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וועט װאס קאמה גלענצענדער א
זיעג צטגתוזגתזנ א צו טיהרעז

m צנווססױע סממ לײדינ, שעפער שלןוס m& נאנג פולען אין םסױיס סלןוס דער
 דער אױפגעװאכם, װידער חאם קלאוקםאכער די פון גײםט אלםער דער

!קלאוקםאכער די אין וױדער לעבט 1910 פון גײסמ
 נעשיכטע דער אין װעחמ פארשדיבעז װעם ױלי *וױיםען פון םאנ דער

 פארשרימןן וועט ער אותױת גאלדענע םיט יוניאן קלאוקםאכער דעד פון
ip דעם אין עפאכע נייער 8 «ון אנפאגנ אן אלם ווערען sp קלאוס־ די פון 
וועלם. נעםערער 8 און לעכען בעםערען » פאר פאכער

 די זײנעז אםאל מידעד אייױנ, קלאוקםאכער די זימען אםאל וױדער
 קלאוס־ די ױינען מאל א וױדער און קאםןז אץ געאימינט ארוים קלאוקםאכער

 םאראײניגםע און םעכםינע שטארקע, א האבען «ו אנטשלאםען סאכער
!האבען עם וועדען ױי און װניאן.

 גערופען האם ױניאן די
 קלאוקםאכער.חאכען די און

 דער'ענט־ און געענטפערט.
 םעכ־ אזױ געװען איז פער
 אי« עם אז הילביג, אזױ טיג,

 *וזיי- קיץ ?ײנעם בײ םעחר
 דער אז נעכליכען. ניט פעל

 אז און נעװאונען איז קאםןז
’ גרױם. זײן װעט זיג דעד

 יולי מען2 םון טאג דער
 אוםפאר־ אן כלײבען װעט

 דעד אין טאג נןןםליכער
 אץ און ױניאן קלאוקםאכער

 כא־ ארבײםעד גאנצער דער
אםעריקא. פון וועגוע

 אג• זיך חאט קאםף דער
 גאר און גלענצענד גטפאננען
גלעטרעו

ר ע ר ה טי ס־ ריי ט ען און ם אנ ר ע ט ע ן װ מןן «ו א ס רי ע ט ײ ב ר א

 קלאוק־ דער םון פריינד אלע טאר איבעראשוננ אנגעבעחכמן אן געווען איז
באוועננונ. ארגײםער גאנ«ער חןר פון און יוגיאן םאכעי

 דער איכער נענאםען זיר חאט װאם קלאוקםאכער שםראם גרױםער דער
 אײנדרוקםפולען העכםט א פארגעשםעלם זיר םים חאט עוועגיו זיבעםער

אױפםערקזאםקײם. אלגעםימע די זיך -אױף געגויגען האט װאס בילד,
:שרײכם ״טאיםד יארקער גױ די

 נארמענם לײרים אינטערנעשאנאל דער םון םטרייק־רוןז דעם ״פאלגענדיג
 אעדוםם־יע קלאוק דער פ,ץ ארכײםער םויזענט 2ס חאכען ױניאן, ויאירקערם

 םארדײכענם האבען זײ און האלם פעךצעהן אין פארזאםעלט נעכטען זיר
םרייד• װעלכען אחיסםריט, אן אץ יתיאן דער *ו איבערגעבענחײם זייער

כאט־ װעםעראנען ױגיאן
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זיעג.
דער דץ װעט ןגדער

I ־׳̂*׳ <>•

םיגוט, דער צו פונקט
 נע־ חאט זײנער חןר װען

 ײ חאבען .10 שלאגען
ר̂ו דעם אױף קלאוקםאבער״

t געווארפען װניאן, זייער פון
 ארויםנע• דיםגיפלק װאוגחןרליכער א םים און שעפעו די אץ ארבײם די

גאם. אין ^ארשירט
 האט יארק נװ װאם דעטאנםטרזמיע. וואוגוסרליכע א געווען איז עם

ח ijw אלע געזען. ניט לאע ״ flr. אפגע־ זימעז אױםנאםען, וױיניגע םיט 
 אין אפגעשםעלם איז יאר^ נױ אין אינדוסמריע קלאוק די געווארען. לײדיגם

דעם שוץ נאנג פולען אץ געװען איז םםרייק קלאוקםאכער נרױםער דער
_____ - - ' טאג. ערשםען
שעח ערשםער חןר פון גלייך םטרייק דעם פון ערפאלני גרויםער דער

ח: אוננמרשטפ *י. m ײי *-),1*י (ימי• תפי׳פז יב מי ר ע *•ייו  «לעו»נגןר. נ. .
נינ•*. «ון נ*גלער ױנינסקי, נגיגבער^ :רײח אויבערשמן

אײנ־ דעם שאר טראכםעז
 דעם זינם דרוקספולםםעז•

.1910 ®ח סםרײק
 90 פון אפרוןז .דער
קלאוקםא• די פון פראצענם

 ערשפמח דעם גיײך כער
 ה»ט םםרײק. דעם םון טאג

אלע-ערװאר• איבערטראפען
 ימיאך די פון םונגען

פיחרער.״
 םאן עהנליבען אן אץ
ענג• אנדערע אלע שרײבען

 דעם וועגען ןױיטונגען לישע
,וואירלד״ דעד אין םםרייק.

באשרי• אויך דערבײ ווערם
דורכ• קלעגליכער דער בען
 n קאםוניםםען. די פון פאל

:םאלנענדע דאם שרייבם
 גרד קאםוגיםפױשע .די

קאנטרא■ האם וועלכע «ע,
 A 926 פדן םםרײק דעם לירם
 קעפפשורען גץפרואװט חאם
פול־ איז און םםרײק דעם

וױי־ דורכגעפאלען. שטענדינ
ױ גמער  פון פערזאז, eoo ו

ױ וױעמער וועלכע  מך זיך חאכען קלאוקםאכער, נעווען זימען חעלפט א ו
ײ וועלכע חאל̂נ איםט־םייז^ר דרײ די אין םעלדעם  אלם באשפױםם חאכען ז
ײ װאוחץ און חעדקוואםערם םטרייק  גע• סםרײק־םירקולארם חרך חאגען ז

קוםען.* «ו אלןןטען רופען
 אזא נדם אײניגקײט, אזא םים אז זיין, זיכער םעגען קלאוקםאכער די

 נאנץ קאםוי זייער זײ וועלען דיםגיפילין אזא נדם און קאםפםלוםםיגקײם
נעוומען. גיך

ן י ױ ט  s o t  n s  m m״  w n  m  t o w t i
io פוגקם דושוליי, *טען2 דעם דינםטא^ חייגט״ {קלאוקםאכער

אין םטרײק חשענעראל ־־־־ —
אנחאלםען וועט ער און יע,רדדסטאמ קיאוק דער

.................................אײנזמךנ די און אסאםיאײשאגט
אינטעתעשא־ אונזער פון פאדערונגען גערעבטע די נאכנעבען וועיען

חשאבערם און םאנופעקטשורערם

נאל.
 איז ארכײםער אלע

 •רעסערם, נישערס, פ
אױפג יײנען םאכעי

אפערײםארם, קאטערס, “טרי
 גאםאנחאל־ און עקזאםינערס גער,

io הײנם,שעטער זײערע פארלאזען
 שאפ יעדער פוזאםען, אלע אוועסםארשירען אןז פרי̂ו דער אץ אוחר

r א אין u״p> זײ פאר תאם קאםיטע סםרײק די וועדכע חאיס, די ז*י
 זנוגעגרייט.

 Ef געביןן, « אבטוננ אויפנעפאדערם דעען טשמרלײטעדי
און טוםעל, אחן ארונטעדגעחן »פוען mot יעדעז «ון ר1ארכײ» די
 כעםטעז דעם אין פארקוםען זאל חאלם םטרייק די *ו םארש דעד אז

;_ ארתונס
Ik IkE Mk kEtUREREBE EEkEE |e L|EE  IEMIEMAM JM■(4 ̂זעגזײג ̂ער, די סאדל םולם. אײערע םיםגעםען זדהר ?אלמ ̂ע

tokilM l^AAEkkteEEttl EEEEEAE •E^k^ lREE^ EEE E^EE^iEEEEE aa aa ^ a^ & aa ^*aaE EE■, ̂ןלגען ױט װעלען ̂וררער דיזען •יגקםליך ווױסט סםזרײק  dmti #די 
ז ■ורדעמר איז סקעכם איט י י קלאוקםי־ י  nmm «s«r»«a p f f i

m y i .

קלאוקםאכןןר! שוועםםער און סײדער
 דער אין טענ װיכטיגםטע די פון אימער איז טאג חימםיגער דער
 אי־ דער פון לעבען דעם אץ און אינחםםריע אונזער פק געשיכטע

אםעריקא. אין באפעלקערונג ארנײטער דישער
צי אפ חעננט טאנ היםםארישען חײנםיגען אק חאגדלונג אייעד אן
םא־ םרייד קלאוק דעם פון קענען זאלט שײעסטער, און ברידער איחר,

tea EMa aaa EE> EEaate EEEEEte aâ  a a a aa a aaaa teaE EEEEte aaâ aâ  ê E EEEte ̂ teEEE ■EE ̂ך ®אר לעבען אנשםענדמען אן כעז  איחר ןױ םאכדדיען, אייערע און ו
םעחר גאר םוםשען, מעחרער נאך דאראען דך ןװקוגממ דער אק זאלט

̂ןן, .יאחר• דרי' לעזוםע די ווץ וױ לייז
te —aiE  telEkk kEEEte tek lliiE ite iE E  MB ■EEBEkEB EEfc EEEE teMEEE EEtete aa^aEEEstl tefltêנםע די זדחר װאם שרעקליכסםע, רי געווען דמען יאחר חײי לז
EEAEEEiE EEMEEEt■ MB teEEkE aa aaata EEaaaaaaaaaa aa a m m  EB AM^I^teteMEA■ teEEE■קאסוניםטען די וואם רעכט, ,רזןארגאניזיישאן די דורכגעלעבם. האט 

 דעחװ. געבראכם האם פרעזענט, א באםעם אײערע געםאכם חאבען
m יתן• די פון געווארען ארױפנעװארפען ױמען אײך פון םויזעס־ער 

 אפגעארכײט, יאחרען בעסםע אייערע האט איחר וועלכע אין פער.
 םמעט אין ארכײם זוכען געחן w נע«זואװנען געווען זײט אלחר און

 שמדנ־ לאגנע שםיק, פון ארכײטען געםוזם ח»ט איחר װאו שעפער,
געווען זײט איחר און וױיחשע^ גיחןריגע פאר װאך א טעב זעקס דען,

â aaa ^̂a â â aaa L̂ âaâ MaÊ EE a aa a||̂ kal| agMaa| teBte |a^ |̂a ftteteteteםים םאן נעקענמ חאמ קאגםרא^םארעל ליאדע חןדעד ®ז חסקר, וויןי 
 געוואלםג חאם ער וואם אײך

יאחד
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 אײגגענױ* אן זױ געווען קיאושממןו שש*«עו אמייגער חןר איו
 י סאכ׳מ *ו גע׳סיאגעז ענמץ־ *נער ח*ט שטוגדע ױ בױם. גענער

I חפקחת דיזע *ו סוןו
bum װעינער סטױיק, חשענעראל דער s חןר איז אן, חיינמ זין 

 חײג• דער לעכען. נעסערען h פאר און צײטען נעסערע •אר אגפאגג
 דעם *ו ױדאן אונזער *וױקנרענגען װעמ סמוײק דזשענעראי מינער

 יאחר עטלינע סיט גע׳טטאנען איז ױ װעיכען אויןי שטאנד, גלאררייכען
 קראטט םעכטיגע די װערען *וריק װעלען ארנײטער אוגזערע און צץײק
נעווען. פריחער זײגען ױי װאם

 איז עם און נאנט דער *ון פינסטערניש די געענדיגם דד חאט עם
!ט»נ דעם *ון לינטיגקײט די אננעקוםען ענדליך

געשדאםענע אץ אײגזוך, וױ אדע גרידעד,

I ױדאן
 יענע עם און קאםף אוגזער לעגע עס J ױדאן אונזער לעבע עס
I דג אונזער

ל א ר ע ענ ש װ ח טי תו ע קז ארד, ע #  י װ. נ. ל. m ב

ש. ד ח ר א # ר און סלןױדט קלאורן, ׳נ ע פ » ױ ם

ץ מ א ש ח ענ / ב עו נ נ עזי ל ר ש י

מו יארקער נין גרױסען אין סםױיק אונזער מו ה מ סטרײק ס
ט די פ ע הוי ט מי א  דעד פון ק

ל א ר ע ענ ש ק ח ױי ט ע ס ט מי א :ק
 טשערם«ן שלןןזינגער, כענדזשאםץ

ד ױוי  טשערמאן עקט־ננ חכינסקי, די
 װייס־טשערסטז סער1 גאנלער, איזידאר

 װ״ס־טשערמ*ן טער2 םםאלער, םאקס
סעקרעטאר. װאנדער, חערי

ס ע ט מי א :ק
חאל בראיענם

y»0— lO87 .8920 װיסקןגסין ל.#6 עװעגױ

 2 ל#ק#ל ל*װי« ל. — סערמ#ן6
#6jnpyo? — .2 ל#ק#ל ױ#גס#ן« א 

9 לןק. ואזעגבערג, ב#רנ## —וױיס-טסעוםאן
 לאקיל L נןמעז

ליי  10 #גסעל ■י
 17 »רס#װיטץ ס.
 nm«p 17 ס.

 22 •#רבער ס#ני»
a#p**on 22 קו»ער 

ס ס לייי 28 מי
85 p*ii# .o n 
a 85 ■דילינג 
 85 0ססר#ו ח.

