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 פאווואופמ ממאל זןםנוױועוי מנאו
באאדו עסזמסוטיזו פאו האנוידאםעו מסע

■ )1 •זןו״
u a a r,־ ta חי־ ז<ורען נ«ל׳ננ«טים די 

ן P«rn a m «ו חוצית די מ n*B־ 
im ק^וםוניסטען די אןן װײדו׳מס אין 

 םיט קוסען צו ־זזומה די ת*מן זטאען
nr r« ruvo*pn  a ז םיטגייחנר, די• 

rarpatn* «מן  o n  >a .עמוינען
iro םיםנליתר די n די חנסןז?ט 

 ־apn ,וואוילטעטינע״ קאםוניםטישע
 ■זוי־גערױ די ׳נן.1צורי?נןװי סענר«*יע

ע  ta דערפיחלט, ח<ונען ?אמוגיסטען «נ
 ־an דטו לח,1ם a נ׳»ר*מן ה«ונ׳וז «״
 ניט איז ואס ta געיטענת׳ט, זײ נען

 םייגוננס״םטר׳שיחןנחײם, a װי פעהר
r דיר ״גיב :זאנס סען װי ס׳איז ip  a 

 ׳שטעהן״ זאל שארנ די אבי -נאס, אין
 בא׳שיא־ חאנעז םיטגלידער די ta אבער

 לאניוניסט־ די its ווןרען *ו ■טור סעז
 זײער סון apaa דער באװײוט לאר

 ערנער םיר איז װאט ס»רח, «װ״ם«ר
 זיי האבען טאר סaד ערשטע. די װי

״ nMo די נעכאום  אין םיטיננ א נ
דזישון. טען10 דעם טרייטןג, דענד־סקול,

םארנעסוםען איז םיםיננ גיי
 םיט־ באארר tvbtpptpp 3 שאר װאהאען
מיט־ גײ־קרװעחלטע p>a 3 און גלידער,

 םינד חײםט, דאם רעכם׳נ, זײנען ניירער
 די ספר נאטת שטעחען וועיכע נליחגר,

 וינען אין ניט האנן אדן ױניאד«רינ*י.ןען
 *אר־ ?אםוניסטישע a א־ױפצוארנייטעו

 דושר :זיינען ערװעחלכת דריי די טיי.
n לױס a rn  ,r ta r־r t •און חנטא 

לײזערםאן. סאיר
אננעםיהרט, ה*נמן פאמניםטלאו די

 אינטריגאנ־ אן איז, שטײגער ז״ער וױ
 ױניאז דרײ די נענעז i”«o«p טישען

 זיי ם׳האם קאנדידאטען. עתזעהוטױו
 איאי־ מ׳חאט נעחאיםען. נארניט אבער

 ?אמוגיםטיעע, די זײ םון געשלע*ם
דערקענט. זײ האט םען און םאםלעס

 בא״יםעהט באארד עקזעקוט־װ די
 ױגיאן־ אםת׳ע איטאיאריטעט סון איצט

 דער ta זיף, םאר׳טמעהם און מיטגלירער,
 דארפען װעט סענעתשעו םון רעיארט

 עס רע«ארט. ױדאךטעםינער a זײן
c װעט ניענעדזשער רער ta זיין, ?ען m  

 איז ניט, אויב פארשםעה), צו אגהויבען
 עצה די םאלנעז ז*ל ער ניייכער םאקע

ער ta מיטניידער, 66 יד פון
 רעזיג־ און טאנען נ-אריש ניט *יך אר1

 םעהינע נעמנ janac i»j'׳t׳o נירען.
 װעיען װעיכע »,6 י8ר*ק אין טעדשען

רכייט.8ױשינג־1מענע טאן ?ענען

1927 דזשון, חפען דעם מױיסמ, ױזען
די ג^ורקומען װעט

ערעפענוגג אפיציעלע
דער םון

:%׳ }
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ױניאז װאירקערם נארםענט לײדיס אינטערנעש^נאל
יראכםפוצען א סיט .

לןאנצערטי גרױםען
- a ר a ר נ a ם .: ,

שײמס .4 9 אפעלבוים מישא ו. פיליפ ח
בורשטײן פםח׳רןע .5 םיראפןא מאדאם 2
בערנ אבו־הם .8 קעשיר אידדאוי .2

עישםיין. אײב — <*אנא חןר בײ
ת םף א םיט נאנײט יאהר דעם איז דוויז ױ(יסי די אײנריכטונ־ ני

באפותםליכפײנמז. און ג«ן
aan שריהער־ אלע אין ווי אנגמנקמר און לוםטינער זײן ומם יאהו

m. דימג a r
ר » ע מדינ ® r םיזאן נאנצען דעם וועם ארתעסטער • u m 

ץ s ׳;. דעם יי
MMrh >מוין זיר םוו ערעפמנונ^ דער שאר ■לא׳ו א חאבען מי 

ait'tt .־ רידמדססױחמ ̂
w ד ביז אפעז איז ים r 'm• אץ 
to ־־  yoie,. .ס^ &על .« סי שעי »

 ה»כנ»ן און זינמון
מםוניספישע

 נײע »פארדאםעז
פארלויםדוננ

)1 זײ• פון (שלוס
̂וט םוןן  די געמ#נט םאר דעם וחמען ה

:ערס^רונג ם#מענדע
 גע־ איך בין טעג עטגיכע מיט ״צוריק

 גע־ א pt טערעסאן צום נעװארען רוםען
̂וט ,.זועדכער ׳װ»ג;ער םר. וױסען  זיך ה

 פארשטעחער ארס םארגעשטערט מיר יםאר
 סטודענטען אינטערנאצי^נארער דער פון

 חאט ער נאמען װעסעס אין אמאגיזאציע,
 טיט צוזאטען רעדען צו אײנ^אדען פיך

 גרואע. וןאסוניסטימער׳ דער פון אײנעם
 אז געעגטפערט, חןרױוי איהם האב איך
 רעדען צו פאייסי אונזער ניט ןויז ד*ם
 ד^וזיגער דער םון איז ניט װעםעז מיט

 און אײנער םון גרופע קאסוניסטישעד
 איהם האב איך פ^אטפארמע. דערזעלבער

 בין איך אז ערקרערט, גלײכצײטיג אכער
 יע״ צו גרײט גרעסטען-&ארגעניגען מיט׳ן

 ארגאניזאציע זייז םאד רעדן צו צײט דער
 טי־ א אראנזיצירעז צו ערזוכט איהם און

 קײנעד דאס באדינגונג; ד/גר מיט טיגג,
 די םיהרען װערבע קאטוגיסטען, די םון

 רעדען ניט דא״־ט ‘זא' אפאזיציאנס־ױניאן
אװענד. דעם אין

 זעיבער דער מץ־ האט װאך ״יעצטע
 און טעיעםאן צום גערוםעז װאננער מר.
 אראנזשירם ס׳אץ אז םיטגעטײי^ט, מיר

 אויף אװענד, יטבת םאר דיגער א ;עװארען
 איך רעדען. דארפען װעי איך װעלכען

 קאנדיציאנען די דעיםאנט דאםאלט האב
 צו נעװען גרײט בין איך װעילכע אונטער
 םון זײנען קאגדיציאנען מײנע רעדען.
 האט ער איז נעוואיעז אמענומען איהם
 בריף א דורך װיסעז י!אזען געז^ט מיר
 םאר־ װעט דיגער דער שפעט װי און װאו

קומען.
דעם איך הןו^ nitr יעצטען ״ביז

 חאכ איך ערחאיטען. ניט ברױי דאזיגען
 דער מיט טארכינחנן גציאזט דאן זיר

 רטוערקײך 500 הױז, אינטעתעמאנאל
 צוייב אינפארםיחנן, צו זיך כדי דרײוו,
 זאגענאנטען דעם ה^ב איך םיבות װעלכע

 דײ חנר וחנט צי און באקוםען, ניט בריזי
 איז װאגנער םר. װי אזוי םארקוםען. נער

 םען p*n אנװעזענד, jynya ניט רארט
 סויױ געצעמןן, גוםער טעיעפאן זײן טיר
 גערר נוםער דעם איר האב ; 9085 <ז?ל
 tv נעענטםערט, סיר האט םען און םען
 גאנצען םאר׳ן אוועס איז װאגגער מר.

םאנ.
 אז געדדונגען, דערםון האב ״איך

 װאס צוייב געיצעדזן, געמוזם האט עטװאס
 אדער ,W•* דעם געענדערט האט טען
 ניט דארסען איז אנװעזענהײט מײן דאס

 וױיס איר װאם אלעם דאס נעוױנ׳צט.
 ״פרײ־ דער םון םיארלוימדוגנען די איבער
 קאטיטע א א♦ ערקלער, אין הײט״.

 קײן םיר בײ איז ארנאגיזאציע דער םון
 ניט אש שב\ז דעם ניט געומגן, ניט כאל
 אויסגע- גאנצע די בעםאר. איז עס װען

 ״עױיהײט״ דער אין גע׳פיכטע טראבטע
 םי<ע איחרע םון אײנע װי מעהר ניט איז

 איהר .אין יויגענס םארברעכערמןע
 אידייפע די מימ יןאםף האםנוגגס^אזעז

אמעריצןא. אין ױניאנס טרײד
. חאכ^«ן, ״דזשולױם
דדפױגט מענעדזשער, ״נ^נעראל

׳ ״י. װ. נ. ל. א. באארר,

 די «:םוױמים זיו ח*ט עס ווי איחד, וױיסם
 1•ם«ריפ» איו באומנוננ *רבײםער אירישע

 איגכמרנײש•:•? חנר ‘םוו נעשיכםע די מום
 0• .1ױני* װאר?ערס נארנתגם ?יידיס
איהר געוױן, <ואיס אל? םים װעמ או̂ן װערען

ם א ע ד ש י נ א כ ע ר מ ע ד נ ו א ו ח ו  א
ן ט ױי ע ר א ג י ן ס א י נ א פ ט א ת

 פאר. רעדער און שטאחל םאםע א לויז ^
 װאונ־ דאם אבער ןנעחן, פון םענשען נײן £

אע• דעם פאר יאחרחונדערט פון דער
זשעניער.

.טױראד טיט איז זעלבע דאש .  אױםער־ ז־ער .
 אויםערגע־ דעם םאר םיגארעט נעװעהנליכער

 אוו פינת פון *ײט א מענשען. װעהנליכען
 דער געװען ער איז םעחר און יאהר צװאנצינ
 אױןן זיד פערשםעחט װאם דעם םון סמארעט

קװאליטעט. מאבאק
 בעצוג אץ אויבען־אן איםער שטעהם םױראד

 דאס גוםםקײם. און אראםאט קװאליטעט, צו
 םא־ כעסםע די אױםזוכען פון פראזדקט א איז

דעמ אויף זיך נעפינען װאס 'באףסארםעז,

 סי־ אויםןרגשחנחגלימר דער
מרמ־ חנה םאי נארעמ  אוי

 ר « ב < « װ םאו. װעתנלינע
 tkanarwa איז «ר דאס םיחלט
« געימרע צורי a זאנ f jv a.״
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■ בילױע ®ארד חש»־ט ד ןאנדע טים * v׳/ * .

 טײפרײטערם, םארניטשור, — םארניכטעט. און ארױסגע׳גנב׳עט קלאוקמאכער םח פאךטעגען
װעט און בילדינג די איבער נעמט אינטערנעשאנאל — בילדינג. דער פון פעלען םײםם,

ץ ר קצ א רי ײ ו סען.א לו פי נ

 צוריק״ אײנמאל איז קאהאז אב. װען
 רײזע, אײראפעאישע זײן פון געקוכען

 מען רוםט א״י אין אז דערצײלט, ער האט
 אומנעלומיערטעז םימ׳ז קאמוניםטען די

 ותר ״םא*םעך. נאםען חיה׳שען און
 זײער איז דאם אז געצװײפעלט האט עס

 א םאר זאל דער נאומעז, ריכטיגער
 בילדיגג די באקוקען געהן ״ספעהטאקל״

 ״םאפ״ האםוניסטישע די װאס זעהן און
 זיך ער װעט געטאן, דארט האבען סען״

 דעם םארדינען זי» אז איבערצײגעז,
נאפען.
 םון האבען <ינ?ע גערוםעגע אזוי די

 װעלען זײ אז געװאוסט, <אנג צײט א
 זײ האבמז םארלאזען, בילדינג די םוזעז

 טוען זײ װארום זײן, נוהם געוואיט זיך
 האבען זײ װעלכען םלאץ, םון אװעקגעהן

 אײגענטום דצם םאר םאררעכענט שױן
 האבען •ארטײ. קאםוניסטישער דער םון
 םארשטע־ און *םאיסער םון שכל דעם זײ
 צו׳גנב׳ענען םון ארבײם, אזא אז ׳גיט העז
 אינטער־ פון אײגעגםום םארגיכטעז און

 א האבען וועט םיםגיצידער, נײשאנאיצ
 אײניגע אויף אםילו װגרקוננ, םארקערטע
 םונק א נאך האבען זײ װאס םיטגיצידער,
 אפ־ זיך װעלען און זײ םאר םיםפאטיע

שפאט. און עקעל מים זײ םון גערען
 בא־ קאורט וײ זײ האט ײאר לעצטע

 װע־ זיי םאל אין ארױסצומוםען םוילען
 דאאאר טויוענט 12 באצאהלען ניט לען

 רענט די שולדיג. זײנען זײ װאס רענט
 הא־ באצאהלען, געקענט ניט זײ האבען

 םארבארײטונגעז געםאכט זײ בען
 זײערע בילדינג. דער םון ארױסצומופעז

 אין באשםאנען זײנען םארבאיײטוננעז
 ײי משוגעים, װי האבען, זײ װאס דעם,

 הא־ זײ װאס אלעס צובראכעז װילדע,
 זאכען. פארשידענע געסענט. נאר בען

 געד״אט ניט אםריהער האבען ױ* װעלכע
 צױ און צוצו׳גנב׳עגעז נעלעגענהײט די

געטא*. איצט דאס זײ האבען ראבירעז,
 זײער אפגענופען. איז שכל זײער

 בײ װי גחנסער ניט איז םארשטאנד
 אז גיט םארשטעהעז זײ ״טאפםען/

 אלעס דאס צוריס מען סען נעלט םאר
 בליי• װעט זײ אויוי אבער אײנפיקסעז,

 םון גנבים, פון שטעמפעל דער בזנן
).18 ויי• אויןי (שלום

 די אז געװארען באקאנט איז עס זוען
האבען אװאנטוריסטען האטוניסטי׳טע

 םון בילרינג *ויכ׳! ; ר• פארלאזעז ענדליך
̂־ט בץאיד, דזשאינט  זיגםאן *♦*:ט זרעד ה
קלערונג:9ע. פאמענדע די געמאכט

־ ' ערקלערונג דגמאנ׳ס פדעזידענט
 געצװײםײלט ניט קײנטאל נאטירליך, האט, פערזאן װײט־זעזזענדע ״קײן

 ארײננערי- זיך האבען װאם שארלאםאנעם, חברה דיזע װעט םוף בל סוף אז
 און םארלויםדער אלם שטערער, און ברעכעד װילדע װי ױניאן אונזער אין םען

 װערען ארויםנעשםיםען װעם און םפלה, פינםטערע א כאפען װארםער, שטוץ
״גײם״ זײער האבען זײ אינטרינאנטען. און פארםיהרער אלס םאםען די םון

)t n’t•<< 13* («לוס

 ױניטי אינטערנעשאנאל פה ערעפענונג
. m גראנדיעזען s m געפײערט הדז

 ערעפענוננ. דער כײ אנװעזענד באװעגונג ארבײטער דער םון פארשטעהער
 באגריםונגען — םארטראטען. שעפער און לאקאלען באארד דזשאינמ —
יאנאװ־ — אינםטיטוציעם. ארבײםער אנדערע אץ ל. אװ פ. א. דער םון

 געהאלטען רעדעם באגריסוגנם — געםט. די צװישען לאנג און צבױן בקי,
 טעקגרײדי, םאםאם, נארםאן פרידטאן, םאלי זינםאן, פרעזידענט פון

 װירק• דער אין טרוים א איז הויז ױניםי — אנדערע. און םארקאוױטש
רעדנער. די זאגען ליכקײם,

□
םארצײכניס אינהאלט

G

26 נוםער ,נערעכםינקײט״,

□
 — מנימײחויז חןר אין טאג א .2 וײט

שםואל. בן פנחס
 פאײ די נון קאטוענאאן אכםע די .3 ?ײט

 ױן גײעס דעםביצער. .8 —־ יערס
קוירצמאז• ג. — ס

 יױ ווזמער pm נײםריראבלצמען .4 זײט
קורינסהי. ם. — ניאז

 אז אװעק ג*תמ זיגםאן װען .5 זײט
 עגגליאע די סאאוסמאכער. אלטער

 דוד— איירול• נײעם א קריגעז *רב״מער
םײאר.

עדימאריעלס. .0 זײט
 ימאר• צאג^ 4<—•אלי«יק אביסעל .7 זײט

A חעױד — ליי) (» חנז m vm
מו ווונזער <ון S !ײט  — סאסא און לי

בילד) v( •לײו• •*♦גצין » חעאין. ם.
•1תאר<י אס —

יולוסען. נײצם; «. זײט
ױן *לומ*ן נייצא* .18 »ון 11. .10 זײם

'ZM*m*'y r w

 םון םיטגלידער מענשען, שטראמעז
 האבען געסט, און אינטערנעשאנאל דער
 לאקאװא־ די טימ געצועען פדײטאנ זיך
 דער םון ערעםמנוננ דער צו םרײנס נא

 הײם באקזועמער זעהר און פראכסםולער
 צו םיטגלידער. איגטערגעשאנאל די פזן

 פארח, םארעסט אין הויז ױניטי דער
 א״8 איז הויו ײניטי די •ענםילװײניא.

 ®יטגלײ די צװישעז באליבט און ■ולער
 װער און איגטערגעשאגאיל דער םון רעד
 איבער־ באזוך א םאר דארט קוםט עס

 יר די איז אוםזיסט ניט אז זיך, צײגט
•איולער. און באליבט אזױ הויז ניטי

 די םון אײנע איז הויז ױגיטי זײ
 אר־ דער אין אונטערנעמונגען שענסטע
 ווען יאהר, אלע און באװענו^נ ,בײטער

 די װערט זיך, עםענט הויז ױניטי ידי
 פראכטםױ א אויף געםײערט ערעםענונג

אוםן. לען
 גערױ אזוי די ווען יאהר, הײנםעס

צושטע־ םיל אזוי האבען ״לינקע״״ םענע

 אויםגע• זיך האט געטאן, ארבײט רונגם
צושטע- די װעט אםשר אפשד, אז וױזען

)10 ויי• אד̂י («לוס

 עסז. דזש. פון םיסיננ
 פוײסאנ, דיזען נמרו

כ$סס$ן אין
 רעםערענדום ורעגען באשליםען װעט

 פאר־ פראפארציאנעלער איבער
מרעטערשאםם.

 מי־ םערטעל־יעהרליכער םינםסער דער
 באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל םון טינג

 אנ־ זיך וחנט איגטערנעשאנאל דער םון
 אין םריה, דעד אין םרײטאג דיזען םאנגען
באסטאן. אין סטאטלער, האטעל

מי• דיזען בײ וועט זינםאז •רעזידענט
 װעגען כאריכט גענויעם א אסגעכען טיננ
 ױגיאן, דער פון לאגע יארקער נױ דער
 בא״ װעלען װײס־נרעזידענטעז אלע און

 דער םון צושטאנד דעם װעגען ריכטען
 ■לע• לאגד. גאנצען איבער׳ן ארגאניזאציע

 אזױ װי ויערען, אוי^געארבײט וחגלעז גער
 םאר״ איע אין ױגיאן די באםעסטיגעז צו

 די טןנען האמף דער ווען איצט, קעםם,
ענד. בײם שוין האלט קאםוניסטען

 דער װאם םראגעז, װיכטיגע די צװישען
 דאר־ װעט באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל

 וועגען םראגע די זײז װעט באשליסעז, פען
 רעםערענדום א פאר טאנ א און סלאן א

 םארטרעטער- יראפארציאנעלער איבער
 דזשאינט צו און קאנװענשאנס צו שאםט

 דיזעז וועגען רעםערענדום דער באארדם.
 גע־ אנגעהאלםען לאנג שוין װאלט «ו»ט

 געװא• איגעלײגט איז עס אבער װ$רען,
 דע^־אוםגליקאיכען צוליב ערשטעגס, רען,

 צװיײ און קילאוק־םטרײק. םאראיאהריגען
 סאמי־ די געגען קאםף דעם צוליב םענס,

 אר־ די אז איצט, קאמיסארען. ניםטישע
 םון 1געװארע סטור שויז 1אי גאניזאציע

 די װעט עלעמענט, םארםיהרערישען דעם
 מאנ״ דעם דורכפיהרען אינטערנעשאנאל

 קאנװענשאן םילאדעלםיער דער םון דאט
 םאר״ םון םראנע די שליכטען װעט אוז

 אפ״ אילגעמיינער אן דורך טרעטערשאםט
שטימונג.

 ספױין אין שמפער פילע ערסלערם כןורו דממינפ
מגרישמם יוניאן נאכסומעו ניפ פאר

 םאב־ די םון ארכײטער — פירטעם. םטרײקענדע די צװישען דזשאכערם 4
 םעלדען דארפען דזשאכערס םםרײקענדע די פדן באסעם קאנטראקטיננ

ױניאן. דער אין זיך
 האט ?^םיטע ארגאניזײשאן די װען

 האנען םונשציאנירעז, *ו ^נגעהויבזןן'
 ניט איז עם ta זיו באהלאנט אייגינע

 ארנא־ אנצוהויבען *ײט גינםםינע די
 מעחר איו עם ra ניזאציאנם־ארבײט,

®ר דעם י1אוי װארטעז צו אם1ראט

 עוסמום סאונםיל ודנוןספױעל פץ פרפזױענפ
ותםעומשפנאר יי כילױז אנןרהענען די אז ודדער
 נוטשטעהענדע כלויז באשעפטיגען װעלען מאנופעקטשורערם “;אינםײד

אנדערע. קײן אץ אינטערנעשאנאל דער פון םעםבערם

 קאטוניםטישן ארונטערגעועצטע וי
 ?לאוקםאבער דער פון דושאב־חאלדערם

 שױן זיינעז װאס ױניאן, דרעםםאכער איז
ר jtt געײאחנן םארטריבען איצט  ת

 בילדינ^ באארד ײשאינם ושמאכער4פ<
ivaan נעסרא־ װידער װאר דיוע אגםאגג 

 oaoa*' דער פון געױכט איז «אטש a נען
 niao Pia>P ,איגםײר״ די םון וaאײש

aP ?P’w דער &ע?טשורערם, a iim*« 
 פחד זײמר ®ון ערקיצעחרונג אן דורן• םי<,

פ ג  ער ומלכער אין iaooa*u י. סר. ױוו
p>a ta b3asst na>p ean מעם־ .זייערע 

מן בערם מ  aavaa tat'o* דיזעז umo ו
»jwn ואשײנמר בלויז oat חר ויינצז 

o דמויסםרירט h חנר פון טסנצרט 
Paiantrinu*N אויליאירטע איווחנ און*

 גראם- םר. האט םטײטמענם זײן אין
 אינדאסטריאל דער ׳ אז ערקלערמ, 1םא

 די יינקטליר אויספאלגען וועט סאונםיל
 אנרימענט קאילעקטיװ on בנונע •א<יםי
 ױניאן, nn און קאונסיי on צדוישען

 גמײא^ אױםגעםײטשט איז עס וױ אזוי
 םר. טשערםאז, איםיארשעל on פון

רסאל.  װאם אט פעברואר. יעצטען אינ̂ג
o• לעד in 'tn האונ־ איגדאםטריאל םה 
 אנגעלעגענ• ״un ווענען נעזאגט חאם םיל

:ה*יט
אינטערנעשא־ רn םון ״פארשטײער

ץ א בײ חאמנז נאי  םאר־ םיט קאגם^נ
 םאר־ קאונסיל איגדאסםריעי סון שמעהער

o <ויס אז 49<אננ n אנריםעגט איצטיגען 
בא״ מאונסיי פון טאםמגרפ די

♦!nHt (פלואײאויו - * -------

 פאר צײט די זיך װעט געװיס זאן.
 ערשט ארבײט ארגאניזאציאנם ריכטיגע

 ארבײם װערען וועט עס װען אנהױבען,
in אבצר שעיער. •די אין n^  איו ''

 נעװארען, געטאן ארבײט וױכטיגע נאנץ
 װערט ^אםיםע ארגאניזאציאנם די און

 אדגא״ דער אין טעטיג מעהר אםאל װאם
ארבײם. ניזאציאנס

 קא״ ארגאגיזאציאנס די איז װאך די
 װאס סטרײקס, םייע םיט ביזי םיטע

 םאר ערקלערט האט באארד דזשאינם די
 דער קאנדישאנם. ױניאן נאכסוםעז ניט

 שאפ ארויסגערוםענע די פון כאראקטער
 ארבײטער, ענטזאגען םאר איז סטרײהם

o ארײנלאזעז ניט םאר n ביזנעס־איײ 
 ארבײט, שטיס ארבײטעז םאר דזשענם,

 אװ שאפ, קאריארײשאן א האבען סאר
 ארויס־ זיך װעלען םאר !ײן5אלגע אין

קאנדישאנם. ױניאן םון דדעהען
 אין זײגעז וועלכע שעיער, די

 קא• סידני םאלגט: װי זײנען םטרײס,
 גאלד• ;סטריט םע37 וועםט 134 הען״

 עװענױ; טע6 185 סלאנג־גאלדבעחנ.
 טע22 װעסט 140 בראדערס, נאלדשמײן

 250 װײטשטער. און סארנער םמרים;
 און קופערבערג םסריס. סע40 וועסט

 א. ססדיט; מע17 װעסט 29 ראטקין,
 רא׳י כמריט; םע37 װעסט 134 םילער.
 סא8 ײעסם 535 קאשיאני, קילאוס םענא

 עװ.ן זיבעטע 501 רובין, .it J ;עװענױ
 סטרים; טע39 װעסמ 250 םאװאתיש,
סםרים. טע17 װעפם 29 סעכמלסעז.

וױ זיעען םירמעס דזשאבער די
p (אלוס i 12 ו״נו(
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אונזער פה הח ימיטי דער אין ט«ג 8
אינםערנעשאשל

 די — לכגה*נ«כט. *עחנער * אין — םמנץ־זאי. אץ — מײגדרוקען. #לערלײ
— װאלד. אץ פריחםארגעךמימיר א — הױז. דעם ארום •אנאראםע

 חןר — ביכיליאםעק. די — םעםבער. 38 ל*קאל סון איינפאל אן
װ. אז. אץ װ. או. אץ קאנצערם

בךסםואל. ■נחם סדן

tv איגטער־ דער םין חױז ױניםי די 
 אין חאנ סלאץ, tnjrr א איז נײעאנאל

p r נעחערם m e m  .ivopa איד האנ 
lyovPrva איינצאחננ די אנזוונעםען pו 

yuivo| .הי(צו•
uni *in ,אחין ivapytt באחן די 

o r u r ,ך  vo* מעחן. נעײאידיג איו חי
 ברודער םיס׳ן *וזאםעז •חין י חננדיג

 איהם םים איך חאב זינמאן, •חנזידענם
 אנ־ די מיט און ooptorpi ליבערסם

in אין חזרע o rp i un ;ivivtt איז 
 סארסי• און איננמרעםאנם (עװען םיר

 איך חאנ lyoptor די אין זיך םענדיג
פארביינעיאזען. inP'a*ipn vi”r די

m חאנ איך v זיך נײ M m e w* 
 ovn א?ץ באםראכםען צו גוס נעםאכט

 אנסױ ױניטי.חויו, אי? זעחן ppn איד
p איז »הין, סענדינ r געוועז pypno. 

