
t

mt.■ םונ׳ם ארבײטער אײן ב<ויז n r• 
 דער רעתעיםטרירםער. m נעווען אי«

 נעני־ האט זיך, םאר׳אמהט באיאבאס,
i ארומנמח׳■ םיז f און ארבײטער די 

om חאט jm n אין Mr■ סקעב״קאג־ 
 רעדו׳טיסטריר־ איימױמנר חנר דײאאנ̂ס

r טאםײיינם חאט טעםמנד םעד t דער 
 ענם־ חנרםאר אמ אח אאג«נ«ד«<דנמ

Jranw i tom דאן חאט ױניאן די 
Mr o *רסילזורט n■ אײ• םםרײס. אין

מ a סה <ינמ ני m  a r t מיז n(זי o w ו 
אי אין תמאנ  האמן *ון ד«ר-אממ

ftp ■אריאגגט  J f e זיי p a n יוגיאן

םטריט. טע16 וועסט 8 דע«ארטםענט,
םי י1 סון ערעםענוננ די  הויז ױני
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םארםליכםעם םיטינג ׳מסםאנערנאנײםסע
*וסמיהמיע טענטינע א אױפצובויסו

 פוז רעטארטס די צו אעטערעס שפאנענדען םיט צו זיך דיערעז רסמעםב<
4דץשענעראי פון רעיארםס אינטערעסאנטע שפילםאן. סעקרעטאר

 האנמאן םענעדזשער
דעפארטמעגט.

דרעס־ פונ׳ם םענעדזשער םאשקאוױטץ, אךן

 אמעמיײ באנײכטעדטער ̂ןעהנעי *
 דדעס־טאכער די םון מעטבער־פיטי:; נער
 געװארען אןגעהאלטען איז 22 לאקאל םון

 אין כיאי, טען3 דעם אווענט, דינסםאג
סקוי. רעגד

 שייל־ ברודער האט סיטינג דעם אױוי
 אי״ ,‘,יאקא םונ׳ם סעקרעטער דער סאז,

 כיוז באריכט אינטערעסאנטען אן נענצבען
טעטמקײם. לאקאל

 װידעראױפ־ דער םאר מוגדאםענט דער
 ברודער חאט — ױניאן, » םיז בויאונג

 ־— ׳ארט1רע זײן אננעהויכען שסילמאן
 יא־ חדשים די דורך געװארען נעלענט איז

 טוען דעםאלט זינט און םעברואר, און נואר
 עקזעקױ די מני^ן, דעד פון אפיסערם די

 אקטױוע די און באאדד דזשאינט און טיזו
 צו פעגליך, נאר װאס אלץ, מיטנאידער

 די װאו צושטאגד * צו יוני#ן די ברענגען
̂י! יזני$ז בען ז  דער איבער קאנטראר ̂ד

 קרינען און יטאפ, אין און אינדוסטריע
באלעבאטים. די םון רעספעקט דעם

 מעמ־ א איצט פארם$;ט לאקאי ״דעד
 ‘םעמ הונדערט 5 טויזענט 5 םון בערשי•

 ארגאניזאציאנס־ארבײט, די און בערס,
 אוגטער איצט זיך נעפם ױניאן די װאס

 עס און ערםאינרײך זײז װעט ׳טאן צו
 װעט לאקאל דער װי לאנג נעסען גיט װעט

 די מעמבערשיא. גאנצע די צוריקנעוױנען
 איז קאמוניסטעז די פון נאכשלעפער צאהל

 אלע לויט און װערט נישטיגעז א פון
 צוריה מעמבערם די חריגעז צײגעז סמנים

 אינטעדנע־ דעי צו צוטרויען סואען דעם
שאנאל.

 װאילונטירען די צװײטען גײסט ״דער
 נעװאל*־ איז ארגאניזאציאנס־ארבײט םאר
 און גײסט דער אט אויב אוץ :רויס. דיג

 צווישעץ אנהאלטעז װעט איבערנעבענהײט
 ײא־ די צוױ״עען טיט^ידער, טעטעע די

 אין םקעכ־שעפער די װעלען דאן יוגםירעה
װערען״. םארניכטעט סאסעז די

באריכ־ אױך האט שאילסאז כרודער
 צו לאסאל דעם געלוגגען ס׳איז א? טעט,

 און רעליף־םאנד, דעם צוריק אמאגיזירעז
 דאס סעמבערס, די צו אפעלידט האט על
ײ  װעל־ רעליוי-םאנה דעם הזןילפען זאלעז ז

 חא־ קאסוניסגחז נערוםענע ־אזױ די כען
 דעם םארשװעגדט ^ון געטאכט חרוב בען

 גאגצער דעד כױט צוזאמעז רעיליוי־םאנד
 םונדעװעט לאקאל דער ױניאן־קאסע.

 אומנלײן־ אז כדי סאנד, דעם אײן איצט
 נאך אנקוםעז םוזן װעלכע מ^םבערם, ייכע

 נאר דועז קריגעז קענען דאס זאלען רעייף,
ײ דעם. דך.איז גױטינעז ז

 נוס״ איז רעאארט סעקיעטער׳ס דעם
 אפלאדירט איז און נעװארעז געהײסען
נעװארען.
 די האבען אינטערעט םיל זעהר םיט

 באריבטען די צו צוגעהערם ויך מעםבערס
 ברודער און האכםאז מענעדזשער .trn םוז

דחגס־ םון מענעדזשער דעם כיאשקאוויץ,

 האט מאשקאװיץ ברזדער דעפאיטטעגט.
 700 די םון אז םאקט, דעם אדױסגעבראסט

 זיך נעםינעז װאס דרעס־׳עע»ער, ױ:יאז
 פאל־ אונטער 600 ארום זײגען טרײד, אין

y די און ױגיאךקאגמראל, שטענדיגעז r־ 
 רעדזשיס־ ניט גאך זײנען װעיכע ■ער,

 ױניאך די סאבאטאז^עװעז און טדירט
 צאהי אין קלענער װערען קאנדישאנס,

 נעםען ניט װעט עם און טאנ יעדען סיט
:ור. באטרעפעז װעלען זײ און לא:ג

 ױניאן די האט צײט װאכעז םינוי דודך
 און ?אמנלײנטס 300 איבער צו אטענדעט

 איז ארבײטער די פאר אײנגעכיא^ן האט
.1,266.97 װײדדטעס

 און מעטנערס די םון אידעאליזם דעם
 פח זעהן םען קען איבעדנעבענהײט זײעי
 פייע פון ארביי׳טער די זואס םאקט, דעם

 סױ גרױסע בײגעשטײערט ׳־<אבען שעפער
.6אינטערנעשאנאי דער צו :עי־ט פען

 אויפנענופען איז רעפארט דער אט
 נאגייס־ פיט פעפבערס די פון געװאדען
-טעױנג.

 פע־ דזשעגעראי דער האככיאץ, ברודער
 בא־ אלגעמײנעם אן איז האט :עדזיטער,

 פ־אבלע־ פארשײדצגע אגגעריהרט ריכט
 טדײד דעם פו; און ױניאז דעי פון מען
 אױף אנגעוױזען האט עד אמעפײן. אין

 זײנען קאמוניסטען די דאס ׳םאר,ט דעם
 יוניאן. דעי םאד פראבאעם קײן ניט טעהר

 אינ־ דע־ איז פאהטאר חײז ;יט זײ:ען זײ
 ניט אײנפיום קײן האב/ןץ און דוסטריע

מיט טעהד ניטא ס׳איז און יטעפער, די אין

 פושמוסמפעו מםוניסטישע
צונענען

נעכעד
קלייזעל אײנמער

)1 «ײ■ פון (אלזס
 ק״ז עפענטרינקײט אידישע ראדילאלע די

 גע- אזוי די צו געטדויען צו ניט סע:ט
 קאםיטע״, דעפענס ״קלאוקםאיעד נאנטע

 צו *טויז יע:ע פון אײנע איז װײל׳דאס
 שוױנדעל קאםוגיסטישע באקאנטע גוט

 גע־ יואפוניפטישע דאס זײ, מאכערײקעס.
 בא־ װעלכע סקװער, ױניאן פון דנדעל

 אדבײטער יעדען פאריויםדען און שמוצען
 אײנ־ :יט זײ פיט איז װאס פיהרער

 דער אין ;עבאך מוזען פארשטאנעז,
טען10 פןן ״םדײהײט״ דינסטאג׳דיגער

 ביז־ האבען צו און רענענען צו זיך װעטען
 דער פון פראברעם אײנצינער דער נעס.

 רױצה טרױעריגע די : איצט איז ױניאן
 איבע־ג<יא־ האבען קאםוניסטען די װאס

̂כע סקעב־נעסטען, די — זען  האבעז װעי
 האטוגיכטי־ דער פין צײט דער דורך זיך

 פאר־ 'וגיאז דעי אין געװעלטיגוננ יצעד
 םקעב די ץ«ט וױנקעייאך. אי*ע אין ׳צפרײט
 אוז ױעיעז אױפגעייינינט מוזען געסטען

 א־בײטעױ רי כיוזען פראבלעם רעם פון
 מיט זיך אין טאן טראכט א ערנפט איצט

רײזעז. צו אי־ם טאן ;עם א אידעאליזם
 צי אפעי־ידט האט האכניאן ברודער

 ד״׳נד אין אגצויצי־יכען זיך אנװעזענדע אי!ע
ארנאגיזײ׳עאךקאכייטע.

 בא־ :ע־ציקט א'יך האט מיטיננ דעד
 א־בײ־ פין קאנװעגשאן דער צו גריפונגען

 אינטער־ קעפ־טײקעדס דעד פוץ ריננ, טעד
 גאײעי־ צו אפייז אז 1אי ױ:יאז נעשאנאל

 צו כטייט מאסאטיצוזעטם פון פױער :אר
 ־ כי דעי װאנזעטי. און סאקא באםרײען

 באנייסטע־ טיט געשלאסען זיך האט טינג
ענטוזיאזם. און ױ:ג

 נעמט קאמיטע ארגאנייזיישאן
#שעפער דרײ אדוגטער
ץ ק א ױי ט ס

)1 ?ײ« ןןן (׳■לזס
ײ זײנען דאן  אינ־ דער צו נעקומעז ז

 רעדזשיס־ זיך האבעז אוץ םערנעשאנעל
 א אן איצט םיהרט ױניאן. די טרירט.
 ארבײ־ אלע םאר שאפ דעם איז קאסוי
w דער װײל #םער cr רע־ א איצט איז 

שאפ. ױניאז דזשיסםרירטער
 און ליבאװ איז שאפ צוױיםער דער

 דער אין באװאוסט איז דע^»וא בלום.•
 האט שא* דעם פון באם דער ױניאן.

 איצט און טראבעל ;עזוכט אלצמאל
 אק״ מעהרםטע די ׳ענטזאנם ער האם

 און ױניאז דער םוז םיטגלידער םיװע
 איצט גיט ױניאן די שא•. דעם פון
 ער װאס טראבעל דעם באלאבאט דע̂נ

 נעזוכט. שםענדינ האט
 נאלדבערנ איז שאפ דריטער דער ~

לינסעד א איז שאפ דסר גונלדסלאננ. «וז

ס ען ע ב ײ צי ל ר ע ל « א . . ד י ע  פ

ן ײ או ל ר ע ל ען א ט ע ר א ג ,סי . .

m א פערד א איז צעהן פדן פענעען נײן ײ 
m i ...פיכארעט א פיגארעם א און םערד 

 אוי,פ םבין א איז צעהנטער דער אבער
.םארטען. אױף אץ נןװאליטעט  כאפט ער .

 און פערד גוטען א פץ בעלות די קוק ביט׳ן
 סי־ דער טױראד... א םון מעלות דיי אזוי פונקט
םענעען. צעהנםען םאר׳ן גארעט

 דאם פערד פאר אויס טהום האדעװאניע װאם
 אויסערװעהלםען פון כייג״ננ די “אױ מהוט

פױראד. םאר מאנאק

 םון באז״טינו;; די טעידען בחרפח מאי
 דעםענס דןוזינער דער פון ט^ערנ׳פן דעם

? םארװאם טרעםם און ה^ריטע,
 ־MP רעייף אוז דעפענס דז־טןןיגם ״די

 ראכי:^ הענרי אז וױםען, יןוזט מיטע
ערראן דער נעווען איז װעיכער  פון ט̂׳

 נאז״טינט pm האםיטן, דעסענם דער
 PM *רנײט דעפעגם יעןער פון נעװארען

ונטעד דער סון ם׳פערם«ן אלם אױך  דעד̂מ
 ם»ר ורזאכעזM די צװי׳פעז קאםיטע.

 זיינען נעװארען נאז״טינט איז ער װעי־יע
v ■נטזאנט ?יך האט ער װאם די, r M־ 

O’D דעם צונעבען n ,1 ניך’iM ויעיכען 
 חד דעם פ»ר נעלדער נעזאפעלם סאט ער

ף און םאנד, פענם  נים האט ער װאם »י
 די םון רעכנוננ םולען קײן נענען ;עקענט
 אונטפר נעהפט האט ער װ*ס ט־העםש

 נרי<• ,די ,rMW דער םאר אױםזיכם זיין
 קןומים̂ז ספע׳עער דער צו ט־שיינם״, קיננ

̂ע  טן]‘׳- דעם נעװארען ערװעזןגט זיא י״גי־
מא'.
 דעריבער ל^זט קאמיטע דעפענס די׳/

 נעל- קײנע נעבעז צו ניט וױסען אלעטען
 צװעי־ דעפענס פאר ראבינס׳ען צו דעד
 קאכייטע דער מיט האט ער װײל ׳קען

״ טאן. צו ;אדניט פעהד
: אונטעתעצײכענט

בראדםער, י.
טראכטענבערג, ה.
זימערםאן, ס.
ראזענפעלד, יב
 דער פון טשערטאן קלײנםאן, ל.

קאסיטע.
 צס אזוי װי ניס איז אינטערעסאנט

 קאםד די צװישען דאס מעגייך, איז
 טרמםעז זיך זאלען צדיקים ניכטי׳צע

 אזעל־ סעהיג׳אױןי זײנען װאס ס־טעריײט,
 אינ- יע ס׳איז אבער װאס זאכען. כע

 אורזאכען יענע זײנמן איז, טערעסאנט
̂בען פײקערס קאטוניסמישע די װעיבע  ה

ײ צי פארעםענטליכעז. צו געהאט םידא  זי
 מס װעיכע וועגען אורזאבען, יענע :ען

 אזעלכע דערקלערונג רצר אין זיך רעדט
 אונזעחן װאס םארברעכענס, שרעקליכע

 W זיך שעטען צניעוו! לאיװניסטייטע
יאםיר^' אויםץ ברעננעז

ם בינ א ט ר ע ש א ר ט ט עד ס ע  װ
ם רױ ץ א ט ת מי ט א

תל• דעם זײנ^־האט זײז םון ראבינס,
 פארשטעהער א םאר דערקלערט סא: בעז
 זײ• אז צײטוננ, ענגלישצר :דױסער א פון
 נעמאכם איהם געגען האבען ״חברים״ נע
 ארױס־ גלײך װעט ער אז און םיײם־אפ א

 די אױוי װעלען װאס דבורים כיט קוכיעז
 זואר־ העלדעז חאיעה^אז קאמוניסטישע

ליכט. ריכטעע דאס פען
 איך אי דערשראקען, זיך האבען ״די

 הא״ אטת, מיט׳ן ארויסקומען ד4באי װעל
 m האט ארונטערנעזעצט״, טיך זײ בעז

 געװאוסם, האבעז ^זײ ערקלעהרט, בינס
 האבען זײ, אױף ״נודס״ די האב איך אז
 םאר־ דיסהרעדימירען געװאלט סיך זײ

 חאב איך אז אײנדרוק אן מאכעז און אױס
 גציט בנװע אױםגעפיהיט ריכטיג ניט זיך

 אײנ״ נים זײ אבער זיך װעט עס זאבעז.
 די םיט אדויסתורען גילײך ױעי איך געבעז

פאקטעז״.

טי ני ױז ױ ט ה ע ען װ ב א  אלע ה
ע ט ם ע ען ניי נ נ טו ב רי ײנ א
- I■ — ן ■« ■■■-■׳

.)o ^ r 1 זייט •ון(
 בא־ מיר װען נים, איבערטרייבען םיר

טי די טיטלען ױ נאםען מיט הויז ױני  ז
. r א ל א פ יד;ר.

 גד איצט ביז האס זאך איין :•<ור
טי דער איז פעהיט  דאס איז זזױז, ױני

 *יתריכטוננעז, מאדערנמ געװיסע איז
 פאר רומס סינגעל פלאפביננ, למשי, װי

און בעטהס צום אײנצעלגע
 באקװעמליכ״ אלע דיזע װײטער. אזוי

 װעז אוז געםאכט איצט װערעז יױיטען
 םאהרעז צו קומען װעלען באזוכער די

 איז םארטיג און םיקם זײן אלץ װעט
ײ  באהװעבד אלע םון געניסען װעלען ז

״ ליכקײטען.
 װיםען װילען װעלכע באזוכער אלע

 איתצנד אדער אײנצעלהײטען, מעהר
ײ אײדער אינם^ורמאציע, װעלכע  פאוד ז

ר רעדזשיםטרירעו ?יך װילען און רעז זי
עדױסײשאגעי ו

«
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עו טו״וענטער ט ״ נ ר עו » נ «ו ל־ו « ענ ם^ א»עז די ט אדו ע- דער - נו ם ו״ אןז *ײןײ־צ־ ,ײ .  ״
ט ױ ט ס ר־ ד הוו ע ם ר ע ט ײ נ ר א ױ עו ך ען עו ט ע ס, א ער *רנ או י ס וו & נו׳י ע ש ט- ס ד םו א  ת

ך עהען ,ז ט — ארום. זי ע ק ט ארבײט די!י * ראמיטע אדגאניזאציאנם ©וץ אײנגעריכטעט גו

 גע״ געםעלדעט איז װאף לעצטע די
 טעטע־ ערםאלגרײכער דער םון װארען

 ארג»- ניײנעגרינדעטער דער סון לײט
 דיסטריקט װעגען ק^םיטע, ניזאציאנס

 איעך די װענצן קאמיטעס, בלאק אןן
 װעגען *ון •יקעטיננ, וועגען םארומס,

 די ארגאניזיחןן1 צו אויױ ארבײם די
:4ביי : קאםיטעס. !'

 ארגאני־ דער םיז העדקװארדערס די
 קור־ דיזער אין זײנעז קאםיםע זאציאנס

 םון צענטער דער געווארעז צײט צער
 און דרעס קלאוק, ^י-בײםסלאזע די

 די םון אםים דער ארבײטער. סקוירט
אין 7 פדץ כיױ זימ*ז העדקיואחןדס

 די אװענט. איז שפעט ביז פריה דער
 מאסיטע םיט איבערםילט זײגען האלס
 בארײט סאל אלע שטעחען װעלכע ילײט,

 גײגע־ סתם מיט און ארכײט, דער צו
 לןא־ דער כוח ישר א קומט זגס ריגע.

 די םון םאישטאגען האט זי װאס םיטע,
 אנגע־ אן מאכעז צו שוין חעדקאװטערס

 אר־ די םאר ילאץ אויפענםהאלט נעםען
 דעם דורך דך דארםען װאס בײטםלאזע

 נאנ־ דעם גאסען די אין ארוכידדעהען ניט
םאנ. צען

 :עװארען אייגגעםיהדט דארט איז עס
 טעגליכע םארשידענע מיט לײברערי א

ארבײ־ װאו צײטונגעז, װעבענטריכע ארן

ד כאשיצען צז פארװערםם שריט א נאו
באזופגונג •

קאיםו־ די באקעםפען צו אײנגעשטעלם כױרא אגימ«צי#נס שטענדיגע א

אםעריקא. פון שםעדט סערע
 קאנ״ אנטי־קאמוניסטישע יעצטע די

 נױ אין ױניאנס טרײד די פון פערענץ
 געװעהנליכע א נעװעז נאר נים איז יארס

 ־דעסאד זיגעס גרױסע א נאר באראטונג,
 אלע און קאםוניסטען די נעגען הטראציע

 ױניאן טרײד אידישער דער םון צושטערער
 דעלעגאטען די אםעריתא. אין נאװענונג

 צענטראלע לאקאלען, םארשידפנע די םון
 שלוחים סיעציעלע און קערפערשאפטען,

 נע־ שיקאנא און פילאדעלםיא די םון
 אין ארײננעקומען זײנען װערקשאפטצן

 קלאנ״ זינעם די אונטער רזאל קאנפערענץ
 םון געהילכט האט װאס מוזיק דער פון נעז

 האל בעטהאווען איז זאל קליינעם דעם
 אן צו םארזאמעיט געװען זײנען עס װאו

דער צו דערענאטען די באנקעט אפשײדס

ט ל א ה ס אינ כני ײ צ ר א ם

.20 נוםער ,נערעכמינקײמ״

 ק^־ אינטעדנעשאגאל מילינערי און קע•
 גיענ־ אזא אןיױ האבען װעלכע ווענשאץ,
 שענדייכען דעם באזײטיגט אוסז צענדעך

ױ זײער אין איינםלוס קאםוגיסטישען  י
ניאז.

 צױ זיך איז קאנפערעגץ עריצטע די ,
 אנגעשםרײנגטער אן אין נויפגעקורען

 רעדזשיסטרײ־ ערשםע די בעת שטימונג
 און אינטערגעשאנעי דער פון טעג שאן
 רעארגאניזאציע דער םון אנהױב דעם אין
 עס װעלכער צו ױניאז, דעד׳םאריערס סון
 גרין ■רעזידענט געקומען ספעציעל איז
 ליײ אװ םעדערײשאז אסעריקאן דער םון

 די קאנפערענץ דער דערקיערען צו באר
 אונטערנעםונג דאזיגע די םון וױכטיגקײט

 שױן האט — קאמוניסטעז, די נענען
דיזער אויןי שפטער, חדשים צװײ איצט,

)12 זײט וון (׳ילוס

 אר־ איז נײעס לײענעז און זיצעז טער
 מיט אנצוהערען זיך אנשטאט טיקלען,

נאסען. די אין רכילות קאםוניסטײעע
 םען געהט העדקװארטערס דיזע םון

 שעיער די איז פיקעטעז ארויס אןיך
 ■יקע־ דאס ;עסטרײקט. װערט עס װאו
 אויפ־ שווערע דאפעלם א איצט איז טען

 בלויז נימ איצט פיקעט כיעז װײל גאבע,
 מוז מען נאר סקעבס, געםײנע געגעז

 קאמוניסטישמ די נענען װערעז אויך זיך
 ארבײטער ארויױ יטיקען װעלכע סקעבס

 שעדיגען צו כדי *טעפער סטרייק די אין
איגטערגעשאגעל. דער

 לעצמער דער םון פארוטם אפען די
 רענעלמע־ װײמער זײנען װעלכע װאך,

 אײ:־ זײנען געװארען, אפנעהאלטען סיג
 גו־ ברידער די פון געװארען געלײטעט
 לע־ גאלדאװסקי, סטערםאן, טעדסאז,

 כער4װעי דעמביצער, פ. פון און װינזאז
 דער םון נײעס רי װעגען גערערט האט
באװעגוננ. ױניאן טרײד דער אין װאך

 װאך קומענדע פון םארוםס אפעז די
 דזשענעראל םון װערעז אדרעסירט װעלען

 לעװינ־ האכמאז, דזשולױם םענעדזשער
 דעמבײ פ. און גוטערסאן מילער, זאז,
צער.

 9 *װ 2 ממאילם
 מר אפעלירעז

וואנזעטי און ס«א
 4סיטינגצ באזוכטע טט צװײ אויף

 ײצטא נעװארען אפגעהאיטען זײנען װאס
 אין ,9 יאקאר און 2 יאקאל םון װאך

 *m צו געװארצן באשיאסען אײנשטימיג
 טויצד גאװעמאר צו טעיעגראטע א חעז
 גד םארלאגגענדיג טאסאטשוסעםס פון

װאגזעם/ און סאהא פאר רעכטיגק״ט
 אונ- ,2 יאתאל םון טעסעדזש אינ׳ם

 קאיי•?, מענצדזשער םון טערצײממט
 םולצר גאװערנאר אז גצזאגט, װערט

 דינסס אין מאן א איס מוט זײן נעברױכמן
 םארחינדצראן און עסענטליכקײם דער פון

 װאםאם מענשעו צוױי פיז טויט דעם
 ראדיקאיק׳ האנען צו איז שויד אײנצינע

אנשויאונגען.
 את״ ,9 יאקאל פון םעיענראם אילם

 קױפםמ ל. טשןנךמאן םון םעתעצײםננט
 ■•ריי װערט קוירצסאן, נ. מענעדדצער און

 טויזענםצד די פון נאמען אינ׳ם לאננם
 פון פויער גאווערנאר דער אז מיטגלידער,

 אױו• ערלױבען נישט זאיל סאסאטשוסעטס
 די מיסברױכעז צו אוסן ברוטאיצן א

 סאיןא סון חינריכםונ; די דורך ױסטיץ
זואנזעטי. און

 רי אויסגעדריקט אויר װערם עס
 דאד מון אונםערזוכוננ די דאם האםענונג,

r • צו ®יחרעז װצט אנגעלצגענחײט ' J 
 וױי< כאפרײאונג, זײער און םארהאנדלוננ

 ■אייםײ זײער איז חטא אײנצינער זײער
שטאנדיתקט. שער

פ̂רקלאגען צו מורא האבען טמזניסטמ
קאםיטד ״דעפמס פוז טשערםאז דעם

־ % _ ____________
 איהם פױם ױך דדעם מען װען הדר פץ דערצעהלען צו םםראשעט ראבינס

 ®אחך װעיען ארבײםער — שװײגען. צ,י זײ םאכט דאם — אגחױבען.
געלדער. די פון השבון « רען

איבערינ, איז םען, זאנט צו, ״װאס
 דאס אומגעזונט׳/ איז איבעריג װאס און
 יואטוניס־ די װעגען זאנעז ^יצט טען <זז\

ײ טען.  םארפלאנ־ דך פיל אזוי האבעז ז
ײ מערט,  געיטאלטעוועט םיל אזוי האבעץ ז

 געלדער ארימע די םיט געװאלטעװעט און
 ארײנ־ האבעז ארבײטער נאאױוע װאס

איצט מורא האבען זײ אז זײ, צו געשיסט

r\

 — ^קאגא בפזזכם זיגמאן ורעז. .2 זײט
אינם «ון םיםיגג ביאליס. ס. בא־ ד̂ז

ײ שאחגםמלד. מ. ־־ *
 צװיעעז רײןחנן קלאוקםאכער רואם .3 זײמ

- זיד  גײעס רעיארםער. סםעוי א ־
.9 לאקאל «יז

ען. ארגאניזצציאגס און ®ר״ד .4 זײט  •ר̂ו
בריןי, דנאי

 דעםבײ .1 — ויתרער און סאסען .5 זײט
 ענ«»ער אן *וץ ערקלערוגג אן צער.

באראוי. אב. ־״
 עדיווארי^ס, .6 זײט
י •7 זײמ  — my• • נעסאכ• חא• ײעל• י

ײ• איחד אגי לאנג, ה.  (ן דא אוין ו
חאדשונאװ. ל. ם• — סצעגע)

m* «וו סיווקאוי די .8 זיים v ון» • 
ו י ני ו קודיג־ «. — #רײיקול) יןד5( ו

ן סקי. (•יי־ קלאסזהק״טוי u• לאנד ײ
■t — יעײיז) .

שאל • .9 !ײט  די «ון זינ סןײאיייןייײ
tywm י י י י י ײ ו ח״ דר• — ו

r  A ntrim *  w o ד י
כי 4זיי rrtw ׳ידאד 0 r שו יייי גײלאגד^ »

אוז א נייי
ם אדוועחיײד *r*' .18 41 *י • נזצגײמ■

קלאוק־ צו רײדען צז ציטערט הײמאן
m ערטאכ v  m

 פוםטעװעם ־האל מיט״נג זײן — ®אליצײ. דער הינטער זיך באהאלט דדיםאן
פארטריבען. פאליצײ םץ װערען קלאוקמאכער מאסען אמת׳ע די בעת

 ברודער אץ באארד דזשאינט יארקער נױ פון םשערמאן קאפלאן, ב. —
אינ־ לײבאר רינג ארב. אין םיטינג באגײסטערםען אדרעסירען לױוײ

סטימוט. ־
 קאמוניםםישע די האבען װאך לעצטע

 וױחנרחא?ט שיקאגא אא ״אידעאליםטען״
 נױ דעם םאסשטאב, טלײנעם ״א אויןי

 ס*עק״ גארדען סקווער מעדיסאן יארקמר
̂על  געםאכט און װינםער לעצטען םון טא

 איײן זיד םאר ״חנװאיוציע״ שםיקעלע א
 איז ■אליצײ דער םון שוץ דער אתמער
דעטעקטיװס. םיז ליחנרשי• דער אונםער

 נמד א גמוחנן אמאי חײםאן, <ואיס ־
 פאר־ בםעט אםאגיגער, א} םון כמחשצר
באארד, חשאיגם מסעגער
 גאכצד איעם אין קחנגס t פח <ײחנס
 װיל ער זיגםאנ׳עז. •רצזיחנגט מאםנן

 גלײך. צו יײטען םים נצוואיד.וײן נדס
r m o> ^נױ 1אי איז ער זײמ לקצמעג 

y עה חאט ארגײ^ שםאו א *חן '$& t

 נאכנעפארעז און םדינה דער אויף געילאזט
 זײנע איהם האבען .זינמאנ׳ען ברודער י

 אין מיטיננ א *נעסםײדזשט״ באיעס
 •אליצײאײ אונטער װאר לעצטע שיקאגא

 דעםעק• מים באװאכט און שםירה שער
 30 קוים געזוען זײנעז האל אין טיװ^

 בא־ איז רעשט דאס און ק<אמםאכער
 אינשור• רעװאלוציאנערע םון שםאנען
 גצ־ די און ,ריעלעםטײט׳ניקעס ניקק^

 נײערם, מיטינג קאמוניסטישע שווארענע
 נעפוםטעװצם, חאם חאל דער חגם אח

 סיאוק־ אםת׳ע צאהיל גרויםע א םען חאט
 און האי. אין ארײנמלאזען ניט םאבעד

ײ  םויצן אין •אייצײ, דויד פארםריבען ז
 םעמאדען קאטוניסטישצ מיט אנקלאגג

).n•» 18 »יי% (טלזס

 באזײטי:* זײער פין האר א אנצוריהרען
 דע״ •ײער פין ראבינס׳ען, טשערמאן, טעז

 עד אז טורא האבען זײ פענס״קאמיםע.
 ראבינס װי חדר, פון אויםזאגען ניט זאל

 שוױי• זײ איז סאי, איע םאקע סטראשעט
 הא־ ברידה א שוױיגען. םוזען זײ נען.
זײ. בען

סשער־ אראפנעזעצטער דער ראביגס,
 וױל קאבײטזן״ *דעפענש זײער םון ״אז
 גאנ״ דעם דערשסייזעץ ניט פאל ר«ײן םאר
 :ים װיי עד .p:y אינטערעסאנםען צען

 #זיך אויסדרעיזצן כאוױירים ױינע לאזעז
 טארד. א בייז ענגליש, איז זאנט מען וױ
 זײ. נעכען אנקלאנען ערנסטע מאכט ער
 דער פאר דערצעהיעז צו זיך היײבט ער

 װײכם ער ;איז קאמיםצ די ווער װעלט,
ײ וױל און *סודות״ סך א  ארױסנעבעז ז

 אנ• םאר לעסאז אלס דינען זאל עס כדי
 שווער- זײעיע ארײנצושטויען ניט רערע

 פרעכד א צו נראשען •אר םארהארעוועםע
שוױגער. בײזער דער

 געיזרײ״ איז ער אז קלײטט ראבינס
 גיט האט ער וואס דערסאר נעװארען ציגם

 ?ײער םון םעמבער קײן ורערען געװאלם
 קײן ניט איז ער װאס דערםאר ■ארטיי,

ײ״ תאםוניםט.  באזײטמם םיך זזאבען ז
 ג*ר נאמן םײן שעדמעז צו זדכען און

ײ געוואגם האב איד וואם דערםאר  צו ז
ײ אז אוינען n איז אםת דעם זאנען  ז

 איבער סאנטראל דעם םארכאיט האבצז
ד װײל איז קאםיםע דער ײ חאב יי  חר ו

ײ אז זאנמ,  םנ• צו רעכט קיץ ניט חאמן ז
טנ• סאר געלדער ארײנגעשיקטע וײ נוצען

nrpvm n n .
pm 'd גאנץ iv o}Monro)*K היוזן 

:סנעןi *ו efn סציק ראנינם װ«ם
t m. ס׳מר• נעויסרען «רזחנח<ם בק 

jmo םון /nvotfo o j j c n  D2' f m  n n 
)).IS ■»t v «  l l V

a■*
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שקאגא נאזוכט ןיגמאן מאױס פרעז.
 ביאלים םאריס פ־ן

)D יא?*ל (מ«ער
p צוױי םיט svrוװריס ן ipsvn טיר 

ttvnvt v אין jv p 'r ח׳פונ׳ןן » זןחר 
b o m רער אין tv n w ן« o n ר«יײ■ 
 נרױ ^vtvrptipot'M אונועו שון תנט

on־ o ' l f s ,חאס ומלגער זיגסאן iv e* 
*ו א »רום שישינא אין נרפכט  tm װ

ip דורר האם i טיט־ די *דרעסירט צ־ים 
 סי־ לאפאל? די נטזונען דווך נלירפר
 *as אויו ח*ט ■רעוירענט רער טיננמן.

־ מ»ורד, חשאי;ס ״לינ?ע׳׳ די זונס מי  ו
p׳* סױס איין '|M געזעםען i'M כע n און 

bito אי נעווטרט, האט v חןר ומס T i l 
אויפל׳וווננ. איחר ידדערען זיחננט
 די «ן גענונמן זיד חאם pgw די

P «ווי :יורזאנען פאלגענרע w r ווי op 
i דא איז n  tv  , jn v tw  bjvpm e ו  *jnו

d די נאזוכפן װעט זירעגט iv b t, זיינמן 
 וזשאינט לינימן חינ«ן םון פיחרער די

 נא*איד אוגזירע סיט ipovnv באארד,
p נעײאחנן נאאטטפ, סע iv d c ,ניזי 

 םיט״ דער אױןי םורא » אטוארספנרינ
ך נייחןױפאםם p ײו in 'n v o *ליננערי 

w .די האנעז לס׳פל, פווי ?לפנגען 
 דאס או קלא̂ג • שארטורײט חנרה

pom p, וועט ,19« וועט זיגםאן װאס 
 *׳פטונדי•44 די זװריפ א״נױפיהרען זיין
 ער t» *ײייט׳ננס״ ;ארכייםס־װאו נע

 און רןדדפיפטר״טאן • םאכען װ׳נט
ד חןר פןן ומלפט ,פפספןלען״א ומט נ » 

 טיט tpovtw רעכםע די אז און נעו׳פיפ,
מ נעםאכט שוין האמן זיגסטנ׳ען « 

מן *י פיענער ת כ  אכער ױניאן. די *י
מניז ײאס *ו סרפ i&9 איפ ױי \ m' 

 אויו• to טסווסא, ׳פוץ דאר װײסט איחר
 אויססראכםען אויא אנער וואס״װאס,

ip *ו און לינןגס n rm v e פון סוחות די 
 די וײנען דעם אויןי — םיטנלידןר די

!ספעוױאליסנתן ליגמ
 נעװי־ א ניז םאסע זײ איז op און

ipo איכערוװשרןקען געײננען <ר«ד « 
 אלע־ פון נמחר נאר םיםגיידןר. «אחל

m ײד י.אט n ז מגרמ ״ י  אע*רטד •
ײי ׳•יאקעז,  פאר׳פפרייס ימומן זיי ײ

 «ר האנפו *<ײן זיי פז לינען, פיל אזוי
 זאגען, «ײ זואס דאט״ אז נלויבען, טםען

 םיםנליחןרטאםם נרויסן די אסת. איו
 פון גפווארען אננ׳מטעפם ניט אנער אי«
 פננע־ אי« ײאט ניפנדפראפאנאנדע, חנר

 זיד חאט דאס איז מײאחנן, טיחרט
 םינום, ערטטע די גליױ ארויסנעװױען

 אין אננעפוםעז איז פרעזידענט דפר וואס
טיקאנא.
ו חאם טרײן כײם י  א פארזאםעלט ז

 היע די פו? םיטגליחנר צאתל נמיםע
 חא־ נלוםען בוסעטען סיט און ייילילעו,

 םרײד׳יוניאניםטעז, • טרײע װי זיי, בען
o פספפאנגען n ,כיים שטעחט ײאס מין 

דזי אינטעתעטאגאל. אונזער םיז רו
o n װאס לאתאל־םיםינג, .ערשםזןן 

 גע־ אי« באזוכט״ זיאם •רעז־דענם רער
תז n לאפאל םוז ו ^ M םאמר. רײנקאום

רי מפםפנם תאטחיטעל
טפן תאט עס  מים גפ̂ג

ר איז פםינרם,  איז זױנם טיקאנא׳עד ת
«r זאנען לינקע די נ׳דפלאפען. ניט 

 נאט לינהער דער חאט ראס «ז אםילו,
o בדי טפימל, א אפטנטאז n• םיטינג 

 אבער זאנען באווכט. טלעבט 1ויי יאל
on פז ריינסאוט־םטמר, די  n r u• 

aro3nײ כרי נפסאן, דאס חאט גאט ־  ז
 אזוי נאר ארב״ם. אכיסאל חאכפן ואלאן

מן איז טיטיע חס־ — א«ױ *י  ■ «ו
 נע־ פטוט איז וואל חןר גוט־גאזוכטער.

