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m מ&גױסט אינטערנעשאנאל m 
T סאציאליסטישער דעו פח׳ז O

טרענער באנער די טאורער דזשים pa טאםאם טורםאז
פארםײ• ליםטישער

םאציא־ דער פוין

no :13 פר״טא o nדינסטאנ ניז טען 
o 17 אווענד, nגיױ אין האט )»«וי< טען 

jw ק1יא iow ooo r סאנװענשאן םע16 וײ 
i סון n !אין ■ארטײ סאציסליםסישע 

opnpoo. אין w האבעז סאנוומנשאן 
ן  31 םון דע<עג»םען 200 בסטײימס ןי

 סא־ םארטר^טען חאב*ן וועיכע סםײטס,
pr*oo**onr גאנצען פון נרענסמעס 

 !צלעגאטען געקוםען jp**? op לסנד.
 דער םון — עטאטען װײטסםע וײ םון

אײ i פון און ג n ,איסט דער םון װעסט 
i פון און n .געחוסען זײנען *לע סאוט 

d פון באגײסםערט pi פרא־ אױםאעבונכס 
o n גאנ־ איבעי׳ן םאר איצט קומס װאס 
 פא־־ רײען ארבײטער ףי אין 1לסג צען
o n ^אידעאי. סאציסליסטיש

 גע־ איז נײסט ענםוזיאסטי׳צער דיזער
 באריכטעז די אין אויסדרוק צום קוםעז

 שטא־ וױיטסטע די פון ד^עגאטעז די טון
 קאנ־ עםעגטאיבמ די אויוי אױך וױ ט*ן

 װאס באנסעטען, און מיטיגגען וועגמ*ז
 םאר־ די לכבוד געװארען גענעבעז וײנען•

׳ דע?עגאציעס. עידענע
ז ^נותנשאן ד* י געװ*־ ערעםעגט י

 אפע־ םאנהעטעז *יז אוועגד םרײט^ג רען
 םענ־ 4,600 ארײן נעםט װעיזכער חױז, דא

 <עצ־ צום ביז געסאקט געװען איז און שען
ip סלאץ, כרעקע< נמז i געװעז איז ז»ל 
 הא* װאס איע, ארײגצוגעםען קלײן צו

 ער־ דער אין כאםײליגען געװאים זיך בען
i םון אפענונג n ו םילע און קאנווענשאז 

 דרוי־ געםוזט האבען םענשען חוגחנרטע
 גע־ האט ט*ן-רעדע די ב^ײבען. סען

 גע־ איז וחןילכע חילקוױם, םאוײס חאיטעז
pro גויט אזוי םארם אין מײסמערװערק א 
̂בע די אינהסלט. אין וױ  באגײסטע• זע

 טױזעג־ די צוױשעז געהעחשט האט דונג
 װאס סאציאיניסטען, און יתיאזמײט מר

 הא־ עס װען טיסינ:, צום געקוסען ?ייגען
 םון האאן דעגיע? סעיאר גערעדט בען

tpiB םאורער, דד&ים סי^װאקי,  H n- ' 
 פענ־ םון יײבאר אװ ם. א. מר פיז חנגם

 srnvsrn און קאהאן אײב סיאוײניע,
 אויסערגעוועהניליכ^אװאציע אן יענהין.

 װעיוכער טאמאס, נאיםאן באקוםען האס
 דער םון זיצומ ^■עטצרער א א\יוי איז

 דער א<ס געװארעז נאמינירט קאנווענמאן
 ירעזידענט״קאנדידאט םאציאיויסטישער

 יארגן נױ .1928 םון ציעס^אנס די אין
 באגײס־ אזא נעזעהן נים יאנג עוין חאם

 געםיהגט חאבעז אילע םיטינג. םערטען
o n אויפ־ צופונםטינע גרויסע צו סינגאיל 

 אידעאיל סאציאיליסטישען םאר׳ז טואונגען
 זעל־ דער עטאטען. סאראײגיגטע די איז

 אװענד זונםאג נעהערשס האט גײסם בער
 פארק״ איז כאנקעט םאלקם גרויסען אױם׳ז

ױו  עס דעלעגאםעז. די לכבוד יעיעט ו
 ױניאנס אלע סארטראטען געותן זײנען

 דער ‘צו שײכות א חאם וואס איעס און
 זיג- פרעזידענם באותגונג. ארבײטער

 אװאציע, װארימע א נאלוסען האט מאז
 בר. באנקעט, פון טאסטכמוסםער דצר וחנן

 צום םאריגעמטעלט איהם האט מיפיאקאװ,
 אם־ האט װאס דעםיעניגצן, אלס *זרײר

 קאםוניסטײ דער פון נעליטען םייסםען
w בא־ ארבײטער חןר איז חיסטעריע 

 אלס אנגערוםען איהם האט און וחגגונג
o n באזוע־ ארבײטער רער פון• ״םײװער״ 
 םארניכ״ קאמוניסםישער רn ®ח גומ

, טונגס־אטאלע.
o n באנײסטע• םיז גראד חעכסטען

י חאט רונג  תרײכטn קאגווענשאז י
םאױנע־ איז עס ווען גאכפיטאג, טאגטאג

 פרע־ די םאר זיצוגג גאכױגי^אן n סוכמנן ׳
w «n* j> םיז קאגדידאטען nסאציא״ ר

 האט טאמאס וועז ■ארטײ. װי
 דער נאך טריבונע חװינצר די ח
 גענא״ םון נאכױגײשאז־רעדע !ומענער

m ,געפלאסערט ^*חאל חאמ ו^לדםין 
 גע• איז ארואציע די באגייםםערומ. סח
 האט װײלע אלע אוםאויםחערלץ•. וחןן

ט מ(ך»9אױ א  ענ״ פון מטורם נײצר נו
 ׳ניט זיר חאס אלם איז ײמ

̂ iyop««ya נארוחיגען; n קאי״
i םיז גאסם n אלע חאבע* גאלעריע

אץ נעזעולנעבוננ
A m

im 8.( •ין
 גע״ תרמאסיהרם
oromruttf אנצױ 

n  |m *לאנדדמ
*m 

w
*T

 רע־ אנדער *ן זיננען אננעפאננען װײלע
 םיח סיט o־ip און ליד װאלוציאערען

oy עס איז i םון טשערמאן i n •קאנװענ 
o בארוהיגען צו געמנגען ^אן n עגטױ 

עולם. זיאסטימען
i זיך האט אװאציע זעלבע m ' l i 

 איז מאותר דדפים ברודער האלטד-מעז
זוײס־סחוזי^ט־ איס געװארן ט1נאסיני

 פאשט, m איז ריפ-יד ראזו^רט
 קאגװעג׳צאן.־זאט גאנצע- רע• ״וויױ װאה
 ײגדשאםט1ם יחגרליכע1ב א געםיהלט זיך

 פארטײ סאציאליםטישע! 1דע צװי׳טען
D םילע אין יוניא:ס.1טרײ די און n y i 

 1אינטע די אויף און סיטיגגעז י1 אויױ
 װי־ אפט איז באראטוגגעז קאנײעגשאן גע

 נויטװענדײקײט די געװארעז דערהאלט
 צװי־ יגוגג1םאר׳ט^נ געםײגזאמער א פון

i ?ןען n און טײ1פא סאציא^יס^עי

 נאזיס, א יטעז1צובא1פא און כיעמען,
אמן »1פא דױןז  אין לאטיײן עלעח׳שאן ו
n די 3 y o v עלעתיצאנס. ■•יעדתנ׳עמי

 באװעגונג יונ*אז1טרײ די • ̂חגם
 אלע אונטער 1אונטע ניט דך ײכט1^
i םון אגען1ם n !טאק• סאציאמסטי׳אע 

 אזג• אין צוזאםען אבעױ 1םי נזי#
i 1 אין גיױנמז 1זע nאון #אטיע1עטאק 
 געסױגזאמעז א אױוי זיך געםינען 1מי

 און 1יקטאטו1 געגען קאםוי אין גאותן
i *וין יג1גלױבענ זזעחשאםט, קליקען n 

p די פון חעחעאפט :n װעלכע םײל, און 
 א םון ipopjp אוז בױעי־ אמת׳ע זײנען
 אונ• איז װעלכע וועלט, 1ע1שעחנע נײער

עבען.1מט געמײנזאםמ! אלעטצכס 1זע
 אויך חאבען 1איח וױ אזױ ^•וג?ט

?עמ־ געםוזט יאחהעז לעצטע די א*ן 1םי

-־

ivc פאתיגנמנ• אין נעװימנל*?ע נעגעז 
 »*יש * האט זועלכע •רןופאנאנדע,. חנ

 די ייי׳נן. אונועחו דעסאראייזירט <«נג
 דער *ו 1י*וי אי*ט נעחערט «י»נ ושדנע

 I'M t» האפען, מיר און םאמאנגענח״ט
 כא־ װידער סיר װעיקז *זהונשט דער

 שארםרויען. און םאראי איטע די נייען
 חיםטע• דאזיטנ די דאם חאםען, <אםיר

 ח*ט וחניכע םארנאגגעגחייט, דער םון ריע
 ארנ״טער־באיוע־ •אליםישע די מאינירט

 אײד פון וחנט יאנד, אונזער איז נונג
 דעם דורר ײערען םארװי׳טט נענצליך

 ■אליטישער סאלידער א םון אויםבויען
 דעם י1אוי באזירט באװעגונג, *רנייטער

 דער צו •*ונעאאםט און לעבעז רעאלעז
 אין םאםען ארבייםער די פיז ■םיכארןןניע
*םעריקא.״

 8 אין ארױס כעדפןדו נױ אין װענעד פױזענד 30
וױידזשןס פארקלממדפע גענען סנדײק נפנעואל

iy םון חף אויס׳ן i ױניאן װעבער
װע־ טויזענט 30 מאנטאג לעצטען זײגעז
א אין ארױס טאז, אײז װי n* בעה

ח,מדי רי אהן ׳1בײטע1א אימ ײ?.1סט אל1גענע _ ^ דאם ײײיי|ני
p צום םען אנגעמיאסע 1זי האבעז אויסנאהם״ אז י 1 או ז א אס1 א-ס. ו- i טר די m o 'iK ביי i n ו גאםיגײשאן -“י י י ײי י 1 י ׳
*!עז^גט. 1םא ?אנדידאטען י1 םון

iy ך1דו i א?טי• אז פון נאםיגימנג
ly יוגיאן1ײ1ט װען r e םוז i n אטע״ 

^i י?ען1 n 'in y o מײם• אלס לײבא! אװ 
o :n 'ry iB, 1יא סאציאליסםײשע י1 האט 

ו 1םא געשאםעז טײ י  ;אחענט^ א ז
iy מיט בינמנג1פא i באװעגונג. 1ײ1ט
i צו * n םון עםענונג1ע i n אנווענ־? 

 צמעעיקט איגטעתײעאנאל י1 האט שאן
 טעלעגראםע: יסוגגס1באג ע1םאלגעג

 סין מאסען גמיסע i םון גאםען ״אין
 אונ־ 1םי ̂יסעז מיםגל^חפאפט 1אונזע
n y t צו גר־וסען ציגסטע1הא i n עתםע־ 
i פוןי נונג n !סאנוועגיעאן נאציאנאלע 
i םון n !אין יאי״טײ סאציאליסטישע 

 צוגויםגע?ומען זיך איז װעלכע אםעריקא,
 אסעג•1םוג רי םון מק1אויס □n געבעז
1א 1יקאנע1אםע םון ®!אבלעמעז טאלע

 א•1פ א פא!מולירעז צו און ?לאס בײטע!
׳צו זײן איכישטאנ! זאל װעלכע! יאם1ג

א•1פ !אזיגמ די אױןי 1ענטםע אז געבעז

 םאי^םענ־ האבען און ײק1סט דעם אן
 נױ אין מילם 1װעבע די ט1אליזי1סא יג1

 גע־ געםוזט האבעז װעלכע ,11פא1במ
 שוין זזאט װאך לעצםע עז.1ײע שלאסען

 1•םא בלײבט עס אז אױסגעזעהען, 1?לא
i y r 1דע וועג, 1אײ 1איבע בלויז ױניאן 
 געגען האםוי עגעם1עגטשײ א פון װעג
o n ־מאג• די פון פאמוך גמטאלען  ט̂י

 ני״ אױך אזוי שױן h שנײדען צו נאטען
y r i n אין 1בײטע1א י1 םון וױידזשעס 

׳ םילס. בעהםאת־ נױ לי
 באלענאטים י1 .האבען װאך לעצטע

 םילס, י1 אין תװיטלא! אויסגע?לעאט
 י1 םון 6װײתשע i אז אנזאגעגתג

 אויןי ען1װע געשגיטען װעלעז 1בײטע1א
 ך1דו האבען 1בײטע1א די פראצענט. 10
 גענע־ א םיט ט1געענטפע אישטיסוע אן
p אל1 ' i o d געגען פדאסעסט א אלס 

 אג־ און פלאײאקאציע, בתטאלע דיזע
i צו ?וםעז צו שטאט n זײ־ בײט,1א 

םאנםאג געסוםען 1װעבע טויזעגט 30 נעז

 גע• האבען און יס1םעקטא די צו יה1ם
i פאעצער. די פיהעט n צוױשען גײסט 

 זײ און ענטוזיאסטיש, איז סטלײקע! י1
 שי- צו ?אםוי דעם דורך ײט1בא זײנען

 עקזיס״ די און עסעז1איגטע ע1זײע ,צעז
i און םיויעז זײערע שון טעגץ n r p.

iy i סון ?אםפסלוסטע?ײט און ן1צא 
 עס-1ג צום געשטיגען איז סט!ײ?ע!ס י1

i זיר האבעז זײ זוען ,1א1ג טען n 
i גחיסען א װאוסכראויף p p ' io d סיטינג 

 םיל אזוי אױין נעמט װאס חאל, א אין
i וױ סענ?זעז n יסאן1םע 1?ע1יא גױ 

in̂ 1סלװע i8, י אז  חא• באלעבאטים !
 די• גחיסע בא?וםען 1יאה לעצטען בען

 n סון שאןpדאn י1 אז און וױדענטעז
 צו צװע^ דעם בלויז האבען װײמשעס

 װע״ י1 םון ■י^םיפ־הונגע! די שטיילעז
î כאט^ זויליאם םאגגאטען. 1בע n 

iy i ?״וועבע! סון 1עטע1םע P״אוגסיל'״ 
ip י1 םאר האס p 'io o א סאמעלעזען 

 האי- זײנען װאס #ו־אםיטען, םון צע$על
 1פא י1 אויסגעצאחלטץגעװ^ז. ,יאהד

 באוײסטע!ם האבעז 1ײ?ע1סט ז.אםעלטע
i עם1 ט1י1אפלא y : in אוז oip^piy 

 עכ•1גע 1זײצ אין שטעהן צו ײט1בא זיך
ײ זואגען ביז לאנג אזוי ?אםף טעז  ו

געװינען. וועלען

r • »

ט ; פערגלײכ
ד א ר ו טאפאק מי

סיגארעטעז אנדערע ט׳

־■<&זי*
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• ■ I m ועם זאנט
 אזא אז ניט, איחר נלױבם

 ענר ײערטח איז סינארעט
 «עד םעוזר סענם ציכע
םיסר אכדערע וױ באהס

loon

 אראמאטיש ׳ױין םריש, איז רױך מיוראד׳ם
 בלומ ענטהאלם מיודאד וױיל דופטענד. און
 וואקםט יואס טאבאק, מערקישע בעסטע די

מזרת אין

 פאדערט פארם, אוואלע זײן ןנוליעב
 דער ברענען. פאר לופט וױינעער מװראד

 אפגעקיהלט װערט טאבאגן דעם פון רױד
 «יח יעדער מױל. אײער גרײכט ער אײדער

 װאונדערבארען מיט פול און היהל אח
אראטאט.

H n r M n r t m  tw •••ײי* Mnavt tm : tix n p tio  
wwf *h אײי  j m o awwo o# רויסווס  w n  זתלמד 
or*n orono j>un>*wr»onip  m o «h ניסיוז^הוסיימ   
jm סיממנ *non om סײס m  wan o n  hihi yk i n i*o 
«b a״ *i •ז״ ז״זימש

• • ‘ M' I t  t u r n .i» 31'׳ י «ז : »i i■ i  . r •%»•> )1 ' י י   'CEREOfncmr—(justice)
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h it  a w  s s w ro n מ ח  פד פייאיז ן
m  w ,װוןנמ־הנ׳תנפאױפױוס הױז

 םרעדדענט — האלע גרױםע צעהן אין טאי ערשטען דעם םײערט ארבײטערשאםט יארקער נױ
i האכמאן, װײם־פרטזידענט זיגמאן, טאױם t ,קאהאן, אב. טאמאם, נארטאן גױנבערג 

רעדנער. ױ צװישען אנדערע םילע אמ פענקױ דזשײקאב
 װע־ םײעחנגען םאי היײיאהריגע י1

in םאס״ גתיסען גאד א 1אוי ט1אמאניזי 
 1ניױיא טע1גאניזי1א גאנצע די שטאב.

iyp איײ1פא זיך זזאט שאםט1בײטע1א 
i 1 צו ניגט nאון געלעגענהייט, 1אזינע 
 דעמאנ- אוםן געמײנזאםעז א. 1אוי וועט

tm o o א!בײ- אינטעתאציאגאלע די 
 ען1יאה ם*לע זײט יטעט.1סאלידא טער
i עם *יז n ' i i געװא־ םעגליך היײיאחר 
םא־ די און יוניאנם1ײ1ט אלע אז רען,

 זא־ י?א1אםע אין סארטײ ציאליסטישע
 למטאנ״ טאי די צו גײן אײגיגם1םא לען
 איטסע־ געגען אטעסט10 אין אציעס1סט

 1אונטע קאפיטאליסטישע און ריאליזם
י?וננ.1ד

ip אױף i 1םא די םס איגיציאטיװע 
 איז לשאםטען1געװע ישע1אי אײניגטע

 ״יל10א טען19 דעם אװענה שטאג1דאנע
 איז ענץ1?אנםע א געװארען איגעהאלםען

i םון יום1יטא1אוי y i אינטעמײשאנאל

 1טע1י ־דעו פח קאםיטע קרעדענשאל
אינײט דער שח־בײ קאנװענשאז

^ i II— - ׳-

 דעלעגאטען — קאםיטע דער pe חע;ד די אין דואליקײטם און קרעדענשעלם
קאנווענשאן־חן«ארם. דעם װאך נעקסטע חאבען שוין װעלען

 דאקוםענםען, אינחאלטםרײכע .ענטחאלם װאס זײטען 362 פון מך
באװענונג. ארכײטער גאגגער דער סאר ניזוליך זײנען װעלכע

 dpbv םארבליבען בלויז נאך איז עס
ר *ו וואך א װי מעחר  אינטערנײ׳שא־ ו/

 םיט־ די וועלנען י1אוי קאנוועשאן נאל
 די און אינטעתיי^אגאל רער פון נליחןר
 *רבײטער־גאווענוננ אירישע צאנ*ע
 אינטערכײ• די געש»*נקײט. טיט ווארט
 *לעעםיט דאריבער «ו ויך אייצט שאנעל

 אלע זיינעו םאקטיש סארבארײטוגנען.
נעםאכט. שוין םארבאר״טוננען

 זײ שוין חאט סאםיטע קרעדענשעל די
 אין זיצוננעז איחרע אשנעהאלטץז װאר
 אזן רום קאוגסיל אינטערנײשאנעל דער

לאשאלץן. די םון סאםיםעס אױשנענוםען
 םת נאדלער וועלגער סון קאםיטע די
 שנײדעו און םעסחןטער איז 10 לאסאל

n 62 לאסאל םון r ,שוין האט טשערםאן 
 דו«לײ און שרעדעגשעלם אלע ערהאלטען

 װאר נעססטע םון אנחויב איין און סייםם
 אימתעסוקט סרעדמכשעלם אלע די ײעלעז
 אג־ אלע אח האםיטע דןר םוץ ווערען

 נעװא־ כעםאכט זײנעז וואם רזשעסשאנם
 פאנדיר»ט, וועלכען אירנענד \vm יעז

 און רולם די לױט װעושן פאטראכט וועט
אינםעתיישאנאל• דער pc (עזעצען
 גע* אויך וואט אםים נענעראל רער

tv ■ראנדזשמענםם נויטינע אלע מאכט

 וועט »אם שאנװענשאן, צום חואארט דער
 צו אנהוטעו ואל װאר, די דרוק pc ארוים

 סאנ־ דער איירער םריהער דעלענצטען די
 יעדער כדי אנהויבען, זיך זועט ווענשאן

o נעלענעמזיים א חאנען זאל דעלענאט n 
 שאםען pa דורכצושטודירעז נוט רע»ארט

v ײערט עם װאם אלעם ווענען בצנריף 
 נאכ- רעם ווענען נעזאנט רעיארט דעם איז
 נאר ניט איז װאס אינהצלט רײכען צען

 רעלענא־ די ם»ר אינםארטצציע נויטיגע
 שאנוועכ־ אעטערנײשאנאל רער םון טען

 םאר אינםצרמאציאנםרייך אויך נאר שאן,
ב»• ארבײטער דמר םוז נרענטש יעדען

j ju m

 נא■ זיר האבען עם װעאכער אין בילדיננ,
 »<לע כטעט םוןי םארשטעהער טײלינט

 סאציאליסטי־ דער 1םי און טרייד־ױניאנם
ט װעלכע ■ארטיי, שער  באראטען זיך ̂ה

 םון מאי־םייעד פאראיינינטען » װענען
 ארבײטערשאפט. ניריצרסער גצנצער דער
 צרויםנעזצנט זיך האבען רעלענאטען אלע
 איז עס און נעדאנה, דאזינען דעם ם»ד

 נעםיינ• געװארען נאשלאםצן אײנשםיטינ
 ער־ היײיאהריגען דעם פייערען צו זאם

 האט קאנםצרענץ די םוב. ױם מאי שטען
װעאכע םאי־פאטיטע, 'א אויסנעוועהלט

 אמאנײ דער צו צונעםראטען נליױ איז
פון משך אין חאט און ארנײט זאציאגם

)2 י1»וי (.לום

1 _םעמנערפ22
 דער צו טיקעטס פרייע נאך קוםמ

הױז אפערא מאנהעטען
י־ןו : י ט.1קאנצע

געװא• ט1סנאנסי שו״ז איז עס וױ
 ײעט ,yonB טעגליכע! 1דע אין דעז

 סיס געמײנשאפטליך לאקאל, אוגזע!
n אלע n : o םון צװײגען op*io i  i n־ 

̂וציאליסטישע! ̂א אריבײסער 1לע  ס
oy םײע!ען באװעגוננ, i •אינ&עתאציא 

 א םיט #טאי טען1 עם1 ״טוב ױם נאלעז
o איז אונטעתעמונג 1שעהנע n •גחי 

 סט., טע34 הויז« א1א&ע מאנהעטען סען
 ש^כט1םא אס1 עזועניז. טע8 1האתע

י זײן צו  1אונטע שעגסטע און עסטע1ב !
 װען האט ױניאן 1אוגזע װעלכע נעטונג

 מוזי?אלישע !ײכע א ט.1אנזשי1א
 ווע־ וועלכע אלע ערווארםעט אם1אג10
 טײלט1פא װעלען טי?עטס ?וםען. לען

jn jro װענ• ס.1מעםבע די צװישען פױי 
o n איײ אםיט, 1אוגזע איז גלײך ןיך 
 וועלכע די* מט.6ש צו װע!ט עס דער

o ?!יגען םריהע!, ?ומען װעלען n 1םא 
 1איה אויב סיטס. ע1בעסע צו צוג

 אײער צו שיקט ?וםען, ניט אלײן ?ענט
מאן.1טשע שאפ

* i

4i באױכט ערפאלגרײכען הערם
מיטינג אינםטאל̂שאן נײם.

 אץ חןדע שעהנער א םיט באאםטע די איגםטאלירט זינטאן *רעזידעגט
םױ• יעצם פארםאגט דער.לאקאל — אויפנאטע. גרויםארםיגע א קריגט
 םעקרעםער פון געהאלםען רעדע שעחנע — םיטגלידער. pa 73 זענפז

כאראף.

 קאונםיצ אין איז צווענט דצנערשטאנ
 א«עה»<־ איננמרנעשאנאל רער םון רום
 אינםטאלײשאדםיטיננ דער נעװארעז טען
 םון pa באארד עקזעפוםיװ נײער דער םון

 .41 לאפאל pa נ»»מטצ דיבאצאהלםע
 שעהגער, « כדם האם זינםאן ■רעזירענם

n קראםטםולער n נײע די איגסטאלירט 
 אין האט זיגםאן •רעןידענם באאט»ג

מ ײ םים־ די םאר נעשילדערט פארבען ר
■ י ־, «׳׳־•■׳<

ם
פארצייכניס אינהאלט

I

•17 נוםער ,גערעכםמקײם״,

ם
□

ifw 3 !ייט jrow דיסקוסיעס -T..םיא״ ם 
 א. און וױיסבעת א. וױז״

̂# .4 ?ײט ם אזען,1 ס. — ססיםען ברי
.110P000P

 «״געגג״ א — פײדזס סיקסגא׳ער .5 !ײט
 ,•יליחןלייצר ;סטער

צייסןריצלס. זײט
;אסנג ח•—נאכוועגגער *ון ijnn•* .7 ?יים

 . װסלםסאז. ל. א.— )yon(• םאי
.0 — סוג יזס סס» חי*נסע*ו m ̂ ?ײט

 ז״ — (יןליצסןז) גיײר fm ;?ומנסקי
 «• יאקיי »יד ;ווחיאצ!

W — 0 סין לןמן סונזןר סון A ײט1.
a ם• - *קסעלראר «אײ^ חעלין; o n־* 

, ןיער•
י oou v* .to וײם •*#•עיו ו

ms זינםאן פחױענפ פון נריסוננ8כ 8
י8מרשפעןם

 װאיר• נארמענט לײדים אינםערנעשאנאל דער pa םעםכערם אלע צו
 ױניאן. קערם

:שװעםטער און ברידער
ערש־ דער נעקוםען איז אטאל װידער פארבײ״ יאחר א איז־ װיחזר

 םיט קלאמ ארכײםער איגםעךגאציאנאלען pa םוכ װם דער םאי, טער
 אונ• pa אידעאלען שעחנםטע אונזערע פארכוגדען זײנען bp װעלכען

און שעחנערער נייער, א פאר קאםןו אין חאפנועען װאריםםטע זערע
t י װעלט. ליכטיגערער

 גלוײ אוגזער און חאפגוננען אונזערע שטארקט םאי ערשסער דער
 ירינגייעז גאגעלע די פאר קאםף צום װילען דעם אונז אץ װעקט כען,
pa כאוועגונג אונזער pa אינםערעסען די אין אײניגקײט «ו סאנט pa 

. װעל®. דער איכער סלאם ארבײטער
pa טאנ גרו־יסען דיזען pa םיר, שיקען םאלידאריטעם ארבײטער

 סײדערלײ א אםעוײקע. אץ כאװעגוגנ ארבײטער דער pa םױיל א אלם
 אונ־ גענעז ipaopp ױי וואו וועלט, דער pa ארבײמער אלע *ו נרום בעו

 דיקםאםור, חערשאםטײמ געוואלד נענען עריי,8םערדריקונג,אוןשסלא
•לאנעז װאם איבלען, םאציאלע pa עקאנאםישע אלע אפצושאפען כמ

 עףי־ דיזען אינטערנעשאנא׳ו, אונזער pa םעםכערם ???מריםש,0 יי
 ײ זאל אוזדותו ארנײטער אלוועלטליכער pa טוב ױם הום מאי. םעז

 ביגיע־ די םיט צוזאםען טאנ װיכםױגען דיזען pa באזײיטונג גײםטרײכע
 פארנאנ• ערשם די אין חרכגעםאבם חאבען םיר ban ,ip«naanp רע

^ נ^ע א חעצע שום קית ta אונזערע״רייחען. שליםען oopa ̂זױ י

אלװ?לטליכ? די לעבען זאל !אצ^^נם^רמשאניול ל^כמ זאל ^

דגמאן, טארדיס איכײםעי

3*>i n אװאנטימט, די n ropn oon 
 סאםונים• די םון ײ1סקעבע און סאליטיס

 1נא װאו אז אננעװיזן, זזאט ip םען.
 זײ האבען צוגעלעגט 1םינגע א האבען זײ
 הא• זײ 1נא װאו אסגעױםען; האנט א

 םיט זײ האבען מאכם, די «אט1גע בען
np*n ^ב1ונח חתב איעס פון םעטא 

געםאכט.
o• האט — ,41 לאקאל :n * in •זיג

 0 אין איצמ זיך געפינט — געזאגט, מאן
 עק- אל1דזשענע די װײל צושטאג!, טטען

 כאצײטענס זיך זזאט ד1באא זעקוטיװ
 פיזד די גענומען1איבמ און אמעגעמישט

o אטעוועט1נע און שאפט1צ1 n לאסאל 
 זיר םיהלם איצם און אונמעתאנג. פון

i n גליסליך לאקאל w i n עו• װאס 
 קא• 1 װאס אוםגליקעז די םון גים זוײס

n אין ?אכט1או1פס האבען םוניסטען :o״ 
n .לאקאלען

•o :n 'tn א•״ םסעציעל איז זיגםאז 
in (סל;ס_______ o 11 ז**ס(_____

 פיי־ 35 ממאל פרעסערס
 אין י8ם ערשפען .ערן

ח»ל װענםפער
i מיט n סון באטײלינונג n בעסטצ 

iw בסתסםע און כחות םיסטישע10 in 
i •ח n !^בסוחנגונג: 1גײטע1» ניױיאר

orrno בא!יטםע!ינ• ד באוושאוחנ!״ 
î* פאמס םון |1גע n שי!א- אלע אין 

 ״n נײעסטען 1איח םיז זיגנעז וועם #מז
5 i n  .lo ioijroקינסטאע!, 1יםטע1א 

̂םעװימש, גויינא!* ײ שסילען וחןט מאם  זי
i?* !אכטפוצמ0 נע n י1אוי i n 1סאנצע 

 טעםקין, noo 3האדמאניסא און טינא
 קינד אם1 אלם dipcpio !י בײ כאקאנט

n םילע און םאלק, םון n jo א*ױשע i o 
o איבעײסשען װעלען םיסטען n מולם 

לײםםונגען. np*n סיט
ip 0101 שומאנ׳ס בעז o o m o וועט 
םוזית. םאלסס און סלססישע שאילען

 קאזד אויגוסס און •אנסין דזשײקאב
o וועלעו סענם n  Dh*omo סון םיםיגג 

w n y iy p ויין וחנט בותם<אװ m 
40DDTVD

i*4Si ־ ׳
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 ו ערשטען פייערען לןמולעו *ינפקונעשןגאל
ח»ל װעבסםהר חױז, 8»עו5 מאחעסען *ין

*דימױום דפנס און
)1 ?ײ■ in (׳•לוס

 אױםגא־ איחר נאוױזען צײט קורצמר דער
 בעסטצן דעם אױף דורכצופיהחןן בצ

»ופן.
 סאא־ n צונעגריים האט קאםיטע די
jhjw פאר חא*ס גרצסטע די םון צצחן 

 םיטיננען די באזאמט און סאי״םיטינגצן
 די םיט און כחות ארטיסטישע די םיט

 און ױניאן םרײד דער פון רעדנער מסטע
 סעמ־ מעשא :באװעגוגג םאציאימןט״טער

f in ױנ־ קווער הויז, אפערא מאנהעטען 
 האא, בעטהאווען האי, וחובסטעל יאן,

 ל״באר בראנזוױאער אדיטאוײום, תבס
 סא״ האר^גם פאיאיס, פארקוױי *ײסעאום,

 האיצ גרויסען דעם אוז צענטער שא*יסט
 חיים. סאציא^םטען םינילענדער דער םון

 זײן האלס דיזע װעאען סאי ערשטען דיזען
 אמא<־ דער םון מיםגאידעי כױט נצפאקט

 ױניאן, װארלמרס קיאטחינג נאםײםעד
 גאר־ צײדיס אינטערנײשאנאי{ דער סון

 םא־ חןר םון ױגיאז, װארקערס מצנטס
 דעם םון ױניאן, איגסערגײשאנאי; ריצרס

 דער םון אינטערניישאנאיל, פאקעסבוח
 ימיאן, װײטערס דער םון ױניאן, מקערס

 סא־ שױרט דער םון ױגיאן, גאקומר פון
 ױניאנס אלע םון באארד, דזשועט מרס

 געװערס״ אידישע פאדאײניגטע ד׳י נײ
 סאציאציסמישען אידישען םון שאפסען,

 יאנג םון פוע^־צױן, חנר פון פארבאגד,
 סא־ רער םון און לינ סאעמציסט פיפעצס

̂ען װעלכע פאו־טײ, ציאליסטישער  װע
 דעם םײערען אוםן םאאידארען א אוי«י

ױם־טוב. סאי ערשםען
 דיזער פון אתאגיזירונג חןר איז

 סאי־םייע־ סאאידארער און פרפכםםואער
 דער און אינטערנעשאנאי די איו ויזנג

 דורך פארטראטצן געװען באארד דדיױנמ
 סעסרעטער־טרע- און זמםאן פרעוידענם

קאאוק פח זשירער  דרעססאכצר און דא̂ר
װאנדצר. חארי באארד,
סיטינ• אאע דיוע אױוי רעדנער די

 נאר- זיגםאן״ פרעזידענט :?ײן ווע*ען נצן
 קא־ אײג היאקודט, סאריס טאםאס, מאן
 זא״ פרעזידענט ^צאסבערג, יאז^ #האן

 י. ױניאן, קעפםײסערם דצר פון ריצקי
 ארבײםער םח ארעזידענט וױינבערנ,

r רינ^ n. ,סםעטםסי, נדפארצם פצגקין 
 ברעם־ םענעתשער סאיאםאז, גמואר<ס

jy דעםביצער, • כאניז J ייײװ rn .כחננ 
 פון זאר י. און סיעסענס !W חאכםאז, י.

צױץ. פועיי חנר

 טיטגלידער אינטערנעשאנאל
 טאנ* אין מא״ײום־מוב פײערען
 װעכסטער ׳חױז אאערא העטען

אױױטאריום. דעב אץ את האל׳
2 יאיןאיל םון מעטבערס די 2 ,9 וחנ״ 2,

̂ען טען אין צוזאסעגקוםען זיך י  מאג̂ח
 #מאײױם*םוב גרויסען צום הויז אפערא

 צוױמען זײן ותט ויגםפן םרעזידענט װאו
 איבער רעדעז װצילען װאם רעדנער, די

 ארבײטעריחם־טוג פ\ן באדײסוגג דער
 דורכגע־ אױך װעט טיםיע דיזעז אױף
 קאנ• טאי פראכםפוצער א װערען םירט

. צערט.

