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וױדער דינען מלמ פח קלאןקמאכער
BITO T

םיטינג. זײער &דרעםירען קרײנדלער וױים־פרעזידענט »ון זיגםאן •רעז.

 די זײנען יאהר 5 לעצםע די זײם
 ניט אהייא, טאלידא, םון <ןלאוקם*כער

 צוריס יאהרען םיט ארגאניזירם. נעװען
 אינ־ אונזער םון לאקאא א געװץ דארט איז

 ױניאז יענע האט 1921 אין סערנעשאנאל,
 געגעז סטרײס םארביסענעם א אנגעפיהרם

 טא״ איז םירםעז נרעסטע די םון אײניגע
 םאדיארעז לײדער איז סםרייק ־ijn <ידא.

 אויך איז סםרייק מים׳ן און נעגאננעז,
 יױ יץאוקמאכער די נענאנגען םאריארעז

 נעםונעז אבער זיר האבען דאך, ניאן.
 ױניאז, יעגער םוז כײםנלידער איינינע
 זיך בײ יערז3 געקעגט ניט האבען װעיכע

 און דורך פארסקעבס םארביײבעז צו
 אױסנעװאג־ האבען זײ םון מא:כע דורך.
 םוץ ביאנכע שטעדט. אנדערע אין דערט

 טאלידא, אין םארבריבעז טאקע זיינעז זײ
 עס אז נעגארט, שםענדינ האבען אבער

 זאיעז זײ װען צײט די צוריקיווכרעז זאל
ווערען. ארגאגיזירט וױדער

 האט צוריס מאנאטען פיר־פינױ א מים
 וױ־ באשלאסען אינטערנעשאנאל אונזצי

 קלאוק־ די פון ױניאן די אויםצולעבען דער
 נאהענטסטע די טאלירא. אין מאכער
 קלאוססאכער די זײנען םאלידא צו שכנים

 זיגמאז םרעזידענם איז קליװלאנד, פון
 דער םוץ באאמטע די באאויפטראגט האט

 ספע- קיױולאנד אין ױניאן קלאוהדאכער
 קרײנד־ טשאדלם װײס־פרעזידענט ציעל
 װערען נעטאן קען עס װאס זעהן צו יער

 קיאוק־ די םיס די אויןי צוריק״שטעלען
םאלידא. םון ױניאז מאכער
קליװ־ םיז ױניאז קיאוקמאכער די און

 צוריק, םאנאטעז עםליכע כדט האט לאנד
 זיג־ פרעזידענט םון פארלאנג דעם אויף
 ברודער טאלידא נאך ארױסנעשיקם םאן,

 װעלכער םרײד, בײ קאםער א סטאלבערנ,
 םרן םיטנליד א אמאל געוחח םאקע איז
 ױניאן. סילאױןםאכער םאלידא דער

 איז אהין נעקוםען איז םםאלבערנ ברודער
 די צװ>שען ארבײטעז אננעםאנגען האם

 זיי איז אױםמונטערעז, זײ קלאוקםאכער,
 יױ דער םון רייען די אין ברעמען צורײן
 ארבײט זײן אז זאנען, קען םעז איז ניאז,

 םים געװארעז געקרױנט טײלװײז ^וין איז
ערםאילנ.

 אאנע־ םאלידא אין איז ״שבת למצטען
 ®וורזאסלוננ סאסען א געװארען האלטעז

 געווען איז וועלכע סיאוקמאכער, די םאר ״י
 זינםאן ירעזידענם באזוכט. םײז נאנץ

 די אדרעסירעז געהוםען סיעציעל איז
אדרע־ אויך איז פױטינג דער סארזאמלוננ.

 וױיס״פרעזידעלט פון נעװארען סירם
 ברודער פון יױולאנד,1< םון קרײנרלער

 דער פון םענעדזשער ניזנעס קאטאםסקי,
 יױ דרעםסאכער אוז קלאוק קליװלענדער

 בא־ די םיז אײנער םרענד, ברודער ׳ניאז
 יױ קלאוקםאכער קלמולענדער פון אםטע
סטאלנערנ. ברודער און ביאן,

 אונז ניט זיגמאן פרעזידענט װי ױיט
 צוריק איז װאס לאקאי דער איז איבער,

 לעבעדינעי. גאנץ א געווארען, אויפנעבויט
 זיך האבעז מיטנלידער הונדערט ארום
 מיטנ^ידער נײע און אנגע^יאסעז ״טוין

 מיטגלידער די טאנ. צו םאנ סון צו 'קוכיעז
 ערנסמ באבית זײנען יאהאל דעם םין

 זא*ו ױגיאז א דאס פאראינםערעסירט
 ארײו צוםיי יעויז זײ אי! עס זײן. דארטען

 ערפאהרוננ םרױערינע די בײנער די אין
 די זײט דורכנעמאכט האבען זײ װאס

 גע־ האבען זײ װאס יאהרען פאר לעצטע
 טעהט1םאר״ עס ױניאז. א אהן ארבײט

 בא־ זיך האבען באלעבאטים די אז זיך,
 האבען א\ן נעלענענהײט דער סיט נוצם

 צו נעקענט האבען זײ װאם אלעס געטאז
 און צײט אדבײטס די םארלעננערען

 די פרײזען. ארבײטס די ארוגטערדריקען
 איצט ארבייטען טאלידא םיז ארבײטער

 זײערע און װאך א ״טטונדעז 70 ביז 60 פון
 זײנען געזאגט, ׳טױן װי םארדינסםעז,

קלענליכע.
 אזוי אז האפעז, דעריבער העז מעז

 נע־ נעםאכט שוין איז אנהויב דער װי
 די איז ארבײטער אלע די זאלען װאיעז,
 הו־ םאלידא אין ^עפער דרעם און הלאוק

 אנ* זיך און באוראוסטזײז זייער צו מעז
 די טים צוזאמעז ױניאז דער איז שליסען
̂זטע  *טױן זײנען װעיכע פױםגלידער ער

ױניאן. דער איז ארײן
 װאהלעז םארגעקומעז איז לעצטענס

 ער־ איז עם לאקאל. טאלידא דעם איז
 באארד, עקזעהוםיײ אז געײארעז װעהלם

 אנדערע אלע די אוז יאקאכטשערמאז, א
 וועט באארד עסזעהוטיװ דער באאמטע.

 װײס־־פרזד וועיען. אינסםאלירט טענ די
 באאמטע אנחנרע און הרײנלעד זידענט

 װע־ ױניאז קלאוקםאכער קלױולענדער םיז
 םאלידא אין ארויספאהרעז ספעציעל לע\
 דער םון םיטינג זוינסטאיירוננס דעם צו

 באנײםעז □jn םיז באארד עקזעשטױו
 זעי־ דעם האבעז וועם לאיןאל דער לאקאל.

 האט ער וועלכעץ נומער, טשארםער בעז
 נוםער לאקאל איז דאס נעהאט, םריהער
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r*#♦ םיטץ #איז ^םימער דער וױ jr r/ 
 ׳•רייגײ׳ אידי׳אאר באװאוסטער דעו

 אפסעי אן vn װע^כער פיגק, ראובן
 ‘םא די| — חױז ױניטי חנר אין נאסם
 װאקיײ דעם -ארם םארבהןננט םיליע
 פאר ארױס אפט קוםם ער און טאן,

 א מםעלט1צונױםנז האס — וױידענדס
 װאס ידיעות, די לױם און

 ,טיעעץ״ דער האט כאקומען, האבען מיר
 אונז גיט םעז אויסגענומען. מטארק
 •VI זץ־ חאם עוים דער אז איבער,

״ נעלעכטעי. פאר קא^עט

ען ד ענ מ ת קו ב טי• א ש א מ א ר  ד
ע עלונג. ש ט ש אר נו

ע א נ י ם כ י ס װ ע ײ ן נ ר םו ע י ד ם י נ  ױ
ז י ו ז ה י ס ׳א א ס װ ז ע י נ ^זוין א י ם ר א  ם

ז ע ר א װ ע י ג ע ד ײ , נ ע נ ה י ס ב א ן װ ע ט ם א  ה
ט י ו ב ע ג ם י ו ם א ע ז ד א ז י ן״ ם י י א ע ד ל ע  װ

ם ײ ל ב ע כ ײ ^“. , ט צ י ף א ױ ר א ע ר ד ע ײ  ג
, ע נ ה י עז ב ז ה ע ז ס י ען שו ב ע ע ג צ נ א ־ נ ד א  ם

, ז ע מ ו ל ע ם ט ז ׳ ר אי א ר ם ע ד נ ע מ ו ן ך י א  װ
ט ד ע ט װ ע ט ײ ר א כ ר א ר אן פ ע ט ה א ג ײ  םיז א

ד ו . ד י ק ס נ י ר פ ע ר ד ע ט ק א נ ײ ט א ע  װ
ט ל ע ט ^ ע ג ר א ען ם ר ע ד םון װ א ד י ז י ע־ א ס
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»n ימײיז ײיו, תר ס*ז m״ rm  i 
 סידיס I'M ױן «ו<י« סין ^חס׳סורס

 im ז״נ׳נן ^מט׳יודס *ינטעחנסס״מ
תן נעװסרןן נןן מ  <ד1ט |im ױגסססג ין

 װז- יזקוויזס די סדיח. תד יין ייסר
 אינס׳נתייסס־ דעס סזן אראנוסירס דסן
ס, עדױש״ססנאי נאי  חנײדטמנ

o סריח, ותר ידן דסגערססאנ n 
מויזז וועט אױניםם, םען12 ח ־ יז  מו

 ד״ ווזט טןכת די טטערן. י. נ*רד
 *ף «וי'ויייזא«ויע״. דער אין ״אינער׳ויע

׳*.,קנני אין דיידען װ«ט

ויס זיי חאם op וײ יי״ר, וױיסם  ר♦ ינפײ̂י
 •מריקין איו נוננ1נ*װ ארנײםזנר אידישע

om רי ne povm יינסצתײאפנא^ דיי 
 ״דד n« יתייו׳ װ*ריז?רה נארגדונט יײדיט
 r>o סיס Dim »יחר »וו יווזין, װאיס

.1װער* כאמאגם

פ»רען וױלפ איהו ווען פאר כאלד זז ועניססוױס
װניטיהױז אין.חס
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 םאר יעגיסטראציאנפ־אפיס דעם פיז
 באקאגט א*נז םען בעמ הויז ױניםי דעד

 װאס ׳שיטגל*דער די דאס סאכעה צו
 זא• הױז, ױגיטי דער איז פאהרעז װילען

 װײ זײ צי רעניסטי־ירע/ נלײך זיך לען
 נעססטע אי-*;ר װאך. די פאהרען לען

 אדער שפעטער, אךדו א טים יצ ױ¥ך״
 יא־ זײ?, ר־א־טזן וױלעז זײ ײעז אםילו

 נאכהער, צי לײבאר-דעי, זאנען, מיר
 ר^גיסטרירען. ;לײך זיך זײ דארפען

 און ױעמען פאד װיסען זא< אםיס רער
 געםאכט דארטען דאיןי פלאץ װיפיל

ודערע?.
 נעםינט רעגיםםראציא:ס־אפיס דער

 אינטער־ דער פין בילדינג אפים אין ?״ך
 דער םטריט. טע16 וןעסס 3 נײמאנאל,

 םריה דער אין 10 מיז אםעז איז אםיס
 ביז בלויז שבת אווענם. איז 6.30 ב״ז

 װייען װאם ךי אלע אזיינעי. אײנב
 צו ;;*בעםען ויינזון דעדדפיסםרירעז, דך

אכם. אין דאס נעטען
איצס, פארבחוגגט חויז ױניסי אין

 זעהר א און גרױסער א #הרע עיז יןײן
 וואם ידיעות, די לויט און זנולם, מעהנער

 דער איו דארטעז, סון כאקוסעז םיר
 אלע דאס גאהוימגער, םין אזא גײםם
 בא• חעכסט זײנען דארםען, זיעען װאס

 ײם1 אנתגעכתר דער םון נײסםערט
םארבראצגעז. זײ וואס

 חאבעז בײנאכם בתr םאראכטאכען
 לײ און קאגצערס א געתאט דארט זײ

 אויס• אםאי וױדער אוחמם, םעראריאתן
 פון קראפגתז, אײנענע די מון געפילס

 ױך נעפינען װאס נעסט, םאיאנטפולע די
 בא־ זיך האם יראגראם אין דארטען.
 דיגד איזײמער באייבנתר דער םיממט
 פאד־ וחנימר יײזען, אברוום םיר,\

 ױין חויז יוניםי חװי אין איאט בחמגם
 פאםיייע. זייז םים צוזאםען װאקײמאז

ו w האם ו tfH rm\ וײנ« פיז רית א 
 בא־ םיט האט עוים יעד וזאימ ^חנוי,

 באװאוס- חנר אויפגענוםען. נײסטארוגנ
 תבין, גחפון טקט^ר, וױדיאתר נתר
 נרימ״, פאפיחונע %י דעקילאכדרם האם

Din ®רוג. * זײכםןר םחאיאיד אוג״ם
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 אידײ באװאוסטע די ררפם. גװאלדיגעז
v r ,ט*ײ און סע׳טיר איזידאר אקםיארעז 

 שלום םון םארגעלעזען האבעז טעלבוים,
 זא־ אנדערע נאך און עליכם *שלום ׳א״פ

 גענעבען האט םײזא םינא םיס כעז.
 טענץ, אריענטאיישע םון נומערען פאר א

םארענדיגט, זיך האם אווענט דער און

הח יוניפי וי
ט אין ס ע אר h ׳פ»רק ם b.

ױני&ן װאירקערם גארםענט לײדיס אינםערנעשאנאל דער פול
זוםער. םאר׳ן אפען איז

עדען ת י ב ט ש ענ װ ער א - א טיג אר ס ױ  .ט ר ע צ נ * ק נר
ע ענ ד שי אר ען פ לונג ױי אדו ען אין פ ט אך. מי װ

ה ?ונטאג ע א - פרי ש רי א ר ע ט ג לי נ ו ז ע ל ר א ____פ
אך װ ט ער אין מי ה ד ױ ע — ם ם אנ ס ע ר ע ט ר. אינ שו ט ס ע ל
 אז פארכרענגט און אלע וםם

 אין װאקיײטאן. אנגענעםען
 איהר האט הויז דעריױניטי

נוטע, :נוטען אלעם פח *
 ציםערען עםענם, נע׳טמאקע

 באקוועםלינ־ שטאדטישע אלע םיט
 און בלוםען אין אײנגעמונקט קײטען

 אין ניט זעהט םען װאם פלאגצען,
 אויכ לאנד. ױניטי אין חוץ א ערנעץ
 פארברעננען, גום באםת וױלט איחר

דארם! זײן צו ניט פארפעהלט
 אינ־ דער םון םעםבערם חוץ א

 ױניטי דער אין װערען טערנעשאנאל
 םץ םעטכערם אויפנענומען .הויז

 זאנםט און ארנאניזאציעם, אנדערע
 םריינד און מענשען אינטעלינענטע

כאווענונג. ארבײטער דער פון
 בילדיננ, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםטרײשאן דער

2148 םשעלםי םעלעפאז יארק., נױ םטריט, םע16 וועםם 3
ער ט, אוהר 7 ביז אפען איז אםים ד ענ װ ר א ע ט ײ ב ר ען א אל  ז
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שיהען מיר
דאלארם אמעריחאנעד

ך א ט נ ױע או ד, ם אנ םל ע, רו אינ קר ױלען, או א, ם ט א״ לי ױ טו א ײך, ל מר ם ע
עז, עני מ ע, ח טינ ם ע אל קא פ ע אמ מעקסי ע אל ר ע ד ר. אנ ע ד קנ ל

וױלם איהר און װעלם דער אין לאנד וועלכע אירגענד אץ קתבים האט איהר אויב
 חרר ,אםבעםטען טאן עם איהר קענם טוכ, ױם אױף דאלאר עםליכע שיקען זײ

כאנק. אמזער
/

 נעלם אייער אז אײנגעארדעגט, אזוי יעצם איז דעפארםםענם״ ,םראנםםישאן אוגזער
 וועיען זײ אז י און צײם, שנעלםטער דער אין קחבים אייערע «ו אנקוםען וועם

דאלארם. אםעריקאנער אץ םוםע פולע די ארײן הױז אין אױםגעצאהלם קריגען

 שםזלען באגק, אוגזער אק נעלם אייער פאר באקוםם איהר וואם רעםים דעם אויםער
ערחאלםען. נעיט דאם חאבען זײ אז קתבים. ײייערע ®מ רעםים א צו אויר אײך םיר

צוריק. געלם אייער איהר באקוםם אויסנעסינען גים זײ קען םען פאלם

באנק ױניאן אינטערנעשאנאל
םע עניו, א װ ר ע ע רנ א ע21 ח ט ט ױ ט 'ס

♦ I

-

t)a 1» וורנייסצר

רי און ■ייר, דנם
ויק װעט וועלט

ו ו ר צ י י •
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r a m r a
ױניאן װארלערס נארםענפ לײויס יתטעתעשאנאל דער פון אדגאן אפיציעלער

PRICE 3 CUNT•,אוינוסם, טער13 פרייםאג

 נאלענאםים קלאוק
םיםלען. זונעז

AA* העט ד ס פי ע צי א ר ט ס אנ מ ע אנ ד ט אג ה מ ען פרי ער  א װ
אן ל. און זיגמאן מ ײ ען ה ר ע פ ט שונ׳., די אויח ענ  םטרא
ע ט אן, פיר ט ױ אן רי מ ט א ער און ר װ ט כי ל ע ט ע ט ס / מי  ד

ע ט מי א ט ק אז ד ל אג ארױס זי ט ס ט דינ כ א ײנ ער אױו» נ  * ד
ע ט מי א ט ק ק ג שי א גג נ סו ע ױ ל ע עט מ א ר אן «ך ג ש ענ װ אנ £, ה

די װערט עלטער, ווערט סטרייס קאאולטאכער נרויםער דער װאס טאנ יעדעז פים
זיך, װסרםעז און זין־ ראננלען נאיעבאס־ם די בסשטיםטער. און קאארער אל־ז

 « ע«עם זיך םאר זוכענדינ אנדערש, ע*עס אן םארנען דעם, אן חיינט אן זיך ען6נ«
 זאל וואס אנצוכאיעז זיך װאס אן :יטא — עונה, ואין סול אין און .רעליןי״, ׳עטיקעא

 םם״םטענטס, םון םארמע דער אץ טראיענם חר־שות ם<ם ויך פען סיהאט !הילף נעבען
 ארוים מען גיס ד.יי«ט «רקס«. ש«ר’באל«באם ראר א*ן אדותרםייזמנטס אק מילס

ײ אז סטייטדענט, א  און קאנטרי״ דער אין שעפער די םים אנםלױסע! װעלען ,ז
 שעפער די עפענען ״מ׳וועט *ז םטראשעט, מען און א■ אליין דאס מען לייסענט מארנען
םקעבס״. םיט ארנייםע! און יארח אין:־ו
פארםסכם. שעפער די געזזאלטען זיי האבען איצם ביז שטיינער א !נ״עם א

 זײ װאס אי ? ססעבס םים ארב״םקז ;עיחאװם נישט איצם ניז זיי האבען דען צו
 ויאם טו שולד. זייער ניט דאו ןם איז קריגען נעסאנם נים סקעבם חײן האבען

. ? םימבם״ ,נעהםען וועלען זײ אז )זיי םם־אשען
 אוז אײנ׳שרעקען צו ״■ראפאנאנדא״ םיז אזא אלם געםײנט אפנים איז דאם

 די איז םײנט, דאס װאס םםרייקער די אנזנר ווייסען םסריימרש די רעפאראליזיחון
 םאראיאחרינער דער ווי זײ ארט נאלעבסטים די םון םטרסשונימס איז אפילט אלע
y ױן אוישיז JW״1 באלעגססיס די ויאס qpr oagn װץםא -זיי !עג״ w ir 
לי י ’ אויפניערהזאםיז״ם. ד־נרעסטע די יעם צי נ*ס

 ךיז סאנעז סםרײס, דעם פון און ױניאן דער pc םיהרערשסםט די אבער, דאר
 די װאם סםײםמענםס און ,#•ילס״ דאזינע אלע רי איננאריחןן צו םארגינען ניט

 ירעז. ענטםער. ריכטינער דער :ענעבען זײ ווערט «ם און ארוים, לאזען נאלעבאטים
 דער צו םטײטמענם א טאנ •עדען אתים ניבקן הייסאן װײם־ירעזידענט אח דנטאן
 ווערםער די האכען עס םםשות א פאר װאם אננעװיזען װערען עס וועלכע אין «רעס,

 סםרא־ אלע זייערע האבען סענען עם װידקוננ א פאר װאס אח באלעבאטים, רי םון
סטרייקער. רי אויױ טונהעם
 סטר״ת pc סיוזרער די װאס סם״טמענטם די pc אויםצונען ■אר א ז־ינען אט

כאלעבאםים. די צו עגטסער אלס סארעסענטליכם רא:עז
:זיגמאן פרעזירענם ז<ונט םטײםםענטס רי pc איינעם איז
 די אז כאלעבאטים, ״אינםײד״ די פון אדװערםײזםענםם און ״אפילם״ ״די

 פוםםער א װי םעהר ניט איז םםרײק־ברעכער װערען זאלען קלאוקםאכער
 שעפער ױיערע ,עםענען״ װעלען ךי אז םםראשונקעס, זײערע און אנשםעל.

 שעפער די םים געטאן זײ האבען װאם ניט. באדײםוננ שום קײן אױן־ האם
 צײם נאגצןן• די אפען שעםער די נעהאלטען גיט דען זײ האבען ? איצם ביז

 סארוואם סםרײק, א םאר םגולה א איז שעסער ״עפענען״ אויב ? םטרײק פונ׳ם
? געהאלפען נים איצמ ביז זײ עם האט זשע

 זײן נים קײגםאל װעלען קלאוקםאכער די אז וױםען, דארפען נאסעם ״די
 אנבא־ װאס א^ םאררעםער קײן נים זײנען קלאוקמאכער די םקעבם. קיין

 ״פראטעקשאן״ האבען װעלען זײ אז באםעם, די פון פארשפרעכענם די לאננם
 װאם וױיניג זײ װןןט עם אז זאגען, איך קען םקענם, די פאר “״שטארקע פון

 געדארפט זײ װאלטען שכל געהאם װאלםען באםעס די ווען אז און העלפען,
 זײ\א פאר איז דאם םיטלען. ״רײנע״ אזעלכע םיט זיך באריהםען ײײגיגער
\ בבוד. קנאוער
 פארחאנדלען־מים צו גרײט איםער איז ױניאן די אז װײםןןן, באסעם ,די

 אנשםאם םאדערונגען. ױניאן די םון נרונד דעם אויף א'סעטעלםענם װענען זײ
 ליבערשט זײ האבען םאנעװרעם, נארישע און םטראשונקעם פוםטע טאכען צו

 ענדיכען צו פארהאנדלונגען אנפאננען און ביזנעס־לײט ווי זיך נעםעז געדארפם
םטרײק.* דעם

 ברודער נעסאכט האט אננעלענענה״ט, דער 1ווענע םטייטםענט צװײטען א
:אנדערעם צװישען זאנט ער ״מיז.ה

 געחן ניט װעט םםרײקער די פון קײנער אז זיכער, אבםאלום זײגען ,םיו־
נעםעטעלט. זײן גים וועם םטרײק דער ביז ארבײם, דער צו

 זאלען קאונםיל אינחםםריעל חןם פון םיםנלידער די אז צײם, שוין ,ם׳איז
 ארבײ• אונזערע אחן שעפער זייערע אגפיחרעז נים סענעז זײ «ז פארמםעחן,

 עטליכע r® פארפיחרעז לאזען ניט זיך זאלען ױי ציים, שוין איז עם און טעי•
 קעז װאם קאםןז, לאע־פארצױגענעם א אין קאונםיל דעם שלעפען װאם אזוינע,

תאינע. און באנקראט כרײנגען נאר זײ פאר

לעכערדיך. און נאריש בלױז זיך םאכען קאונםיל סון פיחרער די אױערען.
 גזמצען דעם פארלירען צו גריים זײנען זײ אז םםראשעז, באסעם ,די

 די קענעז םעזאן. א פארלירען w אםארדען קאנען באסעם די אויב םיז«ן.־
 וױ םעחר נים זײ פון פילע ארבײםען אײנם אלץ טןןן. דןוס ויכער ארכײטער

צרות• די צו צונעוואוינם שױן ױינען זײ און יפחר, א ייאבש96
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 ספױיה נענעדאל נ«מ
 דער אױף מםיטע

!פיסעסליין
 האס יםע0¥סטרײל-ק נענעסול די

 דינ־ םיטיגנ רעגעלעז איהר ןןפגעהאילטעז
 לײסעאום סאנחעטען איז בײנאכם, סםאנ

 הײמאן כר. םח םןורזיץ אונםער׳ן
 עס וױ נאריכמעז אויסנעהערט חאט און

 בא׳פלוס דער איז סטרייס. םים׳ן חאילט
 •ימעטינג די םאחמטארקען nr געװ*ן איז

 אר־ סקעב קײנע אז בײנאכם, און בײטןןג
װערעז. נעסאבט ניט זא? בײט

■D :rr? ri פאתעאעזעז ח*ם זינמאן
ײ װ » , ן ע ס ן ו ר מ ^ מ ע נ כ ל ע מ װ ז ב ^ ־ ד ס י ױ א

rm  .m rm ar
ימיןוץ ^אוסםאכער די ,62 לאסאל םיז מע

)2 זײ« ייי^ («לום

 הלאוק־ אנדזשעלעס לאס
 האר־ באגדיסעו מאכקר
סםרייסערס די ציג

 ארבײט טאג א געבען צו באשליםען
פאנד. סטרײק צום

 לאס פון ױניאן קלאוקםאכער אונזער
 װאך די האט ,52 לאקאל אנדזשעלעס,

 א אינטערטדשאנאיל אונזער צו געישילם
 קלאוק די װעלכער איז טעלענראמע,

 הארציג װערען יארק נױ םיז סטרײקער
 ארױס־ העאדישען זײער אין באגריסט,

באילעבאטים. די נעגען טריט
 טעלעגראמע רי האם זינכיאן ירעו.

 דעם אויױ אװענט, דינסטאג םאתעלעזען
 חאמיטע סםרײק גענעראיל דער סון מיטינג

 סיט געװאיען אויפנענומעז איז זי און
אפלאז. ♦טטורםדיגעז א

 ^אס פון ^אותמאכער די װאס חוץ א
 טעלענראמע דער דורך שיחען אנדזשעיעס

 גױ אין קעמפער קילאוק די צו ליבע זײער
 משעין א געשיקט אויך זײ האבען יארלן,

 האבען זײ דא^אר. הונדערם םיגוי םון
 וױידזשעס מאג * געבעז צו באש^אסען

 זײ שיקען דאלאר הונדערס םינף די און
האגנדנעלד. א א<ס גלײך

 איז אנדזשע^עס ?אס סיז 52 לאחאל
 ארום בילױז האט ער גרױסער, קי̂י גיט
 וױכ״ ניט איז עס אכער מיסגלידעד. 400
 א אדער גרױסעד, א איז דאס צו טיג

דער איז וױכםמ
 די םאר חילוי די שיקעז זײ װעילכען אין

שטענ• 52 אל1יא< האט אגב, סםוײילער.
).8 זײס אויזי (שיוס

דך גרײטען פאםט̂ן פון רײנקאוטםאכער !סםרײק גענעראל א צו

\

 24 יאקאי רײנסאוטםאכערס דער
 רעאמאנײ לאנג ניט ערשט זיך האט
 סאמענט איצטינען דעם אין זירם.
 אינםענ־ אן אז יאסאיל דער םירם

 אינ־ די אמאניזירעז צו קאמפײז םױועז
 אײנהײטלי- אײנםירעז צו און דוםטריע

 רײנ• די אין ארבײטס״באדיננוננעז כע
ש^ער. קאוט
 װעל־ אוטענדערונגעז, נעװיסע דאנק א
 ױיד דער אין םארגעקוםען זײנעז כזג

 די סון םארלויוי אין איגתססריע סאוט
 פון פייע זײנען יאהר, עםיליכע לעצםע

 ׳צו געװעז נעצװאונגען םיטגלידער די
 בא־ זוכעז און םרײד דעם פארלאזען

 די אין טרײדס. אנדערע אין שעםטיגונג
 זיינעץ אבער, םעזןןנעז, צוױי לעצטע

 איג־ די און צוריקגעסוסען, רײגסאוטס
 טאנ פון װאקסט באסטאז אין דוםטריע

טאנ. צו
שטי• א םאר איז װאם ןיבער, דאס

ױניאן הײן דא געװעז ניט צײ& סעל

ה קער הלאו טריי ם• ם ױ  א
ם א חז !טער

 פון ם*ערמ#ן דער קאיל»ן, בױז^ר
 -S3 אונז בזןפ ארגאגיזײעאךקאםיםזע. דער

 גזך דער וון :אמען אין סאנען *ו תאגם
̂ס נעי*ל־םםרײק־קאםיסע,  סםרײקער, די ד

 איליקײ־ ארײן גיבען עס וירנזען װעםעגס
̂םעגםז, * ואר שאגס ̂לען סןסמ  ניםארום־ ז

̂נן  ײאם אוג״תריאגזז׳ איז עס װעםען לדיט
סעםעלםעגם. טאנעןיא *ו גיכער

 קײנע ד*ס ערקלערם, ק»ולאן בדודער
 ײערעז געםאבם נים װעלען סעפעלסענפס

 ארגפגיזײשאךקאםימ די נ««.7אויל »%ן
 mV' אונבהןרזונען גום ריחער8פ ווע*

 ®ײ די חעלפען נים װעפ עם און *ירםע,
 אין ווונםערנויאגעז סיינען װאס בײפער,

̂לען ארבײם. דער  עס םפזרײסערם די ?
 לויוצן אויןחעיעז און אבם אין נעחםןן

ער «ו ח ד נ םי א ק ר ג ך- מי ל ת פ ע ר ס ח ־ אי נ  או
; . ■ערצואיײמן.

