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).1 ז״ט פון (אלוס
 און גלויבען ערװאכטער דער נײםם, הערליכער דער ױנען. און קאםפען םע
 בא־ א געװען איז נדטינג, דיזען באועלט האט װאם האפענוננ שטראיענדע די

 צוגעבונדענקײט גרויםער אוץ גאםפס־םעהינקײט גרויםער דער פון מייז
'tbj אינטערנעשאנאל. אונזער צו ױניאן, אונזער צו קלאוקםאכער אונזערע

 האבען האל, װעבםטער אין םיטיננ לעצטער דער װי םיםיגגען, אזעלכע
 דערםאנט אונז האט םיטינג דיזער געזעהן. נים לאע שױן םאכער קלאוק די
 דער pa .1910 פון קאםפם־םיםיננען באגײםםערטע נרױםע אםאלינע די אן

 גע־ פארבערײם נים געװארען, נעסםיידזשט ניט איז םיםינג דיזען פון גײסם
 די פארפױי־חברים. געשדוארענע םים קאםוגיםםען די טחח דאם װי ווארען,

 אנם• אייק זיר םת םפאגטאנע, א געװען איז םיםיננ דיז׳ןן פון נאגײםטערונג
 װערט װאס הורא־באגייםטערונג, בלינדע קיין נעװען ניט איז דאם שטאנעגע.

 אינערליכע אן געזוען איז דאם רעדגער־עפעקםק. ביליגע חדך ארױםנערוםעז
םיטואצ׳־עס. טיןז־דורכגעלעבםע םוץ קוםט װאם באנײםטערונג

 אר־ די שטימונכ. ןןרגםטער אן ־אץ םיטיננ דער זיך האם אננעפאעען
 — זאנען? צו ױניאן די אונז האם װאם באזארגט. נעװען זײנען בײטער

 פיהרער, איהרע חרך גערעדט ױניאן■ האם-די םראגע. יעדענם געװען איז
 גע- איז שאפ־טשערלײט די םון באגײםטערונג די און םארםחיען דער או־ן

 צום םיהרער, ױניאן די זײ זײגען נעקוטען pa םינום. פנר םינום םץ שטינען
 קאנסטרוקטױועז א םים נאר םראזען, םיט ניט רייד, כיליגע םים נים יםיםינג

קאםפם־פלאן. צונעגרײטען און
 האט — םעטעלםענם*, פרידליכען א צו םירען די נים םארשליסען .םיר
 נע־ האט דאם און אויםנערוםעז. םאםענם חיצי־גםטען םאםע אין וזבעםקי,

 דאם בויענדע, דאס װארט, קאנםםרוקםױוע דאם נעװירקם האט עם וורקם.
 געפארט בעדוען איז עם װײל עם האם נעוױרקם און װארט. שאפענדע

קאםף־בארייטשאפם. און אנםשלאסענסײט ־)נוים
 פרידליכען א אױף אונז םים םעטלען נים וועלען באלעבאםים די ״אױב

 גענעראל א דורך םאדערוננען אונזערע אױםקעםפען םיר װעלען אופן.
 םאםע די װאם איז דאם און פארטגעזעצט. װײטער דובינסקי האם — סטרײק׳

באגײםטערמ. אזוי איהר האם עם װאם pa הערען נעװאלט האט
 ענםשלא־ דער פון נעװארען באגײםםערם איז םארזאםלונג נרױםע די

 פארטיי־ צו ארוים װײזען פיהרער ױניאן די און ױניאן די װאם סענהײט,
 םיט באלעבאפױם. די נענען קלאוקטאכער די ®ון אינםערעםעז די ידינען
 ארבײטערשאפט דער םאר איז טאן, דאם װעט ױניאן די םיטעל א פאר װאס
נום. זייץ ואלען רעזולםאטען די אביי װיכםינ, אזױ נים

 דער און באנײםטערוננ די נעװען איז עם װי גרוים אזוי פונקט אבער
 די גענען האם דער נעווען אויך איז גרוים אזוי ױניאן, דער צו םארטרױען

קאםדניםטען. די צו פאראכטוננ די אץ גאלעבאםים
ע גרויסע װאצי אר א ט פ ענ ד עזי ד ר. פ ע עזיננ של

די אז גיפט, קאםוניםטישער דער אז גאוױזען אויך האט םיםיננ דער
 םאר־ שוין האבען פיהרערשאםם, אונזער אױף םארלײםדונגען קאטוניםטישע

 דו• ווען אויסדרוק, צום גדקוםען םפעציעל איז דאם װירקונג יעדע לוי^ן
שלע־ פרעזידענם פון *םעלענראםע באנריםונגם די פארגעלעזען האט בינםקי
 שטורםישע די פון נעציםערם דעמאלט האם האל נאנצער דער זימער.

 ליבע פיל אזוי םארקערפערט נעװען איז עם וועלכע אין אפלאדיםםענטען,
 שנעלער װאם 'יאל לידער און םיהרער אונזער אז װאונשען אױפריבטיגע און

 שטאל־ אלטע די אין װי זיג צו זיג פון םיהרעז אונזיװידער און ווערען נעזונט
צײמען. צע

שאפ, שלאםבערג׳ם און ליטםקי פון םשערמאן דער םילער. ברודער װעז
 דער פון פרעױדענט דעם װעשען צו םארנעשלאגען ארט ן אויפ גלײך האם

 ױניאן־ דער צו צוריקקער און װערען געזונט שנעלען א איגטערנעשאנאל
 םארװאנדעלט שלעזיעער׳ן צו םארםרױען פון אױםדתק דער איז פיהרוננ,

 גאנצער דער פיז פרעוידענם םאר׳ן אװאציע רי\ענדער א איז נעווארען
 װצורענד םארגעקוםען אויך זײנען באגײםםערוננם־םצענען הערליכע מניאן.

םטרײק־רעזאלןציע. די אננעםען נאכ׳ן ייון רעיע׳ גלענצענדער דובינםקי׳ם
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'־'S י̂ו.־ -

 ■ענםילוױיניא א'| בײטאנ, םאנטאנ
 ױניאדםיה־ די נערעדט האמן האגתל,

 םון םארשטעהער די האבען הײנט דןר.
n ,װארט. דאם סלאוקםאמר, די שצפער

 די ניט העחנז און גיס זעדיען כױר
 אבער באלעבאטים וי באלעבאטים.

 כדי אױערען און אױנען אוים שטחמעז
» injrt האל אין רא זואם הערען צו און 

 תיינט ביז האמז זײ אויב ־ זיו־. טום
 הא■ או« שחזיר זײנען םיר «ז מ׳וזלום׳ם,

 שװאכסײ*, אונזער אויוי שאעקולירט מן
 באנײסנמרטער חײנםינעד חנר זיי וזעם

 1אי ױניאז די או אינצרציעמ, סיסינג
געדעכ־ די פארםיידינאז *ו נענונ nשסא ,
 אין ארבײטאר רי פון פאחנרממן « 1

אינרוסםריןג ושר
 גיז זײנען באלעבאםים די אדב

 אויא רײר אונמחנ צי מוחנן םױב טײנם
 ענםחיאזם דער ותט קאנםערענצע!. די
®r אנטשלאםענקײם די »ון םיסינג דחען 

tn n  now דיס־ אין םײאם־שעיש־
 ארביים שםיה גענצז :ט,
פאר־ זייערא צפצנצן זיי ײ

אוייחנז.
or וויײ דובינםקי האט — אםת, איז 

 םטרייק גענעראל ר*ר אז — מואגט. סיד
 דודך גענצגנצז ודדפצרלױמן

 די «ז און סאםוניסםען די גנון
 סך 9 זיייימ צדיםירעד יסםימ

ihi סרו^דיגען איצמעען חנם 
 תױ«ר יי ywa*'rm n םיז

DipD אינלמ איצמימ די סצר

 אי־ נרעםםע די אםילו שאא. איז נמנעז
 םארטיירי• דער דורן־ מוזען דעאליםטען

 רעםאראליזירם רזשאב זייער םון טננ
 דורך םארלירט אגריםענם דער און ײערען

 ארבײטער די ם»ר באדייםוננ יעדע דןם
 םארלאננם ױניאן רי שעאער. די 1אי

 דיםטשארדזש ם.*ז באנרענצוננ א תזריבער
 אויםנערופען, דוכינססי האט — רעכם,

 פאל־ טיםיננ פאר׳ן םארנעלעזען דאן און
 ױניאן די װאם אונהטען, זיבעז נאגדמ
 איצ־ פון באנרעניצוננ דער *ו פאר לענם
:חנכם רמארנאניוײשאן טיגען
 נים זאל שאא־םשערםאן אײן *ז )1
וואדןן. אנםזאנט קענען

(  נים זאלעז באלעבאטים רי אז ?
 *p# ױניאז םאר דיםטשארדזשע! טאחען

םיװיכתם.
 זאל דיםטשארדזש־חנכמ דאם אז )3

 רי רעדוצירען «ו וחנרען אױםמנוצס נים
ײיידושא®

 זאל חנכט דיםטשארדזש דאט או )4
r דװבגאפיחרט m\ אײן םון ם׳*ר אין 

ױ נים און ײאר  פון םשך אין איצט ביז ו
םאנאט. נאנצען א

 אנטזאנטע 1םי ארם אויפ׳ן ראס )6
 ומ־ באשעסםינט נאלד זאיעז אדביינמר

 •)אי אויב און לײם. ױניאן אנדערע חנן
 באלזד די וועלען ײאמן צװײ םון םשר

 אנדערע "|P ארויםנעםען נים באםים
 ארבײ־ אגסזאנטע די האמז ארבײטער

וייערע אויוי חנבט « וױיםנר םאר
A3WPTI

6( ■1 n יך זאלצן כאלקבאםים»
tviyp ריםםשאררזא־ טיט׳ן גאגוצאן 
 יאהר. צוייי r» יאיל 1•ײ בלייי חנבם

ן------------------- * ו ארכיײ פ

דיס- קזנגאז כאצעבאטים n ו^ס 1ט*
\.rrrn פארק^ענערם זאל ם^ארדזימן
 ידניאן די אנגט5םצר Djn אויסער

̂וס האובעז זאא זי אז אויך,  צו רעכט ד
 צוױי ׳&עפער אינטײד די באזוכען

 צו *ודעק מיט׳ן סיזא?, יעדען װעהרענד
 יתיאך און ארכײטס* די ק^נםראלירעז
באדיננונגען.

 ה^ט רוביגסקי כר. װי דעם נאך
 האט ■ונקטען, *לע םארנעלעזע[ געהאט

 א גענעבעץ באזוגדער פונחט יעדען צו ער
 ״®ו:?ט*;.! דיזע פאר צרקילזגרזמ. גענויצ

̂וגט, ער האט  קעפר ױניא; די וועט נעז
 :זו.^״ האט ער איז כחות אלע םיט פען

 בא־ דית אהן אז בא^עכאטים, די רענט
 אונםעי־־ ניט ױניאן די װעט גרענצומען

אגרימעגט. p'p ׳מרײכען
סטרײס, םים׳ן ניט זיך אײלעז ״סיר

 די — ערקלערמ. װײםער ער ה*ט —
 סעטעלמענט פרידציכען s פאר טיר

 סטרײק םיט׳ן $פעז. אלץ נ^ך ^טעהם
 װעאמן כדר וחנז באגוצען דך טיד ויעלעז

̂בעז ניט שויז םיטלען. אנדערע קײן ה
 װעט און ניט אבער קען סטרײק ״דעד

 באלע־ רי װען דאן װערעז גע־ופען ניט
̂ור איהם, װיצען ב:עטים  די װען ראן, נ
רופען. םוזען איהם װעם ױניאן

 ניט סטיײק דעם אויר װילען ״מיר
 י^םו־ די געט$ץ האבעז דאס װי רופען,

 טאסקװע, פוז באפעהיצ אויפ׳ן ניסטען,
̂ר  װע־ הלאוקםאכע־ די װען דאן, באויז :
סאכט די געבען אוגז צען  דירך י־עױצו ם̂ו

רעפערענדום־אפ׳צטיםוננ. «
 דא װעט איהר !״שאפ־ט^ערלײטע

 ^םיטע א אײך פון אויסװעהיצען הײנם
 אין העאפען דארםצן װעט װ^ס ,10 פון

 םטדײק־רעפערענ־ פון דורכםיהרונג דער
 ‘ש\ די אין צוריס געהט דערװײא דום.
 סוטט טארהעט, טרײר דעם באזוכם פער,
ן, דער אין אפט  מיטינגען באזוכט ױנ̂י
 דעם םארצוברײםזז אונז העצםם און

ען גרויםען  דלם נענען יןאפצ* היםט^ר̂י
 אײכפיח־ דא׳ס נעגעז דיסטשארדזש־רעכט,

 רער געבען און שטיק־ארבײט פון רען
סיסטעם!" שאפ םװעט

מאטענטעג־ האט רעדע דובינסהי׳ס
 אװאציעס. שעישטורמ' ארויסגערוםען װײז
̂וט ער װען  אום; הומארפדאען א אויף ה

 פין יאצע טראגי־ה^םישע די נעשיאדערט
 טאא יעדען האא אין איז האטוניסטעז, די

געיצעכטעד. הייצכינער א אויסנעבראכען
 קאנפערענץ דער צו צדטרוי פולסטער

קאםיטע
 ר־עדע דובינסקי׳ס ברודער נאך :לײך

 יודיז ברודער שאפיטשערםאז, דער האט
 ישאפ שײנבערג׳ס און װיטענבערג םון

 דעם אויסצודריקען םארשלאג א געמאבט
 האנםערענץ־האםי־ דער צו צוטרוי םואען

 פאר ױגיאךפיהרערשאפט דער צו און טע
 אויף װידערשטאנד אנטשלאסענעם זײער

 באאעבאטים. די מיט האנפערענצעז די
 נרעסטעד דער מיט איז פארשאאג דער

 גע־ אנגענוםען אײנשטיםע באגײסטערונג
װארען.

 אײג־ אן דויך אויך איז נאכרעם גאײך
 געװא־ אננ־ענוםען אויםשטעהן שטימיגעז

 אע־ די װאם סטרײה־רעזאלוצי^ די רען
 ערשטער דער אויף געפיגען קענען זער

פײדזש.

ל א ר ע ענ ש ר ח ע ש ח ע ענ  מ
ם ^נלער׳ רעדע. נ

 ח׳שעגעראל דער נאנלער, אױידאר
 באארד, דזשאינם דער םיז טענעדדפער

 באגײס- און אויםםיהרליכער אן אין האט
 פון נאננ דעם נע׳פילדערם רעחן םערםער

 כאלעבאטים רי מיט פארהאנדלונגען די
 ער אנריםענט. םון באנייאוננ דער װענען

 די םארנעלענט םיטיננ דעם פאר האט
 םאדערט ױניאן די װאס םארבעםעדוננען

 נעז*נם: ה^ט און באלעבאטים די פון
 דער אוים נעהם ארום נתנ דרײ ״אין

 האבען םיר כאטש און *נריטענט אלםער
 אננעםאננעז צורי? ײאכען 18 םים נאר

 באלעבאמים, די םיט םארהאנדלען צו
 נייעם j״p ניט אלץ נאד גױר האבזון

*נריטענט.
 ארויםמ־ האבען באאעבאטים ,די
 אונזערע נענען אויערען טויבע שטעלט

 צוריק• האבען און פאדערומ׳ס נעישכםע
 די װ*ם אױסממרוגמן אלע נעײיתן

 פ*־ אונזעדע םארמשלאמן. האם ױני*ן
 נאצוועמן נאאצבאםים די *ו דןרומעז

 פאר• צו עקזיסמנץ. ױנזער שיצעז צו
 «ו ארבײםם־ילאמר, אונזעחן זיכןרען

 און םיםםעם שא• םוועט חנם םארניננמז
 דעסארא־ אי? הפטרדוז די אויסיוראםזז

t איז ליזאציע ' io.
 יוניאן־פ*■ יילע םיז װיכטינםטע .די

 — נעזאנט, גאנלער האט — חןרוננען,
י איז  ד*ס באגרצגיצמ צו פאדארוגנ י

 פאר־ יואם חמט, דיםטשאררוש איצטינע
•־כיי־ די -ms not נחנאמ די ״אפם

mr*t |*h און »«־f ידי איז טער
היים<ן.
 א*| זיד 1ח«ונע באלעכאטים ״די

 W *פילו םראנע דיזע אפנעזאנט פאנג
 *נ«ר ח<וט יולשח די ײעז דיםסוט׳רעז.
 באנר׳ד in* ta געעכטפצרט, ענטשײוען

 מצט דיםםשארדוש־מכט םון ניצוננען
p״i אונ«תת«שרימן ניט אנרימענט jm- 

מלן a טים8באל«נ די זיינען חנן,  ני
 חןר- חטנעז«מד זײ נעװארען. וױימנר

aDארױםגעשטעלם ר jrjnariww a ̂
 ער• <a• ייניטז יי «a פארלאנגם, װאס

 ארבייסןן *ו ?צאוטטאכער די לוינען
 naa 'אחר אץ ם^נאטען זעקם שבת

 די צו ijrtuw אונזער •עי״. .םיננעל
 law די ta נעוועו, איו באלעבאטים

 טיוער־ ארבייטע! צו ערלױבען גיט װעט
 וױ ,na ■ונקט ■עי״, .םיננעל פאר טײם

 -ia צו ערלויבען ניט אוםן בשום װעט זי
piâ חני אין רבײט8 שטי? בייטען P און 

אינדוםטרי-ע״. סוט
 — םשערלייט! שא• גלאוסםאכער,

 צו ניז — אױםנערוםעז, נאנלער האט
 דןר־ יכלייבם טאנפערעגץ :עקםםער דער
 כאשםינחן. אנרימענט אלטעד דער װייל
 רםיחרען8ם טײנעם םון נים אײך לאזם

 ית־ די ניז שעמר די ניט םארלאזם און
 דער סםרײק. צום רופען אײף ײעם יאן

 רצםעחננחם a ורך1 צוערשט טוז םט־־־ק
ir אלזא, שטעהט, װערע;. באשלאסען i* 

 ױניאן. ד«ר םיט םארכינדוננ .אין װײל
 נאסען, רי אין מאסענװייז אמים נעהט
 ־ap די אין אניטירט מאר?עם, אין נעוזט

 די פון הייםען די אין װע?ט םעםעריעם,
 םענשלימ םאר ?אטוי צום ?לאו?םאבער

 און לעבענס־באדיננונגצן און ארבײטט־
זינען. זיכער וזעלען םיר

 אי־ לaט םילע איז רעדע נאגלער׳ם
 שטודסי׳מר דורן־ נעװארען בערגעריםען

 אױםנערד האט ער װען באנײסטערוננ.
 דןר טים נרײט איז ױניאן די אז םען,

 תעםםצן צו אגטשלאםענהייט גרעםטער
 דיםטשארדזש־ איצטיגען חןם גענען
 אין טaה שט־ק־איב״ט, נענען און רעכט
̂ורם א אויםנעבראבען האל  אפ־ פןן ש

לאדיםמענטען.
 שאפ־טשערלײט ערװעהלטע די

קאםיטע
זײ־ שאי־טשערלייט צעהן םאלנענדע

 רורכצופיהרען |Jnaנ«װ נעצועהלט נען
: סטריי?־רעםערענרום דעם

שטײן. na מ^אלין פוז ?אץ, פ.
 שלאםכעחג na ליפספי םון מילער, י.

 פרידרי?ם. םון לובאװ,
na?aan, םוז nanp ווה1<ןא( ap. 

laoo, נראם. םריד םון 
 םםיטת. אלע?םאנרער פון טאביאני,

 שײנמרכ און װיטענבערנ םון רורין,
 װײגבערג און ?אהען פון פרידמאן,
םאנביייט, םין שאפירא,

שא«. נער׳םaנאל םון היינץ, און
...... .................................:BZL

ױ די ר נ ע ק אר ק)ר י או ץ ל ס א  דרע
ם ער ט א ר אין ק ע ײ ר ז ע ײ  נ

^ ײ ה

 פארמד איז ,,ao ימז25 דעם שנת,
 ךי פזן ערעםענוננ אםיציעלע רי ?ומען

 האטץוס דןר פון העדהװארטערם נייע
 גןוחנן איז וזײם ױני*ן נײע די ױניאן.

 מד זײנען םישמן די דעקארירט. שעהן
 nan oan נו̂כ םaלדa םיט באלענט ותנז
 טױזיפ בעגד a איז ,1דערכא« צז זיר

עולם. דעם געיײזן משםח האט
ד און בלומעךבוחעטען צעהנדלינער  ס

 #ננעקוםצן זײמז םעלןנראםןם גריםוננט
 פארשידענע ®ון איז שעימי םיעלע םון

 םח דעלענאציעם םיעלע יוניאנם. לאקאל
 דןר פון דצלענאציע a ױניאנס, לאקאל

V םון pat באארד דזשאינט i אינטער־ 
אנוועזענד. גפוחגן זײנען נעשאנאל

 יוניאד םתם און קאטןדם טויזאנחנר
 «־ טאנ נ«נצען דעם דורך זײגען לײם

 Taw שעוזנע נײע די )jpipia ?וםעז
האטערם. די םון ה״ם

 יין נ«פינ«| העדקײאםעחפ נייע די
 צוזישצן םםרי̂ג טצ38 וועםם 107 אין

צווענױ. ןזצסםמנ אז בראדײײ

n ע ש ױ ר אי םו קול  אברי
אן ר טן ש) ( n דדד a j r o ^ D

צוקוניייגצ ייע חןל*•
ךיv• וואגאן ואיסקיפיית 1מן

אװיגדדאדעי
w ױי ן

trn חר•• יון יויסצוחייאח
אײצד קוי•■

b קײגן גיי m m h• צי בירי*] איו״ר •ייו׳
mm rv פיי• •כפאלו• ייו wm *זז י•• ײמעי

•ןרוצניי. קום• אדעד ארײב•
1• גיצ • — אויסאר^בוו •עגליר אפען
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י ־ מ מ י w א m ז ר « ע ל ו א נ מ ע ת מ מ ס * ױ י ס ל פנ ט ר א ס נ ר ק ס ר מ ז

1929New York, Friday, Juae 7, 1939,VoL XI. No. 13 יוני״ טער7 פרײט^ג,

ז א י נ ן ױ ו ס א ר ע ר ו ש ט ס ע פ ו נ א ם

w a p ו ן צ ײ א ק ג פ נ ו ג י ד נ ע ט ש ר

ע ט ד פ א ק ־ ב א ח ט ע פ ד ײ ם כ י ד ד ן צ ע ל ע ר װ ע ט י ױ ן ו ע ל ד נ א ה ר א ע - פ ט צ ע ץ ל נ ע ר ע פ נ א  ק

ן ע ד נ ע ם ג ^ א ט ם נ י ר — ד ע ט ל ם א נ ע מ י ר נ ט א ר ע ג נ ע ל ר א ף פ ױ ך א א ד א נ א ט װ ײ צ

ע ש פי ס ני מו ס מ נ ע ן  ס

ען ל ע ן וו ן כ ס׳ מ ע ס ל  סו

ס—סוןן נ ע ד ד מ פ ס נ ן  ז

ד ע ג נ ד ע ל ש

 *j>waP םארלעצכתר דער נאר נלײך
 ?אונםיל, אינדאםטריאל on טיט רענץ
n באמכט דובינם?• ברודער האט a  o n* 

 און נאלaצרנײשOJ'M דער פון דדענס
 שםע־ דער ותגצן יאטצן8ב איהם םיט זיו

ר 1צ נעחנמן 5at 1ױניא די וואט לונכ  ת
 אינדוס• חנר אין מ8ל ניי־נעשאםענער

 וױ דןם nai יוניאן, דער אין 1אי םריע
 װידער זיד ה#בען םאנוםעסםשוערם די

 פון פאדערונגען וי נאכצדנ<בצן ןנםזאנט
־ יוני«. דער

 oan •porm ■רצזידענם ע?טיננ
 חדשןחלט, צזריקשםען ױין ךaנ נלײן־

ia לשםננדינ »יז שלצזינטנד ברודצד® 
 פין חאלטומ דער טים אײנםארשטאנען

 *dmm aan און לאםיגמג קאגםעחגנץ דער
 ומט ױניאן די ta ח*פנמנ, ףי נערריקם

 פא־ גערעכנמ די אוים?עמםען באשםיםט
דערועען.