 *va בויםער nntr םיט un חאם דאך
urn tpopupo און נעזעחז זיף i n 

 פיתרט ovtt ארויף, און אראפ באת
o אחיסוו, n  oavop) ovn פון איינדרוס 

 *ס .pyoirvo ריםערלימז ivoPv אן
 un און םויער » oPyovi נאר האט

 פון בלאז » םים ivetp ריטערײפער
tv ,p*n נמן o n  Pvt טויער ivivoy• 

o n  overiv איז '*iryiiv  m v 
v tn נדויסער ׳פײנער ,bvpPpttאון ״ 

 oPvtt un איז ווארם poopmor ד*ם
 די םיט ײארם pinyt ו*ס ,ױניטי׳.

ymoppPy לאס נאר ניט איז אותױת) 
 un און ,opvo v נאר זוארם, v אזוי

PvPb -m vam iun i םען וואס ווײזט 
ipp אײ־■ ײיד ,ימיסי׳׳, ײיד אויפטזו 

iv ארבייטער די װען נינקײט, i jjrPvt jji■ aitv.װעמן
lyotppuv טיר ויי»ן iprnv נאך׳ז 

ipovo זיעען נאזומר די און ptr גיט 
ipnpi טי׳פען. די נײ נתחר vס ovn 

 אייש־ ׳פייגמ די oPpepi נים urav אװז
n n די פון oppipoti, זייןר אןן 

 איז עםען דאס באדינוגנ. פיגסטלימ
 *ינטיגקײט תערמם אונמסום נ^פטאק,

 איחר דאס באלד, o^nuun איחר און
. חרייז. זזײםיטקן v אין זיך־ נעפינט

apt ,rujroov נע׳פםועםם איר
 זײנעז װאס נאפאגטע, פטלאנע םים
 *םא׳ל םיס און געקוגמן, פריחער אווין
 ^דקעםםער םוזיק v םון סלאנג un איז

utaonn נין איך אױןדען. םיינע «ז 
 קיאנ־ די ויאנען פח אר̂נ «ױם נץנ»נג«ן

 צונע־ בין און נעטראנען ייר חאנעז נ׳מ
םאנ־דזאל. טעחנעם v *ו קוםעז
v פרײ• האנמ פלעזםער ױננע זונרוז

 פאו* םרײלימ ייננע און טףפפילט יאן־
 נע־ ׳פעחן אזן גראציעז האכען לאך

 חאמן קלעזמער רי םעחר וזאס טאנצט.
u זיד ovn עםארשער אלץ נעמפילם, n 

 אויס װייזט פאנאנדערמפיאימרנ^ טאנץ
tv םענצער ױ tvajtn זינען אין נארניט 

o סט9 כמן וואם עולם־חנא, n יויתן 
o און n .ראם — עולם־חןח טור־חבור 
מד עיפר. un איו  איי־ tv י1אוי סיץ א

jr>n| ,די איז װי וואולגאר, ניטם אופן 
םיהלט ot> .tv^vrrsvo ׳*סארםיעע

»o n  t ,פריילימײט' *o r שעחגקייט 
im נײ v e  o n ז*יו. ױניםי איז

up סויג וואס tv ,os איךisp נים
tnt:vo.| און זאל פיז אחיס נעח איך 

jjoanoto ova פאר ײאם נאכט■ די 
v !מײנהײם otvt פארצויבעדט rpן 

 לופם די איועגט. vtv אין rmm כתן
 װינםעל לינד א פריסטאליס יואאר, אח

- ovn אינער׳ז bvp די אין און מנלעס 
jsm אזיעחס rm n די n ’o אברים 

.tnynvs ornoun זיינעז
un אט חיגמל omvt אין און גלוי 

 inv oovivu'nv tvnn זײנען איהם
v. ח. דיםענםעגע ׳פיזטר מ n זײ «נ o n 

 iv tvayn און טימעױרם .געםינתעלע
p זיד «ון ליכסימיימ אייגימ o n n, 

 ntvS רי prran וועלע װאלסיז זיי זוי
ר  און n נדינט• איינמקייס ייאט מ

m vn ou n זיך n m n מאלקענדלאך 
*u p  ovn o n  D ׳מחנער oavovt 

o n ..וואיפערלאך די נילד tnvn ייד 
m מג׳טוד׳זמג  j r m ייי נים^ײי״עז 

vo ,intv^o ,utD'U יאלצן פארוואס 
1 ז iiTno ניט דך װאיפעגם די

t'V t אח לננח די m  v i n n 
 n« סואסס אין יוגיפארנ^ utpw איחר

 ovn גתיםקייט »ן סיםנאל v נצאנץ.
וי -otnwHvnv tvnvo אתו אדי
 גאל־ v סיס mvjvpvs tnv om לבנח

urtn ,פיז וױ ליכסינקײם ivonu v 
n חעמ־־גאםי a n bid oysronr i  pit 
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v  i*. j n u n מס״ אח_יאד יײױ נ

*נגעװארפען ovn וי tv פארםרויןרס,
iv .וי איםחײסליכקײם o*n עפעס 

 םיה־ און ביינקענרינ אזוי אראפנזנשוהט
 iv״;t m<״ װמסעס םענט v װי לענד,
ivu איחר *ו אםטר אח גחיס. vrn 

o n םון נץזאננ טרויערינע v ,ם״דעל 
 ױ און pjmv איו נעייבסער איחר װ*ס

סיםער urt אין nvn איחר אויס יםם1
אין ערנעץ וױיל וײן, סען עס ׳נאכם!

v נעזוננמן. עםימר האס װינסעלע
 ניימי״ דיינע םי■ bo םין רוף םוזע, ״*,

•יגגזי, י
bo pptt ם״ז (1* סטרונעס די jppjmp 

י׳»רץ,
 נל?סער ד»ן bob זום איז .«ארס׳»«ם

זינגער,
 און קאסף «וז ליד on t»< ענדע «ו
»ppo."

o צוליב לבנח די אח אפער n •סרויע
 נע־ ח*ט נאגס די יעותנפאלס, ? רינ

 סלזר סתיםמרי׳פ. איינעם יעחמ מאבט
 v אין איממחילם וױ מװען t'V דיגג

u אתס טלייער. סיססיטען n ױניסי 
Tt ovn t'tn נעחערס o n װי• ׳פסילע 

 ׳פסיפען נויםער. צאחלרײמ רי פון נען
u .םון n ,פרײחייס און םרײד ױנעטר 

 IV נעײעז איז עם איבעראל. הער׳שם
 ערנעת otvt װי נ»כט. כ׳פווי אסת׳ע
:ביאליש
 סלכה v נאר נאנס, ה״ן ניס איז עס

o5'nva j c r נע־ נ¥לד םיס נלויען אין 
םלינמרם.

 כרוםס איר אויוי און י1 *סעםס מםיל
o ׳פיםערירט n ןויטערס. און נאלד 

 נאלד םיס נאכט די זיך ה*ט אזוי
 צוזאםען און אײננע׳שלאפען באםליסערס,

 נוימלאד, n װאלד, nn אייד איייי םיס
un און םעלדעד, די און טייד סלארער 

 בא־ ,די םענשען, די זיי םיס צוואסען
זומר.

• • •
 סריה אויפגע׳פטאנעדנאנץ ניז איך

o באסראכסץן גקגוכמן און n .פלאץ 
o חאכ איך n  optpva װאס הויז, ױניטי 

 כוי־ לאנקעס, םים איז.ארוםגערימעלט
 V אויך װי ,opprttroo און אלעען םער

 ovrnpovp vtunvo פזן t»np האלבער
— v׳tnr אזצרוו^־אוצרות npa'v.? 

o n אח iv שעהנ־ נאםירליכע אםח׳ע 
o n  •0”P איז פלאץ otv צוױשען װי 

v םעלז u n  .onv ריפ־ בסריחמטזד־ 
 װא־ אןידװיגג םון גענאולען ווסדוױנפעל,

אושלא־ נעתקנט onn יואלט שיננטאז,
iv יזיד פעז •  wnpr v .י*חר

 o״ptnpr די ויך םיחלס ;;■כעראל
u םון n .די גאסור ptnMp שסראוזלען 
m זוהן nn סיו vo די ׳פםייכלען צו 

 אלע אין ttrootp בלוםען פארשידענע
 דער *ן otvoun op אזן װיגק?לאך.

םרייד. »יז םארנא:נ?נחײם
 ויך שפריים סויז ימיםי un לזנממ

 ציהס ovn װאלד, uto'ru v אוים גלייד
 צװיאמנן אינסיםעז, וױיט. סײלצו !יך

 v ipovtpjo'tv לינט וואלד, און נארנ
 בלוימ פלארצן v םים סייד ברײס?ר
 האנס o'tprtPD v פון װי 'ttv װאסער,

אויסנצנאסצן.
 איחר? ■ יםײר אויפ׳ן מארסס יח די
 Tt שפיגלען װ?לכצ שטראחלצן, בונםע

V■ פון אויבצרםלאך אוים׳ן נ*לר װי 
o םון tpip*a n ײאםצרצן. ךי n סײד 

 ipovo און tPtvu םיס באפוצם וײנען
נלוסצלאך.

 צו־ םצהר סלץ ויר ovn intt די
o צושיינט. און נרצנט n  ovn o n 

ipnvonno װי פינסלצו גצסאכט v ברי־ 
 אונד סיס opporpt ovn cnv ליאנט.

 לוםם רי װי ,ntnn popjpmv צצחלעע
in ואןלס ip w  ipovtp«v פאר־ סים
 ״vn בויםצר די םון צװײנצן די פױס.

 די!וגצו־אטרא־ מףפלוננצן דורטםיג בצן
 op וחנלכמ אויוי גלאט, onP’ לצן.
ovn זון־באנאללענםע די נצפערלם ייך 

jron סיס דורבמנוםצן גצײצן 1אי un 
n■* סױנצלאן־ די לוסס. סריחםארגצז

 V אין צוזאפען און אײנצינװײז בען
 np״t סים jpavn ״t נצזוננצן. נאר

גוט־נאזר־ v ivaptptav סװיססש^ײ?ן
pt| .נאגריסוננ tv| אױם IPtipt t'V
ttv' וואו^רבאר npr|׳ *tnor *ttv 

 UM IPP םציזי די ײאס or ttv לצנד,
 אויס• סיר ייד ovn op מסרײנצן. גים

;oanp ו ווצלם רי װיvtלט orut •איצ 
געװארען. tpovrvs םער

nn pv נתםס ovn ויו opptnn 
urrno v .|P3P< גײסס *p«v pv 

*ntvar opjpuv I'o'tv mvttP> eapr 
a איך מאלד. אין n ,תדפיחלס o n 
 oto ׳na ניי?ם i't אין אײן •vt איך
pv .ווי פונפס און װילצנספראםט op 
t'V ניט ipyvoipiv ס'ס נאסור ךי 

po'tu nn'v ^אוצחו t'V 'ttv ניט 
to too'tv on ippvoumv| די 'ptop 

tpavn ovn די םאר (vtvn'nporv 
 די װי רטv vtv ipnvrpj םיטנלי^

• • • v .t'tn ױניסי
pa vupnpto'm ,, ײאלר pv קױ 

 oot' optnpr ow npotnpt' םצנדיג
avn ,ton אי.ך on oumun גלסלצף 

 po”tt נעגרײטצ די צו רופס ovtt סלפנ^
ipr'O צו םױישטיס pop.)

 pi popjpmv iv ,nan* א^סרײלאס?
rmpo ppvoo. ,רײנתייס פריטסײט 

pv לוםט, םריש? די ovtt םליסס p'nv 
 ipoqjpo pDjpoptp,* סרײס די דורך

oavo גוט זיו םיהל?ן צו אײך pv
•ipa'tnnn

 נ״ם נ?שפר?כצן oumpt avn איר
 נע־ o'tap: איו t'tn ױניסי די tv טי׳פ,

6 pa ipupt ד 10 אוןvלארדינp םון 
 איי־ i״t •pt װילס op און ארנײטצר,

אינ־ nn םאר ipavn ovtt די po :?ר
 חאר־ אין טיף בײג?שסײ?רט. ססיםוציע
pjn ipp איך 'P”t pv ipioo'iv pjp* 

 אחתױת ptn?VJ סיט דארפצן ipopj רע
mptt jpanenvt דצר אין poa'rpt 

nn po .אינםצרנײמןונאל
 Tt מ^רחפלם iportvona ײם3
 םדײ־ inpo םיס נאך pv pratpt דאס

 ל^ po nnan םרײליפצ v ליכפײס.
 סאלסם־ חארצעצ sinvv iPM't 38 קאל

pa>pt on־wv ,,a ר.nלי  Ipo'o np. 
oavo on ל׳ז• pv tntnvt onv 

 pit* דאגות pripavtt די pv פייילאה
tpopnvo in. איך iptptt oavio •פי 

 P"o on po o'rtvt* װײםצו ovn יע,
fpi ,סלאץ t tvtt״ popr ip:pp( נײv 

pv ntha נײצם oto. איו *ptt pan 
jpt די 'po prtp אינסצתי״סאנאל די 

 t t'V t'tn« ױניםי די ovtt ם־סנלידער
otvpvaotv ippjvu'v in v  opoa.

ipo”tt "t a'tv גיט on pc נחי־ 
ntfripi'ipnvo rpo, איז '*tii v op 

t ivo in v r ipo,, .אליין
o”pa' îp”o patytn האלט1ידע1ו

pa^''io .oipiiv pv Ttv l't״— o 
i n  t'V ovn הױסס po ivovo מניסי 

* . .t'tn 
• • •

3" ipo oivt in'V titv : לא ,פי 
d — ״oivn n'n' 1*למ חלחם *ל pi 
npo in סלײן ױם13 יוי1א  iPan ipp. 

n n  wpo in נײססינ? יך1א i" ir, 
oipti ipa'un pv צונצגו־ײם *ivp v 

ivo oipp אויוי־ . .osvi i n
*ntv3 v oevenvo ountivp- un 

nt ipi'ipnvo in n די ipav .oopi 
op onpi o n n  inv ײ3 ניט pr'i'v 

.uni'p
*iVP po ivoiptpo i n  ,pipo5vn .a 

oipp, שםצלט ivo די ip n n : סאלי 
ivoine, מייס un po oiprtno אינ־ 

 אײל, ,nip oun u םצתייאאאאל.
t oivt,' ניט ס׳אח p'p צײט ivo 

t .opun' 03-גלױ «pp» P*׳Vt . 'ivל
 יישסילv p't t'tn 3 מניטי די יז1בל

ovti ״¥opnr .ivoo'tv ipp b''pi'i* 
oipopi ipa't o n  ovn tvartno ipo 

1\ ,ipivtד ייל n  po pi'*v ipttpi t'V 
po ,ip'ia די '•te unpiv| יװיםי .t'tn

ip .oveyo ivoivi o in  iv rin 
 ipo סײנם. אײגיגסײס ovn iv צײנס
 נישס־ ipopi oourtPi ,ip oivt ויאלס,

3iv poi't'ivnv״pv ,ipo ו i חו n 
ipp iv'H' v ovtt ipt'ii t'tn מניםי

ip . .IVOO'IV ניס Pl” t 1P3'V איינ־
opinpr on  ov po ippm .סלאץ *-ip 

pv |P»to"P 1P0”31V PPV tv .Oivt 
ip^vmrt װאלסצן IP3"ir tSKurtva

oiv .teo'iV' opinpr on  ov iPipn 
v ,סאזױאליסס pv o'tiv ip oiipia 

ipt'oo'Jv'pvo v pv tv jron pn

 \mtf> ipipp tpnpo ptv ip>p» װעלם
 po ipo'ipi ipivp װצלצו pv נליסלאו

w rt»  pâ ptv. ■
11 ,o}vn ivoi't ipinaי or pn״־ 

om > 'r pv n n  ppivor v ,pv ipi 
ttv 'tt' 3 װניסי רי ovn ,pin*אגיי 

0'ip ipo ovn ,opi"v inp* oipoo 
piponw 'ttv 'i po epttponpiov 

ppi'i. ויי ipavn ד*ס -tv• opviipi 
*pip»nv ipavn ,inponp ,ipo'tp 

nלo סיס *up .un• opinpr o n  o 
,IVO IP B n IPUttP! O'l "t t'V op 

ip סלצסענס .o''ninnoip
10 DPin ”Tt1| לV 00”! O'O 

op .ipiipi op |Pi”t o«pi'pivn ױי־ 
piv .p in iv  Ttv in יבצז1ל o n 

Ttv pv ipnpi n סלאץ.  |pnttp 
v i n  po 'I'nippo ,'1'ivoiv iptipi. 

v .o• .ל
oippivp i n  ip3>pii pv (>vt i n 

*i"V opinpr v Ttv oavo ,ivo ooip 
v o3'tm n pv pm״n  .iito'or ip 

11* p m 'n v eסואס?לסצ onv ip'oiv 
ip”o־pm 'invo po ■pp n  .nt>o 

oupt i n  *i'iv ipupn ovn /irn 
iw voin  ,onv pv onv אייד IV יי 

1 poJv?3לי1יט? oppop i n  .|po”p 
.jnpr pv pivor pv

pnv ipiipia opippo pi'otiv n 
v pv .חתלחמת IV T'v oivoipi dp 

3 Tminpמך ?ל*םי'ם ,ounun pv
ip tvtt ,'onv inv' סvלט -o»tv o n 

ptpi Ŵ■ ־ 'oo'Jv'pvo i n  po tpnpt 
n  ipi't i'o' iv ooip op .oovr 
Ipivp opit ipo''aiv i n  ipii ,o>pii

IPO'IPI 10| אלצ tP0”P3'l0P11PV3
ovn ur ovn nnpiv po pv oivor 
un po nnptv n  po pv ipovrva 

v״*vi unvainnvtt iprocnp ra
110.

t»  ,|P3”in n  ipipp ip o n  oiv 
o''pi'i''v ,'O'li' p't צמי׳סצן ■IV n 

3"t'v ovn ourn o n  ov .ipo סיס 
o m v iv o n •  tpaveraia prno 

a״utmpr iptitv pv uvii'nv o 
o איגטסמײ׳סןאאל n  pv ,p*Pio'oorv 

ipoit opinpr jp'nov .סלאץ
ipavn ovtt n  p't onpapi 

ivo tvotpo'tv i {?•לאגט r  vtv די 
nporv* 3יvrאל onpapi ; in ^ ie u 

t'tn vtv ipavn oipt n  p't u^vt 
tp nn nm jpapi ipp ovtt o'tapi 

.ipo”3iv m ipt'io pi'Junpp
• • •

 pi um'io ptr ipavn to• װי
iv  p m 'v nptitv Tt ipipp ,oivt* 

a1״ ipoים ipi'oo'u mv tnpiva 
or״t. א סאלט”| o''ii o n־|voipro 

ipe tv ,88 Jvpv> po׳*pero'tv >vt 
ipa^autorotv o אעו n  tie oora v 

ipoa'^va םסציאליםם 'oan  .tt f'm t, 
 נ?לס .nm יסי11י po 11יינגא1א יים3
3 pv o^povtpi oipii1אל n  optt יר 

 o'po oipoiivo v ipavn Pin ניםי
ipo'ii: סאציאליסס^ןןן inn'o. 

O'tIPl Tt* O'l DtlPl IPl'OD!"
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m  t o  r» Bwffannri
ttnroMj דיםסשארחש איצםיגער דער וועגען — ױדסן״פראגעז. וועגעז 

■l / .p a n, ריינקײוט די *ו װארט « - ױני*ו. דער אין דיום דועגען 
w* םסנער it. - םענטער. חעלטח ױניאן ■ון ל«נע קריםישער דער סכח 
סיטניידער. ■ארפירטע — זנוױקגעקוםענע. די וועגען װ»רט יױנזער
no •קוריגסקי ■ימ

ת ר נן ;עענדינם, זיך חאס ססרײין ת
 ■ױי־ג׳ד די וו«ם יאזונגען״ די |ta יון

ן נ » ז ת׳ן tpspn pppl ן םוי נן  ■מים־ מ
opn p ta w n אויסנןדאזען זיך ■ 

■■or, די |1א •IPdpii, פ 1» װאס  הי
ח o>porpסרויסנ מ י »  קיןווק־ י׳נזתר מ
ר מ  אויםװײנינ, אויןי מוואוסם חאם מ

j אויסנעגאזזן זיך האס w 't t 'o וו*ס 
no 14 וױיסאנ׳ס ■ipdpji פוז צייט אין 

trt tki• יון סלמםח tpt’dit tpt חר 
 נע־ נ«ד זיינעז חנםאים — וואיוזױן,

מר ipoko ותן קמ או  ■■טיםיסטיש קי
 סיל «זוי זיך ipskd זײ Din משטיסט,
po’>pjik|; וים האכען די dipppi •«נ 

 דערםון opn וואס נחלזז, די ורײמן
/ טרױסקונמן.

ojr אין שוין <ינס tpt פון נווטור 
 איב־ די ipptpdm nr גים tpripo די
>x t םאנ־טןניױ, יײדען זיי װאיכע «ן 

 צוגע־ זײ nr iptph «ײ ױאס דארמר
 אוײ opbp זיד םאדערט op וואוינפ.

ops^mpttpnpo, עםענען זײ זאל ױאס 
אויגןן. די

prpiK’Pt>Knrt ברײננט נע׳שיכטע 
מ אונז  ipoko דיזער פוז ניישפילע פי

 הוס םאסען, ברייםע די סינאלאוי?.■
 שילעכם, איז opbp t$ פיחמן, זיי

מ ■ נים זײ ipptpdks דאך פנ  צייס י
”ip פון אוחאך די t־p .די ווען לייחנן 

 פאחפפרייט כאוועגוגנ חנװאמ*יפנערע
 װאונדערם דאז אױס, ברעכט n» זיר

tpt T t ,ױ װי «<ס?« ipd ניז חאט 
 איבער־ צרות «לע די dipppi איצס

.״ טראנען.
tp3kdpik?p tpt ניט תאט dipppi 

 חאט םםרײק tpt זואס צחת, די זעחן
 נע־ רעװאלוןױע די ווען אפיט נעשאפען,

 ויר האט טנפע *זוי־נערופענע די וען
 װײ־ טאנ » וואס אבער פארטפרײט.

ר  וײ דערפיחיט און זײ ער דפרזעחט מ
׳פםארין. נאנץ

 ,אונד און יינהע ■זוימערופעגע די
 ס<אוקמ»כער דעם חאבפן פארםייאישע״

o פארקלאוט n דים־ דער םיט פאפ 
 םעגישעז, איינינע פראנן. ־ וא־אחמש

 זײן *ו איצט פחממנדיר׳מ וון<מ
ר אין ש<ום־זוכ«ר  ז«ר זייאנן ױניפז, ת

 ער־ האבען און װײט אזוי נ«נאג«ן נאר
 דיםטשארדז׳ןדבאדימוננ די m סלזרס,

ד נוימ » איז ר שאר יי  די ױני*ז. ת
 טאסע דערפאר זײ הןונען באיצנאטיט

tw in • ■בעסעי. אין סני
w i איז צדח די ותן jjmipw 

 ערשט ;םײנם דאם ווןוט סען, זןחט
 און וועהטאנען, די םען חנרםיה?ט אי«מ
!■זױ וזי נפר

הא־ דיסם׳פארדמדפונקט חןם םיט
ן מ *זוי־גערוםענע די מ  אוועשנע־ טני

 םונדאםענטא־ ■ באטנבאםים רי נעבען
 טײ< * איז וואם רעכם, » ■רינזיפ, \9ל

 וואם שםײנער, פונדאםענטאיע וי םון
 באווע־ םרײדײוניפז די אױזי חאיוטעז

ס ז י א ם א ד נוננ, *  ט a v ר ו
י ו י ו . א ט י י ב ר ט * כ פ ר ט א  ד

ן ו * ר ע ט י י נ ר » t ו פ ײ  ו
1ב ■ ׳פ ז ד

 טרײד־יד אייוינע רעאתציאנער וױ
 ניט גאו זײ האמן זײנען, פיחרער ויאן

n ואך. *ז■ ■ראקםיצירם r ,יוניאז 
 געווען גיט זא< זי קאנסערויאטױו װי

 צוריק־ ניט ועקעםםט אמסאל האט זײז,
 נעײאונען. חאט וי וואט דאס, ציגעמז

n r ,קאנםער־ א אפיט טרײד״יוניאן 
ru*■ איז or װעלכער טהן װאםיווזז, in 

tm ׳פטןודינ איז ,purtn סיװען n 
 סרײד■ פונ׳ם אױפגאנען די w סריי

ו ניט יתיאניזם  םוז עטוואם פאדבײנען ז
■ י ד ועוױגםען. זג־חחנ י ו ו ו  פ

, פ p ז ו ■ ן ו פ נ נ ו ר ע כ  נ
 פון צילען װיכטינםםע די פון איינע איז

םרײדיתיאן. א
 סרייד־יוניטניםט חנאסוױןונערער •
traoDP m צו ירלױמנז זיך װעט m* 

מז  סשל,ל װי נעניםען, אנדערע י1אוי מי
 אנ־ יואט אב«ר ווײדדפע^ שםוגדען, די

 ארבײ־ פון פאחיכעחגגם די באלאמט
 תענד עטענריג ער װעט דזשאב, םער׳ס

»1 ma in.קאספאני־יוניאנס, אפיױ ־ 
 ארכײטקר די ארײעארען וױיצז זײ ותז

jw איז ייד, » n jr w n זײ מ*ס tymt 
מס די איז «ו, זיי a פון ווזװחי im. 
f די «יז im u w ir m r tn, ,לססל 

 אפתאיםעז םו««דאיום?נח»ט דעד װ#ם
tn פטדשירזמע n r a די סים vvDvnm

j n אײדער tie ם כ  nr *רבייט׳נר tv מ
חמיעיחמ.

tin * »•«» ייסט nr אוסא^נאגײ
im• אדבײםער זירםע s w w n, זײ 
ח מוייז י י י איו י י  חנר m יתיט^ י

מ יתיאד*גיםטסאר * ו * m m חנר
^ ייו י י י ײ י זישיטמ א

vnm  o«n גים t«p י רי  נ
מ ײז ד ײי טרביײ ח

ט ײטי ■יממיזיחמ, זיד יי
1* ■ ׳

 זיי tm נאלענןום דער tv װיסענדינ,
אורזאך. otv » אחן ■;טזאגען
װעל־ ?ינקע, *זױ־וערופענע די ןונער

 לעתיד״לבא, װענען שטענדיג דיידע! בע
 פון פאחן דער אוגטער שטעחען װ«ס די
 ,רעװאמציפנערער״ אזוי־גערוםענער אן

 נפד הןונעז םענשען די אם — פארטײ
p נעוואנט װאכען 21 פון םטרייק » m* 

 פונדא־ אוא ה«נט דער םיט צוםאכען
 טרייד־ױניצן. דער פון ■׳טםייז םענטאלען

דיםט׳פארדזש. פון ענין רער װי
דערםאר, געװען טאפע אששר ס׳איז

 זינען אין האנען חנרח דאזיגע די װןום
 םארנעםערען זיך װעט אלץ «ז געחאט,

 נעגעג• די אנער *ײטען, םעיח׳״ס אין
 ;װיכטיג נעװעז ניט זײ םאר איז װארט
 זײ װאם דערפאר, נעוזען עם איז אם׳טר
 חנר אדער שכל, »|p ועהאט ניט תאבען

 זײ און אױםנעםריסענט, זײ האם שכל
 *pia>p דער װען אז האבען״נעחונסם,

 חנ־ א קוםען װעט ליידען, װעט נמנער
 *pii|pp דער »זױ, צי אזוי — ןןןןטציע,

 ער װןוס צרה, ױ איצט דעפיהלט סאכער
באכמרקט. ניט פדיהער האט

ארבײ־ אחנטערנעשיקט װערען עם
 באלעגאם דער שעפער. די םון טער

 װעלכען װענעו פלייש, פונט זײן נעםט
 *py ױניןון די זינט נעטרויםט האט ער

 ׳טעפער די אין ארבײטער די זיםםירט.
 סיסטעם חגר צו<יב נעצװאונוען זיינען

 איבערםענשליכע םיט . ארבײםען צו
 נאלענאם, בײם זײן נושא־חן כדי כזזות,

 *רונםער׳פיפען. גיט חלילח איהם זאל ער
 גאך ער איז זיר יאנען נאנצען נאכ׳ז *ח

 ער און דזשאב זײן םים זיכער ניט אלץ
 םארלירען צו פחד איז ׳שטענדיג לעבט

ברויט. עטיקעיו זײן
די, «ז רעכט, װי םעחר ניט ט׳איז

 ריםטשארדזש נעפרעדינט האבען װאם
 אוז אוגםער׳טםיצט איהר האבען אדער

 דער־ איצט נאד איחר אונטער׳פטיצען
 אין םארנליבעז נאו זייגען זײ װאם םיט,
 דעם םון רייהען די אין רײהען, יענע

 אלײן זאילען עארלאטאךסקעב־נעזיגדעיל,
 טעם דעם םיהלען אוז דערםון ליילען

 אלײן זײ זאילען םאלנען. איהרע םון
 װעלבען ״םארך״־ב״ז, דעם אויםזוינען

 אניערע, אונטערנעװארםען האבען זײ
 װערט dp װאנעז פון פלאץ, יעדען אןיןי

 אונ־ װאם אזעלכער, *רונטערנע׳פיפט
 יענע, טאנ צו היינט ביז נאך מער׳פםיצט

 איינפאכ־ דעם םארראטען האבען װעלכע
 אין נלויבען און ױניאךפרינציי םטען
 ארױפנע־ זאיו .לינפיזם׳, םארט אזא

 רענים• א ױניאךםאז, » װערען ׳פיפם
 אינטעתע־ דער םון םעםבער טרירטעד

 ביזנעם־ כמנערזשער, יעדער שאנאל.
 לא?*ל־עפזעפר יעדער אוז אײדזשענט

 ױניאן־ אז נרײט, טאכען ייד דארוי מיװ
 םאמעהטען װאם־שועלער זאילעז לייט
■•לצצער. ל״רינע יענע

 רע• לײרינ ארוםועחן ניט םיטארען
 װעלכע ױניאן־םעםבערם, געםםרירטע

 שע־ די םון ארונםערנעמיתט חאט םעז
 זײ םאר דארח סעוליכעפ אלעם פער.

