
שצנם  כע«סםע יוניאן גים כאארד ח
t װעגען m פולע o p? סםױק

אעען שי*ז סםרײק דעש םאראליש האם שלעזיעער ירעזידענם  דער ב־י נדו
םיננ ז#;ם באלעבאםיט. די םים קאנועהןנץ — דזביגסקי. *רעזידענש מ

האכען, אדזם זיי רדעיען טםרײק א דדקא וױלןן באלעבמםױם זײ אױכ
7i n^j yffn c • n —

i n ם־םיגג t n  ns נידיאו־מר 
 אח puPp חנר pc באא־ד דדשא־כש

ד ג סו ס ח  *אתעקד tw ײאס ־ונ־אן, ז
ן o 17 אױזהם, פיםײאד מ nריצ, נתז»* 
vrw*־xo־t־w יױן urojw  u n  |w et־ 
nm זיו דז*ס ביצדינ:, גאא tnrx נעפו־ 
W איגנמד o n אײנפאום ic; כטי־״מ 

 at ato• זזנלבעז דעם איז ײאס משצוס,
trotata מײאײנז pc חשענזי־אצ דןר 

rn* פזן נאא-ד *תמפיטײו n a w  i n 
־ אאמאא. n פיז א־י באשציש ת x הל־ 
o ם*ם שײא־עז *־יפממזמן לעגאםע■ n 
 *new נרויסעד איז זמםרזיאזם נחנסםעז
ם. דעה״
תן דוב־דשפ• ד. •־עײדעגש זלכ־:: ו

t ז־י; אי; האט n .  : jrenjwo’w n n 
ר ױ מי  סד א־זס נמצאזום, זײינם ד«ם נ

 ײ*ש באןױאעז. אצע אויםרײג׳מן פיי תן
ן מ  tyrtyp או־פ׳ן אנגזסאמצם זיך מ

 ער־ זזאם — איגדוסםײע!* אוגזזגד פון
מ px נעסראשע; א  פין pnv יינםעצע ס

־ piv^p סויזזגנםער מהנדצינעד מ  אץ מ
פדזר®־. זיתרזנ

 :עדאכם באהאנמ יוזאט נאנלער ותז
י סאר  םם־־יה דעם באארד דדגא׳נם ת

 אינטערנעשאנאצ T םו; סד»אום
nxip,דע־ באאיד תשא־נט רי האנעז ־ 

 »; ם־ט בפמנענם גאב־־בט וי לענאמזז;
 נעלעדם זיך ־לאבזס עס px *וו»*־ע

:עוצש חןם «tr־tiv פון אויסנזדפרײען
,p tr  tw  nr נ*ד זױיס העכםגת די* 

a V3vo*9cotv tvuva האנרוי!־.דאס
vm דעי arrvrw• זיך אויסותנ w ב«ד 

ס־ש־ סותם־ננ עלאאבי־מן pc סרייען
1 bid*! .א tx. .װ

i n נעיוארען עדעפענם אי« ם־םיננ 
pe באאח־ דדפס־גם i r n t n, פאסס 

םאאער.0
 נערעדט האט חנדנער ער׳טםע־ אאס
 דעד םון םענזדדמר נ»:אער, איזיראר
B«n ivבאארד. חטא־נם ״אבער קצאיק

אײם־ «ן W2V1V3**דעאעגאםזז ױ טאו
 בידאי*םי:ע די פין בןןריכם םיחראימן

ם די ם*ם םוזרהאנדאוגנעז סי מ אע  אח מ
v'*f»o$ ווענען *■נמםמצם זיך ער תאט 

 דעם םים קאנםעחןנץ ױניאן לעזםער דער
 פאתע־ איז וואם אינראםםריעצ.האונםיצ,

 ה«ר ■יןאדיצ' אין ׳שבת צזמםעז קונ״ה
טעצ.

 דזאמן נאך וועצעז ם*ר *בוואוזצ —
 אינדאסט־יעצ דעם סים מגםערענצען

 — נץזאנט, נאגצןר האם — טאתםיצ,
» ע  צײזען *ו אויםזינטזמ די «בעי זי

ם  זעהר tew םרידציכעז » vw םכםיד ת
 אוםוואהרט״נ• איגכאגמן אדער טציח,

 מני£עק־ לאוץםיצ אינראםםריעצ די ציך.
 אדוים־• «י«ט גיו זיר זזאבען יײורערם

iru ױ:יא; *צזנ ןvan נעזאנם rn v c איז 
n ip t; אתז up* ענען־ ארױםנמםעצם;

.trp n m fs
 נע־ »'םםע.־קז«ט אויך־ האט ממאער

c אױף סאכט n, םעכ עםצימ םיט אז 
 םא:ד די טון *ײםוע דעד אין *יז וװריל

 וועיר*, ,ײיםענם רעד *ין *מםטורערס,
 די סון סםײםמנם » נעװאדען גאטאכס

ס. ד מ מ תאמן פיז ח׳  קצאד, איז עט ו
 אאגזגטאכט ד״אבזח דזמאמרם די *ז

ו סייטננ וייאר יוניאד די נאקעכרסע; ן
.p runn tp^

נ — ,  דעם זויאען באצעמםים די *י
now, — ̂וגם, גמנלעד האס  וחד — נעז

 אצץ האמן םיר האמנן. א־זזם זײ 1*9
תן |w (אטאז  א;«ד־ *צץ בארייט מו

tru rn. אויםזױםיידעז כױ * w אין 
תמר אונתר  אונזער איט־וסםריזג תאיני
 וואם *צ׳ן פאד אין מאצאזם ה*ט מדולד

nr ם מ  באצעבאט־ש די וועצזנן •*ש־רעז ו
iFspo מר>גםוו#רםליכקײם. די
 גווגלעד ומום — נןוכםיםןוג מימס —

 *pp רועעגןראל די הןוס — פאורםנזןזעצם
 איגםזנרגזףמר דעד ®ון ממודד ממוגױװ

 •rm באטולסעכםעען vt באשלאםעו נאל
e מר r* m ,ז באאדד* ov גויםינ איז 
 דײממעוזאצ « זו ױך *יס־ייםיח *ז

סיזאז. טוםזגטײנען M סםרייק
ם איז סםייסםפננם דיהנז־ ציי  סר מנ

הזנכ־ און אפצאדיםטמנםען םים

 :אר דעם פאי־נעפגתצט נממ־נזאן רער
 tie •חנזירענם עסם־:; בא׳פםיטםען װאס
צ, רעי א אנ מ מ מ  ותצ־ דובינסקי, ד. אינ
־ מן א-ז מ ױטנזני  »ן םיט :עװא־ען א

 באנייס־ ה»י«־נןר tw וואי־פע־ אסת׳ער
נתײנ^

תן אז עדהצע־ס, ד,אט הבינסל־  ער י
בא־ זיגגמר v9v•ותזידענם פיז א־י

 £*רםרעםזגן *ו אדזם נעײא־ע; שםיפם
 <ר3 0'3 עד לאט *ודילקומן, זיין *ו ביז

 װייצ דעיפאר, .נים *מערזמן. וואצם
 נרויםן די פאר דזן־־פ־אקען זיך האנ א־ך

 די־ ם-ם פאדבוגדען דינעז װאס כמע;,,4ם
trt א**טעע די אץ אםס tw jn p rr 

 דובי;* ־.אט צ״טע;־, םא־אנטװאר־טצ־בע
:פזא:ט. סלי

 אנגע־פען נעװאצם :•ט עס האנ .א־ך
c: ־«: א־ך <וײצ רערפאר, ir  ,tso4«trr 

^ א־ז ■ערזאז מיין פ tv t־r; א r .*■“ 
 אוכ* פון טןופענמעז פאגנע א•) ם״איע

 ניט זתר־בע.־ וועצ 1-א צעבע; •ו;'אן זעד
 אונטער׳שםיוװגג פוצע לי נעניטען ?א;ען

 איז ױ*ס םעפבזנדס, באארד אצע פו;
 יעדען, פאר נױםותנד•; אזוי א־צם נ־א־
 די אין ױ;*פן אינלער פיחרען װעט ײאס

 t\c זנרנטם דע־ װא:ע;. און םענ נעקסטע
 ~4 באזואײנעז *בער םיך ה*ט צא:ן דער

tn r r rv עד: *תײדעגם ע;-;נ  נא־ פי
 ד־זעצכע «ז ז*כעי, ב־ן א*ך או; פט־פינ^
 נזw צ־וײפע; ?צ־בען וועם צאנע ערגםטע
 ותם ליינער אז בוכד. עננעז אזא *צעמן

 איו tw מ־שיאצםע!. לא:;; גיט א־*.ם
 םזגםינה״ט ־וג־א! פיין אין האבעז ותצ

פיטת־צוי. אצזןפעגם
 tie אױפנאבען די אנבאצאגגט ״ױאס

 דדשע־ דער פץ נא־טציש נאב׳ן ױג־אז דעד
 זאך די איז באא׳־ד, עהזעזוםיװ נע־אצ
 ױניפז ללאיהפאמי די אויב קצא־. נ*נץ
נע• פאדפעלם׳פודערם די װעט

ען *יואענעז תי  נענעראצ « רופע; tv י
 שאחןרונ־ די ײרמיפ*הדען כדי םם־ייק,

 tv א־ױסנעדםעצם ה«ט זי o*tt נען,
 זי זועם אנײפענם, פין באנײאוןנ דער
 ע־פאצנרײכםטען א.־יפ׳ן tvs דנעד עם

 געזפנם, עד זזאס הצאוהמאנער, די אוםן.
 ערםאדד צאננער זײעי פץ עױן װײםעז

 האבען ב*מם די *צזנפאצ.־תז »ז רוג^
tv tr::w: זײ ttvr ,די האבען ספרײקען 

 ױניפדםיח־ אינסערגעעאנאצ עדפא־־עגע
 tv סטרײק אזא אזןי וױ כם1וא1;ע רער

tttj'ttpj.
 jrtt י11 א־הןנם היינט זיך פיהצ .איך

מ״נ » פון מאצם איך  ;ע־ ארױשכעצאזט ע
 DVK הע; ;w םריי דעל י1אײ מארען
•1*טעפע םריי ערעט

 » א-ז קצאוקשאכעד די פון צ«:ז ,די
 סאפעיםטײ tvavpJ דעש זיים םדליערימ

 pter האבען פיד סםרייק. נענעראצ שעז
 נזד נייעם » א־ז אז נעוואוםם, חןפאצם

אר■ די פון צ*;ע דו זשט םםלייס נעךאצ

 ,trim שארבזםןרם tnvP גים בײנתי
מ די מייצ פנ  די תרך איז איגרוסטריע נ
 נעײא־ פארםתעבט חבטים ניםםײפע1?אכ
 tv נעלואנם ניט פבער זזפנען םיר רען.

 נאכ־ סםרייה, נײעם » ווענען טדפנסען
 זײנען םרײד אין ארנײטער רי זוי דעם

 סאםלניסםײ אין tjrvttpt ארייננעטצעים
תן  םח םטך א אליןי סםר״ק נענעראצ ז
ואכ?;.1 26

 ןו^דען11ירפ באצעבאםים די ,מען
 דאם אז א־ך, ‘םיל תדזױ, אבער אױ״ז
 א־יגדמס דעש האב איך נע׳פעהן. םוז
 נרויםער א אצם4נ;ו װ*צם עם tint ײי

 נאנמר דער םון פעייער אוים׳ן נע׳שױיר
 חנר יף1א »ז ן1א אינחםםריע, ל1הצ*

 נע־ דעם אויםנאבע די א^ט צינם ױג־פז
r t t r 3 אצע די פון 1ים^ריינינע1א*v’* 

 פננע־ איהש יוי1א זיך האבעז Dipt צען״
זאמצם.

»םי. ,אונזןר  אנגן• מעם ער יחמ י
מאניז נײמז וחנם וועחנן, םיהרט y מו n 

 דיז« אין פאדערוננזמ nvuw ױייצ רען.
פפדעריננזן. נערענםע זײגןן י1ק*ני

 jew נאןנזמגד׳ח *אױף האט .דאס
ט באוױזעז דןנ ^זי  VI ײיי עצעזיננןר י

 אינ• on ם׳ם האגםערענ׳ו פבת׳ריגעי
שאעםיי. ראםםריעצ

r5 זאנע[, אײך .צפםיר r tip  tv 
 סטרייק דעם אונז פפר לפצעזיננעד האט

:tvttKtts מי אױוי  pit הפנפערענץ, די
 וועצןן Jvo’BVP פאראצײשען דיזען פיט
 •iw tw עםענטצינסייט דער tv נעק כיר
 ב** פ»ר.םענטצימ קאפ;• נעיענטען זער

.“!ינעז ורעצזנן פיר ן1א דיננוגנעז
r רונינםלי׳ם נ*ו t n די וז*ם 

 באפאצ• tv באעצפסען באאיד דז׳פפינט
 די tP3Vo tv באאםםע אצע םעכםינען

םטרייס. נ׳העראצ Dtv םפרנארײטלננען

איז ־ *ײחשענםי םהעכ מםוניםסישעד חןר נים און יוניאן דער נעהערם סחןזשורי יוניאן סאורם פוו אורסײל
אונ״ םיז באאיד דזיצאיגט ^'הא;א די

 אין געװאונען ה*ט אינםעת^אגאצ זער
 ק^דוגיסטיעע די נעגעז קײס די הןןודס
 :עטרײעם זזאנען וועלכע ברעכעי, ױגי^ן

 דער פון םדעדשורי די פא-יכאיען
באאיד. דז״שאיגם

̂ורם, סוידקימ םון פיטץ דדטאדזיש  ה
̂וס ׳?עיס די אויסגעהעױם ה*ט דועצמנר  װ

 םאסםער א צו איבזןדנעגעבעז ה^ם עד
 םאי־ א האצמען זאצ ע• כדטאנסעדי, אין

 ווע־ רעקאטענדאציע א בדעננען און הזגר
 נעגען קאטזגיסמעז די פון םע:ות די גען

 גוםגעהײסען האם אעםערגעיטאגאצ, דער
 אינ־ די אז פאסמע־־, פון רענארם דעם

 נעזעצליכע א :עזזאט האם טעתע״שאנאא
 ערעק־ דער איז ארײגצוםיעעז זיך רעכם
 אײ״ דאס אז און צאמאצען די םון מאן

 גע• טרעזשורי דעד םון געצמ און געגמום
באארד. דז^איגט דער צו הערט

 דער אין באריכםעט נעווען איז עם זױ
 םאדנעקופעז, איז מרײעצ דעי װעז צײם

 זוי דעם נאך קאפוניסטעז, עטציכע האנען
 יױ יןאארקפאכעײ דער םון םיםגאידעד די

 נע״ ווע;, דעם :עגעבען זײ זזאבעז ניאן
 בא;ק, אטאאגאפײםעד דער וױסען אאזען

 צו געצט ק״ז אײיםנעבען ג*ם זאא זי אז
 דז״שאיגט דער פ״ן באאטמע נײע די

באארד.

 דער פון יאיער דע־ זובניאז׳ •יטזןר
 י1נעצסא אסקאר און איגמעעע״פאגאא,
 פעדערײמאן דער פון וױיס־פרעזידענט

 קאסד די געעגטפעי־ט האבעז צײבאי אװ
 קאורם אין סםייטמנט א םיט גיסטען

 קאםוניסכתן די אז אנכערױזעז, האבען און
 איד דער פיז אפנ^צאאמעז זיך האבען

 א געגרינדעט האבעז םערגעסאנאצ,
 נא־ דעפ כ״ט זיך באנוצעז און ״ױגיאך

 דער און באאדד דז^אינט רעד :יפ כרען
 •חד םאאמע אונטער אינטערנע״שאנאר

 םים באוױזען האבעז צאיזןרס די טענזיעס.
 אז איגםזגרנעשאנאא, דער טרן געזעצען די
 רעכט א ד.אכעז באאפטע דזעעגעיאר די
 מרשםי- און עאעהעאן אז פארװאאמעז צו

 די וועאכע אוגטער ״באדיננז::ען די פע;
ווערען. ערוועהאם זאלען באאפטע

 חאט פיםץ דז״טאדזש קאדרם םױרקים
 פמ רמקאפעגדאציעס אאע גוטגעהײסעז

 ער• האט און נדטאנסעדי אין פאסטעד
 וחר מאםוגיסםעז די םאצ אין אז קצע־מ,

 וועם דעסיזעאן, זײן אױכפאאנען :ים לעז
 אוז קאנסעפןט םאד פארדזאאטעז זײ עד

?|§ / ׳ קאידט•
 אין פאױוױקעאם איז װאס סופע, די
דאאאי• טױזענם 90 איז *ראצעס, דיזעז

ס דער פוו ער«לנ *רנאניזאדאנפ שעחנער יוניאן עמבר$ידעױ
 אאקאא ױגיאן עפביאידעד• באגאז די

6  זעהד א אנכעפיהדם אעצםענס האט ,6
 און תאםפײן ארכאגיזאציאגס עגערגישען

 שעלגעם זעהר א פאױצײכענעז צו האם
 ארכאניזא* דעם םון פשך אי[ ערםאאנ.

 אד;א;י- 66 אאקאא האם קאפפײן ציאגס
 שזנצעד: םאאגענדע זירמ

 מע27 װזןסט 158 עפבראידערי, דעיזי
סטרים.

ט דוןש א שטען צ םאי ער
שורעסטערי יגץ ברידער

פרא־ איז כמי ערשםער דעד ױים יאוזר פערגינ נערדארען זרז חיי־יןזהר
 אינמעיר־ אוז פרייהײט פרידעז, פץ ױס־םוב דער אלס נערוארלז אפירם - ־

ג. ארבײטער נאןױאנאיע חנ ^ ר הנ א y י • פ
 עםאלץ םים םאל אלע ױניאן םאבער נ^אוק די האם אםעריקע אץ דא

רדע ײי ײערםדעם און  אלע *זױשען אײניגקײם r» ®י־ייעז T® יום־םוב נעפ
וועלם. דער אױף אדבײםער

ע ״ ״ י ־ ״ ״ ־ י י ״ ״ י ״
r א•" n® !נרזיסע פאר איצם זיר ינען6נע וועלכע םיר, סאבער 

»r םאלי- און אײגינקיים דער אץ פאראיגטערעםירט
ען דןןם ן א א ;yn .ttc טז^ם דאר אגז לאנד. אתזער פון קלאס ארבײםןןר נ
ײ11* יא» ײ ̂®ז י. גוזאםען טאן איץ וױ אלע יי ף ” ^ סי5” ין? ^  טאי־םאניפעםטא־ נרױםער דער אין עז1רילי3אב ײד י

:7 «-> •■ ®Wlנארדעל. סקררער טלדישאן אמ םיםא^ נאכ־ זיעער א 2 םאי, םען1 דעם כױםרדאך, ״ ...6-*®א
- םאי! ערשםעד דער לעבען זאל
אי יוניאן. םאכער דרעם איז ?לאיק יי לע?מ |

T ײלז SW P י אגאל™טער י םאלידאריטעם ארבײםער עסתי
ם נ אי ש ד ח ^ ^ ב או ל ס, ק ע ד ם ד ד קו ס

ך * ר ־ ע » ר ק ע כ א אן. מ װני
a ד ע ל א ם ך ס ע ל ג א ג ־ א ד ד י ו ת ו

#<<> iMn'i

>90 עםבראידעדי, עגםע־פ־ײז
עותנױ.

 46 עםברפיחנרי, קענינםנערנ
סט־יט. טע38

ברפדווײ. 648 בראטהערם״ לעי
בר*דוױי. 693 ,,ציבעדט

 וועסט 66 םםיםטינ^ נאװעצט•
סטדיט. טע

בראדװײ. 666 יציםינ^ יעיפעתט
םםריג^ םע37 ותסט 101 ראט, פא־ק

םם.' טע22 ױעסם 167 עםב., ראזאצ
־36 וחגסס 315 נאוחןצטי, רעלאדד

םםדיט. םע
•DD טע36 זוזנטט 18 עםב., סאנצייט
נראדװײ. 648 עשב., טאביאם

טסריט. םע19 וועםם 3 עםב.. םא,«
 «38 װעסס 103 עםב., נעסם וױער

כם־־ם.
* * ♦ .