 48 #רס#נדן #רל#נד#
 46 עם#נועל ס#װ#ל»

82 *#סער ל.
o#on. #89 ס#לערג 
89 לחײסיו די גראקא

חאל וועבסםער
4do y איום 119 o u .4881 ססיױועסאגי ®זןל * , ' ״» •

׳0•׳יע — ■׳יערמן
17 קיל9יV?0*ײיר״» — מקחנייר •

9 ק.9ל «סקי,9«ם*סל סעס — .װייס־ידיעדםאז

‘ל#?# נאםעז
2 סילער 41
2 בערליגער ל.
2 •#רנער ל.
8 דײחיד ס.
2 )*P6*30 .o n
8 ױ י. ח
8 ק#ל*ס ן.
8 x «*ק
8 ך ל. ו י י
8 ביליג ס.
9 קוסגער 4.«
9 <#רתער מערי
9 יײער 'ס#קס

10 ביגדער 41

2
I W 

%j ן לי  ניי
wn. 2 נחנדק*«סקי 

ץ ». װיי  2 ח«רן

̂דזעז ו. 2 ק

8 נ»יש»ק ס.
8 דרעינום גו

x .9 ס t«ovt*n 
opo ץ99ל?י וי  • ו

iy m ם ענמו  9 רןו
9 קןו

10 אנםעלסװייח
 10 יער9• 6<ו»י

 סלומעק ך.
wn. ס«ןר

17
17

17 ױן *ו י
>709\
 8999י 9געל

 22 ךימויס בענדזש.
^  23 •רעיד וו

t 86 ד. r 9 3 
0• 35 •r*HP

װ נן  85 דו
)4 9'90| 88

נ ליק»ס«ר*  48 9י9מ
 48 סגס^ניס 909ק9ל
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ססרײק ®ן טאג היסטארישער ערשםער
עו  אננעפאננען זיר חאט סטרייס ו

 גע<ו,רען באשטימם איז ער װי >ונהט
ױניאו• דער סון

 איז םארטאג ױאי, טן2 דעם דינםטאנ,
̂רנעסוסען  םי• סטרייק ער׳פטער דער ם

 םון מיטיננ דער געװען איז ראם טי«.
 װעל־ ?אמיטע, םטרײק ח׳פענעראצ דער
n ̂ורען נערופעז איז  אויטצוטײ^ען גיעװ

יוגיאן. דער םון םטוײפ־רוןי תם
 די נעהער׳פט האט האל נרײענט אין

 געװען איז לוםט די .1910 םון עטיםוננ
 איבערנע־ אזן אידעאליזם םיט *ננעפיצט
 »אטע די אין אםאל זוי אוניזט נענהייט

 נעארבייט האבען אלע ווען יןוהרען, גוטע
 איבערצײ־ צו<יב יוניאן דער נעדינט און
אירעאליזם. און נונג

 און נרידער * ױניאן טויזענד ארום
װײט־ די םיז געסוטען זײסען ,װעםטער

ר ע ט ענ ױז ער ט אכ מ ק או ץ קל ע א צי א ר ט ס אנ מ ע ד ק רײ ט ה ס  אד
ער ר ד ע ט ע ב . זי עניו װ ע — ע ט ר ע ט ס אגײ ען ב ג נ טי  די אין מי

ק טרײ ר, — האלם. ס ע ננ עזי ל קי, ש ס בינ ^ דו אן באראו מ אר  נ
ם, א מ א ה אנין. װלאדעל^ ט ג, כ ר ע ב ײנ אן, װ מ אכ רג ה ע ב רינ  ג
אלפערן, ער ה ל אנ ץ נ ר א ע ט מו ל ר ע ען פ ר םי ע ער אדר ק טרײ ס

 אזײנער 6 יארפ גױ םון :ענענדען םטע
 םארםײלען צו אין םיטיננ א צו םארט^ג

ױניןון. דער םון רווי םטרײס דעם
סורצער. א נעװען איז טיטיננ דער

 אונערטידליכער דער גערעדט 1ח«ובצ עם
i אםערי• דער פון םעפנרעידי, ;דובינםפי 

jpp דער און לײבאר, אװ םעדער״שאן 
 אינםערנע׳פא־ דער פון וועטעראן אצטער

םון טרעזשורער םעהרעטער דער נאל,

 אוים׳ז ענטשעחנן ארנײטער די װעצען
 עטי־ זײער איז — ױגיאן, דער פון רווי
 בא• נלײך אנער סראנע. און זארג לע

 םטרײקער. גרויען ערשםע די זיך װייזען
 סעהר און מעהר אלץ םינוט א װאם

 װערט זארנ זײער און נרופען, םטרײפ
 זארנ די ביז פצענער, און סלענער אלץ

 םארװאנ־ םרײד אין איננאנצעז ווערט
זיבעטער דער םון םײר־װ$<זס די דעלט.
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 ידענ« •רעז
 סלעזינגער
 #דרעסידמ
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אן ד װ אן״ ט נ ענ ט ט ר א פ ע ד
 סערמ#ן6 ,23 ל#ק#ל םרעםיד, ס.

n. ,סעקרעם#ר2 לא?#ל סוסטערם#ן-, 
װײס־טסערמ#ן ,35 ל#קאל ג#לד« דזסי*.

IMMU• A UAÛ ««׳מ ל»?»ד ג#מעז
ן .0 2 ײי

2 לעװעגסאן דזסיי.
 פינ<ן י.
J ראפאפאױפז
 לעסב א.
 קל#םס ח.
X ואוסס 

 ליס נײםחןן
 לעידער .0

 דען חערי
 בראיםםאן סעם

 ברעגער דזסיי.
 אדלער חס#ז.

רײזם#ן י.

2
2
2
2
8
0
9
9
9
9

10
10

 ל#?#ל ׳ נאםען
17 קופפערבערג ס.
17 לײב#װיסץ ג.
x 17 לי*ב#װיפדן

 22 קל»נער »נ»
 23 ס#ד#פסקי חערי
28 ק#חען אתרן

28 ס#ל#ד#װ ח.

85 •דיעזער ט.
x 85 אונגער

 48 ו#»ל» סאנקוזע
 p*Bonya 82 ®ס»ם.

א  89 פעראנדא וי
89 ®וועוסאנס סאגסא

ץ ע עז ע ג ט טי א ק
 םסערםאן םעגרעידי, פ עדײארד
 סעקרע*#ר װ#נדער« חערי
ד ײוי  סערם#ן6װײס־ פרוליע, די
dp#o »1#סערמ6»ײס״ סגײד

ר ע דנ ע ע ר ט אנד ס
סערס#ן6 ״ח#כס#ן דזסולױס

___• י ג # עקמ»»ר0 ק#חן׳ .0 •
 רם#ן3סז0״0װײ ם#גדזסי»« יי ס#רג#חנ«
poanip j מס. רעג̂ח י#י#על#  ,om.*

ט ענ מ ל ע ט ע ע ס ט םי א ק
^ »לײי«*רעס »t נינ) tn y n 

 סער#ס#ר ס#רקין« *.
»l •ײגבע^ איזר#על H p r B » n 

ס- •#רלטוסער, סעםועל  סערם#ן0װיי
װײס־ססערססן לעוחנגמסל, <*• .

 סילװער• ם. גרעי»#ר, x ד׳#גוג«י#« •תנק
4§ײגבער סעם קאנסקי, 43 »ן,0

סאמי־טע רעליו»
•אערסאן סאלער,
ניו׳ W דיי ) B O

■ וו״פ-ייזןרסאז סאליסאגי, «.
tvny*r««m ײ•* י•

׳ מ י

 האט ויעלכמר באושװ, אב. ױניאן, דער
 דער־ ױנגע די און דערטאנט אלטע די

 ,1910 אין קאטןז נרויסען דעם םון צעהלט
ײ דאם ברכח, די נענעבען זײ און  זאלען ז

 םטרײידרווי דעם צוטײלען ערםאלנ טיט
יזניאן. דער פון

פריח. דער אין אןײנער זיבעז איז עם
 און םטרײה־רוף דעם צוכאפט עולם חןי

 מארסעט אין זיך זיי לאזען נרו»ענוױיז
ארײן.

 אין זיד איילעז װ«ום סלאוהמאנער
 ־עט פרײד טיט אויף נעםען שעפער די

ױניאן. דער מון םטרײס־רווי
 בא־ גלייר םען האט דארט און דא
 נע־ האבמן װאס סאםוניםםעז, נמרסם
 ראטען, ׳פװארצע םיט ליםלעטם, טײלט

 װי אויםנעזעהן םעהר האבען װאם און
 םטרײת־ װי אײדער בלעםלאן־ םרויער

ליםלעטם.
 הפנצן נתיסעס סאמוניםםישע דיזע

o געהאט n נע־ אמיםצורוםען באפעחל 
 איבעיפאלען זײנען זײ און שלענערײען

 לא־ נרויע » חענד די אין טעםערם םיט
 «ײ םון אײגעם און ױניאן־לייט יאלע

 שותר שלע«ר פאטוניסטישצ די ח,מנן
 ױנ• פארוואונדעםער דער םארוואונדעט.

 «חד דער םון נמלינםקי, jo איו '*דסאן
 די םון דריי .35 לאפאל ױני,ן מרס

 און נעװארען, ארעםטירט זײנען שלענמר
 טשער־ דער איו וועלנער םעקנרעידי, םר.
go( םםר״ס רצר ,םון n w ״םיםוג 

ער דערצעוזלט האט  די »ו *־עםע, םא̂ר
 זײ אין פאריערם זײנעך שלענערם דרײ

 וי םון געװארעז נצשיפם םפעציעל זיינען
,דושאבם״. Done צו פאםוניטםצן

 נלײר זיר האבען קאםיטעם מגי,ן די
 נר תאמוייםטימען דימן נע«ן נצשיצט

 וייגען גןשלענצן זײ«ןרע1 און לינאניום,
םאמ׳ר ניט סלאוס־םארקעם אין דיגםטאנ

.p m ,
 קלפופ• »יז טוײנער. מחן איו ,ס

 םח םיוזרש־ די וין באווײזען םארקמט
 ו׳ער טון טרימד פיל׳נ און ימי«ו רער

n J טרבײכמר iu m u«» מי יײ^ ןזיפ

 נע• און נעדיבטער אלץ וועחון עוו׳ענױ
 אונםעגלױ כםעט ווערט עם ביז דיכטער,

 ווילען םםרײסער די באווענען. צו זיר
ױ חאלם, די אין נלייך נעהן ניט ײ אי  ז

 ארניי־ וױםיל זעחן צו נײנערינ זייגען
ײ טיט זײנען טער  ארונטער אינאײנעם ז
 ענגער אלץ ווערט אזוי און םטרײק. אין
 דער סון ע-ווענױ דער אוי«י עננער און
סטריט. טער84 דער ביו םער40

 אין םטרייהער די מארשירען ענדליך
 האט ױניאן די װאם אריין, האלם די

ײ םאר  טויזענטער די pm צונענרײט. ז
 דורך דורכםארשירט האבץן םםרייסער

 .םרײהײם״ דער נעבען ססותר, ױניאן
 םילע האבען װאירסער״, ,ריילי רעם און

 נעגען געפריצט צײחן די םיט סטרײסער
םארםיהרער. שאםוניםטישע די

 12 ארום זײנען םטרײס־האלם אלע
 םטריײ מיט נעפאקט געווען שוין אזײנער

 םערק־ » הערשט האלם ךי אין סער.
 און םרויען זיצען עס ארתוננ. זױרדינע

 און נעזיכטער באנייסטערםע מיט םענער
 זיכערען V אייוי בליהען האפנוננםםולע

j *i םטרײמר די פון חנגיםטראציע די 
 טשןרלײט די צרפאלנ. נרױםןר א איז
 אוםגעםעהר אז באריכטען, וזאלם רי פון
 שעיער צונעטיילטע די «ן ■ראצענט 95

pagn אזיי־ אײנם רעניםטרירט. זיר 
ו פאננצן גער י  איב׳ד םיםיננען. די )V י
 אין נע«אשם. םול וזאלם די זיינען ראל

 האט װלארעס נענ. װאו האל, ברייענט
 באנײנד חנרע םייםטערחאםטער » םיט

 שלעזינ־ ב. װאו און םםריישעד די טערט
 אינלמר• חנר טון ■חנוידמנט דער נער,

 איז ער pm שיעםער־צו, איז נעשאנאל,
 נע־ 1אויםנ«נוטע םיטיננ, אוים׳ז ערשינען

 באנײם־ אוננעוועהנליכער אן מיט װארעז
 בא־ אנוועזענדע אלצ פון איז איז טערונג
 טאנ, טח העלד רער אלם נעװארען נריםט

i אי« n רעם ביז איבערפילט געווען חאל 
זיץ־ארט. און שטעח לעצטען
 מןפי־ צט וואו חאל, ארליגנטאן אין

pu איז םםריימנדע די ןיף
anח ־ » ״ םי ו םי מ v חיוזינט י  pmw

 דער מיט האל דער ערםאלנ. ריזינער
 זעתט סטרייקער די צװישעז געפאשט.

 — אלט און ױננ צװישען נעמיש א מען
 אין נעקעטםט נאך האבען װאם אזעלכע,

 איצט שעיען וואם אזעלכע, און ,1910
 שאטםס־כאנייס־ זײער סאל ערשטען צום

 טא• נארמאז דארט רעדט עם טערוננ.
 און נויטען עקאנאםישע די זוענען מאם

 האכםאן אייגינשײט. ארנייטער װענען
 דרעם־טא־ די פון הילוי די םארשפרעכט

 װענען רעדם פערלםוטער סעם און כער
 ארויס• האבען <ו,ם אורזאכען, טרייד די

םטרײק. דעם נערופען
 װען אבער שטיינט באנײםפערונג די

 עקטיננ סאטערם, די םון ליבלינג דער
 דעם ■ראסלאםירט מבינבשי, פרעזידענט

 איחרע אלע איבער ױניאן דער פון ןיג
םון טאנ ערשטען חןם אין גלײך שונאים

&
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 גרויםען אין
 ח#ל« בראיענס

 װעדם ער װאו
 אויפגעגוםעז

 סטרײקער די פון
 ע6באגײס«ער 6םי

#װ#«יעס.

 רעדט דובינםסי וועהרענד םטרײש.
 וועל• שלעזיננער, האל איז ארײן שוםט
 ברײענט פון נעשוםען נאר־וואם איו כער

 איהם דעדזזןחט עילם דער ווען האל.
 און ערטער די פון אויןי אלע זיר שטעלען

 לעבען .זאל :אויםרוםען זיד הערען עם
 אמ»זנר לעבען .ז«ל שלעזי׳.;עו״, אונזער

 אוים* ניט װיל ,וואציע די פרעזידענט״.
 םיטיננ םון טשערםאז דער ׳און הערען

o נאםיהעז ויך סח n באנײםםערטען 
איינצושטילעז. עולם

 אפלאדיםםענטען םון שטורם א מים
 נאנ־ איזידאר נעײארען עספאננצן איז

 אויןי אםשר גערערם האט זועלכער לער,
סיטיננצן. טוץ האלבען »

 נערעדם האבען האל העניננטאן איז
ם,;יני. מענעדזשער  פרעזידענם ווײם »נ

 רערע כאנין׳ם כאנין. נ. און האלפערין
 באנייםטעדוננ נרוים ארויםנערוםען האט

 טד האט ןר pm םטרײקער, די צװישצן
 שטםונים• יײ װאפ חורבות די שילדערט

 פון נעםאכט לאננ צײט » האנצן טצן
באווענוננ. ארנײטער אונעזר
 י. חאט חאל אסעמכלי לענאסם אין

 נע־ רעדמ גלענצענדער א אין װיינבערנ
 ריכג טרגײטער פח *נטייל דעם שילרערם

ר קל,וק דער םוז נרינמננ דער איז מ  מ
א י ן ייני  ארבײטער רער װאס ישל« י

 שענד אםאלינע רי אין נעשפילט האט רימ
 ווענען און אינטערנעשאנאל דער פזן םע

 נעתכ־ איצםינען פון וױכטינשײט חנר
 װען מאכער. שלאוה די פון שאמוי טען

 זײן םארענדינט האם װיינבערנ גענאםצ
 אר־ פון חילוי די םארשפרעכענדינ רעדע

 סםרייס, של,ושם»מר פאר׳ן ריננ נײטצר
 אפלארים־ פון נעציטעדט האל רער חאט

נמנםען.
 נהיט םים האיען חאל סלינםאן אין

 .ווײם־פרקזירענם נערערם נאנײםםש־וננ
 וועםעראן יער און פײנבעת ר. אםדור,

 אינטערנעטאנאל, חנר פח ,תאגייזער
■אליאשאוי. םאל

 קאסינ* םטײומסאגט אין
V• («לופ i וי
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ער ר ד ע ד ענ צ ענ ל  נ
אנג פ  פון אנ

ער כ # מ ק או  קל
סטרייק••

 מאכער קלאוק די
םאל א װידער האבען

 קען מען אז באוױזען,
 בא־ זײער אויף זיך

זײער אויןז װאוםםזײן,
קאםפם־לוםט זײער און םאלידאריטעטם־געפיחל

t פארלאזען.
 ױניאן קלאוקםאכער דער פץ געשיכטע די

 אויפ• און קאםף pa נײשפילען םיט םול איז
 אםעריקא איז ױגיאנם װײניג אפפערונגם־םוט.