אױדיטארױם. דעבס
 66 ,62 ,41 לאקאיצ םון םעסבערס ר\

̂עז אינםערניײשאנעא דער םון 91 און  וויע
̂יערען  אוײ דעבס אין מאי עספטען דעם פ

 מיט סםרים, טע15 איסט 7 דיםארױם,
 דזשענעייא^ װאו סאנצערט מעהנעם א

 װײם־ און האכסאן ברודער מענעדזימער
 צוױשען זײן ותילען נרינבעת יחןזידענט

רעדנער. די

^ױי פאלאם. םאר
j 38 אאקאל םון מעמבערס די  fi M 

 מאי עריטטק דעם פײערען װעלעז י. װ.
 אר^יטער- גאנצער דער מיט צוזאםעז

 אױ־ חויז. אפערא מאנ^טען אין שאםט
 אײגע־ פן זײ םאראנמטאיצטען דעם, סער

 אין םעסבערם זײעחן םאר מאי־שמזזח נע
 שבת װעם עס וואו פאאאס, פארקװײ
 א םארקוםען אפר̂י מען28 דעם אװענד,

 װע־ מעטבערס די װאו איז מאײבאנקעט
 מםחח. מם-טוב ערב אן פראוחנז לע\

 יע• זיד זאל ^וועסטער! און כרידער .
 םים צוזאנמז באטײ^מעז אײך םיז חנר
 ארבײטעחפאםם ניריארקער נאנצער דער
 און םאיײפײערונג איםפאזאנטער דער אין

 תא־ יעי געגען פראטעסט זײן אויסדריקען
 סא^י־ זײן אח העחפאפם פיםאאיסםימער

 אינטעתאציאנפאצן דזנם םים דאריטעם
 אײך פא קײנער זאא קאפס. ארבייטער

 םיאע דיזע םון אײנ?ם אויף םעאעז נים
 באזאר־ באצײמענס זיך און טיטיננעז מאי
 קא^בא־ םעז וועאכע טיסעםם* םים נעז

.1ױניא דער םון אםיםצס די אין קומעז

i ייפוונג6 ג»י isn u אױז»
T און סאציאליםםישער דער םון מאי־תאמיטע דער פאר n o כאװעגונג, ױניאן

שװעסטער! און גריחנר
צדשטען־ חנם סיר באנעגעגען װידער

o — סאי n טאנ no אינמעתאציאנאלען 
 אין ארבײםער די וחנן טוב, מם ארכײםער

 איד וײער חגםאנםטריחנן ^נגחנר פלע
 זייעד און סאלידאריטצט מערנאציאגאלע

 דער ®ח אידעאל דעם צו *ימרגעמנחייט
 כאוועגוגס ארבײטער אלוחנצטליכער

 גצהײםע די און איםפעוײאליזם דפר
 גרעסע־־ פ מאג צו חיינמ איז דיפצאםאםיע

ױ םלחםות נײע פאר געפאד ת  עס ווען ו
 אײך, םיר רוםעז חנריבער און נעפאר, איז

 בא- צו ויך יאדס, נױ גרוים םו? ארבײמאר
 «ו און מאײפײעמנג דער אין מייליגען

דעםאנסםריחנן:
איםפעריאליזם, נעגען .1
דיפצאמאםיע, געחײםע געגען ^
אנטװאם• םאר און מלחםות נעטנז 3

גו̂נ
 ם^סער אינטערנאציאגאלען םאר .4

םרידען.
 אימעז אונזער ®ח נתניצעז זײ איז

p י םי! ארבײםער די *ײדען לאגד jnr- 
 צקסיאיאטא־ סאפיטאליםטישער ליכער

אונזע־ פון פארפאלנומען די פון *ון
 דער יזאציעס.1ארגא עקאגאםישע רע

 חד צו אונז רוםט םאי-יום־םוב םיז 6<ײס
מאגסםרירען:

 םרײד- אונזערע פון שוץ ®פר׳ז •1
מניאנ^

אינתשאנקשאנם. נענצז .2
אינטוחננס. ארבײטסיאזע םאיר .3
פארזיכעדומ. עלםער םאר .4

 איגטער־ םח דערגרײכוע דער םאר
 עקאגאםי־ םאר און םרידען נאציאנאלעז

 צו אײך־ םיר רוםען נערעכטיגקיײט שער
חנן  ארביײ אינםעתפציאנאלען דעם םי̂י

ױם־טוג םער
 םאי־ דער ברידער! און שוועסטער

 ארבײט, םון טוב ױם דער איז םײערוננ
 דע־ יוײך םאראײניגט טוב! ױם אונוער
 אר־ די םיט דינסטאג קוםענדיג״ען ריבער

 נרױסער א צו לענדער אלע ®ת בײטער
 אינםערנאציאנאלער פון דעסאנסטראציע

םאלידאריטעט. ארבײטער
 נע• אראגזשירט זײנען םימינגען םאי

 איבער «?אלם פארשידעגע אין וואחנז
 אמעגעמץ ווערעז וחנלכע יארק, נױ נרויס
 סי־ אלע אויוי פיאץ. אנדער אן אױוי

 אמפמחד ײצחמ נאנעבצז וחנלצז טינגען
 רעד־ בעסטע די און פאנצערטען סאנמע

̂יסטישער דער םון נער  טרײד־ און סאציא
 םיגױמעז דיזזנ וחנאען כאוועגוננ ױניאז

פדרמסיחנן.
 פאך־ לענחנר איצ פח פראלצםאריער

זיךן איעיגם

« י־ ״3

םאמליםפישפר דפו פװ נאי־מםיפע חןו •אר
נאװפנוננ ימיןן סױיד אװ י

DPw •ארמיי. די m אםאלנאםיימוז־ דער «ון כאארד
w ג  Bnwnww ריקע,אסע n r v v n גאארד »p איגפערבעשאנאל דער 

ijrbtmu• י יײנג׳ ארבײסער דער מניאן, ערסװ<«רק  ײגםערגמזאגאל י
w בוק rergp n im» קלאמת די japn •ווארסערם םיימערי און קע 

Hoywyn די . parw ם «אר מי ױ א  יאקוול מניאן כעקערם יוניאן, וז
ײיי זזײסעד׳ם י1י  םאכער «ױמ» דעד •ון באאח־ דמואיגם ^ ^יי<

ע ;יי׳דאן םאכעדם איד״*ע •אראײנעםע די •ון יתיימם אי
ן---------------------- ד א מ ד א זדדיעע רי •

w י ryo o ftprt sa t-

y -

 חןר פון פאדערעו װןלפו דעלענאםען u לאסאל
is w m m וזשמנעראל »אינדארםיחנו 

ווגוזסטױפ דחןס וער *ין ספױיס
 עקסיערי• *ושמערענחן זײערע און קאסוניספען די ®ון מ«קנױקעס םקעכישע

 דער ידן דיס*רג«ניז*זויע דער «אר פאראנטװארטליך זײגען סענטען
v אינדוסטריע. דרעס

םיםינג םעסבעו דךן»נער«ל ט אויזי
22 otrit אונץהאיס^ו ה«ט >i v 
̂ל, נעטחאװען ד*נערשטאנ»ין ט׳נן  vh ח

איז םיטואייע די נעװןורען רענאטירט
מ און דחנס״טרײד ותר  װיכ־ די פון אײ

ס רעזאלואיעס טינםטונ  וועט 23 לאטאל ו̂ו
 קאגװענעאן, טען19 *ום ארײננרעננע!

 פא״ וועט װאס חנזאלווויע, די זײן וועט
 אינדאוסי״ *ו 1קאנװעכ׳)וא םוג׳ם דערען

in « דרעם דער אין סםרייס דושענעראל 
אינדוסםריזג

 םיטיע דער װאט תז*<ו*יע דער אין
 נע• ווערט אמענוםען איינשטיטינ האט
םאלנע^ס: זאנט

 ריזיג דעם אננעטראבט אין נעסענדינ
 אינדוםם״ דרעם דער םון װאוקט גרױםען

 טויזענ־ וואו זוײם, לע*טער דער סון ויע
 אין אד״ן שטראמע) ארנײטער נייע דער
 אונ* װעלכע און םרייד, וזאקסענתן רעם
 אין אועם אי*ט איז אתאניזאצין זזגר

 טטסינע די ניט אױך האט און םיםלען
; ארנאניזירען ךו נעאענענהיים זיי

אלעמעי, *ו באהאנט איז עס װי און
o פון רעזולטאם » אלט איז n ניט־לאננ 

irw n y ’ n טאםוניסטען די פון רעז׳פים 
אז׳ אונזער איז ך 1*י יוני װ  חן־ זייערע י

 םסע־ עפספעריםמנטעז.און סםראקטױת
 אלעם םn דאנס א אז םאקטיסם, גי׳פע

 פלנעסײן אין אינדוםםריע ררעם די איו
;דיםארנאניוירט

 דאס אסבאטראבט, איז נעמענדיג און
 יינ* דרעס דער אין דיםארנאניןאציע די

 נא־ חאמן פאמוניסטען די ײאם דוסטריע
 גרוי־ רער פון פאגתורענץ דער און שאטפן

ר םער  אוםארנא־ lie ארסײ ארבײטםלא̂ז
דרעםסא־ רי זײנען ארנײטער, גיזירםע

 אוגםער ארנייטען *ו נעןוװאוננען נער
 קאנדי-שאנם, ניט־ױניאן אומ׳נרסתנליצע

או|#
םטל׳טםעגרי• אונזער איז עס װי *זױ

 דער אז איבעראײנוננ און נלוימן נער
 אי*מו*־ םיםעל וױרסזאסער איינפינער

o פפן n איז ןװ׳פטאנד אונערטרענליכען 
 דדמגפראל % איז אינדוםטריע דער

•םטרײפ
i אז בט׳פלאסען, רעריבער עס זײ n 

 דער טח קאנומגשא! יעחרליכער טער19
 ד־ ױינ« אויף זאל יוניאן װ. j ל. א.

ןnרםיrאינו 1אי *וננען
Dד דער אין םטרײק זשענער«ל1 א n•־אינ 

 און אוםנפנקנד און יארין נױ אין חםםריע
 טוז זאל באארד עקזעפוטיװ דזשענעראל די

in באםאלמעכםינם סאנװענשאן דעס m 
 גאר ווען םטרייה נענעראל דעם רוםען צו
 םים *וזאםענכינדתנ א א*ן נאארד די זי,

i n נע־ וועלעז באארד חשוינט יארס נױ 
ארויםצות־ םטרײה דעם ראטזאם פינען
. . in

 גלײר אז בא׳טלןןסעז, װייטער עם זײ
 1אי םטרייפ דז׳פענעראל דעם םים צייםינ

i נערוםען וועט ער װען י*רק, נױ m 
 עקזעקוםיװ ח׳טענעראל די װי :ין־ »זוי

 רד iv ;ױםינ י8ם נעש־נען װעט כאארד
 ארויםנערױ סטרייקס ענליכע זןולעז פען,

jn>« i n םוו מגטערעז אנדעחז אין 
m זאל עס אחגר אינדוםםריע, דרעס 

 אתאניזא־ שםארסער א ווערען אננעשיחרם
 1פי נענענד יערען איז האמפיינם ציאנס
i n n ,דרעסעם נאר װאו שטאם in V ii 

געםאכם.
D iv s in so n i 23 לאקאל ױניאו

יוגיאן. ט1קע1װא ג. ל. א.
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ת9 ח ן י ן פ ע ר ! ע ו י י * פ
פ מיט

ט ר ע צ נ א ן ק ר ם א נ ע - ד
n ה»י, װענסטער 1» s סטריט. חטע איסט
:*קאנצערט איז נעםען אגםײל וועאען החופטעז םאלנענדע די
כאװשאװער מידאם

 באוואוסטע »ון כארימנאמ די
 מ- ?ימצו יוע■ י#געייז1 פאלקס
סצנגס יאלקס «ידי*ע און סײיצ
נ^מוסעודטש נױנארי
 ק*נ«ער- מי »ויא יאילעז וחנ■
גארםאניע. און ®ינא

שוהטאנ׳ם בען
̂ןן פין צרסעסטער ריייצ  סםזײ

.w. U. C. A אידיאער דער ®יז 
jruiwr ילען וועם•#

בױרנמון סאניע
 דעקלאנמאמיאתג מוואוסמע די

 מקלפםײ וחאי •ןרלצזעיצו׳ ױן
■ארלייען. אוז חגז
טעמקץ מאריס

 קרייזען אונזערע אין באוואוס®
 ?ײן זועמ !פאלק ײ| קיײ » —

אײאנד. דןם «ון סזרפרײז דער
• מארײגױרסטען

גאי. ייאוגחד ׳עחייגעי 18 *

קלעסענם אױגוסט ינ י 9 י פענקץ דזשײקאב
םיר וחנלבצ סםארס אסטיאחנז אידישע די פון פאר א זײן אויר וחנט עס

אדווערטײזען. נים נאר דערוױיצ קענען
ױי צו כמרעכמעמ איז םעמבער יעדער # ײ ר פ ,םיקעטם צו
 דארום טיקעטס, צאחא גרױסע א געוואחנז אתיסגצנעבען שוח איז עם

 אויא פארלאזעז זיך וועט איחר אויב װייל םיקעט^ םאר ריזזערפ װאט קוסט
ײז ניט טיקעטס קײן םעהר װקט עם און םאםענם צעצםען דצם  איחר זאלט ז

האבען. ניט טענות קײן פימעם צו
באא־יד ןזעקוטיװ ־;

װניאן, פרעםערם דרעם און םקױרט שלאו̂ג
3S ̂ ־ .  - - ■r| ל. א *] n*

ijr כרעסלאװ, דזש. ט׳מרטטן. ריף לואים rn v jjto.
ץ וועלען טױדען די י נאכפױטאנ. אוחר b אטען ז
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W צום בייף (• T jn(*
 יוגיאן ותר פון קרײואן גצװיסע אין

 עחועחלען צו געדאנק רער אגיטירם ןועום
 איגטער־ דער םון באאםםע גענעראיע די

 אײ װאוט רעפמרעגדום א דװך גײמאנעל
אג- זאגפר יחאט36 #לאגד נער׳ן

 פארצונ^גגצן רעזאלוציצ אזא גענוםען
קאננוענשאן. דער אויף

 איז צי פראגע: n דך שסעלם עם
 ? נויםיגע א וויכסע^ א חנפארסע דיזע
 חנ־ פאמעשלאתגע דימ װירקליר איז

 ב^סערע א בדעעעז צו םיםעל א סארמע
 צעטוטעלטע די צװישען פארשטענתיש

 אוגז פון אח 1רײצ אוגזעחו א\ן םחות
 דײ סארקערם. אדער. פארבלאנדזשעםע,

 קאםוניסםעד װעלכען םאר געדאגק, צרז
 אא־ אוגז צו urfortt נ»רן—•מוםעא־זוכער

 הענד בײדע סים אן זיך נאוען — גצר
 דעםאגאגי־ וײערע םאר מװאונשאן א<ס
 וױנשענסוחגרט ניט גאר איז שםיק, שץ

 אםת׳ן דער איז װייעז ורעלכע די, םאר
 ״פטארקערער א אויןי ױניאן די שטעילען

פ^זיציע.
 ױגיאן אוגזער ־ םון גרויס דעף־ צוליכ

 זױים, פון פאדלויף אין אונז ביי זין• האם
 א אויסגעארכײט הינזיכםען, געװיסע אין

 איבערטריבענער צו סענסאציע, צו לוםט
*פ^פולאריטעט׳

 םון אמט דעם למשל, נעמעז, לאםיר
 װאס ױניאן, לאסאל א אין טשערםאן א

 הויפם־ איז ער 1 פאר זיך םים ער שסעילט
 <א• דער םוז םארזיצענדער דער זעכליך
 איז דאם קאםיטע. עקזעסוטיװ קאלער

עובדא. גרעסטצ זײן
 םעבד די אז שבל, אױם׳ן זיך ליעט עס
 םיט װאלטען עקזעקוטיװ דער פון בזנרס
 אויס־ אלײן געקאנם קאמפעטענץ געגוג

 טשערםאן. * םינת זײער םון קלײבען
 אײננעפירט אונז בײ איז וואס צוליב

 נזןנעראלע כאזונמנרע םיט טאראראם חנר
 להבדיל, #וױ םשערילײטע, םאר עלעקשאגס

 אל־ אדו באארד םיז פרעזידענם א םאר
היכמיל. אין גאט אײן װײס דערמען,
 ניט בחןנגם שפיל עילעקשאז דיזע אויב

 שאדען, עס בחגמט גוטעס, באזוגדער קײז
םײגונג. םײן נאך

 אין געיאםעז זײנמ בײשפיל, צום אט,
 סאגדידאטען דרײ ע^קשאנס 2 ל*ס*ל

 די — זײ םון צװײ םשערסאנשיפ. םאר
 זײנען — צדתערםאז און הײנס כריחגר

 צווײ דיזע אמט. יעדען אױסער געבליבען
 וואיטען בריחגר םעהינע און ערםאחרענע

 ער־ םשענסעס בעסטע די געהאט דאך
 בא־ עתזעסוטמו דער אין ווערן צו וױיילם

 דינ־ גוםע געבען צװײפעל אהן און .ארד
ײ יוניאן. דער סטע

 אנ־ געװען ם*ל דער אבער דאך איז
 טשער־ םאר האנדידאטעז דדײ דײ דערש.

 םארנעשםעיט זיך םיט האבעז מאנשיפ
 פראק״ — גרופירומען באזונדערע דריי

 די ייגט דא און צעטייױננען. ציאנעלע
 אונזערע םון ?ײנער רענדזש״. ״סאנקי
 אויםוײכםיג־פאתינםטיגע און עתסטע

 די אין אז װצלצז, ניט וואילטען סעםכערס
 אינםערניײ אונזער םיז םנתרעז העכערע
 אפשפײ זיך זאלען םיהרעדשאפס מאנעיל

פאליםיק. פינאם קלײנ^יכע לען
 די האמן פאליםיס סארמ דיזען םון
 נחתי און געזונם װײגיג ױניאנס לאסאל

 װמ־ געמאכט םעג^יד זאל עהניליכעס אויב
 װעט בעאםט̂ז איגטערנײשאנעל םאר רען

 פרעס־ און כבוד חגם םארבי<יגען דאס
 א<ם אמטערנײשאזגאל אונזער פון טיזש

. נאנצזג
 גענעראל־ פאר רעפזנחגגדום א װעט
 יוערט? פראקטישעז א האבען בעאנןםע

 די אײגשטילן וױרקונג א האבען עס װעט
 םארטא־ את םפכם־זומד קאםוניסטישע־

 אזוי חמסען װאס די V מױל דעם זײ כען
 דעם נאגריפעז ניט נאך ייידער, האבען,

 W'DWiDfp דער סון כאראםער צצם
 אינער־ םעםבערס #םיד דארפען טואליזג

 הא־ װעימ אינםעתיישאנעל, רער חשלב
 טרײד־ וחנגען םײנונגזנז םשרשירענע גען

 אונ״ אױספצכםען םאקםי^ אחנה סישנען
 דער פת שליםונג חנד נאך ם^נועען זערע

 גע־י דיזצר m שימג^ םיד ״ I קאנײעגשאן
 עג־ די פאדפיותרישעד. א איז דאנס

 וחגצ״ איגםטאנץ, חעכםטע די איו ווענשאן
 םה מדפערשפםט נעזוננמנר א אח כע

ס/ א האדסאג/ שאםעז <י  זאק וועלכצ מ
 אזן װאח< חגם פאר צילען n םארםאלגען

 חנר םוז גליחנר לאקאיע $לע פח בעסםען
• יוניאז•

צו.דיסקוטי־ — פאליסיס צזוײ קײן
 איז זיד פזא — סרספממנ די םאר רען
 אתי®־ סאנוועמנאן דעד גאך כמנגייד• נים

ײ אניןtvm שסזישן  ער־ צי עטסער «
יאזתגען, פארשיחננע אךיא ותחמ וחנחים
JFM. w טנגראכט װאצט o ru  tan* 

יאד ווןרס פאנוחמשאז ןיי דיר

 ווייטע• אונזעחו םון כאראקטער דעם יעז,
 דארף און קעמפע, איגדוסטריעלע רע

 פון כח דער צוױסטעקײטען. שליכםעז
 לעס גלויבעז אין באװאוסטזײן אונזער

ר אין שליסליר ניט דאו  יענצר אדער מ
 װעל- אויױ אידעען די אין נאר פעחאז,

 קאנוועג־ די אײגיגען. זיר קענעז סיר כע
 נרוײ דיזע פארםעלצן ניט געװיס וועם שאן
 בחונגצן און םארםולירן צו אידעען סע

אויסדרוק. צום
 אזא דארפען סיד אז זאגען םאנכע

 שא״י צו כדי עיעקשאגס םון פראצעדורע
 pt אײגדרוק דעם זרעינצפ דער םאר פען

 םיהרער. די צו מאסען דײ םון צוטרױען
 פאר זאגעז,״*צײגען אר אזוי דארננעז, מיר
 דעםאתראםיש. זײנען סיר אז אלײן, זיך

 זעלבסט־אפ״• איז ארגומענט סארם דיזער
 הא- עלעקשאנס *איליטישע אין נארערײ.

 באזונ^- קאגדידאטען לויםענדע די גען
 גיר־ די צו זאגען זײ פיאםםארסען. רע

 גצזצ״ אדער רעפ^רטען פארשידעגע גער
 אײן דורכםירעז״ װעלען זײ װעאכע צען,

 צוױײ א נאסער, א אויף לויפט קאגדידאט
פיאטםארכמנ. טרוקענער א אויױ טער

 בײ האבען זועילען פנים א פאר װאס
 פרעזיחגנט םאר קאנדידאטען צוױי אונז
 זאלען װעלכע סעקרעטאר, גענעראל און
 ױניאךםעםבערס די פאר םארשטעלען זיך
 זא- אײנער סאן V ערװעהילט ווערען צו

 צוױײ דער װי אנדערש אדער םעהר גען
 ותלכע ארבײנ^ יענער צו באצוג אין םעד

 דזרך באארד, עקזעקוטיװ גענעראל די
 באםראכטונ^ און םארשוגג גריגדליכער

 סעק• און פרעזידעגט דעם םיט צוזאמען
 <וימ לעבען אין דורכםירען דארף רעמאר,

 די וועלמנ ליניעז, אגגעצײכענטע יענע
i אנגעמערקם האט קאנוועגשאן

 םאלקאם״חנמך א דורך האבען םיר
 ערװצדולם ײאלעז 1&י פארםע קראםישער

 און אכמגריקא םון לאגד גאנצז אינער׳ן
 דער םון לאסאיל־ױגיאם אלצ איז קעגעדע

 דעם צו דעלעגאטען >נינטערנײשאנעל,
 הא־ װעלצן זײ ױגיאךראט. העכסטען

 אײ האנםטרוקםיװע וױכטינע זייער בען
 ער־ די אגםארטרויעז םעגעז טיר בײט.

 דער פון פערסאנאל דעם פון װעד^וגג
 צו באארד צקזצקוטיװ גענעראל גאנצער

 דער פון אינטעליגענץ און םארשטאנד רצם
 נאחױפטצז ניט הענען מיר קאנװענשאן.

 װעל״ חרפח, יצנע װידערהאילען לאזען צו
 דער בײ םארשאפט אונז האבען עם כע

 טוםעל־זוכענ״ יענע קאנװעגשאן פאריגער
 איצטמר נאך זײנען װעלכע עלעסעגטען דע

 אוםםאראגטװארטליכ• זײער םיט גרײט
 פ̂ו פתחון ניט־זויכערען דעם םיט קײט,

 װעםעז איתענד אוי* זיך ארויםװארםען
 פײ דעם האב איך םירער. אוגזערע םח
 װעל- קאגװענשאז, דער צו צוטרויען לען
 םאר װעגען בעסםע די געםיגען זועט כע
 געםיגצן oniM זועט און ױגיאךצילען די

 פערזאגען, םלרענדע יעגע ערװעהלעז און
 אכטונג און ככוד דעם םארדיגען װעלכע

 פאר ױניאךםאן, אויפריכטיגען יעדען םון
 איג- אוגזער זעהן װילעז װעלכע די, אלע

 און שײגעם א אלם ױניאן טערנײשאגאל
בנין. שיעענדען

םלאוױן, מ.
.85 לאק. מעםבער

m a

 םון גארנישט ערווארטעט ער
..2 לאנןאל

i n o im םיז חױ־אשםאר m נע־.
1 ־רעבםעקײם*

 1« נומעחמ לעצםע די אין לעז איך
 *dvd םון אמוםענםען “״נערעכטינקײם

 צי־ «־1 געגען זײגען װעלגע ם,1נ«
ײ וואלט׳מ .2 לאקאל פון שיאלטומ  י

im תרכנעסאכם ם1םזגםבע זע p  o n 
 ז*ר הויטם די און ױניאן, א בויע] םון
 זיי וואלםען יתיאן, א אויטצוהאלםען —

מ  אעי* ניט אדגוםענםען אזעלכע 1זי
מז; ע  »־ ׳פרײבער יזע1 װאלטען נ
 איז די םח אוםםעהיגהייטען די וואוםם

 ®ײ״ האב׳ש וחןלכע אדםיניםסריאציעם,
o וואלכמט n אלע די און ,1 לפסאל 

םאכט האבען זײ וואס שטעחנגעז,  ̂נ
ת רורך ת n« ױ iw v * * i ,אריי<• לינם 

 אםיםערם די צו םיםםתיען ברענגעגרינ
i פת n 1אי ױניאו. אינםעו־נע׳פאנעל 
m פו| r a צו im ia אין o n אײ־ 

ײ וואלםמ A לא^ול מגעט  אר־ אזעלמ ז
 «ײי®־ נעיןענם ניט ?ײנמאל נוסענטען
ױ אזוי 1ג* ט־ענמן.  איז יתיאן די ו

 «ד חפטר אזא ךו עז1עװאנ אכם1געג
 דאס וואכו ױננ ippn יעתגו־ אן .1«טאג
ן טאחט i ״י n ,ײ םאי *וניאן^ ט לי  •י

 w וואתחנר i״p ניט איו נרו*זחױועהען,
■_____ םיינוננען. אזעלמ לעךןז ״ .,

ם לאםיר עז jn י n, ח*י האם וואם
^2 <אמי< יצצטינער י ^ ז י מ ע ג

»r גיו װ^ס און יוגי^ן, חנר ^ן מי

 די פון נעװארען געטאכט ?,א מס
 יאקאל. איח לאקאיעז אפצרײטאר דדײ
 טעם״ די סיט געטאן םען האט װאס

 םאר װאס צו און ,17 לאקאל פון בעףס
 איצגע- די געבראכט סען חאט לאגע א

 א געגומען ר»אט טען ױגיאן. םײנע
 הא״ װעלכע לײט, ױגיאן צאחינ גרזיסע

 םון קעםםע אילע די רורממטאכט בען
 אוים־ םאר און ױניאן די אױפצובױען

 זײ האם מען און ױניאז, די צוהאלטעז
 קעסעל־גרוב איין אין ארײנגעווארםען

 צו זײ ברײנגעגדע װילצן, זײצר נ«<צן
 םאג הײגטעען בײ אז צושטאנד, אוא

 אינ״ סאראייש און עקאגאסיש זײ זײנען
 חאמנדע גיט ירם,1אראלי1ר^ נאנצען

 פראטעק־ פאר זועגדען צו זיך וועסען צז
 לעבעגס*עקי זײעך אויפצוד״אלטצן שאן

 חגר װאס ארבײט, <ײן די ויסטענץ.
 טאר־ איז געטאכט< האם םאכער ריטצד

 נעס־ סקעב א<ע אין געווארען שװאוםען
 די בכח ניט איז ױניאן די און םעז,
 אי־ דאס און יןאנטראלירפז. צו לפגע

 ארבײט לײן ריפער חנר פון כערעע
 איגטער־ אײן םון האנטראלירט ײמרט

 איז ,91 לאקאל םון ̂אקאל, נעשאנעל
 מעט־ 17 לאסאינ דעם םאר געבליבען

 באארד, דזש. דער צו זיך וחננדען צו בער
טאר מעז האט װאם פרעגען: איך װיל

 אונזערע םארלײכטערען צו אוגז*געטאן
 ט*ן צו יעצט רענקט װאם און לײדען,
̂סאל אונזצ טאד 2 ל

פיהל, איך און איבערצײגט, בין איד
̂ורניט 2 לאקאל פון קעגען סיר אז  ג

 עס אדםינמ*כ*רײשאן זועלכע ערווארטען,
קען 2 דער זוײל זײז, בים ז*ל
 ױגיאו א אלס ̂נגעדופען זױגרעו נים

 און גחפען םון םענשען גאר ל*?*ל,
 פא־ זײערע האבען זועלבע גרופתעלאך,

 אינ־ די גיט און אינטערעםען, ליטישע
 דאר״ װעלכע טעםבערס, די םון ־טערעסען

 און טתייד. םון לעבען א גמכעז םען
 טים זיך אײנצולעבען אםבאלאגגם װ^ס
 אדםיגיסט־ 2 לאסאל םון מעגשען זײזע

 פאסירעז, ניט סיעםאל עס תאן *רייש^ן,
 קענען ױניאךלייט םעגשען װיפיל וױיל

̂בען  םיהרער, טזעלכע צז צוטרויען ה
 םון העכער שטעהט פ^ליטיק וומלגע בײ

 זײגעז דערםאר און אלעמע?. און איעם
 אײז פאר זײנעז וועלכע מעםבערם, די

 םיז םרײנד סײן ניט צוױי, לאסאי
 םשונעים א םון םרײגד נאר ױניאן, דער

 האבען זוירקליך וױלען םיר אויב חױ?.
 אזעלכעט, װעדען געטאן מוז ױניאן, א

 םאר םארבעסערונגען כרענגעז זאל װאם
 םאר און אפערײטארס טעםבערם פת•
ױגיאן. אלגעםײנער דער

 צו און אלײן, זיך צו עהיליד זײט
ױ *לע אז זעהט סיטברידער; אייעדע  י

 צו איםשטאנד זיין זאלען לײסע ניאן
 איז ארבײט זײער &ון לעבען א םאכעז

 קאנדישאנס, ױניאן אונםער שעפער די
גרוס, ברידערליכעז טיט

 װײסבערג אײמ
.6081 נוםער ל. ,2 לא<ן. *

ז שלום עןמאכ ןװעטע טיט
3 לאקאל קאליש, עםיל פון

 איז שלום נאלה איו שלום ׳טלום.
 נע־ זואלטען 1םי ווען בריליאנםען.

i 1אוי שלום תאט n ,װאלטען וועלט 
 נעװא־ ניט םענשען טיליאנען םיל אווי
nn 1אי אויסנעטלאכםעם t” P ;םלחסות 
אויו• ׳פלום נעהאם װאלטעז 1םי ורןז

1 i n.די מים נעהענט םעז װאלם ועלט 
 םלחםית י1 װאם ם,1.לאלא ביליאנען
ip םון מאמן א■, סאסםע) i א װעלם 
 װןול־ ם׳ןנטעז אלע װאו נזתח, רשנעלעז

 היינם גליסליך. לעבען געגענט םען
ײז קען אונו סון װער ̂י גענען ז  שלום

i טלוט אבער n םיט 1נא םאכען םעז 
ײ װאם םענמען, אוןלכע  אויך װילען ו

 זוכען װאם מענשען, םים אבער שלום,
j נאר ' ip העוך צום נאו• ווכען װאם 
ײז צו שעז  אזעל־ םים — ,Di»fo«opn ז
 ניט שלום ?ײן טען הען םענשען כע

 רײ־ ייי ײעז םענשען, אזעלכע םאמן.
ײ האלםען שלום, ווענען אײך צו חמ  ז
 אריינ־ אייו נו־ײט ipdj« א חאכם אין

צושטעמז•
P יאהר האלב א און צוױי םיט 'liv 

i תאט n ירעזירענט נײשאנעל1אעטע 
 סאםונים־ ךי טיט שלום תםאכם ומסאן

nm. ײ ע ז  באלעבא־ h געװאחן) זיינ
ד און סים  באאחי• דזשאינט ח1יא גמ ח
ײ i נ n חאט ?אנווענשאן סילאדעלםיער 
רעזי־8װיים־ ךךײ ערױיילם ןײ םון ®ןן

unun.
o vn 1לאםי m n ײ ווי  1האב« ז

b אױםמטצט n .ײ חאבעז «ױ שלום  י
o n און שלום n ,ײ װאם םאכט  הא־ ו
iw מן r w j. 1פא *ו אויםנענוצט- « 

1 m a sדי סון לאגע י m now i^ p 
״ וןימי יי דדאסםאכייו יון  2ע

n  m דדפאינט חנר «ח מלצנאםיט

 ארבײ• אוגז םאר געט¥ז ע«עס נאארד,
 מיט ברויט האכען זא?ען טױר אז טער,

 געהאילטצן זײ האבען צי >' ױטער
י וואם פארשפרעכען, זײער י  האבזנן ז
ײ אײדער צוגעזאגט אוגז  ארײן זײנען ז
 און צײט גאנצע זײער אז #מאכט אין

ײ ןועלען כח גאנצען זײער  1אוועקגעכע ז
 אר־ די סון <אגע די פארכעסערען צו

 הא״ זיי ״נײן שעפער? די אין בײטער
 געהאלטען. כיט םארשפרעכעז זײער בעז
ײ  םאר געהאט ניט צײט קײן האכען ז

 םיט ברויט װי נארישקײטעז, אזעלכע
 האבען זײ ארבײטער. די פאר פוטער
 אדורכצופיח• ארבײט װיבםיגערע נעהאט

ױ רען,  זיך זאל ױניאן דער אין אז צ.ב.ש., ו
P געםינען ניט 'P גאויכט װאס לידער אײז 
 און אינטעדנאציאנאה, דדיטען אין ניט
 ן י א יעװאאוציע סאציאלע די אז

 די םון אנפאנגעז ?יך דארף אםעריסא
 «ײ און דרעסמאכער. און ק^אוקםאכער

 םאר״ םאכריצירעז צו אנגעםאננען חאבען
 לײ רעכטע אז <יגענס, שידעגע

 פאררעםער, רעאקציאנעחןן, זײנען דערס
 דער האט ארום אזוי און גרעםטערס,

ײ סים .האט מעז װאס שמם,  געםאכט, ז
צוריק<סריג. געכראכט

זאנעז, ניט קײנמאיצ װעל איך
 און פײגע זײנען לידערס רעכםע אילע

 קײנמא^ רועל איך װי אזוי ארענטליכע,
 זײנען האמוגיסטען ע5אי אז זאנען, ניטי

ײ בײ נאר דעטאגאגען. און יציגנער  ז
 ׳לידער אדענםאיכער אן דעד נאר איז

 אינטערנא• דריטעז איז גלזיבט װאט
 ארדערס די אויס פאילנט און ציאגא^

פארטײ. קאסוגיסטישער ־ דער םיז
ײ האבען סטרײק דזשענערא< דעם  ז

 אונזערטוועגען, םאר ניט ארױסגערופען
 פארלאמט, איהם האבען םיר װײל ניט
 קאםוגיס־ דער פון ארדער -דעם אויף נאר

 סאציאלעך דער ב5צו< פארטײ, טישער
 אז אי?, פראגראם זײער רעװאילוציע.