 צו געבראכט האט טדײד, דעם אין
 דײג• די דאס אוםשטעגדען, אזעלכע

 יע־ א םאכעז סױם קענען קאוטםאכער
̂ץ.  באיעבא־ די שניידעז װאך יעדע ב
 דריקען און ארבײטם־לויז דעם טים

 ארבײםס״באדינגוג־ די בכילי ארונטער
שעיער. די אין גען
w רײנ״• די םיז םעדלאננ דעם אויף 

 לעצ־ די האט באסםאז, פון סאוטמאכער
 איגטער־ אונזער םון לאנװענישאז טע

 אן אנםידזרען צו באשלאםעז נײשאנאל
 וױיס־ און קאםפײז,• ארנאניזאציאנס

 בא• לעצטענס איז האכמאן פרעזידענט
)3 ז״ט אזיף (שלוס

ט אל ה ם איג ײכני םארצ

.33 נוםער ,גערעכםיגקײמ״

 גײס. סםרײק — .2 זײט
 אד;זער ■ון לעבען הןם אוים — .3 זײט

לזןזױז• ח. — שיקאגא אין װ;י«ןן
 ורן>- אדגאגיזפ«י«:ס און םרײד — .4 זײט

 א איחרעז באשםדאפם 80 לאקאל גען.
 אואידזשי—פארלויסדונג פ«ר נפאםטעז

אנטאניני.
 בימקא. X — חאי גרויע — .5 זײם

 שרוים א נאד ®רוים א זיד ס׳לזףימ
 M * *ולינ םרײדא. — געדיג*)

מאלנאר. םראנץ — (סצזנגימ)
 עדישאריעלס — .6 ?ײט
 •ײיי״ דעי פון רזןגולירונג די ,7 זײט

םראנין. הערמאן דד.—עםיגראציע םער
יןארושינער. א. י. ~ »בריק1 אין

̂חרווײ® םען50 צום — .8 זײט  סיכא־ פון י
 ז. — ורײד גױיסע די ב^קונין. איל

װהיאער.
1לפקפ ױגיפז קאפךןרס ךער ן — .0 ?ײט

שענחער. ב. ס. — סו
- לזגבעז און נןזוג® — סו. זײם  .D •7 X י
 **רש״דעגעם. — .11 זײם
- .12 זײט אדװ. ױניןן. אוגזער §ון נײם י
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)1 ״«t ;it •נ1(*■
 «o״wr די «ון »נדי־*ערעס, ר*ס ■ון
ד נ׳דמרס ד׳נר tie קאנװענ׳ןואן דער פון  *י

ט װערט וו*ס ױנ**ז, מזומ׳דמינאי  יי*
 טע.׳ד די י*רש. ניו א־ן אפנעהאיטען

 • אױל געפינןן יעזער די װעיען נ־אכ־ען
U חנו א'| ארט *װ״טען ir ’t.

»j»־c א V עס ד*ס נעניאגט, װערט 
 באגריםונגם־טעיע־ • ווערען נאיפיקט זאי

מ א w דעי ץו ני a m a p נע״ דע• פון 
םאר• דעו און א־נטעמיי^וגאר קע־ם

r r« ונ*ען. א״נזוט־כײנ װערט»»*
im ניזחנר w a rifa, ון ט׳פויסאן• 

דאס י*ר, ׳יי^גט ק*»ימ«׳ חאי דעי
«ייל גאנמ די ז*י נדטיננ נאנ׳ן  »נ

 אויוי ארױסיןזען «ױ יזטריטע סטרײל
 װעיט פשו׳פיאג דעו ריין. ■•?עט דער

 ליטגנ אונטער׳ז אײנ׳אטיכיג, מ«ן1«מגענ
מןי » *•ר*דיסכיענטען. פילע פון  זי

 גענעראי נאגווע די ח*ט ניינאבט עי־וי
 אין *װעלגעי«וי*ן ז*ר ספנױטע סטיייל
יײן. וילעט רער אויף ריסטרישט, פי*וק

דער םיפ םעסעלפ ניװער *ון וײזמו הזסנאו,
ן א י נ ו י

̂ולכיאכער רי  דינסטאג ה#ט ױ:*אן קל
 דאס ארן פעשטונ;, גרױסע א אײגגענוטען

 אױף באדײטמ; גרויםע » האבצז װעם
 יױ די סםדײש. פון גאנג װייטערען דעש
 גרױסער, דער מיט געסעטעלט האט ניאן

 רײזמאן ראטמאן, ®ירםע באװאוסטער
 ארום באשעפטעט וחנימ באועי, א׳יז

ארגײטער. 300
 אן איז כיװער און ראטביאז 'דײזכיאן,

 באלאנגמ זי םירטע. ,,איגדעיענדעגט״
 זי אבעי *סס#סיאיישןון, קײן צן ניט

 די pc מאנכע סיט ביזנעם אין קאגקורירט
 צוױשען םרייד, אין פ״דמעס .וױכםינסטע

 ױניאך פארביסענסטע די םון פיילע זײ
 איצטיגען דעם אין באםעס םרעסערישע

םטרײק.
 גיך גאגץ וועיען באםעס אנדערע די

 האבען צו טיעט עס װאס דערשיהילען
 *איין זיי ב״טעת שסעטע^מ םירסע אזא

w האיצםע  v r דער1י5ג זײער בײ ווילץ 
 גיט סענעז ײיז מניאו׳ דער שמז עקשנות

 זײ חאבעץ יזמום ביז ביזנעס. קיין טאז
 חישות־טראאען מים זיד געסוױסם נןןך
u* די *ז מזאגם, האמנז אדץ rn חאט 

 שילייגע םיט ב?ױז שסעםעים דעדחײי
 זא• איצט זײ װעלען וואס אבער שעפער,

 בײ און ראטםאז ײיזכײז, דעד איז ? שז
 דוע־ 1 קילײנער א יײר זיי ב״ bnv מד
 זײככױנען העכםט \ym אזיד זײ יעז

 ס^ינגעיט? ןיר סאכעז סדייעז סעםיסעגם
 ווע־ טרייעז, ײעיעז ײי אויכ נים. זיכער

יעכעדייך. מאכעז איײז זיך נאר זײ יעז
o:' די r םעטימענט דיזעז ודענזה

 דיג־ ערי&ט געװארען פא־עשענטייכט איז
 איז שאכױטע סעטיסענט די כאט^ #סטא;
 ארב״ט איחר סיט פארטי; געווען ׳פױז
 נע• ניט חאט כיען פײהער, טאג א ריט

 א״דער נײעס די פארעפענטייכען װ»יט
 אגןװ־ פאיפױנ י*יז נדקס געװען איז איעס

יטאו. אין ארב״טען פאגגען
 *ז עדקילערט, האט זיגסאן פדעזידענט

 איײ פאר סעטיטענט דיזען באטדאכם על
 נעוױגסען, באדײטעגדבטע די םק נעם

 אין אי*ט ביז געהאט האט ױניאן די װאס
 גע״ אזעיכע עטילאכע נאר סטי־ײק. דעם

 פאדכיסמ־ די ®ח עלויצנות די אזן וױנסען
 האט ווערעז, געבראמזז װעט באסעס סטע

ערקיערט. ער

ער קלינ ר בדו ע עי ען ש ער  װ
ם. £ « ם ס ע נ

געמאל־ דיגסםאג חאט הײםאן ברודער
ט מום״טע סטדײס ךי m ׳דען  ןממנ״ ז*

 בתקיין איז קאמפײז נדױסעז * פאננעז
 א םקעב־נעסטען. ילעיטע די םארםאכעז זװ

 איז ■ערזאן 150 פון קאכדטע ספמיעיע
 ̂י״• דדתןאיז פאד געדדארעז באשטימם

 סא־ דיזע האם טאג ipoeny דעם :לײך
 כאוײיםעגדע עטייכע אפנעשטעיט סיםע
im סקעב r.־
 טאדגרעסערטער דער פון אדבײט די
 פאר־ ורעט, בתקילח פאר קאמימע •יקעט

 װי ויערעז םארםשזעצט זיה שמעדזס
נױםיג. זײן זועט דאס ילאנג

ו ! ח ױ ע א ו ם ױ ד ם נ ע ה י ע פ ד א ו פ ס נ ן ם ע ד

דערפױה אין םאנסאנ
 יע^טעז תןםאגסטראוריע פיקעט די

 אכיאל װידער איז דערפריזז, אין םאנטאנ
 נעװיסע אין ?זעוזן. און גרויס געװען

 נרעםעד, נאר נעויעז עם איז הינזיכטעז
ע די װי אײנדררקספולעד, און *זעהנער  *י

םריחערדינע.
 דוי זיינעז סםדײק טון םיהרער אלע

ײ דער אויוי מװען װיקא געוױיניליך  ו
 םײי״ ־אח ״רײנס דער טים ג^יך לײן, ?עס
̂אוק איבער׳ן מארזױדט צוזאםען און  קי

 •דסטע־ עעפעד קלאוס די ־וואו דיסטריסם,
 די פח םטרא׳סומזעס טלע איצטער. וועז

 »ז זיו, םאדסעסםעז זײער באלעבאםיט,
 םקעבס״, מיט שעיער די די ״עיצשז *ט
 אײ. אוישגעבילאזענע קײן יוערט ניט איז
 סטרײקער די !פוסטעווען ^עפער די

 און נאכט בײ און טאג בײ פיסעטעז
 און צוגעלאזען. נים וחןרען סקעבס קײנע

 אדן פאדמאז א ערגעץ זיצמ טאמער
 סאכר א אין שטעך ■אר א ארײן זוארםט

 נישט. גאד ־אי זמרם דעם עס ה*ם ■על
 דע- און נעםאכט נימ ווערען ק^אוקס הײז

 אזוי באילעבאטים די זײנעז מאקע דיבער
 םארשײדענע םיס ^יסעז איז אוםתדדג

 ױײלצז ױי יוינ צײםוננען. די איז ביןוםם
 סעםלעז מוזעז זײ וועילען קיאוסס, ממעז

 נע־ די נאבנעבעז איז ױניאו דער כױט
*דבײםער. די טון םאדערונמז רעכטע

 בײ געייסעט זועדען שע«ער
טאג בײ וױ נו«כט

o n אווענס מאנטאג iKupi די 
 ױ ivqvp'B *גגסחױמנן לל*ײזםאמר

ײ זוי גום ««ױ כטכס ביי שע«ר  טאנ. נ
ivc^o חנר *דז דאס pm װאס זמםפער 

מז היימז םטרײתער די מנ  כטאעמד וי מ
*wt ידן «ײ«חנ »<« יייז• «ױם

 סקצבס nrwiT Tt «דעסע סילאכאסישאר
T םטרחנםאר און t nw גע אוסמתנז 

ג אדבייס דעד זװ ^זלאגעמ
 אנהטלטעד וועס ייסעכדנג גווכט די

 די 4«דזי«ײ «»רי<«מם •m <אפג «יי
m די ווזדחיײלרסון m  w b w w ד» 

או יו p עעמר די ודי מפ •מױ פוגסט ו i » i •T̂wWFBypD 9 ז BWn |l)rlv|

 קיאוק דער פרן באלעבאטים אי*ע חאם איז
 דעם םיהילען צו אן ך.ױבען אינדוסםריע

 ׳מעהר און מעהי אלץ סטיײק םון דרוס
 םאר״ סטרימן דער וואס םאג יעדעז מיט

זיך. זױזזם
פדגגען סמי ײ די מא טרי  ס

ער אר און דיבםט#ג ק װ ט טד

 בא־ אזײגער 1 מיטװ¥ד, אךן דינסמאג
 גע־ סטרײק־דזאילס אאע אין װערעז טאג

 םםדײיטערס. n ®ח םאסטיםינשן חאלםעז
מ־ מאטבײטיגבעז די זיעען דיגסטאג  *פ
 לייסע־ םטנהעמזח איז נעדואדעז האילטען

ילזנ־ מאי, חאל, העניגגטאן אום,
 די ‘קאסינא. לאמיעם טסעמבא/ גאגןס

א םון קלאומאכער מי  מ־ ח^בעז האל י
 אד^יבנטאן איז מאססיםעג זײער האט
האי.

 איז םיםינבעז סאר סומעז מיטײאך
 ^ורעא חא^ ברײעגס ח*ל, װעבסטער

 ^ייבאד בראנזוױלער האא, װיענא גאיח,
 אר״ איז מיטז קאטערס די ילײסעאום.

 נדענד *יז דעזיעערס די און האל ליעט*ן
הויז. אסערא
 אדרעסיחמ וחןתנז פארזאמלוננען די

 פרעףי־ ומיס די זעסאן, פרזוזידענם םון
 באחױ נינפא, דתדנםקי, חײםטן, דענםעז

־ די גרינבערנ, אנםאניױ, כאײיטש׳  מ
 לןד ווינםצתעשאנאל n •ון נעדזשעדס

 rm רצז־נער טאדשידענע פון ײח תאלם
 ממױאייםטישער ײח ית*יז םרייד דמד

ב^וצנתג.

 מיט ניט דף חײלט ץניאן ױ
 איינמלנע מוןכען

סעטעלמענטס
—■ .... 4

 טשצרלײטע, די ®ח מיטיגג דעם אויןי
̂ןר אץ ^עױצטאג, •אר*נט*געז  ושכסט

 געפרעגט טיאאר^יט מאגכע תאבען חאי״
nvrp, ד װארוס, i r u  סיײי »וױ איו 1

 ?ײנען וואס סירטען די טיט םעטיעז צו
 חנד״ 4װדין דער טיט סעט^ען צו גרײט

 אױוי געװארען אגשוױזען אױך א״ז נײ
 םארשפרײ• באסעס n װאס כיאםס די

̂ raypo שפאנט באתימען ױי אז טען,
בייט.

 אדוי געעגטםערט האט הײמאן במדער
 ד אז אנגעודזען, האט ער םראגען. די

 סעטיען צו פאראיגםע^עסירט איז ױניאן
 ארניײ די שיקען און י^ןפער סעהר װאם
 שע־ װעינע אבער ארגײטען. צוריק טעד
 װאס אזעי״כע נאר זיין^ ראס דאדפען פער

 שע״ סטרײ?. דעם שעדיגען ניט זאיען
 מינדסטצר דער פאראן א^ עס וואו פער

 ארבייט טאכען וחנאען זײ אז פארדאכט,
צן םירסעס, געסעטעיטע דט פאר  כיט ^נ
 אונטער װערען געסעטעילט גיט טאיען און

 ®אויסי די איז דאט אוכיטטעגדען. ?״ינע
 פא* ריזע און ?אפײטע, סטרײק דער םון

 יע־ ®יז װערעז אונטערשנדצט װעט ייסי
ױניאן־מן. געטרײען דעז

 נע־ אױך חײמאן האט רעדע זײן איז
 טרײען באסעס די אז ׳וױים ער אז זאגט,

 #דארטעז און דא ארב^מ ססעב קרמען
 םארמטבעז צו •יאנעוחנט ױניאן די אבער

 כאסעס די ײאו נארעס, סקעב לעצטע די
s סרישן w t ײאארע. ^בומצעג״ maap; 

 און ייחעטיגג גאכט אנפאגגען זיך װעט
 דער צו סטאפ א מאכען זיכער װעט דאס

 די װאס ארב*יט ס?עב ביסעל יעצטער
םאכען. צו םרײעז באסעס

עז. ד m ו x i 
ױ ס א װ ס ן  ־ ח

מיט יד
i m
 :אריחמען

יורג״ט
 נ«- די ns זיו נאריהמן דןס
t ,a 'n a y lשריגען ״ im  Hawaii■ 

 tantm tm><f ורעז>ד«נט »»n *רנייט,
מ»דע *•)

u M ״ לײן נ-ט א־ו ;e m a  iw  ,oy
* \ז

טרנייטעי די iib מוטפפס-דיפט
ליו

< SS(1M״ »*רא די  lysmufM רײען■

m  um״3 ור׳טיחןנ׳ןm |y»«)p yt| ■ ׳H• 
לי«ולמ»גער די •»(ינד«.

 טון רעם *ו *וגעװײנט זײן ׳»ױן רןורפען
• ״י װיסען *ivvmny די פון ניפשס די 

e m a. עס *r ד מריי  t» דענסעז, iy יו
ix, • ריט סעטיען ניט װעט ױניאן די r 

 *דדפן די ן. rvfoנ$ר ל«ן ®ןן װ*ס
 ויטס סעטיעז n« פיוראינטערעסירט איז

lyy• נוטע גיעחר jrt, יז ד*ם« m נרויסע 
 געחטט ער׳»ט«נס םטרײש, « טין חיוף

 *ysy די זדן «ווריש ארניינמר «ומל קם
 און רעכעז א טטכען לענען זיי וואו )■ער

 ׳טוחנטסער און נרידער זייערע חערטעז
 » עס טיז *וױיטענס, טון סטר״ל, אין

ם׳* ׳טטטרלע  יייננעשיארטע די נ«ג«ן נ״
 לאנסױ זײערע אז זןחן, ז״ װןן גאסעס.
 ניזנעס, טוען און א־בייט סאכען רענסען

 פאי• «ו ניט אום סעטיפן זיי כיימז
איננאנזען. ניזנעם זייערע ר׳רען

 יאזען ניט םארען קיאוקמאכער ״די
 פון לאאננען ב׳יזע די פון זיד פאינאר«ן

 סע• די אז װיסען, מוזען זיי כאםעם. די
 םפר־ זעחר אי»ט איז לאדיטע טעיניענם

 גרינדיזיד ווערט ׳עאפ יעדער און זינטינ
 םיט עטפלט6 טען א״דער אונגתרזוכט

 א איז טא■ נעםעטעיטער יערער איהם.
 ניט און סטרײל דעס םאר היילױ נרױםע

׳טטעתננ. ס״ז
 וױסען ליאולטאכער די דארפען ״אגנ

 וולויט ןס באאד וױ דאס םאר׳פטעחן, און
 נע״ סרימז באסעס די *ז נעומן, אמת

 מ״ זײ ײאיםיז טרבײם, סקעכ םטגט
 «יף זיכער ײאיםןן זיי ׳טטי?. טוױנען

 רעד «ו«יחפן און דעם סיט באריסט ניט
r«0 סק״ט.4»וי»ספרקו ייגיאג׳ם  l'w 

 דער *יז אױם, עם סױסעז זיי ייפום ייייז.
 אםת! ליט איז עם *ז םיסן, בעסטער

 ניט אוז נארימרײ סוסטע א אח עס
מחר״.

 •p סוםעדינע תןוצעדטעז נרױםארפיבע
םפדײמנדקהלאוסנאנער די פאר

 אויגוסט, םען16 דעם ם«נם«נ, אדיפטרעטען רועיען ארטיסטען באדדאוסטע
 — הןזל. ארייגגםאן און יייםעאום םאנחעטען אץ בײטאנ אזײנער 1

 חאל חענינגםאן אץ ב״יטאג אזײגער 1 אויגוסם, םען20 דעם פרייםןזג,
* •אלאס. םענטראל גרײם אץ אץ

n תצערםען  האיט סטרײק די אין י̂ו
 אױסערנע- *ז נעורען זײנעז זואך־ םאזײנע

 זיײ אדטיסםעז די :.4ערפאי וױינליכעד
 ;עװאדען אױפכענומען ענטוזיאסטיש נען
עוכם. דעם םון

 אײגס אוינדסם, טען16 דעם פאנטאג,
 ווערען גענעבען וועיעז בײטאג, אוהר

 זעצטחסאנ אק קאנצעיםען גרױםארטיגע
 די האר. אריינגםאן אין און רייםעאום
 װעיען ארטיסמען באזואוםמע פאיצגענדע

טודעצ־ יודכײיא בואדאם :אויפםדעמען
 ט?ד סיסאילסקי, סעכײועי סאיראנא, ק*,

 חיײ באריסאז; פיייפס, דזשײמס נאר,
 םאפ־ מענקע^ װײאילמיסט; רעזיז, ם*ז

 איי־1וױי ײגנער בוידק, ווײבדעזעס דאנא;
 םאד־קזם סאפי־אנא; ׳גריז אײדא ניסט;

 5 און לעבעדיעװ פג !יאגיםם; םעפער,
 מעס־ און ארםיסכזזוז באזואוסטע די םריה
 ידנ^ז, שקנדאחנז אידישער דער ®ח בערס

 שון םאלקם״לידער, אידישע זימעד וחנאעז
 דער ססעטשעס. קורצע אזיםפיהדעז
 שייילער, קאגצזך־־טעא בוױ־ידזםםעד

 ה. ^םייען. װעם םאםוסעזויגוס, גרמארי
 סםרײקער די מיט זינגען װעט װײנער

״רדבינושקא״.
 נעגעמח זײנעז װאס ׳ק*נצערטעז די

 וווײ נעויעז זיינעז װאך לעצטע נעײןמ־עז
 ארמיס־ די עדפאלנרײך. סמרגעװײנ^

 נע־ •ײפגעגימז ססישאענמוזי זײגעז במז
 די כאםש סםרײהערס. די םון ײארען
 האם דאך איבערפיילט, נעװעז זייגען האלס

 דערסןונם סטרײקעדס זײ «ון האלםתנ די
 ארםיס• די עוים. חאל״ ״קארנעני א אז

 םטרײסערם די געילױבם זעחר חאמגן םען
 וײער אױוי ײך אפרימען זײעד טאר

שיילען.
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נעווא־ דודכגעפ^הדם איז ■ראגראם די
 וועיכע ארםיסםעז, באוואוסטע סון רעז

 ארום אזײ חאבעז אוז װאיןמטידם האבעז
 דעם צו ױענאסיספ זייער אויסגעדריקם
 סי• דזשין מאדאם סטרײס. קלאוהמאכער

־א כאװאוסטע די ראקא,  דנגעריז, אפ̂ז
 ןמע״ םייע אק אױשגעםדאטעז איז וועיכע
 סאיא־ ראוז כדס אײרןופא, אין רעטאס
 כאר; זעיבעז דעם pc סאלאאיסט וױטס,

 די מאסוםעװיטש, ג. און ■יראזשניקאזו י.
 ;דױרםו^זען קאנצערטינא באוואוסטע

 םה־ מװאוסנמד דעד סיבאלסלױ, טעמדזד
 סע״ מאדסוס לזאדמעז, אײדוױנג ;נאר
 ו^וזעגשנדין לאזאר און פיאניסטען, ״®עי
 און וורטיםטצז שניצער, חעגריעטא און

 אסטיארען אידישער דער pc פעמבעדם
 הארצינ האבעז סטרײקערס די ײניאן.

 אץ קוסעז סאד שדבדסטעז די מר־ןהקס
ךײ. אונטעדומנילטעז צו האיס די

 איאנזשירט וומרעז קאנצערטצז די
 די םח מאמיטע עגטערטײגםצנמ דער םון

 עדױסײשאנאיל דעם ®ח איז םםרײסערס
אינטעדניישא״ אונזעד ®יז דעפאױטמענט

W ניײ w

 סםחןשונאק אויפץ ענםפערט *ל«ערץ5ז ־ירעזיד^גט ד״סו
 שעפער עפענען צז

Iטאז אװ אוט
ח, חשייסאב » אל  רסאןtwo דער ״

 «טט רפאארסםפנ^ *יס־אורטאון 1«
 סאגופיד די «ון םםראטונהעם די אויא

פירזע פאימנוא די מםאכם סטטיחנױס
1 JJtiy9FU

 זיך באריחםען םיטטעשםטומרם %י
nr וועלאן זיי aw  i m r  gnyctr אוו 

rum, סטטיטפ טאזן »וז «יס די אמי־ 
p זעחם r, ו ד voow «ײן זאל עם • » 

סקא w ג*ד לד ריהעמרי♦.
̂יך «ר וחנרט ע^עפענט _______ י״ל

p >5 סשוזתרסאגשעס דצר ip  rk> mי 
[W jj| א p i  wmt ^ברידוש«ארם

מר ן ןו אױסנע׳• יצס זזןמ מ
•tNIV0Of9B9 ĵ 31B

■ שא מאמסיל איגדןוםםדיעל יעדער ,
M®> cunt• מאם 

די ווערען. ןשמדמזעע לײך » o itt
ייסעטס pc די

*fln v n

15.

tp ^v צױ ויקעטס חונרערט פאר א נאך
tm w װע- די חנר צו ושרען

 און שטארט צו שטאדט פון ש\זען לען
שעוער. סשעכ די אוסטאוען װערען

 קי#וח די ®ון פארווכען 5אי די ,או
שע־ 35P0 עפענען צו םאנופע?טשורערס

 •35PO איע »ו #אײן ניט וײ דך דט פער
יי n» גיײר װער^ שעפער
 קען ■אראיידרט, איו אינדוסטריצ גאגצע
 דער אין :פאקט םאיגענהוד דער דינען

 מי־ די םון ארגאן דער וחניר׳/ ״װאומעגס
 גע- נעווען טעג די איז נופעסטשוחורס,

 באװאוסטען א פון סטײטמעגט א דרו?ט
 ?אס- ?ײנע צו חאדטייע/ דזשעח ב״ער,

 גאנצע די אז #רט5עד?? ער װאו טאמעד,
 אפגע- פאישטענדיג אי? אינתסטריע

 #ער זאגט #ארנײט כעסערע די ׳עטעיט,
 דעלױוערי ײ\p •ivanp דם גאר מען חאן
pc צװעזאגט דט קענעז ארדערס ?ײנע 

 אין זיר װעט סםרײק דער סײדען װעיעז
ענדיגעה גיכען

 לײן כילינערע די אגכאלאגנט ״װאס
 זאנען ׳בײער דער וױיסער זאנט ארבײט,

 װעיען זײ »ז ׳צו דזסאכעדס די אפילו
 װאיט איך אבער ארבײט, רי צױ:טעילען
טשענסעס״. קײן נעהמען צו ניט געיאטען

 װאס״ער זיכער װײס כײער דער אט
רערט.

 טאון אװ אוט פאר א נאך זײנען אט
 נע־ אפגעשטעלט זײנען װאס יט?פער,
צוריק. טעג פאר א מיט װארען
 גע־ אפגעסטאפט איז װאודהײװעז אין
 קלאוק ביביטא ®רענק פון ^א• א װארען

 אפ* זײנען סיטי אנד5אייי יאננ אין קא.
 די םון שעפער צװײ געװארען געסטאפט

 חגר pc און קא. קיאוק אײיאגד לאגג
 קאראנא, אין קא. ?לאוס האטעיל קוױנס

 דער געװארען אםגעסטאפט איז א, ל.
 אין קא. קילאוק ילערוין דזיטײ. םון יטאפ

 געװארען אפגעשמעאט איו דוש. נ. נוארק,
 קא. קי״אוק ילײבאװיץ םון שאפ סקעב א

 אנדערע אין שעפער אנדערע גאך און
פלעצער.