 BBianin ויר nan שלעזיגנער וחנן
n וחעען חבינססי׳ן פון n ®ר נרױס» 

pa j פאקג r s n  p a a ia i i v  ps ער 
 פרייד. םאר מױאחנן באנ״סםערט סטש

 *HDPH0P די Mm נןפריינ^ זיך ean «ר
jntfi *ant rvnmnaa in ח  זיי ta י

a iaa באנייסםצחס it זיר םארשםעחיז
tianai nan nan ,*map אײ עגםשיילזנן 

i n נודל. וױממחנן זיתר
 ref'oo’jiuaP די nunnasia װאם

n און אייײמנסי םמב 4 n w  •ara 
ta juqmשל׳נזיגמ nan סעםינ?יים,  i 

 וחנט יונשח די nai אימד־ציענ^ איז עו•
im ימקם זײ אימר  •na, מ־ וױ  די אי

 דעם־ man Iftrrt זיי ta pa נאלעבאםים,
 nan nn$» Mm ,mo i'dhto זעלמן
׳ מהים.
 IvmaDw pm צום געחען 1םי וחנן

 -ia m שלעזיננעוי ירעזיחןנט ta ,1םי
 ai nm ia ta na pia• נױ j«p געקוםען
jpa צםליכע נלײמן

 אינדאסםריעל דעם ידן יתיאן דער צװישען קאנפערענץ לעצםע די
ניט.1גא םים געענדיגט וױדער זיך am קאונםיל,

 זייערינען דעם בײ אייזען אץ שםאל נעבלינען זײבען כאלעכאטים די
pw און גערעכטע יתיאן׳פ דער פץ אײנצמע קײן נאכנעבש עװאלמכ ניט 

פאחןחננען. כאשיװענע
פץ דעבקען און הערען געװאלט נים רעכט םים חאם וױחןר יוניאן די

ע י »1 EkfelftAEftlElE Baa|M MMMאנריםענם. סון כאנײאוננ דער צו
n ךז9< ןעגעג אחיםצושםעלען געװאנט האבעז באלעבאטים די װאם נעז,נח

 פעי״ פאר.סינגעל םיזאן דעם װערןןנד ארכײם שכת אח ארבײם .שפױק
זײ פארלאנגען

L âaateaaAa ÂftL A a.M atifc aaê  >a Mlî aaA *AaMAte 144^41^44 AMftiijn גלייכװערםעל. מ ?אגס — עסען, םיםץ קרםם א#עםים
דיםטשארתש םים׳ן פעפדכענעסען אזוי זיך חןןכען באלעבאטים די

wMa i a  a R a a  awaa a iaaiaaaaaa msam Ma^a ' MaE ■aaM■ *44  פארלאננען זיי און געווארען אויפנןןריסען ןאש זזײ אי חאדז דזןר אז רעכם,
« ח  אפע־ חאבניריגע זײערע שםילען צו ארכײט שבת או־ן שםיק־ארכײם א

םיםען.
 זײ אז ענםשלאםען, און חחיג געענםפערט אבער די חאט יוניאן די
p ױיער װאס םיט אפעטיטען זײעחן שםילען קענען s n ,די אבער נעלוסט 
 פון כלוט און םארך םיטץ טאן דאס זאלען זײ אז ערלױבען גיט וחןט יוגיאן

 פרױען אריםע די pa חשכון אויפץ — כײגער און פלײש קלאוקםאכער׳ם דעם
pa קינדער אוםשולדיגע pa וײיב• די שאפען װאס פאםערם, אץ םענער די 

ם די פאר םיםער טי מ ע ל אעתסטריע. 1חן pa מ
pa אײנינען געקאנט גיט ייך האכעז צדדים בײדע מאם חןם םראץ 

 נעבען־אאחך די אוין* pa פאדערוננען יתיאנם דער pa אײנצינער קײן אויןז
ן פו ען ע  a נאך ארגעשלאגען6 כאלעכאםים די חאגען באלעבאםים, די ת

קאנפערענץ.
 נאך צו צונעשטיםם האם זי pa בונח, זײער ארשםאנען6 חאט ידגיאן די

a .נישט נאר חןרפוז ותןט עם אז איכערצייגט, איז זי אכװאחל קאנפערענץ **« *<ri a  ̂ mm mm *mm *** mml* 44iM4l*Mk4M44  זאך. *וםפארםיירליכע אן ידוט שדץ איז םםרײק דער אז ארן ארױסקוםעץ
וױלען און םייגוגג עמענמליכער דער נואר זיך שרעקען בזולעבענדם די

)8 או̂י ם1(«ל

ע ױ ל ע צי נ מי נ נו ע ם ע ר  ה

ז סי פו י ג ױ ר ן ז ח ױ ח

 י1 ײאם צופריחס זעהו־ זיינען 1סי
 װעלמ ,nan ױניםי אזנזער פון געסם

 -liupjn nn םארבראכם רארם האבען
u שאדדעי rp ’ii, זיינען innacyipjma 

•irriBit זעד,ר
 נעװאוג• װי נעוחןן איז וועםער דאס

. פולפ 4נעשיינם. חאם יח די שען. נ » 
 פאר־ אוחגגס זוגםאג man נצסט ױ ומן

 מ- זיך זײ man יתיםײוזאוז י1 לפזען
rיnלD םריש. יח נעזונם

id אין װעלםצל ארםיםטיאת ראם w 
n't aan nan װי תפיהלט a אין םיש 
i n  .m an דרא־ אח מרשםרייאונמ־ 

i נעימו איז סכמוי סאםישער n  ra 
i שטיסוננ נןסםער n  na מולם nan פין 

 אוזפנט ראנערשטאנ אנגןקװאלאן. זיי
i't  man נעםט אלע pa אננעשםעלטע 

noma אױי געוחןן a זימס־ לוםםינעז 
i n  it/>a3 םח נ«לזנענאײם o n ינ? 

i n  nn לײבאר יםיש1ב *rna.'
 a םארגע?ונמז 1אי אוואנט פרייטאנ

 שאא׳ט בןרנארד pc םארשטעלוננ פיינע
ooia. n tw a חזי ענד pm,און ״ 

 קאנמרט נאלא a םארנעסוטען איז שנמ
•). זיי• *וין (׳ילום

n פיטיננעז otj מיזירפ ®וז דמהפ s
o t w  ta r t t m m ana

ע םי ק פ ע ענ ד ד ע ר קי • ם ע ב ל און ח א ר ע ענ ש עג ח רמ ע ש רז ם ע ער׳ ל אג ט נ פ רי א ם ב ר ע י װ ־8או ענו נ
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i פון יאלצן n וױם• חויט» iptnaanons i n םיז סיםיע i n
im' גױ a גאאחד חשאינם aan מר 

 מאס־ נרוימ jjrrntaia V« שלאטצן,
 עם urn ,manpn^P רי m םיםמסס

i *פנעמבמ זאל n  m m פון באריכם

נ נ ו ס ױ נ א ו צ נ ר ח ס י י ל ס ו ן מ י ד ו נ מ נ נ ן ז
iia h » »ין פיןדםײ״ ,לײנאו• די   

בא־ עוי׳חאלטלן ומלם  pm “ pa aanMiM4 ***** *̂j* rmmm*M**4pifn אלצ  גרױםצן איחר צז סונגען  
i ימד w p  n ײ ^פגעהאקסצן ח^ס יי  םצלצגראםען מדמגדור ױזיים יעז W₪₪₪Jtj₪!K₪Wנ  
JM ארמײ וון צרחאלסצן ח^ס ױ װזיס   

מ־ וואלם,  m  *mir t r tm'M אמ סיו־  
םעלענראפישע סיעלצ זיד יק ®

*WM'iaoa pa ציפם
די ניממױפ^

•«n tan jmrai’t

utinm די ii נאארד צסזקוםיװ pn 
 אחיםנע־ aan איגסאתיי״אסיל אתזעו־

ravtA* amr ל  ברײ רער צו ־אספט*
i «ארטי לײנןר םיש

 in»a פרײד am פיל ^ײנצן םיד
yrm די ״מוםמז »יז פס זיפג גײיםינן 
_ י pm צײ̂׳ י  nan ם,8קל •יביײייד י
bw p 1ייכםימע1 די m  pa זאל וועלם 

man t w די mam nn .ױי *an to 
ta ,pa יי rw״annaoa pa ma וחד 

)i n  pa it פ מ  גאנסאן. אייך pa מ
n ב

 פאר־ man וואם האנפערענץ לעצטער דער
i צװישעו ריגםטאכ ?וםענדען שומען n 
on יוניפיז  na תאונסיל. אינדאםטרחנל

 שוין זיבער apt קאנפערענץ דיזע
 נא־ רי םיס wraruap לעצםע ױ זײן

n גלײר orn יוניאן י1 |1א לןבאסים, a i 
pw ױ נ§גצנפכפן yeirunaa לואזג 

 mat mtri* גאו inaeoom om ײאס
4םונ

 ומס iMTonroao די נאו <צײך
m חדכגמויחרם  m m סטמיק־חאמ־ 

w u n אוים׳ן prim tromoao די 
m םיםגלידט• m  mams, וױ *m  nta 

am  orunnai רורנמסיהרס m m. 
m םיםיננ«ן >*m menu a t*n Vta 

pa riee די •caoa» pa urantmao
תן גאד om נרייסאיים » • ײי ר מ י  י

 את״ סון סיסיגנמ vamaamem די נפו
ran שא־ס׳יסרלייס pa רי סון

onuar
שפרינגען.

גאנ־ איזיישר מזמעתשעד דממנפחול
>oan m שסי• אםת׳ע די אויםנעדריפם 

i םח טוננ n באארד דישאינט גאנצער 
 tm ,1"*» pa ארבײםער אלע םון או|

oan m ,אינטערעםירען איהם או נצואנט 
myo וױ סםרײת־םאו־בארייםוננעז, ךי “ 

ircnm aP באל^באםים. ךי םיס
1 i n  ?ntאויר איז יכסוע1 ינ«ר1א 

ynm ti ןיין » אנ oan m .n נ n 
eposnao וחננען n a םסויײס־פןאמר 

m איעלירם pa ײסונג«ן1 ap  n a  w 
w emopo ליכג^ זייער סאן• in*o pa 
oaria n  n« ,חייסם mn׳pronru i גיר

---  * i*MMiaME4akfel ■Ml a *M̂ *̂ m mm ערדוארםעס עס וואס סאמזי םרײאוננם
earn אלל ^maaopia.

 aan דיניגסקי ׳מםענ־ארעזיחמם
i n  m e נענוי נאארד)o n  e u rrim p
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wna ריפערמאכערא

מו

ריפערםאכער. א. םון

ראכער: ריסער בדידןר
p סיר p ip ו היינטינע אייך*  דיזען װ
 זיך װילען םיר וױיל נרױועלע, אםענעם

 מא* ריםער װי צוזאטענריידען, אייך סיט
ר  צו װאם און םאכער. דיםער םיט מ

 דער און ״ד״ # םיר האבעז אייך זאנען
 געשירעד הײנםעעז אונזער םון אינהאלם

 וױכ־ םאפענטאלער גרעסטער דער םון איז
 םאםיליען. אונזערע און אונז םאר טינהײם

 בא־ אײן, נוט דערםאר זשע ןיך הערם
 םעג מאכער ריםער א אין אאעס טראנט

 םאד־ גויםינער דער צו pretp זאל און
שטענדיגוננ.

ט צוזאםען נעווען אלע זײגען סיר  זיי
 גענויע םון משו א םאר .1905 יאהר דעם
 איז נעלעבם צוזאמען פיר האבן יאהר 25

 די ארן איננםםע די צוזאמען:עשטרעבט.
 האבען לעבען אונזער פון יאהרען בעסטע

 טרױםען זעלבע די נעװידםעט סױ
 םיר טאומנימגס. זעלבע די און

 ברידערלימר א־ן געײעזען איםערצו «ײ»ן
 םאד אלע די אויםער װעלכער, טארבאנד,
 האבען מיר וועלכע גע-ווינ׳םעז טעריעלע

 הױיטזעכליו אונז האט ,pwtpM דעם סון
 םאתעני־ נײסםימן טון אפוואל נענענען

 אײנער נעםוליעט זיך האנען םיר מן.
 גײם־ פון הרייז דיזען אין pre״n* *ום

מ, טמער  פױנעלאן־ ױננע ווי יונשט לי
מוטער. זײער םיז נעסם אין

 נעווען איז עם ערהאבען װי שעהז, וױ
 װאס װארים !פארנאננענהייט אונזער

prp ערהאב־זד זײן פען וואם שעהנער, זײן 
ר  א t» יאהרען באשרענקטע די אין »

ױ לעבען, מנטאיכען  םארנע־ זיםער דער ו
 ברר פון ליעבע אונבאפלעקטער פון נינען
 דער םוז שטאלץ דער און ברודער, צו דןר

t o w, עררליד, זײנען דיר, *רום »לע אז 
 אפפערוױלינ איז איבערנעבעז פרײנדליך,

?... *זוייטעז םאר׳ן אייטןר
 אטםאסםע־ אידעאלער דיזער אונטער

n נענאםען. פיעלעם אלע מיר 'האבען 
pm ל*נד דימן אין געסוםען זיינען םיר 

pm t זיך םאר טיר חאבען גליס, אוגזער 
 באדיגטננען. שרעקליכע זעהר נעפונען

 נע־ האבען םיר װאם פאקמ דער אבװאהל
ח סוזט  װינ• זעחר אונז האט ארבײםער וי

 קײנ־ זיר האמז םיר װייל נעקיםערם, צינ
jn■ עחראיכן םים נעעעםט גיט ס»א t n 

 «ר ארבייםם־באדיגנוננען די אב«ר חאמן
 םיזערא־ לאננע, נמםות. אוגזערע רענט

לזנכער־ מטונדען, אוגבאמרענטטע
מ  טאר לוא חונגער א — פארדינםםען אי

 אתםענטליכע ברוםאלע, ארבײט. אוגזער
t נינרערןװינענעם א pa ,נאדינמנגמ i t 

 פון היגדעתיסע םיט נאלעבאטים. סצנט
 אונבאקאנ־ און צאנד, אומאפאנםער »}

 PB לאנד א איז נרינע — מיראך םער
דאך? אין גרונ. סעםעל סאפיטאליזם׳ם ■־

*וזאמעננענוםעז, דאז זיד האמן םיר
tv הײםעלע קלײן א w ra, אp חאמן םיר 

 םאראיינינט. זיין מוזעז םיר אז נעזאנט,
 — פאראײנינט נעחארען זײנע] םיר pא

 זיך האבען מיר םאראיינינוננ. אמת׳א אן
n s r n\ גלוט פון עבועח א מנועח, א 

 אײ־ איבערגעבען p»t w םחנרן, p» אא
ײן *ו *וויימנן, *ום נ«ר  איינער עחרליד י

 איי־ *ארראגמן «ו ניט *װײנאן, םיט׳ן
 חא־ מגועח דיזע און *ויייגמז. דעם מר
נעחאלטען.* איגמר םיר מן

ארי־ אויבערםלעכלױ דיזער סים אט
 — װערםהבאדסםע אםת׳ז א*ן אמר נמר,

 אץ אמיס 1906 אין םיר זײנעז *םתיצי^
 עקאנאמישע ערווערבען צו ױך קאםוי

 חנם נאפארבט חאט בלום אונזער רצכטע.
 סטריסס, ליםפענארד און װאסער pa נרוק

 ימראצרנ^ אונזצרע נעצעחרט האט חוננצר
 ביײ אונזערע געטריסענם האט אריםגײט

ײנ׳יז נ׳פםות אוכזערע אנ«ר נער,  מר ז
 אונצר׳פראקען, אה אונבוינזאם בליבעז

pw נע־ ניט אינז חאנצן נאלענאםיס די 
.באזיגצן. קצנט

ר  זמד דיזעלנע וױדערזזאלם חאמן ני
 אח ,1910 אין דעםאנסטראציעם ראאײמ

m ,1919 ,1916 4014 ״1918 i אח 
ױ ל װיימער. «ו n וויי w n y o\ נזװזאנ־ 

ױ דצלט  זיך םיר חאמז םאמר ריפער ו
 אין ביתער בארעכטינםע אלם צםאבלירט

t r i* איז «ס אםת, איגדזםטריע. ריםער 
pm םאל אלצ n אויםמםע־ פאר ילאץ 

t« p לאגצ די רוגנען. t אוג־ ארבײםצד 
ײן נים סײנםאל װעם קאייטאליזם םער ז

w l• DfP?fO יאא
 אכסא־ סיר וזאנןן אובדאמנדצ) ךי מער

די זינדינען. צו װאט נעחאם נים

 װעילכע סקײאס די צוגעשטימט, האבען
 די געוומן זײנען געקראגעז ה^בעז םיר

 צוגע־ האבען ר י ם כע5װע צו שהילס
 װעאכע אונטער באדינגונגעז די שטיםט,

 די געװעז זײנען געארבײט האבעז םיר
 צױ האבען ר י ם װעאכע צו באדינגונגעז

 די אפנע^אפט האבען מיר גע^טיםט.
 הא־ םיר באס, דעם םון אאײךהערשאםט

 אר־ םון דיסטאטור די אננעשאפט ב*ען
 פאצער זײערע אויוי און בײטס־נעבער
ן אײננעםיהרט ע צ ע ז ע  דער םאר נ

 אנ־ איז אינדוסטריע. דער םון םיהרונג
 א געהאט האבען מיר — װערטער דערע

 רעכט דאם נעהאט האט זועאכע ױניאז,
 װענעז זאגעז צו דעה א ט כ א ם די און

̂ע טרײד. אין ארבײטס־באדינגוננען א
 נעענ־ ^ײדער ̂אגע די זיך האט הײנט

 א און םיר םאר געװעז זײנען מיר דערט.
 אין זײנעז םיר אאקאל. א אהן יאהר האאב
 םאר־ איז געווארען צושסרײט צײט דער

 באאעבאטים אונזערע געגענדען. שידענע
 ניט־ םארגינט צײט דער אין זיך האכען

 םרײהײ־ אונבארעכםיגטע און םארדינטע
 איצט אונז םאר װיכטיג ניט איז עס טען.

 שטי־ כמורנער א איז זיך אוחןקצוזעצעז
 װעט דאם שוצדיגע. די זוכען צו םונג
 עס \ואס ברענגען. ניט זאך קייז אונז
̂יסען צו איז אונז פאר וױכטיג איז  באש

 אסצױ כדי םאן, צו װאם יע, טאן. צו װאם
 צוריק־ אוז הטקר־צושמאנד דמם שאםען

̂יגע אונזערע ברענגען  עקאנאמישע אםא
באדיננונגעז.

 א האבען םוזען מאכער ריםער די
 צוריקצוגעװינעז אום סטרײס, דזשענערא^

 באלעבא־ די םון רעספעקט אםאאינען דעם
 םאכט, םון דעמאנסטראציע א אהז טים.

