ױניאן א ױניאךלײט.

 גרויסע א זאל שאי א אין אז ערלויבען
n םון םליכטען יn טראגען טײי n ױניאן 
 זאלען מע^ען געצעהלטע nאB א און
 אסופװאתוען און יףpת זין בײ זײן
 נאר זיך און ױגיאן־םליכט יעתג זיד פון

 זײ אז באלםעיאמנס, די פיט ^יצעז
וױלען. זײ װאס םוען

א ביז געדוידעם דאס פ׳האט
—סארענדיגט, :*:לץר בר. האט • צײט,
גע־ ניט nnj« דאם טאר איצט אבער

װערען. חידעט
־  באגאנגען זיך איהר זײט אזוי װי ־

אנטזאגט זײנען לינקע װאו ישאי, א איז

ען מ א ה ך דו ®
פאג א אין געםטאפם גו־יפ פייבעה

י » ניני י ׳ י  — וײ — פיחױע ח• ו
וײ

I
imeotin ■ינער

• ײראיחיתו  וי1 180000 
no יוויםסש! D8»>

יי0 אימיומ. . י  m סו פנגם  •  tlor דרסנ סיזנ
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̂אטמקשאן, געגעבען זײ nאיה האט ? געװאמן ניט¥ nעnא ױגיסד
— n'D צױ באהאנדעילט זײ האבען 

 גע־ אײד װיי איר אלעםען. םיט גלײך
 און Tnc קאטינסהי, םון. םא?ט א בען

 n'D האבען טnדא ישאפ. םאראטשינ?׳ס
nנאפען םיט׳ן אײנעם אינסםײטעט 
nבעםאר נאך לינסען, א אזענבער̂ג ny 

Dn'nDD'ivn. זיך האט
 אינ־ nn װעט איד^ דענקט װי ־—
 nyn טיט האנדלעז ?אונסיל יע<nדאסס
 ny וועט ¥ דזשון אין זyrדזnאrדיסט
 אגרי־ אין פונסט oyn ןyאויסנוצ טאקע
 א\נטער- זyהאב לינסע רר וועיכען מענם

¥ געשמבען
האפ^ננ, א פא^ז ס׳איז װעל, —

 נױ װעט האוגסיל לyיnאינדאסם nn אז
 ,im־n&rBOH כײם r'inyt3,,K צעז

 ביזנעס־ זײנען זײ אז ,pin איך װײל
 דעם סיט אז םאחזוטעזזען און לײם

 נענאפטnyאיב אביםעל זײ האבען יונסט
 הא־ יײ או נ^עפטס^ייט, איס מאס די

 אויף לינסע די אפטאן געקאנט בען
 ןyהאכ םונתט, אזא קרינענדיג טז^סיש,

v געםאן. דאס זײ o ,זײ אז האםעז yii־ 
 נאר דזישאדזמ^נט. נוצ^ nyאב לען

ס אין זאגעז ^י א  זײן װעט עס װאס ם
yo |»P ,npoyir| .ניט

 װאס באװײזע cyBy איר^ האט —
אג־ nyn אז טאןyג ןyהאב y<ינק די

צױ זאי n:xD אינישותןנס עמפלאיםענט mim |yjn¥
 א זyבyג אײך וחד איך יא. ־—
 nn האם שאפ לוסטע׳ס אין פאחם.

'̂nypj טrעnמאז :jyowy ליםטען די 
 ^רבײטער די צו ארופנעגאננ^ איז און
 אז טען,Dיnrnyאונט זײ בײ \vnv: צו

nyT אתנםעמעםען נישט זאל עבאס4באי 
 jycnKn זײ װאס זyנטyס y3'^y די

^ ײ ט ^ ײ  כדי םא^ אינש^ענס צום ב
D'Dnyn באיעבאטים די אז צײגען צו 

̂גן האבען. ניט איגיעוד^ס וןײן ודיי
^ איז — א  איג־ פון שאפ א ם

 קאנען זאל םען אז סאונסיל דאםטריעל
ן טyיםnפאיא ר' אז זאגען, ^ א  זײנען ד
¥ לינסע

איך ניט. איך װײס ישאפ אזא םון —
זײ אזוי װי זאגען יא ny^ אײך

 קאהן שאפ אין :םאיא^טעט א שאםען
הי און  םעכד א באיכדצי?, א זיך האס מ

 איז nn^im ^םרײהייט״־כאה פון בער
 םשעו- nn געווען סםרײס םון צײט אין
 כדי םnיnגיםטn בכױן שאפ, םון םאן

ii״nyD מ ביײבען צוrעDn.צוזאסען אז 
 א Dnםריoגיn אויר זין האט איהם סיט

 א טיט געשאסען |y:^n און כאװערטע
y ^ ity n אין nyT םיר, אז ״םרײהײט״

nn אין װי אזוי------------שאפ piDB
 אז נעװאוסם, ny^: האב איך שטעהם...

