
 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
 עױן זיך יאתן ריעלמנלטייםנימס און
 קא־ םארשיידענע די סיז tP*HW טעחר ניט

 םעחר װילען אח אזסאטןם, םוניםםישע
 בײ תאם הײםאן גןמן. ניט סײזמ&ד

 גיט עפסמנםעס וי «פילו םיטיגנ חגם
גע־ אוזײם נםאאח איז און אױםמגארט
.. j f i mn

 חאבפן קלאוקםאמר טימאנא׳ער די
d*u» אמר w i וואס מממגחײם די 

••ra וײ n»*n a p v  m וראד זין )mr 
נױ פין ט׳״נרםאז חנר קטיצאן, מז ג«

נרומר און
y y ח ס ש־ ם * *יייי \ir אר־ 

■ &m p ^ C v i f e j § t E i טיגנ m סי

 פאציענ־ די מון ארויםנ«עבעז װערם
 איז םאנאטארױם, דענווער אינ׳ם טען

 בםעט אין זײן אויסגעקוםען«װ איהם
jp אלע מיט באויוזרוגנ כעגליכער 'xm* 

tin דא פארשפחנכם נאריכט זײז און‘ 
וױכטינפײט. גרוים פון זייז ix רום

ײננ אזא םארסוםע[. נאר tip פאטי
 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

םת׳ן n אז סירט, ו םאג־טענליכע א ו  ו
«p איגסםיםוציוג חנר אין סירונמן pii 
מנן דאט א■ שיינלזנז i■• רי םון ין r x* 

m i םיט » מ ד <חברו״רימ אדס גין ד  מ
ממצן  די סון גאציחומען רי און *י
 װאם זאיאן ,tveirxM די צז פיוזרצר

 *ווי• tram געסאכט גטקטגס ברייםעד
a r t  tttr !יא־ ;אדרבא צולם. נריינת 

מ ר יואס זיד י ח מן גמגשעז מ װי  חגר
ח י יוש י טו מיכע יבײס,א ש  וחס־ט ו

אפגעסאן. טאגמחנגליך דארם
 פאסױזוג זדכסינע • מחר *יז דאס

 בכיי איגסטיטוצמט טח <*נ«ן איגיס
( ם » u ױנ׳ m an סאלאסאליום JTV3

םי־ אזיםןחגעיועחנלינער יער

ו מ מ ן ו מ מ

כאװענוננ ױ נאשיצען is מוװעוסס שױפ t נןך
)1 זיי■ in •1(אל

om n n rM J^P דער ערשײנען דוטיג 
 יױ װאױקןרם סאר מר פון פפרסחממר

 נאשיי־ א אױף און סטמצקי נרודפר ניפו,
aw 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

jnwi o םון קאםוגיםטיאו נעניינענע r* 
 אויף גאארו דז׳פאינט פאריערם זענעם

 טראני־ זייער אין באשטעטינם מאמ;ן צו
 דעם ערקיערען זײ װאו ריפלעט קאמישע(
 םטרײקם געפייסטע ?ייערע םון נאנקראט

 רע־ זיו ארנײטער די ועהן חײסעז און
ױניאן. םאר דעד אין דזשיסטרירען

 די tjHitfpw האט שטאיץ און סוטינ
 האט זועינער ראוז, ברודער סזן ערס?ערוננ

̂ינערי און ■vp די פארטראטען  אינטער־ םי
 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
 האבעז זײ וױ איז קאמיטעט, זאציאנם

 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
ײנןן  בייר־ די םארראזען ix נעצװאומען ז
 און פא^כאוט, האבען זיי וועיכע דיננם

אננ נעםען ניט וועם dp דאם  װאנען ביז י
 trntm פארםריבעז אימאנצעז וחגלפז וײ
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?.

 טיספל דער tit וענעםעז יאהר פופצפחן
 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 .

)1 ויי• «ון (#לוס
o״ ון0 i t r m v p l w *\ ױגיאנם״. די 

וובער. איז״ כוורומסעריסםימע דאם

mW* מייינעױ און קע« די פדן v:ivo y 
ם װעיכער  ״פ^ר־ צום בריװ » אין ה̂ו

 HB ש12 דעם ^נגעקיאגט װערטס״
 און איבממעדרעחט ח^ט ער או ״טאג׳/

Dr^ycw אינ״ דער כנוגע איגםעז־וױו וײן 
אי  װ¥ירקערס גארםענט *יידיס טערנ^אג

 אוטן גיחןרםרעכטיגען א אױוי און יוניאן
 און זיגםאנ׳ען ברודער *טעדיגען געװאיט

 קײן גאר דעריבער, ׳איז ov ױניאז, די
 קיאוק״ די פון אײנער ניט^וואס װאונדער

 צו צוגזילאםען איז תיעגאטען סאכער
 זיײ עם װאו סיש קאחנסיאנדענטען דעם
 §רצסע דער מון םארםרעטער געזצסען נעז
• זײ םארװאס געטאדעיט זײ און : 
ער. םאריןויםז אזא םיט סיש אײן גײ צען

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
 זיײ װאס ארגאניזאציעס א<ע די פון סען
 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

 דע^עגאטען די זײנען באוועגונג, ױניאז
 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.

טיטיננען סמקשאו רופט 22 מסאל
 ,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 הא^ ודעז
 באם־ גארדען, סקװעד מעשינ^י איז און

סטריט. טע169 ^עבען ראוד טאן

ען ט ענ צי א ר ®ון פ ע װ ענ  םאני־ ד
ם עו טארױ ק ט שי א עג ל ע  צו ד

ר ע אן.קאגװע ד ש 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  טארmpסע דער און ,

 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

צופארסמנמטשעדםאן דעם םורא חזכען מםוניספען
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,
 ערמצז,8ט׳ן א<ס ערװעהילס מיך זײ חאבען

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
 א האבען אויסגעדריקט, זיך האבען זײ

 װען מיר. איבער קאנטראל םאלעםענדיגע
 ניט ג<ױב איך אז ערקיערט, זײ האב איך
 נים דעדיבער װי^ איך אוץ קאםוניזם אין

 סארטײ, דער פון מעטבער הײז װערעז
צײהן. זײערע באװיזען ג<ײך זײ האבען

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•

i חאב איד וױאןן. v m ם  אראסעס- ת
 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
ף חאםזחנגען קאנפערעכץ די דאס פן ס  חן

 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
 צײטוננען קאמוניסטי^ע די םון זיך איך
 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 נ ה ע ש צ נ ע ו ז נ י  א א

ן י ב ז ט ן ױ ח א א י ן ש ו ס א ן י ו  א א
ט ע ר א ג י .ס . .

 פו$ מעהרםטע די בײ שיפען זײנען ♦^יפען
 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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טע םער אדגרע ס פ טע מי א ען צו ק ט ע ק עד די פי פ ע ען װאס ש ײנ  סטרײמ. אץ ז
ם ט פא־ו ע ט װ ענ ם ע ען ער ער ת, װ ב ט םון ש ענ ד עזי ס פר מאן. מארי זיג

עד ײ םדעסעדס נ

 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
 װערען יארק נױ גרײטער םון געגענם

 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

 שיום נעפײפטער נײער א ריט טאן זו
צר קאםוניםטישע די םון םאכערייהע

׳פטעדע־.
 נעםונען נאר זיך האבען טאםער נאױ

 אין נפצווײםעלם האבען װאס עטלאכע
ו זײ האבן ר־כטמקייט, דיזער י  די־ אויױ ז

די־ אין אינערצײנם געװיס םיטינכ זען

האלט ם אינ םארצײכני

^1 גוםער ,גערעכגזיגקײיט״

 שע־ די םצד םײק אוםפארשעםטען זען
 #־p פון געסטײרזשד װערט זואס <יס,

םוניסםען.
טי:; צום  סבל געקוםען זײנעז מי
 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
 שוחנבע^ און •עך געװארםעז און מען,
 די ױען אינטמרניישאנאיל. די י1אוי

 •רא־ אנגעחויבען האבמן סלאוקמאכער
)13 זײ• אויזי (*לוס

ר האיטען ע ט'י  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
 די״ װערעז ערעםענט װעט וחנ^מנר ׳רום
 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

 בעסםע רי באטײילינען זיו װעלען עם
 ניט־ און אידישער דער םון סינםסלער
װעאט. אידישער

 פאי ממט עױעםענרגנ אפיציעלע די
).12 זייט אוי\י (שלוס

םימליחןר אינסערנעשאנאל אונײטמו נאר זאלען שעפער אין אז םאדעדפ נדםיננ ויססױסס 2 לאסאל
 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
 דער םון מיטג^ידער לײט, ױניאן נאר

 ׳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 <אקא^ גוםבאזוכטען א בײ

הונדערט דרײ אריבער םח םיטינג שאן

םאזער. ב. — באריכט באארד דז^. .2 זייט
 *װישמז רײחגן קלאוקםאכצי זואס .3 ײט1

W # — 1זי H W T W D. לי״ 1»י
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 .rn — דרצסםײקערם די בײ A ?ײט
 די בײ ןין מןרא וואפ ספיצלםאן.

ומסיצמווםקי. ם. — ? •רעסערס
JD — w און לןבןן אונזצי פון .5 !ײט p 
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נאנער ורןס און הלאוס ורפז מונ רם דנער נעזעד »imsn ממםפןן חןי ועמרײמז
 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

 םאנ. דעם ארבײםען ניפ פארען דרעםםאכער און סיאוקםאבער prS״״
 רע• ארבײמ פאנ דעם םאר כאצאלפ קרינען םווען קלאותסאבער אלע

. י ע ^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
 אר־ דיזען יארלעיעז וועימ וואס ךי אד־כײפ. געחןצודעד ניס זאלען

קאםי״ע• גדיװענס דער פון ווערען נאשטראפפ דערוועלען
ס נ אי ש ד ח או א ק ג ױדט סלאו אול םנן

ס ץ ל מז 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
ט און םיטיננ יענעם אױןי הערשט  ױי

 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
 כםעט איינער, וױ אילע האבען דאטען,

 צוזאמענ־ םריהער זיד יואלמען זײ וױ
 און נײסט אײן אין געחנדט משםועסט,

 חנר םון נעפאחנרם ־־- t*o אײן אין
 נעכר זיר, נױםינע אײן אינטעתעשאגעל

 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

79.
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 ®ירע זיך בווםיילינען 69 מעלכער וױן
•p דעלענאסען זײ pn .באאםטע o v 

tPop^Bno oipii־ )’ipTdpd is  S מים 
poor ruva ײ ײ o זואנען 1בי יי m  ip 
מ *זריקנעםעז *דבײנמר. ו
ip'vi u מארלאננט בערק^וױסי קארל 

w n די ^ מ ^י י ע « נמםיז ז מיו  ענ
ר נעניז ת פירםנ די m װיממדדכ ו

6 ,onDOר«

 איצט זײנען רעדזעיסםרירם, ניט איצמ
 דאס כאוואוסטזײז, חגם «צו געקוםמז

̂ינסע די  ןײ פאר קען כאארד דזמ^ינם י
אן ם ..^ ̂ r* הומעז אס ..ווען ,

 די און זײ צװימעז פאר״פטעגדי^תז
 אן זיך פווגגען זײ אח באטים,

 אינ־י דער מיט רעדזמיסםרירעז צו איצט
 ערוואר־ נאגילער ברודער אנא<.rטערנע
 קוםענדע די םון פאר^וי׳ף איז דאס טע^

 איבער- איע זיד ייעילעז װאכעז׳ עםיליכע
 אינראסםריעל םיז ארבײםער נעבאיבענמ

 מים רעחשיסטרירען עע*ער קאונסיא
 סאריאנגט, ער און אינטערנעמאנאא דער
 נוײ די װערען נעםאכט זאיען עס דאס
 דורכםיהרען צו אראנזשעםענטס טיגע

רעדזשיסטרײשאגם. די
 גוט־ זוערט באריכט נאגאער׳ס בר.

נעהײסען.
 פון מענעדזמער חאליערין, ברודער
 איבער גיט דעאארטמענם, דזשאבערס

 טע־ דער םון כאריכט םאאגזננדעז דעם
 םאר דע*ארטמענס זײז םון טיגקײט

 איבער־ האט ער זינט צייט גאנצער דער
אםט: דעם גענומען
 נע־ 126 טאג צו היעט ה*בען םיר

 זײנען זײ םון 82 דזשאבערס, סעטעאטע
 גאר־ םוירט׳&ענטס דער םיז םעמבערס

איגדעיענדענם. 44 איז אסס׳ז סענט
ס 69 ר ע ^  ארײנגעשיקט האמגן דז
 דער דורך רצדזעיםטריימאנם זײערע

 דזשאבערס צוױי אסס׳ן. םוירט״צענםס
 זײ־ געהאט האבען םוירםמענטס די פון

 אקאונט־ אז ®יז אונטערזוכט ביכער ערע
 םאעי- אום*ארטײאישער דער םון ענט

* נערי.
 אינדעיענדענט 34 םח ביכער די

 געײארען אזנםערזוכט זײגען דזשאבערס
 אוםיאר־ דער םוז אקאונםענם אז פוז

 די פון אײניגע םאמינצרי. טײאימער
 הא־ תשאבערס אינחניענדענט אנדערע

 איבער״ געװאאם נים ביכער זײערע בעז
 ניט מיר האבן יבערמע9 די און נעבעז,

 ^פעט• דער צוייב אונםערזוכעז נעקע;ם
סיזאז. דעם םיז קײט

 גענען םטרײסס אז םירם ױניאז די
 װעלען ניט פאר פירסען פאאנעגדע די

 אונ• »ז פאר בימנר זײערע וויבערגעבען
רובק. א. ג. און װיכמז, וױ :סערזוכוגג

דדפא־ צאחא חנדםאגטע אױבעז די

 צױ אסס׳ה טוירנסמצנטס דער סון דס9נ
96it| דז״צא- איגדעוענדעגט וײ סיט 

 1030 םון צאחל רי נא^עפטיגען נערס,
קאנטראקטארס.

 ארט-9דע דז^אכערס פון אפיס חנם
 רעדז^יסםריחנן צו גציומצן איו מעגט

 חאם און ^עעפער as פון אובײטאר די
 אונטער- צו םירמעם 21 געמאכט אױד

 איגטער• דער םיט אנרימעגטס טרײנצן
 סון טאטאי » טאכט ראס נע׳צאגאי.

טעיער. מניאגיױרטע 64
 דזמאבערס • דערמאנכת אױכצן די
 אויםחע־ צו געװארען מצוואוגגעז זײנען

 סאנטראק• גיט־ױניאז מיט חאגדיצן חנן
 אײדזיפענטס ביזנעס אוגזערע טארס.
 בריװ באקומעז פעיע פי<ע אין חאבען

 אינ־ זײ װעיכע אין דזטאכצרס די פון
 קאנטראק־ ױניאן גיט זײערע סטרואירען

 אינ״ דער מיט סעטאען צו גאײך טארס
 סױ זײ װערען גים, אויב #טערנע^אגאא

זײ. םיט האנדיען אױפחערען זען
 פייע ערהאיטען אויך האבען כדר

 װער־ האנםראהטארס װעגען קאםיאײגטס
 ארכיײ זײערע באצאיט ניט האבען כע

 צי געיונגען איז אונז וױידזיעעס. די טער
 םון סומען םאמענדע די קאאעקטירעז
 זיי־ פון ארבײטער די פאר דז^אבערס

:קאנטראקטארס ערע
 מאנױ וױדיאמסבורג דזשאבער סון

 אײב־ און רוכיז האנטראקט*ר קא., סעק.
.4דאי 433.17 — ראטסאז
pc אזן עדעלעאן טעד דדטאבערס 

 און גארפינקעי און הא. און יעװײ י.
 און זיכדליטאן סאנטאקטאר ראזענבילאט;

דאי. 2204.29 — טאנענבוים
 קא:־ ;זון אךן בענדער ה. דזשאבער

ם טראקטאר  973.00 — טארנער און ניו
דאלאר.
 נ. ס. ריפיןין, .1אי חעאבערס פון

 קאנט־ ;נדידער סיגער און ברימבערנ
 ,525.78 — קאץ און םײעער ראסטאר
דאיאר. 700.00 און 379.59
r דזימאבערס םיז n. און האראסםאןי 

 810.00 סאקאי^אף א. קאנטדאקטאר ;זיז
דאי^אר.

 רא־ ;סיפקין־גאחעאן דזעאבערס פון
 דדשא־ ױניאן (ניט סײערס און זענטאל

 דזשאר־ סאנראו קאנטראקםאר בער),
 באצאי*ט האם קאנטראקטאר — דאו

דא<אר. O.uo/4 ארכײטער די
דאיל. 6501.83 — קאילעקטידט סומע

 אויבען איע די פון ארבײטער די
 אויםגאםע דער םיט שעפער, אנטע6•דער
 נעװען איע זײנען סאקאלאף א. םון

 געצװאונ־ געוועז ניט זײנעז און ״ילינהע״
viדער מיט זיך רעדדטיסטרירען צו ז 

 אבער האבען די װעז אינטערגעיעאנאל.
 אינ־ דער פון באאםטע די װי געזעהץ,

 קריגען צו זיך באמיהען טערנעשאנאיל
 אנטענדיג, ניט זײ, פאר געלד זײער
 זיך די האבן ״ילינהע׳/ זײגעז זײ װאס
 אינטער־ דער מיט רעדזיטיסטרירט ארע

נעיטאגאא.
^rD דער הײמאז, מר.  דער פון '

 ניס מעהר האט ק<יהע, קאםוניסטימער
 אינטערנעשא־ די װאס ילײדעז, געקענט

 קאיעק־ אין ערפארגרײך אזוי איז נאל
 דדפאבערס. די םון וױידזשעס די םירען

 דז^אבערס די צו ארױ* אלײז ער איז
 ניט אונז זאיעז זײ אז געבעטען, זײ און

 וױיל וױידזיפעס די האילעהטירען העילםעז
 זײ־ קרינען ארבײטער די װי *טנעיל אזוי

 רעדזעיס־ גלײך זיך זײ לויסען געלט, ער
 די אינטערנעיעאנאל. דער מיט טרירעז

 צוגע־ ניט אבער זיד האבען דזשאבערס
 געזאגט איהם האבעז זײ איהם. צו הערט

 דער םיט קאנטראקט א האבען זיי »ז
 דעם װעלען זײ און אינטערנעמאנאל

איהיטען. אנריםענם
 װערט באריכם האיפערינ׳ס ברודער

נוטנעהײםען.
 םון טענעדזשער פערילםוטער, ברודער
 דעיארט־ אינדיפענדענט איז אמעריקאן

 ױניאן דער דאס באריכטעט, מענםס,
 סאנטראק־ די אסצו״צטעלען געילוננען איז

 גענען ליװיי, בענדזיפאםיז םון םארס
 א אן איצם םירם ײניאז די וועלכצן
 קאםימע ארנאניזײשאז דער סטרײס.

 די אדונםערצונעםען געלונגעז אויך איז
 ארוים־ האם םירםע די וועלבע םקעבם,
שאפ. אינסײד דעם אין גענוכמז

 די םיז אײנינע איז סכםובים די
 ערפאלנרײך זײנען ^עפער םטרײקענדע

 אנםזאגטע די נעװארען. אויםגעבליכען
 נעװארצן צוריקנענוםען זיינצז ארבייטער

 בײ צוריק זײנעז ארבײטער אילע און
ארבײם. דער

 <לי- םידםע דער געגעז סטרײק דער
 גע־ צוריתנערופען איז בלום און באװ

באסופתנן האבען ארכײטער די וואו־*!.

? כ ! .5^ ד י « י ע © ם נ
ױ^ג חאנען און קאמפענסאציע  פר״ו

.166 דעם ®ארילאזען
 *ר• ר^זעגצוױיג, 'ח״ םון םירםע די
 צד חאט ר<9ריםוט9• ברודצר ק^נרט
o 19אױ»גונ געװאיט ערסט n אינסײד 
אי, ר חאט נאר ס טע מ n ס

חי די פארק^ענעחנן  •ױא ארכײסצר *י
n •ראצענס. 40

 אױד עריןיצרט ■עריםוטצר כרודער
 דצן9ר<זיw 9 ערװארםיס ער דאם

 nvayr 12 אוסגצפער גאגען סטרײקם
ם גחגכצ? פאר אגריםוגמ. ת

n n עײםוםור בר״■ סון באריכט■ 
גוםגצזזײסען. ווערט
כאמ״ דיחנקטארס אװ באארד די
 רןף ח. עריויבען ניט זאי םען אז ליסט,

 נעייאנםע די תרכפיחרען צו זעגצװײג
דעארנאגיזאציע.

 וחנגעז כאריכט דעסםי״ס ברודער
ווצרט אפיס םאון דאון אין טעטיגסײס

נוםנעהײסעז.
 וחןגעז באריכם מאריתאנדא׳ם ברודער

 װערס אפיס ו^אריעם איז טעטיגקײט
גוטנעהײסעז.

 no מענעדזיעער פריד, ח. כרודער
 אימנר גים ^אםיטע, .ארנאניזאציאנם

.a n באריכט: םאיגענדען
 םונקצי- קאמיטע ארגאניזאציאנס די
 אח װאכעז, דרײ לעצטע די םאר אנירט

 ■רא־• א םא.ר באזיס דעם געיצאםען האט
 װי נאר װעט זי אויב װעלכע, גראם,

 סיל װעט ווערעז, רורכגעפירט געדד;ריג
 צו״ פויען דעם צוריקצונעװינען העיפען
 צו און םיטנלידער״שאםט דער םין טרויעז

 די םון טײי נרויסעז א ױניאניזירעז
 אוםקאגמראלבאדע און ױניאז נים פייע

שעפער.
 ארנאניזאציאגס דער םון איבײט די

 פאל־ די אין צוםײלט זײנען קאכדטע
:איםײלומעז םיר ;מ;דע
\ײ יניז npeyr אדונטערנעםעז )1

פיקעטעז.
פאױםס. א*עז אנפיהרצן )2
 און •ראיאנאנדא דורכפיהרען )3

דעםאנסםראציעס.
קאםיםצס. בילדינג אמאניזירען )4 *

 אונ״ אתפמזר זאסס9 םםדײקענדע א.
אױמזיכם. זער

o לויט n >פי« באסצ o r w r m m  n 
 טםדזײסוננ אח צדפםיםונג דער סיט און
 קא״ די געםס מענעדזמער, נענעראל פון

 וואו מציער, םטרײק אין ארונםער מיטע
 דײ אויםניײכצז צו םיםלצן אנדערע אלע

 פא<- די דורכגעםאיעז. זײגען סכסוכים
 אין איצט זיר געםינעז ^עפער גענדע

:סםרײס
זעס״ 185 גאלדבערג, און נאלדקלאנג

עװעגױ. סטע
 462 סאנס, איז ייװײ בעגדזשאםיז

עװענױ. טע7
סט. םע32 װ. 38 בלום, און ליבאװ
םע17 איסם 20 בוסאױ, און יאנאףי

ססריט.
 א. 29 !אםא״פניה, און גאלדבערג

סטריט. םע15
 װעסם 152 עליטטײז, און יקילאף

־ סםרים. טע25
 די זיינעז דערמאנסע א\יבזגז די םון

 די ®ון נעװאיזוז נעסצםעים פאיגענדע
 צוריסנעמיקם אוץ םענעדזשער ריסםריקט

 און ליבאװ ארבײט, דער צו געװארען
 נאידבערנ אוץ ב^אןי און יאנאף ביום,

פאטאמניין. און
 אומ זײנעז מעיער פאלגענדע די

 ארנאנײ צײיב געווארען איבעדנענעבען
:צוחגקען זאציאנס

 9ס27 װעסט 3«6 קא., דרעס סימאן
סטריט.

 * 9מ30 וועסט 150 סא., דרעס עריך
סטריט.

v 9וו9 אכטע 553 ׳קא. דרעם ראהסי.
p, 118 י. o r ip ם 9ם29 װעסטjo
9021 איסם 27 קא^ דרעס בערגrא

ססרים.
w, 560 םײק i o נױ.9עוו 9ס9זיב

#•ען־םארוםס. כ.
 אםילו ״רס9סב9ם 9י9אונ? פון םילע
ע 9י9אוגז צוױשען ע 196190 919אי  ן9זי

 י9י דחנגעז סקעיםי* ל9אביס ז9װ9ג
 גו־ דאחי ז9ם סאתסס. די פיז אדבײם
 י9אתז ן9וו9נ איז דאס אז דיעסעז,

tnvנ9רנ9אונס סע  "9ג ן9וײז אוי^ «
 זיד האם 09 און יראיאגאנדא, םון כיס

 י־9 גרויםער א זײן «ז ן9וױו9ארויסג
ס9309ס םילע םאלו.  כרםיגגעז באזוכען י

rrm םים אױס ז9המר און in n i^ r |אי 
 דײ ר.9דג9ר 939יד6םאד די ענטוזיאזם

נ פארוסס איען זע •9*91 די אמז |9ני

jp זואם t t t o w p װי צוױשעז
טע ד םי ם םוגי מ י ק טי ר א ט • א  ׳ימרױם• א װי זאםד אין ■pp דעם כאחאלמען ח

« ער — ■ויגעל. א ט ח ען ני —*—נו װאס די געגען נאר קאםוניזם, געג

4 7” *■w ײי * w • / r f' 4׳ ײ״/י■ «■׳ *v׳׳ — '•*ibu \V~v
y די e ’i ’p ר ע ריינ  .— ה־עםםאכער. און קלאוק־ קיץ ני« אכער מ

ג איז זיגםאן די ל ו אן אוםנױטיגען אן אויםעניידען מוז םען — • ת  א
קעריער. גאנצען דעם ראטעווען צו

רע«ארטער. םטעף א פון
3pn t לעצטע וי p  opii ,)PDPior 

IP’31’ pp oy m ti tip dbp3p:b’ik*
tpapn ,p ip ■ ipnPD םיו oinptjp 

np ארײננענעבען IPBPsixd’ip  o’opap 
vi’ipi ’i .|P3n»rp: אזערכע »ךנ
”DI׳ V1P3’P Tip TO 1P3P1 IP0P1DE 

tp 3: יס3 ליגם חכםח נאנצע די ip” 
tp ip ®ין ינ6 ,ר ) ,tp’)r  ip i איז עם 

ddpb(׳i7p ביםעל ׳»3הי p jpips אויך
 (ישט ■tvopi7po סטע״p^B״ די ײנ

 ״OPP;צו ipoipp)D’ik םיר א־ז אײנטאל
 אי(־ מטיגע101םכ< אונזעדע נענען עןפ

T וועלכע טעי־־כענטען, t . t»i’XP3 סיט 
 ׳שםועםז וײ i,ip עולם, ם1צ :ריננשמצוגנ

 tp (ט,”איבערצ טא?ע םיר האנען אצײן
חבםה י1 װארים איטנערעכט. ;ײנ׳ע ז ןיי

DP7pB o'ftB r ’)i)vc»iPD pp־tr)vo 
 tvxprBp. •צום (יט 1*נ און נמיס איז

יהיי((־16 1אםת׳« |p ;עװען א-ז עס
 איימעװיקעיט אצץ האט זון די טאנ

 װא־ י1 |1א ?ולײערם ע:ע1נאר pp װי
 װייזט עם װי זיך, האט םאנ םון ריםק־יט

h *■נערוםען אױס,  pp י1 םון הערצער 
םענשען.

t געווען ip  d p i rp עוועסו םיסטע 
ip רער םארסעם, i’tp i ט1םא»? pp 

p ,אבער נאריהםטער tp ם?ז ip i tpp- 
lip םצאו1זוע םיצאזאםימע הערען טען
tio ,on םו| — טע־שה׳יאר 1עםע7כע

t האב זײן, םודה איך p עװאוםט. (יט:
t בין זאנענױ:, אםת רעם p נענאנ־

ה, טאדקעם אין ןנע  םיר 7pt םען במנ
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 ױ1ױנל •un זיר װענדעס — סײ, —
r בחור א אײנעם צו טאן i איחם 

 19ם9<י ■*ײצעס, די אונטער געמטאנען
 פאר (965געחא אויס, װײזס האט, ער
 **- ״דןיםס^רישזד אזעאכע אין בקיא א

 חאר• ן9זי ן0ני געדענקססו — םיררגגען,
 ר9 חאט •רעוידענט, געװען איז דינג

v בוירלעסק א געמיקס w 'v ײר^• אין* 
 םיײ 9 געכראכס איהם חאט זי און פא

 האם און אימיגראנטעז, די װעגען גונג
 דארןי ז9ם אזוי װי עצות געגעבען איהם

 ט*ר םען אז און באגעהן, זײ סיט זיך
האנר. אין ארײנלאזעז ניט זײ

 דער האט — :יט, נעדענק איך —
 איז 9יקס6 רי צי — געענטםערט, בחור
 האס הארדיגג אדער געפ*הרעז, »לײן
 אוםװיסעג־ די אז אכער ,op'ryi איהר

 צות9 בעגעכען האט ^יקסע בוירלעסק דע
 דין9וױיס 9גאנצ א םאר געמאכט זיך און

 חאס א<| איםינראגטעךםראגצ די איבער
 יצחקמוײזיק אריבער^טײגען נעװאלט

יא. איר געדענק דאס — הורװינופ
צו־ רט9ענטפ — אלעס דאס גו, —

 — ׳ברי*עז די אין ױננעו־םאז דער ריס
 נאר 5וױ איך װיסען. מװאלט איך האכ

 או דעבאסאגט ליגקען םײן באװײזען
 ס9 וואס םי* אזוי װײסט •ארטיי זײן
 909בויר* די װי קלאוקס, בײ זיך טוט

 די וועגמ באגריזי א געהאט האט עיקסע
 09י69ג זי האם דאך און איםיגראנטען״

 דעד אזוי װי עיסאגא םון \vtrvדע■
>  — נו, װערען. עפיהרם3 זאצ סטרי
 דעם צו אויגען די םים זיך ער וחגנדעם
p — 010 איהר זעהט — *ינקעז, ir 

 קאםר ם1צ — זאג א אוי\» ד9
 איז D9 גארגיס, םאהע םיר האבען ניזם

 93י39י די געגעז אבער אידעע, חײ*יגע א
 *90390 הינטער׳ן זיר באהא*סען װאם

m סיר האבען סאםתיזם פון o
 אז |91געו זיכער בח איך װי אזוי

 גיב ים,3 סיר סען גרו«ע דער אין ער3סײ
:יםט310קא םעמה פרעג א אזזי איך

•3סא איהר.אונםער׳ן םײנט װאס ־—
מס װײסס איהר קאםוניזם? פון טע*  ו

 באהא*ט איהר אז און כעדט? איהר
 כטיזם?9ר םון מאנטע* םער׳ן3או זיך

 o*9ii דער אין ל»ס3 איהר OD'tr װאס
 חאמגן װאס ? ״איזםוס״ םים ארײז
געסאן? קאםוגיםםען די אײך

 03זע איהר װעד מוין זעה איך —
 אייד ־װי* איו — מיר ער ענטםערט —

 א ענטםערען דאר̂ו מען װי עגסםערעז
 זיר טוט עס װאס װײסם איהר *ינסען.
יאדטולקע? אידישער א אונטער
 האט הפחפה סםכת א םאר װאס —

 איך, ג9פי — פראגע^' םײן £ים עס
 "3*י״ 6 פאר זיך םארמטעלעגדיג אלץ
w נאר איהם האט דאס און קעך o 

 * איחר דדעהט װאס — אויםגערײצט
. ? םיסםער היטע*
 סיס ער עגספערט — יט,3 כא«ט —

 דער־ אײר *91? איך ־*- מםײכעל, בײזען א
 יאר• און בארד אידימע די צײ*ען.
 גבורים, צװײ |9געװ אםאר ען3זיי םולקע

 װײ בײקומעז. נט9געק יט3 זײ האט םען
 אץ 03י3ײ193 אידען די האט סעז פי*
 די האס םען אבער ת׳ן,1ג* ר*ײ9א*

 ־91 ים3 ם39צײכ !אסריארכא*ע ע3דא?י
D399 03י19ג 03ד«ײ אבער יכטעז.3םאר 
 י*ײ9א* 99יארםו* רער סעד3או איהר

 •אר• 93יםח׳די3ח שװינדע*, און ס39*יג
 איד אזא איז דאן —• בים33 און ען3וי6

באזיגבא^
 רצדט — טיך, איהר םאחפטעהט —

 ־93 ניס קײנער האט עס — ר,9ױיט1 ער
f |93באזי נט9ה9ג יט3 און װא*ם i  a־ 

 איחממ• 9אםת׳ רע9זײ סיס ז9יסט31ם
 •אחייי־ 96םא* יענע באזינט האם םעז
 י!י . *זג*ח םיוי ר״9ד*3י116 ן•1א ן93

 »א 9*ק1יארם 96אסוגיםטי9 א אנגעםאן
ח 9סס1סיא די |933א3כא א'חר ר9מ31א  י
̂  םארברעכענס. 9חמ*אבםם6
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p ro צאקאצ. םאר׳ן םראנען dip? • 

 pdp3 סלעה, יעצט |P3pn םעםבערס
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 םינסטער ן9*יגק חןם אי? #י*דיג6 איז
•19אױנ די אץ געײ^רמז

 דגטאן פארװאס וױיסט איהר —
 די חאט ער װאס דערפאר מולדיג. איז
 אין אױינגעגוטען חינס, 9יכ9א? ,993*י

 נאארד! קוטױו9?99 חמעגעראי דמר
 יעצ־ האס סעז װאס מולדיג איז זיגםאן

 נצסאכט חברח א?א םיט יאחר 190
 ער זואס ו*דיג,6 איז דגםאן *ום!6

 נרויס עםען געגענען חברח אזא האס
 באדארפט חאס ער װײ* צײט, פי* אזױ

 און ׳ציאנג די םאחפנתחן סיר װי בעסער
 ער און בוזים. צום ן9צוםו*י גיט איחר

 צו איױ סיס נעחט ער װאס מוידיג איז
 ־93 טאן צו ס9א* ס׳װארט דא?.9*יכ

 גע״ — חו?ס. םיט ר9 דט9ר — צ*ץ־,9?
 װעםען סיט ניםא דאד איז עס צליך...9ז

 ?90 װאם, איך וױים !ן9םאגי9ר9צ זיר
 םן וקר9 עדארפס3 חכרח דער װאלם

 פרעזי־ דער כין איך װען ?ײן. השורש
 ?ײ מיס רנס9ל9ג סוין איר װא*ט נט,9ד

זײן. צו דארןי עס װי א?וי בלס
 :יט טא?ע איהר ?עגט רםאר9ד —

 ארײן, זיך איך םי׳פ — ?ידענס,9•פר ר9ד
 זזײנט םען קמז געװאלד סיט װײ* —

םאכען. גארגיט
 איז װאס ,r:yo םיטל־יאהריגער א

 אוז רוהיג ן9שטאנ9נ צײט 9נאנצ די
 םרעג » איצט האט צוגעהערט, אלץ

:טאן9נ
 :וצען ניט מען זאל פארװאס —

 אזעי־- זײנען םאל סך א * נעזואלד קײן
 בײ אז װײסעז םיר נויטי:. טיטלען 9כ

 ארגא־ איבעריגע פאראן ?ײנען 196390
 גארניט צו נוצען 9*כ9וי קערפער, אין נען
 ■רע־היססא־ די םון ירושח * ן93?ײ און