 קלאוקםאכער דער םיט פארגלײכען זיד סענען
 װאם קאםפען, שװערע גרויםע, די אין ױניאן

 חײגטיגער דער אח דורכגעפיהרט. האם זי
 נע־ גלאררײכער דער צו צולײגען װעם פאםף

 גלענצענדען א נאך קלאוקטאכער די פון שיכטע
קאפיטעל.
 און געקוםעז איז ױניאן דער פון רוח דער

 גיט ענםפזןר זייער אױף האבען קלאוהםאכער די
 גום.אײנגעםוש־ א װי װארטען. לאננ געלאזט
 חןם *put קלאוקטאכער די האבען ארםײ טירםע

 עע־ די דינםטאג פארלאזען ױניאן דער pa רוה
 דעםאגםםרירעז גאס אק ארוים ?ײנען און פער

 װילען זייער און םאכט זייער אײניגקײט, זייער
 דעםאנםטראציע א געװען איז ןןס קאםןז. צום

 װיר־ איחר פארפעחלען געקענם נים חאם װאם
• קוננ•

 דער אז פאראוים, אין זיכער געװען איז עם
 װא־ א קרינען װעם יוגיאן דער pa םטרײק־רוןז

 חאט דאם קלאוקםאכער. די pa ענטפער ריםען
 קלאוקםאכער גראנדיעהור דער פאראויםגעזאגט

 אויך װזזם װעלכער ארםארי. דער אין םיםינג
 קלאוקםא־ דער אק היםטאריש בלײבען זיכער

 אר־ דעם pa ערפאלג גרויםער דער ױניאן. כער
 א פאר װאם געוױזןון, קלאר חאט םיםיננ םארי

 pא קלאוקםאכער די בײ הערשם עס שטיםונג
 אן אין ארויםצוטחןםען גרײם זײנען זײ אז

 די צו פאחןרוננען זייערע םאר קאםןש אפענעם
 די צוריסכחןגנען אםאל וױחןר און באםעם

 םאכם אמאליגער איחר צו ױניאן קלאוקםאכער
 חאפענונג זיכעדסטע די אבער אײנפלום. pא

 געשע* א זיץ צו pa וױיט אלץ נאך איז אפילו,
 כלויז םען חאט דינסםאנ ביז פאקם. חענער

 פאי־ װעלען קלאוקםאכער די אז חאפען, געקענט
 אבער דינםטאג ױניאן, חןר pa חןו דעם גען
 pא געווארען פארװירקליכם חאפענונג די איז
פאקט. א נעװארען איז

 דאפעלםע א איז םםרײק איצםיגער דעד
 פאר״ א אלץ װי פריחער איז ער 'םאכט־פראבע.

 די םים ױניאן דער pa כוחות די pa םעםםונג
 די אז זױיזען, צו זײ באלעבאטים די pa בוחוח

 דיםציפלינירםע גום א נאך האבען קלאוקםאכער
 זײנען װאפען זײערע אז pא קאםן» צום ארםײ

 קאםף זייער נענונ װירקזאם pא גענונ שארןז נאך
 גע־ כאלעבאםים די דאר חאכען נעוױנען. *ו

 דארפען זײ pא שװאך איז ױניאן n אז זאנם,
 איז צװײםענם, רעכענען. דט אמזר םים זיך
קאםוניסםי־ די נענען םאכט־פראכע א אױך ער

BMiaAAMi maaaaaaaaiaaM â aa  חאכען וועלכע *וברעכער, pa צושטערער שע
חאכען חאינירט. י אמתםמריע קלאוקטאכער ךי

aaaaaawaAia ŝ aana aiabaiaS aiH aMaaasaaasaaaia awaaa■ם גאנזע די קאםוגיםמען די דאך געחעזנמ די
a aaaa MBatatA  ̂ •waam ••Aaiia •aaaaaAAaaiAaaaLaa  איז עס pa םםרײק דזןם נענען קלאוקםאכער די

n אימצמע קיץ איבעתעכליכען ניט דאך y r i 
נןך נים חאבען זײ װאס פארלױםדונג, םרעכגױגע

as Aaaaa taAaasAMAasaAACiA taanaa aaa aaa m ^ ̂ aaia ■aמאג ױניאן. קלאוקםאכער דער געגען ברױכם 
אנ־ פרעםע קאםוניסטישע די חאם מאג גאך

atiaMiiA Aĝ AA ftaaidâ t̂eaaabאיחרע אדע געווענדעם v isכחות ענדע סעו i t
׳‘-־ -—-־**־̂■- * -—* ■StiSgj■—*■ • — ־ * W*־ ־ ־־ ״ —* —־

 םאל- ניםי יוניאן יחןר pa חן» דעם זאלען זײ
גען.

pa םאנכער גאך חאט דינםמאג כױ אױב
m aa îapp^BiaadAB am naatl MkkaalaaABוועם םאכפדמרןןכע די אױכ וװוייםלען געקעגס

̂י iITyD ן37#•י/
̂גןך נים צװיי«ןל םינדעםטער דעד קײנעם בײ

Am̂m ana man aiaaaea maamaAiAMMAAl̂ B AgA a.a a ĝ gA,םאכפד די חאם ױניאן קלאוקםאכער די אז ררען 
גדענצענדסםען דעם אױוי אמסגעהאדמען ■ראבזן

4̂ • ^maaia ^a âamaa aatn aaia am at mוױ ונקם • tk # זיכער זדינם ודץ עס אדן או«ן.
 ̂ a a. wgAAgâ ĝaga gAgAgA m̂ miגרד• א נדם אגגעמאננען זיך חאם ססרײק דער 

 ענדיגען אױך זיך עד רחןם וחױ עדמאדג, *עז
ו9כדפ ערמאיג מרויםעןץ ו

ASAAAAAAaA aa^̂ a  aah| AAgAaama aaaaagAa|AA4aI|P MM9_  {~Hty23p דינסםאג האבען קלאוקםאכער די
אמ קאייםעל וויכפױגען נייעם א *רייבען

-------------Jl. . -------------------------- - -—דעם אץ בלעםעל שםע ע\ דאס

םאנופעק־ די אויב ףי טראכטען װאם
 נאך חאבען טשוערערם מאגןפערטש^ערם

״ %׳'°1 שוי,  ערפאלג־ גרויםען דעם רש^ט
םיטיננ ארםארי רײכען « איצט

 ניט האכען זײ צי םארטראכט, אביסעל זיר
 pa אפשאצונג דער אין טעוח קײן געםאכט

 דאן ױניאן, קלאוקםאכער דער פון כוחות די
 אץ צװײפלעז ניט אפילו שוץ איצם זײ דארפעל

 נענעראלער דינםטאגדיגער דער טעו̂ו זייער
 זײ חאט קלאוקםאכער די pa ארויםשפאציר

איכערצײגען. געדארפט עם
 זיר כײ געווען ןײנען םאטפעקטשורערם די

 *aa אזוי איז ױניאן קלאוקםאכער די אז זיכער,
 זי אז כוחות ווייניג אזוי חאם pa נעשװאכם

 וױרקזאםען א ארנאניזירען קענען נים װעט
 חאכען זײ אינדוםםריע. קלאוק דער pa םטרײס

 צושםע־ קאםוניםטישע די אז גערעכענט, אויד
 צוצושםערען נענוג נרוים נאך איז רונגם־סראפם

 קלאוקםאכער דער pa םםרײק־פלענער די
 םאטפעקטשױ די דארפען אבער איצט יוניאן.
 דא־ א געםאכט האבען זײ אז איינזעחן, רערם

 די אונטערשאצט האבען זײ םעות פעלםען
 דער פון pa ױניאן קלאוקםאכער דער פון כוחות

 איבערשאצם חאבען זײ pa אינםערנעשאנאל
 יע־ קאםוניםטען. די pa כודוות צושםערענדע די

 איבער־ בעםםעז דעם חאט זײ pa אײנער דער
 זיך כײ דינםטאג געחאט ארגוםענט צײגענחןן

 אויפ־ זיך חאכען קלאוקםאכער די װען שא^ אין
 קײז אװעק• זײנען pa םאן איח װי געחויבעז

 די חאט ארגוםענם איבערצייגענדען םעחר
 םא־ די נעכען געקעגט גיט ױניאן קלאוקםאכער

 הא־ םאנופעפםשורערם די pa טפעקםשו^רס
פארלאנגעז• געקענם ניט אױך עס יכען

pa נאו האבען די'םאנופעקםשורערם אױכ 
 דעם נאך םײגוגנ זײער ענדערען נעװאלם נים

 פריחער־ זייער װעגעז ארםארי דער איז םיטינג
 אץ כוחות די׳ pa אפשאצונג פאלשער דינער

 איצט עם זײ םוזען דאן אינדוםםריע, קלאוק דער
 זײער ענדערעז װעלעז ױי גיכער װאם pa םאן.

 pa זײ פאר זײן עם װעט בעםער אלץ מימונג
איגדוםםריע. קלאוק דער פאר

 דעם אין חאט ױניאן קלאוקםאכער די
 ארױם־ נים פאדערונגען נחיםע צו קיק םםרײק

 װירק־ דער pa םאנופעקםשורערם. די געשטעלם
 אזעל־ פאדערונגען םײםםע די זײנען ליכקײם

 שוין זײ האבען םאטפעקםשורעדם די װאם כע,
 צוריק־ זײ חאבען זײ נאר אםאל:אכגענעבען.

 װניאן די אז דערפיחלם, חאבען זײ װען געטםעז,
 אױפ־ ניט װעם זי אז pa געװארען שװאכער איז

קאםף. אפענעם אן זײ געגען נעםען
pa םאנופעק־ קלאוק איצם־די דאך װאלטען 

 אין ארײנצולאזען זיך ריזיקירט ניט םשורערס
 זײ ויעז ױניאז. דער םיט קאםף אפענעם אן

 pa כוחות די אפנעשאצט פאלש ניט װאלםען
 םאנופעקםשױ די װען װאתם יוניאן. דער

 שםארק איז ױױאן די אז גענמיבט, װאלטן רערם
 אן pa פאדערוננען איהרע געװמען «ו גענוג

 נאכנע־ בעםער זײ װאלטען דאן קאםף, אפענעם
 pa װעג פרידליכען א אויף מניאן דער געבען

 גערד זאל םםרײק א ניז געװארם ניט װאלםען
 ,pw זעחען זײ װען איצם, אבער װערען. פען
 אײנגעגעבענער אן און דא איז םטרייק דער אז

 צײטען, אםאליגע נוםע די אין װי גאנץ םםרייק,
pa א פיחרען צו םאכם די האם ױניאן די אז 

 מאנוםעק־ די פאר בעםםע דאם איז דאן קאםף,
 דער מים אױםנלייד אן צו קוםען צו טשורערם

 קאםף דעם פארציחען נים pa ניכער װאם מניאן
pa װערען, פארשארפם *ופיל איהם לאזען ניט 

 אינ־ פארשארפטען pa פארצוינענעם a pa מייל
 ארױם ניט גוטם p'p קוםם tpap חםטריעלען

ניט. ?ײנעם פאר
 געװאלט האבען םאנופעקטשורערם די אויב

 ארױםנע• נאך ?ענען קלאו?םאכער די אױג זעחן,
י P» ײי םםרײ?, a pa געהן  יאה• אםאליגע י
 דער pa געזעחן דינםםאג עם זײ חאבען רעז,

 זײנען ?לאו?םאכער די אז pa םא^ פולםםער
 לאע וױ םטרײ?ען קענען pa םטרײ?ער טםע

 םאנופעקטשור־ די דאך װײםען טיטי^ איז עם
 דעריבער איז עם ערפאחרנוג. זײער pa ערם

 טאנופע?םשורערם, די פאר לאניש וױ נים'מעחר
 װענען םראכטען אנפאננןןן גלײך זאלען ױי אז
יוניאן. דער םים אויסגלײר אן

*ונע־ םוזען טיר פאך װארט גוט א
 ?אםונים־ די אז בען, סאמוניסטמו. די

" Iy םאל דאם חא״ח טען 
 פראקטיש, נאנץ pa irtp גאנץ געחאנדעלם

 ipaaoptaVp ,זײעחן״ אױך חאבען ױי װאם
 נןך איז דאם םטריי^ pa אחיםנעחן נעחײםען

 דאם אוםשטענחת, די אונטער ױי, פאר װען
 כא־ «ו טאן eiapp:חאכען זײ װאם כעסםע,
jMnpian פולשטעגדיגען זײער חאלטען

קאסר דעם pa תרכפאל ר . ח
ניםםישען

קאםתי די אם ח חױז ^ערא חעםעז
pa ביסעל א״ געיװאוננעז זײ חאם 

וחןדען. *ו .עד

 םאנ־ דער אץ נדםױננ
ם *גיסמען עיע

 חאכןת פאריערס, p'p חאכען.גיט זײ אויכ אז
 םען אױכ און ניט. זיכער ?לאוקםאכער p'p זײ

 םיפױע דעם pa זעחן גוט אזױ געקענט עם חאם
 דעם שםערען צו גערופען חאכען זײ װאם

pw די pa םיטינג םטרײ? p דער אין םאכער 
 pa בעםער נאר עם םען װאלט דאן ארמארי,
 קאםוניםטען די װען )זעהן נע?עגט ?לערער
 כליי־ ?לאוקםאכער געחײםען,זייערע״ װאלטען

 װער געװען נים װאלט עם שעפער. די אין כען
 אין װאלםען ?אםוניםטען די בלײכען. זאל עם

 חונגעריג אי געגעסען פיש פוילע אי סאל אזא
 ס?עבען, נעחײםעז װאלטען זײ אי געבלינען.

 ניט רעזולםאם ?ײן דעם pa װאלטען זײ אי
 ?ליגםםע דאם געװען דעריבער איז עם געחאם.

