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םינגען זײערע כײ נעכטען חאבען ױניאנם כײדע םיג םי שטי  באשלאםען אײנ
»i ע. שםארקער אײן אין זיר פאראײגינען *י * אניז ת  וױים־ימרז, — א

אל pn חאלפעח, שאנ תע טע קלאוק• קוםענדען וועגען רעדם אפיס, אינ

ש שארח  אונז ברעגנט שטיק־ארבײם טון םארם יעדע און רעכט דיםט
ען פינםטערםטע די צו צוריק ט ײ  __ כלאו־ק*»ינדוסמדיןן׳׳ דער טון צ
םקי. פרעזידענט עקטינג זאגט בינ דו

װי<ד< אגדערן *צע נעגעז און םיםטעם
 ימצען נאצענאטים, די pn פארעמננען

 1» שםארש גפנוג זײן 1קטאמ1פצא ,־י
מן א פיהרען צו םעכטינ *,imp זיגריי

 אײגסאצ ניט שױן דאם האמז זיי וױ
טאן. 1צ באמיזען

שצאמן אױך־ איז ירכיאנ די  *ו ןנט
פאחנתגמו, איחחנ אצע אויןי באשטעזזן

 חנר 1« ארױםנצשםעצט האט זי װאם
 זי און אנרינמכס, דעם םון באנייאונג

 צזריפוױיזען שאחי נצייכצײטינ װעט
ד דיי םון נענעךםאלערוננען אצע מ ע  מי
• טים.

צעצ׳■ דןם פון באשצום דער איז אם1
 קמד v לזשעגעראצ דער םון םיטיננ טען

 פארנןקמזען איז װאם נאארפ, קוטױו
 האתםיצ אין באםאג םיםױאך צעצטען

אינטעתעשאנאצ. דער פון תם
 באארד נענעראצ דער םון טיטיננ רער

 רייחע א נאטראכטען צו נעזזאט האט
w די פדאגען. ױנ־אן װינטינע nn יד« 

 גאצןנאטים די םיט קאנםצרענץ רער גען
 אכער זזאגען םטרייש דעם װעגען און

טי• רער און צייט םיצע די אױםנעםיצם
םאלטנעזצצט. הײנט װערט םימ

ױ «ו םטײטניענט זיין איז  yon« ח
מחנד האם נדטינג, נאכ׳ן נצייך תבינ־ נ

ער־ םאצנ׳מחזס אגחןרעם צוױשען םשי
׳ סצערט:
 ייד |1א םיםטעם ליםטשארדזש ״דאס

 אוגז ווזנט שטיס־ארניים םון פארם דע
םינםטער־ די צו צוריסבחןמען אבסאצוט

איגדוםםריע. סצאױז דער פון צייטען םטע
פיצ« נאד זײנען װאס באריננוננען די

.1919 אין נעווארען אפנעשאםט סעםפען
 נאדייט שטיידארביים פון פארם יעדע

ר איז ובוהו תוחו צו צוריסקעהר די  ת
 ארבייםם־םדתח אזא צו און אינדוםטריע

 חר א 1צ אתיםרופעז אםיצו וועט װאס
 וױ ארבײטער, אוםארנאגיזירטע די װאצט

 חנר ייז נעזעוון אפאר׳פט עם האנען םיר
 דאס טאום. דער אין אינדוםםריע װעבער
 און ארבײטער *וױשען האנקורענץ םײנט

 •ראיד חנר אין םיהרט װאס ארבײטער,
 אמ פאצנמן, טמיערינםטע די צו םיס

 ניט סײנםאצ וועט ױניאז רי װאס
ערלויבען,
 די דאס איםבאנרייפ׳ציר, איז .עם

 םארלאננען *ו װ«ען םאנופעהטשורערס
 חנר «ו צוריקקןחחא זיד יאצעז םיר »ז
א« אוז וואך ארבײטם ־׳שעת׳דינער42

 אין ארבײטעז צו ערצױבען זאצען םיר
 םיננעצ פאר שבת״ חחשים, זעקס םון משו־
פעי.

א. נעווען אױ אינםערנעשאנאצ ,די
 unrnp א פאר •bmp אינ׳ם •יאנער

 ואר אי| urn איצם, און ארבײטס־װאה
 אינדמאד אנדערע אין און אויטאמאביצ

אוםאר־ נאנצען אין זײגען װעצכע ריעם,
jn עתזיםטירט נאניזירנ^ r פיטי־ די

פאר־ םיר, װעצען װאר, •ארכייםם םאגינע
 ביי די פון א<טרעסאן נים זיד״ שטעהם

w׳npr־40 איצםיגן n ארבײסם־װאר.״

לינקע די פון םעשים כײזע די שילדערם און יארק נױ אין סםרײק םאבער

 אונו נתן שרײנט םיצאדעצםיע םון
 אין םיימרם, םקוירם און קצאוק די אז
 ױניאנט מי״זצום דרעס און וױיםט די

 יוניאן, איין אין פאראײנינט זין־ וזאמן
 בא• א נעוחנן איז םאראײנינונג די און

גייםגמרםע.
 ••נעחאצםען חאכען ױניאנם ניידע
 אינם* צײבאר אין םיםיננען םא׳ניתצזן

 אםאצנא־ סאמיעצע די פדי םיטום
 די םארהאנדצען. w םראגע םיישאן

 איינשטיםינ האם ױניאן אצאוקםײקערס
 דעם אננענוםען באנײםטערוננ םיט און

 א אין םאראײנינונג פאר באשצום
 אינםטיםוט צײבאר םון האצ צװײטען

 ‘IV םימ אױך םײתזןדס וױיסט די חאמן
a טוזיאזם n בא׳זצום פאראײנימננם 

איינשםיטינ• אויר אננץנוםען
 נעווען איז טיטיננעז כײדע כײ

 אחמידענט ווײם חאציעדן, חשײסאב
 נאר־ צײדיס אינטערנמאנאצ דער םון

 םיטינ־ ביידע בײ און ײארשערס, גמגט
 םיטיננ דעם נײ גערעדם. ער האט בען
 האט ױניאן קצאוקטאכער חןר םון
 םאראײגײ דער ווענען נעחןרם ניט ער

 ער אז ערקצערם, האם ער מײצ גוננ,
 דער ווענען אוניארטייאיש זיין וױצ

 נע• ער חאט זאך, א איז דאם םראגע.
 ױניאנם די צו באצאננט װאם זאנט,
 די דארסען אצײן כמטבערס די אציין.
 חאמן זײ — און נאשטימען, םראנע

פדא* דער איבער דעבאטע קורצע א נאך
 באשצאםען אײנשטיםינ נעזאנט, װי

 מײקעו־ם דרעם און דעריװ״םט סיט זיר
םאראיינינען. «ו ױניאן

 אוז װײםט דער םי| טיטיננ דעם כײ
 גע־ יא ער האט ױניאן םײסערם דרעם
 אגער פאראײגינוננ, חנד װענען רערם

 אין אופן. אװפארטײאישען אז י1אוי
 איז געואננ^ ער האט שטעדט, םאנכע

 ■ראס־ ױניאנם ־םוז םאראײנינוננ אזא
 ער ניט״־און שסערם אנדערע אין טיש,
 דאם װארום בײש«יצען, אננענעבען האט
 אינמער־ זיינען ױגיאנם בײדע אווי. איז

 אינטערנע־ די אוז ױניאנם, נעשאנאצ
 מענ־ נאר וואס אצעם טאן װעט שאנאצ

 אמגר שטיצען, צו יוניאנם בײדע ציד
 בא־ זיר פאראײניגעז ומנען םראנע דיי

 בצויז תאט ער טעמבער^ רי צו צאמט
 םון באדייטתנ די גמסאכם פצזןחדער

ם חאט ער ותז םאראיינינוננ.  נמנדינ
 מוואחזן *•צאדירט שטאריז ער איז
fm מ אנ  ױניאן חנר פיז סערסגמצ ס

 האט ער אײחנר םריהעד, זײנעז ײאצמ
 אסאצגאםיישאז, נזמען נעװעז נערערט,

 און חאננ^ די נעדדיקט א«חם חאמן
 פאראיײ צו ױף כאשצוס חןד איז כאצד
גאאאחא. אגנעטסש ניג«ן

 האט םיטיננ סצאוסםאמר רעם בײ - ■
 די םח צאנצ די גמיצדמדס חאצינרן

 חאט ער יאחן. נױ אין פצאיאםאכער
 פון בצעטעצ ער׳פטע די אימרנעםישם
 אינט׳נרנעשאנאצ פיז־דאר דאר-משיעםנ

n pm תאט ער נעײאתן; נעבאמן איז 
 ריזעמ די גתימג די וועגצן נעדעדט
 חאט אינטינרמשאנאצ וי װאם ארבייט

 ומלכע ארכייגמד, די פאר אױפנצטאן
 »* ;פצינ«צ איחר אוננתר נעווזמ זייגעז
 חיםםאריזתן on יײמשן גערערם האם

w איז פצאוסםאמר די: 1« ססרייק r• 
 דימ פון םויזענט פיפצינ ווען 4910

 tnoBvm װאמן 26 זיעען ארנייםנד
w איז p בתים מלי זייערע גצנען 

 אח נאדיגנוכגען, צענענם מגמחנ פאר
 זמ; נרויסצן on נאיאיצחא^ האט ער
װי on אויוי אסנצשטעצט זיר חאט «ר

ך האט אינטותאשאנאצ אתמר אזױ נ

 דיזע ווען »ז מענצ'ר, זןהר איז עם
 םון צעזער רי דערגר״כען וועצען שורות

 די שוין וועצען ״נערעכטיגהײט״ דער
 די און ױניאן ר«ר צוטשען באציחוננען
אסנענראנען. זיין באצענאטים
 אננע־ אצעם האט ױניאן די אכװאהצ

 םאנופעקםשו־ די א־ביערצײנען צו ווענדט
 איה־ פו) נערעכטינקײט רער װעגען רערס

 ױניאן די אבװאהצ און םאדערונגען, רע
 םוײדציכעו א אויף כרי נעםאז *צעם האט
 צװישעו סכםוכים די םעטצען צו אופן

 איז אײדוםטריע, רער אין צדדים בײרע
 נרויסער א אז זיכער, װי כםעט איצט

 קצאוה־אינדוס* רער אין קאמף עתםטער
 גענע־ רער אי אונפארםײדציר, איז טדיע

 i? װי נוט אזוי פונקט איז ראצ־םטרײק
םאטזאך נעשעהענע

 1אי האבען װעצכע באצעבאטים, די
 םארהאנדצונ־ חדשים־צאננע די פון משך

 זײנען זײ אז אנשםעצ, דעם געמאכט נען
 װיצעו זײ אז ;שוצדינ נשמה די נאט

 האבען אינרוםטריע, דער אין פרירען
 זײער װאכען צװיי צעצטע די אין ערשט

 זיי־ נאר ניט נעוױזען. קאציר ריכטינען
 נע- אייזען און שטאצ נעכציבען זײ נען
 ױניאךםאדעמננען, נערעכטע אצע גען
 ארוים־ נעײאנט אפיצו האבען זיי :אר

 װאם גענען־פאדערוננען, אזעצכע צושטעצען
 גענען פדא־ואסאציע אםת׳ע אן גאדײטען

 הצאוהנ־א־ טױזענדער די איז ױניאן דער
שעפער. די איז כער

קײנ* דאם װאצטען באצעבאטים די
 קאטו־ די װען םאן, צו געװאגט נ־ט מאצ

 ניט װאצט םקעב־אײדזשענ־סי ניסטישע
 בא־ די רוקען. איהר הינטער נעשטאנען
 חוצפה די נעהאט ניט װאצטען צעבאטים

 מא• זעהס אין שטיה־ארבייט םאדערען צו
 םעי״, ״סיננעצ םאר שבת־ארבײט נאטען

 עם אז נעװאוםט, גיט װאצטען זײ װען
 םקעב־ פאםוניסטישע א םאראנען איז

אײדזשענםי.
 ניט ?ײנטאצ װאצטען באצעבאטים רי

 צוריס־איינ־ דאם םארצאנגען צו געװאנט
 ארבייטם־ ־שעה׳דינער42 » םון םיהרען

״ זוען װאר,  םפעהוצירט ניט װאצטען ז
ױניאן. דער םס שװאכקייט רער אויף

 שנעצ אנער ײעצען נאצעבאטים די
 דעם נעםאכט האבען די אז אײנזעיהן,
 זיי אז באצעבאם; רעם אהן רעגענוננ

 ספעפר םויצע אויף נענעמבעצט האבעז
 קצאוק־ די און קצאוקםאמי די צאציעם.

 נענונ שטארס נאך זיינען מאכער־ױניאז
 ײירערשםאנד אײזעתעם אן שטעצען צו

 די פיז אפעטיטצן האבניריגע די נענען
באצענאטים.

 איבער־ זיך װעצען באצענאםים די
 !יך האנדעצט עם ווען דאן, «ז צײנעז,
 םון ניהנום חנם נענען סעמפען װעגען

 פאצ־ טרויערינע די גענען שטיק־ארבייט;
T. אז רעכט; דיםכדאארחש םון גען t 

 קעמפען צו זיך האידעצט עם ווען מאצט
o םזועט םון שסצאםעריי חװ־ נעןען » r

 זײנעז בויען, צו אפפער פיצ אזוי אוך
 הא• ױי און נעווארען, נענצוטינט זײ פון
 חא־ אבער םאםען די חאינירם. זײ בען
p כען tr העסציכע די ומר אויםנמםונען 

 א■ זיך סעהרען «ײ און זײנען, גםשות
עקעצ. םיט זײ םון

 קאטוגםיטען די וועצכע םטריי?^ רי
 פארצאי זיי חאגען אגנעפיהרט ,האבעו

 אר־ די םון איגטעחןםען די ווייצ רען,
 זײ ;זינעז אק ניט זײ חאבען בײנמר
 קאסר זייערע זינען אין כצויז האכ׳ח

 קצאוקכזאכעד חןר פרייזצאך. ניםםישע
תצמר םםרײס,  אננע• זײ פון איו ו

 חאצב א און צװײ נױט נעװארען .פיחרט
 בעס־ דער אצפ דיכען קען צוריק, ;יאחד
 נעזאנט. האצפערן תאט ביישסיצ, טער

 ארייםנע• םטרייפ דעם נױס האנען זיי
 ?ציינ־ זייער עמחערציגהײם, זייער ווי««ן

 1אי נעצט נאך צוםט זייער און קעפינפיים
מאכט. נאך

 ענדציר חאט אינטערנעשאנאצ די
 איהרע אויםצוכויען ײירער באשצאסען

 ױגיאן, םייסערם סצאופ די ױניאנם.
 שטאצ׳ז דער נעװען אסאצ איז װעצמ

 באײענוננ, ארבײטער אידישע־ דער פון
 ען איז וי וואם דאם jirtvv. מוז

 פאר־ :ען ז רייקעױס קצאוה ד־ אראצ.
 אזוי םטיייס אין ארויםצונעהן טיג

 נענעבעז װעט םיננאצ דער וױ שנעצ
 ארוים־ ?אםו• איז זאצען זײ אז ותרען
געחן.