 זיך tp ױניאן די און װערען. נעטאו
 אנ־ און םארבארײםען באצייטענס איצם

 •pup פאר׳ן כח ארגאניזירטען זאםלען
 אנטזאנען צו איבעל דעם אפצושאפען

 «ז זי אורזאכען. שוס in* ארנײטער
 אײנ• האט זי װאם דאם, נעװינען צוריה
אויםנעהעמפט. םאל

* ' * *
 איצט געהט אינטערנעעאנאי^ דער איז

tv » טיט ױניאן די טעטיגקײט. ראשימ 
 אויס נוצט םיהרערשאםט גאנצער איהר
 בןך א םאר האט, זי װ*ט ׳מאכט יעדע

 פון נוצען רי נהור ©ןורבארײטונג סערער
 ארגאױזאײ טוט זי מיטג^יתר. איהרע

 וױיםער- צו צו זיך גרײט ציאנס״ארבײט,
 באנעגענען צו כדי טעטיגסײט, דיגער

 ניט קעז װאס לאגע, וועלכע אירנענד
ווערען. םאראויםגעזעחן

יע• םון םליכט די חנריבער איז עם
 •ינממ״ דױם די צא^צז צו פמסבער דען
 ארבײט װאם מעמבער, א אםילו ליך.
 ניט טאר וואד, 1אי טעג עטליכע נאר

 זעחן דארוי און דױס קײז זײן עולדיג
 דער צו חובות זייגצ אכיצנעלםטעז וױ

 םליכט זיין איז דאם סאכען. גוט יוניאן
 ווי ברידער, זײנע צו ײז ױניאז דער צו
 אין האמנן דאס םוז ער אלײן. זיו צו

 צר אז ״סיםז א איז ניט, אויב זינען,
 ארנאגיזאצחנ, אן םח יסוד דעם ניט מילם

 וועחנן. אױםנעחאלטען דארף ױ אזױ וױ
 ארנאגיזאציצ oir מײז מאדאז ניט ם׳איז
 אויפ־• קענעז זאל זיאס וועלם, חנר אױוי

 בײמטײעחעןן; אחן וחנחנן נעחאלםעז
en rw צקי• ניט אתאגיזאציע קיק קען 

זיסטירען.
 כמןגייכ• די חאבען דארוי מגיאן רי
 וןוץ א ארבײם. איחר מאן צו פײםען

t פאתצטצן, נים מען דאחי דעם, i די 
 אזוי- די װאס חובות׳ םך א חאט יתיאן

וצ))ט אדנױניססראציצ לינקע גזנרופזננע

 חובות די טוז טען איבעמעלאוט. איחר
 נעועל״צאפטייכע ימום קײן כאצאלען.

 ארביײ t» אימנרחױיט קערוער^אפט^
w נחןר w, זײן. דט אנזעצעד שײן טאר

 סאן אתאגיזאציע אן \v? אזוי וױ
 ניט באצאלען םיטגיידער װק ארבײט,
 מיט- די אז וױיסען, מיר ץ דױס !ײעחנ
 דערםיט, אױסען גאדגיט דינען גליתר

 רע־ דױס זײעחג דט באצאלען זײ װאס
 פאר בלױז דאס חאלטען די גפלםעסמ.

 ״קליינינ־ די אט אבעד קלײגיגקײט. א
 װערען. םארזעחן ניט איצט טאר קײט״
ײ לאקאל-סענעדזיצעד, יעחנר ^י ע  ביזג

 יאקאידעקזעקוטױו יעדער און דזשענט
 ארבייטען. םיבערי^ דעם װעגען דארםען

 אײנצוריײ שרעקען ניט זין דארםען ןיי
 ״דעם צוליב םיטנליד א םיט זיך סצן

 באצא־ צו מאכען איהם וחנלען זײ וואס
 לנושל, גאידבערג, ברודער דױם. מז

 #אפיס בראנזװילער םון כמננעדזמער חנר
 ארױסנעהמען איהם צו הומט אײנער ווען

v ,בע־ איחם ער חײסט װאירקינדקארד 
 מעמבערס, די דױס. די באצאלען םאר
 יױ די װעלען ׳דאס שארשטעהען װאם

 װאס די, און דערפאר. אכטען גיאךטוער
 מוזען װעלען #ניט דאס פאחצטעהען

 רבים ״אחרי רענעל: דעם נאכהוכתז
 ער װעט צײט דער םיט און לחטות״.

פאר׳טטעהן. אויר דאם
 ט ל א צ א ב :זײן דארף לאזונג א

ע ר ע י י ס א ו י ן ד י ־ א ר א  ם
ס! י ו א

* * *
 זי הגם ױניאן, רײנקאוטמאכער די

 דזשאינט דער per צװײג קײז גיט איז
 ביזנעס איהרע םיהרט זי און כאארד

̂וט זעלבםטמטענדיג,  *עוזאנ־ אלעמאל ה
 דארןי ױניאן א װי ליבעראל, דעלם

 ארױםנעדד וועגען איז דאס האנדלען.
 ױניאך קלאולםאכער, ארבײטסלאזע םען

 א געװען איז עס װאו שעפער, די אין ל״ט
 גענויטיגט זיד ם׳האט און סעזאן, ביזי
ארבײטער. אין

 בארעכטינטע ארום זיך טראגעז עס
 רײנקאוט־ די אז קלאננעז, חאםנונגסםולע

 םזןזאן. גוטען חאבעױא װעלען םאכער
 באל- םארגרעסערט. װערען מעפער די

 אײן טיט נויטיג. זײן װצלעז מעלאכעס
 וועט ױניאן רײנלאוטמאכער די ווארט,
 זײ םארגינען םיר יראספעריטי. חאבעז
 נאנצען מיט׳ן ׳זיר םאחטטעהט דאם,

 םעהר אז אכער, האםעז מיר הארצען.
 רײנקאוטטאכער די װעט מאל אלע װי

 אר־ די האבען זינעז איז איצט ױניאן
 לײדען װאס קלאוקםאכער, כײטסלאזע

 צו זאה הויפט די איז ?ןיעור, א אחן
 - ע ר ז י ו ל ב אז זעעז, אין האבצן

ע ט ר י ר ט ס י א נ י נ ו ־ י ט םי ־  ן
ר0נ ע  װאױלינג ברענגען װאס ׳ד

 ביזנעס־ םערגע^אנאל5אי םון קארדס
 און באארד דזשאינט אדער אײדזמענטם

 ארויםגענױ זאלען לאסאל-מענעדזיטערם,
אנדערע. קײן ניט און ווערען םען

 זיך מען ?yp צײטעז אנדערע אין
 זאל םרײגד א אז פארגינען, אפ׳צר

 איז ער נאר אבי םרײנד, א ארויםנעהמען
 װי צײט א איז אבער ארבײטער, אן

דורכלאזען. ניט דאס מעז מעז איצטער
 האבען םיטגלידער אנאל1אינטערנע?

 אין אויב ארן קאםזי, דעם דויד געליטען
 •לאץ זײן װעט רײנמאוט־שעפער די

 געליטענע די דארםען ארכײטער, םאד
זײן. נהנה דערפון קלאוקםאכער

זײ־ ױניאן רײנקאוטמאכער דער אין
 אויס, זיך דריסט מעז ײי םארהאן, נען

 זײ און סאלדאטען, אויסגעדינטע אלםצ
םײנען... םיר װאס םארשטעוזן, וחנלען

 אז װאם װאונדען, פארהאן ם׳זיינען
 אוםער־ טען םיהלט אן, זײ ריתרט סעו

 װ״וען טיר װען שסערצען. מרענליכע
 ט ה ע ה * t א י נ ױ דעם װענען ריידען

ך ו ע ס נ ז  שמער״ די מיר פיהלעז ס
 טען װעלכער צו װאונד, דער פון צעז

 ױניאן- דער צוריהרען. ניט זיך םאר
 אינ־ ײאינדערנארע * איי העלט־םענטער

 ארויסנעװאקסען איז ומלכע םטיםוציע,
 אינטערנעשןונאל־בוים, רייינעז דעם םון
 נעװעז איז איהם ארום ערר די וחנן

 אין 1נעײע איז ױניאן די ײעז פתכםבאר,
בליהוננ. פולער איחר

ױניאן־חצרם״סונ• דעד שטעחט איצט
ר א 1אי טעד צ יש ט י  םאד לאנע. פר

 אנפדסצן דאדפען װאם טיטולידער, די
 א זיין דאט װצט העיט־םענםער, צום

 דעם טעהר אנעד ם׳פען נשורח. שלענטצ
 ײאס פארדריםט, op חאלםען. ניט סוד
 tpipn וויםען גצלאזט ניט האבצן מיר
איצט. ניז םצםכ?רם די דעם

i p p i r e  B i n n n  1C 
t p n i r n ט כ ו ז א ^ d p i ־  ױ

ר ז פ נ ? ס * פ ל ן ח * ן ן י ן נ י * 
 י א ם ט א• נ א ם ן p ט צ ע ה
 אן גיט דאם דען װײוט .ן י י ל א

 אינסםיטר אזא םון נויםיגקיים דער אויף
r t און ױניאז, דער אין tPo IPP תז זיד 

 עטי־ םארהאז איז dp אז םאר׳פטעלעז,
ipy װצלצז, זאל װאם ױניאז, דצר איז 

 אױפ־ זאל נטער7ױגיאדה?לם־ם דער *ז
PWt ipbpipi| ? !טוי נײן dipt מאל 

 יוניאן דצר אין אז?לכע ם׳זײנ?ן נײן!
 װייל-טיר דצרפאר, טאפצ פארהאז. נים

 םארשטצהט םיטנליד יערער אז װײםען,
 אינסטיטר אזא סון נויםװענדינקײט די

v 't, ם׳וועט װיבאלד אז מיר, דערטאוען 
dpip א* ו נ ו פ װערען נעטאן ניט 

 ױניאן־ אזדצר ט, p ל א ט נ p מ
 זיי• נאצאל?! ipipp זאל ה?לט־ם?נט?ר

pi ,אינםטי* וױכטיג? די אט װ?ט חובות 
 פארםא־■ צו זין־ נ?ן1נ?צײאו זײן טוציצ

IPs 1ם?זא או?וטעודינ?ן ד?ם צו ואר♦
חא״ פיהרצר ppליו אזוי־ו?חפ»צ די

 ־ה?לט־ם?ו*1ױויא dpt אונ?ז?צט ב?ן
 צייט שלוןכסע די דאלאר. 9,000 טער
 ױגיאד dpt האב?ן בהלה נאוצ? די און

 נאך אין 1?טריבצ1ארײ! הצלם־סצוטער
 ארבײט װיכטיו?ר tpt םיט חובות. מעהר

 לאפאל?ן די אויב און ,input* ם?ן מוז
pnpti[ ויט זיר .איצט panpi( בא־ צו 

p* װאס כדי םיטואצי?, די טראכטעז ir 
 דאס װ?ט פראבלצם, דאם לעז?ז צו י?ר
םארדרים?ז. ׳פטאר? tpdp«« זײ
 וואנ־ TPTra מיט dtptpi האב איך .

TptrtTPiPD tpt ,tpt ױויאדחןדם־ םון 
tp .tpdipd םאו״ פאדיטידעו? האט 

 םאר־ nr יאנ? ,t וױ מאכ?ז צו שלאו^
iptpdpb. אויב n ?און 1לאק»י pp* 

 צוזאםצנ־ זיר זאל?ז זצשוטיודבאאוז־ם
1PDTPI |1 איPB1T א TPT■ ,riPTPB!*P 

 tponpiona p־«:d ,t אזוי זאל?ן זײ
ר וויאלם מיטינ:?ן, לאשאלצ ,t אויוי  ת

 DTPTpmra ברייט dipppi 1עןי אוצ?ר1
tvrpn, איז dp באלד ײא^טען Dipppi 

tprpn ipd^stpj צו םיםר?ז n  tpnpnnT 
 אינסטיטד pinptr און ה?כסט־ווצליכצ

V't פיז tpt אל1א1טצמ?־1אי — tpt 
tpdipd D?pn. ױויאן

* * »
 י1קאם אין זיגרײך געװען זײנען םיר

 * נעזינדעל, םארדארבענעם דעם געבען
 םון געװארען ארויםנעשייגען איז װאס
 יראטעמ״ די געהאט האט און ױניאן דער
 •ארטײ, קאמוניסטײצעד דער -םון ציע

 האבען זײ נארילאס. און באםב־סקװאדס
 אויך איצט נאך טראגען און געטראגען

 רצװאלױ און קאמוגיזם םון מאסקע די
 נאך זײ העיםט װאס מאסקע, א ציע,

 ־- ערליכע טײל » זיך ארום אויםצוהאלטען
ארבײטער.

 שטעהען לינלע אזוײגערופענע די
 ארבײמער׳בא״ גאנצער דער פאר איצט

 (אחוץ 'םארםיאוסטע באשסיגענע, װעגוננ,
 אזוײגערומענע די םה אויגען וץ איז

 האבען קאמח איז אומפארטײאישע).
 צו קוראזש דעם ניט אםילו שוין זײ

 םארצוױיםעלטען א םון ראלע די שיילען
 לעצטע די האבען זײ װײל געמביער,

י • אויסגעשפילט. שוין קארט
 ארױסגעשפיגענע די םיט ?אמזי דער
 מצד העלדישער א געװעז איז פיהרער

 װײל דערםאר, ניט מעמבערס, רעכטע די
 חאבען םיר װעםען מיט געזינדעל, דאס

 זיעען (זיי שטארק געװען איז געלעםםט,
 חייאקרײ און נאראנים הײםעלע \s דאד
 אײן נאר באנוצט האבצז וועלכע מען,
 איז םארנארען צו כיטרעקײט די זאך:
 ארל ערליכע נעץ הייאקריטישער זײעי

 העל• געװען איז שאמוי דער בײטער),
 אוינד אונז איז עס וױיל דערםאר, ייש

 אוי־ האבעזי מיר װי קעמפעז, צו געקוםען
 מון אויסװאורםען מיט דערסאנט, בען

)11 זײ• אזי^ (איוה

ודרםדדנם קלוגע
Dpvs « םעי *י«עוח חױז אץ ייי

ם ק א ל - ם ק ע

ז םןןגענם די רעגולירט י ר דעד י ע מ א ■שסיליע נ  w n
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אװעק נעהט דגמאן װען
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1

קלאוקםאכער אלטען »ו פון
 צלצ־ ,אלע ויינק אויס װײזם op װי

ipdipd“ וײ אויסע־ םױיז־, קלאופ אין
 פאל־ ,PD3PT D'TDDPP PDDMTTKB אר1

 או נצםליר, פוויזט, אײן י1אוי איעיגם
 און ז װאס |kt און .inpi טוו ויגםאן

זײן 1PDP3TP3’■ TPTPTJK א| DP11 ךא]
 אוםאו־ op"i dpt ותט tpc און פלאץ

 וא־ אויג, נײ, oyr שון זידל?! צו ן?ן
i םירציך,  tpt״opn tp זײן ויט P'P 
*t(P Tpr’DD'iiopp tpt פון ׳פםאט?
m m
ipd פון אינצר אפילו םיר ויט Tnpt 
 װי־ קאםוויםטען זײ אז קװעל?|, זיכער?

>jp וױיל אװצפ, זאל זיגטאן אז נאתים 
 אויסועשיוצן לצר ipq םוז וײצם א פאר
 אלצ װצלצן לאן און ,iPDTpn ׳פיםױ נײצ

t״׳u־p בל?ם?ל tptdt, און באתױונען 
 נצהםצן םוזצן זיך בוזולות םאמויאו?ט?

TPÎ׳ ’B’P'T TPnPDVD DPT IPT'TIDB' 
TPDTPn'TD’IP PTIPDBB tPl’CPIWD'lK

 ?ר?פלאך אפילו װײל ,tatTpi dpt פאן־
 װאס ואר צו. אויך זיך ddp טאו *צע
 םיט פאםוויםטען די װי אזוי • 1 רען

 Dl'KBiprp' tpnpi .חשתתיס״ וייערע
TP"t און מארק פון ניסלאכװײו

 pi"t םיט שלום־׳פעלי ddpitkd פלאץ
 סעוליך JPP קעלב?ר, “.אוטפאלטייאיש?

 םוז זיוםאז אז באםת, ipi״d זײ אז זײן,
pn .|npi| ואי־ זאל לאס dp« t.TPDPi 

 3TPDIPDW IPTPn* ש?לי TI״TD Tptאוו
לאה

pitאל איו ואט נײ וױיס: ׳־bp
 D'tps א שיזפט װיל ואט ווען םצגליך,

 גויוײ ritu א װצלעו ניט אויב אויך.
npD tpd, פלאטאפאל א איז ptppd* 

ipd* נים אויד 2 לא?אל איז ttt3 p’P 
pinifp .פחורח diiptd dp או״ײן אויר 

 צװאנצינ®־, אוז פיווי א וו?נצוםלױ
 *ddi'ttkd זײטינצ ואטילליך, אויסצל,

 ויך lP>ptt ואטירליך, ,jnr און לאך.
i iPT’Dni iPDTnr״p אתיט־ 1צל?ם?וטע 

פאםאוד?. שצלי די צואװאלפצן
 אזא איז op װארט, ?ם1אײ טים

 א tkd opn ipd װאס װאהכאואלי?
 און tpipn tid■ ipipp ויס צײס ל«ו?

ipp dp ?אין או זײן, כצטאלס שםאר 
tpt ?זעמאן זיך זאל סוטאטאב TPT'it 

 DHpi שפיל Tppini tpt און ארייוכאפ?ן,
.,uni צו

 *HP tpdu אצס איר, האב ד?רםאר
 נע־ ״,opp’iipt TP3DW, די פון סוויסם,

ipou איבעו- צו אױפסובצ וײ ויך י1אוי 
tPi”P זיוטאן װאחם ?לאו?םאכצר וײ 

npi tie.) זײן םיס אז און tnpippnv 
 ער־ ח־צםםאכצר און pn>Pp די װ?ל?ז
jtm אלצ פון tprpn לײזם r n r ’T 
 סיד װמלצן נים, וױיסצן װאפ ',T םאו־
"| TKB .םאן TPDP93 א IPVTIP אי| t* 

 איב?ר־ זיך opn איחר און אע?והייט1
 א זיך חאט ■tp t*i װאו או צייו?ו
nnn ,האט וצטאן tp די אױא ■PD’T 

ס tpdkd סלאוק נ א ^  איצט pK צחת, נ
ipipp צרות אל? פון פיר ■trrpn tid 

tnpjppn•■ יײו םיט
 *tp וײן טיט ipiikdi■ װ?לצן טיל

 P’P םאך איך אויב ארויסטריס. שטעו
 יאתו־ אין tpnpi dp איז ויט םיסם״?

 ואך ipDtppnp3’־w אי« tp װז» .1907
 tpdpt■ א jpTHnpi איז און אםצליהא

 אז (pitDpio'ta tp חאס הלאו?ס, בײ
 פחד סוימגחג זיו ipi’dpi pt■’ נױ איז

dtpd װאס pi” t| צופױיען nmn טיט 
 אר• |”P איו dp וחנן שי?זאל. זיי׳ד
 *now ייר ipd חאט tpnpi וים ניים

dtpdt אויזי !?וואריסם tpt אין זון 
w» tpddph־tpt■ p ױניאן אין Tpnpo

TPS’■ DpibD א |PMC ’’3TPT «א־ק,
^tp’■■? חצ־ ’d ?לאנה םון לאו tptii 
dp’ppd nrvrw פון dttp tpt װי D

 חא־ װאס ױ סטו־יס. ויאל אין שטעהט
IP3 נ?האט dpt אלבײסצז, 1צ אוםוליפ 

 זעחז־ מפיחצס ןיס אייד ייו חאנמו
ד nr tpanun איז ipd של?כט.  אר־ ח

און n»TD tpt אין ipan סאו iptp’ גייט
P3't DPJti| א D im  TPI” t א’| PO|

 םאנ־ |P3on tpddd .ipiikipi אחײס
ddtktpi P3 א אי־בײםצן IPTJiDV Tya 

»D*ann”^ אויך איז D’i  nvTiw p’p 
ipd .ipnpi תאס op פאר• ס»פ וצסאן 

ipd t■ Downpi opn ipd ,ipi'ipi איז 
nnto n  o”po פין.n r u תאבל אפיך 

 ױינ«מ jpodptw■ n װאס אי לזזם״.
 תכל םן — «יוצלז־יו Tnpt tpnpi ויט

ipr’uy אח צצחן tAnnr װאד • זשלאו־ 
0m .0*3 n« איי — m  p p  T0 

dp onpov חןו• אין nun ארניימאר, או 
tjriTin ,tp»”3TP p איבע־הויפם h i

 <oaporur It)pi, 0 םד א פאײעצן
 opn ,T7n TWO פארדמ׳מ ipppn ויי

tpt מ «ײ יצײײת ד ײ j iPini’t nr *ו
 :אבות pr• Trt אמז זאוס צװ״ט?וס,

nan ,סו־נח  naro ow n,ז0ו ״ n■•
tm יייל u n  pdo*id0i m on dp 

 יסזד׳אסו׳גיפ tot noumn tpd* איז
r זיוסאן  o«n tot* 0ױח0צי» Tpdoto 

0*0 יתיאז, « o*0 00p 0 פאח־חנחס
tupo ■און וצאו ■lot ,ipmov r«pT

otpdpt■ tpt’TB n ויד פיהלצן Tnpt 
 װאס וים ו?נאך |PD״n ,,t שלזכס.

nr טיס סאן t3pi pinpaw n און d'd 
 dot לייזײ!! inpxsrm שטווחןן פיל אוױ

 של?כס אזוי ניס tpb■ ואר װאלט
IPUPI, האט TP3■ *tp אויך tdpid’w

צװײ ■T iPi”t שא■ iptp* 1אי «י 1ני
■tpt װיי ■dtpdpt די זײוען װאס 

 הוו• א ipi’ttkd און ?■!נא־אקם^ט
T«>»T DTPT אח TflPD אי| װאך״ א t”
 tpdpt■ pi’tpiw H op באשצפטינען

” DtTa צ«חלצן און װאך םון t צײעלוי 
tk>»t האט װאך. א tpt ויד זיוסאן 
 פאו״ DTHDPPTDI0P *t t■ tpnpi םישב
 Pdtpt סייל א או און גצלה צוםיל דינ?!,

n  ipi’tp dp ipetkt, ארבײט?ן ײאס 
 diop* םאנכע .dti|dpktdi0P n פאר

dtpdptb T^opaT׳, pyn זיך האב?ן 
 א אומפצווצבצן טובת tpt פון אוםזאוט

”prp פון טײל t !?צו פארדיוםם T’ אי־ 
tpdpt■ pi’tpd, האט tpt ,tp ,דוםאן 
tp irnn  •nn .חוםת tp אויפ• חאט 

t TPDPT■ ’T DPttPDIUPl” לען■!

TI”TB P0DP3 PTP” t IPJP1 |PP”TOD, 
 איו אלײןו owt סאוםרא?םארט. די

op א ויט ipd iPT’i’ifn nr Jrtnipo* 
DwopnTeiyp *t iid psino ! trr 

 oprnpiowo צאחלצן dd*wtpi האכ?ן
DD1P ,TPt” n DIPDPIPD pTP” f •1'IK 

t” ! רואיוירט און צוועהן ויוטאן
O’DTPT האס DP *I’t ואר Pl D’l*

dI’tip. וױ סו?י אווי Tpiipm■ pi” t 
 זיי tp om ,Dpnpoiutp זיר האנצן

 איוטצלוײשא■ tpt אין אמיווצט־אנם
 *t ipiihdpii■ ויו האט |nT און ואל,

pi’D3’T .אי| חתווח p r poopti h־ 
tp■ סון T” Td, װאו tp rp 3  |P3*»t op 

 pt■ thpo* און DTpritiT א ipnn טיוט
dtpd, האט ipd זײ t ” t ipiitonppi*■

”T1, ל?| TD PDDP3 PTP” t t■ ,|PP” TDD 
31T■ fjrNpT ,DTPDPTB*TPDPKTDIPP *T*

oiyt .iprptt iPDTpnpnpD אלײן — 
D’l DP t’K א ?P’TPWTO

^ dp |ptiאבי tpdpbc׳ pd זיר האט 
1909 Tn■* tpt DpnpnpDitK, און i’t*

 איו־ TPT t’K It’DP■ |P־HfnPl t’K םא|
”TPi טצרוײשאואל, ■ ipwnpi *tp t’K 

 פאראום־ tPDP«npi חאבען װאס ױ, פון
 צװינ־ ,TP3KODPTT און װײפט די וליה?ן

t I’TIPI” צי PTP” t IPIPI |PP”TDD 
Dpm” n ptpdpti tkd dpdip און

צו קױגען ארבײמער ענליעע ד
m מעכטיגען 8 ־

די
tK

םײער. tit פון
iktipPpd tpt* אוגז האס D3KT3P3 

vtpt־ PI'DS’tl און ,DP”3 P3’?rtPTD 
IP3KT triVDKTPBKKP PT^lIP ײ1

”DPT110P 1PDPPP TP י1י1א f 
DDItPtP TPT t’K צי TP” t IPTiT’D 

D'D DKtl”OP) D” P3'DPD P3'PDBKB̂ Pt 
.”DTBB*TK3” ? TPtP ÎIP TPT

 p’tipi ■ ■■ *i’t iP3»i אל? ישט1
D” pi’D3’n tpt ipirn utipspr אט פון 

tpt ,צײסווגס־וײעס *iktipppd tpt oyn
IID D3KT3PI tItK Dt*iT .לאגחון

iptl’i■ אלץ פון wt־!,Pont ipd *i 
iitipttB3 pivdktpbkkp pr’Pup n  tK

P D’1K3TtT DIP’I t’K”| צ ^ א ט ? ל ^ פ
 צװײפצל ■ m■ .pt’ippb *t j צ. װי

 טיליאן ttp 6 אן n צװישען *pt גצפינט
un’PiD’D,31 ס׳צצהלם װאס ־? *rלישצ 

PD’ITI ■ ,UtlPtlRS Ptl'DKTPBKKP 
”t |pi” ט3פילײ |tK tpdאו־ביי צאחל t 

PID’tK I” p .0” ninPD K TKIRt DTrt*
tpdpktks tpo” 3tr opipsywr זזאט 

*T TP3« יעס אציצ1י1■תא! .IPIKTDPI 
oi’dpi Tnw pk אדיי*3 ואנץ ■ זיר 

tptipd און tpoKipTm* פון טײל n נישס 
.1PDIPDP5P PT1PD’’3TK

tpt opn tps’tkt פון גאשלוס opt 
p prm*■ ױ פון dptiirp איצסמצן ip 

■■IPtt’DKTP 1 1צ |PTI’3TRDיר TPT D’D 
 גאר tikPiip pr ipskd ןא**«ארטײ3לײ
 K t’R 01אשלTPT .Dim IPD’tU 3 א

TPT |tD |P3’W 0”צ TJKPllP P3>Ptt |’K 
D3PP 0איצ tnpt WTPT |1K TP3’K־ ■ 

|.P3”P TP3’PiTPTB |tR TPIP’DKBO’D 
 I111P11K3 TPIt’DKTPBKKP TPT אי|

bw אין d  p»kt” r ױך p tr לאונ פון ■t 
0 pipcnpi *it■ n  irrnty •idkp נײט־, 

P’PKTPBKKP-PPKTאון ״ .TPD” 3T0* 
pttktpbkkp," צװישצן n, װילען, װאם 

p'pktpbkkp n  tK זאל k ipitpo| אזיס־ 
 TPDMT03 IPV’TKDPPm■ צ|3לי0שלי

TPT |’K *ITKT'D tK ,|PJ” D Dipt ,’T |1K 
Tpivortp■■■■ ׳ lpnnri” TK uupttKa 

,IPDS’r  P3*9DDSth>Ptn PTPD” T3 Dipt 
”tpo׳■ 3tk *an o r ’i t*־B’ki’t און ■*T 
3”TPT P’t IPDTKT |PDPTPDI'K*TPD 

DB’tn־I’K I ’t IPT’t’lim■ D” 3 D3ntPI
 inrotoiKP •trt tri* קאאפצמסױו?!,

 Dipt ,TP3’tT3PI |tfi ■’Kin■ TPT צי«,
 ■ TKD |PDtPK3 mtno POD’tPPI *T יל11

t”T■ IPTPUhP Dipt.
|PI” t tPtt'OKTPBKKP Pr'PlIP *T 

IPIKOrPI אױפ׳ן *T1KDT |P>0TO”I 
*T« p n  |” P TKD T’t |P3Kn |tK DPItB 
3”1 p'PKt'iKn■ * tpdישט D>iptpi

PlttPTPlK.)
tpi’dp’r *trt באשלוס ot” tt ^■n

Urtpor ■1’TtPn'TD *T )P30T3PI ^*tK 
*0P *T .Urtt’DRTPBKVP PinPUP «T |0I 

Dipt TimilP PK lltlPttm tnt’DKTP■■ 
IP3PIPI KtPP 0 T’t ׳|0סי *T0 DIP D’M

3”tpd, זי onpi דליך» »tpt pk p n 
jtnfeVDnpD"3T0 Tpr’>«r Tpo’tn 
PtrnilP *T Tt. B *pt D*D B>PDr D0tt 

>”.”0100 *t|p
TPT p i Dl’ttPI TPT 0*10■ לייבןא־’*

tp»kdî  ■ pk. ת  tn**t סהנות ני
.ir*0TK rune■ ■  rvt’Rnr ipotpnty
|w PP0O« TPT T«w Tm iP |K t’K Dm

t*k 0*0 u m r t  TPtt«o0tvwoi0■ *tir
3 ■!’Jn-TMt10 0*י TPB03P 1»*■׳ 

u■ וױל׳ס r r i r t Trt p ■■י ישײימסצ  י
t*0 Twm prtp»>rt00 ,**enerim?'*״

r g B g a n v B g «•5 jpnrtm-TP0’*3T0 p m u p

tpt p■ inpti■ |tK ki’ddptd אר3לײ 
).POPintPI PTKDr OPT D'D t’K ”DTKB

p■ p?«tdipp n  onpit ליש?1« די
T’t אוױ !לאם dt’i t’K סאאפעראטױתן

dpbp ■ שטיppל ■P’PKt’iKn.
D0T ל■”,| IK on■ DDPl ’t Dipt 

6 |tD TTP !■סילי *Pl ,PlPDPKtlTPT 
1tעהl,שען1פאםיליעדם? ליד t’K שױן x 
1■ t’K D0T tK ,Dt”1tK3 ,TKt PD’tTI T01 

DPITKD |PD”T3 K |1D P’PKt'lKIT■. 
P3”T PK PD’ITI K T'tK TP3■ t’K ’1 TR1

םעת?םוונ.1דעלס־או1ה» און םינאנציעלע
PDKKP PDDPTl |tK PDD3”T ’T t’K ’t*

 מעלם. tpt pk iiidpitpdiik ראםימע
 *KTPtKKP ע^לישע די |to pPktdipp די

”a ppkdk?kp pipi באויצט םיװען k*■ 
OTK IPTPtt'D IKIt ,D’TKDPPD P1TPT* 

J’O’tl t’K Dipt ,DPfK DPD3 D”3TKP1 
tkd׳j שליכען1םע T’tTspi 3 צ. מי. 

