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t װעס טשילװןןן אוו גודם ודים r m 
טעקס היראר סו פרײוױריג נאשליסעז

טיגג סוױיליג װער« דובינםקי •ױ׳חידענס מ ט וױי רײ אי  »ןגע• דינע *רן נ
p פ>יכסען דדשערס 1 v חן און ױניאן קמםזןרס דער מ  וחןר• רפרייינג ג

ע — םעגעתשער. *ײפ״ױילינער אלם כאשסיםס פ.ץ חעדקװאמערם די
ױני*ן. דער

•■ריי> ט«ן19 חנס ,mvna סאנםא;
 גת8 *■איגגססו גרױס׳ס pv איו

tv יסױס, r 'u t דדי׳ יית *ווײמור דער
•viim v *a, וױנ• מחר • פ^מעיזומז 

«ר  גמסמד־סי• נאאפס׳ןד ou pv «י
מ cnvavp n •י n  pe י*ן« .10 לספאל י

א׳ די pe •ונמאפן װיכטינסםע די  נ
n נעווען זײגען ראטוננפן n םעטינקײםש־ 
nvm« כאריכם v ivo  t .דוגינסיןי ד pv 

n בוורינם תד n  pe סיט פסנפאתײץ 
o n תאונסיי. אינדאססריפל

 נאריכט ויין אין האט דובינסקי ד.
n באסיחוננען די װענען חדמתאם n  pe 

it* ױניאן  pm באסימן v אין «<אץ 
 םאר• onvoBP פאו׳ן סענטעי נאררענם

דונינ־ חאט — קאפוניםטען, די מט.
 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
 נידאיצ־ די מ׳נג׳ון נארינטמ פיתראיו

 נאאענ** די סיט םטרחאנדאומ׳נן טיגן
 טארזאסאונג *in ט*ו האט פו אח טים״

i צונאידפרט n r ד חד »| «גקט  ױ
ij יאנ׳ם r u n r w טנרימנט. נייעם צוס 

 גור גזןומחנאיר, וד חאט, חניגסלי נר.
 טרײד• סד $ סיס פאחינטיג ו׳וחר חןדט

 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

 דובינםקי׳ס מענעדזשער טיט נאטטטינט
 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

ײ זיינעז םח* צום טאן. צו דאס חןן  ז
 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
געשאאםען. דערםיםימ

 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 י  י

 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 in 

 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  וואם •tjvinr אמ<מ טואפפי
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

l»n«rovD אמריימן V.

̂נ  ודכפתער א אװענם, סאנט
 בראנד אין םינדננ *ינישערס
לײסעאום לײמר וױלעד
• _,j.

 דעם. אװענם, םאנטאנ troowtj י
pads ,אײבאר װיא1בראג אין וועם םאי 

 סי• דיםטריסם א םארפונתן אייסעאום
b’» וואם םינײמר^ קאאופ איע «ז 

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 ז װז »

)f in  «^r1״ a(
 אלןםען titv םאו סיטמאך אפצטאן פון
rm «ין חאמן גיפ rtpאיז 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 
ץ  אר־ סױזןלטער און פאאץ און וי

ו חאסו] ניאתר י v ו tte n וריקתעח* 
in »אתײ pv אזײ• דריי ניז אויכפ 
u דער חאט מר 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 נייע ארױסגעווארפעז סאסמט

pv tw m  o n v חא־ וײטען אאע םון 
n< נדפאטעז דך מן rw מוזנות in 

 םיט ױם״טו^אײדער אין טאגסטראנמןן
v איז אוינעז די אין פײזרא v װאריטען 

 הא• אמי ״ארצען. אין חאפנונג־שטראא
ײ נען  באװאױנען אאננ שעח׳ען ייד ז
r זאא ריזען דעד ניז v נעמא־ פארפיאט 

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,

 פאראײנינט איז סאאידאריש אאע מז
 צוזא־ אאע אבער א׳טון זײז אויןי יעחןר

D 1אי מעז n אויםנעדריסט נייםט זעאבען 
 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 ’ in ve רע־ אינםעחןסאנטע 
o n לאהאז, אב. פת pnv>n, וױינ־ 
’t■« בע̂ר P, און שיפאיאקאװ »t •םי 
n אע n t v, ױ  פאי׳אמומר «ן אייו ו
 דייםשע ■ויאישע, איםאאיענישע, פון

pa i vnwv n ve pv pv ארבײ־ נ««ר 
a טער. n נענע• חאט טיטיגנ *ום טאן 
p e פאר־ איו וועאמנר טאסא̂ג בארםאן 

pa praww  o fn v n אתאנײתר pc 
jn ערפאאגרײמר דיתר rvtw pe'tvo 

 ptrunpo אאפ נןרבער, נאם ברוושר
a n  t« םיטיכ^ םאי

 n* !ײן א'| חאט םאםאם גארםאן
n אויוי אנמוױמז a n •מרפווירדי 
m י וואם פארטשריט  vo* ארנײטער ו
 אג־ pv געםאכט אעצטענס האמן םען

in ij r t  n n. די חאט רענםארס אין 
 n• די וםעז1אימרמ פארטיי אדבייטער

- נעזאנט ׳ור חאט — ניתננ  עגג־ אין ־
e אי« <אג<

am  pv osvs m איממ«♦ כמוליד
w אין איספ«רי« ׳מנאישז גאנמ די 

a im  jnm v די אין n « w p .װאחאען 
תי n אין אפי*ז  פגטאיפאלטע װײגי

 ארווא׳ איגדימ״ pv כימ װי ׳א«נתר
m ארב״טער די prove. דארוי דאס 

iw אמז m iv םוס tm m e iv e אוגוער
Ai •̂ AM IMaAAAÂ  aaaa AAiiaaAvארנייס yiyW vr p IP® JPtiOwP IIP

m  pe .ותאט׳
i אין n  po p » f i איגטזןתעשא־

e תאט נאא im m  » tspp חנינסלי 
pv m םאי שעומע v נ׳אזאאסען n חאט 

tn זי v rw w סיט a n טזמאימז iovp׳ 
 באאע־ די פיט עוװאדט ױניאן די װאם

p»?p n נטטיס n  tie .אעחסטױע 
pv דזאא t״m אנװעמכד tn m סוי־ 

 זזאבען וועאמ ?אאולמאכער, !עגסןר
’aroo א סים iv  in n u tv e־e ” povtp 
רייר. דובינםלי׳ם צו צונעחערט זיך

רעדע. דוכינםקי׳ם •רעןידעגם עקטיע
 דובינםסי האם מאי״ ערשטער ,דער

m וייז אנגעחוינעז  p v ,  , n n ;םא 
n פון r t iiv ׳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  r v  ir^ vneotven בעםטער 
vn» npoDovtpn'ii n איז ענטםער, n* 

 צעשטע־ קאפוניםטישע די גענען טעםט
nyn םון npe” n v  n n .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

a לאסוי נתיסען ם1צ באגייםטערען v ii 
”T>j מאען1 םיר »nvn םוזען in n ’o 

n p tn v  tia « i»pnp iv n n  nve נע־ 
m «nnv»  J» enהאבץן סיר וואם ״ 

 םא־ די באסעם. די 1* אחיםגעשנתאם
«trm  onn i«w »e אפנע• די אױם 

 ײtiv 11 ימיאן nptiiv po שמאכטלײט
 יםבעםעתננעז,1א די נאבנעבען ניט אען

 njto,,anv די nvo פאלאאנגןן םיר מאם
n n  pv '.נחיסער דיזעל אינךזםטחע 

tiv ערפאאגnייכעn װעט םיטינג םאםען 
 א טאכעז «ײ tv ען,1ײ11נא npav זײ

 די tv ינעז1י^»לpm ^ium 1 נרױםעז
 םארטיידינען «ו שװאן־ « איז מניאן

 די’ ארבײגמר. די pe אינצמװשםען די
piv>p 1אאײ גיט 1וײנ« יוכיאן םאמר 

 אר• נאנצפ די שםעחט tuv םיט —
 סאאידא• vtv םיט tiv באװעטנג נײמער
 אױםנע־ תײנט דא איז ,t <ױ ריטמם
tn דריקט v im מד שטארפ םיר יײנעז 

i נמ t 1טארטיידיגע n m i’v  n v tu v* 
םען.*

ai* n n  i t שטיגװנג ®ב־דיגעד pv 
npa’in i n n  it נאגײםטמתננ dv av ii 

om חאט itnw זזאט פױםיגנ אויפ׳ן nett 
enptiVP n״a םיצ jtin jr n n  m vn o ji 

tn vu p i onn'ejrim n p v  ovn םיט 
rm פי<  v .p v o rti p rr'oo ’onv די 

no ,tm o'onv » Jw r» » T«. א«י1מא 
v n vo  .no pv ^װינדחײ i n  pe 

v* מםו־איאאיםאן p 'r  n  ,pin vnttw 
no pv v סיס ,pn»»n נאר iir v a 'v. 

nvopni ,מגקין nnm va v  eoip ״n r 
a כח n או  אמײ «ן5גא«אט» «ן נ

pv n ivn ve גאמ onrunva 
m n  !rum  w vo n n
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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

 פאר־ די באני־יסטעתנג נרעסטער טיט אויןש נעמען פינישערם קלאוק און פרעםערם האטער^
 חשענעח^ל אומפ#רמיידליכעו דעם צו כאארד חשאעט דער פון ארבײט בארײטוננם

באגײסטעחנג. מיט אױםגענוטען רעדעס ברעסלאורס אװ נאגלער׳ס דובינםקי׳ס,—םטרײ̂כ
 אם11 םיטיננען, n»3vopiv>p ״nn די

t״m אפנעהאלספן tn v im םאנםאנ 
nyonni v זיינעז וענט1א  |inv»i עו־םא̂א

מז האאם אאע icnw ייי ’v pniP i ̂
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
o״na pv טימ iF ניי ;האא a n שעה־ 
 Dniwvp npn tie םיםינג מניאן נפם

a ױניאז n  pv א נתיסעןnאיגנטאt 
 איי־ nבא”א nיאע11tאנnב pv pv האא

dv ivh  ,divvd האס v tnnopioKoo 
D. סאאײפ tie םיטיננ דיםטריסט nvnro 
o״t איבע^א n n  ,n iv i ;פו n, ױניאך 

n itv  nnn'D, װענען באױכםען n, 
גע׳■ םען1יםגענ1א םסוײיפ־םאמאז־ײגאבגען

m w שאפען זועלען לליװלאנד און 
n »  mm ניז w t t סטױק

 קליװלאנד אין טיםימען ױגיאן ערפאלגרײכע אדרעםירט תבעםקי כתדער
pv .םינאנציעל םארשפרעכען מטעדם בײדע אין ױגיאנם די — שיקאגא 
 nypnv' נױ די אץ אינטעתעשאנאל די אונטערצושםיצען אלישnםא אדן

ױניאן.

ט עסטענ תנ תזי  האט תביגםפי ד. ו
vrnvc שיקאנא באאנט מאך pv פאיװ־ 

tie tvan vo i’v  ,n pv mv< אינט־ די 
 nv njr* האט שיפאנא pv טעמעשאנאא.

v  an 'an םיטיגנ pv pv e p v m  pe
n נאאכסען גוט א פאיװאאנל n e m םײ 

t'v ױגיאן די pv טיננ  onjoaupnvn 
nv'nviio ^סיסיג• בייוש י1»י ביאליג 

an תנינספי nn1nב האט «ען n J’WO 
a n אשטעען p v  n n  pe m vo n t- 
 «יססיחראיו האט pv נעשא:אצ1סע

p*onveoiv a n  m in i onnvi“ 
 יארפ* נמ די jib סמ־ײפ Jvnvm ליכען

nnvo  pivJp nvp. מבינסקי nv eon* 
nve onvJp די jraJtrovtnva װיכ־ די 

n םיגפ״ם n  nve nova tvpn pa 
nvavDPivJp מניאן pv נױ ’tiv  pnv 

annutva פאר *nvorv n v tiv i n n
נעשאנאא.

a״n םיטימפן m a n םיס n n 
povtpnvoB'iv nvoavni• v* ״ jo 'iv 

onvn תבינפסי׳ס tiv  a n n םיט איפ 
n״nve a p im n  tvetvna’nv^Bv va 

a* אױספיחואינפ «ײנ« co n vo i'v  tiv 
pnv vo1אnvגtroni m מ־ײד־ די nve* 

n דןאסנימ v ’  v i pv
ivp ’o  pv nnu tfiv> p ,nvttiv׳*n 

a m an  n n ,-o״ nit ptuntne vrn־ 
t»>m ,,t tv onv^p אאע סים t״n v 
irt'a m vo n v  nma די nvpnv' v j 

tnvnevnve m an  tiv  nnvopiv^P 
nve nv>an n»tno r te ie  tvp'a it 

noa o n״.p
irn n a תניגספי aan ײן1 גאך *w 

nva om״p ייתסיםען rlrw  rw r w  t׳t 
an pe nvonvenמסשכטינפײם״, ־. 

nv tv מר נסגייסטאדס איו  n״a אי
m ײאס יתיאנס, » » i דד nnvt v pv 

tve ii אמסנחא«יאכ«<«ן pv ,n taon t 
nav m o n v n  ev te>m pv ד ח  נוי

p B i r r i ■ ־ J
ivanv 

jv Jbvp J 
pv annv< 

'tn e

 ־v:a־iv האט nnvaa רשאעט סאנא׳ר
 שילאנא׳.״ ,n tie םײטננ די ײילם

nv tiv  nvavowaJp האט anemve* 
n  tva נמ ’nnvopia*p nvpna ל«16 די 
t שטיצע  n n  t'v  v'tvnveaaa tiv״a

nai T t tv>vii «t i n גויטינפן pv 
חילוי.

nvo’iv ײגינספי t tvJevp tiv״m 
n סיםימ גײס n  pe באאח־ זתשאינט 

tiv map ,njrt'o .» ,t 'e rv  .a : m m 
n n  pa av^aman ײ> nvpnr פלאופ״ 

nvaao ,יתיסז n n  i t  p ro vm n  pv 
ao a. ניאנש־ט, pv פאמתנשאן, n  tie 

o’v i<»׳n לאקאל p r iv.
n >״o in ,tna*o, «י5מ ,tvonnt

nv aan pv o• באנדיסס האט o n  n 
t  nvn ip v  pv tv onjtfp״o ױ װעם 

t nnm״t יפ׳ן1א i t  rv>e ecovp 
tveJvn די .nvavopia?P

m an םיס aiV'DDovp nvoovni n n* 
ivנ1tKב שלאפפנקײט. i  Dnn״onvoa 

jiv םיט ל1פ pnvaptvn״c ’iv  t'v  o*
n n  ir im m  ivdiivj נחפ av avii 

D אכםnבvנ האט iVT tne M’dpv n n 
nvtuv tie ניאן,1י mn nnma ײבינ־ 

po ,,pd שיפאנא tiv לאנה11קלי tv די 
ddvd tvnvor nnH ^ ta ’ i i ’ v i’Dnan 

 ?1פלא nvpna’ iגי n מיט םאיאײניגם
pv nv^o Dnn tiv אלt v״evp vnv־ 

pv tv tiv ,ive פאל ^vnvivi v pe 
m סט־ייל vn זיי oאnאליש pv *סינאנ 

 1<י די שםיצען כװזװז vאל םיט צ־על
'nvpna ,ױג־אד^רער fcvevneonvD־’i 

 ימנט1ט פצינ1ם tie vow די אי«ט ין1ש
nאאאnDD n״p .הילוי

. n n איז םיטיננ קאטער׳ם iPvmvD״ 
ננס־1פאתאטל שמנלינ^ nv״t pv מען

t T («לוס iv■8 ״(

 נרעסלאװ ורים־פרעז.
dpp'i פון פשמרםאן

m »4 י .סאמיסע
D” ii־D jn ,in e .ב משD n1לאו, n n 

onvovne nnשtnvנvם  pe nv ,מגיאן 
p’ נױ pv ,35 לאקאל v  ,pna פאמנפ 
 תשאינט ovn pa שלוס t'nve ױאך,

 *לס tnanvt פמתהלט טיטיננ, באאיד
o׳dvp’b nvn tie t«onve האםיטע t'nvo 

nvpna’ r״noo נענ^אל j  nvn pv p 
v’neoim ?לאוה 'v. אלס tio nvonpvo 

n n פאםיגמ t*v אממהלט tn v iiv i 
t  n n״na^ nשtnvםענ nvi״ n  tio nv 

onvo*p ,10 לאקאל ױגיאן.
vnvniv n די v  tie tvovi סאנדטצם 
ivtayp וזאבען  ̂ ovn pv m v m ia  n*o 

n n  tie nveu ״pj’DDvnvt״D.״ n n 
tiv  tvDnvao װ״ם־טשעײזאן n n  tie 

tnשvנnvאל noo״r v  ,vo'oap p גאך 
tn ̂זלט111« ניט * im. נעװעחגליך t־  ״
n באאפטע voovn די oan נען n  tie 

n :יתיאן n  tie D in ’ tn e  n n מניאן 
n n  tiv תשפנפתוא lie  nvrtnvivn 

n n באאװ. תשאינם

נ^לםיסארער אין זױדערארפלעפזנג
ױניאן קלאוקסאכער

 םסםעד לגרײכעןaBnע אדרעםירט pntr נױ «ן הסלפעח װײם־פתחידענם
ם םיטענ ^ א ט £ עו £ ד « דארם הערשם ע » a נײםם נו r ia  i t•
typnvao א גיוירען

 נאלםי־ אין יתיאן nvavopiv>p די
pv pv nao םחסת צײםזון, לצצםפ די 

m ev nnvt m vtniv v«rvm ve 
tn שוואבם v im, ױיט1 אאי oan n tv 
n שיס eלעצסענ n  .D vram לאלאל 

a e a tn  na: t« גיס 1אסיל ao rv i* 
p pe m״tvuimenve t סיט n n 

 v טיט oanv nvaa איננתתפשאנאל.
m צ״ט nvtmp נסר an ,P’n it ױ  עט־ י
איני* אייממ «יוי nvavo סאאמ אימ

nnv tnnm וױאסײת ana tvo im

דער m אינטערנעשאנאל ױ
■ m קאנװענשאן רינג __________ •

ערג«ן •רעזידענם nve אװאציע כאגײםטערםער לאנגער א חרך  ר. m װײנכ
שלעזימעו־ פרעז. װאם פאחיירעכען דעם קאנװענשאן די באשטעטינט

דערחאלמעןי אים §ון האם
—■N I— ■■■

ע ארג שטודעםט חבינםמי •רעדדענט עתטינג  קאנװענשאן ױ
אינםערנעשאנאל דער פאר רעדע באגריםונגס דין נדט

n n חאט וײנג אועײטעו־ it »אל 
 נעשטיצט men nva״na a סיס '׳יייט׳מ

n די v״pv ^ w n iv t nva בא־ נא:ץ 
n v  i n  aan an ru it״nva טי־ רימ 

p ססו־אליש גאגצמל, v אתס־ 1אפיל 
a tnvno  n n ao v t'j די nvavo piv>p 

n יוניא^ n  m iw  ev r v  m o  pv
a ארנײספ^ v ii נפהאלסזז חאס 

תיאג סלאוססאבער די י
nao n v  pv pv״im  av rv  op

י

pv am v לצצם׳מ naa״n n  oan p 
anv״nvo ױמ tnv סיט משםיצפ

qr>an n vo irn o  nvrJm nvt,אנװאחל ־ 
a$aen  m an  n r t  n אסיתרט] a n

urn
o>nvii

.♦ n m

nnvo שלזנוימזמ־ nv rv* 
pa B ivT tn e  eHt . tn vn v i 
n  atPv m an

,DPP1V3 ■V
tvn» mvtviiiv t iv  rv
»1

|*»י־0־׳

a ia tv i nvon, 1¥לעב1יפצ1א a n ■אל 
tvavvnrviea tvo 4 לאקטל »n n  t 

o הסנען tiv אינםנתאשאנאל, t'v  p ir 
tvm צײט nvtmp v גאך «tnve i t 

nv a צו־סאלג נחים jv ’tv t 'iv n v  pv•
נ״נ^

13 o n  l 'ivסאי טען m an די 
v em rtivnv מאסטיטיננ *pm p tie 

n n  it  om vim  T t tvsan pv ivdvo 
 Ivp• צוש אלtvo tv 1 אעספתאשסגאל

tie n v n n  e גיו •m vatn n n  j>nv 
n אפיס ראל n  lie איננתרנפשאנאל 
oan אחיסנפשיפט p״t באלטיסאר 