 האבען ניט מער«ר הײנמאא זײ װעאען
 באדינגוגגעז אאע אונז. םאר אסשײ <ןײז

 אין טרײד אין עקזיסטיוען וועאעז װאס
 געװינען װעאעז מיר סיידען צוסונםט, דער
 באדינגוננען די זײן װעאעז שטרײק, דעם
̂ען י י ז װאם  אונז. םאר באשטיםען װע
 באײבען צו םאראורטײ^ט זײנען םיר

 ניט ויעאעז םיר אויכ שקאאםען, ״םרײע״
̂ע צוזאמעננעהמען  קדעפטעז אונזעחו א

 גע״ :זאגען ם̂א ע5אי טאר מאא אײז און
̂יכער דער צו נוג !טיראנײ אומדערטרעג

קוםענ־ דעם םאר גרייט איז 17 אאס̂א
 רײ ברידער אײד, בעטעז םיר האםוי. דעז
 אאקאא צו לאיאא ב^ײבען צו םאכער, םער
 די איז געוועז זײט איר װי ■ונקט 17

 ברעכט צעכען. אײער םון יאהרען בעסטע
 צו ניט : 1906 יאהר םון שבועה די ניט

 צײט אין צזוײםען דעם איינער פארראטעז
 םראגע די ניט איצט איז עם !מ*חמח םון
 איר צי געזאגען. ■אאיטיש זײט איחר וױ

 ?ינק־ זײט איהר צי געזאנען, רעכט זײט
 םאציאאיסטיש זײט איחר צי געזאנען;
 גע־ קאםוניסמיש זײט איהר צי געזאנען,

 עקאגא־ אײערע אנבאצאנגט װאס זאנעז.
 זײן איהר מוזט םראגען ױניאן םישע

 און געזאנעז םאכער ריםער הויפטזעכאיך
 עהר׳ציך, — םאמןר ריפער װי האנדאען

 צום *ײנער איבערגענעבען און פרײנדאיד
ן אױוי קאנצענטרירט צװײםען. ײ  א

̂י פוגקט  צושפאיטערעז ניט און םאא א אוי
 טעאריעס, אויןי.םארשײחגנע קרעםטעז די

 חושיס אײערע אאע האבען מוזט איחר און
 םון פארטײדיגוננ דער םאר אנגעשטרענקט

 םא־ אײער םון פוטער tm ברויט דעם
יע. ם̂י
 ניט חיממא* זײנעז מאכער ריםער די
 אי- אין קינדער אונגמרטעניגע קייז געווען

 אלע חאבעז מיר פראגען. יתיאן געד^ימ
 און חנכטע אונזערע פאר געקעמםט טאא

ן מײנונגען .םאראונזערע  ױניאן. דער אי
ט אאע,םא^ אבער חאבען םיר  געחאנד̂ע
 גצוואוסם האבען םיר דיפער־םאכער. וױ

 אלע און פאסיג ניט איז צײם די ווען
 סױ פארשײדענחײםען סײנוננס אמזעחנ

 1919 אין חאבעז םיר ווען אױפוזערען. מן
 מיר חאבען װארארבײט, געגעז מנפעםםט

 םיט וואפען די אוועיןנעצעגט ג<ײד
סטרײק. דזשענערא^ םון צרקאעחרונג חגר

 םארראט צו םאס פײן ניטא איז עם
ט אין  תײן ניםא איז עס ט*חםח. פיז צ̂י

 pH ברוז־ער א פארראםען צו פארטײזײגוגג
 דער #•תאאד מנזסײקפ קריג פון צײם

 רעוו#״ אםעריקאנער דער םח פאררעטער
 קעםפער חעאדישער א תווען איז אחױע
 יאנ- א פאר ארםײ אםצריקאנער דער פאר
 פאר יארלאחנן םום א חאם ער ציים. מר
 פונ־ נאר פמיחײם, אכמריתאנער חנר

 שפעטזןר ?יד תאט ער ווזנן דפסטוועגען,
 עגנאענ• די םוז דיגצר אצס אימרגעגעמז

 פאאק אםעוײקאנער דאס איהם האט ותר
ח פאררעםער ילם געשםעםמ^ם  איס י

איהם צו אנמריקאגער די האבען ן^ילנען
מ חני חאסם דז ו

ל«חס«נעובילדערםצענעם סטףק ןונועס םארסעם
קאכאקאװ. םעם פון

 ^עבעדיגען האבען.א װי^ עס װער
 קאאױןמאכער אונזערע אזוי װי ביאד,

 סיטו־ קוסענדער דער צו זיך באגעהפען
 ארײנקומען דינע.-טײם נאד דארף אציע,

 טע7 בײ װעסט, סטריט טער36 דער איז
 אפגעגעבען אונז האט מעץ װאו עװענױ,

 זיך םארק^ײבען צו םרײ שטונדע א םאר
 םון װערען געשטערט נישט און דארט

 pc 12 שטונדע, ;אגצע א פאר קײנעם,
 ארויסלןריגען מען קען דארט א":ס. ביז

 װאם כאראחטעו־-שפינעא, אמת׳עז דעם
 מאר־ איז און שעפער די אין זיך טוט עס

 און דיערצער די איז זאנאר און קעט,
 און אנגעפלאנטע אונזערע פון נשםות

 דארטען קלאוקמאכער. אויסנעהונגערטע
 םינס־ אין לײדען צרות, מעז נאגעגענט

 טיפען, קאמישע אויך און דלות טערען
 נעשסאק נאנץ זיך קעז םעז װעלכע פון

אכען. א̂נ
 סטרײק א עיב יעצט, איבעדהױפט און

 לע־ נאר איז אינדוסטריע, אונזער איז
 דעבאטירט, מען שםועסט, מען בעדיג.

 םאר־ זיך. קאכט מעז און זיך היצט טען
 דא־ איז דאפיי באמערקוננען, שײדעגע

 אבי־ און אומפארטײאישע רעכטע, נענעץ,
 :רונד־גע־ דער עיקר, דער לינקע. סעל

לינקע? די טאז װעאען װאס ׳איז דאנק׳
 מיר װען סהעבעז, ;עהן זײ װעלען צי
 װע• צי ? סטריײןעז ארונטערגעהן זועלעז

ײ אען  װעלעז איז ארענטאיך גענוג זײז ז
 און טראבעא? קײן אפעז6פאױצ ניט אונז
 ז:אנ דא הערט סען אז ׳םאקט א איז עס

 קא$*וק־ אאטע םון ארגוםענטען אאגישע
 דרײ־פערטעא שױן האבען װאם מאכער,

 דער םאר אװעקגעגזןבעז אעבען זײער פון
 א אויך איז עם און איגדוסטריע, קאאוקם
 ױניאן םון נאװײרים אונזערע אז פאקט,
 די צוטומאען אויף אײניגעס טוען סקװער
 צװישען ברעננעז צו טרײען און כיוחות

 און מיסטרויעז האאוקמאכער ״ אונזעדע
 זײערע ארײז שיקעז זײ דיסתרימינאציע.

 און אנצוציהען טרײעז װאם אגעגטאאך,
אאעמען. און אאעם אויוי שמוץ װ^רפעז
 םיאוס׳ע און שקרים םארשידענע מיט
 די פארדםטען צו נור זײ טדײען באבואים

קאאוקםאכעד. מאסעז
 דצד אין גאאט ניט דאם שרייב איך

 טאג אאע כמעם קום איך ארײז. װעאט
 בריך־ דא איז צײט װײא םאוײןעט, איז

 אאעס הער און זעה איך און גענוג, השם
 די דא זעהט טען םאר. קוטט עס װאס

 און העפ צווודעאטע די מיט כאװײדים
 דעי םון פנים׳ער, םארברענטע די פױט
 אין ארום טאג״טעגאיך שםײען װאס זון,
 טרײדס םארשידענע פון מארקעטס אאע
 איפאעטצאך, גיםטיגע םארשידענע מיט
 באקאנטע אאטע די דא זעהט סען אוז

 טאנ ארום אויך שםײען װאס כאװערטעס,
 אר־ װאס און רעװאאוציע אשם טענאיך
 םון אעבמן און נישט םאא ?ײן בײטען
אופט. גאט׳ס

 קאא• כאװערשע די :סאאװאם אדנים
 איז גענוג. איבער דא איז פעד״געצײג

 אונ״ זיך באציהען אזוי װי פראנע, די
 איז םראגע דיזע סאאוסמאכער? זעױע
 דאס איז איבערחױפט און װיבטיג. זעהר

 קאאוקמאכעד. אונז םאר טאקע וױכטיג
ײ זײנעז כואם, ועא וױיא,  דער דאך ז

 אוכד דעם אין אונז האט װאס עאעמענט,
 דערזעא• איז דאס און םארשאעפט, גאיק
 דײ געזאגט, בעסער אדער עאעםענט׳ בער

 עד נאך מרייעז װאם פאדשוינעז, זעאבע
 ערהאאען זיך אונז צוצואאזעז גיט הױם
ווענמער. אדער מעהר זיך צו קוםעז איז

 בא- יוערט איז אמעריסא םאר םארצארעז
 מי- גרעסםער דער נרם ײערען צו ערדיגט

 אבער, קערפער, דײן עוזרע, איטערישעד
 ערשטער חןר אויוי וועחנז געהאנגען דארף

 נים טארען םאפפר ריםער די בױם״.
 פחד קייז אונטער 17 אאס. פארראםען

 א״ן אונטער זײן אאע םוזען םיר סענױע.
 אײן פאר ארבײםען *ון ארםי/ »'יז

pjnw סטרײק. קומענדען דעם געוױנען צו
ז ארבײם איחר אויב י שאפ, ײניאז א י

 איהר אויב ;רחי פאר׳ן גרײס זײט דאן
 דאן — שא• גאדיוניאן א אין ארבײם
 אמז צו ג<ײר קוםט רווי. אױפ׳ן ניט ווארט

̂ייט אפיס, »ין  גו־ײט, ?ײם איד אז ערקא
ן אײנמאחײםעה איע א? אונ« נים ו  חאג- י

ױ דעאם  די גזנדעגקם םאמר. ריפער א ו
• 11906 יאחר טון שבתח

 איגטעדעסאנ^ װי אז איו, זאג דארום
 סאיקעם אץ טאנ אאע זײן צו איז עם
 מיכ• אבער דאס איז צײט, יעצטיגער בײ
 מאאואי אונזעחג אזױ װי זעהן, צו טיג

 אױנאנ• די צו אט זיך באציהען םאכער
פאםירונגען. דערמאנטע

 עגםםזד זיכערהײט םיט קען איך און
 דיטקרי• סאאוהםאכער מאסעז די אז רען,

 אװאנטיחנם, כאװערשע די אט מינירעז
 #זאגצן זיכערחײט טיט אויך סען איך און
ײ נעזזסט מען אז אכס. אין נישט אםיאו ז

 גרופע א םיט ̂ געשטאנען בין איך
 סצענע א געזעחן האב און קאאוהמאכער

 איםאעם- געטײאם האבעז כאוױירים די װי
חד די אײנגעאאדען האבעז װאם אאך, י  י

ײ (װײצ מאסענםיטינג א צו סערם  ז
 האט איכט) מיט װי פרעםערס די זוכען
 נעװאו• און נעריסעז פאס?װיאען די מען
 אריע• גוט דערבײ און ערד דער צו םען

געשאאטען.
 דעם דאנערשטאג, איך האב אט און

 איז װאס סצענע, א געזעהן םאי, טען23
 איז עס אבער ניט, נײעס קײז אםיאו
כאראקטעריסטיש. םארט

 גרד א אין םארשױנען צװײ שטעהעז
 שרײ• און שיאטעז און זיך האכען און פע
 דונינ- אויוי און שאעזיגגער׳ן אױוי עז

ײ אז סחי׳ן,  פײק• אין םאררעטער זײנעז ז
 װאס דיבורים, אזוינע נאך און סטרײק

 טומאדדבאזןםעצ דעם אין דאס זעהט םען
 םיםען אין און טאג־אויס׳ םאג־אײן,

 ױגנערםאז א אונטער זיך רוקם טוםעא
 איײ םרעג׳צו א אומשואדינ זיך גיט און
:פארשױנען צװײ די םון נעם

 קאאוק• א איהר זײט מיסטער, —
? סאכער
 דעך ענטפערט — געוױס נו, —

םארשוין.
 װײזם און גוט אזוי דיט טא —

 דעד איזזם אאזט׳ — ביכעא־ אייער םיר
אפ. נישט ױנגערמאן

 —ױניאז־םאן א אויך ביז איך און —
■ארשוין. צוױיטער דער אוים שרײם
 ױמער- דער ענטםעדט ־— גוט נו׳ —

 — אױך ביכעא אײער מיר וױיזט — מאן
 n אט t* װיא איך אאײן, םיר נישט
 זאאען אחם דא שטעהעז װאם אײטע אאע

 צז דא האבען םיר װעסען םיט זעהן,
טאז״

 ױניאדאײטצ, נוטע זײנעז מיר —
̂יער װי נישט אםת׳ע,  יד סאםפאניע א

ניאז•
 ארבײטעד נרופע די איז דערװײא

 אאע, און גרעסער און גרעסער געװארען
 צז נײגעריג געװארען זײגעז נאטיר^יך,

 זיי־ דאס פארשױנען א פאר װאס זעהן,
נעז•

 אזא געװאיעז איז פאוצאונג אבער
 אפגזד זיך האט אײנער ײײא געאעכטער,

 ארויס• האט אנדערער דער איז טראגעז
 ביסולאן עטאיכע קעשענע םון געשאעפט

 מא־ די פון און אםאאגאםײטעד די םון
 קאאוהס. םון ביכעא א נאך און ריערם

 אזױו האט מען ביבאאך. עפעם גאך ארן
 חאט װאס יונגערםאז, דער און געאאכט.

 ביכעצ, א װעגעז געפרעגם טאקע איהם
באמערקט: גוט האט

 איחר אז זיכער, בין איד טיסטער, —
̂יבײט  סוזמ איחר ניט. טרײד קײן בײ א

 ׳פיפריג׳ם םון אדער פימ־אאקעט, א ?ײז
חברת.

י זיינען דאם אט  וואם יארשוינען ו
 סאדפאוג אוגזער אין אחם זיד דדעחען

 די װי איז אינטעחנסאגטסטע דאס אבער
 אוםגזד דיזע אט אז נעםעז קאאואמאכער

 װאאםזמ דאס װי אזוי געסם, בעטענע
 שאםעריגמצימע^ זאנעז, אאמיר געוחנז,
 *9« פראוחח װאס אזעאכע גאאם ארער

 םים זיך אמוזירט סען קונדקוגצען.
 «ו עם קוטט אםאא אבער נםשו^ דיזע
 באוי i אין אתוםענטעזי שארפע נאגץ
 וי( דעם אין אריינםיאתן ויך םוז ראק
 איבערחויפט צוטרײבען. אאעסעז איז

 צוזאםען זיך טרעפט •ארשויז אזא
 בי< איז עס וחנםעז קאאוקםאםנר, א

 אין ארבײט װאס חארצען, אוים׳ז
 פופציג אדער פערציג פאר שעפעא

 םאכט אח (גארםענם) קאוט א
 און גישט, לעבען איץ אום

 אס אז םיזזאזמדי^ אדער
r גען r n
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פלאני־יאס
&p 1*ױ זיך חוינט צײט צו צײט»

 נערו־ » װעלט ליטערארישער דער איז
*דער דעם נענספט האט טען דער:
 ,“,פלטניצט ב״ ׳שריםט׳פטעלער יענעם

״ י— pe^-VDBD «י^םט אויף ה. ר.  נ
tt .ננבה

 ד*רפט טדיכח, ליטערארי׳פער דער אין
 ׳פיעור א «הז פאראן זײנען װיםעז, איהר

 זײגעז וועלכע דעטעסטױום, םר״װיליגע
״ זיך םאכט עם װען גליקליך, םםמ  צו ז

ליטע־ א ח. ד. ,“״«ל»י»טאר א ןע<8כ
נננ. רצרי׳שען

 האנדעלט ד* «ז זיך, פארשטעהט
 שלים־םזל׳דינעז » עפעס װענען גיט זיר

 איבערגעשריבעז האט װעלכער שר״בער,
 זשורנאלו "םארנעםענעם *לטען, אן ם״
 פחגמדע• א אדער ארטיקעל פרעםיען א

 מיט; אונטערגעשריגען עס און עוצעהלוננ
 לױצט זאנעז אזעלכע װענען נאםען. זײן
םקאגראל• קיין סאכען צו ניט

 באדיהטפעי וועגען זיך רעדט דא
 ערװאײ! האבען װעלכע שריפטשטעלער,

 לעזע־פונלי־ כיים ?אםען נרויםן א כען
 איץ איז pא װערס, זייערע טיט הום

 די אמים סומען פריהםארגען שײנעם
 װייזען איז רעםעסטיװם״ .ליטערארישע

d כאותים אויוי ’ P didi, נאנצע אז 
 באריהםטען.שרײנער׳ם דעם pc עםודים

 בײ װארם ארויםנענוםען זײנעז װערק
 דעם םוז שגויים סלײנע םים אדער װארם
 ■וב־ ליבע ראם און םפר. יענעם ו(ודער

 חאבען אלנעטײן, טענשען'אי] װי ליסום,
 אײנעם כא»ם םעז װי זעהן, צו ליעב
 זינד, אנדער אן ביי אדער נגבה א בײ
 װי זעהז, צו הנאח שםארק האנען און
 ארום אזױ םענשען. א עתידעריגט םען

 “רעםעסטױום ,ליטערארישע די האבען
 װיםענדע ארב״ט, זייער טהאן צו םוטה

ץ פובליסום דאס »ז ט-זי ן צוםרידען וו
.“״ענטדעסונכען זײערע םיט

 םאר־ אײניגע ארוים קומען עם אםת,
 פ*פױ און טאלאנטםולע אפט טײדינער,
 זיד נעהםען װעלכע פערזאנען, פעטענםע

 שריפםשטע־ באליידמטעז דעם סאר אן
 און נאריש זוי אױןי, וױיזען pא לער

 בא־ אלע די זיינעז עם אוטבאנרינדעט
 “״דעטעקטױוס די אבזןר שולדיגונגען,

 ניט ניבען און ז״ערם בײ זיך האלטען
ײ אויב ״דזשאב״• זייער אויוי  נעליננט ז
 סרבן זײער po תל א מאכען צו גיט

 צו כחות זייערע זײנען דעם (אױוי
 אויםגעםיהרט אבער זיי האבען שװאך),

 נ«»טען דעם אויוי שאטען א׳ װארפעז צו
 ז«ונט װי שרײבער. באריהםטעז םח׳ם
 — ? שפריכװארט פראנצױזי׳שע ר»ם

 נעננער: דיין אויוי שטוץ װאחי ״זוארף,
.“אנפלעפעז זיך װעט עפעס
 דער נעםאלען איז צײט לעצטע די

 שרײבער, םראנצויזישען דעם אויוי נורל
 אי| אירעז, פון (שטאטט םארוא אנדריי

 א װערען צו העדצאג) איז םאםיליע זיין
.“דעטעפטױו ״ליטערארישען א םון שרבן

בא• איז װאם מארוא, אנדרײ
 בעלעט־ טאלאנטםולע זיינע םיט לאנט

 זיך גאזונדערם האט װערק, ריםטישע
ײ םיט געװעז שם תונה  איכער בוך 1ז
 שטאאטםםאן עננלישען באריהמטען ועם

 דאם ביסאגםםילד). (לארד ריזראעלי
 אויםעתעװײנליכעז א נעהאט האט מך

 גאר םראנפרייר, אין נאר ניט ערםאלנ
אםעריסא. אין .ליז עננלאנד אין אויך

 בא־ דעם םון לארבעײתרענץ די אט
 ניט האבען םאריא ריהמט־נעװאדענעם

 םראצויזישען א שלאפפן רוהינ נעלאזט
 .חןרטאפט״, האט ער ביו זשורנאליסם,

«r נעפי־ דיזראעלי איבער כוך דעם איז 
 עםודים׳׳, ״נאנצע שםעלען, םיעל זיר נען

 * pe ארויםנענוםעז האט סארוא װאם
 אלזא , דיזראעלי־ביאנראםיע. ענגלישער

 כאפם !“״■לאניאט דאך עם איז —
־ י י ־' !ננב דעם איהם,

 '“ג*אט6״*ל װענען פולות די אוינ
 צחר* ניט p• פלונ גיט רונ דאם זיינען
 •נדריי סיט םאל דעם p» איז לאך,

 בצשולדײ די נאריש באזוגחנרם םארוא
ױ ווערפ אזא אין װארום נונ^  ״דאם ו

pnjm עס ײאו ריזמעלי*, פון לעבען

ן די שז די ר אי טו ל קו רי׳  מג
אן ר א ב ש) ( ר םאכ*ײעמ^ הי

םי• ••רםערם *וקונ**יגע •ל* חעל*פ
ו װי \w •ארסעריי וועגען יויסקינאמנ י  ו

 ייחרן הןן אװיגדדןר^• »ו ײימניחיימז
jn« אײער קויו• v־ * ׳

 ניראין איחי ויייחד חנפפזיפס קײגצ גי•
נו. סי• ?יר יו

 פרײ פבםאלו• איוי פא• און ראפ ױגזער
̂י• קוםפ אדער אײיג■ * ־.: . *?רזענלי

ן — אמו אגיסאר •ןנליד t *ת ו l י l m f

ײ ס נ י

 » pe (נאםיורען
עם. עי פוןבמ)1?«ורנפל

 נאטױ פויאע און םוחות טעטפע יענעע
 זוכען ניט קאנעז און װײםען װאם רען,
 א אין אפיאו געדאגק קײן געםינען און

סםד.
 אויס קוטט טיר װען טאא, יעדעס

 שרײ־ א בײ ״פאאגיאט״ װעגען אעזען צו
:םראגען צװײ זיך איך שטעא כער,

 דאס אז עס, סומט זוי ערשטענס,
 גע׳נגב׳עט, האט מען װעאכער םון װערק,

 אומבא־ און אזםבאקאנט כסעט איז
 ״פאאגיאטאר״ דער װעהרעגד םערתט,

געװאדען? באריהםט איז
 זיך כאפען םארװאס צװײטעגס, און

 אז באויז דעטעקטױוס״ .איטעראדישע די
 איארם » אויף הויבען און ווערק אײן

 אין ״םאאגיאט/ טכאזסרשט׳ען װעגען
 אלע די םון װיסענדיג ניט זיך מאכען

 אויוי ״פאאגיאטאר/ םון װעדק אנדערע
 אז ניטא, סםק שום קײז איז עס וועאכע

? אײגענע זײנע זײנען זײ
 האט מארוא אנדרײ דערזעאבער

 געשריבענע גאענצענד אויםגעצײמנגטע
 שע־ פאעט ענגאישען דעם איבער ביכער

 אויסער עטױדעך, ״ענגאישע אויר אי,
 גרוײ א װײזען װעאכע ראםאנעז, םיעאע

טאאאנט. סען
 בײ זשורנאאען, און צײטונגען די

 סקאנ־ ״פאאגיאט פון געאעגענהײט דער
 װעאט־ אאע כםעט אז דערםאנען, דאא/

זײנען שדײבער און יאעטען באריהםטע

 טוז טאטעריאאעז, חיסטאדישע געבראכט
 די סיט באנוצעז זיך אויטאר דער דאר

 גע־ האבען אנדערע װאס טאטעײאאען,
 גאנ־ די איהם. םאר אנדערע זאמעאט,

 באשטעהט מארוא אנדריי פון סונסט צע
 האט ער אזױ װי דעם, אין חױפטזעכאיך

 באגויכטען, געארדענט, מאטעריאא דיזען
צונויפגעשטעאט.

 אן װיאעגדיג ניט זיך דערטאנט דא
אגדח. תאטודישע אאטע

 א בײ געצענדינער א געפרעגט ״האט
 ? גנב א גאט אײער איז :מנא אידישען

 הראשון אדם אײמעשאעםערט <זאט ער
 א ארויסלגנומעז איהם בײ האט און

 געענט־ תנא דער האט דעם אויף זײט.
ארם׳ען בײ גענומען האט גאט םערט:

און א  א צוריקגעגעבען איהם האט זײטי
םרוי״. שעהג;(

 גע־ די אויף עגטפער בעסטען דעצ£
 ״בא־ האט מארוא אנדריי • אז שרײען,
 גע־ האט אויטאר, עננאישען א גנב׳עט״

 אין אוגיװערסיטעט ענגאישע די נע־כען
 ״פאא־ דעם אױססאײבעגדיג קעםברידזש,

 עהרעךםראפעסאר אאס מארוא גיאטאר״
װער?. זײן פאד

 אגגע־ זיך האבען אבער דערװײאו
 ״פאא״ אין באשואדיגונגען די אז כאפט
 אנדרײ פון םארגינער״ ״ניט אאע גיאט״
 געטאן נעהם א זיך האכען און טארוא
 זיך האבען עס ״אראפצורײםען״. איהם

 זיך האבען װאס שוהא־חברים, געפונען
 פאענט שוהאע דעד אין אז דערטאגט,

זײנע מיט אויסצײכענען זיך טארזא

K a S *2 לאאל ױניאז עקזאםינערם דער אין ]3
ווערק. געררוקטע

 םען ?אן ״באשוצדיטנגען״ אזעאכע
די אויסער שיאער, אאע כםעט מאכען

 —י ״פאאדאט• אין געװארעז באשואדיגט
 אויב שעקס•/*. אאעםען םון מעהר און
 האט ״חוטעקטיזוס/ די גאויכען זאא מען
 טראתדיזס !ײגע אאע שעקסייר, עד,
 םון עתעץ ״פאאגירט״ קאמעדיעס און

 איטאאתנימע אדער ענגאישע אאטע
 איז םונדעםטװענעז און מעשה־ביכאאה

 שעג און שטאאץ, אוטה ענגאישע די
. ״אאאגיאטאד דיזעז אויף זײן, שטאאמ
נעהמע: םאא הזנדערטסטען צום און

 :א ערנסט איטעראטור־םארשער די
אדינם איז װאס פראגע: די האנדאען

? ״•אאטאט״
 אז ״דעם אײןי אנגעװיזען װערט ער

 װיכטינ איז םאטעוײאא רויהער דער ניט
 די איז וױכטינער פיעא װערק. א אין

 ױעאכער דורך פארם, די באארבײטונג,
תיקון. אםת׳ען דעפ באקוטט װערק דאס

 סא־ דער אז באםערהט, זוערט עס
 איז װעאכער !שריםטשטעאעי

 פארשידענע םון קואטור םיט אננעזאפט
 א זינעז געװיסעז א אין איז ^װאאען,

זיך פאר אומבאװאוסט ״פאאגיאטאר/
אאײן.

