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נארעוו דמ דר לאזט
!םאכער דרעם יימ קלאוק שװעסטער, און כרידער

 א זעחר סיזאן װינטער חײנםיגער דער איז װײזע אוםנליקליכער
 װע* אוםגיגםםינער דער און ארבײט, אוםרענעלםעסיגע זײ שװאמןר,

 שנעל אזױ אז ויכער, אכער איז עס * דערפון. אומאכען די ױינען טער,
טרײד. אין ארכײט םעחר ױין וועט ענדערעז, זיך וועט װעםןןר דער וױ

 »1אוי איםער ספעקולירען װאם ױגיאףברעכער, קאםוגיםםישע די
 אר* םון *ייטען אין נעװעחנלױ װי וועיען, חונגער״ און גױט אונזער

 אר־ שארלאטאנםקע זײער אנפאנגען םאל דיזען אױך נײםסלאױגקיים,
 בלו־ לאנג יאחרען חאבען םיר והןלכער tmb יוניאן, אונוער גענען בײם
געקעםפט. טיג

 ■ארטגאים, און כארוכאװיטשעם די זיטערםאנם, און חײםאנס די
 גענעראל לע*טען דעם אמיפגעזװװאנגען אונז אױף חאבען וועלכע
 קאםוױם־ דיזע •ארטײ, קאםוניםםישער דער פון אוקאז אױפ׳ן םםרייק

 פארםקעבם קאםע, אונזער אױסגעלײדינם חאבען והןלבע אגענטען, נױשע
 קלאוקםאכער, אונז, אױן> און ױניאן, אונזער *ובראבען טרייד, דעם

תפח די נאך חאבען קעלט, און ■יץ חוננער, און נויט נעכראכט » ח
 פחד אוגזער םפעןויעל און סיחחןר, אונועחו כאשםוגען *ו און חעשען
 איבערגע־ אץ םרײ יאחחןן זיינע אלע חאט וועלכער זיגםאן, זידענם
 ױגיאז אונזער כחות אלע אװעק אי*ט נים און יוניאן, דער נעדינט געכען
 האבען אגענםען םקעב קאםוגיםםישע די װי נאכדעם אױמובויען, װידער
פארניכטעם. נעוױםענלאז אזױ איחר

אנענ־ קאםוניםםישע די װאם חןם, טראץ !כרידער און שװעסםער
 דעם םראין שעפער, םקעב םים םרייד דעם פאו״פליישט חאכען טען

 אר־ אן שאפען צו וױדער נעלונגען דאך ױגיאן דער איו םיזאן, שלעכטען
 און טרײד, אין צו־שםאנד הפקר דעם םיילװײז אויסגוראטען גאניואציע,

שעפער. םקעג צאוזל גרױםע א ארגאניזירען *ו
 אײן אין גיט אבער קאן ארכײט *ושםעתנגם קאםוגיםםישע די

 גע־ חאכען םוזען םיר און װערען, גופדגעםאכם וױדער אינגאנפען טאג
 קאםפם־ אזוי װידער ױניאן אונזער געלונגען אונז װעם עס כיז דולד

 זיך האכען קאםוניסטען די איידער *ייםען די אין וױ םאכען *ו פעחיג
לעמןן. איחר אױן* פארםאםםען

 פון פארפיחרען ניט אלזא אײך לאזט ברידער! און שוועםטער
 זײערע א̂ו אייחשענםי םקעכ קאםוניםטישער כאנהראנױרםער דער

 שטריק שווארץ־רױםען א פלעבםען וועלכע םשרתים״ .אומפארטייאישע״
 אונ• דערשםיקען *ו כדי פון.אוטפארטייאישקײם״, םאסקע א אונטער

ױניאן. זעל
 איננארירט און ױניאו, אײער טים שםעהט י דרעסםאכער און קלאוק

 כחות געםיינזאםע םימ לאםיר אײחשעגםי. םקעב קאםוניםםישע די
 װיײ און ארגאניזאציע, אונזער גענען פארשונעחנגען אלע באקעםפען

!יוניאן אונזער כױען םער
 םיט אװעק !אי^שענםי םקעכ קאםוניסםישער דער םיט נידער .
 !באארד דזשאינם די לעכען זאל !שוױגדעל ,אוטפארםײאישען״ דעם
!ױניאן דרעסמאכער און קלאוק םעכםיגע און שםארקע א לעבען זאל

. ימיאו דעד םאר רעזומאםעז pro i נקכראכם m ןרמניזאמנס־מםפײן
)1 וײ« |1• ילוס0

̂ן דער  סען װי אזוי זײן געווען סיז
̂ט  די געװען איז ס<עק ערװארםעט. ח

 חערטט װ^ס סתק, די שטעחגג. חױ«ט
̂וכסאן חאם — טרײד, אין  —געזאגט, ה

̂ט  ארבײם. םעחר טאן דעריאזען ניט ה
̂ט װאס נעזינדער קאמוגיסטישען דעם  ח
נס סונ׳ם צײט אין  ?אם״ ארגאניזאצ̂י
 ^וט׳ע א אין זיך *מאניזירט •ײן

 דעם שטערען צו אײדזטעגסי םקעב
 קאמיטע *רגאניזאציאנס די איז דרײװ

 געסאגט ניט חאבען זײ און בײגעתוםען
 זײ'זזאבען םיסיאן. סהעב זײער ערםימן

 דעם אין אנוימ געהאט גיט מפױמות קײז
 ארגאניזאציאגס דעם םון אגהויב גאר

 א זײ װערען ̂וײטער װאס און סאמיײן
̂יכע  דער פון זאך א — זאך םארנעס

 בלײבע[ אר7 וועט עם םארגאנגענחײמ.
רעהארד. סקעבישעד זייער זכרון איז

 האבמאן בר. האט ערװארטעט, מען
 זאה אקטאבער מאנאט דעם אז געזאגט,

 אויס״ די ארבײט. מעהר אביםעל זײן
 דער־ זײנען ארבײט מעהר אויף זיכטען

 די און םאנופעקטשורערם די זוײ< םאר
 סײן געשניטען ניט וזאבען דזשאבערס

 ׳ניט דאס מען קאן פארזיכערען סטאק.
 דער אי| <אגע סאם«<יצירטע די צוייב

 װעט גייק דער אבער אויב איגדוסטריע.
אר־ מעוזר זײן וועט עם און ,צושפיױע[

 װי אזוי אקטאבער, םםאנאט דע בײט ן
 ארגאגיזײשאן די זועם ערװארטעט, םען

םא״ פון טאג יעדען־ אױסנוצען תאמיטע
 גערעגענהײם סארט יעחןר און נאט, 1

 אר־ ארגאניזאציאנס וױיטערדיגע פאר
בײט..
דורך װעט ?אמיטע ארגאניזאציאנס די

זיגםאן פרפזידענס זאבם אינדוספױע, וער אין איכהל חױפפ דער ש$פ, סלינער
)1 זײ« •י( וס

 האם־ ארנאניזאזויאנס־ אן אבער אןיך.
 ואל ער מרפאלנוײך ווי זעיבםט, פײן
 הויפט די אפשפפש ניט ותט יײן, ניט

 איז ארבײטער די װעלמ פון אינל׳נן
 זיר <ואםיר לײדאך. אינדוםםריע אונתר

 זאך חנר אין ארײנטראכטען חנריבער
 אײנציגער ימדער ואל און םיסער גאך
 ווע?ען *וזאםען אח טואכטפו זיך פאר
 קאנםםרוסטױוע «װ םקור, *ום סוםען מיר

 עניאז די טארשטארקען fiy ,אוםאונטערנעםוננען.
 אר־ װי םעהר טאן םען דארןי קאנטראי,

 אפשא־• םוז םען ארבײט; גאניזיישאן
tjm סליינמר דער וואס קאנקוחננץ די 

נאשאפא[. האט ש»■
 םםדייק אוםנליקלימן חנם ,בעםאר

 איף חאנ םטרייה םון *ײט דער איז אח
 קאםוניםטען. די טיט נע׳םענה׳ט דאט
 האנ איך ווענ. א געוויזמן זײ האנ איך
 שאהטץן טיט זיי האנ און נעזאנט זײ

 <יטיםיײ פון pm חןר װאם גאװיועז
 אננעוױזעז זײ האנ איך ;איז שאן
 װאט ליםיטיישאן, ווי פאקמ דעם אױו»
tun אכנע־ האט קאטישאן נאװש־נא׳ם; 

 «ו opvntM חאט יוגיפז. דפו נפנעז
 סאב-טאנופאקסשר irureru א נרעננען

 העכםם די מנוחנז איו יאס שאפ. ריגנ
 גשתן איז עס פאדשרמ^ זױכםיסע

 ײט.1 יענ׳נו־ *ו שטונדען װי װיכטיגןנר
 נעומז זא< םיס וומ *ז איז, טאפט חנר

penפאר .םטרייס » פאו וואום א «ו ן 
 ניט <אאויזםאכער רי װאיםעז שםײײנן,
 קאםוניס־ אײזאלשע די אמו נשואוט.

w םישע p פאדשטאנפז, נימ דאם חאצען 
 נעװאיום נים דאס האגפן וײ אדער

־ טפרשםפחן.
,am חא־ נעהוםען, איז סםרײפ חנר 

m ױי on טארנאנלד נאו ניט •וגאכי 
 ואט אױפנפגפגען. yum נאר םימ^
 אויםנענן־ האמן זײ אז געסיינט חאט
 on זװדיש«וסריג«ו מלאניגזזײש. • נען

l גרויממ i m
 truporew אינדזסטריפמ די וױ
 0« סאכט גינסםע, נים איפא «ימ«ן

 מבע• פ סארט ש««ר נדזישן די אין
JMK '*Him* tn וואו דארט אסימ 

 שםקנדינ זײן און ספטיוז דארא ט<ן
 סאנדישאנס יוניאז m װ«ד,

ו איז װפחפ. א  נים מ
 on m*v סלימאם וט

n פאננד

o n דזשא־ א װערען צו שא■ נרויסען 
 דער גרוים, ײערט ס*נסורענץ די בער.
id»p* אוי־ די פרינם עפזיסטענץ םאר 

 און ווסקםט האנסורענץ די בערהאנד,
o טיט n םא<ם שאנקורענץ פון װאוסם 
m ארגײטם־באדינ־ די פון םטענדארד 

 ארא■־ שטופענװײז ווערען זיי נוננען.
 יעדען אן ריהרט דאם *ז *זוי, נעדריסט

 אוים* די איו װאם און באזונדער. שא•
 זעהן nt ניט אוינ ױגיאן, א םוז נאנץ

 א■* זאיעז ארבײםם־נאדיננוננען די או
 םיטגליד׳ם on אז און וועחןן נעחיט

װערעזןי באשיצט זאלען אינםעחנסעז
 ברודער גים פראנע לעצטער חנר «ו
o זינםאז n ,ראדיקאלע א אז עגטפער 

 אסצושא* tram נענוםען םוז שטזנלוננ
o n  in איבעצ, הויסט o n שלײנעם 
fp .■vv■ יוענעז באריכטעט o n («י> 

 an* צו םארנעשלאגעז האס ער ויאס
 אזױ װי נאאוד, ivowtpp דזשענעראל

 שא• פלײגעם on םיט אוועפצוםאמן
 טיס נרויםען דעם צוריק בתננען און

 םעהרער הערשם עם װעלכען אין שאס,
 סצן ײעלנען אוז פאראנטווארטציכקײט

jpp דזשענע־ די סאנםראלירעז. גמחר 
o ח*ט באארד עסזעסוטיװ ראל n 1»<ל 
 און איהם שםודירם אח «נט באי נוט

 נענעז ס»ם«יין פ אנםיחןן אי<ט װעט
o n חס־יבןר װי< אר שאס. .סלײנצם 

 און דעלענאטעז באארר דזשאינט די •ז
 באצאהלםע סײ באאםטע לציזאלע

 on ווענעז זאלעז באצאחלםצ ניט אין
 גע־ די װי *זוי <ונסט נאמשנסצן, *לאן

 דאס חאט באארד, עשזמוםיװ נעדאל
נעטאז•
n די n איו ועםאז בתזשר סון 

 די <וים את בטלעחמד, נעווען ײירסלױ
 ענטוזיאזם, און באנײסםערונג זעיטזמע

o לוים n װאס אינטששס, תװאלדיגעז 
 נאפוד רזשאינם נײס אנװעזע^

 לעצ־ *an וחנם אחיסגעװיזעז, חאגען
מר סיטיננ באפרד חשפינט גמר  זי

i»u rn קאנ־ פרוכט״ קאנסטרוקטױוע 
רעזולםאטע!. סםתסטױוצ

r די אח אויד וועט «ס a n t ד*• 
ipe גצרופעז tram סאו םיטינג א on 

p m די יון jm'opa jnnnpo םיםנלי־ 
r« די טת ייניייז תו «ו תו * o n 
rv און m n וועלצן ױי אױך גםםופאנ 
n ייו rn n חצ־ איז ארײנטראנטיז 

op .pane די ווערען באזייםינט םוזען
 דחנם איז pu»>p m װצלמ פיז אינל׳מ
 *an tpopan פוז op .on<״ םאמו־

ױניאו. דש־ סון סו

Tn צײט tPPTwsmae איחר d” p:’BPo 
 ווענ *ז• אין Tpovr ױניצז נים וי ארום

o זאל dp »ז n חוד׳ש tpuno ניז װי 
jpow נעװינשם? איצט Jitn דצך פ»ר 

יוניאז•
npjpo׳Tpe אין אויך האט האבםאן 

opvo o פמיטנצנושנס נאריכט זײן n 
jpj”« צײם ױאכ?ן e ל?צטצ די דורך אז

tpopip ppi’P pjptp«pj {̂ורש  אםת׳■ כשוו
popn ppn. פארסליכ* זיו וזאנען וײ 

dpo ״ *ו אינטעת׳ד דש־ «ײ י*'*י 1ז
םון tprppoa איננ»נצ?| זיך און שאנאל

o n גpװpזpנpם tppj'P ל ^ ?זי ■un אין נ
 יוניאן לי חאט 1»לנ?ם״ אין ױניאן.
 נ?ד *לע אױו• אויג װאכזאם א איצט

vv':vr\vv\ און Tn חאריזאנט ױניאנם 
Tpppn. און tpppt װ?רט

tpt סון םונדאר?נט anױניאן ־ t'lt 
 Tn לצבט. יוניאז די »וועקנעל?נט.

 כםז־ר איז tpipp n אין p^toj^p ױניצן
dpt*d^t«b 1אי אםילו נעװאלען o n 

 ױניאני־ לי םיזאן. שלעכטען איצטיג?;
 oW< איגחםטרי? tpt םון זימנג

ײז װ  םאם־ גרוים?ן a צו נ?בל»כם נדא^
 Tn םח אויםל?בוננ צודיק די שטאב.
m נעבוזזכט אויך האם ױניאן n די »ז 

 1ה*נײ? iPa'VTJa זאלען באליבאטים
 אין װי ט”אראנםװא^םליכקD מעה,־ .םיט

o” tjp;:»;t«c Tn. די וועם אזוי און 
 זי ביז ארב״ט tpt מיט אנג?ה; ױניאן
 און אײנםלוס איהר רײט?ן8אויסש ותט

iptpdptjt*e װעט זי ביז מאבט איהר 
 די ניז ;מצב אסאלינ?ן איהר צו ?ומען

«tpo«ot וועל?ז pP'DTn( חא־ זײ אז 
יואס ױניאו נמבטינ? a tpt» בען
tap אויוי t tP3’T” 0TaD p'dp't״n p

•IPDPTPOJ'K

/

Dm הװא־ די ניט ביליג ניט גאר אץ 
ױז דער ניט און ליטעט ¥  m פון נ

 פעחלער־ איז ער דיאמאנט. סיעעם
..לאז . און . .זעלטען גלאנציג... . . 
אלץ איהם בעדצט מען לעגגער וו#ס

װערטת זיץ מען בעגרײםט בעסער
\

 פון סיגארעט אײנציגער דער אלס
 אױםגעצײבענט־ אױםערגעװעועליכער

 אױ װערטח״ זעלםענעם און יןײט
.ארפטו אן וױרקליד נדוראד .  א .
 די פון מישונג װאונדערבארע העכסט

 װארן־ װאס טאבאכן־םארטען, םײנםטע
 בײ־ זץ■ חאלט מעז לענגער װאם סען.

 איבעד־ מען װערט מעחר אלץ אװזם
גוטסקײט. דין אץ צײגט

M U

םי־ אוימתמײשןנלי^ ־ a״  
םיו־ בארעט tan אלם׳סזגיד  
» p < כ p ר .. םאו ־ועחגליכמ טװן<םראטעראח 

fi־

מ ״ מ די יח זאממ פו
נאדפנטינט
מאחממס

*ifiaX 2ו
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m b t o  w. אימשפיםינ n .פרעז m
n׳מיימר תו » a  ra a v

 צוברעקעל• דעם פון געליטען אימער האבען אינחםטױע נאנצע די און ארבײטער, ױ ױניאן, ד
 קאנפע* די זאנט — שאםקע, קלײנער דער םון כאראקטער אוטמאראנטװארטלי־כען ׳טען

טוער. ץניאן אקטיװע און עקזע^טיװס לא̂ה אײחשענטם, ביזנעס מענעחשערם, ®מ רענץ

ו

 TppTa’ נױ p>a סיז םיטיננ a אויף
pooaaa םון an• אינטערנ?שאנאל —

DTprnpjpo, אײתש?נםם ביזנעם t'K 
oo'ariT ptptjs באאםטץ נאאח־ —

o האט :n 'tn a זינסאן oipppnao 1זײ 
 אויוי ױכיאן וײ אױםצומי?! «וי8 װי «ל»ן

a ;און סעגט8סונר שםארקע tvuno רי 
P'Toonra צו tprjropa a .צושטאנד

n זײז אין חאט |8זינס TnוTב n 
 ניז«ד8את ta אבװאהל oaT אננ?װיז?ז,
 a צײט צו צײט סון איז ײן8ציאנם־סאט

 lPJP)iDon^e ױניאן, a אין זאך טיטינע
 יינ?ז,1אמאניז»ציאנס־?אט די סעגען
 צײט. צו 6ציי טח נעםאכט װערען וואס
o*■? נים n  tvoat סון ט־איב?ל,1הוי 

tpoppa און לײדם, איגתםטרת די Tn 
זינ• oon’tn• האט — וזוי*נדאיכ?ל,

tao ,איז — ײי^האלט Pp *an״tpj 
■ .par
 איצם זיך נ?&ט ױניאז די ווי אזױ .

 און ארבייט אויסבוי?נדער צו װיר?ליר
«a otp .?ל?ב?ױנ tpbtpp p;'opo־ 

 נא־ די oo’impa’K זיך םוזען שאםט,
pooa פון Tn אמינטראכט?ן ױגיאן 
jp̂< מיטל?[, װענען pn oai וױרהלױ

tp«na צו אינתסםת? וײ ata צר 
 tpjpp tp>at םיטנל^ר וי ta שםאנה

tpapp a tPPao. איז, טיינוננ זײן און 
 on כײ דריסט8אויםנ זיף האט tp וױ

 ta באאח־, דזשצינט סון מיטיננ ל?צטען
tpptt tra ipd םיטל?ז tParutap’Tta 

on װייל טו־ייד, אין שאו נמים?ן ■tn 
TPO'tri איז שאס thpo םאי־אנםװאו־ט־

 aTotap Tp*גינ איהם ipp ipd אה <יד
>’in•

טרײל ביים $צזל3 טיטעױ״ױנ דגםאנם פרעז. װעגען מעשות נאכע קאמוױסםישע
אױנען. די שםעבען םארלויטדועען זײערע פון פאלשקײט װיםםע די

1
Tn טר״ל jptn םון מנםטאנ tno• 
 טלארpגל pe'׳0D'ttD8P וײ נענען !ינםאן

 מצראליש װי iprttan :אכאמצל האט
P די סאחונ??ן n t’tpt ױ ניט װ*ס 

 בא־ prp״t 1גמנדלא וױ און איז. »תים,
 •IPP’t *וננ?ז1סאר<וים און שולדינונגיס

 שםײ ?אםוניםטישע n םון dtp’<* די
Tn ^םיט אםילו האב j«p אײנrױנtp 

̂>רט  און ?ן1באװײ צו םאמוכם נישט װ
tn ’otpotpaT » סיז באשולדינוננ^ די 

t״jpotp’pp n p, 1בלוי חאכען און *rptt 
tptKTo n  oPam n’tt tptpo סון .to 

 װאס ,PO’ttaPTKb «־. ,TP'aP דנםאנ׳ם
 טרײ< בײם o>porp< איהם ה*ט ?ר

ppTao .װאך
 to ,tpooatoap. די סון לצי?רם די
 םולשס?נתנ tpnan ’poTaTo און בודין

 n םון באשולדיגוננ^ ppa שװינ?ן1םא
 זינםאנ׳ם או ,tptd'IPtkc ?צמוניםטיש?

,ppota’iwאיו ״ ornttn OTPtt און

a
פארצייכניס אינהאלט

I •̂*# י ׳
.41 נוםער ,גערעכםעקײם״

ם

 2m — דחנסםײקערס ;נײעם .2 ?ײם
סייע^םאן.

 ױגיאן * אין זאבען טרייקיווע 3 ײט1
שםואיצ. בן ינחס — ייייקצל) »עי2(

«ײדז*. םאיקאגא׳ער א .4 ײם1
 — tpup און לעגען אונזער פון .5 !ײם

חע^ין. ם.
עדיפאריעל^ .6 זײם
i ךעך בי« יוגקפען .7 ?ײט  J ל. ןװ 

קאגווד״אאן.
 imw קלייגעם «ון פראבלעם ואס .8 ?ײט

.0 — אינדוםאדיצ קיאוק דער אין
 * * «קורינסקי.

 א •DP >p — RTfa ביידער ד• .9 וײט
 «ונ״»ער די רואסאױיײצ! *ו •ארזוד

.trap ם• JJ — באוועגזנג .
 נייןס; ; potto 4* סון U ,10 דיט
.mo י

 *ptt רארט ta דאל׳ס/ טויז?נם פוםצינ
oth'opi tn אומאנשםענדינע opjpa... 

 ,בוט־ א tponopt OTPit דארט ta און
האב?; Tpaa TacTpr .ocprpt ל?ניננ״

opttpj ,,t םיס enMD״penra> P in
 tta tnpotaPBTKo צו זינטאנ׳?ן טריהם
tpt«t סיט אלײן trtp’ iptKTD ptn 

tPPaoptnn. םיאום סאל
 נאכאנאנד האט 'P0TaT3 לציער

ai־mtoTn oT'oopoa, װאם an־
 p»a* םאל p>’o ־איהם האט משאתש

PutTD w שםעלט n a i pp't Tao.) אווי 
m אבער װי a m  Tn טואנט o n 

tpappt נאמען Tn oatt קצםונישםיש?ר 
o ׳האט בר^םקי, לאי?ר, n  v ia  tp 

 ־otppt r'ODapTKD Tnpt סראםעםט
op, : otpd װאלט a tpnpi Trea 

 prpt'pp שםעלען 0Pat איהר ta *לאן,
tptaro, צו ניט בדי n  tPOPtnao 

םשיחה.״
poom ’T ײ סון פאלשקײם noaP 

pi■ אווי tpt״t tpawnPtran גיסטיש?
 ta ,tpi'ia די 'tta tpopor na וואלדינ

n אמוניםטען? t tut1״ orp'aP prp-יי 
tpt !אין חילםלא Tp«t ^סארטײמנונ 

iptaonao tta אפילו נישט *ippp o n 
))10 o«*t via oito

a . נײשייל »TpTpoprt tpt ,tta n 
wn'ParoiaP Tnpo pr oar,־ oan 

taort o in n n■ שי?א־ שון נעט־אכט 
 Tn pm otrt .op’ioD»rpta>p נא׳ר

op’too’rptapp טיי• 2 אויוי צוטיילט 
po’fu tta w«>p — jpP ׳TPipe• צו 

 ptponta tnipoa tpbpv npippp די
opipo איימשזנכטם ppta'VTa*aT■ na 

po op’Toon tan pa ,it Tttpo נדױ• די 
pa ,tpopo po דאך •n i  n  pa tram 

tp*pt npo ימיפז־באױנ• די א*נ?חיס 
Tpopa tp«u די אין <ױ •pr npipPp 

tpo pa tp■ 8 האט pa orarלנ?םײן 
a םך Tpj’tptt זזי pa די pi”pp 
.Tpopr

o n sfi תו װי י ו  pi oan taort* נ
 tpoupi tpoan איינלייםוננ, ויין םאבט

oar ווארט tn  po tpio pppTroa n• 
 nao די פון orprnpipo די — יװיאז

nשײחמ n  pa ootpooTMin p ,יוניאן 
pp n די m a  pa oo ip rtr’a d pipi• 

pa ,tpotpoppp nipm ’o tta pipotppt 
nt ppa אײנ®־ ta tppttptia m an די
ו }to םײמננ ת ו י  Tn oar זיגנשז נ

pa ■ar tpi«pp תאינפ די TP»ta po 
 ינ.oיכT otpaaT■ OTnitn pr ױניאן

a צו pa טאל אלע n rצײפ ־ oan די 
tpi’tar o נעליטעז ױניצז n  po ,יינעל 

pa ,איצט tPtt יתיאז די prnt Tt oopj* 
 a oa» אױשנאכע די חס־םילפן *ו ליד
to״t ױניצז tto ,tPP’DTP *nar *נלײכ 

 •אליםי a tnptt נצכנעטראכם צייטינ
tpomt o n  pwtnnwpnta ,tta nt 

■.a r
יםנ?ש«ראנ?ז,1א ייר m*n איינינ?
)otto 10 זיי« אויזי(

on* ro 8 כארד דזש. װעמױדיחשןס נינעל
װעיען לאקאיען אלע פון מימגלידער
עו די נאקוסען קענען ל ױי גינ פ

נארד. דזשאיגם אין װאך נעקסטע
o n  tpopr אויפויכט »p דזש«׳ד 

w ראל n p ip p, דזשולױס ,la&san 
t n  oan גױ ’TTaao o r a m  tppto 

ל a opinptaa איצט מ  n 72 iis** ני
oan tpppoao oPaneia oan ,tpo •צ״ 

ta nta nt ipt ארנײס׳ס־ *n o n a  jpp 
t ipjps״tt pj1,״» nan rip’ opm 

raera* אנסהאלט  n m a  vvb Tta 
t oan op'pmo״naa otaopTpePM |pj 

a םיטנליה ױניפו n n מ ס o ני n 
pm  pa oma ,דיגססאנ *Pa IP018 or 

tP9nt oan .otpsspo ppa po ,TPiao 
■*a tpipp op m n  ,p'aap a m an 

a Ttaai o p a m  ],a tpotpפיס ),ana 
oann .י פלאר

nn בימנל pa tmt3pi jnpr pr 
tPP tvs איהם «  aa pa |poTan* די

pn opn op .opp נאחילפיג tmb די 
3tm״pa tpo די *rar «t t n  tpbpt 

n ootp »♦» ?,ant tpjtopro’ta tpa•״ 
opm. ,אויי לםשל tniPiPa■ a n 

*.tata
3tr ta״*ar 66 optp oan ,tpo 

 o״3tmp> oan tp sna nan a לאר
33 ant tpraptona tap ,tn n o r,? 

poppaana o איחש n  tp i n  ,ootp* 
tn 12 דיטעי די, ipnaai o n  pa• 
tan ,otPaP tporrp anr t ייד n t n 
opo”rp«a tprpn tn צאתל די n o r, 

83 tmb ta ,tnpt tp o n  tar tta 
«.84.21 DiT'k ootp in n e r

3 Tn o n  ,oprtrn t Tpo’taינ?ל
P3’>tPO a IP3P1 Tta0״ ’*TM tPTP

 pj״t tta TTapn a tPoPan nt tpo״3
 אנט־ op .tPooj'Ttae װעכענםליכ?

oOan אויו p?a pa naopnn  a ד  י
*n  a ,DotpooTaapr tta opo’ca ta'i 

taopn־, p>a tta ױניאן ,ep'pto'oona 
ppa tta ,רולם m an oan צו tao םיס 

tpe.״n:pjppp»a ױניאז

 אינ־ בארו עסז. אינטערנעשאנעלגענ.
w דאםירם r w  DTP3g5

װאך. ytn װאוםען פאר ויך רעחשיםטרירען *ו םיטנלידער אלע אויף פאדערם
ttPl n־«TT*a3 tPOtPPtPP >R 0הא

a״ a ,ויצוננ ipetonptaa oan ,t oatt
Tp:aopa ipo17 on  ,:mooj't, אײנ־ 

 nt otpT’tpT*■ סאר געשםיםט שטיסינ
a o'tao פארשלאג tn o a rra  tp 

m״on  ,ppipa aaa סאציאליםטישצן 
m a m  tmo oar'Ttap שוז *to o n 

ortap tPtoa'D't. ^ טנלי i סי n  tta

אנױםענט מרלמעױודזון װאס פירםעס טנן now מלױמ געסס כאארד דזש.
 ארבײט אתיםשיקען ארגײמ, גלײך טײלען ניט tmb םטרײק אץ שעסער 4

 —דעי• לײבאר םאר באצאחלען נים פאר און קאנםראקםארם, אוטםײד *ו
שעפער. םםרייקענדע די *וױשען פ^םע קליפשטײן

 Tatt סײנסינצ pa ואךpopp 1< די
tpoprtaa אין neap נצנען nn יתיאז 

pa װניאז נענפן an oiatruap וסײ 
ta*m די dpothj tp»o, ,פליפשסיין 

poiaroa’P ,rtpanrv't, .בראס pa 
.oaormatpaan opoma ptapp ptn זיך •tmb 

op ta tpopt ייי a ar מניאן tta זי 
on ניס p tptaPrn״n pa ntrpan t 

tpbpv. כ»לפנאסים אײנינפ man 
anm״a אן ײר n opmפי־יד זיי ׳

po| יר, כײ» n  ta יתיאז opn דורנ־ 
n n r  « osaopt און צײס -nt ,tta 

 ״t tPTptt םרייר, איז pp>o pm איצט
tpaaa •nt צו a בפױש׳ן jn: ל  .נ

«n opr מר״. דאלים  oar ■aa j״
 ota< עם וױ לאננ ,tta ,tpmra בלונ^

tta ,*p? לאך pt• אויס innp tta* 
naoaa po ,o-wn נצד אןן P3Ppta 

p m ai״.IPB n מניאן Tpaa pm נלייר טאראן 
))M a ita a itto

ײסיר• oiPDTai לייױם אינטעמעשצנ?ל
dtpp ,װצלכ? ױניאן on  pa tpnan 

m  m a m  tan opnoon״*ipa aap 
pp לויפט wo־ t ,ooa on״*P3pi tPi

tv tm  IPO צו אפיל •taa tpotan 
pptpe m a m, צוליכ t״*pJTpo’ta t 

”tpo דינםם ױייגלימט־ 3tw Tn pa 
 איז׳ם ■naPPT tpoit ״t pa באװצנוננ

tmo io rp ווצלכע רצכט, מענשליכצ 
oan pptpa נצשטעלם אלעמצל Tpspn 

איינצנםום^כט. opt וױ
rt otn'tpra optt jt’PtTptpr n* 

tn  tmb 03aT3pnaa opn tao־ ‘•T P n 
 pa pm pa •naa3 tnotpptpp נצראל

an* איינשטיםינ בפאװ pi tpottpua* 
a |P3an Tpsn o n  ,matt נרויסצן 

n אײנפלום  •ma םיםנליחס־ Tn  pa 
 ניס tpton ״t .איז אינסצתצשאנעל

t tao tp mptTaa״Tp פליפס tn ױי 
 pa ״opaa באלאס Dtp tnpt װעלען

t n מהצלוציע OTn אחיםנ?נראכם 
pptpa m a m  tta ■napn nn אלס 

 n סז־״דימיאניסט. און ליםט8ם*צ'
pippin,? ייד לןזם n, :פפלנם
 pa •naps n’otpptpp נענעמל ,די

a rra  ta’in >piarprtpoya. Tpttta* 
m p m  pa Ttoarmap n  ovo 

m״prum nr opeppppn pptpa spp 
w סלס D 'ito  o n  po m p m

oTtpp.
a opn pptpa m p m ניענצעגחפ 

)113 «**• p«w etto
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פרעדדענט
קאנװענשאז

j ױ דאגקם  m סאםמ היל^איג׳ם ברידערליכעד גרױסער דער פאר ל. אװ
ברעכער. און שטערער קאםוניסמישע קעגען

y י i n r w מ ײ חאט נאגר»סו עו ר  ו
o jy i אן ס i צו צוגעשימט דנ n .ס. א 

װ שאן כ א עס לאס אין ?אגװצנ *עי ;*גדד
M אפנצ״ צכא אן וױ חאט װאס נאגריסוגג 

 רי וואו האר גאגמן דעס אין קרומצן
w m w געװאחון, אוגעהאיטען איו 

 דעיעגאטען די אױוי געטאכט חאט און
iv n y n y j on .םיד וועיען אט א״נדמח 

״ ם1װא נאגוײסוננ, די אינערגענען  נ
in וױ ט,1װא n o צױ דאס חאט זיגסאן 

i צו נצשיפט n סאגװאנשאן:
*o m i n o וױליאם ;p i פיעכד און 
oiya סון ivoipytpy on ,און האוגסיי 

i 47 סזן דעיענאטען nיעחײיכער טער 
ly רn פון סאגוחמשאן p n y o s סאחנריײ 

!געגריסט דיט ליינא!, אוו שאן
ך סארדריסט oy״  װאש םיל זעהר טי
ו י ענ^ך iyp א ט ■ערז סעז ני  די באגרי
ען טע47 כ עחדיי שאן י װצנ  דער םון מאנ
ח געװיסע ל.. אװ ם. א. ח נ ו ס א ט  און או

ם גע״שעסטס ד י ת א חאכעז וואס ענ ײכו  ש
ט i סי n ה א אנ ש ע מ ע ט ס אינ ײדי  גאר־ ין

ט צנ אן װאירקערס ט ט ױני כ א t סאר ט o 
ך י גי ע ר נ ױ סומען צו או עני דז ע  בא־ און ■

;y o n| ד רי ײנ ער פון פר  גרױסער אונז
,^ צ א ו ױ א מ ען װערכע א ײנ  פארזא־ דא ז

מעלט,
כ״ שאן דיזער * חננ  פא־ רי איז ?אנו

ע ט ס ד ענ  איג״ אוגזער סאר געלעגענחײט ס
ל א אנ מ ע ת ע ױסצודתקזנז ס ײ אונזער א  גרו

jpo ה ־ צו שעןוונג גרויסע און דאנ י ו ת  ו
o ;y i .גרין o n װ טי ל עקזעקו סי  אין ?אונ

-p i p i m ,סערס  ■ינסטליכצ, די פאר אפי
n y ; r ת און טי טו ס דוי ע ג צ טי אס ש  איז וו

p; געגעבען n s iiy ע־ אוגזער צו תרנ  אינפ
אל אז שאג ד ו pm n רn אין י i i o r ר  םי

ען ײג ען ו אי ם א p; ב n s n y ײ א םון םר  בא
שען, םטמען נערי ם םייגט, גי עי מ פ ח א  ם

ר ע ס D^ פזן םאסקע א אוג ?'> «n און 
ם. טע אני ם חו
אי ״אוגזער אג ש ע מ ע ט נ ט אי ױך ני  א א

ױסען  בא־ אוז סיהרער די «ו דאגס נד
*vm אםעריפען רער פון m r n r w 

װ ה א א ב ײ ען וועיןמנ ל ײנ ט ז  נע־ אונז םי
ען אנ ם ר איז סען ביז קאטוי, אין מ  פטו

^ א ו ו ע o פון נ n א נ ר, או? מו  מפו
אד םארניכ־ און צױפטעדוננ םוז סלי

מ ט איז סו װ״ט ע • נעױארען. אפנ
fp^’ אײכיגע ״סױט n w  r n n ם א  ח

n n ר םאסקוחור ע ם ײד חי אן םר  אינ־ ױני
אי אנ ױ אן רנ ע עחן, ט עז ײננ « די אז א :<•n 
ס נ ^ י ״ ד ײ ד ײגען מ ײ פאר ז  םרוככד א ז

• ף כאדען דnנ ר קען םעז וועלכעז אוי  זי
^ און כאזעצען י צ י ט ק א ר ײער •  אזוי ז

ם מ ע ם ח ע ע נ ר מ אנ ױ ן לו א ו ם/ ^ו א ר אג ר • 
n r n עז לאזוגגען ײנ ט ז ט גו אנ אק  «ו ב