 ווערען געסעטעלם ניט טאר סםר״ס א
 זיך זאי ער כדי קאםפראםיס, <ןײן םיט

 ארביײ די און ילײגגער װאס םארציהעז
 אגן הוגנער דעם צו^יב זאאען טער
 געשטיםט♦ רעװאלוציאגעריש װערען נוים

ײ  בעטער, איז ערגער װאם »ז ױבען,5גי ז
 ער־ זײן װעט ארבײטער דעם װאס אז

 גיכער. קוסעז רעװא<וציע די וחנט גער,
 dppx אדער פיגף אפ סםרײסט םעז אז נאר

 סטרײמ דער אז ?עהט־ מען און סאגאטען
 סעג דאן געהז, םאמארעז בײם האיט

 ערגסטע די אויןי ען5םעטי איהם מען
 שטע־ בא^עבאטים די װאם כאדינגונגען

 גע־ האם סטרײק אומער אר־ויס. לען
 ערשטע די אץ ווערען געסעטע^ם קעגם

 דאט האבען ?ײ װי אזוי נאר װאכען, 4
 םיר האבעז דערםאר #טאן געטארט ניט

זע. ג^ענצענדעז אזא געהאט
 קאטזניםטען די םיט ום5ש טאכען

ײ זא< מען אז הײסט,  אײע?־ װיךער ז
 טרע־ די ספעציעיל און ױניאן די געבען

̂ןן :עלם וױי* זשורי, ײ דארם  האבען ז
ײ םך. ¥  םאראריםט זעהר יעצט זײנעז ז

 די װאס דאס ארן אויסגעםאגערט. און
 דאם גים, נעלס קײן יעצט האט ױניאן
ײ זאיען אויס. ניט םאר-זײ מאכט  ז

ײ װעלען ׳םאכם די סריגעז נאר  שױן ז
 ארױסצותריגעז אויף װיי< געילט, האבען
 זיינען ארבײםער אריםעז דעם םון געילט

ײ ײ װעלען םיר אויב קינסםילער. ז ̂ט ז  נ
ײ וועלעז גוטע?, םיט געבען װעלעןי  בײ ז

 אז און בײזעז, סיט ארויסקרײעז אונז
ײז װעט וועה און אך  װאס דעם, צו ז

 ער געלט. קײן געבען װעילען ניט וועט
 דזשאב זײן• םים זיכער זײן נים װעט

 אעבען. זײן סיט זאנאר זיכער <יט און
 קאםוניםטען די םים שלום מאכעז
 װערען זא< ױניאן אונזעד אז הײםם,

 פארטי; װאירסערם דער פון pv אז
 הײסט סאםוגיסכןען די םיט שילום מאכעז

 אונ־ איז <זריג נײעם א םון אנפאנג אן
 םא־ ;ױניאן דרעסמאכער און קלאוק זער
הײסכ^ האםוניסטען די םים שלום כען
 אין ניט גלויבט וואם אײנער יעדער אז
ײ אי ז  באשםוצט, בא^ײדיגט, װערען ז

 יםוז איז טעדאריזירט, אוץ באשפיגצן
 ססעבס, געוועזענע םון — ? ויעמען

 רעװא- יעצטיגע אוז גרעםטערם מוסרים,
 זיר פיהיעז פרט דעם אין י לוציאנעדעז.

 אנחנרש סאםוניםטען אםלריסאגער די
 חסילאנד, אין כאוױירים זײערע װי

 אדער גרעפםער א כאפם מעז אז דארט,
 באשםראםם. שםרענג ער ווערט מסור, א

 םורםע.אדער אין איהם םארשיסט מען
 אםיאו \vp ער איזזם, דערשיסט סען
ײז קאטוניםטען. אננעזעךזענםטע די פון ז
 מיאוםםעד דער זײן אײנער קען דא

̂אבען זײ *ז װיבא^ד נאר אויםװאורןז,  ד
 זיי העלפם ער אז נוצעז, א אידזם םוז

 טײװע^ ברעכערישער, זײעד אין נאר
 םיט איהם זײ באשפריצעז ארבײט, שעוי

ײ און שטד־װאסער זייער  איהם נעמעז ז
 דארוי ער און םאמאעז, זײערע אונטער

 * חאבען. ניט מורא סײן סיינעם פאר
 םיט . ? וועםען םיט — שלום מאכען

 פיהרם דדעססאכער און ת<לאיהםאכער די
jn קײן גים ױניאז די p ינקע, פאע* 

ט ױניאן געװארעז דינען װאם ײ  וחד י
ד פראםעפכתם. ױניאן דער םון רע\  ױי
 באחאנחניט ?ײ ווערען שעפעד די אין
 ש&ױ חנם ואח• נר׳ידעד רעככת די פון

)4ױיזױיי« (עלום
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i
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ער אן ט ל ט םרעסעד א אג  ז
ס ג א ארױ נ װ ײ ס £*, מ  אנ• װא
ע ער ד האבען לאקאלען ד  זי

ט ש מי ע  2 לאקאל אין ג
שאן. עלעק

• ■»■■■■ r*
רעדאקמאו: בר. װערטער

,1909 פ.ן מאן ױניאן א זײענדיג
 אױס• תלעגענהייט די האבען אץ־ װיל

 אונזעוי אין ווערטער פאד א צורעדען
 זיין שװער כױר וועם עס כאטש צײטונג,

 ער־ טאן. צו דאס זאכען צװײ צוליב
 שרײ• 1קײ ניט כין איך ווײ< שטענס,

 צו םורא א איז צוױיטענם, און בער,
 עפעס םאר אמאי האב איך וױיל רײדעז,

 פרא־ 50 כאטש פריגען געװאיט זאנען
 גיט האב איך און דזשאסטיס צעגט

 פון װערטח די אפילו קרעעז גע<ןענט .
 װאס זיכער ניט בין איך און אונץ. *

 טא! טיר םיט װעלעז חברה בינטעיל דאס
 װער־ פאד א זא.ען װעל איך װען איצט,

הארצען. אויס׳ן םיר ײיקעז װאס םער
 אנצורירען םיר ערלױבט ערשםענס,

 עלעחשאן, לעצטען װענען םראגע די
 בארעדט מאל םיל אזוי שוין איז װאס

 עט ״גערעכטעקײם״. דער אין געװארעז ,
 איז דאס װײל אױס, ניט אבער םאכט

 איהם װענען מוז מצז װאס עיעסשאז, *ן
 זאלען מיטגלידער די אז פיל אזוי דײחגן -

. .1*עדענ&ע
 איז זאגעז, איר סאז עלעקשאז, דער

 סיםן א עלעקשאן, פול אײפריל אן געווען
 איהם איז האט םענעדזשער םײן אז

 געקאבט זיר האט און גענומען אנטײל
באאטטע. 2 לאקאל װי םעהרער נאך

 וױ זעהן נעפעגט איהר האט דעם אויסער .
ען דערװאססענע  איײ או נארען םע̂נ

 ־םארשידענע דורך אנדצחגן חגם נער
 האבען שרייער פאישיחננע טריקס.

, דוכט זיד,  םרעטדען א בײ געחיצט זיו
 גע- זיך האבען װאם איע די און פײער
 זיך, האבען עלעקשאז 2 לאתאל כײ חיצט
בלא־ סיט אליין זיך םיעונג, מײן לױט
 סײן איך װאס .און באשפריצט. טע

•זואס אט איז דצרטיט :
 געזוכט האבען םענשעלאך «אר א
װאם און זיד םאר
 אילץ •רגסח^ צויליב איחנן גיט סוען
 אאםער מיין זײ. טועז װעיט דער איז

װערטעל, * זאנען אטא< םלעגם םעטער
 ארט דעם ץ,5האי די דארוי װאס דער אז

 דא איז אזױ ביעטער. די םאר ניט
א <וכט און דארף עס װער אויך:

 דער װעגעז ניט זיך קיםערט דזצא^
 און ,באװעגונג. דער ורעגען און ױניאן

 שלום א אונטער אן זיד שליסט םען
 װער אײנס, איצץ עם פאמיאניע.

 דירעהטע א צי זײ פאר מונדידירט עס
̂ום פאםוניטםישע  װאט םאכערײפע, ש

 צי #«־עדעט םכשםח קאטוניסםישע די
 נאכ״ די איז װאס פאםיטע, פופצינער א

 יןאםוניסטישער דער םיז שצעיערי!
̂בוא א פון צי מאגעװרע, ש<ום  ״טא• ב

 ױננע־ זײדענע פאישע װאס <ער*גץ״,
 חנר־ •רעדיגער די זײנען םאנםשיקעס

 סוםט וואס סאכערײ^ע, שלום א צי פון,
 קאטפאניע, און חעלער לאנגער, א פון

םענעדזשער. םייז סיט צוזאסען
pm אפשטע״ מאקע זיך איך װיא דא

 רודוי־שלום־ חברח די פרעגען איז יען
 רוםט ער װי בען״, *בע םיט גיסעם

 םאר װאס שפיצע, דער אז איצם, זיך
ײ האבען ום5ש א p ז k זינען ?

י םים שיום זאנען צו תאםוניםטען, ו
 אײנענט־ װײ< אומנױיוביױ, דאך איז דאס
 דורך חאבעז װאס חברח, די דאו זײנצן ריך
 דעם אין נענאיט אישוס פארשידענע די

 א<ײן עו?ם, חנם קאםאײז איצטיגען
 קאםד די םיט םײט דעם אין שולדיג

 נזד ניט וואלט עס וחנן װײ< .ניםםזןן.
 חבדח, א שייצע דער אן געשטאנען וחנן

 תרך דורכצולאזען םצחיג וײנען װאס
̂עפט װאס םעטאל דעם פיגגצר ןײ  ויך ס
n די וא< םעז וחנן און פינגער, די 

 פיור אח יאדען געווען גים סיםניידער
 קא״ צוס געסומצן נצוחגן גים װא^ם 9נצן

 געווען ניט זיך װאלם םען אין • סוגיזם
פאםוגיסטען. די מיט שלאגען גאדאיפט

אײמע־ האבען וואם ערשטע די און
 סאםונים־ די סיט געמיעג וװם שסיסס .

« סאן ײג jh דאד ז w| וואס חברח וײ 
tW< וימאז P f אוניי קאגדידאטעז פאר 

ו  װאס און אישוס, פאלשצ ױ אס פו
ײ פאר חאט ספנאדדא^ר נדיצחנד ®יק  ז

n s ^ r  nm םרענט הײנט גאארגײנס 
tm m  ,T f ײ סימאן  שצום נײצם חנם ו

ײ םײנצז I אײםצרשטרצקען אליכפ  ז
n גימ m  *i v m א אןיסצושטחמען 

m m p  “  s y  m i, ײעלמ iv a p i 
tm רואיגידס יתי«ז די p i iw מנראכם 
it 7| די|

,nאױס« ןךחם *ס י envo ru iB עם 
n ו י ו ײ ו ו jM׳*WJD׳w ו n דןר

 אר״ דער אויך און נאװיזען, עס האט
קוריגסקי. םי<י• פון טיקעי

ראזען, סעם
 טריערדיגער ,2,494 ;ום, דעדזמ.
.118 גוםער

אן איז ;נוש א פאך װאס
״אויסגעלינקטער״?

קאכאקמװ. ם. פון

̂יך מרײ־ *ו סך » דא »יו אײנענט
 םאסענט, ערנםטען »ז» אין ווײל בען,
 פאר־ מיר װ*ם *ייט, ביטערער «ז» אין

 עטייען ארבייםער א־דישע װאגעלטע
 פאך׳טי־ םון *ייט יעןוטע די אויס זיר

 זוכט יעדער װאם עלעמענטען, דענע
 פלייש שםיק גרעםערע א »יץ אונז םוז
 אפע־ טרי&ח׳נעם רעם אום ׳פינדען, צו

 צ״ם »זא אין צופרידענצו׳טםערען, טיט
 ריײ צו װאם וועגע) ד# :אר ׳פוין איז
i n און ׳פרײנען. צו װאס װעגען און 

 טומעלט ק»נװע;מ»ן דער ערכ בםרט
גענק. אויף און םי׳פ אויף זיר

 בע- אדער זיה םוםלען םיר םילא,
 זוכען דיםקוטירען, םיר געזאנם, םעד

 ם»ר לעבען״ אונזער איז תמית 8
 נעסער י קען םען עיוזיסטענץ. אונזער
 צײט, יעצטינער אונזער איז »ז זאנעז,

 IP38D קילאוהסאכער, םיר םיעציעל
 נ»ך פעריאד, יעגענם ׳טטיק 8 דורך

 ר8דערם און .1910 בעםאר װי עתער
 1אײ 1קיי ניט* איז עס ז8 איו, זאנ
פוקםא־ נ׳»טענדינער8 און לער8ל»י  ̂י

 צו װ*ם האנען גײצט זאי <ו»ם כער,
i״in ״ זיינע םון?in לאנעני• און■ 

 רט8׳»»ריכײ אידיעער 8 נט8ז װי שען.
 םײן םיר. אין ר״דעז יסורים םיינע —

 09 םיי• אין דעדט הארץ צובלוטינם
 דאס וועט פיינער אוז אםת. אבער איז
 אט אוז םא<• קײן םאר לייפענעז ט8ני׳

 *גױ םיך גטnם הםצאח. |8 הערט
 :איװ8נ גאנץ ׳צנײרער <לטער8 18 םעלט
 פאר װאם לינפער? 8 דאס איז װ»ם

 ?ינפעחי 8 איז rw 8 דער8 בריאח 8
טיי־ אפט נאנץ ער, זאנט לעזט, ער

 און ברואים דיזע וועגען DPP8D8 נע
 חייםט עם װ»ם ני׳צם מיינםאל זאנ איך

 איחם איך האכ ליג?ער. 8 איינענםליך
 דער דודך ענטפערען צו רמ*־»כעז8ס

איז 8נפ׳ 8 פאר װאס ”״נערעכםינפײט
.ippr? 8

 מד םיר ה»ם נע8םי 8 נאד אין
 ר:8«רייט8 אוםשוידינער 18 ׳טםעלם

 אונזערע תאבען עלעק׳פאן |8 ר8פ װ»ם
 האכען טיר זוען רםיחרער,8ם נעוועזענע

̂ט שויז  דעלע- םאר עלע^אז 18 נעד
 *38P אינטערנעשאנעי אוגזער צו נאטען
 1אי זיך ויי שפייען װאם >18ווענש

 חאט — ! ? פאמעדיאנטע! די ציר?ום,
װייםאנ. םון אויסנעשריען ער

o 1אי n איך װעל נעז*גט, אםת 
!i בלויז ענסםערען n שניידער, אריםען 

 פערײט»ר8 «*ער פארשםײז שוין װעט
 צו ס8ײ 8י 1האבע םיר וועםעז םים
 ענםםערען געח איך בעםאר אבער ט»ן.
o n ,רעם םארב^נען םוו״איך שניידע־ 

 האבע! 1ננמ8?»מעיי די װאם ליםלעט,
 וואהלען די צו רווי לם8 רויםנע^»זט8

 -J8P אונזער (צז האנווענשאז רn צו
 איבער־ םרייעז ווע< איך און ווענשאן),

 װארט אעזער סען8מ די םאר געבען
•אטםלעט. דאזינען דעם ים8ײ פאר

 אלע םח ײערטעם8כ און װײרים8.כ
 שםי־ ?וטם טאסען, די אץ סוםם פאכען,

tins קאגוחגנשאן צום דעלענאטען םאר 
 די 1אי איגטעת׳ײאנעל זיגםאן׳ס פון

pp ,סארװערםס׳ ’ p̂ .צוזאםעננענוםען
 אפרייםארם, זײן i»»p װאוטערם די

 ע?זאםי- ■רעסער̂ס םערם,8? פעישערם,
 םילינערי פאייער״ דתסםאכפר, גערם,

 טעהםי בעהערם, אוין־ און ארבייטער
 רשטשי*8« פלינערם, םטרים רריױוערם,

. in80pn]8P, 18880 םח פעם i n n■* 
 ם<י?עדם טשיהען פיש־?ר»ןמחם, <״ם,

 אר־ ר8י<8| בױטי בטרבערם, אויך 1אי
 םייפערח סעס«על אויך און נײמערינם
 רזשעגיטארם און יעדלערם ■ושקארם

4P88P<’» זייגען
 פכריםמרזד »ז אוים, נים טאכט עס »

tw אויך 1<ע8בער'י p, מרייד ביידיננ 
 אײננעלא• םימצדעצ. זײנען אדבײםער

in, זייער ייינען ס8ײ זיי םאר ווייצ
 םפעמעל 8 סיר האבען צ»הל 1אי םיל

pvjru m און ץ,8■ל ױלינג m  וועם 3
iw םנמי איחר םיט w זײ. אויןי ימר 

 גיז םריח פון ײאיטען Ipoip מנט איחר
o n v סענם איחר ארײן. ט38נ אין 

in צופום tvoip לע8  אדער םאוזרען, 8
 -8■ מחן אייר o«P איחר םליחען.
 אלע אוייי פרימז ^8 יױפמו ס׳ניאר,

M i טיזט איתר י«ר.8 w p|' ^װייל צײנ 
 אוו דייםס חטנעו כאײערםצם אינזצרע

ד 1םא« זײ־ ײ  . רגג8ײ 1<טי8ח י
t יסייס o  ir o n ד ל808 ד8ג ױ

ו

 צו נפװערטעס און פפװ״רים אלע זערע
ivoip פאתעסען נישט און צייט אין 

 :פלעצער פולינג או;זעדע ו״נען עט װאו
 »ווער3 טשערמאן איז הטוסאח נית אין

 ײער83 אסיסטענט און פקאספאדרינע
 טשער״ איז ל8ײ נר״ענט אין ;ך8רעט
 *83 'סטץנט0» אין ם»;פע װער8כ סאן

« װערטע  תומט וו. .ta א. ר״נע3 צי
“אלע. קזםם ,jpoao אין

 לים• תר ש8ד איז זעהם, איחר װי ,
 טיינע אין ארײלנעםאלען איז ס8ײ לעט,

 אינעתענע־ איחם 38ה איך און חע;ט,
m אויםיאזענ־ נישם װארט םאר רט8ײ 
r,חלילח דיג ’ P אײן .ra t

 ליפ• דעם נעלעזען װער חסט און
 פון רויס;ענענען8 ?טינינקער, » לעטעל,

 ט8פעטש םיט׳ן קאמיטע םופצינער דער
:»י8 זיך ער לײענט ? ,םאנ״ םון

in n s 8ה םיר שװעסטער) און*
 ערװײלטע אטת אונזערע אינדאטירט נען
 •J8P צוס תיעגאטען רד88נ י;ט8רזש

 פאי װאוטען שנעל לויםם און וועגשאן,
 םיר װעלען •vp ז״ערע םים וױיל ןײ.

 ילדיננ;3 “,פארװערטס די צושםעםערע!
 צו׳חרג׳ע״ וועלען.מיר ז״ערע.הענט םיט
 זייע־ םיט ;נשטש'נעס8זינמ לע8 נען
n פיין פארלדםען םיר װעלען פים 

 טיר װ?לעז םח3ח זייער טיט נאסםאז;
 סעריקא•8 די אינערנעםען ל8«8 ר8נ

 ארענט• זייער םיט און רעגירוננ, גער
 1יטע8־ זיך פיי םיר וועלען הײט3לי
 השם לםען doip און טרעדשיר־ם. לע8

ײ אייף וױיל וואוטען,׳  •די שטעהט ז
i אונטערנעשריבען װעלט. n פחל׳שער 
(שעלי). מורזע

צײטוננ, טינע3לי די נעםט יעצם איז
 טאנ אלע ליכם ■ אונז נרעננט װ»ם

 איין אין 18נ לט8ה און עדב, עד םבו?ר
 אונזער לל»נט83 און אונז, רנען8ת8ם

 סטרא״ און אפעלירט און םזל ביטערען
 אוגםער םוזען םיר ta ר,8נ8ז אונז שעם

 איבערנעטען זיר אופשםענדען לע8
 װע־ :ישט t» װײל הטוםאח, •כית טיט׳ן

 הוננער םון 1רפע8אויםשט אלע 1םי לען
 אלע טים זי B3n8B׳ דיזעס צו (און

 װי פולט ppao םען זעהט חות).3
 אוםפארטײאיש, איז. זי דטײאיש8אוס«

 אויס, טײטשעז ?ל»ו?ם»כער מאנכע װי
 חאם םטעוי «און !זײם 1לינ?ע אוים׳ן

 ז»נען1«ע ע3עטלא םון צײטוננ ט3לי ׳די
 אויפ׳ז יר?8ײ דוידטי י1 טוען ס8ײ

 אונ־ 1םא ארפײט סעז נראד, חעפסטעז
n חלזײ|,8ײ זער  נעזאנם, פעסער ר8
 טס,3הינטערװײלא אוגז ארבײט83 סען
 ײט31א י1 1אי זײן• צו נעהעד עם װי

 ביי־ צום טיש.8םיסטעם נעטאן ווערט
ו לאזען עישטען צום שייל, י  רויס8 ז

 ניםם, ליפלעםם םיט מוידען לטע8 די
n  ta םיםינג 8 רזםם דזשאינט לינ?ע 

o n  I'M |אי| או a n .אױף און האל 
n םאתעז  זעהט ט»ג 1םזעלבע1ד־ ר8

 טוםאח אין נסטענם8נ8 ע3דיזעל איחר
 — פריח נץ8נ טארנען *וויוי לעטעל.3

 ״ער50 חגר םון גיפט ליםלעטם װײטער
 אנאנסמענט. דיזעלבע אויך ?אטינמ.

ר8 אין עםעס אבער ^ «  אוטאפיע. נ
 ליפטינע יcoip 1 זײנער דעם צוועלוי אוז

 װי »זוי אינער, עם מ״ט און צ״טוננ
 ווי אוםשולדינ, האלבזייטע, ז»נם, םען
ta די װערט ײגי,3 ערשט־׳נעבארענע 

 ר־8״ יעבען רײננעזעצט8 נייעס שמימל
 די אויף און װינפעל, וועים״ נײטער
ו צושירײם ?אלומם רענעלע י  פון אײנער ז

o n ,װ»ס םטעוי n p ” t םען האט נעמען 
 אין נעזעהן 1אי זערם1נע נעםאר זעלטען

8 .t m  i n•און יחוםע, רב o in ^ iw 
pm םיט צו?״ט P838־”o n  i» i ר  װי

 םי־ זעלטענעם יזעז1 פון דײט8נ םינען
 נע־ װערט ל8נ PM ניפט םים און טינג,

 םאר- געננםטערם זינםאכ׳ם װי שילדע־ט
תז די ך83נע לנע|8פ ה ל, מו ^ עו  נ

un pm* װע־ »נעשטעלט8 םוז •»נר»ם 
8 pm  . inײי n o s סיס־ 081 װערט

ט3188נ װאונ? אוים׳! טיש8טעם י " ו
8' 'p > '0 3 n o in 'i.

pm װעל יזצם t m ן1ע^ ל ? o n 
ױ י י י  לינ?ער, 8 ײטעט18ב עס ם8יי #

o 180 8 װאם n  pm שעפע:יש,8ב 
 ערי. ם׳ם8נ ויויM חם8 ט3סײ ײאם
תו  האט וועלט די ipomoms חאט ט8נ י
i נטםירלױ pm  r o n p  dm i םינוי די 
i די 1P08T83 טעג הטלג • און ip סיט 
 — וו?לדש־ ,Sn>ro די םיט ים׳?ן, די
ה חסpmpt 8 1םי ײאס לז8  -3נא זי

iPOMras i חאט חער p די םלטסים, די 
row, ויוי סי׳מגמ, די ruw«M לענענ־ 

שן צ־ u םזף״ז׳לאך וו ^ n r in .טונז 
im i ײ טל«ים םוילע|,די8ב חאט־עו־  ז

tPCMor po'WW iv איהס לען8י w ru 
ip ײעלם, ippp p<8 פין  pm ו^ט ms* 

ipumo די iw 'tM i םון 3 p r ' j r .ײעים 
pm םל דיM83 ̂יםM13P1 1P380 די

i* ןאי־שײדמע n  pm  ,tw ro נרזיםער 
 די pc םינים dsmdpj 4 ט8״ נאט

<i םיחס־׳י" n  * m o  :IWMOO#> ױ־■ 
^ i 1« ני n ט־ייםיר oyn f in זיך

m m  i'pim  ovjrtMMmN חמוד mm
 ייאתדןרג M”« 1טריופי»ניי8נ ט,8ח
8 nas,רגײט inn pm טלאניס ױ 

tu n a  pm ײ "t 09 װי ז t " t  a t r n t 
 N |'M" יס■3ס?א דיי tpsan. ארבײט.

iP'irp»'iM v?m >ip גיװאונת■ פון 
81 w i n  : u n׳83 )טtie ipc8B

i n ט m װ?י  pm װעלסען *pp t o  I 
ipi 8 גישט*im  pm  n i t " i  iPPMr 

o 081 3 אויפטו. in a" י ים3סלא ו
ih ip t " iw8 ײ ia אויױ ז ?p 'o o  n

 pp אינערנעגלינע! pm ס8ײ שטאוי,
dpi ,פוינעל, און םיש חיח, .םענש -L 
o p לט8ײ 0ײ* j” o ,in'M״•jim p ip 

 opu ,018 tvi םלאפים, טערטאנען
 לI'M >8 װען נפש, imp 8 ארױסחומען

 ipsao iM>pns 8 י1 ט8 פון ש.*ין
? p>8 jpsan ל?נ?דינע ia t מלאפים 
 זײן לט8געט 081 י I8P ײי געיאכט•

ta לעבען סענען ל8י דאם OO’tpy pa*' 
na [tm ?(p i' װי op 1שוי איז jpttpi 

ipipw ivowyi 08i שועס,  op ׳np'pe 
OI83P1 08 i oan ,nonn אלע p 'o r■ 

ivoa און לאך ra s ח,8י13 8 «ײ םון 
1 tpppi o n  pmנישט לצלן, חםנא pip 

 חיח i״p גישט פוינ?ל, ״|p נישט םיש,
 די זיך |P38n י מענש. פײן נישט און

ו oan ס.38ל1צ מלאניס י -38 081 ז ' 
oopm םעל ao די צו |8 זיר רופט און 

װי8 :םלאכיס . י ו שועט שוין איז עס ז
ו8 און  חד83 נישס ד?רםיט זיך jyp י
in, 1ו*ס?עױע8 לויז3 עם איך װעל 

ipo- 081 וועט וײט, לינהען אויפ׳ן ' im 
3 ippאיך װ?ל װענ, ײם op ז?ן8ל 

to pm  ipsp? ל ו. ניט> i'M עס *.IP 'io 
PM 3 081 ער PP118רי *PIO'IM 

oipp • 11 08 זײס. לינ?ען אוים׳ןM
ip איז ס8י p i i> ip i 08וי .o ip t in 'M 

n p o, ,םטרעהד — פױגעל פיש, ח־ח 
,io ip cי

? שלום מאכען װעמען טיט
)B<*t pc 3 (׳ילוס

8 1Poo.1 רט' >tPl” t oan ,p p p
”l יט1 נ*ו P לײט, 18ױני n  pm יד 

 זײער im pm ,)pea'3 זײ 1םא 18גי
 יר 8 ה»בען 1צ ת׳דינoMב pm װאונש

I8’ i, זײ ל?ז8י ipoip 18 אח'iv  tnpn 
 him זײ iPPPii דעס סיט און ל״ט

 ppnaor 8 אױשצמנויען צוליק העלפען
 ,owipa לIP381 808 1סי '11 ייניאן,

D0'J1D8P .'1 18PP3״anPOnP PB־ 
1P381 1P3P131P |1M 1. 80 זידPP1183* 

1P3 1 — 081 '1 םיט שמםP00W1O8P 
pm .אוםטענליך

 זייער איבעמ?לײענט 381 איו
 די םײן i'M בלעט?ר, ״ט־»»«־סואי"
D ס'זיי8וי ״איינינסייט״• 'ii8  1P3W צר 

iPDat זעהם 08 <־יערס.8פ י1 סיט 
pi oimi 38* שיראך די i tm  P3>pii 

08118* <,80 SI PP'PP :1PP810* 
 ל,8ם 15 פיי?ערם ׳<ao 20 שםשיקעס

 גחנפ־ טאי, 7 שװארצע םאל, 12 שםת
 גבניס ם»ל, 3 געננסטערם םאה, 7 טערס

 אונטער־ טאל, ipoo'oac 2 םאל, 2
 inpo נים איפעש ל,8ם 2 םעגשען עלם11
O 081 <•80 |”א '11 n  I'M 181 I'M 

018'o n  .1P3MDP*,8>P '1 1P1P11 >PP 
jpipn >pp?oia 381 פאריערס די TM 

01P” 1P1 O 'l
P380) 01של l|P0D'1108P '1 O'D 

 1P381 זײ שםמ װישיל לינען, ױיםיל
o יוי1א נעװצרםע! in 'ip ia זינטאן! 

P38i oan| ניס איהם אױוי זײ pi* 
ipopo ,ipooupi ,iponiM* !ז»;ט C 

ip  ta ,i>pn איז a 8 סיט ג?ר8םי<י 
11P«־'”>*lin  |"M 1>'D8 1P11 .11M 

oan îom ipupi o>8ii P>n o in 
 o>8ii ,018191 איהם אױף ה»נען זײ
1 ip0180 יסP1 180 זוײן זייו i n  I'M

 , זינסאן ברי־ער באװענתנ. ארב״טיןר
ipsa דארי i חות3 די a p t ״ב; m 8

o r  a po׳lio n  pe, אז p> 081 IP* 
oipp ארנא־ 818 סיס םײט 8 אנםיחס 

p r'ta iaop i p o i'P i, ום«ישע> .m a s
ta iip זיי ipn איז ip i iP38 i ײ pp* ז

PM t f  18 ,|P0''31” M O'l OiTM IPI 
”• 1P>P11 1 18 ײ,1M0 1 0181 צו tי 

\ iP38*i* יײערז צײז tn n 3 i ײ זיר ז
IPOIIPI 1צ PB01> n  |1N .IMOrt O'D'O|

i8״ ipumipi ipiשריי* וױ וױי̂ג זוי, 
n איז בען m ס1«ײפע dpd'q ta 

1180 8 |10 90D839>83 8 t'M |«D}'t 
PH, |1 |911 אי tVOUMHO'IM ל*8ײ

p ipo|״ oanvi ew mho פאר׳ן ,rptw 
ow mho <טען8ײ ייי 19ײ  | "p ׳ נעחאט  ׳

p |90ל8ײ .18■ריי םייי־ i אוף tn ro שםיץ 
181191 in'M  TIM |9W110'1>180 |1M

פעז•
 p'p ניס |9װיל iroo'iioMP די

in 1 »9< |9ל9י1 «ײ ^B>1׳ 'T l39ל־ 
pon• i r ' i  I'M i 9oipii**to'o n, 
in jP  TIM ,|PU1>0Mt18B P1P''1 TIM 

19p p i" m 18יתי in i 'o,91* םײ ־■ cipm 
pm tMoi'i o in 't סײ jn n iM  t'iM 

m 0911 08ײ  i r ' t  t81 19*180 O 'l 
oi>r .pp 1 םיט t900'P08P nלם8י 

191191 HIM t8D P'>»1M 1900911 i n 
1938DP18>P 1938009 אוןTI. סמם is I'M

i n 18י1ײ in'M pm ,pn un  i8 i  imp
oi>r p>m־nrum tom i93ir יתי 

0911 TPM PM ייד DU 
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ופײחש שיקאנאיער 8

rmne וחך נעדאנסען
סוםענדער וער נען

^גענגסטער״• א פון

 אריח זיך טראכט מען טעחר װאס
 האנוחוג״ די ארום נדופיחנגצן די און

 װאס און יארק נױ אין עילעקשאנם ^אן
 פין צײט די אז ויר רױןט עס געהגטמר

ט׳ער איץ בטט,5ועי פאנװענשאן דער  כ̂ו
 ער״ אן פאדערגרונד אין ארויס טרעט

 אימאגצען אדער איז װע<כע שײנוגג,
 נים האט אדעד געכ^בעז אוםבאטערקם

 צו רעקארחןט גאנוג וױכטי< געשײנט
 אין אז פאק̂נ דער איז דאס און ווערפן,

 קאסןי גצווארעגעם היסטאריש שוין דקם
 חןר איז אײנפ^וס תאמוניסםישען געגעז
 םאר־ צוױי באטײאינט דך האבעז ױניאן

 איז עס עיעסענטען. הױפט שידענע
 װע<כער עימםעגט, אײן צוערשט געזוען
 קאטו^סםי• פון אויםברײםוע די האט
 כאטחאכם ױניאנס די אין אײגפ<וס שען
̂ס  גפזע^שאפםאײ א פון װאוקס דאר א
 איהר אין איז װע<כע באװעגוג^ כער
 נארםאילע די םאר םארדעדכליך עצם

 בײ װעם און ױניאן דער אין ארבײט
 ענער״ די אוועמעגמן ביסילאכוױיז איהר

 אק האמן דארא ױדאז די װאם ׳ניע
 איג־ פארגעסערטצ א פאר פאסף דעם

 עדקענט־ דאזיגע די געװיג^ דוסטריע.
 נאר אטאיצ, םיט <עקוםען גיט אי? ניס

 “״צינקע n םעהר זואס ביס^אכוױיז.
ס׳ער אילץ געװאקסען, איז באװעגוע  ב̂ו

 כא- פארדערביציכער איזזר געװארען איז
 דאזיגע די שטאײןער וואס אח ראקםער,

 רירעור אין שטארמער א<ץ אײנזיכם,
 באוועגונג. געגען די געװארען איז דיגער

 איצעם םאר געװעזעז איז צוגאנג דער
 דיקטירט נעזע^שאפםצינמג, א ערשט

u פון אינטערעסען די םון n ארגאניזא־ 
 $ננע*אסט — תאםםס־םעטאדען, זײ ציזג

 1ױניאן דער םון ילאגע ער5םועציע דער צו
 געגנער דער װע^כער איז פאדציע, דער אוץ

זיך. געפינט
 ערעםעגט, צוױיםער א אבער נעװעזעז

 לינקער גאנצער דער אין האט ותצכער
̂ױז באוועגונג  תאנקורירענדען א נעזעהן בי
כע גתפ̂ז א ;םאקםאר  םאײ וו̂ע

 און שיםוול, דער ארום •^אץ א ^אעט
 בא־ פרײז יעדען פאר םוז שיס̂ע די

 געװעזען גרופע די איז װעויען. שיצט
 םען ד.אט שטיטע איהר אז אזוי שװאך,

 וײסיאמ די דורך העדען געסענט קוים
 האם שכרבעל, אםים דעם םון װענט

 זי אז איגנארירט. איגגאגצען זי מען
 די דורך דורכדרינגען אנגעהויבען האם
 *יצעצציד םען .איז װעגט^אך, אפיס

דען א אין אוײיגגע־םאלען  ספאז̂ם װ̂י
דסטע די און  כשר ?ײנעז םיםלצן װ̂י

 בא- אפאזיציע די האט נמן נעװעזצז.
̂ט  באד.אנדע<ט טען װי אזוי אט האנדע

 ינ•nא ביזנעס. די אין קאנקוי^נם א
 דעם פוז אוחאכ^ן די א̂י זיד םראכטעז
 אויסגעםײ #פאזיציע, חור םון װאהסען

 גיט דארםעז ^ודםעז און דא צי נען
 איז וחנרען״ געםאכט רעפארםען װעיצכע

 אױן באחגן, סאםצ דאם אװעמנעםען
̂כעז  אביס̂ע זיאקסט, אפאזיציע די װע

̂יכצ רי  פאר־ <ופטערפאן, א רייען אינמר
̂עצער םױ^טצ  צודמסען, צופי^ גים פ

 קענען נים זיך ווערים צופ̂י אום
 דעם םצן האט דאצו — אנפ^אוײען,

 געהײ&ען װא^ט דאם געהאט. ניט םוט
p̂ דעם n פארשםעילע־ שיםעיל דער אין 
 ריכטיגע די גיט איז דאם און רען,

סאנקױ ביזנעם \vw< מאסםס־םעטאחן ״

 געוחהעז גים עם איז פילײכט און*
 זײ באטדאכםעז צו פאאש אינגאנצעז

 ביזנעם םאר -םשזחנד *דצװאאוציאנעדצ
 ״אפא־ ןײ םון קאטזי דעם קא»ורענםצן,

̂, א פאר פיחרצלי' זיזױע  םאר פאם
 זעהען ש&על. דער אין אנטײ^ אן

 חעטצײ יכען5שאפט5גצזע חום אבער
 םיה־ באוועגת^ אפאזיציצ דער ®ון ורונד

ם̂ײ און דענס די דופס דעם• ̂ען
 מאל״ די םח םארםיםלומ די דורך נים *

 גים םעז מאם דאצו — ,םיהרצרי סעז
 די גצחאם. זורפ נצזעילשאפםייכצן דעם

שיםעק דשר אוי^ צופי< ױינען אויגען
תן. נעריכטעט _ מו

 צוזאםעג־ דפר געסוםעז א♦? עס און י
 .רעווא־ אויפגאבלאזפגע n ווצן ברוך.