 אנ־ צו ׳פאדען ?9טו און צײטען, רימע
 ?ײ סען סו? ר,9ר«9? םון׳ם טײלען 9י9ד

 ם9ד ראטעיוען צו כדי‘ אויסמנײדעז,
 די םאחמטעהט^ איהר נוף. גאגצען
 ט9^אד װאס ארגא?, אן ?ײנען *ינקע

 ר9ריב9ד םען דאחי ױניאז, נאנצע די
 אונ־ ראטעװען און אפעראציע אן |9מאכ

.9ארגאני?אצי ר9?
 גיט אוז ארוסגעגותט ?יך האב איך
D39P93 יך געםין איך װאו ד.ן9םארסט?: 

 טע5 אין ׳ט9םארק ר9םאכ ק*אוק אין צי
m אדעד גױ,9119 ny ױגיאן ר9פופ אין 
 איז ס9 אבװאה* *עקםעור. א אוי?י
 א?» העיעז צו רום939אנג װעז93 םיר

 נע״ איך האכ 1939פוגדעסטוו ,09106
 פין םעגמעז, *9ביגט א צו עהן3צו ױא*ט

 אין״ קולות, דט9ח93 ?יך האט ov ?93װא
 ראר־ אז געה, ר9אב טאטענס״״, ם390טא
 פ-י־אצענט רס9הונד פאראן ?9?ײג טען

.9*ינק
 דיטעל דעם 09וו9פארסיד וזאב איך

 עם װי סטיםוגג, געל9הויב9; א םיט און
 איך ביז טאג, ם9שעהנ א?א פאר פאסט
 אין צוריסגעםאהרען עתספרעס סים׳ן
אינטערנײשאנאי. דער פון אםיס

ען מ ת ל מ א ה

רעדאקטאר: טײערער
ערקיע־ אן םאכען צו סיר רלויבס9
 אי? װאס םארלױםדונג, א דועבעז רונג

 דער אין םיר געז9װ עדרותט3 ?91193
ל, ^םרייהײס״ ע ס ע ל  פון פארםירערין די ב

ר.9ארבײט אידישע די
 םאלשע!־־ אוםװידדיגער דער אם אין

 ״םרײהײט״׳, ?יך רוםט װאס ל,909ב*
h״ »? ריבעז,r9ג געװען אי? ro ^ א  ר

 ן9געשלאג האם אגענט, ?יגםאנ׳ם *ד,9װ
ארבײטער/ ?9*ינק א

 דער װעגען ערקלערען 9P&0 װי* איך
 װי ?עהן ולם9 דער ?אל און 9עשיכט3

?אגע?. ?9*יג ?9האנ ?9trj9D א?וי
 ר9ט37 דער אויף ?9געגאגג בי? איך
 האב און עוועגױ, 909?יב און סטדיט

 ?לאוסםא־ בא?אנטעז ?9אלס א? הן9דער?
 ?-9דד»ענט*מ״ סיט׳ן ?9באטיר9ד כער

om ני9ב r, א אי? ר9*כ9װ *wprאון ־ 
 א פאר װאס ן9װײם ר9ט*או?מאכ 9םי*

 ?אגט9ג איך האב אי?. דאם פאחפוין
 איהם םים ?אל ר9 א? ן9גט1באג» צום

 דער האט רפאר9ד דעבאטירע?, יט3
ט״ ח  און ^זלאנען, צו הויבעז9אנג םיך ^ו

 איך צונעהאלפען. דעדצו האבען 9*ינ?
 פאליםםאן א און ?9גאכגעלאם ?ײ בין

סםירט.9אר ?ײ האם
 אי? ס9 ?90911 פאר דדמאדמ, ר9ד
 כא־ האט ל,9טרײ י9ד ?9ם199םאת

דאלאר. 10 סיט זײ ?id ם93אײ טראםס6
 9ג/דפיכט די ן9רצ1? אין אי? דאס

ט.9יםר1םארל ד9ײ איר אס1פאת
ר נט.93א ?יגסאן׳ס סיך דוםען זײ * 

 •039אג ?יגםאלם ?ײן 1צ טא*ץ6 בין
 איז ?90 ?911 יחײג,11ר?9ם אבער איז ס9

 ארום הט9ג ?90 א?ן ט,393א אן זײ פאר
 איז לט,93 ן9נאר6 *אך993װי 9א* אי?
 אױ ?90 ?911 ר9אב אלרײם. דאן ?90

 אי? װאס ?90 אי? דאן נט,9אג ?ינסאךם
 םיט ?יך *ױגט װאס צו אר3 ארט.9 ר9י

 דעד ר903א? זיממן זײ ?.9באסיר9ד זײ
 איך רײדע?. זײ םיט ?א* ?90 אז 9ױרד1

 1צ סירט9ר903םאראי ?91193 אר3 בין
 י9י אס םח פאקס דעם ז9ם*יכ39מ9פאר

•אסירתס
ם«1נד 196יאניםםי31םרײד־י כױמ

nro ד.91י6רא*
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נ •״ vi:־. ־•י

no •ײי םייעלםאן י
p»fc, 22( (»»ון•ןר־סןגןדו׳מר,

 םזןם־ אונזערע pe די «ז ,1נלױנ« סיר
 די,נערעכטינסײם*, רעזען װןיכע נןרס,
 װיכטינע סעחר ,די סיס נאשאנט זייגען

ong< אוגזער אין •אםירוננען t .>vpg 
 נאנחוט ניעט איצט ביז זיך םיר חאנץן

 »ײ* אונוער I® האילוםס די מ־ם דירעזט
:t .|P03’ig3*>gpg5 סאר טונג tg״ t  |p 

3g״ ®g i « וועיכע םעםגערם, טייל 
 די־ די םים tnpo זיך אינטערעםירען

 םיט ווי )<gpg< זייער סון :ייעס רעשטע
®optfg דער סון |p:gie די ױניטז, ״:

 אנ־ די tgo םיייוװייז און די tvo אט
 װילען ױניאן אונזער pe מעםבערם דערע

 :סטיצען קורצע igo א :ענען gi פיר
.22 יאקאי ננ־נע

סראגען. ארגאניזאציאנס
 אונז אינםערעסירט .װעלכע זאי די

 םא־ דיזען בײ tvoDPivorov אלעםען
 װערט װעלפע ארביים, די איז םענם,
 ארגאניזא־ אונזער םיז אננעם־הדט איצט

 םיט פארבינדוננ אין ציאנס־קאםיטע
® דער םון ארבײט דער  אר־ אמעםיי:

o דער pc גא;יזאציא;ם־קאםיטע r g r n 
באארד.
 די ig איצט פיהדט באװאוסט, װי

o r g r n טעטינת״ט העפטינע א באארד 
 דרעם־אינדוםטריעם, און ■pig>p דער אין
 וועילכע ®,Bpr די א־גאנ־דרע; צו אום

,IPtgnp; סארסקעבם לעצטע:ם זײנען
 <gv די״נרויםע ױניאניזידען צו אויך ײי

ptriPBg.®■ אויםער• איז ארבײט די 
 ipn®pv i״p און װיכםינ, געװעוזנייך

 IPP װעילכער ,22 לאהאל pc מעםבער
 ;ישם םאר צײט, אביםעי אװעסנעבען
ט עם העלסען. צו סארפעהיען  אונז, ש״;

Dgi םעםיער יעדער װען o>gn זיך 
 ענין, דיזען איז ארייננעםדאכט באםת
o>gn נעװארען בא׳פאםען באלד vtg 

 o>gii עס אז ,po’ogp נװאאדינ־נרויםע
 געםםייעם. ניט rg>o ?ײן איהר םאר
 ניט זיך םיר דארפען אלעמען נאך װייל

tVHU ; י אזיב ® P>pn|־PBg ו •pr| 
P,! באזײטינט ניט צייט דער םימ in 
op o לאננ װי ד»ן n ײ ביז געחםען 

ig’: r־p>pn ®■pr| אויר opoopoivc 
tpipii ? איז gt>g ,dp, איג־ די איז :יט 

tJn םון טצרעםען r םעםבעד <gpg> pc 
 יױ די זאלען ig; גים r» זעהן, צו 22

 אין ײערען אננעהאאטען ניאךבאדיננוגנעז
 ארבײטעז, זײ וועיכע אין שעפער, די

 אר־ זאיען אפען*׳פעפער די אויך אז נ*ר
 אונזער <ויט איז, חום ? ווערען נאניזיוט
 ארער אבםםראקםע קײן נים םייגוננ,

 ׳פפראר דער אין פראגע. טעארעטימע
 עם איז ארבײט®־ נעװעהנאיכעז דעם םון

 אן ברױט־םראנע, א פראםם און פשוט
 איינע־ אונזער פון פראנע. עסאנאםישע

 מאכט עם «ז םיר, וױיםען ערפארוננ נער
 די זײן ניט עם שװאך װי אוים ניט

 ױניאד׳פאו, דעם איז ימיאדקאנטרא?
 אר־ 1צ ױיבער מאל טויזעגט א אבער איז

 אפןן־ דעם אין איידער דארט, נײצמז
 אנצוהא^טען אום פקןב־שאפ. אחנר

 אין קאנטראי• אונזער פאדשםארקען און
 םיםמע־ זיר םיר מוזעז ױניאךשעפער, די

 צו צוגרײםען און ארנאניזירען■ מאטיש
 נרויםער זעהר חןר צו ענדע אן מאכע:

 פאר סילאר איז דאם אפעךמעפער. צאל
אלעםען. אונז

אננ איז ^ ײנ  פראנראם, דיזעז מיט א
 ארגאניזיישאד אונזער tv ייר יפטחנננט

 מאםעךאגיםאציע, א אנצופירען קאםיטע
 דעם םארטיידינען און ■ראפאנאנדירען

 די צווישעז ױניאן דער םון שטאנדפונסט
 t« איז ד*ם טרײד. אין ג«<ײםיאכות

 נאנוצט dp האגען םיר טיטע?. *<נמר
 עקזי״ דצר פון יאחרפז ער׳פטע די איז

 dp זזאכעז סיר ױגיאז, אוגזער םוז סםצנץ
 חי־ אונזערע איז באגוצט ערפאלנ טיט

 א. 1918 .1909 פון PDDPP סטארישצ
 ניז אםאיל פון אונטער׳פיד דער ױ. אז.

 IP3fn ױאט דער, נ*ר איז איצט
 סר ■•רטײדיגען נצדטרפם גאר זיך סיר
 חיינט ווירעגד ם«ופצסם׳*ור«רם, די נען

a פון נצנגצרשאפט די אויך סיר האמז n 
 װע<נע קאםוניסטיוטד, סאנאנױץע ניסע<

מ — אינדיחמט אדצר ־דירעקם— ג זיי
תצבלו טריי מ  די lift nroranaw די אי

 nm« דוורימר pH. םווטפעקכמווחורס.
pt• ך גתיסמר ו^מר אין מו ^ ^ תוונ  א

ממז ןןרנײמ ײנו ר n מיס וו » n ין« nor3
VH קסיוון• w,מ״מנםבמדס ^ •hi •יז

ד י “־ י *ון מייינ ןומ»גיזןך מו
ר1* * o ד n w>

ווון 1אמי<
 ג*מח יחנימנ״ ״די

*8 Wר« V  •urm

j r f
§ m  * v w

T t מוײיכס

ד דעם אונטער געבייבען כמפיבערס  איי
 םער. ניט עיןזיסטירט םאנד דער אז דרוק,
ם זײט ריכטיג. ניט איז דאס  ^ןן1 ת

 טאר• חדיף־סטעטיס די װערען םארט״ט
ד רער מון אפיםעס איע אץ <ןױ*ט  אי

טערנע׳טאנאכ
װעיכע, הנייף־םאגד, םון קאסע די

 חאט מאנד, מון קאנסטיטױעאז דער יויט
 םאנדם אנדערע די מיט מײכות dw קײן
 םארברויכט גיט קען און ױני^ן דער סיז

 אויסער צײעקען, אנדערע קײן םאר װערען
 סאנסאמימאדבענע״ איז קראנקעד פאר

,22 יאקאלן םון טעטבערס ידי םאר םיטס
 אדמיני־ חאםוניסט״עער דער פון איז

צוזא־ געװארעז, סאר^װענדט סטראציע
 יױ דער םון געילםער אנדערע די םיט םעז

 אונטער אז זיך, •פאחעטעהט עם ניאן.
 םאריוײ םאנד דער איז אום״טטענדען די

 גע• םרילע צארען צו איפדשטאגד ניט יפיג
 רעייוי־ די קראנקעךבענעפיטס. זעצרינע
 דאזײ דעם םארװאלטעט וועיזכע קאמיטע,

 אײגהונפט דער אויב אז האסט, ׳םאנד גען
 זײן פיילײכט װעט פארבעסערעז, זיך װעט

 אויסצא־ געזע^יכע אנצוםאנגען רעניליך
 טען1 קראנהערבענעפינ^יצום פון <ונגען

 גע־ אבער זײנען צײט דער דורך דז^ולײ.
 נעםאדערט זיך האט עס װאו פעיע, װען

 אין ביײעפיל, צום װי היילף, םאמענטאיע
קא." דרעס ״מידװאוד דער םון ׳טאפ דעם
 נאר און פרידםאז״ און ״גרינװאלד און

 זײגען םעמבערס װאו יפעפער, אײניגע
 זיײ זײ םון אײניגע און נעװארען, קראנק

האםפיטאים. איז געװארען צוגענוםען נעז
 פאר־ קײסעס די האט דעריןי״סאמיטע די

 םעיע מערסטע די אין האט און האנדעיט
 ״עטאיר- איוס סומען געװיסע באיטטימט

י".1רע<י דז״טענסי
 נויטיג ניט איז עס אז פיהילען, מיר

 דער איז מעםבערס אונזערע אגיטירעז צו
זוײםען, איע רעיליןז־םאנד. םון פראנע

 ארגאניזאציע, אן נאך ניטא איז עס אז
 םאר בענעםיט פי< אזוי צא^עז זאל װעלכע

 » סענט 36 װי סומע ציכיייך־קילײנע אזא
 די *ז נויטיג, אבער איז עס םאנאט.

 װעילסע דג אז װיםעז, ־זאילען מעםבערס
 סאנא־ דרײ םאר װי םעהר שולדיג זײנען

 ניט זײנען פאנד, צום אסעסםענטם טען
 דיזער בענעפיטם. וןײנע צו באדעבטיגט

 אויסגעפא^גט ׳מטרעננ אימער איז רו<
 דורכגעםיהרט איצט װעט און געװארען

 אי־ וױ פינקטייכקײט מעהר םיט װערען
 איצט דיסקוטירט רעייןי״קאטיםע די מער.

 קאנסטי־ דער צו אמענדמענטס נעװיסע
 בא־ זײ װע<ען מיר פאנד. םון טועאז

 בא־ צוקונפטיגעז אונזער איז שפרעכען
ריכט.

. ם ו י ד
 געלעגענהײט דיזער בײ װילען מיר

 זײערע װענעז מעטבערס די דערםאנען
 א^גענעם זעהר ניט איז עס דױס־שוידען.

 קײנםאל איז עם דעם. װעגעז רײדעז צו
 איצט, בפרט און אננענעם געװען ניט
 חאל״ םיר םעזאן. שװאכען גאנ״ו « נאך
 דאם פ<יכט אונזער פאר אבער עס טען
 אין זיר נויטיגם ילאקא< דער טאץ. צו

 און ךױס װעכענטייכע די אויםער געלט.
 האט אײנטריטם־געיט, צימיליױ?<ײנע די

 אײנ־י אנדערעז הײז <אקא< דער דאר
 איצט, ניט אױב אז אמוז, איז עס קונםט.
 בא־ ׳טוידען זײערע מעםבערם די װעיען
 שוי־ פיז עז5אנזאםי דאס שסעטער. צאיעז

 ניט זאך, נעזונטע סײן ניט אבער איז דען
 אינדױוי- םאר׳ז ניט און <אקאל פאר׳|

̂־זםז מעמבער. דועלעז  זײ־ מוילדען די כי
 זײ זײנען דערװײ^ און —ק<ײנ<נ נעז

 יאנואר, טען1 דעם גיז װארים קלײז, דאר
 גע- גוטגעמאכט דאד זײ זײנעז ,1927

 איז — אינםערנע׳&אנאל דער םון ײארען
 פון םך א .ttapyp צו <ײכטער זימנר

 נאך זײנען 22 יאקאל פח מעםבערס די
 און 2 צו צאלעז צו געװאוינט אםאל םח

 דורך םעזאז, אין װאך יעדע סטעםיס 3
 זעחר איז דאס ?זאפ״טמעריוײט. זײערע

 די װאם ,1דענ טראץ װײי םידח, גוסע א
 איז <אפאי אוגזער אין דױם וועכעגטייבע

 אבער עס זיר זאםע<ט סלײז, גאנץ
 ארױםצונעםען אױס קוםס עס װע[ און אז,

 א עס איז לסשל, דאיאר, פינ«י םימאמא<
 או ניט דארום <ײגט זאך. מווערע ואגץ

 ביסיאך, צו צאלט צאילונגען♦ ווײעחנ
צײט. אץ צאיט אבער

ארבײם. ךער בײ קאמיטעס
אונ• אין נארםאלער א?ץ זחנרם עס

 ארײנבחנגגוגג חנר םים ױן לאקאל, מר
 טעטיגסײם די אױך ווערם ארדנוגנ &ח
 אלץ באארד צקזעקוםיװ לאקווי דער םון

 כדטימאן איחחנ סיססאסאטי^ םעחר
 םעחר • אן נעחכמז פאדחאנדיונגןז און

ר. זאביימנן מ ק א ר מי ױ מ מאי  און א
 וץך זחנלמ םצםבצר^ אקםיוחנ חײנטינע

ן  אטיס, חנם באזומנן צו אפט ליב מ
tjw t די וױ jm pv נחנסבערס גאארד 
 חר םימעמז^ כדם במי ממעגדיג דינין

t n ײז טוחמם « «ןד ײכ טי!  פיםינממ, וו
v אדעוי רי w חאס קאפױטא wht* חמע״ 

ז תי מ * rw o>* יסמנו® » *r יז« r
ײניג ר איז אוםבאפוועס. וו ר י■ *ני  ת

owuח »וני*» סאז צו ױיל׳ס ־ תז י ו

ט ׳פױן דאנט וױרעז, דער דא אח «ס  ד
אױם.

 •pp< איז קאנ״טעס ארע די צוױשען
ס  נרי־ אונז?ר lpװארpנ ביזי אױך טןנ

 אײגיג? דא |pj״t op ומנס־פאםיט^
 זידי פיחר?ז oipmpo די װאו ׳פעמר,

 דארפ?ן רסpמנp'ונ־אן־ט װי אויןי ניט
 איי־ געװעז אױך זיינ?ן op אױטםירען. זיד

 שאי• די םון ארר?רם די וואו טע<ע, נינע
ט זיינען משערלײט  *pa אױש:עפא<;ט ד

 נ?רופען ז״נעז pנדpםpבאטר די װארען.
 נריװ?נם״ק*סיטע חןר ב?םאר ג?װאר?ן

.ipi^upp דיםציפלינירט זײנ?ז און
םיטינגען. םעקשאן

pומpנדtp ,ד דאנ?רשטאנpט?!2 ם 
 אונ־ װערען tpהאיטpא■נ tpppii חשון,

poenp jnpt .(? טיננ אדניי ^  די ס
ipopjirft ם?םב?רס •pspi; אין מ-טען 

1258־12»0 נארדען, רpװpD פעקינלי

H די און ראוד, נאסטאן f iiir iir i — 
M< איסט 210 מטחאוחנן־חאל, אין  m 

« איז טאדארתוננ אױם׳ז  וןו• ךי ו
 סצפתטאד און ט׳פערמטז • פון װעחיוננ

ך ■ראטאקאי׳ון די פון tpipp ד*ס און  וו
 דז׳פאינמ און נאארד ivoipptpp רער

o אױן־ וױ נאארד, n פון נטרינט m 
v קאטיטע. <דנעגעפיט’ס

 אונזער ון1 רמ «<ט«ז tv יױט
tnpn רי »P׳i n  — M »vvrivv 

 גתטנמרט — ivftnppo און משערמאן
i פון n יאתטי tpp. ,׳*טים־ אחן נאארד 

 ט<יגע1פאראנטײא זי׳^עז ואס רעכט.
ipdop, 1םי און tv ,tppvn די D1P2DPQ 
ipppn אויםפליינען ■lprtpo pitpDv. ׳ 
op צו איז pv*n| און tv ,)pvivinp 
 vftttvft. נוט |”t וועיעז מיטיננ?ן ב״דע

 pipitv אין ivti'0'D־ivcPPo ?הנריכ?
 jpvnv3t״v אינניכען jppph נענ?נד?ן

tpipii•

m פרעסערס וי נײ זיך הערט ?
װאסילעװסקי ם. םון

־̂.50 לאקאי (מענעדז׳נער

איואי אונזער פון מעטבערס אײניגע  ̂י
 פאר־ געמאבט אױםמערקזאם מיר האבען

 נייטט גיב און נייפם ערײב איך װאם
 ״;ערעכ־ אונזער אין רעפאלטס קײן אפ

 האט זײ פון פייע בײ און טיגקײט׳/
 :םראנע די נעיטטעיוט טסתמא זיך

 ניטט מענעדזיטער דער גאר קען אםיטר
 איך אז װייסען. ארע אבעד V שרײבען

 אםיציעלער קײן גאר מרײבען. יא קען
 אױסער און ני׳פט, איך בין ערײבעד

:י^ט. צײט קײן פתם איך האב דעם,
פריהער״ דער װי זיך, דערמאן איך

 װאכען ■אר א האט מענעדזשער דיגער
 גע״טדי־ אםיס אין ארײנקומען זײן נאך
 בײ חיומ׳ט און ׳פטעהט ער אז בען,
 קײן ניס האב איך פענסטערעל. דעם
חלומ׳ען. צו צײט

איבערגענוםע^ האבען ילינקע די װען
 אז געיעמבעז, זײ האבען לאקאיל, דעם

 איבערגע־ גײטט זײ האבען רעכםע די
 טדעזשורי. דער א'ן געיט קײן $אזט

 א געװען איז דאס אז זיך, םאחפטעהט
 אבער דעפאר - <יגען. באװאוסטזינינער

 האבעז מיר אז געװען, מודה זײ האבעז
 אײננעפיתסםעז אן איבערנעלאזט ןײ

 סטיײ ביכער, םוירניט^ור, טיט אפים
 ױניאן ?געהנע א עיקר, דער און ^ואנערי

 די צו מעפובערס די ם׳ון חוספעקט מיט
 נאך איז װאס — א\ן ױניאךאפיסערס

 פורא און רעספעקט א — וױכטיגער
באלעבאטים. די רצד ױניאן דער םאר

 נעטראםעזצ מיר האבעז אבער װאס
 נעקא־ דןאבען לינהע די װי דעם נאר

 אונזער איז צייט יאהר אײן מאנדעוועט
תיל, א געװארעז ארעם פו̂ן איז ױניאן,

 נע־ זײנען מעפבערס די אש. בארג א
 װא־ צעהגדלינעד נאך םארהונגעדט ווען
 די אין האגדיעאנס די םםרײקען, כען

 רעס־ דער פארנאבלעסיגט, — שעפער
 צו מעמבעדס די םרן צדטרוי און •עקט

 מורא, די און פארילוירעז, — ױניאז דער
 פאר געהאט האבען באילעבאטים די װאס
םארניכםעט. — ױניאן דער

באדינגונ• שװערע אזעלכע
 צוריס עפענעז געמוזט טיר האמןן גען

̂יגהע די װעלבען פון אפים, אונזער  זײ־ י
 ביײ אנטלאסעז כויליגאנעס װי אזוי נען

 צד איעס האבעז זײ װי נאכדעם נאכט
צויפםעטערט. און בראכען
 גע־ מיר האבעז עריפטען א£נם צום
 רעדזמיסטריײ די דורכםיהרען דאדםמ

 מענש נײער א זײענדיג איו, און ס*\.
pn ,באקענען געװאילט זיך האב אפיס 

 יעדער כמעט און כמגםבערס, די סיט
 נעקענט זיד האט ער בעפאר מעמבער,

 זעהו. מיד געטוזט האט חנדזטיסטרירען,
 כדי דעם, צוליב געווען אױך איז דאם
 זיך זאילעז עס געבעז, אכטוננ זאא איר

 םאר־ סיןעב^. סײז ארײנכאיעז נישס
 נאר־ געװעז איז דאס אז זיר, טטעחט

 װען בפרט אדבײט, *ײכטע p'p גים
 די םון רעקארדס שום סײ\ חאבען מיר

 חאבען מיר געהאט. נישט כמנםבערם
 האבען םיר װאס בעסםע, דאם נצסאן

אוםעטענדען. די אונםער געקענט
 צייט זעיפער דער אין חאבען מיר
 םעםבערס״םיטיננעז, אײניגע גערומען
מ ל  בא״ די נעיאקט. געווען זײנעז װי

 געוועז איז םיטימען די בײ גײסםארוגג
 אין בילײבעז לאננ לאג^ װעט ♦װאס אזא,
 זיײ פדר םעםבערם. ווונזערע עח זכיח

ר צו צוגעטראסען באלד דאן נ*ן  פאר־ מ
מ םי ײ ד . עיעיןמאנס סאר מ

ט  צורוחנרוננ חנר אוי^ קוקצנדינ ד
 זנלצק• די װאס און ױניאן אונזער אין

 ח^ןמנן שב# םאתעקומעז זײנען מאנם
f t* באטײימס דאך עיעק^פאנס וױ<ךי 

מנעל אזױ און מםבערס. 800
.nr און ארימר זײנעז איעק״פאנם די 

ױ טים^ס

 דעם צו
דעד פון

זאבען
עקזע־

מםבערס. 80□ אחם
n r די

ownwpp מד אײגגציפטצים וױנען

pn«  ארני^ חנר '
אוגזער pHחנגוגג

^ י w «יט8י_ «י
$שים PH אריח קוסיז וו^ס קאטטמינסס,

װערען. אטענדעט זאיעז
 מיטהירף די געהאט זײ

באארד. קוטיװ
 זעהד געאדבײט האבען קאטיטעם איע
 1 א\ן 12 ניז סאל מאנכעס יעװעד.

 בא־ קריגענדינ נים בײנאכט, אזײגער
 איבעדהױפט דערםאד. םעני קײן צאלט
 סעסבער׳פיפ־ די געארבײט ׳טווער האט

. קאטיטע.
‘4{((של איז רעדז^יסטרײ״עאז די װען

 מעכד יעדער כמעט האט געװארעץ, סען
 דער בעםאר ער^ײנען געדארסט בער

 מעםכערס, פילע קאסיםע. מעפבערשיפ
 ארױס יאנג נעוועז ׳טוין זײנען װעלכע

 דצם אויפגעכאפט האמגן טרײד, םון
 ארױם־ האבען יינקע די װעלכעז קיאנג,

 ױניאך אונז בײ קרינט םען אז נעראזט,
 א זיך האבען און. דאלאר, 5 צו ביכלאך

 אבער אצניט. אין אונז צו געטאז לאז
 מצכד דער צו נעקומעז זײנעז זײ װעז

 גצ־ זײ האט מעז און בערמיפ־קאםיטע
 באצילעז דארם*ן װעלעז זײ אז זארגט,

מד, א םאר דאילאר 100 אח 75  זיײ בי
 דיסאיוינטעט. נעבליבען זײ נען
 אנםזאגט אינגאנצען םעז האט זײ פון

ביכילאך. אױיסצונעבען
 קאםײ דיזע איע װי ש:על אזוי און

 געוואחגז, אײנגע^טעלט זײנעז טעס
 סעקטאךמי־ גערופעז גילײך פױר האבען

 אז געשריבען, האבעז לינקע די טיננען.
 נעוועז זײנעז סעס^אךםיטיננעז די בײ

 די אבער פרעסערם. םנינים פאד א
 סײ מיטינגען, די אז וױיסען, מעםבערס
 זײ־ בראנ?ס, די אין סײ און דאוך־טאוז

 קײן פיט ניט און געפאקטע געויעז נען
 לײםע, לאםבער־דז״טעס אדער פאריער

 הארעפאיט־ ע,יאפת פרעסערס, פיט נאר
 זײנעז מיטיננעז די בײ פרעסערס. נע

 עס אח נ*פ\נײישאנם נעװארען נעפאסם
 פאר עלעקיטאנס םארגעקומען זײנען

 סעקרעטאר װײם־טשערמאז, ט^ערמאז,
 עלעקםעד זײנעז עס אינערוואכע. און

 ױגיאן אױסגעפרובירטע אלםע, נעװארעז
םײל. און רענק די םון דוקא און טוער

םיע־ לינקע די װי זץ־ דערפאז איך
 דעפאקראטיע. װענען שרײען תמיד געז
 עלעק• צו געקומעז אבער איז עס װען

 סעקשאן־ די בײ באאממע פאר שאנס
 רענק־ קײן קײנפאל האבעץ מיםינגען,

 ווע״ ערװעהילט נעקענט נישט אוךםײלער
 אן געװען דאס איז אילעמאיל ;רען

 באארד עקזעקוטיװ א| אדער אפיסער
מעמבער.

סעזאן, קומענדען צום איצט און
 שאפ־םיטינ־ צו פרעסערס די םיר רוםעז

 אוים־ װערען שאפ־מיטינגען די בײ געז.
 םאר סומען װאס םראמ$ס, אלע גענומעז

שעפער. די איז
 נאך אונטערגערוקט זיד האט איצם

 װי דזשון. עישטער דער — צרה א
 געשילאסען ילינהע די האבען וױיסט איהר

א  באסצם די װעילכעז לויט אגרימענט, .
 10 ארונםערצושיקען רעכט א האבען

 עס ארבײמער. זײערע םון •ראצענט
 ורעחנן נעשאפעז געדארםט אבער חאס

 ארוימצױ אויזי בױרא ־אמילאיםענט אז
 •ילאץ אוימ׳ז ארבײטער אנדערע שיהען

 אבצר חאט אתנםעתעשיקטצ. די םוז
 נעקאגט נישט במרא אזא םומעל צוגיב׳ן

 pn דאם וועט איצם וחנרען. געשאטעז
 וחניונן םיר אמים. דעם סון ארבײט די

 אר• ארוגטערגעשיקטצ אלע די אז #זעחן
 ווערען ארױםגעשיקט זאלען בײםער

•לעמר. אנחנחג אײוי
קיאנ• פארשפרײטעז ק^טוניסטצן די

 tm שוואך, איז יאקאי אונזער tv גען,
ט קאנעז נױר  יחנר•!ור א\ן םאז, גאתי
 זאי־ קאםילײגטס, חאבאן •חנטאךס ווען
 אםים. pn נעחן גישט וײ אען
 <ײ או יראסירמ, די זאגעז םיר
 די M צוחיחנן נישט ?יד

p v jfo tp  m>vt p irm rv j 
r איע גזנן t r n מאמגעגחי* 

או טיט ®ארביגיומ ט, י ײ מ  nm pn ט
מ ח מ מי n מ m t.w i tv p v m rm  n

ט באארד ■װדי ײ ב ^ 
a »י8 n ■קוכמנגזײ
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SIמ« p rאו ן לעבע ר אונזע פיז
ער שױן ט ױי ע ױ ו ב ל ע ח ז מ ח ב

מ1 * י  ipoo'mvo די זױ  o n :* ; 
*i»f n r וי סיס  >to קײן ovnpi »י; 
po iu ױ   |p«"t ,opc'ovp שיום סיתנע
w r w g v w . »י*מ ״ inp jv ’v iP rm . 
o n ^ iw »וג««ר  <ר חםצאו ײ : v •m  
u  m  po'ovp אײניגעו o n  no י<ד» 
•vo r»» r»« v onj*uw  ,?>pr ,ן

onivan^M» םיט׳ן מרײ?ע , pov 
iik *pc'ovp סיס iv« v ■*׳r v> גיײ 

״ ״ *ovii , t n r  optnvpp איי i n  nr 
iP3v nno* ניס o n  — ipoippj י•1אי 

ipp ipo .dpiuvp ipt גים tv 
pipttiv נענוג ניט זײגעז ?טםוניםסען 

 חנײטיוצי* ױיער *ו ב*צזנ אין עמםםיש
 — oipn ,oipn װיי< שטיס, שסד »נערע

^ די טנ צי ו טי װ  ױניטן סון in>pn ת
tk םים םזוותנים• םקווער  ■on״PK| 

!האנגועס
n כערהװיודינ נ»ר  nv ת צ םני  טון ט
 *vo vpn װייעז װאס נפשות׳יאך, םאנכע

nן « pip’ibp סון די םון חשביז אויט׳ן 
 po’iv באװייגםע אוז נאדױ?רט? אזוי זײ

 *ו אח 1װעלנע ש׳די, סר, ס<אוקם»כ?ר.
 אוים i»nr — נארײס צי>ט?ן אלז

ip 'oirv נעװאויגחײם — porwpimv*
 ל,1<09בל ipip' או^צר ipsyt ןיין «ן
mt אונט?ר •in v o  pip״PPVO M  jtp 

 שיום שילום! שריתן וו?<מ די פון אײנער
 שיום !פיהרער די pc •pp די אינער

1 דין <vt ש<ום אני !מאםען רי רורר
r ניט ראם איז און ’DVP, ד*ם vn* 
מלי, םר. ז?לב?ר  1טא נים אח, ipc>pii ׳

 «ראצ?גםינ?ר חתחנויט v נעראכם, אזמ
dpo’Ovp שיום djpopii pc ױצ<ח, <א
op אױס נארניט סײנםאל זיך לאזט 

iP, דוסא וױיו םנד*ות׳דינ, in’o V |” t 
p איצט ויך האט און ir אעע־ װידער 

 אונט?ר po’dvp p״d נײער א אן גאטט
vpמוני.םט'שlp .װע<• ס$ל', םר. אוקאז 

י י ? כצר ״ו׳ ר ̂זנן ו יש
 tVOPJ |pddi’>p אס אפשר װאלט נעהן,

ױ 1אי בייש*יל נוטען א נ?נען צו ױ י ײ ?נ
rvpft odovp Ojn po ipiviopjm  p<>v 

d>v שיום״. m n ’c, װייל vtv יוציוו לא 
 ipsvspivPP די באשםיםם fpp ,ip װי
p״t םעז זאל יואס נאר ט*ן. נים טובח 