 טײח. ,Tpptp ,■P0P jtDKP .D’t*i3 ם?הל.
poTPsmpi pipt’dtkd פלײש?ן ItK 

”d’tkoppd ,TPt”n*D3pr pipi פיש, k 
iid ,שיך tpt’^ p, םעבעל tt ■ j  .t .K־> 

*D'tTS |PV’9UP IPP1KI DPT |tD PPD
tpr TTrt onpi >prnrn* ?צ?וטראל ■p

*TP031K PVt’K |’K .tPtt’OKTPBKKP n 
200 *IP3Pn D1'DDPDK3 |PI’’t IPIltDPl 

’1 JtDPPOVPIlK JtK TPD” 3T■ TJPt’tO 
*TP3’K |P1HK3 |tK ,IPD’D PIP1” K D0T 

 pK DP’tK3’t jtntno rvt’K מפיתראן
P3KD̂ KP PTPJPP pk |tK T1K»UP 

*TKD OnptTPD ’1 tKtt ,TPT>PD P1PI”K
j  •t ji n n  ,pdkp t̂tutan pipr’o די

tDlPP Ptt'DKTPDKKP־P>K חאם P1PI” K 
prn’K t■■ iPuti’tKtrrpDif pk Tpt”n 

piK3 po’tn, םיסולידש־,  pipi”k j r 
Dipt םיחו״ס piPT’irtKO Tin לז־?! 

'*OKTPDKKP Pin” K n  |tt DP'PKTPM 
pm’K .tpt^ id’d prp” t pK |ptt י?חו־ 

 םילי■! ipdptd Dpit ■1 1600'3 ליכע
TKPKT•

pk dkt נישס D”pi’i”>p i”p. די 
DDKCnPBTPP KTK |1D D”3TKD'D 

1 ourtsישם tki סןוראלישע ,tPDi'itpi 
 tki שטיםען, צאהל po’t*u « tki ישם1

T'tK ?טאס?ריעל pK ptpdpti k ,tpttu 
dpt |pm’■ nr d” P3’>ipd prpo’n s

Dipt ,i” »0KP*>nipt פטרשלענט .PK
n  nr pk .pnsto p>kdk>kp tikMip 

1« pk ^m pt-D oipom wגרײס י1לא 
ipd ייר .pw or inpt dk’k ptr

*PO IPttTIP DPT Its D’tK DP’11'0 ’tt 
מ tpt pk D3*tk3 לעוראםיש?ן של  מ

 .ipapipi o־in’DPi3Tn לײכס ■זױ וישם
 ~m די Dipt pnnr צײם א d*d tki ׳*

 IjnvDKTPBKKP־pr^np «r p■ טראלע
D'D IPTI’ITKB Tt TP1IP |PDK9VK3 

i n 3<*י tpt .”o t ir n pהןום אשלוס 
|tfi | PTPtt DI*DRMPK3 DDTKTK3 TKI 

DTin PK PITW *tn tPWt DPTI1KP 
.PDK3PT PTP1IPT 0 IPTIptPl DVI’DPl 
*pbkkp n  po tPO” 3T0iPD0tnr dkt 

DKn ”DTK■ Tip’’> TPT DTD IP1V0KT 
IPPTKD0 0 IPB0TDP3I0 DPTU0P J'B’tK 

*IKP ttD D”nmPD *T .TIKOmnni 
*03 DPT T0T TP30 Dipt DPT! 

0>.Dl’DPDVPS thKTDirt  TPT |tD Dt
ipotppmr t’R **otkb- mp **? tpt nr

T00 DPltBfDV TP” 1 K|׳ PR trtptth 
3’DK'K eetp Tlt*K Dipt IID0P IPTPD

03 tpt •irvt’D nr dpkס1של ut'K opn* 
pr rn p ip  pk 0t0 ar?000?0i  |psn
IPTP3T0■ *101 — l e w  tP3«TTP0**n 

 ליי־ Trt סיס irtt׳DK*0B0K> n p« זיך
dub ”dtkb T03 פיל tfotti איחרע 

n  ”3 Pt 0P3PT**0030 |0  T00 tPDKPP 
|.P9n0tt*BD3PDtPTKB reipnip

ptppt’p l .שטוודען IK 1P3KT tpokd• 
ptpt עװאלט א־נײטער! p’t םייינדליף 
i do״t pk dpdk3 ptp” ן.8אװיסחעי?

?PD'SK ” t TKB IPSKD ,D'l tK |1K 
d” 3tk אין TK’DTpor אמם ,pi■’ p i

i |K ort pk״>ipttpi ipdtkt T און
.POP DPT D3KDPI P^KP

|1D P” TDD TP3K0 Pt0Tp DPT I’K 
1910 tp dtph שױן dpt «r iPi’inipT

KP DPP’■ TPT ttD IKDTPrO |1D DDK* 
I’t r  TP DKn DDK IPl’tKT D'I’K .PD’D 

”| D pyiKi’•■ ײידפליך t ippitpiom 
1B P?’■ 03KDPI T^P’PlDtK ItK ” IKT| 

KT IPI’.’t OP .OPP’irKipTKn *T ?פיל 
TPT I’K PTKDr Tnpt JP3*t>J DK11 

t■ ,p’pid’ddikp tpikp’tpdk יעדער
D3PT K D0T riPD 1 1צK1t JPD” 3TK 
TP |Ptt |tK ,?’it TP .ױיל PD” > PPT 

11 |Pl” t1■ יר?ליד( *D’tK IPIKDI’t DPT 
”t DKn tp .nnv po’n i iPiKDrpi 

norn tp ddtitpi. זיין *pi pk  ivdki 
DTKtt oiitppTr k iptkh אלע פיי n

tP3Kn OKtt tpskdpik■? זיר oTKttpi 
 TPIKP’TPDK TPT TPDltK באסאלםען

3 ”t DKn IPD .P’PtO'DOlKPי|1ל PI* 
Pl” t D'D (KOI’t tK IPIKDTPT DDTKT

pi” t ,jpnpi ipdikoptr| ײ־ *לע םו , 
Tp3RoptK?P pnp3^**DD” n צו?אפען 
n  |1D PlPDKrPITPDUR ’tt ״*’DD1KP 

i טוציאועל?״ *.w »pr
Koto r* ,1913 אין o ’tn tn  n  |Ptt 

DKn pskd ויך tp DKn ,IPUKDPIIK
K IPDtiPl TPT’tt 111שם?ל *’DTK■ |1K

,IK’iv  tpt no TnsipoKtnr opr i n
Din DK11 װאלט TPDDPTl Tpr IPttPl 

TPD” 3TK PTPtltK |1B t f ' l  TKB P’Pl. 
t” פארשפארען װאלסען nt צאהיען 

KT1D D’l  T’tK ,D1PDDPDK |1K DPT 
*TPT T’t |KDI’t DPtt TPDKD IPSKD 

tK iPD’it ארבייטעו ויי lin ito r *>■■ k 
K I” TK IPBK3 TPTK ,"®IIP? ת3ש

ikd’oski זוייל ארפיינן *i ’n tppt I’K
D TP3^PP*tr K IPttPl TP t’K D3't’־ 

D’D D’l  T’t D1P3PT TP .|KT די ■*TP 
P3’?ipt םיהלעו?! Its ipo” n” TB | ik 

”TPD. די 3TK
tpt מד rpon .כל :oiKt תל
n לישראל rp i .ש׳ pk רא  psPpt dkt

DK11 TKDTPT .]PlKDl't D’D IPttPl 
mPDI1K DKn TP־’PK ,TPD” 3TK ’T DP 

IPTK11P1 |P3’t.TTPT TP 01צ It■ DDK
.m  tpt it■ *ipmpipD ?KTpiprn

TTD3 TP DKn DOK |PPT t’K .TTKK3 
p?k dp’tttpdjik עשםעלםע; אפיס!!■ 

o’■■ pk |” t nr iputKttppi ” » DKn tp 
’’it *tpopir d»i  ipriKonn■ ir tp 

אייני־ 1■■יל DKn *tp .03■ tki 3האל
3K1 TP” t TKD SIKtDIH IPyiKU'K PI*

>■*n DKtt ,PDDMK3 P31KD .D” PI’DP 
nr pso n  om pi |ps יסעל3א זיצען 

D 'l ItK D” l TPPK■ K ” 3 TPDPir 
I’K D'CK I’K IPttPl ,1| צײםD IPI” t 
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גאנג פולעו אין שױן איז קאמפײן דער
קלאוק־ דער פון טארטרײבען צו ארנאניזאציאנם־קאםפײן באגײטער דער

 ריכםיגע אײנצושטעלען און שעפער ניט־ױניאן אלע דרעם־איגדוסטריע און
 זיך פאנגט ױניאךאגריםעגטם״ האבען װאם שעפער, די אין ױניאךקאנדישאנם

 דער פון םעםבערם אקטױוע די ערנסטקײט. טיפער א םימ װאך דיזע אן
 םאנאטען םאר א זײט צוגעגרײט שוין שריט דעם פאר זיך חאבען ױניאן

 געהערשט האם װאם םלעק, דעם צוליב צוריקגעהאלטען כלױז זיך חאבען און
איצט. כיז םרייד אין

 א אױף הױפט־טרײדם צװײ אונזערע אװעקצושטעלען ״דרײוו״ דער
 דזשאבערם, װעגען: דרײ אויף אײנגעםײלט װערם ױניאן־באדען פעםםען

 װען צײט דער אין ױניאן דער מיט באציחונגען אפנעבראכען חאבען װאס
 דזשאבערם. אזעלכע אדער איחר, אינער געהערשט חאבעז קאםוניסטען די

 געצװאונ־ װעלען ױניאן־אנריםענטם, קײן געחאט ניט קײגםאל חאכעז װעלכע
 צו קאנטראקטארם זײערע םון שעפער די אין םםרײקם דורך װערען גען

 אין האבען װאס אינםײד־םאנופעקטשורערם״ ;ױניאו־דזשאבערם ווערען
 ױניאן, דער פון זיך אויםצודרעהען פארזוכט יאחר לעצטען פון פארלויןש

װעלען אתאניזאציע, דער אין קאמןז אינערלירען דעם צוליב אז חאםענדיג,
װעלו זשורערם ׳ _ m ׳
:עז האבען און ױניאן, דער כדט אגריםענטם חאבען װאם כאלעבאטים״ ;שעפער

דאר־ װעלען מאנופעקטשןרערם אזעלכע סקעב־שעפער״ אנחאלטען קענען «ײ
ױניאן־ אםת׳ע אײגשםעלען און חלוםוח פוםטע זײערע אויפגעמ םען

 םון שװאכקײט דער םיט כאנוצט זיר טוםעל־פעריאחן לעצםער חןר אין
 פארװאנו־עלט ױניאךשעפער זאנענאנטע זייעחן חאבען און ױניאן אונזער

 אום־ צוריק םוזען וועלען גאלעבאטים אזעלכע םקעכ־שעפער, ישום׳ע אץ
 חאכען זײ װאם ױניאן־קאנדישאן, יעדע און רעכט יעז־ע ארבײםער די קערען

 יעדע נאכצוקומען װערען געצװאונגען וועלען און אװעקגעגוםען״ זײ פון
פאדערט. יוניאךאגריםענם דער װאס טליכט,

* * *
 װאך לעצטער פון ענדע דער בײ זיך האט װאם קאםפם־פאליםי,• דיזע

 דרעם־ און קלאוק- טוץ א ארום םטרײק אין ארױםוופען אין אויסגעדריקם
 חשאינט אינטערגעשאנאל די װעט םאנופעקטשורערם״ און חשאבערם

 אנפיהרען טאםשםאב אימער־גרעםערען אן אויןז און אויפהער אן אחן באארד
 ארגאניזאציאנם־ דעם פון פיהרער די םעזאן. קוםעגדען גאנצען דעם דורך

 קלאוק־ גאנצע די אחם נעםט װאס פלאן, א אױסנעארבײט חאכען קאםיײן
 נרינדליכער א אויןז כאנריגדעט איז װאם «לאן, א דרעפ־איגדןםםריע, און

 אלע די און שעפער, ניט־ױניאן די בגוגע פאקטען אלע טיט באקאנטשאפט
 איצם זיך וועלען זײ און אינדוםטריע, חןר אין פתקטען״ איבעריגע״שוואכע

 אױםצואװארצלען אוםן םיםםעםאטישען אץ יראקטישען א אויןז נעחםען
האנט. פעםטער א םימ םקעב־נעםםען דיזע

 אום־ זיך םאר חאט זי אז װײםט, ױניאן דער פון פגחרערשאפט די
 רענק גאנצע די נאר םיחרעה די בלויז נים און אויפגאבען, נרויםע נעחױערען

 א איז ארנאניזאציאנם־ארכײט דיזע אז וױיסם, ױניאן חןר פון פײל און
 קלאוק־ פארםקעבםע חונדערטער דא זײנעז tiy ארבײט. שטיק קןדאםאלע

 יארק. גױ פון דיםםריקם יעדען אץ און קװארטאל יעדען אץ דרעם־שעיער און
 כאנענעגען ױניאן די װעט שעפער די p® םילע איז אי אױר,־ װייםען זײ און

 פון עלעטענט אלטען דעם םון און באסעם די ®ון נאר נימ װידערשםאנד א
 פאנא־ טאחאלםענע, אדער אפענע די פון אױך נאר סקעבם, פארחארטעװעםע

 קליקע, קאםוניסםישער ארויםגעשייגענער דער פון אונטערשטיצער טישע
 םים זאגאר טריק, עקעלחאפפיען יעדעז םים באנוצען זיכער זיך וועט מאס

ארגא־ גרױםען דעם שםקרען צו אכי באלעבאטי̂נ די םיט זיך פאראייגיגען
* • # ^ באארד, חשאינט אינטערנעשאנאל פון גיזאציאנם־קאםפײן

 דעם אפשטעלען ניט םאטענט דיזען אין קענען אבער רונגען5שם קיינע
 באחערשם װאם באגייסטעחננ, טיפע די ױניאן. חןר פון פראגרעס זיגרײכען

 די דורכברעכען װעט ארבײטער, אונזערע פון םאםען די םאםענם דיזען אץ
 אונזער אויף •אױפשםעלען םענען שונאים אומערע װאס װאןנט, •ימםליכע

 װאם םעטעלםענםם, די שװערינקײםען. אלס באזײטיגען װעט און ווע^
 דעם נדט און למױי־שא• בען דעם נױט געװארען נעסאכט װאך זימען_לעצטע

 ױניאן די אז צייכען, געזונטער א זימען רענטגער, חערי •ון שאפ גרױטען
 אינםיח-שעפער גרעםטע די םון — ארבײטער די m און פאראױ^ נעחט

 קלענםםעז דעם צו כיו םאנחעטען. אץ גארםענט־םענטעו-בילדיגגם די אץ
 ענדליר דעען — כראנזוױל אץ אץ איםט־סײד דער אױןז «ר־שאאקאנטראקט

 שוין איז אננסט און םוםעל פון פעריאדע די אז, פארשטאגד, צוט נעקוםען
 שטארקע א װידער חאכען םיר אז און ארנאניזאציע, אונזער אין פאראיבער

זעלכסם. ארגײטער די ןיו זכלוי גיט, קימעם «ו באלאגנט װאט ימיאן,
 דחןם• את ידאוק־ די אץ באלעבאטיט די ארכײטער, די בלויז ני• און
 שנעלקײם. םערקוױרדינער א נדט כאגרייפמ צו אן אױך עם חוימון שעפעד

 אגריםענםם פון פארלעצונג אפענער ■ון צייט די אז שױן״ פארשםעזזען זײ אױך
 און באגײטע א פאראיבער. שױן איז יתיאן דעד פון םאכען חוזק r* און

 בא־ װיחןר זיו חאם פראנםר .יוגײטעד אמת׳ער אן קראפם, מןגײסאעחמ
 אט און ;אמחטםריע אונזער פון קאםפם־םצעגע גרױסער אזלפ.דער וױאון
 לעצםער חןר װאגען כיז וואפעז, איחרע אװעקיײגען ניט cjm •Mihp ױזע

 װערען פארסריכען װעזט פארמע, װעלפער איתענד סנןעמריי,אץ •ון *ײכען
pi קדאויך די w| ררcy .שעיער

 *רח׳דינער אזא ײין
 ניט זאל עם עקעלחאפט וױ
 ארבײטער אתזערע &אר ניט

 נעזעלשאפט. דעד אץ
איז עם ווי דאך, חא«מ

 פאר״ ״בותשואזע אזעלכע פאר ;יט אושײ קיץ באקאנם, גענױ אלעםען
 רעסיעקט װעלכען אירגענד אדער אםת־זאגען, ערליכקײט, וןי ,“אורטײלעז

אואנענט אן פון טײנונג דער פאד
 א םיט אלײן איכערשטײגט חברח ױזע זיך חאט אכער װאד לעצטע

 פיח• די װעגען פרעםע ױיער אין פארשורײט חאנען זײ װאם בלבול־מעשח,
 דיזען םיט פארפלאנטערט אזױ אבער ויך חאכען זײ ױניאן, אוגזער פון רער

 איצט כיז נאר לאכט םעז tv ליגען, ניט־געפלױנענעם און דט־געשטויגענעם
 װאו פאחוך, עקעלחאפטען אץ געראטענעם ניט דיזען פון חױפענם די אין
ױך. נאגעגעגען דרעסםאכער און קלאוקםאכער נאר

 ,צושניטענער חןר װעגען באנע־םעשח די זינען אין דא חאכען םיר
 איגטער־ אין געװאזיען צו׳חת׳ם כלוםר׳שט זײנען װאם םטוחגנטעך, גרופע

 םיט םיטגעטײלט כרײט חאט פרעסע קאםוניםטישע די װי אפים, נעשאנאל
 רעפאר־ קאםוניםטישע די פון כאשרײכונג דער לױט צוריס. טעג עטליכע
 דעם נאזוכט חאכען נעזאלט “םטרדענטען ^וםשולדינע נרופע א חאט םערם,

 *אינטערגעשאנעל געװיםער א פון נאםען אין גײטאנ, שגת חשענעראל־אפיס
 װײם־פרע• און ױגסאן פהןזידענט אײנצולאדען אםאםיאײשאן״, םטודענםען

 אינער• פארגאננענעם דעם װעגען כאנקעט א כײ רײדען צו האכםאן ױדענט
 אין כאשרײבונג דער לױט קאםיטע, דיזע אט ױניאן. אונזער אין קאמף ליכען
 *צוכו• איז נראש, וואמער םר, געװיסען א םיט פרעםע, האםוניסטישער דער

 םען אז אזױ, כילדיגנ, איגטעתעשאנאל אין ״נענג״ א פון געװארען טשערט״
 דעם לויט קאפ. אין װאונדען פאתײחען געםוזט אײנצינען יעדען בײ האם

 איז באפאל דיזער אז געחײםען, אויך עם האט רעפארט, קאםװיםטידעץ
 אדער זיגמאן, פרעזידענם אדער פון צושטיםונג דער םיט געװארען געםאכט
חאכםאן. כרודער

 זײערע םיט צוזאםען רעפארטערם, קאטוניםטישע ציכטיגע די נאכםעהר,
 איכער׳חזר׳ענדיג טאנ״, ,דער צײטונג, טעםעני־חאל אידישער דער פון חברים

 אז לעזער, זײערע דערצעחלט אויך חאכען םאנ, צװײםען אויפ׳ן געשיכםע די
 אונ* זאל אטוירגי דיםטתקט חןר אז פלאנעווען, םטוהןנםען די,צושלאגענע״

 אפים דעם אץ זײ אױף געװארען געםאכט איז װאם באפאל, דעם טערזוכען
ױניאן. דער פון

^ ™
 ניםא איז םעשה גאנצער דער אין אז געװאוםט, הן«כען נאטירליך, םיר,

 םוף, כיז׳ן אנפאנג פון איגגאנצעז, איז דאס און,אז אםת, טראפען אײן קײן
 פרע־ חאט פונדעםטװעגען בלוט־בלבול. האםוגיםטישער דורכשניטליכער א

 אונטערזוכען. קלאנג וױלדען דיזען זאל םען אז פארלאנגט, זינםאן זיחןגט
 קײן אז )1 :געװארען אחיםגעכראכמ איז שטונדען 48 פון פארלויף אין און

 אפיםן אינטערנעשאנאל דעם כאזוכט ניט האם םטודענטען פון קאםיםע
 אינטער־ דעם אץ געװארען געשלאגען קימעם פון איז סאםיטע קיץ אז )2

 םטודענטעד קײן אז )3 ;אנדעו״ש װאו אירגענד אדער אפים, נעשאנאל
באקלאנט, ניט קײנעם פאר זאך אזא אויף זיך האט קאםיטע

 אויכענ• דער װאם םטײטםענם, א פון דערװאוםט זיר־יא האם טען װאם
 חאכםאן, װײם־פרעזידענם צו געםאכט אליץ חאט וואעער םר. דערמאנטער

 געפלאנעװעט חאט אםאםיאיישאן״ םםודענםען די,אינטערנעשאנאל אז איז,
 כײ רײחןן צו ױניאן דער פון פיחרער א אײנצולאדען און דינער א חאבען צו

 אז צװעק׳ דיזען ינדט חאבםאנ׳ען, כרודער געשיקט חאט ער דינער. דיזעז
 צוריק־ טאנ לעצטען אױפ׳ן חאם םטודענטעךנרופע די אכער אײנלאדונג,

 אין האכםאנ׳ען ברודער האט און דינער חןם װעגען פלאן איחר געצױגעז
דעם. װענען אננעזאגט ניט צײט

• * * ’
 פוגקט זײפענבלאז, קאםוניסטישער נײעםטןןר דער געפלאצט האט אזוי

 נעפלאצם חאבען קליקע דיזער פון בלבולים אזעלכע אנדערע חונדערםער װי
 פאר־ ניט נכלח־טאט דיזער װעגען װארט א פילײכט װאלטען םיר פריחער.
 זעחר אפ עם שפיגעלם אונז, שיעט bp װי וױיל, דערפאר, בלױז נאר לארען,
 “איצ כײם זיך ןזאםערען חבויח דיזע װעלכער אין גסיםח, לעצטע די ריכטינ
 געטער די .װעםען אז גלײכװארם, אלט אן דא איז עם םאםענט. טיגען
 קאםר פראפעסיאגעלע די םשונע״ םריהער זײ זײ םאכען פארניכטען, װילען

 משונענע װילדע, זײערע םיט ארױט, קלאר שוין צײגען פארלױמדער ניםטישע
 פאקטאר א אלם פארלארען אוץ פארניבטעם איננאנצען זײנען זי*י אז בלכולים,

׳ באװעגוננ. אונזער אין

 אונטער םעזאן דריטער דער און ױניםי־הױז, דער פון םעזאן םער9 דער
 לעצםען אננעפאמען זיך חאט אינטעתעשאנאל, דער פון טענעחשםענם דעם

 װיבטינע זײזע וועט םאנאטען דרײ קוםעגדע די פון פארלויף אץ פרײטאנ. •
 םארט, איחר פץ אײנריכםוע אײנצינע די אינםעתעשאנאליאינםטיטוציע,

 םעגליכקײם א נעבען פארםאגם, ארבײטער־באװעגונג אםעריקאנער די װאם
 פץ םיטנלידער חונדערטער און םעםבערם אײנענע אונזערע פון םױזענםער

 אלע כױם וואקײשאךפלאץ אויםנעצײכענםען אן געפינען צו ױניאנם, אגדערע
 איעריכםונגען אלע םיט און חאטעל מאדערנעם א פון באקװעםליכקײםען

 אנחןרע װאם העלפם, בלויז איז װאם פרײז, א קעםפ,־פאר םאדעתעם א פון
קריגען. קעםפם און חאטעלען אזעלכע

 די װאס באקװעםליכקײטען, פיזישע אויםגעצײכענטע די אױםער אכער
 נײספד און געזונטע א אױך זי ניט באזוכער, און נעםט איחרע גים ױניטי־חויז

 אונטער- קולטורעלער און כרידערליכקײט װאריםער פון אםםאספערע רייכע
גראד. הױכען א פון חאלםונג

* * •
 דעם מיט שםאלצירען םיר ױניטי־הויז, אונזער םיט שםאלצירען םיר
 חאם ױ זינט איחר, ®ון נעםאכ* האט אינםעתעשאגאל די װאם ערפאלג,

 סאנצ־ די װי נאכדעם צוריס, יאחר דריי םים ױניטי־חױז, די איבערנענוםען
 דרעםםאנער דער אין כאלעגאסױט די געװען חןםאלם זײבען װאם ניםטעז,
 חאבען זײ וױ אזױ קליקע-קרעםעל, א איחר פון געםאכם חאכען ױניאן,

 חאבען זײ װעלכער אױפ אונטעתעחםונג, ױניאן יעדער פון וול א נעםאכט
חאנט. זייער ארויפגעליעט

 דער גיבען םאםעז אתזעדע װאם שםיצע, דער םיט שטאלץ ז׳־יגען םיר
 חיי־יאחר זאל םעז »ז גע&אבט, םעןליך חאט װאם שטיצע, די ױגיטי־חױז.

 כאקוחוםליכסײ־ םאדעתע אלע פארגחןגיעחח און אױםשטאטען שעחן אזױ
 זאל טעזאן חײ^אווריגען m עתוארםען. םיר פלאץ. נרזיםען דיזען פון .טעז
 נץחאט. יױ*ט כיז חאט יתיטי־חױי די װאם שעגסםער, און גרעסמער דער זיץ
 ימיטי־זזױז די װערען. אנםוישט ט גי וזעלעז םיר אד #ז«ער זימען םיר און

 םיט■ אונזערע פון טױזענטער פון יעבען אץ נלימ םעחר מראפעלע א נױינט
 מסערען א און נליק םעחר נאצװעקם װאם םעםיגקײכג יעדע און גלידער,
שומ איי םיםנלידער. אונמןרע פאר לעמח •ת־ןוונזן ןןרכיימ ןןלגעםײנער רעגולערער,At 7—£ ------—- -—-   * a kAj■ 6A MklftllMMlMIl -* - ---ולר פיז וױיל א נאפױרליסערװייז̂ע
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רנ מי ד י « ן • ל«גג ח. פוןבןװעגונג) •

vp«d לסנר־ סאליטיק, אםתיע װענען 
■אליטיק.
 קןכינער אלץ װײטער, טאנ פ װאס

 •חדירענם־ פפר קאםפיינפ די װערעז
 קאנ־ פאליםישע די וועטען סאנדידפםען,

 דפרפען יאחר נעקםםען װעלען װענשאנס
 צו אפפאחרען קולידזש׳ם גאםינירעז.

ת״ ,שווארצע די אין װאקיישאן ןײן ע  נ
 רעם נעמפכט חאם דפתאםפ ס»וט פון

 b גאר טיט קאכעז טאפ •אליטישען
־ זשוםערײ. גרויסער

t'R’o ניט פז סוד, הײן טעחר ניט 
 jib שטילקײט און שעחנקײט דער איבעד

 קולידזש זיד האט נערג״ ״שװ«רצע די
 דא־ ס»וט אי] זוםער פאר׳ן ס»רזלינע!

 ,אילעבען איינםאך אוז שטיל האםא.
 געסענט ער װאלם זוםער־װאתייעאן »

 װאשינג־ צו נאהענט גאנץ ערטער אין
 און בערנ פאר׳וולום׳טע פארחאן טאן.