 באל• אנשטענדמע ארבײטען שאפ אין
 ^סיד/ קיין ניטא ס׳איז און מעלאכעס

 nyT ס.yוצי5עזאn מיט שיסען זאל װעלמ
 שאפ nגאנצע nyn אז געורען, איז סװי

 זײ און pBnn געװאזסט גאתיט זזאם
̂ nynpnn מיטינג שאפ אוים׳ן האבען

 און *םיד׳ nn געװעז נים זײנען זיי אז
איינשטיכױנ גיט גאנצען אין זײנען זײ

o w e סמװסס פוז
ם*נ זאל■ איחי סײד כעםעז םיר מיײי  1י

 נײ בסח»ל*ןן און ידװעראײזסעגא דיזצן
ײר  אוני װצ■ וויחר וױיל •,ypo« »ױ י

חאבצז דארסען

נפטופ ה»נעו טױ
צו ,i'Jpiip pobi'd 123 *ון

עזו.| פינפטע 321
פלאו םצו1 סכזייט׳ nyo32 רn בײ

 עקסצרין אויסגצפיקפפ תאבען םיר
 סרעסצ;ן *ו ברע»לער װ״ער סווניומרי
 תן־ םיר בעליװײע. און ■לאש װאלװע*,

ן  םאר״ אין סשיםערס בעסשע די אויך ת
?ay, אואנפין• א סיש םמים *רוקענע; 

םאשינם. וינקינג אויו
י •רןסןרם, »לע אײן לויחנן םיר *11ת

ן נןרס ו  גײצ די זעחן קוםען צו באסעס י
צי װײצי די •ון |י1“““־־1 ל תי  1יי ב

1»&*|װילק וײגען »לן ,

 פמע אםעריסעו ױ
ה$ט&$גי4fc|4M|> |AMפחןסנןרו װעלװמפ

3 2 ע 1 מ פ נ י , פ װ. ײ ע נ
או| 06601אשלאג נ |סןלופאן

4444 aM4iiM4l4IP * «רדערס 

*iipa ______________

i םיט n צװ״ י1 םון האנו^ונג
לומדים^... ,

*n n* זײ האכעז דעחוײי Diypyi 
 א דאך איז צוױי וױיי ״,td״ שרײון

ט.yיטnפאיא ny''t איז ראם אט רבים.
n זײנצז — y w, גע־ זײגען װעיכע 

— איהם, איד — לינקס, צו נויגט
innpyi זץ־ אלײן innDD'in, אהן 

n^iK¥^אפ שום
^y םיד יא, — n| סך א געהאט

n̂ האכען לםשל, אט, שעפזס־. זלכעyא o 
?ײן גיט שאפ, א פאל: א נעהאט

^ ע ט ^ ט ס  נע־ באלעבאס nyn האט ^י
ny .jw ״ארותנטי^ש״ גימען ip i ,האם 
v די םון םאױטלאג א ד^ך v r t אלײן 
 האלי^ס לינ^ די פאר באצאלט ניט
 פאכטyג איז ?אםפלײנם א װ. אז. און

 א אינ$<(ומ<דשאנאל. nyn אין געװארען
ny»nvDrn*D איז *y ij* iy x n n| קא־ און >y ô pyטליכn onynim yאילאW2 n 

inyn /y sזיר האב^ ^־ *v l ארכײטער 
n ^nnoD'iynאיז טאט אז צײגט, אם 

nnyD פראפאגאג^ װי
 מיט Dnynyi nyD"ii נאך זזאב איך

 ז,yװיזyארויסנ זיך האט עס .nyנאגל ב.
 סיטוא־ ,n האם איגם^^צאנאל 'n אז
^y אי איןTזoiyrr n, בײ שױט און 

 א צו ױגיאן 'n iv«yn3 jyo װעט שרים
 הטyטr̂רlD און צושטאנו/ געזונטען

 נאנלער nnn3 םיט שם\עם רער אז זיך,
.D^rynyrnD^ nnyr םיר האט

ק הארלעם אנ  נ
קאמערס אזז

 pnn̂ נױ עװענױ, טע2 — 2118
.3*2* 1־3800 לעחיי טעלזמואן

 י. ג. עװ., טע3 — 431 :כרענטש
8065 לע?סינג»אן טעלעפאן

*רבײטער םאר׳ז באנס ארבײכמנר רי
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 אינסעונע־ אויף ox.fi םיס נעפײעוס נ»י וסער
שסעדס אנדערע אוו יןרה נױ אין םיסינגעו שזנאל

)1 8ײ1 ן •ר (אלוס
 װענען דערטאגט האט הילחוױט טאריס

 קא׳ די װאס צושטערונגס־ארבײט דער
 ארבייטער־בא־ רעד אין טוען מוגיסטען

 ארבײ* דעם םון ״צטרעבונג די װעגונג.
 םארניכ־ און צושטערט װערט סער־קלאס

 חא־ די וױ •ראיאגאנדא אזא דורך טעט
 אין שולדיג און אן. םיחרען מודסטען

 ער חאט — זעלבסט, מיר ז״גצן דעם
 דערפאר יטוצזײ; זײנען מיר געזאגט.

 יע־ םון םארםיחרען זיך לאזען ,מיר װאם
 דעם איז זײנען בייר שװאר״דיאהר. דעז

 סעגטימענטאא. און לײכט־גלױביג זינען
 יעדער םון םארפיהרעז זץי לאזען פױר

 אזוי זיינען מיר חברה. דעטאגאגישער
 טראכען זיך אאזעז כױר אז ל״כטזיניג,

 כײר לוםט. דער אין וױנטעל יעדעז םון
 פדינצי־ אונזערע אין סאאיד זײז פיוזעז

 מיר אױסגעשריען. ער חאט — !פעז
 באלאנ־ מיר אז םאיגעסעז, ניט טארען

 זיינעז מיר װעוט־באװענומ. א צו נען
 אונ־ זעלבסט. זיך םאד קלייזער א ניט
 אן איז אנשויאונג .און באװעגונג זער

 אן איז שטרעבונג אונזער אלװעלטליבע,
 האלטען זץ־ מוזען כייי און אלגעסײנע

 אר־ םון ראמען די אין ראטען, די אט אין
 זײן סוזעץ מיר בײטער־סאלידאריטעט.