 אױס׳ן חםחpc>ptn 3 אח dp אז םאכ?ן,
vppie

ײ ער פ מ ר לו ע ד ם א טיז א ? אװײ
dp אמםער באםת איז PK 1133 o n 
*’p3| 3' אונםער upd tpip1»גרי pc 

 PPV 1י1א pnpwMP 1צ אנשסענריגח״ס
>voi׳pi נעסראכסע1סטזינינ*צ1נאװא און 

 אח .םרײהײט״ די װערכ? מיט <ינ?נס
 צייט. אך11 1אײ אין iptpp דעם םזנה

 *nipj די ער3אי שטויגע) Dir• םוז םען
D” P1’tV>1PDPnV3 pK D"P1’tV>DJPO 

dpi pe פרײהײט״. P n j’tpi ײ1 םיט  י
pip קאםתיםטיש? אינרינע }tpvoi 

 אױו• ipijwm א אםת3 1ם׳אי נשותםות,
.rnpD זײנעז וט«?ן1 ד־זע וואס

 ,nnpDn די iPDvmrvv אזיי װי ז*ן,
V ט־אד tPDiipi א 1בי האט ײאס i- 

 «קי*' iPiP’ |Pii ,tvtPD יעצט?ן תערשט
 גר1יסצ1א כ?טרייעט האט וטש"־באם1ק

pdid dpi m> איז i n .ױניאן ipivt 
 יײ3אר די סיי ן1א DPOV3 די סײ 1סי

ip t, היינסינ?ן או Dpii tvtpo דאס 
mpo געבמן װעילען 1םי נעהן. גישם 
i n r באס »ip3’j די Djpn םיר ן1א 
jpfvii באשטראטען אױך ’ipon■ ipip 

p 1פא i 'k־.n  ipdpid חלס i n  iio
ױגיאן.

ip א<זא, i’i i !הא־ םיר טרעסערס
 Dvnpj יאחר טאר pdvp* די 1םא נ?ן

 TPMiv אין p’D’Pvft שמצינע נאטנ
 iw נוצעו Dvnpj האט ipn יתיאן.
v dpi איהר האט ovi געחאט y 1 •גײן 

 po סראסיטירט V’ וזאבע! p3t>pn די,
o n, ז״נען ipiipj די pk 0PDV3 ,די

טאליסיסס v tv ,aftpipj |psvn װסלכע
 מניאז• iptnv אין tpmpn >vt סאי־טי'

ipsv די o ip n ’oopp, חאבאז 1םי װאס 
o סאו מגהאט n יאהו• ל׳נצטען v im 
ײ op ipii נאצײג^ MW האט חאלכ,  יי

”ipd די טון טויײנס אםת׳? די נאן Tiv.
tpivt iv o in ך: «ו 1םי  רי־3 איי

i n, זטםסנשליסעז1* נאכאטטל ילאמיר 
p i r m אר־ אימסססלסו און יײיחסן

מי t* אזוי, ipopv די אין צנוננ1 אי
m ת»לם p9 ■ pcvo ipivp םדייד• סיו

”tpuvnnrpj pmp) tpi םיר- t « 
i סיאו־ v ג*ד ננוזכמז n .p v ^ ײינ  בי

oi’op) ipiptflv o’ov t n  wit ,זיו
11”> JJP tPIVTOU tJIM t’M DP סיי

n v* טוױ v״o n  dop'opu 
IPtPP

DIIVO'IPOV

IV iwvn 
tv .1V»W  jp>vt כױר 

, •tPU’O’O DY 
BPn סיםיננ mmivt-tpov טיטמג p»t ovti חײנסימז 

4vo«*3' ipt” tv 1, j a r * מ• ,ד  או
tv. »1,<״ S jp tiw  pn  DPn ipo 

iV נאכדזם /a w m . o n, 
61P3BPO n יילע m v 

ipoip is•

)ipjjiaaviova p» ipoipipaya ,tprofi( 

חעלין. j טון

ivo n  >vov: inponvo ipp ipo*
ps>pii ip«pt p צמײסיונג r’D’>v■ pe 

m”< או םסלח איין ipo’m א נ t. םען
ipp נאך ip r’0’?v• v t n  ,fpo”uv3 

odp ipjjp; ויו t t i n  nvn otpt ov”״ 
v: אײנ*npo p r’ov’TN ptpuvtvs pjp 

pip<.| 1םי ivtpp גסנץ inponvo dm 
ipitpo iv'tv i« ip’tie pv ips o n 

vd n p ” t ipsw3”:־ ntpoo p3’>ipd 
 אינ• זײ ipsvn P3>n ,tp3vopiv>p די

vjiv t n  ia  tPotvnpiB’itv |ps:vt* 
propD ojvtrvtn״D אזן .IP3P> ivnr 

t• םיר  PO P’OPJ OVI tPO”t» 3  ipjpp 
11 iptus ps>pii ,tpon'iV3 pjpiv>rpt’ 
 D’liv* טענ<ױ מאנ גנגים p'oiro וי

p’o ציען r v 11סוירניטש po וײ piV?P- 
iP3vo ,םיר בי<דיננס ipjpp נאר tnpo 

”iP צוליכ ipooi> ptn םיט םיטסיחיען t 
povp<| און ipv ipoopu אינעו dpi 

*lOVP 1p1»PJ’W tP”f |1D DD1>tVO 
jjiddpo ip t ’dd’j די otp’ivo .ױניאן 

i>o”m« די ipt”i:v3 iptpp 1םי ivo 
i  po ipp o n  iw• סרייחיים׳ס״. jpd* 
iv>pn P3>pn ,|pr אסשר איצט »|Pt 

oprtT’n i <סננ ’W tpoivn רודך dpi 
vtv pe oeiPivo >22 1נא m sru איסם 

 י•*1אנ3 אויך ipjpp 1םי סטריט. טע22
po nvv o n  ipo די p r’oo’jtovp 

n p ” t 'ii onsv« ,opovor ע<ט: tsvt 
>o’w jpai?1 ׳ ia  ja mנ?סײסטע י 

”jpj דזשאיגם t dpd’dvp d.'pcpi איצם
i 3 סןןמ״־יהצנם a  .invnptאגרײסען 

n םסרצוױיסיומ די אױך  po ״נים t i• 
P5>m ^P ריינעטצ״ ’V3 p«p pv pcvp 

iP ta אין op jip r vtv סריה?יננ >’ipi 
jc tv o r j a >איסם 22 װיי n 2  סםריט 2

o. 1אוי mpo גיט גיט n tv ’ p’p
Pi3’tpi dvi ovn dvi 1P3V> האט 

in אין ט3ערלוי i n סרײפיים״* dpi iio 
1927 ,m»  ipo18, אויי Pt” t p n| נאר 
o>vev .in סעזינ s i t  pfviv'opeva 

v״t סאר — v ,מ «  גזד ם׳שםייגס ציי
•3’<OJP0P i n  IVO D’tlV doip ,oiyt 

uu סים קײט ivn  v 1צ v a ארגא׳ םין 
n P’vvtu, יק?ן1סםע די ivr” in p e 

 אונםער־ ניט |P>v« זיי tv לייבאי־, אוו
ipdi’P’twd v ipjp? נסתייםען ipvt• 

Dpiptpnpj o איז PiiPDVD po כענם n 
iPraoniovP יתיאז םאי tP3>pn ,D’ov 

 D’ev אױס׳ן רייד v np3 >vt סא<יצ'י די
IPJ'DPI•

p’p>OD pt’i־>p:aoi> jtD3vibpjip 
a ת,1רכי< סאטוניטםישע p io m n  v t a 

”iPJ םינסײם t dp ip3>pn i ’a נאר
.IPDW’DDVTO סצהי;

ipopp> ipt’i ױ1 נאר  ;’03P101PTJ 
 «-VP אידישס די po dpv <וםסיש?ר

ipdd’j >ניט זא ip” t ipiv  t a  ,p’t 
 ipdpi; >vo, צעה| נאך אידיאטםםװא

i ניט, דאס װײם 1װע װײ? n  Dip די
ipd>vh ipdd’jiovp באםת ;oipip םוז 

vtv מיז ipo>vii ,dpv זײ otv>PJ op 
tvoov, (או ip i ivd pn נאנצער D>pn 

Dipt — iP’iry; װאס ivd ראװא־ א■
jp>vt ! t a  pi;v3 pDspi a  invovp

 י1 ביי איז װאס אורטײ<?ז iptpp •די
ip; קאפזניסטען i ,ipdpi אידיאטיזם 

in v די i  ” ipbdiP
ל א ט א אנ ען נ ם װענ ענ ר שו א״נ מ

p האב?ן םיר ir איינםאל גים p«v• 
Dvnvo opi «i'a ipt’ii די םצי VP*» 

ip גיםטען 3vopw>p dpi po אתעםסלאי־ 
o 1האב? טיר םא;ד. ?;ס1איגשו םענט a 

tpipcn ,די אזוי װי באװיז?ן vp*® 
 איינ• צו Drop>3vnvo iP3vn ;יטםען
tpjtto 3; אי;שורע;ס רי ipilpדי ײ 

,DP’tPJ IP3VH ” t P3PP11 D® ,DPDV3
ovn op ovn נעסירט *o n  i צײטװײלי־ 

vo o.® ®נםעתסנג גען ;p n r;a  pc 
in v  oipor o n די ניט poo’nDVP• 

dpyp’ tie >por;v o n  navo x t 
DC’1> DV11 ,TPPtmr 0י1א|' pv DVI 

pv i su o n  evvs — 0”i r די -ver 
jto ,חייסאן tpc ov®r אונטעו״ a ביד 

o n  pv >«Jvrjtnpo«a i n  tw’iM r 
o n  po doiPivc ס מ ח מ מ  vo.® י

d® װאמן **ft’W a  in » j t a  p’n 
*n  ,ip3vdpiv>p p>v w urtnvo 

pv vo tneo tm ניס ,poi’io o a n n 
o n ויי m vn א iw w ow pnw  D3pi

t מלם pdio די n  pv ipsvn ” i ovn
fiv אײנג׳נ^יוט צייס e אינמוחננס 

o n  pv ,®tn אוינ a ו סז ײ נ ו o ן n 
pe” p n n r  tvsvn| מ אײנזוםאג׳ע 

a  i n  a  iru wi T r tv  >yt ,tp t^ t־:
pk ,Pvviw nve אינםקתע׳יאמאל די

a n  o n a n v v v n לו■ו» ■inavo r a
T w n ^ w n w V t  jv m t  g m a i

!)*vo p n a  tvm  j a p  t
y n m  tn S v o  t n i S םייגי ןנןינ

p״ipp ,inavtppvo a  d יגג1י<3 די 
tpopvnpjo’w T t ovn o’ov tP” t ivp 

o n  v ipoJiv iptvppr e?perp; t a׳־ 
pn tppoatgo r® p>n ,tp agn ,tpp 

pv tp’trpa j)gtpJV3 (p'nav די *vt 
-p ja anp« Pugrprunua n  tv ,ipo 

h  ipo ניײיננם tvo די o ;p tir;a 
«,m>p

revs t a  dp אינעױנ ivo a  Tt־ 
 ננב״ v aovs, vspptv טיױינען

p’o m o r, >מײ ogii ipsgspigpp piv 
o jp u rja  )'ivo D?gvpu” v iP3gn 

t p’i a  ipoipb3 |P3gn pv ,tjgo״ip 
ipjpp ,oppj סיוײן P3’it o n  tpvvrog־ 

t  tv ” irp ; |pr® 0’j®gp |pt’ אינ־ 
ogn >v;grp;ipo די צוריקנעהאים?ן 

ipi>p.; אינאותנס

ש א ײדז ס פ ט ענ ט ײז ט ער װ אד
D'liv ";ge. tp i t a  n s r  ipdvp?

”DD;pDt ■ײדזש נאנצען v םיט Dipinv 
i” >v f t  ivc, אונ»»־ iv» ,>popp o n 

ooipingc, o a  ipco;p.״ ipcdjp i n 
i ’W Tt oavs ײ r, חי a g ; v D'ngivt 

ipo;n” vivo ip t, ,סראנם״ IP3>pn 
ipo;p3’ap ויין צו?ינ |P3gi םיר ;o ’iv 

p ננ11יםסיה1א ir >יוי1א ט1ציטי איי;טא 
rv>■ iP3>pt dpi.

ip tn 1<אעע D3Pot”aipiitv דא־
o n  ogn ip3>pp ,d;poip א״נצי;?ן 

Doipingo, o n  |p n aa j”iv ,pppp״ 
v ipo”« |pvv3 a  ns p®p>go v pv 

igo 1< ניינ?רימPD31D in g  iptp”־
PC OJPOlPgl IPOD® V t’V ,01P3

ip>ov>o iw ip sno rip t’p”.
ip i שטעלט 1שרייפע ip i tv ,odpd 

ooipingo.״ ig ; ogn באםת v u p t 
p< סף ir  ip ogn ,ipsg ,iv o in  .iptp 

o ir |” P ניט אײנסיום ip r ’i a  i n  i a 
.iptp> n T w p v o c e r P p t p;

oipn ipd” ii n rn r  psnop o® 
ooipingo, i n׳׳ ip tv ,o;’i>irv3 

®*gp o n  |po” io n g o  ipopgnp; ogn 
wo” 3iv p r’t 'V ’i  jp r’ia  o r:־ ; tv 

dpi ippp’pojv a  o in : ’nivo ogn ip 
 n®sn P3’>:p P3>ptg ig.:און ציעיזס,

inponvo a  ip u r novo t a  dp, װי 
v ’itv ,;צײטונ ogn P3>n ניט P'P 

DvrPptp: ip® איינסלופ r ’i a  i n  v w 
pv ניט אויד o iP ora p’P יוי1א p in a 
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 לעצםע אנגענוםען חאבען איערײטארם קלאוק װאםידי בסשלום, דער
 דזשאינט דעם אויספסדערענדיג םיטינג, דיסטריקט בראנקם א אױן* װאו

 זײנען װעלכע זײ געגען שטעלונג א געםען אינפערנעשאנאלצו די און גאארד
 ניט נאר איז װ*ס אײנעם, קײן ערלויכען ״ניט און ליים, ױניאן קײן ניט

 שאס״ ױניאן א אץ ארבײטען צו אמטערנעשאנאל, דער אין אנגעשלאסען
 װעט ױניאן אונזער פון פיהרערשאסט די װעלכער צו אויפסאדערונג אן איז

אױפטערקזאםקײט. גרונפליכע און שנעלע שענקען זיכער
 נעװענדעט זיך אינטערנעשאנאל אוגזער האם צוריק םאנאטען פינף םיט

 די אישו. שארפער און קלארער א םיט דרעםםאכער און קלאוקםאכער די צו
̂ן םיטגלידער אונזערע אז פארלאננט, האט אינםערנעשאנאל  זיך פאר זאלן

 אםעריקאנער דער םיט אדער :נעהן װילען זײ װעםען םים אױסװעהלען
 פאר־ עננ איז אינטעתעשאנאל אונזער װעלכער םיט באװעגונג, אךכײםער

 דעם םון טשיםס קאםוניםטישע ארונטערנעזעצטע די םיט אחןר בונדען,
 צײט יאהר א נעהערשם זײ איבער חאכען װאם באארד, חשאינם אלטען

סםרײק. קלאוק פזן צײם גאנצער חןר דורך און םםרײק דעם פאר
 האבען דרעםםאכער און קלאוקםאכער פון םעהרהײט גרעסטע די און

 םיז זיעען און אינםערנעשאנאל דער םון פיהרערשאפט די אױפנענוםען גלײך
 ױניאניסטישע טרײד און פאליםיס איהרע צו געטרײ פארכליבען אן דאן

םעםאדעז•
* * *

 פארבלי,כען נאך טאנ צו הײנט ביז איז װעלכע טיגאריטעט, קלײגע די
 האם ױניאן די װי נאכדעם לאקאלען, איגטערנעשאנעל די אן אגגעשלאסען ניט

 םק^בם, אלטע חײפעל א פון אדער נאשטעהט געװארענט, םאל אײן נים זי
po אזם־ בעסםע די אוגפער אפילו זוערען צז סםוד שוזער איז גןם װעלבער 

 די שטיצען װאם נאכפאלגער, קאםוניסטישע געשװארענע פון אחןר שםענדען,
 אונ• אטאל שטילערהײם, דזשאב־האלדערם קאםוניםםישע ארױםנעװארפעגע

 עם װי עאענםליך, אדער ,“זוכער שלום ״אוםסארטייאישע פון םאסקןן א םער
 און טראכעל פיל אזוי שאפען צו זיך םטארען און רוסעל, צום זײ זיך פאסט

נאר• קענען זײ װיפיל שעפער די אין אויפרענונג
 ניט־רעדזש״םט־ די האבען ארכײט צושטערענדע פינםטערע, דיזע אט

 דעם אונאױפחערליך אנגעפיהרט שעפער די אין נרופעם און ײוידים רירםע
 אזוי אט םלעק. װאכען עטליכע לעצטע די םאר און םיזאן לעצטען גאגצען

 װאם דערפאר ?אארד דזשאינט דעם און אינטערנעשאנאל דער זײ באצאלעז
 צו און שעםער די אין אוםגעשטערט • בלײכען צו ערלויבט ױי האם םען

 אזוי אט ;פראטעקשאן ױניאן אדן קן»דישאנם ױניאן אונטער ארגײםען
 קאםוניםטישער דער םון אגענטען די םון נאבםאלגער לינקע די עם שטערען
 זייער טוען און טעטיגקײט, טאג־טעגליכער איהר אץ ױניאן 1דע פאךםײ

 אנפאנגען װײטער זאל אינדוםטריע די אז דערלאזע^ צו ניט ערנסםעם
באזים. געזונטען און נארםאלען א אויף ארבייטען

* * *
 לאקאלען איהרע און אינטערנעשאנאל די אז ניט, פראגע קיץ איז עם

 איצט האבען און געהאט, זינען אין ניט קײנםאל האבען כאארד דזשאיגם אץ
 לעבענם־םיטלען זײנע ארבײםער פון.אן אװעקצונעםען זינען, אמ ניט אויך

 זײנע אין םאיאריטעט דער םיט אײנפארשטאנען ניט איז ער וױיל חןרפאר
 אונזער פץ שטאנדפונקט דער אנשויאונגען. אינדוםטדיעלע אדער פאליטישע

 םעט־ די צו באציהונג טאלעראנטע און ברײטע א נעװען איםער איז ױניאן
 פאליםי דיזער פון גרונט דעם אויף און שאטירוננען, פאליטישע אלע פון בער^

 רעדזשיםטרײשאן די װי נאבדעם זאנאר אינטערנעשאנאל, טאקע.די חאט
 די שעפער ױניאן די םון אויםצושליםען זיך געאיילם ניט געענדיגט, זיך האם

 זיך ־רעדזשיםטרירען צו רוף איהר אױןז אפגערופען נים זיך האכען וועלכע
 אםאסי־ טאנופעקטשורערם אלע םיט אנריםענט איהר לוים ױױאן. דער אין

 אינטערנע־ די דאך האם באלענאטים, אינחןפענדענט די מיט אח איישאנם
 פאליפי, ױניאן טרײד שטרעגנע אזא דורכפיחרען געקענט דאן זיבטר שאנאל

!געװאלט נאר עם וואלט זי אױנ
 חןדזשיםם־ כלויז באשעםטיגען צו באלעבאטים די צווינגען אנשםאט

 די ערלויבט אינטערגעשאנאל די חאט שעפער, אלע אין ארכײםער ,רירםע
 טם װי אבער שעפער. די אין פארבלײבען צו םינאריםעט גיט־רעחשיסםרירםע

פילע װי אינטערנעשאנעל, דער פון םאלעראנץ דױע איז ארוים, זיך צימם
 םאררעטערי• דעם פון נעװארען אױסנןזנוצם פאראױםנעזאנט, טאקע חאכען

 פארשרײפטען צו און םוםעל דעם אױפצוהאלםעז זײט איץ ■ח עלעטענט שען
ארויםצר זאנאר שעפער, די אין אינטערנעשאנאל דער נענען 0■ראפאנאנד

 חןר םון און םקאנדאלען, אנחןרע פארשידענע און םםרייקם, בלאןז .רופען
 לאיאלע אונזערע םון םילע פון געװארען םיספארשטאגען עם את זײט, אגדער

 קאם- פון אץ שװאכקײט פון צייכען א אלם ארכײטער איגעתעבעגע י און
ױניאן. אתזער שונאים.פת דיזע םים ■ראנדם

 פארנארטער דיזער צו אינםערנעשאנאל דער׳ פון שםעלוננ די װאס אכער
 צי פארגאנגענחײט, דער אין נעווען איז טיגאריםעם פאר^טערישער אדער

 און רענק די דאם פאדערם אכער, םאג. צו חײנם אוםגקרעכט, n נערעכט,
וועחןן אויסנעריינינם זאלען שעפער יוניאן די אז שםימע. קלארער »אין פײל

רעשטעל, פריױויליג אמטערשטיצם ײאםדאם עלעםענט. 4w דיזען
 נים ילאץ קיץ האט אינחםטריע, אונזער אץ יתיאן סקעב שמיימל די איצט

 דעם פץ באשיצם און קאנטראלירם ווערען וואם שעפער יוגיאן ז־׳י איז
מארד אמםעדנעשאנאל שאינכו  פאריאנמ דארפען זײ לאקאלען. זײגע און ת

 םאר- פינסטערען זייער םים װײל וױנקלאך, און דעכער םקעכ די ^יין
חאלטען וײ זאל םען אז רעכם, א פון שאמעז יעחןן *ארלאמןן «ײ

v ידןימלסדסעאעדנ
 דיזען פון אױפריכםיגקײט אק עתםטקײם די פארשטעחן קענען םיר

 שעחנע םאקע זייגען געדולד און טאלעראגץ ארבייטער. אונזערע
נרעניץ, א דא איז געזולד אוך טאדדראנץ «ו אױך ונעד

; ־ _ ם‘. יוניאן די m געקוסעה סיזם «ז
paint דיזעד נדמ געדולד אח םאדערמגץ פץ 

קלאוק־ ךי װאם באשלוס חןר ברעכער. ימיאן ®ן

 שלינט םיטינג, דיסטריקט כראנקם דעם כײ אגגענוטען חאגען איערײטארם
 ארגײ• טויזענטטר צעחגדליגער די פון שסיםע דער פ,ץ אפקלאגנ אן איז אוגז,
 אז פארלאנגג^ שטיםע דיזע אינחסטריען, אונזערע אין שעפער אלע אין םער

 ,פון סישונא די פון װערען אויםגערייניגט זאלען שע»;יר דרעם און קלאוק די
 זױים גענוג געחאט חאט חכרח פאררעטערישע די אינםערגעשאנאל. אוגזער

או איז זײ אין אויכ זייערע.םעשים, חרטח.אויף חאכען זײ אז *ײגען, צו  ו
 שםימע דיזע און ;ױניאן זײער צו איכערגעבענהייט פון סונק א פאוכליכען
 דער אץ ארײנצוגעחן פארפעלט איצט כיז האכען ױאס די אז חןרקלערט,

 *ון מעםכערס אלס ארויסגעפאלען אויטאםאטיש אלײן זיך פון זײנען ױניאז
 לײט ױניאן .אינטערנעמאגאל נאר אז פאדערט, און אינטעתעשאנאל, דער

!שעיער ױניאן אין ארבײםען ?אלען

רעזולטאטען הארצפרעהענדע
 םרייד״ די באשיצען צו קאטיםע דער פון (,קאנפערענ דריטער דער
 וױדער באשטעםיגט געײארען, אפגעחאלטען לאנג ניט דא איז וואם ױניאנס,

 און כאװעגונג אונזער פץ לעבענםפעהיגקײם דער אין גלויכען אונזער אםאל
 פאר־ אין כאװעגונג דיזע טרײבט װאס קראםט אונצושטערכארער דער אין

 אפגעשװאכם שםארק און קלעפ כאפען אטאל טענען ױניאנם אונזערע אויס.
 חישר דרך דעם פון װערען אראםגעפיהרט זאגאר, אמאל, םעגען זײ ;װערען

 דורכצוםאכען דאך אבער דערװײזען זײ דעטאגאגען. און אינטרי;אנטען םון
 כײם פארבלײבען צו און צרות אץ פלאגען אלע איבער טריאוםפירען און

 נענרינדעם זיינען זײ װאס צוליב צװעק פאר׳ן פונקציאנירען צו לעבען,
ױניאנם. טרײד אלם בעדוארען
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 אפגעגעכען קאנפערענץ גרויםען דיזען בײ זײנען ו,־אם רעפארםען די

 װאס רעפארטען, דיזע באדוענונג, דער פון אפטײלונג יעדער םון געװארען
 דער װאם פראגרעס טערקװירדיגען דעם באשריבען פארברײך אזוי האכען
 אוג־ אין קאטוניםטען די םול טעםיגקײט פאררעטערישער דער געגען קאטןן
 םאנאטען, םיר־פינף לעצטע די פון פארלויף אין געםאכט האט ױניאנם זערע

 קלאר אזוי האבען זײ װײל אינטערעםאנט, הויפטזעכליך געװען טאקע זײנען
 דער וױדערשטאנד, דער אז נעמליך, פונקט, דיזען ארויםגעבראבט כולט און

 םארניכטעט ניט קען כאוועגונג אונזער fw לעבענם־װילען דער און נײםט
 ךי שונא. העםליכםטען און געםײנסטען פון אפילו װערען, צושטערט אדער

 כעםט־ און שםארקםםע אונזערע רעפרעזענטירט האבען װאם דעלעגאטען,
 באשטע־ שטיםע איץ אין אלע האבען יארק, נױ אין ױניאנם ארגאניזירטע

 עםליבע כױט אונטערנענומען האט קאנםערענץ די װאם ארבײט, די אז טיגט,
 עפידעםיע, די אז פארענדיגם, נאנץען אין כםעט שױן איז צוריק, טאנאםען

 ארגאני־ בעםטע אונזערע צוגרעכען צו יאהר לעצטען געדראהעט חאט װאם
 גרעםטע די וואס אויף אזעלכעם םאראיבער, בײנאהע שוין איז זאציעם,

 די. וזען נוינםער, לעצטען האפען צו טוט דעם געהאט ניט האבען אפטיםיםטען
ארגאניזירט. צוערשט זיך האט קאנםערענץ
 די פון דעלעגאטען גערעדט, זײ האבען אנדערען דעם נאך אײנןןר

 אמאלנאםײטעד, די םון קלאוקםײקערם, די םון קעפנדיקערם, די פון םאריער,
 גרויםע שעהנע,. די געכראכט האבען אלע און װאירקערם, נודם לעדער די פון

 יאהר פאר א םיט זיך האבען װאם םשהיתים, קאםוניסטישע די אז בשודח,
 צושלאגען איצט זײנען ױניאן, אונזער פון לעבען דעם אויף פארםאםטען צוריק

 םיט צופרידעז ניט און ליניע. גאנצער דער א״בער געװארען םארטריבען און
 צו כאשלאםעז אױך קאנפערענץ די האט יארק, נױ אין בלויז ארבײט דער

 אינטרינאנ־ קאםוניםטישע די באקעםפען צו קאםיטעם טעטינע ארגאניזירען
 דער א״ן זיך אריינצוכאפען געלונגען נאר איז זײ װיאו שטאדט יעדער אין טען

 םחוין זײ ארויםטרײבען און שאדען, דארט אנצוטאכ;ין און באװעגונג יוניאן
ױניאנס. יארקער נױ די פון נעװארען פארטריבען זײנען זײ װי פונקט לםחנה,
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קאנםע־ לעצטע, םילײכט און נעקסטע, די װען אז האפען, זיך לאזט עם

 קענען זי װעט װערען, אפגעהאלטען װעט קאםיטע גרויםער דיזער םון רעגץ
 ה״םטארישע איהר דערגרײכען צו געלונגען איהר איז בלויז גים אז באריכטען,

 םארטרײבען צו געלוננען איז הילף איהר מיט אז נאר יארק, גױ אין מיסיע
 כיז האבען זײ װאו צענםער ארבײטער יעדען פון דעטאגאגען “״לינקע די

 ארבײטער־ ארגאניזירטע די ארבי״ט. צושטערענדע זייער אנגעםיהרט איצט
 די כח, דעם זיכער האט קאנםערענץ, דער הינטער שטעהט װאם שאפט,
 זײ םון פאסירונגען די װי פארוױרקליכען, צו עם ײילעז דעם און קראםט
באװיזען. קלאר אלעטען אונז ־אבען םאנאטען עטליכע לעצםע

באזוך- קורצער מעקדאנאלד׳ם
 א אויןן געקוםען םאנאט לעצטען איז װעלכער םעקדאנאלד, רעםזי

 די פון דרײ אז ערװארםעט, גיט זיכער האט אטעריקא, קײן באזוך קורצען
 קראנקעך א אױף פארברענגען דארםען ער ולעט ז־ויזיט זײן פון װאכען פיר

 װעם קראנקהײט דיזע אז און פילאדעלפיע, אין האםםיטאל א אין בעט
 פאר זײנען װאם לעקטשורם אץ טאם־םיטינגען פאר פלןנער אלע צושםערען

 דער װאו לאנד, םון שטעדט גרעםטע די אין נעװארען ארגאניזירם איהם
 אונזער צו רעדען נעזאלט האט ענגלאנד םון פרײםיער ארבײטער ערשטער

 עננלישער דער פון צוקונםט און פארגאננענהײט דער װעכען ארבײטערשאםט
באװעגוננ. פאליטישער און עקאנאםישער ארבײםער,

 טויזענטער צעהנדליגער םעקדאנאל׳ם גענ. פוז באדדיערען נרעסטען צום
 אױפ־ געםוזם קראנקוזײט זײן צוליב פלענער אלע דיזע האב;ץ םארעחרער,

 דעם אייז אפםאהרען זיץ פאר שטוניעז פאר א ערשט װערען. גענעבען
 קײן געקוםען איז םעקדאנאלד גענ. אײנלאדוננ װעםעם אויןש ,”״פארװערטם

 נעהענ־ די םון פערזאן הונדערם עטליכע צוזאםענצונעמען געלומען אםעריקא,
גיט נאך דעם פון אפשייד נעםען צו יארק נױ אין קרייזען באװעגוננם טערע

ו •.אנאלד,  צוריקצו־ געאײלט זיך האט װאס םעקדאנאלד, גענ. ערהאלטען נאנצען אין
 דעם ינענען קאםף אין זיך ארײנצואװארםען און ענגלאגד קײן קעהרען

 אײנער יעדער און פארלאםענט. ענגלישען אין םטרײק־געזעץ רעאקציאנערען
 ןיך חאט און םעקדאנאלד געג. לכבוד אװענט דיזען בײגעוואױנט האט װאם

 אפשײדם• און כאגריסוננם קורצער הארציגער, ױאריםער, זײן צו צוגעחערם
 איז אלײן םעקדאנאלד .ענמוישם שרעקליך װי זעהן געקענט חאט רעדע,
 געלעגענחײפ דער םון כאתיבט איהם האם שיקזאל בלינדער דער וואם נעווען

נעװארט. לאגנ יאהרען האט ער װעלכער אױף
 אםע־ גאך צוריקקעהרען זיך װעם םעקדאנאלד געג. אז האפען, לאםיר

 םענלי וױ שנעל אזױ כאװענוגנ, אונזער פון גאםם א אלס װיחןר ריקע,
 אוי!* פארגעשלאנען חאט איםיצער װי ארום, יאחר א אין פילייכט
 צוש איצט איז וואם לעקטשור־םור דעם חרבצופיחרען אװענפג

דער«עחלען, צו אתז װאם פיל זעחר חאט מעקדאגאלד נעג. ■געווארען.
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 ניו 177» 1« יאחר«« יי 1»י שױו נמם
 יאוד די יין — שימסױ פיל גאר ,1789
1880 na in דזש׳ןפ׳ןרסאדדזש׳ןק• «די 

 נירגער^רינ, נאנ׳ן ניז *ייס«ן) ס,ן
 אויפמלויג* ײאט וחניט חנר פ»ר ותן
ivd אל׳ן לוים לינקאלךדזםאקואסי׳•. די 

 •סע״ אנ׳נר 1אי חשנונות, היסטארישע
 ון■ װאו יאגד, דאס נעווןן פארט רילע

rerw ye ערשטזןן איחר געקראנעו ח,ט 
 װיל iro װען ייון ,■שטרפי. נחיסןן

 *jn *טעריחאנער איצטינן די אורט״לצן
 אורטיילןן איחר טיט און גאוסראטיע

 אסע־ 1»י ,רבײט׳ד־נאומנונג די אויך
 זינען, אין חאמו דאס םןן טוז ריהע,
 ארייגנ,־ לעזער דער וופרס on םים

 דער יון װערס, װאילינג׳ם אין םיהרט
 גן״ אויר לעזעד on הייסט ס»רפ*סער

ivp;n עסאנאםישע נײע די j ’*i>gnn, 
 דורנ־ ,גנעחוינען ה*ט *םערימע מעיכן
 רעװא־ » — גירנ׳ןר־קריג נאנ׳ז םאכען
 װעיט •in אין יפנד סײן װאס לוציע,
דודכנעםפכגא ניט האט

 דער חוינט on גאר גלייר שויז און
 »נמ־ די t• נאװ״זען, *ו »ן סארפאסער

 »לע האס ארנ״טער־נפזוזנונג ריקאנעד
 םילא־ סאציאלע א״גענע »| נעהאט 5נ׳א

װענ. פאליטישען איינענעס אז און זאסיע
 ד«ר- אזן אײגענאדטמ איו װערת דאס

 װ*ס ,on םיט דערפרישעגד יך1» פאר
 נןשיכט־ רn ;אמןחן *ן יבט1ה ער ױען

 *נמדיימני־ on 1םי אנטװיקלמג ליכער
 *ן ניט עד סאמם םרייד־ױגיאניזם, מעז
 אד־ “לייגאר 1, ״נאיטס דער םים

 nn פ»ר שטרןבוננןן |ih בײםער־נרויען
 ניט אויד ban ער .“י״נאר *י .נאיטם

 נע־ תד פיו נלעםער די אויפציםישען
 *ננע־ באומגעמן ראדיקאלע םח שיכטע
 אי• נמפעז, רעײאמציאנערע פון םריבען

nw די — מינראנטישע r*i> *nn אי־ 
 םראנק־ |1א דייטשלאנד |it ם־נראנטען

 |io סיי |1א םןרצמער די jib סיי רײך,
 *■־ געשיכטלימ יאהרען. ש»עטערע די

 m םיו *גטמיסלונג רער םון ׳טאצוננען
 סיט ארבייטער־באװעדננ אםערישאגער

«i*i?*iin פון נרופעז די ^  איםי־ *
 אין לייבאר״ *וי ״נאיטס די און גראנטען

 — םילע סיר האנען הינטערנתנד איהר
iik  row .מעהרםטע די שיעכםע io| 

 נע* זיינען זײ ס־ביעקםיװע. זײנעז זײ
 די טאן. ■עדזענליכען א אין שר׳נען

די1פ זאםלמנען זיינלן װערק  אײנדרי־ |
 םעחר. ניט — םאדפאסער די lit קן
 נע־ ס*דט דיזעז iy בייםראנ נרויסען א