זײםעך װי חאבעז, אישוס “^וציאנערע
ײ 2£געיאי ״אופט דער איז כאאזעז ח  י

 דחנססאבער איז פיאופ םײגעכדע נוט
r *יז ויך חאבען i r ’ t פא״ בארעכמינטע 

 גע• אנטזישט און אפנצנארט דערומאן
nre nm i פיח<ט- r f ז מםרזט חאט* 

די

 חנר אז אױסגעזצחצן עס האם רעטצן,
 צוױי די צװישצן אוגטצדשיד טיפער

 פארשװאוג• איז עתטענטען פארשיחוגצ
 אויס- בל(יו ov האט א?ױ אבער דען.

vnvm.\ די אין זיך מען זזאט געװיס 
 א•־ געמגם ;ים קאסף פון׳ם חײסקײט

 מײנוגגס״םארשײ אעצײיכע כרמ גצנצן
 די רעטען נוען צײט אין גאר חוגח״טען,

 עאצטעגט זוײנעם דעם םאר חאט ױניאן
 א פון ארגאגיזאציע די רעטען געחײסען

 די רעםען פאקטאר, דעסאראייזירעגדעז
 אוינערהערשאפט די פון ארגאניזאציע

 עס צ̂י װעמעס גרופע, יא^םישמר א פון
 אינדוסטריע פארכעסערטע א גיט איז

 נאר #שא« אין ארבײטענדען דעם םאר
 *אר- איהר פון פארשטארקוגג א בילױז
̂יטישען טײ׳ס . איינפלוס פא  וײ רעטען ;
 די אוםװארפען געהײסען האם װניאן
 ?ינםטיליד געזאיט 'דזאם וחןרכע װאנט

 איגטער־ די צװישען װעיען אויםגעבויט
 םעחד די און ארג^יזאציע נצשאגעל

 איד די באפרײען ;?ײבאר אװ ריישאן
VinvvnvQ*? ראי# ^עמרציכער דער םון 

 פארצעיליײגע־ דעם אין בער דעם םון
 כריק פעסטערען נאך א בויעז און שעפט

 אטע־ די און ארגאגיזאציע דער צװישען
 װעםעגס באװעגוגב, ארבײטער ריתאנער

 דארף ארגאגיזאציע די דדיפע פאזיטױוע
 ;פריהער איז עס ותן וני מעהר האבען

 דאזיגען ־ דעם -פאר װען #צײט דער אין
 דעם געגעז ?אמוי דער יהאסי על&ע:ט

 ױניאן דעד אין אײנםיצוס האסוניסטישען
 חיסטארישע א דורכצופיהרען געםיינם
כע םיסי^  דעם אין איבערברוך דער וו̂ע

 בא־ האט אםעדיקא אין ̂עבען אי׳דישען
̂ס איגטערגעשאמ^ די אויױ זונדערס  א
 דער איז ארויפנעילײגט• ױניאן, אידישע
ר די* הנםען אבער האם צײם זעילבער  י

 נעי־ עיעםענט צווײםען דעם םאר ניאז
 םח װערעץ פסור שיסי, די רעםזון מיינם

 חע־ זיך איז פאנסורעמ אוםגעװינשטמ
 ױניאן דצם םון װענט דיקליכע די טער

 איע־ באקװעסער און בעפער אםיס
ארדנע!•
 תרכגעבראכעז האט דארםען אוןידא

 צוגאנג. פארשידענארטיגער דאזיגער חגר
 פון ערםאלנ דער איז עאעמענם אײן םאר
 א פון באורײז דער געוועזעז יןאסןי דעם

 די פון אײנויכט בעסערער און טיפערער
 צװײטען דעם םאר םאיל; עגד רעגק

 קיצו־ א געװעזען כיצויז ער איז עילעמענט
̂יטי־ אײנצע^נע פון אויפטו גער  פא

 פאר ״םאשיך.־ דער פון ׳טריק א שצנס,
 רער טיט שיוום דער איז מאצםעגט אײן

 געםײג־ גוט א ׳געװען קאטיטע עתשאן
 אן אזק קאנפ^יגם. דעם םארזוך #טער

 יליסװידירעז; צו אפעףאציע עתטםעל
 עס האט עלעםענם צװייטען דעם םאר

 *םאבט״ דער םיט טײ<ען זיך געהייסעז
 האט עלעמעגט אײן ;ױניאן דער איז

 אונ־ לאזע[ ניט םיםע^ יעדצן געוואלם
 ערשי־ שטארפען א אום אויספרובירט,

 פארסיײ צו צוזאמענשסויס טעהןניצז
 נע־ האם צוױיכתר.עילעכמנט דער דעז.

 פרײזי יצדען אום קאםף פאםפ, ווא^ם
̂ו  געוחגז גארניט איז עס זוען דאן אפי

 וועט ̂אסח א אז זיכזןרהײט גויטיגע די
-אבער, רואיגע. םעהר נאך ברעגנען גיט
 זיך האט דארםען און דא געזאגם, װי

̂ויז ̂םע• דאזיגצ די ארױסגעוױזעז כ  ד
 םתיע־ דצם נאך לאגע די רענצירהייט.

 האט םטרײק גענעראל באריהםםעז רינ
 אלע פון אנשסרעגנונג ךי געפאדערט
 אלעםאיל טאר אײנםאל אום תרזמםען,

 רע־ ^יז אײנפיצוס דעם ליסווידירעז צי
 ארוים• אח דעםאגאגיצ װאלוציאנערער

כאאטישען דעם פון ױניאן n פיהרען
"יא ?י װעלכעז אין צרמטאנד, זײנען ילעוױ ̂ םאר געםונעןי ̂סם

 םאר־ םײנונגספארשיחננחײטען די
י׳^”ײ « *י£ ב<ייי 1938 שװאתד׳מ,
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 וועמז טױױ דרקס און הל»וה פון ארנײפעו
אינםסיסום ליינןר אין מאי עדשפן חןם פײעדען

 אינטערנאציאנאיען פון כאדײםוגג די ערקיערעז װעלען רעמער פראםינעגטע
דורכגעפיחרם װעט פראגראם קאנ*ערט רײכע און מם־טוב ארכײטער

ללערעז״

 ן מאי, ערשטער דצר איז דינססאג ״
 אינטערגאציאנאיער פון יזם״טונ דער

 גאנ• דער איכער אײניגקײט. ארבײטער
 אן דא איז עס נאר װאו ותלט, צער

 װערט באװעגונג, ארבײטער ארגאניזידטע
 גאסעך גרויסמ דורך געפײערט טאג דער

 און פארזאםלוגגען דעםאגסטראציעס,
 ווען טאג דער איז דאס פארוױילונגען.

 פרי/ זיך ערקלערעז לויךשקלאםען די
 און םעקטאריס מינען, די פארלאזם מעז

 אפגעשטעלט. ותרם ארבײט די שעפצר,
 זײן ארבײטער דצר שאםם ס*ג דעם אין

 םאר־ זײן אויס דריקט ער צוקוגפט.
 געזעל״ בעסערער גײער א פאר לאנג

 קײן זײן גיט <ועט עם װאו שאםט,
 םענשען אלע וואו קנעכט, קײן א<ן האר

 גע־ אײן םיט צוזאסען לעבען װעלען
 פארשע־ אזן םארגריגנערען צו חי םיוזל

אלע. פון לעבען דאס נערען
 םעדע־ אםעריקען ׳די נעװען איז עס
 ױגענד־ איהר אין לײבאר, אוו ריישאן

 פרא־. ערשטצ די האם וועלכע צושטאנד,
 djh אלס סאי ערשטען דעם קלאטירט

 הא־ בליץ־שגעל און ארבייט, ®לז ױם־טוב
 רעם לענדער אלע אין ארבײטער די בען

 אן פאר איהם און אויםגעכאפט ױם־טוב
 ארבײטער אלװעלםליכען אלגעםײגעם

געמאכט. ױם־טוב
 מאי ערשטער תר ותן דאז, אבצר

 אינםערנאציאנאלער דעך געװארען איז
 אטערי־ די האנען ױם־טוב, ארבײטער

 דערשראקען זיך תאפיטאליסםען קאנער
 .אפיציעלען א] געשאםען און איהם, ם«ר

 די דעי״. ״לײבאר ױם־טוב, ארבײטער
 גאװעגונג טרײד־ױגיאן אמעריקאנער

 האט קאגסעתואטיזו, כטבע איז װעלכע
 אײגע־ זײער אויסגעביטען שנעל גאנץ
 *ליײ אפיציעלעז דעם איייןא ױם־םוב געם

 סלאסענבא־ םעהר *די אבער באר־דעי/
 םען1 כיח זיד האבעז *רבײטער װאוםטע

 אמע־ אין אויך אפגעזאגם. נישט מאי
 מיליאגען זיך געםינען עס װאו ריקא,

 אריבערגעקױ זײנען וועלכע ארבײטמר,
 נעפייזגרט זוערט ים, ןײט יעגער פון *מען
 איגטערגאציאנאלער אלם מאי טער1 דער

ױם־טוב. ארבײטער
די־מעחר םון אגריבמנטם אילע אין

 א זיך געםינט ױניאנם םארמגעשריטעגע
 ערלויבט איז ארבײםער די »ז פונתמ,
 מאי. טען1 דעם ארבײםען צו נישט
לאסאילעז די םון *גריםענםס די אין אױך

 אזא דא איז אינטערנעשאנעל אונזער פו?
 דאדםען ארבײטער אלצ און ■ונ?ם מין
 באנוצעז♦ דעם מים זיך
 דער םון סזירקל״ ״סאשעל חןר .

 אראג• ױניאן דרעסמאכער און װײםט
 אויןי פארק אין ארויסםאחר אן זשירט

 אלזן װעלען אזײגער 6 און בײט^,
 גרויסער דער טרעפען.צו זיך סיטגלידער

 איגסםיטוט, לײבאר אין מאי־םײערוגג
סטריט. לא?וסט 810

 אדחעסירט װעלעז פארזאטעיטע די
 וױליאם װאלדםאז, לואיס םון וועדען

 װעלכע קארלין, װיליאם אוז םײגענבוים
 יארק, נױ םון תוטעז ספעציעל וועלען

 ״פאר- ®ח םעגעדזשער בערגער, ח. »ח
 סעקרעטער בראגעםסי, ד. און ווערםס/

 װעתן זײ געװערקשאפטען. די פון
 איגטערנאציאנ*יצען דעם איבער חגדען

 פון נעםײערט װערט וועלכער ױם־סוב,
 ־ איע אין ארבײטער באװאוסטזיגיגע אלע

 האדסאן םדעד לעגדער. צמױליזירטע
: טשערםאן. דער זײן װעט

 חדכגעפירט אויך וועט חןם אויסער
 פראגראם, מוזיתאלישע רײכע א װערזגן

 באםײליגען: זיך װעלעז עס ׳וועלכער אין
 לײבאר po כאר־ ריגג ארבײטער דער

 פון כאר דעם םיט צוזאטען אינסטיםום,
 קאיראפ, לעאן ;ױניאן כאריסטען דער

 שװאר• דזשין און וױניג, כוירטתר סיסס
 די באקאנם גזט .זײגען װעלכע צענבערג,

 זינ• װעלען זײ םוזיק. פון ליבזזאבער
םאל?ס־לידער. און םודפ קלאסישע גען

 איז ױס־טוב מאי ערשטער דער
 םילאדעלםיא ילאקאל םון אראנזשירט

 םאר־ פ״ ס. ברענםש סענטראל ̂פ ס,
 געװעד?שאפכמן, אידישע איעיגטצ

 םון קאמיטע ארגאניזײשאז זײסםריתט
 #אינסטיטוט לײבאר און רינג ארבײטער

 ארבײטער גאגצצר דער םון הייםט, ראס
 דער• און םילאדעלפיא. איז באוועגונג

 זיק פײער מאי ערשםער דעך װעם םאר
 אין יועט ער און הערליך, גראנדיעז,

 םרײ אלע איבעדטרעםעץ הינזיכטען אלע
טובים. יטים מאי ערשטע הערדיגע
 אענמר־ דער םון מיטנליחןר אלע

 או| מרעםעז, דארם זיך װעלען נעשאנעל
 .ארביײ ארגאניזירםע די םיט צוזאםען

 אן אנשליםען זיך םילאדעלפיא םון םער
דעמאנסםראציע. סאי גרויסער רער

םרײ. אבסאלום אײגטריכ

 אין אינפערנעשאנאל דער פת טיפנרועו אלע
 םאי ערשטער דער צו סוםען דארפען פילאועלפיא

 איו מ., ג 5 אזם םאי, זפעו וינסטאנ, פייעחננ,
סמױה. לאגןוספ sio אינםפיםופ, לײנאר

 דער םון םאםע די דאם איז טורא טיװע
!ירגיאז די ראטעוועט אישו: נײער

 גע־ פלעצליך זיך חאט עס װאס דאס
 1אל אידעעױ . נאהענטצ אזא שאםען

 ״רזד די צזוישען קאםםס־געםײגשאפם
 םון *םשיחים״׳ די און חיעט פון םזןר״

 א'־ אזוי זײן גאר־גים דארף נעכםעז,
 די איז שיסעל דעד פאד בערראשענד.
 ניט.סעהר פייל און רענק 4״םרייהײםס״

 גע־ אזא װאם אבער דאס געפעראיך.
 די דירעקט באלעבם םײגשאםטליכקיים

 אר־ ״רעוראלחױאנמרע אפשםארבעכדע
 יעצט נאך םאדערצן וועלכע מעעך,
 <ע־ די אויא חונט ד*ס ניט> ילאכט

 ױביאן; דער אין פיהרערשאםט <לע י
 םוז אויכדרוס מינדםטער דער װ^ם אס ;

 אדםײ ;עגענוועדםיגער דער צו םיסםרױען
 ערםוםיגונג דירעקטצ א איז ניססראציע

 פרינ•״ םון נאמען אין *רבײם םפעב צו
̂ום םארטצוועצען. וױימער ציפצ̂ז  ד
 ״רעטונגס״ םבלוטרשםע דאזיגצ די װאם

 י נאד את יוניאן די םרײבט אקצחנ״
 בא־ םאדהינדערם און כאאם גרעסערען

 פאנ״ א פון אציעTװpלי די װאוםםןיגינ
ט,  שיעור ביסלאכ־װײו ה^ם װפלכער פל̂י

 *דגאניזא- סובצען דעם צזפרעםעז ניט
 דאס — ױניאן, דער פון ציאנם״פערפער

מז א׳לץ מידער זײגען *  עם ותלכע צו ז
 מזעלשאפסיי־ געהפרינער דער םעהלם

ר ניט אלץ איז דאס אבעד צוגא». מ
^ איבצרראשענד.

f אעערדאשעגד o  rm,* ײ װאס
וחד prow ײיס ויך m תסײ

 שלאוי. םון מתים םארגעםענע די קען
 צײט דער חרך זײנען וועלכע םענשען

 זײנען דרעסטאכער און קלאוס די װאט
 נהינ^ םדורי שבעה אלע דורכנעגאגגען

 אעעזעצטער אן פון באפרײען צו זיך אוס
 נאנ• דער װאס צײט דער דורף טכה,
 דעם ביז איז ארגאניזאציאנס־בנין צער

 <עװא• ערשיםערט םונדאםענט סאמעז
 ריזען געפאדערט זיך האט עם אז רען,

 ביז אםװײנמסטען צוריק איהם כוחות
 װאם םענשעז אױםצובױען, ׳דאד צום

 זיך ציים דער דורך ׳אלזא האבען,
 וועחגן התבודדות אין געװען םשםח

 ארויס־ נעצװאונגען םמש געצחאוגגען,
 זיך איז עפענטליכסײט דער אין צוגעהן

 ױניאן. חנר פון הריװדעס די אגגצטעז
 דאס וױיל ראס, איז איבערראשענד און

 גריגדןזעצומ די מיםאכםונג, די צײנט
p t סעכד דעם פון אורםײלסדפעהינתײם 

 ברױף וחןםעז םאר ױניאץ. דער אין בער
 זאנען — ? אפנעבען רעכעטנג א דא םען
 נײע דא מען ברויר װאס צו און זיך, זײ

 ? ארנאניזאציאגם״פלענער נײע אישום,
 אװזם קאז מען און גולם א איז עולם דז»*

 א ליך, סראכט סעז קײען. צו שטרוי געבען
 ^ראסעוועט דאך עם איז אישו פאפולערע

 1,פאפולערצז״ א םיפ pא ױניאז״ זײ
 וזי• וחנם פילײכם דאצו, פאהךםרענער

 נוטע *אלספ פון גײסם דער אםאל דער
ײ אימד טאן וחנה א צײמעך  4¥יל<י ד
 po פאנאאנשןא n »ז חאפצן, יאםיד

 מרך שט^ך דייוין א װעט באסטאז
o n מגונג ציוממל רי

׳
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געדאנקען מאי ערשטער
 ארטיקלען און ;עװארען, אפגעהאלטען שוין זײנען שיעור א רעדעם־אהן

 פלאט״ ארבײטער מון — געװארען אויפגעשריבען שױן זײנען צאהל א אחן
 נאך און םאי, ערשטען װעגען — פרעסע ארבײטער דער אין און פארםען

 א«גע• עדן דעם װעגען וועלען ארטיקלען םײהרערע נאך און רעדעם פילע
װערעז־ אנגעשריבען און האלטען
םאי. ערשםען װעגען רעדען און שרײכען נרינג אםאל זיך פלעגט עס

 צוציהוננם־קראפט די װי כשוף אזא ױך אין האט געדאנק םאי ערשטער דער
 אין געדוארען געבארעז איז צורוף אלל״םענשליכער ?ײן אליין. פריהלינג פון

 באװע־ ארכײטער דער פון נביאים די פון פאנטאזיע רײכער דרײםטער, דער
 ערשטער דער װאם נסױנות, הערליכע פײערדינע, די און דור, לעצטען פון גונג
 אײנגע• אים חאט פארפאלגער און שונאים זײנע פון אױםגעשטאנען איז םאי

םארטירערשאםם. חײליגעד « פון םאגטעל א אין הילם
 אין ערשטען צום םאי ערשטען פון אידעע די איז געװארען געבוירען .

 ארביי־ די און ים, דעם אריבערגעשפרײזט זי האט דאנען פון און אםעריסא,
 8 אין םאדוואנדעלט געדאנק דיזען האט װעלט נאנצער דער פון טערשאפט

 םײי ערשטער דער איז אונז, גײ דא, ;םוב ױם קאםםם שעחנעם גרױםען,
 גע־ אפגעשװאכט שגעל םאסען אםעריקאנער נרויםע די צוױשען נעדאנק
 געשאפען זײנען מאי טרשטען אינטערנאציאנאלען אן אנשטאט און װארען,

כ«* נאציאנאליסטישען שםעלערען, א פון דעים״, ״לײבאר לאקאלע געווארען
L ראקםער.

באדײםעד א פארבליבען אויך אםעריקא אין אפילו איז פונדעםטװעגען

 גפנ׳מן צוכראכען און פארדכטעט לענדער אגדערע אץ חאם װאם גיפם, דיזעז
 ווי, נײגעװאוינט אױגען אונזערע סיט חאנען םיו ארגאדזאציעס. ארנייטער

ײ אוין חאט מנט*חוגגעו, צוליכ  נאפשלע• און נאכקריםער גרויע a אוגו נ
די אונטער ;עטראטען רעװאלוציפדזם, אייראפעאישען.חארײאפ״ פון וער

 דער םיט _צוזאםען פײערט װאם כאװעגונג, ארבײטער דער אין םײל דטר
 סלנעםײנער

jfiH i ;קאם
--------------- --------- .אנדערע פון -״וםען

פרײחײם, וױרקליכע חערשען זאל אונטערדריקוננ, און לײדען כרוטאליטעט,

r ן  y ו V ו ן ר י ו ו7 « י ■ «v״ / י ■ / i׳ « f - w ’

פון םוב ױם דיזען װעלט גאנצער דער פון ארבײטערשאפט געםײגער1
 לײדענדע די םיט זנוזאםען טרױםם װאם און ולידאריםעט,

אנשטאט װאו וועלם, שעחנערער נײער, א װעגען ענדער

I
םענשען. און םענשען צװישען כאציהוגג ברידערליכע אםת׳ע און נליק

* * *
a לאםיר t הארץ גרינג א םיט אזוי ניט זיך שרײבט עם זאגען, אםען עם 

. יאהרען• אםאלינע אין װי ,1928 אין היייאהר, טאי, ערשטען וועגען
 שםעהט טאי ערשםען םון נבואח גרויםער דער פון גרונט־געדאנק דער אםת,

 יאהר 39 םים װי אנציתעגד און שעהן צויבערליך אזוי פונקט חײנם גאך
• געווארעז• םראקלאםירט מאל ערשטען צדם איז ער װען צוריק,

זײן אבער, איז, באוועגוננ ארכײטער דער םון לעבען פראקטישען אין
 פילע אין אוז נעװארען, םארשםעלט ׳און15ם«רענדער גװאלדיג אזוי באדײםוננ

 ענג* קלײנליכע, צוליב געזוארען פארקריפעלט אידעע גאנצע די איז פרטים
 די דאס דערפון, ניט שוין רעדען םיר צװעקען. פארטיזאנישע חערצינע,

 ארױ.םגעשטעלט האט םאי ערשטער דער װאס פאדערוננען, נרויםע ערשםע
 אכט־שםונדי־ דער און װאחל־רעכט, אלגעםײנע דאס — קאםפס־לאזוננען אלס

 זײנען אדער נעװארען, םקוים ענטװעדער שוין זײנען — נער.ארבײטם־טאג
 די םון שטורם אין געװארען אםגעוױשם נאנצען אין לענדער אײנינע אין

 דאם תויפטזעכליך, איז, װיכטיג יאחרען. לעצםע די פון פאםירוננען נרױםע
 אײגינקײט פון נעדאנק דער מאי, ערשטען דעם םון םיםבאל עצם דער װאם

 נע־ א נעקראגעז האט װעלם, גאנצער חןר איבער קלאס ארבײטער חןם פון
 םאר־ געזאלט געדאנק דיזען האבען װאם די פון גראדע און קלאפ, פעחרליכען

קרעפטע. זייערע אלע םיט באשיצען און םײדינען
 דער פון םאםען ארבײטער די :ארויםזאגען דרײסט אםת דעם לאםיר

אלנע־ אײן אויןז ניט קעםפען זי' פאראײניגט, נים םאנ צו הײנם זײנען וועלט
ײ ;שונא אלגעםײנעם דעם געגען םראנט םיינעם אײנע אפט זאגאר קעםפען ז

לעו פילע
פארשאכערט און םארנישטיגם ווערם און װארט׳ םײנונגםלאזער איפוםםער,

געװארען [כדעראין איז םאלידאריטעט ארכײטער ;צװײםע די געגען

 און נביאים נייע אונטאלעראנין. פארטײ און צוועקען פארטײ ענגליכע «וליכ
 זיך לאכען װאם באווענוגנ, ארבײםער דער אין באוױזען ױך חאבען פרעדיגער

 די האט םאתאננענהײט דער אין װאם אלעם, פון שפאט און גאל םיט אוים
חיילינ. און םייער געחאלםען באווענונג

* * *
 אלעם איז דאם אז אוםפארםיידליך, אלעם איז דאם אז אונז, םען זאגט

 כםעמ חאט װאם שדויםח, םינםטערער דץר פון אױםגאנג קאנםעקווענטער דער
ױ ױ מאט, און װןןלט גאנצע די פאתיכםעם ו  צוםישט ערד־ציםערניש, אן ו

 זײם צװײםע די אונז טען צײנם נײםטער. אלע ערשיםערט און כללים אלע
 םאל קיין נאך איז אונז, םען זאגם באװעגוננ, ארכײטער די :םעדאל דעם פון
ױ אימפלוםרײך און צאחלרײך אזױ געװען ניט געשיכםע נאגצער איחר אץ  ו

 םקאנדינאוױשע די און פראנקרייך אין דייםשלאנד, אץ ענגלאנד, אץ איצט.
 pa אן אױנעז עזי«אנ דעם זסיױודפא רמעײארב די שױז פארנעםען לענדער
 א פון אננעפיחרם .מערם אן, אונז םען װײזם חםלאגד, לאבד. פון לעמןן

פוערים. און ארבײםער די פון נאםעז אץ חערשם אח רעדט װאס פארפױי,
אכער, נרעםער, נאר םיילוױת. אחןר גאנצע{. אץ אםת. זיץ דאם םענ

חאלב־סדעלע,
לא־
י נ ן י

____________________ . _ ליו , . ־
®ון םױידען אלע אין באווענוננ דער פון םוער און סענשען ױ וװזאסעגכיגדעז

 די םײ און ראיעלע די םײ געוױנסן, אלע דיזע אז jvao ךער איז
 ח צוליכ פארדונקעלם ־ען
איהר פון םײל נרױסען •

 פארלא־ וואט כאוועגונג ארכײפמןר די וואם חןם, צוליכ פארדונקעלם
 איחןאלי אםאליגעז איחר פון גױיל ויסען

pa ,כרמ־ערלש אזוי ווארים״ אזױ אםאל פלענם װאם עדחאמןנקײם

פאר באצאחלם מײער זעחר םױיער, האם קלאם ארבײטער ךער 4#וזעל חןר

װאתדערבארער דער פון יזם,

̂יענ זױידן  םען אז טעו̂ו צינישן כיםערען, דעם פאר סאכט, נאן ג
 חילם דער םים וועלם חןר אױןז עדן p א שאפען םענשחײם דער

 אימ אגפירער. זעלבםםתעזאלבםע געקליבעגע, פון דיקטאסודען *
ריזוע• די און חארםים די םוסאמנים, די געווען זײנען פרײז
 ארט דעםאקראםישעז דעם און באווענוגגעז ארבײטער די

םױיל צוױיםער חןר און פארניכטעט, אינגאנגעז ̂ענדער וײערע
ph *פח4נ ־“־׳־ ' ־ פאתיכםדגגו n און

5^׳»׳
צזטאג. וזילנם

פון רייחען מ יייז

 ארכײטער דער אין ערלינקײט און אנשטענדיגקײט פון טראדיציע יעדע פיס
 געפיחל ערנסטען יעדען געםאכט שואט צו און שאנוע חאטצו און נאװעגונג,

אחחת. און סאלידאריטעט ארנײטער פוז
 חאגען און אויפנעכאפט, נאצײטענס זיך םיר דאכען גליקליכערװײזע,

או זײנען םיר אםת, פארטריבען. קאשמאר פינםטערמ דעם  אינגאנצען ניט נ
 װיסטע די װאם כוחוח, גיסעל חיפש א גאך אונז פעחלט עס ;ערוזאלט

 וױדעראםאל אכער שטעחען םיר פארדבטעם. אונז כײ האט נראנפחייט
 וױדער• ;קרעפטען פארלארענע די צוריק זאםלען םיר אין פים, די אויו» פעסט
 ענדציעל, געםײנשאפטליכען אײן םיט געװארען כדידער םיר ױינעז אםאל

אונזער - פאשיליע גרויסער אײן פון םיטגלידער טיר זײנען אםאל ווידער
______________________________________________________ױניאן•

 אונזער *ו שנעלער װאס בדי װערען, צו ערהאלט װאש־שנעלער כדי און
 אין םיטע״ אונזער אין נמןחר װאם טיר דארפען קוםען, צו םצכ אםאליגען
 דעם און גייסט אלטען דעם נאפעסטיגען און פארשטארלןען רײהען אונזערע

פון געדאנק ערחאכענעם דעם אפ זין־ אין שפיגעלט װאס אידעאליזם, אלטען
םאי ערשםען
 אזוי ,1928 אין חײ״יאחר, םאי, ערשטער דער איז טאקע דערפאר אט

 נויטינען םיר ארכײטער, אונזערע פאר ראיעל כאםת אזוי כאדײטונגספאל,
 ̂פ שליחות געזונט־שאפענדער אױפלעכענדער, חןר אין האי״יאהר זיר

 פון טרײחײט און סאלידאריטעט פאר רוף חילכענדער דער מאי. ערשטעז
 חנערדי־ א קרינען פארזאםלונגען אונזערע כײ האי-יאחר װדט טאי, ערשטען

 םרײ און חאחניג אלע זיך לאםיר אױפנאםע. פײערדיגע א און אפקלאנג ג«
 ^ז־דא־ אונזעי פון װידעראויפכויאונג פון ארכײט גרויםער דער w וױז־םמ

 און טאטעריעלע אלע מאכען גוט לאםיר ן ארגאניזאציע םעכטיגער גיט״לאנג
 און כעםערער קײן געליטען, חאבען• מיר וואם פארלוםטען, םאראלישע
 חיללי■ דער אין נאװעגונג אײגענער אונזער דינען צו אזױ װי װעג, שעהנערער

דטא. איז װעלט, גאנצער דער איכער םאםען לײדענדע די פון זאך גער

 באלענא׳ חןר פארםנער, ליכער זייער און בלעטלאך, סאםוניסםישע די
ױ םעשח׳לעך, טאג יעדען דערצעחלען ״םאג״ אידישער טישער״  דאם אזוי ו
 פיז לאקאלם״, דרעסנדיקערם און ״קלאוק זאגענאנטע די פון רעםגיצעס כיםעל

 את יאחר לעצטען פח פארלױןז אין חאכען װאס נאכשלעפער, סאםוניםםישע
 חאם עם װען ױניאן אונוער נעגען געסקעכט געטרײ און שווער אזױ חאלב א

 אגדערע איז אח שיקאגא אץ יארס, נױ אין נעלעגענחײם א געםאכם נאר זיך
 ,חןחןגאטען״ ערוועחלם חאט געזינדעל גאט־פארלאזענע דיזע אז — פלעצער,

 קאנ• אינםערנעשאנאל דער צו כאםםאן קײן שיקען צו זײ דך קלײבט און
װענשאן.

 וועט םאםער אז שםיר־בלעםלעך, ראיעלע דיזע דערצעהלען וױיטער,
 ארײנצד נעליננען נים דאך אימתשןןגסי, סקעב דער פון פארשטעחער דיזע

 דאם אז פנים, (א אינטערנעשאנאל, דער םזן חאל קאנװענשאן אין זיך ברעכען
)זײ זאנט דארץ  זיך, פאר שכת סקעבישען שטיקעל א םאכען זײ װ;<ען !
 לע־ ביזנעם, נאנצע די קליפערלעך. אלע םיט קאנװענשאן, רעגעלע א טאקע

ט איצט װערם מײטער, מיר זען  .פוםגי־ נייע שפאגעל א עפעם פון אננעפיה̂ו
 קאםוניםטישע אלע פון ברכח פולער דער נױט נאטירליך, ,“קאםיטע גער

 אםאל םים עפעם איז יענע — קאםיטע״ ״פוםציגער שעלי׳ם םר. נים נלחים.
 חונדערם־ גייע א עפעם נאר — חרם, אין איצט שוין ליגט און נעװארען םר̂י

 קלאוק־ נדט שיכות אזא חאט װאט םאבערײקע, קאםוניםםישע פראצענטיגע
םארס. שםעחןן פון אײנװאוינער די םיט האם עם װי דרעםםאכער, און םאכער

* * • ־*

 םײנט װאם פארם, “,דעלעגאטען קאםוניםטישער דיזןזר באדײטעם װאם
? פרענען לעזער אײניגע פילײכט וועלען בוירלעםק, גײע דיזע

 צו צוגעלאזען “.שאו א עפעם האבען זײ אז חברח, דיזע טאקע דענקען
אז באםת, געזינדעל םקעכ דיזע טאקע םייגט ? קאנװענשאן דער צו װערען
אויפ צײנען צו פרצוף ױניאן-ברעבערישען איהר אפילו נעליגנען קען איחר

עקעל־ פץ רעקארד
איכער׳ן לאקאלען אונזערע אלע געגען םאכאטאזש און םארברעכעניס האפטע

פיגםטערען איחר נאך ױניאן, אונזער פון קאנװענשאן חןר

לאנד? נאנצען
לאנג, שוין חאבען וואם נאכשלעפער, קאםוניםטישע דיזע גיט. זיכער

 אז גום גאכץ װײסען באװעגוננ, אונזער פון ארויםגעװארפען אלײן זיך לאננ
 קאנ־ אונזער צו צוקוןוען װײט םײל א אויןז אפילו געלינגען ניט װעט זײ

v װענשאן.
 קאםוניםםױשןן כיליגע ביםעל א איז אויסען אבער, זײנען, זײ װאס אלעם

 *ו נעליננען נאר עס זאל ױי אױב םקאנדאל, ביםעלע א און ״פובליםיטי״,
 ארימ זײ װעלען פארלירען? םלשטײנם, זײ, קענען װאס שאםען.