 זײנען וואס פיקעםס קילאוק 50 די
 אין געװאדען אדעסטירט דאנערשטאג

 םאראכטאנעז זײנען אײיאנד, סטאטען
 מעדזשיסטדײט פאר׳ז געװארען געבראבט

 זײ אח קאורט אײילאנד סטאטען א אין
געװארען. באםרײט אלע זײנען

 *ולע גיט טעדײ»מ»לג«ט די
םטרײק. קלאוקמאכער שטיצע

 פון טשערכיאן האילפעח, דזשײקאב
 דער pc דעפארםמענט טאון אװ אוט דער

 געמאכם, כאקאנם האט אינטערנעשאנא^,
 ברידזש־ אין יאק. אםןן^גאמייטעד דעי אז

 ״,העי צו סעניליכעס אלעס טוט פארט
 דעי קאמף. יזלאוקסאכער דעם פען

 מא־ אסאלנאסײטעד דער פון אמאנײזער
 םון מיטנלידער די pא וױינשםײז, ױי

 ברידזשפארט אין מײטעד1אמאלג| דער
 ?ראו? דעם פיקעטעז טאג יעדען קוכיען
 האמיטע םאון אװ אוט די װאס *טאפ,
 אוט דער העאםען און אפנעשטעיט האט
 סקעב-ארבײט קײז אז קאמיטע, טאון אװ
 װע־ געםאכט ניט ברידזשפארט אין זאי
רעז

 אז באשטעטיגט, האט זיגמאן פרעז.
 װאו אלײ^ ברידזשפארט איז :אר ניט
 זיך געפינען אאקאילס אמאאנטמײטעד נאי

 מעגאיך איז װאס איץ מים זײ ה^פען
 קאאוקמא- דעם סאראאיש און פינאנציעא

סטרײק. כער

יזניאן אזנזער ns מבעז דעם אדס שיקאגא איז

I

 די םון אײנע •אאםזןר, ב. ■®דסױואא
 שיקאנא, אין קר*וק״פירםעס גרעסטע
 ארביײ 300 איבער נאשמסטעט װעיכע

 םיט אגריםענט »? געםײנם חאט ׳טעד
 «ז יאהר, 8 שױן אי? ov ױני^יז. דער
 םיט אגריםענט אן חאט פירסע דיזע
 סײג־ חאט םירםע די אכער #יוניאז דער
 •ונסטען די נאכקוםען געװאיט ניט םאא
 מאא איצטיגען דעם אגריממנט. םון

 ;ע- האט באאעבאס דער װען אנער,
 האט אגחםענט, דעם סײנען דארפט

 אײנ- גאנץ איז געזאנם ױניאן די איחם
 האבען וױא ער אױב אז װעדםער, םאכע

 װזןט יתיאז, דער םיט אגריטענט אן
 םון פונקטען אילע נאכסומען מוזעז ער

 װעיעז פאראעצונגעז קײגע ;אגרימענט
 װע־ עס ;װערען געדואדעט גיט מעהר

 אין ױניאךקאנדישאנס זײן כרוזען יען
 ער װאס ניט״ױניאךיײט, איע שאפ.

 אין ארײז גאייך מוזען באשעםטיגט,
 דזשאבס. די סאראאזען אדער ױניאן דער
 זוע־ אנערקענט םוז שאי־טשערמאן דעד
 דער אין דעה א האבען זאי עד און רעץ

 םלעש־ די איז ארבײט םון צוטײאומ
 ארויס־ ניט זאא ארבײט ס'יז סיזאנס.
 קאנ־ נים־ױניאן צו װערען גענעבען

טראקטארס.
 פאיםאיכטעט זיך האם םידמע די

נאכצוסוםעז. אלץ דאס
A

 םאראאננט האבען קאאוה*קאםערס די
 װײדזשעש, זײערע אויף העכערונג א

 צו עס אנטזאגט זיך באסעס די האבען
 װיסען געאאזט יוגיאז ײ1 האט נעבען.

 פאדערעז םיר »ז אסאסיא^אן, דעו־
 און םונקם, דיזען אוין״ ארביםדײשאז

 װײא בא-יעכםיגט, דערצו זײנען םיר
 ארבימרײשאךאנריםענם. אן האבעץ סיד

 געענט־ פשום גאנץ אתז זײ האבעז
 ארבימרײשאז צו וועאען זײ אז פערם,

 כשאצבש־ די אז כױיגם, דאס מחץ. ניס
 דעם איץ פונקט א געבראכעז האבען טים

אגךיםענט.
 האבען V קאטערס די טועז װאס

 דעם דאגצרשטאג, אײנער װי איע זײ
 םריה, דער אין אזײגער 9 יואי, טען21

 זײנען און דזשאבס זײערע פאריאזען
 ױנאן. דער פון אפיס *איז ־געקומעז »יע

 איז דאס אז אײנזעהענדינ, באסעס, די
 אפ־ זײ האבעז טײותא, סאי׳ז שפיא א

 װיסעז, נעאאום איז ^וניאז די נערופעז
 ױניאז די האנפעדענץ. א וױיען זײ אז

 און באװיאיגם נאםירייה זײ, עס האם
 אדום תאנפערירט האט מעז װי גאכדעם

 געװארען, באשאאסעז איז שטונדעז, 3
 העכע־ א קרינעז זאיעז קאטזןרס די אז

 זײערע אױז* װאך א דאלאר 5 םון דונג
 בא* קרינען אויך זאיעז איז װײדזסעם

 האבען זײ װאס צײם, דער פאר צאאט
נעסטאפט.

*%
 םירמע דער םון אפערײטאדס די

 הא־ װײנשטאק אוז םיטשעא שײנקער,
 א האבעז םוזען זײ אז באשאאסען, בען

 מד בײטאנ. אזײגער 2 נראדע כײטינג
 אװעח ם׳איז און — געטאז אח יעדט

״,דע מיטיננ. א צו טאנ מיטען אין

פאומדיגפ יצןױנ פצגער ױיגהפופ פח :םוײס
אײנגעשטעלם. יטס*װאך%ארב ־סטונדיגע40

 רײנסאוםמאכער דער פון םםרײס דער
 ןאױז געדויערם ד.אט ,20 אאקאא ױניאז,

 םארענדיגט זיך האט אח טענ אײניכע
 אײנ־ האם ױניאן ערםאאנ.־די גרויס מיט

 40 די אוםן נעה^ריגען א אױןי געשםעאם
 רײנ־ אאע אין װאך ארבײטס שםונדינע

שעיער. קאוט
 אנשחויבען זיך האט סטרײק דער
 דא־ און םריה דער אין מאנטאג יעצטעז

 שוין ר585ש אאע כטעט זיעעז נערשטאג
 אונטער ארבײם דער ביי צודײן געײעז

אגרימענט. נײעם דעם
 בא־ ױניאן די חאט סטרײה דעם דורך־

 שעיער, אײנינע אמאניזירען צו װיזען
 ארנא־ נעײעז נים םריהאר זײנען װעאכע
 דער אין אױך און יארק נױ איז ניזירט,

 שורות די וחנן צײם דער אין קאונטרי.
 םאקטיש שויז וײנען געשריבען, װערעז

 אר־ דער בײ צוריס םטכער רײנקאוט אאמ
 איצט זיך פארנעסם ױניאן די און בײם
 אין npi5r םטנכצ ארגאניזירעז צו אױך

 ויײ וחנאכע יאדמ, נױ א^ם שטעטאאד די
ארסוניוירם. גיט םאראױמיג 1גא נעז

 *יצט חאט ױגיאז רײנקאוסםאמנר די
 שעיער א<עז די איםםאיעז נעגוםעז זיך
 איײ יאר^ נױ ארום שםזמזאאך די איז
 שעיער \vb* ®אחגיםקגססזנ די םח נער
 ססעכתד *ין זיך שפינט םטח אװ אוט

 pm ,pm* יאחר איעיגע פדם אײאענד.
 » דארטען אנשפיחרט ה*ם יתיאן די

m ארױסנעגוםען יירםע די חאם סםרײק,

 זײנען פיקעטס »יאע איז אינדזשאנקשאז
 באשטראםט און געװאדעז ארעסטירט דאז

םערמינעז. ,ןריזאן שװערע מיט געװארעז
 מיי־ רײנקאוט די זיך האט מאא דאס

 זײזען צו גענוםען װידער ױניאז קמרס
 זײנעז ארבײםער צאהא נרעסטע די שאפ.

 נעװארען. ארוגכתתענומען שאפ פון
 אחגס־ נעאאזט םירמע די חאט מיטװאך

 סםעטעז אין איז עס און סיקעם א טירעז
 דער םארגעסוכמנז סאורט םיםי אײאאנד
 אננע־ האם ױניאז די פיקעט. םון טרײעא
 דזשאדזש דער און אאימר גוםעז א שטעאט

 ױניאן. דער נונסטען צו געאורטײאם האט
 מד באפרײט •יהעם דער איז נאר נים

 m גע׳פסין׳נם, אויך האט ער נאד װארעז,
ײ צו םרידאיך חנכט א האט ױניאן די  ו

שאפ. דעם קעטען

 עדיולךש#נאל- פח^אונזער
דעפארטמענמ

 עדמקײשאנעל וון אןמיילוגג די לע?סז
 נ*יג?דימ/5י5״ג דער *ין דעפארמםעגם

 װע« דאס וואך יעדע געײוק• ווער• װאס
*«r זך דצי םי■ קאנאאקו יין חאלמען» 

תד ft• *יגקײם  חד עז־ױנדישאנעל יונ
 »יז T•' יאי «דײ איו װאמ ■*ריימג״ג

•אםיליע. *ייאר ואו

 אפערײי אהן אז אײנזעהענדיג, כאס,
 אויפ־ :יט קאאושס קיין םען קעז טארם

 קאםיאײנט א געםאכט עד האט נײהעז,
 פרע־ דער רופט אסאסיאײשאז. דער צו

 ױ־ דער םח מענעדזשער דעם אפ ױדעגט
 דאם איז װאס היתכז, :םרענם און ניאז
V םאג םיטעז איז םיטינג א םאר

 אר־ די אז ענםפער, אז ער קריגט
 דארףי מען איז הריװדעס האבעז בײסער

 עס און דורכרײדעז, דעם װענען ?יך
 םזנן אז באשאאסען, גאייך טאקע װערט

 קאנפע־ א האבעז טא; זעאבעז דעם זאא
 ערװעהאט ארבײטער די האבען ־ רעגץ.

 האנפערירט האט םען און שאםיםע »
 נאכדשס און• צײט. שםונדעז 4 פאר

 אויסנעשאסעז האבעז צדדים בײדע װי
 בא־ װערט ארגומענטעז, שטארקסטע די

 װע־ אסערײטארס, פיער די אז שלאסעז,
 װײדזשעס, די רעדוצירם האט מעז מען

 אױך װערט עס צוריקקרינעז. עס זאיעז
 אפערײטארס, צװײ די אז באשיאסען,

 דאס ״םענױר״ א אהן ארבייטען וועילכע
 אװעקשײ זײ קען באס דער אז הייסט,

 זא־ אורזאך, אן אחן װיל, ער װען העז,
̂ע װי רעכט זעלבע די האבעז ילעז  אי

 אויך װעדט עס שאפ. םון ארבײטער
 באצא־ דארף באס דער אז באשלאסען,

 האבען זײ װאס צײט, דער פאר ילעז
 פונקט״;ן. אײניגע נאך און געסטאפט,

 מי־ דער װאס װיכטינסםע, דאס אבעד
די װאם איז, אויפגעטאז, האם םינג

פאיאײ־ םעהר איצט זײנעז ארבײטער
בעפאר. איז עס װעז וױ ׳:י;ט

׳טאפ ׳ס
* *

':*וביא; פון אדבײטעד די
פרעזע:־ און מיטי:; א :ערופען האבעז
ברודער פ־טיטעי־טאז, ׳טא זײער םירט

אוז װאטש גאידענע א מיט עדרא״,
צו איבערגענעבענהײט זײן פאר טשײן

איז ארבײטער די פון אינטערעסען די
! באקום*;ז װאויל איהם זאל שאפ.

**4
 נע־ װערט מיםיננ שאפ־טשערםאז א
 ־1העי צו אזוי װי פארהאנדלעז, צו רופעז

 אויך און סטרײק יארקער :ױ דעפ פען
טרײד־פראנען. װעגען

♦**
 שאפ שיפטאנ׳ס פון ארבײטעד די
 באארד דער צו געװאדען נערוםעז זײנעז

 זיך האבעז זײ און דידעקס^רס אװ
̂ע האבען זײ אז נעװעז, מודה  :אכם אי

 אװער־ אזײגער 11*10 ביז געארבײט
 אײנינע, און ״סיננעל־טײם״, פאד טײם

 הא־ װאך, א דאי־אד 55 קריגעז וועלכע
 85 ,75 װי נדױס אזוי אפנענוכיעז בעז

110 px *ױניאן די װאך. א דאי*א 
 פ״א־ דעי אין שטעיוננ א נעהמען װעט

 אז גענעבען, װערט װארנונג א און ׳נע
 װאס אנדע־־ע, פאראן זײנעז עס אויב

 זײ זאי־עז יטםזנרעז, לענגערע ארבײסען
 װעם מעז װײל רעפארטען, אלײן בעסער

 דאז איז אויםנעפינעז, אײ:ס אלץ עס
נרעסערע. א זײן שטראןז די ותט

A
 צו אז איצט פאנגעז לאקאלס די

 כיען װאס פאדערונבעז, די דיסקוסידעז
 צו אדויסשטעלעז דארפען אינגיכעז וועט

 דעם ודעגען נאר מאניםעקםשורעדס. די
מאל. צװײסעז א

מענעתשער. [, י ו ו ע ל ד.

פון םאכער ױינהאופ
נענעו 8 צו

זיד נױיפען כ$(סם»ן פסױיק יאל
)1 זיים ®ון (שיוס

 עיד נזמעתזי* םה געװאתזז אױסםראנם
 דיזען אנםיהרען צו באארד זעקוטיװ
 האבען רײנקאוטמאכער די קאטפײן.

 רוף אוים׳ן אפגערופען ®ײן זעהי זיך
 אר־ אלע כמעט און ױניאן דער פון

 אנגעשלאסען שוין זיך האבען בײסער
ארגאניזאציע. דער אן

 מאכט ׳אבער צוױשענצײם, דער אח
 רױ צו פאדמרײסוגנעז אלע ױניאז די

 פאלס איז סםדײק,• גענעראל א םעז
 א צו סוכלעז נים ותיען באלעבאטים די

 דער־ נים װעם עם און קאנםערענץ
 צװי־ פארשםענדיגונג א װעדען גרײכט

 סטרײק דער ױניאן. דער און זײ שעז
 טוײ א אונגעפעחר ארוסנעהסעז װעס
 מדפעם״ זײנעז װעלכע ארבײטעד זעגט
שעפער. םופציג אין םיגט

 ברודער האט פרײטאג לעצטעז
 י־י צו בריװ א ארויסנעשיקט האכמאן

 לײענט זועימר באלעבאטים, רייגקאוס
:. פאלגם וױ זיך

:דזשענטעלמעז
 צו בדיװ• דיזעז אדרעםירען ״םיר

 איז עס אז םיהלעז, םיר װײל אײך,
 פאי נױטוועגדעסײט אבסאלוטע אן

 צו צדדים, םאראינטערעסירםע אלע
 ארבײטס־ אײנהײטליכע ארײנברײנגען

 ״װאטערפרו̂ן דעד אין באדיננוננעז
 דער אין אינחסטריע״ גארםענט
באסטאן. שטאדט
 איז מאמענט איצטינען דעם ״אק

 םיט באשעפטיגט אקםיװ ױניאז אזנזער
 רע־ און פלענער םון אויסארבײטונג דעד

 האבעז מיר ותלכע סאםענדאציעס,
 בא־ צו אײן םאר םארלײגען בדעה

םארהאנדלען. און טראכמען
 װעלכע קאנדיציעס איצטינע ״די

 גאײ ״װאטערפרוף דער אין |5ע?זיםטיר
 ליי־ באסטאז, פון אינדוםטייע״ םענט

 שװע־ אומזיסטע ארויף ׳ נאר ניט גען
 cv נאר ארבײםער, דו אוין« רעקײטען

 קאמפע־ אזםגלײכע אויך פאראורזאכט
 אזוי װעט דאם אויב װעלכע, טיציע,

 רױ סוױ כיל ססי װעט ׳אנגעד»ז וױיםער
*נדוסטריע. גאנצע די איגירען

 ערשטע די איז עס אז פיהלען, םירא
 זײגען װןלכע צדדים, אלע םון פליכט

 םיז פראדוקציע דער טיט םארבוגדען
 עטאב״ צו ,“גארמענכום ״װאטערפתף

 צו און באדינגוננען אײנזזייט<יבע לירען
 א םון םארזיכערונג דער פ«ר ארבײםען

פראדוקציע. םרידליכער
 אויםריכטיגער אונזער איז ״עם
 םארשטענדינוננ א צו <ןומען צו װאונש

 שטאדם דיזער אין באלעבאטים די םיט
 פיהלעז, מיר אוםן. םרידליכען א אױן*

 נע־ םיר װעיען קאנםערעגצעז דורך »ז
 אונ״ לײזען צו אזוי װי װענ א םינען
 געםונעז דארוי עס יראבלעמען. זערע

 א םאר גרונט געטײנואמער א ווערען
 װעלכע םארשםענדעוגג, משר׳דיגער

צדדים. בײדע פון סגםסען צום pn זאל
 צו קומען צו בטריים וײנען ״םיר

m ארגטניזאצײע דער םים אגריםענט 
״װאטער־ חור פון נטלעמוטים די פון

באס״ םיז אינדוסטרײ;" גארטענט פרוף
-W

סעג־ נים איז דאס אבער, ״אויב,
 אינ־ אונטערהאנדלעז םיד װעלען ליך,

. דיװידועל.
ענט־ אײער אויוי װארטער ^םיר

 איז טאז צו דענקם איהר װאס םער
 מעגליך, אויב אנגעלעגענהײס. דער

 כדטװאך, פון שפעטער נים ענטפערט
אויגוסט״. טען11 דעם

׳א"ערער עדגעבענסם
האכםא;, דזשילױס

אינטער־ פרעזידענט װײס
 גאיםענש יײדיס נײשאנאל
ױניא/ װארסמרס

ר לאם ע ם׳ ע ל ע ש ח ב  לולאורך א
ר ע ב א ען מ ם ױ אג צינ ב ר א  ה

ער די ק ײ טר ם

71 זייש פון ןשלוס
 51שאמ שווערען א פיהרען צו אלײן דיג

 בא־ קוים האט און עקזיסםענץ, זיח פאר
 אײנענע די אויף שטעלעז צו זיך װיזעז
פיס.

 ארבייטער־סא־ די שטראפט אזוי אט
 ברידערליכ־ םון גײסט דער לידאריטעם,

 װאו !אטלאנטיק ביז׳ז פאסיפיק םון קײט
 אינטערנעשאנאל אונזער pם לאקאלס די

 אלע זײ זײנעז געסינעז, ניט זיך זאלען-
נשמה. אײז P» גייסם אײן םון באהערשט

 :םאלגט װי זיך לעזט טעלעגראמע די
 זיגמאן, מאדיס ^פרעזידענט

יארק. נױ סט״ טע16 װעסט 3
יאר־ נױ די צו איבעתעבען צו ביטע

 אנ״ לאס די pc ליבע די סםרײקער סמר
 האבעז מיר קלאוקמאכער. דזשעלעסער

 מיר װײדזשעס. טאנ אײז באשטימט
 אין דאאאר 500 אויןי טשעק א שײןען

 בעסםע פאלנען. וחןט נאך פאראויס.
ערפאלנ. שנעלען םאר װאונישען

״.52 לאהאל סעק. גאלד, הערי

ר ע אנ מן ר ע ט ט״ א ר א ט ״ ם  א רו
אן ש ענ אנוו ם םאר ק ע ען24 ד  ט

ר ע ב א ט ה ױ אין א ארק נ י
האמי־ עקזעהוטיװ ־ נאציאנאל דער

 ״ארט״ אפעריקאגער דעם פון טעט
 פארזאמלוננ לעצטער זײן אויו* האמ

 האנװענ־ א אײגצורוםעז באשלאסען
 אקטא־ טען24 דעם זונטאג פאר שאן
גויארס. פענםילװײניא, האטעי איז בער

 אײננע־ װעלען תאנװענשאן דער צו
 סערפערשאםמען, אלע ותרען לאדעז

 אז אנגעשיאסעז שוין זײנעז װעלכע
 אלע אויך װי ״ארט״ אמעריקאנער דעם

 ארנ»* לאקאלע און נאציאנאלע אנדערע
 םימפאטיש שטעהען װעלכע ניזאציעס,

 אין ארבײמ ^ארט״־אויםבוי דער צו
צעגטראל־און־םזרח־אײראפא,

 װילען װאם ארגאגיזאציעס, ע5א
 זא־ סאנווענשאן צום דעלעגאטען שיקען

 מיט םארבינדונג אין שטעלען זיך לען
 פון הויים־אםים יארסער נױ דעם

םקותר. ױניאן 31 ״ארט״,
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ע א אג ס װעגען פר ענ ר שו  אינ
ד אנ ה א און פ ענ ם ט  צו

אר. ט ק א עד ר

 דער םון רעדאקטאר געערטער זעהר
־— :*נערעכטינקײט״

 באמערק איך אז מאל, עטילאכע שוין
 אוגזערע םון םאנכע םון םארלאנג א

 אסיסטענט קאלטשין, סר. םון מעמבערס,
 איגשױ אונעםפלאיםעגט םון טשערםאן

 ערהלע־ קלארע מעהר א םאנד, רענס
 אויס״ די םון סיסטעם דעם בנוגע רונג

 אין און םאגד, איגשורענס פון צאהלונגעז
!עוגה ואין קול

 םאײ איך װי איהם, צו םילא, איז
 האבען. ניט טענות קײן םען קען שטעה,

 ״עקס־ שױן ראך ער האט ערשטענס,
 אי, אויסשפראכע, זײן אין סלײנט״...

 ער אז און ניט. איהם םארשטעהען מיר
 םיר װעלען עסספלײנען, נאכאמאל וועט
 צװײטעגש, און םארשטעהןן ניט אלץ
 חלאוקמאכער די אט לערנען דען ער םוז
םארשטעהן?... צו קעפ םארשםאפטע םיט

 האבען יא . קאנען םיר װעטען צו
 !רעדאסטאר פאניע אײך, צו איז טענות,

 טײל א מיר זײנעז אלעםען נאך װײל
 די בײשטײערען מיר — רעדאסציע םון

 רעדאקטאר, אלס איהר, און פעגיס....
־ אויח אינםארםירען דארםטיאונז נ ו  א

, זער ך א ר י  םאל־ איז דאס און ע
אנגעםאנ־ האט םאנד דער װען :גענדע

 םארשטא־ מיר האבעז םונקציאנירען, געז
 בארעכ־ איז ארבײטער יעדעד אז נען,

דאילאר. 60 צו טיגט
 די אז יעצט? מיר זעהען װאס און

 האט עס װער ׳ :קאםױר פונסט איז זאך
 דער םאנד, צום אײננעצאהלט םעהר
 גיט מיר װאלט איך און מעהר. קריגט

 װעז דאס, זאגען צו רעכט דאס נענוסען
 ערםאהרונג רי געהאט גיט װאלט איך
דאס געהאט איך האב טיר פון

 &אל*סעזאן לעצטען ארבײטען צו נליק
 דא״ 20 געהראגעז איף האב װאכען, 3

 גע־ איך האב ספרינג־סעזאן אין לאר.;
 געקראגען איך האב זואכען, 9 מאכט

׳ דאלאר. 30
 װאס איד, א םיר לעבען שטעהט

 אין איצט, אםילו םטעדי, ארבײט
 —דרעסעס צו אװעס איז ער—סטרײק,

ראלאר. 60 גע-סראגען ער האט
 םאר״ און נאכצוטראכטען, איר טרױ
 :קאפ אין טיר קריכען םחשבות שידענע

 גיט און יענעם; אם^ה דאש, אפשר
 <ןרי- אםשר—זינדיגען םוזטו וױלענדיג,

 גלײכען, באםעס די װאס אזעלכע, געז
 אייג־ פי«ז א איז א-םשר אדער סעהר...

 מען װעז אםיילו פעניס, םעהר צאיען
ניט^... ארבײט

̂יז,  אונז םירט רעדאקםאר, פאניע פי
 זאלען און פלאנטער דעם םון ארויס

 שלעכטע מיט ארוםטראגען ניט זיך םיר
סםרײס. -םון צײט איז געםיטער

נרוס, ברודעײיכעז טיט
#ך א י< וא ו מ.

.35 יאקאיל םעםבער
 װעם איחר — :רעדאקציע םיז

 רעדא^ניע״. פון ״ענשפערס די *ין עגםפער אן
̂יגטיגען אין גוםער. ח

ע 8 צי אלו עז ר

רעדאסטאר! מערטער
 פארעפענט־ צו נעבעטעז זײט ^איהר

רעזא<וציע: םא^גענדע די ציכען
 אונטערשטי־ קראנקען ברעזינער םיר,

 די אנגענומען האבען צונגס־פאראײז,
רעזא^וציע: פאמענדע

 קילאױד די דאס אנבאטראכט, ״אין
 איצט זײנען יארק גױ ינרוים סון םאכער

 קאםפען גחנםםע די םון איעעם אין
 עסזים־ וײער םאר ^נבענס, זײערע פאר

 סטרײס א^געםײנעם אז דורר — םעגץ
 םוחנםיננ־סיס- און דזשאבערס די געגעז
 םאר־ אויסגעםאטערט, האט װאס #טעם

 ארביײ n אויםגעהוננערמ -און אריםט
 נעצװאומען^ זײנען זײ אז אזוי, מער

 (ײ־ שחנקיציכע און גוים דורך. געותך,
 גענען קאםוי א אין ארױםגעהן ידעז

— באמבאטים, זײאחנ
 םאר־ םיר דאס באשילאסעז, עס זײ

 די געװינען העיםען צו זיך פ^יככמז
 םא־ גערעכםזנ זײערע ק^אומורבײנתר

םיגאג״ און םאראליש חעמוען דערונגען,

 אונזער •דאס ׳אכט אין געחםענדיג ;־
 נײנציג'«רא- פון מרפטעהם פאראײן

ם  סיר באשיליסען תיאותםאמנר, מנ
 ־טיםגיידעױ, אוגזערע אױפצגםאדערען

 סים׳ז םארגונדען זײחנקט זײגען וואס
 נאנ־ דער םים סא^ד טטעחן צו קאסןי,

ר ̂ז אדםעע קיאוקםאמר מ  ^עצ־ דער כ
 ביי- א<ם און סטרײק מח מיטם טער

 n איז נעהן צו אנדערע םאד &ױ<
ײן. דער rm רייחען •^גגדי

 mvm דער םון אויך םאריאגגען מיר
 איכעמעכען אוגז ?אסיטע סטרײק דא<

 אונזערע םון אדרעסען און נעטען די
 דירעקט אפשר טוען װעלכע מיטגיידער,

 סטרײ^ געגען זאכען אינדירעקט אדער
 רע־ דאזיגע די אויך באישליסען טיר
 טד א דורך םארעפעגטייכען צו ואילוציע
 איעןננע אונזערע u בריוי דרוקטען

 ארבײטער• דער אין און םיטנטדער
פרעסע.

רעזאמציאגס־קאמיטע.״ רי

ה ם. צו םראגע א א ב מ ע  ר
.9 ?אקאל ״

רעדאקטאר! װערטהער
 די אױםמערקזאם זעהר לײען איך

 ילעצטע װאך. יעדע ״גערעכטיגקײט^
 םאראיגטע• באזונדערס םיך האט װאך

 וועגען בריזי רעמבאכ׳ס ברודער רעסירט
 אג• נאך און םאנד אינשורעגס אונזער

זאכען. דערע
 מעם־ די דאם ׳זיך כאקילאנט ער
 צאח־ די װעגעז ניט םארשטעהען בערס
פאנד. איגשורעגס םון יצוגנען

 ערקילערען רעפבאך ברודער סיר קען
:םאילגענדעס

 און סאכער באםענהאל א בין איך
 אין ארב»יט איך שטיק. םון ארבײט

 מאסס, און װײנשטײן כײ פל^צער, 2
 אר־ איך זואו םטריט, טל22 װעסט 42

 רעבעקא בײ און יאהר, 4 שוין בײט
 װאו סטריט, טע9 איסט 59 סא., האאוס

יאהר. 2 שוין ארבײט איך
 גע־ איך האב פיעצער בײדע אין
 םםרינג און 1925 סיזאז םאיל אין ׳מאכט
 אילע דאילאר. 1000 ־— 1926 סיזאן

 האבען פילעצער בײדע טח ארבײטער
 אינשד חנם םון אױסגעצאהייט באקוםען

 איך און בענעםיט, זײער םאנד רענס
 םעני, א באקוםעז נישט האב אײנער

 נישט און סיזאז ̂םא< םאי׳ז נישט
!סיזאז ספריג םאר׳ן

 איך האב קאםפילײגט, מײן אויף
 עגט־ דעם תאלטשינ׳ען מר. פון באהוםען

 באשעם־ נישט דארט בין איך דאס םער,
 אין כאטש סעזאגען, צװײ קיין טיגט

 אײן אויוי יאהר 2 שוין דארט ארבײט
צווײטעז. דעם אויןי יאהר 4 און פלאץ

 ער־ רעמבאר ברודער מיר קען נון,
 בארעכטיגט יא בין איך אויב סאערעז

 ■באקוםעז צו בארעכטיגט נישט אדער
 מען חאט טעסס 1% דעם i אינשורענס

 ארונטערנענוםען. צײט גאנצע די םיר
 דאלאר 1000 בלויז איך האב םארדינט

 אינשױ מיר קוםט סיזאנס, צװײ איז
רענס?...
םאראויס. אין אײו דאנק איך

.41 ל. ,64 ילאק. בורג, ם.