 װאו אזערעם, און טייכלאך זיננענדינע
 איםםערן די אין אויר פיש, כאוץן *ו

 קולידזש סרעזידענט אבער טםייטם.
 הא־ דאחי טידל־װעםם, די האבען דארןי

 ט»• דארוי און םארמער־נענענדען די בען
yp דאקאטא. סאוט םםייט דעס האבען

פארטײ, זיין פ«ר דאם דאחי ער
 דארף ער און רעפובליהאנער די םאר
אליין. זיך םאר דאם

 אר־ סולידזש׳ם האט חן נרויםען הײן
 פאר־ די פון אוינען די אין ם־נ־סםראציע

 לאנע די אפשעצענדינ נעפמען. ניט םער
 נרוי־ פיין אז צונפבען, טעז טוז ריכטינ,

 םאר־ די זאל װאס אוםצופרידענהייט, םע
 האט פראטעסטעז, מיט אנצינדעז םער

 נימ אויך אדםיניםטראציע קולידזש׳ם
 װאו זיך האט oy ותן ארויםנערופ^.

 האט אויפרענוננ, באתיזש נרyנyג e אין
 נט,y■ארטםyד רyנדישyאינל רyד שויז
 רעגירוננם־בױ־ פ»רשידענםט¥ די דורך
 ,אויםצו־ יענעס און דפס נעזוכט ראם,

 און .D7ny»B 1אי חן פון אנער םיםפן״.
 ד< ביז איצט פון oysv םאכען זיך זאל

 jyiyii yp«o yjp ,1•ר¥זידענטעדװ*ח<ע
מ א ד די jyiyi םארמר־באומנוננ גרוי  ו

 *yi ?ולידזש אלזא, איז, ■ובלי?»נ^
 םאר• די םיט םאר׳חבר׳^ זיך םאהחח

םער.
ר,yנBP^וב?יyר אלפ אזוי ניט רyאב

 לינט קולידזש, יובלי?»נ¥ר1ח רyד ווי
זינען. אין ?ולידזש׳ן

y■װאלט ר vpsu נרײליך «jy?y װײ 
 ŷ* םפר נאםיניישאן די jymp חגר

זיחגנט.
 םון פראנפ די ארייז ny3® הוםם דא

 א דאך ם׳איז .‘רםיז׳yט ״דריט^ א
 *iyo דריי »ז ,ypריy#ם אין yםר»דיצי

ט פ ואל גאכאנאגו טינעז תנ  1א' פר^י
זײן. גים “,װחײם־האוז

 ועוו־ דפר אין ?ולידזש־םר״נד די
 ־opyi זשר אז ,jyiRt פארטיי בלי?אנפי

 םפר אםת׳ן דער אין oyn fרםיyט רyט
ר זיין פרשט קולידזש׳]  ניט צווײםעד, ת

 םאל jjmrbr *ום איז פר דריטןןר. תר
 לעצטע די אין ערשט געװארפן ערװעהאט

^o:in'ty־iy^nttii. ער אאס םריהפר' 
מן ^נ  װײס* א־ום װהײט*האוז די איבדנ

•Dirriyn, וםאל, םדפכישצן דעם דורן* 
 געשסארנע}. ■לוצאונג איז הארדיננ װאם

 די חאנט םיט׳ן אזוי אװעקםאכען אב¥ר
 פארט jyo jyp .לריטער־םפרםיז׳״פראנפ

 קר tv ,jyo״n םארט װפם oy נים.
 דרײ צזם ■וזזיחןנטשאפט זוכט לידזש

jyo .רפסאקרפטעו די םאל tyftrn ואט 
jysuo D'liyi קפיופײדאישו׳. פ פאר, 

 באווע• נרויםע א נאר דא חגרפאר איז
 סולידזש או רפפובליקאנער, די בײ נוננ
 •רפזיחןנט־גאטינאציפ yoopyi די זאל
■ |.yinp ניט

 םאר־ נעפאתרפז אלזא, איז, ?ולידזש
 םידל־ דפר אין זוםפר דעם ן9נרוננ

 פר םעחר װאם הרינען צו אום וחןםם,
לידזמדםריינד.

 איז דאחאטא םאוט םטייט דעד און
פינפט. װיכטינצר ספפציעל » וא

דפ־ סאוט jib jyi¥B*iyo צװ״ די
 פלײ *פראגחגםיװען םונ׳ט jyi״i ?אטא

 ניט אוינ יונליקפגער.9ר די ניי נעל
 פ טיט יעחןנםאלס זײ ז״נעז דורכאויס,

ת םד  דאס חדר. לפםאלעט׳ס םוז |9אי
jyp ,!דורכ־ איז סטייט דער אז םיינע 

 עס אי{ ;»גםי־?ולידזש־םטײט •[ אויס
 ריזע ?ולידזש׳ן םאר נויטינ^־ »לץ װערט

 דא־ סאוט 1אי אנטי־לולידזש־שטיםונג
d®p« ש װאסyJלyצושלאנ^. צו ר 

 :אורזןןך פאלנפנרער איבער
רש*y רyד 1זיי dph דא?אטא סאוט

 די 1זײ jypy«« oy װאו סטייט, רyט
 .jyDim;BP־DJjn,ty^ םאר ■ר״ט¥ריס

״ נאר oyu דאם הײ־יאהריג^ אין 1ז
Bcniyn• ולידזש? jyp■ ,»ניט א?ז 

 די בײ שױן זאל ny «ז י״אפארחח״,
yדשטy רyםובליpאנyרײם ר»yם«ר ריט 

 BPP.■ פ jyinp נדידאט¥ז1»5■ר^ד¥נט־
Tyn אבילר i״jyi וצירזע׳ס? yo־;

 ר«ובלי- םאר׳ז iyDBT^«p־iyiyi ליבע
pאנyר Yoyp’D

 opy• איו דערװ״ל אקםיװססיגר דעי
איליגאי. סט״ם םוז לאוחמ נאװפרנאר

 רוי׳עיג^ נאנץ א שוי) םאכט ער
drp״«j זיך. םאר

 רy לאוט םארמר־םטײטם די אין
 זוכם ש־ לו. א נאר זיך םון Jyרyה

 םאר *iDSP דעם 1אי . אריינצובר¥נגש
y וי פרעזיחגנטשאפט ^ o פון yaBBP* 

 די םארמר. פאר טםypםאר ראטױחנ
 ׳עםיצען ,Jyרyערטונט זיי זאל רענירוננ

 זײ זאגאר נראד jyn'iiyi א *ו ביז און
 א) וחנרען זאל דאם אוינ ?אנטראליה!(.

 *רפזיחגנט־ פאר תאטפיינס די איז אישו
 •yn צו זyרװארטy נמן jyp ?אנרידאטש,

 א נאר לאולזן רגארyאװrDpy םוז חנז
 םיט yjjnji3y»w די םון איז ny םך,

 םידל־■ די אין פארמע־יאליטיפ ר1ח
און יאהחנן שוין םםייטם Iרyםםyװ

־• יאחיצז.
יאלי־ חן«ונלי?אנ¥ר איז אלץ דאם

.? ך רטyה װאם טי ט זי רא־pסאyד םי
w o?

!זיך Dרyה oy װאם אהא,
 .אל״־םםיטה־ די jyr’iw פאםוי חןר
jyriyn האלט כמפאדױלײם די און •ןןןך
 -5yt די רyאינ :זאג« jyp jyo און

 חא<־yג חאג^ wpyn ז,yםראנ צװײ בע
jyo לאנ 1בײחyרJy חןר כײ צוטיילט

>njmyy רyםאpדאטישyר l®r;yiii®p.
 לי־yר און ■ראחינישאן : Jyפדאנ די

ואגץ,9גיאנס*טאל
 *ף p'p דצרװ״ל :אך האט םםיםח

ר מ חי  •pyyT די איז רשאפט9נג9אנח ג
r w r r גיט סט״טם סאוט׳גדן yipyi־ 

 yj* ניט נאר חאט nypyo און ;נען
”J |9יר«*וג P תן הר9ם “״אינםש א  אין נ

 -pyoo־K 96ל9אינחסטרי^אנטװיל די
םטייטם.

 W'2 אז ,tviyi רyנגyא;ח בײזתגם
y rii jy^yuזיין ׳־ pאנדידאטIy. סטיטח 

 trrrMp, װי אזוי פןנלט רפאר,9ד זאל
:t p'B'^y■ פאר נוצט9אויסנ האבען  y״

 איצט זיך פינט9נ רy װאקיישאן־ס¥נ.
 װיףרזשיניא. Boyn אין םאוט, ר1ח אין

nypyo אב איזyאויך |,9דארט אויך ר 
”tyi בײחנ ווירדזשיג-יא, ומםט אין i 

ם איז אפילו  װהייט אין ילאץ, jyaJyt מ
 דעםאהראטי־ די איז ספריננס. סויצםהור

jy t^p  vv מע[ פרובירט jynyio, צי 
yריyנגyנ די jib פיהרפר נײ׳חנ r •לאנע 

 און jyiyjyiyp |9דארט זיך |y>y» ן9ר
yaB3| יא, נאר שםועם. פאליטישש א 

 םםיםה׳ן lynipio רyזיכ oyit'o ניין, צי
 *jyp די יץ־ םיט jyi’np צו י9שװ זעהר

 רד9םאוטח די םון 11,נ»ם9ל1נשאדח9מ
 ;y,־':p צ־ו שאנםען זייגע כאטש םםײטם,

 חייכט jyj״t פוזזידזזנט־נאםינאציע די
 םע־ |yj״t Dy װי pyoy3 םיל טאנ *ו

D'nyp 9שאנס.(
 פאר ארויסםריט nyr'inyjy סםיםת׳ם

אפעצירט. ראנץ9ח(ליניאגס*טאל
 Hrnnvi ניט דערםים jyp ny אוינ

 י9אב רjyp 9 רךםטײטם,9םאוםח די
 די פאד נאחןן םך א jyj’«yi רםיט9ד
םםייטם. pyoovii די אין םאפראמוג)9ו

 jyPBo װאם ,“הארם¥ם ״דארת צוױי
 חןר םון רyלדyם די אויוי גמטיג זיך

 lyoyn אוז פארטײ, ו9חנטאפראטיש
 ריעאעז םעלארו און םםיטה אז שטאר?

 ty«y‘r צו n*7myiy>yi די jysyi זײ
 jyr’t — 19װאנ זyראםישpםאyו חנם

 •yo און נד9מריצ םון ריסש נאומרגאד
םיזורי. םון ריד נאטאר

 א םאר jy^o װיל רשטש־9 דזגר
 ז^בםט־ םעהר װאס — ?אטפײףאישו

 װאם I ׳שטאאטען וי פאר נדינ?ײט9שס
 רא־9ד1» טירדפר ויד jyr’D ר9וױינע

̂’jysyp ;yp אין דואירוננ <פר yj'K dpi 
«רא• תגר םיט אױן־ שטאאנמ!. די פון

 װײט, ערגעץ וױיט, ערנעץ
 גארבען פױלען
װײט ערגןח

צײט, דער פאר צייט, דער פאר
 שטארבען איך װעל
צײט דער פאר

 װאו, ערגעץ װאו, ערגעץ
 םויערן, פאלען
וואו עדנעץ

וועםטו, צי װעםםו, צי
םתיעח, םיר גאך

װעםםו? צי
 דארם, עתעץ דארט, ערנעין

 בעגקען, הערצער
דארט ערגעץ

 \ װארט, יעדעם װארט״ יעדעם
 * נעדענקען׳ *זאלםט
װארט יעדעס

 יויס זײז, אזוי י1דאר pm*־ חינישאז
 9ופ נאזונחור סטייט יעחנר א־וזם.

 ריםשי ivp דעם םיט זיך, פאר האנרלען
 .Doyti דצד אין jyoyionN װאס װ״ניג

 װאט — איי ooyii חנר 1אי שטיסונג די
njwinyi 9נאזונײד די פאדנינחנז 
ר םיט סטײטם  Jגירונyר י9ראל9ד9פ ת

fin זיך noyi דאס  jibדי װאס ״ ojro• 
pyo סט״טס jvoipiB jytiD ו* i n

■H iTin nyPruny זאכמ״ םך א םאר 
אן jyi״j זײ  נ׳ד װי D?yp’RBjy גיט נ

jpyn .איז
ד — ריד נאטאר90 — ר9«װייט ח

 ר-9פאנאנד װאס jib oyap גיט האט ער
 ר9 ■ראגראם. :צם9אײג אן צושריי^

 Boip dp ד9■ראחינישאן,'־־אב פאר איז
״  ,oPatiny’ נדינ.9שטאטל ארויס אים נ

o גיט ער האט n םאכען צו סוםח o n  jib 
 oyiyos אן אין jnyi אןן ■ראנואס א

 ער סטייטס, רן9סויטח די םיט שטדייט
 .“1P>P, IPiyi ר9םיים א jyuyi איז
 זײן צו חן נושא זוכם9נ ר9ט9שי י9אנ
 װע־ 1זיי םיט “ipX םון ן9אוינ די אין
jn אין םארד נרי9ה םאר ר9לאי א 

 19באשיצ זיין און צ9סאפיו־א״םויי ם9י
 נע־ ,~ii ײאלט ט'טיזם.9אנטיס פארד׳ט

oiyp זײז i n סין ?אנדידאט nר׳ד ר 
 ניט אנער ער האט םאוט, ר9ר9א?ציא:

 שרײ אין נארם. די נמנמן *ו אס1ו םים
 זיין BPTiiyi וואלט ן9יאחר 9ריג9זז
 צר איצט אנער איז זי נליבפײט.9רז9«

 האט טרייל סאפירא־פארד ד9י ז.9בראנ
o. 9 ריד׳ז y 'n n ^nארויס־ גיט האט י 

p ipt'iipi״j אחוץ םאלאנם, שום o n 
 װאם״ רליך.9לעכ זיך םאמן צו טאלאנט

 אן םאר טאנש פארט פר װיל אלזא,
ס ער אישו? ו ז  אגישזנ9ח»ב<י פון ו

 ,reiyp pyo® ותם דאם לארווציאן.
 פארופ• voosru די טײימז. ניט «ױים

jnsNuyo-JB'y דאך איז jynyi א םיט 
i — צוריפ יאוור פאר n אויל״ספאג־ 
 פ jyuns אלט19נ האט op אזן ואל״

 אנמריתא, 1אי ׳•9וואלו*י9ר ,פאליטישזן
 װערם jyo גוטוירפם. גיט האם oy און
jy’n א9אםזנרי איז ry i yo?y?y jib 

.Pyani ניט םעהר
oy ״?jyi דארפ נאך דא אםילו, 
 bipo* ז.yדאטpטאn די בײ ״09הארס
 נאוולר־ און סאגטאנא, טון װאלש סאר
 חא* n״o ?אלאראדא. jib סװיט נאר
jy3 םױת9פראגר jyo jyp .oriRPn ײ» 

 9באשטיםם jib אננרייםער שאר אבער
 או| לאנד״ אין jyam 9?אפיםאליסםיש

oy 9פראג כרויםפ א איז fv די n p n 
y r’oynp אדײנלאמן זיך ותט פארםײ 

bp* איז oy ר93ל9װ םים סאמוי א אין
 און װאלש .yam פיםאליסטישער

 שאנ• y:"PP גאנץ אלזא, ן,9האב םוויט
jyo סװים נאםינײשאז. די |9פרינ צו 
װאלש. װי ר9װײנינ נאך

o אט י n  jyiyii ,אלץ yin jy:im אוי־ 
jywyo yDiyonyiD’w jyo אישוט און 

שומט  רyאנpריyאט דn אין איצט ז
Bאליטישyומלט. ר

ojm דאך איזזר . : jyiylfi
 םים דאס האם שייכות א פאר װאס

תמגנ? ארבייטער חןר  האט װאס נאו
 אי־ אביםעצ jyojfio^ *ו נ׳מזאכט םיר
? P'0'Paa בעד

: inypoiy אײד איך ומל
o גאך DpiynnB זיך חאב איו n 

.riyiyBiitp פאר ii’o y ^ B פאאיטי־ 
מן פפשאן׳, קאל מל  ר9רי?אנ9אמ די ו

או א נעהאט האט באומנוננ ארבײםזןר • 
«tn? די סאר נאכאנאנד «אהר  yo*y’* 

jnnB im in.
o o y w  jyo אווי jyam Py’B לאנד־ 

nnw די jnyn זיד װילט יאליםיס״ B 3
מ טי באומגונג. ארביימר m פון ש

 !ראנרפסיװ פאר rinyBiyp,דורפ׳ז
 vo'ov די זיך האם “jyrpy סאאיסיפאל

 נוט דאן נאוחאוננ ארבײמר nn פון
- רט.9ה9ג סיל און רט9ה9ג

 »םא'לעם־?אפד‘’ דעם אין דותא ניט
 האט באומנוננ ארגײםןןר די ■ײן,

 נזד אוז כער9ד, נאך rmPBiyp דורכ׳ן
 װאהלזנן״ 09?אננר די בײ דט9ר91 םער
o פאר יאהר צװײ n סאם־ לאפאלפט 
nyiyeiyp i יײן. n דאז איז jyiiyi

a'׳t b'w (*רוס t n.

1

 יתיאךלעבענם־ פון פראגע די וױ נאכדע̂נ יאחר פיער וױ װײניגער
 צועךשט איז טרייד־יתיןמ^ די פון פיחרערשאפם דער אתםער פארזיכעחננ״
 פעדע־ אםעריקען דער פון קאנזועגשאן דער אויןז געווארען אויפנענוםען

 יתיאן .די װאך לעצםע חאט 4923 אין פארטלאגד, אץ לײבאר אונ ריישאז
 אץ ארבײם איחר פארםעל *מעפאגנען קאספאגי״ אינשורענט ליקו לײבאר
yttw זדן חױ§םדא§יסעס, איחרע vvn. »ל P• .
 בלאט א אן פאנגט פאחינערונמדגעזעלשאפם דיזער פון םעםמקײם די

 ארגאנתיר־ אםעריקאנער דער פון םעטיגקײט דער אץ ו1ועןאויוו<111 א פון
 אין איז קאספאני אינשודעגם ארכײםער נילע די ארגי״פעדשאפט. םער

״סמאקחאדדערס״ איחרע ווימריכמתגס מיןן מױיד t$ ®rmii •ון זין םרדען
אוממממזליך זײגען

 קאםפאני דל װארט, אײן םיםר טריי^ױדיאניסמען.
באװעגוטג םרייד׳יוגיאן דער פח אוןינעפיחרט <ירם

 wm אמזרע איינריכםזמ^
 אימצעמע און יתיאגם לאקאל יתיאנס״

קאגםרא־ פאלקאט את קאספאגי די ווארט״ אייז

 טיטגלידער אתזערע געבען צוקונפט נאחענטער דער אץ װעלען םיר
 ארבײםער־אינםפױטוציע, וױכטיגער נייער״ דיזער פץ באשרײבונג גענױע א

 אמע־ די פון לעגען דעם אץ פאקטאר נייער א אלם אױפםאן קען זי װאם און
 בלױ« מיר וױלען םאנמןנם דיזען בײ ארכײםער. ארגאניזירטע ריקאנער

 גע־ איז װאם ארבײםער־לעכענס־פארזיכערונגם־געזעלשאפם, דיזע m זאנען״
 נױטען םפעציעלע n צופרידענצנשםעלען צװעק םיט׳ן געװארען גרינדעט

 גרוי־ א זיץ צו פארדינט אמשורענם־געבים״ דעם אויף ױניאן־ארבײםער פון
 גענען פאחיכערתג וױ אזױ פונקט לעבענם־פאתיכעתנ^ 4ערפאל םער

 לעבענם־יאהרעז״ עלםערע די פון חזקוח און לײדען די געגען און קראנקחײם
 םרימ-מניאן די אױכ אץ לויךארבײטער. פאר וױכטיגקײם נרזים פון איו

 ארבײטער-לעבען פון פארזיכעחגג אתאניױרעז צו זיין גכח זאל כאװעגונג
 אעשורענם־ נרױםע פון פראפיטען די פאר ניט און נוצען זייער פאר בלױז

 דעך שםאנדחאפטיגקײט און קראפט פיל צוגעבען עם װעט קאטפאגיס״
׳ . . ג.3ארבײטער־באוועגו גאנצער

יןאםפאני״ אינשומנם לײןז לײבאר די,יוניאן חארצליך באנריםען םיד
 םעםיגקייט, טריידיתיאן וױים־גרייכענדער דער פון א*טיילונב נײע א אלם
 דער ירחם מרך און א^בײםער־קלאם. דעם דינען צו צוועק חןם האט װאם

 פראקםי־ און פלאנםעםינען קאנםםרוקםיווען, א אױף םענשחײט, נאגצער
אי«ז• יממ

&

v

-%9



A iiSL̂&JSki 4Mi,£

i

rtifirד n• י f.; .*( Ii *t\ ״ ‘ tih i 1■*»■
פ י י ק נ י ס כ ע ר ע נ

ער ®ון ען אונז ב ע קאמןפ און ל
 דעד* וױכטעע א הױז ױניםי ױ

גרײכונג.
 קורצעו םארהעיםניםםעסע א אין

 ארבײטערשאפם אידישער דער איז צייט
 גע־ הינזיכםען געוױסע אין אםעריתא *ין

 באװעגונג ם*דערנער א שאםען צו לוננען
 די ש*ילם באװעגונג ארבייטער דיזער אין

 גארםענם לײדים ׳ *יגטערנעשאנאל
 וױבטיגע זעהר א ױניאז וואירתערס

ראייע.
 די האנען צוריק יאוזר דרײסיג םים
 זײנען װאס איכדנראגטען מאסעז גרויסע

 קײן באזעסען ניט לאנד אין געהופען
 פאר־ און טרײדם וןאנצענםרירטע גרויסע
 איםיגראנ־ דיזע פעגליבקייטעז. דינםט

 אננד אפעריקא אין דא ערשט האבעז טען
 אינ־ באקלײדונגס גרויסע א וױקעיט
 צי הײנט זײנען עס וועיכער אין דוסטרי,

 םױזענטער צענדליגער באשעםטיגט טאג
 י$הר צדואנציג פױם ארבײסער. אידישע

 באזע־ ניט ארבייטער דיזע האנעז צוריק
 אהן ארגאן. םארטײדיגונגס שום תײן סען
 פרעסע א אהן ארגאניזאציע, ארבײםער אז

 אוםן שענדליכסטען אױם׳ן זײ זײגעז
 געװארעז, אױםנעזױגט און אויםגענוצט

 אוסשטענדען. שרעקליכסטע די אוגטער
 ״סוועם־ באריםםען טרױעריג דעם אין

סיםםעם. שא•״
 אהז אוז אינםעלינענץ, אן אהן עלענד,

 אוים־ איםיגחונםען דיזע האבען גודל, א
 באװעגונג, ארבײםער אידישע א געבוים

 די װעלכע םון ױניאנס, םרײד צעגדליגע
 צאלי און גרעםטע די איז אינטערנעשאגאל

וײכסטע.
אבעו/ האמגז, ארבײםער אידישע די

 ױטער און ברויט א געשאםען בלױז נים
 אין גלייך האבען זײ נאר ארנאניזאצת,

 האםםס א דאם אײנגעזעז, ריכטיג אגפאגנ
 םארשײדע- האבעז םוז״אױך ארגאניזאציע

 עכ װאס אין אינסטיטוציצס טיםינע נע
 א אין םענשען ארבײםס זיך גויםיגען

 זײנען אזוי און געזעלשאםט, םאדערנער .
 אינםערנעשאנאל דער ארום אנםשטאנעז

 פאר־ ױניאן װאיחןערס גארכתנט לײוײס
w jrvr װעלמנ אינסטיטוציעס, דיםיגע 
 צו דיאױםנאבע געשטעלט זיך חאבען
 םון גײםט און נשםח נחי, םאר׳ז זאתען

ארבײטער. מ^עןTא דעם
 צװײ״אינ• האבען צורימ ל&ג נים

 — אינטעתצשאנאי דער פון םםיםוציעס
 האם זועיכער סענמער, העימח יוניאז דער

 געזוננד דער פאר זארגען צו אויפגאבע די •
 און דחנסםאמר, און די,היואמ םוז הײם
 װעי־ דעיארמםענם, עדיןקיישאנאל דער
ר  דעם און נשםח די באםרידינען דארוי מ

 דדעס• און קיאוס םויזענטער די םון גײםט
 יאחרינען 10 זײער געםייערט — םאכער

ױבייצאום.
 •אחן םארצסט אין חױז ױגיטי די

אינםסײ דאזינצ די פון אימסכת די איז

 בןן#ר*נ*וגגען) און באםער^גגען (גאפימן,
העלץ. .1 פון

 ערעפנונג אפיציעיע טע9 װעםעס טוציעס,
 םים םרײטאג. יעצםען פארגעקומען איז

 ארבײםער די װען צוריק, יאהר דרײסיג
 און הונגער גױט, אין געיעבט ד״אךעז
 אין ארבײט םון װערענדיג קראנק עיענד,

 סיסטעם, שא■״ ״םװעט טרויעריגמן דעם
̂\, ארבײטס אן םארדיגענדיג  איז װאס ל

 צום צופייל און <עבען צום װײגיג צו נעווען
 ח^ום׳ן געקענט ניט מען האם שטארבען,

̂ים זוטער אײגענער א םון  שויס דער אין ה
 אויסרועז זיך און נאטור, שעהנער דער פון
 זועיד הארעװאניע. שווערער יאהר א םון

 דרײסינ םיט עס האט ארבייטער כער
 װא־ װעגען טראכטען געקענם צוריק יאהר

 נמװען איז דאם — וואקײשאן ¥ קײשאן
 גאר איז עס און רײכע, די םאר זאך א

 אז אײנגעםאלען גיט קײנעם ראפאיוסט
 ארבײםער די װען צײט א קוםען וועט עס

 נעםען צו מעג^יכקײט זײ האבען ״וועיעז
 אין דערצו, נאך און וואקײשאן, קורצע א

 פראכטפוי־אײנגעריכםער אײגענער, אן
הײם.
 שעהנסטער דער איז זזויז ױניםי די

 און אינטערנעשאנא<, דער םון מאנופעגם
 ארבײטער די םון טערטאםעטער א אויך

 ־ייעז און ױניאן. דער דורך דעדגרײכונגען
 זיײ טאג צו זזיינט אז זיך, דערמאנט פעז
כע עלעםענטען, םאראן נען  האבען וח̂ן

 די האט זואס םרעגען, צו ציניש מוט חגם
 ארביײ ברײטע די םאר אויפגעטאן ױניאן

 בא״ צו ניט •שום עם איז פאסעז, טער
 חאט װעיכע ױניאז די איז עס גרייםעז.