 V םארנעיזממ! tw דינםטאג צעצטען
e אלע פון םיטיגנ םפ»יעצער w ם׳פער־ 

 םיט באעזנפםינם ויד דיאט װעצכער ציים,
 עד׳פנתר דעד ם«ר פצענער אויםארבײטען

פייעריננ. מא•
 באלוםען האט ׳שאי־ם־מרפאן יעדע־
M ארכײטער אצע שאר טיהעםם r pe 

otv םעדיםאן אין פאםפעױננ נדױםען 
mpo*« .נארדען ” ••

 םענד יעחןן BKttnyoe'W טאכען םיר
ר i מ ’t םיסעטם, סים באזארמז *ו 
«םס אחן װייצ  גיט קיינער װעם סי

וחנחנן• פדייננןלא״מ

ר ב« ע ד ן י ר: או ע ט ם ע װ  ש
ט ל א צ א ם ב ע ן ד מ ױ ט  ס

ם כ א ט מ ו ע ג ר ע ײ א

a*:
, / f t *

i׳'׳«
־׳ V Jĉr1 י

T W m ׳!
<»*
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m w w umr® rm פפרײן   r a n
l a s n i T ra  r w  n w

ל א ר ע ענ ש ם ח ד ע ש ח ע נ ע ק ט ײ ר ט ע ס צי א ד ענ מ א ת ע ם ר ר ע ען װ ט ו ג ע ג ע ף ט א ם מי י ח ־ ג ע ט ס י י ג א  ב
ג נ ר — ח א מ ע ר ב ע ק ד י רי ט ם ס ע ט װ ד י מ א ל מ ז ען ױ ר ע ט װ ע ר װ ען ע ז ן מו ע ג א ג די ה נ םו טי ש  צו

ד םח ע פ ד שי ר ע ב מ ע ד מ ר ם א ח ח נ ע ר ע מ ע װאופ^ ר
 סי| םיםיננ מיטװפכדינען רעש אןיף
orvm פלאוישאמר רעד פון באארד 

 w* נמנעחעעד דזשענעראצ האט יוני*ן’
urm בא־ אױספיהרצימן »; נאך נאנצער 
 םאר־ די םים קאנםערענמן די װענען וינס

 אםאםיאיי־ םאנופעהטשורערס אייתנע
 האנד־ םײניצימר רער וחןנע; אןן ט«כם

 מד קאונסיל א־:דן)םםריעל דעש |1ם (וננ
tn ױכיאן תר tw נײיד l i t צמטע די 

ם חגר tv וע^םענדירט םע^  דמממ
 אויםמאותוד ארט 1ים׳1א נאצד מוארד

 םים vavatv סםרײפ חשענעראא v צון
a םאר פיחתרשאםט » r t דז»  צאר«

מ סטױית. װעלמ ,jnrrurevPtn די
tv tw פײנדצימר דעד אױוי עגםםער 

pe mown םאנוםעקטשו אינסייד, די 
w n יתי*ןן דער ממען tw |» חנר 

 אױפנענוםען באארד חשפינט נאנמר
pnp n באגייסטע־ גדעםמר דער םיט 

t* גצױמן פולעז tw חמ n s i  v r 
 M ײניארפאםוי גערעכםען םון_ךעם מ

מ אלי  איזױי־ ךי פאו באדינטגמן *נ
ח » ד קלאוקיויגדוסטוײע. דער מר  מ

מין tan דעדטגעשיא האט ר6  מוגנ טי
 דינען וואס פאדהאגדאוסמצן, די סח

 די און יוג^אן דצד צװישען טארמהוסען
 דערצעהילט האט עד סאנמנעקנדעזרער^

 *דיטנעדזפצגחנ־ pn מחצד v פאר «*ם .
 ארױסמױ orw ביו הפם ימיאז יי יײם
 tw קאםא v פארםייחנן נדי^וו 0«ױ״
 נע־ נעטי האט ער «.’®־oruw מד

ס ד יי ותגיו תי ח מז1«  ױנ־ חנר pe נ
tip אגרימנם, נייעם «ום pv ,מזסנט 
it םיט נעװען ױניאן די איו א^ענטציר 

מ tv טייגוננ, ייר  ויינןן פאדערוגגען די
 tv נעהעריג װי נדי נענמ ניש 33*9191'

 אר־ די פון גאדינטננען די יידבעסערען
«י. t»D די עאכע11 ניי ’3ttM>p מאבען 

 זיתר חרך פארערגעדט ׳■רעהציר סזױ
 .pmv יאחר שװיי םיט םםרײק פיווסק*

t o j האס ימיאן די װייצ דערםאר n~ 
 :־w חנר px •idxp v ײיסםיידע! ײזצט

 ־un pv פראנען v9tt ציױען tw מפםרין
v’tooniw םרידציכען » אויוי wpi tow

 בא־ יםנעשםעצם1אר דערמייצ ױגיאן די
 נעסע־ v אין כדי םאחנרמנען, מײחמע

tn ט ג » » tv איבערינע. ר*ט פאדעוען 
אױך ןובער האנען באצעבאטים די

 '*itvtpniv ם^דערוננען באשײרענן דיזע
 נרײט זיין ev'K ttn יוניאן די jw זען,

tv *1DKP ײרד איז סראפם איחר רך1ד
)2 8”« אוי(י (אצום

צי־ םאנזפעקםשורערס אינסײו ^ ר  פ
n װו ספױק גענמראל  פרעכער ד

ס צז שטעלונג אנ׳ ד רז פאדערונגמ ת
שולדעט דופינסקן ■רעזיחונם עפפױנג  ריידען זײ t» םאנופעקטשורערם די גא

חןן pat פרידעז װעגען  מאנופעקפףטורערם — סםרייק. צום זיך ארגאניזי
 פארדאכט. דדבינםקי׳ם מפיײקענען גים אבער קענען זיך, פאמױידיגען

אן מי עע םײנען נימ װעם י װע־ ארבײםער די לאנג »זױ אגריכדןנםס קי
שאבס. זייערע םים פאחיכערט זײן נים לען ח

 ««vp פאד׳ן גרײט אצעס ײ1 םאנען
tw ן» הרינם־ טיער צחאםען 1אפיצ ח

1בצוי tw ױאם' קאהםיצ^ ivtt( ראט

 ojttt מארפײנצינקייטען אצע צױט
 איג־ pw>p דער אין טסרייק גענעראצ א

אתםארםיידציך. זײן חםםריע
מנט דער  מניאז דער שװישען אנרי

tw דער oiw״n מאגלפעק־ פ1קצא 
 ערשםען דעש אױם נעהם ם׳פורערס

 trtr’ttv 1נגע1םארהאנדצ די און חשון,
r ריהרען ountttwpjmttxo די t ניט 
pc .אינדפם־ שונ׳ש םיהרער די ארם 

 אפנע־ צעצכתגם האבען פאונםיצ םזײעצ
 ttx םארהאנרצוגנען דאזינע די מטעצט

 מנען ארױם*,עםראםען עפזמטאיך זיינעז
tn* אטאקעם פארשידעמ סים מניאן 
jw נגעז.1יםד1פארל

 פרע־ צפטינג דער מנינםקי, ברתתר
t וידענם n  pe ,האט איגטערכעש*גאצ 

t דעם n  pe tre tv e n נערעכםינ־, 
« no»3^ די w ערפצערם, תײם״ v j 
 װאם באצעבאטים די pe גנען1ה»נדא

 נםיצ,1?א אינדאםטריעצ otv בפצפגגמן
 דער םיט פארדאכגג א אחים מפען
 םרידציכע; « ituvtt זײ רײדען ̂ימיאן

«ײט דערומצבמר אץ pK םעםעצםעגם

»־ x tun מט־מן יונימ ;שמדנמר ורעזיחמפ םיס ראפוננ
םיט־ יסרקער נװ די pe םיטיננ א

 עפזע^ם־װ תש«עראצ דער pe נצידער
 דעד פון מיםנצידער די jte jw באארד

n n re ^ p ,פאםיםע tw cnpi אפנע־
 דעם דאנערמםאנ, נעטארען זזאלםען

 דער pe on קאמשיצ אין מאי, טען2
 די כאםדאכט האט און אינפמרנעשאנאצ

 האט ואםp'VKto'D, 1 שאר׳שארפטע נײע
 םון האצםוננ דער תרך אנםװימצט זיך
 ז*ט4 םאנוםעקם׳שורערם, אינםײד די

יצע־ םטרײפ םארשיידענע אויםגעארבײט
עקטיגנ־ tx כאשצאםע• האם און נער

*VP װגיאז א סיט דובינםהי יחדידעגט
שצעוי״ !רעזידענם באמכען סיטע

 געפינט עד wit מאונםײנם, די אין נעד
 קראנקהייט זײן םון ערהאצי:: אױף וין
 דער צחננען כאראםעז onw מיט ויך אח

אינ־ דער אין נײ־גע׳פאפענעריסיישא^ע
ו1א װי דוסטריע  יבםיגע11 אצע װעגען י

אננעצענענהייטען. ױני*ן
v די d 'd k p בר. חת א איז״ װעצכע

דושענעראצ־ pe כאשסאנ^ דובינםפי׳ן
 די pe tw נאנלער, איזידאר מנןרדפער

ה. tw װאנ^צר חערי וױים־פרעזידעגםען
בא־ ,וױק־ענד״ צעפטמן האם נרינבמת,

אינםער* ־an tte •רעזידעגט דעם זוכם
 באראטען onw םים זיך px געשאנאא

ה*־ װאס ענינים מיכטינע אצע װעגען
)city אויף t8״ t.(

ע ױ ת צ וטער ר  אין דעםאנםםראציע ס
עי .«ן גארדען, סקןןער מעדיםאן אינ

ערפאלג ראשענדער
W₪₪₪mm₪₪mm₪tmm₪*

 םעדיםאן גחיםען אן פילען דעם^נםטראנטען ארבײטער טוחענט דרײםינג
 אריין קעגעןניט םאניפעםםאגטען םאי םױזעגםער - גארה^ םהווער

px .ע■סארזאסעלמ די *זױמען קלאױ^םאכער םױזענם םינף — וזאל — 
 װייגמרג טענקיז, דובינםקי, םאםאם, װלאחןק, קאהאן, אב. טח רעדעס

px קאנצערט םאי גרױםארפױגער — לם.1ע דעם באגײםטערען אנדערע 
אוטן• שעהנםטען אויפ׳ן דורכנעטיהרם ווערם

im צז w p m פה p t  n
, !שװעסטער און נדימר

 •סאסיאײשאנס דדטאבערס און םאנמועקטשורערס •די מיט אנרימענט אונזעד
 די און באארד עקמקוםײו אועחגדושע זוונזעד .1929 דזשח, טעןdpi 1 זיך «דמם

 מאנױ די צו ארױסנעשיקט צוזײא חדשים סיט האכען באארד, דדשאינט יארמ גמ
אגריםענט. גייעם טארדעם םאחנרונגמן םים איםנמ א דזשאבערס און מקסשזרערס

® «ה העמדמנ א םאדערען םיר % ?*’,pDcmmro יי® *יייי ווײחייי
 םריא ז י'ב זאאעז דדצאבערם איז םאט&מקםשורארם די אז פאדערען, טיו־

דער פון סערםיפיקײם א חאבען \ואט #ןנר1מא אויסםײד אזעאמן צו ארבײט געבען
twm ה־טעז tw ז,4יײ' ytxa ppm ev• - ״ ,I

גי, וןןר9ארבײטםל דער אז פאדערען, םיר ״יי ם עג ר ״י נ  ער 1 ו י לייזאי
״ •ם מולעבאט די fit חעבון בלויוזןן »ױ*ץ אכער װערען, עטאכלירט  ״

אםע V פאדערען םיר םסוגג געםיעז מ א ^סו 1ײ ב °י° נניי ^ ° t,llH .יז} 
 הא־ען באסעם די װאם ועכט, רעארגאנחײאואו די אז סאדערען, םיד
 ,ttx זאל גענעראל־םםרײק, לעצםען נאכ׳ן קאםוגיסמען די פת כאקוטען

ט ר צי ^ ד S סי V S w S a  jwם םי מ ע ל » ױ ז tנים עס זאלען א W
ען מ * ײטער. די געגען כײפמו א אלם * ײ______ ארנ -
מן,1םארה»נדל די ניי «t ג w  Dipt ײ״יז ®אי _ *י /  ° “*מלעבי

tvt ארױםנעװ באצעבאסים די האכען אנריםעננ^ pe uw"wn דער װענען *יליאן,
“ 11 trotvnסאחס־מנען די נ«ג«ן ירער׳פטאנד pe ײ י ייני״• יי  -ע. תיתנ° י’ו*י י
י ,®יי“ײ חמותאניזאוױאנ® דאם px שעיער םװעט היגתדטער י

־ ט נאכ׳ן ' ^ ^ ^ ח ע כעם« רי געגענ״ באצעבאםים די האט םםר״^ מ

 גע־ דער םון ערםאצנ נרױםער דער
ײעתננ סאי םײ;זא«ר  םא־ דער tic ן

 טרײד די pe px «ארםיי ^אציםםײפער
 םיםו^ר tvovn יארק, 1ני tw װניאנם

 גרעםטע די םאר 1אםיצ איו נפכםיםא:,
tyttw אפםיםיםטען  pe נז־ באװעמנג 

 םאי דער .mcwvaow נרױסע א ותן
םאן px םיםינג  גארדען םהװער «די

 אינ־ םיר tx ,tut’ttxa קלאר מגנונ האט
ytytjw ttnrwnuD אײנענע tw mm3 

̂ובען טיר ױאם אײבשצום, אתזער אויי ה

 1ני jw ארבײטערשאשט אידישער דער
 jw ערשאצנ דאױנער דער אט יארק.

uiew נרעםערע נאך רי ttw w איבער 
t ערםאצנ, דיזען n  tw ־ מםגתר  ני
 צאננ *ייט א ױך האבעז םיר tx וױיז

t אפשחנסען נעצאוט n  ttc ■קאטוניםטי 
tw צע1םטראשי שעו־  tx px האכעז 

tv אתםעד rt אצײן אײנדדמ prtyDjw■ 
V3 ty אין ת.1כח אומערז עעפט t't* 
m trv םאניפעסטאפיע םאי די ותם

)8 8ז" n>t» (אלוס

איגמןתעמנאל וער *ינסערמען«ן ױ איו T נװ פארמזם חנעםסי ד. פרעזיוענפ עסםינג
 רינג ארבײטער די באגריםען אוץ קלױולאנד און שיקאגא ען3באזו וועט ער

 איו שיקאגא׳ער חןר pe םיםיננען אח־עםירעז אױך װי קאנװענשאן,
הײוולענחןר

tn n a .ד t n  .,pojon עסטיננ־ 
xw^ יו־עזיחמם rvnpojw  vijim  pe 

ppt v ה*ט o n  פאדלאמן םיםוזאד, ־,9
p נמ t r •עםצינע אױן tw 3VO יינ־ די 
®t n  pe ttrojnj .ער אינםערנעשאגאצ

ptattxa wnt ׳c־px xwp .הצימצאנז־
pxוועט

tptiw יתיאן tw װעט ער n tx  o t» t■ 
tw .pm יתיאן פאױשײדענע םיחמ ww 

poran trn װעם סציװצאנ! ta, אד־ 
מן סי  כד־ x |w םעםבעײםיםיע א ת

truxJtrJp טיננ  *trt pe רדפפינט 
תט סאגטאג באארד. trm ו a תבינםשי

px pntv p tp w יאר^ נמ nt px
נעורעהנציך

■iti.
f* i

lEr-jr■־&מ;
A י - -
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&וז חעאינט  סטױיק ערװעהלט נ
פיהרערשאפט סטױק אוז קאמיםע

)1 זיים ■ון (שלום
 אר־ די פון אינטערעסעז די םארטיידיגען

געזאנט. נאגלעו האט — בײטער,
 די אז רעיזאטעגדאציע, נאגלער׳ס

 כא״ זאל סאכױטע סטרײק דז״טענעראצ
 מעכד עיןזעקוםיװ אאקאי? »אע pc שטעהן
 דז״טאינט דער צו באאאמען װאס בערס,

 איינ־ געװארעז אגגעגוםעז איז באאר-,
 באנײס־ גרעסטער דער םיט און שםיםיג
 דזשע־ דער פון עקזעקונ^װע די טערונג.
 באישםעהן װעט קאםיטע ססרײק נעראא

 אאסאל־ױג־ די םון טשעראײט *אע םון
 בא־ די פון מ״שעראייט די pc און יאנס

 און ט״טעראײט אאס קאםיטעס. זונדערע
 יןאמיטעס באזונדערע די םון שזמרעטערע

 פאלגעגדע געװארען געיועהאט זײגען
:•ערזאגען
בענדזשא־ : קאטיטע האא דער םאר

 ,2 אאקאא םיז סזגנעדדשער האפלאן, כדן
םוז אעפיןאוױם^ סעםײעא און טשערםאז,

סעקרעטעד. ,3 אאסאא .
ניהאאאס :קאמיטע ארגאניזאציאנס

 ,9 אאקאא םיז מענעדזשער מורצםאן,
 םון מעגעדזיטער םאזור, ב. און טשערפאז,
דעפארט־ איגדעיעגדענט און אםערמןען

סעתרעטער. סעגט, •
 סאאװאטארע :קאסיםע סעטעאםענט

 דער םון ■רעזידענט װײס ערשטער נינםא,
 איזידאר און טשערמאן, אינטערנעשאנאל,

דזשאבערס דעם םון םענעדזשער סארקיז,
סעחרעטער. דעפארםכמנט, •

סעק• באראוי, אב. : קאםיםע פיגאנץ
אינםערגע״ חגר םיז רעםער־םרעזשורער •
װײס־ירעזידענט און טשערםאז, שאנאל, •

 דיזער צו סעקרעטער. װאנדער, הערי
 פינאנץ רענעאע די אױך געהערט קאמיטע
ױגיאן. דער םון קאםיטע

סטאטאעד, פאלס ־ קאפדטע: רעאיף
 רובין, ד. און ;טיעערסאן ,10 אאקאא םון

שעקרעטער. ,3 אאקאא םון פענעדזהער
האככיאן, ױאױס : קאפיטע ספיקערס

 דעפארטביענט, דרעס פון אױפעזהער דער
משערםאן.