ד ײ . א ז מ ע י ד א י חנ ײ ע ײ  חא־ לאזונגען ז
ן ײ מ ס ז כ עוו ם, דײ םארבאפעז צז נ אנ  װני

ק א אט וואס םאסםי ט ח מ טי ש ע ר ג ע ײ ^ י  ס
ח ■ראגראם, צעז י ױסנו ס די א אנ רני  םאד י

i סון חענם די אין גע«ײג א n קאםו״ 
ר ע מ טי ס ײ ט ארס עז פח פ ד. דיז אנ י

ם אין״ ײ ק מיג טי פ ע״ ט אי ײער םי  ז
ז •ראגראם, ס זייער אי  געוועז םאקטי

m'ארוגטערצורײסען v\ ,ד םיזזחנר ם מ א  ב
ז ײז אין מ מ ע מ ט, די א ם א ט ר ת ח  די םי

פען «י ריג ס און • סי איי ײד־ m פון פ ר  ט
אן װעגונג ױני פען האבען און בא ענו  א ג

שע ג געגגערי עלונ ט i צו מ n r ך  *ו פארזו
^ ע ס ע ב ר א ע די ס מ םי א אנ ק םענ־ ע ש ט  או

i n ײ ארבײטער. די םון יעדען האבעז ז

 4<ױלח געמאכט קאטפײן א איז שעגס
 האט חזס צוז*גען. אוגדורכפירכארע

o געמאכט n טײל א אויף אײגדרוק 
^ר, אינטערנעשאנאל די םון טגי  אז מי
inm אדסגעלייזט פשוט וועלעז זײ i םון 

 װעש חברה די נ*ר װען ײעלט־צרות, איע
טאכט. די קריגען

 גע־ און םארפיחרעחטאםט אזא ^דורך
n n o J' אין ארײנגעכאפט זיר זײ האבען 

i n געהרא־ האבען און באארד דזשאינט 
ly גױ אײניגע 1א*בע ק#גט!אל גען p ir 

 א'ן אינטעז־נעשאנאי אונזעל םון יאשאיען
n פיהו־עז *נגעהױבען האבעז jy i i  h. 

i אין n די געחאם חאכען זײ װ*ס צײט 
iy אין און לאקאייען געװיסע אין מאכט i 

^ ניט זײ ח*בען כאאר!, דזשאיגט  או
 שמוצען צו פון טאקטיה 1זײע געגעבען

 םיט םיטגלידעחסאפט י1 ען1םיה1םא און
 אישוס. אוגדץןעםױזתנאמג ענע1שײ1םא
 אומנויטיגען אן קיערט1ע1 האכען זײ
iy אײגענעם 1זײע אין און ײק1סט i־ 

 אתיסגע־ זיך זײ האבען סטלײק קיעלטען
 שוױנדלעוײש.! אומםעהינ, 1םא װיסען

iy אין אוםםעהיגקײט 1זײע i ־1ײ1ט 
 ארויסגעוױזען זיך ׳ האט בײט1א ױניאז
 סײן האבען זײ טוײט. און יט1ש אױזי

 צו אחיסגעוױזצז ניט עלנסטהײט כיסעל
• אינםעז-עסען. 1בײטע1א n באשיצעז

 קאנװענשאן פונ׳ם !עלעגאטען ױ״
iy טיט באקאנט 1זיכע זײנען i סאמוניס־ 

 נע־ 1זיהע האבען זײ אװאנםודע. םישע!
o פון רעזולטאםען רי םון ט1הע n אוכד 

 .1926 אין סטוײיק אל1גענע גליהליכען
 געװא־ אחיסגעתפען איז וואס ײק1סט א

in צו געגענזאץ אין i n עק־ אל1גענע 
 אינטעמע־ 1אונזע םון 11באא זעקוטיװ
 םטרײס on אטעז1גע האט זו#ם שאנעי,

אתיםצותםק. נים
ארײמעווא!־ האבען זײ װי ״נאכדעם

 כא־ א אין קלאוקמאכע! טויזמנט 35 םען
 261םא ײק1םם ישען1ע1םיה1פא אםישען
 קילאוסמאכע! י1 זײ חאבען צײט, װאכען
yp in^ חאבען 1בײמע1א די tnynn 

 ניט געווען אויסען איז חבתז י1 ד^ס
 פא־ 1זײע םון טובח י11נא מובה, 1זײע

 םײל און רענ? די און טײ1פא 1<יטישע
 א םיט װי זײ האבען שאסט1םיטניידע

i םון אויסגע?עז־ם בעזים n .און ױניאן 
 ה1חב יא<יטישע קאסוניסםישע גאנצמ די

i פון וײיהעז די אויסע! איצט זײנען n 
. ױניאז•
i בײ״ n !געילענעכהײט איצטיגע 
 םיט אימתיאשען טאסע אײד 1מי וױיען

 אין 1מעד« האמגן nun די אז גייעס, די
 זײ נאכםאמעחסאםט. pp ױניאן 1אונזע
 די אין ם1דיסק^ײםי יג1געווא< דינען
 םיםגלײ אינטערגעשאנאל די םון אויגען

i n. םון n r 't מא• די םים אגוײםעגטס 
in iropytw זיך האט אםאסיאאיישאגס 

 אלע ארן גיי* 1גמיסע אײן אויסנעיאזט
 כאפט1םא האבען זײ װעלכע ינגס1ביל
 זײנען באזיץ, 1זײצ אין געהאלטען און

אל.1?אנט 1אוגזע אונםע! איצט
 געבלײ זיך, שטעהט1פא זײנען, עס״

 צושטע־ ױיערע םון נאכװעהענישען בען
 נאטועחענישען די אפילו 1אבע רונגען,

 עמואר־ האט מעז װי 1גיכע םאח&וױגחח
 י?1צו איץ שנעל ט1װע עס און טעט

 געלאזט אונז האבצן זײ אײגגמםו^וועט.
 שעיעה ניט־יוניאז מאסעז םון יתשה א

 שע־ ניכרױניאן די װאנדיען1סא 1סי און
צי״ האבען זײ שעפעה ־יוניאן אין פער

 אד• שוויגדיעוײט אױםממעוועחגייר צייט
 או געותן איז סווי חור און #טײזט1װמ
jw םון חאבען זײ rtrw o !םון פרעצע 
 און װ״ אז. און ?אגמקטיפוט דזשױחי, גמ

 טײ1«א אלזג און םעגשען נעnפא^פי
״ חאבצז כמםבערס  1■א ט װי lyinyo ז

 צוזאסענ״ געקאנט גיט מעםכעלם טויזענט
?לײמנן.
 1זײע אין טײזםענט1אדות 1זײצ ״םון

 on פין גצהען זײ אז ׳yon« אייגענער
 אנחויכמז מיטינג ויסען1ג טען1אראנזשי

 זיך זײ חאבען אםענסיװע, געװאגטע רי
o אויוי n בלויז באגנוגענט גופא םיטינג 
 1פא !אלאז• פאד א אױסשגארען טיט•
on ?דיס־ י1 אױסצוהאלטען כת צוחנ 
npיטי^l־1ע1םיה פעגע1אחיםנעװא ^טע 

 און ילאס1גא דינגען קאגען צו און שאםט
 איײ בםאלען צו שלעגער !!אפצסיאנמלע׳

lמיטגלי איבעמעבענע ײע,1ט ניגע n 
iy םון 1אלע צו געהען זײ װען i .אלבײט 
 ע1זײע ביזנעס 1צ1שנא די אםילו 1גא

 אמוערטײז־ גמיסען עם1 אױף זיך האט
תרכפאל. א אויםגעלאזען מיטינג טען

 1דע פון כיפלה און צוזםענכתך 1״דע
 1אונזע אין געזיגדעיל האמוניסטישע!

 אם1 אז גויץיס, אזוי איז אינטעמעשאנאל
n״r םון באשטעטיגט כמעט װעלט y 

 1דע צו !עפאלם א אין .1ע1םיה אײגענע
 האט ?אנװענשאן טײ1פא סאםוניסםישע!

r n. ,יאװטטאון i n פאר־ ער1 םון טשיוי 
 װאס םיסטײקס רי צוגעגעבען אפען םיי,
 צװײםעלטער1פא 1זײע צו געבראכט האט

םפלה.
 גע־ די איצט אוים אויך נוצען ״םי!

 םארזאמעי״ י1 ען1זיכע1םא צו געלענהײט
אינטעמעשאנאל לי אז #ivo:y>n טע

 אין ױגיאן ס1?ע1װאי םמגט1גא יס1אי*
 און אײנצושטעלען ײך1םאלג1ע אויך

o צו לא?אלען די ענגען1ב n יגען11יחע1ם 
 װאו אל1איבע און ?1יא נױ אין צרשטאנ!

i פון געליטען חאט װאם פלאץ א נאל n 
 געווען דינען און מ:םח סאטוגיסטישער

i םון טpטעrאגגע n •אסוגיסטיטעו? 
 ט!ײד- פעסטע ?1שטא די ?!אנמחײט.

ת װמרעז •!ינציפען ױניאן  •!אפטי״ 1װי
in'אין ט1צי y םון אפטײלונג iv i •אינ 

 געװאלדי: שעצען 1מי און טערגעשאגאל
 פ. א. י1 װאס הילוי ידערליכע1ב n הױך
 אלע1 י1 אוז געגעבעז אונז האט כ אװ

 ?אםוי 1אונזע אין געשפילט •האט זי װאס
vm\ אםוניסטישע! א םון 1י?םאטו1 א? 

 און 1בײטע1א טויזענטע! י1 םארטײ.
 זײן ניט 1מעה װעלען םאמיליען זײערצ

 ?לי?ע פאליטישער א צו אונטעתוארםען
 יא, מאסקװע. םון מ1וײ?טי ט1ווע װאס

lײי 1מי nי?ען1אמע די : האלען nVD־ 
 א געש&ילט האט 1לײבא אװ רײאשן

 1םי און ?אמח 1אונזע אין אלע1 ויסע1ג
 און פאתעסען, ניט ?ײנםאל דאס װעלען

i סו| injm געשעצט 1אימע װעט עס n 
p:n אונ״י םון אםישעלס די און םײל און 
 רי אז האםען, 1מי אינטעתעשאנאל. זער
 הילןי איזזו־ פארטזעצעז וועם ל. אװ ם. א.

iy אין i אין װי פונ?ט צוקונפט iy i 1םא- 
גאנגענהײט.

 אן מיט און גדוס, ברידעלליכען ״סיט
 אין עדםארגדײך זײן צו װאוגש עדנסטען

באיפלוסען, איע
לײדים אינטערנעשאנאל

ױניאן, װאירקערס גארםענט
•ייעײדענם״ זיגמאן, מאוײם

? דרעםםײקערס ר נײ זיך הערט וואם

̂ן ן ״ -̂ *ײ הןזנען וײ .wm** •ו ̂איםעגם דעם •מטעדס פארבעםערעז פון געביט דעם אויף פארזוב  אינשורענם *געםנ
 ■ראםא• דעם םאבאטאז׳פעוועם און םאנד ז םיט געסחינם שאנדי׳פאנס ארנייטער די

אינטענםױועז אן דורך נאר <״בעל. נים אים«עריא<יס■ און ״בורדשואזיע נאכמן
 טזר סארניכטען קאכיײן ארנאניזאציאנם

 װידער ביירעז םיר און מעפעד םקעב די
נעםכם. חדוב און תל א האבען זײ וואם אלץ נראדעגוױיז אויף

דער־ זײנעז סאסוניסטצן די אזוי ,וױ
םילח, זייער םון חילפלאו און מלאמן

 צייט לעצטע וי נעבאוט האבען זײ וואם
 דעם זעחרפוז מן סאז ױניאז, אונזזד איז

 דער פון סאנווענ׳צאז דער בײ וואם םאסט
בא׳צלאםע! האבען.זיי אארםי װאירסערם

איג• דער נענען אננריף זייעד באנייעז צו
 וואירהזןדם נארנמנם לייזײם טצרנעשאנאל

 פעחןריײצאז אמריימז דער און ױניאז
 א אראנז׳צירם חאבען «ײ לײבאר. אװ

 וײ און צוועק cun פאר םיטיננ גרויםען
וואנען «אר א פאר סיטיננ tun האבע)

םאקםיה״ םײמ
אום־ on חאס אינדוםםריע ״אונזער

 אוז אינחסטריע סיזאן א זײן *ו נליס
 די און םלצס. פת מריאדעז חרך סאכם
 נע־ די נענעבען זיי האט פעריאדע סלעס

 םוז mmo די צוםי׳מז צז לעמגוזײט
 אוםצופרײ אויפצוגחיזע ארבייטער. די

 מדםטי־ «ײ אימד םוםעל און תנתייט
n a n. .ײי די און סודיננתמן  די טון ט

 זיי חאמן כאדימונמן םלעק .נאטיריזיכע
 םית־ טרייד־יוניאז דער אויוי נצײארפפן
 אז נינג צוױיפעל הייז ס׳איז דערשאםט.

 אום־ נעיױמ א יוניאן א אין פאראז ס׳איז
 םין א איז דאם אמר צופרידענחיי^

 פרא־ צז טרייבם <ואס אוםזופרידענחײם,
 צו יוניאנם םרייז־ די טאכט װאם גרע^
inn דעם אין םארוחנרםם און טטארימדם 

an tie r u nדי פאר ז*ד וורנייסם ־ 
 אמר ארכייטער, די פון פארבצמדתתז

n גיס a די ווי ארםצוםרידעגח״ם h tun 
i m m  m *n מר כדי  טאםוניםטי־ זי

t v ײ ם t זאל «ד v r v איג־צר קאגטראל 
 איס יוגיאגם די אױסנוצזנז איז יתיאנט די
 אסבי־ פאייםײמ תחנזי טאר מחױמ א

צוחײעז. און ציןם
ײ r .ז a pםיםגלײ דז אויפמדײצם ן 

an* יםמל וױ פאי׳ןחז דײד:
פאר־ •ראפאחױאנצלע “

וז. אז. א. ןאט״סנאאסאי
 גיט trap איײן זײ

trap פאייםי־ וױ זײ

םעהר.־םרעזשורער. שפילםמן, חש. םון
 וועלכע טיטיננעז, סעקשאן אתזערע

 ײע־ אװענם, (דאנערשטאנ) היינט םיטען
 אינםערע־ אן נאטראכםעז צו האנען לען

 לאקאל פון באריכט פינאגציעלעז םאנטען
 בא־ דער םאנאטען. 9 לעצםע די םאר 22

 אין נעײארען אויםנעשטערט איז ריכט
 ז״ן עם ז*ל גאר נים tv םןורםע, אזא

 און בופסיםערס פאר םאחאמנדליך
 נעװיינליכער חןר אז נאר אפאמטעגטס,

 נרינדליך סאנעז עם זאל ארבײסער שא■
פארטטעהן.

װאונש, אוז האפענוננ אונזער איז עם
 צו כאציהען זיר װעלען םיטגלידער די אז

 דער מים באריכט פינאנציעלען אונזער
 אױפריכ־ און אויפםערפזאםקיים זעלבער

 דורכ־ דער זיך נאציהט עם װי טיגפײם,
 םון כארינם א צו חבית מל ׳פניטליבער

 זײז םון אפטײלוננען םארשײדענע די
 דאך זײנעו אלעטען נאר ווײל נעשעםט.

 דער םין בתים בעלי די מעםבערם די
 װיםען זײ טוזעז בפסעם אלם און ױניאן,

 םירט גע׳פעפט: זייער צו ס׳נעהט אזוי װי
 רעכענונ:, א מיט סיםטעם, א םיט עם זיך

 םארװאל־ עסצנאסיש געלדער די ווערען
עכיז• װיכטי״ער א זעהר איז ד*ם i םעט

 אדוים איז וועלכער בריןי, רעם טיט
 םאר םעמבערס די צו געווארען נעשיקט

 אויך איז ׳כױטיננען, סצלשאז הײנטינע די
 איז עם װי נאטים״. .שטרייר א ארױם
 אונזער אין נעװארעז אננערײטזןט ׳פוין

 אוגזערע םון די ווערען באריכט, לעצטעז
 בלויע באסוםען חאבען וועלכע כמםבערם,

 איי ,1927 יאנואר, טען1 דעם פון ביכיאף
 דיום זײער באצאלט גים חןובען וועלבע

 אלם נעשםראכען אױםאמוםיש דאן זײט
 זיף זועט עם .22 לאקאי םון טעםבערם

 םון םף א צו פראנע די שגתלען געװיט
 זיך מען כאפט הלמאי םעםבערם, אונזערע

cm יפסאי טאיזע איז 1 שטרײכעז צו 
 סעז מען אז לאנע, אוא איז איצט 22

tm ipv ביסל חיב׳פ א ארויםצואװארפען 
 אפ־ כיט מען זאל זוארום און « מעםבערם
 אויף איז V מ*נ*ט <אר א נאך װארטען

 פראם־ גאנץ א ענטפער, גוטער א דא דעם
 פענעי וועיען אלע וועלכעז טאתע, טער

 איז יאפאל אונזער פארט׳פנתהן. <ײכם
 אוי באארד דזשאינם דעם םיט םארבונדעז

 טעהרםטע די אינטערנע׳צאנאל.׳ דער םיט
 קערפער־ בײדע די פון אױםנאבען די פון

 לא־ די אויוי צואװארפעז ײערעז שאםטען
o?vp זייער םח ■ראפארצי? דעד לויט 

 זאיל, 22 יאהאל וועז נוז, םעםבער׳פיפ.
 ביכער איהרע אויא סראנען ביימפיל, צום

 דער *ו צאלען זי םוז םעמבערם, 7,000
 באארד דז׳פאינם דצר ית אינטעתע׳צאגאל

 צװי־ אויב און טעםמרם, טי< אזױ םאר
 וועיכע 1,000 דא זיינען 7000 די «ען

םאנאםען 9 אינער פאר שולדיג זײנען

 ויעלען זײ םון םך א און דױס װאכען) 36(
 דערםאר צאלען, ניט קיינםאל םילײכט

 אדער טרײד, םון ארױט זיינען זײ וױיל
 ד*ם, םײנט שעפער, אפען אין ארבײטען

 חוץ א םוזעז טויזענט 6 אנדערע די אז
 פאר כאצאיען אויך p>n אײנענעם זייער

 טא, םעםבערס. ,טויטע״ םויזענט די
 כיט דערםאר אט V ישר דער איז װאו

 פון פאנםטיטוציע דער םוז 10 ארםיקעל
 פריװילעגיע די אינטערנעיפאנאל אונזער

 םענד אלע ׳פטרייכען צו לאקאל יעדען צו
 9 ריפשםעהענדמ זײנען וועלכע .מרם,

 איצט טאסע םיר נייען דאם און מאנאטעז.
 דאט כיוזען סיר נעזאנט, •בעםער טאן.
טאז•

 אפטא־ טעז15 דעם שבת, הײנטינען
 אײנצאחלוננם־ לעצטער דער איז בער,
 םעמ־ די אםאי נאר ראםען םיר טאנ.

 יפטריי־ יאזען ניט זיך זאלען זײ בערם,
 ,pjvp איחר װײנינ װי אײן צאלט כען.

 א״ערע םארלארעז נײן ניט יאזט אבער
 אלטע איס פריװילעניעם ארן רעכםע

מיטנלידער.
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 נומער לעצםען אין עדיטאריעל דער
 ,א :טעמא דער איבער ,נעחנכטיגהײט״

 אינדוםטריע״ דרעם דער אין לענען נײעד
 און פרײד םן־ א אלעטען אונז ביי האט

 מ־ינען טיר ארויםנערוםען. ערםוטינוננ
 אויך םילײכט און שעהנעם דעם ניט דא
 וועלכעז לאםפליםענם, םארדינטען ניט
 זאנם, ער זוען אונז, נים רעדאלטאר דער
 דרעם־ אין איצט עלזיםטירט «עם אז

 vtv ױניאז, בליהענדע נרויםע, v טרײד
 נע־ נים שוין האט אינדוםטריע דיזע װי

 זאכט עי װען יאהרעז״. םילע ם»ר האט
 xאp נרויםען א םאר צייט ״די אז אבער,

 tv עם לוייזט רײוי״ פאלסאם איז פיין
 דעד ita באארד ע?זעלוטיװ נענעראל .די

 רעדאק־ די װי גוט אזוי אינטערנעשאנאל
 tv נאו האנען, ״£5,נ«רעכטינסיי םון ציע

 םיט שלום, צום נע?וםען אויםםארשונג,
 דעמאנםטראטױו ,nv סומען זײ וועלכען
ארויס.

 אונ־ מוו עם tv נעדאגל, דעם םיט
 ערנםטער אן עהד1 װערען טערנענוםען

 דחנם דער אין ן”אציאנם־?אם«1ארגאגי
 װי מאםשטאב vtv אויף און אינדוסטריע

 םריהער־ די אין נעווארען געםאן rv דאם
 די ארום ׳צױן וין־ טראנען יאהרעז, דינע

pvטv22 לא?אל פון םעמבערם וע V 
צייט. לעמערע

נאר־ דעם םון ערםאהרונג או«ער
 םארשמארהם העמפיין םארעגדיגטען װאס

^PovtDtn חןר איז נלוימז אומער  ״
 די אין חויפםטןכליד און נױטווענדיגסײט

 דרײװ. לױרפואםעז v םון םענליכפײכמז
 דער־ שוין האט םכפח שא« .אפען די

 װמלנע די אפילו tv שטופ^ vtv נרייכט
 םון וױטען נעװאלט גים סײנמאל האבעז

v איחר איצט צוכען ױניאן n r און 
 םיםפא־ v םיט און טאקט ״טיט חילוי.

o פון םאחפטענתים טישער n נעדאנמז 
 ארניי־ ױכיאן ניט םאםצן דחע פון נאננ

 .נ׳ד ־un פון עדיםאריעל רn ײי םער״,
o רעכםיג?ײם״ m ,פאר tnyp םיט םיר 

n n צײם *um’n ניט צאהל נדויםע די 
o צו אט דחןםםאכזןר־. ארגאניזירטע n 

ptvivt פאלשםעג־ און םמנילחירעז פון 
 אינחסםריי דרעס די ױניאנידחמ דינ

 פאראײגמטי די נעוױדגמט יין1 םחען
 אנםעתעשא־ נאנצער *un פון פרעםטען

נאל.

W

ױניאן דעד אץ זאכעז טשיקאוזע
 » *ין װארט אינטערעםאנט אן — ■ארק. םקװער ױניאן אין לץ דער מורל

 פעריםוטער׳ם — זעגלען. גרויםע םאדערט שיןז גרויםע א — :דעבוטאנט
 פארבײט און הארץ זײן כלוטיגט װאם אײגעם «ו ®אלק ■^ר « םיט םשל
 ®ענםטער בײם וױיזט ער — שקל. ?ילכערנעם א פאר •רינצי«ען זײנע

 א אז צײגען, געװאלט האבען כאלטןןלאכעס «זוי װי — פריגציפ. זײן
 איםאליעניש רעדט װאם איד דער — אויםטאן. גארניט קען ױניאן

געטאן האט מען אזוי וױ צײטען אםאליגע פון כײשפיל א ברענגט
אלבײט. ארנאגיז«ציאנס

געזעחן) »ון (געחערפ
שםואל כן פנחם םון

.2
 מען זאגט בחוו/ א צוגעהן ?ומט

 12 צאלען םען1א1 װעט iy אז איהם,
דױם. ױ«ע און 1דאלא
 יג־1פ א דאך בין אץ־ סטײטש, —־

 דאב איך |.yoy^R גאר מענש,
 ױניאן. צוױיט^ א צו דױם otyry: דאך

 אב^ איעשםיםיג, ניט זײט איחר אםת,
^ויבט אמאלסט1 האב איך האב און ג

 — פצחלמוט♦*!, זאגט — אללײמ, —צאלט.yג
ת 1מי צײגט ^ 1*י כ  די 1מי גיט בי

 -1א1 גצצאיט האט 1איה אז באװײז^,
 סײן אײך בײ 1םי |y^yii יום,1 ט^

נעפעז. ניט דױם
 טצגות אהין, ni:yo ,|yvnp אין

iy ,1אהע i איז סוױ m m, האט נחנן אז 
 1?ײ אםילו האט iy אז ׳זyםונyאויםג
 און גצצאלט. ניט ט1א1 דױם םענט

v רבותי, אזעלכע, v 'i\ אין םאדאן n 
 ־ya םשוט זײ 1םא איז צײט י1 מאסצן.

 יום.1 ?ייז צאריפז צו ניט פיסניס א וחנן
לײט! yly'B'y:nB פראצצנט ערט1הונ

v
iy בײ i אפיס 2 לאקאל םון אר1װינ 
n זיר !ינגט און 1אי א שטעהט y i מיט 

^ן מאכט ׳ײווידאװ׳ן1 א װ  הי^ל ביז׳ן ג
:ארײן

 בײ איז — ,iy ײט1ש— דאס, —
 פוײנציפ¥ םײנט 1־איה ױניאן? א אײך

oy אײר !:ו[ס1בי בלויז אײך בײ איז 
 אס1 גקטyקד 1מי אז עפעס,. עם ארט

 טצנ־ ?ײז 1גא אך1 זײט איהר ? הארץ
^ty .אבצר ניט 'm ניט װ*לט 1איה 
:i"p |y5 îpy ^פײopyr y ,מאנאטעז 

 1איה !גזןפיהלט אס1 1איה װאלט
 י1 ניט םאו־טרזגט 1איה ׳דא הטyשט

ארגאניזאציע.
iy איז װאס — ''K פרײציפצ — 

דײוױלא!. איהם גטyםר
 אט פריגציפ.־ כױין איז אס1 אט —

!ביכצל םייין איז
ױאױצן ניט 1איה זײט פאתואס —  ̂ג

 םחדם — איצט״ ביז כיאן ױגיאן קײן
דײװידאװ. איהם

 נים ביז איך וױיל םאמואס? —
 פרינציפ^. ylyאײ מיט אײנשטיםיג

in ?ײן ניט טyטpyפראט 1איה ya sw, 
o 1נא n שטאn yp lדי און ̂ז ?ypn^c 

y:yp| באג זיךyאײף. אהן הן
 ביז בײט1גצא 1איח האט װאו —
yם i איצט lייװילאװ. איהם גט! — 
 םון צײט אין בײטlאyג 1איה האט װאו

V סטלײק
 איך חאכ ײ?1םט םון צײם אין —־

 ?לינינג א אין oyoyn בײ נעאועײט
.1סטא

in ל,yװ — n o, װ 1איהyםוזען ט 
^ א 1פא אײנצאהמן כ  1טי טוט oy בי

inyr .לייד
i, — 1 זאגט ־— א, — fדי איז אס 

*יאט .yי .irp^iya yגוט האבצן yלכyװ
 זוכט איהי• *עלמ. פליגציפ. 1אײצ איז .

 1איה קצבען״ ?ײן ןyטpyאטlפ צו ניט
געלט. 1גא זוכט

 דיײ זאגט — װאס, 1איה װײסט —
^ iy^s מיד צימט — וױדאװ, כ  בי

 א זײט 1איה tyii פון זעהן 1לאטי
lynoyo.
ציע^ אײך איך לארף װאס צו —

 m 1 גא איך האב 1אםש צ ביכצל מײן
Vלטy^yפ

 1גא זײט 1איה אז ,oy הײסט —
mw א yB̂לly גצי גיט האט 1איה אזן 

in- בײ אלבײט n i ippk .oyoyn 
iiy זיד צכט1שפ t. ומט װי? oy, א אז 
lDינציaיyלly זיר זאל מע:ש m ' i i 

צ ^ ר פ ש
 איך ל.yביכ סײן גיט איד האב נו, —

p אײד ײי< p m צי*גצן. ניט
וחנ• צײנען, ניט װילט׳ 1»יה אז —

>y| כיםנל. סײן נעבען ניט אײך 1םי
 יע ypsb אײך איך לyװ », —

*ly r.
iy i גצווען, איז סווי i n  m איד 

 psb זײן פון oyps• םון אתים פטyשל
im ײסיע1סט א לאך1יאפי p 1919 םון. 

m סײן איז oy און in גיט ברירח 
 מעכד צום סאן רעס שיקען צו װי געוחנן

b w p s האבצן אויר זײ ?אלען ?אםיטזג 
 א איו iy in 1אבע מפאם. אביסצל

 בור מר חאם דאם לינסער, ■!ינציפי^נ!
ײ\ םימ ט*קצ שטצטיגט .Dptt לצצםען ו ד

oy אין יוגנצרסאן א םא!אן איז 
 מים׳ן לאפאל סון סיםנליד א אםיס,
IW P ,וחנלכצו• םייער «r אגגצשטצלט

 inyt איז לאט .pinPp ?אמפלײנט אלס
v(( א vvy בײט.1א oy בײט1א אן איז 

 אטצנ־ שנצל און םאדזיכטיג ף1דא װאס
inyn oyi, װי און op חאט אױס, װײזט

iy i אםיס yjioy:o'W,| ̂ור *אז yp| םיל
פאזיצי^ די זyטyט^lםא

Jl'iyp'D בײ איך סר*נ
 אייער בײ oyoy זיך ה^ט װאם —
Y lyDKr סשיס*((ע װינדאו
l אײד pyu איך — nצyחלŷז — 

 אנײ Dy טyװ 1איה אויב — #iy זאנט
yo.iyj| י1אז װי זאך, טישיקא̂ו א םאר 
y סyלאכyבאלם ^ i| גyאיבערציײ װאלט 

 גאר• האן ױניאן א אז אמיממו/ אן גען
 אײדעד זyװyג איז אס1 אויפטאן. ניט
 איך ?.1?לוי ?אםםלײנט |yiiyi בין איך
 איײ oyjt'n R |yiiyj לאמאלסט בין

jy rn^ שא^ א אין ארויןי בין איך 
 נים 1גא זיך זyהאב בײט^1א די װאו
 זיך ם^1דא לײט ױניאן װי .אל^ז11פא

oy .|ybiR.iiKo ג זיך האטyא מאכט 
^pyo האט שאם, אין ארבײט i n באס 

 האם און ־ םמהמארג^ אײן ג^ומצן
y y םון oy^a יפי?ט1קגז1אוח j" iלטn y 
'':^D in, אזyלכyעלכע[ ז)) iy ע־ האט* 
in* בײ זוכט y גyלyגyאװ נהײטpyצר 

'^iyp•
i n i,j^ iy i איז y ^  |yoipyi| א 

 ;טnםyג איחם |yo האט לאםפלײנט.
כ^ ױניאן א האט iy אויב  האם iy בי

yT'vr%(tn| א o 'on םופציג אױוי yo^ : 
 OKiiyj• ניט iy האט לyביכ ױניאן ?ײן
om האט piy iy i''j^  o n  iyo, א אז 

 ־1םא װאס y^nroo^: אן איז ױניאן
 ארויס־ דאחי iy און לײט ױגיאן מרעט
ן ^  ?אםפלײגט זײן 1נא ל.yביכ א נ
 ?אטפלײנט זײן ז.yנומyאויםג |yD האט
 דיסטשארדזשט איז iy אז ̂ןyװyג איז

lyiaiiya םונ״ם ױני. מאנאט אין DFP־ 
 oy fM שױן, 1איה הטyםארשט נליינם

 ?אםפלײנט, שװאכ^ א i.iyr limy: איז
 אוים״ אנטpyג נישט1נא האט |yo און

 אתיוי 1םי זייגען |y:ywDyijiD סאן.
 1פא נענ(םען האט |yo און שאפ אין

o n באלמyלאכy װײדזשעס. װאך א
^פען ווייטצ! איז איד ךער  צום נ

ojyc^ אז זאגט, און iy חאט lynya ̂
̂£ די אז ̂גלאכ  געבעז אויך זyפl̂א באלכ
y װאך א rn ''ii.& אחיפ״ בין איך וחנן 
;yoipyהאב שאפ אין ןyנעמד 1םי זײ ז 

ya| ניט זײ וױלצן 1נא ניט אז תיחץ, א־ 
• :jy2y זײ 1נא y^ .i| געװאלט ניט אםילו 

i װאס לײרען n באלyמד האט באס
. געבעז״
 וואי — איר, ;no — סטײטש, —

i איז n שכל v האלם 1איה אז זײן, קען 
i מיש ניט n ,איננ^[רג;ךפאנאל iyoR, 
iyo"3 אלס ia, חעל־ איהם 1איה םט1דא 
yD|אז ׳ iy זאל yפyלעבען ̂נו האב^ ס 
vim אגטזאגט .איז iy ךן̂ע m\ זײן םון

w אן iy איז ?,yoypR נאך דזשאב.
r;yo i n און yp| גיך אזוי in :a  p'p 

y;np.| . ניט דזשאב
 באל• די אז ז,yװיזyויםגlא זיך האט

o y^ yo האבyטא זyp נy,זײ אז זאנט 
 y;si• ניט ?ײנען און גוטה^ציג זײנצן

iy אז גען, i באלם.yלאכy זאל yinp| 
o אין דט iy^ װײדזש^נס, n .•שא 

iy םיט וױיל i װאך D yrri"ii םצן װאס 
 |yo חאט באס םונ׳ם טyטpyאלp האט

 אוים־ oyiy האן מניאן די אז גצצײנט,
 קײן גים זײנ^ ?ײ װי אזוי און טאן,

גצבצן װאלטyג ניט זײ jyosn ,yכטyר
i יט1?רצ n ,זי אז איגכ^גת^פאנאל 

oyoy |yp .אויסטאן yi*u ,lyn 'in| זײ 
•lינצי•יyםיט ל iy i ^אז מײנונ i n 
 ןyDהאלyג םם1גצדא ניט האט 1בײטזן1א

inim צו כדי ^D 'inp o n  |y פון 
i n צו אינטצת^פאגאל ;.b%jis

 »ײנ־ און ■נרדינפ ניט. y;sio ?ײן
ס.yלאכyבאלם yלyיlצי

n א צוױשען x ii !די אין אויבײפמנ 
 פאםײ גאניזײשאן1א פון חצדפװאטצרם

yo, אםאליגע די yDםון סטונג s n 
Dy;yoimiy;Dnm א שכהנהט # לאקאל 

n אזן 9 לאסאל םון םיםנליד א איד, n 
 אימרלזד yאםאליג yj«? |y;im צעחלט
 אםא־ אזײ וױ בײשפיל ■ גיט און בונג^

>y r נמן האט צײ^ן isoyi גאגיזאר1א 
 פילי• איז נאכמן זײן בײט.1א ציאנס
ynap|זײן און ״ ^ כ  ציחמ זיה דאנם בי

 אמ iy יאחחמ. iy׳80 די פון גאד זיר
i אלם נאסאנט n וואס איד D in איםא״ 

'>n ;y. זײן ^inyro אתל־ אפילו איז 
^1םאחפווא א װי כער,  חנ״ונװזיינ■• 1צ

o פון tyoipy;װאלט װאס lyגyאיטאלי n 
 oy װאו וומרלאנו• וואו-ימן און זתינ^
yopRii| ןײ p^t אגמן1פאמ lyanyj.
p איד — ;nyi ,צײנתן — ®i n

i אזוי n /וחנן — איו oy א גצוחנן איז 
א געװאלט חאט םצן in 1א םטײי,
 ט1אמאגיוי גלײר ויר מן חאט #ני?צל

 •yj !אראלסט חאב איו ױגיאן. א איז
 איך און ,oiyiyio שײן 1םא בײט1א

 in טיט סארבינחגג^ osny; חאנ
ך oiyosnyo dp ױגיאן.  איד אזא אז זי

 1פא DRiy; מאל yאל חאכ איר, װי
i םיט בינחגג^ n .ױגיאן
y בין איך ;« ;y « in| ביי1םא oyi 

 in צו |y;^onno אײן אפיס ױניאן
i איז אזימ^ 8 אחם בײט,1א n ,םוײח 

 ;-yo אויפ׳ן אז lyanne' 1מי ?לאפם
iy  .iyDD אן1 איז i n  jyuyi •אמא 

w די גײחג!. n n n yo  lypnyDR אװ 
 bצאלyג !אמאלסט איהם חאט 1לײכא

 חםט iy ײאך. א 1אלא1 25 װימיזאחנס,
 #|yiFP :1מי צו זאנט און ײן1א מיר

̂יסה 1םי דארםסט ז.ycלŷא
 איהם טיט איר האב — חײנם? ־—

y;;n; זיך  |y®uy,| — 1אפש oy |yp 
Y נען 1םא אויזי זײן

 הײגט — ,iy זאגט — נײן, —
 •1קא אין זyלפyויסהlא 1םי םסטו1דא
lאlב nאיטאלי 25 שאפ. םyנT ^y;״y| 

ז.yבypס אתיוי זy^ארט
oy איז m m און סאגטאג. א אין 

 י?ט1סט |y2y;y; 1םי האם iy װי אזוי
o in ia, אתיסה^ איהם םוז איר או 

yo,| אװ גלײך איך ביןpy איך האל. אין 
;p;ny װאלט עש װי אזוי m m ,חײנט 

 סטוײט. ס^נטאן אין fyiiy: איז dp אז
 n מיט זyהאלטyגBא נלײך האב איך

oiyp^noo געורען איז אס1 מיטינג. א 
 סײן טיט lyos בײם.1א pvvnp טײן

y;;'0'D,| םאlשטyמאכט סיך, 1איה הט 
iyo 3 ?ײן גיטppoםון סטאפ^ צו ס i n 

 oyp’■ אױם׳ן אמיס איר ביז ארבײט.
n; גלײך האב איך און לייז,  inyty 

onypo.
 ייכם5* בין איר ,1איה םײנט װאס

 ?ארנד |y^ צו פלאן א אויוי זyםאלyג
 צו צזטײלט איך האב iy>o^p י1 ר.yל
1 .d2ppd hאיז טזגן1א y;;a m m• 

y n p,| אז oy איך און ײ?1סט א איז 
ly אז נאטיס, ןyבyגyנ זײ הא? i’i טײם 
yrio| א זײlונטlyגy.הז i y n ,טןים 
iy זייז Dmp* ypטא האט oy און ;n 

 האנ ׳1איה הטyארשטD !אמאלסט, טײם.
 in״i צו נהײטyנyלyג א האםyג איך
 י1 מיט האב איך וחנן און זײ. םיט

in 1'!  .|y;;Roy;:s d3ppd, ב?יצוף איז 
p., אײד איר זאל װאס המשח, w i r i 

^ צוױי לאנגם1פא האב^ זיי  ט1הו
!אלאוי.
 גלײד איך האב לטyג i^p |y;jm איז

fy װאלטyנ ־ניט rn. סײן איז צס װײל 
n; גיט לטyג iy,? װאלמן 1םי ומן אפילו 

m m װyלyךגyבy.האב איך 1נא ן P3- 
iyoyo, זאלעז זײ אז jpid)p שא■ א צו 
y| 1מי וחנ^ן דא!כמגן• און מיטינג rn 
oyjt'o. ^זײ אב y^n| אגםזאנט. זיר

 מיטיננ א dhhp( װײכמנר איך האב
 ט1א11P3*n 1םי און oiyp'noo י1 טים

 ניט1גא |y:yp 1מי אויג אז באשלא^,
 םיט iny; מצן ןי1אiydu, 1 סיט טאז

 1PD װאס אײנצינע אס1 איז אט1 בײזזנן.
.D3PPD םיט םאן סען

 ןyלאסrבא איז oy אז 1באל וױ און
in s iw 3 םים”yt,| 1אי א איך בין 

 ?ײן 1פא אפ ניט זיך שטזגל איך װאס
 נאך np̂ איך טאג צו הײנט אםילו זאך.

