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נאסטאן אץ חרכפאל פינסטערער «
■ ניז אץ ״ערשלג״ ק או י

pa*n *| ל*ננ o*n גמן in  opmopi|
t»n **> fl די אין t« ,ipo m זיי ,ivcip 

ײ  ער, l*oipo*p **11 סאשא :*ליין ן
ipo*r;pp*>o i n 11ג*י ipoipmo 

ם»ג»נדערנ׳ױ זיינען ס*רס<»ך *סט?ל1
in w w i o p t, ין ייטמסס  jpow רי י

מן in סארפלייצט זיי *n p i די אין 
ipoipno n p iir, וועיכן Pa*n| מרד 

■ip די opp*ir«»p1*n, ipi*oo*a״
מרר׳נםער. רעכםן די אױמווטירינען •

ip די »ון i*oe*a מ  «ױ |pa*n ייני
o j*p p i o r1: n r ויוי חנרווטרםןז* 

i n מר v ,npr in גרוי p i** tiP *u n 
d קלייניגקײס im, א״ ש מ .בעני״, |1א ,

 נישט ז*ל?ן זײ *ו זיד, גזמישם וױ
 זיר ענמיך Y ב*סט*ן ג*נץ איינגעםען
 טחינ- דזשולי*, טעז14 אויס׳ן דעמוטרט
 טוידיטט* סיניק גרױסען «ום מריטירם

v םים׳ן ריוס״ ftt\ ,זינקס־גטװאוסטזײן
 די it םוף * איז חיינס ppvo חײנט, אז

n a n 1 םאררעטער
« און ס' דיסא«וינם־ otv ס*י םי
pi d איז װאם נראך! אזא םמנט, piv* 

ns m *n ארנײםער? די i* דארט און 
 o»ay טעײניסען, » חאל אין גמן מחט

 אונ־ ipo>n*t*a » יזאנםראתםארעל, •
 •רינ״ א װינסעל, » אין ח«ד טעתועלט

 איינעם tw נעזעלמאםם אין Ppo*a םיננ
p די פון t *od*ho*p סםײטני־■ ריעל* 

dpp ,. ם׳איז im די איז םינסטער און 
p>p עטלימ די גײ. אױמז i**ppo* io 

ip סאםתיסםלאר. ivor tpwipi ײ  ז
 אויט׳ן ארױס לױטען ,p**nt אוז אחיו

מן און סטרים  p*mt נערווןזער נ*ד טו
*ו חאל. אין tpu*» Xf’m נ v ,ווארםעז

 קאםוציםםי׳ןמ באסםאנןר די ימימן•'
 *וםריחןנ־ נעםוזט זיד o^nipo םנײם

מ5«ס די םיט שססי׳מ  און מסעז טוץ י
ריעל־ און באסעלער לייט, טשייני

 נ*ר דעם ipipop און עסטײטניקעס,
 סאכער pi*pp די npa סיטינג, ״נחיםען׳

ײ»ן oipn*e «ון  נעזע־ opupga זיך ז
 םאטיליעם זײערע סיט ip«*o ביים סען
.1Po**n np**t אין

in דיזען םון םמערסאז ,PitfP און 
 opp א נ׳צווען 1*נ איז םיםיננ “םאריערם

ipp**o, םיט׳ן po*i| .םיצער oiy-.pi 
 אויס־ ,נחלים׳. יארסער נױ די חאנען

 םאד חברים באסםאנער רי אויף גערעגט
 זיך זיי חאנץן מיםערםאלנ גרויםען דעם

 גזד n» איז עם tv *ו׳דכר׳ט ניםעל %
m די iw»>*rn רויד. » נאנגען an 

 חויום־ און ׳טטעחט, וועלט די װאס אויוי
 זאל «נן »ז... ממםען, רחטים זעכליר
 *ז ארוים, הוםט וואט נאר נעלד. נעבען
 זיך כמן לאוט *אונטרי דער אין אטילו
 זימר. אױפ׳ז «|w נימם אויר מוין

 |1א םאשא װי גאכחגט, שוין ימיטא »
 -iet *ײט ipmip »t» אין האבען נעני

 די וױ טעסטוננעז נרויסע אזמינע יארען
יוגיפז. םאריערס און סראוס

 סייז iwipy»«n« םונדעםטווענעז,
 .םרײחײט׳' דער אין נמן חאם יארה, נױ
 אום־ די םון אײנעם א«גענעבען שםיר «

 קאמוניםםיעע און לינעגס םאר׳שעםטע
 באם־ אין זינ גרויםער א באריחםערײען.

 זיך ח«רם מאסע קעיינע 1000, !טאז
*רעחןם ?אסזניסם'^ זװ *ו ! ■

 זיך חאט אבער, *ײט, חנירזעלבער *ו
 מיטיז אינטערוױו א אא גאלד, ,כאומר*

 ,חעראלד״, נפםטאנ»ר fie רע«ארטער
 םולם דורבטאל אינ׳ם אר טארטײדינט,

 וזײםער דעד נעוועז עולרינ איז םיםיננ
 זעלבער דעי tv סערחוױרדיל ומטער.

 דעם יויט ^םונוםטעז, די חאם 1וומםע
 נעגראכט ,“,פרײחײט דער אין נאריכט

«t« סאםיניםםישע ערטפינ. נחיםעז' 
 האכען לינענם און עאריאםאנםטװא

נרעניץ. קײן באםת

נילדיננ נ«ארד רושןינם w סױםם ממה ימיןן
v —  - - — _

3 ^2 לאקאדם ךי ,23 גחיםער דער אץ אפיםעס זיאןרע עוין חאכען 2 און 9,
אן חן. יוני נעביי

 באגה ױניאן אינםןרנמאנאל די
 ױלי. םעןtun 22 טרייםא^ לןצטען האט

 UDpiifpp וי אאנעהויפט אוקמאז » ביי
ר ײעלגע בילדינ^ באארד דז׳יאינם מ

ט נ י א ש ז װ ד טי קו ע קז ד ע ר א א  ב
ט ם ײ ט ה ו ע נ ײ ס נ נ א צי א ת נ א ג ר ן ן

ד ע נ ע ל ■
■ ■—  I ■  I « ■

̂ 11 *ין«ײ■ («לוס

 איײ יערען דערסוםינט זוייט זעלנחג דער
טעםינפײם. א?טיותר «ו ג«ט
 םיטנליחנד באארד עפחנתוםיװ די

 «לד וי און כארינט on אויםזמואגדינ
 הא־ ארנ«ניז«*יאנס־טעטיגקײט םון נ«ר
m און דיםהוםירט טראנען אלן די וײ 

in טםגעחייםען.  it האבען טטהײםוגנ 
jrtiP א נעטאסט נאך זיי ttn װעל־ איז 

 אםיםערש איע גאואכלט חאמס זײ מר
in  tie אר־ דער םאר באארד ח׳ןאוינט 

 נעווא־ נץטאן אי»ט גיז איז ויאס בײם
pn. איז *לגעםיין, אין און in ,םוט 

 םיטינג טונ׳ם באגײםטערונג אח חאאנונג
 ערפאלנ אן םאר וגנ1טאתימ א נעװען

in און או־נײט in אין  i«o דורר 
i. און םיחײע n אר־ ארנאגיזאוױאנט 

םיזאן. נעקםנמן on סאי ניים
 אתאני־ in סון ארבײם חויאט די
Dirn on pit in װעס זווזוחנ iDvu 

 ^נחױבען זיר וחנם סימון דעד וױ *זױ
on וועמז r  rrw tm וחנסנן גענוםעז 

tlfw sw o^ בוזדיעונניז hi| די i f f 
 IKosyn בר. -מי »רביממר, n &»ר מר
מ עראלזןרם וואט T די •■ילו iזיי n

in  w  w s m u m n  v a n כאאט 
moorunt i n אאסט זאל  אס̂נ

n «ליי| זײ r  inpp נים 
n האלז די w r* ir קאגטר 

o rm  0911 n r אין in .אינדוםםריע
or טאר»נ«ז אױ|> זייגאנ you אויס־ 
תאכ־ חאט םתאז, נממו ■1«• זינסינן

נ׳ד mnow wm: t«r« . ״
ijm םיסנמחמ־ • די וײם m m i 

 חוגנער m סון
בי« praon םי«<יחט־

 אויך וועס ואפ ווון
 *ו ^ממ<יכ^ט «

יױ דער

/

 סורצער א טיט האבען קאםוניםםזס י1
 באנק וי לאזען.1םא נעםוזט צוריס *ײט
in ה*ט  i *d >26,000 גאצאלט יננ1בי 

 םארם־ pwny on אויםער אלאה1
 117.000 כאטרעסט וועלמןר געת׳ט
. 1ד*לא

 ח׳טענעראל in" ינעז,1ראד םילי■
lyrnpipo ביון n ,איז בענה ItoiPPi 

 ײתלאזט, נישט און אויהמאז on אייוי
 אין ײנס*לען1* זאל יננ1ניל וײ אז

 *תיסנעײארפעגע ןײ העגד. שרעםדע
 IP01PP3 ניטמ אםילו זײנען ?אםוניםטען

ttrp'W איו נעםעז אנסײל  on.
 11באא תטאינם רעארנאניזירםע זײ

»1 in נאר־ יס1<ײ אינטעתמטאנאל 
 n סון םילע אוז ױגיאן oiypi'tu םענט

n זיו נעםינען לאסאלם r 1אי in ביל־ 
ײאכען. עטלימ לעצטע די פאר ינג1

 איז בילתנג באאװ תמאינם ל;
n  j«ir װאט נילו־ינ^ ױניאן *מײטע n 

I איז ח*ם נאנל n נע־ *ך11 לעצטער■* 
iw נילז־ינג די הענס, none tie חיט

*■«ד װ*ד םארינע נ*ך איו 9 לאטאל
in מװאחמ מיי״ט  no ,באנל io*p n 
מן1ט1סא דאו־ם םיז זיינעז ניסםען  נזד י
imim, כאצאחלט ניטט חאבען זײ ױייל 

אינטעחוםם. אןן טעססעס

 סאראן פון אדכײפער
 זײער ודיזען m דרעס

זני» דער גו סרײחײם  “ * y f** . **<׳
 אסים םים 22 לאקאל סלעזענטירען

פוירניםמור.
tn * r on נ«- האט מניאן זײ װאס 

o< *נדאליםםי׳»11 די ייוך לינמן 'm 
on no אין נעזינחזל לאמניםסיאתן 

in .ימיאן tn ’orio סיםנלײ 1י»י* די 
ttovoitou m אויא n r n n n 

 אח טז־ײחײם םת בייטסיל » אמנים.
in ם”ממנה1אינע  it ,ה*«ן יתיאן 

•31* n  ipniwo’n«ת1ײס  pn*p ס
 װעסט io| 247 ,1*» רדעם נראחןרם

׳ סטו־יט. טע38
n •אױמן «ן ארנײםעו noufoin

o i’om non tn*n ^or 22 ל*פ»ל 
in באארױ ת׳**ינט in •ח  tw איג־

 ,סעטאלענלס » טיט טעימד*נ*אל
 itoPwm tntfl' w ײעלמו אמ סאיי״

tru io ipri. לוינד » װימזליך איז דאס 
itim nv טחאט no אח ארנייםמר « 
in אינערגעבלצחײט |io ניײיסיל  it 
יוני«.

 אײנינע — סטרײק. אין גראןז און ארינגער סירםע דער סון קאנטראקטאלם
 400 — ױניאן. דער םיט געסעטעלט שוין חאכען פירטעס קאנטלאקטינג

װאכען. צװײ לעצטע די דורך אינװעםםיגײםעד שעסעל ניט־ױניאן
iprn א iyono (ארבײטען או p'or*

 ױניאנם י1 נאבגזןנעבען ה*ט נייט,1א
סאטער, » נעסעטעלט. |1א םאדערוננען

■jni אח שאי, 1אי *רנמן1 או־בײס װ*ס
 it נעװיזען ה*ט עם iitp מניאן םעס
iy »שוין אי p’o r t צייט,ניט P”| 

in  no iwoyo ,נעםחט ה*ס ױניאז 
 יo*ii rno 1 םולע י1 סעש ב*צ*חלען

oiyo*p אינישיאיי־ 1סא רעכענט ני*ן1י 
l* r .םי

 ניט *כען,11 צװיי לעצםע די דודך
 «ן םענעדזשער in ארעצלי, איבער

in אונ־ זיינען ס*שיטע, ו*ן8*רנאניזײ׳
 מני*ן ניט out 400 געװארען כט1טערז

 י1 *מאניזירען it i*rp« 11א שעפער
ױע־עז. נענוםעז װעט שעפער

ר א ט 3 .)ל מ מו ע ץ ג ט א נ י א ש ז  ד
ד ר א א . ב ג נ די ל ^י ג

ײ םעסיננער, םע1סי י1  י1 װעסען נ
 זינט סטרייל * *נגעסיתו־ם ה*ט װני*ן

 געסעטעלט ה*ט *כען,11 1■* לעצטע די
i סיס n ,נאלאנט איז םעסיננער יוניאן 
 םירםע קל*וס װיכםינע אלטע *ן אלס

tn 110 נעזוכט זיך o*n |1א n iito 'io 
 יin 1 לעצטענס, ׳?*נדיטאנם. ױני*ן
צ *נגעהויבע! ה*ט ױני*ן  די סםאסע|1*י
 נע־ ה*בען װעלבע םירםעם, אלסיננ1ל*נס
 י1 איז ארבײם, םעסענעו־׳ן 1סא סאכט
 סעטלען it ננען1נ«צװא נעװען סירםע

i ‘םיס n ארנײט *לע ני*ן.1י no 
 געשיסט טוזען װעט שאס םעסיננער׳ם

שעסער. ױגי*ן אין װערען
 י1 ה*ט ?אםיטע *רגאניזיי׳שאן י1
 איז שעיער נ*ך *מגסעתןנממז װ*ך

 זײנען װעלכע ׳י1 צױישען םטרײס.
 סטרײל, אין נעמ*רען *תנםערנענוםען

*d םירםע האנטראקטיגנ * זיך נעסינט ii 
 אח אריננער דזשאבער עם1 1סא בײט1א•

 און אריננער םירםע חשאביננ י1 אף.1נ
t ה*ט נדאף  p ir צונעזאנט .ט*ל פ*ר 
o * i יר-1ם י1 אין עםען1ארייגט ױעט זי 

 םעטלען װעט און *ס*סיאײש*ן טשענט
i טיט n ,!*געהאל־ ניט ה*ט *בער מני 
o טען i*u. דורך o n פסטאוען* lie 

o 1 שעפער ?*נטראקטימ איהרע nי 
it םחען םע1םי  ipo ip םיט םם1י1ט ip i 
.1ני*1י

ק*נטדאפ* t בראדערם, שטײן1ג*ל
n בײ פירםע, טיננ  in n !*ה*ט מני 

דיסטשאר־ ikd םטריי? * ם1*נגעסי
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ט מגײסטערטער מרנ r ח m הײםש םיפיננ bo 
ט ד מ ז t מ b  t o ס m ת  m

ר ע ד ו ר ן נ א מ נ י ט ז ג י ר ע א ס כ י ל צ ר ע . ה ע י צ א ו ו ט — א ג נ ע ד ן א ב ע כ י ל ה ע ר ס פ ו ר מ ג א ® ג א ק ן שי ו  א
ט כ א ן אן ט ן ת ם י ו ר א א ר ם ע ט מ ע ט ױ ו י מ ק ץ א ר א ע . ד אן י נ ג—ױ נ ח ע ל ק ר ע ־ ס ע ר ו ק * צ לן ב א ע ק  ס

. י ר ע פ ע ן — ש א ש י י ז י נ א ג ר ע א ט י מ א ט ק י ױ ו ג ר צ ע . ד ט ײ ב ר ל — א א ר ע נ ע ש ך ח ע ש ח ע נ ע * ט כ א  ה
אן ט מ ע ן װ ע ז י ױ ת ע פ ו י ם ע ד צ : א ס ג נ א י צ א ז י נ א נ ־ . א ט ײ ב ד ע — א ג י ט ב ױ ע ו ל ע י צ נ א נ י ־ פ ע  ר

ם ר א ן ם ע מ ו נ ע ג נ ן א ו ד פ ע ט ד נ י א ש . ת ד ר א א ב

 דז^אינט דער פון םיטיגג <עצטער דער
 דער זאגען, מעז pfP געוחנו, איז ב*ארד

 לאננע א זינם םיטינג דענחסוױרזײגסטער
 דדשאינט די האט םיטיגג דעם אויף צייט.

 סרע־ ברודער אנוועזענד געהאט באארד
 געזאלש זיך האם זואס זיגכמן, זידענט

 וואקײשאן װאכעז םאר א אויף א^רוהעז
 זיך אאצורוהען אנשטאם נעםוזם חאט און

טראבעי דעם װעגען מיתאגא צו אטענדען

 האבען קאםוניסטען די <ואס געישיעג און
 רעזידענט6 כרודער םארפיוןרט. דארטען
 םיט געװארען אויםגענוםען איז זיגםאן

 אן םיט און אװאציעס ^זטורעמדיגע
 דזשאינם די םין <יבע אויסערגעוועהגױיכע

 װאס געסט די םון און מיטניידער באארר
געווען. אנװעזענד דארט זײנען

 אוימ״ דער אױף האט זיגםאז ברודער
געענטםערט נעקראנען האט ער זואס גאסע

̂לעז שיקאגא׳ער ד כײ עלעקשאן  לאק
̂נער פגז ענדע װאך הײנט

 םיםינכ טאס א בײ ארויםנענעבען קאטיטע דזשאינט דער פון דעםיזשאן
טשער• דער פיטצסעםריק דזשאן — םיטגלידער. אינטערנעשאנעל די פון

 עם אבער .אבםטרוקציעם״ מאכען קאםמיםטען — םייטינג. פון םאן
נענז. די םםראשעט םענעדזשער קאםוניםטישער — גארנים. זײ העלפט

 — ױך. םארטיהײנען it פרײהײט פולע די גענעבען אנגעקלאנםע —
 אינםערנעשאנעל די — םאקטען. םיט ארען1ג<וו באוױזען שולד זײער

באזים. ױניאן םרײד א אויף ױניאן די אײנשםעלען װעט קאםיםע
o 1 ט*נט*נ, nי1 ה*בען ינוסט,1א םען 
 נ*םינייש*; נעהאם ל*ל*לען ישיק*נ*ער

i םיטיננען t e און 011ג*א עסזעקוםױו 
i 1 רעלעגאטען ם*ר n  i t11ב*א זש*י;ט. 

i ל*םיטע ססעציעלע די n  no אינטער־ 
 -jnu* םיטיננען די אױוי זײנען נעשאנאל

ו נ נעײעז. מ
 ,lP3*?p ערנסםע יlie 1 םארהער דער

o*n כט1געב ה*בען םיםנלידער סילע* 
i n  i t נענען ל*םיטע ip rnp jpn  o n 
 נע־ *ז,01י11ײ11*רג*נײזע נענען לעמין,

 בייזנעס י1 נענען ל,1סא טשערםאן נעז
 י1 נענען זיןי, און גיאסםאן *נענטען
 69 ל*?אל tiB סעלרעםאר ן1א י1טשערלײ

n* און n i 1םיטגלי n ן» i n 1ײ1ט 
 ג׳ד זיך ה*ם ליכ, ?ייש*גאל1ערי ױני*ז

o 90 שבת, עכדינם nװלי. טעז
די נעהאט ה*נען *ננעקר*נםע די

ט ל א ה נ ס אי י נ כ ײ צ ר א פ
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 ה. — װארגונג * *ון אישאצונג אן .2 זײט
םאראנ• אין .זיך חזןר• ודאס םריעד;

יאליאקאף. ס. —• טא?
 םא״ רימקאופ די בײ אםאל װידער .3 זײט

m בן ■נחס — כער or;> און *רויען 
לאקאו*. מייגערס די

 — קאמו און לעבצן אונזער טיו .4 זײט
ft. סקאלאחיייש סקוי רענד חעאיה 

ױניאניסמעז. •רײי מאר
ט  — (ער«עחלוגג) בלעםהני *אלען עס .5 ז״

נײעס. תלוש;
עדישאדיעלס. .6 ?ייט
 יײרא«א *וריק *רעי דזעאחן .7 ?יים

גוריה. אל — ליחד וײ«י ;אאגג ח• —
ון װידער»וי*לענונג די .8 זײט  אונועי י

̂יאנאל — אראיקעל) (צוױיאצר איגםחגינ
W 11P ••

 װי «וג?* §וילען אין קאםונימוען .0 זײט
םייעוי. דוד — אםןריקא איץ
איװ. נײצפ״ ̂ילוסזנן, .1̂ ,11 י10

 און זיר םארטײדינען צו םרײהײם םולסטע
 גאנץ א אויוי אונשולד זײער באװײזעז
 אנגע־ איז פארהעד דער אוםן. ברײםען

 אנװע־ דער אין און אפען געײארען םיהרט
 אינטער־ דער םון כױטגלידער םון זענהײט

 דעם אויוי סוקענדיג ניט אבער נעשאנאל,
 םאר־ םעםבערס ■ארםײ און ליג די האמנן

 אינ־ דער געגען לינעגס גיםט:גמ שירײט
 יאסקװילעז ליגנערישע די טערגעשאנאל.

 מאסקע ־א אונטעד םארשפרײט זיי האבען
גרויע. ■ראגרעסױוע א םון

 שױן םיר האבען ■אססװיל אײן װעגען
ײ וױ װאך לעצטע אנגעציייגט  האבען ז

 זינםאז ״אז ערקלערט •אסקוױל דעם אין
 מאכען געסוםען זײנען אגענטעז זײגע םיט

 פאססװיל צו\ײטען א אין און ■אגראם״ א
ײ האבען  ספענט סאםיטע די אז געשריבעז ז

ײ געיט״. ״אונזער  גע״ דערמיט חאמנן ז
 םעכד סאםיטע די דיסשרעדיטירען צו זוכט

 %ױ אז אינטערנעשאנאל, דער םון בערס
ט ארט  םיכד די םון געלדער די װאס ד

םארשװענדעם. ווערען גלידער
 צײם דער אין דאס איז, מערקוױחײג
)12 ז״ם י1»וי (שלוס

 גרוס איגטערעסאנטען לצבעדיגען א מיט
 די װי דערצעחלט האט ער שיגאגא, םון

 צו לאיאל זײנען כמנסכערס שיקאגא׳צר
 ביײבצן וחניען און אינםערנעשאנאל דער

 די ײעט עלעסשאן נאר גלײר •און יאיאל.
 אמת׳ען in אויוי װערען געפיחרט ױניאן
 זיגםאן !רעויחננט באדס. ױניאן טרײד
 טזד דיע צו אױםרוף אז געמאכט האט

 םאו- צו סאלידאריםעט, צו טיגקײט,
 זײן און ארצאגיזאציע, דצר םון שטארקוגג

 כא- וױחןר איז אויפרוף נאגײססציטער
 א*לא• שטורמדיגע םיט געװארען נעגענט

דיםםענםען.
 האט האכםאן מענעדזשער גענעראל

 ארנאניזא״' די אנגעוױזען םיםומ חנם אויוי
 באריכט זײן אין חאט ער •לענער. ציאנס

 קאטיםע אתאניזײשאז די דאם ער?לערם
 איגװעסטיגײשאן חור מיט םארטיג איז
 גרײט איז אח שעפער״ ױניאז ניט די אין
 אד־ אתאניזאציאנס נױטיגע די טאן צו

 שע*ער ױניאן נים 600 קנציע די בייט.
 געװארען אינוועסםיגײט^ד זײנען וחןלכע
 חאב• ווזנחגן. ארגאניזירם מוזעז וועלען

 ארגאניזא־ די וועגען באריכטעט האט מאז
 ארגאניזאציאנס די און •יענער. ציאגס

 געװארען ג^ױיבט דעתאר זײנען *יענער
 בא־ זײן אין זיגםאז •רעויחגנט םון

רעדע. גײסערםע
 דזשאינט די וױדער, אנוועזענדע די
 חאבען געסט, די און דעילעגאםען באארד

 צד אוםבאגרענעצטען אן ארױסגעװיזען
 םיטינג דער םיטנלידער. די םון טרויען

באווענונג, >ויצטעע די אז באװיזען, האט
)12 ז״פ אולף (שלןפ

 פון מססיזיומו דער
22 W דיחןן 81 און 

נמםימנ שנת
 ■ונקט באטער♦ די פארלאזט שי,פ די

אזײגער. 1
 ל*ת*ל פון *רענדזשניענם״סאר־טע די

 ג*גי•1* רpa$9onר צװיי די ,89 |1א 22
ortvt נױ אין * 'pi, לצ «ז ט,1*נ*נסי« 

 •1ה* גרױסקן on פסי ײטוננען1נ«1ם*
i* n iipopri*o פ»חגרעט שױן זיינען 

tn*un, שױן איז ק*טיטע אח *i*o 
לם.1ן גרויסען on iponmto'w טינ
itro איז ,םיסשינ*נע״ שיף רי - p j 

 נלױז ק*סיימ in פה m*iwa טערם
i*o ל*טיטע די אח ני*ן־מעמנערס,1י 
 טיט־ n» ײגטליד1פ אײן ot** ט1ל*

in ^ i פח in טיטזוױ איגםעמעש*נ*ל 
jnn*o מעפנערס די טיס iw ל*ק*לס יי 

22 89 pw יןי1א mnjrr in אױפ׳ן רייוע 
oi*n.|* אויוי m שייי o n סיי• * זײן 

 אין םאנצען מ׳ווןט מנו־סמזיק, גער
 ttO'ip }V)*p ם׳װעט |1א זאל, נתיםען

3i*iuyoy 1א ;כופעט נרויםען ניים( in 
o ױ n  •it אױף לשנדען « tnnor i *b 

o n ויך מן m *t tw*p ערסװי• די אין 
jio invotu m n םיין־. מעכםינען

 עסס־ oit טימם * od*p איננ»גצען
 tvp on פח ואלאו/ 1 בלױז קױרש*ן

o די »ז װינמן, עױן םען m  r m 
in נעלט זװליב גיס *ראנזשירט to, 1*נ 

it עו י1 נעבען מנ ס ת r ו m *  jw 
oיםנליnםח ר in מתנענחייס * יעי*ן 

ivunoivo it * ס*ג ipottit שעח־ אין 
m לוסס, נעזמטער it גי* זיר נאסענען« 
̂גליכץײס » m*n און i נןהנטע סעל  it ס

סרעהליכע *ננענעהםע, עטליכע נעניסען
IvoKtit in }io r.

l*n;ipopy i »ז ,opunn »לז*, n 
in איז n ,שנת ire6 on אח סם,1ינ1א 

*n  t ל*זט1פ* שיף on ומוואיי־*/ 
l ,עי׳/ סיער  dpjio נ*כםיס*נ. *זייגער 

OOPP'O 1*t OBMPItO |090*0* *1 אי 
n  |io 89 |1א 22 ל*ט*לס u* •אםשנעל 
 זײן »ס*ל קען op *■, גיס לײנם סםען.

opor it.