האאיע־ י. :קאמיטע טאון אװ אום
 איגטער- דער פון וױיס-פדעזידעגט ריז,

 דזשיײ װ. מארים ;טשערםאז נעשאנאא,
 יןאטערס דער פיז טיפערמאזי דער קאבס,
 אאננער, אואיס איז סעקרעטער, ױניאז,

\װײס*טשערמאז.35 אאקאא םיז
 פײ און אא דער פאר טשעדאײט די

 װערען געוועהאט וועאען האפדםע העט
מיטיננ. נעחסםמן כײם

 װײס־טי^רטאז און טיטעיפאז דער
 סטרײס־קאמיטע דזישעגעראא דער םון

 קא־ דער םון װזןרען ערװעהלט װעאען
. גופא. מיטע

 פון מיטיגג היסטארײטער דער
ט איג ^  געוױס װעט װעאכער באאיד, ד

 באדײטונג וױכטיגע און גרויסע א האבעז
 קאאוקמאכער דער פון נעישיכטע דער איז

 *שטאר־ םיט גע^שאאסעז זיך האט ױניאז,
 גע־ ס׳איז וועז אפאאדי׳סםעטנטעז, קע

 זיך האט ױניאן די אז נעװארען, מעאדעט
 צעהנדאיגעד טיט באזארגט זאגאר שויז

סטרײקערס. די פאר האאס
 ■ראקאאמירט וועט סטרײק א אײדער

 באקױ מוזען נאטיראיה ער, וועט ווערעז
 כדםנאידער־ דער םון צױפטימונג די כמן

רעםערענדום־וואום. א דויד שאםט

יס8י נױ פון סמגוסםאכער m צו
)•e»t 1 <ון (׳ילוס

ט ה״ מנ ע מל דיס״ ד*ם ערים. און טריט *1אוי אזנטערדריימן «ו ארבײםער די י'
to טמארדזש . n ה*מן קאםוניםםען די םון באקונמן האנעז באלעבאטים די װ*ס 
 דיםסריםינירעז *ו שע»ער, די אין ■רײזען די *ר^מװדרײמז אויסגענוזוט ברייט ויי .
ען ־ שעיער. אינסײד די סאמזלעגערעז *ו און לײט יתיןון אקםיווע מנ

, באלעמטים די ן מ נ אינע־ און אוםאײנינ איצט זיינען הלצוסםאכער די אז ת
רן שוואכט o ת n ערלויבם זיר זײ ה*בען דעריבער און םטרײס, נענעראל לעצטען 

שטיק־ארבײט, טארלאכנען *ו געויאנט אםילו איז ױני«»ן־ט«דערוננען, ךי
i לענגעחז . r a o t רעכ^ רעאתאגיזאציאנס בדײטערע גאר און

 צי <««העננינ איז האנדלוננ אײןר םון און אײך פון !שװעסמער און ברידער
׳שטיה־ םון האלח דער דורך טארשהלאפען לאזען םעחר נאד פרײזױלינ זיך ו»לץן םיר

 לעבעדינזןר• לאזען זיך זאאען םיר «י אוחענדג, עם איז עכטפץר אײער «ח ארביים• .
 םארשטאכד אײער pc םיםטעם. םוועטיננ פון ניהנוםעעםםען איז נאנוץובען הײט

tin אונזערצ ליידעז לאזען מעחר נאר זאצען טיר צי *•חצנניג עם איז װילןן נוםמ 
i. און ■רױען n r p

 זײ אז באלעבאטים, די ווײזען צו םליכם אונזער איז עם !קלאוקמוכער
מן א תן ימיו^ * ם  אוםאיעינסייט. און שוואבסײט אונזער אױו• םפעהולירען זיי ז
n די םיט רעכענעז גיט ייר ימאע) זײ ײעז אז װיםען, באלעבאטים די ז*לען a n v i 

.tvurunve ד »ן tn ױניןון דער ותלעז ױי ווען אז און יזניןמ, מ r o r גרעננצן צו 
ר אין ארוטגג  און ױגיאן שםארסע א זיך געגען ח«»בען זײ ותלעז אינדוםטריצ, ת

אינחםםרי׳ג דער אין •רביממר אלצ
t n n ר די ע ס ר ^ מט זו נאדינ״ טרויעדינע איצטינע די נענעז את מזפער סו

אױפ־ דער — איז ד*ס און ענטםער, אייז בלויז יתיאן די חאט םרייי״ אין נמנען
ד ’ »ג ם ע « י » ן ו אוקמאבער י I קי

או !גרידער אויס• בנח איז אלײז ױניאן נוס־ארגאניזיתמ איו שםארימ » ג
* o n  imarnv נעםאהר און •אאג נרעסטע די איז וואס םיםסקם, סותםיננ נחיזאטען 
v.׳ ia• תר  איז יז’«ל יוניסן די גאר ׳מזיםטזמץ. אתזער סאר אין אינײססרחנ אונ

 מתגדלינער די סאר באדיעוננעז םענעלינע עםאגלירען w *ודיק 'אים׳ססאנד *
ר מ מ סויז׳ n סאו און קלאוקםאמר .׳ r ’t אוז סרויעז n ru ’P. ,קוםס ^  דער אין איזן

אן! ױגי ם . ס ר רימזען! די עלי םיזויי ר מי אנ ת ם און א ײך סאראײניג  נעבען «ו א
ען *ן ס ת״ ע ד ענ מסאנ ם n געגען װידער םי עבא  נערעכטען « זװ און כאי

אן גערעכמע ®אר קאסןש תי !פאדערונגען י

ט נ י ^ ש ד ת ר א א ס, ב או ל ט, ק ר ױ ק ס
ס ע ר ן ד ר או ע כ א מ ר ע פ . רי אן תי י
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מנעחזלספױיה פחוװמיועו םאבוםעספשורעדם
)1 זײם סון (׳נלוש

סטרײס. פון צײט א פאר בא״שטימט
 איגדאסטריעא סון■ פארװאאטונג די

 אװ באארד א םון בא^טעהט ?אונסיא
 די פון צײט .דער אין גאװערגארס.

 םא־ ױניאג׳ס דער װענעז פארהא;דיו;;ען
 ספע־ א ערװעהאט זײ האבען דערוננען

 *טטעאט װאס באארד, אדװײזארי ציעאע
 װאר זאנענאגטען דעם פאר זיך כדט

סטרײק. פון צײט איז־ קאונסיא
דובינסקי, זאנט — צופאא, » דורך

 אז דעךװאוסט, ױ;יאן די זיך דזאט ־־־
 מי־ א םארגעקוכיען איז װאך םאריגע

 איג־ די פוץ קאונסיא װאר פו:׳ם טינ:
מאנוםעקטיטורערס. סײד

 אז גענוג, קאאר אאזא באוױיזט דאס
 אין :יט האבען פאגוםעקט״פורערם די

 סנסוכים די אעזזןן צו פרידריך זינעז
 א האבען זײ אז און ױגיאז, דער מיט
 האיטען צו כאחמה זינען אין כעהר סך

קראוקטאבער. די פיט
 אפ־ ניט קענען טאנוםעקטיטורערס די

 דובינסקי׳ס םון ריכטיגקײט די אײקענען
 םרײטאגדיגער דער אין באישואדיגונגעז.

 גיבען װעיר״ ״וױםענס צייטונג טדײד
 גראס־ טר. \m סטײטמעגט א אין ׳צו זײ

 (אד־ קאונסיא״ ״װאר זײער אז מאז,
 גיט געסיטעט. האט ׳באארד) וױיזארי

 דערמיט דאס פארטײדיגען זײ מעהר,
 ניט דאם טוען זײ אז זאגען, זײ װאס

 סטרײק, א װילעז זײ װײא דערפאר,
 װיאען זײ װאס דעם צוליב באויז נאר
 יױ די אװם דעם געגען פארבערײט זײן

זײ. געגען טאן מענאיך װעט ני»ז
 נראספיאן טר. פון סטײטמענט דער

 װער־ םאאנענדע די מיט זיך םארענדיגט
נד-גר

 כאפען ניט אונז װעט ױניאן ״די
 #זאגט ױניאן די אומפארבאדײטעט.

 גרײםען און שאום םון רײד^ן םיר דאם
מאחמה. צו זיך

 םאר אא״ז נאד זײנעז מיר ״װעא,
 גע־ םריהער עס זײגען מיר וױ ׳שאום
 םאר־ אײדינ ניט זיצעז מיר אבעי ׳ װעז.

העגט.״ די אײגט
 דעם םיז י1פאדאנרא צוױיטען א אין

 אםען, גאגץ געזאגט װערט סטייטםענט
 א איצטער זײנעז באאעבאטים. די אז
 טראבעא׳/ ״פאר צוגענרײט בעסער סך
 ,1926 אין געװען עם זײגען זײ וױ

 אױב, סטרײק. קאאוקםאכער יענעם םאר
 געיוםען וועם םטרײה א — ער זאגט

j ,די עפענען באאד זײ װעאען װערעז 
 סע• א םאר ײארסען ניט איז שע«ער,

 דעמאאט עס האבעז זײ װי טעאמעגט,
געטאץ.
שטע• די אוגאזיםריכטיג װײט װי

 סאנוםעקטשוחןרס איגםײד די פון אונג
 סטײנד צוױיטעז א םון זעהן מען העז איז

 •רעזי״ דער גראסמאן, מר. װאס םענט,
 מאנוםעקם^ורערס אינסײד די םון דענט
 ^וױמעגס דער אין פארעםענטאיכט האט

 מאי, טען6 דעם מאנטאנ, םיז וועיר״
 גע־ ניט irp עס א? ערקאערט, ער װאו

 אין• קאםיראמיס שום <זײ\ װערעז סאכט
 םראגע רעאמאניזײ״פאז דער צו כאצוג

 רעאר- זײער וועגען פונקט דער אז און
 אוטפאר• באייבען מוז רעכט נאניזײ^אז

 די באדייט ערקאערונג דיזע עגדערט.
 א םון ארויסרוםונג אוםםארמײדאיכע

 אינ• הלאוח דעי איז סםרײק גענעראא
 אונ• ניט ו\עט ױניאז די װײא דזםטרי,

 אזוי אגרימענט• שום סי'| מערשרײבען
 ווע״ nyiwr די אין ארבײטזנר די לאגג

$v\ זײערע מיט זײז פארזיכערט ניט 
דזישאגס.

 אז זיבער, וױ מעהר אאזא איז עס
 טא- די םיז פארםײדמװג דאזיגע די

 מון אויםעז באױז איז גופעקט״שורערס
 פאראנטװארט״ די אראיצרשארען זיד

װאס סםרײק געגעראא דעם םאר איכקייט

 האנדאג^ זײער דורך ■ראװאצירען זײ
 די pb צײט גאגצער דער װעהרענד

 דאס ױניאז. דער מיט קאנפערענצעז
 אײנגעבען, ניט אבער זײ דך װעט ״

 ;אכגעכען וועאעז.ניט זײ וױ אאגג אזוי
 יױ דעי םיז םאדערוננעז גערעבטע די

 םאראנטװארטאיך זײן זײ וועאען גיאן
פאאגע[. אאע םאר

 אינ״ פוז אטאקעס ילעצטע די אויף
 האט ױגיאז דער גענען קאונסיל דאסםריעה

 געםאכט דוביגסקי פרעזידענט עקטינג
:סטײטכד-גנט פאמעגדען

 דעם םון איבערראיטט זײנען ״סיר
 טאן פרײגדאיכען ניט און פלוצאוגגדעען

 גראס״ י. סר. װאס םטײטטענטס, די םוץ
 איגדאס״ דעם פון פרעדדענט דער מאן,

 אין ארױסגעגעבען האט קאוגסיא, טריעא
 סטײט״ זייז טענ. אעצטע די פון משך

 סאעסיא, איגדאסטריעא דער אז סענט,
ר אינסײד די םוץ אסאסיאײישאן די  »ונ

 פארבארײטו:״• אאע םאכט םעקכדטורערס,
 אין ארבײט דער סיט אנצוגעהן גען

רױ וועט ױניאן די אױב זײערע
 אז אױך װי סטרײק, דזיפעגעראא א פען
 ניט וועט קאונסיא אינדאסטריעא דער

 אויסבעםע״ װעאכע ׳ אירגענד נאכגעבען
 •ונקט, רעארגאניזײ׳טאז דעם םון רונג

 ארױםפאחד »ז אאס סיר באטראכטעז
 4יתי» י1ד צו באאעבאטים די פון רונג
 טיר וועאען דערויױ ענטםער אאם איז

 סטר^ק אאע מאנעז צו צוטרעטעז גאאד
 די אדגאניזירעז *(\C פארבערײטוגגען

 סםרײק. דזיטענעראא א סאר מאשינערי
 סטרײ^ א צו סוםען װעט עם אויב איז

 אז באלעבאמים, די מיר םאדזיכערען
 וחד םארבארײטונגעז םקעב זײעדע אאע
 ?חר אאע אז איז העאםעז, ניט זײ אעז

 םיר זײץ. געיטאאסעז דאן ותאען פער
 נא■ די פון אױםמעתןזאמסײט די ציהען

 די וחנאמנ סטרײקס די אוױי אעבאטים
 אין געפיזזרט האט ױניאן סאאוסטאכער

n* .1924 אוז 1921 ,1916 ,1910  v 
 באא^מר די האבען סםרײתס דערמאנטע

 קרימן, נעסענט גיט סהעבס קײגע טים
ז**מ דאס אז זײ, םארזיכערעז םיר און

זײן. איצט אויך װעט
» • י •

 *װ-סןמיימד ניט װעט ױניאן די״
t״o אגריםענט הײז 1נע n אינעל דער 

 חגארגאניזיי• דער סון סאלגען די און
ט וועצען ש*ן  ויעחנן. אינעשװאכט :י

 א סאר «ו זיד גרײט ױניאן די ןובװאהצ
 פינחמאד זי איז םטרײס, רזשענעראל

n *ו ווענעז n גרײס אױך צייט זעלבער 
 *ו נדי אנשטרעננוננען, אלע מאכעז צו

 םים סעטעלמענט םרידלינען א «ו קוכתן
 נאר וועם דאם אוינ באלעבאטים, די

—זײן. טענאיר  e _______________
אן ע ױני ט טי א ס ה א א• א ה ר א  ב
ג נ ו ט ט י עז. ט ר ר ס ע ג נ י עז ל ש

«i tie («ל.ים )t ״
 «ו און ױניאן אונזער צו שײנות א נען
nי ׳ אינדוםטריצ. קאאוה ר

 צוריקקוםען זײן נאך האט דובינםקי
 T« האט תאפױטע די אז באויכטעט,

 סרעזיחמט סיט םארשםעגדינם גריגדליך
 סחר וױכטינסטע די וועגען שלעזימער

i* אז און מו. n. זז«ום«זיי שלעזיכנער 
 אנװײזת״ס װיכםינע םילע מיםגענעבען

n סאר n םיחרוגנ pe סארחאגדלתמן די 
V און םאנוםעסט׳סורערם די םים i po 

i אין ױניאז n נאזזענםער נאר w iro«&
 n םיטנעבראכט אױך חאט דונינסיוי

f ■רעזידןנט w ידיעח, סרײדיגע t r t v 
 ויי| אז און בעסןר םך א זיד סיחלט גער

 א זיד חאלט נעזונט־צושםאגד
tn»D־we נעז n.

N

יי׳׳״.

- — .  * . .  i

?seagper ז8יוגי שידמיסתם סזיספ
i סייאייחצ־ א<ע n זיך וועטתן סיר n  po ארנאניזיר־ 
«ן *ו ארנייםקר׳סאסס ססו מ איר «י תי o ו n  m vn 

fnopoa אויא ױניאן אונזער סון o n ,אינװייגינ־ זױל
* ^0 4 4 4 4 I M A A k A i k  ^ 4 4 4 4  ^ * ^ 4 4  A 4 4 4 p ליעיננ דאם אויוי אדצר זױל, סטער i .נױר און jwDwj

1 4 4 4 4 4 *4 4 4 ^1 4 4 4 |4 M f e i i  4 ^ ^ 4 4 ^  *4 4 0 0 •  * M l O k k wn אט זעחט איחר סייתן 9yw מוימז it דס •ייד
 - - « • m. 44^ m  4 4 4 4 4 4 4 A  M 4 4 Aa A 4 4 A  M g 4 M 4 4 4 A אױנין. אײנצנא ווײערא סיס שסעסטאל ימיאן יוניןן ומירהערם עוח און נוט

או לייייי קיז m ••• •וי רי  לייגאר אח •*חדיײפא* ••ן
סאסס. באסםאן, סםרים, סאםער 946

ק• םאארלס ^ viHP ןמאליס .

m
t »

ו
_י ;

i l

a a i M M 
ly יסרײמאג, a io אי מ

טjofmy1 f,11*;׳  "• wi*
MM'*•'׳•■••״״״״*♦*״

•  »i»e ״ *MI li 1*<«'***׳־’׳
v׳>'W$n

I . i.ww(■ewwoiw . .»י׳..«.-יי
e ,i •P'V' <u« . 0 ' 'f,-1

,אױף כעזים 8 8שיס לװי ג$ס ״אז
ע כ ג ע גר י מ מ י׳ י ס

3

 א שיםט װיל נ^וט ״אז זאגט: מען
 סאץ א ״אז :ז*נם נזען ̂ורער ;עןים״3

אינדיק״. אן פי׳ס » איז dp* אן אין
Dy ,לא צאננער אונזער שםיינער, א איז 

 » געװארען םלאםקעדרינע, הײמאן יוצלח,
אױםגערעדט נישט ביר, א םון סארםאסער

ט » און זײן, ^ עזי ר i םון ס n ■נאנ
ד  םאראײ• י1 םון נידעל־אינדוםטריע מ

 און טורען, זיר מאכט און שטאטען נינטע
 און באנהעטען. איהט םאר *ראװעט סען

iv — נשים נ«ט׳ם i ׳!ויסט בעזים!
n ט,1ע1נע צוריק *נער « i זיף מען 

 י1 ביי װאוגדערען. שטארק אזױ ניט
 מער־ א *ז מענליך. אלעם איז נאוױירים

i n, « בײ ט1ווע ,1געננסטע 1■שוט׳ע 
 איטאליע־ 18 און לעקערט, הירש 8 זײ

 איז — טאנטאזומא, 8 נעננםטער נישער
 8 ?אליקע *ז« ז8 װאונחגר, 8 עפעם

 לואים װי ױצלח לא אזא און ,שנײדער
 םון 1העל דעי ײערעז זיי בײ ז*ול חײםאן

? ט*נ
סרעזי■ 1גרויסע דער םאהרט »לז*,

 נ^ף אוז םטויט ?אלים^רניא אהם תנם
 און .װעםעז . , . *רנאניז־רען צו ערגעץ
 י1 1אסש — םעל,8י זאנט װי זואם?

 מעשה. 8 אויזי ה־שיא א אינדיאנער?
 װאו אן 1באל זיר שטויםם מעז *נער
 ער װאם און נעװען איז יארשױן תר
אויפנעטאז. ה^ט

*ו ארטיסעל ערשטען זיין םון  זײן נ
 פון טוםאה־בלעםעל דער אין צוריקמוםען,

ם מנת,  זיך מעז הען אסריל, טען13 ת
אויפנאה־ אן םאר װאם אנשטױםען נופ

 . אנמשע־ לאם אין נעקראנען האט ער םע י
 I צײהן י1 טיט קריצען זײן נ#«ך װײל לקם,
 שוין טען םארשטעהט חלוש־װעהען, אין

 אין הערעז םיר וועלען נאטירלױ, »לעס.
 םון און ט1פאםי ה*ט רארט װאם נינמ

ערםער. *נחנרמ
 ױצלח לא דער מאכט רערװײל אנער ,

 כאװערטעפ ארימע י1 און יסותטשהעם
ia»u>r לעצ־ י1 םהעב־קרעטעל זײן 1אי 

װאוילנעהן. זיר לאזט ער און פענםען פע
. w איף 1אבע ניט, איהם קען עם 

o םאר װײל ■אישיין, רעם תען n פוילען 
i איז קלכ n געװאוד װי טוםעל ראזעער 

 און טאנ, 8 דערוױיל לעבט ער
נאך? ער דארוי װןום

 מ*נא נוטע ”11 «שוט טיינט ראס םען.
 עםען מיט ענט1 םלעס, lnביטע םון טען
 װאט נויטװענדינסייטען גחגרע8 אלע טיט

 אטע־ צום צוםט װי ה^בען מוזען םענשען
dri קלאוקםאכער איהר ה^ט צי — מען,

? *סנע׳שס^רט
 ײ־11 אז ען,1ענטםע ערויוי1 װ,יל איר
 אנסצלוט אט1 האבען אונז םון פערטעל

 װאם י1 ססעציעא pH אסנעשיארט, ניט
 םהעב־שעיעו/ י1 אין נעארבייט האבען

 האבען לעצטע י1 אז ,1זיכע בין איך
i איו אםילו n נע־ ה^בען זיי װאם צײט 

 י1 װייל ,pjpip א פארדינט ארבײט
 “אינעו ראבע! כאװײרים י1 װאם ירושה

 פינ־ א װי אונז אױןי נאך לויערט נעלאזט
שאטען. 1םטערע
 זײ אז םאהט, א אויך 1«ובע איז עם

 אי־ האט טען װאו שעסעד, אנשטענךינע
 לעבען, אנשטענריגען ז8 כט8נעכי מער

 געצוואוננענערהײז/ װילענדינ, ניט סוזען
 נע־ נעטאן נ״ט װאלטען װאם זאנען טאן

 8 אין אומשטענדען קײנע 1אונטע װארעז
 nvnp:8P ביטערע י1 ^ײט. 1איכע1פרי
 נדעס־ עם1 נרעננען םקעב־שעפער י1 פון
טרײר. עם1 םאך אומגאיק טען

 ,1ע1כרי :מאל 8 נאר זאנ איר און
 און זיר אויױ 1םיטליי האט ערװאכט!

 1םיטצײ האט ! םאנױליעם אײערע אויף
 !^טײערםטע און ליבםטע אייערע אויןי

 יאר אץ װי ערװאכט ױניאן־לײט, װערט
1910! iy i מען ייר, ענדינט אנױפענט 

 םענ־ באלעבאט־ם. די םיט םארהאנדעלט
 ערנסטע. אם1 צו הוטען סען עס אז ליך,
 אז געקומען, איז צײט י1 נרייט. זײט

 ביי לעבען א מאכען װידער זאלען 1מי
Dn ה מי  !8 זיר שיטען אנתרע װאו ט
ר.nברי צײט, איז עס .1גאל מיט

h סעז h i סוםטע ?יין אייך פאר 
 וױ װײםט א׳הר שיםען. גיט םראזען

 עם װאס ערע,1נ8 םויזענדעי און א׳ך
 פון ען1«שסא8 ניט סלאופם בײ מײנט
i אויוי םיזאן n .?װײ־ אוױי הערט םלע 

^ן אײער אױוי נען ט׳  הלאוקםא־ םזא, בי
! Dtmv טוט און כער,

קאבאקאװ. םעם

אנדזשעלעם לאס פזן נױו»
רוביגשטײן ה. םון

 קיין ניט געהאט דא האבען מיר
ון שאעכטן  קאמױ דער ניט װעז און סע̂ז

 שנאצ״ זײערע םיט םיש״מאש ניסטישער
 באסעס, די צו היאןי אםענער און טונגען
 ארגאניזאציאנס־ טאן געקענט מען װאצט

 גײע װאיזסט, אינדוסטריע די ארבײט.
 װאם נאר זיך. עםעגעז שעיער גרויםע

 אז יעצט, םארםאיצען. איז געװען זניז עס
 זײ־ קאאוקםאכער םאיאריטעט גחיסע די

*v נען  p ir זיי־ זײ אז און 65 אאקאא 
 קאמוניסטען די אז איבערצײגט שוין נען

 ױניאן די אז אח אױםגעשפי^ט זײנען
 זיך םיר װעאען אינטערנעשאנאל, די איז

ארגאניזאציאנס־ארבײט. צו נעמען
 האט יצאקא^ םון עהזעקוטיװע די

 ארגאניזאציאגס־ געװיסע אויםגעאדבײט
 צוגרײ־ געזאגט, בעסער אדער, פצענר

 סײ קוסענדעז דעם םאר םונגס״פאענער
 אײגצושטעאען אזױ סאאנעװען מיר זאן.