 םאםען ארבײטער די םאר אויסגעקעםפם
 זײ צװישעז האט באדינגוגגעז, בעסערע

 א־־ן האט וױסען, און סױ!טור פארשוריים
 •ראטעסט םיז נעםיל דעם אנטוױסעים זיי
 הע־ און שעהנערעז א נאך םאריאנג א און

 גום גאנץ וױיםען םיר ׳א יעבען. כערען
 דעם אן קומט עס ביטעד און שװער װי

 די אין דרעספאבער איז קיאיק אידישעז
 איז תריזיס דעם דורך #יאהרעז ̂עצטע
 און זיך םאר לעבען א םאכען צו טרײד,

 םאר־ אין אבער קינדער. און פרוי םאר
̂ײך  האס םעז ווען צוריק, יאהר 30 םיט ג

 געװאוינט מין, הוננעד א פאר נצארבײט
 טענעכמנם םיןסטערע אײעע, די איז

 דער איז איםם־סײד, דער םון הײזער
 5זא ער ש^עבם װי צושטאנד, חײנטיגער

 װען אס ערפא<ג, גרויסער א זײן, ניט
 װיכטינע אזא עראבערט הײגט האבען מיר

 ױניטי שעהנער אונזער װי דערגרייכונג
 װעי״ אין אינטערנעשאנאיל, דער םון הויז
 א געםיגען ארבײטער טויזצנטער כער
ת, רוח  םאר ביױז נאר אויר װעז •יו

 גזד גחיםער א דאס איז ׳םעג עטליכע
װיגם.
נרט זי װי אזוי הויז, ױניטי די Tfi ̂ו

s פלים פײנעלע
בילי) .

x
קארלין אב. םון

 נעמיינם. זון ם»י $> חאט אױבען
 בןר ערד די uru גרינע .ה*ם אוגםען

 v ?ון פון זיך eyn זײט אייז Tie דעפט
 צװייטער חנר «| גע׳טיינעלט, טײמא

 טרויסנע• חײזעל ווייםע » האט זײם
 םון בויםער. נאווימסעמ נרין דורך אוקט

 אי• בריק נרויןװ־ כײ א «ױ ה<וט טןורענט
 א אתםען טון מ«וינען, םײך מר׳ן

 וואלד אין טיוי נעפיחרם װ« *מ*מר
ארײז•

 רי טאנ «לז ווי הײנט, *יו פײיגס
דעם נאך ציינ^ לע*נ»

 םיר די *ומסאכט חאגו טרוי זײן וזי
.Mtr א'| אװעקנעחן פאר׳ן
 גע־ חיעם האט nroor גרויםע »

 אמ חייגט חויז, איז זיי בײ זײז דארפט
 זייער טון טאג געבורמס *iveu דער

tra אײךאיינ*•^ rw .מר «ינד* om 
v *ל m n צעבען ארבײטער

t מיי^יג ווייס »*» in, טון וױינינ וױים 
 איגווײניג־ דים *ת נייק. «מ«<יםמ

pnso, װאם סאםזדנעטמזל. אינ^ר<ימןן 
מד א זויים ױי א  םאר־ גייזמ *m+9 » ׳
m • טון <ײדי  jtm  w m םיסעס 

טוג■ -at* זזײנםימו טריינס׳ם
_ _

jr»nin»a,Ban — ! b u m  rl •די«*י

tvns ײמד מיר איא■ םון אחױסגעזזן  א
״' v די אונםער געחען ז rm s~.| וי אח 

ן t« ו*י» מ j • מ g w■ »ו  ײאר י
ין חאם סי־ פיןי Diynanri• ז

M באאסייד m — 
ne 0 »  «  ,u ראר איז 

— o n ro w m אין *דיינק

 פריינת םיםעם איז װענ נאנצעז א
 דער א'| אויםגיסטיקטע אן נעשטאנען

 גע־ און ׳שםאדט־באהן אונםערערדישער
אויןי צו opBff מען גרײט װי טראכט:
 אד םארםיק, זײן זא< א<עם אז מארנעז

 אר־ די ארױסנעב׳מ װעט זי װי ניר אזוי
זא< האנט, אויפ׳ן האט זי װאם בײט,

 פינד, דזןם דערפרעהען אחײם, קוםען זי
 »ן אױף זײן םאקע ם׳זאל און מאן דעם
.nnor א אטת

,WW װעסט דו ז » םארנעז, —
 םיסעס האט — ציים, האבען וועסט

 אפ־ »ן אביםע?, אפנענעםענע אן פריינק
 ־5ז* — םאן, איהר צו נעואגט גערוםע,

 וי אויםקערען בעט, די פארבעםען םטו
 םיט און הענדי באמסיו א הױפעז הויז,

 ■#־ האלירטע יאחרינע א פ»ר ביםעל רי
» די טאן דמיןןןריר א פיר תנ ו

ra הויז, איז tp &חודש, םאי איז ע
 פ»לטער< » געווען םריחםארגען דער אין
ר אײז פיין פון טן ס  ניט יח די איז מנ

 דזרםאנפ זיו ער ה*ט *רייגנצקוםען.
 םארבע־ »גו#ג נצכטיגפן וױינ׳ם ױין אן

on די p n ,ימנרי, פױפעז אױםקערע 
 אױפ־ tw ווענם די ס*ז ח»<»ריר »׳

injnsr ברעתפעסט, טאכצז IVPMrpaiHt 
a n םפול אין קינד m |האט אויד• כת 
 זיד א״מעחמט איימעמרענ^ זיך ער

 און פאלדחנ ווײס־במזימגער דער םים
ס אוו מםראכם דך חני «י ני  :יץ■ •לײו
 אויפ׳ דאדזי םןן אויפיפטיח, דטחי םען

י באלי־ «נ«■ אאמחן. י » י  פון פינד ח
 איזזם וװ ארייננעלאפצן זיםער זװייםען

ס ודן i זואריםע, םים אח מ m H תינ־ 
w־ n n ־— : |ארוסנענ*םצ ־ חאנםצלאד 

 jHeoemA םייו v* חימם
m דאם איז ואט i» וואט םאי

 רעי אויר איז םארװפלםעט, און פירט
 ם־ם ױגיןון די •זוי זוי נאוױיו נעםם׳נר

 אינסטיטוציעפ קולםור און odskp אירע
 פעח־ד וױרטשאפטס די *נטוױקעלט חאט
 ארנ״םער. פשום׳ע •ר«וםםע, פון קייט

 אונ• ק«ו«ו»ער»טיזמ • איו הױז ױניטי די
 אי;טעתעש«וג»ל דער םון טעתעםונג

מ ןורגאניזאציע, תל  פארװאיטעט װערם ו
 וואפ פרױען״ ארנייטס »ון ארב״טער םין

 טאנ איין, ט*. זיצען און נעזעסען זייגען
 םאר־ װערט »זוי װי און ««,r אין אוים

 פאר Dfii }'אינםםיטוציע ריזע װאלטעם
 צוױשען אי« אונםערשייד חיםעלוױיטער »

 פארשידענזן די און חױז ױניםי דער
 *הד בערנ די צוױשען הייזער באדדינג

 םנא.־ רײכע, דיזע אין דארט, V ים נ״ם
 נופ׳ינעי א נלויז הערשט האטעיען, נישע

 כי״ פיז אטסןוספערע םנןובישע » לענע;,
 הויז ױניטי דער איז םארנענ־נען. לינען

 r.ine^ אן כלויז ניט באווכער דער נעפינט
 נאר מידיז״ט, טיוישער זיין פאר פקאץ
̂ולוכנ. נייםםיגער ם»ר ארט »ן אױן־  ערה

 פון אטטאסםערע די דןורם הערשט עס
 הארצי־ צוזאפענלענען, האיעסטױומן רעם
 םארשםזמדעניש, נאםור און פרײר גער

 פולטורעלעי און םארװײלוננ קולטורעלער■
צעשםרײאונג.

 סיין נארניט דעריבער, איז, עם און
 אזוי איז חויז ױניטי רי וו*ם װאונדער
 די צוױשען נאר גיט נעווארען, ■ןופולער
 דעם fTK דרעםפאכער, און תלאוה אירישע

 גאר ארבייטער, אידישע טײל איבעריגען
 ארט אפרוח באליבםער א אױך איז זי

 ראדיקאיער אידישער, נאנצער דער םאר
אינםערינענץ.

 גאנצער רער םיט םארנלייר אין
 באווענונג ^אפעראטױוע די איז וועלט,

 אונאנטװיקעלט. זעחר נאך אםעריהא אין
 אינסטיטו• סןואפעראםעוע אײנצינע די

 נאט, ארביימער אידישער רער אויף ציעס
 זייגען ערם#מ, נעװיםען א זזאבען װע<«

 פעמפם, און ה״מעז זונמר ארבײטער די
 צװישען םארנעמט הויז ױניטי אונזער און
אן. אױבען דעם זײ

גע־ חויז ױניטי די איז י*הרען לאננע
 און Dim די םון אײנענםום דאם וחןן

 אינ־ דיזע האב^ן וועלכע װייסטםאכער,
 שעחנער דער צו אנטמיקעלט םטיטוציע

 איצט. זיד געשינט זי וועלנער אויוי םדרנה
 צו םך א נעהאט *בער זי ה^ט אםאל

 עסזים• םאטעריעלע איחר ם*ר קעםםען
 נע־ אבער איז חויז ױניטי די זינם טענץ.
 אינטער־ דער פון א״נענטום דאס װארען

 םינאנציעלער א אויך זי איז נעשאנאל,
 צענםראליז** םון פרינצי■ דער ערםאלנ.

 נעבים דיזען י1אוי אויך זיר האט ציע
 ערםאלט נרויסען א םאר ארויםנעװיזען

 חויז, ױניטי רי דאם ה*םען, צן איז עם
 םען9 צום םרײםאנ לעצטעז איז וועאכע

 םאר נעװארען ערעסענט אםיציעצ םאל
שװער־אר־ טויזענםער 1םי nnwj חןם

Dtp װע־ אליין ארויםגעזןוגט תאט קעד 
 הארציגען אזא אין נעבורטםטאג זיין נעז

טאן. פארשטענדליכען
 טאםע־סאםע דאם םיענען איצט ניו

 אויןי נןור ח<וט קינד דןום אלײן. טצז
 קרײנ־ פאפירענע Dtp ארויפנעכאפט זיך
 אין םענדל א טיט און MP אוים׳ן דעל

 די םיט שפילעז אראפנעלןוםען זיר ה»נט
 ער איז תיינט אבער נאס. אין קינתר

 »} װי אזוי רערט ער ווי נמנש. א שוין
 איז ה׳יינט •»•», :םענש ערװאקסענער

נצבװםססאנ. טיין
 רערםאנם טאטע, חנר פרײנל, און

ה  א אין צוריק, י*הר n םיט װי זי
 אויםנעשםא• ראזא ליבע זיין איז זונםאג,

 איהר ה;-:ען נעבורם־וועהען די ;ען,
 אײן פון נץלאפען שלאף, פון אויפנעוועסם

 איחר ה*ט ער ני« *צװייםען, אין צינמר
 אין און אװעסנעםיהרט, שפיטאל איז

 ניי־נעבא- פריש, * ה«וט שפעםער שעח ׳4
וועלם דער אין געשריען סיגד רענע

 cip איז איצם תא• תו ה«, חו ארײן״
 םאר־ סים ױיםען, םים םעכש א שוין

 ביז נעםען נאך ותט <*ננ כאטש שםאנד,
 פארשטעחן, ריכטינ «<ץ וועט תינד דאם

 ווײט, ומרי און באגרײםימ• רינטיג
 װיים טציין איד צי זוײםער, ער טראכט

 טלץ. נאר םארשםעח *לײן איך צי נענונ,
 f>t םענליך איבערחויפט איז op צי און
 קיי־ װיי< באנרײםצן. און װיסען «ו

 באװיזען ניט איצט ביז נאד ח#ם נ®־
o n וין tv ,לעמו npyayy םון און 

׳ שםטרמנו•
ו איז טראכםצנדע  אר״ננעפאלצן ן

m זיך oyn ער סעלאגגטליצ• • »ין n* 
 קינד wp בעם. in נצסאן חױב א םיג
m זין און סאטצ איחם. גאר an אױןי 
י טרױפ״מ^מן ניד זיר  9ס»ס ?יײחןר, י

bo אית םים o th  x m ת זיד « י «י י  י
w ׳ח*ר מפרוחםצ n קמד n מ  גליי

r a p a .אמד אױפ׳ן קזק«נד<ו ח*ר 
א וױדצר טרײגק חאס ס ט :סראמתן נו
יון warn י*מר, ■ נןך י*וור, g גיד
מ וייו זמצמ זיו מי י  »ן איך נדזי^ ד
י זײן iMm «ר מ י צ p מ n.*

W fl w  tyiaa4 ,ag y n a

im• נייטענלית  /v ftM im  m 
ו י»צי«1סט*ס פון *רט אן דין ו r ג ’H•» 
i רןמרײנו««| גרויסמ חו n  |is יד* 

oijrpi*aii דײךיפ(•רטצגס טןונ«ש*נא<
, •1ױד*

כח ארנײטער דייטשער דער
. • זדפעחןן. ®ת דכט אץ
 דײ«׳»י»גד אין קאמוגיסטץן די נעת
^׳וו א״ו »ין זיך האלטען שי  1ייי •חס
 •גס* ׳נס וואי רײחען, אײגעגע זייערןן
 *ון גיי׳נ«»רטײעל« a ט»ג יעדןן שםײט

 סיסנייחנר זײ«ר נעת ;מפ?ןר«, נ״ע »
rm צו טא; פון זוערט צ«ר,ל v *  mo• 
ײ טפלות זייערע און נערט  ׳וי׳וק־ יןדער נ
 ה«לט גרעסער, סאל • וו»ס װערען. ש»ן

 •רגיי״ שעםןרישצ ל^נםטדזלטיװע, די
ן אין ד״טשלאנד אין נאמעגוננ טער ״  י

ivopaii• . . י
 ••רטײ סטצי«ר'חוסט?ר*טישען צום

 דייטשלינר, אין ארנ״טער די םון טאג
 גים גןװפרען טינעח»לט<ןן איי װעלכער

 סון ivoipptpp דער ח*ט צוריה, לאנג
 צונע״ פארטײ םאציאליםטישער דער

 ווע־ נארינטען טיט יאחר־נוך א שטעלט
 *אליםישער דער םון נאשטאנו דעם נען

 ארנייטער ד״םשע די סון אתאניןאציע
 אינטעחן־ זעחר נעפינט נמן װעלנען אין

o נאװ״וען װ*ס ציםערען סאנטץ n 
 גרױסען און װאו?ם אויסערגעװ״נלינען

 קל«פ. *רבײטער דייםשען דעם םון כוח
 ■רבייטער דייטשע די האנען למשל, אזױ,
 onu*p, 0(4 אין דעפוטאטען 131

 ,ingeaipo סםײט די אין אסעמכלילייט
 פאר־ דיסטדיסט די אין דעױםאטען 482

 די איז דעפוטצטען 3,416 לאםענםען,
 די יייו חן«וט»טען 6,773 לאונטים,

 אל־ 20,090 ■ווריצטעגטען, שטאדטישע
 סאצי־ 708 חאלם, םיטי די אין דערטאנס
 708 אין סייארס סיטי זיינען *ליסטען
 דעפטרט־ 637 דייםשלטנד, םון שטעדם

340 ,ojpobpp^hpo סאנםו־צ־ נאצאיטע 
 םים־ 823^00 ציילם פארטײ די לערס.

 זיינען 166,492 וועלכע םון נלידער,
םרויען.
Dip שםי־ דער םון רעזולטאם דער איז

 •רבייט. ארנאניואציאנס רוהינער לער,
ן ווען  סיליאן פיטי די צורעכעלען זאל מ

 נע• וואם ױגיאניםםען טרײד *רגאנידרטע
 • דער אונטער נטנצען אין זיך פינען

 «»רםײ סאציאליסטישער דער םון השפעה
 אנגעמחענע פון אננעסיחרט װערען און

 ooipvs |ip םיהרער, פאציאליסטישע
o פון נילד א ניען p ׳ וואס כוח נדױסען 
 ארנאניןירנת די פאר זיך םיט שםעלם עס

 • איו ואס ארבייםערשאפט. וײסשע
 גרויסעי א םיט *רםיי באװאוסטזיניגע

 פון סאס גרעסערער a נאך און דיסציפלין,
 פיוזרען ניט ד»רף ארםיי אזא נעדולד.

 די נענען פאליטיל נאסען םארצוױיםעלטע
 *an ipo ipp כוח ata םיט לאםוניסטען.

o כ?ן p צו האשנוננ די און 1?רםרױ8פ 
ipppaip איו מאכט די aovap n p*
 tie װענ אוים׳ן נעזעלשאפט ליסםישער

 טע־ nppantao ײירפזאפער, רצנולארצר,
םינלײט.

 נצבען (pjafirpi p״d ז״ *ײנען
 כאטש םאנעח^ p״d ן.8תר װפםער

 -1PP נצוונטע pia^P תייספ, אויסערליר
■onp• װאפער פאלםפ ואס ana oan*• 

tpjnpt איב?ר t״p p •די חעלזצר ipp״ 
•oip םריש, אױסנעלייבס זיך האנץז 

ארונםצר. גפס אין פריילאך
an npaa, נאס, אין ipaan ,״ ט«* ז

 קינד oan צושײרט זיך זוהן, און טע
naPnpj’P W םון איז .. '’n v סחםנצרינ־ 

tpjw און ipnaivi נעלם nm ao, און 
poao n p אלײן״״ נ?בליבצן איו 

 גר a איז םאײלופם prno ,זון,
n’Pio’oo npo םיםעל nao די ipunpi,״ 

 a oan oiaonp PJ״ne זין־ האט —
oan naopan צוריפ יאחר צוויי סיס 

 a נלייך ppao איחם op oan נעזצנט•
 נמיסקן |pra״anp a 1אי laopa ציס

pna• opjana.
<״aa — ,np oaano — ,naa ״נ׳וויל

5po א״גזא<צן זיך אין f p i i  o p 
 npoaw ipo’nanaa Jpo'aa זין־ לוםט,

p?io a קיילאכדינע in איו p« nganp> 
 פאר tae op?a און o״na ipbip איך

 ױם• הײנםיגצן nao ,nnor חיינטיגצו•
310.

iprnw ,pna• opapa pa tpoippa 
,IPcriPa ,iptana ,npo’ia .npoan ,n>po 

pavaa^a pan a npoaia פיי־ זון. םאי 
ipaan *iaapa םים jrtapaa’Jp ,pan 

 חנד 49גצצװיסשצר שסיםעלאך קלארע
 וזײטןן ו טון מרויא דצר ומםעל,

pnw • נאר pb ׳'ף1ך?0ט3 ^ii ן אן א
ana m  ipargnr o p  , w  • n a p  >w* 
ipagn npona-n ana npopto-ranpt 

a  eaporpaaptaam m itoans םיחיס
jnaaua'D

tn*p_ ^זמימ־צימ _ npoan 
aa»״>jv*na opcne pa aan 

m •am paanam 
T» **aa

a  *wa papa a  am 
L a  ,y a m  a f in 

p סים׳ו rao ״

I!
f

$ JL

rm נר, t אדרעסירט m פארומס
ענ רטױע «  «שייםטonaa 3 »»ען - אװ««ױע. ונרױסעי » סים ^ויי

זיגםאן. oayn'tvn■ naa דאנק־חןזאלוייע a אײניפנױםיג
tvia D” pavpo paaaaapa n 

pa oom ariP•• pptaia אויוי *p>o 
pap’m ae n  pa iPiav’o n r t 

na pa oagrppo»״n  pa, ,png’ ' ,a nw 
i pa an oppt r e w ^צײי *popJ ipagn 

 pa npoppaa oeoap ip>pvp«o a* «ן
pa ipaanpnmao prvo'aiepp n  iva 

*aBgn■ dipt POP'VPi p a p rp ••  n 
ppnv o זיציוס n  oanpa ipagn pa>pn 

nnaB v״*n  ipn’j^angopn pn |p 
,mms npawopnn m  pipp

*npnam pa ,oopPb’P npa*napp n 
n  pa>pn ,ipnpaoptpp npaapi’v  npo 

pa oan ponagp pnaaaaipn• איצם 
jpagn ,ipapapao’ina אויד o״oapoo 

pa npopgnaa |pa>pi opn ipagneya 
זעיגעז םיט׳ן אמצפייט ipnpa זײנצן

o?ana*a,
ppopo n״prwaprn npn pa o 

ponaaP oaavapaaana ; װײם די *ao 
*a'ope anaaaaaana po»narpanpnaaa 
p״,laiPnanao op?an ,ipaanans nmn o 

pa ,oproapta aan .ana ipanaa ,nna 
tpaan ,pvaona peanna דערםיהרט 

 no pa tpoaopnpn pa’Pnpna nnpi« צו
npa'Po'Prona nao apn opn oaaopa, 

-na oaa’paraaana ,npiropnooaap
.0ײ3

oinao*iPaa npa’n'aaooan npn פון 
npoppa npn װין־ oopa npn pnipa pa 

pa ,npoanaa אויך a npn״*Pioopnna 
.ipaan pa’nop popp? n  nao npoo 

oan ortae (paa iPtn אויך oanaa 
pa rn רpnח3 a ro 2 יאקאי, npaipn 

iv איז  ipnaiva o'neaa oan naa 
ponw צוליפ npanpona n״aa pa’>a* 

זינםאן. D'nao oapripna פון מיאוננצן
oan m a a v  npnna םים t״npn pa* 

oaaanae rso פון צןהיונגען  lam a 
npn oan np oan oan .o>ip opn* 

atnar ^r'DO'ai&aP n* צעהלם  npa’a 
opaao שוס איז• ipnpa מיוי  ליר,3או

 np״i po װייספן npo״ana pnptaia הנם
oan ,aanaonp אויוי pa ipoo’awaP n 

dpi* צו a •iPanPa םון נפםיל •m a 
oan o"pn«apaan pa ,aanpeaioo*ia 

ipnp* םון אײנצם *ono npnpnv 400 n 
anapnpn ,ipoiapa םינאװיץ׳ס *ampn^r 

pa| םון *aa pa opnpoa’a ipa’Pnpoae 
nor״,IP'aaoan npnna pa |paaiaa 

maanp panMroia n  pnaipaavo'ina 
pb די po ,npopnnao p r’oo’aioap 

jpoipaa oan m a a v  .tapn• אן 
iipanpD’ia״•pnw ,n pb pntav.a pa’pa 
naa ,npn זײן pnpn איז -pa tpoiapaaa 

l*n־: P'pnatpn pnapalae IP

זיגםאן. •רעזידענגז ____
oona n  anapnpno’ia*>״lie ipaai 

oan naa po npaPpii ,m gav  npnna 
pia?p npn oo'Praa ,latna po o 'na 
po oinaa |paa npaaoopnn pa 

ol4 opn ,aaooan.׳n  n׳*annaB w ,iv 
<*pi> ,nporflga p r’oo’aioap ,n ipo 

ua op’Paaianao jpaan pa' >פי -oia 
oan onanpn np>»v pa papn pan>ir 

 np* צו ױך ipaaiaiwpa זיי jpaan זײ
a’n>ir |pnp>p כדי np” t iPomiPBg 

a״papa .מיט
,oan Daanoaaaa pa a'napopa 

npo taopa oan, laoa’i oapnnpnB װי

n  jpopniponna tpo’va’aapo pa«i pa 
onpn ,ia»nB po maanp pan>iroia 

 an npnna iPP'nnvona• פאשיאס•!
tpaa ipvaaa o'aiB paan opn tP'aao 

r naa ona•״nae pa ipaamnsaa pa 
 ip״neaa iv o״ana nrapaaippa ז״ן

pa ,m iaav npnna סיל o*a tpram, 
ta עם »a> איס n *ma nna״*pa npo 

opna pnpnaa p>b imBga* צז ליגגפן
׳ טילס׳ג״

iip»'ia v ia  pa dp>״a ipnanpa o 
VPaptnp• Pat pa>pn ,oppt tv  ponaaP 
pn nae tp'aaoa't npnna ippaanaa 

*anapo njQ’>pia pa npoaapnerpaaa 
p״nptaia pa onpaama n  naio> o 

t ponagp pa .ig'ap״*pa o^npnnp |pa 
npnna pnapaJga n  ipnan: •פייי 

; 2 <apg> iv  a*niyapran .> pa rap 
.n pa npanp .o ,ingp v  ,npana .n 

Tie pnarapnga 9.ל <gpg

 ערסלערם סאונפיל אינדןספױער פװ פרעזידענס
אינטערנעמגאל ױ נלויז מערהענען זײ וױוער«ז

)1 ז״■ tv («לום
 onpaopo pnap»oroia נלויז שעפטינען

ogn aaiP’o paWt n  •ig’ap npn po 
*”a’oaoa nptaia po np’g? npn nna 

no ,igr. קלײן. װיליאם *nag nptaia 
oapo סיט a p<a o>por ig'ap npn 

npa'rao >pma«o'a po'iipa' 1צ *opo 
 '־mafi |pa«>aiPO'ia pa o'aioaD לען

papn .קאםיליינטס pa opanoagp npn 
 פײ npaopnga לעצטצן ipngupa נעסיינם

 Pb ipoga pa הײטאן, איס1ל סת
13B npn ni opnaga •nnaga oa'grtn־'־ 

pa oaps נעסײנט pa ogn ,ipngnpa 
tpagnapaD'ia ig'ap npn ך<יכעי3א' אן? 

*I'lM ipo^ganp n ogn ogn ,neap 
 pa poapn ,tpana פיינוליכצ צמײ

 tpaao ipap^a tpana pn״a לינהע.
 *aigp dip p>pb po'iipa pa קאםיליינטפ

 *pa tpearpa pa opn 3צולי pa סי<
a ipngn מיש־מאש napomaBO'o pa* 

nta nPa ,on •,װײם *po nptaia ta 
nprtnpa ה*ט *iPD'ina oaatoaa n’t 

pp'r| קלוירסס ,opo” p jpainpoaia 
n'>nap, האט *paa ?aagrpanpoa'a 'n 

 ta ,taonpoo Ppmaao'a צום מךם
1? |,po'>raa >gt npים jjapo'naa opn 

pa?pn םײל *aa t*a ta'ai' npn iv 
eappnpaa oa'oapn צו 'n o>a tpnpn 

,npo''ana n  pa pnpopnonao P'noa 
a ognpa ogn Pgonpia’a .no זײ 

no ian ,aaip. חײםסז nao onpnpa ogn 
no pa ppa'? h. ,חילסמיט o 'o ipoatw 

oapn'tpna ,זינםאן oip>pangB ipagn ױ 
t״npo'ia .?aagrpanpopa npn po o 

a ipagn ,opn״oap^pange |PO''t pn 
IPol opn .tpoapoipgn papa'nrpa

pa«no opona pa og p a  .opnn 
v| װארשט  o''ana paaaa n  o'ina 

 *oap npapap>a npa־'u nn־a ,האנם*.
 po |p?ao ogn ,npa'n״< onpn טען

K׳npn npa'a n’t oaa'Jpia >pnpr nn 
nppaa: ״>.a a r pe o” na pa aa

maorn ogn !pa'nB opo'o —
 a naa ,p>ga ogn — •*לײן, n’t »ויוי
 npap' po papoippanpa'na ::a? ניט

 '.ita O'a לױפט — .oagtpa ,0• זייט
a'*־ naa opn חלילח jpnpii paanp•

*naor naa n’t ogn pa” no opo’o 
jponaii ipoiapa npp םיעשעל אײן פון 

”po•| 3 צזם i'.pש;על ליץ *panpa'a
”pa naa jib npp’nor |po האקם ii a 

a naa pa naa po ,*pnaga a naa.סועשעל
— ooJgii n  IPii ,ppnpoago ,'ia 

 1אלסטpap| 11< סײן ,Pin םײן געװאוםט
n’t ניט onpnaiaupa, װאלםס pa o'a* 

*a''a anapnama ,ogn 't — .onpn 
”pa npo* האיטען ii ,epao'a nn’a 

o:gt: — םײן np oan--npo'ia ,|ao 
a׳a t צײט לאננע ana״a naa ta?oo 
*a 'na ,P” noo |poJPB''iipnao ,npo’a 

 aa>po pa nptgtoio a pa* געסאלצן
ian nga dpip ja io 'o r npr»?ga פױ־ 

na?w .פליהצן p 't tpapii onpn ה תי  ס
nao |" t tpapii, םיס aainpo’anp• איך 

no איהם a ,npeia a Pa np .)poftn 
1 •..ipnpa npr<תן n״am op npt’oa 

p סײן ליב1צ זאי 't אין *naa • a r 
naa oma v ia  op otm ,tpnpn enpov 

•ippn'ii npanp
*o 'na  opnn a naa ,anapm  ’ita 

*panpa'a ?ppnor a naa ,tpongnpa
...opan

— o ,o>prpao pp’o״*pao pa 
o?pr ! — איו jnpnprov פארליי־ די 

po ,,n איין nrt w aaiV'oaa צװײסצר 
aa»a׳ppv a n חדנ׳ן p m — •מ סי

o״io ^ p rp a o  pa
a 'on aa  o r 'n  naa n o  ogn  e g — 

n  ,[pnpn״o g n  —  ,p n p n  naa'aipa, oa 
npn«aan* npn איחז־ *pa >na» npn p a 

a tn a  a  am  .n m a  in a p p 'iu g  ,o tg t 
ע3 ײ J ל rw g a. ס י ך נ o גי g a  nan
»spa nga o g n  ogn  .tppnpoaa o ’a >a* 

p n p n  ip o ’ aatpa o an an aa  ipo. איתר 
a *up _ p p n o  opona ^ ” o m a o־ »

jpoapa n¥a ,ipo...
opn opippaag ogn pa"no opoio 

arip opappanenp״npn. — ,פאלפאלען 
 naio a tao (pvapo a na■ י “ם׳

p ta onoa|״ opn ogn npnpnaa סםײל 
ogn anapo'11 O'a .oaaopa o'a סרי־ 

npn 1צ tpaao r t npnno ogn ,igo, 1צ 
Jnaga |Po?a opn, איצטינען צי a״op 

pnaga^ צי tPB'l> nga’t Jgt ,סהײם 
,npoa'iirpa nga ,npa'ooan nga’t ogn 

 nn'a pe aaiaapnorag tppaaa 36 םיט׳ן
tP'ino ipa'Japiiaa ,|p>» ,ipanng’ 

wanpp־ po iPBngiipa n’t אײן ^pntga 
•iponn dip ,ipo” iiv oip

3 t'a  pa"no opo'o taײם *unpip 
jpaaorpi npo, סױןו ipnngBnpeamv 

pa |piva naa t'a  ,rtaop ipoi7 -|ib 
pap>a nn'a ,prao nn'a .ago ipo'o 

pan"* ipagn ipooap npa נצנלאגצס 
n )pappoaa' ?ננ.1ט3אלײ3 עלעפםריש
Via l’i פתינס, r  t'o ,poao npn 

iptaaapt ,אתײם tie npenv'rpaag ia 
 npag .aaatpa*?pa"B po pa pt אוםם,

tpagn og 6 צװײn'a (pap? n«̂ Pa’’B 
nnp npn *i'ia n’t אpaBanלaזp.ן np 

n’t ogn ניט napa ,tpo''nppna eapppa 
• -..naJpppna |pan jpo

no ta״ogn ,tpoippa o"na t'a  pa 
.t'in pa 3"ii P't tpognopa pw  np 
*o'ia ta t'in 'n ,popdnao a opa «n 

pa on'ngppn oapii n  ,ponpppa אשימ 
,tpr'no a ,opappaapao'ia ia ongo a 

 na?o3'> P'i>a pa po״n ,po'in 11 סיס
opporpaoma.