 •רינציפען אונזערע איז אײנגעםונדעװעט
 קיינער אונז װעט דאז אידעאיעז, און
אראפטױהרען. װעג םון קעגען ניט

 האט אפלאדיסמענט שטורסדיגער א
 חילקוױט גענאסע װען אױסגעבראכעז

 א און םארענדמט, נעדאנק דעם האט
 צו־ די םון יזע• די אויף קאאות טױזעגט
 ארבײטער דער םון ברעכער און שטערער

 הער־ די סון געריסען זץי וזאט באוועגונג
 כיא־ דער און אנװעזעגדע, די םון צער

 וױדער און ,pvm איז טרויער סון םענט
 ױם־ םונ׳ם ישכיחה די געםיהלט האט,זיך

האא. םון וױנקעאע יעדען אין טוב
 האבען מיטנאידער אנװעזעגדע די

 אינטערעס נרױס םיט צוגעהערט *ױך
 נצנאסצ דזאלטזנז, בײדזןד םון רעדעם די

 סענדער, טאניא םרײאין טאטאס, :ארסאז
 און רײכסםאג, דײם״״׳ןעז פון דעפוטאטקע
 סענ־ םרײאיז םון רעדע די דעםביצער.

אױסגעגומעז. געװאאדיג האט דער
רע־ די םון װארט ״טטאדקען דעם צו

 פונ׳ם שעחנקײט די צונעקוטען איז דעס
 דעם האט צוןאםען אאעס און לזאנצערט

 געמאכט טעאטער דדצאאסאז אין מיטינג
םײעיאיך. און *טעוזן באזונדער אויםזעהן
פאױגע־ אױך איז טיטיננ דעם אױף

 אונ* פון טעאעגראםע א געװארען אעזען
 סעקרעטער־ גענעראא דעם וועטעראן, זער

 בא־ בר. באראוג בױדער טרעזשויער,
 טעאעגראסע דער אין אױס דריקט ראװ

 וןראנקיזײט דורך װאס באדױערען גרוים
 אנװעזענד גים סיטינג דעם בײ ער קען

:אזוי ער זאנט אנדערעס צװי״טען זײן.
נא:־ מײז סיס אײך פאדזיבער איד

 אײך. םיט ביז איך דאס הארצען, צען
 אין יטאאגט אײױנקײט פוז גײסט דער
 איך (\H יטםארק, גאנץ הארצען מײז

 קאטע־ אײך, םיט צוזאטען פראטעסטיר
 אונגע־ דער גענעץ ברידער, און ראדען

 אאמיר צוזאמעז און ארדנוננ. רעכטער
 ^ועאט, דער םאר •ראקאאמירען הײנט

 יןײנכיאא וועם ארבײטער״סאאס דער דאס
 באםריײ חאםן^םאר דעם אױפגעבען ניט

 העבערער, מדעהנעדער, א םאר און אוננ
געזעא״שאפט. בעסערער

 ־6» חאבעז האא אין אנװעזענדע די
 ברױ םון באגריסונג די חארציג אאדירם

באראןי. דער

ײ י ב ן ד ע ט ס י נ ו מ א ץ ק ל א א  ה
ט ע װ ע ט ם ®ו

 בײ אויך זיך האבען געװעהנייה װי
 דין אױוי אכטענדיג ניט מיםיגג, דעם

 כאראסטעי, םאי עחסטעץ ױנדםוב׳דיגען
 אינגאעך קאםוניסטישע עטאיכע געיאוועס

 פאר- נעטדײם״צו חאבעז און םיײדלעך. איז
 בײם ססאנדאא א און נעמאעג א פיהרען

 זיך האם דאס םעאםער. איז !ורײננאנג
ד מ  וױיםע די און אײנגעגעבעז, ניס וײ א

 פארםרי״ שנעל גאנץ זיעען חברח׳גיקעס
 זײ־ װאס ארבײטער די םון געוואחח געז
כדטינג. «ום געקונמן גע?

 רי אבװאהא דאס איז, איגסערעסאגט
̂וכען קאמוגיסמזנן  ווענעז געיױקס ה

**''W mxj m  W ו״עד .אין סיסינטנן 
ד, ווןומן ■חנסי ג גי ^ו  םײ דיזע זײגעז ג
m סינגאן h מיםיננ חנר

jnrn וואו ,rm ץאמיא ממאדווי ודן

 אז באזוכט צר^דינ אזױ
דעם םעז Dfn גאכםימאג 4 גיז

trtUPJHi נ ניט מ מ  מאי *מיימ “I נ
ד ח » « nrt* חונדערם

 געהאט 91 אאקאא חאט אויך און "*:ר,
 מענ״ אין מאי־אונםערנעמוגנ ׳צעחנע א

 חערי בר. װאו סטרים, טע8 האא, •צאן
חוייט״רעתער. דער געורען איז ;ריגבערג

 איגע״ איז מאײמיםיגג ^עהנער א
 אזא םיאאדעאםיא. אין געװארען הארטען
 אוגעהא/- ניט דארט ׳&ױן איו םיטי;נ

