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 יאהר הײגטיגס וועיצען יאדס גױ םון ארבײטער די
 אר־ אעםערבאציאנאצזגן דעם םאי, כמן1 דזגם •ײערען
 גאםעךדעמאנםםרא־ גדאגדיעזעד א םיט מו׳ב, מם גײמער

*X אין םיםיגג ריזעען א םיט עגדיגען זיך וועט וועצכע 
יאדס. נױ אין פאדהם די פון oprnו

 גע־ אנגענוםעז איז װאס באמצוס, דעד איז דאס
 דער פון םארטרעטער פון <ןאנםערענץ א אויןי ווארזגן

אומער יארס. נױ גרזןיטער איז באזועגונג ארבײםער
 ער׳אטער דער אין באטײציגעז זיך וחנט איגםערנעמאנעצ

 אצע םיט םיטינג םאסען אין און דעםאגםטראציע סאי
 אר־ אן אצס אינםםיטוציעס און ארגאניזאציעס איחרע

 ביצדעז ײעילעז צוזאםען צאסאצם אצע און טייצ גאניזירטמר
 די םון פאראד דער פאראד. אין טייצ געמאאסענעם *

ntfip אונ־ םון ווערען ארגאגיזירט װעם םאכער דתס און 
raft דיזעז פאר קאגםערענצען א& האצטעז װעצכע ױניאנס 

.p m
 חד איצגעםיינער דער םון ארגאניזירוגג דעד פאר

 סאםיכמ. ־ער35 א געווארעז ערוועהצט איז םאנסטראציע
 די געװארען עועועהצט זײנעז תאםיטע טען35 דער אין

:פאצגגדע
יצעזתג־ און פרוכםער ,Dםע:vלp גױרבער, דזפוצױם

 םיציפ אמפיז, פארםיי; סאציאציםםי*ער דער םון סאצ,
m  fmtp• ,בדעסיצאוו a ,אנםא- גאיצדאזוסקי, ם. צאבגער 

 סארקין איוידאר קאהן, םאקס זיםערמאן, כד»ארצז ניגי,
 איב. תאטאיצאגאטי, ;איגםערגעמאגעצ דער פון נמצםאן און

 ;אמאיצגאםייםעד דער פון הערקאוױםמ, אב. און סיצער
 סאציא־ םון טשײסין, טרס. און דיװקין ם. פצוקאמס?/

 די פון םיצער א. און פאאיאקאװ ס. ;םארבאגד ציססישזגן
 קאוג־ ארבײםסצאזע די םון צעפער, ד. ;מזחנרקעאפםען

̂יגערי חגר םון ראוז, אצעקם ;סילס  םאמיציז, כנ ;ױגיאן םי
 סאהען, איזידאר ;ױגיאן װאירקערס פאקעטבוק דער מון
̂; דדפאעם פאריעד פון  .איי־ די םון סייזםאוי, תאונםי

 און ^װארץ ר. -בצאק, ם• געבינער, ב. וז^מ^ידדאבעאיו^
pu^n ע; ארבײםער פון  •ועיצײ די פון כאיצםור א. רי

 פאר־ ארבײםער גאציאנאלעז אידיעען םון פימער איז «ײז
נאנד.

 געדענמן, אבעג מען דארןי דדימו, םיסגיצידעד א ועכ<יך
m ^זײנען ■ערזאנען זײםיגע םון דאנײעאנם םרײוױ<י 

 אזיסגעמיצאסמ נים דערפון דארןי ?ײגעד און ווי<קאםעז
 נעםעגדינ אז #םיר רעתוארםען אםת׳ן דער אין ותרען.

 םאר אגגעםיהרט וחנרט דדײזו דער דאם אגבאטראכט, »ין
p זואוי<םעטיג?ײטם • m, פאר־ ניט דידע?ט איז װאם 

 א אפרופזןן זיך וועצען ארגאניזאציע, אוגזער םיט !וגדען
 אונםעחפםיצען צו זײן וױילינ <חנתן וועגמ םענ«ן, םך
זאך. וױכםיגע א

 בײ וועם *א?איצ יעדער דאם אויך, ערװארםען םיר
 זויכםיגען רעם אט םאר תאנט ברייםעד א םים מםייערען

m^ םיםגיצידעד די װאס דערםים, זיך רעמגעגדיג נים 
̂יך חאנען בײגעמםייערט. •ערזעג

 דאיצס״ *האגאר די זת<עז קאםפײז פון מלוס can נאך
 אינםער־ דער םון אםיס חויפם אין ווקרען •רייעעפיקם

.̂  בוך * אין tram אײנגעבונדעז דאן *ךעלען זײ מףפאנא
 וועט ער און האגאר״ אװ ראל *גאצדעז נאםען דעם יווננתר

 םעםאריאל דער איז .װעדעז אויפבאווארט עםעגדינ פאר
לייבדזאײ.

 סע?רעםאר דזמענראא פרעז״ דוביגס?י, דוד
 ?אםיכמ קאםפײז םמעדמאן בחגסצאו, רזע.

םעפרעםאר אםו?ײ. a •רידריך

 אדזױי אן געזוארען ערוועזזאט איז דעם אויסער
 ד. :באוועגוגג ארבײטער דער םון פערזאנעז םיגענטע * םאיצגעגדע די אריין געהען עם װעאכער אין ?אםיטע,
 וו ב. ;אינטערגעשאנע* דער פון פרעזידעגם ביגס?י,

̂תרסם״; םון םענעדזעעד דע?,  האלענדער, .ל ״פאר
̂גאםיימעד פון דזמער  איזיו באאדד; דדפאיגט אםא
 דזשאינט םאכער pw5p םון מעגעדזעער גאגצר,
 דזמאי דרעםםאכער םון םענעדדןזער האכםאן, דדפ.

 נאציאנאילען םון וױעבער^ י. און באס?ין י. ;באארד
 פון סע?רעטאר םײנסטאון, ם• ריע; ארבײטקד פון

 סע< דזשענעראיצ ^אסבער^ ױסןי ;גע\וער?מאפטעז
̂גאםייםעד; דעד פון םאר  מענעדז גוס?ין, ר. אםא
 געיוע^ די םון טמערמאן און ױגיאן א?טיארען דר פון

 xn םיז פרידטאן, אסתר און לי אאדזמערגאן ;עאםטען
 באזו דער טרעם?א, ?אריצא פארטײ; סאציאציסטישער

אגדעתג אײניגע און ראדי?אא טעד
 »n פײערט :אינטעדגזךפאנעיצ דער פון טיטגצידער

א} אייך שליסבז און דײען געמאאסענע אין םאי ערשמען
 בײ אינטערנעשאנעי דער פון טי̂י ארגאגיזירמען דעם אן

דעםאנםםראציע. םאי טער1 אצגעםיינער דער

אנערהענונגם־רע^לוציע
תאםפאגי, רדעם טמערי רער םיז ארבײטער די םיר,

 םפעציעלןן א בײ םארזאםעלט םםריט, םע35 זתםט 240
 יםזנן25 דעם םאנטאג, ױניאן, דער םון אפים אין סיםיע
 אױפריכטיגסכמן אונזעד עןpאיסצודרי באע^יסען ,1935
̂זער ?אנטאר, אצע?ס בריידער צו דאג?  תם פיז םענעדז

 םייעו אײדדפעגמ ביזנעס צו און דעפארמםענם, דזמאבינג
 אוגזער םאר ארבײם אויסגעצייכענטער זײער פאר םערי,
 ר האבען טאנ, האיצבען א םון סטאפעדזמ א גאך ׳פאפ.

 « באזויזען ױינאז אוגזער םון םארטרעטער צװײ דאזיגע
 זייערן אפ שאצען םיד העכערונג. ^וין א אונז םאר ?ריגען
 םארטזעמן װעילעז זײ אז האפען און םײאינ?ײטען גועע

 אוד ארבײטער אנדערע די אויך ;ױ עאפ אונזער דיגעז צו
^םראיצ. זייער םער

 tm אונטעחפטיצען צו דעריבער זיך פארםליכטען םיר
 «ון אדםיניםםראציע •ראגרעסױוער דעו־ טים ?אאפערידען

 קד םיר װאס אלץ םאן וועיצען םיר און ױניאן, אונזער
םמ̂י פראגרעסױועז םואעז דעם דערוועהיצען ־צו װידער נען

 גיר גלראיא אטיאס, איזראע? סאראא, דזעאזעםין
 םיל־ סיםי?א, םערי םע<הא, נאםי זא\ואדס?י, אננא םיא,
וועילא. ראוז מאםיאטא, ראוז דאנאטא, דרעד
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 &»י, ערמםןען דעם אין fiptt«np חןם םאי דעם אץ
 פדיי. ארכייימ חןר פון *ועײמ פון לײמ זימען

 rppnn מיר לײגען חאמזןר און שעד און ראד
א םיר װארסען כאוװױנגער די אױף אץ

w ,םאג אונזער איז חײנם מלעבאמים!
 װאג, np אױ^ חײגמ ליגפז פזל שװאמער אײער
 &אפט די םיר זאםלען ערעמען np םאי אץ װײל

 I שלאכמ לעגםחןר רp כיז גרױסער א שלאכמ א צי
̂רמ ערשמןר רp םאי רp װײל  װעג אױפ׳ן אתז פ

!נועג אלע דורך פרײ ־־־ פרײער א װעלט א *ו

m

 '?אר די בײ ארבײטעז וועלכע ארבײטער די םיר,
ער, דזעא. דזמאבער דעם פאר םרא?םאדס  -600 ?רע̂י

 ביד עם?ין, א. ברודער װינשען יאר?, נױ עווענױ, טע7
 ד װערען. צו געזונם לvש: ,9 אא?איל םון אגעגס נעס
 ראנמן אויך ארבײם• זײז איז זיך נויםיגען מעאער א*ע
 יעמי ביז געםאן האט ער וואם ארבײם די םאר איהם םיר

?אנםראה״ פון כמחגרטאז ?א« •עגדראוױץ, ר.
̂דםאן םארס ̂דםיז״ כג *אבאצ?י; און גא  םע
i« r ̂און כג י. פון גדפערםאן גראדסמי, בג ;ם

 עאכפר ם. נאצדכערנ; ם. פון טמערםאן sar י
 הד .ל ;בערנשםיין פון כדפערמאן מאפ װמ,
 גאצדםםיחי י;1םינ?א פון םמערםאן שאפ קער,
ser מא• תאוםמאן, ?א.; בערנם פון טמערםאן

,9 צ. תאהען, א. ;םיט םםייצד םון סמעדםאז

י,1

 נמי, ערשפן דעם אץ ׳קרז»פון דעם מ*י דעם יין
ד םז*רש'יען םיר גייען  פרײ. גא&ען די ײי

 ;כלו® אונזער װי רױם םאנעז די םיר וױקלען
 םום. אונזןןר װײזען גאסען תרך םיר גײען

 !חױך פאנען זײ חױכס גדידער, העכקר, העכער,
 כלײד, װײפוען פון «טײן הערשער און חאר יאלען
 םדף, זײער טילען באלןןכאסים זאאןן

 עסילזן די פדן לײגען װאקסזןן עס װי
 »סאל, ניט אח חײנפ כאלןפאטים, איחר ׳תױ

װןזל! גוטען אונזער שערען *ו גענוג «ױן

 «אי, ערשסען דעם אץ מישפוען, חןם םאי דעם אץ
 פרײ. און גראװ חןןלדיש, גאסען תרך סיר גײען

 :װײט פון שטײם איחר װאם דן«רטען, אלע, איחר ׳חױ
 לײ*, קןןלנער װײםע חענדלער, און קנןןכט כעטלער,

 װעל®, פון ןז«ם»ל—ארכײם, אחן אדכײמס־לײס
 — םעלט, חלוםות און שײנקײט און ברױם װעםען
 קײט גרױםער חןר אין יײעו׳ ײ איז זיד שליסט

 י טיט פון לײט די טיט ארגײם, פץ לײט די םיט
 אײף פאך אייד װעלעז ארכײם םץ לײם די װײל

י נלייך אױף גלײד םײלען שײנקײם, און גליק כרענגען

 םאי, ערשטען חןם אץ ערשטען, חןם םאי דעם אץ
 םרײ. זינגען םיר און םארשירען םיר גײען
 טד^ט, אץ פיס און פיפ גן$םל$כטען, הענם אץ הענם
 שטןןט. די אזש *ימערם פןןנען, ױדיטע די חױך

 ליד דןןם םיר זיגנען אלזן, און *װײ און אײגס
 נעשםידט; קאםף חןם אין געכארען, נױט דער אץ

 ם#ל, איץ נדם אלע ׳«לע און אײנם און אײנם
 ׳?ול איץ *ײח ײלע נאסעו אױןז םיר זינגען
 — ׳פרײ פון ליד אוגזער זמגען י>נדן םיי זיננעו

B פון ליחןר פון ליד אונזער p םאי ןרשטען I
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̂יד יעדער ױגיאן. אונזער פון םיםג
 6 פאר זז^םען דארםען םרוי, און םא;

 רער אין נעכמן «ו אנםיי< םאיכם הייקעע
 איהר און דעםאנסטראציע םאי ערשב&ר
 איספאזאנםער װאס נרעםער, װאם טאכען

tut איעדרוקםפו^ד. װאס dp ױניאן אוגזער אוגז רופם 
dp tut ארבייעםר־ איבםערנאציאגאצער דעד אוגז רופם

r a

l̂ .

ען ט ש 1י8&ער

 פריהעריגע זוי היי־יאהו/ ipaun *רבײםער די
u ,innip צו םך iruriyn יצעם גענען און® w תי» 
̂נםטרירע!. צו און סעםםירען חנם

םום־ ®ם האבעז זואס אטעדיקא, סון *רבײגתר די
 »כט־ »ן פ»ר ק»םןי a ווױפנפהױבצן צוריק יאהר צינ

 on אויםגעקיצימן ד^בען און ארנײסם־םאג *םונדיגןן
ipoarv פאר מאי api פא־ זייער דעםאגםטרירען צו םאג 
 םעך on אין האבען ארכײםער ipjupnpou די דצרוגס

 צאהצ גרויסע א אויסנעפצכםען יאהר םופצינ די ®ן
 איצם זינען. םך א םאחױיבענען צו חאבצן pat סצזזמת
ip* די ?טצהט w ip d נרויםןן א אין ארבייטעדשאפם 

 Dip ארבייםם־װאך. עטונדיגער דרייסיג in 1פ»
 p®r נרויםע א װאס וױיזם װאם ביישפיצ גוםער א איז

 ¥•־ איו ®־בײםצרשאםט mupnpDU די *אראויס ומג
ipu iu n איז אוסויסט נים »ו און יאהר פוםצינ די אין 

tm n איחו־ novo, ר*ם אןן ipp די ערםוטינען אויך 
ipjupnpoo ,ארבײםער m איצםיגער זייער אויך ®•up 

d m ערפאל^ אן נדם ותרען מ^ויגט
 אױך איצם זיך מווינעז ארבײטער אמערימאנער ךי

uנרויםען » אין p»» וועלמ קאטאאניע־יוניאנם, ײ נעגען 
ip דער ־me inuopj נרויםע » unpin 1«זיינ ju p»tpdu 

 אר־ די פוז רעכט ר*ס פאו און באוועטגג ױגיאן םרייד
 די פון כמראר דער איז dp אנאניויחגן. צו זיך נײםער

 די ציםגמ!. מווארצע די ארבײםער, גפנפן גאלץנאטים
■p n a p p די צװיגגען װאם אוננמרדריקוגנען, די און 

̂ן צו ארבײםער נם די צו באצאע  זועצכע קאספאניעײונ̂י
'ta rn נולפאפפן « »in a די פארמקלאםען צו םעהר נאך 

 עקספצואטירע). צו זײ מטארימר כאן אןן •רנייםער
 ױ וועצעז םאי ערעטען פון טאג חנם אין אט און

 פאר־ םין גייער תר אט נעגען דעמאנםםרית[ •רבײםער
באצעבאםים וי פון םעראר דעם ism אזן *קצאפוננ
n in n.*
 נע־ װעם םאי ערעטען פון חנמאנםטראציעם די איז

in  tram dturi ארנייטער די »ן פראספטט iron ריו

 צפ9 וואט פאפיטאצ, פון םיסװירם׳פאםם פארבחנמר״פער
 mnSD ארבײםם־וױצינע און אדבייטם־פעהיגע םיציאן
 זייא■ טיט זייבען אין ארבײסםצאז ארוםגעהן ראופען

 פ»• ארנייט בעטעכ־נרוים. אןיף אעעמיזען עקזיםםענץ
 וזאס ארבײטעד די פון פארעדוע די איז ארכײטםצאוע די

p און הויך ותרען געהערט דארןי ik s t •די אױו to n s 
pnmp איבער׳ן ןןפפציעען און רצסאנססראציעט םאי

i n איעמרנאציאגאצןר «ן איז סא> ור*טעו 
 in האט צענדעו־ טעהחגרע אין סו^ ױם בעטער

 ױ פון פױיהייםען און רעבטען די פארגיכםעט איזם
 פאופײניגם ארגאגיזאציעם, runn צועו־׳פם בייםער,

n פון חע־עאפם א אימגפפיהו־ט און פיוע־עו־ 
 דארםען סאי עױפטען פון חגטאגסטראצתם ך>

inpDDJ'D n םארדאםעו צו |p־un\ אויםגעטצם n, 
איהנס נעגען •uskp צוט רופעז און פא«יוט טינען

in האט פאטיום בצוםיגעו־ isottosi גייע א > 
i זועצנג in פאו־ נעפאתז־ n האט וו*ט םאמיזם 
 זייהם און מאתעניזם’ םיט םעצפעו־ ןײ ניפםצט
 פארװ גײ אט1 פון האט פןןצפ און פאצפ צװיטען

n פוצומו-טאם, א אין העצט s is ' isp  Dpt
 או Ptfo *צע איז םאי tsoots in אויפרייםען.

 גא■ יום״1טיצים» גענען דעמאגסטו־ירען צו נעײ^רען טצט
 פו־אטעסט־חר eta איז הייגם און םצחםה, און װאפנוט

איז. עם ווען \וי נויםינער גאך טאנםטראציע
in טיסגציחט־ די  pc וןס האנען אינטערגעעאנאצ 

imp « 1צ אוחאך גאזונדערע an m 'iDDJUsn 
ipd p ip און כחות זײערע םאי ur>nאײגינפײגג ־ dp 

 באצן יpe v 1־u:a אײגינםער1פא א זײ אויןז זיך ט־יים
 03$ה זײ װאט נעװיגםען די זיי po tyo»wpjm» םים
pn■ פאר צעצטע רי סאכס און אײניגפײט זייער ’mu 

 אױז צונעגתים איצם ווערט אנס־ין• m אויסנעמעםפ̂נ
 פצ ױ נצױו נים םיינט דאם אבער פצאופםאכעו־, די

 םיטגצ אצע אינטערנעעאנאצ. גאנצע ױ up סאכער,
 און אייניג inpor םוזען אינםעו־נעמאגאצ in פון

 געסאכם ווערט עם װאט אנגריןז, «ן ןןפצוטצאנען
 און נאניואציע1» וייער פין טייצ איז dp זועצכען

 _ פצאןפסאנעו־. n וזי טייצ װינטיגען אןא אןיןי נאך
pomp n רעםאנםםראציע םאי Din pn ia i אי  י

 *יו dp און איערתפםוצטםע, און גרעםטע רי פון אייג?
^ T אין ויר זאצ אינג״טזצ׳פאנאצ י1 או זואונס, אונ i 

 »צ| אתיםז?הן. ■שםארז נזונחט־ס נאנץ רעםאגםטו־אציע
lo אינטערג?עאגאצ in פון םיסנציחס־ n n  iPtio 

 חי צו tpoip צו פציכט הייציגע־ *unn פאר האצםען
גאי רײהעז נעשצאםעגע אין און urma ם»י ערשמען

תן in עי  ipojm פזן פאהן l  Auurpnpoj’R in 
 1 םאי ipomp צוט אױןי
!אינמצו־נזמןןנאצ י1 ואצ צ?בצן צאע
סןצער די וןןצ צ?ג?ן צאננ ̂־נאצ̂י ארכײגמר אעטן

I DPDnUT>UD
6 צז אייס, onpi dp ** די

ח ד ו רו א ^ -י די ^ ** IPi.n Dip:mrn־p^p י p l^ “ p פארםאםטעז ערנםם גאנץ
סטען86 מע ך ר םיט *iDup אםענעם אן זי

isispon אדוי ױניאן.
 ווי ennoa גיט װיצען זײ אויב ts ואנען, בצוין
p5jni| זײ dp סך * אפשר און האנ?ן mpo זײ וױ

os ויו האט ױניאן פצאוידםאכע־ די זןײננג ,P__.
B פראװיצירטען א םון iprwpjpnnt ביט P ?  .*®up 

 ו Dun now געוואצם rpppn נאצעבאטים רי ותן םאצ,
יי •bud םוצער א םיט שםענדינ און נ dp זיי

 אייס־ נ?זוכט צuם s$* oun אצײן ױגיא] קצאופםאכצר
n  ip ipd psip פון צאנע n נעוױמז צו און ארבײםער 

p צ1איה n  ip u iip ib פאחזאט־צונגצ) ציכ?1פו־י *n 
 P« אצםע• א| איז op .*®up dpjpdu iu אויסצוטייד?!

pd i«p j® iu  du ppiuor tu ױניאנם :tPJiip ייייר׳ 
jnjiipiuD גיס תוץ■ אויך iDopj״ioo iw״■p ®p 

>n  ip i יאו^צױט איז ױניאן• )iu w munv 
oun •®dp b n איז אויפנצגוספן איתס זי “

tPiPD'p ט זיךניז׳ן®  tpiun ipdudpî p די

* c

באווענוננ. ipo"nu in אי| נאםעז u נצםאכט תם
n וױיס?ן דזמאבערס פצאןת inpt ,אז גוט dui 

 נים ױניאן n זײ tpp ױניאן in םון tnnuD זײ װאם
ip» איינםאכע אין נובען. d ip ינט® unnue ip«t, אז 

 זאצ אוז קאנטראצ 1איה פון באסרייען זײ זאצ ױניאן ד
rn » נצב?ן ןײ e צו 1האנ opp®פצואnנײטער1א די ז 

 םשאפם1ויב־וױ1 ®־יי? א tnn'D צו און װיצצן זײ וזיפיצ
in  in .פצאות־אינדופטריע

in  tpn פין צאיער Dipaum-pi^p in אסא־ 
i אייף האט סיאײשאן n םיט ?אנפע־צנץ 1צעצםע in 

 אפ־ גרייט ניט איז ױגיאן די אויב r« ,oinpip יוניאן
tPDu.ii אפטאדס1פאנט פון גאנרענצוננ די tin צו 
 םציכ?ײט1םאראנ»וא in פח דזשאבערס די נאפױתן

 1בײטם־צוי1א ׳ן1םא און ארבייםם־נאדיננוננ?ן n ®ר
n פוז ipapr די פין  ,diudpridiup n mטuאיז צט 

uon צו \ױימעד װאס tnnptJup, האם o ® in  ip אײנ־ 
 צו נדייטעז זיך וי1דא ױניאן די tu װיסען, נ?צאזט ®ד

 די אז ,tnpa’tiuD איהס ipdpp 1םי אוז .noup ן
פאצנען. איהס ווצם יוניאן

n א איז םראנע pצnu איז tu ,זי אז אײנםאכע 
tip םון n אצ? ®ס דזשאבערס n r 't ,ווענען םעשױת 
tunt’ in« ?אנטראצ מם  t איב?ר t״,tpoepcrpi np 
ד אצצ ךי .tnpti onnnue ניט  Dipaurn n פיז ױ

in  iron םון אצ1?אגם in 1איבע ױניאן t״m  pip
 איינ?ם, tnp' iu* ^npצp גאך םאשםיש םאכ?ן «ןםםען
dp m האגnירענעז נים זין צט. m niu  dpbp נ»ר 

on tpm, אז n בײנקט1פא זיד האב?ז חשאבצרם 
 אונבא־ און ip״ie פון צייטעז נומע אסאצינ? די נאך

ipo pjpiv ,םאר נעםאכם האנצן זיי װאט צפםיצואםאציע 
i״ip ^פריזױצעני

in ןײן איז dp און iiu tt ,ביינהמן ז״ װאס גיט 
 -pt^p איבערגע?צינמע און איבערנעשפיצטע n אזוי.

DPPbt»o׳Dintr אזא אכט1אויטנ?ט חאב?ן ip nP” D- 
 אוז פצאותס םאנופעקםשורמן ipp tpc אזוי װי ®הרוננ

 n 1פא אנםײארםציכ?ײם1פא שום t״p ®*אנ?ן ניט דאו
in און ורבײםער  iu b ,?זואס ?רפינתננ אן אינדוםםרי 

 ערםינדונ^ אן ויי. 1פא נאצד־גרוב א נעעםענם ת*ם
®D צו םענציכס״ם א נעגעבען זײ האט tn'Du^aopp 
n י1אוי 1ארבייטע on אײנצר אין איפן ג?»ינסם?ז 

 מהאצז־שנײ^ א אינרוטטריע ptu?p in איז •יהרצז
)®rtntp חויפם־שני^ר די נצווען זיעצז זײ וועצבער פון 
in» א op איז הוייט־פראפים^ר. די יח tiu, װאפ 
ip' נאר אזוי כײנקען דזשאב?רס די jp אצמער נוטער 

? tnpppntu 1איח װיצען און *ייט
 װי 1PDP3 טיסעז דאך דארפון רזשאבערפ די 1נא

 זײ האב?ז װיצען םרייזז נוםעז, םיט׳ז tu אײ:?ר, שדער
 זוי אויםנ?נעב?ן. נים פיגדוננ1צ דערםאנט•! urn דאך
 piudt גיט 1אי ױניאן די tu נעפיהצם, האב?ן ױי צאנב
 הא־ םציכסײם,1אנטװא1*א 1אונמע שעםצע; צו זײ מנונ
 omp נ?נצוםם. האט nun ip״t װאם tuopt זײ מן
ttm צו נעצװאוננ?ן זײ האט ױניאז די ipd pj •אויו Tt 
 אז־ביי־ \ואם 1בײטצ1א די 1פא םאראנטװארטציכעײט די

”np אין וײ פאר «ן t איו שעאער האנטו־אתטיננ au* 
tpeuni 1י1יא צינײנ?ר׳פ?ז תס t iuo״np האנטראה־ 

 ip«t 1אוישנ?ב? onopt דזשאב?רם די האב?ן ®רם,
?פספצואטאצי?. פרייער tic unreip וחים?

”dui ipd װ?ן און « oipaurti n ׳אצץ tPDiui 
 u tnn'Diu Dptt ױניאן די tu .tnpomuD אר1 יי

 »t אז ,tptuצ1n צו נים itp בימערען צוס ביז ®םיי
 ציײ םארדאםטע גוטצ אצט? S3S' tpttn3pnw <אי?ז
inun זײנצן oip3utm די ותצמ סון ®ן, JJ אווי dpd 

.iptuo «זוי 1ארבײםצ די )1«

ש דער םט^פעדז
די יה

דדעס־מאכער

* • . ״* ■
י . ■■ L . '•־

i k i i , i ; L A y » »נ , ״:. ך יי .י ז ; :

ipuitp iPDUtpi'n in םםא־ 
rnpa וײ פיז ip3uooni האט 

 troppBttuo oprt- די באװימז
dp tu ,Din גאנץ איצט 1אי ipttv 

ipiwwau ױניאן. די
tu ,rape u נצחאט חאבצן

־
3 ױימ

m ניט rtipauoo סײז טאימז 1בײטצ1א די u  ,1P3UD 
 ניכג tnuo אצײן וײ װאט dpbp ipdpjiud 1?האב ײ1

 1א די צאהצעז נים tnuo ײtu ipdpiiud 1 דאב?ן זיי
הוננ?ר־צוין. u np״t ipd״3

Dintroppeituo n זײנ?ז n  tpttpi־*’tn, װצן 
”np בײ םציאה נרוים? א נ?כאפט האבעז די t 1?ארבײם 
 »t אבער ,tpma ביצינן ויי םיט נ?ם?ט?צט האבצן און

 ארבײםער וײ tu טאן, צו אבם1ט א tpopnue האב?ז
tn 't איז aur ם?םצןז צו בצויז נים tPrna, •אויד נאו 

 jm tut .ipt’na sof>sosos3 n| םיז צ?ב?ז u מאכ?ז צו
dp אתיטצונאו־צן איענעגצב?ן באצ?ב»טים די זיר ו<אם 
 tprna טצטצ?ן בײס םציאח נרוים? u 1ארבײטצ די ביי

 צצמן ״|P וו?צצז ארבײםצר די tu איינפאך, dp ®יכט
ip נים jpp נ?ם?ם?צם? די םון םאכןן jprna.

 די ®ז םציאה u םאצ אצ? כאפצן באצצכאםים די
 חאבצן »t \ואס פרױױצ?ני?, ip״t איז dui ארבײט?ר.

 װיצצן זײ װ?ן 1?אב ג?ז?צ׳*אפם, איצטיגער in 1אי
 ױניאן די ױי הייסמ טציאה נרוים? צו u tpauD שוין

 צשון, iptupnpDU איז dp ®נט מעז װי ,אויסהוסטצז״,
n ױניאז in םיט אסםאד on צויט יױיצ  tPDiui פריי־ 
tpt נ?ם?ם?צם בײט1א םון tnpu ,אזוי tu ארבײםעו־ די 

 אױנ און ®נימום. נעמיםמז u פאװינמז mss זאצמז
 בייס DBmpt האט introppettuo in װאס םציאה די

 IPIPP 1?בײם1א רי tu גו־ויס, אזוי איז ײז?ן19 ם?טצ?ן
m אפיצו t ינט פאװינ?ז, נים םיניטום® in  tu ,dp 

iniroppDtJUo ײאס זאד א גצםאז האם ipd ניט 1םא 
 און ױניאן. in םיט אפמאר זייז פיצט1? נים האט איז
itu' םציאה נרויט? באטענ?1םא די װי in  tPP םאנז־ 

inte®ppD זײ ורעז 1בצוי הרינ?ז iP3UDDni די טאכ?ן 
oponi, װאם ip את ג?ס?ם?צם, האם dp ,רציך®® 

tu וײ iPDuooni זיי װען םאמןן, וועצ?ן נים די זאצצן 
tpau3 ויה tpo tu זײ האם Diutptau ט׳ז® dp .fna 

”t איי P וױ ניט אוננמרשײד ipd תפט ip'P in  ,dp 
 םאכצן ארבײט ייער1 פון tPDiui דרעסםאכ?ר די אז אח,

u ב די און צ?ב?זuצpבIPPtnPJ dp ip b iu i D®u• 
tpptnpi• צו ויי tpo םאכט ניט, אױב

עץ דאם עז  נ
ען  װענ

 סאציאלער
הײט זיכער

**
םאוױא־ ייעגעז פראיעסט גמזעץ דער

̂יד איז זימןרהײט ̂גר  אנגענוםצן ענד
 חד פון סאנגרעם, טיז טייא אײז םיז

זימר. איז עם און הות, פרעזענטאנטען
 וחד אנגענוםעז איצט אויד וועט ער »ז

 סענאצס םון — 5טיי צוױיםען םון רעז
 סענאם םון ארױסקוםען וועם ער »ז זזאםמז, לאמיר איז
̂רבעסערטער א איץ ̂ורם. פ פ

הייסמ, צם — אויםנעװיזעז, אנםאנג איז האם עס
̂ט רוזוחןאט פרעזידענט ווען  ק*נ- אין אריינגעבראכם ה

 אז — פאתיכערונ^ סאציאאער םון •ראגראם זײז גרעם
 מד בעסעחנז א סד א באקוםעז קאנגרעס <ייז יחנתז טיר
̂ורמלאג חגם האט טען צעננער װאס אבער זעץ,  געזעץ־ם

נעטאכט. איהם םען האם עתער אצץ קאנגרעס, אין באארבײם
 -1* גוםען א אצס באנריםען דאך אאםיר,איהם אבעד

 ארבײטצר די םיז אויפנאבע די זײן וועם עם און פאגג.
םארבעםערונגעז. םאר קאםן* מטענדיגען א אנצופיהרעז

 אויס־ אטמטעלעז זיד געזעץ רעם וועגעז וומאען םיר
̂ימגר,  םיז ווערעז אנגענוטעז אויו וועם ער ווען םיהר

 אין וועאען סענאם אין אז גצויבען, םיר װײא סענאט,
 װעלעז םיר ענדערוננען. גמנמן וועחגז געמאכט *יהם

 פון הויפנמונקמען די איבעדגעבען באויז דא דעריבער
רונגען.
 4986 יאנואר, ערמםעז םון אנםאננענדיג — .1
 אדצד מהז באמעםמינעז װאס ארבײםס-געבער, «אע וועצען
i נםJnrראrאײז אן צאוזלעז םוזעז מענשען, םעהר r w 
 ד*ר יאהר. א אויס צאהלע זיי װאם ׳וױידד»עם די אױט

 1938 פון און פראצענם 2 זײץ וחוט 1937 ־איז שטייער
 פרא־ 3 זייז ראצס״ .״פעי די אויןי מטייער דער וועט אז

 םנמד וחנרען גצצאהלם וחזט *טייער דעם םון צענם.
 -nt געמץ חנם צױט וחגרם צס ארבײטםאאזע. צו םיטם

איעצופיחחנן אײנמצנצ די צו בערצוצאזען

I § '
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םיםטעםעז. ®מרזיכזנדוננם וומיסס^ןסן איינונו ____
90 •o n  m  Dtm r עי אויןי ׳אזיתר מחנראלען». 