 נאסלירוננס אלװעלפלימו פון מגנרןס נתפער
rinse ריז86 אין אונוסס דעםמען זיו ®מנס

באגריםוננען. זײנע שיקט זיגםאן פרעױדענט
i n ניינטער i n  no on«*p אינ־ 

P no p טערנ*צי*ג*לער * tnnpo״?i n 
p ארנײטער, » n  tie אינטעײ נזער1א 

o ,1918 ז*נט ט**ל * איז נעש*נ*ל n 
tn 1 ערעסענם in ip  m n,ינםט*נ o n 

in א*ן סט1*נ1א סען9 to.
i* אינסערנאצי** ארביים*־ 1ע1טלײ

it** 34 אלט 1אי נ*ל  ,in 1איה iponp

חױז װניפי אונזער אין פארםרןסוןן ױניאנם ט
• t

פלאץ. זוםער אומער אין טרײדם פארשידענע פון םיטגלידער
^ םייטעד  װײםע די |1א ,1בײט«1* 1טלי
po*ppn in 1ארבײטע 1ה*לנע  iio»

 ך tie |1א ני*ן,1י oiporu*iwo און
1* ijnippi,בײגתר i* ני*ז1י J1D -הע״ 

n .in רעאישע n n װני*ז. ס1סײנסע
in מיטנלידעו־ און ני*ן,1י ײייםעויס  iio 

m ױני*ן ״op*o ,נינ n o o n r jio,
in םיטנל^ר  no 1ני*1י ס*ריערס,

o אין ס1סלי:ע i r n ני*ן,1י o*p n-» 
in■* ,1ם*נע * * n t iioopp, ד םיז  ו

 שרייבער no ,!**«* in**op* אירישער
 איז ני*ז,1י טס1י1קל נראסערי אײן,1ס*

in » איז o*i .1בײםע1א םעםאל iiu ii- 
i סאוױאםלמנ. בארע n ,נעאיבנתר

 ייר סלענען חשלכע פאכסאן, פעחינער
ip *1 *לם 1«אכס1ב*ם *לײז *do*iu־»

ipo םען tu t fp u n a ito  ,i**io fio םיט

ip איז 1נ* נ*ט m iu ױניטי t*m * 
1םיטנלי אײנענע גזערע1א װאו סל*ץ n 
 |1א אינססיראציע, ,nn נעסינען it סוכיעז

tp u n a itc  it ײ  צייט, i*r**p*ii 1«ז
i שױן איז זי 1*נ  tn*iipa* !*װאהייש 

 בא־ ארבײםער נאנצער נזער1א lie חײם
m upw נױ אין **p i טנעגענמ.1א |1א 
i* 1נ* ניס נעסינען 1איח קענט ד*רט

3 םיטנלידש־ n 'n » o  n vu iu  no» ־*>
 אי»ן n*p ניט* כםעט איז op נ*ר האלס,
o אין ױני*ן i* o r  i n 11** 1ני ,piעלכע 

in ניט םיז*ן הײנםיגע! איז p j ס*רטי*־ 
op .n ימיטי אתזער־ אין םען n זײנען 

i ד*ו־ט n  no oipaopo * i יױ לעהרמר 
oipoipoiKP i ני*ן, n  no ני*ן,1י no 

ouroo קליניננ סטו־יט i*on, שן  מזכני
*in * * a i, שיר ,1ע1*•ח*לסנ» /1םיל'נע 
»a i״iyo, םיטנלייש־ i n  no **10 ו»■ *ויף («לוס*ס*לנ(

npiu*p,|* נע־ *סנעהאלםען איז װעלכע 
tn*n אין ציריו, אין o*n ,r*iir in 

 םעמ־ *ננעשיאסענע 20X100 ם*רט*גס *1
oipa. ו זײנען איצט* p’tnnpo in 

 oipaopQ, 300,000 כםעט *ננעשל*סען
• Pלײipo**aiM ^n ןכםעם םו *inp 1ל*נ• 

oin*tn■ ס*גד » איז זינשא! ם*ריס 
ivoipptpp in 1נלי  no פון ?*םיםע ipi 

p*t*inpo.
in איז *ם1?ייב?לנ סאלנענדער •pi 

 אין זינםאו ounnno no m*iipi שיהט
 ליימס אינט?רנ?ש*נ*י m סיז נ*מץן

 *;:־P on it ױני*ן oippi**u נארםענם
jio opi קלײדער *ipb**ai :

 קלײ־ piw**t*npoi*u on»*p ipo9״
p*t*inpo ipo**aig in. 

n  oiia *ס*ריז. יל,11טו־
in n a,: אין ip i צייט d*ii םיר

po*ii*a| ייז קאננרעם אייער* tPri'ii 
i* שליכסמנ in אץ ס*לנ10 אייך  no 

 אץ IPnpor װעלכ? *בל?םען1• גרוים?
o:ps*o iPi'ot'K on 1 ס*ר ס*ר* 

 תלם,in 1 נ*ר no ארנייטז*־ 1^סלי
palpn םון טײל * זײנ?ן runpo in* 

inp’nta ,p*t 1םי *o*ii mpt ipa 
jpipp i*o ניט **»iPoptf*MM אין**»np 

 p*tut*i«n* ipinu ;נ?ז.1ל1ה*נ1םא
o*n אין in** pi'iop potpp *i נ?לים?ן 
 notp, אי:?רליכ?ן שושסליכ?! * סיז

אינסםי־ iPa*n ^*םוניסםען *i װ?יכע
)10 זיי■ אויןי («לוס



םרײפזאנ
m  m y  .••royi■ •hi װיר «װם

i v r n  n ן ו מ ו י י . ן ו » ײ ײ  m ײ
1« i n  ,iv iv ia n  o t r o r  •Myס o י yn 
i״o » v m  •v m  ^ g y fv ii* « N y  • i 

p n •  fPan p a  > v rn  a on,״ 
iv r n v t r o  o n  11• « tp y » r  n 

ו סי ו ו e* ד  o n  t» a׳  m m  r a  j r 
iv o tiv i •an i y  ,v tn vn M faM P • 

a no t in v o r ,מדסו  ״t •an עי סי
a״t y m  ia e t; חו, •  an ,ypt'p• ״אי
a» J׳  o» p ׳ a  v 'S 'iy■ •  P 'P דער *v 

אן. • ני « ivoovp e »י a u  ,n  ty n y a r 
n n o  ,P o ty r v t iv B t 'a  m  fyyyj 

t .ntnoP״ a p *  | « ” t אן ד ױ ־  ת׳וי
t איו  l y a n r t  iv typ׳*vtt o iy n y iN  e 
i n סי i ס n  p a  y w ta o a  ta .אן  ױני

i n  fia ,919)0, איחר( ip  •an  ,v p p p 
Pan  , » r  •an• ר איחר פ זי  •*3 גי

o e ir t •׳ivo  ,ivova  i y t  ,ivtyp i n n 
m m ײד m א ita n a a ט ר, פי p״tt ױ׳י

vot'toa in״t איײי n a  iat o״. 
Pas vanoy iveiJfi •an iPytJ't 

an na oiyfl oyi• ניט ta ,ivtypin 
satt ,otvoitvty in די lasan ypt'p 

u n a  m  .mvtain Pyt ,oayova 
Pat oenrtv in  ,ovompvi •an • in 
Ita .oonai• a sn» in n  iroiivity 

 otroitroa in ייו ,owto ׳סוין װי
mvovtain םיט • pyip.

laeyipyo in אויו  oyn •װײנגטח
 .jytvtyi pi •or oProrvt ניט דך

orruoa ra  iy  in  ,oiypiao נעװא־ 
in םונ׳ם taeiyro מיטיננ, סונ׳ס •*a 

oipeotnae v* iy  •an ,'pot'p. טון 
ra וױימאח־ : otytvt iPytt't •an וױ

tie ivoeoan in 90391 די, iy  iyt 
tap oy ...ytyp ivoavPr a pa ra 

ypas ,ייין aan ytaP in  iva'a ta 
irovivttaota in  ivoyieyt v t אינ־ 

pyoin a a w  tn  .oot*v : סווי, 
in* »וױ אױס, ויר ם׳נעם וױ  eeyPr 
a in. און n״on  vta ,osm iva,

 1סי iyay ״.oaaiavto'o oan iy װאס
a n  tvntp pa iyt ta ,man װייג־ 

,tttPvor noyo a ironvt vta  mat
P'Mt 1סי jypjn

na . ויט yp P> sianyn  m  ivotta*
*ny'ae n  .otynonyo vr'oo'tto I a n  a a n

ײ י ר Ita w ך pai ,I  pa ,ivmvn m  a n 
yiyni'ia m.( 9״a«t I ׳ «  nyrt pa P§

v n  intpyi ptr ra  I99״ n ta ,a•) 
ta ivs't vapjm (|yr %)׳•׳ lypyt ,|ypiaa 

1 or a*i pa jnPvor a innyj׳*ao m
so• ra ייסיסס . ״  oy tatt inyt fia*•

ivooovttp.
 ױ •apply Paaa •an in ,אסת, ױגםמנ׳ם איבער

otto 3 פרימממ׳פia ta inytait'taaa״pa in אוג־ 
IM n .״, ״ s ?w n  m y  ,m v r nyt ייי •y«a

9i iao leap in• ז 7י• *י ״' ״ yw a n o  a lyuai 
iyaa ,tm די — ען. ae 1w אי«ט

P# -ױעי ח•
)2 Pna* pi laayipya(

i i<pijy׳y r| סיי lyiauyt nao 
mu |y in r |y»ap po, י1 זיוט 

ian y*«n ו״וון iy»ia pa re 
pnmra׳iy ,ןוייס /lytryr iy i pa 

3 naaa a ra rn  ite m׳ip׳in  4i 
a ptpj׳*lyo'ta ;a inyt rtpa weu t 

p׳lyaan in3*trn yo*ttyj pa ,iys 
iyt via r«׳.fliPi lyj'Piyra ta opp 

va ס״ן *toap on o r’t own oo 
i׳lyaan ro  oan pi ,nri iyr«ao 
*an r a  |y3?n pe pa ivo'-vt tuyi 

ioaa nap ptr v t |ya״aan va  .o 
pa a i ימי•(, די זינסן oan yapn 

v t נס׳יך n  19)9) naao ivayyp pe 
ly tn tn r pa typoyt ivao<tioap 

yaoyo iy״a איחד ׳*a נױת « j.**•׳*, 
ta ,op«d a ra  oy וװוינ a on*׳ 

piyj׳ra  ,neap |ya די tin la’tv,־ 
aaatirytoa tyoaeiyo ,נעװסרעו 

pa pyyyio רי n n y ,ייסען* pa 
a סך lyaan in 'Pio 'o ם^ײסמן 
*rnyrocoap m  t* innot* oyi 
p׳׳in  po o ײניסן pa ננעחוינען• 

oea oan oy .vt iao nor ivaaa 
aia ta ,ivctroyt״*yr n pa iyo 

t iya;׳*myotia |y׳pa ,inatiyj op 
t oan iy*r* n׳,poin ooiatiw or 

aito jyaan i״aia די וױיר n ג׳ד 
tvsao oyii ia*tv n  ta ,oan סו־•־ 

pa ,oasypaa on pya וײ lypytt 
lytio irea סוי כר סווי *”< pom 

oroao ivsan re* otyayyi .in 
•y> iyaan iyo” aia n  tan ,ypyo 

n«o oaao׳o n * y jn“ נ•* י1 םיט 
p oan iaur ,i  yaiyti po ,oyo״l 

rP;׳ סחנו« iy ra  iy r i .oanyt o r 
iya ניות a in w  ra סד lya’ppr.a, 
opao in, ויי  .iya*?iyo’ta m 

o oatt׳a pa op'oryt v t |yaan i 
•yt or*: tjta oan .o’ea oyr’pp 

oia, װייר ro וימסן *w tyoaioyr 
m אויסבויאוננ1װית iyttia pe ל•־ 

lyttta pe pa Pop )•םיס ױני 
ynaor a( נױינסן rt mva't a pa 

a׳n  iya סססוניססיסס pa ; m re 
iyaa iy j” >p a po o rian ’a in 
yjyayjynya^a yatit ivnoorttoty 

ia’3r־*ao *toap utttta oan in n a 
a iao oaaoyt yp נו־ױסען tPaoiy 

aypo ip n ra  in  nyra־a״.’Dtyrti
oatt ,itynnem  myt ra  oy 

lyo’ta on po n םים a ” ioaa in־ 
po no• v ייכסן ia  ro  in n  itiM 

m » tyamyra on סון «ן in 
a ra ונג־׳»טיםו;נ,1«װױיס1ס*  train 

artanroeoap my* iao maeyi* 
pa n t סיהרט ivootiy oia I'P ity 

ar>*iaon oiao׳*.y
 סנינססי-1א ytn יןי1א optpyt ניסם

Papal lyttta oan ,tntyoroia yt, 
*•jrrn po w m  in o in r  o'ra 

atn p»t oP’oiy ,ia.׳tr וי¥רדי3אױס
 oypa iao opyp’tiota ivaan םיר

a iyttia״oiyoymae ;Papal oy;yt 
riac otm די ay«” « .•,tnyaoyo’־ 

ytn כ־ם׳ננעז oyiyora opynyt pa 
m  t» ly’tioiao pa !•ױני; •yt 

•yt ; o«aia*ojtiiyppria ta D ire 
ytyt ■jan in  rta  lytaer| די •toap 

t pa tvoou״ Vt ; |yn i« roo 
•ytyrti in  pa orp” oaa piaor 
*Panyt ; yo'oap'ota*«artatia Pai 

la iao ooiiao'ivoa ,i  tpsao |yo 
a o*o .tPaoiy״Hn l־jyaan ro  ,o 

oenoaata oatt ,vt iao o"3iayi 
opa oai tvsptvt pa ,Papal iyttia־ 

in  iao ,atom  ivaan ro  oatt ,ttotyrnjyipg .יתיסדימסימײס
ytt| ויינמ 1סי pa pna די y«y 

ipelS m  tto oppon ,ססו־ים t׳iyr

yt׳?ia ,\9))'0'9‘%9W yrpityy |yo» 
a״ya?a »i inn»oi*j יס«י•־1ױני^־ 
•,nyaoyo lyttta lyratt vo ,pp 
t1׳ iy r i tytyt lypuan t« or•יס«יס 

n ,pp״*aa ttyier |ypyit vo  p 
or*׳•”t oy .ttiPitan ata iao iyea 

ta ,tvttapp lyttatin rata tv ivt סי־ 
1» y i'o r tyaao oiaaoyo yp'י?ס 
e׳a יי iwpiao pa eyoaa יי la’iv 
*ypytta ytn |yaan ro  .oianuaP 

P na onaoyto’ta o^ntyt״Vt m 
a׳a ra  oy ta ,ot” »iya סו *n  noa 

 iiaaa trotpytpy וי .latnao ױן
ypao oan דייד ynyt n  prottytta* 

o ytn׳*o’ta oytrayowroyn |ypo 
oatt ,m ’Pto’o yapyta ita tyeaitv 
in  pe lyonyera n tvtyt typitan 

 lyoanao pa iveaioraa i.» ױניסן,
a nraan ro״otnnt a oyytytt* 

oap׳,typae yapyta iao pynyoo yo 
lypitan o n  yaPn סיט •ttno r yPa

P׳0״|.t
iatyo in  oatt ,opao in 03הוי 

ra ptr vt, גיס a ttta סן ,ttttoan 
oai 1סי intyotp on nya urPytt 

n  itaonra pp lyorn (•ױני *t 
iao po ntrto iyopa in  t» |y«na 

oearnvn lyr'oo'ttoap m. 1מי 
oaarn n  ta ,onr inttyt * ysan 

*iao riynyt mi |ypat iyayr n  pa 
yapyit , in ’Pto’o pa ■inyti oPvo 

p lyaan״in  pa |ytyp ,iy»vPo i יר

i׳in  |ytyt eyoaa y r ,!•מגי iao•׳ 
tnij'oo 1 די pa ntmoי po lyviyn 

a n  |yiyi iyo” 3ia ya’Poonp n־' 
aia y rn״lyoai rityearaa ; iyo־ 

oan די »װיסעז aia״po iyo די “tao 
y rn ’a n  w iPopo'PataHrat ytn ’r 

 םיט׳ן rtPa rPa oai pa ײטער.31»
m ’oaipoepy inyo tytap t« PPitv די 

iyo” 3ia ya’Poo’ip ; 1»י «*tna v t 
na ye” i ’a Pa« a ta ,w in  rity t 

a״r»  m tatra (y?at iyo־iory:D’־ 
.i ” io |to in n  pro

irt די *t ytyotpytt״•ytraypo y 
3 ip•ייס oan iatyo on pe ttaota 
•ty r ’tr  n  oeiantto inyo iat v t 

3ia on nna rtntptap n״*iyo 
pa inyo iat ritypyor ,oypiao 

inaeyt די 'oa« ,onaitaoo-ia'ti 
t״mattyt lyoPanytta o«'a ra |yt 

p>o אזוי c׳in  ivo trcrm'eo P יר 
.la’t

”Itrvtat pa oyrti* י1 iiiyo ” ai 
io״tya’tnytta ttiP«iPi tyaan i 

1 pa .jyPae vPpnrי o,t'־-y r ia,tt 
 tta pa* ׳עסאס־בילי! מען o״aia סער

ytn'tnao iyo ײאה סיםם»סעז) pa 
it ” Patarpyo v ia  tr'aurp’oe• סי־ 

lit pa p» יבעןeyoaa 3 י1 סטעם). 'i 
 otan iao״iyBa »ן רוען ״•עיקסעם״. י1

ptr יא »pM iae inyo eyBy |ytao t 
 Dai on'a |yn OBaonac ארב״ם,

P'io סיםין yt e.i'a oyii't: ta ,tarn• 
ao ias a iaa tea׳yt'e| ׳ םיט.eyop'e 

pro oeeyp lyBVtria'ar yiyttta pa 
 on 1*רם»11אנצ Pytyt pa «יין םים

inyo ד•1ױניאן־םטאנד« 'ia in  iyaa 
pe pin די VPpnr t'a lyoytraypo, 

.VPviPtoia oyoa
eyoaa 'i  pe ypytta y r i oa tvn 
oiyabyo yiyttia opynyto'ta oan 

t pe״omy ,«iaPr tyr’tiaoyp iy 
ynyt o«’a| ויי a ptr״oy oan ,i 

 ypiyta* איצם ony ;װניאן a םײנט
prt זיי •oy oan ,I't װניסן־ םיינט 

oatt ,onaitaoo ם׳םײנם t w|״ *tta 
tyeiatnyo רי *ytt oan ,otarntaP 

v on b'lP |yaytyt m1׳ pe itsבא• י 
.oyo

mattyt naPP ra נאך  oy mi ,on 
naaa ot'arn  in iia o די y'noa 

pa ytaP ייד,1ס *yt lyenyt iPaa n r 
lyo'tia a matt גױםימ *oyo ypa pe 

tatt ,oiya די ta pa ytaP ytyearyt־: 
iyt סרייד '••yt d i'dipd'i  ootiy t 

*anyt tyoaPraa t'a oy pa ,matt 
tn 'otyora ia |yttoei«ta nPaa in 

ie»p|״ o't ' i  jyr'iiy־yoi't'tatia 
Boap iy r i .nyaaopiaPp״i זאיי •ta 

tyoPan 1928. ביז pc taryo'tt'iBO on 
inanvt tvoaPraa t'a v ia 1צ iae־ 

im  i'ia  mna nyttia yp« |yt't''a 
.o'ayt

*an iK t” 3ia ya'Poo'ip 'i  lytyn 
iya 1םי t tyoaPraa״ «inM 'Jatia t 

D 'oin ita PapaP m ntitaa « pa 
yntn'«atian• 'I  lyoa'tiae ײאסא־

:lyrMia eyoaa y r 'i'a  'i  pe n ta 
”iyttia ta ,iyo ־י ai* ya'Poo'ip יױ 

la 1:יא e in  pa y r 'i'a  a riPa ra 
i־«t« lyttaPaa o't itnao'ip ' i  |ye 

in .מניאן “i" io  iyaotaiao in 
*iae ttia oan P'onaP iaa” P pa 

in  pa iP'n ytr'Paiao t” i tyaaier 
t .oa'tt'n״ ,ivopae v ia  |yo'Mi 

in מי n  iaP i” o ya'Poo'ip ' i  ,ita 
Pe oi'oaiPeopy VPpyir יי piaPP• 

.oyoaa
*Djt p i ' i a e  t a p e  i y t 

ן ײ o i ו  a e t ' a י in  na , t 
p't ovn ttacta ,ם־טײאד tyolO oyi 

aia in  ia t V'Pt ,oou'ia״pa ,o יײ> 
iaa0־ tan ,Pan oiayo” P׳aio • |ypn־ 

intni oroapp די oir'a, ײאס typyti 
m  pa jynyn oeoypytD'ia lyeiai 

•aopiaPP 'i  vtc oettpia lyotynat 
.aotaiao pa iya

t nytiia |yp'« ,n״iya : יa v ד • 
a ר a » ט; י ^yoo'o a inn'et''a 

ipon pm o't Pa* lyaaopiaPp in  ta 
”a Pat 09 ;itroorriao yt•• סיט t 

inytt oearyt די otaiaoota n>Mi* 
oaa p'a |yr'tt* rtntptap ya'Poiatt 
n  po parn I'o'ta lyo'Mit on pa 

*at oyrtT'tt pa m ttor ;iyo ''a ia 
i n  ta ,nta in n  ointtaiat »yp. 

•pn inytt o«'raa Pat nyaaopiaPp 
.la'av p't

3” ptri םיסיגג vta lypytt *נ«נ» 
in n  oi'o די oar ytn 'riao־oap*' 

oyo םים lypytt oatt ,oryotyp 9 lru 
.p'Ooap jyt'i pa •tiattatta in  P't

w םיסמנ דימן lyotatny 1םי Vtfc 
*yrtyot'a .iyttia |to otn 'tno on 

06 in n a  ,Paaarרים oytt iy  .taot't 
lyetaonvot'a ia lyttna iysn ttta 
na pa tyoeyttr yiyttta pe ora־ 

iy  oytt*vw •Utoaor n  pa in 
iS w  w m  - mo am on  iw 'ia a

a iyaa ,tveiao׳m yorty « — oy* 
lyvpaiBtaP «  •toap • ,leap in 
tto ,tnypiao m m  .ivoa'tiae m a 

iyttia ,סיו זײס a in׳,patarytiyot 
ioaa ta loan a ivttyi oy ra״I't  |y 

...yp'Pp iy r '0'Pa• a po
•t' '1 •lyayorta •an •usap in, 

iyttia atra ra  iyan n  pa ; ota't 
'1 oatt ,P'int |y'tat«o'ta yaato'ta 
.oiyerty tyaan lyoo'ttoap

tvttvt paoypa t'a 20 PapaP, י•־ 
im  pa Patarytiyot'a in  t* Pa' 
no ip'y in  pa .Pa'tP tya''Paiao 

oyPa: די t ivoiai oiyo'oa1'״ i 
,tyoa'Po ' i  lyP'otto'ta yotny

in, ,איך 'io t* intyt PasyPa pa 
a "a  mat tytaio ia'tv ta ױניאן־ 

a "a  mat tytaio !•מיסימ ױני •D'i 
iyaa •inytt ovotp די po oypaea 

 ta ,ot"«iya'a ivaan tvoo'ttoap י'
otnyn ,,t "a ניס p״ip ya'Piny i*' 

toraa nt iat ra״t םיס.  'D'Pao iy־ 
t «a .oyt"a m a' i«r״ oai otnyn 
ra  oy unt, : pyoirt דס ,ttta O'B 

ttta tytyt ra.״
pa ivoiattya lasi'to oan 'tta 

o otye'tn o'aPnt pe *tytoP״m 
o .ivP"• ia t׳p” tt ,taeyt nytt oan 

1'itaoaP m  to 4»rtoy> v t oan o 
iyaa ,a>'tt e'uaa m  ypao ra וי 

pmy rtat p't v t tvaap ivtPaeoat־' 
o't ita lyrtye jmtaat jra !•די מיס 

a m ב»ר»*סוננ a  •neap d'mPmi po 
oaaPr pa pa ; oaoPr a t'a oaaPr 

pro optn נים >ePaon ■lya'a Pm 
 Pat p"o רי ta ,m«t pa iat ivd תאס

at v *m I'oaP pm .attr on  tyeno־ 
trna ,jyt נני yt oan P«e 'i  ,Pam־ 

Pnr pa ivoaio־oy mi ,vPopt'O ona 
”«w mat

שםואל. בן סנחם סון
20 PapaP po in'Pto'D  y t'f'a 
tt Pat v*' םיך האבען a  ta ,ivoyapt 

p't nytvttta Paoa iy i ״ נײ»tny 
ta tnyi:a oytt ov .tt'O'o-PapaP a 

3 i'&ipo-i yotaonvoraמסחײ־ ײם 
 ־aaypaa די כדס otyo'ita dpi כעז

aan v םיר ״t ה»בןי מים, a  .otyrvt 
oanyt o't tp'ta רײן tit סען tv prn 

aan v .3םיםינ oyi 1י1נעהן־|*י a  iyaa 
a otaPyt vt״otv pa |ta in ''ia 

.ivttatyt tt'D'o
iv םײן ,*n  n  ra  *Pro inyo'a 
 yt ot«Pytoa otyo'ita* װענען באםע

oo” it oat pa ,man, צי pytt v a 
t itytyitta ivtap|גײם ״ ptoopyt םי־ 

tt'o, װען .ipotpiae otnt yeaan 'i 
pyti-va םײן ײען1ם itnyttta ooya 

iv ,וײן tt״tvtivP P'tt v a  P, צי ra 
ot'pt'P iv ’noa lamae ypao ביי in 

 Ptnt ,a' a'ta .ta'tv רײנהאוט־נזאכער
va זיו a'ta ,«t ta lyD'Pna וײ yit* 
va מיר לען ) Pya'a a ipavto'na בין 

Pye” tiv i>a, צי pa O 'P'it yaPvty 
m n  inyta'vi>anpi נאר an m n־ 

iao iv iva םים tj'Piyoot'e ata װי 
iv in  pa ,pa va נaר apattaio a־ 

tyyitaa m 'ano Pyu va  iat .(iao 
t'a oy mi vo זײ ta ״,P״■•  mat 

1 a'ia ;|yo.iytt''iaים ot»'a ipon pa 
 aa' צװײ, ivttit pa roaa ra חדר,
p't מים lytaativ "t...

aan ivtiiai oai ivvtatt'a iyaa 
i'a ניס a pa nnip• a ; oPnyoiao 

ooaayt a ' V* aan iaia״. ,oan |yo 
-t't in n a  tytyti orttaan vPoyt 
,oyoMPpa oan can ,oo'inv a o'tao 

oa'tn iatyo in  mi ,tta oai זיו ,ta 
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po |yt>B'inv tyitna ippyn ya זיײ 
.oiymyttnrPapaP n y

*yora rtat tviiyt t'a yeaan ,i 
eaaioaata pa tntyoyt pa ,otaon 
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קמדער און סרויען די שםיצען ts סרויען סון קאכױםע דער פץ די!עשיכטע
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 מכבי הגבור די וועט זונטאג הײנםינעןאי די םזן יר¥«אגאנחנ עםעגדיגעי חנר
ען םיעם סאיןער  גײם *עצטעז דעם שייי

 האוט״י אין אםעריקע איבער םור זײער םון
 די געגען שאיילען װעילזנן ךײ םיילד. האח

 םיט וועיעז וועלכע װאנדערער, ברוק^ינער
 19281927 זײער עםענען גײם דיזען

 טשאםאײ סאגןאר ■איעסטינער די סיזאן.
ײ אוגעםאנגעז לעצטענס האבעז אנען  מי
טען א יען  ״מוכד ס*רט םארבעסע̂ו

 די דאס ערווארםעם, וחורם עס איז כאי״
 חעכד שטארק דארםעז וועיען וואנחנרערס

זײ. פון נעוױנען צו םען
 דדײ ^נםאנגעז זיך וחנם גײם דער
 ױת אויך וחנם עס נאכסיסא^ אױימר
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. ץ ר י ד ן ס ױ
 coo*p v םון נאדיגדנג yosny די

 קאםפש• דין וױל ױ אױנ אדנאגיואציצ,
 ארגא־ אינערי?יכע דיסציײין, איו פצחיג,

 אױסערליכע און גחאציאנס״דיסציפלין,
 פעחגט עס אױכ דיסןױ*?ין. •רצסטיזש

 תאמפ& איז נים װערכער אחןר יוניאן, »
 קאמפס זי איז ■רעסטיזיש ארגאגיזאציצ,

 פאר״ ארגאניזאזויע א אױב און אוםפצחיג,
ם םאגט  אמאגחאצי״ אינעמיכע t״p ד

 פון סימן א *ױן דאס איז דיסציפלין אגס
ר ע דיג ענ ם ^ חןםאראליזאצת. פ

 סטרײק גאכ׳ן ױניאן ?יאוחםאכער די
 דיס״ ד^פעיטער דיזער פון געייםען ד.אט

 םאר״ מעםכערס די ציפ<יגלאזיג?ײט.
 די אין עגטױמט הוגגער, פון צװײםעים

 צױ דעם ,םאר^יר*, האכצן ארנאניזאצי^
 םיהרער״ איחר און ױניאן דער אין טרױ

x® vr אין איז דיסציפליניאזיגקײט די 
 ntfp אסת׳ע א געװארעז היגיזכם יעדער

 אופר טרױעריגע דיזע אין ױניאן. די פאר
 צוגע־ אעטערנצשאנאי די איז ׳צטענדען
 ריאתאניזיו^״. צו ױגיאן די טר^םען

 זײן זאל ר^שיסטרײשאן די אז וױיענדע
 רעכעגען געםוזט זיף זי האט צרפאמ א

 םון צושטאגד ■סיכאלאניש^ דעם טיט
 און םעטבערעיפ, םארצוױיםעיםעל דער
 קיענסטעז דעם אױןי איהר נעגעז נאהן

 בײ זיך ה^טענדיג נישט װידצחפםאנד,
 אבסא״ םיון פרינצי• ױניאן נ^רםאיעז דעם

דיסציפיןיז• <וםער
רעדזשיסטרײ״ דער םון ערפ*מ דעך

 אז עז,1געו *ורם אלײן זיך םון האט שאן
 זאל דיסציפלין ױניאן אױסערייכע די

 צו הײגט ױניאן. דער אין חעחשען וױדער
 קיענסטעז דעם גישט שױן חאט טאג

 יױ צװײ מיט ארומצוטראגען זיך צוועק
 לינססטער דער פאקעט, אין יכלאןי3 ניאן
 די tv צונעבען שױן םוז יינססםע די םון

 אויפ־ פוישטענדיג האבען קאםוניםטעז
 ױניאן א איס עחזיסטירען צו געחערט
 דרעס־טרײד. און *pitfp דעם אין פא?טאר

 םרײד גיײכגייטעע טאסצ גרויסע די םיז
 אפ;ע־ איגנאנצען מוין דאך איז םענמען

 זײערע אױןי דאך זײ פיהיעז רעדט,
 צי נויטװענדינ?ײט די בײגעד אײנצנע

*iw־fwpp דעי םון אויטאריטעט דעם 
 אנקומען ײי<עז זײ ײען אינםערנעיפאנאי,

 אוז ארבײם, דער צו ׳שא• ױניאן א איז
 םיט קריצעז לינקמ מאנכע טאפע סעגען

 ־1jrt סיט רעדזשיסטרירען אבער צייז, די
 זײ צו זיך, זײ םוזען אינטערנעשאנא^

< נישט. װילעז זײ צו אדמר וױלעז •
 צו״ ױניאז די אלזא האט אױסעחלין־י

 •די בײ אויטאריטעט די ריסנעוואונעז
 וױ ױניאן, אײגציגע די אילס מעםבערס

 אײגציגע די אלס אנערקעגוננ די אויך
̂י ײניאן  אבער האבען םיר באסעס. די ב

 געהעריגען דעם צוריקגעװאונען נימם נאר
 קאםױ די װאם באסעס, די בײ רעספעסט

 אוז םאריוירעז, לײכט אזוי האמןן גיסטען
 חאבע| םיר אז אםת, דעם זאגען <אםיר

 די צורי?געװאונען נישט אאנג נאר
 האםוגיםטעז רי װאס םעהיגקײט, קאספס
 ׳פעהיג?ײט די םאחצאלערט, אזוי האבעז

 די פון איגטערעסען די םארםײדיגעז צו
םיטגילידער. צאהי נרויםע

 איצעס איצט טוט ױניאן די אםת,
 אםיצנעל* װי םעחיג?ײט ocotsp דיזע

 *\t< דאס אבער, צורי?צוגעװינעז, בםעגס
̂שעהז מםאים גאר ̂ג טיט גע  ווען ערםא
 די חצחאעז זױדער וועט יוניאן דער אין

 דיסציײין, ארגאניזאציאנם אינערייכע
̂יסליך וועט מאז ױניאז דער װען  אויסש

 עי• ווען ױניאז, דמר םון רו\י דעם םאלנען
 שאפ, איז באס דע?£ םיהלען יאזצ( װעם

 צו ארגאניזאציע, tv ע?זיסטירט עס או
̂כער  וועט ער אז געםרײ, איז ער ווע

 tv צײט, דער צו דאס און דױס, צאאען
 פײגע מאכעז נישט *v? איז וחגט ער

ס*  np וחנט ער tv באסעס, די טיט *ד̂י
 רא־vױגיאדב און םיטינגען די צו םען

 זײז <vop>v הויפטתכלץ־ און מונגען,
 ױניאן חנר פון בורמלוסען די רײטvג

̂ימן העיםעז  סיט <עמנז. אין פ^־יװירפ
 v ווערען װידער װעם וועןער <וארט< אײן
.tvb יתיאנ לינירטער4דיסןױ נוט

 און פ?אוקמכער יאראער נױ די
 בעסטען חנם אויו• t'v ױניאז דרעסמוכער

 ו^עי־ דיסציפ^ין אינערליכע ytn וחוג
 םענעדואוסעגט דאס צורי?צוגאוױנען.