 BiRi ipo אויב םלא!ס 18 אתיוי הײנט
 iy םוט ?ליך1װי און ?אםיפמג א אין

אס.1
 אז ז,yםונyאויסג האב איך אלזא,

 ־yאיטאלי צװײ א«1א |yny; וײנ^־טײם
iy j סויפצן i y n. א איר חאבiגn yדם 
Diyp>noo p, 1 םימ j" dװי אזוי אס 
 ,in״i צו זײ םיט אנחױמן ותל איר
l וחנל איר און nלאנגy,יכםיג1 אזוי —־ ז 

y ; ^ in..| ^י1 זאל D iyp '^o םאכyז 
 אין זײן וחגל איך און ינג1 א 1םי או״ום
i n איטאלי צװײ י1 צװיש^ מיטyנly. 
 האב סריהצר .isoy; איך האב אזוי און
m איך 'n  |y;^Dyi:s גונמן א אין 
 1םי וײ ןyהאב .cnypo וײ םים טאז

 ?ײן פון ניט װײםזון זײ אז ט,lyDנםyyג
 |y^n זײ ײפס,1סט סײן םון און ױניןוז

>rmy| אתחנדםײזמנם, אן yj^t| זײ 
בײמן.1א אתיוי

^, זyאננDyאנג איך האב ;^ ט  אזן ש
^ א םיט אזוי נ ^נ  דאחי dp וױ טאן, ש

”i א מי איו .p't צו D ,p)P״y '^ 'R• 
iy j בײם זיך האלט ^ ס א  ארוים ציהם י

iy א ̂.yiy® א a v ש  דא״ איך בין מנ
 א א1 איך זאל װאס גו, .umyi מאלסם

 טlװאyג גאו־נימ האב איך בו*ן,1 םף
 צו אזױ |ynnny«s איהם האב איך און

y a s n n,| אז iy ''t איז גלי? אםט11סא 
m m, ואם* y;ypo;s| נ איזyײyן n־' 

 m נלײר זײ האם נמנן און האםפימאל
םטיטשזנס. רי מאכט

 \pd דאחי—״iy זאגט — אזױ, אט —
tnyi;s םיט onypo. מען 1טא זײ סיט

פפי^נן. גים זיד
 זyהלyצlŷ אײך װיל איר 1אי ־־*

m איו oy זאך. א נאר m לײז אly 
i n .און אחיסמלפ^י iy ניט האם m 

D;yp איהם איך האב אפציהצן. ניר אזױ 
 iy און םיס רי איבצך |yoy;y; נלײך
 ינצרהײמ.1היגקצ ןyא■ציה גצםוזט האט
i וואס ווײםס איתר n שכל no in איז 
מצן או נט,yכyרyנDאוי האב איך צ גשחנן

m. 1 דט oy״;p 1טא o o n sאיו אס
 איו גציט i«p אזיפגאנצ. אונוצ! גצװצן

.oyojyoopy ?ײן מאכצן געטארט ניט האט טצן און |,yny; ניט
 לאמאלט איו oy או #1םי גלױבט און
 א |yny; איז oy אז טאנ, א גצװען

 אזיפ׳ן הונט » ארויסצויאזצן !חמגות
 oy קארט, ואװאחכצ, א שגי/ א גאס.
vm געװצז גאר איז  ps װצן צײטצן

in; איז אסמאן1ג  |yvy •ביזגצס 
אײחשצנט.

m גאו אז |,ypy; איז yi;y די  i n 
ly דרײ ׳גישyחyש rv s ,חאט בײטאג 

 m חאט און '|iy;ny:ii* |yiiiy; פ1קא
iod i אן סײנט n  .o;ya,i;n״p חאט 

ifopunyjjs jp אין p m צוױי trapn 
iy טיט צײט. i חבײ po wpן p'P סף 

nuyo 1 ניט |.y3soאיז אס i n אײגצײ 
;iy םיט אזױ װי וחוג m צו דך ה1חנ 

כאגענעגען.
— ?אטיט^ אמאניזײשאן די —

 pm !חטגות, לyאביס האט — iy זאגט
D?.iyyiyi fyo וײ nrryo, לינ?ס# 

”;pd ! D2VPD |y לאס שמינקס. tאחי1 ן 
פ.yקל נעבען וײ

 אױסג^אל• אן איז y'lYyo י1 צי
y;yo איך לאז גיט, איך װײס lyo’K צו 

 זאך אײן iy3Y ן.nאגטשײ צו ŷזyל וײ
 איטילחד גוט |yp קאהן אז זיכצ!, איז

 און |.y;i£y:o'w איך האכ דאס גיש,
 איז iy לאנג װי — זאך yiyoyo א נאך

 טיט ארבײט ז״ן iy טוט סאן, ױגיאן א
 פרישסײט, אזא מיט ,orsiio;y אזא

m לי אין וױ פוגקט s ' yiy;;'s.|
 יאזז!, נײ א איצט איז oy װי אווי

 *ז יאהה oy;^ צום איחם 1םי זyוױנש
iy וױיט^ זאל iy ;:s  |y;yp|. םיט 

 y;;i'י1 אין וױ כח, tyrno ,|y;;i’ אזא
'r in .is;״y.

l nמיט iy;njy 1מי nyt;is משח׳־ 
o; לאך, iyiy און ;tiyry. צוױיטזנן א 
־ .inyoyrMB אס1 1טי זyלyװ םאל

 פון ױקפמטור די געגען איז ער
לאקאלען. גרױסע די

isopsiyi m u n i ג^כטיג?ײט׳׳,,:
m'm®' וחנט 1איח אז האף, איך p  i 

yo| 1פא א lyoijni איז i n :״oyiy־ 
nפו־איאר |y;jn< טיג?ײם״ y ;s 'y ־1פא 

oosnyono.
 y:sic א שױן אס1 איז גםליךyאײג

 ?ײן ניט םאו איך אויב הײנם. po ניט
 טא־ אויפ׳ן שױן y;sio n איז םיסטיי^

 איו זי או<צ און ,1916 זינם ג^יאו־דנוננ
 חײנט ביז ןnװאyג ot'^y: ניט נאד
pom 1 י1 איז  y2snis,א1 װאם אס 

oPn;sn ניט זיך y;im| ציאנ^1אפא1י 
i איז otsnyonoisD רpל n ^ ט אינ
 .11באא תשאינט אין 14נ שאנאלyנ
1 pmג זיך װאלט אyחאנnלט jyiim 

oosenyonoisD אין i n א: 'mpr\pv
 לאנג שױן ynno רי װאלט אלײן, שאנאל
m m א yiyoynso .איז ז»ך i n 
p שאנאלyנlyאינט ^ yt m ini 1םא• 

nאנnלט y;sio| סון nn^tan .םאכצז 
jyoisi וחוג^ םײס^נס 1זי הא^לט 

i n נאנצז!. אלס ױגיאן isD in איז 
y צו לאגיש ^ i| דא!ט ■lאftאlציאגyלy 

oDsnyoyiDiso. 11באא תשאיגט אין 
lyos |yp נימ nyn  o ii'c y ;;''sײן ן? 

 אין .ocsnyoyiDiRO yלyציאנl•ראפא
 1םא םײסטענס ?yoip ל1באא תשאינט

prpn |y;jni |y;sio באזונ םאךl n^ און 
lyo 'ii; i n  pm זאל 1ײ1ם lyasn א 

;yiyon צאהל lyonoiso ב. זש.1 אין 
p i וחןט nלyנln y אל זײז 1ײ1טyטאל 
 באשלוס תם אונ^ד זyםlװאlyאונט

 זײן 1*אוגמ לא?אל, pnyon; on פון
פא?טיש. 1יקטאטו1

pro ניט וי1לא tyoynso, אז iy i 
 איז יאטיזם1פאם לא?אל פון ג^הל

 א צו ?ומט oy pm אזן שטא^ גאנץ
y;siD שט לא?אל, םײז םוןyלט pro 1זי 

in י1אוי אפ ניט s r  on א װאם m 
yoni זאך iy:;nn |yp שוחנס^ר״ א צו 

oצזדי און, לא?אל. in y ; p, אפשאפצן 
on אםשר װאלט יאטיזם1פאט לא?אל 

n® בראכטyג y שאnנוצ װי זy,א און ז 
pלײנly 1 נים װאלם לא?אל osiyiי 

 אינ־ PV'i ינ^1םא!םײ צו ^גליכ?ײט
1 |.yoyiyoו5װאל אס ;ycRry| 1מזגה 

״ צוױסטיג?ײטצן, !m iy o, און ?גאה 
 םון oiynoyo י1 זyצוױש שאפ אין שנאח
 ,11באא תשאינט זyלבyז on און אײן
 םון לאסט די נלײך yאל puRio וואם

 yלכyז8 און ױניאן, !י זyoאויפהאל
prooMW״yo| צװישyאון בײטצר1א ז 

iy 1»ם גצזונט ניט |y״;T 1בײטזן1א i 
גאנצע. אלס ױגיאן
so״ ןyגyװ ר״רער" רי n?ראטיןד 

 n םון 1ײ1אויס אן װי כמהר ניט איז
;^yp 1 זײ ים^ן.1אוואנטו \P3Mאס 

 ̂וײל אישו, אן 1םא מאכטyנ אבזיכטליך
 |yoyiyo;'R י1 םיט גים זיך זyנyכn זײ
iyo"n י1 פון is, אינטזנחד די םיט 1נא 
yo| םון s iy« i;״iy;y אויפ׳ן טײ.1פא 

i n  pc ;^ :n y i !בא־ אועיינמ
גצטאן זאל װאס ,y;sio י1 איז דאן
mini רי םים yr'jy^sD 'S ,^לא?אל 

n ןyנאלאננ oy װאו s״po iyo ל*p
)10 וײ■ יויף (#לוס

*
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 נעמוזם m כלמ* ועםוונ»ניעער חןד
W 8

 vavp'r pv ptfvio'o יעצטינע די
pit ױינסע די פון ׳טטערונג די otvn״ 

 אליצי"3 יענעם tv taiv דערדאנם זאנער
 םאידאם אים איז עם וועניען אידעז, שען
 נעװארען נעםעיען ניט optp הרינ אין
 ; op'PKtporoa'tp די pt פיחרוגנ די

op»p איז באװענוגנ 'ל01צ וא איז tin 
 ״וױיםטו .ootpmvt נענונ ניט נעהם
 tvopa זאנ א אײנמ*ר ער האם װאם״

 סויםע; ,יאםיר ,tripovp א זיינעם «ו
 יא־ איז הארםאגתז און ביססען אײנינע

to זעלבסטשטענדינ, םלחםח די םיהרען 
 אידעע דאזינע ךי איז נעוױם ־״.pt םאר

 tvt ניט tpav יעכעיליך, tnpt נעווען
 to, כדטיױפער. זײערע און למקע די

 איי־ אן זיה םאר ױניאן א מאכען װעיען
npavntiPvrn » ,papa .די ױניאז 

po- ppotv זײ־ םאבער דחנם און פיאוה 
 וחד נעננםםערם די אונז. םיט m נען
 אסיס on םים פארב<ײבען ביויז לע\
tiv אלזא וועיעז זײ יאליצײ. דער םיט 

p ir נענענזײטינ זע<בסט זיך איז עס וױ 
jpontonv םער אײז פון אידעע די און 

 זיף opii ױניאן רעוואױוציאנערער טינער
 םארט־ jpavo.pv פאױשפרײטעז דערװײל

 •וואס האבעז םיר װעיען אזוי tiv ,one׳
װייוען״. מיר

* י *

̂טען ?ע3לי די וועז  דעם געהאט ווא
 זײער פארצולענען סשוט און ?לאר מוט

 אונ־ םוז צתנפבערשי• דער םאר שטעלונג
 אײנענטליך op מאים ארנאניזאציע, זער

 א tpavn איהר ,חילס אזוי: געהײםען
pr'ovnpvopt, ̂וציאגערע  ,Iran רעװא

.a rt אין םיהרעז אייד 'זאל tpapa *iovp 
 סוםם ton — ,an צו זינ םון נאםעם די

 אבער איהר װילט .Pponp tptam אין
ipipn oPnpa כע5ווע נעננםטצרס, פון 

 אוז ׳פריט י1אוי טעראריזירען אײד זא<ע)
 זינמא־ ניט סארפלייפט דאן — טריט,
 נע־ וואלט רײד p'oiro אזעלכע נען״.
 אויםגע־ »ן האםוי נאנצעז on נענעז

 'אויסנע׳פפראכענעtv ציניע, האיטןנע
 נע־ .רעװציוציאנער״ רי אי׳שו. קיארע

 pv'pan, די ה. ד. םאסען, שטיםםע
 װאילט ארגאניזאציע, אונזער םון סייל״

tpaavapaipanv אין in דעםאסראטײ. 
 אינטעתע׳פאנאיו י1 און .יוגיאן ׳פער״
 ,פאפי־ «אר וי מיט פארנ<יבען װא<ט
 םיט און דדפױוזי נױ םון <¥קא<ע)״ רענע

 צוריהנע׳פםאנענע צעהנמיג ■אר א
מאכער.

 ס*־ איינהייט<יכע די בויען זײ םיט װיי
.1ױני« <ידע

̂יד דען גמינט  אויפריכטיג אן װירק
 די פון ר״הען די אין מענ׳פ דענקענדער

 האט וועיכער ארבייטער, א) אי לינהע׳
 איינעם אין ארג״טען צו אומגהיק דאס
 דוו־ו זײנען װ«כע ׳עעפעה זעקם די םון

 נע־ נערוםען פריגס־׳פטאב טגקען דעם
 װערט וועלכער און םטרײס אין װארען

 איז ער װיי< דערםאר ב<ויז םקעב גערוםען
 אריענםירט, ,רעװאיווציאנער״ *זוי ניט
 וועט — זיין, דארף ער אז דענסען זײ וױ

 זיך איבערמארנען אדער מארגען קענען
 איז םאראײנינען> זײ םיט ס*<יד»רי׳ש

 אין ניט פאו׳שםעהט מען אז נזעגיױ, דאם
 ארבײטער, דאם לינקע, די םון רײהען די

̂י־רען צעהנמינער ׳שוין זיינעז וועיכע  י
 קענען אתאניזאציע, תר םון םעםבערם

 ווע־ גרופע אײן םון גא׳פמם א דורך נים
 pm דאן אםי<ו םסעבס םאל אײן מים רען
 דורך ינט5געהײ זיך פיה<ט נרופע די

 עס װ#ס V פראנראם נערעכםער איהר
 אזא דורך דערנרײכט װירס<יר ווערט

̂וננ  םסעבם םכלומרעטע די אז איז, האנד
 דער־ )צאה< איז נרעסער *<עםא< ווערעז
 נעםאהר די פריהער וױ ׳שטארתער פיהיען

 באווענוננ״ ״רעװאמציאנערער דער םון
 םעהר נאך און םארהארטעוועט ווערען

 םארטיײ םון זיך װארםעז און אנםשיאםען
 רעכטע די אויב און אגנריוי. צום דיגוננ

 ענ־ זיר זועיעז ױניאז ׳שיקאנא׳ר דער אין
 איבער־ װירפיויך און 1צוזאפענס<ים« נער
 נאר זא< אננריןי, ענערני׳פעז אן צו נעהז

̂צעז ניט ,,םרײהײט״ די דעמאים  םארגיל
װיײ און היםע< צום אוינען די צנועה׳דינ

ארנײםער. אוםשורדינע די י1אוי גען
 זײנען וועימ איטאליענער, צװײ די
 חעגט ױ אין םעםערם מים װאך <עצטע

 אויף און ,םקעבם״, רעכטע די נאפאיען
 צװײפעי » אינערהויפט איז עס וחמכע

 ױניאן, א צו גאר נאראננען זײ צי
 גיט בא׳פםימט האבען זוע׳לכע און

 מעהר א פאר ״קעמפען זײ tv נעװאוםם
 דאזינע די — 'וניאן״, דעםאקראטיעער

 וועלכע גיײכען, זייער און איטאליענער
 םון אקםױױםעם די דאס חגפרעזענטירען

 שע־ די אתם םאםען רעװאיוציאנערע די
 ניט וועילעז םטריט, מארקעט אויוי •ער

 פון פיאנערען ױ פאר זוערען נאטראכט
 נעדונגענע װי נאר ױניאן, בעםעחגר %

 ,אידיע־ דער ווען דאן אפירו מגענער,
 האל״ זײ וועט ארנאן״ רצוואלוציאנערער

 750 ארבײטער. אום׳פולדינע פאר טען
 םערא- לאזעז ניט זיר פענען ארנײטזנר

 שלענער. געדונגענע פאר א פון ױזירען
 צוזא* אוא פון רעזולטאטען די אוינ און

 הען טרויערינע, זײן וועיען םענשטױם
 ,זינ־ נעװיסען רײנעם א נױט אבער מען

 םאראנםװארם־ ניט נעננםטערם״ םאן׳ס
דערםאר. םאכעז <יך

 דעם נענען #ופוועהר ענערנישער דער
 אנהאיו־ ילאננ אזוי וועט טעראר דאזינען

 וועיען םטראטעניהער <ינפע די ניז טען
 נײ־נעדוםענער יעדער אז אײנזעחן,

 ענערניעע םעהר *<ץ באשאםט םטרײק
 און נלויבען״ ״נייעם דעם נענען קןםםער

 סבר דעם אויוי ערד <א»עםע א נאר איז
שיפאנא. אין קרעםע< לינקען דעם פון

גרום, ברידערליכען םים
גענגםטער״ .»

שיקאגא אז סטױיקט ״פױיהײט״ ױ
נארעז לאזען נים םעהר זיך וועלען דרעסםאכער און קלאוק שיקאגא׳ער די

חברח. לינקע די טון
,5 לאקאל מעםבער ביאלים, םאריס םון

‘v , V

 אבער האבען ווארט־זאנער <ינהע די
 אפשר פלארפ״ט. אוא פאר נעהאט מווא

 און רענק די tft נעטראנט, זיך זײ חאבעז
 זײנען אינטערנעשאנאל• דער םון םײל
 םען װי .רעוואלוציאנער״ אזױ נים נאר

 גיט נאר זײ זײנען אםשר און דענסט
כאפען, זיך וחןיען און נאראנים אזעלמ

 יוניאז״ ,חװואלוציאגצרער דער פון אי
 » טאכצן צו לינימ די אםח׳ן איז זוכען

 בעםער זיר םצן חאט זיך. פאר קרעםעל
 דער — תטאנאגיע ביםעי א צו נענוםען
 םארבא־ 5<ױ םעז וועז םיםעל נעסטזגד
m א אין צילעז אמת׳ע די חאלטעז p.*

 ,םיר :נעשריצ) זײ האבען זײט אײן טון ׳
 וחד םיר יוניאנם; צווײ נים.קייז ווילען

 יונ* תאל פײז נרינדען גיט הײנמאל לען
 איננמרנע־ חנר צו אפאויציצ סײן יאן״

 זײט אנדש־ער דער פון אבער ;שאנאל״
 ױכיאן דואל דאזיגע וי םאהםיש םעז האט

 הא• וועלכע םענשען, זעלנע די געבויט.
 צו כחות זײעחז א?ע אננעשםרעננט מן

 װאט פאויס, לעצטען דעם איבעררײסען
 מעםבער איינצעלנעם דעם פארבינדט

 זעלבע די ;אינםעתעשאנאל דןר סיט
 איע םיט נעזוכט האנען װאם
 אפנרונ־ tv אזיפצושטעלעז םענליכס״נמז

 רי און שיפאנא אין לאקאלען די צװישעז
 זעלבע די ; twtvtrwratp צענםראלע

 אײן אפצוטײלצן זוכעז וועיכע כמנשען,
 זא־ אניערער, חנר פון ארבייטער נו־ומ

 אײן טעסםייר אתיםשםןלענדינ .גאר
 דער פון לםחנח םחת ארבײטער נרופע

 רר חיד ארנײםערשאםט, אתאניזירנמר
tvv אט — נענגםנמרם, אין סקצנט זײ 
tv זעלבע וי n o\ רעטענ* דאם חאנצז• 

 םיינונגם־פארשיי־ די אויםצונלעםען דירט
tn חעלםעז און דענח״םען w נלויז tv 

אתאניזאציינ! םאליחנ אײנחייטלימ
 י1ב<א חוםאנאנישער דאזינער דער

 tie פאטיםצ די איאצען. נצסוזט חאט
 tun חאט באארד צקזעסוטיװ חשענעראי

 חר •דאזינצ די אויםדיתעז ns ײאמם
 םאר׳צנצלערמ. ביםצ׳ל v ביױז טאגאניצ

 ttte יואלט גלאוי םים ארבײםעז יאגנ
jo גיט m n װערט ארכײט דאזינצ די 

 פארטנע־ וױינרנד םונדעסטװענעז אלער
n r  rw p  jo m עדםאלגרײ אזוי גים 

 .װ» םיט שםיינער, סעז ווארפט צוצרשם
 וואמ־אלישעז v אױא צרטצישס נמן מ

r די אאז t r נרונדלאמ״אח tv אײנ־ 
 שםימער, — אתאניזאציצ חייסלימר

 אה pvp איז טארםענייך פאלעז ײצלמנ
סאר נצניוטצט וואבא וועימ ארניינתר,

wn יוניאגיזםן *ח מתאא in םד
pro טצן און שטיינער די מצןאצוז

 ווען צוריל, םאנאטען 6—5 * םיט
 םײט דער אננזמאגנע! איז יאריז נױ אין
 און איך 1בי טאס, נרויםער ג»נץ v 1אי

 נעוועז, םאכעז wv>p הינע םך א נאך
 םראגע וי פאזל. v אין זאנעז, צו אזוי
ז דארטען זיך טוט o*n :ג־עודען איז

 די טען לעזט V אמת דעם שרײבט ווער
 tv זיה מעו דעװויםט ,“.סרײהײט די
 ארכײט די ווארםע! םאכען קלאוק די

 וײנע מיט חײםאנען 1« רווי דעם אוי(י
 ארנײטער, םאסען tv און כאװײרים,

 דעםאנסטרירען, טויוענדער, די אין םםש
 קאלסע װי דעםאנםטריחנז, גלאט ניט און

 םול טאסע נאר ארבײטאר, אםעריסאנער
!■ע• טיט גייםם, רעוואלוציאנערען םיט

tptp̂ אמר םיר האבעז jti יאר• נױ די
 חאמן ,פארװמרטם׳, איז נײעם פער

 tv סאפויר, «וגקט נעפונצן דארט טיר
 הײן טיט אן גארנים דך הויבט עס

 ניט גאר יד1 <ן«ט עם אין םטרייסס
 נ*ר איז עס דעםאגםטראציעם. מיט אוים
v עם ניט, r  t»v, אר־ אלעם — שטיל 
טאוטינ! און נאועאל, בײט

tv יײז. טודח י*צט ייד מיל איי  ,םארווערםם*, גענען נעוינדעט האב איך
 נייעם די איבערלעזען םלעג איך ווען מייל

 פוםעז איד פלענ צ״טועען, גייחנ 1אי
 ;פרײחײט- די tv םילא״ שלום: צום

 דאם אםת, נאנצ׳מ דעם נים שרייבמ
 אבמר געװאוםט, אל«םא< ד«ר איר חאב
 אין טאקע אוז טואכטעז״ כיר םלענ איר
 אנ- פאר v םיט איבערוױידען שםיל דער

 דער,פארווערטם״ tv םריינד, פארטךזיטע
 פון אםת דעם אביסעל אויד פארחמט

 ,פרײהײט׳ג די אויב סיטואציזג חןר
 וואר- ארבײםער טוימט־מר tv שרייבט,

v vpvo o איז ארבייג^ די פען n ,»ינ> 
 חאבצן הו׳נדערט פאר א סילײגם אבער

r גליײ דאם און ארתטןחנעחז, געםווט 
דעםאנםטראציעם. די םיט מן

 זיד םיר פלענען סמזם, איחר װי אײי
 0« חנרװיסט אײי וױ «■p v דיײ׳מ

 די האב« ענדליך 1בי אם̂ו on ויך
 נע־ די מהראנעז אדבײטער שיפאנאער
 איבצרצײגע צו אליין זיר לצגענתײם

 איחר tv איז איז. .פריױזײם״ די וואר
Br « v ע יײד ייא ע פאלשלײט און י  ײ-ר אןן צוױםטיגפײטען ארײנצוברעננעז
 ותר ארנײטער. די צװישעז םערייעז
 ptv?p חיגע די ווי בעימר כאר ווייסט

 גיטט גאר 1אי n אז םאמר, דרעם איז
p״t און סםרייס קײן טון םםו t«p •» 

 און דעםאנםםראציעס, קײן גייו דעמ״ש
 טאנ־טע־ .פרייחײט׳ n שרײבט יאר
o איז אײנס ציר n ,וצלבצ tnsp dp tv 
mp m דמייסח ײעיטיז• ייד  ipo  t n 

opvt טאנאט v םיט חאט n tv שליסצז,
P 'w נעשייבעז tpam יז> vn  n r 

tpa>pt יעצט שרייבט י1 וױ אטת » » ײ .ptvp’r וו
m אפשר וואלם ז»ד נאנצע די i 

י ניט ײעז אוסוויכסינ, tv ײ

 די האפט ליגענם נעװא?דינע די חרד
 פאר חױנח אביסעל ציהעז צו “״פרײהייט
nppo con איו נעדאנ? דער :^ייזעל 

v ,װי אזוי פשוט׳צר p'P ,מעטבערס 
 די האט דױם, צאהלעז <vt op ווער

pt” Jp? ,דארוי פעי און נים tpo דאר 
«’tPP« דארוי רערםאר געםעז,  tP אי־ 
 t'K שיפאנא אין tv ל»נו, גאנצען בער׳ן

v «־«»p, נדי IPO האבץן זאל v א-1»ור 
pa סרוםצוגעחן ip*v>p טירען, די אין 

 דערםאר .DPpBm»o’o שנארען אחצ־
 םי־ npvMP'v די tv װיכטע, «אנץ1אי

 םאר װערען נעםאכט פיאר זא< טואציע
p>v ,ארבײטער t tv” ניט ויר זאלען 

>Ptv| חברח די פון *פנ»־עז »*v>nv 
opjvo םיט p״o t״o p־»”dp ו

• • •
 tPtPtt tוננעpרpםvב אײנמ? י?צם

 די ;npipr די אין פאנדיציאנ?! די
tptn^trva PPi<' ,אונז tv חאבצן םיד 

otvtpsn געצצבעז אויך שויז און -jvp 
 די סילא, .o'ovap^va די צו צעםיעס

tove PO'ru װײס?ז, ארבײטצן tv דאם 
v ניט אנעי וועם op •tpv> v 1אי r־ 
tn פארליר?ן צו v פאר wnpti• •ווזד 
 ױם און השנח ראש װי אזוי .on 1גצ

 ־va די האב?ז גיס, tpo ארנײט כפוד
 ״ip >vt ױניאן די tv ג?װאלם לצבאםים

 שבתים, צװײ די ארכיים?( צו לוינ?ן
 און השנוז האש םאר אויס ססלזגן יואם
 אנרי• ?ר1אונ נאר לויט כפור. ױם- םאר

otpo טאר tpo סאר »־בײט?ז גיט שבת 
o*p> t” P ,ניט tpo ip t 'o דורד ארבײט 

t n צװײ װאו סארלאפ?נ?ר -tpMV 
 אר־ צו ערלוינט P’ שבת 1אי טײטס,
.O'vo ססרעיט tvo נייטען
 •wpj פארלאננ on האט יוגיאן די

tpo אײנ־ ייד חאט און סטבאטחאכם אין
tptvorivo םיט in ,!אסאםיאײשא tv

tpd צו 1?רלויב? שבתים צװײ די זועם
זאל tpo tv באדיננ, on םים ארני«»נן
 די ײי חאןי. v און סאים מזצאוזל׳מ

t't jpavn ppj'J חמ־װאוסט on tptptt. 
v tnprtn «t tpan װי נ?לצנ?גחייס 

 o’ovanva די בײ אײגצופויפען ייד
 אר־ צרלויב?ז tp?pit «t ײאס on טי«

 םאים. סטחניט פאר שבתים רי בײטען
rv>» tpoenp t אין n, ײאו nn צדיס 

 t«t tnn’oatr tP«vtp« 1אי לשויו
t נײ tmpi rv סלסז, “.חײליג?ן y p

 דיזען tjt תאט אויםנ?סליגמ כאום.
 otpoinp .ipavtttv צװײ צוליב ■לאץ
 -rn'P נראד 1אי צײט tptp' צו װײל
otva ניט PJ״tP צװײ־' און שטאדט, איז 

 נרויס?ר v גאד tPa״t in װײל טזמס,
 itnipj vvtp optr איו ארגײס?ר טייל
־VO t't חאט tvotn נצשטימם לינק
PP םרייםאנ אי־ײ»?כטפט לצויין צדיל 

 איינצם םיט אפנאמכט 1אי פאתאכם
tp tv ,pot'o tn  po אר• צו ?רלויבט 

ru r tpo«a פאי־ op it'two'ptoo 
f חאט t איחם tpav אײ«?נ?ב?ז, ניט

)11 ״•t (אלוסאויו

'rat otgnsn נעזזןחן
 אונזער ארום אימדריקע »מ כילדער

' שיקאגא. אין ױגיאן

לעוױן. אײב פון *אחלײכענט

ן א אראפ פו ץ טי הארצען. ש
op איו o'vonprt און onv םאר־ 

opp, 1אי דזשעקסאז tra ttm־tP סטם 
 א״נער סחם גתי?ז־װײו. ״t שט?ה?ן

vtv נרופע tp onpov זײ« רעדמ. און 
 הטר זײ:ע ?נײםשען, םיט םול ינים

tnpo פנים וײן »וז שװסר׳ז, װי נדוי 
 קענטיג שוין האט tp ovt עדות, אנט1

ju p i ויינ״ נאד תרכנ?טאכם. צחת 
t״rv  tp tv ipo ojpptn t די פון 

 tjmpj tpo'V ,tpavo pivpp pd>v נאר
v ױניאן נוט?ר tvo, אלע אויםנעפאלגט 

 זײן ג?צאחלט ױניאז, tn םון poב^לי
ovt ביו — ציים איז tpj” t op ארײן 
m אין n m  oov םיט “,םשיחיס נית 

t tp«t״tp תוחז.“, tpan pa?PV צר 
 ■־V איינעם, tnp’ םיז םוחות די םישט

”tp םיט ג?נ^ט t־p לא• םארש־רזס־ישע 
 m אי| דיםציילין די jpaptatp װננ?ז,
 nn בײ חן ipvdp: צו אום און ױניאז,

P>v iPnprvvD ,povn פון ?ולות Dpo* 
otpa גענעז tn ,גיט ױניאז vtv tPVPJ 

 און צאהלוננ?ן. דױם די םיט סםריסט
 ovt tPהלvצ צו עם נלייכט איד װעלכער

 Trtpi tpovnp tpt ביי V ױניאן v צו
 tpnnttPO'nv ױך מעז טרײט נענהײט

pk אט און .on םוז  onv ,vv אוג־ 
tpt אלםער tpavo ptv?p נןמוטװימנלט 

tpvvvpi פ האט אוןtvנv̂לopײנע1 יגט 
ovt אויוי צאהלוננ׳ח .tpovivo oppt v 

tpoppp tn  tpoippt vv dp pa שי־יט 
tn  tit בר.vדnסvועP«vu t“, און »t 

nv ppnnp appo v Dnvitpi tpavn
איחר. פאר vpo'dovp tpvtp צו וכט1גע

 piMpp tPDPv pptiiv שוין האם דאם
vpavs ניט :djppp ,ער און אויסהאלטען 
 טענה׳ט 1אי רp:tVP אוים׳ו י?צט שטעהם

nta בײ האט ,םאםער :הלשון np to 
 נ?נליהם tppivn tit pppi'li v pH נעץ

v 7 דער פאר םיםיאםיע פונס'vn ,VPi• 
 tiD שרים ז״ער םיט יעצם דאס ,,t בען
tn ״נ״ער npםp*ביי ל to יסנןך1א 