 יאהיען. םון ם^ך אין :עװאד^ז טען
 - מ צום געקומעז זײנען מעסטען 3,000

 ןײ יואו אינסטיצוט, אײבאר אין טינג
 בא;ײס• די צו צוגעהערט זיו האבען

 םון םארטטעחער םון רעדעס טערענדע
 סון און באװעגונג םיאאדעאםיער דעד

 יאמן. נױ םון האכמאן דז׳טואױס כרודער
 אױך איז קאנצערט גדויסארטיגער א

 װײס־פרעזי- געזוארען. דורכנעפיהרט
 טיעער־ דעד נעװען איז דײזבערג דענט

םיטיגנ. נרויסען דיזעז פון :יאז
געײא־ אראנז״טירט איז טיטיננ דער

 רי פון באא;־ד דזיטאינט דער םין רעז
 םיאארעאם־ער די סון און קראוקכײיקערס

 מיט צוזאכיען דרעםטאכעי, און ײײסט
 געװערקיצאם־ אידײטע פא־אײניגטע רי

 פיאא־ פון אניאאנאמײטעײ די ארץ טען
דעאפיא.

 אנ־ זײגען ארב־-טער 3,000 אריבער
 הא־ און מיט'גנ דעם בײ געװען װעזענד

 באגײסטערוננ. נרױס ארויפגעוױזען בען
 האכ־ ברורער געװען זײנען רעדנער די

 באארד; דזיטאיגט םון כענעדז״פער טאז,
 ברא־ אמאאגאמײטעד; דעי םון ױדאװ,
 גע״ אידי׳&ע םאראײנעטע הי םון נינסקי,

 דער םון שעא, טשאראם װערק^אםטעז;
 טשער־ דער •ארטײ. סאציאאיסטיעער

 עאיאס בר. געװען איז מיטינג פיז ניאז
 אינ״ דער םרן ■דעזידענט װײס דײזבערנ,

טערנע״טאנאא.

 גחןןן ־גילממס דרןמאמר םילאדעמיער
ןװענס ױנסערגעגמנס שןחנמס 8 ניס
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ערג און דובעסרץ ק#טערס. ^לאדעלמיעיר ®ון גאגקעט א בײ ריידען ױיזנ

 אונטעמע״ ♦צעחנסטע די פון אײגע
 ײ1 אין קרײזען ארבײטער אין רונגען

 דיוען ״טטאטפיגדען װעט אאדעיםיע
א/ טען6 דעם פרײטא;,  רעס אין מ

 2027 #האטעי דז^ירארד סטײיעז
 איז אויענט דער סטריט. טשעסנאט

 און ביאדוגג דער םון םאראגשטאאטעט
 1אי יייז יאקאא םון ע6גרו קויטור

 אונטער• רײחע גאנצע א םון אנםאנג אן
 דעם םאר אראנזשירעז זײ װאס נעטונגען
זוטער. קומענדען

 טאדא־ אננאזשירט האט ;רונע די
 בא־ באװאוסטע א אעגיי, אואיס סאזעי

 גרענד ■אריזער דער פון טענצערין יעט
 אוג• גאנצע די אײנצולײטען אפערא,

 װעט קאנצעיט דעם נאך טערנעמוג:.
 פאר זיך פארזאטאען עױם גאנצער דער

 עס־ גרויסען דעם אין סאפעה בופעט א
 אױסעדנעװעהנ־ אז .‘האטעי פון ציטער

 גענע־ אויך װעט קאנצעלט יטעהנער איך
װערען. בעז

און ררעסטאכער פיאאדערפיער א<ע

w דעד אין פױינד דיעףע » m •נא 
 חא• צו דנען אין ivojfsifj דע*ן וחגגדגג

 T? ®אג;ט אוגטעדנעסוגג ptn אז
o א^גטמט *וחר, dpjis 8 אן m, 

̂ן  41.26 נאױז rn סאיעמ מים'\ צחאס
 ®ון אפ^ס אין jprip מען m סיקעסס

onoo m נארט 62 ױדאן, ר*ר o, 
 חגר םיז אװענט אין חאסעא אין אדער

אונטערנעסוגג,

ענדעייײז• ײ-היײפיבע צו נאטים
 װעט טאי, ^טעז דעם אנפאנגענדינ

 *jyס העיטוז ױניאן אין װערען ערעםענט
 טי* העי סאר קויס ער4רענוי דער טעד
 דא־ און טאנטא; יעדען טדיטמענט, װער

נאכמיטאנ. אוהר 5 נערשטאנ,
 ! טריט־ די הרינעז וױרען װאס די
 ןyמאכ אין ציאײיעז זיך דאדםען כיענטס

̂טה איז אראנדזשטענטס  פענטער, העי
סט. טע17 איסט 131

1•

 גוםע געברױכט קונער גוטעד א ךךען
 צו רעכט א איהר האט שטאפען י י

.דינער פײנעם א ערװארטען .  א .
 די פון אנדערש זײן װעט וואם דעער

געװעועליכע. רופט איהד װעלכע
J

*

 פון מאנופעקטשודער גרעםטעד דער
 צונױפגעטישט האט סיגארעטען פײנע

 מאבארךםאר* אױםערװעהלטעסטע די
 מיוראד. זײ פ־ון געמאכט און טען

.אראטאט . .נעשמאק . .  טעט און .
 םץ מאכען צו פעראײניגט אױ אלעס

.מױדאד .  דער איז װאם םינארעט א .
געניסען. קענט איהר װעלכען בעסטעד

M U

 אויסןרגןוחנחנלינעז• חןן
9'fp m ו י  ײול״ #1*יי מװואחגליממ יויסער• דעם י

ןו m 9 נ  rimiי *v

 א. כאגריסט אינטערנעשאנאל
קאנװענשאן קעפפדיקער אה ר.