 זעו דארט אח און,כאיעם׳׳, לאךTםי היסםערישע כיגטעל א באםטאן איז
 כי< א ליאר̂נ שםיקעל א םאכען צו אײנגעבען דאר זײ זיך וועם םילײכט

 די טאקע זאל אץ םדור, *רעװאלוציאגערען״ פאסטער׳ם לוים שםערועען,
!װיםען וועלט

* * •
אנשםעגדי״ קיץ װאס זאנען, איחר װעט בוירלעםק, עקעלהאפםע גיליגע,

 דעם• וועגען נעבען צו טראכט א אםילו װאנען ניט װאלם ארכײטער נער
 .שעפעו/ אץ עפעגטליך םקעכען פון ערגער דאם איז װאס םים אבער אםת,
 לויפמ וױ ערגער דאם אמ װאם םים םטרי̂י אין חןרקלערם יתיאן די װאם

 געלע־ יעחןר• גײ פיקעטס• ױניאן ארעםםירען און פאליצײ דער אנזאגען
, ? געגחײם

 פאראגט־ ארבײטער פח חוש יעדער פארלארען דאך חאם חכרח דיזע
 צו כלױו, איז טאג צן חיינט אויפנאכע אײנציגע זייער ;װארםליכקײם

 *ו חױפטזעכליך, אוץ ם׳קען, נאר װאו טוטעל םאכען צו שמערען, צו כרעכען,
 קױיען די פאר געכםען — פענים קלײגען r» פושקעם די אין קלאפען

 יוגיאן, םיינערם די כרעכען און שטערען זיי וואו פעגםילװיעיע, אץ םיינערם
חאט םםרייק א װאו בעדפארד, נױ אץ םםרײקערם םעקםםיל די גײ חײנמ

 איעפאכע אלם וױרקליכקײט חןר אץ אגער .דעלעגאםעז*, אלם כלוםר׳שם
םאשינקע. קאםוניםםישער אלנעםײנער דער פץ אנעגטעז

* * *
די.דעלענאםעז״ :פארזיכערען םיםנלידעו־ אוגזערע גדר קענען זאן איץ

 ־ זעלר די מיט צוריק^םען באםםאן פון וועלען אײחשעגםי םקעכ חןר פון
 פאר. פאחרען. אחק װעלען זײ װאםערע םיט טאטעןרעזזל אקטישעפר
““ ““ *-------—^ pa םיטגי אתזעד פאר—
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ג ח. םון נ א ל

וי

i* ן בןוועגוגנ »ער#1רג« ןמעריקןגער  דו יו
̂ר װינ««• » — ייגותלינענץ, ןמעריק»ג

 נ#װע• •רגײ«נר מי »ין ■*סיר̂ו גע
po jju לע«*ער דער h i.• — •ג$«ז

סון זי*וגגען די גיי ןען
לי»י«ע וון ̂•קמדעםיע מי װיסעג• ̂•

. N W

̂כען אםע״ אין אינטע^גענץ א סיר ח
 אינט^יגענ• נאר האכען םיר אדער ׳ריקע
 א זין. א חאם מראגע די סען?
 םןןרשטעחט אינטע^געגטען; םך » סך,
ײ ?ײ און װארט־פיחריער. םײן איך ױך,  וי
A גען i'D jnarir^ 'v ifio ח^מן זײ און 

 ז$װען צו םוט און דענקען צו סוראזש
 * אנער, מיר, האכען דענ?ען, זײ וו$$ס

 םאר׳ן צעגטער, א םײן, איך אינםמיליגעמ,
הומט דאנען םון אט — וױסען צו לאגד

 אינ- א דא איו און װארט? פיחרעגדער 1
 כח געזע^מאםטייכען װיפייל טעליגענץ,
 אריבערטרא- אס1 *אמיר זי? םארמאגט

 ארבײטער דער םון ספערע דער צו גען
 אינטע- סך א סך, א םאראן באװענוגג.
 אינטעחגס אן חאבען וועאכע ליגענטען,

 װעלכע באװעגונג, ארכײטער הןר אין
̂פאםטיצי- גרויסע א איחר אין זעחען  געזמ

 נאך מפײזען, איחר װילען און תראפט כע
 א *בער מיר האכען מאכעז. קרעפטיגער

̂יגענטען, םון נעםײנמאםט  גײ־ א אינטע
 אר- דער פאר כלל, סטיג־םארבונדענעם

 ד$ו אט — וױסען צו באװעגונג בײטער
̂ײטעדס, זי וחנרט ̂יזירט, גע  מיט חריסטא

 נ׳פטהז א מים ארוםגעגומען, געדאנקען
 דער ׳ארום מיר האבען און אנגעהויכם?

 װי אעטעיציגענץ, א באװעגונג ארבײטער
 n וױרקוגג* איחר איז וױיט װי און םיף

 אוים׳ן זינעז אין נעקוםען םיר איז פראגע
 יאאיטי־ םון ״אקאדעםיע דער םון נאנקעם

w ̂זאםט״ ̂וס װיסענ  םארגעקוםעז איז װ
 גע- האם עם בעת אפריל, עיצםםען דעם

̂יקס •ראםעסאר רעדם  םרענקםורטער םע
ע איבער  סאציאלע נױטען, אינדוסטרי̂ע
אמעריקע. איז פראנען

* ♦ *
 דער- איך האב גוםא רעזיע דער װענען

 (זעח נאטיצען סריהערדיגע איז צעהיט
 זי וראיד!• *עצםזןר םון ״גערעכטיגקײט״

̂מע די האט  אין דערהויבען. םארזאטע
̂אהרער נעווען איז איהר  א געדאנס, ק

 גע־ האט זי געפיהיצ״מטראם; װאריסער
בײ רעםעדאטען טאג א נאר ̂יכםיגט.

 רעםערא״ אקאדעםיע, דער םון זיצוננען 2
 שארםסטע די צונומען האבען וועלכע טעז,

 סא־ וױכטיגםטע די נויטעז, אעדוססריעיצע
ע  שײכות ןוין אלץ און פראבאעמען, צי̂ן

 דערבײ באוועגונג, ארבײטער דער םיט
 בא־ ארבײטער דער םון ראאע נאגצע די

 סאךט א אי געװען רעיע זײן איז וועגוננ,
 אי ווענ־אגװײז, א אי »*עס, םון ה|יצ סך
 עםיהלט,7 אבער זיך האט עס רוף. א

 דער םרענקפורטער םע$יקס רעדם עס אז
̂יגענט,  םרענקםורטער םעיליקס ניט אינםע

 אײג־ אן אינטעיציגענץ. א םון םיהרער א
 נ/נדאנסעך א גערעדם, חאט מענש צעלנער
 •ראגחג־ םאר סך, א גשמה מיט רײכער,

 מער נים אבער אידעאלען; סאציאילע סױוע
 םאר• קײן מעגש. אײנצעאנער אז ויי

 איז ציבוד, א םון כלל, » םון שטעהער
געװען. גים ער

* * ♦
̂ם דער יא, ̂םע םון עו  אינ• םארזאמע

̂יגענטעז,  דאכט איז, עואם אזא םון און םע
 םארזאםיצונג, גאנצע די באשטאנען זיך,
 אזוי אויף און איהם. םיט גזנװען איז

 א םון ש<יח א גװן יא ער איז װײט
 גע־ אבער איז ציבור גאנצער דער ציבור.

̂נע סיז װעז  סענשען, באזונדערע אײגצע
 איגטעליגענטעז. צונויםגעקוםענע צוםעליג

 ארגאניזאץיאנס־ אז געודען אםיאו איז עס
 ״אתאדעםיע די געחײםען, ס׳האט םארם;

 זײ אין איז װיסענשאפט״ יאאיטישע םיז
 אנחגר אן צי *גןאדעםיע, די אכער צונג;

 ער״ איז דאך וױרקם צונויםסלם, עחנליכער
 זיך חאט צו׳װירסען. ניט זוכט ניט, נעץ
 פרענס־ חאבען כױר געטראכט: סעשח כעת

 אינטע״ ס׳ח״סם, סך; א פורםער־םיפען
 אינמעאיגמנטעז װארט־םיחחןר, קיגענטעז

צװישען בונד קײן אבער אידעאאיסטעז;
/ וױרקען בלל א ם5א ניטא! איז זײ י  ז

גיט.
• * •

 באנ־ בײם שםועם א אנגעגאנגען ס׳איז
 װאױא־סד א תרײז. םײן fit קעכדטיש
 יוני־ םיט ארנײם עקאנאםיס̂פ קאנטער

 אינדוםמ־ און סםאסיסטיקר יאנסאיס
 נאקאנט פאחטאךאויספארשאר, רתלע
 •ראנחנסױר אין טעםמקײםען טים יױך

 נזד זאנ א וזאט באותגוגגען, •אייםישע
 דער־ גיכאר וואט יד1 וױלם איחם :מאן

 לזד יארחונרארם פעוסצל * ג*ד גרײלעז
y וױ<ם אם .1מ i אזױ ווי ןןחן וױחס

V* יאז ייך וויגנ

 איז אױסקוקען באװעגונג ארבײטער נער
 זי װעט םארם װעלכען V ארום יאחר 26

 גײסט? סארט א םאכ װאס V האבען
 באנקעט־טיש זערבען בײם אנדערער א[

 עס ;וױציג״שטעכעדיג זײן געװאילט חאט
 • צי- םין חגר געזעהן איהם אין זיו חאט
 אויסגעארכייט זיך חאט װעילכער ניזם,
 חערט ער װען ראדיקא■* א 1םי כליק אינ׳ם
 ארבײטןןר אסעריקאנער דער װעגען װאס

̂ם רײד די אויף ער האט ;כאװעגונג  פוג
 — באםערקוגג א געמאכט עחאנאפיסט

 אםערי- די זאמען. צו װאס איכער ניטא
 םיט זיר װעט כאוועגוננ ארבײטער קאנער

 ?ײגטא^ האט זי ענדערען.־ ניט ז»ד קײן
 םארגע• נארנישם און געלערענט גארנישט

 גאר־ שלעפען אזוי שוין זיר װעט און סעז,
 םאתעסענ־ גארנישט און לערנענדינ נישט
 דעם אויף האט עסאנאטיסם דער דיג.

 םיט׳ן איז אט טעות. א ס׳איז ;עענטםערט:
 אפגע- אזיך גאםפערס סעםועל םון טויט

 ארבײטער דער איז תקוםה » שטארבען
 קעפד א געווען איז גאמפערם כאװעגונג.

 ארגײםער די נעוזאלטען האם ער םער.
 סלאסעדארגאניזאציע, א אלס באװעגונג

 םיט פדלחםח א אין זײן כסדר דאיף זועלכע
םעהר םאר ארבײטס־געבער־קלאם דעם

םאיכ־ װעגען ארבײטער. די סאר יעכטע snzz&rt* ■p ־,־,ױ״ »**י• ««״»״ן
םארקער באיהן גאנצעו דער און נס רל ײיך סײור**ןא כמעט זעאטצז.  חאנט זײן ניט. קײנמאצ כמעט זעאטען,

 אזוי און םויסט. א געוועז שטעגדיג איז
 ױניאן- אמעריקאנער די געװען אױך איז

 גע• איהר האם גאמפערם באװעגוגג.
 יענע קריגעריש. מיאיטעריש, םיהרט

 גאגץ » איז איצט אװעק. איז צײט
 פעריאד איצטיגער דער תקוםה. אנדער

 ם*חטח אנשטאט קאאיעראציע. םאר איז
 מעהר איז׳ םעהר פאר ארבײטםגעבער םיט

 צוזאמענארבײםוננ ױניאנס זוכעז רעכטע,
 אײגגעשםזגאטען אז באלעבאםים, מיט

 םאיכםען םיט צאחאעז צו דערבײ םרידען,
 םרײ — גערעדט אנחגרש רעכטע. םאר
 איצט געקעמםט; ױניאנס האבען הער

 אויך פריהער ט׳האט זײ. םארהאנדאעז
 אבער איז םיילאזאםי די ;םארהאנדעלט

̂חםה א געווען  איצט פי<אזאפי♦ ־ ט
 דאס און םרידענס״פ^אזאפי. א הערשט

 באװע־ ארבײטער די זוארים גוט, איז
 — <ןאנסםרוקטיװ םעהר איצט איז נוננ
 אויםגעםיהרט, עקאנאכניסט דער האט

די יעדענםא^ס, צוגעאײגט: ײך5ג און
 אויוי ניט שטעהם באוועגוננ ארבײםער

 ילעתט און געאערנט סך א האט ארט, אז
 וחד אװעס שמועס דער שוין איז כסדר.

 ארביײ די דארױ װאם גײםטיגקײט, גען
 װי• סטיםויצוחגן. כסדר באװענונג טעד
 און דא? איצט איז גײסטיג<ןײט םייל
 באזוע־ ארבײטער די שע&ט װאנען &ון
 װי־ װאס, און גײםםיגסײט? אי׳הר נונג

דאך איזזר מענ איזזר, םעהילט עם דער,
 דעם אין דיג5שו איז ווער טא צוסוםען.

שוין ס׳איז איהר? ט5םעה עם װאם

ר קיאדע גאגץ צו געקוטען אזוי  װע־ ױי
 אינטע* װעגען און אינטעליגענטען גען

 א,ע כמעט אז זיך, דאכט און, ייגענץ,
 שמס צום געקומען זײנען שטוע׳ש ם אין
 בא־ ארבײטער דער ארום האבען םיר אז

 אינטעלעענטען, צאחל היבשע א װענונג
איגטעליגענץ... ?יין גארנישט אבער

• • •
 פא• װאם צײט לעצטע די ס׳דואט

 זויכםיגעט. גאר און גאר עיעס סװ־ט;
 ארײנ- איז אינטערנעשאגעל קארמענס די

 אגרײ םערתװירדיגען א איז נעםראטעז
 ״מיטםען־טענעדזש״ דער טיט סעגט

 אפע־ װעלכע קארפארײשאן די טענט״,
 פילאדעלםיע אין קאר־לײנס די רירט

 קלאגגען שטעדט. אנדערע אזן באפא^א
 די ווען צײט דער אין אז ארום געהען

 בײם האלםען װעט יארק נױ שטאדט
 דער םיט סאנטראקט איהר באנייען

י״ אזן טי״ אר ״אי  זיר װעט םי״, עם נ
 סאבוויײ די אויך אז אויסלאזען ׳גאר

 צו אריבער ותלען יארק נױ סון <יעם
 װען ״םיטםעדטענעדזשםענט״. דער
 אויס־ זיך קען םאל, דער זײן זאל דאס

 אג־ נײעעשאםענעם דעם דורך אז יצאזען
 ״םיטטען־מענע• דער צווישען ריםענט

אינטערנע־ קארמעגס דער און דזשענט״

־פארקער
 קרײ ענדלין גאםען יאחןער גױ די אויף

 יוניאךקאנםראל. א אויר זיד איגער געז
 װיכםיג געװען אםשר װאלט דאס נו,

 אינטערנעשא־ סארמעגט דער םאר גאר
 װיכ• אונגעהויעחןר אן םון vgto ;געיל

 באזוגדערען גאנץ א םיט און טעקײט
 ױניאך גאנצער דער סאר איגטערעס

̂ט,  זוי םעזזר עס װא^ט דירעקט גאר וחג
 אנ־ ניט איגםערגעשאגע? סארטענס די

 ״טיט־ די זוען יא, — ותן געריהרט;.
 נעשפייצט ניט װאלם *‘םען־׳םענידזשםמכט

̂ע אזא  םון םינאנץ־װעלט דער אין רא
̂ע  ילע־ איגדוסםריע^עז אין׳ם סטײטס, םי
 דא איז *ונז װאס — און בכ^, מן

 דער.ענם־ אין — הויפטזעכליך וױכטיג
 םיט־ רי״ ױגיאנס. קאםפאני םוז וױק^ונג

 קא• םעכםיגע א אי*ז טעז״םעגעתשםענט׳״
 אזעיל״ טיט אונטערנעטונג «יטא<יטטישע

 בא־ איהרע פון ױני#גס קאםפאני כע
 םאר ביישפי^ א איז זי אז שעפטינםע,

̂יסטישע אנדערע  אונסערנעםוד קאאיטאי
 אין ק^ר־גאטרײבונג אױזר בײ געז.

 די האבען באםאלא אזן םיצאדע^פיא
 םאר־ םון סיםטעם גאנצע א ארבײטער

 םיט קאאפעראציע אין טרעטערשאםטען
 די טוז אײנגעשסמ<ט םאדזואלטוגנען די

 קרי־ זוײדזשעם, חוץ א אײגענטיםער.
 פראםיט־ און ״באנוםעס״ אויך זײ גען

 שטײגערען. אגדערע אויוי פראצענטען
 אין אינשורענס־סיסטעם א אויך האבען

 ״םיטטעךםע־ די פארטען. םארשידענע
 א גאר גאר, פראקטיצירט נעדזשמענט״

םין א איז ;״זוע^םעיר״״־אידעעז סך

 FM וואס) ־אונטעמעםונג,#״נאלדעדרו?
 די כאהאנדיוע. ארבײטער צו שײך

 חטייי• דעם דורך וזאט קא־םארײשאן
 *עםישענסי׳/ מא^ זעלטענע א ;רײכט

 אםת׳* םים 1קרי פון יאהרען פייע ;אך
 אײנגעשטיסט איצט זי האט ױניאגש,

 װעט עס אויב אז א;רימעגט, אן אוין•
 קאגטראקט״ דורך אז ארױםװײזען זיך

 אינ- קארסעגס דער מיט פארבינדוגגען
 דערגרײכען קענעז זי װעט טעמעשאגעל

 זי װעט *עפישענסי׳/ מאס דיזעיבע
 קאס־ איהדע אױך אז װירקען העלפען

 בא״ און שיע5םילאדע פון ױניאנס פאני
 אר• אומאפהענגיגע װערעז זאיען פארא

 דער פון דאך אונטער׳ן גאניזאציעס
 אין כאװענזגנ. ארבײטער, אאגעסײנעד

 ״םיטטעךםע־ די װערטער, אגדע^
 אינ־ קארמענס גיט,דער נעדזשםענט״
 װים̂י זעדוז צו פראבע א טערגעשאנ̂ע

 םאד נעםען דך אויף װעט זי םיציכטען
 אלס קאר־באטרײבונג פון ערפאלג דעם

 רי װעלכע רעכטע די פאר פרײז א
 דאס אױיס<ןריגען. װעלען ױגיאד^ײט

 װעל״ איז אנגעלעגעגהײט, אן שױן איז
 איז גאװעגונג ארבײטער גאנצע די כער
 טאקע נאר ,פאראעטערעסירט, נאר גיט

 די גיט אגריםענט אין׳ם פאדװישעלט.
 דאס אז צו, ״מיטטעךמענעדזשםענט׳״

 אדגאני־ זײן צו ארבײטער םיז רעכט
 זײעחן טים אוסאפהענגיג זײן און זירט

 םאר- ניט קײנעם פון קען אדגאניזאציעס
 •רײז דער מעהר, נאך װערען. לײקענט

 און יזגיאנס צװישעז קאאפעראציע םאר
 אנרײ דעם צויט ווערט, מענעדזשמענט,

 ״עפישענ־י »זא איז פארשטאנען, םענט,
 זאלען ארבײטער די װעלכער םון םי״

 די׳סענעדזשםענט. װי גוצען אזא האבען
 װערם אינטערנעשאנער יןארמענס די װען
 עס, םיעם פראבע, א צו געשטעלס דא
 געשטעלט דא װערען בכלל ארבײטער אז
דורך זײ קענען זויפיל פראבע: א צו
 באשטײ א האבעז זײערע ױניאנס לי

 א םון אטםירוגנ דער אין דעה כזענדע
 אעדוםטריע די האילטען און אינדוסטריע

 בריײ א זיך עםענם דא ערםאלגרײד?
 אר־ אםעריקאנער חנר םאר װענ טער

 ארײן דא קוםט זי באזועגונג. בײטער
 װעל• םאר טעטיגקייטס׳־סםערע, א איז

 ‘אינ־ א *םיז לײםו־נג טיטינ איז of מנר
אידעא׳לען. סאציאלע םיט טעלי׳גענץ

• • •
 אינםעלינענ- פייוזרט.; אעםעליגענץ

 טאקע םיר האבען נאר. נדאסביע] טען
םנלעניש טך א  אםערי־ דער ארום ג̂ױ

 אײנצעל־ באװענוננ. ארצייםער שאגער
 םיהרעזן נים קע:ען אינםעלינענטען נע
 נעהט מען װעז און נ*ן־. געהען זײ

 צוםדידען ארעםאל גיט םען איז נאך,
 ענג, \וע; דער איז דא װענ. םיט׳ן

 םים די נרזדעס, צופיל דא עםאל;
 נאכנעהער. אויס װערט אפ. זיך האקען
 — םיהרט! און אינטעלעענץ א שאםט

 איגטעלי• די צו רוף א זײן ל*ן ראס
 באװענוטג ארבייטער דער *רום גענטען

 א«ע־ ךארט און דא םאסע האט דאם
 ״«?»־ דער םון זיצוננען די בײ סלונגען
 ;װיםענשאפט״ פאליטישע פאר דעםיע

 נעבענקט דאם םאתעהמען בײם זיך ה#ט
?... זיין דאם יועט װען ווען, —

 ם»רםאגט, װארט דאם האט כישוף א
 :אננעצונדען הערצער האט

 עלענדע די װארט, דאם האט עס
געבונדען. ברודער־גארב אין

 כילד « פאר־זײ װארט דאם חאם עם
 ;געםמלעז לויטערן א
 ליכםיגע, א װעלט, פרייע «

יאםער־טאלען. אהן צער, אחן

 םענ םון גערעדט װארט דאם חאט
 ;זונען טויזטנד פון באשםראלט

 ן םוט־פארלארענע חאנען עם
געפונען. טרײםם א איחם אין

 װארט דאס האט געחײםען םאי,
 נעצױבערט, אזױ חאט אוז

ױ מאי, ערשטער דער  חאמ ער לייכט ו
עראבערם. םענשליכע דאם

נעםרויםט חאט װאם םענש, יעחןר אץ
 פרײחײםם־אידעאלען, פת

 אוםגעדולד, םים נעווארם חאט
ץ ערשאלען. זאל צותף זי

 געפײניגטע די חאמןן עם
 פאכריקען און שעפער אץ
 . םאי. שעזעעם a pa חלום׳ט;גע

; ,באנליקען, מעלט די וועט וואס

 םענשען־םין דעם לײטערען און
;שיםעל ברודיג־אלטען פון

 װעלט גרויע די װעט װאם םאי, א
חיםעל. א אין פארװאנדלען

 ' םענשליכע הערצער האבען עם
 נעטראגען; ױך אין טרויםט א

 טאי, דער אםאל װעט קוםען אז
זאגען: װעט ארבײטם־םאן װען

 !זײ פאר געהארעװעט .נענוג
 ;אנגעליטען זיך נענוג
 נעבראנעװעט, זײ פאר נענוג

געשניטען!״ און געארקערט

 לופט, דער אין חלום דער שװעבם עם
 . -V חקון, א זוכם חלום דער
 וױרקליכקײט דער םון זיך רײםט און
באגליקען. וועלט א װיל און

 פריחלינגם-טעג, יענע פון טראכם איך
 םאי־געזאנגען, יענע פון

 קלאנג זײער םיט נױן חאבען װאם
ױ ולטען5־געה נעםאנגען. ו

 טענ, שעחנע יענע ®ץ טראכט איך
pt טרױם-געוועבען, יענע 
 מאי a וועט קוםען אז האף און
pn באלעבען. נײ אויפ׳ם אלץ
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אינט. ױ אןן םזנ יןם מאי דדנטיגער דער
ױניאז װאיוקעוס נארמענט דױס

pc .קוריגסקי פ

 םאומעשרי־ דער זײט יאהר 38 מוין
 באװע־ ארבײםער דער פון ט״ל םענסטער

 םאר םאי־טאג ערשטעז דעם פײעוט גומ
 בארײםונג רי און ױם־טוב. ארבײטער אן

 *רבײטער די םאר טאג טונ ױם דעם פזן
 װאונ־ רעם ®ון באדײטוע די װי אזוי איז

 םון בליםהען !יינע סיט מאי חגר־שעתנעם
 יעדען םאר האם נאטור פארברײכער רער

 דער אין אלעס פאר און ררעזען סענשליכען
ותלם.

 דער איז מאי ערשטער דער װי אזוי
 נאטורי ערװאכעגדער דער pc טוב ױם

 םיט <עבעז, נייעם טיט אלץ בלאזט װאס
 םראכט, שעמער םים pא קראםט ®רישער

 או, בליט שפראצט, נרינט, אלץ ווען
 שעהנ־ את הערליכקיים געטליכער א מים
 1י דערםרעהט און דערםרישס pא קײט

 ערד־קוגעל, דעם אויף באשעפעניש דע
 די םאי ערשטער דער אפ םרישט אזד

־ יעדען אין האפגומעז םח שטראלעז  מ
 !אנצער דער פון ארבייטער וואוסטזיניגען

װעלט.
 גרעסערע א האט מאי ערשכמר דער

 רעליגיעד װעלכען אירנענד p® באדײםונג
 רעליגיעזער א וױיל םאנ, םײער גיבלישען

 דער און נאציאנאלער, א איז ®ייער־םאג
 איגטערנא־ אן איז טוב םאײױם ערשטער

 םײער״ ביבליש-רעלעיעזער א ;ציאגאלער
 אפ־ » פ\ן עראינערונג בלאסע א איז טאג

 ער־ דער און םארגאנגענדױיט, געיעבטער
 א םיט זיך זענצגט םוב ױם מאי שםער

 אםטד סיט !עזעלשאפס, ®ארשטארבעסװ־
 ערזואסננ־ n װי אזױ טאטען, שסארבענע

 דעם טיט זיך תגענט םאי pd נאטור דע
 מרשטער דער — וױנטער ®ארגאממנעם

 פונ׳ם ערװאכומ pc סיםבאל דער איז מאי
 צו־ מענשליכער גלאררײכער » p® כויער

קזנפט.
ױם־ דער ניט איז םאי ערשטער דער

 דער נאור פארטייען, pc גרופען, פון םום
 דער םון ױניאן גרויסע אײן םון טוב ױם

 גאגצען איבער׳ן ארבײטעדשאםט גאגצער
קוגעיל. ערד

 געװארען ט$ג דער איז פר^תינאםירט
 דער איבער טוב ױם ארבײםער א; םאר

 אינ־ צוױיטעז דעם אױף װעילט גאגצער
 קא*נ־ ס^ציא^יסם״טען םערנאציאגא^עז

 געווען איז דאס .1»»9 פאריז, אין גרעם
 אנדענהען צום ארום יאהר הוגדערם אין
po ערוואבטען דעם םון זיג גרױםען דעם 

יע, די איבער ם^ק  גע־ איז װאם באסט̂י
 ‘םיםעידארטער דער פת סימב$ל דער װען

 דער pd סימבאל דער םעסטונג, ^יכער
 הערשאפט, םע^דאילער דאםאאסטדיגער

 םונ׳ם נעװןורען אײגנעגוםעז איז װאס און
.1781 ױ^י, םען14 רעם

ס  ערהטען דעם םון פראתיצאםירען ̂ד
 איבער טוב ױם ארבײטער אן אילס מאי *

 שרעק א סשוט האם װע<ט גאנצער דער
 װע^כדבורדשואזי. דער א.ױױ אנגעװאדפען

ײ ̂וג דעם איז שםענדינ זיך ה^בען ז  ט
 אח פא<יצײ רײטענדמ םיט נאװאםענט
 אײ אן "1« האבעגוײג םורא ס^דאטעז,

 אין אז האבעגדיג םורא. בערהעהרעני^
 פאלק ארבײטער דאס װעט טאג דעם

 בא־ קאפיםאציסטײטע די מאמןץ חרוב
 ערװאכענדע דאס װי פונסט סםיליע,

 וײ נעםאכט חרוב האם םא<ס םראנצויזישע
באםטיליע. םעאדאלע

 שרעק זייעו איו אוםןיםט אינגאנצען
 זײנען םאדערוגגען די 5װײ< געזוען, גיט

̂סט  אר- ־עטונדיגער8 אז געווען דאמא
 מהיי- װיחז^יך האם װאט טאג בײטס

 אין איבארקעחןנימ אן דאמאלסט סען
 ־דעם צו און לעבעז. עקאנאםיעען דעם

 אאשא״ חנם ®ח םאחורוע די נעװען איז‘
 אײנ־ סילחםזת, און יטאריזם5םײ םון «וננ

 חנר און אוױדגאזעצאן ארבײטאד םיהרען
̂... אנד צי

 האבעז קעםפע ריזיגע םארצװײםעיטע
 אנגעפיהרם ארבײטער ארגאניזירטע די

 דער נאר נים איז עס ביז דאםאיצםט, וינט
 א נעװאחח ארבײטס־טאג ^פטוגדינער

 נאר לעבמז, ארבײטערס דעם אין סאתט
 ־6 א ®ח לאזוגג דעס גײ שוין האלט אס

 עס וחנלכען צו #טאג ארבײםס מםונדיגען
 ארבײ־ ארנאגמידםער יעדזנר עמרעבם

®;נר.
 האט קלאם קאייםאליםם^פאר רער

 פאר זיך Dpjnr און שרעסען געםעגט ויך
tun .געװא־ ניט איז מאג דער װײ< טאנ 
 דער וױ אזױ ארבײם פון םוב ױם דער ויאן

 טאז וחניבמ יױן ל׳ײבאד־־דײ אמעריסאנער
 געווען ®♦ז עד nip אדבײנג די ®ײערם

 ארבייםמר ״די ®ה םוב װם דער איז אזן
 סײל באװאוסםויגמצר דעד וועלכען אח

 װילען דעם דעסאנסםרירט מאיצ אלע האס
i ®ה נים מרײחײם, i M i r f •רמױ®

י ®ױיחיים י j י r i r ,ממ
m

 דעם םא^ אלע האבען ארבײטער די
 ארבײטס־רוח חרך געפײערט טוב ױם
 רעחגו ע5אי אז װעיט גאגצע די צײגען צו

 נאר ארבײטער, די דורך נאר זיך דרעהעז
 נאר טוסהרען, pא קראםט זײער דורך
ײ חדך ̂טיציכע די זיך באוועגט ז  *אילוחג

 אאע או[ מאיטין. אינדוסטריע^ע גדויסע
 מעכטיגמר זײן װען ׳עטי< שטעהען רעדער
!װי< ארעם

 מטארקער דער ניטא נאך איז <ײדער
 בײ באװאוסטזיח ^םאדקער דער וױי^ןן,

 גיגאנ־ זײן ארויסצוצײנעז ארבײטער, די
 זא־ ניט םען סאן <ײדער קראפם. טישע

 ער־ אינ׳ם דעמאנסטראציעס די אז גען,
 דעמאנסטראציע די מוין איז מאי שטען

pd .פאײ זיך מוזען מיר נאר אײניגהײט 
 דערוױיא ב<ױז ס׳איז אז זאגען צו גינען

 םאר אײגיגהײט, םאר דעכיאגסטראציע א
 P® איחגאל גחיסען צום שטרעבען דאס

אײניגקײט.
 איז םאי ערשםער הײנטיגער דער

 םאי ערשטער דער װאס ׳דאם ניט אודאי
̂ט  סראילעטא־ דער פאר. זיך םיט שטעי

 דער איבער צעשפא^טען איצט איז ריאט
 םיםמארע צו^יב אביסעיל ט.5װע גאגצער

 תאםױ די צו^יב אביםע^ און שטעגדגיש
 סך א גאר און טאסטית פאישע גיסטישע

 און אוםוויםענהײט דומהײט, דעו־י צויציב
 ארבײטער מאסעז די םון ג^ײכגי^טיגקײט

̂בסם. זעי

p אויםטו דער איז דאך i ער־ דעם 
 דאך געגאננען. םארלוירען נים מאי שםעז

 וועלט ארבײםאר גאנצע די נאך שעפט
 דאך מאי, ערשםעז דעם פח כאגײסטערונג

 א פון אימ*< דעם פון קראםט די איו
 דעד pd ארבײטערשאפט פאראײגיגםער

 גצווא־ םארםיגדשדם ניט וועילט גאנצער
 V ל 9 ״ :רווי דער נאך שאים דאך ;רען

ר ע ט ײ ב ר ז א ו  ילעג• אילע ם
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 סאי צרשטעז הײנטינעז דעם איז את
 אר־ באװאוססזיגיגער דער פאנטאזירם

 חנם איז יאהר איע װי פונקם ׳בײםעד
 מ^ג, א פון םאנםאזירט — טאג זעלבען

 אײן וױ וועם מענשהײט נאנצע די װען
 אין און םרײדעז איז ילעבעז םש&חח גתיסע
 העד־ יועט שלום װען טאג, א םון ציבע;

זוס אח וועילט גאגצער דער איבער שען

מד דער װי זײן וועט רי  •W חאט ו1נבי אי
ר־ »ן אין וחנט שוחנרד דער אז זאגט, קי  י
 טא̂ג i פזן ן pruhi פארװאנחנלט אײזען
 צד חור ®ח קמגיגחיר די זײן װעט וואס

 קרעם• פון און גײסט םון קוגפט,
ד וחנן טאג, » םון ®דײדן טיגער מי  מנ
 פון •יאמ דאם םארנעכמן וועט ליבע

 װאס 4םא א ®ון חאס; כמנשאן גיפטעען
 ברד » זעחן סאן וחנט מגשען יעחנן אין

 בילוטיגמן s אנשטאט פרײנד, א און רצר
 יאני? װארחײם, וואס םאג, » ®ון פײגד;

 חנם פארנעממ[ וחןט געךעכםיגתיים און
 » פון באטרוגן אה שװינדעי םון פיאץ
ױ חערשען, ס׳װעט ורען מאג,  אום- תר ו

̂יכער  אױס- זיר חאט ■ײן םאםאס שטערב
 ח — ריזאן^ אוו *ידזש די״ נעדריקט,

 ®רײ- דמר וועז טאג א פון שכא; פח צײט
אין חערשען וועט םאציאאיזם חײטיציכער

̂יכע יעחנ * * * גשםח. ון1ו חארץ מענש
 גארםענט טידיס איגטערגײשאגעל די

 אין געווען מאיל איע איז ױגיאן װארהערס
דיסציפילײ טארשירענדער א םיט םראנט

« ̂ גיײי״י 811 
® ^ ייז״י ? צ נ י5י1? ״  m « s» טייכ״י «ו ר ■יו״ני  

ײ י ^ ■ . *M O P ייך m$n; »יעץק״ם
<r *ר״וזייפ פון טונ ױם תם אין i PH 

יייני»ײ* פון ײיײז »ח וײסס » סים
oi*or*n jw / פיי W י P» ד די »י

ז«יכן די פון tMpn נ»רדי«#ג<<
 נפותנוגנ r»«u ךי ׳•װפריגפײואן

u דער פ»ו נעיים׳ון ה»ס w te w M פון 
 זיך ו• נפט״ייגט דןוך ; n^pyjgj איחר

a טין n חײנטעפן tram y סטי •a i טונ 
. ענטוזיטזס. זעינען רעם טים

י <יגז,ח איחר ם*ר איי עס  יוידען י
 דמר *ימר סטיידטרינמט *רנייטפר פון

 איחר פסר איז חייייג ;ווץיט »ג*ןר1
 מל זײנזן װ*ם טרנ״טמר טויזענחו די

o פ»ר *xmp אין ס»<ען n ,און איחנטי 
 םיט אוזטטען אוים ענטוזיטסטי׳פ מרײט

o n ̂ר ארנייטער i פון כ n ג*ג*ער 
♦ װע<ט

ע עס נ ע ) , ו ע ס פ ׳ ר ע - ו ע ד
1 י » ס

ס ע י י ■ נ ח ל8ל פ א 9 ס

קוירטצםאן נ. פון
o נעזאנט, װאך יעצטע ה«ובען םיר n 

־ *טה< » טיט םארטינ זייז װעצען םיר ז  ו
 םיר ה«בע( קאנוױענשאן, צום זאאוציעס

 םיט צוזאםען קאפ־טע, אתאני־זײשאן די
p חניענאטען רי ir א אויסנעארבײם 

 םאתע־ ורעצען וועצכע רעז^וציעם צאהא
 שענער»<1ד אונזער גײ וועחנז בראכם

 ד«ן און נוטוזײםוננ םאר מיטיננ מעמנער
קאנװענ־ צום װערצן זײגעבראכט װזצען

._________________. : . .•W׳
̂פען, מיר  רעזאצר אצע די דאם ה

 אויטנעארנײט, האבען םיר ױעצרע ציעם
 דער פאר װערען פארגעבדאכט װעצעז

ווע־ אננענוטעז וועאען און קאנוחגניפאי
•in

̂ען רעזא^וציעם די  םעהרסטענם האנד
ױ אוז פראבאעפען טרייד ווענעז  »זוי ו

 קאנטראילירען מםער הענעז זאאגן םיר
 תע־ זאנילעז מיר אזוי װי אויך ם»ר, אונזער

 אי?ער ק»נטר»ל גרעםעחןן » האמן נען
 אונ־ אין ארגײטען װעלכע םיני׳פערם, די

 לא־ אנדערע צו באאאנגעז און טרײד זער
d5*p. םינישערם, די כייעפיל צום וױ 

 םיר און pi*5 48*5 צו באצאננען כע5תע
 זײ *זױ װי זאנעז צו וואם נארניט האבעז
 װעלכע אוגטער און ארײננעגומען ווערען

ײ באדינג־ננע;  אויס־ טוז עס ארבײטען. ז
 םי־ די אזוי װי 1פצא » ווערען נעארבײט

 48 צאהאל םון און 9 <»ת*ל פוין נישערם
באדינגונ״ די ק»:טר»אירען האנען זאאעז

ײ n און סרייד זײער פון מן  ז»י«ן ז
o «ז יײדענחז די זיין ניט n ג«נמן 

טרייד.
ן וחזלען םיר ד»ס < האםען ל»מיר  זי
 ניט אח סר*ד'םר»נעז די סיט פארנעםען

 מאעירט וועהע »»<יטיק סיין ־טפילען
m ik איז װירקונג אונזער און o n נאגצזןן 

 די זיינען ■ראניעסצז טרײד די טרייד.
i• װעלכ< םאר װיכטינסטע n y אײנצר 

 צײט נאנצצ זיק אװעתתנען םוו אונז פוז
 פ*ר- באדיננוננען די ד»ם זעהן און

m נעםערם in i י ײיז ױ ז»< יוני»ז י  װײט ו
o נאו ׳צטארסער. וימךען סעניױ n חד 

o אח םטרײש םאראליזירזנחןן n יצצ״ 
i נענעז לאטפײז טעז n ימ־ ױניטז 
tw ז»^ןן 1םי »ס1 אםארחןן, ניט 1םי 

 װי נעדאנמן חױפם ת םארנאכאעםינען
 ױניאן די און ױניאן די ברעמען צו אזוי

 זײ חאנען 1םי מי צורי^ נאױננוננען
o א״דעי נעהצם n סטו־ײ^. צעצטען

*m m
̂ד שיק איז םאי ערשטער דער  וױ בא

 םון טאג אינםערנאציאנאיער דער דא.
 טאג דעם וחןיען סיר און קומט אדבײט

 גאנ• דער 1מיצ םײמדען געמײנשאפט^יך
 פארשיחנגע איז באוועגונג ארבײםער צער

T וועלעז םקמבצרס אונזערע האלם. t 
 איערא םאנהעטעז איז צוזאמעגקומעז

 טימעטס םטריט. טער34 דער אויוי הױז,
 אונמר איז באקוםעז קענען כמז וועם

. V אפיס.