 פראםט נאנצער סײן םיט p» לא׳טעז
inP״t י?צם איך װעל ' «  tn אײגע״ 

Pvt tpo tv פון װײכ?ן t,,, נים tpapi 
p»p ” t ,זיי ווייל געלט pvn| םיט on 

 פאר pponp v tPoPvtivJV tpo'iv נ*ר
t po tv» v״orva, ptp,  ppv tv »יז '

v ,n״tpPvt tpt יעצם npnvor tnpt 
tpavo די ppiv^patPoi’M ,ױגיאז ev 

paPpn ,IV'JV pdPv ,t אי־ האט.אװו 
 װיי* י1י1א אייר opv pv tiP'Vva םער

on  naa t” t tpo םאז*. 1צ
ײן אנערקענט םטײ^ ז מ״

v ,,a נחפע. יים?ר11צ apovtip v*
 אןן ננע1י פדו־ען, און סענצר |io םיש

oapv jtoPv פון אלנצםײן אין נערעדם 
on שלצכסצז יעצםינען bp tpn •tVPo 

t tio otpt״pa איעענצ P'P — nm 
avrn ס׳איז גיםא, 1אי iPva t'io ווי־

tiv ,tportp tn  *in רענט tpo opii 
tpapi tPtio. איז jpb tv תריגטי v p iv 

tpo tPP ,avert Ppptav פאר־ גארנישט 
tpo .tPJ’t ייט3אר tv• v ■V ,און טענ 

אויוי Dtvn 1אי דערהײם אין װייטעד זיץ
v ,סאל tiv די 1צ pPv צײת tpavn גאך 

 tic •vp on םארו׳ריים nan ״יענע
V מיט tpan pivPp אײנינע in »  v 

 PPV tiv tvort tv טרײד, איז “ציע1ל
 tpan װאם ,nPtnv םיהרצר אנחס־ע
tpavn o ױניאז. tptaiv נעמיט r i י זיד 

tv ,tv'av t נעױען 3םסרי n  tvo זײ 
tPvio .ניט tiv ח םעזv1א ט» pitvo- 

to״a שםעלט  paPpii t»  ,tpvapo p 
tvopa !Pan זױינינ אזױ nv otpnpi 

 v ovnpi tPPt איז נאי 1נבעיה כעיי׳?
pevD'Pvt ,איו •או״םײ tn צײם dvii 

opotvppi tiiv ovt tpo בלאםס. םים
tv' איינער שטעהם -p»v ,t  tit 
potvi איז o tn זײז אזים זיך : nvn 

ttpt tPP ipo נאה איהם נאר ̂p ovt 
ntpi'tPieTaiv pv״v פארסיהרט *Miipa 

ppo'av ipvpt pv  tp) tn לינפ צייס 
 מד jpavn “״t.וױיס, איר נצשטיטט)•

tv ,tV'tv 't ׳יזײ יאט יז׳ינט.  tpan 
 |pa"t tpavo pivPP oatntvtt נײנצינ

ט.3י1נענל זײ איו avn », • «זיי ט ט
PVOP’P איר סלצנ טיטיננען np״t צי

tpiptjnipi tn •1נעה נימ  ovu ovt •לינ 
opat'a *ipp פלענט אייחשענט vt t o* 

tpa, איחם איד סלענ tpavPi.ניט ביו ״ 
 P11P|< «לינ1צ י|3 איד tPH ציריה׳ לאננ

םםריט, װצלם איז םיטיננ v וײעח« ”3
tiv םייז אח׳ ovi ! — איז tp''t on

IPOPH ?•,enpaopo איו האב o tn
”t' ? נצטיאםען P iP’t v 1צעה •oiptvt

v tpo'iv ®־,avQ Piv^P יד ®יז ניט בזד אײנינ? םײדלאך,. צערזנרלינ פאר
tv i to  |pj” t pappv pP’t tiv ,poiVP 

oivpvaoiv. ,נו tppp זיך, בײ איך
t pv  o n  ov״tp אה י ייניאו ov וײ 

t r v ' ptptjiv tpoppovtt o n  ip?p» 
 tiv שװאך! tnpt ,nv V פאנרישאנם

v דיםאיא־נםצםצר t'a 0 איר»nv ppvv ‘ 
־.'•*. )10 ײי• *%tv («יופ

I
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סינ ד״ יאהר דרײ בונ ״
 י«הר דרײםיג <ו?רם mm היינטיגען

 דער נצװארען נצנרינדצם איז op ינט1
״מנד״ tpo״atv אידישער אלנעםײנ?ר

 דאם |•1«ויל׳ nv ליט? רוםלאנה איז
 ־tptav םיז tnv' װײסיג ipvp: ״יי״ן

 -pjv'PiPvnn העירענהאםטער װילינער,
W רעד 'D '?v» tn  tvt B''pt'DPo, 

 םריי־ tppvav'vva tiv עסאנאםישער
 אידישע נחיסע די tit רייםם־באװעמנג

מםלאנד. אלטען איז ipdvo ״טער3אר
 חעט טעטינק״ט nptn |io oid ov דער
 רוםלאנד אין װערען נעםײעוט נאר ניט
*j'tapj ןיינען ovu nptapp די אין אח
 IPBPv tit not? אױם׳ן נעװארען טpר

nonfe t נאך נלײך מסלאנד n, נאר 
ip ױאו איבעראל אויך j'bpi op נ*ר זיך 

•tpovo tארבײטע אידישע
 ניט pv ,מגד״ םון געשיכםע וי

־V'PiPvnn opt tio poa'e׳pa די בלויז
 לעצטזנ די רוםלאנה אין סאמןי גערען

 1יש?1אי tio |ptnv» ipt״t יאדיר ררײםינ
 tio tiv רוסלאנד אין ?םינראציע מאםען

צא־ tn חײם. אלטער אינערינער דער
 *VPP טע3שלע זײ און פ*נראם?ן די זםיר

 איירא־ םזרח אין אוםשטענדען נאםישע
a* ג האבעןp1צװKטויזענטער ננען in 'V 

”tiv vpnpov t עמינרירעז 1צ ^ P טײלײ״ז 
 יאייגע וײ אין .nioipo אגרערע אין

 IPoavT'DP po'ita די האבען לעגדעד
a tpovrpi f םאר מאסעז t״tPo»'n p, 

*tipa ,tp'1לעב Dpapa״v אן ארנאגיוירט
 ־vitv פאליטישע pv עסאכאםיש? רעט

tv ipdv^p j pv dp'vvpj ײם?רר3אר 
באווענוננ.

 pt't t'v tpuupnva ארבייטער רי
*naiatvo tap tpav 1יינע1 ל?נדער

״t tPavn ״taia״ אין ״מנד״. מים׳ן
 <»־P tp«t tPOlpva םאל ערשטען צש

p'tooivtiva tpo. דער *taia" האט 
 opap' tnaippaav tpoenp דער זײ איו

 ovn tp ט3נאלײ ער3<ועל קאםםס־פײער,
היים• ־ut"a דער אין apirDoevp זײער
דיע־ maiatvc tpa״t ״בונד״ on םיט
 עם tiv םרײהײטם־חמםװז, ש?הנסטע רע

pm װעלנאן אין ״מנד״ דער tpan "t 
t oapupa״np ,אידעאליזם tP0?>»ii po
jpn'v "t נאך »t'a np'a צום n״tpa'Da

 ױנל tpr'tata ji• יום־טוב דער טאנ.
in נעםייערט אויך דעריבער ותט n איז 

tpa'ivn op ivn ,npnapp p>v אידישע 
 זײ?ר פון aio DP tn אלם ײט?ר,3אר

 םיז טיג dp v א<ס םוםער־ארנאניואצי̂ן
 v אלם זחיך tiv *tovp רעװאלוציאנערען

.tapap ליבער דער פון ianp׳:v־p זיפע
ek׳־ipvpv װי anpnpa חיםםארישע די 

 ״vp pa«t און "taia. po װינט'ג?ייט
 יז1בל tpo tPP אויפטואונגען יאפאיע

 פא״ הײנטיגעו opn סארגל״כם טען װען
nלט1p tiv .tptrovavpp ליםיה?ן,  זpל1

 op װעלכע אין באדימוננען די םיט 3םצ
“tpo״3tv אידישע די 03v:«< האב?ן
 ילעזpv •1 ליטא תסלאנד, אין מאפען

 מנד דער װען צוריס יןוהר דרײםינ םיט
נעװארען. :?גי־עדעם איז

 יי lit pv tPt'v די פו) pjvp די
 tio *tio 01צ בפרט ארבייטער אידישע
ivovp< יאהרהונדערט pv 0רlלavד t'v 

 tnpt v jptipa aain'pva יעדער אין
 ״VPP םארשללאםט, •אליסיש טרוי?רינע.

r'opa ,נאציאנאל םאריאכם tv>oan 
Pnio>ip pv .איוײ־ וײ םארפינםטערס

 tiv םאר׳יאדפ׳ט נעו?לשאפטליכפײם• שע
 הענט די pv נעלענען איז סארצװײםעלט,

•אליםי־ אײנציגמ די .entp כלי די פון
D'at'p ,t גרופעהלאף שע  tmipa tva"t״

 םארשפריים האבפן pa?pn חברו̂ו טישע
opt ,יאזוננ tv וײנעז אידעז ptono 

on  tnptpa tiv אײנצינען tio aavaonv 
tn לאנע שרעפליפצר *vta'Dp t n  pv 

v j'ddpPvb p'p p'p. אין piv ptn״ 
taia. tn . שטענד׳«  tpavoroav pv 

tn ט1אפלאםי1* נל״ך חאט ״בונד״ 
in די po ravoo'tpp פון רעכט דאס 'v 
pv רolלavד oaporpaapSttpoav «t pv 

tovp p• aaitipr* on* אױם׳ן tv• otv 
 vav'Pva* אןן צלאנאנדשצר •אליטישצר,

 די נערופעז חאם np כאשרייא!ננ. י־זר
 tvo pv •iovp צום ארבײט?ר אידיש?

tpa'tvn on אימש? די ער האט קאםד 
 רי po ipj'ivpao'nv מאטען ארב״טער

Dינסםpרotpapp p. זזאט ער oppiiva 
 tiv ביאליםטאס po tpopn סויוענטקר די

 אײ tpnva'D די ootioppao'iv ,1לאז־
t צו tprftpaw װילנ׳ג po פייטער  Tt, 
אײ ,onליאvםD pv tpoenpa א־דישע

tPvvovP pv tn די גאנױירט «a r"
 pv Dtpoawpa tnpt ow איז דאכ?ר

tnp' 1 אידישעז tpo"atv.ױנס?ל tp 
pv oav'ai' t*v et'pavnv ,,t ovn 
DvavPt tvapa *idvp •n onn'opaav״'

tpv םיט ג.3•ארשפלאפו npa>pt in
tpoatv tp ovn p'aipap וײ Pootpptp 

pnnpap iv~ otn'epa tnaporoiv 
ססטמסײט •ישסי•אל pan׳ret ססירות

t »1־ p

̂טיזען, ג»אר»:סוגגען) אין נ*סערקונג?ז (נ
tio .העלין פ

tpt רעװאיוציע, מסי׳שער pa>pn האט 
apארא»נעװארס?ן זיך םון דליד on יאך 
po .צאריזם tovp tpt נאציאנא־ פאר 
םיס ״מנד״ tpt האט סרײהייט לער

otn'epa oan אין aavnapovtip ipaap 
 apt tpoaiv p'ppv *אייט״צער זיין םים

8 tnv : aaitpaקען סרײהײס 1אליטישע 
iptod ניט אױך ' ipp נאציאגאיע קײן 

to״n״t o האם און tovp jpa'tpt on 
 rnarpp tpotpntvoiv. אן םיט נעסיהרט

ipa'>anpnpatpD'iv tv האט סארדינםס 
tn ײח־ ,ביני״ tpapa »iovp p't כר 

 IPTv די אױף iPovtapB און 01אד3לי
 די נ״ opptipa האס ער תסיאנד. אין

p r't'v דאם ארבײטער vaציvav3ל p■א 
p'toDivn, יאין t" ערצויגען oaa?pt־ 
t ,pttti״ apii on tPt'npa 1צ ooa?pt״ 

on ot'pavatv tiv aaia'T'otvc בא־ 
0Da>pt iprnaia tPODPin־r ir, ?1װ?לכ 

ovn םיט t3״ tאזױ ט1ל oovnjnapn 
oa'T'otvo די ipt'v אין pa tavtDit״ 

.tvovtavB ipa
pv a'tapo>vn האנט איין opt 

tpapa ttpiitrooovp צאריזס tiv ל*v 
ovn ,tpp'tttpoaiv ptnav ער tpt pv 

 pv ipb די נעהאלםען oavn צמ״סער
ovt ,בוך ipavtopa tiv ליכט n  pv 

 P• IPODpa tpo״atv אידישע סינסטערע
tp r'Tv tn נעטא pv .הםלאנד tpt 

 O'a ארבייטער איױשען opt ovn ,מנד״
 mpav’Piavnn v tvo oavopa יו1בל

tva .tpoopp איהם IPa'ivtp םאר אױך 
v ט.3?ולטור־מע ען3נוצ<י IVDPa pv 

t tpoaiv op tp ovn' ׳pootpne אום־
 יז1ל3 ניט ovn ״taia. tpt .tnapoe׳

0it on נעםחט  tpapa tpoopp׳'ipb צא־ 
tpr'Tv tn די tvt ריזם  (i• oapt 

PP otaopa t iv  ovn tp tva ,*prior־® 
pr'oo'avp't tpapa ipo העברעער tiv 

tn  tvt p'pva'o'ov tn  tvapa ליל 
p r 'T v 't  po tvter pv tio םאל?ס־ 

ipo jpii .ipdvo םארגל״כם nip on 
1 po tavoripmoי tPo''atv p r't'v 

tio^ip tpr'Tv tn  tio |iv היינט־צר 
 tpoapino tn'oo'tpp עםי װען טאנ,

,̂  ,ap'tvJo'a ?ר3צעהנדלי פאלפפ־שול
n pv tPo>vorav tnnppיפrapאooלי־ 

prn אינפטיטוציעס, כע 'v pa''t v לי־ 
papto pt 't v  pa'ita v ,tiavtpo, 
ip ii — ,npovpo pp'vv tpa'ptanpp 

ipo לײפס3סאר apt םיט a n ײ1יצלט 
tpo''atv p r 'T V 't po tavorip םיט 

 o'a איז ap |pn צוריס, tnv' ײפינ1ד
tp פיםן j״p ןpװpג r't'v  v tio סולםוײ 

riv די ױען |iv לצבען irttia  prn 'v 
 אינטצ־ יסטישער31צי tpt מיט צוזאמען
 apt jpatm o>pp'iipa זיך האבען <י:ענץ

 tpnpa 'll ortp'3 מען fpp ,זשארנאן׳/
 באדײ־ p>nio>ip pa'na 't אסשאצעז

taia, po aaio״ tp r'Tv tn  tvo 
שאל?ס־?ו<טור.

tic tpaaivioo'iv n  ipa” T a'lta 
.taiaםשך אין ״ po ררײםידיאה־ זײן 

v pb .rapoa'tpp tpa't אליסיש■ 
 opt tp ovn tprapo סארשהלאםםען

 pv לטn3V11עaא!ם tpo״atv אידישעז
tv אמת׳שז n"to״Do־tvpo ; ipDopp 

mavavpp סארשסיאםםעו opp'av האט 
o,t v  tp !א1פארnaאין לט v פלאס?!־ 

1p v tio ; tpoopp ipooimivaלט!רלV־ 
opapavorpaov ,tPt שען3םע tp ovn 

an'v דעלם3סארװא v pv !י*3סטזי1א1בא 
tpr'Tv pv iv &pvo tpPnioPip |pa 

 ovn שװײג״ P'Pava. v pc pv ל?ב^
aprnvo v tPovrpa tp 1י?1יר¥ל?טא 

 שט?לם ovn םאר<אננ?ז, po'ita םיט
on לעבpנתיסע ז •ovn pv ipaanptv 
t'v נמיט tvo 1צ זײ tpoopp םיט Dio 

• .oioanapn pv
 ־apל אלע t'v tpo»'atv אידישע ךי

tn — די pv tpoopp ovn וײ t״tPn 
taia. po״ on'v pv jpavn ovn n  pv 

tpa''t pv tpoipva aain'ptp tp«t איצט 
 — סאםסכדסלאץ tpopnn t״r po װײס

”vp t װי ױײםסן i antmpa tppvnpov״ 
 ״VB'pavop on too aaio'nva לססאל?

tpr'Tv on  po tovp-oav’P ארכײ־ 
 •יילעז pv — ^vtpa'v pv לאם.pnpט

pv pv ?י?ז,3חם pv אוז ליסע t'v לאס־ 
pv jpu ײםשלאנד! ,T'tpaviB t’v pv 

 ״poo pv ,ptpapp אוךאין י3לא33? אין
ap'p בײ ppnpov pv taiv, וואו op 

 !יעלען — ,tpoanaia tpoapa'io לעבען
n ?אידיש atv״o tpo״on tnp ױם־ 

otvonpoio t r ’t po aio," אים on v 
•tpaaitpj'vtp npav’Piavnn po a« 

 po jpapii tPaa'O'o p"io ponta אוי«י
 ?ז3סיל צווײסען on ביז oapn pp אײן

npiar. tprnaia tn  tie tpapo n״ 
tnm  tp̂ pti tpoonaia *ipoaptno pv 

pnpnr צוס ײווײם1ם ,taia.נלױי ״ 
tvo ,tav>on pv ?1!תלכ taia, tn״

nv ovn, סיל opii ,tpavatvo oiaa דער 
”otp 3ױם״טו cpa ױערעז pv די apomo 

 pv ,vppro tpr'DD'aiovp דער סון
 pv ״apptvaa, אויף pv יר3סי ?אלסען

 צא־ poia אלטע די pv װי מע^ר, רי
צײטען, רישע

 אײגענע האבען מחען ״מיר
׳חשאדזשעס.״ ארבײטער

■pov tpt po ivrapnavp דער יף1א
jpp't סעדער״שאז nv 1א3”ל tpt ovn

,IVDDvo nvn .vavp'r |io tp'v> iV'Jn 
pv זיין papa ppvdv( די •pavrna'v 

tnpntvo avn ,aavr 1צ ,IPP'naa 
tv ,tponpaa'iv ״a'v׳iovp aםיט ׳ •aiv 

”tpavn tpo די םוזען a'vair זערע atv 
 די ״לaprnvrn tpo, 11״atv אײגענע
 tic npa't זיינען aprnvrtt איצטיגע

aavP 'itv [iv ,Pvd'bvp די הי atv״״ 
?t tלעnעlער! o<a טער.ױעלןנן  אײ־ n״

aprttvett papa װסלסן tio■ o'a to 
aavrpavrna'v n  po tptpii.״ ppt 

t tpotpn״tio tpa די *va tpovJp>n 
”v PotpDD*« םיט tnvnpa גלײט ava 

tpoapoo'tva.
rtp ptapnptotp tv rv  otr״aaia 

npo ipp'tpov tn* אילס  tio tvapa 
t”׳nv lVB סר.3לײ vpn v rv  op־ 

p'pvtapo צו זיך tppiava םיט on 
 ־,ovp (papa novp ׳ם3אי שטימצענמל

a'inav tv t'iJa t'v o n  ,nov .>vo 
iv( ל לאננט1םא װיי ^ •ntapa ip riPa 

v tvo tnpnpa-ooovp opt ipa״papa 
atv״v oprttvnt tpo,לײן o'ip tpa 

oavt םען *.W׳ p ir (po opii סםילא 
Dipt rv ית״.tpavt ,3 יך1א  ntv אױך 

pv jpiipa יך1א לאנה33ע ttravn tnvt 
a tK 't״v tpo צײט ע33לא paava Tt״ 
 ra ,ipavno״t ?ראלען3לי t'ava שלעסם

rv וײ  op tv ,oa'trpa'v Tt tPavn 
pt v a'apnonaלaםroםap'דpa ארביי־ 

 onpoa'v אינ׳ם אםילי ,pליט'v■ טער
novp tpr'ovavPP opa*n on  tio. 

a n  a'Tvnpipo rv  op pv אויד pv 
 trtptpaa״v tpo«atv יjpavn 1 ד3גלא3ע

tportp dip סןזל po 0 ''panapnona't 
V■ tpo«atv tpa'taporooappt vיי־ 

p'o צ!ליב tn ױסםיץ פלאםצז ,t  po 
*aap pv .optmvrn pr'oo^vo'tvp 
>tav די װערען oo'orva oprttvrtt 

pv ,aait'an t n  tio די װי אזוי an־' 
'1 tpnpor pr'oo'Pvo'evp v t'v aan 

tpoa't אױוי vd'ovp ,t  po o''t t n־ 
 צײטצז אין .tpo''atv די tpapa ליסטען

tOD pt״tpavn op די pv oprttvrn 
Tt tav?aap אױוי נעשםעלם אלעםאל 

t  po o"t tn',איז קאסיטאליססצן ovn 
ovn די "tpa'v tav>aap pv ipo"aiv 

v po o''pa*tapno'ia tn צייגס  pv
־pa 1צ 'ta ■סליטיק, זעלבםטשטענדינ?ר

aait'an tn סלום3אײ tv וױנען  t iv 
tiv aprnvrn tio aaio'orva tn  pv 

v tpavn t iv םענליפפײט ■w r'D '?v 
Papa jpcopp( ־ipav?p t n'־to  .r'ODi 

in,( ו־ןזיט נאך איז op tv וױיפען, n 
tv די nv• tvr''tnpo ipp'tpov ליי־ 

tva זאל ipjpor Tt אױי •tavor on
10 DP31B) «|#1 יVB OTK pv IVDIOVD״

t'v tpa'pprn ?ן.3ל? tpav rv  op 
ovn opaiotavor tn  ov ovn oia 
aaio'onp ponvn • vtv tPtnpao'nv 

v rv  o ri ,tpovann n  tio ,סיסן tv 
 tpavniv n םיס שסיםינ3אײ זיינעז זײ
po לעצםע די tv pv ; oavrpavrna'v 
 tpavttiv•, די םיט 3אײנשםיסי rv מען

opn מען jptio t iv  p ir די ציהעז ia־' 
•tppapnpptavp pa'o

t'v jpavn ptv' va po ipo"3iv ,t 
tp Po:a v oavopa aamntva tpt't־ 

aaitnvo םיס t״tpo''atK tpomp tp־ 
m v rtt, םיס ,ppapo povapa tptaiv 

v nr ovn tpaapnלpםapס nan'toip״o 
 oanpa ״to mnv’tpoa't צעהן זיי;ע
on 1םי צי■3סרי aptpa tpinopp'av־ 
pa'o״onpor ppapo .o איצט tn 'ii 
vo tn אלם  po ovtnavpציvליoםיrער 

 ־iv pa'a'tooinva po tiv סארטײ
p 1בײסע ir  ra ipa'na tptaiv po, 

tpavn to  pv די napap>pa poopa״o 
 '״lont tptnv tn'oapoiptn צו װיתר
nan״o סיט on אוםן p't po אםט־ 

t  .aaitn'o' און סאציאליסטעו '"~to 
v tv ,o'a tp;av>tvc tpoo'av’an 

vt m v rnאל?מאל ל 't pv tpyiavn 
opaio ,tpo«atv n  po tponpoa'v 

ntv יראםעםםירמן זײ װי tn  ipapa 
vo'ogp n 1ע3אײיזײםי  po aai>tavn־

opmלי vrtt pr'DO ׳ם3אי anpoa'v 
to  ovn .|pod'3vo'bvp »t po ײילעז 

pr'V"otv>Div tv rv אױסטײטשוננ 
.o''Pa'oanpa piropp'av tiv rptpa po 

v tv jpnpa o'a t'v ppapo tv pv״a־ 
iv tva ,rn v m  tpa'o«t אםת׳ער *av 

pv oapt po tpro” oo'iv tnropp' 
t''iiva utoopa tn  rv  ,o''pa'oanpa 

pv ovn tp o ri d 'o in ם׳שך P't tie

oppaon o tvrtvc Tt oovmyoan
npav tiv ניי iלt n  1» IPoa’r  p

•tvo po T'rtpoaiv tnv aanppnpova 
JaוvBVלP pv טײ rעחעריaװ ט,”קpלP3

o גד#*סירעןיא rv זײן tiom avp, 
nptaiv tvo ארנ״סןד po*na « op rv 

 נירגן- papnptpaav ovn סאטיססאסציע
 •an לאיןרס, pv npat'a ;שינטער לינע

tiv tpo טעלי3איapaטעn ,l •צסונלילא! 
otv■ vr'a״ va, pr'ovtpvopt n  |iv 

p ir ,װאירלר״ *ap• papaya ivappnpav 
otvoaiv d'pp״P3'oapipa pr'v'0׳, 

avn רינטיג?ײט די פאװ״זס *ptaiv pt 
 נלויז איצט נל״נט עפ סרינצייען, רע

naipap pv tropv taiv ivo ipa'v צו 
 ppp סיט pv פליפט tptaiv ערפילען

tPTii ipa'papo nptaiv iPO” pa'Payo* 
.ippnpmptp

 ®אד׳ן האבען עס קאנט איהר
*ױיז. אלטען .

tpn די t ipoa'aiovp״pa| ארויס 
 pa• סארלױסח;; ipr'ipppn ip״t םיט

tv ,tpaiopaonv pv ip'avoan tpa זיין 
pvoav'vo,״ N I'M״nv« פטײס rv 

Poio pv onptam rtv otpn׳oapt'io a 
ivoa't oan'tno ovn ,nvavt אין 

aotpntvt,ײ ״» '*Poapop tv oavopa 
t tv ,ovaav ipa״ otnam n  ipapp 

010 tivציג nv'Po pantv>vn oapt'io 
oapt'io oppt ppava tvo tpoipva דא״ 

 va tp>vt• זײ tv ,,van on םיס ,1לא
rv ׳main pa״t צאהלען  tp o ri •שול

3 ,o rvp !,v .oivd  t n  tvo anײם 
to״pr'oo'aiovp n  tpapa pp חאיד־ 

ivoa't ovn ,app'asv•דאס ii pappt״' 
v tva tva ^aPvntn סי tp : tnv>P 

o n  jpo'ipov ipapp " t  tv ,oavtpa ovn 
o r i ,ppoarvo זײ tpyvr סולער םיס 

 oaptno rvote otnam אױוי דנצדקײס
mart,־ oapt'io oppt tvo 1דאלא pv 

t״ tn v  /num n  tppnvvva ip>vt 
oapt'io a'Pamv tvo •דאלאו tp tiv 

opn אלײן tppnvpva main ppv. ױ 
t iv  tpav T t IPavn tpoo'aisvp ודצס 

tponta t n  po oappvrpaov םציאח 
pv װילען nv stnnn  tpo'ipov o«a 

oapt'io a'peio 1דאלא tv tvo בסאל■ 
tpa"t tvo tn  .rno  po זײ tpav 

tpoippao'nv סיס tp "t pv pppeopp v 
pava־|,Pperav o n  oavopa iw tpo” o 

rn o  onjpannpao'iv ovn tvoa't tv 
oapt'io 6 po דאלאר ,oayne 20 t iv 

d pi v tvo o r i oia tnpt a'tapo'n•״ 
opa ?1לינ»” JPavt• יי pr'oo'awvP 

tva tpapp tpto'iPtvo אלץ tpoipva די 
I (,no opapovapaav opt tvo םציאח

פרןנראס י כילחנגס אונזער
1? tptaiv opn tvn napoipיי־1י? 

tptaiv tnmavav oapootvon Pvavr 
—1927 po tvro opt tvo avtavno 

1928.
opii ovtavto tn, מי Taanpnpa,

,toiv vtv t iv  tnpn 0” 3!KpaanM 
tpovtiy (poopa ov t't Pvt op ovn 
aiv po tpenaonpiva pv tpo'ia n  ip״ 

anv npt״t pv tpo״DP'Pnavo np 
tnv pv i איצםינ? די 1צ tnaporoiv 

pv ovn ,tpovn to אין  .trar nptaiv 
 סיר jpppn tvro tpa'oa״n po סארלויף

nvo n  mn'oann pv T'laPptip p't״ 
r״vn to  paPpii ,tPo"pa'opo pan״ 

D” napaavrvo tn  t'v tPaavopaav tpa 
otiopa tpavn to  paPpii tpav, צוליפ 

v״v tn v  pavniv t ,0* צװײםער'iv 
•tpapa

op apo ,p'pio'ooa'v tv 3«״ v tיל״
oaait״ nnav pappn tapat'v tn v

p'pio'oaa'v, יל11 זי 3אוי aPvotp t"t״ 
rev tv tpavn pv t«n׳aiprn p^ םוז 

appa jt«a w tpovoip tpapp t't ,t״ 
tn  rv  aarnap _ .tnaporoiv potn 
pv ,tpapp po rptpa tpooa'oani povo 

aipva pv nov ovt rv  oi'impa'v 1צ 
atv״tPO''pa'opo oaanP'a tpo, װײל 

tpapoiapaav tv t'v op .3 סאתט avtיל״ 
o'a ipp aan באנרעניצט tnpn 1צ v״t 

tvo t'v tpp'tto'iv Tt no tva ,otvo״ 
r״•IPotvo pan

tpavn t'o 'ii 'itv tiv די nr ptnp 
,o'apa jpa'ivt on t iv  tnpav'B p't 

poopp tptaiv tpyptoivc to ippph״ 
'!P5U03P0 0 0ײ31.א PV TIVי1ל1א|' 
pt !?היינם־ג tvro•

 ר• *yirrmm n ד.*ם o* תי איזור, אײסס
yrn*M אח נאװענמנ *רנײנתר •t ■pnro 

 •ממרנײשינ^ דער ■ח נזנשיכגמ די ו«זם
 י׳י• 1• יוני•!״ Dnvpnvn נארםזנם יײדיס
מ ײ• ײי« tm מיזיו, יואיס י ̂נט װעיע;• נאי
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פעלץ נײעם א אין װאלף אלטער אן
 דעם אין געםײלט װידער שםשים קאםוניםטישע חאבען װאך לעצטע

 אויף חענדכיל, ליננערישען שסאגןזל־נײעם, א דיסטריקט דרעס און קלאוק
 פון נאםען אלטען חןם קעפעל א אלם ארױפגעשטעלט חאבען זײ וועלכען

 דיזען װאלטען םיר •אםט׳/ גײע ״די צײטונג, קלאוקמאכער אםאליגער 1»
 םיר װי אויפםערקזאםקײט װײניג אזױ ■ונקט געשענקט ליפלעט 'כלאםיגען

 םארגאנ־ דער אין פאםקוױלען קאםוניסםישע אנדערע נעשענקט חאבען
 דיזער אבװאהל װײל, דערסאר אבער, עס, םארצײכענען םיר נענחײט.
 קאםונים־ דורכשגיטליכער יעדער װאס םעלות אלע פארםאנם חענדכיל
 געװא־ ארױסנעגעבען איז ער אז הײסט, דאם פארםאגט, •אםקװיל טישער

 פארטאםקירט איז און ,“פוסציג פון ,קאםיטע כלוםרש׳דיגער א פון חון
 םאר־ זײנע «ז קלאר, שוין באװײזט װאם ׳,,אײנינקײם פאר אן.א«יל אלם

 דרעם־ די און קלאוקםאנער די װעםען געזינדעל, דעם צו כאלאננען פאסער
 םון ארויםנעםריבען צערעםאדעם שום אחן לאגג ניט זיא חאמןן םאכער

 םון אינהאלט דעם לויט אונז, עס שײגט פוגדעםטװעגען, — ױױאן זייער
 » אויף איצט םארנוםען זיך חאכען “,כאװײרים די אז ,דאקוםענם׳/ דיזעז
ױניאן. אונזער אםאקירען צו אװי וױ ליניע נייער

 קאםוניםטי׳טע די אז זעחן, םען קען זייערען יאסקװיל גייעם דעם פון
 צו־ זײ האבען םיר װי נאבדעם לײטענאנםען, חײפעלע איחר און געזינחןל

פארצװײפעלט און צארן פון פארװילדעװעט איצט איז וואנם, our נעשוארט
זײער אז נוט, גאנץ שויןזײ ראבןךגעפיחל. כיטערען א םון פארשטעהעז

 הענד זײערע יאין שױן זייי װעלען אונזערע ױניאן די אז פארשפילט^ איז ״ניים״
 אפ־ פארמאםטען איצט זיך זײ חאכען דאפיר און אריינקרינען, ניט צוריק

 אטאקירען צו ױניאן, אונזער פון פיחחןר איינצעלנע זײ םים זיך צורעכענען
 םארשװארצען, צו און כאראקםערם, זייערע כאשםוצען צו פעחענליך, זײ

 םון אױגען די אין רעפוטאציעם עחרליכע זייערע קענען, וײ וױ וױיט אזױ
ארבײטער. אונזערע
 פרעזידענם נאטירליך, איז, אטאקטם זײערע םון צילברעט חױים דער

 אין עס צילם געזינדעל לינקע צויושעטע .און פארצװײפעלםע די ?יגםאן.
 נא־ פארשםעחען, מיר פײלען. פארגיפטעםע איחרע pe םייסטע די איחם

 פי־ שטאלצירט זיגטאן םאריט געפיחלען. פארכיםערטע זייערע םירליר״
 האט ער אז נים, צװײפעל קיין איז עס אכער שוגאים, זימע םיט ניט לייכט
 נאכ־ איהרע און באנדע קאםוניםטישע די פארדינט. כשר שנאח זייער

 ױ־ אונזער אין אידלאך געפאלענע פץ םיפ געװיםען א *ווישען שלעפער
 םיט־ חאט ער װאם זיגםאן, פרעזידענט פארנעגען גים קענען וואם ניאן,

 זעהר חאבען װערען, פםור זײ פון זאל ארנאניזאגמן די אז נעחאלפען,
האםען. איחם זן^ען זײ ווארום אורזאכען םםשותדיגע
 אין בײן א יאחרען עטליבע חיכשע פאר נעווען איז זינםאן םאריס

 זיך האבען זײ װאם אן, ערשטען^םאג דעם פת — לייטע, דיזע פאר חאלז
 םאםקװער א אלם אינטערנעשאנעל אונזער אנעקסירען צו פארםאםםען

 שטונחן, לעצטער דער ביז — שטאםען פאראײנינטע די אין דא, חײזקע
 חאבען םעםבערם אונזערע פון םאםען *ארגדיגע אױפנעבראבםע, די ווען
 װא• די םון זיך אפצוזאגען גןסנװאוננען זײ חאכען און ארױסנעװארפען זײ

 אונ• אין אױפנעבױט נעחאט שױן זיך פאר חאבען -זײ װאם נעסםלאך ריםע
 איבעדן געבאלעכאםעװעט האבען זײ װען צײט דער אץ ארגאניזאציע זער
כאארד. חשאינם יארקער נױ

 נעװען דאם זײנען פיחרער, נאהענימע זײנע אץ ױנםאן, פרעזידענט
 זײ װען םאל יעדען ,כאװײרים״ די נעשםערט חאבען וואם יענינע, די

 ארגאניזאציע, דער אין זיך ארײנ׳מב׳ענען צוריק פארזוך א געםאכט האבען
 דער נעװען איז זיגםאן פרעזידענט ;צוױיטער א אדער םאםקע איץ אוגםער
 םאכערײסעס, .שלום״ זײערע אלע אױפנעדעקם חאם ומןלכער יענמער,

 געצװאונ־ עגדייר זײ חאם אץ םאגעװרעם, “זייעחן.אוםפארםייאישע אלע
 ארױם־ און פרצוף “,חןװאלוציאגערען חןם זיך פח ארונטעמורייסען בען

 אר־ װאס אייחשענסי, םקעכ פשוט׳ע א אלם עפענםליבקײם דער אין נעחן
 בא• םסעכ די םים חאנט אץ חאנט חוצפח, אוםפארשםעלםער םים כײם

לעכאטים.
* * *

 אננע־ זיך האם זיגםאז פרעזידענט אויף אםאקע פערזענליכע דיזע אט
 שותםים, זייערע און קאםוניםםען די װאך. לעצםע ניט גאפדרליר, פאננען,

 חשאכחאלדערם, אלםע אםאליגע אונמופרידענע די און זוכערם״ ,שלום זײ
 צורימ יאחו־ חאלב א סים נאך קאםייץ שםױן דיזען אט אעעפאנגען חאבעז

 דרעם־ אץ קלאוקםאכער מ אז שלום, צום נעקוםען חפני̂נ זימען, זײ װען
 זימורע פוז איםער אױןז ארױסנעגליםשם געסיך, זיל׳ חא® װניאז םאמןר
 םיט כאסאנט נענױ גאגץ ווארשײנליך ױעען םיטגמחןר אונזעחן חעגט.

 קא- די װזמ .לײבעל״ אדן לימערײ כלמל, פון װאקכאנאליע בייזער ךער
 דער אץ שוגאים פעחענליכע זיגםאנ׳ס בו־וחןר און .פרעםע, פיױםםישע

 פאר־ גאגצען דעם אננעפיחרם איחם געגעץ חאכעז פרעסע, באלעבאטישער
ױ?נע ברענגעז צו געווארען געצװאוננען איז ער װאנען ביז זוםער, נאנגמעם

y a p מוױײעז״ ײעיעז זיי ויאי jn«םײעז. r שםױ שטראת. געחעריגע די באצאחלען גים, אויב און בא?ולדינוננען, «מע
,Ll י^ ײ נעווע־ פון כאנדע חאלב^לאפענער דער ץן אסקײיי■■ ,.