. )1 וײ• 11• (׳•לוס
 אונ• סיז מיטגאידערשאפט דער םון און
 חור אז איה וױנש אינטערנעשאגעא, ?ער

 מיט• טױזענד 80 די און רינג ארבײטער
 פאר- חאנװענשאן דיזע װאס גיירער
 די אין םארגעסען אימער זאא טרעט,

 דעם אדבײטעי אידישע די פון הערצער
 םאר־ ער װאס ■אאץ װאריכיען זעאנען
 חאט ע־ װאס •יאץ א איצט, נעסט

 קאנססדויזנדוועד, זײן מיט םארדמט
 ארגײט קויטורעיער העכסט״ניצאיכער,

 קא- און כױטהייוי ״פטענדינע זײן אוז
 בא״ אמעטײגעי אונזער מיט אןעראציע

װענוננ.
(א^מעשדיכען)

ן, םאריס זיגם̂ו
י. װ. a י. א. #רעזידענם

 נזד אויך האט אינטעמע״שאנעא די
 צו טעאעגראסע באגריסוגנס א יציקט

 קאנ״ טער16 דער םון ערעפענונג רער
 מי- און קען&ײקערס דער םון ײעניפאן
 יו״ אינםערנעשאנעא װאירסערם דינערי

 קויעד ^יז כיאי, טען1 דעם זונטאג, ניאן,
ױניאן.
:פאמט באגריסוננ די

 סיט־ אוגזעױע פין נאכיען דעם ״אין
 ערארנדזיעע אמזזןד ®ח אח ;אידעד

 אײך וױי-איר באארד, זעקוטיװ
 אן םאר װאוגש הארצאיכעז א געכען

 קע«־ די קאנװענשאן. ערםאאגרײכער
 זײער םון םאריױף איז האבעז טײקערס

 געוואונעז עקזיסטעגץ יאנג־יאהריגער
 אזג׳י צװישען אכטו;; און איבע זיך פאי
 קע•־ די װאס דאםיר טיטגרידער, זערע

 אויסנע־ קעטפער, גוטע זײנען פײיקערס
 זייינעץ און ױניאניסטען טרײד צײכענםע

 א ארױסצוהעיסעז בארײט איטעי־
 אין איז זי װען ארגאניזאציע *צװעסטער

 יױ אײער אז וױיסען, כױר :ויט. א
 *אב־6 ^וערע יײזען איצט דארף ניאן

 מיר און אינדוסטריע אײער אין יעטען
 אײד װעט קאנװענשאז דיזע אז האםען,
 און סראביעביעז דיזע ש\כטעז העי*פען

 שטע־ װאס א'באען די דאמען6אױ װעט
■ראנרעס״. װײט^רען אײער יען

̂ (אונםערשריבעז)
ױגםאן, סאריס

,י ײ. א. א. רעזידענם6

פאר* מױען װעלען ר,אטוניסטען
בילדיננס ױניאן לאזען

»

)1 ז״« H* (#לוס
 ווןום רענט די |אױםמ<ו:ען דארפען װעט

 נעבל־נעז ז״נען ם׳טיסס נעוועזעגע די
 דירת־ ויײםעררינק די אויך אוז יטואײנ
 :ים חובות דאזינע די זיי װעלען ;עאט.

 .זיי| נעצװאונדג: ?יי װעאען באצאהאען,
ביידיגנט. די פאריאזען צו

 עם װי ה|נ«ן, ם׳שיפם נעװעזענע י1
 צו פארפעחלט אםילו ארױס, זיך ײײזט
 צו דאלאר 352 םוז ■״סענט א ניאכען

 דעם תאמואני. םארטנײדזיש נאווא דער
 ניאי בארארפט נאך זײ האבען ייירענט

 אא־ רעם םאר סעברואר טען17 דעם כען
 לייי מױט׳שועא דער ניאדימ. « קאא

 חגם חאאט וועאנע פאס#אני, אינשוחונם
 י*־ »| ביאדינג דער אױף ט^רטניא־דט

 *•נימוחאם ניט אויך זײ tnyn ,2 קאא
 חנםי־ א חובות. די םון באטרןף קיין
 םאי געװארעז באמםיםט ייויד איז װער
ביאדיננ. נ*ארד דזש^ינם דער

dp ני׳ אין דאס ערװארטצנ^ וחנרם
ז וועם כען  די אוױ סײא » סאכצן «

 חננהם jpo און ניאדמג^ דרײ ד*«יגע
•o r יי ווערעז צוריסנעפערט וועאעז זײ 

 באײרי דדפאמם רעארגאניזירטצר דער
מ די און י תי י פיז 9 און 2 מ י ײ״ ת .Huyrpnpo

 2 ומומן איבער, אוגז נרניש וױ
 יי « מנןן סן « p«װנח» <יני»

 ותת»וצ«נ *<< אח ביאוײננס
 אי• די םח איימנסזם דאס

 ייי! •רימחממיחר*. טי«איחגר,
 י^םוניסם״פע מייחמי

t אויי מריכם V♦ ןnyn זײ

w w s a

■י»י

ttt -־tRtre״vrz■'׳r־
* ^

 fm t* ורנײ^
₪י ̂תךטך. •ו • f •F •״r ״ •

 ןי |W ,T’M נינ•
 pn «m ותיי
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d נל«ס אח ספרים t o ן» jjss פארוםס
t o m b  nrm sns טעטיניךפ'