ע8 ױ ל י ל נ
(*עליעםאן)

״ : וותילער ג״ םרן

n נייעס ילעצטע ®p דאר־ איטא^יע 
 ארוים־ האם םוסא^יגי אז אונז, צעהיצען
 סטורענטען אינע אז פריתאז א ג^עבען

 שטרויע־ טראגען זדםער הײנטיגען מוזען
 םוסא^יגי אז און קאפעגושעןן נע

םאמען. טוזען שוין םען װעט הײסט
 די אין סטודענטען &<עגען איצט ביז
 אכד פרײ, פיהלזמ זיך סאנאםען זוםער

 אז פרי/ טײצ «זוי אױןי װײגיגססעגם
 ארום־ עריױבען געקענט זיך האבען זײ

 האט אײנעם אויב היטעל, א אהן צוגעתן
 שוין װעט אבער היינט פארװאילט. זיך

 א טראגען םוזען רענט%סן:א יצדער
̂וש, שםרויעגעם  פאסם עס צי קאפע

 םוסא<יגי האט אזוי ניט. צי איהם,
̂ען. • באפויי

 ®ראטעםט־ מײן »ז זיך, פארשטעהט
 1ג טט סטודענטעז די האבען םיסינגען

 אין פריקאז. דאזעצן דעם געגען רושען
 פראטעסטירם דיקטאטור פון <אגד א

 איטא^יענער היצינע דאם ניט. םען
 אין אויס, וױיזט ^יין, זיר האט פאיצק

 זיך איז ̂פגעקיירט יאהר מםיצאכע די
̂נעז צו צוגמוואוינט  דיהםא־ זײער םאי

 געגען רעװאלוציע קײן אז אזוי םאר.
n n םען דארוי זזערשאפט םאשיסטישער 

 די פון צרװארטען גיט יאהר הײנטיגס
סמודענטען.

 זאף, הויפט די ניט איז דאס אבער
 ■ריקא? מוסאיצעי׳ט םון גײעס די װאס
 זיך געםאכט אםעריקע איז אונז האם

 זיך פרענען םיר ®אדטראכטען. צו
 וײ ארויס אונז בײ גיט זוער — איצט

 שםרױאגצ וואסערע ^יז ויעז •ריסאזזנז
 באאד וועט אט ? םראגען צו תאיעציושען

̂ען ג^ר און זוטער דער אגהוםען  וחן
p 5ב*םעי א אויף וד ״איע d דיתטא־ א 

 הארשע, די םיט אנטאז םוזען זיך סאר,
י קאיעאױמען, שמרויענע םשונמ׳דינע  ן

 אװ• גיט. װילען םיר צי יא, וױ<ען םיר
njn איו דיתטאמאר c m באהאיםע־ א 
jn רזפם סעז וואס מראםט, » * o  n

איחר ױ'".4
י

טיייז

T t װי אויס הוקט איהר אז אויס אײך 
 האט עפעס בריאה. טע1פארשט א

 חוזק. װי ם:ים א א<ײן זיך גױ איר«ר
 אײך םארזיכערט מרזןםער דער אבער

 העטס אזעקכע אז טאן, ערנסטען אן םיט *
איצט. v ל 9 י י ז טרא̂ג

 ותסעז את״״, ״זײ דער איז ותר
 נאכטאן? און פאמען דאדםס א׳יהר

 טראנען גקײך א<ע עס pmo סארװאס
 די ״ײדער5קי דיזעלבע העטס, זעינבע די

̂א ̂זיחי זעלבע די און בריתן זעקבע  #םי
̂ם איטאילת אין  בא- דיקטאטאר חנר ה

 םאר עס באפעהלם ווער אכער סױלמז,
אוגז?

 װערען קיצײדער איז גאר גים »ון
ײ װי זײן צו געצװאונגמן טיד  דיםצ̂י

 װערט <םש*, #אט סאקדאטען. נירטע
 װענען םראנע דיזעלבע געשטעלט איצט

 פארוואם עדציהונג, פזן סיססעס אונזער
יער־ םוזען• די אין קיגדעד

 שפײזען זיך םוזעז חכםח, וײזעילמנ נעץ
 און נעדאנה בען1ז דעם אח איח םיט
 אזא סײנונג. דצרזעלבער אח אײז םיט

 זשםאקראטיע, אגגצרופעז ווערט סיסנמם
 עס איז וױרק<יכסײט דעד אין אבער

שקיצאפזנרײ. פון װײם גיט
 1אויפג האבעז װעיבע םענשען, די
 נ<ײכ- אוגזער וועגצן ®ראנצ רי הויבמן

̂וכקײם, און סײט  אויויין אן װארםעז ם
w א אונז n r פטאג־ װארט דעם טיט 

 ױי, שרײען וחליע!, מיר 1דארדיזאצי
 דאס אילע גיייך, pht סםאנדארדיזייט.

^p א װי זעיבע, d ,א װי סאיצדאטען 
v tv  n n p cv.

 פון intni vpmo i«p vm װ»ם
P3«t it u< איז op אונזז n,| זײם 

*opan ,n jrn ,ת  זיף שציידם און
o«i ipo t«p •t ipo« .ennai אוים־ 

urvro? מנײדער » הייגט «»ן tpopo 
p n r mo סון אײנציגען .«tj באזת־ 

i»omo r w i סלײחוו tip.« -לזוז
jm *an יעדצן םים *סנענפן זיך פצאס 

w <ינד om u־ f
«יז

u in־”V ipo ױ  1םי to ,op איז לאננ ו
 גלײ־ »זינצ1 •1 צו ;?דטםרעבט הןובעז

pa ,;ת»בון אייניגצ וו»ס .?רענ?;תײםע 
p| זייגצן |po«o די און נ?ה»ם im 

? םון װײם ײ  to op אי« <»ע װי ז
pm צו ג?נארט ה»ב?ן ipiop מ־ זײן 

i נאך לוים מלײדם n לעוסזר V n * o 
 m סױן דאבעז ױי »ז איצם און

w ײכם1נ in, לז «ז* fpano עדן 
’P)P3 ^opn pjp׳ קעלנער, װײםצ noe 

 זײ־ וואס זסכפן, po>pi* נסר און T׳*
 בצויז פרױוילצנת די |piip3 *םאל נעז
 אויםמד pro ת»ס איצם ,po^r.pppi סין

 טססג* איז ר»ס to נוואלד ס תויבצן
ז םוינ דאם to רארדיזסצי?. י ״  אױך ׳

•׳ ניט.
t וו»ס o  in o t  p rt («9ס f ' t 

»opii (m ri דסד par® « pripn
 <0י אסרצרמיזייט די װייס װי אױױ
 ביייילססצן םזםסיליני ה»ם סט 9 ײיז

ipotrnoo to ײן1 דארפצז n p u o ווי 
put n n m .בססױימ «ר ה»ם <ײס 

to יײ P>ot( אלצ PJrnor ipn io 
ipoit oopn, בסנד » סים m  ono 

 IPwnn יס< )to ווצצכצז <זיס
 m אתיװסרקיטפם סן me ײסס םיו

 זײט pwt פק ותס דאס אמ. סםודענם
rw חייסצן יך1 רסכם אזוין iN. ** 

ז  סבפי יײם, par אגחס־ס p»< ײי חו
 הײ־ ס»ר «ם opii צײס ipo>pt *an ,אין

jrtu m oijooo  ipo >וױי pm ססר 
tpario |ptio pr>pii tpoan די Pt>pt 

r* .oopn סגכ װי> op opt נסדױיד 
m »  pm t« tn יזנגסיײס m( זיײ 

ip>pii r>oo די סיעםיחחח t» p a p 
 pojnioo|9 װי oopn טיסנעז

 ••)lit o iP0P30»n« opii מוםסליני
tm (potmoo rim ■1ימה»  to 

 ,aopn psppto םרסנזוז it יבם1<
 opii *nio ׳*ipooom. o אויב

arm ipd opii .opn oto 
*a r פססיםםיסצד jtBOD

op נים מי נסך, דך נ?דעגהם 
ס. » ס )Pit ״רי [ o jptto o 
 תיין ipmtnn'to פ׳לזנגם

jtipt ם ססערייואנעד װי ____
l. װי סעעססו l j n *  *poorn 

a טאדליחנן צר n
 #וײ •אד
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קאמןע און לעבען אוגזעי פוז
חאום״. עט נעדנס ״ץדנד

^r »ן ujr ואגט נ^ינװעדטעל i 
 איך און חאס^ עם מדנס ״טשאױטי

חאם׳/ עט געדגס ^ודטי יױף אז
אױנען• 1 דאס איו זאג װאס אגט^גען

 » איעמען פאר דאס דאך איז אויןי
ה זעיבסספארשטעגײיצע  דאר יייז זי

#אױס יאר א״ן, יאר אזױ, דשט עס איו
 1פײ מײ ערשטעד חנר צו קומט עס ־װעו
 װעגען אזױםיי דך טיר צערעדען המ

 א״גיג- אדנײטער אינטעתאציאנאלער
w סאלידארי• •רארעטארישער װעגען 
 און פערשעד-פאףכרידערונג װעגען טעט,
פראזען. שעחגע אזעיכע סך א וועגען נאד
ײי פראזען. שעחנצ זאנ איך  יאנג אזױ װ
 ■רימיםױױ די חאנען נישט מגען םיר וױ

 זיא ייײז# דר צודשעז אײניגמײט סםע
 נישט דאס איז #אסות ד׳ ענגערע אוגזערע

 רעדען וױין מען ווען פראזע. » וױ סעחר
 םון אײגיגשײט אעטערנאציאגאיער פון

 מען םוז יענדער אלע אץ ארבײטער ארע
 אין ויך ב״ אײנמסײט מאכען צוערשם

 ארב״טער די צװישען װענמסטענס <אגד,
 אגשױאונגעז, סאציארע נאהענטע פון

 פון ארבייטעו* די צוױשען כאטש אדער
 וועגיג- ױניאנס, טרײד אמאגידרטע איצ

 םון ארב״טער די צװישען אכער סטענס
 דערזעיבער און אײן פון טר״ד, אײן

‘ ױדאז.
 זינען אין ניט כאשטימם דא האכ איו

 אײן אין האיטען װעיכע קאסוגיסטען, די
 צװישען אײניגסײט און שרום םון שרײעז

#גוט צו שױן מען m ?ױ ארבײטער. די
 פאײירען דארםען זײ וועגען זאי מען אז
 אײניג• זײער בגװע װארט איכערינען »ן
 נא- יעניגע די פאר און שוױנדעמ יםס1

 גענוטעז זײ חאכען װאס ארבײםער, אױוע
 ד• אױף אגצואוױיזען גענונ איז צתסט,

 מאסקװע םון אנוױיזונגען קאםוניסטישע
 אין םאר איצט קוםעז װאס װאהלען די צו

 ארבייטער־סא״• זײער וועגען םראגקרײד.
 סיון *ןין טאג צו חײנם איז לידאריטעט

 לאנד. איז עס װעלכען אין נישם רייד
 וועגען רעדען ביױז מעז חען חעכסטעגס

 זײ• נעגען ארבײטער״םאראײניגונג אן
 אונזערע זנען אין דא איך זזאב יײדער

 צי זיד רעכענען װאס פרײנד, אייגענע
 ױנ- טרײד קאנסטרוקטױוען רעכטען צום
יאקא* אײז וועטען םא̂ן און לאגער, יאן
 אינ־ <ן<ײנליכע זײערע מיט ױגיאן » פון

באדײםי!! גרעסערע א האבעז מערעסעז
 ארבײטער גאנצער דער םון מאראל די װי

 אזעיכע םון אפגערעדט שױן נאװעגוע,
 ארבױטער־ אינטערנאציאנאיע װי זאכעז

̂כע סאיידאריטעט.  םעדד עיעםענטעז אזע
 און סלאוק־ דער אין אױס נישט אויך יעז

י זיר חאם דאס װי ױניאז, דרעסםאכער י י  י
 די סיז אײנעם אויוי ארויסגעװיזען דער

 װען באארד דזשאינט דעם םון סיטינגען
 די.פראגע נעװארעז םארהאנדעלט איז עס

̂דער  מאײםײערונג. היײיאחריגער וועגעז-
 די האט עלעםענטען דיזע דורך אט

 צו <ןומעז נעקאנט נישט באארד דזשאינט
 פאראיײ כאשטםץועגען נעםײנזאסען קײן

 סיאופ איע פון פײערוננעז מאי ניגטע
 איבערכע־- איז עס אוז דרעסמאכער, און

 ער אז ילאקא*. יעדען צו נעװארען יאזעז
 דאס און זיך. םאר שכת פראוועץ זאל

 לאקאי״פא^םיקס. קלײנליכע צוליב אלעס
 11 נישט עיעםענטעז דיזע װאלםען װײל
 װאיט סלײזעי־פאליטיסער, קײז װעז

 צו ביז וױ װײטער געקוסם אױנ זײער
 זײ םאר װאלטעז אז,1 לאקאיער זײער

̂זיסטירט  חוץ א •ראבלעמען ארבײטער ע
 לא־ אײגענער זײער פון ■ראבלעסען די

ײ װאיטען קאל״פאליטיק,  ישט1 קיממאל ו
 קלײנ־ און מע1לײכטזי אזעיכע אננענומען

 H דאס חאבעז ױי װי באשלוסעז ליכע
 תשאינט דעם םיז 1םיטינ דעם אויוי טאז

י Vim כאארד  םייע• םאי חיי־יאהרעע י
כ רונגען.

 לאקאל־פאליטיקס ליכע1קלײ צוליב
 מם״ ®ראווען צו !צוועז גרײט "1 זײנען

 צו אוםםענןליך דאדורד איז םאר׳זיד טוב
 סאי אימפאזאנםען געסײנזאמען א םאכען
 אין היאוק איע םון ס1ינסםע1ווע םײער

 א איז ױנדםוב םאי דזןר דרעסמאכער.
 * ־m וואס מכדםוב• דעסאנסםראציאנס

 איז, ער םאד1איםיאזא װאס איז, ער סער
 איץ ער, חאט װירקומ גרעסערע א איץ

םעחר אלץ ״צוח» זײז ער ערםילט טעחר
M I M O t * » » *־“------------- ----------------------------------------------------—■ •

בפסערקוגגען) און גען1בא*רפנפו (נאפיצען,

העלין. j פון

 איז נישט װען װי מעחר איז חײ
 ער־ דעם םײערצן צו געװען ;ױטווענדיג

 און װירדיגען א אױזי יום־טוב מאי שטען
 װען אצט, םיטיגג. מאי פאראײדגטען

 געגען אינטרעירט ווערט ז״טעז vל9 פון
 כאסיהט זײטען אלע פון װען ױניאן, דער
 םון גרופעז און טיטגלידער די זיר מען
 טױזענט אין זי צעטײלען צו ױגיאן דער

 סאלידארע געםײנזאמע א איז שטישער,
 דרעס־ און קלאוק אלע םון ארויסטרעטונג

 געװען םאי ערשטען םון טאנ אין מאכער
 יעדערער װאס שעח, דער פון געבאט א

 באדארםט האט יאךפירער1ױ אוגזערע פון
 א פאר אוםװירדיג איז עס פארשטעהן.

 צוליב ארכײטער־ארגאניזאציע גרױסער
 אידעען גרויסע דורכצולעכערען תלײנגעיט

 סאלידאריטעסס־םליכטעז. גרויסע און
 מעהר װעט אזעגכעס אז האםען לאסיר
 ױנ־ אונזערע ווען אז און פאסירען נישט

 דער צו צוטרעםען װעלעז יאךפיהרער
 ױם־טוב ארבײטער גרויסען פון פײערוגג

 װע־ סאלידאריטעט, ײאלעטארישער םון
 ״ױגיטי׳בע־ אז חאבען, זיגען אין זײ לען

׳ * האם״. עט גינס

קיא •ראיעטארישען ׳נוון םישער׳לעיע Iחםנרער״ארויס״צו רעסיעסטי ײז אכםונג
 גערעמו איז דאס אמאגיזאציע. אוגזער

 שטאגײתסם. פראקםישען א םיז כלויז
 אידעארען אן ״מח רעדם ווער ם1חײ

 ײיז באדײםונג זזויפט די !שםאמיױנהט
 םאלידארי״ דעם אין ט1<י םאי ערשטעז

 ־־־ ארבײםער אלא םון טעםס־כאראהטער
 די םון סאיידאוײםעם דער פון רעדט ותר

 אײז איז לסד, אײן אין ארכײםער
 אר־ די ®ון וועױגססאנם אדער שםאדט,
 יח פלאומ די טרײד. אײן אין בײטזגר

 אלעםאי האם יתיאן םאמר דחנס
 גחיסען א או̂י מאי ערשטען דעם פיתרט

 אי̂פ ®ןןראײניגטעז איספאזאנםען און
 אין <זלאוס n חאבען יאר תצכתז אויך

דצם געםײערם געיײינזאם דרעסמאמי•

 טאײפײערונ־ פאראיעיגטע ױ
יאר?. ניו אץ נען

 םון פײערומען מאי היײיאחריגע די
 וועלען ארבײטערשאפט יארסער נױ דער

 איםפאזאנטען אויסערליכען זײער אוסער
 היםטא־ !רויסע א חאבען אויר עפעקט

 פאר־ אעעמיכער םאר נאדײטומ רישע
 ארבײטערשאםט דער םון אײנחײטליכוגג

 פײערונג םאי׳ דיזער טים אםעריקא. אין
עפענם• װידער ס1יא1ױ טרײד די האבען

 םיט פארבינדונג זײער דאסוםצגטירט ליך
 אמע״ אין ■ארטײ סאציאליסטישער דער

 די דורך יאהרעז זײט איז יתלכע ריקא,
 אין צושטערומס־ארבײט קאםוניסטישע

 ארבײםער־באוועגומ אםעריקאנער דער
 הא״ עס װאס דאס איבערנעריסעז. געװען

 עםליכע םארשטאנען נישט אםשר בען
 ד׳ ע»ע זײערע אין ױניאז־טוער לאקאיע

 םאר• יא ליק1 נרעםטען צום האבען אםות,
V םיז ארבײםצר־פיהרער די עז1שםא i 
 מאסשטאב. ברײטעז ץ1א1 א אויף יארס

 די װאס םרײד רויסע1 * איז עס און
 בארד דזשאינט דער און אינטערנעשאנאל

 עיפאלג דעם איז זזאבעז גאנצע א אלס
 1םאי־פײ טער1י1פאראײ !רויסער א פון

 און ױניאז טרײד צער1א1 דער םון רונג
 א זאט11 באוועגו!! סאציאליסטישער

 דער פון ג1די,באדײטו חלק. גרויסען
 גאנצער דער םון םאראיעימנג דאזעעד
 טאג אין באוועגונ! ארבײטעד אידישער

 ױם־ ארבײטער טערגאציאנאלען1אי םון
 װאס דערםאר, 1וױנטי ספעציעל איז מוב

 סאםוניסםישע• הײפעל דאס איזאלירט זי
 ארבײ• אםעריקאנער דער אין צושטערער

 םחוץ זײ שמעלט און טעד־באוועטמ
 אע• איז רײעז ארבײמער די םון לטחנח

 דער םיט צוזאמעךנעחן דאס ד.1לא זער
 ײע1 א באדײט פארטײ סאציאליםטישער

 די צװישען פארהעלטטם אינ׳ם ווענדונג
 סאציאליםטישער דער און ױגיאנס טרײד

 די אין איז וועלכע #אםערי<ןא אין פארטײ •
 יאליטישען דעם דורך יאהרען לעצטע
 I ג1באװעגו ױניאז טרײד דער אין כאאס

 שטיםםו־ 1יאניםטע1טרײד־יז סאנכמ פון
 מעג־ די געװארען. באחאנדצלט טערליך
 צוזאמענגעחן דאזיגעז דעם פון לימײט

 חא־ ױגיאנם טרײד די אז באוױיז, א איז
 דער ׳םון באםרײט םאלשטעמיע זיך בעז

 טריײי די אין העגעםאױע ?אםוניםטישער
 צוריסגעװאונעז האבעז זײ אז און יאנם1ױ

 צום םארהעלטניס *ױ\ גלײכגעוױכם זײער
 וחנן איצט, קאםזי.1חלאסע יאליטישעז

 עגע«1 דזשאנסשאגם1אי םיט האגעלם עם
 אין הערשם עם ודען ם,1יא1ױ טרייד די
 איז ארבײטםלאזיגסײט, גרויםע א ד1לא

 H קיאר יםטען1יא1ױ םרײד סך א םאר
 םון סאמי אםישער1ןא1 דער אז װארען,

 ערםאלטיײכםטען אם סען ארבײמער די
 די דורך בטיו ישט1 ווערען םארטײדמט

 םוז ער אר1 יזאציעם,1אמא אםישע1פקא
אאלי• דער אױןי וחנרען !עםאכםעז אויך
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 נעיעגעג־ דער צו עקלערט1אױס סיעציעל
 פון ױם־םוב אינםערגאציאנאלען פיז חײט

 מתנח די סאלידאריטעט. •ראלעםארישער
 ארויפ־ איז זי און מאסקװע פון אזש קוםט

 פראנצײ־ די אויף !עװארען עצוואונגען1
 11 ווערען װעיכע קאטתיסטען, זישע

 פראנצויזישע די באקעםפען צו צװאומען
 איצטינע די בײ סאציאליסטען ארבײטער

םראנקךײך. אין םאר קומען װאס' װאהלען
 דעם אפריל םון בערלין םון טעטמראסע א

:נײעס פאמעדע אונז דערצעהלט טעז24
קאמוניס־ די — .24 אפריל ״כערלין,

 פאר־ א םון שטענדע בלאםען װאס טען
 אין #איצט זיך האבען םראנט, איעמטען

 אץ כאוױזען װאהלעז, פראנצויזישע די
 םראנצוי־ די געשטאלט. ריכטיגער זײער
 אי באשלאסען, האבעז קאםוגיסטען זישע

 פאר- דארםען װאס שטיך־װאחלען די אין
 זײ וועלען זונטא!, נעקסטען קופען

 אין קאגדידאטעז זײערע אנהאלטען
 זײ װאו דארט, אפילו דיסטריסטען. אלע

 ערװעדר צו מעגלימײט קײן יט1 זזאבען
 זיך זײ װעלען קאנדידאטען, זײארע יען

 סאציא־ די צוליב צוריקציהען ט0 אויך
א אז דערלאזעז יכער1 וועלען און ליםםען

זוערען. ערװעהלט זאל קאנדידאט רעאסציאנערער
 זזאבעז סאסוניסטען די װי !אכדעם

 סא־ די האבען באשלוס, זײער אנאנסירם
 איז באדאטונ! א אםגעהאלטען ציאליסטען
 שטעלונג זעלבע די נעמעז צו בא׳שלאסען

 סאציאליםטען די קאסוניסטען. די צו
 די צוליב צוריקציהעז נים אויך זיך וועלעז

 זזאבע; םונדעסםוועגעז נאר קאםוניסטען.
 ־ דארם אז באשלאסעז, סאציאליסטען די

 וחניעז צוריסציהען יע זיך וועלען זײ װאו
ײ  זאגען יט1 און נייטראל האלטעז זיך ו
 זײ קאנדידאט װעלכען םאר וועהלער די

שםיםען. ןאלען
קאמוניס״ די אז מען, װײס םאריז איז

 בא״ זײער םון !עװינען יט1 וועלען טען
 בא־ זײער אנגענומען האבען זיי שלום.
 די.סאציאליס־ שערינען צו בלויז שלום

 אלם קוםט באשלום זײער אז איז טעז
 האבעז זײ װאס ארדער אן פון דעזולטאם
 זאלען זײ אז םאסקטש, םון ערהאלטעז

 װאח״ די א׳יז םאציאליסטען די שטערעז
 רע־ די העלפען זאל דאס ותן אםילו לען,

ערען.1אסציא

צויזיש®1םרא ושאקציאנערע צע1א1 די
 םלא איו ״טאז״, די באזונדערס יחןסע,
 באשלרס קאםוניסטישען דעם פון שטחח

 י<ןא:דידאטען איהרע צוריקצוציהעז יט1
 צו אויסזיכטען קײנע נים האבען װאס

 צײטוגטגן חגאקציאנערע די געוױנען.
 וועלען דורכדעם אז אױסדריקליד זאגעז

 וועחןן צרוועחלט סאציאליסטען אגשםאט
דעפוטאטען. רעאקציאנערע

 זיכעחנ פון זיך דערוױסט טען װי
 פון קאםיטעם צענטראל דער האט סוועלען

 געהאלטען קאםוניסטען פראנצויזישע די
 סאציא־ די דיעלפען צו נויטע ס׳איז אז

 דורכאױם האט מאסקווע אבער ליסטען.
 פאר• קאםוניסטישער דער פון פארלאנגט

 ארדער. איהר אויספאלגען זאל זי אז טײ
 די פאר נאך אז ׳ז*ך באװאוסטע א ס׳איז

 דעפױ קאסוניסטישער דער ד.אט װאהלען
 מאסיד אין רײזע זײן אויף רענאוב, טאט
 ליטװי• מים בערלין אין געזעהן זיך װע,

 אז געבעטעז איהם האם ער װאו גאװ׳ען
 ארדער, איהר צורי?רופען זאל מאססװע

 ער• קאלםבלוםי! bד.א ליטוױנאװ אבער
 קאםוניסטי״ פראנצויזישע די אז קלערט,

 ארדער דעם אויספאלגעז םוז פארטײ שע
מאסקוחד. פון

 <זאמוגיס• דער אויס זעהט אזוי אט
 אייג״ פראלעטארישער א פון בלאף טישער

 װירקליכסײט. דער אץ הײטס־פראגט
 םראנ״ א בלויז ישט1 איז בלאף דיזער

 אינטערנאציאנאלער אן נאר צויזישער
 קומט װאס שלום־פײק, סאסוגיסםישער

 לענ־ אלע פון קוועלע זעלבער דער פון
 ?אסוניס״ דיזער מאסקװע. פון — דער

 םאסק• די םון אײנהײטס־שוױנדעל טישער
 דאקוסענט, א איז דיקטאטארען װער

 ארביי• אנשטענדיגען י?דען מוז וועלכער
 צו שטרעבענדע אז איבערציעעז, טער

 אפ״ אלעםעז פאר זיך ער םוז אײגעקייט
 לאםוניס־ פרינציפיעלע די םון !רעניצען

 אינטערנאציא־ דער אין צושטערער טישע
 זעלבע דאם .1וג1ארבײטער־באווע נאלער

 דעם אויױ מאכען קאםוניסטען די װאס
ײ טוען ארבײטער־פאליטיק םון עביט1  ז

ך אוי  !עפעהר• . זײער םון עביט1 אױפ׳ן .
 טרײד די אין צושטעדומס־ארבײט ליכער

 שלום םיז מאסקע דער אונמער ױניאנס
 םון םײעחמעז מאי די אײנמק״ט. און

 . ווע־ גלאס ארבײטער אינטעמאציאגאלעז
n װי לען n i קאםר דעם פארדאםען 

 די םון אײנהײםס־מאנעװער ניסטישען
 בליג• זײערע און דיקטאםורעז מאםקװער

שחנסליכ• די שםיצעז װאס םשרתים, דע
̂סץיע ־י׳ייײ  ארביי• די כאידי״יסעז אײ ׳־••*

לאנ»/ יעדען םון טערשאפט

אקםעלראד פאװעל
דעםביצער. ^ ®ון

 אנגע- װאך לעצטע איז בערלין םון
 דארט אז ידיעה, טרויערינע די קוכמז

̂סע !עשטארבען איז  m פאװעל גענ
 םון װעטעראנען ד\ םון אײנער סעלר*ד,

̂ציאל־דעםאקדאטיע. רוסישעד דער  ס
̂ד פאװעל ם.ין טויט דעם םיט  אתסעלר
 אינטערגאציאגאלע און רוסישע די האט

 אײ־ •פארלארען סאציאל־דעםאקראטיע
 פער־ איגטערעסאנםםטזס איהרע םון עם1

 רעװא־ רוסישע די װאס ליכקײטען,1וצ
 די און באוחעוגג ארבײטער לוציאנעדע

 סאציאלדעטא<זראטיע אעטערנאציאנאלע
עגעבען.1ארוים האט

אײ־ !עװען איז אקםעלראד פאוועל
ך האט װאם גרוםע, הלײנע א פון נער  נ

byn im סאציאל־דעמאקרא־ חסישע די 
 פאר םונדאמענט א געלײגט און טיע
װעלטאנשויאונ! םארסםיססישער דער
 ישט1 איז אססעלראד ד.1רוסלא אין

 אײגעגםלי־ אין טעארעטיסער א עװעז1
 טעהר פיל איז ער װ$רט. םון זץ כען

 םון טאנגעבער אאליטיןטער דער עווען1
 און סאציאל־דעמאסראטיע רוסישער דער
 אויף וױרקומ גרויםע א עתאט1 האט
 איז בעבעל װי טאן. •אליטישעז איתר

 דער אין אסםעלראד איז דײמשלאטי
 !עווען םאציאל־דעמאהראטיע רוסישער

 אר־ דער םון מאסטי<ןער !חיםער דער
 1ל ד.1רוסלא אין 1ונ1באווע גײטער

 אײראםעאי־ אין יאהרען לאמע דיג1בצ
 באאײנםלוםט שטארק ער איז גלוו/ שעץ

 סאציא־ אײראםעאישען p® נאוואדען
 םאסט םך א םיט האם ער וועלכעז ליזם,

 אויוי אמעוחגנדם פארזיכםמסײט און י
 סאציאל• רוסישעד דער p® נאננ דעם

 געריעז איז אסםעלראד 1דאםאמדאטי
 רעװא־ אידישע ערשטע די p® עד1אײ

 םײסטע די רוסלאנד. pא ערען1לוציא
®n  p 11רעװאלוציא אידישע ערשטע 
\r\ םטודע!־ עװעז1 זיעעז ד1תםלא אץ 

 האגען p® בחודים ישיבח אדער טעז
 שיכטעז. ליכע1פארםע פון !עשםאםם
 הליעע די פון טנווען איז אססצלראד

 רע״ אידישע די צווישען »םעז1אויס
 -ערp 70א *ער60 די איז עחנן1װאלוציא
 דער םוז !צשטאםט חאט װאט יאחרען,

אריםסײט. אידישער נרצםםער
 אין !עװאחגז !צבוירען איו ®ד

 א בײ מבעתיע, טאהילאווער אמלאמ,
pm®o ישט1 תאמ ער װאו אריםאן, אן 

מרך ערשס ביידונג שוס קיק נאאוסאן
on צאר ®ח סיםםצם ןװמננ־גילדזמס

 11 ער אייז צװײטען דעם עהסאנדער5אי
 א אין ארײנגעקוטען צװאונגענערחײם

 גרױסע זיעע צוליב שולע. רוסישער
 שפע־ !עלונגען איהם איז *םעהיגקײטען

 pא !יםנאזיע א ענדיגען צו אויך טער
 םעגליך איהם איז לעסציעס געבען רורך

 אץ שםודירען. צו .וױיטער געװארעז
אננע• ער איז קרײזעז סםודענטען די

רעװאלוציאנע־ די טיט נעװארען שטעקט
באשטימט האבען װעלכע אידעעז, רע
 סא־ אזן רעוואלזציאנערצ װיויסע זײן

רעװאלױ זײז קאךלערע. ציאליסטישע
 ױנג אר1 איהם האט טעטעקייט ציאנערע

 און רוסלאנד םארלאזען צו !עצװאועען
 ױין םון טײל !רעסטעז דעם האט ער

 םאר־ אין לות1 אפריכטען טגטוזט לעבעז
 צװײ לענדער. אײראפעאישע שידענע

 לאננער דער אין אקסעלראד איז מאל
 רוס־ אין !עװעז עטעראציע םון צײט

 יאהר אין מאל ערשטע דאס לאנד.
 רעװא• ערשטער דער אך1 לײך1 ,1908
 יט1 11לא אבער דארט האט עד לוציע.