אםע־ דער ױקנען ̂־טעדאטור שיכטליכע

*rPKfttי״׳ןון) נ״■ ן f« j i f 
rW 'H i«  rrn• 1ייו, י  י^ד י

״י v י״גןי ״••אויקא! «, t 
•w i n ,״«*,1דאא

לא;ג ח. פין

«י » סמנ דיי אוו סני׳ג ײ ז ארנ י  די י
»«י1’8ס« «ן טאניאנראפין *ו )n r w, 

ט איױש אץ סארט »f» מז׳נר יער חי
מ י ן מ י מ אד on וממו ייימיאסוד ו

■mo סדנייטמר• יס׳וריקסמד יעד סון 
Minmoa אנ, «1■ •סייטלען •*ד * אין 
 ״,Ivan סיין |ia ניעט«ר״ תסחסנ׳ס
 זיד חאט װאללינג אינגליש ודיליסס

ר nנ• א אויוי פאתוסען ת ג ,inn י
oup ז״ן איז ײ mini נלױז ניט 

שינסע,  ■ סיט אסעסט װזר? ר*ס ת
 סזױ אױוי ג*ר א־נטןרןס נצשיכפליכען

 דסרוי פסרפססער in ײיפיי אױף פיל,
 ארניײ דער |1פ טריט די אױוי *נמייזען
ד זיד חאס זי ניז גנ,1»11טער״נא  מ
 ־pnoor דער—נח ס װערען 1* שיאנען

n דער א־ן — כח סטער  m apnyoo* 
o םארפיסער in סאפרסטיע. n  ban 

i פיו אידעאל סאציאלעז n סט׳ןויפסגער 
 איחרע אנאליזירט ארנײטער־נאװעדננ,

 םסד־ ער, nta — in*bpo •סליטישע
iw זיך, שטעחט a in ך ג*ר ס  גע־ ס׳

מ  :לזנען איחר אין in*t'»v שיכפלי
no י1אוי *נוױיזען ער i n שטןיװג pa 
i n ארנײםער״נאװענונג iv אין סראגען

in *  m ייו צײפ. 1יענע n n ;o 
 פיל*ז*• o'lpoioige on :וחורטער

u װעזען אויפ׳ן בלית פישער i  |io סמ״ 
iyj*pn 11־בא1בייט«1א«  זר4 * איז »ו
 יסש*רשען1א נעטײיען א פיז זויסאם

on פון פאראקטער in א•3*1ייטע31א 
aaiam, פלי'3■*ליסישממי 1איוו יט1ל 

 ממ. יגפליגפז^ל־*p**1 איז «ן
 אםעריתאנןר m פ,ין נעש־כםז די *פער

 איחם נײ זיך פ3י1ח *נאװענוננ1נײםע1א
 נע־ איחמן, ס*צי*לצ יio| 1 *ן ניפ

oana פון אחער npj*«i>*nn n 
 ם3י1ח ױ *פע.1איי tic ייפינוסנטען

Pim פון *ז איחם ביי זיך ni*i*o  in* 
>mi אסע״ אין לענען אינחסטדיעלען פון 
 ע1איח נעשםעלט ח*פ זי נוםא. יקע1

pony 1אי |1א יג1־ק1ית«3 ;*כ׳ן םױם 
ppn* נרויסען * םיט ז*נאד :,,ראש 

 in סיז איםיעט on ס'ט — אימפעס,
j עה*נ*םישער 1גרױסע ’*^*nn, װ*ס 

 1אי *ננעחוינען גלייך דאן דך ה*ט
.1<»נ

̂א  ,1םארקסיסטישע א א׳ז נל*ק א
in  tim סארלסיטס, א איז פאס»1סא 

o און ד* פ*סש i*i זייז אין pijrn 
 קאזס1סא סך * 1אס?01פא דע,־ ה*ס
 איננליש י«י*ס1ז תסיסטען,1םא 1פא

 עס װי ?סיםט,1םא טעהר איז אאלליננ
 ipj»pnpo« “״*שיציעלע י1 זיינען

 ס׳חייםם, ס**י*ליסטען. און םאתוסיסםען
 סארקםיסםישע ױ *::ץנוסען ה*ס ער

nt n*ojro און נעשיפםע ם*רשען *■* 
vtnv\ יש*1היסם* די — ס־טואציעס 

n*opo. םאםער־א^סםי׳טע

שלםה רפו«ה א
jio יעקב כן ױסף בן

 אין ייטעןpeipp»'r| 310» איז ער
 op m״M |pa*n 1*פ א שאפ אונזזר

 סלחסח proyp* די ipmpop*ננ זיו ה*ט
איו ip ,ppa’< |1א poapi די *װימען

m ן1א ip;'o:pp א נעיחזו i  o*n ip•* 
e"PBbipipoo'ib o:pop1p ipi םיס 

pn*o pi”? no p’Pa jpi’apor זיין
 *ipa’K tpa*n palpn אוינען, מייצינ?

ipa* ,|pp*irpi אין b*n |po pa>pii 
”TPPiW| ייד b onopi ipa* tim ip i'ii 

;t סיט  pa>pn ipa*b ,inopp ponp p״
osm ניט ה*ט םען i צי נסשליםעז 

ע i’1 איז 1ייינ n 'J  iv י* m חד  *נ
i n איז vw  iv; זײג* סיס inpi 

pipnapio’w ,פיס pajpn מז *  PJ* ח
p סאכם n i:” P o n װי o*n *ur זײ 

מ1א אזוי איטישנע ג *י ג ס P י rom! 
ד  זיי־ סיט אייד און תרטל*ז?ן, זיי ײי

jo<* אױס?ת»ױיגלױ נע m  pm וחנל־ 
pa איחם זיינען »* ]VMonp| זױ * ו  פ

tit* ,popipropaiv n זײ ם׳װ*לס <ױ 
ס יםנעח*ננסן1א  זיי• די no דינטיג, ד

ײ ײי ט׳ס. *ו ,iptjpo אלס נ o נ m
»l חיגטס זום אויסנ?מינ*ן  •W אין 

n די כױט ט»גטס«, זייו p fi vt ל,1*רב 
opopJ װי i n שנײחז־ bHm אימט

2vr*s* »«ײ*לט כיח « טיט

 שױן |pa*n װ*ך ponp די נ*ך
?»ip r■ ,oownpi p 1א ש,1חל * איז| 
 11סיםש oonn די פארב?ינ?ן 1אי *ט1

 דײ i» CJbi*bon אין איהם. *תם
ipj, ה*ט ip סן־ א jio om pj די 

 זױיל ,ipop ניט i*o ip o*n טאפלים,
ip ח*ט ד*ד |1א חליש• * איז ip 
*ipop:pm« i ר1 י1 װיסיל פי?ל י1*ז> 

Pont, אב<ס?ל נ*ך ס*< טאנכעס און 
in  .inpb •זיך ח*ט שא inpi שנ?ל 

ovnpi o*n ip to ,ooinnin ניר 
 b*n ip |m אינםלחמצי? טיס ט*גיא

oapbpjain ן« •*p’vkip ־ יף1א»•* 
ip אז את דיםיטיפ i” o * inpt n* ip 

 *i *ט ט*|. ױגי*ן הייםער א n» 1ם*
>*pa*t p| ,גיט יו,1 דאפט איז IPiipj 

 אינ־ ״|p tim ,ippipooa i« איחם אויןי
 m ד*ט *<i ipa>pn סרייגד, טיםיז

 ד*ו n« ,bimpj גיס ip ח*ט *יילען,
 נילד זיר שא■ אין pig ד*ם האנץן

oimnn^ ון« ip איז irnrnpi אין

,ipri אין ד*ס o*n IPO |P11 או)
 ייילPJM |’* |pa*n o*i no IP,| 1• 1יײ
ipo*hoo o'j די i• iPPTrii ן«  די

onapi «סױ piownoroaoio הי״ 
pr»i*oo זױ דינען און ססת׳ן* i*?p

•11*13110*03, 1|* «IP'M’ttlW n
o*j ױ *■ippjni, ס«חו*ס pj ip• 

oop: ip גמירס  ip ii ,oi*pioo •ס*נ*נ 
o*n ,I'fipo *i in סיי g״pr<gya*i 
T*P*1P0* ” 0 fIM׳|P00*?»*»*0 pr 

oaoopi |pa*n אין Miy*r■* iv1if
,M1JP11*3‘1P0” ai» 1PJ*P*1P0* n

 p*ipo*** יi»n*o ip 1״r אין ,,זי
ipa*r ,Mi;pii*a'ipb**ai* ip j די 

p i*opb pr*oo*opi*b ?*ט ק״נד•; 
*,enipiiPM

op ס*ציא״ אז סאלט, • *ו1 1אי 
ip אױוי סיי |,poo<׳ i *1א סע1סיאטפ| 

 ניז ח*נ» ,11אט1ליטע w אי) ס״
iponpl m ען1ױס;עװי1א וערסען צ״ם

* pMo *שטענמיס1פ ipi jib נײ•1א 
Mupnoanpo אין iik ,pp’ipog ניט 

*;3i» in  no i״Mi;piig3ipo, 1נא
ip*on ipjgpHpo* i יײיר n  tie״,
P*o |י« >*dpi,|״ op ח*ט oMpbpi 
סיט ט*ן ip ה*ס |yo »? באציחוננ, ךי
 <■pn א־ן פ*ײ)ם־דאסע, * |1א 1ל*נ •

pa*p op pa| ך11ד זיו ipoiponpoopp 
 jpo’ippopp• — יס1ס*נ־א ם*ג־יײן,

 נרי?ליכ• |1א ייהײט1פ mpo סון ט»
p״ipop>■ i*o o לע• אלע אױיף איז 

 ji•( ה*ט עס װייר iim נ«ס״ג?ניטען.
3 *t* olnpo,אציחו;נ oii'opi op,o*n 

i» tim oipo3*>r|ppj*ipj i« סאל״ א 
vv\ אויססייסש?ן .fpopoo |io

ipa* oipn op איצם *mjrw. אין
1* 0*>****00’Pi*1” g |1B |P1” 1P PT

n ir jpo opip נ«נץ ripup אױוי in
*IPO .M13P11*3*1P0**31« 1P3*P*1P0 

oa«in אײנועהן, *ן שוין in  pp»o to 
 עד וױ סדײדײמ^הױם,

«DDUBRaanM V םע־ וומעריקען דער םון 
Ufr^njn ,̂ור  ןןמערי־ די איז יײב

90 uraip,גע״ איז ציווי״דעס^קרווםיע 
Pam פון װערק דאס ט»ס. אין »ון 

 b איזא pr וואמיגג אמ<ימ װ^איוום
 די .rum צײטםמסיג b אױך טיעם חוץ

 ױנקט אײדציע, פון . װעיט חןנקמנת
 דעם אין וועם טםעריקע, פון װי צזױ

rum האכען b ̂גם״כור, מיז  דורך ה
 דעמ*־ ןןמעריקןןנער די זעהן ןװ װמלכען
 ןןרבײטער־ אמעריקמנעד וײ »ון קמוטיע

אױסזזןהץ. אסת׳ז זײעױ ילויט בטווצדגג,
4.

 קןןפי־ ״ןןמעריקצנער צזױנס איז זואס
̂יזם״  אינ־ און םאדם זײן איז װאס ? טא
̂נגעילט אזױ װי הצלט?  איהם מיט זיך ר

 >' אדבײטער־באווענוננ אמעריקמנער די
 װאס—עקאנאםיש סײ און יאציט״ט סײ

 ווטערי־ דער געברויכט געװעחר g פאר
 קאם־ זײגע אין ארבײטער״קיאס סאנעד
פען?

 קילא• דא איבערהויפט איז וױפ̂י אזיוי
 וועילכע איז אמעריקע? אין ס^אםוי

 אמעריקא־ דער אױס זיך דדיתם םאדםמן
V קיאסעדקאמןי געד

 •דגײטצד״ רער צייט װאס צו אח
y• »ין י/יסוי r iy o? סיט װאס 

ך •r איעמנע פאר נאװעגוגג ד» פאד ר
mi די סט-אײוי2פ •וױ •W BPnva

וױידז׳א• גאנצע די
 איגדוסטר^ערע ח״סט װאס סיספצס?

fv ^ rP B « in חערט מאס און jm y i• 
 יןא;- ארס •רנײטער h אמוןדדד^ן גון

•דאחצירעד^ טיס וױ •וגקט סוסצד,
 אין איי^אױט^ די דינען װצר און

 אדביײ ^סעריקאנצר די פון •iobp דעס
 די װער און פר״גד n וײגען װער סצר?

Yo'NJir
 ״קאמ• די אדפנעקוסען וײגען »וױ וױ

V ■אד-מדאנס״
 אמעדיסאנצד די נעהט וױפ^ל אױוי

 אגרי• אסעריקאנער די און איגחסטריע
,חאגט^ אין חאנט קויטוד
 די אמת׳ן דער אין איז װאס און

 דער םון •אריטיק׳' ״אוסיארטײאימע
>' אונ״םער-באװענוג; אםעריחאגער

אסעדישא־ די דך נאציחט אזױ װי
 אינטערנא״ צו אדבײטעד״באװמגונג נער

■ראכיעסען/׳ ציאגאילע
 בא״ א ארכײטער״באװעגונ; די האט

טור״פראבייעכיען די צו ציהונג  אין ק̂ו
r מוילסור ג״סטיג* — יאנד

 װעיכ^ פדאגען, זײנען אלץ דאס
 םא״ געהדט װאמינג איג^ימ װימיאם
 צונויוי נאכדעם ױי קײטע^ט און גאגדער
 אד״י אן װערט ארבײט זײן םון און צוריק,

יעדנען. צו סך א כײטער-םײלאזאפיע,
 םון פיהרם קטייטעי נאד ק«פיםעיל

 אז אין — ארױס געדאנקעךװעילם אײז
ארײן. ;עדאנחעךװעיצט אנדעד
איז, װערק זײן םון ח5טעי גרעסטע די
 טעארעטי^זן קיין ניט האט עס װאס

 באגרעףעט איז געדאנק יעדעד סבדות.
 קאג- !אסירונגעז, פאקטען, רײהע א פױט

 מאנװענ׳עאךכא״ םעדעגץ־פאדתאנדיוננמז,
 ציםא״ דא זײנע חגם צו און שליסע.

 די פון רעדעס און ׳טריםטען פון טען
 גוט אזוי אדבײטער-םיהרער, וױכטיגסטע

 און םינאגסידען. און ■איליטיקער סון װי
 פון געזעצען סע אױסצמען — דעם צו

סםײםס. פאחפיחגנע
 אפ pnr מייגעלט גוםא דעם םיט

 דעמאקרא־ אםעריקאנער די װערס דאם
 ארבײםער־בא• אםעריקאגער די און םיע

 מע• אױפצומטעיען טאט1אנ? װעגונג.
 אםערי- די יערענט ,nnyrn ארעטי^ע

 ילעבעגס־ערםא״ םון דעםאגראטיע קאנער
 אין פארפאסער דער אױך אזוי רומען.

אזאפירעז סתם אגעםאט :װערס זײן  ם̂י
 דער פון צייען *יז דעםאקראטיע איבער

 דאם אננעבעז און באוועגונג ארבײטער
 אםעריקא״ דעד םיז פיילאזאםיע די אאס
 אםעריקאנמר דער און דעסאסראםיע נער

 *ל"\ זײ ער ילאזט אדבײט^ד־באװעגוננ,
רײדען.
 װאס אײן, דך הערט מען װען און

 זאנעז, צו האבען זײ װאס רײדעז. זײ
געדאנסען. נײע נאנץ צו מען סוםט

נעדאנק, דער טאסע איז םאראויס און
 אין טעות א געםאכט חאט װ^ט די אז

im* איצטמען כיז איהד r a אטע־• די 
 איהר םיט און דעםאקראםיע ריקאנעד

ארבײטעד־באװעגוננ. אמעריקאנער די
 די ארץ דעםאקראטיע אסעריסאנער די

 דינמז אדבײםער־באװענוננ אמעריקאגער
 זאגאר און זײ רעסיעקטירעז צו — כחות

זיי. כאװאונדעדעז
̂ו אויך און זיי... <יבען צו אםי

 אגגיזזנחעגעד
y m וועמן

iKf « זדמובע *■fit ,mn 
 «מדמר איגארחויים און
am חאנען רמםנות דיחי m\ וחר נױם 
m 49סיטיאםי?יר דארוי םעז 
* •אר » עגם5מ ער , ד דזרן• ס ת

«n« ipopor (PoiP3”i ס*י* 
מד זז*ס ד*ס n» סריחײ, ן » ,ipannr * איז ip *ן חײ*מ.

ip״o a r o n e ir o  i n  n* ,in » p j 
mom w איהס o n םים * jnpopa

 יײ1א» אלע װ*ס סיט בײם,1א 1נ*נחר
 אייג־ IPHP3 |pr׳i שא■ »ין ם*רס

שסיסינ.
op ipii 1אי ]tpoipp צו VP’ in־ 

ipro צו »ון ננ10ש«»י in -ר?ניסס 
m  iim ,n o i ■שא curie: o*n זיין 

jporip םיס סיסיננ ipoapi on ביד 
op[ ,ה*ס »נ»ס p. ip״i ניס סײמננ 

 pi* נ*ד:יס o*r'o jim ארױםנ?ז*נס
ipjp’ ip .ippj’1 א איז ip to מאוםס

p״t o״p;p: |pnp] |pj| רעגיסםריחןן 
IP״[t װ?לכע ,ipo״aiR i*o א זיך

*ipa* ,poapi poa*pioe opp סון
 ה*ס ינ?ראך,1א pj'P'or די םיס איחם,

po| ג*תים j’0]pp ,oipnpi 1א ip ה*ס 
]o1*np א ייין iim ipprop«?p שטעהן 

ipo]*n די.*■ppr> i באיםאלאכ?ם 
n» «זײ ל*ז ipcoppo’ir זייו ?’]ipp 
•.loop

DP און נעגומען ניס לאננ ה*ס 
ipp]«j i n  bpoa ,,שא ipn 1?םריה 

1 noתר ipopor, ײמיסס־ זיו ה*ס 
bin סיט in ר, * נייש*נאל.1אינטע*■ 

pe pa>pn| ה*ם imp; irm זײ אז 
jprn גים oi'ioo’in אזן o*n tpo 

 n ,ppao’p** אויס׳ן jpopj o>*npi «ײ
3 ipa* |paלד« ppi]״ira o׳p אי[־ 

ד pâ לאך,3ני ײש*[אל3« pn ה*־־ זײ 
ipoi]p»*m jpa ר*] ipi ,id םאר 

n« ,MW םיט נעבליבען זײ[» סיר » 
j*a איז חמיסמ־ױש ניס ip |pa*aapi 

Ipmoopjj* ip o*n in» סליין.  n
tie ,p>*i  r r v rm  n*t * לינס?ו «n

•leap] *  n*
tpiifonno jron איז nroipp) ip 

 ממעקעדי-ע די סים אנגמפויזטער אן
n* w nw inm ״פרײ־ צונעמרבנת 

rm״ ortmmo וײ צו ®יענם עד «ח

 גי*ט איז נאיל אײג^נעם זײן צוםיטען
 װי אדײן, ■נים אץ ג*ײו אונז זײ און

 װאלט ױנג דער ארײנעייונן. שיאנג א
 זײנצ אונםערגעפארבט געסראגען נעװיס

צינע  א *בער ד^ך ער איז אויגעיאך, עיי
 דורכנקםאכט האט װצס טענמ א חילרפ,

 אפענדיסי- םיט אינםיוענציע נױמ^גיע,
 הױבען װאנען דאס װעם וחגר און טיס,

אזצלכען. אויף האנט א
 אילץ ער איז זױיםער טאג א װצס
 העזה״ פיועגט ער און פרעכער געײארעז

 אין יעדעז םאדםשעפען און קיבעצען דיג
 ער אז באשילאסען האבעז טיר און מא•,

 מנעל אזוי *בער רעגיסטרירען. זיך םוז
 נעםם מען אז דערמםעקען םאענט ער וױ
 באהאיםען זיך ער םילעגם איהם, צו זיך

 זצגענאנ- זײן םון םארטוך דעם אונטער
 דעד װעז אײנםאי, -חילומ׳הײט. םעד

 צונעשטא״ איהם צו איז א;ענט ביזנעס
 גע- ער האט אדער, ענטוועדער אז נען

 שטעחט ער אז ■נים, רחםנות א םאכט
̂וך אז און םיס, די אויןי קוים  םוז פסח נ

 שא•, דעם םאר^וען סאי װי סאי ער
 דער וױרקדיר, און איז׳שראנמ. ער װײ<
 איז קומעז טאנ אײן טאקע פיעגם םאן
 באװיזען האט עם װאס ניט, טאג אײן

 האט אזוי קראנס. ט^ןע איז ער אז
 עט^אכע היפשע צגנעהאאטעז שיי* דער

װצכען.
 גע• האט אבער טשערםאן אונזער

 גים קאסט זיך רעגיסטרירען אז םענח׳ט,
 קראנק, איז ער כ^וסמ איז אוצדות קײן
 װעס ניט אז רעדסטרירעז, זיף ער םוז
 אין און ארנײם. קריגזנן נים ער
 זײן ער זזאט נאכםיטאג נעװיםעז א

 םיס דער און מרכגעם^רם, סםרודפונצא
זי• נעב^יבעז איז אוית<אך די

)10 ויי• י1•וי (איו•
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קאמוניס־ געפײקטע ױ װעגען אסת דער
m  m ״סטױיקס

ד ®ן אנגעכאסט ױך חאכען «עי«ס ארויםגעווארפענע נעװעזענע די ««וי ו
י » ח ט  ד»ם — נעװארען. דערסרונהען איר םיט צחמםען זײנען און ע

■לאצט. געשעפםעל ,כולידאױגג״

po ■קורינםקי סילי
 *ו oi*opipo:*8i*o םיר o*n עס
 די זועינע םטרייקם רי ipipn מיטען

 .1» םיחרען oo*td רויסנעװ*רסע:ע8
i n נים איז םיינןר אינגמרעם :ipiip 

iPi*tp:ivD*»t ן■ ?**:ען זיי אוינ*: 
ױנ ד*ם, װײל סעטי^  אי:־ איו, ני

 *־ivpiiv ניט. op:**p pit טערעסירם
*o םיך ה*ם נען i ״םטרייק׳, װ*רם 

 1אי באדייםוננ pn*0T » ה*ט װ*ס
o n ארנייטער׳ם p* |p3pp .קאםוי

 it** די אזוי װי מס :א:ץ װייס איר
 ארויםנעװארםענע די *,pp:*P» נערוםענע

 »ן פלינ א tie םאכען |p:pp פדייפס,
d:*dpPp, װי *it* רעקיאםײ סענען זיי 

m יעחנ o**pi*:*'Pp און op סאכען 
 p*t o*i און •ראניעם, נדויסע » פאר

o נאתימען און פארסויבען n נאאיװען 
 די in:pP3i80 P*t op און ארגײטער,

 װעםען ,iptipo זייטיגעז םון׳ם אוינען
.o:p*i זיינען iponpo**: ארבײטער די

 אורזאכע םי< אײן ipiip: איז ר*ם
 אור־ *װייטע » .opipo**: םיין םון

psbi טהוט ט*םער םורא, רי נעווען, איז 
ppbo םײז .p osnםיט חקרח, ״ -ppn 

ר  ארג״ט, *ז* איצט, זיר חבר איו מ
 נרעננט און װערען *|op: ניט 1ם* װ*ס

i n n, םטרייקם אז lptiip: |pp*t װע־
•i n

 P*t איך סארם דער אין װאם און
 *:־P ,pipdiip: *זױ םיינע, װי זיין,- גיט
 ס*ר םיר |PDi*m חברים נעװעזענע קזג

 סאר ניט *i זיך םארענםםערט (איך
ײ איד נ*ר ויי, w,די *ז *־א&׳ י a n“,(
 ־־usot 8 םיר אין םאראן יע נאך איז
ipp םונס ipbdpp iv אוסנ נענעןsn v* 
po חאנדיוננען. און זאכען.

 אכער םאחםה, א *ן נעהט dp אםןז,
 ברוטאיע די אויך ה*ב« שרינ, » nya ־

o: און נעזאגט ים8*< m p צװי־ 
IW ,ים ויד זא< נמן אז זיך: 

 און זאכען נעםיײזטע היין םיט כאנומן
mruM טונא. נענען םיטצעז אזעלכע 

)איך װי .טמוםד״ אוא ”3 נאה צםרם
 הארץ. אידיט -א ען3לי3פ*ר נאך איז
 אײנ־ ניט פײגםאל לםמיל, װאצם, אין

ם, ס טי מ jn םײנע <וען נ » n חברים 
 אר־ עםיסעל םין »ו» אויפטאן װאלםען

 נע־ האבעז וואם לינהע, די ווי ניים,
 ער־ זיך ארבייםער אוסעוצדימ חײםןז
 די ראטעווען «װ כדי מוצדינ פצינרען

 אויך דאט און םיהרע־ זײערע םון פעל
 נעיט זאםלעז «װ סיםעל אלם אויםנומן

«ױ»ימס. זייערע םאר
 םסכים ניט פײנטאי אוץ• וואלם איך

 װי ארבייטער, *וואםענןװנמגמז געווןן
ארנאניזירע! וײ אח ,dp טיעז צינסע וײ
p יראװאתאטארימע םאכעו >װ n־:• 

 פא־ די פרי גאםען, די אין םטראזיעם
 די סלאבם די טיט זײ ואלען ציםלײם

ר אוז טפאיטעז <זע« א ת  די זאצען ת
 ״רעכטע די אז ׳*ריימן, ס?נען לינסע

עט. טוען מיאנעם״
אייננע־ ניט פײנםאל וואלט איך
 *ז פרײנד, jman םײנע םיט טטיםט

 ■«ד די פאתרעפטעװען אזוי זאלעז זײ
 הא־ לינקע נערופעגע אזוי די זוי לי*יי,

dp i n .נעםאן
׳צוג?עטיםט ניט סייגםאל װאלט איך

 ײייט װי םרײ?ן זאצ׳ש דעכםצ די »ז
 רי op jpw dp ווי פונקט םצגליך,

או םטיפס, ארױסכצװארפפגא o נ n װי 
 זאצ?ן זײ נײם, די חאבמ.טאחופיצט ויי

אין-פרי־ וופרען «ו אורדאעטיפם סריי?ן
 זײפר פון זיר ארױסצוראםאותן יי3 זאן,

פארטוואוג־ ניט יאיפז ויי יי3 און ?אנע,
 »ון עפענטצימיי^ דער פון זוצרפן חנן
nװ פ»רנ?ט?ן ניט pנים אין ן tn«n קײן 

 א•3 ארצײםפר דמר «ײ נאר כיט *וטרים,
לײטיט׳ט קײן «ו גים אסילו נאר זוצטננ,

•iprjpo
 פארשווײ ניט פײנםאל זואצט איך

j די גאן , » a n ױי ווען i r n r  m y i 
 •ראקטיצירען דעונאו און *ראװאצחױ?*

p n w v.ר טוין ״ » צ  ז«ד גארנים ב
 די tpipi DDOPPP3 זואלט איך גצן.

poan, פארװאס, א אהן יאלעז זײ װעז
ד נאר  נאלאננט אײנער וואס «ו,1ח

w w תאםוניסםי־ זױ-רי תכסונ^ אגדפר 
m ,ארױסװארפצן ני״יפיצ, «וס פאדםיי 
i רי פון n n ארויפטימן את ארבײטפר 

ra אויא אנדערצ rn . ו ו מ י  אױנ |1א ו
א  ײאיט •ארמפוםען, וואיט ססרײפ וז
 די םים prunp« דןטאצט זיכצר אין

מדיייז׳ אויא טאריימדס . נ דע־פיין  מ
bw ׳m o w  W .ראכגמר

ל &. אאס .יראװאקא־ « יאנט«■ »
> / ^ | .1 •.tp  > rip י

mי 1י

 אונט?רזוכוננ אן דורך און סםרייסס די
pjidp»*w| פאלנענרע דאם:

ד װי ח ח  דר?ם־, פון סאטקאװיץ נ
 סיר |P3*n אנדערצ און ארסס?גט0ח(

 pjponvr'iT* די האבען ן,pנpנpמpאיב
>’ppj פ?רצינ טפלוטר׳מט אנגעגענען 

TP«pr אין idd־”P. א נאר םיר ם׳איז 
 ניט דאס האכצן זײ פארזואם חידוט,

 ט5נ?י זיי ס׳קאםם — םארץעהגסאנט
*onpn i n:* ? איז טראב^ דער 

 קיין נ?ה»ט נים האבען זיי װאם נאר,
 צו צוצוטט?•?! זין־ •ניםה אײנצינ?

mpo 12 זוי piyirאון פערצינ רי &ון ,־ 
 סםרײק dpi האבען זײ »ז זאנ?ן,

*IPcnpjD'n.
 נעװ?ז?נצ די װאו ,B*tr א איז אם

>’:pp אז ערייצן, ם׳שיםס dp א ד*רם איז 
idd״p. נריגדליכ? א געםאכט האכ אין 

 ־Pנ זיך און ש»« dpi אין אונם?רזוכוננ
onopii צוס ujoipitd אינפארםא־ נאך 

p'v. םים אונםערזוכוננ נ?וזײבמ די און 
i n םון ?רקי?רו:נ **p n p  iprtipjpo 
 oo'orp: ה*ט ט^עדםאן םון און װיץ
ט.inp ■1’ אין

^ip3pjip3 1 1טי  jpliniי ip־ 
np?p« ו*ט ם»וויצ,1אינם* און> i n 

dpko ,ibdtpdo ,1גוםע 1לעתעע תנין 
B»r i םון ,2 לאקאל ^080 n־PDi’D

,PDJ’WP, |או OOPn 266 ,"I8DT1D 
 דאס גענעב?ן. םיד ה*ם ים,1טט טע37
i לינקע די װאו ׳*»■, » איז r״ip, אז 
ײה.1סם אין איז dp אז

 אין »ז ניט, 1איה ז?הם פאמואס —
s 1אײ? r■ 1אײגינ?ײם זײן ז*ר — 
 רי װאס — נ?סרענס. איהס איך ה*ב

3 i»״ipo איז ד*ס זיך, צװיש^ ה*כ?ן 
ip* יזנעס.3 זייער i ipa ב*ס m *i 

i אויוי ipx:*d גים n .איהה חתונה 
 D0181P1 ח*ט געז*נט, איהס איך ה*נ

di8C״ip i אויב און זאך. 8*ז ippnsp 
 םין אזא צו עדט1אינערנ? אײך ה*ט
 1P”8 נוצ׳מ נעדארפט 1איה ה*ט זאך,

8:"dpjp האנדלען גיט און םאר׳שטאנר 
i *ן1ליי 1ז*ל? 1בײםע1א אז אזױ, p i 
םון.

n אייך ז*ל איר — p ip i1־ ipי 
 ־djpp: רובין .13 ה*ם — ז*ך גאנצע
dipd — 1איה *ז זעחן, איהר װצט 
ט?ות. 8 ה*ט

— iPipn pp*D װיל איך נוט, —
איך. ז*נ

 תס־תלערונג די א־הר ה*ם *ט און
pj” t אין ippiip :

i אין אונז נײ n  D*r. b* ip ײ1פ 
1הע D8 3 ינער1 1P1 5(»ipro” זין 

 ש*«, צוס :אלאכנט ה*ט װ*ס נ*לט,
 ip זיך. 1ם* נענוצם op ה*ם ip און

 IP3P; צו אנםזאנט 1ז*נא זיך ה*ט
o פי| n יײ318 |8 צו 1אלא1 50 נ?לט 

ipo, איז װ*ס pi*np3 P381P| אזי«י 
c ןpמpװ און אוינ *ן  ip i■* אוין ח*ט 

 און • נעבען. 1ראלא n 50 :עהײס?ן
o n  r*io, װ*ם ip אויסג?־ ניט ה*ס 

o פ*לנט n ה*ט ׳צא■, פונ׳ס נא׳פלוס 
ipc נים איהם :opBprop.

 איז מארטש, םעןopi 3 *נ?ר׳שט*נ,1
8 ip ־ צו נצסומען אינחט־םוײה ז  ו

 t"i 1PC*idpj ניט ה*ט און או־בייט
ip .n*P יג?ן1ל8גוי 8 נ?ם*בם ח*ט 

o אי( איד סיינער כ*ם׳ט ,1םזםעי n ניט 
 opr*ioDp: ה*ט און נעװען, מולרײנ

 op« ip t8 ,iP'iryj און נצט*לםען און
 opi ל*ז?ן ניט און *ב?ל1ט םאכצן

18 **rט*נ. אײן אפילו בייםען
D3*PP3 ניט ה*ט ב״טעו־1א איין

oip*3 *נצו1ם18פ ro  DP3tftpiip3 o n׳o
 ■pio איחם, םיט נ?רייצם זיך און מםיפ

 ? ט*ן אונו איהל ojpp ,זו*ס :גצנדיפ
 pr'DD’iio*p ipp'b׳ 1אםט opii איחל

 ׳■ול־ ניט איהם איז ip “ ? ס1נעגגסט*
|p ג?נליב?ן דינ  ח*ם און ipcdjp ״

 3PPD“. 8, :ופ?ן1*גנ? 1ח»־פא איהם
ptpiip> i איז ט,1װ* 8 «*־ ט1װ* n־ 

iboipto ip: !?80 צו צוגצגאננ i n׳ 
p r 18 און o n  e*n•8 בײטעו ipapjpi 

>8 .ro  o*n o*n לינפש־, 1צװײסצ 8
po>8npj| געלסצאן ‘ איגעלדדעהען איז 

D*n o חאט װ*ט, * םיט n *־1ג?װ 
0**318 o n  tpo,*« אױסנע־ ס׳ה*ט און 
«ן1ב  זיי )P3*n 1םי און נ?׳»לצנ, 8 *

»i אײנמטילען.. d:ppp: תוים B in ת*ס 
i n צװײ די ב*ס :*>pp און אנטזאנט 
 PPJ<* צוױי נ*ב ה*נ*ן p*d*bd'0 אזיס

r לאזצן1פ»  o n•»« צוױי מצםינ רי 
ײנע ppii* i ז * n n 1» איז אלגײטימ 

»i n  ,**»  m גצוו*ז*ג*ד I801PT0 
ipa* און f iro * n . i n־«iPB* זייגצן 

o צוליב און .p**ioo א*ן גצבליבצן n 
סיאנצל. in*nva איו

o: צפכסרא a*n »יד n  vnpp 
iboipto ײו n *י  .no .■־»>

tn ז*ר * n  m * t * מ־ מארי* ?ל*חס ו

ipdpbiw  o n  IPJ סון o n און עגיז 
 בייט18ב* ד*ס ה*ב איך א< ,jpr*o נים

in סיט * *  ip i. צו. ipi**i איז i:p־ 
p:*p ,pd3*tp: i צען n  ipjph| 1טי 

o*i 8 אין טאנען *■i i ’D'i'r, I, װי 
"DP3t'3 i n  ,:iP3J” D .0*1*0 1P1113 

i ■1 פון א״תסענם n*טײ-8*טעפםױר 
 ה*ב איך iph .|*op: o*i ה*ט לוננ

 הך dpbp 8 ה*ם ip צי ,oanep: איהם
ipbpt אין p**ioo, ז*ל י*, אוינ און 

ip םיר Ipd D*::i80 ,tpiplpipi 
n ה*ט ײקט,1סט ip  dipcdjpp:■* ip 
: 118T און

— pp:^  *i  ? p” idd 8 i8E o*n
8P i n  ” 3 P”1DD 8 D1PPP1P |P3*i1־ 

i ם־נםקי s c i n  poi*d, װ*ס ipd ה*ט 
 **־318 צװיי op'TP,־:po:n8 di*i פון

i *d ipd זיינעו זיי זיך. טל*נען *iP3 
P8:*rpnpo:*8 i צו n ניט :IPoipp 

 ipd אז זייז, i*p'd l**n ,|p:*ip83 זיך
d:ppp: dpbp **» i װ*לם *d •|*די ם 

*ipd” 3i םון bbt *ט1י1איננ* צן3ה 
idd dpi״p“, םונ׳ם א'יסנ?לאכט זיך 

i נאנ^ען  .pjp* ״היילינ?־ |yDD*:iD*p 
PP118 IPJ”T 01צ B8T |1C I801PTD, נ־* 

:ppisot on:pnp ,איהם טיםיען ::**y
ipr*3 *i ;p3*i3 און D 'oin זיך ה*ט 

:ip” t d:*i :pp טיװי*8ייק־1סט נאנצע? 
טעס.