 אײגגעפיהרם האט צס וױ גאכחנם — איז
 נארײט — דיםציפלין אױםער<ימ די

 אײנצד אויד אוםשםעט*ע| t^v אונטער
 דיס״ איגערגימ די ױניאך די אק •יחרען
 אוועגט urtr נעתמעז ומנרען אס «י«אין.

d מחגוי^עע Ĵ-w d ^Ivt םא״ וחנלכע 
v די מר פארבוורײםונגען מן r• םיםינ־ 
 צו אן חױמנן גריוחנגס־קאכדמפס די ;געז

 \vm פונימױןמיחמ צו יח ארנײםצ!
tאי יס ומנימ pm מעםמרס, אזפיכע

tv וײ novo די<©״י מנױמ
ס םימ ד1#•י מי איי ׳

 מ״ ױ דט רצספצ?טירצן נאמנס די װאו
 ov װארט, א״ן טי© גיאדכאדינגומען.

 די כח גױטיגסטע דאס געטאן װעףט
 די דצריםנר און דיסציי^ן איגערייכצ

 ױניאן חור אין פץחעק״ט םפסvp איטע
 PV רצכען״ צום צורי?צוכדענגען וױדצר
 אגשי^ד ?אטוגיסטישצר דער פון צרות
̂יס<יך גיט אכער איז ניש  געפור אויסש
 יארקער נױ דער םון ■yp די אױף לען

 יר יאר?ער נױ זײער און םמטבערשי•
 ױגיאן יאר^נר גיז די װי אזױ און ניאן.
 ?אםױ די פון עדהאיעז נאר זיר מאז

̂ןי דער סיט נגען םארניכט גיסטישע  חי
̂-צער דער םון  גױ אין אינטערנעשאנא^ ג

 געגנע- יעדע איז #יאנד איבער׳ן און יאר?
 אונזערע פון א״נע םון טעטיג?ײט רישע

 םvםארר v יאגד איכער׳ן ארגאגיזאציעס
̂, דער צו נאר נישם  נאר איגםערנעשאג
 װניאן. יאר?ער נױ אונזער גענעז אויך
̂ע אזעיכע זײנען באדױערען צום  םון םע

 מצד איגטעמעשאנאיל די גענעז םארראט
 אײגמאצ גיט ?אונםרי דער אץ לא?אלען
 דאס װי צײט, יעצם̂ע דער אין געשעחן

 שי?ןד אין און כאסטאן אין פאל חןר איז
 כאצאהיטע האבעץ שטעדט דיזע אין גא.

 איד דער םון רעירעזענטאנטען אפיסערם,
 רvם מיטינגען ארגאניזירט טערגעשאנאיל,

 גיעטראגען האבען וועלכע ?אסוניסטען, די
 ״vn םון כארא?טעד אויסש<יסליכעז דעם

̂ױמדען און יײדיגען  אינטערנצ־ די פארי
 זײ האבען מיטינגעז דיזע אױף שאנאל.

̂כען םיט געלם, געזאםעלט  חאט םען וחנ
האיטען יאר? נױ אין  שטאר?ע, אוים̂ג

 םםית׳ן צו געװעז v* עס סיאכה װעטענס
̂ס ?יאו?סאכער. אוסשױודיגע  זזאט ד

חנט געטארט נישט יענגער שוין  געד̂ו
 פרעטענ־ װאס ארגאניזאציע, tv וועחנן.

̂א• 6ניש טאר רעספע?ט אױף דירט  דער
 אין עילעםענטען דיזע צושטאנד. אזא זעז

 חאבען באסטאן איז טײלוױױ איץ שי?אגא
 דער םון סיטואציע שווערע די אויסגענוצם

 םעטיגתײט איהר איז איגטערנעשאנאי,
 און pntfp יארקער נױ די באפרײען צו

 ?אמוניסםישער דער פון דרעסמאכער
 גענען געגראבען האבעז און ׳די?טאטור

̂יר איהר  באהאאטענערחײט. און אפעגט
 אחן חשבון v נעםאכט אבער, האבעז, זײ

 ־דער אז הפנים :?ויבענדיג באלעבאס, דעם
 תטיד אזוי שוין וועט צושטאנד דאזיגער
 און באסטאן אין האנדאונגען די ביײבעז.
 ע?זע?וטיװ דזשענערא? די מצד שי?אגא
 בןוגריסט צו וחנרם דעריבער v* באארד

 האט װאס האנדילוגג, v איז עס װערען, צו
 ווערען. געטאז באדארפט צורי? לאננ שוין

 שפעטער בעסער איז געזאגט, װי ־אבער
גישט. ?ײנפאל װי • ____________________

ײ ן ז ע ב א ט ה ר ע ה ע ג פ ױ ״ א נ א  ״
״ ג ױ נ ע ט ו ש . צ ץ י ז

 קאםױ די אײגענטיליך זײנען װאס
 װענדוגג זײער םיט נעווען אויםען ניסטען

 V סאציאי?יםטעך ״אנשטעגדינע די צו
 •%ע?זיםט dp tv באםת, דען זײ גילױבען

 V סאצי^יסטען אנשטעגדיגע נאר רען
̂יטײ פינירטעvר די האבען װאס און  פא
 די פון טyרטvערײ ס?ווער ױניאן םון ?ער

̂יסכ*זנן אנשטענדיגע  ױי האבמז V סאצי
̂עז שויחשע אז נעםײנט אםשר  ווע
̂אסמנמ און pv<יטװ  אנדעחן די אדער שי

̂'tv©D ״אנשטענדיגמ״ v^vo דער־ ייד 
 nvv ?אםוניםטישען דעם פאר שדע?עז

 רחםנוח אױס און געשרײ, צוױיפילונגס
tפאםוניסםישע די איז װארםען יך 

 <וע<כע יענע םיז ארעםס די אין ארעםס,
 םאציןך r̂נשטענדיגעv״ ע<בעtדי האבען
 און ם^־ױיםדעט אײנםא< נישט ̂יסטען

 די ם^״^נגט האט דאם װען בא^ײדיגט
במנעס. קאםוניםטישע

 שטיפ v געוועז איז װענדונג דמער איז
 שםד• ?אםוגיםטישע אויסגערעכעגםע

 <עצ- שוין םעלט ?אםוניסטען די שטי?.
^ מאטעריאיל אויס פנים v טענס פער־ פ

n o r, מסתסא דינען וײ 
ר סיט מ  וױחנר געווען אױסצן וחננדומ די

 פעחעג• םאר גציצגצנחײם v גאקוםען צו
 איז דאס tv סימן v און .y^vvjv ליבע
ntv, אםוניסטי- די לעזצן או גצנוג איז? 
w מ וײ אויף צנטפארם ד ו  vt^ און מי

 yiv• אין <יטומ?׳^ז םוז תשונות <יכצ
nm\VP םון און ty'ny3ov?r ״םאר״ אין 

V״ די זױ ב*לר ,nv טשריט׳/ njyvr:v 
:v סאציvיסט^yחאב^ ״ז DJviyaD’nv 

o y3Py?v״tyHU װאס tyt^it פאםױ די 
 {ײ האב^ <יכט, ריכטיגען אינ׳ם ניסטצן
 און זײן צו ״^שטצנדיג״ רטyחyאויפג

v tyotPV3 זײץ, צו גצהצרט עס װי גאב 
 וחןל״ ״פרײהײט״ דצר אין שםיחנר די םון
 םון גצ^אזט אמאיל װיחנר האט tyo כע
 װאס םײנונגצן די. אמת, ?ײט. רyד
>pvtw און nyaov^r האכ^ן y;o'nv־ 

ty rn  v:vt נישט ytהר *nnvnu איז 
v tywה אז^כע םימvרפדםyיכyדינy 

 זyנגyרויסברv זyאםוניסטp די װי נשםות
כילים. די םון

 אז זצהז, צו t'v רyDגטy בײחגנט םון
 ?אםוניסטי״ די נטyצײכyאויסג ןyקאנ ךײ

tinrv’V■ w. און tv די פון האבצן די 
pאסוניסטy1 נישט ן^ oivtnyםױגע ין> 

y o םאר מיילך nנםyDאםױ רי אויוי ר? 
 Winn ויtv פונ?ט אײגלאדונג ניסטישע

 םון רטy\ו םyד צטvשyגiא ריכטיג די
 רyניויכytרy•״ *זייער צו וחגנדונג חנר

ײט׳/ שט^*יג? ״,t הינדבם דצם אין ^ ' 
)V] גײדצנט ty33tpnyov3 עהג^יה א^י

proo’jtovp מרדינעז צו n וחנרדמ 
opvtto’p צו שםיזתי jtnria חנר סים 
no n גאטען v םון נרויס?ײט r יוגיאן 

 דאר דאס אין ^וחנר — םראנם.צר ס?וחור
ו םו  נישט t’© איחם חאכ איך "ip*\י

״נעפאנט נישם אפי<ו יאנג ! tv און אר 
 יyגםvנyאגt v פון רצואפסאר צום וחגח

 יאזט וואס צײםוע •vro^aiv אידישצר
yrnM גראב y©>ytv דורך w •טםירצרײ 

ty, >דצר אויב װײ o p r tn•^ וױיסט 
 יחניכען ft ייטװאק, א. t’v עס וחנר נישט

vmvpv T חאט צר t צו *לס געווענדעם 
v״oyj די םון, ,yjynytyjjv אגשםעד און 

y v i ,^ ם ס ^י צי א  אכצר דאך רy וױיסט ם
p m * ) tv סותח די םיט ב*?אנם איז 

 פאםוניסםישעז fy:'©pyt חום p® עpvט
pvnn^ םיט פריינחמאםט \ײ1 בצת 

truteya אט און .או?ראיגצ. רער אין 
 םסתמא שפכנע דך האט ypva חןם צו<יב
טvכyנ שנעל  <ליטומ?'צז םארגיםיגט און •
 פרימאדאנצ רyד םים — פ<ײן איהר םיט

dvtvo .אױף מצן האט דערפאר אמין 
ny3ovPr׳ty אנג נישםryיpדאט ט 

 האמ מצן נאר .yoony און ̂'yסטŷב^
 בילאפער, ?ײבאר דצם צטyהyג איהם אױף
̂יyד רyדיז און t' רyטvpי ^ y : J t האט 

 צו אויםגאבצ די tyotjya זיך אויף דאס
■ty^D ט״ די^ םצנדיג ש ^* pa דצם 

סאציפייסם״. זyנדיגyנשטv״ צוױיטזגן
 וועט tyo אויב זארגט^yג נישט אבצר

 ךײ ty^jnt ברויכצן װידצר נויט v »יז זײ
ג ר1װיח ^י ט ש אנ  פוםױ די וחגרעז״ ״

 d#>v אויף זײנצן רypםיy ניםטישצ
JW D

ns םסול רענו אין סהאלערשיפס פױיע
 ארבײטצר פון װאו?ם רyנדינyשט חגר
y ביאדונג r'v  t,v ערםחןהצגדסטע די םון 

ty:30''«ny בפװןך ארבײםצר מגר אין 
הן trcwŷ די םון גונג יאהר. ^

 סאיצנס״ סאשציו אײ ס?וי נדyרlי די
t'V גצווען "*V2 די םון yרשטy םאר־ צו 

T t tyoyj 2 אויס׳זV2& סיסמצמא־ םון 
 ארביײ צװישען ארכײט בי<דונגס yםיש
yo^ ױ t'K אויך איצט v״yj די סון 

 און ארבײטצר yנםyארדyאײנג בצםט
 און ^אנד איז • {v>w y<יסטישvפאצי

 שול ?וםצנדען □yi דורכצופיהחח האםט
v tw yo ^װאס ■ראגר oytt איבצר־ 

 אין tyovi:v»־ yrTiyrp-0 y>v שםײגצן
 -ipviny' צװא!ציג רyגילאהררײכ איחר

vpריy.רע
 y} t-»' סל(ל רעגד די װצן 1906 אין

 הרyז v געווען דאס אמ ̂זyװארyג גרינחגט
yitn’^ v a ^אין אינסטיטוצי t''pp v 

 זyװארyג םארװאנחןיוט איז װאס הײז?ע,
 די Tt גע&יגס איצט ר.yצים שול v אין

Mpd ya^yt אײג אן איןyנyאון גרױסצר ר 
 םיהרטyנ ^yt< און ya"ay: רyרנyםאד

tv ,1itv האט איהר T t אײנגyגyפyצו ן 
 און y^vio'D די צוםרוי, דצם נצווינצן

 yo:y:’ovi• אזוינע םרן םרײנדשאפט די
 פראםצ־ די װי ty:v:viy# ארן ג^ערצנטצ

 .y הצנרי םריזענדען, ם. פאויל סאחנן
 םון — םאנטצגױ ם. וג און פרצםפםאז
oyo^yw ?א^אםביא ^v, בראודים 

 ־VP האפקינס דזשאוזן פון — םיטשעל
*rn y, .דר yn^, יyידypדצר פון — ר 

 דר. תנםאקראסי, אינדאסטריאל אװ *יג
povrruya גריגבy,רג tvrtT און מציסי 

v רײהy אנחןרצ yoayoyaovp און ^y:v
 םפצציאיויסטען און yנטyרŷיyג הענטע

.tyo'ayt yנדyטרעםv3 רעyײt י1אוי
 מצנ־ צו tyov^P די אנם^״טרױ^ייג

pv\ םיט vגyרyp.נטיl אין רצפוטאציצס 
tײyס?וי רצנד די חאט פע<ד, ר t't^a 
^נג איהר ירטt<יvyר ר ט  די tyaya צו ש

א?וםען,3 צו o״pa'>:yo v ײטצר3^ר
 rnyPvp אמת׳ע אגצהר,3 רyײt <ױט ,

 םארצײמד צו װצרט tאי דצרפײ פורסען.
tw״ tv ס^ר דצר חן ^ ג  דער סון טי

yjypno םון ניט הטyשםv̂ •ראגראם

מענשעץ שוואכע
w «ון D( ײך ערעקעז וועיכע v s tv 1אב«יחר-םיםלע

געחמעז זאלעז

ס ת א ל - ם ק ע
ס א מ ש ע ץ ג ם א ע ך ט ר א ו ע ר ע ײ ח ד ט טו ת ע פ נ א ק
 jyaopp אחן גאםירלױ און נעיאםען װיחןם עקס־יאקם

ײלעםען. נײ נאייכט אזוי עס איו דערפאר ״םעחוען, אץ
גרױם. און קיײן

מ 60 *ת 26 ,10 A • «נ m אין i Hi ססאוס. רואג

 פון נאר גצג^פטאנדצן, א?אחגמישצ
 אינכמגרעסאנטע און לזןבצדיגצ ŷװיכםיג

tyoy^avii, װאס ty^rar םאג• דעם אפ 
novp tya'P:yo םון ײםער,3אי די םיז 

tyô p װאם ttnnyppny אין גצשיכםא 
 וױםענ־ םאדערנער דער םון ט3<י דער

 נזד v האט װאט ^ovnyo^' םיז שאםט,
pytשvםטpיפy ,פורסןןן פון און באדײטונג 
̂יםיס ױניאן טרײד רy3אי  פראב• און פא

tyoyp.
 איחר טײ^גםון זyצטyל דצם םאר

 יראב־ ער3אי ?ורםען די םאר פראנראם,
tyiap דצר פון vרפײםyהאט אװצגונג3 ר 

*"V1VWH סקו< רצגד רyד  Tt] א-3 צו 
py> yj'ttv tyotpטשורyאון ר •VDytva־ 

 vov•> חןר םון װאלמאן vyל ידד װי רעז
 םון איז װאירפערס קלאדינג דyגאםײט

ריםוירטש״, םאר ̂לPO רyנײ דצר
 סטאטיםטײ ארפײםצר סטצניי, ס. <ואי
lyp,* דזש האכםאן, דזשויױסyנעראyo P־ 

 .ל א. אארד3 דזשאינם חגר םון רyדזשyנ
 סטודעגט רyדואירםvגר v ױניאן, װ. ג.

.rnyPVP אר3לײ רו?װאוד3 םון
 איהר yv האםט, ס?ול חגגד די

 נצ־ וחגם לאורס״ טרײגינג ״וואירלצרס
v tya גרינדליך שטודירען צו כמגליכפייט 

'p און yאריyט די opv v̂ יײ3אר דצר םון 
 ײםער3אוי y>v די צו באוחןגונג טער

 דרײ ־ צױײ אפרײסצן ty:yp yלכyװ
צװעל. דצם םאר װאך v אװצנטען

 סענש v שטאנדפונ?ם וחגלכצן םון
 םון יראפלעם חגר צו i.nya^ ניט זאל

 ער צי ילדוגג,3 ארבײטצר yטישvoyסיסט
 וױפםיגען v םאר אטראכטצןoy 3 זאל

ty® צו םיכמגל ii'a iv ארפײטער די 
 גלויפען ^vt צר צי ױניאנס, זײצחג םיט

tv הויפט די yavao'tv ארבײטאד םון 
 איג־ םארשטארקטער v זײן ^va ילדונג3

oy^o און v ם ^עד.ר3 םארטיםסערvר 
v לי ט ם א ש ^  זיק <vt װאס ארדנונג צ3ג

w n ־ דצר אויף*y^pnv םvאלנצ־ ר 
 פצתענליכע -ivd ניט און גמבתיד םyנםײ

 גלוײ זא< רy t^’tv ווען אדצר פראםיטען,
tv tya זױכסיגסטןנ די n v  no yav«'tv 

 ־-uvinv® די זײן •iavi ילדונג3 ײטצר3
 אינםעליגענםע אין רyײטaרv די פון לינג
^3 און 'ya אין סוצר t״y^ ד ^יזו  ארנ

m' םון — ציצס, vן t'v  opjtaijvor די 
 סרייגינג <ואיר?צרס״ איחר און םקול רצגד

«טע אן קאורס״  סטיםד און ,איגטעמס
חילף. לירענדע

v ם\ז שטיצע דער דאנפ v רייחע n v 
 Mpo רענד די t^v Dy'vvpjvnv ײטצר3

 םרײע 115 איצס םארצושיאגען בכח
 tvt'D ס©ו< איהר *ivd *ס^וצרשיפס״

 םרייע 115 די םון .1928־1927 נייז
ט םח רשי■סyלvpס  86 װי ווצנמ*ד ד

 מען 3אוי און סימגלידער, ױניאז צו געהן
 י ty©vniv ?ײנצ ניטא tva^t דארםצה זאל

 גע־ קענצז נים ty>vt ארפײטצר «רװאס
.Di'icny>vpo 29 איבעריגע די םון ניסען

עס  אננענופמן, *ייז װעחנן »יי?אצי
ir ty  גאגיסען ױי ®יז יײיר וואס אײנצר 1
ר זײן זyפyרײנגv דארף ^  אפ<י- איהר א

ר גיט ?אציצ ^ ע  טען20 דעם וױ שי
.ץ אויגוסט.

̂(;p טאן oy tyP3tn װאס די t א•3גא
̂ד אדער •אראנגקיד זיד ווצנחח צו סען דו

 ״<tp© ראגר דעד פון onav 1׳אױפ בריף
גױ.יארא* סםריט, yol5 איםט 7
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 ט*נ דער *יים. אםיען איז עם
 1פי בערנ װ״םע די כמארנער, » איז

 ז״נען עם װאו יאנד, קיײנעם דעם
 איםינראנ־ אירישע אריםע םארװאגעיט

 K םון ארוים דארם און דא הוסען זטע
 קאײ םאר׳ע^אםענע םיט ;עבער נאסען

 ׳שטיינער װי• שווייגעגדינ אוינעז, עט
 •5היי א<טע די ש«יצען. זייערע אויף

 אי* די םון אײניגע וואו ה״זסע, צערנע
 ני־ 8 אין ׳עםעהט װאוינען, םינרמנטען

 ארום און טײך 8 יועבען פלאץ דערינען
 טרר אין בויםעד ■לאטאנען די חאבען

 םאתע זייערע םאנאנרערנעע^רייט יער
 לויםט װיילע אלע און צװייגען דיקע

 8 8רןו8 רייםט זיי, אויף װינם דער *ן
 םיט אװעין זיך טראנט און בלעםער פאר

נגון. אסיען אוסעםיגען »
 םײבטע םיט חדר׳< סלײנעם א אין

 סםעיש, םארםיעסםע א אוז װע;ם
 םיט באםאאען װי אויס זעהט וואם

 נרויע איז שװארצע םאנםאםטי׳שע
 18 אויף איגט ביוםעז, אוז נצוננע|8םי
 נים און |8ם נסער8קי א va8J8P לטע8
צייט. צו צײט םון הוםט טרותענעם א

 באײאוםטע די םון אײנער איז ראם
 געװע־ 8 איז ער ־ רעװאאוציאנערען.

 רײן־אידיש א םיט יעיבה־בחור זעגער
 ס8וי אוינמו, ׳שװארצע גרויסע און פנים

 םיבערתאפםען 8 מים איצט אויכםען
 און װארים און װײך סוסען און ײןש

טרערען. םיט םול זײנען
 יעז08 <ינט. ער װי װאך א איז עם

באיי• םוז ער און עווער איהם איז צײם
 ל>ונר סליינעם אין ביז בעם אין נען

נאירע־ װעס8 אאננ אויוי זיך עםערען
טענ. ׳שםיאע נע

ײן װאױנט װאגם הינטער׳ז פאאי־ ז
־8םי< דאמם^ר דער נעננער, טישער

 צױגיםט ■ אאנעםיינער )8 בערםאן, זאוי
 טראנם װאם אערער, הענרעאי׳שער און

 םאר׳שםארבע־ זייז זיך םיט •םא< אע8
 זאא ער װאוחין ׳שטעהען, שאםער׳ם נ«ם
 םארזאםלוגנען, די אויוי נעהן. ניט

 אי־ די צוױעען פאר אפט הוםען װ*ס
ײ סעםםען םינראנםען,  בייז או] ביטער ז

 אין 8י נאר אנדערען, נענען אײנער
 עס װאו םייר, םון װײם ניט הייזסע,

rטpהעI בױםער, פיאטאנע! די תםיד 
ײ <עבען  8 אין <808 אי) פריינדאיך ז
 וואר נישא איז עם װען אװענט, רעגען

ײ םרינשען געהן, צו הין  8 צוזאםעז ז
 דער־ רעװאאוציאנער דער און װיין ג<אז

 די איז איבעררעבוננעז זיינע םון צעהאט
םורםעם. רוםי׳שע

ו דערהערם עם י ■8ה< ׳שטייעי 8 ז
s צום אח טיר אין iv p js ip ארײן נעהם 

 װי |8ננעט8 איז ער בערםאן• ?טאר8ר
 נדערנעמפי•8םאנ דער םון און זיר בײ

ו זעהט העםד <עטעד י  אײנ־ |8 אחיס ו
 רוײ םיט כאװאשסען נרוסם נעםאיענע

מפרינפ־ זוםער אין פנים זייז האר. טע
 און גאגײטטצרט עפעם שון איז <עך
םעיאדיע. 8 אוגםער מטי< ברוטט ער

נער־ םרענט איהחי כט8מ ײאפ —
װאס טי׳פע<, צום זיר זעצט איז םאו

 םארײארפעז נאפע8? 1<עב« ׳שםעהט .
בראעורען. פארטינע * איערל״ םיט

 םענםטערל״װי אין pip אץ־ אט. —
 בויםער די םון נ<עםער די סא<ען עס
 «ױ שפילעז ײאם פינחןר די אויף און

 םריהער עטיפער.׳ אזע<כע טײך. בײם
פינ־ באטערשעז װעז זע<טעז איר פלענ
 ?<וגע זייערע צו ויר צוהערעז ארן דעד

 םיר. עם םארדדיםט איצט אין רײד.
 אין פארםיםט פארהאװעט, נעװעז תםיד

 רעװארר אײן װאו ב-עטיעך, די אט
 או? פעך םיט ׳פיט גרופע ציאנערע

 צד א<ע און צוױיטער דער אויף םײער
ײ װאוהין גיט י װייסעז זאםעו נעחען. • ז

 הײגט זיך װי<ט דעם װעגען גיט נאר
 נע־ איו האנ נײנאכם געכםעז ריירען.
מר ארזם עו)ם1 איחר ײי הערם  אי
חאר־ און עטי< זיננט איז «ימעי אייער

 גיד ניט האנ איך תפ<ה. א עפעס צינ
 חאט ננון דער אנער ווערטער, די הערט

 ײען 'ינעגד, פריחעז םײן דערםאנט םיר
 מד מםארק אח מרום נצײען נין איר

 וואס נארי׳שפייטעז, א<מ די אין נ<ויגט
 ריחרזננד און עזןחן אזוי אםאי זיינען

 זיר פאיבײנקען טיר װען אונז, םאר
זיי• נאד

 זיך פארחוםט רעװא<וציאנזןר דער
ױיי• ער יעדט חוינאר װײ<ע, א אויו•
:טער

 רארצצוד עועט אײך װע< איו —
 צױ צעחן א-יאחר םים דאקמאד. <זמ,
א  סאספווער פון נע<אפען איך • ניז יי

 נעווארט חאט םיר אויױ װאו טואשע,
p דאן ביז א*ר ת<יה. א ir ג׳ד <אנג 

 כאיוזד רעזואײציאנערער דער אי) וועז
 ■ין מיר חאמן םריינד םײנע נונג.

 גרוים סיס ארויסגעראטמומם טורםק
 »<ץ איז צס נאר זײ. םאר נעםאחר
״ג און נ«<וט. אריכער «י ײ  פאר • ז

3W !ו באחאימ״ » H ■ײי סאײמ

jnipo דער נאך נע<אזט זיך האג און 
 אויםנעס־נמן םיר איז עם וואו <יםע,

 נע־ ׳פותן. םר א איז ?ערנען פריהער
 טיו אין נאר פאהרען איך האב װא<ט

 נע• טיד אויף חאבען דארט :רוםלאנד
 חאם עס נאר חברים• אײנינע ײארט

 ראט אזױ אןן אחין. נעטאן ציה א םיך
 אפ־ פרױזסארנען א אין באהן דער זיו

 שיט <8וואק< רויטען א ביי נע׳צטע<ט
 איך זײט. בײם טאפא< איינזאסעז )8

tr:8o 8: װאנאז, םון ארוים נין r r 
 •?אטפא״ם; אױם׳ן םארטראכט װײ<«

 האנ אעעס, איז באהן רער װען איז
 איך װאסיני) צי נעטאז: א'פ<ער איך

 איך צי וױיםט, װער חער«8 אראפ
 טײגע פון עםיצען טרעםעז נאך וו׳גי

 נע־ איז טאג דער y חנרים םא<ינע8
 די אין ארוט װייט אוז זוניגער, 8 װען

 וױיץ. נעקאםעט פויערים האבען .פע<דער
 װי אין ׳פםעדטער צום װעה8 ניז איך
 וויי־ דעי פון דערזעהן האב אין־ נאר

 די סיט כאםקעם קייינע די םענם
 8 נ<ײך םיר האט דעכער, שטרויענע

 אין נעםאן ציה א בענפ׳פאשט ׳שטייע
 האב שםאיטע' דעם איז בית־הםדר׳פ...