 רעאק״ דער צוליב ®ארבלײבעז, !עסענם
 אזוי רוטלאנד אין זיך האט <ואס ציע,

 מאל צװײםע דאם און ערחאלט, שנעל
 ליי- .1917 איז רעזואלוציע דער נאו
!עםיזט םאל דאס אויך ער האט דער

 נער-1ע1 זײן צוליב תטלאנד םארלאזען
 ער וועלכע באלשעװיהעס, די צו שאפם

 אלס באטראכמ און !עהאלטען האט
 װאם דערםאר קאנטר־רעװאלוציאנערען

ײ  אויסזיכםען די פארניכטעט האבעז ז
 האם pא ,1917 אין רעװאלוציע דער פון

 רע- רוטישע הװדערטער אנדעדע םיט
 לעבען !עמוזט װידער װאלוציאנעתןן

i טויט זײן חאט ער װאו !לווז, איז i 
םונע?.
 הא־ אײראפא pא יאהרען לאמע די

 סימםא־ !רויסע םארשאםט איהם#1כע
 אינםערנא־ םרן קרײזעז די אין טיעם

 11 איז ער װאו סאציאליזם, ציאנאלעז
 אײ• אלס באליבט pא געאכטעט װען
n םיהרער עזעדזענס״םע1אנ די םון ®P 

 םא״ אינטערנאציאנאלעז און רוסישען
 םארשי• איז ארטיסלעז זײנע ציאליזם.

 םאציאליסכןישע װיםענשאפטליכע דענע
 וחמען שריםטעז זײנע און אלען1זשור

 ראל־ די וױונייז pא סאציאליזם חסישען
tm שעוױסעס n y i םײסטערווערס די צו 

p t ליטעראםיר. סאציאליסםישסר דער
 על• דאם דעתדייכצז האם אקסעלראד

 סונ•. יאחר. ויבעאע און אכם p® םער
)10 ײי• »וא *%ופ
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 אח nrcmr פאראײניגטע ד וזאס אין
?ענדער ̂נדערע געגען הינטערשטעליג

רוםאװ♦ ק. םש. סון

 ס־ילען טוגקעלע * 1פא װאס דורך
n< כיט ואי םען it  a;pv* ון לאגצ דער& 
o n צוגעבען, םען סוז ארנײטער. הינען 

 בײ 1בײט*m *1 איז עהאגאסיש אז
 זײן זױ א•״, *בעסעד לא:ד אין *זנו

 לאגד. אגױ׳נר אן אין ארבײטזג* בדודזגר
ן ל/בם עם  בע״ דא <ynjro*D אידזם זי

n o אין אגחגדמװאו: 1אידגעס װי
 הע־ ווײתשעס jrm זײנען תרגשגים

ijo היר־ ארבײםס״שטוגרען ז״כע *ח 
̂בען נאסירייך, דאס, צעך.  צו פדר ד

>ipw « in tf, צו הויפטז*ב<יה i n ר־* 
 ױ־ די צו ארבײטערמאפם, גאגיזירםער

 קעם־ אײן איז האלםעז וחגלבע גי*גם,
 זייע־ פון לאנע די פארבעםערעז צז סען
 ססייא דעם תרך און םיטגלידער, רע

 אר־ אום^נאגיזירמע די שוין געכיםען
ל. נײט*ר אי

o א?ץ איז דאס in r i, דער זטז בל 
 איז און ױמ און נעזוגט איז ארבײטער

 *T איז עס און ארבײכמז צו ביכולת
ארבײט.

 וױפייצ אױף 1אמג סעז באטראכם
 אויױ ^ארזאמט. איז ארבײטער דער
 פארדינען נים קען iy װען םאל דעם
עז, זײגזג אוין*  מזזמת צי באדעךפנ̂י

 קראנסהײט, אדעו־ אדבייסםלאזיגסײט, .
 איט׳ ווערט עד. װען הױפטזעכליך אזן
 שטארק. גאנץ בילד דאם זיך בײט דאן
 לענדער םילע אין װען צײט דער אין

 םאר־ געװציען אײנגעפידט שױן ויעצן
 םאר איגשורענס ®יז סיסטעמעז שירענע

 װען איהם ארויםצוהעא^ען ארבײטער, דעם
 םאראיעיגטע די אין איז נױט, אין א\ז עז־

 נעװ#רען געטא! נארניט גאך שטאאטען
נעביט. רעם אויױ

 גדױסע א יאנד אין איצט איז אם
 רע־ סםײט אײנינע י ארבײםסילאזינקײט.

 רענירונג פעדעראילע די און נירוגגעז
 פאר״ צו העלםעז צו װי םיםצעז, זוכען

 ארבײטס־ די פון יצאגע די נריגגערען
 מען ;אונםעדזוכונגעז סאכט טען
 ־5ההי םאדשידענע אנצוהויבעז ■ילאגעװעט

w .̂ץ ארבײטען  ביז אבער גוט. א
 אר־ דער דערװײל י הוננערט װען װאם

 האט ער פאטייציע. זײן פים בײטער
 שטיהעיצ א אױוי נעטען צו װאו ניט

*.,״טשאריטי אויסער — כרויט,
 דער צו זיך םארהאיטע[ אזוי *ניט

 אײרא־ איז לענדער. אנדערע •ראבלעם
 אין געװארען אײמעםידט איז א^ײן &א
 און קיצײנע לענדער, צענדליג צװײ א

 ארבײםס־ אן דייכע, און אריםע גרויסע,
̂ענס. אאזיגסײט איגשח
 ילענדער םערסטע די אין אז אםת,

 נע־ אײנגעםירט אינשורעגם אזא איז״
 זינט פון װאוילטאג. ם׳ז כיט װארעץ

 אינתסטריעס די װען םלחםח, דער גאר
 טײלװײז זײנען אייראפע נאגץ אין

 געװא־ צושטערט איגנאנצען אדער
 צירייד זיך האבען ארםײען די און רען

 אזמהײט5ארבײטס*< איז אהײם, נעסערט
 אין פראגע ברענענדסםע די געװארען

 האם שפעטער אדער םריהער און ׳י<אנד
 אינשױ אץ אײנגעפירט רעגירונג יעדע
 איהרע םאר םובסידיע א אדער דעגם

 אין אוגז בײ ארבײטער./ צײדיגגעהעגדע
 אין נעווארען נעטאז נארניט איז לאנד
 צײטן, גװן אוך דא זײנן עס םאיצ. דעם

 ארבײטער איצטיגעז דעם םאר םריהד,
 מא־ די איז מעגשען ײעז קריזיס,

 אהן נעבאיבען םיטאמאא זײנעז סעז
 םארהערטניסמעסיג אםשר — ארבײט,

 און — אײרא•* אין וױ שט»,-ין אזוי ניט
̂ו דענקט מײגער אז אױס, וױיזט אם  אפי

 רענירוגג דער םיז םאיכם די איז עס אז גיט,
v די העאסען צו r r n\ נרײם וײנעז װאס 

 דעם פראצע זײער םיט םארדיגען *ו .
 װאו. ניט זזאבעז *יז בדויט שטיק^

 אזא פאר שרלדיג זײז ניט זא< עם ווער
 איז עס זיכער, אין זאך אײן צדמטאנד,

ארכײטער. דעם םין שוילד ךי ניט
*p אױ אן װען ׳דעם םכח איז װאס 

 אע־ א אוי^ םארדינען נים <ןען בײטאר
 אינדוסט־ <עג&| קראנתהײט. צוליב בצן

 אר־ דער ־נאך איז קראנקחײט ריעאער
םארזי־ וױיניגער אדער םעתר בײסער

ע ת ש ױ ר אי טו ל קו ױ נ * 
ש) <ב#ר#ן ר טי הי ע םײ א ס

nםים פארםערם אלע צלאא
ת ^ מיג  זיד װי איו •ארםזףיײ יתגען יוי

חי וחנן עװמדד*רםי ן» ווויואמיי״יאען  יי
MMp ״ער* oriya.

גן גיא  ey*HP איחר »יידצד דציאוי»ס ^
יונו. סי• זיד

^י ן דא» •ונ «ר*» אבסאלו• »י« אאא יו •ריי אבסאלו• »י« אאא און ראא ןי
 ««רי*ליו. ימיטי אחג «יייס»
 E ביז 9 צון — rev יםאי«% •אגליך

נ ן ני t — וו  v i •וחד*

 אין כםעט <אנד. אין דא כערט
 ראס געװאחע אײגגעפירט איז שטאאטען

 אינשױ גאםפענסײשאן רופס טען זזאם
 * דאר האט םענש א אבער רע;ס.
 אחנר »ייך, אזױ קראגס זוערען צו רעבט

j ̂עr«:ז זיך פאכען עם r t t m ווען 
 אוגערוואר־ זיך נצפינט ארבײטער רער
 אזא אט צאגזג געדריקטעד א אין מעט

 אינשו־ םאממל פון נעזעץ איצגעפײגער
 פארבע־ או נערזםען, זוערט דאם װי רענס,
 <יט אי? יזנבעץ, ארבײטער׳ס חגם סערען
 םראנה־ איז געװארזנז א;געגוםען <אמ
 אדביײ םאד׳ן נעזאדגט ווערם עס רײך.
 א נ»? תראנסהײט, פון פאינ אין םער
 שטי־ #ם»םיליצ דער אין צופאל ״־ טױט

 און שװאנגעדשאםם פון צײט אין צע
 דאס גיט איז פראנקדײך און אגדערע.
 איג־ אזא האם װאס לא;ד, אײגצעע
שזרעגם.
משילי, װי םדיגה■ אזא אפיצו אם

 בא־ גאנצע איהר אפעריקא. סאום איז
 אין וױ כרענמר ניט איז פעלקערונג

 איגדוםםריעל דזשוירזי. נױ סטײט אײן
 אזן איבער, גיט אויך איהד זי י שטײגט

 אר־ יעדער אז אײנ:עפי.הרט איז דארט
 פיז ױײנינער םארדמט וואס בייטער,

 אין פארזיבערם איז יאהד, א פעזאס 8000
 •דאהםאר, א םיט קראנקהײם פון פאל

 ״ספעשיאליםס״״ א האספיטאל, פעדיצין,
 פו־אג־ קריגם ער נויםיג. איז עס װען
 אז, זואר עדשםער דער םון בענעםיט קען

 צײם אין םרויען פאד הילף םעדיצינישע
 געבוי־ איבער׳ן ביז שװאנגערשאפט םון
in בענעפיט, סיש װאכעז 4 קינה 

 װא־ צװײ און נעבוירעז םאר׳ן װאכען 2
 די מינד. דאם געבן<רען גאכ׳ן כען

 ער אויג .5טויט־פא א אין אויםגאבעז
 •ארביײ צו אופפעהיג אינגאנצי^ װערט

 האט ער װאס יעחרליך ער קריגט טען
 לעצטע רי פאר .פארדינט דורכשגיט אין
 ער איז יאהר 55 גאך און יאהר, 10

א<מקײט־אינשורענס. צו בארעכטעט
 םען װײס זאכען אלע די אט םון

 איבער־ אלץ עס איז דא ניט. אונז בײ
̂אזען  און אילײן, ארבײטער דעם צז גע
 אין דא ױגיאגם פיילע האבען דערפאר

 איינצױ געצװאוננען געזעהך זיך לאנד
 אנשטאלםען און שטיצע געװיפע םירעז
 דערםאר און םיטגלידער, ־זײערע םאר

 סאסייעטיס םיעיצ אזוי םאראז דא זײנען
 םאר זארגען וועלמ ארנאניזאציעס, און

 דעם םון אפגעזעהן מיטגלידער. זײערע
 באלאנ־ ארבײםער אילע ניט װײט װאס

 װאם און ארנאניזאציעם אזעלכע צו געז
 גיװעטש, אין אװעס נעהט געאם מאסעז
 דעם אויוי לאסט גאנצע די דאר פאלט

 װאו אבעד יענדער די אין ארבײטער.
 פראבלעם, סרױואטע קײן ניט איז דאס
 פאלט דערםאר, זאתם רעניחנג די נאר

 קאסםען די םון טײל קיצײנער א בלויז
 אימגריגע דאס אדבײטער. דעם אויז*
 ארבײטס־ דעם פון סעשענע דער םוז יןופט

רענירונג. דער םון־ אןן נעבמר
װע־ רייחגן צו דא איז װאס אבער

 צופצליגע אזעלכע אוין* אינשורענס נעז
 עלטער־אינשײ געמען נאםיר זאכען.

cun. א איז עס ')m v i ו ״ז«ד« 
 םענ־ דעם אין צײט א קוםען מוז עס

 איהם שענקט גאם אויב לעבעה שען׳ס
ארביי־ אן נאך ספעציעיו #זnיאה נאר

 איטשטאנד זײן ניט װעט ער ורען טער, ־
 לעבעז א אוי\י זיך פאר פארדינעז צו

 דער־ האו^וואניע. אײגענעד זײז םיז
יו ניטא איז טאקע פאר  ציװײ אײן ?'

ױ וועלט, דער אזיןי מדיגה ליזירםע  ו
־ו ניט זאל זי ארים און סאײן ײז,  או1ז

 םארזארגט זײן ניט זאי ארבײטער אן
 איז דײטשילאגד איז עלטער. דער אוין*

 גע־ אײננעפירם עלטער־איגש^נס אן
 צודיפ, יאחר 40 םיט כפעט נאך װארען

 כא־ א האט זי כאטש און .1889 אין
 הע&םם וױ םער עמװאם בלויז סערונג5םעי
 םי• 17 דאחם זײנעז לאנד, אונזער וױ

 םעהר םרײעז, איז מענער םענשעז, ליאז
 חןר אויוי םארזיכערט וױינינער א^•

 און מנגיאנד קוםט איהר נאך עלטעד.
 ילזמדער םארש^ע 39 כסדר. אזוי

 םםש אמר איז עם וועאט. דער איבער
 זאר- פון פאל דעם אין אז אוםגצױבציך,

 שםעהען לײט אלםע אונזערע פאר גען
 אויוי כםעם שםאאכתן םאראײניגםע די

אינדי*. אוז כינא םיט שטוסע אײן
 םאר אורזאכען דא זײנעז עס ג£וױס,

ערשײנוע. סאדנער אזא
<מן, רעכענם אורזאכ̂י הויפט אצס

 קאפיםאליס• yrn די פון םורא די זיא
 אריין נעהם װאס ז*ה יעחגר פאד טעז

 דאחי כמנן רעגיױנגסמןאגםראל. אונםעד
 פאד נעידער די אז פאדשטעזזן, אף1

 אתים־ דייד געשאמן װערזנן פאנד אזא
ײ •» אדאר ווענ אײן אױל צײגען  *זזי

אמ־ דאד ײו̂י איצאחל גאוויסזע * ן«
וױלמ דאס און__ ״1

 •רעצי^ תם אנעמעגט רעגירונג די אז
 פאראנטװארטיױ איז איגדוסטרי רי *ז

 ארבײטעך, איחרע פון זואלזײן דעס פאר
 ם»• די םאר ווי ווײטגאר גיט כאטש
 נאך צװײטענס, 1א< ״בוצט ױ װאפ שיגצן
 מיט םעגעדזשען רענירונג די זא? װאס

ן ודע«לעז זיי געלם. זיתות  זאתען ^י
 םילע ארבײטער. אלטע זײערע פאר

 חעכט, גרעסעדע די ארבײטס־געבער,
<r יואבען r 1םי א אײנגעפירט לאמ 
 זײערע אין פענשאן אלד־אײדזש סארמ

 ערג״ דער אבעד איז דאס איגדוסםריעס.
 דעם אויסער פארזיבערונג. פון זועג סטער
 םיט׳ן זיכער ניט קײגםאל איז מען \ואם

 געהט אונטערגעםונג די אויב וױיצ םאנד,
 פאסירט, שוין האט מס װי געבראכען,

 םענ־ צאחינ <י װאס ׳דעם •אזיסער און
 סאג־ אזעלכע פון געניםען װעילמג שען
 צוגע״ זײגען עס װײל קליין, איז רען

 ״סטריננס׳/ םיל אזױ געװארען בונדעז
 פיל אזוי נאכקוםען טוז אדבײטער דער

 בארעכטיגט איז ער אײדער באדינגוגגעז
 דער אין גאר עס איז פענסיע, ומר צו

 גומצר א איס געװארען נעםאכט אטת׳עז
 צױ ארבײטער דעם האלטען צו כױטעי

 זיך זא< צר ״דזשאב״ זײן צו נעבו;דען
 אר־ צעהנדליג אײז ניט בונטעותן. דט

 פענסיע, זײער פארלארען האבען בײסער
 דעם צו בײגעשטײערט האבזז זײ כאטש
 סםדײש אין ארויס זיעעז זײ װייל פאנד,

 אונטערבדאכען ארום אזוי האבען און
 װאס האפפאני, דער צו דינסט זייער
 צו אום באדיגגוגג א שםענדע איז דאס

״בענעםימ״״. דעם חריגען
 נאך איז װאס אודזאכע, צװײטע א
 איז ערשםער, דער פו; זויכםיגער אפשר

 זעהר געװעז איז װאס גלויבען, דער
̂אנצט שטארלן  אםע־ דעם בײ אײנגעםי

 געװיסען א ביז און ארבײטער, רמןאנעד
 פארבילי־ איהם אין נאך עס איז גראד

 ״אײד ײי זאו אזא רא איז עס אז ׳בען
 עלענענהײט גלײכע אפארםוניטי״, װ̂ע

 ניט װעס ער אויב איז יעדערעז, םאר
 אבער ראקםעלער, א סון* כל סװ* דתרעז

 גע־ ער װעט םאן פארמעגיליכער א אזוי
 ביכולת דערםאר איז ער און זיין, װיס
 על״ דער אוין* םארזארנעז צו אאײן זיך

 איהם עם זיך האט טאםער את םער.
 שליםזלניק א ער איז אײעעגעבען, ניט
שולד. אײגענע זײן איז עס און

m א מאכען אזוי רעכענען װאס די 
 רעם, פ*ן זעהן טען קען טעות גרויסען

 אין דא איז יטולב*קעס5שי צאה< די װאס
 אפילו געפענדיג היבש. גאגץ לאנר
 עלטער -דעם אלס יאהר, 65 באזיס אצס
 םע־ ניט זיכער ^יין איז םענש א װען
 אז ארויס, זיך צײנט ארבייטען, צו היג

o לויט n ויט און 1920 םון צענזוס> 
 לײף יאדק נױ םון אויס^ענוגגען די

 םען זועיכע אויף קאםפאגי, אינשורענס
 צױ • הײנט זײנעז םארילאזען, זיך ?עז

 סיליאן האילב א און םיגף םאהאן טאג
̂זעז  לױט עלטער. און יאהר 65 פון מענ

 מאסאםשוזעטם םון אויסםארשומ די
 םון פענשען דריטעל א האבען סטײטס,

 הע־ ניט פון אײגקוניפט אן עילטער דעם
 הײסט יאהר. א דאילאר 400 וױ כער
 םעג־ םיליאז צװײ םון גאהענם אז עס,
 מױ שטאאסען יפאראײנעטע די אין שען
 ^רובים צו <ײטע'ז, צו אנקוםעז זען

 זײ־ אנצוהא^טען אויף טשאריטי, אדער
 ניט דאח* םען און עקזיסםענץ. ער

̂ם־ די פון ארטײ די »ז פארנעסעז  הי
 יאהר יעדעז מיט װזגרט א<טע • לאזע

גרעסער.
אײגםי• אין טניעה ?ילײנע <ןײן גיט

די, איז עילטער אן רא רעז
 םדינה א דא זיך איז סטײט יעדער זואס
 יע־ אין קאםף א אגםיהרען און זיך םאר
in גאגצע די טיט באזונדער, שטאט 

̂יטיק,  פארבונ־ .דעם פיט איז װאס פא
 שטיקעל גרינגע <ןײן גארניט איז חןן,

 פון ביישםיל א נעםט אט ארבײט.
 רע־ שטאאם דיזער םטײט. יארס נױ

פראגרע־ די םון אײנעם פאר זיך כענט

j ארנײסעי אין סיװסטע j w n p w 
 .אן פאר כי< א װען פונחנססװאגען,

 גן• אריימעבראכט איז פעגשאן עידד•
 יערזשיסל״• יעצסער חור אין וואחנן
 ״ חןריעכט גיט אפי<ו ער האט #טשור

 און מאסיטע. דער ®יז אדויסצױןוםעז
jrpgt) o צולינ n צאגײ o f -עק 

in י*הר א שוין ויסםירט n « •כא 
 סארויכמדמן צו לאגד אין רא װאגזנג
D אין ׳ אינגאנצצז איז יצייט, אלטע W 

 ״ םון מעריפארחנ דער אין און סטײט
 גע- אנגענוסמן געזעצען אזעלכע אלאסקא
ך אװן ײארען. » איז שעחנער ̂נ  . די פין װן
 אין און וױםק*נסין אין בלויז איז אסילו

 וניעממיחרט איגמוחננס די סטײם א נאך
 אימנריגע די אח לעמנן, אין געװאחנן
m די זײגמו סטײטס m פ^רמד אזױ 

ײ w מוואזתז, *ירט  באויז זיד נעפיגעז ו
 גוצען קיח אמנר סםאםוט־בימר, די אויזי

נים. זײ נרענגען
i n איבערחוםען צו ווענ אײנצעער 

 נעזעץ א אז #איז שװעוײגקײנתן די אט
 וחד ^ננעטטען זאל ■ענםיע אזא ווענען

in רזר פון ij t fm n y t און תנירמס 
 סאקע חאט צוריק װאכען עטליכע םיט

אי גענאסע ת  און זויסתאנסח, םון ״מ
 ארײנגע־ יאדק, ניו ׳םוז סיראװיטש, םר.

 חײזעד בײ/רע אין ביאס אזעלכע בראכם
 אויף װאשימםאן. אין״ חאמרמס פון

 גמועלשאפטעז, נעnיrםאר די זזאבען
 סטײטס די אין געארבײם האבען װאם

 סעגשאן, אײרדפ אלד די דורכצוםיחרען
 אםע- גאסמן אוגטער׳ן פאראײגיגט זיך

̂ען  אײדזש איד םאר אסאסיאײשאז רי
 צוױדצוריק װאך א מיט און סעסױריטי,

 א יאדק נױ איז אםגעהאאטען זײ האבען
 אזעל־ חעלפעז ,צו קאנפ^נץ, גאציאנאצע

דורכצופיההנן. געזעצמן כע
 םאר• םיט אז ערװאדטעז, צו איז עס

 ׳ אויך נעלימעז דאך װעם כחות אײנעטע
 אײנצױ ^םאאטען םאראײניגטע די איז

 םאד םארזיכעחמ נויטעע ד׳. םיהרען
 ניט וועט לאנד אונזעד און עצטער, דער
 פון אױםנאםע קײן םאל דעם אין זײן

לע^ד. צױױליזירםע אלע צװישען

ססעלו&ו8 פאװעל
)9 זײם «ון (׳■לום

i 1םא טוים זײן איז רעססװענען n 
 געװי״ א אין באװענונג סאציאליסטישער

 נענונ, גיט אתדיע.1ט אנ׳עפת׳ע זין סען
 גלות • יראוחנז • געםוזט האט ip װאס

iro עם1 o n J >ײן םון טײ  1םא לעבען ו
1װאאוציאנעn זײן n געגען טעטינקײמ 

 געסוזט אויך iy האט ראםאנאװס, י1
i אין בען1שטא און לעבעז n ,מרעםד 

i בעת n םאציאליסטי• גענאנטער־ אזוי 
 עס װאו תסלאנד, אין העחטאפט שער

^ אתם זיך חײיען ע  וױיסע 1טויז
 װא־#1• חטינים טכי און ײצעס11גװא

 וױכ־ 1אםש װאס׳םאתעםען קאםאחגן,
 סאםױ n בײ שטאאטס־שטעיעט טינע

 װי אזוי פונמן^ ״״.1לײזע1״ע ניסםישע
 1א1אקסעל פאוועל אויך האם טאװ1מא

i אין בעז1שטא נעםוזט n םnאון ̂ם 
i איז n .1םא א׳יינזאםקײם i n •סא 

 םאראז 1אבע איז װעלט ציאיליסטישער
i וחנט סװי כי סחי אז ׳ײסט1ט א n 

iv r 'O H in ^ n און זיגעז סאציאליזם 
^ די וועלען דעפאלט ע  סאציא• 1טױז
 טיסנע• אנטען1עםיג וסישע1 ליסטישע

 בײנ?ר די חסלאנד סײן זיך םיט פען
 1ני>סטע נמיםע איז 1טידמ1פ» י1 םון
סאצ׳אליזם. תםישען םון

̂נצען א אמעז איז הויז ױױטי די  ג
 , וױ סרייזען זעלבע די — וױנםער.

 אח רוח פון קװ»ל « — זוםער.
 י 1אי גאר זיך פרעגט — געזוגטהײט.

אינמעתןךטאנאל אונזער

ר א ע ט כ ע ל ן ש ע ג א מ
 «ג• פיעלע און אפענדיםיטים בלומ, אונרימע קאפ־מזמערזנען, נרענגט

״ קרמנקחײםען.' דעחג ״

ם ו י א ל - ם ק ע
ר ע אד ד אל אכ ש ל ם ע ט מי ר־ ה פי ב # ־ װנונג8 אץ מאנמו אייער חאלם

 עס פערחים «יי# דעתעלבער אין און פעחפטאיוע ערירם עקם־לאקם
r w־ y פעד• »ון שלעכםעז « פון קוםען װעלכע ^נקחייטעז, פ^לע 

םאגןך. שםמפםען

את
ןןקם־לאקם
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4 ל8ל»ס i אינסמליישאוז
ן ו«לוס ft «ייי וו

o בײ נעװאתמ ט1<אדי n םון אויסדתק 
1 nאמעסײן אין את וועמזעי, אזיטנ 

ה זײן חאט ױו װעיכצ ׳ת  שאחן געיוען י
 געםאכט צוזאםעגגעשטעגט, סרעםטינ »ון
 איגסמא״ רי אוייי אײנדתפ טואלתגען »
 *•־ םיש1שטו איז און באאםטע טע1<י

. . געװארען. <»ױרם
r שזנחגע * 1זעח u n נעהאי- אױך איז 

 1עטע1סעק אל1דזשעגע פח ען1געווא םען
i י.1םורא n 1אסטע1כא און אינחאלם 

̂׳ס1בא ם־. םון n א n שיי־ »נאומן איז 
 לאקאל פון אוםשגמנחמ די םזן דערונג

i איז 41 n איגםעתצשא״ די װעז צײם 
o האט נ»ל n אר־ צו *נמחויבען יאקאל 

P אוז גסניזירעז i n,^ אין i n צײם 
pnmp o םזן n מוםוגיםםישען> D 'r t n 

i זינס איצט, און לאסאל, אינ׳ם n לאסאי 
עז איבעתעגוטמז «יז ^־  ?א־ י1 םח מי

D און הענם םוניסטישע ijm םאײואיםעט 
 זי־nוױיס־■ םים ױניאךלײט טרײע פון

ip אז גו־ינבעמ דענט i .שפיצע
̂־עטער אז n אף'ס1בא סע y i« האט 

 טיטיגען עם1 םאכעז צז פארםעהלט נים
 שטאדסע די באװיזען האבען אײט־הס

 נעסראגעץ האט ip װאם אפלאדיסםענםען,
n»: אלע &ון :y ry ii אינסטא־ עם1 1אוי 

ריישאן־םיטיגט
אנװע״ אױך זיינעז םיטינג &n בײ

 און 66 יאקאל םון קאכױםעם ןyװyנ זעגד
w n y j נע־ האטםאב, ליאן ,66 יאס. םרן 

p י1 םת ןy1װאyנ שיקט o j^ in לאקאר 
pyזעקוטיװyאינ״• נײע די באגזײס^ צו ס 

רמע i חאם אױך באאפטע. סם̂א n פע־ 
̂־זשער אז ׳66 לאקאי פון נ  נע־ עטאס, יי
y א האלטען in  y : iy r אױ\י o n .סױםיננ

iyap סאסע ראס :p d t i p איז :npy 
rזy1װײס*פ ווען מז pנD 1מענעדזשצ אוז 
i ,41 לא?אל סון n' אפ־ האם ג,1יגבצ1ג 

:iy3y:y יכט.1בא זײן
in r a חן־ זײן איז האט ינבקת1ג 

i' באו־יהרט ם1«א n P דזאט וואט פהאגע 
i םיט שײכות » n פון בײט1א 1רוטינע 

o לאתאל m זינט לאקאל דצם iy n ־1םא 
i םים איהם פח װאלמט n די פון הילזי 

ױניאז־יײט. איבעתעבענע
. i n צײם וואכען 5 אין איז לאסאל 

D 15 נעװאח אימנצשםעלס n  rmדע- םז 
J927 ly^ m r וועז m פון צקזעקוםױת 

y'no האב ױניאךלײטy1איב ןyגענומyן 
i האט לא?אל, חגם n אננ^יבען לא?אל 

 און םאליסיס י1 לוימ םוג?ציאנ^ן צו
ײדי*ױניאז.־1ט א םון ינציפען1«

 אמאני• םון סאםפײז 1yגיש1yנy »ז
i ניט־ױניאז עז1זי y i y r גלײך זיר חאט 

^yn 'iiy.און געזוכם האט כמגן ן m 
n  ly^ n□ אמיסנע־ די 1איבע אל1?אנט 

v m m םון באיעבאטים i y i אסאסיאײ־ 
m האב^ װאס שאן,  dp:n y i ״ םיט?iy 

i נית אחיםנעהן n ווציעז אסאסיאיישאן 
tn זיך זיי m c p w ימיאךקאנדי־ םון 

i צו אזץ שאנס׳ n ם זעלכצד  האבען זיי
 אינדע־ די םיט האנ^ס1םא אויך 1םי
•D:yijy םא באלעבאםיםn nסוז נדינ 

אטײמענם. 1זײמ באנייען צו זײ

ע א םו רי אג ט צו ב א עג ל ע  ד
ר. ע ל מי

 ijy סקי1לי פון 1בײטע1א י1 םיר#
 םט., טע35 ײעםט 147 ׳»»&, םבערנ‘^)

 ברו־ טמערםאז,' ׳*א■ אונזער מנריסען
 ערװײ־ זיין טים םיללער, י׳!י'יה#)בד ליר
 1¥ק#נװענ׳» תר צ' דעילענאם אלם ?ומ
.2 1םי אינםערנעמאנעל אונזןר םיו

 םיר ניבעז נעל«נ«מזייט דייעי ניי
ז דייםאנד » הם א י  פרעזענט א »לט י

אונזער פאר ארביים נוטער ן ז

:סאסיםע רי
.2 ל«יקאל םיין, אײכ

• a לפק. םײדסאז,
.10 לאס. ליבערםאן, הלל

.35 ל#סאל נארטעםאן, ב. _ •

P^״WW®1®^ רי O in קאםוניסמעז 
״ או יג1איינזעהצנ  צו־ סיין גיט האכען ז

 הא״ 1אסאסיאײשאן־שעיצ די צו סדיט
 ׳ אינתמ״חוגט י1 באזוכט זyב

 םון D3'0^Djy r־oypo זיי האבעז און
i סיט •גרימנטס סײנזנן n .א יתיאן 
y םיז צאהל r i ם ^ ענ פ ^ ip אי o p r 
iy סםײתיאז ג^יב^ש טאקע זײנען iy r.

 שםע- איע אויף אמר קוקעגדײנ ניט
 קאסוניססעו ס?עכישע זײזע װאס רוגנען

 איז איצט 1מי האמן געםאכם, אבעזה
^ 1,073 ױניאן 1אונזע טגיי  דאס םי

in איז n  DiyrayD 700 iyn ’ ip די וױ 
 ז.yמעלאזyאיב אונז זזאב^ קאםמיםטען

̂, צו גוט איז עס  אינסער־ יiyn 1 אז לויס
 גא-1א pי1צו יאהו־ 4 םיט האט נעש*נאל

i תאט ̂אהאל Dyi ט1ניזי n לאהאל 
o און ט1הוגו־ע 12 םאי־םאגט n  iyo:ip 

 מיטנלי• י1 איז לyנאםp ?אמוגיסטיש^
i צו ררארעזyג Diy:yppiw ^״צאזזל n 

 א' איז אלײן דאס .300 בלויז םון צאהל
iyou אוז ם^נ?ײם זייעו* םח באווײז 

t״iy אין tyj't די הא̂ב tyoyiyoj'K 
i פון n .ױניאז

 1םענעדזשע האט אזוי, אם און
D זײז איז ט1yשי̂יyג גמנמגת ^ an, 

 מד D^yory:pjm» יאקאל יער איז —
 1םי פון צײט איז םיס ,i 1אוי ײארעז

iiy און שים1ח r איז פיל D r n n n •גע 
ײןרען.

m r i :  in v o זײן אין אייד האט 
i»iyr D ipan איבעתעבעגצ די נעלזיבם 

iy םון כײם1א ir o ,קײגשטײן o n ביד 
 אז אגנעלױזען, האט iy נט.yשnאײ נעס

□in n א אתיםנעװיזזמ האם מיינשטײז 
 אימר״ איז o״p:,iyD גיע,1ענצ זעלטזמע

 אציע1סאאפע די ניט װעז געבענהײט.
in□ האט — יגשטײן,1y ?1̂ו1ב םון n

d ip >p ip  nynan j, סאאפ^א־ די איז ־־־
 טיעציצל ס,1ד־םעםכע1באא די םון ציצ
 בדאון, •עסאװםתי, מר־את, ^סין, בו•. םון

rw פעסילא, לעװין, p, שוחנס־ ,1שײננאל 
 איהם װאלט מנחןת, און אלטמאן םער

p געייעז גלירyאונמ ^ n n n  tv o m.?
Dp'iiP אױך האט גר־ינבע־־ג .,ם־ iO 'm 

n ראגp צו up  tvotpptpp i nסוז ורד 
w אזן.צ\ 91 <אק. n y :p o האט־ ל'אן 
 ?אאסע־ 1זײע פאו־ 66 יאתאל םיז טאב

אציז□1
□m : n 3  ןnװאyג אנסט1בא איז 1.

 יכם1בא זײן אוז nנyזyאנװ yp» םון
 םי•1שטו םיט ג^ואלען tyD,,?ty:D̂ איז
זיך האט אזוי אט אפלאוײספזגנט^ yש

̂רלעם  נ«נק ה
קאםערס אוו

נױ עוועניו, םע2 — 2118'
־*-«.1־3800 לךו״ •מיןאון

י. J ןןװ., םע3 — 431 :ןכרענםש
 80W לעקסינג■*! *עלע׳יי!

ארנײנתר םאר׳ן כאנק ארבײטער די

ננ אלע הי ענ ש ב ע אפעראצי

4 'A%
 דרצ•••, קרעדיודבריװ, ארדערם, םאני

 *4סײ !אבלימ, נאפז*רי שיים־קארטען,
װיליס דעיאזי■

רןר ין אנגעשלאםעו

«ן םטײט אםראנםיס נ
ברוקיץ. עװענױ, אםלאנםיק 5941

□!182 :o y rD in בר׳וקלין אמ., גרײחעם 
to polOS,. ןאר> p it ,נװעניו J .י

ט ל ױ הר ו ען אי הר א ם ם צו צ ח אי אר א אױ ענ פ ץ ט טי א ני ױז ױ  ז ה
ט ס ם אם ח ע ס״ ד סי אפי ל ע ש ט און ,2146 ט ל ע ט ש א אץ. ב ל פ

ײ ד?