 אדבײטעד באשיצען צו דיםטדיקט דרעס און לולאוק אץ גאםעו די־ פאטלוױרען ר,אטיטעס ױניאן
 דיסקוסיאנס־ טענליבע האלטען םארומס אפען — כוליגאנעע געתננענע קאמוניםטישע פון

. מאםענוױיז. פארשפרײ^ ליטעראטור — מיטינגען.
 טע־ דער םון צייט קורצער דער אין

 *רנאניזאציאנס־קאסי־ דער פון סיגהייט
 יאקא־ יארקער גױ גרויסע אלע םון טע
 אױפצוט^ן נעװ^רען באוױזען איז <ען

 אויםזיכט דער אונטער ארבײט וױכטיגע
 מענעזיזשער דער םריד, ב. ברודער פון
ק^מיטע. דער םון

 טוט בלאק־לאמיטע און סטריט־ די
 איע דענעילמעסינ. ארבײט איהר ׳עוין

 ־39 דער ביז טער26 דעד םון קארנערס
 פריהםארגעז יעדען װערען סטריט טעד
אונזערע פון באזוכט דינער־טײם און

 ,אױג אז לטעז8ה װעלכע קאםיטע^ײט,
! מעסער־שטעבער. ק^מוניסטישע די אויף

 י סון כט8װ8ב װערט בלאח יעדער
 םינןמ פון םיהרונג דער אונטער ן8ט 36

 נויטיגע לע8 גיבעז װעלכע העיטענס,
האםיטע. דער אינסטרוקציעס

 לעז8ילאיו יער1* גאר האבען איצט ביז
 אר־ דאזינער דער איז באטײילמט זיד

 סױ דער םוץ .35 און 22,3 ,2 לאס. בײט,
 אנ־ די אויד זיך װעלען אז װאד מענדער

 אזוי איז באטיליגעז, אאסאלס דערע
בא־ קאםיטע דער םון צאי די װעט רום8

םחען פושקע־קלאפער *יסםישע
i אין ה ב נ ג ־ממממ נעבעד n

קליץעל פאנר״ ״חנפענס אײגענער
 ״קלאוקמ»כער זאגענמנטען פון טשערמאן דעם ראבינס, הענרי ארוים ױארפען

 ראבינם — נעלדער. אנגעקליבענע פארהאלטען פאר פאנד״ דעםענם
 «ז און קרבן א פאר א*הם םאכען חברים קאםוניםטישע זײנע אז זאנט,

מעשים. שםוינענדע הדר פון דערצעהלען זועם ער
------------ ״ %

װערען. םארנרעםערט דײטענד
 מיט־ די גיבען סטריט־קאמיטעס דיזע

 צו מעגליכיןײט 8 ױניאז דער םון גלידער
 פראפא־ פטע8לעבד. זעהר 8 נטװיי^עז8
 ער־ זײ ל&ריפט, אין און װארט אין נדע8ג

 ססען8ט נדערצוטײלען8נ8נו מענליכעז
 אד6 יע8 זיד באוױיזעז ,װאס ?יםלעטס

 שיצעז8ב צו אויך און ׳רקעט8מ אין טעג
 און .סאםוניסטישע די סיז טעמבמרס די

 פיע־ װעלבע נעס,8כוליג פראםעםיאנעאע
ניזירעז.8טיר אײנעם יעדען גען

 ־בײט8 ערפאלג זעילבען דעם טיט
 זײם קאמיםע. אמען־פארום די אוין

 יע־ קוכיט ׳פריל8 טעז26 דעם םיטװאך,
iin אונ־ אין אפעךםאדום אן םאר טאג 

 העדקװארטערס, ־ ארגאניזאציאנם זערע
 װערען דארט סטדיט. טע18 װעסט 122

 פרײ אײגלײטער, מאמ*עטענטע אונטער
 ־18 אח טרײד־ װיכטיגע לע8 דיסקוטירט

בײטער־פראגען.
 נעעפעגט האט םארום ערשטעז‘ דעם

 :דע8נ86פרא נײער דער פון דעמביצער פ.
).11 זייט אױוי (׳ײוס

 חןוכען וחןס הויז ױניסי
 איינ־ נייעססש לע8

ריכםונגען
 דעם עפענען זיך װעט ד\ים זיפער

 אײנפארמאציע פאר — ױני. ?וט;ץ
 חן־ עדיוקײשאנאל אין װענדען זיך

 סמריט, טע16 װעסם 3 פארטםענט,
פלאר. טער4

 די ײעז זומער, דער קוםט װידער
 אנחד און םיטנלידער אינטערנעעאנעל

 ילאץ באקװעםעז א זוכען ארבײטער רע
 װא־ ■אר א אויןי זיך אפצורוהעז װאו
 ױניטי די םאנאטען. הײסע די אין כעז
 נמט א דעריבער זיך האט קאמיטע הויז

 א<ע מאבט און ארכײט דער צו נעטאז
 םוז ערעםענוננ דער צו פארבערײטוננעז

 •איאץ זומער דעם היים, זוםער אונזער
אל.1אינטערנעשא דער םון

 אינ־ די צו באװאוסט איז הויז ױניטי די
 אםת אן םאר םיטגלידער טערנעשאנעל

 ילאץ. גרויפעז שצחגעם נאסירליכען
 זומער און •לעצער קאנטרי םילע םילע,

 מיט םארגלײכעז ניט זיך קאנען האטעלעז
 װי רײנקײט און שעהנקײט םיל אזוי
 גע־ װעלכער •לאץ, זוטער אונזער אין

 שטאט פון בעמ בלויע די איז זיך םינט
 בצרנ די און וחנלדער די ■ענםילװײניע.