 ארינינעאע אז באטאנט, װערט עס
 סי א *ײנען, »ן זאגען װעאכע דענקער,

^ זעתר םאראז זײגען װארט,  ^ײ״ וױיני
 אאע אין ניט (און םדינה א איז נער

 אײ %ד איהם). איהר געפינט םדינות
 אי- אאםע באתאגדיעז שרײבער בעריגע

פארם. נײער א אין דעעז
 טיטעא גאנצער דער דארף דעריבער

 ותרען באטראכט ״פאאגיאט״ װעגען
 ״איטערארישע די מצד ״ספאנדאא״ אאס

 דעם ניט םארגינען װערכע דעטעקטיװס״,
 זיר האט שרײבעד א װאס ערפאאג,

ערזוארבען.

אן רער ש ק א ר ט ס אנ ס ע ר ט״־ ר א  ״
ד אנ פײן פ ט א ט ה ענ פ ע ע  ג

ץ לין. א ק רו ב

 איז מאי טעןm 21 אװעגר דינסטאג
 םארגע״ ברוקאין אין <ןאוב ױניטי אינ׳ם
 דעם םון עםעגוגג דער צו דינער א קומען

 קאםפײן םאנד רעקאגסטראקשאן ״ארט״
ברוקאין. אין

 הא־ םר. געײעז אנװעזעגד זײגען עס
 טשערמאן נאציאנאאער ?אאםאן, װארד
 וואר־ ם. פאא. קאםיייז, דאזינען םונ׳ם
 מארה טרעזשורער, נאציאנאאער בורג,

 דזשאדזש טשערמאן, יארקער נױ אײםנער,
 טשער״ מײ מיטשעא דזשאדזש אאזאנסקי,

 דזשאדזש ברוסאין, איז קאמפײן םונ׳ם םאן
מאס־ הענרי דה װײם־טשערמאן, נאווא,

 אפגע־ איז 1929 מאי טעז27 דעם
 דער טיטינג אאתאא א געװארען האאטען
 דער באזוכטער. גוט א געווען איז מיטינג

 אוים״ אן אפגעגעבען האט סענעדזשער
 פאסי־ אעצטע די םון באריכט םיהראיכען

 און אאגעטײן אין יװיאן דער אין רונגען
 אויך האט ער םפעציעא. 82 אאקאא םון

 ױניאן, דער םון םאדערונגען די ערסאערט
 ארבײטס־ די צו ארוים &טעאט זי וועאכע
קאאוק־טרײד. םון געבער

 געװארען םארטיג איז ער װי נאכדעם
 גרויס געהערשט האט באריכט דעם םיט

 מעכל צאהא גרויםע א און באגײסטערונג
 טאז צו װאאוגטירט גאײך האבען בערס
 הומעגדעז דעם םאר מעגאיכעס אאעם

 א אנטװיקעאט זיך האט עס סטרײפ.
 די װעגען דעבאטע אינטערעסאנטע גאנץ

 ארוים שטעאט ױניאן די װאס םאדערונגען
 גרױ׳סע א װעאכער אין באאעבאטים, די צו

באטײאיגם. זיך האבען מעמבערם צאהא
 איז םאדערוגגען די דיססוםיחמדינ

שאום,. װעגען פראגע די ארויםגעשװאזםען ______________ז װצסזשסומי דער סון טשערםאן קאוױץ,
ךאס אז געדאנק דעם אייסבחממגדג ץאו ״ארט״ אמעריסאנעם םוג׳ם קאמיטע

 אנגעזעהענסטע די םון אנדערע םיאע
ברױןאיז. אין פערזענאיכקײטען

 אנגעװײ האט טײ מיטשעא דזשאדזש -
 װיכטיגסטע די איז *ארט״ דער אז ׳זעז

 אר־ רעמאנסטרוקטיװער םאר באװעגוגג
 — איז דאם איסט־אײראפא. אין בײט
 ארגאגיזאציע, די — םײ דזשאדזש זאגט
 טעכנישע םארשפרײטען. צו העאםט װאס

 אי־ די צוױשען טדײדם אגריסואטור און
 םײ דער און איםט־אײראפא. אין דען

 ײערען געזאמעאט וועט װאס דאאאר איאן
 װעט ארט",״ דעם םאר אמעריקא אין דא

 דעקאא־סירטע די אוועקשטעאען העאםען
 אויף אעגדער אײראפעאישע די פון אידען

םיס. אײגענע די
 דער- האט סאאמאן האװארד מר.
 די וועגען דאטעז אוז ציםעחגז םיט צעהאט

 אגריקואטור״ טרײד־סקואס, װארשםאט
 סאאפעראמױוען, - אגריסוצטור סקואס,

 *אדט״ פונ׳ם אױסנעהאאטען ווערעז װאם
 דעם האבענדינ אז צמעגעבעז, דערבײ און

 ארגאניזאציע, אזא וועם דאאאר, םיציאן
 ערפאהרוננ, אזא םיט ״ארט״, חנר וױ

װאונדער. אויםטאן
 אי• זיד חאם םאסקאוױץ חענרי דר.

 טאמענם פאאיטישען דעם אויןי געשמעאט
 איירא- די םאר אקציע דאזיגאר דער םון

 ווערט װאס םאשיז יעדע :אייחנז •עאישע
 א פאאיטיש שאפט רוסצאנד סײ\ געשיקס

 צאנד. אין בימער גצײכבארעכטיגםעז
̂סען דארםען סיר  םאס־ דר. זאגט -r חא

 אוים- אידען אײראפעאישע די — סאוױץ
 אמנ״ זײעחנ אין חײםקן זײעחנ צובו״צן

ײ וועאען דעם סים ךאר.  זײן דארםעז ז
 בירגער, װיאסאםענע חנספעקסאבעאע,

אםעריקא״ אין דא איחמ די ױ1 פונתט
גצײדגעו

9 * «J

 טיטעל נוטער א נעװען פילייכט װאלט
 בעס־ dm באלעבאטים די באסעםםמן צו

 K נערויערט האט דיםשם־ע די טען.
 ױנזער האט נאכועפ צײט. היבשע

 דאפ נענומען גרייםער, ם. לר. טשערמאן,
p װארט k נאריש װי אױפנעװיזע! האם 

 אײנ* זיר נעװען װאלט עם לענערליו אוז
 עם איז חברה יענער םים אז צורײדעז,

 םארשטענ־ א צו סימען צו מענליר נאר
 עיםאה־ נענונ שויז האבען םיר דינוננ.

 הײנט חברוז. דאזינער דער םיט רוננ
 א PK צדיס k זיי בײ זײז איוזר יןענט
 אײך צו זיך וועט אײנער יערןר pm נאם

וM pm בוסעז טא• *בער םארנעטערן, ײ

 םימ p»M נים טארנצן irrM שטימם םער
pd װצם !,P3Mt נעװיםע  prep •לם «י« 

p r ,ווערם — סעםו״, ■א ״ביס א ארדער 
nn’M םאררעםער אלם םאר׳פריען גלײך 

«p ,ראװצ?»םאר> pm ט? זואס  PM ני
Dpi קוםט Mבלויו ײד u h־D«n 3mb איהר 

ו ערלויבט י u״M האמן צו ז r מ מ  אײ
v pn נאר תען נו, םײנוננ.  DTK סרור 

 אזױ־ םים טאן צו וואם האבען װענען נע
pan pm םיר חברה? נע  *np ipd im i 

ik האנען  : nMt p'M ײגיז םיר  »יצפ ז
p םיר pm םלחם̂ז נרויםער k פאר m 

ר titאונטער געװינען םטרײק דעם »ג
!שטענרען
 נזד פארםיג איו טשערםאן דער ווען
p םיט װאחנז it ,אונמחנ האגצן רערע 

 צוטרי• גחיםע א ארויםנעװיןען םעםבערם
 אזוי און ערסלערזמ, זײן טיט חנגהײט

 «יך האט מעםבערם די םון סײנער װי
 האט װארט, צום נעמצלרען ניט סעהר

 איםיצזנר אױב נעםרענמ טשערמאן חזר
 און ײצהל צום פארנרעננען װצם װיל

 *רלאננט6 ברוחנר « האם ד»ן נעסטען.
 םןנל־ נעמאכט האט ער pm װארט ראס

:ערפלערוננ נענחצ
 אונזער דאם ווײמנן, מיר וױ אזוי

 זיך ןרתאלם שלעזיננער, בר. ■רעזידענט, ■
 » איו ט»ר ?ראנפחײם, שווערער » נאו

 נע׳פיפם זאל טעלענראמע » »ז םארשלאנ
 ווינשענדינ שלעזיננער בר. צו װערעז
 אויםדרי- און ערהאלונג, שנעלע איהם

 ארוים־י דעם בײ «ז הצפנוננ די סענרינ
 םענ־■ עם זאל םטרײס נענעראל ps נאננ
 ױין צו ■רעזידענם אונזער ם»ר זײן ליר

 קלאוססא• *לע םיט שלאכטפעלד אוים׳ן
ראזענבלאט, ל. !צונלײן כער

םעתר.־םענעדזשער.

ן ע נ א ד י ן מ ע ש נ ע מ

דעם חרך חײזער זייעחן פון קראנקזזײם פארםײדען
פון נעכרויר *יינױנעז

ם-ראיןם)ער
ער ר ד ע ט מ ח ױ א ען ב אג ר ט ע ר לי ענו ר

 לײכט איחר קענט םיליאנען, יענע #דן איינער ניט זײ« איחר אױג
 כיי עקם־לאקם װאם עקם־לאקם, נרויכען וועלכע ױ, אױסנעפמען«ן

 אױןו נעפמען די קענט איחר זוכען, גים לאנג זײ דארפם איחר ךײט.
 ®עאפער, יױן סקול, אין jmv אין נאם, אוי»׳ן טריס. און #רים יעדער
 גע*י־ איחר קענם װענדעז און קעחמן נ»ר ױך ומןם איחר מאו *חור

 טאר וואם חןחלעחלען אײך װעלען װאם נעברױכמר, עקנדלאקם געז
ם»גען• פאר׳ן איז עקם-לאקם םיםעל װאוגדערבארער א

«ט־לאפ« פארטױטצן ח־אניםנמן •ראנרעסױמ ו9א
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 2די ד״י פ#נם#זיעס די
? מ5י האםוניסם־שע די « »k S! $

ײ שרײען, סקעבס ערגערען ז
 העלפען. צו זיך װי ניט וױיםען זײ אבער זיך,
 קלאוק דעם פון ta הארץ, דאם זיי זאנט עם

 װע־ נערופעז באלד קען מאם םםרייק, םאכער
ײ פאר וועט רען,  ארױםקומען. נים נוםס קײן ז
ײ  זייעד קען םםרײק דער אז זיך, שרעקען ז

 דער פון אפװישען גאנצען אין נעשעפטעל םקזןב
. אױבערםלאך.

 םון םורא די אז צוגעבען, דארפען םיר און
 נרונד. » האט םקעבם נאדעל אמדוסטריעלע די
ץ תירקליך וועם עם  אין םרויערינ העכסט זי

 דער ווען נעעעםםעל, סקעב קאםתיםםישען דעם
 וועט קלאוקמאכער די פון םטרייק נע*לאנםער

 װעם דאם װארים ערםאלג. אן םיט קרוינען זיך
 יאדק גױ אין אינדזסםריע קלאוק די אז יםיינען,

 םקעב־נעםםען די פון װערען אפנערײנינם מעם
שעפער. םװעם די פון און

איצ־ איהר יוגיאן םקעב די װעט דאן און
האבעז ניט אפילו עקזיםטענץ םרױעריגע םיגע

>S^SSaLssiassssss a»iass a>aacpK אנצוהאלםען. װאס
pa ײ לאםיר  סקעבישע די אױסזאנען ז
 פון אז שטארק, זעהר האפען םיר אז נשםות,

 יוניאן םאכער קלאוק די וועם םםרײק דעם
 םאר־ םעהר א און פארשטארקטע א ארױםקוםען

א יימ דאן װעם סקעבם פאר אז און אײניגמע,
aaaaaa asaa ̂ aaasaaaצײם. שלעבטע

פאדע־ ארױםנעשםעלט חאט ױניאן די יא,
 דורכ־ זײ װיל און באלעבאטים די צו רמגןןן

 קריגען. זײ װעט זי אז האפם, און קרינען אױם
 פאדערונ־ געקראנענע די איצוחיטען כדי אכער

 פאראײנינםע שםארקע, א חאגען םען םת נען
 םאכער קלאוק די דאך םוזען ענדליך און װניאן.
 זײנען דאס אז שכל, צום קוםען מאד א וױדער

 #נע־ איז ױניאן זייער װען לײדען, וואם זיי,
געכראכען. pa שװאבם
 pa ברעכער ױניאן די פ»ר אז וױיסען, םיר

 קלאוק־ די אז נים, עם םויג צושםערער ױניאן די
 זייערע וואנען ps פארשםעהן זאלען סאכער

 םא־ קלאוק אלע אױב װארים זיך. נעםען צרות
 דאן װעט פארשםעחן, אנפאנגען עס װעלען כער

 לעצטע איהר אםילו ױניאן םקעב איצפױגע די
פארלירען. אױך טיםנליחןר םנמים *אר

 םארצװײפלונג די און קלאר איז אלץ דאם
ps םקעבישע אדער םקעכם קאםוגיםםישע די 

 באגרײפליך pa *ארשטענדליך איז קאסוניסםעז
pa פארמםענדליך אויך דעריבער איז עס pa 

 מימ ארום זיך פוראגען זיי ווארדם באגרײמליך
ױ •לןןנער ®אנםאסםישע רוילדע אזעלבע אזױ ו

m Bm *̂ *■̂ 4̂ ** akasikiasa laaaaMa a^aMka^asaSk זײ סםרײק. םאכער קלאוק דעם כאגעגענען צו
aasUasaa Oâ a la ak̂ B̂k סםרײק דעם וועלען אזץ האלם דמגעז דױןלען

^Ba ■Baaa b* a as a n  a— a* a aaa la ̂ a fcaa ^wiBakA hhaflaaaiBiaaA^ױ עקםאראמײאירען, אדער פארכא^ען ער נאר ו
^aiaaHHBflaM װערען. ןןרקלזןרס וחןם

קאםוניםםיש, איז עקםפראפריאירען נו,
 םםדײק״ דעם םים םאן «ײ װעלען וואם אבער

ײ ױען  עקם*רא* חאבען שוק איהם װעלען ז
•ריאירםו

pa ײ אױב  צו טא םטרײק. a דארפען ז
אי- קריגען צו ריזיקע pa שסעיען גאך זיך װאם

a.̂  B^maMata&aaakMaaia aaaa Aaa SBaaai■ •*MiB i מרעםדען א עקםפראפריאירענזײג חןןנד די «ןר 
 א אליק ערקדערען :יט װארום סםרייק?
ם»רײק.

a םשםעות  m̂־a p םקעב די קעז סםײיק 
 קײנער אז וױים״ זי ערקיעחרעז. ניס חברח
p זיך וועם a* םען דארןן א*רו*ען. גים איחם 

 די 'װאס םסרייק, דעם פארכאיען דמרינער
 oan אבער חיען. װענז מניאן םאכער קלואק
ײ וחןלען o נדט jae ז tra קאםוניםםישע די 

ײ אז ױי, דענקען סקעבס?  חא- וױחןר װעיען ז
 pa דרײ פארטאכיעװש צו נעלעגענחײט a «ען

a דאיאר סיליאן חאלב nta I זימען ואאיװ 
ױ טוב װם אזא ניט. דאך זיי  קאםוניםםען די ו

a a n p  t P Sn ין* w as ץ זיר קיןן  םעחר ייי
זײ. פאד •®דיקקןחרען נים

•0P מ; י '
;־מעבעז■
 םםרײק
װײסען.

ר  דער ps זינ דער זיג גלענצענדער חן
 ארנײ־ ענגלישער ארבײטטר דטר פוז

־ ענגלאנד אץ פארטיי יריג מ י א;ז ^
 איז פארטײ לײכאר די ערװארם. האט םען

 פארלאםענ־ גרעםטע די װאהלען די פון ארויס
ענגלאנד. אין פארטײ טארישע
 ארכײםער די אז זיכער, נעװען איז עם
 גרויסען דעם ps זינרײך ארוים װעם פארטײ

 דעם אויף האבען םיםנים אלע װאהל־קאמף.
 אז ערװארט, נים האט• םען אכער אנגעװיזען״

 װע־ זאל זי אז גרוים, אזוי זיץ זאל זיג איהר
לאנד. אץ פארםײ גרעסםע די רען

pa האט פארטײ ארבײטער ענבלישע די 
 אננעשםרענג־ אן אנפיהרען געדארפט נאר נים
 פארטײ קאנםערװאטױוער דער גענען קאםף םען
pa אויך האם זי נאר םאבט, איהר ברעכען 

 דער געגען קאטן* שםארקען א פיהרען געדארפם
 דער האם־אונטער װעלנע פארםײ׳ ליבעראלער

 פאליםיקער כיטרען דעם פון פיהרערשאםם
 ארבײטער די צוציהען געזוכם דזשארדזש ללאיד

 די אפצושאםען פלאן פאנטאםםישען איהר םיט
לאנד. אין ארביייםםלאזיגקײם

 פאר איז ארבײטםלאזיגקײם פץ פראנע די
 באזונדערם גאנץ א ארבײםער ענגלישע די

 עטליכע לעצםע די פאר האט עגגלאנד שארפע.
 ארבײטם־ םון ארםײ גרויסע שטענדיגע א יאהר
 ענג־ די פון לעבען דאם פארביםערם װאם לאזע,
 דער געקוטען איז דא און ארבײמער. לישע

 ללאיד קונצען-םאכער פאליטישער אלםער
 ליבעראלער דער פון פיהרער דער דזשארדזש,

 אן האם ער אז ערקלעהרט, האם pa פארםײ
 ארבײםסלא־ די אפצושאפען אזוי ױי ערפינדונג

 pa כישוף. א םים װי עננלאנד, אין זינקײט
 דער פאלק, ענגלישען דעם װעט עם םעהר. נאך

 זײן קאםטען נים ם;עט א רעגירונג ענגלישער
 עם דורכצופיהרען. צויבער־פראיעקט נרויםען

a ra אנ־ װעגען און װעגען בױען װענען פלאן 
 אלײן זין זאלען װאם ארבײםען, קהל׳שע דערע

 אננעוױזען גלײך האט טען אםת, באצאהלען.
ps ,פאנםאם- א איז פלאן דער אז אלע.זײטען 

 כלויז נעװארען געשאפען איז ער pa םישער
 די פון שםיםען די פאננען צו צװעק דעם פאר

 אננעװיזען, רעכט םיט האם םען ארבײטער.
 אין ארכײטםלאזיגקײט די צושאםען8א אום אז

 אױםצױ נרײט זײן רענירונג די דארף עגגלאנד
 עם אבער געלד, םומען באדײםענדע גאנץ נעבען

 ארבײטםלאזיג• די אז גלדיבען, צו אונזין אן איז
 רעניחנג דער אין װערען אפגעשאפם קען קײם
 דאך אבער האם טען קאסםען. נים נאר עם זאל
 ללאיד פון אגיםאציע די אז נעשראקען, זיך

 הא־ װעט צויבער־פלאן זיץ פאר דזשארחש
 די דאר איז ארבײםער. די אויף װירקונג א בען

 אנגעװעהטאנ• שטארק אזא ארבײטסלאזינקײט
 א װענינםטענם ארבײםער, די pa פראגע טע

 לוינט אפשר אז טראבטען, װעלען זײ ps טייל
 צוי־ דזשאדזש׳עם ללאיד אויםצוזראבירען זיך

 די העלפען. דאך עם װעט םאםער בער־נדטעל,
 די אז ארױסנעוױזען, האבען אבער, װאהלען,

 עננלישע די אוםזיםטע. אן געװען איז םורא
 װאונדער־ א ארױםנעװיזען האכען ארבײםער

 הא־ זײ און באװאוםטזינעקײם פאליטישע ליכע
 נרוי־ דער פון פארפיהרען געלאזט ניט זיך כען

 פון אניםאציע ענערנישער pa ברײטער םער,
 ױיערע האבען זײ פארטײ ליבעראלער דער

 די פארטיי אײגענער זייער גענעבען שטיםען
פארטײ. ארבײטער
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 אר־ די װאם באדויערען, צו געװים איז עם
 אבםא־ די נעקראגען ניט האם *ארםיי נײטער

 װאלט זי pa פארלאםנעט אין םאיאריטעם לוםע
 איהרע אץ חןנירונג די איבערנעםזין נעקענם

 איז זי אז זיבערהייט, פולער דער םיט הענד
 אנקױ נים דארןז און םאכם קאגםראלירענדע די

 אב־ אן װעגען אבער שטיצע. קיעעםם צו םען
 נע־ העכםםענם םען האט םערהײם סאלוםער

 אפילו םעז האם פאקפױש םרױםען. בלוח קענם
 װעט *ארטײ ארבײטער די אז ערװארםעם, נים
 פאנםערװאטי־ די אריבעריאנען װאחלעז די אין
 איז פארםײ גרעםםע די װערען און *ארפױי ווע

 האבען אפילו איםיםיםטען גרעםטע די לאנד.
 װעם פארםײ ארבײטער די אז נעהאםט, גלויז
 דער צו נרױם אין נאהענם װאהלען די ps ארױס

נרעםער נים אכער פארםיי, קאנםערװאםיו־וער
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pa זיג נרױסען דעם צו ps ארגײטער דער 
 *אר־ קא*יםאליסםישע צוױי די איבער *ארטײ

 איהר ויערען צוגערעכענם אױך דארןז טײען
 פארםיי, קאםוניםםישער דער איבער זיג נדױםער
 י כוחות איחרע אלמ אגנעשםרעעט האם וועלכע

 אר־ ארנאניזירטע די שעדינען צו םיםלען און
 װאהל־פאמ*. דעם pa נדaננלp ps גײטער
 באזוג־ דאם נעהאם האם םענדאגאלד ראסױי
jp ז־עדע n p n a s צו uaa־p>3a אונםער a 

ps r w s םיהרער דעם שטיםען רבײטערא *p 
 איז װעלכער •אלים, קאםוניסםען, ysn»ay ך

ץ pa גענען־קאנדידאם דער נעװען דיסם־ זי
ס, ק ־* ךי

a r יאלים a רעתעד טטער a  pa עחי־*
------------קאםוניםםען די

— M la iif f if f ia lii aaBaaasm *aaa aal^a^aakBlasBaataiA0די אנאלד׳ס םעק• ראםזײ אץ ארױסגעשפױןלם•
מ צװעק, אײגציגען דעם מיט מדיקט  איצױ כ
 ארבײטער דער ®ץ שנױםען םעהר װאס ציחען

 די געפאחר אץ מטעיעז דערםיט און •ארטײ
nan> חאס װעלכער םעקדאנ^ד, ראםזײ פון 
ps w די tysoypaa ט8געדאר נאך sa r iia p 

pa .pranas y צװײ די r ’BO^aa'sap םאנ־ 
 דסר ta סורי^ זײ ^יםגעדריקם אױך חאבען כע

 ציחען װירקלױ װעט קאנדידאט קאםוניםנױשער
 ןײ• עעלישע די שמימען. צאהל גרויםע א

 קרי־ וחןט אליםta 8 זיכער, געװען זײנען טונגען
 קא• די אכער שטיםען. טױזעגד עטליכע גען

 גע־ אזױ װאחלען די ps אחיס זײנען םוניםטען
 גי־ ײיערע האגען ערגערס עטװאס ta שלאגען,
 חזר װינשען. נעקענט ניט ױי שונאים טערסטע

 קאםמיסםישער פעהינםטער און פאפולערםםער
 םױ־ כלוח נעקראנעז האט *אליט קאנדידאט

 אלרנסעקדא רענמײ ב;ית שטיםען, 31 םים !ענד
שפדסען. 616 םיט טוידלנד 35 געקראנען האם
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ארכיי■ די ta ווערען, געזאנם דאר,ה עם און
 װאחל• גאנצען דעם אין האם פארמײ טער

 אונטערשטרייכען, צו אויםגעםידען ניט קאםף
 1בלוי גים pa סאציאלחם 1אי צװעק איהר אז

 ארא־ װעם זי ta נאר צוקונפם, װײטער דער אין
 םאציאלים־ איהר פון טײלען דורבפיהרען כירען

 קאנדידא־ םך א איצם. שױן פראגראם טישען
 אננע־ ץזאכען פארםיי ארכײטער דער םון םען

 םאציאליסםישען ראדיקאלען נאנץ א פיהרט
 צײסונ־ קאפיטאליסםישע די pa װאהל־קאטף.