 *ײנממע די צד וחנחנז צוזײלגעגעמז דאן וחנם ראלס
 צאחמננען. פארזיבערונגס ארבייסםלאזע םאר מםאאםעז

 tpiptonna םענען אויר וועלען taaeaer איממלנע די
זיי וואס יױידזמעם די <ױם ארבייםער די אױ* #םיתר •

naa dtdipb עחנו־»לזן די צייט: אצטע® 
 D«n ,tpaaaar איעמלנע די pm*pn ומט ראנירוננ

 tartpa עלטערע פ»ר ■מסיזדסיסםעכתן מומנרינע ייאמז
דןני־ npn פון ביײפטיתרוגג די «זזר. און י*חד 65 «ח

 יצדצר וואס דאלאר, יעדען םאר דאלאר א זיק וחנם רוע
aaaae npî ptnm מ?׳ ומם מי מ  םעהר ניט ד«ד *

ר 15 זױ נ ap .m א ^ n ,חנגירומ די אויב אז חייסט 
 זײ וועם מנםיע דאלאר iu צאחלזנ וועם מסאמם סוז
*p'tanpnp 10 בייעטייערע חמירוגנ na>yn, מר  אױב *

 ®עחד די װעם דאלאר 2D יתזחמז װעם פםאאמ דער
יפל**. nat 15 נייטראמז גלויז חמירוננ ראי׳נ

םון םיםםעם t לייט: «לםע nat מנעפיםם — 3
mtn a nâ חאצב « און 53 yn ח»לאר 85 ביז min a 

amt איתמפיחרם pnjm פון ביימםיתרונמז חרך na־
וחך מנעםיטם דאזינע די ארביימדנעבער. אח בייסער »

AAb A^Mbb MM IfeAbAAH Mtfb^ ^ ו ן ן ̂וס ^yD/Pt® ̂ייyD'jp/ ipjipr| 3 — --- ■» - - א - - bM^Mbb ן  d?8 וועיעז יי
 prtpn *רכייםינר .1942 איז וױ *־יתזד־ נים יאחר, 65

e• 1 בייסראנעז דארפעז m r תרן םון  פאחײנםטעז זי
i m  ojn ym הא<מז » און 1967 יאנואר •Djjnrm 

 דארפעז זיי ותאעז on גאר .1848 ביז סעחר י*חר «
די םארזײנםטעז. זימגרע סרץ Djyvip■ 5 סזחלען כסדד

מרןן ײײד וועייז •רבייסם־מבער מ  מווזלונמז זיתנת ו
 חנר־ װעם ׳אייעו־ וייןו ביז מטיימר מימנז חנם *ויי

 מוחאןן זײ וואם סוםע דער «ז anr»in< 8 ו« •ריימז
וױידדוום. אין אויס
̂חויאלע גנעדערןזלע אונאפהעננינזג »ז — י•___ זימר־ ס

װן באממעחץ וחנט וחזלכע וחנחנז, נעטאםעז װעם ווײנדני
a t t . i f c n   ̂—«— AAMbb i m Ai m  M IM &kAM M  b iM i ------------ •ttt p, םיםנעיו if , די קאנםראליחגז װעס װעלכע ill 

 די פון סיםםעםעז מנםת ײח פאחימדיננ ןזאבייטסא
.tvaaaav •ײנמלנו

ibbAA 4bbbAbMAb4A IMMAM M l ^ - —■■ «-- ay ״ םיסםעם איק אנמטאט «ז חייס̂רp אלםערם 
ווא־ טיר ײיייז פארזיכערומ *רבייםסאאזעז אוז «מסת

—  ̂ b^ ^  hbbMOkiteAA M M M  bflfebMM AM MMfeודע־ די םון ^•דזעננינ סיססעםען, רימזע גאנמ א מז
־ * — ^ _ — — — — “ -■■■-— ̂־־ -—— “■־*“ ׳“״““■* —־ “ *̂  ־ ־

I  bibbbte&BAb bbMbbb.bJfclBb ■MUybjtfLgyb .*bb bMA MftbbHilMU5bblllblMI :!םזל. זעלבינען חנם חאבעז טלטע די ̂»ז טדכייסםלאז 
d ip פון ודילער כלזיז טבער * *יי n עחלעחנז גרויםע® 

p§ נעזעץ. חנם
bb b«. JP' &  m— b bibb.C.4« ■bibblb tebb b bJbbb JE.bb bt ibbbb Ib&Abכמ אלםעז דעם םאר זיך האלםען םיר נאר pa 

pa an | הר. פאחןר» nr העננם pa ay ארבײגתר, די
^bb ̂ b bb bb b g b  bb 4 4 b  bb^MbMbbMAMM bkbbbM bM םון אוץ לאספס״טוט זיחןר פוז באוואוםמזייז״ דיער ■זץ

,̂b^^b bbb ^  ^  bba.b A^b bbyb ibiaaoib teMkbAbbAbbAbblbbb MIMfe מר וײעד ^ תוניזיר דער מי מחר ויל קױנון זװ גמוכם ן
bbb ^bbb bb bb MktMkb^aMAMa tkjbbb^bb bî bb bbb |Mft4MblOblA־ױי. <ים געמדריחותקט אננעגוטענער ומטיגער

A  .;: M
ס מ  געפייעדם זיינעז םאנאם טאריגען װבילעאו

.b <  J L  m■ וױי פןן ױבילעאוםם די געווארען* 
w H i וױכםינע י yr»Ta פיוד סרייד־יוניאז

 pa פרעײדענם זאריזקי, dp«d חנר,
און ױניאז, ארבייםער םיצינערי די

^ jb b t A ^  LiAbMtfeia blk •Ate •b AbCLaAb ^MbbAbמוי  סזנסחד נמנעראל ^לאסבערנ, ין
̂ודינג *םאלגאםייםעד חנר «ון מר  ױניאן. װאירימרם ת

מי  ױביאעאום פומילײאדימז זייז נעפייערם תאט מרי
| »w r  rn מלאםבערנ pn יאריגוז. ועמיג

 חױמז אזא פאתעםעז ומ<מנ ײביי«חנן, בײמ
 pa גאזונחנרט pa נאותנוננ ארבייטןר חגר pa אלאץ
 באקאנט גוט זייגוז באיוענת^ ארבייטער אידימער תר

n םיטגצידער די »t און אינםעתזףפאגאל אתזער DV 
 זיד וזאבעז זײ וואם סיפ tafturrun *ו די נױסינ ניפ איז

 סאי ארבײטער, די ביי נעםאכם מארדמגז טטארס וחױ
dpmd ,זארימי arnr *as• ^אפנעמבעז האגעז מאאםמר

b k b b k *  b b b  ■b bb Ab 44 |buA  ^bbb^^b^k b b b  Ab 4 4 4  | b b b 4 | b A b b bcun זיחנחנ פוץ םייל גרעםםעז pnir אר® un -ארבײ 
̂ז זײ pu אםעריקע אק באװעמנג נמד ̂ב  עדװאר זיך ח
ײווו םים pu אימדממגחיים זייעד כױט מן חיד ז מ

םע
אז ער. װני ד פי

שאן די ענ  קאנוו
טער פון  ארבײ

רינג

אריטע̂נ אוז רעפופאית חוימ ata קייכתן  סt אז פאפ̂ו
 n זיי• וחמעז אפ׳פאצוננ »ז נעבעז *ו נויטינ ניפ איז

 באזון■ ארבײםער די pa ױניאנם זייערע פון םיםגצידער
̂נעםיין אין טננ  •avaa בעםםע די גענעבען זײ האט א

 מייסן די זיינען ׳פצאםבערנ און זאריצשי נעםען די צונט
javapyaajn טף אדבײטעד אונזער אין באציבטע און 

זחננו̂נ
 בצויז באטחננסעז דא דעריבער זיו ען5װי םיר

a א און ױבילארען צוױי די צו באגריםוננ הארציגער 
̂ילעז זיי אז װאונ׳פ, אונזער אויםרריסען ריכטינ  yn ז

t»ua> a נאו איז צעבעז נעזונםען a לאנגע נאנץ 
ita pn' זי זײ װי נאװענוננ, ארבײטער דער נוצליך 

איצם. ביז נעװען עם
 V ״ס«י םען5 דעם זונטאג,+ *

 סאנו די יארל נױ איז זיך
 ווע אויף רינג ארבײםער פון
 םארטראטען זײז װעאען עס

 דינג ארבײטער די םון גאטען
^אנד. גאנצען פון טשעם

 טייער און גאהנט אונז איז רינג ארבײטער דער
 אונזערע םון מייל גדויסער א װאס דעם, צוציב בצויז

 א וױ םיר, ווייצ נאד איוזם, צו באצאנגעז גצידער
 פארדאנלען צו סך א איהם האבען ױניאנס, אגדערע

 ארבי די געגעבען טטענדיג זזאט ער װאם היצןי דער
 צי א און פרייערעז בעםערען, א פאר לאםןי זייער אין

צעכצן. טערען
 9גוט דעם אין פלאץ אנדער ta אויוי ה*בעז סיר

ta האנװענעאן דער װעמז ארטיסעצ אויםםיהרליכעז 
 בלויז an דעריבער וועלעז םיר jon ארבײטער

 אונ םון טיםנצידער לעta 8 אונ*, יו אונזער דדיסען
 a םיז םיטנליחןר סיק גיט נאר זײנען װאם ױניאז,

 נע־ דער בײ זאלעז ײערען, עם קענען pa ריננ טער
 בא׳פציםעז סאנװענשאן ריננ ארבײטער דעד םון רײט
 ארבײטער־א גרויםעז דעם איז אריינצוםחנםען זין־

 ם»ר בענעפיטם זיינע םים װיכטינ אזוי איז װאם
 םון פראנתם דעם םאר און באזוגחװ־ ארבײםער
אלגעםייז• אין באװענונג ארבײםער
 האנווענ דער צו דעצענאטעז די באנריסעז טיר

 באםיהוננען זייערע אין ערםאצנ זײ װינמען סיר און
 נרו זייער מאכען צז ׳פטארסער און םארגרעםערען

 נ מטאלצען דעם טראנם װאם ארנאניזאציע, עעתנע
רינג. ארבײטער

ר י פ
היתלער.׳ תלמן פון

bAbbLb b | ^ b  bbb^bb^b b#b A bbb כליע̂ן נוןך װעל/ןן םאיץ אזדיפיל
bbb b bbb bbb fcb bb<b> bb». bb bkbb«̂ Jbbb l^bi b»i. bbb A. bמןןן מאי^ן ןןזױםיל מריכזןרגעגאנגען♦ זי

î̂ bî bbĝ b |^bbb b^^bbb ^bj^b bb^b bb |bײזעז זיד ײעלעז •מחוחזז ם&י נאבממאל* —
MIAMAMIA bbbb«bb lAIA^lAlAM^M ^bbbbbbbbגעזאגגען♦ םים גןןסען זצטאםײ&וזן איכזןר

A ^ b ^ b ^ ^  b b b  b b ^ ^ ^ b b b b  b b b ^ ^ ^ b  l^^^^bbbb/]Ppjp*r זיך הײזזןר  y vsv גע וחןלמן װידזןר  
טןןר ן ח^חןר חױכן ווןןלןןן ומדקר טןןן !י  ̂ —

b b * b ^  b b ib  kAltekiAMAMAteM b 4 4 b |A b b & bt לופםןןן pa ארײנחידכןןן װעדען ארכןןטקר װען  
M 5 »  1 א פ&ר אן  a ^na ]a ם^ר r ia אן״ 

|bjybbb ayb|b bb bbb teMlAA ^ b b b  bblL.j4.ik b^bbb b ^ .b b b  b  bb ibלעכען, צדם אױף גײם אלץ װעץ סרידמג^ אץ
L m M  b̂  bbb bbb b bb bbbbbkb Ihbbbbbbbbbbbkbb bbib b b |A  ^ b L b b bטײלו אמזער אדיכזןם חןןרןןפזמתיקןס פױר וױדקן

M bb^b bbb b 44 bbbb bbLkbbb bb bb b.bbb bb b bAAMAAAi b 4 »bגעגץכען, זי און װעלגנ זן געגױמ ת^בען םיר —
|bbb b  bbbbbb bbbbb bb b b̂  bb̂ ^b bb 4 4 b 4 b 4 4  |bbbb b 4 4 L b bפײל• אומרם?} א װי װפדס אונזזןר כדר צילןן 

4rnmjn®n p אונזער איז דןןס m נימ jm ir
bj^b|b bbbb bbbb b b b b k * b  M AM te b^b bbbb^ 3y3 (in» ®גקכױ ̂ן3י3 ל̂ן סיו
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ם«י. ערטםער דער
 גע־ אםעריסאנער אז איז ױנדטוב םאי ערמטןר דער
 םעחגרייעאן אםעריסען די איז טאםע pn איז מוענער

tty .זאנען, ניט דאך קעז מגן אבןר צײבאר ta םיהצם ער 
 םאי ערמטער חנר היים. איינענער מר pa װי דא ךך
m ניט זױיט אםערישע אין ata ױם־ ארבייםער פאפולעחנר 
 צענחנר צױויציזירםע אנחגרע די אין עם איז ער װי «נ
זועלט. דער »ן

 אין ארבײטער אמעריקאנער די צו זיר האט ע«עם
 האט םעז װאם םונים, יםים די צונעהלעפם נים *צנענדץ

 פון םאסם״פ טערם דעי״ ,צײבאר אןיך נע׳פאםען. זײ ןאר
n ארבײטער pa זײערער װי נעםייערט ניט אםערימ a 
טונ. יום

 נייער א נעװעז נאך איז דעי״ ,צײנ»ר װען אםאל,
 פייערען ארבײםער אםעריחאנער די איתם פצענעז מוב, יזם
 נא־ די pa םארטירען פצצנט םען .nanaa גרױם סים
טוב׳- ױם pn םצענט עם אין מפיצעז פלעגם םוזיס «ן,

 איז טיר .8ניט טער דאם איז אנער איצם םרעהציך.
 דאם יארס נױ איז איז עם װען דערםאנעז צו זיך יװער
 ?ט־ מים דעי״ .צייבאר נעײארען נעםייערם םאל צוצמע

a oan .פאדאר
 םון םוב ױם דעם וואם דערםאר, עם איז אם׳פר גאר
 ־an זײ באצעבאטים. די aaanaa דאבעז דעי״ ,צייבאר

 נוצען pa ate ױם נעזעצציכען a נעםאנם איהם פון מן
 אין jtntapan ווםערדינע ייער1 פארענדינען צו אוים ויהם

 הא־ םאי ןרטטעז דעם אבער ׳פםיםוננ. ױם־םוכ׳דינער ו
 באצמ־ די .aaanaa כים באצעבאטים די יאך מז

 אזױ םאי עחפטען on םאנ צו חײנט נאך האבען מםים
 דער ta זױיםען, «n יאהרען. אסאצינע די אין װי •ײנם,

 ארביי־ די ta ואנט װאם םוב, ױם דער t»a םאי ורמטער
 נייע די ta אויך, זדיםעז >n tta װעצנג נית a םור

 נים טוינ ארבײטער, די פאר <וט יײז זועם Dan צם,1«
 װעצט, איצםינע די גום אח ײ1 םאר גאלעבאםים. די «ר

ארבייטער. די פאר מצעכט t'a זוצכע
tw צו אויםעז ניט רא גין איך <אר it אותא־ די

 נאר n't זז*ט טוב ױם םאי ןי׳פטער דןד װאם פאר מן
W ארבײכמר. אנמרי?אנער די צו צונעסצזפם ניט איצט 

 ענדציר יך1 וועם ער ta נגיאות, זאנען בעםער יו_\ױל
tPMt̂ וױך ptt ו* n.' פאננט ביסצעכוױמ ta Tt אויך 
?לא־ זייןר אנםוױסצעז צו ארבײםער אנמריפאנער די נײ

n pa pnamanam•» טאגנעז ta ,tnpamaa ta די 
 nan איו און ניט. טויג ןוותוננ צ׳פאפטליכע1געע ויצםינע

 ־ana a «צץ naa njtnna םאי ערמםלז tta טוב ױם חנר
nn taut) pnanaetaavrona אוםנעחזכםער איצםינער 

»nw'5aaar>w אן איז אוזנוננ tytta ױ תם אױזי? 
נעזעצ׳פאםט. njnjrepn און נערעבםערער nrn a tta <*ן

• •
of זײ אױםצוגעבעז מװער רחוועים׳ן זימ װןןט ep'a

דאיער. ביליאן
:»Dan n'>n יר׳דירענם tap tta twanpw DJptttn- 

paatp n  Dint םיליפז פינא n0yn, װאם oan np -נע 
n  vm oan .Dnjnai מצז־, סוםע נתסטע njn oan 

pa dp pm aan opnttar םאצ. אייז םים באװיצינם 
npnnan P'P npnnpn pa of ,ניט Dpn pa dp oan 

atpnntna אייכם אזױ גיט n>pt Dan tttatpptta צו .tppnp
at אויג Dtpn'tpna pa dp צייכם ניט ת»ועצם׳ז 

ta^a It'D  n  tpatpptst צו דטלעו־ dp atm ,tppnp 
 אםת, אויסצונ?ב?). n>pt Dan tPDtpta npnpttr na< •ים
t װעם npaJpn nnpa no a tPtan אויסנעבל! בײם oan 
n«, םעז און יזרימן. בײס וױ t* tprrn nn ipp 

a tn?3 tptaama םייצ pa דעם opn tta atptana 
T t apn dp oan צו אנסצ?יעז tta nptt'B n די 

ntpn ו ו י “ tppptt np?yn |pja*7*3 ו  pappn

np3a •tnptntn ניט pa nptpa pt'ap» n  tptptt 
nt האנמלם זזיםעז צו זײ tPtPtt ptana n  .n't dp אױם־ 

pdid po'tnt n  tptpt 3 װאס נעלה aan orutaP npnד» 
 panpn npttr aJntttn atpnnpna nat Dnjm̂ װיצינמ,

np oan וועם ipddpp tpanan םיט npann'tatna npn 
pntfan ttrJptt nn apn np pm ^tttpnas npD” 3na 

pr?pn oan ,npa"3na n« *י פראגראם pn בײ  tp?a 
 -na P3'?ajpap נ?«צאנם? זײ בײ tpnptt בא׳פעםםינ?ן

P3 tpsan 'n םיצ, אזױ npaptDta בייםעז,  m מד איצט 
Dtttt'D«npatta n  tta twanp־tpntaa.

rwnpD tppnpDa n״ 'tta ta צײבאו־ aan בזחפצא־
8 tPDנצופאננעז Dtanrat'tatna ta אספית? n  ttwptw 

̂יםםצ  n ייtpnptt 3 אננעטטעלט \ועצ?ן װאס ׳?18א
 -anp וײ ta ,tpnpnaa apn n .tPD״na ?ם?נםציכ?

npn''3na pDn'P'D'J [אצע! tprnp די צױט נעצאצם ta- 
na ta'tn ptpDttpt״Pt| און pannPB'5t*nPTS'i n  ta 

־.jan a np?yn 20 פון גזיניםוט a tpt'np tt^a* ארבײטער
na ta«r”npnpa tPP'npoa n ליינן״־ naa nn aan 

ppna opn פארביט־װג אין !עמטעצם >-pan. npn an 
onpp און אצייענס׳ n' ײעצען opn tpnn'ata tpaatta אר־

.p'ktap Dta'Pat'iat
onppn'an. n אז איז אציי?נס״ tta pnrat'tatna

n' ,?ארבײטםצאו tpntnt Datt ײ3 בא׳פעפםינם na tpJpn־
 nma m צוים jatyanaa ?,partatna ptnan n נײם.

ntpt'ta 450 ona ,DPDB'tnas npop5 n'tnn Dtpnnpna 
nP3'a npn'JtD'D׳t צאנה an t'a 't np3a פאראע־ 

en'opnpD צו nאצטpז pntna .םיטנציד?ר atpipt pa,?״ 
t',ויצ\ ta זײ tpnpn tyntiptma pt̂ at די אין 'ata'tt 

J»a npn tta'־>npnpD tPP«״'<m n pa na3«? na ta 
tar«npnpa npn jpcJpn nn» צי tpn't'tatna אצן רי

pnpnts אnבײםםצ.pta
 t'a ftaa aJpnttn atpn'tpna אצי^ ,DPtt װאם

ta ,noap npintapn a tPDtpptnaD na DpnttaP וײ na- 
u בײםסצאז?,  n « t  ttunMprat jptnp ptfpn oan 

o^attPt tptnp pt̂ at ,tPa«3na p3'̂ tpap PDtaJa צוים 
opn ארבײטם־צױן paatvna n  pa an'aptt''a t'a Dan 

opn tptpt tpttpt t»a a^pnttn npna .tPitntpinpetta 
n'̂ ttp Dan np pa ך  aatpaaSnaa ptpnnenaa- יוו

 8t np ta ,DnmptD'ta opnttptaa prnt'Ja,*■ 1אי רי׳»ע
 w ר?כט oan tpsan אלייז ,tpiitptpnra3 pontpt םיט

pt̂ די זאצ tp« װיםיצ באשטיםען a* npa«3na.
t'a Dca*npn"tna npan't'tatna npn naa וײ ana• 

a pi וױכםימס העכסם nn aJpntan dp בצומ גיט -pn 
-pita ptfjm oan ,npa''3na n  tta tPooinaa n tpt 

 pnpn nat ארבייםעז, יכן5ם1?פע ת בײ tpnpn שם?צם
opn ארבײםםצויז tta זײ nptapnpoa אצ־ אין ייטער3אר 

npt'npri a .!,,dpi אר• עפזװטליכע די "3 אמייםםצױז 
 paanna n איז pt?0D''3na apn tPPnnaana tta ײטקן3

nan t'a dp .tPiiwptnpaita צייכט ta ,tprntas nr 
tpn ודיי a tta האצב '?'®ta ייממ*3או־ — nta יצ® 

3 pantapran tt aJpnm atP3pnײ ■na P3'9etpap n 
 prJpn ארבײםס־לויז tPtnpn't a tptnp tp>ptt — גײנמן

pnanna n אl1טpתעםnyt tt pm P'P tP3an a't np- 
npo npa"3na pnp.״t צען

ta tnpt tt ttanpn t'a dp אױב a rt aJpntrt 
d a>» בײ בצײבעז 't nptt” 3na n  tt^nat tt ,pt'rn oan 

o rt ,*t'5pn npn tta Dt'a tptnp 'n nt npo איהם pn 
tpspttto'ta npttr nat וײ it'a* ביליאז npn oan npJan 

Dan DpnttaP באמיצינם. איהם

npaoinriaitt. npn oan iit3tnpana n  
aan (ntaa ntretpa apnstpne) פאנד״ anpnttn
tptptt ppnpaa אין npe"3na n  tprmt en'apt{
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tw n נמיאתג n t *an ix ממנמז האם ױניאנס von*
ח jsaa^trt 97 גמססינזז א u »1 וואצנ א י m ra די 
 -זחר אויםנפדדיקט טיינומ *urn חאב?ן וואס סער,ײרבא

pw *ם מן » *an ייר חאבעו אפטטיםוננ, אן דורך 
 חייםם עם יוניאנם, ארבייםער אםוו׳ע פאר ארײםנ?זאגם

m םון ױניאנם an* די צײבאר. אװ מחגרײיאאן אםעריתעז 
 פאר נמםיםם האבען דריםפצ״ א וױ וױינימר אימרינפ,
 אנמייצ האבעז אפ׳פםיםוננ חנר אין ױניאנם. פאספאני
ipd u pi ארבי^מר טוחענד חוגדערס *וויי איבער tw •'J

V v׳ .
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 *an איז דאפ אינדופםריפם. טאר׳פידענע <אדנ ארך אן
ween* ארנײטער די אז גאוויין, אינעחױינענדסםער 

 םאר־ jptpp איננמרעסעז זייערע אז נצױמן אםעריית אין
n פון גצױז tram םײוייגם rn גיט און ױניאנם איינענע 

fw מז סאספאניעם די װאס ױניאנם, די זיי. ני
ח «ז חנרביי דאחי nr י  אנבאמראנט, איז tram מנו

m גאצעבאטים די tw אונמער־ די װאו איגדוסםריעם, די
 נאנץ tpupj זיינעז מװוארעז, דורכנפםירם איז זוכוננ

6 r a wרעזולטאם דום אין ראינטערעםירס m  ~*n tw 
 ix מזוכט םיטצען אצע םים זואנפן זיי און *גזיםונג

 ix טםיסע זאצ?ן זײ אז ארבייםער, ךי באאיינפצוםען
tnern םון אוגםעתוכוננ די ױניאנט. פאםפאניפ טון 

 נ׳ד נעסאכם אי« *אנד״ יאררונחס־ם ,זװזאנזיגסכמן art [■־
tram טאד גצוח ניט ppnx tan נאר ניעערינסייט, טון 

wm* tan *ms יזצאר at פאר טאמגן an* רעױתננ *P 
דענ־ ארבייםער אםעריתאמר די וואם געזעצ׳פאפט *an טאר

—■  A A teA A A A A A  m an txam tPP* 1ימיא »jm r
 די טון אינםעתם *an tpapt איז nr tnaor וױ און

tw tw אונטעחוכוגנ *an אין מצפנאסים  tvo tpp דער 
 די װאו טריע,רוסאינ אױטאםאביצ *an אין *■•םיםונג

iw םים ארום־ןרמנעלם זיינפן נדנימאאר w ײאו איז 
tat tat םים־ בצפידציסם נידערטדעכםינםטע די איינמטירם 

jg o די מוחנז םאקע איז אינחסטריע אױטאטאכיצ די 
f די tw ומנםr« 12 נצויז מאו אייממפ״ tn n v w 

tw*n tPowr אר מװחנן» an* א! אםפיימז מייי׳י  אװ מ
 נזד נים ארבייםער אױטאטאניצ די דאך• זיינןן צײבאר.
םנו  אנ־ איע יײז ארבייםער די װי םיי^ *arua אן <ח «*

ran אנ־ אצע די *יז אױב איז אינתסטײנז, אםערימאמר 
ran אי־ די פיז םאיאריטעט נרויםינ א איז אינתסטריעז 

נו נו nm» tn מגו re r טאר an* דעריײ אםעריימז» 
ta r ,אויטאםאביצ יתר »יז אז עם, סוםט וױ טא ײניאנם 

 אסנעמד די טון טראמנט 12 בצויז זיײ«ז איט־וסםרת
tn m r jran אר מנותן* an* אוו *גחױײי׳יאז אםערימן 

 נרײ־ •an «װציב איז דאם אז <זצאר, איז nr (ײבאר«
an* מאם סמ־א an pa tnt* אמדוסםריי אויםאםאגיצ 

jn טון ארבייימר די אױןי נעװארען אנמנװארימז rn גא־ 
j&o בצויז מוױרסט זיי אױא םורא ךי חאט דאך גאו 
אםד־ *an «אר מטיםעז נים זאצןן די אז ■יצ, אזױ אױא

מז  מד גיט אמר האט bp צייגאר, tip מדערי״יאז יי
מ.  קאשיאניע די טאר טםים׳נן jp5pt זיי אז וױחזיז, «ג
oxm* 11 בלוח ^4יוניא r אאם־ טאר מףזםיטם חאבען 
r m ^די ױגיאמ ra n *  pHt — זימןױנ אח עםצימ 

atprai — אר ממטיםט* ptmanm טארנמז tie 
•B p ii't in t

 «יז אמבמרזזכומ די אז איז, tntv aeamena די
art וואנ«ינםטזז», irtrm m rflr בא־ תצאר חאם ^מד״

ױזיז,  pm« זאצעז אנמר״זע אין ארבײםער די וחנן אז ו
n ײגעז* r אדנאנמירעז, » זיך ותנם m די j .א. ר

 די פיז נע\וייכם זײ וואצטען טאמימרם, אנטאגנט זײ יואט
ratio«p װי יוניאנם »t אוז «סכג א tim זאנט םען 

n םײגס .תכם״  m ,nr ארבייםער pn tifctt נעזימרם 
nrf tran םעראר »x m t*rtm  t נים זאאימ זײ אז 

 tram ארויפנמםעלם און גאם pa tram ארזיםמײאחאז
unrwnr  *an* איסם an* תייז מז ו אנ  ta at מי
 ארנאנײ *ו זיך רעכם Dtp יוניאן. וורביימנר

מז מנמץ «ן tw גױסימד חנד  מי חנם מ
p▼ d ד ip נים* וחנדם מום wp

nw די at״ »t ־״*J '■ eggד/•■-״>
WWW

-

m םעאטעד-עטי׳ק m  n jn ווערם v .זעחן
pa רײתנדיג tun tjratm די טוז טער*ר 

 trvPianp זיר ■ײילעז זואגז ארבייטער, די מנעז טים
 pox'■ *an ta דערםאנס זיך איר חאנ יוגיאגם,

 םױױק אין געמאיצט אי«ם זחנרט װאם טים״,
 אין עזוענױ. זעסםטע און סטויט םע14 טעאםער,

 לוילען רי tw לעבען ראם א■ זיך טאיגעצם איעםע
 האבעז «יי ױעז װירדזטיגיא, װעםט איז ערנעץ בער

ט ערמטע די םאמז געחויבען  ארנאני צו זיך «ו*«
 זיינען זיי טעראר א און פאיטאלנזננען פאר זואם און

באלעבאטים. זיתרע &י| געטטאנע)
dp זעחן. «ו װערם איז װאם טיעסע א איז nr אין 

 tw געטיכםע דעד |W סאאיםעל צעבעדיגער
 *wopvru״a הינםטצערימ אמעריתע. אין סא«י

 rututtMrw אויטגעצייכענטע אן איז זי און נעפירם,
ױניאנם. ארבײטער
 די ta דערפאר, געזוען םאצ אצע ביז איך

 באזונדערס נאנץ לונםם םעאטער וי און אצנעםייז אין
 א< אוגזערע פראפאגאנריחגן צו זוערען אױםנענוצט

 tpJapra די און צייתז נים דערםון זועט פוגסט די
 די איז ווירקציכתײט *an איז געוויגען. twרpד צען

 פראפאנאנדע פאר נעװארען באנוצם םאצ אצע ם«פע
tpp, נאר Dtp געװארען נעטאז נעזועחנציר איז tw 

pntpcnpn .קצאםז Pit( געטאן אבער װערט ראט 
 אווי די tPQiP ארגײט׳ס־ די tw אעטצרצםען

 .tip *an םיט םארדרעה?ן און סונםם־ממעתער ריע?
 tin קונםט, דער פון פאױפװעכוננ א כצוםר׳טט איז
a אויס?ר וױצ n גי̂צ זי װאם נענוס, סינםםצצרײפן 

IPPt פראפאנאנדיתן k.

בעסער אעעטאעען האם חמאנםאן גענעהאי
 אדםינמ געװעדענער דער חטאנםאן, ג?נעראצ

tw תר J .סיט אננעפאגנען האט ״א ר rara^p 
jpnpt tpt איז זינם זאכען tranan א <•x 

 פאתמר םענאם on אויף האט np טױינער.
j  *an .א. ר tpnparttx, כא^אגטער דער אז 

 in א tPaPJ איז ״mpt npappn opt םון ־איי7
jpn װאצם דזאאנםאן ג?ג?ראצ tnptpj אזוי app,*

 איו *ip tpn דורכםאצ, א איז ־אײ7 טאדאנראןי דער
«an tP• דטיניםטראטאר* tw דער j .וואצם ̂א ר ar• 

 םויםט טיט׳ז תצאפען at און trarrar ix פאחפפארט
yu״x ארבייםער די און פירער ארבײטער די tpa טיט, w 

י tptpr bp. *Re פצ?נען
 mriMTHt• *an אז םיינ̂נ דדפאנסאן גענעראצ

an  tpum ר?כם tw זיך ארנײטער די traptanp ix 
tpinw ix אוו די גױט םארהאנדצוננ?ן ?אצצסטיווצ 

arapo b װאצט נעמער jppp i* חרכנעםירט pa tram 
tpn ,tpp די אין pb’vu אינדוםםריעם tw צאנד 

 יו אינדוסטריעצ? אין ארגאניזירם tPWPJ ארבייטער די
ana* ?זיי רופט כמן וױ ױניאגט ורס*טי?אצ

 tw p»«p די באטםרייטען ניט tpp tpa מ,
p«npt. אצםע די אפיצו an tw ■annw* אטעדיי 

n rt«״W צייבאר אװ m ,tnptptrw p ir tP3pn 
 an *hm*< צונעפאסט בעםער jprn ױניאנם םריעצע
 •ura* אינדופטריע. *un פון »נטװי?צונג גױגער

 טאן ix ױאם זאנען נעדארפט עפעס האט דזטאגסאן
an באטעט די םון טעראר tptpt ארבײםער די jrarn 

 נאסןט די ױגיאנ^ איז ארנאניזימן זיך •ראכירצ]
tpa «*נ p*p אונמס־איד n  tprmx פאך-ױגי אצםצ 
r די אוז a אעדוBטריpצp ^זיי ױניאנ tpvmtrum 

p חאט דדפאגטאן אויב און ,prw tpapi ארכיים׳ס־ ir
anp>p tnpt tpuraenty,* דאריי par ip אויד 

 at ויד ארבײט?ר די פון תכם art צאננ וױ
apa tpw גיט an tw t#am ax*rpt* 

tun ̂ו T ב»מב»םים, ױ •ון םער it Din
fti >m

m

m

a

II

*
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י \ א מ - ר ע ט ש ר ע
H—ן » = ען. אברהם = ײז ר

(איםירעםיע)
 כריספז. תיםמע גאלדעכע, דודך
 pjm ותיגןןן דורך

pjpD ליכטיגע ןןן קיסען
— גליקעז tat ®דױםןןן זײ

jptntjB ױגענםם
 ליכער״ » tpotp א װאױנאר

 פרײגט, « נאר װאו
ן «ײנט און עם לױכט

----איגסר דיר גרוסען זײ כרײננען
1חײנ« וײ זןןחםםױ

 *נטרוגען, חאפנוננ א װאו־מזי
 פארלאנג א װאו
rm* מנג, קרגעץ 

 װנען חדך װידער זײ קוםען
נעזאנגי םי« און
 ,jnwnprup » פרײד א גאר װאו

 — פארשטום*, פארגעסען,
 ברוםט, און n דערװאפ*

*fa סחי«ס די םי* *עג, די םיט 
קוםטי זי-----פדיחלמנ פץ

־ ר פ ^ טר.15ב רבײגו
םארע) («

 כרידןןר, *ומענחןר פיל זײמןן פיר
*V םעחר, זײ חאכןןן ג*ך װילעז 

 לידער די גוקליעען זאלען עפ
מנןןר. יון סארלאנג *ווזזןר אױף

כרידןןר, *ױזענדער פיל
ntp און םעחחןר זײ

— דערוײדןןר װאם אדץ
*.UP ו*ן קגעפ**אפ»

 פרידער, םדיזןןגדןןר פיל
ntp r א — נןןנוג גי® *

x קדוג• זײ ן99ס$| און דקרחדיכזןן nprs T« יילע יי ״
 כרידסר, נױיזענדער פיל וײנןןן םיר
 א :פרײ םאפען ־י- םעחר כןןן• װכען »מ
 ליחןר די זאלען םוטמען און
םאי. יון saarw *רפײםןןר ®ון

— אויס זיך

̂זגד. דטר גםס־ך־
(חיםנע)

®ffiinn pD p
bp םקמיעדי«ח>ם דקר זניזזמ 

 זיכערן, װעגען אױןן
גיכע^. סי» ®רימ םיים
פיז

 דער װײ» *•רײ»
 געגונדעגער, pt םים
פארכונדעגער. װעלם םים
*חי*רןןל*, ײײ« — כלימו םיט
1 ןנדעוןןל® חױך — שסיםקן סים

iA  ^ W A a I a  A a A M Aפדםינען, לןןזזע פױםז 
גיופױגען. םים ׳װארט סים
ntp װןןגנ, און םיח — יןןחרען* 
 פארלאנ^ אץ כענקעאפפ, אץ
itp טורןןמען און קאקז* —

JA A A A A JA JU im m !■ A  A A  A tM AfcwtfkAiMA m M m פורעםען. נײ — װעלם די

̂ןנטגט. אי\
 פאסירען גים ז$ל עם װ»פ ׳«לץ ~י*ון

 — װײען פון און קאםן» פון *ײ*ןןן »מ
 םיחרען װע* װײ*ען ליכפױגע «ו

גײען. םיר װאפ גאנ^ איצכױגער דער
׳נרײ*ען tt paanp ני* זײנןןן םיר

A  A A A A M A 4 & A  A t e  M A te iA  ■ ■ A te te ^ A  te te^ ^  קוםןןן, at ysxy? די נים אויך אץ
 טראפפײטזןן פון tfn דןןם חאכען מיר
םארטםען. כרידןןר קעםשןןנדזן פון

yn ey* װןןר אדגז פאר par גןךותןןן 
;פארב$רנען איז pmy: װאם jye די

te ^ ^ te te ^te  ^ A t e  AyAjAJW M k te | Ai| te tA A iM I4M k teteA M A  t^A lH B l ■ teflAlM Aחאכען םיר mynys עוין pa ריזןןן 
.ptrap *at פיחחןן זײ eya םרי*, די

a y ^ it e A t e  A A JA A a  AhteteteM k .AgAflte.^&W  Ate  A teAte  f t M lW A A l ■  Ate ^ M Aםיר Dya tysyn ליכפ ,tye'*uys par 
oyn ראנדעז, טוגקעלע אױף זיך װןןכם

A a w I ^ A A A A I Aסינגאלען
לאנדעז•

tea iji a a n a iii Afcjk,teA»te ו*■■.. AtelLn fk|A| Hi'MMkמןזינןןן למםסחןן יי ײעלעו םיי
te ^te  tetew  te 4̂ A]ltetetetete te te ^ A* דןחנרײפןן *ילען די װעלזןן ארן  

rm װיגע  nyam ייד זאל דןןרװײל  
!ייכען ליכםױגןך• דער . — tyriyo pe

ט. פריריגג־צײכטנ

I

״

 *ײנןןן, ajnjp אונז ליכ ם׳איז
par *Dip's ty רילי׳ננ• ty;

te  Ate A A A A  fiteA A  M lחױכ^ די אץ ®וייגעל א 
y ילןןפערדיגע lys•

*^ m a JM A  IA 4A A A  AmA  l i j  ,A A 4 A M ̂ס װיגמער פון איז װן
A ׳ A A M A M M| — און םיד

t e A 4 t e | A t e A | A | i  M fe May*r־uya וזי
8;> ־3״ k!

y די־ כײ תי*ען tyaya, 
ay**yayasaM tv ^דראנ 

̂. ayriyn און  *לןןגען גליח
juyVats p« *up םי*
 tysy — nynuys *ירען, און
:מכדוססו וױ קמחןר« און

9  ^ A t e A A M  A i M A n i A M  a a L a |  A A A Aחאםען װןןרפען, אלע ארן
jm p  •yn § m יזןר1>1י  |,n
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vim  p i צינט די m n דערםאר םליכם נוזיסע די ׳פוין אי«ס in n הײיאהרינ? די ponp דעםאנ־ םאי
paatwoma גרויסע זייערע tPwavt יעםאנ־ אנסי־םצחםח »ן הויאםזעכציך 1זיי םטראציע נענע׳ געפיהצעז *ח 

םםראציע. אפלעגען נים סענציך. <ןי cmnsr pa חױך אזױ םלחםוז
 מ5ות לצים, יארט אוז n נעפינען זיך וחנצעז *וודאי און ,osur w pn pur tip עם tpn x>"t דער אויןי עם
 נים pn זײנען ? העלפען עס ותם זואס :זאנען צגעצען אײנינע צו םלחםוז געגען »«*p דעם אינערצאײז ניס

 אײ־ חנםאנםטראציעט pdA»u םילע געוואחנן םעז5א*געה» ענטור די פון אפםער די זיינען op *ft גרױם צנםוזיאםטען.
עןן זײ װי טײער און ןיאסטען  צס סאט • ? אויםגעבראכען האם װעצם־םלזזטה די in סזד לײד®״ אבש־ אונז, זי

no זײ »up p*A עפעם נע־ םיל ניט האט עס אויסטאן. נים tpoAtnpt? דצםאנ־ אזעצמ זאלזמ \וארום סא
איטי־ זײז והצען םעהרשטע די וועצכע איז סםראציעס
? העלםען mm ארבײטעד נראנטיעע

םעג־ זוי, גים וױ

יאנאװסק ש. &ון

it םקחםה צגדיגען זאצ זואס םצחםה, ,» ;צאזונג דעם
ts׳׳׳i .זעזזע] איצם צייסען״ pur ,פאר \ואם *לע a > 

o<* ׳*עט־ציכעו• םיינער n  po ו אבעוי געווען. איז 
 nm פאליטי׳פענם אוגזערע אז ויבעך, זײן גיט קענען

 9B? ,nt ,ntpa גייעם וגעהtav up » םיט שםען גים
 םייא אוסערע צױויליזאציע, אוגזעד pmmn no םען

tאון ,pout די פון *ױױקיזאציצ, a אײנציגער דער n 
 אויטו איז פ*־טשריט, װײםערען דעם םדייבען צו װי

 • jruruK יויםמריזס, דעם ,poat אײנינע 1װעצע דאטען,
 פא׳פין can — ruru* ײירער אין נאל׳פימיזם, רעס
 ו vtntwroAm אוטעו־ע port אצץ (in mm בעת
m צו m טראנטען, אשת׳ן דער as א mo םטו־ דער צו 

 ו ארגייטעו די ראדסען דאס אס רעװאלוציע. עעגו־ער
 * האבען םעג׳פציך, םיה?ט און רעגקט ױנ^ איז o«n א?ץ
M אײנינע וי סון פארםיהרען זיך ur>V< ביט אןן וינצן ir 

 נ יאבסט רער אדןיס קוסט איצט םעגטהײ̂נ דער פון
 tojru די געװען װא?ט ם<חפה .די t» זאגט״ און רוים

 mor זעהר איצט אייר איז סועסצ אובזער נממןת״.
̂יםימעגם אוגזעדע ם<חמה• געען  not<3 זיך נרענען ■א
a יי עועט sp אתיםצוגצסצן װי on ט0ט םון «ר*סיט( 
 PHD on צו טאכען כלינד גיט קיינעם דארל דאס אבער

 «*בג *an װעלען סלחםה, צו pnsip װעט עם ותן »<
 כדו זייעד גענען ־ap םין וצלנצן on סזן ruru* און
מו in צו קני  m pon* די או| מג״ען־הריגד^ ״ון

to on איהרע אין ojr»< טאן  p« ivom o 'm  nvtu 
sv\ טוגיציע־סאבריתאגם די און חי̂ד בלוסרורעטיגע די 

« \$ול מאס ^לד, טים אגאיםען װיחס־ זיך וועצען  אי
סאנטאזיע... זוילדעסגמ די ׳צטיעען
 אוגזןו 1<אז« צװות .ױייצע א סאר טיר ptno דא

u װי ,OMW on אויו* אטוײזען און קאסיםאציםםע) » r־ 
o אין דאס )9םאגכ ־up פאר זײן וחגט דאם <יך n » 