 רײנפאום־סאנער, נײט אננעפאסט וחנז
o קלאוסטטכפר, o » o o mםיט- סיט און ־ 

y די פין נליחס■ rn  n r t a ,לאימלעז 
מ ל ת p די זײן גפייאלט חאכע ו o ru r 

o באעחרעז וװ n .פדעזיחמט
n n r io נע־ אויטנעטםען איז ז־נסאן 

o • סים ײאי׳ח n » r אפלאדיס• פון 
g םזמםזנז• o im >  m| האט סיטיננ פון 

ן איחם י מו י *  אימתע־ לאסאל פח נ
 נדט כעטשןם ײיונחדגאחמ » גאגיז

 *ו פארנמםעלט איחם האט און כלוםען
o אחתסירעז n טיטינג

 םייס־ * אייי• תאט פחמיחמם חס־
ױ די גמילחס־ס אופן טעדויטפטען  נ

 אמפוױזען האט ־V םיטואזיע. יארימר
n וואס ראל̂ז i n ־ יארמר כױ מ  ח

ט חאט .נאר ל מיי ן נ ו ם י איי  נאך ׳
m יײד i n ער .«’ו־טטײנ’אפ־«י<ל 
c m װאט אװ־זאכען, ת אנמװויאנן אױך

m m ם מג י מו w ניי י n ir״’ ־i r 
י י _ מי _ ח ײי •d ד מ  אי

ײ די • * *־ ^ ײ“ •

 און איכערנעהמען זאי אינטממעע^נאר ן
סטרײק. דעם סעסיען 1

 זײן םארזננדיגם חאט •רעױדעגט דער
ז םיט רעדע  חװ־ ייבער איבערכייק י

w v r n ן יאגע י  ערהמ־ יארק, דו י
 סים מםעהען םעסמנוס n ז» #רענדע

 ׳מעיער די אז און אינטעמזמ^נטי, חנר
im m ק^גטראיירט vn  peאינםער־ ־ 

ט ^ינ  איז וחויכע ^ארד, דז
 ^רנטניזא- םיט פאתומען זעחר אי«ס

 ילטנג זועם עס אז און ^ס־^רכײט,1*
ױ די^וינטערנעמאנאל ניז נעחסאן דט  י
 דעם םארנעסען צרדיק ותט נ^|

אץ  ארכײטער־ אטעריקאגער חןר .אין וי
 א<ע איז זי װעצכען אױף נאוואגוע,

נזדמטאגען. מ*ל
ך  האט רעדע *רעזידעגט׳ס חנם ̂ג

 א אנגענוםען אײנ^טיםיג <^קאי דער
 יאיאל ^טעהט 54 יאקאל אז פ*ר*<אג,

 און אינםערנעמאנאל דער טיט םעסט |1א
•אייסיס. איחרע
̂וט פרײטאג, אווענט, נעקסטען דעם  ה

v הינען דעם כאזוכם ■^דדענט דעד n. 
 איבערגע־ געװען איז האי דער באארד.

 אדע־ דער ידער.1ױגיאדסיםני םיט ואקט
 גע־ אויםגענוםען דןו אױך איז דחונט
 אפיטןודיס״ םון ^טורעם א םיט װ*חןן

 ניט אויך אבער דאו־וי םען סענםמן.
 געםױ זיך ^ובען האי אין אז פאמעסען,

 םאנאיטקעס קאמוניסטי^ע •אר א גען
ײ זײ אז װײזעז, געמזזט האבעז ?ײ און  זי
 פרינןויי סאסוניסטײטען דעם טרײ נען
 אויסגע־ װעים װעיכער טא^ראנץ, ®ון

 דאס אבער טוםעי. םאכעז חרך דריקט
 אײנגעגע־ גיט טוטעי דעד זיך האט מאיצ
רען כט5םארהײ איז ער וױייל כען,  געו̂ו
 האבען זואס העיט, הונדערטער די פון

אאיצאדירט.
 דזמאיגט בײם האט זיגסאן כרודעוי

 װאס רעדע, זעיבע רי געהאילטעז נאארד
 געענדעט האט ער װען .54 אאתאי כײם

 אזײגער. 12 נאך געװען עוין איז רײדמן,
 נע״ צײם גאנצע די איז וואס ,oW רער

jw n o r לאץ קײן םעהר איז עס װײל• 
 נזד ה^ם נעװען, ניס כענקלאך מןןר
 הא־ שאטוניסטען די אהײם. געחן ילאון
 נאך טיטיע דעד אז געווא^ט, בען

 דיסקוטײ <ןענען זאיען זײ כדי אנגעח?,
 דאס, רעדע. ארעזידענט׳ס דעם רען
 זײ האם דאס אהײם, געהט עוילם חנר
 גא־ געשװ^רענע זייער אבי געארט, גיט

 דעם אויןי םארבייבען. זואילט ^ארקע
 »ז וױל, ער אז באםערחונג, ירעזידעגט׳ס

 זײנע ;עהערט האכען װאס םענשעז, די
 די בײ זײן אויך זאילעז סםײםמעגטס,

 ענט־ זײנע הערען אויך און דיסשוסיעס
 געווא־ באשילאסעז איז דעם, אויוי םערס
 ענדיגען זא< באאדד דזשאינט די אז רען,
נאכםיטאנ. שבת טארנעה םיטיננ דעם

 פאר־ זיך האט םיםינג שבת׳דיגער חןר
 גע• זײועז עס װאט דעם, טיט נוםען

 װעגען סראגעז אײניגע געװארען םרז»ט
 װעילכע רעדעם, אײנעע און יארס נױ

שיקא־ םים טאן צו נעחאט םעהר האבען
ױ גא  םראנע. יארהער נױ דער מיט ו

 קילאד אילעם אױף האט זיגםאן •חנז.
 פון אז זיכער, בין איך אוז געענםטערט,

 ענטפערם אזן רײדען •רעזיחננט׳ס חנם
 נאכשילעפער תאםוניסטישע סך א חאבעז

 זײ אז דעדזעחן, און אויגען די געעמענט
 געביאםט און געגארט איצט ביז זײנען

רען. געו̂ו
 האט באארד, דזשאינמ דעם אויסער

 <את»־ די באזוכט אױך •רעזידענם רער
̂נסערס, — 18 י*|  איעדײ־ — 5 •ר

 — 100 און קאםערס — 81 טארס,
דרעססאכער.

 קײן איז ,81 סאטערס-לאקאיל, כײם
 םארגעסוםען. נים אויסעתעוועהניליכעס

 טי״ דער איז 5 5איערײםארס״יאקאי בײם
 גוט אויסעמעוועהנ^יך »ז נאײעז טימ

 <יגקע די װאס דעם, טראץ נאזוככתר.
ים*עט,5י א ארויסגעלאזעז האבעז מיחחר

 האבען און סיטיננ א זײן געהט עס אז
 װעט ארעזיחננט דער אז דערמאנט, ניט

 אאע־ נעקוםען םימיננ צום זײגען דײדעז,
 םאר מוין האט טעז װעלכע רײטארס,

 ײניאן, איז .גצזעזזן ־נים ממטםעד^אנג
י ױי ײ ו  םישען געווא^ט נים זיך חאבען ז

•אייטיק. קאטוניסטישער דער אין
 נאך חאט ,18 ילאיןאל, •רעסצרס חנר

 םיט באשלאסעז רעדע •חןזידעגם׳ם דעם
 גאנ־ געגען װאוטס 2 פון געננערשאם© »

 שםײט 18 יאתא^ אז ^אטל־גױםיננ, צזנן
^ א און איגםערגעשןונאי דער סים י

 װאוט זעלבעז דעש םיט •אייסיס. איהרצ
 צו באשיאסען אויך לאקאר דער האט

 איהר םאר ״םרײהייט״ די םארדאסעז
 אן םיהרם זי װאס ארבייט, ברעכערישע

אינטערגעשאנאי. דער בעגן
 וחנן געװעז, איז אינטערעםאנט זעהר

 :דוײ א ארײנגעבראים האט קאםיטע א
 א װערכען בלומען, בוקעט שעהנעם סען
 םישעל שײנתער, םון ארבײטער ע8גרו
 דעם געשיקס האם שאפ װײנסטאק׳ס און

 איבער־ םון צײכען א אלס סרעזידענט
 איהם צו פדײנד׳צאםט און געבענהײט

איגטערנעשאנאל. דער צו און
 איז ערװארםעט װערט םרעזיתןנט דעד

 װעט ער װאן. נעקסטע ארזם שיקאגא
 םינײ — 59 יאקאלען די באזוכען דאן

 און ,GO לאקאל, ®וילישען דעם שערס,
לײדים־טײלאדס. — 104

 װאס אײנדריקע, די אנבאלאנגט װאס
 אויף נעמאכט האט ילאגע שיקאגא׳ער די

 זאגעז. ניט איך קען פרעזידענט, דעם
 פרעזײ דער פסתסא װעט דעם װעגען
 אבער קען איך שרײבען. אלײן דענט
 הײ דעם אויף אז זאגען, זיכערהײט םיס
 באזוך פרעזידענט׳ס דעם האט עו?ם גען

 אײנדרוס, אױסגעצײכענטעז אן :עפאכט
 סך א שיסאנא װעט אלגעםײן אין אז און

ײז םון פיאפיטירען באזוך־ ז

סעםפעל פװ טיפיננ א
ל א ס מ _ מ מ א 3 ט

 װעט ,,מא םעז19 דעם דאגערשטאג
טען  <א- װיכטיגער א װערען אפגעה̂א
 אין סעמטעיל״טאכער די םון קאיצ־םיטיגג

 איסם 231 ױניאז, דער פון ̂אקאל־אשיס
סטריט. טע14

 ארגאניזאציאנס־פראגען פארשידענע
 דיסקוטירט פדטינג דעם אויף װעלען
 םײ דעם אויזי װעט סיעציע^ װערען.

 pc םראגע די װערען באשםראכען טיגג
. רע<יױ*םאנד. דעם

 מי- דעם אויף מוזען מיטגילידער א<ע
«ײן. אנװעזענד טי:ג

סעס\מענעדזש. רוכין,

 פילאדעלסיא א פרעזענטיךען
שערמאז. שאפ־ט

סעפער, ט׳פאללס סון ארבײםער די
 פחןזענ־ חאנעו סטריט, טע12 נ. 138

 װארםילד םיליפ ם׳פפרמאז זייער םירט
 מטע זײן סאר זיינער גאירענעם א םיט

 אר- טעטיגער און ■kb׳ םארין ארבייט
ױניאן. דער בייט־םאר

m פןן מיטינג m קלאוק פזן באאוד 
יןניאן װעסמאכעו אןן

 װערט באארד דזשאינט םון םיטינג א
 מאי, טען13 דעם פרײטאג, אפגעהאלטען

טערנעשאנאל אין #1927  3 בילדינג, א̂י
סטריט. טע16 װעסם

ריעו*. ברורער — טשערםאז
 מיטיגנ </נצטען פון נראטאסאל דער

 םא-געיעזען ווערם באארד דזשאיגט פון
גוטנעהײסען. און

:צושריםטען
,48 ,35 ,22 סנ, ,9 ,2 לאהאילעז די

 פראטא־ לעצטע די מט רױיםען 89 אוז 82
 אװ באארד םון און באארד דזש. םון סאלען

דירעקטארס.
 ברודער דאם װיסע;, ^אזט 48 5<אקאי
 זײער םארםרעטען וועט יצא־סא אגטאניא

 □n אויף באארד דזשאינם בײם יאשאי
 האט װעלכער ,יטערםי: ברודער םוז פאאץ

רעזיננירט.
 צופרידענהײט אױס דריהט 89 לאקאל

 םין באריכט מאםקאװיצ׳ס ברודער םיס
 םיט אויך ןיא דרעס־דעפארטטענט דעם
 אי*ס סאזער ברודע־ םון׳ ערװעהלונג דער

סעקרעםאר״טרעזשורער.
באריכט. םענעדזשעד׳ם

 םיז מענעדזשער פערלסוטער, ברודער
 דעפארט״ איגדעפעגדענט און אפעײקען

 שעפער די אין דאס באריכטעט, מענטס,
 אבער, דארט ארבײט. הײן גיטא איצט איז

 זוכען ארבײט, אביסעל דא יא איז עס *וואו
 ױ־ די ארונטערצודרישען באלעבאטים די

ױ די אבער נאר װי ניאךבאדיננונגעז.  י
ו ניאן.דערװיסט י  פארזוכען אזעיכע פון ז

 , גה־ נענוביעז װעדט באיעבאטים, רי םצד
שטעלונג. א

 ערקלערט זײנען שעפער םאקנענדע די
 דעם םאררעצען םאר סטרײק איז געװארעז

 פאםאשניס, איז גאלדשםײן אגריםענט:
 גאלד־ און גאלדבערג באםעל, און יאנאף
 בענדזשאמין אוץ בלום איז ליבאװ יולאננ,
לױױי.
הא־ מאנופעקטשורערס צװײ ערשטע די
 סטרײסען םין צײט קורצער א נאך בען

 די באשעםטינען צו צוריק אײגנעװילינם
 אנדערע די געגצן ארכײטער. אנטזאנטע
םטרײסס. אז אילץ נעהען:אר

י לי בעגדזשאמין םון ארנײטער די  ו
 ארבי״טער אלע םח םיטיגג א בײ האבען

 ד• װעלגער איז רעזאלוציע, א אנגענוםעז
 גע־ דעם םון םיהרער לינקע די םארדאמען

 םארשליכ־ און באארד דזשאינם װעזענעם
 אינטערנעשאנא^ דער העלםעז צו זיך םען
 הא־ דאס אויםבױאונגס־ארבײט. דמר אין
 װי דעם, נאך באשלאסען ארבײםער די בען
 קא• די אז געשריבען, האט ״םרײהײט״ די

 סטרייק א דערקלערט האבען מוניסטען
שאפ. זײער אין

טומער ברודער ײ באריכםעט פע̂ר  װי
 געלאזט האט ראזענצװײג הצנײ דאם טער,

 פאר• װייל ער דאס ארבײםער, ?ײנע װיםען
 ש*« זײן אין ארבײטער צא< די חצענערען

 דאם װעט ױניאן די •ראצענט. 40 אויף
 זײן ויעט עס ײען אםילו צרלױבאן, גיס

סטרײקען. צו טימיג

װײטער, ערקלערט פערלםוטער ברודער
 קאנםערענץ א געהאט האט ױניאז די דאס
 די און אסאםיאײשאן אםעריקען דער םיט

 יע״ דיםציפ^ינירןמ צו כארײט איז לעצטע
 װעל• מעםבערסד איהרע םון אייגעם דען
 חנם נאכצוקוםעז אגטזאנען זיך \ועט כער

אגרימענט.
 האט אסאסיאיישאן אםעריסען די

 איהרע םון «אר א װיסען געיאזט שוין
 בא־ נעיאזט זיך האכען װעלכע םעסבערס,
 זײ אז שאםוניםטען,. די םון אײנם^וםען

 1אזעיכ גאר באשעםטיגען מוזען װעלען
 רעדזשיםטרירט זײנעז ווע^כע ארבײטער,

 זײ אויב און אינטערנעשאנאיל, דער םיט
 זײ נעגען ותט ״םאז ניט גלײך דאס װעלען

שטע^ונג שטרענגע א װערען גענזסעז
 ווערט באריכס םערימוטער׳ם ברודער

גוטגעהײסען.
כאריכט: םענעדזשער׳ס גענער^ל
 נאכ• דאס באריכטעט, האכםאן ברודער

 סאנםערענץ א געהאס האט ער װי דעם
 בא״ האט וועלכער ם^ורריס, דזש. םיט

 שאפ, אינסײד זײן אויםצוגעבען שלאסען
 כאר״ איבערצײגעז צו געלונגעז א*הם איז

 אנהאיטען וױיםער אױף זאל ער «ז ריס׳ן;
שאפ. דעם

 ױ דאם ערקלערט, האכמאן ברודער
 דער םיט ®רובירען, מאנוםעסטשורערם

 םאררעםצר, קאםוגיסטישע די םון הילוי
 ױניאן־באדינגוגגען. די ארונטערצודריקען

 דער־ ױניאן די װען אבער, םאל יעדען אין
 צי איר, געליננט דעם, װענעז נאר זי װיסט
 םטרײקם, דורך צי םארהאנדיונגעז דורך
אפצושסעיען. גלײך םארזוכעז דיזע

 בחדער ערמלעיט בלום, און לי.־«װ
 ארבײמצר• דדײ אנםזאגט תאם האבמאן,

 סטרימן, אין װײטער בלײבען צו ניט כדי
 כאשיאםען *רבייסער אנדערע די האבען

̂רםע דער מיט צוזאםעז  1כאפרידיגע *ו ם
 זאלען ךײ און ארבײפמנר באטרעפענדע די

 ױגיאן די כס.8דזש אנרערע זוכען געהן
 און צתעשטיםט גים דערצו אבער האם
סםוײית. אין נעבליבען איז שאפ דער

ווײטער, מורימאנם חאככמו? ברודער
 םאי, טען13 דעם בײטאג, פרײטאג דאס
 איע םים מיםיננ א אפגעהאלטעז ער האט

 ביזנעס־אײדזשענםס, און סעגעדזשערם
 ימיא! דער פון לאגע אלגעםײנע די װאו
 •לענןנר און געװאחנן באשפראכעז איז

 די וזי גאוואחנן אויסגעארביים זײנע
 סלעק אין וחנחןן איגעחיט זאילען שעיער

 גצסאכט זא^ן םארגארײטונגען און צײם
 קאנםראל״ װירקזאמאן כמחר א טאר װערען

תו זיך וועם ארבײט װען י ו  אנםאננעז♦ ז
D גױחא־ען, באשלאסצן אויר איז עס r i די 

\t ביזגעס״אײדזשענסס m וואס אז 
 ות״ כוושאפסיגט זאלען ארבײםער מעחר

שע«ער. די אין רען
p דעם םיטװאד, ילעצטאן ro ll ,םאי 
 אאגעחאי־ m #וזאכטאן בר. באריכטעט

מ די ממארען םען ױי  םון קאגמחננז צז
f ®אריחנר האםיטע דער i l m s די &יז 

 fP די גענאן ױניאנם
W איז םעראנץ  ttm u

NlltNIHAM M l ‘

׳׳>•־“

רײם*ג•1פ « נ

דו צוױשען ןריידע אכערקלאזקס ןןאס
ײ ם׳שסופם אז — םעעקיאך• פעטע ערײבען צו געזונט קיק ניט קאםם עם  ז

ײ נעפיגען וומנמ צום ע ז  נןן- טעעקלאך — אויםצודרעחען. זיך םריקם ניי
 םען ח#ט געלד אזויפיל םיט — קאבארעטען. אין ספענדם1פא און קע״ט

 פון איז חילוק דער װאס - תטעניען. אין רעוואיזציע א םאבען געקעגם
עץ א ק״ .ז ע אוו ך ח.1עו אונםעחטםע די — ?כחםח׳עעןכױנד א ביז זי

רעפארםער. םםעןז א פון
 איך 1<וי *וריק טענ עםליכע םיס

o אין n םיז אסים i n אינטעתע־ 
 װי איד זעח ארנייט, m *ו עאנעל

 אווארץ איז ססװער ױניאן םון pim« דער
 פײגןל םחנוז א וױ אויס ם׳זעהט און

 «יים, םריחלינג אין אי*ם, זיך װאלטען
 און בייםער די אויו• צוזאםעננעהליבען

i *ו עירה נעזוננען n .|זי
 ijmpo ױניאן אז איך, װײם װײסען

i ניט איז n זא־ םיינעלאך װאו פלאץ 
 נו־ויסע אזעלכע אין האבען ליב לען

 בױיט אזוי און צוזאמענפוםען זיך מחנות
 כויםעה די אוין• םאנאדערשפרײטען זיך

 אויםנעזעהן 1ביל דאס םאקע 1מי האם
 ה*כ נעהנטעה ינ1צונעהענ חידו׳ע׳דינ.

 זינ־ עודימע, זיינען דאם אז נעזעהן, איך
 ׳פםעהען וועלכע םענשען, dppbip דינע
 זו־ 1יקע1שםעסע און םרײער דער אויוי
ן.nבאטיn און לופם נ-ער

ה״ג־ מען דעבאטידם װאס װענען
׳אםען1געט האט 1איה צײטען¥ סיגע

 לינקע, רעכםע, ררעסעם, קלאוסס, —
עוזנליכןם. און

נתיס, אזױ נעווען איז םוםעל דער
 צונענאננען איף נין וועלענד־נ ניט ר*ס

 חולט אויעי־• א| צונעליינט און נאהענם
ר גע׳טםאנען זייבען ת ױ  קלאוקפאכעל, נ

i םיט אפנעישטעלט זיך איך האב n 
 ײ-1 ׳שלוםני אנעי װאם הערען צו כונה
זיך. צװישען דען

 קאלט־ דױענ׳ט םאז,1ױגגע א א״נער,
i װאלט איהם װי גלײף בי־וםינ, n נאג־ 

 חו־ז א און אננענאננען, ניט ענין צער
 .1 הענט, י1 םים ניט ip ם1רע דעס
 אי• יהםםע1בא n איהם םעהלם עס ה.,

b ר״חמ י אײגענשאםט. די־עע i n עי 
i וואם ם׳שעסלעך די ווענען n יג1םתיע 

 אונטעו״ ראט קס1כא םר. באריהםטעו־
:עעריבען.

ip — >' װאם —  b l n ,נעלאםעז —
מן1צזמ1אונט? לאננ עפעס נעםם עס  יי
i« ,1םויזענ םיגוי 1אוי טמעקעל א n 

 1איה װיסיל אוין• iptm םויזענם, אכם
ם  נ׳ד m סאםם עם ¥ אלײן נאר װ̂י
i ¥ טשעקלאד POPE מרייב?ן צו זוגס n 

n האם םם״1״םארװע t i n א נעםאבט 
 װאלט דאם װי נלײך ס?נםאציע, :אנצע
 אוים*ױ וױ 1מווע אזוי פונהם נעוו?;

 ם׳ג?חם י;ג..1ביל נאנצ? א נ?ן’הי
i אין ײן1א n ,אין פען א ם׳נעםט באנת 

i n ,אייז םיט און האגם p p iw עיי| איז 
ppro. א סאראן
ip — ינ?נםלױ’א —  b i n װיי־

 וזנחז ראזינע n 1סא עס איז - טער,
ײ גאלד־נרוב. א ג?װע;  נע־ תאבען ז

ראקע־ וױ לעבען ינ:ערען1: א האם
1P1PB■

— 1P3M זיי r״ip j דצד ! ipoopp
 װײזט ינ?ר,’א נערזא איהס הא?ם —

 צפ*1א הםץא וױל וואם ליגהמר, א אויס
i p i i ' d סון pbpo i n.
i װאס — n, ײ איינעה חכם  זײגען ז

 גע־ 1אפיצ וואלסט קעטסער¥ t״p נים
ײ או װאלמ,  אוועיד אזוי *לאט זאלען ז
 עפעם ס׳איז ¥ ליידיג און ipptto נעהן,

ip צו גזט im h i אי| סאנ נאנ«ן א 
 אויסצו־ אזױ װי זאתען זיך און שא■

o * i ipw o ,תו לאפעל־לעמל  םא־ *ו א
 אויםנע- מיט םאנ א ooyp צ?הן כען

 ־PJ םוױםט םיט און לײניננס נייטע
 םאת?ניגען. א דאך ם׳איז ׳פטענם¥
u טשעקפל, א ם׳סיינט » n n* םען נ?חט 

n זונס תאחן׳ם אםא אין אװעח p s ip, 
 חמ־ א און 1פוםצינ? א ספ?נדט1מ׳פא

i p b i p i, »אי o n וואלםט ת ¥ ׳*לענם 
ipd אזא נ?וו?ן ניט d pp, חעיד גתיסער 

ipr'o ¥
n« י1 — n נעומן ניט זייגען 

p״i ־»DiPb«p¥ — 1 א זיר האט*p 
i נ?טאו n .לינמר
ם dp ײי o ה*בען אויס, װייז n 

ip לינפ?נ׳ם o lp ii יץ1 א» o n  tyop3 
 נע־ אווין װײטעו• ip האט ױננ?נםאן,

o i n םיט r n חענט די געטםען און 
חילוי. צו

<r «ו םען מםופט —  n» צום 
ײ ם׳צייגט און ײאנט,  םארסם׳עם «*. ז

nifipvvo ̂ס ײ האנ  «נט־ אן באלז■ ז
h פעי: ib Vv מן ײ n» די ו r w מד 

fo ײעז u re o ruמ»ינ«ו אל¥ ״ 
n א אױם <ינ« די w  m  p n o ן י ! 

אויסצוח־פמן.
ױי־ איתם ט׳ואל חאגפנדי^ םורא  ו

ipo 5 גיט m r  ,tpsraru re jw ־ מ י
a וזאלס ip װי לער, H m n  w a v פאר־

כאפען.
ד — י ך m י נז, וויי תי מחױ ז א  י

a קײן »יז w םםוײפ nmm
a m ו.........................................
,׳ בטמ חגי d מי מי M n V חי־ * 

m׳  i W i W K ■ ■ •  ' J p i

Dipn ,איז אס1 אםאי i p i ווען *ײט 
 חא־ |po זאל געלם, נענונ געוועז איז עם
IP3 ױ«ען נעלט נעזאסעלם« n -.אר.י 

 ¥ אטאטאביל'.! און U־»i«P םייר ם?ר
 געזאםעלט 1ב״םע1א די ה$בען דא

IP̂* ארט1 און קאר״םעו־, 1פא מזומן i 
n אװעסנעלימט ט׳פ־פס י1 p « r 1גאל 

 dp דאם ניט, געסט1םא עם.1קאבע אץ
 לא־ וו?לכ? לעםאנס אן1פא נאר זײנען

ipt איד קװעטשען. זיך npr ,די אז שוין 
 זײ אויסנדשפילט. זיינען חברה לי:??
 הסתים תחית ?יין איצט שוין װעל?ן

 צוליב אלץ און — ט?הן,8אוים׳ ניט
t״n v טונים. מעשים

 םון ימט1צואװא װערם עולם דער
:1אונם? כאפם אײנ?ר און 1ײ1 זײנע

 פו^שט־ יסאן.1א א| 1כי א־ד —
 נענ?ן צו ייט1נ איך בין װענען

 ,pptn• איז dp 11ײעלכז 1םא אלער1 10
i k e i p i 1םו8 זײ םון 1בי איד ײאס 
p ik v m.; 1ווע r »h k i¥  די װאס ״

 זײ זאל צתת, אננעםאכט האנען ה1חב
 זpלpװ זיי 1נא װאו פוםען ענטפעגעז

ip זיך i ip p װאס ױ?נדען. און op:p i 
ip — 1א־ה  onopo ו י  lמעpלK צו ז
ip״ 1מי — ip ״ נאך ̂ל 1ז  ליי־ םים אם
גלייך¥ טען

iײשראל׳י? ׳ ip d p ib  i n ׳פטעהט 
i כײ p i ,זייט oipn וױ אזוי. צו זיך 
i װאס *ם1 איז אוים, װייזט עם n 
ip׳ipoe ערצעהלט,1 האט םאן1ױננע 

 װ?ן 1אב? באהאנט. נ?וו?ן ׳שוין איהם
i p i ̂וט 1לעצטע n א ה o: ,צי נ?טאן dp 
 האט אס1 <ײט, זײ םון זיין נאך װעט

 בײ IMOPJ נעם א אוים, װייזט איהם,
 נ?םאן כא• א זיך ip האם )ים1נ?דע די
mvwp i «ו n ײז מלמז ם׳איז װאו  ז
 איצ־ און ט?טינפײס, ױניאן 1םא אל1מע

ipo האט dp i p .םארזעצט
 א טימ םיר ip זן»ט — אי, —
 ׳פוין זיינען 1פלאופםאכע די — פר?כץ

op כנענאגג?ן1דו i און תי?ו•״ .ונחונח 
 טכות. 10 אלע דורכנןםאכם ׳עױן האבען

 איבערגעט־אנען. אלץ ׳שוין האבען זיי
m אםילי עוין זיי װ?ט איצט i i n 

נעםען. נימ
ip םיט נעװאלט האט i:p  o n*'

m נים 1מעה און נען ” i, אהן װײל 
o n םילט אל1טע ip הא־ אזוי נים זיך 

ipem  i i k i  j ' l i p o ,צױ א אײנער 
 םים גםי׳צען”1א זיך ,1בחו ?ראנענעי

װאדט: א
 זײן צו םט1א1בא װאלטען 1סי —
!6טייאי׳1אוספא

 ■pjiKD ישראל׳יפ ׳שוין האט איצםער
dvpkb o n  tv tpo אל1םע וײן װאו

אננעהױבען האם ip און לינען םלענט
d«i• אין װי בר׳ן1 צו p d t  pio :

 ײט1ש — זײט 1איה װאס ־אײ, —
 טײ•1אום«א הייסט װאם — אױם ער

 טײאיש1אוספא זײן ipp איך איש¥
«ip זיך, של^?ן גנבים פעשענע צװיי 

 אױו• אליין בויס ipo ורען ניט 1אב?
j ננין, א v n n■ און 1א-*װײטע קוםט 

x צוברענט v
 האבען, זיינע װערםער לעצטע די
 און פינטעלע, אין נעם־־אשען אויס, װייזם

k: i״ p ׳ל,1בחו א v 1װעללע ,1לינ?ע 
o: נעװאלט ניט האט v i tvov יוארט 
o: האם םען ווען ip ip םשעמם, די װעגען 
ipvm i זאל מען נדי n n אן :«i p i 

:ײד1 די אין אייימעעירונגען איו עגין,
— ,1P זאנט — |,”א זיך העדט —

ט1בי איך ני |p ׳ 1P3V .iPP ״ i'J איך 
ip3vo •nvi ipd אייך, ואג  tv .טלום — 
v לײנט ip אח  ppnv ספיטש.“ v>v 

 IV IP3K0 ינ1\ו?לענ און ,“,,פרײהייט
ip אײנײי?,  tv די סון גיט איז ttv. ' 

1 pjponp:ען,1־ר־דיעײאלוצ'¥נע Djpio 
: IPDPlV ip

?1ליגפע v איך בין נו, —
ip ניי onpor אירעל, v איינער, i

d און זייט ipbd jv איתם w v :
ױ <pi« איך —  1איח װאם׳ ipjvi אי
p אײו ותל אין זײט! in־»>v |p
iv :גד*ל :  v ג1 צום או־ײן אסאל איז
o *י ipd םום ,וואס : o:p*־p:און n, 

it נין איך ovn רבי, o  v¥ האט 
i 1 איחס nבי :oipoaipp : ח .אויב 

Dooponvo ,סליין n  tv ניסט HU v, 
n סיםן v איז  tv חנם י ניסט •

— tpuftovnivo tm יע» tv איר 
vw ניז  —  ¥ iv t  v *• .מיסע

י — m 3ױ v. — 31 ו*גט i n, —
1 w o n M P D P  l ” >v tv& ײ * ף טי

״ סײײ י ײ ׳נ,ז^ ״ צזם נמשי חום v גים איצט און

tv — m מנמװימן, אטש3 לואלסט ח 
 וו»ס Doimtin manנים פיןי וואלמען

n גיסט, ח  t« ip sv לײגתז סחעםט
D t*  x w  , y  m y t J S i n «

 נאר, גרויסער u ־w חודצו און <יגאער
 אנדערע װ*ס גאר ■לאפעלסט ח װייל

דיר. זאגען
ד איהם האבעז ווערטער חוזעע די  נ

ױ טיאפזנן  געזעזזן, ט׳חאט און בליץ א ו
 צו *זױ זוי וועג א זוכט נו*ר חור אז

 זאל זי אי זוןוס קאנטר־אטאקע, א ם*מז
 אפקילען זאל עם »י ציל, אין טחגמען

 איהם אין האט מעז װאס קוילעז די
ארײנמש^סען.

 איהד זועםען שוין זצהעז טיר —
n אויױ ער שרײט — ■ארטײדינם! n 

 הא״ װילט איזזר — אקםאווע, חעכסטעד
 װיל *יינער טןומער דאס מניאן, א םמ

 זיך איחם \vo חײםט זוארט, » גצםצן
אוועקזעצען.

ניט — /קאטעדיע, די גיט םאכט —
h א אײנער איהם d̂• ,װי גלײך ארײז 

 מיט ניםא איז עס אז זאגעז, װאלט ער
 קאםעדיע די — רײדעז צו וואס איחם

 געזען ^ייז דואבעז טיר ענדע; צו איז
 ה$- רעװאלזציאנערען שטרויענע די װאס
 נע־ האט דעװאלוציע די געװאלט. ב*ז

 דאיאר. מיליאז האלב א און דדײ קאםט
 געלט פיעל אזוי םיט דאך האט סען

 רו־ איז רעװאלוציע א סאכעז געקענט
 רעאקציאנע־ אנאנדער איז אדער םעניעז

* טדינח. רער
אונ־ כאפם — !ר־ר־^װאלוציע —

 רעװאלו־ שעהנע א — צװײטער, א טער
 דער מיט נעכיאכט לינקע די האבען ציע

 פאלי־ און דעטעקםיװס בוירנס׳ פון הילןי
 דארף בלעק־דזשעקס, איז ^לאבס׳ צײסקע

 האנשר״ די םון באשיצען נעבאך זײ םצן
 צו איהר זאגט ־וואס רעזואלוציאנערעץ.