 אויך ?לאו?טאכער חײסען.זייערע״ צו זײ פאר
 ־PP זײ וועלעז איצט און p־״-mo אין ארױםנעחן

ijn םםרײקענחן אלע אז זאנען, נען a n p ^ p 
 נעםען אפילו איצט ?ענען זײ זײערע. זײנעז

 pa ?לאוקםאכער םםרײ?עגדע םױזענד עטליכע
 םםרײ^ פאריער נײעם א זײ םיט אנפאנגען

 חאבען זײ װאם םםרײ?, פאריער דער װארים
 איז צורי? װאכען פאר א םיט אננעפאנגען

 ״*P pa געװארען פארפאלען אינגאגצען עפעם
 װי ״,Dpiynaa ,שפורלאז װאו. ניט װײם נער

 װאס פאר pa זאגען. זזם װאלטען דײמשען די
 ארױםחעלפען ?לאו?םאכער די ניט טאקע זאלען

 װען זײ פאר אביםעל םטרײ?ען pa פאריער די
 דארפען און גיט צײט p'p איצם חאכען יענע

 איז דארויוי ? װינטער פאר׳ן פעלצען צוגרײםען
 דארןז עם pa ױניאן אינדוםטריעלע אן דאך עם
 pa םטריי?ט עס װער אונםערשיד p'p זייז גים
סטרײ?ט. םען אבי ױניאן, דער

pa א• די פון געװען פרא?םיש אויך איז עם? 
 דרײ בלויז געדונגען חאבען זײ װאס םוניםטען,

 ?ױם ?ענען צוזאםען אלע װאם חאלם, ?לײנע
 גרונם אין םםרײ?ערס. םויזענד ארײגנעםען

 װע* װמנעז פדן װארים צופיל. דאם אױך איז
 האבען ? םםרײקערם םויזענד נעםען זײ לען

 אױכ און פארלאזען? זײ פאריערם די אפשר
? p't בהוצאח םרבה נאך זיך װאם צו טא אזױ,

 ?אםוניםטען די אםת,
 p'nao דעם ,?יתעפען״

 עם האט װער אבער חאלם״ זייערע אין
 טרײםםען צו זיך בלויז געםאן זײ חאבען דאם
שםיםונג. די ביםעל א זיך כײ חויכען צו און

 דאם האבען ?אםוניםטען די נוט, pa ?ורץ
 טיר pa פראקםיש pa ?לוג געחאנדעלט 'םאל

 צוצד עם שטיטוננ גוטער א אין איצט זײנען
געבעז•

 צו באשלאסען האבען
pa באהאלםען איהם 

כח? עם האט װער

*אםעײי יעם איז שטונדיגע דרײםינ א
 פעדערײשאניםם״ קען ׳ װאד ארבײטם

זשורנאל אפיציעלער • w י״
pa גע• לײבאר, אװ פעדערײשאן אםערי^ק דער 

:לײט־ארטיקעל פאלנענדער דער זיך פינם
 שםאלץ זעחר זײנען פאל̂ג א אלם ״םיר,

 פאב• אונזערע פון פראדו?טױױטעם דער אויף
pn ,אינחםטריעם pa םאשינען אונזערע pa 
pa רא־ פארגרעםערםע א • עפישענםי. אונזער• 

 נעװא־ איז פאבריקען אונזערע פון דוקיםװױםעט
 ארביי• צאל די װאם קוקענדינ, ניט םענליך, רען

 אונ• געװארען. פארקלענערט איז זײ אין םער
 פראחק־ םאםען ארױם גיכען םאשינען זערע
 לוס■ פארשידעגארטיגע פיל שאפען ײ1 און טען
 אפילו m פרײזעז, םעסעע פאר ארטיקלען םום

 אײנ־ כאשײדענעם נאנץ a האבען װאס אזעלכע,
קױפען. זײ קענען קונפם

 חןם אט pa באגלײטער לאגישער ,דער
 ־נײע די זײנען פראדוקציע, אונזער pa פראגרעם

 שטעלען ױניאנם אונזערע װאם םאדערונגען
 די זימען דאם אמתםטריען. םאנכע pa ארויס

 שםונ־ זעקס דער pa ארבײםם־זואך ®ינןז־טאגינע
 עם אח גלױז גיט pa ארבײםם־םאג דיגער

 פראדוקציע דער pia ■ראגרעס םעבנישער דער
 זא־ ארבײםם־שטמחןן די אז דערצו, פיתרם װאם
 פראדוקםיוױטעט די נאר װערען, פארקירצט יען
pa גופא אינדוםטריע דער pa כאראקםער איחר

 ארגײ־ די או גויטװענדיגקײט, א פאר ov םאכען
 םעחר חאכען זאלען םער
די חאגען ױי וחןלכע ארטיקלעז, לוקםום די םיט

באנוצען צו זיך צײם

 ארביי• די אױנ װארים קויפען. צו םענליכקײט
 אלע די פאר צײט קיץ חאבען נים װעלען טער

m װעלען דאן זאכען. i ץ  קויפער גענוג p'p זי
 פראדוקציע נרויםע איצםינע די אויפצוחאלםען

pa פאבריקען. די
עקאנאטישע, צוליג סאי אז קלאר, איז ,עם

4 Aaaam AiaiA aamA^ma (AaaimlsAAAAa •a •a nâmm̂ b̂ aaa mmדארפען םאטװממ, געזעלשאפטליכע צוליכ םאי 
 •אר־ ײטערבאר די «ן שםוגדען ארבײםס די

V ארבײםם־װאך אן ײערען. קלעגערט •  pa 
 שטוגדען זעקם pa טאג ארבײטם אן pa םענ
ביל־ צו זיך םסנליכקײם די די גים

g4 j^mmî ^a ^̂aa  ̂ lAsaAmaainmsAaa aa a a Agg RgAm mrnmmffl#ער§ילען זװ און אונםערחאדםען צו זיך דען 
דער pa pa חיים זײעד pa •ליכםען זייעדע

געזעלשאמם.
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<ע• םיין 1אי טאל 1בצויז»ײ האב איך
a pa o םארזוכט בען ra  a n און סםרייק 
 נעםיחלם זיך האב איך אז געדענס, איך

» בק איך חאס דערםים, שס*לץ זעחר
סטרייסער.

 אבער יעדןר״ m שקל»םמן ארבײטען,
iw דאס סעםפען, םטר״הען, w ניט 

im זײנען עם ta םאר׳אקצאפטע *זעלכע 
m ow, ײ העמן וואם  •ועל׳ן ניט ויך נ

םטרײ?ען. צו
שטע״ זױצ, ארעם שם»רקער דײן װען

 דך, ד»כם «וױ, — שטיל ועדער אצע עןה
 ױנגע אונזערע pa פםפל סיר פצעגען

 בא־ נרױס םים יאהחנן רעוואצוציאנערע
 רןװאלזציאמרע דאם זינסען גייםטערתנ
t< *רנײםעד * .t מ איז דך חאב  ת

 דעם פארמשנמלט לײכםער םך א יאהתן
 נ«ר דיעד םזזר ארבײטעזר די םת ?אסף

 איך חיעם. זום זעוז t» ײי םרײאתנ,
p ה*ב i איז עם »ז לט,עטתעשפא ד»ז 

מז, צו לייכם זעהר  «רבייטער די «ז ם*
 עם אישטעלען. חןדעד אצע ורעאען זאצען

 T* חאב רעדער, די דחוהעז «ו שװער איז
 דשחי זײ אישטעלען אבער נעטראכט, סיר
 ג*ר ipp |po וײנז נפרט צייכט. נ»נץ זײן

 *עי רעדער די םון א«שטעלזן דעם רורך
4געװינע םיצ

*לצ :איינםפר אײי דאך איז עם
ו רעדען ארנײכמר י  אר־ זיי m צוגויו*, ז

 נים זיי װעם נממ ביז נים כמהר בײםען
 'ועט פ*רל»ננמז, »t װאם אצץ :אכנעבען

 װי ? נאכנעבען םוזען ניט זיי דען מעז
 הע־ אליה באלעבומױם די ? אנדערש דען
 סזד זײ רעדער, די דח$הזןן נים דאך נען
ן הערשצן ףעגירען, בלויז נען  לצבען יו
 דרעחעז ארכיי׳םער n_um װאױצםאנ, .אין

רעדער. די זיי םאר
 און חעמןר נאד זיננען םלזמ »יך און

 דײן וחק :מנײםטערוננ םעהר נאך מיט
< *רעם שםארימר  חר «לז שםעדמז װ

!שסיצ תד
שטאר־ דער נים װי< פארװאט אבער

 גאר »יז «ס «ז םשםעות, ? ארעם שער
 גצםיינם. ילאנ איר אײנפאך,־וױ אזוי ניט
 אגנזד חאנ אח געװארזן ןלםער בין איך

 ריעחןר די דרעהען אז ^רשטעהן, םאננען
iphaatm זיי וױ צייכטער, איז aa. 1םע 

 דורות און דורות םאר ארבייטער דעם ה*ט
pa נו 1» אהןר^אין םארם אזא« 

 דאד, חנר צו צתעשםידט' געהאצםען
 ער *ז *זױ דרעהען, נעטוזם האם ער
 יז“1בל ניט נעווןנחנן שארשלצאפם איהר צו

 זײן טיט אויך נאר קער*ער, זײן םיט
נשםה.
 םײםטעגם 1ם« דארוי ארנײטען צו
 * אויר צײטעגװײז הענט, בצויז האבען
 דשחי םםיײיימז צו *בער שאפ, ביסעצ

םזם. *ח נאוואזםגאיח הפבזןן נמז
 צייכפ איז ארבייטע! אײנעט מאכעז

 שצז»ט. «ר און יאך p» אײן שפאנט פען
 1שוי אבער איז םםרײשען אײנעם מאכען

 סםריײמן צו װײל צײכט, *זױ ניט נאר
 דארזי םינז יויפסלערעז, אימעם םען דארף
 נמנשען, קציגצרען s פאר םאכען איהם

«ו קצונ אײנעם שותר מחר איז ov איז
מאכעז.

a םיינט סטרײקע; r t  unpaaaa'ia 
 דארוי דזןם פ»ר און סאמען, ם»ר׳ז הײנט

 IPJt»p וואפ מענשזוז, האמן שוין מען
ן נא« זייזזד pa וױיםער ביסיוצ a זעהן ו  י

p חאבען װעצכע w פו* צז שכצ דעפ• 
soap p שםעחן, is ארבייטער דער קסן 

d צעבען זײז o !םארבעםערע p a  t« p a 
J קאםוי tu rip  (BU jro ipo tta .

ו דער סו ײ נ ו שםאצ* ■רײצר, e •יז ו
 צר םםוײתם. ער װען בלויז םענש צעד
v יעדער אי שטאלץ און פרײ איז o o p p, 

ײ .איז pa נואת pa זיך םארםעסט ײאס  ז
pa .*tow u װעם עד tv כער, rt  t p r n n 

 pa pa םרײחײם po נעפיחל דאם אט
 pa מידנס *רבייםער דשר װאס מטאלץ,

p צײס דער a ^ײ בלײבם םםריי  איזאו נ
ך »י ײז װ ל n טיי r o w ײ *ר מען » ד י  יי

תן פרבימ^ דצד n צוריסנעממ se י9 ו n 
a m םטרײא pntam n.

m <ואס ארבייםיר, e n םי־י״ופ  מל
מן p פרייערע זיי a םעגשיז, שםאצצערצ 

jn* װי to t מר גים שײנםאצ חאכצן װאם 
־ םםרײקנג

 אויס־ »צטע, זייגען שצפוסטאכער די
 זיינען דעריבער און סטריייקער •ר^כירטע

ײ שםאצץ «זוי יייתלפוקמכער  און ז־ו, נ
זיץ. שטאצץ אויר םענע[ זײ

V
 דעטא• איגדוסםריעצער פ*ר ציג די

 pa מאג»ערענץ יחרa אייוי חאט שושטיע
 גר צו חגרסאנם ׳אויר טעסיםצגט שעםפ

 סטרײש. זייער און שצאוקפשכער טעןדי
 פון םאוזיצענדער דער פחאמאס, נאדסזז

 נעט»כם נ«<ממט האם לאנפערענל, רער
 צא־ איצטיגזןר דער םיט מרזפסעצםע די
p נע a אינחםםדיע שצאוק דעד pa זואס 
י נעטדימז חאם עם  צו סלאוקט*כער י

 האם םזזפמס נאדנמן pa סטרײש. יײער
 די נעצױנען האם ער װאס געטאז, נוט

 פארזאםעצטע די פון אויפםערקזאםק״ם
 קצאושטאכער די װאם קאםזי, דעם אויא

 טייםטע די אויספעכםע!. »י*ם דארפןן
 נ»שט»נ«ן זײנען םארזאםעצטע די םון
pa נזד װ*ם ױנענד, שטודירענדער דער 

 כדט ב*<»נם זײגען די pa םיל ניט וױס
 די םיט jta .ייגי^ן קצפותםאמד דעד

 ד»חי pa נעםיהרם הצם זי װאס שאםפעז,
p םיהיזח• a יר שסודיחונדע די איז עס 

 םאר װעחוז נעװאולען דאחי וואס נצנד,
p גפװענונג *רבײםער דער a חןס ם*ר 

מוי נערעכםעז *רבייטער. די טיז מ
 םך a זוערעז גענענען ד»רף עס »יז

 איגדוסםר׳שלער ם*ר לינ דער אנצרקענומ
 םיצ «»י זיך נים זי װאט דןםאשושםיזג

 יונענד שטודיחמרע די נצװינענ צו םיזז
 פ*ר pa באזזעגוננ ארבײטער דער םאר

 *רגײטער ד«ר װעצכע ם*ר אידעאצעז, די
jjo הצ«ם o pp צו אויר האם צינ די און 

 ערפאצ־ ב«דײטענדע נ»נץ פארצײבצנצן
pa tw שאנםע־ די באםיהתגעז. איהרע 

r רענץ a נאוױיז. בעםטער דער נעװזן 
 פארשי־ pa םםודענטקעם אדן םםודענםען

 אתי־ pa דזשעם8ת*צ »סעריש*נער חמע
 אג־ םייםםע די נעוחגן זיינע} װערזיםעםען

 זײער pa שאנפעחנגץ דער פת טיילנעםער
ץ s נעווען אױ צאהצ  נאדײםענחנד. מנ

pa ם דער  האם וואם צמ, חןד פון מריכ
 אתי־ pa קאצצחשעם װיפיל חןרמהלם

 יאחר םאריגען אין דעען עם װערזיטעםען
 ארנא־ pa רעתער pa נעװארען באזוכם
 ארױםנעשישם, האט לינ די וואס ניזירער,

pa םאר װאם a אױפנאהםע פרײנרציבע 
 געקרא־ ערטער ם״םסע די pa האבען זײ
 ױנענד, שםודיחזנדער דער צװישען נצן

 אמעריסאמר די pa איז עם «ז באווײזם,
 פןראז אונױוערוממםען pa קאצעחשעם

a ידאנחזםײוער פאר םעצד בדיים נאנץ 
 נעװמעז זײ pa ימז מעז אז pa ארבײט

a ר פדיינם שך  בא־ ארבײםער דער מ
וחמונג

 »ייד ta צייכעז, נוםער a איז דאס
מז אםערישא אין  האפ־ נוםע prtae ייי

ר נונמז  ~m ןרםאצנרייכעד םעהר » «
סיומגוננ. ביממר

V
 *אםערײ דעם פון נוםער ױני דעם אין

ivp ,"זשוד־ אפיציעצער םעגערײשאניםט׳ 
 אזו פעדעריישאן אםעריסעז דער םון נןךצ

p ל1«רטיקו is זיד נמםינם צײבאר, c .דר 
a <.. דעד־ פ*ר בילדוננ ומנדן דזשצקס 

r דד. ארבײםצד. װאשםענע a  w w m 
 קאצןדזש מ*גטשעסטער tta הוייט דער
p a ,עצ»נד, אשםפאצד» p a י ;יט עד י  ז