 װערען נעפיהרט טוז קאמח דער און
 םארצארען. זײן אצעס װעט ניט אז װייצ

 זײ־ זיי און עס, ווייסען סצאופטאכער
 ױניאן דער בויען צו װידער פארטינ נען

שטארס. איז נרוים
באװע־ ארבייטער נאנצע די ״און

 זײן װעט — נעזן»ט ער האט — נוננ,
אונז.״ טיט

 דער םון צאנע דער װענען רעדענרמ
 ער האם אינדוםטריע, ררעם און װייסט

 צו סוםעז װעט עם אויב אז ערפצערט,
 ױניאנם ביידע צוזישען פאראײנינוננ א

די דורכרעם: נעװינען ביידע וועצען
 חונלערט זיינען־ וועצכע סצאוקםאכער,

 הענעז’ װעצען אתאניזירט, סראצענט
 צז ענעתישער און בעסזנר ,ארכייטזן

 דרעס און וױיםט דעם ארנאניזיתן ,
 אינ* די און םיצאדעצםיע, אין םרײד

 צוזאםען ארבייםען וועט ׳טערטןשאגאצ
 אזוי, ױניאן םאראײנינטער רער פיט

 זײן םוזען ומצען רעזוצסס״מ .די אי
מ. . נרוי

ז

 דעם בײ חאבען םאמר ?צאוק די
 צו רעזאצוציע א אנגענום»ן ימיטיננ
 נעװעזענעם צוס טעצעגראםע א שיהען

t פון ארעזידעגט n ,אינטעתעשאנאצ 
j ,איצם אי« וועצכער שצעזיננער 

 כאצרינע א װינשען איהם און פראנק,
,ערחאצוגנ.
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rm ממןן is is םאכער סלאזה זזהרפעז
ח ססרײס .p iir נװ י

 גןןנען נעײען נעכטען נאר זײנען װאם אײך, פץ פילע דא זעה ־״איך
 געםײנזאםער דער ים,1נ געםײנזאםע די — געזאגם. דובינםקי חאט — אמז,

tp«p טא צוזאםענגעבראבם, װידער אמז חאט שונא געםייגזאםען א געגען. 
ר זאלען ך ני אן אונזער אין, צוזאטענחאלטען. ן1א פאראײניגען זי פא־ מני  איז.

ר ראלעםען. פא פלאץ ראן חן ע  אבי איהם, געפעלם עם וױ דענקען זיך םעג י
ץ נאר ערפילט ער ױניאן. דער צו פליבט זי

חד אי ײט . ײט טא געקוםען, ז  קעםפען צוזאםען לאםיר !געגריםט ז
מען. און  אזעלבע שאפען און זיגעם־קאנװענשאן א צו נעחן םיר וועלען דאן ז

אן, אונזער פאר גטזעצען  םים־ איחרע אלע צופרידענשפמןלען זאל זי אז ױני
אן 1א גליחןר.  לא־ ױניאן אלע אין. װאד״לען עהרליכע םאכען םיר װעלען ך

וערען.״1 געװעהלט און וועהלען •קענען זאלען םיטגלידער אלע אז קאלם,
 פץ שםורם א םון געװארען אונטערבראכען אפט איז רעדנער דער

ץ אין אפלאדיסםענםען ען דעם יסגעדריקט1א חאט רעדע זי מענט אםת׳  םענטי
םאםען. די פון

טיננ. פון טשערםאן דער חאט אװענם אין אזײגןזר זיבען  דזשענעראל םי
ם געשלאםען גאנלער םעגעדזשער טינג חן  אפיל באגײםטערטען א םיט םי

ע אלע צו ד עזןנ דו  און שעהנערער א פאך קאםף אין ארײנצוװארפען זיך. א
 םאכער קלאוק םעכטיגערער אדן שטארקער א פאר און עקױםםעגץ בעםערער

ױניאן.
ר טיגנ געכטינער חן ץ םי ר1 א טע ען פאררעכענט װעט ארםארי ז עי  וו

שיבםע דער אין םאםענטען שעהנםםע די ®ח אײנער אלם  קלאונן־ דער פון גע
ץ ױניאן םאכער ײט שטיק און שאפ-םיםםעם םװעט נעגען קאםף איחר א  ארב

שע די גענען און באלעבאםים די גענען קאטןז איחר אין און  קאמוניםםי
*ושמערער. ױניאן

t !אונבאזינבאר pm אינםערנעשאנאל די
םי־ םאכעד קלאוק ריזיגער נעכטיגער דער באזױזען קלאר חאט דאם

ר אין טיגג _______ ארםארי. טער71 חן
ר טראץ גאג״ •א טןכדאםען און געגרעגט ־חאט װאם חי*ן, גרױסער חן

 רח» דעם אױף ■קלאוקםאכער טוױענםער און טױמונםער זײנען טאג, צ<מ
נעגען ■דאםעסט זײעד אױםצודריקען םיטמג, ם1צ נעקוםען ױניאן חור פון
______ . באלזןבאטים. קלאוק ךי םון אפעטיטען װילדע די

 געחעריגעז דעס געגעגען גאכםיטאג גןןבםען חאבען קםאבער1קלא די
pםאנופעקםש קלאוןן רײכע די פארדיגט חאבען עם װאם טנםפער, .cר1

 רעי זײער אז איכערצײנען, געקענט גלייך זיך האבען באלטבאטים די
ם דער אויןו םפעסולאציע אץ בעטנג חי־ א גטווען איז ואכקײם,1ש ױניאנ׳  נ

זײ־ באלעבאטים די נעגען קעםפען צו זיך האנחןלם עם ווען אז ;טןןות סעו־

 .אז אננעװענדם ןאלעס חאבע
גרעסמער דער נעװען םיםיגנ ..................................................... _ _

אײז ײיז ייר חאלטען נאםען-פרעמן זייערי און קאםוניםמען ״די ערפאלג!"
איכער־ נעכםען ־זיך זײ חאכען ־־/ _

i פאר יאון p• ם גאגצעד׳וועלט נים זײנען זײ אז זיץ, מודח נעםוז

 קאםוניםי ךי װאם טראצדעם וױיל חרד,
n p מ זאל םיטינג רמאל, א זי ח דו ז א

f
ײ םים זימען םאסען ידי אז באריהםען,  ז

r ן צײגט,
א םעחר סק זײ .אז כאגקראםירטע; פאל^טיש כאנדע פשוט^ע װי׳  חיר טא

ט זײ פת ױלעןr 1» אפגעקעחרם «ײ לאנג פון שױן זיך כען וױםען ני

עז כדי * דינ מו ^ מ o ן p r רי א*צושוואבעז כדי מגיאן, ךער פון מיפױנג 
 סקעכ־אגענסעז״ייי■ קאםו־ניםטישע די חאבען אלעפאטיס,ג מ געגען ױניאן

אנידרט םינס קאנקורענץ א נ  געוועז pm נדטיגנ זײער װעחרעגד און םי
n p ײיח זייער בעת דענקען, נאר ױך קען םען װאם חדכטאל גרעםםעד

איצ. שיסאנא,
ױניאן, װאירקערס גארטענט צײדים איפטעדנעשאגאצ

יאדס. ניז םטריט, טע16 זועםט 3
hp טייעדער p .דובינםקי
 תצאופ יארפער נױ די םאר סאמפיין היצםם » אגפאנגען וױצ *םארומרםם״ ד«ר

 ױניאגם טרײד אצע pn פאגפערעמ א דופאן צו פוצםאבט די אוגז שיסט ססרײמר.
 איחד אויב םטרייפער. די חעצפען צו צוועס פאר׳ן בחננמשצס ריגנ ארביינמר און

אדבייט. דער םיט אנפאננעז וויינם גצייר טיר מעצען טאן, עם וחןט
np גיס tpn ם*ם נרויםעז אױפ׳ן פצאופםאמר די צו נרוסען עדםוטימנגם 

i אין טיטי&ו n אט “.פארווערטם שיפאגאר פון נאסען אין זײ זאנם אןן ארםארי 
pn מן םיד דאם ארבײםערשאםם, ארנאגיוירםצר שיפאגאר דזװ־ ײ ביי זיי טיט ז

o n סנדגיצםימן _____ ’ - , j ’t
םענעדזשער. לעוױנםאן, ם. .

עײטאר. צײנאי זיםקינד, ם.

p * * tn p םקעב־ ניסנױאמן1קאם שענדליבע די געםאכם צונישם און צעריבען

'S tT נרױםמיאוואצי^םא־ אזא םימ’ איז װעלכער שלעזמגער, פרעזידעגם 
a נענענ־ט m - ח חאםי ק י עדע ד !י ” ײ« י י ײ י י

 ז ו . באחאנדלען אזױ זטונקט אײדזשענםי םסעכ סאםוניסגרשע ז׳י וועט
אנ ח א ב ם א p אלע לםpה ip is געציטעדם חאל חך• חאט — םקעבם »p

?זלאמ^םאכער ן *חאמןן ^די' י ט אז איבןןרצייגם, נעכטןןן אווך ן ,יז טי
ײםעד די שםעחט «צע־ארב ^׳ נ ה רי ע ם א ^ד ע תןגו אי ב

p נאמליכקײםען אלע םים סטרײס אונדזד שפױצזזז אח a געפיחדם װעם ער

 Tib װערם אץ םאשינעס
 sbm ח^לאר טױזענם
חג כךן ״ארט״ חדכ׳ן  אלע םון טערpפארט — טענ. דריי פולע אנחאלטען װעלען טייערליכקײםען

i פון און אינםטיטו^עם ױניאן p ר ^ אנ  זימען באװעגונג ארבײטער ג
צונענריים. זוםערדיג שוין pא אלעס — געװאחמ־ איעגעלאיען

 איו בעת, שעהנמ די טיט נעריננעצט
 אפרווז איז װאקיישאן אידעאצסטער דער

סצאץ.
 וױ אײננעאח־ענם איז תויז יתיטי די _

באפװעם־ אצע מים האנתצ םאדערנער א
 בעםטען פון איז עסינן דאם ציכקייםען.

ן ניט צםצז צו און םאיס  וױםיצ מ
i איצט נאר. נצוסט חארץ דאפ n ששד 
שיפצן, צום יון שװימז «ו טייר נעי
 אח כיבציאגמין די פעצד, טינניס חנר
 ױניטי די וואס זאמנן אנדערע פיצע נאד
אויפצואװײזען. חאט תויז

 גים ncnn p*p אצזא וויצ w ותר
ד ויו זאצ וזאמן לי  אין חמיסטריחמ נ
ײ 1ייי •■יי•  eejm 8 :Pm יוניײי ח

fl8« 3#םסיי ,A M׳ ^ ,4

o 10 טאנטא^ nםיט א*ז דזשח סנן 
 נצזוט װאפ תיצוועםםא^ שיוי דער

opn^i מ־ אאנאשיפט צעניננראד, אין
o דײז־ יואיתן n ארםי׳, WP B B פאר

מן כטופמפס די ו^ילפר.*• םוימגס  די
m חוידמברזץ• סאר  jm* *םאבדימז 
נייזג ױמ«ן טאשיגעס אצע

on *וױשין אנויסאנט on צויש
 וחנמז רונג%ספוויעצדדןג דעד אוץ ^פרנ»

 יייז «7ו1װ ארױסנענעכ?ן dfpvvd די
8< אימ רדםלאנד f w n זיי m m דאי

pro פאגאנדעתעטייצט iram ך  טר. תי
שײיאג m וז  'A nn. אי« וואפ »P 
 אל־ פת«ס סאדשנאװשר m תםצאנד

םא־ די ,ארם״־סארבאנד. וועצםצימן

,in :m m םאר־ וועט אוחנכט פרײסאנ 
ז מ  דער pn עחגפצגוננ עצ«» די «

מו ש«ז«<ד, לי ר ר מ מ i 1« תײם זו n 
 את חויז ליכױ1י די — אינמזןרנעשאסוצ

.M פארס, םארעםם
י מ י צי מי i ש־עמגוגגעז ^ n  tin 
ז יתיטי  באסאנטץ א irwmw זײטגן מי

 י1 וװױשען אמםםיטוציצ נאציבט׳ז אא
 ראדיהאצן די צתישס און אמײטש•

פיצ« און p*־r נײ pn פױיסח
שנמרטצאך. און שטעדט

ס או  כאקאנטן אצטע זיר םרעםען ו
 am סנ«נונג1א ntonvmm יא ייו
m די גציחט «ס  pi נא־ ת בציחם «ס 

מי די אויא דארנ^ «יד. ר ט־ מ צ  pn מ
ר טי ש«מנ«ד מ תי בא• איו װאט mn י

מג פון ןןן ם ױ אױפגענוםעז םי עזמ אי עי י י3 ־י ע י ^ ס־ י ײ ? ? ' 
חן אין זזאבען װעלכע אק ע ײ o ז y r p מו מעי מ  ט
ד •pwp צום א •p y jהװנ כםע א ש ק עז.ייש אג צו ה א ה. מ ת ל ד”מ * י . 
ץ םיסלעז אלע כדט שטיצען ײק1סם 1אונ«ע װעלען זיי אז ווענעז׳ א

t ם m^ ךי פארםאנ n a• ע הןנו או אמעדיקא. אין ב
 וודױס קלופקימאכער די-

עז זמןמ װאס חי 1•־זי ױו
יתי•ון

מיני ? ח סעססומ• םזכ י י ױ ו ^ n -יג« 
אנחנחנ גןנחאלמן mpn מעתעמןונאל

m ןױים חנר וװ ממממן *ױ *ר
Hit m מ דו אױםניגחד הפמ םגםח לינ

i •וחנן כיז jp r t  n  •TO מן m חפ m
n  uotoi בחמען tin אע• די עמזנכען ״ידי י * . י _

t בעם זױד m, מ גיס  הארציגםנמ י1 1?םאכע1הצא יארסער 1ני זײ צו 1אי
pn in און קצאוק n פון נתסען n o o rn •י •*" »יײ««י»« הצױוצאני  י

traev irtrn ןײ היגטער pn צייס pn .םי.ע די פארשפותכען 1םי םםרײס 
 ירשצשן 1םי סטרייס. נזער1א איז םטרײש אײער חיצן•.־ סימנציפצע און םאראצ*ש«

t״t זיכ. םגצשטעגרינען צום ביז אײר םיט
m שאיגט ױניאזי װאירקערם נארסענט ליידים באארד דז

i*oipro• פרייגד, ל.
. — j i ^ ע י ר laerw ק w.