? העלדען אזצלכע
 אבײ נעײארעז איז עולם גאנצער דער

 אידעל א אײנער איז לעבמדיגער, סעל
 א סיט זאנט אוינ, <}אסאקער א מים

:שמײכעא
פראגע, א פרעגעז אײך זועל איד —־
 םיר, זאגט ריכטיג: םיר ענטםערט גאד

 זיך ״זע״ז א םיז חילוה דער איז װאס
 םו־מר? ״בהםה׳שען א כיז אוחמ״
 נעשריעז האבען רעכטע די אז םילא,
 פראס־ געװען זײ זײנען אװעק״, זיך ״זעץ

 דאך זײנען לינקע די אבעד ױנגצז, םע
 װען און רעװאלוציאנערעז, געווען עפעם
 האם זוארם, »־ נעמען <צוואלט ב׳חאב

שפעם, צו איז דאם m געזאגם, טיר םען

̂ך #װ. י• י• צו.פריח, איז דא און  סאס
 • תמסעז אײגצר יא שױן האט
 $ן וױ סו, און כו משריצן מען חאט

i איחר דרצחס װאס צו סא בחסח.  v o 
y חא V פיילאזאפיצ אײצר סיט חיטעל
t סױנען װאס — o ײ די ̂ומת י  ס

ו רופט — י VW( א אײגער אז ז O M 
 זיןי צײס גאגצע די חאט װאס טענש,

 און אױעד, קריסישען א סיט צוגעחערם
 isrnjnriin חאט צר וואם משל לױט׳ן
 ■ראס״ קײן דט איז צר אז מצן, זעחט
:ער תרצײלט אם טא?.

 m איז, שורח אוגסזנרשטע די —
o באצאחים תרוױיל האבען םיר n 

 צונואמנן סען האט ױניאן די פרײז.
i אין ליגעז םיר און n ♦די כױט ערד 

 8 סיט וױ אזױ אױס סיר קוםס לינקע
 אונז בײ שםעדטעי. אונזער פון בחור

 8 אײגער געװעז איז שסעדטעל איז
 ײער8 די צושטעלען סלעגט װאס שמאי,

 װאק- צום סארסערס רופיגע8 די םון
 זעהר געלעבם זיר זזאט ער זאל.

 מיש ירוחם א איעער און בהרחבה׳דיג
 געװען. מקנא איהם האט בנים סך »

̂י ער האט זשע זואס  אײגםאל, געםאן
 םיח^ געדארפט האט זואגען דעד ״וען

 ארויסגע- עד האט באחן, צום אײער די
 ארױס־ האבעז זײ אוז בנים, די שיקט

i די םיז פלעקער די געשלעפט n v i, 
 איז אײעד די םיס װאנען דער אז אזױ
 געװארעז, צובראכעז ־וועג מיטען אין

 זײן אונטערנעצונדעז מען האם אײנםאל
 פון םען האט ארום צײט א אין און הויז
געסאכט. חל א אינגאנצען פארמענעז זײז

םעג־ דא. אוגז בײ איז זעלבע דאס
 גע־ טסנא דזשאבס, געװאלט האבען שעז
 און נעקוםצז זײ זײנען אנדערע, זועז

 געמאכט אוז דשעות׳ן אלע אפגעטאז
 איז רינקען דעם תל. א ױניאן דער פון

 גיט איד דער זואס נעװא^, געםעלעז
 אכער צובראכעז, איז ױניאן די »ז צו

אוםזיסס. געװען איז סדײד זײן
 :ע־ נמהאט האט שםאי הערד אבער —

i געטרײע זונטע, n j ’P צױ איז ער און 
 אויך װעס אזוי געװארן. אויפנעריכם ריק
 אינםערניײ די ױניאץ. דער םיט זײז

 און קינחןר געזונםע נאך האם שאנאל
 די װי זעחען מיר איז םעםבערס ;עטרײע

 דחןדס יייז ד ז זײ קוסס אינםערנײשאנאל
שטאדקער. און שטארקער אלץ טאג יעדען

9 לאקאל פון נײעם
טינג, סעקשאן נעקסטער א/ טען25 דעם מיטװאך, מי  מ

עער ו פונקט האל, בעטהאװען אין אזי
מענעדזשער קוירצטען, ג. םון

 םי- קײנע האבען םיר װי נאכדעם
 םאנא־ 9 איבער םאר געהאט נים טיגגען

 םיטינגעז סעקשאז אוגזערע זײנען סען,
 םיר ערםאלנ. םאלשםענדמער 8 געווען
 באריהרוננ נאהענטע איז געקוםען זײגען

m* םים m i ,דער־ האבען םיר םעסבערס 
 זיך חאבעז מיר שטיםען, זײערע העדם

D D i8 in n וױיען. מעםגערס די וואס 
 רױסטד8 האבעז מעםבערס סך 8 זעהר
 רקען8שט זײער אויסגעדריקט און זאגם

 םטע8בע געװעזענע די געגען יראםעסט
 רניכטעט8ם ױניאז אונזער חאבען וועלכע

 קױ איצט, און צובראכעז. װי נםעם און
ײ מען i און ז n n ,מעץ %ועז דאס נאך 
 די כט8געבו־ זײ װאלטען לאזעז, זײ ?אל

וועלט. דער אויוי גיישען אםת׳ע
ײ  מעמבערש די װעלכע די, זײנען ז
 זײ אז קםען,8ם מיט װיזען8ב האבען

m r ' ^ n n i t יוניאן םון ױנקט 
 אניטי־ װעלכע די, זײנען זײ סאנםראל.

 שםיק צוריס אײגםיהרעז זאל מען אז רען,
ײ רבײט.8  העיםען וועלכע די, זײנען ז

 רבײטער8 די םון וױידזשעם די סגײר*[
 ברודער גוט זײן צו אום שצפער די אין

D םיט n װעלכע די, זײנען זײ לעבאס.8ב 
n n 8 * in, מעהד ארבײטעז זאיל מעז דאס 
 טײם, סיננעל ר8ם אווערטײם שטונחח

o םאר לעם8 דאם און n צו אום צותק 
i גוטער 8 זײז n m באסעס. די מיט 

 די םון געװא^ כט8רויסגעבר8 איז דאם
 די צו געסימעז זײנען זואס מעםבערם

 און יאקאי, אונזעד םון םיטיגגען םעקשאן
 גע־ זאל עס דאס געםא^ם, האבעז זיי
in 8 בם8ם w •צו סטא i n שענדליכער 
לאמוניםטען. חבחז זײ םון רבייס8

 זײ זאל מען דאס ננעז,8רל8ם מיר
 זײ וועלכע אין שעפער די םון זײםיגען8ב

 דילם און שםערונגען, כען8ם צו םרײ*ז
 מעהר תענען םיר טים.8לצב8ב די סים
^, נימ ל מ נים 1מעה קענען מיר דו ײ  !ל
ov ?וײ ®ח לײחמ די צו סווי 8 געכמן סו 

t• ותלמנ n n w n אוגזעת זײן צו 
i אין וחנמתנד •רײנט, n זײגען אמת׳ן 

i ײ1 סײגם. אוגתחנ ךײ n n o אתזעת 
מז עונ  ניט םעחר חי8י םעז און. מדי

 געוחנ וײנען ענליכעם »ח דאם, I לייחנן
 או םעםבערס. די סון ננען8י180 די

 םאז צו עםװאס אנםאנגעז װיל מן אױב
 םעג״ די םען סוז ^רבײם, נס8צי81ני8ת8

p v .םמנן  יראב־ 8 איז דאס נאר מזיי
 װײסיז רר5 שיעמעה ביסעל8 י80 לצם

t m\ 8ל8 די tW8t די וועלמנ וחנגען 
 הא־ סיסיגנען סעסשאן רי אויןי סצסמנרם

שילצן םיי \וײמן#»ון סיר מתדנג נ*ן

 און ס,1מעטבע ע1אוגזע םון לײתן די
 די פון אויסצושםעהן האבען זײ װאם

 שעפעת די איז םקעבס״ ״קאםוגיםטישע
 ביסעל8 נאר לײדען םוזעז וועם 1איה 1נא
 שסעלונג, 8 נעסעז װעט ױניאן י1 און
 דאס ,818 זײז זיכער וועט שסעלוננ די און
 לס8 1שציצ די וועקשסצלען8 װעט עס

 גזך ט1דיסקוםי איז דאס יס.8ש ױגיאז
m 8 ii מיםיננעץ. סעקשאן די בײ
 עהנליכע און /1 ותלעז #איצם און

 גענע• 8 בײ ען1װע ט1דיםקוטי ׳גען81ם
 זוע״ געתםעז ותם 1וועלכע םיםינ^ ל81
vi\ 25 םאר o nוועלען 1סי י.8ס םען 
i וואו ץ8יל דעם ען1נאנסי8 n םיטינג 

 • האםצן, 1מי און װעתח, לטען8נעה ווצט
 וועלצן 9 לאסאי םון םעםבערס <ע8 דאס

 1זעד. די אין נעםען גםײל8 און קוםען
in וועלכע נעז81ם װיכטינע .m לזד8 אן 

ײ ספעציעל 1.נא סרײד, אונזעו• םיז מעז  זי
^ וועלכע די םינישערס, 1מי נען ײ  ל
 שלצכטע לנעםײנע8 די םון סםען1םע8

 עד־ יבער,1דצ טרײד. םון באדיגגונגען
 קו• 1זיכצ וועט איהד דאם ,1מי טעז1װא
 און מיםיננען נעקסטע די און דעם צו םען

 זעהן איז אנטייל, טיכםיגעז 8 נעפעז
 יק1צו ײד1ט דעם צומקבחגנגעז העלםען
o 1אונםע n 1םי ווען אי.1קאנט ױניאז 
 בײט,1א דער צו יכטינ1 נעמען זיך װעמז
 בײט1א אונזער דאם זיכעו/ 1םי זײנען
mו געקתינט װעט m 181 פאלנ.1ע מיט 

 יע8 םים ײען1ם וחגלכע ה1חב די װעלען
 nאונזע םאתיכםעז צו םענליכתײטצן

ײר.1פאלג1ע זײן ניט יננונגעז18ב
i 18 צו n,שװעס- און ברירער בײם 

 לע8 םיט י8לאק □n העלפ© 11טע
ר העיםט םענליכק״םעז. ע1אײע  אר־ ת

n פון לאםיםע ניזײשאן8ג n ר 1נצצ8ג  י
 ווע״ םאז, דאס וועט איחר ווען און ניאז.

n יע8 לעז * n w זחג־ םריבעז18ם םײנד 
in, לםעז8אנח קענעז וחנלען םיר און 

*r m n שעפער. די יז8 וײננונגען8ב

טער צײטונגם דער אר  רעי
ס עםד פרעגט -«טיסער■«?י

סיגארזנפ?״ בצליבמער אײער איז *װצס
*ייסער. יעי זאג« ״סױר«ד״,

״ ״װארום רענארםחגר. דער יחןג• ז
 שסעלס פױראד וױ סיגארע* אנדער קײן#
 ליב- ®ײגע ?ײנעז ויי יזײיחגן. ני• םיד

מ יילצ אןב »ױ ליגגע. מ ײזי י  בחננ̂ד י
מי  םיי — נלרואותן םיי האפ םױראד ן

pm 1»י 1»י פרןםיס׳ אין ס*י »ון
חיגזיכסן. ןלע



ig בלױז i ױי o צו o 'p i ױעם i n 
ippm אידימער נאריהםטער o סון טים 

ױ ין8 ׳ שסילצן ״nan, וױצן  יארק. נ
 8ל8§ אין פארשםען וועם א״נע

 ,גרוקיין. אין צוױיםצ די און גראוגרס
jm די איו נאים יארסער גױ די ifW

ipo ותם זי ipim o נראתרם 8י8* אין 
iie3B o בייטאנ, מבת n| .םאי

dpii o g i ײן p ו o n p  o n .סאי 
 *־nan, װמנצר די םים זװזאםען װאס

* • *i p מן ת׳  ניי אין אױםםרעםען ו
חנ יארן ײן o 1« מוריס סיטי ז n סאר־ 

מ ײסס .nan. אײאחריגצן ײ . ו מ ו

ײ אז זברונות, אייזערנע כע  דאם זארען ז
ip אזוי אלזס p in p i fpopp אילעש און 

 ױניאן אונזער אזוי װי בא׳פרײבאן, אזוי
 m אזוי װי נאװאראן, םארניכטעט איז

 װי נעײאחנז, סארםסענט איז ססוייס
 -me זיי;ןן קלאוקםאכער אונזערע אזוי

 הייםאן אזוי װי און געװארען, אריכים
gp i שארםארנעדזעט אונז האט n  iv* 

■ארםיי. מוניםטי׳מר
m איצט e אײן אײך איד p ik io — 

j r ,איחר נרידצײיר ppmo ogn סאיד 
tvogp רײםס איהר װאס דצרםיט רעכט

ogn ציים

 ײאס פריװדעס די דייסליך און סיאי
irw n M  ip u p m  jp jH ד• נענעז 

 םיר זײם איהר אוינ און האאותםאכער.
$p i'im  p הײ און ימאימרס סזיסן»
י ־* ■ י *־ד./ ׳ יײ

ד ױי סם אנ צי א אניז רנ עז א אנ ר פ
 טש#לענדזשט סילוועושטיץ

 װאס נפוױױעו *ו געגנער זײנע
גענומען מח« ער נעלט ס*ר .

ig ױערטער o p g ip i ן —
 מרקיזחננ אן tvage iv טיר עמוינט

ipipp « ססײסטןנס נעוױסען ogn 1אי
r מטאכס e  ipipii in g n p i זייער אין 

ip ,אייניגחייס״. in g i רער זיד נאתיאנט 
 איז סימוצרשסיין נײס׳ןן t» סרײנער,

ppng תרפאר זינםאנ׳ען <װ ogn די 
iy נאארד״ ,חאאינט  o ivnp io 'W  ogn 

 אױפ• ogn און mp טעיפענדיגע א *ײן
o ipnp i נענען צו o>pi, ײ און  זיג־ נ

ig o׳iop |p אוױטי־ אן איצס הרינען מען 
og jrp די m m  man אטענדיג iP ivn 

 םיייאן ח*<נ א lit* 3 ײייל ״•ױטיתעס״
 פלייגע p׳p ניט זיכער איו דאלאר

tn 8 און ,סטנעח״ ip u m g o  iv 8 און 
 IPigp סען דארי דאיאר טיליאן חאלנ

p אזוי די און iponp i פאויןרס לינקע 
 אום• דט טאן. nr נאװיוען דאם חאבץן
» * ײ חנדען • םעיסעדיגע » װעגען ז זיי חנדעו ויסס

. ן*וזז•••

זוכען און איצפינצװאלד ארײען ?ײ
p בלעפםײגעז צו r t r .דןנפענדינ אײמס 
o א*| װעט םען או n פיר־ זיך סוםעל 

ם עס אנפר «ײ. אין גצטפן  ניט זיי וון
ײ חעצםען. או װערען ז  *■נע* דארפען נ

 וױ סלאוקנאכער די םאר וחאנון דין מן
 ריזינע »ז• םארטאכלעװןם האגיו ןיי

vow .פארטיי קאטוניסטיאצ די »<ט 
eon פוח נמלמדינן א נעחאט װירפליך 
 אזעלכע אן איצט זי םאכט דערםאר און

םאר־ נים תאט פארםײ די
 כדי ,סרינציו״, לעם ױניאן די כאפט

 אדבײ־ די סון mg< די אויס*ומםעח«ן
 <*נע די אויםצובעמחמ כדי גאר טער,

 די גאיעג^ איחרע און *ארס♦* די סוך
*i וזנרים p ;n מן זיי פז איצט מ  איצט ו

װאסער״. סיטנע אין סיא ״כאפען
 די ם?להען םיין אטמנלאמט װאס

 סאאלעגרוש נאארד, דז׳עז>ינט געװעזעגע
ײ אז «״, איך  ױצס באװײזען זאלןן ז
נענוסען. זיי ניי האנ איר נעלם א סאר

ר נאפלאנען חנרים די  האב אין to וי
u אין מאכט די סארבאפט v |ער־ או 

 ואס אבער דיהטאםאר, » פאר ויך הלערט
אר איז  אײערע םיט אייגפלאננ איז י

 איז דאם זזנרים״ .טיימדן ארינצייען
 אײערע 1םי סרינציפען די לויט דאך

 דארםט ,תורה״, פאסוניםטיסן אײגענן
 נאכ־ אײערע סון צוםרידען זײן ראך איחר

ײז און םאלגער ײ סיס ז  אײנמטיםינ. ז
 םדינות נאנצמ סארכאפץן ?אמוניםםען די

 ש*«. אײן נ<ױז פארבפסט חאנ איך און
o האס װערט א םאר װאס n ך  איע־ נן

םען...
 מעשח וײ אין סיד רערטאנען חנרח די

 האבען חסידים װען רני׳ן. יענמס סון
 טוט װאס רבי, שאלח א נעםרענט איהם

fo די טען p in p  mp חאס nרבי ר 
 ס׳איז :חםחיים זײנע *ו נעענטםערט

 פנר׳ן אפילו סוה די זאל סנוג
 אבער, תוםעװען. גיס איהר םען סאר
 נעטאן, נ«׳פרײ א men א האס רבי,

 ער האט נו, אײגעניג אײער איז mp די
p w רער םיט נעטאן מאך אנדער אן 

 רי דארוי pro :נ«ט*ן זאנ » און חאנם,
mp ,ר א ס׳איי װײ< ראטקװזן מ  כעלי .

חײם״.
 סאר־ ,tvpp צװײ האם שטעסען א יא,
o n v o r אויס־ םענ רבי חגר םיך, איחר 

o סײםס׳מ n ױ סםופ  זיר נלוסט op ו
• איחס.

ײ חגרים, די םים עם אי« *»ױ  ז
pwo o סייםי״מ n ס װי . ןיר גלוסם ו ״  ז

ײ סאר jm אלןס איי ז i ײ  זײן 1סענ« ו
מר דיפםאסארם. im א p  n r u o .ניט 

o in o ירסד איז ײאו זיר I
i n נעפיילרער און ראס8סאו נאנצער 

מו מ p י w m p n און n p p m r םצד 
 קײן ניט אםח׳ן אין איי כאוױירים די

ײ װייל זיי• פאר ואך מזונגמ  האלימן ז
י י י • 1« נ . סי ו י ײ י  נלויז חאלסמ ז

o p t .  pw o  o n און סייגס איז םייגם 
י דימס n •ז אק םייגם״ אײד 1י n 

o n די מיס און םיםזלtZVWSSiamk

loo אלעס װעיען«ײ דןרסען  iviop. איך 
vpgo ova ײ »ז חנריס די  ארײנ• זסלפן ז
o n  i n t i נע׳פרי• האס װאס ״תנשיט״ 

fjra און ,אײגיגקײט״ זײער אין ,*o n 
 :חןרט אט אןן איחם פ»ו איר נינ רענפ״
g מוױוזענער intPOPVOMgo ago, 

ogn r jy o  g םעחיג איו g page  tv $  וי
 בעל• ארונטערצו׳פיתזע פארמאן g םיט

 g אח npro8< גוטער g ;סיאנות
 שאמוניםםישע די og» דאס און ר.1אריי׳

לינט. םיס זוכס אין םסריסננט פארסיי
^1ני יוניסו סרייד סיט

סימוערססײן, נײםען
i n 188׳ אוע«דנ׳ס ם. םון ,דיפטאטטר״.

ען ענ ע די װ ש אי ײ ט ר א פי מ או ״

:רעדאקטאר ו״ןרטעד
 אין פלאץ שטיקעל 8 כיר ערלוינס

a צי ,נערעכטינ?ייט" דעד  lifJgi פאר 
jy« ףער צו נאצונ אין װערטער o n w"&׳' 

 סרײנער, ״אוספארטייאישן״ די אויף
 אויסאײאפסעז ■מצלוננ זײנען װעיבע

 איך .oga רבײטער8 אידישער דער אויף
 װייל ,1 ע ס ר ע װ אר ס 8 זאג
 פאנען נים ומל אין־ אז פיהל, איך

 ריס0» אויםדריסען, אלץ «יר8• אוים׳ן
 פ׳פוט׳ער g װי מעהר ניט ביז איך

 װעט ליטעראםור אין און קי׳אופםאכער,
 אריבעראטײגען. זאקם ה׳ זינער סיד

זי־ זײנען שרײנמן אין ivodvip זײנע
סיינע. װי גדעסעי כער

iv נאר װיל איך אנער in o פאד א 
 הע־ רטײאישע״88״אומ די *ו סראנען

םאלגם; װי איז דאם און ען,1
 ליבע טײנע זיך איהר האט פארװאם

ארומ־ שפעט אזוי• ,אוטיארטײאישע״
 ערשט איחר זענט םארװאם נעסוקט? |

o םיט ארויסגעזוםען איצט n ,געשריי
או  נןח<ו«ט גיס סעחר סאר אוזינס .

n tm] אויף nרבײטער־8 אירישער ,־ 
 םיט רױם8 זענט איצט ערשט נאס״?

in אלע ״די אז ,ויצעטו״, 8 g o v o גרא־
 די און ױניאנס אידישע די אונסער נען

 לנע-8 אין אדבייטער־באװעטע אידישע
 מיט געװען איהר זענט װאו — סיין״

קאמוגיםטי״ די װען צוריס, יאהר פאר 8
 םיט זיך באנוצענרינ רטםאנאנען, שע
i n נאדעל־ דעו א'| צייט שלעכטער 

 דעםאנאגישע נזיט האבען אינדוסםריע,
 די בעגען ארגײטער די נערייצט שטיס
 איין אין לטען8נעה האבען און ױניאן

V3nm v| אזוי גענוםען ם׳האט װאס 
 האט DginBO אויםבויען^ יאהרען סײו

 אײנ־ ט״ן נאך נעשוױגעןןי יאן איהר
 מעז tg אויס, ooip סארשטאנר םאנען

 זײן עס םען דאחי אוטפארטײאיש, איז
i*’ צי n קאטױ װען נאר ניט און צייט 

שלאבט. די םארלירען ניםטעז
!אנדערע און זאתם חער ליבצר

י צוי לעזען ניט רעז איהר םילענם  ־8P ו
 םיה• די באשולדיגען פלענען מוניםטען

D in און און נעננםסעריי אין ננכה, אין 
 ים־1 *ו גדי זאכען, שםוצינע ”ארמרל

ײ יט'רען1סרע י1 סוז אױנען די אין ז
V IVD8Q
סיך, 1איח םארשטעחט דאן, 1אבע

 11א פאלענען, אײעלע נעװען דאם זײנען
 נע• אייןר לויס נעװען איז אר1ש» די

p oo r, טייאישען"1םפא1«א 1איי« טים 
 יט1ל ניס אס איז איצט אבעל נעשםאט.

 נעשסאס, טייאישען״18ם«1,א אײער
 װי 'VP80 118 זידעלס און 1איח שו־יים

 סענשען. ישע״1א1,ליטע םאו־ *ססט עס
in זעיצ־, v t שעהן id| *זיים... אייעו

v ניי o אוטואר־ נעהייםען װאים 
in װאיט 1איה ומן טייאיש, i .o>0on! 

m םיס האבען tv3g:8on די r” t שםיס 
1נעםאח אין נעשטעלט צן י1  איױש« נונ

1PH .yp אי| װענוננ8־ב1כייטק1א 'isoo 
o װאלט 1א־ח ?8 » n א םיט סתיס 

I איך װאלם פראטעםט i r t x נענלויבט 
ipag אוםיאדםייאישסייט. אייעל אין

o Jg o n  to ו 1איה האט י  געפחמעלט ז
 איז, ,1איה ייט1איצט,ש |1א נחת אין

ײו לאםיר o יאנעז א n ,1»ייע אםח 
inpt p סילד סייאיש?ייס,18אום« v r w i 

v 18 ם׳איז און *וױיספלחאםם. r m 
n>iv, ים-1» יארסמ סרבייגתו־ די מאס 

 .אוםסארטימישסײס״ אײעל־ סון שסאוון
iB a in, מ האס איחו־ װאס לי תנ  מר
o, נדס׳ן חשנוטת o m ig n.״
»'די אין א« אסיו. ס׳איז »gn o ig- 

ו מן י מ םענשינז, סױיננזכספט ז מי  ו
o ig i m g n דין. ג׳נדסרסס גיס ipag

pro o g i נים ira m  jn w io o• איזור 
m ײײסס g  w i ,מר in ױ g n  t o  tv 

in g n  |w  ■ W איצם arvaw די אין 
 סחמםליבקײס זיחס־ איו ogn יוניאנ^

ײnr 1 גיס איז ס ױי w און 4ו  r o w
I8 0 «י1 ............ W י ז

 n» I נעמווכט גראד
« ח נ ד י i ו t ? w i 

w$ וױחר

 מיט vh ״טער״ דעד װ^ס ׳ז*גען ^יך
 דרעחען צו ■^וט מײכט איהר אײך:

̂ובע די מיט ̂ס און טיגגער. גר  איז ד
 חסרון דעס צויליב בער* חסרון. אײער

 װײל #שרײבער סך * יזיידען אײערען,
 ^וין מען ׳ערײבט גאטען ^עכטען דעם

̂:ע צו צו  אוט׳טוידיג זײנען װעיכע ׳»זעי
ו חגר *ט אין  דרעהעני׳א און זוכעג̂י

םינגער. גראכען מיט׳ן
צוגעבען, י* אײך איך ורעיל זאך אײן

 די אז ׳זא:ט איחר װאס איז דאס און
 דעטאקרא• ניט איצט האגדעלט ױניאן
 אלײן זיגםאן ׳אםת ס׳איו ׳יא טיש.
m*: אבער צוגעכען. אײך דאס װעט y i 
 מוז כדלן זײן. געקעגט ניט דאס האט

 װאס ׳גיפט געגען גיםט אגװענדען אטאי
 לועיפער. א אין ארײגגעכאוט דך האט
 קאטוניס־ אזנזערע עפעס זאגען וױ און
מי־ דעם י^י:ט,ר צװעק ״דער :טען

 אפט- גאנץ זיך באנוזרען זײ און טער/
דעם. סיט

 ניט אפיצד האב איך אז מענליך
 וױ געדאניו כײין ק<אר ארויםגעבראכט

 איך שרײבער, •,־־אםעסיאנעיע טוען דאס
 געזאגט אילעס איז עס אז ׳אבער פי̂ה
 גע־ פאלש ניט אטת׳דיג, און ׳הארצען םון

״טעמא״. א אגצו^רײנען אכי ניט רעדט,
 דרוקען װעט איהר אז האפענדיג,

 ט״ײד־ מיט איך םארבלײנ בייף, מײז
גרוס, ברידערליכען און ױניאני״ט״צעז

ררגין, מ»קס
.2 יאקאי״ םעםבער,

ר טי ען ״ ײנ ט ז ײ ר  דער םאד ג
אלעד אצי ע״ ם צי לו א װ ע ר

ישרײ־ אדער זאגען ניט כי׳זאל װאס
 אײן פאר אבער ליגקע, די װענען בען
- סרעדיט זײ איך גיב זאך  זײער פאר -

ײ צו אפימ דעכיאתראסת, ריבעיארעױ  זי
!געגנער עיע

 רעכטער דע• צ' באלאנג אלײן איך
 א צו קוכיט עס װען אבער געזינדעא,

 אדער רינק זײן מענ ׳אםת םון פראנע
 ם׳מעג אומפארטײאייט. איך בין רענטע,

 אפילו אדער םרײנד, אײגענער םײן זײן
 בא־ אײנער װען אבער ברודער, םײן

 גיט עס אץל װער םארברעכען, א געהט
 םרײ ארױסקוםעז װעי און באהאלטען

 און דערצעקרען... דאס איז אפעז און
 אדער נעגנער גרעסטער פײן אפילו װען

 אויך איך וױל ׳זאך גוטע א םוט שונא
 צום װיסען. דאס זאל אײגער יעדער אז

 צוריס װאבען פאר א מיט :בײיטפיר
 א דורבנעפיהרם קאםוניםטעז די האבען
 ניט און ״פארזוערטס׳/ גענען מיטנט

 ״פאר־ דער װאס דעם, אויף קוקענדי;
 זעהר זיך גענען געהאט האט װערטס״
 קא־ די זיי, האבען דאך קלאגען, מװערע

 אויסעיגעװעהג־ אן באוויזען מוניפטען,
אוםיארסײאיעקײט... ליכע

 דער דאס דעם, אזיף קוקענדינ ניט
 געהאם האט טריבוגאל קאכוניםטישער

 םאר פאלטען שטארקע אזעלבע זיך פאר
 נאר ניט דאך זײ האבען אנקלאנע, דער

 דעם פאר ׳ ״םארטײריגער א אנגעיפטעלט
ײ נאר אננעקיאנטען,  געגעכען האבען ז

 םון אײנער יעדער אז מעגליכקײט, א
 װארט דאס נעמען סענעז זאל פלאר דעס

 סען ״םארװערטס׳/ דעם םארטײדינמן צו
 ניט איז דאס אז זאגען, אימיצעל םיר

 קאכיעדיאנטײןן, מײן איך דעטאקראטי^
אוםאארטײאימ. ניט אדער

̂ער  געזינדעצ רעכטער דער בײ אנ
 גע־ זײ װען אנדערע. ע»עס גאר איז

 װזד גענען הלאגע א עיעם אויס םינעז
 שוין פען דארף דאםאלס איז, עם מעז

 שוין װעט ער זײן. ניט מקגא יענעם
ארויס! ניט םרוקען זײ םון

 אין געלײענט נאר ם׳חאט ווער
 לעװינ־ םון ארכוייןלען די ״סארװערטס״

 נאך אין םײגבערג, מטערםאן, םיז זאן,
 װאם גוט. דאגר־זעהר װײםען אגדערע,

 — באשריבען ניט דארטעז זײ האבען
 לײענ• קאוויר זיר *מעלעז האר די טמש
 עס אזױ װי ניט גאר װײם איו ענד̂י

אזעל• געפינען כמגשען בײ זיר הענען

vo קענט איחר דאס סטאטיסט^מ 
W< *חוס 3r\v, זאלט פארװא□ טא 
 װאס גוטע דאס געחוגקק דט אױך איחר

U אוגז םיד מ׳האט fo v i
 חײ- נא״צולדמט איחר ב'יט§'ל, «ום
 גענראכט אוגז אױף חאט ער אז טאג׳ען,

 טאקע איז דאס צדות. אונמרע אלע
 פממעיי דט אבור דארפט איחר אטת.
נאוױימ, מגוג דא איז פס אז #סען
 א מחר געטאן גראדע חאם חייסאן אז
פיאוקםאכער, אונזערע םאר גוטעס סף
 יא׳שאל םון מעטכערס די פאר כפרט און

 גרױ• גיט• מיר וױיט איהר אױב און ,9
 ׳פװאדץ נאוױיזען עס אײך איך װעל #בען

װײס• אויח
 יעצטען דעם פון אנםאנגען וועי איף

 זאל וחון סטרײק♦ םארלוירענעם
 טא־ רײן א פון דעם אויױ לןוקען וועלען

 דיוער איו שטאגדפונפט, טעריעלעז
 דורכפאל, גװאידיגער א געװען סטרײס

 אויוי קוקען װעיען זאי סען װען אבער
 פא״ רעװאלוציאנערען, רײן א םון דעם

 ג*־ טיר האבען ^טאגדפונקט, ליםי<פען
 םאר• אט און ערםאלג. גרויסען א האט
 סטרײק דיזען װאיטען מיר װען װאס.
 ניט לײדען און צרות זײנע אלע מיט

 איצט ביז נאד מיר װאיטען דורכגעלעכט,
 אומבאװאוסטע, זעלבע די םארבליבען

 פריה־ װאס גרינהארנס אונערפאהרענע
 געװען װאלט עס חיילה, ׳װען און #ער

 אויסעךגעװעהנליכעס, עפעס •אסירען
 געװא״ דעטאלט אונז םון װאלט װאס

 םאר פ?ןוט זיר װאלטען מיר ראען?
 אכער באגראבען. לעבעדינערחײט בושה

 מיט סטרײק דעם איבערלעבענדיג איצט,
 מיר דארפעז עתפפערימענטען זײנע אלע
 און \,vvvv ניט קײנעם פאר ׳&ױן זיך
 אויסברע״ ■לוצליגג זאל עס אפילו װען
 םיר זײגען רעװארוציע, סאציארע די כען
 דער אין וױיל גרײט. אלעם צו

 אזוי זיך טיר האבעז סטרײק םרן צײט
 הזארס א ביי דאס עסען, םון אפגעװאוינט

 איצױ איז םאמיליע זײן און מאכער
 װאכען צעוזן .אדער םינף א םאסטען

 עױן איז אליין דאס גאדניט. װי כמעט
 און !געװינס גרעסטע ראס אונז םאר

ײ קוםט דערםאר  דאס אזן גרעדיט. ז
 מעישות, באבע דעיצעהלט איהר װאס

 ניס אמ אדכײניסםדאזױצ יינקע די אז
 דעש אנצופיהרען גענוג פעהיג נעװען

 טעות. גרויסען א איהר האט םטרײק,
 אײך, םון אײנעם יעדען ט^אלעגדזש איך
 די צי באוױיזען, םיר זאלט איהר אז

 םע- געװען װאלט אדםיניסטראציע אלטע
 אהן סטרײק א אנצוםאגגען גענוב היג

 און טרעזשורי דער אין געי*ט ̂ענע א
 פײיאן האלב א און דרײ םארספענדען

 :ו, צײט־! לורצער אזא אין דאלער
,i זאגען איצט איהר װעט װא&

גקסאכעז אלעס דאס איהר קאנט  א̂ו
 װאס דעם וועגען און V האנט דער מיט

 אונטער האט 9 לאקאל אז זאגט, איהר
 םאימאנט אדםיניםטראציע אלטעד דער

 געלט גארניט. דאס איז דאלער, 165,000
ר\ בײ עם איז היינט קײלעכדינ. איז  מי

 לי האבען צי אבער דיר. בײ מארגען
 עדיױ ברעקעלע א םארכיאגט פעפבערס
 גיט פארגרעכט, נים.! דאס קײשאן!
 איהר װען איז הינםעדשםעליג. ערצויגעה

 עקזעקוםיזו אן זייערען ב״ םרעגעז װאלט
 קלאס־ איז אזויגס װאס באארד־םעפבע^
 •ראילעטארישע ארער קאלאבארײשאז,

 פאר א אנגעשטעלט ער װאלט קולטור,
 צו װאס געװאוסט ניט װאלט און אויגען

 האבען ליגקע די װען אגער ענטםערען.
 די געװען איז לאסאל, דעם םארכאיט

 די ״עדױהײטען״ צו אויםגאבע ערשטע
 טעט איהי װען הײנט, און םעםבערס,

 איהר װעט םינישער פשוט׳ן א צו רײדען
 װי אפװאונדערען קעגען גארניט• זיר

 זײ רעװאלוציאנעריש סלאםעךבאװאוסט,
 און י געװארעז לאיערס גאנצע — זיינען
 דאס אונז םאר שוין איז אלײן דאם

 »8 זיגטאן װאלט חלואי און געװינס, גרעםטע
ײן םים  געװמן ניט אינטערגעשאנעל ז

ה ארײנגעםישם  נאף מיר װאלטען זי
 מיר און סטרײס, אין געװען אויר איצט

געיערענט. מעחר נאך וואלםען
קיפני^ ם«תס

וג ג. ל. א. ״.9 לאפ. באארד, עקז. סעק.
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ױניאן r םר איךשע
no • דעסביצער

(riiyp te igo)

«יחרער. און מאסעו
g> v סייע די וװױשען o m i’ PW•

iro די םצד זוננען o 'iw g p אידי• די אין
i שע ” io־o igM v אסעריפא, איו egn 

33iig> i n רי חעגען ,v o a n r ן1א 
g tvnovi * o o n n n n 'o  p o in g p י•1גר

p |1א ovomr^iag■ סע t 't t i וױשען* 
 pp'oo'nogp די ײענעד סיסעו• י1

מן, ױי n און i»>gn'8 ״•־י״ o n״ I'M 
i n 8ייד־ױני1ס| ivagn iiu im g a םיר 

o iv iy t אוגזעע אין ,l»?P 'o ig  v i'ig o 
go og i> עז1פחבי 1םי װעיען nr נס־ 

ת ריהרען ע i נעגעו אודםען1<10פ זיי n 
 Iio סיבח אםת׳ע י1 אח שאםט1ע1פ'ה
 נזערע1א בסזיצען עס ogn פעחיעושן די

in םאסען m o  iik אין i v i ״1י'1ט 
באװעגונג. יוניאן
נע• האםוניםטען יiw 1 םעטארען י1

i נעז n אין סט8ש1ע1פיה p iv tii8 
iv טרייו-ױניסנם ig io 8 נים אופן נשום 

 ע1נזע1א װאלםען כאראקטער, לאהאלען
o 1יי1ט י1 אין ״יהרע! ig 'ir געװען 

 -ipeog י1 בעסטע, י1 ליכםטע,1עה די
ivoo י1 װאלטען װילינםטע, 'iw gp זיי 

 פאר־ |1א כאנדיםען גננים, 1פא נעסאכט
iv 1צ זיי י1כ 1רעטע i'D 'O g ioogp אין 

םאטען. י1 םון אוינען די
i'D g i םאמע• טאםענט איין אױף

i םען v i  ig 1 עו־שאפס1פיה pgםע■8 י 
י1ם ריקאנער  װענ- mog< |1א נם,8גי1־'1י

o 1אונזע דען ''p o8 tp ivoo 'i8 1צ i n 
 עדשאםס1סיה 1בייםע1א אייראפעאישער

ip צו און i ל־8 עם1 פון שאפט1ע1םיה 
i אי־ביים׳ס־ ישען1אי נעםיינעם l ia אין 

 לעטלאגד. |1א ליםא רוטעניען, *וילען,
oo 1העסטיגסטע רער אפילו 'iio g p, װןךל־ 

o שלםח, באסוגח נלויבט 1כע g i די 
 »א81א'י אין 1פיהרע 1נייםע1א «כםע1

m פיהרער h און a  o n  no פון׳ זיינעז 
o סים »i ביז האפ sy iv ie iM 'וייערע 1א 

iw װעט לוננען,1ר.אנ פאליטישע g ביי 
in 1אי טיוי זיך ig n על׳ן1« קענעז נים 
 lie סיהרעז*, דיזע אז נאשרצדיגען, צו

i' װעלכער n v אײנער o>gn נעפענם 
n א האנען v n g p  n r n iv J i 1י1דינענ 

oo איו מי ער,1אנאנ אין 'Jg 'ggo m' 
iv מער ig בא־ 1ניסםישע8־ױני1טריי 

 11א ליך,1נעח1א זעגליך1■ע איז װענונג
 -gn םתדעםטוחננעז — םונדעםםװענען,

ו בעז י P איז ivoo'UDgp n ז 'P שום 
 1* סעדתנליו אפנעשםעלט גיט לאנר

 פיזד די באלײױנען iv אח נאשםוצע]
w לעלשאפט '8 y o g i" 8  i n  po 1א- 

in די pm נאװענמג נייטער n 'D פון 
מו, 1בייםע1א ישען1א־ דעם  מעיכע נ

im זיך זיינען o 1אי נםש o n לםםעז1ם 
D 1פו זין ig ii.