ט פ א ש ל ^ עז ד ג ײנ ר ם די־ פון ״  אי
ען ען ש כ טלי ם א ש ענ ם ױ  ו

ט״ טו טי ס אינ

 ״גערעכטיגסײט״. רעדאקציע דער צו
!םוײינד געעהרטע זעהר

 אין ארבײט ,1926 יאנואר, טען1 םון
̂יאגראםישע די װיאנא  צענטראילע ביבי

 אינסטי־ װיסענשאםטליכעז אידישען םון
 רעגי־ צו צוועק דעם האט װאס טוט,

 דרוס־פרא־ אידישע גאנצע די סטרירען
 װיכטיג־ די אױך װי (כיכער, דוקציע

 פעריאדישער דער םון מאטעריאלען םטע
ט. גאנצער דער םון פרעסע)  הע־ װע̂׳

 ווערען אויםגאבען אידישע 65 כער
 בײ רעדזשיסטרירט און צוגעשיחט אונז
אונז.

 האבען צײט נאהעגטסטער דער איז
 םח רשיםח א ארויסצונעבען בדעה מיר
 םאטזד חןדזשיסטרירטען • גאנצען דעם
 חאלב *נרשטען םאר׳ז אונז בײ ריאצ

 ביביליא- די ניט קרמט יצײחנר יאהר.
 אײער היום עד צענםראלע נראפישע
 איחר אז זיכער, זײנעז םיר צייטונג.

 דע• םיז װיכטי<קײט די םארשטעהט
 אידיש, אין ארבײט ביבאיאנראםישער

 נים םיר גאפוםען צייםוננ אייער אז און
 בעטען םיר םארזעחן. א צו^יב כ^ױז
 נױ איע אונז צושיקען דעךיבער אײד

 וױיטער ^ויוי צײטונג אײער םון םערעז
 םון מאטעריאיען די כדי רענעאםעםיג,

 אונזעחנ אין ארײז קאנעו זאילען איהר
רשיםות. געדרוקטע

 אונזעד וועט איחר אז האםען, טיר
 םאד- אײד דאנהען ערםייצעןיאון בקשח
אױס.

ארץ, דרך גחייס םיט
 אידישען דעם ם>. קאםיסיע

אינסטיטוט. *ױסענשאפטליכעז
געשעםםסםירער. קאנטאר, ם.

װײגרײך, ם. דד.
, • • 4רײזי

ע א ױ אלוו עז ר ק־ אנ אל• א «ך ד  ח
אן. מ ר ע ש ט

 מאנחמטען סון ט׳יעריײט די םיר,
 מיט־ םארזאכמיט זייעגדיג יײסעאוס,

 *■in ,1920 ױ(י, טען28 דעם װ«ך,
 חר ראוק, צרודער *ז ןיף, װיסעגדיג

̂וזען, אונז סוז טשעימײן, חטל  פארל
 געװא״ נ#סעטערט איז שא■ זיין װיי<
נ»טי*ס;ן איינ׳ןוטיםיג מיר האנען רען,

r mt ד ד־־דר ן  m/m fw * *y r*
J b  i  i l  J r. i um

m יס»ודרי?<ן1א  tiM p ;n  *v im~\ 
mvv אינעמענע• ■»טרײ׳ן, ו*י| <אי 

vi איז ער װ*ס «״ט דער פאר ארנײט 
ivnw הפי־טטערראן. אונז ניי
 סיר םפרפייכטען «ײט זעינער דעד «ו

 נײ• דעם ?א<ופערט«יע פויע נעגען «ו זיף
 טזוי לווער, נמדער ח^ל׳ט׳אעדמטן, עם

 סיר ניז נױטיג, ו״ן װעט עס װי יטנג
 טר» יער *ו זינרייר אומיןערן זיד װעיען
נ״ט.

אכטונג, נייט
 םוז ט׳פערםאן גריננערנ, י.

הןופסאן. און ווושערסאן
נראס. קארמעל פון טוני?,

נלוטבער;. ד. פון טװטר, ם.
סטוען. ם. פון ראטץ, דזט.
מא;• םון סעק. װינדםאז, נאט.

לייםעאום. חעטען
סאטיטע. די

מאמסען א איחדעו כאשפדאפם n לאסאל
פארלױםדוננ פאד

ארגאגיזאגיע. די כאלײדיגען אץ שויױג געפונען אםיקא, םאלװאטאר

 ״נע• דער פץ רעדאקט*ר װערטהער
I רעבטיגקייט״

 פארעפענט־ «ו בענעטןן זייט איחר
 — נאדיכט: פאלנענדע: דעם ליכען

 יטקטל פון נאארד עסזעקוטױו רער
c פו־ז םיטינ; זײן אויף ,86 n 1«טע 

 גא־ א אנט אין נענוםען ט ר■ ױני,
 •W יי װע;ען »«יל דעם איז מערקונ;

 לאסטל, יעש פיז װטוזרען נענעראל טע
 אסי״ פאלװאטאי פון אוגםערגע^ריבען

hp װעי״ א•■ סיראתוזט הפלאנערא און 
«י באטראכטען, ״ם׳ר זןונעז, זיי כע;

?op װייונ
« זאנעו,

 זיינען ווטחלען דיזע
 דויכגע״ אי*ט װערען װעלכע װאהלען,

 רעז׳טים איןוט־נען רעש אונטער םיהרט
 כארד עתזעחיט־ױ דןר .“איטאליע[ אין

 ׳*o»p ג־ױתנס ײ באאויפטראנש ה^ט
ir «1 *ו לאלאל אונזער פון טע ; :n ;y 

 ימגעיעלענ־ דז־ ותנמז אונםעחוכתג
הייט.

 נאאטט^ר א אםיסא, סאלװאט<<ר
 געװ^רען נעױפען איז לאלאל, ז״ן פון

 יאט עי נאארד, גרױוענס דער םאר
 פאר אויפטרעטען *ו פארםעהלט אבער
 אין פאמיטע. דיזער סין מיטיגג דעם

 אננע- ר1• ת<וט ל*חאל דעם *ו כרױו «
 אויפ־ ניט םאר אורזאכע אלס נעבען

 זי-ענ־ יטש ?אםיטע, דער םאר טרעטען
 באארד, דז׳ןו<ויגט סון נאאסטןר א ריג

 קראגען, אויף ענטםערען נלוין ער װעט
 םאר װערען געבראכט װעלען װעלכע

 ח׳שאינם pc האםיטע נרױוענס דער
באארד.
 ל«ד זיין סוז ב<וארד גרױוענס די

 סאר־ דיזע באםראכם נים ה$ט האל
 אורזאכע, גענינענדער א םר עגטםערוננ

 םאר פערזענלױ אויםטרעטען ;יט שאר
 אן איז האנדלוגנ דיזע שאטיטע, דער
 םאר ברוך דיסציפלין א ויך םאר אח
̂ולגענדע די :אורזאכען סיעציפי׳טע ם

 ער־ איז אמיקא םאלװאטאר .1
 איי• ניזנעם אלס נעװארען ײעהלט

 שװא״ דער אין 89 י*?»ל םון רז׳שענט
 דער סאר כאשטיםט איז װעלכע טא

נאארד. דז׳שאינט
 כאקוטט און באלוםען האם ער .2
 םון דירע?ם געהאלם זייז איצט אױן־
לאסאל. דיזען
 דיםטריקט הײן ניט איז ער .3

 םענע־ נענעראל אדער מעגעדז׳שער,
 םעפרעטאר־ נענקראל אדער דז׳שער,

 ײי כאארד, דז׳שאינט פח טרעז׳שורער
 םע?׳שא; איז םארטולירט ווערט דאם

 ?אנםטי־ דער pc 11 »רםי?על שון 8
אינטערניישאנאל. דער po טוציע
 :־i»p דער פון 39 ארם. לוים .4

 זר איז לא?אל, אונזער םון םטיםוציע
 ע?זע?וטימ אונזער םון טיםנלזד א

נאארד.
 ?אנווענטאן לעצטער דער אויף .5

נא־ dv איז אינםערנע׳שאנאי אונזער םון
אױטוד דער נונםםען צו נעװארען שםיםם

לא״ ו
זאלען וועלכע בטאםטע, ערוועחלפן אדער

אויסקלײבען בנונע לא?אלם, םון נאםיע

 דז׳ש. נאשטיטםע די «װ ווערען געשי?ט
 באטראכנמז נמן ipp פאאנליר באארדם.

 בנונע טטענדעד אלס ?אנסםיטוצי? די
פונפט. דיוען

 רע־ איז, ?אםיטע ״ נרױוענס די
 אונטער־ דער םיט אננענאננעז ריבער,
 ■ונק־ די לוים o'pp דיזעד pc זוכוננ

 PB 11 *רם. םון 7 אח ,6 ,6 ,4 טעז
קטנםטיםוציע. אונזער
 לא אתזער םיז נרײוענס־סאםיטע די

 *ל־ pא נענוי ח*ס ד וױ נאכדעם ?טל,
 אײנ• האס פעיס, די נטםראכט זײטינ

 א>ז פראזע יי דאס באשלאםען, שטיםינ
 איננטנזען 1נא בטליידיג׳מד, נאר גיט

 ליבע- ט חאם לאפאל אוגזעד נרונדלאז.
 חא- פיחרער זיינע און טראוײזיע ראלע

 פיינםאל זיך גרינתננ זײן זעט נפז
 כ״נע־ pא םיח p'p געשפארם גיט

האכען זיי װאם בעםטע דאם טראנען
טון «רם«זלג can is זיך ייו געהאט

a

 באװעגוונ. אנטײסאשיסטישער דער
 װאהל־טעטאדען די ^נכאיאגגט װאס

ל, פון ^  בא־ גוט זעהר עס איז ל
 יליבעראיל״ די זיינען זיי ד*ס קאגט,
 םאגקצי^נירט װאיוטען וחנילכע סטע,

 אמאני־ ארבייטער יעדער פון ווערען
פראפא־ םון םרײחײט אין :זאציע
 קאנטראיצ פון רעכט דאס אין גאנדע,

 דער אין און װאהיען, םון םארמיף אין
 געגגער די שטיםען. די םון צעחיונג

 םרײ״ און רעכטען דיזע םיט זיך האבען
 זואה־ ױעצטע די אין באגוצט חײטען

 מיסברױכט! אויך זײ האבען און לע\,
 אונ״ חיום א ביױז איז םרײהײט אזא
 דאס רעזשים. פאשיסטישען א טער
 באשול״ צו — באליידיגונג טיפע א איז

 באי־ אין יאקאי אײגענעם דעם דיגען
 װאהל־ פאשיסטישע מיט זיך גוצען

 בא״ האםיטע דיזע און מעטאדען
 די םון אײנע איס פאשיזם טראכט

 קענען װערכע באשוילדיגוננען עדגסטע
 ארבײטער אן געגען װערען געסאכט

ארגאניזאציע.
 איז כאארד גריװעגס דיזע כאטש

 יעדער אין דאס איבערצײגט, געװען
 צו נויטיג איז ארגאניזאציע ארבײטער
 דיסציפליגארי׳ שטארהען א אויסאיבען

 םאר־ װעיכע אזעלכע, אױוי דרוק שען
 ארגאני״ דער םון נאםען דעם מימדען
 נעװען דאך קאטיטע די איז זאציע,
 יײ די םון באהערשט זײענדיג מילד,

 ילאקאל, אונזער םון טראדיציעס כעראלע
 געװען צײט יעדער צו זײנען װעיכע

 די און איצטיגער דער םון פיחרער ײי
 אונ־ םון אדםיניסטראציעס םארגאנגעגע

 ותן טאט, עהנייכער אן יאקאל, יער
 גע־ נעוועי ױאיט אונטעדזוכונג די

 פאליטישע פון סאםיטעטען פון ם״הרט
 זאל ארגאניזאציעס, עיזאנאמישע אדעד
 םאשיס־ די (װי רעאקציאנערע זײן ראס

 די (װי דעװאיוציאנערע אדער טישע)
 בא־ זיכער װאיט לאמוניסטישע)

 אױםשל*פ,־:ג מיט געװארעז שטראםט
 ארגאנײ דער םון סושפענדירונג אדער

^ זאציע.
 דע״ האט, קאמיטע ־ גריװענס די
 באשטי־אפען צו באשטימט ריבער,

 אנן נעהמענדיג אםיקא, סאלװאטאר
 גאאנד־ איס פאזיציע זײן אםבאטראכט

 האגדלונג, באשטםיטע זײן און טער,
 זאל װעלכע אויסרײד, שארפען א מיט
 אױוי װערען ארויםגעלײגט איהם אויף

 און יאסאל םון םיטינג גענעראל א
 אין װערען םארעפענטליכט זאי װעלכע

 אינ״ אונזער פון ןרגאנען אפיציעלע די
ױניאן. טערנײשאנאל

מײ״ דער לויט װעט, אזא^שטראף
 צו געניגענד זיין קאכײטע, דער םון נונג

 א אטיקא סאלװאטאר אין אױםװעסעז
 זײן םאר רעספעקם םון םײגונג העכערע

אמאניזאציע.
— ־ :גריװענס־קאמיטע די

 טשערמאן נראציאנא, א.
 נאלאסא י.
 עגימא י.
רוגיערא א.

םעקרעטאר. אפוציא, ם. \
 אורטײי דערםאנםער אויבעז דער

 דעם םון געװארען דאטיםיצירט איז
 .דצם םיטימ א אױח באארד עקזעקוטיװ

 באארד ע?זעסוטיור די ױלי. טען20
 אין האגדלומ אמיקאס באטראכטענדיג

 לעטוליבא• ךער םאר מרשײנען ניט
 יאקאל, זײן%גען חאסיטע שטיםטער

 זיך חאט ער דאס• באשיאסען, האם
 יא- דלם זײנען םח אגטזאגם זעלבסט

 תאנד• זײז אנגצנומע? חאם »ון קאל
 סון רעזיגנאציע אסםועלע אן אלם *וננ
 װעיצן דינסטצז ?ײגע און אםם, זײן

 דעם םון וועחמ גצפאדערם נים מעחר
אן. ײלי טצז24

סעמ• 3ג אנםאגיני, יואידזשי
r 89 יאמאי  v »
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tm( גאך vn סאיאמאן t גאר « 
 שװארצען א ot$m ױנגצרמאנטשי^י,

 קיאוזד םוי • אדג*ז, שװאחת האר, קא•
גאנג״ ovmyw י חװזר אדן געױכמ

n  f f t r w  rv גאר ppto'u v, -כצ׳ 
a®״ וזלטע, rt, — לאנג ױך חאט •V2 

 יײכס אווי געװאלט גישס און קװײנקעיט
 מרכ־ חאט ױ ;איחס סיס חאגען חתונה

 וחד מן, מנגען א חאנען געװאיט יױס
 יאהדצז סך מײן כדט נישט גיגסטענס

 ותנ*ז געדענקט יח איחה םון עלטעד
 כיײז חנהט צר דאס סאלאמאנ^ז, איהם,
 אזוי וױ פארשטעחט ער וױיל ׳ױגג אויס
האיסען-, צו יומ זיך

 שםענדיג איהם בײ איז קאפ דער
 קאל־ קיארער א םארקעםט; גלאט נעװען

 •ארפײם כױם יײכט טאי, מײנער א נער,
 איחם פון םיהיעז דך ס׳זאל כאשפדיצט,

ריח.., אנגענעטער אן
 נאאיל ױגגיטשקע די זיך האט אזוי

 םוטער, דמר כױט געשפארט שטארק ;יט
 צום צוגערעדט יא איחר האט װעלכע
 אזדי ניט שױן האט זי און עיתך,
 פון פולקײע דער אויןי נעקוקט שטאךק

 שפאר זײן שוין סען װאס קערפעד, זײן
יאהרען... טיט

 ערשם האט גא^דל ױנגיטשקע די —
 מאן, איהר אז דערזעחן, חתונה דער נאך

 סאילא־ אלם; נים טא?ע איז כאלאסאז,
 הױד די געםאז פלינמ זעלםען חאט סאן

 נצויא־ קארפעם^ די געקילינט ;ארבײט
 זונ־ די אין און ^װאודװאירקס- די שען

 הײ־ די אויף געטאנצט, ;ריננער טאגען
 םון טרײנר נוסע בײ ״יאדסיט״ פישע
איהר.

 אח גצפראחט זעהר זיך האט גאאיל
 אוי־ די איז הוקעז ד1 געשעטט פראסם זיך
 האם ד װאס סאיאמאנ׳עז, אדהם, גען

 אזא איהם אויןי אדסצדםראכטצז געהאט
 די איז שײ! m צד אז כלבול,

 צו װי אזױ געזוכס איהם איז יאחרעה
 שסײמלע ליבאיך א כדם פארניםינען

 םאד־ םיט •אנםקזננענצדקוםעז איהם אין
:אױסדײדעז שידענע
 כדר אויף כײז ניט ביסט דו —

סוױטהארד•?... דערפאר,
געלאכם. איהר פיז האם סאלאםאן

 איך ? דארלינג בײז, איז ירער —
 שםערעז געקעגט ניט פריהער דײר האב

 װעגען םײטנג ס׳איז וועאמ האבעז צו
ט; אויך איצם אפילו און מיר,  נישס ני

 אפשר דיך איך װאלט איצט װאס מעהר,
 ס׳איז אז איבעדציינען, צו נעזוכט גיכעד

 װיתד אמ םיינומ די^ן אויב ר׳יכטינ, ניט
םאלשע... א ארץ שלעכסע א ליך

 סא־ אז נעםאכט, א^ינמאל זיך האט
 פארםאז; שםארק געוחןן איז לאמאז
 דער ײצז הרמעםצס־צײם, נעװען ס׳־איז
 איז באשעפםיגט, איזזם האט וואס אםיס,
 ארבײםך סך א מיט םארווארפען נעוועז

 האבען נײ־יאהר ביז נעדאדפט מ׳האט
 ער און חשבונות, אילטע די געסעטעלס

 זיר נעהעוײנ וױ אזױ נצתענם נים ילאם
 אין אהײכמעחן געקענט ניט איהיםעז,

 אױוי נאד זיצצן בלײבען געמוזט איז צײט
 גע־ גים אפילו זיך ;שטונדמז צװײ־דרײ

נאר לאנטש^ א םאר ארויסכאיעז לע:ט

c איבערבײסעז געסוזט m א סיס 
ארבײכ^ דער בײ זיצענדיג ״סצנדזױטש״

 גע- אויך מםילא דאז חאט ער און
 אפ־ umm דה ®ז אויעחקומז מוזט

 ניט :בײשפ״ל צום אזוי איז געילאזצ^
 אג־ באדי, א םאג יעדצן מחמצז גצקצגט

 נעהםעז קאמער, א חעםו־, םריש א םאן
 א שץי, די אױוי שײז א געחעריג וױ

םריהםארגעז.^ יעדען •גים אױפין שײװ
 נא- ױנגיטשקע די דענסטםאל חאט

 אמעװאקסען איהם איז עס װעז איל,
 אױפ׳ז בארד די געדיכםער אביסעילע

 םארװאונדעחננ נרױס איחר צו ינים,
 עפעס דך וױיסעלם עס װי כאמערקט,

 זיך איץ גאםבע, דער אױןי איוזס בײ
ארט. אױם׳ז צוכליפעט גיײך

 קומען װאנעט פון הארי נחיע —
?... פנים אוים׳ן האי גרױע דיר צד

 איז סאלאמאן ױנגען גאגץ דעם םאר
 קלע־ קײז געייעז ניט אױך אפשר דאס
 גלײך איז ער איז איבערראשונג, נערע

 םאפען זוכען, שפינזןל צוס צוגעלאפען
ס׳פנים. קנײסשעץ זיר און

 גרויע טאקע ? האר גרויע > װאו —
 — געווען, מסכים באלד — הע׳י־עלאד,

 זעהסם עםליכזג.. סך, סײז ניס אבעד
נאר דעיוקי ױך כ׳וואלט עפעס?...
כױר?״. בײ געריכם... ניט קײנמאי % ______

 איהם האט גאאיל ױנגיטשקע די
 זאל ער שפיגעל איז שטמהז געלאזט

 צו רײדען איז פנים דאס םאפען זיך
 םױ דער צו גזןלאפעז איז — 1אל*י ײד

 :מוױין גרויס א סיט םעד
׳גדױ שויז איז סאלאפאז !פאסע —

 שױז איז ער —־ גזןזאנם דײר כ׳האב װי
 אזדי וײ וױיסם ער נאר ױנ^ מע-הר גים
 זײ זאל סעז יאהיעז, זײ םארשסעלעו צו

אנזצהץ... נים איזזס כױי
 חורשרא־ יך4 האט מוםער נאאיל׳ס

n\ געווײן גרויס טאכטער׳ס דער פאר 
גלײך ױגגע דאס געבאיס איז

 שטוב איז א^הר צו אריבערנעפאהיעז
 וועיל־ סאלאםאנ׳עז, גי^יך נעטמעז אדײן,

 ניט געשטאנצז אזוי אא*ר נאר איז מןר
 שפימל, אין לזובעדמ ניט און םױט

:אדיין אדביים דער אין
 אוז אנקיקעז דיר נאר אאסיד —

 דאך ביסם אױס!... זעהסס ח װי זעהן,
!...גרױ שױן

די בס קאפ פון ארומנעקוקט איהם

 זײ:ע האר גרדיע די ארוטנעזדבם
 בײ פרעגען צו אפגעטאנשען ניט און

:טאכטער דער
 װאו V האר נרױע די דמעז װאו —
האר?... נרויע נעזעהז איהם בײ חאסםו
 אכ־ איהר גאאיל האם — א, א, —
 דעד אױף סאלאמאלען בײ געװיזען
 וױי־ אילם ס׳שפראצעז װאז — גאסבע,

הערעיאך... סע
 אנ־ און אויסגעשפיגען מוטעד די האט

:איהר אױױ נעשדעען
 אן פאכם װײבעל א װאס איבער —

 גאט געמײנם, האב איך — יריד! א
 בײ דערזעהן דא האט זי װאס װײסט,
איזזם...
 — װײנינ? דיר בײ איז דאס —

 אױפכעהערט ניט גאאיל ױגגע די האט
 װאס — יאםערען, צו איז קלאגעז צו

 א װי װײם זײן שוין זאל ער װילסםו
טויכ?...

 דאש אויב נים, אלץ :אך כ׳װייש —
 כיטער די האט — האר, גדדיע דינען
 ס׳תעץ — אויסרײדעז, נעפרואװט איהר
 אזױ איהם בײ זײ זײנען דאס אז זײץ,

הערע^אך... די בלאנד
 א מיס האר קאפ שוואדצער א —

 גע־ גאאיל האט <— ! ? בארד בל^דער
שרינען.
 אפשר נאך האסט V װאס איז גו, —

געזעהן? גיט
 ײננע די האט — !נ-יז נײז, נײז, —
פיסלאן. די כײט געטופעט גאאיל

 איז — גרויע, אםילו װען איז —
 איז — נעװארעז בײז שױן טוטעד זײ
 םאד׳־ איהם צו שדק זײך האמגז עס אז

 אײױ הע.ידזיאך נרויע עסלימו ננב״טע
 אזא םאכעז שוין מען דאחי גאכיבע, דער

 ער דיך?... עס אדט װאס גוראילד^
 בארד? זײ וואלןסען לאהנז חזן דך װיל
.1דאך! ױך ראוירט -ער

 ניט אזוי זיך זאל ער ייעז אכער —
 האבען נעקענם שוין איך װאלט שיױועיז,

 האם — !בארד װײסער א םים כ»ז א
 אויםנעזזערם ננט װײבעלע ױנגע דאט
וױינעז,.. צו און שרײען צו אלץ

 באדד, גרויער א לןיט סאז א איז —
 זע־ ארויסנעשאסעז, מוטער זײ האט—

 אויםקדסען נארניט קעז זי אז הענדיג,
 אי־ז מאן גוטער א אבער — איהר, מים
 צו האבען גארניט קענםסו ? דיר צו ער

*יהם...

 פאר־ א אװעקגעפאהח׳וז איז און
אהײם... צוריק קלעםטע

סרױם. 8 מד סחים זז ס׳לעשט
פרײדל םוז

^aae«a»KaffCKaKaampgae9aeBKa»9»aBKffi9» B»KeKeMBaa
p מדביג װי p וועג דער איז! 

 מיד שוין און ה«רץ דאס קמדיש נאך
 םענ, די צוםראםען װיינען עם
טרים. זיעענחן די אדנטער פון

m
 בױם, מון פאלען װאם בלעטער, װי

 ;םאנ א נאך טאנ » »פ שטארבם
 טרױם, » נאך טרויס א זיר ם׳לעשם און
.פארםאג היםעל אין שטערען װי . .

 מ׳האט װעלכען איבער כאלאמאן,
 ;אר־ אלײן האם ׳געקרי;ט אזוי דאס זיך
 אזיי געשװיגען, האם עד ;דט1יגער ;ים
 אין אבער מען. םײנט איהם ניט װי

 אויסגע־ זיך ער האם ארום םענ עםילבע
 עי צײט מעהר געהאט שוין לײטערט,

 יע־ נעבען, אכטוגג זיך אויף זאל
 ניס זאיז ער ארומראזירען, זיך סאנ דען

 איהם בײ זיך װײסעלט עש װי זעדזן
 בלויז עד האט — גאםבע דזןו־ אויף

 װי פיי, אזוי אויף דערימןר :עדעגקט
 sאfi^אר אדמאננענעםען אז עפעס װעכען

 שלעכם־גע־ זײז צו גענומען זיך און
 צו איהי כײט אלייץ נאאיי, שטיםסעי

:דעריבער רײדען
 ;עהאט אזוי זיך זזאסםו װאס —

 צדזײ די פא- ,‘גאאיי תןרשרעקעז, צו
 זיכעי, זײן מעגסט הערעלאך^ וױיסע

n זײ וױ׳ןסמז 4אמאי נאך דאס r בײ 
 ניץ־ כ׳װער זעהז, :יט פעהר םיר
טא;... יעדעז ראזירען אן הײגט פון שוין

:עיזארפעץ, זײז איך װעי װאס —
 זי לאט — > ראזירען זיך װעסט ױ אז

 cv — אװעקגעשטופם, קאפריזנע איהם
 V ־זאר גתיע צװײ די אין דעז טיר געךןט

 האסט די װאס ענכית־נםש, ־,:א, כ׳חאב
 ;',אױסנ :יט און כדר :*אר ;עלײקענט

- . די זא:ם - :r ...יאהדעז
 האט — [,vzn אזױ איך זא^ —

 נאר כ׳לאב װי — געשװאוירען, זיך *ר
 די ;עזאגם דיד אח געלײקעכט :ים די*

יאהרען... ריכםיגע
װײ־ די דיר צו קוםען אזוי װי —

העועלאך^.. סע
 אומ־ כאי־אסאז האם — װעלל, —

 מ׳קעז — ׳הענם די צתוכיעז באשסיםם
 נא־ ס׳א באװארענעז; נים דערשאר דך
 נרוי פייה :עהמעז ךזאר די אזעלכע, טוי

וזערען...

 אז געםאכט, זיך האט װידער דא אדן
 ״פאר־ א צו איהר מיט נעקומען איז עד

 א ױנגענמאז, א געזעהן מעז האט טי׳/
 א געדזאט האט װאס ױנגיטשהעז, נאנץ

 איז ױנגקײט דאס ;האר גרױע 5הא
 איז ער און פנים, אויפ׳ז :עיעגען איהם
 האט נתי, פונדעסםוחןגעז שויז דאך

 נע־ איז זייט א אז אפגעררנדזז איהם ער
:פרע:ט
 םיד איהד סענם אששד פי־יעז, —
 מעה*', דעד א^יך מים איז וואס זאנעז,

 ױ:נ א גױי^... שוין ױיט איהר װאס
̂י... האד? גדויע הא& א מיט ינים קראנק

 —V טאז סמז קעז װאם וועלל, —
 צו איז געלאכט ױנגערםאז דעד האט

 עד װאס אײנענע, ת>ש נעזאגט איהם
 ית־ זײז צד געזאנם פריהעד האט אלײז

- נאאיל, נער  ניט דערפאר זיך מ׳קען ־
 און אזעיכע נאטוד ס׳א באװארענצז...