 כיל־ pa םארשפרײםוננ םיט w םיצ זעהר
ןננצאנד. pa ארבײטער די צװישצן דומ

 פאר ביצרובנ פון ציצ דער איז ,וואם
 pa חשעמם דד. ®חננם ?״ דערװאתםענע

p זיין a  J a v a פר tn se o w ד ו או , 
ז ציצ זער י  שע־ a און נײע a שאםען צו י

 םענשחײט, דער פאר צייױציזאציע נערע
a ^גיט נעבויט איז װאס ציזויליזאציז 

v נאר רייכםו^ אויא און םאנט אױוי ia 
 אויםשצע־ אצנעםייגעי אױף pa װיסען
מ״. ח

a aaa ns mm ■smnn yasiAemCftAA sa* n̂ m̂wA •* —— ,pu איז וואס ציײיליזאזיע, דצר t h 
e נױם se o  «na, קעספט ra te  p*a מים 
s n צװײםצן r a n ת ײ n מ  pa רײכ־ 

r װאס pa רחןלט, דער pa םיסמר a מיינע 
r a ם מר ; וי p א a ר  ציווײ ת

y t s r O יחנס וזאט p n אויי מבױט 
 םייצעז זיך םענשעז װעצעז *איםשצמחנ^

tna s r w אוצרות ךי אנדצחנ די pa

מ

סיין, דיז יועט עס וואס יון וועצם דער
p זיין אױך װעט n.״

 נצבױט איז וואס צױױציזיחדע, ״די
 pa נױט פלחטות, נרעננט מאכט, אויף

 צױױלי־ רי אבער װעצט, דער pa ציידען
 אויפקצע־ אדוי ;עבויט איז װאס זאציע,

 פויינד״ pa םרידען פאחצפרייט רוננ,
 װיצ איך ייח װעצט• דער אינער שאפם

 טי»־ דצר ta סדד, שײן פאר האצםען ניט
p װאזנש סטער t איז, חארצען מייז ra 
 שטעח זאלזזן פאצש טיין pa פאצק אייעד

 צי• נײער a םון בויער די אצם ציזאמען
 און וױסעז םון יםודות די או̂י װיציזאציע

אויםקצערוננ״.
 נענויט איז וואס צױױציזאציע, a נו,

ט אוױי ניט ב  רײכטום, אזי,« נים pa מ
 אויפ־ אצנעםײנער און װיסען אויוי נאר

 װעצכער pa ציװיציזאציע, a סצערוננ,
 רייכמ״ײער די מים זיך סיילעז מענשקז

 דיין, אויך איז םיין אזן וועצם דצר »ן
 נעזעצ־ סאצתוציםטישע a אײנםאך טײנם

 שענען דעם יתנען ארדנוננ. שאםםציכע
p'P ניט מײנתנעז צװײ pa .pn זוי» 

 פעריזן־ םון,אםעריקען חזדאסםאר דער װי
p ארטיקעצ חזם אויף האס רײאי-יסט״ t 

 רעדאשצי־ קיץ נעסאכם ניט דזשעקס דר.
 איחם םיט איז ער אז באמערשוננ, אגעצע

 נארעב־ זדך pa דאן אײנשטיםינ, נים
זשור־ אפיציזצזןר חןד ta ז*נעז, צו טמם

A a A A A AlAMA miAAAAAiA AA AAAA ÂAA A נז דעד מון גאל  n* מקדערייש^ן ®םער̂י
 םיײ חנר כדט וױינשםיםינ איז

¥־־ס it נ»ר אמ אח דזשעקס דר. פון נוננ
a a a w a  a a mmeAAAA a aaaama as m aim. a ■ d . « , » aארדנונב. געזעלשאפסלימר ציאליססישער 

t® פרעהט דאס ^ ti T זעחר pa .זעחד 
T a אמר זואצט p t מעזור נאר na«r* 

pm ,p n יחדירזןנם דער נרין, ברוחןר 
 ליײ אװ םעדערײשןא אמעריסען דער םון

i און באר n דעם פון רעדאסםאר n i r t 
בפירוש. ivtat ov זאצ נאצ

v
n גצוינ, איך a i ov ta< זיין pov 

i םון םיטגציחס־ n פ»ר נײעם n אינ־ 
i טש־נעשאגווצ, n  pa ta •אםעו־ישאנעו 

 די דך האצטען םיי1פ» קאםוגיםטישע!
n די א״ניז כאװייױם r u a 1פא n העצ־ 

pro pa ip t דך. ותתם pa זום a r a 
D האפנוננ, ip  ta דך האצמז כאװעממ 

 a און ענײמז ניט ניך אזױ ױך װעט
nארסנזד זחןצזןן כאװי^ם ביםעצ כם 

in• װאתעז tm
»ta 4 צו נים חס־םים םײן »יד a t 

p דא וועצען מװ־ a  a m irea  p a נאנצ׳ח 
■in r n  n o םח m שאםוניססישעד 

a p װאצט דאס ■ארםײ. n האם־ פאצשע 
 נמפיגען םאצ אצע ויד װעצען עם נונס

p a םיט װעצעז װאס נאװיירים, אםזס־יקא 
ײ קעםם עםינז 1ם#רגעניגע  און מאםתװע נ

i a o in מאםשװע זואם אצץ, פאצ«ז 
n בצויז וױצ איך חײםנ^  ta ,m V חינע 

o שאםוניםםישע iaa" איצם איז Tta צר 
 אינעוליכע די po צונראמז און ריםען

 זי ta אויטשציםזננעז, און גדיגער״ען
 צו ביח אפיצו כח 1איה איצם ט1צי1םא

imrt r אסpa 1 טאן. a וױכםינ ia t די 
ייניאנם. ישע1אי

 אוים־ pa !ײסעדײזןן 4צםתנז8ש«
i פאר מומנז שציסתתן n  pa 1צזצםע 

p 8 שאםוניסםע! די צוױשען צײס aלע 
iP צענדשר. D iip  i n f װאי ov 1זײנצ 

ta iao םײעז,18י שאםוניםסישע ױסע1ג 
 אויםשציםוננמ pa שואצטתמגן די םאכז

a p נתיםעז *ta ניט u n׳r .עט די 
 לזו8 נ*ד כח, a *יבער צ׳ו8 נאר בצײבט

p שואצטוננצן a  .p jn 0<>rona pa 
r אםערישא a ב«ד ו*ס* pa . m i 
 •*-םיי סאםוניםםישע יt<a 1 אנ׳עריקא

pa מאצ *צצ a וז שציינע* a שײאכע p a 
ir שומם ov וחון r a  pa ם*ר נ*ר a 

ױ עם t<a ש<*צסונ^  4׳שציינ די םיט י
n w * o ג ציטווישע נ ױ  עם צ*ננ ווי מ

*owp ,raw  r אױם נ*ר צם a  m וחד 
^ ov p וע o  o :ata אבער ie ר צו* 

c בצײנם שגיידצן, m 2 נ*ר'r a  ov P 
in« נים j וױ a םים ימ«עצ ta עהעצ 
pa נאתישנ^ זוײטער

u t n a מן *ױםשצי די נעגאנסןן זיי
m םתגזז  p a קאםורםסישעו■ חינער 

ײ ם s מר n a .מן דאם לינפס ײ תו ז  מו
i סראצמיםטען די n  ir o it a פיחדער־ 

pa b e a r .יױימו־ קצנאן, חש pa די
•Asm MnAgmsmaRmni •mssA •nm mtmnismA T •םעריאאנער דעד ננון גר׳ינדזנר חויאס P 

 די װעלכע אױןי •®דטײ, םוניסםישער
נעיוארען נעסאכט אמ אטערמיע נחױםא

4Laaaaa«a islsism mm î mnnmAmnAmtm mgMgi■ rnmmm̂m manאוגזהרןאס האם זזאס אק v מיסעל רעכם 
■*רטיי• קאמוניססישעד דזןר נווץ כלוס

אויסש^סוממן די ן mn*יצט
r רענטס. a  ov געװא• אױסנע׳עצפיסען 

t n ײצל• *צייז, צאויסטפו דזשיי. אפ׳צו 
ד r נ׳ a ו*  חד׳פים םיר yawp «יט ;

 פון נאס פוצשטענדיגער חןר געװען צוױס
iy דער r n ער •פרטײ, שאטוגיסטישער 
r a ק*ג• קאטוניסטישער דער צו געסומעז 

r װפס װענשאז, a גןװא־ *■נעהאצטצן 
i׳u נפ*ננ* pa n v a 1 נױ*p i טיט ta■ 

מר מי pa aaa m ®•יארממט, ג r  ta 
a חאט •*רםײ at pa a ty a n  annt .דין 

eyn <iytjyt e װיציאם m n  p n  ,lya o yc 
i צו D*y*WH3in שוים n שאטושנשאן 
tta t זיין d *t *m w  ytyrnt די pyiat 

S פאסמר io sva  jytiyt r a  yntnw a* 
i n  sna tvo נלױז ?*נײ׳ננשאן p 'a  pc 

r *צײן. םאםטער׳ז a אנצר • tvnyt 
o n p y i נעחײ• ה*ס װאס )סאסקומ פיז 

י I'lpaeaB |yivn סען  tut סאיפױטזןט ו
 צו נוי pa יטעט,1#טינ די צאװסטאנ׳ען

tysao ח*ט שטארשער, גאך ז*ך רי tys . 
 ynpoas אין tvaip צאװסאנ׳^ נעהייסען

tym זיך iaa, כדי iy זאצ T t גד• ניט דא 
pa tvo שאטוניססישע די :iVDcvu'y און 

 אבעד ה*ט צוות. פאססץר׳ז *נפאכען
oynnany:D<ia r 2 צאװסטאן, a  s e nר> 

ap 'iyo*  ly o a a n a c  i n  tut m a n* 
iy j גיט 4ייחיינ1פ 1¥שו«'ס*ציסס8ש 

tvJaoaiaa די שעהנש״ם, די *»צוש*צש 
p נוםםשײט די pa בא^ױגמלינשייט t 

m יקם*טור1 ?אםתיסטישער pa טאס־ 
pa jmp אהן חאם a צו נעװנם זײ a n 

 פפרלא• זדנםעדנאציאנפצ סאםוניסםישעז
 pa ?אסמיום פין צ*נד חיילימ דאם זען
ty צו oiypytota זיך jn t’t o n ל*נד pa 

ם.1«יט*צי8ק
o> n)an oy iy s y ניט זיר tn y n 

u *צית, לאווסס*ג׳עז p אויך yjyti| די 
P ip r n  i n  p t appTW iap r a m*־■ 

p■* מוניםםישען־ i, tp וחגלמ ״ rn 
pa tn די pa יתמפ*צמן1* * :y » ia 

ynpo*o. זייגעו דאס i n נ*ס*נ- נוט 
iy o ניםצאװ, בען a  i n 1«וױינינ ניםקל 

3*i i a i o i n  i p b w p װאוצױ a tut *ג*ג 
n r u #  ym n  vt.

 שאסוניסםײמ חינע די ותט נעװים
 »יחר סיס 1ווײסע אייד אגגעײו םײ1«*

 »יחד#1ב» ױניאנם, די pa *רבייט םשענ
r כח a  n  ta .tvsaiayt nr a r a אפיצו 
lyaypp tw שװאד צו atprn  i# a.דאם ״

Aama ■a ^ 4  A  AÂ A-AAAA ̂ hA A A A ̂A a AA aaa a ̂  a a AAAAAÂ Aypנr1כע8שצאושט י1 איצם י fiyt םון 
r״iy אײנענעם .P” io o

i n לי 1קאםוגיםטישע עי ר .י אי  װ
ipp,צולינ נעבאך ה*ט 1ומצכע ״ a n 

i ערפאצנ נרויםע] n  tta תאםוניסטישער 
־1פ* זיין ען1?צע;ע18פ array:באװעגוגג

pa typm זיר איז םאם  tv::aay::a .פיר
וײ םטראשעם ,opyt אנשםאט זײםען

oyii iy ים,1װײ8כ  ta זיד pa גאנמן 
ײ אוינ פארםאכען,  נים איהם װעצצן ו

n aיםומJצtyB 1איצםינע זײן פון :j jn 
 װײנתעך ניט צאננט18ם iy חאט שם1צוע
 דך האט iy נאר ,1אצא1 טויזענם 50 זוי

ta גיך  js rn n y a 'a װײרנע די םון j n• 
n םיגע u n װ*ם iw w ayu *  tV3*n צו 

א מ מו תי ט * ת ך אפיצו iy ז ס ו ת מ נ  
r 1«5צי* r t J e n n דאד טדזפנד 50 די 

can צתושקלײמז. ניס 1צע  iy חט־י־ 
פי pa r *ראאעצאוט גיו נ n a  o n 
o״i* האט n  60 pa «pyoy:o ,טל tut 

a*n ovra :y r»  6 tn a n y : r a  ov
i נעהייםען, n  i s b  ta גױפ 1ב*לדיגע 

*:: tra צו זיד :iv o p m  pa p n iyo a i ביז 
28 o nיוני טץן:tycatry װימידי װעחון 

a* ראצאר• םויתנט 5 םם׳מם n  m a 
o שאםוניסםישקר * i ovn  r a  d>iv ם*ל 

p* r iy m n a n  mjrt praynw ניט האם 
o n  ts iy m n ײי הילפס ש ta מ n  pa 

,ly p i'a ii <>*n5 אםיצו ״ ia t סױזפגט 
n .1אצא1  ta jn v o v o לאײםסאן םעשזז 

p זיך צאזמ ia o r 1פיהלצ p a נאוויי־ די 
m ײאם 4יג1 a n יצ םיט׳ן® :tn a n e y, 

ta ײ pa ty פאצגעז וחנצען ו e n p n  n 
« טדײ בליימן און מאטשות ,018■ i n 

t n n : a  opap tm a n  p a  tP3*n גע־
m*AA> a 'gmmm oa9  AABAĝ AAm •■m  ibaja •■AaeAaaאױכ #נים זיי קיסערם עם *ח םרטכט
a a a  aa sssemi aa â  â ja s a  a 4 j a o אויױ n 1װאירשע ,דעיצי , i n אם 

ip 1ציעל׳ן  opn ,**oiaa i n  po p m a* 
a ipb .ניחז■

 האנפן נים jpo ד*חי ד* אויך נאר
p<p ח*פנומעז. פאצשע T n .  i n* 

iv n w n* אתמעתעחז. ניס תעם •a n 
p רייכעו־ a  ipopa םאםקוזע p w  o m 

tut d וױ p .אתיםהעצפיוז tut b p  ip s a 
נום. rut ד*ם pa צחת

y מ- וויס זײ w חעלמן, fr r •  r יײנ־ זאלען זײ אז אתםערנעםעד. די ב*י
« ־ײאך»סארבײ נעז־טאגיפ̂י ד* פיחרען

פאדע־ אזעלכע בײזטם־טאג.1א שםונדיגען ועקס
 װי• םיד נאכצוגענען. <ןם איטשסאגד pn כעד
מ  םקזזר sun ח*כעז זאלען םענשען אלע אז ל

jb**» jm a.״

דעס און

n u n ט םוזען  עס װי *ונקם װעדען אויםנעקעמ
m עדגיגדשסו 8 דאר געווארען אױסנעקעםפט

ר מ ו • מיגל w ײ

 ארו עדערײשאץט וײקעןאכזע די תאס גױג*
 ארבייםס־םאנ זעקס־שםונדינען ojn fiyn בןןר
̂ג א אגץ  אװעקמד ארבײםס־זואך יגץ̂יגף־ט

T•* דיי pa •ארעחונ באלדיגע n טלס שםעלמ
_______________״ מי•
ײד• •ראגרעםירען סיד
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 די חסט ױני״ |P018 חנס דיגסטאג,
| פארטיי סאציאציסטישע ’ ■ויצי׳^ע  יי
ym m i איענעטרדןגט n ריוינען IPdmo 
 ח*ט װאס ,pvp װארטעװעו אין סיטינג