D tn n n im ” ii .חאליעח י njr tm 
•”mJvenv nnvt a n  o v o rn v  aan 

m םיטינג av tteSvn »piv יײנעז *» 
mvtvrnv m i טאימ» *nve onnun

.___. זיז•
a« ii־aan rweJvn o in 'tn e נאך 

r v  nv tv ,o> nvnn tvoipp'nit p*t 
tn 'n e tt nnvt סיט pv ■pm  pn באא־ 

oan ,aeon nv tv סיסאר  pv די **tan 
o n  ptJvn n n n a  w o םסל nven 

v  tv'isitDM v n v rn  i>aenv m an 
tv n v o r ס1הלא איגטפתעשאנאל *vo 

nve .לסשול
tat av ,נסיספספױססיש tv אווי 

>anon T t aan av mi a v גאתיט •» , 
v  pe onvn יתיאן p i'ovo^ ײניז ״  די ו
 י,1שאא tve'o pv נצשלאפ«ן פאםתיסםפן

5«r  •im •uea, דארסי« די סי 
m an  nnaopm p אױפצר יכ«ז1אנג«ח 

>m v ן מניאן ?לאוסםאמר די» n n
tv אינטארכעשאנאל, rn קאסתיםסי־ די

nvsver pv n ysro  v r ארױט נלייך 
*jvavua tvaan tw ^ n a i n r n  pa 

t t«״anv tan tgeg nv״n  ■B נאא־ 
’,n nvsvopivle nnaom 
t« גיט J lt iv  in vn

v,
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f אינטפרנעשאנאר ד i דער
w ױנג אונײטעו s m

).1 זי'« יו| (׳•צוס
 זיין pv האט ער pv וינג, אדבייטער

n נאנריםוננם n ׳טלעזינ• םארזיבערט 
לז, װעט, ריננ ארנ״טער npn tv נו

 אויך צײםון, אצע אין נעװעהנליך ווי
n מיט שטעהן װײטער n קצאןקםאכעי 

העאטי!: םאן.«ו אצעם װעט איז ױניאן
 שטןצץ און ישטארס װידער ױניאז די
טאכען. *ו

״ אויפנעכאאט האבען אינסע די  װיי
 *pa האבען און םארשיחןבען נערנ׳ם

ovn םאר־ » דערםאד איהם חוצפה די 
 נע־ ניט האט ער mםאכןן, צו וואורוי

o צױס דאנדעאט n די פון וױצען nv* 
 *va זײן אין םיטגאידןר. ריננ נייסער

tpapn tvoapnavD n י1אוי ריכט n דער 
 האט ריננ ארבייםער דער וואם היאף, *

 *nv ארבייםעו פארשידענע צו סנגןבןן
 אויסנענוצט װייגבעת האט נאניזאציעם,

 *vn די גושםעצס און נעאענענהיים די
pan פארםרויענם־אויסדרוק א צו שראגע 

■p װייטערע דאם םעםבערשי•. דער 
>jptv דערצעהאען סיר o n שיסאנא׳ר 

:,פארוחןרםס״
 די r# ערסצערט, האט .װײגבערנ

n האט מייגערם n רינג ארבייטער pa*
 נױ דעם דאצאר. 12,000 סיט האצפון .

 ראצאר. םויזענד סיט םטרייס בצדפארד
 אנ־ רער אױןי נענומעז np האם נאנדעם

wva*pav*v שארצא־ ימוסוניםטישע די 
jpavavon PV opavo םרײ־ דער פון,

 אין אװעקועשסעצט זײ האט pv חיים״ •
נאקעטסײט. שעורציכער נאנצער זייעד
,povapa דערצעחאט האם װיינבערנ 
 װעא־ באנקעט צוס גצזאנס חאט np װאס
jpa פצאוק־ דער פון שאפ־טשערצייט די

 נע־ ווען נענענען, האנען ױניאן טאכער
 נעװארעז ערוועחצט איז שאעזיננער נאסע

פרעזידעגט.
 דער האט נענורט זײן פיי ״באצד
 זײן »צס נעשטעאט זיר רינג ארבייטער

 ארבײ־ די חעאפען צו אױםנאבע הויפט
קאמוי. יעד«! אין טער

ארבײ״ דער האט םטרײק יעדען ,אין
 אינטערנעשא־ דער נעהאאםען רינג טער

 ערשטע די םון איינע איז וועצכע אצ,3
 אידי׳עע די װאס ױניאנס שעהנםםע און

נעהאט. האבען ארבײטער
 ב״ם נעזאנט האב איך װאס *ט pv״

 װי opai■ שאעזיננער׳ז: םאר באנסעט
 ארבײ• די נעשטיצט אימער חאבען םיר
 םיר װעאען *זוי פעםםע, זייערע און טער
 נאראנטי־ און שטיצען זיי זױיםער אויוי
in װי אזוי נעכטעז עסזיםטענץ, זייער

אצעםאצ., אוז היינט
 צו זאגען דארםט צענ»טעןn ,איהר

 זא־ 1צ דאם רעכט א געהאט האב איך
 , אויםנעשריען. װײנבערנ האט נען׳׳,

 די סון נעציטערט האט האצ »דער
 צאנ־ א םאר אפצאדיםמענטען דונערענדע

 װיינבערנ׳ם י1אוי עכטפער *צס צײט, נער
םראנע.

צװי־ אז אננעװיזען, דאן האט ,מר
 דעצע־ די פון וראצענט 90 און 80 שעז

 פון ױגיאךצײם ארבייטער זײגען נאטען
 דער צו נעהערען וועצכע שעפער, די

 צו םאריערם, די צו ױניאן, הצאוקםאכער
 קע■ פיינטערם, די צו אסאצנאם״טעד, די

ײ אוז ױניאנם, אנדערע און טײסערם  ז
 ארבייטער דער אז זאנעז װאם די זײכען
 אין ארבײטמר די םיט שטעהן זאצ רי»

פאמוי״.

ס הי׳ ס נ י נ ס ח מ ו ס ד נ א ע נ ד ע ר

im
*

אננעפאנ* האט דוביגםסי גר. אײדצר
 אנ־ אוז תצעגאסעז די חאמן וײדצן נצן

rw n m און הארציש א גענעבעז איחם 
אױםנאהמע. שםורםדינע

n זײן אין האט חבינםהי נר. n פא־ 
o נאגדצתעװיקעצם n פון ►ןאמוי נאנצען 

iw’ סאסוניסטשיצ די n r r r n נמנעז 
ײ האט און אינםערנעשאנאצ דצר  ארוים־ ז

ר אין גצשםעצם  חעםציכןר נאנצער זיין
 פאר־ און םארברעכער אצם נאפעטקייט

קצאם. ארבײטער פו( רעטער
תן נאנ־ די נעקראנען האבען םיר .ו

 קאכווצנשאן הצױוצא^ר אײצר פון רינט
 אין טו& נענעבעז אונז האם איהר »ז

 נצנןבצ! האם איחר ומן איגספיראציצ, '
 נדײ ■תזידענם, דאםאצםדיגצז אונזער

n n ,זיגמאן «t ,אינז איהר חאט אװאציע 
 בר. האט ארבײם״ אונזער אין ערמוטינם
נצזאנט. חבינםקי
 בחדצר װאם זעחר נאדױער ,איך

 אײך הוםען נעסענט גיט האט שצצזיננער
 םיך נעשיהם דארום חאט סון באגריסזז. ־

 אונזער פון נאטצן אין נאנריסצן צו י*ײד
אינטעתזנשאנאצ.

»'? קאגווצנשא} רינג ארגײםער .די .
 *ר־ אידישע די פאו ױם־םוב גרױםער *

 קאנווענשאנם די זיינצן אסאצ נ״גמר.
■un p* א נעיוען אױך אינםערנעשאנאצ 

 1פצצגצ םיר ארבײטער. די פאר ױם־סונ .
 און בעםער העצםען צו ■צענער םאכען
 op pm איצט, וועצם. די }pane פרייער

 האנײענשאן, ריננ ארבײםזןר אן הוםם
 נרויסער » אצעםען אװז פאר OP .איז
נאב. ױם

*P( איז וועצכ? איגטערנעשאנאצ .די
i n  pm פח שמאצץ i n ארגײםצר־בא־ 
 צזוחנדציג? אוחןקנעבען םצ?נם .ותנוננ,

npB*m»P p it צז דאצארם םױוצנחװ־ ־ 
”ptp 9 1אי ארנייםצר די tסר& 

ipo « סיו חאנצן 'ru ןא«י> 
p און אינםעדנעשאנאצ, די

 1<)יי ניט איז dp tk 4זאנ? קצךאײו איך
ארבייט. צײכטע

 ריננ, ארבײטער םון פרײנד ״איחר,
 נײסטינ, און סאראציש נעציטען האט

*npa גים האם איהר ?האנאמיש. ניט 
 ניט זײם איהר ברויט, אײער ]ארצארען
 איהר םעסערם, םיט נעװאחןן נ?שטאכען

 פרא־ פון דזשײצם, םון גצציט?ז נים ד.אם
 ־1ני ניט םען ראט אײך נענעז װאפאצי?,

 אײך יזענט איהר ואנראמץן, קיין מאכם
 nאונזע יםורים די םארשטעצ?! ניט נאר

 די פוז אויםגעשטאנען זיינען םיר װאס
 נאנ־ זײער •1מעס?ר־העצדע האםוניםםישע

 אר־ די צוצוטײצען געװ?ן איז *רבײט צע
 IPiiPi ניט איז ם־טעצ קיין און בײטער

*רבײט. םארניכטענדע זײער פאר טריוי
np דרעם םײס זיי?ר װענ?ן רערצעהצט 
ט און סםרייס מאכצר ^ו  אזוי װי שי

 ארויםנערוםען טעג ואר אצע חאבעז זײ
 האט op טױעזנטער״ ,נײע סםרײס אין

 ארונטערנענױ האבען זיי אז אויםנעזעחן,
pro סאצ םיױ םטדייס אין Mtv װי םיצ 
op הא־ זײ אה טרײד נאנצעז אין רא איז 
 אײנצינען איין הייז ארנאניזירט ניט בעז

 אר* האנעז פריים אי) ה״מאן דזשאב?ר.
 בא־ די פ»ר אסאסיאייש*( tv טוניזירם

nvt epo|און םטרייק ׳ ipavn אויםנע־ 
 אין נצחאצטען און D)Psn:v t» ארבײט

■v vppv האבען נאנהער װאנמן, •אר 
ײ  אר־ זיי ײעז ם?םעצמצ:ם. v נצסאכמ ו

tv t n ’PTVi ,הייםט אסאסיאײשאן dp
t^ jv m v t t o  pm n« ,io vp  ipd^ p 

׳ttp dp איז אםאםיאײשאן, tv םים
צאבאריישאן.
o חבינםסי i” iiva םים tv ,ipdmt די 

 װצרט אזן זיך■ צו קוטט אינם?תצשאנאצ
n v p r תאםר די פח •אנדאטען זײ םראץ 
o נאך צײט tpvvrvo 21 אין ניסטצן. n 

tPvnviiPTOMiv זײמז קאםיניסםעז די וױ
pnvnpi פח VT^rpriPDrv n n^ איז 

n »יז *ײימעקוםצן n באארד חשאמם 
v̂ 868,000!איז אהי jvvpnpo r*  n n

4 ■ •■,-׳א
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ttnvn opoppo דאצאר,  ens tpsvtip 
1ציי8 יארס גױ פון אריינגענונמן םיר

< ׳ ר.8ד*צ 1,400,000
op או נעזאנט, ער ה#ט ארת, איז 

 vn 1,600,000 tpupi* צ״ט npn דורך נען
n איז דאס ר,vצ v n n חאבען מיר ויאס 

75 12 ,poovva ,עטציכע םיט אפיםצם 
 tpavn םיר ןוננ?שט?צט?. צװאנציג און
 אונ* טnpנpצpnםא צײט npצנpז npn אין

pipt ,ה«ד קאטיניםט?! די װ?צכע חובות 
 ה?צפט v אויף ירושה v 1?נעאאז אונז נען
ה?צםט. וױ װײנינ?ר און

 און א'מציאז נ?צאז?ן אונז האב?ן ויי
v און חובות האצנ Svoivt ” nn מיציאן 

ip זיי האנ^ o w iip פון ,D 'o n i’ ppo ,n 
n' ,?ותצכ? נאראגטי n, הא־ טים8צ?ב8ב 

tpa אפצוהיט^ אײננ?צ?גט npn 1ױניא 
 רשװ?^?ט8ם dp ה*נ?ן און אנרימ?נט,

 װאס אצעס םאר צאהצען סוזען מ־ר און
םארטאכצ?װ?ט. האבע] זיי

op האט אמת) איו np ,אז נ?ו*נט 
 npn סון סטאס *n פאדקויפט jpavn מיר

 נ?צט, ה?צפט nvo באנק אינט?רנ?שאנאצ
npav ניט j p j  nvo מיר האב?ז היצקוױט 

dp ,וזובות, די באצאחצמן צו נאר ג?טאן 
 נ?צא- אונו tpav.n קאםוניסט?ן ,n װ?צכ?

ipi פון ניחשחי r״npn npinpnnD np־ 
שאפט.
 -pttiv אוים n*o צאהצ?ז ,dovipt װי

mam pn רי אין in npav ,papa ן^ שו
hצכpװ םון אטים3אצ?n, 3 צו  p לואפױ 

r tpoiapjiv ipavn ipdom״np .נ?צט 
io o rp p »  np” t, יע־ אונז מען סטראש?ט 

m קאורט. מיט טאנ
npa’nvn  ipipnoopnaio אייך, איך 

v o  tv אצ? נייסוםען װ?צצן pnpiaiv 
 pnptjiv שונאים *n און שװערינהייםען

tponvn ניט זיך tpnpno.
porain’ ,רקצ?רט? n  tv *אינט?ר

 גױ איז סטריי? v *ו *t גמיט נצשאנאצ
pnv« װײזפ און IV. י *ז  tpoo’aiovp י

”tpp פצ?נ?ן noo צשם noo^  pn•. צשם ״
״.pצוציvװ

n’o ניט װ?צ?ן tPp” noo צוציב V 
nD0״P” noo opn tppitva n’o  .p אצם 

v ,אצם טיטצצ ipdvii v צו tpnpopanvo 
 װ?צצן n*o און npD״anv די םוז צאנע רי

tPt'iva ױ סיי vpמוניסטישoappo p און 
.0'083צע83 ױ ”0

np װייוט tv אויןי n p ritv tvon  npn 
n פון שט?צונג n פױי־ ?אםונישטיש?ר . 

 *nvD צי oanpt ויך האט װ?צפ? הייט״,
ipnpootp װארום piavn tPDO'tiDVP in 

ov.npt ויך טיט tPP’npov ,n אין פצצנ 
t״np ״• מאיnvnv" וױ און *VP n  Mtv 

ipavn ipdomio סריטי?ירם n, םאציוד 
 n נ?ש«יצט האט ipo װאחם ציסט?!
 1טא ערשטצן ייסnptpa n 3צpננp■o סטאר

 און ,tnnva npupo tvonpo אין פייצתגנ
np םיט :אוים שרײם, *vf םאצטג-3םא 
ipj װאם anv n״npD אין יא האבעי 

 nv nnpD”* אצ־ז נאך ויי ipavn צאנה
on אין vn איז dp װי הייט  tPDpiivo* 

צא^!״
n  nצpנאטp̂ נ?םט און tpt’n tpavr 

 tin nptn v םים באנציים אויםג?שױי
אפצא^סמ?נט?ן.

ppj'ain' האט appt־”D ז״ן n n 
n 3 מיט n,אםע*סונג v np tv׳t ניט *pt 

”nPD פון :.::ppnp:v jpopa ־וכיען anv 
 nna •tPO?a נ־ט op tponvn מיר ריננ.

”v tPt מײ באווענו;:. אײן זיינ?ן fצp 
 כא״ npappi יע־ םון טײצ v ipmpj מאצ

t v אח װ?נוננ, o״n’K tv ,npan ipa% 
dpm אין ה?צפ?ן אוכז v d  .*idvp npijiv 

 tponvn נארניט ןpצpװ n'o tv װייס?ז,
tpopa tpoip איהר א״ך. םון היצוי dpm 

 נעטאן op האט איהר װי ח?צם?ן אונו
ra .איצט

צײט־־נאטיצען .און ױניאך
)5 זײ® *ון (סלום

o 3 נעם־חרט 'pmpovoאויו* אפ?הצ vtv 
 ־VP V שטיינ?ר. ר?װאצוציאנ?^ אפת
Miva nנvצוציvװnnn n פון םיט? p־ ' 

on זיינ?ן tPaavapa פאציס־לאםי־ צום 
 םארהאנ־ איהס טים tpavn און שאנ?ד

pnצט op miv mi אם איהם סאר פאסט 
jpoopa מאכעז צאז?ן צו ויי h ר?װא־ 

n האט .ppnpov איז צוצימ n פאציציי־ 
 רארשרוט, v tpaptp: זיי ?אםישאנ?ר

dp mi א־הם האט oovipt, אנ־ ”1 און 
o n  IPrupi !?פאר וועב ר?װאצוציאנ?ד 

vP o nטוניDטישtp יvnצpטnvיvאיז ט 
np .vp'npcv ײ האט  פאר־ ניט אויך ו

tpopi צו np;rpc ponn ,n tv ,tptvt 
 vinpopovp npn. איז צאז?ן ויי זאצ?ן

 IpnptV'Ptfvnn pr'DO'jravp »n אין
 אונ* miv tPavfi װאם ,npupo ױניאן םון

 אפ?תצ?ן3 אצ? אויסנעפאצגט סערםעגינ
 הא־ ,npavrnavP יאצים nppnv’ נױ פח
tPa ויר v צאז in inooavon  tvopt נע־ 

o n  tPa ״1■אציצײ־ סאציאציסטיש?ז  זי-י
o:pn םוז .t^npa

 אי• po'in nptaiv nאםש וײנ?ז ני,
nצvר tie ױניאז npupo ניט n, האנ־

IPDD'aiDVP PDOOtWIPPO ף

 אתיס tpa״t opipvtMvnv ppa^ נאנצ?
 קאםוניםםײ npn tpapt פראםזמט אצס

 IPDvnDPtoMnv |pa"t און "onvo np׳»
”tpn פון n n.n 'v, ייר אנשצים?נזײג tv 

I'onva npr’DO^vipvo npn.