^ * ,X .. ,^ ס אוז פ א ק

דער וןפ עדיפעןג
to 1p n  jM joyn ̂

ר, דן מן מן E ז to 
• דעד צו עז ם מ

ע רקו #TO p* װי

פו ז1זײג זדגווס מי  מי אין ניװוארען נ
קייו ויױך ®ון פיינמ^ קממדט.
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.iprtiptpo םנײדער, .m פון
op זעהר א איז ps^ d' iiiv b גע׳פע־ 

p'vvt'tvtiy tv ivd r 'tp n, סוז װע^בע 
 ivd tPornp *צע האנצענטרירט חאבען

tiiopnpDitv tv לע־ דער װעלכער אין 
ip סון בען i שטעהט ױניאן קאאוהמאכער 
i אין iptitviivpi זײן צו ,typ אין n זעל־ 
 קרעפ־ איהרע צושפאיטערען צו צייט נער
i אויוי טען n איכעראיכע פון אײנ׳טטילוגנ 

P װען נאך איבערהויפט רייםערײען. t'i 
in ווערען סיםם^ר׳צםענרי׳שען p D 'i”* 

i אין צונאאד;ן n ,םיט פרעםע ipvivt v 
p'tyort ,איז דאם װי איבערטר״בוננען 

איהר םיט ,2 אאקאא בײ נעװארען געטאן
tppmay םון opippv3pns>v o n םע־
 סוזעז םיר .םארװערטם״. אין םאראנדום

 ארבײט ׳שםיסעא אזא tv ,p't םודה זיך
' pp| זאו אײן באויז טיינען: tv אינדי־ 

r'tnpniviy  popn . באלעבאטים, די צו 
tv ניט זיך האבען זײ oytt ׳ צוtppnfe 

 םארײו זיין און תאאוסםאכער דעם םאר
,tPBvrvs tv םון באדען א ps'Jrtpo
טרײד. קלאוה אין רעכטע •

o םון גיט |pt"t ,םיר אםת n עםי־■ 
 ניט אויר זיינען םיר .ov?p םיםטי׳טען
o n זועאכער מאעמענט, נאאױוען 

tv Ttv optp םיםשאר׳טטענד־ אינערלינער 
J םיט יש1 itrv n p s 'v  ip i'itp p n r v 

 1«וועא םיר װי 11צא 'ttv tv װ״םעז״ םיר
tpsyn םענמאיכע tPD"P3vttr װעלען 

םים־ v צו ipdip צײט צו צייט פון סיר
* r'tiipom vD םיט iptttv אדער ׳פכן 

 ־pi צו איםער tpsyn ױניאנם נרודער.
און .דיעבאטען אינערליכע זייערע האט

 מיר .DDiiptv דער איז tpsyn dp וועאען >
tpsyn סאצ אלע ovnpt * ,מאראצ v היי־ 

 הימ םיז שװצצ אויפ׳! דאם סאיאצ, איגע
v םיט ttr irtttv ו״נען p?v אינערליכע 

 v tv inyttpt אווע?מלעגט רײבונכען
 יער ם»ר ipi'mp וײנען םיר אח «ײט

 *dvp סאאידן V אצס וועאם אויםצרלימר
pdvd pdpvb, אײן םיט p m אײן און 

viyo p אט סמינט. t'i׳I א־ז tpttri דעי 
 אויפט'־ pipttvnyD אונ-ערע פון באוים

איכמ•־ אונז פאר האט וחגצט די *וגנען.
 ה«ם וי װײא נעחטם, ארץ דוך «ו

 *jvp v אויוי װי זמיאז חןר אױו• »קוקט
װי איחגטיעז. און נײםט פו> מגטיטציע ־ ̂ .•־ V . ,ד % \

ר ע כ ^ מ ל׳ ע פ מ ע אן ס ט ױני ק ױ ד • 
ם ױ ױ ®ולען א ר ט ר צו צו ע  ד

־ אן ט6װני אנו ש ר ע ר ה י
V ־

 םיז םיםיננ באמכטעז נוט v אױו•
i n 3< יתיאז םאכער םעםפעא <vpv, 
די געװארעז באשוראכען אח by וואו

ptvJp i 1אי לאנע p”*»o איצםינע n 
 חגזאאוציע פאלנענדצ אינח׳סטתז^'אח

 :נמיוארעז tveuyiiv אײניפטיםיכ
א. ,3 לא?אל סין םעםמרם די םיר,

.> j .ניי פטײטםעאט וו ytpti v■ 
viyy> םיטינ^ 1םעםנע yp’i i( אױם 
o n סעבענ־1איבע און צוםרויען םואםטצן 
b’* ױניאן nyut* *ו זוײם in, ו* i n 

 אינםעמעעאנטל און באאח־, דז׳צאינט
nv»t ivb ענ*1ב צו בטםיחוגגען בעםטע 

iv און ױניאן אונוער םאר נען b אונזערע 
iyb"3iv נעםטע וײ w ju j'iva. םיט׳ז 

 ttv 1םי װײםען נאװאוטט*") טואםטען
1םי i אין צײגט1אינע יינעז1 n *עחראינ 

m פון קײט trp  nyutv וחזאצן זײ דאם 
ײט םים מתז מן1ענ tv נחמנעז זי  זיג אי

iwvoptvJp iy»tv ivb .ױניאן
o האבען 1םי n  Ttv צר פולםטעז 
 די pv דאס inn*#. yiytttv- צו טו־ויען

tn tn y ttv P םיט nytttv באלעבאטים 
 שםעלװנ ׳פםאנײאםםסםע ױ ויי גצסען
 ttv ,tvtjtinvB נערעכםע yiytttv במנע

 yiytjtv t'v נלויבען typivvr v האבען
in n ’B םוא־ די ברעגנעז װעאען וײ דאם 

ט םטע ײ ח ^ ױ  אויסנאננ ojn pv צופ
.tmttnPBJVP ױ

Ttv in נא׳פאיסען םיר v, אין דאס 
ttnt ו* t” P םנייד  פארם ומט אוי

ען  1מי באםאלמזכםינעז ,tpotp «נ
 נויםינע אלצ טאכעז צז פיחיתר

tv ivb צנקמי׳פעז 
ה םסרייה,  lytjtv םין םיר, י

T פצינכ»ז1פא t ױן תעםסצו «ו 
tv tn אלעם a n p  rurtnv pv 

®^דערתגעז גזנחננםע אונזערע
*

p את»ptv>p 1־ i --------
נע־ הענם  n r 'N זאלעז 1 

t t H H T
ttv

 tyBvrraBV tystt ױעלכע ,ipptyi אײוי
 נע־ אונגערעכטי'ג?ייטען ttv יט1נ ,1הוננע

.1בײםע1א אריםע נזן
^2 ̂vpv געהאנדעלם האט stv 'ttv* 

 אי) dvivivb צם1 םיט םאראנטװארםלױ
tv ,yDinv i n נעטרא־ אײנםאך האט וי 

iy אויף םים י1 םים 1םע t'i ח״לינער pv 
 זיך vpv> 17̂ װאלט םאראל. יטינער1נ

i» 1«נ1נעפ n  p י11 ׳שטיםמנ 1זעלבע
tie in י1 n n 1סי ײאאטען ׳2 לא?אל

 אכער ארבעל. י1 םאר?א׳שערם טסתמא
 םיאאואםיש 1םי tvptp ע1װײ1גליקליכע

a אױוי n ענין. נאנצעו pm חאמן 1םי 
o נענומעז n ,נאנץ 1טי האבעז ם׳פארטער 

 םאל אאע ניט מעם dp tv ,BDtvttyt ?לאר
 BDtvttyt חאבען 1םי האניג. ttv םילך ויין

p3'Ji ■אליטי׳פע יiv^p 1 גאנץ j 'bbdp״d 
tip האבען 1טי .2 לאסאל DPDivttiy, 
17 <vpy5 tv װעט tv tjnjni יע־ אישמ 

o n פאאיםיפ פא^ניען nvD ’ttv Dytt־
ttv tn 'אי• אונטערנוםען דך האבען טיר 

 1םי אבי כען,vt אלע י1 אט 1צולײרע1בע
̂ען  ארנאניזאציע, tv חאנען tptpp זאל

 בתיט דעם אױןי ipovbp'iv זאא וועלכע
nytotv pc ip d ib  ttv .דער־ םיםנלידער 

rv  iv t . 5 2 אוםזיםםvpy5 y?v מרײ־ 
J [בערייע ty"iyprBVB |tv. 1םי tv^ytt 

,םײט״. v 1צ פראװאצירען tptv? ניט ויך
iptttv 5 2< 1צ 1ענטםעvpv אױוי 

 צר iy״t »rtv ttv םעםאראנתם וײער
 יוי1א t'v .11באא ײשאינט ם1צ יםט1׳פ

אײנםאנע: tv t'v ?אםיטעם זײעת
 םיס ניט צײט p'p יעצט האבען 1מי

i ײנען1 1םי ייך. 1פײט« 1צ אייר v p 
 1טי מניאן. v האנעז װיאען 1םי טמען.

 Jviytyrti v םין ׳שװעל פי׳ן1א מטעהען
.̂ ip 1םי םםרײ b iv i תז  אע• אתאניזי

nyt םר 1םי עעפעה טע1ארנאניזי נים 
o n  IPfiVrBV tPt םיר צושטאנד. הפסר 

jytto 1םי יננוננען.1נא יװיאן איינפיחרען 
 ניט ,PDPttybivrnvB v tyttpyt האבען

yb'»mvv3 םעאת pv ייד11צ וײנעז 1םי 
otv tpotpyj .אניסעלע װעאען מיד למבען 

tnypv, זײעז pv טיר tv ,tPtvn בלומען 
tv^v< אנםאננען e n  i'tv  tPDpvtt פלא־ז 

.ptw yip in J ’tt (to
yiytitv איחר !חיננערען םעםבערם 

.Burn — הענעחזז! t tip n n p  i n״־ 
i ייכט1נ פאםיליעס ערע  t 'l» .חיםלעז 
 אםע•1 ״t יםעז1צ 1םי חילף. םאחגרען «ײ

 לעבען v איז לעבען נאנצעו iptttv ייען.
jib .פענען 1טי ׳פסלאפעריי dp ׳pie 1םעה 
 צורייסען ipJjnt 1םי יבערםראנמן.1א ניט

»p ארעבעלע1םי י1  1םי עאכעpv u 11״
i באלד אט נעםאננען. יעצם וײנע) n  ttv 

 ײםען. pv עאלען םיט .םאחםה״ סיננאל
שםעהט בערנעל יענעם יף1א דארטען און
i n .1םי שװא tytto נעחן tn'PVDv !

in, « גיט״ צייט P'P חאנען 1סי 'i3 
 בייד אמזעוק אײך. טיט יעצט ייד שלאנצ!

iv b  — tm y ttr ttv tvo ,איהם iv b
iputv ענםשואז־ינט, אײר, פאר !פײנט 

 1םי ניט. צײט p'p יעצם האנען 1טי
1 ביוי וײנען

ןם^כער י

רומנשפױין. ח. םון
 םרי־ א םון עוין װײסען יעזער די װי

 געהאט 65 האט בריעף, חערדיגען
 טען25 דעם שבת, באנקעט, מגיטי «

 באריכ־ יעצט איד העז םרײד ,םיט ם*י.
 איבערגעםרא־ האט באנקעט דער *ז םעז,
 איז עס ערװארטונגען. אונזערע איצע סען

 הא־ םיר ערםאילג. גרעסטער דער געװען
 גע־ •ערזאז, 250 םאר צוגעגרײט זיך בען

 םי־ כאטש און .300 *ריבער זײנען קוםען
 זי־ צו «לאץ קײן געהאט ניט האבען *ע

 םאר־ אפלו געקענט ניט האבען און צען
 איז װאס מאכיצים, געשםאקע די זוכען
 איבערגעבענהײט און ליבע סיל אזוי םיט

 אײגענע אונזיערע םון געײארען צוגעגרײט
 מעמבערינם, איבערהויפט 'מעםבערם,

 נײה צופרידען. געװען איצע זײנעז דאך
 אײ־ יעדער גיציסליך. נאר צוםרידען, ניט
 םרײד, מיט איבעדפיילט געװען איז נער

 יױ נאםעז דער אז זיך, איבערצײגענדיג
 פוסטער א נאר ניט איז ניטי־באנקעט

 זײנען קלאוסמאכער די אז נאר נאמעה
.65 לאקאא איז םאראײניגט טאסע
 םרײד און צופרידענהײט דאזיגע די

 סורצע די אין געװארען אויסגעדריקט איז
 םאר־ נענסט, אײנגעיצאדענע פון רעדעס

 קאונסייצ אײבאר סענטראא םון טרעטער
 נאך און ברענטשעס, ר. א. די םון און

 צו מעמבערם אײגענע אונזערע פון םעהר
 אי־ אונזער טאסט־מאסטער, דער װעמען

 טאל כרודער טיאערםאז בערגעבענער
 זײ גערוםמז און נוט געװען איז םטאן,

̂יכע זאגען צו  דאזיגע די ווערטער. עט
 נאך האט באנקעט, דער ציזאםענקונםט,

 די םארברידערט און באםרײנדעט מעהר
̂עז יעצט און םעםבערס.  נע־ זיך םיר װע

 דורכצױ קרעםטען םאראײניגטע םיט מען
 יראגראם. ארגאניזײשאן אונזער םיהרעז

 אנדזשע־ אאס איז די!קצאוס־אינדוסטריע
 ̂אסאיצ אוז װערעז• ארגאניזירם מוז עם5

 אינטערנע־ דער םון הילף דער םיט ,65
 געגונ, שטארק זיך םיהלט שאנאא,

 די דורכצוםיהרעז גענונ סאםםםאוסטיג
ארבײט. שווערע

 וועריען געםאבט װעט אנהויב דער
 נרוי־ א מיט דזשון, טעז25 רעם 4דינסטאג

 רעדנער באװאוסםע װאו םאסםיטינג, סען
 אר־ אםעריק^ער און אידישער דער םון

רעדען. װעיצעז באװעגונג בײטער
 א םון אײנער איז מאסםיטינג דיזער

 ארגאניזײשאן םאר מאסםיטיגגען סעריע
 םאסמײ מיט צװעסעז. ■ראיאגאנדע און

 אסער זיר מיר באנוגענען ײן5טינגען.א
 צוזאמענגע־ יעצט שוין װערט עס ניט.

 קאכדטע, ארגאדזײשאן גרויסע א שטעאט
 סײ־ םאר אפשטעלעז ניט זיר וועט וועאכע

 אםיצו נױטינ אויב ארבײט. שווערע גע
 זײן אין קילאוקמאכער יעדעז באזוכען

הײם.
 םארנומען אביםעיל סיר זײנעז יעצט

 בעאםטע. ל*&ל םאר נאםינײשאגש םים
אונז בײ עס נעמט צױט סך קיין נאר

מ w נױ איו שומו ןץאױישע שימר איד אוו אייר»&א ייו שומו u פוז שילער
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מ קאנפעהןממןן די־ םטדײק. גרויסעןtWfiWl מיז יתיןןךי קדסדקסמכער ױ זנדיב זודן ד  כא- די נ
 a pa געזוארען אפנעבראכען זײנען לעבאטים

ר איצם איז םטרייק  »־ טיםעל אײנציגער חן
אן די װאם פאדערומען, די געװינען תי  חאט י

אל די ארױסגעשטעלם. ער שענ  עקזעקוטיװע ח
שאנאל, דער םון ט אינטערנע א ח ם א  צוזאםען װ

 קלאוקםאכער דער pa פארטרעטער די םיט
ט פארחאנדלונגען די אנגעפיוזרט ױניאן  די םי

ט םאנופעקטשורערס, א  כלויז זינען אין איצט ה
 ««־ זײערע זאלען קלאוקםאכער די אז זאך, אײן

אם עם אױכ קריגען. דערונגען ם זײ זיך ח  ני
 פרידליפען א אויף קרינען צו עם אײננעגעבען

ך אופן ר  געוױנען זײ םוזעז דאן קאנפערענצען, ח
 אפןןנעם אן pa אופן. קריגערישען א אגיןש

פון אינטעלעפ דעט אט חאבענדיג און <ןאםף.