* ♦ *

 האבען יכען1ג 23 װעלכען שאפ, «
 עװאלװערען1 מיט אראפנענוםען
הענט. די אין

1 צום on:pnp: ויך 3*ה א־ך PTD 
 PD36 װעסט bbt |*n, 34*־p םון סאן

•1 8 ט ל p ג י a שאיו |po*j זײן סטליט.
ipdi*i ה*ט ipd 1 א *נטזאנט PD8P. 

ipo8P ip i ה*ט :dp:p i*t i 8o |*dp 
 זיך ?ז3ה* לט?ל*פ?ס83 די .bsb׳ אין

p3'Pdp איהם. 1פא אײננ?׳טט?לט ם*ל 
ipd א־הם םלעגט pop3| און p:*t[ צו 

tPipii 8 װילסטו ״פאמו*ס איחס:
fipi*Di8D' 3,־8 נז1א ל*ז”n .|PD

d*3 ip *8 ד*ך, װייפט i 20 :*ך ה*ט 
 אז און ,ipBPT ?טיננ81ק*נט נ*ן*ױנ'*ן

pipt װעסט דו iiP*o| 38 אוים׳ןTH 
 י1נ* mp*:: ל*ז?ן ניט אונז װצסט און

ip 318 םיט ס*ל i,ייט31א י1 ותם ײם 
:n p n  D380P| 1 1איPBPT-3PP0, 11א 

i *d ^ותל D |pi'pi8t13׳׳ ipp'Dt'.ויט
)אייגג?שט?לט אםילו זיך ה*ט ם?ן

1P11* IP3P: 1PD**318 o ט׳ז*ל אז n- 
 לעיIPI D*ll 83 ,181 8 ,0**318 0טיי

 1אי **31P1 נ^ו*לט. ניט ה*ט *ס3
8:*d:bdpipd צו i n  18 ,JPP1PD83 

ip:*r*i נם1 ה־םאן,1חב* vpin3׳ט■*־ ־ 
 ױני*!־ פטריסלי א ipup: איז נ?לכ*ן

 נצחאט ניט ה*ט ip װי נג8ל זוי8 ט*ן
ipa* lp:r *n* .o**dipii* i**p װי 

ip ה*ם :p:*ipp,| װי d׳I**t ,o:*i 
 אינ־ ip״:i8 7 ip איו ,“פלייש d:id״

 סלאפה. p*t ס*ן צו ipoipp: דעיפריה
i|** 1אי לוננ1נ8ה *ips *ט1ם :Ipup 

*ipd ib ,*t 18 איהם ד.*ם l^ i:pוני 
op'rpnpo, אוןי iiipD iP3*ii i*o ניט 

d:*pp: װייםער איהם *ס3 יים3 פתל׳ן 
 iph ,iP:piiDDPi:iD .iPD**ai8 ipi*p צו
ip זיך זו*לט :in:pii ipiip 1צ i n 
8’:p:ipd18׳*:c, אם־טר טען װ*לט **
:dpbp d:*pp ה*ט איהם. 1פא ט*ן 

ip ts ,ip*it p : ipa* ip לינ־ 8 א*ז 
ipp 1אי און ppiiB צו ip:pipiip: i n 

 1אי dp*c*p:3'ii8 |p3*n **t תש*יגט.
p: * bbt:: 23 םון :iP3*i טים i •pi 

pipitf*ii| די אין d:p,i ס׳ה*ט |1א *i 
318”D1P*DP:PP118 1PD |אי *PIIP: 1P1 

ipjpi ,װאו ״מש*ינם״ t D*n'D” ־■* 
•1םל* םינפטצן אויפ׳ן לט?ן8נ?ה

fpo — 1אונ ה*ט :DprsiDDp — 
ט הל ? צ ^ 18 — I8D1PT0-B8T i n 

1*3 ■pp |P1”JT ,D'D IPP8P DPll'O 
118:IPI |1C IPDIPD ”11 D'D. •1PD 

d:*ipj **t |p3*n ^8:*!Pp:ipd:-k, 
 ־pn i*o און *:,Di80 שוין i*o זייגען

p<| 8 אייר טיט אןיך זיךiBD ip3*::*b* 
pn| טינ1פ* און “.inpii

op:n ט* —  D*n ט*ן? צו 1א*ה 
n o —: איך B8r o n־i8DipTo, — 

ip ד*ו 1אי ! ipd**318 ib oi*o
 ipmji, 18 ?ס3לםעל*8ב *i װעל, —
װ׳ד *יל1 אי:סצת׳מו*:*ל די jpii אפילו

>o n  ipo**do:*8*i  jp ,וו*לם*| םאן
 ייo**3i8P. 1: ניט איהם םים אױך זיי

 B8T םון |p::8:p«>pii8 ip3*i װ*לט?ן
*i n ו*לט*ן זיי: :ipd ,op**Toep ז*ל 

אונד ס׳אח זוייל |,pt*Pe*n» :יט איהם
.Ipdipipd'ib איהם סיט פ?:ליך * * *

ת װי שא*, * iponp: 1ל*כי  בוי
jiotd 8 ,o in * ia די װ*ם :pipipup 

 פון ?pop* צום צו |p:papi םשיפס
.tP01*1 DP**10D 1P11 .*0P**1OD» 
i מיס נים, ip:**p ס*לוט3* n אײם־ 

 ■«ום ה*ס װצלכע־ מ*ן, איין פון ג*ס
o?pu*npi מי גיט און אי::צל, * <ױ 

ipam p*inn * .סענש o* i איז *I 
*ipo**ai םיס׳ן *:•Pi'io ipd

n * »  .id 8?*: * איו ,ipp וזונ־
i 80D. 8 ,ip:*o:p**iB-Din* ד׳י אין 

*pt*od*^o*p  p jptnpm i •מ־יימו 
v סא איו נו, a n 8 f :8 n פ*םד 8 איו 

 mjreivp»**4: זיין ויך אר j*t :יס^
ip:**p נים זימו־ איהס מ*לס m m־

1* 18*P3*:b ו* opi |p i*i*i *ipo 
 pi און pdi*iod*:pi p*? “צבולד*ום״:

i n  .|P3*i:i*ipo:i8 ■8T opi oaitp: 
ibdiptd איהם ה*ט ̂jipi*op:o*i8 

i*t ip זיך ipd .ipi*iod*:pi ח*ט 
ip .i8c צייס :i:p: |psp:p: איהם ip i 
o*i ip* ה*ט i יט: :dp.|*

מנ — o*u 1אי —  dpi איו פ
in i ia  ,iboipto טשה ■mPPP, — 

 ם1ליי ipd 18 אויס, dp סאנט װ*ס
 1איח ? ipt:pd op:t*iB8P 8 פין אס*ל
 **־IP1 318<* צו DD18183 • איהס וו*לם

IPD —
i* יין,1 :יט *ns i*p׳d :יין, —
tnpii o ױ:י*ן i'DPPbdpi tiD ! 1א|

p:**t i *d| 1צ 3י1טח :יט **?pc ipi 
D*p:iTD. ל*וט |1א i *d אייך — |P:*t 

 o**poopo * D*D I'd — צו ip *:ט1
1 :יט, פיהלט ״־1אי it. i n  ipdpii 

dtdpiip. 8 1ם׳אי און to חיפ: 
חע op 1איה d«* אייך, אןיף חי :n ־:*
T1P1. 181 אייך <ןיל איך*H80 1P3־* 

iPO:i18 |PDl*ll 1*D 18 ,|pip3 אין 
11 ip iph ,p**idd*18: לט iP3*l3j־ 
3**PD| אין •B8T

ip 1אי *ט אח i :ם א ט ^ל .id ר
1 D1P11 PI'IDיך ip:**8 D118 אליין 

dpi dh* ,8 שאפ *n .יתום did op
PD3*rp: p*:8i *i. פא:: ip3*t איהם

ipd* א Dipi:in־ipp:*> ipp*o:p**iB 
 D08B op װייל אסת, dpi צו :•ט :יט

 dp !יייל ט,8ס*לי 8 1אי ip װייל :יט,
8*op :in *o  o n  tic p*dp i n  |p:p: t 

B8Td8־id־*i  |P3?pii ,di*:id*p* אמיס־ 
i*t d*d iP3*n pp:*i  p:pdi*iip: *־1פ 

:dipdtp על?ר?:ט אןן: np*'t 
יט...1תלט*

* * *

 װצלען lpp*oi* ipodpp: dpi א*ן
ipt**ii:* i <d ף1א* *:ipbpt p:*it8 i, 

 אי':צ?להיים?ן. pd:*dpipd*:8 סיט
o*i טיפעל1א IPi*i:pi8t 1*0 ipsph 

8 D'D 80׳,■ !|D ?PBDPD 8 t'K 1P31PU 
 ־PBiip*־:ii8 *i זpלפpll ip:pii ״זיג״ *
:p ?לי:ק ip3'*it אין **!IPi**8. ip 

 :*־ ו׳י אין ipipo**diio |1א ״d**p אוין
dpi ip:ph ipd. 8 1*א ר*טT i n■ 

T1811T |1א ,|i*p םון
 נים i**:i* *i ה*ט b*c׳ dpi אין

:d*ip איין אחוץ וייל1 *י,1ק*:ט קיין 
 :יט ip:**p tPDi*i איז לט^«כי^83

P?83 *i ipt'ii* .d i*iod*:pi ipup:־ 
 OPI |1D 1PD 1*1***'31* '1 א!| 0*083

11030 8 |P3*13P:0'18 0*,1 B8T ip: 
m 3לי1צ  ,11030 opi I1D .|P1'*1B 

r*ii*po*o i n n s  i *d o lip*, ח*ט 
doibiip: o*: ip:**p, ים: p:ptpiip: *i 

118*3 o:**tii יס |1א: ipo:*8 *i־
:iio3D ip i .1*:*tp ה*ט i*t יט: 

pi i*i ipo o*ii mi -.|P3'1:p:d*ik־ 
o:**t ii ,  ip i i* on:pn” 1א| t* ה*ט

 P**1O0 8 01PPP1P1 ■8T DPI. א*|
8**1 |pp*IB 1P0* ??:1 אין לי' IPD81, 

p:i8iip:. |p3*ii **t I*|“.
 o:*np“?״: ip**i o.ipoT83 0*11 אין

onpoT83 "o:*iip:» ip i 18 איז ,o n
1' 83 m  '11 ,|P3**?3 IPl*l |pt'*1B־
?d*sp לט,11:צ ה*ם* *:jpd i 1*1 ה*ט
3” 8"*1 IP 18 ,|P0P3P::**8 'D1 *ל”
*11'IPDip:t*18 P 318**0 1צ ip i.

* •» *

1*D |'1ל:צטיי8 1*8 א P8183 ip i־
118 '1 0*11 ,DP*'10D '1 |1D IPO:־*p־ 

o*i .0*118 iPtn pp:*i p:pdii 1אי 
8 ipup: ,טיט?ל |P3*n **i |P3lpii i m 

op:pip: 3 צו**?P3| אויוי *iP3*i8 i n 
iip ניט ipup: ipo* 1אי d*i .18פל d 

n o r  8 *ii,* סיט i ” 1 ipsipii:״p|
*t*8 d*i  .|pi*np: jpp:noipi ipdbm 
:ip**t ipup לpצטop .?po*d p̂ 1אי 

nuoni * יןי1א i* ,םאטיליצן־ליים pii־
pip**i 1111 01*:*811 |P3*i1 ”1 ipd 

pt^לD'̂^טDיpl 1א| Tטאנ8ארלppo םיט־
o 8 1ס׳אי |1א לען, m i86 8 |1א npn־ 

pii*88: 1 *: i*t |y:*Dp: op d*i: ,:*o 
318**ipppotibd o*n ,ipo די ניס 

PnPDTIBO |18 IPV31P PT*083*1P8) 
 ה*ט o*ii ,181 poo:ip 8i* :יט 1אוי

*1 Tnpoj** P1P**I D'D 0PP1*1 |*D 
 IPP ?*:*rp:ipo:*8 *i : i*?op: םען,
i*t איצט inpo ניט pt*> 1* |p:*H8B|

ipo«ai* די אין ipbpt ניט n  i**p־
*:ipo**3i* poi*ioo זיי און ■p: ip?*i 

ipo:* פון *i**:i־fpo .o:*t *i :*p איז 
t*3 o:*ip?*o :up: ipnpi ,1* איצסP3 

 *־n ,ob*to P9»i*iip»*n* די «**,
pm *, ipdupi ,o:*i jpd *ii ,ipa־: 

r:*m *D  m  d* no *tupo. זיי 
pa*n| ד*ס otd**op:d*i8 פאר PiP” i 

*ipupim דאר סצד שמאפקיים * ■לס 
o * o in  m a n  m  ?*:**unpo**: נעי, 

jii*i:* איין אין חאלסצן ?itdi8  i n 
1PO**318 P3*?P*?M18. 

13*9 1P3'?31PDTD18 IPI
ipp op. : o:*ip: גיט r*p P*i

 iptBJpT yawm-*♦ א*| פרייחייס
9 trwnwoiapwv v m  ipp 

L& סרייי. w W :op
M P ׳3י1א, J & X M  n 
איז א*^מ

■ r J S S r ^  ■j !?nvS ו?!2^? ו מ ד מ י ג ן ח ן י ן ן ס ײ נ ו י ן

ir, * '  nii,•
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ױניאנס אדציאנס3א שארלאםאנסקע און פױנציפיעלע
ר «למעז «ן ׳■ח ע כ מ ק ^ו ק

 איינגע־ האבעז װאס •רבײסער, די
 יעצםע די אין ypnjnow שיץ װאנדעיט

 נא- ניט זײנען און יאהר 30 אדער 15
 םון ארנייטער־געיציכטע דער מיט ק*נט

 אונטער זײנען צײטעז, מריהערריגןג די
 קאםױ איצטיגע די דאס אײנררוס, דעם

 דער פון ■ראדוקט א איז םנפה ;יסטישע
 די ניט ווען אז רעװאיוציע; רוסײצער
 ילינקע קײן װאיט רעוו^יוציע, רוסי^ע

 אםת׳ן דער געװען.״איז גיט באװעגוגג
 כאװע־ ס^ורט אזא ריכטיג. ניט ד^ס איז
 מוין איז ױניאנס די צױטפאיטען םון גונג

 אויך צ<ייק. יאחר 35 מיט םארגעקוכען
 בי־ דאס געמאכט חרוב זי האט דעכיארט

 עק־ דעכיאלט האבען װאס ױגיאגס, סער
 דע־ איז באװעגוגג סארט דיזע זיכטירט.

 םאר־ דעם םון געװארען געגרינדעט
 דער מיט דעייאן דאניעל ״עםארבענעם

 <ײבאר ״סאציאליסטי^ער דער םון ר\יף
 דער געװען איז דעייאן װאו פ><רטײ׳/
םיהרער.

 װי איז קורצעז, אין גע^ינםע, די
מ ;^ ׳ :ג

 צר״ די כיאבעז געװאיט האם דעי״אן
 אזױ ;אר סאציאריסטען. םאד בײםער

 י1 צו ^יזם8סאצי פ-אפאגאנדירען װי
 םי־ לאנגזאםער א זעהר איז ארבייטער

 קען רעװאיוציע סאציאיע די און ,1םעי
 דעייאנ׳ס איז פאריטיעטיגען, :אך זיך

*w די אין זיך ארײגברעכען — געװען 
 ״נות־ םון הייןי דער םים און ױניאנס
 צו ױניאז יעדער איז ואײעיעך) לױסעז״
 סאציאיויסטען פאר ארבײטער די כיאכען
 אר־ ע8אמעריקאני? די צו גװאיד. איבער

 צוטריט קײן זײ האבען בײטער־ױניאנס
 קיץ זײ האבעז דארטעז װײי געה^ט, ניט

 ארנאגיזירעז. גע?אנט ניט ״:וקיױסען״
 ױניאנס אידישע די אין אבער דערסאר

 װעיו־ מעג^ען,' נעםונען איםער זיך האבען
yr אדצר כיצחר האבען wrrMi־ n w ro 

 אידעען, סאציא<יסטי^ע די מיט טיזירט
 ״אײעיעך/ די געװען עס זײגען די און

 אננםעאנגען האט דעייאן װעלבע םים
 און ױניאנס, מאנכע טעטיניוײט. זײז

 ױניאן, קלאוקםאכער די אויך זײ צװי**ען
 און דאגעגען גע^״טעלט האבען.זיך װאס

 ארא•״ גװאילד םיט נעװאיט נ*ם האבען
 צױ זײנעז מעדיציז, דעריאלס עריננען

 יעדען איז כםעט און געױארעז, ^פאיטען
 געװארען געגרינדעט איז טרײד אידי״׳י״לז
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 סיר װאס סאר און יסמ?צטפט1א ן1חאנ

 םצרטע^ א וױ סעהר נאניזטעט חאנאן
יאחרחתחודס•

 צו עטרעבט װאס ארכײטעד, יאדאר
« r*0V2| ם«- זײן און זיך פאר יעמנז

 םיט םארטיעאדעט ניט אין און םי^יע
 װעט אינדיעז, אדער כינע אין רעװאילוציע

 ^טאי• א און ׳■<ײצע א צו<ייגעז םוזעז
 װאנען דעם ארױסצױציעיעז יילײצע, קע׳
 אוים״ און כיאטע קאמוגיסטימער דער פון

 אונ־ םון יטטיק קאמעדיאנטסקע די ראטען
 זא״ מיר כדי זוארצעי, םיט׳ן ױניאן ?ער
 זא^ װאס יוניאן, א האבען סעגעז יען

 װערען פארװאיטעט און אויםגעהאיטען
 ארבײםעס די םאר און ארב״טער די םון
 פרא״ פון הייף און ארײנטיעזנג דער אהן

 פראםעסיאנעלע און געמביער מיגענטע
פאייטימענס.

װיי־טער? װאם
קױחנםאן פ. סון

)9 ל«ד,פל (םענעדז׳יער

:םראגע רער צו פיםעז מיר וועז און
^•טעה; פיר בלײבעז — וזײםערצ װאס

אנצופאנגמן. װאס םון ׳ניט וױיסאן און
 יאנע די װי אזו; דאס וױיםעז, איע

 װארט עס און ׳:וט ניט איז איצם, מטקהט
 םארבע־ צו לאנע די נויטיג זעהר מוחנז

 סטרײק א נאך דאס וױיסען, איע םצחןן.
װײני• אדער מעדזר טרײד דער תםיד איז
 יוניאן די געװארעץ, םארבעסערט נ*ר

אי־ קאנטראי בעסערען א געקראגעז האט
 באלעבאטים די און אינדוסטריע דער בצר

 דער פאר רעספעקט מעהר תםיד האבען
 מטילא און פטרייק, נעפאר׳ן װי ױניאז

זיכער. מעהר ארבײטער די זיך פיחיצן
 סטרײק א נאך איצט םיר ?ײנעז ((,

 נעדויעיט האט װעיכער סטרײק, א ־—
# וױ כמהר סםרײקס. נידאיצטינע פי

 איז סטרײק סון פיהרערמאםט די און
 ״רעװאלוציאנערע׳/ א מווען ע*וןם דאך

 דעם אין נעווארעז געטאז איז וואס אלצס
 די ״אין געװען דאך איז סםרײק יעצטען

 באװאוססדגיגען דעם פון אעםצרעסמן
 רעװאיוציא־ דעם םאר ארבײםער-קיאס,

ארבײטער־קראס״ םונ׳ם פראנראם נערען
 האיס די איז גזדטענה׳ט זײ האבען אזוי
 נע- מען האט ססדיײז. ®ת צייס דאר איז

 איז ייקעט־יײז, דער אויף געהן דארטם
 םון אינםעדעסען די אין נאוועז נים דאס

 באנדיאך די צי זעהן צו םםרייק, אונןער
 מען אדער סקעב^טעפעד אין אוחנק געחצן

סהעבען, איויף נעהט עס וחנר זעהן, זאל
 פאר נעװארען נעטאן איז אלמס דאס גאו

 די זאיען ס׳הײסט, דעםאנסםראציע, א
 טאן צו דא דיאבעז זײ אז זעהן, פאליסלײט

v פדט tv m, אונזע־- ווער װײסען װעיכע 
 װעיעץ םיר ײעז אוז זײנעז, םרײנד רע

 פיקעט־דעםאנ־ נרויסע איז אדױסגעהן
 אי־ זיכער װעלם די זיך װעט סטראציעס,
 מיט פאבם, א זײנעז מיר דאס בערצײגעז,

 די און רעבענעז, זיך םוז סען װע<כער
 נאבצו־ געצװאוננען זײז וחגיעז כאסעס

פאדערונגען. אונזערע געבצן
 פײןעט־ גרויפע נעהאט םיר האבען נו,

 דער אױף טאנ אלע דעמאנסטראציעוז.
 דעטאנסטראציעס. טאג א<ע פיקעכד^ײז,

 אר־ די װען ? געװארען איז װאס און
 *מיט װאגען א דעדזעהץ חאבען בײטער
 ער־ ארויסנעפיהרט שאפ, » םון ארבײס

 ארבײ־ די האבען כמעב־^אפ, א אין נעץ
 װײל טאז, געקענט צארניט טער־םםרײקער

 דעם אױןי װארםען געדארםט האבאן זײ
 ער קעפטעין, דעם אויף בלאק־םשערמאז,

 טאן צו עםיצען ארדער דעם נעבזון זאל
 װאגען דעם גאכפאלנען םון ארבײט וײ

 און סקעב^שאפ. דעם םאר ארבײט םים
 און קעפטעיז דעם געםונען ‘ם׳האט ביז

 אװעח װאגעז דער איז ב<אידנ»וערםאז,
 א מים געבליבען זײנען ססרײפער די אוז

 אײז ניט יאסירט האט דאם און נאז..
 םעץ וועז איז מאי• םי< זעהר נאר םאי,

 הא<• דעם מיט רײדען דעם וועגען םלענם
 גרוי־ זעהר האלטען ער ם<עגם םמערםאן,

ס, סע ת  העל• ניט זיך קענעץ סיר דאס חן
 םיר איז געים קײז ניט האבצן כדר פען,

 פיקעטם די פוץ אײנעם גאבעז גיט מנען
 װאנען א נאכפאהרעז זאל אר אז נעלט,

 סקעב״ א איז נעהט וועיכער ארנײם, םים
agr. האבען צײם זעיבער זתד אין און 
ײ׳  נע• פיהרער, ״ראוואלוציאנערע״ די ן

!דאלאר מיריאן האילב און 3 ספענט
 צ רעזויטאט דער געװעץ איז זואס אח

 האבע; זײ וועלכעז סעםעלםענט, א —
 ײעל־ און סטרײק װאכען 24 נאך געםאכט

 א דג, ארס באצײכענט האבעז זײ מנז
 נאװערנארס־קא־ די זיג״. מרעקליכער״

 איז זי וױיל געטויגט, ניט האם םימאן
 םאיגיױ און מאפימאליסםישע, א גצװען

 װײל צודיהרען, ניט זיך םען םאר וײ *ו
 ״ װאיטעז יזײ צו צו זיך חערם מן וחנן
 נעלענענהײם סייז געחאם נים יאד םיר

 קלאסעךבאװאוסנד אונזער ארויסצוצײגצז
 האבעז אקם. חנוואיוןױאנערען אח זײן
 ״רעװאיר־ ריכטינע צו מוחננדאם זיד זײ

 סענ^וז״, איאסמדבאװאוסםע ציאנעח^
 זײ אזעיכע. נאך און ראםאאױין אתא<ד

 װעיכע מענשען, ריכםיגע די ogn זיינאן
 דער אין יעועח. זײ בחנננצז אונו

ynm דעי םאר נעצײנם ב<ױז די חאמן 
tp>n\ *mm נאפיחרט חאבען זײ אז 

an האבען זײ אאליקצס. וד םםרייק 
 באסעיש די און יצסאנסטראציעס כסטאגא

 די חאבעז וײ איאופס. נאסאכט חאמנן
י1אוי גענעבצן ניט סאנס ס

 און דרײ נעפפענט האבען זײ און תארפער
 גע• האבעז זײ דאלאר. מיליאן האיב א

 און אקטען רעװאיוציאנערע װעגען רעדט
 אונ־ האבען סטרײק דעם נ^סעטערעט

 גע־ נעװען זײנעז זײ טערװעלט־םענשען.
 גאװערנאר׳ס־ דעי־ םון רעפארט דעם נען

 זוא־ 24 פון סטרײק א נאך און קאמי^אן
 אגריםענט, אן געבראכט זײ האבען כען

 אלײן האבען זײ װי ערגער, איז װעלכער
 גאװערגאר׳ס־קאם״פאן דער װי נעזאנט,

רעפארט.
 א אויפדענענען נעקענט װאיט כיען

 גענוג. איז עס אבער זאנען, מיט װעלט
װערען, ומטאז קעז װאס איז, עיקר דער

 טרײד דעם צוריקברענגען זאלעז מיד אז
קאנטראלצ א אונטער
 ארבײט דער צו נעהמען ז/ך כיוז מען

 צי־ בויען. צו גײ פון.דאס אנפאננעז און
 ביז לײנען, מיר דארםען ציגעל בײ נעל
 שטאר־ א ׳אװעקישטעלעז צוריח וועלעז מיר
 ■ווע־ :עםאן נאד וןען דאס איז בניז. קען
 מינר אלע םון קאאפעראציע דער םיט רעז

 אין םיטהערפען זועלען אלע װעז גלידער.
 דורכ״ קענעץ םיר וועלעז ארבײט, דער

 זאלען ביעמבעדס אונזערע דאס םיהרען,
 זיײ און זיר פאר לןץבעז » מאכעז סענעז

 װיײ איז 1א איצט םון פאםיליעס. ערע
 סטא״ פארגאכלעםייגקײסען די כיוזע: סער
 נעהזןנםע״ א אין הוםען םוזט איהד יען.
 יױ דעד םיץ אםיס םים׳ז ק$נםאקם רעז

 אץ אײך בײ םאר סוםט עם װען ניאן.
װע־ אםעגדעם םוז װאס עםװאס,

 םיט איהר זאלט ױניאן, דער דורך רען
 דער םון אפים איז קומען קאספלײנט דעם

 זימגר װעט קאםפלײנם דער אה ױניאז,
 די װען ׳צײט דער איז װערעז* אטענדעט

 קאמזי דעם אנגעפירט האבען קאםוניסמען
 אין ^*טערעז םילעגען אוז ױניאז דער גענען

 ביזנעס־איײ אונזערע םון אדבײט דער
 קאמ־ צו אםענדעט םיר האבען דזעענטס,

 זייער צו מעמבערס אונזערע םון פלײנםס
 זיי װעז צייט׳ ד• צוםרידענשטעלוננ.

 גארניט קען ױגיאן די אז ערײען, פלעגען
 צו־ איז ױניאן די פאראיבער. איז טאז,
 די איז זי םאכט, םולער איהר אין ריה

 פראטעקםעז װעם און קעץ װעלכע קראפם,
 די אין ארבײטער די םון אינטערעסען די

 אײנ־ די איז אי;מערגעשאנאל די עעפער.
 װעלכע אינדוסטריע, דער איז מאכט צינע
 <$' די םארבעסעדען זיכער װעט און קען
 םיך װי אזוי מעמבערס. איהרע פון נע

 םון .ױניאן די ארויסגעריסען ״עוין האבען
 מיר, האםען םאררעטער, די םלן הענט די

 םון ארבײטער אלע םיז הייף דעד מיט
 צו קאמיטעס, פאחפידענע די אזן מרײד

 ער־ נרעסטען צום ױניאז אונזער ברעננען
 װעלען סעזאן נעקסטען צום און םאלג.

 בעסע- סך א מיט הומען סענעז דכער מיד
 ;עהאט האבען טיר װי באדיננוננעז, רע

בעפאר.

ן ע ג טי נ ײ ת ה ב ע די ש ט רי  צו
ם עי ״ םון נ ח כ ה ץ ״ א א ל א  פ

ם ד נ או ר ג

 אץ װעט ^בת הײנםיגעז
 דעם צװײטען נעים א םארקומען גראוגדם

 םון םיעם סאקער אידײטען באװאוסטעז
פלאריננ. אינדיאנא די און ״הכח״ וױן

 פון געים צוױיטע די זײן וועם דאס
 טיעם סאקער אידישען נרויםען דעם
י*רק. נױ אץ

 הכח םון נעים ערשטער דעד אױף
 אנ־ זײנען מא/ טען1 דעם יארק נױ אין

 םענ״ טויזענט 47 איבער געװען װעזענד
 ערװארט װערט צאהל גרעסערע א עעז.
 דאם בײצואװאוינען ישבת הײנםמען דעם

 טיעם •סאקער אידישען דעם םון ש«'לען
 בעסטע אמעריקא׳ס פון אײנעם נענעז

םיעמס.

נ א נ י ט י ־1סלן די םון מ ט ר  י
ר, ע כ א ל מ א ק א .23 ל
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ױז \ ל ל ב ד א י נ טױ ר! אין ײ ע פ ע ש ־ אן ױני
 לעצטע אנגענוטען האבען אפערײטארם קלאוק װאס׳די באשלופ, דער

 דזשאינט דעם אויפפאדערענדיג םיםיננ, דיםטריקט כראנקס א אױף װאו
 זײנען װעלכע די, געגען שטעלונג א נןזמען צו אינטערנעשאנאל די און באארד

 ניט נאר איז װאס איינעם, קײן ערלויבען ״ניט און לײט, ױניאן קײן גיט
 ״,9שא ױניאן א אין ארבײטען צו אינטערנעשאנאל, חןר אין אננעשלאסען

 װעט ױניאן אונזער פון פיהרערשאפט די װעלכער צו אױפפאדערונג אן איז
אױפםערקזאםקײט. גרונטליכע אץ שנעלע שענקען זיכער

 געװענדעט זיך אינטערנעשאנאל אונזער האט צוריק םאנאטען פינף מיט
 די אישו. שארפער און קלארער א םיט דרעסםאכער און קלאוקםאכער די צו

̂ן םיטנלידער אונזערע אז פארלאנגט, חאט אינםערנעשאנאל  זיך פאר זאלן
 אםעריקאנער דער םיט אדער :געהן װילען זײ װעםען םים אױםױעהלען

 פאר־ ענג איז אינטערנעשאנאל אונזער װעלכער םיט באװעגונג, אךכײטער
 דעם פון טשיםם קאםוניסטישע ארונטערנעזעצטע די םיט אדער גונדען,
 צ*יט יאהר א נעהערשם זײ איבער האבען װאס באארד, דזשאינם אלטעז

סטרײק. קלאוק פון צײט גאנצער דער דורך און סםרײק דעם םאר
 האבען דרעסםאכער און קלאוקטאכער פון םעחרהײט גרענוטע די און

 םון זײנען און אינםערנעשאנאל דער םון פיהרערשאפט די אױפגענוםען גלײך
 ױביאגיםםישע טרײד און ■אליםים איהרע צו נעםריי פארבליבען אן דאן

* * *םעםאדען.
 פארבלי,כען נאך טאג צו הײנט ביז איז װעלכע םיגאריטעם, קלײגע די

 האט ױניאן די װי נאכדעם לאקאלען, אינטערנעשאנעל די אן אננעשלאםסן גיט
 םקנכם, אלטע חײפעל א פון אדער באשםעהט נעװארענט, םאל אײן ניט זי

ps אוט־ בעסטע די אוגםער אפילו ווערען צו «טוד שוזער איז װעלכעו־_עס 
 די שטיצען װאם נאכםאלגער, קאםוניםטישע געשװארענע פון אדער שםענדען,

 אונ־ אםאל שטילערהײט, דזשאב־האלדערם קאםוגיסםישע אתיםגעװארפענע
 עם װי עפענםליך, אדער זוכער״, שלום ״אוםוארםייאישע פון םאםקע א םער

 און טראבעל םיל אזוי שאפען צו זיך םםארען און רוםעל, צום זײ זיך פאסט
נאר. קעגען זײ װיםיל שעפער די אין אױפרענוננ

 ניט־רעדזשיםט- די האבען ארבײט צושטערעגדע פינםטערע, דיזע אט
 דעם אונאױפחערליך אננעפיהרט שעפער די אין גרופעם און יחידים רירםע
 אזוי אט םלעק. װאכען עטליכע לעצטע די םאר און םיזאן לעצםען גאנצען

 ודאם דערפאר גאארד דזשאינט דעם און אינטערנעשאנאל דער זיי באצאלען
 צו און שעפער די אין אוםנעשטערט • כלײבען צו ערלויבט די האם מען

 אזוי אט פראטעקשאן; ױניאן און קאנדישאנם ױניאן אונטער ארכײטען
 קאםוניסטישער דער פון אגענטען די םון נאבםאלגער לינקע די עם שמערען
 זײער טוען און טעטינקײט, טאג־טעגליכער איהר אץ ױניאן דעז־ פארםײ

 אנפאנגען װײטער זאל אינדוםטריע די אז דערלאזע^ צו ניט ערגםםעם
כאזים. געזונטען און נארםאלען א אױןז ארבייםען

 לאקאלען איהרע און אינטערנעשאנאל די אז ניט, פראגע קיץ איז עם
 איצט האבען און געהאט, זינען אין ניט קײנםאל האבען באארד דזשאינט און

 לעבענם־םיטלען דינע ארבײטער פון.אן אװעקצונעםען זינען, איז נים אזיך
 ז״ינע אץ םאיאריטעם דער םיט אײנםארשטאנען ניט איז ער װײל דערפאר

 אונזער פון שםאנדפונקם דער אנשויאוננען. אינדוםטז־יעלע אדער יאליטישע
 טעמ־ די צו באציהונג טאלעראנטע און כרײםע א געװען איטער איז ױניאן
 פאליםי דיזער פון גרונט דעם אויף און שאםירונגען, פאליםישע אלע פו^ בער^
די נאבדעם זאגאר אינטערנעשאנאל, טאקע.די חאט  רעדזשיםטרײשאן װ/
 די שעפער ױניאן די פוך אויםצושליםען זיך נעאיילם נים געענדינט, זיך חאט

 זיך ׳רעדזשיםטרירען צו רוף איהר אויף אפנערופען <ים ױך האכען וועלכע
 אםאםי־ םאנופעקםשורערם אלע מיט אנריםענט לוים׳איהר יתיאן. דער אין

 אינטערנע־ די דאך האם באלעגאטים, אינדעפענדענט די םיט און איישאנם
 פאליסי, ױניאן טרײד שטרעגגע אז». דורכפיחרען נעקענט דאן זיכער שאנאל
װאל< זי

רעדז כלויז באשעםטיגען צו באלעבאטים די צוױנגען אנשטאט
ערלוי ׳

!געװאלם נאר עם וואלט זי אױב
־זשיםט־

 די ערלויבט אינטערנעשאנאל די חאט שעפער. אלע אץ ארכײםער רירטע
 עם װי אנער שעפער. די אין פארבלײבען צו םינאריםעט גיט־דעדזשיםםרירטע

פילע װי אינטערנעשאנעל, דער פון םאלעראנץ דיזע איז ארוים, זיך צייגם
 פאררעטערי• דעם פון נעװארען אויםגענוצם פאראױםגעזאגט, טאקע חאכען

 פארשרײפטען צו און טוםעל דעם אויפצוהאלטעז זײט איץ פון עלעקענם שען
ארויםצױ זאנאר שעפער, די אין אינטעתעשאנאל דער גענען פראפאנאנדז!