O’nn ro  p rn  »n npa nva םיז ovd* 
pup 1מאמ *pdvp * otvMtvnvoavon

tptpt opn אין סןןציאציסטפן וײ *ro i 'n 
 D'aisvP tPiina pv»u* ןptvצnםא צא^

ipo וײ o n v i pmaoiaiavPאצס ״ ■vn־ 
tptpa ddpo פצוטיג? ךי pr'DO'atevP 

DP'PVPViivni'ivo חד זײיםשצאנה אין 
tnvopvn צײםונמז, פון tpovD ivn אוז

o 1אי n סםײט ^יטש?ן vn tpopvt* 
ipa שוץ tPtvnoptoMnv npo” anv n 
tv נענעז טייצ3או IPriDoiaiovP o n 
”Dnvn tPt זונטאנ צ?צט?ז צוט־ב¥ל.3 t 

tpoipptnvo םאנ3צאנ צום װאהצען 
rtV (םטײט 'Pvo n  tiv (ovapo־*VDP 

ipavn tpovnp נזגהאט j*t tpo'int v 
in סאמוניםטען V IPD^pt tpavn 

p 'div 'd און מפצה ti■ tvavn אטציכא 
D tpovnavoאnצpnvצ צװײ ז■pצעn אין 

*Jionav
3 n  tpnptoap Mtv?אמייטצן ייטש 
jmtvpvuvn■ npriDD’atDVP n אויו• n

n ?יטש^ tvavn tpoDvypnpupt 
r’ סון םשך אין ’ j  tpnvupi 1928 nnv 

460 T ’no naptMo .מ  .npnםיטנצן ױני
n צויט n עטאטיסטיפ f it מ p ro ” n 

n” no ,איו וואס ױני^ם DPinnpavv אין 
pnpnipj npj^npa n n׳® ^iMrDD0V|s 

tpavn י איצט ”p*na ו n םי־ 4 ױניאנם 
naptMD 800 tv<* ^ םגצי  װעצמג םי

on’tM vnv ?P0” t ױניאן 32 אין **ap 
P” j eapvvna npoop*u n n  ^ v n v 

nטיטנצי n אויי אויס סאצט n n סצסאצ 
npo” anv .1928 1927 פון ױניאן t'a 

ntpt'io 128 tPiivmpt n evn םיט־ גייצ 
.n n ’>a

npa ױניאנס די tpopvit חאצט n n
י םח אײנפצוט p י v  tpoo’jw vp ימ״ די 

םאצ?ן. וויין אין אצץ יאנס

1
I:,-

■1

י

f J i j n רעקען^ ppnyptr f  Vy T t אבפיחר־םיטלזם
נעחםעז תזלעז

׳;־*־

w«.r

ptsowyi אץ sjna זר iJm JtTtd k קאנוועקסזד
י ק י י i* ו n  tpHf t ר לי אױו  אחן נן

pn ,אר #םןחמןן נו אזו' op איז דןרו ד כײ סו
ן קדײן י נרףסי ו

w i i w i N ^ מנס m  pvi jDfuo v
i '•/ipi■■■'? ■ ־

&

II

«p ראמקאלןןר עםארקסטער *ון גרעסםוער דער 
ױס וועיסג דער אויף פחרען פרבײטער דפעי

t( — ®®רםאנס 2,&oo,oooiX 
טגלידער  83,000 — טי

740 — כרענטשעס

*P1 M 'W  jn* npn רימ .
*•apjvpp tp j'S l'tl ipn
•mm |w unr

ג ארבײמער דער  אידי• אײנןױגער חנר אמ ױו
 *םאניטאר אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

o r מיטגלידער. קאנסאט«טיװ דינע םאר
~ * . , r

1§ עלם^ו ןורײמעגוסען וועחמ םעםבערם 1 מ 1
m*•מר|

n ויינ  up p i  iw i ױ •ימגימי, <ײן In י  T il

ם ע י י ל ®ון נ א לן א 9 ל
הױרצמען נ. םון

 אונזער םון טעטיגקײט .די
 םארשירײט מעהר מעגלץ־ װײט װי װערט

 זיך דערנעהנטערען טיר װאס דעם םיט
 איז וועאכער סטרײק, דזשעגעראא צום

 רױ מיר אונמארמײדאיך. װאהרשײניליר
 אוגזערע םון מיטינגען םארשײדעגע םען

 דיסטריהטען םארשײדענע איז מעמבערס
 םינײ רעדזשיסטרירטע ניט די אוין װי

׳ שערס.
 איז װעאכער דיסטריקט״מיטיגג, דער

 מעמ־ אוגזער׳ע םון געװארעז געהאלטעז
 מאנםאג, יצעצטען בראנזװיא אין בערס

 ער״ אױסערגעװעהג^כער אן געװען איז
 אנגעיאקט. געװען איז האא דער פאיצג.

 נעװא־ דיסקוטירט ברײט זעהר זײנען עס
 און טרײד אוגזער םון ראבאעמען6 רעךדי

 ױפזאאוציע א םטרייק. קוםעגדעז דעם םון
 דער העאםען צו געװארען אננענופעז איז

 די מיט קאםןי הומענדען איהר אין ױגיאן
 סעטעא־ זיגרײכען ׳* םאר באעאבאטים

 אונזער אין ארבײסער די פאר מענט
 םארבעסערוגגען נויטיגע די און טדײד

 מעמ־ אוגזערע םאר באדינגוגגען די פון
 געװ^- באטאנט םפעציעל איז עס בערס.

 מיעהד זײן מוזען םינישערס טיר דאס ׳רען
 באדינ־ אונזערע וױיצ פאראינטערעםירט,

 באדיגגומען די װי ^מער זײנעז גונגען
 אינ־ דער אין ?רעםטס אגדערע אלע פון

 גרײט זײן איצזא, םוזען, טיר דוסטריע.
 םארזיכערען, מוזען םיר לאמף. דעם צו
 אופר אאע אונטער זאא װאך־ארבײט אז

 גויטײ אילע די און םארבאײבען שטעגדפן
 אונ״ און אונז םאר םארבעסעדונגען גע

פאםיאיעס. זערע
 מיטינג א געהאט אויד האבעז מיר

 םיגישערס רעדזשישטרירטע ־ ניט די םון
 בריײ אין טאי. טען9 דעם דאנערעמאג,

 זעהר געווען איז מיטיגג דער האל. ע:ט
 מי־ דעם םון צװעק דער באזוכט. שעהן
 צוזאםעגצורײדען כדי געװען איז טי::
 דער אויםער שטעהען וו-עאכע די, פיט זיך

ײ םון אויסצוגעםינעז אוץ ױדאן  אור״ די ז
ען םארוואס זאכען ײנ ײ־ז  דער אױסער ז
 םארלאנגען. זײערע זײנען װאס און ױניאן

 םאר שטעהעז ארבײטער די װען סםעציעל
 באאעבאטים די םיט פאסירונגען וױכטינע

 םון םארבעסערונגען די םאר קאפוי א אין
 יעצט גאך זײ זאאען באדיגגונגען די

 ארייג־ ניט און ױגיאז דער אויסער שטעהן
 אונז מיט געמײנשאםטאיר און קוםעז

 וועיכע ױניאז, די שטארק מאכען העיצפען
 םארבעסערען לץינן װאס אײגצעע די איז
םינישערם. די פון לאגע די

 געוױעע א םארגעשאאגען האבען זײ
 באארד עחזעסוטױו די דאס רעזאאוצי̂ע

 און באטראכטען, זאל ילאקאא אונזער םון
 די װעגען װערען געטאן קען עס װאס

o איז װערען װעאכע אייסזעצונגען n גע״ 
מאכט.

ײ אויב דאס #איז מײגונג אונזער  ז
 געוױ־ אז םאראינטערעסירט אמת זײ:ען

 ווערען געמאכט דארםען ענדערוגגען סע
 אונז מון סך א װאס מיט ױניאן, דער אין

 נאר דאס ל.עז אײנסארשטאגען, זײנען
 ניט און ױגיאן דער אין װעדען געטאן

 סע־ רעפארמען אלע ױגיאן. דער אויסער
 גע״ זאאען טיר װען װערען געמאנט נע;

 ארבײט דער צו נעםען זיך מײנשאםטאיך
 דורכ־ קען אלעס דאס און ױניאן, דער אין

ױניאן. חגר איז װעדען געשיהרט
̂עםעז דעם אויױ קוקענדיג ניט  װעט א

 אויפ־ באארד עקזעסוטיװ אונז-ער זיכער
 עס װאס זעוזן און םארלאנג זײער נעםען

 אאע זאאען מיר אז װערען געטאן קען
 און ארבײט דעד צו נעמען זיך צוזאסען

 אונ״ און שטארק ױניאן אונזער פאכען
בעסער. נאדיגגונגען זערע

 -py די װי נאכדעם אז האפען, לאפיר
 װעט אא?אא אונזער םון באארד זעקוםױו

 אצע װעיצען םדאגע דער אין טאן עפעס
 ױיחען די אויסער שטעהען ועאכע1 > די
 כייט פא״אײניגען זיד ױניאן אוגזער פון

;יוניאן. דער אין ארײנ?ופען און אונ׳ז
 א ארגאניזירט האט לא?איצ אוגזער ;: .

 םון ?אפיטע ארגאגיזײשאן דזשענעראא
 טען18 . דעם שבת, ?ופענדעז אאקאיצ.

 אין אימיטיננ אפתאיצטעז זײ װעיצען )פאי
 מעםבערס אקטיװע אאע און אםים אוגזער
 םיטיגג דעם צי ?ומעז צו נעריפען זײגען

̂נאפען און  אדבײט. אײחר את ױניאן דער ה
 אר־ דער צו ברידןןר, און שוועס^ער י,

 . װיכטינע זעהי םאר שטעהען טיר !בײט
 ?אפזי א םאר שטעהען כײר פאסירונגען.

 אין שטעהען םיר באלעבאטים. די מיט
 ױניאן אונז־ער איגאגיזירען צו מאמף א

 זי װאס דאס ױניאז דעד םון פאבען •און
̂ז  ו^פעטערט5 איז זי איידער געװעז א

עאעפענטען. אופגעװיגשטע פון געװ^דעז
 ׳אין פאאיטי? די אװע?אעגען; אאסיר!‘

̂ם  דארםען יעצט פאפענט. יעצטיגען ד
 מא־ צו פאראיגטעדעסירט באױז מיר־זײן’

 און שטאר?, ײערען זאא ױניאן די אז כ-ען
 געזיכערט זײז װעט ױניאן די וױ נאבדעם

 בעסעד, װערעז װעאען ^אדינגונגען די און
 זאג•*! צו סך א האבען נאך מיר ורעאען

 פאר״ און געםיהרט זאא ױניאן די אזוי װי
וועחנן. װאיטעט

3 לאקאל יזניאן סאכער סעספעל דער אין
nvDpnppo ,p ד. פון an.

ip»18 o n ון■ ovn ,ovtvD a n 
o מיינט, n ,שפת o tpavn׳m n רענוצ?ן 
 ovn ,npav םיין איך מיטיגג. צאקאצ

npn סיטינג npj'^  pn nnvn די פון 
tpavn mo װאס סיטיננ^ וױכטיגסט?

jpii נ?תאט Bאn די )vm v דרײ ’nnv, 
 אונו סאצ onvov צ?סPDMn ^■3: איין

tV’J אווי װי : nve איצט ii nptnv 
 npwtv Mtv mi טאכצן, צו nppnvשט

”e npoMtpvn t ואצ ױגיאן t3א H  n*א 
nptawפא tptnnpnvo און ױננוננ?ן  n 

 pnװאpג nna חאנען צאגנ .npײט3nא
Dאnpn n גpצpנpנחײגtp r’ t n'o J *אויס־ 

 און \no*p סארש״תגצ ;עיצטאגעז
tpunponn, ויינ?ן אצץ pnpaMt n*o* 

tp איצט שטאנ?ן, i'ip nn  t o  tpavn 
n צו n צייט ip:vp n’o tpn אונnpt 

o יוי1א ipa'innpn ױניאן n װי שטא*?צ 
tpnpt npnno r v  n, איצט- n'o tpavn 

h ?נ?צ?נ^זייט םוצ .nvonn
 םײ װ?צ?ן אמס צײט nppnip v אין

D tpt” iiva  tpnoאnppmt n n  n אר־
npo” a װ?צט P t''t n'o ovn| אצץ נאך 
nptt« tpttnaippm פעחינ p ,1צ יוגיאן 

n tpnpopanvc ■פאו opn םוז װאןיצוייז 
nptt^ אanייט.np

n צייט ppu אt” t npa א ,n p iw 
npnpn p מיט פוצ j'apor. איהה *ina 

opn ,npn ^ א :n די זיין יו־  ; npr״
n dpii nrr̂אlPDn אצ? זא:ז?:נ?הם?ן1צ 

v״n  —  ipoopnp pnp ?נאנצ pinptp 
ovn אייך א'ן נאר איו tP3’>3Pa צן

pnpDOJ’D n  ipannonvo אין •nvD 
n 1צ ניט ג?שםאצט?ז pטnpשציי nצtptv 

IV'av npt;w צו אפנתנם איז ponvii.] 
 נתי־ א איצט צינט ,npnna אײר, אױוי

D poאnאנטןןnvםציכp.ײט n nn'Kאן‘Dט 
I •tv̂■ אןיפשטיין איצט tr ipd 'D o n  p

”pornpn’tnp np פון v ?אײן און צאנ 
 א nםא ipoopp ?v» אצע nאB מוצ

 •ptVסצ חימחזאפט?צ און 3סצכטיגצ
npavo .ױניאז
איצ־ n איו ,npnna ^npt nti’v װי

 .pnpiiK׳ א און poojnp אן צאג? pטינ
ntvv וןצט ianv pdii iva tponvn׳o. 

npj” K nnP1 אייך סון tponvn dpii 
»voovi ovn IV צו nptaiv ip::pna 

P'nw ,pmp iv ’ar צו nmv נתיססייט 
 fpn nn^ opn nvt* ניט איינפצןס. אןן
ipo םיט Bin ,אייך nva אצ? יר1א jv* 

n n ?ט איתשnייnיןני*vנD. איחר 
n וו?ט n  t” t א1אןMא*tvo n n  ,nn 

pc npapt ?אצ «n n נn vצ onuno, 
n ,nnna ,nn’vאnזיין שט ,prapi H 

 jpoenp opn tpap: ןpDnאn ומצפ?
n אין שטויס n ,און ױפטוננ V n n־■ 
o פון ?צאננ n שטױס ipt^ ויך tpnpn 
”oijn D װייט. און פמיט t nn*v ?אצ 

 איצט ovn oonvn nmv און jpupa מאצ
.tnptnvB גים אויך

avn n vD in איד oavtpa 1אי' av* 
aavs פון nponpn nv■ ,t d v אײה 1צ 

np rov^  nptaw ovn צpvאצ־םיטינJ 
nאnןי v  pm״npa סטצ3יכטי11 די סון 

.,מיט  tpaa'D'D ?3איצטי די יי3 ^
 טציױ־ tronpaoMv nva n*o וו?צ?ן

ר ”tpa וו?צכ? tPavno ,tpדpבצvי t אם 
”it tpa אייך. nvo סט?ן3גויםי t nna* 

ovn ,npa איהמ ovn ,nnm a פיצצס 
ovn צו tpavt; םיצצס ovn אויסצהיר 

nn^ .|pp פיצ אין אןיך זיר ט3נויטי 
n אינפאו־מאצי? n  tpapn אנ־ איצםיג?ל 

 ?ר”א ■v מאבט nvonn ?טזייט.3?צ?3
o3״ aaiaםאו*פ?הצ?ז 1צ יט naptpnav צו 
t״t פייס jpooppa o n נ3םיטי צאסאצ 

ovn מיר o n  tpavn ת,3ש tpvl8 o n 
 npamv 1 פוגקט אפיס, nptaiv pv מאי,

avo'oava

 ױ מיס פױלען אין םסומ םױיד עפענפ ,,ןמ־פ״
נעזעק צקכען דעם פון פ»דעדדנבען

■וי־ אין rptpa*ipap< op״a opn צןיט
 *a^onvo צpaaיK־lpnpצ nnP’ איו ,1צע

ovo צו v oapnv pv tpaitva ד  טױי
 אין םאצ?אמצן3סא איהס ואצ וואס ססוצ,

’pa פאך. דין tvn ,n tpanap t'ava סשצ 
np ooipva אןיפ מפצאם, א np האצט 

ipovtpp o אויס n. און np tpn nva 
n vtv oavonvoי■צvם ovn np ovn צ?־ 

פאך. pM ם*ט tnpaivav אןיױ רעכם נאצ?
‘nvo ןיציש? רי* n  Dtpop nna’P 

paMtv nnoa aan'apn .די םמיד־ססוצם 
 p’p כט?ט npav tPavn npna'p איתש?
h צו יט3 צוט^ט  dv .די םסוצס mv* 

rnvD ipa” t tpavt״pr'aapo : pan און 
npD'ina v t*v op j^vavnrva צ33מא? 

pv צאץ■ pa'tvn *n pv ?צ^1ס *in n 
3 tpaipva npaויציש? די ציך3אטי■ •yp 

n tnpn wnn .awnvo o n  n n, •אי 
D nna’p p rnאvenדי םוז ט3צ *ooinp 

” tnpn ציפע t jiv שוט■ .tPanonDD 
 אױך vn שסיצט Pצvn סצײ:? pip נים
 *n■ pv pניvצvaםיnpם h :שיושוך רי

 אי• H nvt םארשטענדליר ניט איז ציש
1n■ש־שnנnna'P n 3p.

pv טחםת ov איו םעםים אצ? מ in 
p■D tpapn pavnoציpצp ?טמיד־ אימש 

oapצ v פאר3איי ססולם p̂־nt̂אnvo p 
nppnpiiDavn npr’T V . npvava n n” 

pv ^ויצ■ *p ]?יויצ privo tP3” t 
 צ^״איננצאך איױש? oaptMD פופציג

pv 3אוי m נים װסצצן t” p tpavn 
”DP צוים dp תייסט םוײיד־ססוצס, a o n 

tv ,rptprtpapt די dpii nav*o p r ’n’v 
.tnpanpoaiv

11■ n nצישonv» npצציר1?3 האט ״? 
o an  ovn צו paMtv t»apop .ססוצס 
onv. n n״ ovn אןיר שויז opionavp 

םמיל*ס?וצס. oaawapanpn אויןי
oapBPpa *onv. n שוין האט איצט n 

4 paMtv ,סי?צי?צ טרייו־סקוצס nvo די 
nצ pן*איa.צאד> pv ,װארשא ona pv ̂
P» אוו?צ? panvn ,n .panvn pv pv 

m. טקוצס a 'p  650 tpaitva
ovn דאו איז pv tPBvno v npav 

tpiv op'DpvavP ovn "onv, n n  .o* 
p 3 םקוצס. 10 v  vn1צוי po pavno v 

tnpo די ^vt tiv םיםצ?ן. ’ p dvii 
n דך n  tPapn וןימדמפסצימ־ pava 

pv tn*v ,n po ויצסן■ tpavn אין n• 
tpapfip tv ,tPa טרײו-סהוצש nvo אי־ ױ 

vwn צ?רעדאימצאר tp>*•■ pv דײשס 
ttnP’ovavPP o n  ipa’ in י3צושטא po 

o n ויצישון■ .owaapniK

 לײבאך אװ פ^־ערײשזאן ®הײא
 נעװערקשאסאען אן אן ויך שליסט

קאםסײן.
 tPOBvonponpp םיצ? h צװיש?ן

tpavn vtfvw זיד n n  tv tPovtopaav 
onpii onnaitva p v  ,o” anv צו •n n 

nv ,x ipavo״v סטײס nv tvvunnpo
nonv■ prioo^v'PVD n אר3צײ  pv 
ו tpavn ?צכס1ו ה3סציןוצא פוו י  *paav ז

ranpoavP npa'onvn i שלאםסן n  tv 
tpavn pv סאסייצעם ויך nv® n  pv* 

■ pan jib *ptva o n  nvo tpaaiD"na
o צאך.3

שפסספפי יזני»  an גדפ שיד פויפס
״ iM'avanv n n  p■ ן סיסגלידסו אצס צז ױ  Urupn סיר 
o n  tpavn וואצכו שיך  proMV n  DBvtnpo"anv nvo 
< איותייגינ־ it o n  m iv tv’ av nptaiv pv Ip— y r

ײגיא

■ לימיננ
onpt mini
.IPaMV papa*'v

tpopa

ומירסערס שוח און כוס
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 רעװאלוציאנערע קײן גיט איז םמרײכען
עו ט סטרײמ א װ ער  איכעל או»&רםיידליכער אן כלױז איז עס םצוח, װ

ד דלי מיי אר ט ל'< בעםעיעז א פאר קאשןז ארכײמער חןם אין אונ
צוקונפט. דער איז כעל ׳1 *
 נעקענט גאנצען אין װאלט םען װען כעםער, סך א געװעז װאלט עם

י ‘ סטרייקם אױסםיידען ױי ױי םיט ש״עקען » איז סםרײק א ו  םיט עקען. צו
א די ער שלאגט אנדערען דעם םיט אנער באםעם, די ער שלאגט עק איק

כײםער
 זיי נוײינגט ער ארבײטער. די פאר לײדען סך א כרײנגט םטרײס א

 םטריי־ וױיטער אויך װעלען און 1ארבײםע םםרײקען דאך חונגער, און נויט
ױ סען  ט ארב־ און קאפיטאל צוױשען קאטף דער עקזיסםירען װעט עס לאנג ו
ױ את עו פ«ר נעםען צו זיך ארכײםער די צװינגען זועט קאפיטאל לאננ ו  ױי

םםרײק. דער — װאפע לעצטער
 גיםעל רעכט א דורכנעםאכט לעבען זײער אין חאכען סלאוהםאכער ךי .