 אױםען זיינעז װעלכע ניםטעז,1סאם די
i ־ י1 פארכאפען צו ' ' i o'־jni83 ig ' i i־ 

 י1 1'יםע1יסצו11א חי »ט אזיי נוננ,
םאציאליס* די po באװענוננ פאליטישע

im<« אלע איז °עו w oigo , in אז
og i ײ קעז  מען נעליננען, אםבעםטען ז
in* נעילינגען זיי .ױעט עם 'D 'in p o ' i  i 
 םאםען. די po ינען1א די אין 1פיחר« די
 םיםלען, אלע םיט זיי זוכען 1עריבע1

o זיר אפשטעלענדינ ניט n  im o איי־ 
iv נעװיםעז, גענעם  ,in 'o vo g io o g p  iv 

in 1 אדן ינמן1ליי8ב o 'i> i80 ivי a n■ 
 ים«ד1א ײייסען זיי ייל11 פיהחװ/ טע

g o| 8 צייכענט, g i וחד *םיתרערשאםם 
iw םאםען י1 רעז  ipon םעז ivP סיס 
i זײ n  ogn igo .װיל

iv קאםױ דער o די iTDD'iiogp נע־
 ישע1י8 די ין8 פט8ש1ע1סיח דער נען

r ' i o'־o ig 'i i נים איז יפא1708 אין 
 גע־ יז8 ער יגציסיעיער.1■ תייז נעייעז

n 1יינע8 |7ײ v ' ' i  po םיסלעז iv שיד 
i יז8 דינעז n '1'M ii iv 8 איוײשע די-  ו

 ogn 170P8183 JJH71183 בייטער
in n,111 ײל o ivיסען i g i  , iv iv 'n g a 

7rw 18• נעטיינזאםעס גיט '> g8 O'D
e םעז נגעז.1יא1ש n ip g e n  8 P 't  tvp 
Mtg op זיין יו8 iw  ,ra m  m '^ in p  to 

o 8 זייו Ivp ivo ױי o 'iw gp און iv 
 .8<ום סשום׳ער 8 זײן ציים 1נלייכע

pft ip 8 ייין ipp מו io p ^ a w n זיף 
in m o 17<עוױס peso( ליש.818ם 

8 o piw80 װי זוי a rm  o rסו 8 |8י 
m סאציסליםםסן m זממדי׳מ m pt

T 9 6 ip ig o i8  pa  n ^ n g a o ig  oeg
Aiupnga W איז סיר. 'a rw  m 
ו נסםימע י o י n יינ«חמ..8וי8 יזדד«« 

o n« ן v יי r v n w  m ם ס מי׳ײ  !י
in jp o v Jg i T m  o n  pm  t w o  oph 
m  .m a w  ppm  gpg po  m w n  iv 

 vnw ipanpr pm ■gm>»ngo ,ip®־״
nrgpi iPiMajn o n p  opn י  • 1י

tm  .oourJprp* m nw r |w ir n o 
מ ל פ o װ n rtia  Dt י די סן ע ר
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ovv זײט ספראלער דער י1אוי אײגפיוס 
 א דפ איו פס פיחחנחפאפט. אוגזער פזן

̂ס ני״נװצדסצל,  חןפס יא;ד יפדצס ד
 איוורפ ח^ם םאסע יעחג און יידען זיעפ

 צוגעפאסט ספעציעי איז דאס פיחרער.
 אין כאװעגונג. טר״ד־ױניפן דער צו

 ניט פוטט נאװעגוגג •פליטישער דער
 די פון ארױס פיחותדיאפם די איעסאל
 םיה״ זײ דפס אםט, טומםט עס טאסמן.

 אינ־ דער פון זיך רעקרוטירט רצדפאפט
 כאװע־ טרײד״ױגיאן חןר אין טעיעענץ.

 אידישער דפר אין ספעציפל און גוע,
 אסעריקא, אין באײעגוגג טרײד״ױ;י^ן

 חונדערט אויןי פיהרערשאםט די קוטט
 אלע און םאסען, די םון אדױס פיפצענט

 פאר־ באזיצט, סאסע די װאס סעחלערעז,
פיהרערשאפט. די אױך טאגט
 װאס באדױערענסװערט, זעהר איז עס

 אר־ אינטעליגענטען אן םון ?אריערע די
 כיזנעס דעם םיט *ן זיך הויכט נײםער

 אינ־ םיט אפט זיך ענדיגט און אײדזשעגט
 צי אבער עסטײט. ריעל אדער שורענס

 דער םון אײכענשאפט די דען דאס איז
 ניט אויך דעז ליידט צי ? פיהיערשאפט

 אידײ גאנצע די סאס זעלכער דעם אין
 בא־ דיזער אין מאסע אדבייםעד yש

 דער אפילו ניט טרוימט צי V ציחוגנ
 אי־ אינטעליגענטער קלאסעגבאװאוסטער,

 דער בײ טאנ גאגצען א ארבײטער דישער
 סא־ דאזינער דער םון אזוי װי מאשין,

p r א װערען און װערעז צו פטור 
 די םאן? ביזנעס זעיבסטשטעגדיגער

 פאר־ װעלכע ארכײטער, אידישע זעיכע
 רעװאלױ םון םלוס ;רױסען אזא סאגען

 אכעי באזיצען כאװאוסטזײן, ציאנערעז
 םיטס גרץיסען א װירסליכקײט דער איז
 איז דאס .1<זל*סעךבאװאוסטדי פון

 אדבײטער אירישער דער װאם דערפאר
 אין ערלײזונג זיין סוף כל סוף זעהט

 ניט און קלאס צװײטען א צו איבערגאנג
 םון פראגרעס און אנםװיקלונג דער אין
 <>אנםצרװא־ דער קיאס. אײגענעם ?י*ן

 זײן זעהט ארבײטער אםעריקאנער טיזוער
 פרא־ דעם אין אלײן און אײנציג ישועה
 אי־ חןר ̂ועהרענד םרײד, זײן פון נרעם

 מענ־ אלע מיט זוכט ארבײטער דישער
 זײן םון װערען צו פםור ^יכקײטען

 איז װאס און ק<אס. זײז פון טרייד,
 ביזנעס א m דאס װאונדער, דער דעז

 סעתרע־ א ארגאנײזער, אז אײדזשענט,
 נאר אדער ווײכדפדצזידענט, א םער,

 די םארלאזענדיג פרעזידענט, א אםשר
 מאשין, דער צו צוריס ניט געהם ױגיאן,

 1זײ פאר םאדמנסערוננ א זוכט נאר
? קלאםעךלאגע

םאר־ אײע איז םאקט דאזיגער דער
 םעהר, ניט אסדזן, םאסען םיט׳ן בונדעז

 םעגליכקײט די גים זזאט םאסע די װאש
 בעת םארװירקליכעז צו טרויםען איהרע

 זײנען םעהיגערען דעם אײנצעמעם, דעם
פארשיאסעז. ניט םעגליכקײטען אזעלכע
 ניט דערמיט פיהרער די װילען םיר

 פעסט־ בלויז װילען םיר םארטײדינען.
 צו םדײבעז זומלכע סיבות, די שםעלצן

 אין אויך ipp םען רעזולטאםען. דיזע
 זועלט דער אין גלאט ניט הינזיכם דיזער
 פיהרערשאםט אונזער םאמיצײכעז ארײן
 אײראפא. אין פיחרעד ארנײטער די םיט
 גיט אויגעגבליס קײן אויף דארפען םיר

 חגם איז לעבעז םיר דאס שארגעסעז,
 םענ־ דיזע און טעגליכסײםעז, פון לאנד

 םיה־ דער טאר אפען זײגען ייכסײטען
 באװענוננ, ארבײטער דער פון רעחמאםט

 אנחנרע אלע סאר װי טט אזוי פונקם
 עקא־ געגען און אאנד, דעם איז בימעד

 אגטקעגען מװער איז נעזצצען נאםישע
 םארלאנגעז. פסיכאלאגישע שטעצעז צו

 אײראםא, םון זרער1פי טרייד־ױניאן דער
 ארבײטער די םון אחים קומט ווע^כער

 לזד פערזענליכעז זײז טארגלײכם רײעז,
 רעשט דעם םון אעבען דעם םיט בצז

 דזשאב א און טרײד, זײן אין ארבײטער
 די איהם םאר באדייט ױניאן דער איז

 געסצנט האט צר װאם ?אריערצ גחנסטע
 לעבען. פעחענליכען זײן אין רעמרײכען

 דורכ־ םיט׳ן דאס איז אנדעחפ נאנץ
 יד אונזערע אין באאםטען מניםאיכעז

 סאר־ באאםםער, יוגיאז דער צד, ניאנס.
 אר־ חףפט דעס סיט נים זיד ג^ייכט
 םאמלײכט ער םרײד. דין טון בײםצר

 ױגצנט זײן םים ?אנדסםאן, זייז נױס ױר
מו איו פר וחנלכצן טיט זובוי, פו  פײז גי

 זמלבמן דעם און איעעם ®ון אכמריתא
כזא• און מםעדם**, ײ םיט איז זו̂ע ײנ  וו

ר א גפזואחמ דא טזנחעסייםעז גפד  מ
 אחנר מםטײםני^ ריע< א טמ^פורפר,

דיזער אח סטצפויאגט. םםמט fttn א
ר י י תי . ײ ! י י צ ײ ײ י ״  י

pdm ipi ipoa'ri*n אממד סח |7סייל

י 7~ « י »״
1 m mי י ײ י י ס י gי ! »  V l

r r r t e m* ח י ח* מסינם סװז  י
י PM ״----------------ײ

אסעױקא אץ
p ^ — — — — -  —  

 דער אין אטעם, זעיבען דעם םיט לײענט
 עי״עק־ איבער גלײכטלטיגקײט, זעלכער

 איז דאס װי גענגסטעריזם, און שאגס
 ערעל- יעצטע די בײ םאל דער גצוועז
 און פאליטיק װי אזוי שיסאגא, אין שאנס

 צוזא־ איי:; געװעז װאלטען ?אנדיטיזם
איז דזשאבס פאליטישע טעגגעבונדעז.

און ביזנעס פשום׳ע א זיעען אסעריקא
 װעלט פאליםישער דער איז קײנער
 דערויף. אפ גים אפילו שוין זיך שטעלט

 פא״ םיט זיך באשעפםיגט אייראפא איז
 און שענסםע דאס איז זואס אלץ .ליטיק
 מענשליכעד דער אין אידעאלסםע דאס

 כא־ אסעריתא איז ויעחרענד געזעלשאטט,
 כיז־ א אלס פאליטיק מיט זיך שעםטיגען

 םון קרײזען פארגרעבטע םעהר די נעס
 עקעלזז»פט־ דאס און געזעלשאםט, דער
פאליטי־ דעם אין דזשאב־האיטונג סטע

 דין לאבען מיז לאגד פון לעבעז שען
 דער אױ,* וױיחוגג דעמאיאייזױעגדע

 אילדע אי־ע אין נאװעגונ; אדבײטער
 איז כאװעגוני. ארנ״טעד די צוױילען.

 ;עזעיישאפט דער פ*ן ל1,ט א כלױז דאך
 צום ר״דט, און לענט, זי װעלכער אין

- פון כאדױערעז, גרעסטען  שעדלי- איי
אײנסלוס, כען

 פעיעד די דאס אלזא, זעחעז, םיר
 פאדבונדען אײנ: זײגען םיהדער די פון

 און מאסען די םון פעהלערען די מיט
 פון מאראל געועישאפםייכער דער סיט
 דצר לעבען. םיר װעיכען אין לאגד דעם

 רוכין, םשח •איאץ, קאמוניסטישער
 װען ביזגעט אין ארײן אזוי ■וגסט געהט

 כא״ באצאהיטער אלס ארויס נעהט ער
 וױ ױגיאן, דער פון פיהרעד און אמטער

 באאט־ ױניאן אגדער איז ניט װעלכער
 שילטצז קאסוניסטען די זועיכען טער,
 אםאיצ :אך איז דאס רעכטע[. א אלס

 פאליטישע אז כאוױיז, געניגענדער א
 מים טאז צו נארניט האבען אנשויאונגעז

 איז אודאי כאראקטער. פייזואםען א
 אין אנגעשטעיטע װאס באדויערען, צום

 א״גציגע די האבען װעלכע ױגיאן א
)II זײט אויןי לוס8(׳

ענפפעי אן און מרקלעהרוננ אן
באראז. אב פון

 דער מיט געשלאנען זיך האב אין
 די אױף ענםםערען איך זאר צי דעח,

 פאר־ דעם םיז פארלוימדונגעז שענדליכע
געדאנק״ ״רעװאלוציאנערען פון שטעהער

װאירקער׳/ ״דײלי דעם —
 רוה זוכען געקומעז בין איך װאו ׳דא

 נער־ צוריסענע מײנע צו רםואה א און
 םרײגד א האט הארץ, צובראכען און וועז
װאירקער״ ״דײלי דעם צוגעשיקט מיר
 ווערט Dy װאו ,1927 מאי, זyם6 םyד םון
 האב איך אז ^־קלערט, ?עססעלע א איז

 ŷשאנyרנyאינט דער םון ר^ננירט
 DVi ײלטDרyד האב איך װײל חנרפאר

בענ־yרנyאיב און ג^ט, אין לyמאגג
 חגזיג־ םײז iy:׳Kc:'t זידענטyפר דינ

V 'W איר האב yר̂הy,וױל איך אז רם 
דזייסם, דאס ייבע. פאר ארבײםעץ נים
 אנ־ איצם, װי מאל, y^ האב איך אז
טyנ  ױניאן רyד איז אמט םײן ןyה̂א

באצאהלם. גוט זיך האט oy װײיל
^iyo ,װאס חברד* די זײ Bרyטy־;

 חג־ זyקוםyג זײנ^ זײ אז דיחגן
 האטyג ארבײנמגר, אריםעז םyד םון רyט

 -y: נים .זײ װאילטעז ױשר, אונץ אײן
 5פי< אזוי זyארויסצוזאג חוצםה די האט

y די אין ל'<נע:ס ^ o y .װאילםען שורות 
 רyארבײט חגם םון רyטyאררD די אט
y o אלyאיד tn v iאיז מנשלימגס םװאס 
 שרײ־ djh פון האנט די װ*<לט זיך,

 םאחלויםתגז צו ר<ויבםy ניט זיך רyב
ly באשםוצען און ^ y ii ,oya''K םאר איז 

v: יאהחגן *ץגרלץער iw v v] ד םיטyר 
n די אין אזן גונ^yבאװ רyארבײט y* 

 װאס vodv2 דאס iy3y:y: iyo'1 נ םטזן
yדי אין םארמ*תם האט ר :'«iyD nyo 

ארבײטזגר. רי םון
 מיט ןyװyג אין ביז יאנג ןyיאתר

 פיא־ *רשנהן די םון רyאײנ ױניאן, דער
^ן איז זŷרyנ  באצאהיט םין זyװ צײ

 איך ן.yװyג ניט yפראג קײן גאר איז
 םײן םון ןyיאד.ר y^:5< טyוױדמyג האב

^nvi jyay ^ ד  ארבײטער פון אי
 םיט איך האב ̂אנג זyיאהר אחדות,

 ־y: רסyםבyם yוrאקט און םו;נר םי^
̂גר בויט  Iimya איז cv ױניאץ. אונז
 פ*ר- גחגס^ר רyד כבוד, רyכסםyה חגר

y r : y i| צו אונז םאר rnyr, אונזזנ־ װי 
n הט, האבעז ױגיאנס  הויך װי ג^י
 גילוי־ Djn - אויםנ^יבעז האבעז זײ
yn| אין הארץ ארבײטער׳ם דעם אין 

אײניגקײם. םון מאכט חגר
 שטאילץ \רn זyװyג איז .4ױניא רyאונז

 ארבײמר דyאידיש רער םון נאר ניט
j חנם םארנומן האט נאר באוחגגונג, y r- 

 אםזןרי־ גאנ^ר דער אין פילאץ סםזגז
 yרyאונז באומגנוננ. ארבײמר רyקאנ

^v ױניאנס n\ אװעקנyשםyלט o r t 
o אין ארבײ^ר n נלאנץ, ש^שטעז 

 אםמרײ די באוױזען האבעז םיר און
pנ«yײי ארבײט^ ר d vi אםyריpאנyר 

 ־D>ya קײן ניט איז איד חנר אז ®אלש,
̂וילס אידיש דאם אז מזננש,  ניט ה*ט ם

 םפ^לאנ^ן, און <ײט oyjt'3 נאר
 v&vn ר,yטאריyר̂אB אויך האט נ*ר
")\vo\ צו װי lycoyp ז פאר"my •רטב 
טע.

̂ט װאס אוםגליק, חןר רyאב  גע־ ח
 איד איז באותנונג ארבײםער די טראםען

\jmqr אויד זיך ד.*ט prainoynya'tn 
 חאט סללח קאםתיסםישע די אחער.

 באומטנג ארבײטער די גפםראטעז אויך
 yאידיש די ספצציעל אונז, בײ

ארנאניזאצתם. םישמ
*םרײחײט״ דער םון מרײבערס די

ײיי# זתם  אגחנחנ די איז װאירסער״ ד
 ווצי־ זײ, מםױדבילעםער, פאסוגיססישז(

 דצם פאר בלױז נעבאך וורגײטצז מ
,* חנ ד  גיםטיגער זײער תרך חאמז ו

 םח םאראי זײ צזםרמןמז *אנאנדע
^ny תרך ;ארנײםער אידישע t שםױ 

i n ײ חאגפן •*ר<ויםדונג*ן םאר־ ז

 דער אלבײטע־. די פון רyרצyה די סם׳ט
^ ד  םאר־ איז אחדות ארבײטער םון אי
^ijn שפיגעז iya. צושפייט/ך און האס 

ײ םון איז רונג D גיפטיגע yרyז ijn yc 
 ארבײ־ דער אין זŷװארyנ פארשפרײט

v זיך האט טער j '*v v נאכאנאנד יאהר 
פרא־ y;ny*j׳ די םון םארםיר^ געי^זט

ונגען האבען y3Mm זען  ־yר אזױ געק̂י
 בלינחןרהײט האבעז און רי̂״yװא^וציאנ

 פאר־ און םאדפיו^ר די םא<לגטyכג8נ
הוימז^ר.

^y ס,yארלאטא:r די אט yn הא־
 אין םינגער א גטy^yארײננ נים בען

ױ די בריעז ה^םען צו רyװאס yקא<ט  י
 nyDyo א קםyשםyארײמ האבפן גיאז,

 ךײ ^ט ׳יע ױניאן. חגר םון האר״ו אץ
v די o m v w ,חנוואילוציאנעחנן 

 ארבײט־נעכ^ די מרײ תהר געדינט
 אין אקםיװיםזם צושסערענדע זײער

̂ור |yp ױניאנס  בא־ ניט ̂טyג מיט ג
ײ כעלײבתים. די םון וחןרען צאה<ם  ז
 #ארבײמר די דיסארנא;יזירט הןובעז

D בעכפריבען םאראל, זייזגר צובראכ^ in 
 האם רy װאו צושטאנד א צו ארבײטזןר

 און מום, אחן ^אז,Dה̂י םי<לטyנ זץ־
jm איז וויד^רשםאנד. אהן  oy א 

 אפ״ אזוי איז הארץ םײז װאס װאונז^ר,
im: מײנע און ןyװארyנ נעשװ*בט n y 

tn yיטyרD? װאס דעס דורך און i n 
ypרפyהא־ נעװארשן, אפנעשוואכט איז ר 
 א D*r»y: ?ראנ?הײטעז yרyאנד בען

^5י כ o צו צוםרים ן1ײ y i צובראמד שױן 
:oy קyרyB.ר

 םון ןyצװאוגגyג געריעז בין איך און
 אפיס, oyT םאריאזען צו דאקטויריס די

ײ װײיל ir םיר \V2t$n ז r y ^ y־D, איך אז 
ym̂ זיך מוז iB| צז זיך אום n y  ty:^p 

^ אי ײי ה  װײטער וחנל איר אויב װ
ײז װעט ארבײט, מיין זyצyפארטז  צו ז
o yB r,

 הארצען כױין אין װעהטאג מיט אזן
v( איך האב mםײן ן DD:irya צושטאנד 

yרy>pםיז מיטינג א םאר הרט y : y r n״ 
n בעטענדינ באארד, vmnpyipy ראל y 

c^:y^^ דך ?אגםרי אין אפצוםאהחנן 
Ii^nm. צו y

j םאחלויפסרס די װאו n y j ײ  רyז
 איך נאר ניט. איך װײס ״נײעם״,

yרy^pצובמנמגר און צושנמתגר אײך, ר 
D ארפיייםער םון y^ H r:« n K, — איך 

in y ^ yאײ וחגן איצט, אײך ־־yרy גםע 
 רד רyאײ און געצעהלמע שוין זיעען

 זיך הטyרD איהר — געבר*בען ?ענבײן
 זיג־yר ניט נאך האב איך !פריה צו

ײן צו נאך האף איך און נירם,  צד ז
 צוזאמזנן קעכיסעז צו רײהעז די אין ריק
' אמת׳^ די מיט '^y מ ױניאןyמבyרס 

yביypס ̂רyנדyרyםcצױ אײזנר נענע[ rר 
!ארבײט
אוג־ םיז רסyמבyמ די רyארזיכD איך

 נאנצען םיט׳ן אז ל,yשאנyרנyאינט ךער
 האוי גשםה, גאנ^ר רyד םימ ה*רצע\,

w איז גאי איר i ' i זיר Ijnnppw pnw 
ן און ?אםםס־^\־ד צום ר ג ח י  װ

ly^nD^  א צו יוניאן אונתר צורי? '
 lyjyp װידער וחגט זי װאו צושםאנד
 װידשר איננמושס^ yרyאײ באשי^ן
פז ר אונזערע אנםי̂י ן ^ yo מיט ה 't 

ר האפטעפז  פאראײניגםער אונזער תי
i ס*כ# t א םאר פעסםען iin y o m ]אי 

יעבין. שפנפחנז
 שמי• די וויסעז לאזען אויך װי< איך

 איך ״וrרypװאיר ״דײי״י דעם טון רערם
y זײ םון װיפיא ניט וױים in| א<ס םאסע 

 אינטערע־ די אין מאםטע באצאימע
ײ רyאב ״בע<לי-בתים די פין ספז  מנען ז
 רי ®אחלויםז־ונגען, די דאס ?ימגר, זײן

 געסרא״ האט אגצוחערענישזןן שענד^ימן
b אין נים פען in און ארט, רינםיגצן 
 םײ »ח <vpv כדם צודיפ שיײדער איך
 T« כינםצי דעם *ו פאראכסוע םער

 <יגפנט שענדיינע זייערצ װאקאםארס
.1פאר<ויםדוגגפ און
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ארכי* און'םילמעךי קעיםײסערס דעד פון קאנװעגשאן זעבצענטע די
«יו װאס יוױאן, אר לעצםע חא«. נעסלאסען►® וו  Bonn ייר חא« װאם ױניאן, אינמערנעשאנעל טער

 a את ארכײ«, שװערער טעג צעזזן נאך יארק, נױ
 קאיענסאכער די װאס קאנוועגשאנס, פאלגרײכםטע

 W אמ חאבען קאנװענשאן דיזער כײ דעלעגאטען
ײ אז ארױםנע*ייג« w די קלאד םארסמןחען ז w 

ײו׳ זייער פון לעםען r כאסליסע די ײיז *  Dim« 
< •9 ס«יגלען שליכ#ען «ו •ראכלעםען. דיזע אזוי

 םעקחד א .םםאר׳, גאנדער א לינקע n י
 .ש»«־םושערםאן נינדגעפלױגענעם און ו

 דאך ®אקע ער איז גדזדח דיזער «ון םםן
p b  jm b םארםױידמונגם ״•ריזאנער דער 

H M* ײ חאכעז *וריק, ®ענ «אר  זיך ז
געבראנד־ איחם חאגען אןן רוםעל, »«ום
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 זייממ ױגיאגם, אונזערע אץ #װאגמורע
 « זײנע װאס *אימױדענט*, ראבינס

באסו ay וױילבאחאי און פא^עםיקען «ו אזוי איצט

י ז ד ע ט ם י נ ו מ א ״ ק ו ע ם י ל ש ם א ״ ע ײ ־ נ ה ב נ  ג

צ__________ נ י א ״״ ט נ ע ד _ ״

 פרעםע דער אץ נעקאבט נאכאנאנד טעג פאר א ,האט װאך לעצטע
 די פאר שנארעט װאם םאכערײקע, קאםוגיםטישע די אז נײעס, די 'הדט

 קלאוקםאכער ״סמרשיקטע די םאר כלוםר׳שם נעלם, םאנאטען פאר לעצטע
 געװיםען « טשערםאן, איהר ארויםגעװארפען פלוצים האט םאריןירם״, און

 געל־ װעגןן חשבון גענויעם « איגעכען װעלען ״נים פאר ראביגם, הענרי
 ראבינם׳ען אױף פסק שנעלען דיזען זיך״. כײ געהאט האט ער װאס דער
 נייעם די און הברים, נעװעזענע ז״ינע פון קאםיטע א ארויםגעגעבען זזאט
 קאטוניםטישער דער אין נעװארען פארעםענטליכם קאםיטע דיזער פון איז

 גע־ עטליכע אץ ״םאנ״ קאםוניםטיש־פרײנטליכען דעם אין און .פרײהײט״
 אץ געשלאםעך, איז ״אינצידענט דער אז םארענדיגענדיג, שורות, צעהלםע

:גוט און שעהן וױיטער געחט אלעם אז
!פענעס די װײטער טראגט ברידערלאך, טראנט,

* * *

 א*בערראשט װאם װענען ניםא פראצעדורע דיזער םון איז נאטירליך,
 באװענונגם אזא אט קאםוניםטען, כײ שױן זיך פיהרט אזוי אט װערען. *ו

ײ פארםאגען עםיק באײעגונגם אזא םאראל,  דעם דערצעחלען װאם צו ז
 םעז װעםען כײ ארכײטער, ״קאםענעם״ דעם איבערחויפט עולם, נרויםען

ײ םאכען באקאנט װאם צו סענם, פאר די צאפם  קאםוניםטישע ןןגגע םיט ז
 םען אז נאוױנע, אזא איגערהויפט, דען, איז ? פאםיליען־אנגעלעגענחײטען

 פינגער, קלעפיגע םיט פארשױן א טאכערײקע קאםוניםטישער א כײ כאפם
 קאםוניסםישען הײליגען דעם צוליב אידען א “אפ .פרײםט מען אז אדער

 םאר .םען א עפעם פאראן קאםוניםםען אונזערע בײ דען איז אידעאל?
 האפנוננםלאזען נעבאך, איצט, אײנציגען, צום ו?רם4( זןם נאר אבי ניט־,

ײ אװעקצושטעלען און ױניאנם די פארכאפען צו — צוועק  קנא־ אדנטער׳ן ז
? פארטײ קאםוניסםישער דער פון פעל

 צו־ אזוי שוין ערלש גרױםער דער איז אלזא, פעלע, געװעהנליכע אין
 לוםפערײ, אץ גרעפט שװינדעל, קאםוניםטישען טעגליכען *ום געװאוינם

 טאםין אגי קאםוניםטישען דעם םון טײל א פאר עם באטראכט םען אז
ײ -פנן ערװארטעט םען אץ  דיזען אין ערקלעהרוננען. קײנע ניט אפילו ז

 טשערמאן ארויםגעשםיםענעם םלוצלונג זײער &ןן פאל דעם אץ אבער, פאל,
 ניט גלײך אזוי ״אינצידענט״ דער זיך לאזט קאםיטע״ ,דעפענם זײער םון

 טיט פארהאנג דעש אויםנעריםען ברי״ט אזױ חאט נעשיכםע די .שליםןןן״
 ױך לאנג םאנאטען פאר האט שנארער־באנדע קאםוניםםישע די וועלכען

 רודערט עם אז ביזנעס, פושקע עקעלהאפםע זייער באהאלטען צו נעםםארעם
 ניט װערט עם און גאס ארבײטער אידישער דער אױף דעם װעגען קאכט און

 דער־ א םיט ארויס גלײך איז ראבינם ארויםגעװארפענער דער אנםשװעען.
 וחשבנן דין שום א אהן איהם האבען “.חברים נעװעזענע זײנע אז קלערהונג,

 ער םעשיס. שעהנע ניט אײגענע זײערע *ארדעקען צו בדי געװען םשליח
ײ חאט  לאנגינע ניט ױינע קאורט; אין איהם נעםען צו נעטשאלענדזשם ז

 עם אז עסק, דער נים זיך לוינט עם אז באשלאםען אבער האבען קאםעראדען
ײ פאר איז  ״אינצידענט דעש אלזא, זײ, האבען שװײגען, צו געזינטער פיל ז

געשלאםען*.
* * *

:פראגע די טאקע איצט זיך שטעלען קרײזען ארכײםער ברײםע די און
 םאכער קאטונישטישע די באװענט האבען װאס אורזאכען די זײנען װאם
 דערםאנען זײ װאם אורזאכען — ראבינם׳ען, םיט אפפארטיגען האםםיג אזױ
 שורות? עמליכע זײערע אין פארבײנעהעגדע, םויל, האלבען א םים נאר
 ,דע־ זאגענאנטער דער םון אונטערשטוםער קאםוניםםישע דיזע חאכען װאם
ײ װאם נעלדער, די םים נעטאן םאקע קאםיטע״ פענם  צוזאטענגע־ האבען ז

 אין שטעדט, אנדערע אין און יארק גױ אין םשולחים זייערע תרך קליבען
 םא־ הילםלאזע זײערע און םאכער קלאוק פאר׳םסים׳םע די פוז נאםען דעם

 םא־ װאםע^ אץ חכרה, דיזע פריזאנערם.םארטײדיגען וועלכע ? ■סיליעם
? שםיצען ■ריזאנערס פץ ^דליעם ײ  שארפער דער םיט זיך חערט װאם ז

 נע־ איבערגעגעבען איז געלדער געקליבענע די טון טייל א או באסוידיגוע,
 ארויםצוגע־ איצט זיך םאטערט װאם קליקע חאלב־טױםער דער *ו װארען

» ײ װאו בלעםעל, שםיקעל חײיך׳דעע םיזעראבעלע, א כ  טיט שפײען ז
 שיפעל זײער אז נעבאך, זעהענדיג, פיהרער, איחרע און ױניאן דער אוין* נאל
ץ איו ױ כםעט סו ײ אז און אונםערגענאננען גאנצען אין ז  כײ שוין האלםען ז

אןז אונזער אץ געילח מי  דער אז בא^ולדיגוננ, דער װעגען איז װאס און י
 בא־ צו נעװארען באנוצט איז נעלדער ־קאלעקםירטע די •ון םייל נחןםטער

 פאר ראטעװען״די צו געדוננען חאם םען own לאיערם גרדםע די *אחלעז
 און רענק די ם׳לאזם ווען צײט דער אין דועכט, קאםתיםטיסע נרעםערע

 ניט םאםיליעם זײערע גיט םען און פריזאן אין פוילען פאר׳םסיט׳ע פײל
ניקעלף קיץ

* * *
דערצעהלען, ניט לעזער און םיטנלידער אומערע נאטירליר״ דארפעז, סיר
ד• ןעםען סיך ן־ םעג• איז, ראבינם קרױודע. ראכיגם׳עט מר. אז ױט זי

 אונד ניט זײן. צו איחם באשולביגען חכרים דמע וואם ־־
כעם; איץ אין געשלאפען לאננ אזױ *וואםען

;n  m פטור איחם פון געוואלם חאט פושקע־געגנ 
p n ל מי  #ון אגנעזץחן זייך צופיל און געװאוםט ן

w o  j j ניט דא כיז אז פארנעסען, נים דאר דארןז
n  H T u י

 אגנענו־ חאט ױניאן װאם.אונזער שטאנדפוגקט, זיעם אופן םערקװירדיגען
 גע• געוױםעגלאזער דיזער געגען קאםף דעם אויפגעטםען האט זי זינט טען

 בא־ אוגזעל אױןז אנפאל קאםוניםםישער גאנצער דער אז. נעםליך, זינדעל,
 און שװינדעל געגעגזײטיגען םיט דורכגעװײקט דורך און דורך איז װענונג

 זסי־ עם אז און שװינדעל, און גרעפט םיט םארפלײצם איז עם אז פארראט,
 כײ םעגליר נאר לאנג ווי זיך אנצוהאלטען האםנונג דער םיט בלויז פעט

 םא־ און־ קלײזלאך פארשידענע די אץ דזשאבס שטיקלעך עטליכע לעצטע די
םארשאפט. זיך האבען זײ װאם כערײקעם

* * *
 צו װארנונג לעצטע א אלם דינען געשיכטע ראנינס דיזע אויך זאל
 צג גיט באװעגוגג, דער אויםער און כאװעגוגג ארבײטער דער אין םענשען,

 פאו*״ די פאר בעטער גוטע קאםוניםטישע די פון פארנארען זיך לאזען
 אײנפאכע אלס • חברה דיזע באטראכטען צו און הלאוקםאכער״, םשפט׳ע
 פון געפיחל יעדען באלײדיגען און באשםוצען װאס באטריגער, און שנארער
 װערט װאס־ םענט יעדער אז זינען, אין האט װירדע. םענשליכער פשוט׳ער
ײ פון װערט באנדע דיזער געגעבען  םארלױםדען און שעדיגען צו באנוצט ז
ײ פון אפ זיך קערט פראנרעש. זײער שטערען צו און ױניאנם אונזערע  םיט ז

 כאװעגוננ ארבײטער אמעריקאנער כאנצע די װי אזוי פאראבטונג, און יעקעל
ײ פון זיך האט i אפגעקערט. איצט ז

י ־ ד ע ײ א ן פ ע ר ע ר װ ו ט ן פ ו ע פ ־ ע ײ ז

ו ע ר א ם י מ א ?