 חזר םון און סקאנדאלען, אנדערע פארשידענע און םםרײקם, בלאף - רופען
 לאיאלע אונזערע םון םילע פון געװארען םיספארשטאנען עם איז זײם, אנדער

 קאנד םון אץ שװאכקײט םון צײכען א אים ארגײטער איבערגעבענע אזן
ױניאן. אונזער שונאים.פון דיזע םיט פראטים

 פארנארטער דיזער צו איגטערנעשאנאל דער׳ פון שטעלוננ די וואם אכער
 צי םארגאנגענוזײט, דער אץ געוחןן איז טיגאריטעט פאררעטערישער אדער

 און רענק די דאס פאדעדט אבער, טאנ, צו חײגט אוםנערעכם, «ױ נערעבט,
וועחגן אויםגערײניגם זאלען שעפער יוניאז די אז שםימע, קלארעד » אץ פײל

רעשטעל, שטיצם ײאם רעשטעל, דאם עלעםענט. ױוילינ אונטער  פרי
אן סקעכ תי ץ חאם אינדוםטריע. אונזער אין י ם פלאץ קי  ני
שיצם אץ קאנםראלירט ווערען װאם ןפער  דעם פץ בא

שאגיאל w איגמעתע i n m ײנע און כאאח־ ײ לאקאלען. ז אנט דארפען ז  פארי
פאר־ פינסםערען זײער םים װײל וױנקלאך, און לעכער םקעב די

חןן פארלארען ױי ע ײ זאל םען א« רעכם, א פון שאםען י  חאלטעז ז
אן אין !שעפער ױני

 דיזען פץ אױפריכםמקײט י*יץ ערגםטקײם די פארשםעהן סענען םיד
 שעדעע םאקע ױעען געדולד און םאלעראג׳ן אדבייטזןר. אדגזערע

גרענײז. א דא איז געדזלד און םאלעראנץ «ו אױך נער
יוײאן די אז געקוסען, לוטש צזס װאראױמליך זײנען ־

\  a a H H M iiln . i M a  a n u a a a n u a f a a a a a  i m i ח דעם ע ר  ד׳יזער כדמ געדודד אוז מאדעראנץ יידץ י
קלאוק• זץ■ װאם באשלוס דער ברעכער. יוגיאן ארן

kb פער27 פרײפאג,___________________________

 f*’81 םיפיננ, דיסטריקם גראנקס חןם כײ אמעגוםען חאגעז איערײטארם
 ארפײ• טױוענטער צעתנדליגער די פון שםיםע דער פץ אפקלאנג אן איו אומ,
 אז פארלאגג^ שטימן דיזע אינדוםטריןןן. אונזערע אין שעפער אלע אין מער

 שוגאיס;*ון די פון װערען אױםגערייניגט זאלען שעפער דרעס און קלאוק די
ײט גענונ געחאט חאט וזכרח פארחןטערישע די אינטעמעשאגאל. אונזער  ן

ז זײ אין אויכ םעשים, זײערע חרטח,אױף חאכען זײ אז צײגען, צו  נאר יי
 שטיםע דיזע און ;ױניאן זײער צו איכערגעבענחײמ פון םונק א וארנליכען
 דער אין ארײנצוגעחן פארפעלם איצט ניז חאכען װאס די אז דערקלערט,

 פון םעםכערס אלס ארויםגעסאלען אויםאםאטיש אלײן זיך פון זײנען ױגיאן
 לײט ױניאן אינטערנעשאנאל נאר אז פאדערט, און אינטערנעשאנאל, דער

!שע«ער ױניאן אין ארבײםען זאלען

ע ד ענ ה ע ר פ תי א ען ה ט א ט ל עזו p ר
 םרייד־ די נאשיצען צו קאטיםע דער פון קאנםערענץ דריטער דער
 װידער באשםעטינט געװארען, אינעחאלטען לאנג ניט דא איז וואס ױניאנם,

 אץ כאװעגונג אונזער פון לעבענםפעהמקײט דער אין גלויכען אונזער אםאל
 פאר־ אין כאוועגונג דיזע טרײכט װאס קראםט אונצושטערבארער דער אין

 איגעשװאכם שטארק און קלעפ כאוען אםאל םעגען ױגיאנם אונזערע אויס.
 חישר דרך דעם פון װערען אראפגעפיהרט זאגאר, אטאל, םעגען זײ ;װערען

 דורכצוםאכען דאך אבער דערװײזען זײ דעטאנאגען. און אינטרי;אנטען םון
 בײם פארכלײבען צו און צרוח און פלאגען אלע איבער טריאוםםירען און

 נענרינדעט זײנען זײ װאם צוליב צװעק פאר׳ן פונקציאנירען צו לעבען,
ױניאנם. טרי״ד אלם בעזוארען

* * *
 אפגענעכען קאנפערענץ גר־יםען דיזען בײ זיינען װאס רעפארטען די

 װאס רעפארטען, דיזע באװעגונג, דער פון אפטײלונג יעדער םון געוזארען
 דער װאם פראנרעם םערקװירדיגען דעם באשריבען פארברײך אזוי האבען
 אונ־ אין קאאוניםטען די פוז טעטיגקײט פאררעטערישער דער נעגען קאםף.
 םאנאםען, םיר־פינף לעצטע די םון פארלויף אין געםאכט האט ױניאנס זערע
 קלאר אזוי האבען זײ װײל אינטערעםאנט, הויפטזעכליך נעװען טאקע זײנען

 דער װידערשטאנד, דער אז נעםליך, פונקט, דיזען ארויםנעבראבט בולט און
 םארניכםעט ניט קען כאוועגונג אדנזער fis לענענם־װילען דער און נײסם
 די שונא. העסליכסטען אןן געםיינסםען פון אפילו װערען, צושטערט אדער

 בעםט־ און שטארקםטע אונזערע רעפרעזענטירט האבען װאם דעלעגאטען,
 כאשםע• שטיםע אײן אין אלע האבען יארק, נױ אין ױניאנם ארגאניזירטע

 עטליכע מיט אונטערנענומען האט קאנפערענץ די װאס ארבײט, די אז טינט,
 עפידעםיע, די אז פארענדיגט, גאנץ־ען אין כםעט שוין איז צוריק, םאנאטען

 ארגאני• כעםטע אדנזערע צדנרעכען צו יאהר לעצטען געדראהעט חאט װאם
 גרעסטע די ױאם אױף אזעלנעם םאראיבער, בײנאהע שוין איז זאציעם,

 די װען װינטער״ לעצטען האפען צו מוט דעם געהאט ניט האבען אפםימיםטען
ארנאניזירט. צוערשט זיך האם קאנפערענין
 די פון דעלעגאטען גערעדט, זײ האבען אנדערען דעם נאך אײנער

 אםאלגאםײטער, די םון קלאוקםײקערם, די פון קעפםייקערם, םוזידי םאריער,
 גרױפע שעהנע,. די געכראכט האבען אלע און װאירקערם, נודם לעדער די פון

 יאהר פאר א םים זין־ האבען װאם םשהיתים, קאםוניםטישע די אז בשודח,
 צושלאנען איצט ױינען ױניאן, אונזער םון לעבען דעם אױף פארםאסטען צוריק

 םים צוםרידעז ניט און ליניע. גאנצער דער איבער געװארען פארטריבען און
 צו באשלאםעז אויך קאנפערענץ די האט יארק, נױ אין נלויז ארבײט דער

 אינטריגאנ- קאםוניםםישע די באקעםםען צו קאםיטעם םעםיגע ארגאניזירען
 דער אין זין־ ארײנצוכאפען געלוננען נאר איז זײ װיאר שטאדט יעדער אין טען

 םחוץ זײ ארױסטרײבען און שאדען, דארט אנצוםאכי;; און באװעגוננ יוניאן
ױניאנם. יארקער נױ די פון נעװארען פארמריבען זײנען זײ װי פונקט לםחנה,

* * * *

קאנםע־ לעצטע, פילײכט און נעקםםע, די װען אז האםען, זיך לאזט עם
 קענען זי װעט װערען, אפנעהאלטען װעט קאםיטע נרויםער דיזער פון רענץ

 היםטארישע איהר דערגרײבען צו נעלוננען איהר איז בלױז ניט אז באריכטען,
 פארטרײבען צד געלוננען איז הילןש איהר םיט «ז נאר יארק, נױ אין םיםיע

 ניז האבען זײ װאו צעגטער ארבײםער יעדען פזן דעםאנאנען “״לינקע די
 ארבײםער־ ארנאניזירטע די ארנײם. צושטערענדע זייער אנגעםיהרט איצט

 די בח, דעם זיכער האט קאנםערענץ, דער הינטער שטעהט װאם שאפם,
 די פון פאםירונגען די װי פארוױרקליבען, צד עם װילעז דעם און קראפט
באװיזען. קלאר אלעםען אונז ־אבען םאנאטען עטליכע לעצטע

ם ד׳ ל א אנ ד ק ע ר מ ע צ ר באזון־- קו
 א אויף געקוםען םאנאם לעצטען איז װעלכער םעקדאנאלד, רעםזי

 די פון דרײ אז ערװארםעט, נים זיכער האט אםעריקא, קײן כאזוך קורצען
 קראנקעף א אויף םארכרענגען דארםען ער װעט ז-ויױם זײן פון װאכען פיר

 װעם קראנקהײט דיזע אז און פילאדעלפיע, אין האםפיטאל א אין נעט
 פאר זײנען װאס לעקטשורם און םאס־םיטינגען פאר פל£נער אלע צושטערען

 דער װאו לאנד, םון שטעדט גרעסםע די אץ געװארען ארגאניזירט איהם
 אוגזער צו רעדען נעזאלט האם עננלאנד פון פרעםיעו״ ערשטעך-ארבײטער

 ענגלישער דער פון צוקונפט און פארגאנגענהייט ד־<ר װעכען ארבײםערשאפט
באװעגוננ. פאליטישער און עקאנאמישער ארבײםער,

 טויזענטער צעהנדליגער םעקדאנאל׳ם גענ. םון באדויערען גרעסםען צום
 אױפ־ געמוזמ קראנקהײט זיץ צוליב פלענער אלע דיזע האבען םארעחרער,

 דעם אייז אפפאהרען זיץ םאר שטונדען פאר א ערשט װערען. גענעבען
 קײן נעקוםען איז םעקדאנאלד נענ. אײנלאדוננ װעםעם אויף ,“״פארװערטם

 נעהעג־ די פון פערזאן הונדערם עטליכע צוזאםענצונעםען געלונגען אםעריקא,
 ניט נאך דעם פון אפשײד נעםען צו יארק נױ אץ קרייזען כאװענוננם טערע

 צוריקצױ געאײלט זיך האט װאס םעקדאנאלד, נענ. ערהאלטען גאנצען אין
 דעם יגענען קא&ן) אין זיך ארײנצואװארםען און ענגלאגד קײן קעהרען

 אײנער יעדער און פארלאםענט. ענגלישען אין םםרײק־געזעץ רעאקציאנערען
 זיך חאמ און םעקדאגאלד גענ. לכבוד אװענט דיזען כײגעװאוינט האט װאם

 אפשײדם־ און כאגריםוננם קורצער הארציגער, װאריםער, זײן צו צוגעחערם
 Fא אלײן םעקדאנאלד .ענטוישט שרעקליך װי זעהן געקענט חאט רעחן,
 געלעגענחײט דער פון באתיבט איהם האט שיקזאל בלינדער חןר וואם געװען

געװארט. לאגנ יאהרען האט ער װעלכער אויף
 אםע־ גאך צוריקקעהרען זיך װעט םעקדאנאלד גענ. אז האפען, לאםיר

 םענליך, וױ שנעל אזױ באװענונג אתזער פון גאםם א אלם וױחןר ריקע,
 ייעגטס אױף פארגעשלאנען חאט איםיצער וױ ארום, יאחר א אץ פילייכט
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קאמוניס געפייקטע ױ װעגעז אסת דער
/״סטרײקס ש»& םישע /

 1» אננעכ««ם זיך חאבען טסיפם ארױםגעו^רפענע געװעזענע די »זוי וד
t דפס — נעװןןרען. דערםרונקען איר םיט זנחמםען זײנען און סםרוי 

ויאצט. נןףסעעםעי כוליז^ױנג״
קורינסקי סילי■ םון

 »ו ם#ר»ינטערעםירט םיך ח»ט עס
 די ptfpii סטרייקם רי tpipii מיסען

 ■tv םיחרען ט׳*יטס »רויסנעו^רםע;ע
 נעווען גיס איז םיינמר איננמחןם רער

אן זײגען זײ «<וינ אוים«»גע*ינען  נ
i®po, װיייל obi, ױנ  *ינ־ איר, ני

p טערעסירט ir נים. קיינעם >*ivpiiv 
 ,“״םםר״ס װארט ori םיר ח*ט נען

pp » האט װ*ם isor אין בארייםוננ 
on ארנייטער׳ם >tpsp האםוי. און

ס איך י  אזוי די אזוי <וי on גאגץ מ״
vp»% pipditpi“, ארויםנעװארםענע די 

 אן שלינ » שון םאכען סענען ®»ישס,
dibdp>p, ײ *זוי װי? ipipp רעסלאםײ 

n> חנן p און ?לײנימײט op םאכען 
 זא< ראס און ■ראניעם, נרויםע » סאר

 כאאיװען דעם נאתימען און פארםויבען
 די םארבלענרען לop •8 און ארבײטער,

 װעםען ,tpripo זייטיגען םון׳ם אוינען
נאענט. ויינען איננמרעםען ארבײטער די

 אורזאכע טיי< איין נ׳װתן איז דאס
״ םון  אור־ *וױיטע » אינםערעם. 1ס

מ *  טהוט טאםער םורא, רי נעװען, איז ז
jpbd וועי־ םיט חקרח, ,רעכםק״ םײז 

ר מ, זיר חבר איך מ  ארביים, bib אי
 ברעננם און tpipii ibopi גיט םאר ויאס

w in, ױע־ נערוםען ך*לע\ סטרייקס אז
•m

 ל8י איך dibp דער אין װאס און
 לינ־ נערוםענע, אזוי םײנע, װי זײן,- ניט

piptnpi jrp םאר םיר זוארםמז חנרים 
 םאר נים 8י זיך םארענטפקדט (איך

f איר גאר ו», in  i nטע די *ז ־ חןנ .“,( 
 ׳פטאר־ b טיר אין פאראן יע נאך איז

pnopp iv pud ipp| אוםנעחןכ־ נעגען 
אמן טע ,חאנרלוננעז. און ז

 1P38 םאחםה, א ib נעהט dp אםף,
inp b nps, נרוטאל? די אויך האנען 

 *װי• oipipi און נעזאנט יטיס8
ipv ,ןיך ipd tn גים זין זאיצ 

tppujo און זאכען נ?םייפטע פיין םיט 
 עונא. נענען םיטלפן אזעילכע אנדער?

ײ נאך, גםרט  איך, װי ״טמוסד־ אוא נ
 הארץ. איר״פ » םארביליבע נאך איו
 אײנ־ ניט הײנםאי לסשל, זואלם, איך

ם, ם טי מ  חברים poan pj«d tpn נ
 אר־ מםיסעל טין »ז» אןיפסאן װאצטען

 נע• 1ה«ונ? וואט jrpy< די ווי נייט,
 -ip זיך ארבײםער pjnMrow הײס?ן
yrvfip די ר»ם?וועז «ו בדי מוילדינ 

pb) אויך דאם און פיוזחמ־ זײער? םון 
 נ?יט *ויזןוםלען םיטע׳ל א<ם אויםנומז

" טאר \Dpprw rv t.
 םםכים ניט פײנםאי אייך ייאלײ איר

]iriP װי ארבײטער, *וזאסאנזװנמםען 
 ארנאניזירען זײ אח ,dp טתן ׳לינס? די
rt רעםאנ־ ■ראװא׳ןאטארימע םאכ?ן 

 ■*־ די נרי ,ipdk: די אין סטרא^עפ
 די ק׳לאבס די םים זײ זאאען ליסלײם

pp■ ׳lPD5u»e די זאיזנז תרנאך את 
 ״רעכםזז די אז מרייממ, ס?נעז ינק?1

.op ipid נויאגעם״
 אייננ?־ ניט פײנםאצ זואצם איך
 *ז פרײנד, רעפסע םיינע םיט ׳פטיםט

 פא־ די 1פאתר?טם?װ? טזוי ז*א?ן ןײ
 הא־ ppj’p pנpרופpנ אווי די זוי לי*ײ,

pep} DP |P3.|
צוגזךפםיםט, ניט פיינםאצ וזאצט איך

 װײט וױ טרײ« זאצזמ רעכםע רי או
ע dp ווי פוגקט ם?נציך,  די op טו

 װי dpi גאך טטיפס, ארױסגפװארפפנפ
 1זאצ? זײ נײ(^ די פאחפפיצט תאבען זיי

D טרײ?ן P 'rpw ns איז-ירי־ וופרען *ו 
 זײפר זיר/פו( iP«po«iipb*m כרי ואן,

j»i*J זיי בדי און»»PM| פאדשוואונ* ניט 
pn פון זופרפן i n ^און ?פענםציכפייצ 
" ניט און װעחח פארנעפפן ניט |P |Pnpn 

 בא• ארביײטור m «ו נאר ניט *וםריט,
uupn, צייטישע פײז «ו ניט אפיצו גאר

. .tprjpo
ד  פפרשװי־ ניט פײנםאל <וא<ט א

tpl די j» s n וײ וײמ i n »  iwm 
 פראפםיצירען תינאר און חטואצוזױ?'-
*rtp w n“. ״וין ipdps זא־ גאתיט 

ipj. זואצט איר )pip: DBOPPP( וי 
j» s n פארוואפ, » אהן ואלמ זיי ור?ן 

 נאצאנגט איינער וואט רערםאר, נאר
w קאםוניסםי־ זױ-די ריבטוג^ אנדפר »ן 

par ,פארםיי on ,ארױסװארפקן נייאפיצ 
 ארױמיקימ און אונײטור ipipr די פון

m m אויא m pH  p irn, אױב און 
its סםרייק WwwT^m,] ײ^/ס
th ימר? v m m  M m n די סים 

זנוים f *ױ* ^■ד̂י l ,ס«ג •ימגדיײן 
vD3fi DmOOPi  pB' "« !rip •
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 אוגטערזוכוגנ אז חרף און ססרײקס די
:סאילנענדע דןוס אויסגעםוגען

 דרעס״ \\t סאמק^װיץ ברומןר װי
 םיר האבען אנדערע און חנמורםפמנגט

 אזוײנערוםענע די האבען איבעמעגעבען,
 םערציג טכלוםר׳׳ןוט אנגענעכען יינקע

 א נאר םיר ס׳איז סםרײק. אין מעיער
 ניט ראס האבעו זײ םארזואס חידױ*,

 געלט זײ ם׳האסט — פארצעהנםאכט
 איז טראבע^ דער ? זועהטאג אדער
 קײן געהאט ניט האבען זײ װאס נאר,

 צו צוצוטמע^ען זיך •גיםה אײנציגמ
 און םערציג די ־םון מעאעד 12 ־ײי םעהר
 סםרײק דעם האבען זײ אז ז*גען,

ארויסנערוםען.
 געװעזענע די װאו ,i*tr א איז אט
 א דארם איז עס אז שרײען, טשיםס ̂ינקע

 גרינדייכע א געםאכט האב איך סטרײס.
 גע־ זיר איז ׳טאי דעם אין אונםערזוכונג

 אינםארמא־ נאר טיצערמאז צום ווענדעט
 םיט אוגטערזוכונג נעהײמע די און ציע.
 םאשקא־ מענעדזשער םון ערקיערוננ דער
 געמםיםם האט טשערםאן םון און װיץ
ירט. יעדען אע

 עד־ די איבערגעכען זו^יעז מיר
 דער <ואס אינםארםאציע, און ק^ערוננ

 גוםער לעדזשער רוביה םאקם טמערםאז,
 מא#־םירמע דער םון ,2 <אקאיל ,6080

 זועסט 266 םרידמאך, און ״קאטיגסקי
 דאס געגעבען. טיר האט םטריט, טע37
 אז ׳צרײען, ליגסע די װאו א איז
סםרײס. אין איז עס אז

 אין אז ניט, איהר זעהם טארװאס —
 — < אײגיגקײם זײן זאר אײער

 די װאם — געםרענט. איחם 'רא ה^ב
 איז דאס זיו, צװישען האבען ארבײםער

 דארף באס דער אבער ביזנעס, זײער
 איהר, חתוגח. דער אויוי טאנצען ניט
 געדארםט האט געזאגט, איהם איו האב

 עסיצער אויב און זארי אזא םארםײדען
 םין אזא צו איבערגערעדט אײך האט
 אײער נוצעז נעדארפט איהר האט זאה

 האנדלען ניט און פאומזטאנד אײגענעם
 דער־ יײדען זאיעז ארבײטער אז אזוי,
םון.

 די דערסילעדען אײך זא< איר —
 געענט־ רובין בר. האט — זאך גאנצע
 איהר אז זעהז, איחר װעט ־־־ םערט
טעות. א האט

— העדען טאקע זויל אין נום, —
איך. זאג

 דערסלעדוגג די איהר האט אט און
קורצען: אין זײנע

 פרײ חנר .דאט מאפ אין אונז בײ
 זיך בײ געוזאם טמערבאון הערדיגער

 ש*פ, צום באלאנגם האם װאס געילט,
 ער זיך. םאי גענוצט עם האט ער און

 געמנן צו אנטזאנט זאגאר זיך האט
 ארביי־ אן צו דא^אר 50 געילט חנם פון

 אויוי געװארען סראנק איז וואם טער,
 אויד האט שאי דער װעמען און אויג אז

 און . געבען. דאילאר 50 די געהײסען
 אויסגע• ניט האם ער װאס דעם, טראץ
«i פונ׳ם באמלוס דעם םאמם r, האט 

געכדפעפעמ. גים איהם םען
 איז םארטש, םען3 דעם דאגערשטאג,

 fcjn צו נעקוטען אינדערםריה 8 ער
 זײן געטראםען ניט האט און ארביים
 גוואלדיגען א נעםאכט חאט ער יןארד.

 ניט דעם אי[ איז* קיעער כאנמו טוםעל,
 נעסטראשעט האט און געװען, ׳מולדיג

 װעט ער אז נ^ריען״ און גע^אלטען און
 דעם יאזען ניט און טראבעי םאכעז

טאג. אײן אםיױ ארבײםעז שא•
 געסאגט ניט האט ארבײטער אײן

 טעערטאנ׳ם גנעם1געװעז דעם םארטראגען
 םרע־ איחם, סיט גערײצט זיר 1אי ^יטי^

 ? טאז אונז איהר קענט ״זואס :גאגדיח
 סאםוניסטימע מיסען אפשר וועט איחר

 *ול־ ניט איהם איז ער ״* ? געגגסטןנרס
 חאט און ענטםער קיץ נעב^יבעז דיג

 א ״סקעב/ אגגערוםעז: חמ־יפאר איהם
 נעוועזע• דער איז ווארט, א פאר װןורט

 מא־ דער צו צוגעגאמען םמערםאן נעד
 א געגעבען ארבײטמי חנם חאס און מין

 חאט װאם ליגתזנר, צוױימער א •אםמ.
 בעיםלאר אימרדדעחען איז גמחאיםעו

 געוואר־ דראט דעם 09ח דדאם, א םים
 אויסגע• ס׳האם און ארבײםער, חנם פעז

 זײ חאבען מיר און ^rw 9 כראמן
 תאט דערטאר איעמםי^ען.. גאקאגט תוים
i n און אנםואנם ייגקע «ווײ די באס 

 <יגמ צזויי נאב חאבאן םיע9סים« אוי©
v u fiv u) חנם n  j «v צוױי יעצםע 

מ ײנ או ז ת p די m ײמז  19 איו ארב
 משזנרסאן נעוועזאנער חנר •,99 אנדער

מד•9דראםײו# דער און בעך9 a ר rm 
ן נאגלעעז י  m «ײיב און סםרייא. י

ו י Mi3in9 \r י w r n.

ץ9

T9 ’ יק מאנn vtW i jr v o« 
r ^  w w * ! לי ח מ n מי  .no ^

tpupp ■ in זאלז» זער y n וחד באגריזי

ip j ךעס nq ipd p«i «s און ענין דעם 
 נאארבייט דאם האב איך א< |,p״:o ניט
 ־־np אין ריידען .*ו ןןןדפר. ד׳ײ םיט

*p| װענ?ן ip i ,םיר סאנען געמיכטע 
 װי װערטער, «אר א אין םאכען דאם

 ביזנעס״ דער פײנבע״נ, םאריס. נרודער
 ■ראטעסטױראפטיי־ דער פון איידזמענט

 האב איך tpn נעטאן. דאם האט צוננ
 הך » dpbp האט ip צי נ?פרעגם, איהס

 זאצ יא, אויג און סטרייפ, אין ipbpb׳
ip טיר tpipppipi, 1םע םארװאס 

idd״dp, האט n ip  dipcdjpp;b* ip 
« , :׳פארי און

 pp:’< י1 ?.׳סטוײי » 1פא זואם —
”P א Dipppip האבען idd ביי p m*# 
ippip םינם?י i poi’D, װאם ipd האט 

dp’w >p d jii* d i*i  [id ביי'1א צוױי 
i «b ipd אבפר זיינען זיי זיך. שלאנ?ן 

ip *ו i ?נעסוםמו ניט מדשאנ*ל1אינט 
ibp זוײי באפלאנען, זיך 'd ,ז זײן« ipd 

 יי טאז• djppp: dpbp ןיי ם#ר װאלם
 ט1י1איננא האב?ן Bar פון 1בייטע1*

dpi פונ׳ם א'יםנ?ל»כם זיך ,“ײפ1סם״ 
 IPDD'PiDap “״היילינ? יjp.̂[ 1 ג»נצ?ן
pp» זײנצן ii ׳ פון מאן1ט׳פ? צוםB8B, אנ־

;PPJ8 DI'K ,IPPD’D PP18DC CP1JP11P־
1 ;pdijidאון ביינ?ד י m p i־D זיך האט 

ײ?־א?טױוי־1סט נאנצ? 1זײצ ינם1ג??נ
.DPD

*  *  *

האכען נריבען 23 װעלכען שאפ, «
רעװאלװעלען מיט אראפגענוםען
הענט. די אין

 ם׳טעײ צום dpijpiipj זיך ה#וב א׳ך
 PD36 װעסט Bar ian, 34־’p פון סאן

״ן סטליט.  ן. א ם צ ע ג י b ש איז נאם^ ז
ipdi^ i האם ipd א אנטזאגט iPD»p. 

ip i 8 נעטאן האט 1?אםעE־,Dp:pvtr 
 זיך האלעז באלםצלאכעם רי ׳שאפ. אין

pp’Pop איהס. 1םא אײג:?׳טט?יט םאל 
ipd צו זאגע; אוז בעטען א־הם םלענם 

8 1?1װ? מייםטו ״פארװאם איחם:
Vipi'DiaD מ אדבײט?!. אונז לאז 

ip אז אך,1 וױיפם i 20 נאך האם נאס 
 אז און ,ipbp^ פטיננ81פאנט נאן־ױניאן

tP דו w n P a o  uopu דזש»ב אויפ׳ן 
מ ddph און ט או  1נא אננעתן יצאזען ני

ip 18 םים םאצ i,ט בײט ת  בײט1א די ו
 און ,Tpeptrappo איז ipiirn נ?םאכט

ipPp 1מי ii ם.' ם׳׳טםיקעל צי,־ען18ש בדוי
pd; איימע׳שטעצט, אפיצו זיך האט

 ipii8 ippp*: בײטערdpi 18 ם׳זאל אז
ip װאפ זאך, א אלביים, ט״ם i באלע־ 
 איז ״dipt געװאלט. גים האט נאס

8’:dj8dpipd צו IPP1P08D, אז ip i 
ip r ta i ,?זאגם חבװדםא ipinD 'ש«י 

 ױניאן־ סטריתלי א ipnpj איז |8נ?לכ
 ג?האם ניט האט ip װי <אנג אזוי מאן

p״j .אזוי אװעלטייס ipp(# ppjr װי 
ip האט :ipjbipp, זיין מ׳זאנט, װי 

:t8 7 ip איז ,“פצײש ״םונט  אינ־ ip״
ipdippj P'id ip i םלאכה. זיין טאן צו 

 IP11P1 םאדס א:ער אין לוננ1האג זיין
i'P איהם האם ipd אז אזא, i:p ונ־1א 

op'rpnpD, םיר אוןי iPDp.i גיט ם?הר 
j'Ppib djmpp: 1?װײט איחם באס בײס 

 IPll ,IPIPIIDDPUID •|PD''D18 IPtpP צו
ip זיך װאלט :ipijpn [pup צו ip i 

 יא 1אם׳ש ipd װאלם ג?שאנאל,1אינט?
:dpbp o:tfpv האט איהם. םאד טאן 

ip'isrp: ip ;p  ip, אז ip לינ־ א איז 
ipp איז און ppii8 צו ippptpiip: ip i 

 אין ױפ;?׳שיקם1א iPDpn זײ ת׳שאיגט.
 *pi םיט tPD־'o 23 םון «pj א *טא&

 די ם׳האט און ה?נט י1 אין ?ן1לװ?8װ
D11'DPPPP118 1PD” D18 אין PUP! ip i" 

ipjpt ם שאינ  ־B8 זײ ם׳האט װאו ,“.ת
םיאר• ipdej'd אויש׳ן ;?ד,אלם?ן

— fpo אונז האט DptrsiDDpi — 
ip i DPnpvipi אז — שאפ־טטערמאז 

j פיס, ipppn ם׳װ?ט r״bpp ipi ניז 
ip d jiib. שון םערטעל חייי .םיט ip i 

צ, א אנ ^ ^ג ״ ipdbi איינ  נט,8נ?י ז
 ־pn 1םי און טינ,18ם שוין 1םי 1«ײנ?

ipj 81 א־ננינפן אײך םיט אןיך זיךBD* 
IPipii"• . פארםינ און װען

d \ואס םא — pjp i טאן? צו איהל
— pic: איך B8r d pi8־DiPDD,| — 
ip ט1פא ראך איז tv 1בייט?1א!

— ppn, די dpê PpdPbs ,י8 זאנען 
פל די ipii אםילו אנ מ דז ט׳  װזד זאי אינ

1 jppיאינסטײם?ן dpi ,װאצנתז סאן 
 זיי רבײם.8נ? ניט איהס םיט אויך ןײ

p::8 1זיכ? װאלט?ן :pippii8| 88 םוןT 
ipim םםויײפט, »אצטפן זײ?) ipd ז*צ 
אונד ס׳איז וױיצ ארויפלאן?!, נים איהס

אויסצוקוםען. איהם םיט ם?גיליך * ♦ *
 בוירג װי שאפ, ipd.ipj 8 1?אכי

Dfll JDI’D 8 ,D1P1813 די PJPtPIW 
 פון Ppdpp צום צו ipjpspi טשיפס

ipdi8i .-.םסרײסס  dp” tdo ipii » 
 אײם־ ipi םים ניט, פײנפר אבסאצוט

 פייים האט ippppii |,8« אײן פון גאם
D»p-U8np: י נימ און אינמל, 8 <ױ« 

8 r:pD ipaPDP8inpi• אייא דאס It 
dt8״tpd טויופ. נאטפן םים׳ן

תונ־ » צינמר, א איז םנירק םר.
8 ^ ,tu ra n re in יי ייו ״סםאר׳ 
 ײייתן• פאםוניפםיש׳נ זוײנעמ»ג<8

tm איו ט, n  no א v n ק*םד 8 איז 
 מימםײמײײ• ױן1 ויר ׳ןר גים^

p:״ip מגממד גים זימר איהם וואיט

POi;p: 1PS8 IP D8n .dpb| 
dpi tpi’r צו אויפנאב? לי i t ip o 
pdi’idd':p *לון "smbiPup״: i און pi 

ip i ■IP38UWipd:i8 Bar dpi dsitp: 
 Dipi8Dp;D,־iH איהם האט טיטע־םא]

ip עגיטםרירען.1 זיך זאי ipd חאט 
 ip .iBDipi *ייט נעגונ ipdp;p: איהם
.IBDpa ניט אםipd 1* האט

 dpi איך :pid — Dan איז —
ip in s  ,iboipipd ם׳פה ipipppB, —■ 

 ליידט ipd vs,אוים dp ט38ם װאס
 1איה ? tpr:pD dpjpibbp א פין אמאצ
 ניי״iPt8 18< צו פט1א18ב איהט ווארם
םען...