 םהנא װאם ניטא איז לענען זייער אז און
 בעאמטע םיליםערישע חעכערע די זײן. צו

 קאנסעװואטיװע נאנץ :עװעהנלץ־ זיינען
 רעאקציאנע־ נאנץ זײ פון םך א םעניטעז,

 נ^ר, דערצעהלען זײ װען אןן מענשען רע
 אין סאלדאט א פון לעבען דאס אםילו אז

 לעבען דאם װי בעםער, א־ז ארםיי דער
is pc דאהי ארבייטער, אםעוילאגער 

גלױבען. ז״ מען
גלױבען? נים זיי םען זאל װי און

 זעהט און פונקט םאר פונקט נעםט אט
 פלאוק־ » זאל ריכטיג. ניט איז עם אויב

 רעגעךמאנ־ א דרעםסאכער, א טאכער,
 םו| מאנעו אנדער יערער און טעל־מאכעו

 די דורכלײעמן אינטעונעשאנאל דער
 םיליטע־ דעם אין צרות אויםנערעכעגטע

 זײ אוינ זעחן, און פלונ־בלעםעל רי׳טען
ריכטינ. ניט זיינען

 אדער באס קלאוה א אז עם טרעפט
 נא־ און נאנסראטירט באס אנדער אן

 װיי־ זייעוע ארבייטער רי ניט צאהלט
 ניט אזוי עם זאל הלואי — דז׳אעס?
טרעםט. עס װי טועפען,

 מא־ דרעם א אז םאל, א זיך םרעפט
 עאפקע זיין שליםען זאל נופעסטיפורער

 אהן בלײנען זאלען ארנײטער די און
םרעפט! עם אויב ׳פאלח א — ? דזשאבם
 יעדעז םיט עם איז אזוי אט און
 עם אז זאגען, ניט קען סיינער פונסט.

דיכטינ. ניט איז
 רעסרוטי־ די אז פאר׳אטעה, איד נו,
 נעםײנט אזױ ניט חאנען בעאמטע הנגם

 לעבט עס ׳שלעכט װי װייזען צו
 אםע־ אץ ארבייםער דעם זיך

 זיך לענט עם נומ װי נאר ר־קא,
 אבער אכיעריקא. אין סאלדאט

 איחם וױ םאלדאט א נעפרזנט חאב איך
 נ׳מנטםערט, םיר חאט עו און ןיך לעבט

בינא. אין חונט א װי בעסער םיל :יט אז
 עם איר דערצעחל ײאס אנםשעגען

 סען װאם דעם, אנטפענעז אט ? אלץ דא
 ײיל םען אױב אל־ז, פון לערנען עפעס קען

 חנ־ צו פלוג־בלעטעל• א םון אפילו נאר,
 אמעריסא־ דער 1אי םאלדאטען זרום־רען

ארםיי. נער

 אײער סבצנים, דראםװע. דייז בײ זיד
אדמה״. דער אין איז פלאץ

םיח^ נוטע תיי) :ים איז כעם נו,
 ווען אכער נים. נעװים ארנוםעגט קײז

 נאמען דעם אין רעדט קאנאקאװ ברודער
 cvbv האבען װאם באלמעלאכעם, די םון

 װילען זײ און האדצען אוים׳ן דריפענדעם
 ״;ערעכטינ־ דער אין אראפ׳טרײבען עס

 זיך הארצען מיין אין אן םאגגט קייט״
 1א פאנג איך און רחםנות דעדװעקען

 װע־ נזרה מײן איז טאםער אז !!,,קצע־זד
 צו א געװען טאקע בריװלעך קורצע נעז

׳שטרענגע.
לא־ נים זיך םאר רעדאקטאר א נאר

 חא־ םוז ער פון.רחםנות. םארפיהרען זעו
 ניט װײם װאס האדז, ׳פטײנערנע א נען
 דע־ װער איך און רוומנות ׳פום קײן פון

 אונ׳כרחטנות׳דיג צוריק נלײך וינער
 ווער א״גענטליך :םרעג און שטרענג

 םר װאם כאלמעלאכעם, די עם זײ זיינען
 דריסט זײ װאם אלץ אראפרײרען עם זען

 ״נערעכטיג־ דער אין הארצען אוים׳ן
 טויזענ* צעהנדלינע די עס זײנעז ? קײט״

 ראםעך דרעםמאכער, הלאוהםאכער, דע
 אינ־ דער צו נאלאנגען װעלכע ׳פנײדיער,

 ײען פאר, זיך ׳פטעלט טערנע׳פאנאצ?
 אנפאגנען זאל זײ םון איינער יעדער

 ״נעדעבםיגקייט״ דער אין אראפרײדען
 עם הארצען! אויפ׳ן איחם דריקט װאס

 טינט אייוי יקרות א נעװאוען דאך װאלט
 .רעדאיד די און אטעריהא אין פאפיר און
 זיך װאלט ,נערעכטינקײט״ דער םון ציע

 פאפיר־קארנ, א אײנ׳טאםען נעדארםט
 װאול- די וױ נרוים אזוי זײן זאל װאס

געבײדע. װאירט
 ניט. ׳פרײבען זיי װאם נציס, א נאר
 דריהט װאם עטװאס, זיי חאבען מוױם

 ניט, דענסען ז״ אבער הארצען, אוים׳ן זײ
 דער אק אראפרעדען עס םיזעז זיי *)

 אײנ* בלויז ם׳׳פרייבע! ״געחןכטינפייט״.
 יאריי• קענען זײ אז נלויבען, װאם צעלנע,

 ׳טרײנען. צו Prn האבען װאם און בען
 אגןעלענםע מאל אלע זייגען זײ איז

 און זאנעז צו װאס חאבעז זײ ווען נעטם,
 »י װיםען און זאגען.- צו װי עם װיי׳םעז

 פלאחר און ׳טארוי פורץ, םיינם נעז1זא צו
 וױיל םליםערלעד. ׳טרייבער׳אע אהן און

 ײענינםטענם איז םליטערלעך ׳פרײבער׳אע
 לןר■ לאנ; זיך דארזי סען װאם סלאכח, א

 אלןן ניט יעס זין־ לערנען דאן אויך און נעז
אױם.

 א האלטען קען װאס אײנער, יעדער
 מריינצן אביסעל סעז חאנט, אין פען

 חאל־ קען װאס איינער, יעדער װי פוכקם
 אביםעל פען חאנט, אין נאדעל א טען

 ני׳א׳ה׳אח׳• נאר סען למ׳פל, איך, נעיוען.
 םאנכעס און קגעפעל א אײננעהען רינ

 נ׳ר־ א פארנעחען אפילו איך פרוביר סאל
 תרי־ ניט קען איר װען נאט, פלאצטען

 איד אבער י,1חיל אויםענדינע i״p ןען
 װען באליידינט, םיחלע) ניט נאר זיך װעל

 1אי אז זאנען, כױר וועט ?לאוטםאכער א
 ׳אװאכער נאנץ א איך בין יפנײדערײ

 םענ ׳פרײבער א אוינ און באלסעלאכע.
 דאד םענ קלאו?ס. ״|p נעהען קענען ניט

 קױן ׳צריימז קענען ניט תלאזקכיאכער א
ארםיקלטעז•

vp a יא, t\ פלאופ־ א אז םרעפען, זיד 
 ארטיפלען, יטר״בען קענען <אל טאכער
 א אי טרעסען, אםאל p׳p עם װי פונהט

 אנצ*• ?לאו?ם, נעהען ipjpp זאל ׳טרייבער
 איטי־ קלאו?םאכערס אזא םען וועט דאן
דחיוען. גערען נאנץ תעל

 װאם די, אז איז, פארלאנג ם»ן
 י*ד יאלעז מעפעל א א״גנעחען בלויז נען
 נאנצעז א אויםצונעהען פארמעםםען ניט

 באלמעלאמם די או האןי, און,איף ננף.
 אײנ* 1זײ איז םאר׳פטעחן םיר ותלען

םיר. םיט ׳טםיםינ

ט און וױים אזױ • גענאמען  די אז געיאדערט, ני
 -mi זאל רעארגאניזיישאן גערופענע אזוי גאנצע

שאפט שוחןרם די חאבען ווערען, גע  םאגופןןקט
תג, די נאכגעבען געדארפט װײניגםםענס ר חן א  פ

 די אז װערען״ נעםאכט זאלען ענדעררנגען אז
ש ט און כרוטאל אזוי זיץ גים זאל כײם  אזױ ני

ש זאל זי און ווערען כאנוצט אפט  קײן באט
ם שליטח  שאם־טשער־ די אויף חאגען קענען ני

 דירעקטע די שעפער די איז זײנען וחןלכע לײם,
ר פון םארטרעטער א חן 4ױד

ט דא דארפןןן מיר  אויםרע־ אםאל װידער ני
 קלאוקםאכער דער פון פאדלרונגען אלע כעבעז
 דא האכען םיר באקאנט. גוט זימען זײ יוניאן.

 זיי• פאדערוננען די אז אנװײזען, געוואלט כלױז
 זײ פון םײםטע די אז pn םעסיגעי גאנ״ן נען

 הא־ םאנוםעקטשורערם די װאס אזעלכע, זײנען
אי א שױן זײ כען  זײ האבען נאר נאכנענעבען, ם

 געלע• די געהאט חאבען זײ ווען צוריקנעצױגען,
ט דאר און גענחײט.  הא־ אלץ אױןז קוקענדיג ני

 גע־ האט ױניאן די װאם קאנפעחןנצען, די כען
 םאדע־ איהרע װענען באלעבאפױם, די םיט האט

ען ט חנג  נאר נים רעזולטאטען. קײן געבראכט ני
 נאנגעגעבען ניט טאנופעקטשורערם די חאכען

 האבען זײ נאר ױניאן, דער פון םאדערוננען די
 װענען געגען־פאדערונגען ארויסנעשםעלט גאר

 אר־ לענגערע א און שםיק־ארכײט אײנפיהרען
 איז אוםשטענדען אזעלכע אונםער בײטם־װאך.

אונםארםײדליך. געװארען םטרײק א
 צױ איצטיגען דעם איבער דא גיבען םיר
 זיעען קלאוקםאכער די װעלכען אין שטאנד,

 אײנפאכםטע די אין געווארען, אװעקגעשםעלט
 דער אז גלויכען, םיר װערטער. רוהיגםטע און

 איז עם און אלײז זיך םאר רן^דט צושטאנד
 זײ־ קלאוקםאבער די אגיטאציע. קײן נויטיג גיט
 אין ארויםצוטרעטען געזוארען געצזואונגען נען
 קאםף דעם װעלען זײ איז קאטף אפענעם אן

 באשטי־ נאר װעט ױני»ן די ווען אויפנעחכמןז,
 די קאםף־רוף. דעם געבען און םאג דעם םען

ט קיינםאל זיך חאבען קלאוקםאכער  צוריקנע־ ני
 געםא• עם האט לאגע די װען קאמף, פון צויגען
 נעװיזען האבען קלאוקמאכער די און דערם.

 אז און קעםפען קענען זײ אז םאל, איץ ניט שוץ
 זײ ביז שלאכטפעלד פון צוריק גים זיך ציהען זיי

 זײנען םיר אח געװאונען. קאםף זײער האבען
םאל. דאם אויך טאן עס װעלען זײ אז זיכער.

 איצטיגער דער אז װײסימ, קלאוקםאכער די
ע קלאוק דער אין צושטאנד טרי  אזעל• איז אינחם

 נישט. גאר םעהר זײ קענען םארלירען אז כער,
 געװי־ װערען. ניט שוין קען איז עם וױ ערגער

 קלאוקםאכער די סך. א זײ קענען אבער, נען.
 םאנו־ קלאוק די װײזען דארםען בלױז װעלען

ט וױיט זײנען זײ אז פעקטשורערם,  אזױ ני
 .ױא־ םארגעשטעלט. זיר האבען זײ ווי שוואך,

ם ץ מאגוםעקםשורערם די דאך וואלטען ת נאנ
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 ניט װערעז געבוירען סעז רפיצ א
 אויך נאר #טרא:ען װעניג צו פון י^ויז

 אנםקע־ עס זאנ איך טראגען. ל«גג צו וןם
סטרײק. פ^ריער ק^ומוגיסטי^עז דעם גען

 דעם איז שולדינע אםת׳י! די נאר
 די ןיינען םטדייק פאריער טפיל׳דיגען

 נע־ האבען קאמוניםטען די ?לאוקםאכער.
 סטרייל פאריער דעם רוםען צו פלאנעװעט

 ?לאו?־ דער וואס צייט, זעלבער דער אין
 זײער זיד ײאלם דאן און שטרייש םאכער

 דאן װאלטען זיי אננעזעהן. ניט דורכפאל
 געםאכט ?לאו?םאכער םטרײסענדע אלע
 זא־ נעקענם װאלםען זיי אח םאריער םאר

^ עם אז ען,נ י י ו ט  פאריערם. טויזענדע ס
 נעװארט לאםוניסטעז די אבער האנעז

 און ^לאולםאכער די אויןי געװארט און
 די װייל דערוואדםען, :•עקענט ניט ןיך

 װען םטרייקען, גראד װילען הלאוסמאכער
 עס אינ םםילא בעםעד, איז זײ םאר

 םטרײס םאריער א אזוי: ארױםגעחוםען
 םעהלעז עם אבער םאראן, טאהע איז

םטרײלען. ז^לען װאס םאריערם,

 טיט״ דער איז דערזעחן האב איך װען
 נילד נעםאלט א ״םרײחײם״ װאכרמער

 םאר־ עם דארןי װאם ארבײטער, אן פון
 פאריער, די פון םםרײק דעם שטעלען

 V איז עם ׳טרעק. א אנגענוםען םיך האט
נארילא• אםת׳ן אן םון בילד

 נע־ םאל יעדעם ווערט אלגעםיין אין
 ציי־ ?אםוניםטי׳טע המע די אין םאלען
 אויםזעהן tv םיט ארנייםער אז טוננען

 אנדער t״p אז משםעות, נארילא. א פון
 האבעז ארב״טער אן װענען פארשטעלוננ

ניט. זיי

 פאנטר־רעװאלוציאנערע בורז׳אואוע א װי
אויםםראנטוננ.
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אל די זוכט זינען, אץ קלאוקםאכער די שענעו  דז
שאגאל דער םון עקזעקוטיװע  אלע אינטערנע

 םעהר װאם שאםען צו םיטלען און װעגען
ט םעהר װאם און אײניגקײט  די אין גאנצקיי

ק, קלאוקמאכער ח ײ ח־ו בלויז װייל ר  אײניג• ד
 זייער געװינעז הלאוקםאכער די קענען קײט

א- די פון זײ אויןש איז װעלכער קאטף, גרויםען  ג
געװארען. ארויםגעצזואונגען לעבאטים

 צוריקגע־ נים, קען ױניאן קלאוקםאכער די
ױס, םריחערדיגעד איהר צו װערען כראכט  נר

 גים וועם עם לאנג זױ אײנםלום און שטארקײט
 פון רײחען די אין אײניגקײט װערען געשאםען

ײט ניט קלאוקםאכער. די עען אין אייניגק  םיינו
pn ,ר איבערצײגונגען« ײם נ ײניגק  קאמןז pa א
 Djna* דעם און שמארקײם די אויפצוהאלטען און