 Am די, אינעותויסם ארבײטע־, סיצע סיצ̂ז ־up ו״גען
 in K גים סאצדאטץ[, א?ס װןדען גןטנמן נים קענען

^ וױ בעסער גז  ון \ױ ״חמליך קאויםאציסטען. או
 ־up דא ז״נען עם צ״קענען, װאס צו אבער איז,

 A ט׳צחסו/ א itp נאדען איצט אןיך װעצכע ארנייםער,
 IK אויבען, ארויפצומוויםען םצחםח *un אט סון בענריג

inעם םיר תאגען צעבען. סון אוינערסלאך ־ in נ 
trww 1אי unױ םלחם̂ר צעצםער ־> upתאב םיצע ־ 
 אר צענגעד, oyn ציהען זיך זאל טצחטח רי t« געוואל̂ג

n צוקיב צנדימן בים nip אסער ויר זאצ rn (*תצייגי 
 ן אןיב װײג^ *um אזן אינמטתםען? פערזענציכע

 ג ימצע תוגגער־צײ^ סון יאהר עטציכע צעצטצ די
 ארבײטן פימ *up vut װירסזנג גרויבע » ־up האנען
 גו פ»ר םצחסח ?וםעגרע די נאטואכטצן װעצען װעצכע

 שאר װ*ס סארנעםעז, *up יתצע און גצי?, עםיק »
im אזטנציפ גרויםע! p סון יאהרע! יענע »ט « IP 

m פראםפעויטי פאל׳צער swגעבראכ̂נ זײ שאר גר
 פורצזיכג אזוי ארבײטער *לע ניט זײנען געװיס

 • װארט ריכםימן on טגבדויכען לאטיר — אזױ און
 ם תצײנליממ זײער צוליב tu יוינעען, צו געםײן, אזוי

ס  to פיליצטט און םיציאנעז 19<אצ אינטערעס סצנטא̂נ
ntnu \sv לצבעגם in'Jntto ן« upbm־ M t» ,JPUD 

 איו .prum חרונ ואצ צעויציזאצין גאנצע זער
 Am אובײםער, געגונ גציפצימרװײז ר* זײגען עם

 ״P זועצןן און זזויד״ און *רויס אםת סיזזצעז אןן דענפען
 מסרידיס קצײגצר סאםענםאנןד זייצר צוציב נים םאצ
r רי .«םעג :pruAnn צז בארײם זײן u n א װעצם 

י Aft איר אני טצרגצהן, אוי זיך tvarp nur *UP *> *י

אןן הר9«ו1אי ווצצם־סצחםה גייןר א סזן טנ&אהר די
ju m p  *rot ותגען unאיך טצחםה־געפאהר ־ unצ־ ־*

ר  utp p̂« זױ איז״ זי ןןסגןחס־ט. דאך איז ותצט «
iv צו האגס םים׳ן iam n. איז אונז בײ אױן אסיצו אנעו 

 •lvpjn jdjkd \ױ <וײם mu גים ־up סצחסודגזנפאתר די
un־ opuo ויר חאצט רעירוגג אוגזע־ »ז איז״ I'M אײן 

pnasn אויוי um ^ n בי̂כ >o>p געססענדט ניט דאך וי 
m n צו אויןי אוצרות urpiuDanuo 1אי או׳םײ די סײ 

jm■ די סיי p ,אסת p< נײ pn up out גיט prt'Muu 
rup בואטיטט pn«ppnv u n  vm ,ארייג־ זתםעם עוגא 

p a ra צו ויר צזויע׳ש א»ס ןאל ל*נד אונמר אין up־־ 
 סצחטוז » tu זיכ®־, גאנץ «<ין גיט pn up דאד סיידיג^

n גים דאר ואצ rn o 'w^ ארײג־ גיט ױ*ט ?ײגמו אויב

 איז אראטעםט זייש־ jnntu סיצצ אח ^צדםאנם סאנס,
 חס־סאר ppud אןן װיסםע, in אין עםיםע א וױ געבציבען

 אוטום און טויב געבציבען זיינען מיסען גרויםע די וױיצ
 שעמע די ארום *אסםא?עװעט און גע׳שארט זיך זזאבען און

A n דאס נעם־אכט. זײ האט םצחםח נצוטיגע די װאס 
<תחנן. oApirun םעחר גיט טאר
צכד*צ, אוימ אז םארברעגנעז, ojm i»d זוײם, איד .
 ov ױעט האס־צע!, אזוי זתצען ארבײטער אםערי?»נעד די

w «ח»ט1 in  pruvo, אז in אריינבחנכען זיך וועם מונא 
 גאנצען 1אונזן םוז תצ א םאמנן זועט און 1<אג 1אוגזע אין 1

 ציװילי־ נתיםער 1אוסע פון און צאנר אונזער םון ןפאצס,
ד׳װ׳צאמןי עס 1םי זאצען |«אציןג

 עם כי׳צהי א up מאס חײםען, in װי אזױ און
in  Dtp צאכד, תײציג 1אונזע םאצ?, גאציאן, :נע׳*־ײ

urtna* ,או אצע װעצעז צי»יליזאציעoעn נענעז טעגװז 
 גיט «ם איז טאסע, ים1\וא העצםען. ניט 1גא םצחםח

in  pan םיז 1נאטו m r ניט אויב זועזען, צעבעױנען 
jn#: אםאקירעז און אנפאלען n ,זיד זוײגיגטםענם, איז 

אזי אייר אויי סאיעז יחנצמ די, נעעז עען1טײ1אא
 1םי pm ריכםי^ נאנץ נעווען וואצט טענה דאזיגע וײ

 09 זואצט דאז פאצ̂י װאדr פצײן א געװען וואצםען ךא ־
iroa װי 1מעה ניט געװעז o in, אז in ױ זיך זאצען> 
 in אױב איז, אטח in כאםע באעיצען, םעציך תייט

 אונזער אונז וואצם «װאך, אזוי נעװען מאפע מאצנתז
pnrnta נעגמז געהאצפען װאם װייגינ זיד on פיצ 

inypi«or .עונא *in  in או איז, אםת in זייגעז 
עוןו \ואם ם־יאח, עװאפע אזא ניט גאר  אונז זאצ אײנעו־ י

in נזדפיננמ י1 איז אן1 און אטאהיתז, וועצען און «נען

נמג־ <ױ, גיט וױ :םאצמ גאנצען איז אבעו־ איז דאם
 באווייז בעסםער in נעמיכנמג in םון m 1«צערנ in׳

 פון jmttnooapn אנםי־םצחםה ױםע1< די טאהע איז
w אונזעי• n tn n o גים צאנז־, גאנצען ׳ן1איבע ימענט 

 חא־ וײ זואם אנטטוט׳צונ^ גתיםע נאר זײ אויוי אכטענדינ
 א1א זײםעז. מאננעבעגדע םארעיידענע םון נעהאט כען
 אופן ב׳צום ווץוצט םצחםה געען םטתיפ םם^נמען טין
 יאהו־ צװאנצינ on םאסע נעװען םענציך ניט

 אין זײן אדבײטעו־ איםינואגטי׳צע י1 וועצען עדםאר1
 .איטײ ׳צםאר on אנבא^פט װאס קאםפאני. גוטער

 אמס־י־ י1 אז טײנט, on װאם אועײטעו/ נראנטישע״
 n םח זוײטענם, in םון בצײגען זועצען 1בײםע1א קאנער

 אן- 19»םערי?»נ צאהצ נו־וי׳םע 1גא זײ אז װערען, נעזאנט
n ניט דאר איז כײטער n w  t” P, װי jm tn tn 'a  n 

 m איז 1א1נ זײנעז יענ?י־ארבײטער עכםע ארבײטער.
 ntn»a םיעעו־, אונזערע זײנען ijm טיכדמזוײם.

 םארעײ^ע זײ אין m״n* די און ארבײמזןר ׳צטאל
 איםײ ״|P ניט מיניס, *צערלײ םוז םעסטאוײס נרויםע

 אונטעחמד on tn״i ניט אצזא םעז זאל ? נראנטעז
 n זיינעז זײ .1בײטע1א איםינראנםי׳יע די םון צוע

נמו־צאחצ. נרויםע
 לעצגמ די סןן ח$פרעטיע n pp«d האט on אחוץ

 pwmw איבעחמתגייפ גאנצע א מםאכם 1יאה עטציכע
 װײסע־קאצ־ אונזערע .1יחסנימ־»רבײטע 1אכמריסאגע י1

n« 1גא איצט זײנעז 1«רבײטע 1נע n t ,זיי וױ םענ׳צעז 
 on 4צײײי פינןי־זעסם יאהו־ א on נעומז ןם זײנעז
מ ױגענם, iptupnimu in ײענען יכםינ1 איז זעצבע מי  ו

מ טויזענטע לינע1צעהנ nn'K איז זיד שצײעט  אצע 1אי
 w זיד ײאס w וױסענױנ ניט אםעדיימ, םיז שציאמגן

 אין נעבואכם אויך האמז יאהחגז צעצםע י1 יא, נעמען.
h די םיז רײהעז n tn tn םח ביסעצ חיפמע א 1נא on 

m סצאם, מיםעצ int u p מ־ויםמ די איצט ׳פםעהם עם 
״ איצם ותם »אם נמנ׳מאע, .סציינער :םראגע ײןז ז

 מװאחגן דײםמצאנד איז גמנ׳מלע ?לייז in אט איז נון,
 ותט איהם םיז אז נליימנדע חיטצעה םיז נאכמצעפעפ א

 אין םעממלן סלײז in זעהט איצט י׳פוזױז. י1 סיכמז
 םצוןי נאף ם.1אפנ«א ׳צםארק זיך האט ip אז תיםעצאנה

p'5p i עם זעהט n מ םענממלן ת  pn און וואו, *נ
 <ימר פאתאחמ. גיט איהם וועם היטצער 1»מריסאנע

 w בײםר,1א די w צו׳פטעהן כמנעעצע סצייז in וועם
מז א צו ׳*םחזמז און fppjn ײעלמ י1  תימא־ײ, *הז ײ

rnp גליסעז. איצםינע אלע די אחן ,tns'tno אחז in, 
tn ארבײכמר י1 וחנז n o o ^ n םלחםח, נעגעז איצט 

i״tn איז 1נא נאםען, זייצר אין 1נא ניט זיי on נאםצז 
 צמעחמנט ניט נאד tntm וחזלמ ,tjmp5n די סיז

 אפילו אױב םאלגליד, אח נײטערסצאס.1א צום שטרעננ
װיממ חאמז דעםאנםםראדיעם אנםײםלםח פי־יהעײימ זײ

pnrn אין זיך ipuut .צאגו־ in  UP 1זײ,os אוס זאצ 
 צו סיטיג איז opt אמס גאלד װי jptm א אננאפ^

in  pmp noftip, צאגד, אנחט־ אן אין זיך אױיגצורײסצן 
ס ײ prJUP in מיפיצ טאצצ ,u וו  uounut אג־ דע־צו 

1 pron אױב און in, ,*׳ <אצץ( דup putםו־אכטע! ניט ־ 
in םלחס̂ו א poMBUf סון  pun נרינג גאגץ אנןר l in 
in אי| טלחסה i n ארײנגצ׳^צפם <ועלט אלםע־ isunv 

p£nt *unjw pon |אי on ייי כלום־סבול, דאועצן o n 
i 1'א 01פאםי תאט n אט איו ותצם־םצחסת. צצצםוא־ 
pnn די o״n טפנציבפײגפע pmo אי־ זױ ארבײסער, די 

 די איבעדתויפם tut ,prvjpo nsrpan אלצ נצרתויפס
 םים־ voounor סאטע ױ אבמגםצן pmo .\9vvm ױעע

>pr, ןס אז up Aftקענען ניט ־ >w in  PR3W.
in דורך חאט ױנןנט םםוחעםי׳צע אוסער n אייג־ 

o ארויסגעװיזע!, סאנאס on סטױיק טאנעצ! n האט זי 
up* >פי oirurAa סון m סלחסחי צעצםער *o n  P ןי 
 פון pnn'Biip mm זיך צאזען w גיט אנט׳פצאס^ איז

 טיײ א גאר איו סלחטח ותגסגן פאו םאבטתאמד, אונוזנחנ
r v גיומס tv אפלײסצר בצת ס1סא א אןן זײנ^ אײן 
 »ן לעבען, פאראזיטי׳פץן זייע־ פאר nuao אלזורליי פון

iruruu m ע  זיי־ וועצכע ארביימעו, די אויך און זיי
prj רי איםעד m w סצתםזז, א «ן פא< אין םײעד אויס׳ן 

pw in 11א 1קצא אזוי פונקט און עגערני׳פ אזוי פונפט 
pn«vtn»rnw אתן  nAm lao rn צאזען prum זייער 

n r* t tut o n r נעפיהלען pmo און םצחסה m e א 
 1נעמע גיט ,tn'ouo ניט וײ on <אצ עס וואס טאן, נדד

op*a p*p האנס אין out צו pnn*o םלחםוע
m^* אין iptm ut m ^צײנ ojr pnt זײנעו n

p א אז עמת, מםטער t̂p, נאר האט יואם on נו־ויסען 
.tntm אוננמח־וײסם לאמ אויןי ניט קאן לעבען, w וױלמז

 היט־ םארהאםטען פיל on אט םאסע נעםען לאםיר
6>pnnp .װאס איז דײט׳צלאנד in פיהלען נים זאלען 

op tn אבער, טאנסטער, איצסינלן on w אט  ,otponp 
A״p זואלם סאלס דײגמזע דאם אז ,tntm <-<עזאנט p j גים 

o מוואריז n, מאס dp םלחםה. די גים ווען איצ̂נ איז 
 איײ און poopo סאכמ דאס שארגיכטעס האט םלחםח די

poo Art J םאףםאנם. חאט דײםטלאנד מאס םענ׳פען, אין

iw um ipn. • לייזזפ־ op tut אזזי ניס Ap  in. אין 
pain *urup? pAo up ארבייםזט־ די up גים w Dipt 

popt אין ojpap> ippm> in־prunt **t jwno נזד 
 עלאכט־ צום tup׳ רי *n iptAnmopAp רי w פיחרס

tm. ארניימא־ די גים *p ,דיים׳פצאנד, אין גים רוסלאגד 
o אין נים n  in n  tpJptt pnAnui זואס םינדעסםע w 

m  tut pap גרויסער jn rio זיי two tnptt ^דא 
p װאס irn ױטסאםארס prAm אמי נים באפעחמן. זיי 

pm tpow וי mm װיינינער או׳א־ up> pv'opmp&n־tp 
n  nt בײ uaPup pa ,uw־ pa pa ,־אגקרייך* v i  tut 
ip לײחס־. ,mm ניט ppao pa ׳פמימ, ian  n  pa 
tpspt די n a״im גאך יא pa / in  Arp*or a חגרפאר 

p פליבט pyuttaa א וײ ana ציגם irn  tv  r>a up  w 
prum tnnpjona sp nan$o a w .^m o.
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 דובינםסי פרעז. האס אפריצ, tvol2 ,oavn• aao«־»
imsHmn « ראדיא run םון iwavrt,* ,ױיצאריע^ 

«mboo דווך אםעריתזג אין ארכייםעד ךי «ד  on־IV. p 
 *ר־ אאנייטער איגנממאציאנאצע־ ־an אימו־ םי״) בי

jm r wמ צ ת  אפנעתאצםעז צייס תנער צו האם ו
 דו־ נרודער ותצמר *ו און ranvwijp תרצימ איזזר

 חד אםערימאנער ודיי ךי םון אײנער געוחנן איז כינססי
 t*r>nm« אםירימן די anavovnonoo צפנאםען,

s* T +  m - >
p. 4®4 .איז m עטאטען פאראיינינטע די ח*מן 

 םון נעײ*תו ivouvaa* איז װאס חמאצוצת, א ײרך
 און סאנגרעם דעם סערפערפאפטען, מזעזומבענמ ביידצ
o ri ,רעזי־ דעם אױםאריזירם ווא׳פיגנםאז, אין סמנ*ם* 

 תר םון םיםמימו־פאפם די אנצונעכתן רחותצס חננם
 IVD20 דעם *רנאניזאציע. סארנײרא איננמרנאציאגאאער

 דורכנלפירם רוזװעצם ארעזידעגם חאט 1984 אזמיסט
jv>m an איזוטינער תר בײ םענאם. און האנגרעם פון 

OBom רענירענדער חנר טון סעאאז vrw ון» an* אינ־ 
 אנ־ ivp װעצמ ארגאניזאציע, ארבייםער ספרנאצי*נאצער
tram tvarao דער אצם nnnpvtpv דער םון פאנםיצ 

 דע־ דריי דורד פארסדאנמן אסעריפע איז ארטממאזױזג
 nn לייגאר פון םארמרעטער םאנדער^ םר. מנאנתז,

■Banana םר. ;רעגירוננ דער פון חארעזענםאנם אצם 
navn <באאעבאטים די םון פארטרעםער אצם דעניםאן ס

,̂4.44 44m̂444Mite 44^  14 ^  ^  ■ p m  סעדעזײי־ אגמריקעז *un ®וז פארםרעםער אלם איך, אי?
 אר־ אםעריהאנער די פארםרזנם וחנצמנ צייבאר, אוז *אז

בייטאר.
 איז ארגאניזאציע דער «ון אויפגאבע * חױים .די

 מבענס־ילמב דעם ננארבעסערען צו און אזיפזװחאלםעץ
 םון צעבעז דיש־ פארזיכערעז nr און ארבײםעו־ די «ן

 וױימע־ א ja«npaanp און ארבײנ»צאזיג?יים ומםיתנםם,
in אויפגאמ onvoraa נעוױ־ א י1אוי ותטציתן איז 

 און ארנײנאספםונדען בנונע סאנפוחעץ די אופן סען
פ מ װ סר דער פון אויפטו װיכםינםםער דער װ״  ןו

r a n צוזאםענצוברעננען באווימן תאט זי װאט איז 
 פאר־ װאם ארבייטער, און באאעבאטים חטירוננען, די

 אוום נעםעז און ,ivdkmp 62 ײי \דממער ניט טראםון
 אינסטרוםענט דאזעען דעם רייו ותלנג נאנמ די כטעט
tmpn אפײ באפוםען םאצ ערמםעז צום ארבייכמר די 
רעגירומט׳פאר־ די באדייםונג און אנערפענוט זױאצזנ

פואפט; פארםרעטער פראצענט פופזױנ
 *וו^חנן צעםײלם זימען אראאענט &ו&דנ

ארבייטכדגעבער. די איז
n v ̂גאאזנ  איז ארגאגיזאציע אדבײטאר אינםערנאוױ

 באלאמעץ Dip און תעראערעאפט מ^בסכררעגירענדע א
r« םאראײ־ די פון נעױארעז *גגעגוםען איז עס װי ׳איר

דע

 אבער זײז, מפגען זײ זױ וױכםינ פראנאן, raro» ייינע
mm םארמײדענ־ םיעוננט נעװיסע דא זײנזמ עם װעלמ 

זיין םאײפאראד חײ־יאחריכער ־an זאל אה האז
4^844,4 I I 4 H 4  1 4  | 4 4 A . .  פאראיײ ) םארמםעלען זיך םים זאל וועלכער

יחגרט ײעלכעד םראנם, פאראייגיגנמר • — פראנט
4 Jk  4 4 fl4  4 aM4 M4 4 4 flL 4 4 4 4 4 4 ^4פ 4 *4 4 Mmm I k a *  4 M M & M 4 M k פ <א פ4א. »פ ^ 4 4^ ■ tvoipmwa נאר אפיםעס, די אין םונטפן פאר • פון 

ע5» םון חארץ דער פון טפאנטאן איױט מפריננם

tv̂ און tvwP יופימ, נים זיד ז*א׳מ זײ וױ at 
iVD™ a או on דארןי יחמכער פאואד, אטגײםרזוםח 

איז dv וױ איםפאזאנט, צתטם, אזוי און נרוים 4*̂4 4■1 ■ 4 444SL4a4Ûa44 2א4אפ.AfcAAA 4a■ r זאמן מנליף. v 444םוים זייז פאפסאריס אמזערעtiAA ^̂1̂444 4444 4IUM&444 4M4H4 |4MHl 44fl4MMlMllblMlM4^ תן סוי. ifuv w דזנם סיסחןך, מחגד־ אוגזערע ון 4444 4444 ll4h444Ak4IA 4MAAk*44M m*4 4M444̂ 44̂4*4 M44 1 vwJpT'iD JIC Vf *Jinד5'סי3ו vDiPDr nB א'ו ן

 פײן ארױו• ניט איהר אויא ציינם טםאטען, נינטע
 ליג די ניי׳צאנ^ אװ יצינ דער בנוגע םאדפליבטוננ

 עום פײן אוים נים איבט גייעאנם
 פרנאניו ארבײםער אינטערנאציאנא^ער דער אויף
 ה*ט און pr־Da:aprt'n א איז אויםגאבע איהר

 איז ?אנםםיטוציע איהר טפן. צו גארניט יטי?5פ*
 אין פאנפעתנץ םרידענם א י1אוי נעװארען פאסט

 איגטערגא] םון פאםיסיע דער דורך 1919 אין
 ־an פון פרעזידענט דער באציהונגען. ארבײטער

 פרעזידענם פארמטארנענער דער נעווען איז נױםיע
םר. אייבןזר, אײ םעדערי״»«ן אםעריסען דער נאםפערם.

 באומגוננ ארבײטער דער םון םיעזםיצאז .די
 <רעחננ דער בײ אײנפצוס. נרויםען 8 אױםנעאיבם

 ארנאניזאציזג ארבייטער אינםעמאציאנאלער תר
ivp פרינציפען די פון זעהן צייכם טען IV^n Ofii 

 ־an פון פונדאטענם דעם חינטער נעײפרען ציעם
 באטראנם ניט זאלען ארבייגמר די ח«ם גאגיזאציע.

 אח םווורוז, פטוט׳ע •ana גענענעםאנד a װי רען
 « פרינציפען. זױכטינםטע די פון איינער ווען

 אי? ארבייטער די םון פראצע ־an פאר באצױנוננ
 פון פפטאפוגנ די פרינציפ. הויפט אנדערער אן

 נעזעצציכען א פון איינםירוננ די ארביים, דער
 אוי^. װיכטימ אנדערע זיינעז ארבייםס־טאנ, דיגען
 ארנאגיזאציע ארבײטער נאלע8איגמערגאצי די װ*ם
 ־araa דארוי םען דורגצופירען. געטםען זיד אויו*

 פאדערומען די זײנען 1919 זינם אז שארנעםען
a אםונדצז 48 װי ronrvp םך a ארבייטם־טטונדען

 דמוןנעראצ a פון בא׳פטעחט ארנאניזאצת די
 אין ־8םיטגצית םטײט פון פארמטעחער פון םערענץ
 tap די ארנאניזאצע. ארבײטער נאצער8צי8אינמרנ

 a אײנםאצ םארסוםען םוז שאנפעוזנץ ־an פון ט*ז
 n a טו־פנעז סאנווענעאן די ־ana ?אנםפרענץ די

 ־a^wa^8J־ivn־:a ־an בעת תטער,8ר8כ נעבענדען
 פאנפ»־ענץ די ^ao vnwpvtpv םan אפיט רaב

 r פין פארטרעטמ־ םתר פון צוזאםעננזדפמעצט
 רמי די רםרענמז8פ צוױי עטאאםס־טימנצידעחפאפם.

 און צזנבאטים8ב די פון םארםרעםער אייז צו און
a ארבייםעד. די n rדעצענאם ־ a oan םיט רעכם 

 באםאנען דא װיצ איך ײיזיטאר. a םיםצובדןגנעז
 ar>aa די פון און ארבייםעד רי פון םארםרעםער די

די «ו *כתצוננ nm אין פריי איננאנמן זיינען
 iw»n און laiwjnaap מי בעפ^־ ״םפהען oan מז

 ־an פון אפהעננינ ניט איננאנמן םײנונגען זי״ערע
 ־an פון םעמאנם די אויוי באמלומן די נירוננ.

 ivoapn פון פארם אין אגנפנומלן וועדען םערענץ
 צוױי םארצאננען באעצוםען אננענוםפנע די ציעם.
v יי פיו םעצ im ^ a a .םאראיע• די אין מטיכמן 

 n פ*»־מציעט םריטי״ ,צעיבאר די װעט ׳יטאטען
 IVD1P ױעט אין םטייטם 48 איעצעצנפ וי פאר םםתמא

in פון vntpnonn רער טער r נים באזונדער, סטייט 
anצעיו אינמערנעמאנעצ דער מנירוננ. ם׳ד־עראצעד ־ 

 ״ ןא־גאני *an אימר טאבט צמזעסוטיװ די oan *פיס
 •an a פזן פאנטראצ דעם אונטער עטעהט ער ציע.

 חד אכם םעמיען. זעכצעהן פון לערפערמאפט רענדער
 און ארבײטער די פיער רעגירונגען, די פרעזענטירען

jjann דדיי אצע םיםעז זיי באצעבטטים. די
 ארנאניזאצע ארבייטער v5aja’»w־a»:’a .די

 די •«»־. פזפצעהן יפצטע n פאר א?טיײ מױן
 םראתםאטעז• ארבייםער 44 אננעטםעז oan פערונץ

מן ראטיםיסאציזס פארצייכענט זיי

?.«4mtn‘vf SiSf־י --------- ־ -
m rua ואמן oan אין טאן צו תאבען an־ aom> כיצדמג־ אין אינדוסטריע, אייזען און

חד n איו אינדוםטרחג םעססםיצ ־un אין און טרייד,
םיציאז 11  צו ivia>rvrup ארגאניזאציע רי oart 1919 .אי]

 איגמורעננ^ זען8ארבײסםל ותנען נעזעץ a *םאנלירען
 טי• םיטי «ױ ־a® גיט אימוורט געװעז ויעעז תטאצט

 דערפ״ און ײעצט גאנצער ־an אויי ארבײטער <יפן
anaזיינען ס»נ צו הײנם עננצאגד. אין נצויז 1»סיצי ־ 

 אין אינטורם געזעצציך ארבײטע־ 14סילי 88 ומכצר
.ivoaor ניין

.ov צזױ״םעצ אתן איז oan אינטעדסײיאנאצע די 
 דעם און• אויפנעסאן סך a oan ארגאניזאצת ארבייטער

 ארב״טסצאזינלײס. םון סרבײטער די פארזיכערען *ו :יס
 סך a י1אוי האבען tvopHioaaP ארבײםזגד זיגע4י

 איירא- פיצע אין ארבייםער די םון צאנע די פארבעסערט
 אוםבא־ איז עם .ivoaor סזיאםיעע pa מאישע

 דאס v'vai'3aj<־a רער פון פארדינסט ־an אסוייטבאד
a צ גסנמnaאיגדוםטרי^ םון צ ivoaor בײ האבען 

jjw« ארבייסע־ ia אייעפםידם דן־ v » vt
 רער פון יצoונaP ־anwnv ־an האם 1919 .אין

 זvםwv»ננ vnran»j־m ארנייסער גאצער8אינ^־נאצי
v טענען סראפמאט חנם in iio r 48 a .ארגייטם־װאד 

 רבײסם*װאך.8 קירצערער a פאר םארערוע a איז ייצם
anאפים צליבאר אינםערנאציאנאצער ־ ovn ראכט¥|8ב& 
ארבײמן, vציכoנvפv פאר אדבײטס־װאך runnip די

iw אינרוםםריעס ןינע n י oj’oovraa 
n די ta oa*n tvo *ועצט. דער אינער ב״טער rvB J*P 

m 1936 אין ao ovn באצונ אין פ^־׳פרים גרויםען at 
 ivoaor פאראײגיגםע די ארבײסס־װפן־. ?ורמרער רער

njvv’or: אתאניזא־ .ארבייגמר איגטערנאציאנאצע די 
 פראבצזד ארנײםעד םיצע דאס רעדםים, ivwpnvja ציע
 אםד־ די ־.aiopanas אינטערגאציאנאצען a טראנען םען

 פאראנם־ די ojvptw* ר8צײב אװ ia*”’־anvo ריקען
 *ו r»a־araaaP VJאויפריכטי כט7סארספו װארטציכ?ײס,
 ־8נאצז4איננמונאצי *an po ציצזגן די םארװירפציכ^

 na פעדערי״צאן ivP־'vvoa די ארגאניזאציע. ארבײטער
 דעם הויבען צו םןא־אינגמװזםירס pnaor איז צײבאר

 זתצג^ ־arum ,an איב*־ ארבייםע־ די םון צעבענם־סצב
 T»» נ*ר ppjwrjaor iv־iao^aoin a פון נצויז ניט
 איגדוםםרת און ארנײסם v־wdv3 םארזיכע־^ צו כדי

צאנד. אין זיך נײ באדינגוגג^
 nr pn ע־צוינט םיר יפצ סווי, צום איצ̂נ .און

 א«ד אין v’jaaoap בראדס¥םטיע נ׳מפמצ די דאנפען
 צר אםעריפאגער צו ריידן צו געצעננהייט דער פאך ריסע

ijnvn איבער an oa־ vjaio דמנזטוא. םון a נרוס 
 מציינע־ ציגינקזס־ םיין np a און םרײנד םיינע vאצ
״.I'm כטעד8ם
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 נןךיעןו״ חאס אומגלי? g שװעםטערקע, *רו^ g״ —
 *װײטןןר, חןר םויז a דער*עחלט סיף א אױף חאט

 גןןזען, לעכערונג a tpr pa עח»ם oan׳v״
 לײםהןר.- אונסזןר 8י אונז כײ רײן8 קופם npoan «ון

oxyr oy — 
voas געטװאומען. װער

געקוםען. כםןן*, ,iga fra מיר איז קם
.)oxynao כלױז לyפים a זי oan אםת׳ן) <אץ
oan דעןז m ayor m פיסאן,8ק חןר איז פױפור 
 lytanoao די סװײפןןן און
 ~iana» ניס nyosp קיץ אױך אײגער »ח

yea יען•6פגקל8 איז שיף וי ארחןטגג, קײן
 osMsya, גװאלד a לןןםען8 פאר oeny onan Ban איד

nyraoi ta אוגטזןר גײם «יןז! — ona קײנן^ נים 
nta װי pa• װaלa naa o ליגען losanoyafina 
 ayr̂ —״M ^דןןן nao רaלp ם׳איז דיר, »יד זאג און

ataya אץ nyeyp^nv כדױז, אדײנ«וקוקןןן — 
nytata pa — nyv a ta סיף rot ~אױס

to זײ םיט אוםקומען oan םיר |yenan ט, yr'ara
4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 0 4 M k4  צײט, חאכען םיר ז&ן כל ,ypnyocynv קדם,

װײס״~ יט3 נד8ל ra פילײכס — סיף פון •ana לןןמיר
pa זײ זײג^ כײחן pa ים iyaar«rya»ana 

pa זיך -lypanonyn
nytata pa געפירט a po געניטער ,naan 

י- נד.8ל *ו na pympyaaa מזלום
4 4 4 4 4^4^4^4 4^4 4 4(4^4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4• 4 AA4  4 | 4 M  4 4 4 • 4 4 ^ ^ A pa װידס װיםןןן a־oan nan n איז דןןרטןןן t iprya

lyaat? אײד איד ײמל p opלײy*r yaלBan nyo איז np pa סיף Ijmya,
4 4 4 4 ,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4^4^M 4  4 A4 n U 4 4 4  4 4 l 4  4^ 4 ^ 4 ,44k 4 MI איין יוין םען

דורמנױם איז — איכערינע דאס
כלױז.י* רכילדדו
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מאכט צו פראלעטאריאט
T *V •. â־'־
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or ז® in ױם־םוב ם»י צװייטער tyaזיג היס?ע־׳ם ־ 
tav?ro ®ן 'n.און ־ t®  op אם׳פר x״ipin'ctxipea® o 
P v״ ?opa טך or Oyn ,jnpt tx ,ten ם*ר איזm צ״ם 

an py tnprpa־ ®vay'xvaipoaרבײעםער ?®־* jjupnva 
an־ ot'ip?o'n ־ איו•”I ן® o?pn *an נרוים טים 

an o?yםסרקםיזם״. ®ן ,באוימסי ־ o?v םסכ̂נ די 
npt האט oanva און .גױםע׳ די oyn די .גערסםעמעט 

o'Jieyp< ״o?pn ־tpxaya ־an t® ציװ״ציזאציע . ip i |u־ 
 *VP אוו iPOD'?v'xyD די tprntx t?®y ״.naao םײמר

®tPtata t םתיסמזס  m u » סײגינס an tyאײגעגטלי־ ־ 
תן t® חיטצ׳ס־יום פין ppnx מר  די tpnport צו — טו

d?p ii pr'DO'?yo®VP פון an־ ־®ipm Bop?y רעװא־ 
o n  tPP'mpoatK n  jrvn< ארבייטער ov?p• און or 

®p ppxe t״nx oar t״po? ,אז ניטא trv>  n  tpr'iix 
can ox'ompeaw tpayn oyn jpo אין חימ׳^ויזם 

uy?VD'n,אויר זײבצן ־ tp pr'oo'?yo®yp tpnpa"־.IPt 
Doynpa tpayn oyn דזרך can צונרעכען צו חיטצע־יזם 

 IPotpya צו ,tpoourpipiuo ארביינמר די po oavo די
n® צי העגט״ .טרית  tpp'vnpoa רענםע ®t די 

ptr onpt ox® m ארנײםןר. y רי ty ,o?pn pxava 
ךn ־an tpaverya t® חנם py ניט ט ־an און ו ו י  הו

py gran זײן היטצעריז̂נ »pjm 1זײ און X?' — 1י1< איז
oyt גײ •'®i  cun ptoroanx״ot'?ynpio® tpro און 

®t םיקיטאריז̂נ  oyn צרצטערם o?pn in  t®  tpiyruu־ 
n — איז apit t״t ם?חםה. e n te  P " a  u. .  ניס .
ay in® ס ־ x y י v ? י t איז ם m ,ציקר un ■tyaאנםי* ־ 

•o t 'A 'o y , װערםאי־ דעם צוברעכעז צו עםרעבוע די
?msay ipאון ־ ipowva n פרײע y u »  oapn נײעם 

מען םיקימוריזם• ריי
p'oyipyon ?V'xyo p די ro "i איז tpnpa m y 

v די 'lirm w  r אויוי am on סון i״jpro 
®j איהר oyn pro איסמוײאלחנ^  tpoviay oneva 

rn^ צו *וצוטרעטען כדי anנײעם א סון צוגרײםזנג ־ a»np- 
an־ oyn ,opya זי oyn זיך oyn ,)povnay ivtytea זי 

oyn בײצמומס באוױ»ן גים n איכאעריאציםםי׳מ junva 
utpnyor v pmjra m־ urr'Srtyoןוציטימער און ־■ ■ate 

 on סון ט*צח רי פאציאליזנ^ אלווצצטצימן tan סאו
 v pnva איז oynyov^yt• pnrno'te^yc דיים׳צען

w ytooyoyp שאר to |v>yay*yyruroa'y on־ovnyov$y 
בכצצ.

un tut or'־ari־ y מנעל יױ זעחן״ צו טר״םט ט־ױסע 
an־ביינמר ־* an no ovte־ oyn oten זיו >u־tya o*yn־ 
anט־ויסער ־ iooyoyp־jn y וױ or 'tty־ oyn אײננעחאל־ 
tro און onvonyo וײמ oranya װיכםיגסטע די אין 
»>an־ an pa־ jftm

>an pc nteo n  tv ,ptr'o eaypya oyn un־ 
anaopnyyv־ nyv'Dyipyon ?yntyo דער אין *סרטײ 

uncaya־ on  poynvay 'tty ern oten םאראצישע־יצ־ 
on  |t& rt'eon•  pnro'J וחנצם־םסציליז̂ג ty די ~yo 

«נס?יסא«ױ m אוםעםום oyn aauynvs סרכײםער י m־־ 
an py .pram eovnvאםוו׳ן ־ tm t סיו yty ביצד: 

tnt םיר y py pmp זײם uyteV 'nעםסרײך, און ־ 
unaya־no prp,־ n  tv 1 סון כוווות ot'Jynryoפאר ײנעז 

pnyttw onvonyo otoyow. ־tny' "tat די
 יענ־ די py oyn ־,no כאנתרקעז rsy סאר בוצם׳ער

vote |y inyn  amt jrayrut py *an אײננעםונחןווענחנ 
myanaypo py םלובות דדײ (די • n it 

jfpytom אין tav̂ aay,־ Jtny»"tw r py
y nya o»a ''mm

an tic aarnsorארנייטער ־ auarttva^ נאר ti'fiv 
ut'tajta , ta ta a tva jn  pr'oo'̂ y'a־ strata 

 אובייטעך ־an סון on>'apa ױערען oyn רועען,
 רעירועען די ■ויזס־ים. ?ינמע סון היצף ־an םים

y נמהרהײם up oavoyteyo t'vסיס ־ un* גי סין היצןי 
jr'oo'>y'*yo .זײ סםיםען ptasp רעויבער o'a דזו 