 תײן מיט גאר םאך צו נים האם עס
?דענק... שום

 זײז צונערוםעץ ער וזאם — ? נו —
V אצי:ד זאנסטו װאס — וױיבעל ױננ

 געהלינט נעשיקמער איצט האט ער
 ״װאוד־י■ די געװאשעז תארפעט^ די

 נע־ איהר פאר פלינתער און “װאירקס
 בײ ״פאיטיס״ היימישע די צו םאנצט

 נאך ײך האם זי און פדײנד. נוטע
זײו־. כױחל דאס שענקען, נעהענט נים אלץ

 םען אז טאקע, ס׳טרעפט ׳יא —
 צזואנצינ איז עטליכע צו נרױ װערט
 ױננ זײז דאר [VP סזוז אבער יאהר,
!...נרוי ײיז ניט און אויד
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דיים׳י) (*וז ס«ענ?ע) (»
םאלנאר פראנץ פון

BB»K8acaa3eet̂ tceoBBe8KCTOBMe«!
ב״:*נפ. ציים:

*ון » אין װ<לל# H : ארט
נודי),עסם.

 שלאפס איננעל מהרינזר מכמהז א
 » פמםסער. » פוז שױג רןד יניז אז

 בןןבם־ » אין אי»«ל תחרימד םופצפהן
:םחגנס און *מסםער ns w odip הזםד

«״ Din איז ,ווער
 איז ד«ום :איעעל ער׳טםער דער
 אויכ שענםמצר. דאס שנעל \atrn ױלױם!

 «יד ײעי •רײנלאזמ, גים םיר וועםם ת
 םיו ת*ט פאםער םית 4דעריזזדג׳׳מ« זיך

חריז. pe אחיסנעמ־יבען
 נלײך dip :אינגעל צוױיטעד חןר

 פזלײן נים «יגד ןוב/דזײשסיל. «רײן
 ווױפי וועםס דו w םור̂א האג איד ליכ̂ג

 אין יײז wm עד ■ח םאסימ, םײן ויפק׳מ
 אין ארײז קדיו שםיל, אזזי אם כעס.
אםאזױ. בעם.

 אי־ םיר̂ו איין ני« האב :יולמס
אוועק. ד«ר *יד געח סארנמן םרעד,

 דײן דיד חאמ פארוואס נ אלפרעד־
ס t חויז םק אחיסג?נםריבעז טאםע  ו̂ו

1מרמחן איז
סז 1י**י װייז ײ 3 ׳ י•*

pw bp. ■אדאמם )
m i m i

 Dtpii ײ^ם[ איד וױיס נעה! שױן
V »זױ זזי V הייםם

 איז עם ונער י«ר. װײםם מ :יוליוס
 ת*ם שעהנינק̂ז די אט בארנאע העדוומ

נץזזיידאט. לזצםצנם חאט
 פרױ די איז ד אודאי. :אלפחןד

ממ־ייםןר. אדזואקאס דעם *ון
 םייז פיז פדיינדיז די איז זי ד מלידם
 T כמעם שלעדזם זי און ,,dp ׳עװעםםער

tn אונז צו טאנ Urnip האט זי אײדער 
 נא־ ניס ?״נםאל םיו האס זי נעהײראט.

pnpn^ נ?ײמ, איהר פאר בין איד ייייל 
 איג־ וױלד?ר א נלױז נפזאגב^ חאם זי ווי

 יט6 נעוזייראט ד?תוןך זי.ח*ט :על.
iw״tpd׳i, פזץ ®לםער פיל אח וועלכעד 
נ״ם. ליבנו זי װ?ם?ז סיז איזזד

 n •ז װייססי, אזױ װי *ייפרעד:
ניט« איחם ליבס

4n 9 : יוליוס to אידײז איז וואס 
 איך יא, .tP3Ki P3PPTK פיהלט פארלינט,
 און אארליבם. ומדוומ׳ן אח םיר

״ זי ntwt וױיבעל !ס נאו־ אוים סיו נ
Tpjnpr איז jm p .nppnrgrjn חש־גוינ

 חאם און אתז צו נעקומעז ipospi אח
ow םיך ir ניס איננאכזזן fnprpj, אזױ 
 אױזי שזזיססירט גיס נ«ר איךוז*ים װי

ארינ־ ו«ט חאנ איך ןזמר וחזלם״ דעד
r« »? » »ו ײו ייזןי ײ

m\drn MM

 זעהדםןןרצװיײ איז זי אז באמערחט, האב
 איהר לינט טרויעריגעס עפעס אז פעלט,
 האט מאםע מיק װען הארצען. ױיפ׳ז

 אנ־ העדדױג האט צימער, דאט פארל^זעז
 שװעס־• םײן םיט שושקען tt מהויםח

 נע־ בײדע דערנאך זײנעז זײ עטי. טער
̂ור־ט איז גאדטעז ז»יז ג»נגעז  ביז מרחגז ד

 כמוכזע סייז פינסטער. געווארעז ^יז עם
 צוריס־ שפעט איז עס אז ערקלערט, האט

 מעלעםא* זי האמ שטאדט, אין צוםאהרען
 ניט זי לאזט מעז אז מאן, איהר צו נידם

 אז געשעה̂ן איז אזױ און פ^הרעז. אדדיט
 ציסעד, עמי׳ס איז גצשלאםעז אדז העדװינ

T געפינס װ*ס t צימער. מיק לעבען
 וױיטער איז װאס און נו, :®מורעד

געשעזזן
 הצד- ודי געהערס האב איך : יולױס

 איהד בײ האט זי אז נעז#נט, ה^ט װיג
 טויזענד הונדערט אזועהגע׳גנב׳עס םיו[

 כתורגען גע<ד דאט םוז זי איז *ון קראנען
 איהר וועט ניט, װעז פוזעקלײגעז. צווײק

 שפאם און שאנד םעז ױ סאן סארנעד
 זיי װעם ר%ם און חויז, פיז פארטד״מז

 רצדצנדינ, אזוי אימנרלעבען. סזונצן ניט
 מיר איז הארץ םײז אז געז׳יםצט, די האס

 ײ ה*ם עכיץ פון * מװדאדצז. צדבדאכעז
 איזזדע פח סרינען, טןקצגם ניט מלד דאס

 אימןױכע דאם ניט. אויך — עיטארען
 םאי־ זײז צו מולח זיר געזועז איו מימעל
 זײן. צו םוחל בעטען אמזם איז ם»| איחר
 זי וועז געטאז, ניט זי וואלט Dm *בעד

f t> שטארבען. םוזען אפײלו
 מד ד האם װאם אמנד #למרעד:

 צד• ה^ם זי װאט נציצ, חנם םיס ?.8®
poun איזזר פון Y i*o

אויסגעגע־ ניט עס האט זי :יולװס
 אװעקגעגעבעז. אימיצעז עם האם די בען.

 זאנעז. נים דיד *יך \vp דעם וחמעז סעהר
ניט. מען דעדצעהיס זאכזז אזעלכע

 חוחתהלעז. מעגסםו םיר :מלפדעד
סוד. א האיםען \vx< איך פדר. בלדיז

 בעכד מײז םאקע ביסט מ :ייוליוס
 םודות קייז נים האב איך אח פדײנד, טער
 גע־ העדװיג׳ם איז דאס אבער דיר. םאר

 איך װעל געהײםניסע איהרע און הײםניס
 װאלט םען װען אפילו דערצעהיעז. ניט
 הער אבעד !םויט צום םארמוםשעם סיך

 פאר־ נעקענט נים עס האב איך :ודייםער
 איך ױםצעז. העדװמ׳ן העחןן צו םראנעז

T שנע̂י האב t .אריין ביץ איך באשלאסעז 
 אדױס־ האב ציסער, פאםער׳ם םײן איז

 זיק פון יןדאנען טויזענד 100 כענוםען
 ארױסגזד צוריק שנעי בין און שרײב־םי^

 אױס־ גיט אפ^לו םיך האב איך גאבגען.
 םאד־ צו גיט אום שיאפען, פאר׳ז געטאן

 דעם מים האם העדוױג וױיל שלאסען,
 צו צוריקםאהרען געדארפט צוג /נדשטען

 אין ועקס נאך האלב ארדם מאץ. איהר
 גארםעז אין נעקומען זי איז טרײז דער
 אױןי האב איך פריהשםיק. עסעז n אזם

 צונע־ איהר צו שנעי בין גערזאר־ם, ז^הר
 דאם ארײכגעשסופם איהר אדן נאנגען

 נעממדמ האב, איך ה^ט. איז נעלט
 זײנען אם״ געזא^ט: געלט, דאס איהר

 אלעס האב איר קראבעז. םויזענד הונדערט
געהערם״.

? געזאגט זי האט װאס נו, :אלםרעד
? איבעדראשם געווען איז זי

 ה«ם זי איבעדראשט. <עדזד :װלידס
l אוי* i t  m
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 םון וױדער שױן ״אנטלױפען די
יארק.-״ נױ

J,׳ ,*/-

צייט׳ גאנצע די רערװארט םיר האבען םעשה די
 האבעז םיר אננעוזױבען. זיך האט סטרײק רער זי:ט
 דער אױו* װי םריהער, סך א ערװארטעט דאזינע דאס

 נאנ״ די האבען םיר און קאמו*, דעם םון װאך זעקסםער
 גיט קוםען זײ װאס פאר גע׳חדוש׳ט, זיך צײט צע

 גע־ אזוי שוין זיינען םיוי םעשה. דער אט םים ארױס
 װאס סטרײק יעדען אין הערען צו נעװארען װאוינט
 די געגען םיהרען צו אױכגעקוםען איו ױגיאן אונזעי

 ״אװעק־ װעלעז זײ אז באלעבאטים, קלאוק ארגאניזירטע
 איז סטרײק דער אז זעהענריג, דאס יארק׳/ נױ םון םופען

 ארױםגע- ניט נאך זײנען זײ און װאכען פיגף אוזעק שױן
 האבעז סטראשונא?, ״היסטארישעך דעם מיט קומען

 זײגען סטרײ? הייגטיגען דעם אין דאס נעסיינט, םיר
טראדיציע. זײער םון אװעק באלעבאטים די אט

 זיײ װאך לעצסע אױבערשטען, דעם דאנס א נאר,
 ״אי:־ דער מעשה. דער םיט ארויס ענדליך זײ נען

 באלעבאטיפ ״אינסײד״ די פון קאונסיל״ ׳דוסטריעא
 סטײטםענט א ארײנגעגעבען ״פאםפ״ גױיס םיט האט
 װאס םיטינג א זייערען אױף דאס פרעסע, דער אין
 פאראא־ צו באשלאסען זײ האבען געהאם האבען זײ
 פארטראגען מעהר ניט ?אנען זײ דאס יארק. נױ זעץ
 װעאען זײ און יארק נױ םון קאנדישאנס״ ״לײבאר די

 *האג־ דער אין ערגעץ שעפער״, די םיט *אנטלױםען
טרי/

 די םון םיהרער דער װאס איז,~ שעהנםטע 0דא
 צו אױך נויטײ םאר כעםוגען האט *אינסײרערכד

 האט ער הפנים װיץ. קײן נישט ס׳איז אז ערקלעהרען,
 איז ערנסם נעהםען ניט עס װעט קײנער אז געםיהלט,

 ניט עס מײנט ער אז םארזיכערען, געפרופט האם ער
 אז ״םארזיכערט׳׳, אויך דערבײ ער האם שפאס. אױוי

 ארױסגעםוםט״, ״שוין האבען מעמבערס זײערע םון 25
 נאר װי ארױםםוםעך, *אױך װעאען אנדערע די און
 וראו ארט. פאסענדען א אפזוכען זיך װעאען זײ
 םאנוםעק־ קאאוק ״נײעם דעס אײנשטעאען וועאעז זײ

 אויס־ ניט נאטיראיך, יזײ װעאען סענםער/ טשורינג
 די זוארים נעהײםניס. א באײבען וועט ראס זאנען,
 נײעס״ דעם אמאניזירען אהין קוםען דאך קאן ױניאן
 ײעאעז פאאז• זײער צושטעדען און מארקעט״ קאאוק

 סײנעם זײ װעאען םוד דעם בשתיקה. זזאאטעז עס זײ
 דורך ^בײערס״, די צו ניט אםיאו ארויסגעבען. ניט

 דערװײ עםעס חאיאה נאך זיך קאן ױניאן די װעאכע
 קאאוק ״גײעם דעם אין עס,' הײסט זיי, װעאען םןןן...

 און קאאוקס מיט בערג גאנצע אויםםאכען צענטער״
העאפען... גאט זיי זאא טא זיך! פאר האאטען עס

 װאס זעהן, צו שװער נישם נאטיראיך, ׳איז עס
 דאזײ דער היגטער שםעסט װאס צװעה, דער ס׳איז

 צי געװארען געםיינט איז דאס םעשה. באבע גער
 די און סטרײק דעם קאאי״ םאראאישען א w נעבען

 םון ״סטראטעגען״ די ױגיאן. דער םון םיהרערשאםט
 בא־ די אם װעז אז געםײנט, אודאי האבעז *קאונסיא״
 די צװישען װערען געמאכט באקאנט װעט בע־םעשה

 האבען זײ באםבע. א װי װירקען עם וועט סטרײקער,
 גאר װי דאס אײנגעשםועסט, װײאע א םאר אודאי זץי

 ׳זײ דאפ סטרײקער, די צו װעדעז באקאנט דאם.װעט
 אנטאויםען «צו באשאאםעז חאבען ״אינסײדערם״ די

 סטרײקער םאסען גרויסע װעאען פעקטארים/ די נױס
 דער םון אםיםעס די ארום םאחןאייבעז זיד באאד

 םא־ זײ װעאען םארצװײסאונג םואער pit און מניאן,
 דעם אנצושמעאען גאײך סםרײק״םיהרער די םון חנרען
 םעםעאמעגט װעאכען אימענד אגנעהםען און קאסןי
 הײסמ, װאס געבען. צו געגעדיג זײן װעאעו וײ װאס
pro ̂נז וחנם  זײ בעטען, זיך און םיס זײעחנ צו ם«

v fiw אין שעפער די פיט ®ארבאײבען וױיםער אויוי 
ht ¥ t־m .pפאתןךצםעאם, זיד חאמנז זײ תורצעז, ן 

 םון מאראא רי צושםעמערעז אינגאגצען ומט דאס אז
 זײ וועט pawnee חנר אס wp סםרייסער; די

ו אונםערטחמען םעאערעא. זיאבעתעם » אויף וינ״ י
wn שאעכטע , װןוס׳וורא ימיא״ װידער ןױעם 

 אן נים ווױבען זײ Dip זײנעז, זײ סםראםעגען
 מא־ דעם און פסיכאאאגיע די פארשטעהן צו אםיאו

{ ארבײמער. די םון ̂יסאנר ראצישצז
 ח*- ״סםראטעגעד די on »ז יוײן אױף קא( עס

 גאך באתוכחנז צו סטײסכתנם דזןם תרך גיסיינם נעז
nreiir^cm האבען ויי •וב^קום. ®ת םינמממיזג די 

 w• װי עואם דעם װימן לןוזיז תרכדעם מכױעט
 אין מאנדישאנס״ ״לײב*ר די אתםער לײחמ/ <יך
 םאר־ צו אפיאו גרײם זײנעז זיי אז אינדוםמיייע, דןר

 אוחוקנעהן אןן יארמ נמ עםאדם שעהגע אזא לאזעז
אזזןצמ נים גיית• pit ערנעץ גאמומ!

»uגעמיחא א זיר ־ 
W ײזמי B  IMP 4 נמ

 חעחנה צו שםעהעז עס איהר װעט וױ גוםא? יארס
 און גרעסטע איהחנ םון איינע פאראייעז װעט זי אז

? אינדוםטריען רײכסטע
 םארקאײבען זיך װעאען אאע אאע, קורצען, אין

 ״כא־ :אױסשרײען און סקװער גרויסען א אויף ערגעץ
 און זיג א אײך נאט ניט! אונז םאראאזט אעבאטים

יארק׳/ נױ אין שעפער אײערע טיט באײבט
* ¥ *

 אאנג נישט האט עס געשיכטע, מאדנע א אבער
 ״אינדוסטריעא פון םיהרער די זײ, און :ענוםען,

 פאד דערשראקען זיך גאר אאײן האבען קאונסיא׳/
 א מיט געםאכט. האבען זײ װאס סטײטמענט רעם
 צװייטען א נעסאכט אאײן זײ האבען שפעטער טאג

 מיטיננ זײער אױף איז נאר גיט דאם סטײטםענם,
 קאאוק די אדױסצומוםען געװארען באשאאסען גיט

 אםיאו קײנער האט דאס אז נאר יארק, נױ םון שעפער
 ארומגע־ הפנים, זיך, האבען זײ פארגעשאאגען. ניט

 זײעד םון הויפענס די אין אאכט סען דאם ׳זעהן
 גע־ כאפ א זיך :יך אויף האבען זײ און סטײטפענט,

צוריק. אויןי טאן
יארק. נױ אין װײטער ׳טויז זיי באײבען אאזא,

 זײ מאכען סטײטמענט צװײטען דעם אין ׳:יט מעהר
 אי־ ״אנפאנגען װעאען זײ אז סטראשונאק, אגדער אן

ססעבס״. מיט בײטען
 דעם אויד העדען צו געװאוינט שוין םיר זײנען

 ערשטען צו ניט םיר הערען דאס אויך כטראשונאק.
 עס שנעא זוי נאר, עס איז כאראקטעריסטיש פאא.
 אנ־ נאכ׳ן סטײטםענט נארישער אײן זײ כײ זיך יאגט

 די אפנעטריקענט זיך האט עס איידער נאך דערען.
 םון פיהרער טאוגע די װאס סטײטמענט דעם םון מיגט
 ארױסגעאאזען, האבען קאונסיא״ ״אינדוסטריעא דעם

 ״זײעחד צו אפיעא ״הײסען״ א געמאכט זײ האבען
 אר* קוםען און סטרײק דעם פארראטען צו ארבײטער,

 זײ !יארק נױ אין דוקא שעפער, זײערע אין בייטען
 גױ םון םופען צו פאאן זײער פארנעסען ניך האבען
 זיי װאס שעפער״ ״שעהנע די םארגעסען האבען ׳יארק

 ״װע* זײ װאס צוריק, א טיט נעשיאדערט האבען
 דזשויר־ ניו פון שטעטאאך ?אײנע די אין עםענען״ אען
 אנרערש־װאו/ גאך און קאנעקטיקוט פענסיאװײגיא, זי,
 ״זײערע״ אויםצונעהםען געװען גרײט באאד זײנען און

 שעפער אאטע די אין ארעםס אפענע כדט ארבײטער
 םאײ ניט אפי-או האבעז זײ • איצם. פוסטעורען וראס

 ״פארגע־ צו גרײט זײנען זײ דאס זאגען, צו פעהאט
 ביז זיגד אאע ארבײטער די פארגעבעך צו און סען

 שאפ אין צוריק קומען זאאען זײ נאר אבי איצטער,
 און סטרײק, דעם ברעכעז העאםען זײ און ארבײטען

 זײ דאס ארבײטער, די זאגען צו ניט זיך םויאען זיי
 םון אנגריף אן געגען ״פראטעהשאן״ געבען זײ װעאען

ױניאן. דער
 און זיך זײ דרעהען זעחט, איהר וױ אזו/ אט
 נעבאך, פרובירען, זײ אחין. און אהער זין־, װארםען

!ניט ס׳געהט נאר זײטען, אאע אין פזא

 ״אינסײד״ די פון םיהרער די אז ניט, פײנט אבער
 און געקוםען שכא צום אאײן זײנען םאגוםעקטשורערס

 גע־ זײ אז סטײטםענט, דעם צוריקגערופען גיך אויף
 דעם נאך שטונדען םאר א יארק״. נױ ״םאראאזען הען
 געװארעז, באחאגט איז 'סםײטפענט דאזיגער דער וױ

 סטייטפענט, א ארויסנעגעבען זיגסאז פרעזידענט האט
 אעכער־ װי אגכעװיזען, שארף און סורץ האט װעאכער

 יאדק, נױ םאראאזעז צו סטראשוגאה רער איז עס איך
 אױף גאײך נעװען, געצװאונגען פשוט זײנען זײ און

 קמ־ אין צוריקצורוםעז עס אינדערםריה צױםארגענס
 דאס אז צוגעבען, אויך דערבײ און טײמס״, יארק נױ׳׳

 םאנוסעקטשורערס די װאו אז זאגט, ױניאן די װאס
 איגטערנײשאנאא די זײ װעט ^אװעקםוםען״ װעאען

ריכטיג. װירקאיך איז געפינען,
ענט־ זיגמאנ׳ס פרעזידענט םון טײא א איז אט

 טאנױ ״א^נסײד״ די םון סטיאשונאה דעם אויױ םער
: םעהטשורערס

#
 דער םיט באס^נם איז װאם אייגער, ״יעדעד

 סטרא׳שונאק, דיזער אז מייס, קצאוס־אינדוסםריע
 סליינע ךי אין ער8שע ־ כצאוה ארויםצוםיהרעז

 דזשוירזי נױי און האנעתטיקוט סון שטעדםצאך
 באזו;רערם נארישהייט. אײנםאכע איז םטייסט,

 אינסייד זאגענאנטע די פאר אונםענציר עם איז
 ערע6בע א םאכעז װעצכע םאנוםעקטשורעדס,

 בעםערען צום אנסוםען רארםען און ארנייט צײן
 ער־ מאנופעסטשורערם דיזע ארבייטער. קצאם

 זײ אז איםיצען, אײנצורײדען ניט ראך װארטזן
 װאס נארסענטס, םאנוםעסטשוערן קאנען װעלעז

 אום־ םיט בעצי־םלאכות, עהפיערטען םאדערפן
שטעדם־ הציינע די םח ארבײםער ערםא־רענע

צאך.
 םאנוםעקטשוחןרש די זאצען עיעם נאך .און

 אינטערניישאדאצ די אז איז, דאס און װיםען,
 זיי װאו אוםעטום, םעםבעגס אוז צאסאצם האם

 זיי וועצעז צאסאצס אונזערע אנםצויפעז. וועצעז
ארויםשצא־ זיך זײ זאצען אח נןפיגען אוםעםום

 נױ סון אנםצויםען צו נארישפײמ די *«p פון נען
 נױ פון אנטצויפען וועצען וײ אויג ווייצ יארח,
 םיט ארבייטען םוזען דארם אויך זײ וועצעז יארק

ארבײטןר. ױניאן נצױז •
םיציא־ םאר םאגופעסטשורם יארס ,נױ

 נאר סאן ארבײט דיזע קצאוקם. דאצאר גען
 אין ניט איז יייס ניי ייז ײעײ? אויםנעםאכם

 אנשטאט אז צײם, pie ם׳איז אנדערש. ערנ«ז
 םיי- סטראשי^ שטרויענע א אוחנתצדינמצען .

 די אג׳אחמען דעם סיט וועצען זײ •ו אמרינ,
וממט טראגטעז ממו־ ”« »rkp ססריימר,

ם ,:.^םענ^ען V *T ייי. ני a w י.

 ojn נאך װאס ניט, װאונחנר היין איז עם און
 וינםאן, ■רעזיחננט םון ענטםער שארפען און קורצען
 קאמסיצ* ״אינדוסטריעצ דעם םון פיהרער די האנעז
 א .נצױו נעײען איז דאס אז ארוםנעזעהן, זיך כאצד
 און יארק נױ אין םארגציינען װעצען זײ ;אז “טעות

םקעבם. סיט ארבייט מאכען פרובירען װעצען
«י ¥ *

 חכמה׳דעען צוױיטען דעם אמבאילאגגט װאס
 קאונ״ ״אינדוסטריעא םון פיהרער רי פון סטײטמענט

 פארילאזען צו סטרייקער די צו אײגילאדונג זײער םיל׳/
 אויןי םאררעטער, און סקעכס װערען און סטרײק דעם
 אויוי אלײה ארבײטער די ענטעפערען װע^ען דעם
 עגכד זײ ארבײטער די װעצען אנבאט שעגדיליכען דעם

 דערפיה״ םוזען װע^ען זײ און פאראכטונג כױט םערען
 די פאר אויס גיבען זײ װאס געאט דאס אז לען,

 געװארםען װי איז צײטונגען, די אין פטײטמעגטס
ביאטע. אין

 ענטםערען װעאען קאאוקפאכער סטרײקענדע די
 פאר- ײעלעז זײ װאס דעם מיט באייעבאטים זײערע

 זײ װעלען אוםז אזא אויף יצײן. םיקעט די שטארהען
 באאעבאטים די צוריקשיצײדערען פאדאכטונגען פיס
 צו — באאײדינונג, גרויסע די ארײן פ;ים אין

 םאר״ װערען צו ברעכער, סטרײה װערען צו זײ רופען
!ױניאן זײער צו און אאייז זיך צו רעטער,
 אפען אן האלטעז וױיטער װעלען קלאוקפאכער די

 אלע אױוי װי באלעבאטים, ״אינסײד״ די אייױ אוי:
 וײ װײא אינדוסטריע, דער אין באאעבאטים אנדערע

 םאנו״ די םון פיהרער די װאס גוט גאנץ פארשטעהן
 ססרא״ זײערע םיט סײ אויסען, זײנען פעקטשורערס

 סםרײקענדע די ״אפיעיס״. זייערע פיט סיי שונקעס,
 גאײכעז אםענעם, אז זיר םאר האבען קאאוקפאנער

 אין אײניגקײם• און סארידאריטעט פון װענ דעי וועג,
 װענ דעם דורך נאר אז וױיסען, זײ װײא קאמן*. דעם

!זיג א צו קופען זײ ײעאעז

דע־ אין פ^אקערט קאטף דער װאם צײט דער אין
 די װאדפעגדיג יארה, נױ פון אינדוסטריע קאאוק

 פא,י־״ און שטאדט יעדע אין אומעטום, שטראהאען
 װאר איבעראא, לעבעדיג גאנץ צו אײך עס געהט העט,
 איגטערנײ־ אונזער פון פיטגאידער דא זײנען עס נאר

 אונ״ פון ארגאניזאציאנס־ארבײט די ױניאז. שאגאא
 און אפשטעא, אן אהן אן נעהט אינטערנעשאנאא זער
אויםהער. אן אהן

 שױן זיך האאט םארקעט קאאוה םיאאדעאםיא אין
 װערט עס און םטאפעדזש, דער פארענדיגען בײם

 אגרי־ צוםרידענשטעאענדער א אײנגעשטעאט דארט
 צײט זעאבער דעד אין באאעבאטים. די פיט פענט
 םיאאדעאםיא םין דרײסמאכער און װײסט די זײנען
 אין ארגאניזאציאנס־דרײװ דעם פארטצוזעצען גױײט
סעזאן. םאא קופענרען דעם אינדוסטריע זײער

 וױיסט דער אין ארגאניזאציאנס-סאםפײז דער
 ^א־ ךעם אויט נעסאיט װערט אינדוסטריע דרעס און

 אינ- אונזער פון קאנווענשאן אעצטער דער םון שאוס
 די ארגאניזירען צו פיאאדעאםיא, אין טערנײשאנאא

 נאך זײנען װעאכע פארקעטס, דרעס און קאאוק אאע
 םאר םארזוך א איז דאס ארגאניזירט. םואשטענדיג ניט

 נעבים, ארנאניזאציאנס דעם אײןי אויפטו גרויסען א
 נעטאן אומעטום װעט דאס אז האםעז, צו איז עס און

ערםאאנ. פיט װעדעז
ik * *

 אאקאא יארק, נױ םיז ױניאן רײגקאוטפאכער די
 ערםאאגרײכ^ן אבער קורצען א םארענדיגט האט ,20

 א שעפער איהרע אין אײנצושטעאען ארויסטריט,
 איז סטרײה דעם דורך איבײטס־װאך. *שטונדיגע40

 אייניגע אריבערצוגעװינען געארנגען אויך ױניאז דער
 יארק, גױ ארום און יארק נױ אין שעפער רײנקאוט

 שעפער, ױניאן הײן געװען ניט פריוזער זײנען װעאכע
טראבעא. װײניג גיט געהאט האט מען װעאכע םון און

 היאוי דער מיט טא?ע אינטערנײשאנאא, אונזער
 אר״ צו םארגומען אוין איצמער איז ,20 אאקאא פון

 םון רײנקאוטםאכער די איז געהעריג װי גאניזירעז
 צו געפאכט װערען אנשהרײנכונגען אאע באםטאן.