 צײנט דיקםאטאדלאד, קאמוניםטישע דרח׳דמע אץ דזשאכחאלדעחם זעגע
 רייחוז צו ?אפ איו נים איצט אפילו שוין לינם חברזז דסר אז ארױ^ כולם

 דיזער פון פילע וועלבע םבח םעםאדען־, און טאקםיק זײערע.יאליסיס, ווענען
 נאם שומ, איז עם פלאפלען. ציים זװ צייט פון איזם ביז פלענעז קליקע

 שונד- און םאםקאראד דיזען פרינ«יפען. פון פראנע קײן מער ניט דאנימז, «ו
 איז א״צט ױים. א אן אוועקנעלײנט איצם שױן זײ חאכעז קאםעדיע

 נאר זאל חעלפער/ זימע און ״זינםאן פון נאר פראגע נאגדע זײ זײ .כײ
 אונזער אץ חארםאנ״ע׳ און .שלום ױץ מעם אלעס וןא ^קסן,סװע זינםאן

 א פוו אריינקוםען דער און אװעקנעזץ, זיגםאדס ותלםעל. מ־רײםער
a r x רע״- פח עםאכליתננ דער פאר .םיעאל א אלס דינען ווע• פיחרעד׳ 

p i ep p י שעפער״ די אץ ארכײםס־באדמגונגעז אמאעגדינע . y

rn דער m עחוארטדם, לאגג שױן וטיר חאכען ואגען, אמת דעם p*
 נאף גאו־ זיר שלעפט װאס ערג־רב דער פון און קאםוניסטען די פץ צונג

 אזא אין װערען פאתואנדעלט םוף בל םוף װעט װאגען, *ובראכענעם זײער
 גוט צו געקענט כאנדע דיזע חאכען םיר פאיאצערײ. שםוציגע ביליגער, םין
 םיר םוןי• אנדער אן עפעם אויםלאזען זיך װעט זײ פון אז ערװארםען, צו

 װאם ״טאקטיק׳׳ שפאנעד־נייער דער פון איכעראשט גארניט דערום, זײנען,
 אינםערנעשאנעל. אונזער גענען אנגענומען איצם חאם געזינדעל געפאלענע די
 ן5קלאו די פון געװארען אויפגענוםען איז שים,ז־םעטאדע נײע דיזע אט אזוי װי
 זעחן םען קען אלגעפדץ, אין דיםטריקם שא■ דעם אין און דרעסםאכער, און

 פאסקװיל דיזער װי נאכדעם טארגען, אויף װי שפעטער ניט טאקע אז דערפון,
 נעלאזט אײ_לעניש אץ פרעםע קאםוניםטישע די האם גאם, אין ערשינען איז

 און םײסטער־װערק, דיזעז םיט טאן צו נארניט נעבאך, האם, ?י אז וױםען,
 אזוי פו;קט חאבען ניט־אפיציעלע, און אפיציעלע די נאכפאלגער, זײערע אלע

 םיט טא[ צו געחאט עפעם האכען זײ אז כײן, און שטײן אפגעלײקענט שנעל
םםזר׳על. נײעם דיזען

 רעפוטאציע זײן און ױגטאנ׳ען ורעזידענם פארטײדינען נים דארפען םיר
 נױ אין ארנאניזאציע דרעסםאכער און קלאוק דער פון םיטגלידער די פאר

 םו} געשיכטע דער אץ ראליע זײן אונםערשטרײכען ניט דארפען םיר יארק.
 זיך חאט זי װאם יאהרען ;ירשטע די פון ױניאן, אינטערנעשאנאל דער

 מיר און כוך אפענער אן איז רעקארד זײן טאג. צו הײנט ביז געגרינדעט,
 א אלם רעקארד, דיזען אויף שטעיזזן צו צופרידען גאנץ איז ער אז גלויכען,
 געזעלשאפטליכער דער פון געריכט דעם פאר פיהרער, א אלם און פ;/רזאן
 זײנע — חעבסטען אט שעצט ער װעלכע די פ:ן םײנונג דער פאר און םײנוננ,

ױניאן. אינטערנעשאנאל דער פ,־ן םיטגלידער און םיםארנײטער
 מיר װי װייל, דערפאר, דערםאנט, איצידענט דעש כלויז האבען םיר

 שוגאים די טי,ש װי אנדײטען נעװאל■ האבען םיר געזאכט, אויבען האבען
 אײגענעם זײער אץ פארזונקען איצט זײנעז אינטערנעשאנאל אונזער פון

 גענגםטעירײ זײער װי אזוי פ״נקט אז זיכער, אבער זײנען םיר שםױן.
 זײער װעט אזוי דורכגעפאלען, זײנען טעראר ארן נרעפט סקעבערײ עפענטליכע
 דורכ־׳ כאראקטער־םערדערײ אין בלבול, פערזענליכען פון קאםפײן באנײםער

םיאום. אזוי פונקט פאלען

ערוױילט וױרער מח ■ פענקױ חשאחש
װערעז

האט אינטעדנעשאנאל אונזער פון באארד עקזעקוט*װ חשענעראל דער
 ריכטער גענאםע, און פרײנד אונזער פרן ־אנדידאט־ר די אינדארםירט

 און פארטײ םאציאליםםישער דער םון םיקעט דעם אױ,ז פענקץ, דזשײקאב
םאראליש. און פינאנציעל קאםפײן, זיץ אין העלפען צו פארשפראכען חאט

אפע־ באארד עקזעקוטױו דזשענעראל ד• אז ם*ינם, אינדארסירוננ דיזע
 םױגיסיפאל צװײטען דעם אין װאוינען דואש םעםבערם אונזערע אלע צו לירט

 ארײנװארפען זיך זאלען זײ אז יארק, נױ אין ם־יד איםט דער אױף דיםטריקט
װידער־ערװיילונג דער אין העלפען אץ כוחות זייערע אלע םים קאםף אין
םענקין. דזש״קאב ריכטער, באלינםען אונזער פון

0 0 0
 די צו פארשטעלוגגען קײנע א*ן נים ײך נױםיגם םענקין דזשײקאב

 פענקין דזשאדזש איז זײ פאר דרעםםאכער. און קלאוקםאכער יארקער נױ
 די פאר ריכטער םיםפאטישער און עהרליכער העבשט א געװען נאר ניט

 םים בארירונג נאהענםםםער אין קוםט װאש קאורט א אין יאהר, 10 לעצםע
 אלטען אונזער קעגען זײ — ארב״םער, די פון באדערפגישען און נויטען די

 פאר קלאם ארכײטער פון פארםיידיגער םוטיגען און כידלאזען א אלם פרײנד,
 אלע פרן רײהע ערשטער דער אין איםערצו יאהר, דרײסיג לעצטע די

 קענען זײ באשיצער. און ראם־נעבער אלם לאיער, אלש קעםפע, אונזערע
 םיט קאןפערענצען כײ פארשטײער זייער אלס יאהר צװאנציג םאר איהם

 אינטערעסען זײערע פאר געקעםפט האט װאש לאיער אלס נאלעבאטיט, די
 האם, און פיקעטש און טםרײקערם פארם״ידיגט האט ױאם קאורטם, די אין
 פאתיכטענדע די אפשװאכען אדער פארגיכטען צו געהאלםעז םעגליך, װאו

אינדזשאנקשאנס. פון װירקונג
 אונזער םץ םיטגלידער אנדערע אלע און דרעםםאנער, און קלאוקםאכןיר
 דזשאחש װאו דיםםריקם דעם אין װאױנען װאם ױניאן, אינטערנעשאנאל

 זיק באהילפיג שםארק קענען וױדער־ערװײלונג, פאר איצם לויפט פענקין
 פון טױזענטעף דיםטריקם יענעם אין דא זײנען עם ערוועהלען. צו איחם

 זיך צו ױניאן, זייער צו פליכט זײער זאלען זײ װען און ארבײםער, אונזערע
 זיינןןן זײ װעלכע פון נאנצע, אלס באװעגוננ ארבײטער דער צו און זעלבםט,

 פענקץ, דזשײהאכ פון ודידער״ערװעהלונג די איז נאכקוטען, עהרליך טייל, א
פארזיכערט. וױ כםעם ,“קאורט ״אריםאנ׳ם דעס אין ריכטער, אלם

 װאד דיזע זיך דארפען אלע איז, ווערען געטאן םוז װאס זאך ערשםע די
 זייער םון םיםגלידער אלע דאם זעהן, דארפען זײ אץ רעחשיםםרירען,

 רעדזשיםםרירעז. זיך זאלען שםיםען, צו בארעכטינט ױינען װאם פאםיליע,
 דאם אפײליינעז נעזואױנחײם א איםער ארבײטער אונזערע חאכען לייהןר״

אפט כרעגנט דאם fw שטונדע״ לעצטער דער צו כיז זיך חןדזשיסטרירען

אױפ אוו טיטינגען, כײ שאפ, אין זיך בײ קאםפיץ, פענקץ דעם אץ םעחןר
םיטארכײםער. און פריינד ױיגע םים זיך באנעגענט ער װאו דיסםריקט, שאפ דעם אין גאסען די

 צו םארנוםען זיד חאט יארק נױ אץ באװענוננ ארנײטער נאנצע די
̂ז t*8 גרויםע די געוױנ 'd^ d צו און קאגדידאטור, יענקינ׳ם גענאסע פאר 

מ פון עכות די אמילו אז כדי מעחרחײם, גחיסער א םיט עס

 האמיײן. דיזען ®ח רײחען ערשטע די אץ איז יאחרען, מילע
ײ »ױנ נעװינען זיו עז ג «י «ו ' מ־ר ■1װעלע נ יו

באוועגונג ארבײטער דער דאנקט אינטערנעשאנאל די
 אונחור פוז נעװאחמ אריעבראכט זיעען וואם יעם5רעזאלו צווײ די

 סאנווענשאן«מ אנחשעלעם׳ער לאם דער צו גאנלער, איזידאר כר. דעלעגאם,
 ךעם opart writ װאד, לעצסע לײכאר אװ פעךעריישאן אםעריקאן דער

 פאר• ױינןמ וואס יוניאנם אל0אינםערגעש אדע און קאונםיל עקזעקוטױו
? פיגאגציץל^ו און םאראלעד דער פאר פעדעריישאן, דער םים כונחמ ו0ו

hb .לאגג ח
 jm| ײט2 יעגער א*ן ר$*ס איז געװען

̂ר די  1אי נאוחעומ ארבײםער אכמריקאג
 tPP'Wg די ארויוי. כאמ געגאנגען

געחאלטען ה*ט אװ םעדערײשאז
 חאט יאחר צו יטחר םון <ואקסמן. אין
 ̂וגמקוממנע גײע א געםעידעט זיך

 גיט נאר איז ױ ױגיאגס. אין סיטגליחנר
 אילם כח ארײנגעדרונגענער סײן געווען

 n <אנד, «ח מכעו געזע<שאמס<יכען
̂ן אםעריקען  אבמר לײכאר, םעחנרײש

 םאד ?ונט װאס זיך, שיארם װאס כח א
 אינסטיםױ שטויסט װאס ארט, אן זיך

 עיענבױ• די םים אוםשטענחנן און ציעס
 בא״ װעמען, זי באזמט אכדאט און גענס,

 טען — אנערקענט איז זי און זי, צװינגט
 יענער אין איהר־רעכענמז. םיט זיך םוז

 אסעריקאנעד דער אויך זין האט צײט
 אונטען םון געטר#גען ליבעראיציזם

 צום געקומען איז דאן און *רױןי.
 אײנצוצאםען שטרעבען א אויסדרוק

 א<ץ — טראסטס מאכעז ״טראסטס״, די
 סא• אוםטאסעגחג, ברײט אדזמנעםענדע,
̂ונס נאנאייוירענדע  אונ־ — ק^ריארײש

 געװארען גע״שאםען איז עס נעזעצליך.
 די לאא״ טראסט אנטי ״מערמאן דער

 געװען דערביי איז באװעגונג אדבײטער
 אויך אז דעריאזען, צו ניט װאד דער אויױ

 אנגענומען טראסטם םאר זארען ױניאנס
 טײ־ אזוי מ׳וױיל אז יאך, ס׳קען װערען.
 אין צונויף זיך נעטען ארבײםעד טיעען.

 ־ ״ארויסצוצוױנגע, ךײ זוכען ױניאז, א
 צו ניט זײ ראזען ארבײטם־באדיננונגען,

 ארבײט, דער צו ארבײטער ניכדױניאן
 ארבײט״ זײער פאר סרײז א זײ מאכען
 צאה־ איע מוזען ירײז דעם און סראםט

 א ״מאנאיאר/ א איז דאס און ־— יזען
 די *אוגגעזעצליך׳/ און ״סאר^װערונג׳/

 האט לײבאר *וו םעדערײישאז אפיעריקען
 אױס* אן געקראנען און געזוכט דעריבער

 זיך בארופט ארכײט אויןי אז טײטשונג,
 *ארבייטס־ אז געזעץ. דאזיגער דער ניט

 - סחורה״ טויטע קײן גיט איז קראםט
 ױנ קאמאדיטי״. עי נאט איז ״יײבאר

 ארבײטס־קראםי םון אנזאםיוננ אז יא:ס«
 סא רמכענען ניט דערםאר כיען קעז

 און םאל אײן אבער איז דאס טראסטס.
 גע״ מא< דריטען א און סא< צײײטען א

 סוירים םטײטס ױנײטעד אין קוםען
̂רים דער יןאורט.  דאס האט קאורט סו
 ױניאגס און אויסנעטײטשט מאל עטריכע

 פאר געװארען ערסיערט יא זײנעז
̂ערם סעמױעיז טראסטס.  דאן האט גאם
 ארבײטס״קראםט ײעיט. א גע׳רעיפ׳ט

 ״סחורח״ פאר װערען אגנענומען ניט טאר
 ניט זאיעז און ניט טארעז ױניאנס און

 גאכד טראסטס. םאר װערעז אננענוםען
 אין ארײנגעצױגעז אויך עס האט פערס

 אי־ בײס םרידענס־םארהאגדױנגען די
 גע• האט םעז וועז םלחמה, דער םון שרוס
 אר־ די םון סדר * אײנצושטעיען זוכט

 דאן װעיט. דער בײטער־#ראכיעמעזאפון
 אין אמענדמענט אן צו געהוםעז ״פויז איז
 ״ארבײטס םראזע די װאם נעדאנק דעם

 אנכד סחורה״ טויטע מײז ניט איז קראפט
 ״אר־ :געחײסעז שוין האט עס האיט.

א ניט איז בייטס־קראפט ג ג י ן א ע צ  ג
ס ניט איז סחורה״ טויטע א י ו כא ר ו  ר

 עס םירעילי״... ״נאט — םחודח טויטע
 מען קען סחורה * עאעס םאר אז הײסט,

אננעםען... פארט דאס
גענאמען. דאס איז אזױ און
 איז אינדוסטריע אמעריקאנער די

 םון שטאילעד עםליכמ אריבער דערװײל
 אן תמיד געחט <ואס רעװאלוציע, דער
 לאנד. םון יעבען עקאנאםימעז דעם איז
 אחנר קאנטראיירען פון איחנע גאנצע די

 שערםאן דעם מיט טראסטס די רענולירען
 ארויסנעװײ זיך חאט יאא אנטי־טראסט

 חנדען צו ניט וױרקצנד. גיט טאר זעז
 מאגאיאייסטעז. אםת׳ע ואם1 דעם םוז

ײ קצניגע פיגאגץ םאננאטען, טיאסט  זי
 וױ נים ק״גםאל געזעץ חנם דורך נען

בכמ איז געווארען, באשםראפט געהעריג

 פאױ צו םראסטס די אוגםצגיױ געװעו
 אגטוױ״ ?יך חאמן טראסטם די ניכטען.

 גע• צקאנאםיטע אײזערגצ די יױט קעלט
m i, אנגענימעז די חאבען און jbtr 
 tv-| זלי — םארם אנדער אן *חנר פארם

 געכליבען איז rvm דער גצבלינען. גען
 וחנרטער. טױטע םון יסוס טויטצר א

 זואס טויט גצבליכצן ניט איז ער אבער
 ארײד ם׳סען װאס באגריף דעם שײך איו

 געקומען איז עס און ױניאנס״ אין יעגצן
 יונ־ און טעזיסצן, דירעקטע עטליכע צו

 םון נעריכט חצכסטצן פון זײנעז יאנס
 טראסטס. םאר געװארען ערקהערט יאגד

 יא־ דעם דורך זײנען ױניאדטעטיגקײטען
 גרױםע די אױך געײארען. ראייזירט

 דעמזעל• דורך חאט אינדזשאנקשאךמכח
 םאר־ אזױ און צואװאקסעז זיך געזעץ כען

 ארבײטער־ דער םון כיוטען די גיםטעט
באװעגונג.

 עט״ לעצטע די בײ ׳עױן מען האט
 אטעריקען דער םוז קאנװענשאנס ליכע

 אויגד גענוםען לײבאר אװ םעדערײשאן
 טעאריצ דער םון און טעאריע, א שםעלען

 שערי דעם — םאדערונג א געװארען איז
איצמזאםען. <אא טראסט אנטי טאן

 בא־ זיך חאט דעם םאר טעאריע די
 םין אויםפאחפוננען גענױע אריוי רופען
 דעם םון און לעבעז •עלואנאםישמן דעם

 אין קרעפטעדשיײל סאציאיען גאנצען
?אנד.

 אין סאנװענשאן איצטיגער דער אויף
 געקוםען םראגע די איז אנדזעעילעס <אס
 קרע־ צום שארםהײט. גאגצער איהר מיט
 אםעריסאנער דער םון םיהרער די פון דיט

 װערען, געזאגט םוז באוועגוננ, ארבײטער
 זײ אלײן, זיר כסדר רעוױדירעז זײ אז

 קאג־ די און יאזומען, זײערע רעוױדירעז
 א און כרײטע א :עםאכט האט ױענשאן

 אםעדײ די האט איצט רעוױזיע. שיםע
 ק^אחן א לײבאר אװ פעדערײיטאן זען

̂יטי״פע  דעם אייפאםען — פאדערונג ׳א
 איז זי און #?אא אנטי־טדאםט ערפיאן

 צוזאמענ^טעלען םון •ראצעס דעם ױן
 נעדאנקען די ארדנונג נעהערינער ין

 או? מאנאיאליעז םון רענויאציע ענען
 דורך סײ בכלל האנדעל און •נדוסטריע

 זעלבסטשטענ־ דורך סײ און רעגירוגג ער
 םיט קאםבינאציעס, אינדוסטריעלע דיגע

 דער פון צדדים איע םון פארטרעטונג א
זײ. אין אינדוסטריע

 רײדען. צו סך א דא איז דעם וועגען
 אוועקשטעיען איד װעל הײנט פאר אבער

 דע- םוץ רעװיזיע דער מיט — ױגקט א
 געװא״ אפגעשיאםען איז פראגע גאנצער

 גע־ קאייטעל איגטעחנסאנטער אן רען
 ארבײטער־ אםעריקאנער דער פון שיכטע

 און םארשעז םון ?אפיטעל א ;כאװענוגג
 פון בלאנדזשען, אויר און שטודירען,

 און םאלצז. אױך און זינען און קעמםעז
 עהדליכען נעטרײעז, א פון דעם, איבעד

 טיםעד וואס זיך ראנגלען טאפפערעז און
 ארביײ דער םון כח דעם ארײנצוברענגעז

 עקאנא־ דעם ון1 גאנג איז באװענוננ טער
לאנד. םון לעבען מייטען

* * * .

 אנדזשעלעם לאם אין ?,ונװענשאן די
 גרױ~ א םון מיטעז אין זיך;עעפענם האט
 ױניאנם, גרופע א אין םענזאציע םער
 פון טײל נרויםען k צונויןי יטטעיעו װאס
 לײבאר, אװ םעדערײשאן אנמריקען דער

 UPSOV זײ ױניאנם. םרייד בילדיגג די
 טײל״ ,נרויםען פ ווי פעהר פאר זיך םים
 ארנאניזאציאנם־םעםטסײט זײער לויט

 טײל. שטארקסגמר דער אויר זײ זײנען
 נאך זײנען יוניאנם טרײד בילדיננ רי

 דער פון םונדאםענט דער טאנ צו חיינט
לײבאר• אוו םעדערײשאן צםעריהען

תז איז םענםאציע די ביל־ דער — מו
 א. דער פוז דעפארטנמנט טרײרס דיננ

 באשלאםעז, אײנשםיםינ האט אוו ס.
 דער םיט םאן צו האבען צו םעהר גים

 נילדיננ־אינחם־ חנר איז אינסםיטוציע
 דזשוריםדיהשאד אױס נלײכם <ואם טריע

םכםוכי̂נ
א עקזיםטירט חאט אינםטיטוציע אזפ

 נעווא־ געשאפןן איז «י יאחרען. רייהע
 פארשטענמיש פרײװילינער פ דורך רען
 די — טרײרם די איו צדךים איע םין

 פספסיאײ״ ארנייטסמענער די ױניאנס,
 אינזשינע״ פון פארנאנד חנר און שאנס

tin פרניסעקטען. און
 שפריננט טרײדם נילדיננ די אין
 עפטער סנסוף דזשוריםדיסשאן פ ארויס

 זיך שטענדינ טרײדס. פנרערע אין װי
 אויפשטערען נ״ם מעטאדען ענדערענדע

a דער אין דעם. צו נרעננען מניידע 
 a אויםישםןיען דאס איז צײט זעלנער

 a אויפמ*כ«ן װי *זוי «ונתט געכיידע
 און יעחורער. װײס דאס רםענט.8נ

 ניל״ a ia ערװארטעז, *ו ניט איז דאו
 צום ארנײטען, זאל קאונסיל טרייד דינג

 םון נ#*רד חש^ינט » װי «זוי בייש■'?,
̂וסםצכער.  פראנע a גאר ניט »יז עם סל

 יעדער פון טרפדיציע און געשיכטע פון
 םראנע a אויר גאר צי«,8ניז8טרײר״ארג

 סע־ דעם פון קאס»ליצירטתײט דער םון
 עס און נוםא. טרייד יעדען פיז כאניזם

 אונ־ גרופע יעדער םון פראגע a אויו איז
טרייד. יעדעז אין םערנעםער

 די ta ארויםנעװיזען, ןיך האט נו,
 נע־ איצט ביז האט <ואס אינםטיטוציע,

 דזשוריסדיקשאז־םכםוכים, די שליכטעט
 דזשוריסדיק׳שאן די אײננעטיילט אדער
̂ט טרײה יעדען םאר  אנ• נעקענט ניט ה

 1אי טרײדם. די אין שלום הײן האיטען
a נע־ אינםטיטוציע די האט זין נעװיסען 
 laa“ יעדע װאם נורל זעלבעז דעם ט8ה

 a>9 נלײבט צד איין םיטלוננס־שאםיטע.
 פון נאשליסע די טון נעקריװדעט. םאל
 נעטײלם האט װאס אינםטיטוציע, דער

 נילדיננ־ די אין ,דזשוריסדיפשאנם״
 נעםיהלט זיך םאל אייז חאבע) טרײדס,

 צװייםען a הצרוץנטץרם, די נעפריוודעט
 דריטזןן a ארבייטער, עלעפטריק די םאל
 חאט סריװדעם םוז שלאםער. י1 מאל
 כסעט אין ביטערסיים אננעקלינען זיר

 אינחם־ בילריננ דער פון םרײד יעדען
 נץמצכט יא IJ׳p >a®a װידצר טריע.
 םאר־ אנדעחן םיט םאתלײך a ווערעז

 די נקיצור, םיטלוננם־אינםםיםוציעס.
 דרוי־ די האבעז ניט מעהר װילען ױניאנם
 אוים־ אלײן זוילען פארםיטלוננ; םענדיגע
םארםיטלוננ. םון נמנאודע a ■רובירעז

\visp ײאם־ומז, ביז אמר, דערוױיל
 צוױסטינ• שארםע ארויםש«ריננען דאך

 קענעז עם און םרײדס, צווישען קײטען
 יא־יגערייען די דויר נאר םטרײסם סומען

 די זיך חאט נופא, ױניאנם די צװי׳מן
 נע״ ל. *װ ם. א. דער םון פאנוחגנשאן

 ײאט :םראנע־צײכען a אוגטער עפענט
 בילדיננ־ די םיז נורל חןר זײ( וועט

 צװי״ מיחםות םארניכטענדע — טרײדס,
vo\ נופא ױניאנט די V

נער־ נעװארען זײנען נתים נעלי די
 איז וועלט עםטײט ריע< נצע8נ די ;װעז

 םעג־ש קחל׳שער ata ;נערװעז נעײארען
 נעװארעז איז אוגםערמײער םעמיועל וױ

 נרויס טראבעל, אן סוםם עם — נערוועז
טר^בעל.

 װיליאם נעװארען נאר איז נערװעז ניט
 אוז פ. א. דער פון פרעזידענט דער נרין,

 בא־ האט איהם םון םטײםסענט a ל■
נעםיטער. צוטרײםעלםע לע8 רוהינט
 חאם — םראנע, ערנםםע ta איז עם

 דארף צושטורעםט אבער — ערקלעדם, ער
וו׳נחנז. גיט דערפון םען

 נלויבעז םערפװירדינען a האם גריז
o אין n, ווערען אױםנעדריסם העז וואם 
ווערטער: םאלנענדע אין

 I״p ניט נעװעחנליר זוכען ארבײםער
 a ״םאכעז וױילעז ארבײטער ;טראבעל
 זיך איז האנמו ארבייטער און ;לעבען״

 אלנעםײךםענש־ טיוי־אנםוױסעלטען חנם
מן t»Dao,דארל יעדערער ta נעפיהל, לי

a .יעמנן״
 נריז האט חןם, אױוי נױענדינ אוו

מז, חנם מי  חשורים־ יעחזן ם׳סען ta נ
אויםנלײכען. לײכט דיסשאדםכםוד

בילדיננ־טרײדם, די פון םראנע די

 פאדאױס• אנחוינ םון חאנען נארינטען
געשראקען. לעמען8 און »זאגט

jnjnta איד ײעי שאנווענשאךוונקםען 
װאר• yeopyj נפמיצען אין גאױהרען

אנמד ױ־ץױ»ו ױניסי
 אין ,10 דעצעםנער אװענט שכת

 ®םאנח פון טאנץ־זאל גרויסען

 פץ םוזיק — חויז. אפערא
פלײערם״ *פיקאדילי װײטטאן׳ס
 סריינט און נןסט ױגיטי טױזענטער

 צװיי• דעם ניי םרעסען טלע זיו װעיען
 וחן״ און רי־ױניאן ױניטי יעחרליכען טען
 םרזהייכען a םארנרעננען *״אמען לעז

 םאר־ הײיאהר ווזנט טאגץ דער אווענט.
im p 10 אווענט, שנת onדעצעגד טען 
 פון םאנ׳דזאל נראנדיעזען on אין בער,

 אןן נאס טע34 הױז, אפערא מאנהעםען
עװענױ. טע8

 1אי ■יא־ל nn ta םארשטעחען, סיר
 װאפ ,p?a אריינצו;עםעז נענונ נרוים ניט

im װילען p צו tn• אח אונםעתעםוננ 
oארנnנגעta I 1'א אװענט on עכםען 

 צו tn:ao נאד רצוn 1או ג״סט, ױניטי
nאומפאמלײנבא רnר p’tto אול פון■ 

aoo” it׳|o יליײ ,■ילאדילי גאריהםטע 
ערס״.

 אױס• «לאץ iPtn אבער t,oan םיר
 וחןלכער שעהנק״ט, זײן צולינ נע?לינען

̂<י אונזערע וועט  פרײנט און רnםיט
ta (ytaoin זיי זואם טענ נליקליכע די 

 און .t’tn ױניטי אין סארנראכם האבען
 זײן וועלען וועלכע נאטירליד, יענינמ, די
 טילעטסו, דיערע נאשטעלען *ו ערשטע די

tntw זיכער, זיין ta װזניעז זיי twan 
 אונזער בײצואײאוינען םארנעניגען דעם

״.18,רי*ױגי
נאצװעלע) otjma דיזעז םיט וױ אזױ

 נעסט פילע nptra נעמז צו ביױז סיר
 טרעםע) צו נעלענענהײם a פרײנט און
ta m און וױחצ־ זיד unnao אוחגנט 

in *וזאםען,  omt" פין יזאסט a טיפעט 
ivonoap אײנ• שוין יאר,8י 1 כלויז 
 בא• פ«ט איהר ח־ראוב.8ײ שליסענדינ

im p אונזער פון אפיס 1אי טיפעםס 
 וועסט 3 ^ארםמקנט, ערױ.?״שא:»ל'

.2148 טשעלםי סט, טע16
o חהעװױרט ניט. פאתעסט n 

pvn ipo שבת, פה אווענט IO o n,םבער
.“״רי־יוניאן ױניטי אונזער םאר

■

 גילד״ ״טעאטער ®ת טיקעטס
 .. פאר ■רייזען רעתצידטע צו

מיטנלידער אונזערע
nטע םון אסער ר,aנילד״, טער 

 אויס״ די רnםיםנ<י אונזעחל ניט וועלכער
 ז״ערע זעהן «ו נעלענענהײט נעצייכענםע

 tat'D הײנטינען אויפםיהרוננען בעסטע
 נוט. rfa נאך איז •רײזען, Jmדו*ירn צו

 ,נילד״ די oap רנ»:נע:הייצ8£פ דער אין
 זיי• וועלכע פיעםעז אײנינע אויפנעפיחרט

 onpora nnjrowai םון נעװען נען
nac אונזערע n ’Pto’o^ פאר און na 

בכלל. בייטער
a נרויסע Pnav מיםנלײ אונזערע םון 

nדימן םיט נוצט8ב שוין יך1 הפבען ר 
 ײ ראטעז םיר און אםער, סיעציעיען

 סובספרײ־ mtnt ױילען וועלכע יענינע,
 נעלענענהײ̂נ די tjrtaPtvnn ניט בער,
 Daד םענליה וױ שנע< אמי iao עס אין

 אויםצר נעלעגעגחײט a געבזן ויי װעט
 ױי iao איז oatt אווענד on סלײנען

נאפוחגטטטלגן. אס
 בלאנפ׳מ זaריבשpDםוב ספעציעיע די

tntm tpotpao \vivp פפים אין ho
l עדיוקיישאנסל אונזער nארטנn,̂נט a 
 אײד וועלעז םיר אוז סטרים, םע16 ותסם

 אויםפי• עס חעלםען צוםר^נחײם מיט
jn. אאיפיל ײאם זעהר, אונז פרעהם עם 

nvtna no ^ טגלי  דורר ניט tpta? מי
 די &ון אייגינע זעהן צו נעלענענהייט די

אויפנע־ ווערען װאם דראמעס בעסםע
jn’ ניי איז פיהרם a

 דדאננ אץ שפװרעם די פון פארלױןז אין געגעבען אונז חאכען זײ װאם
 אחן ױך, אין אפ שפיגלען פאתאננןןנחײם, לאנגער ניט דער פון טאגאטען
 לאיאלער גאנצער אונזער פון געדאנקעךגאננ דעם און געפיחלען די צװײםעל,

םיטגלידערשאפט.
 דאנק־ דיזע פארדינט זיכער חאט באוועגונג ארבײטער אםעדיקימער די
 װאם סאםעז ארבײטער גרויםע די פון און אמטעתעשאנאל אונזער פת זאנונג,

 איז גענוםעז sen ױ וואם אנםייל לויכענםװערםען דעם פאר פארטרעם, זי
 פאליםױשער קאםוניםפדשער חןר tv לאפעס די פון װניאן אתזעד .רעםען
 דער פון פיחןר די וואם חילןו ברײטחארציגע און •ציישםעםיגע די קליקע.

 אוגזער אנגעפיחרט חאבען םיר װען געגעבען, אוגו חאכען פעדעריישאן
 ארגיד זמזער פון לעבען דאם פארדכערען צו בדי קאטפײז םארםױמ־יטננם

 רעזאלוציעם די פון אימע װי םיםנעחאליעז, פיל זימןך חאט ניזאציע,
 קאםוגיםםױשעז צושטערענדען חןם נעגעז פאטפ דעם נעוומען .צו
 פון פארשסרייטמנ די לפעזאצוחאפ אױ^ tw יתיאז, אונזער איז

 אנ כאנצער דער פון רייחען די אין פראפאספדע גיכטעגדער
באווענונג״ ארבײטער

. • * ♦.

 עת־צרײ׳ nptrK אץ אויסגעשטרעקם אונז חאט כאוועגוננ אלגעםיעע די
 אױד האט עס נאר ױניאז, ער1אונ ראםעװען געחאלפען אומ נאר ניט חאם

 דער צו נעהענםער פיל ארגאױזאציע אונזער פון ארבײטער די געבראכט
 אוניער אין פריהער איז עם ווען װי כאװענונג אםעריסאנער נרויסער

 איז בולט׳ן א אויף םיםגלידער אונזערע געציינם חאט חילוו דיחו געשיכטע.
 זייערע און מניאנם ארכײטער אםעריקאנער די אז אופן, אוםבאשטרײםבארען

 םיט אתאגױאציע, אתזער טיט פאראינטערעםירם באםת זיינען פיחרער
 ער1אונ םיט אח גענעגווארם, אוגמןר םיט באדינגוננען, ארכײטם אתזערע
 םיר אז קענען, זײ װאם םיט אונז העלפען צו באריים זימען און צוסונפט,

ױניאן. םר^ וױרקזאםער שטארקער, א אין ארגאגיזירם בלײבען זאלען
 לאננ אזױ םארגעםען ױט ארבײםער אונזערע וועלען געוױנס דיזען אט

 אױם־ געםטען אם קענען זײ נעדייען. און לעבען וועט אתאניזאציע 18זײ וױ
 פאר כאװןזנוננ ארבײםער אםעריקאנער חןר צו דאנקבארקײם זײער דריםען

v m אליץ וועלען ױי וואם דערםים, אינםערעם גרידערליכען און טיפען 
 אםערי־• די וועלכע אויף ירינצי«ען די צו איבערנעבען און טריי פארבלײבען

T סאגער n a און שעהנע די צו אץ אױםגעכויט, 1אי כאװעגוננ יוגיאן 
 ארביי־ די געשיכטע. איחר חעל כאלײכם װאם &אנ»ם־םראדיציעם נאבעלע

 אױך אבער ערװארםעם זי ;םעהר נים אומ פון ערװארםעם באװענוננ מער
וױמינער. ױט

m■

...
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איז m תלײנעם פונ׳ם סראכמם ח&ס קלאדקאעדוסטריע דער
 קלײ־ דעם םעגליכקײט א פאראן איז — עזאפ. קלײנעם פונ׳ם ענטװיקלומ די

 די נעכען צו ערלױכען זיך ױניאן די קאן — ?. אפצושאפען שאפ נעם
— שאפ? גרויםען דעם אײנפיהרען זאלען זײ קאנצעסיעם באלעכאםים

 װיכטינער דער װעגען ראזעגבערג פרעזידענם געװעזענעם פון םײנונג א
םוער. םאראנםװארםליכע אנדערע פון םײנונגען — פראנע.
קורינסקי. פילי• םון

 בא־ איצם ה$ם זיגפאן פרעזידענם
 עמסםע אלע םון םוחות די שעפםיגט

 א סיט טרייד אוגזער איז םיטגלידער
 םים נעםליך, לעגעגם־פראגע, ■שוט׳ער

 פחד לױם איז, װאם שא«, פלײנעם דעם
 נרעםטער חןר םײגונג, זינםאן׳א זידענט
טרײד. אין איבעל

 שליינעט פון׳ם ■ראבלעם דעם ארוס
 טיט קנויל נאנצער א פארבונדעז איז שא■

 םאנאנ־ דארף םען װעלכע •ראבלעםען,
 װי זיך פרעגט עס או) דער»<אנטערען.

 איו עם וו*ס דאס אוים ipd נל״כט סזוי
 אינ־ אונזער איז נעװארען םארילאנםערט

 װי יאהרען. לעצטע רי םאר דוםםריע
 דער איז ם«ו<מ s ארײן סע) ברעננט אזוי

V אינרוםטריע
 חיעט איז איגדוםטריע פיײדער די
 אין אינדוםטריען נרעסטע די םון אײנע
 הלײרער סאבריצירט ווערען עס לאנד.
 איז זי דאלאר. םיציןונען הונדערטע םאר

 ניט אבער אינדוםטריע, רייכע נרויסע •
 םון גרוים ריזיגעד דער י1אוי קוקענדינ

 ש*« קליינער דער איז אינדוםםריע, דער
 איז שא« קלײנער דער םאחשפרייט. אזוי

 םאםיליעך דער װי נרעםער ניט ממט
 איידער גאן־ dtddhpp ח»ם װאם שא«,

 אין אריענעמוםען, איז נעודםאשין די
o p 1846 יאחר.