שטסמטטר יוגיפז שידסיטתס טויטט
M ויך ווענרןן סיר  w פרנאניױר־ חנר פון סיפגלידפר 
n » תרו־־וו<א־פאפוו םער n 1האב* וועלכע «ין on 
on«ױ% ימי*ן «|««מד סעי« o n ,>אינוױמיד זױ 

a$ זוי<- סםער n  <rw w םיר ׳*וך. פון יייניע non 
•’T דים אט ועוזס איוזר סייחס אױך, פױפפן «י ניט 
אויגיז. איינןני איי׳ױז םים עםעםס׳ןי ײיפו’

ט ה אמ כו ם שו הער אר או װ װני
 סיי •*יןיי״יסז •סןי*ס»ו ך*ר םי• **'יי*ײ■ןי
M3 םאםם• נאסס»ן, םטריפ, םאםער

ו ל■ סרלאאט׳ צאװלי קאליס מי

אינסטאייי״זאז־ יעעחנער רער נקענדינם
‘ז .41 יסקאי r® סיסיע

 גײ־ערװעהלטע די פון נעטען די
־׳ :םעםכערם עקזעקוטױו

 ; Din סראנסים ;פיטמאן םאתארעם
p»r׳n ן ׳מהכנפלד מארים ;סארי חאױן

p יעלא ieדאר־ס ;נראוז םאול ; ׳ n* 
 אג• ם?וערםי»ז — נראקין דאסס ;יײז

 כר ;רוטריק רארים ;■אט׳סייפ טד.אני
n פחננק ;װ״נכערנ א. ;װיכי*קי איס o 
n r<; ריס״םאןן מנעריק; םארים 

im. און גרינכערנ p

עזיינינג לערענם ו
חר ט אי ענ עז ק דינ ר ע b ®מ פ o מ ך דאלאר 200 ב לי מ ענ כ ע װ

בעריחםטער דער אין קורס V נעחם® סקוהל דעזײנינג מיטשעל
M ס׳ S פפי לײז־יס און סי״דןר סײרוו־ אח םיסוס פרויוז, םינ׳ a m n m
י w י n יית«ן דעזיממו •אר סקוחי in r n i  in to  n יד״ ורײייגס 
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c iw w nw .סיאסוז

» ״ ו Jn אתזןר אין רוטאגסםרײ׳אאן | » o 
ms vupn©• mm* רײו•

ל ע ש ם י נ מ נ י ג י י ו ע ד
י*ר^ ניי סםרי̂נ טע37 .ועםם 13
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ר ע ם ע ר ן פ ו ם פ ה ו א ל ה
ט אנ ע אן ז ר ע ר דער אז באסעם אײ ע ט םײ ענ מ ט אר פ ע ט ד הא

 ותןךען נים פ«ר וױיער־ברעטיאר קײן דאם געזעץ, א נעמאבט
 to עס שםאםעז, בתןנענדע אנדערע אדער חאיץ אױף דונע׳פלאנען

̂פריס. דררכאדיס דק ̂ע מי
סנעםי^ האבעז םיר tpwri• \t אוי  n p ^ n r m ^  n p r iin װעלוועט 

o נאד 'כטמ1 בעלװוײע און •לאמ n םח לאננ1םא D ipoo iPBn  m ®  o n. 
 •mu צומשלאגעז זײמנן pאכpװ סםייאס, אאטע די שאי אין האט איחו• *ױב

o נאד םיהסעז אײד םאר oy 1םי סעגען חאצץ, n ותם 1איה אח נעזדז נייעם 
אמםימסםארס. ?ײנע םוז אבעא1ט סײז האבען ניט

3בוי״ד««*י«אא”י חום «ױ דוי׳ס נייע די נאד םסימערס ייד“ ׳איקיי׳עז סיי
םארקעמ. אין םאשינם פינקיננ נעםםע די אויר חאבען םיר

סען ױ ערי ט ש א ט אמ םלא ע װ ל ע סבארד וו תאמםאני פרע
םעדעפאן ן, s a 3651 און 6650 «שי«נדסןרק, גיו עווענװ, פינפםע

*®עגחג«. ריכשיג ןרדערס קאונאדי

i ►4-םערױננ

pti ראדיקאלעד עםארקםטער און גרעםסער דער 
זזעיפג דער אוי«» *ריען ארכײטער אידישןןר

ט אנ מ אר  $2300,סס&סס — פ
ער ד בלי ט » — מי »83 

ם ע ש ם ענ 740 — כר

M ‘י־

i n מ ריע ארג ד יייי  י
̂םײ װיב«יג©ן דןן  עקאנ
w •אליי^יצז »ױ יזזנז p

־4קו דאר איז רינג איג דער
איךײ מד ״יז ייענײאד ײיי
באײעגוט- •יבײיחנר שער

 איז־י• אײגציגער דער את ריגג ארבײטער דער
 סאנימאר־ אײנענעם אן האם װאס ארדען, שער

מיטנלידער. קאנסאמפםיװ דינע םאר מס

ביו 18 <ןן עלטער יייז אריימענוםעז ײערען םעםבערס
חר. 4• « י

נ *־ אוי דז ט י ײ ם גאך ז ױ־, p׳p גי םני ס סי ם ד *לי IW «לייך וי

la rum i ייר  w >n <w נ*ר 
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 םים טענדג וױדער קאסיטן אוגאנידשאן
אונײט ארמחאציאנס עוענםטע

 — םפרייק. אין װ*ך לעצטע ארוגטערגעגוםען שי,ן*ער מיכטיגע אײניגע
 םען ווען •$לי*ײ די #•®ייען םיט גאם אין כיזי נעזינדעל סקעבישע

שעיעה ױניאן נים ארגאניזיחןן געהם

אוחנק, איו ױם־סונ דער נאר ווו
 װאס קאםיטע, ארגאניז״שאן די חאט
 ברוחנר pc אױםזיכט דעד אונטער איז

n. /תו געגומען ?ץ• פריו  טיכ• צו װי
 םאר־ אין אתאניזאזױאנם-ארנ״ם. םעע
 ארגאגײ די האט <ואו לעצטער סון <ייןי

י אדאיגענומען ואציאנס-קאםיטע  ‘םאל ו
: שעשער גענחנ

.n אטיאני, גארםענט גלאנטי? pc 
 םין שא■, מאילכין עװצנױ; םע8 520
 סטרעס־ סעם ;סטריט טע25 װעסט 40

 םעגי ;סטריט טע39 װעסט pc 270 יעד,
 :סט. טע36 װעסט pc 327 דזשאזעף,

dpho ,307 שייסאוױץ pc 38 װעסט 
 קא., גארמענט עלסװאירטח ;סטריט

 ילעסטער ;סםריט םע27 װעסט 129־33
 סטריט; טע37 וועסט 134 בלײער, און

 ;סט. טע18 זועסט 6 צעטעל, pn שולער
 טע38 װעסט 262 בעוין, אין גאילדמםײן

v ססרים.
n יעדען םון r• צו עיעס םאראן איז 

 איגטערזד זײן װצט װאס דצרצעהלעז,
 ״נערעכ־ דער pc לעזער די פאר םאנט

ער. מי  דזשאינט די בײששיל, ־צום םי
 אריבער םון א קאםפאני, נארמענט

 ארביײ 40 נאך זיינען • ארבײטער, 50
 פריד, דעדזשיסטרירט. געײעז ניט טעד
 אדגאניזײשא) דער סון טענעדזשער דער

 צו םאראינטערעסירט זיך האס חאטיטע,
 די צוליב געװען דאם איז צי וױטען

 ליג?ען םון׳ם ״שרינציפעך םארדאםטע
 די אפנעהאלטעז האם װאס קאםוניזם,
 ע־ זיך. רעדזשיםטרירען םון מעםבערס

 איצד געפוילט ניט דעריבער זיך וןאט
̂םען  װאם שא«, דעם םיט םיםינג א הא

̂ב א און 3 געדויערט דאט  ̂פטוגדע הא
̂עםענס םיז אוז צייט.  אויןי רײד א
 ארויםנע• זיך האם םיטימ atst? דעם

 זײנען עס װאס דעם צויליב אז צײגט,
 ־ ארג די עס האם ױניאנס צוױי םאראז

 צו ניט םאדםיהרט ?»אפ דעם םון םער
איצט. ביז רעדדשיטטרירט וײן

 גענוםען םײן גאנץ חאט באס דער
 מאס םיש״םא^ דעם םון אדװענטעדזש

 אין ארבײטער די בײ געהערשט חאט
 די געצװאועען האט ער און םוחות די

 א שםדנדעז 46 ארבײטען צו ארבײטעד
 פארזוכען צו בעגעבען זײ האט און וואך
 ױניאן ניט אנדעדע, םון טעם רעם

קעסט...
 דזשאזעןי םעני םון שאפ דעם אין

 געשיכטע. אנאנדער געםאכם זיך חאט
 גע־ אםאיו איז דזשאזעןי מעלי מו־י. דער
מז  אויס געװארעז איז און באיעבאס א ו

̂עבאס.  אויפגעסאכט ער האט איצט בא
 ארויםגענױ האט ער און שאפ, נײעם א

̂כע אויזי ארבײטצר, זיך צו םען  ער װעי
ײ אז נעדענמט, חאט ”I גיט זײגען ז p 

 קאנען דעריבער ײעט און <ייט ױניאן
 ױניאז ניט אױף גראאנע זײן םריעען

פאגד״$»אנס.
 דערזעה האט דזשאזעוי מעני טר. •
pn ,אײדזשענט ביזנעס דער װען טעות 

 בא ארוי^עקוםען איז םי^ער, כרודער
 דענסענדיג באם, חנד שא§. דעם ?וכען

 ױניאך ניט טים טאן צו האט ער אז
 איײ ביזנעם דעם נעװא^ט האמ ^ײט,

די שאי. פון׳ם אחיסווארםעז דזשענט
y האבען םילאכות r דצם אויף באיצד 

 דעם םארצאזען און אויםגעחויבען ארט
 דער־ האט הבית לvב דער װען שאפ.
 הארץ באסישע זײן איז טעות, זײן זעהז

 ערשטען דעם ביז און געזוארען וױיכצד
 א ווערען צו צוגעשטיםט ער זאט1 סאי

פאונםי^ אינדאםטריצא פון׳ם םעםמנד
בערען, און גאילדשטײן באס דעם בײ

 אפנעםאן נאר זיך זזאט ש**, דרעס א
 םצגע״ דער געשיכטעילע. םשיקאות א

 קאםיטע, ארגאניזײשאן דער םון דדאער
 קא־ די נעשיקט האט םריד, ח. ברודער

 דעד שאא. דעם אחגטצתעםען םײמ
ד, געשריעז האט כאאצגאם  ער, און נײ̂א

 חא־ קאוירהס, שייינג וײ םיט זװואםען
 <ז$ר דער צו שאאגצז נעכאוט ויך מן

 אזא איז עס אז זעהענדמ םימע.
 בײסוםעז געשענט װאצט װאס פאטיטע

שיייננ אריםע די מים ׳צוזאםען איחם
אםיס אין 3 ®ארנארם צר חאם היויראס, • »__ •

אױפםערהמם!
 אינ־ צו אונז בעט וינםאן •רצזידעגט

 זיד חאמז װאס יערזאגיז, די ^דמירצ!
 א בנמע גצזוענדעם *רי«םייד איחס «ו

w n w i* זיד חאמז און אמעממנחייס
 ״דאודטאיז א איס

m ו^זנן ויי T t nr
•cmצתצצײמגס

 חנר טיט סעטיצן םון אננאט דעם סיט
 םאר^אעס עד חאט דתי די און ױגיאן
שא». אין ב<ײבען זאאען

 און גרױסער א ועחר איז שא« חנר
 םארב^דועצן, םעיעפאן עטצאכע האט
 געלונגען איחם ארום אױי איז עס און
מ •אליס, םאר םעיעפאניחנן צו צי  װ

 ווהנםצרגע״ חאנצן און געקוםען זײנען
קאמיסצ. די םיהרט
קא• חנר םון איי»ם דאך איו עס
 שאי אין ארדשצוגעח( געילוגגען פיםע

 שאו פון׳ם ארבײטעד די אידעדען און
ארבײט, דער גאר טיטינג א צו

 זיעער א םינוי געקוסען איז עס װען
 זזאבען מלאכות בער די און םארנאכט
 דער חאט מיטימ, צום נעהן גצוואיט

 ארבײטער די אדײנגערופען באיעבאס
 א אויוי אנגעוױזען זײ און אפיס *אין

 אנ• חאם ער װעיכע גארייאס, באנטש
 ■רא־ ארבײטער די געבען צו נענרײט
 תם איחם, װעילען זײ אוינ יטעקציצ

 דצר אין געחן ניט און םאלגען, ״גאס
 די דערצעחלט אויך האט ער ױגיאן.

 אונטעתעתויפט האט צר אז ארבײטער
 איצט קאן ער און געיט םיט סאםיטע די

 יאר םינוי אויף תאטיטע די אװעקשיקען
דזשײל. אין

 געקוטען איז שאפ םון קאמיט א
 דערצעחלם און פריד׳עז צי געהײם ►ין

 חאט םוײד געשיכטע. דער זועגען ►יהם
 אננעלעגענחײט גאנצע די אונטערזוכט

 דאס אז ארויסגעװיוען זיר ס׳האט און
 נאיע• דעם פון םרײם־א• א «שוט איז

 ארביײ די טאכען צו טריש א און באס
איונטערצוגצחן. ניט שא• םון טער

 סאמען אויןי איו קאםיםע דיזעלבע
 ארונטערצונע״ געזואחוז געשיקט װירצר

 חאבעז גאס אק ארבײטער, די םען
קאטזגיסטען, יאר א נעםראפעז זײ

מ חוי  •אייוױי. חנר או גצםסרט ח^נצן ו
 גצוחון vn אאםיסאחנן ח פון אײגצר

 מ״ גשתגח/ ״סח דצר שון 1״חכם׳ חנר
 *טאלאנטפולצ/ די טשיגליץ, מיסאר

 קאםיםארקצ טאכטעו, uvvnvt« וצחנ
 4דאם״ טינצ *יא תר און •ארלסאן
̂מיסאר גאספאדין  נאף און חױונסט, ק

 צו<צאיױט דן חאנצן זוציכע #שאר א
 קאסיטאר״ אגגעזעחענע ׳רי םיט גלײך

 םצוח לינקצ די pn םקים צו משיקעס
 צו שאייצײ דער טי• א גענען און

קאסיט^ די ארצםטירען
 אלעם, טראץ tm חאםיטע רצר
 דער אין שאו דצם נרענגעז צו גצלועצן
 n גצוזאט חאבען די אכער *װגיאן,

 חד עטלאכע םיט כאס דער אז זכיח
 דער צו נאכלויםען די זאלצן טעקטױוס
באארד. דזשאינט
 דעטעחטיזוס די טיט באס דער װען

 דזשאיגט דער צו אעעקוםען וײנען
ײ האבען #כאארד  אר״ די געטראםען ז
 באיע״ דער אנקוסעגדיג. גלייו נײטער

 ארנייי אלע אויף אנגעװיזזןן חאט כאם
 דע״ די םון םא-לאגגט האט און טער

 אר״ די חײסען זאיען זײ אז טעחטױום,
 ארכײט״ דער צו צורימםאחרען בײטער

 װײזט עס װי זײנען, דעטעגטיװם די
 און שטיטונג גוטער א אין געװען אויס,

 אבער באילעבאס, דעם געפאיגט האבען
 געענטפערט זײ האבען אדבײטער די

̂געגדע די םיט דיבורים: םא
 פון אםיסערס װיםען זײט ערשטעגס,

 ניט זײגען טיר אז געזעץ, ליבענדען
p 'p ,אונז ?ענט איהר און שתילאפען 
 דער צו געהן'צורי? צו ארדערען ניט

 ?יבע #>ד<זר מעגט צוױיטענס, ארבײט.
 זײנען םיר אז װיסען, געזצץ-היטער,
 און בידגער, טרײע און געזצצליבענדע

 ארדער״ און ״<א די םאלגען םוזען מיר
 צורי? געהן צו ניט ױניאן אונזער פון
̂עבאט דער ביז ארבייט דער צז  װעט בא

סעטלען.
 האבען באס מיט׳ן דעטעסטיװם די
 נעםען צו ברירח אײנציגע די געהאט
 מיט אװעה און מאשינדעיל יױפענדע וײער

 װאס נעזער, יאנגע םים און לײדעען
 עגטםער דעם דורך כאקומען חאבען זײ
ט^אכות. לyב שאפ די םון

p נעקיהלט חאט באילעבאס דער 't 
 האם ער װאס װערטעי, די טיט כעס

אז ארבייטער, די צו ארױסנעבורטשעט

» wm ;יס *יינסטל וועט ער ו
m די ױניטן. *m wayn mitdo Mrs 

ד »ו ערשיערט,  voys פוז׳נן װ«פ ׳
י אוינ װערען, « ״ ײ ײי  2 ומי׳ון, ג

ך» אין פױלזנן גיט ארבײט ןײן
m m n

ר ק נ * פ ס *  ליה»לס נ
ס v נױיסען «י ת קנל

די_ח^מאסשו פ»ר
 *ניחןכטיד חנר <ח תד*ט«ױ׳נ די
 נרד סין נרױו » דערחטיטען האט ל״ם״

ns ijrm יפליטקטװ, םאל דער w jw 
 nrsMm 1אי נאאיד, דזמוינט נאסטאנער

n םים, טיילם ער  tv טיס נטרד דזטױגט 
 נמנלימ טימ *ן \rnvi לאקטלען איחרע
 טיט חני<ג*טען די כאזאמען *ו מיטלען

 נויײ און נאקװעםיינהײטען אלעינױטינע
 אויםגא• ענטוזיאםטיטע »ן w אויר טען
תל׳ןנומיע. דער םאר סע

 ברין* אין ווערט א;רעחנם *װי׳טען
•טאלגעגחגט נעזאנט :

 *ום װאר אייו ניויז איז עס ײי ״אזוי
 ?*נווענ־ אינטערניי׳טאנ׳ול היסטארי׳טעו

 םרײנו יייר״ 1םי טיר םארלאננען שאן.
 חנר אין אנאנסירען «ו דעניש, רעראהטאר

v די אז ״נערעכםיגקײט״ :v ss* s 
 םיט ׳שטארץ רא׳טית איז באארר דזשוינם

 או• חאט איגטעמיי׳טאנעל די װאס דעם,
 מטניידער, באסטאנער אאז, נעטײלט

 mwinuvp דעם חאלטען «װ כניד, דעם
׳שטאדט, איז אונז ניי

 דעס םייערען י|וחר דעם װעלען םיר
 םעטבעיס םאר •אסט oy װי מאי ער׳עטעו

אינטערניי׳טאנאל. אונזער םון
 ¥■־ װעט םייערוננ ער׳טטער־מאי דער

מן דעם אץ װערען נעיאלטען עי  חא< ז
י װאו  אפנעהאלסען וועט קאנװןןנ׳טאן ו

flhjrtt. רײמן • האנעז ײעלען סיר 
 ערטט־שלא• םון קאנצערם א ■ראנראס.

 חןסיטסטטטו׳ם, זינגער, הרעםטען, םינע
 י חנר און טירעידשאילאר. נוטע אויר װי

 ער■ וועלען יואט רעדגער גוטע — ויקר
pm טונ׳ם באדײטוננ די הלעהרען rty 

* .,טא
■פליאקאװ.״ ם«ל

איז
ד א ד «ארם אץ אװאל מיו
זײנען_ סיינאדעטעץ אוןאנדעדע

? קײלעכדיג

 רײכען מעהר ענטהאלט םיוראד וױיל—ו
טאנא̂כ מערקישען

 ווע־ םאדערט און מױי ברענט עם וױיל—2
רױכערען. צו ציתנגם־קראפט נעער

 טאבאק פץ רױך דעם קװזלט עם װײל—3
האלז. אײער גרײכט עס איידער
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M U RA D
חנתד ארתגא״ את יח איײאפא מניייאל im :באסערפונג

aw װעלמג m w iruFyn, רזימרם jn m iD קימי <ײמז זײ 
 ווימ® •רובירם חאידאײפרצנוע. •ח אחני 4חוססי «ח נים מל

 אײך ווצטמ וױחצו אימימ ומרונ מחו Bin איחר אוו םױרווד
מז ײ ת מ  rm וײגזנו וײ וײג?ו. וײ צמייאצנד אח י*ײ< ײי יי

m* נאג״ס איו  ru m אאןחנאסי יניורצ,

» איחר ניויכט  אזא אז ('
 עגד װקדטח אמ םינארעם

 rgn םעחר םענט ליכע
 םיטר אכחנמ וו« באחם

רקטסז
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 חאזאאי בצדאווי
ארפ̂ז ולא
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 וךןוייל *ן
p■ «*ו ח*ל« ״ <ו י

tpn tw  w
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J עיענען asm דגמ» פרעזידמם im w 
w  in ,נאי n ^ מ ח w זז e  nt

 דער פון טענשען פד^טינענטע •— נאכט. שבת אפפאדדען װעלען יארק נױ פון ךעלעגאטען
 גױן, פרעזידענט ר,אהאן, אב. — קאנװענשאן. די באגריםען װעלען באװעגונג ארבײטער

י געסט. אונזערע צוױשען פענקין חשײתאב און דדלקודמ מארױס
pB אין ױניאז, דער פון טײלען אלע 

 לא?אלען, <י pא און באארד ךזשאינט
 דזשענערא< דעם pא איבערהױפט און

 םילט איגטערגײשאנאי, דער םון אםיס
p זיך i r צתסםקײמ די po האנ• דעד 
 סאנטאג, ^םענעז זיך ײעט װאם מאן,5ווע

מא/ טען7 דעם
 װי אזוי איז אפיס דזשעגעראל אץ

 1ארא געהען מעגשען יאריד. א אויף
•רעזידענט צום דער״לויםם ארויף. און

 םארשײ םאר סעקדעטער צום יענער און
 יענער און דער אינםאדםאציע; דענע

 מיט רײדענדינ שםײענדיג, ארום לויםט
 ?אג״ די וועגען יענעם םיט אדער דעם

 צולויפען ?וםק דא שאליטיסס. ײעגשאן
 ?אםיטע, ?רעדענשעל דער צו דעלצגאטען

 םאד־ קאטיםעס לאהאילע ?וםעז אט און
 כא־ ניט םאר *א?א< זײער טײדיגען
 באײיײ ען5װי אדער חונ, דעם צאהלען

גיט גאר וםפp לאקאל זײער אז .זען

 8 באשליםען דרעם אה ?לאוק
נאארר חשאינט פארץ גרויסעופאנד

 איצ־ די אד רעפארט ספעציעלען א אין #ן צײגט װאנדער הערי ®עקרעטער
 א — בודזשעט. באארד דזשאינט פאר׳ן גענוג ניט זײגען םיטלען מיגע

פלאן. דעם דורכצוםיהרען ערװעהלם לאקאלס אלע פון קאםיטע

 םיסיננ, באארד דישאינט דעם אויןי
 דעלעגאטען די חאבען ״טעז20 דעם א«רי<

 װאס םארשיאנ, א אנגענוםען אײנשטיטיג
 *«״p בען בר. םון געװארען געםאכט איז

 שאפען צו ,2 יא?א< םח מעגעדזשער לאן,
 סא• זאל װאס דזשאינט, דעם םאר םאנד א

 טיט אנצוגעהן מעגיליך איהם פאר כצן
 פײ אהן צו?ונםט דער אץ ארכײט זײנע

 איז באשיוס דער הינדערניסע. נאנציעיע
 הערי בר. װי נאכדעם געװארען אנגענומען

 אויסםיהר־ אן איגעגעבצן האס װאנדער
 םינאנציעיער דער װעגען באריכט ליכען
 האט און באארד דזשאינט דעם פיז יאנע

 זאל באארד דזשאינט דער אז סאײאגגט,
 בר. שאםען. זאםארט מיטיען נויטיגע די

 :םאאגט װי לויטעם באריכט וואנדער׳ס
 רעם םון באריכט א אנגעבען װיל איד

 םון צושטאנד םינאנציעלען איצטיגען
 אבזיכמ מיין באארד. דזשאינם אונזער

 אויםמער?־ מרנסטע אײער ציזזען צו איז
 צױ עפזיסטיחננדעז דעם צו זאטקײט
ריכטיגע די געפינען \y:vv צו אום שטאנד

ם
פארגיינניס אינהאלט

D

 פראבלעם םינאנציעילען אונזער צו לעוונג
 םעגױיכען רעם םארמיידען דערמיט און

 רער אין באארד דזשאינט דער םון ברוך
צוהונםט. נאחענטער

ברײג־ םון אפגעהאלטעז זיך האב איך
 דזשאינט דעם םאר אנגעלעגענהײט די גען

 געדענקט האב איר װאס דערםאר באארד
 כא־ ערנםטעז אזא םון םראגע א װען דאס

 אזא םאר םארגעבראכט װעדט ראסמער
̂עגאטען, םון ?ערפערשאםט גרויסע  דע

̂עכט עס ?ען  םון װערען אױםגעטייטשט ש
 אריבעדT האב אץ־ שוגאים. אונזערע

 לאקאלע די םיט פראגע די אויםגענומען
 דעד םיט נאכהער און מענעדזשערם

 בײדע אין אבער דירעקטארם, אװ באארד
 צו ?וםען נעקענט ניט מיר האבען םע<ע
שלוס. ?ײן

 םון שװעריג?ײטעז םינאנציעלע די
p נישט איז באארד דזשאינט 'p אז םםן 

 שװאכער צײט יעצטע די איז ױניאז די
 איבער־ בין איף געגענטײל, pא געװארען.

 באדײטענ־ נעםאכט האבען םיר אז צײגט
̂ון לעצטען דעם םארטשריט דען  וועגען סעז

 אין און ארנאניזאציע אוגזער אױםביידען
 ■אזיציע, איזזר םון םארשטאר?ונג דעם
ױ םינאנציעל, םײ און מאראױיש סײ  ו

איך באװײזען. עס װעיען ציםערען םײנע ס/ _____

 איגטערנעשא־ די װיםיל געצד, םיל אזוי
 דינגען םיל נאר אח זײ ביי מאנט נעל
 דער װי זיך, םארשטעהם בלײבם, זיך•

 וױיס, אױוי שװארץ באװײזם, אוידיטאר
 לעבע־ איז עס זזכלל, ביכעי. זײגע םון
 אינ־ דער םון זוינקעל יעדען pא דיג

 .ױורדים. עולים איז עס טערגעשאגאל.
 גאנצען » לויםען םעגשעז גרופצס גאגצע

 אלע־ אויןי און ארויף, און אראפ טאג
 װארט: אײז פאראגעז איז ליפען מענס

!?אנװענ^אז ?אנוןעגשאן!
 שוין *וערט ?אנװענשאן דער ״װעגעז
 אלע םון צײטונגען אלע אין געשריבען
 בא: דאס שאםירונגען. pn ריכטונגען

 שווע־ רי אויןי an:ppip ניט אז װײזט,
̂אינטערנעשאנעל װאם צײט רע  האט די

 באטראכט אבער זי װערט דורכגעםאכט,
 םעכ־ א אלס םרײגד םין אוז שוגאים םון

 אםעריקאנער ךי װאם םעסטונג, טעעי
 צװי• פארמאגען ארבײטער ארגאניזירטע

ארבײטער. אידישע די שען
 צ«י- סארט יעדער pc נײעם די אין

 וױלענ־ ניט אדער װילענדינ װערט, טונג,
 ̂וגעגע־ אוםדירעסט, אדער דירעקט דיג,
 ארויס איז אינטערנעשאנעל די אז בען
 קאםױ דער םיט סאם\י שװערען דעם פון

 נצחון םולען א םיט באנדע ניסטישער
 איהד אויף װײטער איצט שטעהט און

)2 וײ® ®ון (שלום

ע6 אדער דושייל, ײו
---------

 ארכײ- די באצאהלען םוז כאלעבאס
 םוז ניט אז װײדזשעס פולע טער

 דער פסק׳נט איךדזשײל, געהן ער
 דע־ לײבאר סטײט פון טשיף

פארטםענט.

או לעצטע  אמאצ גאך זיךי האבען װ
 ?אגטראק״ בײ פאסירוגגען װידערהאלט

 ארבײטער באצ^חלען ניט pc טארס
 זיך האט ױניאן די און שכירות, זײערע
 ארביי״ די אז דער-פאר נעזארגט װידעד

שכירות. םולע זײצר סריגען זאלען טער
 װעסט 147 פון ראטשטײן, דזש.

 די באצאהלט ניט האט סטדיט, טע22
 באטרע״ װאס שכירות זײעדע ארבײטער

 דזשא־ דער דאלאר. הונדערט 12 םעז
 אנגעחוי• גלײך האט דעפארםםעגט בינג
 דער תײם. דער אויןי ארנײטען צו בען

 פונ׳ם שײנםצלד, אײדזשענט ביזגעס
 ארויף גלייך איז דעפארטםענט, רזשאבינג

 סאג־ דער װעמען פאר דזשאבער, צום
 צוגע• האט יענעד און ארבײט, טראסטאר

 די ארבײטער די צו.באצאהרען זא:ט
זײ. ?וםט עס זואס שכירות
 pא װינער קאנטראקטאר, אנדער אן

 #סט. מע20 וועסט 22 םון לייבאװיטש,
 זײזד ארבײטער די באצאהלט גיט זזאם

 צוױי אריבער פון םוםע א שכירות, רע
 האבען ארבײטער די דאלאר. טױזעגט
 זײנען טשעקס די און טשעסס גענומען

 איז ארום א.זױ ־און גיקוםען צוריס
 װאכען 4 צו אדבײטער אײנינע גצקומעז
 האט קאנטרא?טאר דער װעז שכירות.

 גדױסע צו א סוםט ער אז באדעכענט זיך
 פארמאכט ער האט ארבײטער, די מטבע

 זעהן געװאלט גיט אפילו און שאפ דעם
ארבײטער. די

ניט ױניאן די האט הײס דער אויוי
)2 זיים »ויף (®לוס

 דעזאלוציע איכקד שפיםען עסזעסוםױועס לאהאלע
כמםפע דזשענעראל m פ»ר רעפערענדוס פון

 למקאלען אנדערע — רעזאלוציע. די צוריק װײזען 89 און 9 ,2 לאקאלם
באםטאן. אין װערען דיםקוטירט װעט — דאפיר. שטיםען

 יארהעד גױ רער װאם רעז^לוציע, די
 דעם אנגענוסען ה#וט ב^ארד דזשאינט

 אעטערנעשצנעל די אז אפריל, טען20
 װערען אםענרירט זאצ האנםםיםרטאן

 ביי' דזשענעראל אלע אז אבזיכט, םיט׳ן
 װערעז ערונײלם דארםעז זאלען אםטע

no איצט װערט װאוט, רעטערענרום א 
 .די בײ םארהאנדעלם און ריססוטירט

צסזעקוםװועם. לאתאלע
̂ובען »י*ט ביז עטלאכע ׳שוין ה

.18 נוםער .נערעכטיגקײם״,

 אב• — דיםקוסיעם ק*נווןנ׳»*ן ' .3 זיים
« שלאםץ• ל■ ראזענבערג,

 םײנשסייז״ יצווק — נרץי־אסיםעז •4 וייט
?אבאסאײ■ ס. <״ ם.

י «זקאג*־*יל*דעל«י» .5 ייט1 ז׳ ״ו » — 8■ 
.נעננסםער־• א סאצין,

עדיפאריעלם. .0 זייט
 כ#י*?«ער (» זינמאן מאריט .7 זײט

א»נג• וז• — נילי)
 «ון ליכ» דער j»> קאכײעני»אן די .8 ייט1

» im «איג«נבעגח״ס נ ןו  ■0 — *ו
. קוזינםקי.

 געיעײ די און ק*גװעני*אן אונזער .9 זיים
 רעם־ ם —1ע*ןג*לינקײ» «*»יליגן

ר. מ ני
 —*רב״י רער סי דרןסםייקעו ךו .10 ייט1

•1ם«יעהנא דזש.
n 4 » 41 ?יים i  ■ uמי «לינ»יר ש )

 188 דזשאכערס 5 שפחופס8נ אםםץ םוירםשענםם
שעפער ארכײםזדןניםװנמו שיסען

דער סון פאדערונג שםרעננע םוזען^נןכגעבעד אבער זיך, קװײנקלען כאםעם

 •םאםיא״שאז דער םון דזשאבערם 5
״ יז9ױני רער םון סיאנעם די ןדןר 1נע.
י *י םשערםײי־ םאוםסארטײאישעו *־ו '  י

ארויםנעשיסט האבען
 » םיט נעװןורען נאשטראםם שעסער, ניאו

 דאלאר. 360 ביז 100 םון נערד םוםע
ד סת׳ם חאלסערין, מנעדזשער י ײי י

^ חיט רעסארטםענט, ביגג י ײ ו י  י
ט «רני ארויס שיקען רזשאנערם רי אז

אוםאארטייאישע, צום ו^סצן נציאזס
m S [ײ איננארט* םו י

 דעם געשיקט אט5 טשערמאן טייאישער
 אונטערזוכען צו װאולז*, ב. j אוידיטאר,

 האט װאולוי םר. pא אגגעיועגעגהײם. די
 <«״p די באשטעטיגט און פעםםגעשטעילם

ױניאן. דער םון גען
אייידזשענט, ביזנעם דער שײנפיגד, בר.

 פאי־ חאט און דזשאבערס די צו ארױןי איז
 צױ ארבײט די זאיוען זײ אז זײ pc גםנ<א

 נע״ױיג־ אבער זיך זױ האבען ריפציוממ,
 אבײ שיעםער חאבען ױי ותן אח פע<ט.

p סעל ir געווען שוח איז גצחאט חרםח 
)I ויי• vm *לןא1

 חןזאלױ דער װעגען אשגעשטימם קאלס
 <ע• האבען <א?אלס די םון םאנכע זייע«

 נעםליך, עטיליכע, און דאםיר, שטימס
 די ,9 לאקאל אשערײטארס, די ,2 לא?אל

 אוטאליע• די ,8» יאקאל און םיגישערס,
 געשטיסם האבען דדעסםײהערס, נישע
 װעט װארשיעליך רעזאלוציע. דער געגען

 בײ װערען פארגעבראכט רעזאלוציע די
קאנווענשאז. באסטאנער דעד

 ״איײ די אז באשמעהט, רעזאלוציע די
 רײען די איז דיסהאדטאניע און ניגקײם

 *צוליב איז איגטעתעשאנעל״״ דעד פון
 נזד עדוױילען םזן פא׳־־מע איצםיכער דער

 ענדערוננ ״אז אז און באאטטע״ נעראל
pK עלעקש^נס״ די םון ם*רםע דעד 

̂וטדו' דעפ געװאוגעז װאלט  די פין •
 :פאלגט רעזאלוציע די מעסבערס.

 רײען רי אין דאס אמבאסראכט, אין
 אוכד הערשט אינטערנעשאנעל דער םון

 װאס דיםתארמאני, און אײגיג?ײט
 קא^פעראציע םון נײםם דעם שטעדם

pH און ױניאן, אוגזער
p k אין װצרט עס ראם אםבאטראכם 

 אוטצו• גרױסע א אז גערעדמ אלגעםײן
 אונזער צװישען הערשט םרידענהײט

 דער צוליב טיטגל'חןרשאםט ברײםער
 גע• די ערװײלען פון םארםע איצטיגער

קאנוחןנשאנם^ די בײ באאםטע נעראל
אוז

 n איז Dir אז אםבאםראכט אין
p םײנונג c פון באארד תשאיגט דער
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