ע i״p םיהרען ע י ס ם י ל א י צ א  y אי| pntyon ס
iva'teapa זינען pay' aanytt pieאצץ, ;־ un> oyn־o 

oayo קריד^ סון צחת די חס־ציינטערןע צו ט־י 
">tn װאס אצץ םאםען, ברײסע די פוו at on  oyn 
̂נען, tanp'eyaypp on pnpopnyo צז  »ר o*a צ

upa<»'־a a״o"p p׳t — ,p>yo on  n'tn p־app oy׳p יי 
y« pretran pr'ttyanaypo (דורבפיהרע lann'c oyt tty 

p n  vpvo " t.־ in דעזוצטאס an ty ,t'v־ tty o't'tp 
wor־tnytva oaynrpaoy p, די iy3־"tat o"pa'ty>oo 

tppyopa כםעם y vw אין (לסשל, העצפם py (prurnr 
|P up tvayn oyn רי tic pay< די  py P'3 אוביים "

opnyo ptyoe'׳u־tPiynpa o•
ura'tan *an־ an pc ipyirar־ urr'opyia־ 'pa'ovo 

oaru fa oyn ptutvan pr'oo'̂ y'pyo n  tic 
t ty״vp־ op jroopo y *bipt t'K pay> pr'O'̂ ya 
jn ־an םים tpa'inpaay זיך yoan  py aatran 

tpoippa t'v אין רעגירוגג די p-«mr| אזן tya yn־ O'a 
uypo o אויך איז n  at prayorpant P'apttiya'־va 

uta tpr'oo'Jy'pyD.־ i'wnpo cnp-unva t'v  oyn 
 זיך oyn וטורסײ pr'atnnya די Dyn ,on 3צו<י

tyo oapaptpa־ tty tpttpa t 'K 't  .ippa'J v' ^צינ 
t 'K 't נים א*יצו tv"־tpr'oo'̂ y'vyo py t איג 

 ayanpoa'K' די py אטײ<יגםpt oyn tut* 3 ציאנאצ
to pntapipcayp( די '>ppa םאציאציסםי׳צע ■ty־tP"o, 

tpoyt די סיס 'Ptyto n  pta'aapnsyoty pr'̂ aap 
utayדי ־ ut־p-wiMpt |tc aannyc און oyn tnp n r 

ty ,tpt'n םיס an־ tic p'opyo די .*pr'oo'tentyo 
tpa«t " t  can ,tpaama גיס p״t אםח׳ע 'Jy'Pyo 

po tpp| דאך tpaapia און גוצען פיצ '<o lyoD'in 
any n״vpo־ poyo.| איו tPuyapa P'apmya •אייו 

jp tt tva'a^pr
 ־un ju״te tpa"t *unap> pr'nyanaypo די

oapo'ip• ״םזס־3»ר רי סיס ipaatvan אין a tut "t׳ 
t«nya p»p ס־וימ די פאר tnyc *tpay tut jnaite 

po'rta און up ppye־ a'oant v א'| צ»גר jm yt''K 
py opn op חס־ urooppaװאתרסייגציר *ײס ־ Tat 

vpn oayo־ty |p עהנצימס־ t :oaponpiopp־oy
.nay>aap

uyJaap t'K־ t״ty tpa־a״iPo־ O'a tvaatn'an 
a״p tr t'K bp .o נעותן k:״tty 1924 m y' tut p 

opa ,tpum די בpy 931 צזוײסען n "tat Pa'tyt 
an poסארטײ, לײמור ־ tpa«t גיס P'p tpnpa 

aju'Dtom די סאו ty pnJaap־vpo” a.־ ,oaponp 
pa| רי tat" ארבײנמס־ p tpaatvan״a o'a >yoa 

mpo |"p־eapoytey* py o"n דאס t o tPnpa tpa"t 
ס ײ ח ר ן ך  איו teu ־tp"t oytt ,tpaatran ׳
tut tpat̂ pa די po oajm 1ציבערצלע די. oyn י די> 

ptet פארםײ oyn ,ô ynpa וי op'onpoatK די 
aatvan וױכסיגצ בײ oyn .ipaato'oray וי O'a 

»5yt)̂ די ייז t r «  .poyopann aarwn אױיי 
y oapotrtat# tnpa'tsty po| 3אסת׳רי 

otatonyo ,ipd ipp pa»'$y« ,זיר tftyy *any j»»a 
i  " t«  *va n  oyn ruyaycyi• •unrwHi'aytr 

»u־a״o׳a־ .tav>aap py jpaavt'anגיס ־
1. m k

■gray jsou 
t»yn 

tpoapo'a 
ik  fpoyar

up"> py tpoo'̂ y'xyo pr'Jajp'־jpoo 
pc גיס *וזײ וײ tya־ -poops papan>pa 

oay tpj” t "t py eavopa tpayn " t־
 tptt ^a''nitap?pa דריסע רי ipDpa ונומן

 ־־un iP^nyn oapoy־<uio room די בײ •tpotp opn זי
piptaut ipoiytt עעגישע jpoyapa צו y tPotpya מעתר־ 

 oa'oap־tya tpiptt האפטנגען pa'tyt די .p?yp t'K הייס
uya tty'־U־op 0 יי תיר p>y tin tPovo>itn־>"tp>nytt, 

oyn ויינען ^tpoippa די פאר ?*ya .tpovayo popp 
oianatt ט־ויס t upryiipa'y py״jPiiPa tpa די tp־yo־> 
tu> tpa די pr'paap רבי'טער« aדי ״ >oiyoo poap־ 

p̂ yo t'K tpovnay >yt op 3'iK •iPteytt די jato'or 
t'a tpnpa t'K oittt ,איו איצס poo p'p yo'a, די אז 

pooppa ואהל?ן *ארלאס?נט> p-iptaty ipaana tp̂ pn 
tpoyapa, נים אויב Ht'KO pouyoay tv'־t'K .opo -ץײ. 

yty oaooa'a אונ^עהויערען opiKtutat פון tiK ipo 'oo 
ty ,tpoyuyo ־ רי®tv tpapn pay ארכײסזס־ py aatran 

tavteap־ tnpn opn .אוםםוורםיידציך iptaiK tut־p םרײגד 
oj« tpa"t׳ipopa >yo opt tPDtt>e די צען1ג1יסצ1א -p>pa 

napa״o די \וי -pao'tK tnpn op •>yo "tat pomp 
 po>oyaypp po'na tic tpopp'yic tut tpos'iayiB ארגיים

oytt ,ipmyDPt p>y'pyo py די "?tya־ opn aaivan 
 oapDy,־?iya tpr'?ajp on tpaytenyo O'inay tie נצייך

tya o'a tpctyt o t̂t ,tpotyon־ oapoyo y •t'tK tpo?pn 
>tu ארניימםלאויגסײם Jt .ד tap ,j־ tptto oyn יך1א 

yp |p»'?aap |u> 'tapa jantaya o גרינרציך n  ip ip u p־'» 
 |to 1Pojpop?p p?'D איהם t'K anjpayioa"ty םאציזם,

natte .וױרט׳פ»פט aayaipa'K tv tnpn tpoyrpa ?yt op 
y nt סין tpapp |"?y opn oyn ^at'?yo'cyp natte 

unt־p| צייס דער םיט tpa'K |y־uua צזס jat'te'vyo 
tn  t'Kצײס ־ tptt רי uttPD'־pr'itto ת־ ארבײסזס־ 

t tpaatra״tya noptsty tpa־ on  tpayn oyn ,ipaatvan 
tpttpovi at pjma די anv״upo'־t» tpoyo pa ״ די?tn 

apn y (pa'opa nt ,o't'ip jte «צו אוין tanpaptetyo די
tut o"pa'ty?oo"aty רי tpapp "t tut /ttpm זיך o'a 

t'K די nat?o pa"?p?׳pdo iy׳?on  d ?צו צי tpayo 
oaaut'iaipa'K p»'OD'?y'Pyo ^אובײנ opn די pr>?aap 

ipo” aiy ^3י1א רעיחנ optt dp זיך v״vt'K tpapaaצו ־ 
ia y tpayn ptr ,tnana״trarc'o y pk  opauto tnpo 

ru y ic® דאם tn  |"t optt־ tpvuya w mrtc רי -pa 
P'onpyon tic oayo p?«ap? pa'?apt אויןי tpinap nt 

 truto |pa«t׳o jataTty tpa'oa״n דער ®ן mnto' די
uyar־on  t'K ntpoo pp, צי eyartpa'K yty t'K ??ככ 

T?apo םענט»רי׳פע8•»ר? םיס ip?o'd, צי <-n  opn 
t ipvattc o«a ot'?oy'»yp־o'd op'P'tyc pa«t |pttpov 

o?ynpa, םים aatp'rnpoatK ip?t»na סון $u־aײםער־ 
ipay ey?p י?דענם»?ם an opn־ tpanyi on |tn ?na 

tya piP'tnpaetK tv tpayn oapo'ipyopp |pa»i?ytu־"־ 
-yo tto aai?P'ttoay ipa'itpo'ni ipvasa in  tyo aato 

ja?pn ־an tut צי§?יזם
ipay א״דע־ uy?aap־ tpepioant tpt'nya iya oyn 

tv tpaaunntpa D 't'v m  oyn ,oaponpaopp on nt 
po'tia may 1' ?יסםיעע8צי8ס jrcyv'K t'K "o iyy 

a ? p a י tpa'?"oya t* , p r אין זיך *yp oaaivan. v 
pnt'?v,״ Jt . i אין aaii'an ipoyta"opa y סים irm a 

|.P"oty» Ptv
*a'K nat^ya'Di t'K oaponpcopp ipna?pa in 

e"iapatt tpnpa o'a tppaya די d im  pr'3?pa״ oyn 
tpatopa Tt אין pna?pa pMt (papa pnt'iyay ipoiyv 
ptytmta יארטייעז pk די ipr>a?pa m  no mn'D 

3iy״wo ipa'a"ii tpayn aatapnya ipo־ eariopa r?y 
tya tPaptt1 ־ jan 'an  pnt'?yyp v pn?'a ?yoyתי  י

tya o"aiypa oyn partpa־ i n  jam m ay tv v ik 
oyn pyrn  oo'?y'Pyo ipr'a?pa ip?tnoay?yo אויס־ 

antpa״un o־ umatea in־ oiyc״ tv?•, y,ווי ״ » 'y 
 v'«yo a?yn t'tK ocyrevn tmaJpa* די אימרצובױצז

 ןto ,prpaya pc *patynteayntya. םים יםודװע ?יסםיאאנ
pk .n m  opdo'd o'iptp די oyn "tny■ pnatea 

tptentoav at אויוי o n •1• ססן Bin תד

״י״ •־ ׳• .

י • ־ , ' ■' 4 י י - ״ .

p?yo py p i a y a y t y i •  pan^sra y tite tap't, 
pt"D<?yo ' i  [pstpya at tP^nyn pooppa n  "a  na 

py ,oayo סיס pa'?pinvtyc ix — o"pa'?apo n  o n 
tv?• tpa'tyi dpi. ןע3האס די -ycut o'a tpnpa t'K 

? •יםסיס, "» oyn ,yty tut tv?• in איהם *aut jpapp 
up ou tpx'ocnpo־ •i־ur'iyop?y,־ upיך1א ־ •tut D'lP'i 

py o't'tp |® tn סתם "?  oyn ,tprapo parmnyn 
iKo ix vut apn y tpa'opa tP?'ii״?UP't ipipoa־ ?jay 

ipay די tut D'tnp tP?P'xaya'C cun t® u ® tyriyc 
n ״o״p?par yty םים pptui P'a?pa אין  O'a t'K op tv־ 

p tpa'?a״t צײס y *un anapayn ttiio .tpoivn tx 
ptvirma n  l't  tpayn jwyiooyoyp ip ?p 'x jv j'o 

tpoD'?y'xyo n־upnpa t"?y פסרסײען  ix op סיס can 
yt oyn jarvan poy>a"opa v tpayo ix jy ?n yo? 

tv>». on iw  t'K tpa'?pi'myc״ n  pc־or jyo 
onyG״o ,ויך tyopa oyi jpayn "t  ty 3?י1צ גים urn־?' 

o'ut O'a pk  ayo יבע? a?yn on at־on  pc ot'?trxyB 
tv.«?.״ anraapa m  ty ja?ynpa tpayn "t־ -jO ''a iy 
*apoyn oyaypp pr'a?pa n  tpnpoyi |ps?pn "t ?yt 

tv?•, l®  IPO"t pct'oo'?y'xyo ty j ' i״ pw "t  tP?Pn 
tpa'tarutc. tut op 'tt,״ jurt'an ip i t'K anap"t 

use־ a?pa piptjut״ipipnr y tpnpa t'K tpoyapa pe 
אנ׳ מ any tPopuy tpaant par® n .ר  tPtp? nt־ O'a 

jurvan ipoyu"epi y tpapn ay?nyc o n  tpopaay 
p״O'vu t פארםרויען tx "t tpayn זיי n  jaynpa ou 

m u  pn'K 8 ®ן *D'?yo'Byp O'o •aaii'an p'x'?vyp 
popoyiaoyp nvov tnpt ip i tpa t'K |p"oiv• pv'o־e 

pro'n piptatK oyn ,tpaaimveip pa'ip'tio n  nya 
t t'K oavopa tpayn tpoyapa״tya tut iay? tp־ m 

pvo'noop n  oyn j>'D’?y• ipm poniyo יסד?. 
tp?8i״ jpdo '?v 'xvd ipa'tt n  paua om'cpa tpayn

tpayn jm גיס  *t'ut optppa זיך a?pa n׳trxyo p r 
jy?״ ?riyo  on  •t'Ut tnpatxa"y tpoy?roay *tyi tpoo 

proan otx oaav?va prayn oytt jtap' up o>a |tK 
un m  I®  >pa'?c tpa'opo m y־'<oapapa t'K ."o 

up n t?®y־ '?yn ®yao t® aarn® m  ipoaut jtpa־ 
tpanyn on  pv T> |pa'?"oya tx oo'ovpatx tpa 

pu d  tut דאך איז n  po in '?  m  tan tpa 
ura־k  n  v i k  tpayn oytt n  t® ,ppa'? p 

anapor (pxapipcayp פארםײדיגם anpay'xi?ytm 
'?pnp' oom yo ttK p'O אפטווך ®D'oyiaoyp i םיס 

ot«n dp nt .|poo'?vo® kp n ,אויס an pK oyn־ 
pn> tv javuMP y ompnpa ooynpo"anv ipr'a?pa 
tP"oiya ptytmta n  oytt ,oavv o n  tpxuo'ut tto 

tpayn זיך ui?ik c־maa o»a t"?y T t tP?n® py ip 
a1״» jnyiooyDKp o?pa n  tut. D'tnp o n  tPotptx 

a n  nt nty״y *pt oyn iav?prtvti po aaii'an P־® 
jy?■ tvo-n on  no tnya on  vut o?porpa ?p'x 

d im  tpo"3iy pr>a?P3 n  oyn״ *ya v  Tttpoy?w3 
o'?״a?p3 n  pmpon tx rxpy m  py tpa«״ava® p־ 
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tnap jm j*sn אימם JM rttrm י «ז  3מי י
 תאר־ it אויוי .אינםעתאציאנאצ״ on םוזייז

po א<ידאת ®רײנוי זײן» rmo*p# לחנצמו־
onp אין ap ח״גםיגאן יןב w m ^חיגשיר

 תארםאנימ, די חױם «ד נאך onpor זזיים
or זיינןן tponp on ארויםנעכראכם םאצ 

 ד׳ח|*יםעו .אינםעתאזויאגאל״. no טינמר
חנר־ און אםימע איין םאר tpev*p< טוויק רי

מסיםעז. ®יד אלע
 אז־אלוי י«ח סאםארעם חאבץן ipopo* tvn « סים

tponp on 1לי דאס סאל tnntn א אין 
 וזאט דעצורי ליל. מםאדם in אין זוויז

 נצייד. האט «ר און צח■ Dip ייגמן ממרט
jm rtfjm אאח־ױמן געלאזם ציצ, אין 

םי ת  חנצורי .איננמרנאייאגאצ״. סןן י«חמ5«
 on געס־אכט עקזעםיליארען טויזעגם מדרושםע

סרםיי, םאציאליםםײצער טראגזױזיאהגר דזר סון
in איז 1888 יאתר אין מװאחנז א«נעחאלם?ז

סצם געסוםזן איו רעלורי \ואוחין און טראיעס, __
i סון חניעגאס p i ליל איז ארנאניזאציע 1סא*יאציסם'סע 

 באנײםנמרומ עםורםימער א אונטער חאמן מםאלט
n e w  on טאצ u p « םאזױאליםםי׳מן op-wop גי־ו 

twatfo א טים נאציאנאל״.1»אינם? סון טענער די 'mV 
 יין ivaovo טראנזויזיסעז * םח ציד דאם איז

אריםעז tv 1סי סקאססאגיטענט םוזיק on םים
tnr't'tvano ,ײז ממזאם האם <ואם *רבײצמר  ער־ ז

tpor ציצע• סאײנ«ר א איז אױססרים poop ,נעווארעז הויז 
אר־ םיליאניז n® חיםנע ארבייגמר איגטסרנאאיאנאלס ־

vxau< .איז דאם <ת<ם tnprpa בײם 
no סא־ אין איננמתא*יסנא< ױױיםעז

 ארביײ אינטעו־נאוױאנאצע די זיד יזאם
סאציאציםטימא די tjnrmt סאוססרײט

ootorppv y און ip d ױ 
 טענער doovp איחרע םיט
 pan *לע אין סצסם יטער

« .tniw9.
 קאםיא־ זיין סאחוםענטליכם

tnv האם איז גאםע? א van 
in  tnpawprv םאייור סר»נ»יזי׳**ר 

pjniv op חאם וױדער, סארס",
דודמי■ *ora ברזחװ/ סו־אצס׳ם איז

 יאוזר סוסמזזן אין חאמ, אח חכמאזז א יא
m n m  v תאסיע no חן נאטעז די« 

nn no .בדמ־ןר oonpnvo תאס *or 
on n  pans* סרױ on  no
 באסטישם t«rt ריכטער,

a:̂׳ »on jponpouve tJ*
4| *C m m o f t! * » w*? יארחעז אלזא, i

o n  no ארסאסערס nv 
*voovp *nonrn  v 
on< «*יד חאט  twn נים

tvnm נאטעז עדטטען oMp 
 ססענטייכקײט in ססר
טוים רד־מיםער׳ם ך*לא

זוװײ
ר חנן  א
 סאזױןר
 תאכמי

 םוזיק דאר
»יז <חנלמ
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 to נך»רײ, » אויסנ״זויבזמ מײיםמיאזיגקיים סנײומיימר
i איז חדנעיםער *ora נ*ר סחיי^ גיס n  d ip אײמגנז־ 

i 1<ימ n  no ■orovoigo סוזיק on געדיכם .in אינ־
סד זײם טאסע עהרען תאסוניסםע] די טעתאזױאגא^״.

t'lvo םא<ם 'vm  *ora 0*ל on אסת׳ז np'tvoovP 
i בײ איהם מאכעז זײ אוז n r אװאזױעם נעלענענחײם 

̂רבענעם זײן סון חטבון אויפ׳ן  רו־ י1 גרודער. סארמט
 אותתמד דע־נעיםער׳ן *ora אסי# תאם חוגירומ םיטע

 *no rune v אלם רוםלאנד, אין װילע סעהגע » טענתם
in ראזיגער jranvooip נאציאנאלע די איצם איז װאס 

רעסובלי?. ססומטען רוםיטער *on no היםנע
 יאחר נײנצען זײם טוים עוץ איז *unaprn אדסלוי

 טים םארםאסער־רעכט. 1זיי סארםײדיגען גיט tPP עד אוז
 איסלוי םיז יאהר זיבעצינ נעװארען איז pnn יאהר וימנז

 םאציאלים־ סר*נ*ױזײ*ע די געבורטםט^ חדנעיכהס־׳ט
 נעבורםםםאנ on נעשײערט דעםאלט האט סארטײ טיסע

 טוױנ״ on סעםםנעסנמלם ̂זאם און דע־נעיטער אדאלוי 1סי
 אג- 1איה פוז און סארםײ קאםוניםםימער רער סון דעל

 אמםען on האבען וועלכע דע־געימער, 1סיע העננוס*,
 סון באתיבט םויט זײן נאך סראצעםאריער םראנצויזיאמן

 אינםעתאציאנאלען on 1סי שאםאאזיטאר סצס רעכט זײן
 י1אוי און צענחס־ אלע אין נעזועעז oijm ײאס ליד,
לסוטוג אצע

 ארבייםער י1 איז צוריק יאהר זעכצ^ און עםליכע טיט
 םרסנצויזימע) א סון דיכםוגנ אומבאתאנטע tv מגוחגן היםנע

 סציכםצינג פאליםיעער אלש נעצעבם ד<אט זואס סאסונאר,
 נײע v באקוםען ליד דאם האם טסעטער *םזנריק׳ג אין

 in » האט עם װאם טוזיס, in ־tin אינחאצט און נסםח
 אר־ סראנצויזיטער נאחו־ או־יםער אן tpoptptn יײכטונג
 םאצ ןרסםעז צום איז װאם ליה אוםבאקאנטע tv בײםעו־.
 חויז. קאםע 1אברײטע ipnnv IV איז געײאײנז נעזועעו

d היינם איז ip אויוי 1צי סארמסרייטםטע i n .זמצט
A tv ,o? אין טייז האב איך tip in  uvea די no ovd 

 נאטטיםס האט צאנד געזויםעז v אין ייה״ם10 סאליםיטער
on 1 כאראסטער noסײערוננעז. םאי י

 אין האט רעװאלוציע יurn 1 טלתםה, *an *tip גצײך
 ואליטימע סלאס ארביימיגר on נעבראכם לענדעד סיצע

 נעװארען םארװא^לם טאי עחסטער in איז סרייזזײט,
 סאר ױם־םוב סאלסם א איז are פאםםם בלוטעען א סון

 םענ׳מד און םרייזז םאר ,ot’^vnvo אוז דעמאסראםיע
 עם <ואו ,1ייטסצ«נ1 אוז עםטיייר רוםצאנד, אין ציבזג

 בל\ם, ארבײםעד םליםען םאי tporw no םאנ אין סצענגז
onp י1 װאו ipwpn סון on* געמל־ «יטאליסםימער8ה 
 אינטעת«ד סוז סײערוננעז די אונםעװו־יקט tnv״ שאסט

ipoenv i איז םסליראממעס, ציאנאלעד n נעײסרען םסי 
יום־םוב. ססלסס און םצוכה א

אונצמרװי־ סססיסםיסעז• tto tnnv’ לעצימ די איז
tap איז in אי־ עסטרייד, וײים׳צלאנד, אין טאי ערמטער 

 צזמחס־ פאמיםטישע jnna« סלע איז סויצסן»סן טסציעז,
i רראהם עס און atpmrwoav זזערמם op \ואו n םענס־ 
 איז — בצום־באו־ מרע?צירמ נײע v םצזזםח, נייע א היים

orocnp in* םאי in *n א נעווארען oeovp טאצ ive 
p'oripvon ̂יזם, אןן ײחײ10£ און םרידעז *no םאציא

 ויך ציחען op װאו אםערימ, איז אונז סײ אויף
 n װאו ip זייטינז. ptn’mvo סון סעתם םאעיםטי׳צע

nv p o rw ip n ײחײטעז10 •סציםיעצ tpnpor ־ אין » 
 אנטוויסעצם זיך האט dp \ואו 1צאנ אין tav בײ סאהר.

i איםסעריאציזם, און םיציםאו־יזם ײעעגאאיזם, א n  ovn 
 אםערי־ ױ איז אינהאצט נייעם v בא<סטעו םאי ערטנמר

 צותס־ ipopor אדער ipnno װעציז ארבײעטו־ סאנער
on  n  tpntp מעצען אין איחמ זייער סוז אור׳צסמננ 

tpovm םיט on ו־סצזד אינםערנאציאנאלעו נאנצען• 
tvonp o םייצדצז טאריאט n אצס מאי on ױם־םונ no 

ט*ג dodvp v אצט יטעם,1ססצידא 1?אינמעתאציסנאצ
 זאםסצ־ v סצס n* איםסעריסציזם און פאסיטסציזס נענען

vnwipnaa no ap»ירןוצעםאדײמז נסצז too *DVP* v nv r <ײ* on w p n
javn v

mC:L* 4'it ', ״ י .
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mדאעמתאנ און *מױקע w m ני«ציע8»רג
ד. פון ה הערמאן ד פר»נ

10 onסננעסאננעז זיר האמן אסריצ טען n 
in עסזעקוטימ סון םעסיע טער70 דקר סון זיצוננעז  tto 

 סעצ־ in סיז אוגאניזאציע ארבײטער אמםערנאצי»:אלער
tp ז׳צענעײא. 1אי סער־צינ rw סון עצענאםען1 דריי וײ 

 אויך איז זיצוגגען י1 אט צו סטאאטען אײנינטע1סא זײ
 אםע־ יtic 1 סארםחןםער אצם תנעספי סרעזידענם נעװעז

ארבייםעה ריסאנעו־
ip אצס נעוואחןן אויסנעסציבען איז n11דו צעגאט 

in װעלמר םון צייבאר, אװ סעדעריי׳צאז אםעריסעז ip 
 נאך טיט צוזאםעז ענטעז.1וױיס־סרעזי י1 סון איינער איז

 חד לייבאו־ סון (אײנער סארםחגםצר אמריפאמר צוױי
 ירעזי־ איז באצעבאטים), די םון אײנער און סארטטענם

otn איצט תבינס?י in ארבײטער־דעצענאם אסיציעצער 
 in אח םארטרעטערעאסם אםעריקאגער ipoenp in איז

.oat 1920 ארגאניזאציע ארבייטער אינטערנאצ־אנאלער
 איז םיטנליד א אםעריקע 1אי tv 1934 אוינוסם סון

 און «ערעאםם,1« אעטערנאציאנאלער וױכטעער in אט
 אריינ• םאוועט־רוסלאנד אויך איז ipopsb׳ טאנאם א םיט

 אויד גםיצא און ניימאנם אװ צינ in איז נעטראטזז
 אין סדגאנחאציע. בײםעי1א אינטערנאציאנאצער in איז

 אװ צינ in סוז ארבײמער־אםים צום דינעז םעיטעםבער
 און אסנאניםטאז צענתה צוױי נאר צװעשמאנען ניימאנס

itpvttpp, צענ 62 טייז נעהערמז איצט אוןnצו ר in 
ipt'tip איז אציצ.1ארנאני 1אינטערגאציאנאצע in נאכ־ 

in 65 װעצט ip tpan אר־ מיענעווער י1 און ער,1צעג 
 א tie וױים ניט אלזא עוין איז ארנאניזאצ־יפ בײטעד
i אצװעלטציכער נאםת  ,oo8«npoipp. .ח tv ,ארנאנחאציע 
װעצט. כאנצע n ארום נעםם װאס

ארנ»נח«ציע דער סון אויסגאכען און צייען
i אינטערנאציאנאלדר in סיז זזויסם־אויפנאבע די v 
 די לעבמז אין אײנצוםיהרען איז ארנאנמאציע 1בײטע
 צעבענס־ בעםזחזן א און טס־באדיננוננען”ב1א נציימ

in איז אמײטער׳םאי״מ «ך ive עטיינצד a o  in .ימצט 
 יוניאן זיין װאם \וזנינ, אררײטער on נאד ם׳העצפט

1 m vצאנד זײז איז סאבריידכעזעצעז סארטנע׳צרימנע י 
 לעבענם־ און ארבייםס- גוטע אים 1סא נעעאםען האבמן

in וײרעז באעיצט אויר *nvi ip באו־יננונגען.  tie 
 לענ־ אסנל׳אםאנענע יענע סוז כאנסוחזנץ עסאנאםיעער

in, איבײםער זײ װאו p ip ii( אויוי עסםסלואטירם on 
 בא־ ׳ארעסציכםםע די אין נאד צעבען און אוסן ערנסטעז

 און אינזײע כינצ, אין 1סא סוםם אם1 אין ינ<ו«עז,1
יאיאז.
 מיט ארױם געוועחנציר טו־עטמן סאפיטאליםטע! די

vtv .חרד טעגזו w ip o p iiv b  n אדבײטם־באתננוננעז 
pipiiי1 נעהעכע־ם ן tPOOVP םיז •pvpnip איז op 

n  tv a w .נצ סווי סרײזעז bp ii *no נתז piSptv 
tpoptupo נים tninvoopp tptpp, װייצ n n tv •צ?נ 

in, ױניאנם סײן ניט האנעז װאס in v סאבריס־ סײן 
tnptpt, אױיי ותלמן tpc'ipivo pivo  tr»pio on 
n r*t איז אוז ביצימת םחותת ntro vtv אח v v i
p'or .אםת

 נאף ייך םעז tPP מסא צאגד אײג?נ?ס אין םיצא,
ir סון כאמיצעז t ײ*?ר1אויסל?נ rtniptvp הוירע דװך 
tvonvo ם?1איםסארמי אויןי tpp'o .mitno ניט אב?ר 

 on tPDvnvo vp'ipov איז tponvo הוימ n דירן•
 צנד*צ, ,tvtv' tie םיקצ?ז1א ׳שפאם־בילעע יivo 1 ומנ
P איצט םארםלײצמ ײאס ivoT^tvn  on איז tptiv- 
jrao איז יי1»1ב uv־np ,צ?נחס־ tpiipt tpa*t n tm 

.p*ioc*iav iptvpnPDV ip i ivo tnap 
t חויכא די tponvo אימאס־מד די 
. n  *tip tntao nv מ  צ«מנם- יזוי

סר*סבר די <יח •ו^סימנז געוומלדינ!
a  .i ro t’tv^tpPDipo. tie pvaap

poopa די po 
a y
v9vapv

אח

Don ,jpo*ivo  pa*m tit וים1א בצוח v 
omv ijo זתצכ?ר סון סטיםמ^ נאציאנאליסםיט? w 'o 

 HO כצ iid סעלתער. •n צוױע?ן םצחםות םמ?1בצ די
vtv oiponp סאליםיס on אינםזס״נאציאנאצעז fira tn 

 tPP אינחםםדי! ענםוױמצמ pnpup n מ?לכ?ז אהן
 tpnoipvpv 'tv D'tnp v צו סיהרם און ,tntpo'tv ניט

jtfpii in םיז ל?ב?ז
in סין• \ױ ײאויצמםאנז־, עקאנאםי׳מר* n•* 

 וחר גאראנםירם נים אלזא tptpp ?צם,in 11 םיז סרידען
ip i סיזת־ ■יז איז נאייאעצחם 1סי םיםלזגז די דײד 

v tie ttn n וױ סכיײ^ חױמנ נױם צאס־ aonpDV 
 v w am איעצימס* in צ?נחס*. paipa'v אלע סיז

 סאצ־ די tto זאם?נצ?מז1צ optnnotp pv סרידליכעז
tto tpn in  t'v ipp אינםעתאציאגאלע nao tpavoov 

 ־vn אל? ivo או־כײטם־באדינטננען ttv ל?ב?נם־ נלײכ?
ptrvBpi ,םאלקם־מאם?ז it האב? ואס tpapnvo om 

in  tto m n 'o  poenp 'i אהכײםוס־ 1אינטעתאציאגאלע 
ip איז באומנמנ םאציאליטט״»?ר און jin ip  in ציינג

 או־בייטסר ידםע1ארסוני י1 םיז atpi'tt in אװםער
ו1א האבעז ip די י n o ivo ro ttn in, ?װ?צכ tpavn 

 *ipa* 4919 אין ט־אסםאד1סצ 1?ײערסאיצ on נ?׳צלאםעז
1 ojppמיכםינסײם י in  tto ר אינםערנאציאנאל?ר וו  ו

 1V0 tt* צpםים אלם ננעז1ארבײםס־באדיננ די םון לימננ
on tpaoopo 427 ■אראנראזי איז ^1?לנד^צ1ו tu 

iprtpp in װע־ט עלמדאסםאך װערםאילער .  :otvtpt 
 י1 סון יצ׳»םאנד1א11 נ״סטינ?ר jiv מאראלײצער ליכ?ר,

n אעמערנאציאנאלעז tio האם •ארבייטער  opanwor 
ipann ױי איז נג,1יים1בא נרעםםע  op ו באמלאימז« 

paitpoo v tvovr ,אעטערנאציאנאלע די איעריכטמנ 
tpoiprptni tpipii אל1 ?צכ?11 ארבאניזאציע, ארבײמער

Jר־ציppצpt in אז
®־נקדיאנירם ארבײםעד־ארגאנחאציע די וױ

in באסצום?ן י1  |to בייגמר1א 1?אינמרנאציאנאל 
tnpa p'pvt'amv אנמטנמז n  n  tioלpנאציpם no

 ארבייםער־סאנטנ־ י?רליכע זײ יוי1א ?ר1צענ באװנדלרע י1
p ip ii dvh ,tpptnאין אסנ?האלטעז ן jrm ir ,vuptprt 

» nnpotvp vtvציvנpלn י?דע  p בא׳אםעהם po 1סי 
iponoivt : איין 1* און ?ל?נאםען1נגם־1ר?נ'ר ױי1צ

tio ip n o ivo די n  .*ipopriptiv pv iw «a iv 
tpawpttv tPiPtt ooivit ײח־ n  t n rצpנאם *.tn ivo 

piputtva no o נאנצע צױס ניט איז p n t^ n 1צות.*» 
ooip'o, אױט, א,1אצ v tv צ?נאם1ר?ניתנ:ס־? tpp ססי־ 

in טעז v די םיס in v  in a 'a iv באל?נאם»ע די םים 
 po ־דעצ?גאסמ1ארנײם? די ipav twtvn תהנציר1ג?
 Tpopnpotiv n אױך אח .גצאפ״, אייז װי 1nנpצ 9»ל

סצסםעד וייווז באסיצ?ז צו ,סאצידאריט״ יך1 האלםעז
ponpoav.

דססםיםיס1םי1?סמס tv ים1א סצייבט wnpoivp די
24 tto ^ה?צסט אײז םיסנצי Pan( רענירתנט n n 

 אונ• pv iP״«aiv po באמםעהט צװייםע די ן1א נאטען
ipnpripo סמיים זײ מ«חל?ן. נלייכ? אין po ד*ר 

 vramaH. on* איז oimcpjnti oipa אתאנחאצי?
 V po Brurapuv oipti Dipt אםים״, צייבאד ציאגאלען

tiv iip p n 'i טליכע? pJחיצpoDי*pnםp v̂.ן ip  *an־ 
npor 1?צאצנ־יאחרינ iip p n 'i אח m  tPttpt מד  ס

ipr>t'tp אלבעיט םאציאליםם t*3hm ivo ,ovtap די 
V tnvnvs איז pnvt'ivnv־ipo״aiv אמםעתאציאנסצע

pn no ap לעבענס־צױעש 1?היילינ  t'aa 1צצתגא1«ל 
.1932 אין םױם
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חמי  n rn  j i t, ד•  o p  r yw irw  *• «« •י ־  
וחנאען און  ftrm m n טםהיימז זיי (  tp5» 

בזי־ <ס8 סאללאםענםעז די אין מממז די  in :IV•״

$י ־»

... e rw נאר tan, 81» ארייגנעעיהט חאט 1לאנ » וױ 
 םון םעסרעםאריאט on אין »סיסיסײ׳»»דיר»טאסאל1
5 mאינטער־ צו שותוי 8 זי ווערם ניישאנם, אװ יג

מן. םראנע *נד׳נחט־ »ן אחס״ »ז» טבח ז»ט»טײס :ז לו ר מו ײ I .וונ
 צר נגע8< זיד ם׳פאדערעז »ז זיה סארשנמהט »,

 לזד און ארבייםם־ די םכח שומען1פא און נדיימונגען
 לענ־ םאז־שיידעגע אין םאסען די po מ^ם־באדינגונתז

in, םון סלאז נום־דורכגעםראכםעז פא<־ ם׳שלאנט ביז 
i ם»בוײ<ד»זעץ. אמםעתאציאנסלעז וױכםיגען 8 n אינ 

p האם אפים ארבײטער 1«ת»ציאנ»לע ir אויםנזסלינען 
 שםובדען, שכיתת, די זוענען יאלעז1ם»« םיט יס 8

 אמייטםלא־ עהםיחןנם־טארהיםוננ, אינשוחמם, סאניאלן
 po לענדער אלע אין סו־אבלעםעז אנדערע אוז *יאייט

yn ,זיינע אין םאחןפענםציכט אלעם אם1 ה»ט און וחןלם 
tn סםליכע איז ארוים נעומז װאם בימר, און בחײיורען ממדגןיימז. n iv•

m רי an 8« אויפ׳ז נ*ר בליימז פאבריפעעממז- 
 איבער אויפצוסאםען סאשיכעדי סייז ניםא ס׳איז אױב סיד,
m פארוזימאיכוננ po די w tn? דאם לעבעז. איז 

 אס ם׳העננט װעל« <*יז םסבו־יפ־אינססעקטאוזז, די זײמז
ipmspoo ׳סו׳ו po ארגײטער־אינטעחזםעז. די 

 דעריבער חאט *מסניזסציע ארבייםער ■רנאאיאגאלע
 גוט־פונסציא- » לאנד יעדעז איז גא׳סאסאז ...
u פאבוײידאינססעפציע. »ז» םיז אפאראט

ארכײטער־ ציאנ»לע8אינטעמ םע,19 די נעפםםע, די
 סוםענדינען חןם ווערען אסנעהאלםעז וועם מחמץ

ארנײטער־ וױכטימ םיט באשעםטינען זיר ורזם און
 רעכם םכח םראנע רי זיד מםינם זײ *זױאמן •?.