 ארײנ־ זאיצ מעםבער יעדער אז ארבײט, די
 ױניאז-־טעטיגקײט, איז װערעז געצויגען

 ױניאךאגי־ א װערען זאא מעמבער יעדער
 בענע־ דעם פאר איז ױניאן די טאטאר.

 מעמ־ אאע און מעמבערס אאע םון םיט
 באטײאיגען דעריבער זיך דארםען בערט

מניאךארבײט. דער אין
 און בעאמטע, האט 65 אאקאא גאװיס,

 גע־ און עהרענהאםט טוען באאמטע די
 קען מעז םאיכטען. זײערע וױסענהאםט

 בא־ עטציכע די אז ערװארטעז, ניט אבער
 אין אויך איצײן ארבײטען װעצכע אמטע,
 איבערגעבען און ערנטט םעהיג, װי ש**,

 ניט אבער םען העז זײז, ניט זאיצען זײ
 ביז טאן. אאעס זאאען זײ ערװארטען

 היצןי דער מיט באאמטע, די האבען יעצט
p i ױניאן־ אקטיװע צאהא געװיםער א 

 זעהר אויפגעטאז מײנונג, םײן נאר אײט,
 אא״ אז מאגאט, 5 ערשט איז עס פיצ.
 מען געװאחנן. ארגאגיזירט איז 65 קאא
 אפיס נײעם א עםענעז געדאדפט האט

אפיס יאסענדעז סײז סריגמנדיג ניט און

וזמונסא װעגהז סאנפערענק די
 םיט איז 18ריננ־םי)6ם דער אלזא, •

 םלעק־ לאננער גאנץ דער און אוועק מצ
nאונז איז װינטער־םיזאן ביו׳ן םיזאן p 

 ײי װײצ, באקאנט. גום קצאוהטאנער
i איז נאוואוסם, n םצעס־םיזאז i n 
 וױיצ סצאוהםאכער. די בײ צעננסטער

i וױ 1נאצ n מיט׳ן זיך יגט1ענ םיזאן 
 עישםע זײ אין איסטער. שחםטציכען

i ויו שצעסט *ריצ8 םון וואכען n סצעס 
 ביי מײנט םצעס װאס און אוינוסט, ניז

 װאצט 1בעםע איז, םפעציעל סצאוהטאכער
װײ ניט דעם pe זאי טען אז נעװען

 אין םפרינג־םעזאן סון ענדע די
 װעחגן ט1געסייע װעט האוז ױניטי

 ,וױק־ענד׳ לעצטען חנם װעולרענד
זיך ט1י1עגיםט1 ם«'. מאנאט אין

' • !כאצײטענם

)6 ו״ם *ון (׳•לוס
 מא־ ענעצען1 1איה אאגעחאצטען שבת

םיטיננ. נאטציכען
אכ•1באט צו נעהאט האט סאםיטע י1

 קראג־ םאר ציסאציעם1א אייגינע טען
ט, קען עסי  אפים םון זײנען וועצכע מנ
iB נעװארען אויסנעצאהצט ניט o in, 

n  p*p ינ1שוצ נעווען זיינען ם1םעםבע 
װ. אז. און יום1 טאנאטען 3 1העכע

o בײ n ט׳ננ זעצבען  אויר איז םי
n זעהד א נעװארען אויםנעהערט o ip־ 

 גײם1א נוטע י1 װענען יכט1בא העגדער
 אויס־ איצט ביז האט םא;ד דער װעלכע
n װעגע! און געטאן, n צר סינאנציעצעז 
םאנד. סון שטאגד
ײ  1.םי װיצען נעצענענהײט ריזער נ
 זײגען .וועצכע מעםבעו־ם אז זאגען,
pjhip אסיס, איז ניט זיר סעצד־ען און 

ניט. טוכה היין קיינעם חןרםיט זיי םוען

>4

פרעסערם דרעם און סקדרט קלאוק,
אן, ױני ל . א ה א ם ,35 ל א הז ר ע מ מ ױ !א

נתיםער 8

אן צי א ז לי בי א ג מ נ םי מי ,
po אצע oipono װערען אוגעהאצטסן וועט

out 5:30 - מי, גופעו חןם טסנססנ, ו
i n  i «m T'W ץ״ ײמי זןרג

ץ מ א נ ע י ױ ל, ב א ע 725 ח ט ם ק ע װ ז ענ װ ע
, , )m אןי06 »י| טןי41 י-ן(יװייזען

e ר ®וז וחנרען. אפנענעבען ותט קאנדמע קאגטערעגץ חן
וועו אגדעלט

 פארזיכמרנוגם״ א איז םאנד רעאיױ דער
 א;״ װעאכע אירגענד װי גוט אזוי םאנד,
 איז עס אינשורענס. םון םארם דערע
 צאח־ ױי מעמבערס. די פון געצט דאס
 איז מעמבער א װען און דערםאר, אען

 בענע״ צום בארעכטיגט ער איז סראנס,
םיט.

 אויםנעצאלט טאקע ווערט געיצט דאס
ײי״. חנד״ קײנע אן  ניט שמןען מיר ט

 אנדע־ אױם סיידען און יןאמיטעס קײנע
 םאנד דער אוכאנגעגעםאיכקײמען. רע

 םאר איי^יסאגט דער אז נאר, םארצאנגט
גוטשטעהעגד. זײן זא^ בענעםיט
 רע^יוי״ םון קאנסטימוציע דער *ױט

 אויב גוטשטעהענד מעםבער א איז םאנד
 מאנא״ 3 םון חעכער שואדע נים איז ער

 הע״ שולדיג זײנען וועאכע די דױס. טען
 םארצירען דױס מאנאטען 3 פון כער

 בענעםיט. הראנקען װאך ערשטע זײער
p 4 העכער i סאר• — שואדען מאנאטען 

 הע• װאכעז; 2 ערשטע די מען אירם
 די םען סארילירט מאנאטען, 5 םיז כער

 זיײ ווע*מנ די און זואכען, 3 ערשטע
p 6 םעהר שולדיג געז i זיעען, מאנאטען 
 בארעכ־ ־ניט סראגסחײט, po ם»א אין

בענעפיט. p'p צו טיגט
 רענעאמע־ דױם אײער דערום צאחצט

 אין אח גושטשטעהעגד, זײט מעםיג
p פאצ i ,װיסעז גצײך אאזט מראנקהײט 

אפים. אוגזקר

 מיר זײנעז קאאוס־םארסעט צום נאהענט
 אפים, אן נעמעז צו געצװאונגען נעװעז

קאאוק־צענטער. םון וױיט גאנץ איז װאס
p רעקארד קײן געהאט ניט האבעז מיר i 

אדרעסען. סיץ געהאט ניט מעםבערס, די
 חגר םארכאפט. אצץ עס האבען ^ינקע די

 איז אסאסיאײשאן דער מיט אגרימענט
זײ• באסעס די און אויסגענאנגעז געװען

 די אויסצוגוצען אנטשאאסעז געײעז נעז
הא• קאסוניסטעז די װאס געצעגענהײט

 באנײען ניט מעהר pא געגעבעז זײ בען
 שפע״ מאנאטעז 5 יעצט, אגרימענט. דעם

 אז מעאדעז צו גאיקאיך כייר זײנען טער,
 איבער״ שװעריגקײטען אאע די זײנען מיר

 אסאסיאײ״ דער געצװאונגען און געהוםען
 מיר אגדימענט. דעם באנײען צו שאן

 םיא אזוי ככיעט טא: הײנט־צו האבען
 און שפאאטו;ג דער םאר װי מעםבערס

געקוטען פערזענאיך איז כיעטבער יעדער
 איהר אדער זײן געבראבט און אםיס אין

אדרעס.
זעא״ איז דערוױיאע נאך זײנען מיר

 עס װײא דערםאר אײנםאך אםיס, בען
 אן קריגעז צו ױניאן א םאר שװער איז

 הא־ מיר ביאדיננם. נײע די אין אםיס
 קאמי- םפעציעאע א ערװעהאט אבער בען
 און ׳אםים םאסענדען א געםיגען צו טע

 אאנג װעט עס אז איבערצײגט זײנעץ מיר
 ברעננען וחןט קאםיטע די און נעמען ניט

באריכט. גיגסטיגעז א
אאגע־ די וױ גוט אזוי באאםטע די
 מיט שטאאץ זיינען מעמבערשיפ מײנע

 גרײטען און ארבײט ביז־איצטיגער דער
 נאהענ- דער אין מעד«ר םיא טאז צו זיך

 גע• האבען םעםבעחם די צוהוגםט. טער
 אויםדריקען װעג נעװיסען א *ויף װאאט
 פראגרעס, דעם מיט צוםרידענהײט זײער
 םײערען און געמאכט, האבעז םיר װאס

 האאוק־ אאע פון װידער״פאראײניגומ די
p באנער דעם אונטער מאכער i אינ״ דער 

 אעצטען בײם איז עס און טזגרנעשאגאא,
 אז געװארעז, באשאאסעז מיטינג אאהאא

 באנ?עט א דווד ײעחנז געטאז זאא דאס
 פאםײ זײערע מיט מעמבערם אאע םאר
 זײן וועט, װעאכער באנהעט, דער איען.
 א האבען וועט מאי, טעז25 דעם שבת,

 פריחער וױ מרשטענם, צווע?. דאיעאטען
 װיחנר״פאר• די םײערעז צו באםערתט,
 צװיײ ;קאאױןםאכער אאע pc אײניגונג

 אנםאננ דער pn אויר עס װעט טענס,
 די ארגאניזאציאנס־סאםיײן. אונזער פון

 מיר װען טארפוא pmrt װאאט שםחח
 דירעקטען א באנקעט ערtאונ צו ה*בעז

 עקזעקױ נענעראא דער םון םארטרעטער
סיװע.
 ראדיקאאע און פראנרעסמוע היגע די

 םיט אונז, מיט איז ארבײטער־באווענונג
 םון ווערען םיר אינטערנעשאנאא. דעד

 און אםת׳ע די אאס אנערסענט אאעמען
p ױניאן מאאוקםאכער אײנציגע i אאס 

 דערפאר באויז איז דאס און אנדזשעאעס,
 קאאוק״ארביײ די קאאוקםאכער, די װײא
 אאט אינטערנעשאנאא די אנערסענעז םער,

 די א*ס ױגיאן, קאאוסםאכער אײנציגע די
 אין האט װאס ארגאניזאציע אײנציגע

 בע- אויםגעקעמפט םאתאנגענהײט חנר
p ארבײטער די םאר באדינגונגעז םערע i 
 צױ דער pit זעאבע דאס טאן וועט װאס

^ונפט.

ר ^ ר ! און ב ר: ע ט ס ע װ  ש
ט ל א צ א ם ב ע ק ד י רי ט ש, ס ק ע ט

ט כ א ט מ ו ע ג ר ע ײ ^ א ו י ן ד  או
ט פ מ ע ן ה ע נ ע ט נ ײ ב ר א ־ ת ב !ש

רע«ארם 8
 װעו
Tg(רייק. t פאײאנו^ם מייצ tnim סראגץ די pe גענעראל־ צום זיך צוכרײטען
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עלם י יטאר עד
i ׳.  פראנ וױכטיגע סך א פאראז זײנען עס

און װערען פארחאנחןלט איצט דארפען ױאם ע די ט ס ג טי כ ױ ע ו ג א ר __________ פ
ה ױ ר א ע ג ד נ ו נ ד ד א ״ ג א  וױכםיג־ די אבער זײ, צו קוםען װעלען מיר• ט
איצ־ דעם אין ■רייגען אלע םון םראגע םםע * ר<ר און־
ױניאז• דער ®ון פארשטארקונג די איז םאםענט טינ״ז

 גאנצער א םאר נענעראל־םטרײק א ערב הײנט שטעהען דיקלא׳קםאכער
 כאלעבאטים, זײערע צו ארויסגעשםעלם האבען זײ וואם פאדערוגגען, רײה

ארגא- זײנען ארכײטער די ווען בלויז, ערפאלנרײך זיין קען םטרייק א אבער
ױניאן. שטארקע א האבען זײ װען גיזירם,

אםנע־ נעװינםען די דאך דארפען געוואונען, װערט סטרייק א װען את
 אלע און צוזאנען אלע האבען װערט מ פאר װאס װארום ווערען. הים

 ײעז געקראנעז׳ זײ כײ האם םען וואם באלעבאטים, די פון םארשפרעבענם
 די אז אויפפאםען, קענען זאל װאם ױניאן, שטארקזן גענונ קײז ניטא איז עס

געשלאםע; האט םען װאם *וס»ך, דעם האלםען ז#לען' באל״באשיש
 זיגרײכע זײערע םיט אױסגעצײכענט זיך האבעז סלאוסםאכער זײזײ? נדם

 קלאוק־ די װען צײט, א געווען געװיגםען. גרױסע זײערע םיט אול םטרייסם
ארבײטער זיגרײכע און קעטפענדע פון םוםטער א פאר געדינט חאבען מאכער

 װאם האנט, לינקער דער מיט קלאוקםאכער די פון צוריקצונעהםעז אזוי וױ
 ניטא אםשר איז עם און געגעבען. האנם רעכטער דער םים זײ האבען זיי

 קענען םאנופעקטשורערם די װאו אםעריקא, אין אינדוםטריע צװײטע קימ
 די בארױבען צו אזוי וױ װעגען, קרוםע םײםטענס װענען, פיל אזױ גדפמיזז

אויסגעקעםםט• זײ כײ האבען זײ װאם נעװינםען, די םון ארבײטער
 װעגען אונז דערצעהלט ױניאן קלאוקמאכער הןר פון נעשיכטע גאנצע די

 און קרוםע «לע די פאחמםען צו יתיאן דער פון קאםןש שםענדיגען דדם
 זיך אזוי װי אױםזוכען םלעגען מאנופעקטשורערם די װאם װעגען, זײטמע

ארבײטער. די צו םארפליבטונגען זייערע פץ ארױסצודרעהען
באהאלטען זײ װעלכע אין לעכער די נאר גנבים, די זײנעז םייז די ניט

............................................................... ׳ «לן ת ךי  די פארפאלען אפט אזוי װערען עם װאו לעכער, אלע די ווען ננגו
 םארמאכט קענען װאלטען ארבײטער, די פון געװינםען אויםגעקעםפטע

 דאן זײ אויף אויג װאכענד א שםענדיג האב;ץ װעגיגםטעגם אדער ווערען,
 בעםער. אונפארגלײכליך געװען הײנט קלאוקםאכער די פון לאגע די װאלם
 גום־ארגאניזירטע און שטארקע א האבען םען דארף צװעק דעם פאר אבער
 און גוט־ארגאניזירטע םײנט ױניאן גוט־ארגאניזירטע שטארקע א און ױניאן.

ארכײטער. ױניאן־ױםציפלינירטע
 גרויםען דעם נאך גלײך אזױ װי נעדענקען קלאוקםאכער די דאך װעלען

 געװארן געשאפען איז פראטאקאל דער ווען ,1910 יאר אץ םםרײק זינרײכען
 זײ װעלכער דורך חינםער־טיר, א נעפונען םאנופעקםשורערם די האבען
 דורך האבען זיי װאם דאם, ארבײטער די פון אװעקנעהםען פרובירט האבען
 ,סאב-םאנופעקםשוריננ״ די געווען איז דאם נעװאונען. epap שווערען זײער
 איז ױניאן די אבער אײנגעםיחרט. דאן חאבען םאגופעקטשוחןרם די ןואם

 האבען זײ און ארגאניזירם גום געװען זיינען קלאוקםאכער די שטארק, נעווען
 שפעטער םעגליך. וױ שעדליך וױיניג אזױ געמאבם םאב-םאנופעקטשורערם די

 האט װידער און .דזשאבמג״ — חעםער־טיר נײע א געדוארען נעפתען איז
 נעפאהר. נײע די באגענענען צו װי מחות איחרע אעעשטרענגט יתיאן די

 טשעין די זײנען דאם — לעכער נײע אױםגעגויערם םייז די האגען איצט
 זיך װעלען םטארם טשעין די םיט װערען פארטינ וועט םען ווען אץ םםארס.

 אץ קרוםע אנדערע חינטער־טירען, אנדעחן לעבעד, אנדערע נעפינען זיכער
היטען. דארפןןן כםדר ואןם 'םען וועלבע וחןגען, זיינױנע

גוט־ארגאניזירטע שםארקע, א — פראגען אלןן פח פראגע n איז דעדימןר

רײחען. זייערע פעםטינען צו און אײנינען צו ארנאױזירען,
ױניאן. די איז טאג־ארדנוננ חןר אויף פראגע װיכםינםטע די

״ י, י מי ײ טידח. שעהנע קײן ניט איז םען, זאגם קנאח, י
ײסער די  אונז װעט ריננ ארבייטער דער אז חאפען, םיר אכער ריננ ארב

שאן װענ אנ זאנעז, װעלען םיר ווען אויםםײטשעז, שלעגם גים ק
m םקגא איחם דאדף םען r t, נים, טײנט עם װייל 

is יאגע. זיין אין זיץ » זיר וױנשם טען אז נאר ױט, איחט פארגיגם םען
 פארװיס- נרױםע אזעלכע געםאכם eon וואם סנפח, עמישסינקאטו -די
 פרובירט אױך האט גאווענתנ, ארבײםער אידישער חינער דער אץ נװנגען

אכער תאינירעז, איחם און רינג ארבײטער פון ץענעקױטט די אונטערנראבען
 ארבײטער אידישע גרױםע וױמינע די «ון אײנער איז רמג ארכײםער דער

אלע אפנעשלאנען ערפאלנ ױלשטעגדיגען--------------------------------
n« סםאקעס  r איחם םענ םען צוברעבער. >ױן צושםערער קאםמיםטישע 

ח זייג סקגא וױריזויר «רם דעם י
גיט יאחר ואר יעצםע די אין איז ריע ארכייטער דער אז אםת איז עם

• י ׳ , - ־ ז קאגווענשאן אישטעער דעד צו נ^קוםען ניט איז«׳ *׳
נעוז

 פאר־ א םיט געקוטעז םאל דאס אויך װאלט ער װען װאונדער, נאטירליכער
םיטגלידערשאפט. גרעסערטער

 ריננ ארבײטער חןר װעלכע אונטער צושטענדען, און כאדינגונגען די
 געענדערט. שטארק נאנץ זיך חאנען נעװארען, נתים אוץ אויםגעױאקסען איז

 שטראם גרױסען שטענדינען דעם דורך געדואקםען איז רינג ארבײטער דער
 םײסטע די לאנד. אין דא נעגאםען זיך האט װאס איםיגראנםען, אידישע פוז

 ארכײטער געדואחןן דא זײנען אדער ארבײטער, געװען זיינען איםיגראנטען
 פאר ארנאניזאציע צוגעפאםטע בעסטע די געװען איז רינג ארכײטער דער און
 אידישע קוםען אבער, יאהרען, לעצטע די אין גײסטינ. און םאטעריעל זײ

 דער אויסגעטריקענם װי כטעט אלזא, איז, עם װײניג, ארײן איםיגראנטען
 םיטגלידער. נײע שעפען כםדר פלעגט רינג ארבײטער דער װאנען פוז קװאל,

 דא אידען די פון לעבען עקאנאםישען דעם אין אלץ. ניט נאך איז דאס נאר
 ענדערונ;. נרויםע גאנץ א פארגעקוםען יאהרען לעצטע די פאר איז לאגד אין

די אין ארבײטער, טײל גחןםטען אים געװען אידען די דא זײנען פריהער
 כא־ ארבייטער_זיו אידישע םץ צאהל די דא האט אבער, יאחרעז, לעצטע