 •אחר 8 װי טעחר געלערנם אםא< איך
 ppi'8 דארט פון נעםוזם עגד<יך און

 עטליכע מ-ך האט ער ׳פם׳פ. איבער׳ן
 העברעא^ע לײענענדיג נעפאפט םא<

 צײט יעכער אין זײנען װאס ראםאגעז,
 און י׳פינות <ע8 אינער »ען8מםנענ8

vn יעד ׳פטיל. דער א'| עוהצען v 
 און אויםגעײרעצט נוט ן8ד םיד האט

 אין pjn*8 בין איד און ארויםנעםריבעז,
ivcv או; קערנעז •שטעדטעל נדער8 |8

מיט •פרז־ל דער צו צונעהענדינ —
 פענסםער, רנינע8םי<פ רונדע, איהרע

 פד־יען 8 אויף נעמםאנען איז װאס
 עטארק גע־״־שעו רץ8ח םײן האט )ץ8פ<
 א<ץ י8 פרײי, אין םרײעד םון פען8?<

 א־דען זעל־ע רי א*ן נעװען, װי דא איז
 פאוא• םאר׳פטארצע:* <אננע די אין

 די-איעטפ אי:םעד טלריס •< ו־ים טעט
:■;•:t, געזוכט :זאב ר א דאווי.*(. »ן 

ro׳ דעם זיי צװישען r, 8י הויכע, זיין• 
n בערדעצ צינענעם חןם םיט םיטר 
 *8: :יט •irP82 אייננעפאצענע און

 t8 נעטאן. מיאהט אי און איהם טערתט
 איך און עוהצ, אין זײן נאך םוז ער

 אפשד און טרעפען. דארט איהם ויעק
 דירך איז — נע׳שטארבען שױן ער איז

 אץ ארײז נעה ‘איו 1»י נעדאנק. 8
 ביים דיענם די ש8וי איר הױז. ;אם׳ם

 דם ארום. זיך pip און 18?י פופערנעם
 *8אפ:ע־ 1שוי האם סעז עט־ל. איז

 8 אין אידעו א<םע פאי 8 אוז ווענט,
 םיש יאננען 8 בײ זיצען בחור ױננער

 איו אוז שוויינט בחור דעד צערנען. און
 מעשענעט אויפ׳ז םארםיפט. עפעס א־ן

 ביםח, דער איבער העננט װאם <יינםער,
 ־ײנער צען•8זוך׳שטר די זיך טפיצען

 צום צו ;עה איך נים. םיך בפמערסט
 איך ם<ענ דאדט ארוז־פוד׳ש, םון וױנמעל

 איז <עמע; און נעכם נאנצע זיצעז
זע<• יעד :נעווען װי <ץ8 םרויםעז.

 טיייער פאדםראכט־ג־ שם־לער, בער
ארום. שוועגט
 צװ״טען א*ן רײן8 נעח איו —

 הייצעתער <טער8 ד«ר איז אט היי.
שראפעז פ<ענ א־ך װעלכען אויף ב»נפ,

 חיוםות ליבטיש זעדכע8 אםה זעהן .או;
 פ.ן itvcr. די אין זיר םראנפ;

 דך :עץ איד װעיטען. װ^ינדערבא״!
 !יך R58i םיר און זיה כם8רםר8ם צי.
 pjn־8 :\מ קיינטא? נא.* בין איר אי
 שטורעם, לאננער דער און ;דאנעז םון

 ץ8פ< פיז לאננ אזוי םיך האט װאם
 לײרען און פעםפען צו נעיאנם ץ8יל צו

 בעםען אוז םדייבען ננ8ל נאך וועט און
 נעײען. נים פײנםאל איו קרבגוח, נײע
 נ*8 אי| איבערנצטאן זיך איך האנ ראס

run ר־8ם הײלע 8 יי1א 11א תלײדער 
 איך ביז איצט |1א .1הוי גאט׳ם לאזם

 און נום, איז to אוז *וריס, געמםען
 דאיד אווי, .nn םיין נעםתען האב ׳איך

 זיצעגדינ דאן נעםיחלט איך האנ םאר,
 רער האט םיםאםאל IM נאנל. אױפ׳ן
 זיעענדינ אח הויר אנגפחויבען במר

 נצשםא- און טתימ־ינין םיט׳ן לןרנען
pp| ,האם הארץ םיין |1א נםראמינון 
 זױ8 זיד ײאט םיר יפנעציםצרם.1א
 חנד־ אוז םרױסען |1א <ip אזים׳ז נען זיג• יעיני!, 4*ײ׳*יז״נמ ייר רװאלט8ם

 םרפםדען 8 ניי פאדשפםט זיצען נאו
םפג... עסען און טיש

ק איך — אי־ רי «וו צמעדאננצ] נ
t חאבאז זיי דען. o ,811 פח נעפושגם* 
 ם.1של נפנאבעז םיר tw Dip איך גען
 איך נאר אט,17פאו ניט װייס איך ן1א

 ,T« װאנמ דארצעחלם אלץ זיי חאנ
 ww jnme «ן גטלאפען8 בין איך א<

v ia אח תליח, • יס8י18̂ האם םיר 
m איר pa אײנאר tip ,װיממ אס11 די

op ,a איזסימ יי rm 
מעארמי אײן ןיק׳ גים

na מת ײי׳  חאנצן »t pa מיט. pa י
v סאמע ia  dpippi •איו דצרנאר סיר 

ipoippj דאר p .revנאר״ דך האם ד
 נראאע p:pry ז?לנ« דאס נ?צ;דערט. גיט

 ,־י |,PP83 ל׳»ע8:נעש”א און נ«ררעי
איך .V08BSP םאר׳ןוסאיצצנע זעינע

via  pip איהם pa ,שווײג na י1י1א ער 
 via נחײ־ טיט׳ן |pra די און סיר,
 ער מפט סיטאםאל pa נ״וען. אוגז

 פארװאת* נליינט pa גאסען מ״ן אן
 שפעטער אניסעל pa שםעהן. ד?רט

 pa נית*חמדר׳ש פין םיף nt נאנלייט
 18 זאגט, )1א רײד מטע םיר 1צ רעדט
 זאל איף pa ipd>pp טיר ואל <אט

tpoip dipt ,אחין iau חנרים סײנע 
P’iiy npa •pa |ia .v מארטצן p  v ia

viP8ii |pe*n dip> סיט׳ן a״IPD8fj 
 ps דארם, ווארם ן1א זייט ניים טאפאל

3 sסיו פדורס אחן ppii8 ר.8װײס
pa pa א| דאן a׳i םיר pir 

 וי pa p’i i» ivoippjo’ia ניט טעמד
p;״>p vva  p •8 נאר ׳פםעדטלאו>p 

 זיגנט איטיצער װי חער איך װען סאי״
a ,ד תפילחpחןס. אן םץ־ איך רםאן 

pa דפ?טאר. נאנט, די נעװען אי? אזױ 
̂. a»ppp; גאדניט 3חא איך איינשראש

 זיך שארמסט רעװאיוציאנער דער
dpip pa ינט11 דער װי פצנסט,ר, אין 

 M3^ ילאטאנען וי via או לױפט
 טראגט pa נרעטער פאר a אראפ ר״סט

 אטיעןל ipi’apoia ia םיט ppna זיד
;pr.

 קלאוקמאכער זוארנט סאזער סעקרעםער
שודנדלעו קאטוניסטישע קעגען .

ג די און פ»רנ»רט װערט קלאוקמאכער
דא פאר א אויס

 עװעזענע
איז ולאר

 איחם כײ שװינדלען ס6טשי
דױס. ן

 א חרך aoiaijjri זיך חאנץן טיר
8 pa ipsaopiaPp 11 פאםירונג* na, 

 גיא!1י רער אין נעזינדעל piptpiiw דאם
 ניט .01ו* איהם בײ אויסנעגארט האט
in®־ םעקרעטאר דער ער3דערי irip סא־ 
ipt 1* ננ1יג811 8 רד8א3 דזשאינט ן•1ם 

8>p פארבלאנדזשען 1צ ניט תלאוסמאכעד 
 18 1אי DP ײלT1101PD P3PPT8, 11 אי)

 דא• פאר papnpiamaa רע8ןיי ענירח
 רערצעחלט ערט11 גג1יר08פ די ר.8ל

o'pp זעלפםט: פלאוהםאכער
 cpo ר3נם?רג?צײכענם1א ד?ר איך,
 )i’jpup, 8 פריםטאםאד pb 366 מיינער,
 **.npaa P18>P די pe סיטנליד אלטעד
 *., .11 .3 <. א. 2 לאשאל מגיאן טארס

 םאלג?נ־ די ספך ,7198 נום?ר ל?רזשצר
n ננ1ר3רפל3ד:

pa ציים דער jib 1חשיםטריישא3ר 
 •*<8 דעם יוי1א prenpiaa זיך איך האג
pe אינטע־נײשאנאל די ia| זיך ipoippj 

 d'pb םעםבער a אלס רעת׳פיםטריר?!
 3הא איך pa 2 >aP8< רעארנאניזירם?!

 נם1א?א אױפ׳ן דאלאר 8 צאהלם3אייגנ
4 pa לדינ1ש איך ין3 דאלאר jp3*>3pj. 
2 nn1927 םצן ,pen, איך חאפ “»n 

 רעאתאניזיײ דעם «ן רpטpל 8 האלטען
jsro 2 לאפאל jib י8ד P3arprpoj*a>
 <אנם83 םייז צאהל?ן8ב jpoip זאל איך

 r»p מדזשיםטר״שאן ם״ז dpu ניט8
d>pdjpppi .װערען

 װאם צײט דער pe שפ?םער חאך 8
 האב לצטער, דעם ז8לט8ד?רה 3הא »יך
 דער אין נאנסםענט8 אז ?pip>p3 איך

 אי־ האט אינם?תעשאנפל די )8 «רעם,
iPBuynps פילדיננ, באארד דזשאינם די 

יס־1א די pb יץ18ב pa ;pupa איז װאם

 האפ איך אדםיניםטראציע. תשלאסעגע
 דער אין אנאנסמענם אן נעלעזען אױך

 לא־ רעארגאניזיז־טער חנד דאס פרעסע,
2 <ap אין אשיס זייז האנען װעט Dm 

 חרך איך p3 ילדיננ.3 באארד דזשאינט
 בילדיננ, רm איז ארייננענאננעז םעות 8

pa דטי* יםגעשלאסענע1א די מעלכער« 
 3הא איר און זיך, געפינט ניטטראציע

 איו אט11 ■ערזאן דעם נעפרענט דארטען
 צי םענסםער אפיס דעם **3 געשטאנען

p'D םיר האט ער גוט. גאך איז רעסים 
 נעהיי* טיר האט pa יע, ta נעעגטפערט

 איד כדי באלאגם, 46.36 באצאהלען םען
 די 3הא איך מך. מיין ארױסתרינען «א<

 ײpa 1 צאלט,83 סענט 36 ט*ט דאלאר 6
 <*jni פיפעל, 8 יםנענצבען1ר8 םיר האמן

 «8 נען1יסנעםiamm 18 האפ ■pa מן
 ותרםיאזע 8 און שױינדעל 8 איז עם

»18•
אונטעמעצייכענם,

ר, vג י י 11 ס v ס
.7198 דמער לעדזשער

 טטײט־ ענעד3נטעתעשרי1א דיזער
 ײ18 *11 לייז,8 זיר םאר רערט םמנט

זיעען חברה פאםוניסםישע די נידערינ
emppD na .rw iiw^ םאזזגר era ii

 פאײ זיך לאזען ןױ ניט מעםבערם אלע
imaj נ׳ד שמינדלערישעז דעם אט פון 

זינותל.
 *83 אםיםעס ברענטש םאלנעגרע די
 tie יד8א3 דזשאינט דעם 1צ לאננען

 .«118 םעסאגד 33 :אינטערנעשאגעל חױ־
 םאגנד 106 םטריט, טע121 א־סט 166
 390 םעסםאן 219 ,1פת?לי עװענװ, ראס

 םט., םאנטנאםערי 103 יארק, 1ני איסט
דזש. נמ רה,81נ

םסײשןן m 8 סויפם נאװענוננ אדכײטער די
אױנױיאוה

טראםטים. די פון אײנער איז באראף בר. — םםײשאן “הײםען.דעבם װעט

אימרמומז

 PB פאנד, דיא8ר <8םעםארי דעבם די
 טענ די האט יארפ, 1ני םפמער, װניאן 31

 סטײשאז, דיא8ר נתיםע 8 יפט1אפנעפ
 דעם pnjm *1 נעװידםעם dpu צלכע11

on pb P9mi8 נרױסען רשםארבענעם8פ 
 .D3m .11 יח־זשין פיהרער, פרפײטער

 ערש«ע די איו םםיישאן ראדיא רמע
 ?ia ם1ײנענם8 דןד זיי? 1צ יסט8 ־un אין

 ר־8 דער ?id קאנטראלירם פאלשםענדינ
 ע<1די (ic טראםטים די נפװעטננ. נייטער

 םטיישאן די דאם ערפלערם, האבען פאנד
o n שסיטע די לם8 דינען pe דער opp* 

 נעבע? <רןט pa רביימערשאפט8 סענדער
pmo’ia » שםרעב?ננע? די pb סי־ די 

פרויע?• pa כמגער פרבייםענדע ליאנעז
 נלײך opil טםיישאן pb נאםען דער
in *1 נעביטע? n ,י?8 .דפפם״ pimia 

po*im pb? ארבייםער פארשטארבענעם 
 man? כם8נעם נקײך װמרם ov פיתרר.

 פשחנרפלפר ־un אין פארלאננ a *יר
 וי פארנרעםערעז 1צ סאסיסיע ראדיא
via 1,000 פראפם  600 pe .דער װאטס 

 “iiaii *?8 • זיר נעסינם .םראנםםיםזןר׳
 נרױםע a t*a דאם װאם י״ נ. חײוחנ?,

 רי ?ib שםערװנען נענע? חיכפרומ8פ
vd*i*u נעבײדעם a?* די אבער יארק, נמ 

נהעטפז.8ם *?a נעפינען ויך ovu דיא1סט
 חאם פאנד דיא8ר חנבם די אײדער

 אנגע־ n האם םטײשא?, די יפט1גפש8א
 ײעלכע ?,m*9vrru*a divbdpv שטעלמ

18 ov |V3an»כט1נמר ia? .אז ערקלעחרט 
 יvסםv3 חנר *?a זין מפינט סטײשאז די

י pb סראםט די דאס pa אררנת^  ת
 DiyDvi9i8B לײכט invt lap םםיישאז

mvn.? םםיי־ די ױ1 ,דצבם״, םםיישאן 
 a ana אפערירם רופען, יץ־ װומ שאן

man קילאסײקפל pa לעגנ וי tie די 
>ov*>aii3 dbi זי ױאס prp ?ארײנגעםפ 
.2648 יז8

 זיר 0V018U1V פאגד Dim די הגס
tvol Dm PD ?V3V«»B8 א! אסםאבער 

8 tvsao b*d.»ױםמנס«ענג I ,tve**3oia

om ?m*i*98na' pa ,םטעוי Dvii זיר 
 ניײד ילוםט חגר אויף טצטיגסײט די צר3א

 ד©ש ערומרטע^ וחןרט oy אנםאננעז.
 קאםםש v זײן ווצם ״חגפס״ סטײשאן

pyo'o יבצראי^ יפחןר פאר* vP'am״ 
 צד דזןר װייי םײנעג, ארבײטצר אח מר

yowyovr> טראס״ אװ באארד חןם םון 
 אוטפארטײ״ yot^voav onyD'nv© טיס

 שטאגר״ trty' זyכyמyאיב אין אישחײט
פוגקט.
 םון טראסטיס אװ באארד חןם אין

oajn םאל״ די זיך גצםינצן םאנד ראדיא 
 טשצרםאן; טהאמאם, נארכמון גצנדצ:
 אוגוסט ג. ;טחןזשורצר הייתווים, םארים

n צר,3נצר y r t in  pvojnpyo ,באילדװיז 
 כ וױסטאר ,t'pova ױסוי באראף, אברהם

 .3* פלאטש, סטאנטאז האריאט ב/ו^ער,
&ר*ר <ip ם. אלבצרם קאהאז,  חנבס, ס

noyavt^y .איװ גyנס^ oyavt'^y גיל״ 
 הילםאז, סידני ,D’yn ס. dpvo מאז,

 ?יגנ, סאמראן האלםס, היינס תשאן
 םאחאנ^ ײיליאם י^וחגט, סארס רטyראב

Do^rta .ח y nyo ,in vtp. ,סדאוצל^ 
 א. נארי, גאדדאן םרס. םיטש, וױייאז
 x א« ,vy^PJ'D אפטאן ראנדאיוי, פיליפ
 און ווארד ם. ריyה #ל1.װלאח .p ב. םאד,׳

װיטלא?. ד^פאון
o,די y ^v t'jv n v װyכ^y די• זײנצן 
opjn אינדיר^הט אחור vDרטרvטyשלי״ ך 

tyo סון ארבייכ^גר מײן יונײםזןד די אײן 
 לייזײם איגםצרצצשאנאל די אםאריסא,
ט  אםאלנא״ ךי ױניאן, זואירהצרס גארמנ

ד מ ײ v"ארב קלײדצר ם t i פון pnyov-^ 
 אמריפאן די פארסײ, סאציאליסטישזג די

 בראחןרהוד די ױניאן, cronyr{ םיװיל
 ראחןר-3 די צגדזשינירס, לא?אםאםיװ פיז
 דצר פאר^גרם, קאר םליפינג אװ חוד

 %ד רינג, ארבײט^- חנר ,םארװצרטם/
־ ^v^  ,ryפטvrpרyװyג yאיריש yo״

tv םטיים די r 'n rty c פון לײבאר אװ 
yiנסי^וױTאון יא yitrrrnvD אר־ שלום \ xy'tvt'jip
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יארק! נױ פון דרעםםאכער און קלאוקםאכער
װינ־ פון םאכאטען די טאנאטען, עטליכע קוםענדע די פון פארלױןז אין

 אויכ פראגע, דער אױף ענםפער אן נעכען דארפען איהר מעם םיזאן, טער
 נלאנץ און קראםט שטאנד, אםאליגען איהר צוריקגעוױנען זאל ױניאן אונזער

 אונזערע פון באשיצערין און װארט־זאנערין םעכטינע די װערען װײםער און
 און קלאוקםאכער ענמפער, דע® שעפער. די אין ארכײטער םאםען גתיםע

 איהר װעט אפענהערזױנ, און פראנק זאנען אײך םיר װילעז דרעסטאכער,
 םאר־ די לינט םאםענט דיזען בײ געכען. דארםען אלײן איהר כלױז און

 גאגצען אין ארגאניזאציע אייער םון צוקונפט דער פאר אנטױארטליכקײט
פלײצעם. אייערע אויף

* * *

 קאםוױסםישןן די באקעםפען פון פראגע נךין םעהר ניט איצט איז ■עם
 עטליכע יאהר דרײ לעצטע די אין זיך האבען ײעלכע ױניאז־פארכאפער,

 תרכגעםאלען. זײנען pa ױניאן, אײער פארניכטען צו פארםאםטען םאל
 קאםונים־ אײניגע דארםען און דא אינדוםםרי אונזער אין פאראן נאך םיזײנען

 דער ניט. ראלע קיץ שעהר שױן שפילען זײ אבער װאונד־פלעקען,־ גױשע
 דיזער נענען אױפנענומען האט אינםעתעשאגעל די װאם קאםף, ענערגישער

 ױניאן ערנםטע און איבערגעבענע טויזענטער פון הילןז דער םיט פעםם,
 און אנשיקעניש, קאםוניםםישע די פארניכטעט נאנצען אין בםעט חאט לײם,
 נאר ױניאן, אונזעד אין נאר ניט םאר׳כױאוס׳ט, און דיםקרעדיטירם זי האם
באװעגוננ. ארבײםער גאנצער דער אין אױך

 הונ־ די — קאםוניםםען די פון פארבליבען איז עם װאם ירושח,-אבער, די
 שעפער, הונדערטער אנדערע די און שעפער, דיםאמאניױרםע דערםעד

 גע־ אםת׳ע די איז דאם אט — שעפעה ױניאן כלוםר׳שט בלויז זײנען װאם
 איצט. לייחןט ארגאגיזאציע אונזער װאם םון קראנקהײט, אםת׳ע די פאחר,

pa אונ- װערען צוריקנעבראכט ניט װעלען שעפער םארסקעבםע דיזע אויכ 
 ארבײטם־ ױניאן װירקליכע אױכ און ױניאז, דער םון קאנםראל דעם םער

 שע־ ױניאן זאגעגאנטע די אין װערען אײנגעשםעלט גיט װעלען כאדיעונגען
 פאר געװינען צוריק װעט ױניאן אונזער אז האפען, צו אוםזיםם איז פןןר,
גלאריע• און אײנפלום קױם, אםאליגען איהר זיך

 ארגאניזירטע כעםם די אין אפילו אז םארשטעהן, קען אײנער יעדער
 קאנדישאנם, ױניאן אםת׳ע לאנג אױף אנהאלםען נים מיר קענען שעפער

 גאהאלטען אדער אפען, אדער איז טרייד םון טײל נרויסער אזא װי לאמ אזױ
 זײט ארבײט זייער כדם אן דאך געחען שעפער םקעכ דיזע ניפדױניאן.

 דער אז זעלבסטפארשםענדליך, איז עם און שעפער, ױניאן די םיט זײם בײ
 דעם אױן» שאפ ניט־יוניאן דעם םון אײנפלום שלעכםער דער און דחק

 םארםידען ניט אוםשםענדען, אזעלכע אונטעד קען, שאפ ױניאן כעםערען .
* * *והןרעז•

%״

 אייער איהר האט דרעםטאכער, און קלאוקםאכער טאג, צו הײנט איצ®,
!נעלעגענהײט גרױםע

o םון שװעל אויפין שםעחען םיר p זיך האט ארבײם םחאן. װינטער 
 גאנצע די װעט ארום צײט קורצער א אץ און שעיער, פילע אין באװיזען שךן

 איחר, זײט שעפער םילע אין אז װײםען. םיר .“,כיזי װערען אינדוסםרי
 אלע פארלעצען צו געװען געצװאוננען םיזאנם, עטליכע פארגאגגענע די אין

 קלענערע קריגען צו שםונדען, לאנגע ארבײםען צו — באדיננונגען יוניאן
 װאם םיםםעם, א אויןן ארבײםען צו און םאדערט, םקייל דער וױ וױיחשעם,

 װײםען״ םיר אינדוסםרי. קלאוק דער אין ױ;יאן \-yn נײ פארבאםען איז
 װאם םםרײק, אוםנליקליכען op נאר אז װײםט, אלע איחר וױ פוגקט

 יאחר לעצםען ארויפנעשלעפט חאט p«3 קאםתיםטישע ריקזיכםלאזע די
 אפענע ijKnpnn אױםגעוואקםען זײנען אינדוסםרי, קלאוק np אזיןז

 באדיננוננען ארכײםם די וואו יארק, נױ פוז טיילען אלע אץ שאפקעם סקעב
ליכע.ppש «שום דמען

 אינ• איהר אױכ פראנע, np םיט פאתעטען נים איצט זיו װילען םיר
 צר דיזען פאר םאראנטװארםליך פױילװייז זײט םיםגליד, אלם דיווידזעל,

 אןן פאקטען, קאנקרעםע םים בלויז זיך םיר פארנעםען איצט שםאנד.
 געלעגענהײם pרבאpװאונ א איצט האט איהר אז זאנען, אײך וױלען סייר
 אויןו אפוױשען און נעסטען םקעכ צרח׳דיגע דיזע אױםצוראטען איםער אױףו

n אינתםםרי. אונזער פון שאנד-פלעק דיזען איםער p קאנד ארגאניזאציאנם 
 צר איצט כיז אפצולײגען געצוואוננען געווען איז ױניאן אונזער וואם •יץ,

o ליב ׳ p ,אנ• וועט אץ םאסשטאב גרױסען א אױןז אן איצט דך פאנגט םלעק 
 די פון אונטעחוכונג גרינםליכער א נאך םיזאן. נאנצען איכער׳ן חאלטען

 נעגויע א צונעגריים איצט יתיאן די חאט אינדוםםריען, דדעם און סלאזק
 מאר־ נאגצען אין שעפער םקעב כאחאלםעגע און אפענע אלע פון ליםםע

PP•» אױםנעלאזעז ניט וועם שעיער מזע פון אימציגער קיץ אזן tpyn 
 באארד חשאעם אינטערנעשאגעל די נועלכען פאר קאםפיץ, ריזען אין

-Bpp אלע םאביליזירט םאנאטען עטליכע לעזנטע די פון פארלויף אין האט
• • • *ײ־

 רטpתונ א פאר קאםפיץ גרויסען דיזען םאכען ?ענט ארבײטער, .איחר״
 וועל־ שעיער. ניט־יתיאן די אץ ארכײםער איחר. עדפאלג. פראצענטינען

r ביז חאגען מן s® קיץ געזעזזן נים חאט איחר װייל שםילערח'יט, געליטען 
 שעפעד, װניאן זאנעגאנטע די אץ ארבײטער איחר, ;חילןז פאר אױםזיכט

 און ;םרים און שרים אויןן פארלעצט nmyn באדיננונגען ארבײםס ױ װאו
 וואו שעפער, -יײקע״ ■ארכליכעגע עטליכע די אין ארבייטער איחר. יסנאר

 די צו םארמארםניידזשט אײף חאמנז ם?עכ־אגעגםעז ®רױםנעװארפענע די
ײר *ז זאלעז ןײ כדי »ץ •עגים ארױםזױגען^טלימ ?ענעז י

כמןלזחןמ

p®  בייזע אלע די ן1פ און ם?עגעריי pa איבחםטרי די אוימװרייניגען "
 חרכגע־ חשאב אײן האט איחר םטרײק. םאריאריגען פת נאכװימתישען

̂מ־ אינטערנעשאנעל אײער געחאלפען חאט איחר — גלענ^נד פיחרט  ארױם
 צוריק האט און ױניאן רp פץ אװאנטוריםטען סאםוניםטישע די ®רײכעז

 אײך פאר כלײכם איצט ארײנגןןקראגען. חענם אײערע אין ארגאניזאציע די
 -npn און ?לאו? די מאכען צו — חשאב גרױםען op פארענדיגען צו

 סיר און ?ערפערשאפט, ארכײטער פראצענטיגע הונדערם א ױניאן םאנער
o חאבען p נאבעלע דיזע וועט איחר אז צוטרויע^ און גלױכען פולםםען 

אופן. שעהנםטען אױם׳ן דורכפיהרען אױפגאכע

 זײ אז קערפערשאפטען, צוױי דיזע פון מיטגליד איטליכען צו יםא^ענג א
העבערער א פין קלאו?ם כעםערע ,םאכען צו סענליכעם אלעם טאן

n אין קום® אלע. איחר — p װענעז מידעעם !ארײז יוגיאן jam 
is ®mu ארגאניזאציע אונזער חעלפם און שעפער, די ®ין אמך כײ

שעיער
זעלפטיייז!
 יוניאן. np פון קאנטראל

םארנען, אױף ני® פארשיכט !נים
םעגליכ־ גלןןררייכןן

 עטליכע םים געװארען געזאגט איז װארט װיכטינער זעחר און נײער א
a אין צוריק טענ p ליגט װארט דעם םיט און םאר?עט, ?לאוק יאר?ער נױ? 