לם»8 די צאחלעז חננירוננעז די װאם סענםיעס,
 פון עםינרירם וזאט טענםיאנער אזא ײען פאל אין

 וחןלמ ■חאבלצם, 8 איימגםמד איז ראם לאנד.
nve* די נ»ר נונע rutr ,האבעז װאם צעגחןר pw 
818 trvnvX ם»ר •ענםיעם די וױ רעםארם, סאציאלע 

ײ דים יײז גידמר.  טראנע חגר »ם םיט זייט נ
איגםער־ דער «ז םאנ־ארדנונג דער אױזי *ײיײזן

n « נאד סאנפערענץ *____״ m — פאר־ דעם םכח
אונ־ םיינם די »יז פרותדארבייםער בא׳מפטינעז «ו .tot דער
 צ»ננ פיז ׳פייז ײיגעז אמדעד •חונרעםיװע אלצ יייז

נע־ אז» »ט ניט דעראאזעז װעימ פאבריידגעזעמז,
M נרויסע די אין אבער פרויען. םון ןקםילואםאציע 

 וואט אינדיע, און כמע י»פ»ז, וױ ,r*t» פיז 1
יעװאחוז, אינחשםריאליזירט צורית <«נג גים עחיט

 םחתז־ארבײםער די םוז נעזונט אוז לעיען sin יי־
 IPB8V 18 איצם טוז םעז וואט צוליב אט וז

אין פרותדארבייםער ותמז •נריםענט
ארבייטער־ צוױי די »ט פיז פאנטראםם אזאועער ד«ר

 םאחווױינט און רטינאאױידצנארט וױ ,3»( וױיזט, יז
Din אעטער־ דער וראס סעסינקייס, דער םוץ מלד

מי אומ^ מיחרס ארכײםער״אםיס א
זשענעווא אץ ןזפיס ®רכײםעד דער און

 זז»ט באוו׳ןנוננ ימיטן םרייד •יממדטסױאמולע די
 אלע אױף •ראסילאםירט, םלחםח־יאהרעז די «ח י

̂גגרזנסעז,  רזןםארםעז, סןמױאלע p® ■ראנראם • ^^^^^ק
מילעד קינחנר־ארבײמ, p® ®אדבאם ,uto עז uumtb ווי

 וועלכע וו., א♦ .w באלעבאמים די םיס
 .אינםער- »ן װי ומראן אריינגמרימז ._

פרידענם־א•־ tan איז *רבײגמרעיזארםער״

פון ארנײטער־טיתחא• די טון *י*ז
אד נים וובעד איז אנד״ jk 9י7בסל M► w w&“• י |• B 1 «י f  B  « # M p p p י ף «ק

B׳1  ~ M M 

"3f UV IJtJJf i־n f _̂  ״•*< 
w  w p iw rth ריגיחמם די דוזיך 

_ . — r»̂  געחאלםען ניט ה»ט ע׳׳ענאזיע, ו <
ארבייטיר־ םון •רינציפען די ארייג*ױ*ריימןן גיייך *אי

 18 וויםען, דארםט איהר איז ̂ום־אפםאר. איז חננט
■רינןױ• דעם פון חםיד חייסער 8 נעװעז איז גאםפערם

 אר ותלמן פ»ר םאבריס־נעזעמן, אינםעתאציאנאצע פח
ר 11914 י»תר אין נאך אניםירט ה»ט  »בער ח»ט ן

מ־ סאנםםיטוציע אםעריסאנער דער לוים אז םארטמאנען,
 פין ױריםדיפציע דער צו ארנײנמר־פראנען די הערען

 טון נורל נאגצער חןר »ז און םטייטם, באזונדערע די
 וועט •ריגצימז זיינע »צע םיט אינאיינעם טלום־אפמאך

 און סעגאט דער װ»ס חןם, פון װענדען םוו* כל םוןי זיד
זאנען. צו האגען וועצען האורט םופרים דער

לאזען צו נים זײט זײן םון טילוב זעהד נעװען ם.איז
ארבײםער די פוז םאדקרוננען נערעכטע די ם»רביגחנז

עלום־אפםאן־. פ»ילער װער־ צבועצ׳סען און אוטלאנײפעז ברוטאלען, דעם םיט
 םריחננם־ די צו רבייטער־דעלעג»ציע8 עננלימע די

«ל»ן דעם פאינצ׳צלאנצן חגםאלט האט אונטערהאנדלוננען
 ײעם וועלכער םארב»נד, לען8צי»נ8אינטערנ )8 עאםען צו

 און »רבײםער־נעזעצען צי»נאלע8אינטער< די םכח זאתען
fnjm פ»ר- צו זײ »זױ װי םיטלעז און ווענען בעםטע די 

 וױ »ט לעגדער. צ»הל גרעםערער 8 וואס 1אי וױרפליכע)
נעזוארען. נעבארעז איז אתאניזאציע ארבײטער־ אינםערנאציאנאלער אז םון נעדאנס דער »זוי

 קערפערמאפם דער »ט פון קאנםערענץ ערעםע די
 אקטאבער אין װאמי^טאן אין נעײארען אפנעהאלטען איז

 נע־ ה»ט לײבאר »װ 1ר״׳»»1םעח אםעריקען די 1919
 איז ד5ב» אנטייל. אקטילוען זעחר » איהר אין נוטען
̂ג׳ם םון סר»ר דער נעהוםען »בער  וועאט־פאציםיס, װיצם

מ מרי םרידען, ווערם»ילער דעם באטטעםינם נים ה»ט א
 אין מותןי אויט נעװארען לאנד אונזער איז בםילא און
 װעלמ ארנאניזאציע, ארבײטער לער8אינטערנ»צי»נ דער
םרידענם־איםאר. װערםאילער 1םי פינד » נעווען איז

 נזד םעריס»נער8 דער טון סרימעז אויםנעסלערםע די
 18 םענוו׳ז, צו אויםנעהערם גיט אבער האבעז זעצשאםם

 לענענם־אינטערעםען די אוז װירדע דער כיט ם׳אנטעײ־עכם
pe «פארבליי־ צו אםזנריסע וױ לאנד אינדוםםריעלרע אז
 אינטערנאציאנאלער דער אויטערהאלב טםענדיכ אויןי בעז

 אםע־ דער איז ווענדוננ נייע די ארנאניזאציע. ארבייטעז•
 נע־ אױך האם ,1983 אין פאליםיס, עסאגאםיעער ריסאנער
 וױכ־ דער פ»ר םארמטענדניש םריעע א זיר םים בדאכט
 ארבײטער־ארגאניזאציע אצוועלטלימר חנר פון טיגתייט

 1984 יאחר פון סאנפערענז דער צו און זעענעװא, איז
 םעןי פו) דעלענאציע א ארויטנעטיפט אטעריפע עוין האט

 די םי! לואיט דזשא־זן אויך זײ צװישצ! פארטרעטער,
 דער םון דעלענאט אלט וואירמדס״, ם»יז .ױנייטעד
,באאבאכטער״. בלויז נעװען נען זיײ דעלעגאםען די לייבאר. אװ םעדערייעאז אםער״מן

 נינםטינען זעהר א נעבראכט האט דעלעגאציע די
 פרעזידענם חאט 1934 אועוסט נמן20 דעם און חגפארט,
 סאננדעם םיז רעזאלוציע די אונטערנע׳אריבעז רוזװעלט

ארנ״טער־ארגאניזאציע. אינטערגאציאנאלער דער אין ארײגםרים אםעריסע׳ם םכח
 דזטאן אםעריקאנער »ן אז ידיעה, די אן הוםם איצט

 םון גאװערנאר חןפובליהאנער נעװעזענער װינאנט,• דזעי.
 יאחר דריי נאהענטםטע די איז וחןם העספמייר, נױ םטייט

 אר־ איגטערנאציאנאלעז דעם פון נעהילפנחײרעסםאר זײן ־
 אינדוםטריעלעז דעם םאר מוענעזוא. אין אםים בײטעד

 ארבײטןר־אינמןד די םאר און װעלט דער פון םארט׳אריט
 נעװאונמען, זעהר וױרפליר איז לענדער אלע אין רעםעז

 םאראינםערעםירצז זיך נעהנטער ײאם זאל אםעדיקע אז
טער־ארנאניזאציזג ארגײ־ אינטערנאציאנאלער דער פון טעטינסײם הנר סיט

1םא דען1-שםו8 װענען נעזעץ אינטערגאציאנאלער
 אינ־ די חאט עסזיםטענץ איחר פון יאתר 15 די אין

 אויפמםאן מוין ארגאגיזאצמ ארבײטצר נמרגאציאנאלע
n םך א u פלעגמר מחנדליגער ארנייגג
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I
Hרבײטערתנ8 פה ױכימאזם־קאנװענשאן

ג פון איװענסקי. נ

i

 װאס רינ^ ארנײםער םון קאנמענעאן םע35 רי
D im 6 זיך onאין האל, גרויסען 1אי 1935 םאי םען 

in: סקװער םע־יסאן ia, ױבילעאום־ א איז יארק, נױ אין 
 35 פון ױביליי ױם־םונ׳דינער in איז <ס קאטוענטאן.

 אידי- גרויםען איינענארטיגען, on פזן עפזיםטענץ יאתר
ארבײטער־איתן. טען
 פון םאראײן, ריננ ארבייטער דער איו אײגענטלױ .

 עױן אגטװיקעלם, זיך האם רינג ארכייטער ־an װעלמן
upj־’oru 4 4892 יאתר אין געװארען onאפריל. טען 
 אבער עפזיסטירט, םאראײן *an האם י#־־,ר אכט פאו
 און םאציאליסטימע טיט אונטערשטיצוננם־פאראיין אלס

 גע־ האם פאראיין רער כאט׳ע טעט־עגצען. פאאפעראםױוע
 נױ אין גענעגדעז פארעײדענע אין אפםיילוננען האט
 םאראיינם־ גאמײדענע לאקאלע םון ױייטער ער איז יאר̂י

 אכער האבען אפםײלונגען די געגאננען. ניט איגטערעםען
5 on1900 םעפטעםבער טען on פאפלאטירט םאראײן 

 םאראיין ריע ארבייטעו באעי^גער •an ארדען. אלס
 אױםגאמז םים ארדען 18 1אי אוסגעװאגדעלט זיך תאט
 נע־ נרייטע םיט אויך אבער עםיצע, געגענזײטעער פוו

 דער עקזיםטירם inn» אלס אויפגאבען. זעמואפטליבע
יאהר. 35 ריבג ארב״םעו־
 םאר־ רימ ארבייטער חנם םון אפטיילוננע! די פון

 די ברענטמעט, ערטטע איצטיגע די נעװארעז אייזזײנען
 צונעקוםע! זײנען עם דױי. און צוױי איינם, ברענט׳אעם

 הויפט־ די װעםעז גײ םאנכן בו־ענטטעם, גייע נאלד
 און אונטערטטיצוננ, געגענזײטינע ;זגװען איז אויפנאנע

 םא־ נעװען איז הויפט־אויםגאבע די ךעםען בײ טאננע
 מענ־ פארטײועגאדטינע וי פון טעטיגק״ם. ציאליםטימע

 וואם רינ^ ארבײטער *an ענטוויפעלם ויך האט חננצען
 טויםעז־ םון אויפגאבען טיט ארדען »ן נאר גיט איצט איז

 אונ־ נענענזייםיגע און פרהע קראגקעךבענעםים, בענעפיט,
 אידײפע פון ארנאניזאציע אן אויך גאו םע־׳פםיצונ^

 נעזעלשאפטליכע םאציאליםטיטע, פרײםע טיט ארבײטער
אויםגאבען• פולטיתלע און

 אגנע־ ריננ ארבײטער דער האט נרוים אח מטאמ
 איםיגראציע פון עםראם נייזגם on םיט ווערען צו פאנגץן

די יאהרהו^רג^ טען20 פון יאריחנ! ערטטע די אין

 דיטנן װאס ארבײטער, געבואכם אהזןך האט איםיגראציע
 אלטנר ־an p» טולע ר׳טואלוציאנערע » דורכנעגאנגען

 רוסי־ ,1^װאלוציאגזסז1סאציאליסםע גונדיםטען, הייס.
78,v8D vv־w8Dn«־iro, !פזן סאציאליסםע jnx^m רז־ 

rum אין םעניען s די אעעפילם האבען emnuno פון 
 םים קלײניגפייםען, װאנעדיגע די אין רינ^ ארב״טער

 פאדנוטפן, זײגען ריגנ ארכײטער פון oyvojno ױ װעלכע
 םו־אדי־ חטואלוציאנ^ז סאציאליםטיטע די אבער זײנען
נןטוארזט. םארחגקעלם ניט ריננ אדבײטער פון ציעס

סטרי̂נ נרעגד 412 אןין» האל בא׳צײח^עם א אין
 ארביי־ איריאמר ־an matat: נענרי^ט איז יארק, נױ
am־an ,in i8טון םיםגלידאר רי רינס ארבײטער ־ 

«im בײ in פאר א געװען זײנען נרעדונג oraruin 
in ראלאר. הונרש־ם עטליכע גאנצזמ אין פלײן, םארםענע 
 רימ ארבייםזס־ in קזםם פאטתנטאן טער3ס in צו

 און 1אלא1 םיליאן זעקס 1איכ« םון פאו־טץנען 8 םיט
 נאויעמר אועינסטינע אונםעו־ אפם,ennיםיטנל א םים

:tv, 70 םון inp .םויוענם
in פארםענען פון װאוקם po האלם ױנג אלבייםער 

jrs«t'J8 קאפיםאל םאקםיטזס־ in םײ אן. ii8  in  po 
ln און געלד י1 ’BBB-oum, פאו־ אמאניזאציע די װאס 

 טאצוגג n — .װאלױאייטאן״ י1 סײ און פאהטיט, םאנט
 סעג־ י1 לנבי םאו־םענען פאטענציעלען און פאקטיטען סון

 אט יאהר. צו 1יאה םון ipojru oum התחײבװ^ ליכע
iro ” 3i8 in־in i8 אויסגעציימנ״ »[ אין זיך נעםינט 

p ניט ל»נע, 1םינאנציעלע טער j in־ iro n די וױ 
jjn באלעגאטימע אידישע i8
 in קוסט ױבילעאום־קאנװענשאן םערin 35 צו

 אויפטואתגא} נרזיסע po n«pn א םים ליננ אדבייטער
 רייד איז ציע8ג»גיז1א י1 געביטע!. םארשייחננע אויף
in» ארבייטש־ in אײנפלוט. און פארםענען אין i האט 

 וױכ־ פאו־שי^נאויטינפ סון ױיהע נאנצע א באשאפען
 אוגםערשסי־ געגענזײטיגזא־ פון סײ אינטטיםוציעם טינע
 m אונםעד אפילו סולםור. םון איגםטיטוציעס און צוננ

 פאנ־ «35 די ױעם זועלט־לאגע, םתיעלינער 1הײנמיגע
ױם־ 8 ױם־מוב, טויםזס־ לםturn 8 נעםײזט־ם װעגשאן

*
«i טאציאלע און נעזעצזגן ia o n זיינען po אנגע־ איהו־ 

«ן  בײם,18כט־8ג םון חעולירוננ לםשל וױ ,jnaiip: נו
ײ«18 ױגנע po גאשעסטיגוננעז  םא־ פלויען, און 1ב

 in 1אי גיםט־שטאפען סון באט180 אינשורענם, ציאלע
in^ צעהט־לינע נד.8 א- אינדוסטו־יע :t נוטנע־ האבען 

א«ן און באשלוסען, די אט הייסען  ביז שוין זײנען צוז
 טאטען1ייננע1א לענמט־ 50—40 1אי פאבליק־נעזעצע! 300
 ־אפים1ל״בא on po אײנפלום on 1«אונ לעבעו אין
זשענעװא. אין

 םשרים1פא 1?לײנע נאנץ 8 נאר 1אבע איז ליידזס־
 •an וױ פראגע 1לע8םענם81םונ 8t» אין געװארע :עטאכט

im w ir8 ^אױוי מוין א&ח, טא iromp in אינטער 
 אין װאשיננטאן אין ארבײמער־׳האנםע^ץ, 1גאציא:אלע

 ציאנאלען8נ1אינ« on po |8סל אזא םען האט 4919
 ט־ויס םיט «ת*לעת אין בײט18 ־שטוט־עז8 םכח נעזעץ

 אננעתםען םען האט סלאן on און ;אננענוטע) 18180
in 8 ווענען קאנװענציע 1שיננטאנע8.<י די :» r״.80־: 
ײ«on 18 1« האט סלאן »ז» ך1דו  n אין ם8־קל1ב

in באסוײתן נעװאלם 1ע1לע: סו־אומםױוע  po עקאנא־ 
»  -18 די װאו לענחא־, יענע סון פוםט זואס םכטז, 1םי

ל נייםעד tru לאננע inpt גאך «ן8« io r.
 שוין זזאט לענחא־ צאהל קליעע גאנץ 8

on אין װאשיננטאן. אין נאשלוס o n 
or.־18» א רא איז סלאן ־« 

n דאם סאט לאנד א -n»u oon
1

 אבער
 גוטגעחײסען

 סון טסח
oru, װאם

 ואלסן לעײס־ roru8 אויך ז8 י,8בתנ 18סל on הייםען
אט־יםענם. on אונטערשױינען

מזל on טיט אט  «on> n כאנוצט זיך האבעז װי
 דך כדי נד,8עננל און |808י זוי לעט־עו/ אינתםמ־יעלע

8 po jpnmiPD'rm אנצחס־מנאן סליכטונג1סא קלאחס־ 
 ינען1־שםוג8 םון *־ינציס tan 1פליכע1ווי1ם» צו און

 לצג־ קלײגע 20 אבגזאחל אתם, און ארום ארבײםם־טא^
in 8 שוין האבען onאיז אונט׳ס־נעשוײבען, נדי«נם 

i» n p  in אויסטו 1װיבםינע in  no איגםערנאציא־ 
 tl up נעבליבען ט1סא ניו»ציע8נ1א 1ו־נײ«8 :אלער
בײט.18 שםיפ חאלבע

 כציפיחחמ1ו1 נעסלאנם 8זשענעװ p« oijm איצט
iru אגריםענםם אינ«רנ»ציאנאלע w v m ip  ivani לוים 

n n :a«o ,8»״ איז אינמםםו־יען<p i« ־3« זיתחנ םיט 
n» ^־נייםם־באו־ינגונגען גישע ru 8  p .אוםשםענד״ 

« אײנםי^ן עם, םיינם ם׳װיל, אינ  קאזדם״ ציאגאלע8נ1.
 n ססו גאראגט^ז צו י1כ טי־יימ. וויכםינם« די 1סא
ײ«1א  סר־ שםוט־ען 8 סון טאלםיםום א אל1איבע 1ב

טעת־לעת. א בײט
o האם זשענעװס i״p אססאהר זײן 1םא in 'tn o 

 איז ur ז8 נעואג̂ג סו־עםזדאינםיט־וױו, 8 אין ובינם?י,1
omittoo פאז־איבםזס־עסיו־ם שטאדפ at ,וועלם די זעחז 

ip:8 עגדליך זאל jp p ip די קלימז1פאתױ און 
ארבייס• prmovrt) *on סכזו ®אדערוננ

TO jjK t '* ׳ ; h i .



n v w  *an no am* o ־«ן יחױיכממןv a r: י יo n  «e ■■ * r  1 ׳ ײ

m( יזנר n רבייםער־באומגונג• eoprteo חו 
m ס ריננ o  jprenewrui !סצסץ. בבבוד׳יגע 

pnmnene 1• no געןנזײםינעד ניון jn tw 
an1םאו־*ציעע װיכםיגער ס רי« *רכייסער ־ -PKfi 

utaeeonoa m  I'K ױניסניםםיעעו־ םרײד רער סון 
tnnoo^im p ײע פון סצאסען־באװאוםטויץ  םיט־ ז

 ריגג *רביימר tto •ריגיימךזנרק^ערוגג חנר אין “
 ־its פון םיםגיצידער .סצם :tuoui אויסדריסציך

pap ריגנ ier צו םיר upo*tfto־ip r באםרייאוע 
“no *rtero in r  . . f lt S p w בסצסננ?ן 

 ױ עםיצען פוז ער . . ססך. pn סון ױגיאן
, prftor eon איינ־ דער פון אױפגאמ רי זיך 

no נצייכ־ ןקאגאםימער און סרייזזיים 1*?סאציסײ
 ריננ ארבײטער *in זוכם pritre סצ? םים ״

lrm די pm uonune עבען• אין>
m םיס נאר גים oion זיך האם סצײן סטיצצ an•

 זזאבען *ייםען pipnr אין באנגותגט רעג
tprnat p$e געװזנדעם אחנײםןו־נאוועגונג תו פון

 זײ אןן ׳*טיצע םאטעריעצער נאו ריע ארבײםעו
prupwi opmrpi  pa האנם. ברייםער גסנץ א םיס 

«ip i p ■און בבצצ ארבייסער־גאװעגוגג *צגעסיינען 
ipm ut m ארבייםער־נאװעגוע Dies סיצט an־ 

u וס pn,צאץa » אויס רמג p סון pip-uo צוױי־
in נרענ־ רי ווערען. אױםגעסיצם גיט נאװמגוע 
pe זיינען ריע ארנײםער ioo םיטנלידעד די

9im  ioo u m םיטנלידער eaerfeno Vann* 
̂ובגט־אצעןמר *urn יזצוגעז,  עויצען אויך און פארזדי
m fri ̂ערוע• און אױמק

m תיגד א אין ריגג ארגייםער an tto* ססציסציס־ 
אירי׳יזל ע5א< דורכנעגונמן האם וואס באומגונ^ “

poop) on tai .חנם תאם אפסר רוו ir u 
או מ גי איג• איממװארמ^םענעהסצטען רינג ןו
 נעגענז״םינער too usee אידיאחנ די סון

iPDwmeout ווסס prapuu epieoneo u rn 
poipuut אידײצע סון רורוח ipuuptpneo, אנער 

 ססציסציס־ א איז ריגג ארבייםער »ן דאגתנם—
ppnpoe א איו >ue ארדענם בדידערלימ וןס 

to מ צי מו ױ אן, ו ס ס ^  םוסםער סצס אבץר סון
̂'jnrtw די נענונתן רימ ארבייםער ד*• vnnp 

 געװארען געגריגחנם איז װאם קראנמן־קאסע״,
n ,װאם ארכייםער u rn גים־ סון ס«ן$01א 

פארפאצגוננען.
מ yn «ו ח  no סיסגליחט* ויגג ארגײטמר די סון ו

rum די אונםער w ,tram גןזאנט r ,ויאס צײם׳נז 
 םאציאציםטימען זייעו־ זיי יתסבען איבאר, איצט צצבצן

pnDwr םוורלארען. גיס pn יײ עװערע איצטינע* 
 נלייכמד ,urn םארליחנן unpin un ,tPtrnr אין

tut אק ריכסוגנען, אצע אין זיו םרייםצעז in* 
 סי* סא)ױאצ»ססחו<ר *ween tee איז אסיצו —

 tvo tpp איז״ jro«p[־ppunp jranrn די וױ
tm גיס ru ie  n n tn  pw אייניגע *וױסען 

רינג ארבײםער סון םיםנצידער די בציינען

ףי עןיייז־ז

אױך to ,tnyn צאםיר סאציאציז̂ג חנם םרײ
כצייכען. אזױ זיי  uMm eenm  

*װײ ריגנ ארבייםער *ון ראציע ממיסאפסיימ  
jfp jo די  ’iTj i ו  ו זעהר איז ארבייםער ״  

אגסר די אויף ענספזנר  t« נעבען *ו זוכזנן זתט
f t f  B  B B A n  B  B  b f e A A A O n B  ^  k. ^  m m m m *(tL f c |  b  k k  ———nso די Jifo  pe |je w  מזזמסאססלימ 

t« pn מװים o n רינב ארכייטער   pe
^ k k B i k k k k k a B  b  b  k k  l i B k ^ A k B i A M C n e n f e  n e ^ ^ A h M n A A nסאציאליס fin ̂צאםםקיכע פאמױידענמ געזע

̂נו ̂סעםםם זחנ  אױסג
?אנוחנגעאן םי86 די אויר
̂וגערען און םראוײציעס  מת^צוצי

̂נן זאטו<חאא מנו וחנ  ני־ ן
n ולון» וװױיטנז אויפ׳ז
m

j *,W ״

p באריחרען װאם םראמן״ rU a n ru u  on
tie tn רינ^ rw מגעג^סימר אןן בעגעםיסם

 וינג ארבייםער חנר זחנדם פארמענען איז
 jitru םענעציכע אין ארינמ ער וחגרם אנער דעוםאר

 m וחנן םיםנצידער, ךי געװען זײנען םוסינ און ױע
 אמד זיינען זײ נעגדינדעט. זיך האם ריע ארבייםער

 תאט O’PV מרעקצינער דער געײאחןן. עצטער אי*ם
 האט רינג ארבײםער דער רואינירנג נדםגצידעו פיצע אויך
 סיט געעטיצם םיטגצידער קראנקע און ארגײסםצאזע זײנע
 :זוערטעצ אצטער דער נפהס <ױ אבער מעציכל״טען, אצע
 תבואה םון הויםען א הארי״, את ם׳מביע rotpn .אין
ipp אר־ רעג זױיצ מ^נען. ואט ניס צייב הונגעריגען א 

 סיסגצירער די ^טעצען ,P'voor און רייך איז רינג בייסער
 פאדע־ אזזןצכע אכזגר זיינען םאנכע פאדערונגען. נרויסע
 ריגס ארבייםער פון בחות די צויט גיט זײגען װאם תנ״נן,

 in אויו* סאדלוםען װעם װאם סראג^ rurnr א .
to rm ^ P, װעם pn אצםע םארזארגע! פון פראנע רי 

o אצםע סאר הײם » םון פואגפ די היים, א סיט צייט n 
 זײנען פראגע *an אין רענאטען. תייטע פיצע ארויסרוםע!

טיינוגגעז. ענםנענעגנעזעצםע סאופע וא
אצםער־םארזיכע־ םאציאצע to דא, איז םיימנג אײן

 ראחי oooor רער מטאסם. פאר׳ן פראנע א איו רוגג
p זײגען זײ tn חיצף', סים נירנער pm נאוארגען tr 

u סדב״טען. »ו איסשטאנרע נים rn  op אזעצכע דא 
tpoo’opnoopp, ?װעצכ to tpap װאם פאנד״ דער tpo 

p דעם פסו גצ?ציבצן האס m איצט באסרצפס װסם און 
 IP־ant צוםייצס זאצ דאצאר, םויזענט הובדצרם דדיי ארום
 רעם פסו האבצן »סם םיטנצירצר, די צויײיצן צוריפ
 1אי סײנומ povptpupipuup צווײסצ ס :עצאהצט. פאנד

 סצטער־היים סן בויעז זאצ ריגנ סרבײטער *an to יס,
איםפרואוד סצצ סיט הײם ס באדיעענען, 7סצ אונםער
X01PO
o איו לסטפציצירטע ס *vwt 1אי פוסגצ די n גע־

 די םייטעם־פאר׳ציידצגתײסצן. ססופצ ארויסריםען װיס
toviptuoP יצדצן פון דעצצנאםען םים גדויסע ס איו 

 סאנכצ ;פראפסרציסגצצ צרװצחצט װערע װאם ברצנט׳ס,
«ר ipo רעתגאטען. oppt tpp’r ברענטעעם גרויםצ
uptptuo pn u רער אוין• to װארט״ ?n  to^ptuop■
 פון onpup p:pT<enKs פון דעצצגאםען *upt'to אינצר

 גדוי־ סוס אייו• ?עגעדע. און tpoooer פסראייניגטצ די
wo* נצפסהר, ס דא איו פאטזצגסאן its םיםנצידצר IP»ot 
p פון הינרײםצן ויך irn באעציםצן און גצםיהצצן |.P30t 

u rn  etpt פסר סצדציד un* די סרגסניוסצתג iop- 
u ויננ סרבײםער פןן װצגססגם m גונד גצײארען אבער 

 טס *watt סרנייםצן װאם ספסדססען, אייגגעסרדעגםע
 no דערצו .truporoio אוםגינסםיגצ אונםצר ספיצו

nnanpopi ip דא גאך i, צר גארגים צו ססכט זיסם 
ב*שליס# חאםםיגע

o פוואצן געזעצ׳יאסטציכצ און אינערציכצ פיצע n 
 dp זיך. פסר הסבצן ױביצעאום־קסטוענסס! pe36 ױ

tpurw pipttr m  u m, די צוצוצימן וױ epnpoo*
pb דא fprn op ױגעט־. נפר ik t םייטנגגןפארסי^־" 

tp די tprnu חייםין :n  jpooipjpi ד אוצםורצצצ די »
רעשיציםען tpoovtooo וױ רינ^ ארבײםער פון טיגפייט

 *un אױס to יכער,1 1אי dp אינסטיטוציצ^ ponao פין
tonptuop גיס ותצצן p pn״t ?באמצוסצז. אײנעםיםינ

ip ס אין in r 10* די זיך פסרזסטעצט צייםP po36 
tow n סםיםוננ מװערע ס ריגט סרבייםצר פון Dnpn 

n* ס איבצר איזט צצבעז םיר װצצם. וצר אויזי איצס v 
np tPirotpoPP tPi« 1אי art* זײ־ צסנצ זצוערער 

ip j ציכםיגצ די פון איעצד ססטצנטען. ציכםינצ דס 
an tnt ticipooe* דס סרבײם?ר אידי׳צע די פון אױפסו 

opnpoo po, רינט סרבייםצר דצר
gnipovoto rum r *unuut די ויך פסרזסםעצם 

toranuop. די o n  tonptuop ױן פסר חאבצן 
p גאנץ in r איגצרציכצ no ep .tpurw 

pa irn די און o  p>o pa iiupaon 
to jnoon;— די pa ueDmo 

*arnwr *up pntonion* n

jb  pa .ר ע צ בי מ ע ד

atwen unn םים סםיםיצסציזט עםסםם די otoa o 
wmenapn in ד»יטצסיוםקי האט  (pips oaopppi* ■ססי 

י «ן *strut uyuo t'o *w po צױנמם פון טיצסציע  ו
 Ho .*n »ון r« .צ• י םים uootn pnu*o תויפט װיי

 I פסנ־ *wonapsrro n סרגסנחיוס הסבען oon !ביתבוים,
npiPG, װעצכע paearaono p m  on  ootati eon 

I tut n&m 1אידײ*ע *an 100 ביתעו־חןכט |דאס  .*vnar 
a דזססצם ניז r m  *an tut tnapan oi'-amip ססי־ 

jtdoipodd’to ipr'opiipn po (טיצסציע
100 n. זמיםצסזוס?י׳ן no אידיסע די p■ *m ar 

 *Stoom e nmp< ארבייםערמאפט אידי׳מ די po 1?וצטי
ipjpopottpi בײדפז זײ סין צזױציננ Door tan *at eon 

I נסנצעז דין eutoor tPrn .&ל*ב
■m ה*ס ציו1םי1אונע *nm tan *too ip

־־PBpr pn נעװידםעם אדב״םער ׳טען
 גיעגצעגחנן זײז סיט און פעדער רישע

I m B M ;̂ם יע־־נע־־״טאלאגט אי;פאר;-י:י*י:ע ה
אינ־ פי} ווערם דעם נע&רעדיגט ער

 מד און ס$וצ'א?'זם טערנאציאנארען
in קעמפם  ioc ׳אדווך, 1?א'דיס

אונםעח־דיס־ m £אר זיד אגנעסעגד־ג
 ךי *ח סוצםיר באצײױנםער און טער

 ש«ראד דסזיגע די האסען. pitrsantsi W ׳
J ' װיכםינס םיט ייכערם1;א ער האם po

p װעו־םםוצע ,, in, האבזנ װאם o t jo pi
 אס־יסימ םון ןובצעםען18 אצע אויו»

pSpSji. || נעז•1־צו1?וצמי און____

 סבעים. בן ס trupao איו דסיטצסחסקי חײם דד.
doi רסדיססצע נסנצע d id ipto נײ איהם צסהצט ip tn 

 t״t ioc uuppipio פסת־עטע העכםט n געצ?ג?גהיים
at dbotp outcor ip אויסע־ג?ווײנציך m,*! סד סצע 

 t'o 1?וצםו פאצקם סצנעם״נעם און אידישען po ביםען
 יסהו־ען צסגנע פופציג 1םס צעבען. 1«רבייםע רסדיססצען

ip  t*o און 1?1צזגה ס נעומז am־n״ipt םי״םע די פון 
 ■עת^צינקײט pnpnpt*ooo ס ; ipdod םאצ?ם אידיסע

 צרoוan און tpbdpp ס צסגע־, 1בײםע1א י׳שען1אי אין
ip io 'P, ־עגט1נעצע האם װאפ po ישע1אי די בסגײםטערם 

 םע:סציכעד סון סטאצץ גסציסנסצץן צו םאסען 1גײטע10
פרימוײנג
_____________ םופציג 1?צסננ pn םון םסך סין
aunno** חױוסצר 1או 1יסע181ציםע 

I םיט ip הסם כהטינהײם ציסנעחצ־
עצע^ט, ויסרם 1אי פען ׳g ;עטרייםט נ '; .ik;
 צום 1בײטע1א אידיעע רי נעװעקט און

nntsp, סא־ א און :אציסגאצען א צו 
 געװען t*o ipצעבען ציסצםיטימ?ן

 אין האם װסם שטע,1ע י1 םיז איינער
די אכם1אר״ננעב 1#נעט ישער1אי דער

■ יטצסורn. 01 ס«וציאציזם. םון צערע ■ ■
י■ n צו נעגעמאץ אין ,ipao איז םקי

in אין סאציאציסםען א־רי׳עע ׳שטע1ע
סוף א־ן באװעגוגנ 1רעװאצוצי»;ערע

נע־־ועז יא־רהוגדערט, שארינןן שון
m ens in, אײננעזעהן, האט װאס I

H איי־ רי ראש אוישפסבען, םח םען »ז H H 
צײױציזאצ־ע און מוצטור עאישע8רא

א־י־ אידישע די אײנעצינגען נים זאצ
BH יivr'ViBo 1 ניט ואצ ט,”נענ»רםינ? BK₪ P !t 

^!11*יי״י§: יענעי צו פארם. :אציאנאצע איריעע ®
 האט עםער6׳» שיצ או־ך איז ציים

תן די צווי״עז  1צ?נד? סצע שון אי
Drampi א ppioDr •סםיסיצסציסנט _
ז ם n דר. אין בותמו^יע אידי׳*ע די ט?נד?נץ.

 Dtnpiopt םעכיצים, י1 סיט צוואמען הסם, איגטעצעעגץ
p יסם ;סםיםיצסצי? סצנ?םיינע די n ro םום,1נ?1שציינבי 

an iporo־ tic nporn ,הסט צױניזם Dinpiopi וי 
po d jo d pjpi pr'opinpn אויןי tpd” iio  ipr«To *an 

in ם,1שסםםסיסציםי *annooi o געהערסט האט נסט o 
to '1םריב?נע1י איבע tto םסצמ nporo ipjpioonoo 

 װ?צכס םסציסציסםעז, tn*o מגצב? די נסציאנאציזפ.
P3on| נעסי־עדינם ioo די OOOodop ip o 'T io  pr**no* 

d סון ציםיום p i סצעכט *oientorworo opjpjoonofi 
ip זיך האגען צחם, io גצײכצײםיג UDti ioo tpnpipuo 

u pk '?o■ po סון jjtosoroe ip n i'o זסיטצאחסשי 
d נסן־ איז rv io  pn po ױנענם n o r• סנטאיצסטען סזן 

 -jpiiPD סםיגױצסציסנם םינים סצע |P)pi סרויםנעטראטען
 נאר ip האם אריבייטסר אידיסעז בוגדיםטייטען אין צען.

1900 mo* t'o םי?עצ1ס סן שאחמוענםציכט up  ips'o 
tatDo d- 1נסציסנסצע in סון ציסציזס pi ipDJio pio io 

ip אהוד״ .בן דאגים  um פסי סתיסנעםרסםעז איז 
p־*no די פין עכט1 נצײכע r נסציסנסצ?ר אויו• סדכײםע־ 

I פוצםור נסציאנסצזװ• tto מצבםםבאסםיטונג ’lpnpiw* 
m״pr>ipnpo pnipin’o o סציח טײגג  po D פסו־סײ 

po reuPiPi po ip ?\וסצוציסכ«־עז.1םסציסציםםיד  eon

סזסװ pm סצע אױזי
no im jpsit .וד noSonat 

 איד n םים [pioorpi םאצ
 : 4&אלקנדסאסנ און בייטער

n« נעםם «ז  t גדויסנ m 
 איהם» xi דאנמבאריןייט און

ty$ האס זמיםצאװסקי
מןזוכס אױך אנזגרקעטנג ײחריי״ש״

מ״נייי״ ptmut די צװיסען dost םדאװםקי ס
eon otn m o  ,tPDoo נים סר j ao»nran סי־ די 

ip tro io  pm נים איהם האנען U Ppes pi eipppi 
 גחױססו־ a no v ווכעגימע;. po am וינ־זסנעז זיין אויןי

m •־סבצסםססיק*־, נײםמ־ײכ®־ e לעהוזה o  tut *w 
onut eon tran נים ?ייגםסצ  .*arvno p*p pnan םר 
 ־ut *wr'wwae po *ameno ^}'•preeotruoDr ססהצס

p r'o e ri o tut *w jsoom tm ססחסנציסס״ס ire 
*an no ip .non murnout po *wmiiasr o 

 Mfia pan&npoato* ־anno pe amono 1נײםםינע
ipupiru on m  tut *w ,\v<& נײסם m> a9oa o po

tun עםיט־סציסנם prppor ססענדיג u m  jwon m  tut 
m לסװםקי, tw iei  m  po uromo po *wempi m 
arm 'o* ,זיר הסם נעםס urrteo b ip p p i צז רי אין pbao 

tptupooo סון anno* סםסצזס1הסטאםם jn f i סוצ bub 
erareeeefao צו אנםויסומעז, i .pArn n  po um$o 

t חצום׳ען. סון s  eon .*WP” J te tp rn *o ip'otro m 
 e*e בײדס סים jnpor po וױרקציכקײם m םים צעבסן

onut een ,up m  nno נעקסנם גים K  |ut panJeaei 
d נים onut een היםצעז, jpppj נסכססצנ?ז tm  one 

•tpaaneto preo'u וײנע
n ניט סון  *up עו ױ m אריבייטס* *י en tpooo 

eew ■ די ססיצו *up נאכםאצגען, נעשענם נים איהם rr'iii 
i ױ סון r m ,די ארבייםען־ ptmut ני«ססר1א j ru noo 
תצנן םים ftp צייסוױיציג tut דסיםלסחססי ו o tn e  man 

tut *at ■ir גיס סיס האבעז moo euan סייד u• 
tunweMto at unpi, גייסםינ װייצ j^ d l'ie jiii t at

uo«pa’>unpo piipiii*o pip-ue איז ipr*opi>e m 
nװts'צוצts1נע <onr*P uwpiuo 1nגיס יד tnpo*nran 
tto ב?ן,1שסצ«דצ אידיסען uptopp'־n  ipipt i 

pm ססיגדצסציסגפ  tto tpuupiotenu חבריס utntoe
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U׳ K

ovn prim u m w r n t אוםגזסזויד ד»יםצ$מסקי 
?»d און מארצםיפער un u p  veoffp 

אצגעםיי־ *לס און :יסכ»ךדזסו$צוציאגעחנז
 אין באותגונג ארבײםער n״r» רי

 -jjmv זי jrmeo'opup א איז צאמס־
 װיםענמאפטליכען on אויף נזנבויס איז אזן

ערצן אארנזיי די ̂וצוצ̂י  םסציאציםםעךוזסו
 זי .1רײימ איהרע איו איחע גרויםע םך א

 םאסען א tram נעססחגבםצו כים סייגםסל
pnrott איו דאם און ארבײסער. אידיאמ די 

 TP די &ון סאגיאליזם פאצפם *an װארים
tmwvnrt די זײן צו ו»ך באאנ׳ארוכם 

urmon jib  d u p .סאציאליזם 'pDwfe'rt 
 װעצמר סאציסליסם, איד״מר איינצינער חנר

* >oup u0vrvnrv ארינערטראנען מנוואלם 
tm איחם און םא*י*ליזם * פאלקם ן pnt צו 
קסנסעצ• איד״מן v tvtuv איהם און ,

 מומוױרריגסנמ די &ון אייגער אנב,
jjrar לצבענם־גמםיגפײם. דציםלאװםסי׳ט אין 

un* םא«י«ליםם ערעטער ovn ovn םים 
« o n n n נאייסנאלן און גצייכחיים נאצי*אצזנ

_______ _____ _| |_ruyrk.|_n ןןי
ם אוגז «  «ד n אוז אי׳ינצנארםינקײם norm • «גמכ

פאלפם אח ארכײטער אובהס־ אין אריע׳א׳יס׳צזק װ«לם 4Q T
 איז p״onp םארקםיםםיעער »צמםיע«ר זײן אין

in n ̂יסצאװספי  פיצ ovn און גײםטרײך זעזזר pmw ז
̂ױטליסטײפע די גארײכערען nr נײמםראמן  צינתראסוי ם

 ־pub) jib קו־יםי? וײן אין ־.imae איריאמר un אין
 ovn און טאלעראגט זעתר trim ,זטיסלאװטפ איז סיזם
 קייג־ ,1»ג«רכיםמע איריסע אונזעת nr rvuMW אין ייה
Up טגססיצס נים vw טארקםיזם ױאולנאריזירטען דעם 
 נײ באסעספען. לײכטער tpjpp nr ארום »אי אױזם כדי

o געצענעטזייםעז, מ»ככע pup tim פרײ אוםנערעכט איז 
nטיפירס v ר otjotm געװארען tin םסנמ oupm 

̂זוםקי זיך oyn ׳ם«צי«ליםטען  סצם *רויםנעװיזע! זאיםל
 וייערינ םארקםיזט. jib <וארםיידיגןר שצאסינעד atns אן
פימען 1» «ע«ר »  *urur ער איז טארקסיזם, ®יאא̂ז

 pvmpapp וי פון אנהעעער urpnaor א ג»תן מםענדינ
טארתט. קארל &ון לעוזרען ■אליםײמ און

̂ודםפי דד.  1רייכע לאנגעז זייז יועחגנד תאט זטיסצ
 tpo'uf םינםםערזן אין װיםען און ליכם tpipepi לעגען

 םלעםעיצאך פילע ̂נגעצונדען oyn *or .\nsft *רנייטער
 אויס־ ױידער זײנען און באלויכםען געלויכםען, pn«n <ו«ם

 םיר װינעען ױביצעאום זיבעצינםםזנן זײן *ו נענסעען.
 עםאגר־ און מראסט רי ipj'fin ז*ל ער »ו איח̂ג

 און פלעםעלאר «<ע די »ט uoprntJVDsm האפסעפײם
 אונז ז>ל <ו»ט ציכמ נדוים » פצאם, גרויס • אנצינדען

 ,V3BBP פינםטערער דער םון ארזיכצומחז am tan וױימן
איצםיגעז אין זיך געפינט םענמחײם די ײעצמר אין ju m p

<P ■P

♦ ♦rpp.
ץ. פון ס « ב ם.