 שטרצקצ גרױסע א אויןי זיך ציהעז וואם
 הלאה־ א ארום רינגלען װאס און .לאנד
 יד די י׳צום מאכעז טײה שעהנעם רעז,
 און םאנטאסטיש, אױסזעהן הויז גימי

)12 י1*יי (•לוס

ןייו
 םאר טאג צו ד«ײגט שויז איז עס
 יזאסו־ דאם אז ניט, סוד יזײז ינעם

 זייט םארםאכלעװעט נעזינדעל ניסטי״צע
 געלדער :עזאםעלטע פארשידענע יאהרען
 םאר מאסקע אוםפארטײאישע אן אונטער
 האבען װאס ארגאנען שטוציגע זײערע

 די רואינױען צו צװעק אײנציגען דעם
 איז עס , באװענוננ. ארבײטער אידישע

 זײ װאס זכרון אין םריש אלעטען נאר
 די םון נעלדער די םיט געטאז האבעז

 אין קינד 8 ראשא״. כאוױעט או *םרענדס
 מא־ זײערע דערצעחלען ײך8 װעט וױנ

 יעקלאך באריהסטער דער פון כינאציעס
 בא־ דער אי^נאך פריש גאר ®עריאדע.

 פעדערײשאן אפיעריקאן דעד םון ריכט
פאדשװענדעמע די װעגען לײבאד אװ

 די מצד דאלארס טויזענטער הונחגרטער
 לצצ־ דעם בעת ״צדימים״ קאמוניםטישע

 יןאסו־ די סאר סםרײק םאריער טצן
 די באיעס׳/ קעיק איז ״האםע ניסטישע

 באװענוגג ארבײטער די האט טעג לעצטע
 םצד באשולדיגונג 8 םון עדות געהערט

 דער םון פארטרעטער דעם מארקוס, םר.
 דעםענס ײאנזעטי און סאקא באסטאנער

 אויף געםאכט האט ער װאס קאםיםע,
 ריגנ ארבײטער דעם םון קאנװענשאן דער
 םאר־ די בא״ןולדיגענדיג סלױולאנד, איז

 װאנ: און סאקא חאמוניסטישע שידענע
טי  האבען זײ דאס קאפיטעס, דעפענס ̂ז

 צו ארײנגעשיקט ניט סענט pp איצט ביו
קאמיטע. דעפענס באסטאנער דער

 גע־ מאל לע8 אויך האט ױניאז די
ארבײטערשאםט׳און אידישע די װארענט

).12 זיי■ אוין• (פזלוס

 דױסאדסעען א ה»ס כןארו וזמינס קרװלאנו
ויננ ארנײסער און זיננאן פרעזידענס םים םיסיננ

ועמטןסען סלאוסטאכעד
 םון באארד דזשאינט קליװלענדער די

 באנוצט זיך האט י. װ. ג. ל. א. דער
 בחדער־דג• םון אנװעזענהײט דער םיט
 דעד םון טוער אקטיװע אנדערע א\ן פאן

 אײנגעלאדען זײ און אינטערגעשאנעל
 םאנטאנ מיטיננ, באארד דזשאינט צום

כיאי. טען2 דעם אװענט,
 נעהאלטען האט זיגכיאן ירעזירענט

 רעדצס. גלענצענדסטע זײנע םון איינע
 א און זכרון מײםטערהאפטעז א .מיט

 אי־ אױױ געשטיצט רעדע, םײן־געבויטער
 געװאו־ האטיער ציטאםעז, בערציעענדע

 צוהע־ רי םון צוטרױען פולען דעם נעז
 םיט באיץינט איהם האבען וועלכע רער,

אפלאדיסמענטען. רוישענדע
קאפיאן ב. גערערט אויך האבען עם

פארצײכניס ^ינהאלט
.19 ״נערעכטיגקײט״,.גוםער

 46 — באריכ® בו)»יד דזשאינמ .2 זײט
שאהנםעל̂ד

 »י:*ערנע• די אין זיך חיךמ זואס ד.. זײט
 סטעי״ א — V דעיפרממענםס שיןנאל

י רעיארטער.
 ןנ״ קאםוגיסשחגן די ז״גען װאדזם .4 זייט

מאחנפעלד. ם.—«יר? אויו געפצלעז
קוירצםאז• נ. — & לצקצל ניז :ײעס

 גײ• לאנג ח. — גביאות *זווווצע .5 זײט
 אין זיך »ום װאס .2 לןקאל פוץ עם

?28 לאקאל
ןריעלס. .6 ?ײט עד̂י
 •ריוד-ױניןניזם ג^צן תריג דער .7 ?ײט

חײזמד. קלסז ליד) (• מ»יין יי *Pjm• דד. rr גיינגלע ייז
•ראבלעםען ארײד-ווניאן ײדי*ע .8 זײט דנםבימר. פ. דו. — #סציימ איז
 ־־-' ארב״• באאח• תאאיגי די 'וױ .8 ?ייט