םארהלעו י  נאד יאהרען זאטע עטליכע די אדן יאהרען םלחםה די םארקלענערט. דײטענד
שעפער די פון ארכײטער אידישע םך א ארױםגענוםען האבען םלחםח דער
 צום דאך אבער זיי זײנעז געװארען רייך זײנען זײ פון אלע ניט אויב און

דער אױב און קלאם. ארבײטער םון אדועק װײט גאנץ טײל גרעםטען
 קײן פארלירען ניט זאל ער אז זארגען, געדארםט אםאל האם רינג ארבײטער

 יער דארף ביל, זײער באצאהלען צו אריס צו זײנען זײ װײל םיםגלידער,
 מיטנלידער פארלירט ער װאם זארגען, גאר טײלװײז איצט ריננ ארבײטער

 דעם ניט םעהר דארפען זײ און רײך צו געװארען זײנעל זײ װײל דעם, צוליב
ברעכערישט אוגאויםהערליכע די קוםט דעם אל צו און ריננ. ארבייטער

םיל אזוי םיט נןורוארעז אוני.ירודנדדט איז .■״יי״  :י.״אז_ם^ jנעיזארײ אננעדוענדעט איז זועלבע קאםוניסטעז, די פון ארכײט
גאנצע די ריגג ארבײטער געגען פארביםענהײטםיל אזוי םיט און ענערגיןן

 ם«זד זײ זײנען ברעבען אין אבער בויען, ניט קענען האםוניםטעז דיצײט.
זייערע אלע רינג ארבײטער געגען אנגעשטעלט האבען זײ ציאליםטען.
 זײעדע איהם_אלע געגען אננעװענדעט האבען און געװעהר ברעכערישע

םיטלען. צושםערענדע חודש נאך חדדש װאך, גאך װאך טאנ־אוים, טאנ־אײן, !ען. _ _ ,____
 איז פארלױםדעט רינג ארבײטער דעם ײ1 האבען יאהר נאד יאהר אמ

 געכליבען ניט איז םארזאםלונגען זײערע אויץז און פרעםע זײער אין געשםוצט
א*ז װאם זידעל־װערטערכוך, קאםוניםסישען רײכען דעם אין זידעל־װארט א

 געװינםען נרויסע אםאליגע די הײנט זײנען װאו אבער אםעריקא. נאנץ אין
? סלאורםאכער ׳ײ ויײ

ארגא־ גוט נעװען זײנען זײ װען זיגרײך, געװען זײגען קלאוקםאכער די
 געקענט האט װעלכע ױניאן, שטארקע א געהאט האכען זײ וועז ניזירט,

 װען אויםנעקעםפט. האגען קלאוקםאכער די װאם געװיגם, יעדען אפהיטען
 אויםגעקעםפטע שװער די האכען געװארען אפגעשװאכט איז ױגיאן די אבדר

אנדערען. דעם נאך אײנער אױםרינען אנגעפאננען נעױינםען
אל< האבעז אפשר, אויםנאםען װײניג טיט קלאוק־םאנופעקטשורערם, די

ויעג א געפינק צו זוכ^ מאל מאל אלע װײמער אױך װעלען און געזוכט 'מאל

נישם ;פיהרער דינע און רינג ארבײטער נעגען נעװארען אויםגענוצט ניט
פארלו  קאםוניםטישע א נעבליבען

םאהװאלו דער געגען גאנג
איז געװארען נעלאזען ניט איז װאס 'ויםדוננ,

עס באאםםע. זימע און רינג ארבײטער םון .יטונג......... .........
 אונ• האט רינג ארבײטער דער אז באװאונדערען, צו װירקליך דעריבער איז

 נאר גאנצקײם, זיק אננעהאלטען נאר ניט באדיננוננען שװערע אזעלכע םער
 אץ קראםט נײםטיגע אינערליכע זיין באװײזט דאם נרױםקײט. זײן אויך
םים. זײנע אונטער האט ער װאם באדען, םעםטען נעזונטען, דעם

 ארבײטער דעם איז ױניאן אונזער אז זאגען, דעריבער װילען מיר און
 האנט, ברידערליכער פרײנדליכער דער פאר אנערקענונג םך א שולדיג רינג
 גחיסער איהר פון םאםענט דעם אין אויםגעשטרעקט איהר האט ער װאם
 אױם• האט רינג ארבײטער דער װאם מאל, ערשטע דאם ניט איז עם נויט.

 האנט א ױניאנס ארבײםער אנדערע אלע אויך װי ױניאן אונזער נעשטערקט
 זײנען ארבײטער די װען םאל, יעדעם נויט. פון םאטענט א אין הילף םון

 ווען םאל, יעדעם ;לאנע זײער םארבעםערען צו קאםןז אין ארויםגעטראטען
 פון אװעקצונעהםען ארבײטער די אויף אטאקע אן געװארען נעםאנט איז עם
 כדם געקוםען רינג ארבײטער דער איז געװינםען, אויםנעקעםםטע זײערע זײ
ארבײטעד פון הילף די אױב נאר האנט. םרײניביגער זײן םיט און הילך זײן

 נאך געװארען אבער זי איז םאל, אלע וױכטיגקײט גרוים םון געווען איז רינג
דאפעל־ א םיהרען דארפען ױגיאנם די װען צײט, לעצטער דער אין װיכטיגער

 דארפען זײ עקזיםטענץ. זײער פאר םראנטען צװײ אויף קאם,ז א קאםף, טען
 פץ קאםרדםטעז די געגען און זײט אײן פרן באלעבאטים די געגען קעםפען

זײט. אנדערער דער
 איצ־ זײן צו רינג ארבײטער דעם פרײד טיט דעריבער באכריםען םיר

 ארױס־' ומןט לר אז זיכער, זײנען םיר און שיקאגא אין קאנװענשאן טינער
 פריהער, דױ שםארקער, און געאײנינטער נאך קאנװענשאן דער םרן קוםען

 יעם פאד ארבײם זיין ערםאלג מיט פארטזעצען װײטער װעט ער און
ארבײםעך אידישער נאנצער דער פון און םיטגלידער זײנע פון בענעםיט

באװעגומ.

העם, קלאטה די װאם קאנװענשאן, די
אינםערנזןשא■ וואירקערס םיליגערי און קעפ יוניאן מאכען די

יארק, נױ אין אפ איצט האלט ױניאן נאל שאן איהר און װענ קאנ
 זעהר םץ רייח גאנצע א זיך םאר האט

 אז זיכער, זײנען םיר אבער םארהאנדלען, צו םראגען שװערע און ערנםטע
 און זיך הינטער האט ױניאן שװעםטער אונזער וואם ערפאהתנג נרויםע זײ
 אױם* .מאל אלע זיך האט. זי װעלכער םיט פיהרערשאפט אינםעליגענטע די

 דארןן זי װעלכען אויף װעג ריבטיגען דעם װײזען איהר װעלען געצײכענם,
 פראנען שװערע אלע די פאר לײזוננ בעםטע די געפינען וועט זי אז און געחן
איהר. פאר שטעהען װאם

 פאר לעצטע די אין חאם ױניאן װאירקערם מילינערי און קעפםאכער די
 געליםען שטארק אזױ נים חאט זי צײט. שװערע א זעחר דוהכגעםאכט יאהר

םאדע דער פון קא«ריז דעם ®ת ײ' ברעכערײ״ ױגיאן קאםוניםטישער דער םון
 האבען װאס ארבייםם־טעכניק, דער םוץ אנטװיקלוננ שטענדינער דער פון און

 םרייד טץ ארױםגעטריכען ארבײטער םילינערי און םאכער קןופ םויזענטער
נעםאכט. ברויטלאז זײ און

w גאס אדן גןןחז «ו פארשפרײט שטארק אזוי זיך חאט וואס םאדע, די i 
 אץ געםאכט. ארבײםםלאז םאכער קעפ םאםען חאט קא• אפגעדעקטען אן
 געװאחןן אייעעפיחרט זיינען װאם ארכײםם־םיםטעםען, טעכנישע נייע די

ארױםגעװארפעז. גאם אין קעפםאכעד מעחר נאך חאבען טרײד אין
 םאדע דער אין קא«ריז דעם פךן וױרקוננ די געװען איז עתער נאך און

געװא• איז וועיכע חויט, פעלץ אימפאכע קיײנע די םרײד. םיימ׳ויײ דעם אין
 וזאט פרויען, קלאםען אלע צװישען באדעקוע קאפ פאיולערםטע די רען

 א טרייד. םיליגעת דעם אק איבערקעחרעניש פולשטענדיגע א בעבראכט
 איז איז טרייך, אץ באשעפטיגט נעוחןן זימען װאס די. «ז טײל גרויםער
אײנפאכער קליינער, חןר «אר נאם. אין געווארען ארױםנעװארפען נאנצען

------- ---- mBnopJ זיך ח^מןן נעכליבען, װאםזײמ *יןאםךטדן׳די, און ארבײטם־חענם. וױמיגןןר םען דארן» חום פעלץ
 אוועקגע• אמ געטאז, פריחער חאכען זײ װאס ארבײם, די מייל

m ®דײד, win mדעם אין יסעגטישוצ פולשטענדיגע א נעקוםען
_____זימנר דוײל ױניאנם, לאקאל די *ון רעארנאניזירוננ א איילו זיר

^ דעם אין אײנטיילונג ר צו• ג*ם גאגצען איין מעחר אי«ט זיר «אםט ט

פאדעח

זזאם פעלץ־חום סלײנעם דעם «ון אימטאכקײם די
fpjyp א דוערןן זוייננןפיהרם  םרײד כױליגערי דעם

איז *ריחער גיטייעקזיםטירפג *ריחער האט זואם םיםטעם,  די ׳
--------s—— אץ גדערוננען ס«ע*יאליזירו םעחד א געווען םרײד נױלינערי דעם
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פײערונג ־ מאי פאראײניגטע ױ אונז לערענט וואס
 םארשיי־ מיינוננס א םאראן איז עם

 פון אריגינאליטעט דער ווענען דעגהײט
 עד־ םאציאליםטען די םאי. טען1 דעם

 ארב״טער אםעריקאנער די אז קלערען,
 י1א םעדער״שאן אטעריקען די טאקע און

 םארשלענער די נעוועזען זײנען גייבאר
 אר״ אן םאר םאי טען1 דעם כיאנען צו

 נאאמםע די םארקעדט, טונ. ױם נייטער
 לײ־ אף םעדערײשאן אםעריקאן דער פון

 א־ז מאי םער1 דער אז ערסצערען, בןור
 אמע־ די און טוב ױם אױםאענדישער אן

 צו ניט גאר האכען ארנײםער ריקאנער
̂ון  מענלױ, גאגץ איז עם איהם. םיט ט
 טאקע הען עס רעכט. האב«ז נײדע אז

 זיי־ ארבייטער אםעריקאנער די אז זיין,
 דעם פארצושלאנען ערשטע די נעװען נען

 אז אםת, אויך אבער אי( עם ױם־טוב.
 מען שײערם מאי טען1 דעם םײערען

 װאם און אײראפע, נאנץ איבער טאקע
 ארנײטער, אמעריקאנער די אנבאלאננט

 מאסען גרויסע די דערםיט כױינעגדינ
 אמערי״ די צו באלאגנען װאם ארבייםער

 פײעדען זיי ניט איז ױניאנם, קאגער
 די זעדזען זיי ניט און פאי טען1 דעם

 זי־ םים קען םזן דערפאר. װיכטיגפ״ם
 װאס אײנציגע די אז זאנעל, כערתײט
 דעם אםערימ, אין דא, יא פ־יערעז

 ד• אםייסםען- דאם זיינען מאי, טען1
 אר• אזעלכע אדער ארבײטער, א־די־טע
 ביי םײםטענם ארבײנמז װאם בייטע.־

 ןנדער טרײדם, נארעל נערוםענע אזוי די
 אסייסםעז טאתע און טרײדם. א׳דישע

 דא פאראן םאח ע אױב יארס. נױ א״ן
 זיי םען זעהם אנדערע, דארט אדער
ט מ  דערסאר אורזאכע די אן. ניט נ

 אירי־ אונזערע אלע אבוואהל װאס איז
w ם. א. דער צו באלאננען ױגיאנם 
 איםינראנ* דאר אבער זיי זענעז צ. אף

 עיא נאטירליהדםענעיאאם און, טעד,
 רער זײ ניי איז נאםירלױ אין טזז,

 עמינראנ־ אן אטפאספערע די און גייםט
 איינענעם אײױ זיך פיהרען זײ און טישזן

 אאע םיר םייעחןן דערפאר 1׳צטיי;ער.יאו
 חןם טאל יעדעם ארבײטער אידישע

טזז  םלזנען יאהרען אםאלינע דאי. !
 דער זינם אין נאם, אין ®אראדירען ר־ר

 מאסמיטיננען, מיט םיר פײערען ײאחפה
 עם און װ. אז. או; קאנצערטען רעדנער,

 צו אזױ די אױס װאס װינציג מאכט
 פאחפיחןנ• מ״נוננם טעארעםישע זאגען
 מיר סייערעז *ראקםיקע דער אין ה״ט,
ft- אי׳ע f נחזם־ רעם מים םאי םען1 דעם 
נלאנץ. און פדאכם טען

דעטא;םםרא־ די איז םאי טען1 דעם
 און זעהר נעוועזעז םייערמנ און ציע

 האם עם און סוקסעס גרויסער א זעדזד
 די ערװארטוננען. אלע איבעדםדאפען

 ערשטױכט זיינען אפםימ־סטען גרעסטע
דערזעהן. דאם האבען זײ װען נעװאדען

םעג־ טויזענט צווא:ציג און זיבעז
 נארחנן. םקווער כמדיסאן אין ׳הען

 צר אותס וײנען טויזענםער צעהנדלינער
מן זײ װייל ריס א  ארײן נעקזננם גיט ה
 גע־ נלאט <יט איז דאס און האל אין

 דער שםאוי, • ■ובציםיטי אדער רעדט
 אליין דאם האם צײלען די פון שרייבער

 רע־ א געחאט האב »יד דורכנעמאכם.
 אז נענאױבט, איך האב סינ^ זעדוױרטען

ז  עם אז ;צייט איז ■ונפט קוכתן סעז מ
ו ײאם ניטא א־ז י מר־ אייצעז, צו ז  אי

 װי דערזעהן, נאך האב איד װען הויפטי
 איך 1א נעטיינט, איר האב רעגענט, עם
IVP ייד taVi\ .נעקומען בין איד צײט 
 2 ■ונפט גארדעז םתווער מעדיםאן צום

 נעװא־ איך בין ערשטויגט װי אזײמר.
in טויזענםער חנרזעהן חאב איר ייעו 

v און שטעהן מענשען m\ ארײנקר גיט 
«jj חאב איד םעי• u w אײן פון םרייצן

ש. פון ברעםלאװ, ח

 האט bv און צװייטעז, צום ארייננא:;
ט אז דערנײ, נעהאלטען  רעזער״ סיין פי

 שטע־!ן דארםען איר זאי ם־ם וױרטען
 אהיים. געחן אחןר םטרים. אין אדער

 צו צונעשסו»ט ז־ר אין־ האב נליק צום
 א געשטאנען איז דארסען און ט־ר דער

 ער «ז*ט ױניאן, םיין פון הןומיטע־ניאן
 בין איר אז פאליספאן, ערפלערט־דעם

 םיר ער האט רעתער, די פון אייכער
 סױ• צעחנרלינע אנרערע אר״ננעלאזען.

 און מזל דעם געחאט ניט האבען זענדער
נעהן. אחײם צוריש נעסחט וזאבען

 האט נאזוך דעם מיט נאר ניט אבער
 דעםאנסםראציע. די אױםנעצייכענט זין־

 איז צייט איצטיגער דער אין אבװאהל
Dip םותםעס, נרויסער א זעהר און זעהר 
 ארבײטער אידישע די וױ נאכדעם װייל

5 לעצטע די פאר דורך לעבט באותנוגנ

 נא• די איז אנער וױנטינסטע דאם
 ״vi האט ײאס אטדאספערע, גייסטעדטע

ײ שװענט  און איגוױינינ מיטימ, חנם נ
ט איז עם אויטס״ד. אױך  נע״ נאד ;י

 עס נאר שייעדוננ, דאי טער1 אז װעיעז
 חה א זיינען אלע װי אױם־-עמוקט האט
 א םייערזן נעשומען טאי טען1 דעם

 — נצחון דאועלטען א נצחון, ;רויסען
 יטאליס*1הא דעם גענען ■ראטעסטירען

 צייט, זעאנער דער איז און קלאם, טישען
 האנען וואט קאםוגיםטען די געכען אױך

 רר אימאנצען נעװאלם און צױעואיטעדט
באװענוננ. אונזער אינירען
 ב״ אז טבע, א האב איך

 םייש אונטערנעםונגען נרויםע אזוינע
 גרויםען דעם מים אױס זין־ איד

 איך אײנדרוסען. זײעדע הערען צו עולם
עולם גרויסען א טיט אוים זיך טי׳ש

 אטאגדאבא טייך םונ׳ש סענענאל, פונ׳ם ברענען די פון
 שװאיכען, םײנע איהר, קוםט

לאנדשאםט. הײלינעד אפריקע׳ם םון
 ? דײםשלאנד קאלםען פ;נ׳ש אפריל קאלטען צום נעסריבען אײך האט װאם
 נערוהט, איהר האט אינזלען גריכישע די אויף

 ? גרום פרעהליכען א געזוגנען נישט קינדער פרעהליכע אײך האנען
 אינזעל׳ם די אין גענ:ים נישט טעטפעל אייער איהר האם פארװאם

ף לאהען בככוד׳יגע לאקען ׳יגע

 ? געקדמען דא איהר זײם גורל װעלכען צו _
פריהלינג אוגזער א

 פריהלינג, העלדערלינ׳ם םעהר נישט איז
װ געװארען איז פריהליננ דײטשלאנד׳ם

טריג און פראםטיג
 דערװארעםעגדיגער פון הויל און

ליבע.

זוינםער, זײן וױ

שװאלבען. םײנע ענליך א*הר ױיט דיכטער די צו

 װערט װאס פײער, א םיט איהש זײ ליבען לײדענדינ, םענשען דעש פאר
אויםגעלאשען, נישט קײנםאל

טיםער שםורעםם די מיט שםײנער״ די םיט שטערן, די םיט זײנען װאס זײ,
םענשהײט. גאנצער דער מיט װי םארברידערם

שװאלבען. מײנע ענליך, איהר זײט דיבםער די צו
* * *

צוריק. דא שוין זײגעז שװ«לב;ץ די
!בלײבדן זײ !בלײכען זײ
זעל. נױץ קוקט םזרח צו
!מזרח צד

 ה*־ קאםתיסטעז די װ$וס יאהר, 6 #דער
 םון בןוװענתנ * ׳ל־- אדײננעכראכם בעז

 בלעק• באלײדיגנונ, שימפעדײ, שסוץ,
 אן — םארניכםונג צושיליטערת^ כמיל,

 די שרצינ^ די און ובזזו, תװזו אםת׳מ
 שידינ״ אײן אין האלםעז סק^דאליסםעז

 זײ אה חחויח גרעסםעד דעד מיט גען
o מאכען װילמן n ^א »ז אײנדרױ m 

 ג$יד און נימ, קײנער גאר עקזיםםירם ױי
 באוועגוננ דאכסזנ די אז אלעםען, דעם

ין מאײחגם*נסטראןױע א רופם  דעם י
 ער װערם יארק, נױ אין ה*ל גרעסםען

 קענעז דעם צו און אנגעפיאט מאםעגטא^
 אין ארײו ניט טױוצנטער צעהגדאיגער

 די או־ױם רופט אלײן חוס —
 איבעדצײגט עם באגײסטערוגג גדעםטע

 בא־ אוגזער אז װעצט, נרויםער גאנץ דער
 אז ;גרויס במכמי^ שטאדח, איז ווענמג

^ איז עס י  יעסי״ םאר אורזאכע קײן ג
ם. ז םי

 ארײנצוגעהן זיך שטו«ט סעז אויטסײד.
 גרוײ גוואצדיג א זיך ציהם עס ה*א. איז
 אר־ אין שטעהען עס ״אאין^. סע

 בע־ װי אויס היהעז אײנינע בײטער:
 מענער־שנײדער, וױ אנדערע קערם,

 איך ארבײטער. םעאצער קצאוקטאכער,
:4 זיך רוםט אײנער װי הער איו * ״

 און איגסײד זײן געװאלט זעהר װ^ט
. טוט ד*רטען װ^ס זעחן ״ ך  צגטםמרט ר

 צופרידען בין איר ״און צוױיטצר: א
 אוגטער• די אבי ארײנקומען, קענען גיט

 כא״ ילע און סוקסעס׳/ א איו גמחמוגג
צופדיתן דינען ^מיר אוגטער: •ען
 צימט עס אבי סטריט, אין אטעהן צו

ט; א זײ;ען סיר אז ארױס, זיר  אז דאנ
to עס װען נײט*ג מיטיגג א רופען p• 

ארײנוןוסצז. דט קצן מען און גענט,
-V mvi:vn ברידעד! גמזארגט, ;ישט
 fPbt שטאיק. תגוג נ^ר ז״געז גי#;ס

 בילען וױ מעהר בילען. ליגקע, די זײ,
 to ט*ן. גישט גאר װי סײ זײ קעגען
 און זײ פארילאז איך ״סאכט. די ה^בען

 חןר איז ארײגגאגנ. רpא; אן צו געח
 איך וועל פייצײכט טרײעז, צײט זעלכמר

 װײטעד איך שטעה ארײנקוסען. קעגען
 ״די :רעדט סען וױ הער און "Pitf* אי|

 שרײבען סארגעז דכער װעט *פרייחייט״
 אז האל; לײדינער א געוועזען איז עס »ז

 :ענגסטערס׳/.. ■*ד א זײגען געקוםען
מז זי זיך. צולאכען אלע  וױ־- שדיי
 צופרימן סעהד זײגען מיר וױל. זי םיל
ײבען צו  ״פריײ דער אבי אױטסײד, ב̂י

 לינקע די זאיען להכעיס. צו אויף הײט״
 אז זעהן, זײ זאלען ײעמן. צוייקעם

 אלע אז סעכטיג, און גרויס זײגען םיר
 נא• אזוינע אוכז״ מיט זײנען ארבײטעד
 הערען געקענט איהד ה^ט מערקוגנען
 :עגאננעז, נאר זײט איהר װאו איבעראל,
 אי• אויטסײד. אדער הןול, איז איגװײגיג

 באגײסטערטע אײן געוועזען איז בעראל
 וױ אויסכעקוקט ה^ט עס אטמאספערע.