פדטעדלעך, װײכן װדסן^

m זאלן. זדנעייאויפנערווםםע ווין 
 כענדער, פןןדמדיקן — זוןלזןר

לןגדןר, װײסזן די פרן ״וןןוול9
tm np
JM8D וודן
v■גןןמח וױ יכםזןמ זיך

r םײ^ p
ץ װיו ערגעץ דלווו, י

 אלןס) םימ ארן גקדןרים טימ
י^רגעל^ אױף אױסגןלײגפז און נקפליק^

 #זילכקר״טזןצן ipw גן^רזןגלפהן _
 סארגעיאנע©^ #זעלכע

ס ״  id• מעגריי
ומוט׳ק פון

Dp מןןגןרירטן װײמןןקלײד®^ îp• 
פרדסע סדן

wpip ̂י די ,am* ז
j■ ן m m Bj '1׳ | *jpnqBm  p i,

tw מןןם דרויסען, ̂ר

״י ײ *י

zfyp ^ זײן
 שמוןלען. פון און גמסעז ®ון
 רעגען, אץ ווון כל^מע אין ארום ®רײ גען$1?ז זײ

 װ^גץןו און עפזןטגיקקס חױס̂ן אױף
 /7$7ל®piny מארחמגקרכזן סון אמגןןן םיט
 כרױם• זײקר זדכןןן *ד
זעק®/ און פמ^ «ו

 #•לױטען אונטער סאסץס חונגעריגע די זיי געגױרען
 אקחטארען. ®חן ווון ד^קסזױרים אחן
 פארטדארען, ניט װינםקר דזדכץ װזןרזןן װאס ד̂י און

 • נענעל #ארפןן םי• אויס װאקסןן
״ז, ppi®Bw םיט און ! 

 קאסף אין זיך עארמקן דדאס
 — כיין. און עםןטניק״כרדים ®אר חיגמ םיט
אװיפדןרנאכ®/ אץ
 קמדער, װי אײן קןןטלאך װייסןן עלאמןןן ״וי״יוז ײייו

 ׳וװוײטןן אדם אײכם צוגןטדליןט
pw ערן קןןץ די ארדי^ זײ קוסזןן דאן
v »מ קעלעחזז *יו fiis w,
 #ljn®pmy פןןדחתגקרטק און אדחנןןן םיט

opp̂ וט JUJi ׳•לויטןן און 
 חוננער־ילמ̂י זײןןר םארגיחןן און

 קאןוןןכיאםזן̂ר אאמןטןןן ®וץ ליד דיגק/םורא דאס
 aאיי ייעקעז און
®ײוי אזרעמו אדן

Mk& ־

■ ■ ■
B ™ a L  ■

ד. jd מון
jn — םי<װ«קי. אין קאםף פון סון) זינרײכער — םםאפעחע. jnw באדינסעען ק«ססם rn 

 _ קלאוהםאכסר. יארקער ניו פון קאםף אגריםעגם — אעחסםריע. גארםענם קאטען װעםם
— יום־םוג םאי עלשםעד — ױניאן. םאכער ניפדטדם די און אײנהייםם־םאנעזורעם

ר די ®ון ױבילעאום יאריגער דרייםיג «ן םאכער. רי

קצאוסםא־ דער צזוימען פאנפערענץ עחצטער דער בײ
 יארפ גױ איז *םאסיאײטאן דמזאבזס־ם די אוז ױניאז כער

 ומצכעי *גריםענט, איצםעען םון נאנײאוננ ־an ותנען
 ■רעזידענם ת*ם ארום, ױאבען עטציכע אין אוים נעחם

 t» איצט פון אז כאצעבאטים, די נעװארענט דובינםפי
 די ערםיצצז אופן עהרציכען אן אויןי ס״עז זײ װעצען

 ניט זאצ ער וױ — אגריםענט נײער דער ויאם םצינכמן
 אנרײ tv װארים ארויפצאגען. זײ אויזי װעט — אויםזעהז

 ארביײ רי םאד זײן נים אויך זאצ ער גוט װי *צײן, םענט
 אנרימענם פון ■ונפםעז די אויב גארנים םיינם םער,

צעמן. אין אויםנעםירם אויפריכטינ און עהרציר נים װערען
 איז *גרימענם tv מערטער. ^צדענע זײנען ד<ום ■

 בעםטע די זײן םעג av ?צנםםיםוציע. v ײי אזױ פונפט
 םאכ־ אין אפנעהיט ניט צבער ײערם זי ותן הצנסםיטוציע.

 מטיפעצ א יױ וחנרט םעהר גיט זי איז לעבען, םענציכען
 סארכ. •*•יר איז ארײסװארםעז איתר טענ ;m איז «*«יר

v סאנסםיטוציע נוםע nvn בצויז >v t r ד* פ»ר װערט 
 װאם רזזגירונ^ א האט םאלק ראם tim צאנו, » פין כיתער

 די tv אוםן, vtv אויוי םצוכח־צןבען יצם קאנםרצצירם
 אפנעהיט אין אויםנעטייט׳צט עהרציד <אצ סאנםטיטוציע

 באםעצסערונג דער tin צעבען 1«ראתםיעע אין װערען
 ױניאז. v פון אנריטענט tv סיט אױך איז זעצבע דאם
 איז ovn ,tv’iv עטארסמ v tpnvn ארבײטער די ומן

 ־,UfBPr די אין ב^־יננוננען די מאנטראצירען צו בכוח
tut צוח און ו/כט ס¥נסראצ יאם םארםאגט tv רי• תר» 

 כ«ד db"33v טעגצינע די אין tram אפנעהיט צvז םענט
an Dvn tn די איז דינטגגען  — vapcאריםענם ״ v 

 דיאם איז װערםצאז נאנצען אין ער איז ניט, אויב װערט.
 אז.די נויטוחנגדין, זעתר איז עם בארייםוננ. tnr קייז

 עוחזסנמי איז ברידער יוניאז טויזענםער די tv ארבײםער,
 tv ,tmrt זאצזנז און חאבען זינען אין אלעםאצ Dm זאצעז

 ms Dun^mervP דעם םארםאנען אצעםאצ זאצ ױניאז ױ
 ׳צםרעננ צvt אגריםענט דעד tv חנרצו, נוימע איו ױאט

ײעמן. אינעהיט
9

 כאײמעז, צצצםענם האב<ן ררעסםאמר יארסער נױ די
tv זיי isnyDenvo ייער1 גרינרציך pnpfi'Ut איים־ םיז 

 **ל װאם ,tv’in םעחינע dccvp און שםאדקע v האצטען
 צו יר1 באצעבאטים רי צײיאען םינוט יעדער צו הענען

אגריטענט. פון פונפםען די אין האצטען
 tv נצםײנט, םםתםא t73vn באצענאטים דרעס ױ

 חאט נמן װען צייטען טטע צטעv די אין רvנ צעבען זיי
 "t װײצ וױצ, נמז ovn טאן djvppt ™בײםצר םיט

מז »יז ירם1ארנאני ניט ו״נען  י«דע אחואמצימצן «
 איינצונצנמן. »t ניבען נאצעבאטים די ovn פיצ ביטערע

” tpatp נענצויבם. tpivn כאצעבאטים prtm יי t tv 
tרי«נט, פון אויםצאכעז יד«» ovn 3 דיP3voom חאבצן 

 ימונןן איז םםרײס נעגעראצ צצצטןן איז אויסנעקעםםט «יך
tpuvnpuv די פארצעצצן צו •tic tvepn .ואריםענם 

 איזזר ארויםנצוױזען צייט »נצע די חאט ױניאן די
 דעם װערענד ovn און נוח קאנטר«וצירוננם קאצאסאצצו

div&p* צעצנמן i: " v *wiv פעי״ .בעס פאר םונמז יגע1רי 
 צו tvavBP»v d*bv3^v3 די אמר האבען צעצטענם
tpnvn און ח^םײצ בוס־ינגומען oo«33v דץ םארצזצצן

'» 'nr ivuvnurpr tv ראריסאצע נעמען
דרעסעס. .%א7ס •ראדחױרען <ואס םמיזקעחם

 דזמולײס וױיס־ארעזיחננם ®ח אמיןויאמיזחנ
חנר און םענעדומער גענעראל ממנמי^מן

 דרעםםא די
 מריטמגען
אויוי

■ .־ יי

U X is M f ,

 ױני» ררעםםאכער די ovn נאאו־ד, o:'ve׳n דרעם
 ייאס ׳צעמר, באםחנםעגחנ די אין rnravoo א סלאטירם

 tnt tVD3vn דרעםסאכער. l$flOO אתם באמעפםינען
 unrjvi *an פוז imvnvi אונטןרמטיצם rvpv pn אין

utavoDm* .עהםינג אנםאניד, צמיןץסי ױניאן *I  -nr 
 an* פון םענעחאמס־ און אינטעמ׳ײאיגאצ דער «ז רענם

 ציםעחםאן, םסארצם ,tv’Jn רחנסםאמנר איטאליעכײצער
ל4ל פון םענעדזעער  םזנגעח׳מר סאהן, פאסט און 22 «

 רי נענעביז איהם האכען ,tv'in •רעםערם דרעם חנר םיז
 • נעזוען איז םםאפערזע ־an און ynrmPBVVP םילע

 HP pm וױ חאנען ארבייםער אלץ ערסא̂צ ריזעער
 pnvn און tv’jn דער פון רון• דעם אויםנעפירמ
 דעם םאר כוינען צו זיך באלעבאםים רי נעצװאינגןן
 grvft'ro דרןם די .tv’in דער פון כוח טראצירוננם

 םיס אגדיסענס tv tv \וײםען, עוין tv איצס םון װעצען
u פעצמז p'P ניט 1אי ױניאז דער bvb.

 װי דןם נאד געײאחנן גערוםעז tut םטאפעסע דער
 tnvn שע*ער דחנם $4.76 די פון נממרצײט avr די

 חאנרצונג n נו«עהײםען באמצום אײנעםיםינען tv דורך
באארד. דמאזינט חנר פון

 tyUrPnin vtv פון נױטװענרינפײס די באנרינדעגדינ
 gtmurxv סרייר דערט םון פיהרער tv’tn רי tP3vn ערימ
 »t געםיחרגג דערצו האב;ן ovn twvnut די אויוי

 tv ערפצער̂ג םיטיננ טעערצײט avr Dm אויוי האבען
mצױפטאנד ר ovn צו חס־נרײכם vtv אטופע״ v> tv 

 צסח, nm $4.75 םיס םסרבוגדעז ײנען1 לועצמ ארבײםער,
 « םמיצ״ נדניסום זײןר םארדינען ניעם נמהר סענעז

סנריגמנכג tvnn צױט׳ז באתכסיגט טינןן וײ װעצכען
 tut D»3msw״nv זועחנז ovn ®־,are די

.$4.75 rurarevp,גױ איז םײםםענם דך נעפינען ״ trap 
jt און דדצויחי נױ אייצאסד, לאנג ברוקצין, p 'o pjivp
באארי• רײאוינם דרעסםסמר די פאגנס אצנעםיין אין

 nrtPBn *an נעגען קאםזי v tv rmavoo Dm ov םיט
ovn איז פאראוחאמז באסעם אוספאראיטױאו־טליכע וי 
nm אינתםסרחג

^trv נים ותס trn' די irt, די האגעז aran־ 
u סוחנם tv ®־קלצרם, םיםעג r זאצען נאציהוסגעז pt* 
 אום־ tv ,[PtvPnm ני׳»ט װעט ,t ;אוסקערעז װיחס־

 traojv םריי אח פראני זא׳צאן כאסעס פאראנםװארםלימ
<־ ־־• «ס״בייט. צואסערזריסער *ana םים

 tun אם םים באצװעקם ovn נאארו רדפאינם די
mpavoo צו v tmvo סיס .ם׳ייזציננ״, גענען סוןי 

 וױי־ pinm’t גמנצן ;tmnpav נאמס סצע ותצכע
pop ; opm צסעע tmnoo. יי anvB tv’JP־o סוצ־ 

jiu עטענדינן n t אאנםראצ םוצ׳צםעגדינען v tut פוצ־ 
4באסעב די םצד בסציחונג פארסגסװארםליכע שטעגדמצ

 און n»3vn ,tvonmt װי ,tv’Jn *at3Voomn די
u 'jvdjv ערהצזס־ט, ואובץן ovn חנס צוריפנעמצייחס־ס 
 ovn ,tvm'K'Ovov נצטאנסצ nm םיז דפעםם :נעדינען
 n .*נטעחונען״ צו גרײט 1אי u tv לויטעם,

 ״■Uppovp Dm »vn tV'in די ןר.ravr די אין שאנם
 ײאם נעניי run װיישם יtv 1 באזים, am וסיוי אנםאאם

 .אוגנמר־ די ־;utajrr די איז ojvmrvp די זיינע! «ס
 םארגמיאסמ ב$םעם די סון וחס־ט jrmprve זוכוננם״

*.pt ms צײס נעווינעז װילען זײ מייצ ,om צוצינ בצױז
אנןרמ־ גרןסםע די םאח־ינט tv'tn ררעםמכער די

 vn עגעתיסער און *urrpovj'rorv nn'v up נוננ
״onvav אתאניזאציאנס אויסגעצייכענטע! איתר פאר

ittaci£י .::■I ׳יעעMאסד :



ta
o h m ״ ............. םוימנם■

Djn אימר מעמר חמזווס •יר איז__
n ■ן _ sr |y u « w ii סון in טערי גרױסער 

. pv ניי joanam  pv n T אמו־ נחנסםע די 
i רי pv נאצטעצאכעש רי מרדיגען n i t, וועלכע 

vtv v a t י1אזי נעעגםםערם אוםן 1««3ד«יגי«דיס«י 
י מנדינ און יוניאן *in 0« י  םאץינעז די בײ זי

ip b i דזו־כ־ איפן ימר׳מוױדתמן « אױי «ײ חאמח 
תר jw סםרייפ זי rw i נזד נעתתינט איז <ח^מ 

a םים n פאחרינטען J&W V

can d סוזעו סיר וױי׳מ• 9 *ויך מדמסם 9 p i אגמם 
in n ארן jT/jn u id iih סן סיס סיד ק מו א  nviu אוו

*ו r נ *  tPinsop® n  tpamar Mjev יי spud  xm 
iw v ח נזון אין "t pr>pn םיר נ דעראנערען. ס

ד
 פייד w סון זוייטדכטינסײט אןן «*רזיכטינסײם די

 יאריו, נױ אין ױניאן סלאופםאכער אונזער אין רערמאפט
 ם*ו־צר זיך נוחות איהרע 7אצ סאבי<יזירם ה*ט וחנילמ

 יאריןער נױ דער אין קאםוי עפענםליכעו אן צו בארײםערען
>piv>f ^̂יך ׳ און אונאיבעוטריבעז אצס ארויט זיך וױיזם אינדוםטריז טיםומנדי^ זעחר פאצנ

 די ,1אס*םיאיײ»א בארטעגט צעירים םזידטאמנט די
spt װ*ם אסאםיאײשאן s-ivd פלפיס דער אין דזמאבערם די 
ײ ה*ם אינדוםטר^ i נ n די םים סאנםערענץ צווײםער 
<:s רער סון םארםחגטער *rn די 1*«נ?גראכ? באארד 

ip ױניאן די םים פארהאנדצונממ sp isiva.
זױיניגען־, גיט און םעהר ניט יױלען דזעאמרם די

 וײ ;סיםטעם avv טוועט דעם איינםיהרען צוריק װי
n*• װיצען  tpavr□ אײגםיתרען צוריק און דיעל׳ .גײען 

םזן׳, prs'O□* אלטע .נוטע די  חאבען ארבייטער מאו ציי
 קיצײנע םאר עטונרען צאגנ? ipapr spud אין נעעסצאפט
 דית־ זײנען מעפער די אין פפנדיט«נם די »ון מײדזאמס

̂וס. די פון נעײ^רען םירם פאנטתופם
tpcsm װילען דזמאמרם די y װענען פונסט דעם 

u טיעדען צװיע װאם פאנטראפטארט, אװ <יםיםי״»אן r n 
 צו פאנטראפטארט, צאה< באטטיסטצ א ה*בען צז בער

ארבײם. וײן אחיםצונעבען וועםען
 אונזערע זײנען באמערפט, אױבצן ׳פוין האב איך \וי
 מוחנריג־ געװיםע ערװארםען צו צונענרייט נעווען םיוזרער
 חוצפח־ דעם ם»ר ןאנמראפען ניט זיד ה*מן און קײנמן
 םאר־ אונזערע דדצאנערם. די פון םטרא׳צונאס דינען

 |P$vn זי* אז ערקלערט, פצאר און אפען האב?ן םרעטער
 די אויב tv און tppnrav 1לאזמ גים אופן ב׳צום זיך

תלןן וױצען, *דד»אבצרם פראוואצירנמן דעם האכץן וײ י JV9VP
 םע־ גענערא^ דער נאנ^ער, איזידאר װיים־פרעזידענט

מר  פצאמ־ יןוױוער ניו די פון פיהרער הויפט און נעײ׳
 •־V איו סאנפערענץ די ווי דעם נאך נלײך האט מנער״

 חאלטוננ פראוואצירענדזגר דער דיר־ נעווארען נעבראמן
 און סלארע אםענע, tv ^־ײםנענעמן מ׳צאבןים, די פון

 :אזױ זיד לעזט ןרתלערוננ די ערקעלריננ. אנטטלאםצנע
אינדוםםר^ הלאוס דער אין כא*ם םין יפהרען .גאר

 באלזך רי \ואט דעם, דווך נמווארען tvnvrvt זײנען וועלכע
 םאראנם־ יײ זיך אויף :עכיעז יצ<ט’1נ גיט חאכעז באטים

 כ«נטר»סטארם זייזנחז t*,c רבײטv דער פאר יפ ײפרמליכס
 םענאד ̂ינציםיהרען געלינכעז עניליד איז ױני*ן דער און

מ ר האנדיטאנם לי jpjjr>c’n דורך ארבײכע. די מ v אוי(י 
 -pv c.vp די םאר >ט ^ואנטווץורטליכג די דדצאבןרם די

m טינג tv, ײ וועלמ איז  ארבײט זײעד ארוים גיבעז ז
^ivapir»MVP אײ <יםיטיח*אז פאר און

 אײנמד איז נעװארען, ורבמםיחרט איז יאם ,וינם
מו די חם נדלוננvהvב גליימ v נזײארען םיחרט ײ  ווונ

 און ptv>p יי »יז טעפער וםםײדv אוז אינםייד חי אי
אויוי ?ו?ענריג נים זיך, «י tvoinri איז איגדוסטריע שוט

 צוריפ דזמאבערם די װייעז איצם צײםןן. שצעכםע די
שקלאםערײ. און כאאם ארײנברעננען

 אײנ־ צודי? זוכען דזשאבערם די tv ־,tv*P איז ,עס
v םװעט די פיזורעז r• ,צו פריי וײן * כדי שפלאםערײ 

םעז  לשץשיטיטייט די וױ jnvn ייזזר1 בילינער «ר?וי
piv דער אין כװפען םאנזופעפםשותנרס p̂ חםטרי^ אינ־ סזט און • .

ײ ארויםצזוינ־ צורי? מנען מעלען ויי tv דענמז, ,ו
n אינדוםםריצ םוט אח קלאוש דער אױוי נען tfn באדינ־ 

tn און נונגעז n vr»rtv פ די ויך פחvרvנטװvרטליכpקאנםראסםארם. זייערע פאר ״ם
 מענערזשקמנט־ ךי אין נים זיד מישם יוניאן :די

an t's ר ^צרנארוש די «ין מ * n ונ?ט אייז פייז ומט* 
 am און אימום פונדאםעגםאלצ איחחנ <ח נאכנצבצו גים

P -WB|ל ״ מ נים « <י » «יײז » |..»w׳H ײ איז י

tv חאם לאגצ צחנלימ »tn v rn  t םיל<וא?י אין 
jvvovp untroprauvo.' ריא יאד

aurtna רי* תר םון טרבייםער untraptauva 
סטרייפ, v איז טרוים חזרבםם לצצםען זײנען י

נוון *  פון םארסמגערוע v און מײחצזס חו
tjniTBtp•

אױא א״מעוױלינט חאט יטסאל דארטינער  
*yprvs חאט נאארד ןאשײניטראר רי און
a a •a a akiaM^aata ajk ankaamvik nvaian.CL.aa a a.a. â aŷ jaa.n.î na.nak ndfeK!םון ומנמרוע 9 סוײגען מייך זאמן רנײםער9 די
kkn a kknainMI■ aa ak. aa ^MMaaaMMft MBatAaaa n a a a a  ^ a a f l |no חעכערונג 9 ינוז וױידד*עס זייעחנ אױו  d jfj w 

זחר צמענעמז וײ זאל  a im p a v תאלב  מז  און זי  
תז 8טײנמפיחר ײעלזנ! די יוע  ay זױ אנעל אזוי

שטונחנן ארכייטם . m
tyauntv tn האבעז םירםע די אןן ארכײטעד די   

אר־ רי און כאארד ארביטרײשא) דער פון  ttn V ■  
טרבײנג דער צו  aurpnpntv Tt tnvn 

די אײננאםיתרם חאט אזיםאריםי פאוד די ימן , a rp  
אינ־ גארםענם  tvavp דצר איז ארבייםס־װאד  r r  

Tt 'MvevP um vapnuvD ריא די  apt jH | 
םים ױמן פון v מלבעז  t'tn art מבעז nr m
Akla kkkkkf^ktekk. |1  Kakk It Mlh>m ajV ■B Mpa . H | i  pa a.-a.jk a. aaa â aa/'jביז *וריסגעהארטעז ייך חאבעז ססע99ב ן9יתי די 

 דובינסקי. •חןזידענם םים צחאםענרעחנז נימ זיד ליז9*
מז עמזזנסוםיװ אוז w נױ קײז םירם9םעצעגר חי

<aA navaakkC liaa  a a a^ na^MMa ^ a a ia  a a*«a^^&a |k> צו טעלענראם ראדיא v נעאיפם האם אםחעי זי
r ערקלערט האם עד וחנלמר איז אייי״ אויפ׳ז » n  r נע» 9ל

 פיז םעלעםאז an דורד חאם דוביגםפי ארצױרענם
מז »יי מ a אםוזעי ברויער מ n פירגמ די אויםטראנ 

H ך  פארפליכםוגנצז די גאכצופוטצ) טסרײפ • ײו
דר ארױםנעלצנט. איתר אױזי ayn טרגיטריײזאן

aanaAAiaata mb aa ■ ■ aa ■ aakaBa avaC navaki aaaaamvCmAa מג npotpaaia ו מ  ריכםיגע די avtm האם ווונ
 רדצענזד נינפא, טטלויאםארצ וױיגדפרזנוידצגם

מלמר אינגתתצשאנאל, דצר פת :ײמר  האט ו
v טיט v p  a n, יז*ט tnv װיםצז, נץלאזט tv

Ba.׳fevMn Bn Bn H A m naan naiCaMa aaan MAMBlBaaB bbaa■■ |^^aBaApara האם )n v  tnn vtsv פונפטצן pa ר  דן
•"tv אח ?אסײת tv ארבייםעז ארכײםער די 
באדיננונגען. ארגייטס צגדטטזנצרפא נייע אויזי

אוים־ גיט נאטירליכמרוױמע  m rttn ױניאן  e n
kk n ^ a n  aaaaaaaa k.Ak . Akk âalMi b& ianna* aaaB ny a rn דאם נעווען וואלם   Bin .ערפאלג p ip s  

אינ־ די װאס  anva זינעס נתיסען  art איז •t
nn& aa n naaBB Miaa*Mi׳Ca aBa aaan kk^. ^kaa& 9 חי9י «װײ לעצםע די/  pit דודכגעכמכס חאם ול  
jjm די חנם אױוי םײנער  »  ?ymnon)9 ווױך 

מן אע־ דחנם סאטעז מר ון9 <יגת דאד אױ^ י >
aBa ^ a^aa Mkk^a^k IbaiHHBn Aaanpv ר vs n םאוםח, און aovn םיטצל וז  wn 

ס ytn״t *יי vnvl  tn חא־ איז אצגאיט ױניאן 
9 <יסםיאךן#9••'• די ■ארויגוט ענס1 ?יס̂י

Bbk ^  n y k  kaa^aakBi n  kan > tka. va^^kka^a^Mאינ םיס חאגלזןן וועלכע סאורסס, אליססיא̂ו 
tn טיטלען נימרטרצכטיגצ איע אח . n די

te^^Cakkk «k«a a^n aam v aM nnanaaA a n i i ia a a n m A װעלמני• »9גינס ■חנזיחננס וױים אדזכיימער. _
naJHaflMk a.a.an kk£w . Ba k..kA aaa Banםיםעל דאר אין מלאכםםעקד מון  d w iv i

j^ta aftBnanMM k n  BvaMiBAaAB aa n i ■n n n  >a n  a aקזןכאתנת רי *וױאחגז ארבראכם ■ wfn ״w r 
1 ד אתחסטרין נארםענם אאכתז ד9י ת  p i 
ד 09« נו D99 * •“  “ ̂יויעחנז 9 י9י ■  

אײ ימזארא ח גי > y  9 m ry  
מו ן  P i  wn .נעגאנגען

” * י  - • ’  r  T  4 : ;mm5:A»ira3B
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 אי קלאוק
 ג האבען

 ת די
 ה^נ װע<כע
9צוז <יחנז

r w

מ אוםםווואנסװ^־סליכקײס, די יע צל  יו
o בי) ס n ״.1833 יאווד 

 טסאםיאײפא; גארםצנט ליידים דער פןן ערם
n v□ אנסר«ר םיטגליח»־, הוגדערט צזוײ? 
העצפט v □nv □אנטדא?טארם זײערע םים

 נױ □n איז נארםענטס לײדים םאגוםעקםעורטע די פון
 לוט □צאו?, טויועגם 20 צז גאהעגט און סארהעם יאדקער

״.t בײ משעשטיגט זײנען פאכער ם«ירט און
 גע־ jpnjtar ארבײטער טויזענט צװ»נציג ראזינע די
 נדט aavtnnn'B איתר און ױניאן *in הינםער עצאםען

 מצאר האט דאם קאטן*. צום לעבען און לײב
 םאניליואציאנס םון ערפאצג איצטיגעד ניז *in בפוויזען

 פון חוצפה רי *.idvp צום צו גרייט יזניאן די וואס פאנד,
 )you v פאר דיגען איצס אבער וועם דזשאבערם ױ

 זועצכע פװעםטער. או] כרידער יעגיגע די פאד ?עסאן
 םיטו־ in פון ערנםט □n 1אי געצווייפעלט רrאם האבען
 חלק זייער צוטראגען ענעלער װא□ וועילען ווי און פצין^

 גיס נאך עם האבען זײ אויב םאכיל־זאציאגס־םאגד, צום
איצם. ביו געטא]

 םלתםח םיתו־ע; צו tv ,atvw אםאל תאט נאפאצעאן
 אין גע?מ. אטא; נאך און געצט געצט, האנען נמן םוז
 םצוזםה םיט איצט עם appor איגדוםטריע piv?p דער
 וי טח געווינען״ tyjjrp םצחםה רי ואצ 1ױױא די נױ און

n האנען v םיםעצ װיכטינםטער דער און דעו־צו, םיטלען 
 יעדעכ tv האוי, איך סיסעל. פינאנציעצער in אח

.liuronvo דאם ovn פצאוהםאכער

i 1אי n  lav דאזיגער dpovp ויך גרייט טטיטוננ J im־ 
art* פייעו־וע י1 נטגענענצ) צו םיטגצידזט^אוםט יארקעו־ גױ 
 שמי- אםיםעם מניאן v*ל 1יא ױם־םו^ מאי עד׳פטען פןן

i &יס dp נדיבעצם אןן בע?ט n רביים םאו־בארייםןגנזם* 
»י צום . p>v נ iv m ציעצצן יזגיאג□ אינטערנעמאנאצ 
i אין באםײציגען זיך n  lie  ivu ta  ,vs itrtunjt a n 

i אונםעו* יארל גיז אין ארבײטער׳צאפט ארנאנחיױט•׳{!־ n 
in *נפיתתנג  nc 1■ םאציטציםטיאעו־ " .01Vאיג• י 

tn װעט טערגעשאגאצ 'n v s יזיגער1 איהו־ סיס pops 
ip און pn^p י1 אפטײצונ^ םפעציעצער v אין svsD n i 

jn״t האבען 01דא װעצען s דיזוי־ נ^לאםעגע באזוגחס־ע 
a״s ויעם. j’v r t i n די און נאאװם □n ru ttv צא־ 
d>vp צו םאו־נארייטוגגען אויםעו־נעװײנליכע סאכען IPSVD 

tPi’tn בטסײליגזגנ *ip״t און פייעו־ונג «va רי  v iv d 
1 j >vdtpױניאן ?צאותנמוכעו־ י p^v איהזי צו האט iv a* 

מן אם1 □.1י?־בעג1טו 16 םינונג ציי  ררעםםאכעו־ י1 ג
p ע ■s און ױניאן ip u v .הותעו־טעו־ צאיאוצש ip jv d און 
 אין ען1םצ»טע װעצען גאזזננען ארבײטער טיט □1כעגע

iv m. עךץןארםעם, װעו־ט עס tv אינטערגעעאגאק די 
i אין זועם n טאי ווײ־יאזזו־עזא־ j ’vviD oJVon ײן  פאר־ ז

 in 1אי 1אנטײצגעםע צאהצ נרזגםםער דער םי« אטען1ט
m o w אונזער פון נע-פיכםע *j'P v t 'Jv n

p>v מיטגצימא־ in  fie ורעצען אעטעו״געמאגאצ 
 װעגען tnjm ט1איגפאו־םי פחגםע טעגציכעוי in ך1דו

n□ םאר׳פו־וט in  tie ם»י P'PVioojvon אויך און 
is וײ \ואו ארט □n װענען d iv i ואל פארזאםצען. זיך 
 דעםאנ־ טאי in אין טוםייליגען זיך קצאוקםאכער יעחט־

 עו־׳צטען □n םעהצעז נים 1^םם»כע P'P ואצ ססואציע.
n אינט^־נאציאנאצץן דע□ אויןי םאי v״ipa .פאראד

V
tn װעצע) םוט ױם־טוב׳דינען םפעציעצען » אין r 'P 

tia n p  □ n ױם־טוב םןןי n p tJiv ריםזט־ m va,* יועצנע 
p זיך נעפינען ir אין באצײםעגם v ױביצעאום ja iD 'o r 

ip u p d ip נע• איז עם ינם1 יאהוי רײםינ1 װעו־ט םאנאט 
ב צאמול יזניאז 1«וכע יפעןי1 די ען1נעװא טײבדעם  ד

n ,*1 םאר זיך טיט אםעצען װעלכע תפעו־סןכעו v1עלםע 
 pipe v tPP'tvs D*n* אןן nnars ױניאן

it'o ױניאן ווידרי«מ v 'io va^ צו זיר גרײט׳נן
prtptnvs אויי ױם־טוב יתיאן וייעו־ tp tnu  »  *up v 

Jtm כרייט׳ש v אין vs
;>.seaiî . v

I ייו
in ױם־םוג a n  trum a ir 'in  apn 

p v n  ipo is pa סי אין  apn *w n* t’tn ױני
ױי נאנצע am ו  d p jp d דאו־ט • m m  ann 'D Pain 

v ,b ױניצעאום p p jv s *טיטיע״ יתיאן פײעו־ליכעו 
V צעדטען ivas ip a ” s iv  p jn "m v B  tut o n rap n  pv 
i «פיצץן. n צו אתים אויך ניט אצ9צא a n n n  *grtn* 

אצ v הײם ת s&* סיט ^ו :n "* n 1«םיקל1א Bm m  • tut 
מו־ אינעו־נציפ נןלפיכםיצכען pa wpaoupp i אי n 

 pa <ד»ו pv tPMBP pmut tut ױגיאן םאכער ריפעו־
םעטיגקייע 1יאו־יגע ח־ייסיג

־ |v povs צו קעצםענם »כען קאםוניםםען '1 ןיין
tv ,Pin 1 אויפגעגענען פריגציפיעק וזאנען וײTM

aaip האם !ועקכעו־ דואק־יוגיאגיזם, פון טיק i 
e שטערעט־ע iP i’n אזיןי i n ן גאנצץײט« iB  m״J 

i אין באװעטנס ױגיאן n וירקקינמ״ם; m v  T t a?pbr 
tv ,□,nv וײ v |P><ar דאפץלטע u u־ja r  p* Jt'ivaPa 

iv זיינע] זײ ivn יוגיאנם n r אזסנאדײטענד אזן a n  pv 
op עפעגםלינער אן געדראהט וײ האט f pstn ^>v*ipJVS 
t am ט»קע וײ 'BPu in״ip גייעם pv eu ip שן  וי
1 pv pnvןגיאנ□ י' m rn  n p r'in p s  ivP 'iircv  i n  lie

T* נאך האנען זיי urn *בער ארט1 ?ייבאר. 'V P7PD'□ v 
ײ tut oiP'iVA י1 ביי קם׳פצ י1< פמם  י נים־גװ* ךי נ

ip?u ארבייטעו־, b i אכעו־ וײ pe?tm pv oippivp *uru| '■ 
up?’p דאם יוי1א נאך r ^pd ptp־״J ו י  פאראײפיג* v pv ז
R פאליםי^ פראנט טעו־

ײ האבצן לעצםענם ipeiw ו ppv 1צ 
״ טיט נייםעו־1א ניט־טדס די !ptuu*'vivo pip 

jn n p iv s די '□ip  □vs o iu *d מניאן >in  |u 
v iv rp;? 1. זיי האטPSDJP tPi'ipnPi □ n |sasisi v w 

atp> ipd o jp  in י11 ויך :q j7Vd
b די iifi נג1אײגינ1פא %י 'J־d iu ארגײטעו־ K pv

p?v p v  P’PV P JV ii* תן סאצ u גצז trto 'ifi'u t i n* <_____
iptjut tic .װניאן *re  ip □*□ r 'io o  □w jp □ □n iv d 

p געםאן v אין ip tjiv סאנט « vn־u־”m איעאאײס 
o?v די □poop צוגדײטוע tv iva עופאכס־יימן papa*

.̂”TSO □VI
ip*□ םיתחןך רי >in  |u ױגיאן אינדוסםו־תצזא־ *an 

ip□ גיס אפימ pipijut tie tpipii s>*npj פיגס* pv 
rs*□ ,ipj*?n*D איו אײנע?ײם *re n t p ivsr 'it____■

pmpj די פ*ו־ diutd 'J .ו־נייםע־* t, in די " n 's, י^לי* 
ipinipsp&rip ip"t H'iv tpsvor*□ |PJ* ,ארבייט **p 

d?״up'־pie ip«i  ,i  j כדי בײם׳**,1* די *HT'i tpn□ a 
sn*.־>jt'**p jvn

iptjut tie ss*nn די 'Pv> 's ני*ן1י lpe7 a n  o*n 
rs j*  tiv pi*?p * ipsu pj ppd״i n  ix etip o r pjpi

1*■*tfVDV D 'J'V  JJ'S 'D  IPDPVBPJ *  ” □ JU*1D 1 PJ'I
d״tut □pbsps ipd די dp□□*-• ppjk j נדינרציך *)wo* 
■pn — trupip□ |pa*>r*□ t'V dp tut ip i*upj dto 