ײ און םטרײהם  כאדײט. םטדייק א וואם דערצעחלען נים םען דארןז ז
 םעז איז קעםפער גוטע פאר גאםען א ערװארנען זיך האבען סלאוקםאכער

ײ דארןז  געברױכען צו םיטעל וועלכע און קאםף א פיהרען צו ווי זאגען ניט ז
t נעוױנען. צו קאםף זײער

 טאכער קלאוק די װאם םלחםות די פון נעשיכטע די םעז לייענם אוז
 ד»ן עקיזםםעגץ, איחר פון צײט גאגצער דער אין געפיחרט חאט מניאז

 האבען קאםף פארניטערטםטען און שםארקםםען דעם tc םען, נאנמןרסם
 װע־ געחאנדעלמ זיך חאט עס װען געפיחרם, םאל יעדעס קלאוקםאכער די

 קאנםטיט־ציע דער װענען זאגען װאלטען םיר שאפ, אין רעכטען זייעהן גען
iM אין V

 דעט אין איז שאפ אין םאנופעקטשורער דעם פון זעלבםטהערשאפט די
 שוחןרער׳ א געװען. איז עס געװארען. אפגעשאםט לאנג שויז פרייד רלאוס

 דער .אנשטאט געװארען. געװאונגען איז ער אבער קאםמ פארניםענער
 קאנםטיטױ א נעװארען אײננעפיחרט איז כאט דעם פון זעלבסטהערשאפט

 רעכ־ באשטיםטע נעגעבען םאכער קלאוק דעם האם װעלכע שאפ, אין ציע
אוי־ גרויםער דער געגען שוץ געוױסע א איהם פאר נעשאפען חאט און טןןן

באם. פון בערסאנט ,
 קלאוק דער װאם שאפ-קאנסםיטוציע, דער פון פונקט װיכםיגסטער דער

 אם- איז עם חשאב. ױין אויף רעכם דאם איז אױסנעקעםפם, חאט יםאבער
 ארבײםער אן אפצוזאגען כאס פון זעלכסםהערשאפם די געװארען געשאפט

ץ פון װיל• ער װאם פאר און װיל ער װען שא■ זי
 יעדער צו שאפ פון ארבײםער אן אפצוזאגען באס דעם פון םאכם די

 פאר אוםנליק נרעםםע דאס נעזוען איז איתם, זיך פארגלוםם עם ווען צײס,
ײ חאט גאס דעם פון טאכט דאױגע די ארבײםער. די  אין געחאלםען ז
ײ אז םורא, שטעגדיגער א  און ברויט כיםען זייער פארליחןן נים זאלען ז

ײ חאם םורא די אט  װאס אלץ, טאן צו שקל}«פען שםענדינע פאר געסאבם ז
ײ. פוז פארלאננט באס דער ז

ױ פונקט און  זײער פאר געקעטפט חארםנעקיג חאבען קלאוקםאכער די ו
 זײער טים םאנופעקטשורערם די חאכען אזוי )שאפ אץ חשאכ אויפ׳ן רעכם

 די ארכײםער. זייערע י פון רעבט דאזיגע דאם כאקעםפט טאבט גאנצער
 אר־ די פון קאטןז דעם אץ נאכגעגעכען גיכער חאכען 'םאגופעקםשורער

 ארכײםס־טאנ, קירצערען א פאר ארבײטםלויז, חעבערען א פאר כײםער
 זעלכסטהער• זייער אויפנעבען גןןװאלט גים אופן בשום חאבען ױי אבער
ײ װאס פאר און װילען זיי װען ארכײםער א«צוזאגען שאפ אץ שאפט  ז
 די אםת, פארענדינם. גאנצען r» נים נאך איז קאםןז דער אוץ װילען.
 איז קאנםםיטוציע א אכער נעװאונען, קאטף דעם חאכען םאכער קלאוק

ת די זײנען עס שםארק װי שטארק אזױ כלוח י  חינםער שטעהען װאם כווזו
איחר.

 קאםו־ דער אונםער קלאוקטאכער די ®ון םםרײק אוםנליקליכער דער
 דער פון כוחות די אוגםעהנענראכען שטארק האם פיחרערשאפם גיםטישער

 די פץ אעריןז שםארקסטער דער אז נאםירליך, געווען איז ןןס אץ ימיאן
ײן זאל באסעם  דאס — ארבײםער די פון רעכם וױבםעסמע דאם אױף ז

 האכען פיחרער קאםוניםנױשע די אדן שאס אץ תשאב דיער אוי]* רעכט
ױ באפש קענען «ו אבי אלץ פארםאכלעװעם גיחןרלאנע זײער אץ  עם ו
 א םאכען אץ סםרײק פארלארעגעם אוםגליקליכען דעם ליקזױדיחןן איז
ײ איחם. צו סוף  רעארגאניזי• צו רעכם דאס באםעם די נעגעכען חאכען ז
 חייסט, דאם יאחר, א מאל צדױי פראצעגט צעחן אױ^ שעפער זייערע רען
 פרא־ סנ אפצוזאגען םעזאן יעדען רעכט דאם נענעכען ױי חאכען די אז

 נעגעמןן די חאכען ױי םעדור. גאן און ארבײטער. זייערע פון צענם
אפעראציע. שםערצליכע די אט תרכצופיחרען צייט חודש גאנצען א

 חאכען םטרײק־פיחרער קאםןניםםישע די װאם רעבם, דאזינע דאם
פאר־ נאגצען אץ כםעם אײגענטליר חאם םאנופעקםשורערס זײ צו —

 װען שאפ. אץ חשאב דיער אויף ארכײםער די *ון רעכם דאס
•רא־ צעחן — יאחר יעדעס קענען ארכײטער די «ת *ראצענם _

ץ עייי פון װערען אחיסנעװארפען — סעזאן יעדען  וחױ כארױבם יי
 קלאוקםאכער די װאם קאנםכױפױציע, די חאם דאן תאשכ^ זייערע ז

אר־ די «וז קימער מערט. קלײנעם נאנץ א שאפ, אץ אױסגעקעםפם
 קימער שווערד. חןר פאלען וועם עס חאלז װעםעס אױף ױם וױ*ם ־

p דער ײין װעט עס װער ניט ip, יעדעז װערען געכראבס וחןט װאס
ן----------------- אױפ דעריכער ליזם םורא די רעארגאגיזאציע. פו

 וױכנױגסטע דאם חאבען פיחרער קאםוױםםדשע די .
 די אפילו חאבען די אז פארםאכלעװעט, אזױ םאכער קלאוק די פון רעכט

ײ m באלעכאם׳̂י די *ץ ןזםד חןם אױן» איבעתעלאזעז שאי־נזשערליים  ז
רעאתאגמאציע. ױיער «ון •ראצענם 10 ךי אין ארײננעמען זיי קעגען

אן,--------------------*־----------------- תי אױף ארכײטער, אזעלכע m י
כא- םוזען M mAJ

 םאנױ דער אז
חיט װאם רמי«ן

 װע־ אפנעזזיט זאלען כאדיגנןנגעז ױניאן מ אז אױ«פאסען, דארןו טשערםאן
ײן אין  ־ ־ פארשםענדלױ, נאנץ דעריבער איז עם שאפ. ז

שאי־ אזא פון װערען פטור װעלען זאל םשורער
 זעלכםםפארשםענד־ אויך איז עם און ױניאן. דער פון אינטערעםען די אפ

 איחם קען םאגופעקםשורער דער אז װײס, שאפ-טשעוסא[ דער װען אז ליה
ײן װעלען ניט ער װעט געחן, חײסען סעזאן פון ענד צום  פאר קרכן קײן ז
 קענען װאם זאכען, אזעלכע טאן צו אויסםײדען װעט ער און ױניאן דער

שונא• א פאר מאנופעקטשורער ועם סאכען איחם
 קלאוק די פון פאדערוננ וױכטיגםטע און ערשטע די אז קלאר, איז עם
ץ םאכער זי ז.  רעװידירם גרינדליך זאל רעארנאניזאציע גאנצע די אז ׳םו

װערען. געענדערט און
 אץ ארבײטער יעדער אז װערען, פעסטגעשםעלט םוז אלץ םאר פריחער

 םח חרכצופיחרען, טעטיגקײט ױניאן םפעציעלע ױך אױןז חאט װאס שאפ,
 םחעז ארבײטער אזעלכע ױניאן. דער ®ון שוץ םפעציעלען א קריגען אױך

 םא־ דער אױכ רעארגאניזאציע. דער פון װערען ארויסגענוםעז איגנאנצעז
 בא־ םוזען ער װעט ארכײטער אזעלכע אפזאגען װעלען װעט גופעקםשורער

ײ זאגט ער אז װײזען,  אזוי אמ םעםיגקײם. ױניאן זייער צוליכ ניט אפ ז
 קאםױ די אײדער ױניאן, םאכער קלאוק דער אין געפיחרם זיך האם עם דוי

קאנטראל. די איהר איכער פארכאפט װײלע א אויף חאכען ניםםען
 רעארגאניזאציעם אז װערען, דערלאזם ניט װײטער אויף אויך קען עם

 אז םיינם, דאם װארום םעזאן. יעדען װערען געםאכט זאלען שעפער די אין
 בלײ־ קען ער אז האבען, םודא סעזאן יעדען דאוץן שאפ אין ארכײטער דער
 נע־ א פאר איהם םאכט יםורא שטענדיגע די אט און דזשאב. א אהן בען

 א אלם כלײבען שוין םוז רעארגאניזאציע די אויג שקלאף. חארכזאםען
 אזוי ניט םארגןוטען זי םוז דאן םאנופעקטשורערם, די םיט קאםפראםים

 רעארגאניזאציע די פראצענט. גרױםען אזא אין ניט און איצט, װי אפט
 דורכ־ םוז זי און יאהר צװײ אין םאל אײן װי אפטער ניט פארקוםען דארןז

 אפ־ דארפען װאם ארבײטער, די צײט. װאך אײן אין װערען נעפיהרט
ײ שטריקעל. אויפ׳ן לאנג צו װערען געהאלטען ניט טארען װערען, כעזאגט ז

לטעז ײ װאו גיכער װאם װיםען דארפען ײ בדי װעלט, דער אין האלטען ז זא• ז
אנדערשװאו. געץ

גלײו םוזען שאפ
 אנדערשװאג ערגעץ ארבײטען צו פלאץ א געפינען ניכער װאס קעגעל לען

 יעדען אין ארבײטער אפגעזאגטע די פון פלעצער די
ױניאן. דער צו באלאנגען װעלכע ארבײםער, אנדערע םיט װערען באזעצט

און

 פארקלענע־ צו םיטעל א אלם װערען באנוצט ניט טאר רעארגאניזאציע די
שעפער. די אין ארכײםער צאל די רען

 דער פון םאכער קלאוק די פאר זײנען װעלכע פאדערוננען, זײנען דאם
 הענגט עם װעלכע פון פאדערועען זײנען דאם װיכטיגקײט. העבםםער

 פאר מעגליכקײם די און ױניאן םאכער קלאוק דער ןוון עקזיםטענץ די אפ
 די םאר שעפער. די אין כאדיננונגען ױניאן אנצוהאלםען םאכער קלאוק די

ײ ביז קאםף הארטנעקיגער א װערען אנגעםיהרם םוז פאדערונגען  װעלען ז
װערעו• געװאונען
 חןם מיט — םטרײק דעם יםיט באנוצען זיך םען דארף םאל אלע ניט

 װעלכע פאדערונגען, פאראן זײנען עם אבער קאםפם־םיטעל. שארפסטען
ײ אז ארבײטער, די פאר פונדאטענםאל אזוי װיכטיג, אזוי זײנען  םוזען ז

ײ װאםען שארפםטע זייערע אנװענדען געװינען. צו ז
 קלאוק־ די אז װיכטינ, גענמ זײנען אלײן פאדערוננען דערםאנטע די
 נאך םאראן אבער זײנען עם זײ. פאר םטרײק אין ארױםגעחן זאלען מאכער

ײ אויף אבער װיכטיג. נענוג אויך זײנען װעלכע פאדערונגען, אנדערע  ז
װאך. נעקםטע די אפשטןךען זיך םיר װעלען

 צו בלוט ארבײטער
 פװ רעדער די שמירען

מאשץ קאמוניסטישער דער

 פאר־ און שארלאםאנםםװע פאליםישע
 זיי־ דאם — פראװאקאציצ ברעכערישע

 ווערם עס װעלכע םיט װערםער די נען
 דיים־ דער פון האנדלונג די באצײכענט

די רופען צו פארטײ קאםוגיםטישער שער
 דערםים און םאי טען1 דעים גאםען־דעםאנםטראציע א צו ארכײטער בערלינער

בלוט־באד. ארבײטער אן פאראורזאכען
 ®ון ניט גענוארען ארױםנעזאנט זײנען װערםער שטארקע שארפע, די אט

 װאם קאםוױםםען, אינערגעגעבענע םרייע, פון נאר שונאים, קאםוניםטישע
ײ פון מאנכע  •לאץ וױכנױגען גאנץ א פארנוםען םאי טען1 צום ביז האגען ז

ײ פון אײנער אז זאגען, צו גענוג איז עם פארטיי קאמוניםםישער דער אין  ז
 צײםוננ אפיציעלע די םאהנע״, דער.ראטער םון םיט־רעדאקטאר א געװען איז
דײטשלאנד. אין פארטײ קאםוניסםישער דער פון

 פון חאנדלונג די אויב באשטיםען צו אויפגאכע אונזער ניט דא איז עם
 זײנען םיר גיט. אדער כארעכםיגטע א געװעז איז פאליצײ בערלינער דער

 אדון ארדנונג כרענגעז געקענט חאם פאליצײ די אז זאגען, צו גענויגט גיכער
 .דאך ־חאט זימ, נים זאל זאך די װי אכער כלײ. און פולװער םון געברױך דעם

 קען עם אז געװאוםט, גוט גאנץ דײטשלאנד אין פארטײ קאטוניסטישע די
 אםענע אן געװען איז פאליצײ דער פון װארנונג די פארגיםוגנ. בלוט צו קוםען

 זי והמ װאפען״ םיט כאנוצען זיך װעט זי אז נעזאגט, האט זי קלארע. א און
 קאםונים־ די װען אז קלאר, אזזא, איז, עם וױדערשםאנד. א כאגעגענען װעם

 גאםען־דעמאג• פארגאטעגע צו ארבײטער די גערופען האט פארטײ טישע
 זי חאם. פאליציי, דער אנםקענען שטעלען צו זיך אזן בערלין אין םטראציעם

 כלוט פארנאםענע דאם פאר םאראנטװארטליכקײם גאנצע די גענוטען זיך אױןז
* ארכײטער. די פון

 ארגײטער די געשיקם זי חאם װארום ז געטאן עס זי האט זוארום נאר
 אין ארבײםער־יוניאנם די אז קלאר, שױן חײגט איז עם ארײן? ®ייער אין

ו נעפינען װאם די אפילו בערלין, י  אײנפלום, קאםוניםםױשען חןם אונטער ז
 פאסט ידער דעםאנםטראציע. טאי קאטוניסטישער דער גענען געווען זײנען

 בןןרלין איו פארטיי קאםוניםםישע די װאם קאנפערעגץ, דער אויף אז איז,
 סיץ לימעז םאי, םען1 פץ דעםאנםםראציע די כאשליםען צו נערופען, האט

 די געװען. ניט נאנצען אין כםעם פאבריקען גרױםע די פון פארםרעטער
 צו ױינען עס חרכפאל. נתיסער א געװען איז אלגעםיין אק קאנפערענץ

ױ םעחר נים געקוםען איהר  סאםוגיםסױשער דער ®ון פיחחןר די םענמעז, סא ו
ױן אונטערשטופער זייערע איז יארםײ  גרױםער חןר פאר ארימגערעכעגם. *

 בעםטער דעד האגפערענין באוזכטע װענינ אזא איז ארכײםער־שטאדםגערלץ
 אינטער, טםעחען װאם די. אפילו ארכײםער, זײ אז באווייז, קלארםטער אץ

דעםאנםטראציע^ גאסען געגען זײנען װירקונג, קאםוניםפױשער חןר
 ױ ארגאױזירט פארםײ קאםוניםםישע דײטשע זײ חאט אבער װאחם

 I ר#8ארכײ געטטיםםע קאםוניםםיש די פון וױלען דעם גענען דעםאגםטראציע
 האטוגיםטישער דער געחײםען חאם אזױ װייל געםאן, עם חאט זי

 אמטעתא קאםוניםטישען פון באפעחל חןר םאםקווע. «ח ציאגאל
 אוו אלע אונםער דעםאנםםראציע נאסעז א םאכען זאל טען אז געױען,

.א« חןםאנםםרירען זאל םעז אז צױינט. דאס אץ כאדמגוננען. און . 
אומפארםיידליד. זיין װעט •אליציי דעך םים צוזאםענשםוים כלוםינער
 צו אוז לעבעגס ארכײםער צו כאציחומ םערדערליכע קאלםנדוםינע אזא

 ארגאג> אזא בלויז ארױםוױיזעז נעקןןנמ האם בלום ארכײטער
ר חאט ײאס אמטערנאציאגאל, קאםמיסםישער  חום «ת יי

 פון נױיכען אין נעכאיעז געװאי־עז׳ נעכארען איז ד —
איחר פון רעדער די געשםירט שטענדיג חאט
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n
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 סאנווענ• «ן *ײט די איז םריהליננ
 דעםאלט איז עס אשעריקע. אין •צאנס

 א פאלגלז איז ותהיישאן־ציים ערב
קאנוחנ;שא;ם.« פאר םערםין ■אםינער

 קןמותנשאז א וזערט ppnm* אין
 סא נאנצען, » םאר נים װען באטראכם

 װעקײשאן. האלבען א םאר הפחות לנל
 צמן דארוי סאנוחמשאן א נאך אשת,
 דאם וועקייש^ן, א נעםען אפט זעהר

 פאשין־םעגשעז, די נאר אבער דארםען
 נײן רײדען מאס .טשינאװניקעס״, די

o ip און קאנותנמאן יעדער י1אוי רײד 
 הײזערינ, האנווענשאן דער נאך זײ:ען

 בשר ■שוט׳ן די נעילה. נאך חזן א װי
 װעקיי־ א םאר עט באטדאכםפן ודם׳ם

 א האכען *ו נעלענענהיים א ,םאר שאן
 דעם טיים״ ״נוד א םאר אח םיים״, ״נוד
 םײנע א םריוזליננ איז ;עזאגט, אמת
ציים.

 םריהלינג היינםינען פון םשך אין
 קאנותנשאנם, דריי נעהאט םיר ה*יען

 אידישער אונזער אינטערעםירען װאם
 צוױי געזאגט, בעםער װעלםעא. ארבײטער

 אונז אינםערעםיחנז וואט האנווענשאנס,
 אונז ײאלם װאס צוזאמןנםאחר אײן און

 אינטע־ איז אינטצו׳עםיחוז *ו באדארפט
 פאח־אםט נאר דערװיילע אונז רעסירט
 נע׳שאדם נארנישט וואאט עס און װײנינ,

 טרײד־ אידישע אונזערע װאלט עד װען
 םאראינטערע־ םזןהר ביםעלע א ױניאנם

 ארגײ־ דעם זינעז אין האב איך ם־רט.
 איז וואם צוזאמענפאהר, שוצ ריננ טפר
 םילא־ אץ פאתעהוםעז צודיס אאננ ניט

 רי:נ ארבײםער די דאך זײנען דעצפ־א.
 טויזזכםער וואוהק שוצען, אונזערע שוצעז
 טרײד־יתיאניםטעז הונדערםער אדער
 א נעניסען צו קינדער זײערע ׳••!ילען

 װאם ערציהונ^ ראדיקאלע א און אידי־צע
 ■אבציס די אין באתוםען ניט הענען זײ

 אינטערעםי־ םונדעםטװענעז איז כקוים•
 ארבײםער, אידישע אונזערע זיך רען

 װײגמ פאח־אםט אזוי יוניאנם אונזערע
 וױ אינםטיטוציע, װיכםינער אזא ר־ט
 קינדער ריננ ארבייםער די זיינען ?ס

דוצע(.
 פילא• אין שוצ־צחאמענפאהר דער
 םד שעהנעם א נעטאכט האט רעצפיע

 שול רימ ארבײטער יאהר צעהן פול היל
 הינ• שינדער, שול םויזענטער טעםינהייט.