 און אדבצ^ די םארקאטשעט זזאבמן אלע
 זײנען םיר װי זעהט געצײגט: הוןנכען

 .םון צייגען! אײך װעלען םיר שטארת,
i p p  ארויס״ האבען אועען אײנעמ׳ס 1

 צופרידעגהײם• סאטיספעקשאז, געקוקט
 דאם מײגוגנ, מײן נאך אױ, דאס און

n אין םיםיגג, דעם אין וױכטיגסטע p 
 איבערצײגם האט עס דעםאנסטראציע.

 עולם גרויםער גאגץ דער אז מאל, א נאך
 אוג• אז און באװענונכ אונזער מיט איז
 די םון באװענונג י ד איז באװעגוננ זער

םאסען. ארבײטער
p םיא pװעלמ די אלע קוסט דיט 

 DP פון איכיציאטארם די געווען זײנען
 ס$ד די נעותז איז דאס אױב םיטיננ.

 זעהד זײ פארדינעז יארםײ, ציאליסטישע
 n םח אײנע איז דאס קרעױס. פיל

מן זײ װאס אויפםואונמז בעסטע א  ה
 יארטי^ א אאס זיןי, םאר טאן געקענט

 זײיי װאס אאע פאר אויך גאטירליך, און,
ר כױט סימפאכדע אין נען  פארםיי. ח

םדײד־ די קרעדים םיל קוסט נעמסט
 ימענליר האבען!עסאכט וועלמ ױניאנס,

 פארקוטען. זאא םא;םטראציעp אזא אז
 פארזאפיעלטע די פון פראצענט 90 װײל,
 האב איך אייט. ױניאז געווען זיעען
 מעפיבערס, טויזענטעד געזעהן דארט

 אינטערנע• אונזער צו באלאגנען ותאכע
 רײ אכער,oסpד קלאוקסאכער, שאגאא,

 מענער״ אויך .dipdpb םערמאכעד,
 מאכער, נעקװער שגײדער־ארבײטער,

 בעקערם, ארבײטער, גודס לעדער םענטי
װ. אז. און ארבײמער סעלצער

 ריגנ ארבײטער רp איז שעהן זעהר
 ארבײםעד די דורך םארטראטען נעװעז

שולען. ריננ

j נ. נדד. צכיװ ot&an אינסעתעמנאל ועו &ון אויםנאכען צײטוננס־ לן8 פװ רעדאסמד הויפם לס8 נעומרען כאשםיםם איז
 ערשײנען צו *נחױבען װידער אן װאך דחער פון וועט ,גערעכפױנקייס״

םרײטאנ יעדען רעגעלםעסינ וועס און װאכען־צײטוזג א אלם
דרו^ פון ארױם

 זיך ענדערם חום פעלץ קליינעם חןם פון םאחן די אימפאכער. נעווארען איז
 א און םיסמעם קאנטראקםיע א כוןנליך נעװאחח דעריבער זדז עס װײני^

 שװערער נאך ארבײםער די פון למגע די חאט דאס און ם«סען־פר«דוקציע
געםאבם.
 םאכען צו זיך םיקר«בען זגבען װאוגד א פאראן איז עם וואו דארנזעז און

 קאםוניםםען די םאבען. צו נעפעחרליבןןר און נרעםער װאוגד די און געםם א
 די אונםערצוגראבען כוחות זײערע אלע אן זוענדען חע״דירעסע זייער נדם

 פאר־ קאםוניםםישע די ח*בען *בער גליק צום װניאן. דער פון עקזיסםעגץ
מינ דארנער  ארבײטער םיליגערי און קע«םאכער די אויף געחאם שליגװז ווי

 גוםע א איז דאם און געשאדם. וױיניג ױניאן ױיער דעריבער חאנעז זײ און
 שטעחען וואם שװערינקײטען, אלע כײקוםען װעט ײגיסן די m נאראנטיע,

 װעלכע פראנען, שווערע די אױןפ ענםפער אן גע»מען װעם אןן װענ pa איחר
פאר־ און םריי^איבערגעבענע אזעלכע םיט וז*רוס איחר. פאר שםעחען

וואידקערם םילינערי און ?ע«םאבער זײ װאם
ם ־ ךי צזקוג«מ.«דן די צוטרויען גי

 באקר הפט וואס סאטיםע, ■חנם די
 האנדלתנס־ פרית און פולע דאם מען

 דער םון זיצזננ לעצגמר דער פון רצכם
 אנצו־ באאדד עקזעיזוםיװ דזשצנעראל

nftrev « צײםתנעז די פ»ר רעדאיאזאר 
 פון «וש אױפ׳ן אינםעתעשאנאל דער פין

 ברח־ןר רעוששטאר, ביז־איצםמען דעם
 דעם כאשנױםם תאט דןניי^ ד. טאקס

 נלצנ־ אזן שריינער אידישען באהאנטען
 ב. (דד. צגױן ב. ■ונליציסם, צענדען

o אצס האפמאן) n פון חייפט־חװשפסאו 
 אינטער־ דער פון צייםונגס*אוי«אנען וי

נעעאנאל.
 רעדאקציאנס־עג־ דער מיט צוזאםע

ח w פ

א

 די ותט אויםנאבמ, אונזעדע פון דער\נכ
 וױחנר אן חיןגט פון .נעחננטינפיים״

א אצם װ«ר יעחנ ערש״גצן צו

 לא• די אז זאכען, צו איבערינ איז עם
̂ט םיטע  אצם באשטיטונג צבױנ׳ם מים ה

 אוים־ בעםטע די נעמאכט רעראהםאר
 װיי< געײעז, מנציך נאר איז ײפם וואחצ

 נלענצצנ־ א איז צבױן װ«ם דעם אויסער
 «ר איו שד״בער, אנערהענםעד און חנוי
 און פצאוק רי מיט באהאנט נענוי אױך

ז «ר ןנינים.' דחנלםאמר  יאוירעך יי
 ושר «| רעראפטאר רער נעווען צאמ

 פון צייטומ אם^צינע די •אםט״, .נייער
 אין bv קצאוקסאכער. יארסער ניז די

 אי« צניון גרודער »ז גים, צוזײפעל סײן
» פאסינצר רער רי  אנםוױתלק צו «

 נעהש־יגער א אזיא יתיאדפחנמ אונתר
 איחם ודנשןן און חאפצן םיר אח םדתײ

מםםסוױ איהם זאל «ם *ז

i5־s■

.



שען טע צװי ױר ט ם ױרטע m רעגי םט ט־רעגי ני
ף «ד(ױנט י ריוי  סיט טיי(«ן n םי

i( די n  pc iptp די *גערענטינמײט״ 
Ipimippi חאנ איך ■pn)3 *ייגודיא■

ײ  אוערײטארס סהאווק ו» םון טיטיגג M נ
 וױ שױן ipn איף אהא, ,vpp) 2( און

ט איחר ט ח  מ׳טינג א :tpi אונטעד׳ן נ
ײ  זיף ס׳חאט !אוערייטארס די נ

 ווער ? opn איז גו, מהריגט.
Dpi ,און װיסען ipopn אינטע־

 נרױ נ״ן, ג״ן, אליא, ?opi ראסירט
i n .ה נעט איו דןדאהטאר  Dtp( איי
 נין איד טיטינג. פון ipinppin סיר

 איבעראעזען opr איחר װען אז !ינער,
o n מן אנ  Ipi’dpi איחר opn נרױועא ג

§ip t װעט איהר און אינטערעםאנט איז 
 איכטיגע די זעחן צו עראױנען אױזם

םיטיגנ. װענען איצט און ותאט.
 tp( און הויז אין זונטאנ מיר איך זיץ

o סיר n פ(יס טייז און .סאמוערטם״ 
 םון אדװערטייזמענט אן אױןי סאאט

 *די :אזוי זיר otp( וועאנע ,2 (אטא(
o פון באארד וםיװ n •אויבענדער 

ipoipo,)סיז טיטיננ א תפט לטסא p)v 
או זייגען ps)pn אמרײטארס,  ניט ג

vpp) o n  tp iPop)rpwf,) קוסעז צו 
i װענען חרנרײחןן ױך n איזטיגעד 

 סאד אויםזיכטען די טרייד, אין אאמ
pat ddhpi* i n אורזאכעז די אויר 

ip פארװאם i.ip ip o r א ipp) -אוערײ 
pphk oipo סון )Mpp.״)

)iniptp אדװערטייזמענט, דעם 
 עיי־ די מאםענט א imd איך סארנעס
p»on וחדנע opn די אתםגעכאיט 

 ipipi op און ארבײטער־נאם אידישע
pe i(’3 די דורך אויגען םײנע סאר n 

 ,pdopp ומראאיעע און pp)por רי
 *piim וואבען ip3Mopip)p די ותאכע
 יאחר, popp 18—19( די ■imd סיחרט

”dipd די וױ און ipbm זײנעז pop)M) 
 איץ־ מוז איך נאנער־טרעמר. די נאותן

opi ipipt ,אםת dp אניטעא ,םיר װערם 
 טראכט /ויך ײען ippimi אױפ׳ן סחיעריג

ipip’ ip i tp ,שארנענרייכער ׳שעחנער 
 איצט נאר םען דארוי סאתאנגענהייט,

 אן אנצושיליסען זיך איערייטארס ;ן
ppp) o n;  םיר זיך װי(ט עס און (
 האושען אין iponpn דעם אדםשרייען

m איצטי־ און אמאאינע המניס אונזערע 
n גע־ האנעז זײ ײען נערעכט זיינען 

Dipt און ipipt, »א וײנעז םיר א p)po 
 םײן איך *ושארײטער. און *וזײםער א

 אז איז, םיין איך װאם ;עאגראפיש. ניס
op ײ ןיינען  שםארסע, יענע ניסא אונז נ

 סאכען זאאען וועאכע פעדים אידעאלע
 אוגו םאנאנדעררײםען ואס אונםענציו

 שוין זײנען אט אבער־ *יינ^ יעדער «ו
 םײנע סון פאר׳פוואוגדמ ניאדער .חמע

 פאר זיך פארשפרײס dp און אוינען
ע א אוינען נדינ? ײ  אין פאכאראמ? <

 פאר ipr’jpnpw די npt איך מאאנפר
 א ipii יאחר, 11 אתר pd*p 10< די

ptru איצט אמת, אײנ?נע, אוגז?ר? פון 
דאס באשאאס?ן האב?ז שויז

o פון די־גאפרייאונ; n *אײטערנאציא 
 ניט מעהר איז קלאם ארבייטער גאצען

 אויםנא־ די נאר אויפנאמ^ pנpאײג 1די
 דיס*י• און iPDi'Dmrou א םון בפ

 פראפעםיא־ פון םינאריטעט פאיבימ»ר
 אאא־ראטשטײ!, ר?װאאוציאנער?ן געאפ

 מא־ גרױםפר m דיקטירפז זאא ומאכפ
,p*pd PDJpto אאע אין װי איז יסריםע^

 מאםזד פארשיקוננ, באיי, און פואװער איז
i איז אזן nmpi שסיאנאזש, אוז דונג n 

ipjit ארויפ«מוװיננ?ן סיטמא i r ’t 
ד אאאטאנס אונז<ד או און  ס
pm| םיר ipapm, אין אז 

ה חאט א«^1םזרח־אײ םון טײא  יי
ױ״ ׳ אז זײמװי ׳ ײמאמ־ * א

t חננפם סאװאנסימ «ז אח w o 
מן ס ײ ת1 י  םמשימ י

ם, מוואו־פן זייאר m איגעמיינ
i n  irum 1אאםוחנאסאיכפ 

vw »ח  r» ram •ג»
ם ויינאן  אנ«ר נאריים ני

ײיר ו א חוחו. r«ג ז מ ױ ^ י  י
• *וסיאמחט זיר מו i יי n

חנן יוין ס<7וחנ ד, יו  urn מג
ײיי־מ. גפבראכם איו חודזו ני

סאמסאימס װי ipdupmo נים
i «ח n די ר 1«ו מאנ אי

1 *I 4 I 4 I 4 jd rp דאס האס
א| וזרם, ןיא

 ארייננפבראכם איו
מ1 אמײסיס• די 4ייז

שראי פון פײנגערג. י

 פאראױטדוננ, זאזואיס, .ipioiwi וױשט
ipooiip 1P1 זשומא־ נעאען פון סארס

1 ipp>pii ,o r(פון ופט ip^ jps ארױס 
 IPJ’M ,ipoprooj’o poonpTJ די

 דא• p״j h א(ס געװאדען עטאנאירט
א(. ו ip טיט אט ׳ r i ג נייערiprp איז 
tpo אמוי אין ארויס? ip i \vm •סא 

 נאוופנוננ, ארנייטער און *יאאיסטישער
 אידיש? אוכז, ראס חאט נאטיראיף, און

 •vi ניט אויו ,pp’ipoo סון ארבייטער
d;pp .ונ׳ד אנ?ר סוז איר רורנ(אז?ן* 

ipp, חאט ארבייטער, איריש? אוגז, אז 
.DJPDDinPOOO IPPpiOPJ OP

 1אדיינ(אז? ניט אי*ט זיו קען איר
 אזוי. איז דאס פארװאס סיבות די איז

 איך װײט. צו םארס־וט מיד װא(ט דאס
 נע״ רpאנד אן כיי טאן אסשױ דאס װע(

)D” i;p3p. אוג־ גאר איר װע( איצט 
 האבען דיר װאס הכ( סף דעם ט?רציהען

:ipjijipp זינט פון ip ’’j i n *?צװאננ 
אנהעננער, אונז ניי געסונץן ה^ט (יזם

ip»pnra p און , r i נעװאדצן זיינען 
 ארנאניזאציעס, נדױםע פון פארװאצטער

p:)pr אמפס־פאעצער י1 זײן דארפען? 
 און ip:;nvDppiPD טצרענטאנע פאר
i אויר n )אונזער? םון סװא ip tav r’־

p א פון כוחות D)pn 1P” J איר און 
 סיטיננ. «ום נעהן צו באשאאסען האב

o ;n c שטי• א 1פא וואס איז ניט 1מי 
 װיכ־ ניט איז אסtprpa. 1 בין איו טונג
 ז?חן און ipipn ג?װא(ם האנ איו טינ.
 האבען װאס די זאנץן *ו ipppi װאס

 יננ(?ן1אחמצו זיד סז( dpi נ?האט
”ipt״p n אחם )ip  p.

i מאנטאנ, שוין איז אט אוז n טאג 
 1שוי איז dp און (אנג צו (pd’p א איז

 מיטיננ. צום nv( איו און אזייגער, 5
ip i אין איז טיםיננ ip״d;p .האצ jpr 
p 1שוי איז 1יי1א קום איך i 1פא א 

dp ippp  ,ip^ jpo DinJin ניט נעםט 
p און (אננ i ip i) נעואהט. איז dp 

jnpn שטיםען זיך: *Dpi djpdp טי־ 
i אױוי ארױןי ג?הען dp “טיננ! n 

i n  m pcD»(« |אין טש?רטא po i n* 
ip rn p j. אין אייז זיר (ומ איר t״n p 

 IPP איר װיי( 1«רםא1 <יט ,1«נימ'?
ײ־ גראדע זײ fpp איר נײ|• ניט, זײ  נ

ipounp o n  ,in אננ? גאנץ א 1פא) 
 אונו כײ תםט מען opr )pop^ צייט.

i אין n ״? א ױניאןipp1,״ opi •?)א 
po) נ?װא(ט jpppi און ע?ה;?רע א 

npopp .ױניאן .dp אז אטת, איז ip
 עכם1אוטנע זעהר נעװען (po סף א איז

i n  IPppp .פאצױזנונ זײז ױניאז ippp 
ip’i צי r  ip i א(? איז po) 1א נעװען 

 עםענם ip .pddjip אן און ?הראיכע
o n קורצער א אין 1אי מיטינג p)pip• 
י-בר די ער זאנט מאפט, ip װאס יונג

dpi i n װ?(כ?ן םאי צײ?ס i n •טי 
d)w iײאpנ iPDiip:איז טינג n  •.In 

Dipn ג גאנמ אייז זיר חי  שט?צם עכ ת
w דאן n p ip o  o n  ipo, ױנ• א אויר 

IPopr ,ipoipj איר inpt imd ipp א 
ipnw ,צײט ippp אײד אויוי םאפט 

o n װופ  ipnpo ipoonp. אן םון איינ
 פשוט איז זיי אויוי pw 1א' וואײם

o in,1םא ײײ( *־ popp)  n צטאיכע 
p* י1 1אי tppporpa זײ זײנ?ז יאחר t 

p o n n ז»• י1 טרײנ?ן1םא צו 1?רײה 
pdpvppp משיחים, גײפ tv א פיים1א
n p iir, •ם׳?רינט װצ(כער פאו inpt 
 אויסצױ נפזופט זיאפ איר .1כבי מיינינ

ip» dw זייא םתo '»  n׳ip זײ צי 
ipp)p« Iovp o סיו 1טי זײגעז n זײ 

tPD)pnp» IPPpn .זא־ פוז איר םױזו־פז 
ipp זײ אי ipppn ארןיסגפצײגס גיט 

 Dippioo, טידקײם. ®ח סיםנים סײנע
p אויוי ippipovp om 1אייי p .n r ’t* 

ip d p i אײנגצװיקעצט םמגדױ׳קײם, א 
 וױ jjMnpn’iow םאם מוױסעו■ א איז
אמו ײאאטימ ײי d)w o *י י n ■גרי• ג 

i n! י po י o ipw ד איו שסײנ׳ױ  או
•t  ppn iptי *־ •pn ippp)  ipipdpp 

ipp םיס ,1םי m אונזעחן פח חיאא 
איצם, ,oovip:ip שױן. ^םאי־נײמאו־,

י םי י tnpt און tnppv «י W«pp T« י
סןן אאא 1יא(א 1םי .1«  אונזזדי פין ניני

ן;.;אוינימג
ipmpppo i *יץג n א איז םאכם 

)iptpup 1פא קאאו• אחז(אומנ o n 
ipvotw o ׳װלם n סון iptpvt ײד1ס 

 זיןי orDOOip וױ ױגיאן אמזאו• «ון1ײ
n צי־טאג מײנס  »  o rra  i f •אור

pip) ip ro, איף pip י1 אױןי iprppo 
 םך, א זיי צװיש^ זעח איך (,pn א»ן

o י1 טיט א״ן ניט שטיט?ן וועאכע n n, 
 אײנינצ ipnpo די צװישען opt איך

iPDonoipy ,ipoo'iinpp און n p u p 
i pp)pr ,ipiropn״ipi א i n  pppi 

pip) ipdpp^(, אין ;pp)pi די ;”np  P 
')i n  ipppn ip r ארײנמדט ױניאן)dpp 

ipppn ױכ־ פיא אזוי נעטאנט מענ(יך 
tpipn p)p ippp •ipiiio טיט אויס •pi 

i ) n, און dp 1טי טוט ppp« .חנאח 
im איך m זיך DPMI 1טי d  n  npopp 

 ipp)pr ,ipdl״pp dpip1 פון שװינתננ
Dp i 1פא (ם1אייננ?װיק׳ נ?הא(טען אונז 

מ p’ *ײני u p,) אזוי Dpi 1מי ipppn 
.Dippipi כיט צװײטען dpi איינעם

תס אכ o ײי נ i'iip  ipm pipo i n 
, opi oopi זײן n n איע?ר, װאו־ט 

i)pi in א u p,» א ippp .dd' idipp 
ipipn oiptpi p i >pt — איר ipp

IP •iniM’ ID M IMD IPD o n »אי 
i p)m״iprpi iniM ’ pi א ipoii ױ  י

 כצד1ת dpiipp )pop)M opn מאן, ניאן
i n  t n i ’o ױניאג׳ש ip ,ipiim)imo 

ip)p 'm poripi ipipr o in אין i n 
 וחר ddmippipm ipdimi dmh ױניאן

tn, און p pp)pr״opi ipp ip i נים 
״ )o ip)np ip  .ipipp אז אויך ip 
 nopp י1אז' iPiMiipi איבערצײנט איז

i n  ipppn ipdd’p 1ױניא p״dpdii t 
ipdpj. כיט

iph אנבאמראכט אץ ג?מט 1איה 
ii)p אז i ip r i סך א און t no״pi 
iB״inpt ipppn i i )פי tPo)pipi ךי