 פון הכל סך א אונטערצוציהען םריה צו אביםעל פיל״כם נאך איז עם
 אכער זאך א״ן יארק. נױ םון ױניאן פאריערם דער אץ לאגע נײער דער
 אחנטערגעװארפןןן ענדליך האבען פאריערם די :קלאר גענוג שדין איז
 צוריקגע־ זיך האבען און כאםעם קאטרױסטישע די פון יאך דעש זיך פון

ײ ;באװעגונג ױניאן טרײד אםעריקאנער דער צד ארן ױניאן זײער צו קערט  ז
 װאש קאםיםארען, באנדע דער פון אפגעשאקעלט אימער אײ״ ז־ך האבען

 עטליכע יעצטע די פאר לאפעס בלוטיגע דיערע אין געהאלטען ױי האט
*אהר.

איז, דיקטאטור קאםוניסטישער דער פון פאריער די פדן באפרייאונג די
 די פאר ■ כלױז ניט נעשעהעניש ודסטארישע דויכטיגע א צוױיפעל, אה;

 א־נגעהױער אן אויך האם פאםירונג דיזע ארגאניזאציע. זײער און פאריער
 אלגעםײנער דער פאר א־יך און ױניאנם, ארנזערע אלע פאר באדײמונג גרויםע

 פאר־ עננ ױינען םיר װעלכײר מיט באװעגונג ארב״טער אםעריקאנער
'־גדע;.

 האבען װאש ידניאן, פאריער דער פון קאטיםארען קאטוניםטישע די אז
 קראפט קײן אז באריהםט, זיך צוריק מאנאטען דריי צױ־י, א םיט ערשט אט
 זײנען ארױםטרײבען, קענען ניט דזשאבס זײערע פון ױי װעט װעלט דער אין

 שוין קען קיינער װאש פאקט א ה־עט איז פיצלאך, אויף צוקלאפט איצט
 מאסען־רעדזשישטרײשאן ע־־ו%די זאנם דעש א-יף אפשטרײטע;. ניט מעהר

 דאם ;אינטערנעשאנאל ױיער םדן פאהן דער אונםער פאו־'ערס די םון
 ״סטרייקס״ זאגענאנםע די פרן דורכפאל מ־אום׳ן דעט פון באשטעםיגם װערט
 הא־ באארד דזשאינט ארונטערנעזעצטען פון פ־הרער קאמוניםטישע די װאם
 איהר צוריהצוציחען אשאשיאײשאן באםעם די צ־וינגען צו כדי גערופען בען

 נאך א*צם ענדדיך װײרט דאם און ;אינטערנעשאנעל דער פון אנערקענונג
 װאריםשטע נעװעזעגע די פון לויפעניש דער פון אונטערגעשטראכען םעהר

־ רעדזשיםטרירען צו קאט־םארען די פון אנהענגער  כדי ױניאן דער אין זי
 ם*ם װארשײנליך, א,־'־, און שעפער, די אין דזשאבם ױיערע ראטעורען צו

 זײערע םאר שטראף פאשענדער א פון זיך ארױםצודרעהען האםענונג דער
 פאר־ דער אין ױניא; דיער געגען און נעגנער ז״ערע געגען טעשיש װילדע

נאננענה־יט.
* * *

 װאש ארגאניזאציע ארבײטער ערשטע ,ד געװען א־ז ױניאן פאריער די
 װאס םיםלען די ם״ט און פארכאפען, צו בעדדען געלונגען איז קאםדגיםטען די
 זייער אנגעפאנינען שםעטער זײ האכען ידניאן דיזער פרן געצויגען האבען זײ

 צוזאםענ־ דער ױניאנם. אנדערע אונזערע אלע אין ארבײם םארניכטונגם
 .שרעק״ זײער נאך גלײך ױגיאן, פאריער דער אין קאטודסטען די פון ברוך

 װאוהץ דײטליך אן צײגט ױניאנם, דרעם און קלאדק די אין דורבפאל ליכען
 נאך זיך װעלען םיר באװענונג. ױניאן טרײד אונזער אין בלאזט וױנט דער

 ױניאן םאריער דער אץ לאגע נײ־נעשאפענע די דיםקוטירען צו צוריקקערען
 זאגען, כלױז םיר װילען מאםענט דיזען אויף צוקונפט. נאהענטער דער אין
 פיהלען באװעגונג, ארבײטעוו אםעריקאנער גאנצער דער ם*ט צדזאטען אז

 געװארען פטור ענדליך זײגען םאריער די דאם גליקליך, וזעכםם זיך מיר
ײ און פלאג קאםוניםטישער דער םון  באלע־ די געװארען אלײן צוריק ױינען ז

ױניאן. אײגענער זײער םון באטים
 אפעגהעחױנ, און םרײ זאגען עס לאםיר כאפרײאונג, דיזער פאר יאון

 פע־ אםעריקאן דער דאנק װאריםען און טיםען א אלעםען, םון פריהער קוםט,
 געגימ קאםןפ דעם חאט װאס פיהרערשאפט, איהר און לײבאר אװ דערײשאן

 טיפעך אץ אננעפאננען ױניאן פאריער דער אין באשעם קאטוניםטישע די
ערפאלג. נלענצענדען א םיט דורכגעפיהרט קאםף דיזען האט און ערנסט
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w אין ארבײטער די u
גען האט רי?א  וױכ- גרײסען » צוגעק̂ר

 ענד לײבןור אםערייען״ — װערק י;עןט
• דעי — דעמ^קרטסי״ אםעריחען מ • 
d ארב״טער ריהסנער b !>p טמערײ די און 

 •jgpya תם ®יז — דעסאקראטי קאנער
 װ»<• אינגייט װימיאם נובליציסט סעז

̂ס <ינג,  סין ארויסגעצעבען איז װערק ד
 און ,,כראדערס׳ ענד ^האריער םערלאג

 ארס בענדעו צוױי אין איבערגעדרוהט איז
*i עדיױ ״װאירקערס דעד םון אויםגאכע 

ון דער םון כױרא״ קיי׳עאן  פע־ אמערי̂ה
 סיעציעיער א םאר י;ײב*ר ̂ןי תרײשאז

יעזער. ארבײטער צװימען פאריצסרײטונג
 אטעריקאן ענד ?ײבאר .אםעריהאן

 צוגעקוםען א דוקא גיט איז דעם^קראסי״
 <יטעראטור, ארבײטער דער אין <וערק
 חײסט ליטעראטור״ ״ארבײטער אויב

 פון געעריבען ״עטען5סאםסי אפיציעלע
פיציערע  איז עס סראיאגאנדיסטען״. ̂״

 איגע־ דער איז װערק צוגעקומען א גיכער
 דער <יטעראטור. סאציאלער םײגער

 הוייט• טאהע זיך םארנעהמס םערפאסער
 די מיט און םיױאזאפיע דער םיט זעכלין

 ארביײ אסעריקאנער דער םון םעטאדען
 אבער םייאזאםירט ער ;באװענוננ טער
 ׳פטרע״ און בענקשאםסען די איבער אויך

 יאגד, אונזער אין קלאסען ארע פון בוגנען
 דע־ גאנצען דעם איבער אזוי פונקם און

קראטײעען  — <אנד אונזער םון געבוי ̂מ
 איג׳ם גײסט דעמאהראטישען דעם איבער
 םער־ דער :װעדטער אנדערע אין געבוי.

 קרעפטען גאנצען דמם אנאהיזירט םאסער
 םאיקס־יעבען, אפיעריהאנישען אין ^פיי

 די פון כוחות פראגרעסיװע די םײיט
 א םאר װאס וױיזם און רעאקציאנערע,

 ארבײ״ די םאר זיך פים ׳טטעלט עס כח
 םאר־ די זײנעז געװיס — באװעגונג טער

״אמערײ בענדער צװײ די אין זײגע שונגען
דעמ^קראסי״ אטעריקאן ענד רײבאר

װערק. סאציאלער ס־ױכעי א
 סאצײ א אננערוםען עס װאיט איך

װערק. א^סטי״צ
אינג־ װילליאם פארסאסער דער טעג

 ״אפיציעלער אן אין זײן װאליגנ לײט
 סאציאליסטיעער דער כייט םלחטה״
 װערק דאס מעג ;אמעריקע פון פארטײ

 סאצי־ דער אז באװײזען, צו צירען נופא
 איײ איז םעחשטאנען װערט ער װי אליזם
 ניס תקופה קײן אטעריהע אין קען ראפע

 אבער בלײבט םערםאסער דער ;האבען
 סאצי־ א איז װערק זײז און סאציאליסט 8
 נ־8נ פערםאסער׳ם דעם װערק.״ליסטיש8

 םאציאליסטי־ א איז געדאנקעךנאגנ צער
־8 דער צו ציהוגג8ב גצע8ג זײן עער.  י

 8 םון ציהונג8ב ׳די איז באוועגרנג בייטער
 טאקע דאך זיך נעהמט ער סאציאליסט.

 נער8םעריס8 די ז8 באװײזען צו אונטער
 םאר־ װערט זי װי באװעגוננ ארבײטער
 םעדערײ״ אטעריסען דער פון נזףצטעיט

 ־ ל 8 י צ א ם % איז יײבאר אף ׳צאן
ע ש י ט א ר ק א ם ע  נאר װעגונג.8ב ד

 די זײנען עס װי 6נדער?8 דעז? װאס
 אין װעגונגען8ב טישע8דעפאקר סאציאר
 ׳נדערש8 ניש8מעריק8— לעגדער אנדעיע

 אוכד נער8םעריק8 באזונדערע די לויט
!נדעריט8 שטענדעז

 די פון איז װאמינג אינגליש וױליאם
 ליסטישע8סאצי ־ 1ני?8מעריק8 װעניגע

 גע־ לעםאל8 זײנען װעלכע ®ובליציסטען,
 געבליבען לעכען נצעז8נ ר׳ן8פ און ווען

 חאם\געיעה־ ער סטודענטען. מע8כז8װ
 װאם אלץ םון איצט לעהרענט און רענט

 זײן זעהן. קענען אועעז אינםעלינעגםע
 סאציאליסטימער א אלס ריערע8ק נאנזיע

דעם. םאר מםעטיגונג8ב א איז •ובליציסט
 אםי־ זײן פון צײטען ערשטע די אין
 םאציאליסטען מים קרובה׳מאםס ציעלער

 *רעוואלוציאנערען פונ׳ם געװעז עך איז
 נאחענמע די פון געוחנן איז ער סהינעל״.

 גױ״ זמורנאל פונ׳ם טיטארכײטער
 צמארע• םין א געוחנז איז װאס , •חנװױ

 *רעװאיוציאנערע פאר ײינקעל םימער
 איג•7 — װ. ײ. א. די סאציאייסטען״

 וואירלד״ הזי װאידקארס.אװ ראסטריעל
 אמא• די געווען אױ^מן זײנע איז איז ך־י

וחך צײט חנר מים *ועט וחנלכע ^זאציע

 נײצ וא• \M<*" נײ■ מײנקצז
 ןל״11 *עגל״• װילליסס •ון װעיק

עןו ־-יייוײקאן  up לי
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למנג .ח פון

 אר־ אמערי?אנער פוג׳ם פיחרערץ די רען
d בייטער b?p. ןײן ניט נצםעגט האט ער 

 די םון ״טחעזיסעך איע טיט אײניטטימיג
 דער םון ■ראגראטען אײגס און טױזעגד

 דהי אװ װאירקערס ^אינדאסטריעל
 גע״ אכ^י איז םיראזאפי איחר װאירלד׳/

 די װאס דערםאר פייאזאםיע. זײן װען
 דער אונטעד ■ארטײ סאציאיליטישע

 היד מאריס pc םיחרער״צאפט גײסטיגער
 טחעארע־ איל כערגער װיקטאר און קװיט
 ״בעװא־ 8 םאר אדויסנע?ומען גיט טײפ

 ׳פייך איז װאס רעװאלוציאן״ פענטע
ע8סאצי די איהם חאט אמעריהע,  יליסט̂י

טײ8ס  גענוג. ״רויט״ אויסגע?וקט גיט י
 דער אויןי און סאציאליזם אויף כ?י? אזא

 איז ypnvoB איז באװמגונג ארבײםצר
 ױנ־ ן8ד דעס ר8ם נאםירליד נץ8ג געװען

 איז ער װאמינג. אינגלימ וױמיאם געז
 דער םריהרינגס־יאוזרען. זײגע אין געװען

 רץ8ד. די ױננ. םריש, נעװען איז נק8געי
 צאיעלדינע ױנגע מיט געשיאגען האט

 א מיט r:po װעיכער רימ?ײטען.8װ
 און גערעכטיג?ײט, מאהנט װאס דעמה

 צונויפגעםעדיםט איז װאס הארץ 8 מיט
 א םיט און םט,8כענ?מ און אוטרוה םון

 האט ׳רטרױם?ייט8ם זוכם װאס ג?8געד
 רטרויםםע8ם זעיכע8 איבערגעדעבט ניט
> טעג

 םאר־ 8 זוכער, 8 אבער איז װארלינכ
 װען צוםרידען ברײבען ניט ?עז ער שער.

 טראכטען. זײן אין װאס דערגרײכט ער
 איבער סיײבט ער װײטער. טראכט ער

 8 װידער. זוכט און געפינט, ער װאס
 חאם נאםוד פא^פצײ^ 818 םיט מעג^

 געדאנת דער יסורים. נײססיגע סן 8
 םענש אזא צוױיפעל. םון עסען1צופ װערט
 גע• ער פרײד. גײסטינע אױך אבער האט
 װאס כסדר האט און אטת׳עז, נײע פינט

• זיך. צו טוייענען צו
 שטרײ- צו סרט האט טעגיש אזא איז

איבערצײגונגען. זײגע םאר טען
 קומט איהם װען נ\ט, איהם ארט עס

 באקעמפען צו פרײגד, פאריאזען צו אויס
 נעכטי- םון נע׳רודם׳ט װערען אין פרײנד,

פרײנד. גע
אמת. נײעם 8 באשיצעז צו האט ער

Saeyxmoeeeoioefl
 8 דעמרײכט האט װאמינג װצן און

 ער װאס אםת, גײעם זײן #אסת גײעס
 ער זױ8 זוי און סאציצליזם, אין ?צחט

צנד זא8 װי ®צרשטעחט  אטעריקע װי י
 סאציאריזם, זיך אין זם*ן1ר״נגעIVP 8 איו

 ־8יסאצ עקזיסטירענדע די איהם חאט
 אנגעהוײ טערי?ע8 פון •ארטיי ליסטישע

 ״צו ״צו־רעװאלוציאנער״, אויסקו?ען נען
 אין ע- און םאוטרױמט, צוםיל רויט׳/

אװעק. איהר סון
אװעק. סאציאייזם םון גיט
 ת)אױ װעגען גײע זוכען אװעק איז ער
 װעט אםעריקא פאר סאציאריזם װעיכע
 קרעפטען די זוכען אװעק איז ער קוטען.

 װאס םאלקס-יעבעז אמעריהאגישען אין
סאציאליזם. ברענגען װעיען

געפוגען. קרעפטען די האט ער און
 צופרידען. איהם זײ שטעלען דערװײל און

 :קרעפטען ״בילינדע״ די אויסער װארים,
 א אינדוסטריע, דעד אין ענטװיקלוננעז

 אי:־ דער אין סאציאהיזירונגס־פראצעס
 לעבע־ געפונען אוץ־ ער האט דוסטריע,

 בא־ 8 איז װירקענדע, ?רעפטעז, ד־עע
 ךי — ווירקענדע ריכטונג שטיםטער
 די צוגױף זיך םיט שטע?ען װאס קרעםטען

םי.8דעמאקר ר1נ;8מעריק8
ה רשטעהט8ם און *שטארק־ די ?8 זי

 אפע־ די שטארהען צו י8ס םט,8קר סטע
 םאיען צו י8ס און דעטאקראטי נער8רי?

 די איז ׳<יזם8סאצי ר8פ װירקען איהר
באװענוגג. יבײטער8 נער8טעריק8

 װא־ איננליש װיײיאם םון װערה דאס
 װערק. פא^עמישעס 8 כל קודם איז לליננ

 װעיכע אלע מיט סא^עמיק א פיהרט ער
 אר־ אמעריקאנער דער י1אוי הרום״ ?וקען״

 סאי פאלעמיזירט ער באװענונג. כײטער
 און עלעמענטען רעאקציאנערע די מיט
 נעהממ ער ראדיחאלען. די םיט סאי

 די און םיע8ז8םי< די שוץ זײז אונטער
 דער פון ענטװיסלמנ געשיכטליכע גאגצע

 ער באװעגוננ. ארבײטער אמעריקאגער
אדװאקאם. איהר איז

 נעפאכט האט הײסט װעלט, די
 אפע־ דער אוי^ בייס איהר מיט טעות א

באװענוננ... ארבײטער ריקאנער
גע־ זײנען טעות-מאכער גרויסע גאר

םאציא^יםטען... די װען
 די טעות דעם נעמאכט האבען םריהער

 נאכדעם און אײראפע, םיז סאציאליסטען
 גע־ אויך טעות דעמזעיבען שוין האבען
סאציאיליםטען... אמעריקאנער די כיאבט

אמעריקאנער די אז געזאנט מ׳האט

אכיאיחרזענטשוץר*!
סמײש^ן) כײם סצענע 8(
הערשדנאו ליב משד םון

 הלשון בזח דא!״ שוין זעגט איהר ״אבי
 אין זיך נעםינט װעלכער ױסוי־חײם, האט

 באגע־ חדשים, 5 ילעצטע די זײט האנאדע
 סטײשאן. בײם יאנדסרײט זײגע גענט
 װײזם — ױםױ־חײם ״גריךנעלער״ דער

 טריאומפײ האט — לז רעכטער 8 אויס
 בי8״ שדײעז אײן אין געהאיטעז רענד
׳דא שויז זע;ט איהר ׳  הא־ נרינע די און !

 אנגע?װא־״ װערטער דאזינע די אויף בען
 און לענגער װי ברײטער נעװארען לען״,
 צוגעשא־ םרײד אויסערגעװעהנליכער טיט

 :נאכנעבאט?עט און opp די םיט ?עיט
 אבי I אײבינ לעבט װאס דעם ״דאנקען

\" דא שוין זײגען מיר
 אין אײך בײ עפעס זיך הערט װאס —

}סדינה גאידענער דער
חײם, ױסף מאכט אײו, טויג װאס —
 זענט איהר אבי זיה ס׳הערט װאס װיםען

, !דא שוין
? דוד־איצי עיעס ̂טוט װאס —
 אבי !*׳ איצי דוד איץ־ טוינ װאס —

!דא שוין זענט איהר
 די בכלל עיצס םאכען װאס און —
1 גריגע
 אבי ? גרינע־שסינע אײך טויג װאס —
p זצנט איחר i r דא!

* ווזודען גאחיער• סוי• וחומ  םיםד די •ח בלויז ני
_ . . . . . . . . .n . r« ץ ארנאגיזאציען ע• אוועקנעחן זי ר װ לאזען יי

 וײזיערגםט־ וואו באמעגמג. ארכײטער נאמער אונזער אין *יחיען יםארה
עע- אזוי חאט *אוסאאגו געזוגםער און איגתג לאנג־יעחרינע קײם,  ני

און כויען *ו •יאנען

 יחנ ®ון

אתוער
« g r r r m אזא •ון דיוםםמן ךי

 ריסעןסא ^
נאװעגמ^

צוריקפוו דאם
 איגס קענםייקערס

 שםארקען גאצץ א
באװעגונג "־־

אי און ■עז׳ײעז
דו רי נ העו איחס

 8 ,נגעהאיטען עס האט אזוי ,ט
 על געװ,לט ה#*בעז נרינע די צייט, ׳שטיק

 אםע־ װעגען אינםארםירען זיר אחת רגי
 װ. ז. א. לאנדסלײטע זײערע זוענען ריקע,

 געשפייײ סאדקאסטיש האט חײם ױסף און
 זענט איהר אבי :װידערהא^ט און כעלט
 אלס געדינט איהם האט דאס !דא שוין

 און םראגען איע זײערע אױ* עגטפער
 די זיך האבען ענטפער דעם $ט םיט

 בא־ און באםרידינט גרינע ״ניליקיליכע״
פראגעס, ים א םיט ױסןי־חײם׳ען שאטען

 איז ענדע <זײ\ נעהםם עם אז זעהענדיג
 און שכל א אויף געפאלען חײם ױסןי

 זײ ער האט זײ אויםהעיען אנשטאט
 נ$ך אײנע םראגעס שטעלען אנגעפאנגען

:צוױיטער דער
> טאטע דער עפעס טוט װאס —
טאטע? װאסער —

 ניט װײסט איר װערען, עס זאיל טםו —
 האט מאריע קעגיגען די i טאטע װאםער

 רומעגישער דער אז געזאנט דא אונז
 \ויל אידען, די צו טאסע א איז ״ויזתא״

 דער עפעס מאכט װאס וױסען עס איך
>' טאטע
זײ־ און ילאכען אויס, הערעז נרינע די

 טאטע, שילעכטער א—:גלי?<יך איבער נמן
 א כען8מ װיל ער עס, בײם הצלט מר

 בלײבען װעלען ?ינדער די און מטארב
̂א כצאן רועח. ב

 א װי — רועה בלא כצאן !אזוי —
 כט8מ — אידען אחן אנראטשטשיה8

ױסןי״חײם.
 גע־ די מיט עיעס זץי ךןערט װא« —

> ציגײגער בײם דארם שעפטען
 ם׳רײסט צדות! ^ולאגעז(^טײערן), —

p ם׳לאזם חוים, די 'p »און הױבען נים הא 
 אין װאסער סויל 8 אעצחסיז מ׳םח

שוױיגעז.
D אײד איז וױ — m ורעכ דער געוחנן V 

p וחנודםירו ? וועג דער —י i r אײגטאי
 נעםײנט מבראכנ!, חאבען מיר !וחננ 8

 חײם מסוי *לאגס דא »ח ממוורמן... םמי
מר ײו מויג װאס :«י »# rיN, געברא״

 פופציג טיט איז באװעדנ; צרנ״טער
ײ8 דעי גע;ען צוריק;עשטא:ען יאלר  רני
ע; פון נצװעגוג; טער ײראי  מ׳האט א

נ8 אטעריקאגער די אז געזאגט,  טער11י
 טזי;י8סעדי«8י(י אין ;יט בצװעגוגג;רױבט

 ר״8 אטעריקאגער די אז געזאגט, מ׳האט
 ״8יט18? די או האיט באװעגונג בײטער

 ט׳האט ן נרײנען דארף ארדגוננ ריסטישע
 ארנײטער אמעריחאנער די אז געזאגט,

 איו ׳?יסטיש8קא*יט ארײן איז באװעגונג
 ס׳חאט ן שאוױגיסטיש איז רעאקציאגער,

 ארכײטער אטעדיקאנער די אז געזאנט,
 האט ױ — ערגער גאך איז באװעגוגג

 P'p גארניט האט פילאזאפיע, קײן גארניט
 םארזעהע״ 8 עפעס ;ראט איז פראנראם,

 גאר טארגען, 8 אהן גענטעז, 8 אהן ניש,
 מ׳האט ;הײנט םינסטערען א עפעס פיט

 איגגריש װילריאם — געזאגט און געזאנט
 בא״ צו אוגטערנומען זיך האט װאלליננ
 א טעות, 8 איז איץ דאס אז װײזען,

טעװז. נרויסער
 וױײיאפ דאפ, ע־ כאוױיזט אזוי װי

> װאמינג איננייש
 צוזאפע;־ א :יט איז װעדי, דאס נײן,

רעטאדיק. פובליציסטישע םון (ל1שנ\
 װעיה דאס איז טאן אין פא?עםיש

 איז װערק גא:צע דאס שטעלעךװיױ. גאר
 דעד םון האנדיונגען םון קאמפיינאציע א

 םון יײבאר, אוי פעדערײשאן אםעריקאן
 םון און טרײד־ארגאניזאציעס, אײנצעלנע

 םע״ אמעריקאן דער םון װארכדםיהרער די
 אײנצעינע פון און לײבאר אף דערײשאן

 אין האנמוננען טרײד־ארגאניזאציעס.
 געועישאפטלײ אין פאליטיה, פון םדאגען

 און קולטור־ענינים, און יראבלעמען, כע
 קוטט װאס קאמף טאנ־טעגייכען דעם אין

 :רױ צװישען איגטערעסעץ, צװישעץ םאר
?יאסען. צװישען פען,

̂יש וױלליאם און  איז װאלליגג אינני
 זײן האמיילאציע. פון םייסטער א קענטיג
 און דא כאםש איבערצײנענד, איז װערק
 מען וױדערשירוך. א זיך שפירט דארט

 מען װײל װידערשפרוכען, די םארזעהט
 דאס ינײענמן בײם צײט נאגצע די םיהלט
 טאיאנטםוילעד, א בענאבטער, א אז װערק

 ארײגגע?רא״ האט אדװאקאט גרויסער 8
 מיט װערט ער און ״קײס״ גרויםע א גען

̂י םארטיג איהד ד זעיסצנעם 8 אוי ײ  י
שטײגער. דרוקספולען

 בײדע איבערצוגעהן װיכטינ איז עס
 באזונדערע די אויןי אנװײזען און בענדער,

 שטױ דעם דורך װעיעז םיר קאפיטילען.
 באװע״ ארבײטער אמעדיקאנער די דירען
 מיט שטודױם א זײן װעם עס און גוננ,
 אויםריכ- אן ערנסטען, אן פון הי<ח דער

פארשער. םיגען
 סך א האט פארפאסער דער װארים,

 ביאט יעדער װערס. זײן אויף נעארבײט
 גערעכט איז דעם חוץ 8 און עדות. אן איז

 אין פראםעסאר קאמםאנס, ר. דזשאהן
.m זײם אויו• (עיוס

 שױז זענט איהר אבי שטארבען... כען,
י דא

 אכי אײביג, רעבט װאס דעם דאנקען —
! דא שוין זײנען םיר

 אין זיך צופאוזדען אימיגראנטען די
 חײם ױסוי ערװארסען גרינע די טעקסיס,

 טעקסי 8 נעהפעץ אױך זײ פאר זאל
 ס׳איז אז זײ ערקרערט ױסױ־חײם אבער...
 8 םיט םאהרען צו קװעטער8ב אין בעסער

טראמװאי.
 נע־ שוין מיר זײנען מראםװאי א אין —

 אין םאהרען צינד8 װיינען מיר פאהרעז,
 אינ־ א אפ זיך רופט — אױטאםאביל, א

 לאםיר םע,8ם — ׳10־9 יאהר א םון געלע
 אויטא״ א אוי אויטםאבייל! א סיט פארען
 צו אינגעיע דער זיך װענדעט — פאביל

פנים. רחםנות 8 מיט מוטער דער
אעגע״ דעם אויםהערענדיג חײם ױסף

 איז עס און ביאס... װערט םאריאנג ילעס
 די אװעקגענעבען װאלט ער אז זעהן צו

 דעם םארשאפען צו אום זיר םון העםד
 ער אבער... פארגענינעץ דאס אינגעלע

 דעם מיט :םויל האיב אן מיט שטאמעלט
 אויטא״ דעם מיט בעסער... איז טראםװאי

צופיל... שאקערט סאביל
 דער און זײנס טענה׳ט חײם ױסף
 אט מײנוגנ. זײן בײ זיך האלט איננעלע

 דער ביז מינוטען פאר א אן עס האלט אזוי
 אינגעלע דעם צונישט דאכט םאטער

 םאהרען ^לאםיר קוכיט :אויסרוםענדיג
!םראםװאי דער מיט

 איהר מאכט אויס, װײזט עס װי —
חיים? ר׳ נליקען, הלײנע
 ענטפערט >' נליסען אײך טױג װאס —
i !דא שוין זענט איוזר איי — חיים ױסןי

>' װאס איז דא, זײנען םיר אז און —
 זעהן איהר װעט דא זעגט איוזר אז —

 אויס־ װערען און זיך •יאנען םענשעז װי
סענט. 8 םאר געריסעז

ip די אדאפ לאזען גרינע די p, •גנב׳ע
 חײם ױסף ױסױ־חײם׳ן, אויף pip א נמן

די. אױוי
נגעלע מר  א :זײגס וױדערהאלמ ̂ו

!אויטאםאביי
 גוײגצ די טרער, א לאזט חײם יוס^

 װיחנרחאלט איננעלצ דער און סיט וױינען
 J 8 סאסע ̂ :םענח pn גצווײן כדם

אױםאסאכיל[ אן אויםאפאביל,

ץ
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 חשאעט און עקזעקוםיװ פון«ן ארכײט די נאשםעחט עס װאס געז.-אין
 ייר־ דער *וױיגען.פון בײדע די *וױשען אונטערשיד דער - כאארד

 זייערע — קאםיטעם. פארשיחןנע די פון פונקזניעס די — גאדזאציע.
 עקזעקוםױו גענעראל « פון ארכײט די — זאכען, ױדאן יףאו ליהעןב

םעקרעטאר. תשענעראל און פרעזידענט פינ׳ם אויפגאכען די — נ*רד.

קורינסקי פיליפ פון

 חשע־ דעם *ת אויפגאבעז .5
באארד עקזעקוטיװ נעראל

w » סון ש«יץ דער n y v אלםעך■ 
 היסעיצ צום ארויפקוהען נלייד קען נוים
 איהס. ארום ז״נען זיינע צװיינען די װען
ײז םיט שטאאץ איז ער  פאיעסטעטישער ז

 זײנע צוױינען די װען אבער שעחגקײט.
 סעהר ניט נױם דער איז סארדארם, זײנען

 דער װעז און שטעקעז, םאדדארםער א װי
 אפילו iv םענ צופױים, גענונ איז װארצעל

 דער־ װערט תהלים איז װי געםלאנצט זײז
 פוז כױם אזא — סױם״, פלני ״על צעהלם,
װיאנען.

 דערםאר איז איגטערנעשאנאל די
 איהרע זיך ארום האט זי ווײל שטארק,
 זיך אין םאראײניגט זי צװימען. געזונטע

 צושפרײט זײנען װאס איטײלוננעז, אלע
 םאר־ קענעדע, און אסעריקע נאנץ איבער
 םאחפײדעז אינדוסטריע, די איז שײדעז
 זײ־ םארשײדעז און םאכען איהרע זײנען

ײ םארשײחגן ;באדינגונגען איהרע נעז  זי
 בא־ און נױטעז איהרע נאזונדערס נעז

 סענשעךמאטער־ דער אױך װי דערםנישען
פלעצער. די ־און אוםשטענדען די יאל,

 גע־ אבער פוז אינטערנעשאגאל די
 א לױט געדאנק, אײן םיט װערעז םיחרט

 םון ערוך שלחן דער פלאן. נאשמיםטעז
 רוח לםי װערען רעגולירט םוז ױניאז דער
והסקום. הזםן

ארבײטס־פליכ־ די און אױםגאבעז די
 עיזזעקמדװ ראלעמױידד דעד םח טען

 ייכט־ א צו ווערען םארגליכען העז באארד
 די בים װאם האםעז גרויסען א םון םורם

 זאיען זײ װאו שיםען די צו סיננאיען
 גים איז <יכט איהר װארםט ארײנקוםען,

 םאר־ ערגעץ איז שי*על א אױב אכטוננ
 זיך נויטיגט און נעווארעז באאנדדעעט

̂ף. אין חי
 בא־ און ילייזען צו זוכט כ. ע. ג. די

 #ארבײט בעת די •*אנםעסינ ארבײטען
 קאנװענ־ צװישעז אז זיך זאםעאט װאס

 •א־ םון װאך דער אױוי זײן טוז זי מאנס.
 קומען װאם נעמעהענישען און סירונגען

 קאםםס-ארגאנײ ארבײמער אן איז םאר
 אינםארמא־ אז װי זײז מוז זי זאציע;

אנ^ױרא  װיכ־ די האבען דארף װאס צי
 *א־ םאחפײדענע די םון ידיעות טינסטע

 ידיעות די אז זעהן, מוז זי ;ױניאן קאילע
 אוץ װערעז אויסגענוצט געהעריג װי זאאען

 םאר־ די צו אינםארםאציע געכען םוז ןי
 אין איז װאס אמאנײזערם, מײדענע

אנצומטעיען. מאכם איהר
ײ אויף געםט ב״ ע. ג. די  ארא־ אלע̂ר

̂עםעז  עס שטעדט. םארעיחגנע םון בי
םון םראגען איערילײ דיסקוםירט װערען

 ציי דער — צוקוגםט אוז געגענװארט דער .
 די בײ ארבײטער־ארגאניזאציע. אז םיז

 דער זיך הערט ב. ע. נ, חנר פון טיטיגגען
גען און ציילען די פון 'קיצאגנ  םון ׳עטח^̂ו

̂יגער די  מיטגלידער טויזענטער צעהגדי
 זי האבען װאס אוז םארטרעט זי װעמעז

אויסדערװעהלט.
 םון צוזאמעעעיעטערט איז ב. ע. נ. די •

ידער, םופצעהן  ר%ך' װערעז װעלכע מיט̂ג
 גאננ־יעהרינער דורך אטט דעם צו הױבען

 צױ ארגאניזאציע. דער אין אקסיװיטעט
 סעקרעטער און פרעזידענט םיט׳ן זאםען

 אק־ די פון זיבעצעהן צוזאסען זײ ׳שט^עז
 זײ ױגיאן. דער איז טעדטעז טיװססע

 אר־ דעי םון גײסטער לײםענדע די זײנען
 צו ביז קאנװעג^אן אײן םון גאניזאציע

צװײטער. דער
 מיסינגען איהרע אפ האיט ב. ע. די
 דעפארט מ׳מאכט איז יאהר םערטעל יעדען

 אין געװארען געטאז ס׳איז װאס ודטבון א
 מ׳ביע־ מאנאטעז, דרײ פארנאננענע די

 גע* און פאםירוגפ יעדע מ׳זיפט און טערט
̂עז די אויס ם׳םאד&ט ׳טעהעניש,  צןיטי

 פאױעידענע די בײ געװירקט האבעז װאס
 אוז ארגאניזאציע דער פון טעטיגקײטעז

̂ענער ט׳פאכט  אר־ װײטערדיגער פאר פ
בײט.

 האבען םיטינגען פערטעל־יאהריגע די
 װאר־ מעז קען ערמטענס, װאס, כרעיה די

 װאם אוכדטטענדעז די אויף בליס א סען
 צװײטעגס, איז, געבראכם האם צײם די

 זיך ס׳זאילעז מעגליכקײם ?ײז ניט עס נים
 זאיל װאם ארבײט מיט בערג אנזאמילעז

גאכ־ און טום׳צענײש ׳אײי$עגימ צו ברעמען
I .יצעסיגסײט

 רעש׳יגע א איז אדגאניזאציע אן ה:ם
 זײן דאך ארבײט איהר אבער מוז זאך,

 אנגע• זאל טעטינקײט די כדי נעלאסעז,
 סיס־ פיט און געהעריג װי װערען פיהרט
טעם.

 געב^כט װערען ב. ע. נ. דער צו
 ארגאנײזערס, די םוז באריכטען אילערלײ

ײ:& װאס ט איהר פון ו  גע־ אנגעשט̂ע
 װײםט אופן מין אזא אויף איז װארעז,

 יעדע אױםמערקזאמקײם אן פאר װאס זי
 פא־ ארנאניזאציע דער אין געמעהענייצ

באריכם, א אן סוםט מא? סך א דערט.
 אר־ די זײנען ארט געװיסען א אין אז

 ארגא־ ניט טרײד געוױםעז א םיז בײטער
 » װי םראילאזעז, שטעהען זײ און ניזירט

 אומבאקאנטע אין פארבלאנדזשעטע
 אויבען האבעז מיר װי איז, װאס(נרען.