ױניאן. דער פון טיזש
 ם»ל אלע האבען מײנונגם־פארשידענחײטען

 און ױניןא קלאוקםאבער דער אין עקזיסטירט
 טרײד■ א עקזיםטירען. װײטער אױך װעלען זײ

 די אויסצוגלײכען כאשאםען ניט װערט ױני«ן
 וואם די, אלע פון איבערצײגונגען און םיינונגען

 ײערם יוגיימ א טרײי• P» באשעפטיגט זײנען
ן צו געשאםען ע ג י נ ײ א ר א  װ»ס די, אלע ם

שעפטינם זײנען  פארשידעז װי טרײד, אין בא
ט זאלען זײ עען זײערע אין זײן ני ײנו  pn ט

איכערצײגונגען.
pe אויפרוןז דער איז זין דעם אין אט און

אינ• קלאוק דער אק קלאוקמ^כער די װאס קמםף אפענער «ן ר,1י^יח ״
ן ע ע ו א ען ד ז די #ו ע די ב טרי ם  געווא- איז ח

t U # 0  P » O p• ק אונפארםייד־ רען ע

ען די ערוננ  פןך
f a געװאר געקענט גיט ה»בען קלאוקםאכער די 
ך װערען גען ר ס קאנפערענצען פרידליכע ח  םי
 אױסגע־ דעריבןןר • זײ םוזען בזױעבאטים, די

קאםןז. אפענעם »ן אץ װערען קעםפט
 נעווען םאל דאס זײנען קלאוקםאבער די •

 ה«־ זײ פאחןרונגען. זײערע אץ 'טעםיג זעחר
ט פיל בען  םאטפעקטשור־ די pפ פארלמננט ני

jo ip זאל עם אז םארלאנגט, כלויז חאב<ןן זײ 
 כרענגען צו םעגליכרןײט א ווערען י געגעבען זיי

ם אין ארדנמג םעהר  אז און טרייד קלאוק חז
 אין װערען אפגעהיט זאלען באדיגנונגען ימיאן

 פא־ די נאכצוגעבען אנשטאט נאר שעפער. די
 קלאוק די ה$בען קלאוקםאנער די פון חןדונגען

 נעגעך ארויםגעשטעלט נאר :םאנופעקטשורערם
 זײנען םאכער קלאוק די אויכ און טסדעדוגנען.

pw זיי־ טעםיג גאנץ געװען פ»דערונגעז זײערע 
 געװען םאגופעקטשורערם קלפוק די אכעד :קן
 רעװאלד גאגץ געגעךפאדערונגען זײערק אין

איבער־ גאנצע א פארלאנגט חאכען זיײ *יןטער.
ש ׳ ד קלאוק אק קעחחןני חננ די—םריי ח פי ײנ  א

ן  -40 דער פון אפשאפונג די p» שםיק־ארכויט *
ארבײטם־זואר. שםונדמער

pH סלאוק־ די חאכען װירקליכקײט דער 
 קלײנער א pa פאדערוננען די אױםעד 'סאכעו־,

חננ ע ב ע  קימ בםעם װיידזשעס, ליערע אױן* ח
ט פאדערונגען גייע  הן)• זײ ארויםנעשטעלם. ר
 אוםקעה־ זײ זאל םען א« נעפאדערט, בלױז סען
מ ײק י  חא־ מאנופעקטשורערם די ײטס צנ
ם ײרך איגעגוםעז זײ בײ כען  אוםנליקליכען חן

 יאהר אץ חאכען קאטוניםטען די װאם סטרײק
קלאוקמאכער. די י אויף ארױפגעצװאועען 1908

י וחח אי עס אז פאדערען, קיאוקםאכער י  ז
ר וועדען איינגעפיחרם צוריק  ארכײטסלאזען חן

ױכעחמם־טאנד, או עם איז פאר ט ד  פא־ קיץ ני
ט עטזואם פאר דערוננ ע  וואם דעם, פאר נאר ניי

ן חאט םען װאס pH געחאם שוץ חאבען «ײ « 
 קלאוקםאכער די װען אדער אנועקגענוםען. זײ

ס w פאדערעז,  נעםאכט אםאל וױדער זאל ע
 קאנםראקטארם, די םיט םאלק שטיקעל «װערען

ערס די ײאט אב ש שורערם pn ח  כא־ םאנופעקט
 א האבען קענען זאל יוניאן די כדי שעפטינען,
 אז פאסען,פאױ pn םדײד איבעדץ קאגםראד

טגגען ט זאלען יתיאדכאדינ חי ע  איז װערען, איג
עז גײע א דען עם ת ע אז מןן ט  דזשא■ די דאר חא

אננ שוץ םאנופעקטשורערם די pa בערס  צו־ י
שםיםט,  די אז געצוואמגעז, אדער פריימיליג נע
 םאל, יעדעס נאר בארעכטמטע, א איז *אחןרוגג

מ י אױםםיידען געץעגט גאר חאגען ןײ װ  קאנ־ י
מןן ױניאן דער פוז םדאל א  pH נעטאן, עם זײ ח

p e ר  געווען איז מגיאן די װען צייט, לעצםער חן
שװאבט.  פאתעםען, גאנצען אין זײ חאכעז איגע

m ען זײ אג ס ח ע אכם עי מ ם איגע ר םי  ױניאן חן
jparn די ^ אר ט טסיק אג ק

pn ר װעגעז פארערונב די־ אפילו עגדע־ חן
ײיי ד *יז־ י ^געדז«העד חן  רעארנאניזיישאן- »יז

» *דער רעכם; ״ n עכמר דאט •  pa ד ס ע טי  כ
צום אדכייטןןר צאחל־ נעװיסע א אפצוזאגעך ם״ם

pa ,אזעלכע, אױך דאר איז ארכײטס־סעזאן
 אונמליקליכען דעס pa ארױס װאקסט װאס

שען  םאנופעק־ די װעלכעןי םםדײק, קאםתיסםי
ם שטזורק אזוי חאבען טשורערס צ ענו מ ױ א

א איז רעארגאניזײשאן אזױ־נערוטןןגע די

 ארויםנעגעכען עקזעקוטיװע דזשענעראל דער
 וויד דעם געפינעז זיכער װעט ער און נעײארעז
 אלע pt חערצער די אין אפקלאנג ריטםטען

 נרױסע, א זעחן צוריק װילען װאם קלאוקםאכער,
 קלאוהטאכער קאםםם־פעהיגע א און שטמרקע

 דער זיץ «םאד װידער ז<זל װעלכע ייוניאן,
אסןן־ אק ארבײםער־באוועגונג דער םון שטאלץ

 אלע קענען אײנינקײם וױלען װאם די, און
 די און אײנמקײט, פאר װעג א געםינען ם?זל
 געפמען םןזל אלע װעלען שפאלטוננ װילען װאם

 דזשענעראל די שפאלםונג םאר אויםרײד «ן
 נענעבעז אױפרוןש איחר אין ה«ט עקזעקוטיװע

 טאך װעג כרייםסםען דעם pn װעג בעםטען דעם
אײניגקײט,

שעגעראל דער פון אויםרוןן דעם לױט  ח
 םלאץ פאראן ױניאן דער אין איז עקזעקוטיװע

 באגוצען זיך װיל װ«ם קלאוקםאכער, יעדען פאר
 די טראנען און ױניאן דער pa רעכטען די נדט

מען רעכמעז די און ױניאן. דער פון פליכטען  זי
 װאס קלאוקםאכער, די זאלען ברײטע. זעהר

ם לייענעז ױנימן, דער אויסער נאר שטעהען  חן
 pn אויפריכםיג נ#ר זײנען זײ אויב און אױפרוף
 א חאכען וױלען זײ אז באחױפטוננעז, זײערע

 דעםאקראטישע אױןש געבויט ױניאן געאײניגטע
 צוריס אוםנעזאםם זײ םענען דאן פרינציפען,

 קלאוס־ דעד pa רײחען די אין ארײנטרעטען
ײנען דאם אויב נאר ױגיאן. םאכער  אזעלכע, ז

 גאגצען אמ אױסרייד גוטען א כלויז זוכען װןזם
 װאם די אט :ױניןמ א צו גאלאגגען צו גיט

 װאם םוםאו^ דער אק יראח די ארײן ליינען
 « װערםער רעוואלתיאנערע חויכע כאנוצען

תשחט םקעכישןן ױיערע פארדעקען  אױןפ — גו
ט אויפרו^ קייז װעט זיי  וױרקתג. קיץ חאכען גי
שטיצען בעםער םאל אלע װעלעז די  די אונטער

ױגיאךברעכער. pn שפאלטער פראפעס*אנעלע
דער pa *אחל זײער iw אכער גדיק צום

 װי לײענעז צו אינטערעסאנט איז עם
 אזױ די פון לעחרער אפנענארטע די אזוי

 הינ״ אידי׳עע אוגפארטײאישע נערופענע
 די אוין• איצט זיר באקלאנען ׳טולען דער

 די נאר ניט האכען זײ אז קארוניסטען,
 האטױ פארטײאישע םאר נעםאכט ׳פולען

 הא־ זיי אז נאר, אינםטיטזציעם, ניסטישע
 ׳*ולעז די םיז םארוואלםוננען די םון בען

 דעםא־ םון ׳פפור יעדע אויסנעװארצעלט
הראםיע.
זעל־ די אט אז איז, נעשיכטע די און

 די צןהאלפען עם האבעז לעהרער בינע
 דעם פון ׳אולעז די אפרײסען קאײוניסטען

 ארנײטער בײם ווײל ריננ, ארבײטער
 נענונ נעװען ניט כלוטרשט זײ איז ריננ

דעםאהראםיע.
 זוכען נעהען װאם חכםים, אזעלכע נו,

 איז האמוניםטעז די ב״ דעראקראטיע
 נאר העדם אפצונארען. םצוח א אײנפאך

 נענונ גיט געװעז זיי איז עם !שכל א
 1פי םארװאלםתנ דעד דעםאקראט־ע.אין

 צום באלאננט האבען זײ װען שולען,• די
 ארי־ נענאננעז ז•• זײנען רינג, ארגייטער

 פאםד די בײ דעםאסראטת םעהר נען
 דעםא׳ ם«ר פלאץ רינםיגער דער ניסטען,
I קראטיע
 וואונחעחח זיך םען דאחי ויאש נאר

 פלאוקםאכער דען דאבע) מלםדים, י1אוי
 זיר האם עם ? זעלביגע דאס נעםאן ניט
 חז־ געגוג נים האבען ויי או נעדוכט, זיי

 ױניאז, פלאופםאנער דער אין םאקראםיע
 פרימן חכםים, די מכ»גגען, זײ זײנען

ײ דעמאפראטיע  די בײ פאמוגיסםען, די נ
 ׳אפאם unite װאס סאםוניססען, זעלבינע

עלמ און דצמאקדאםיע «ן pnn און  וו
ס איז חנםאפראסיע אז זאנען, םעזזר. ני

 זעהר איז קאבאסאװ סעם נרודער
 א< פארלאנג, םײן טיט צוםרידען ניט
 ,נערעכ־ דער ׳טרייבען.צו נים זאל נ׳ען

 םעז װען נריװלעך, לאמע קיין טינס״ט״
 ער ווערען. געדרוקט זאלען זײ אז װיל,

 פארלאננ ם״ז אימרזעצענדיג אז שיינט,
 זיך זאלען שוסטערםי די אז װיל, איך אז

 שניי־ די און דראםװע דער םאר האלטען
 פאפיר די אבער ׳פער, דער פאר דערם

 צו אינעולאזע] זײ זאלען פעדערם די יאון
 ברודער ׳פרײבערם. פראפעסיאנעלע די

 כאליי־ א פאר עם באםראכט פאנאסאװ
 און באליידיגוננ נרויםע א זעהר דינונג,

 :אזוי םיר צו ברױועל א אין זאגט ער
 אבעו איראניע ביםערע א איז ״עם

 םיר װײל ארונםער׳שליננען, עס םוז מען
 די םאר נעשםראםט ח׳»ם נרוף זיעען

 אײגמלענטקײט סון יאהר עטליכע לעצטע
 װא־ pa אויס ניט ם»כט עס יבזױנו^ און
 עם און קומט עם אנער פומט, עס נען
ת דרך אונז לערענט מען דא. איז  א

אופנים״. אלע אויןי
 םעחר זיו פיחלט חאנאפאײ נדודער

 1אי איינםאר *יז ער נאליידינט. וױ
 י1ברי זײן ער ענדינט ותנינםטענם כעם.
:שרײנט ער כעם. סיט

 אזוי! געסער טאפע איז עם ,און
 באלםע־ די פאר טחירען די פארשליםט

 דריהענ־ עפעם חאגען זײ אויב לאכעס;
 חא־ זײ אויב אדער הארצען, אויפ׳ן דעם
 איז זײ פאר דםים. שםיכת עפעס בען

 .נעדענטינמײט״• 1אי פלאץ קייז ניטא
האלט שוסטער, אזוי. נעםער איז עם יא,

aזיי ווען ױניאן,' דער םיט געהאנתולט נדערש 
 שװאד איצט איז זי אז געגלױבט, ניט װאלטען

 איה־ אויםצוקעטםען קראפט גענוג ניט האט און
 דערי־ דארפען קלאוקטאכער די םאדערונגען. דע

ם די װײזען בער  הא־ זײ אז זײערע, באלענאטי
 אפשא־ זייער אין טעות נרויםען א כםaנעמ כען

 קלאוהםאכער די אז װײזען, זײ דארםען זײ צונג.
אך זײנעז  קאמפם־פעהיג pa נענוג שטארק נ
 םי׳ר און םאדערונגען. זייערע געצויבען צו גענונ
 אזא אױף װײזען עם וועלען זײ m זימןר, זיינען

 םאנוםדקטשו- די כײ אז אוםן. איבערצײגענדען
ט ווסט רערם  צװיי־ מינדעםטער דער כלייבען ני

נאכגעכען. םוזען זײ אז אםילו, פעל

ר ן אויפחץפ- רזן ר פו ע אויפרוןפ דער . ד

 איןד האט קלאוקמאכער? די צו אינטער^עשאנאל
* ״ אײניני שאפען װיל ער — — ״*** ״י ץ כלויז זינען  איינינ־ שאפען װיל ער — זאך אי
 איו קלאוקםאכער די pe רייחען די אין קײם
עיג• װייל םאםענט. ערנםטען איצטיגען דעם  אי
ױפנדבאדינגוננ די איז קײם  an א זיכערעז צו ח

ם אץ א ף׳וו ם א ק ם ע  קלאוקמאכער די אויןז איז ד
ת ^א ג פ  םאנופעק־ די pa געװארען וואועעןי

r משורערם*
 קלאוסםא־ יילע יי געװעגדעט איז תף דעד

 װילען pn אײנעקײט אץ גלױנען ײאם
 מם<זר וױלעז װאם .יעניגע. די אימינקײט.
 אויפ זיר װעלעז אימינקייט, אנשםאם שפאלטוננ