 ,םרייד np אינדוםטריט. pלאוp np פון פרעםע טרײד גאנצע די איצט
 קלאו?־דזש«בערס די פון הױפם־םיהרער די םון באשםעהט װאם ,“קאונסיל

ארויםנעשי?® נעםליך, חאם, אםאםיאײשאנס, רםpםאב־םאגופעקטשו און
-....... :לי

̂יםעט,  איצט׳׳ ביז אינדוםטריע .די איצם״. ביז נעםאכט האבען וױ׳זײ קווא
 אויפםערקזאם?ײט צוסיל געשענקט ,חאט רונג,pאויפפא די זיך ®tp אזוי

 קאנקורענץ, אזא שעפער קלאו? די אין באשאפען האט דאם ביליגקײט. צו
 np אז געפאחר, א דא איז עס דאם װארע, אזא זײ אין פראתצירם םען און

 װאם ״בײערם״, גרעםטע און בעםםע די פון םילע םארלירען זאל םארקעם
^ןן  ריכםינע טיט גארמענםם, אױפגעמאכטע גוט קויפען. איםער דא פ

o םארנעםען םוזען פרײזען, p שטיקלאך צוזאמענגעשםשאבעטע פץ פלאץ 
p s ii פרײז״! ביליגען א םאר

 ?לאו?ס פון קויפער פראםינענטער א דערקלערט צײט, דערזעלבער צו
n אין םטאר ארםםענטBp גרויםער פון־א p אין װעםט np ״װאוםענם 
 כאנעחען דזשאבערם און Dרpםשוpםאנופע ?לאו? יאר?ער נױ די אז ווער״

 אר* קאםענע בילינע, די אזױ .פושען״ זײ װאם ®,*nnp םעות שװערען א
 אינדום• np אין אלעםען פאר נעזינטער פיל געדוען װאלט עס אז אץ בײם,
n און ארבײטער די טרי, p פובליקום pyu>’ns,®  אונ• די אנשטאם אז ^

 װעלכער מיט וו«רע, זפלעכם־אױפגעםאכםע ביליגע, פון םאםען געהייערע
np םעהר א פראדוצי^ אגהויבען םען זאל םארםלײצט, װערט םארקעט

נארםענט. באצאהלםען בעםער א און אויפגעםאכטען בעםער א ראיעלען,
* * *

np אין כאשםעהט ער?לעחרונג דיזער םון הכל םך o p, די װאם 
 די און ,onpi®®pyBi»ra*3eo םליכעnsאנםװnםא nnyo די חשאבע^
 םאםע npo’in: np צוליב iyp®n®np עניליר זיך חאכען תםיילעתו,

p ביליג־אויםנעגײטע םון an, ט װאט צ ^י א o אי*ט פ p יאײ נױ גאנצען 
nyp לאוק? nyuw .®ppn»n איהי־ און ױניאן Bsm prrp,® ,נאך האבעז 
^ עטילכע םיט ח א ױ? י  p̂* אזא אז אי^וםםמ, נאנצע מ געווא^ם צו

 ווע® ?לאו?ם ש^כט-אױפנעםאכםע און ביליגע פון uinjmriDnp זיכטלאזע
^ םוף כל םוןפ איני  איין װי nnyo־ חאם ױניאן npww .®ppna® דעם ח
nפא ®nppnp nהsלp און אפען םאל p  n אז אינדוםטמ. גאגצעו־ ny?n 

®ny3^pp ץ גים איז שעיעה ניט־יוניאן קלײגע, די פוץ וואוקם  צופאל, ?י
np  nsi םאט  פאליםי באשטיםםעד און nאכ®עnאויםגעםnפא א פון ^ל

 געזאנט, זײ חאבען nns .onpnr®pyBi^ ■n םון און onpiwwn די פון
 ?ליעע, זײזע פון געשאםען טnװע װאם ^קאנקו^ץ pענnחאלז*שניי לי אז

 םאב־םאנוםע?* פון ny®np«n n.ns'יעדען ײכםnםnאB װאם שעפעה םקעב
®onpw און upn® יעדען אמץ >ny®np:in nns זעלבען םץ נייע 

 זא• צוױננם בילינע^ װאם nםא אמײטען צו גאמיט זײ פון npny' םין,
 אױם םnעnטשרpםאב*םאנופע טליכעnאנטװאnפא םעהר די nנא

 nyay® yny«t אץ אועײםם־באדיננונגען ױניאן iypnn«ny®im ח^ץ
עקזיםטירען. קענען צו כזײ

nטשוpםאגופע די און דזשאכערם די אן הױבען איצם ענד־ליו, pצו ם 
 אז געזעחן, צווײק יאהרען טיט שוין האט ױניאן nyuw װאם םארשטעהן

nym חוג• פץ נעץ דיזע אויםנעכויט, אלײן האבען זײ װאם םאנםטעה 
ny®np ,שנעל אזוי קלאוקם צוזאםען שםשאבעט םען װאו םקעב־שאפקעם 

n אין חודכן א אנםאכען ?ען נא^ זיך לאזט עם וױ אזוי.בילינ און p •נאנ 
np פא און אינײםםתnםnגריעםטע די און בעםםע ײכען.די Dnycs®osp 
* * * ־■קעט.nםא nעpnיא נױ פון

n; עםליבע אין געשיכטע גאנצע די n.n^ האם דא און p  .ny®nyi 
 ®nyii ארכײם באטשטעnאB די םון םעהת:טע די וואו שאפ, נינדיוניאן
 צסזײן אתים זיך צײגט ®,ypnso-p^p nypns’ נױ דעם אין געשאפען

n א p פא אפילו םובה א אנשטאםn די װאם עקאנאםיע זײ דזשאבע^ לי 
ony^vn די און onyni®®py^^n אץ פארשאפען זיך געװאלם חאכען 

n® די פון חשבון אױפ׳ן שאפקעם דימן p ''in פון חשבון אױפ׳ן און n p

 אױיג• — זינימ אין pyn* דיהױ םיט ypטא און אינדוםטוײ. ?לאו? np אק
*1 ^jynaiאין כאזײננועימ אמײטם לײבץ nyay® yw, םא צוnםnײבyן 

^ די ®מיד ?לאוק פון שוג fjpנpניכnאBזעלבםט־ ם ip ^ p  p װאם 
myn® א■צושאפ און איהה איןyאל זy פאnלyאנש^נדיג^ פץ צונגען 

y^ ® jyo איצט ױניאן די אן םאגגט — ז־ם1םטאנלא ױניאן <nnn או״ 
n און nynnspn®o^p nyny' קאםיײן. נאניזאציאנם p iy’u ®מןנ^  ןן

n וױנשזזן םוז גוננyבאװ nyנײטnא np אץ און אינמםם^ np אין p ױניאן 
ny jy®oyna a p^ אץ moyrtyttfl® ny?n.:

 ®y־rt»p באנק ימיאן לyשאנyתybאינ די
iyxnny®rנ זי חאט ׳oy®פון פאו־לוימ אץ פו־אגחןם גאדיינמגנחמ אכ ntp 

®iy גאנ״ו יאחה mmy«»t®־y,® חאט p»o nytiw גא גיטn ®געליםןמ ני 
pp צוליכ ®או־לוםט o p שppליכyז ®sp®p w y p y r, צוטוײײ חאט וואם 

 ומולממ אמ םםמי^ lyy'fp^aoi® ®yn און אמאניזאצ^, nytrui ל®yם
■® האגמ nmmnssp זײ ^ן ען מי  ,nyoit לילצטיען איגחםטמ ?לאו? די א

מ כ®Mםyג חאם זי נאו־ כי ^ ױ פאו־טשוײ®. ו
 אמסטיטתחז ב>ע? nytjw אז *ימ®, דאם ניי<גם. גוטע nnyt איז דאם

w^aya אין ױך pn®ya ,yrnya ,®באנסמןן צו אזױ וױ װיי«ןן וואם ומןג 
p p ®ו ג^עגענחײ» ip yp p rw a ן. איחרע^  חױ«®־ איז װאם און, םי

 איצוחיםהןן אזױ װי װיממןן װאם ,ipuyo פון מןגט איז — וױכטיג מןכלין־
W 'm ap  n פון ons®'map ynpn ®םי ny®opa n p זארג־ פון םאם 
׳ •עלםדגקײם.

$ץ דערסימ ײת ומ$נד#

 אינטערעם באזונרעוען נאנץ א םיט
m נעלעזען איך דאכ am אײג• םתי׳ם 

yap םון דריקע «a. איו םרעי דזשאהן 
 דזשױר־ ,םאלדערס׳ פון רעדאקטאר חנר

 אחייא nn פון פחנזידענט דער און נאל״
 איז ער אוי־לײבאר.• םעדמרײשאן םטײט
 ״לײנאר א אלם אייסופא אין נעװען

 פאםי• אםעריהאנער nn פאר עקםיערט״
 אין האנםערענץ ?האגאטישפן צום םיע

on איז ער דפענעװע.  nvo באשטיםט 
 גוט* רעיארטםענט, םטײט םון נעװארען
 nn קולידזש. •רעזי^ט פון נעזזייםען

 נאשפרעכען צו נעוולן איז ?אנפערענץ
nn דעם  1»  nj«®»iv וועלט־װירטשאפם 
 יעחמ־ פון שט^וננען איז נויטעו לי אוז

 jap’nna nn םון rn: נטnזיnB <אנה
 געטאחנם האט n«p<״ אוי פערערײשאן

 :חוב a Djpo®n#«n םםייט אונזער פון
 עסאנאםישע ny5>a װעלט־סאנםערענץ »

 די אויר רערען טעןnאn n’t *nn םראנען,
לונ־ אנלעחז j n»o"n» טון ׳שטים  ^י

 n״«t אין געװעהלם טאסע האבען נען
”»nj« אנעמענםע האםיםיעם nn־nat* 

 אםעמסא• ,n טאן וועט װאס ;׳פטעהער
:np רעניתגנ t אזוי איז עם tvoipyt צו 

B»n י* *ny:»pnpo« *n n’t אםיםיע? 
”«nj» »ז האבעז זאל n םארםלעם̂ע 
 nn איז טיטנליל אםיציעלעל אז נימ אױב

 *provn a זוענינםטען *ם איז קאטיםיע,
”npt* בער, «:a t אויוי H און .גויטעז 

 אויס• הלאם. אועײטער םון ׳טטרעבוננען
on נעװארען נעסליבען  nrt לזשאחן איז 

םרעי.
 גע?ומען סרעי תשאן איז איצט און
 םון טײל א םארעםענטליכט און צוריס
 נעלע־ זײ האב איך און איינרוײסע, זיינע

אינםערעס. םארכאיענדען א םיט זען
V

 אױפ־ זײנעו וועלכע פראנ«ן וײ ווענעז •
 איך האב נופא ס^נםערענץ נײס נעהוםען

n איז נעשרימז n נערעכטינהײם״. t*n 
 זײנע אין נעווען אי« ?אנפערענץ nn ווען

 נע־ האט פאנםערןנץ איבע^ן זיצוננען.
p ה?רשט n ^  ,n װײזט אםעליפע אז o n 

nנpל װיילזשפס. «ו נאצונ אין ווענ n 
 jpjpp ־ידענינ n’t באצאחלט ארבײט װאו
 םיט ?רםאלנ האבפן צו ?רװארטצן נים

t״pnp .אתפטען^ np®tenp n n באזײננ 
 n:a? א םון ®?:any ?פאנאםישעז אויןי
 ?ויןי־פראםט נתים? א צנטוױפלצן צו איז
np®nptt n אין נוםא. n<»: אין n : a — 

n' אמײטס־ םיט׳ז זאיו?ן פאלפס־םאסען 
 איינצן־נצשאפענצ זײ ?ויםעז |p:pp לוין

 און npppn אלץ o’®nn און פראתהציאן,
o טמיב?ן npכpה n לע• םיז םטפ^אח־ 

 אננ?ו\יזען ian איך האב לאנה איז ב?ן
 r:npa:ap םון אידעע ntprnpn ,n אז

 -pjD’m גצײים ’pna inartn אין האט
 ■np נחת. jnnJitan נאנץ א רום?ז

”t*3 paan אין nan ipd האט יפםצנם, a 
 אוינען־ פון apnpoa אויף נ?פופם איצט

 א t*a ap’npoa איז nt®>tp רי ארא«.
:»P3an״ :np מאםצײאליםטישצ״ א.; 

 ״פאו־ א 1אי באװצנוננ npט”בnא ’n און
n םען האט אזוי נריװצרטע׳׳. n איוע־ 

 סופט ,dp חײםט איצט, ^npnp: מא<
 אונטידאתיוי• פון ppnpDa אויוי מצן

*Dnn»a pp*npD. פאר איז npoa Dn• 
np:a? תי תשאחן  צוױיטצנס, נחת. א פ

 n* פוז איו םרצי, jnartn ,np װידצר,
P3?pt> nnn’D npo” 3na np:ap’nyna 

”p: p:anD*rri- האבצן tt n n  np3’a 
 איי• 3פא נצזוכט טה?או*?טח^ט, טראכט,

איהו־ פון נ?צוינ?ן אוז ב*נרינתננ?ן
<*Pian א נחת nn איהם אי: שליס?.

טצר.
 שד1 פון pp’nn״:a p״:t n’o האבצז

”paan נאנץ פה און נצװצ a אי:םpnp־ 
שטײנצרצן. no א אייוי םירט

 אאס P’y^atn a אין ■ונהט, א פון
a:ppnpja אמאגי• אן אלס ארנײטצל ױ 

 סיט סאי איגתסטו־יע, איז צל וילטצז
 װײט־ סיט סאי און ויך אויןי םליכטעז
pnjpnp: ויך פאר חןכסע — nnppnpn 
ne’. חשאחן

 wnPBJpp npttp:prt בײם ט׳אא
 אוננױםיג |p:pii פראנצ לי אויםנ??וםצן

p»nnJP«rnaD אינחםטריצ אין כוחות. 
punp:p p r’nn:pttrnaD —, סאושווצד 

 ap nprnntpttrnpD ,D”3na* ד׳א־ישצ
 אחן iPDipo’ia djppv: ױאלט ipd ייטאל.

npD” 3na .an ״ 1אי*p ip, פאו״ און 
i אטצריפא, אין אױך דך שטצמט n n 

 אוכד P37pta npאונם באשצפטיגט אפט
rטpנn,אז ז t״np אחן איז אכשטח»מננ 
 IPDaaTttn. ווצניג נרצגנט איישטו, א|

pnp3pn| א דיnט”בnp־Bאnnינoטpן onpit 
naann .איו אונם?נ<יך *pup: annpt 

in ווענען in* נויטיגפײם IPaanpaa 
■ראחפציא;, פון tnpaPD םארציטערטצ

np:’rao panpD n̂ao’ פאנריהצן, אין 
 םא׳ ana np״t אויף אײנצושט?ל?ן און

an’appnn ,maapa p:nn איג• פון 
ean .in ’tprtnj’a p>pnaom האט *pj 

asans צו n״la’yppaaap P t  ta n 
”npa צוױשצן 3na *n און h פאנײפ־ 

 ipanannp ניט |pa ipp פארוואלטוננצן
nan |pa .jp«mn:p p>»dpdpio |” p• 

”npa: אינ?רחױים 3na n |P3P װאס 
nan ipb .pasn nnpa• ויך omp כל 

” ipjppn טיט t אלם np a אין nn 
 װי nn נאשטיסטצר a טיט אינחסםריצ

Mta די •an’apnn Pat la’Ppmp 1אי 
 pj aan can* אין .inpit פצמואלטצט

 |pp ipd ’ita װי טראבטצן צו פיוצ־ט
ipoppnpja לי npa” sna אלס np a טיט 

nn a אין •pn aa>: .P'naoinra nn 
in 1םי npD” 3na ipt’iip la’panpaaaP 
ק־פאתואלטוננ׳מ און  inn’a ipp. פא̂ב

 צו D’n3n־’7P3 די בײ וואונש צו־א
in ’Paaap ױניאנס״. .קאמפאגי nan• 

jpa ta ,nnaPP i” t פיט טײנט on לי 
t jP3an pdppii npa” 3na״n p ,?אײנצנ 

nP ” t ,?־יױױלינ* jparD03>pt n p ” t־ 
tta pm .op’pat’jana Pt’n’ איו *,Bn 

inatwt anu אן a tn  pasan3p«”na־ 
on. • לוציצ  ip:pii

ta^’n c  in arn  an apnppnn : • פאר 
npo ipapap:D’na n’ta fa  o n 

P’PatpPn n n  po nit?a3 mnana פון 
 n* סון |paa:p7an pnn:a צנגיאנה

o«tn’:־op’D’aaP אייראי?א*סע פו|י 
*pt p’pi?atn n  ppaa iP3an nn:pp 

 D:a’ti' ':aaaaP". אויר ta טײטשט,
jnpii a:ppnp:a ipjpp ipPat. נאלפור׳ס 

 jiK nna׳׳׳P געיוען np3a fa באטאנוגנ
 la’PanptaaP טײנט dp ta — ציל אין

 *na און ip::ia7aiinat־P’n3aD צװיש?ן
 םרייד nn פון npnpacnao *pin npa״3

באורשנוגג. ױניאן
V

pc |p::ipnpaa3 ipdip an np3a 
 ניים npn’a |pta> P3>pii פר?י תשאהן

apaia ta nptpn nPtap’npoa.
P’Pa»7n זײ  np:ap’npaa חאס 

p«p; an’irp און ana אױו• : a n r* 
nישinn’Bp: p דך צו — iprnpup: a 

b:pd’d:po צו .ppnpoa
”a ניטא P3’>n:” nD t” p צו *pdb 

ppn אין nn:p? pc’apaan” B n.
•nw n  tnptp: aan *n t inartn 
P3at פארשטאנצן. איהר און

nan Daii oiD3” n D'ppnpaa’־
D7P11 n... נירם

D'pp’npea ,אינדוסםריצ aan oan 
 nao* עסאנאםישצ P7a איו באזעצם זיך

bapp... ׳
P37pii nn:p7 נעהאם אםאל האבצן 

p’P’taa n ip v raan  a אויפ׳ן B7pii*

ynyt:ia ̂ן פון םיטנליחןר. די פאר און מיטנליחןר  װאס ױניאנם, ynyn:a א
 איגטוןר* חןם פון לאג^ ניט דא םיטיננ, א בײ איחר. םים פארכונחןן ױינען

T y ^ y j איז כאארד, דזשאיגט jyreny פארוואל• באנק חןר פון קאםיטןן א 
 .װאס «לאן, א חרמופיחחןן חילף ױניאן nyn pit ®ארלאננט חאט און טונג״

”®y די םי® ®ארבמדוננ nya3y אמ באנס די lyuyna אל1 na אונ־ פון םאם<מ 
ynyt ,אײגשנמ^ןן וחןם וואם און ארבײפױןר y ® j^ j צװישזןן כאציחונגימ 
nyn אלזן צוױשזזן און באנק • ®nyay חשאינ® חןר ®ױװ. אתזןןר אין 

 באאײ ayn באפױלןןן און iy6i:yaa’w גינםטינ פארלאננ דעם חאם באארל
 אױם־. חילף y^3y® אלע פאתואלטוגג באגס חןר tyay:*ו D*wj®pynn אװ

. פלאן. חןם צופיהחמ
 אגחןחנ א^ן און דחןםםאכ^ קלאוקםאכ^/ אז.געחןר חאפ«, םיר

'onjooyo פון nyr ®אינyתyשאנyזץ• וױןלען יאר^ גװ אץ ל lyamas 
 ®ױחןגחןר ארימאוקריגען כאנק, אונוןןר פון קאםפיץ tynn אױן» װארים

יוניאן אינטוזמןןשאנעי די םאםןןן. אוגזעחן צווישומ יעיאזיטארם נייע
 יאחר דרײ די אין און אמסטיטוצמן, אונוער איז כאגק

®r:y. װערסיויע און גרױמן ג^װיג^ן גאנק דימנר סון םיר חאכעו
עקזים־

 אלם און יחידים אלס דעוײבער, ידאר§עז, םיר
 y®«ny די און .nyojru ®®ארקער׳און באגק די םאכען «ו nuyp םיר װאם
ynytna lyanatrtyan® איז חמזיכט, דױזןז אין tS«ימועז םיר וואם זאר,

..,ii

ר ע סי ק Aג  H ׳ 

y® קלימ וױ ו. i
Im  m k e i ® a a * *  m i i ^ a u i o7 אוגזןןר:y :’’K

n ao און fm a  n r ta a  n n  in  i»j«t 
iPi'vrpjipi'M «» aan n, ײײל n p sa 

ttiarnpn i p<p ppnpoa i« ipup*• 
iP7n*0P7 נ*ס |,psan

 ג*י *ana• a ipupj naann איז
piipjprt pa p*a*oop npiap*ipsa n n 

,fpa«*ii 11® inpor ip
 ipaippi ipj**i n*9 ta ס*ינס, ipd״

 ,.״׳aan iPaasflMO ״,ipoph נאצװינגעו
ai7i 7**r|ppianp7 ata npo7ia pa 

n* ?ױ, אויף  npiaP*npoa n  |*iir opn 
pnatn  p7**p m n w7׳op otp op*

wrvmvto*7 r7npa. דיי או*ו«‘
*>*«7 ,IP3P7P7 o*7 p*paonaa7*a p*p
,po osnr o n  npp a onpuio 
 ,״״in»n ero**op7e*ia פסיש

npp’or a ip iip? t*o נ*י אסססו nn
.p*P07P7n

p*P07pnn n  no ו חאס*» o?n*api 
fl7inn npnona a *i*io »*11* ׳ nna 

o״ow e opn np7 די זין סױף po t n r 
op7p*׳anpi no ,e*ie d או  pi a o*e* י

*«,»n*» n n  ip bop |P7
ppao ppnpoa t*o 7»לר1ש a n  |*o 

 P7ana די nna V p«an**o no ״טויס״
o*o 03nP7 p«an**o t*o : tn n :a 

nn*o סיס מינ?ײס,7«ײ IP*moo*o nn*o 
1 ppnpoa ip

IPP n*opp*3a P70> *n 7*n7pppr 
naa i7i7*onpso3n  |P7*BP7 o*iip: ipo 
m**ro7P oan ,07aa7np* ; paan*’o 
IPtn no P03*rP7 n  ip7pp n®7 opii
a t*o npaa 7**nnn ;o n n 7innna* 

 nmn en*7nao paan**o װאס צושסאגה
o n.

nn  opnsnm opii mms p*p •איייא 
.IP01P1P e*7 p*oanpaon npo'apa 

po iTUPiias npo**sna nn  no 
.0*7 *ania paan” o

n’^**a זױ paan**o po t*o ipo 
tpenan nna ipo B3it ,ppnpoa ip 

,maopo npiapnpoa ipsaoipsaj 
P7p*naoin7’0 n ױל1ס׳  po inp> ipanan 

pn laonan onn'o .ppnpoa tic ana* 
7 ipoלױפפן3א *a: jpr*7BPnpoa on 

 npsna iP7Pii no ,la’ppmn*■ איו יס•
no oan P’PanpiaaP n  pna |P77ns 

3**7 npaאי נפלי־חנתיס יפפן nn t*o bp 
 an נ** nnoBPt *n .ppnpoa po ססל

ta ,t*o אחן n*no*o np3*7nn*n3 nn 
 p’aanpaon np7apnpev nn tic חוגנ
 hb iP77it**iiia P3*nnn3 n אחן און

J7i7pna3 npB” 3na np7apnpaa nn 
tPonpnps*o na7 poan**o po ipo opii 

t pospTr n7*״*o o'ppnpoa tic tPo 
no ,IP3P7 ippp’naom נארגיס n  fie 

3 |.PB” t PB171י1ל IP>P11 D7PaaO 
iP7aenp3na אחיו no ס.3לי גאתיס

o*7 npsa an onp: n*nnoio n 
inartn 7n 7P7P’*7 .pian” a •i’ia apn 

”ppnni םרצי׳ס a, סיו חאנ a aanp7 
oan rD*oaP npiapnpoa n  ta 7n*sp7 

,np7 דאס נעהאם  — oan ipo oan’* 
pd’3D7pd.״ npoa nn  *na jnarn*

npnP7P*׳f n  np3*o ip ijo ip i f‘o np 
*P7 n• ornpnas |P11P7 f*o np .|p««7 
anaor n  0911 ona •n nps*o iPP7an 
,po3*rp7*o7pn nn |*« aan pnPTPri 
|pn*p eon (P3**o n  apipas oan np 
*pama■ P׳» <anaar nn m  i*f 
pjanepippna an*o aan aBanp*ai7i7 
ips**o n ׳03**1  po ip ii o**» nn 1»Ito no npppTP 07parpi7*na |PHP7* 
ita na'3*or po*isp7b*io np»p?p n*

11* 117*P37PH |*0 |POBP7*?P7*,1B PB 
03P7P7 ipsafl ipr7P9̂ i7p§ no npr*B 

nn pa 03anaP7 oan np ײס* n  |pn 
aanpi tpsan np7n*ion7**o npnp7Prt 
npsTPn natpp b i*t i* a*o |po**nor ip 

oan ױ» i* ipo*npi pnp7prt Tin 
f no »i7a777p no r*np7ana**׳ •pn *n 

|pta73nm 07anPi o*7 ipsan ,npnpi 
**ona P07P«aiiP3 a anaor np**t nnn 

po P7an o'pnpTvn no .np7*np pa 
inna* po»p7 *n tie p*o*>aB*o?Pii nn 

iponi7ap P7aia,»anpo7*o — סלפד 
 rtniP7 no ipptpb na ?mi nn ״>7
0*Ipo**iip a no 7ao p*o Iponan f 

no 7ao iro**n a |io too נאו n n n  pa 
*n a .inarn <man« ororpi 7ao 

**o 7*n7pnp7 osanopi o n  IPtph oan 
pnippipos no (Pool npnpfprt-n nps
P070 ,|PP870■ P078 ,nPDP7r P07a

— 771TP17B no •IP3TP
oTpn DPB78 nn po n*»aor pa*io 
aan otpii np*«7 a mpn iPP38ip; o*o 

np זיד IP070PP3 a ta iPo*ierP77a 
•IP007

n**3P7 nn ip ipoippn* »*o np 
07ar**7 na 7*7, nn no,סיס ״ *nao a 

*m a n  p a p tn ia a n op73oo*tp3 
i a n 1 ו * > b*io po , | a o3׳ao i* 

P7 *n o*npp70*ia i*o op7*«׳*ii po3 
ip ipoipp: t*o tao7*n o:n*tna *ita 

7ia ppro nn׳,i7i3*npp7PB o
 pa 7n*api a oaanaa איחס ס׳חאס

o**pr*a**n,
Tna a n  ip npo**ii ppiia f*o np ױ o .n**3P7 n סי n  **naa׳t*o איחם 

n n  tPTaorpi iP7Ppo:a ״paJnpo7*o** 
na3**7 np7a7a אםים״ — npo**3na *n 

po ,n7u  nppTpa d 't ib  p*pppo oo7p 
או on*a po ,npr*s**n a נ  ,tPQS7 a 

oan ,IPD07 nps*7 a no: איחם n naa* 
— onpaoai TPvopd. יגען1א  oapnrpt

po npo’p a n  ip IPB1PP71P t*o np 
7ia p*pppd do7p npo**3na nn׳*Tpa o 

*naP77**o 7p*ppib t*o oan n7i3*npp 
**•ana o*op*npea na pinia l*o o:n 

7*a’ita o*o oan npsTpii nnn*a npo 
a naa o**3naP7 77i7**nP3*o no nan 

.nn3*npp7pa
n a  inarn׳*nan o זיד חאס a 

.I0OP7 Tpaap
i*n ip 77tnnnaa pi’7**n a יאוץ־סף

)11 זיי■ יוין• (׳•לוס

גאנק. ®nn* ער
mi

po .טריח. אל

ס ׳ ע . ת ע נ ױ אז
yn lan-pyny® דיך nyn -^דאנען, «ן פארמראגמ טראנ 

yn yj®io® דיץ נאכג^מ pan, ®װאנען, כמ וױסען ני® װעם 
®y®3y7yjnn 3y ®גאכשסאגען, דיר אס® וחןלוןן םיר םי 

yn oyoy® דיר אפםםאל pum סאראנלן, כץ איך װאו 
חןרםאנ^. צו ליכ זיץ דיר ותןט וױ אזוינע, ^ג׳ם
 אײנזאמןן, ןyנyל אין פארגלײכמ i®oyn אבער רײך

 פלאםוןן, yjy3*73־ma yr*o סאר זיר ותגסמו כוקמ
 צהאםען, אױך םיר םי® וממ דץ פאד כאםראכטען זיך שטאלץ
 צאםען, די ליכשאס®, די אגחןנק... חןם אױפחאלטען ®יױןר

3y7® אץ סאר׳םט׳טע דיר זיץ װעלען yrayer ...קאנהןן
י

ם ײ . ב ר ה ע ק ק די צו
 ®,nynjyya םך קײן אױף ני® ש«א® קיץ ®nyn ?אנאטילן y3*7®y אץ

 י) חאנט DiyvjyD א nn אויפטאן םאנאגוען עטליכע אץ |yp (װאם
p* נװ a שוםרים באװאמת pa איז po **ayi ®oyo אײזןןן שטיץ״אץ 

באקאנ®.״ גים םיר איז זומח, f3y3*^nya*o םיץ jny:אל1כ׳ װאו דאך,
pa ת וױח נאך איז ®רזיערינ oyt:® חאמן גאמן די yTa ,ראנומ 
 געויעז; וױ נאך ny® — ®nyronao ני® פארןןנחןר®, ני® nyt**n די

nyn pa®® דאס גאך ycTSpas ראלעז po ,אוסאס סראםװאיןח ,jyayn ̂
jnyt סארבלימןנם דיץ yiy: זאלס® ת וואו גי® וױיסםװ לײכצייפױנ אץ

 ■רייעזי מאכען «ו חןתאך cia םלחםות ני® iyay7 דאם tyn םאכ®
p ײפ ני® a שלוןכ®® נאר צײס pays oia זאל a נוםםי, נאר ציי® «וױי*ע 
 ,ny®yor רײפמר דו, אי«®, ביסםװ ױאו סארסיר®, םיך חאט באגמ nyn װען
v וױדעראױפשימוג^ די tni וואו b i* np צו a גרױסעז ~ גוץי.
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^ אין  •p»b די u קוםן|,יאױ«טיוו
on■ tm 1« װיחדאויס^ענוג: דער

̂נעי ד«ר  וױיטעײ די און איגטעדנע׳ע
 *נער׳ װייען םיר טשס״נק״ט. די<«
tg וועדבער םיטנריד, דעל opip םים 
g די ױיוי אוינ סריםי׳ט jppp’ong, ו־* 

 1ייי י*י »װז«ו> np:p* nng דער <ינ
tm ,די װען »ז האבען grpnpopg- 
 טע־ tjnptt *וריק tpa’tnpug האט נ«ר
 קאמוי אינ׳ם ױניאן־מנ״, אינ׳ם םיג
 בדוים, :pp’or אונײטער׳ם דעם ■»ו
 אײ־ וױ אזױ ayo g אין tptip: ז• איו

:ofgn np איבערנענוםןן p'atnn g גע־ 
 ׳טטײ־ ניט־קו<טי»ירםען g אױןי נײדע

:opinp .באדען
א*יגע:טי■ דעס פון פריינד די װען

 סוםען נעביידע רטgם דעם og po םער
״ן p׳pip:g *ונויוי «יד  איז סארםענע!, ז
 ווע׳ען םרײנד אמת׳ע און ,pnpit>p די

tyygrag, ער װאס ogn 1אוי£־.עטא 
 Kgn און namn gtg א»רײ;ינען דורך
 װאױטמס־וראץ g אייננעריכטעם זיד
 די ניסאאכװ״ז. איםפרואװט איחם און

 ווע־ םר״נד :יס־אםת׳ע אוז גארימערע
)tpt” tug |p הויטױייר־ ניט יעדען 1אוי 

go tm> אײנריכ־ די אויןי און בערמ< און 
I ד*רט• ng: tP>npo ogtt «»ען,
 ogn ,on tvivroig שם זאנען םיר

 איבער־ «ו סיהען ניט זיך װערען סיר
 אױםנעטאז איז ogn ,ogn םריינען

 םעהר אין ק<ונערער דער נןװא־שן.
 די םארשטזן-זן חעט םיםנהיד שתםטער

 <g:grp:npo:’g די װעדכעו אין .<א:ע,
 ד״דיבער וועט און :עסו:ען, ?יך חאט

tvygrag אוס״ די <ױס או;םטו איתר 
trupor• ניט־םארטםענד־ רשב װשגען 

 ער ׳g ,tr:gt רgנ םיר סענען לימז
gt> עס םיחען זיך ty .!סאױעםעה

טזוסיו* די זיך חאט אנגעהויבען
 •gc אין ?g:gep:npo:’g nn פון פײט
m פון רע:*פטדיי׳»טו חנר פון נרען 
 איו עס .npagoogn און *pig>p די

 ראט dv 'ווו םאסענט, on אין געווען
 טדכאני־ אונזער אי) חו׳טך ;עםאן ןיך

mgt, נאר g יכטע< *אנסענדיג> Dgr 
 ;^ײכנתן און שלאםען iy טגגעחויבען

op אין נעוועז איז Dimge d p i פין 
 *י־ אונזער אין ׳ גע׳ןועהעני׳טען װיכטי;?