 װאס ^ײכט־טורם דער ב. .v ג. די געזאגט,
 ביעג, א צו צוצוסוםען װי אן זײ װײזט

̂כען םון  געװא־ פארװארםען זײנען זײ װע
גאכ^עסינקײט. אײגעגער צואיב רעז

 פי־ די אויף אויף פאסט ב. ע. ג. די
דע־ עדױקײשאנאל צײםוננמז, נאנצען,

 א. א. דעפארטםענט רעקארד !ארטםענט,
 קאםי־ זיך װענדען ב. ע. ג. דער צו װ.

 סאסירונגעז. פאריפײדענע װעגעז טעס
 אי־ ׳אגע it ױריסדיק^אן א װעגען למשל,

באארדם דז^איגט די גענען ייל1א אן בער

p? אי i ארגא־ אן קען יאוזר םערטע? א 
 דורכ־ מעכשעז טױזענט 150 םון ניזאציע

 הא־ צײט דער דורך קען זי סך. א סאכען
 םארפילאנ־ און סראביועמען ײ5ערי5א בעז

 ס׳איז װי פונקט 5םי< אזױ עניגים, טערםע
םענשען. איינצעילנעם אן בײ םאראן
 דאס צייל. א האט ארגאניזאציע אן

 אויך האט מעדפ א זאך. באקאנטע א איז
 אײ־ זײז ן1אי געפיהרט װערט ער צייל. א

 צו מ̂א פיל ׳פטרעבם ער װי^ןן. נעגעם
 װערען פארטרונקען קעז ער אנער גוטעס,

 קעז אח גייס צו יטםרעבט ער ?זטוץ. אין
 פונדעסס־ אוטגליק. סך א הרינען גאר

 ער ;ציל זײן ניט ער םארװארפט װענען
אויפהער. אהן איהם זוכמ

ארגאניזאציע. אן טיט איז אזוי פונהט
 ׳צ'י צום װעג איהר נעפיגעז צו זוכט זי

 איהר דאס זיך ניט טאל איע ניט כאטיט
 אומיעכענדעז די זײנען מאל פיל אײן.

 טא־ אזויגע ארײן קוכען עס אז אזעלנע
 טראכ־ צו אן זיך הויבט עס אז מענטען

 פאראן איז יעב^ן גאנצען אינ׳ם דאס טעז
 דער װעז זינלאזיגקי־ים. און פאיציפקײט

 קערפער־ און :ײסטיג א אבער איז מעניש
 ״טטארקע א באזיצט און שטארקער ילין

 קוקען קעז און באאבאכטונגס־קראפט
 איז כיענש, זײטיגער א װי לעבעז אויפ׳ז

 לײכט־ מיט שטעױננעז אלע די גובר ער
׳פמײכעיל. א מים קייט,

 איהר אין ארגאניזאציע. אן איז אזוי
דורכמאכעץ. אזוינס זי טוז לעבענס־דרך

 ׳װאס קאנקרעטעס, נעמען ילאמיר
 דרײ דורך אזיף טוט ב. ע. ג. א ̂בדשל,

 אםיטטע*־ זיך װעלעז פיר צײט. מאנאטען
 אין ילעבעז דאס װען פעריאד א אויף אען

 אדער מעהר געװעז איז ארגאגיזאציע דער
נארמאל. וחןניגער
 באריכט א ם;ן פאקטען די נעפען םיר

:באיאױ ברודער םון
 די העלפען צו פארם^יכטוננ א .1

 מיליאן פערטעיל א מיט שטאל־םטרײסעד
̂אר טױזענט זעכצינ דאילאר.  אריבער־ דאי

נעשיקט.
 ארויס־ איז מענש םפעציעלער א .2

 פון פארלאנג אויפ׳ן געװארעז געשיקט
 די פון קאמיטע סטדײק דזשענעראל דצר

 געל־ די קאהעקטירען צו שטאל־ארבײטער
םאנד. םאר׳ן דער

 םון טראבעי א םון סעטעלםענט א .3
 דזש., נ. סרענטאז, איז רײנקאוט־מאכער

 א אפגעהאלטעז צײט זעלבער דער צו און
 באארד 'דזשאינט דער םון םיטיננען רײהע

 אין סכסוך דעם װעגען םילארעלפיע איז
קלאוק־אינדוסטריע. דער

 אינדזשאנרך םונ׳ם םארניכטונג א .4
 אסס׳ץ מאנופעקםשורערם די װאס שאן,
 ױניאן דער גענען ארױסגענומען האט

סטרײקס. רוםעז צו איהר םארװערענדיג
 דורכ־ איז װאס אונטערזוכונג אז .5

ארביטרײשאן־ אן דורך געװאיעז געפיהרט

 m pnD ארױסקוםען זואס ב^ארד
 קי^וא״סיםואציא דער וחוגעז אנטשײדונג

 צויינ •נטשטאנעז איז װאס נױ איז
 אר- די װאס שכירות מון פאדערונגע! די)
 מאנױ די און געשטעיט חאבען בײםער’

n *נגעםיחרט האבען םעקטשורערס m 
jro• דער אין חעצע שטארקע א דעם n 

 אגוײ״ חגם נרעכט ױני^ן די אז שרײעגדע
 דורך איז ב^ארד ארביטר״ש*ן די מענט.

 חחלטת, א צו נעקוכמנז אונטערזוכונג חןר
חעכערען. שכירות די ם׳זאל אז

 אגריסענט **יעקםיױעז גוטען א .6
א. קליװלאנה איז באסומען

 צו ו)ורגאנײזער אן אננעשטאלם , .7
 סקצ״ אין ױניאגס לאקאלע באםמסםינעז

נעקטעדי.
 גע- איז סעטעאםענט םרידליבען א .8
 סא- ב^סט^נצר די בײ באקומען צו לונגען

 גןך פארםיחןן ס׳איז און נוםעקטשורערס
סטרײק. גענערא< א װארען
 גע• געםאכט איז אונטערזובומ אז .9

 m צו געאינגען זאל עס אזוי װי װארען
 קײםכרידזש םון ארבײטער די גאניזיהןן

 ראכער םםײטס ױנײטעד דער םון שאס
 הא״ םאכער רײנהאוט די װאס קאםפאניע

ארנאניזירען. צו אננעהױבעז בען
 שאפ״סטרײק פארצװײםעלםער א .10

 ױניאן װײסט־מאכער דער פון באסטאז אין
 נײע םאר באװענונג א און 49 לאקאל

פאדערוננען.
 א און שכירות םון תעכערוננ א .11

 זאל זואכען^בײט »ז םעטעלםענם,
 איז סיזאז צװײטען צום װערען עטאבלירם

טאלידא. אין געװארען געסאכט
 םא־ אין נעסעטעלם סכסוך א .12

סענעדע. ראנטא,
ג א .13  םאנד די טיט פארהאנדל̂ו

 ומך א םאר װהײט־גודס םון פעהטשורערס
 ארכײסער אלע םאר דאלאר 5 פון כערוננ

 נענעראל־ א און טרײד, דאזיגען דעם אין
 דורכ״ דאס געװארען גערוםען איז סטרײק

< צופיהרעז ױ  דאס האבעז באסעס די ו
נאכנעבען. נעװאלט ניט

 םון ארנאניזאציאנס־קעםפײן אז .14
 יאקאל ױניאז, װאירקערס עמבראידערי די
דזשוירזי. נױ אין 6

ריע• דער טים פארבינדונג א .15
 זןע<- צו 20 לאקאל ױניאז םאכערס האוט

 סעק- איהר בעת צײט דער אין איהר םען
 געתםןן זײנאז מענעדזשער און רעטער

קאורנס אװ קאנםעםפם םאר דזשײל אין
יצ־ םח ירעזידעגם םון גרוס א .16

 העל״ זאל ער באשיוס א און ים זײט נער
 אינ• אלוחדטליכעז דעם אויםצולעמן םען

 קיײחנד די םח םארבאנד םערנאציאנאלען
• ארבײםער.

 םרײד־ױנ־ דער איז אנםײר אן .17
 עס וואו װאשינגםאן, אין יאן־קאנםערענץ

 אוו ביל דער נעװארעז אננענומעז איז
 אלס װערען באטראכט קמז װאס ׳ראיטם

 אינדוםםרחד דער איז םאראויס שריט א
יאנד. דא-איז לאגע פאליטישער און לער

 אױם־ די פון םארגןלענצרוננ א .18
דעפארטםצנט. פאבליקיישאן םון גאבעז

םאלשמענ־ אײנגעםיחרטעז נײ א .19
 םעםבצר־ גאנצער דער םון רעקארר דיגעז
 די אויםנעםינען גריננ מ׳זאל כדי ^יפ,

 םיםגלי־ םון טעטינתײטעז םאג־טעגליכע
אינמעמעשאנאל. דער םון דער

 באארד ע?זעקוםיװ דזשענעראל די
 םײ םערמעל״יעהרליכען יענעם אויף האט
 םארדא־ שארםע א אנגענוםען אויך טיננ

)101וײ *ויפ (אלוס
%

סלאםמדימםו® פװ מנד אין
)1(«עייע»*

װהילער ז. םיז

 דורכנ׳ד ה*בען װאם אונז, t« די
 אר־ דער אין ברודער-קריג דעם םאכם

 עםיזיכע לעצטע די באוועגומ בײטער
 איז װאם — :אסט זיך #רענען יאחר,

 V קלאםען־קאםו* חןם םון מזואוזנן
D m נע׳ ׳שםענריג דאך םיר האכעז‘ 

 אײנגע־ איז םעגעהיים רי אז סענה׳ם,
ױי אין טיילם  םיה־ וועלכע סלאסעז, *ו

 ייד• *װישעו קאםוי. שטענדינען א רען
V סלאסעז די םון נעווארען איז 6װא

זע־ םיר וואס קאםף אײנצינער דער
 הלאם; אײן אין סאמןי א איו אי*ט, חען
 איין צװישעז ;ארבײםער־סלאם דעם אין

 א וועגען צװייםען. דעם און ארבײטאר
 תלאס האאיםאליסםישען דעם םיט קאטױ
M m און דא וױנצינ. תחר איצט גמן 
 םטרײק א ערגעץ םאר ג«ך «סט חורס

ר ארנייםצר, ■ון »  תלאםצךקאס• דער א
 םיט *אתלײך אין עשים4 נסל ומרט

a n •צװי־ םאר קוםם וואם נרודאראאמ 
ײז. ארנײםער די שעז ייי

 נאנצר זיך געוחזן כדאי װאלט עם
grans קאאיטאליסםען די ואנצן װאס
tm m מ«ז n צו^׳ידעז «ײ זי n

 זיר «ל«מז »רנייש#ר די וואם םים
מז •רזם ז זיד *יז״י ו מז י מ אי * is .זיי 

B., יסמ<ןןל‘ ------------ in s ײ אױם ו
*■שאראצםטינען זיך

 אויוי אזוי בלײבען ׳צוין וועט עם אז זיי
V קלאםע־קאמף צום םהי א און כםדר,

כרוי־ םלענע װאם ילענרער די היינם
 פון םייוא, !קלאםעךקאםוי טיט זען

 םעז האט דא אאנערעדט. איז אםעריקא
 און רײנעם פון נעהאלטען ׳צטעלדיג

 איז m און ױניאניזם םרײד ■׳פוט׳ז
 העסע־ םויען « מיט נעווען צוםרידען

םיטאנ... םאד שפייז לע
 אויך ׳טױן דאר איז רוםלאנר םון

 םען, זאנט דארט, ר״חגן. צו װאם ניטא
 שאפ־ די טיט ארבײטער די שױן זיצעז
 זייערע אויױ קרוינען) (אנשטאם העם
M P לוי־ דער םון הנאה זיך האבען אח 

 קײן םון רעװאלוציע. רn םון טערסייט
 ניט, דארם מען װייסט פלאםעדקאםוי

 די אפנעשאפט שוין זיינען עם װײל
 צו וועמען םיט ניםא איז עם הלאסען.
ײ םלענט םען פעמםען.  זאגעז אונז נ

 אין װאם לענען. איז סאםוי אז אמאיל,
 װײסען האםוי, אהן איצט איז רוםלאנד

 אזא אויך עט איז־ אםשר נים. מיר
יצנצן. סארט

 מיט איז װאס אנצר, טיר פרענעז
 זװ־ לאמ ניט זיך דאנט דײטשלאנד?

 צס זיו סיענם דײטשלאנד אין וױ ריס
 יר די אין םיליאנען באװעגען. סאכען,
 די אארגױיעז. די אין סיליאנאן ניאגם,

 נע־ דאן■ זײנאן װאוןל־פאםסצן דײםשצ
x 9אוצי9 וחןים״סאעקםאקיצז. װען n• 
חחר ײײזזייו׳ די ממור טואריצס דער

 די נ#«ך אויםםייםיפוננען בענרער ו^ינע
 מיט ענציקרןופעדיעם נאנצע ;װאה^ען

 סא־ יעדען נאך און פ»ר םטאטיסטיקעם
 אזוי דארט איז איצם סםרײק. םען

 װאיט עם װי פונקט ווהינ און שטי<
 פאר א נעהאילטען אויך דארטען שוין

 רע־ םאציאיער דער נאך הונדערט יאהר
װא^וציע...

 איז װאס מיר, םרענען אייגענע, דאם
 איע איז עסטרייה םיט םראנפריױ, םיט

̂אסען דער װאו <ענדער, אנדערע  «idkp ק
 ניט ערשט געברויזט און געהאכט האם
 םיד ארבײמער די זיינען 1 צוריה לאננ

 זײ־ קאפיטאיויםטען די אדער געװארען,
? נעװארען מיד נען

 נע־ באמת טאקע שוין וואלטען םיר
 ווע־ מע־טה נאנצע די אז מיינען סאנט

 פעהר ניט געװען איז סילאםעךפאםו• גען
 יוען א״נריידעניש, אז םעשה, בבא א װי

 עננ־ ענניאנר. נוטע *לטע, אונזער נים
 פארביוי־ נאך אוים, וױיזם איז, ילאגד

k רער וואו ילאנד אײכצינע דאט בען >p* 
ײ־ איע 1אי נאר לעבם םען־פאמוי  ז

 ציי• אלטע נוםע, די אין ווי םארםען, נע
 מאסוי רn פאר נאד סומט דארם טקן.

T»aSP9 o אויוי ^אסען די צװישען n 
o אױוי װי פוג?ט םישען, n פאליםי־ 

9 r| .פאר• ווערט, ?אםוי רער און נעביס 
ױי נעםיהרט ייך, שטעחט o א n אלםען 

 םיט טאא̂« טיט :שטײנער ענגלישען
 » םיט אח אויםנערעכצנט רוהינ?״ט,

 S9P חיצינע םיט םענשען אז אזוי *<אן,
I9W ן9פארליי װירקלױ o n געדולד 

n^:9»<9 די םיט
מגמ איצט זיך חא^לם עס o ו n 
o נאנאן קאסי גדויםען n 1*0 יין9 אגםײססרייק w■ ״

nrtw װאס m ימלישאר tam th m י י «וין r־«W י
y אננעפאן. ™ױ n יסאליסםישצך■■!

 1אנטא רערםים װיל ענגלאנד םון אס1קי
o אויף צוים א n אז ס<אם ארנייטער 

 וײן טענלױ ניט םעחר זאל ענגלאגד אין
 ראזינעד דער םטר״ס. נענעראל קיין

 אי־ נרויםע די זײן םםחסא ױעט נעזעמ
 רע״■ עלעששאנם. smopv: די 1אי שױ

 אויםנאגר קאםף דער ווערט אכער װײיצ
 איו עט און גופא. פאריאמענם אין םען

 •ארטיי לײבאר די ווי אינטערעםאנט
o אראנזשירט האט n .סאםוי

 פון פונהםעז דרײ 9רשט9 די נענעז
 םיוד ן9װע< ץ9ז9נ 09נ9שלאנ9פארנ דעם
 ר9םיתר ר9ארגײט די קאםוי דעם רען

TpP9o ,,to םאםאם. און ?לײנם n 
o םיחחח |9ל9ײ הענרערםאז און נאלד n 

 אי| ב9» םירגי .4 פוגקם |9נ9נ ?אםוי
עי *םאז  opa« |919נ |9ט9ארויסםר ן9וו

op o.ט9וי לאנםבורי .6 n  tn n ’B*» 
 חנ9«גד 9א< אווי ,״און7 «נ?ט נשנען

o &א )o9tw^p( פונהםען n אגםד 
m  p 'noo ו9י9ײ ירס9אט» ן9ל9ײ 

i ®ח ראי919< נאזמחװ־ א סון nײ ־ י  י
ארםיי. ר9בייט
n ארנײטער די צי ftm  ,*orwD אריים 

o איז י9זינ די n 9איצטינ| sons >י» 
 איי*9 99*9*19 די ווייל סראנע, א גאך

 הליר אױד־נוס איצט זײנאנן |9טאליטס
ifm און ךבאװאוסס9ס m v מט חר9ז 

ז ניס אױך איז עס און *אראיינינג^ י  י
י ײיכטיג• |9גאכצ י ״ ײי 5״ י 9 *52 

אד9סיי ד.9סיחר ארנייגאר די »ז ,-| 
םיס |9*סצוקוס1אי נחייס919ל9נ די |9ב

m n  o n די אין n t tw r ם יייי י׳ ני  נ
 ו» אז ו9אב —
i או n

%

Mמרײטאג,

האפערארנ ױ פװ זיג י ממיאדממיסיעער א
 איז פאבריק־געזעץ װיכטיגער זעחר א

קאנ־ ססטען דעם פון געװאחנן אנגעגומען
 אין שטאאטעז פאראײגיגטע די םון גרעס
 פון סוף דעם פאר מינוט לעצטער דער
.1027 #טערץ טען4 דעם טערסין, רי\

 לעבענס־ די בארירט געזעץ דיזער
 הוגדערט דרײ איבער םון אעטערעסען

באשעפ״ זײגען װאם ארבײטער, טויזענט
 (לאנג״ דאקס און האםענס די אין טיגט

 די פון טשך אין זײנען װעלכע שארםעז),
 געװען באשיצט טט יאהר צעהן לעצםע
 רעזול- די געגען קאמסעגסײשאן) (חרך

 אר־ דער בײ עקסיחגנט אן םון טאםען
 געהט rio27 ױלי, טען1 דעם םון בײט.
 םעדעראלער נײער דעו־ קראםט אין אךײן

 האםעך אלע םאר געזעץ סאםפענסײשאן
די״ פאר לאנר. פון אוךדאק־ארבײטער

 לאנגער א געםיהרט זיך האט געזעץ זען
קאםוי. פארביסעגעד און

 דעם זיגט האמגן, סטײטס װען״״די
 איינצוםיהרען אנגעםאנגען ,ton יאהר

 סריג* םארטגעשריטענעם דעם לעבען אין •
 אדער לײעבילימי, עקסירענט םון ציפ

 אר־ געליםענע די םאר סאםפענסיישאן
מ דורך זײנען בײטער,  גע־ געזעצען די

לאגגשארמעז, די אויך געװארען דעסט
 אז לאדען װאס ארבײטער די הײסט דאס
 הא־ די אין שיםעז די אוים לאדען און

 םאר־ װאס אדבײטער די אוין װי םענס,
 אי; דאקס. די אין שיםען די ריכטען

io יאהר n א אראםגעקוםען אבער איז 
 אין האורט סופדים דעם פון באשלום

עקסידענט. יעדער דאס װאשיננטאן,
 געהערג #שיף א אויח פאר סומס װאס

 א:;ע ״םאריטים״ די פון ?לאס דעם צו
 םלאטען־־עניניב מײגט ראס לעגענהײטען,

האכ;; נעזעצען סטײט רי װעלכע איבער
 אםערי רער לוים זאנען. צו װאס ניט

נעם־ זיך, געםעען קאנפטיטוציע גאנער
 די־ פלאט־װעזען פון פדאגען איע ציך,

 דער פון יןאנטראל דעם אונטער רעקט
# אדמיניסטראציע. םעדעראלעד

 אומגעריכטען דאזיגען דעם נאך
 םון געריכט העכסטען דעם פון גזר־דין
געװא־ אגנענומען אנב איז װאס לאגד,

 שטײ פינױ פון טאיאדיטעט א מיט רעז
 ױנײטעד רער האס פיער, געגען םען

םאר״ כיאל צװײ שוין האנגדעס, סטײטס
 אננעװײמאנטע די רעגולירען צו זוכט

 רער געזעצען. ספעציעלע דורך פראגע
 אין אז באשלאםען, דערבײ האט קאנגרעס
 דער געהערט אוביגריקם־פאלען אזעלכע

 די־ דאקס און שיםען די איבער קאנטראל
 דעם םון דזשוריטדיהשאן דער צו רעקט

 און זין־־, געפינט האםען דער װאו סטײט
 נא־ דער םון דזשוריסךיקשאן דעד צו ניט

רעגירוננ. ציאנאלער
 אבער ויך האט האורט סופרים דער

 זײן בײ נעהאלטען אײזען און שטאל
 קײן האט קאגגרעס רעי דאס סײנונ:,

 טײל א איבערצוגעבען ניט רעבט שום
 םויד זײנע םון דזשוריסדיקשאן, זײן פון

שיםס־ענינים, די רע:ו<ירעז צו מאכטען
 לעדזשיםלײ־ סטײטם איעצערגע די צו

̂זועלכע  נעזעצען די באשטימען טשורס״
קאכיפענסײשאן. װארקמענס װעגען

 ער איז אויסװעג אײנציגער אײן דעד
 קאמ סעדעראלען א א:צו:עםען געװעז כן

 לאנגשארמען די םאד געזעץ •ענסײשאן
 געזעץ אזא פאר דאק־איבײטער. און

 די נעקעטםט עקשנות׳ריג זעהר האבען
 זייער דורך לאגגשארםען ארנאניזירטע

 *־״,לאנגשאו ״אינטערנײשאנאל די ױניאן,
 אײ־ טיט צוזאםען ,1אסאסיאײשאז״ םענס
 אמאניזא־ געזעלשאפטליכע גרויסע ניגע

ציעס.
 גרעס ׳דער םון איז געזעץ נײעד דער

 יאהר צעהן גאנצע װיכטינקײט. מעד
 ארביײ טיליאן דריטעל א זײנען כסדר
 בנוגע חםקר י1אוי טמש געבליבען טער

 עק־ שוידערליכע די םון םאלנען די צו
 קאטא־ עסםנלאזשאגס, װי סידעגטס,
 דער״ ווערען װאס שיםען, מים סטראפעס

 אין יאסירעז װעלכע װ., ז. םרונסעז׳א.
 די אפט. גאנץ טרײד דאזיגעז דעם

םלע״ סרבנות n םון יתוטים און אלסגות
 ני- א אמילו אויפם^נען העגעז ניט גןו
 שיייזערס. זײערע םון מויט דעם נאו קצק
 גצזעצען חנאקציאנעחנ אלטע די יױט

 (לײעבײ םאראנטװארסיימײם די דאסי
 בזנת שיפס־אוגםערגעכמר, א םון ?יטי) .

̂ט אוםנאיק, אז •אסירט ם  ו^בצרשטיײ ג
WJ- נו װעדט, דעם מ ^ n  tnm'D .שיוי 

pjr w• נ#ד איבערגעבליבען איז מאס n 
או װי אזוי טיחננט״  שחמליכע די נ

ױ וואפצר, אויפ׳ן ^סגליקען  םיט ו
 v* עט ומנן צודימ, מאגאטען ודעיגע

I « נעוואחנז רעדמרונקען 'r u i >n'W 
 מראורואכם חאט ד#ס און ^דסאז

w n חױג איבער םון טויט  ארגיממר, מ
־•ונםזנתעגאנגעגע n געוױיגייד האט

ם?יי איו ם כ ^י ס 1]י T איז ניס, וייי u i 
סיי נצבייגי! «ירטע ר •ון •  חװי

n טת פאנאימט n צו :טומ

w ממ m י  t f m  i m

פחננק הערםאן דה פון

 רעס םיר אויר גאדײטמג אוםגעהײערע
 סעף די נכמ» קיאס ארכײטער נאנצען

 אין קאםפענסײשאן ווארקטעגס םין טעם
 געווארע* אײנגעפיחרט ניט נאך דעד ל

סטייטס! טיגזי אין <אנד» גאגצען ן איבער

ih טיסיסל•/ און ארקאנזא רידא, i 3נ 
 ?אספעני• קײן ניטא טאנ צו היעט ביז

n חנר וחנט זיאר געזע״ז• סײשאן j•« 
י פאר נעזעץ םעדעדאלער u י n vW i- 

 ארע פאר ווירקזאםקייט א 1חאבע בײטער
 יע- 1אי דאק־ארבײטער און לאנגשארטען

i n לאני• פון סםײטס » וױ ®ון 
 ך«ך אין שטוים א געבעך מוזעז װעט
 יד5עגר אז אויפגאבע, װיכטיגער זעהי

קאטיעג• ײערעז אײגגעפיהרט עזוין
 איבער׳ן ארבײטער א<ע פאר סײשאן

 טרייד־ױ• די םאדערען דאס װי לאנד,
 1ם\ קרײזנו נראגדעסיװע די און ניאנם
1 אלגעםײן. אין םאיק

 <ןאטיענ• םוז געזעץ איצטיגער דעד
 דער איז לאנגשארטעז די פאר סײשאן

 סון ורינציא דעם םון בײשפיל ערשטער
 טאד געזעצען האםיענסײשאן פעדעראלע
 1916 יאחר איז ארבײטער. פריװאטע

 אג״ פאנגרעם סטײט ױגײטעד דער האט
 טאכד עקסיחגנט װעגעז געזעץ א נענומען

 נא• טיליאן האלבען דעם םאר פענסײשאן
 די און רעגירונגס־אפיסעס די םון אםםע

 אין באשעםטיגט זײנען װאס ארביימער,
 אגימרע אוז יארדס) (גײװי דאקס די

 אבער רעגירוגג. דער םון אונטערנעםוננען
 פירכמנס, פריװאטע די םון ארבײטער •י

 סטײטס אייניגע ארום נעמען וערכע
 אײזעגבאחן די לסשל װי אםאל, ?אר

 (שיםם־ לײגס גאװיגײשאן אםפאניעס,
 איצט ביז האבען וכדומה, ־ראנספארט)

 פעדעראלען א םון שוץ דעם געהאט ־ט
 געהט איצט געזעץ. שאטפענסײשאן

 TVW ערשםער דער קראםט אץ 1ארײ
 איײ די פא^. דאזיגען דעם אס פון

 הא״ םאטראזען און ארבײטער זענבאהן
 דער־• אז װאונש, דעם אויסגעדריקט בען

 אין בלײבען זײ םאר נאר זאל װײל
 עםפ־ ״פעדעראל םון סיסטעס די הראפם

 ניט איז װעלכע לייעביליטי״, לאימענט
 שטאנד״ דיזער אבער רעאקציאנער. זעהר

 ביײ צײט יעדער צו נאך זיך קען פונהט
 מוזען זײ םאר אױך װעס דאן און טען,

 האט פעדעראלעד א װערען באשאפען
נעזעץ. פענסײשאן

 די ברענענד און וױכטינ װײט װי
 הא׳• די םאר ספעציעל געװען, איז פדאנע

 שרעקלײ דרײ באװײזען ארבײטער, פען
 םארגעסױ זײנען װאס עיזסידענטס, כע

מאנאטען. אײניגע לעצטע די אין מעז
 גע־ םען האט ,1926 גאװעמבער, אין
 ״םאנםילא״ טאנקער אויל אן בראכט

 עד וואו באלטיםאר, פון האפען דעם אין
 איבעדגעבויס אדן געפיקסם געזאלם האט

 פאראנקערם איז שיפעל די װען װערען.
 הא־ ארבײטער די איז דאק, אין נעװארען

 דעם אױף ארויםצוגעהן אגגעחויבען בען
 אוכד אײניגע דערהערט זיך האבען דעק,

ס. קנאלענדע י־ געהײער  עקספלאזש̂י
 גע־ צוריסען זײנען ארבײטער אכםצעהן

 זעכציג און פיץ־פיצלאך, אויף װארען
 סך א געװארען. באשעדיגט שװער זײנען

 י1אוי קאליסעס בלײבען װעלען זײ םון
לעבען. גאנצען דעם

 פאסירט װידער האט דעצעמבער אין
 באלטיטאחנר אין אוטגליק עהגליכער אן

 אױם״ אן פאדגעסוםען איז עס האםען.
 שיםעיל פראנצויזישען דעם אויף רײס

 גע־ האט מען װעלכען אויןי ״רישעליע״,
 מאםע־ עיןספלאזױו געםערליכע לאדען

 עקספילא- דער פון זיך האט עס ריאלעז.
 <אנג• נײן און םײער, א אנגעהויבען זשן

 אױ\י געווארען פארברענט זײנעז שאדמען
 םיט אפגעקומעך זײנען םערציג ;קויל

װאוגדען. שומנרע
םרימארגעז, א אץ איז יארס נױ איז

 אונטערגע• ,loao דעצעםבעד, טען20 דעם
 םאם^ר־ א האדםאז דעם אוױי גאנגען
 גע- האט וועלכע קיגד, ״לינסיד שיםעל
 צו לאנגשארסען הוגדערט ארום פיהרט
 תשױרוי. נט אין פלאץ ארבײט זײער
 טיט אנגעפייט געװעז איז טײך דער

 שיפע< די אײז; שװיטמנדע שםיסער
י טים צוזאטענגעשםויםעז זיך האט  י
אין געװארען דערטרונקען איז און אײז

 אוטדילןמ די פאר קאלעקשאן » עסענט
 אױפ״ איז עס יתוסים* און אלטגות כע

 קאמן םון סוטע » געװא׳-ען געקליבען
io צױ איז געלד דאס דאלאר. טױזענט 

 גױט״ סאטע n צװישען געװארען ם״לט
 ״טשאריי״ חןר דורר םאםיריעס לײרוונחן

סאטײעטי/ אמאגיזײשאן טי
 גאכלעסעחײט סחאנדאליצזע אזי

 פאטיליעס אז — אוםגעחנכטיגק״ט און
 איײ אץ ארבײטער אוטגעקוםענע די פון

W זאלעז. טרײדס געפעדליכסטזג די פון 
 אויןי אנגעוױזען זײן עקסידענט, 1א נאר

 ךו עפעגען עגדליר געםוזט האט צדקה,
 װא• אין געזעצגעכעד סך א ביי אויגען

 קאמפענ• װעגעז ביל דעד װאו שינגטאן,
 שױן איז חאפען״ארבײטער םאר סײשאן
 חײס איז און צײט לאננע א געיעגען

 פארשידעגע אין געװארען נאחאנדעלט
קאסיטעס.

 די צו װעט געזע״ז נײעם דעם לױט
 קאמ- איס װערען נעצאהלט לאנגשארטען

 װײ- די םון דריטעל צװײ •עגסײשאז
 װאד ערשטער דער פאד אבער ;ו־זשעס

 פיריאד) (װײטיגג עקסידענט דעם נאו
 נים קאמפענסײשאן שום הײן זײ וועלען

 סױ װעכענטליכע העכסטע די באקומען.
 טארעז ניט זועט קאמפעגסײשאן םון מע

 װע״ דערצו דאלא־־. 25 איבערשטײגעז
w אומזיםטע באקוסען געליטענע די 

 no טויט דעם נאך הילוי. טעדיציגישע
ײ װעלען ארבײטער, םארדזײדאטעז דעם  זי

 א באקומען קענעז קינדער טלײנע נע
 װע־ אלט װעלען זײ ביז קאמיענסײשאן

 ביז — אלמנות די און יאהר, 18 רען
ײ הײראטען. וױדער װעלעז ז

 װעלען װעלכע שיפס־קאםפאניעס, די
 קאמפענ• ארויסנעטען טוזען אז איצט םון

 אנ״ אלע טוען דאס װי םאליסיס, סײשאן
 װא־ אין געפוערט האבען םירמעס, דערע

 קאם״ פין סוםע העכסטע די אז שיגנטאן,
 װעם םאםיליע 1אײ װעלכע פענסײשאן,

ניט ארום און ארום זאל קריגען, מוזעז
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 פװ יצנען ז99אעגאנ דאדפען ניט *ון
 מאספאנסײשאן ,ד (וױי< ?״נחיט9ט9נ

ום9 מיטתן גענוג דט דאר

 נעװא״ אגגענוטען ענײיר איו
rv m  g in, װעיבצן פאר w האט 

 סד א אױוי קאטזי שװערען » נעפיחרט
 איבערװעי• מסווט חאט טען פראגטען.

 די םון יע9אפאוי פארכיסעגע די טיגעז
 קאפיטא• אנחנרע און שיטס-קאס«אניס

 אינ• די למשל וױ אעטערעסמן, ליססישע
 צו ווכען װאס געועלשאפטען, שוחננס

 און ;כתגןנם גײע די טון •ראפיטירמז
 די נאקמטפען געמוזט אױך חאם מען

 מאנגרעסרײ״ סך א פון גלײכגילטיגקײט
ן טע  ארױס וױיזען זײ סענאטארען. יו

 םון פראגען די ?ו איגטערצס וױיניג גאגץ
 םאבריק״גע״ ס׳חײסט יא^«אליטיט,9סא

 הוירידנחסט״ אוגזצר 1װא זעצגענומ,
 אײנע איץ נאר איז <אנד ריא<יזירטע

 צױױלי• איגעשטאנענסטע די צוױשען
לענדער. זירםמ

 זיף האסעדארבײטעך די חאבען איצט
 נדױסען א צו דערשלאנעז פאדט אכעד

 דעם אין דג. סאציאל״פאליטישען
 קאט #:עםיהדט האבע־ זײ .װאס כאטוי,

 אסא״ ״אםעריהען די ־געהאלםען שטארק
 לעדזשיסיײ• לײבאר םאר -;ן‘,סיאיי
 און ראט טיט געדינט האט װעלכע שאז/

 גע־ חאםפענסיישאן נײער דער טחאם.
 פאדװזןדםס שזײס נדויסער א איז זעץ

 פאבריה־ מאדעדנער א צו װעג דעם אויוי
יאגר. אין דא נעזעצגעבונג

כאנסען וומנמארנײפער נעשפרעכען
כא;ת. ױניאן אינטערנעשאנאל באארד, םון טשערטאן םיללין, סאלאםאן פון

דינסט און דכערקײט

 איגער װאסער. חאלב׳־פארפרארענע די
 t4» או«מפוםעז זײגעז ארבײםער םמחויג
 אר־ פופצינ כםעט ״צײט מינוט אײגיגע
 נצ• נם, u חרך װי ויך, האבפז בײנמר

 לפגג אױן• ו'ינען זײ אבער חוםפוופם,
 *חמ<יכ« חנם צוליב קראנט געבליבצן

pwr נאד פארסילתג, ייין wn ײ1 מי 
 סים דד רפמיען צו אויסנמוםען איו
 וואסיךען• אײזקאלםע די

 װאס פאמייתם, די פון אײנציגע פײן
w n די נאד •ארנליממ »p t i. fm r 
in n ױםגליפיז, %דײ iwras n  mm

׳ב«:ק ױניאן אינטעיגעשאנאל די
 גע״ רעם םאר געפיהרט װערט װעלכע

 דעפאזיטארס די םון בענעםיט םײנזאםען
 פערזענ״ לײסטעט סטאקהאלדערם, די און

 דע־ אײנצעינעם יעדען צו דינסט ליכען
 אדער גדױם װי אבטענדיג ניט פאזיטאר,

איז. אקאונט זײן קלײן װי
 500 אדער דאלאו־ 5 האט איהר צ'
 אז כײר, װילעץ באנק, אוגזער אין דאלאר

 קוםען צו פדײ פיהלען דך זאלט איהר
 דיםקוטײ און צײט יעדער צו באנק אח
 םיט פראבלעסען פינאנציעלע אײערע רען

 עס באאמטע. באנק אונזערע םון אײנעם
 דיזע אז זאנען, צו איבעריג זיכער איז

 אבסאלוט גענעבען װערען לײסטונגען
 בלױז ניט דא דאך זײנען מיר וױיל םרײ,

 סאקע נאר זיכער, געלט אײער האלטען צו
 און ראט אונזער אײך געבען צו אויך
 אױב פראבלעמעז. געלט אײערע איז הילןי
ען צו בדעה האט איהד  סםאקס, קו̂י

 םיר ײעלען עסטייט, ריעל אדער באנדם,
 זאלט איהר אז צוםרידען, װי מעהר זײן
 אונזער בעסען און באראטען אונז מיט זיך

 גע־ אלע דיזע װערען נאטירליך, עצה.
 און פערזענליך זעהר געהאלטען שפרעכען

 האט איהר אז װיסען, ניט דארף קײגער
 מיט דיסקוטירט פראבלעמען אײערע

 באנקען טשײן גרויםע זעהד די אין אונז.
 נעםען צו אוםםעגליך װי כמעט עס איז

 יעדען אין אינטערעם םערזענליכען א
 דער־ איז דאס דעפאזיטאה אײנצעלנעם

 צו איז צװעק חויפט זײער װײל םאר,
 אנבאלאננט װאס װעהרענד געלט, מאכען
 אינ־ באנס אונזערע זײנעז באנין, אונזער

 די אינטערעסען אײערע און טערעסען
 אונ״ איז עס אז םיהלען, מיר און זעילבע,

 דעםאזי• אונזעיע העלםןון צו םליכט זער
אוםן. מענליכען יעדען אויף םארם

 ױניאן אינטערנעשאנאל דער אין
 גײסט מיןיאזא געםינען איהר וחנט נאנק

 װען זעלמען |yp װאס םרײגדליכקײט םון
י אי( װערען געפונען  סון אפיסעס באנק ו

 אנבא־ װאס אינסםיטוציעם. גרויםע זעהר
 אוג• טײן איז אנער, זיכערקײמ, <אנגט

ד אינםערנעשאנאל די גיטא. סערשײד  י
 דער אונטער זיד געמיגט באנק גיאן

 פון חנפארטמענט באנפ דעם פון חשפעה
n סון מיםגליד א איז יארק, גיו אװ סםײם 

w n און סיסטעמ, ראזצרװ םעדעראיען 
v זיכצימײט. גחנססע די •ײך *פארמ o 
 איר־ וױ אינםערעםט םעחר םמ צאחלצן

 גאר נימ װײל #בוונק אגחנר וחנלכמ נפני
P צאחײ) a ran a 4  v o ,טװארםאיוױיו 

v d חנדען. אױוי אעפתרעסט צאחלען

 םין נלײך דעפאנידם װערט װאס דאלאר
 דע־ דעם נאך מאנאט םון מרשטעז רעם

 זעקס װארטען נים דאדפט איהר פאזיט.
 אײער אײראר חרשים דרײ אפילו אדער
 טוען מיר אינםערעסט. ציהען תען געלט
 אונזער װייל דערםאר זאכען אלע דיזע
 דעם פיט געװארען געגרינדעם איז באנק

 דעפאזי־ אונזערע דיגען צו צװעק הויפט
 פיר הינזיבט. פעגלימר יעדער אץ טארס

 װאס נטערעסם1> העבסטען דעם צאהלען
 םיחרונג, כאגה זיכערער פאר מעגליך איז
 גינסםינער א כײ צוסונםט, דער אין און

 אומשטענדען די אויב און געלעגענהײט,
 װאר״ מיר װעלען ערלױבען, דאס װעלען

 גרעסערען א צאהלען אנפאננען שײנליך
אינטערעסט.