 עקזלקוטױוע חשענעראל דער pa יילא יע°
ט י / עו כ נים אייר ייי *ו איז ער אפרופען. י

שענעראל די געװעגדעט• ««ע- עקזעקוטיווע ח

 is איכערציינת^ דער צו געקוםען גק איך
 עלםער־ אםת׳ער אן װען געקוםען איז *ײט די

 ווזך אײננעפיחרט דארןפ פארזיכערונגם־געזעץ
 שװארצען דעם כמױיםיגען דערםים און רען

 אונזערע אױף חעגנם װאס גױט. pa שאטען
 טונ• דעם «ט איװאשען םוז םען לײם. אלטע
 ציװיליזא־ םאחןרנער אונזער pa פלעס רעלען

 זית זאל יארק נױ »ז זעחן, זועל איך pn ציע
װעג־װײזער. דער ■רם דעם אין

 פון נאװערנאר s פון זוערםלר אזעלכע
 1אי אםעריקא אין שםאט װיכבױנםטען דעם
ע די אז כאווייז, נעםםער דער ט ע װ א  פאר כ

 גע* חאט לײם אלטע פאר ■ענסיע רעגירונגם
 אםעריקא אץ פארםשרים גרױםע זעחר םאכט

p a איז עם אז חאפען, דעריכער דארף םען י 
 אםעדיקא װען צייט, די װײט גאנץ נים דאד

שריטענל די אניאגען אנפאנגען זועט  פארטגע
עי׳ םאציאלער pa לענחןר אײרא«עאישע עז  נ

עכוגג  גיכער םך א אאםירם װאלם דאם pa נ
a  pa pa די ײעז מאםשטאב, ברײםערען פיל 
 נא• נעװען װאלטען אםעריקא j'a ארכײטער

אגיזירם ליטיש  m י געחאט װאלםען pa אוג
ע , ש םי B* .ןי  M a p -4יאגי״^ '2.;,

ט ר ח ס מן כ ר  אלטער־ װענעז געזעצען jjnauju ח
אלםער־ װענעז געזעץ־»ארשלאג a •ענגדע. ר pa פעלקלר שריטעגע  געבעז ^צו 4װעלפ חן

 וואם לייט, אלטע פאר חילןו קאנסטרוקטױוע
p זיר נויםינען a ^ ע .____ t ד
אם סעגאט אין  רעזאיוציע עחגליכע א; ח

ײנגעכראכם ע די דיל. םענעטאר אר מי אי עז  ר
ע״דר דער צו געווארטן איכעדגעגעגעז איז  ג

ר דער װעלמןר pa םעגאנד pa קאםיטע רי אנ  •ר
 טשערםאז. דער איז גארים סעגאטאר םיװער

ם, דאם מ װארטעה דאר^ םען ta םי  די אז חןר
 רע־ גינםם*נעז a אריינכו׳עמען װעט קאםיםע

ם אר רעזאלוציע• דיל׳ס סענאטאר פאר •
ם דארמ םען ט, ש זיין ני  «ו צו־א»טיםי#םי

a נלױבען,  ta ג געזלץ פעדעראלער ת ̂  עזי
 קירצליך װעט ליים אלטע פאר רונגס־פענסיע
 ארבייט קאנגרעם דער װערען. דורכגעפיחרפ

 אגער לאנגזאם, זעמר פיילען אזעלכע pa גראד
ױיזט עם מ ו או. או *antso pa געךאנק דעד ta ד

אן א חאכען וױל קלאוקםאכער וועחנליכער מו  י
טע שטארקע, א און מינ  װע« ער pa ױניאז געאי

ל דעם אױף אפריפעז כעדזי רך ס  דער pa א
שעגעראל עס את עקזעקוטיװע ח ך וי ד ד םקעו  אז

 חעי־ » איחר ױטאן דעד pa רײחען די צו רען
p קאםןז איצפױגעז איחר איז ״עז a זיכלרען צז

 לע־ דער פאר אויך *ונעגרײט װערם פענםיע
 דער רוזװעלט, pa אלגאני אץ חש^שלײםשור

ער ױנ » אר אי ת חן או  איז שטאט יארק ניו פון ג
ױפ נאר ג*ט א  אזא פאר אױםגעשפראכען חרפ

ץ, ע אר מז שםיםט אפילו שוק חאט ער נ  א בא
 יולען a אויסארכײטען זאל װאם סאםיטע,

^קם ץ׳פרא אלד pa אײנפיחרונג דער פאר גלזע , 
p פעגשאן״ איידזש a מט גאװערנאר דער אז  םי

ץ עס אנ  די װאס דערפח, זעחן םען קען עדנפט, נ
 כא־ חאט עם װאס קאסימע, דעד pa סיםנלידלר

 צו זײנען װאס אזללכע, אלע זײנלן שטיםט,
 ־SP דער pa םאנכע געזעץ. אזא pa גונםטען

ען ינדםע  חך־ pa םיםגלידער אײנפלוסרײכע דין
 םע־ איידזש אלד פאר אםאםיאײשאן .אםעדיקען

ױ/ » מ ױ  טשערםאן דער םעקקאנעל, כישאזי ק
pa אײנער איז אסאםיאיישאן. דער n .pa םיט־

חאם רוזזועלט װאס קאםיטע, דער pa נלידער
D u ^ O w lQ•

װעלט גאוחןרנאר ײ חאם תז בא־ דער ג

ש ײט p נ a ם די ענ  טאנופעס־ די pa ח
מןד וױיםען זײ זײלדל־ארבײנהןר. אי

n םאנופעק  so וױיםען ײטער  :
 דער אט כױט ױך
 מטענדיג איחר מען

pa רדקעז ײסמר׳ם
& m ף לאזם אט זי
ai קעה־ ױץ אױןש 

 צושטאנד ־עגליכער
י י ו דער ימיאן. ח
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מיט ה»ט וסוונדערבארער »
o*08« כױר i ״ םים«*p*nv m, װעז 
 רעם אין זײן iv אױםנעהומען איז סיר

 )81 בין אין ׳טװייצאריע. א«נד קאײנעם
 נעויעו כין און *אריז פון געהוײען »״ין

p:«ip, אויםנעםאטערט און נערװעז •P 
 מיר ה»ס »סט»ר1 א ).839< ארימען
 אױסר״הען טט זיר געריאטען שטארה

 איך 3ה» »<**). צײט נעװיסע א p*t און
 צימער א ס1שט» הינטער׳ן סעדרננען

 נע־ צוגענרייט זיך און ■ויערטע » בײ
זיר iv קומעז וױרער און הײלען םען

 אווים איך בין ט»נ jbo**hv »ױפ׳ן
i אין n בין איר .1צי8ש« 8 אױןי פריח 
 װיי־ אלע זיך פלענ ,78<808י )8(38(83
 אויוי pip א כאועו און )8<8»«שט <ע
 :׳ד האבען װ»ס אליעךבערנ, וױיטע די

i אהענען נליאםסעט n .זון i n נענענד 
 נאצוי־ ססש טיך ח»ט ארום און ארום
 נע־ ניט <ץ8 זיך ה»ט םיר און בערט

 איו ה»ב צוריק װאך א םים אז נלױבם,
 שםוצינעז א אין לעבעז נעקענם נאך

 גיעסעל םינםטערער א p» הויז, אלטען
po אריז. םון סװארטאל אידישען דעם■

 צורימ נעקונמן אין־ נין »ט נאר
 ,80ip*i« די באלענאסטע, םײן *חײם.

 *i 381*»״ א םון םרוי נעזוגטע ,83*1״ »
 איהר 1אי םאלאד נעשלאנצט ה»ט צינ,

 קני די אויוי נעשטאנען איז ןי גארםען.
 *8( שטעקעלע הורצען גראבעז א מים און

 ערד צואסערטער דער איז לצכער מאנט
pH איתר זײ. אין סןרענרלעך נעווארפען 

 מיט באנאסען נמרחצן איז םינור מנצע
 פרײד שטילער םים ;עאטעםם און זון
רוזז_. איז

 אוים־ איז נאנריםם איהר ה»ב אױ
 פארתענדעל, «ון< 8Poi•» די ם»פס8<

o«n ארוםנעצויטם ח»ם o«i .די הױז 
 או< אויםנעהויבען זיך האט םרוי אלטע

נעענםםערט: שםײכלענרינ
 םאר טאנ. נוטען טאנ, נוטען —

 אייער אין שעחנעם db»b װארט אייך
ציםער.
 ניט און אננעקוסט איחר 3ה» איך

 רערםיט. םיינט זי װ»ם ),8(80918•
 ווער־ זעלבע די װידערחאלט ח»ט וי נ*ר
 נעליב־ p*d t» צונענענען, נאך און טןר
 נר א סוונה, » צונעשיסם to ״»ס 80

obp נע־ ה»ט בלוםען די חיזען. רויטע 
 נ«• םייז אננערופען אימעל, » בראכם

 איז און וועמען םון נצזאנט ניט נתן,
אווצש.

 נצלע־ םײן פארזימרט חאב איך
 און נים סײנעם רא גען איו אז נאטטצ,

 סיט טעות א סאנט9נ האם איננעל דער
אררעם. דעם

 נעשטאםעלט איך האב סאדנע, —
הױז. אין אי«ין נין און

 «ן נעזאנט האט פויערטע אלםע וי
 םין קאלדרע בלויצר חנר אױןי אםת.
ר  אײננזד נעם, זזילצערנער נרויסצר מ

 ג׳ד איז ■««יר, װײםצ דינע אין וױסעלט
 רױסצ םונהעל בוסעם נרויםער א לענען

 א זוי דערםרעהם דך חאנ איך רוי״נן.
 רויזען ךי צוױשען נענונמן און איננצל

j װארם איין פײן צעםעלע. » זוכען j’j 
 האט בלונמדזע׳משם פון אינכעל דאס

מר J • נצםאכט זי iv e באצע־ די אבצר 
 אננזד חאט םען *ז יאך, זאנם גאססצ

im ®ייז חפען p. « געשיכםע. םאדנע 
 סײן צו רויזען די צינצטראכצן חאכ איך

 צאר־ דינעם, זייער אייננעאטעטט יגים,
m גיט נןווארען איז מיר און אדאמאם 

 tv ארוי^ ייר װײזט הארצען. אויפ׳ן
*pi דא ראך איז שטאדם םרעמדער דער 

םיר. ײעכען טראכט וואס איםיצער,
ווער? װער, נאד

*p אי־ דער אין םיר חאם וואקזאל 
 ארי־ »ן נעבראכם תאלאניע נױנראנםען

 זאכען י איבער פיחרם וואם .איד, סער
n p•־,r אין חויז צו • p»Jp .ווענצלע 
ר  V אץ אריינגעםיהרם םיר האט איד ת

T איד האנ דארט רעםםאראן. דוסישעז t 
ט נ מ  איםי־ פאליטישע פאו » םים מ
p איעער pv וראכםען i םיר האם זיי 

 ג«פי«ז מחאלםען םאנ זעלמן ךצם
 pirn• T» במ שיעםער צי«ר.

הנר דער ד pH כיכליאםעס רוס̂י  לןז
 עטליכע נצזעםען זייגזנן דארט

קײ״ נדמ מענצר. און םײדצאר
#p ױ חאנ ויי  איו מחנדם גיט י

או חנד

(PPOV)
תלוע. פון

 V ם*ט אריין איז באלענאסטע מײן
האנט. אין װאזע וארצעלייענע

 רעם ם*ר נו?עט רער א־ז אפשר —
 אין װאויגט װאם סטודענט, בולנארישען

 זאנ א איך האנ — ציםער? צװייטען
 נעדאבט חאט שיק־איננעל דער נעטאן.

טעות. א
 נעשמײ־ האט נאט, ם״ן צף, —
 טויב ניט בין איך פרוי. אלטע די כעלם

 םיר. צו רעדט כען װאם נוט, הער און
 אגנערוםען רייטליר האט איננעל דער

 לאטץ. װאלאדיע הער :נאמען אייער
נעץ. אין ארײן אײך םען כאפט אזוי אט
 שעה » נאך שעח א ptn»־ איז עס ׳
 בא* נעהענט ניט אלץ זיך האב איך און

 נע־ רויזען די טיר האט זיכער רוהינען.
 און ? װער; װער, נאר םרוי. א שיהט
 ט׳רוימעדישער * אנלויפען םלענט נלייך

 די. אפשר :װעט חיינט נאך אז נעדאנס,
 פארנאנט םיר. צו קומען אליין פרױ
 אנהלא־ םארשעהמט און שטיל זי װעט
 אויס? זי זערט װי טיהר. םײן אין *ען

 װעם זי יװען זאנען, םיר זי װעט װאם
 רויר לויםט ■לוצים און ? מיר צו ארײן

 האר• אין און נעראנק גייער » »■p אין
 װער שוין װיים איו פוםט. װערט צען
 דאם רויזען. רי צונעש־קם מיר האט עם
 אולאווא, םםורענטסע נדארםע די איז
 א םארבראכט האב אין־ וועלכע םיט
 אװעקפאהדעז 1םיי םאר אוועגטעז פאר
 מיט האלטן זין־ זי םלענ תםיד *אריז. פון

 האט תאנדלוננ איחר מאדנע. אזוי םיר
 נלײנגיל• ניט איז זי אז באװיזען, ממש
 געלענען בין איך ווען און םיר. צו טינ

 חדר׳ל, םינםטערען טײז איז קראנס
 םיך בעם, םײן ניי זיצען אפט זי םלענם

 שװײ־ אפט אןן אײנענע אן װי באדינען
הענם. מײנע נלעםען נעגדינ

װי־ נעסענט זי האט װאנען גאר.פון
 נאך איהר חאב איך אז *דרעס, 1םײ םען
ען ניט  pא ? װארט אײנצינ טיין נעשר̂י
in אנ־ נעזאלם רויזען די דאד האבען 

פאסט. רער מים הוםען
 שטארט אין אוועק איך pa שיעטער

«p םי* * אוםנעהערט זיך פארנאכט 
 דער־ גארגישט זיך האב איך *הײם. דער

 צױ װאונרערבארען דעם וועמז וואוםט
 pא .קומענרינ חייען. די טיט פאל

 רױ חןר צו אוועס נלײר איך. בין שטאדט
 נע• זיך האט ויאס ביבליאטעס, םישער
 חויז, חילצעתטם אלטען אן יייז םונעז
 הײנער איז דארם פלאץ. הויכען א אויא
גע• טינוט פאד « האכ איך נעווען. ניט

ױ האט עם נען  חאריזאנט נײם געזעחן ז
 זע* וױיסע םך « מיט אזערע בױיטע א

 •רוםגעשװאד זיינען װאס נעל*ש'»י«ר,
 װאיתענריעו. װי צחין און אחער מען

 םרױ • ארײן נינציאטעס אין ייז ב*לד
n םיט ip חאר נעשארעגע n pp •נריי 
 pip » איחר אױןי חאב איר העט, טער

 זומעײ אין ונים אןיא״נפאכער נעטאן.
 טרוקענע, נייז•?, שטריכען שורינמעצײר,

נלצםע. דינע״ ל־פען די
/ ניט נייז, — נעטראכט. איף חאנ ז

יםאל. יערשטע ראם זי זעח איך
 ניבליאטעס pv אריין זיינען רערנאך

 איז א״נע מאן. א און פרויען צװיי :אר
 נלירער צושװאומענע מיט דיקע א נעווען

 פרי* א טיט נלאגדע א צװייטע די און
 אוי• םרעחליכע און «ג*ם ראזעװען שען
 pip 8 םרײנדלױ םיר אױף האט זי נען.