 י1 וײן, ניט אזוי ibp'd נ״ן, —
ipipii d םוז ױניאן i'DPPbdpi ! און 

:t 1טי ”lPi צו טחויב ניט |p״ P פון 
D׳D’p:ie. זאנפן אײך 1טי צאזט און — 

 d —״pddpd 8 םיט 1םי צו ip זאנט
 טוך ipi jpdpii ניט, פיהילט איהד

d^ dpup. נחיס 8 1םי פ׳איז 'און 
תע נ״dpjpi 8 1איה ױאס אייך, אויוי חי
SP1P1. אײר חיל איך ip3 'i8 i זי•18פ 

18 ,IP1PP 1 1םיPDJ118 IPDP811 אין 
idd״ip ipii ,p ־18 נ?בליב?| זואלם 

bbb•׳ אין בייטצן
id : dboPu איז אט און pi ip i. 

D1P11 PI'ID 1 8 זירPJ” B D118|צײ 
 טוט dp יתום. א זוי ,bbb׳ cpi אתם
 .poD'rp: 4נאנצ« די באגנ זיכעל איהט
 ippj’P ipp'DJPP8iB־Dipum א אבער

 D08B dp װייל אסת, dpi צו ניט ניט
 dp ווײל סאצלאט, 8 איז ip װייל ניט,
P’dp ip: איז i |p:p 0 םוןPJ1P18D dpi 
 וים-18 י1 ודעלכעז םוניזם,8־סואי־פ68ט׳צ

pp:<P pjpdibiip: 18 זיר טים האבעזD־ 
:p׳dPpdk און :i djpipPp״pip 

♦ *ים...1תלמי
 וחנלען אר^יתעל נעקסטען דעם אץ

 מעפער, אזויגע נאך אויף אנװײזען מיר
 אײנצעלהײטען. אינטערמםאנטע םיט
 םארענדיגצן סיר װעלען ארטיסעל דאס
 םון סעםפעל א איז זועלכער שאפ, א טיט

 אזויעע־־וסע״ די װעלכען װענען ״זיג״ א
 ״אײז^ן זײער אין ?ורײבען לינקע נע
 *»־ ךג ין9 טרוםײטערען און קײט״ און
 שא• חגר איז דאס דעם. װעגעז םען
^וװארץ. און קאהן פון

 נים ױגיאן די האט e*t? דעם אין
 אײן אחוץ װײצ האנטראי, <זײ\ געהאט

 ניט קײנער דארטעז איז באלםעלאכע,
 באלע״ די צװימען רעגיםטרירט. געװען

 דאזי• דעם םון ארבײטער די און באטים
 םבסוךי א אױםגעבראכעז ד«אט שאו גען

 חנד־ םכסוך, דעם םיז ■רײזעז. צוליב
 חאם םאםקאװיץ, ברודער טיר צעהלט
 געװעזענע די ניט געװאוםט, ניט סײנער

 איגטער־ די ניט און באארד דדפאיגט
 גיט זיך האט סכסוך דער נעשאנאל.

 גע• זיך מען האט דאז אויסגעגליכען.*
 האט זי און *דדעאינט״ דער צו ו^ענדעט

א• אין ^ ם׳  סטרײס. א דערקלערט דע
 גאסען, די אין לינ?ע די פויקען איצטער

״געװאוגען/ האבעז זײ »ז
 ?“״געװיגם זײער בא׳פטעהט װאס אין

 אז דעם, איז בןךפםעהם ^געװינס״ .דער
 בא־ דעד װי בלײבען, זאלען םרײזען די

 זיך האט מען נאר גע\ואלט, האט לעבאס
 זײ זאל ער אז אײגגעבעטעז, איהם־ בײ

ארבײט. דער צו אױםנעהמען צוריה
* * *

D81 אין איז P8183 ip i I” DP:P8־ 
ipd 1 װאם ײ?ס,1סט י1 םון' pm i8־ 

8 IPdii pp:'P p:pdii.איו אס1 ײיס 
Ppd'd 8 ipup:, מרך ippPpii האבצן זײ 

dpjpip: בלי צו'ipd אויוי -iPD’iB ip i 
iip ניט ipup: ipdb יז8 לאט םלאך. d 

”:p זײ ipsPpn סיט שטהי, 8 ײי i| 
8 D81 •1P18HPJ IPPJ11D1P1 )PD8MX1י 

i ipup:״ipdpp> ip .םיט?א dp איז 
 pn ,D''P-|־P'i'D8D די אויף חטנוח1 8

ipd ד־ורך ם1ואיני1 האב?! זיי pip ''i 
פיט־ ppo:8D8?i8c׳ אזן זעלכסטויכםינע

־np» 8 1אי פאײרוס 8 ס׳איז און
 יװע88נ נאך *יר נעפ־גען op dbu טאג,
318"1pD, 18 08ײD׳PDPDB| י 0ני  י

pip'D838ip8 און ?ונצצן tpnpori8D 
 האט D8» ,381 pdojip 818 ניט אויך

 איגספרע־ pip״i םיט oppi'i טאן צו
ipd, :צ8ג8אינט?רנ^» די נ?םליך IPP 
 יאופן ו8 מינען8פ ניט inpo איצט ויו

 n פײן ניט ipbpd די אין ארבייט?!
ipo” 3i8 pd i' idd’j לען8> יײ און m 

 איז ivo ױגיאו־פאנדימאנס. פון |8גיס
:ipup 1838 איצם, ניז טפלפואגס «נ8ג 

י זײ,  ־tn טסיפס, 8נ8פ18ײ8ייסג1א ו
־ IPdup; זפנג^ ipd וזי |,8נ מנ ח א . 

rtipo“ אט פון m .ייי סאיפראגץ 
 818וײ פאר סייגד*ס8אויסג דאם |8נ8ת

ipuptub ם » אצפ ײ מ א i ״וו n  .is o 
ר חאנען און אינטפרנעאפנאל » ס, סי  חד

אתן אײן אין האצטען  jnrtlt#אום ג
או־נײטער. אוםגציפצינע

no^sunsvew  i n ייגמאין
 פיק pn גיט ipp DP. :געזאנס

ו פרײחיים י ן 83P8D י י____,
v »ייד ס׳מ i t n  oowpjw ז* 

m סרײד.  op ,»  1כי
j m אזיג - י ײ ת ס ׳ י  ד
rwt סײוין

1?..

ז* .לי־

ע אוז פױנציפיעלע ס מנ מ יזניאנס אאדציאנס מו
ipstopH אלמעז פן פון Tp

i רי ״8 :ipo, אײננע- |838ה 08ײ 
p t>ln:8ii״i י איז אמעייסע pd*p< י

15 20 m  נא• נים |pj״t און יאהר 8
d;bp ט 3i8 i סי p i״po3 'rpnP D פון

”1PD318 |Pl די t ,IPD” 8 P n iP I'IB 
dpi ,ל  האםר 8איצם'נ די יאס *״נווי

ip פןן DPH81■ * איי סנ!|ה גיסטישע i 
 די נים ייען 18 ;רעװאױצי? רוט״צער
ט8ײ ?,,ר״ײאיו* חסי׳טע  לינק״ ק״ן י

ip געװעה־אין ניט װ?נוננ83 i אםת׳ז 
•PH83 D18D 818 יכםינ.1 ניט אם11אי

ט?|88צו׳ש םון נוננ  שוין יז8 ױניאנס '1 י
 אויד יה,1ו8 יאחר צ6 םימ מע?וכען8ס
ט8עמ1 י•3 יאס כט8ם8ג 3חת זי האט י

ט 1בע8ה װאם ױנ־אנם, כעל  •pp יעמאי
•pi איז גוננ8װdibd 83 יזע1 זיסט־דט.

:dpi: סא־־ט 'i :p םון |818נעיי dpi םאר־
:dp:p 81׳• i 8diטימ דעליאן ניעל ip i 

ip סון ה־לוי i 18לײנ 1ליסט״צע8צי8״ם 
dikb8 װאו ׳,’״ I8’>piבעווען יז ip i • 

ipir.'o.־
 װי •!8 ?ורצען, א'| ,pd״.״:pנ די

. :+־נט2
•1P380 1' 18 ג?װאיט האט 1ד?"א

 אזוי 1*נ סאציאריסם^. פא.־ נ״םעױ
ip 80־e װי i'i:8:8B8'י1 צו ם1לי8צ 
טי־ 1ט?81ננ8י i.ipi 8 1אי ipo"3,־8

 IPP pw'OBiiPi סאייאיע י1 איז ם?ל,
 יעליאנ׳ט איז ,IW’OPBtnsD נאר זיך

:i8 — גערועז לאן8  n אץ זיר |P3pi3״
ip םים און ױניאנס i •״נות- פון הייו 

ipdvp8 ״ i״ip >p( איו ’m P ו8 |8יוני
|PD0'>8'88D 18D 1PD"318 '1 IP38D
8:>ip 1נוואי. IV 18* יי p r ’J8P’iPD8
3”ipd־P ,,t IP38i d:8’iv”| צוטריט

קײן ײP38i IPD181| 1 ײייל ,D8ip: ניט
!.Pi'PJ8:i8 נעסאנט ניט ״ipdi־ppi:״

iscip i ױניאנס יש?1אי י1 1אי אב?ר
װע<• |,־pb׳jpo |p:idp: ipo־k זיך האבעו

P3 האנען uw«J'»w i n 8 ir-po סי •8פי
אידעען םאציאליסטישע י1 מיט ט1טחי
,,אייזױועדי׳, י1 נעײען DP jp:”1 ,ד און

IPU8PDU8 האט 18’יעל p:Ppn נױם
ם. זײן ״ ק ^נ און ױניאנם, םאנכ? ט

יתיאן, 1?כ8י?ם8סי יי אויו ייי ̂וײ־שען
עז.1 װאס און :«|p:8i נ?׳צט?לם ךי1א:

*B818 1י8נװ םיט נעװאלט :•ט האנעו
p| 8 יעליאנ׳ם ׳צר־ננעז rn  ,pv'ipoד

IP1P’ א״| DPD3 אי| ,IP18HP1 1PD18BS׳
IP181W נענײ:ד?ט 1אי 1טרײ ;p'"׳1'8
i צו P’P־t8S8 אז p w i 'dompp ip i יו ׳ 8 «% % י יר? •

 •זא געװעז איז דעסאלט קאטוי דעד
 װי מעחר גאר םייײכט — פאיביטעיטער

 געדויערם ה#ט עס דאס —טאג. צו היינט
 זיד ה*ט היטעל דער ביז יאהר, עט^כע

הא־ *דבײםער די און אױסנ^ײםערט,
ד.9טש דעם פון אויסגעטיעוכעט זיך בען

געטעסיג״ נ»נץ איצטיגע די פון פ*יע
 דער אויך זײ צװי^ען ס^ציאריסטען, טע

 דער םון גענעראל־סעקיעםאר איצטעער
 דיעטאקר־ נעררען זײנעז אמאלגאמײטעד,

 דעליאניםטימער דער פון אגהענגער סטע
 אבער קוטענדינ איאזיציאנס־באװעגונג.

 ייע־ וױרקליכעז דעם מיט באייהרוגג אין
נבעז בען, ם»רכ•״ *ז אױסגעפונען, זײ ̂ד
 *רביײ די אז ניט, נאר מײנט ױניאנס פעז
 װ^ס •לזןם, סאציאליסטען. װעיען טער

 ב<ױז איז דעם, דורך דערגרײכט ס׳ץוערט
ם םון ױניאנס, די םון צוישטערוננ די ^  ו
 חאם דער און בענעםיטירען, ב#סעס די
םווחפטמרקט. װערט פארכאיער די צו

 וחד גאר זיד זועט איהר אויב איזא,
i :ים יעז 8:  טו־ איהר dph ,|pd381d״

ipdip ipi איצסינע די 18 ״ מלום, צום 
”I 18 ניט איז ײ?נוננ8ב נ??יל Pינינעלע 

 8 לויז3 1נא מאםקזוע, פון עיש־נתננ
ip 8 ייאייע ib נלנול m  no .ל. ס B. 

i יאהר * פאר שיז n  •P'nv *אונםער 
י י i װאם גאר. 1אי ״י r > n נ•8 םלענם 
ipbii י״נע :d» ip » p״oipp וד-3 און 
ם  ־8ח IPDD'JIDBP prDV’K י1 1אי ׳ י״י

 -19D9 םיט געקרוינט געגנער זײערע בען
pop: pipp.? פודל?רם״ און 01,פײקע

i נענונ, ׳עטארט ניט ipi ז 8B in זײנען 
 ,םעסער־חעל- ס״,1,נעמםם? איצט ז

 שםיםט dbi ן״.8נדיט83« איז ךעז
ipdps מים ip iro n  i n .פםיכאלאניע
 באוחד צינימ די אי« מהם, איהר ײי

i פי| נלנוצ 8 בלויז גוננ n דעייאניססי־ 
ך מ 1סי נאימגוננ ״ן י י מ  ח־ײסיג און י
ם איז און צוייש אהי ר ^י פ ס ס 1 ע W

מ ®יז י״ז י י מ אנד קיץ א 1 תםי 1 W
ח, «רים3 דאקיסור, נעוויםעו ממי  8 ריי

מחןגס ^ י8«ן ײני תי־י ר ?ס לו מי ז ו י  י
ipnso 1 נאר ילייר iip r> 83  i nד0«ו 

נווד וחנס9 •ודימ״ חר9י 10 טיס לוציע,

A 'T O M ’i .V ’g?
jn• אױסיענדי^נר םיט טאן a S w r t

f יסשםאר ילי״ה i t w j n r w n'.

ד.!יי־|
0» • *יס 0 .0 0 I איינאנס־ >8

^יי־ג ■ . * '

ד n ניט יי t o r  oom ps סורא IP3B1
עי ««י װ״ל ,jJuritsiMt<8<tBM ייז
ו ירפירוני, םון ipo״ii םיר  נלנוליס י

ען ײייי i:זיך ני t אזאלנו אין jpojpjpi 
 איר pen inn*83in ipbibi dp װאו
in• איז יע88יםינר8 די װי סזוי ער3א 

tn tllP l D1PDOP1M, 1י| |PT8 P011 
io| רוםיאני Ipoip »יפט1ח1אינ vipt 

 ל11לi 1״p IPP ,IPD»8 לעצטע די וױינינ
 די iP3t איז האכמז• ניט שייםה ק״ן
mv ,װאס די iipipii די vr'DO'18 'P n 

HHP1183 יוי1» יספילע, 8 נ״װעו א־ז 
n  ip i פי״ 1אי אה איסם־סײד, 'אי־ער

0181'tio 1<>3PIBB<in IP1811PJ Dl -א־ה
n 118 או| אנהענגע־< PiP> 18 די װי• 

ipiipn האנען ip3pi oipnpiB’i8 רי 
 V11PD8118 1H1V1183* די 1אי קציימעיט,

IP3813, 1 זיך ־טםיצטP38 איצםעע די 
חוייטזעכ־ ניט באװעגונג קאםוניכטײטע

 •18 ע1איד» םיו |pdbiipi»8 י1 אוױי ליר
ipiipn• ען18י18פ זיר װאלטעז זיי װעו 

p 18• נס8צ’1יבי1ט;i< ?8 י1או> irn  |id 
ipiipn, װארםען t<< ניט ם81ם* ק״ן 

iporn זיי עקזיסטי־ט.  18 ,IP1P3P1 זײ 
הונ״ 8 װי i>ipo פדט מסלאנד dipdb׳

opp’rn. 8 כ״ליאן ט1ע1 oי tױלען ״> 
 צו׳*ם״ער זײ ipi® ניט, ײיל?ו זײ צי יא,

ipppi 318 דיזע׳• אויןי m in P D rw,ייט
 ־D'iv38P 1P18P<1P08 >1 טיג 081 |1א

ipd 18 םם8ערונגם־?ר’11או"ם און טוט* 
inpuv םיט i״ip .צוי^םעמננס־ארנ״ט
 צוױ׳צען 8י איז i«snPDii8 א»ן נאד

1111T183 1PD"DD’18'SP1 1P1 י1 |1א 
8<pi«l D<0 |8<>n •IPDD'llDBP P1’DP 
1 IPIIPHIB<־Pl«1 IP11P1 |P1 אלי-1אי? 

i  .|pdd< פון נע81פ D38V<n אין >i 
Di8'ii> ם8אם1 ט8ה> t” P ג־ט ץ8■י 

iP>8 <מ8דעמ 1אי dp װייל נעהאט, 1 3 
 י1 אין i 038011״p tpupi ניט יפט1ה ו

i 1אי איו ,dpi ipd!>8 ימיאנס. p i .ל. כ
P 18 ,!,Pip: 8 impi .B| י ״ «י  םון 1סי

oi8B i n« קײן לטעז8ה18 ניט םאר 
 יתיאן in®8iiiPDi8P !,,p איו אםט
i האט סאל (פי< n n s  IP083PU8 IPo

D<118PDPP׳e,|8 ׳ prDP 1P01P1318D•
 אין sop 18 I»,1P11Y18 ,DP80P1 P>1•>׳

i n ,װייל ױניאן ipo 18 האס ,opipipi 
ip 8 איו ip iP38 ,viva ip i<ipb האם 
 IPBwriB no IP081.( יז8 אנטזאנט ויך

ii8 ,is b ip i< ׳שנעל nv די nני8ייDטpז 
1 |P38P1'8 ידP«1 18 ,01«P1P3 אאציסי

״-1DP1B8 זיר זײ האבעז פאישע, 8 1אי
8 ■I1D1P1 DpPD18 1838 יצטD |Pl” t 
 PDD883, סר 8 סיט ייניאנס נחיסע |8ר

 טען יאנט 1נא ים1 נענענטײל, אין און
t פון B8 יט1 זיך ipdd<iio8P ײ3 i*׳D38, י 
 האםבינאציעס, לײ1ל?8 טאכם ipd 1א1

 םי• און ,PDD883 לס8 זיך ען88ײנצוי18
IP01811 IPOD'l»8P P0D8lPPC” llP PP 

ip i ibd נעייענענהײס nfO’iPi i t  dpbp 
 r<i8i 1אי iP3<i8i .D38srti pin םון

 ,אי־ P3Ppt8 18 ,IP0181HP iv 1אפיל
pri8 מים ipPpii מאליסטען״  ipou* 

inpi זײ סײחנן ־וניאנס, די פיז ipppii 
IPO8•ס די פון װערען אמיסנע׳סטוצט

ipdd'18<p»i  <i זײנעז in p i ים-1א 
t8'>Pi ipii .ipdP8ip i האס : Di8ipi 

i<®8ibd8P 8i» זױםח dip'bPbop.׳׳
o 3 ער איז n  ” 3 iPi8Drpi8 יז.,iPDir 
 ?ײן8 1אײגע |P3'P3Pi איו ip ipisn ביו
i אין Ppd. די pv'OO'udbp איז פאציםי 

p ipiis 18 1P38. ז זײ מי  גו־ױס, 18 פי
 iPiP'BPl, 181 8 אין טאראראם 8 0®

ipii ״  זײ iP38o ,iP3<i8 ניט ipipp ו
8>P'OT PPD018<1PO8P "Pip 1<3| |1אP 

 אנצוהאלםען כדי מיד, אויש׳ן d־ipii וױ |
dp<v<i8b n p « i. 8 אײנער ipiptpnpi 

do<iio8P, רױ ײ1 <8 018181 מיר האט
8 PP3'DPPPD. 8 DP 18B8 .1 י״,0אצי J1 

 *811 תם, 8 מי יך1 מינט װאם פאציסי,
n י1 הי IV DD8B P31<P 8r<><lD8P 
או ib’I’Ppi יהו־8 ngMvB o נ n פון 
 .V 1PD0'D083«0 8 א'| |P»PD י1

ױ י ייאבען יז  IPii ,18081 |800<1®8P י
 די o® IP01P8HPD811V יר1 זיעעו י ז

83>pp<p»18 o n  IPPDPD IV 08D83| 
pnpP-־i n  .p«iDD 1838״ יײ inpipi,

8» p«*«o o n  ipipp « i ניס ,I8i<ii8i
 1» .פלזקסיבעצ״, ipibupi «t זלינעןי

® d’ipii 18 ז>ר'tpi'itpio י1א i י n 
פאוצאנוג די oppPpi |1א ^רד

 ־8i איז 11UP1183 p>׳*DD<i8<>n די
D<® b*3<Pl®8l 8 0® IP3180V — 

 ־8P די נמ!צ, יחרd. 8״pd'18®i<3 פון
סוו, ס  dPip יפ׳ן1א inpi יך1א jpppii •גי

ip i  .noon סיזי ר סו , oon איז יוג i f i 
 קצייגס D8״pi ipd»318 די חאממ 900■

ל D9nfi גים tmpn tut ־תיאנס  *י וי
o ספילו am וסדליחח, tn  w a r  <m

1P38 ev'N .irt»< 18B 8 jPD>tnpi8 
0 m ס סרנײסס־ די i» um ני p o 

ױ ז י נ מ מ om ס  n8g j r y ® ff

a n  r s T S ף, ײ|8װ פ מ די ס ^ מ מ א ז
T 9 •9R  J979 m h h

— ... »
םיר װ*ס םאר און יסמק^ססט91 |13חא

o ח*ניז n t im י^חרחתתרס• םערטעל • װי כמהר
 צו עטרעבט װאס רנ״טער,9 “9ייד

9 nt> (T99V3\ ם•־ זײז און זץ־ פוור

 םיט םאדט״פאדעט ניט איז און םיליע
 װעט אינדיעז, אדער כינע אין רעװאלוציע

׳עטאר- א און ■לייצע, א צולײגען סוזעז
 װאנען דעם *רױסצױציעפעז ילײצע, קע׳
 אוים־ און כי^טע קאמוגיסטימער דער םון

 אונ־ םון ^טיק ק^מעדיאנטסקע די ר*ם*ן
 ?•״ מיר כדי זוארצעי, טיט׳ן ױניאן זער
 װאס ױני*ז, א האבעז קעגען לען

 ווערען םוורװאיטעט ױן ווױפגעהןןלםען
 ארבײםערן די ם*ר און ארבײטער די םה
 ■ר•״ םח הייף און ארליגםימזנג דער אהן

 ■רןםעסיאנעלע און געמבלער מינענטע
••ליטי^ענס.

ם א ? װ ר ע ט י ױ ו
קױרצם*ן פ. ]1ם

)9 (סצנעדז׳יער
:םראגע רער צו תומעז מיר וחח און

 ^״טעהן פיר ביײבעז — וזײםער^ װאס
מן *ון ײ #:צוםאעען. װ^ס םון ניט, װ

 יאנע די װי אזו; דאם וױיסען, וויע
 װאיט עס און גוט, ניט איז איצט, מטקהט

םארבע־ צו לאנע די נויטיג זעהר מוחנן
 סטרײק א נ#ך ד^ס וױיסען, יע9 םעחןן.

װײני־ $דער מעהר טרײד דער תםיד איז
 ױניאץ די געװארען, פארבעסערט נער

אי־ קאנטראי בעסערען א נעקראגעז האט
 באלעבאטים די און אינדוסטדיע דער נמר

 דער פאר רעספעקט מעהר תםיד האנען
 מכדלא און סטרײק, בעפאר׳ז װי מניאן

זיכער. מעהר ארבײםער די זיד פיחײז
 סטרײק א נאך איצט םיר ןײנען נו,

 נעדויערט האט וחויכער סטרײק, • —
ר ה סםרײקס. בידאיצטינע ®ימ װי מ

 איז סטרײק םון פיהרעחמאםט די און
״רעווא<וצי#:ערע", א געײעז ovijr דאך

 am אין נעװ^רעז געטאן איז וו*ם א<עס
 די ״אין נעװען דאך איז סםרײק יעצטען

 באװאוסםזינינען דעם פון אעמצ^סמן
רעװאיוציא־ דעם םאר ארכײםע^קלאס,

ארבײטער־קיאס״ פונ׳ם •ר^נראם נעחןן
 האיס די איז גע׳טענה׳ט זײ ה^ובען אזוי
 גע• מען האם סםדײת. ®מ «ײם ד*ר אין

 איז ייקעט־לײן, דער אויף געהן דארטם
 טון אינםערעסען די אין נעוועז נים דאס

 באנדלאך די צי זעהץ צו סםרײק, אונןער
p געחען m מען אדער םקעב־^עפעד אין 

סקעבען, ארויף געהט עס ווער זעהן, זאל
 סאר נעװארען נעטאן איז אלעס דאס נאר

 די זאיען ס׳הײסט, דעסאנסםראציע, א
 טאן צו דא האבען זײ אז זעהן, ■אליסלײט

v פױם v rn,\ אונזע־- ווער װײסז<ז וועיכע 
n ו װעיעז םיר װעז און ?ײנעז, פרײנד 

 ■יקעט־דעםאנ־ נרױסע אין ארױסגעהן
 אײ זיכער װעלם די זיך װעט סטראציעס,
 מיט מאבם, א זײנען מיר דאס בערצײגעז,

 די און רעכענעז, זיך סוז םען װעלכער
 :אבצױ געצװאוננען זײז וועלען כאסעס

פאדערונגען. אונזערע געבען
 פיקעט־ נרויסע געהאם םיר האבען נו,

 דער אױף טאג אלע דעמאנסטראציע•.
דעטאנסטראציעס. טאג אלע •יקעם־לײז,

 אר־ די װען ? נעװארען איז װאם און
 יםיט װאגען א דערזעהן חאבען בײטער
ער־ ארויסנעפיהיט שאפ, א םון ארבײט

 ארבײ־ די האבעז סקעב־׳טאפ, • אין נעץ
 דעם אױף װארמען געדארםט האבען זײ I װײל טאן, :עקענם גארניט טער־םטרײקער

 ער קעפטעין, דעם אויף בלאק־נדטערםאן,
 טאן צו עםיצעז ארדער דעם געבעז זאל

 װאגען דעם נאכפאלנען םח ארבײט די
 און סקמב־^אם. דעם םאר ארבײט מים
 און קעפטעיז דעם נעםוגעז ‘ם׳האט ביז

 אותח װאנעז דער איז בלאק״טמערםאז,
 א םיס נצבליבען זײנעז ססרײקזנר די און

 אײז ניט פאסירט האט ראס און נאז,.
 םען וועז איז מאי• םיל ז*הר נאר םאל,

o װעגען םלענט n האל־ דעם מיט רײדעז 
גרוי־ זעהר האלטען ער םלעגט טמערםאז,

 העל־ ניט זיר קענעץ סיר ד*ס חןדעם, סע
ר מען,  םיר און געלם קײז ניט האב^ז ני

עז  •יקעטס די פון אײנעם נאבעז גים מנ
 װאגען א נאכסאהרען זאל אר אז נעלם,

 סקעב־ א איז נעהמ וועלכער ארבײם, םיט
r.•• האבעץ צײט זעלבער דעד אין אס 

ײ׳  גע־ סײזרער, .מוואיוציאנערע״ די ן
!דאיאר פיריאן האלב אח 3 ספענט
 *י רעזורטאט דער נעװען איז <ואס אח

 האבע; זײ וועלכעז סעםעלמנם, • —
 װעל־ און םטרײק װאכען 24 גאך געםאכם

 א דנ, אלם באצײכענט האבען זײ כען
 נאװעדנארס־סא־ די זיג״. ^קליכער9״

 איז זי װײל געטױגם, נים האס םימאן
 פאלגליך איז •••יסאליסטײפע, 9 גאװען

 װײי צודיהרען, ניט זיך םעז םאר ?ײ צו
ן ווען  * װאלטען זײ, צו צו זיך חערם מ
 געלענענהײם <זײ\ נאחאס גים TT םיר

 קלאסעךבאװאוםנד אוגזער •חימוחוײגאן
 האבעז אקט. חנוואלוןױ^נערעז אח זײן
 *רעװאיו־ ריכטיגע צו נעוחנגתם זיד זײ

 םענשעז״ סיאמז־באװאוסםע ציאנערע,
f>*rm זײ אזעימנ. נאר אח ראנמזכױין 

מן  װעיכע מענשעז, ריכםיגע די דאס זיי
 דעי אין ימועח. די בויעננעז וגו9

 דעי םאר געצײגמ ב<ױז די חאנאז סווץ9
t i  jp>n> m m נעןיחרם חאבעז זײ 

ד סםריי• רא•  האבען זײ ליקצם.9י ו
1 D39993באסעש די און ציעס9וםאנסםר 

tm n ס  די האבעז ױי קילאואס. כס9ננ
pare 919 W f n S גים m v m י1אוי

 און דרײ נטyגעספ האבעז זײ און קארפער
 נע• האבען זײ דאלאר. מיליאן האלב א

 אוז אהטעז רעװאלוציאנערע װעגען רעדט
 אונ־ האבען סטרייס דעם נ^סעטעיעט

גע־ נעװען זײנען זײ טערװעלט־םענ^עז.
 נאװערנאר׳ס־ דער םון רעפארט דעם גען

זוא־ 24 פון סטרײק א נאך און קאמי^אן
 אגרימענט, אן געבראכט זײ האבען כעז

 אלײן האבעז זײ וזי ערגער, איז װעלכער
 *אןיגאװעד:אר'ס־קאסי דער װי נעזאגט,

רעפארט.
 א אויסדענעגען נעקענט װאלט מען

 Jגענו איז עס אבער זאנען, מיט װעלט
װערען, »עט;«ז קען װאס איז, עיקר דער

 טרײד דעם צוריקברענגען זאיעץ מיד אז
¥ קאנטראל א אונטער
 ארבײט דער צו נעהמען ז/ך מוז מעז

צי־ בויען. צו נײ דאס פון אנפאננעז און
 ביז לײגען, מיר דארםען ציגעל בײ געל
׳עטאר־ א ־אװעק״טטעלען צוריק װעלעז מיר
־ווע• :עםאן נאר ?ען דאס און בנין. קעז
 מיט־ אלע םיז קאאפעראציע סיטידער חגן

 אין םיטהעלפען זועיען אלע ײעז גלידער•
 דורכ״ קענען סיר וועלען ארבײט, דער

 זאלען טעמבערס אונזערע דאס םיהרען,
 זײ־ און זיך פאר לאבעז א סאכען קענעז

 װיײ אח אז איצט םון םאםיליעס. ערע
 םטא־ םארנאכלעם'גקײמען די מוזען טער
 *1נעהזןנגא א אין קוםען םוזט איהר ■עז.
 יױ דעד םח אםיס מיט׳ז קאנםאקם רען

 אין אײך בײ םאר סוםט עס װעז ניאז.
װע־ אטענדעם םוז װאם עטװאס,

 םיט איהר זאיט ױניאן, דער דורך רען
 דער םון אפיס אין קומעז קאמפלײנט דעם

 זיכער װעט קאמפלײנט דער און ױניאז,
 די װען צײט׳ דער איז װערען. אסעגדעט

 קאםז* דעם אננעםירט האבען קאםוניסםען
 אין עטעדען םלענען און ױניאן דער גענען

 ביזנעס־איײ אונזערע םח ארבײט דער
 האפד צו אטענדעט םיד האבען ׳ענםס8דז^ ו

 זײער צו מעמבערס אונזערע םיז פלײנטס
 זײ װעז צײט׳ ד• צופרידענישטעלוננ.

 נארניט קען ױניאן די »ז צרײעה’ פלענען
 צױ איז ױניאן די פאראיבער. איז טאז,
 די איז זי פיאכט, םולער איהר איץ ריה

 פראטעקםען װעם אוץ סעז װעלכע קדאפט,
 די אין ארבײטער די םון אינטערעסען די

 אײנ״י די איז אי^טערנעשאנאל די שעםער.
 װעלכע אינדוסטריע, דער איז מאכט ציגע
 ?א־ די םארבעסערען זיכער װעט און קען
 מיר װי אזוי מעםבערס. איהרע פון נע

 םון ױניאז די ארויסגעריסען ״פוין האבעז
 מיר, האםען םאררעטער, די םוז הענט די

 םון ארבײטער אלע םיז הילױ דעד מיט
 צו קאמיטעס, פאר׳פידענע די און טרײד

 ער־ ניעסטעז צום ױניאן אונזער ברעננען
 װעלען סעזאן נעקסטען צום איז םאלג.

בעסע־ סך א מים קומען סענען זיכער םיד
 נעהאם האבען סיר װי באדיננונגעז, רע׳

בעפאר.

ען ג טי ײנ ת ה ב ע די ש ט ױי  צו
ם עי ד םון ג ו ב ח א אין ״ ל א  פ

ם ד נ או ר ג

 פאלא איץ װעט שבח הײנטיגען
 דעם צװיעען געים א פארקומען נראונדס

 םון טיזנם סאקער אידי^ען באװאוסםעז
פלאריננ. אינריאנא די און ״הכח״ וױן

 םון געים צוױיטע די זײן װעם דאס
 טיעם סאקער אידישען נרויםען דעם
יארק. נױ איז

הכח םון נעים ערשטער דזןר אויף
 אנ־ זיינען מאי, טען1 דעם יארה נױ
 םענ- טויזענט 47 איבער נעװען וועזענד

 ערװארט ווערט צאהל גרעסערע א עעז.
 דאם בײצואװאוינען שבת הײנטיגען דעם

 טיעם •סאקער אידי^עז דעם םון שפילעז
 בעסטע אמעריקא׳ס םון אײגעם בענען

םיעמס.