ia—, םײן opo'o ogn — !tao 
P3«na הצלתש nn’a nr tgopa agt a 

no a nn v ia  v t ipp ipo — •tao 
poia ,pa»> o'o pa — ,iptg^naa מי־ 

opippa tpa'ia inpno poa"B ps'^npg 
Pin I'B'ia, אויוי .na'P ita too nn'a 

ia —,' םיין '>r a  — jrtgn pa 
ne״np ipogppant vna na'P a <n pa 

pnva ea**n pa n a a  pa — .pnr 
inpr nta״• _

p>pi'v a jam9a p>>a"B a — 
a M Mman ogn — ,omfe*id a>an

tao iP9'>anpva a>an a pa tpa'Jnpo 
a a —  .tao nma oaatpasaa״P7Pa 

a p n f t יינ•pJa יי״ס־י•

pao'ina Pganpaa'a .no ogn nanapo■ 
 oa'DPoraa ogn, •נטשײתננ, סן נעבען

oa'grtn nn'a pa Paagrpanpea'O «n ta 
t nnaga״*ngo popoapopgeaa n  |pa 

ana n  pa npnpor״nna ogn pa •ipo 
Da’grtn nppa’> npn ta ,oa'oporaa 

P'P ogn nnaga לwלoapn v 1צ |yn”n 
.Ig'ai' npn po tpega pa

ogn ogn ^aimt a "a שטאטנעםר 
,n ogn ,1924 ,npaopppn |Po3 opn |pa 

npn ta ,opav opn tpaiamb ig'av אינ־ 
ipp P'oaigp 9a'ioogn גיט 'n ipagn 

a pa op npn tpagt iv oapn נוט־ 
pa ,ig’ai' npn pa npaopo npnapnpor 

03 oapn ppn ta1צ יו1ל3 לסננס npn 
tan ipagn n'o .ooa>pt tg'ai' ״ •*paa 

 npn .aain''roaa nppn םיס שטיסםי
a'o  opn po onganpnga ng nnaga* 

ogn np 'ii opnaga ,P'oaigp Pa'neogn 
opav opn מ־ײם *npaa ,o>pnaanaa 

oapo'naa opn po avana |ppn oapp 
po onpaopo pig ipagtag opn pa 

ptw " t ta ,?,oaiap| סםריהם *igBD'ia 
opav |ppn |pa״.

pig ta ,opo"naa vin'oaa ogn 
*aigp ipnoognpa opn iv  onpaopo 

 pna iproBpraa iptio tpipn םיל
npn po aappnpta ipipii Ogn onpaopo 
pa ,pnap"oroia ola laagrpanpoa’a 
ogn •taoa't oapn'tpna .pnpnaa p'p 
pnpnaa n  ta ,aaia«o a opnnpao'ia 

npn pa oagr"B'DgD8 ׳ piglp ־3אי 
a opn ipalgoaga ipipii p'noom״a r’> 

.1'oaigp lamoogna'a opn po

 װעלען טוער װניאן אקטיװע
 אױמץ געהן «ױה זונטאג דעם

זומןןר דיזעו ®ת הייק ערשטען
n״aaoait |pa'oa אין npn ,םריה

Po26 opn| ,וועלעו ימי npn "a v t 
 a ipioanao npo onoo רײסםאן

n  ,onpaopo ig'ai' pii'ooa paina 
'n po npn'lao'o " t  po poonnpo 

pa 39 |v  22 iPlapgl npaaoopni 
a v ia  inpao'ina ongn iv  ipipii 

n, tpaaal״p״ *ngn o” t opap' v ia 
o '1a» 'n pa igo״.Dn

v ia  opnal paina n א״ז pnpnaa 
,laagrpanpoa'a .npn pa npn'>ao'o 

v t tpl'it palpii אין באסײלינען IPt'n 
ipo'lnpaa v t  ,ngBO'ina ׳npn |g 

ogn ,go’a ?pb" iip p'p t'a  op jtaina 
 lie ipagn naan pnaor opn paina ױ
t׳ 'np ^חיי opnn npng piglp p'p pa* 

IPP npaao ייר IPa'Hnp o'a npa't 
napaplpa a pnglipanin״o 1צ *nao 

'*nB npn v ia ago ipaaaa a tpaa«na 
*pa moaa opanpr opn pa 'oei? npr 
*ipopna ogii .on” 0'>a• n  pe oapa 

opn npopna Dig ,oMp npn וײן 'n 
popiipaa . pa tgopaag ooip .nnor 

1p aa'p«n״n popiipaa pa npn״aa'p 
 אתיספאלען o'a װילם nn'a אױנ שיה

jpii I'B'ia ט33ײ1ב v ia מים ipop, 
ipcgonap n  o'a oopanae pa, װייל 

*aopp npo'ru a oa09apa onpn op 
IPognapa tpIpii op tpalpn pa np"B 

.Ipogonap ipnpii
n n  proip vt 'ii״*pb onoo |aop 

*ago ” iingna v 'o  ooim n  oopa :'n 
ongo pa "ii נלײך .o'noo po203 t'a 

pla po סײ$ען po ױ oapp opaana 
.ongp pao-ognp |popa nn’a______

 און װייניגער וואס ״רעדט
צו״ מעחר װאס זיך חערט

̂דערןןר  װאס סעגשען, דזןם רעןאןיקטירט י
 *ײד יאי קוםי צײ• די זוען װײניוג חנזי■

ד א םיי חנני■ יײמז# ײ א  אויסדרוקס־ וו
 יתל־ ארגיי■ צוננ דער •ןאאקײ*. און קדא••

אני Jvm חני װי אני ד אאנםאל׳ מייבער י
תי ײ  »רײנד יײצרצ לאז■ יאח^ ייחר א
 צוחצךןר. גואןר דער איזור «m ואן ריידמ

i »ון 1חנחסת«אר *d v i  wrnr^n • םיײ 
• ראד מ נן  •ןלצ־ די •ון ויד יויעגצ איז וי
אנייידן in חנז

ץ

 חממ װעלען פרעפער י
םיסיננ גרױסען א

נעהססעזמגפאנ
. •

ipo27 opn ,aaoago tpooppa ימי' 
n p i'03’11 nnpt a  jp n a 'D o ao r o p n.־ 
ropgp onpopn• p a  aa'O 'e o oa 'n aa 

)<gn ipngnopa p a  ,.' .11 .a .> .a  PS 
aana'o npt'n .o איסט 210 n o o  pe6 
pa'oan איו i i p I p 'p p b o  po11״ ,o>יי 

v i a איהם p n p n  Dlpnaannao p tlpn 
.IPaano ig ’a i' |ia n« no p a 'o a 'ii nnpt 

lo p g a  t 'a  ipagn popp? n  p a 
35 *po  p 't  p a  ip o p a iip io 'ia  p n a o r 

pa’o״n p v la o 'o  Ingp p a  v i a  m  ,o. 
ago־a v t  ip v n o o 'r n p n  v>apo״p 

ana n  p a  n p v la o 'o״<a p g l p a  o 
.n in ia  p o p n a o m a o  ,p"3 o ia a ln a o 

aa סיט 'o 'o  npn v t  opn  paano npt'n 
l a v  a iP D 'n a ip  p a  ipopanae iptjo 

n  nao״*agp p a  npr'inpap  npnpo 
npii'D P inoo .טעטעל״ם nprtnpapo 
o װאסילצװסשי a n a a  a  tpapaag opn 

npptpp npn p b  o ” Pi'OPO npn n p a 'a 
paaa ip* טיװ d p p i  opn oa't nnaga 

o״a ''n  o ip  t'a  aa'o 'o  o o a n a a  opa* 
opn  op .ago ip i'o אויך opoa'nga 

t'a  'n  npa'a  'iapa nnpt ipnpii איצ־
• .p'paraaangpn pa'o

ip אויוי ip ii aa 'o 'o  |ptn אױר *aa 
o ״|t naptpiiaa שטיםס n o o  npnna 

panpoa'a npn po  oapn'tpna ,taoa't* 
nprtnpapo lanpapa npn p a  ,la a g r 

.la ca g n  o r l i r t n  ,nnaga o a 'g rtn  po 
opaia, ipaaaeag v t  o p n  aa 'o 'o  npn 

8 ta: ipnpii onpaopo p״ la  tia  np 
p a  ip o ip  ip  oaitnp .צײם

 ספמיעלער וױכםינער
82 מסאל פװ םיפיננ

. תמיז, טעז27 דעם אבענד, מאנטאג
 א*הא<- 82 ילאקאיו עסזאםינער דער וועם
 און רעגולער װיכטיגען זעהר א טען

 םע14 איסט 231 איז םיטינ; סיעציעלען
סמריט.
 ניט קײנער מאר טיטינג דעם צו

 ארגאניזא- װיכטיגע װײל פארםעהלעז,
 םיטינג דןם אויןי וועלען םראגען ציאנס

 ישוט װעט עס און ותחגן, אויפנענוטען
 מינ^לײ יעניגע די םאר שאדען א זײן

 * אוי!י 1םארגינע זיך וועלעז ווע<כמ דער,
זײן. צו אגוועזענד גיט םיטינג דעם

 ראזענ• בר. זועט םיטינג דעם אויוי
 יאקאל, םולם םענעדזשער דער בל*#

 כאריכט אינטערעסאגםען אן איגעבעז
 זײן אין וועט און םעםיגקײט לאקאל׳ם םון

 װײטער־ םאד •לענצר אנװײזען״ נאריכט
ארט דער ארבײט. דיגע  אזא םון איז מי

 איחם ם׳וועט אז וױכטינקײט, גרױסצר
דיסקוסיע. א אהן םארבײלאזען האנען ניט

 װערעץ ראכען9באש אויך וועם עס
 קארדס. זואירסיגנ ארױסנעםען וועגעז

 געלע״ די האבען איצט קאנען וועט מען
 אדויסצױ קארדס װאירקינג די גענהײ&
נעםען•
 איג- נאד איבערגעגעבען װאלטעז םיר

 \ םאר־ וועיזנז וועלכע זאכען טערעםאנטע
 םיר םיטינג. דעם י1אוי װערעז האגדעלם

 זאיען םצםבערס די אז אבער, װיאען,
 אנגעלע־ דער איז געשאאנט םעהר זײן

 דארטען סיטיננ. צום סונמז און גענחײם
 ווענען אעםארםאציע קריגען זײ וועלען
זאגען. צו האכע) מיר װאס אלעס

 צום !וארםצהיען ניט הײנצר זאל
צײג^ איז קוםען צו מיטיע

,82 לאקאל באארד, עקזעקרםיװ
מענעדזשעד. ראזעגבלאמ, ה.

 ®ון רעױגנירט עלמאכער8םעמ
 .עקזעקוטיװ3 לאקאל ״לינקען״

באארד,
 *opo npola אז ,oalaogn סײמאן

ppl t’a npalpii $  lapgl po npn* 
n  pa ii'opa raaa ipnpa oapo 3״לי* • 

pp״ *npn nga ra  pa ,ipaavpanpoaia 
pb n'lao'o a pnipa ip ״לינסען *ptpp 

nnaga ii'oip״ *aolptopo opn po 
ogn ,lapgl onpa איצס po ovaa’tpn 

npr’oo'aiogp npn סליסע ogn pa 
pnapaigB opn oa.'loapopnaB "anpn 

: oapoo"D3
 *O'o npoapa”ppanpoaia ntn ״איר,

po nnaga ivoipptpp tppa'i pb n'la 
ogn D’onpn a'otwraa $  lapgl איך 

ipoagonpn tpana opn pe n'artpn 
*pn ip iPDglraa agn pa lapgi 

v t ipn'noo'rtn םים *panpoa'a npn 
3 lapg? ,ig'ai' laagr איך ta ,ign 
*pin oi'o"taa opn oao |ptn ■pn 

poao npa>pn napn'a |pn,־ npalpn 
ipp םענליך aa r opn pa ipo'nroma 

ppn pa npaao po. אלס a םיטנליה 
8'<t"t vt v t v a  03'lBnaeל8י v 

laagrvanpoa'a npn לײױם bapoiaa 
Ig'an onppn'gn״.

I
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אװמה זימאעעחס וחןן
m mm וײם .((

 1אי ארנײטען ty; סוז ®ך tv ןיװיננען
tvtt ok*  vtv אױם־ איז פלאר רער

Votpppj
 זיו tp ovn װאס — דןם אויםןר
ovptpay די אויןי pony ,זײ באםעס 

tptyt יײ• ם»ר צ^זלען דארםמן נאך 
?אויך נעיס ! tptt אזא רארןי wy,־ 
1לייג?לם ווי אונו, אויןי קעניס

 תחבולות p® ,otytt אײנעם סיט
t אוים, tp «וכם n זיג־ יםח־׳שםו׳נימ 
. דעם םארניםערען 1צ יונז מאן, ן מ מ

i איו w  o:vm  o>yu אי און  ג
ty׳ זיינע אינער מריינען i .p'otnoe 

o איר n  tv p :n 1וײ םאריויפינ וועט 
ױ געמנ  1צ ארינעז די jpipdp tv אי
inpt גז, םאר איו זיגסאן מעדליר װי® 
i םיט און n ,חילוי oytt ערװאר־ םיר 

pttpoyo no ivrip tv tiro, םיר חעלען 
prronvD רי i't .אויםראםען

ו1 םיר |p>ptt חבריס, ד»ן, און  י
rnppo® ipipp ציי־ נוטע אינמ די צו 

ipitpa |Pi"t to  |ptt ipo איײ אונזערע 
vm .אונ־ נעתאם חאבען םיר גאטצס 
ptpt או״ל־ נידעלם, נמ׳*י»ן, אײנעגע 
oipp, און טטראסט n m v .םכ׳צירים 

 ־וען אויך. ממערם אײנענע <yo סיל
h 1אי אוגז זייבען אריחען די v ניט 

ipJpbpj ,באםעט די םיר פלענען נעויען 
ivety םיר :׳פייצעל א p:j»n| אונ־

rw t רי םיט םאמימז ®n n !ססלםלי 
tpaupj די אויא opt"5v ארויטנע־ און

mm ' Ml aAaA -«ן א * אפא  u
r,. ^ ”■3 פ י ^ נ י א כ ע ר 7 '...״ •־ ׳ ? 7" iMi.MI f • * • ״ י —*

o n ח״יע םיט אינערגעלאזען באס 
 V איו יעצם 1 נאס אוים — װענם
 ׳פאי, סון pjmv נעחעז םיר װען צרח.

 די — 0VDV3 די ביי אלץ בלייבט
n״t און ■יענטס p .ארבייטס״טולס
 צו inppow אזיר *יד װעלען םיר

 סרענען טיר |pn צײטעז, po>v נוטע די
 ס<ע־ tn יעי־ט׳מחיסד. אוגזערע קרינען

 אין צונױפסוםען אדנ״םזגר אלע זיך נען
 אר־ vojvpva די סון םאלונ׳ע ביר רי

 סצענט ארב״צוער יעדער סרײנד. נייטער
®,tp® ואר v נעםען  פארבייםען ®

 ■עלצ־ טיט ■אטײטאס און חעריגג טים
 m פרײנד, ארבייםער אונועו־ און לאך,

 גע־ טונח די ot* oyn- ,iprp םאלון
 .IMjpprtr'pv די orpppjo'tv און טאן

npt;w ,ז-י ברידזןר tyopvtoiyp סחר 
 ײ׳ד njt°t «לע נעםעו םלענען סערם,

 דארטען און םאלוגע]. ריזע אין םער
 «עי• ייער1 אויםצאחמן ״t םען פלענם
 פארגעםען ניט אויר נמו פלענם דערניי

לחײם׳ם. פאר » מאכען צו
םארנעני־ א ניט עס איו אליין, אנט1

t א״דער נעװען, נען n נע־ אח ויגטאן 
n' סוםען. v-< װ^ס םאן נעיוענם האט 

נעװאלם. האט ער
tn יעס, n o לאטיר חברים, 1או Tt 

t אונםער פאראײנינען אלע n סאםוניס־ 
t וחןלען דאן און פאהן טימער n  to* 
 ■®חענייכע די פון נעניסען צו לעבען

 געחאט האנען םיר װ«ס ם^יהײטען,
״ *1 i nע3ס*םאנ וײן טיט ינםאן 

פאראוםגליקט! אונז האנפן

אוון נחמדיעזמו 8 אױן» נעפײעדט
)e 1״t in (*לוס

 ,t'tn ױניטי רער י1אוי ippt'tt אויך חגנ
op tppv נעהאם. ניט ודרקוננ קיין חאט 

 נאזונער יעדען גיי איז חױז ױכיטי די
 עם זוען און צען1חא אין אײגגענא?ען

r די ?ומט t  ” t tPotp ,tjijptpty צו־ 
tpovt און jpp'Tt אויס t»״tn 'tp tv  t• 
o טיט חײט n פון אויסטו ׳שעהגעם t n 

איגםעלכעשאנאל.
 םארנע־ איז ערעפענוננ *שיציעלע די
 :חיסאו־טי״ v מיט אװענס, מבת ?ומען

 זאל• טאנץ ש/הנעם אין קאנצערם גען
^ע1פא  אינםםיטוציעס 1ארבײטע ׳פי

 ס. א. די יםוגנען.1נאנ געעיסם האבען
 ׳דtpp. »1 חויפט 1איזז מויך האט ל. אװ

otn't און ין1נ ptno .pvo סאריסאן 
op'Wtv אין טעלעגראםע, ספמציעלע א 

 עו־עפעגוננ. י1 באנריםען ז״ װעלכער
 חאנען נײסט זעלבען סוג׳ם יסועמן1נאנ

op'ryjiv אגn n יױ םון ם^״שטעהער 
 אינ• 1אדבײטע אלנעמײנע אןן ניא;ם

 טהיי־ נארםאן וענזאן, .tn• סםיטוציעס.
 אנ־ און י1ײ1םענ אםאז,1י1פ סאלי מאס,

 optpt ׳פעהנע נעתאלטען האנען טאניני
 ?אניי־ םיט פול געװען זיילען זועלכע

 םיז און חויז ױגיטי tn וועגען סטעמגג
 נאנצען םיט׳ן tpo״pjwr איהרע אלע

 װאם טרוים on םוז «לאץ גאטירליכען
- .•p3'Jpi'tt v”0 נעװארעז א>ז

o נאד n n ' t נעײא־ נענענעז אי.ו 
tnittva v tvt עעהנער otvvjvp 1אי

tvatpn op |pp>ptt די נאטיייינט ויך 
otpw't I'oo'otv, טאדאס ,vpvt'o 

 נוױיט״!, pp'no■ ,d'«>p«p טי׳פא
t און ,vrpp 1*איזיד n ױנג?ר fl״V* 

on ט1אסאס<אני בוימ, ה. לאניםט  fie 
otpvtvp t״or>p פיאויסט n  •i 1אי 

ipttpj טיג.1ױםא1ג op 1אי ipttpi צו 
fun'totv ojpop̂ v״.o 

 פאײ ipttpj איו 11נאא ח׳פאינט ױ ■
w * o  ,tvpvvp ttrt jpovto סאריסאו 

tpp .rn און ,tvotpoit און  n. 11נ«א 
t׳ נױ nmn מרך n ’>ip'o tpptv 1אי 

 p>v פילא^פיא. סון ltppp't בר. שון
 אוסנ?נעגה און ptv' נױ םון לאפאלפן

 *VP וױיג׳פסיי! ׳שא*, נראס. װייג׳פט״ז
ivn'tpvv עלפאן און bovp ptv>p. חא׳ 

nט1פא op'rpj אויך בען  .tpopt 
npy^'o 1ביים?1א iptw [pt”t סאר־ 
u v t טראטעז in־P0't ע צי א צווי• ^ג

 OPPtt IPttPt IPiVt OP P3>Ptt ipb׳
 *tpttppi ,t ;8W'ttv>ntpo און אח1

opto tttt tpovo נ,1נוי אוז t v o ' t*
't  ,'T'tPPD t t t t  OtP' .0 א. <. ttV 

וי1א |P«P1 ז״נפז oop: אלצ װאל. דורך
o 1פא נאגייסטןגיט n 1סא און פלאץ 

tpt נאנצער npoovoov סון און tpt 
 otpt װאס ׳פטיםוננ, tpjn'pto ױם

 ■׳*וט t't |P3vn זײ tv ,ots׳tpnpj האט
otnjtvttpt איייז 1חאכ? זיי װי און 

pit uto'oiP* ם״צרליכע vtv tv נעזאגט
tn ניט קײנמאל זיי IPDPttvo.

II

צ״יט םאדערנע
אדן אז ם, ױ  8ו

 נוטםקײט די י
פוןקעמעל

קעןמעודד
פארלאזען

 •tj שווערעד איז *ייס סאדעדגע דיזע
 אג• w עס וועלכע וױ שםעלען דעגצן פרי

 קלײכפ זי און נעקאנם, איז װןזס דערע,
 רויכע• חײגםיגע קעםעל. po חחיעלות

 דער• קעמעל^ אין ועאח נעפינען דער
 סען קען טםםקײם ױיעד 1אױן וױל •אר
 אױםעד- די ■ארלןזמןן. עטענדמ «יד

 בע• די אוז ®אכאק־םארפהח וועחלפסםע
jnao דער איז נעקאנם איז װאם םישוגג 

 קעםעלםנ זיינען וויכעדתנם־קוגסם
 אויסגעפינען איחר וחןם קעםעל אץ
 m — פןזיעדעז חיכערער םאדערנע וואם

 B"ptaoiKt און סײדקיימ גלאמקײפ,
סריחער קיינםאל נאך חאם וויחר יו»ס

־ מ י י i lnyiw מפרזןגגםםע די jtujo• 
j » j p דיזע רױכעדער. חימסמע 

ynjntp »רימדגען דעם קען «״ 
w i• ומגען חנאח»r רױכעדען L

״ ן ל ע מ ע ש א ס מ ח ע £מ

t s s j s u t a s s n

ױגי« יונזער ייז דיס־ורמלעמען
)V 4״t It• •1(*ל

o'?v• fix oavirtvtyt tpt אזן ppon* 
 ntvo* אינוױיגיגסס• סיט אין ט׳װס,

tV0"P3VHV PO'ttPJ |P0”11 ovtt טיה
t 1 פוז n״i r. אי«, זיר רי ווי o י t 

j tvs v n ן ז א • ו י ו ו « ו
l ו נ f ח « m י ל t « m i  
1 א ו 1 * י נ ו י י ו ז » t v o•
II p t v ל

 tpavn tprtpo ovtt יינ, inp' נאד
 ,tptptpe tvntVB iPJ״t טיחסות, אין

ottpP3tvo >P0'» inptt ovtt זר און 
ip tPonpt w rtsp] tps .ממא •t'v o r 

 tps evil ,tP0”P3Vfl■« די סון איינצ
tmt'tva |pr. זאי ov tP3v ױ pvttr• 

p״o נײ iiw גימ tprtpn, זאי oirt 
v utv no״>iPtPii oi'tva t• זאי t n 

 tm trt מײייםיגיז, אולז נײ סוג tv׳
to |pt ניט tio tnpit otrt'optavtv 
jpti. נליינצן

np tP3vop'iv>p puttrotvt itnt 
p'ttv ipo י איז  tp ײ1 3אוי ייגיסז, ת

ipo די נאו נאר poo'orva 'איני׳טיאיי 
tvr םי׳ *n v  tve po'orva t'v ovtt 
ipo, 1אי ipivi צו ipotpitovj די •iv 

t n  no iP>Ptn n n ,ױניאן m iprtvt 
 oenv ptpov סיט inpit אויםגצממ?|

 t't אײנםאלסן ניט *itvt -opr'p און
t tv״ opu צו t'o .|"t נים ויינסן 

p tpo'tv|פלײש. םוגט ״ tttn>״ etyn 
t גיט tvt vtv גאו n  no ,ipovtopt 

 tv ,tPD־"tvntvo אייניגפ ovtt ׳קל«ננ
pan oopi ipo, איו • tptnve.

ttr t tpo ניט o n  no iPMvnvo 
tnpo tpaopo opipotpptp'ttv, וױ >o r 

tp יאל ipowsvj יײיאו יי .ipppjn 
 oip ovnpi ovn tp ovn גענו̂נ ס׳איו

 אוױ •inn'otvo לאתז tv t't מנליפ1א
t to 'it״tnt'P ptp't'v |pi, װימן 

3 tv ,fpivotn t'oאװז ײ tn'v חאס 
T'Po'D ovnpt >vo p?v ipo סיט *tvt 

poitb, םמוסוײם, םיט אםילו "t ipii
t:״tpotpptp'ttv |p ג1א צוp>vo tpt

v ipott צו חײלוגג ppjvtp n r n, נד־ 
t נשסלת. port•״ n נױת־איה t n 

tvo oyn ,tpptPD n םון נעייאנסער v*
ps n׳  ov no pnpnrto n  ipjvob*} 

AW און ovn נים זיי IPO'toenvt.
 tptpt o'titno אים11יםי*כ «t אין

patptv ipiptt tpotptt p3'Jtp''t to 
otpn o n n tv  iJtrniv .tpr'tpnprpt 

: olV'Pt ottp
 ססה, ׳של ובײוינח n>po >r .ני׳שינח

otpon n n  >p וצי npn n n> 
 .״o'j־''upn op »onhP ססיתן אנו

tportn'iv t (אין n אין א̂י דצתג 
tpoenponv tn ,םים ױצתנ t n צר 

t םיס n* נאט ון6 ׳צסיםוננ n צױפםי־

r ײיו #ו T» TTn tp «, 3 וױ סיחי׳נן, יסי«ױ♦' 
un• .וײו« «ײ חייס limpj 
,« v 3צו<י סייי tn •׳סויז no

t סתנ i n  iv t'no t'o iw"t >np no 
ipj וי סיס tpo't>tp3'v,(

tpotn'otvo t n'? סיטניױ׳ ovn 
P’ttv ooip איו tvo nun ,imw t n

ן ®avovi ivtptt איחס י ס ױ חייסי׳י נ tp ,rv*o t n *״״־--------•— — ...
Tt ייו t n  _ v ,Ottl'BtVO______
nn ױן ױגיסו v 1 סוייג םיייtvo t n 
prtvo ■wav Ptnpr nn'v n» םײ

lPttttv<, 1א| v tvt 1 סײי״ V'tt« •וײ 
ip ttn  to .wow niprtJVP3 ipo 

tnipor מי זײו ח נחנ׳״זו> .mot
lo ײ ״יי in  ovwm״ — ipotvt 

 !ipwpd pip' iv tpotptt nptitv «ײו
n* ס<י«יײי«°  no t u m iv »  nt ipotn tpotwi״n ip rtm ov  i, 

 ntvt אויסנאם iv .P3'?vtpn ײיייימ,
iro נןץ־ ipsvo סים pin .?אײנממ 

IP3Vn °V11 זיד אויי J13M no IPIV̂ P 
ovrtvo, און מיסנססײא inn'otvo 

*Dfivr

 ר• w9n*tmn Tt wn w ײי יי״י״ ײײא
מ די׳ ײמר יי תנונו •רנ tw וויו ניו n te g 

י די <יי« מ י מ H י?ד •וו נ m r^rm rn 
ײ• ניינתנמ ײידיס רי •m wm אימר ייוו ײידו׳ ײײיס %* m יונייו• ײי unfit outogz. %

 «נק|3 ה«רלעם
קאסערס «זו

יארק גױ עוחןנױ, םע2 — 21181
5־2־1־3800 לעחײ 1«עלע*»

 י. ג ״עװ »ע8 — 431 כרענטש:
tpui'Dpp 8066̂ *עלעזיז

(tpo”3t« i באנפ tpi9"3tv I'tvo|
איעראןױעו בענקינג אלע

4%)4 [
 ,OMptt סיצריודבײװ״ Vtprtw ס*גי

סײף• ,p•סנלי יסיײי אייס־קײיײנז,
tpan■• וןאלאפ 

_ tpt 1■ ipovtvpvvו3 אםראנםיס«דס»
\m בײקלץ. עודענװ,. אםלאנםיק

ttp opn"V 180 :oprovr,. .נמקלין 
j  ,!•*pup »•1 .too >■0 vtoo .י

נ נ י װ ע ם
 ראדיקאלער סאמרקסםער און גרעססער דער אין

ײעיפג חןר אױף »רזען •רכײםעו■ ודדײיער

szbooxoojoo — ■*רסאנט
 83,000 — םיםנלידער

740 — גרענטשעס
«<

UU'U'n ipt
m ייו

t v t n i »׳ » i f l n n  
tp אידײ  i•• tpopt יאי

•jBMpnvs ײייייי•  tp»

 אידײ אייטױגעד חןר m ריגג ארגײסמנר דער
 ס*ניט*ר- איעענעם «ן חאט enn ארדעו, שער

flf ר םיםנלידער. סאנסאטספדװ ויגע «
ra is סון על«ער ײין •רײגגמנוםיז הערען םעסכערס

« י*חר. ,
iN

twv יײ• יייײי tm •*» ׳•ייסס יאסנ^י, סײן no T't• f t ו
f fevuin

ליסיה8ו אניסעל
1 m slip(•7 ״(

Pvo pno'>v« VB'tti v(׳ t n  too
OV3 .MUP11B3 tpr'ato8׳ •lltvs V

8<'v• n n׳'t n  I'm poiti pi'opo*o
W3־'*PDJVP VI t'V ,U11P11V3 W

o'd or® t'M or®, ipimipj ran
inM  ivpipov t n»״׳tv iv ,רײנסד

3tV tP»"OPl3V t n  O'D״*P11V3 tPO
no r t  ovn o n  Pin v |® ,an 

tpo'tti v ipovrpj optavP און v 
tn a r w i >ג,ptvonxto n• 'w 

*vto Tim oopijtto n• tpjvp'Taon 
o n  •otvi no ipovtpvon pivoru 

po'iti nmw |pi"t ׳•n it  iv |pt''too
•pd pne'9v> Pl'tJP00003>Pt O®'