 צעהרןר, אידישע איז שוצעו דערטער
 ארקעםסערם, סוזיק איז קינדער־כאחזן

 םארש״רענע ױנענד־הצובפן, און שוצ־
 פאר קיגדער דור א אוז ׳טוצ־אויםנאבען,

 גע־ אידישע ױארט, אידישע דאם וועצכע
 מרציחתנ םאציאליסםישצ אוז ׳עיכטע

 סף א זאך. פרעמז־ע קײן ניט טעהר איז
 אינטעצינענטער יעחור װןצכשן מיט הכצ

 זײן. באקצנם דאח• ארבייטער אידישער
 סיטגצי־ ז״נקן קצאותםאנער טויזענטער

מ; אדגײטער פון דער  הונרערטער רי
 די איז קיגדער זייערע שיקעז זײ סיז

 צעהגדאינער און שולען, רינג ארבייטער
:t םיםנצידער אונזערע םון  שיא־טמר. jy״

 אג־ פיז ארבייטער םיט איז זעאבע דאם
 אח פונדעםםווענעז און טרײדם, דעחז

ױ אתזצרע פזן ,פאראינטערעםירוננ די  י
 שולען ריננ ארבייטער די מיט ניאנם

 ניט נ׳צעבען וואלט עם סלײל. אזיי
אבי־ זיך זאאןן ױניאנם די או נע־פאדט,

 אונזער םיט םאראינטערעםירען מלע
 • ײעזען. ׳פול ארבייםער אידישען

* • *
 ראיאל אין אמ אוועכט שבת אעצטען

 נעװארען געשלאסען יארק, נױ איז האל,
i םון סאגוחמשאז טע17 די n טאפען 
 קאאען די יתיאן. סאכער מילינערי אח

 אויס זיר ציימען סאנותנש^מס םאמר
 און אמטעלינע;ץ באזתדערער א םיט
im די דעשאקראםיע. בר״טער נאנץ p 

 אינטע־ אן האבע( מאכער טיצינערי אול
 שיהרער די »ח םיהדערשאפס, צינענםע

 טינד באוואוםמזינינע א זיד פאר האבעז
i אייוי זיצזהזײג אפם.rרnנצי n *;הא 

 אתםנענוסען נעװען מלז איז ותגשאן
 הע־ םרייז-געפיהל, אננענעזזםעז אן פון

 אינטעלעע:־ אן 1םא וואם אױף וזנדינ
 1בײמע1א אוםן באלעהרענדעז אח ם־ש

 קאכד םאחשייחמע װענען פאתואנדלען
 און 1אבלעםע1וםטריע״י1אי: ■איציממ
יענטירוננען.1א פאציטישע

i אויוי n נעװעז זײנען קאנותנשאן 
n 60 ערך אן  ,tro* tfvnאוטנע־ רפון

in 6 5 א פעזזר s .קאגות;־ די לינמ 
 צו «אנט די נעהאם אלזא, האט, שאן
D נעװאצט. האט זי וואס טאז o n iw 

ײ האנען וחזתן  םולםטע n נצגאספן ז
 אח אלצ־מאװזמשאן^בט ®ון פוײיחײם

 זייער װיפיל רייחמ o:vm חאמז זײ
 נאריש־ וױשיל אח נעגיוסט, האט הארן

 מוואלט. 1גא זזאנען אליח ױי קייםען
o פאו־ תאט זאריצקי ■רעזידעגט n סאנ־ 

 קאנווענשאן• אוסמו־ולדימן כעסטאצ
 סיט נארישקײטען יײערע נעשיצט עואם
 מוניסען, ^אטישעןpמאn נרעםטעז תם
p םיז אנחעננער איח נים אזן * sn ̂

 אן נעװען ט1א1 איז ^צי■1• טישען
v א»פער ^ n p s s n  ov i« s i n  tie.
tvjm און oon:iG א^ 1,1אי האט

i .פר״ה״ט״ ׳גר1 n r 1ענ1װעח טאנ 
i n אם1 אז אזנזען, געתאנט קאנוועגשאן 
 פט1ווא «ח אז פעיק־קאגוועגשאן, א איז

i חאא פון דעאעגאגמן אחים i n אי־*■ 
 ויער פאדאויסדוננען. עהנאיכע און ציי,
ײ 1אנוועזענ געווען איז עם i נ n סאנ‘ 

נעאעזען נאייבצייםינ האם און װענשאן

 נעםם פונ׳ם 1ראנ םען1געהויקזן דעם אויף
 םאםע־שדואלג די זיצם
 אױנען םענדיגע1דעהוא עוצםםע, םיט קוקט

מ (װי ױינ  קעגען םענשען די ו
 !חיות אױנען, איתרע
 װאנדלוע. i־<i פון או־ם הייליגען אויפ׳ן
חןר וױדער אוץ װי
 שגאבעל קנאקענדיגעז א םיט זי קלאפם

 וועלטען םע1קאלרבאפאנצע אן
 לענען. שוואננעח־ינ פון

צײט. n זי פארברעננט הערענדיג

ױ i ט1צא ו j n אױסצוזאנעז נישם — קלאנג 
 צו, םאגעלע אם1 פליזזם אייליג

 בײםסזאם,1א נעשעפטמ, גט,אױפגערע
 נעסט. די פלוידעדענדינ, ארד̂נ עס קדײצם

 פרײד שעלםישזןר םיט װי אזוי
 נאך שוואלב םאםע די ^קט
c y i גליק. םארשענדיגעז 

 שטיל. זי בלײבט ענז־ליך
 בליק, איהר װעדט םילד זעהר
ך זעהר ײי  באפוײיט און ו
באווענתנ. איהר

 שדואלבעךםאנעלע אם1 און
דערזעהם

’ ײר׳  קלײנינקע פמף אין זיך
 אטעםעגדינע בלינדע,

פנים׳לאך.

מןםעז אנטייל םיר לאזט
* ■saaaa on aaoaaa *aaaנליק, אייזןר אץ 

חכריע
ץ, פינף זײ 1פא איך װיל קוואםער  זי

באשיצער. העלפענױגער םיטזארגער,
t.

!אײך 1גראםולי איך !אייך אםוליר1ג איך

m פון קאגמנשאדנאו׳יממן די
ו חאט m ,פרייחיי•*,  חונט ׳נושט זי

 פאר• א 1פא װאס אימרציינען, תקאנס
 געוױס׳ננלאזצ און א1אױםו־ו«ם־נעזינח

i׳*®♦ n פאאיטישע די זיינען עם u n 
i פון אטען1נע n שאסוניטטי׳מי

• * *
חא• םהווער ױגיאן פון כאװײרים י1

i 1 שנת אעצטען נןן n n4«1י1ןמאנסט 
o n סאציאא׳םסי׳מז דעם :ענען סאא 

■o s n ’ in t^ r ^ f לין. פוז  חאב׳ןן מו
ײ  «ד ספאח. סיאוס׳ע א נעחאט נענאך ז

i פון באיזם h סיט זאנמז n שאפע״ 
ײ, וזאמן טעי־יא  נע־ האט עס וױ אויט ז

 צוזאסענג׳ל שױם ,טייסס״, די טעאדעם
 סארש־איחד י1 איז מאן. 1^00 קאינען

ijm ױניאן pc נע po 1 אתיס pcנאיס י 
i אויוי n טײ כורזשואזעד p ״03, c 
 אראפנצ־ ״האט זי m באשואז־ינט, איחו•
ױ גוא א אאזען  צװישןן אס1 טוט מען ו

 ײח״ט״־1,פ י1 אז ■גים א אייגענע״
ױ אויםנצציינצנט זמים זזברח  סען ו
v אאזט ie• נוא א p c א צו כיט רען װי 
 נאז־ איז עם אני עם, אחי1 םען pm נוא,

 pc עהרען־אייט n אײנענע. צוױשען
i n די אױוי זיך שאא;ען “.פױיחײם 

p 1 םעאשוננען c״ם״מס״ י *ic w n 
1 D1VO ״.

 וױםעז צו טשישאװע אבער אין עס
ic e ותטען נענען איז װאם dp האבען 

o אם1 n ם1מאנסטרי1געח מאא n כא־ 
i וױיוײם n  pc 1איח ? שאפעטעריא 
ם? װײםם o נענעז ני n םאציאאיסטי־ 

v v\ צעז־גיבעא ■אאיציי־יחמיחמט pc 
 עראױבט נים נעםאיך האט ip !בעדאח

p סאג א*ן קאםוניסטען ײםשע1 די t ןר־ 
 נאסעדחמפונסמ־א־ סאכעז צו מ*י ׳פטען
^  איי שאםוניסנמז. י1 זאנ׳ח אזזי צי

i אינען. v אבער ראס n םאצ־אאיםםי־ 
nאיצײ*v• שער iזיnבאױז גים האם נמ 

־ םאכען צו פארבאטען סאסוניסטצן די  ני
a חאט זר נאר םעדז־עםאנםםחוצשס n 

 *1■• אאצ נעמז יםנענענען11א פארנאט
o האס ארויםנעגעבען pc םייזמ, n  iv 

o גים פאו־באט n שוין 1נא מאי ערשטען 
p פי־יחער, אאננ c צוא^ טאשע m שואד 

pt קאםוניםסצן זײ p c םאשיםםעז, די 
ײ ט1אוואצי1« חאב׳מ ועאמ  W נ

p צוזאסענשסױםען .'עם*נסםראציע c 
iv טענ עטאיכע באוכדפאתישתנעז. c 

jv o n v  o n חאט כיאי iv באױז i n* 
i סאנט n באפמאקערו̂נ אינער1בע tv 

ov עקזיסםיז־ם vrv ,און געזדז iv  tv 
i װעם n n n מן1« גיט  tvovo צו אוי

v v c io o tv o n  p ’ p, שאםונים־ י1 װײא 
o׳p ױי p 1נאום־בא v ם#כען מ1ו c 
p 1ײטשאאנ1 c טאנ .,vo  jirn r iv  pc

p c פארווערםם״ 1בעראינע. p c 
1» ?vo28יא v n nחאם i n םאציוד 

 די tv ■*יאיצײ־יחמיזשנט, איםנדשזןר
m r n סאסתיםמנן povt אױם1פא p c 
v איפאזנם, v זייעחמ  tv ומט 1באוט־בא 

tvo ip ivc אע 1איבע« iv o v  , in p t f- 
p באזמחמ־ס c ײ^r oאv,̂ itn נ ro m די 

tvp סאײפייש־מנמ. ic p i p c טאם־ סון 
imp ארטייעז שאםתיסםישז אלע צו■ p c 

tv pnvnvt prJmcca ,וואו אימואא o t 
tv זיינעז o vn v c מאי־חןמצנסםראציעם 
w זעאכעv םוזעז m  ov’vv iO D :von* 

pnjn פיהרט i. •
ic _איצט c  p t r  im  jn v o n c c 

iv זיך האבען כאוױיוײם י1  iv r i■
i איז אתםמדחדזם סאי שםען n נאכ־ 

אוים־ און טשװער ײניאז םין בארשאפט
).2 ײ«1 אויןי .(שיוס

 י1כ םױט, דכעדען א אױןש ארבײםער די נעשיקם האבען לענדער ענע1שי
 פאר רעדואמזױע. •ערםאנז^טע קאםוױסםישע אמי־גערופעגע די אנצוהאלםען

 און בתםען און אויפשסאנדען גזןװאחמ-אונמינמע געםאכט דינען צװעס חןם
ך חאם םאל יעדעס ױ כלום ארכײםער געגאםע זי װאסער. ו

p דער געװען איו װאם t ארווארפענע פאר א אין נארמןאדען םאכען פון* 
 דעז חאם •אליצײף דקר םים םלחםח א אנפאמען איז •גאסעז למער1נע

p םארך ביסעל א נאר האם װאם קאםוגיסט, אח עס װעלכער c .*כאטש קא
p פאנגט דא m םראכטעך, געקעגמ םינוט א אױף t■ קאטוניםםישע א אן, 

ט נאר איז װאס איז, עס ווער חאם t דײטשלאגד אין רעװאלוציע  «ז ארא■ ני
 ארױסקוםען םלוזםח אונזינמער אזא פון קענען עס m גלױגען, געקענם זינען,

 פאר קלאר דאך איז ןןם ארבייםערן די פאר ןעטאלמוזעי איז עס װעלבע
מ נאנצע די־ tc ײיימום, יעדען טי  צו בלױז געלהמ im אונמערגעחםונג בלו

 חךואלוציע •ערםאנענםע זײ *pat חאלם «ארטײ עיססישנסוהא די אז װײזען,
טױפג רכעייעז א צו ארגײםער געפיחדם םען האט צװעק דעם סאד אץ

 דאם האבעז נעשםיםםע קאםוניםטיש די אטילו ארבײםעך״ דײטשע מ אוז
 הןר פון •ראװאקאאיע כלושימנ די םאם פװסםער דער אק כאגריפען םאל

תױי. קאסוניססדשער  קאםונים־ מוז־ pc אױפחשען חיסםערישע אלע די •א
 ײי אז דײמשלאגה נאנץ פון און בערית אין ארכײםער די צו •אדנױי טישער

 אדן אפקלאמ. קיץ גע*תעז ®,נ האכען פראםעםם־טםרייק א עדקיעחמ זאלזח
ײץ ע ײנען1 געשםיםטע.ארבײטער קאםתמאדש צאל נרדסע חאגזדאדאזא ב

װ\
געױעז

 קאםונים-
ןאבער

 האבען םשעכאםלאװאקיע און װניאגם םרייד_ די וײס״י ״, וומרמ
 אדן פארםיי קאםוניםטישער נענען׳דער רעװאלבדרם •iv“ ” *י װזןרט

 םשעכאסלאװא• קאנמראל. קאםוניםטישער דער pc פרײ הימם דמען זיי
 יארטײ קאםוניםםישער חןר װאו אייראיא אץ לאנד אײנצמע דאס את קיע

 אר־ גהןסםע די װערען און יתיאגם די טארנאיען צו אימנענעבען זיך חאט
 קאםוניס־ די װאם חןרפאר, ■אםירם חאם דאס לאנד. אץ •או־םײ בייםער

את אץ םעסיגע גאנץ א נעװען איז םשעכאםלאװאקיע אין •ארפױי טישע
MaaM.̂ aAŵ aaaaas ̂ ̂̂ס AaOil nsheeesaiaeia soohieut saaMi Maaaaiaaaaaasacs  pm קןןםמיסםישזןר דער קןןמדניסםיש• װי סאןױאליספדש םעהר געידען
םשעכאםלאװאקישע די גןלםםור׳ט אםט חאם םאסקװע איץ טעתאציאנאל

â aasasasasa aft«asaaaMaftsa«LiaaaflMaate esaaaaa s m a ■ ■ ̂  ^̂ âaaaa am̂ייט, איהר מאר פארםיי קאםוניםפדשע ̂דןןםאקדאטיש ̂ר םןןזױו  עס אב
 אינטעתא־ קאםתיםטישער דעד אבער האם לעצטענם געחאליען. ניט חאם

קאםו־ םשעכאםלאוואקישער חןר ice ישרנעגע נאנץ נעטםען דך ציאנאל
aaaî eaaoaoaiava sastaaaaaa •aam aaa>asa ®k,> ^̂ ^̂  asacasan aâ âaia aaaĉ ĉaâ aa^ ̂זער קאםוױסטיש״ ען אמת דעם איחר $דן ארימצוםראגען פארםײ גיסטי

aasasaa aaaaa aaaaaa aa saaaaa aaaaaaaaaaaa ,̂ â aca âsa■ ^̂^איעפאכען ן נאנ א אןיף נעװארןן נעטאן את דסם נייםם. רעדואלוציאנעדען 
 עקזעקר pc בעאםםע ®־וםע נענונ נים אלע אראפנעזעצם האם םען או*ן.

םםאליניםפױשע כשד׳ע אםת׳ע. אדועקנעזעצם ■לאץ ijr״t *pin pc םדחןם
3̂o jyoD /׳

 די «ארםיי םשעכאסלאװאקישער דער אין איצם ױך טום עס װאם םילא
 דאם װיכםינ. נים דא t«c פאר איז ש<אלטונגעז n און יויסשליםוננען

 הא־ ואקיע טשעבאםלא, pc ̂וניאנם1םרײ די tK איז, 1אונ פאר■ װיכנדנםםע
 באוױיזם ד*ם pc ■ארטײ. קאםתיםםישער דער נענען רעװאלטירם כען

̂םונמטיש אסױדד אז אוגז,  םארםראנמ נים אויך קענען װױאנס געמםימםע ק
חןד ארץ דיקםאםדר די וױיל •ארפד/ קןןםדגיסםיימער דער ®רן דיהמאםור די

 ף װאו pippow יתיאנס. די ®אר רואינע א איז •ארםדי
א אױןן חאנד איחר ארדעקגעלייגט נ$ר
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 פון מיטנלידער מוננע או נלוינ, אץ•
i n ,>וױיניגםטענם »ינטעתע׳#טנע 

 װייםעו ?לאוהםאכער, nre>v םאננמ
זיכער״ נין אין״ אנער )נין איך ותר

 וועלכע םך, א נאר םאראן ןײגזן op אז
נסטען. סיין ניט אפילו װײס?ן
 א אםעריסא אין שאראן איז op יא,

 IPD״n װאט [,v»)vo צאל גרױס? מזזר
 נא־ סיין סיינםאל חאבען און גים סיד
ipo חז־ טראכט איך און נעחערט. נים 

nppn אפט, גאגץ »t טיין pJpo’a א׳  י
ווערט. ווײגיג זעהר איז פולאויטצט

 ארום סאראן איצט |pj״t אםעריהא אין
 נייז וױפיל אבער מענ׳שען, מיליאן 130
אייי־ א סאראן איז dp אז זוייםען, ןיי

 אין ? צנױן חייםט וואם ׳צריינער, טאר
 איז op טויזענד. עטליכע נלױז נאנצען

 גיט jpo וןען צאחל, סליינע פסרדסםט א
זיינען װעלט דער אױוי אז טראכס, א

m םיליאנען םיל אזוי פאראן * m. איד 
 ®אי *.,גןיט איי dp אז גלזינדעוינער,

 פאר םארשטעל׳מ, זיד זאל איך m טיר,
 אז ״גערעכטינסייט״, דער פון nprp* די
 רע־ {ײער ז״ער ווער װיסען jp^ot ויי

איז. דאיןטאר
* * * .־• #

 זאנעז, איך דארןי אלץ סאר םריוזער
m בריה גרויםער סײן ניט בין איו חגם 

 יוניאו דאו םיר זײנען נאדעל, דpד סיט
 גאנייעו אין ניט אננעייעגענהײטען

 שריי־ אויכ זיכער, ניט ביז איך פתםד.
 ױניאן א אבער טלאנח, א איז נ?רײ

דוכט. םיר און פאראן. איז שרייבעו פון
ױניאז׳ אידיטפ אײנצינפ די איז דאס אז

 פרא־ ניט האב̂ע פאמניםטעז די וואס
חא־ ד• אז משם׳ױת״ פארכאיען. בירט

 ייניאז שרייבער א »ז אויםנערעכענם, נפן
 ארײננרפ^־ גארנישט םאי וױ סאי די קען
jpj זיי אז און jpjpp האבעז איחר םון 

 די ipjpp אננ זזױנח. וױ *ער, םעחר
 ״איםפרואור שום סיין פאםוניםטען

 שרײבער דער אין מאכען ניט מענטם״
גענריג* אן אנםאננ פון איז יזניאן.

 איגדוסטריעלע אן אלם נעװארען דעם ~
 דער־ און אײן אין באלאננען op מגיאן.