3סורינסה פילי•
61ױניא די •«• ח»נא אין tu«n tio זײט

x ו < / נײי•/ הײיו״- tiFtV .H* ױן 11 •וײטעז

m׳ m• ארונטער נעםט קאמיטע 
פטרײק אין עפערש דרײ

 די װען רעגיסםרירען זיך קוםען שא® לױוײ״ם בענדז׳טאםץ םון ארבײטער
 סענטיגע 50 װילעז לינקע — הילמלאז. איז זי אז זײ זאגט ״דזשאינט״

סקעבען• זײ געהען— ניט אויב ביכלעך,

 באארד דזשאינט איגטערנע^אגעל די
 םאלגענדע די סטרײק אין ערקלערט האט
 לי־ לױױי, בענרזשאםין שעוער: דרײ
 גאלד• און גאלדבערג בלום, און באװ

 האבען באלצבאטים חיײ די קלאנג.
 צײט איצטיגער דער איז נצוואלט

קאגדישאנם. ױניאן ®ון אױםדחנחצז זיך
 שאי ליװײ״ס ׳אזן נענדזשאםין אין

n 16 ארבײטער. 44 ארבײגמון  \\t 
 לצדזשי«רירט געווען ו״געז ארנײמצר

 ניט די טון 4 ניט. אינעריגע די און
 די מון מוחנן זײגען חנדושיסםחרטצ

 אמטערגע״ דאר ®ח נעגנצר כיטאדסטצ
 שאי דעם ױן באלאבאס דער שאגצל•

 תל א גצװאלט חנכנוגג דעם אויוי האם
אין קאנדישאנם ױנייז די םון טאמנז

 קאנ־ דעם אונטער איז 6שא דער .6שא
 דיס־ יערלמוטער׳ס ברורער פון טראל

 פאר־ צו נעגעבען האט צר און טוײחם,
 ער אויב דאס באלאבאס, דצם שטעחז

 מוטנע איז םיש ״כאפען צו איצט זוכט
 ״ירושח״־געלט, זוכט ער אױב װאסער,

״קבורח״־געלד. געוינען ער װעט
 מיטגלירער רעדזשיסטרירטע גיט די

 גע־ אפריהער זיד חאבען שא« דצם םון
 ליגסמר גערוםענער אזוי חנד צו וחנגתט

 *חכם״ דער אבער באארד. דזשאעם
ר ®ון  מוועזענער דצר טחמשתנח, ת

 זײ האט באארד, דזשאינט ױן טשיוי
 ם־ ל י ה איז דזשאינט די אז גצצנם&צרט

י י4ג אוןקאן לא? bנ r א ן. ם
)12 זײ• נון (•לוס

 נײ־צר־ און טשערמאן ביאזװ*, ב. און
 נױ םון סעקרעטאר־טרעזשורער װעהלטער

 אל־ דער און באארד, דזשאינט יארקער
פיז. א?ד ברודער טוער, ױניאן אקטיװער טער

 א ארײנגעבראכט וזאט מיטינג דיזער
 פעמ־ קליװלאנדער די צו קלארקײט סך

 םון קאכיױ איצםיגעז דעם װעגען כצרס
 זײ װעט עס װאס אינטערנעשאנעל, דער

 האט עס װי קומעז, צוניץ באשטימט
 טשערטאן, דער אויסנעטייטשט ריכטיג
םרײנד. ברודער
־20 די האט ױניאז קלױולענדער די

 הלאוק־ םוז דעלעגאציע yרק8טr מאן
 ר. א. דער בײ םאכער דרעס און כיאכער

 אפ־ ם1געװאי נים אבער קאנװענשאן
 באגענע־ טרוקענער אזא כױט סטר׳ען

מעני־ א אויף אונז א\ן ניש  דזיצענטע̂י
 קלײנער א צו אײנגעלאדען אוםז שעז

 שמחה׳לע, קלאוקמאכער אויסשליסליכער
 חברה מאי. טען5 דעם ־*אנערשטאנ,

 און דערװאוסט, גלײך אבער זיך האט
 געװארען איז שםחוז׳לע הלײנער דער םון
 אחת שםחה. לאנגע און גרױםע א

 געזצ־ זײגען םיחוסים סלאוק ביסעל דאס
 ריננ,' אדבײםער םון םארשטעהער סען
 טוער און םארבאנד סאציאליםטישע פון
 פון גײםט דער שםעדט. םארשידעגע סון

 אפ־ זײן געםונען חאט קאנוחננשאן דער
 שםחה, מאכער קלאוק דער אױןי קלאנג

 םרײנר־ אמת׳ער םון גײםט דער איז דאס
 דיזען אין ברידערליכקײט. און שאםט

 רע־ אלע געװארען נעהאלטען זײנען זיז
 נעװען מאל דאם זײנען װעלכע דעם,
 געװען זײנען זײ וױיל פילײכט ׳גוט זעהר
 האטאװסמי, םעגעדזשער קורץ. זעהר
 דעם םוז טאוסטםאסטער געלוננענער דער

 וױ אײנמאל שוין םארשטעהט אווענד,
!רעדנער ןײנע ®ארצושםעלען אזוי

 קלױר זײערע האבען יארקער נױ די
 םאר באדאנקט װארים ברידצר לענדער

 ברידערליכצר אםת און הארצמצד זײער
 װאם אויפםצרקזאמקײט און אױםנאםע

 ארויסטד צײט גאנצע די זײ האבען רי
װיזעז.