 האב ארםיקלען, םון סעריע דיזער אין
 איבער־ צו באטיט צײט נאגצע די זיך איך

 איגטערנעשא״ די אז לעזעו/ מיינע צײגען
 זיכערע א בלויז ניט איז באנס ױניאן נאל

 נאר נעלט, האלטעז צו ײעלכער אין באנס
 יעדע מאכט װעלכע באנס א איז זי דאם

 לעבענס רעם מאכען צו אנשמרײננוגנ
 נרינ- װאס יטארס1דעפא אונזערע םון ווענ
 ערקלערען, צו צופרידען זײנעז מיר גער
 אין ערםאלגרײך זעהר זײגען מיר דאס

 בלוי,! דארף איר באםיהונגעז. א,נזערע
 װעלכע ציפעדען טעגליכע די אויוי הוקען

 דאס זעהן צו איבערגענעבען םיו ווערען
 דעפאזיטארס אוגזערע םיז ליסט דער

 זעלבע דאס און װאקסען, אײן אין האלט
 אונזער/נ וחננען ײערעז נעזאגט אויך טעז

 דעם באלד דערנרײכען װעלכצ רעזארםען,
 וחנט עס דאלאר. םיליאן םינו* פון ציםער

 הערען, צו איפטערעסירען זיכער אײך
 יארפ נױ איז מיר האבען נאר ניט דאם

 דעם האבען ײעלכע מענשען מױזענםער
 נאר באנפ, אוגזער אץ צוטרויעז סולסםען

 תרף דעפאױמם אויר ערהאלםען םיר
 דעד םון טײיעז סארשידענע םון פאסם
 אז װײסעז, וועלמנ מענשען פון װעלט

 איז באגס ריזער םון זארג ארשסער דער
 אונזע• םון געידער די םון םארײכערוננ די
דעפאדטארם. חנ

ארטיפעל, דיזען שלים איד אימשר
 דעם אונטערשםרײכען נאכאסאל איך װיל

 און אונכמרהאנדלוננצן v%ל ואט פאקט,
 דורכ״ באגק דיזעז םון חנפאזימס

 חנרמחלען צו ̂ואגםיחננציעל. אױם
D כחג וחנםען, אירמנגם ip זײן אפילו 
 האם איהר Dip םםאפחאלדערם, אוגתחנ

 געים יויפיל און אונז, סים אקאונס אן
m m ברור א איו באגפ״ אונחנר אין חאט 

 נים קײנםאל קען װאס עמיס״ נאני פח
tram  o&nrar אינססיםוציא» אונזזנר אין
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 דיער * פון moat ד׳נר pm ו*ס
y e n ומ<מ pm ךי w e*vmm tyo• 
MitropPee nyppnya o וו*חנן n  pm־ 

ר » )op*o ניחג׳ס oan iw ײו ו ני  גי
yeny»»ne ui>ywnee • w r i t  i n| 

a פו׳ןוןנ<יגמ«« o r ד ו pm o y 
y^ די pm yianeayo די rn rw e קריי־ 

up pe hn־can jye זיר o n e r n n 
ifta to yn ym a סויך o n  tfenty 

סזן «ו<ם. נו״
 םים twapyo זיר נ< omp י«סיר

jroy’■ n רעס n  pe o?an»a
nyn מוזנר nypoyoPyonj a pm 

 רy •PPytt ony tntoaoann דיים׳עער
pm ean זײן dPriiw  yoy’B דורכסיחרק 

o n .סלםען pm,  ta (wmyrn>np כל 
n n תחת ro rn,״ n n  *tojim זוחן I’M 

p״t i״pa ,eon oy דaס oan םיר 
 װיר?ייכ־ nyn pa pm נײ#ס סאר האיטען

ס ײ p ק tr ככר ווזים, דער פויף נעװען, 
לעולסיס״... היח

oa נעחסס a שטיינער W > nz o n- 
o םיינט איהר װיזם. a i ta ,’ anta *tan 

 נ״ער אונזער םון אױםםו אן נײעס, a איז
Dan ,iH צייט, iyiiao ytnynao a איהר 

nyoan לענין. דינדר8װי איז
 היםטארי־ זייז םים p>yn עהם ?וםס

yoy’t  nyr און op ’ttac ,אונז ta דער 
opityrPao בכלל איז p’P גיט גײעם 

p תאט װעיט די און tr נאר ט8נעה איהר 
.pntv יאהר הונדערט פינף םיט

n םון האנדיו:; די n יעסע■ ootp
.onntvnna’ טעו16 אין סאר

 צייס, טלחמוז אין ,1390 אהר’ איז
’op׳ ts דער n tira ttan י8נעל דער אין 

 םים ׳שיח a oPanpaor ׳פטאדם נערטער
 la אויוי הויבען םאםראזען די סדאוױאנס.

isrvpaoa ,ntaorcpM די onaor װיסבי 
ty אויוי rn y itr  n n אינזעל ,ntaPoat 

jyoyj 1אײ זי hn דארם גױגדע a םער־ 
mao סוחרים די ״זױטאליענער״. םון 

attan, ooarPytyj״ ovtyppny ם»ר זײ 
iro a ra, ,צו װי םיטלעז זוכם ים־רוינער 

 ניט זיך ניט עס nat זײ, אױםראםען
 a ארויס גינןן ״nytrPaopt״ די אײן.

po r v m נל״כחייט tyona nao, קליי־ 
 און lytaonat זײ oan סיץ אויוי נען

oan נ<ײך *וםײיען און ערװערבען זײ 
un .nyrVo די *וױפען נלייך אויןי ’o*־ 

tyotpyc nan זײ o n נלייכםײ״ נאםען, 
 אוז nyoynt onyn ntacnyB זייער לער״.

 *iobp a םיהרען זײ ta nta עטארקער,
attan, n םיט n,אסםאכען שליםען ״ 
tyo םיט rt’B. די ofyn n ta t אח 

pnaor אויםגעחןנם jytyt װיטאלי־ די, 
nyta,ותלכע ״ ycpytt האלט סען nao 

,iPDO’np-’Dia״ )nyty» pa דאם ציים 
anan yooD’>pnr,( חתב װילען װאם 

m ao די naJ .o ?n זײ tpoao פון ,n 
nvenn pa onyocnyean זיי עםיצען 

מו זײ זוי־יל מטיל׳ן^ײל, י עי yon י a 
nna’ i און פינןי ױיכע. די נענען ’D''nn 
iDap n זיד *יחט n• םיט nyj” ?p n n 

nyr’DD’JioaP הוייט צוויי די ביו מלוכח 
nnn ’e נלײכ־טיילע^ וײ סון. ittPao 

na|״ ont הענט, זײ אין מוגא lynm 
oepppi און האםבות איז n, האםונע 

nyr’naoD'n n אין נעחם,אוגםעה n 
m כראניס in i די .nyja’ Jaomנע* ״ 

nnnP’r כע8אײגם אלט jaD n y i’tn• 
p>ac oan ,o n האט tvearpo זײ װענעז 

i* נזײאלט חאבצן זײ ta לענענחוס, r a 
n נאולח ,n נען n  nat .ווקלם

n אין איז דאם n  unrntp אינחאלם 
n םון n :יעסע■ ,n n פטוחןם n y n 

נד״.8נאםי
 ײאלט זיד םאר און ta •יעםע די אב«־

 זיך האט טוסעל. ata אננץסאכט גיט
pm (yneyi נערלין np):n a נט־8י8ם 

’nao «ויער enn םים׳ן stoatן -apoye 
oan ,nao אויסכעםױ״־ם חאם yt'n 

y o re אזיוי n n און ,םאל?ס־ביחנע״ 
pm םים  *eoa םיםעלםעםמןנ די y o re 

m an y i .באוײחסם״,
in rt tsto* ,וױס׳ןן *apoya nypn ta 

po nyp»a pm  nao 3 די>*,m a o 'r tn  r 
ys^yn ,תאלמן n n  ta אינחאלם lie 

onp p*p o v e r  y o re  n n ־r>an .נים 
pm  dm ניעם mure ויי a גדן eoynrP 

nta .anyea ia itt װי pm  Nnyea a pm 
pm  nta ,nao'taeoap n n  nenr n n 

rtyn n n  npnr n n  Moan n n  pm־* 
pm  ay .nao סינ םסינ n.ני n  oan 

an .m *nrw  oan moaoann־ r t n,־ 
na pa ironytaa jyo pa n a n  nao 
on> ,ty tw te m  pa i n ’ Ĵr ea ,pnvi 

naa o p en  ny *m ו<ינ נױםמ» t:  y״
' *•‘? .p m

m m , וד v pH קינ
*u rm n  JBPJiDVPN* W

wמ^ממ דין ״
Onfif ■׳ * j y ’ . m . I .. «:-Jm.

DfDOM) v* חור פון הויפנדחערד o r( 
 W'm •11 »י*דן, •יס •ערגױמירס איו

^iinחיסס Piv m סירוג• די סים•• 
ץ גענטען •ון גען רוסיפנו/ י

r• וױ #דם וױיס o v ̂ם  חנפנירמ ח
v% חנר •ון אױטיר דער o r די אױף jr îi 

o חודאיס^ה םונ׳ם ״•יםמורס״ v ק*ן 
 •ו ר»נפגע! גפדדם eyn ער *? זײן,

im r i חנזמי״ ®ון וכות »ין ״נעריחמט״ 
 אונםפמפגפנען זץ־ ח*ט ער ̂דער ,ס*ר
 וחני• צײם, םאדעממר דער •ון גור< מנם
̂ט כע  חנם סטר נים ארץ דרן־ קײן ד.

םחכר.
̂ט םוזבר דער אױב נאר  געמונען ח

 יפגער אחנר דער צוייכ נױטיג, םאר
̂וט יעװײגען, צו סיכח,  •וכ<ימום דאס ה

 גע־ ויר האכען עס גװאיד... * געסאכט
 ײאטעםטעז זײטען איע םון ׳עיםען נומען
 ״•איקס• דער םון דירעקציע דער אויוי

̂ױבט האט זי ׳וואס דערסאר כיהנע״  ער
 קאטױ םאר טעאטער דאס אױסנוצמן צו

•ראיאגאגדע. ניסטייעע
 ״סאילקס־ דער םון דירעקציע די

̂וט ביהנע׳'  ׳ןזטארק ׳אױס װײזט זיך, ה
 ■ראטעס־ םון סבוי? ם1דז פזןר דעריטראקעז

 האט זי אז געםעידעט, עפענטייך און טען
 געחט ■עסקאטאר װאס געװאוסט, ניט

 די הײסט, דאס •יעסע. דער םון םאכען
 רעזמי־ םון א& זיך טרײסעיט דירעקציע

טעאטער. איהר פון סאר
 טעאטער־ דער נוון האנדלוננ דיזע

ש א געמאכט האט דירעקציע ̂ןען רע  צװי
 ^ריםטמטע^עה און קינסטגער עוים דעם

 הא־ זײ ?אגער. ינינסען פון נעזונדערס
 די םון אײנעם אין אײגגעאדדענט בען

̂יו איז זאלעז נרעסטע  יראטעסט א בערי
̂כער אויף םערזאםלוננ,  גע־י זײנעז עס װעי

 געגען רעדעס יטארםע געװארען
̂ע אין ״פעליסטערס״ די  און ילאגערען א
 דער געװארען פאדםײדיגט הײס איז עס

ועסקאטאר. באיײדיגטער
םיאמענדיגע די מיט צוזאםעז אבער

שטה און םטרוקטור די־  ®ח נ
ױניאן *
)B 8?״ ®ון («לוס
 אויס^יסונג דער געגען םומס־רעזאאוציע

יסטיטע די םון ̂י־<ײט סאציא̂י  און אסעםב
 געגען העלםען צו פארםאיכטעט זיך האט
רעאהציע. דער

̂ע די אט צוזאמעז נעמט־ז^ע זא• א
 םארשיחונאר־ א םאר װאס זעהט און כעז

 בתימע א םאר װאס און טעטינקײם טיגע
 און גרויסקײם װיםי^ ארבײם, םון םעאד

אנגען מענ^יכע און ערחאבענקײט  םא̂ר
 ט־ר <וען חןם. איז יליגט עס נטסה און

 —־ געהעריג, װי ערנסט דאס באטראכטען
 ווען וועחטאג ער1 דאן איז גדעסער װי
 װילען און םעגמוען דדױסעגדיגע קוםען עס

 באמ^קען ארגאניזאציע נ״פמתדיגע אזא
באעפײען. און

 ארײנ• זיר זאילען םעםבערט די װעז
̂ען #דעם איז טראכטען ײ װע  וא־י םעגעז ז

:׳ןויר־חטירים םון ווערםער די םים נעז
 זוײגיי םרעםדע געהיט האבען םיר■ —

 חא״ װײגגארםען אונזער אבער גערטנער,
אינעהיט. נים םיר בעז

oy צ\ איבערםריבעז זייז ניט װעט 
 וועםען ,n םיר ״זאג :ױניאן א צו יאגען
 דײנע םיטערםםו װאו ליבט, נשםה םײז

 גיט לאםיד צײט, אין מיר צו קום טאף.
 צװיטעז ב^אנתשעם װאם אײנער ײי זײן
חברים״. מיינע םון סטאדעס די

 גיט. נאך םיר ענדיגצז דערםיט אבער
 ױניאן אונזער איז ערהאבעז און טעהן

 די בײ עחאט מיר הערען קו< איהר און
 וועל- אתאניזאצי^ דער םון קאנװעניטאנס

 צוױיטען א איז באמרײבען װע<ען םיר כע
 און יחןזידענט מיט׳ז צוזאםעז ארםיקע*,

 אינטמר־ גרויסער אונזער םין םעקחןטאר
נזד»אנאיל.

 קאנ• די םון :?ײטען נײדע פון תחוס
 א געםאנט האבען װעיכע סורוואטאחנן,

 צוברעכען וױיען װאס די געגען מװא<ד
 ראדיקאיען, די םון און מזע^מאסט, די
 םארטײדיגען צו געאײיט וץ־ חאנען אס11
 טרעט — קינסטילער םון ״פרײחײט״ די

 ניט נוגע איז װעיכע פראגע, א ארױס
 זי נאר ■עסקאטאר, פון םאר דעם נ<ויז
צי בעדײטונג: •ריגציייעילע א חאט

 םאר ■<אץ איס דינען טעאטער דאס יאחי
א;יט*ציע¥ און •ואפאגאנוע

ױ\ םען האט רוסיאנד אין  יאנג ש
 ̂ום אהץ םראגע דער אויף געענטפערט
 ד*ס דאך איז דארט ! יא :װא^עני׳ט

̂םעיט יעבעז גײסטיגע גאנצע  גע־ נעי״
̂ופאגאגדע דער צו דינסט אין װארען  ■ר

אידעע. ״קאזיאנער״ דער םון
געפי־ עס װאו דײטיציאנד, איז נאר

 די װעילבע בײ מענישעז, נאך זיך נען
איץ זונען צו אויפגאבע די האט קונסט

אוז
ר, ץיז  קײן דט וױיט דיגפן וועיכ• שנ

י פעיליםטערם.
 3א ױך מען מטאיט אנעי דערוױיג

 ךיך• פראנ*, ראדמד חנד אדף װעניגמר
 דפו פון מיטפיפונפט אין ^טעחט װײ<

 ^פאיקסניחגפ/ כעריינמר די יאיעםיס
 זחנרמר טרנײטאה פאר טעאטער דער
 ^כימערייד״ נאוואחנן צײט חןר םיט איז
 **ny( גארניט װאיט דיחנקציפ די און

 V צױפיקצן איחר זא< נאט ווען דאנעגען,
מ פיעסע, חוי ״פוים חנם ציחאן וא< ז

״ nr טײגט פועספ אזא  ׳״דער 1ז
 n ןוויינ גאטיאגד/ איבפר שטורעם

 כימעף מחמעדיגע רי םון פראטעסםען
 ״צוגמפיקסם״ אכיסעי דיחגפציע די האט

 פמסקאטארס ארויסגעמגיטען #פיעסע די
 דער און פראפאגאגדע, פאםוגיסםימ

 ארױסגערױ האט פיעסע די װאס טוטעל,
 געזעל- דער אין און פחגסע דער אין םען

ט ׳שאםט  דער פאר ניט געװיס ^יי
טעאטער־קאסע.

יו אין איצט געהט אומזיסט ניט  בע̂ו
 •V האט קיואסעז־קאסף דער :װיץ דער
̂ן קאסען״קאמף. דעם טובה א ט

 נעװאחןן נעפייקדם איז נ&י ערשפעד דער אזוי וױ
הלאוממכפר מויממר די כײ

קירזשנער מ. פון

̂ט זיא אונז בײ עריט־ די ה
 צײט היביצע א גענופען מאי־םײערו:; טע
 ארנאניזאציע אן נאר װאו אראנזיג״ירעז. צו
 בא־ זיך הץ.ט טר־ומטר, א פון גרויס די

 זיך פאר פײערען צו אזוי װי שעםטיגט
דאי. ערשטען דעם

 לאנדלאגג :אך צײטען, 4אדאי געװען
 ״דעװארױ איז פארק דאס אײדער צוריס,

 בעפאר גאך און :עװאדען, ציאניזירט״
 ״סאציאליסטייט״ א געתאט האבען םיר

 געםײערט טען האט דעטאים גאך ^אנד,
iv דעם c r iy אר־ אלע םאראײניגט. טאי 

 צוזאמענגענױ זיך ה#בען בײטער*קרעפטען
 פאראײניגטע א ארויסנעיטטעלט און טען

 באהעחעער און באזיצער די געגען םאכט
ר װעלט. דער םון  לעבען מיר ווי אזוי ̂נ

 װען צײט, “״רעװאלוציאנערע א איז איצט
̂טעהט רעװאילוציע די  טיר, דער בײ שוין י״

םאראײניגט. זײן ניט שױן סען דארןי
 *חנװאילזציאי־ דער טאקע דאנק א און
 טא־ איז אונז בײ מען האט ׳צײט נעחגר״
 טעזin□ 1 םײערען צו אנשטאט ראנםא,

 דעמאנסםראציע, גרויסער אײן םים מאי
םײערוננען. זיבען גאנצע געסראװעם

 א זײנעז ?האוקמאכער םיד װי אזױ
 טרײד־ױניאן גרויסער דער פון םײל

 ארבײ־ דעס געפײערט מיר האבען םשפחוז,
 אסאיגא־ דער סיט צוזאמען םער״ױס־טוב

 אנגעפאנ־ זיך האט פי׳יערוננ די םײטעד.
 גרויסען דעס אין נאכםיטאנ אזײגער 2 גען

לײבאר־ילײסעאוס. םיז אוידיטארױם
 טשײקאםסקי, ברודער טשערמאן, דער

po די ערעםעגט אםאלגאסײטעד, דער 
וננ  בא- פאסענדע פאר א כייט םארזאט̂י

 און טאי עחעטען דעס וועגען םערקונגען
 װי קרעםטען, טוזיקאלישע די םאר קטעיצט
 ױניאן, קעפ־מײקער ד*ער םון ילעװין צרודער

̂ר א זינגט וועילכער  נוטערען, פאסענדע פ
 םידעיל־שפי־ באקאנטער דער זשעראד, מר.

קרעפטען. רעyאנד םאר א אויך אס ̂ער,
 אטאלגאמײ־ דער םון ״ער4ימענעדז דער

 װעגען גערעדט האם טאוױ, ברודער טעד,
מאי. עריעטען פון באדײטונג דער
 טעםקין, ״כאװער״ װארט דאס קריגט עס
 אםאלגאםײטעד דער םון סעקרעטאר דער

 קאמו־ א זײעגדיג ארן באאיד, דזשאינט
 זיך נעלענענהײט די אויס ער נוצט גיסם,

אלעמען. מיט #•צורעכענען
 פעדעריײ אםעריקען דער מיט כל קודס

 אר־ ניט װייל זי םארװאס ^ײבאר, אװ עאן
 און אמעריקע אין ארבײטער די גאניזירען

 ױניאן־אםי־ די םיט נאכהער חענעדע. אין
זיך חזץ ״דזשאב-האלדערס׳/ און סערם
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 םיט איהם נאר לאזט מען װען און אלײן.
 װא<ם ׳מר םארזיכערט כאװײרעס, זײנע

 #כשווי״ א מיט װי אײגענבליק, אײן אין ער
r̂ע  פון ארבײטער איע ארגאניזירט ^טעקעי

̂ װעלט. גאנצער דער
 •א״ ברודער םארגעיטטעיוט װערט עס
 קאאוקםאכער <ר * )גוו טענעדזשער לאקאו*,
 ילעננערער א אין טאראנטא. איז ױגיאז
 ערמ״ דעס אויף אפ זיך ער שטעיט רעדע
 תם םאר באדײטונג זײן און טאי טעז

̂אס  אפ״ דער אויף צײגט און ארבײטער־ק
 אדבײסער־ממן די no ,פערוױלידקיים

 otaonyn ny .nta^otn |yt̂־aoa otq אין
oynaptn ׳toaP insnte,» אמיײ די תאס 

 אנדערע ,n אין אן onn'e טעײבאװעגוננ
חוך װעלם nyvtat nyn nyD’M לענדער

ny .oa,naoy>an■ lyovp tana  oyn
r”־Dnvn אין באװעגוננ די ypnyoa און 

 בה ,nynvn npovyP nyn ta אן, װייזט
ppoyo, די באשולױנט יסם1אום האס 

nstnyo iPP’nyoa״ia r ״ אװ>nae nao 
u גיט m n a n a  tv^ytt די nyo” Dna ן  יי

VD^yta .yp’nyoa סטייטסןןנטס lynyit 
 tyeae׳ tv pyttv oyn םים בלויז נעכ־אכט

tyntynyoryv a װימען נײסם* n נים־ 
Dna yoTPtatna״nyntni .nyo יאיא־ 

nap ציינט ta ,ta »Pao םים y r r 'K 
n־ ra צוnיp איז,nyitaD״ nyooao נענע־ 

 y״nc a און נעלענענהײט a נצװאחון בעז
^a צי האנט ao r ,n tsn’ Ptatna־ "^ 
’nat D און טעה t די yoa nyn pe yoap• _ 

nynyD typ’n”׳tia  tao ״>nao pm  nao 
 nsntiat nyn אויך nat ,tyoa געװעז איהם

 po rpoosne nyytat nyn אוז אראט6א
nynyD nyn״ttntyt pm  ta r צו pH 

nyn Vuoatty, איז װאם tta סט.1די i 
לטאט nym איז :־̂ע y'no  a nnyt tyttyt.
nnyo האבעז n  p ir ״כאװיירים״ 

tגעק 'טtaם tynrmnao און cy דך האם 
aננעהויבyז typm a און typto םון n 

n ״t nat װי ypaט .כאװײמם״  tytap 
nysa האט yoao yonnt ,n מ׳.אכה.

yr'DO'tioaP עטילי̂כ די א־יננעעטילט
 *nao Dan npa^a■ nynm און טורלע^
 pm װעלמנ ,ynsn yiyitt^yi זייז ענדמם

*yt onna^ea נ1םיטי tPiftat oyn םון
jynatt. . ־
 תר ^yaanoo nynina onsn ynty צו

nnaao .o n  nstooyooan tto nyotnytyD 
 etaoao ny .nye"oat^aoa nyn פון

o  rta tטnat oan nytnyn a ta ,pna 
ט1 װאם ^ ta אידיסע די onM״nyo צר 

tswat די מיט tytyp tstoo’ tioap •װאוג 
1 5ft tsto pm ,typ’ itao nynײ nat־8-צ * 

oan pm ,tyt די *an jyenar n«p’ ona 
ynyta’yt^aitJn— pm  ,typ .*סיחחס • oan 

 ohm ny o«ntp—■» jytane y>a. ? רי םױנעז
yt«t tatt| די an fnyo«nna ym ytyp* 

*ttM onyatato yy>oo’np n  |yt«t on 
snyt נים nyn w iV ea  tsmipyt *ם»ײ*ײ 
u n y ? סיחר •wnPanyn tytyp onyn 

yrnytyp  n  tna רגײ«ר«.*ppm oyn 
p״ynn> aw  i 1 נים nyjyp pa prsao 

la  ,typnyoao nr onyn tm oy י  י
on*nno. ya>yt,״ n p n r oan גײ $T 
o>'ntyty>yt nyn וחנמן ‘ ,*oat^aoa 

ty tn y r יעחנם pe inyuvoatnt י  י
nypt’> i נײס«*. n 

pe ppoyo ד«ר i« i r w w N i 
t ניס אםילו ie  tvPUtt* נויסיו w 
מן  חנד onyn onyaoyo n װי
M«מאיפייערוע, זאסאר n  n r

m t

m

emu oan ױניסו 
•ני  mopoo pm  ean 

PH p i ptoynyo 
 ohm onyt nta די

I ia o ” oa iny

י י  PM

m wdkd ויחחןר
t tw itw t■« .<•

y| צו VOMtDMit און םיינט tn ” onMB
מ די pe tyetnvot'M ױ מ  jypat ארנײ

nyn pe tnyto-tna ױניסו jynjm |tM 
o ty u r r a  W ” n;?aony לײט nyn rn n 

 nyn |hi tvsan זיי oan כאסאנססאסט
nat a יוניאו  pm  o r i  •onyoatytta, 

 צו odmtimb ot^aooa ot'nnne ווערכע
1 ,tvnyttיט naenyn װײל nyn ױניסן 
pmםטMaב  ny ניט. tyiiM tyiP 'n iy צו 

nat ,t’ ra o  nyn אין nM oytPD״?״ nat 
pm תדםאר  oy oan או־נײ־ אלם איחם 

 אין tvPDKtiata tytttnyt nyntPC ס«ר
at yonsm yotapao ys?yta ta’ tv  nyn* 

 lfaony ta nao tyoao tytyp* איחם לען
nyna ,o tyo n ’ »M o tym ri'M  ty rn 

.tyttinranao o«ooy py’ n tyB'tpnxD
-yo nn’M nyn ,tto oBamynn’D n 

’tie ,ta אין םינסײט tt' nyn די tyoao 
n .(rum שמ־עננ  orPanotaP’ םיה־ 

tytto nyn םצד tsnttMit’M tyoao ,n אין 
 oO^aoan און ,tsnjm נענוםען אנשפרוך

’tytyp D װעט t y’aMt’^Mnaoyn »ta 
tyVDMB•

tyny1>nyt y'noK h סון nyttta 
Dיהnעe•nאםט >typ אויוי snta rta t a״ 

tpn ,אויוי װי ;עכים tytyn ,Dyn וחןל־ 
”tyn עם כען n די -toap yonataopn 

 בא־ ynytflk .tytttt'n^toan ;יםט־שע
ycca אין n tyntvD yD>yit ,ta’ tt' nyn־ 

”yt> לײחגן באװענוננ, ?p ta’ tt’ nyn tie 
p'o^a•. םײז איר oyn oyn pa oan* 

onatt oyn tie t't mo. צום trooyni 
njrttoaan ta’ itrnyny' oan ,tyny’ tnan 

’p סרעםעל. וײן t pa ta ,Onat ny 
y>ypt'tt לץ זאל« tntoD t” t, און 

o” PDMtpnyoo’ iM i ’ t” tt rtat optyr 
”yn צו nyt nyvtto nyn םון ta’ tt’ p ’ t 

”pa .imyttan nyo און nnK nyn tic 
nyn נ1באציה: oan אין זיך n ’M nyn* 

n” nD •w־’ittisman ta’ tt אiיק11טyלט 
ttttyttan ,n .Dpaaty nypnaco k 

pm ליירעט  >yttao pc 01איחגאלי, tto 
oynyot’ K typD” nytyj םא,־סײ םיט 

Dy’y’ tae ta'tt’ v;yn, טיט ytsn’onMD 
ta'tt’ .אויםנאבעז oy סעים n rt •אינ 

 tin ptn ta’tt’ *מעם־ינ־עם ם1צ םערעם
nna nyn tv״tttiytiMn nyD 1אי Dyn 

mo'tnt זין nypn pa .D iati □yn pc 
 ynty tnyoyt Dt^aona tytto• נאציהוננ

ty;pn. דיזע tyttynnianao tyttnynty 
nat mt” t די tyoao .מםונל ao nyn־ 
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pa ,tyoao n זזי סיססעם קליסעז  po 
piyn ז״נען io  nyntt’ D *n o 't t ir־> 
”tvt 1סולוײ nat דינ, t םיט םאסען די 

ny” t .ױײל פאסימיטעט tail onan nat 
-nyn yp’pp a t’M ,ipdmb pm yoao tt 

dcko .סענליף an pm  oy tail enan 
t” p ao’ t pm  onan ,ta’vpa moao

”typ^p t• *צ»ץ P nac
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י. נ. עוו., םע3 — 431 ברענטש:
8065 לעקסיגג•*! םעלעפאן

ארבײםאי םאר׳ן באנק ארכײטער .רי
אםעראציעסן יננ)בענר אלע

4 A%
 Dwrn, קרעדיסדבריװ, א״דערס, ם*ני

̂»ארי ׳«ימס־?ארטען  סײו״ יפבליק, נ
װ»ל»ס דעיפזי®

n א:גע׳יל*סעו r  Mאהלאנטיסמױסמני,
 כחקיץ. עווענױ, »טי«נטןק 6641

 ברוקלין.| עױ., גרײחעם 182 כחננכמזעס־.
י. J צזחונ>ו» פפ♦1 הפי» ס*«
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שע די ידזײ

א ױ מ ש> ( ר חיד ם ע ^ץי ם

״ ״ X״ י T e T Tצייד^י^ m ביי

 וחנגעז זיר םען באקראגם אפט זעחר
 ארביײ דער םון סיסטעם סאשיגען דעם
 רא אוז אמפריסא, איו באוחנגוגג טעד

 בעס• אונזער״ ג״ן סייע וױיטער חאבען
 םאראז גיט איז עס טעות» גרויסען א טע
 J" אפ״ו םאשין, א m באװעגוגג א

 ןאר• גרױסע א באזוענונג. אידעאלסטע
 טרײבט ױמיכע מאשין א חאנעז סוז טײ

 נאר, אמ וגיכטע װערק. גאנצע דאס
 פון אח ענזשיגירעז די עס זײנצן ווער

 un צו שייסעי דעם זײ באסוםען װאגעז
 גע- דער איז םאיאו ניט איז עס טא^ייז.
 א כאװעגונג ארבײטפר דער פון שיכטע
 צווישעו םארהעלטניס אידעאיע םעחר

 געװעז איז דאס װי פיחרער, און םאסען
 אידישעז איגעםײגעם דעם אין פאיצ דער

 רוס־ םריהעדדיגצן אין בונד ארבײטער
 פוילישעז איצטיגען דעס םון און קאנר
 בונד דער װערט דעם טר$ץ אוז בונד׳

 סאשיד אײזערנעד אז טיט געםיהרט
 אינ־ בונדיםטישע די טעהר, נים האנם.