 אױפנעציטערט האט ת8ה סיין נעטצן.
 8 טיט נעענטפערט .איתר האנ איך אזן

 ד«ם _ אראפגעצאזט האט זי שמײכעל.
 נאר צײענען. אץ רטיםם8ם זיר אוז •8?

 איז און יבען1אוים;עה זיך זי האט צים1פל
 איחר חאב איך לעזע־צימער. פון אמיס

 זי* נעבליבעו pa ער3א נאכגעחן, לט81נעו
 “18B 8 יצען8ח אין דערפיחלט און צען

 רישער8: 8 װי גדעל8ח איר אז דחם,
 די םיט נמשיכטע נצע8נ די **יז איננעל
 סענטי• 8 און פינדערשע 8 איו רויזען
 איך pa שפעטער מיילע 8 לע.8םענט
 רוטנע•8 ננ8ל ן1א ביבליאטעט סון אתיס

 דער tip טען8נ די ער3אי נלאנקעוועט
 נ*80 זיך האט װאס שטאדט, פליינער

 ר־8נדעדגעװ8נ8ם רפינ8ם pv טאסטיש
 -B’i>p ײדעם,3נע לטע8 איחרע םיט פען

 .pip ניט עטליכע אויןי רעניס1ט ן1א טערם
מ. יכע1ח ע נ

P8 איצט pa אפע־ ײם3 טעזעםען איך
 סע•1א נעווען איז םיר |1א םענםםער נעט
 8 מיטע, 8 ן1א נמיםע pt 8 די טינ.

 חינטער׳ן נעזעצם זיך חאט ,08פל שטיס
 pp ילט3נ« נט1ח 8 וואט ערנעץ לד.81י
 צר זיו חאט 'גע<1ט־ם38נ אײנזארע |8

 יםנעחערט1א גיט P8 מאצד אין שריען
p איחר ארויםציזינגען tsrp tpa. לופט די 

 פתכטעז־צװיט מאי, םים געשכיעהט האם
 אין און םיםט פחםח׳שען פרישען |1א
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ו ד צו מ א מ מ !יארק נױ פזן ק
ד ר א א ב

ר5.ק מ מ *  ! P׳*־r :ײ פון *ו
ו ת ״ נ :ד9שוועסם און ,
בא^בא־ די טיט כאגפארגצע; ״די

איגעברסמז. זייכען כדס
.n ערהלעה-ם, ראבען באתבאמ״ב

ם דיזען איז איז ײ:יא; די »ז מג ס  זוו פ
 כױם דא-פען דך ז*ל*ן זיי אז ־סיואך,

.iv:ran איהר
 «ור*הגעוױתן זײ ה*מן ״גיס
 טסדיפיהאציעס. *ון £^דעדעגען אעזעיע

 אײגאופיהיען דןי פסרמסםען זײ נ*ר
 סרבײטס־ לעעערע אין עכדק־ארבייט

 איגרוססריזג אונזעד אין עמתחמ
•אסירזה. נים הײגפאל םאר .ד*ס

i9:m איהד* סוז ײניסז .די p*c 
ד זײן ידעם ראן ג%ר ווארים גזךױגעז.  מ

jp*♦ ליך r rm r םדייד. אין *רדגוגנ
דעייבער, כסביליז־דט. ײ:יאן .די

o פאר כחוח אײע־ע סלזנ p דז״מגעו־אל 
 דעדןד דער צו TO א טאבען צו ססרייה

 0לייד* די צו און סדייד אין ראלײסצת
 פעגזתן, סויזענםעד מהנדלעעד די פון

 איג״ אונזעד *ז **רתגניג זיעען רועלמ
# דוסםרת.
 דעדמיזלעז נים אייך דארפען ״כדר

 סצאײן ,דזני איז כדינמ ססרייק א װאס
מ און איגדוססדת עי  עס כחות גדײסזנ וו

tppo c א ביז דערפיהיעז ןז אירע ויך 
מן מריי  װאס אליין. װייסם אײד־ ענד. ו

ד :זנגזנ זצ״ז האט אידיר כױינם. דאכ : 
 אין צרפאהדרגג :עגונ האס איז סענ|־ט

to p. דינעז ג^ד סיג או דױיסם. ודהד
 א נצװיגען צו גזיגד: כחות גרױסע

ר •up סםריית, ה  פריהזנר אח *יז וױ מ
• י י א ר א פ גויטינ זײגען סלץ וױ
 סו־ קלאוגפסבער די כחות. ע ם ג י נ

 גע- ססרייס אין אמיסכזויזז דערמד מן
 אויב רײהצן, אין;זךטלססעכע און אײגיגס

jn א םים ?יכער זיח וױלען ױי
קלאומסא״ די פזן איידגסײם די .און

ד  יחנן נױםיג, ווײגימר נים זיין דועם מ
 די ווערען. געײאוגען וחנם סםרײק דזנר

j^ דער פמ מוױגסען r הא״ ניס וועלעז 
 יתיאן די ורען יועדםה, יגום הײז נען

 אמױהי־ זײ מאכם n האבען גיס וזעס
WQ ישםאלמ א באשי»נן. צו זײ און 

 עוץ וױרקזאםע אײנןױגע די איו ײניאן
 םו״ קלאוקםאכער די ארבײםזנד. די סח
 און ײניאז זייער פאד״שםארקען איזס -מן
 אזוי און מספס-פעהיג אזױ פאמן וי

ל א'ז !י וױ וױרממם. מ נעײע!. א
 קלאוק־ אלע או דעדיכער רומען .סיר

 גדעס״ דעד פאר אייגעקײם. פאר םאכער
 ייאס איעיגסײם. ?גסאדגסםעד און נתר
מו ווקם  דעם אין ?יג זייער סאכען זי

to נתיסזס p. װאס oniror און פאר ײי 
ר זימרער אזן לײכםעד מסעד, ־ותם  מ
i מן r n .מן כדד לעמן  אײגיג״ צו יו

 יזד באלעבאמים די כדם קאמי איז הײם
y מן דאד t און סײגענען זימע האבעז 

 קלאוקסאכער אלע אבעד אימרזױיגועע.
t םמען o p  v* Dr:"vrmt p i. שג״ 

tm «ran ר. ניס ויג תיק מנלי
א איז 09• p אין •לות י t  no D9 
 איז 1ײגיא י9כא^>סס9 דער אין «לאץ

באיאנגען װאס ײגיאנס. אנדעדע 9סל אין

 ®ת סרייהימו די *ס אבער נדינתגמ. ג»
מזממ מז, אח סי מ ױינ ח מ  top וזאס יי

p עקז״מדרעז i ^אתזע TOP  J3T3V 
0TU03 ו וזזןרזמ» nPMxnvB די 

 די ?9ד9«תרעס אח קאםסם־אייניגקײס
pe jrprrnrroooio יוגיאכס. 9אתזער 

ר י9י ידן n ודז לימ־אד מ מ מ א  יר קל
ס למםעו דער po גי^ן  נז«ס9אײסג די

p o m w o i omroo אח ײגיסו די tv 
ן ו ג ו ו ס איחר נ ײ מ ײג  ססר ראס וו

מו וד ק, ס נ tip ג קלאוקסאכער ח ד
םײ• 9 חר9« נ»¥אהלס

or .ױיו ____ ו
*VO ̂׳ח  S93TOTE CJTI 00390 ̂•3 וזי

,אלאוסססמס די ססו ססס<ו
 אח אײדנקייס pm 41ימי

ל 99א איו מונ טיםי^ ווי
ס ח לי מ ז ו o ו n r סלסיק־

ח ויײס י

hii

 ?לאוק־ £ין איגטערעגען די וואס סאבע״,
r און ער ורעלכען פון סרייד, v ^אגדע 

 לעבזגז א סאכען דארפען ?לאולצראמד
מ און דך £אר ת י  איהם איז י£אכדליעס ז

 אױפ־ צוריק העלמז זאל עך אז םיתר.
 הלןןיגמבעי ׳שסארהע נרויסזג א בייצן

 ד־ פו^ער בייט קעגען ז*ל װאס ײניאן.
o אױפגעמן כערהײס p ווסס יקאמי 

 פולער םיט זאל און ׳£ןןד עםעדים איהר
r דכעדהײס jn p״o p  i9o געוױגזגסען 

J 'l
o £»ר .אי; p .מד.ר ױסס אז צרועה 

 די אין ומדצן געעאסע! זאל אי*;יג?ײס
 איזר דעם אין גלארהםאמר די £ין דיײמט

 דז״צזד די האס נדאמנס, proonr געןים
p. באאדד עהזעקיםײו :עראל ' r• אסאל 

ם ^־ עפ ױפנ  אין יתיאגס לאסאל אצע א
p*-, און גל*וק c m ,אז איגדוססריע 
p כראבען נים זאלען זײ p יתרעהײמעז^ 

י  ״רPיטנליcדoױגי ®דיהעדזײגע אלע מ
 די אין ;fopo:%,«־ צודיק רזילעז וזאס

iP 'n פין pױגיאן. ר n p pוױל װןן׳ס ״ 
 דאחי ײניסן. ,•p צו אני^ליסצן צו~ה דך

T ^ p n a אויפגענזכמן .%.IP r א אלס 
 סים״ נלײכגארעבסיגסעד פיל״גסזגנדינעי.

 פין פליבסען אח 1903P אלע כדם גל״יד
i p ר פח אתכתר״סײד א: «הן יתיאן  ין

איבע^ײנוגגען. אח :דיגונגעז ליכדעע
o מדפען ײניאגס ׳אהסל יײ »ה ip,'

 געד-'ססזנ איצסעזנ די דגען וױן האמז
 בלאמנז גים אין םדייד הצסיק ן%א 9צאג
 ידי פאר סישדינקײםעז פינאגזױצלזנ הײז

ip ױך זױלען גואס rappnn צו v np• 
 ״P דריי געקבסע די סון פיפך אח \4ײ

t מז•
n נסר ״וױ p פאי״ זײן י^ם ססרײק 
 איג״ ̂.p «? מסנווענססן די און אינער

 יר־פן9ײ ססגעהאיסעו װעט טערנזרסאבאל
 כזעגליך, וױ גיך אזױ לאסאלס, די זאלאן

 באצאה^סע״און פאר וואהלען אסהאלסע}
 א צו:ענעז כדי בעאברטע, נים־באצאהלםע

 זיך וועלען וואס די, אלע צו נזןלזנגענהײם
3pnn 9 אגסליסעז אםאל? i p 1ױ;יא, 

מז צו ע i אין אנסײל ro ג p און םיהדינג 
n p  pv ר ®ח םארײאלםונג  צי ״!0ײני מ
pי צי נעוואהלם אח ורעהלען pאלע טיט ן 
ITO3P יתיאן דער פון פליכטעז און,. 

31Pאננעגימז כױםרעז 9אל |9זאל ״ 
pnpr. דודכ;ע- זאלען וואהלען די אז 
P פירירם P i| אזכיפארם"־ א.ן אהרליך 

r 9.
ױ . *̂  נאא״ד עמזזמוםײו ראל9ג9דז

p זײם, איהר פח n i^ נאב״ן גלײו יתט 
 אײנרד* סעגליך. רױ באלד אזוי סםרי'^

 וואהתז די אין ײאס האגײעגסאז. א פען
 נאםײלינען מגצז ויך י^לצז איהר צו
P» ע • צוריס מ^מנ ײנ  רp:ױס:לי אד

ip. אלםע רױ I903P 9פול כױס ^ ;o %c
אין cp'v^vtp און 9.אל

n צז גאצינ p אײח םארםרעמעדסאפס 
י צז האגװעגסאנס. די  פון עױועהלונג ח
 אינםעד״ ■'p ®זן טסעצאב voo3p די

 כדכר פין סוגג%אויסעל np צז נזרממאל.
p אלע און לאקאלעז אזן רpגלי p jv ע:־ 

i9»run 3 איןp פח מסגסםיםחױע t p 
 פארנזך זייגען װעלכע אמםעדגעסאגאל.

 אוגזזד פיז קסנבע פין נעווארקה סלאגען
P אוזד׳בע זייגזמ ױניאמ. לאסאי TP2 
I9J, נאס^אסעז מצנען װעלמ tp v r 

 זײנען כדיד און קסגותג^אן np סון בלזח
p ן9ל9ײ וײ m זיכצד.  pc• שאגײע;־ 

 נע״סלינםזגט אח prum אײפממוכמק סאן
u צו ן9ר9ײ p n n v  n p\%־pc o דעד 

d פאר אסט.rרpיםגליo נרויסער p -בע 
 pc פסר־סםאדשו:; np פאר און נצפיס

ייניאן. י9אוגז
חי נלײבצן. אינ האפצן .נדר ױ  אזן נ

 אייך צי אויפײזי אוגוצר או עיוצסגמי,
 דיי־ קלאיקםאכעד די אק ודיגינגײס פסי
 פסדססאײ 1צ אײר W סייל י9»תו יממ.
 אויגד י9אינז ײניאז. קלאוהםסכצי רי מן

to ססראיעמסמ • * ®סיסדתג p נזך 
 לצ״ Dp 19300 19 0י0039י03 די |93

«3•ר די r* מס ד 9לאי9 דאד סק י9'י י  י
n o o n ד סי  און ציאײגס צייבסיד. ״מ
סבי׳ייי״ד וימחװי.  ײסי- ס9י }B9i*93 ײי
pwaoo n ח  סססלסכג }9םסמסד*ססױס י

ײנמ to איז מד. ױבריסד ו ד סו וי  סז
 pc סרזבס די מגימס אין |9דג ותס
- - ̂ _jn י9»ײ ס5י ס ד חן ע כדס א נ מן ק מ ריי• נ
י P• חימ ס » V) םים m i• ) ׳

תן » םיוו »jr י ם w r מ ד מ מ• סי
י י י יי י » ■ ת ײ ס 1■ י ײזיין יי ן״י י « --------- י

M i

לע8 פה סיםינג ענטזדאסטישער
 שםיסןןן ןין באשליסט עקזעקזטיװס

סטרײק גענעראר s פאר
‘ײ

o p ריס־ עס ויסם גײסנ^ זעלבאן
 נױםענזון כיאס קלסיקטאמר די בען
 אױך האט ויסנען, עטליכע לעצמע די אין

 םײ דז״שאיגט געכםינער רp תהאט
 אוםבס״ און בסצסהלטצ סלע pc םיגנ

 קלאוק״ *אנצער רp םון מאפמצ צןוהלנמ
 איבערלעגעג״ רוהיגע א ױגיסן. סאמר

 לעבהאפטעי גלײכצײםיג א ט%ט הײם,
 פאראיגטז^־ זאכליכע א באנײסטעדו;^

 און *דגאדזאציעס אלע נדם ס^דוג;
 גלײכצײטיגע א און ■^בלזנכיעז, םרײד

 איז ענטודאזם, |9װילד א צו בארײמקײם
קאםפסבארײכדשאפם. באלדיגער צי

oj^orn i p םינדגג pc לסקאל אלע 
 געוחנהגליר איז ב^סרדס, עמזעסוםײו

pצוזאפענעםעל ר p  pcדזסאנערסל ר 
p אח הסכױםע. עלזעתוםײו n ’o בא^לד 

w זײנען סען onp־ pc וױכסיג־ גרויס 
קײם.

pכױםיגג ר pc עהזעתױ ל^קאל אלע 
o גמהאם האט בסארדס טיװ p צוועה 

 לעצטע די פון באריכםען די אױסציהע^
p ro p p c w צו אין באלעבאםים די מיט 
^ אגיזי דג ! o p סטרײק on:p9C p 

o אדן p אין פאספיטיגג גדויסען pר 
ארסארי. ר9־ט71

 םײ רp אז צוױיפעל. אהן איז עס1
 ערפילען פליכטעז זײנע אלע ם9ײ םעג.