 לייט־ שרײמר, גייעס ױניאן זמנצנינפר
 םהי־ רצפארטערם, ׳*רייבפר, ארטיסעל

ארטי־ שרײבער, ראםאגפן מן־שרײנער,
 םתם און ׳פרײבפר לירער שריימר, סעל

 ארגײגמז בצםער סאנען וואס טריינפר,
װי ׳חוב?צ « םיט אדער נאצ » סים

IPI A  D < IH■ ־ , ־
 טטיטצצ א איך חאב זעהט, איחר װי '
»npn ד 1אי טרײד-יוניאניזם, אין  יי

 לאננ טיר וועט op אז דצ־יבער,
 אוים־ זיף וועל איך און דוי?רען ניס

ipnpj טרײד־יוניאן » *ון םלאכח די 
ױין איך חאנ אנכ, דאדאסטאר.  די ׳

 דער אין געל?רענם אביסעל םצאבת
 סיט רעדא?םירט האנ אין ורען **<ס>

 פאםם״, ,גײפ די צוריפ 15 יאחר א
 גש־ענקען פצאזפםאכ?ר מאגכע וועצכע

אם׳פר. גאך
* * •

 איז טוין זיך האצס איך ווען און
tpjpoenoi, װעט op ניט אוין אפטר 

 סיי־ םיינ? אז זאנעז, *ו אינפריג ןיין
 טטי־ ױניאנם ארבײםער ןpגpװ נוכנעז

ipo םײנוננ«ז די םיט נאנצפז אין ניט 
 U»pnpDK דער םון פיחרפר סאנכע סח

 א־ד אויב און צײנאר. אװ ספדפרייטאן
ר גרייט סאל p#< ניט ־בין  מטדיי־ «ו זי
 אזוימ?רוםענע די ווענען זיי םיט טפן

 אב?ר איד בין ױניאנם, אםפריפאנער
 םיט שםרייטען *ו זיך ג?:יינם טאצ אצע

ipjpw ױניאנם, ארבייטער אידישפ די
tp *נדער׳פ זײנ?ן rrn p •נעװא

אנם־ אגדערע נאנץ זיך האנ?ן און
 יוניאגם. אםערי?אנ?ר די וױ
ipp ipo אז אײגריידען, אםטר םיר 
pאנpחא- גיט דאח• יוגיאן ר 

 » װי אידעאל *נדער שום
p 'ov ט  אין פוסער ברזיטםי

 פצייע wov נרעםערז א אדער
ipo אײנרייחנז, סיר מן

 קוקט ארבייטער אסצריפאנער
ױ םעחר, גים יוגיאן  אױוי ו

 א איז פר װצלכער
 איינריײ גיט םיר

 אויםקר
ױ־ דעד אי

 1יוכיא «ית »יייי
»י« «ד

 חע־ סך « טיט נעװארען גענרינדעם אן
 פאר• נרעםערע א ווי *יחןאצען, כערע

 הא״ ױניאנם אידישע די םציי׳ש. ציע
 מיט באנונעגט ניט מאצ קײן זיך בען
 סאיבע״ עקאנאמי׳שע פאר loop דעם

ײ נאר חיינט, פון סצרונג  אלצ האנען ז
 קאסי זײער םארנינדצן *ו נעזוכט םאצ
 דער םון איחגאלען די טיט הײנט םון

צוקונפם. מענ׳שליבער

 תאםו־ די נעגען ?אניף א אנשיהרען
 אויםנאבע װיכטיגע א זעהר איז ניםטען

 זיי• rpnp אין מײ< ױניאנס, די פאר
 ׳צעדאיך, אזוי ;יט שאסןניםטץן די נען
 די װאו דארטען ױניאנם. די אין װי

 אין חאנד אויבער די סריגען סאמןגיטטצז
 סורצער גאנץ א אין מען םוז ױניאן »

 דאם סון צוריפ בויען אנםאננען צײט
 די צאזען חורבות - וױ םעהר װייל )נײ

 ױניאנס, .די אין אינער גיט ?אמוניםםען
ײ זיך גיט op וועלבצ  ~j»d צו אײן ז
 ס־ין ניטא איז פרט דעם אין כאפען.

 אר־ די םאלפ. און לאנד םון אונטערשיד
 אצע םון און לענדער אצע םון בײשער
פענ־ װאס אלץ דעריבער טוען שעצהער

 ױאט ?אםוניםטען די האצטען צו איר >
 די אפילו ױניאנם, זייערע פון װ״טער

 זײ ׳צטיצען ■אציטיש חאם ארנייטער,
 זא• צו נענונ איז עם סאמוניםטען. די

 דײ־ סיליאן דרײ איבער די םון אז גען,
 דער אין האבען װאס ארבײטער, טשע
 נע־ רייכסטאנ־װאהצעז די ׳םח צײט

 גאנץ האבען קאמוניםטען, פאר שםימט
 װען ?אםוניםטעז, םאר נע׳פםיםט װײנינ

 די איז װאהלען די צו געפומען איז עם
J ױניאנם.
דין ניט זאל עם װיכטינ וױ נאר

 n אין פאטוכיםטען די גענצן פאסוי
 קארוי דאזינער דער אנער איז ױניאנס,

 פראגראם דער פ»י דינען צו געבוג ניט
 טוינען קאםוניטטען די ױניאן. א םון

pp»o ,נאווײ• דאופ?ז םיר אצער ניט 
 םאר בעםער זײנען םיר װאם סיט זען
 שטארסען, א חאבען מוז ױניאן א זײ.

 דא־ אויך םוז זי אבער גוף, געזונטען
 האנען no ױגיאן א גשםה. א בען

 נאר גיס ואל װאם ייר, 1אי עטװאם
jpjpp די םח סאנען דעם צו רײתן 

 און זזארץ זייער צו אויך גאר ארבייטער,
 ipppn דארף ױניאן א נשםח. זיי?ר

 אמיס־ זאצ װאם אזוינס עטװאס זיך איז
 ארבייטער די גיי נאגײםםערוננ תםען

 ניי חייליג םאכען איהר זאצ װאס און
זײ.

* * *
 ו»ד צו װאם מעהר עטװאם האנ איך

 גים איז עם אבער ױגיאנס, װענען נען
 איך םאל. « םיט אצץ זאנען צו נויטינ

 םאר־ זיר נעזואלט בצויז םאל ראם האכ
 ״גע• דער םון לעזער די פאר שטעלען

 אין װיםען זאצען זײ אז רעכטינקיים״
ײ וועםען םיט םאראוים  הא־ װעלען ז

 “in קענען זיי װאם און םאן צו נען
 דעריבעד װעל איר םיר• םון װארטען

 אז אויםזאגען, גלײר אייד טאהע שוין
 םאציא־ םון שטארה זעהר האצט איך
 ארבײ־ יעדער אז נצויב, איר און ליןם

 דורכנעדרוננען זײן דאחי טער־סאמף
 װײצ םאציאליזם, םון נײםט דעם מיט

 כעםטער רער נאר ניט איז םאציאליזם
 אויר נאר פלאם ארבייטער םון אידעיל

 טענש־■ דער םאר אידעאל שענםטער דער
 װאם זאך א איז םאציאליזם נאר הייט.

 טײנען, םך א פארשטעחן. דאחי סען
 איז, סאציאליזם װאם וױיםען זײ אז

 בצויז פאראן זײנען אםת דער אין אבער
 װייםען און פארשטעהען װעלכע וױינינ,
 אידע־ םאציאליםטישער דער װאם הלאר,

 לעהרע םאציאליםטישע די און אל
 דע־ גלויב איר םאר. זיך םיט שטעלט
װען שאדען, גיט װעם עס 1א ריבער,

V דורכ־ ייר צײט צו צייט םון ײעלען מיי

סאציאליזם ׳ װענעז ביםעל א שםועםען
 אויס* נײע פארשידענע די ותנעז און

 אין פראנירט ipo װאס בעםערוננען,
צײט. לעצטע די טאכצז אימם

פרא• סיר װעלעז צייס צו צײט םון
תן  ipjpn דורכשטועםען אויך זיך ני

 װײל אלגעםיין, אין .פראנען ארנײטער
 דרעס־ א קלאושמאנער, א אז גלויג״ איר

 און םאכער רענעךמאנטעל א םאכער,
 באלאנ־ װאם סאכער, אנרערע אל? די

;t איגטערגעשאנעל, דער צו גען  |p״
 שםועם א כאוען צו לינען װאס טענשען,

 חא־ װאם םראנען אזעלכע װענעז אויך
 א צו שײכות דירעקטען קיין ניט כצן

פאדים. א טיט נאדעל
םא־ םיט׳ן נאדעל םון טאסע אמת,

 און חױנת ביםעלע דאס מען ציחט דים
ipo אלץ ווי םריהער דעריבער דארןי 

 נא־ דער ארום זיך טוט עם װאם װיםען
 ײעל־ אונזער אבער םאדים, םיט׳ן דעל
 אז םארפלאנטערטע, אזא איצט איז טעל
 זיך טוט עם װאם אלץ װיםען צו כדי

 דאחי םאדים מים׳ן גאדעל דער ארום
 זאכען, אנדערע םך א װיםען אויך םען

 נײעם דעם װענען אויך אםילו אםשר
 , ipp תיעט אםת, נולם. עלעסטרישען

 סלאוסם פײן נולם עלעסםרישער דער :אך
 איז עס מאכען. ניט דרעםעם |”p און
 איהם. םאר טלאכה איידעלע צו א

 דעם םון זואם װיטען ipp װעד אבער
 אויסװאסםען נאך ipp נולם עלעקטרישען

 סלאוסכיאכער די און צײט? דער טיט
 :עליטען םך א זיך דאכט שוין חאבען

גולם׳ם. םארשידענע פון
* * •

 אױך צײטענװײז איז- רעדאסטאד א
 צײ־ האט שרײבער א און שרייבער, א

 דע־ זאלצן םײנונגען. איינענע טענװײז
 “,גערעכטינהײט םון לעזעד די ריבער

 נעזאנט ווערט װאם אלץ כאטראכסען
trip די םאר פלאץ דעם אין װאך »p~, 

 שרייבער, דעם םון ם״נוננען זענליכע
ײ װעלכע םיט  אײ;־ זײן ניט דארםען ז

ניט. װילען זײ װען שטיםינ,

ך א ר נ ע ײטער ד שאן רינג ארב װענ קאנ
שיקא־ אין זיר חאט מבת אעצטען

 שאנווענשאן ־טע27 די געשאאםען גא
 <ןאנװענשאן די ריננ. ארבײטער םון

 באװיזען באשאוסעז איחרע דורך ה*ט
 ױנג נאך איז רינג ארבײטער דער אז
 אונטער אםיאו םעהיג, ענטװיקאונגם א\ן
 אוכר אוםנינצינגסטע און עוחניסטע די

 האט ריגג ארבײטער דער עמענדען.
 גויטיגע די ארויםנעוױזען מאא אאע

 א םאר גױטיג *יז וואס בױגזאםגןײט,
 באשטעהט וואס אתאניואציע, גרויסער

 עס ברוםט װעמעס אין עאעמענט, אן םיז
 חארץ וועםעס און ג^םות, צוױי סעםםעז

 חײםען: צזױי װעיצטעז, צװײ באגעהרט
 םון אוץ &*טערס די יפון אאנד דאס

חינדער. די

. מון דעםביצער. י

IM'V.

 די נעפינען האט רינג ארגײטער דער
 שעהנעם דעם צו הארםאני-ע, נאלדענע

 װעל־ סיט ארבײט, פון ריננ שטאלצען
־P נאלדענע ידי נעשסידט האט רp כען  ״
 אר־ ארנייםער נרויםען אונז?ר םון טען
 געמעם־נ און רינםינ חאט ער יען.

 םאר־ דער םון באדײט דעם אפגעשאצט
 דער םון וױכטינקײם די און גאנגענהייט

 פאר־ דעם נעםונען זזאט ער צוקונפט.
 אלטער דער צװישען בינדוננם־םאדצם

 נייעם אונזער םון ארט ד?ם און חײם
 אפצושא־ םארשםאגען האט ער לעבען.

 פאליטי• די טראדיציעם, ?ולטור די צען
p r אייראפעאי־ דעם פדן נעװאױנהײםען 
 םאר־ גלײבצײסיכ און עםינראנם, שען

 דער פון װערם גרויטען דעם .שםאנען
 און ציװילאאציע הויױענםװיק?לםער

 nptiio פון ענםײי?לוננם־םענליכ?ײטען
 איז ריננ ארבײטער דער זזײם. נייער

 פראטויר• און אינשורצנם זײן חוץ .א
iro כארא?טער גאל rnp j דורך גרי?, די 

 און װעהטאנ אחן ציהען dp װעלכ?ר
 ברוי• די נשםזז־שםערענישען נרויםע אהן
po םאו* דער פון עםינראנםען םחנות 

 חד און צותונפט. דער צו נאננ?נחײס
 ערפאלנ גרויםער זײן ppoo לינט רין
 םון נענרינדעם איז ער נאדײטוננ. און

ײ פון »ערט ער ארנײימר,  נ?פיחרט ז
ײ אגן  צנטװית־ זײן פאר טראכטען ז

»js לוננם pp ’>jpo רינג ארגײטער אין 
 םח <ײםט דער באחאלטען טיוי ליגט

בונד/  סאר־ די און אײגםאכקיים די .
o « p ip rr ח» tילPאויפנאממ. איז ז

 איחט איז אאםיליצירס?ײס ־*־־־־־
פארשטעתען דערפאר סאקע

עםינראנ־ אױטשליםליכע אן אלס
 אר־ דער זיך געפינט אמאגיזאציע, טען

 עםי־ איצטינע די דירך ריננ בייסער
 צו־ סריטישען א אין גזרות נראציאנם

 זײן אויך איז אויםערדעם שטאנד.
 א אונטערשטיצוננם־םיםטעם סראנהען
 שטארס די אויוי םארעלטערם ניםעלע

 באדיננונגען עשאנאםישע םאחונדערםע
 דער דורך םײלװײז אויך און לאנד אין

 סלאםעךצונעהעריג־ דער פון ענדערוננ
 ארביײ די םון ט״ל גרויםען « םצד סײם
 הויפטקװאל דער םיטנלידער. רינג םער
 נע־ האט רינג ארבײטער דער װאגען םון

 עליס נעװען איז צואװאוסם זײן שעפט
 גאנצען אין איצט איז װעלכער איילאנד,

 ארנײטעי דער אויטנעשעפט. װי כסעט
 םיהרער־ םאלידע ?לונע, זיין און ריננ

 זייער נעװעגדעם דעריבער האנען שאפט,
 און ױגענד״ דער צו אויםטערקזאסהייט

 איז,דער צײט, סורצער א פון םשך אין
 אםע־ נייער דער — עלעםענט, ױננןר

 האםנוננס־ א נעװארען איד ריהאנער
 פון פיהרער און בויער די םאר שטראל

 װע־ זײ אז ארדען ארבייטער שטאלצען
 פארטען, נײע אין אםשר ווײטער״ לען

 אינ־ םונדאםענטאלען אלטער מים׳ן אנער
d בויען װײט?ר האלט pi «אר־ פון רי 
 אי• 1ראדי?אלע םון שטאלץ דעם נײט,

אמעריסא. אין דענםום
 דער האט קיגד דעם םיט צוזאמען

 די סאטע, די נץוואוג?ן ריננ ארב״טער
 סילונ די םאםע. אידיש? ראדיסאלע
 בײם טלובען פרוי?ן די פת םיםכלידער
 איצס ביז ipipn װאס ריננ, ארבײטער

 אר־ צום םיטגלידער אלט באלאננט ניט
 ארנײט?ר די תוך זײנען רינ^ בײםער

 םך א ל?צטצנט שול־םעםיגקײט ריננ
 רי», ארכײנמ־ צום pnmipi נעהענטער

 •np •די 3איצנ ניז |p«pj איז דאט וױ
 קינו אירישען דעם פאר ןףהוננם־זארנען

 םאראײנינט. נעחמנטער בײדען זײ וזאנען
v דאם p ונויסג«• אנגעי «יי האס» 

 חד־ און צוגויפגעםיתרס. און בראכט
 ר1בשות»ת'דיג דיזער סון ר?זולטאם

 אינסטיטר רינג npo«no אין ארגײט
 די m 3«געסאנ צײטיג dp חאט ציעס

מ a חאבען זאל?ן נוזי rt טאו סארלאננ 
 סיטנלי־ אלם אנצו׳ילים?ן זיד םעגװײז

vn• גיייך אלט רינ^ ארגייםצר פון *— 
— 1* j p r t i

׳ »

 פאן. פון צוטשעפעניש א בלויז זײן
 דודף אויך װערט ריננ ארבייטער דער
 עטיגראנטעף אן פון נדערוננעןp דיזע

 רא־ םון ארנאניזאציע אן ארנאניזאציע,
 אוין אפערי?א אין אידענטום דיקאלען

 אויםנא• גרו־םע ער האט אזעלכע •אלם
 די ט?ן.”םענליכ? נרויםע אויך און בץן

 איצט ביז איז פיהרונג ריננ אדבייטער
 םיט׳ן םארזינטיג און לאננזאם גענאננען

 פאר• עם װער און צײט, דער פון וױנט
 דער פון צײכען אין געהן צו שטעהט

 םארנליװערט נים נאראנטירט איז צײט,
 ‘9«ל םארזיכערט איז עו װערצן. צו

 איז דאם װייל בלײבען, צו םריש מאל
 פאר• װעלכ? צייט, חןר פון שכר דער

 פאראוים* איחר זאל םען אז ניט טראגט
 אבער לויןןען, םאראויס און שפריננען

 איחר חיגםער זאל םען אז ניט אויך
 בלײב?ן. חיננתרשנמלינ װײט םיילען

 רינ^ ארבײםער אין שפריננער די ניט
 ארניײ אין חינטערשטעלינע די ניט און

 גורל. זיין באשלאסען האבען ריגנ, םער
 װעלב? יעגינע, די האנען באשלאסען

 די, צײט> רער םיט נענאננץן זײנען
 • באאיינפלר געלאזט ניט זיך האבץן װאם
ipo פראזע רעװאלוציאנערער דער םון 
 פארגליװערטען א םון ניט אויך און

 חא־ װאס יענינע, די האנט?רװ*טיזם.
ip צו םארשטאנען בען i^ po נייע די 

 רינג ארבײטער אין שולטור*דיבטמג?ן
 פעריאג געװיםען א פון צייכען א אלס
 אי־ רpאגpאםערי פון נעשיכטע דער אין

 האכען ותלכע יענינע די און דענטום,
 דער פון באאיינםלוםען נעלאזט ניט זיך

 נאציאגא* םראזזן׳און נאציאנאליםטישער
געשרײ. חורא ליסטיש?ן

iprip די iw pp װיי־ אויא אויך זזאט 
 רי?טלעיזן אזעלכ? אויסנעארבײט טער
 אר• פון ס?טינסײם וױיסער?ר ח»* םאו

 אײגקלאננ אין זײנען װאם ריננ, נייטער
 נױם און צייט תר פון גײםט דעם טים

 איד״יצ ראדיקאל? די פון אידעאלען די
̂• איז מאסעז  רימד pth «יט אטעריתז
 run װעט ױענע jnptnwu* און ליגיעו

 פר דןר צו ארדען ארבײטער שטאלצער
 םיט סוםען זיכער קאנותונשאן גמנרער
:.%4PDoo*upi עצליבן את גרויס׳נ
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מענעד ד נאד
ריץ. ליז« םון

 סאציאליםםיאען דעם •ון (איבערגעדרוק*
)ערציחונג״ נ״ע ,ד> ז«װ;אל

 געםינען פאכען און שיכטען אלע אין
 פחבירען װעלכע היינט,םרויען, שוין ויך

 ניז װי שטיינער, אךאנדער אויוי לעבען
 פרובירען זײ אוטן. נײעם א אויוי אהער,

 צאחל די װערם נרעםער אלץ זיין. םרײ
 קײטען, די איבער רייםען װעלבע די, פון

 םיס איבער אנטשלאטען רייםען װעלכע
 טענען און םראדיציעם. ביױאיצטינע די

 אײנצוהאלטען באםיהען זיך סאםעס
 שם״• אלטען דעם אין טעכטער זײערע

 איז עם — מנהנים אלטע די בײ נער,
 עפענטליכהײם די םיה. וײער אוםויםט

 ר?װאלוצי?א די שפאנלגנ טיט נאר ?והט
לאנער״. װייבליכען אין

 נעהאט האט םאנסבילען־?ולטור די
 :נרופען דרײ 1אי םרויען אלע נןםיילם

 גאםען־םרויען. פארהײראםע, םרײלינם,
 ארײג־ חאט לעבען װירםשאפטליבע דאם

 די אין איבערקעהרעניש אן געטראגען
 אנ־ חאט סרוי די באגריםען. דערםאנטע

 ע?אנא־̂ pn פון גאפר״ען זיך געהוינען
 אלע טאן. דעם פון א»העננינ?ײט סישצר

 פארהעלכד אײנגעשטעלסז ניז־איצטיג?
iptu די פון רעזולטאם א נעװען וײנ?ן 

 םא- רןר םון באדיננוננען, עהאנאמישע
פרוי. דער פון אפהענגיקייט מזריןלער

מאן. איהר םון אפהעננינ נעװען אין זי
•pn קײטען םארזשאװערטע אלסע די

 םרויען באפרייטע די איבעתעריםען. רען
״ נלידער. די אויס גלײכען  אז פיהלען, ז

op קראפט. זײער װאפסט
 דער אויף שטענדינ קוסען שקלאםען

ײ1זהאר זייער פון אויגען די םיט װעלט  י
 זיין — איז שםרעבוננ אײנציגע ער

 פאר* דעריבער איז עם איהם. צו גלײך
 םארשפלאפםע די פארװאס שטענדלין/

 אוים־ געשםרעבם ערשסען צום האט פרוי
םאן. םיט׳ז ?יך צונלײכע!