ג א נ י ט י מ מ ק די פ ־1ס ט ר  י
ר, ע כ א ר מ א ק א .23 ל

 dpi! ,iitrn טעןdpi 2 ז־אנצרשםאנ,
ipi<D3<n 8 unpn ipd' kipibo טיננ  סי

 אין ,23 לסקאצ טסאכער1סז]וי די »ן
 IPD6 א!יש'ן ,D<i8D טע14 א־םט 231

i 318»18 7 ,18«י n  381 ip i.ײס p|«
 *ipMivbi8B 18 ניט 180 סקוירםםאכצד
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פדײמאג

 װעל־ ױני*ז, g פון לידער עהרליכען דען
-gp* אײאר םים אײן נים שםיםם םגר

 ״גערעכטיגי סון רעדאקט*ר װערטער
—:קייט״  םון םיטגלידער אינטערניישאגאל רי

דעלעגא• געװען זיינעז װעלכע יארק, גױ
 געגע אונז האט איהר װאס אויפנאמע,

אינטערנ" סון•דער םעםבערס אלס בען

מנולירער םאנ׳מ באריהםטער דער
n  a יײכמ איחר קענט םיייאנען. יענע «ן אימער 

 םקענם אמזר •non נו# no זיי m m עקס־לאנןס, כרױכעז מעיכע יי, ח

j ®ױוי ין w j y i i אין אין או ?י
י י ן י T!מ ttnqrri rw מ tyvvp

 אייין זעמינעז
ןאחמעאםןעה

 אין קאנװענשאן רינג אדבײםער צום טען
 די צו בריעוי דאגס א שיתען קליװלאגד,
 קלאוסםאכערלײד'• דער םון םעמבערס
 דער םאר ױניאן װאירקערס גארסעגט
 זײ האבען זײ װאס אױםנאםע שעוזנער
 צום הלױויאנד אין זײענדיג געגעבען,

סאנװמנשאז.
 דער צו אדרעסירט איז בריעו* דער

 דער פון באארד דזשאינם קליװלאגדער
 זיך לעזט ער אזן ױניאן םײסערס קלאוק

םאלגט: װי
:ברידער טײערע
 אײר אויסדדיסען איז װאונש א\נזער

 צו װאונש ערנסטען און םרײד אונזער
גלענצענדער און שעהנער דער םאר אײך

.»----- -.. - ־■■־.------------—
ג נ י ט ט ®ון מי נ אי ש ד דז ר א  םון ב
ק ו א ל ח ק ר א ע כ א ם ם ע ר אן. ד ױני

)2 ז״ט פון (שלום
 אין באאםטע און ארבײטעד אקטיװע

ארנאגיזאציע. דער
j דעצאנםטרא־ און פראפאצאנדא

ציעם.
 םריהערדינען א םים אנהלאננ אין

 דירעקטארם, אװ באארד די םיז נאשלוס
 ,22 ,10 ,9 2 ^אילע( די אונז האבען

 ליםםען אינערנעגעבען 89 1אי ,48 ,36
 מעםבערם באארד עקזעקוט־װ זײעדע םון
 כדי םיטנלידער. אקםױוע אגדערע1 און

 םיםםע־ א אויף ארב״ט די דורנםירען
 געםאכט םיר האבען אוםן םאםיטען
r i l in g ,ערםאנעגטע9 א דאם םעגםם 

 סאר־ יערעז אויף נעפינען זיך זאל נרו«ע
o 26 צװי׳שען נער nםם. טען39 און םען 

 דיזע עווענױ. טען7 אין טען5 *וױשען
trompju uravu אוני םעםכערס 5 פון 

o טער n די קע«טען. א סון אויפזינם 
 עהזעקוםױו די פון באשםעהן סעיםענם

ײ א א  םאר׳פיחגנע די םון מעמבערם נ
 אד־ און נעםען די האבען זײ •1<«וקאלע

 קענען און גרופען זײערע םוז ומסען
״ םימ סוםען נאםים סורצען » ןנויןי  אין ז

נארירוננ.
 די םון אפרווי דער איז איצם בי«

 צופרידענשטע־ נאנץ נעווען צ»קאלץן
 הינטערשםעלינ «ומר זײנען םיר נד.1<

 אינדוסטרי. דרזם m אנבאלאננם װ*ס
 האנען סאם־םע אונזער אין םוזען סיר

m םתיען צאל נעװיםע po םארשי־ די 
n»: ,גוטע טאן סענעז װעלכע לפהאלען 

iP3«Doni. די צוױשען ארבײם
 קאטיםע ארגאני^וציאנם רי װעז

 ק«ו*פעראציע אביםעל נ*יר תריגען וועם
 בא־ עקזעתיםיװ די פון מיםהילוי און

 לאקאלען, די פת באאםטע די אוז ארדם
 ניענ־ g אויף ^ננעהן ארבײם די װעם

in :w .ױםן
 נוט־ װןג־ם באריכט םריד׳ם בטרער .

נעחײםען.
באריכטעט, פאר«טאגוט» ברודער

 וועיכע האנםראקטארס ברוקלין אלע דאס
 לי־ בענדזשאםין םאר נעארבײט האנען

נעװאתן. אונעשםעלט זיינען װײ,

םענעדזשער. גענעראל פון באריכם
 די דאם באריכםעט, האכמאן רnבח

 אר* שא■ פישעלבערנ׳ם םון ארבייםער
o אויוי אלע בייסען n אוםן, נארםאלעז 

o םון סארזונען די אכםענדינ ניט n גע־ 
owwm אתנ־ זײ באארד רושאינט 

 אװעפנע־ חס־ םםרײק. 1אי םערצזגעםען
 אוי־ נעבליבצן איז קאםיסאר שיהםער

■ שא». סערין
nnaערסלערט, חאכםאן ר ogi די 

 סאר זיך *ננעםצן צו נרײט איז ױניפן
i פון םיטגליר יןדען n ותלכעד ,19ױני 
 וועלכען 1אירנענ םון אגטזאגט װערט

 אומנץחןכם? צזליג םאנוםעסטשורער
o'opo, ווען אםילו dp נויטינ זײן ותט 
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iwssgn in n n ראס פאד, שלאנט 

o סייםאנ, פתיםאנ injpow אויןי n 
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n םיס n אראנדזשע־ סאבעז צו צוועס 
odds פאי i n י1 סון חעיםםראציע 

poinoo’im גיט .נןזר *ױיבליבענ? n 
ארבײםעו/
 dipp יכם1בא ה«כט*נ׳ס בחדןן

tPO” ipm u.
ppD. זוײטוױילינ?ר שעחנפעדד, ט. .

מג נליקשסײנ^ס ײ מ Tipo יז
wo גרעגד jnBD יאוק ניז

 װאירקערס גארםענם לײדים עאנאל
ױניאן.

 יארס, נױ אין זײענדיג איצם, אםילו
 חנם װעגען םארגעםען ניט םיר קאגען

 חאט איהר װאס כנוד, און םארגענעען
 נעװען זײצען סיר װען צונעטײלט, אונז

קליװלאנד. א̂י
 אונזער זואס נאר באדויערען םיר

 װאר אײן צו באגרעניצט געװען איז צײט
 ניט אײך םיט זיו האבען סיר און צײט

זײן. םממח לעננער געקענט
 םאר־ נים קײגםאל אבער װעלעז םיר

 געהאט האבען םיר װאס צײם די נעםעז
 םאר־ צו און זײן צו םארגעניגעז דעם

 קײנטאל און צוזאמען אײך םיט בדענגען
 האט װאס גײסט, דעם פארגעסען ניט

 אונז איז אויםנאםע די בעת געהער^ט
נעװארען. געגעבען

יכענם) (אונםעיצי
קאפייאן. בענדזישאמין

כיאזעד. בעסי
מיאער. ב.

םילער. דזש.
א׳טפיץ. חע. נ.
וױנטער. ז.

ר ע ר ד ע מ א ד ר ע ט ם מ ־ א ד י ױ  ט
אן ױ ל ױ א נ א י צ א נ ר ע ט נ י ר א א  ם

א ק א מ ם ד. א פ ע אנז װ

 ארגאני־ םיליאן 13 םון נ*מעז אינ׳ם
 וואס לענדער, 24 םון ארבײטער זירטע
 םיר חויבען םארבונדען, אונז םים זײגען
 גענען יר^םעסט םון עטימע אונזער אױוי

 װאנזעםי. און סאהא םון הינריכטוננ די
̂והר 5  םורא שםענדיג* א און טורמע י

 א איז אורסייל טוים קוםענדיגען םאר׳ן
ץ שםד^ױ גענינזמדע ר  מאר־ עתםםען מ

 םאר מארטירערטום א איז עס ברעכען.
 גע״ םון נאםען אין מענעעץ. אונ׳צולדיגע
̂וםען אין װי נוט אזוי רעכטיגהײט  םון נ
 לאנד איייער וועלכעז אויף הוםאניטעט

 םיײ אונזער םיר ׳&יקען מטאלץ, אזוי איז
 חינריכטונג די גענעז ■ראטעסט ערליכעז

מעל«ען. אונמולדיגע צװײ דיזע םון

 הארלעם^אנק
?אסערס «װ

װ עווענװ, מע2 — 2118 יארק נ
.8־2״l־3̂po לעחײ #עלעפאן

י• ג עוו״ פוע3 — 431 :ברעגםש
8065 לעקסינג»פז סהגלעפאן

ארנײטער פאר׳ן באנס ארבײטער די
ע ר ג א נ י ק נ ע ס ב ע ^ צ א ר ע ם א

 ירעפפוס, קרעדיםדברױו« ירדערס, מ^ני
 י״1ס״ ■אבליק, נ«#ארי זזנן,8י*ס*קאר9׳

װאלמס דעו*זיפ
nr יז אעדילפסעז כ«ה| ספײפ אטלאנםיס

ץ. עווענױ, מםימגםײק 5^ כרוקי
 ברוקלין. #עװ. גרייזעם 182 :רענטמעס:

י. נ. ציוענױ, jml קצי. ס®., *ן108

 אין סיאץ מטיתעל א םיר ערלויבט
 צו ענםםער א; געבען צו צײטוגג אײער

 זיך רויען װעיכע כאװײדים, עטליכע די
 צוגעםראםען איז דאס און בלאטע, אין
גע^כיאק. עסטעטימען זײער ״צו

 ג^בען איך װער ענטפער עיסר דעם
♦ בן־צבי. צו

 איבער־ האב איך בן־צבי! מיסטער
 *בלאפס, נ״עקיצה׳דיגע אײערע געלײענט

 טען7 דעם גע^ריבען האט איהר װעלכע
 געװען איז װאס בלעטעל, אייער אין מאי

 ער־ vh װאס בריו*, דעם צו ענטםער אן
 ״געדעכטיגסײט״ דער אין םיר פון ׳פיגען

 מאכט איהר אפריל. טען1 דעם םון
 בן־צבי מיסטער לאכען, צום ס^וט אונז
 קײן ניט זאגט איהר !קאספאני און

 דאם איבער נאר זיגגט איהר נײעס.
 ראזענ־ אז זאגט, איהר לידעל. זעלבע
 שריך ניט אויך און לעזען ניט קען בלאט

 איר אז דאו־ט, איהר שרײבט אויך בען.
 װער־ ענגלישע זעקס װי םעחר :יט הען

 ניט \v? ראזענביאט »ז ׳טילא סער.
 םיר װעלען דאס שיײבען, און לעזעז

 אײער לעזען װעלכע ׳די צו איבערלאזען
 פער־ ןזראזע:בלאם לענען און שרײבאכץ

 שטעד־ זײן ער סאן וױדער און ;זענליך
 נאר װעל איך באשטעהן. א.לײן 1טעי
קריװדע. םײן אננעהםען זיך

 יא. איהר זאנט נײעס שםיקעלע א
 נעמײ־ פשוטיער א איז נײעס די אבער

 איר אז לפשל, זאגט, איהר בלאף. נער
 ענטםערט טא ,1920 אין געסקעבם האב
 האט םארװאס כאװײרים׳/ ״ליבע םיר

 םאקט¥ אזא םארשװיגען איצט ביז איהר
 װאגען בךצבי, םר. אפשר, איהר װעט

 ער־ זענט איהר אז םאקט, דעם לײסענען
 עקזעקוםיװ דער אין געװארעז װעהלט
 איז מיר¥ בעםאד יאהר א םים באארד

 שפע־ יאהר א םיט *ז םאקט, א נים עס
 גאםי־ די אנגענוםען האב איך װען מער,

 זענט באארד, עיןזעקוםױו דער צו נײשאן
 אמ־זשעק״ דער םון אײגער געװעז איהר
 טײמ־ מיין װארום, טא קאםיטע^ שאן
 האט קאמוגיסט, ״פרינציייעלער״ רער

 טויל אי.ן צונג אײער געתאל^גן איהר
 ? אבדזשעיןשאנס <וײן נעבדאכט ניט און

 איד«ר אז זאנען, װעלעז אםשר װעט איהר
 װארום םא געוואוסט, גיט דעמאלט האם
 םיט בין איך ײען נעשײיגעז, איהר האט

 זזילוי, אײער סיט שפעםער, יאהר א
 דזשאינם דער צו נעװארען ערװעהלט

 ניט אויך דאז איהר האט — כאארד
 אז םאקט, א ניט דאם איו געװאיסט?

 קאםוגים־ הונדערט־יראצענטיגע איהר,
 צוזאםען מיר םיט געזעםען זענט טען,
 באדוײ צום באארד עקזעקוטיװ דער איז

מינוט^׳ לעצטער דער ביז ערען,
 גערוםען האבען מיר איהר, געדענסט

 מיטגלײ אונזערע אז םעמבער״םיטינג, א
 בליײ זאלען זײ צי שטימעז, זאלען דער
 איגםערנעשאנאל דער צו לאיאל בעז

 אײער טיט שטעחן בלײבען אח[ר
 נאך דעמאיט האט איהר i דזשאיגט

 בעם איר ׳םיר זאגט םא געשוױגען. אלץ
 איהר אז זעהן, ניט דאס קען ווער אײה
 V *ויגען אײעמ^וײנענע איז זאםד שיט

 דענ־ הען םענש אנשטענדיגער וועלכער
 האט איהר אז איך, וױ אנרערש, קען

 צו רעספעקט דעם םארלארמז זווגאר.
זעלבסט? אײך

בן־ םר. זאנעז, אײר וױל איך װאס
 וועלכע באשולדיגוננ, אײעד איז: צבי,

 גאר איז מיר, געגען געמאכם האט איהר
 ס׳איז װײל םיר. םאר קאםפלימענם א
 אנ״ װעלכער ^ירגענד אזיפ אז םאסט, א

 אײגע״ אן האט װאם מענש, שטענדיגער
 אײער פון א« זיו זאגם םײנוע, נע

 איהר קרוינט נעטשתע, קאםוניסטישער
יע״ נאםען. אייגענעם אײער םיט איחם

מענשען מידאנען
דעם תרך חײזער זייערע פון קחונקחײמ מארםײיחןן

ױז געברױר וױיםױגען

 און שיםסט. און איחר זידעלם םוניזם״
 דער אויוי זײז צו עהרע א־ איז פיר

 עחרליכע אלע די מיט צוזאסען ליםט
מענשען.
 בארג איר אז אױך, שרײב איהר

 וועיכע בריױ, די צו נאםען מײן אויס
 *געחנכטיגסײט/ דער אין עושײנען

o וחנר םראגע׳ א טאקע איז דאס װעל, v 
 אדער איד נאםען: דעם אוים נארגט
 כריף םײנע V!תכשיט טײערער איהר,

 םון רעדאקציע דער אין קריגען םען סעז
 האנט־ םײן מיט *גערעכטמסײט״ דער

 םיט בריױ אייערע העז מעז צי שריםט.
 בלײבט דאס סריגען, האנטשריםט אײער

םראגע. א
 אז םאקט, א אויך דערמאנט איהר

 נחגםט דאלאר 50 געיזראגען האכ איך
 עס ברארערס. יןאפלאן םירסע דער םון
 אײערע אלע װי ׳אםת אזוי םונקט איז

 אײנ־ שוין אײך האב איך שרײבאכצען.
 און ליגען א איז עס אז געזאגט, מאל

 בא־ צו זיך אן ניט פיר שטעהט כיעהר
 שרײ־ אײערע מיט אײך. סיט דערען

 באשולדי״ אלע די איהר םאכט באכצעז
 זיבער, כין איך אלײן. זיר געגען גונגען

 אײער איבערגעלעזען האט עס װער אז
 װער קלאר, גאנץ זעהן קאז שרײבערײ,

 איר״ אויב קוים, גלויב איך זענט. איהר
 געקענט אײר האט םענש וועלכער גענד

 װי ליכט, בעסערער א אין אוועהשטעלען
םארגעשטעיט. זיך האט אלײן א״הר

 און בן״צגי אײך, איר װיל שלוס צום
 גײ אין גאר אז םארזיכערען, קאמםאני,

 ^פריגציייעלמ אײך, מיר װעלעז מנז
 םאראנטװארםליכלײם, צו רוםען לײם״

 צי באװײזען, דארםען װעט איהר און
 און אמת. באשולדיגוננען אײערע -זײנען

 אײער ארויסזעהז ערשט פעז וועט דאז
געשםאלט. אםת׳ן

 בארענסטײד טשארלי
לעדזש,^. ,82 יא<ן. מעמבער

שלםח רפואה א
)7 זײ• פון (שלוס

 קײן ארבײט. אד,ן טשער זײן אױוי צען
 דאס איז געשעהעניס איינגענעהםע זעהר
 אפריײ אן זיצט געװען. גיט אוגז םאר
 אויף פוס א פארלײגט װינקעל, אין טאר

 םארביםצן אוז שטאר קוקט און םום א
 ח;נםער־ כאפעז אלע און אלעםעז, אויף

 םיהלען און איוזם אויף <ןוס א ײײלע
 כאטש םארברעכער, זוי שולדיגע, װי זיך
 אוכר איז דארטען יענער »ז רעג<זען זײ

 אײנער נעהן זועלען זײן םיט גערעכם
אלע. געגעז

 אונזערע, דרײפערין אײנציגע די
 האר־ אין אבער רעגיסטרירטע, א כאטש

 אלע צו איהם צו לויםט לינהע, א צען
 כעט און איהם טיט סעגה׳ט און װײלע

 רעניסם־ געהן זיך זאל ער איהם כײ זיך
 עס טראבעל. הײן מאכען ניט און רירעז

 לעבען, א סאכט םען װאו שאפ א איז
 אזא אין געהן איצט ער װעט װאו און

 םײנט טםזרת, די זי, םיזאן. שלעכטען
 םורא האם זי װי טובוז, זײז גיט אזוי
 טאמער װײל םעל, אײגעגער איהד םאר

 זײ און ױניאן לינקער דער אין ער געהע
 לויםט זועלכע זי, זועט סטרײק, א רופען

 ניטגעדײ• קעםפ דעם אין זוםער נאגץ א
 װעט זי און ארונטערגעוזן, טוזען געט,
 ױ האט צרות. געהאתטע אויוי זײז

 םעשים געארבײט םשוסדת, די טאהע,
 איהם האט זי ביז נאכםיטא:, יעגעם

 דער האט פארנאכט און איבערגערעדם,
 נעל^זט זיך אויגעלאך שטיציגמ די םיט

 א ארויסגענוםען האט עד און שמד׳ען
וכדין. כדת ביכעל

 שוין װאונדער, איבער זואוגדער ״און
 אין גאנץ געקומען ער איז מארגמן אויו•
 גע• חאט ער און שאפ, איז טריה דער

 איז רויך א אזש ארבײט טאג א סאכט
 װאו קראנקחײט, טיר זואו געגאגגען.

 וואט רעגיסםראציע די שוואכחייט, םיר
d p צוגמגוםען. האנט א טיט װי אלץ 
 *ויוי במ דאגמעד צו גאט איז אזוי און

 פאנ g םאכם סאן דער טאג. חײגטעען
 און:טאלט 9גוי געזונטער g װי ארבײט
onng םאר פריחאד אחני^ם דער פון 

Bg tut , \ w f i t^ דמוײ־ שנעלער דעד 
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סטױק אץ שעפער קלאוק n צודי םטױיקס וױכטיגע אן פיהרט 62 ממאל
דעיי דעקארײשאן ניט ארבײטען ארבײטער גודס װחײמ

 ארגאניזא- דער םון רעזולםאט איס
 אגגעפיחרט איז וואס טעטיגקײט ציאנס

 װאיר״ גודס װהײט דער פון. גמװארען
 די ארום סיזאן ילעצטען ױניאן מערס

 װהײט די יעצט האט שעוער ױניאן גיט
 וױכנדגע צװײ ױגיאן װאירקערס מדס

סמרײהס.
 בײ איז סטרייסס די םון אײגער

 װעסט 15 םון ארגאלד און ^אהלער
 ארײך שוין געהט און סטרים, טע24
 םירםע דיזע װאך. גײנטער דער אין

 װען אנדערװעיר. סילק םאגוםשטששורט
 אמאניזירט ?יך האבען ארבײטער די
 שאפ אין זאל עס 1א םארלאננס און

 ארבײטס ױניאן ווערעז א״נגעשטעלט
 אױסגע- םירםע די האט באדינגונתן,

 דאס ארבײטער. אקטיװסטע די שלאסען
 רעל אין גראדע געװארען געטאן איז

 אנ־ האט ױגיאן די װען צײט ועיבער
 פאבען װעגען םארהאנדלוגגען געםיהרט

 אויף םירפע. דער מיט אגרימענט אן
 האט םירפע דער םון האנדיונג דער

סטרײ?. דעם ערקילערט ױניאן די
 ערשט איז סטרײק צוױיטער דער

 אנגעפיהרט װערט אןן אלט װאך אײן
 קאפפאגי, ברעזיער דאראטי דער געגען

 א םאר סטריט. טע33 װעסט 35 םון
 ױניאן די האט צײט יענגערער גאנץ

 ארום ארבײט ארגאגיזאציאנס נעטאן
 אמא־ צו צװעק דעם מיט שאפ דיזען

 אכער איז עס ארבײטער. די ניזירען
 ארבײטער די אבװאהל נעלונגען. גישט
 צופרידען, אלעם םיט נעװען ניט ויינען

 ארונטערצױ זײ געװען שװער אבער איז
סטרײס. א איז קויגעז

 ארי־ םירמע.זיר רי האט יעצטענס
 גײעם דעם אין טאון. אי בערנעקייבען

s=a ■ • ■ -■ ■ --------- ־■■■=
!אל

 גאר דערםיחלט זין־ זײ האבען שאפ
 די אז דנערחײט זײער םיט און זיכער,
 שטערען ניט נאר שוין זײ רןען ױניאן
 ארונ־ דערװײל. באשלאסען זײ דיאבען

 הא;ד־ דיזע פרײזען. די טערצושגײדען
 ארנײטער די ארױסכעבראכט האט יונג
 פרא־ מיט האבען ארע און געדולד םון

שא•. דעם םארלאזען טעסט
 ױניאן א םארלאנגען ארבײטער די

 ארבײמס״באדיג־ ױגיאן אלע מייט שאפ
 אויך שוין געהט עס װערכע אין גונגען
װאך. ארבײטס שטוגדיגע 42 די ארײן

 געפיקעט גוט װערען שעפער בײדע
 הא־ צו איז עס און סטרײקעדס די םון
 געװאױ װערען סטרײקם בײדע אז םען
װערען. :ען

 די פון א־בײטער ;ודס װהײט די
 אויםנעפאדערט װעדען יצע*עי ױניאן

 די פון פיקעטינג דעי אין העיםען צו
״צעפעי. סטרײקענדע

אױפכיערק־ אױך כיאכט ױניאן די
 אז ,62 יאקאי פון כיעטבעי־ס די זאם

 טוב. ױם ליגעי א איז דעי דעקאדײיטאן
 ארבײ־ ניט טאג דיזען א*ן זאי* הײנער

 בא־ הריגען ארבײטער װאך ysK טען.
טאג. פויען א פאר צאהיט

ד ע ר ר ע װ ענ ם ד ט ענ ש ײ פ ־ ם ק  ע
ם. או ה

ר א ק א ט 2 ל ה רי ט ס נ די נ י ט י t ו מ u n ה*ום 
ט ר ע ר א ן אז מ ד אי ע ס ע ען ש ל א יעי ייי ז

ר א ן נ ע ט ײ ב ר ־ א א ש ע נ ר ע ט נ י ............ א
ל א ר נ ן ח י ל ג ט י מ

)1 זײט 6י8*0(אלו
 םאלגט: װי זיך לײענט רעזאלוציע די

מיטינג, דיסטריקט ^בראנקס ״דער
 הויט׳ז נעװארען אפנעהאלטעז איז װאס

 לא־ באארד, עקזעקוטױו די םון באשלוס
 דעם דאנערשטאנ, י., װ. נ. כ א. ,2 קאל
 פעלעס, פאינט האנטס און סאי, סען19

 ווע־ פונקם דעם דיטקוטירענדיג בראגקם,
 צו ױניאן חנר םון באציהוגנען די מן
 םעסר געװעזענע ניכדרעדזשיסמריירםע די

 :רעזאױציע םאמענדע אן נעםם בערס,
 אז אנבאםראבט, אין ״נעםענדיג

 אינםערגע• דער םון ב«ש<וס דעם ?ויט
 גע־ חנדזשיסטרײשאן די איז שאנעל,

 באשטיםסעד א צו ביז געװארען רוםען
 האט םעםבערשיפ ברײםע די *ון צײט,
 ?י װאס דעפ, םים געענםםעןט דעם אויזי
;רערזשיםטרירט זיך חאט

 םאראן נאך איז עס וױ אזוי ״און
 זיך האכעז וחןלכע צאל, קלײנע זעדןר א

 און איצט, ביז רעדזשיסטרירט נים
 אטא־ אלײן, זיך םון זײ זײנען םאלגליך
 םעטבערס אלס ־'־ארױסגעפאלען םאטיש

;אינטעמעשאגעל דער םון
 קײן נימ זײענדיג װי אזוי ״און

 ארבײ־ ױניאן, אזנזער אין מעםבערס
 םיהרען #שעפער אונזערע אין םענדיג

 דער געגען פראפאגאנדע א אן נאך זײ
 אי״ די שעדיגט וועיכע אינטערנעשאנעל,

 םאלנ־ אין אינטערעםען ױניאן געסײנע
 ג!א־ עעפער, די אין לאגע די אויך <יך

םיר: שליסען
 םון /גסזעחוטױוע די ״אויפצוםאדערען

 אינטערנעשאנעל די אױך װי 2 <אקא<
 וועילכע די געגען שםעלוננ א נעכתן צו

 ער־ גיט און רײנ^ ױגיאן קײן ניט זײנעז
 ניט גאך איז װאס אײנעם, קײן <ויבען

 אינטעתמשאנעל חנר אין אננעשלאסעז
. שאפ.״ ױניאן א אין *דביממנן *«ו

 איז 2 <אפאל פון עסזעקוטױת די
 צו געווארען אויםנעפאדעדם אויך

M אראגזשירעז m םיטינ־ דיםםריפט 
 חנר חאט א<געםיין אח חגנוילזנר. געז

 דער םיט אױסנעןױימננט זיך נדגױנג
דער צו םרײשאםט און אעטעלמענץ

אינטערנעשאנעג.
״ י

T« ומןעמענט ױױטי 5
ן ע ם ז ז ם נ ן ח ו ש ח

 הא^ם עקס־פײשאנס דענװער דעי־
 כטעט איז און יאחר 17 שױן עקזיסטירט

 איגסטיטױ ארבײטער אן אױסשליסליך
 װאו:־ קײן גאר רעריבער איז עס ציע.
 אנ־ אלע םיט םאדגאײך אין װאס דעד,
 שװינדזוכ־ פאר אינסטיטוציעס דערע
 עקס־פײ־ דער קוקט דענװער אין טיגע

ארים. אזוי אויס
אינסטיטו״ דיזע איז אםת׳ז דעד

 נאד עקס־פײשענט, א באריז נישט ציע
 סא־ די האום. םאד־פײשעגט א אויך

 מײ־ זײגען דענװער אין גיטארױמס
 דערי־ קראנקע, םיט םארםואט סטענס

 זעהר ניײאנגעקוםענע די האבען בשי־
 װאר־ און ארײנצוגעהן װאו :ישט אפט
 האום, עקס״פײשענט אין דערװײאע םען
דױיאונג. דערװײא באקומעז זײ װאו

 באקומען םאדצונ ספעציעלען א
 מיטנלידעד און םעםבעדם ױניאז דארט

 בא־ א אפיאו האבען װעאכע ר., א. םון
פאאץ. הײאוננס זונדערען

ר. א. םון קאנװעגשאן אעצטע די
 אינ־ װיכטיגע דיזע האט קאיװאאנד אץ

 אוגםערשטיצט רעכט טיט סטיטוציע
 דאאאר. הונדערט 15 םון סוםע די אויף

 אאע דאס האםען צו איז עס און
 װע־ אינסטיטוציעס ראדיקאאע איז בײטער

גאנען. זײ װאס מיס העאםען אען
 שטאטםינדען װעם גיכען אין באאד

 פײשענט עקס פון׳ם קאנװעגשאן די
אנדזשעלעס. אאס אין דענװער, אין האום

 װעט דעלענאטען אגדערע צװישען
פענקין. דזשאדזש פאהדען אויך

ד א ע ל א ך א ד א ר װ א ר פ ע  ד
אן !ױני

אוטינ־ און אײםאן פון ארבײטער די
טיננ שאפ א בײ םארזאכיעאט גער,  ,פי
 דעם פײנשטײן, אײדזשעגט ביזגע סיט

 אנגע״ל אײנשטיטיג האבען םאי, טעז5
 פרענק ברודער םון םארשלאג דעם נומען

 שאפ םון ארבײטער יעדער אז ענטפאן,
 דאלער א געבען צו זין םארםליכטעט

 דער צו מאי פאנאם דעם פאר װאך א
אינטערנעשאנאא.

טשעראײדי. גרעדענגער, ראוז
םײגשטײן.

קאםיטע.
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ע ק י ר ע מ א
 יעראי, ארץ 1אי ױנענד אידי׳שע די
 <ע*םע די פוז םארלױןי 1אי האס ווןלכע
 נ<ענ־ אנרערע םילע *װישען יאתר עטיויכע
r a n אויםנעגייכענם אױך אויפסואוננען 

 אםיעםישע פון נעבים on אוי(י זיך
̂ווסס,  נע־ ךי jPaitn נימן אין ומם ספ

 #םערי־ ךי פ«ד בפוױיזקז *ו ממגחײט
«למ*ײ»ד דער פאר יח איײז <»נ«ר

r אמעריקאנער a n ם  נבורות די װןי
׳פפילער. ״•ראלסאמד ארץ די םון

ר  זײן םאכעז wm םמם ״םנגי״ ת
ttotnt גיו איז אױפםרים m r זונטאנ 

n נמז5 דעם rn נאכ־ פילר. עב«סס איז 
 םםארס סאקער ײפרא< דיארץ tv9yn ומר

w טנחנחנ אין *פייפן w אסע־ אין 4* ' * 'lanah it״•׳ 'v ■ .י־■ A■ ריק••
 uri פאד סיקעםס

מ אק פויניך םמ וױיםתממ,•
«יר.

שעפער, אץ םמאנדארדם ברעכען צו באלעבאטים דערלאיען נים װעט דניאן

איגטערנעשא־ די האט װאך אעצטע
 געצײגט וױיטער באארד דזשאיגט נאא

 ניט קענען זײ אז ב#אעבאטים, די צו
 געאט סרייז צו מאכען אוםבאשטראםט

 און ױניאן, דעד םיט אגרימענט זײער
 צײט, סרעק דע• אויױ אכטענדיג ניט אז

 פארםליכטונ־ איע נאנסומען זײ טוזען
.2שא ױניאן א םון גען

 האט קאפױטע ארנאניזאציאנס די
 קױ םון שאפ דעם אין אז אויסגעםוגען,

 ׳סט. טע18 װעסט 144 םישעד, און פעי
 נאטירליך, איבײט, שטיס מען אדבײט
 דער באס. דעם םון צװאגג דעם אונטעי

 געװא״ ארוגטערגענופען גאײך איז שאפ
 געקוםען זײגען ארבײטער די און רעז
 קאםיטע, דע־ פון העדקװארטעיס די אין

ט טע18 װעסט 122  האבען ארן סטיי
טי:נ. א געהאט דארט  שטוג״ 2 פיט פ'

 געקופען בא״עבאס דער איז שפעטער דען
געסעטעילט. האט און

 על־ און סגןר־ידאף שאפ דעם אין
 האט סט־יס, טע25 װעסט 162 שטײן,

 א־ויסגערופען קאפיטע א־״גאניזײשאז די
 םירםזן די וױיר דערםאי־ סטרײק א

 דער פרעסער. א אמנטערגעשיקמ ה^ט
 צו אװעקגענאנגען דאן איז באי!עכאס

 בא- האפוניסטישע ארונטערגעזעצטע די
א״ויסנעסראגען זײ פון האס און אפטע

 שטעחט װאר, א װי מעחר אז ׳מוין געהט
 סאטיטע אדגאניזאציאנס דער גום. זעהר

 קאנט- ארע סטאפען צו געלוננען איז
 דער םאר ארבײטען װארם ר^קםארם

 »ז זיכער, װי כמעט איז עס און םירםע
 נאכ־ װערען געצװאונגען װעט םירפע די

 ארכיײ די םון םאדערוננען די צוקוםען
טער.

ק או ל ר און ק ע ב א מ ס ע ר ען ד ס  ריי
פ א ר ע די א ט ם ע ײ ־ נ ס י נ מו א  ק

ע ש ע טי ק ס א מ

)1 זײט מון («לוס
 אנפאיען כויציגאגישע די גענען טעסטירען

 די זײ האבען ארגאגיזאציע, זײער אויף
ס ^י פון :עט־יבען ;^ייױאס רי און פ

I וי־ץ״י•

 זאיען א־בײטער די אז ״ארדעד׳/ אן
 סטרײקערס די שא״. אין צוריק געהן

 דעם םון אויסנעיא״כם אבער זיך האבען
 זײנען זײ און ״אוקאז״ קאמוניםטישען

 אין צוריק געהן צו ניט אנטשיאסען
 װעט פױעסעד דעױ װאנען ביז שאפ

ארבײטעץ. זײ מיט צוזאפען אױיוי
 בענ־ פון שאפ דעש אין סטרײק דער
װאס האפפאני, און ליװײ דזשאכײן

 אק־ באקאנטער א פטודענט, בױדער
 געקענס ניט האט מאכער, קלאוק טידוע־
 אומ־ ״אינדעפענדענט דיזען אויף רײדען

 מ׳שטײנס מיטינג, שלום בארטײאישען״
 אינ־ די םון האלטונ; דער פון געזאגט.

מי״ דיזען בײ פעםבעיס
 מיסיא״ שלום םײה די אבער האבען טיננ,
 זײ דאס פארשטעהן, קלאד נעםוזס נערען
 פונקט מאסקע שלום נײעסטע זײער װעלען

 קאפוניםסי־ פונ׳ם ארונטעררײסען אזוי
 איצט ביז האבען זײ װי פרצוף. שען

 םדידןעררי• ארע םיט געטאן עי־פאלגרײך
 קל^וס דער מאס?עס. יעזואיטישע גע

 יו־ א ױניאז, א האט סאכעד דרעס און
 *יב1א םרידען. אםת׳ן און שיום םיט ניאן

 עס ער קאז שלוש׳ באמת װיל יעםאנד
י. װ. ג. כ א. דער אין נעפינען

_—j

vז ױ ר דער־■ בי ע ם הג ע ש צ ענ איז מ
מ ב מ א

הינט, ליענ האבען אונז פין עהרםטע
 מבינים זײנען א;נז פזן װעניכע אבער »
 א איז אונז פון םעהרהײט דער צו הינט. אוי,ש
הוגט. א הונט

 םיגארעטם. רויכערען מענשען םך אויך.,א אזוי
 פעיטטעהט םייגשפעקער דער גלױז אבער

קװאליטעט. םאבאק

 םװראד דער איז צעתן פון אײנעם דעם פאר
ם... אויף זיך םערשםעהם ער נעםאכט. ע  ט
.אראטאם .  קײן אז בעגרײפם ער געשטאק. .

 פון שאשען בײם גרויס צו ניט איז הוצאה שום
 דעם פאר םעארעם דעך איז םױראד מיוראד.

־מאן, צעהגםען
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