»t r ; דעם אץ tpn ,ojpoge ם־ט־ די 
iy tpog ג<ידשר r̂gn tpsgn ארבייטען 

 ײעי־ םון פרײ ױניאז, מםארקער g פאר
 דרויםשנ־ g פון אײנםמס איז op גנן

 סייתע; פטייטיששר אדער פטרםײ דיגער
d אין p i ברודשר־סרינ, םון םאנמגט Dgn 
 tpagn פפםוניםטמז טווימערופענע די

 חור־ נעםיחרט חאם דאם אין נמראכם,
opporpiinsguy tppgt op tg ,«r וחר 

 נאארדם ii'oipptpp פראװיזארימע רען
 םאנמנט, רעם אין ;tppgpgp די אין
 ogn ארבייםער־באווענונג pyjg: די ווען
Tt איז פאראײניגם g די נענעז אאםןי 

 פאר׳פוײ ?טםוגיסםימע טזוימערופענש
jpj, און איגטריגאנטען גײזע די נענען 

ptg^jPB'yjno ,און דזשאכ־ ברואים 
 gp* פון טאנםעי חינםער׳ן םטנט־זוכשר

 די ורען םאטענט, דעם 'אין ;סוגיזם
 אויםנעהונ־ tpnpi זיינען קלטופטאבער

24 pur inn װאבפן y״D, די און pigp 
 די פארפאאנסשדס, ?נױצינ נןוושן »יו

>pyig איז ױגיאן tpnpi אין װי osu g 
 רחנן ,oipege דשם אין ;סריינגעםאאען

dp דער ןװנעטוםען איז >oigpg די פון 
og — ,onmiropppugo-Dgo דעם אין 

 הים־ א:| iruppgo־PDggp עומרען,
iprngo ארבײםשר־ דער אין פאםשנט 
איג־ דער »ין און גכמ גאוחןנתנ

gjgrpnpo? גפרם ogn •אינ־ די זיך 
gjgrpnm,̂ װי g פאר׳פפפדטער 

ognor-i ,געריםען וואםער *pin g iy 
װירשראזיסלזנבוננ. g iy סטנם,

ogn אוםeאראנםװgרDינ>g'gs p* 
txnpnpi Dgn opŝ pn f r u ’m  n rt

pg דער ’«’vegs ,tg די ’'*g־ ^r־ 
tpgig זײ און סחוםד נפװען «ײ זײנ?ן 
tpagn נאר opgnpj ,טאכט tpsgn חר 
o>go ׳tvapipippng pw די m u יר 
̂ייבשן w בדי ב^שנאטינ^ די w גיאז  ב
 די tpapipippng tpogn זײ םאכם._ אין

tgg",»,igJ*gn איגםײד־םאט־ די «װ
 pnpnig די w איס־ אח ספקסשוחנרס
D'luup^gs, זיי tngn זזליינ? די ggr- 
nm n  opp\ וײ w D3pn gaftrt אנט־ 

tPmt ארביייטשר די mv g tg װי אוריאה 
w 1 נתיםפ די* ' n iד)\ססר'זל *ngp 

Vo. די gjgrpnpoi'M^ פאראנט־ די
ee g m p rw u ’in ps'̂ ngn סוןאונ־

.לייוי״םיי־ g וױ ויר Dgn ,|g»n« מר
 סייד pg png ייד װסרפם ogn װסר״

m m  opjppjnonpn g tpnpogn w, 
tpnippru on  pg tPtngnsapng ים

רמסזד וװ מוױנדעל
*M.

Jtgpipg'yj’n• אין ptgMppnig ogn 
n  •iy |p3pipippng ogn ppnrtpi 
״Jgp »n iy ,D’Dg3p?gr«gr pj־ >p

,ongopgno
~ig nP3’>rjponp3<g npn pign g

 אג־ די און זינמאן פרעזידענט פון גייט
jpogn Dgn jnpn איחם ;g tpopgnp*; 

 Htping <n ogn ,*»gp opn*' פיחרען
nnggongr ,טנטשײחוט p ogn״>pj 

opptgi? בטרעכטיגט ניט זיינען iy רי־ 
t’igng'n .tg»” pjgmg^״ogn — tg 

opo’tfpi טנטשייתננ די — ngi tpjpp 
pa>ptg ivagn ,׳פעפער Dgn אי) זײנען 

 און ,nng’ ״py אםװיינינםטענס ביונעס
 ;ארבייםער 35 גאמעפטינפן ות<כע

 nPBPB׳ אזוינע tppgi 1928 pg tg אױף
tvi'DDpyga ̂־וופחות .npo״3ng 40 ינ

p;npDPg »n׳ogn ?gigB אויר iy־ 
 ביזנעם 'n װעגען פוניוט oin ריסגעװאווע]
 <gt tg’jp 'n tg .n .n א״משענסם,
ogn t»3gn רעכט jgp (PDttnPDJtg w|־ 

npipiru’DPgnD און ogp tPPnjgnngo״ 
̂'pn פאיינטס p opn tng ,t«Pg פון npn

t .|g^''g'DgOg
npoypp npn איז פונ?ט rn>gm 

tpngnpi on'rtgogagD ח  1םי אבתח̂י
g'DgDg tpp’npog ,n£  זײ* .npipe׳ tg"׳

np איז נ?גונג1ח *,any h ,  : tpnpi 
no״IP3P3PJ ppgD Dgn po'ogp |g r 
*,pp npag n’o ,D3pn ogn tg ';r npn 

ר ,n װײ< װיילען, םיר ogn ,{go נען  י
tgij איז Dn'j’gn oy’g'.

ga n*<״ ניט וױישז םיל  tg ,tP3pp 
 לאנש n אויסנענוצט fpagn אעבטםיס

pg פון זינ?ן פו<ען ttg npag .ongn, 
p« ngcog npn tPntpa pg op װי צאננ

pjg> h  tg ,u«ogn g tptnpa זיך װשט 
ogn'o .tpnpopa ,נשוואופט ogn tg 

dp«  op^agng •דף tpst^ty tpnpnip 
pig? npn. םיט

tpagn tpiiungn »n tg ניס g־■ 
ong:pj, קעז »v ?30'd npnp אויםנ?פי־ 

P3,| װשן oim np באםיהשן ויד *npa’g 
tptppty םון y npjHD^gssn npn״D 

oy»g pa די ppg וועגעו נארינטען npn 
ppd ־ ױנייאז pd״n  rnptpjnpa’g .d 

g ty tpotp np Dim ,tpoa'nga png 
ogn ^ju«ynpa*g npoopo םיט npn 

 צײםװי^ינער npn פוז אינסם^יתנג
nngga Dt'grtn פון p'.gnp ’n• און 

npagoopnn אין npomp npn װgםון ו 
*ogn ,1927 ',ngtag ויך tP3’tTP33g 

D«y g ?gjgrpinpoi'g npn pg פון 
y g ,tgrpgnoojgpn״o אוים״ פון 

jnapp חןן,3אוים און?' y g״o פון 
pnganpnjtgtt אױםדכםען npn nge 

typpttg p’ygpjgmg׳n’t tpnpoe י1אוי 
o’tga tpngongj tpontpt g פון g 

n” nD־’tg’3t, װאו g ogn tP’taננpהוײ 
ong Dgn tPDinpngo ty |pa פון ny 

■pnpoj’g ptP’Dgjgpp ’n pg ,tpnpotp 
ipd פןן *p«g tpagn npp>3D’D ’n 

ty oy’pga tpa’in ײעחון nnn םמכם־ 
.DPD’tVDPrtg’JV pg D«ang pnga

 npn pa o״y npyntp איין פון
nasnpa’g |g ,npo” tty:: ר 1נלוי פיז» 

npn t’g ,tpagtt ponnpy אײנפ^ום pD 
rPg P’noont’g npn pg tg’jp  npn 

 ogn pg tPDPgtipi nnPD pg כער״ר
tpa’inp:3g nnpo ttg n.npo mg אױס־ 

-ptgnp n  pg ngnoigp g tpa’gty 
np«pr.־Dpnn און

tgo op: g vog*, ,לסשל ga opn• 
oan םון pg nngga D rg rn  npn 

npou opn 25 פונ׳ס “כטינ?ײט1,נעח* 
-ga opt pg .1927 ,ngtnapo IPO 

pg oan ׳gringo pits( ,שון װיכטמעט 
tpjpp nppJjo’o *n tpaJpt נצייך 

,tpng pnp” t ngD opgo opn tnpt 
 ty |g oa’tn, ng3gts׳prwD3’g n מי

”n שפילעז no g pd  ppgn vg־’tg’3t.
opoa’nga fiv tb  ,tgort npntna 

tty poםיטיננען ״ IpngopgD png pd 
pnooni’g n איו n ס איז  D'Dg ת

”ong .(gonpens tpr’g םונ׳ס ongoetg 
DgeMtn סון gn tPU’Dna pi’tgn jn* 

DP’PP»'tng  D3gr’’g'Dgog ,n tpa 
na׳t p>g ty n״p>g tg ,onpaopo pnp 

t״n p נארםשנםס tptto אוםבאדיננם 
t’tna tn p t oagop: אין ’g’3t־|-p r 

pnpongn .npo, ,לססל tto opoa’nga 
tpngttpt tPDtnp: pg ogtt ,p’’neo g 

ttytptgn ’*upn tie ■go o n  pg:״ 
Dgn pd td  n  ogtt ,ngonn -נש׳פני 

.ongo” np«g n  tto Dpm ” tt »n tpo 
-ga D'Dg P’tttigna po jnpanng: *na

tPP’t DPOVO P3’3” g tg ,DPOan
•ga do  tpagn pg opat'a (to D’rtg 

pg e p m ” it p'P npo” ang n  ongy 
tputnpa pg opo” p png opoa pg 
ni ngo op rn ’Pt n  tn'oppngp ty. 

.nre” ang
pg ,Tt onporngD ,ongan gtg 

 D’tg prnngro |ta engun P’P- ניס
 po a’ttug |g ngn npag סיאתנ■!,

o אױי ײס----- n מד אסת׳ז »ז ױני

po a’inig tg ,o’a ין אױפסו« n n* 
 pn’tt dp pg D«y np:p’ ngo* נמימננ.

im p ] n’n.
 Danga g tpapj איצט n’Dgn און

tPD4 d'jid פון  nngga o j’grtn nn 
ongo׳d ’d Ptna pg ogtt ,ts אײן go• 

ogj ׳v d  |ptpn .npopie ׳*ga g pte 
DJpDongapvopnn tto oan״ *agn tg 

np3po npjnongDgn npn ,{go׳npts 
Dpnn [id־DJPDongon, 1 גיס« npa’g 

18 ngo : oDP'MDgp popnipog ניט 
tn” tt opn tPD’Hig׳ts־D n . ,n” PD* 

D׳tnnge׳B3 הייסעפ, .־’nty o'aioao 
np ,tppn■״n ” tt ngo DD׳.tg .g Dpe 

npo” it. און oDj” noDgp png opoa 
iy n n  ty tpngnpj onpopop: tpj” t־ 

 ty ttg onpaopo ’n tto *־ילענה״ט
tPDDJii םון go p’g pg .tg’it’ npn־ 

”tpagn ,(goagn opoanga ,g נאט y 
Dpjt’3 n־tn” g814׳ oattga D3pe ׳po* 

■pj’ongn n  iPJ'cppyD’tg na ,np 
p«t?pnga.| אײנינע nptt ,DP” noD־ 

pa ײנען! tto . tpngttpj tpotnptD’tng 
tP3” t ,nngga o j’grtn npjptpttpj npn 

nnp״DJ’g»tn n n  tto tngttpi Di’n 
nngga םיז p3npo3’g nn׳.ngjgts

g• tpajptpsnpa’g onpit nnnt 
opgo פון nn  Dgn ,tp'jgort אזס״ 

*patg ogn taonpro npr’g” ong■
 tPPtPtyagi. na ,ngong tg onpoe׳

gn■ tg’j f D ’j n  tPattnpojtg pg• 
*ugD pg onpagrn n  po p’yptn 

nponptt pnnag pg .onpniroppD 
tn חייסס n o  n n  tg -,ogn אין n n 

ntjgrptnpoi’g h אינוץסםדיש,  ogtt 
pu” g Dgn׳pg tpngttpi t'g ,DnpDts 

•tpapn pg Dpgo g o'Dn■ png
o איג׳ס i’gtpn n n  tto Danga 

nngga סונ׳ס tpnptnn nn»g tpo29 
unng tg ,opgo opn y d« אין n n 

ptgnp• און Dgn tg’ai’ npagDDpri 
p«” g tpa’tnpug׳ttg ,tpnptt DnpoB 

tg 'Jt’ n  ,npo” ang n  ’tt־,npn’n:D'D 
o n  tvotpga ty tPa’tnpug tpagn 

tP’tnoty (pj’O’U, אין npDnnatn n 
t tpagn” זיך :np” t ty onsptip ר  י

n׳ ־tgj ניאז  tto DDJ” noDgp n  .no 
onpognngD ’it nnpD tpj” t npo” ang 

tngttpi אין ’pg .ojpoongon tnp
D3PDDngBpn-Dpnn אליין n  tpagn 

Dp:t’a־g791״ D napog  Dqaprtn׳-pts 
■tn g n  ,np ש־םוטינט ang n״npD

n  pg ׳pg Din tmgy ty npape 
P3DDP0׳YniPD D” 11 ’11 ,DnPDB נ-1א 

npo אוטשטענדען, םניגסטינ?1א ng  n 
0D” a־n  pg tPJ3U3nga ׳.npepts

ogn ’go ipd27 o n ׳.rtn  n  pie 
DDJPonpDPD tpjptt oa'nga g nngga 

 Bppga panptt ,onpagtrtn- 126 טיט
gn n  .ongopgnojgp 1,030 tPJ’o• 

tP33tgityp3 tpj” t onpagrn prt נ׳ד 
tpnpnD’tg ty tg'at’ nn PD tpngtt 

tpnnign ניט־ױניאן םיט -pgnojgp 
Dngo. אױך ty tg’j f  n  DYDPpngp 

6,501.83 tto pdid  n  D” y np;p' 
-gn panptt ,ongDpgnojgp po ngngn 

n ניט בען  npD” ang pnp” t ongyga 
 ty onpit t’g «ann איז װײחששס.

no tg ,jppnpoga. ,הייטאן pi nn• 
npaptptt ,ס׳סיוי ogn ייד :Dnnpttp 

onpagrn n  ty םיס g ,ביטע ”t tg 
tpngt 11 ניט n  tn ’DPpngp |p»npn”־ 

cp ng: .npD” ang n  ngD oprnn 
ogn איהס :tPD'to g ’it ,)pongnp 

.opp:ga
tpa’tg on t'o Dtgapn on t'g•־

D tpagn otogn op:pap:p::g׳pitr n 
gt’:g:ng n- אױך n  t»  oa’nga g 

tv p tr ogn panptt m ’DgP*o:g'y 
panptt pg on’:g’yp«D D” y np:p< 

-jtngtt nponnain pd tp:gorga pg 
ngotpngpgnn po onporp:ty ,ip y o 

D'a .D” ang*o:g’ygt’:g:ng־’-p r |g’:t 
tngttp: tPDt:p:npo:tng tp:” t np■ 

tpagn tp::’D’mgrppD ,p’noD• pgy 
-p: tPP't pg tn:iDDgDr tya’tnp::g 

ungonp tint־”,! »-n tig npom im 
n  tpagn n n ’n » ’o nptnn םיטימען 

dp:i■ oattga מי npngsng: g pg 
-p:D’tng tpagn n n ’nto’o n  .D” y 

n :מיס 'יייעז n ’tt n n  pg onpot’g 
 tpagn t tg’ti’ nn po אױסמיאת:

tpngt npapr n  pg »* .DingDP: 
*d’d ng:grp:npo:’g tpD” ang ng: 
•n’B n n  tpap:p: Dgn ogn .n n ’n: 

tnp:iy:g ::uogn pg ote DDgcnn 
npo” tt םיט .D«ang n n
o n מני .װיסען o tpagn׳n ׳pte

tg oa’nga g ךי ’ovnpDigp tg’:t
ptgnp m* סיס  pg D’ogapnga png 

po ptopnagna ip:pn pnoonrg 
tpjngii npnreengong’P ’ *n •Tno 

pg mgor D’D םיס Daso זײ *mga 
pmo opp DJPD’nw m  tg ^ ’Dga 

.tpnptt D’npMg on■ tn r  pg 
mg eg p«r

1927 ,Deta’tM tyee ,:g t” g\־

t D’D DP’nav pg oagnnp o:gr:”* 
p: סיס pg .D’tgngo npno’ig tng 

dpi: oy’g ornp ייך nnggS .m  ,n 
-D’tg n  pg j o” ang nn iy tponp: 

tpentp: pg tpiitgio פון *ng. npt:tg 
*ptongngD tnpn cgit ,P’ygfm: 

«tnpDO” iga po ngttp g |p;” f ,mpt 
pg nn’n:o’D pnpctg png ngo 

.n:” no
*g:ng nptt’D:po:’g ,nppngor g 

*pn’tt oy’g dpp !” ■Dgp-Dag’ygt’: 
t’g DP’g t’3 .jnpit Dnn’opaig n’n 

o:g’ygt’:g:ng *n־D” ang יך1א :IPtip 
d tptt ,ntoonpit:׳D3gnoga:g pg ddp 

”tPD,׳Dig ךי p:’npttr jtg tn:PDis 
dp .:pn pg tp:gorp: tpi” t ogn 
pm tg ,n’nntpomgoDoanpt ngn t’g 
pg ,D’tn: t’g o” p:’tgnoD” ang ’n 

tpy:g::’g tpo ogn npapr no g יט: 
tig D” angp: אין ogn np»pr p r:” g 

angp: tpo״pyntp pa’nop ty mna D 
”:p שטוגדען, t׳| ngo tp::t::’nga ,n 

P'P D’: D” ang*Dig’ygt’;g:ng ינ־: 
 d*: ipd ogn D"y gtg pg םטינש.

B’tg PD’tn: t” P tPDngttnp o:gpp:* 
npag •tputgtD אפימ panptg npo:ig 

tn:poroig זײ:ען *p: tPBinp:D’ing 
pg Dp” noo tngn זײ ”t pg npapr 

tpagn זיך ptgnp:o’ig| :ינםטי: ngo 
,o:gonn pir ’it npag •tg’M’ nn 

D:g’ygr:g:ng n n  tg dp'k po opti 
npo po’na g .tpop»tng t” BDgp’־ 

•pig tinptt on'DP::g opn pg p«ngo 
np’p npn tig .agorogo tPD’in: g 

opti D” ang t” p cgit ,t’g יס: :tgop 
n  tiD ::iD’Dny nn tng tnpii 

. .onpaopo
np nngga ot’g rn  n״ty ■pt D3 

tn ’ongo:’g ־®■’*D’D py:g: n  n a g 
ttg tpapn o n  ipvtt D Bgm n’n: 

d” p:’dpd פון pn’D .ryg t’:g:ng *an 
inm t |PDnp::pDgtty tpnpn ngo 
n n  po tpii’D’D p3’>DDgr:” op: 

.onngga tvoippipp pg nngga .rtn 
tpnptt tpoanga אױך D^porpity 

g r  *n ty m g ’np■ tpnptt־»*npro 
 pg סייאייחס־ «n opti ogn ײט,5

tptt’Dpg o n  DB’innpa’g >םײ po 
npo:np: tpo^gn oogrnn ’MD’D n n 

”t opn op .P’ygt’:g:ng n n  ty 
D’D nnpo tpago o:gpga וײ tm gon 

pg .D” ang-o:g’ygt':g:ng n n  po 
|1B DPDO'D n n  optt t” op:3g pg 

Dt'grtn nproy’g n n  |id o” ang 
g |pap: >gt op tg ,’ttg t” t nngga 

d” P3’>:pd די ty onpaopo ptt'opg 
pg rngnp■ tpotp ויך •tt ,|p:gpga 

.nngga .rtn *n D” ang |tg oap> dp 
d u  Dy’g t’g nngga o rg rtn  n 

point DYongBi'g יuupttga nnp 
n  t»  *»:m• n  |p:pn iY ok ttg 

*pro g oogrga Dgn .D'ogap^ga 
pit o:׳angD ty ?יפפײס n  m ’pg5 

T t tpatt pafptt ,o'Dgamga panptg 
po tPnpnmyo’ig ױ:יgדng3::1י:  ן.pו

g ’n:״gt p:’y,־| T t onngo ogtt 
mp: t’g ,oy’g׳g’:t’ tig nt־|*ga 

p’tooigii. ט »י ױ זי::  g rp:np י
tg’: i’>־’: n

 Jtpoip n’o ,onpt !::idopd »n ,האילט
pnty Dgno tMP oago ! 

dddpp סיט אינאײנעם ,tgui’ nn 
*:.t nn ddip dp t’a 
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םײיער דוד םון
 קאםוניסםען די און קאםוניזם דער

 װאר־ אין ךעלב^ רי אוםעםום זײנען
 םון םיט<עז רי יארס. גױ אין װי שע

 אזוי־ װי וױיזע און ארט רער קאםף,
 אין איז געםיהרט, ווערט קאםף דער
 װאחמע אין װי אזױ •ונקט יארק נױ

 די אומעטום *נרערש. ערגעץ אדער
 םארברעכערישע און ינאני*ע5כו זעילבע

קאםף.. פון םעםאדען
 קײן סען ױי^עז איז «ז זיך, דאבם

 זײנען ױניאנם די אז זײן, ניט ריח־•
 גרעם־ םון םארכאיט^געװארען דארט
 גענ<- און ־ דזעאב־האאדערם ״טערס

 אזוי דארט זיעעז ירניאנס די םםערס;
̂יכען װעגען אז ארים, און ק<ײן  פערזענ

 אב־ האן זינען, טאטעריעיען אין נוצען,
 באאםטע די זײן. ניט רײד קײן סאילוט

 בא־ ײילעז איז ױניאנס אידי^ע די פון
 אז וױידדמעס, סילעגליכע אזעלכ̂ז קוםען

 צו קרבן פעדזעניליכער א פמוט איז עס
 נאך דערצו ױניאז־באאםטער. א ווערען

״ באסוסען  זעהר װײדזמעס זײעחנ ז
 זײער םאכט דאס צײט. אין זעילםען

̂ע  בא־ א ערנער. גאך <אגע מאטעריי
 אוײ אין ױניאז איד^ער » פון אםטער

̂ם לע[,  זיײ אפט. גאנץ הוננערט בלל, א
 ױניאדבאאםטע די דארטען טאקע געז

עז, אידעאיליסםימע  איבערנעגעבע״ םע̂נ
 אין ארבײטען װע<כע ױניאז־םוער, נע

 ילע־ » םאכעז צו כדי נישט ױניאן דער
 געוחנהנליך זײ װאילטען דאם ־— בעז,

 יױ דער אויסער בעסער מאכען געסאנט
 האבען ױי װי̂י דערםאר, נאר — ניאן,
 גרײט זײנען זיי מניא^רבײט, די ליב

 םקריב זיד ױניא!, דער םאר ׳איהר םאר
 אלם טאסע. דאם םועז זײ און זײן. צו

 עחדייכע * און אויםריכטיגע בונדיסטען,
 יד די זײ באטראכטעז סאציאליסםעז,

 םאציאייסטי־ זײער אים ניאן־ארבײט
̂ס חוג סער  סא־ זייער םון טײי א א

 פרא״ אין טעטעקײט צי^יסטישער
גראם.

̂ט םאיל אזא אין אז זיך, דאכט  װא
 און קאסוניזם דזנם עזrצװי קאםזי דער

̂יזם  אדבײטער־באװע־ דער אין סאציא
 אידעא- ריין א טראגען באדארםם גוננ
 די באהעחפען דאס כאדאהםער. <ען

 נימט אבסאיוט דארם •ברענגם ױניאנס
 בלוט־ די םון בוצעז. םאטעריעלעז הײז

 קאן ױגיאנס אידישע אריםע און לאזע
 דער ארויסשלעםען. גאמימזם מען

 אידעאימ באהעדמט װעלכער ״בונד״,
 קאז ’פוילעז, אין ױניאגס אידי^ע איע
 נמזט נוצזגן מאטעריעלען קײז זײ פון

 װילען ױניאנס די אפיױ ווען האבען.
 םיט נימט זײ האבען • מטיצעז, איהם
װאס.

 ?ןײן קאםוניסםען די • אבער קאנען
̂שען רײנעם  םיה• ניעט קאםוי אידעאי

̂וט האבעז זײ רען. ̂נוג ני  צו ׳&טאף ג
 דאן װירסען ארגוםענטעז זײערע דעם.

̂פט. ̂־דענקענחגר יעדער ני  אר־ לאגי
 גוט גאנץ איצט ש\י\ זיך הען בײםמר

 םאחפטענד־ יעדעד בלאםס. זײערע אויף
 די אז ׳פוין, װײסם ארבײטער ליכעד

 ניט קײנמאל זיך רעכענעז קאםוניסטען
 ארבײטער די םון אינםערעסען די םיט
 ױניאן, אחןר טרײד געגעבענעם פון

 דײ די טיט נאר <אנד, אדער יפטאדט
 איגטער- קאםוגיסטימען םון רעקםיװען
 ווערקצײג א איז וועלכער נאציאנא^

 איהרע און םלוכח רוסישער דער פון
 םון אײנזעהז דעם לױט אינטערעסעז,

«ארטײ. קאםוניסטימער רוםיעער רער
 אר־ קײן ניממא זיינען עס ווען און

 נעמם שבל, און לאגיק םון נומענםעז
 אי־ דעםאנאגיע, פון ארגומענםען מעז

 און זידלערייעז מםוציגע נארערי/
 אײ־ אויפ׳ן אוים מלעדט םעז רכילות.

 אוםנע־ נאר^םםצ, די געגנער דעאימען
 אזיוי ם׳חעצס כמעױת, לומימרטפםע

 םאסזנך םון אינסטינקטען װילדסמע די
.̂  ארבײי־ אוםוױסעגדעז דעם אויח םענ

 שנע־ איז בעסער זאכען די װירקעז מער
שכל. און לאניס װי לעי*,

 נישמ, אייך העלפט דאם װעז נאר
 אםת״״מלאגעגדימ״ די צו זיך םען נעסם

 רעזואל״ יון מעסער צום ארגוםענםען:
 ®אר א• ני׳צט דד ס׳שסעלס ווער.
 אדער מאחנז ברעמען צו אבי זאר, קײז

 ם׳אען אויב געגנער. דעם באזײטיגען
 *רױ אידעאימ, דורכםיחרעז נישט דאם
 פיז**, באזײטיגען צו איהם םעז בירט
 גוואלד־םיט• אח טעראריסטימע דורך
 אין קאםוגיסטעז די טוען אזױ יען.