 ראדיקאלער נאך עם האכען ענגלאנד םון גען
 די וױרקליכקײט. דער pa װי פארנעשטעלט;

 א*־ װעלען דערםיט ta געגלויבם, האבען
 *nas ארבײםער דער ps װעהלער די שרעקען

 די xnpe א געםאכט האבען זײ אבער טײ.
 פא• a ארויםגעוױזען האבעז ארבײטער ענגלישע
 נראד. הױכען a ־vtpt ps רײפקײטי ליטישע

 פאר נעשטיםט האגען ארבײטער עננלישע די
 וױיל דערםאר, םאקע פארטײ ארבײטער דער

n םאציאליםםיש איז pa וױיל n םא־ א חאט 
 םאקןו, ווידען די pa פראנראם. ציאליםטישע

 אר־ חזר ps פראגראם םאציאליםטישע די אז
 װאם װערען דורכגעפיהוים אל1 פארםײ בײםער
גיכער.
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 גיד וױ פראגע גרױסע גאנץ a ra עם נו,
 דורכפיחרען קענען דועם פארנדי ארבײטער די

 אראנראם איהר פדן װיפיל pa פראגראם איהר
 איצטיגען איהר אין דורכפיהרען קענען װעם זי

צושנזאנד.
 סיץ ta באטערקפ^ אויבען שוץ האב;ץ טיר

 אארםײ ארבײםער די האם םערהײט אבםאלוםע
 אכםא־׳ אן צו איהר פעהלט עם געקראגען. ניט

 װעם ױ שטיםדן. 20 ארום םערהײם לוטער
 די ta דעם, אויף פארלאהןן םוזען דעריבער זיך

 זאלען ױי, ps םײל א װימינםטענם ליבעראלען,
 די איבערנעםען װעט ד װען שםיצען, איהר

 גענען זײנען ליבעראלען די אבער רענירוננ.
 רעני• די שםי׳צען נים װעלען ,,t pa סאציאלמם

 װעם זי ווען פארםײ, ארבײטער דער ps רזינג
 פוגס־ םאציאליםפױשע די דורכפיהרען פראכירען

פראכראם. איהר ps םען
 א פאראן דאך אבער ra עם

ta גרויע ראדיקאלערע די ps ״ __ . די . . . 
 ארבײםער דער tts רענירוננ די שטיצען װעט

 דאס ראנראם_8 גאנצער איהר אין פארטײ
 לימזרא־ חןר אץ שפאלםונב א צו פיהרען קען
 א נאנצען אץ םאכען ענדליר pa פארםײ לער
 וועלכע *אדםיי, ליבעדאלע די איחר. ps םוןז
ra אר־ העדשטנחז די צייט לאננע א נעװען• 
^ ra ענגלאנד, אץ סײ כ ע ל ם  אױפנעגסםען בי

 קאנםערװאםי־ דעו* ps ײים איץ פיץ געװארען
 ps ױים אנדערער דער ps pa פארםײ װער
 *ראגרע־ װײניגע די ארטײ.6 ארבײםער דער

 דעד *ז צונעשפממען !ײנען ליבעתילען םיװע
ד םעחר די pa *ארםײ קאנםערװאםױוער ת  ו

קמן עס .,'anas ארבייםער דעד צו גחןםיװע
ד מ עיי ps ojnnns דער ta ױין״' טעגליר י

ר חןר ps פאנאדערפאלען ע ^ ע ב לי
_____סןפ pro זערעװ דעדפיהרם איצם אל1

ר pa עס װאלט פארםײ ארכײםער דער  nra מ
ahm געװאונשען. וױ P't ציים טינער  n נע־ 
ת קענם ח ע ז ו ם ר ^ ע  אכםאלוםער pt סים נ

*ארלאםענם. pa םערהײם
ך ודי טעחר נים יײנען אלץ דאס אבעי _ י  ס

 נעדזלד חאכען םווען וועלמ םיר קולאציעם.
pa ז^יסעל גאך װארםען pa ועחן וחןלןןן םיר 

• אאסידען. װעם עם װאס
״ * * ג

pa עס ra עלפײװצ קײן ^ נרױ־ דער אז גי
ps r סעו־ t ו^יכײםער דער ps * w a s עגגלאנד 
 *־־— דעס tpa וױרל^נג a האבען אויר ײעם

m טישען apnpna n~ps pnaotanaa* ו 
 *ttn *na ta ריכטי^ ra עם אױכ םער.

 into וױרקוסנ א חאט ■סיבאלאניע ריקאנער
ps timרע נרדסעד דעד םװ דאן ערפאל^

 פראג ארכײםער עגגלישער דער
 5אי וױרקתג נױטעע n ןחאגע «ו פעהלען

 •םיכאלאניע .חןר
טער.

ניט נאר נאך

, ”  • * m  ^ r v .  -rt* jG

מ ד * א ד צו װ א װ
ps .כיח*

מענשען, בבנוד׳יגע ta ,*am איך
kkssiAkSiso aakihiBaakas *ksa - - Baas* _ pa p ע זזשונ tv tn עדנסםע tvvjvo 

 ארגייס דער *ו נענומנן. ייך ה*נעו
p שלום :רענניז צו a םאכער הלאוק דעד 

^  ױניאן םיגער דרעס דער pa ױני
ia| אינטערנעשאגאל. נאנצער דער אין

a in שלום גו, r t  r a זאך װיכםיגז 
tm עם r  r m  t»a׳ps tm אל̂ז די־ 

’n *ראבירעז װאס r n ’ ta נעזזםען ata 
w שותרע a » 'ta, שלום. גחמגען װי 

 צו רעםפעקט נרעססען םײן םיט <ויער
 שותרע די •ראניחון Dan םענשען, די

T װאלם נעחמען, זיך *i'ia או'&;»נץ a 
אינ פחמען, וועלען  »יסער וזאבעז, זיי י
 שלדם, כרעננען צו װילען נוטען זייער
 דער מיט באקאנםשפפט שטיסעל a אױך

צושימגדען. pa ל»גע עקזיםטירענחנר
 וועכתז םים : t*a rtans ערשטע די
שלום? מאכען

o וזאבען 9 ל*?אל און 2 לאשאל ’ n a* 
n נעלאזען n s ’ ta |a פaדאם שלום. ר 

T פארשטעת a■ דאם a r a( אויפמןי 
 פאר־ יינעז1 װעלמ ^waopta^p- די צו

 יאוםוניסטישע די םיז נעװארעז םיהדט
 חאײ דערפױט חאמן אוז ברידער ױניאן
 װעלכעז םח טרײד, אײנענעם )״ער נירט

 יך1 פאר לעבען a בעזaם דארםען זײ
a דעם pa פאכדליען. זײערע אוז n s ’ ta 
צו *msaDPtaJp רײדען 2 פון

ײ ta קאאופמאכער,  םאר־ טיט זאלעז ז
 :רוײ a אויםבויען צוריפ כוחות איינינטע

’ta פלאופםאכער יפםארימ סע, j r. עם 
rtp װענעו געaםד פײן ניט איז jtw* 
T און םיש רונדען a בײ זיר צען t 

r עם דיננען. אנפאננע! a װע־ ניטא 
T דענען «ו װאם נען t, די־ עם ווײל 
r עם צדדים. פײן ;יםא נען a 1בלוי 

o פלזאפס«בער, — צד אײז ראןaם a r 
 nmt>a3 »יין חאבען מוזען אזן דארםען

 םארבעסערעז צו בא׳עםרענען איין און
 *rta םרײד, pוaלp דעם םון לאנע די

 tppao צו אננעװיתז זײנען זײ װעלכמז
 פלאויד רײדען עם װען איז לעבעז• א

r װענען כערaם סצאופ צו דאכער n a t־ 
 םרייד pw?p דעם םון צאנע די סעחןן

 כערaמ קצאופ די פארשטארפען צו און
 לינפע pa חנכטע זיך ימנ׳ח דאן ױניאן,

 פארישטעהן און צונויפריידען נוט זעהר
 tan ריידען זיי װײצ אנדערע, די איינע
 םון nansr די — שפראך אײן אוין•

T יײגז איז קלאוהם. a םיין צינפע זאג 
 *SP םים ןןײל קאמת־םטעז. ניט איך

 צונויפרײ־ ניט זיד םען ?ען פוניסטען
 צוױשען אפיצו ijjpp ?אסוניסםעז דען.
 םר ?אםוניםטען זיך. צונױםרײדען ניט זיד
 הייםם ■ארסיי די Dan דאם, םאן זען
o דאם, טאז םוז יארנדי די און זײ. a r 
 אינטערנא«יאנ»צ ?אםוניםםישער דער

 ידעם אויוי ;,פוהענד ניט און הײםט.
T האט פאמוניםט יעדער װאם t  *rta 

 *aopn די — דיפטאטור דאפעלטע א
pa w זייז פון טור sna i דיפטאטוד די 
J קאמוניםםישען םוז a ia ^ n tm ra — 
r a יזד צו נרייט יאןםוניםם יעדער דאך 
 ביי s*p דעם אפצזכייםזמ צײט• דער
פאפוניםם. צזױיםעז חזם

אזעל־ איד טייז לינמנ זאנ איד ותן
 װאם געשטיםט, צינפ זײנען װאם כע,

 צוט נעגײנט װײנינער אדער נמחר זיעעז
 םיי־ ראדיפאלע חאגען אדער קאמוניזם,

באוחל ױניאן טויײד דער ווענען נוננמז

 חןר אתימר ניט ׳*ימומז זיי *נמי גונג,
w חןר ®ון דיפטאטור ’M ’rwsfP אר״■

its T לאזזון P» טיי t ב*־ ניט איחר 
םזןװען.

r עם a נאגץ אבער דאו m rw s,
 װי און נרויס װי טענשען״ ו״טינע װען

 ■ראבירען זיין, ניט זאצען זיי װיכטינ
” yp שלום. א אין ידײנציינעז ויר t• 
 •ראנירען װי טאז ניט אנדערש נען

 זײ איידער אבער צדדים, צונויפפיהחזן
 װער װיםען דאך וײ דארפען עס טחזז

!ײנען. צדדים די
 דאס נא?אנט. נום איז צד אײן

ra װעצכע ױניאן, םאמר די
a׳a t נוט דער סיז םייצ nrotapaa 

 װאיר* רמענטaנ לײדים אינטעתזשאנאל
 *ta חןר *בער ra ווער ױניאן. קערם

’p וועל איד צײט? דערזר t א״דעצ 
 ױי־ םים twat רוםען גיט װעל איז
 •at נים װעל איך נענמז• אמת׳ע ערע
 2PPD a ra צד צװייטעד דער ta נען,

T נאר ױניאז, a זאנעז, װעל ta עס ra 
ta’t עס ױגיאן. ?אםוניםטישע r  a ra, 

a n’ ta pnary; an’rw n *  ra  ear 
 נד װערם pa םאסקוחנ t« באטעחל
 חינער דעד פון תאנםדאלירם tta פיהדם

 שלוס־מד די יארםיי. ?אםוניסטישער
’y2ajc ז״ער ויכער |tmv: כער ta 

 גע־ טר»כם a זײ האבען אבער ערנם̂נ
 דער פון אינטערעסע! די װעגען טאן

 ■ita טח װעלכע דםיי,8ו זאמוניםשישער
m אוםשטענדען אלע âגsלטta ty 

? ױניאן ^פאזיציאנם
 תאמוניםםישע די דען האם װארום

 יע־ ;עשפאצטען און נענראכען פארטיי
 ’t װעלכער צו ױניאן, ארבייטער דע

 זי צוטריט? a ivw.pp: נ*ר חאט
 צו ױניאנס די נעזוכט אנפאנגס האט

 a ״t איבער tvrnp אדער פאדכאפען
 פאי ה*ט זי קאנםראצ. םעכאנישען

 ניחנר• אצע אננעװענדעט צותק דעם
 נע־ האט זי װען און מיטלען טרעכטינע

 פאר־ האט און הענד די איבער קראנען
 םאר־ צו ױניאנם די האפנוננ די צארזז
 ש*אל- צו זיי באשצאםען זי האם כאפעז

יתיײנם. איינעגע נרינדען tta ט׳ח
 װעלכע *ערזאנעז, די ta םזמליה

 אױפנאבץ די נענומען זיו י»יף וזאכען
 דעם tnanpyt האבען שלום־מאכער, פון

pnnr»a פאנמ טיט נעשירעבען פון 
 ױניאן, סאטוניסטישער דער פון בעאםטע

 זײ אבער םענציך, ra שלום a אז
 ניט אז װיםען, און םארשטעהז דארםען

 םיהרער שײנבאחן די און בעאםטע די
 האבען ױניאז חצםוניםםישער דעד םת

 די באשליסען. צו mn ra עם װעלמ
 דעח, אתב»שחןנ?םע נאנצע די דעח,
מומונים־ דער םון הענד די אין ליגט

Mssik4amk akABkaa* k*■ kasaiikaik takMaaaaBארםײ, נדשער■ pa קאסוגיססישע די 
 די וחמעז װײניג גאנץ זאתט פארטיי

 און םאנער pta5p די פיז איגםערעסעז
 איינע־ איחדע ומנעז נאר םאכער, דרעם

 אינטערזסען די או? איננמרעםען, נע
nn  ps םאחד יארטײ ?אםדניםטישער 

P אל1 ב*װוענוננ ארבײםער די m רעז, 't 
 דאן וױיל צושפאלטען, pa צזבױאכזמ

n tvp עם וועצכעז חאמז כאטש ra 
 איהד אמםער ארבײטער די .פון טייל

גאאטראל.
pa האט •ארםײ ?אטוניםטישע די 

איחדע, ױניאן די ta מװאחמט, זיד

 tic געשיצט זײן זאל עם, רופט ד וױ
 איגדוס״ אן דאך איו עס שלוס־זונעד.

 װאס איע פאר נאר ױניאן־ניט טריעלע
ט ארנ״םען  אפייו נאר ;אדעא, דער ני

 טעסערס. מיט שטענען װאס די םאר
 ?צאו?־דאנער, ביסמצ דאס אױג און

 פון נעװארען פארםיחרט זיינען װאס
 װע״ זאלעז ױנ־אן, ?אטוגיםטישער דער
 סא־ ?צאוק דער מיט שצום סאבען לען
 זיד האבען זיי װעלכער פזן ױגיאן, נער

v אפנעריסען, m\ י1אוי דאך עם זיי 
 גיט ארג*ניזאציא;ם־װענ אפיציעצעז אן

ט דורבפיהרען. צ;י  טאכעד״pimPp די װ״
 נאד באשציסען, זיר פאר עס ivjvp אציין

 די נאשציםען אויד זײ םאר דארפען עם
 הוי* די דױטעצ־םאכער, די ועצץ־טאנער,

מעסער״שטעכעד. די אין זען־פרעםער
 שצום־זזכער די אז ,nv>p איז עס

 דער איז אצץ םאר פריהער :עתן דארסעז
 װ*ש הערען און »«רםיי ?אטוניסטישעד

 זיי װעצען ד»ן ערשט און זאנעז װעט זי
ײ אויב וױסעז, נעהן. װייטער סענען ז

 צאסיר אלץ. ניט נאך איז דאם נ*ר
 די ta טינום, a אױף פארשטעלען זיך

 פא־ a צוליב האט ״tna■ ?אמונ'סטישע
 א־י זי ta געענטפערם, ממעװרן ציטישע

 ta ,ntra םײגט שלום, a זדיו• נרייט
 אוים־ שויז רף8י ױניאן כער8סצאו?מ די

? קאמוניסטען די צו ה׳מד בײדע שטרע?ען
 ניט נאר ניט ta ,ra טיינונג 1םיי

 פיננער. a ניט ^sa נאר הענד, ניידע
 צו ױני*ן a אין ניט trotp סאמוניםטעז

 ר?ןד8שט איהר און איחר אין ארבייטען
” pratp מ»מן. צו t אנטרא־ צו איהר? 

 ײען און וזערשעז.8ב צו איחר pa צירען
ײ ײ םאננען דעתרײכען, ניט עם קענען ו  ז
ta פאתיבטען. צו איהר

 בער8 זאר, נוםע a זעהר איז שצום
 נעשוויר a ps נעשוױר. a םיט גיט

 שלום נים אבער װעחזז, פטור מען דארוי
 טען דארןי נזןשוױר a איהם. םיט סאכען

 פאר־ נאר ער ?ען ניט ta אױםשניידעז,
 איהם pa nyinyp נאנצען דעם ניםטען

צושטצרען.
* * ♦

 דער םון פרעדדענט חנר נרין, װיציאם
tap’n rsa ז8*”םעדערי tta וזאט ר,8לײנ 

ta pa אעצטער דעד אין ארםיקעצ •Jtt 
 נאנצע a אגגזמעבעז ״טײםס״ םאנדיגער

-na װארום ארמםענטעז, רײח
 םינוי יז1בצ ארבייםעז דארפען בײטער

 פאר־ אנער האט ער װאך. דער איז טענ
ra jn 1צ נעםען a t םינױ r a ותנינער 

r דאט אין oppr װי a, םײ־ םײן צויט 
n מננ,- n ארנומעגט שטארקהםעד tts 
ארנוםענטען. אצע

r ארבײט טעג םינוי ta האצט, איך a 
r עס צוםיעל. יך1א a ,נענמ a ta 

 a איבער טאנ a ארבײטע( זאל םענש
 צױיי־ a tta ארבײםעז טאנ איין םאכ
 tan תלעז1 טענשעז ױ מהזן. טאנ ־טען
t” t אױך נאר נעזינטער, בצױו ניט at* 

p װעט עם וױיצ םער, 't tan ארבייט 
ז יב1א pa אצעםען. פאר o װעט « 'ta- 

 ttntnp נײע ft» טאשינעז נייע נעפינען
”D כתנשציכע םארשיאמן 1צ װי 3na 
pa זיך װעלעז עס n r r t t באמיײ אסאל 
tpt ,2̂ ניט םען װעט ארבײטםלא״ןr t 

 מען nat ,tao a npn'a טאג a אדבײט?ן
אביםעל טאכעז אמ״טסטאנ דעם ותט

npan'p.
 a שעה npna 4 ta 3 <לױב, איך

juptnpp'a r אושײט טאנ a. איד tpp 
 ענינער11נאד' ארבייםעז װאס מענשען

pa געהעו־ט, ניט האב איך tP^at «t ta 
r t ,באקל*ג?ן ta זיד ל׳ןבט עס t« צר 

ײ ta tta צייכט צרמענינ. אײײםעז ז

m* די ta םארשטשז, איר s a tn ps,
o די n p r 're די איז •pa onpepn אפשר 
 T» ײ ייגעז׳ ײןלעז snpoap h יד1א

jpp p מ״ן ta גאריש, זיך טאך 'tastae 
pp>o r נלױז, fpnvtt מפוים a  op tptt. 