)7 י1אוי (אלוס

ץ ױ ם א ודעגען קאנפערענ דרע
ט אינ ש ד דז ד א א ב

ש. פון Ipdpippd שפילםאן, ח

ip אויף i ?פון איכיציאטױו iptiiM 
iim pp iroipptpp, איו )ipdpp שפת 

ipo'oppi א נעװארען אפנעחאאטען 
nnpoipp ז־י פון tp)Mpp) opn, םיט׳ן 

ppiip 1 צו jpdpkidmpאטזאםקײם1 י
in i ’l l  I1D א DP11 IPDK1MBPD 

•IIMPP Dl'P^n
 DipipioiiM ייט1נ איז pimid י1

ipipom י1 פון inMin:׳ pa י1 פון mp* 
ip)mpp) pupono םאתואאטער י1 און 

DiPDDiMpn o פון n i  o n. םיט p)”־ 
opn p)ppdomid' im pi זיך i n  dpop 

Dp’npiD'iM nnPDipp ippimi צום 
jpddiw א פון Di'ptm ipipiiitMP 

dp .iimpp ,צװישען איז *ip ,DPipiiM 
inMrpi ipdupj, אז p)m rp io 1םא 

i מצו־ זוכען n תשאינט napp צו 
1 xmsvנויטינפ י d” pdmipipod'Im צו 

oipn ,p’iDDm’M o n i  i n ״ )i n 
 IP)pip’PMriMiiK אויפ׳ן ipdpi װײניג
 po’t'D א זײז צו שייגט dp נ?ביט.

ip מיט זיך jpppiwbm אונמענ(יכ?ײם i 
pim״d וױ iiimp dp* ניט און זײן, צו 

ip צו ip  o n  iprop)PMnMD אן in iK 
 אוי• .ipnoDiii'M n״p י1 שון צװײ

h  ipd ?םיזיש p i |pi” i, יר,1נאטי) m 
 pn(pn pp*) שװערינסײטען, nniM סך

ipd ײכט) iPiMnpi iniDPiD’iM *אונ 
ipd א dp .napp Di’pon  mnniMP 

״imd יinpnpi tprnpup 1 אויך זײנ?ן
o אוז pip)p י1 פה ט”pרםיגMכnש״ n i 

D'dppp)mp pip” ? ,iP'ioonrM, און 
Dpi צו פאצוג אין אםת אויך איז n 

ipo” Piv. וײ pimid איז -pi ipowpi 
tpipn אײן מיט און אפשטימען צום 
 mi pi'ipp'M p)k* און ipipiki שםיטע

td באשצאםע^ איז tnMnpi צו n* 
innipopp י1 צו )ip)mpp ■א אז -mp 

o n i  m m חשאינט (pt iim pp 
inpn o i’)pmop ײי גיר אזוי opn dp 

dmiomi imd jnpn IPnopi םענ(יר. און
ipp די געהט איצט ' m piano צו n 

pi i n  I'M tlM DTTMPP n’DIPPtPP• 
ipd ipi 1 צוסונסט |p)pnי oippopo 

py)ipo m ipppn״D, בײ ,tprppo n 
,tpii’o 'o  )M ipipm p)p'ppdd in p 

i n w e i באשטימען און IPvimi o n 
.pip

ipumi ipnpo ipon .יט1 סיטי:ג n 
 יט1 און inpip’SPMPi קאפיטאציפטישע

^ipipp ipd ?אמוגיםטיש? י1 iptpid 
 (•pn יtut ,bpp dpdp)m 1 טוטצען1פא

M IMD IP1” I PP צײס PI )PD'IPID'O* 
inpn • )פו i n כװאייע, 1??אמוניטטיש 

ipipdp'i און אוים באצייטענם זיך np 
ipo אוםזיםט יט1 זיך. צו ipniM opi 

U S MtM DPMDP11M P'PMIDDipon )אי 
ipi” ip n י1 פון DDP)pi־PDimppi

.ipon 'ip ripo
jp)i’D Dpipippi ip״n יט1 i'i זיף 

np י1 ip’ppppi ,כוחות IPiPT pp)pn 
 *MIDDipOPI 1PP”11)PD1P IPtllM 1אי
iiiuppoim ip פון פיסנים pצי i םון 

ipr)poM iptiiM .און שטארקייט opi 
t’M 10MP 1PT11M .IP’P ip . איז i i p i 

ip i, און iimimp ,זײן Di'iDippipp 
1 ipipiי pv ippp) pp)pn װאויצטאנ 

pim o n  po״d'ipd און פראצע •pio 
ddp ipd מיט pip”t פיס npiiiM 
popn. טענשציכ?

imd DpipmMnppiDniM o n  p’)ip* 
ipp)pn *iomp dihih ' 'd 1מי tpppn

1 1P1P1 IPH’Dip DtffiPlי PP’)1PD1?M
ipipddip ,א אויןי איז ,dpd ipo'npi 

*miiid ip t 'i inMnpi• DPMnrpisp 
ip )pdipo פתגציפ ipp)pn איז tpnpi 

iptnv טדײב־פראפט הויפט p)’D imd 
’ipp)pn ,im p איז ip i ipnpi הויפט 

ivopo פון iPo'irpp'iMD ipium ,קאםף 
IMD א ipipdpp און •Ippp) ipipmpp 

 M P'PMIDDipon P^'ipDD'l|* י1
IPtllM *I1M1 iniMl ipnpo IPD'IPD 

ipo«pim ppipi משפחה IK d)m ipi’i
1 M IMD P'PMI'lDl'M״,D” P1'DPD 1P

imd אן ipp')iipipnM י1אוי .ארפײט 
dpi אעמסםײפצפן d' ppi — ’,בויפן 

in ) ’P און nptiiM ippipddimd יױ 
Dip'i, )צו ײײ n  ipno ipd^ ip  dp)m

ט1יזי1א11א יג11םו(שטע זײן ארפ״טער
 .dp'pmi’imiim nipcopp פ?,1שט» אין

opn pvipp'm dpi סטי(א שוין jpoip.
 ipopiopi 11םיטי אויפ׳ן ipppn 1טי

v פון סך pp)pn ,ippMooni npuiM 
ippvo ipd)pip i ipppn זײ *ip o n

1 .l)pD1P |M IMD P'PMIDDי inpo 
*PID'YIM ipppn D1PP0P0 n P n ’DPM 
.Dipop D)M IPD)pn

.y'SKiBDiptpyi ט«י טער1 1אונזע
ip» * איז ipp 'kikd ט1זי iptiiK

P'PMiDoipon in p p in iiv r אין •po 
jniMi ipnpo ipon, און oipn ipo 

ip i אייוי ים1 א(ץ « m « i, װי -a n i 
ד ipnpi איי I״po יײז ייאי ״ מ ײ א הי

’ipol ipinnp ג ױם םאי םו
ip o l i n  o n  inp» mtipo םאי 

m איז  d)m invnpi ovom)ppio 
Ip)m:P'pp:ipo <ח ױם־טונ i'k o n 

jm pip»p)Vi■ . ײח־ tnnp’ p r i, און 
pnrar n 1910* אינפחױיסם  |pr>n 

י inpn 4017 ױן iprw גיי י r -אר 
ר ײםי o נ i r ’Wfi ■תוץ■ ױם־סונ זיתו 
PD’ru און צ|11םיטי ippm ,IP1M1MD 
por'P) מן א MtM tra גיט 1םי ח w 
pomi איז imp״*MiDDip&n poipdd 

tpppn t o  pp)pn n  nt pit ד פנ ד  ח
םיםװאר. jpotp( פיחרט

tnnp י1 אז חסט^ ' ipitfiinpy 
ip t'M pp)pn iin אניםאציא )'P  pm* 

m  |'k inonpi oranopi
•*M*!

םיטינגען. םעקשאן די צו קומם
o n  ,Dipnp ipooipipi inipoip . 

in p ti iPO)Knpi>p |p)pn ,,mo ipo16 
tpii'O'o tprppD p)pin nptitM, אין 

po — opipip ippp)■ n- ת » i)p o 
 Ipoopp 1258 ,D1PTIM1 ipnpo (י1<ןי

po )pnpnepp — |tpo*nvi ;•npi,) 
 ntipip,) —* םםריט; po5 איסם 210

״ (יינאי־ )100 IMOPPD 219 ,OtMPD»4י 
ײ p נ r i מעס סיםימפן IPPPipiDP 
inpn מ1וןא(ס1אי אן *pn opnvp 1ײ

1 IPIי )IPUTTDMD POPP אין IPtltM
n ײעמן איז יתיסז  piptnM״pim po 

t'M ippopo in p ’ .ipip■( אויסנזר 
jpw 'O’o  n  «r ipotp nr oiptpd

 :־ ־חןר כײ סאנד רעלין* אונזעד
ארביים.

1, iPtltM |1D po’opp T )n ן) 
«n  no opnorva pd)p מ־יו 

ten.״ ipotp, .שיי(סאן ב 
ת• ײ ’0 י• ני

■* •>

Hr‘

*I,#' 4׳
■» • liv ״  H . ' ׳• ■> 

dmניס־רעניםםרירסע און רעגיססױחמן צוזישמז

• #)6 #”? »ון (*לוס
 -1א 1בר?כערישע ז״ער אין 1י,אפוניםטע

 ־ips'M dipdpp) ipi״t זיי און בײט,
 •p;»p זײ מ׳האט אז ipiMnpi צײנט

dipp ,di«i 1פא א(יין ׳טױן ייר איהר• 
”dp |P װאם שטע(?ן iP ) ir r r  m ipo 

 dpi 1PDHM ipiMnpi נאנאננען זײנען
ipopi פון i ipDiMipipt ip i״in n  ip. 

«ipdm d װאם m)imd ip ,י1 אז איז 
 p)M tpupnip )pt אעטעתעשאנאצ

ipi'M inp ' lP)Mt n)pn ,ip)d'd־ 
 אױפנאבע י1 באטת איז dp opn צ״נןן,

1 pcי ip .iPDD'itopp ש(אנט א('ין 
ip:p)s PD'iipi ipD. אױך

i  dp״ipi א אויד pipiip )pp 1אי
« |1 |PDP1 OP .DO” ! IPl)Pt DPI 
*IV IM pc 1PT12 P1’1” M Dipn Dpi 

ip i ,װעצכע ױכטוגנ ip h p )pip אז I'M 
IPDIMI OIPOPO }Pl'DP'M dpi 1מי 

 nopp ips יD'o ipiPipd 1 ניט זיך
ipdd’i. 1מי װאם ipo p’ ipdimi 
itK iPopiipoMttv ip*״m איז, איצט, h 

i  pipt״ip i א ארױטשטעצען און 
upD׳• npi’n ippipdl י1 צו Dpopi 

 Ipipi iPDPMioipp piptitK ipopn מיט
 פאחוך ippipor » מאכצן און אוים

DPI (PI'IPIPP'TP 0װא IMD IPIPI DP
 חי•1 י1 ,1926 1יאה אין |Pip)iMD אונז
PD ״IPiPlM’Pt)Mnpi.״

op איז D in  !n i'n p ip o 1אי 1 
 im pip*״t ipipn ארב״םער י1 מיט

ipiitim ב״טס pi שא■, איז i i ’K dipp

o״t אויי n  |ip t ip 'o ’i■ n p אויס־ 
pm • פון p’m dpi ipipi DDPDpu* 

ipd i ipi'D און צושטאנד ii'M פיחאט 
dipimd dp- dmu ײ1 איז איצט, זיר 

PM IPl'IDIPPipP IP DDPDpiD |Pt 
*PM1M3 IPDI’riV lip |P IPIPI DI’M 

ipd, און jp)pDDPpnv d i’m ס ד  א( ו
 1בי איך און .dpdpi ,i מיט ים1■

 װי־ tPD)Mn epDpi npritM tM זיכער
IPl'D'll Dn HIM IMD IP1M1PP1 i n 

pp)p.n ,dppddpi זײ tiiM imd |p:pn 
opipi אזוי D’) .יאהר

”D יopi ,iPiMt 1 אײד װי( איך P 
6 po װאט שטונדען i n מיטענ opi 

d pi ,dip’iip i 11אי d) i ’dpi ווי אזוי 
i m1״ ipײסט oipnrpi D)pn צוױ־ 

1 .dimd” ipbm pim)p ’i  \yvשטי• י 
u איז םו« p t ipnpi א poii, און op 
Dpi באמת DPtppiD'iM וױ UMDip im 
imd א ipipopa ס1פא תי «  צװי־ שט

M’in i n  |p r| און .ip i’)iD’D p ii’M 
 IPDipi און pi אז ipipitp וױ( איר

tpspi 1 זיך dpipdpi ip iי tic IPPUD 
d pi און impD’npD ביי און pi’i ” M 

ipip  opr( i i ’M .m)D” npiMD iMipt 
IPBPDip D1PPP1 0 אז(K ,1PB1PP ip i 

 *pi פיז אמיס שױן איז ,ippimi א
ipi” t dp .iimd ב(ויז P3’)3Pi| א 

ip■ ,3 סימנים P3)pn״ )1’(i” npi |P3
p *nn ipipi ײpn ,ipripo| 1 בײ

I טיםוס, ??ן1שטא ’M ipap אי־ בין 
תט ,יװיאן iptitM (pn opi צײגט1בע ו

iipup אן איחר טיט)■ ipovnp tig*
i״i n מיט זיר |p)un ,oipsspo ■ ,i 

imtMnnMD אויך סימדם י1 אפי(ו
inpn.
1«M ,IpDPMiPI 1P1P” D ,pt)M

n r  Dipppi o)pn׳v ip i |P3 סך iipo 
i r o ’o (p ri ipipn tPD” i)ppi»M 

ipip איר tM Mito Dpi שוין ני) איר 
 t’M op P3)pn ,iPP’iPii ,i פון אחיס

m imd o rt)iP  T);ipttpi ,נאלינט 
ttM pm’ װי TM אייך טיט װיא 

Dll 11Pt IPIP(, װײא tM I” t IPP DP
dp )1טי ייר זא *”i r  )popspi ip)pn 
ips איהר אין D)pt גיט 1םי !,PiMtoip
opi Disipi ipi’h איד װי( p איך ip i

PtM)P i n  po P’PMIDD’l'OIM ’1 Dpi 
i i ’M |pd)mi opn iM’i r  DipD” iptM 
D3MDP1 Dpi• ’f DM11 IP3P1BriMt 

3"0 IPll’D’D P3)PfM Dpi ,ll'D’O
cm )♦d ,itM ipipn tponpi ip)pii)• 

ip i ,י13 טענציך pip’ |Piipi3iPi” iM 
’1 ipm ip ip ;n i’PV3 p3’)ip i’i3

Dcpenpi'D ip i pm oipaopp.
1PBM ’1 ip”* איך i D’l tM ip i 

t’M IP)MPp) PIPIIP p)p Ip i DIpD 
שאמט  pn iiMpi(pt opi ipo ip*) ח

ntp pp P3 שאפען אתס im 1אטת׳
Mt DP3)P11 ,DipiD IPD1’1” M1MD) 

P3 ,i (יך1מ?  imd ipsmd) ות3ס(א 
PM IP3P) IPl’IlPDnV IM |P3M0 IP 

ip זײ in i וש?שס?(?ן1א *tnp  ’i  t'M 
ipimd pd׳ip i” i  pdc אר־ שטאלצ? פון

3”.1PD

p a r t ל א עז ע.ר ױ וו

3” ^,Vtpptpp Dn |1D ll’D’O DPI 
o 11נאא ip r’i’D*ptp)p m  po א מי  י

jpfa)VnpiBp ,.’ .11 .1 .) .M 9 )MPP( 
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130 niPl)pD t ’M ,D'IDD PD26 DO’M 
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311 IPl” t )MPP) iptiiM 0־PD)K111M4
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IptiiM ipp’in 1סי באש(יס?ן p o ’tM 

T1MV3 IVDIPPtPP ’1 D)V 1111PP1P1V 
1VD DM)31Ptpi 1P1113 IP 9 )vpp) pD 
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 trm װעס טשילװןןן אוו גודם ודים
טעקס היראר סו פרײוױריג נאשליסעז

 »ןגע• דינע *רן נאירײט וױיסוױיליג װער« דובינםקי •ױ׳חידענס מטיגג
חן און ױניאן קמםזןרס דער pv פ>יכסען דדשערס 1 מ  וחןר• רפרייינג ג

פ.ץ חעדקװאמערם דיע — םעגעתשער. *ײפ״ױילינער אלם כאשסיםס
ױני*ן. דער

•■ריי> ט«ן19 חנס ,mvna סאנםא;
 גת8 *■איגגססו גרױס׳ס pv איו

ס, ױ ס tv י r 'u t דדי׳ יית *ווײמור דער
•viimv *a, מז  וױנ• מחר • פ^מעיזו

«ר סי• נאאפס׳ןד ou pv «י  גמסמד־
מ cnvavp n •י n  pe 10 לספאל י»י*ן.

א׳ די pe •ונמאפן װיכטינסםע די  נ
n נעווען זײגען ראטוננפן n םעטינקײםש־ 
nvm« כאריכם vivo t .דוגינסיןי ד pv 

ד n בוורינם ת n  pe סיט פסנפאתײץ 
o n תאונסיי. אינדאססריפל

 נאריכט ויין אין האט דובינסקי ד.
ם א ת מ n באסיחוננען די װענען חד n  pe 

מן it pm* ױניאן  אין «<אץ v באסי
 םאר• onvoBP פאו׳ן סענטעי נאררענם

ט. דונינ־ חאט — קאפוניםטען, די מ
 אין ארום נעחן וועאכע — אגט,1ג« סקי *

 ניטא איז av t» שרייצן אין נאסען די
 סאר־ אתזער אין vpn לופען יתיאן, קיין
ovp פיט נאנענענען ויך װיאען זײ װען 

onvovv, די זיי ימנען אנדער׳פײאו ווייא 
onvoap קאסוניסנוצן די געפינען. ניט 

 אין טרטנעא אבדכםאיו אבפד סאכפן
 אא1 טען t» איז, נונח זײער און םארלעט,

אונז  *nvn מיר פארטדײנען. דא־ט םון '
 נע־ זאאען זײ »ז קאפוניסטפן, די «ן

 טרויםערײען. דיזע צו סזןי v כזאכען םער
 װעאען לאםערס די אז װיסען, זאלען •ויי
 — םארטריינען, אאזען ניט זײ פון זיד

.o:tftv:דזבינסקי בו. דאט
o מיטנעםײאט האט nv ווען n •טי

 די לאטערס, פיםפאײנאום די *ז סיננ,
pe onvoap ם׳פיאדרען איז נודס װהייט 

 ddpvovi םריױױאיג זיד האבען דדעסעם
 איז ,opvo דאאאר 10 דעם צאהלען ו«

tn אויםנענוםעז םיטיננ םון דאם , a im 
*וםרידענהײט. נרויס סיט

ווע־ באריבטעט אױף האט חבינםלי
 אד־ די ױאס העדקװאדערס נײע די מן

 חןר פאר נעדוננען האם םיניםטראציע
 העדפװאר־ די ו״נען איצט ביז יזניאן.
 נעװען ױניאן קאטעוע דער םוז מערם
 און קאאופ דער סטריט. טער14 דער אויוי
 טאנ צו הײנט אבער איז מארלעט ררעס

 אזן םער30 חןר צװישען פאנצענטרירם
 ױגיאן די האט דעדיבער סטריט. טער40

 גענענד דעם איז אריינצומוטען באשאאםען
.םארלעם. טרײד םון

נע־ זיך וועאן העדקװארטערם נײע די
מ|  קארכער םטריט, טער38 דעד אויױ «

בא־ אאע האבעז װעאען און ־װײ,

 װאס אײגױנטוגגפן און הוופםאינלייטמן
 ארנייט׳ןר־אױ םאחןמ׳נ » נאד«רף «ס

נאניזאצין.
 אוים־ זעחר חניגספי חאט 4« «ום
מ פיתראיו ט רינ א  נידאיצ־ די מ׳נג׳ון נ

 נאאענ** די סיט םטרחאנדאומ׳נן טיגן
 טארזאסאונג *in ט*ו האט פו אח טים״

i צונאידפרט n r ד »| «גקט  ױד ח
ijru יאנ׳ם n rw טנרימנט. נייעם צוס 

 גור גזןומחנאיר, וד חאט, חניגסלי נר.
טיג ו׳וחר חןדט חינ א  טרײד• סד $ סיס פ

 אגט׳פא** און טאחי אנ«ר פאר׳טטענתיא
 *וחערער די פון סענכדכמנט חנר מן.
 אױןי און אױפמחןנטער tv מוחנן איז

 ווארט דןר געאצנען איז איוען יעדע׳נס
 םטרײפ, v ח*מן סומו םיר .טטרייל״.