רײנהאוט נאנצען דעם פואשטענדיג ארגאניוירען
 אױסזיכ- גוטע דא זײנען עפ און באסטאז םון טרײד

דערגרײכען. צו דאם טען
 אן אויך איצט נעהט טעטיגקײט אעבעדיגע א

 טאראג״ און מאנטרעאא אין ?אאוקמאכער די צװישען
 א םאר איז ױניאן ?אזווקאכער די װאו קעגעדע, טא,

 םאבילידרט װערען דארט איגעשומכט. געײעז צײט
 יע• געגען ארױסטרימ צװײטעז א םאר קרעםטען די
איגדוסטריע. סאאוק דצר םון כאאעבאטים נע

,1922 יאהר דעם זינט מאאידא. סומט דאז איז
 צו זיך געצװאונגעז געווען דארט ?אאוקמאכער די זײנעז

 שאפ׳׳־םיס• ״איען טרויעריגעז דעם אונמער יאאגען
 געווא״ צושטערט איז זײער׳ידגיאן וױ דעם נאך טעם,

 יענע וועאכע אמדזשאנתשאנס, םים סטרײס א םיז רעז
בײצושטעחן. עס נעווען שװאך צו איז ױניאן

 א שרייבען דארס ױניאן די אן םאנגם איצטער
 האבאן טאאידא םזן האאולמאכער די צאאט. נײ

 סײל $ וױדער זײנצז זײ ױניאן. זײער אויםגעאעבם
 או צורימ, תעםםען איז אינטערגײשאנאא, אונזער פון

 באאעבא־ די םון יוערען אנערפענם זאא ױניאז זײער
טים,

אר• חנר םיט ױניאז אוגיער tv געהט אזוי און
 סיינםאא זיך פאחננדיגם ארבײם איהר אוםעטום. בײם
 מאר מאםוי דער דארםעז. םארגאז ד*, חײנם נינ^

 שטאגדיג געחם אאמ, ארבײנמרס דעם פארבעםערען
tv• ̂ס צז נים ױיגעז ןימעה קיינמ איז n גרו  & ri 
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עמיגראציע ארבײטער דער פון רעגולירונג די

.

 איגטערנאציאנאאער ערשטער דער
 עמעראציע װעגען קאגגרעס ארבײטער

 איגעהאר- א\ז װעאכער אימיגראציע, און
 דזשון, סוף אין לאנדאן אין געװארען טען

 זעחר און צײטאיכע א כאהאנדערט האט
 דיזען צו װעיט־םראגע. אנגעװעהטאגטע

 געװארען גערוסען איז װעאכער קאנגרעס,
 ױניאן טרײד אפפטערדאפער דעם פון

 דעם םיט כשותםות אינטערנאציאנאא
 אינטערנאצי־ סאציאאיסטישען גאנדאגער

 גע־ געאאדען כאקאנט, װי דינען, אנאל,
 ארביײ די םוץ Tאו םארשטעהער װארען

 אימיגראצײ די אין ארגאניזאציעס טער
 צו ניט באאאנגען װעאכע יענדער, א:ס
 ארגאגײ ארכײטער ראדיקאיע צװײ דיזע

 םעדעראציע אינטערגאצ. די זאציעס.
 צונעשטעיט האט ױניאנס טרײד די פון

 אאזײטמען און אויספיהרייכעז אן זעהר
 v*my רי םראנע. דער װעגען יעפארט

 האט אײראפא אין באװעגוננ *רבייטער
ט זיך םי ץ.  צוריק םאנאטען עטאיכע *ו

 זײן וועיכען רעוארט, דיזען מיט באקאנט
 סעהרעטערע 3 די םון אײנער פארסאסער,

 אינטערנאציאנאי, אפסטערדאסער פון
 םאר־ קורצען אין ריאט בראון, װ. דזש.

 םון נופער יעצטען דעם אין עפענטאיכט
 דער םון אמאן יעהראיכען םעיטעל דעם

 םרײד אינטערנעשאנאא דהי״ פעדעראציע,
רעוױו״. ױניאן

 פון טשערפאן דער ,re איטור פר.
 ױניאן טרײד פון האונסיא דזיצענעראא

 איע באגריסט אםיציער האט האגגרעס,
 פון נאמען אין דעאעגאטעז אױפאענדישע

 עי־ באװעגונג. ארבייטער ענגאישער ידער
 אפגעשטעיט באזונדערס דערביי זיך האט
 םארשטארקען צו נויטיגקײט דער אויף

 ארנא־ ױניאן טרײד אינטעינאציאגאאע די
 ארגאני־ פאליטישע די אויך װי ניזאציע
 צואיב $אאס. ארבײטער דעם פון זאציעס

 אין גזרות ספעציעיע און באגרענצונגען די
 זיך פעין זועט געזעצען איפיגראציע די

 םאקט, דעם סיט רעכענען פוזען איצט
 גרויסע די אז פױ, גענ. געזאגט האט

 װעאען אײראפא פון כװאליעס עפיגראציע
 ריכטונגען. נײע אין אװעסטראגען זיך

 דעױװײא אבער נאך באשטעהען יײדער
 ארגא־ ארבײטער אינטערנאציאנאיע איע

 עס אײראפעער. םון עיקר דער ניזאציעס
 שאםען צו נױטיג ררינגענד דעריבער איז

 גרויסער דער צוױשען פארבינדונג א
 באווענונג ארבײטער א\נטעלנאציא:איער

 יענדער די אין פאסעז ארבײטער די און
 זיד־ באזונדערס ײעלט, נײעי דער פון

 אװעס־ פוזעז װעט עס װאוהין אמעריקא,
 אײרא־ דער םון שטראם הויפט דער געהן

אױסװאנדערונג. פעאישער
 אױױ דעבאטען היציגע אאננע די אין

 םראגע ^אײביגע״ די איז קאנגרעס דעם
 סײן אבער געװארעז, ארופגערעדט כיײט

 גע־ ניט איוזר װעגען סען האט גייעס כך
 די געװען זײגען אינהאלטסרײכער זאגט.

 גע־ האט װאס קאמיטע, דער אין רעדעס
 רעזאאוציעס, די אױסארבײטען דארפט
 פאר־ הינטער נמשעהן איז דאס אבער

 םון םארטרעטער דער טירען. פאכטע
 םון גרויס דער אין אאנד א אױסטראייען,

 באםעיקערונ; א מיט סטײטס ױנייטעד די
 שטײגער, דער װי האס, מיאיאן, 5/יצ פיז
 פרינ־ בײם פעאזעךםעסט נעהאיסען זיך
 אאע גענען טױערען םארמאכטע פון ציפ

 בא־ און עגנאענדער אויסער א-יפיגראנטען
 יאםאנעזער בינעזער, די נעגען זוגדערס

 קענע- דעם םון שטעאונג די אינדוסען. און
 און גאײכען דאס געווען ».יז דעיעגאט דער

 זײ*» םיהרער ארבײטער אפעייהאנער די
 א-א גציע די אאץ נאך באסאנט, װי נען,'

 םון םאדערונגעז די . םרעסער פיגראנטען
 אינ־ זאל מען אז דעאעגאטען, אידישע די

 אינטערנאציאנא־ די מאכעז פרײ גאנצעז
 בא־ איע םון װאנדערונג ארבײטער יע

 מעדיציני־ א םון די אױסער גיענצוגנען
 אוכד אזעאכע בײ האט כאראקטער, שעז

 וױ מעהר נים באײבעז געמוזט שטעדנען
 אנב וואונש. שעהנער און נאבעאער א

 געווען דעאעגאטעז 100 ישען*די1צו זײנעז
 אזיאטעז םײנט דאס ״קאאירטע״, 2 באויז

 קאנפעחננץ גאנצע די און (אינדוסעז)
 אויסנעשפראכענעם אן געטראגעז האט

■נים. ״װײםעז״
 םאר״ שטאנדפונסט פראתטישען םון

 די םון רעחום די באויז אינטערעס דינעז
 זײ װי חנגענאםען. זיד־אמעריקאנישע

 ימ• אין מעז tirp איבערגענעבעז, האבעז
 אין גאר (קאנטימננט) װעאט־טײא נעם

 א ערווארסען יאחר 50 גאנצע םון משך
 •ו׳אדוקציע אנרימולםוחנאע שטײגענדע

 באדען, בעאדבײםען דעם םון אקער פער
 איםשטאנד זיין וועם אאײז ארגענטינא

 איז שיײדפיטיאז םך א עקספארטירען ̂צ
 7 די פה יאחר. 100 קומקנדע די פון כיפך

 10 אונםעי באפאיממנג א םים אענדער
 P* ויד גאםעעז כױיל קװאיריסנפ פעד

 I זײנעז דריי איבעריגצ (די זיד־אפעריסא
 hit 4סיביר און אומזסדאליע קענעדא,

rtwrunrip נים סען קאן נאיק

פראנק הערםאן דר. פון

 װערען אײגגעםיחרט זארען אימיגראנטען
 אין װעניגסטענס זיד־אמעייקא, אין אויר

 האט אליין בראזיל יאהר. 25 נעקסטע די
 מ/נגאיכסײטען אוסבאגרענצטע כמעט נאך

 קאלאגיס־ ארבײטסזאמע אויפצונעהמען
טען.

 אײראפא אין מאסען ארבײטער די
 עמיגרא״ גרויסען א םאר איצטער שטעהען

 גאנצען דעם פון משך אין ציע־קריזיס.
 גרויסע די האט יאהרהונדערט, טען19

 געקענט אײראפא םון אויסװאנדערוע
 יעצ״ די אין אונגעשטערט. גאגץ אנגעהן

 יאהרהונדערט דיזעז סון יאהר 20־10 טע
 נארד םון אינדוסטריאייזירונג די האט
 באדײטענד אםיױ װעסט־אײראפא און

 םון עסינראנטען צאהא די םארקאענערט
 דערפאר אײראפא. םון טײלען יענע

 דער געװארען גרעסער אלץ איז אבער
 און זיד פון שטראם אויסװאנדערונגס
 יאהר 13 ערשטע די אין איסט־אײראםא.

 ארום האבען הוגדערט יאהר טען20 פון
 אענדער 15 םון אײראפעער מיאיאז 17
 זיד־אמעריקא, און גארד אין באזעצט זיר

 יעהר־ די ניײזעעאאנד. און אויסטראאיען
 סטײטס ױנײטער די נאך עמיגראציע ליכע
 1,000,000 איבערגעשטיגען האט אאײן

 .1914 און 1913 ,1907 יאהרען די אין
 אנ- זיכער װאיט םראצעס זעאבער דער

 װען צײט, אןלאנגע זעהר נאך געגאנגעז
 און װעאט־קריג דעש נא*ך אאגע די ניט
 דורך *»ז װעיכע פאייס/ פארבאט־ די

געװארען. געשאםען איהר
 אוםנים 2 אױו* האט װעיט־קריג דער

 שמערצאיכע שטענדיג פון די פארשארםט
 האבען זײט אײן פון פראגע. עסיגראציע

 אינ־ שסארק קריג םון יאהרען די אין זיך
 ניכדאײראפעאישע די דוסטריאאיזירט

 דינען פריהער פיעגען װעאכע אעגדער,
 אײרא־ דער פון אפזאץ־טארהעט אן םאר

 איגרוסטריע־ דער אינדוסטריע. פעאישער
 װעלכער אײראפא, םון םאנאםאל לער
 באזונדע־ די אויסגעצײכענט פריהער האט

 בא־. נעדיכט זעהר דיזען םון פאזיציע רע
 שוין איצט איז ?אנטינענט, פעל?ערטעז

 דאס פא־גאננענהײם. דער פיז זאך א
 אר־ אײראפעאישע מיאיאגען אז םײנט,
 ארומצוגעהן סאראורטײאט זיינען בײטער

 אינדוסטריע־ זײערע בײטען אדער לעדיג
 אין באשעםטיגונג א אויוי פרנסות יע

 זיך וױלן זײ אויב אאנד, איז זיר ביי דארף
 און ײאנדער״שטעקען צום נעהמען ניט

 צוױיטענס, הײם. נײע א זיר םאר זוכען
 דעם םון װירסוננ דער אונטער האבען

 געב״טען לענדער אימיגראציע סך א סריג
 זוכען און פאליסי טדאדיציאנעלע זײער

 געגען סויער אנון טיר פארבאריסארירעז צו
 די אימינראנםען. נײע םון שטראם דעם

 ארבײטס״ מיאיאנען םוז יאגע קריטישע
 אלזא פארלאנגט אײראפא אין לאזע

 קאנסטרוסטיײעז א םון מיטלען באאדינע
כאראסטער.

 די אבער איז ברענענדער םיל נאך
 אזיאטישע די בײ םראגע עמיגראציע

 שעד- דער פאר מודא דער צוליב פעלקער.
 ארבײט ״געלער״ דער םון װירקונג ליכער
 גרױסע, די אין לויךסטענדערדס די אויף

 װײסע די וױלען לענדעי, אונאנטװיקעלטע
 אה*ן ארײנלאזען גיט םעלקער הערשעגדע

 הויפט־לענדער דרײ אלע אזיאטען. קײן
 זײ־ איגדיען) און יאןאן (כינא, אזיען פון
 אבער ראנד, ביז׳ן איבעמעפילט שוין נען

 פאא״ן א געםינען ניט אוםן בשום קענען
 אין מיליאנען איבערםליסיגע זײערע פאר

 — געביטען האאב־פוסטע ארומיגע די
 זיד־אםרי־ און זעעלאנד נײ אויםטראליעז,

 בא־ אנגעשיאנטע שאפט לאגע א?א קא.
 גרייט און ראסען די צוױשען ציהונגען

 בלוטיגען נײעם א םאר ברעךשסאו* צו
 סאס־ איגטערנאציאנאלען אן אץ סכסוך
 גרײט ים פיםיםישען דעם ארום שטאב.

 לעבענס־ רי פון צוזאמענשטויס א צו זיך
 מיליאנען הונדערטער פון אינטערעסען

 עגאאיזם דעם און זײט, אײן םון מענשען,
 אנגלא־זאקסי־ דער פון איםפעריאליזם און

 צװײטער דער םון הערשאםטס־ראסע שער
זײט.

צוױי־ א אין יאנע די איז בעסער ניט
 ערד־קונעל, דעם םון פלאץ ^קראנסען״ טען

 זײנע טיט װעלט־טײל יענער אםריקא.
 האט רײכטימער נאטירליכע אומגעהײעי

 אפגע־ מיליאן 150 םון באםעלקערונג «
 אבער םעלקער, האלב־װילדע שטאנעגע,

 דרײ פון באהערשט םאהטיש װערט ער
 װעלט־ די װען אײראפעער. מיליאן

 רע־ זאא (סיגרײשאן) װאנדעױנג
 סאלי״ פון פרינציפען לויט װערען גולירט

 םעל־ ארע פאר גלײכהײט און דאריטעט
 פלאץ געװען נאך אפריקא אין װאלט קער,
̂ מא צוױי און אײראפעער מיליאנען פאר
 איצטיגען דעם אין אזיאםען. פיל אזוי

 ארײן ניט דײטשען די מען לאזט פאמעגט
 און קאלאניעס, םריהערדיגע זײערע איז
 ניט לואמף א פאר קוםט זיד-אםריקא אין

 אזיאטען די און וױיסע די צװישען נאר
 צװײ די צװישען פילו1* נאר (הינדוםען)

 בורען די — באזונדער ראסען װײסע
ענגלענדער. די און (האלענדער)
 לאנדאנער םון באשלוסען די צוױשען

 אז רעזאלוציע, א זיך געפיגט ?אנגרעם
 א װערעז געגרינדעט זאל לאגד יעדען אין

 וועל״ אין מיגראציאנם־אפים, שטאטליכער
 גע־ װי זײן זאלען טרײד-יוניאנס די כען

 דארה דעם אױסער םארטראטען. העריג
 *,אינטערנאצי אן װערען גענריגדעט אויך

 איג־ דער בײ עמיגראציאנם־אםיס אנאלער
 װעלכע ארבײטס־בױרא, טערנאציאנאלעד

 אװ ״ייג דער םון באשטאנד־טײל א איז
 אײג־ אזא םון אויםגאבע די נײשאנס״.

 איגטער־ באשאפעז צו זײז דארח דיכטונג
 איעצעלנע צװישען אפמאכען נאציאנאלע

 די פון װאנדערונג דער װעגען לעגדער
אינ־ אויםטײלען און בײטער־ם$סעז1א

פאבריה אין
קאלושינער. ל. י. פון

קע®. י
בלײכ;

פאבריק, אין
 םאשינען, ארקעםטער.םון אן

 — ארבײטער
 בלי-זטרים.

בײ קעפ
 פניט׳ער, די אויף םידקײם בלײכע די ם־ט

 שטורב, זשאװער טיט באדעקט
 טאנצערײ נאךלען אויף פנים׳ער די םון אױגען קוקען
 הענט. די פון זיך גליטשט װאס געװאנד אױף

זײ שפילען
כלי־זםרים, די —

אינםמרוםענטען, אײזענ־םרעטער אױןש
 ארבײט. פון ליד דאם —
גלײך, אלע םיט און

 םאשץ, די טרײבען פון שפיל, דעם נאך איך שפיל
 רױש אין פארשפילענדיג

 שעה׳ען. זונענדיגע םײגע
טראט, יעדען סדין םים

 טאל, יעדען זיר ארוים שװײגעניש אין שטיל רײםם
 ׳ אכר, אנדער אן פון
 קלאנג, אפנעחאקםער אן
םארװיםםונג. אײגענער םיק ®ח
ארקעםטער, אן —
כליתםמו^ —

 םאשונעףאינםטרוםענטען. צעלאזענע װילד
 באשאף... אײנענעם םיץ פון פארטיליגונב

 פענםטער די ײרך זיר אײי רייםט
ליד, דאם
:טעג אויםנעלעבםע ניט פון
 — ארבײט, פון ליד דאם —

יענעם! *ms שקלאפען דאס
m< ־ m

alk■;:w.

 ״n אלע צו עסיגראציע װעגען פארמײשאן
 םאר״ אזא אחן האבען. עס דארפען װעלכע

 זי״ן מעגליך ניט ifp טיטלונגס־צענטער
 אויסגעהאלטע:ע און א״ײנהײטליכ^ אן

 פראגמעסיגער א װעגען ארכײטער־יאליסי
 אין אײנװאנדערז;; או; אויטװאג-ערונג

װעלט. גאנצער ד<ר
 באװעגוגג ארכײטער עסטרײכישע די

̂וג צו היינט פארנעטט  ערשטען דעם ט
 זדניציאטיװ נרױסער איהר לױט פראץ

 געביט דעם אויף ענערגיע פרישער און
 ה^ט זי עטיגראציע. די רענולירען פון

 אינפ^רטײשאן ספעציעיע אמאניזירט
 א.ן ארבײטער־אימיגראנסעז פאר אפיכעס

 פאליטישע א אונטערגענוכילן האט
 אין זיך בײ פיאגע דער װעגען אקציע
 יעצטע די אין אױסלאנד. אין און י,א:ד

 טױזענטע• שוין זיך האבעז יאהר עטליכע
 זיר־ אין באזעצט ארבײטער עסטרײכיש־ל

 ארביײ אדטאליענישע די אויך אטערי־א.
 נע־ דיזען אויף אקטױו גאנץ זיינען טעי
 םענט4ג< זײנען שטעדט םילע אין כיט.

 שטאדטי־ פאר הורסען טעכנישע ;עװארען
 כיען װאו ארבײטער, יארפישע און שע

 זײנען װאס טרײדס, די אין צו זײ גרײט
 די לענדער, איכיגראציאנס די םאר גוט

 צו האםט ארבײטערשאפט איטאליענער
 אזא דורך רעזויטאטען גוטע דערגרייכעז

סיכט^;
 ארבײ״ די הײגט איז דייטשלאנד אין

 אין טאג־םראגע. א טער־עםיגראציע
 איצ־ זיר געםינען פארלאמענט דײטשען

 די רעכולירען צו נעזע״דפיאיעקטען 2 טער
 און ארבײטער די פון אויסװאנדערוננ

 יענדער. םרעטדע אין קאלאניזאציע זײער
 דער קראפט אין אי״ז נאר איז דארט

 קײזער־ דער םון שטאטט װאס פארבאט,
 דײטש ױנגער יעדער װען עפאכע, ייכער

 לאנד דאס פארלאזען געטארט גיט האט
 םיליטער, אין אפגעדינט ניט האט ער ביז

 קאלא־ אדער לאנד פרעמדע א װען אדעד
 אויס״ דעם ניט געזעלשאפט ניזאציאנס
 רײזע. דער אויף צושטײער װאנדערער

 װאס אײנםיהר, נײער און װיכטינער א
 צו איז דײטשלאנד, אין געפיאגט װערט

 אונ־ ארבײטסראזען די קאפיטאליזירען
 און עבױכראנט יעדען סאר טערשטיצונז

 רעגירוננ די אז מײנט, דאס םאמיליע. זײן
 ארבײטס- יעדען אויסצאהיעז מוזעז װעט

 טויזענד 3 ביז 2 םון עםיגראגט לאזען
 װעכענט״ די אנשטאט מאל א פאר מארס
 ײעל־ אלע, צו קומט װאס צאהלונגען ליכע

 דאס בענעפיטס. ארבײטסלאזען קרינעז כע
 די דורך װערען אױסנעצאוזלט דאדף געלט

 לענדער, יענע אין קאנסולאטען דײטשע
 בא״ זיך װעלען אויסװאנדערער רי װאו

 אינװעסט״ אן אלס דינען װעט און זעצען,
 אין אדער םארם דער pR קאםיטאי םענט

 אונטערנעהמונג, פראדוקטױוער אגדער אן
 נעדד דך װעט עמיגראנט דער װעלכער צו

הײם. נײער זײן אין מען
 ארבײטער״ די איז זעדזען, מיר וױ

 אינ״ פאױװיסעלטע זעהר א עמ^גראציע
 דרוס דעם צוליב םראגע. טערנאציאנאלע

 ״הענט״ מיליאנען איבערםליסיגע די םיז
 דארט נאו סענעז אזיען און אייראפא איז

 לויך און יעבענס די אראפפאיען אזױ
 די איבעריגע, די אויף אז סטאנדארדס,

 דער״ װעלען לענדער םארבאריקאדירטע,
 דערפון פאלגען שמערצליכע די שפירען

 לײ• שטארק װעט אינדוסטריע זײער און
 סאנסו־ םארשארפטען דעם צוליב דען

 זועלט־םארהעט. דעם אויױ רענץ־סאמןז
 םון םארזוך דער אז האםען, דארף פען
 ארבײטער-בא- אינטערנאציאנאלער דער

 איהר אין םראגע די אויםצונעהסען װעגונג
 װערען. םארטגעזעצט װעט נרויס גאנצער

 צוקונפט דער אין קענען שריט אזעלכע םון
 םראסטישע גרעסערע סיל נאר ארױסקומען
 איצטיגען, דעם םון װי רעזולטאטען

םארזוך. ערשטעז

u דדז ױױטײ אץ טאג םינסקי 
פארק םארעםט אץ
 גע־ װערען םארבארײטונגזנן גרויסע

 םוץ ערעםענונג די פײערען צו כיאכט
 יױ אונזער אין ביהנע םינסתי דוד דער
 הײנטיגע םארס, פארעםט איז הויז, ניטי

 אנער־ אלש געטאז װערט דאס װאך.
 ־־' םון אײנער פינסקי, תד צו קענוגנ
 דראםאטורגעז, און שרײבער בעםטע

 ױניט• דער אין לײסטוגנען זײנע םאר
הויז.

 נעגע־ װעט געלענענהײט דיזער צו .
 » און קאנצערט םײנער א װערען בען

דעם אװע:ט, שבת הײנטינעז טאנץ,
 םריה דער אין זוגטאג אויגוסט. טען14

 זײגע םון פארלייענען פיגםקי דוד װעט
 ,“טײכעל ביים ״װעלדעל אין שאפונגען,

 םינ־ ״דוד ניײאויסנעבויטער דער םון
 נאכגעםאלגם װעט דאס ביהנע״. ססי

 ניגער, ש.- םון םארטראנ א םון װערען
 דיד םרן אפשאצונג אן געבען װעט ער

דראםאםורג. אלס פינססי
דוד שמצעז םיטגלידער אונזערע

דרא• אידישעז אלס בלויז ניט םינססי׳ן
װעל• אײנער, אלס אויך נאר םאטורג,

 בײ םיל טאלאנט זייז דורך האט כער
באװעגונג. ארכײטער דער צו געטראגעז

 דעיארטכמנט עדױקיישאנאיל אוגזצר
 1דח טאכען צו פױח ניט שיארט

̂יר• אוגטערנעחםונג אוספארמס
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ו ^ ן ו < נ נ ) ח ) ו n 13®ו n1028 אויגוסם, םער

 חד * t» *יין, באלד iyo* זעחם ער
 ח*ד נים קען אל״ן ■«ריז אין װ^לוציע

o בען n געוואונשסען P* ,©gtrvyi 
 מיעגענהײט די אױסנזצ^ ד*רןי4מ *ז

 TAP איבער רעװ^יוציעס צוגרײטען און
ע.1א״  ־01שטו דעי דאן װערט ער *ן

ly r ic רעװאיוציע. דער פון iy טראגט 
 נאר װאו און יאנד צו יאנד םון זיף

 געגעז זיף דמרוזויבט פ*לק ד*ס
 באקונינ׳ען iy© orcy; *וגםערדריקומ,

*p יץ,1ש iy *באגײסטצרט אגיטירט# 
 בארי־ די אױןי סעמסם און אזיזי ד״צ©
iy® 8 װי קאחגז o o *i .ער סאידאט 
מננונג וײ װעוייט  רעװאיוציא״ די פון י̂־

;pny און p n r  i n רעאסציא־ די פאר 
גערעז.
 זיינען רעאקציע דער סון קרעפטעז די
 וחנדם רעװאמציע די ;^טארקער אבער

 באקונין און ׳>#וגטערדריקט אומע&ום
 איחדע :ניז חעגט די אין רײז8 לט8פ

 נמד־ ארעכטידט, װערט עד שונאים.
 אײ דעתאך »יז טױט, צוט אודםײיט

n וױיל רוכדאנד, נאך בעמעשיקט n 
 אפישכעגען איהם םים זיך וױל צאד

ly ^ y io פאך די ארנאניזיו־עך פאר׳ז 
באװעגוגג. סיאךױשע

 שליסם יעבען זיין פוץ פעריאד די»זעץ
 לד8״18כ שאמענדע די מיט אפ באסוניז

 באקונץ װעיכע װערטער, סעדיסטײטע
 ארויטנעזאגט דרײסט און שטאל״ו יזאט
 ,,־‘יאנזא בםעזcyi 4 םשפט, זײן אויף

 פאר׳םשפט איהם האט מען װען ,1850
: טױט צום

 נאד אגם^ײדעט געשיכטי; דעד ״אין
i n .;דורנױ :עיוננען םיד װאיט ערשאי 

 מיך כשן װאלט ׳פי*ענער טײנע צוםייעז
 אבעי ;ם#ז ;רויסען א םאר באטראכט

 װעױ געװאדעז, באױנט בין איך וױ אזױ
םױט." צום פאדאודסײים איך

 םור* די אין יײדעז יא-זרען עלןי■ :אך
 און דוסיאגר pc סעסטונתז און םעס

 שוץ אנטיױםעז באיןױ-׳עז נעליננט פיביר,
 אסעוײקע אוז יאפאז תרך איז סיביר׳
 םערב־אײדאאע. נאך צוריק עד קוסם

 םי- יאהר, 50 םיז כלאז א *טױץ איז ער
 מטאױח גײסטי; אבעד געבראכעז, ױש
 ^ו־פט• ער איז כע^אי, וײ מונטער *יז
 רעװאױציא־ דער אין ארײן וױדער זיך

ע אזא מיט כאווענזננ :ערער  אוץ ענעד̂נ
 די א^בערשםימם עד אז קאטםס-יוסט,

 רעוזאיײ מוטיגסטע און איננסטע׳ מוסע
 עד לימט צײם דיזער צד ציאנערעץ.

 סלאדוײשע די אױוי חאפנו:: ;>מצע זײז
 גאנצע זײז אפ גיט ער אח

 עד באװעכונ;. ^אװי״שעד דעד קראפט
 ארגאניזא־ ;עהײמע א ארגאניזידם ר.אם
 איבערינע די אין איז ױסיאנד איז ציע

 באאײ:־ צו זוכט און לענדעד סיאװיישע
 רעוואלזציאנעדע פוייײטע די םיוסזןז

באזועגונג.
 פיז 4דריכפאי און אײסבתך דעם :אך

 1803 איז אויפשמאנד פײל^״עז דעם
 רײז־סלאװי״שע ײיז אויף באקוניז ;ים

 םזד דעװאיוציאנערע און פדאפאכאנדע
 זײז אפ ער גים אז יא? שזז טמתײט.