ipd װען נאר  nnan pp?o r a  op ניט 
o״nptntp a tvtptt op'taotao pt אר״ 

 ארבײטס־םאנ. jppntp a און נייטס־װאך
r a  op ין1ש tup; n tp  tan. נאר jptt 
H 60 יאהד a םיט חאט איי;?ר  p'ntv־ 
 jptt צייט, a ipotp DPtt op ra יאנט,

optt ipo 2 »רבייט?ן?pa tpo 6 r t ױאד 
tta 8 כאויז a n p r האט טאנ T ta  ipd 

T סאנט np ta ,otatpt איהם אויף t 
np ta ,o n a; .פאנטאדרט
iPP 'ipn ׳* אייד איך װעלT ta  pt 

op ta ,tpTpanpn ארביי* פאראן זיינען 
pa npo 2 1גיna oatt ,pna1״r t >2 |po 

npo pa ipn;m האצב a און 4 r>־pp 
pa םון onpt opn גאר ppPa,n a ■ana 

pnpter •אינ?רכא«^ אויו n a n  oan און 
ia n װעשעז איך ײאצט P*a צאו?םא־? 
 םא• רענעךםאנםעצ דרעסמאכ?ר, כער,
 npn םין ראכ?ד pרpnנa p)a tta כער

 jprnnao זאלען די ta אינט?דנ?שאנאל,
p םו) npt'jptt ניט 't אויף r a  nnpo 

.ntp'D t״p :יטא
 1צ ta ייד onpj איך מחשבװן׳ן,

ײ *תצ׳ן ”ta ,npo נ ana potaonpn n
 אניס?ל נאך יאצ ארנײטם־טאנ זייער

t ta pa ptnptt npj'tptt״np ארב״םגד 
tpnptt cnpopnp: Jpd• זאא צוין '2 a

rispD npntn2 ,װאצ o "tr«־D jjrrtpn 
*a a פון r” npnps tpp'npoa npn« ציײ 

 *jtfpnp pntpt^a® זײ נעם»כם• האט נאר,
”tPt רתנ, t op pm נעײאתן באקאנט n* 

pa tP^natt 'n po ptoan>ttpn ,ננצאט־? 
ps^ptt גענראכם האב?ן tPO'tnt ata 

npn na t n rr אמייטעו״»: ”ona
t r s  tprtD npo«ona nptap'npoa,

r^ אען t  opn pa popnpora tpo'tnt a 
o a r נגצישע וײ? ona״npo נע־ ה*מן 

tPttati. די tpnוצaDטpc tp װאטצ■( די
a  np-rtt p rrn t ,װי ם*צ pnaor די

o'־ p u a f  m t ru n as mopota מאסעז 
צי»וננ א »ין נאננ1צ  pnt
n  po עסאנאמישע tta סאציאצע prarts 
npn t« מענשהייט tta װי ”t pnaor 

t״.“ot'DaunpoiaP tv» t tPt
r a  oan », שעהן np2* ,otatpt 

ti npm>* אסשר צם8ײ ao ,,tta יב1א i2 
nppapnpoa ,n tpnnppoappn מיי־  א

t ta ,npo« צ?ן8י n  tasoat »ננציש? 
D איז ? ארבײטער T 2tn■ otnatt ניט 

po במדער pd ארנאגיזיחח 1ה?צם? װאצ 
 “ta• ארביים?ר ta אםעריקא אין אןיך
a ppao op r ? טיי a תכצית nac די 

in a  nptap'npna״npo נאכצושצד דך 
•tp נאן־ n tts pp opn' ?קא»ים»ציםטיש 

Dna■״tta tp !?בײ ב?םצ tאציםיש? ״■ 
. ? mru

טי תי ץ איז הױז י  פאר אפען שו
מער דעם שאן. זו װאקיי

ipoit sinyv npttta םא־ איז ה״ם 
n ,pnae oopn' גיטי1י pw ra ,rtn 

 אדיפענםהאצ̂נ װמערדינען דעם םאר אפען
pa np^pt prnt ,n ,בױמר וײ נראז?ז 

 np«t pa npn'it שייז גציהען בלוםען *ון
 האל, סאשעצ נײ?ר npn ■ראכט. npצ1ם
 היי̂נ ױניםי אװזער פון טײך יפ׳ן1א

 1בצוי onatt tta םארםינ t'tr שטעהט
.np5itai ניטי1י p«no די י1אוי

 אידעאל םאציאליםפישער דער ױך קען די צו
 ארכײםזןר עעלישע די ta און אנקלעאען נים

 מען גרינדען. נים *»רםײ אײגעגע קיץ װעלען
די װעגען א&עם איין אץ רייחןן דאן פלענם

 אנ־ ךי וױ *םיכאלאגיע אנדער נאגין a האבען
j n p .טלענט אעלאלץאקםען, די זײ, פגןלימר 

 יראק־ מעחר מיט אױס יך1 צײמןמןן זאנען, םען
 דעם זינען pa מןחר חןןבען ײ1 טישקײפג

s וױ חײגפ^ jn די אױב נאר םארנען. וױיפמןן 
 און u»parato»t געװען זײנען אםעריקאנער

 עעלעגחןר, םים.די געזוארען פארגלימןן דמען
עגטןמממ די װען

אםעריקאנןןך? די נים אויך װארום
■אר־ ארכײםער דער ps ױנ גרויסער חןך

 א 1בלױ נים דעריכער חאס עעלאנד pa םיי
 עננ־ אין ארבײםער די פאר באדייטוע גרויםע
 גאנצער דער ps ארבײטער די פאר נאר לאגז/

 אין ארבײטער • די *אר טמזנדערפ pa װעל» .
 .אײנצי■ די אײגענםליר זייבען װעלמן אםעריקא,

 דער pa אדבײםער ציװיליײרםע די צװישעז גע
ען װזןדבע װעלט,  צר שטארק אמי פאליפדש ^

.ריקגעבליבען.

p י*«ח v ארםײ אײגעגע* p s געשםאנען זימען 
מ ױי ttb ו rsuo  ps^ «ווארום ס nrtw אםע־ די

2 Q jm 2 לאסאל .־ ny it אומ
ך  םיר װאס אנסשולדיגען, אנטשןלדיגען^

נו־ דעס אין נים דרוקען ״' ״״»״>»׳/♦׳
צו טעםאראגתם דעפ “,גערעכסיגקײט יםער

אננ קיץ זײז ני« חימ® אױך ריקאנער
 ענגלדגדער די םיסו וחמ־ען פארנליכעז pa סען

ױג ■ n דער א a n  o r h u s s o פג־ ענדדיר ןיך

*kkaa^ aaka ibbabi bbbb asa aaaa b aaaaatacB Liamasaasskskm  אינטער דער פון עקדעקוםױוע דזשענעראל דער
.yams 17 לאקאל דער װעגעז נעשאנאל

פארפליכ־ זיך *יחלם “׳״גערעבטיגקײט די
pa

v י ד

Bk km aaa haska asm am aas kaaaaaiaakiAaaaasa •̂ mbs^
ט ע ם מ ע ם ד ד אנד ר א ם מן ו .נ j צ y p m ל ײ ם װ  ע
p איז i דאקוםענםדו אפיציעדער a  ps לאקאל 

mxtsrv,, םױ וײ אכער 
י ע ם ו נ

י

 װימיג צד םטרײק קלאוקםאכער דעם ןןרכ איצט,
,נערעכםינקייט״. חןר p*t פלאין

 *ראנע די ta געװים, דאך וױים 2 לאקאל
ps 17 לןןקאל t>a צו נעװארען אימןדנענעכען 
a קאמיטע סאב ps עצףעיןד אלענעררוש דעד 

 בא־ חאם זי pa אינםערנעשטגאל דער ps טיוחן
opm שטיםםע rupoapyn צו פארצושלאנען

עקזע־ תשענעראל דעד ps זיצונג נעקםטער דער
a״ ־י n a  r,  איז 17 לאקאל ps פדאנע מ קוטיװע.

 חןר פארענדינט. ניט םאי וױ םאי נאך פארלויטיג
 ניט דעריבער װעט 2 לאקאל ps מעםאראגדום

ptsnan פאר וחןרען באםראבמ a םארגעסענעם 
 מיע־ װערעז געדרוקט װעט ער װען דאקוםעגט,

 די האבען װעט .געחןכםיגקײם״ די װען טער,
 נעטא־ דעם איהם פאר א*צוגעבען םעגליכקײט

«לאץ. דערםען
םד אץ נעהםען אויך ^ארף 2 לאקאל  אנ

ם װקט 17 לאקאל ta םראכם,  ענגד װעדען נעװי
p ®ערעז a פארלאנגען אויך װארשײגליך מעט m 

p «לאץ. םך a ױ p וױכטיג ו a ױ אינםערעסאנט ו
n noas pn nn פראגע גאנצע וײ  tot 1ד*ו ויך 

*ארבדייטמג די ps םיםען pa איצפ pna גים
kaiBkat Baa BsBaaaB4BBaaB aa>Ba ams  ̂bb■  m לאקאל ייו דעריבעיג ה^פען םייר םטדײק. צוע

k וועגנ ip r r n r m K  txm
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אן ען און וני צ טי א ט־נ ײ צ
דעםביצער. פ. פין

m
אין צאקאצען םאכער םאנכע ׳

* נױ 1אי 'p i ־83 א *; איצטער געהט 
 צײטען רוהינע אין »*צט וואם זועגוננ,

 אויםפערקזאם־ נרוים *רויסגערופען זיכער
 דער םון רייהען אצנעםײנע די אין קייט

 נאמע־ ארב״טער דער םון און ױגיאן
 שטעהען עם װען איצט םעהר ניט נומ.
 ױני*| דער םון טאנ־ארדנװנ דער אויף

 סאנ־ די ויי םראנען, װיכטינע אזעצכע
 די און באצעגאטים די םיט םערענצען

 אוםסארםײדציכען אן צו םארבארייטוגגען
 בא־ ראזינע די ווערט סטרײה, גענעראצ

 *דער נאםערקט. ניט װי כםעט װעגוננ
 װיכטיגעז םאנכען םון שױן װערט זי וועז

 םון זי װערט באםערקם, יא ױניאךםוער
אװעסניעםאכט. האנט דער םיט איהם

 זאנענאנטע די זינען אין דא 3ה* איך
 םון און ניין צאקאצ םון שצום־רעזאצוציעם

צװײ. צ*<זאצ
*םענ־ גאגצער דער םים וויצ איך און

 רעזא־ די סון ט*ן דער אז זאנען, חײט
ױ אופן, דער און צוציעם ײ ו  װערען ז

םארזאםצונגען, די 1אױ אונטעתעטראנען
 חם־ הארצען. צום זעזןר ניט םיר איז .

נע־ בין איך װײצ דערפאר, ניט ך»צום
 *דער “די,טאצעראנצעס םרידען.םיט מן

 ר*ם !נײז *», ,צענטריםטען״. די מים
 שצום םאר בין איך ניט. נעװים ניט.

 יע־ םיט באװענוננ םרייר־ױניאן דער 1אי
 ניט און קאפװני&טעז. םיט חוץ א דעז,

ניט, םיר נעפעצט מאסקװע װײצ דערםאר
 מיין איז עס װײצ דערםאר, בצויז נ*ר

 *id*p טיט או איבערציינונ^ אבסאצוטע
 שצום ען3ה* צו אונםענצין־ איז ניםטען

טרײד־ױניאנס. די אין
 צום ניט םיר איז מעשה נאנצע די

 אײנענטציר םארשטעה איך װײצ דוארצען,
 אוים ד*ם שטעצט םען װעסען אויױ ניט .

 חד די װי האװיצערם, שװערע אזןצכע
 צא־ םון און 9 צאסאצ םון זאצוציעם .
2 קאצ ?1

 *דער שעצי׳ן, 1אוי װעםעז, אויוי
 נאצדשטײנען און ניטערזאנען אױןי אפשר,

 רעזאצר שצום אזעצכע האבען םען דאחי *
ציעם?

םארםינערע! דערמיט ניט װיצ אץ•
 נאצד־ און גיטערזאנ׳ען *רער שעצי׳ן

 םאר ווערט גרויםען זייער אין שטײנ׳ען
 שױן אצײן דאך איר ה*ב ױניאן. דער

 אינטערנע־ די אז נעשריבען, ם*צ ןטציכצ
ײ 1דאר שאנאצ ײ דארוי *םנעסטירען, ז  ז

 אוײנצר צוריס ווענ דעם םארצייכטערען
ױניאן. סצאוסםאכער חנר אין ^וטעז

 נחד געװיםע דאך האט זאך יעדע .אבער
ט ײי וױםען דאם דארוי םען געצען.  װיי

 אםיצו •אסירט דאם װען נעהז, דארוי םען
 א מאכען צײבט קען טען װען צייטען אין

נעזאנט, בעסער אדער םענמימענטאצען,
אנשטעצ. היסםערישען •

 איז אפאסטאצען שצום איצטינע די
 הצאופםאכער דער אין און טיגישזנרם חןר

 כחות שעצי׳ם געוױם דאך ימנצן ױני^ון,
 אײנםצום און סראםם באצדשםײנ׳ם און

ײ הצאוסמאכער. די *וױשען '  »ז זױיסען, ז
ײ  וזאזשנע אזא פאר זיך טיט נים שםעצען )

ײ אז פראפט,  בא־ דארםאר «ײ זאצצן ז
•רײז. טײערעז אוא צאחצען
 אײנ־ דארוי מצן אז ניט, האצט איר
 םיוד זיך דארןי םעז אז םציאוו/ זמונדצען

 איז םונרעםטווענעז הרעםעדיש. ו*ען
ױ םארשטעהן, צו ,שווער  ניט סצן אזוי ו

 ביצינען אזא םאר אוצר אזא אווצס דאם ־
רייו™9

 פאר אפשר און רעזאצוציע אזא םאר
 אםאצ דאך |9ס האט דאם װי ר9נינ9ײ גאו

 סא־ אי חײםאנען אי ז9*יינה#נרצ נט998ו
 (,9בארוכאװיטש׳ אי |,9ציכתרםאנ׳ ש»

 צר א אצס ר׳ן9בראװנ און צי׳ז9ש סיט
בעניש.9סש

רעזא־ אזא םון חצק נם9טויז • םאר
אר תאבעז 9<ו*י  טון ר9בריי 9י9אונז י

,פאציטיקם״ (9נ9נ זיינעז װאם 2 יאקאצ
v *יו ׳ n- בײ יתיאן ) ר  *יינחאצ־ גט999זי

 9צכ9וי ,9נת« םאצזװאגץ גאנצע די (9ט
ויו ײ ווי ר91שטארי םך א |9ײ9ג םאצט9ד ו  ז

9 J " t) ,ײ פון י9ד9י וו׳מ הייגם  »ט9שצ ז
t i וואמן. אנחנר »ן גאו נאר . 

זײן, נע&אאט אםשר זאצ צי ארער
2 צאת«צ םוז פרײנט 9םיינ איזור״

|.9נעװ אםת דאם װאצט הצואי
 איך אבער (,9צם9ה נים זיר (9? איר

 נאר פאנכע אז איינדרוס, דעם ראן־ האנ
 אזױ ניט (9ברויכ ר9בריי ױניאן 9םיינ

 טיטנצי״ אצס נאצדשטיינ׳עז און צי׳ן9ש
ײ װי ױניאן דער אין ר9י  צ׳ין9ש דארםען ז

 דער אי( צדדים אצט נאצדשטייג׳ען און
יוניאז•
 צום ניט דאם מיר איז דערפאר און

הארצען.
 םון נרירער זאנען, אייך צאםיר און
אפת. דעם ,9 אח 2 צאקאצ
ov װאס הארצען, צום ניט םיר איז 

 נרעסטע אםאציגע די איהר, גראד
 די נראד י דאט שצום, םון ר9נעננ

 באס־ אין זײנען װאס אײר פון 9יענינ
 אויפ־ קאנװענשאן י9צעצט ר9ד בײ טאן

 האט 190 װײצ כעס, פיט םוצ נעשפרוננען
 בא־ אוםשוצדיגען אזא אננענוםען דארט
 ארײנ״ דאס םאכען צו ב־צינער װי שצום,
 רעניםט־ ניט םאר ױניאז דער אין הופען

 דאם זייט איהר נראד דאם — רירטע,
פרעדינעיר. שצום די געװארען איצט

 ענ־ זיר הען פען אז װײם, איך אח,
 ענ־ םיינוננע( אויך יקען מען און ן9דער

ױ |.9ר9י  א״עד װאם אבעד, דאם קוםט ז
ו האט נרופע נאנצע י  װי ? גדמרט99נ ז
 נ־ופע, 9גאנצ ר9איי װאם דאם, קוםט
 נענען שטארק אזוי (9געװ איז 9װעצכ
 םרידענם־ אזוי גיעװארען איצט איז שצום,

? ציבענד
 האצעה* דענהען רואטוניםטען די וחנצ,

ײ םאר האם מאטקװע װײצ טיװ,  ־9*צ ז
 צונע־ פאםיגען א צײט יעדער צו םען

שטאנדפונקט. טראכטעז
 ? אײר םיט םעהר דער איז װאם ר9אב

 1איי מיט 9»צ אהוראטנע איהר אױן־ האם
מײנוננען? 9אײער רט9ענז־9נ מאצ

 םיט אײניגקײט םון באשצוס ם9ד םיט
 צוםרי־ זעהר נראד איך בין גרופען אצע
 דער איז זיין דארח פצאץ זײער דען.

 װעהןן, נעטאן אצעט דארוי ס9 און ױניאז
ײ אז אריינקופען. ר9צ9שנ װאם ן9זאצ ז

טאטיװעז, די ניט נאר ז9צ9ם9נ םיר

 עצעמענ־ נעװיםע באװאוינען האנען װאם
 |.9םארסיר צו דעזאצוציע 9דאזינ די ן9ט

 אין צך א נאך האנען צו מאטעוען די
• ױניאן... ר9י

. * V
 (9צײטוננ רי האנען םאנטאכ צעצטען

 |90גרוי א האט װאם ידיעח, א געבראכם
 חא• נס9װײגינםט דארןי ר9אי ם,9ר9אינט

 נא• יעתז פאר ם9ר9אינם ן9נרוים א ן9ב
ױניאכיסט. טרייד װאוםטזינינען

 אננע>ד די פון ר9אײנ װאהצ, פעטױ
 ל. אײ פ. א. ךער םון ו9םיהו־ נםטע9ה

 נ״9נויטװ דער םאד ארויסנעזאנט זיך האט
 םאראיײ א םון נוצציכהײט און דיגהייט
 ר9ארנײט די םון באװענוננ װעצט נינטער

 רסט,9באמ אויך האט ער צענדער. אצע אין
 םאר־ נט9נעק װאצט םאראײניגוננ די »ז

ר טרײד דעו דאם אופ(, אזא אױף (9קומ  י
 אםטטערדאם אין אינטערנאציאנאצ גיאן
 «אך ר9י םיט װערען פאראײנינט זאצ

צײבאר. אװ םעדערײשאן אםעריהאן
 םענ־ די אבער זעהט װאהצ ברודער

 ־9י נאר םאראיינינונג אזא םון ציכהייט
 ן9ב9נ9נ צד 19י9י זאצ עם װען טאצט,
אױטאנאםיע. ברייטע א װעו׳ען

האנד• ניט איצט זיר װעצען םיר װעצ,
 רי זײן זאצ ם9 ברײט און נרוים וױ צעז

 באשטיםט װעט אצײן דאם אויטאנאםיע.
 םאראײני־ א צו ה9סני שום קײז זײן ניט

 9נ9פ»רשיי םוז ױניאנם םרייד די נונג.
 צום ז9ב»צ»ננ װאם אײראפא אין ר9צענד

 |9האב רנ»ציאנאצ,9אינם ר9»םםטערד»ם
 כט.9ר 9אויטאנאמ ברײטע רע9זיי אויך
 באסו־ באשטיםט עם װעט אמעריקא און

 אינםאר־ זיר װאהצ טױ9ט נאר זאצ מען.
 9צכ9ײ אינטערנעשאנאצ, ר9ד בײ ן9םיר
 ר9רדאם9אמסט אינ׳ם ן9אננעשצאם איז

 נוג9ג א ניט האט זי צי א־נטערנאציאנאצ,
.9אויטאנאטי 9ברײט

 װאחצ מעטױ םון שטאנדפונסט ר9דיז
 ר9אינטערנ»ציאנאצ םוז ביט9נ אוים׳)
 באנריסט םארדינם פאציטיס ױניאן טרײד

םאר םארטשריט נחיםער א אצם ן9ר9װ צו

tmm ו מ י י י ג ו r י m*
ױ איז n װי וואחי, מא
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91V ר9י צו b w 9t p ן 9 ו פו מ א ו ו מ ר  •ד• נ
ט י י ו ר9נ ז י נ ו ט9א י ו )ט9ח י » A ז p t אר  ס

ם ם9י י9שו ח 19נ ו ײ ז ו א ר י ח ו א פ  •M ד
ט ז ם9ד ן9צ9ש י ז נ מ י פ י י p* י fm v• 
ו n 9 א oש סי א נ א י 9ק א90װ פ א ש ד, |9;  ד

ר חו ט ר ח סאצחון• א אן י ט ע ן נ מ א ײ ח  ז
ס א ר, ד א פ עו י ד י י ו . ו t ײ  itnAtP 

ט ס ני מו א ן ? ט9ש או ג פ די י ם ר  on ת
ר א ש.9סאצ נ • דז

 דער װיידנסטפנס צױטפט אזוי
 נרמײאוד פזן צידער יפפ פון סטײטספנט

 < M םרײנט נוטפן ן9צינ ר9אונז פון —
םאסטי.
סיר פאר ואפ איז נעזאגט, אמת דעם

 א״גפגאציר איז װאם חירוש. ר9גרוים א
r\vvyi\ ײ׳יאמד סאסטי פרײנם דאם/ 

 פורמר א םיט otr\y סאצחונ׳ען חאם
 ימס״9״פארװ י99אר גױי איז צוריק צייט
 נצמ< ס9(י 9נפג םארםיידינס חײס אזױ
 א<ײן איצם איחם איז קאםוניזם, פון

 חורפפר איחם אויוי חאט און רין,9ד זזושד
9 שטראוי 9חארב ארויםנעצענט^אזא

ײי׳י ר9י אין קאצחון אפשר אי« צי »19 
 סאסטי אין סאסוניםט א נפװארע( ציים

 *ייג• (9האנ |9ג9קאצ 9רינ9איכ 9זײג און
 תרםיס איז סאצחון, דו. ר,9 אז חן״9גע«

 און אינססיטום נרוקװאוד םאר׳ן דציך9ש
 ניט װייםפר ר9רינ9ד איחם טאר ן9מ אז

אשםעצען.
נאחויו• סאצהון אן. ניט זץ־ הוינט

t ״םםייס״, םאנטאנדעער ופר איז טעט i 
 א•9 פארטײ ײן9 ניט איצט אויך איז <מר

 1ײ9 קײנסאצ אױך איז ר9 אז און מוניםט
 פאוטײ קאסוניסטישפר ר9י םוז םיטנציד

 סיםפאםיזיוט ר9 םפחר, ניט נע<רען- גיט
י 09 נוע.9בפוי ר9צינס ר9ד םיט בצויז  1י
 טאפ* םרײנט װאס 9זעצנ דאס נענוי אצזא

 9סציכ9 םיט נח׳ם9׳ט9ג האם גופא טי
»#רםס9אין,םארוי צוריק זזדשים  קאצ־ ־
m םארםײדינונג הוג׳ם i\ םארװאור• די 

ל. אװ .פ. א ר9ד םוז ן9פ
 כתפמאוד 9זײנ און םאסטי םרײנט

 ר9צנ9י ר9ד אין איצם זיך |9שינ9נ םרײגט
 *9נ זיד חאם ל. אװ ם. א. די װאם ,9צ»נ

« זיר חאם זי ן9ײ םונעז,  םון זאנט9א
• )7 יײפ אויף (אלום

ע8 ן ל ע פ ר א ן ו ע ס י ש
(פעציטאן)

װחילער. ז. םון

ם9י אוציב ם,9אל דאס רט9אפם ,9 |י:ייו|
טאר איציט

1אי
װןום י1קאס

ך ר ע י ן ו פ

 19שצאפ אצע שוין םיר (9?אנ איצט
 אונז זאצ ס9 װער שוין )9האב םיר רוהינ.