PtnpjOMiM( אין אינטעוןס גרױסןן א 
p* דעו טון טינימן נרײטסטע רי riM ii 

ip n יסצי• די אין און ארגײטערטאטט 
pip'd פון סרייזען ip pw j /אזיי׳ 7 צאנו 

 w* פוצ גמווען שוין *ירש רער איז גןר
opmd עו<ם םארטידזנארטינען ט טיט 

 אינ־ סא*יא<יסטיטער און ארנייטער םון
טע(יגענץ.
a ניים v r tp ia•םיח־ די זיזמן *•״

 ניעדומאאיןאווסהי, ס״ ו «. no תר
ip jto t, ,דיאםאנד p o r to ro* ק<ד און 

מן זיי *וױטען טינססא. אויס״ די זי
p :דעלמנאטען אזננוי׳מ iJp m n a w

 דיי• סון סארויזער m סמי, זיין סיט
 ipp*rioo דזר לןנע, רײנסטאנ טיאמן

i טון n מן, ר״ ם. רייט׳סער טו  און קוי
i n תד סין פארזימר ip r^ u p ציי׳

o.• פארטי, גאר . pip

o אין . n דצט סיטען סאנמ i n 
 ציםאנסװטסי, נ*<פס<אװ נרייזמוזיען

i צו געקוכמן אױן pm וועלנער n •פײ 
i n  jjru r יא•1אא׳ןטא1»י איט׳נר 

p ט׳פיס״ o M n, נײם אױך זיצס «**n a 
o ארוס דיזם־טיש. p t ip i•  o n אין און• 

ו נעפינעז <אז׳»עס די י מר ז  י■ מגדיי
j םדסיעע tpooo ian סענאט** און 

, ן י נ ,1טײ־׳טוע1פא אלכמ י  1<ימ1מ
i וי. ». m זיפומאאיסמן n 1»נאג 

o in o p n  r a  m םיט Vo .  -jo פ. ו
סאהגץן. פאו־טײ סײ»

o n פארזיץ o t p o ניחטטלקטור ח׳ 
po. o ער ׳ n  ojpop טיט םיטימ « *u p 

ר ip סאןי נאנריסומ מ  .dop: «i *נא 
j נו־יסם n r זיי םון in n r o s יע־ און 

m ט םארזאנמלט די סאנפן אימעס 
סע אוויציע. ןןתי

pDflifpVMpnrj־* tfpo־o n  m  ,op
r 'n o r tp w p חאבען םיטיננ ׳ן1איכע 

 אצ־ m איבערזתעםען נזנווען םסנים
i n /צימאנסװסק p o s sn* און i n 

p סײם־םאחפאאע? o r o n.׳
* opsimo  'p en o p ^ rro p j פחד אין 

!poppiP'roiM יין1א דדיום  פיזד א<ס '׳
i n םון i p p p t im p  i n או־ניר פאמדי 

o — וױסיוצ?י׳ן און לזאוױע n םיוד 
1, •u n w o rn  i n  no i n.או־פ״ ip 

ײז ינדינט n נאגױסונגס ז n סיס׳ן 
i (סנסן ״זסצ אױסו־ווי n אינטזתא־ 
״,ציאגאצ ! ip ipsVm 4 איז סאנט 

ip s m iip — ,אנ*ויזיש,1ם «ו*ציש 
עננאימ. און דייטש

ip o b p p im , i n דאן שפיצט o n 
tp ווסצכ׳מ ,אינטעמאזױאגאצ״, :n  dp 

 אזיו זיננמו dp זטצ. אין p*m םיט
mp« סחד סזן םיסגציחס• י1 <יך1פית 

joovi ײפע1אויסצענ ױ און וידיום
pn וואסןזעיתר חנר *םח נאסען

DDonpD«*3r» י1 נאגוייםט d d pi ח׳

ײ ipd: פאצגענזײנן סיט ז tpii

m אין זו״זו״ איחו־, — . n u ip o rD 
ײן: װיםאן ואלם נאל M ז l ,t o, אין 

P1P3't1MD ,IPVtt| ,אײר IPVm TO  W
nMM 4 4 4 4  4 0 4 no 4 noAA 4 4 ^ 4 4 ^ 4 ^^^*• 4 4 4 Aבאדױבען קןוזען גיאם זיך p a חד דער 

I דיקםאטור m אגװארמען אח ס^קראטיע

 אויסאענ־ ף po ווארט votnv דאס
מן  װאגדערוחנלחג כאסוסט נעסס ד

םעםסעראםענםםולע א חאלס מעלכער
po iw*$ ייז

M ער eon:
«t איך — P9i pa ס״ יױ

po o ד ro m ^ o -סאןױאליס 
 איײ fm סאר אממעתאןױאגאצ

 איחר זחנלמ joodmp און ײדען
i אימנד. אימתר r m סאסוי 

 po אימע חײגם איז דזנםאקראסיע
אס װסאגע נדמ םיאנסן, גססע

ן קרעטים לענע, ואל װינמיײעימ^  יו
 QTtruc געגען ארויס *רעמען ו»ןן8קו»
pn ̂ג• ריזיגער א אויןי דיקאןיור  דעמ

 ס*ען1*יאל¥0 •ויליאע די *ון ס«ר»«יע
וויראע. אין

װאר^ע) no נריף (א

r iw v t M O דסד וחננין 
סאדיויאר •ײלעז,

חיםעיזאן. סור1א פון

n האט — אםאצ, — J jm in JD ii
o ppipm ido, - pj P וײ חאט - 'm n* 

o טראנען n צאו־יזם, םון נאםען P*״ 
eio ipt זי איז חיינט •טאנארכיע. און 

n נאסאנט n u t  ipd jw חײנט :נעטען 
3 סא׳פיזס. זי חייסט in» נעטט i n 

ivqimo p אן סאמיןם in 'n o e. םא־ 
 »ן1פ» סא׳פיזס, איםאציענימער »ן אן1

ip א אזיך r 'o n p o .אלע ױ םאשיזם 
psot( װעלען ip sy ני׳פט זיך לאנג 

n* נאפאאעאן tie וױי< חאצטען, p  o n 
ipo ,̂עאן ניז אן tpem גאפא  o n, 
 V גאך אבער םחיך. 1גמיסע א איז

in p o p u יקט»•1 יעגע פון 1אי םחלך 
p r» m חיימי• 1אונזע ניז גכ« *ײטען 

ip o .׳פוין זיינען חיינם עפאכע *mo 
ip״3im נחיםע אן1 d ,ותצכע םאםעז 

t נימט צאנג וועאען n V i ו 1אינע י  ז
p״i ׳פום ooMinpn*ipp’>p.

n> p inn jM ii זיין ?נוײנם p in טיט 
no ipo די ipii 1יהאנע1אסע גחים?ן 
 וועאען עס צאננ װי :וױטםאז 1ינםע1

i אייוי זיין n וועצט m>pn און iMo* 
m ’o, צאגנ וױ op 1זײ נבצצ וועצען 

tpnpo אויוי np i n,זועט צאננ אזוי ־ 
n p  i n  no jpo 1ײנע1ט1פא נישט n 

J פױיחײט
n די n םון חאט rn iW M ie •אי 

 פאוז־ םץנאטאר פויצי׳א אויף כעחעצם
ip j. זי pm יםען1אינקמע טאצ סיצ 

p טיט נעווארען p im r יםםענטען.1אפצא
»inp אױםנענר אױך ט1ווע וואו־יס 

no o jn n p ii i n  ipo תינם־ דײטשעז 
n זיין to חויבט ip צעב?. טאנ, n 
ipo םאצגע^ םיט ip ii:

— po ipii אצס !גענאםען טײ1פא
i־ipo«3iM טצעזיט א i ’P, חאט װאם 

 אין דערצוינען זיר אמ צענט9< צאננ
 TM 1בי אצעם?ן אײר םיס סכנות

i איד װאם שטאצץ,  ipd p ’m ipp״t n 
 םאחאם־ 1ארבײטע 1פויצישע א אױןי
i אין צתנ n סביבה no 3 אזויםיצ irn׳p 
 10 ציםאנסװםסי וועטעראן םיס׳ז ציים
i n 03 זאצ (אין שפיץno אוים m 

ציםינסוו• אצטץן םאר׳ן סוואןױע נחיסע
.(’P0

 וויי־ זסנט — יגוננ1םארשטענ א —
ipo ,און פויצסן *װ״*ען — צעבע 

 גויסינ װײניג?ר גישט איז דייטשצאנ!
ײ ינונג1׳»םענ1םא א וױ וױכטינ »ון  »ו

t *tpjmio jp r דייםשצאנה און o n p 
0*0 PPMO PM P n it )P3M11 P3^ P 
י ip סיין 1י o m ip h םארנעסױ װאוינוננ 

n  tpe ויצישזיים׳שען א סון גי׳יגתננ■ 
opo. פארשטענדיטגנ ’dop

p»n jn jp r n| סנצעס1פ n  no* 
ptmtpoo און nooopn, וױי«ם i n 

in  ^ n n io  tp n w  to ip n n אר 
neoopn e n p n  op wn ,oiopo 

enpn אוםמאינ? אן jnpeooeeM 
tpnon מצוזםח *Mt Tooepn Jiu so 

 װעצכ? םענשעז, סיײמ זיר אמם טעצם
 אתנזער׳ן גימח^ m tpppJDo וױצ׳מ

p סיט jponpnw  n  no נרויםע״. ipo* 
p r,|

— jropio ip tM im u  i n  n® — 
t צעבע זסגם o  ipo eon —  , ip o n 

q« דז־ײ נסשםעצט n r~. זײן כ׳װעצ 
T^wn 03 איס איייי פ׳ײסצ ױןP■ 

ipo , .tpipo ־*t o  o:p 1סי חצסאי,
r״i ךי o׳tPO ^  ti נישט p״t •חאג 

o>n ייעז• סים אססיר» m  t m 
yx too, װיממ ססציכס סיס אז pnw

no d piuo p ip n w u M O  m  eon
i  i n״o*1׳ jo tp. אײנשסיםיג *M3 
i שיסס׳זן n  •no pm  m ip3mo w 
o שציםעז 1גיכס זואס יסצ זי חמיתננ n 
םיו. ך סיכס סי ױ  pm סי״י«מא י

opn p»דסניחגג ייחמ־ יױס »  m  n 
פ *יו ױנ ציי 4P1PP חז

i סחסס p o .ומם םיד bp

ir» איצט, :1עגטסע איך c 1אי ip i 
o איך װעצכער אין םינוט 1זעצנע n e 

lo הוטט סחיס, אײו 1םא t ײ*1 אץ 
טטז אפשטימוננ די רייכפטאנ טשען
ip i 1צװייטע' pool פאנצער אויש׳ן 
ip״iw. נע־ געשטיםט הסט .1 ס. די 
i נען n שטיטט און אטע1 ערשטער 

i חיינט אייך n  ipjpj ואטע. צװײטער
p יטע11 די a n t, אויסצענ־ זײ צי 

i 1םא זײנען סאציאציסטען ישע1 n
1פס און פויצען פון אונסיהעננינהייט

i n איהרצ פון גאגצפײט IPP’ jn a,
ip האצט i 1םא רעדנער ip i יש•1נא 
ipeo און םראנען אצע םון ip פטר׳ט 

ip 1איח a ’ i n ■םיט ס . .pnn
 האט — אייראפא, און פויצען —

o r u n o t  ip — בצויז בציהען קאנען 
o שטראהצען די אונטער o n  o n  tio־ 

n קראטישען o.
 אין ט11נעח האט װא^רװעצדע םתי
i סון נסםען n םאציאצים־ בעצנישער 
 חויפטזעכציר האס זי טײ.1פא 1טישע

i 10 אױוי ספנעשטעצט זיר nא*10ויען־ 
n אכצויזישע1ם 1איח נע. p i האט 

 10טענאט פויציש אויוי איבערזעצם
n צעבעם פאוזנער. n איבער־ דסט 

a ועצט n. .טשאפינסקי

i סחןםפ, n םון םיחרער i n ציײ־
 םיט אויםנענוםען װערם טײ,1פא באר

 האצט ip סװאציע. צאננ־דױערער א
p יגע1פאצנענ in:
n איך —  םון גתס א אײך ::3

 *up .1בײטע1א טיציסן 1יטהסצבע11
 זיף. םיז װײט זײנעז פויצען און צאנד

t״i 1םי n אכ?ן,;1שפ ענע1פארשי אױוי 
n  ipoo אצן םון 1בייטע1א ^in : i' 

 אונ־ גסהענט. םונדעםטװענען זיך זײנען
ip i ?אײד דאחי װאהצמצחון 1ט־וים 
 oon 1918 אין :געדענסט צעמען. פיצ

n 67 נעהאם סוים טיי1»א אונזער n 
 איז שטיםען. סיציסן 2 אין טסטען
tpooo 289 שוי] 1טי הסבען 1929 ian 

 זיי• 1םי — שטינמן םיציסז אבט און
 צא-1פא אין ■ארםײ נרעסטע י1 נען

 אן1םא יסד זיינעז אונז בײ און םענם
 פינקט־ שװער ם׳איז טייען.1פא 3 בצױז
 רעני־ אונזעו־ װאס ססראויסצוזאנץן ציך
ײ איז אײנם טאץ. װעם חננ  ז
1P3: 1םא שצום. 1פא סעםשען װעט וי 

 וי םצוכות. אצע םיט שצום־גאציהוננען
Dim בײטם*1א יגע1א׳1םו י1 באפ?םפען 

צסזינקײט.
 האט לרעטפ, יגט1ענ — פויצען, —

 א איז דאם !ײחײט1םצוכח*ם שױן
 tOP פו־ײטײם * םצוכח אוצר. 1נתיס?
ipoo פעמעכ־ סחן עקזיסםירעז נישם 
op i םמיחײט. ציכער p p ,זס־בייט i n 