 PG0nnp□ פ*ר * tPtf□ aps'i*'*& ipip'inpeiv *ן
pnupip£j*p. p j't*i n  |pt” nvipp'iip — ips'ar״ 

enpor * t*j סקיטם״  jpj” t o*n אײניגפײג□ צנ DV 
□ צו |pi*npj |PD*>rv□ איז ^m r  tv ,tp-ip ניס־ 

iiv  d iu״ipD יצק*ם?ן11 איו rvrtjut pv סיט רייה׳ט 
ippic רענט JP'PVJ'O 'VD 'I □ir tn* tiv די *pm 

tpj” t i* 'jv  iptjiv tie ברײס *pran iva tpa גים־ 
n טדס v״n  pv ipa□ .ט סו־ייד* S3 n  jp j"i d*i־ 

j»v«nn'> JS's iptjiv |ia tpo^r
a«naap>pj ip j't* i in  t* tp»v3t* Tt s*srj*

ppm איט־אסםריצל רי tpa*n יוני*!, אײן חס־ט־ײכען 1צ
a פיהרצר n  T tv ptenpov r u  ipsvd  ip  tpuvapuv 
ip  jph □אײניגמײנ tut dp 99 נ*ך Ktfyt n  >vsv* 

P'P□ :p s r r קאטיטעס״, ipiu*p. tut־tn jp״ ; *Up 
tut an *צט? ױ *&*צ rp jvs סקיסנג □*m i n  np 

 «* in נ*ר סעפציע put •nv צײזם ױני*ן תםטוייעצע
v nn  tut ,*win בודצלוס m *np> tPDUPe* p ir tut 

pmpi m *צס אױ«צזלימןס ױ an a פיחריר רי art pa
»■
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םרײד
יןימ ױ\ «ו1גױי  vw v*nv usaafup* t— ון רו«ןץ»  m rm

urorar איו םאי un װ«ס<ימו אינגמת»*י*נ»<ןגר̂ױם־>» oanaaŝ rv• םאנ חנר איז «ר unרבייםער פאואײגיגסעו ־* usan ds?p זיח p grusrurn tun is asp jia asaaארגײמר גרויסיג לאס jroaa איהר דורך האט ױזנלמ di?s pa רי ארויסגמסיהרם D'*nrjgD )איחר «וו inn די nvtu xuunasiaa אןן 
 ־jureoia די סרזנט jnrufBjnr asam און ;

gram ,ייר דעונעתעםעדם סארכאאס ais .ציל un atahaa r?sarr פזן טיזר '?<~ivs *irt *naapxa M ז םיכ«״ אןן* on gnma טךמי״ז] ךעח — וות־ביןר ארבייםזע־
 grsx? oix grauxa די sun ־urs?m i*o חגם

on |ia grauss* אין אוזאסט d m p un• 
weans־ un pm •ss סיסנאל jib ארכיײ דןם 

. ur איו un ס*נ un grs?r> pa אר־
גרויםקיי̂נ זיין eon o>jm unusi un pa־ אצאם

 אין םאג, un pm ur ;aunp וײן pa ■קיים ־
 םיהרט װןלם ארגײטער saoutnas graafe רי

 tin יאחר. susjwwmaראם אאר turn איחר
urooumaa Uro*?p un aosa ,so ארבײםער 

ur go»m ױן איו■ m a m « יל; זיין* 
tuusuanse on un gm pa graoap smi b M 

ur נאסראנס D3ir pa grupuro doqsp S )"t 
un און סיסלזש  gram ru זייו ?.tvnu grass 

 pan on auruuas ,so urerw? 1 חייכםימר
 ,um?iB םים אנגמםילם סאנ un prrr aunt a>m in איבאו dbi? די .ojsp?m nartia סים

*urm m ^e ur גייסם piv am are m ?m 
o?s ,םוים ansesr וריק* i<w הסוויס. תחית

M ־' *_____________________
man a t ויך up די פארדזיילם נים pa iruwn 

 אויף up anjrr gro ;new* אלזחנלםלימר
n ־י«נלפ* uraxs> un na ם׳צחםח, כלוםינער 

unm wp?»a n  par tmmr ויר גריים im־
ian un?xa n .jryrua aאייס n  ana u די 

Dan m m זיד UP Tt pa man d? 'b* w bs 
nmpnaa n בצום jto 'nr iw r  iia 

pan sw  v ia  jsow»ns»'ia js)"t Darn־־ 
ian ,unMn סי<יאג«ן *unaa ne uru'p

jrurn tnapun in n ױנגע >p m t 
'eu aara in  T t ̂יהט״  ora אןן אאגאגמרגעג

r par ■pt״ w unm .רניככ»ן» urawanarSa o n איז uraarur un ניס סאי
un na eanounrt יוגיא! אינרוסםריעצמר 

anm גיתם א ana ^םעםנערם זײעחן אױ —
6 Z ha 7 און lurtan

 זיך נאחנרען nt *ײם קײן נים aan ייניאז
!un iia nrm m a rarMnaar איגחםטריעצער 
rurtjw m םיר nem an )n u n אױוי כוחות 

 די פארםיידיגעו is pa rneoram די
pa די»r»  קילאר. na ui>jror אונתר .u״

un  isnn Hn n אײגיגקײם pa ײע־ םיר 
un m en  is ניז אייני<«יים ■unr 

 jnnjia ױגיאז. uruua אין p»» turn ארבײס*־
jr>» u n  map רביימר, נינדגודם* pa סיר 

a*a זמארידאנוזײם isarnua אצע aaro ,urajrr
ue ■pm,r> *unm i» jw 9 rn  •pt מן no n זיי a e v r u n  m u  rut man it  a*naw 'jii pp וחימ^ון *r ימזור jjrir

u n  w n  n »  nmuana אין ו9ו an  p r

av un up־am is mart u»*vn aia 1<«איבטערגאציאנא 
 jni na ais| זיך auraprrurjun ur aa אראמגואריא̂ג

p<i pa earn jr?i& n  p ro 'll am ur ,רניים* UP 
uua un  am ur א אױן jan urv'iano'n

ruruw man 1 U 0 pa 1אי ארבײטפגעבער am
pa muniMO'iut uia aan זייערעsusv ר tsun iia 

 Ur>uan בים vura uia טיט m*ii *n m jauarw uia־
lvapmp. אטי3°בא?* די is&uriuuD'iut uia man 

urw jaM» a up ייי Iia waraun a ddkdn prsan i״t a r m  rur״arts pm d iupkj im p |p באשמם־ 
מײמן; ispjnia םיםלע] n aatnau man "> Itn לי

m׳*' n  UP פאםי<'«ס n«c n  pa*ירעגע uvm a 
urn ,urs זײ prsan ויך iia isDPanajo'ia oispsi 

usuni j9Bp uunasnar unroupr unםיר ־ isun 
a gum pa pr>oq» n  aanp an טאנ ,prorpiturD'a 

«pa>. i גלײך  urn urasaans un pa־•oia
u’sa־ grjuasap םיר >an unn ערמםען pa ,aa 

nasp prosounvv I* tv  wo'aar a םיט rururn 
grpjn ,noaaP a is grav os Par* ja’aaapp די 

urjaapis^p n נאלעבאטים,  an״׳ t״un  uu i פאר־
11 uoaopiar̂ r n  •i’>aiapiawsילען re  iia ,im 'ifi 

 i” טעגציך. m putar 'us unuia aan טםיייכע
gr>'ii אנער a am urD>m ,gnna a״ irurD'tun םיט 

pa uurur urâ viuat pa uas> a mac .טרײד r
' a*r,j un 'ira m saaua un istm׳<aa 'so u 

unm aun'BSJ, איו a gnuu תילואי gntnus nun רי 
*>iis iiaap a j'a rn  uruia pa gftap די surua 

sisrsjuroi'M un po gr>apa<.̂ >ם*גכ ̂mapa ויי־ 
gnuu grj סיס o un״ta p u זאלען םיד run grama 

gro'ru מם־םזנ a bid גרזיםער pa uî astuta iPDSa 
eursup 1אי pa tuu"M די sooru ארײזתם om opnaa 

auror un pa gunp grp gra גיי *Pur■ יי >is»ara 
a j'a rn  uruia pc נאארר la ivaaprvua ua man 

ieD:*Djn Ipd האבען Dhmsu goan aan די p  a־,v'SK 
pa iaun םיס  i'd«p  ui$oanaa praaa uro'iu a 

pa dvj" k די pr'aurar urur aumpo saaumao 
is usPutfi un n> 'ira xpiaa רעם דעטאגםטרירען 

vim  Psjsrpjuraj'K uruia pa ms gr̂ aura רי ivoai 
jib נױ pup איז m  i»Ds>rsD pa ,urpiaar gnuu 

proa) a irt'ruau t is grim ,דעטאנסטראציע a B'a 
uitoanaa gross uronu איז נאכדעס n pa dju" k 

Dpiaa seunpr )וד ^is ' x>i
-urtuis grain urasiaun Djrajm ,uoanpiar̂ p n

asnta)'B'iPD'i•
tm rau un pa >'d jisp a>nram un רכײנחנר* 

 אינ־ un pa auraasa s>a is aamr איעלירט ױניאן
urjjrujon װכיאן urJsar is אינטעחנסען די pa די 

pa urasn ura” aia aureu די iv  isDvunu'M ותצ־ jrp'Jp pa as urs
isv>saa to ״ is *uaorurvn ais •no a m m 

urs D” pyj” M urnes פיחרער די un pa איגדאססריעל 
מגיסן. uanaasa אײן pa gm"i suruia gnn'UnurP s>a <אסיי ױגיאז•

p'a is aeurmss אינ׳ם יתי*ן auran םרייד I 
jrpiaer put gnu uia eaftm מגיאז, סיליטאגםע 

pa aan »ריי» unsasaiaa is vnsa pa רי ivansnaa 
״uamana יי *ח ! , ,

9«anaP asnam )ארבײםער יס־גודס jt j » it 'jv ג
®am

iSI‘.מװ־י

.?״־•
■ * * ' f' י י

ן׳ ■**r״ *' ’■ ־" ״■* • ׳-.• ־ • י ; • '• '•י.־ז? '■ 'י' י ד ״ ־*־.' • *kit* ■׳׳.’' . • ־ ־ .ך״-י־■-,׳
pa tfranaa mm  jnssusajssan graau a assnur*

so? בײ sops? די םיט pa ure»aia saurirraana די 
*djsuv sunn. יזין1די\ די ss?m ,insopupp n pa 

pa ,•cap a iia ?amr i'd'ik gmser םעגליך a נע־ 
nm םיט ,nosp מיכטע־םאכעסרען t ,בסלעבססים am 

a P't .הלאױןמאכער דיגראנדיעזע t»?ani זײער תרך snaaiaDaipin 
jib »ז םײנונ^ עםענטליכער un וױסען לאזען  saria n 

 אנ־ אזױ dpjib ass' uik בײ איז ארבײםסלאזיגסײט
1 asronsnv(איז זי וי >jms אײננעםיתרט איו עס אײחנר 

 is dim is ps װאך״ רבײטס8 מטונדעע 35 די נעװארען
 ־iso is טיטיג איז ארבײטסלאזעקײט די סארקלענערען

grsi'p ארכײסם נזערע1א jjn jiar.  טײגונס עםענםלימר דער װיםןן jsts? אויך ii-yn זײ
rs זײנען זײ uaa ארתנג נרעננען ps ססאביליזאציע j'K 

 ברעננען is בארייט זײנען זײ אז ps אינדוסטריע, אתזער
 דעם עררײכען is •idsp וײעד אין ni»ip נרעטמע די

 אינטערנאייא־ דער — םאי urarur דער זאל לעבען<x דאזיגען
laia־Di' ארבײםער נאלער װאר־ גארםענט לײדי׳ס אינטעת^אנאל די ־u־ לעכען

pc ppanj
אוין ײייסמ

pro יו
«raraמזאנט

.מניאז סערם
is די ואל לעבען ')!' uosDPis?p !

v
 געװען נים װ*לט איבערבלי? םאנאטליכער אוגזער
jik  dsp?io װאלט an 3 נעדינט?'is pms d pi װעלכען 

 מײניגסםען os ניט jssu םיר jm געמריבעז, aum ער
jrsup s די ותנעז תאנדלוננ8א ns sans״ jpsajnjrMSP 

to  d*h חאבען ?s'usdsu 'k on d's  jso?sns)aa 
אסאסיאײטאז. oivsKcm un ps ?אתסיל
ds איז ara?s is j'ir די בײ נעמאױנהײם p is?p 

 דןר םים tsostis זיך tjrsip זײ pro ts באלעבאםיס,
 or• truss tsani jssssuthsp votns די בײ ױניאן

wss'us, זײ דארסען dtp כל s r?םען n ,וױי< ױניאן 
jsw *חן p dpi ניפ זײ r jjtfp'uurusjsc״*ursuro ur 

on > »r סון טרייגער pjn 1 איבערבליק jsssnי ur־ 
ns parדזרטאנט ?אנסערענצעז ״ ts נעס>' -ijrsr j«>p 

ik טעל, ii חזן, דער njrm dim איכח זאנט בײנבט, גאב 
 n'S tsun אוים׳ז װײגעז isi'K סארזאםעלטע s?s און

mpan... פײ jic umsonsc n אינדאסטריעל DnsP?' 
jik סארמםעהער די םײ Jsr"K'Dsos oursKrn tie תא־ 
 יז1בל דארט האט ds .grsssurwap י1 בײ נעױײנם בען

om ,is דער נע#עהלט rs is s r ur>'i?ssisarp'?p זאל 
יגען.״1א יtpr'iic'iK 1 זײ

ת jib סארעטעהער די  tsi'n ossr''K'DSDS נ״
1 is groippaםםײםמנםס. צונעגרײטע םיט ?אנםערענצען י 

ds םעט־ליך, איז  זײנען סםײםםענםם sur״r םיט ts סא̂ו
o אויסעז גיכער זײ il tsisi is grow ײםען1ב Dip'Jsia 

un is 'n .געהאט זײ װאלםען ימיאן rurus dsbs 
 jsajsaa osii sur,״t נעטםעז זײ דאלטען זינען, אין

ps?n זײנמז jik  ,ds'is is ?p'sss sissnsi זײ pjpsns־ 
סאט סאליצע. un via לענם  ױניאז un jso?sr is א̂נ
n is איז ארײז, םאטען אין iav  sנים זיף גצפינם עלבע 

 DDMB18D tT 1SS?W1 ,”?SPSOS1B DJjn'10, J'K 1'ל0*
)jic jsupis אים1ל i. ייע,1בראנ iss?m תיינט איז is 

 אין ריכםער חויסט יראםינענטםטע די jib אײנער טאנ
תכלית- jsaro גערעדט uross ײ1 ױאלטען ,1לאנ

is םנלי?ליכע1א sssp is?p זי 10« וױםיל !מניאן 
 un אלם1י לעבעז״• 1איח איז אגנעהערט jir זיד האט
id id געסוםען pa ,1 נעסענם דאם םען װ*לט אײגענעSB* 

un ursa doip ;jsasio 1 נראו־ םןסר s tie»ל,7ױג 
urs?sii י םעחר איז« os uro אנסוו*רסל'ו18י »יז isa 

s?s װאס איבלען isrum איז ».T 'u un pa u w id t sb  h ױביאז ursa iruro ניט 
isauro סיל* isa זײ אםים.3אלע3 זײ

Iiiiiwililllll ■IIII—PI IIIIIIIIIIIPIII ' w •׳ r w w e V■

t assuan ך י jm aonpa pspp un  gum םים uatsn 
spss au irun pm es.נס

 סיס tssssuraJSP ײייs sarur ױ זײנען געזאנם, װי
 a ײי mss au grow אסאטיאייטאנס דערמאנטז רי

r  ipauni.?'» זיינעז א?םיארען די )gms ־־ — די* 
crass. עניאז רי aan איהר נאר au aupi 

urs't cm 'r־ jsssn געגונ mar is רי בײ 
 pro tsum gra?snp:as js?m װאס ?אנסערענצעז,

 jrayv's jic jssipp'iis am 'PDj'sn זיתנט
am סר#סט זײן am aim װניאנ׳ם . : aira ps סױג 

n'?sn js ־urars לאםיר ?sp't'c נז1א i'n«.״
r

 Dpuross סו־יהעו■ prsan סיר
 K'DSDS כײדע pc mroron*o די װאם

jsr"S'DsDS aurssm n אינדאססריעל  jik  ?'Dpsp — 
jvssn די בײ סארנאסעז TO am irusurusp votns 
jsssn 3 םיר א#נעהאלטען. זײ סיט gr?iiל!יז m ans 

ts מאס םרערען די s״jn אנם  םארנא־ jsssn אםאסיא̂י
 pa umserisa ױ סארמידעגסרםיכ gnurs tw«״ סען,

war up't v געװײנס חאמגן ?אונםיל אינראםטריעל ik- 
via נער  Dursam n pa .זיחנחגן

ts ,s? 'd רי jo t to  tsnxemse .IW ''P onssam 
isss וױינם װארזם un ״ קאמסיל איגראסםריעל ? pro 
p *לנעסית, איז װײנעז, rs אסיא ואנט t  au I'M ׳ילסכ־ 

vo ז»ר; act? אײגער װײנם ururus is ,nnor iso 
dvm p װײנט s  at tm אױס׳ן עלעכם grtisn, מ־י at 

m זאל a ;u ru 'i) s?vo'ss jsum larun on'K• « 
 איז ־Dtp װיינען, זאלען jvsso'bsp אינדוססריעלע

s .איז נײם om uruian s jsi at די am pvfSv• 
rniaon, ניט אאין איז ותלמ pa jrjp ' p'P 

ps jn טים ru s נאד * jia rsDsa. s r?s 
f אינדוםםרת

ם״1לי«31ס וונרגמן ,  ais- jjnsi is 'uri in 
■an ״amtae saum. דאט זיך. נרם

■ m a a U k i i  ■ m  a f t f t  M k A t i  « i i i  a m u m i  i M iוס9װ  Dlpi D PI iT T» Dll זיך Difn ארן ן
at pro srxyao ;p<n׳Mtsw un

 1םי ta ,apunsss umna Tia חאמז סיר
ts ,pro באטים7אל3 די סיט סאנםערעניעז די vara ts?*T• 

•ama t » om 'Porsn ossi'tsia tm jnm  osytpt 
ursa tram jratn«a pa jsutp די T m  autsarn 

ism םארלאגנם אױט s pa wruressp a ײכעםקי׳ס W־ 
jia D"tumni חעגוליכסײם, אוים ,1םי tram ני■ ײי 

»r נעימנם  Bi0ap Djn pa ira 'u r un .jwsma 
 aan ur ;rsrurwsp asi בײ •ustnua געװעז נים

asi pa urss םאנ pa תאנפע־זננץ דעם isn9n ן« is־ 
 pa ,jar«K'DtfD8 aursatri un tic װערטײזמנם

אנזן: cnpssrn n װעלמן jik״«rt .אזױ ז  j גיס
 pw תלאױזםאמד די man ז*למ דאס װײנתד״...

*לאננ
jm סרײמן םיר mo tsr't ^'?surs'a om גאו 

 jnm באו־יבס ts?ia p'P irariisaa ws? p'P איז ניט
8< unפאני. םארםיידיטנגם סון גנ1טל nrwrir e  un 

gr?ic an  jsssn a n באריכם t$ un tsum״tanmr 
jjm ציילעז רי t''t j'ip  gr?m אין j»m 

its isss' פיל ts ,trap ײנםאל נאך? in  pa 
iw p k  jtc יתיאז njruia jsssn םעםבןרס pt• נים nts 

it םיט pa .traiwas װארים  jmnssssrss'M srs 
its js?nst' ל  jram זײ וױ ,uaa םארסײדיכתנם s «ז

■■* uwnsn ir 't  .?aa tw ists' on pa tmw os 
in איז nwjnssias in. 1ײעלמ ta .u ia dp'suts'k 
 urn םים ts pa jus? n מעדייפעז סלאוסמאכער די

 to ײעיק ױגיאז un is אימת*ב*טזײם pa אינטעחןם
t״t 3 איםאםאנד”tsotranarr rojs?aw r?s t»»irs 

JPBS3f9*S n itsT
n in'־"ipj'ins םסרינג s p s  tsnro 

is  ps ה וױ זיד ציחם » IS ) Tt am ur 
vaopvs n  isa jsas9v 'its אי> un .m m

fftyv איז util d pjv לע*סמר דור גױ דודדעהםמר rm 
גי• איזזם וחנגען וזוינר נןוך םיר קזננעז *uwyn מנוחנן.

L a m m* . .( / m זוײסון סיר <ד •ונסס חכל. סך קיק אתטעױזיזזען
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יחק בים םיר וױיסען ווזוי *מעפאנגעז, זיך
ױ #גנעפאגמנץ, מן וז  ער מון ניס סיר מיי

■ גלוימז, i« נעטינם זײנען נדר דימז.1ך.«
n o t ײיאתן• tm די ptipp un  pit tw*tvo

 ויי r>K פארעוואונדען t*vj*> pM זײנמ r־
»pm p* *p פון בייטעז * 'tv in •םים יאחר 

pntv פ*ר־ אין ב«׳»טיםט גמװאוםט םיר האמן

ן
iT״ T T T '■׳•■* י * *־־ 

onto ער וחמ *ח *נטאנמז זיד װעם אן1ם« *
םח»ט םען ניט. Djr סיר וױיםעז וזײנם

trvrvu םארנען "אח ר* *נימצ^אךכייט 4 'rtx v,
 *צ1 גאנמ, * אצס אינחסםרי^ די nt ואו #« *

tv i n וױ צײט, באמטימםער אײן אין *רביינמן 
 נ*ר ניט נמתר. ניט עסזישםירם *ם*צ, נ«ווען «יז

 םע־ די םון בןדצטיםםליים וי פארמװאונדען *בינר
 נעםאכט וועחנן װאם *רבייט צאינם די אםיצו ג*ר

jwvtro virrw nm שזנפער םארטידענע די 1אי 
otv ,nt« ; ,םיו נעפינען בײטפיצ 
tv םפרינג איז ארבײט יױנטער tw

 די םון אוםזימרקײם «װן םנאטטיםטפײם
tv a דערםיתרם rr  tv װי דזטאמזרם, די 

 נעםבצען tv אויפנעהערט האבען
 ב<ויז מאמז זײ ;פאראוים איז

מר מי דער־ *רדערם. סרימן זײ ז
 אוז אויםפאםעז pvt פצ*ופמ*מר דער
it וים ב»ואחצט פרינעז> o n נעםע־ 

p e r tmn ר ױאם *רבײם ה*ם ן

pti סציי־ דז׳פאבערם און םאנופעמטטוחנרם 
tv tvuta דעי אױא ארביים. זוכמר םאכעז 

 ווי משויזט איםער פצאופםאמר די חאמז
 םאכעז tv טוםט עם tint jmto דןראאר .

n< כאלזןבאםים די jnjrn ארביים w םילאגםרןר 
חץ «ײ  : ttr?n בזח ארגײטער ברימר די tv «ג

 איז u«5r און *לימ rranoni איחר תויט
 מעג« חײמ די אק עוחמיו ווכטע איז זימםע די

 גלאז פאצטער » םאר ■אפעט PK סענמ ידיז מט־יג
מן ; מז tv אױםםיחרעז קענם איחר י  v איז זי

w צוםטימז אוז  iw w v פאר 9 פארדינען
JWMfef jTWi

v»’*no«>«e *f בארד ביי ׳יײעחמ באצןבאטים 
 םאר פראםיטען סיינע אויםען נים זיינעז זײ »ז ־יאו̂ז
 טרבײ- די םון םובח די אױםזמ בצױז זײנען <ײ ־*•

מ אמעקױסס האמז זײ ווז ערפממז, זײ א ר מ > 
f וז רױע כדם שםאסtvs, קענעז זײ ורעלכע ®if 

פוור־ f דערביי םסמח אח ח$תט vt חאנם ®ון
b b <א «£bbbMbbbbA bb^bAa^^  ̂ bMlkMb bk'ftAbkMM ibM^Ab H  איינענע זייערע געמן מםעד <ומר »ילןן זיי
« ,tv *tpr איז דאצער, <אר » פראדינזז 
גאר־ *ביםעצ אוממוםאמז זײטריחמ «ײ זײמז

tv אני «ר«םיט, סענמ א אחן זיי #ארסוינתן «ח
I * «»■׳■ * *.*. ■»■*. ..MbM ®biftbbteM ibkbb ^  j>rfiiAj«L *■ a תרן  non*■ אביסעל סיס ®רכײםער זי

 דערמנען tk םארענמוזז, *מין אמר רארפען
r דארפען דארום און נים באצעבאם דער פען 

פרייז. דעם ײעמז .■ארםיפוצאר״ ph *זױ
ד  נים אח *דביים rn«n \r*p זײ nt אי^ «

tronoTtW טוטט fttt ~אס» 
vm וויכטיכ דסרוס y i מימז סראותכמוכער די 

m p טאדםיחחמ »p טיקאנםרא■ סארם דעם,.
w ״אמז איגמר ...  pm n  ,inn pit טוםט tv 
m ווגמלעמנחײמעז nrvnts ייח ממבסםים זײ 

prtrm ,*wd^t hi 1ײ9 «וז ני• מיעבן^ים די 
 מט1נ װןוס דזשאבער ןודאר מונופעהטשוחנר מר

i t טום וורביים^ זממר וסווחױחנן of נים
* -------- ■ b^b bbbiA Mbb ■bM bbMA bMbbbibAAtbinvDfo,{ סוס ער נאר ov זװ אום

btbtbfliלןו רזגז  pn

prm pn ח»ט jr איז wr רארפאר Mm
b b M M b i t e  *  -  *-■- - -  b M  i b k b f t l b f t i l lמיי סוומח *ו אױסזיכס  T. _ דו

otun מז ױ .פוגפט :סצ*וסםאכער די tv טיד ז«  ו
 זוםער פראדוצירעז tv אונםמר זיך געםט oipvMn אײער
tv p סיט׳ן ארבײ m דארםט אזוי פראםיטען, םאכען 
 ארבײם דער פאר באצאחצט קרינען אױן» באטטעהן איהר
 פאר־ דערבײ סעגען זאצט איחר בדי ■רייז״ געהערעען דעם

 קײן נים אײך טום באצעבאם דער צעבען. א אױןי דינען
 אר־ זוםער די םאכען «ו אונטער ויך נעםם ער װעז םוגח
 פראפאזי**!״. .ביזנעס רײנער א עם איז איהם בײ בײמ.

 ;-כיזנעסציים וױ אױך האנדצזז איהר דארםם רעדפאר אוז
 pא צײם ױגיאן װי האגדצען איהר דארםם איבעח־יויפם

 חגר םיז װיםען דעם אהן פרייזען קיין *ציין סעםצען ניט
 אפמאכען אינדי»ידועצע היינע אויוי איץ נים געהט ױניאז.

 טיט םעטצעז ױגיאז די זאי באצעבאטים! אייערע כיט
 tv זײז, זיכער איהר םענט דאן, איז באצעבאםים אייעדע

 באדיגנוננען די צויט ײערען נעסעטעצם וועצעז ■ר״זען די
אגריסענם. קאצעקטײתז אונזער סןז

 האבען םערץ םאנאט פון איבערבציס אונזער אין
 ײע־ •ונקט דעם בארירם םראנען, אנדערע *וױ׳פען םיר,
 בא• דאן האבען םיד סאםיטאז. .אינםער־סאוד״ דעד נען

n םערקט,  tv דעם םים נעויארען נעמאםעז איז קאםיטאן 
tv ppttv אין ארדנוננ ברעננען on אנ־ װענען םכםור 

run אינדוםטריען ovtt ראתצירען םים ויך פאתעטען• 
n איז ?צאוידנארםענםם רענעצע m די אממער ׳צעפער 

 א ענםהאצטעז װעצכע ,tntvp runn טון נאריעתנען
 םייכען םיר רסאוד. jnttK nt םםאנדאדד נידערימחח

 עם 1מא קצאדינג־עעפער םענער און דרעס־ די דערםיט
trunt םקוירםם ן1א דזעעקעםם טס,1ם צידים נעטאכט 

אתמרע. nt באדיננונמז ניתרינערע נםער1א
nt* ענעצ nt די tvmnvP צונעטראטען איו tv 

 tt« טעם דעם דערפיהצם נצייד ױ האט ארבײם, דער
חאבען tv, :tv יטנעדדיסם1א אמאצ ױך האם ovtt יענעם

tv טייײעצ מם אח״םים םעפםטורערם1טניידעו־ם*נ םיט סאן — —— -— - - . - מצמ״ דאם »<ין אײנם איו
 ?צאײדםאנר די זיר בא^מז ,otvtn אטת חנם

un«wpc־tv o ערנםטסײם םעחר טים ענין דעם nt די 
 םאר־ פ*צ דעם אין |pp םען דרעם־׳םאגופעתטטורערם.

 עצמ11 איגיע«ר, די tv דח»־ם»נוםעקם׳צורערט די נצייכעז
n אח מיים tv tprnuu נע:ואצם האנען vttr, און 

pc jrn t tm n vttr אר די» w a n t אוגמרע מנען 
 צ*נע v טאר װאם אין אנמטויםען *ציין יך1 םעםבערם

nt»m װירסציר 1אי עם ייך. געפינט טאםיטאן די  v 
n ovtt tvmsvp tr אױף t נ*רח»^ם די באנאננען האט 
its ניט םאנופעסם׳עירער. םיפ אזא םיט ויך אנ&אננען 

 ציב1א נעקראנען |’tr האם םוער נ^עצטאםטצימר איין
צוננען. נעטװאצענע וײ

 נעקאנם גיט אוים, וױיזם dp nt האט, ?אםײפאן רי
ס די איבערציינען  תאינירען »t tv ,onrvnewwtvD װז

 אינערנע־ יפראנע נאנמ די אח דארום *ינחםםריע, די
 װעצען וײ איז :ואטיננטאז, אין אויטארימים די tv נאנטנן
 םוט * ,11בצ» * ,divp * tm ovtt כזמםיםען םחען

 tvr'ovp די t* ,tnvt tv גיט טיינט דאם דרעם. * און
o»nt אבער אאצחךזתד, חנם גיט ovtt סען ppvd n טאן 
tptt חאט ױ tv 1® םאן pm itנרומ * טיט ייט PD’nt 

 א םיט *יט »גחגחנר דער its און מאנופעקםטורערס,
? ציגײנער נאנטט

 .א:ים- ױך װעם ואך נאנצע די tv דמר, ?pm טיר
 אױטא־ די טיט jjDvttv ,tvrwvP די אויב •מםען״.

 אויפטאן, סענען ניט דאם חעצען מאטינגטאן, אין ריםיס
 «ן חיצי דער םים ימיאן, nnwptv>p די טא) dv יתט
 t;t* בײ אח פראנן די nt וװקט איגםערנע׳ינאצ. דער
 ױניאן םאמר דרעם די :מם nttt םאנ־ארדנוג^ ד<ו אױא

םארארדטגג -----— ־־ ־“*-------
m  [iVutinv• w pm p» iweptemt pm ןלאאז

pni ײו״נ etyt •חבייט, «ם«ר i l b b b <יימן®
^ נייחנ ^ג מי mmי

̂עם אראכ
־ *toJWiS־

s. ' f t
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J  קלאוק חןר פון אקםיודםעם ר באשטעהם‘
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v n  w. ,ז(זו«ןרגס(וך. ברעסלאוו\

 או-נז האס נערעכטיגקײט דער םון רעראסטאר אונזער
 דער אין שדײבען צו עיעם טאצ .פיצע שוין ׳געבעטען

 צאסאצ. אונזער םון אסטױױמעט דער םיז גערעכטיגקײם
̂ורעז םריעדעמ די איז  םיט־ א&טע געװען םיר זײנעז י

 צײט צו צײט םון *גערעכטיגסײט״. דער אין ארבײטער
 אויך — אונז בײ זיך הערט עם װאס שרײבען םיר םצעגען
 זזאבען צײדער םראגען. םארשידענע איגער בציק אונזער

 חציצה גישט ;געטאן ניט דאס צײט צעצטער דער איז םיר
 נאר !נײז א, םויא. נעײארמן זײנען םיר וױיצ דערםאר

 ביזי אזוי געווען אצעםאצ זײנעז םיר זוייצ דערםאר ®שוט
 עם <ױכטינ װי דארויוי קוסנדע ניט »ז, םארנימעז, איז
 םיטגצידער־ די אינםארםירען צו ציים צו צײט םון איז

 &שוט עם איז צאקאצ, םון ארבײט דער װעגען שאםט
טאץ. צו אםט אומכמגצאד אונז םאר

 דורכגעגאנגען איז אסטיװיטעם םיעצ זעהר זעהר,
 ניט קענעז םיר אםת, צעצטענם. צאסאצ אונזער איז

 ׳באצ בעםסעט אין אהטיװיטעט םון בײמפיצ קײן צײגעז
 אנדערע םארשידענע און דזשיםנעזױםס ״®וצס םװיםיע

 ארתעםטערס, מענדאליז אדער אלטיװיטעטעז, אטצעםישע
 דענקען טיר װאם דערםאר זזציצה ניט וויימעד, אזוי און
 נאר געביט, דעם אויף אהםימ זײז גים דארח מען אז

 דער נים איז םעםבערשי® אונזער וױיצ דערםאר אײגםאך
 דארםען דעם, חוץ אסםיװיטעט. אזא ®אר עצעםענט
 א אצס אטרעסשאסם סײנע נים מעמבעדס אננזעךע

 צו צוגעבונדען האצטען זײ זאצ ̂ואם צוציאונגכדקראפמ
 צו שוין באצאנגעז מעםבערם אונזערע ױניאן. דער
 זײנען זײ יאר; צעהנדצינ «אד א אריבער ױניאן דער
 שוין זײנעז זײ זוארים; און קאצם דודכגעגאעען שוין
 טייצ א זײגעז זײ אז ױניאן דמר םיט אײגגעצעבס אזוי
 איר און זײ, &ח טייל א איז ױניאז די און איר פון

 עס זאצט איד װען אםיצו פאנאנדערטײצען ניט זײ סענט
 אנדערע די םון טעםבערם די םאר װעתרעגד •רובירען.

 אמרעת־ אטצעטישע אצערצײ האבען מעז דארף ױניאנם
 םעמ־ אונזערע האבען ארסעסטערם, מעגדאציז און שאנם
 אויוי שאיצעז זןי און ארסעסטער אנדעחןן גאנץ א בערס

 tאי 1איגםטרומענכ הויפט זייעד איגסםרוםענטעז. אנחגרע
 געםע־ גוט — איז מאז זייער אדזשאםטער; ארייז דער

 אן םאכען קענעז זאאען זײ װעצכע םון ״ארײזעז םעצמע
 אין ארבײטס־־באדינגונגעז גוטע צעבעזז אנשמענדיגעז

 דער איז זײ ביי שאיצ בעסטע די .n א. א. ,ittjner די
 אהײם ברענגען דארםען זײ וועצכען ענוועצאפ״ ״פעי

 \ואך דער אויױ שםעהן צו און םאסיליעס, זײערע צו
אױםגעהעםםט האבצן םיר װאם אצץ אז אויםאאסען און
צעבען. איז ווערעז דורכגעפירט זאצ

 םאסם דעם או̂י שטאצץ טיר זײנען סאסע חגרםאר
 איז פאומ דער םון האםישאז פײנדינג״

 געווארען באשטיםט איז זועצכע ״אריטי,
 פעסטגעשטעצט האט זואשינגטאן, אין מים

o w זײנעז יארס <ױ שטאם דער איז 
 דארפען זיי (און טוײיד קצאוק איז ־ינער
 ארבײםער שווערםטע די זײנעז זײ <ױיצ

 דערםים ארגאגיזירטע). בעסט רי כםעט
 זימען מעםבערם אוגזערע אז זאנען צו .