 א איהר אויוי לויערט pppo דא און
 אנגע־ האט פחי די געפאהר. נרויםע
 איז op אויכ נאכםאליעווען. הויבען

 נאכםאלפעװען איר םארשטענדליר נאך
 ארב״ט־געביטע!, נײע די אוי^ טאן דעם
 אבער איו ארויןי, טpרo זי pלכpװ אויןי

 דעם נאכסאלפעװען איהר פארברעכען א
 — ג?בים אײנענעם7אור איהר אין סאן
דור. אויםקוםענדינע] רןן םוטער *לם

ו גאציהען וױ י  די צו םרויען די ז
 pnn טאכען זײ — פראנען? דאזינן

 ״ארײננעפאלען׳׳. זיינען װעלכע ׳.די פון
 נישם לואנען װעלכע די, פון לאכען ןײ
 ליבע, דער פון פאלגען די באזײטינען צו
 בע־ פלייבען װעלכ? די, פון שפאטען «ײ

 נישט םו] דערנער־װעג דעם אוים םער
 א:טה* op מוטערם. ׳חתונח־נעהאטע

ײ אוין «יך ט?לט  ם?חר אלץ םרויען די נ
פאלנען. אוזן ליבע — צו שטרעבוננ די,

dp פרױ, א פון טיפ א אנטשטעחט
d םעחר לעע דער אין ווגט כע pi ,טאן
 לי• די אנערשענט פרױ די פינד. דאם װי

 מאלפע־ זי פינדער. אחן — אבער בע,
 אויף חאט ױעלנער ׳םא| דעם נאר װעט
 צו נאציהוננ אנדערע ״|p גישט און *זא
 אופן אזא אױוי ?ינדער־פראנע. דער

 מונמר־אינסטינקט אײנע:?ר איחר זוערט
 ד?ם זיר פארשטעלם ױ און דערשטיתט

 גײם־ און םיזישזןר פולער איזזר צו װענ
אנטװיפלוננ. רpטינ

 נע־ דארוי nopp איינענטליבער דער
 רעכט דעם װענץן נישט - ותרזן פיחדט
ip צו נישס t u p j ,װענען פיגדער j'P- 

 סע־ צו רעכט װענען גאד דער־תאנטראל,
 יא פאל: יעדען אין באשליםען נען

•IPTWPJ גישט אדער
 א סיט ארוםנעריניעלט איז ליבע די

 ביי* די שװינדע•:. און ליגענם םון ים
 זיך שס»צט װעלכע םשפחח, איצטינע

 ר?ליגיפ, דער אויף און נעזעץ אױפ׳ן
 עם זןלםען װי איבערגזלעבט. שוין איז

 חיינטינער דער אין ליבע זיך טושפט
 —יא, זיך טושפט וי אױנ און םשפחה.

m ווי p און אוטחורםרענלױ מי?רט, זי 
 דער םון לאנע די איז דערנירערינענדיג

 נתהר שוין לינענדיג נישט ,p^pn פרוי,
 צי נינדע; איחם אנער םוז םאן, דעם
irm םיט זיר, r rp w, ור? וי װײל 
 דעם פארלירען נישט ipp און נישם דאר

ip n ’ i r אי טוןnרp .קינרער
 א װערען no ר?ליני?, % ליבע, די

 ליבע דער פון פאלנ«ן די פרױואט־ואו.
סלזבודזאד. » —

כר לעד םע־זינעחע גצן םלומז ד*

 נאכ׳ן לןמן צו ם?נליכקײטען די סקר
d אויוי סיטלען סאן. דעם פארלאזען pi 

 םלוכודססס^ דזר אין געפינען זיך סוזען
op ײ שװערינהײטען, דא וײנען  ו
 און םוזען זיי אנעד פיל, זעהר זײגען
ipipp פאראור■ אלע װערען. נאזײטינט 

 yip* פארביטערוננ, פערזעגליכע טיילען,
 אײג־ די םון ?אנסערװאטיזם איסטיש?ר

 צוריידםרעםען מוזען פארבליכענע, זאם
 אויפנאמן נעטײנזאמע גרויםע די םאר
חיינט. פון פרוי רpד פון

dp זעלבםט־ דער אין זיך חאנדעלס 
 א*| פרוי, דער פון נאשטיםוננם־רעכט

נאפרײאוגנ. איחר

 באשענקט קאמיטע גױװענס
 m מיט חשייקאבסאנ׳ען בר.

 ®אר אנערקענונ אלס טתנה
ארבײט גוטע

0TPMPO p די םיר, o jp r^ p o jw 
 *UP נרױוענם נאארו דזשאיגם דער םון

 xiuppipiK אונזער אוים דרי?ען סיט̂ז
 פאר ?אבס*ן”חש טשארלם ברודער צו

 ארבײט טיכםינע און איבןרגעבענע וײן
סאםיםן. דיזער פון םעסרעםער אלט

 Tnp» א םים איהם ■ר?ז?נטירען םיר
 np« אלם פרעזענט, ניצליכען און פול/ןן

m u pp םיר און טעםיגהיים, וײן פאר 
 po יאחתן םך א נאו איחם װינשען
 און ױניאז אוניןר פאר ארבייט ניצליכ?
םיםנלידער. אונז?רע

נרום, נרידערליכע! סיט .
ft לאקאל סײנכערג, סעם

4טשערםא

ט א מי טען אז גו
ם ארע ם וױ םינ על מ ע  ק

ר ־גענוג אמ ע ד
M (,j •־•״*־*■

ת רײנער מ א

םיגארעט בעםערער דער איז קעמעלם ווארום
vI dwbv ̂כסו דיגמן  ומ8ג<מזדב«ומז ךי פגן גמגז

g ra m  wmגזױיגיגמ—־ vn\ ד״ גױ» גפגזיטגו ט מ  !י
*ןזודכ^ימײגג בפר

r ■ . . ; א• * ו * י

W0IH w. גױלר ךיגנ\ ^עגזפלפ

̂גו פג\ נוגופ ךמר אוןצגפ^גונטזגוגולטנד, גל
׳ \ . '־ I ך . , v ■ ו «' . ׳*+•, ך . / • י > ,

דגרפךיטמד. «ו\ זי\זל דינפן ןזמגומלפ
• ״

אי\ אגגפגפהפ, איגזסך איז לפגזפלפ %\\ דנוד
VDw *ט w הדז n•

** ׳* • • # JV ,• ־ < )

 איבנוד ניצז לןז«ץ *\\ W ר«ז גיגו פאתזאגונורמן די
r a .ך״גופצז ̂נ



tf

' י if'\ י

ױ סלאומסאכפר ערפאלגױמ ד
אזוענט איץ אין מיםינגען

)1 ז״« «ון (׳ילוס
v ס*צ im צװײשען םטדים אכטער דער 
i עוועניו. דריטער און צווײגמר רער n 
 בא* נום נעווען נזװעהנצץ■ װי אי« ד*צ

 זײעי אויף ה*םח dipovp די און זזגזט
 עריציידיגט אופן רוהינןן און opjupp א

 נאך יוניאךפראנען. רוטינע זײערע *<ע
 בארינט פרוגיגג׳ס סענעדזשער עקטינג

d pi pc נ*ך און טמםינק״ט צאהאצ׳ם 
pupn n מדעצסוטעיים n די *nap 

 oyn פי״ ״אעישיאיישאז די םון רתגען
 באנדיםט װזירים איז וועאבער חנינםקי,
 סאטןרם אגותזענדע אצע סון געװארען

n אויםםיהרציכע אן האצגתן9< n, ווע־ 
 בזר די םיט jpvanpcayp povpa די מן

 םטרייק נרויםע די װענען צ*פ*םים,
i אין םעגציכתייםען n אינדוםט־ קצ*וק 

p n אין באזוך צעצטען זײן ווענען און 
 עד װאו שיקאנא, אין און קצױוצאגד

 און םיטיגגען 1ױנ** די אדדעסירט ה*ם
י גאנריסט .tyraptuyp ריננ ארבײםער ו

 אויםפידציכער ז״ן ג*ך ה*ם דוביגםקי '
 אינ־ דער אין צאמ רער סון שיצדערוננ

o זרעגען אזן דוםטריע n צר .צרנםטזןן 
 זיך נזנםינט op װעצמן אין שסאנד

 םאר־ ױגיאז, די oapoyo איצםינען אין
ru יייז *נדיגט n באניים־ גרוים סיט 
aatipc צר רער וחןנען *פטיסיזם און 

. pc ocatp נעזאנט: און ױני*], אונזער 
 םון און צצױוצאנד pc איצט ctp ,איך

 און באזוכט ayn איר װאו שיהאנא,
 גע־ ותצכע ױגי*גם, אונזערע אדרעסירט

 אונאניזא־ גצענצענדען א אין זיך •יגען
 הער־ עם װאו און צושטאגד, /י*;עצען

 באציהוגנען, ברידערציבע אמת׳ע שען
בחדעד. jpoya דעם ווערט !ײנען »*ס

מ נאנײםםעתננ, די  טרײהייט און צי
 יטעט,1א1ם*צי די און ױניאן אונזער צו

ip םאו ארויםגעוויזען האנען זײ װ*ס i 
 איצ־ די אין אתאגיזאציע״ יארקער גױ י

 tpapapa סיר ה*ט צ״םען, שזועיע טיגע
i צו כח און כוט פיצ *«ױ n ארב״ט 
 אז אױםנאבען, װיכטינע אינזערע פאר
 באדערפעניש אבםאצוטע דאס ה*ב איךי
 כת, און מוט רעם םיט tppponvay אײך
 װאס האםענונג, און װארימסײם חגר םים
 ותה־ אר״ננענאםען, םיר איז ח«ובען זײ

 מיט האב איך װאם שעח, פאר די רענד
ײ  די אייד בחנכג איך פארבראפס. ז

 שיקאנא׳ר דער pc גרוםעז חארצינםטע
 פאר־ א און ױניאן פצױוצןנדער אח

 וזאצאר טויזענט פוםציג אויוי מפרעכען
עיןן םיר אויג חיצ̂* םםרײס  גפיװאוג״ וו

a n  in vn  vn צו םםרייס iro n- 
מז *םיר ס  פרײנר בצויז w אבער י
מן כױר פצאוסםאכער, די צוױשען ס  זײ ו

 באײעגוננ. ארבייטער נאנצער דער אין
 אי.יוי אימרצייגט םיך איך האנ דאם
 אין רימ אדבײםנר pc צאנװענשאן חנר

 דעם נעהאט יזאב איך וואז שיהאנא
 ידן ממרײמז *ו igrjjrTOjp די כבוד

 די אמטעתעשאנא?. אוגזעד פון גאסצן
מ cpjnm צי ti pn, וואס f i t  op ד*דם 

 אונזער צו נןײארען ארויסנעװיזען
 :זד םיף מיר האם ױניאן, פצאוקםאכער

 איצט ביז m םעזזר נאר םיך אח רירט
 ווערט גרױםען דצם וועגען איבערציינט

pc אר־ דער םאצידאריםעט. ארבייםער 
 םיט־ טויזענט אבציג זן*ט דימ בייםער
 באײאוםטזי• די וײנען װעצכז <צימר,
 ארבײטער אצע אין עצעמענםען גינםטע

 ױניאנ^ טרייד אצע איז ^רגאניואציצם,
 םרײ־ הארצינפיים, ויזער םיט ברידער!

 נין איד ויאס איבעהנעבעגסײ̂ג אח פיים
 אצם נעווארען, ארוטגעריננעצט רארט

̂אסעהער ̂נועד םון סייו  ארגאנמומיע, א
 «סײם- אח ערמוטיננז אײך איך וױצ

חע  אמ־ פאר קאטא נערעבםען צום מ
*4םאחנחנ» נערעכטע —

ממייסםער־ m שעהנער דיזער נאך
 פאםער׳ם שעתנצד דער איז חןרע

געװארפן. ;נ«שצ*םען

̂יענס אץ ■רעסערס די ב
»י ״

a פצאוק די pa סיסיננ דןר m  pa 
נרוימס איו םארגעסוםעז אין “#| | •Pw I 1 ■# יײי״״ י “ *r|

ר אױא האצ עוחמיו; טער6 ת
. 41 *inםם.) םער42 און םער 

pm 1אי איז ir o n א מײע) באציחונג 
j־w *רױסינד 5mb מוועז *ױ« 5«* דער

pn גײסם דער 
 םיסיננ רעם אױא נעהעישם

W יי 
*ייגמו

 טיםיננ דיזען האט ײכיאן זײ ױניאן.
 שטיי־ נרויםען נאד א אױױ םארבאדייט

 וי האם מיטיננ םאד׳ן םעג עסצימ נער.
 אין ציםצעם באזונדערען א ארויםנענעבען

 פרעסערם אצע גערופען האט וי װצצבען
ײ און םארזאםצונג װיכטינצר דער צו  ז

 מיכ־ דער אויף נצמאכט אןיפםערסזאם
 אויי און טאםענט איצטינען pc טינסייט

 נענעראצ* א פון ווארשיינציבקייט דער
איגדוסםריע. סצאוק דער אין םטרײק
 נע• טאקע אח םיטמג נאנצער דער
o צײנעו אק שטאנען n נמנציכען 

o אױזי נענעויאצמןטרייפ. n הא־ םיםימ 
 PK םתםצאמ גמגעחשער נעחד־ט בען

 מענע־ דדמנעראצ באאװ דזשאיגם
ר דזשעד, ^  האבען n״a גאנצער. איז

ס צענגערפ אק ת  צעצ־ די נעשיצדערט וו
 אינ־ סצאוצ דצר אק אנםוױקצונגפן גת

m און דוסטריע an גערןדט באריכות 
 דער צװישען יסנפ^נצען די ווענןן
 נאג־ םאנופעקנמ!וחןרם. די און יתיאן

 םארהאצטען דאס אז נעזאנט, חאט צער
קאנ־ די אויף טסנופעיוכיפודערס די םון

o איחם אױן n אײנ־ 
גום^טי

1 :־’׳.י

 װיצען ושורערם
א יוני«ה דער אויף ארויםצוויננען

וױ װערען, צו נעװאר כדי םטרײס,
i* שםארצ n די זײנען עם שװאך װי 

i כאווז n  pc .טאנופעקטשױ די ױני*ן 
 צו אויך כו־י זויםען *ם1 װיצען תרם

 װא־ שפעטער ז*צען די װייט װי וױםען
איז 1בייטע1א די אױסצוגוצען י געז

געזאנט, 1נאנצע ה*ט — ,װעצ .1טרײ
װיצען מאנופעסטיטורעױס י1 אויב —
 י1 נעבען זײ 1טי יועצןן זויםען, *ס1

זיך װעצען זײ חס־צו. געצענענהײט
*i n ױ י1 שװאך זוי דעמוים׳ח גיט  י

 ניט גכצצ איז 1ױני* י1 װײצ איז, ני*ז
c שויאך, m™ ײ ;ועצצן IPD’i זיד ז i i n 

p איז יוגי*ן די אז im r — נאג• ה*ט 
 שטארסיים י1 או) — אױסנעמםען, צעל
pc 1אײע םון *פהעננינ איז ױני*ן 1דע 

״1סאױטטאנ אייער pc און װיצען !
 אחים־ ה*ט באנײםנמרוננ נרױםע א

n מ־וסצאוו׳ס מתפען n, י1 ווענען 
 ױגיאז שטארסער א פון װיכטינקײטען

 ײ•01סא צו צאהאצ צען1שט» א פון און
Dאיגטע י1 דיגען nען pc די o ip on c. 
 צ*קאצ 1אונזע אין אז אםת, איז .עס

pM c אצצ כםעט זײנען ip o n c טרײה
 1*בע — גץזאנט, ברעסצאוו ח*ט —

o וד צאנג אזוי r איין ג*ך זיר נעפינם 
par urortc נים באצאגנט װ*ם טרײד 

V תחען. נים איך העצ צאתאצ, צוס o 
 בא• אונז צו זויצ וו*ם אצעםען וועצעז
i אין ארײמעחםע) צאננען n ױני*ן 

p »tm *באו־ינגוגנמ!. צייבםםע די אױ 
ru ר>*נ*ן 1םי n אנטװארטציבקײט1פא 

 א 1סא שטעהען סיו אז ײייםען און
^1סט  סאנ־ ov ײ׳ט דעמוצט אח יי

o Jn 1* דך IVCDKKU די pfcuoD* 
o in iv o אצע אײגינען1סא םיר םוזען 

m n n איז אדכײטעז וו*ס m *אינ 
 נרידער םיצע זיך נצסינצן ov תםטו־יע.

um זײנען װ*ם כדםיננ, דיזען אױן* nc 
 זײ זאצעז סאםוניםטען, די מיט נעװען
in 1םי צי ז*נען ’j ’o ’ ip o ’ i זײ נעגען 

 צ*• 1אונמ pa ניט האבצן זײ צי pא
 אזױ ה*ב. איך װ*ם ostn יזעצבע1 סאצ

in א ווי צאננ o p o פציכ• זײנע ערסיצט 
i צו טען n 1םי 1אינםערעםירע ױני*ן 
 אנשויאונ־ **ציטישע זיינע םיט גיט ויך
^ר 4« o תפעז 1םי אי n םטו־יין 

m צי באמיהען ויך 1סי םוזעז *n אצע 
cu o n c צאקאצ. 1אונזע איז i n 10הא« 

in א זיח וועט p w אב?ר ip זי• וחנט 
m נ?ײ»ינמ m m. מיר m *n נ*ך 

in ניט םםמית קיק קייגס*צ ’tiiK B 
pm ב*מים די*>» o n  ipc*p ײפ1םט

 צ*־ m אתיפנצצײאוננעז. אתז אױי
 מים אװעס :זײן Mm סםו־ײק pa זוננ

HM»»pjHan*n a n 1 חגכט pcבא־ י 
״ צזמטסים ! — e*n בושםצאװ *jn a c 

j צאנמ זיח דמס r m  po ipem rao 
pw טאתאםצצםא די pn*n אויך איהם

JT
י י י י י ו י י י * מ גא־ זיד m״

w ן rm> י,1רי ’m  ,p>P 
pe t חד צינהצ די* 

jnpo ,ס*לד«טײז pm ^םצײ i n 
pa ManavD סיטיננ dpmo tpnp) t'M 

PM ip ^ p p  ,?pn*p פ*תזמום*צט >-p 
pc m *n צסמןר. צואים m »ײ אײנ 

pc ipo םיטיבג •

 m מיפמנ פון עלזם ®ארץ
 ®אל־ געװארען אגנענומען
:דעזאלוציע גענדע

,pa 1 *כט,1אנבאט o*iצאג? י
1 pcי oiponc איז mpt tn*ppr א 

ppip’iio, זײט o n צ?צטען tod״,p 
 oin'cpr m*n; ?*מוגיםםען די װעאכ?ן
p* אכט,1*נב*ט d*i די dipcdpo 