 םון פארטרויען דעם באזיצ^ז זשענערען
 םון שליסעל דעם באקוטען און םאסען די
 טעטיגקוים טאסען א בײ םאסען. די

 טאשיז א איז קאנטראל, טאםעז א בײ
 דער איז און זאך. גוטע און נוצליכע א

 קא־ די םון ניט קײנער דאר האט ז אמת
 אםע־ אין אונז בײ דא אםילו םוניסטעז

 דער מאשין. דעד געגען עטוואס יי^א,
 <וער געםיהרט, נאר װערט קאטוי גאנצער

 האבען זאל עס װער און שטעהז זאל עם
 װאס און םא׳מיז. דער םון שליסעי דעם
 קאםד » איבער קאנטראיל באדײט עס

 א שאד א כאםת איז םאשין ניטטישע
 תא־ זײער דאד איז םארלירען, צו װארט

 ארגאניזא־ םון פרינציפ םוניסטישער
 קאנט־ םא^עז יעדעז נעגעז ציאנסײועזען

 גענענזאץ אין שםעהט דאס ײײל ראי,
 באםעילזגו־ישע און טעארעטיעע די צו

גענגער׳שאפס. סאטוניםםישע
 םרײ זײן םוז םיהרערשאםס גוםע א

 אויף שטיצען זיר און דיקטאטוד םון
 װאס ד$ס דעםאקראםימ. ברײטסטע די

 אוםן בשום שטעתט םאשין רוםט םעז
 דעמא־ רער םים וױדערשפרוך אין ניט

הראטיע.
 די מעד^יך. איז האיקען־מאשין די
נויטװעגדיג. איז םאסע חנר פון םאשין
 תאנטרא״ אבער טוז םיהדערשאםט די
 מאסע, ער1א<ןםױ דער פון זוערעז לירט

 צו שליםעל דעם באסוםט זי װעילכער םון
פיהרערשאםט די אויב םאשין. דער
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 נןמנפ ה»פ װערס די
אפןות

)7 «ײ■ «ח (פיו•
 אין וחדנפר אוגױופחיטעט, װיסקאנסין

 רײואן גאנצע » םון פערםאסער » פיײן
 אנמדי- דער אינער װערק געשיכטגיכע

 װעיכער ױן באוועגוגג ארכײטער ק»גער
 11® רעדפקטאר איס אנג^בען ווערט

 ®ראםעסאר װערק. איצטיגען װאמינג׳ס
 ״אסערי• צו פאררעדע א האט קאטטאנס

vv\ דעמאתראסי׳/ אטעריסאז ענד לײבאר 
 אז ׳פאררעדע דער אין שרײגט ער און
 באװעגונג, ארכײטער אמעריסאגער די

 װעמדמוגעהם, איהר געשיכט^ איד%
 איהו־ פון דירעקציע די און צילעז איהרע
 אהן פאױשטעהן צו שװער זײנען װאותס

 איהרע מיט כעקאנטשאפט דירעקטער א
 ין‘• אויפגאכען, זייערע און פיחרער

 געו.אט חאט װאײיגג איגגליש װימיאם
 מעגייכקײט, אויסערגעװעהגייכע די אי
 צו וױיעז אויםערנעװעהנליכען דעם אי

בעקאנטישאפט. נאהענטע א נאר קריגען
 באזונדעיע די כאשפרעכען װעי איך

 א אי; װערק װאמינלס םון האפיטלען
ארטיקעל. כאזוגדערען

®e s  pis״ m־8e־  z ן
!אױסמערקזאם י., װ. ג. ל. א•
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מעםבערס. חגדדשיסםרירםע נים פארבאיבעגע
אטענ־ צו םארםעהאען ניט טעםנער יעדעז פון םאיכם די דעריבער איז עס

 אן ריהרען װאס פראנען די אין נעמעז אנטײל און מיטינג וױכםעען דיזען דען
אינטערעסען. אײערע

גרוס, ברידעראיכען מים
י. װ. ג. ל. m ,2 לאקאלי באארד, עקזעקוטיװ
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̂עראל־ײעזידצגט ̂ל גן סעקרלםמר־ם-עז®. גענער

ם נ ע ר ע ל

•לײדעד. םצג״ס *ח

װעכענםלץ• דאלאר 200 בת so ®ח פערדיגען סענט איהר
בעריחםםער דער אין קורם a נעחסס

ל ע ש ט י י ן ג ג נ י נ י ױ ע ל ד ה ר ן ר ם
pe ,סינג׳ס nynrp hr dvdh» jrtne ■יױיס אח קיײחנו) MtyonMt nao

mwd w n  n ו«§ irwa n »r»t u>>"in וסומג jj'v'-u ־»”ײ» m 
*•and tfo או מר ריתמ̂י• u9b*ms יאחר. do איכער נוגױנווס

י______________ ^ ןריײנמ eon me י דצוייםאםמן. נוססו סיסטעטצן, נײפ אידמן, יו4
n  v n  a עיי mnrp ד?ז*מענ arm mo פ tr im u w r מייח׳מס טנמ <ח

k פפו 8 t o im p i ר ר מ M און מנו  tut x r r m
אוישוולורגוןי זיף יכם4 זןחו וױו

1E£*SJF1 י**יי *יז י׳ייייי ****** ph i w — מראסיזמ• *לעס
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 בע. םױראד איז צעהן פון אײנעם דיזען םאר
 עה טאבאק... אויף םכין א איז ער שםימט...

 זעלםע. דעם טעם... ־פײנעם דעם אנ שאצט
 אױםקלײ• פון סועל־ױצא דעם אראמאט... נעם
 ךעך פמ םארטען מאנאק בעסטע די נען

. זועלט.

 אינמורנימם חבחז לינקע די אפילו וואם
אתן ריעלמנלטייםנימס און  עױן זיך י
 קא־ םארשיידענע די סיז tP*HW טעחר ניט

 םעחר װילען אח אזסאטןם, םוניםםישע
מן. ניט סײזמ&ד  בײ תאם הײםאן גן

י «פילו םיטיגנ חגם  גיט עפסמנםעס ו
גע־ אוזײם נםאאח איז און אױםמגארט
.. j f i mn

 חאבפן קלאוקםאמר טימאנא׳ער די
d*u» אמר w i וואס מממגחײם די 

••r a ײ n»*n a ו p v  m ן m( וראד זי r 
נױ פין ט׳״נרםאז חנר קטיצאן, מז ג«

מר און רו נ
y y ח ס ש־ ם ייי * *י \i r אר־ 

■ &m p ^ C v i f e j § t E i סיטיגנ m

 פאציענ־ די מון ארויםנ«עבעז װערם
 איז םאנאטארױם, דענווער אינ׳ם טען

 בםעט אין זײן אויסגעקוםען«װ איהם
j אלע מיט באויוזרוגנ כעגליכער p 'x m* 

t in ײז און  ‘דא פארשפחנכם נאריכט ז
וױכטינפײט. גרוים פון זייז ix רום

םארסוםע[. נאר tip פאטיײננ אזא
 וױ אינםטיטוציע, נאליבצמר אזא איז
 דא־איז איז. םאגאםארױם חננומר דער

 באהאלטפן... *ו וואם ניטא װירקייר
 דאזיגען םונ׳ם םיחרןר די םארמר^
 פפראינטעוזד ערנםט זײנעז *נשטפלט

ו םאג־טענליכע אםת׳ן n אז סירט, ו  ו
«p איגסםיםוציוג חנר אין סירונמן pii 
i■• רי םון יןמנן דאט א■ שיינלזנז r x* 

m i מד <חברו״רימ אדס גין דמ« םיט 
 די סון גאציחומען רי און *יממצן
tv די צז פיוזרצר e irx M, װאם זאיאן 

 *ווי• tram געסאכט גטקטגס ברייםעד
a rt tttr !יא־ ;אדרבא צולם. נריינת 

מ  חגרװימן גמגשעז מחר יואס זיד י
ח טוי יוש י  וחס־ט ומיכע יבײס,א ש

אפגעסאן. טאגמחנגליך דארם
 פאסױזוג זדכסינע • מחר *יז דאס

 בכיי איגסטיטוצמט טח <*נ«ן איגיס
( ם » um ױנ׳ an סאלאסאליום JTV3

םי־ אזיםןחגעיועחנלינער יער

מו מ ן מו מ

כאװענוננ ױ נאשיצען is מוװעוסס שױפ t נןך
)1 זיי■ in •1(אל

o m n  n rM J^ P דער ערשײנען דוטיג 
ױ װאױקןרם סאר מר פון פפרסחממר  י

 נאשיי־ א אױף און סטמצקי נרודפר ניפו,
a w n סאסו־ די דאס עוקילערען, אוסן 
 זיינען ױניאן פאריערס תר אין גיסטעז

 פארי• די אז און נץשראנץן, פאיטטעגדיג
 פיחרערטאפט רער אונטער ױגיאן, ערס
 <יײ אװ םעדערײשאן אנמריסען דער פון

 םארשטענדינער דער שוין איצט איז נאר
 אר־ םאר די סון ױניאן דער אין נעיל־חנית

 פארזיכעתגנען סטעצהי׳ם או נייטער.
 נאר רייד, ■וסטע iviivi ניט זיינען

 אינער־ «אר די חאנען פאקטען אטת׳ע
jnw םון קאםוגיםטיאו נעניינענע i o r* 

 אויף גאארו דז׳פאינט פאריערם זענעם
 טראני־ זייער אין באשטעטינם מאמ;ן צו

ײ װאו ריפלעט קאמישע(  דעם ערקיערען ז
 םטרײקם געפייסטע ?ייערע םון נאנקראט

ו ארנײטער די ועהן חײסעז און י  רע־ ז
ױניאן. םאר דעד אין דזשיסטרירען

tjH האט שטאיץ און סוטינ itfpw די 
 האט זועינער ראוז, ברודער סזן ערס?ערוננ

 אינטער־ םי^ינערי און ■vp די פארטראטען
 ix וענעבען האט ױניאן זיין אז נעשאנ»<

 די אין ק«םף אנםי־קאטוגיםםישען דעם
 און יאיאר, טויזענם דריי ױניאנס טרײד

 ערפייען װייטער אױף אױך װעט זי »ז
 איז .qovp דאזינען דעם אין פ<יכט איר
 ברודער נערעדט האט נײםט זע<נען •דעם

 די פון םארטרעםער דער ׳נ<ומגרײך
 וחג<- װאירקערם, פלאדיננ אםאינאםײטעד

 פאםױ די ואס םארזיכערט, זזאט בער
 ix ח״נם זיינען ױניאן ןיין אין ניםטען

חלום. בייזער א װי מעחר ניט סאג
געשפאנט* אויסערנעװיינליכער טיט

 *ונעוזןרט חויענאטען רי זיך חאבפן פיים
ix חאכסאנ׳ם ברוחגר m m, וועלכער 

 באארו דזשאינט דעם פארטראטפן האט
pq נארטענט יידים5< איגםערנע׳פאנא? דער 

 האט חאכםאן בתדער ױגיאן. ײאירקערס
 די tlb פראצענט 90 דאם ערפלערט,

piijpp זיך האגען דרעםמאכער און 
 אינטערנעשא־ דער םיט רעדזשיםטרירט

 אוים־ דער ווענען ם1דערצײי חאט ער גא?,
 איצט מערט זזאס ארגײס

 אתאני־ tטעmנײ*נענרינ om םון נעטאז
ױ איז קאמיטעט, זאציאנם ײ ו  האבעז ז

 קאםוניםטישע די נענען jjddpp ix איצט
oattpo, ארנײטען י1ארוי נעהען <וע<מ 

 אינטערנעשאנאל די װאו טעפעד די אין
 נאנײםםערוננ גרויט םיט םטרײקם. װסט

 האכ־ אױםנענוםען דעיענאטען די האנען
 IPDD'Jio^p די דאם ערקאמ־וננ סאנ׳ם
 בייר־ די םארראזען ix נעצװאומען זײנןן
 און פא^כאוט, האבען זיי וועיכע דיננם
 װאנען ביז יאננ נעםען ניט וועם dp דאם

ײ  trntm פארםריבעז אימאנצעז וחגלפז ו
ױניאז. קיאוקםאבער דער םון

 באקוםען חאט אפשניט נעהפרינעז א
 האל־ עמלהאפטער זייז פאר ,טאג״ דער
 דיי איז שטרײט איצטינעז דעם אין טוננ

' י ױניאנם. טרײד
 טשערמאן רער שיפייאקאױ, ברודער

 סאכױטע, אנטײקאכ־וניסטישער דער םון
 חא־ רעדנער, *נדערע אלע ווי נוט אזױ
 און בארעכםינםען א נעגעבען אויו בען

 פון שר״בערל בילינען דעם נאב געהפרינען
 ם׳שטײנם שיילם, װעלנער .טאכ״ דפם

 ת־ נעבאנדינען א פון רא<י« די ועזאנט,
 האט וועלכער נםש, דיזער ■ארטערע?.

t וענעםעז יאהר פופצפחן it טיספל דער 
 ניט איצט איז אינטעתעשאגאי״ דער םון
 םארלוים־ אויך נאר נעננער, איהר נאר
 אוםנא־ דער באװיזען האט דאם דער,

 אויםנע- גע׳פפצםער, איבעראל פלפפטער,
 נרורפר םױורער, ארבײםער *רואווטער
םעפרעםאר־םחמטודפר im צופערםאז,

־* * “ ׳ ־* ̂ -׳ ־* * * A ־* * “ *

שי־קאגא אין מלאולןמאכיער .

• «ון (#לוס )1 ויי
o״ ון0 i t r m v p l w *\ ױגיאנם״. די 

וובער. איז״ כוורומסעריסםימע דאם

mW* מייינעױ און קע« די פדן v : iv o y 
̂ם װעיכער  ״פ^ר־ צום בריװ » אין הו

 HB ש12 דעם ̂נגעקיאגט װערטס״
̂ט ער או ״טאג׳/  און איבממעדרעחט ח

Dr^ycw אינ״ דער כנוגע איגםעז־וױו וײן 
 װ¥ירקערס גארםענט *יידיס טערנ^אגאי

 אוטן גיחןרםרעכטיגען א אױוי און יוניאן
 און זיגםאנ׳ען ברודער *טעדיגען געװאיט

o ױניאז, די v קײן גאר דעריבער, ׳איז 
 קיאוק״ די פון אײנער ניט^וואס װאונדער

 צו צוגזילאםען איז תיעגאטען סאכער
ש קאחנסיאנדענטען דעם ײ עם װאו סי  זי
 §רצסע דער מון םארםרעטער געזצסען נעז
 :• זײ םארװאס געטאדעיט זײ און
ש אײן גײ צען ער. םאריןויםז אזא םיט סי

געװא־ *נגענומען איז עס זוי נאכדעם
 איע דאס במיוס אײנמטיםיגער אן רען

 צױ װײטער זא<ען ױני^נס אנגעטיאסענצ
 דער צו ׳שטיצע םינאנציע^ע זײער טראנען

 » װערען גענרינדעט זא< עס אז קאסיטע,
 ק^םיטע ארגאניזאציאנס םענדיגער8?

 יזא־ אזעיכע ^רגאניזירען צו צוועק פדט׳ז
 נאכדעם ;ילאגד גאנצען איבער׳ן כיטעס

 צי געװארען בא^יאסעז אויך איזי עס װי
 דער וז#ט ׳מאססיטי:ג גרויסען א רופען

 נא־ ווין בא^יאסען אײדטםיםיג סיטינג
ײ װאס ארגאניזאציעס א<ע די פון סען  זי
 צו קאגםערענץ דער אויף פארטראטען נען

 םױ גאווערנאר צו םע<עגראמע א שיקען
 פ»ר נערעכטיגיזײט סאדערענדיג לער,

װאנזעטי. און סאקא
 אן אויף האםנונג און גילױבען א מיט

 קאסוניסטי־ דעם איבער זע ענטגיילטיגען
 טרײד אידישער דער אין כויליגאגיזם ׳טעז

̂עגאטען די זײנען באוועגונג, ױניאז  דע
 אמא- זײערע צו פאנאנדערגענאננען זיך

 אנטיפײדע־ דעם םיט םיטינגעז ניזאציעס
ען נמם  העצ־ דעפ ניכען איז שיטען צו װ̂י
 יזאנ״וניסט״שען דעם אויף ערד שאסע̂י טעז

גוסס.

 סמקשאו רופט 22 מסאל
טיטיננען

 ,22 ילאק. ױניאן, דרעםםאכער די
 םען2 דעם דאנעדטטאג, אויף ריפט

סעקשאךמיטינגען. דזעוז,
 װעילען װיכטיגקײט גרויס םון פראנעז

 װערען. דיסקוטירט מיםינגען די אױזי
 םון איגטערעסעז די א*ן בעריבער איז עפ
 אנווע־ פארםעילען צו ניט מים^ידער די

 ס/ןרןיטאדטיטינגעז. די אױןי זײן צו זענד
 צו כדי זיך פאר פרײ טאג דעם ̂אזט

 ױניאךפרא־ װיכטיגע םאר צײט האבעז
בילעסען.

בעטחא־ אין זײן װעלען םיםינגען די
 עײ. טע3 <עבען סמריט סע5 ה̂א ודעז
̂י איז און  באם־ גארדען, סקװעד מעשינ
סטריט. טע169 ̂עבען ראוד טאן

 םאני־ דענװער ®ון פאציענטען
עו טארױם ק  צו דעלעגאט שי

שאן.קאגװע דער נ

 םאנא־ דענװער םולם פאציענטמן די
 סארםרעםער א ערוועהלט חאבען טארױם

 קוםענדיגער דער ix רײהען זײערע םון
 באליבםער זייער po קאנוופגשא! טער2

 האנםאםפ־ חשואיש «רי אינסםיםוציע
 װעט װעיכע םאםײעטי״ רעלי!• טיװ

 *22 טעז,21 דעם ווערעז •ופכעהאלטעז
 הא־ ברעיקערם אין םאי טען23 און טעז

דזש. נ. םיטי, אםלאנםיס טעל,
 פארטרעטער אויסנעקליבענער דער

 םיטאר־ געוגעזענער א נראס, ל• םר• איז
םאנ״ פון בײםער mסע דער און , pטאר 

 שאםיטע״. פובליסײשאן .יחואש דער םון
מז װעט ער מ פ  םון כאריכט לעז1ם א א

 םון איז אלנעסיין אין םאנאטארױם דעם
באזונדער. פאציענםען די

פא־ פונ׳ם חןדאחטאד רm זייענריג
̂ה״ ̂רי ודויוח ײעיירי

 םורא חזכען מםוניספען
טשעדםאן דעם

צופארסמנמ
מםימף m פװ

)1 זײ® וון (שלוס
 ק^ג״ דער אין געגוסען אגטײ< ד^ב איך

 אז׳־י דעם םיז סע?רעטער איס םערענץ
 די קאוגסיכ ״טאפ־טיפערמאן גערופענעם

 ■רעטענ״ האט קאםיטע דעפענס דדטאינט
 קאדיטע. אומפארטײאימע אז זײן צו דירט
 געזאיט װעניגסטענס ,אם זי האט אזוי
 אוםיאר־ אן זײן געזאלט האט זי זײן.

 באםרײען העיםען צו קאמיטע טײאימע
 םאר״ אומג<יקליכע און אתסםירטע די

 דעריבער דרעסםאכער. און קלאוק יערס,
ײ חאבען  ערמצז,8ט׳ן א<ס ערװעהילס מיך ז

קאמוניסט. קײן ניט בין אץ־ אבוואחל
 דע־ דזעאינט די װי גיך אזוי *נאר

 צוזאמענגע״טטע,- זיך האט םענס־האמיטע
 צו ארבײט, דער צו צוגעטראטען איז און

 ?אםו־ די האבען גיך אזוי גע?ט, זאס^ען
 פון פיהרער אויסגע׳שיאסענע די ניסטען,

ט באארה דדצאינט געװעזענער דער  ג״זיי
 קאמי־ דער איבער קאנטראיו גאנצען דעם
 אז צוגעיטטאנען, מיר צו איז םען טע.
 קא־ דער םרן מעמבער א װערען זאל איך

 װי קענען, צו אום פארטײ, םוניםטײטער
ײ  א האבען אויסגעדריקט, זיך האבען ז

 װען מיר. איבער קאנטראל םאלעםענדיגע
ײ האב איך  ניט ג<ױב איך אז ערקיערט, ז
 נים דעדיבער װי^ איך אוץ קאםוניזם אין

 סארטײ, דער פון מעטבער הײז װערעז
ײ האבען צײהן. זײערע באװיזען ג<ײך ז

קו־ אננעהויבען מיר אױף האט ״מען
 געזוכט ׳טריט יעדען אויף און תרום קען

 םאר־ אלס אטט, מײן גארנישט צו מאכען
 םאר ערוועהלט טיטערמאן, אנטװארם<יבער

קאנפערענץ. דער פון צװעק דעם
 פון אפיס אין אננעיטטעלט האט ״מען

 קלוירקם און אדויסהעלפערס קאםימע דער
 פאױװאג־ u»ו.< פעז קא^^יסטען. נקויז
געלט־זאמ־ א אין בלויז קאמיטע די דעאט

 וואס געיהנה m די און אוגג-אגענםור,
ח צוגענופמנן וחנהנן געואכמיט• װערען  ו

 דזמא^נמ אויסגעמקאסעגצ צוױי די
 nt װאס דעם םיט טחןן זיי און באארדס•

 אראסעס- תם ivm חאב איד וױאןן.
 רמ ר גצמאכ- חאט םען <ואס #טירט

 פוז ברענטע א קאטיטע דעםענס דז׳צאינט
 :•רא םײנע •ארטײ. סאםוניסטימער י־ער

 3װײ אזױ דעמאנגען זײנען טעסטען
 חןספןף חאםזחנגען קאנפערעכץ די דאס

 קא״ ספעציצמ א ערװעתאט און האנדעאט
 אויסצוחערען.סײ• אח אויםצוגעםען םיטע

 אזױ קאםיטע• דאזיגע די •ראטעסטען. :ע
 גאײף איז קאכדטעס, אנדערע אאע װי גוט

 קאסוניס־ דער םוז ווערתצײג די געװארען
 אונ״ צו אנ^םאט און דיקסאטור. טישער

 זיך מען האט קאאעגעז, מײנע טערזוכען
 א װעגען םיר צו טשעיען גענוםען גאר

 ■יקטמור- סואוױנג עטאיכע םון ח^בון
 געטנן •ראטעסטירט האב איר טיקעטס.

 קא- די םאראאזען און א®" ״םרײם דעם
מיטע.

 דערװיס ^פעטער םעג עטאיכע ״סיט
ע די םון זיך איך  צײטוננען קאמוניסט̂י
 געװארען ארונטערגעזעצט בין איך אז

 דע- דדטאינט דער פון טמערםאן אאם
קאםיטע. פע:ס

 סון נעעיכטע די קורצען אין איז ״דאס
 אננאיאנגט ־װאס אנגעאעגענהײט. דער
 •jn דזשאינם דער םון טעטיגקײט דער

 קאםוניסטײ דעם ן»;סער קאםיטע םענס
 כאזוגתר א בײ איר מאנטראאא\עא שע\

 אײנצעא• טיט נעלעגענהײט<ערצעהאען
 פארםיה״ קאםוניסטען די אזוי װי הײטען

 אזױ וױ איבערחױיט און ארכײטער די רען
 וואס נעאד, די באנוצען זײ װאס אויף און

 פון דעפענס דעם םאר געזאטעאט ויערט
נאםעף/ זײער איז און ארעסטירטע די

ר ע ר ד ע ט הנ ע ש צ נ ע ז נו  א אי

ן בי ױןז ט ח א א ן שי ס או  א אוין
ט ע ר א ג .סי . .

פען ^י  פו$ מעהרםטע די בײ שיפען זײנען ♦
 איז מענש צעהנטער דער אבער א־נז... *■

אויםער• דער פון ליניעם פײנע די אויף טכין א
שיז. געװעהנליכער

 רוי- מענשען מעהרםטע די כאטש אזוי, פונקט
פוז םענש אײן נאר אבער םיגארעםם, כערען
טאנאכ^ אויןן טבין א איז צעהן
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ח מ צ

 סטרײמ. אץ זײנען װאס שעפעד די פיקעטען צו קאמיטעס פאדגרעםערטע
זיגמאן. מאריס פרעזידענט םון שבת, װערען ערעםענט װעט פא־ום

םדעסעדס נײעד

 םון טעםינקײט ױניאז אינטענסױוע די
 די אין און באארד דדשאינם אוגזער

 פארגרע״ א צו געבראכט האט <אקאיס
 אונזער םון םארברײטערומ און סערוגג

 פאר״ די צו ארבײט. ארנאניזאציאגס
 ארנא־ אין קאםיטעס םריעררמע מיחננע

 צוגעסוםען איז דעסארטםענט ניזאציאנס
 אר־ וועלכע קאמיטע, םיטינג סעין־פאן א

 יעדען אין ערםאלנ. גרוים מיט בײט
ױ גרײטער םון געגענם  װערען יארק נ

 אין — םיטינגען סעק^ון אמאנידרט
 גראנזוױל אין הארלעם, און בראנקס

w בארא אין וױייאםסבורנ, און i־p און 
װ*ן 4« אײ<אנר, שני 4»י

 און דרעס קלאוק, נאר װאויגען עס
םאכער. סהוירט
 לײדיג־גײערישע, קאםוניסטישע אויױ

 אר־״ די ענטםערט םיטינגען, צושטערונגס
 מי־ טרײד מיט קאםיטע גאניזאציאנס

גאסען קאסוניסטישע אױ,־״ ;טינגען
V2שלV2V^ ארגאגיזאציאנס די עגטםערט 

 די פון ייקעטיננ טיכטיגער מיט קאסיטע
 די סטרײח. אין זיך געפינעז װאם שעפער

 דעפארנר פראיאגאנדע דעם םון ליםילעטס
 איײ *ייט לואמיטע די םון װערען מענט
 אועך די םאננאדערגעטײלט. םערינ

 הוג־ םון טעגיליך באזוכט װערען םארומס
טדrrnx m\ *1 .ארגײטער דערטעד

pwf ױסמ דרעםטאכער און m 
סאסקע קאםודסטישע נײעסםע ד

 װארפט פאליצײ — שלום. געפײקטען א װידער שוין םטײדזשען ;קאםוניםטען
אינםעתעשא• די פארטײדיגען װילען זײ װייל האל, פון קלאוקםאבער

 ,אוםשולדיגען״ דעם אויף רײדען םענען קאםוניםטעז בלױז - - נאל.
ם״טיננ. שלוש

 אונטערנפ־ ליםלעט, םועציעלער א
 שלום פראםצסיאנפלען דעם פון שרינען

 *1P dln נערופפז האט שעלי, ■•ליטישען
 אװענט םאנטאנ אוי(י מיטיננ ױניאן •עד
 אינ־ » פון נאםען p» םאי טען23 תם

 מאכען ix כדי קאםיטע, דע«ענדענט
ױניאן. ?לאוהםאכער דער איז שלוס

בעם* דער נעויעז איז שעלי פידםע די
װידער שוין האט םען אז באװײז טער

ו  שיום נעפײפטער נײער א ריט טאן ז
צר קאםוניםטישע די םון םאכערייהע

׳פטעדע־.
 נעםונען נאר זיך האבען טאםער נאױ

 אין נפצווײםעלם האבען װאס עטלאכע
ײ האבן ר־כטמקייט, דיזער ו ז י  די־ אויױ ז

די־ אין אינערצײנם געװיס םיטינכ זען

םארצײכנים אינהאלט

^1 גוםער ,גערעכגזיגקײיט״

 שע־ די םצד םײק אוםפארשעםטען זען
 #־p פון געסטײרזשד װערט זואס <יס,

םוניסםען.
 סבל געקוםען זײנעז מיטי:; צום
 אבי־ ב^יעם, קײס און האםע הםינים

 די נישט װען און נײגעריגע, סתם סעיל
 אינטער־ די םון םעמבערס צאהי היישע

 געװען דאך הא< דעד װאיט נײשאנאי,
לײדיג. גאנץ

 5צאהי נרויםע אזא --&**טד^ואס3ד*
 מעהר נישם האבען מאכער קיאוק ױניאן

 מאטױ * צו נעוזן צו געהאט מודא קײן
 געדונ־ םים אנגעםילט מיטיננ, ניסטישען

 םםן בעססער דער אין גאדילאס, גענע
 הערשט װאס גײםט מאסען נײען פון

 סעםבערשיי די ױגיאן. דעױ אין איצט
 אוטשטענדען אלע אונטער בארײט איז
 און שטאגדיונקט איהר םארטײדיגען צו

אינטערנײשאנא^ איחה
גע• זײנען רעדנער אפיצימלע איצע

 קאםונים־ באהאאטענע אחנר האלגע װען
 שוחנב̂ע און •עך געװארםעז און מען,
 די ױען אינטמרניישאנאיל. די י1אוי

 •רא־ אנגעחויבען האבמן סלאוקמאכער
)13 זײ• אויזי (*לוס

ט'יער האיטען  רעגעלמע״ גרעסטער מי
 אײנ־ האבעז װעיוכע עצטע5י די סיגקײם.

 די זײנען איעךפארום דעם געי;ייטעט
 מענע־ גענעראי ילעװיגזאן, ברידער
 קױ מאזער, סירער« האכםאן, דזשער
 דובינסקי, ■רעזידענט וװים רינסס/

דעמביצער, ם. און גוטערסאז
טעטיג־ יועבהאפטע און גרויסע א
 פרעסערס, די צװישען אן געהט קײט

 צוריב געװען געצװאונגען זײנען װעלמג
 צו העדחװארטערס זײערע אין ביזי דער

 אויך רומס. קיאכ דיערע םארנדעסערען
 ארגא־ אפט אננעהאילטעז װמרען דארט

 בײ טימיגגען, טרײד ;m ניזאצי*נם
 אלע פאנאנדערגעטײיט װערעז עם װעלכע

 םון ארויסגעגעבעז װערען װאם ̂יפילעטס,
 הא־ •רמסערם די בױרא. •רוויאגאנחנ

 פא־ אײגענעט אן ארגאניזירט אױך בעז
̂מנר ׳רום  די״ װערעז ערעםענט װעט וחנ
 םע־ זיגמאן, ירעזידענט דורד שבת זעז

 קאהן, ברודער װאםי^װסקי, נעדזשער
 אנדערע םייע און ^אקאי• םוז טשערמאן
?אקא^ דעם פון טוער װיכטינע
 אין איעךפאדום ק^אוקכמכער דער

 נעק• װעט סטריט טע18 וועסט 122
 פרע־ םון ווערען אדחנםירט וואף סטע

 םאילי װײם־פרעזידענטין זיגםאז, דדענט
 עדיםאריעלען םון סורינסתי, פ. םרידמאז,

 םאיבער, ס. ״גערעכטיגקײט״ פון סטעזי
 און ארבײטער״ ״ױניאן פון רעדאקטאר

בױרא. •ראפאגאנדע שין דעםביצער, ט.

י ם י נ ו ע&ענסי
וסען7

דעי פוןזוםעח  פראכטםור די
 װאיר־ גאז־־טענט לײדיס אינטערנעשאנאי

 פא״ אין הויז ױגיטי די ױני#ז, מערס
 םון בערג ביױע די אין פארק, רעסט

 װערען ערעםעגט װעט פענסילװײגיא,
 װעט ראס ױני. טען17 דעם םרײטא;,

 געשיכטצ דער אין סעזאן טער9 דער זײן
 א ארבײטער־ערחאלונגס־פלאץ, דעם םון

 איז װאס אינםטיטוןגיע, װאונדערבארע
 אלגעכױיגער דער אין אלײן און אײגציג

ארגײטער־באװעגוגג.
 בארײ• םאל דאס איז «יאץ דער

 גע״ זײגען עס באשעהנערט. און כערט
 אין •לאםבינגס גײע געװארעז סאכט

 ױני־ געװײגריכע די אויסער רומס. »אע
 איע• זײגען װעילכע טײצעשטרײאונגען,

 יאהר, דאס זועט באקאנט, גוט אזוי םען
 אויך זיך זוםער־צײט, גאנצעד דער בעת

מודק. בענד שטענדיגצר א נעפיגעז
 דעם םארװאלטעט װאס חאםיטע, די
̂והד  דער .אזגטעד ױגיםי־הויו, דעד םי« י

 דזש. װײם״פרעזידעגט םון טשערמאנשי•
 חנם באםיהט ספעצי^ איז האיציעריז,

 איבערצױ עו<ם חנם װאך יעדע יאהר
אויפטואונגען. נײע טיט ראשעז
 ױניטײהױז דעד םון ערעםענונג די
 שםחזז גרױסע א ארױם אלעסאל רוםט

 ארבײטעדשאפט אידישער דער צװישען
 באםעימע״ אידישער ראדיסאילזגר דער און

 מדעפענו;ג די <ועם יאהר דעם רוגנ.
 אױסער״ אן אויך פארשטעאען זיך םיט

 דרא• און םוזיק«<ישע רײכע נעװײנליך
 װעיכעד אין אוגמערנעהםונג, מאטישע

ו װעלען עם י  בעסםע רי באטײילינען ז
 ניט־ און אידישער דער םון סינםסלער
װעאט. אידישער

 פאי ממט עױעםענרגנ אפיציעלע די
).12 זייט אוי\י (שלוס

 שעפער אין אז םאדעדפ נדםיננ ויססױסס 2 לאסאל
םימליחןר אינסערנעשאנאל אונײטמו נאר זאלען

 דער פון מעםבערשיפ אלגעםײנע די
 אום אז דערםיהלט האמ אינטערנעשאנאל

 האנדישאנס ױניאן די אױםצוהאלטען
 זאל באס דער אום און שעפער די אין

 יױ דער פאר רעספעקט םיהר האבען
 ארבײטען שאפ יעדען איז מוז ניאז
 קאנדישאנס ױגיאן די םון געניםעז און
̂ידער לײט, ױניאן נאר  דער םון מיטג

 ׳טאם יעדער ניט און אינטערנעשאנע^
 ערגעץ באילאנגט װאם ״הערי און דיס
 אט מאנאדכי. סאמוניםטישער א צו

 םון םאדערונג די אט און גייסם דער
 ארויסנעװיזען זיך חאט מעםבערס די
 סעק־ 2 <אק̂א גוםבאזוכטען א בײ

הונדערט דרײ אריבער םח םיטינג שאן

̂. .2 זייט םאזער. ב. — באריכט באארד דז
 *װישמז רײחגן קלאוקםאכצי זואס .3 ײט1
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 נעזעד »imsn ממםפןן חןי ועמרײמז
נאנער ורןס און הלאוס ורפז מונ רם דנער

 םוב ױם געזעצליכער א איז סאי, סגפען דעם סאנפא^ נעסםםען
 לוים יארק, נױ גרײפער אין דרעםםאמןר און קלאוקםאכער אלע פאר

אינדעפענדענם און אםאםיאײשאגס .אלע םים אנריםענםם אומערע

p״״ rS םאנ. דעם ארבײםען ניפ פארען דרעםםאכער און סיאוקםאבער 
 רע• ארבײמ פאנ דעם םאר כאצאלפ קרינען םווען קלאותסאבער אלע

. עי ^י קריגען אייך םוזען וואך פון ארבײפען וואפ דרעסםאבער ג

 שאו־דיס• די נאפחלירען װעלען לאקאלען אלע ®ון *״ממיפעס3
 אדעדדרעסמאכער קלאוקטאכער אזקימע 4געכע צו אבפװגג פריקפוען

מ וואס ךי אד־כײפ. געחןצודעד ניס זאלען עי  אר־ דיזען יארלעיעז וו
קאםי״ע• גדיװענס דער פון ווערען נאשטראפפ דערוועלען

ס אינ ש ד ח או א אול םנןױדט סלאוק ג

ס מזלץ ד ד

 ;ע״ אפגעהאלטען איז װאס מיטגלידעי
 דאנערשטאג בראנסס די אין װארען

 האנםס אין מאי, טען19 דעם אװענד,
פעיעס. פאינט

 גע״ האט װאס גײסט, דעם <ויט
 ױיט און םיטיננ יענעם אױןי הערשט

 אנגערע״ ױגיאז די םון דיסקוסיעם די
 םיםיננ דיזען אויף איז װאם גענהײטען

 אי״ האט נעװארען, דיסקוטירט ברײט
 נים םאר סען אז אײנע, יעדען בערצײגט

 שפע־ אדער םריער םארצוױיפעלט. זײן
 איהרע צו קוםען ױניאן די װעט טער

כוחות.
 קלאר זיך האט געפיהל דאזיגער דער

 רעדנערם פי<ע די םון ארויםגעײיזעז
 באגרי\י דעם םון און מיטינג דעם אויף

 עס װאו שעפער, די אין לאגע דער םין
 רעדזשיסםרירטע ניט פאר א ארבײטער
ארבײטער.

קאפלאן, םענעדזשצר, לאקאל דער
 נױ און םריד, ברודמר םעקרעטאד, דער

 דער םאזער, טשער&אה דער טערסאן,
 אזוי באארד תשאינם םון םעחרעטאר

 םאיד פראסטצ די מעםבערס, די װי נוט
ױ אילע האבען דאטען,  כםעט איינער, ו

ײ וױ  צוזאמענ־ םריהער זיד יואלמען ז
 און נײסט אײן אין געחנדט משםועסט,

 חנר םון נעפאחנרם ־־- t*o אײן אין
ר, נױםינע אײן אינטעתעשאגעל  נעכר זי

 םיטגיי• חנדזשיםםרירטע ניט אז ליך,
 אין ארבייטעז קאנען ניט זאלען דער

 קאנ• ױניאן געניסען־ און שעפער ױניאן
 חנדזשיסטרירכת םיט גלײך דישאגס

םעםבערס.
 דער וחננצן האט מיטינג דער און

 חחאיוציצ א נעפאסם אנגעלענענהײט
 םארשמחער, די אז געםאדערט און

 אגוחד טיםינג דעם אויזי זיעען וחנלכע
איבצתעבען Dtp זא<צז געװעז, זענד
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