!נײז א, ;צעבעז בעםטען דעם סאכעז ;ון
 םיר פארבעםערען. צו פיאעם זײער ^אראז ,m״ י י- ^

 געהצריגער דער פוםען וועט סע ווען אז אבער ■יחצעז
 ביזחעוײמ אצא אױפחאצטעז פאר אעמפען צו םאכמגם

tJn אזן [ עדומיזתחאבז rty עצז,דגעסזסיופא וױעמאיי 
אין 9Dאח• די אזיאאנז דח סעסמנדס אונזעחנ ײעלזנז

אוי
 v*m די װאס
 סאוד סוט
 אוי די םיז
 קצאוס די אז
 ם בעסטע די

 ױי אייד דאס
 א םיײיד, איז

 נ םיר סײנען
 אפ גום *וין
•HP איז עס

 איז ארויםברעעען װיצען םיר װאם טרענטשעם. די
 ®רן סםרונצם די אױו* שפיצעז םעםבערם אונזערע אז

 אױןי אויך און שעפער, די אין אסטיװיטצט שטענדיגער
••טעטעקײט. ױניאן דעד םון געביטען אצע

,unw זײנעז פױד אז אצע שוין וױיםען װארשײנציך
, זײנען איז ד נ י צ  ®ון נעבים דעם אוי̂ז טעםיג זעהר א

 רזםמז אגדעחנ וױ אחנר ארבײטסצאזע, אונזערע העצםען
שאיצאז^ די ״אז זײ

זיך האם צאהאצ אונזער ווען געזאגט: אםת דעם
 און םאן׳/ םיר זאצען ״װאם םראגע דער םים םארנוםען

 » אזױ <ױ פראגראם א אויםארבײםען געגומעז ה*ט
 yrm אגגעוױיטאגטען דעם טייצוױיז, וױינעםםענס לײזען,
 פארשכמנחאד אײגענע אוגזערע םון םיצע האבעז ׳בצעם

 ®עסיםיםםח^ זעהר עניז דעם אויח נעסוהט מעםבערם און
f געםם איר *זואם, :ארגוםענםען געהערט האבען םיר t

 t ארבײמסצאזעקייט םון םראבצעם די צײזען צו אונטער
 צײזעזו גים קעז צאנד נאנצע דאם װעאכע פראבצעם א
 דאר וױ צאע אזוי זןקזיסםירען װעט װאס פראבצעם א

אנהאצםעז?״•^ \ועט סיםטעם מאפיטאציםטישער
:ווארנונממ די נאד סציעען אויערעז אונזעדע אין

 אוםכתגצאך איז װאם זאך קײז אונטזןר ניט זיו ״נעםט
 ני© דראפעט ;דורכצוםיחזן צײט איצטיגער דער איז

 דאד אח ארונםערםאצעז• װעט איר וױיצ בעיג די אויף
 * און שטארקעד צו א גרויסער, צו » זײן װעם ?ראך

 אוז זימנרקיים און איבערצייגונג די אבער שעדציכער״...
 ®י- אונזער םון םאיאריטעט דער םיז אײננעשפארטסײט

 m מנותן איז ענטםער אונזער געזיגט. האט רערשאפט
 nm אצנעכדיגע די צײזען צו אונטער ניט זיך נעםעז םיר

 אײגענעם אונזער אין אבער פראבצעם, בײמסצאזיגסײם
 ®י< םיר קענעז שטיעער, אײגענעם אונזער אויח צאקאצ,

 פארצייכגמדאן םיז געביט דעם אויוי אויםטאז ׳םיצ זייער
 אריננן ךײ העצםען און צײדע״גייער, אונזערע םיז צאנע די

 רצסאםענ־ זײ ווען און דזשאבס. טײצוױיזע װײניגסמענס
 עגמוזיאס• זײנען באארד עסזעקוםױו אװנזער םיז דאציעם

 אמזאדא פון םיטינג א בײ געװארען גוטגעהײםען טיש
 דורכצוםײ ענעועיש גענוםעז זיד מיר האבען טעםבערס,

 מנומנן גים איז עם אםת, באשצום. דעם צעבעז אין רעז
 בא־ האםנן םיר עס; דורכצוםיחגז זאד צײכטע אזא

 חאמנן םיר אבער ווע^ אין שוועריגהײמען םיצע נעגענט
 גאנמן חנם טים ארבײט דער אין ארײנגעװארפען זיך

 אח ענעדגי̂ז אונזעד םיז אונץ יעדעז סים איז שװאוננ,
תו »ז באריכםען צו באםת או<ז פרעהט זס  פרעםער ת

 סעזאן un האט 35 צאקאצ םיז םעםבער א איז װאס
 מאס פרעםזנרס די װאס ארבײם טאג דער געארבײ̂כ

 n ®אר אפגע־געבען האבען דזשאבם רעגעצע האבעז
 באשעוםינמנ גענוג אריינגעבראכם האט דזשאבצאז^

 געשרימן, זועדען ציילעז דיזע װען אצעםעז. םאר
 בדד אז באוױמם וועצכער באריכט א זיך פאר םיר בעז

 «ו ארבײם m 3048 ארויםגעמבעז איצט ביז האבעז
vn אונמפת פון םיצצ פרעסערס. אומבאשעםטיגטע o fD 

 pamvn סטעדי אוי^ םארבציבעז סיםםעם זשם דורך זײנעז
ד ®וז פאדצויוי אין געארבײט האבען זוידער, אנדערע, » 

 םעםמנדס אײנענע אונזערע האבען נאר ניט איז זאז,
y אונזזמת נאר סיםםעם, חנם פון פראפיםירם . n ra 

 j80 צאס*צ פון םעםמרס — יחגםערם דדעס די —
 וױמינםםננם ביםעצ. היבש א גצנאםען דאדפון חאבען
 ot «m חנם צוציב סרעמזי^ דדעס 500 ארום האבעז

»ק דדאאבס פראגיזn דדעםעד. נײ סצאו נעזחנז איז
mmj |  rm lW־r“ ,iiSSE.̂ . :v



jn } .u w r p™•• איו נסונאר yDf) אוגםמרור שאי 
pip d.( םיט ויך אינםעחנםימז Dipt yrvn rt נונג pi

A ׳■ i? ני■1 4 A A a k 4 i  *- *-*-—  ■» - - -  —  — ^ a a a  a a a to  ^ a a « a  M aםאו ארבייט געשאפען מןר נים האם סיסמעם זײ 
jn ^ m m נאר dp ספנלאכפייס די נענעבען אויך חאט 

 די — סםאגדאח־ ip״t אױםצוהאלםען ארעסערם אלצ
o*n ואם די וױ גום אווי דדצאבם, רזננעלע האכ?ז> 

j נעארבײם חאמגו id
or דעם ׳*ילח)|ןן 1צ אוםנמגאאך אינז פאר איז 

 האט אײנםירוננ דאזינע די װאס pnpoovoov די און
tpm it r אויןי נליפ זייער און מעםבערם, אונזערן 

 זייזד פארםיידיגם לאפאל דער אז םיחלןן זיי לאפאל.
 און avr v האבען זיי װען up נים אמנמרעםען,

איגמע־ ער ־up ,p^acyp נעוױםען א םים יך1
 ארבײטען זיי tpn לאנ? דיער חנר םיט אויך «יך

 אל? אויןי אכמענדינ כים tv דארום פיחלצן םיר ניבג
 דורכצוםא־ אויםנעסונזען איז אונז וואס *ומרימייטען

m אײנמפיהרס האנע( םיר ײעז pv דא־ דעם לעבען 
 jjnvttw נאלױנם דעוםאר םיר זיינען םיםנתם, ױיזן
 גע־ איז אונטערנעםונג די אז נאוואוסםזײז חנם םים

 קוראזע צו אונז ניט דאס ערםאצנ. םיט tptvnpi אתינם
 tiv טעםינקײם, דאזינע די פארצוזעצען װייםער אויא
3VW שארבצײנען זאצ איינריכםונג נייע די tv זייח  v- 
מ  ותט Dtp װייל לאפאל, אונתר איז אעסםיטוציע די

ו «׳ - םעםבער יערען םיהצען םאכעז  vvr v האם ן
v w — נײן *י  ip  tv •און בירנער גלײכבאר?כםינ«װ 

 אנדערע. אצע םיט pcior עצבער1 דער אזיוי «טעהם
.y fi ייאט אזעצכע אלס ױניאז די כאםראכטען אויך זתט 

 םעםעצם ; avr איז צאנע זיין טיט זיך־ אמטערעםירם
 נא־ נעסערע אים םאר פארלאננט ;•רייזען איהם אאר

מזן מו ddvb ;m יך1 נעםם ;די n p  t” t tv 1אוי 
 v אים טאר *אפם• און p«np 1אי ער ימז אים

דורך חמאב pn םון ארוים םאלט ip ווען
C k A f t a A i *4 'יי״״ צופאי״

n ויך צחװגרײטעז tv tvuw סיר  ivdpv inpt דעם 
 זיך ענדיגען זועצמ אנריםענםט, אונזערע םון

jtm  tiretnv. םיר וחןצען אוים, יעצט מהט עם וױ 
 tsa”־KnvD אה כצי־זיז די צו נעםען ויו Mpv נאר םימז

r אין pnw ותיא trn .ג¥ך װיצען יועאו• די נארעט 
“ivb ק«ען t»>vt זײ כדי «<ד טריתז v חאבמ ׳

 jny״t jjnjmr אח am אין ױי עםעזמנן ייאט •לינ
tms'Dtmv. זיך ?ענען דזמאבערם אונזערע 

ארטציכ*11)וו)ונט0 די םראג?! צו *ונעוואוינען <ים
מו9ו אוז •רײזעז מכידוח, די םי  »חבײםם «

 סאנםראמםיננ !ייעחנ איו «־בײכמר די. שון ן
n tv ,trn זײ r» מנ?ן *ו פרײ ײן1 ווילען 

rip n אונזער אויזי נןם.1בי ivpvdpiv p̂ 
tjmjw«nv» ir v H םיר or װיצען ײ1 :«מוט און <חוסט 

f■ פריי פראאנטײארםציכ?יינ^ «יז *־ײ w  tic5.«״v 
 tv^nvx ימנעז «ו נעײןוצם ױך 'יאצם דד*אבער

 וושר זאל חלילה מ^«ר און ,Tt גלוםמ איהט ווי
דעם, וועניזן ווארם v «אען1 ארער •ראםעםטירעז, צו

י נעמן. גים ארכײם פיין םעהר איחם יגד  צם1<ו« ן
 י1אוי באטטעהעז ייאט יי אויםחונגעחח תייאצט
jtesrt V N H אזױ און tvurapntt am דעמארא־ די 

P’VVB̂ i יתלכע avn אוים־ ם«ליכ?ײט די נעגעבע) ױי 
 אונטעי ,1■רײ ביצינםםעז דןם סאר ארכײם ־tr*t ן

 זעהי »t ירt יוילם op באדיננוגנצ}. *
tptrevvs d pi ,וטםאנד* ovn oytt גע־

»p 1933 פאר אינדוםטריע מר.
1 ipH v v̂ d pipײ jpvntpon tptptt ױני^ ד?ר םיט 

v ימיאז a w, ,ויל הכמ, מםונחח. זוײדז׳מם 
up* גיט IP1P33IP tp>v» Pitntv tv Atsnm די
tpsvt, אכי t« ^דאר־ נים יאלצז דזעאבערם׳ די אצײ 

pn חנרפר, םאואנסווארטליך up, אוס DPDip .̂וילען
 חאנםראיד איי .ליםיםי״מיז ייארט am ניט

 ס אכער8דד cun וזעמח ■ונתס דעם נים
ד ארבייטס אוז יוײ״מ “ ■ר מוי

ײי VP tPJ«t־
.'־׳׳- -

t pv tppu״pip ס»נמו»אסמנ
צוגעוואױנם״ גים חװזױ

p5v איז ipttw םרייד tt״iptr גום וױ ap ו אח» 
 pa tPBpjt• די םיט אםילו חמאב?רם די םיט האנדלזנז

d. און .ליסיטיימאן׳ pi פ^נםײארטליכ־ דזשאבער׳ם
p״d.״ j^v ,און ווייםען tptpov tv t'v dpסוד, ־ tv די

 pn| רוס״, .עאו איו ציינם שאב?ר1ד דער ווןוס נארםענטס
ipd ס?טעצם tpt’na, נארםענטס, די אוז un tpipit ovti- 
̂ויסט נאו  אונטער־ ,ipapr ה^םראקטיננ די אין ארויסנז

 צו טטצצעז ױי נאכט. פון טאנ זוי 'ttv יך1 עיידעז
i,־dv"  םים זיר באנוצ?ז און סעט?צםענם *ום סטיילם '

d צו אויםצוםיידען אוס ״do’pd, אצערלײ pi tp?nvtv3 
d מאכען ivd פרייו נ?ה?רינ?ז pi .איז דאס נארםענם 

v ?צחפײנוננ. טאנ־טצנליכ? נעװײנליכ ajpi’tpiv חד 
 tPODviB אוגזער י1אוי ליע״.1.טעי tv bp רופט וועלם
 אוםםאר׳פעטםפײם. און עװינדעצ : oira op םײנט לטון

tpavn dp>v dvt חזא■ די פוז אויםצױטטעהן אצינד טיר 
 פונס־ די «רים?נט אונזער אין נ«־ tPnvn םיר ווען נ?רם,

ipd איז ״1¥.ליםיטײ׳* ווענצז d pi פאראנט־ ,חשאבעד׳ם 
 פרײ, ־״tvSPPYVY. די רvנ otv? הײנט װ^־םציכ?יים״.

 tpmpjipo ײotv 1< ביזנ?ם, pnp״t אין גיט ייר םימט
 v ppt וועם איהר און מטײנער אימענעם ײ?ר1 אויף
p’or םוז ארבײט׳ ,פונסט t״np ...םורא, האב איך צד 
t tv« ווצלצן op צו דערםיהרעז tv ,dp: iv  v ־ביי־ דער* 
 DPtDtp אוז םיצע v tPD''Divav tPDtvt וועם טזר

otnp היים... דער םון «*?י' ברענ<?ן דארפ?ן ?ר וועט
tpj«t tponjvn piptttv פונפם »,t tP>V» •Dippivo 

 tptpn tptvio פוםטע .די tv tPDPinva דוטאנערס, די
tpmptpo. םיר i't  tjDvn נענונ מוין onpnpitv די 

 tv םיר, שארצאננעז ivt ניט .jptnD אויסנעררא׳»?נ?
tPo בײס ב?ן”«ורבל tp>v« זיי v̂ ,םיר גאר «גרים?נם 

IPtntrt באײארענען אויר זיר t tvצר רער אין ז»'ען ״ 
 .םמיזצעז״ צו םענציכשײם די tpnvn םעהר נים קונפם

D'lpDAten d ״1¥.ליםיטײע ווענען tpopita די pi. tut 
 וױ פארבלײב?! ען1מו און דזורפצז פאראנטײ^־טליכשיים״

 ווערןן. נ?סירצם םוזען ttruior dd״div די יעצנג ניז
 ׳צטונ־ 85 די tv באײיזעז, האט הרומvDרp י?צםינ? t<i די

 ױנט קראפם 1אי נעװען אח ov» ײאר, ארבייםט דיגע
1933, ovn סעזאנס רי פארלנענערט נים avn ttv נים 

 רײח?ן. אונזערע איז »־נײםםל¥זינ?ײט די םארפלצנ?רט
ppvo iv d ip i 30 לאל«ל אונזצר םא^ננט v ?מטוגדינ 
 אױם׳ן העכערוננ א אױך פארלאנ:?ז מיר ארבײטס־וי¥ד.

.tpti” ipttp אוטיס פאר פרײזען סעםלצז אין ס?ײל״ V-! 
פאר ספײל״ .םיניםוס דעם אויו• העכ?רוננ v אוז בייט

v p איז אויד רל»ג?ז3ם םיר ויארארבײגמר. w tfv
tpopivoienva .םעם־ אסטױוע באאםםע, אונזערע לאנטראל 

 dvp tPt*״t לאלאל, iptjtv tib םעסבערם pלv איז ב?רם
apva ארײנ־ ויך נויטיג, אען גרײט, זײנ?ן און ארנאנױירם 

 D.םיvבpלvב אונזערע כאזיגען צו קאפןי אין ציאװארפען
dvi ה¥ט' utfP־ tpmtva אפרוםעז דער Tt םיז tnptttv 

 םאנד םארטײדעוננס otn tpלnvYײנv אויוי מעםב?רס
dppd. װאך. חןר אויןי מםעהז מזלען םיר p״t אײן 
̂«t< םארװערםס און םארוו?רטס !צורי»ו?נס טרימ pi םיד 
 באדמגו«?ז ארבײטס די פון unpopatVD רער פאר נ?הן
!Dרpםגpט ptjtitv פון אינטעחןטען n םארטײדיגען און

•a
 אנחנרע׳ אאע פױט צוזאמעז איצט, זיך גרײטעז םיר

 םאדערעז םיר סאי. ערממען דעם םיתרעז צו ארבײנתר,
̂יגען צו מעםבערס אונזערע אצע אויוי  אין זיך באטיי
דעםאנסטראציע. גאםעז און יאראד םאי ערעםען דעם

 ־in * כמי עחןוטער חײנםעער דער האט אוגז םאר
 םיט צוזאכתן םיר ײיאעז עסצמענםצ באדייטונג ®עלטע

 m• און דעםאנםטרירעז קאאס ארבײטער גאנצען דעם
מאאיטאלים־ כאאטישעז איצטיגמן דעם געגעז םעםטירען

• A A A A A  A M A A A A a a  A A A t e M a M A A A  ̂ A A  k A ^ A A  A a a a A A A  a  A k A t e A ^ A f t A  A A A a a A a a aװאס אזםנצרעכטיגתייטען אלע געגצן ;סיסטעם טימען 
 חנר \vm עיזנאגא איצט ווערען
ס סיסטעס tun נענאז די מאםם ו̂ו

ן

■ ־־־־־* י ־ ־י ־

חדשים נ מצגמ ױ אץ ױדאוטעגוגקײט
קי, M פון ס װ א ט באארד. דזשאיגם קלימלאנד פון םענעדמזער ^

»dv (רעגרײכזעען רי וײנצ no אונזערע ncrav-« 
 לעצט? די זינט חדשיס נײן לעצטצ די םזן לוי(» 1אי טעצן

v ?tvajpiuvP דעם חוץ ovn םארנע׳םערם האבען םיר 
 עוין די פח װ״דזעעס די געגזענערט אזן באדיגגועען די

 1נ?װינע צו נעלועען 1אונ איו איכײטער״ ארגאניוירם?
”W9 די divםאלגצגדצ <י 1םי ־ m aw ױניאן אונזער פאר: 

 ',jvbdvp קאה] קעלעד רער פןן avr עליריא רעם
dpi ראווענא avr ptv>p אלאק8 רער פןן VP ivcdPv,. 

 אויטםייי איהרע און פלעולאבד אין ק». ptv>P םילער די
ipapr, ס»י דער פון ארבײטער אלטעריימא! די VP,. 

ipdvp ojn זואלאך ערײבער דער פון טאפ דרעס VP״ 
im די p דרעס maw רער פון j •ל u־VP dv. אין 

 דער־ באוונרערס טיר tPילn יא 1אי ?עגט, און ?ליװלאנר
dvi ^ pvb d pi tiutp ־8ארג אויך איז צײם ר«ר אט 1אי 

 VP. 18רינץ־בידערם8 דער tic bvip דער tpnvtw ניױרט
Dtn ער׳שטע ovn האגצן םיר tvopt נארטא־ צו :די 

 דודנ־ די געװצן 1אי 1לעבע אתאניזאציאנס אוגזער .ליזירע]
 ii’Dipptpp Pvipjpim דער פון tPDiPran די פון 'פיהרוגג

”P דורנצופיחרע] אװ8נ J צו ביו צײט רער םאר װאהלען 
 cp ovn דערויױ, dpippj גיט .ivb׳jpiuvp שוםענדער רער
 אלע iiv njnipjvP וואהל נרויסע t״p tpiipt ניט אח

 װיועי tPonvjD’W ?לײנע םיט ײנצן1 נאאםסע פריהצרעע
באםײליגט ןואהלע] די אין •pt האבען גע<ו»ד«ן, ערוועהלט

םיטגלירער. יעיאן אלע םון סראצענם 90
% י “

וױדער אדער ערװעהיצם זײנען װאם באעםםע די
̂ם װיש«<גם: זײנען געװאדען ערוועה

װיצע־םארזײ ;גרין הערי םארזיצער, :26 ל*ס*ל
 סאד־ ;קאםיצאן אאעקס םעקחגטאר, ;®עםקיטי ה. #צער

 עקזעקוטיװ אן און װײגטרויב איזי #ארמם עט דזשענט
̂ידער• po 12 ב^ארד סיטג
̂ורזיצער, :27 &ל4ל סעקרעםאר, באסקעט; ה. ם

םיטגיצידער. עסזעהוטיזו 8 און שײערוחןרקעד, מורםין
̂ור־ ;ער5םימי םרס. םארזיצער, : 29 <&ל4ל  זויצע־
 סערװער; עטע< םעתרעטאר, ̂יםטער; טיצדרעד זיצער,

 םיט־ 26 און עי<יװאן, *לם* ארםם, עט סארדדצםענם
̂ידער ^ארד. עקזעקוטיזו דער אין נ

םעקרעטאר, טורס; סעם םןורזיצער, :37 ל*ס*ל

̂יזם םיצחםה, םאר האבען םורא דארםען זאצ  און םא
̂ורטען אנדערע אצעראײ דיקטאטורען. ם

םאריצאנ־ און שאראדירען ש^לז םים דארםצן םיר
ארבייטם־ײאך. ^טונדעע30 א גען

 אוגזעדע דעםאנסטרירען םיר װייצען צװײטענם,
̂ידאריטעט; אונזער כוחות; אײגענע  קראםם אוגזער ם

 זיך װע$עז באיצעבאטים אונזערע װעיצכער םיט םאכם, און
צוקונםם. נאהענטער דער אין רעבענען דארםען

 אין אן זיך ^יםט אײנער; וױ אלע דאדום, קוטט
 זועצכען מיט ^אש, אייעד אין אז זיר יעליסט ;רײען די

 אײער אין אז זיך ציסטr ;סארמוירען דארםם איר
 שאש אײער װעצכען םון און ארבײט ?יר װאו דיםטריקט,

סאנטראצ|*ט• װערט
גרע־ און גרויס זײן דיװיזיע סיאוקםאכער די זאצ

 גרויסקײט, אונזער זען באצעבאטים די זאלען און ׳סעד
 ערממער דער זײן דאם זאצ םעכםיגקײם.. און *טארקײט

 ארםיי ^מורקער גרויםער, דער םים אז זײ צו םעגאצ
 «נים באגעגענען און רעכענען דארםען זיך זיי װעצען

 םאכען צו פארגצוסםען זײ זיך װעם עם ווען *גינ^ אצ
cun אונז. אויוי אגגריף סינדעסטען

to סיר 'u מר  םחד אאעכמן y** יועצען םיד אז זי
m די אין •ferunv אאראד. סאי ערעמנן ביים רייען

lift‘ I I ו
.......

 : isvD jt ארםס, op סארחמנעטג ;טראלני? דזמוליוס
םיםנלידצר. 11 פון נאארד ע?זע?וטיװ

prw טײער ,ipv’tivo :42 ?אל8ל  ;tvopiPD*
n ;?ליקא טעארלט רזיצער,8פ  j  p jv id  ,iv o pv pd;» 

”ivoipptpp ; t ארםס, עט ם»רדזשענט ?P dpd באאוזר 
17 tic •םימגלידער

 pY’tt■ ;8םאגיסםר Dv׳®n םצרןיצער, : 44 אלpvל
p םארזיצער, jv id דיגאהדא לואיס סעפרעםאר, :8ניגי:

 ivoipptpp ;נדאניאלינא לואים ארםם, dp םאו־רזעענט
^ I1D 26 נאארד לי סנ םי

ip :52 לאקאל y 'hvd, 1נע tv&,"®n; ר־^ ײי״ד
op ojprnivo ; dppvb vPpo זיצער, ivp ,רדצייםם ארםס 

18 tio nivvc ivoipptpp ;vovvico 'v ..סיסנלידפר
מעל־ nnvo ,ipv’tivD :*רנײםער 18אלם?רײט

,ivopvPD ; P'onvo םערי װיצע־סןותיצעו, ;טאן
t'cptv^n פםײם?ר; ivoipptpp 8 כאארד tic •םיםנלירצר 

ip ; טשארלס ^pp'nvc : לא?אל ?ליריא iiv p  jm 
 op*ivnvo םעקרעטאר, ; tivPp vo>pd װיצע־םןא־זיצער,

nave ivoipptpp ; v>vopvo.־
djpp :לאקאל lpv'tivD, ט;8מיל? ?לײד? Tnm
̂ורזיצער, tv Vivv“ ־,usonppD ;סםאלםילד DPivtrn ם

 *ipptpp ; tP”־ov סרס■ ארסס, dp םארדדשענט ;נ»נםע
סיסגלידצר. tic 9 ב^ארר םימ

 Tvpo ;בלאנפ פ«רל ^jnt'nvc :לאפאל ראװעס)
ivoipptpp ; ivd טרצמא טאר, jpph סיגד 9 פון נאארד

נלידער.
 ;סםדעתי tnvtm פארזיצזנר, ?אל:8ל א^טאמלא

 ארסס, op Dipvvnvo א;1סילי poptvtpti סעפר?טאר,
םיםנלידןר. tic 9 באאחר ivoipptpp אלב?רם; 1עאה1ר

d iu  ipdvp לאפאל: lpv’nvc, ליפנאח; ױד1דיי
nvopippo, סםיטה; העל?ן PY'ii־tvD־■m up ,ipY’t 

ר.pTיםנלo 9 tic נאארד ivoipptpp ;טשערט
ppo ; in :ל^&ל מדס ניט n  jn vm  ,lPY’tivc- 
סיםנליתר. r 9« באארד ivoipptpp ; tp״i טיליא רעטאר,

tvuv ip tvv ̂ןפם  jptmpio'nv ovn םיםנליחט^
d םייערע] 1צ pvn גמיס p i ישען1נר vrt pc d j' iip i־ IV’iv 
ipv גרויםער v םיט d v b אונםערנעכצגס tpv’t vo 

jpo נלײך v id pu p צו ptp'uvu v t r v r t^ v *אינססא 
 אים־ tv tv נ?פיהלכ^ האבצן םיר צ?רעםאני^ ליישאן

pd:v ivb 8אינםט^ ר <vpv< אלע םח צער?סאנת 18לי  י
 ־pv אלצ 1צ נ?לענצנהײם pou v נעגעבען װאלט ני^נם

tv 'Jv  pivd סיסגלידער tio אנחגרע *לע cpvtvt'ivnv 
םאר־ ono איהר ױאריס .tpippm 1צ ענליך1ער6 יך1
 ־W1PD נים באעם?הם vutvc תעאינט אונוער tv ,tnpos׳

tic בלוח tnt nnaro tpu iv  .tpdvo opn tiv pupp 
nv ipd זיך pvuvip םיר tpopiDivo איצם p5*  opoc 

 jrnoonvv Dעnלײpvב םרויען דער tic ברענםשעם
 tPOv^Puv איצט tpj«t Ttvvc Di’vttn רער אין

did אח pupp JX< לאשאל : op'Yvt'JVJiv פאלנענידע
 <VPV> ; 1PDVO oi'ipD tiv DPI! SSI לאפאל ;טיילארם

d גארםענם יען1םר ,29 ip p iv ii; לא«ול l& או| יזלפײז 
 : arvrovp opn tiv ?1פלא ,42 לאשאל ; dipdptb דרעם

 לאפאל ; ipevo opn pv ?1?לא איםאליצנײצע ,44 לאשאל
לאפאל םאכ?ר: ovipo pv דר?ס אעסאמלא ,51

D ,d ידער?רט,1עפבר ippvdםיםprרpv D •ליםצרס■
v חח oopj d pi ארײז באארד דזעאינם דער יך1א 

ארבײםעד, אלם?רייעאן :בר?נםמ?ס טרײד פאצג?נד?
ipdvp פאר ארבײטצר טדס ניט םאכ?ר, ררעם tPopv סיד 
xriPD לאפאל tPJPii tp־upii באלד יך1 װצלצז iwo 

rn אינסטאלייעאן רצר r tPoipprivc t'v ^אװאנב
 תאלצנח^ האםעל pc on באל דצר אין אפריל, |po5 ד?ס
 ײיל־ איז םיסינס tpovo pv תאנצצרם v ipupi vv יאס

dp ipd רי כאםײליגם ױן האנצן n o n ״*ppure
.M it ■ ׳ ‘ י.... י ־ ״ י
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̂וסםראציעס :אי
 י ױגגעד־ אױםקוהעגדעער ou רייבער * איז איקס סר.

 *or קוקען. צו איהם אויף םחיה * Dim איז עס ?0 םאן,
onrt ער און קרסגק אויס נים pk פיזי׳*. קר*גק גים אױך 

 עכידות, אגעטענדיגע פארדינם עך :,urn g oyn עו
nruo קײן ה*ט און פארהײראט גיט איז ער  ovr ואר־ 
IM ט*צ y»< ־iy pm פוגדפםסזמגמ אזן נינס גען ^ann 
pa inw רעדט ער אוםנציקהיך. או; er דעד auuaan* 

ik< &ון כאזיגקייט  |yny| ̂גם  זצלגםם־ םיט am ייר םר
J)>* V Ir  26 limit) I'M A»v I'M V  .|»PJ»nV) TUfS 

m aרעו ־ runsr a»m יױ ציגם w*u n')K kvc it 
 pa ,au'iV) a איהם פ*ר pm pay? am ■ל״צעגג
 אוינ 4בא&רײע *םשנעקזסטע! מי יך1 ד*רזי סען ותצכען

up aan p«רערצו ־ m סו» עיטיגען ביםעלן i*  nan* 
”| aw פ*ר*ן גים pm ■*ציעגט P .׳ מעריצין*Bfn Dirt 

 irumo'tM >at װ*ם אויער, סי«*טיש a *י« •nan ער
ײ»  *סיביטט־ די *ננעוויזען איהס man סיר צײתן. ז
׳ גנסיגם ער \ואו ו/*ט«ים*צ״ י*רין גיי פון *סםייצמג רײמ

 ר*ם <י*ך. * ט*צ פיטי iyo* דע**רםםעגט יג«ר
pm n זזצ אויך an  Via טענעך ר»*רטכמגט״ אויגען

םטוער תיי
JUfiDoutun kddok די w ik i פוגס״ *יגםמיטוציע P w* r״ m  MM m  m  » M  ■ V f f  « 1  f  M i l  P  I W P W  • W  ■ M P

 pa any יערער .yaoyn |1שגעצז a םים ox'K נירם
j װעךט גצצעגעטזײם aaunanN ד״ייצונגס ס*ר imx־ 

pa םיםג<ירעס**םט אונזעדע pM ן םיםגצידעד &*ר« 
»r יתיאספ. םרײד

 ירט5עם*נ׳ יןצעיק, *רבײטער *ן *ו באװײזג^ ד*ס
 געמיםעגהאפ־ tw עתרליפען *ן *יןי *רבײטער ר׳יילזס
 איצ־ רי אין אט״צו jyp ,dd*p םיביםום * &*ר אושן

urumvont [ די *נםװיסצזנן. *־**׳צגרייך ויך mat' 
ritoanyy ym *וי*נ*יג n r טגםוויקצוגג אח |ia 

n מגםער מצםזז jypnaa ayn חגר־ קען ר*ם *ו 
• בם • 4« יי

vru םך a van ׳ציתטע iut irum םיר 'p  Dnyn
oriumnaa (Rs^aana y p p  iwum • 4aay)a טיר

געגענוגארטיפ זיך
ia rvu איז אי*סץ<*ן סיס ia לםע* pn> jnuapan 

 וי איך nan ם*< עדשטען aw ivdihu םיר צו איז זי
pa Djyp-un איך 0910 אין טםרײק גרייםען pjruu איחי 

n איינע »לס אויך  pa אױא וױעמרס״ ,<עםט ערטגמ 
 run ר*רם *קםימ מםעמ־יג pm װעלכע ם<*ועו, ױניאן

n*a ivao'JieaP׳&«urt .ם» יענע אין ויך unur) n pm 
a ענערגיע, און לעבען ®ול םיידעצ, * ברען uuaan און 

jsoaip איצט pm איח־ טיט אוסרער^עדליכעם עטוו*ם 
aan »יך, »י< ?טארבעו טט*רמן, ;וי< .איך :נעשעהן

 מערטער די נעומן זיעזנן ,0לעבען *ו זוייםער *זוי םיר טוינ
 םיר vt pm n pro בטנויטט םיך aan זי װעלכע םים

isoenv an וי געתוגמן. ס*ל pm רבײססצ*!. געווען* 
aw צזעכמר העלםה ױני*ן incipy) •t pm אױוי a n  tan 
 trap ,typipia ביט n \ױ< ד*קמ*ר a םריינד. איהרע סון

 אויך וי וױצ סעדיציניעען קײנע אמ*־. דער׳טרנ׳ן pm געת
â נאו מטארבעז, איז װיצ זי aan *צעם גינג nyo ay 

w m סוט irun

 יאחרען ערשםע די אץ אויך האפו א. ר. נ. די
 אר6 םרייב־קראטם « װי נעדינם עקזיםםענץ איהר פון

 ארבײםער אוםארנאנתירםע םותענםער זעהנדלינער
ימיאן. דער «ן אנצושליםען זיך

 «ר- זער ®ון פאזיגיע די פארשטארקם האם דאם
אײנפליע איד״ר םארגרעםערם און באװענונג בײםער

אינמזןרגזךמןנעל. דןןר pc גןןװינסןןז די

 אוגזער »ז זוערען, אונםעחפםראכען ד#רף עם
 נארסץנט לײדים אעםעתעשאנאל די ארגאניזאציע,

 אױםנענמט םאם פולםטער אין האט ױניאן, װאירקערם
 בדר אנםזזאלם. א. ר. J די װאס פונקטען נוטע די

 פאר־ םיםנלידערשאםם, אומער ©ארפירפאכם האבען
 את־ פאבעםערם אץ ארבײםם־לוץ אונזער גרעםערט

ארבײםם־כאדינגונגען. זערע
:ברידער און שװעםטעד

 אםעריקע אין ױניאנם אנדערע די םיט צוזאםען
 דריג־ זעהר א פאר פנים אל םנים איצם םיר שםעהען
לאנע.. קאטאסטראפאלער און גענדער
 גאר די װאם צו םאראויםצוזאנען שװער איז עם

 איץ אכער ברענגען; קענען פאסירועען נאהענםע
 זײגןןן כאסעס די אז איז, דאם און זיכער, איז זאך

 פריחעד. את עס װען װי געםער ארגאניזירט איצם
 נע• יאחר צװײ לעצםע די פון פארלויף אין האבען זײ

 נאציאנא* א אױן» אםאםיאיישאנם םעכטיגע גרינדעט
 אז גים, צזוײפעל שום קיץ איז עס טאםשםאב. לען
 זיי וואלםען ערלויכם, נאר באסעם די װאלם םען װען

 ארנאניזאציעס ארכײםער pa שפוד יעדען פארגיכטןןם
 םיר זואם געװיג^ יעהןן אפנעװישם pa אםעריקע אין

פארגאננענע די pa פארלױן) אץ ערװארבען חאבען

:ברידער pa שױעםםער ־
 ערגםםער זעהר א אץ איצם זיך געפינם אםערי׳קע

 דער פלוצליננ. גאר געקוםען pa געפאהר די לאנע.
 זאנעז, צו אזוי קלאפ, אײן םים חאם קאורם םופרים

 דורך pa א., ר. נ. פון געביידע גאגצע די פאתיכםעם
 גע־ די געפאהר אין נעזוארען געשטעלם זײנען דעם

 האט ארבײטערשאםם ארגאניזירםע די זואם װינסען,
 די pa פארלויף אץ א. ר. נ. דער דורך דערגרייכם

יאתר. צוױי לעצםע
 כאגריםם pa קאורם םופרים pa וגגTאנםשי די

 ארביי־ מ װאם שונא יעדען pa פוײיד םים געװארען
 רעאקציאנער יעדער םשיזלער, יעדער האבען. טער
פרײד. pa הענם די נעריכען זיך pa נעױבעלט האם

 פון אנטשײדוננ די חאם צײט זעלכער דער צו
 ארגאניזירםע די געטראפען שטערצליך קאורם םופרים

 פראנרע־ pa ליבעראלע אלע אויך זוי ארבײםערשאפט,
לאנד. איכער׳ן עלעםענטען םױוע

א. ר. ג דער pa אפשאפוננ די אז צז, גיכען םיר
 די פאר נידערלאגע א אלם זוערען סאצײכענפ מוז

 װאם אכםענדיג נים סאסען. ארכײםער אםעריקאנער
 ג דעיר נעגען אויסצוזעצען פיל געהאט חאבען םיר

 א אז װערען, אונםערנעשםראכען אבער m א., ר.
 צום pa א.) ר. (ג אקט ריקאװערי נעשאנאל דעם דאנק

 אײנ־ אםעריקע pa געשיכטע חןר pa םאל ערשטען
 םים־ א לעבען אעדוםםריעלען pa געװארען נעפיחרט

 יארכײםם־ םאקםיםום pa װײחשעם טיניטום pa םעם
 קינדער־ געװארען אפנעשאפט אויך איז עס ;שםתדען
 אוםבא־ םיליאנען נענאסען זזאבען דעם pa ארבײט.
ארסײםער. שימוע

 אויבעגחןרםאנטע פילע זימען ר.*ג ב pjח צוליב
ר שםדעבוגנען,  יארען חאבען ארכײםער די מעלכע «

נעװארען• פארווירקליכט געקעטפם, ׳סנג

pm ay צזצזרייתז זי געלוננען אוט 
 םים irtnyaaaP אח פ*צתגט * פ*רבלייבעז ז*צ ןי »ז

am .ביס׳צאגװײז ראקטאר aan טר איחר געעגדערם זי 
typnan איהר נ*נכ ̂vpm aan >apa־ a anaanaa 
 pm ^nana a 1* *לז גאו pm n ^naiua iim רזשאנ,

צאםפ נעזעצשאפםציכע סײן ניט םעהר *בער שױן
9 •ftפלימלאנר אס janaanaa נע־ זײנע רפרניס־ די 
פמחד קקיוומוגד דער פזן סעקרעמאר רפן ;

ip װיגיסס ;לייב^ר מו in g p,{ רבייטער• tr ip, 
>om ,סיםיזעז״ ק<ױויצ*נד *ון חודסקס^ד העדיס 

tart טיםינג קאנצש־מ aan יש־ w n עוצם ױגי*ן 
*ויין, ם*ג *ין נין אנצס
m םענשמ םויזענם *מײ an 1אי באםײצינט זיך 

 דע• <י*ס רפרויא apipy( גיט טיטימ. אואקיישאז
pm אײנש־ pa חנ רי»yea אין תםס ב*צ enaar,

 שיינם, ay כאזומר. *צצ *רײננפ»מ ajypy< ניט v ו
 איצט, ביז וױ (yooan װײטצר טזױ <*צ ױכיאן די וויב

po  tyחנר איו ־ aanm זיק m nawan פייערצן צו 
n y בציק קצײוצטנד אין מיםינגם איגסטפצײשאן*■ 

gg ^D̂ 16 םימ ôgMO g םויזעגם •tyv3PD 
art■ הױפם apna אינםטאציישאן די פון a rjip ru n t 

umjn ״בצוםפן דפר ■arpvtana pm o*n ,'una

 aan תארםאניצ אןן אײנחײט pa ymana גײםגמרטצד
an w tp y םיםגצימר די *ווישפן pm טימשגשטםט pm

ױניפן. קצױוצאנמר דש־
 «ן פיטנליושד yDהצyרװyײ־J רי טיט שבתח רי

 PM םאלזנר, בװרער חדכנפשיתרט aan באאח־ דזשאינט
די חדכגצפיחרם aan שותת ױ *ט 1« שריימר זשר

אינטס*צײש*ן.
 פ*חימר *צס pnany( צדותחצם איז laarum םאיר

 ,26 <אק*צ פו| ,i*S't צואים ־.naan דזשאינט oy״j םון
 *npya a>a דינסאװטקי, a>yua. ;ױיצזרפארזימר *צס
 נמװא־ פרותהצם איז *רסט ay ajyrrnaa אצם pm טטר

jfu 'i aaa tin
 װיסגר איעשםיכדג ויעזמ yaeaan בטצאחצסצ טצצ

pnaiw> a^nyiny : אייב ponaaap' צס* lymytyD* ; 
nyaya pm nyta^a) ynyy סאצאסאז, נײםעז פריד, צואים

.praiyia oynu *צם דיניאסאם*
מז אױך aan םיטיע דער  באנײסנמרטצ a *גנענו

 כ*ארד רדי*ינם po yaaaan די a רעזאצחױפ פארםחיצנם
חו אויט דריתם מזנצמ Tuya a* נאזוגרז n  )iuypnyj

 »צם nyayr די אין *ייצ«ש pm pjn די פון
pa פארטרויפן pM אגסרתסנונג ty סיהתננ רער 
 םארשירט man ט״י׳ציו חפרלימ 62 4«»י
אר״ ב<ו«עו טיט <111 פאר־ צזאוו*רפ*גדע קער̂ב
m ■נצוםעז aa •vaanr a  im w i pm a t*