 א נעהער׳טט האט צייט יענער צו
ײ סאםילעז־סיסטעם,  גאנ- דאס וועלכער נ

 נאר־ דעם נעהען םלעגט הױז־נעזינם *ע
ip אבער םעגם. ii איז נעודםאשין די 

 דערנאך, און פארקעם אין ארײמעתוםעז
 פא־ די געקוםען איז dp ײעז ,1876 אין

 םעגליד נעםאכם האט װאם סאשיו, סיננ
 ■עטערנם, שםצכדיגע לױם שגיידען צו

 ארייננעקו־ זײנ?ן קליידער pםארםיג און
 סליי■ די האט *אהצ, גרויםער « אין סעו
Pi פאםיליע, דער פון ש##סע בעד־רזם 

 ראנס א געהערשט ראםאיםם האם װאם
 גצנעבען םײלאר־םיםםעם, סאסםאם דעם

 דער שא■. גדויםע] דעם צו «ל»ץ
 גאשצפ• תאם װאם קאםט*ום־םײל*ר,

 םאםיליען־שאפ, מליינעם דעם טעט
 נע־ איז ער ארויפנעארגײנג זיר חאט

 פילע די נעטווט האט און רייכפר ווארען
 אננעגוטען. האט ?ר װאס ארדערם,

 »נ• w הענם, p*urwo צו אחיסנעבען
an־p ,םאםיליעז upהאט איבערהויפט ־ 
איגװײניג. שאפ דעם סארנישםערם ער

 *ווי זיר האמ שא< נדויםער רער
 דעד־ האט ov ביז ארויפנעארבײט, נרויס

 ו׳וער־ נרויםען פון׳ם םדרנה די נרײכם
 סוםעז קאנטראקטארם טאםעז וואו זוויז,

 קאנטראק־ דער ארבײט. *חיםנ?םעז
 םי־ דער געווארען ,dp הייסם איו, םאר

 דעם און ארבײטער דעם צװישען ט?לםאן
d דינט ער םאבריהאנם. pi םאבריהאנם 

 דער םיכטיגער יוןזס םארםאז• א ווי
 ם?הרער װאט ס׳הײטט קאנסראקסאר,

 די פון שכירות די רײסט פארםא] דער
 װערהויז דער טעהר אלץ האט ארבייםער,
ירייזען. די געשגיםען גאלע^ס

 דער איז ,■®־pip גרויסע אײנינ■ איו
̂רען *לנעשטעלט קאנםראמםאר  איג־ נפ\ו

h אין ײיינמ p ,געדינם האט און גופא 
 האגטראק• ד?ר וו*ס פינקציע זעלבע די

 די <עשוילט האט ער אויםװײנמ. סאר
 און פאדטאן. איטזפגעען אן פיו יאל׳י

op א< ניט, פראגע קײן נאר איו Dip 
 נרויסער א איו סיסטפם ■אנםראלםיגנ

 ליי- טצאכוון נפל די יוצלכעז םיז איגעל,
jp i ̂ונטראפטאד, יפר ציים. י?דער *ו  ס

 אויסעד אויםםייד, שאי יײז האם וואם
 שטאדם אין אפילו *דפר מםאדם, ךןר
 בײגמג די jpwpi אלפםאל איו 4«»
do דעי יתלנאר »’'»T האט באם 

 אינםײד דןם גמל»ג« י;וגבוחםנוח׳דינ
ארבייםער. עיא■

 1910 פון םםרײפ נענפראצ דאם פאר
up אעע- םיםמצם ?אנסראסםעג די 

 eon מקלאפערײ, נעײאלדמא • סאכט
 <אר די •i'm ס«י<ז tpwrwjiii ייר ייייי

pd^ o •׳np»p, ס*» im p ו אין 
 o'ipp* ציים ימגפר «ז Mips נתיסער

d t p חיםסארישער ערריחטסאנ דער 
וױ מ•^ סטרייפ Hrwpi ;י*מםאמר w?faw vnrn

eoKnmip ^pippppppî t די 
W.'♦על?ר גרױסעז ײז1« «ובאר *■®־®

ומוד
עו o ס w 

rn t גימ

 עס װאס )עא& גלײנעם דעם געגען
 צײט, אםאליגער דער םאר געפאסט זיך

 האט אינדוסטריע קלײדער די אײדער
 דעך םאר ענטװיקלונגען, דורכגעטאכט

 א נעםען םלענט מנײדער דער װען צײט
 א אויס^נײדען אלײן און װארע שטיס
 םא־ דער סיט זיך אװעקזעצעז און קלײד
̂וס און םייציע ר ניט יע, אויםנעהעץ. ד  ̂נ
 געגען קאםף א אנגעםידט ניט םעז האט
̂רלאך, די אט  סארם דעם גענן קאנטראקט

 האט סען נאר באלעבאטים׳יאך, סיאװתע
 ענט־ םיטלען םארזיכטינע נים דורך אויך

 זאל ער םאבדיסאנם גרויסעז דעם מוטעט
im גרויםעז דעם אויפהאלטען p. גערעכט 

 עלע• םיהרענדע יעגיגע די נעװעז זײנען
 האבען ױעלכע ױניאז, דער א״ן םעגטן

 הא־ סטאנעדזמעס די אז ארגוםענטידט,
ארבײט. די םאריאגעז געהאלםען בען

 טיט זיך האט גומא ױגיאן די איז
 ניט ^עפעד חלײנע די פון •ראבלעם דעד

̂״אפטליך. אפנעגעבען  םיוד די װיסענ
 צו ױניאן״ דער אין עלעםענטען רענדע
 &(>\ האבען זײ אםילו װעז צײט, יענעד

 קלײנער דער אז דערפיהילעז אנגעהויבען
 יױ דער אויף צרה א אלס װאקסם שא®

 צדה דער צו אבער זײנען סאפ, ניאנ׳ס
 חא־ זײ װיסמנמאפטייך, צוגעגאנגעז ניט
 װארצל, דעם אונטערזוכט ניט נעמליך, בען,
 נאר ארוים, װאקםט צרה די װעלכעז םון
 גערםנער, ערםארענע ניט װי האבען, זײ

 אױבען, םון גראז װילדע די אפגעהאסט
 האבען נראז װילדען נ»ון װארצי דעם אוז
 די אט און ^רד. דעד אין געלאזט זיי

̂־ די םון װאדצלען איבעתעבליבענע  װי
 אײ פארמירײט זיך האבען גראזען דע

 *לע צווימעז #םעאד גאנצען דעם בער
 דאס מא^םאב, אז» אויוי םאאנצונגען,

 קאסע סיט אפילו ^ויז זײ האט םעז
 צוזאםען זוײל אפהאקען, נעסענם ניט
דע םייוע די םיט  םען װאלם גראזען װ̂י
 םיאנצונ־ די אי׳&גיידזןן באדארםט אויך
 ארײנגעםלאכטען זיך האבען װעלכצ געז,

גדאזען. די צװישמן
 האבעז עלעםענטעז פיהדענדע די װעז

 סאב־מאנומעסנמזױ דעם אוגטערגענומען
 געםוגעז גיט זיי האבעז סטאפעדזש, רעד
 םיט צוזאםען באטראכטען צו נויטיג םאר

 (סלעס־סאלאבארײשאן), בא^גבאטים די
 םעהר זיך זאל איבעל דעד אז •אאן א

 זיך האט םעז נאר םארמפרײטען, נים
̂גז״״ דעם י1אוי ®ארלאזט  ̂לאן, ״געניא

 אוועקםאכעז חזקח כיד װמט טעז דאס
̂אך. הונדערט פאר א םיט  סאב־באסע
 אין ארײנגעםראכט ניט זיר האט כמז
 סאב-באסעלאך די ^אנען םון mip דעם

 אוים־ רעגעז א גאר מוחגם?אך װי זײנעז
 אז געיחנן, איז םרו• דער געװאקםען.

 װײלע א *וױוי אוועקגעםאכם האט טען
 דעם אױוי און הונחנרם, •אר * םים

 אוים• זיעען הונדערם, פאד די םון •לאץ
̂װאקםעז  חונדערט •אר א װי םעהרזנר ג

אנךעדע. אויך און דיזעלבע טאקע —
 א p>r טיר געםינען 1916 יאהר אין
 גןרצריכען בםירומ ווערם עס זוי ^אגע,

 א דאם ארגאז, אײגענעם אונזעד אין
 די אין ארבײםען טרײד םוךם דריטעל

 אױטסײדי די בײ מעפער, אױטסײד
̂ורם.  סאננד אויטסײד דעד קאנטראקנ

 װי עתער נאד איז ער װאס ראקטאר,
 יענער צו חאט באלעבאס, אינםײד דער
 סלײ- מד נעוואקםען. געוואידיג צײט
 םאר־ מגםח א <ױ זיר האם שא• גער

 •שוט איז דאם און טרײד אין׳ם מירײט
 דעם אױןי צרעת נגע א וױ געוואחגז
 קמ־ זואם וױיל ױניאן, דער םון סעריער

 איחם איז עתער איץ איז, מא■ דער נער
קאנטראליחנן. צו

 דעד םאיע נזמוען אבער װא<ם עס
 טאר- דאס ביויז אז זאנען, צו געדאנק

 קעכד *ו אדםיניסםראצ^ דער ®ח זעחו
 גים די אח מא• קיײנעם חנם נעגען נמן

 געבראכט חאבען סםאיעדזמעס טיטיגע
ר «ו  קיײגעם ®ון׳ם םארמארײםומ מ

 כר. וױ אױך, חאט חנם אויםער מא«.
 א אין אתיםגעבראטם עס האם זינםאן
ru n ײגעם דעם װעגען^ N r די םאר 

 מרײטאג חניצגאטעז, באארד דדצאינם
 סאראימפא- די םעפטעםבער, מען13 דעם
ד ®ח כוננ  סים-מאום צװײ די ארביים, מ
תוי, םים םנוןי  — קאיצר, *אר 1#טיט מ
 דארוי וואס נאר־םענט, אײנמאמר דער אט
 װי םקאכח מל גוטען דעם האבען ניט

 אר- די אז דערצו. געבראכמ האט #אםאל
 אויד איבעראר װערען גזףציקט מען כײם
i» װ<וס זאנען, «ו סך » האם r r »ײנ  ז

ארבײנג דער •צו יײמעקוםען ווי \rm וײנען ייגמ

 אויסער טרײד. שיאוק אין׳ם םאסען די
 זןינתסט״ זווגעטפייט חןם צו חאבען דעם

 עס באדינגונגען. סאםערציעלע און ריעלע
 דער אין אונטעױמיד *ז געווארעז איז

 אויסגעשירא־ זיגמאן ?יר חאט ארבײט,
 טערד־- דעם םון װי אמטעי^יד אן כעז,

טראס. עלעקטריק אן ביז אין־װאגען
גרוי־ א איז געזאגטע װאס נאר דאס

 געהאל• װידסליך האט דאס אםת. סער
 סלײנעם םון׳ם אנטוױסלונג דער צו םען

b k p. ױ אויך דעם צו אבער טוז מעז  צ
 באלע־ פון׳ם אינסטינקט דעם רעכענעז

 װאס און ױניאן דער געגען זײן צו כאס
 צייטוױײ זײן מיט דזגכענען נאר זיך װיל

 םאר־ דער מיט גיט און פראפיט, ליגען
 אינ־ גאגצער דער צו אנטװארטלײכקײט

 ער לײדעט עגדע צו אבװאהל דוסטריע,
 אוםםאראנטװארט־ דער םון ^אדען אלײז

 אוטבאגרעגעצטער זײן םון און ליכהײט
 הא־ אדט םין אזא אויןי דפעדנעקײט.

 דאטאלםדעען םון באלעבאטים די בען
 רואינע דעד צו בײגעטר־אגען &יל קאוגסיל

איגדוםטרת. דער םון
 םאר־ געםאכט האבען באלעבאםים די

 םון אויםצודדײען זיך טריסס שידענע
 אין איז עט זוי םאראנטװארםליכקײם,

 געװא־ באװיזען אוינען אײגענע זײערע
 קאגסיליאײ־ אװ <ןאגסיל דעם םאר רען

.1916 אין שאנס
 א ארויסרופען םלעגט טזגז ווען
 װאם םאגוםעהטיפורער, • א בײ סטרײק

 אויטסײד, ארבײט די ארויסגעמיקט האט
 ארבײטער אױטסײדיגע די טאקע םלעגעז

 אינסײד־ אין װי אזוי אבער סטרײקען,
 ניט אגדיםעגט דעם לויט םעז, האט שאפ

 טאגױ דער םלעגט סםרײתען, געטארט
̂ורער  אע־ ארבײט זײן מאכען םעהט

 םלעגען אויטסײד ארבײטער די סײד.
 זיך םיעגעז און סטרײקענדיג װערען םיד

אונטערגעבעז.
טאט דער  םאגעוױ אזעלכע םון רעז̂ו

 אז געװען, איז באילעגאטים די טצד רעס
מעהר נאך ארײעעבראכט ה*ט דאס

1927 אקםאכער, םער14 םרײטאג,
mm -י י י— י— ...............— —-------------

 םון׳ם אריבײטער די צװיטען קאנקורענץ
מאםף דמד מא^ אױטסײד און אינסײד

 עקזיס• םאר׳ן <ןאסןי חןר #דאזײן אום
 *נט״ גרוים םודא׳דיג זיך האט םענץ

 דער זיך האט דעם דאגק א און װיקעלט
 געװאלדע אינדוסטריע דער אין כאאס

םאחפפרײט.
געווארען, באוױזען דאםאלסט איז עס

 חאט ױניאן די״ װעז צײט חגר איז דאם
 סאכ״ דאםאלסדעען דעם ארויסגערופען

 איצומא־ כדי סםרײק, םאנוםעתטשודעך
 אעדעיענ״ די םון קאנקורענץ די םען

 קאנ- די האבעז מאנוםעסטשורערס, דענט
 אוימגעםאכט באסעס אסאסיאײשאץ סיל
 דאס שעיער. אינסײד די איז אדבײמ די

 חאבען מעיער אינםײד די אז הײםט,
 אויםםײדעע. די געגען געס<ןעבט פ^וט

 באלעבאםים די װאס פראקטיס, די אט
 צו^טאנד דעם האט געפיתרט, האבען

 גוטעס <}ײן זיכעד אינדוסטריע דער םון
 ארײעעטרא־ איז איצט אוז געטאן. ניט
 איג• דער איז דעםאראליזאציע אזא טען

 באלע־ די אז סאנסװ־ענץ, אזא דוסםריע,
 די אז ׳מייז, ^רייען זעלבסט באטים

 און אויםצוהאלטען ניט איז סאגקורענץ
 םאר• די אז בעװאזבשעז זואלטען זײ

 דעםאראליזא־ און סאנקורענץ שפרײטע
אויפהערען. זאל ציע

 איגע• איז זײט ױניאנ׳ס דער םון
 פאר־ זוכעז איצט םוז ױניאז די מנדם,

 ארײנצױ וױ יועגען און םיטיעז שידענע
 איגדוםטריע, דער אין ארדנונג ברעגגעז

 אויםשטעהן םיטגלדער די װעלען אניט
 האט דערפאר און לײדען. אוםגעהײעדזנ

 צו םראגע די געבראכט זיגםאן ברודער
 און באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער
 אקטײ »לע צו און באארד דזשאינט צום
 םיר און סיטג^ידער, אגגעזעהענע װע

 בדײ- דער צו פראגע די איצט ברעגגען
 פרא״ די זועלען טיר םעמבערשיפ. טער

 און ארטיקלען םאר א אין באלויכטען גע
 די םון דיםסוסיע א צו ברענגעז דאס

םעםבערשיפ. פרײטע

3 ל8?8ל מניאן, מאכער םעמפל דער אין
סעפרעטאר רובין, ד. םון

נ לעצטען דעם ביי נ טי ער םון םי  אונז
טי\ו עהו ארד עהו ז בא סען אי ענו םנ  גע־ אוי

ד דעם םון םראנע די װארען אנ ט ש  םון צו
ער אן, ל«ושא< אונז ד בעסער אדער ױני  נ׳

ט, אג D d פון ז pנ ציKי ד tPלPנ אנ ט ש  פון צו
ער ר וױ לאלאל. אונז ה ם, אי ם ײ  איז ײ

pאן לעצםער ר תן םיז עו  שלעכ־ א זעהר ג
לפ טער. p פוז פי t p ijid י^ טנ  הא• רpםי

ט אשילו בען ען גי אננ ם צ מ םען א  און ארביי
א שוין האבצן װעלכע די ט י א ה ע  שעפצר נ

ך האבען עניג אוי ט. וו ע די םארדינ  לאנ
ער אין ד אונז ריי ם ט ך הא  שצעכט זעהר זי

ױפצן »ג? ם אויןי א עלען דע צי אנ  מצב םינ
ער אין ן ל^סאצ. אונז ״ ך א א ר tPiifn ז  םי

ר ע א אנ ס און נעזעהן, י א  די אין אז איז, ד
ז dp װאו שעפער א אי  ביסעל א נצוועז י
ט ײ רב ע זאלען א ר ? לי אונז טנ ך רpמ'  זי

ען שטרעננ  ווע־ זייערע באצאהלען און ןוג
כע טלי ױס כענ m ד > iip.אר איז דאם ־  נ

ר אן ע רינ ע נ ױיז, אי או ס ב א ־ די ד לי טנ  מי
n p ען צוילען הל א צ א ת נ ע ײ ם ז ױ  און ד

האלטען פ ײער אוי אן, ז ם, און ױני  װי ני
po| נז װיל i״p או p p i, ־ די דאם ^ן  יוני

Dיטנ<יpר j p p '  ip p p P D  jpaprv ר  צ
ן נלויבעז און טרוי אז רp אי ײ און ױני  זי

ען ם נ טD ני אינ ר Dא p pם ר ט װילעז און י  גי
ס הײן צאהלצן ױ לו ד ײ ווען אםי  .tPipp ז

dp ז ײ און םיזאז שלעכטער « ■שוט אי  ז
ipjpp ט י D צאוזלעז. נ ip ען איז װיז  בא

ip p n p a מא־ .עטליכע לעצםע די פאר 
אטען. נ

np בעסער ניט אבער מאכט אםת 
op לןד אונזצר פון שטאנד םינאנציצלצן 
 pp• אונזער פיך האט nppp און ?אל.

 םאר־ םראנע רp רpאיב באארד זעפוטיװ
 םאן jpp מען <ו*ם זעהן װיל און טראנט

 םארבע־ צו ל«ו?אל אונזער אין לאנע די
 סענלױ. איז dp נ*ר װיפיל אויף סערען

D פיל איז פראנע די ip p »m נצװא־ 
 האט גאארד ע?זעסוטיװ נאנמ די חח.
 די און באמײצינם פראנע רp איז זיר

 נעװא־ באשלאםען איז Dpi זאך־ ערשטע
IP, םעםנער־ חשענ?ראל * דופ׳מ צו או J 

o 26 אויוי םיםיננ pאין אהטאבער םען 
 טים דארט פראנע די און האל נרײענט

נרינרלױ. tpp«־m ברייער, אייך,
i p די פון אײנער זײז װעט םיטיננ 

 ױניאן לאסאל אונזער וואם װיכטינסט®
d םון .iPDnpi <מז חאם p דזשעניד 
דער אוהעגנען װעט טעםבער־םיטיננ ראל

 אונ• טון rjPDD'ipp אוז גאנג רpרpווײט
 ווצט ברירער, איהר, ױניאן. לאפאל זער

lpipoip d דארפען p מאכצן םיטיננ 
 p*< כםעם דאם אזוי, ■*■ולער, מחר

pptiio אנוועזצנד זאלען םיסנליד®־ 
d נײ זײן. p ,וועלצן טיםינג

■P>D IPPii Dipppinj ילענער !ייטעע 
 לא?אל אונזער פיז tPiPP to אזוי וױ

 tPiPP יאלעו םיר װאט סיס ,op סאנצן
 » זיין םוז pppp< אונזער זײן. שםאליז

̂זאםער  זאל <ואט יןופאל, • ;יןוקאל וױ
 אינספרצסצן די פארםרצמן ײיײייר

d «זױ סיסגלימר. אוגזעו/ פון p די.

 און קראםט די פיהלען זאלעז מיטגלידער
 איז יאסאיל דעם םיז נויטװעגדיגקײט

איבעראל. און שעפער זײעדע
 םוזען דורכצו&יחרעז דאם אום און

 איחר ברידער. הילוי. אײער האבען פױר
 םארשלא־ און נאכלעסיג זײן ניט םוזט
 םיר מאםענט. איצםיגען דעם אין םען

 דעם נעלעגעגהײט יעדע אויסנוצעז טוזעז
 עקזיםטעגץ. זײן פארזיכערעז צו <אקאל

 סרעםטען, אונזערע איבער טאן טוזען טיר
 לא־ דעם אװעקשטעלען און נויטע, אויב
 דאם און באדען. זיכערען א אויף <ןאל

 און ברידער, ר, ה י א נאר טאן קענעז
אנדערע. קײז

 איז סיזאז םארגאנגענער דער אמת,
 אײד האט עם און שלעכטער א געווען

 לא־ דעם װי פינסט געםרא^עז, שלעכט
 אפ־ קײן זײן נים אבער זאל דאס קאל.

 צו טאז צו יעסעם װײםער אױף האלמ
 לא- א\יער פארמנסערען און םארזיכערעז

 לא- אײער םון לאגע די װי נוט אזוי גע
 צײטען די דאס ערװארטעז, םיר -סאכ

 דעם םיט און בעסערען, זיכער זיר ױעיעז
ױניאן. גאנצע די און יאהאל אײער אויך

 װאט איז גוט גאנץ םארשטעהען םיר
 געםיגט ברידער, איהר, שםיטונג א םאר
 אױ• דעם םיר דוםעז דערםאר איצט. זיד

 םײ מעמבער דזשענעראל בעךדערמאנטען
דורכצורײדען. אײך מיט זיך אום טינג

 ברי«י ארויסשיקען אויך מיר/װעלען
 דער־ מיטגיידער, אוגזערע םון יעדעז צו

 םיר מיםינ^ דעם װעגען איהם םאנענדיג
 א זעחר םאר םיטינג דעם באטראכטעז

 םאר־ שטארח זײנען םיר און װיכטיגען
 מאכען צו םיטינג דעם אינטערעסירט

 בריחןר, םײנע אזוי, סוססעם. א םאר
 האםען, טיר 4םיהיע אויך איהר דארפמ

 און געדענסען גוט דאס וועט איהר דאם
 צו גיט םליכט אײער םאר דאס מאכען

 דזשע• נעססטען בײם זײן צו םארםעהלען
םיטיננ. מעמבער נעראל

קינדער־גארטען שלום־עליכם
ן - - - ן

 הינדער־גארטעז, שלום־עליכם דעד
 װינטער לעצםען אנגענאנגען איז וועיכער

 ארױסגעחאימצן חאט איז ערפאיג״ מיט
 ארבײםען, געהן דארםען װעלכע םחיען,

 ווערען״םאנמאג געעםעגט װידער וועט
 אױפ״ דער אונטער אחטאבער, טען17 דעם
 20 האט וועלכע סאהעז, םרם. םון זיכט
 אארז לעחמנריז. א<ס דערםאהרונג יאחר
 צוגעגרייט םארוואלטונג די האם דעם
 סלײנ״ ךי םאר דיחה באסוחומע * זעהר

 אײנ• םאדצרנצ איע םים הויוי א וואמ.
 רזחיג חעגען <ועלען םאסעס ריכטוגגןן,

 באוואוםט״ םיט׳ן ארנײט דער בײ זיצען
 באזאתט זיעען היגדער זײערע א! זײן,
פארלאמצ!:/ יןעדער ײאס אלעס מיט

 אחייג״ וועחנן יאחר 6—3 פון סינדער
 אי^- םאר געגומען.

 אוימ׳ן פרענט
ני 1 םון ,4043

4060600$
 זיײ װעיט ליטעראטרישער דער אין

 צוױי װאו םאיען, עטליכע באסאגט נען
שא״ צו םאראײניגם זיך האבען ברידער

 דער אין צוזאמען. װעיס זײערע םען
 באריהםם זײגען ליטעראטור דײטשער

 ײ1םראנצ דער אין גרים״; ברידער ״די
 יאהר־ םאריגען םון ליטעראטור זישער

ברי־ ״די באקאנם גוט זײנען הונדערט
 םראנ־ מאדערנער דער אין גאנקור״; דער

 פא־ מעהר זײנען ליטעראטור צויזישער•
 זשאן און זשעראם ברידער די פולער
 צוזאםען ארויס גיבען װעלכע םארא,

געלע־ װערט װאס ראמאז, א יאהר אלע
 אויך נאר םראנקרײך, אין בילויז גיט זען
אויםלאנד. אין

 װיל צװילינג־שרײבער דעם םיט אט
 םײגע םוז לעזער די פאכען באקאנט איך

נאטיצען.
 םאראינ־ װעלען זײ אז גלויב, איך

 ניט לעזער אידישען דעם טערעסירען
 און באריהםםע זײנען זײ װײל בלויז,

 אויך נאר שריםטשטעלער, פאסולערע
 אײ אונז םיט זײנען זײ װײל דערםאר,

 זײנען זיי סחותנים. שטיסלאך דען
 שרײבען זײ נאר איחגן, חײן ניט אלײן

 אידישע לעבען, אידישען אידען, וועגען
מנהגים. אידישע אידעאלעז,

 זײנען יסאפולער און באר׳יהםט און
 איבע־ די דורך ניט טאהע געװארען זײ

 םיער־ די דורך נאר זייערע, ביכער ריגע
הא־ װעלכע ראמאנעז, ״אידישע״ םינף
 גײע א געעםענט םראנצױזען די פאר בען

 וועלט עהזאטישע אן װעלט, אוגבאקאינטע
 האבען װעלכע מענשען, עסזאטישע מיט

 עולם ברײםען אזים׳ן צויבער באזונדער א
לעזער.

 אנרוםען איך װעל אלץ םון םריהער
 :ראםאנען אידישע זײערע םון נעםען די

 קאםו־ דער (םון קעניג״ איז ישראל ״װען
 אוגנארןא אין רעװאלוציע ניסםישער

 איבערלעבע־ (די צלם״* פון שאטען ״דער
 לעבט װאס קינד, אידיש א םון בעניש

 ראזע *די פאגראםען), םאר שרעק אין
 םריהער־ םון םארטזעצוגג (א שרון״ םון

פירושלים״ הבאה ״לשנה ראסאז), דינען
 «א• איבער רײזע א םון באשרײבונג (א

 אלער• םון שילעדרונגען די לעסטינע'םיט
 עקסטרעמען *אן םון טיפען, אידישע לײ

 װאס רב, םאדםרומטעז א גיז ציוניסט
 נאך און צייז), םון בױער די אויף קלאנט

 ״די זיך, דוכט הײסם, װאם ראםאן, א
גאט״. םון קעניגרײך

 טארא ברידצר די זײנען נעזאגט, װי
 האטאליקען. כשר׳ע םראנצויזען, עכטע

̂ אידעןצ צו זײ הוםעז װי
 זײ צו זיך האם םראנע דיזער םיט

 םראנצױזישער' םעהיגער א געווענדעט
 ספעציאלײ זיך האם װאס זשורנאלים?,

 באריהםטע םיט געשפרעכעץ אויוי זירט
כענשען.
גע־ מיר האט צופאל א נאר —

 םיט זיך וינטערעסירעז1םאר צו בראכט
 ברודער עיםערער דער האט — אידעז

 גע־ בין איך — געענםםערט. זשעראם
 אויןי לעהרער א יאהר עםליכע וועז

 אונױוער־ בודאפעטטער אין פראנצויזיש
 זיײ תלםידים םײגע צװישען זיטעט.

 הײן (םון קינדער אידישע םיל געורען נען
 דאן נאך מען האט קלאוזוס״ ״נומערוס

, אין געװאוסט ניט ( ח א מ  אין װײל או
 איהר אידען. םיל װאוינעז בודאפעסט

 ט ס y פ א ד ו ב אז דאך וױיסט
 םײנע .ט ם ע פ א ד ו י םעז רוםט

 געםעלען םיר זײנעז תלםידים אידישע
 זייער און התםדה זײער צוליב געװאר$ן
 I דער־ איך האב *ױך שכל. שארםען
 וואס מיםםישעם עפעס זײ אין םיהלט

 זײ. צו צוגעצויגען שטארס מיך האט
 קאר• אין אז דערװאוסם, זיד כ׳האב

 מיזד װאס אידען וואוינעז פאכדרוסלאנד
.i r םע־ און לעבען אידיש אריגינעל אן 

 אײ עטליםג באזוכט איך האב ריעךצײט
שטעטלאך.״ דישע

 םארא תשעראם איז ארום אזוי
 דער־ חאט מר אידעךמענער. א געװארעז

 שא• צו שחזוי דעם בדודער, דעם צעהלט
 חאם ער וואם ״אוצר״ דעם װעגען ״םעז

 םארשטאנען, האבען וײ נאר נעםונען,
 צו ביז צוגרײטען נאך זיך מוז םעז אז

לעבען. אידישען םונ׳ם ביכער שרײבען
 אינגערען דעם צוגעשיקם גאט האט
 אײ באסאנטעז א זשאן טארא ברודער

 אזוי וױ אט קארפאט־רוסלאנד. םון דען
:איחם ̂ילחנרט ער

גע• שוין איז םרײנד אידישער ״םײן
 פארײ צופיל (שוין פאריזער א װעז
 זײז נאר געשםאס), ״מײן לוים זער,

 דארטען, געוואױנם נאך האט משפחח
 אן נעפיחרט איז שטעדטעל קלײן א איז

 חאב איך לעבען. אידיש אלט־טאדיש
 שטיקעל א שםוב אין ךײ בײ םארבראכט

 דעם ו2 צוגעסוקט דך חאב און צײט
 נא־ כ׳חאב מאפױליענ־לעמן. אידישען
 אג־ חאט צימדגײםם דער אז מערקם,

 סא־ די ®אםילימ. אידישע די נעריהרט
אײג• םח^ עכט נצוחנז גאך איז טע

 אין האם טאםע דער פשוט. און םאך
 *שםאם׳/ אידישען » געפיהרט דערהײם
 א אין איז שטרײםעל א אין געגאנגען
 גע• זײנע לויט נאר קאפאטע, לאנגער

 אז םארשטאנמן, איך האב שפרעכען
 איז בודאפעסט אין און קארלסבאד אין
 טעכםער ױנגע די םרום. אזוי ניט ער

 אידי- קייז ניט באקומעז שויז האבעז
 גוט גערעדט האבען און בילדונג שע

 זיײ גשמה גאנצע די און פראנצויזיש,
 װאס פאריז. קײן געשטרעבט האט ערע

 גע־ ער האט םרײנד, םײן אגבאיאנגט
 םאםיליע אידישער זײן םון חוזס מאכט

 םאך פארשםעהן, געקאנט נים האט און
 די םיט אזוי ויך איר אינטעדעסיר װאם

 לע־ נאריש, איזזם זײנען װעיכע זאכעז,
וױלד״. און כערליד

 הײנכדוועלםיגער דער האם אײנמאל
:גוי צויזישען םראנ־ םשונה׳דיגען צום נעזאגט איד

 אטת׳ע זעהן וױלט איהר אויב —
 קײן פאהרען לאםייז אידען, אלטמאדישע

חםידײ גרויםער א װאוינם דארטן בעיז, ״רבי׳׳. שער
וחד דערצעהלם טארא זשאן װי אט דעם: גען

 דעם איז פארבראכט האבמז ״פיר
 רוסיש־פוילײ אוים׳ז שטעדטעל יןלײגעם

 האב איך װאך. גאנצע א גרעניץ שען
 ארײ חלום, א אין װי געלעבט דארטעז

 צװײ וואונדער, צו װאונדער םון בער
 ניט פארשטעה איר pװא מגנשעז, שען

̂עז, זײערע שפראך, זײער  זיײ געםיד
 םײנע וואס אלץ און געדאנקען, ערע

 אויס־ םיר איו געזעהן האבען אויגעז
̂יך, געקומעז  םאנטאסםיש, אזנםארשטענד

םעשהלאך״. האםמאן׳ט אין װי
 בא־ זיך םארא חאט בעלז אין דאר̂כ

 אן ױנגענםאן, אידישען א מיט חענט
 שמר יאהר פאר א זזאט װאם אםײזורס,

 קוטען םלענם ער און בעו־לין, איז דירט
 (בײ נאכם אלע אבסניא אין איהם צו

 דער־ און געהאם) «רא ער האט טאג
 אין םאר קומט עס װאם איהם, צעהלען
 ?יײ םענשען א םאר װאם הויןי, רבינ׳ס

װ. א. א. ״חסידים״ די נען
 ברידער די חאבען פאריז אין דערנאך

 אײ סיט באקאנםשאםט געזוכט טארא
 ■וי־ און רוסלאנד םון לײט ױנגע דישע
 האבען פאפע-הײזעד די אין און לען,
 געשיכ־ אח םעשױת אננעהערט ׳זיך זײ

̂ןען פון טען  םארציײ אלץ לעבען, אידי
 געזאםמלט און נאטיץ־ביכער איז כענט

 ראכמד אידישע זײעחן םאר מאטעריאל
. גען.

ברײ די דערצעהלען — באזוגדערם

 םאר־ צו זײ.םיל האבען — םארא םעי
 פראנצויזיש־אירי־ ױננען דעם דאנקען

 (שטאמט טװערסקי שריטםשטעלער שען
 האט װעיכער רבי׳ס, חסידישעז א םון
 און אידען םון דערצעהלט םיל זעהר זײ

אידישקײט.
 ניט האט קריטיקער םראנצױזישער א
 טארא ברידער די אז געשריבען, לאנג

 נאר.זאימד זאלבעצװײט. נים שאםען
 דערצעהרט פערזאן דריטע א וז. ד. דריט,

 רא־ זײערע םון העלדען די וועגמן זײ
םאנען.
 שטארק האבלז טארא ברידער די

 פרעסע אידישע די װאס םאראיבעל,
 בא־ און אנטיסעטיטען פאר ?ײ האלט

 קאריקאםורען שרײבען אין זײ שולדיגט
 אז זאגען, זײ לעבען. אידישען םון

 אי־ די געשילדערט האכען זײ װי פונקם
 סםא־ און אכראמאװיטש אויך גאס דישע

 אי־ וועגען אםת שרײבען און לענםקיז,
אנטיםעםיטיש. זײן גים חײסם דעז

 ניט לוינט זײ אז זיך, םארשכתהט
 אנטיסעםײ םון שם־רע דעם האמן צו

 םאר־ זײ װע^ען דעם דורך װײל טעז,
^עזער. צאהל גדויסע א לירעז

 איז גענוג אז #איז אבער אםת דער
 ישראל ״װען ראסאן זיתר איבערצולעזען

 הבאה ״לשנח אדער תעניג״ איז
 דערשפירען צו נלײך אום בירושלים״,

 אנטיסעםיי- ראםינירטע םון גיפם דעם
 הײן ניט געברױכען זײ 4אםי םען.

 אי־ שלאגען צו אום געוועהר טעםפע
 סוילען םארניםטעטע זיתרע אמר דעז,
 גרעסערע םאכעז שפיזען שארפע און

װאוגדען.
 אוײ איצט איך בין דאס ניט אב*ר

 אנמער־ געװאלט נאר האב איך םען.
 םון שטריכעז כאראסטעריסטישע די קען
 שריײ וועלכע שרײבער, נינדאידישע די

 זײ םעגעץ אלע, זײ איחנן. ווענען בען
 סײס־ שרײבעז קינםטלער, גרויסע זײן

ן י י ז ס א ו ו טעגם ע ב א  ה
ט ר ע ח ע ן ג ע ג ע ו ן ו ן ע ד י  א

 און אויגען אײנענע םיט זעחן צו אלײן
 וועלט אידישע די םיהלען און םארשםעד.ן

שטאגד. *ין גיט זײ זײנען
̂חגן אונגליס צום און  װעגען זײ ה
 וועל־ מענשען, אזצלכע פיז ניט איחנז

 אידי־ םיט׳ן צונויפגעבונחגן ?ײנצן מ
 הא־ װאס אזעלכע, םון גאר לעכצז, שען
 םאלק, זײער םון אפגעריסען ?יך מן

 נא־ דעם םארלאחגן שוין חאבען וואם
 זיײ װאם איהם, צו צובונד םירלימנן

נעשטיםט. אנטיסעםיטיש אליין אפט נען
 קאנען דעם צו אילוסםראציע אלם

טארא. ברידער די דינען אונו

 דראמאםידרען ז
באוהנגונג ארנײםער ר

קאהען ם. פאניא םיז
 בא־ טרײד״ױגיאן דער פון װאו:ש דצר
 םיםגלידער די בײ אנטװיקלען צו װעגונג
 פראנרעס םאכט האאפעראציאן, בילדונג

 דא איז טאנ צו הײגט פראגרעס. און
 א אין םארװאנרלעז צו באװעגונג א

 דראסאםיוײ צו שוישפיל, דראםאטישען
 דער איז •אםיתנג ערנסטמ יעדע רעז

 יוגיאן לטשל, װי באוועגונג, ארבײטער
 •רא־ n סון אויסגאמ די איז פראצעסעז

 אומ• און נליק שכמרץ, און םרײד צעםען,
זיג. 1או דורכפאל קאםף, גליק,

 פאםירוננעז םון דראםאטיזיחנג די
 איצטיגע, אויוי גאר ניט באציהען זיך זאל
 פאסירונגען, פארגאנגענע אויןי אויך נאר

 ארבײםער דער פוז פיאנצרען די װאס
 םיט שטעהעז װעלמנ די און באוועגוגג

 דורכ• האבצן איצם גיז באװעגונג דער
געטאכט.