תן. םוז  נישט iop םצוכח שום ״|p חמי
 צ?בט זי אויב םעכם̂י און גרוים ויין

 שצאם. 1גײטע1א םיט׳ן בשצוס נישט
 פוײי• 1פא 1םי ipddpp איצטער שוין

n»1״P30 J אםת׳ע די i t״o«n װעט 
i ערשמ נ?בעז אונז n .םאציאציזם

oon n n  D 'tnnP איבעתעזעצט 
'.popoioM 't j n  i n

i n 1צעצטע i n  o i n . דײטשער 
ip 1ארבײטע  . t r io 'ip  in n 'D 

זאנט:
 I י*1א װעט װעצטמןמויכטע די —
npnP3| אצע 1איבע םןע־ארחןנוגנ צום

 אײך nn איו .tno»oopn איצםינ?
 ip״m אויף שטײן «סצט איתר י1אוי

tpoooa און tpcnpp שעגען o n אונד 
 יסס װעו מאסעז• י1 שון 1נסװאוםטזיי

0DצPm p אונ־ זינ דעו־ איז אונז, טיט 
 אין אײנזאם נישט זייס 1אי זערעה

w 1אײע p p, שטעהט אײך 1הינטע ip i 
?צאם. 1ארבײטע 1נאציאנאצע1אינטע

o'tp’ io n p זעצט1איבע הסט רעדע 
?צושינם?א. רברםע

 אין שפאנוננ 1אצגעםײנע אן בײ
i אויוי דאן זיך שטעצט זאצ n 1אצטע 

 איננאנצען. ט1ציטע ip ציםאנסװםסי.
t״i קװים איחם הערט םען n. עס 

 אויםטויש 1װערםע צארצינען א צו ?וםט
D צװישעז n םים ציטאנסװם?י׳ז אצטען 

ע׳ן.1װא^תועצ
 טיא איז ip אז זאנט, ציסאנסװםקי

 אין יםעז1באג tpp ip זואם ס1יח1נע
 1סאדשטעהע זײ פויצען אומספחעננעען

 בעצ• עננצאנד, םון סאציאציםטען n פון
T און ניע ’ ip jm ic, פויצישע די װאו 

 גענאטען אםאצ האבען םאציאציםטען
ײ ותן שת,  די פון אגםצאםען זײנען ז

 אײד ״כ׳דאנק :פארםסצנונגען צסױשע
i זאנט — n 1אייע םאר — אצםער 

 אייעד פאר היצוי, 1אײע 1םא האת,
עצח״♦

 אמ ?ור׳ז ט1ענטםע װאנדערװעצרע
 אנ•1ם ט1נערע חסבען n״3 צינ.1חא

o צויזיש. n p i n P ” t איבעתע• האט 
i פויציש אויוי זעצט n 1יםטשטעצע1ש 

 און ?ריםפיעו װעצדע,1ע1װאנ םטתג
o n p• הענט י1 נעח־י?ט צאמ חסבען 

ציםסנסװטקי. אצטען םון

אז הסנעז םיציציאנערען o י n זסן 
 אוי־ אין שטוצ ס אויוי אחיסנעטראנען

ײ װאו ,1ײ1א טא  זיף איהם םיט חסבען ז
אויםרוםען. ײהע1 ס םיט נעזענענט

i '.׳ n נעװאו־ען געענתנט איז םיטיננ 
n 1פסציטישע שארםער ס סיט n םון 
n.» .פון בארציצקי i n איז טאםע 

 ר1אוים םיצ mpt געװארען נעװארפען
o צכגור פען n און אינםערנאציאנאצ 

o n  ip jp i .באנײםטער־ א אין םאשיזם 
 מאםע 1בײטע1א די איז שטיטוגנ .טער.

o זיננענריג גאם ‘אויפ׳ן אמים n ״אינ־ 
d און :“מעמאציאנאצ p i ״טשערװסני 

* סר״.1שטאנ
i אויױ n נע• נעטאכט זײנען נאם 

 יעדען 1צכבי סײאציעם גו*ויםע ײארען
 װעצ־ נעסט, יגע1ארויםנעהענ די סון
P3 ז1אונטע נעװארען נעפיהרט זיינען  ׳
 אפנעענטםערט האבען נעםט די עם.1א

 שטײ י1 אױםנ?שרײען. ײהע1 א םיט
 IPDPMPP( אזוי איז עוצם ביים סוננ

. •. י1 אז  צודיס האט ױנענט םישע י
B און םסתנען די אוישנעװי?עצם i ’o io o 

 רעםסנםטרא־ <אםען טע1איםפרסװיזי אז
ציע.

 םיט׳ן זײנען דעםסנםםראנטע! די
pppmצי בײטער1א פון נעזאננ  ^ n צו 

prapM in i n 01 .רסבסטני?״. טין 
oon ג?חאצטען כארציצתי in p t m 

n *סציטיש? שארפ? n, *ם?םםשטעצענ 
 1נײ? א פויצען אין פוםט איצס אז דינ,

 האט טאםע די ם. ס ט פון פעריאד
 נענען אויםרופען םע1שא סיצ נעװאסען

 י1אוי ס. jk *dppmio. די נעגעז םאשיזם,
i n ײ• ציצסי׳ן1גא טח אויספאחסץננ  ז
י נ?ן tPOJM ו iDDioon צסווי זיך *mo 

tPUM )pnnw3.

? עקםילאקס איז זואס
no w וױכםױגםסע די סון אימע איז ?ס<וקס־י« u n m y 

®״סקסיאד־^ןגדי, ס אח יסס *ױסענסספם.-------------

wאל דערע n o o - e  װעלכע סאר ס«טיחי-םיםימז 1
ד פלעגעז קמד ר סײ״חמעז. י

̂סקס סייונ*• ײרן־. איז ײרו ס״סקסיסד ס PM עקם  מ
P נענץן נססױרייו און געלסםעז וױרקס און םעם ײין & 

jjS סדער שםערצען סחן םאגעדפסרשסספוננ, »ח«| io jn p

B כסקס « •רײעס r r q p r  p i w arn .אײך
4 י 26 0 J 0י 8 0 ח נס 1 h אצי י H M M a

h

ג ג<זmסרייםאג, י מ נ ע ס ר ײ ק

f־-־־: י -

 ױ מיט באװעגונג ארנײטער m ױ
?לאןקמאכער סטרײקענדע

 אוז שיקאגאר — סטרײקער. פאד דאלאר טױזענט צעהן גיט ,נוארװערטם״
 פ»ר װײדזשעס טאג « כאשליסען דרעסמאכער און תלאוק באםטאנער

 האלבען א מיט זיך טעקםען דרעסמאכער יארקער נױ — םטרײקער. די
 אװ פעדערײשאן קליװלענדער —סטרײק.* דעם פאר װײדזשעס טאג

 פוז שיקאגא אין קאנםערענץ — קאנםערענץ. חילף ארגאניזירט לײבאר
 א אנצוםאנגעז באשליסט אינסטיטוציעס ארבײטער און ױניאנס אלע

סטרײקער. קלאוק יארקער נױ די פאר קאמםיין גרױםעןיהילפס

 סטרײק םון טאג ערשטען אין :לײך
 גע־ אםאסיאײיטאן ״םארװערטס״ די האט

 דאלאר טויזענט צעהן םון טשעק א נעבען
 קילאוקמא־ די װען םטרײקערס. די םאר
 דעם װעגען זיד האבען סטרײלער כער

 מיטינג, סטרײק דעם אויף דערװאוסט
 טיט אױםגענוםעז נאכריכט די זײ האבען

 םאריגע אפלאדיסםעגטען. שטורםיעע
 דז^אינט די האט דאנערשטאג, װאך,

קלאוקמאכער שיקאגא׳ער דער םון נאארד

̂ע טעקסעז צו באישלאסען ױניאז  סיט־ א
 די שאר װײדזשעס טאג א מיט גלידער

 ^יקא־ אונזערע סטרײלעױס. יארקער ניו
 בא־ דיזען ײעלעז ױניאךברידער גא׳ער
 לומען און דורכםיחחנן ש:על זיכער שלוס

טטרײק. יארקער נױ דעם הילוי צו
 גע־ װעאכעד אטדור, זוײס־פרעזידענט

 אויז האט יארס נױ אין איצט זיך םינט
 דז^איגט באשטאנער די אז םיטגעםילט,

םעכד ױניאן אדע געטעקסט האט באארד

ד<ם פאר טאג * מיט בעלפ
 און ■רעסערס די ;אקאילס, צװײ סטרײל.

̂בען קאטערט די  שוין באשלוס תס ה
̂ויגט א גוטגעהײסען.  pc •כױטינג דז׳ע

 װאך הומענדע װעט לאקאצס אנדערע אלע
 איהם און באשלוס דיזען װעגען האגדלען

נוטהײסען. זיכער
 האט דובינסהי סרעזידענט עקטינג

 טע־ א באקומען צוריק טעג עטאיכע םיט
 דער םון פרעזידענט דעם םון לעגראמע

 לײבאד, אװ םעד׳ערײשאן סליװלאנדער
 אז סטרײקער, די װיסען לאזט װעלכער

 האל־ װעלען ארבײטער קלױוצאנדער די
 און םארשפרעכען, גרינ׳ס פרעזידענט טען

סטרײקער. יארקער נױ די העלפען
 אין איז אװענט דאנערשטאג דיזעז
 םון קאנםערענץ א פארגעקומען יטיקאגא

̂ע  אינ־ ארבײטער אלע pc און ױניאנט א
 סאנ־ דער אין ׳עיחאגא. אין סטיטוציעם

 םארטרע־ באטײליגט זיך האבען םערענץ
 רינג ארבײטער םון ױניאנם, די םון טער

 אידי^־ םון ברענט^עס םון ברענםשעס,
 די םון און פארבאנד סאציאליסטישען

 פראגרעסי־ םילע נוון אויך װי צױן, פועלי
 גע־ איז אךט אױם׳ן ארנאניזאציעס. װע

דאלאר. הונדערט 15 נעװארעז ^אםען

 האםיי א געןוארען אויםנעװעח^ס איז עס
 ארג*ני• װעט װעלכע זיכעצעהן, פון טע

 די םאר הילםס־אקציע גרויסע א זירען
 דאנער• צעצטען סטרײקער. יארקער נױ

 יארהער נױ די אויך האבעז אװענט שטאג
 מאס־טיטיננ גרויסעז א אויף דרעסמאכער
 ױיי• טאג האלבען א געבען צו בא^לאסען

סטרײקער. קלאוק די םאר דזשע׳ס
געײא״ אנגענומען איז באיטלוס דער

 געהאל־ זײנען װאס רעדעס די נאך רעז
 ד. עקטינג־פרעזידענט םון געװארען טעז

 נאג• מענעדזעער דזשענעראל דובינסקי,
 בר. און האבמאן זױיס־פרעזידענט לער,

 םעדעריײ אמעריתאן דער םון מעקגרײדי
 ערקלערט האבען װעלכע לײבאר, אװ שאז
 םון װיכטיגלײט די םארזאמלונג דער םאר

 דרעם־ די םאר סטרײק קלאוקמאכער
סאכער.
 געװארען באיטאאסען אױך איז עס

 שא•־ די אײנצומאנען. גלײך טעקס דעם
 טעקסט דער אז זעדיז דארםען טשערלײט

 די און װערעז, אײנגעמאנט גלײך זאל
 זײער ערםיאען דארפען דרעסמאכער

 טעקס. דעם באצאלען גלײך און םליכט
̂אט סך א םארלאנגט סטרײק דער  און גי
װע־ען. גע״טאפען גלײד םוו :עלט דאס
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,ריפער ־ m פװ שטונדע ד «
!געשלאגעז האט

. מענעדזשער. םניידער. חש. םון
%

ip on  , in 'i3 איז ו׳ײנט !פאכער 
 ױס* k ,:oo־ip״B 1ויסע1נ א אונ: ביי
 םריי״ אצע זיר מוזען מיר װעצכען איז טוב
tv 4ע1אםוצי1נ און

 אומג<• מיט 1מי הסבעז 1יסה 6 1םא
 מס* הייצינעז דיזען אויןי געײארט 1וצ1

 *p: 1םי הסבען 1יסח 6 1םא מעגט;
op:p3 נסו i n נpצpנp1םי װעז גח'יט
 עמסנםטרירזזP3PP| 1 וױיטער זסלען

ip 1םא i איז גייםט 1אונזע אז װעצט 
 נסר איז נשטח אונז?ר אז ,1א3אוטבאזינ

 |P30n 1םי אז אססצ, וױ ציך1עטםינ אזוי
B צו אזש1קי נעבוב נסך זיר אין n  |P3pj 

B אין נויםינעז n ר םאװינמען ז  װיו
 "MP אוםםאראנטװארטציכ? י1 צו שטסנד

 אינתטטמ?. 1אוגזע םון פיטאנע)
י'י*1צ1חא M כנ?צ?בם1יtpson 1 1טי

n o 'iP •  p i :pd. 1אײג? זיך הסבען 1םי 
d pi ניט צוױיטען .tPJOoanoe

 1אונזע סװ?טנ?נ?ב?ן tpaon 1'םי
 איינמ• IPBDPPM3 אויף PU1P3P נאנצע

o n .אין צווײטען m םיר ײסט צײם 
ד ipso״ ן סוומססז tponp( וי iP3'M זי

ע ױ ש ױ ד אי טו ל סו  אגױ
# #ר ב ש) ( םאגדיעט^ דדר

 ®י• •ארטערס *וקוניייגע אלע חעלפ&ו
 ויך װי \w •ארסערײ וחנגען יויסקיג««ע

ן וווימװחיסדה מי וחה שחינדתי^ וו יי
np•• עי ײ xnm י

מי*• אייחד•»יחר קײנן ני•
, «וני. «*ך

 §ר>י «בס?לו• איו •»« «ון דא• אונועד
,־ •ןרזענליד. •oip איער שרייב•

IPH ר ואאגליך מ ן ױי פו ת- נ  • #ניו י
אנ חױ. 1 *יו - ו̂נ י

 די אונז דיאבעז טעאריעס, און *װיזאס״
 מיר װאס אלעס םון בארויבט באסעס
 אלע יאהר. 25 אין אויסנעקעמסט האבען

̂־י מיר האבען געוױנסען אונזערע  םארל
 םארבע־ עסאנאמישע אונזערע אלע רמן.

 אװעל. װינד מיט׳ז וױ זײנען סערונגען
 צושטערט זײנען ױגענד־סרוימען אלע
 בא־ קײן מעהר ניטא פארגיכטעט. און

 סעהר ניטא ;ארבײטם־שטונדעז שטימטע
 ניטא ;םארדינסטען באשטימטע קײן

 באהאנד־ םאראנטװארטליכע קײן מעהר
 הםקר, זײנען לעבענס אונזערע לונג.

 גאנצער אונזער ;םרײ — כחות אונזערע
 אל־ בא־ס. םון הענט די אין איז שיסזאל

 נײעם א אונטער שעפיער סװעט טע
 העסטער אמאלינע די אנשטאט שלײער.

 אפטאױ הײנטינע — חיטשענס םסריטער
 אז איו ארבײטעז סיר !רומם בעד נער

 גלײכ- א אהן גשטה, א אהן איגחסטריע
 די אונםער יעצט לעבען םיר געװיכט.

 װארט דער צושטענדען. ברוסאלסטע
 אוםםענש־ מיט ארבײט — ״ארבײט^

 נאכט נאכס, ארן טאג איםפעט. ציכען
 םיז ארױם פאלען װאם די סאנ. און
 צו שרבן א גלײך םאלען ארבײט, דער

חתגער• לוונגען
 םיזע״ דיוער האט יאחר לאנגע פיגוי
 אזוי אנגעהאלטען. צושטאנד ראבעצער

ז וױ  ויד חאבעז וואלימז אוגענדצימר י
 בחנסעל קײן . געצױגמן. יאחותן . די

 םון חאפנימ, פוז ליכט, פון שטרווחא
 גע־ שױז חאבען אונז מון פיאןנ גלױבעז.

ױײ איז חענד די צוזאטצננעלצגט וזאט  צו
 חאבעו — !םארפאלעז ם׳איז פצל.