 מי־ דעם מאכען און pn צו הער9נ עס וױ
o וױ םיננ n jp p c p  o p נדויסצז א פאר 

לג•0£י9
o• עקסיננ :p n p און דיביגסהי 

ל9<זיפענ  הסבען גסנלער, םעגעדדפער ^
מ א o ח p. אסנענקבצז האבצן זײ ייסס 

ipojodp9o:t » די יוענען באריכם 
d בסלעבסםים, n סים פארהאנדלוגנעז p 

 TPBtrva הארץ צו non ס נעהאם סאל
o עםלימ די :ױם ip iw סיהpפון ר pר 

 גע• וועכיעכס אױיי ײגיאן. ?לאוקסאמר
 ארויפ* א'צם ווערט עס הע• איז װיסעו

פא^גסװארמליכקײט. א־־נרױסע :ע^עגס
 ״סטאדק אזוי ניכ איצם איז *ןיױנ די

 נע״ דובינסקי האט אסאל. וױ רײד איז
pc ot'^v און זאגס p ^  •.p צװײ אדאל 

vd\ איז גלאוהטאכער די p ir ניט אויך 
i p .די אבער איז ארבײמ די זע^בעד 

p א סך א נסך אפילו איז זעלבע. p jm r 
 ליפ״ ].P^ געטאז טוז זי און אטאל. זױ
jp םס9ל rn םוזען זיי אח #נעדרו?ט 

 וחןלען קאכױטעס די .jpjni פאדמײלט
9r'0D סאן טוזען ^9pT .ה*ט ארבײם

״י׳-

*

ע שענעראי און דובינםקי ד. ירעױדענט י f םעגעחעער ח p m 
ע כאגײסערםע ערנםםע, האיםען נאנלער ע ד מ״' ק^סיםע — חן  חז־
נדפדגג. ■ון באשבדםם ווערט םםרייק־רעפערענדזם דעם טיהרען

I< ייח באםאנט. דונינםהי  M xm txy 
ת w ■ימם־קאסיסזג די ח j n r t n m 

rvtw » ח*נ«| ה*ל־י)אםינת די אויך
 pn*n ס*םוניס»מ די 4טרנײ«

מן ססרייק אונזער םען ס״נו  אוי
״ ײח *ײאגסוחנ^ ג*םען זייערע  חד ז

tn** נים ױן־ צעז o v\ מ• זיך ארייני
י ח*<ס« אונזערע אין יעז r 1י t  trap■

מן. װא*יחנן צן מ  m יײ irtm םיר נ
pym> voאײנ»»כס די וױ באהאנדלען

» pmRn■ איעסאל וועצען ױי אױנ און
 Xfifn סםריימר, אונזעחז נמיאריזידעז

מק, חענם די אינער אזױ זײ (םמו «M י 
 סאצ םאןײײוי v זײ זיך ויעם
 און דוכינםקי |.909ססר(^ו צו אונז
 *מלידס דערימד האמנן צזנר,

 IV יהיאן, גאגמר חנר פון פיהרער
 און אלעס jv איןום pc זאאעז

מן p«ב<וי« און מתעסקז ״_ וא זי
fit סלאוקםאמד סםרײקאגמ די — זאך
o p זײ ססד םוז װסס זיג״

•IP911
 טימס9ססי הסס דובינסקי

 ער t« jDOfW האם ער װאם
o» איז ױניאז די דאם r 
cynוד טריסינד »יו וי »ז און «ר 

 עד bvii יתקון, קלאויןממר די
 םזנכנדנ און עםארק אבער איז
 IM אויד ותם זי »ח האמי. איז

rw אזױ ארוים הא״וי e r און 
*mb pftm נאלעבאםים וי אז

 איחית אין אכראל וױ טערען
יאהחנן.

tv 20 סאלנ«דע n n זײג«ז 
 קאנזיםז, דער א'| נעײאדען שםיסם

oyii אימר אויפזינם וי האבען 
h :םטרײידחןפןרענדום e  t

מרג — 2 לאקאצ  ייח ם״נ
 און צעפאאװיםש — 3 לאסאל

טעד.
 איז קײפםימ — 9 לאסאא
 1אי •ענקין—10 לאתאל
 און renwp)«oo — 11 לאסאל

SP״n" »- - . וועגםאל.
ארסש. לעא — 21 לאהאל

M 1»י םאתאיים—22 לאה. vm ri
יאונסתי. — 23 לאתאל
י ל• — 35 לאקאל י  4« ייח י
 סאציסאני — 48 לאקאל
סאװאסאן. — 82 לאקאל
JMBepnn — 89 לא^אל

שוואמד.

; Is

גרױםען אונזער אדנסעדשסיצעז מיפלען אלע והןקןן קשאפסען נעװעד אידישע פאראײנינםע
 מראיי־ די |ic ם־םיננ לע«סעד דער

;por מ ד״  האט .iyoc»r נןײערזן אי
 און מאםעריעל נאשלאסעז אײנשנדנױנ

 שםימן » ריםלען »ילע נױם מ״־אליש
 יארקער נױ די פון םטרייק נןנעראל דעפ

מי. מ מ א ל  באשלאסען אױן איז Dy ק
 '•OOP rts'TZK( ס והןהלזח *ו מװאדען

yo זדתס. דיזזח פ»ר
מז אי? באשלום חנד מםאר ^ו  אננ

:in^ry, וזאם w ow דד ד. •יעזידענם 
מן איז יחנלמר בינפיד. מ  ברר סים *י

 תאנדטע א אלם lyj’fny באראוי אב ו»-
 מאר מוסלזןרם איגכמתמאנאל, חני *ו
ױמ די lyowj^r• יי m אימ m 's פון 

ע ס ײיי ויאס תלא.־סמ»מר, םויז«ם די

מן bib םאר זיך נעפינעז  נרזי
 אח אינדאסםריז, סלאוס דער
 Uojrn aSnwnn ,uyi אזיך

 קלאוםאכער דער פון שםאנד
 סארזימרם דוב־נסקי האם לעצט

PRm די פון לעכאמן nm m n, 
tPCBt נדם i n הילןי po דער 

 sbbpm9p די וועלען נאותטנג
 די *וױגמן און קאטי חןם נען
nדי נאכיוגעמן ט־ם x r r w.\

 ברזחןר חאם חכינססי׳ן נאו
V רןו i pc nruuni 

 אייגררוקםפולע •ן נעיאלםען
j9 |9חס9ארױסג האט מ if*׳ 

O**PO0tP9O«

ערוחןחמ םעה׳נױיױ עדזומרד
מטיסע מא דער פװ

רו ■לדעדיי״ין *םעריקען מי י ײ ם ל ק אמור יי
X9*rgn t r ק ^ םםרי אכעדמ?י

״יז ײ מיי ivg א » in w יײ• איי 
tn ןvmfiw ייאם מיי• ftn i w חנד 

 unr»ru איזור פיחחק אמםנממאגאל
bbp^ אק n חאם n r«  ,l>CB>rB3 

V ip:ym .ררואז?ר כײדזנר ארנאנײאנר 
n יי V סימײיײ׳י״ m מן  דןד װאט «י

מ יתם םסרייה ײי חנד נדם invar י

1 פי וױמ>ם  yw» ayn יז* 
V iiu  aJnyiror jm 

,|||ך ״ ^Din דז׳*מעראל

■%*»mnr

ו
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ת »לע ױי ט ען ם מ מו ײ ר א ב ר א מ ט דיג ענ ר ע ;®ו ס ד ר אן נ גי ײ יו מ ר ט א ױי x ג m >  o n - 
ױ א מ ױ דו ד א ד ו ס ר ®א־ ב נ w ח t ר » ^ מ ױ ט ע — ס ל מ א א רוו ע כ א מ ך ת א ל ר ק  א

ען ד ױ ײ ט ר ב ע y ד g n ע ט מי א ^ ק ח ד ו ל ע ג ש י װ ס א ײ ר ט ט ם ע ען װ ם רו ע ען נ ר ע װ

ומנדעריװסמלמרעוזוײלפמ ®נמר, חכינמד, שלעזינמר,
 םאכער קיאוס םייומטמןר די נאחענ*. זעתר »יז קאםף *ץ שעח די
ען פ םיג כםעם מ מי מ ײ ׳. אוגזעו אין םמרײק געגעראד א• פאר נעשפױםם א

אן ךי *ון איגדוסטײע- מי  1 װילען דעם אױסטאלגען איאם םוד ®יחרעחואפם י
. םיטגלידערשאסם. דער סון

ל א ך ע ענ ש ק ח ײ ר ט ע ם ט מיי א ט ק ל ה ע װ ר אן ע

 סאאלםעכטיגען צו באמלאםען חאט קאםימע םםרייק חטענעראל די ..
י ױיזארי נײ־ןןרוחןחלםהן י m אדו v p, אז n רו־ רעזנמ־«ו דאם חןןכען זאל 

ע םטרײק דעם «ען w עם ajm זי װ rvvi פאר ra m אלעם •אםיג. און 
יווא ױ !, וװס טנ ^ .;^ ^ ,^ ^ ס א pק y j p g y n y y i 1g ױיץ אמ^דולד*

^ s  3^Kyiomk pw .B un דעם
סאזיציעש באםסרךירען-די צד גרייס איז מאשעטרי םםרייק די פלמן. קאסף A#M Ak AA AaLamaI m a4aa aaa m̂aabaaaA Mi - V%Mi MO  ן אױ# אמגעדולד am ווארמען טאכעד קלאוק מאםען גרױסע די ;עונא «רן
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םערנעשאנאל. 0040% am **dk L444 MikakAkik ■bmCi י a4A4 iMiaaii ÂAkMii מ ואל םםרייק דער .דרען y ארמײ אונזער ער ווע» וױןומןן גערופעןן ני j 
n קאנ»ם*בארײס און קאםפם־לוםטיג <עען  w קלאוק־• די פון *אדערונגען 

אינטערנעשאנל. םעכמינער און ממארקער א פאר און .םאנעי
אג צו םאג פון װאקםמ קאצזפס־עטיםונג די און קאםפם־װילען דער 'OMOOdAMOi M te4AM *44M AkLMmMIi MiAtk 4444444 404 4̂444 444M4Mi4 0OO0%0 OfAOOO1ט / עדננערגרױםען, דעם םים avnju הא» יוגיאן, די וואם־ ?ןדמאק^ גרוישען חןם וײם חבעםקי ד. ר

« די » םיג א ר • vwtb חנגוגג דער «ון או ת ײי ם^
מ ארםארי טי w די איז טי e rw און, גל^רענד אזוי קרײזען אמאןרע »ין 

a«ל»ז» op אז װאתחןרכאר n  *r ס w ני o װעדפמןר jjn jrfrv. די אין 
•W אן די אין םארקעם^ »ק איז תי  טיטיננעז יוניאן די אױןז און אסיסעם י

arum ר גײסס׳, נייעד א ײע jv דעד אין גלױבען אג w, םמגליכ־ איהר אין אןן 
תבעו. גרדיםזן «ז קײס ױאמי א
ס .  קאנטם• גייעם א ®ון און גײםס נייעם א •ון װידערגקבורט דיזען סי

jp w j ס מו סון םאבער קמווק די ײעלען אי  ער־ זובער ססדײק יימןן, אץ י
ען כערקבסץ זײערע ,קעס«ט חנג עד ס וזעלען אח מו םער דער סי חט  זיטןר״ ג

p נרויס*, א אױסבױען •װידער קײט raopo ,װאם אינטערמ^יןונאל ajm

aprv דער אין אויו אםאל, װי a־av rp ץ  גאנצער דער פאר מוםםער א זי
באוועגונ^ ארביייסער

םטרײידפ^רבריי• לפצטע די פארענדיגט
טוננען.

 בענתשאםין •רעוידזננט, אוגו«ר
 »ן װידער־אויטבגתר רפר שלעויעער,

v און ױניאו סלאומםאמר דער i םינד 
iruy מחנדליגער 1« מ*י i'iu סלןווק־

 חיססארישאן איווטיגען אין םאגור
 אונד טיס׳אן און איינאטיסיג איו קא«י,

*Vi נפװפהלט פנםוויאזם באשרייבליכפן
*un «ן ט׳מרטאז חני אלם ײאתז

 דער «ון און מאסיםע םםיײש ח׳מגעראל
—׳־-־ קאסיטזג אײױייארי

 באוײיאאד מטורכדשפר » ־אונטפר
u n איז u n םון סיחואר םאתםישער

יתוײ־ איזטיגג אוגזמר קאםי, איאטיסון - '׳.'׳* ’
).8 ויי■ אוין («לוס

v . םון םיטיכג v דזימסןראל 
 BmMmnMi איז וואס םטרײק־ס*סי«^

umriuu ח*ט אוואנד, דינםםאג לעצטען

די «ך םיכער ןס rnjmתלסמ (ויסודעלטיער מקער, י^־קער דו ארבײטעה «גאער
?לאוק־םםרײקעד יא־קער נװ די טאר יאדק נװ «ת ■•ניםײ מטױאליסטישזג

f מר u איי n מי »ן 600 לאקאל ימרמ ארױס־ איו ססרײז ם ב ת אח נעטראסמ חאם װארט יפחנר אב«ר Aon ו
&EZTL ״ *י י״ם״יי״ ®ײ יסיאיו״ייו ״ י ע י " 2ZZ2522IL32Z י S ̂«w»*iaaaa אח טאט<*אויורטאלעווטםיט« יייאו a די ותנען לעבהאםם איז םאםםיטיננ »nn ײאי קאםוניםמיז רי װאם

« (*לוס *8 • )8 ויי a n v o v  « n  * י אױיטשיפם »
סוײ םאמר פ ^  w  

מן נעשריסען אי  j v י  י ״אמז י  
w נרין rm riB ײאם 

ײי גי י ו י מ,׳“״ / ס י ײ !
poyrt 5 » סזר . v  •*  •* ? י9ך

* רי«י חני  i »  v # o  n באטואכט און   
אוייגי איז דובינםתי וחנן  jtdbd m  

o מר r w m y אא וזאל, אין   m *m  
ײ אילימ  *nvm  'm tm r o  m n  

IWW איו v  am nv> םין arm in  
ו ״ י ר י י  w i איז v a  v w a w  iv 
bum m an ׳w u B ^% unvB V m  

מו די י י מ ג .®יר־ י  r» ט מג מוי

אייחשענםי

$w  J א דיזני מ ד

« *r־