P* ipm די און 35 צ*?אצ פון cpi^ p 
 P* צ?בעז i״p ניט מאכען pיopצנ*
pm אצע pm ײך,1ט pn’ic נם׳חיג?ײ 

pnצn אויםנ?* ה*ב?ן 1??צ*וקםאכ די 
bddpp ו?ײ*חען פסתיכטפס זײ:?ן;
p* ד*ם אכם,1אנב*ם ip i םװ?םיננ 

p ה*ט 1ײ1ט קצ*וצ אין םיםטעס ir 
pm אזא *נגצנוטפן *c, או ip שםעצם 

pm נאפאהר o* i נ?זונט o n : op i pc* 
ipo צ*ופם*כ?ר טײצ?;

o נ*ו o*i :באשצאםען op זײ n 
o 1סי װי n  oipnpjo'i* m*n **ב 
 י1 װ?צכ? |,pp:pipc:*p י1 פון יכט1

 אונ• םים נעהאט איצט ביז זז*ם ױני*ן
pipt /צו — ארבײסם־נעמד jnpoM 
 אוגז ה*ט pצכpװ יתי*ז, אונז?ר םיט
lvô און ,1910 זיים ײדינם01םא prr 

 נא־ pipopa jpvip צו פיהתר npאוני
 1פא און oiponc די imc. יננוננעז1

;1טוײי אין סצ*ו?ם*כ?ר *צ?
 ד*ם באשצ*ס?ן, 1*װייט op זײ

 1פא װצצ*ן oipirrc nptno אויב
 py<y»)vo יjp:np jpjpp 1 ניט אונז

apn m א אויוי םארעתנגע] ’^i’nc, ז*״ 
 imc םסו־ייפ א יײיד קאםי א כדר צ?ן
n נויטינפ jpunnap איז o n •אגוײ 

IPonp»'W. מענס

;זדנ»ןר דןד «ו יטעמ
 - נרײטהײט און נעשאנאל -

סםױיק צום •
o אויף ip n r c  op i אין םיסיננ 

 jpj״t צייס?אום 1צייב* 1*גזװיצ?1כ
*jpiipa laprppj ײ אמם o דו ina rn 

 אין װאױנ?ן װ*ם ם,1פינישצ .פצ*ופ
ױסטריפם. 1בו*נזוױצ?

n  m m ?אין צאג? איצסיג in 
 סיעציעצע ווזמצז-י־י און אינדוםטוײ?
n באדינגוסנ?ן  pc 01פינישן ?צ*ופ 

C’ ’p : otptpj m*n«־oapTtn חאצ־
ppc און iptmpapo ' פוז־צ־ ניק*צאס 
oipiVrpa m נײדע ם*ן. *n די •itM 

 אד׳טפיױ opi צו סימחמ ײאם זאנעז
 אי;־ קצ*צ m אין p״ioo טיחײציכ?ן

1 Bm*BpaniM m*n p* ,pnoonי
jnpo צו טיםנצ^ר r סיט m *1ױגי 

 pipopo אויסתענמ׳ח \vtfvn 1איח אוז
 אין 1בײם?1א pאצ imc ב»וײננוננ?ז

ip i .?אינדוםטרי
i 1 איז nיםפוסיע m *n גא- זיר 
 <*־ pc וױים*יח»^נט m :טייצעס

און סאצווער יאצאװיםש, ; tempo סאצ,
:«M . n n״iM D ipro ip i•  i n •קיג 

p o ip rti, ג?׳*צ*ס?ן ה*ם o n םיסד̂נ 
 P’*^*rn, א tnanpa *נגזמוםען איז
*ר פוצזמ 1איח אױס דדיקס pצבpװ

pa תזד**נאצ,7אינס in צו טחיינ?
 \vt5vn צז DiponPQ *צע אןיןי פ*חנרם

m ייט?ן1צובא1םא 1*ױני o n איס־ 
i אין ײק1םט נ?נ?ראצ ציכ?ן1פארסיי n 

אינחססרי?. הצ*וצ
J

ןן ל8לאק n מ^כער ריפער וער אץ
גרייט זײנען סיר

ipiapotp i n ,1?װ?צנ 1פא סאמף 
 נעטאכט, יעצט tpipn םארברײםוגנען י1

 גםםקײם1ע פיצ םיט אכט1באט ט1װע
pc 1םי ער.1ם־טנצי אוגזערע lPD” i r 

ipcd *ז )נוט נאנץ ppj ip i ?אצ1תש?נ 
p»nco הינזיכטען סיצ? אין זיך װץט 

pam *צ? די סון אונטעושייח^ pn'ic 
pc pcopp נױ איז ב*אוד חש*ינט 

io»? די אין י*רפ. o  p rn p n n e  p״,op 
i מיט n אונ־ איז ,1910 סון אויםנאהםע 
ip t אויוי נ?װען ױני*ן jm 'capc* i n 
 1םיטגצית צאיאצעה 1ויםע1ג א םיט

 םינאנציעצען נענינענרען א םיט ש*פט,
 פ*צ?*ם־ארבײטענדער * סיט זא«אם,
*נ* 1?צ*וצםאכ? י1 סצ?̂נ י?1ס*שינ?

imc pcopp n חויב?ז p " t נײ?* און נײע 
iomp ip ip ' .tpaann*ip n* אין ה*ט 

* סענםאצי*נ?צ?ז, * אנטתאצטען זיך
in a p rn .י י נ ענד־ציצ PDP01M0 p* 

jpaan, י י נ tpm *cn p, י י נ p 
tPO*n w יכטונגען.1אײנ ם*צי*צ? ip i 

 poena די םון אײנ? ca*oiMO 1םי
i״ipo 'oo י•3נ*1* 1»רבײםע *ז וו*ם 

pnM or * —  tpa*oiMC tpp P'**t און 
אצ.1ױני*דם* בויגז*ם?3או

ipap’ ipoaiM 03פצ? אצ1ם* 1?*צם 
unvev i n פארניבסעט opaic ,m m 

m באצימן וױ  pc ippmncv n  pc 
ipap' ipoa וון. ic אצ1ס* *צם?ר 

cצtpanp a*acon i n  03P םאר־ זײן, 
poa’i״ *jauppipa

pp ־ ’ *io ,  pa’oc'a p n  oy״סאר* ״: 
n ra c y n n c  ,o n ון* e*n jrayaaen

p m ים3 *n oapppa|י1אוי נ3?ו1װי ״ 
1 ,tpoaitpa o nײדבצוםינען pc ipc b pp 

יזניןח• קקוזקםאכער חגד
̂דער חנר  צו גים שײגט קאםוי הוכמ

m *n ט* n נען3ו33באדי נעםםינע *צע 
 ייך1 *זוי יטtpa 3״t 1םי אמ*צ. פון
1גציoיo אין n זײנ?ן 1םי *ס*צ. װי 

 »ס*צ. וױ »סצען3סי אין וײיך *זוי יט3
m 3* י1 *n  ptocnp n a n n ’ea-צי? 

ipo ינ*3אײ tpaairioac pocaip. טיר 
bmp pm  m*r  tnpa* יצ *זזי נים* ic e 

ת ױ tpaaaiponi*c ני o ו n  im c צװ־ית־ 
c*»  e * i tpanp ״יי וטמידס נ , nan** 

m *n צ*חנן.1פא tjmpr w in ױ 1םי  ו
pwmp*«*ic פ*ח־»ט  pm זיד נריים m i 

otsmo tv * חו 'tpo׳ סיו i *  o n  *im 
p a  ..inBopti^p o n  pc ip c ip p

y* סים איהם ם1ב*םבאװי ic  pa'oe'a 
Men ipo ^ rv io n p י* *pv m m 

.tpsnc w
n *צ? n ת*מז 1סי o  cwptp tP3Mt 

jjcm ib צ* די ווייס?! 1ני* pocnp 
,^ קײ  nmo tp»m םיר pצכpמ טײײיג

tpapapava. מיצזז 1םי *pa*t * i i n| 
ipcmopwV  n  w: וײ ipcm b ip e n 

tpa«i 1םי !גו־ייט jp>p p אױט׳ו זײן 
jw* םיט I *םאדפ iajrp«מםפס־ילפ־ז

ipt אמאציגער p’aipap, טיט ipiaiM 
 IpaVyoc ipraiM םיט אויב?ן,3 אמ*צינ?ן

pM tnpor t װעצעז הײט,3אנטשצ*םע o 
iokp װ 1מי ביזpצPC ''iip  tp| * פ*צ־ 

opapoyp .זינ
iptam ופט11ס* 11ב*א עמזע?וטיװ 

* rapipcayp שאפ־טשערצייט פון pM 
o 20 טעסושא<־פ*ם n  ,avoayo imcטען 

 אונ־ פון *םיס אין *װענה אוהר 6 מ»י,
ipt םטריט. טע14 איםט 231 י*ן,3ױ

i n װיכ־ 1צ?13באהא וופט 33םיטי
 בא־ וופט pm *בצעם?ן1ײפ־פ1םט םינע

 ם»ך *ט1ם־*פ*3יז*צי*3נ*1* *ן שאםען
ip רי cn אין מאכפר inavotp .םטרייפ 
*in* טשערצײםפ י1 צו D n IPapii •םי 

 טיר •m*«ea ויםנ?שיפט1א tpa״t 33סי
 tpoap tnpa w טש^צײט *צע נעטען

p״t |ac ^nציaטיט *זויםיצ טיט r n p■ 
ip« ײעאען זיי װיםיצ i»e tpa’ip  tPapp 
i *ווענד. 3טא3ט* n איז םיםיננ pc 

ipoccpn in וויכםיגקײט o n  i*e 
1P3MB ip. שיפזאצ c ’i  n  pc
 נייעס pחציכnם inpa ה*נפן 1םי

1 i* c1. 1 יP3MQ ip e nי IPB'OIM
i n  tac צ<?ן* M *̂p pa^p״pc pa 

n* עצטסטע די  pa TPCPtP poena pm 
io  ipe״ipayn . i ב*של*ס?ז ענדגיר 

w זיד  tn ’ ipcoaMio w צ*פ*צ a7 
o צײם * סאר i’ o y cn  pane n  rw 

tn yaapa ניי a״PM tpunanra u r  n p 
jp אוויזאכען pontw צוציכ e iy i oyn 

waapa * imc צייט m enpnpa •םיי 
Daaia־cnMC״Ju n e  i n  tpapia o” nan 

 w גאט<*ספז ipa* זיי tpayn ציך1ענ
pnw tpntp חײם* tpipaa pc פו־יי־ די 

i אט?ן1ס*צ צ*יאצפ ?,3װיצי n  |ac ■ריי 
ipsmo ipo ױ סיר אם*צ. מי ׳םײ1א  נו

tppaan די im c זײ?ר •m ’V m n a 
4MhMH
o v r ארכייטפר די ז*צ?ן ipcm i pc 

tP3>pt o חאנדצ?ן 1גוײני*צ און n  pm 
 ס*צפ** * tpayn װפצ^ 1טי pm נײסט,

»w ני*ן״3.די־י nnaro ipiaiM pc. .
 3צונ13חא *an pc aatappipa* *צם

n  pa •פונייםס tP•^* * in  pa תצ*ופ 
j$o פױו tvo ip re  i n  ,imoc m ans 

a pc״ip ,װ?הצם1? שאפ myaava צס* 
tpp ir יםנ<יד3 r w  pc. .ב*אח־

p9pan npaatM םיטיננמ I* tpaaMC 
pc ipbpmims c n  tpayio w .ם*צ* 

uJpan m םיטמנ p i aunt •ינםםי* 
pc r w 11 צ*ק«י m pn tpo iy i 

n{םרייד pc cr*a ם*מס״ ipen די y i
א ײ ײמיטיממ «  נדט tpopSayia יז

CTDpipoa*Kiyc p ז*י ויוצמנ irn ; 
pm c a n s  parayi צס זיך* Pm ir n c 

opaac jreaMpn װי pn ױ ppJyoM
tPO’W• *צטע

nw p?m t םיטעז צס o* 
t'aya םסרייפ way• »1םי מ«א

«י ד, ײניי •

2Ji*.

I r>• -if,*I'1**4
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J

ipoopiw 1 אוןPT13!
tpayn omaroppetauo n זיר M tpapatvaya cawpacy״n p נערעכטע 

a זיחיםצוגעמן אנטטנגס זיד jpayn זײ .praannMt ױניאן n  iapn nr*a pc 
cant ,can  m iy ro o n ײ? tpotpea tpayn די פון op tParaaca pM tpomatoyp 

aiM n ב״טש m *צם  tPapa״.ipo
in n a ! ײ ifv אק יעוננען1בא י*ן3יו n פארניכמיז w dp pnruya ז p r  n ; 

n  tnpap*piMC w וזײחפאס n  pc צז און ארב״םמר m penam e ארבייסם־ די 
.1P3MDP1*»P n  pc mate•

t?*u oan -w m eroon  d*i זײ n repy tpapa prra’o’ ip o n  w C'3M 
pc ipm* די ipmt*ti צו יתי*דצײם, 'a i שזנפ«ר די c n  tPiPonaiMC tv pM 

ipocpia i איז װאם םיםטפם, פוועםיננ n *1 3•צ imcי ipo«aiM גפפאהד א און 
in  me 'דוסםר3אr.

n זש־ו־פפם1דיסטש*ר ד*ס !פצאוקםאבמר  pc בסצ«ב*טים *ip «m oanaa 
n צ«נען, p ” M onp«e:*GiMc op הייםען ttM 1ביים«1א די פאחפקצאפם.

ווערען באגדעניצט םח
aw tPa»anpc:yp n״i n  m *1מגי pm רי t DinaroppctaMO:״pacy ip• 

Mטpצם •tncaipa
 יט3 זיך זpצpװ זײ ביז opoya די םים פאחזאנדצזמ וזײםסר כים tPP יוני*ז די

c ’aie tpaytey ״ נ3סארצא*tpurotva בײם1שטיפ־א -oyocay בייט.1ײ*ױא
n !*ױגי opti ן3צוי1* גיט פאצ פײן אדף* iprtt שםיק־ארבייט 1־?*ופיחו3אײ 

p w  jnoona’M in  pm אחניים f i t  oyn ס*צ poena n  oamapa און צתת 
pm tvcpm n 1*?צ*וקם»כ n פאר יייחמ  pm אין n pip«r״po.| שםיל־ארביים 

 nee װײחשפם, pip״m פארקצענמרם ep ; tpaaaaanMa ױנ«*ן י1 יכםעט3פאז־
”co י1 נזרט3צזן 3iM־m aw r, ארבײםער די פארשסצאפם c n  oipopiaiMo pm 

םיםטעם. םווענדשאו
in n a  pm ipodpho! די wapitenMC epeya ײר* * p rta שםיפ־ חח־ 

nnr n  ot» tv ipay tppanpa to  .o m v^ נויט tpayn t o  oyn tPT*5 pm 
a*M tnpooo'iM tnopa׳o יחנם> pc אז 4ײג3שסיק־אה t b ?ניט איצט ייד 1ו*צ 

tnnjna אצ םיטin  tpapa mna piptatM p 33װיח»־־«ויינפיחו־ו tie שטיפשורבײם 
pneorwM. םוט און קצ*ױן in אין

y וױ נים, װיצס iitm אויב !ער1ברי w i m̂om ייגפאצנז1א pm סון ניחנס 
tp די זpטצpם ײם3 צייײנן אם*^ וױ נים, װיצט 1איח אוינ שסיס־ארבייט rnc ; 

m אױב *»oon ipoapnio n  i*a tppanpa i<o׳Item  tpa«t oyii ,opg 
 זײן c״iiapo*5roap »יז ocmip ipvaMa ipratM סיס i*o jptto ארויםנ«?וטעז,

!גענען.*®יק־סרכייע האםױ צים ט־ײט
oapeya ip שײעםטער re rM  m  lu m a  pM איז i n םינםט?ר3ווי I'M 

ip*» ?1צ?ב, M pM 'pnvt pm  iim״n v »־ױ» *tic .m a'P p אי«טינ?ן iomp* 
i איו n  a'aapncy מו־צ m  ,seams i n t  pc יאזאצ* n  pm  m a 'p  p t t 'M tie 

tac rapoo'tpp ן ו ן ײ pact im פאםיצי*פ. י c *omp i n  pm  sc און aiM״tPO 
M pwbmbm tpim  ,pacuanMO prbtnpo •gem׳a׳c ניחגס pc ^סװעטיננ־םיםטע

i n  pm bp ! ip n a נװיסעו ipvaMa in  pc p'VMravnyn in  ice  iomp 
 8א8םװע̂ט נרױזאטקן מגען סלחסח זײ איז עס איגדוסםריע. כ»ט p* קלאוק

tpcyio c »ױם זױנם cyn סיםפ̂מ n כצוס ip3MBPty?p ipoaprio pc !
m דיט סצאושסאמר! rnr אױזד־ וייכו in  tpaipa שש*צץ ipvaca in  pc 

ajiapwto ise«aiM iprn'M. זײט איחר trnpa « פײשיצ pc און ג3כיגײסטקח 
aiM ipcaprie ipa*$ianpv imc or^en’M pc״ipo. •זײט אױזו tpiipa די penp 

w 4*י3ײ א שאסעז •tvaatariMa nVrapo imc ipcopp tv
ipaMoptinp!איחר, ׳ cyn cytt י*חד 20 מים נ*ך pnw ח אזויpצr n 

 ג»נצע באמדײט דעם דזדך אוז סיסםעם סװעטיגנ די מודניכטעם *ח נעקעטטט
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נ.31פארשקצאפ
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fm ■■4 4AA — 4 .4  ̂, , , ^ ^ ^ 4 4 4  4  ̂ I %4 4̂ jOÂ 44440• a A a >4 4 MO  ? וועחנן מאתיכםעס װידערשםאנד א ̂וזזן זאל אידעאמסטען דור
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pn^ ים3 איז ca*o pp priMC *װי» cyn *Spit m ז*צ tpipi a'im a  tpapp 
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 opat 11* no ,it tpc«ia troo'jtoyp n מ*ס סיזצב־אדבײס, pernpotmcc די איז
pc m irococp tppi*or c n  ipo.im  tpipit tpanw מחנדצי די ipcapt'to ipa 

. __ .ipa*opiy^P
w me m tpaco opp iomp ipa'ot'M in אצע ̂prtMC n  cyti ,ip t 

— oaoiapa tpayn — משיחים  ipiponv panw'atoyp n אױןי ipoaprio n 
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,mna pure אצ? t**ai* n איצט oinV'ayo •iomp דזען w !1?3סצ*מםא
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m נרױסןר r a װעפ םיטיננ m דנםפנ 
םטרײס װיכסיגע וועגעז זמגדלען

 אנסאננען. גלײד דך װעט *גימאציע טארקעט און ליפלעםם *ון פארטײלונג מיטיעעז, מאםען
 מארגע• װערט װאבען־צײטוגגען, אינטעומעשאנאל אלע טךן רעדאקטאר גײער צבװן, —

אחאציע. באנײםטערםזן קדינס און באארד חשאינם נייעד דער ®אד שטעלם
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 זיינק cpwciapoycn ׳ס1נ*נצ?
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W7Py 9 ?יא או־̂י(

m trm ח « נ m צזדשמ «
אפגעשםעלט סא^ס^נופעקטשדער און
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t'M oapo'ia* pc aaa ' 'aya m  tpaptt הײצ cytt tra p  n פײנם*צ T t ניס 
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«

̂«דערמ מדמו,שנ
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aoa aaa aaamסאסעדס ד פוו זדס
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11:30 a״*apaasiy papm ac jy o 
tprn cpw אײמ?צ*חנז op •tnyaapa 
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ipa'cpa trap  dipomp 107 זיר vim 
E וועסם ob ,סטער דע צװישען סםוײם 

דדוײ. ׳יון עדזיגױ ב̂ו
 יזני^ד גייאר דאר ®ון ̂איסעם די
 ס$ר די דם9 אײגגאארחגנט וײנען חײם

 בא־ אלע כױש ארן באנרימן דעדנםטע
 מנןח« חאזיקװאסצרס n ײםק.סװאםאיגי

̂יכע םאד אץ5■ n הרנדערט אט  v)N 3E 
מ״ נזןהםם אלײן רום יזארנסיל ו

יית^ן. דערט
 אוין• <יעס א ײנ^ן סאצמרם די
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