 אדנא־ איז אניטאציאנס-ק־יאסט■ ;דױסע
 אינטעד• דעד ניזאציאנ^רפעדדנקײטעז

 באײע״ דעגזאױציאנעיי־ער :אציאנאי־עך
 םיט פארבינדוננ איז *שטעדזט ער־ גוגנ.

 און יענדער איע פיז רעזואיוציאנעדעז
 :אר װאו פ^אץ, אדיש׳ן אוסזזטוש איז

)11 זײם אזיו* (יסלוס

באלונץ מיכאיל ®־ן יאהדצײם מען60
n* רייך  p חןר פון גע״עיכטע 

 רעװארױ הערדי״עע פון נעמען פיט הײט
 פדײהייטס״יןעטפעד. בוטיגע און ציאנ^רען

 דעד דורך דך ציהט ׳&גור דױטער » וױ
i לאגגע » גע^ינט/נ טזנ^ריכעד i i r. 

ען, פון ;עםען טון ^  חאבען וױנינע ם
 «*ד קאםו• רעס \ji2W ױיער געוױדטעט

אלע צו חגבט. און ט11טרײח
 שון •עריאדען פאר^דעגע און צײטען

 זיך האבען גע^יכטןן םעגיעריכעד חגר
איז םענער טוטיגע געפונען
 י״ע״ גאגץ דיער האמנן װעלכע #פרױען

 און אי״ן געגען ?אםוי א אנגעפיהרט בען
 פאיי־* און אונטערדריקט װאס איעמען,
 אי״ שאי*?סמאםען גרױסע די ׳ט?יאמט

 בא־ די און װעיט. ;אנצער דער כער
 ו רעװאלױ חעלדייעע ךיזע פון שרײבתנען

 ישטעיען קעטםער טוטיגע *ון ציאנערען
 עי־ די בי־עםיאך, ״שענשטע די צוזאמען

 מעג״מ־ דער פון סאטענטען האבעגסטע
;עישיכטע. ליכער

 דעד פע אפאסטאי*ען די פון אײנער
 פון ״נביא דער רעװאיוציע, אײביגער

 גרוײ דער איז צױשטעדונג״, איגעמײנער
 מי* רעװאױציאנער און אנארכיסט סער

 לעבענס־כע^יכטע, זיץ נא?וניז. כאאיר
 iw טיטען אין וױר?ען און יעכען זײן
 װאונ- א ביידען—יאחרהונדערט טען19

 געישיכטע דער pא וטעיiאP זתרבארען
 יאהר־ לעצטעז פון פרײהײטס-?אסזי ®יז

הזגדערט.
 טעארזןר גרױסער א געותן איז עד *

nirp’D גרעסזגרער א נאך און ■w in- 
 פין חאפ א• פארמאנט חאט ער ?ער.

 רעבןול. א טון חארץ א און דזוגקער »
 און םעארעטי^ר פון תאפבעאצ^ אזא

 צו זעיטען איז גאונות ■דאקטישער
w trra םענ- זעיבען דעם *יז אײז בײ 

vv\ גע״טיממ־ װאונדעדבארעד דער אין 
 באתוגיז גאר טדײחײם, טאר מאשי פון

פאדסאגט. עס האט
 ?אגטמיטױ איז ם<זנ גיױב

jnr אפיױ נעזזסמנז;. קײנע איז און 
̂ע בעססע ד  ניט םיך וואלט קאגםםיםוצ

̂בט ̂פ פדי w נעלה  כדד װאמ .ן טעלע חגנ
 א לעבען, אץ מםודם ־— אט דארעזט

̂א̂ז ׳נײזנ  פרײע » דעדטאר און ;עזזמוי
̂״*  ״אז שיו^ צום חוםט ער ױן וחנילנ

 שא־ א איז׳ צושסעדונס ®ון יגײסט דעד
 תור- אין אזז דאפ אם ױיסמי״. פעגדער

 באחונין, ®ון יעמנס־פייאזאמיע די צעז
on טאע ®יז כמה דעם באסונ^ אפת׳ןי

 דעם *ון יאחרציימ יאחריגער 50 דער )#
 באי מיכאיל קעבמער, ורײזזזיפם גרזיסען

 דזןר אין אזמעפזם, געעחר* ײערגז קי^ז׳
 ײן װעל^ רעזואלזניאנערזגר 1או ראדיקאלעד

 עראינען זײנע; ■רעםע סאגי#ליס»י׳»ער דעו
 איבער איחאגדלוגגז^ און ארמיקלען ®יזןאן

 א^ן *עמיגקזיפ און לעבען, זײן באקוגין,
 ?יין *ון באװעגזנג רעװאלוציאנעועד יער

jB»»t אי־ קלײגער א םי» ארפיקעל״ דער 
 7*רײא די »ן איבעמעךרוקפ װערפ קזרצוגג,

 חך — מלי פען9 1®ו ׳«מיגא״ ארבזיפער
״גערעגפיגקײפ״ דאקציע

»קסלער ^ פון

o n  pt ותבעי, דײ^ישאטט^כען o n
דעוואלו- אײביכעד דער פזן אפאסטאי

.rv
 חאם קאריערע רעװאלוציאנ^ זײן

2*p:in איס רו?א אננעהױבען n o r״; 
 געגילחמתד און ?אגסערװאטאר געד

 ײיin^ioy 2; ױיעגדי; ^?ציאגעד.
 גע״ עדצױגען ער איז עיטערען, רײכע

 אטםא״ אינטעליגענטער א; אין װאדעז
 דן ■ריציישע מעהרסטע די וױ ספעחג.

 טודירשr בא^נין האט צײט, יענער פון
 באזוכט האט ער ;סדי;ס-וױסע;*טאסט

 21 צו איז איז ורעr מיליטערישע א
 דער אבעד אפיציד. געװארען יאהד

 האט י־עבען ר1סאידאטס^ ראנגוױיריגער
v די oטעלryג;n,צופד :יט r 'o iw r 

 און באסודנ׳ען pc :אטור באװענליכע
 מילי־ ױין אױפכעגעבעז *שגער האט ער

ip אן הזיכט און nvn»p טעדײעע r״ 
in n .פילאזאפיע

יע״ צו האט פילאזאפת דײס״שע די
̂טע די באחעחמט צײט נער  געבילד״

 דיײ n אח אײראפע פון עלעטענטען
 ישיע־ פיכטע, ׳?א;ט פילאזאפען, טשע
 אזיסנעאיבט זזאבעז הענעל, און געי

םעד דער אויף o ױ;ע;ט געבילד̂י n 
c אײכפלוס. גתסטען n דאמינירענ־ 

in ענד^טער דער איבער אײנסיוס; 
 יענער צו געהאט אבער האט ױגעגט

 הזן״ פילאזאזי רnציאנעpאn דעד צײט
 ״שטאר?עױ א װעדם בא?ו;ין איז געי•

 פייאזא- זײן און הענעל׳ן פון אגזזעננער
 צײע קורצעד א פאר װערס עד און םיע

 פאדטײדיגעד שטארקעד א רעם צוי^ב
 חענעליא״ באקאגטעד תר צאריזכג פון

ot*oo'Tpv וואס ״אלץ זאץ: נמןעד
עק״ צו בארעכטיגט און נאמידליך אוז

•■■feus * *a f  ■■ ^  מדלינ באקזנידצז, ®ון איז זיטםידזןן
n»; און ס?י׳ן n רזסי׳שע נעבי^טע 

 אויסגע־ צײט יע;עד איז יוננעלײם
 רזסי׳טער ״רער :אזזי געוואח^ םײםשם

 r* דעדפאד עקזיסטירם, אבשאיוסזזם
 בא־ איז נאםירייך״ און בארמבםינט ער

p;ip נעשתבען צײט יענעד אין האט 
 ױואטײlאנסזp און רעאהציאנ^ זײגע,

̂. װע ארטיקגע
 דײםש- נאך באלד אבעד פאהדם ער

 םיט• זיך ער באיהנגם דארט p* לאגד
 האי עם וחזיכזנ צו ,׳^אנערהעגע-ונני דו

 ענ- םארקם, לאסאי געהערם אזיך בען
 חדואיוציאנע^, אגדערע iw געלס
 אטש״ פייאזאפיע העגצ^ס האבען װאס

 און סאמוי pc פילאזאשיע א צו װיקעילט
iu באװעגונג. ip ip םיײ א באיד ווערט 

ontm און רעוואלוציאנער ערדיגער tst’ 
^a א יליבמ  נמנען )1842 (אין m־

 און מילאזאפיע חסוסציאגערע שעליגג׳ם
n די פארםײדיגט y ^ 'V i^ i in -א*דײ 

o םײערבאך, פון ען n בא^ױינדער pc 
 אק פייאזאםיע סאטעריאליטםי״שער דער

o ער דײםשלאגד. ;n m דארט o n 
 םאגיםעסטירס אח םוײיחײט פאר ?אםזי

o n נעלישען זײן םח אנזזױב גײסט ר̂ז

w ?ײגצ און rn n n .געדאגהזנן
 אזיסג^«ראכעגער און מארסער גאך
'vp* ױץ אין בא?וגין וורזיס טרעס d i? 

 די אין דײ^לאכד״ אין ציעpןin ״די
 T רער אוגטער יאחרביכעד/ ״דײטמע

pc y w g i םיט?עמ״ םא?ס׳עס קארל 
o אין רוגע. ארגאלד ׳םער n ארטי?על 

p פען זעהט ir באסונין. גאגצען דעס 
 און ?אמ«ראמיסען איע סארגײגט ער

 פארטיײ עד ;פארטיטלוגנ •אייט״שע
 •דיגציפ דעם איס ^ואלוציע די דיגט

 רעװאלוציע די ■ראגרעס. אײביגען פון
 pc גײסט אײביגער דער איהם פאר איז

 מון ocinp דינאטיישע די פארנײנונ^
i n ר ;עישיכטע. מע^ייכער ^  רע״ י

 רעאחציא־ אח י^רח״םאנ^ אזן פארםער
 ציל גרױסען דעם ״שטערט ער וױיל ;ער,
 פול״ די — באװעגוג; :ייער דער פון

 ;ענע;״ דער pc צרצטערונ; ^טענדינע
 סאציאי־עד און פאי״יטײשער װערטיגער

װעלט.
 #־טיקער זײן פאדענדינט בא?ו:ין

 כאראקטעדיסטײש־! ;,םאמעגד די סיט
:װעדטער

פידז־ מיי־ און ״שטיקענד איז לופט ,״ד
o פזן :אהע;ט?ײט רי לען n דויסען; 

 אוג״ צו מיר רופען דערפאר שטורעס.
?n y פארב^נדזyoj :■ברירער e;ycv

 בא־ ;אויג^ ;ײסםידל yרyאוי אויף
iy אז גרייםט, i ,גײסט i n -אײביג-יוכ 

iy j׳ isn ;גײסט עג^1ניײגאכא אײבי 
 !בות1חו y;y^»c^ איטע אין :ים לצבם
 אײבינען on איז ויען1ט1פ» 1לאםי

 ׳oyoD’n»c און צושטעדט װאס גייסם,
n jc in װײל iy איז i n ^אײביג 

n  . in n  pc *nip in ;y c * r לוסם 
n » איז צױעטעתנ: פון ;y c » r .לוסט“

o n באקונין האט טיקעל1א ;y״ 
o 1אונםע דדדקס n זשזל !ס^ודאנים 

 באחאגט איז oy וױ בארד pw צליזארל
in # iiy;ז ׳* iv זזאט in n ry ;  oy״ 

ro- האט ’n  lie  |yc'i>o;» onoy; iy 
r. 1 נאך לאנד ’ l i r  i nותרט ט1א iv 

 ‘HM עזואױציאנ^^1 די• םיט באימנט
 ײ אין ארײז טy1ם און |yiy5 נאכ^ע

y די |.yr''ip סאציאליסטיי&ע* '’ ic w״ 
o iy ii r ’n ir אוסזימי אױך איהם 1פא 

 פא• ;אך ב^צײפז^ם אנטלױפט ny און
iy ט1דא יז.1  o;yp»o ס1םא סים זץ־? 

y«; און אן1®ײ ,oiy;;y און i n n• 
 גלײך זיך םט1װא iy װאלוציאנ^^

 א האיט. יזגב^. יאליםישעז אין אדיין
n n אנז-עבתעז צום i n  pc 1פױלײשע 

 דאםט1פא און 1830 אין ^ואלוציע
n n יזם.1צא i n אז איז. רעזויטאט 
 פדאגק־ פון טpיryאחיסג ט1װע ער

רײך.
iy זוכט ארן בי*ל;ײ& ;אך ט1פאה 

»nמuצוpלײבyגאך זיך ז i ^ s^׳ — 
oonn oy o n y פעברואר־יע־ י1 אויס 

 ־yT י1 ).1848 (אין פאריז אק וואאציע
iy אױף װאלוצי^  lyo ly ii אזוי האט 

yoipy: TH איז ט,1;עװא לאמ ;y,| און 
i n 7 ױננער i n nאיהי אין זיך אט 

«yB iirny:m•| און לי׳יב םים .iy i

 דער .nor יעצם*ן נעדועז איז עס
r;y און הײס געוומן אח וחןגמר p 'o r 

 איז הארצען אױס׳ן אױמװהאלםזוז; ניס
 ׳אט םרויעד^ און פאלעםוטג^ געווען

 o.iy; jyo בעת געוועחנליך איז עס װי
 דא איז איול. enm ראמ׳ ״בענמען״״
 ױבעי ». נדױוז^ א מתיה א •*וצאינג,

 אכמ״ גאנ״ד אעער זיך םד^גם געמרײ
 אםערי־ מנץ אזבעד נאר גיס ארן ריקע,

jrp איבמר n n ױבעיט וועלס גאנצזור 
ח םעז !זיד onne pro י

 וואס ̂ נדויח די ■לוצלימ איז וואס
פוײר? ת־ איז

iy»« אן w n j אוײי איז מײרעל
קאמי. עמלימאן w בעדמףאוואוסמז

מן  אזחנמי לעמזהנאנאךאלטיוו n» די
ס »ל «נ in ג fn w אן xm  m.; ײמן? 

iHd m m  rm י« ח אוחמ »ג ח י  *י
מ n אדוסממיס חאמ אדייזי• גרד n 

ײ* װ *& n ס n  no n n m  irm  no 
אזנײ pc crumjiua אוך ט5װס

- קמ ײז T« rttm תד«ױ 
ר 1זאמ װ*ס ד ז די ?0 נ ת א מ  

ר מ מ די י  ,im nw מ  ס נ ח נ  n ס  סי  
זיד נעשינם װערסמר נרויסע v קארםון  

ד «װ ארױם הדיכם לשײדע »- וױ־ »  
י « ■onrtr ח 7ס«י ז י תר « װײגמגכו ז  

דרײ־ און סװעמו  own 1 מ ןמקזל ® ,  
*tip מס איוי זי  pw יס דיי םיט געס®

ipe in װאס ov אזא איז ;yc’n 
iy אויוי ישםחה i .װעלט

op טאק^ אסת, :m ;«o r pc פזן 
 גרוישע א □y איז ספאדט ײנעם1
ארײ אויפטו iyo'rw א ׳יה׳^אפט1ב
op tyj’in זyװיםrצוnyב n io r on״ 

 pc nj»i;;y אפ טײלט וואס ;אי
o in ;n«o  ;r 'ip ;« ic די אט ווען נאך 

 א באװײזט קונץ, די אט יח^אםט,1ב
i איז װאס םייתל ױנגע n סיםבאג 

pe און ם?ײם1צא o''p>ny 1אבע ־־־ 
 װאס איגנאגצען ניט איז אלײן

 זיך ואל וועלם גאנצזו » אז םאכס,
m n fi םיט i n .פאסיתנג

in; װאס דאס y  nno i’ i/? דאס 
 יבעתע־1א איז טייחל, 1?ע1יא נױ

o מוואופעז n אין סאנאא ענגיימען 
in םעמעזזן אזעלכע r o r, געוחח איד 

i םיז אסילאכען. םין א חוזק, םיז א n 
נאנצע די מאכם. 1גאנצע

 אויסמד דאך איז y^יyאיםו ענג^י^ת
o אם צוייעב װאקסען n װאש קאנאי 

 גאנ־ די אײראמ, סיז א■ איוזר םײלם
o ^ײאםאסיע איעאימע1אײ «ע n n i 
o נאד לױט זיך וואקעלם און זיך n 

o םיז אײנסיוס n ,א סאנאיn n  p 
i איז וועלכדםיחםח 1«אעצם n ענדוײ 
iy r געויעז קאנאי n אױנד עסטע1נ 

«j איז ^יםמען די p® גאבע; o n ; n 
in די ®אר *עססונג ;n ;w -— און 

אמד ®ח ם"יעל ױננע א ootp איצם

 װאלט iy װי פו;קט אם1שם סזןכסיגען
oy®y jyiiy; טײכ אyלויפט זואם ל 

iy... צוױי צוױמען c in
 וועט |yo אז אן הײנט פון און
in y i םון ly tr ix y  o n קאנאל oyn 

ly® ניט 1םעה זיך מען iyo irw ים א 
 «;־cy: ארום לױשען oy rn>yn אויף

 מײבעל א 1:א יגס*^יםעז,y ?1ט1yצ
y אמם סװיםען oy |yo;yn , א ;;r 

 ^װיםמז און ארום שוױסען כדידלאך,
iy3,w^ — װאס פאר טא yen דארף 

jypyir '< דא זיך םעז
tnny m: װעט אזוי און o rn*
ן ^ ycHiiD:y i 1סא טאזyגcאױ ה n• 

 nttyii oyi 1סא און lyp^yc pc נונג
innc, ווער־ סון םדײטי די וױ סעחז־ 
 ניײ אװ וײ.ליעג װי 1םעה אס סא<

 זיך יטyװ א נ״ט *run ׳נו מאנכג..
Yrnne׳
 װיפיל אױף 1נא מאיעכעגט חײנט

̂רא*n איגמבליאסעזועמע אונזער  םא<
vm דודך געטאן הױב א זיך האט on. 

^ן לעצטע די א  0א אלטע י1 האבען־ י
̂יןדאםעז געיט נײע  נוםעז1םא אריסט
on איז אז אױמז נאנמז in •ורע 
 ױעבע?. נעזעידאאסטליכעז איז אח סע

 פוץ 1םאכטע די צוגעהן איצם ®וםט
m א צוױנגט אזן סצב ®ראססען 

pnw® צו ?יר nyD3nnr איהד־ םיט
iy און ro ^ i in  p>iny n ;n בד 

fto nyro ,וועו־ט בתקלץ niyi in 
 באי איצם איז נאמן pn ׳םאנ סוז

 א ומןלם. iyniw nn אימר ייחםם
 איז 1^םאכ זײן roy®y קליעיגקייט•

in אריבyרגryײאוםtyr'^xy on ry 
קאנאי!
 םאד- אסאי םיט מן חאם אוזי יח
 געסיהלען yoonr אמדאיע בזי געסזמ

n  p m 1 דימממןH  pm ת ײ מד ג

̂ע*>1איסיג יי און |,1א  |y;y: פיחלילז 
y| אימיגדאנט ro ״ i דעם פון םאכטער   

פרייד די און ײשטאלץ  iy i נעװאױפן איז  
ypל ye□ טאנצט אנ און  ryp'iyo8 פון 
1 מאי אט׳ס  iyo o y \  olyup און 
̂ז o א iy ii yv:v: /'!י1 און בײבי

...k; po איהם
װאס פאר זיך ישטי*ל איך און  

צױ 1.יאד ;ײן מיט ווען  jyny; טאיט 
א.־״ די געיעגעז זײדלן  oy nvz ,p 'i 

-y: זיך און ם^טשזוס די אין  |y^o 
‘ אנ״ די אײניל ז yארניכטc אין האיטעז
1 יהסא1ס  oy;nyr 4 א איד װעז  n n
- זײי א אז ׳נײעס רי זיך אגם1צום  |y; 

אוײ־ איז  ypnyo* pc ?1בױיח yro  
מאנאל מנני^ניז  o n  מגתעשזואומן 

״ אונזעדע וואיטעז —Mcynp גיכג  
םרענבדאעס די  p® אתיסגעשסדתנען 

זײיםממן סיי נדאםוי^ן־ גע.יאםעןז און ^• 
בלוםמע־ א אנשסאס ניס, װאלם  

yת^ווױאד אינט »ז פארנעגןוםזמ שלאכט^  
״®^?דיימ״י די׳. װאר ק*תזוו»גי  n y ^ ; 

o איד״ n  o iy ''c y װאיטען ן ; y םײ1א  
סיארמ אין ¥ >y'T םזזתאציאגאלען 

סוט זיך  pfrnw oy^o״״  ״ די װאלט^  
עזזחמ־ פעחו־ און  ?ny:nyr א D ^ y ;  

in וױ ’iD ^ ןן דזיעדזזאסם און האם̂נ  
דיאלאמד י n y זײ :קמאכם האב^  tv

V |yo
®ארי ניט איז זאד  im? אויב גאר־
אמנר איז  .^?f^on ׳proipy: 

יסאל  m m * ®ז םאיקוכממ זאל   oy אז 
xrtm ידי זיך האפ אומזיסס ניט   pא 

ױך ®וך זיענ נ  o n  אזד ;onyn®y פױט* 
ױ חאס וח^ט דל לי מ mm v טתד 
tan גדמ זײגען   oy rig ^ בחמ פיחלט

זעחד אדויפתע״שזואוםזח ,#מד^אוױמנן”א
מן סך א ײ מ מיי װ«<»׳ ד«ד «י■ ט —  

ד ײ x ■,י t b .w ר  מ י מי  tw

*u

Vv; r ־*-'*:■ «i<׳׳* )מ־ .T

?ײ!
aoeoaeaseoeoegr

שאויגוםם, יר י י ס ג י ®T

ז י ר א ע ם ד ר ע ט א , ק ן א י נ ל ױ א ק א i ל o

שעהנקער. כג ם. םון

 םטרײקערם די ®ון רײהען די
פעסט. זײנען ^

אז אויסחכטעז, זיך הען עס כאטש
iy 1םא נטסy^םyטyD צאל די i םינש־
□iy לײ־ גאנץ א איז ײ?1סט םון װאך? 
;y, דאן oo iy; |yo |yo אנבא־ אין 
 דער םון ןyונג1y1סא די װאם אכט,1ט

iy י1 אס1 און זײנען, ױניאן s y r הא־ 
yo| גyסyטyדי םיט איעקלאנג אין לט 
 סון ליםיטי^אן — ה. ד. ̂זyוגג1y1סא

 װא־ 36 םון אנטי1גא &,1אקטא1האנט
yc| ־1א ־שטונדעע40 א און בײם1א 

 זyאכט1ט8ב |yo |yp — בײטס־װאך
 גאנץ א 1סא נטסyלמyטyס צאל די

נתים^
ly אין i'i אכט1באט ?אםףyי1 ניט ז 

 סvשn̂(ײ אין העכעמנג א 1ארבײט*ע
*p iy iצ1יy1y 1םא בײםס־סטוגדזגן1א 
 םא־ זyאיצטיג oyi אין הויפט־זאך. די

 .inyo םיל 1סא זײ |yp״ioo ם^ט
iy זײ ;''i 1עסא1 צו ײס1סט אין אתים 
1 |y i'oגא:צ יy װיײ זײ יע.1אינדוםט 

yc<,| אזא אין אז lyiyc'to iK ר1אינ 
ynoo, װי i n ײד,1?לאוק״ט |yc i8 i

 cyi^ ען1ווע לכעy\ו באדינגונג^ די
o iy i ט^אנ באלעבאטים, די סוןyםיט ז 

y א זיך iyoyij טליכהײט.1אנטװא1םא
in װי m אנג האט דובינססיy* 

y t'ii| י1 צו yi;yp''ioD ,װעל־ מאסען 
iy  ye האט o i'D y ii8׳ y;yp| א בלויז 

y'o:8i83 8 און בײט18 וואוכעז 36 סון 
 זײן — ם1?טא81?אגט סון ליםיטײשאן

v'ddh .זאל ױניאן די אױב נעװינסען 
 און סvשn̂(ײ yiycyn אויןי זyטלyס

y i; io r  yiyvi'P| ניט װאלט און :y־ 
iy;iKii 8 די:yop^e y iy i| ליטי־ סון 
 גא־ 8 און ס1קטא8?אנטי םרן טײ׳שאן

 װאלט בײט,18 װאכען 36 םון נטי81
 םין געזוארען ערהויבען גיט םדײד דער

y ro v ^  cyi| כ^ן מזי  צושטאנז/ או
o;'cy: iy איז  |y^yn .זיך

yD8D־|x'oyp'B גnyאן ט D;ycyii- 
ײנ^ D'08ny>8n י1 אויב ליך.  אין ז
pcd, םאכ זײ װיyדי• אין אנשטילל אן ז 
iy טס,yליםל i  y^yn אינדאסטיyל

 בײט^18 די דאס ארױס, גיט קאונסיל
 סטרײס^ זײ װאס םאר ׳ניט יװײסח

iyn iyo גיט lynyo^ און :si ױניאן 
y הארצען. iyv;8; מיט׳ן i'i |yo>8P 

oc: ס^ןות i8 iy נצ8אינגyשװינ־18ס ז 
iy iזײ ותז ׳ ynyr| נמיםיע די oyp'B* 

' ־ לײנס.
10 לאקאל םון באארד עקזעקוטװו

 םאר אװענט אפשײדם אן גיט
טשערםאן. דעם

ii'oipyrpy iy i םא.י״ האט ד1באא 
8;oyo^8ro אן D i'rB8־o;yii8 1םא 

i8c iryo א־1 דזשײקאבס, װ. יס1מא 
 איז ״ױלי |yo29 oyi ׳o:yii8 נ^שס$:

i צו |,8n8ooyi קוני־אײלאנד n גyלy־ 
 y®8i''K סײ\ y?''iB8 זײן םון

 אין 1מוטע רyאלט זײז צו באזוך א אויןי
iy פויילען. i. ^גאנצ ii'oipyrpy ד1באא 

 yoo88i אויך װי ־;uyiyiu* זyװyנ איז
oyp;80 i לאקאל. םון n ־81כא איז? 

y; מעריױרט i8 iiy| פון iy rn y ;yo רױ 
 ג^ועהנליכער,1אויתע אן לם8 בינסקי

yDyp;8c |y; װײל iy ii i ’?;nyiiy| ̂ד  ג
;iycy באצאלט צוyot^c y 18 די םוןC־ 

y :y i,r ,לאקאאעז iy i  i;y iy ii איצטי־ 
iy3 באנypט iycy3ya o iy ii צו ^ ײנ  א

 װעחנן אכט1באט קליך1װי |yp ײעלכ^
 אר־ iy װײל ײהען,1 די פון iy»''; אלס
y און שאם אין בײט rn לס8 םליכטען 

 זיין אױן* בלויז זיך באציהען רyםט8ב
0' 'p;'oyo די-סיטיגג^. בײ

 איז אווענט oyi שונג811איבע אן
iy® לyםױyס 1במדע געױען  .lyotony 
 ״y; on מיט orsiiyc'K ןyלעמ8 האט
::^oy:y אזױ װי אוםן iy האט ;Di'®y 

8 onאר־ .1טאאסםםײם^ לס® 
nynyi y;n, די שטעל^־יג 'n8B 

iy;''? oy y^yn ly r'iiv ברױ געויעז 
iy i םיטגל^ר *ײ:י:ע ׳םיש ®on p 

ii'oipyrpy אױו װי ׳ד1כאא •yi® in 
o;ym בדד אנסעל, ברוחמ* לאקאל, םון 

in א,1שאסי in n o גל8נyנאף און ר 
8;y in, האט iyoio?ny® in n o 

yt’iiy3Dn8| « אין הוםאר טר hn כא־
iynyn ונג1^יזיyטPרא .iny1 po\ זײ

p® iy;iyTOB’ in אוחןנט l^ya  iy;«r 
i ־ אח דובינסקי בתדמד n בyל־שםחח 
in «לײן, iio .̂קאבם דזשי

n n ra תבינססי P1yלy,אז רם tv 
w איז m אײ אננענעמע אן אײוט ®אר 

 אימר־ איחם איז oy pm מנרראשונג,
in y iiy ; iyoy;y; אוטDארyDל ®p איײ 

p® in ,^;»'o v n ,דאס באארד oy 
oiyii אסשײדם־ *ע מאכקן צו געילאנט 

ng® oyp;go ברוnתשײקןובס. ר V 
 on ̂ ®ון inn®t» pmyi אבער איז

 yoyayi? 8 וחןרט עס׳ ווען וױיל םיקט,
םאנ־n באאםטע^ p© אזא צו ב*גק*ט

 ־y; ליכען1ידע1אםת־ב אן עס סטדירט
סיהל.