 פון לעבען אין׳ם אינצידענט יעדער
 trim אנסוױקעלס קאן באװעגונג דער

 דער אין און קתסם גראד הויכען א צו
 אז םאכעז, פאפולער אזוי צײט זעלבער

 םארשטענדליך צוגעננליך, זײן זאל עם
 חא• זאל ער אח ארבײםער יעדען םאר
 «*־ 1א^ םון בילד פאלשםעגדיגען א בען

 ױניאן, דער פח לעבען אין׳ם ס^נגען
זיך. פאר וחגלם א װירקליד איז װאם

 אזא שעצען וחגלזנן ארבײםער די
 דאס נאר זיך וחנט עם װעז אויפטו,

 וועט זצלבסט ארבײם די און אײגגעבען.
 עם װאס חױפםינמנלח די זיד אין האבען

 געבמן ויי וחום עס אנרײצען, זײ וועט
prn װײמערדיגע צו באגײסםערונג און 

 מרײד־ױניאן ךער גונסטען צו ארבײט
באוחנגונג.
 דעפארםמענט עדױקײשאנעל אונזער

 נעפלאנט צוריס יאחד אײניגע םיט האט
 סאן אוז פראבצ א םאכעז צו טאץ, צו

 ערםאלג־ איז און ארבײט סארט אזא
̂ױחזס• נעווען רײך  אױםנעצייכעגםע צו

נןך געװאלם וזאמס וועלכע ארםיסטען,

 פרא־ אונזער חרכצוםיהרען זײן הילפיג
 און שכת פון אװענטען די אױוי גראם.

 פארזאכד אראנזשירט םיר האכען זונטאנ
 זײע־ און םיםגלידער אונזערע .פוו לונגען

 צוזאםענ- האבען םיר אוז םאםילמז חנ
 סיט פראגראם, םוזיקאלישען א געשםעלם

 אינ־ םון רעדעס אינםעחנכאנטע קורצצ
 רע־ קורצע די אינחאלט. טערעםאנםען

 געװארען באגלײם חנרנאך זיעען דעס
 גרופע נלענצענדע א פון נעזאגנען מים

 די זײנען גאכדעם ערשם און זינגערס,
 בא־ נעכט אםוזיחןנדע אינםערעסאנטע

 פוז טענץ שעהנע סיט געווארען גלײם
םענשען. לעמדיגע ױנגע

 אינטע־ אזוי זײנען פארזאםלונגעז די
 איעדרוקם־ און אנציחענד אזױ רעםאנם,

 קײז ניט פרױען, און םענער די אז םול,
 אזוי זײנעז אלט, און ױנג םון T^nנrאתט

 #נײסט דעם סיט געװארען ערםונטערט
 גע״ דער פון נשמה און זעלע דער םים

 געזעלשאםטליכען דעם פון תלעקײט
 באשא־ װירקליד חאט עס »ז פארבמעצן,

 ארטיסטישע אידעאליסטישע אן פצן
 זואס סינדער די בײ אםילו אםכמוםםעחנ.

 האט םיטנעבראכט חאבען םיםגליחנר די
 אין דיינעזעלינקײט. אט גמשאפעז זיד
 םון צײט דער איז לוםט גאגצער דער

 באשאפענע רי זיך חאם פארנחגננען
נעםילט. אטמאסםערע

 זײנען זינגערס •אראדנל נרופע די
 סיט געװארען אויםגענוםען ספעציעל

 נאר א נענעבען האט דאס און ענמוזיאזם
 םאר חשק באזונדערען א רייץ, באזתחנרען

ארבײט. דער םון םארםזעצונג א
 םיל םאראז זײנען אועליקליכערוױיזע

 ניט םיהלעז װאס באווענוננ, אונזער אין
 זײ םארברײננוננ. אזא םון טעם דעם

 אר־ אן גאר איז זיעען אז לםשל, חננקען
 אמאלינע די פאר זיך פאסט װאס בײם

 אײניגע נאך פאראז איז עם וױ אזױ לוױם,
 דעם פוץ שפילען דאס אז דצנהען זײ וואס

דעם פאר פאסט חארוי, חנר פון פידעיזג

 אמ זין די םאר און הםלר, דוד פאסטוך
 מײז איר װאם בבל. םון טעכטער די םאר
 צו אויסדרוק סארקאסםישען דעם םיט

 נימ-גענו^ זיגגען םיר אז איז: זאגעז,
 אנרײצענדםטער דער איז זינגען כאטש

 רוםם מאס אײנםיוס באלעבענסטער דער
 םעג• זזעכסט זייער םענשעז די בײ ארויס
 בעהאלטען זײנעז זואס געפיהלען שליכע

נשמה. זײן םון לאבידיגטען די אין
 עס געשיהלען, זײערע ערפרישט עס און ציזאמען, עגרופ א ט̂אה זזיגגע
 גשמה די מענשען די בײ ארויס ךברענגט
 האט װאס דער, געװעז איז קאו< יתירה.

 נאכטס צו םרײטאג אידישען דעם אין
 דעם םיט געטאן קלאפ א ערשטער דער
 װאם די זײנען נאריש און נרננה״ ״לכו

 אזא פון האנט דער מיט אװעק םאכעז
פארגענינען. גײסטיגען

 מענשען כיאל אלע האבען געזאננעז
 נא״ זײ האט עס און גערײצם קאםף צום

 געםאכט טהאטען רעװאלוציאנערע בעלע
 אלגעםיין פאר׳ן טהאטען באגעהן, צו

אידעאל. מענשליכען
 אויוי נעלעגט האםנונג םיל האבען םיר
 םיר פראנראם, אויסגעארבײטען אונזער
 א איז דאס אז איבערצײגט נעװען זײנעז
 םול איז און עדױקײשאז אונזער םון טײל
װערםה. ארטיסםישען אן םיט

 דעם דורך איז אוםגליקליכערװײזע
אינערלי• אונזער םון צופאל טרויעריגען

 שױן לײדט ױניאן די וועלכע םיז צרה, כע
 אזוי םראגראם אונזער איז יאהר, פאר א
 נים און געווארעז פארלעצם זאגען צו

 צו דארף עס װי געװארען דורכגעםיהרט
 אפגע- ניט זיך האבען םיר אבער זײן.

 זו גם געזאגט און אינגאגצען שטעלט
 אוכד אז צו איז נאטור אועןר לטנבה.
 צו אדאםלאזען זיך זאלען טיר אז רוהיגע

 פא• זאל ארבײט אונזער װאו םדרגה דער
 נעסעםםט האבען מיר ווערען. ראליזירט

 לעצטען איז און אומשטענז־ען, די םיט
 טײל א םארטגעזעצט םיר האבעז סטרײק

 װיר־ אונז ם׳האט פראגראם. אונזער םון
 אר־ אונזער װי זעד.ן צו געםרעהט סליך
 זײנעץ אונטערנעמונגען אונזערע װי בייט,

 די אין מאסען די םון געװארען געשעצט
 אר־ אונזער באטראכט האבען און האללם,

 * ױי נאי בײ-זאך, א עפעס \וי ניט בײט
 םאדערם װאם ארבײט, װיכםיגע תעכסט

סטרײק. א םון צײט אין זיך
 דורכגעםיהרט םיר האבעז נאר ניט

 די אין פראגראם אונזער םיז טײל א
 פזן דיםטריסטען די אין אויך נאר ו?אלם,

 םענמר די םאםיליעס. סטרײקענדע די
 געיוא־ געבעטצן םרויען זײערע םון זײנעז

 חנרחײם אין בלײבען זאמז זײ אז רעז
 און ̂ינדער די אױוי געבען אכטונג איז

 םאד םעהר האבען וואם םחיען, זײעחג
 די וױ טאנ גאנצעז דעם געזעהן ניט זין

 צרות די און געשיר די היך, פראסטע
 סאנ- די אויןי זיך חאבען םטרײס, םולם

 האבען און א^דירט שעהן גאנץ צערטעז
 אונםערנעה־ אזעלנע םעהר גאך געגארט
םונגען.

דעםארטםענט, עדיױןײשאנאל אונזער
 מענליכע אלע אגווענדעז יאהר דעם וועט

 גאגצען דעם פארוױרקליכעז צו םיםלען,
 אײ־ םיט נאך האבען טיר װאס פראגראם,

געפלאנט. צוריק יאהרען ניגע
 יױ טרײד דער םון וואוקס דעם םיט

 וואונש דער אויך זואסםט באוועגונג ניאן
 םאר־ אינערליכעד דער מעםבערס. די בײ

 זײעחנ נאר ניט צוםרידענצושטעלען לאנג
 נאד םארלאנגען, נום׳די$ע םאטעריאלע

 שםײנט מענש דער גײסטיגע. זײערע אויך
 זײנע וועיעז דערםאר העכער, און העכער

 די און םענשליכערע, םעהר םארלאנגעז
 די איצט םאכט באוועגונג ױניאן טרײד
 מענשליכען דעם נאכצוסוםען פראבע

 ?ײעחנ און םיםגלידער די פון םארלאנג
םאםיליען.

 ארבײט עדױקיישאנאל די װי אזױ
 אינסטתםצנט גוצליכער א געװאחנז איז
 דאריבער צונלײך, מעםמגרם אלע םאר

 םים באגרעניצען ניט זיך םיר װעלעז
 אונזעדע צו בלויז עדױסײשאן אונזער
 אז םאכען וועלען םיר נאר רוםס, קלאס

 חנר אז אלזײטינע, אז זײן זאל בילדונג די
 מעםבער םעהיגער םעהר און נעשיסטער

 נעשיסטער, שסארס אזוי ניט דער םײ איז
 עדױקײשאן דער םון געניסען סאנען זאל
 װאם דאם םארדײען סאנען זאגען, צו אזוי
 ביל- אונזער געלערענט. האבען וומט מר

 עקאגא־ אינטעלעקטועל. זײז וועט חנג
 / עדהאלונג. און זױסענשאםטיץ■ םיש.

 7עדױסײשאנאל ױניאן מרײד די יא,
 דער םון װאוסס םיט׳ן קוםט באוועגונג

 א ס׳װערט באוועגוגנ. ױניאן גאנצער
 דער םיז נשמה און גוף גאנצען םונ׳ם םײל

 קײן גאר איז עם און באוועגונג. ױניאן
 ערםאלנ כיאכען וועלען םיר אז ניט, םראנע

 םון םיאנמרעז די און געביט, דעם אױוי
 װע• דעפארטמענם, עדיױןײשאנאל דעם
 םאר װערען באריהמט צײם דער מיט לעז

 אויפצױ םאר אויםטו מענשליכען זײער
 צו גיט װאס אינםטרוטענט אן שטעיעז
 מע- געזעלשאםטליכע אזויםיל מענשען
פאמעניגען. גײסמינע און טיגקײט

 ר• •נםוױמים v.t rmn עם ווי איחר. וױיםם
irm פםעריפי »יו באוחנגומ ארבײםער • 

 אינםערנײשאנןא דער נזףייכמ•«ח די מום
 םים יועם איחר אוז לעװיז. ױאיס ויך. ■א יתיפו. װארמרס נארכתנם <ײדים

uwn .וחנרעו
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 פרעז. װענען םעשדת כ*נע יספישע
פוייל בײם פממז ״דיכםיםער״ זינםאנ׳ס

)1 זיי■ (1) («לום
 זינפאנעז פרעזידענט נענען באװייז םטען

 צו במיז זיך נעצװאוגנען זיינען אוז
iPBptro זיד tv דא־ ם זינסאנ פרעזידענט 

jpotpotp, האט ער װאפ trpoi-yrv 
o n םויעז א-ן כדי קאורט tv נאװייזען 
o n אטוניםםישע זײ;ע םון פארברעכען?

״_ םארהױםדער. צונע׳טטעיט האט זינםאן פרעזידענם
 נעקױטטען םון ״דיעד״ רעם קאורם דעם

 אויוי ׳טװארץ ב#װײזט װאס פארם,
 םין און פראץ זיי] םון װערט דעם ווייס

 אײאײא ?ייפ, םםארם אין בילױננס די
 1צונע־ אויך האט זינםאן בר. סטײט.
 אזוי װי װייזען װעלכע דידם, די שטעלט

 ארויםנעםראטען זיינען ברידער זײנע
 באקומען סייל זייער םאר און שותםות םון

 טויזענט 3 אינער עטװאם אויםגעצאלם
 ברידער נארישע םאד װאם דאלאר.

 װערם א פאר דאס האט, זמםאן פרעז.
 גאטראםעז p?n זייער אױו* האט װאם

 םאר־ זיי האבען ראלאר״ טויזענט 76,
! f טויזענםער 3 געבאכדינע פאר קויםט

 לאיערם ?אמוגיםטי׳טע די װי אזוי
 בא־ אײנצינען קײן נעהאט ניט האבעז

 נע־ זיי זיינעז זינםאנ׳ען, נענען װייז
 אדש און װענט, נלייכע אויף קראכען

o ארײננעבראכט n איז שטרייה לעצטען 
i און ארײן, םרייל n קאפוניסט־שער 
 דראםאטי־ א םיט האט ביאדסקי <איער

pv\ זינ* צו נעװענדעט זיך אנשטעי
םאקט, א ניט dp איז זיגטאן, ,מר.:מאנ׳עז

 דעם פיהרען נעהאלםען האט איהר אז
 םארראטען האט איהר t* און םםרייס

o n םטרייפ;״
 דעם אױף האט זינפאן פרעזידענט

 ער ,נייז״ :נעענםפערט געלאסען נאנץ
 ער־ צו גרײט איז ער אז געזאנט, האט

 םטרײז אין לאנע אםת׳ע די װאם ?לערען,
 איהם וועט געריכם דאם אויב געותן, איז

i עמוינען. n האט בראדםקי ילאיער 
 ענטםערעז זאיל ער אז געוואלט, אבער
 ער־ זיינע מאכען און ניין ארער יע ביוויז

 זינ־ פרעזידענם ווען שפעםער, פלעתננען
 שטעיען װעט יואיער איינענער מאן׳ם

 םווי צום נעקיפען איז נןיענעגהיים דיפראנען.
 זינ־ פרעזידענט גענםען. םארחער םון

 מארקאוויםש, םעםועל לאיער, סאן׳ם
 וױ םראנע ערשטע זײן נעשטעלט האט

 נעךיכט דעם רערצעחלט זיגםאן, ,מר.:פאמט
 םטרייה on איז פאםירם האט עם װאס
 האם אינםעתעשאנעל די פארוואם און

”i באאםטע נעוועזענע די סוםפענדירט
 אויפנע־ ניײר איז כראדםפי <איער
 »ז נעםארערם האט און עפרונגען
 סא< ״|p םאר זאל גראדםפי דדפארזש

 ענם־ *ו זינםאן ^זידענם ערלויבעז גים
tn»B בראדםפי רז׳שאדזש םראנזג די 
 סםענאנראםער פאורט on געפרענם האם

 האט •?אפוניסםען די פון לאיער רער צי
 פרעזירענם *ו םראגען יכע5עהני נעשטעלט

i ,וינסאז. n צר־ חאט סטענאגראםער 
 לאיער חאם םראנען *זעיוכע tv פ<ערט,

 בראר־ דזשאחש יע.נעשטעיט. כראדםסי
po» נעאורסײלט, דאן האט tv פרעזי^ט 

 ערקיע־ זײן םיט םארםזעצעז ואל זינםאן
םיהרערשאפט. םםרײפ דער וגענעז רומ

D jn 'tn i אוים־ א אויוי האט זינמאז 
 םאררעםע־ די נעמילדערט אופן םירליכעז

 נענעראל לעצטען םון םיהרוננ רי׳צע
 םום־ חנר צו געפיהרם האט װאס םטרײפ,

 ספעב־ סאטוניםטישע די פון ■עכדירוגנ
 אונ־ איינענםליך איז עם װאם אנענםען,

nvt נאסאנם. גוט צו ׳פוין לזנזער
n״t םון y זואם פארלויםדוננען, »לע 

 נלעס־ np״t אין האבען פאסוניםטען די
 פרעזידצנט נענען ם^םענםליכם ל*ך

 נע־ זיך לאיערם זייערע ומובען זמםאז,
oow האבען אוז געבתיה » ם*מן צו 

 אתתר־ on געגראכט בלױז *ין
פאדם. זינםאן׳ם סון טײזםעגט
 זיך,צו ׳מטען ̂וםתיםטעז די וױ *ווי

 אויםנע־ זײעת םים סאורט איז סוםןן
 פרױ זײ חאבען םארלוימדוננעז, טראכםע

 דאפוםענטען, זיגםאן׳ם םעליטעז צו כירט
 איבער• נםKDnאיננמ זעהר איז עט »ח

in די לעזער n»uw פאר *ונעמן ’J- 
 ?אםונים־ וי «*ם םעלשונגען, טותכטינא

 םארלויםרען צו אום באנאעען זײנען טפן
 חאם *ײטוננ זייער זיגםאן. פרעזי^ם
 װאם דאפוםענט, א אפנעדרוקט

 אםעס־ on טי| געהוםעו כלוםחשט איז
 זא־ חאבעז זײ אילאווא. איז אפיס ג»נט
 אוגטערשריםט »ן נעדתפט נעוזאט גאר
o ■מ n ,ציםעלען די םײ אנצר אסעםאר 
 nmw ?ײנעז אונםערמריפט nn םײ זיח

 נײ־ *ום זדיטוג^ •an איו מפעל׳צםע
 גע־ םעלם־ביל אםיציצלעז on אױי טייל,
wv T סינם t מן :*יפער  סוז ל»טס. זי

 ציזא־ mm ל*נד אפםיילודנ נעײיםען «
t* ,otw טיז m אכט ווערם זיינעז זײ

n n f ln .אויי דאלאר o n >בי omror 
 מר דארוי אײמגטימר *m «י

dpoppo אכם םאר ttnnnn דא־ 
on גאנמז w r .די ל»נד 

ר 1ת«מ מ  vt» אפנעמאז *
אכ» ׳ײייממ » ויס

 האנעז לפטס, אלע פאר דאלאר רטnהונ
 נעזאנט, און דאקוםענם רעס נעפעלשט זײ
^ר ראט יעדער אז  אכט נאטרעםט כאזו

 טויזענד םינף צוזאפען: דאלאר. הונדערט
 אזוי ).6,600( דאלאר הונדערט זעקם

 און ציפערעו׳ פילע םיט נעטאן זיי האנען
 דאקונמגטען נעםעל׳פטע זייעחג לויט

o »ז אויס, פומט m ’tnp ר ׳ס1«ינטא  ז
 לאנג טוין וױל ער ײעלכעז םער־פלאץ,
 נעלד, םוםע פליינער » םאר םארפויםען

 <וער און דאלאר, טויזענט 24 װערטה איז
 ?אםוניסטי״ דער לויט נאך, וויפיל װײם
אפשאצוננ. עער

 ■ארטיײ םארצץױיםעלטען זייער םים
n״t נעגען פאטף דיגוננם v אײגע;ע 

 לאיערס זייערע האנען םארלוימדוננע!
 געלעכ־ א ארויסנערוםען מאל אייז ניט

ער אנער האט לעכערלינפײט די טער.  ו
a גרײכט n לאיער ווען הױךפונפם 

 נע• האט סאמוניםםען די םון כראדםפי
 או אטת, איז עס צי זינםאניעז פרענט

n60 גענעבעז איהם האט .םאו־ץוערםם״ ר 
o םאר דאלאר טויזענט n טרייל V זינ־ 

 אויסנעלאכט נאטירלױ, זיך, האם פאן
nרםוI דיזע האט דזשאדזש דער און 

םארהאנדלוגנען. די J םון אויסנעטלאסען םראנע לעכערליכע
nםארקופען װײטער װעט טרײעל ר 

 נעפסטען פאורט בראדםקי׳ס ריכטער אין
.17 אקטאבער מאגטאנ,

 אײנשטי• יחרעדשא«ט8 ױניאן
 דער m דגמאן •רעז. טיט מיג

געחן מוז שא■ קלײנער
)1 ?״« 11• (•ל>פ

«t אנ־ נעװיסע מאכען אםילו זאל סען? 
 רn כדי נאלענאטים, די צו צעםיעם
 אין ארײנתוםען צוריס אל1 טא• נרויםעו
 «פילו װאלט טײגונג זייער לוים טרײד.

 םך לעצטען אין וױיל געלוינט, אויד דאם
 נרויםע אין ארגײטער די װאלטען הבל

 שעח״ און בעםערען א נעסאנס שעפער
 ׳עעפער פליינע רי אין זוי לענען גערען
 ׳פעפער גרויסע די דט םען ווען זאנאר

סתס.9ק*נצ געװיסע
םיי• אלעםענם געווען איז יעתנםאלס

 נרוי• • אנחוינעז נלײד םוז טעז tv נוננ,
 שאפ, קלײנעם on גענען העטיייז סען

 םעחד »לץ וױיטער וואס נראבט ער ײײל
 ארנייטס• די םיז םטאנדארד on אוגטער

 אויס• זיך האבען אײגיגע באדיננוננען.
 ױניאן רער םון תאטיטע v tv געדרי?ט,
ittovttv אר־ זאלען טיס8נאלצב די סיט 
 !,8פל vtv אויף נעםיינ׳פאםטלין־ בייטען

 צורי?ברענ־ שנעלסטען אם װי זאל װאם
׳פאפ. גרויםען דעם נען

 ,קלעס* רופען לצים די ד«ום מענען
 װי .ננ8ל ,ttv אבער סאלענאריישאן״.

 ;ארנייטער די נוצען ביענגען וועם דאם
ttv, דורך װעלען זײ וױ ננ8ל on םאד־ 

 Pdvo די זין װעט לאנזן, ייער1 בעםערען
 די םאר »שרע?ען8 ווייניג קלאו?פאכעד

?אלעבא• ,קלעם װי צונעמעני׳פען אלע
ivn'n“ •א tv. .װ

אגריםענפס יוני»ו פארמצען m ן נענען עסש»ן כאלדינק נעםט ןדד
)1 ז״® טון (שלוס

 שעה• דעם ̂זטערט זי און פ<אץ אוים׳ן
 ױגיאן די האט בײמייל א ח<ום. נעם

 םירםעס די םיט װאך יעצטע נעװיזעז
pc .134 פון ק*סי., און זײדענבערג ח 

 <ייכד»אנסקי m ססדיט, טע37 וועסט
 און סט., טצ35 וועסט 253 םון בדאס.,

 טײןrD<יp כאסאנטער דער מיט אױן־י
םירמע.
 <אנגע א חאט םירמע זײדענבערג די
 דער םיט אגרימענט דעם סארלעצט צײט

̂וט םירםע די ױגיאן.  ניט שא« אין ה
 די צװימען ארבײט די ג<ײך געםײיט

̂ום צײט, דמר אין און •רעסעדס  װ
 ארומגעגאנ־ זײנען ארבײטער אינסײד

 אחיכד םירםע די האט ארבײט, אהן גען
 אויו זי אוטסײד. ארבײם געשיסט
 םון ווערען צו •טור םארזוך א געםאכט

 װאס דמר&אר ^אפ טון אר^ײטעד די
ר דער אין אינםארםירט האמנז זײ  י

 איז אזנגערעכטינסײטעז די װעגען ניאן
 גע־ באגעהען באלעבאטים די װאס שאפ,
 ג<ײך צוטײמן ניט דעם םיט זײ געד
ארבײט. די

 םון ארבײטער די אזיס^יסען בײם
 חןרצעהים טירכת די חאט שאי, דעם

 ביזנעס• די אויוי גיט וי m #תירת א
 טריס דעם םארשטעחט ױניאן די אבער

 א'ן נאחנן נעיאזט ניט זיך חאט און
 די צוױנגען סטרײק א דורך איצט װעט

 אר־ די צוריס אנצושטעיען באלעבאטים
 קאנדי- ױניאן אײנשטע^נן און בײםער
 יױ א אין ויין דארף עם װי אזוי שאנם,

שאפ. ניאן
ברא. ̂ייטשאנ&קי םון שאפ דעם איז

 די געשיכטע. עחניימנ •*ן געווען איז
 <ײבאר םאר באצאחלט ניט האט םירכמ

 ארביײ די םארסיענערט האם און דעי
 באלאנגט םירכמנ די װײחשעס. טער׳ס

it און *אסאסיאיישאן אמעריסאן דער 
 דער מים געפמזרט זיד האט ױניאן די

 טאדסילאגם חאט געזעצ^יכער^אצעתד, .
 די און אסאסיאײשאן. דעד צו םירםע די

פיר• דער ערס^עדט חאט אסאסיאיימאז

 זי אז און רעכט האט ױניאן די אז מע
 דעד סון םאמאנג דעם נאכגעבען מוז

 באױעבאטים סאסיאני די אבער יוניאן,
 זיך האבען און חוצ*ה׳דיג געװען זײנען

 אײגע־ זײער פאמען צו אםי<ו ענטזאגט
 דע־ ױניאן די האט אסא-םיאײעאן. נע

 א נערוםעז <עאפ דעם אין אויך ריבער
סטרייס.
װי־• איז פירמע טײז8קלים? דער מיט

 ארריס ^יקט זי װאם מעמה, א דער
 פירמע דער מיט אויטסײד. ארב*יט

 צו טאר איע געהאט יזניאן v די האט
 םון אױסדרעהעז זיך וועילען ״םאר טאן

 א פױט אײנמאי, ׳תאגדישאנס. ױגיאז
 האט סיזאן, יענעם בעםאר צוריס צײט

 װי̂י זי אז אײנגעמיארט זץי םירםע די
 יד די האט שאפ, דעם רעאתאגיזירען

 םיט האמ דערנאן־ ענטזאגם. דאס ניאן
 אן נעהאם ױניאן די שפעטער צײט א

 און םירמע, דער םיט טראמד אגדער
 האט, דאס געװאוגען. חאט ױניאן די

 באלע־ דעם אױוי געװירסט אויס, װײזט
 ס׳װעט׳ ביז געווארט האט מר און באס
̂עס אביסל ווערן  אנצוהוי־ וױדער כדי ס
 דעם איצם האט און שט'<ז, פראווען בען

 די םארוױרהייכען. געפרובירט געדאנס
 אזוי פירמע, דער אין אויך האס מניאן

 םירמעס, אזיבענדערמאנטע די איז װי
אסציע. בא<דיגע גענוםען
 םאנוםעמטשױ םרײשטאט פירםמ די

 האט סט., טע37 וועסט 308 ׳קא. ריגג
 ארבײטער די באצאהלען צז ן^טזאגט זיך

 די זײנען דערפאר און דעי, ינײבאר פאר
 דער םטרײס. אין ארויס ארבײטער

 גע־ געסעטעלט לvw אבער איז סטרײק
 באתױ האבען ארבײטער די אזן װארעז

טאג. פאד׳ן באצאהלט מען
 סטרײסענדע די םון בײפפי< דער
 נים װעט ױגיאן די אז באוױיזט, םירמעס

 די אױסנוצעז גא^עבאמים דו <אזצן
py>o יױ י־י פי״ז תי א םאכען און צײט 
 זיײ מיטגילידער די באדינגונגען. ניאן
 מאכען צו אויםגעםאדערט דעריבער נען

 זײ װאס קאםפיײנם וועילכעז אירגענד
rװערען. געםאכט םוז עס אז םיהילען -------------------------------------------------------------------------

םענשעז מידאנען
p״t *ןן קראגקחײם םארםיידען jr דעם דװ־ך חײזער 

*ת געבחיר וױינדנעז ־

ר ר)ע א ל - ם)ם

רעגולידער םאגען באױהטטער דער
לײכם איהר קענט םיליאנען, יענע פון אייגער ניט זײש איהר או••

S 4 S 5' & י ,י איחו זוכעז. ניט & צ  י
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 עיןס־לאהם םאמויפפן דדאניםטען אנרעסיװצ.
באקמ^ סענס 60 את 26 40 אין

נעזעחז נעחערפ_«ן
״ו.י,מג׳,ז״ ,״ ® ד ״ » & ױ ׳

o איז אתיפצובאפען n ״ אלטמו ני  יו
 _ ייד• סוט דאוםןן אס ו ועחי !פיס

W( איר נין אינעומטט וױ א״ י
tn ״י *,״יי׳

מן t'Jt ס2ד  ארנייט• תו ג*ד גאלד »ו
תלןוק טיט סול געוחנן |1א ^ל״ רן< י

”LL*< .׳יט״״ט 1« 1אי סאנער, ’ ,Lײ  VPVO איד חאג ד* און דמם, צאוזלען
;on in m םאנ״־׳ ?לאו? ריכטימן 

פאראנםװארםלימייט v פיהלט ותלנןר nM r ,  ,J ותלמר און פאםיליע, דין *ו 
 תר אין mattw אלט אח nv־u אי«

 א איו חאנ omit דאן און »|.i״,
 v פאר evil אח, ״נעט' טראכט
tv דאס, !יינען “״יענע נל^ערם חנרת
ד »&ױצו J ע ט״יח (״ר יי S f? ( tn פון געלאזט זיך האב vt ,t•

שלום. װיל ער •
 קארנער, א אין נרופע, v ארום
ro־u׳tiipn, און ער שטעהט ’to  v o 

m מ, o, װי ?j :v דאס ותט ttv* |זיי V 
 ■VO ססאל דאו ipp סעג׳פ v אלל־י^יט,

”p כעז oo*o v, ,געי ליגקע די חאנען נו 
v opvo ,אםת, טעזת t” ניט האבעז 
 אין אפיס נפזוגחגר v עפענען נעדארםט

מל די צװי׳פעז ױניאן דער סיט פעדלעז
םעם די tv — צוגעבען ניט װילען ז״ 77 ״ײעי 1״8׳ זעד,ע| ייי הבתים•
o און זײ, יגענען איו נער׳שיפ n ויי

אבער נערימנס.8 כיט חײנעם ביי 1װערע
און םאכט די האבענדינ רעכטע, די

נע* האבעז ױניאן, nn איבער סאגטראר
ם־םיםיננ8ם v א״נדוםען יעצם דארפם

nv און ..,“שלום א שליםען in **v מי
זיך כאים ״םפיט׳פ׳, זײן נאד ענדינם

v D'nv ענםינ צוױיטער?) tv ער t*v
doip עם װ#ם אלעס םיט נט8?8נ גוט

שרײט און ױני^ן) m אין פ*ר יעצט
!שלום ווען !שלום א פאר ײפס :אויס
איםיצען ער?לערט ױניאז די in האם

*np? ovn .tpv jjtc׳n די אוינ — :
שי• אין דא רהער8ם לעצטען איהר בײ

v:vp ,װילען װעלכע דאס׳אלע גערולט
n אי oats אן פאר לױפען tסױ ױניאן, ,־

tn סײנען בעםאר tin■ v׳e םען דאם
אינ״ דער tv םעםנער ־יא־אלער K זיא

׳פטיצע! נ*ט זועט םען און םערנעשאנעל,
צױ װילען װעלכע אדנאגיזאציעם, ענס»י

ים ני׳ — איגטערנעשאכעל, די ברעכען
די װאס פארגרעכען in ד*ס איז װאו

t*v עם }'נא:נען8ב אין עקז. ת׳פענ.
?י*ר* צו נעדאנ? םים׳ן בלויו נעווען דאר

װעלכע שונאים, פון יוניאן אונמןר היטען
מן דדפענ. די און כעז,nצו*וב איד וו

pytpp,. אינסטאנץ, העכסטע די אלס
האט האם oan ?אנסטיםוציאנעלע v ̂נ

tv ittv ,וױיל האנדלען n די אױ ipp*
n װאס פער׳שאפט, v i געבעז אכט-גג tv

in «1 — שונאים קײנע vטסיידער —
װאם *v ױניאן. אוגזער רולעז גיט זאלען
nvv i אויוי האבען ה־1חב ,יענע n פח
vtv םײנעז געמאלם נים פאי־טיי וײער

trtip?v ם חאבץן אח ^נ? עטif tv* 11 נ
יוי!״ער1א ם1םעםבע י1 הדיגען נעלינגען

אין ם18«ענ8 ויד **t האבען נו, וײם,
iiv ן חשבון i• שליסען זײ םיט םען

p ם«1של n ivt^** אויב t** דיגעז
טnינטעK^vB באםת ײאהל דעם אין ס̂י

ttv נעסט in  [to ,זיי ז¥לען ױניאז 
 ייעיv»p| 1־ut:v עםל,1ת זײעד אויפסעבן
i און םיםם״?, n  tv tjmtp ױגיאן — 

 |1א טײ1•א פאליםישע ״|p ינען1 ניט
iv נעםען j —  D ijtiiv ivo iv i nc טא־ 

 די פאו־ מגיאן m אין ארב״םע! פע
̂נאםי׳פע  או־ניי* די )to איננתושםען עק

 ניס, דאם ivto זײ tot כל ttv טער,
ivאנע jv p i 1אי ׳פונאים■ 1פא ױי 1סי 
טו־יטעז. זײ 1םי והגלען זעלכע8 אלם

n נעענדינט״זײן האט ער װען n,
 די אויוי באםערשען נעסענם מען האט

ovi ,ip*tnv זיי־ םים אײן שםיםען זײ 
i אוז םיינוננעז, נע n עו׳ ,טלום ת  ת

 די או־ןןפנעלאזס םאד׳שעמט, *tt האט,
it ttv ,bvp* איז ש־ — זאנס 1אײנע 

o n טאפע oonpt:—װאם tm ,ot>r 01של!i
 דיסטאטור דער נעגען אמ ער

לאקאלען. גרױסע ױ ®ח
)t it■'• 8• (׳ילוס

io״oi איז in אח הלאוס orn אינ־ 
 Itrsirt זײ 1 לאפאל אײו איז ײסםו־יע

 T ווי tvovinn פיל *nv ניט חאבעז
in ,נאר לאפאל »nj*nvvri» טון tn*
jn .טו־ײד

in * in אר• די *ו זאנען איד וויל
טאר •מטיםעז נעחן mm oytt בײטער,

 tv jjevtnvonoivB 1ציאנעלע1אוא1«
 גרוים ווי דאס זינען אין האמן mvt זײ

זיץ נים <אל סאטױאטיוט לא?אל אתזער
i*o mvp םיס ijtjtv לאפאל •V'tov־ 

ivutv iv ניס 1נא םיום b  tvDB'tv ¥ל‘ 
ojm iv םייל אײן tm קאל, b  tie זײז 

in מן1¥אתנמרײ  ireitv דיאםאםיר 
m  ne ivo in tv  tv tie .אינתסנא־ין 

_ • וױיגער, ח. ,
Dtsoye .209 ל. ^6 ל•

L־

S: • >»
q.; .