ז נעדפצם. זץ• «ז יר0 ו  שוין מ
טאז. נארניט

 דאד ענדליר אמנר איז מאםענם דיר
 חאם qpMp טון שמונדע n נעקוטצן!

r!געשיאנען o u t םיר :גמעחן 
 בואײםםצרמ אח נאזצצלט װידער וײגען

ײ — הילות n מחט צסאל. זד קר ו
JI י ײ ״ ז

 באגײסטערטע, אעבעדיגע, גאגצע, מחנות
 וױ ױנקט קעמםער! םוטיגע גלױבינע,

 אין זוי פונקט 1905 איז װי פונקט אמאל
 זיך גאהעסטען בײנער טויטע די .1910

 סקעלעטען אויסגעדארטע די צוזאמעז;
 דער הויט. און םלײש אן זיך אױף ציהען

 גרי־ און שװיבעלט טויטע די פוך טאל
!לעבען מיט װידער בעלט

געשלא־ האט לאכיוי םון• שטונדע די
 װידער זיך םארשטעהען םיר און !גען

 װי־ רעדעז מיר צוױיסען. דעם אײנער
 טראגען מיר שפראך. זעלבע די דער

 הארצען. אין גלויבען זעלבעז דעם װידער
 סליכטען, זעלבע די װידער האבען מיר

 קאנ־ אלע אויפגאבען. זעלבע די וױדער
 אײן אונטער פונקט אײן אױף צענטרירט

אידעאלען. זעאבע די סאר פאהן,
 שטונדע די !כיאבער ריפער ברידער

pc הײליניע די געשלאנעץ, האט קאפיןי 
 שטונדע, לאנג-ערװארטעטע די שטונדע,

 אלע׳ס האבען מיר שטונדע. ערנסטע די
 אױב קאםו®. דיזען אין קאן אין געשטעאט

 לא־ ניט. סײנמאל שױן איז יעצט, ניט
 אויח שבועה א געבעז דא זיך m םיר

 מא־ ריםער אלע עהרעךװארט, אונזער
 pם געדאנק יעדען םארטרײבען צו כער,

 קאאיר יעדען םאראכטען צו םארראט;
 קרעכץ יעדען דערשטיסען צו ;םאררעטער

 אימרטראגען צו ן פ״ן און אנגסט םון
 ; חונגעו פון צו« יעדען שסײכעל א םיט

 םאטענט דער ביז שװײגמז איז ליידעז צו
!אנקוםען װעט זיג םון

ע דנ כנ ױ ג ו נ כו א מ ט אנ ק א  ב
ר ®ון ע אן ד ױ - װ

 אויפמערק־ םאכט מניאן זײ
 זײ *ז קלאוקמאכער, אלע זאם

 םאני־ װניאן ®ת •רירוילעגיעם
 םעגלױ םאכען װאם מעסט

 װניאן דער אץ ארײנצוקוםען
 אנחאל־ כלױז וועם $6^6 ®אר
 וועם נאכדעם שב̂ו כיז טען
כאנוצעז קעגען m דד םען

י ..י .״־*יי

ססױיס מרשפער«גפון
ן (•לוס ו )8 זײט ו

 באראןי שעקרעטאר דזשענעראל נערעדט
 ביידע גרינבערנ. װײם־פרעזידענט און

 םיט נעװארצז באגעגענט זײנען רעדנער
 עולם, נרויסעז םון באגײסטערוננ גרויס
האא. דעם אנגעפיאט האט װאס

 םיט איז, סטרײס־טאג ערשטער דער
 אין רוהיג. נאנץ דורך אויסנאמען, סאײנע

 גרעסטצ די נעהערשט האט האלס אל־ע
 סא• שטײװעס־אנט איז בלויז #רדנוננ.

 געירואווט לאמוניסטען די האבען פי:א
 זײגען און האא אין ארײנצושםוגלען זיך

געװארען. סארטריבען גלײך
 ערקלמרט האט שלעזיננער פרעזידענט

 אז פרעםע, דער פון פארשטעהער פאר
 רי באדײם ױניאן דער םיז סטרייק רער

 םיס־ שאפ סװעט דעם םין פארניכטונג
םעם.

 זײגען עם סטרײסער וױםיל ־נעגוי
 בא• ניט נאן־ איז שעפער די םון אראפ

 נעשריבען. װערען שורות די ווען שטיםט
 ערסלצרט, דובינססי ירעזידענט מסטינג

 95 און 90 צוױשען םטרײסעז ער אז
 גאנצקר דער pc ארבײטער וראצענם

איגדוםטריע.
 ױגיאד הונדעיט פוםצעהן די ״איז
 *איז — געזאנט, ער האט — שצפער/

פיצצענט״. הונדערט סמרײק דער
 1אי שעפער ױניאן ניט 700 די אין

 בײ שםרײס איז ארוים זײנען םאגהעטען
 ױגיאן ניט 400 די םון און יראצענט 90

 םון םײלען פארשײדענע די אין שעפער
רעפארט. דער נאך םעהלט שםאדט

 חאבען אסאסיאײשאנס באסעם די
 ענג״ דער םון פארטחנסער םאר ערסלערם

 שעפער זייערע איז אז #,פרעסע לישער
םטרײ^ אין ארוים ארבײטער אלצ זײנען
 אי| סאמוניסטעז די פון םפאח די
 אוגנא• איז קאנקורענץ״האאם זײעחנ

ן אז שאצט ,,װאיחלד״ רי שרײבליך. י  י
 9 געוחנן קױם ?ײנען חאאס אלע זײעחנ

 צװי^ריטעצ אז זאגט, ד און םאן, 600
 קלאוקס*" 1קײ אויך וײנען 600 די מון

נאזחש♦ נופ כער



 פון *in אױם׳ן איהר, וועט פריה, דער אין זײנער א io הײנט,
 צום רייחען די שליסען און שעפער אײערע פארלאזען ידניאן, אײעד־
 אונ־ אין נעחערשט האבען װאם באדיגגונגען גרױזאםע די נענען קאסןז

יאחר. פ#ר לעצםע די פאר טרײד זער
 דורכגעםאכם םאל איץ ניט איחר האם יאהרען פילע פון םשך אין
 שםארק קאםפןין דיזע אין מאל אלע זײט איהר אוץ קאםפען עווערע

 פאר כאװאונדערם איםער אייך חאט װעלם די געווארען. םעכטינ און
 ארזים־ האם איחר װאם אױפאפפערונג און חעלדענהאפםינקײם אי׳יער

 איחר, װעם טאנ חײנםינען דעם םימ קאםפען. דיזע אין מןוױאגן
עגםשלאסענדזײם אייער רך“  םיםטעם םווןןנדשאפ דער מןנען קאם̂פ

 קא• נייעם א ארײנשרײבען װידער שטיק־ארבײם, פון םיםםעם דדם און
 איגםערגעשאנאל אונזער פון נעשיבםע נלארדייכער דער אץ פיטעל

אםעריקא. אץ באװעגוננ ארבײםער נאנדער דער פון און
 הײלעק״׳ט א געווזןן צײטעז אלע אין איז םטרײק געגעראל דער

 אין באדיננמנען בעםעדע פאר קאםף זײער אץ טאםעז אידישע די ביי
 די כײ ודיסען. זייערע אין לעכען שןןחגערען א פאר און שעפער די

 די אץ אײנגעווארצעדם םפעציעל היילעקײם דיזע איז קלאוקםאכער
 חײלינ־ דיזע פארשוועכעז צו פרואװען זועלען וועלכע די אח חערצער

 זא־ «ײ ווער אױם ניט טאבט סםדי̂מ דעם אין שטערען צו און סײם
ע  פארשטע־ ױם זיך ואלען זײ םאםקע וועלכעד אונטער און זײן גיט י
סקעבפ. *שוט׳ע וױ װערען באהאנדעלם באםראבם*ון וועלען יען,

 זאלם איחר אז אױף קלאוקמאפער, אײן/ םיר פאחןרען דארום
 קאטף. נרויםען אונזער אין דיםציפלינױם און אײניג בר*װ, חאלטען ?יד

יתיאן. דער פון שונאים אלע איגנארירט
 אלע *אר פזירעז די געעפעגם כרײם האם איגטערגןןשאנאל די
 פאראײניגען צו ויך נעלעגןןנחײט א גענעבען די און םאכער קלאוק

 נע־ דעם נעגען קאםף אין אינדוםטריע דער אין ארבייטער אלע צדם
j סײגשאפםליכעז w t כאשלאסען חאכעז ימיאנם לאקאל אונזעדע 

 דאס מאכען לייכם פמאנציעל זאלק וואם םיטלען, אזעלבע אטמעסען
 צ-לע זימען וואט םאכער, קמאק די פאר יוגיאן דער אין צוריקקוםעז

 עשליכע לעגטמ די אץ אתאגיזזסױע. דער פון אוועקגעשםאגען טענם
 אוים־ לאקאלען פארשידענע פון םאבער קלאוק חונחןרםער חאבען טענ

 «ו אעע״לאסען זין־ און אינםערגעשאגאל דער פון א»יל דעם גענוצט
.__ • ימיאן. דער

אננעשלאסען. גיט נאך זיר חאבעז װאם די צו דארום אפעליר איך
 פאראײגינ• און ױגיאן דער אץ חײנם אנשליםען ױך זאלם איחר אז

 אן אײר שלים• זיגען. און קעםפען ארבײטער אלע םים טדרחײם
 פון טאנ ערשטען דעם םאכער קלאוק קעםפענחן די ®ון ארםיי דער אן

רופען. אייך זועם קאםיטע פיקעם די ביז גים װארם אוז םטרײס
W חןר לעבען זאל P קל*וקםאכער די פון זיג און!

r •רעזיז־ענם עקמעג x.* ׳דנתמ.1 װאירקערס יײזײע

 ירעזידעכ• עקםיננ
 דוביעקי ך.

 די «ו חד•
̂וקם^כער  קל

*v דזנם 
 גרוימנז
̂ל. גרמיןנם ח

יװ פיחרער ארבײסעד פון םטױיס־מנױסוננען
ניזמיעס.8ונ8

פת רעדאקםאר קאחאן,
.פארװעדפם״.

םײן . iseo sm m חערצליכםגמז און 
o r i חגר פון פלאופםאמר »צע «ו 

 איםער און אלטער גרויםער, ששאפר.
n a y .איגםצתעשאנאל

 וחנם וועלמר קאםוי״ בראותר אייער
ר מ  װעט זי^ א טים ווערעז מפרוינמ זי

 פא־ נילדעת«ם גימם א אדימשרײמן
באיתטנג ארבײםער אונזזנר פון פיספל

 חנם סים גליפלױ אלע זיעפן «יד
 ווידצר האט ,פארוחנושס דפר מאס

 פוניזט דימן w אײך מלןנצנהיים ■
 דעם פין נעדינט אײן חאבען סיר «ד

 חאם יתיאן אייער וואפ טאנ פושטפן
ת 488# ---------------------- אלע r» יי

lAAAAAiiBNA AAAMAl A. %טהאםאם. נארפאן
 צוריפ פדינען *ו איז סםרייס .דער

 די אין געײאוניס האט םען װאם ראם
.1910 פון םענ היםטארישע

 פון האםוי דיזעד איז נאר גים אבעד
 פא־ פלאוק די םאר װיכםיגקייט נרױס
 אונמהױעחןר 1« איז עי נאר כ*ר.

 ארב״םע־ גאנצער דער פאר װיבטינפײט
 פלאוין די פון ויג חנם דורך נאווענונג

 טעקם־ די וו«ל«ן יארש, נױ אין סאכער
 די און סאוט חנר אין ארגייםער טיל

 סיגמל דער &ת ארבייםער ארנאניזירטן
ת א פרינאן ײ׳נסם אינםאיראצחס ני

 די הצלדישקײט, די אז חאא, איו
 אלםינד ד*ר סאשמןד׳צוסםימײם, אלגמ
ז נלױגען פת נײטט י ^ ותט זינ י  אי

גיי. דאם אינער באהערשזן
 פון נאםעז אין און נאמן םיין אין

 כאנריט *ינרםיי, םאציאליסטישער דצד
אוכ- w rmזאנ איך און r’« איי

פפאמראציאז.״ פאישסענדינצ מר

רינג •רבײפאןר
 באט« אייפרע םא«ר! ״פלאופ

ר תאבאן ײ  U3KP «ום ארזיםגאפאחנרם •
 אײ נאבנזנבע! נעײאלט נים האבע זיי
*w a rm  r זוילזו און פאותמננפו 

י ״  שקלאפיש די w צודיפנחנננצן ■
 אי pm 4810 םאר «ז

נאבליחו האט פדנתםטריינ

צום םיהרעז אײך וועם קאםוי דער אז

 בא־ ריננ ארגײםער פון נאםען אין
pw פעםםענדע אייך, T* נריס >p •טא 
ה פאחימר איד אח נ«י•  •וגפט אז »יי

 פארנאננמוזײם, דער אין םאל אל« מי
 איצם »ייר ריננ ארגײגמר ראר וועט
 באזיגען *ו העלפעז םיםלזא אלזנ סים
שונאיםד אייערע אלע

 װײנכערג י.
רינג ארנײטער יראז.

פארבאנד. םאציאליםטישער אידישער
 נע־ איז װכיאן פאמר ?צאוק איתר

 םעכםינםגמ און שםארפםטמ די וועזען
 חןר r» יזניאנם אלע םח ארנאניזאציע

 איז עס באװאנונג. ארב״טער אידישער
»pmm פערפער־ םוםטעחזאםטע א 

 די אויםמדרי?ט האט וועלכע שאפם,
 שםרעכוננען אימאלסטע איז פיינסטע

ארבײםער. באװאוטטזינימ םון
 האם חולאת האסוני׳םםישע די וחנן

»t ,האם אננעהױבען »T יתיאן אייער 
 צושםאנד. בליהזנרעז .א אין נעםונען

 *:*p זײער כױט חאמן פאםתיסטזז די
 ארבייט םארחממדישן *ה סאידאטיוחנ

 *וױשען חנםאראליזאציע אריינמבראבם
 די ויאם 4צימ פורמר דמר איז אייך.

 דער אין מזממ־שם זזאמן ?אםוניםמז
 די «ו םארשאבערט די האמס יוניא).

 יוניאן אױםנעמםםםע פילע באלעבאםים
באדמנוננען.

מז חאם איהד מ  *יתרער יײפחנ מ
י פרקלינחחנן «ו באפעחל א  באלצמד י

 דול- ןיפ ם׳דזר or tarn איחר אז טים״
a חיילט חנז. m n הנםאנםםדי־ איחר 

tow nproפנפשלא «י*ם איזזר אז חנז
»p ר ײ «  זײ־ פיר *ייי׳ניײגזח. אייי

pu אז זימד m ן נײםם איםנר» 
»jnt M חימ■ אױך אײך ט jp rvm a

h אדפמהרצ!, וײט אונזער םוז םיר i טיד 
 אונמר פאר קאםוי אײער מאכעז װעלען
קאטוי.

מן, און םוטח םיט נלוי
ק. נ• נ מי

םארנאנר. טאצ. אידישיז םון .Pםע

 •pnynjp אידישע פאראיעינטע די
שאפטען.

 באלצמד אייערע מאכער! פלאו?
ײ אײך. םשאלעגדז׳ײז טים  פון 1וױל« ז

 איז nm בימא דאם באמיבען אייך
 ײניאן, אייפד געבליבצן. נאך אייר ביי
 רושאינט די און איגטעת«ש*נאל, די

o 1«תאב באארד, n  \»avm נאואו׳י־ 
ײ נאלצבאטי̂נ די צו ענםםער נען  ז

 m נאםימ, איתר אי| ערסלעהרט האנען
ר ערלױמח גיט װעט איןזר  חנד m מוז
 טרײד אין *זשטפנד הם?ר
ײ אנמומ• ימר ־'־־ pra*n ז

_____ די «ז ערפלאוש גאםען
פײז פיינ• ז w *ווייסיל עםאי  n

םארשטעהער אײערע
 «ון gaunt דדיפס

 דארזס לאננןן.
םאמןר! סלאז?

o n . r o ײפפ*
 שע«ר די פארלאזט

 סיט פעטםם און
 עארביסענקײט, וױן

 oan XBW מאבער
סוםע?, וחנט
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