 אנ* ט9װ שונא דער ײען ז,9פארטיידינ
אונז. אויױ םאצען

 םאר־ די פון נעריכט כסטע9ה דאם
 גע׳פםס׳ענט, האט ן9שטא*ם אײגיגטע

 שיםען, |9דארפ ר9ווייב 9אצט 9אצ אז
 מצחםה א םון צײט אין אז הייםם, דאם

ײ (9דארם  האנט אין הר9וו9נ (9הט9נ ז
 װארים .שונא, טיט׳ן (9שצאנ זיך און

ײ ז9םי ר9טאמ  םיט אוים איז ניט, דאם ז
 פרוי 9עצטער אן אויב או( אםעריקע.

 נים אדער קאנעז, ניט ם9וו זי אז נצויבט,
 סײן |9ר9ײ ניט זי הא( (,9שים (9צ9וו

ת רעפובציה. ר9כטינ9מ ר9אונז םון ת[9גי
ם,9ד ז9ווענ זיר ם9 הט צט9חאנד9נ

 *50 א ר,9שװים 8ראזיה ם8טאד נ9מ צי
 ־9אויסנ זיך האט 9צכ9וי םמי, 9הרינ9י
ט,9ר  זי נ9מ צי (,9שיט נים ט9וי זי אז י
 קאורט םופרים ר9י ביתמרי(. א ן9ר9וו

 ן9ם אויב װײצ ;ניט טאר זי אז זאנט,
 ז9םרוי 9דציכ9םרי 9צכ9י8 (9רצויב9 זאצ

 אין נד8צ ר9אונז איז דאן ביתער, (9ר9ײ
• םאהר.9נ

 9צב9אז אין (9נש9ס ר9אב (9זאצ
 (.9נ9אויםר נים זיך אוםזיםט ג9ט 9חיים
ײנ ר9רינם 9הויכ 9ר9אוני  דאס, נים |9ו

 ־9װ ז9נמ9ד חציצח, נאר, (99 וואס־ם׳מ
ײ וו׳מ ױי. |9נ  8T8 רוים8 (9.גיב ז
ז נטשײדוננ,9 י  אזוי װייצ נאר דאם י

 איז דאם .9אנסםיטוצי9 ר9י איז הם9שם
 8 װארים שוצדיני 9אנסטיטו*י9 די זי״

 9ניי 8 (9380 פרובירט איייר, חאם סיםן
חר ט9ײ סאגםםיטוצת ױ הן,9« יי  ר.9י ו

« ט9וו :האימ» סופרים  נאר (939ארוי
גםשײדזנ^.9 אנדער אן

t,« כםם«9ח ם9י םין ריכנמר די 
 ר*8ם אונז (9דארפ <אגד, 1«ײ ריכט9נ
o9״ ro) האס י1רוי9י .9אנססיסו>י9 די 

ײ (90  ווא־ אי( (9דארס צ09ז9הנ9ײ8 ז
ז שיננסאן ײ י אג ײן9 סאן גיס 1זאצע ז

- m ־,

 דאם כט8ט9ג דאר האט װייסען, םיר װי
ײ זיינען װאם טא םאצס,  ריכטער די ז

 זא־ 9צ8 ז8 װיצ םאצה דאם אז שוצדינ,
שיםען? צעז

 ניט אויך (90 דאדף םונדעסטװענען
 םאצס אםעריתאגער ם9י אויױ ברונז זײן

 איו קהצ : (90 זאנט וױ װייצ, דערםאר,
 נאך טיר האבען דעחוייצ גזצן. יז״( ניט
 אםעריקא־ די אז הן,9נעז ניט איצט ביז

 אוים׳ן םרויען 9ר9זיי שיקען ן9זאצ ר9נ
 קאנסטי- די ,9P80 אטת צד.9כטם8שצ

 סאורט סופרים ר9ד ײי צויט זאנט, 9טוצי
 |9םרוי און ר9מענ 9אצ אז אוים, טײטשט

 זיך האנד אין װעהר9ג םיט נעד.( (9רם8י
 (9נ9סטװ9םונד שונא, טיט׳ן ן9שצאנ
 נאר ניט רביי.9י ניט נאו עם האצט
 אוים׳ן 19םרוי רע9אונז גיט םיר שי?ען

 ריכ־ 9ר9או« אםיצו נאר שצאכטםעצד,
 אויך םיר ן9שי? ?אורם םופרים םו( ר9ט

 כאטש שונא, םיט׳ן |9שצאנ צו זיך ניט
 דאך זיי (9זײנ 9י?אנסטיטוצ פי צ9

(...9שים בםיתש (9דארפ או( סאנםביצ
 (90 דאחי פאצק, ר9ריקאנ9אם דאם

 האט ם9 צ.9■רינ*יפי חר9ז איז (,9נה9ד9נ
 יאט פרינציפ. אין (93וא (9חמ9אננ ב9צי

 פרינ• אי( (9נום9א« חאט oy װי צםשצ׳
 190 אז נט,9נדט9אם (9018 דעם ציפ
np (99טרינ !9טאו־ ניט זאצ ro  p 'p...

 אי( (9זאנ (9P) 90 9נ9א״ג דאם
 צ9פרינציפי (.9שים ם9ד (9נ9ײ אייר

 צאנד ם9י אין 9אצ אז הײםע(, ay רארוי
 (IK DP'3 8 )9983 1938P 9MIT3 פי|
 ר9י זאצ שונא• ם9י םים (9שצאנ זין־

 D9 אז ר93א ‘|9האב סורא 9םאה שוגא
 ארײן שצאצט איז נעהן צום ן9פומ וועם

 קבצנים ר9נ9ס נענוב זײ( נאך (9צ9ײ
 ם9ײ ט9 (.9יאנ5טא8ב די (9א:צופיצ אויוי
 19ט אז שטאצ, אזוי |9חאצט ניס נאך
,9ריכט 9אצט (99פי (9דארפ זאצ  ר9אד י
ר. 9אצט מ  דארוי פרינציפ איז י9אנ וויי
t (,9חײס עם i אח |9וארס (,9צ9װ 9אצ 
®9t| ־ אין תן9ג

 נײף 9צ9יאנ09פראפ פאר די װאם ׳םאר
 אין ר9ריכס 9יאצ9ציב פאר די ר,9זאנ

 אזױ דאס (9תאנ ?אורט, סופרים ם9י
 נט•9 י9י 19נ9נ אייננע^ענה׳ם תסט9

 רינםיד. ט9טאיאריט ר9ד םוז שײנוננ
 *19» אצױוער ר9ריכם ר9הריג9־י88 ר9י
 9צנ9ײ דריי, די פון ר9אײנ האצםם, צ9י

 אי( חאס )נטשייתגג9 ר9ד [9נ9נ ן9זײנ
 או אירט,90א םיינוננ ר9זאנט9רױםנ8 זייז
 סאדאס צו ראנם9טאצ זייז זאצ םען

 חר9ס א9אנים נצויכם 9צכ9» ר,9שװים
 ר9ד ר..איז9ריקאנ9אט הרםםע9ם די ווי

 כאטש, •939צי םון 9חי9צ ר9סריםטציכ
 אפ• ם9ד (9טחייצ ניט 1קא ער ר,9 זאנט

 זי װאס ר,90ש»י םאדאם פון טיםיזם
 םצחםות |9אפשאפ (99 מעו אז נצויבט,

V (90 או און צט׳9» י9ד אויוי i i  opip 
 שסאנד• |9פיצאזאפיש א םון צט9» ר9י

נ ר,9 זאנט פונסט,  גיט נאר םצחמת ן9זיי
אבםורד. אזוי

 םיינם ר9ריכט ר9הרט9נע ר9י וואס
t רםים,9ד i ײנ םצחםווז  נים גאר (9ז

 די םםחסא שוין (9צ9» אנםורד, אזיי
 »(,t א|9 09 אויםםייטשען. ן9פיצאזאם

ליע• סון 9חי9צ ר93ריםטצי9 ר9ד אין אז
 װאס סוד, א פאדאן נאך ׳ז9רנ9 איז

 אגסודד־- אזױ גים איז םצחטח אז זאנם,
ײ װאס *ו י9אב ױ ®וארפס חאכמ ז  *ז
 ר,9שזױס סאראט ׳סאר איינשטעאמז זיר
א99טא איז  די אפילו »,1 ר.9וואוגד ,
מנז ר,9ריכם 9ראצ9ציב  D9 m דאו, וױי
ױ הר9ס ניט איו  פרינ־ פון 9פראג א ז
 פרינציפ אין tip װיצ, 9פאצ ואס :ציפ
t מײס׳מ, ם9 זאצ i פרוימ 9י9צם9 אפיצו 
 אין חר9»9ג םים מדזן w םחויב. |9זײנ

ײ (90 09» |99שי י כאטש שצאכט,  ו
9P ie .ױ ס91פי אם נים  א| סס9נ (90 ו

מי יאחר ס9י9י ״  צאכד, אין (int9t9i 9«י
9אצ |9או»ספאצנ (9וועצ אצ1 (90 ײען 1 9* 

9t9t,) יים ײן9 19בצינ9( ניט וואצס* 
 דמ, »אפ :אר אפיצו. אםחעטעז »t אויא
י90א רי ניס. נאו  חנאח ז9חאב ו91א9י

 יט1 (91פאא »t »אם רפין׳9ד
 בײ איו 9t9t9~.) 09« 9י

Apt מא סיארם. .?׳יי׳י®
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 איבערצ״נען שכע( ס9א( איז זיך (ען9»
ט מי 1אוי י1 »״ iv י p in 19380 *דעד 
19 t9 P in זיי אז נאס, ר9אידיש דער איז 
•39(י ”1 האט (90 ר9*ד ,opot * יינעז1

» י נ ן מ ע צ י מ נ ־ פ י י צ
m₪₪m₪₪₪m

ן (׳•צוס ו פ ו ״ )0 ז
iio h p u s, נעװאצט, דט זזאט זי »ייא to 

 םארניס• דארט זאצען ער1טיטנ(* 9איחר
 »*ס גיםט קאמוגיםטישען no 1919» טעט

oy ר.9צער קארוניםטייעע סארשפרייטען 
p̂לy iy (9ה*נ סריינט ײנע1 )1א סאסטי 

 ד*ם װי איינפאכער סך * ט3נעם* ו*ס
ײ ”1 צ. *וו פ. א. די ט*ן91 ח*ט  (91ז

 (1א האצעדזש נמקװאוד ביים עז3צי39ג
 »*(* זײ װען צעזאזצ. געשיפט ?אצחונ׳ען

 די װען דעםאצט נעטאן 93(9« ד*ם 19ט
 **3 איהרע מיט אמיס איז ערייש*)190

 D91 און יר1 ןיי װאצטען שוצדינונגען,
 נםש ענמת סך א פארשפארט אינסטיטוט

 אי( נעםינען דארשט83 ניט »ײנט »ך |1א
צאנע. טדאגי־פאםישער אזא

 »י קצאר, ניט *נער מיר איז ז*ד אײן
 םריינם זײנע און מאסטי עס האביען *»*

 מיינוננם די נענען זינדינען iv »אגט9נ
 1אי צאננ »י ? צערער * םון סרייהייטען

 X א• דער נענען האבען אציין »י »י דען,
 םאר ירט1יצי3ט* װעצט 9גאנצ די (. *ח

? 5חטאי 93צ91 י1
oy 193* .1*19 שװערער עהר1 * 1אי 

 חד 9נ*ם9נ חשוב׳ער מיין 1* ,1ה* איך
 ה*ט ערקצערמן. ד*ם מיר ט9» דאקטאר

 אי( ז9ננ1מיטגעז אייד מ*צט9ד דאך ער
9*(p* i* i| ם. א. דער נעגען כ*ר «* .)

 זאך גוםע אײז נאו נלױז
 אנדערע ױ צו צזגעדעכענם

.מנעז איז זאמז גוטע

)
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T טיפ O  DS ־T O  D ®
האל מ 2 לא ה צ ױ ט ם ש ױ ד די א אנ אר ה ט פ ײ ס ג ײני ע צו א ל ם, א אר ט עדייז פ א ק־ או ס קל א עו װ ל ױ װי  צ

ען מ קו ק ר צו רי ע ל. ד א אנ ש ע רנ ע ם נ ם — אי ק ע ט ז ר ע ד ק הונ או ען קל ד ר ע ל ה ד ע _ פ ד א ע די ע פ  א
ר ע ײ ם ז ךי ל ם דײ ם נ q צו o n p ן ען או ק די ס ד ױ עז א ױ ר ט ד א ד צו פ ע אן ד ט. ״ץבי פ א ש ח ע הד םי

̂ופעדייםאד דער  פון סיםיננ קראױד
 בדײיענם איז אוחננד־ דיגססאכ צעצטעז

 ער־ IV ווי מעזץז־ סך א גערוען א*ז זזאצ
 דעזזאביציטא־ א נעיחגז איז דאס םאלג.

 ,2 לאפאצ פון ,מיםכימ־זד די פאר ציע
 פימ נאך זיך פלעמז כױכדנמן װעסענס
 אױפאעזען סזזען צודיק חדשים עטאיבע

 שמעג* אין כהסוכים אינעיאיבע וװציב
סאפפעז. לאקאלע דיגע

 אז באוױזען, האבען אפדײמארס די
 זיי אױמטנבען. זײעדע פןןרשמעהען ןײ

 בא״ איפז גצזגגצעגדען « אויף האבען
 שונא דער זוען דעטארט, אז װיזעז,

 קצאוק־ דעם גענען שױעיד דעם שארפם
מז םאבעד, ײ װי  דעם פון זױסען :יט ז

 dtt װעגעז נאר זיי, צעמײלט עס וואס
 איז ארבײםעד אצע פאראײגיגט עס וואם
 יא געגען סאםף איג׳ם איגדוסטיי ידער

שוגא. .געמײגזאםען
 װאס געפיא, פא״אנטװארטריכער דער

 דער םון םיהרער יעדען אױף איצט ציגם
 אא״ ריכטיגען םjrr נעפוגען האט ױניאן
 און םײצ, און רעגה דעד צוױשען קצאנ:

 איצטיגען אין האבעז טאסען און םיהרער
עגט סאםעגט  אצע זײט א אן אװעהג̂ע

פאראײניג־ םיט זייגען און וזאו^־דעות,
 שונאים די בעבען <ןאגצע:טרירמ כחות סע

ױניאן. דער פון •
 גיט זיך כאגוגענען א*רײטארס די

ײ םון םאביאיזאציע באויזער דער סים  זי
 םא־ װיאען זײ טיטנאידער. ױניאן ארע

 צום טרײד איז ארבײטער אאע ביאיזירען
 נעםירט איצט װעט װאס קאפף, נרויסען
הצאױדםאגופעסטשורערס, די מיט ווערזנן

 דער אין ארבײט װאס יעדען, וויא זי
 דער אין ארײנציהען קצאױדאינדוסטריע,

םא־ דער צו צוריקברענגען זײ — ױניא^,
 םון אינטעינײשאגאא דעד צו — מען
 טא־ דיפער און דרעס סומ, קאאוק, אאע
כעה

ײ האבען דעריבעי רעזא־ א דורך ז
 געװארען אגנ^וםען איז װאס אוציע,

 גע״ ברײט און װײט טיםיג:, דיזען אויןי
 דער פון טותרען און טירען די עמענט
 צוריפ־• זויאען װאם אאע פאר מניאן
אינטערנײ^אמוא. דער צו קוםען

 םארגע־ נױך,זיך האט מיטינג דער
 ערםוטײ און װאונדערבארעז א אוכמאט
 אאנגער גרױסער דער ביאד. <ענדעז

 די איבערפיאט. געיומן איז האא ברײענט
 גאאעריע דער אויף און האא אין סשערס

 •רײעז־ מדאד אארנוסעז«ון נעווען זײנען
תז איז פאאץ n*1 אױשממיאט. מי r 
 געועהן ניט כמנן תאט מזזר אאננ,
 קאאוק״ די פון םיטיגנ עעהנעם אזא

 אאקאא וחנז דעסאאט אפיאו אפוײיםארס,
ױי  די םיט צוזאםען נעװען גאך איז *ו

 א•־ די האט 17 אאקאא פון םיםנאידער
 םיטימ אזא געהאם ניט מניאז דײמארס

 ברײענם אין איוענד דינסטא; אעצטען \ױ
האא. י

 באויז ניט אמגר איז םיטיגג דער
 ערםאאג, גרויטער א געווען אויסעראיך

 איז אינהאאםאיך און אינעראיך אויך גאר
 ערפאאג גחיסער א געװען םיטיננ חנר
 פולע ױגיאן. דער פאר שמאאץ א און

n דדײ rv סאאוק״ אנוועזענדע די זײנען 
 צו צוגעהערט זיך און נעזעסעז מאכער

 םימ םאראינםעו־עסיהט זיך רעדעס, ךי
vH זײנען װ«ם ■ראכאעפתן, ױניאן 

 זץ• און געװאחש, פארהאגדעאט לארם
 אאע בײ און םיטיננ בײם באםײאינם

אפשטיםונגען.
 רעדבײ הוסט דאנק באזונדערען א

ײ חנםאקראאױאמד זײן פאר םטוחננט » 
 ״גוזיםאד דער סאר און סיםימ ®ון תגג

 mm חהיגקיײג און וו'ענןנחאאטאגקײם
פאדצימ• די n ארזיסגעוויזעז האם עד
םעםבעחפי^ חנר ®ח 1ני

 נקזמױ אאקאא פון פהאטאקאא דער
 אמ װאס רעזאצמיזג די און באארד סיװ

 תרך געווארעז, ^מעגוטאז אײמטיםיג
ה די פון אויםמטעחן מ נ  פארנזד איו ^

 גרר םון מווארעז באנדינדעם *ון אעגם
 םון ביזגמס-איממאויגם חנם #ןך»ייו

;׳ i.* *וױי״

 דע*־ אין טיםואציע איצטינער דער וועגען
 נעהאאטעז האט מרייד, אין און ױניאן

 מענעדדשער דזך־ קאסאאן, ב. ברודע*
̂עטעד ̂וקאא םון סעק צוױי. א

אז ד,אט — אפרײםארס די  נזד קא̂פ
 זױאען נוכתז סים׳ן זיך ויעאעז —־ זאגט

 און םיישטיג־אדבי< «ו צודיקסעהרען מ%נ
ײ ר וועאזגז ז ז זי  *ודיק־ םזךזד ניט או

ע איז מבת־אדבײם צו תעהרעז םי תי  או
 דעד איז אתז פא״־ סעי/ ״סיננעא פאר

קענען פיר און פדינציפ מײז נים סאמף
iא אנדזז באכעהז געדעז זץ־ װיאעז און :

̂נטעדע־ זעדזי א ארויסנעדופען האם־  א
 הא־ עס װעיאכער אין דיםקדסיע, סאנםע

 אײ צרקעדכמן, באמייאינט זיך בעז
םיין, סײסאז, ^ןדו,  און הײנס ווײמז

 איז עס װי נאכדעם דאזענמד:. ברדדער
 צו ציטרױעז דעי נעווארזה אױסגעדריסט

 דער צו און האכױטע, קאנפעמ^ דער
אךםירע^שאפט,  פאר־ אויפ׳ן א*ז װ̂נ

 אײדשטימיג צוקעדטאז ברודעי פדן עאא;
 א אמיסצו׳שיקעז כעװארעז, ב^אאםעז

 זיגםאן, מאדיס ברדדעד צו מעאענראסע
 נאך האספיםאא אין זיך געפינט װעאכער

אפעדאציע. געפעהדאיכער זזנהר א
 א גערואדעז אבגענופעז איז עם

פארהאנגען זאא אאתאא דער אז פאדיצצא:

 פאדבע־ צו איז פרינציפ אונזער קאםף.
 אזז ־קאאמזסאכעי* יד סזן אאגע די םעדען

 םא- צו גױםעא א באױז איז מאםױ דער
 מיטגיידער, איע אז ב. ע. ג. דער פזן י פיר װען פריגציאען, אוגזעדע װירקאיכען

 טראנספעדירט געװאאד דורך זײנעז װאס j א אויף דערגרײכען נימ דאם סענעז
צוריק זאאען ,17 לאקאא צו נעוואדען { אוםן. םרידאיכען

.2 אאתאא צו מעדען מדאגםםערידמ י• יעדע םעסאעדאםענםפורע סאפלאנ׳ס

 ניט קענען מאנופעקטשןרערס אה וניאז
פארשטענדיגונג rp צו קומען

)1 זײם ®דן (איוס
 אז פרידען, װילען זײ אז אײנדרוק דעם טאבען ■ װעלט דער אויף דעריבער

 וועט יתיאן די נעלתגען. נימ אבער זיי תעם ד*ם םארהאגדלען. װילען זײ
 אינ־ ריכפױנ זאל מײנונג עפענטליכע די אז דעחפאר זארגען גרינדליך שוין

 די װעכען אדן באלעבאםים די םון ברנות אםת׳ע די װעגען ווערען פארםירם
ארבײטער. די פון פאדערונגען נערעכטע
 כא־ די קאגפערענץ. א נאך צו צוגעעםיםט ױניאן די האט םאל דאם
 װײטער אזוי ודעלען זי״ אז דענקען ױי דוען טעית, א אבער םאכען לעבאטים

 ניט און זיך ניט װעט ױניאן די ארבײםער. די פון נערװען די אויף שפילען
נארען• לאזען דױיםער קלאוקםאבער אוםנעדולדיגע די

רײ־ זײ םוזען ױניאן דער םיט קאנפערענצען ודילען באלעבאםים די װען
הײש. דער אין עקשנוח זייער לאז;ץ זײ םוזען דבורים, אנדערע דען

 ניט םארשטענדיגונג קײן םען קאן עקשנות ם־ט אז געדענקען, זײ זאלען
 שטרײם. און קאם,ש דורך װערען גענראכען כלויז קען עקשנות דערגרײכען.