 די פארלויפינ זײנען זײ װאו רוסלאנה
 זײ וױיעז אזוי אח העחפער: אבסאלזטע

 קאנען זײ װאו. ̂ננדער, די אין טאו
חערשען. ישסג

 אומד חאמוניסמעז n האנדלצן אזוי
 אםזנריסע, אין יענדער. אלא אין טום,

 p» דוםלאנד. אין וױ ■וילעז, אין וױ
וואראמ• איו וױ יארק, נױ

מן פח 1צײמומע לעצמע וי ױי

 װאהיען לעצטע די בײ אז דערצעהיען,
 האבען מטאדט״ראטצז ארטיגע די צו

̂וז די םון טאג איז  קאטוניסםי• די װאח
 םיט ם*הר נעארבײט אגיטאטארעז שע
 שמ«• םיט און מעסערם םיט העגט, די

 ^לאגענדײ די םויל. םיט׳ז װי סענס,
 געװען זײ בײ ?ײנען ארגוסענטעז גע״

 דער לאגימע. די װי נעבחיה אין מעהר
 אין אז געײען, איז דערפון רעזויטאט

 םון טאג אין מען האט ״ב. צ. װאר׳פע,
 *׳פיאכט- םון אראפנענוםעז װאהלען די

 בונדיסטיעע צעהנמיג אײניגע םעלד״
 םענער ־ ארבײטעי װאהיל־אגיטאטארעז,

 םרײװילי^ האבעז װעלכע םרויען, און
 אר־ זײער געװארםען באיױנוננ, א אהן

 סא־ זײערע םאר אגיטירען צו כדי בײט,
 זײער פאר אידעאלעז, ציאליסטי״פע

 םען האט זײ םיז אײניגע פארטײ.
 נעטוזט ^לאכט־םעלד״״ םון גלײך טאסע

האספיטאל. אין אפםיהרעז
 אד־ ״׳פלאגענדיגע״ נייז סיםטעם דער

 האנדלונגעז כולמאניעע און גומעגטען
 סאטױ די דורך ױילען אין איצט װערט

באנוצט. אפט נאגץ גיםטען
 םאר־ לאנג נ^ט איז װאם דאם, גאר

 די םון צוזאםענםאהר אוים׳ן געקוםעז
 װארעע,איז איז םראנספארט־ארבײטעי

 װילדקײט, און ׳פרעקליכקייט אזא עוין
 װאס כוליגאניזם, און ברוטאליטעט אזא
 נישס ערגעץ אין איצט ביז גאך אי?

 םיהרם דאם געװארעז. פראקטיצירט
 וױלד־ די ארבײכמר-רײהען די איז ארײן
 באנדי־ איז רויביר םון טעטאדעז סטע

 יאננ 1שוי זײנען װעלכע טען-קאמוי,
 ציװיליזיר- דער םון געװארעז פארגעםעז

הײט. טעד םע̂נ
 נענויער זיך דעם אוי«י כדאי ס׳איז

 באלעהרענד זעהר ס׳איז איצומטעלען.
כארא?טעריםטימ. און

 בא־ גאנץ א זיך געםינט •וילעז איז
 אדער, םרעגער אידימע צאל דײםענדע

 םראנספארפדאר־ #איצם זײ ס׳רוםט װי
 נעזונ־ געוחגהנליך זיינען דאס בײטער.

̂כע אידעז, םעםכדגעבויטע און טע  ווע
 און מםארמע וײעחנ אויף כא«עז קאנען

 ערך אן םון פעקעל א פלײצעס ברײטע
 אויפ׳ן עס ארויםםראגעז ״ױד 12־10
 איבער־ אדער םלאר, טען5 אדער טעז4

 צװיײ אוים׳ן ארט אײן םון עס מראגעז
 די לוימ באשעםטיגט זײנען זײ טען.

̂ידעגע  כאראק• און דיםםריקםעז פאר
 מראגען זײ װאם םחורה, דער םון טער

 און ^טארקע חברה א איז דאס איבער.
̂. געזונםע  געבען אויך קאנעז זײ ױנגע

 אין קלא«. א כאפען און קלא« גוםעז א
 אבער זײ זײנען זיגען געזצלמאםטליכען

 גאנץ און• אפטףפטאנעז פריםיטיװ, זעהר
אוםװיםענד. אפט

*לאנד• דער װי יאד»ר עטליכע ?וין
 קלאסען־ •ראפעסיאגעלע די םון ראט

 אײ די פון צענטראלע (הו פאדאײנען״״
 באםיחס יױלען) אין ױניאנם דישע

 נאציאנאלע א זײ בײ שאםעז צו זיד
 זײערע רעגולידאן זאל וועלכע ױניאז,

 די ~א**אםען באדינגונגען, ־י ארבײטס
 טראנספארטי• די צוױשען קאנסורענץ
 םעסםע אײנמנמלען זעלבסט, ארבײטער

װ. אז. א. ארבייט דער םאר •רײזען
 םחגגער־ די וױיל דערםאר, טאסע
 ארביײ םון זינעז אין זײנען ארבײטער

 נאך םאלידאריטעט און דיסציילין טער
 עלע־ אפגזףפטאנענער און רויהער א

 געהאט קאםוניםטען די האבעז ׳מעגט
 םיזד צו דארט םעגליכקײט די שטענדיג

 םארב־חגכעריע־דעםאגאנחפע זײער חגן
 די גענעז מטענדינ רײצעז אגיטאציע,

 אוי&׳ן ױניאז, דער םיז ארגאניזאטארעז
 ארגאגעז, זײנע אוז לאנד־ראט אידי^עז

 םעסשאן אדער סײל אײז אויםחעצעז
 צוױי• געגען םרעגער-ארבײטער די םון

 באװאיםט־ האבעז קאםוגיסטען די טען.
 איגאו־לימן דעם אונםערגעחאלםען זינינ

 אר־ נרופע אײן צװישען אגטאגאניזם
 כםדר און צוױימער דער לגבי בײטער

 ארגאנײ צו עגתילטיג דערלאזט גישם
 זיײ פאר באדעז א םאראײן. דעם זירעז

 טעסעפײמ חנםאראליזאםארישער ער
 חנר גינסטיגער, א געודען דאדטען איז

 צונעיאםנמר א —ארבײטעו/ עלעמענט
דעם. צו

 חנם פון יזני אין צוריס, לאנג נישט
 לאנד־ראם דעם דאך זיך האט יאהר,

 אײג־ קלאסעןיפאראײנען אידישע די םון
 םון קאנ־נרעס א צונויםצומםעז גענעבען

 לאנה מיז טראנסיארם־ארכיממנר אלע
 דע• 40 געוועז זיינאן קאנגדעס אוים׳ן

 פארםראמען האבעז וועלכע לעגאטען,
 םארשי־ פון (ל^טלס) איטײלוגגען 40

 מיםגלידערשאפם א נױס שםעחט חננע
 ארטײ די אר0 םיסגלידאר. 8613 פון
 איז באדינגומעז אח אומשטענדען גע
op ערפאי^ קאלאםאלער א 

רי ױיגען *דםיײרינסוגג*ן1 די לויט

 םאנאדערגעטײלט נעװען רזל&*נת\
 בונדיסטעז"־׳ד- :אוםן םאלנעגדעז אױוי

 — ■ועיײצױן ,3 — קאםוניסטען ,28
שע. 6 און 3  ארבײט די אוםפארסײאי

 גאנץ געגאנגעז איז צוזאםענםאהר םון
<עבעדיג. און נאדמאי

 טדעגער־אר־ װארשעװער די צוױשעז
ך געפינט כײטער  גדופע ספעציערע א זי

 געהעצט װעדען װעלכע חו^עךטרעגער,
אן דער געגען קאםוניסטעז די םון  ױגי
 דעדפאר, נאר םיהרערשאםט איהר און

שע א איז זי װײל שט אח בוגדי  קייז ני
קאטוגיסטישע.

די הערט, אט און ס. א הא־ חברה װ
ם׳ן בען  םיר אפגעטאן. צוזאטענפאהר אוי

ײ װארט איבער דאס גיבען  פון װארט ב
שעװער דער  םון ״םאלקסצייטונג״ זואר
:1927 ױני, םען13

ט פאר ״א  םוז אנהויב נאכ׳ן מיגו
צוננ דער  נאכמי־ די נעװען איז (דאם זי

צונג טאנדיגע  פון טאג צװײטען פון זי
ך האט ם.) ד.—צוזאםענםאהר  פלוצ־ זי

 זאל אין און טיר, די אויםגעפראלט לינג
ך האבען ען זי ױז ט ױנגעז עטליכע באו  מי

שען רעװאלװערען. אויםגעשטרעקטע  צווי
 א אנטשטאנען איז דעלעגאטען די

ען חברדדלײט די טהוטוז. ײנ  דערװײל ז
ט פאראויס געגאנגעז .  אויסגע־ די מי

ט און רעװאלװערעז שטרעהטע  אויס״ מי
 טיר ״אוועק, דעלענאטען: די צו תםען

T אפשטעלענדיג 4׳ !שיסען t ח׳ בײ 
שטײז ױדל שעיה ער זילבער  א איז (

ער האט ם.), קוילען־טרעגער־־ד.  אײנ
 און געצילט איהם אין חברה דער םוז

 איז ױדעל שעית זז׳ דער אױםגעשאסען.
 די בלומ. סאלוזשע א אין געםאלעז

ך האט *חבדה שט דערםיט אבער זי  ני
 אױסנעשטרעקטע די םיט באנוגענט.

ײ האבעז חןװאלווערען ך ז  גערוסט זי
 אז םשמעות, פרעזידױם. צום םאראויס

 געהאט פאראויס פון האט באנחג די
 ״אק־ דער םון פלאן גוכדצוגעגרײטען א

ציע״/
דיג ענ ײ  זאל, םוןי העלפט דער אין *ז

מען די האבען  געעםענט אויםםגײ באנדי
םערײ. א ײ האבען םאל דאס שי  גע־ ז

ײערע ווענדעם  פרע־ צום רעײאלװערעז ז
ם.  פארזיצענ־ דעד םײגםאז, חבר זידױ

 איז װצלכער צוזאםעגםאהר, םון דער
ש, בײם געשטאנעז כםדר טי ם־  פרעזידױ
 דאנק א בלויז קויל א אויסגעםיטעז האט
ײז  האל- גוטער און קאלםבלוםיגקײט ז

ך ס׳האט װען טונג.  צװײטען צום זי
סערײ די אנגעהויבען מאל  דער איז שי
ט ײ  םײגמאן ח׳ האט פרעזידמם, םון ז
ך ש םון אפגערוקט זי ם־טי  צו פרעזידיו

ט זעלבער דער אין װאנם. דער  םינו
 םאר־ דעם דורכנעלעכערט־ סויל א האט
טע א בינע. דער פון האנג ױי  האם צו

ך  גוםא בינע דער אן אפגעשלאגען זי
ליגען. דארט נעבליבען און

 זעהר א געדויערט האט םהומח *די
ם באלד װײלע. קורצע  שאס עדשטעז ביי
ך האבעז  נעװארםען דעלעגאטען די זי

 אוים־ ארום אזוי בלויז און ערד דער צו
מ. זיכערעז א נעםיםעז  די ־וועז טוי

 ־זײ־י אריבער, איז איבערראשונג ערשטע
סער די נעז שט שוין שי  אין געװען ני

^ אל  געבלי־ איז פאדלאנע דער אויוי ז
ער, בלויז לימנן בען  םארװאונ־ דער אײנ

שטײן. חבר דערמער  קויל די זילבער
 א אין םוס. איז געםראפעז איתם האט

אנד באװאוסטלאזען ט ש  םעז האט צו
 עס ביז הי<ף, ערשטע וײ געגעבען איהם

פון אנגעתומען איז ט) ( אד  ״גיכע די שט
שירט איהם האט וחנלכע הילוי״,  באנדאז

שען איז אפגעםיהרם און  שםיםאל. אידי
 באװאוםט־ צום געסוםעז ער איז דארם

ײן. ײן הגם ז שט דראהט לעבעז ז  ני
 נרוי־ אין אבעד ער לעם געםאהר, חײן
ם״ סע סורי י

 כױ װי^דער דער אז םארשטענדלױ,
שער  דעלעגא־ שיסען םון אקט לינאני

םעג־ םרידליכען א פון טען א אן־צוז  ױני
אי אפ האלט װאם פאהר, ען, פ חינ 1א  רו
ע ײנ  ארויםנערוםעז האט באראטונגען, ו

 צװי־ נסטה גערעכםע און םארביטערונג
 און םראגספאךט־ארבױטער. אלע שען
שע איז ך חאבען װאר  אנ־ גלײך טאקע זי

 טון געגענדען םארשידענע אין געהויבען
אלדיגע שםאדם  מע־ םיט נעשלעגען גזו

 האבעז וועלכע רעזואלװערען, איז סעדס
ד  אפ־ און ארעסטעז םים געענדמם זי

הרג׳עמע די פיחרען  שםיטע־ די אין צו׳
סטען די לער. םוני  זײעדם !זאבעז ?א

ם: ײכ ערגר  די אין ברודער־פאםױ דצר ד
ך האט ארבײמצר-רײהעז צוםלאקערט. זי

ט דערזעלבעד איז ײ  םארנעסױ איז צ
 פון צוזאסעגפאחד א װארשא אין םעז

 •אליאקען, און אידעז ארבײטער, לעדער
ען קאםוניםטען די וועלכען אויוי ע  זי
ו י  מינדערהײט. סלײנער א אין געווען או
ך האט צוזאםענםאהר חנר  געפונען זי

ק שרעלליכעז דעם אונטער  םון אײנדרו
 דעם אױוי איבערםאל וױלדען דעם

 אננענוםען איז םאראײה ־ םראנסיארם
ע: םאלגענחנ א׳לוצי רעז
 פאראורטיײלט צזזאםענםאחר *חנר

שעז דעם אני  בא־ דער םון אנםאל מליג
 בא״ רוהיגע די אויזי באנדע װאםענמער

 צוזאםענפאר. טראנספארט םון ראםונגעז
לעדער־ארבײםער םון צוזאסעגפאר דעד

פון סיסםעם דער אז ־ םעסט ט5שטעי
 אוסנאװאוסטזײ די העצען כסדר׳דיגעז

 זיך אפצורעכעגען אױף ארבײטער ניגע
 ארבײםער, אגדעדש״דענקענדע די סים

איגסטינקטען װילדסטע די אנטװיקעאט
 כוייגאנײ• אזעיכע צו כרענגעז מוז און
w ברודער״ צו און ארױסטרעטונגען 

קאםפען׳״.
 אכד־ םאראודט״לט רעזאלוציע די

 דער םון טאקםיק דאזיגע די שארפטען
פאד־ פראפעסיאגעלע די אין ״אפאזיציע

— און איעען״
 אזיןי םאדעדט צדזאמענםאהר דער

̂ע  םון אוגטערשײד אהן ארבײטער, א
 םארװאר־ צו איכערצײנונגעז, פאאיטישע

 אויסצורא־י אח ברודער-קאסױ דעם םען
 כוליגאנישע די רײהעז זײערע םון טען

עלעמענטען/
 גזד זײז עס קאז װער :זיר דאכט

 ארענט• װעיכער V רעזארוציע אזא גען
 ארבײ• אםת׳ער וועלכער םענש, ליכער

 אדבײטער אז ,עס װיל טער־פארשטעהער
 צושיסען צװײטעז דעם אײנער זאילעז

 א געםינען דיך װעט צי היגט? װי
 האם װעלכער םענשען, א פון .האגט א

 םון געםיהל שטיקעל א זיך אין נאר
 (אם אנשטענדיגקײט םיז מענשליכקײט,

 מד ״בורזשואזעי׳ אוםגליסליכע צוױי די
 גע• אוי»זזיבעז זיך ײעט װאס םיהלעז),

 ^םאראור- רעזאלוציע? דער אט געז
 אנםאיען כוליגאנישע נאר דאך טײלט

 ״פארוואר־ צו ארבײטער די רוםט אזז
 אויסראםען און ברודער־קאמוי דעם פען
 עלע- כוליגאנישע די רײהען זײערע םון

ו םענטען״
 סא• גאנצע די אז םאר, דך שטעלט
 דעילע• 79 םון 26( םראסציע טוניםטישע

 חד דער געגעז נעשטימט האט גאטען)
 צװי• טי2 זיך געפינט דען צי זאלוציע.

םענש? ארענטליכער יז%א 1סײ זײ שע\
#אויך נאך אבער איז אינטערעסאנט

 ווע- באריכטען האמוניםטעז די אזוי װי
 רױ זײערע צו האנדלונגעז זײערע גען

 אידישע די צו און בעל־הבתים סישע
רוסלאנד. אין ארבײטער .

 סאםוניסטישער כארקאװער דער אין
 #י ד. יזלי טעז3 םון ״שםערך צײםונג
 םון קארעסםאנדענץ א זיך געםינט
 אוים׳ן אינצידענט דעם וועגען װארשע

 םארשםקנד־■ טראנספאדט־צוזאטענםאר.
 רײהע גאנצע א געהט דארט אז ליך,

 און בונד פון אדרעס אוים׳ן זידלערײעז
 זיינען .דאס פוילען. אין ױניאנס די

 צוגע״ שויז מ׳איז מוחל. שוין זײ םיר
 קײן נישם איז דאם דעם. צו וואויגט
 םאר- איז עס װאס דאס נאר נײעם.

 דערצײ• צוזאמענםאהר אוים׳ז געקוםען
 ״פינסטליכסײט״: םאדנע א מיט זײ לען

 — דארט מען דערצײלם — בונד ״דער
 קוי• די־ ארײנלאזען געװאלט נישט האט

 םאראײן, טראנספארם אין לען־מדעגער
 בונדיסטען קײן נישט זײנען זײ װײל
 זילבער״ דעלעגאט צושאםענער (דער

 קוילער־םרענער א אלײן איז שטײז
— און ם.) ד.

 בײ געדולד דאס האט סווי כל ״סוף
 זײ און געפלאצט קוילען־טרעגער די

םעז האבעז  דירעקם װענדען זיו באש̂ל
 די םון צוזאסענםאחר אלגעטײנעם צום

 א־ין טראנספארט־ארבײטעד. אידישע
 זיך גדולים בונדישע די האבעז אנםאנג
 װארט א געגעבען און פאדלארען אביסעל

 זײ האבען באילד נאר דעלעגאציע. דער
 בײנער די אננעבראכען אריענטירט, זיך
 ארויםגעשלײ- זײ• איז דעלעגאטען די

זאל*״. םון דערט
 ״רזל מין אזא געפעלט״אײך װי ״נו

 זעהר אינפארמאציע? װאלוציאנערע״
̂יך״. ״יינקט

 זײן שוין זאל בילד דאס כדי אוז
 צונע־ גאד איך סלאר,״װעל איננאנצעז

 פרע• אידישע װארשעװער די אז בעז,
 האלב־צױנים־י די װי צױניסטישע די סע,

 קאםוניס• די מיט דארט האלט טישע,
 װאר- דער בונד. דעם געגען אוןיטעז

 װי פוגקט האנדעלט ״הײנט״ שעװער
 אמע• איז — ״טאנ^ יאר?ער נױ דער
 נױ אין פױילען, אין װי פונקט ריקע
װארשע. אין װי פונקט יארס

 איז מופם 82 ל8לומ
כילױננ כזרו דזשאינם

 םון םעקרעטאר דער ראזענבל״ט, בר.
 אז אונז, םעלדעט ,82 עקזאםינערם-לאקאל

 ארײנגעםוםס איצט האט לאהאל דיזער
 באארד דזשאינם ם.*ז םלאר טען6 אוים׳ז

םטריט. טע25 איסט 130 בילדינג,
 אכם אין דאם זאלען עקזאםינערם אלע
, נעהםעז.
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ארנייט. דער אין זײן באחילפיג װעט איגטערנעשאנאל

 אילם נעטאירען ישוין האבען םיר װי
ipou ־ױלי טען29 םון ״נערעכםינקייט״ 

 די האם נוםערען, אנדערע די pa און
 צו נענומען זיך ױניאן ריינקאוםםאבער

 נױ אזיםער אינדושטריע די ארכאגיזיחנן
 זייז cpn שאס עדעטער in יארין.

 ארנאניזירען iv פראנע די ב»סם»ן. א*ן
 1» נ>װפיזזרען8 און רײנתאום־םרייד חנם

 נאסםאן pa ארנאניזוןץיאנם־סאפיייז
 רד אנחנחן אין אייר איז איכןרועיוט

 אויםנעט־ איז יארק, נױ אויםער נקגרען
 פיז פיטיננ לעצכ»ז אױפ׳ן נעווארען מעז
u נענעראל דער t Ippipp .די נאארד 

ivo נענעראל ippipp נא־ ה«יט באארד 
 טא־ און םיגאגצתל חעלנמן «ו שסיסם
r*W i אנצוםיחרען cn !אתא־ גויט־נע 

גיזאצ־אנס־האגפ•'!.
 אבער איז יודאן רײגקאוםטאמור די
 מרניםען י-אכען «אר לעצםע רי נעװען

אין אזןטעלמנש־שאגפערענץ חגר םים
 אנרײ »; ׳שליםעז סים׳ן און יארס נױ•

 נאכ׳ז איצם, בןלעבאטים. רי םיס נמנם
̂וםםאכער רער פון וינ 1אי יוניא[ רײנס

 נאארד ivoipptpp די oan יארס, נױ
 סאנםאנ םיטינג, » י1אוי WP8< פונ׳ם

 נאמלאמן אוינוסט, tpol on אווענט,
 סיז װייס״יחד. .ניננאלד׳ן, שיסען *ו

 ipmpjpo און iwarpnpora דער
 ארגאני• on אנצופיחחנן <את»ל, םון

באטטאן. אין )”?אציאנם־סאס■
 די נוט זעחר װייםט גיננאלד ברודער

 *ו איז op און רײנסאו^אינדושסריע,
 םיט* די םון ווימן on טיט אז האםען,
 «ו אמיס איצט צײנען זײ װאס נלידער,

 פיו D*n in טים און זיך, אמאניזירען
in דער און ארגאניזאציזמו״פאסיטע 

 ײin 8 וועט נאארד עהזעסוםױו נייער
עראאלג. » וײן נאניזאציאנס״האםאײז

 װײט זעחר גיס איז גאסםאן װי אזױ
 pW*vpbo a אוינ איו ,pia* גיו פו;

 נינגאלד׳ם און םארסוםען, וועם סראנע
ip זיין, נויסיג opii אנוועזעגהייט  opii 

in און סוםען האגען נצייך  w inipoa 
 <8P8( חט־ װאס נ?,81ס םפעציעלער

 דערװײל פארהאנדלען. צו האכעז וועט
 פקאמוטױו םמחינע נאנץ א ניײנט
 ם׳זערסאז םים׳ן צוזאנמן און באאיד,

 װײנגארד סעהלעםאר on אןן ■אאיגססי
 סאנעז לאקאל פונ׳ם ארנײס די וועם

נארמאל. גאנץ אנניגהן

)1 •>■1 |11 •1|*ל
 דמם םיט אח פרנײטעי נ־ט־נעאינטע די

 װעלני )פר>י אדער מן ■ראפ׳וסיאגעמז
 זיו אינטערעסירט און פטרנונדען איז

נטװזןגונג. פרנײטער דער טיט
 פון צוזטטענלענען איינגער דיזער

 נעיענענחײט די ויי גיט *רנייטער טל׳ו
 פטדפטזןחן צו נעסעי טנדעחנ די אײנ׳נ

 כט־ נעסודע » זיי צוױ׳פען טeטr און
 נןס* צוזאמען ויי שפייון דארטפן וױחונג.

orp ,צוזטמען ׳פוױמען זיי טענים, נאל 
 לטנגע אױןי גןחען לײק, גרויםען דעס אין

 ‘,V איינעם אין טאנצען צוזוםען, חיישס
 אױסתצײנענטען תם פון מוזיק דער

מ טרסעסטער. מז «  רי ויי כטוו
 אראנ• זיי פאר ווערען וועלמ לעקט׳פורס

 די םון און חויז, ױניםי דער אין ז׳פירט
 לעס״ די נאר םאמעז וחזיכע דיםקוסיעס

 סיינוננען די םיט זיך זײ פאקןנען צי׳וס
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אונםערהפיטען. זײ װאר יעדע

 אייגענע אונזערע חאנען דארטען,
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 נע־ אױסנעציינענםע אן צאחי, אין נרױם
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 צײט מאדערנע
 8אױן אז וױם,

 גוטםרףט די
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. פארלאזען

 צו• שווערעד איז ציים םאדעדנע ךיזע
 אנ• איז עם װעלכע װי פרידעטנושטעלען

 קלײבט זי אוז כעקאנט, איז װאם דערע,
 רויכע- הײנםינע קעםעל.־ סון התפעלות
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קעםעלם. זײנען רױכערועס-קוגםם
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סיזןן נייעם פארץ פלענער *ונמיזאדןגס וי דזמינס מןנײפפעופעו
)1 וײ» וון (שלוס

 א ניט איז טרײד, דעם אמאגיזירעז םון
̂ור *פישעלם םון ב#ווענוגג  איע םון ל

יזאציע.3ו)ורגא גאנצער דער פון מיטגיידער
 ברײטע די םיט צוזאםען באאמטע די

 איצט זיך םאר האבען סאסען סיטגלידער
 אמאגי־ #ארגאניזירעז צו—אױפנאכע אײן

 מעכטיגע א ביז *רגאניזירען, און זירען
 דאס איז װערעז, אױפנעבױט װעט ױניאן

m מאכם דער םיט װערען געט*ן גאר 
̂ולידאריטעט. םון ס

 דער געגען װענדען ןיך םוז ױניאן די
 ניט־ױניאז דעם םיז ?ןוםט װ*ס געפאהר

 ארבײטער אתא^וטע ניט די שאפ.
 יוניאן די םאר לאסט שרעקליכע א. ןײגען
 הונגער״ דער אראס. זײ שלעיט װאס לײט,
 קוםט װאס ארבײטס^אןיגקײט די םלאם,
 אײנ״ םוז סקעב־שעפער, םאסען די דורן

 ארגאניזאציאנס דורך ײערעז געשטעיט
 טעטינ־ ארנאניזאציאנס דורך טעטיגקײט,

 און מאכט, צו קומען ױניאן די װעם קײט
 זײן װעט אמאניזאציע דער םון מאכט •די

 אוךדרעס־ קלאוק אלע םון בענעפיט צום
, / םאבער.

 װעט באריכט, האכםאנ׳ם בוי. ױיט
 ארבײט ארגאניזאציאנס די וױיטער װאס

 סיסטעםאטי־ םון כאראקםער א אננעמעז
 סעדזע:־ װעט האכםאן םעטיגקײט. שע
 ארגאניזא־ גאנצע די סופערװײזען <יך

 צײט גאנצער דער דורך ציאגס־ארבײט,
 דרײװ. האםפײן ארגאניזאציאנס םונ׳ם

 די זײנעז ארױס זיד ם׳וױיזם ױיט און
 װײ ש$פער ױניאן גימ די אין ארבײטער

 ערװארטץן זײ זיך. ארגאניזירעז צו <יג
 ,ערװאדםעז זײ ױגיאן. דער םון רוױ דעם
 װעלכע אין םעסטונגעז ױניאז ניט די אז
 וחגיען באשעםטיגט איצט זײנען זײ

 געצװאונגען װעלען און װערען אטאיןירט
 א גאר ײעז 1אי זיה אונטערצוגעבען זײן

 געהעז ארונטערנעהםען זײ קוסם חאםיםע
 דער אין אז זיר שליסעז און םרײװיריג זײ

 אינטערנעשא״ דער םיז משפחוז גרױסער
ױניאן. װאירסערס גארםענט יײדיס נאל

אײנריכםונגעז. פינאנציעלע נײע
 דזשאיגט פון םיטיננ זעיבעד דער
 רײוזע א אנגענוםען אױך האט באארד

פינאנציעיעי דער איז אומעגדערוגגעז

 םאר״ וועט װאס יאן,3ױ דער פון זײט
 ״יזאציפ3ארגא טרא?ע3צע די אי ^םארמען

 מאכען זועט און כאארד ט3דזשאי דעם אי
יזאציע3א3אר דער םון ארבײט די גער3רי3

• בכמ•
 בא״ א עװארען3 וםען3ע3אג איז עס
̂ס א<ע אז שאוס, ̂ען אאקאי  קױםען זא
 ט3דזשאי דער םוז סטעםפס דױס ױיערע

 צאחיזעז װערען זײ װעיכע םאר באארד,
 צױ װעט עלט3 די סטעטי. א סעננ\ 25

 עשא־3טער3אי דער צװישען ותרעז טײאט
 דיזער באארי. ט3דזשאי צוױשען און א<3

 א םיט עװארען3 עש<אגען3םאר איז ײאז
 ט3זוײם־*וי/גזידע םון צוריק צײט סורצע

 ע־3םע א<ע םון ג3םיטי א בײ י3י3םא3א
 עװא־3 ומען3ע33א אויך איז .עס דזשערס.