OJUPHM3 too"3tv t< סיגפײסצז n  n 
®opjps !prior pip' 1VJ I זיף
•««

ײ נ ו מ ע י ד י ד י ש ל ו ס ױ ג  א
» )n n ( ש ־ ו » חי ע ײ ס א ס

m י־י״י י׳• r - s r ״י • י י ״י
ײ״

ט ג ע י r ל u « ו « י

M f ®

וע״זיד פ
מ י מ

^ 4 T
i v מ  ״ ״י ש ? . TP

jo 80 m o

מןול דעדיניננ גליקשםײנ׳ס  
יארק נױ םםײפ, נרענד 266

j f , V VPS'®■' ■ק111 
iT H i־ I f > ױ;׳»»■ 

ד מ ו ײ
\ KI יזייי׳ "י °מיי s u p  V(• 11»און- V

 M• לײדי) tic 1P3H■ ילז »>ן *ריידינג
oiprrt•*•' או און• vnpap• vupo-MU 

pi'Dpa ip \n\*n*  tpipn ״■*.ipt 
ײ ואנץ • \m«•« ®יי יי • '

ר ע ס ע ר ם ® רן או ל ק ן. פו
האט דעפארמם׳ענט םייער דער בפסעס־אז אײערע או זאגט

ט כ א ם ע  װערען ניט טאר ברעטלאך•1וױיע קיץ ovt געזעץ, א נ
 םוז עם שםאסען, כרענענדע אנדערע אדער חאלץ אױף מנזןשלאנען

«מף.1סײע חרבאויס זיץ
 װעלװעט סרעסעז צו װײער־ברעמאעד *ונזעחנ ווויםגעפיקסם חאבעז םיר

 דעפארםמענם. םייער דעם פון םארלאננ דעם נ*ד ריכסיג כעלמוײע און •לאש
 אױןי צונעשאאגעז זײנען וועאמנ ססײאס, אלםע די שא• אין W איחר אױכ

 וועם איהר און געזעץ ניחנם חנם ג^ך םיקסען אײד אאר עס פענעז״םיר חןןאץ,
איגספמםארס. קיעע סיז םראכעל קיק חאכעז נים

בפר־חנ»«רםש?גנ».ילי דעם •ון נײעידולס די נןד סטיםערס »ויד פפרקוייזנן מיר
םארקעם. אץ מאשינם סינקימ בעסנזע די אױך חאמןן סיר

קאמפאני פרעםבארד װעלװעט און ילאש אטעױקען ױ
6661 און 6660 אעלאנד םעדעפאן יארק, ניו עװעגמ״ סינססע 821

ואחננחג•. ריכ«יג ןדחנרס קןונאדי י

igspiwt יונלוז דסס נדס tp סויפס
jptvrn to םיסנייחט־ אלזנ צז זיד i n  no 1סתאניוי 

to  ipb'ip tv oovrtpo"rw toe 03ויסל o n  tP3vn 
o® יתיסו tpriw no ססססססי n  T >  איגװײניר זו

tpoo ,א® p n  t ® tn v *ייינמ no .עוך POP3 t'o! 
®t נים ipt'tp w ׳o n  ov onpt trt® ipt® ,tv 

pipr'v n® םיס ?pvopwr יוניא r .יגמ®

יוניאן װארקערם שוה און בוט
ל״נפי i® tvtr*'tptp> tvp'tpov tpt םי• ®יל'«״*ןד
mud באססאן, סםתם, םאםער 848

v ?. םשארלס , ™HP קאליס n
א סמדזןארױיןוי• געגעדפל ון

ם ענ ר ע ל
װעכענטליר דאלאר 200 בת so &ון פערדינען סענם איחד

בעתחםםער דער ®ן קורם y נעהסם
סרןרהל ידעױיױנג מיטשעל

tn«»p tn® סיג׳ס, ®ן r p  no ope® j r r יימײס ®ן tyo *נארסיננמ
ײ •ימײ n< יפזיממנ « m i  tnvo tt  nrrtf^ ^דרײיינו נריידיג tm 

ms *ms *torn *m* נארנתגטס mi פיײד«ר נתנ׳ס toiMAk Ml â iAis iAMasmsAiftSאיכער תנרינווס ow •יאחד
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 נייע םך k סים באנײט יאוזר חנם איז חויז יוגיט♦ די
גאקומםאיכקײגמן. און

dot עממר אין <וסםינ«ר װמט«יק יאחר ו אץ וױ אננ

וועם ארעןטםעז; ,ער

rי״ I
,3 .,# !fe>ŵ»-r־ ׳

* .

 פארלאזען צו געצוזאונגעו קאסישרען
ביררנג נאארד חשאינט ר שאנדע םיט

a «ײ■ in •1(«ל
 אינ־ דער זואניאיען. און םאונעים

m װעט טעמ״׳טאנאר o נעלד, שאםםען 
 חא׳ חברה װאנואליםטישע די אט אנער

 צוגרעכע] און ראבירען זייער טים נצן
 איגטצרגײשא• רי פון אייגענטום דאס
 וואס אויוי איבערציינם םיטנלירער ג*<
 איבער־ האנען זײ םעהיג זײנען וײ

 צובחנכען צו אז אײנצינען יעדען צײנם
 ןייער איז ננב׳ןגען און שםערען און

 באתוםען װאוי< זײ זא< סלאכה. הוי<ם
 םיטנצידצר די חאנען. «ו נאםען »ז«
 זײן װעלען אינטצרנײשאנאל דער סון

 ׳שעהגע א איינצוסיסםען װירער נבח
ניצדיע. נאארד דזשאינם

 און צײט אביםעל jpppj װעט עם
 וערען1אויםנעריינינם װעם בןצדיננ די

 שםוצינע די אט .װאס םיסם dot.פוז
 ארעס און איבערגעלאזט האבען ברואים

 דארטען און ,iotpii אויפנעפיססט װעם
 דער פון אפיםעס די זײן צורי׳) וועלען

 אינטערג־ישא־ חןר פון באארד דזשאינם
 אלע אעבעדינ. דאדט איז דערײײא נאצ.

 -ip נעהען םיטנצימר אינטצרניישאנאצ
 די םוז װאונדער בייזעז דעם אויןי סען

 בא־ און שארצאטאנעם האםוניםםישע
 װי אוינען אײנענע וײערע םיט טראכםען

םאר׳שםעיט חברה, םוצתעםעם » אזוי

 .קצםוניםםען״, נאםען שעהנעם א מיט
 םאר־ זײער פון נעםאכט ת< א האבען
 נעװארען אגנעזאםעצם איז װאם םענעז
 צעועדצי־ םארחאחניתטע זייערע דורך
•IPdjpd און דאצארם גער

 ערהלעהרט באארד חשאינט
סטױיק אין שעפער םילע

)1ו״« («לוס**ון
 27 סאנס, און קאראסטראוי ז. :םאאנט
 501 רובין, א. j ;סטריט טע38 װעסט

 וועסט 142 גאאס, םטײז ;עװענױ םע7
 1372 װאוםעך, ״װי םטריט; טע36

בראדװײ.
 םע־ דער זזאאיערין, ברודער װעדאיג

 דענארטטענט דדטאביע םון נעדזמער
 דדמא• נאך בײ םעגאיך װעלען ערקצערט,

 צו ארבײט ארױס גיבען וועילכע יבערס
 ער־ וועט ?אנםרא?ט^דס, ױניאן ניט

 אר־ אאע און סטרײק. א װערען קאערט
 די בײ באשעםטיגט זײנען װאס בײטער

 דזשא״ די אט םון קאנטראשטארם סאכ
 « אן געהט עס װעאכע בײ בערס,

 דער אין ווענדען דארםען,זיך סטרײק,
 איז אאעס וועגעז םעאדען און ױניאן
װיסען. צו זיך נויטיגט ױניאז די װאס

— די —

דער םון
ױניאן װאירקערס גארמענט לײױס אינטערנעשאנאל

ט־ ס ע ר ר א ר א . )/פ א פ

װיק־ענדס און װאקײשאנס פאר

■׳ :W-mM y י ^

t n r די פ׳ה נעזאננ םיט מעמפ־םייער א— אווענם םרייסאנ 
שפראכעז. פארשידעמ איז צידער פאצפט שעחנםםע

קאנצערם. איטזאצטרײמר אן — אוחוגם שבח יעותן * / י
אוננתתזאצט. טאנץ םרײצימר א — ןווחננם זונםאנ

«ו27 חןי־, טען25 דעם שבת,
*

פון כאטײל״גונג דער םיט קאמנערמ שעחנער א פארגוםען. וועט ■wwwini «lw ww די

גיו
איינרינםונ־

פריומר• איזנ אין וױ -vonו . , ׳ ״ *
mvD םיזאן גטנצען דעם

; א. ־׳י ̂ ״•
e * י א איויו rw ויד

*׳‘4 , ' ״ Sb• י ל״ •* *  /'* '1*"j i". ■ i*  ̂ » j ¥. * f ׳. '׳ •׳ • * t

* - / & v 9^’־

7 *i  « •*  m אץ א«ימ«י
w ^n ע מ »2148 משעלםי םעד• סמ., ס

ערקמחרונג תםאנ׳ס מחןזיחןנס
« _ — ♦ ' * » !י

)I ויי■ 1« (איו•
 אוםגליק• דעם ®ארלארען חאבען זײ ווען זוםער, לעצטען נאך א«גןך»«יל«

 ארױ®* ח#ט •«רטײ קאטוניםטמזע זייער װאס םטרײק, דעםאגןאײטןןן ליכען
 פאר• חאכעןידאן זײ נװאלד. םיט קלאוקםאכער אוגזערע אויף געצװאונ^ען

 פון זיך חאכען װאם םאםען, אונזערע *װישען צוטרוי פון פוגק יעדען לארען
, המם. און עקעל םיט א«עקערט זײ

 לע• די אין שעפער די פארנאכלעםיגען זייער טןןטעז, םעראר ,זייערע
 זןיטעל. אין נעװען זײנען זײ װען ארבײטער, אונזערע טון גענם־אינםערעסען

 אנ־ •מסיג ניט און אוםפעחיג אבםאלוט זײנען זײ אז באוױזען קלאחר חאט
דעם ארכײט. ױניאן פארטרױענםװערטע וועלכע אירגענד צופיוזרען

 אין א• זיך ש«יגעלט אין זיך הינטער געלאזען חאבען זײ װאם חורבן
 דזשאינם דער אץ אנגעטאכט האבען װאנדאלען דיזע װאס תאמע דער

 קײגע םופען. צו נעםאכט זײ האט נעריכט דאם װי נאכדעם בילדינ^ באארד
 ניט װאלטען אנשטענדינקײט, ארכײטער טון פונק א םיט ױניאניםםען, טרייד

 אויפגע• איז װאם כילדינג ױניאן א צוראבירען אץ צושטערען אזוי געקענט
 חעסליכע דיזע װי פעניס ארכייטער פון נעװארען אויפגעשטעלם און פיקםם

י געױנדעל!
איר, האו* דרעםטאכער, און קלאוקםאכער אדנזערע אנבאלאנגט ,װאם .
 דעם װעגען לעםאן א געלערענט אויםנאם, »חן איצם, אלע שוין האבען זײ אז
 אײנ־ זײער ױניאן, זײער צו באציחען צוקוגפט דער אץ זיך זאלען זײ אזוי וױ

 חאכען קאפױםארען קאםוגיםטישע י1 וואס חורבן דער באשיצערין. ציגער
 דערםאנען איםער אלעםען אונז וועט ארגאניזאציע אונזער אין אנגעםאכט

 אנ־ די געגען באשיצם און שטארק ריץ, האלםען ױניאן די םוזעז םיר אז
 נױט־ אונזערע אינװײניג פו; אץ דתיםען פון שונאים, איחרע אלע פון פאלען

 נעװי* פק פארפיחרען זיך לאזען פאר פרײו טײערען א כאצאלט חאגען נלידער
 ®ארטרײ ענדלין־ איז חכרח דיזע ווען איצט, אבער פ^ייםישענם, םענלאזע

 אונז פאר שטעחט בילדינגס, אונזערע פון ױניאנם, אונזערע ®ון נעװארעז בען
 אזױ יוניאן אונזער םאכען צו — אױפגאבע גתיםע אוםנעהױער אן נאך פאר

 דאם, אח פעריאדע. כליחענדםםער איחר אין געװען איז זי וױ שםארק
 הייליג־ דער אין און קרעפםען קאלעקטיזוע אונזערע אץ זיך. אין נלױבען םים
דערנרײכעך. וועלען,זיכער אץ םיר קענען יאך, אונזעי םון קײט

®ון ׳ועאה קיץ גארױט באמת האבעו אוזנז פון צעהן פון גח •i אפערא • *■.
,b ,קליינע א אונז פאר זי חאט ײדער 

 םאן, צעחנםער דער אבער געדייטוננ• /
 דעה אין שוץ נעניםט עד םכין, א איז וועלכער

פולערםאם,

 פון גיץ םיגארעטען. סים אױך איז אזוי אץ
 אגערדעזז ...»כלומ חיכעחמ אונז פון זגעוזן

 אנער■ און טאכאק אױןז םבק א איז צעהנמעד
םיוראד. p® גוםסקײט זעלםענע ך ^ענם

גארעמסג
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w  m. ו urarusn rטו a i n  am1 איםז־
•T r o  m la r m m s  w a m a ire

 פון לאגע איצטעע די באטראכט אינטערנעשאנעל דער םון קערפערשאפט עקזערןוטיװע הו׳םט
 צושטאנד דעם װעגען אױםגעהערט װערען באריבטען — לאנד. גאנצען איבערץ ױניאן דער •

טע־ קאטוניםטישען געגען קאמן® ערפאלנרייכען װעגען און מארהעטם פארשידענע די אץ
באסטאן. און שיקאנא אין קאטפײן רײנקאוט אנצופיהרען באשטימט — ראר.

טי־ םערטעצ־יעוורציכער םינפטער חנר
 עקזעקוטיװ דזשענעראצ דער םון טיננ

 אי־ איז י. װ. נ. ?. א. דער םוז באארד
 אנ־ יארס, ניו איז געװאחןן געחאצםען

 יעצטע איז עם וױ נאסטאן, אין שטאם
 זיצוננען די נעװארען. אנאנסירט וואך

 דער אין. םרײטאנ םון נעדויערט האנען
 זוגםאנ ביז דזשון, טען24 דעם םריזז,

 םי־ bjn אין אוםבײט דער אװענט. אין
 ווע־ נעפאכט נעםוזט האט פצאץ םיננ
 *M ויר האט עם װיי׳ל דערםאר רען

 אנווע• ינםאן׳ם1 פרעזידעגט םאדערט
 םארנינתננ אין יארק נױ אין זענהײם

 אינ• אונזער םון באםיהוגגען די םיט
 יריזאן פון באפרייען צו מערנעשאנעל

 קאםוניםםי• םארשיקטע די םו] אײניגע
w .הדבנות

אכנעםאננען, זיר האט םיטיגג דער
 פון םארלעזוננ דער סיט נעוועחנל^ װי

dot און ס*טיננ, לעצמען פון באריכם 
 באארד,םי־ יארס נױ םפעציעלע די םון

 נע־ אפכעחאיםען זײנעו ײעלמ טיכנעז
 די־ נאך צייט. צוױשען דער אין יוארען

 זיג־ ירעזידענט האט םארםאציטעם זער
 איבערבליק םידליכען א נענעבזע םאן

 אוםשםאנד איצטיגען dot איבער
 אנרירעגדינ אינטערנעשאנעל, דעו• אין
 און םארסעם יערען נאריכט זיי( אי?

 1אי ומלכע ױניאן צאסאצ יעדע םאסטיש
 אתאניזאציע. אונזער םיט םארבונדען

 נעוױד־ איז זיצוננ ער׳שטע גאנצע די
 םון אויםהערונג דער 1צ נעװארען םעם

»OTזיOTרעפארט. זינטאן׳ט נט
רעפארם. זיגםאן׳ס פרעזידענט
 א נעגעכען האט זיגכאן •חוזירענט

 װיבטינסטע די ווענען שיצחןרוננ סורצע
 יועצ־ די פאר יארק נױ אין פאסירוננען

 זיד חאט ער אבער םאנאטען, פױ טע
 ױיכטינ־ די י1אוי אפמשנמלט םפעציעל

 מיט םארנינדוננ אין נעשעהענישען םטע
okp dotפאר סאםוגיםטישע די נענצן ״ 

 ען6רעזולטא באצרינע דמ אח נאפער,
 חר dot נאנגצפאלנס האבץן וועילכע

 איג• די וועלמז פאםפײז אתאניזירוננס
 די איז דורכנעפיחרט חאם םעמעשאנעל

פרעזירענם לאפאלען. יארמר, גיו פיר

 צוסרײ נרויס אויםנ«דרי?ט האט זיגפאן
 די• םון רעזוצטאטזנן די מיט דענהייט

 ױ־ די דאם ערקלערענדיג, ,1?אמ«יי זען
 נעװאונעז צוריק דעם דורך האט ניאן

 פלאו?־ די פון םערחײט נרויסע זעחר די
 .p־w נױ םון דחןססאכער און מאבער

 אױף גאריכות אפנעשםעלט זיר האט ער
 גאזוגדער, לא?אצ יעדעז איז לאנע דער
 נארינט זייז זזאט ער װי נאכדעם און

ניט pdd הײן ?ײנעם בײ איז נעענדינט,

 אינ• דעי פו| פאםוי דער דאם נעבציבען,
 עלע• צושטערוננס די נענעז טערנעשאנעל

 זיך האט ארנאניזאציע דער איז סענטצן
 פאר זינ םאלשטענדינען א אין נעענדינט

4מניא דער
 ארנא־ איבער׳ן איבעדבצי? דיזען פון

 אינ• דער פון צושטאנד ניזאציאנעצעז
 צו צמעטראםעז ער איז םעדנעשאנעי,

 פינאנציעלען dot איבער דים?וםיע א
)3 »>*• אייי (אלום

חשאינט איכפר נעטט אינטערנעשאנעל
m s כילדינג

- . ■. .................. ,

 שאפ־טשערלײט—דעםאנםטראציע. נײםטרייכער א אץ ארבײטער םויזענטער
 דזשאינט אין דױם צאהלען קאנען װידער װעלען םיטגלידער און לײט

אן. זיך חױבט םעםיגקײם פארשטארקטע — בילדינג כאארד

שעח r סטאפען װעלען טעםנעדס אינסעדבעשאנעל פארצייכגיס אינהאלט
װאנזקםי און tm פאר דזשולאי זסען דעס * J26נוםער .נערעכטינקײם״

i* •2 «ײט r דזשןנ. »ןן םי»יע»i»ip,ip« 
l^yap'r* — כ*ירי in r י•אתזי•איא MMT.

 WOT'ijn• סי■ זיו מולענעדיג «ײם
בן־שםואצ פנחס — זיגםיז

ארגאאזומיצנסשראגעז it• «ר״ד .4 ײט1
גרין^ 8 —

יראנלעמז 1•«*• ■רײד *ײי׳מ .5 וייט דעםנימר• jb*— »פיי*צז*3-•ס*לו —
ציייאריצל^ .8 זײט
 ;צאננ — וײיד אויןנעללימנגן .7 זײם

 ׳ט• א■ — h»> t׳( dot אי« ײאײל אי
(•צליצ־ «א« im סזר» ד• דילאה װחילצר. «.— «*ז)

 הת־ינ־ פ■ — 1̂אוויקצ אאר9(ל ױנייא י «יז nan, iw פאדזאווי די «ײם
PD;* א ײ«סז צולינ) s«(43 — ו«י*ו

 נ״צפ״ 4nuv8t»vqmia 4S 41 «ײט
*ייפוז•

 שװער איז נים זעהם מען װאם .דאס
 I״p זאנןן אוינצז די אבער נצויבעז. צו

 פאר עדות זײנען ציפער און נימ צינעז
 םעגש ?צונער א חאם — אויגען׳ די

׳ נעואנט.
 דעמאנ־ די נעזעז נ«ם חאט <ןס ווער

 םוז נעצוינען זיך האט וועצכע סטראציע,
 ארנאניזאציאן םון סטריט, םער18 דער

 סטריט, טער23 דער 4ב־י דעפארטנמנט
 ווער«עס ביצדיגנ; נאארד דזשאינם די

 טיט אויטאםאבילעז די געזען ניט האט
 פון נעצויגען זיו האבען װאס נצוםען,

 אויםנעדרי?ט האבען און שעפער די
 איבערנעםען בייס נאנייסטערוננ ז״ער

 װאלט און ניצדינ^ נאארד דזשאינט די
 זי־ וואלט צייםונגען, די אין נעמזצז דאם
איבצרטריבען. איז ראם אן נעםײנם כער

נע־ םענשען dp האנען אבער אזוי
 נאדען ציםערעז און אוינען און זעהן

אפ. נישם
 װירהציו איז דאנערשטאנ לעצטען

 איז טאג מאכענדער עפאכע »ן נעװען
 גארםענט יײדיס אינםערנצשיאנאצ דער

 די נצײען איז עם יוניאן. װאירהערם
דצםאגםטרא־ װאריםסטע אח שענםטע

 ווען האבעז מעםבעדם צאיאצע ויאם ציע,
dip ױגיאן א צו ארויסנעװיזעז־ איז 

/ אפעיר.
 גא־ זיך האנצן מצנשען טויז?נםער

ר אי? טײצינט  זיי מםאנסטראציע״ מ
 באארד דזשאינט צום נ?צזיג?ן זיך האנצן

im טטעף dot נאנדיטט און ביצדיגנ
)10 ז״« אויף -י(«לוס .

 גרױסע םאנס חױז ימיפי
םמו_דזשולאי4 \ פאדץ םארכארײפענען

 זײן וועלען קלאוקםאכער כאפרייטע
 דער־ װעלען איז געםט די צווישען י

ערפאתרונגען. זײערע צעהלען
נא־ אצ?ם?ן צו איז הױז ױניטי די
 ■ראנט• און שענסט?ר דער אצס ?אנט

 ארבייםער, פאר אדט זומער פוצסטער
 נאנץ אין אינםעצינענט?! און ראדי?אצען
 זיך' נצפינט וזויז ױניטי די אםעדיסא.

 נאטור ש?נסטער חןר פון שויס ׳ם1®י
 פ?ל- און ווצצדצר צװיש?ן אוםנ?בוננ,

 . םייך, ה?רצימן ,dpשעהנ » בײ דער,
 נעוונם־ און pddpd וי אטעםט םען וואו
 םא- א איו חויז ױניטי די לופט. םטע

 םיט האמצי אײג?נ?ריכטעםער דערנ?ר
 *i’pypDpiiP8D און קאביפארםען אצ?
 ש?ה־ אקםױוע אן הערשט dp װאו טען,

pj '.פארטאגט הויז ױניטי די שטיםוכנ 
 pd* נמיםצ פלאץ, טאנץ ס»?ציצלען א

 באל אצערצײ פאר ילצצער ?אורםם, ניפ
 םיעציעלער א ניםנאםםי?. אוז נײםם

 ־בא־ די זיך באםיוזט סאשעצ־דירע?טאד
 צושטרײאוננ^ אלצרלײ ipdpi צו זוכצר

פארװײצומ?!. און
 די ב»רײט?ט דזשוציי ט?ן4 פאר׳ן

 באזוכצר איחחד פאר פאר חױז ױגיטי
 גרוײ א אויו אינ?רראשונ»ן,,װי גרויםצ

ipd, באטיי• דצר טיט לאנצעדט שעהנ?ם 
 נצר• ארטיסטצן נאריםם? די פון צינוננ

 הא־ איזידאו־ און חגח נערםםין, טא
צצנדער.
ע,  dot פארברצננען װיצען װאס *י

 אר־ ש?חנ?ר דיזצױ אין תשוצײ טצז4
 נאציי• זיך |ptiD חײם, זוםעד בײטצר

מדזשיםטרירען. סצנס
 נעפינט אפיס רצדזשיסםרײשאז דצר

 סעל/ר סטריט, psie dopii 3 אין. זיר
 ביז tpe® איז און ,3148 טשצלסי פאן

אוו?גם. 1אי אזײנער 7

 קו־בנ^באפרןםןדוװ
פוןדעראינםפרנעשאנפל וױרקונג דמר

 בא־ — •פריזאנערם. כאפרײטע די פנים קבלת שעחנעם גיבען םיטגלידער
 א געווען כאפרייאוננ זייער װאלט זיגםאנען אחן אז .זאגען פרייטע

 נעלם אננעכאטען האכען קאםוניםםען — אוםםענליכקײם. דער זאך
. נאםען. זיגםאן׳ם ברנדער שענדען צו כדי
 םאזצר, ברומר חאט פריח שכת

 איב?ר־ נאארד, דזשאינט פון טצפרצטער
 פריזאנצרס, נאפרײטץ פיצר די נענוטען

ש. םצם־ נייטצן.אנדער, פארצגספי, ח

 lOTPii ,pm צוס ipnpi םיר וו?ן
 אװ נאארד רצר אז איגפארםירט םיר

 אינט?רנצשאנאל ̂ פון דידצפםארם
 DOT lPD״np»u האט באארד דזשאיגט
ר פון פארמנג  םיקא־ יארק?ר גױ מ
 סיט־ די אז סאטיטצ ojpdot יוואזצטי

ר זיר זאלצן ימיאן אונמר ®ח נלידײ  ס
 םטרייפ אײדשםונדע דצר אין טיילינצ?

 איבעד nrum חרכנצפיחיט וועט וואס
דזשולאי. ipd7 «ot יארק נױ גאנץ

 וזאס לאקאלס די פוו מצםגצדס אצצ
ײנמ  גאאת־ דזשאיגט מיטץ פארנונרצו ו
 םמ טטאפצו צו אױפגצפאדןרט זיינצ)

 איז ותיסצר .ריזצר צזליב ארבייט דצר
 ארביײ פון דצםאנםטסמױ® .ודבטמנר

 יזײ׳■ 4 4דאנ<י״םא אייןינפײט, טצר
 די חשולאי. ס׳מdot 7 נאפטיטאנ, נ«ר

 אראני תאט קאטיטצ םאפא־זואמצםי
 םיטיגנ?!, פיל« טאג opיןג פאר זשירם

 1PDP3P1 וייגצן ארבייטצר אוגמרצ *און
ארב״טער־ ps'9ipd די גאגוופאלגצן

popid ווצלצן זײ וואו lPimiOTP ווע־ 
 די טיטיננמ• די«צ פח nppp>o די נצן

 tprn דרעםטאכער או( פלאיפטאבצו
 םיטינ* pin צי inpj צו אויפנצפאדצדט

 ארנײם די װ?ן שצפצר, די פון נלייד 1»
װערצן. dovodpud וועט

ipnyp און pjpid .*בא׳ די םאראנדינ 
 ,ימוםר פריזאנ?רס, פיער די ®ח פרײאוננ
 ■רעזי־ ברודער האט קרבכוי^ גיםםישע

ם  פאר• תרך אויםגלװירסט זיגטאן מנ
 כאפרײםע די און באמיחוגנמ. שידצנע

 אפילו זילנ? אײן םים גיט איב?רטרנמ
jjm וינ־ -ברומר ניט ,ווצן )אגען, זײ 
 א ipiipi באםרײאוננ זײער וזאלט סאן
.“אוםמ?נ<יכ?ײט דער סון ז*ך

 «יײ פצאופםאכ?ר באפרײט? פי?ר די
 IPiipj פינאודטש, בךודצר וױ .נצן,

 םטרײ? ?אםוגיםטישען dpi םון פרבגות
 זיי •ipisopD • און p'dpkd רpזײ און

ױ ipSKDPHpp 4 די |PD*»npi וואנש  י
 פארברעמנם, סאר שוצדינ צרפמחא

גאגאננצן. נים ?ײנםאל וײגצן «ײ װאס
)10 ז״» אויןי (שלום

------ 1 ' ( , ״ 1 . , ....... י 11 1

i אויפמןרסמם דרעםםאנער, און סמוסםאכער
 אין חאלידעי לעעל א איז טאנטאג געקםםען דזשולײ, טער4 דעג
 אז נעווארענט זײנען יוניאן דעה פון םיטנלידער א׳לע םרײזע אונזערע

באדמגתגען. קײנע אונםער ארכײטעז ניט טאנ דעם םארעז זײ
טאג׳ דעם פאר באצאחלט קרינען םוזען ארבײמער וואבען אלע

 דם װעלען וואם ארגײםער בחי̂נ כעלי די םיט אגריםענט אונזער לױט
׳ װערען. באשםראפט זיכער װעלעז ארדער דיזען אױםפאלגען
ט שאינ ארד ח יארק• ניו פון װגיאן דרעםמאנער און קלאױן ג

ש. סעקרעטאר. מאזער, בען עגעדזשער.ס חש. חאכמאן, ח

/