ניהא. ױניאן דער עם איז רעכט, זײ איז דאם אױב
1א' פארנעהוםעז איז ?אגםערענ׳ז די

פ נ י מ ■ ח י נ ס ד * ' ד ו « ב

פ ד ן ד ע ס א ן ם ע נ נ י פ י ם

r  lie ciHrt* יי
 גד־ תאם *V ועם בפכעבאטים, די םיט

 גאדניט דמרפון װעמ עם »ז װאוםמ.
אדויםהונתז.
 ttsvp צום אז נעזאנט, האט דנביגםקי

 1או מנונ, פױים פ»ר»ן מאל אצע איז
 םארא! נ*ד אפשר איז עם װי לאנג אזוי

 די דמדנדײמן rr האםנוננ םח םונק א
n יתיאדפאדעתננעז r, פדידליבען א 

 בדי סאז, אצעם ױניאז די יוועט אופן,
j *מי־ פארנױיתן. *ו ׳זאמי דעם n r 
ס־ חאם״עי — !גחןנזדו א חאם יאד  יײ

ר־ גאארד די מחהינט און נעתםען,  מ
 די דאס זײן, זיכער קענען זיי אז םיט,

 די «ז דזנרלאזען, נים םעוזד זועט ייוניאז
 פון םיסבײיד םאמן זאצען באצעבאםים

מדואד. ארבײטעד׳ס ךי
 אדאטאקאצ דעם פין באריכמ פזנ׳ם

tn דיחמטאדס אזו באארד דער פון r בא־ 
 דע־ םיז ■םשד אין אז נעײארען, װאוסם

 םאדמקדסע; זיינען װאך צעצםעד
 בא־ װאם שעפער, ניאנכע אין סכםוכיפ

אסאםיאי״יאן. אײעריקעז דעד «ו צאננען
 פענעד־ njrr םון שםעצוגכ דעי דורך

א׳ שר. אםם׳ו, אםעדיסאן די פו; זעע־  יו
 נעײעז טסװואונטנן ױניאן די איז וועציר,

 יעדען םים הצדפצייכםם די םעםצען צו
באזונרער. באס

 די אױו« דעריבעד םאדערט ױגיאז די
 אז ׳שעיער, די איז ברידער יטװעםטער-און

 אין האטיצײנםם אצע ברעננען זאצען זײ
אפיםעס. ױניאז די

 אוים׳ן איז םיםיננ םון שצוס םאר׳ן
 צא־ םון 1בערםא דעצענאט פוז םאישצאנ

 געווא* באשצאםעז אײנ׳שטיםינ 9 קאצ
jjn בארויערוננם־טעצענרא־ א ע־שען צו 
 ווןצכער זינםאן, מאריס ברודע־ צו םע

 שוחד צ נאך הצםפיםאצ אין זיך כעםינם
אפעראציע. דעד

V

:*y$i

* y •*r >׳. .׳

 :•עדויעדט האט און האטעא פענסיאװיי^א
שטונדען. 4

 די װאס פאדערוגמן װיכטיגסטע די
 צו אדױאנע״טטעאט דארט האט ױגיאן

 באנרעגצונג די געװען איז םארהאגדצען,
 הע- דיםטשארדז׳ש, םון רעכט דעם פון

 אײנםיוד װידער דאס װײדזשעס, כערע
 פאגד אעשורענס ארנײטסאאזען םון חנן
סאנםראקטאדס. אװ סערטיםיקײטס און

 «-w* םיוו^אנגט האבען באסעס די
 כױינט, דאס װאם וואירס״, פיעס «ימא

 זיך םאר קעגעז זאא באאבאס יעדער ׳אז
ײ צי ,ד̂יסעבדא זיינע טיט אפסאכען  ז

 אדעד אדבייט מכדק אדבײסען ווילען
 פאד־ *ײ דואבען וױיממר ארבײט. װאך

 די עראויבען זאא ױגיאן די אז אאננט,
 םאגא״ זעקס ארבײטען צו קאאוקםאכער

•עי״. *סיננעא םאר שבת יאהר אין טען
פונק־ דיזע פון אײנציגעז גײן װעגען

 גע־ גיט צדדים בײדע זיך האבען טען
 .בא־ איז פונדעסטווענען אײגיגען, ^קענט

 קא:־ א נאך האבען צו געװארעז שאאסען
םערענץ.

 ײעאען פארהאנדאוננען װײטערע די
 נעטײנ״טאפכד א דורך ווערעז נעפיהרט

 בא־ װעט װאס קאםיטע, סאב איכער
 פערזאגען: םאאגענדע פנן שטעדיז
אי־ דובינםקי, ד. — ױניאן דפר פון
קאיאאן. ב. און נינםא ס. נימאעד, זידאר

 4כ — םאגופעקטשוחודס די מון
דזשאב״ דזשאו פײערס, םאהס אססא!,גי

מלײן. js יײז
 געװארען, משאאסען אײד ודז עס .

m ז  עס ײען ^גסטאג, נעקסםעז גי
w האגםערעגץ צעצטע די •אדסוםען 

מיז חנד אזױשעז  באאעבאפדם, די יױז מ
 אין באײבען ימדיפמנמ א*«עד דעד אאא

קדאםם.
»w־ iw t אונ• זואבעז קאנפעדענץ
אז מרזג  עדקאעחזם, רעסרימדאט 'יוני

m ײ  חאפעגו:: שוב קיין ניט \93לײ ז
 און •אדזוינדאונמן, וױיסניש די

m די rs r m m ח דיגם״ ־קומנדען י
צױ אעצםע די זײן

ײ ‘באאעבאםים י __ ז
 סאגופעק־ רי אז אדאױבען, ניס וועאאן

 דער םיט ש«יאעז זיד זאאזנז םשוחנדס
אדגײטזנר. די ®ח

 נאנ־ ניט אופן בשום וועט ױגיאן די
 ארבײ״ די אז עראױבען, ניט און נעבען

 ״סיג־ פאר שבתים אהבײטען זאאען טער
 דערמיט יייאעז באםעס די פעי׳/ געא

 םיגף- דער פון ינציפ1פ דעם םארניבטעז
 איצט, פונהט ארביימסײואך. טאגינער

 אײנ־ טרײדם םיאע אין װערט עס װען
 די וױאען ארבײט, טאג םינף נעפיהרט

 םאדגיכ־ עם מאגוםעקםשורערס גאאוה
זדנתםטדיע. קאאוק דער אין טען

 עראױבען גיט אױך װעט ױניאן די
 בא־ די ארבײט. שטיק אײנצופיהרען

 קאאוק־ די אז וױםען, עס סענען םעס
 מיםאען אאע מיט װעט ױניאן סאנער
 שטיק־ פון גיהינם דעם געגעז קעטפען
. ארבײמ.

ע די ל ע צי פי נ א נ ענו מ ע ר מ ע  פ
ער טי ד ני ו ז י י הו

אאא
)1 זײפ פ*ז (*לוס

 אײגזד דורכ׳ן געגמבען האוז ױגיטי
 זיך האבען עס ױניטי־ארגסטער. :עם

 די כױאער, פארםער דעי באטײאינם אויך
 און קאאאראםורא־ם^פראנא, באקאגטע

 טאאאנטםולער ױגגער, דעד בערג, אב.
 ױגיטי פון פיאניםם דעד און וױאאיניסט,

אינגערמאן. פירעא האוז,
 די םאדקוםעז יועט םאי מען21 דעם

 הױז, ױניטי דער פון ערעסענוגנ אפיציעאע
 ארביײ די םון זוםער־הײם העראיכע די

 שטעדט ארוכױגע און יאדק ניז פון טער
שטעדמאאך. און

 װערם •ראגראם רײכער םיעציעאזןר א •
 עס צוגעגרײנג םאײסיג באזוײםענם שוין

 אר־ חנר ®ח רעדנער אויפטהזגטען װעאעז
יתיאגם. די םון בײטער־באוועטנג'און

 אין, באזױיטענס *ײך דעגיםטרירט
 יאדה, גװ rnr הױז, ױניטי דער םון אםים

 טשעל־ םזנאעפאן םםרים. טע16 וועסט 3
.2148 סי

ט ו מ נ י ר ױ ע כ א פ ם י ג ת ומ < w n m a? פ ו ע ײ פ
ן ע פ ש ר ם ע ד א ס ה י כ ו י

 דיי;־ די האט מא/ טען25 דעם שבת,
 נע״ םאגםרעאא איז ױגיאז םאמדי כאומ

 זי זײט ױביאעאום ןך־שםען איהר פײערט
 א *אס געװאחנז אינסםאאירט װידעד איז

 אײדיס אינטערנעשאגאא דעי םון יאקאא
 םייזך זײ װניאן. קערסTװא נאיםענט

 גומ״־באזוכ״ א אויןי פארגעקוכמן איז רוגנ
 זיך חאמנז עס וועאמנן איז באנקעם, םעז

 טונצער דעד פון פארשםעהעד באםײ^נט
מאנםרעאצ. אין ארבײטערבאווענומ

 םאנםחנאצ איז םאכער רײנקאום די
 ארנאניזירםע נגט זעהר א איצט האבען
p ם׳צן■ איז ײניצו• s זזאם יאחד דימן 

ײ זיר  די אמאגיזמשן צו אײננעממן ז
■ראצענם. חזנדערש םוצע אויוי שע*ער
 דײנ־ “ איז צוריש זױ«ס א כױם ביז

 נעװען שאנאדע אין תאום־אינדוםטריע
 ת אנםײימצם. אוםבאדײטענד זעהר

 מעחר רייניןאום דעם האבען סאנאדער
ױ נאםראכמ ױ אײחנר צותםוםחאר א ו  ו

 צעצםענם גױםװענדיגקייט. וױרשציכע »
 אין רײנקאוטם אױױ גאכפלאת די איז

 ריינפאומ־ די און נרעסער סך « קצנצדע
 זעחר דארט זיך אגםװישעצם אינרוםטריע

טאכער רײגקאום דארםיגצ די שנןצ.

ארביים

 צו זיך םענציכהײם די אצזא האט ױגיאן
 און צאהצ אין וואקסען און אנטוױקצען

ײס.שארשט אין
 א־נםעתעשאנאל דער םון גאטצן 1אי

 באזוכם ניננאצד װײם״פחחידצגם האט
ײ את םאנםרעאצ  נרד ןײ איבערנענענען ז

ן אױפ־ איו נינגאצד ייניאן. חני פון מ
 גרעססער דער םים נעװאדזנן גענוסען ־

 סחנר יוניאן דארגענצ די באנייסםצדונכ
m a n מ־ כאגריםוננעז זײנע אויןי איתם 

ײ t« ןנטפערט,  ײיי* טאז, אצזנם וועצעז ז
 חנר םים אנצמצהן צנערניש ר

־ מ ן י  m ריינמאטשמתםםרת י
קצאוק״ די מידעראויםבױען העצפען

« —  a a a a a a a a a A  A a a a i •  םאנםרעאל. אין יוניאן דרצםםאמר•
 חאמן װאס ,דצײאר זײ ש»ן
 יוינטצרנצשאנאצ דזד jהעצפצ צו מן

 וימצן ארנאניזאציאנס־ארב״נ^ איהר
תן j חנד נציפכאן, :ו i r nugg h 

 אםאצגאםייטצד; דער פח דזשער
ד י• שוממ^ םאן  ארבייםער פח ייי
םארים. ». אין

 nave דןד שיי, ברודער
יו םאר«י
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m צזם m הקלאןקמאכע w p s p
אױםװעג אײנציגער רעד קאמןש תפכען;אפנעב קאנפערעח

ם ו ד נ ע ר ע פ ע ר ־ ק ײ ר ט ט ם ע ו ט ו ר ה י פ ע ג כ ד ן ח ע ר ע ו ג ו א ט ש ר ע נ א ט ד נ ע װ ם א ע  ד

ן ע ט ג , ס י נ ה ױ ג א א ט ײ ר ם פ ע ן2ו ד ע י ט נ ם - ױ ע ו ד ע צ נ א ג ג א ט

 אנריטענט-קאנ־ די נעװארעז אינעבראכעז אי« נאכםיטאנ דאנערשטאג
ױניאן. דער און באלעבאםים זײ צװישען פערענץ
 םינום לעצםער דער צו ביז זײנען מאנופעקםשורערם קלאוק אינםײד די

 נע־ נים זיך און פאדערוננען יוניאן גערעכםע די צו שםוב און טױב געבליבען
 װעל־ םאכער, קלאוק םויזענםער די פון גױגדנעשרײ דעם צו צוהערען װאלט

 אונ־ ארכײטען בלײבען ניט םעהר קענען און שע*ער די אין שםאכם;ץ כע
 איצםינען פון בײטש־כאדיננוננען די אונטער גאדינטנגען; אלטע די טער

דיסטשארדזש־רעכט.
 קלײנעם א אפצוזאנען טוטה דעם געהאט האבען םאנוםעקםשורערס די

 דעם חרך יאהרען דרײ לעצםע די אין זײנען װאם זשעם,Tװי די אויף רעיז
 טויזענ- םפענדען װאם כאםעם, די זײ נעזונקען. אזױ רעכט דיםטשארדזש

 קענען פראצע, שװערער םאכער׳ס קלאוק דעם פון דאלארען םער
םעהר. דאלאר עםליכע יםים צאהלעז צו אםארדען נים כלוםרישט

 װענען טראכםען און הערען נעװאלט ניט אױך האבען באלעבאטים די
 ױניאן די װאם םאנד, אישורענס אנעטפלאיםענט פון וױדער-אײנםיהרונב דער

פאדערט.
 בא־ װאם םאנופעקטשורערם, הערען פײנע די זײ, עם קיםערפז וזאס

קלאק״ די װאם אפארמםענטם, ױיםטע די און הײזער שענסטע די װאוינען

ט געכויגען ליגען וועלכע םאבער,  אמ רוסענם זייערע םייט אוו קעפ זײערע ̂מ
םײנ^ םלעק אץ רענם קיץ צאהלען צו ניט חאכען מײם, ביזי אין שעפער די

 פאדע־ גערעכטע די נאכגעכען געװאלמ ניט אױך האבען באלעבאמים די
 דיסטשארדזש איצםױנען דעם באגרענעןרען װעגען ױניאן דער פון רונגען
 ד% אין ארבײםער די געגען בײםש א אלם אויסגענוצם ווערם װאם רענט,

יוניאן די רואינירען צו װײדזשעס, זײ םארקלענערען צו םיםעל א אלם שעפער
טעפױג״ מניאן אקםידרע טאר באשםראפען צו םיטעל א אלס און באדינגונגען

קייט.
 צו םום טרױערינען דעם נעהאס באלעבאטים די אבער האבעז דערפאר

 אינדוםםרמו דער איז שםיק־ארבײט םון װיחגר־אײםיהרען דאם םארלאננןןן,
 אײנ• צוריר זײ און פעי״, ,םינגעל פאר שבת־ארבײט יאהר אין טאנאםען 6

K ארבײטם־װאך. *שטונדינע42 א םון פיהרוע
 ױניאן די אז ערקלערט, אפענהערצינ און םרעך האבען באלעבאטים די

 די • פאעדרונגעו. ױניאן די נאכצוגעבען צװינגען צו זײ םאכט קיץ ניט האט
 םאכט, פון םראגע א איז דאם אויב אז געענטפןזרט, דארויןש האט ױניאן
 נענונ טאכם האבעז םיר צי איבערציינען, גלייר ריי באלעבאטים די װעלען

 שסלאפישע די נעגעזו אינטערעםען גערעכטע אונזערע םארטײדינען צו
y p כמלעבאםים. די פון נענענפאדערונגען

® ױױאו ד t לן8 ח o w טאם־מיםינג נרויםען * צו
די ען כ ב ע דג צ ר ע ב ױ אי נ ע ע נ ל ען א ט די ד ל ע צ ײנ ען א עג  די װ

ען ע לו ד אנ ה ר א ר צו פ ע פ, ד שי ר ע ב ם ע ט מ פ אן ױ ח ני ר ױ ע ב רי ע  ד
ק אלע או ל ר ק ע כ א ס מ א ען װ ט ײ כ ר ן א T אי n o, ען צו מ  דעם צו סו

סען סען נרד א ם כדפדננ, ם א ם װ ע ען װ מ ץ ת א ען פ אג, דיז ט ש ר ע אנ  ד
ד 4 ע מ אנ, אזי ט מי כ א ן נ ר אי ע ר ד ע ס ױ ד ד נ ע ט ל רי, ז א ם ר ע א ט צ ♦ 

ט ױ ט ק ס ר א » ן װ. או ענ ז עו

- :םיטיננ דעם אדרעםירעז װעלען רעדנער םאלננדע די
Bעז מTר , ענ ן ױ ן ג ר או ע x ד  m װ ל. א

ט ענ ד עזי ד. פ״ ע מ ד ע ל ש

ט עקם־ינג ענ ד עזי ר סי. פ ם ע ב ת
ל א ר ע ענ ש ר דז ע ש ח ע ענ ר, מ ע ל אג ע. נ ד ע ד אנ ן או

ענםפער, דעם נעבען טיר זועלען פארזאםלונ^ גרויםער דער אוין* דארםן,
עקשנו^ אק •ראװאקאציע זײער פאר פארדינען באלעמםים ז־י װאם

 שקלאפישע זײ נעגען ■ראםעםטירען שארפםטען אם םיר װעלען דארם
 םאביליזידעז זיך םיר װעלען דארם באלעטוטים. זײ פת גענען־םאדערוננען

 קאםף צום זאםלען «יך םיר דחןלען חןרט ;שםױק־ארבײט געכען קאטף צום
 םינס״ די אץ פאדשםאכםען זדיחןר וm זדל װאם שאי־סיםטןןס סװעם נענען
 קאםןז צום רייחען די שליםען םיר װעיען דארט נורע^ און קעדערם טערע
 רואינידט זואס ײדזשע^זז אתזעחן דדיקם זואם רעכם, דיםטשארדזש גענען

m די און לײם יתיײז אקטמוע די פארטריץבט וואם באדינבועעז״ ױניאן די r• 
י שעיער. די פון םשערלײם

I* ®דעס חאם מניאן T\r i שוועםםער און כרידער
w< די אשן. •רידלידען "א1אעטערזנטען?מ׳? אװזעקל

 פארםײדינען צו עטאן
חא־ וױדער ולעבאםים

■ראװאציחןן. «ו קאםן* דעם נעםאן״ אלעס כען
האבען• איהם װעלען זײ און נעװאלם, qקאם דעם חאבען באלעבאפדם די

 אנ־ נים לאנג אזױ cpsp דעם אבער װעט װניאן די םאכער! קלאוק
 דעם ווענען סײגונג אײבענע אײעד •רױסחימס גיט איחר כיז הױבען,

נעשעחן. איצט דארף op ״אס
jn גזןדופסו n וחןט סםרייס דיזןןד jE, ודי s p דעפ םים גןףזןחן איו 

שק האטי סען װעיכען 4923 סםרײק-פון *ון קאסאגדע דעד אױן סןח
םאסקווע.
» איז דאש  א נאר •ארטיי, קאםתיטםישער דמ■ •ון סםדײק קײן ני

p ד,עכסא קלאוק די «יז סםרײק r צי באשםיםען דאדטען םאמןד קלאוק די
x  -  a* .£ י .■ - * ***'k . f •

is רעפערעגדום וו •IV

ער ם ד דו ענ ער ם ע ט ר ע ד װ ען ז אנג פ ך אנ ליי ץ נ כ א ױ נ ע ם א  מ
ג נ טי ם און מי ע ען װ ט ל א ה אג אנ מ ײ ר ם פ ען דע צ אנ אג. ג ץ ט פ ױ  א
נ נ טי ען מי ל ע ט װ ל טיי ע ען צ ר ע ע וו ט ײ ה ע ס. ג ם א אל ב

ר ע ד ע ד י לי םג ער 7®י בד אן ד ני ח» װ א ען ד ע ע ר ב ט ץ מי  ד
אן ך. ױני ש בו ר ע ד ם אנ ע ם ער װ ען ני ב א ײן ה ם. ק כ ע ר ם םי ר ש ע  ד
אן ר װני ט בו ע אן וו ט ד פ מ ע ט ם ע ב פ ען א ר ע ס װ ײז אל װ א ער אז ב  ד

ר ע ב ם ע ט ם א ױן ה ט. ש מ םי־ ש נע

ק או ר! קל ע כ א אנ ט ט ש ר ע אנ אנ ד ט מי כ א ער איז נ די ד א ם ד  א
ח ער אױ ר34 ד ע מ ט ױ ט ק און ם אר ניו פ ע װ י ע

 שםיצען מיםלען למ8 נדט וחגם ל. אז פ. א.
סטרײק קלאוקמאמר חןם

 לאגע דער םים באקענען צו זיך יארק נמ קײן ספעדיעי קוםם נרין ■דעזידענם
 דער פוץ שםיצע פארשפרעכם — פאריער. די און קלאוקםאכער די טון

םםרײק. דעם פיחרען צו םיםהילןז איינעבע זיין און פעדערײשאן

o איז n ותםגמז אח נדדיםצן iow«
 צו אױסקתמז איצט אמז וועם צס װאס

m נןנ׳ח פיחחק m ,ױ נעמז שונאים 
 קאםוניםםע(, די ממען pa ב*צןנ«סים

 now די״ח »יז •ייח. ניס סיד שםידייו
 דעם — mm סייאדיז * םיר וזאמן

 איז וואם ארבײטער־שצא̂י •םערישצנער
 מחנריײ אטערממן דער אק ארנאניזידמ

 גריים אח וחנלמד און לייבאר אוז שאז
 קאסוי דצם העצגמן צו מצצס כדט ארנז

rt .?מוױמ
 סון ונם וחנזי• חנד 4נרי וױצשמ

w ר*ר nnm\ יײבאר, אוו
so? תאט n סיטץ יארק נמ באזזכפ דואך 

 מיס באקענעז צו זיך pfns ס*עציעלזנן
pa קלאױזניימר דצר םון לאמ רעד

 צוו׳עס דיזען צו תאם נרין *חנזידצנם
 פון שאנדטע צ םיט באראםוננ א נעהאט

 גצנוי איהט האט װעלכע ױניאז, חגר
 צר־ איצםיגעז דעם װענעז אינפאדםירט

 pram און דוםטריעrא דצר אין עםאנד
 ~tm דעם פון אוםפארםײרצימיש חןר
 ךאן האט גרין ארצזידצנט סטרימג דאצ

 י1חיצ די אוז ודצוי פוצז דין סארשיראמז
 שיצוקטא* םאר׳ן פצדערײ׳מיז רקר םון

ר םטרײס. מ
 «ר או צונעזאנט, אױך האם נרין

v מעם m אר יתיאן דער פון רוף יצד׳נן 
pro נרײם איז ןר אז ;יארק נױ אײן 

ו םםרײק־םיסיננצז, *רחזסירען צו י  צו ז
 אין אדאר שאנפעדצנצצן יןא ססבאסײצי
מנו ר J פאר מעםינשייט טצצמר אי f t i• 

ת א ד אזי H• יי r