ז׳ז ־> ■<

Lei*

m*

 »ץ סטױיקט ״*־•יידדיט״ די
שיקאנא•

m•׳ [1• (•לוס il Vyjvp(•
i לד8נ זיו ovn tv*Jt* די וױיל n 

m האזסם m דעם v r  o n  im*■ 
w די |1B ט׳פעדמאן n i,בר. ־ no,!*־ 

 װיסען נעלאזם לד8כ חאט גיאן1י די און
tv p o i*b i n װעט םען אױנ jynvo 

irs ארנייטעז, iv i די m״3־o׳t«*ip i j 
 אױב און *״ivn עי 1ענ o*vo כאצאתיט

 וױ אזוי אי״נ״טען. ניט םען ivo ניט,
otveri'p אין איו o ivo r גיט tPtWJ, 

ovn אױוי געסעז נעװאלם ניט סע1פי די 
m *־אגע די דך m די וזי נטצאחלען 

1 ,ottvPive ovn tv*tt*וײ האנען אתם 
o איינגעססיםס בעסער n  Mvt tvo tv 

rv נײטעז,1א .גיס איננאגצעז שנת io 
iyo*vu vtv ovn dpi ,לזד *11 סענש 

ovn ,t*tt ינס.1עדל
I'® «iM :vn n*i די און לעײין״ 

ovn iv’tv i שון שטעלענ n נעעםענס 
i* ניי אוינען v סף ppt’p סיסיאםײ־ 

ipt יענעם סן *ve,» און t ” t״m סד 
 tnm צו t**iv tv*tt* איו גלייו קוםען

סטשסעחענד.
ovn *ttv נע■לvvט m v^ ^ vn n  v 

i n 1■ל iv e n  ,Iv
i* אין •  iv n  , ip » p r  n n t v  n v 
ע1א ט ײ ת נעאו־ביים ivovn 1כ פנ  tnv ׳

i v n  i n  l i n  m v n  ,o*voipitv נע־
 ivn.* עי 1ענ טאים oלnvצvנ הרןוגען
ip פון i זעחט סעשח iv pp  rtvt tm 

ivn קאנצעסיעס ניס |1א נעבען װיל עס 
tv םים8נפלעב די — H *v ,iv*ti* *i 

סקעב״פלײזעל.
• • •

11 *itליננעריס ײס nv 1י״_1םאררעטע 
 ־m פארמיםתננעז לינפע *i זיינען עס
i*tv ivp ,iv*j 1 נעו i* mינעו i n 

orve inm>vo. אלע די אין ip ijtr,
מ, tv*Ji* יי ײאי ^לי ס n ^נ  tpovn

 ליי־ 1פא נפצאחלט tPtviPPt 1נײםע1א
ttv *n ive לעמה אײגיגע אין* tvti 

 ovn ,tptipppt גיס תפבען ארבײטעי־ די
otvop»*tv ;v’tv *i. 1זי געפינען Vi

 נײע אין געמומט 38 לאקאל
 העדקװאטערם •

ovodvp m טייל^ לײדים tm
pij»B*iv 03vo■ 38 לאקפל דדעםפאכער

evm ovn *t tv ovt נײע איז נענדפט 
Dipovnpivn, 00. 107 א*ן P046 ootm 

tv tporon m**t oivoapo *i אלע 
m קאםפל״נםם vt om tvoivum  ttv 

tn נעבדאכט m אין i* נייע ptnvtpttv 
oipiviipivn.

i n נײער : tm ijtou ivenro 
.6766 כרייענם

ttv m v*• ׳oppbvc, איעער bpvo פע־ 
o” tiv in  tm m׳ivpnv• ii.* אין

lit »t*i” ׳TPOVftV 1*t tP3Vn 1P«PK 
r מן3נעקלי tm  *i כיסעל vo'ttrpp'ivB 

^ לי  און ,ot*p;*P (ib 1נאכ׳*לעפע נ
i  iP3*m׳ivt iV3v ̂ואױצי¥נע״ די  ״

tv tromv ' r ים1אייגס nv.|איז ׳ 
ovii זעחען in  o*o tv ,tpour to 

ne ttto*ortv ״ די*npjv*i»i?viivi 
0’ov3nv3 **nv *i mvn ivowtv

 )יnי*vנ”ל פאר לםnvצvנ ניט ־hm גיס
i*tv ng ניס tm *n ivr**ivpn iv b 

o םאי n םערםמן tm I m in i אועל״ 
vs האנעז ■אושוינען tv navtn iv j 

to  tv ,mvt ניכעז ! ov'cvvjvp
• • •

 Vt vpvo* 1אי ױיל ינ1נייגעהע;1פא
i נען,  tv* ױניאז ovn !אננעפאננע 
i אוינעז *i םיט הא:דלונ;ען1פ» n- 

” OV3VPV3*0 נאזנטע 11V.
B*tv ivovtPi’tt v tv onp: i'tv־ 

”ivo, ?לצתננם־פאספײן 3iv *i iv b 
ovii נצפינען ov tm ,ivo ivi T t איו 

om ov tv ,tvevn tv נעסען ניט ttv9 
tm 1או־נ״טע די tv ,tnvtin mvn 

ovn vt*vt**v *i t** tv*ti* *i ng 
tm (vp ינען1שארטײ מיל nv**t *אינ 

! tvonvo

נאנק הארלעם
d t o p w i I
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ש ם ענ ר ־ 431 :כ ע3 ־ װ. ם  י. נ. #ע
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ארבײטער| םאר׳ן באנס ארבײטער די
אפעראציעשן בענקינג אלע

4f/2%
 דרע»טס, קו־עדיםדבריח, ארדערס, סןגי

 סײי• .יאבלי?, גא**רי שישס־קאדטען,
װאלטס דעיאזיט

ן אנגעשלאסצן . דעי י כ«ס| סםייפ אםראנםיס
כרוקיץ. עװענױ, מםלאנםיק 694

שעס: ם  ברוקלין. צװ., »יײחעם 182 בחננ
׳. J עװענױ, »ע1 קאר. .,to *ע108

ר ע ם ע ר ם פון פ ק ו א ל ן י
האט דעפארטמענט םײער דער אז באםעס אײערע אז ואנט

 ױערען ני̂פ טאר 1װייער־ברעטלא קיץ דאם נעזעץ, א נעמאצט
 םוז עס שטאפען. ברענענדע אנדערע אדער חאלץ אויף צוגעשלאנען

וף.18פייער־ ים1ורכא1 ױץ
 װעלװעט פיעסעז tv װייעײברעםאעו nvittv יםנעםיפםט1א האבעז 1סי
o נאר יכסינ1 בעליװייע tm פלאש n לאננ1פא ovi tie 1פייע otvoDivon. 

 *i*tv ןpנvשאpנtv ייינ?ן P3>m סטײלם, אלטע *i שא• אין ovn mm אױפ
dp t חאלץ, o  tvtpp 1אײ 1פא ttv rptpt op**t o n  iv t ipbp 'b 1איה ovii 

.oivoppBDtm pt״p no טראבעל יןיין tvsvn ג*ס
̂ר״דעימדםסענט. דעם נון רולס נײע די נאך סטיםערס אויד **רקויועז מיר לײב

. טארקעט. אין םאשינס פמקינג כעסםע די אויך חאבען כדר
קאםפאני פרעםבארד װעלװעט און שלאש אטעױקען די

321 BינB6661 און 6650 אשלאנד טעלע«אן יארק, ניו עוועגױ, טע
אשענועש. ריכשיג ןרדערם קאונטדי

ם נ ע ר ע ל
װעבענטלך ראל^ןי2כחסס so פון סערדינען קענט איחר

r כעריחסםער דער אין קורם א נץחסט

ל ע ש ט י י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ה  ם
״׳ «י ״׳ ׳0ײ ײי ״0 י ?׳ י

f 50 איבער (אנדתדאס i r•
m  Mp n| ̂דרײמ _   

דצאיסאםאז. מםטצ סיסםצספז, rני ,vnrvm 9יי1 ״ך״ *ZbSr'?wnur ** ײי״ • • m מס אח פרומז* און םצנפד פאר •ראפצסיאן 
אוישצויפתאן. ויך ייכמ5 זצחוי איו

w ו n n ן

אייחצ• סוג׳ו

r״• 8ייי״י״י w r^ ^m יימימי י9*ײ פח
vVאויסמינ <שיץ וסײמנומע  n 1800(1 יײנסו ז«חר ויממ t1״ IWי PJMMMt ll'VV• VBOO)Fײױיייו• fm omvm ו שנײדיז

tPPwM otmv tm we.At»e iwwi im wr**ioo»pwri י*יי•
1 5 1 P P  >3 ל ע ש ט י י ס נ ײ ו ן ר

JbtiO I'UVBO'it ivbp>po #1V« גױ ^ 'Ib o  po37 oopt. 18

 או שטעלט דעפאו־מער דער
סײלסטאן. דעם

נעןד אס גלי>נמ«ו סינןרע■ װןסער •ען?
נײלססוון. מי *W — פיװווז/ —
רעיאייעד• דעד ודעגפ — זוןדוס? —

סײלפ״ אלע װי #«יד •פרשפעחפטו —־
ען fin זיײען 1» איך ח*ש לײטע, פ  כיז ןוןו
ד ?ןסטאמעד• א ועחן m ײד װןגעו  פי

עג  וואגעז גיי — ליידען איסעד מס 1•י •י
ר י כ י סגעוזגען תן ד *וי רי מ קען מ

ען חע רו א װעז• נ צר ן ד/נ י ו נ i פי n r
פ עדולדיג; סעחר ני סג  פיד װי ל#» אזוי פו
ד, א ססאוקען קעז רי מ ט ס חן לויו ײ• h ש י נארכײ• «געל צ )

ע די ש ױ ר אי טו ל קו ד ג א
סאסײעפו דדרש) כאראן )

«iw ••• ס m *מ *n'Mim יײמו tti

• *יײ ״י1■ יינייי ײ••׳׳•* *״״ יי• iim •ש Tt
f •נסאי.® » f א•  ח י  H i 9• פמושי» « וו ײנ■ ו ו

ן  M ו יו • -  nv יױסײ v>m wm* .mm 1 ניו — ןװסוא
itvtt0 /*McnkTinui foam, m

M & tab m Yfll 09
I

I J O T T I p D
I אױוטערקזאם ,23 לאקאל ®מ מעטבערס

ר א ע ל ע נ ע ג ר נ טי מי
ib| די ovtt ipdvoovipb אפנעהאלטען tripn

אוהר 7 פען«ממו,2ס ״*װ חגערשפןנ
<ר»* טעז5 אױפין םטױט, ♦וםע איסט 231 אץ

ווערעז• גענוםען6אוי װעלען אגען16 לאקאלע װיכםיגע
וײן. אנװעזענד tin 1םעםבע יעדער

23 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
.tvoipro קאנםקי, ם.

״מ

שפסמפפל יעי»ן dpi סיפ שיןי סױטפ
tv i*t intptt to ־ אלע in סיטנלי̂ו  ttt אתאניויו־ 

ivo אונייסעושאסס on tvsvn P3>ptt i *ip tPB'tp tv 
on *rm iv*j i* iptttv tie Maovor ,איגװײניד וויל 

ipob <>ײי on *i*m in v לײנימ ipop3 i*o •ite* its 
t *v נים ,tvt*tp tv שיה on ov onpt in*v tn**D 

*tv*tt םיס שכ&ןםיעל .tPi*m ptpp'v np**v

ױניאו ווארקערם שוה און בוט
ד מ ײ א לי י װ ועדערײשאן סםעריקאן דער םיט סו לײבאר ן
ם«סם. באסםאן, סטריט, סאמער 246

̂זארצס אאוולי ?אציס בעיז ל• ם
סעקרעטסי״טרעזש. גענער^ל ל-*רעזידע:ט9גענער

,WORKERS!

ױנג טער
pn ראײקאלער שטמרקסםער און גרעםטער דער 

4וועינ חנר אויף *רדען ארבײםער אידישער

 $2^ססססס,סס — ואוטאנט
 83,ססס — מיטגלידער

740 — כרענםשעם

biM-
NV -

« ריע $רב דער »י  T י
 *-Dfjfpf װיכפינצז דען
R09P «צז19לי9• 11• «ש

̂- י9י »יי רינג פיג דער  קו
ײ  אידי• דער 1•י י9«י9י •
נוטנ9ײ9ב פרבײמי שער

• אידיי אײנצינער דער איז ױגג ארבײטער דער  
םאניטאר־ אײנענעם אן האט װאס ארדען, שער  
מיטגלידער טאנםאמוטי־װ דעע םאר יזם .

u  p i עלםער אין מריינגעמםען װערען טעטבערס
B.יאתר 4

ItV  T*>» T t שליםם .1םיםנלי  p*» ניט ng ױיס •vim 3*w

ttpupn v* IN W W  1V>
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M־

דיםסוםירען װןלען ממאלם אינטעונעמנעל לע8
̂ןרעפרפזע ?passnssiriB די parts נפי

/ חײנפױנען װערען #סנעהאלםען װעט רעפארם דיזען װענען םיםיאזױם א בו  ע
 סרעזידעגמ — אודיםאריום אינטערנעשסנעל אץ נאכנױטאג, אזײגער 2

נעםען. אײנפױיל וועלען גרינבערג און גינפא דוביגםקי, זינםאן,
*gngagia איבער ompiptpi דער

g״oiptpi»n נע? r| נעהאלטען װעם■* 
 לאקאלס אינסעתעשאנאל »לע אין ווערען

 ipagopg צוױשען יאנד נאנצען איבער׳ן
15 o n15 נאוועםבער און טען o n,טען 

o <ויס n באשלוס i n  pe .דזשענ .tpp 
באםטאן. אין לאננ גיט דא נאארר
in'M די כדי o'o םון i n איגטער־ 

 א זיך סאר jpogo סענען זאיען נעשאנאר
pigpp דיזער ווענעז םיינוננ פעסםע יאיז 
jpדז פין םאב־קאםיטע רי האט םראנע, r 

tpp. באאח־ pm נאך ארויסנעשיסם װאך 
 סון באארדם nvipptpp די *ו בריוי א

ppg לועלמז 1אי לאנה איבער׳ן לא?אלען 
 אראנז׳שי־ is oingopiD'iK ווערען וײ
jn װענעז דעבאםעם און דיסהוסיעם 

 אזוי igr'viptpian •ראפארשיאנאל
םענליך. װי שנצל

 הערי װײס־פרעזי^ט האט ווײטער
iponppo i נרינבערנ, n פיז nסאב־ ר 
 עקזעסוטױועם, די אננעזאנט קאםיטע,

i \דענען אפשטיםונג די או n םראגע 
 *ops םיעציעיען א כײ םארקוםען ךאחי

באהאנ־ נענױ ואל op וואו בעד־םיםיננ,

 <Por אויפ׳ן pg סראנע די pnpn עלט1
 אושטיסוננ די .jnpn אננעשטיפט

nun א זיין po"npi, נאיאטס, דורך 
i 1 וואס nאפים אל1זש?נע opn ריי־* 
ipp 1םא »n ,נאף נ<ײר אח לא?אלם 
i n פאסיטפ א זא< אפשטימוננ *IPPnp 

ogeMtn o• אונעבען און שטיםען רי n
 אפאו־שיאנץלipipn >1 םימאאזױם א

 וחר )PDPgnpiag וועם רעירעזענםײשאן
m יאלס נױ אין nor jnipoip גאכ־ 

 pa אועײטארױם אין ,ipi"tg 2 םיםאנ,
in 8 בילדיננ, אינט?תעשאגאל oopii 

pole .סטױט ipnpotngo גױ אלע סון 
'ippig ,װאס לאפאלם ipagn םארשיי־ 

ipopnaiiKor p in אין pm| סראנ<ג 
 tpagn וואס די ipr'iis .|nm וועילען

 םאתאסלוננ דיוער נײ זײן צו צונעזאנט
 DoipTtpi• װײס זינסאן, .ina :זײנעז
i און נרינבערנ דובינספי, נינםא, n ’io 

 און קורינסקי ם. קױרצסאן, נ. פאפלאן, נ.
אשאיז. י. ס.

 אײנ* זײנ?ן םיסנלח^ אקטיװע pאל
 םיםפאזױם tpn is ipoip is געיאחח

P'Dipon i 1אי אגטײל אן ipnpi אוך n•

 *ינדןרסירפ נמרר עסז. נעג *נמומממל
האנױדאסור פמסינ׳ס דזמחש אײנמפיםינ

!ןורבאנימ־ װעגעז פלקנער אויס חעדס כ»אדד וזש.
tmsp am נאנער דרעס די נײ

דער «ו זיך נעםען is פארםינ 89 אץ 22 לאקאל פון םיטגלידער אקטיװע
ארבײם. גרויםער דער

חאט זואכצן םובים ױם פאר posp< די י
i ייד n װאס ?אםפיי), אמאכיואציאגס
 iPisiipi ם1אננצפיח אינצרהויפט איז

on I'M לאוס? ipo ips א אויוי 
 םיס־ pivopm די אפנעשטעלט. װײלע

 אביםצל צײם in תו־ר זיר האנצן נליחט־
 nipoip n אין גלייו אבעו■ אפנערוחט,

in וואכען 1פא 'n  opii, םיט צוזאמען 
on װאס סאםיײז אתאניזאציאנם opn 

 rope ipopisoenso* םיט נאך אננצהן
jpodppi j»«p ,סיזאז tnpn צונע־ אויד 

ip■< אתאניזאציאנם ס־יים ip א םון 
po'ru( ױ בײ פאסאײן נאניזאןױאנס1א 

dpopti. די אח on i באסצס ip?pn 
 נאך jpi"t ipoMoopii n אז •ייגזאהן

 שסלאפען מחאו־בזאםצ הײז iptmiipj ניט
m אונטעמעבען זין «אל?ן זײ is ־1א 

באז־ינגוננ?!. יתלכע םיי אונטצו־ בײםען
 *opn pi'npo dodkp אמאלינע די

ipnpoirmo ipogo און יאנע. ױ 'in p 
mop איז װאס ipPsbpjo ' its ױניאר סין 

 in אין נאאס on ך1ת פאנױשאנס
rioomm צוליב npo״pin ,איבלצן

<*p ii j'T P inno  on i'iipipapn*'iM
הא־ tpoo'iiDSP opiporipi אזוי וײ כע

iphimiispio'iim ipo, זיף טיג1םא איז 
ipnnisay *אייו on פין חף on אמא־
האםפיין. ניזאציאנס

 lP־ani tporvi jp*pii שא■ נאך שא•
in 1פא  .ppiis on םייע או איז, פאתט 

ipbup) n r  iPipn ipapr אח o ip ii dp א םאו־ ם1אניטי ippiser ארגאניזא־ 
 IPipn װאם ipapr זײ פאססײן. ציאאנם

tprn ipo iipi און באזוכם נוס dp טילם 
”o< א זיך pinpop, א ipipono .נייםט

o פיו oipoopo pםיװpא וי ' n i on  איינשםימינ אלע כסעט זייגען <אקאל
n חאם יוניאן די או םייגונ^ ־an סימ r

 *pa זײ .oopppnpo'M ציים poonp די
nan פון inp inno, מאכםלא־ םון 

 iporn איצט איז םאטעתיש זיגסײט,
in די :אי« באװײז in אוגו. 'n •מס 

oaann'MS'o nipnper אין m

 םיסינ־ tarppo באזוכטע נוט וי ױניאן,
 *I'DPD pooampo'o vvvsv*<: רי נ?ן,

ip איז פײם s » i i n .איא די יוגיאן 
 סאו־טשרים מאכאן 1םי או ציינצן, סיסנים

 ipw ppna ווײם נים איז צײם י1 אז און
 אױםװאסםצן opn ארנאגיזאיצע אונזער

.ipnno איו op pm װי ippiaor נאך
ip 1טא o 'in  ipo פאו ניט איצס“ 

ipi'oppoaj זױיט. די no jpo זיך n* 
ipjnw'ii i n  is ipopj ipon ביים,1א 

popnapapua n זאל סאס  |po''ioiao 
ipapr oppo אין no |po .i'n o אגםיה־ 

in ארגאניזאציאנם־ אינםענםיװען אן 
i"aoMP, זאי <ואס iPO'MO'ia א Ntor־ 

ipp ראם, אח •1ײ10 ׳ן1איב? קאנסו־אל 
ipm האט pipo paipipm i n חאכ־ 
 1נא ipipn taopi onpi יכםעם,1בא סאן
מן. אין i יtipsro i'ir oipii dp 1 ני s 

o 1 1םא איז op ב"ס.1א טיײסתנט nא 
pdopb n די כײ אגטשיאםענהײם ojm 

m ipnpi”o i* א1 איז op םאכצר. n 
חױסמ• אנצר בײם1א י1 לײם ױניאן יpo 1 יען

o די n i אגעו מאכער? mpo ניט 
jps't וײ אין ipapr די אײגג?בוינ?ן app

 האיםען און לי»ען ױ סים ipo'oiao ״ח
>  אח לײחט ניס mpo קאנמ זײ «

jpi''nr. ויימן וײ oira n r מד גיס 
is מאױנט m, יאה־ 1פא האסמ יי1 װײי 

m יאננ id dpd o n  ooirun| א 
ippivor .יתיאן

 בא־ טיס אױו• ipop> ipoaoom די
 jiimo pBrnom את האפטגנאן נײטע

oipii dp ארנײם* זײ םאטינ באצײםענם 
 dp .p'aoap או־גאניזאציאגם on פאר

oipii רי mpt oi'oipD'i pim ib אפט 
 ii'oipptpp לאקאל ipsMD dpti on גײ

 *pn o«s TpsTip 1נא א אין אח באאו־ד.
>vo jp האבצן rip ipiptv ipoo'iko is* 

ipjm'oaa poo אין dpti on ,סױיד 
poonp tpipn ,אויםטואוע׳מ ipipn 

*is tPoipopoiMD M  o n m  ipodod 
in  I'M naor נאנצער jneorirM

)1 a»»t in  ti»r(
inpp iio n p p n 1יאח iopj״p אי־ 

pipopnpo אין דינםס |ia oiipp on 
po'io .ײט> I'pjpa r n p m חאט 

in r  inps ' i  nm, זייענדיג ,rn p m 
tg ipt'iigo סןןנשטכע onpor son 

 ײאו .oiDipr'a |io ipopn איהם סײ
 1P האט )|piipi סצנלױ 1אי op 1נא

ipt'npo סענסליכע די is dopi פאײ 
סיידיגמ.

ngpn o't'Pipa■ סאציאליםט איס 
 א T>pi'ii איז סי־ײר־ױגיאניסט |1א

ip  .inipsip?i .נעהארםצן חאט IP'io 
prn'a pj'oopo n יף1א מניאנס i n

 איז װאס זאך א איז ogi .1סײ איסט
ipong is .סאפאנט ip האט ipop 
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sis r a n  dwd?,® ודתו דו
סאנטראסטארם סקעכ צו ארפײט־ שיסען is דט ־

 םון קאנםערענץ פון באשלום איז ארבײט, ױניאן צו בארעכטיגט ניט זײנען שעפער ניט־ױניאן
 אז געבען, צו אכטונג ערװעהלט קאטיטע געטײנשאפטליכע א — ױניאן. די און חשאבערס
mm באשלוס. דיזען דורכפיהאןן םטריקטלי זאלען דזשאבערם

גט םען  װאלוי 8 אז װערטעיל, » ̂ז
 אײני־ אויןי ארײן. װא<ד אין צוריק ציהט

 גיילטען װערטע̂י דער סען באלעבאטים גע
 םי<ע שוין עס האבען םיר און אםט, זעהר
 װע־ ״גערעכטיגסײט״ אין אנגעגעבעז םאל
 און ױניאן דער צװי^ען סאגפעדענצעז גען
 קלאוק םון אסאסיאײשאנס םארשידענע די

 איז עס װאו בא^עבאטים, דרעם און
 םון פראגע די געװארען ארומגעדעדט

 םעהר זײן צו איגדוסטריע די עטאביירען
 דעם אפצו׳עאםעז און ם^ראנטווארטאיר,

 אוםגעהויערען דעם און כאאס העריטענדען
קאנקורענץ. האיז־״טנײדענדעז

 דורך האבען זעיבסט, באיעבאטים די
 האג־ די אויף געיעגענהײטען פאריצידענע
 4קאנםערענצעז םריערדיגע און םערעגצעז,

 העיו־ צו אײנשטימיגקײט זײער נעגעבעז
 שאםט װעלכער איבעי, דעם אפװישען םעז

אײנ־ זײער דוו־ו האבען זײ קאנקורענץ.

 געװ^כ^באװיײ מאיל םילע שטיםיגהײט
 פאראנטװארט^יכסײט אז ױניאן, דער זען
 אײנגע^טע^ט מוז אינדוסטריע ךער צו

 געהן זינען דעם אין מוזען זײ און װערען,
 םאר־ צו ױניאן דער מיט האנט אין האנט

 סקעב דער װײיל ש**, סהעב דעם גיכטען
רואין. א צו אינדוסטרי דער בלענגט שאפ

 8 האבען בא^עבאטים אײגיגע אבער
 ר־8פ צו <ןומט עס ווען זברון, קורצען

 אינדוסטריע. דער אין אנטװאדטליכהײט
ןער דער  זײ דערלאזט איגסטינקט באס̂י
 עם כאטש םאראנטװאדטגיכקײט. צו ניט
 געװארען, ^<אסען8ב מאי םייע עוין איז
 קײן װערעז ארויסגעגעבען ניט זא< עס אז

 קאנטראקטארם, ניט־ױגיאן צו ארבײט
 פראס־ דער צו געקוטען איז עס װען דאך,

 גע־ דזשאבערם אײגיגע זיך האבען טיקע,
 זײער םון זיר אויסצודרײען טרײעט

אנגענומען איז װאס באישלוס, אײגעגעם

 ברעכען תירוצים פוילע קאמודםטישע
זיגמאן׳ס פרעדוענט m צחאםעזי

פראצעם ״לײכעד
---------------- ,

 ארויסגעבראכט סטרײק קלאוקםאכער אוםגליקליכען דעם םון אײנצעלזזײטען
 טרײד־ ניט און אונלעגאל געװען איז סטרײק — סארהער. דעם אױף

 איז ראטשטײן ארנאלד םים קאלעבארײש^ך ״קלאס — ױניאן־מעםיג.
 קאםו- די — טריף. איז קאםישאן גאװערנאדם די און ״כשר״ םטריקטלי

 קאנטראק- אװ ליםיטײשאן — םטרײק. א געװאלט נאר האכען ניסמען
 עק דער הײםאן, *־־ געװארען. פארװארפען םאדערונג, הױמט די טארס,

פארטײ. קאםוױסטישער דער פון
 כרה ״גור :תהצים אין זוערטער די

 זיך האט יםעל׳/ בשחת ויפול ויחפרוהו
 די צר צוגעםאסט אמםעהרםטענם איצט
ײעל־ חברה, קאמוניסטישע גערוםענע אזוי
 צו אױםגאבע זײער געמאכט האבען כע

 ארביײ דער אין םיהרער יעדען באשמוצען
 אריין אלײן םאלען זײ באװענונג. טער
 אויסנע־ האבען זײ זואס דעם־גרוב אין

גראבען.
פרא־ ל"{על קרימינאלעז דעם אויף

 אן פיהרט זיגםאז םרעזירענט װאס ״צעס
 און איהם האבעז זײ װאס חברה די געגען

 זיף צײגט באשמוצעז, צו געזוכמ פרוי זײן
 דורכ־ זײער מריט און שרינז אויף ארויס

 אײגע־ זײער ליגענס. יע8 זײערע און םא<
 סרײץ בײם צוריס םאיט בורין יאיעד נער

 סרעז^ םארטוסילען צו אניפטאט םארהער.
 זײנע דורך םארטומעלט ער װערט זיגםאן

 םארפלאנטערט װערט ער םראגען, אײגענע
 אוים םיהרט און רײד אײגענע זײנע איז

 ויס18 ברענגט זיגמאן ײאס דערמיט
 װי םאסטעז און אײגצעמזײטען קלאהרע

)13 זײמ *ויז»

 קאנםערענצעז םילע די אויו* געװארעז
זעלבסט. זײ און ױניאן דעד צװי^ען

 ׳ך8וו דער אויף געװען איז ױניאן די
 די װאס שריט יעדען נאכגעװאטשט האט

 אונ־ די און געמאכט, האבען באיעבאטים
 גע־ איז װאס ביכער די םון טערזוכונג

 גע־ איז צײט לעצטע די געװארעז םאכט
 זױיט װי אויסצוגעםיכען 4דעם צוליב װען

 םאראנטװארטליר זײנען באיעבאטים די
 צו און באשלוסען, אײגענע זײערע צו

 װאס הםקרות סארט דעם צו סוו* 8 מאכעז
 אילע און איצט, ביז געהערשט האט

 באלעבא־ םילע װאס דעם נס8ד א צײטעז,
 נויטיגען דעם םון זעהר ניט ילטען8ה טים

ראנטווארטליכקײט.8ם — װארט
 אז װיזעה8ב האם אונטערזוכונג די
 ארויס־ טאסע האבען דזשאבערס ױניאן

 קאנטראס־ ניט־ױניאן צו ארבייט געגעבעז
 אינגער־ מר. האט דעם צוליב און ״טארס
 ט׳פערמאז, רטײאישער8אומם דער '4סאיל
 צוזא־ ױניאז, דער םון נג8םארל דעם אויף

 רןאנםערענץ א װאך לעצטע מענגערו&עז
 דזשאבערס די און ױניאן דער צווישען

 די װאס גרימענט8 דעם אפהיטעז װענען
 אונטערגעשרײ לײן8 האבען טים8באיעב

בעז•
 דורך םארטראטען געװען איז ױגיאז די

 טשער־ ן,8האכמ םענעדזשער ל8דזשענער
 קאפילאן, באארד דזשאינט םון מאז

)11 זײם אויף (*לוס

אפעדאהח םאנהעשען איז זײן װעט כ»ל יוניטי שײנעד דער
דעצעםבער. טען10 דעם אבענט, שבת

ארקעסטרא װהײממאן׳ס פאול
שפילען. װעט

 ױניטי די װאס םרײנט טויזענדע די
 יאהר נײן די אין ערװארבען זיך האט הויז
 שוין זיך גרײטען עסזיסטענץ איהר פון

 און שעהנעם דעם צו אומגעדולד מיט
 שבת באיצל, ,״ױניטי״ךיױניאז׳ גדויסען

 אין דעצעםבער, טען10 דעם בײנאכט,
 אפערא מאנהעטעז פרעכטיגען און גרויסען

הױז.
 בשר פשוט׳ע םײ און טענצער, סײ
 װען זיר דערםדעהעז זיכער װעלען ודם׳ס

 באריכד דער אז דערװיסען זיך װעלען זײ
 ארקעס־ פיקאדילי זוהיטמאן׳ס פאול טער
 די באילל. דעם אויף ^פייען װעט טער

 אראנזשירט• װערט אונטערנעמונג גאנצע
 . זועלכען צו שטײגער, פרעכטיגען א אויף
 זײנען פרײנט איז באזוכער ױגיטי אלע

 קאמיטע די צוגעװאוינט. אימ^ן םיז שוין י
 נעקעגט ניט האט זי װאם בלויז באדויערט

 אםװײניג• העגען זא< װאס האל 8 יןריגעז
 מענ• טויזענד צעהן א אדײננעמען סטען
שעז.

 אונטער• דער צו זיך קלײבעז װאס די
 באזארנען גלײר םאסע זיך זאלעז נעמוגנ,

 א בלויז סאסט בילעם א טיסעטס. מיט
 העט־טשעס, מיט צוזאמען שייז דאיאה
 עדיר אין באסומען שוין מעז קען טיסעטס

 אינטער״ דער םון דעפארטמענט קײשאנאל
 טען4 םטרים, טע1)5 װעסט 3 נעשאנאי,

םיאר.
 טען10 דעם שבת, — נעדענסכדזשע,

 ריױניאן״ דעם.״ױניטי אויף דעצעמבער,
> בא<!

 וזערען דורכגעפירט װעט קאנטראל חס
שעפער קלאוקאחדרעם m איז
 דעם װי שפעטער נימ דױם זײערע מאכען גוט דארפען װעלען מעמבערם

 — װערען. וועטיאנגעפיהרט דױס םאראױם םאר קאםםײן — םאנאט.
 חשאדזש פאר קענװעסען צו םרײוױליג אן נעםען אײדזשענטם ביזנעס

ערװעהלונג. פענלןינ׳ס
 אײדזשענטס גיזנעם םון מיטיגג א אויף

 אפגעהאלטען איז װאם םענעדזשערס, און
 אקטאבער, טעז4 דעם םרײטאג, געװארען

 אינטעתעשא־ דער םון רום קאזנסיל אין
 געװא־ ארויםגעבראכט איז בילדינג, נאל
 איצט איז עס כאטש דאס םאסט, דער רען

 םונדעסטװעגען שעפער, די אין סלעק
מעמבערס. די צװישעז ארדנונג הערשט

םארצײכניס אינה»לט
.42 נומער ,גערעכטיגקײט׳/

2 D " f. ב. — באריכם *רד9ב
םאזער.

̂פזע .3 ײט1  פרא״ איבער ?מם9סימ* * דעב
̂אפם יארציאנעלער  פנחס — פאושויעםער

שמואל. בז
ט ײ r״i מיכןאגא׳עד א A ז n.
ט מ׳ן איעציגער דער .5 זיי (ער*ײ• שיף איי

נוריח. אא. — לונג)
עדיםאריעלם. .0 זײט
ט ײ גייעס• לאנג. ל. — יאחר נײער 9 .7 ז
 נײעס ארבייסעו־ לע9ג9*י9אינטערנ .8 ?ײט

 ע — י1ברי א קראשאװסמי. פ —
קאליש.

ט ײ אי קליינעם פון יראבלעם .דאס .0 ז »
קורינסמי• פ. — ארםיקעל) ©ער2(

ט1 »דמ• גײעם׳ שלוסצז, .12 און 11 #10 ײ

• װערען, אויםגמנליכען סורצען אין נ»ר דועם כאלעבאםים די םיט אנריםענם סליװלענדער
ױכפעפ_פרעדדמנטזינםאן8כ י

 ענטהאלטען אויך װעט אנריםענט — געװען. װי בלײבען װעט נטי81נ« טײם
 קריגען צו זוכם ב^ארד זשוינט1 — אויםבעםעתנגען. װיכטיגע אייניגע

 1קלױולענדע אין שעפער ױניאן ניט עטליכע די 1איבע קאנטראל
י םארקעט.
 װאר לעצטע איז זיגמאן פרעזיחמנט

 סאנםערי־ צו אום הליװלאגד אין געװעז
 מאנוםעקטשױ דארטיגער דער מיט רען

 באנײ־ דער װעגען אסאסיאײשאן רערס
 ױניאז די װאם אגדימענט םוךדעם אונג
 באלעבאטים. הלױולאנדער די יט6 חאט

 1םי צוריס נמקוםעז ער איז שבת לעצטעז
 די אז ״איז באריכט זײן און יארק נױ

 א םאר סעטעלםענט, א פאר אויםזיכטען
 זײ־ אמיימןנם דעם םון וונג1װיחנר־באגײ

•PDU זעהר נזןן

 אג־ אויך האט קאנםערעגץ דער אויוי
 הרײנד־ םרעזידענט וױים גענומעז טײל
 קאטאװםקי אײדזשעגט ביזנעס דער לער,
 םרעזידענט םרײנד. מאיס טשערמאן און

 מיטינ־ צװײ געהאט האט זיגמאן
 דער פון םארשטעהער די םיט גען

 אסאסי־ מאנוםעסטשודערס סלמולענדער
 האט װאס דיסקוסיע א נאך און אײשאן.
 געקוטען מען איז שטונדען־לאנג גענומען

הויפט די װעגעז םארשטענדיגוגג א צו
*). וײם אױו> <אאו»

 איז אינטערנעשאנאי דער צו צוטרוי דער
 מעכד די םון מאראל די און געװאקסען

 גע־ געהויבען אומםארגלײכבאר איז בערס
װארען.
 זײגען קאמוניסטען גערוםענע אזוי די

 שע• די אין זאך םארגעסענע א איצט זפוין
 עמעץ אין זײ װעגעז װערט עס פעד.

 איז שאפ יעדער דעבאטירט. ניט מעהר
 דעם םון םראבלעם דעם מיט םארנומען

 םרעזי־ װאס ׳שאפ גרויסען און קלײנעם
 ארויסל צײמ לעצטע די האט זיגמאן דענט

 פון טאג־ארתוגנ דעם אויף געבראכט
 דער אז זיך, םארשטעהט ױגיאן. דער

 װי אבער וױדקוננ, געװיסע א האט סילעק
 קופענ״ די אין װעט ארױס זיך צײגט עם
אדבײט. מעהר זײן װאכעז פאר דע

 מענע• און אײדזשענטם די׳ביזנעס
 מעגע״ דזשענעראיו װאס מיטיננ, דזשערס

^׳ ־ •* • י י ׳  כדי צוזאמענגערוםען ־־אם ־
 הא״ שעםער, די םון רעםארטס הרינען צו

קאםםײן, א א-צוםאנגעז
 באצאה־ םעםבער יעדער זאל נאר ניט אז

 טו ״אם ביז רױס און שולדען זײנע לען
 םאר״ אין זאל דאם אז אויך נאר דײט״
װערען. באצאהלט אוים

גע־ אגװעזענד אויך איז מיטינג בײם
 דעד םון קאםיטע א אלס םעץ, ברודער װען

 אין האם און םארטײ, סאציאליסטישער
 *8P קאמפײז פענקין דזשאדזש םון נאפיעץ
 אײדזשענטם ביזנעס די צו אפעלירט מיטע

 זײער בײצושטײערען מעגליך וױיט װי
 צו קאםפײז דעם םאר הילױ םרײװיליגע

 דזשײקאכ דזשאדזש וױדערערװעהלעז
)2 זײם או«א («לוס .
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