 עטאיכע די טון אויסדרוש דער נעוחנן איז
 דובינםקי׳ס בר. נאר צוחערער הונדערט
נאריכט.
 זײן םארענדינט האט דובינםלי נר.

 דערדאנענדינ נאריכט, אויםסיחראיבען
 טונ ױם אינטערנאציאנאאעז נרויםען דעם
 מי־ דעם חאט אוז ארנייטער־לאאם, םון

 דער אז דערםים, געסאנט נאלאנט טיננ
 בא׳ האט אאהאא םון באארד עסזעסוטיװ

 מיטנאידער »אע אױפצוםאדעחנן ׳פאאםען
tv ראי, טען1 דעם מיטוואך, זאאען זײ

 ארן נארדען, סחווער מעדיםאז איז לוםען .
 ארניי־ אנדערע אאע מיט צוזאמעז דארט,

ױם־טוכ. טאי טען1 דעם םייערען טער
 מיטיננ דער זין־ האם נאריכט נאכ׳ז

ט נאטטטינט  דובינםקי׳ס מענעדזשער טי
 פון פרעזידענט עהטיננ אאם נאטםימוננ

אינטערנעשאנאא. דער
 נרעם- די און באארד עתזעסוטיװ די '

 נעײאאט ניט האנעז סיטנאידער צאזזא טע
 מענע־ זײנע םון באפרײעז .דובינםסי׳ן

 ױניאן. קאטערם דער אין דזשער־פאיכטען
 פרעזי־ אז מגאגנעז, ווײט א«וי איו עם

 גע־ דעם װענן ויי האם שאןזיננער דענט
 אויפפאדע־ בריוי םיעציעאען v אין מוזט

 זײ זיינעז םח* צום טאן. צו דאס חןן
 זײ »ז איבערצײנונג, דער צו נעלוטען

 זייע* אפפערען צײט נעװים א פאר םוזעז
 װאויא־ םאר׳ז אינסערעסען אאקאאע רע

 דער אוז ױניאן, גאנצער דער פון זײן
 נענעבען איהם האט סיטיננ םאנטאגדינער

v אוראויב. *ײטווײאיגע
 האט סעמדזשער צײםוױילינען *אם

 אםיסטענט דעם באשטימט םיםיננ ,־ער
 זיך האט דערמיט םריהאיננ. מענעחשער
מ םי םי געשאאםען. דער

 נעמט m דזשאנערס םיט קאנפערענץ
m מ ד חנג ת א ױניאן חןר פה פ

 אין דעםאראליזאציע דער פאר דזשאבערם די פאראנטװארטליר מאכט װניאן
 באשעפ־ נאר זאלען דזשאבערם די אז פארלאננם. און אינדוםטרי חןר

 — ױניאן. דער פון םערטיםיקײטם חאבען װאם שעפער אזעלכע טיגען
װאך. נעקםטע קאנפערענצען װײטערע

U' ־ — מאי, םען8 חןם מיטװאו, אצצםען
 פארנעלוםען האטעא מעסאאפין אין אין
 דער צײיש׳מ קאנםערענץ *װייםע די

 ױנ־ דער און אםאסיאײשא! דזשאבערס
m יא| m אנריספנגג «ן נאנײאוע דער 
p שסונחנז עםאיכע םון םשך אין m יי 

 רטדיטפיפד יוגיאן דער פיז •אזשרוגנען
 ימ־ דאד «ן םאר׳שטינזמנד די ;פמאוען.

 nrurtnva די באנרינחנט האנפן
ר נרױ־ v איז תאכאז און ױניאן וו

י נאםאכט םאראגטװאחטציר םאט  י
 דצםאראליןיואנחנז דעם פאר ;פרם
a װאם :ה m  oenjm אין i n 

 ויי װאם can דורך אוטיאיגדוםםריע,
p e r יוגיאדבאדינגתנ׳מ, די Bwwa• 

ר*88 אח אמי׳נר ניט־ײגיאז מנדינ
tra ־ r ן אנםוױקאתג די רערםיט» 

י טםוועם'»־סיםגמם. a י p irm•־ 
 ווי אזױ tv ערקאערט, ראבען כמתןר

r אנ־ סינ׳מ נים װײמור ומס אי«ם 
n און tv מן חשאבעדם די  נאר ווי

nut טן פי פ א <מ טו  וואם •tjvinr אמ
v pen יוניאן. דוי «ן םערטיפײזײט

tru, באשאאםיז איז טוןו ס p m

 םא.־טיאםען נעויעז 1אי ױניאן די
 תשע־ דובינםה/ פרעוידענט עסםיננ דורן־

 װייס־ירפוי• נאגאער, מענערזשער נעראא
 תרך את װאנדער, און ברעםאאװ חננטען

 חד תשאבערם םון םענעמשער חנם
 פאריס םארפין. אחידאר ■ארסםפגט,

 ױניאז, דער םון אאיער דער היאפוױם,
 קאנ־ דער א*ן באטײאיגט אױך זיך חאם

.1ם«דעג׳
 v פאדקומע! אויך וועט וואך נפפסטע -

 םון םארםרעםער די יװישאן תאגפןחננץ
 דער פון פארשטעהער די און יוגיאז חנר

מן .l»n«rovDV אמריי

נ ^ ט נ א ם, ס נ ע װ ר א א ע ת פ כ ד  ו
ס ר ע ש ני נ *י נ ד נ י ן ם ד אי נ א ר  ב
ד ע ל ױ ר ו מ ײ ם ל או ע ס ײ ל
• _,j.

 דעם. אװענם, םאנטאנ troowtj י
pads ,אײבאר װיא1בראג אין וועם םאי 

 סי• דיםטריסם א םארפונתן אייסעאום
b’» ײמר^ קאאופ איע «ז  וואם םינ

װיא.1בראנ אין וואױנןן
 מענד אאע אויןי פאדערט יתיאן די

w צום סוםעז w o

מ ד פזו חי חסאנו ו ®ו
t o d  n  m װזז »

)f in «^r1״ a(
 אלןםען titv םאו סיטמאך אפצטאן פון
מן גיפ א rm «ין ח r tpאיז ומרט ן 

ר אי נאדייטתג  פין מרסאאג גרויסער מ
jm טיטיגג טאי u

 נעײען נאטת איו «ופאאג חןר און
תי ד׳ור גואגיי׳מ״  אי• איו חאא «ר8ו

jrvw נצמצפאפט w ניז I v e n t onr 
 אר־ סױזןלטער און פאאץ און ויץ

ר ת א v ויו חאסו] ני tten וריקתעח* 
i n »אתײ pv אזײ• דריי ניז אויכפ 
ר u דער חאט מ n u u נעמנד onv 
o n אויסנע־ נארדען סקומד כמדיפאן 
prt| סאכ־ די פןאמר־וואנותרונט א ווי 

T «א«ײייטארס און ווייט t pe m vn 
m r מט נייע ארױסגעווארפעז סאס

pv tw m  o n v חא־ וײטען אאע םון 
ן ך מ i מוזנות nrw< נדפאטעז ד n 

 םיט ױם״טו^אײדער אין טאגסטראנמןן
v איז אוינעז די אין פײזרא v װאריטען 

 הא• אמי ״ארצען. אין חאפנונג־שטראא
 באװאױנען אאננ שעח׳ען ייד זײ נען
 נעמא־ פארפיאט rv זאא ריזען דעד ניז

pv tin תינ־ האבען האא פון טירען די 
 אנטױשטן טױמנטער געאאמן ייר םזר
 שוועסטער, און נרידער נײנןרינע און

וt חאב׳ו) וזאס  תרשאאנען נפלאנט ניט י
ארײן. האא, אין

 עם ניאד חעראיר א םאר װאם )אך
 רי־ דער םארגעשטעאט דך מיט האט

 אויט־ איז ער װען האא, נארדען ״זינעד
 צעהנדאינער די טיט נעװארען נעפיאט

 נע־ םארשידענע םון םענשען ;דע־1טױד
 םון און טריידם םארשידענע םון געגדען,

 װאפ נאציאנען. און אענדער םאדשידענע
 א םאר װאס פארבעדרײכלײט, א פאר

 נעשי־ ניט דארט האט קאאיד־רײכקייט
 םאר־ !האא גרױםעז דעם אינער מערט

 באויע און ברוינע רויטע, און נרינע בען
 א װי נענאאנצט הארמאניש האבען

 א םון ביאד פונםט שעהנע זואונדער
םאאער. קונםט באריחםטען

 אי די הארמאניע, איגעראיכע די
 כיט אבער 1אי םאאידאריםעט נעראיכע

 אױ־ דאזינער דער נעגען צוריקנעבאיבען
 דער װען הארמאנישפײט. םעראיכער

 באנאײ־ דער אונטער האט, כאר הינדער
 נעזונ־ ארקעסטער מוזיפ דעם פון טוננ
 ״אינטעתאציאנאא״ 1םי טענער די נען

 פארשי• אין סאניםעםטאנטען די האבען
 און איינעם 1םי אבער אשונות דענע
 אונטעתע־ עאט,1ב* נײטט דןלבעז דעם

 אינטעתא־ דאם םון טענער די כאוט
 אאע פון און איד ארבײטער ציאנאאע
 1איי געװארען איז נשמות און הערצער

.vf'Vi איין איז האײי
 א־נטערנאציאנאאער נרויםער דער

 םיןווער מעדיסאן אין איז טוב ױם פאי
 געםײערט נייםט אין באויו ניט נארדען

 אינטערנאציאנאאען אן אויוי נעײארען
 װירלאיכפײט. דער איז אויך נאד אופן,
 י1אוי נאאנער רי םון צמאנמנשטעא דער
a n ויך םיט האט םיטיננ סאי גחיםען 

 אין אינטערנאציאנאא אן פאתעשטקאם
 עננאענ־ pv אםעריסאנער :םיניאטור

 און פאליאהען אידעז, איז דײטשעז דער,
 הא־ שפאניער, און איםאאיענער רוםען,

ז  פאראײנינט איז סאאידאריש אאע מ
 צוזא־ אאע אבער א׳טון זײז אויןי יעחןר

 אויםנעדריסט נייםט זעאבען Dn 1אי מעז
 אונ־ נאנאן פראטעםט צארענדיגמן וײער

 איםפעריאאיסםישע נענען טערדריקוננ,
o ממנז און מאחםות n פעאסער־םער־ 

םיאיםערחם.. דעראעען
 גע־ 1נעהאאטע וײנען טיטיננ אויפ׳ן

w װארען n ’inve רע־ אינםעחןסאנטע 
o n לאהאז, אב. פת pnv>n, וױינ־ 

 םי• t« און שיפאיאקאװ ,t’P■« בער^
n אע n tv, אמומר «ן אייו וױ  פאי׳
 דייםשע ■ויאישע, איםאאיענישע, פון

pa i vnwv n ve pv pv ארבײ־ נ««ר 
a טער. n נענע• חאט טיטיגנ *ום טאן 
pe פאר־ איו וועאמנר טאסאג^ בארםאן 

pa praww o fn v n אתאנײתר pc 
 jnrvtwpe'tvo ערפאאגרײמר דיתר

 ptrunpo אאפ נןרבער, נאם ברוושר
a n  t« םיטיכ^ םאי

 n* !ײן א'| חאט םאםאם גארםאן
n מז ױ מו a אויוי אנ n •מרפווירדי 
m י וואם פארטשריט  vo* ארנײטער ו
מן םען א  אג־ pv געםאכט אעצטענס ה

in ijr t n n. די חאט רענםארס אין 
מ פארטיי אדבייטער ר מ  n• די וםעז1אי

תננ - נעזאנט ׳ור חאט — ני  עגג־ אין ־
e אי« <אג<

am  pv osvs m איממ«♦ כמוליד
w מ די אנ  אין איספ«רי« ׳מנאישז ג

aim  jnmv די אין n « w p .װאחאען 
תי n אין אפי*ז  פגטאיפאלטע װײגי

מ װי ׳א«נתר  ארווא׳ איגדימ״ pv כי
m ארב״טער די prove. דארוי דאס 

tm םוס iwmiv אמז m eiv e אוגוער
A i  • ^ A M  I M a A A A A ^  a a a a  A A i i a a A vארנייס y i y W v r  p IP® JPtiOwP IIP

m  pe .ותאט׳
i אין n  po p » fi איגטזןתעשא־

e תאט נאא i m m  » tspp סלי  חנינ
pv m םאי שעומע v נ׳אזאאסען n חאט 

tnvrw זי w סיט a n טזמאימז iovp׳ 
ט עוװאדט ױניאן די װאם  באאע־ די פי

p»?p n נטטיס n  tie .ױע  אעחסט
pv דזאא t״m אנװעמכד tn m סוי־ 

 זזאבען וועאמ ?אאולמאכער, !עגסןר
aroo’iv in א סים n u tv e־e ”povtp 
רייר. דובינםלי׳ם צו צונעחערט זיך

ע טי ק ם ע רעדע. דוכינםקי׳ם •רעןידעג
 דובינםסי האם מאי״ ערשטער ,דער

m וייז אנגעחוינעז  pv,  , n n ;םא 
n פון rtiiv ׳שזה־ א אױןי האפנוננען 

וועאט. בעםערער און נערער
 בא־ םאי ערשטען םון טאג ״אין

n טאנם n דער םון ?אאם ארב״טער 
 אאמג־ פאאיטישע זייגע וחנאט גאנצער

 אבער t׳v טוב ױם םאי אונזער נען.
 עקא;אםישע םאר קאםף־טאנ א יר1א

האאם. ארבײטער פון אויםבעסערונגען
ארבײטפ־ אכט־שעה׳דיגער ״דער

 אאמננ ערשטער דער נעוועז איז טאנ
 און )םאנסטראציעסn סאי אונזעױע םון

 טוג ױם מאי אומער םון נײםט דורכ׳!
 טא; ארבייטס אכט־שעה׳דיגער דער איז
 פארװירהאיכמ שוין אענדער םיאע אין

נעווארען.
 הויפט־ אבער איז םאי ערשטער ״דעד

 אײ• ארבײטער pe טוב ױם א עכאיך1
 אינז םאר םאאידאריטעט. און :ינקײט

 נעאענענהייט א םאי ערשטער דער 1אי
 קא־ די םאראײנינען. ארבײטער.צו די

 טאג דעם אוים אבער נוצען ׳מוניםטען
 צו־ צו םאאידאריטעט ארנייטער םון

 ער1די באװענומ. ארבייטצר די ברעכען
 ארבײ• םעכטינע דיוע מיטיננ, רמיגער

n טער n  rv  ir^vneotven בעםטער 
vn» npoDovtpn'ii n איז ענטםער, n* 

 צעשטע־ קאפוניםטישע די גענען טעםט
nyn םון npe” n v  nn .באװעגוננ nprn 

 א־בײטע־ טױדענד ד,יײם־ג פון מיטיננ
 די נענען װארנוגג א ז״ן אויך װעט

Dnpm^oppeiiVD טתידם. אאע םון nve 
n די אוגז, n  tie onvaovo אינטעתע־ 

 טאי• אנםע1אימ«א דיוע האט שאגאא,
mנ1tבא א פײעתנג o” nvn n n. דיזע 
 אעז עט11 מאניםעםטאציע םאי העואיכע

 avii לאסוי נתיסען ם1צ באגייםטערען
”T>j מאען1 םיר »nvn םוזען in n ’o 

n p tn v  tia «i»pnpiv n n  nve נע־ 
m «nnv» J» enהאבץן סיר וואם ״ 

 םא־ די באסעם. די 1* אחיםגעשנתאם
«trm  onni«w »e אפנע• די אױם 

 ײtiv 11 ימיאן nptiiv po שמאכטלײט
ט אען  יםבעםעתננעז,1א די נאבנעבען ני

 njto,,anv די nvo פאלאאנגןן םיר מאם
n n  pv '.נחיסער דיזעל אינךזםטחע 

tiv ערפאאגnייכעn װעט םיטינג םאםען 
א npav זײ  א טאכעז «ײ tv ען,1ײ11נ

 די tv ינעז1י^»לpm ^ium 1 נרױםעז
 םארטיידינען «ו שװאן־ « איז מניאן

 די’ ארבײגמר. די pe אינצמװשםען די
piv>p מר א  1אאײ גיט 1וײנ« יוכיאן ם

 אר• נאנצפ די שםעחט tuv םיט —
 סאאידא• vtv םיט tiv באװעטנג נײמער
 אױםנע־ תײנט דא איז ,t <ױ ריטמם
tn דריקט v im ד שטארפ םיר יײנעז  מ

מ i נ t 1טארטיידיגע n m i’v nv tuv* 
םען.*

ai* n n  it שטיגװנג ®ב־דיגעד pv 
npa’ini n n  it נאגײםטמתננ dv avii 

 nett זזאט פױםיגנ אויפ׳ן omitnw חאט
enptiVP njtinjr n״a םיצ n  m vnoji 

tnvupi onn'ejrimn pv ovn םיט 
 די rm v .pvorti prr'oo’onv פי<

no ,tmo'onv »Jw r»»T«. א«י1מא 
vnvo .no pv ^װינדחײ i n  pe 

v* מםו־איאאיםאן p 'r n  ,pin vnttw 
no pv v סיס ,pn»»n נאר iirva 'v. 

nvopni ,מגקין nnm va v eoip ״n r 
a כח n או ײ «ן5גא«אט» «ן נ מ  א

pv nivnve מ א  onrunva ג
m n  !rum w vonn
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s m  t o  m o t  t d o t ד r a־
t i n תנו w s d ססרײס

^ ר ע ט א ם ה ר ע ם ע ר ן פ ק או או ל ם ק ר ע ש ני ן פי ע מ ע ט אויןש נ י ר ט ע ט ס ע ר ג נ תנ ע ט ס ־י י אנ ר־ די ב א  פ
ם נ נ טו ײ ר א ט ב ײ ב ר ן א ר פו ע ט ד ע א ש ד ח ר א א ם צו כ ע עו ד כ לי ד י מי ר # פ מ ל או ^ ח ע נ ע ש  ח

^ ײכ טר ס,—ם קי׳ ם נ בי ס דו ר׳ ע ל ג א װ נ ס א ר או ל ס ע ר ס ב ע ד ע ען ר ט ו נ ע ג ם ױ ט א י . מ ג נ ח ע ט ס ײ ג א ב

 אם11 םיטיננען, n»3vopiv>p ״nn די
t״m אפנעהאלספן tn v im םאנםאנ 
nyonni v זיינעז וענט1א  |inv»i ^עו־םאא

מז האאם אאע ̂ icnw’v pniPi ייי
n n  tiv ,ראט װאס נײסט o m n y i 

 ninjr, נעזאנם האט םיםימען, די אויף
tv און ױגיאן לי o o v m n ,J » 'o  ,n 

 לאם־ ironvo tiv נתיםע nve שטעהם
T האט שטיםוגג לאמםס prn םען. t •גע 

a ביי םיםיננען. אאן יוי1א םיהאט n

 טי• Dnpon■ l'יכעnאאגDnע pv נמיםען
מ a ניי ;האא oiF״na pv טי n שעה־ 
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