 [־f3 עמאכט3 איז װאס ,3פארש<א א רען
 10 <אקא< םון הין3פע בר. פון װארעז

 יעדע אז ,2 <אקא? םון קאפיואן בר. און
 העכעי• איז װאס 33איצאר.<ו ס6טרי3אײ
 און יאהא^ צום געהן זאה דאיאר 12 םון
 דאילאי״ 8 זאיל דאיאר 12 ערשםע די םון

 דא<אר 4 און באארד ס3דזשאי צום עהן3
 װערט ט3דזשםע3ארע דיזע לאסאיצ. צום

 װאס צײט דער אױף ב<ױז וטען3ע33א
 •3א װעט האםפײן ם3יזאציא3ארגא דער

 טריטם3אײ די וועט אכדעם3 און האלטעז,
 אםאל. װי זוערען צוטײלט װידער עלט3

 ען3עש?א3םאר ען3זײ ער3פיע אלע דיזע
 סעהרעטאר דער מאזעי, בר. םון געװארען

 אױם־ דעם אויױ באארה ט3דזשאי םון
 און דירעקםארס אװ דערדאארד פון 3טדא
.33םיטי עדזשערס3םע

 אזוי ט3די3עע3 זיך האט 33םיטי דער
 ע״33א זיך האט ער װי סטראטיװ3דעםא

 מײ דעם האבען אטען3דעלע די הויבען;
 #מוטד. םרישען מיט םארלאזען 33טי

 אויס־ אן סיט ,33ײסטערו3בא ,33ו3האם
 אן מיט םאכט, יזאציאנם3ארגא םון זיכט

 זיכערהײט א מיט #קײט3י3אײ םון אידעאל
 װערטעד p»' ען33ו3מײ םטע3ער די אין
 לע״ א עבען3 ״צו זיגםאז, ט3•רעזידע םון
 ארױס צײגען װאס באסעס, ע3י3אײ םאז

 אכטע; װאס ״םװארט<יכהײט3אוםםארא
 מערגע״3או האבען זעלבסט זײ זואס יט3

 יױ 1דע םיט ט3אגרימע דעם אוױי שריבען
 זײ אז לעסאן, א זײ געבען צו — יאן3

”נעס1ב' ט3מײ מען *ז דערזעהז זאהעז

נוס־רמען כחח #פנעחאלםען אפערײפאדס ___  ₪pimmmmmmmmmrn
 ארבײט״ דער אך3 :לײך טאג,3מא

 עשא״3טער3אי W פון 2 לאקאל חאט
 א עד.אלטעז3אפ באארד ט3דזשאי אל3

 חאל• בעטהאװען אין 33םעמבער־םיטי
 ע־33א חאט װאט ען,3טס־רע דעם טראץ

 אינע־ חאט און טאנ צען3א3 א האלטען
 צוט הומען צו סון םעםבערס פיל האלטען

 א דורך װאס דעם, טראץ און ג,3םיטי
 ע״3 יט3 33מיטי דעם פז3װע איז םארזעהן

 ערעכטיגהײט״3״ דער אין עטאלחנן3 װעז
 ״םאר־ םון נײעס די v* יט3 אויך אוז

 גוט געװען ג3מיטי דער דאן איז װערטס״,
באזוכט.

 ען3זײ 33מיטי דעם אויח םראמח די
 אלע כאראסטער. יאן3רײן־ױ א םון עװען3
 ̂מיט צוגעהערט זיך האבען דע3וועזע3א
 פראטאסאיען, די צו טערעם3אי רוים3

 לאסאל־םעקרע־ דער םריד, ברודער װאס
 רע־ צום איז םארגעלעזעז, האט טאר,
 לאקאל־םע־ קא.פלאן, ברודער םון פארט

עדזשער.3
 א עםא.סט3 אויך האט 3םיטיג דער
 םאר־ מעםבערס די װעלכעז אין באשלום,
 ארגאניזא־ אין העלםען צו זיך םליכטען

 שול־ אלע אפצוצאלען און ציאנם־דרײװ
יאן.3ױ דער צו דען

ט:3פאל װי זיך לעזט רעזאלוציע די
 קלאוק״ דער םון מעמבערם די ״םיר,

 ג״ ל. א. ,2 לאקאל ׳יאן3ױ אפערײטארם
 עראל־מעם־3ע3 א בײ םארזאםעלט ״י. וג

 210 האל, בעטהאװעז אין 33בער־מיטי
 דעם ׳ט3אווע טאג3מא טםריט, טע5 איסט

 דע3םאלגע די אז עהמען3 ׳וסט3אוי טען1
:רעזאלוציע

 טרײד ?ער3א\ דאט באטראכט,3א אין
 מעמ־ אוגזערע װאו ד,3̂ושטא א אין איז

 א צײט, קריטישע א דורך מאכען בערם
יט3 ען3?ע מעמבערס ?ערע3או םון טײל

 ױני^אנ• אונןזער ארכײט קײן קרינען
און ס,3דישא

 שולדיגע די דאס באטראכט,3א אין
 די ען3זײ *ושםאנד כאאםישען דעם אין

 םארשירײטען וועלמנ פיהרער, ע3געוועזע
 סקע־ •ריגצייתלזנר םון מעטאדע זײער
 םון םערעסען3אי די ען3שעדי צו בערײ

און טרייד, זער3או
 ט3תשאי די דאס אגבאטראכט, איז
 חאט אל3טערנעשא3אי דער םון באארד

 יזא־3ארגא אן עז33צוםא3א באשלאסען
 גיט־ די »גיזיחנן3אר צו ס־דרײװ3ציא

 ע•3 נעשאפען ען3זײ װאס שעיער, יאז3ױ
 י•3קאםי די װען צײט, דער םאר װארען
 UC שייצע דער אין עװעז3 ען3זײ סטען

— יאז,3ױ זער3אי
״םיר אז באשלאסען, דארום עס זײ

 םארםליכטען ;2 לאקאל פון מעמבערם די
 העכסם־וױכטיגע דיזע שטיצען צו זיך
 מענליכקײטען אלע מיט ג3עהמו3טער3או
 אויך דערםיט און ען33ו33שטרע3א און

 אך3 ען3זײ װעלכע די, אלע ציהען3ארײ
און ױניאז, דער אויסער עבליבען3

 ב*צא<ען צו באשלאסען אויך עם זײ
 םעגליר אום דױם, םון שולדען זערע3אי
 יזא•3א3אר םון 33םיהרו3א די םאכען צו

אוז ׳דרײװ“ס3ציא
 צוא•3א באשלאסעז װײטער עס זײ ,

 .ארוים״ יע3ער3ע און מיטלען אלע דען3װע
 קלאוק־איעדײ• ארבו>יטסלאזע עהמען3צו

 ארבײ• םיר װא\ ^עיער, די איז טארס
 דערםיט אום מעגליר, אר3 װיפיל טעז,

 יז»ציע3ארגא ?ער3או םארשטארקען צו
 ברידערלי• דעם ען33ברע3ארײ צוריס און
 נען3צוריקבחג העלםען און גײםט כען
 דער צו יאן3ױ »ל3עשא3טער3אי זער3או

 פארטסען פריהער האט זי װאס שםוםע,
ג״3ארבײטער־באוועגו דער אין
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מהאמו שיקאמ׳עד די נײ עלעהשאן
• )1 «״ט *ון (*לום

 *נ- •אםהײיל דעם דורך האבען זיי ווען
 רערםיט pat «נים רחםנות זייער נעעטעלט

ײ »ז *יינען  מיט־ די ם*ר זיך זארנען ז
 דז׳שענעראל די און םענט ג*ר מירער׳ם

מן1 כיט, טעםבערם באארד *  קאםר די ז
 צום דינםםאנ יועצטען באאםםע ניםט־שע
 רעאארטער הארט א געםאדערט םארהער

 ואלאר tPooifp 160 נץדאר&ט האט װאס
טאנ. א

ר איז קאםיטע די ײ  אײנםא׳ל דעם י
נע־ געצװאוננען אויך קאטוניםטען די םיז
 רי רעיארטער. האורט א נעמען צו ווען

אן האט צוזאםען האםטעז  באדארםש ו
טאנ. א דאלאר 300 באטרעשען

 געװענרעם דאן זיר האט האםיטע די
 באארד דדצןוינט דער שון כאאםטע די צו
״ אז  דעם סון האאיע א שיסען זארען ז

ח( און רעאארט א *^  אינטער• דער 1אײ
אי אג ^  זיך האבען טאג, א דאיאר 160 נ

י  איז דאס ענטזאנט. דערםון באאמםע ו
ײ ערנסט װי באװייז א  םים זײנעז ז

 אין ■אםהװילעז די אי) םײנוננען זײערע
אד זײ וועלכע ען:ץנ  רוזםכות אוא םיט ר״ד
 די טון נצאדער םארהארעוועםע די ווענען

 אײנ- דעם סאבען ײי<עו 1אי םעםבערם
pm איגםעו־ דער פון נאאםטע די אז 

 די םון ג<מד די װאם נים ארם נעמאנאר
 זאכען אזעל^ג אויןי װערט טיםנלידער

אויסנעגעבען.
נע־ הלאנען און«*י פארהמר דער ווןן

 דז׳פןוינט pc באאטטע קאטוניםטימע נען
 שויז חאט נעענדיגם, זיך חאנץן נאארד

 דער טון ■רןזיתנט דער *יטצפעםריק,
 װעלמר לייבאר, אװ םעדעריישאז טיתאנא

האםי־ רער pc ם׳טערםאז דער נעווען איז
וועל• איז run mnttov א נעחאלטןן םמ,
 נעװאלדי־ די י1אוי אנגצצייגט האט ער מ
n מןוםוניםםעז די ®ון אסריםםםווא1חי:
 קאםוניטטצן רי אזוי וױ באוױזען תאט ער

באווע־ ארב״טער חנר ®ח «וגאיס זײנןן
 קאםר די *חײ וױ באװיזצז האט ןר ;נונג

 זייער גענען אינטרינעם inn®' ניסםצן
באלאננצן, וײ יוןלמר וװ יוגיאן איינענער

אינםערנ׳דצאנצי. אײגצנצ «יי«ר <װ
jn זײן אין באװיתו eyn ■'טצ<««ױק r 

 די א• נ*ר היםצן מםוגיםשצן די »ז
\v>n« און ■אלםיי זייער םון ארדערם

 צוצוברעכען ואך קײן פןור א• גיט זיך
nr't וו*ס ױנימ אײנזמע V3U כא־ צו 
או און ברויט ראם ׳ציצען מ  אינ־ די און ו

®•iron די »ן pup>p דותםםאכער. און
 דער «ון נאטלום חנר ווערדיק^ זתר

איז אנאל,7א'נטצרגצ חװ־ סזן #®י«מ ׳׳»*

̂נ נעװארען אונעהאיטען איז  טאנט
 on איבער םען.1 דעם אוינוםט אװעגד,
 די אויםזיכט די נעהאט האם םיםינג
 נא־ איז D*n באארד דזשאינם נאנצע

 פדע־ ם־צםיעםר־ק דז׳טאהן םון שםאנען
 אװ פעחןרײש®! מיקאנא דער פון זירענם,
 טאדnpעo?pp«j, 6 עדװארד יײבאר,
n  pĉן ר  מש. לײב*ר, אװ םעדערייש
 ע?זע?וטיװ רn םיז םעםבער װיים,

 און בענדער םערערײ׳טאן, דער םון באארד
 נעװער^פאפמען, איריעע די םון גערעיו

 מטע־ םון קרײנדעל, און נינםא תבינםקי,
 אי:* דעד םון באארד ע?זע?וט'ײ נערא<

, םעירנעמאנאל.
נע־ איז טיטיננ םונ׳ם טטערמאן דער

 האבען ?אםוניסטען די פיצםפעםריס. ווען
o אויוי אננעהויבען n ראווצן םיטיננ® 

 האבעז זײ ׳טטי?. נעוועהמיכע ז״ערע
 א אבםטרוקציעם. מאכען צו אנגעהױבעז

 דעם םאוילאזם האבען םיירלאד דאזען
 נע־ זײ חאבצן םארלאזען זײער םיט האל,

 א נאך נעפיגען זיך זמלען עם t« דענקם,
 נאכ־ וועילען װאט םענמען נארישע פאר
 שוין זײ װאלטען דאן ביישפיל זײער טאן

ftnw ®גרוםען :עקאנט rw  o n האל דעם 
 אינטער־ דער גענען רעםאנםטרצציע ״א

 ®■נ»׳ זיך האבען זײ אבער געשאגאל״.
 גאכטצ!׳ נעװאלט ניט האט תיינער נארט.
 נענאך זיך האבען זײ און ביישפיל. זייער

 1אי צורי? tnppn'iK נעםוזט םארשעםטע
 זיר חאט םיטינג in און אריין. חאל

 נעענדינם שטערונגען אלע n״«t םראץ
i אין n ארדנוגג פולםטער

 םיטיננ on אויו* האט פאםיטע די
 דא־ וועלכיע פא?טען אלע אכט1ויםגענ1א

 פאםוניםטי־ י1 םון 1שול די באוזיזען בען
w אין םאמר m .ןסיטע די ױניאז^ 

 פאנ־ אלע די װענען יכטעט1בא אויך תאט
 on אױא לויםען פאגען יואם ויואטצן
 וואך עגו־ע די אין באאםםע. 1ס» באלאט

 *vtpp 1»פ עלעפשאן imsipiye שױן צועט
■P1B3BVB באארד סוטיװ

m לע• •1סענ<רמ» ?ןוטוגיםטישעו־
 ur t« ,tm די אםילו םטראשעט ײין

 אנצר אזךןים ,ivnpm נים ח»ס וחנט
 טאן... און טאן װעט ער אז חעוזניש

®in לוסצן1פא וועם עלעפשאן m e 
 לאםוניםםען ױ װאס שםעו־וננען אלע

מאכען. it זוכעז
ארי• וועס עלצקשאן m װי גיו אױי

d בעל p i פאטיטע םפעשעל די tntf’PiP 
 זײער עהזעלוטיװ ערומחלםצ די 1פא

 חנר איו ®זוי«י«ם וױ בײט,1סון» «ל»ן
ifip ט1נעפיח וניאז««לי i 1יי1ם א אויןי 

iױנ r םון באזים » אויוי ניט נאזים

i
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ק י ױ ט ג ס נ ו ג ע װ א ב
!נעשלאנען ח«ום «1׳טטונ י1

i און פלאופ־ אלע
ם׳איז

 1פא צײט י1 נעפיסען
 גאלעכאטים, די װײזען צו 1עםמ»בע1ד

 אגטשלאסען פעסט איז ױניאן די »ז
 אינתם• in איז זnנצוםיה”א יק1צי

יננו:נע[.1בײטס־בא1א םענשליכע טליע
i ®יו אװענט אנערשטאנ1 לעצטען n 

 1פא נעורארען נעגעכען םיננאל ער׳טטער
dpi •תן*ט באאח־ זשאינם1 י1 צװעה 

p י1 צו תוי א אתיםנ?לאז?ן i 'dpk 
 n̂םיםנלי אסםױת י1 און ער,1פים;לי
 Dn אויוי )Pdiipv® נלייר זיר האבען

ip פון מוי i .ױניאן

i n. »פון חאל יוס1אוידיט m איכ־ 
 Dpnpppt'o tpip,[ איז טעמעשאנאל

 ipj'cpi צו װאו נעװען גיט *שוט ס׳איז
 איז אנלעם1הוי*ט־י אײן tpipi םיט. א

 :intiiPJ Dipip< פיטיגנ dpi אויוי
 די ,ip«pw ניט־ױני«ון די ®■צושטעי?ן
ip«ptrappo ח®* ומלב? הםינים, םכל 

ps| זיך dipb3popi און DinpDPi אין 
in צייט *gp BPiPDnpr'itg o n  pc 

D םוניסטי־שען 'rtn |אי in און ױניאן 
i אי! n םון צייט רעצםע.־ in ii3־n p, 

 pjptpiip: די יםם?ז,1אײא:םו י1 װאס
 באשא־■ |P3gn ױניאן in א'| טשיפס

p פען. ri א האכ?ן שקפער i«*n«o*

 מיטגלזןןר אינטערנעשאנעל לאיאלע
לאקאלען אלעשיסאגאר איז ערװעהלט

 אינטערנע״ אכער עלעקשאנם, די כאיקאמירען נעחײםען האבען קאםוױםטדן
 זעלכסמ זיף האכען קאםוניםםעז — ײיי. איגנארירען םיטגמדער שאנעל

 כױט כרענען—קלאנגען. פארפיהרעךישע געכדינע, זייערע םײט אפגענארט
 יוניאן n — לעענס. דיערע אױפגעדעקט חאט קאמיטע די װאס צארן
באױס. ױגיאן שםרעגגען א אױף װערען געפיחרמ איצט דועט
 אינ• שיקאגא׳ער די האבען ענדליך

 צו דערלעבט מיטסלידער אל3עשא3טער
 גע• זאלען לאקאלען זייעחנ דאס זעהן,

 כא״ טרײד־ױניאז א אױף װערען םיהרט
 און רכיױת פלאטקעס, פאר יט3 און זיס

®אר״ יסטישער3קאמו דעד פון פאליטילס
 צו־ קאםיטע. אל3עשא3ט?נר3יא די םײ.

 שיקאנער דער פון לאםיטע א מים זאםען
 םאדאיײ די און יייבאר אװ םעדערײשאן

 האבען עװערקשאפטעז,3 אידישע טע3י3
 אופן געזעצליכצן און שםילעז א אויוי

 שיקא״ די אין עלעקשאנס דורכגעםיהרט
̂אל3טעד3אי א׳ער3  ,18 ,5 לא?אלס עשא

 זײ״ וואוטס צאל גרויסע א .81 אוז 50
 בא- די פאר עװארעז3 אפנעגעבען נען

מיטכלידזנר אל3נשערגעשאי;ג די אפטזנ.

 אלגעמײגע די אױוי פלוס3אײ דען3מנ
 םוז עס און טרײד. איז צושטפגדען

 דאזיגע רי אז װערען, נעטאן אלץ איצט
 אדעד ױגיאגיזירט, אדער זאלזנן שעפער

ווערען. יכטעט3םאר
אר• די פון גויט די און לײחנן

 עדזשער3ערפי}יטע3דזשע חאט בייטער,
 האכען נ,3טיטי בײם געזאגט האכמאן

 צד םארלאנג א אויפגעוועקט דערס3באזו
 פדײװיליג געחען זײ זיך. ידרען3ארגא

 קאטיטע א אר5 ווען ױניאן, דער איז
עהםען.3טצר3את זײ קומט
 סראפט אין ען3געוױ םוז ױניאן די#

 װען נדאד, א צו ביז וױרסזאםשײט און
 יאלײ דיקטירען ̂אנען וועט יאז3ױ די

 א צו ביז אינתסטריע, דער אין סיס
 חא• ען3קא װעט ױניאן די וחנן גראד,

 ארביײ די קאנטראל. םולען דעם בען
 י•3 א צו קען3זי נים מעחר װילען טער

 שהלאםען. יגע3טערטע3אי םון .דעריגקײט
 אז ט3דערםא זץ־ זײ חאמן סרפי כל י1סו

 שטארק געווען איז זי וועז ױניאז, זײער
 באשיצען צו כח on געהאם האט און
 שטע״ ארבײטער די אינטעחנסען. ע1זײע
 סהעכ- םולם בײטש די פאר זיך לען

 םרײ• םולע די האט נאס *yn װאו שא*,
דעדיבעד וױל. ער װאס טאן, צו ה״ט

)10 זײפ י1אוי (שלום

 אין דערקמוס סכדײה 8
̂אינטמנםם עד8שע mאלענים־יונ

 ׳טטונד־גע 42 ®«ר קעמפט 91 לאקמי
ארבײםס־װטך.

ip אין i אינםעדנעשאנעל IPDip 
 ■אסידוננען, נאך •אםימגנען םאר איצט

 כא־ • פזן זיי:ען ■אסימננען איע א'|
inpopnirfo opn tpophi לאנז די 

 די ,inםיםנלי נדצאנ?ר1א־:םע די פון
?p;e 1 אין יידס,1ט י1 פון p3?piiי 

נאשעפטינט. ip״:t ער1ם'ט;י'
 פון ,91 לא?אל no עחזעלוטױו די

D״®o''ii י:בעמ,1; ח. װעיכען :n 'tn
*p:po איז נ?ל,8איגטעת?ש in סיז

ipon, האט oiprpip אלנעםײנעם אז 
ido״p אין «pi ̂ן ניט  פון ip®pr ױגי

1' DPTI tPTlP'rO ll® DlgP DJPCJ'M
 לאנע די ען1פארנ?ס? צו אום ׳1ם»כע

 ס.1ײ1ט אױבענדערמאנט? צװײ י1 אין
n 1אי ארבייטער ptn ׳ip«pt ײערען 

 pr n- לאזען1פא צו ט11אויפנ?םאח
*ip 10 איו םיטײאר in,יח IPDlO on 

אױגוטט.
 ױניאן י1 וואם ::,npitc חוי*ט י1
 נ*ל?באם'ם, די צו אי־ױסנע־שטעלם האט
”o לואט ii»־o :n 'tn נ1י;נ?1נ ip 

d ip ip, 6 42 א איז p j'iiio r טאנינצ 
 בארי»וננ?ן די אויןי או־נײטס־װאו.

 לטpטpסpנ לאמ נים ױ;יאן די ה*ט
 ח«ר paTpii נ*ל?נאטים, pipi»: םיט
 אץ p״idd א אויסם״תן נ?װאלם ב?ן

t״iptpr pip.
 זײן װ?ל?ן oipitiipipn םםריי? די

 איםט אין ױניאן, in םון אפים איז
 ניט ripM'i: בו/ װי און יט,1םט םע16

 pםלאכp שוין זיך האנ?ן איב?ר, אונו
 <*dpd א נאך DP1JPHP3 באל?באטיס

םענם.

ט ל « ה נ ש אי ני כ ױי ן רי א ®

.32 נוטער ,גערעכטיגקײט״

 פאסמוױלען, אלע די ארירט3אע האבען
 האבען באאמםע קאמודסםישע די װאס

 אדױסנעוױזען האבען און ארױסגעאאזען
 זיײ צו הײם3איבעדגעגעבע און טדײהײט

אל.3עשא3םער3אי זײעד צו ױלאז, ער
 איצט איז משיחה קאדודסטישע די

 זיך האבעז יסטען3קאמי די זיך. אױסער
 םון צען*חשבון3גא זײער אין ארט3ע3א*
 פארשפרײמ האכען זײ סוף. ביז׳ן הױב3א

 פאסקוױלען, זײערע אין גען3הלא םאישע
 איז באארד עקזעקוטױו עראל3דזשע די אז

 און יאקאיעז די יזירען3ריארגא גע^מען
 םון קע3לי די אױסשליסען װעט םען אז

 קעפ ײדען3ש ם׳װעט אז און יאן,3ױ דער
 די האם סוזי צום יאז.3ױ די ברעכעז און
 םים צוזאבמן מ,3דמרמא שױן װי יאז,3ױ
 םעדעריײ שיקאגא״ער דער פין קאמיטע א

 געוחןרק״ א״דישע די און לייבאר אװ שאז
 עלעק־ ערליכען אן דורכגעסיהרט שאםטען

 מען און אויס, יט3 שליסט מען און שאן
 ברע־ שטאט3א און ניט, הע■ קײז שפאאט

איוזר. טען בױט יאן,3ױ די כען
)6 ?ײם י1אזי (שלוס

־ י  םיטגל אינטערנעשאנעל טאםען גרױםע
̂נזמטי אץ חןר סטױק סאקאץ

 ®רעזי• — האלם. די אין און גאםען די אין ארכײםער טױזענדער *ענדליגער
 א זיץ װעט וואנזעםי און סאקא ®ץ הינריבםונג די זאגם, זינםאן דענם

 זנו א«יל טיקם — קייס. חעימארקעם כאריחםטער דער פון װיחןרחאלוגג
 ®רע־ — קיים. דער אין ארײנכױעען זיך זאל ער קולדיזש ®רןףידענם

 ®אר איעלירם לײבאר אװ ®עדערייטאן אטעריקאן דער ®ון גרין זידענם
 ®אר• לאנד ®ון טײלען אלע אין םיםיגנען םאסען — װאנזעטי. און סאקא

 עקזעקוםױו געגעראל דער ®ון רוף דער — נאװערנאר. חןם דאםען
םעםבערס. די צו אינטערנעשאנעל דער ®ון כאארד

 IPi'ip ,pm צום ipopi 1םי ױען
 ײ1דינםטאנ דעם װעגען ב»־יכט?ן 1םי

p"ioo ddpd*i * ipi ניזכצען איב?ר׳ן 
̂־־ש־דענ? די פון און לאנד,  םאסטי• פ

 טוײ ליגז1צעהנ װ?לכע אויןי םיננען,
31k ipi:pr״ipd ראטעסטירט האנ?ן*

 ב — ב*יײ w*cm *ון נ»ריכ* .2 זייט
 דזש• — דרעסםײקערס די בײ ;פאזער

̂לםאן. ספי
̂עגעראל דער ד.. זייט •ױ «י*ינג דז

 י«ײ דער ;שםואל בן חס3« — 2
באגיצבען! ״סשדײק״׳

ורפגען ןרג#ניזצ*יצגס און םרײד A זײט
רעייליײצם). (בײו׳

 —װיען *ין *רײאצג בלו«יגער דער .5 דיט
דימאן• 4כ — ליעד יאעאאן; •אוא דר.

עדיםצריצלס. .6 זייט
 •ײ״ מי 1 ייי ופכעז אין םענשעז .7 ?ײט

עחויליגע ;לאנג ח. — ביוחגגינג בײםער
 ווחילער. .t — (**ליצ«*ו) מעי-״עז

םהי. קורינ• פ. — *ײודג#פימו ױ:יצן .8 זייט
 פון סצב*קןםי«ן דער טון נ»י»ג» .0 זײט

m  .vn. שישאפ• יחפפן ב«ײד
^ .18 «ון 11 .10 זײט י ירװ. שלופןן, (

 «מגס רינעל סאניס״8ר6״ פץ ױרעסמד
מנעחען ןןוזעןעס ױ אז םאנופשסםשודעדם

מרםענםס *לע או̂י
in  ,roMippoto .n 1?םא<־װאלם 

•־r.* לייב?ל םאנ־םאךי ױניאן on ®ון
 *ip'll א Dp'WHO'm חאט “סאניס

 pi^p אין םאנושעסםשורע־ם אל? צו
 אוי®־ זײ םאנט ip וו?לכ?ז אין טו־ײד,

dmipipo זײ אז pno| אוםבאזײננט 
dp:i* on ipeipig[ י•1אנ ױניאן אין 

Dips, זײ פריכטעם1םא װאם |pnpm:e 
 ם?נט1גא inp' אויוי לײבעלט ייוניאן

ir«" אין u  m  .ip*pr pip* ל?זם 
 :םאלנם וױ טײלווײז זיו

op, ■ צו א^ד פליכם םיין איז m 
tpipn ipjws די >jw o tm p  w tr 

 אונ־ ,inmipj ®®:®חאלטס איז װאט
on ipo אים*אוש?ל is  ,(®eipre.

 *1K1081 צו םןול,1איננ? פ. ײםאנד1
ipo י1 אױסצורצםען אזוי ווי «ל?נ?ר 

p'ppnn.® ניט־ױניאן
r:piPDJ*p ip אויוי r i זיך האבען 
 ipo 1א ויםנעזאכט,18 םייליגטע8ב

 ?נטשלאסענ־ tpodpu in םיט ואל
 dpi נע:רױכ?ן צו |pn'D8i זיר הייט
!*  צו םיטעל 8 אלס <ײב?ל, “אםאנים,

ipi'iip on ipdoppvi .איג?ר ip i
 P*' 18 יאנ;ט,1םא יםענם1ג8 אין *ונקט

inw»PPD«8o in שא־־ נ*ס 1םא 
*80PPD |"t pc DD3PD182 |"P IPD'IP

 “,י־^זאג־ס cn גיט |pi*n וואם רי,
׳ לײמל.

i |pjpi־.*Dipip:, d'ipMd i8 iip i,*:
DDPtiro8D8o pc D"p,* נא־ נענען 

oipMd i*;ipii 8׳8 ענםשייחננP8D t 
jpdi81 'dpusii pm הי::?ריכטעט

•inpu
 לעid tpocpogi| 8• אזעלכע נאך
in און לטנד פה םײלען  |id גאנצ?ר 
vivo פאו־ אוםםעגליו איו וו?לט,  in• 
 18 לצז,9צו«ם18פ יךP'18QJ8d 1 ליכער
pin 8 אוםשולדינ? צװײP8D ,iptjpo 
וחר opoi'ip«'n וו?ל?ן 'op»8ii אח

i*p dp .in י1 1א גלוינמ, כים זיר 
m צװײ 'D i8o 8 זאל?זt8 |pi8n 

ipi^pnr .1םי װי אח סוף ipo'inn 
ip אין זיך i ?נא״ ם8ח םינוט, 1ל?צט
nv'ivvo 1?ל1פ 1נא1ווע  8 iPDm8D 

 ס8י .opri8p 08i זײן no זיצמנ
 Mi»gn ײן18 ניט און ippin צו כט80
 נ?ן8םירי פון נשםות און ipvipn י1 ין8

 גאנ• in איב?ר ipripo םיליאנען און
ipp ,י1 18 ותלס Dipipp 8 «ןP8D 

! optian pit. נאר װעל?ן DP11PD81P3 
n  .tpipn ?זימ׳מ פנו»מ8ח ל?צט 

 IP181W, ש?ן8אויםנ?ל ניט נאר
 נעםאכם שױן האבען cipp:pn די כאםש

 פיוד צו |p»id''T8118d popp< אל?
1 nצווײ י oin 'o i8o ײ צום ר ס ס  ̂
.ipro ipb«
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