in n o ,װ דזשײקאבסyלכyאיז עס ן 
1yפון ען1געװא לויבט pyipy. באארד 
 צײט װאכען אכט םון אפװעזעגוזײט אן
 דאם געזאגס האט ,ypn זײן |yc8o צו
iy ױניאן די װאס גליהליך, העכסט איז 
 האט ער ואנלכע דינסט^ די א® Dצyש

געלײסטעט. 1איה
 ארבײט מ לױבט זיגםאן פרעזידענט

קאטערם די פון
oy ג איזyװy1םטישע8ענטוזי »ז ז 

 oyi אין לטyאמn8ם Diyo8P םון עולם
 האל ארלינגטאן סון םיטינג־רום גמיסען

 םאם־םי־ ײק1סט נטליכעזyװעכ 1זײע צו
 אויגוסט, טען4 דעם מיסװאף, טינג,

 ־nyia דעם ‘בא^מפט \vi$7[ װעלכע
o ;y i ים1מא ל,8נעשאנ1אינטע דעד סון 

 אויםגעטו־אט^ איז 1װעלכע זיגםאן,
y צו פלאטסאחשע iyn אויף i'D n i8| 

 pc אײעום די װעגען סטרײסערס רי
o n ײס.1סט איצטיגען iy i מיטינג 
 איזײ סון סאמיץ ׳ן1אונטע pmy; איז

.1גלע8נ דאר
האב^ זיגמאן, o:yT?yiB 1אוסע

 דובינס?י, 1מענעתשע oiyny; אויך
^ דזשײמס י ly לyירDyס אנ o ^ iy B 

ציטלאװ. iyn און
 דעם געלויבט האט זיגמאן פרעזידענט

 “8P די װ^נעז נײםט, ען18ב1ע1װאונ
 בא־ האם iy אמיס. װײזען ס1טע

opiyo, םיל אוױ* ?וסענדיג ניט דאס 
 nסאלי דאך זײ שםעהען ׳״Dyo;yii'i;״

 ט1טולי81ג iy ארן ױניאן iyn 1היגטע
ט.yיט18סאליד זײעד זײ

y זײן פון םארלויױ איז in האט 
 באלעבא־ די דאס באמ^קט, דובינס?י

 הריבען ׳ס1בע8דזש די ט6הוי1איבע טים,
 (8 סטרײת. םון pm דעם םיהלען או

 הא־ זײ װאס ,P80D ביםעל הלײן דאס
 װי כםעט איצט שוין איז גמחאט, בעז

i אין איז עס און אװע?, אינגאנצען n 
ה־ |ycnn זײ װען צײט, איצטיג^ םי ^ 

iy םון גױטיג?ײט די אמםײסטען לען i 
®yg ip iig i. נוס8מ דיpyער1טשו ycii■| 

 שע־ די דאס אײנדרוק״ oyi שאסען צו
iy®, איצט ביז האבעז װעלכע ;yoy- 

y טעלט. ;" i| װיכטיגע. סײן גיט iyc8 
iy i 1מעגy1זשy זײענ־ ,10 לאהאל םון 
i דיג n סy1pyפון 18ט iyn סעטעל־ 

 די ?8 באשטעטיגט, האט האםיט^ מענט
v און װיכטיגע יא זײנען 1שעפע i הא״ 

 די פון באאס oyi אויח לטyטyגעס בען
ומעז•1ױניאךסאדע
in i io די אז געזאגט, האם נאנילער 
 לאסאל סון זײנען yװעלכ טש^לײט,

 םארשיחד די אין tngvy; אגגעשטעלם
 0א y^יגסט גוטע זyלײסט האלם, נע

y; די זypשענ ;^ n םקײט8אויםםער?ז 
iy ס.1טע8ה סטרײ?עגדע די צו i גרוי־ 

iyo מ8ז18םyלטyאיצ־ דעם בײ ^לם ר 
 8 איז נעזאגט״ iy האט םיטינג, טיג^

 װעל־ בײט,18 1גוטע iyn 1םא באװײז
 אין ם1טע8? די םון נעטאז ט1װע כע
ײ?.1סט עם1

 לענגעדע 8 ןyלט8הyג האט אניעל
y iy i ־8ניז8ם*ארג8*?ל1בײטע18 װעגעז 
 האט iy דאס ^piy©80 האט iy צי^
 װעט סטרײק דער אז נים, pcd סײן

 זײן Dyv iy אז איז |,yiyv ןענ^ואונ
yo8m| 1בײט18 די םיטy, זײ וױןן yv־ 

iy״c ל^ '' i  |y iy .זיג
tyc ,װא־ נאנץ איז װעלכ^ גיטלאײ

 ny האט גפײאמז, |yoi;y;c'i8 ים1
o;ycy זײן n y i 8 די צוP1טy,ם n y i■ 

n:y;go; 80 װצגצז זײi n ; i 8ii iy i״ 
iy i גyשיכטy םון iy i אמא״ 1שטצ1ע 

 זײנצן זײ ס.1טצ8? די םון ניזאציצ
in צו ערשטצ די נצװען ,i ,;8n8 זיך 

 נצװצן נאף איז ראס ױניאן. 8 איז
iy איז i ,צײם oy |yv ניט נאר האט
18 in g  lyogop^p 8 D i^ 'ip y 

 זיך האט iy ױניאן. ל8שאנyרנyאינט
,lycgnig n אויוי **נעשסעלס נגערyל

 ארויסגע־ זײגען 1כע8?לאו?ט די מם8וו
yigvy; tycn| ׳ײק1סט אין iyo83- 

 םון אנטי18ג jycgv 36 דאס קענתג,
 סון |yiyv |y;8ipy:D'ii8 טוז ארבײט

* cyi נאר װײל ׳טים8בyל8ב י1 rn 
y5yv| זײן בײט^18 די ^Diyc םיט 

 y3* האט iy לעכען. זyנדיגyאנטש אן
y^8 ;'i;y זײז זyשלאס r'v® 8  ,y iy i

 ־1א צו כדי מוינונגס־םארשיד^־וײט^
y די גאניזירען i ' ' i| 18 ױניאז דער פוןC 

ly c m ^ c iy  cyi סטדײה. םון שלוס

 די פאר אינפארמאציע םטױיס
סו לארןאל םון מיטנלידער

y א£ זyלט8ה ס1טע8ק די o ^ y i־ 
yvo םאםםיטינגען 'in y ,2 מיטװאך 

18'iy v ,האל. ליננטאן1א אין נאכםיטאג
 Dyi;yv סyצי8ם1אDאינ yל8 סאר

 לאסאל םון װײס־טש^ײטע די צו זיך
 שי•18ס די אין זיך געםינען yװעלכ ,10

האלס. רענע
 -y; זיך װעט דובינסקי רyדזשyנyמ
ty;’c ן 10 לא?אל סון אפים אין ^  י
iy אין iyvvg 10 ביז pc 9 טאג i סרי 
in זיך |yp ?yo און ;y v נאך איהם צו 

צי^8ט1איגםא
 די אום בײטען קאטערם דרעס

קארדס. װאירקינג
jyiyv oi^gp-oymל8.  y אינ־ 

 װאידי זיי^ע אוםבײטען צו סטוץאירס
yלכyװ נײע, םאר דם18קינג״? ;" i y| 

 ם,1?אטע .1926 ױלי, םון ocgip אין
 אוםבײנמנן צו לעזyD18ם זyװעל yלכyװ

ny« t דס,18ק in g נײע 8 ?ריגען צו 
pm ,msp זײ inyp צו אום זיך iyn 

װעחגן. אסט1שט8ב ןyלyװ ארבײט,
 װעגען םעלדונג קאטערם, דרעס

אינשורענס. ארבײטםלאזען
 םון באשלרס דעם מיט אײנקלאנג אין

i n איצט םאכט ױניאן iy i םון אםיס 
 צו נטסyנדזשםy18 םאנד בײטסלאזעז1א

yלכyװ ר,yלטyדי✓ג אויםצאלצן ;''i y| 
 געװארמן. טyטpyאלp 1םאנ רעם 1פא
 צו געװארע[ ארױסגעשיקט זײנען עס

n pny'8רעס־Pטy^ אB8ליPציyאויזי ׳ס 
 iy װאו אנװײזצז, ױ1דא iy ומנלכע

̂. װי און בייט1גצא ״האט  לע,8 רי לאנ
 ניט אפליתאציעס קײן האבצן װעלכע

1yלט8הy,נ װצרצן זyבyטyמעלרען צו ז 
 אויסצוםי־ כדי םאנד, םון אסים אין זיך
אזצלכע. לצז

זינגען. קענען װעלכע קאטערם צו
 איז tv װעז האבצן װצלכצ ,D^yט8ק

)lyxny סיה־ װעלכע 1אדע ״כאר א אין 
 זײנצן צו,1דע היגyD זײנצז זײ אז לצז,

^ן צו ןyטyבyג צ  םון אםיס אין זיך מ
iyoy; y לאזצן און 10 לאהאל iy ''i און 

yon i8.| צוזאםענהאנג אין איז דאם 
 ליד, 1טע1ײטע1בא1עציצל־פא8ס 8 םיט

in געזונגעז װעט װצלכצס yv 1כא אין 
i 26 1אוי n^ױנילצאום־םײצ־ ־יאחריג 

o פון רונג n ?ל.8לא

 צו ארױם פאהרען מײדלאך 200
 װארןיישאן דאלער אכט די

האטעלען
 די זיינען םיירל&ר הונדערט צװיי

 ײא־ צװיי אויף אװעסגעפ^הרען װאך
 דער פון האטעיען צװײ די איז 1כ«

 ױאקיישאן נויריום װאירקיננ רזשואיש
 נערעבענט ווערט עם וואו םאסייעטי,•

ײ«>ך. א דא<»ר אכט צו גמיז
 בינ אין זיך נעם«גם האטע< אייז
 דער און טאונטײנס, שעטסהייל איגריען,
 איילאנר, <אננ כעאאארט, אין צװײטער

ים. בײם
באשטיםעז, א<יין קען סײרעל יעדע

 איהר םארברעננען בעטער װיל זי װאו '
די אין אדער ים כײם :'װאתײשאז

בערנ.
ארבײטער־םײחןי, אידישע יעדע

 דיזעז םיט- באנוצעז ייר ײיל װאם
 עדױהיישא־ אין ווענדען זיר זאל אפער,

 יע־ בראדװײ, איםם 197 עלײענם, נעיל
 אװענט דאנערשטאנ אוז דינםטאנ דען
בײטאנ. 1ביז« 10 םון זונטאנ און

 נױסישען פון םעםנער לײנןור ודלסינםןן, עמן
 חח יוניסי אונזער אין ױידען װעס פארמםענט

.אוינוספ זממו דעם שנ^ -
םעם־ <ײבאר װיאסינסאן, עאען םיס

 נע־ איז אארלאםענט, בריטיש .פוז בער
 םרייטאנ, לעצםען אםעריסא אין סומען
 ,6 םון קאםיטע דער ns םיםנאיד א אלם
 םאר־ די אין נעװארען נעשיסם איו זואס

 בריםישער דער jib שמאאםען איינינטע
 טרײד דעם און םעחןראציע םײנןרם

 װיצסינסאן עמן 8םי האננרןם. יוניאז
 קאםיגת םרויעז דער פון םשערםאן איז

 םטריישענ־ די פאר שטיצע זאמעאם װאם
n 9«^דלי «דיג*וס.| . . .

 די האנען װעלע; םעםבערס אונזערע
 בא־ און הערען צו איחר נעלענעגחיים

 ױניטי אונזער אין װאך נעסםטע נריםעז
 cm שבת, «ארס, םארעםט אין חױז,

 רערען דארט וועט וי אויגוםט. טען21
אין םםרײפ םיינערם ,דער איבער:
 איז װילהינםאן םים נריםען״. נחנים,

 טיר און רערכערץ אויםנעצייכענטע אן
 װע• םעםבערס אונמרע אז זינער, זייגען

 הע־ אארנעניגען גרויםעז א חאבען לען
. זאוען. צו תאט זי וואם רענדינ

פון ענטפערס
רעדאקציע

 אײער — ג.1ינבע1ג yיהוש
̂נען ריספיק״  און ײוקעז׳ ניט לײדער םיר קן

 גע־ ה?ם לעװיטאן ברודער װען : װארום אפ
̂ט 8נינמ װי״ עילדערם.  ח?פ און גערעדט״ חן

 געז^גם, ה^ט ער ם ^ י י געזןזגט׳ .ניט
 קװן ח^בען געק^נם ניט דער£»ר איחם צו םען

 ברו• און איטמליעני* רעדפ בי םענווצ
 עילדערען בלויז געק^נט ח^ם לעװיםמן דער

 רעדנ<ר מון זעעסטען די אײגדרוק װ^סער
 איחר װען צוחערער. די אויף :עמ»כפ ה^בען
 אידי^זען 8 שידדערען געװ^לפ ה^ט *בער

 ח^ט שדײבט. איחר װי לויט וו^ס, רעדנער׳
 איתר און חמלב מ און ׳צםונדע « גערעדם

 דאש זשעסשען״ זײגע פון בלויז דערצעחלם
 ״ל^ננע םיט דאיעי״, 8 חויכער, 8*׳ איז ער

 אין תענט די ״בעװ»>רטען ש8ח ער ס8י פיס״,
 l;?t איהר און װײטער זוי8 און לופט״ דער

 ם8ד׳ רעדנער דאזיקער יעל ס8װ רנישם,8ג
 -1פארע£ענ* צו ררןןש 8ניט איז — גם,8געז

 וונקם, איין קײן ז8 נים גיט איחר ליבען.
 ס8ײ רעדע׳ זײן פון א*ילו יט8װ אײן קײז

 און לב.8ה 8 ײה שםונדע 8 געדויערמ ם8ח
 זײ־ ״זשעסטען״ די פון *ילחןרען ם8י א£ילו

 ׳צרייבט איהר *וינעלדיג. נימ אויך נעז
 גערעדט ם8ח עי־ בעת ז8 לם*ל,

 :ו, . »ױין* חויזען זײגע *געיסדעמ ער ט8ד»
 אזלעיעו ן,8ם לם8געז ער ם8די יען װאס

 ביל־ נדער?נ8 ס8י רונטער?...8 חויזען ז״נע
 פיי• פון ו8נ בעז8ח םיר ס8ײ אײערס, דעל

 עס ײעלען םיר געלײעגט. ניט סןך — חער׳
 קו־ אין עגםפערען אייך און טעג די לײעגעז
נומער. סענדזגן
 גןןר סים ני^ט י8ג ס׳איז — ן.—p א.

 עס רעפענטליכען.8פ צו ס8ײ 8ניט גיאזם.*.
 איז װײניגער ו8נ און זע8®ל קײן ני^ם איז
 ס׳איז עס? איו ס־זעע8וו 8® ?זיע•8« עס

זיז. א הן8 װערםער
קו•8ב לידער צוױי די — ן.8םישמ דוד

 אײערס ליד אײן אויך ך8ג בען8ה םיר כזע|.
 גו׳ ®ריחער אוגז ח®® ^איחר ס8ײ די ®ון

 ר־8® גיכעז אין לע8 ײעלען זיי געעיקם.
װערען. עפענםליכם

װע־ קוםען.8ב ע־יצען דרײ די — ת.
 אוי? ביסעל,8 8רםז8ײ מוזעז בער8 לען

 ארויקגןך פמזעקעל ס8י ״נעקםט״. זײער
שיקם.

iy אב. '' ia• — גע־ װעם םענ*״ ״דער 
 קוםענדע די פון אײנעם אין װערען דרוקם

 קלאוקסאבער״ ״דער נדערע,8 ס8י נוםערען.
טען.8געל נישט איז

ער־ איז לוציע8רעז די — דייםאנר. .1
 דױקערײ. דער 1אי לען8נעװ רלוירען8פ גיץ
 ״גערעכ־ גוםער אין-דעם געדרוקט װערם עס

טיגקײם״.
גו״ אין געפונע! יעקעלע ס8י — .p ם.

 אי־ עס «8ה איהר װי «וגקט ארדנוג^ םער
 סען,8רדר8* אובז B®n אודאי זען.8בערגעל

 װען ׳«ײם P 8» געקוםען זײם איחר ס8װ
 א^דאז לטען8ײ םיר געװען. נים זזיגען מיר
 «דרוקען8א עם און ז8צוליב־ט אייך לם8געײ

נדע״8 18ג 8י בעל8 זײגען גיכער״. ס8ײ
פרי־ פון גאך 1בע8ד* םיר כען8ז װעמעש

 דרו־ לען8ז םיר ?8 אויד, ײילען ס8װ הער,
 לט8ײ עס זנון גיכער׳/ ס8ײ״ זיוערע קען

 ־8י םיר יענע, געגען אוםרעכט ן8 זײן 18ד
 זוכען םיר נימ. זײ און לגען,8ס אײך לען
 אײ־ קריװדען *ו נישט סעגליך, װײם ײי

 *פשר, איהר מײגט צוױיטזנז. 8 צוליב נעם
 פגע-8 איז עם ײעםען פון װערט ס8י ז8
״ן צט?8ט  ם8י איז, ױצא סועל דער 1נ
 ר״8ױ־\ו ביםעל8 לפען8ד בען8ז װעמעס לע,8

 נגעכםורעט.8 װערען ״נעקסט״, אויפ׳ן םען
 קו- רמם8געד ם8ח זײנס ז8 טײנ®, יעדער

 זעוזט, איחר װי אזוו, &8 *ריחער. םען
 יעדעג־ בעלס״״.8»םר זייכע יעדעו־ זיך ט8ח
 ײ8זי רפען8ד ניט נג8ל װע® איחר לס,8®

טען.
 ־־ 35 לאסאל מצמבצר װאלאד, מ.
 טש8כ רע£ענםלוכט,8® .ווערם ברױועל אייער

 ערנסט. עם םײבם איהר ז8 ניט, גלויבען םיר
 אין אויפקלעחרונג םעחר װילם 1איח ם8.ז*
 נעח־ םיר ®אנד. זוינ״ירעגס דעם גו צוג8ב

 געבען *ו אויסען זײם איחר ז8 48 םעז
 נד,8® ®ון לטער8רוי8® די *n קיבעץ״, 8״

ן ר״8קם8רעד ״®אני דעם אי ו  תאבען םיר י
 ס8י אװעקגצחםצז אײך בײ לט8געײ גימ

 יגע״8 קיבעץ דעם זעחן *ו געניגען,18®
 םײנען עם זצלט 1איח װען ווארוס דרוקט.
 18 זאגען׳ ניט גזנײים ייחר װאלט ערגסט,

 ®ונקציןך ®גגעמאנגען ט8ח יאנד דער ^ײען
 יעדע־* ז8 נען,8רשט8® םיר בען8ח נירען,

 ל»ר״.8ד 60 *ו בארעכטיגט איז רכײטער8
 נען.8רשם8« ניט ל8קײנמ קײנער ®8ח ם8י

 קלאוקםא״ יעדער ז8 ,1נע8רשט8® ®8ח םען
 װײ״ ם1רבי8גע ן8סיז סטרינג אין ט8ס׳ח כער

 *ו בארעכטיגט איז װ^כען, 17 װי ניגער
 18ײ יעדע ל8® .18ײ 8 ר8ל8י 10 קריגען

 װיך 17 די צו איחם ®עחלם עס ס8ײ רבײט8
 יײנער לענגער װאס ז8 מײגם, דאס כען.

 עי צאחלט מעתר לץ8 םצז®!׳ אין *רבײ®
 איג־ ער קריגט װײגיגער ®לץ און פאנד צום

 ײ8 װאס דער איו, ילינציי חד שוחננם.
 ניט. ארבײט ס8וי דעם י8® צאחלט בײט
ײי יוייער ®ון »עחלט1דע איחר ט8וי ד®®  י

y;נiyony> jo im g tiy  y םיר py ו י ו  ®ן י
into לם® •m»P V
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,בדט״דרו?״>' אזוינם איז ,יואס
.0 ?. .0 םו;

 rn •רעשװ״ ,בל*ד ניונדדרוק,
 צייכען* * נ*ר קלאנקהייט, הײן ניט

 פוגקט ברוט-דדוש, * ה#ט ייינער יעדע•
 יעדער פויס. * האט א״נעד יעדער װי

 יעחור חאגטראיירעז. עס ק*ן א״נער
 ביוט- נ*רמ*יען * האבעז ה*ז אייגער

דרוס.
נאר־ גיט װערט בלוט־דרוק דעד װען

 די אױסגעפינען זעהן מען דארוי כיאל,
 מעהר־ גױטיג pnr זיינען רא אורזאך.

 און אונטערזוכוננען גרונטליכע וױידגער
 ויאנטערען עס װעלכע איז פראבעס,

 אײדער דאקטױרים, כעסטע די אשט זיך
ענטםער. ריכטיגען דעם נעםינעז זײ

‘טיי די םאישפרייט שטארק איז עס
 פוז א« דזעננט ביוט־דרוק דער או גוגנ,
 כאטרעפענדער דער םון עלםער דער

 ov ריכטינ. גיט וױיט איז דאס ■ערזאן.
 בלוט-דרוס, ״סטאנדארד״ קײן ניםא איז

 אין האנען דארוי ניע:ש יעדער װעלכען
עלטער. נעגעבענעם א

 אײנ- בײ אפילו אז איז, פאקט דער
 בלוט״דרוק דער איז •ערזאנען צעל:ע

 דער טעג. םארשידעגע אין םאדשידעז
 סעז ײעז אפילו זיר ענדערט כאוט־דדוק

 זועז סעריע•, פון פאזיציע די ענדעדט
 אויו״, שטעהט מען און געלעגען איז םען
עסען. נאכ׳ן אויך זיר ענדערט עס און

 שחד צו זיך נאריש דאריבער איז עס
 ארויוי שטייגט בלוט-דרוק דער װען וןען,

 •ונק־ עטליכע אױוי אדאפ פאלט אדער
טען.

ריכ־ קאן עס װער אימצינער דער
 איז בלונדדדוק, אייער אױסטײםשען טיג
 סך * נאך וױיס װאס דאקמאר, רדע

 קערפעד איחגר ומנגעז זאכען ' אנדערע
 צוױשען בעסטער דער און נעזוגט. און

 נע־ איז צװעק דמס אט פאר דאקטױרים
 װאס דעד הוי^אקטאר, אײער וױס
ז קורירט צײט נגע1או א אײך האט י  א
צו^טאנד. אײער נענױער וױיש

 בילוט־דרוק גירעריגער א מײנט בכלא
 עס אדער אז באום־דרוס, הױכער * איז

 קראפט, ביסעא א קערפער דעם ^עיט
 קראנקחאםםעז א אין איז ער אדער

צו^טאגד.
ביוט־ גירעריגען א םים מענשען

 נאר יזראנין, :יט נעװעהנליך זײנען דרוק
 מיט איז אײדעיל ׳צו געזונט, נענונ ניט

 םאר־ עס מוסקולען. אנטװיקעילטע עװאך
 אומנארמאלע נעװיסע אז ׳זיך ̂טטעחט

 תאנעז קראגקהײטעז אדער צױשטאנחנז
 נידעריגען א ־ צײטװײאיג ארויסרוםען
באוט־דרוק.

 םארסעדם, בלופךדדוס, הויכער א
 ענדערוננען, אױף דירעסט אן וױיזם
 בא־ און, עיטער דער מיט סומען װאס

 אוכד די אױןי םרױען, די בײ זונדערס
יארעד. ״מיםעאע די םון נארםאאקײטען

 אינ־ ספעציעלער א םאראן איז עס
 בילוט־ דעם מעסטעז צו אויןי סטרומענט

 םעז סאן אינסטרוסענט אזא םיט דרוק.
 ביום־ א פאר וואס באמטיםען, נענוי
 אנוױיזוגנען רי םון האט. בהןנש א דדוק

 זיך םעז קאז איגסטרומעגם דעם םון
 אור־ די זײן סאן עם •װאס אנשטויסען,

זאר•
 גוטער סײן בײ מעז tVP דאריגער

 דער אז אויסקוםעז ניט אונטערזוכוגג
 כדט באוט״דרוס דעם םון אױסםעסםוננ

 םאא יעדען איז אינסטרומענט. דעם אט
 געפיגט מען אז בעסעד, סך א >*יז

םריהער. װאס אורזאך די אויס
 דאס ש<אגט עס װי זעהט, םען ווזנן

 דאס מיינט ארטעריעס, די אח באום
 א םון *ײדם םעניט דער אז נים, גאר

 םענ׳מ א וחנן און באגדדדוס. הױכעז
 נאך דאס מײנט באום, םארלארען האט
 בלום־דרוס דער אז #םאא אצע .יס

נידעריגער. דעם צויציב ווערם
 אז #נים םײנם גצונרדרופ חויכער

 בצום, צוםיצ פאראז מראער אק איז עס
 םאר־ איז גופא כצום דאם אז ארער

 כצום דאס אז גאר, םייגם עס עגחנרט.
 אוםנארםא־ *ז אונםער צירקוצירצן םוז
.חידזי לען

 ווערםעל טזננבאר « םאראן »יז «ס
 איו םענמ • זױרמי^אזין: ב׳צום ווענק

 אמר ארנתריעם. זײנע וױ *לם «זױ
 ווױכינר ־an ײייזם rH פון אסםער

rm נ» דחקנדליב p ,ram un ר» 
 חמולםאט ד*ר ױאס נעװאוםם, חאט
om ,פונזתסםיתנעז ׳' כיװע? איז זיין 
 יעדזממלס חאם אוםםארזיכםינ, זאחד
 מר «ו אכםמנ אזױ וױ נאזואוס̂ס ניס
 וואס אח .לעבעז ודיזמ זיך, אױא באן
 טרמקפ און אסס םעמנ מ ווון סאן. זװ

̂מסא•? כראנ״פע ®ח צײדס צומיצ,  םא
yuA M v ן פארקי־ אומזיסםע און אפסע 
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 וועא סוף נצ •no און #מ׳צא ^װערע
 צוואסעד א צו ברענגען סווען דאס

נװר♦
 אצעריײ אוגו אי״ן דט נאטור די

̂נר דכערק״ט, אוגזעד םאר מיטצען  אנ
 אויף ?ץ• שעוען מיטיען נאטור׳ס דער

 אצעריײ די וײגען סווי כצ סוןי אױס.
vm איערצײ סי״נעח״טען, V'v אופד 

 װע• וײ ווען נעװעחגהײטען, היגיעגײצע
 •ונסט #אגגעחאיטען צאננ געגונ רען

̂נע  ׳צטאר- סון אורזאכען ערנסטע אזעי
 אונע- װעדעז פון ׳צײט רער םאר בען

 סראנק״ עטייכע די וױ ׳פריה צו ׳עװאנט
 תרװאקסעגע אצצ װעצכע צו הײטען

אױטנעזעצט. זײנען כלענ׳עען
 נײ א קויפעז דט זיך ?אן קײגער

 נע־ א װאס אי״ץ, ניוט־דרוס. רערעען
 איז געבען, אײד האן דאקטאר גיטע־

 איהר נאר און איהר װאס ׳עצה גוטע א
אױסםיהוען. קאנט אצײן

 גױ גא:ץ א אפיטד איז חרטה אײער
 עס אנער ־זטה, ל דעד פאיי זאך טע

 הוײ דעם מאכען דדעריגער ניט װעס
 רעזויטאט א איז װאס כייוט׳דדוק, כען
no צעכען ̂וצעכטען אאנדיאחריגען א 

נאכצעפיגקײט. אדער
 הױכער דער אז טרעםען, קאן עס

 נײ א םון רעזוצטאט א איז באום-דדוק
 * זעחו־ קען דעטאילט שראנסחײם. רעז
 געהערינער א דורך װערען נעטאן סך

 חױכער א קאן אמאצ באהאנדצונג.
 סיםײ םון סיטז * זייז אײד כצוט־דרוח

 נעםונען קאן םאצ אזא אין אױף ם.
דױילונג. א װערען

 הױכער דער איז אבער אפטפאל
 דערשײ- צײטוױיציגע א נאד בילוט־דרוק

 סיםיטא־ סך א םרן אײנער נאד נונג,
 ענדערונג, נארטירציכער א םון טען

 צײט, דער םיט םארבײגעהן װעט װאס
 אפ^י. ^יט יןורצער » פון כ״פך איז

 כאאומרוהיגען ניט מען דארןי דעסאאט
דעם. װעגען צוםייל זיך

 םאר גוט דינען װאס טיטצעז, די
 אױך וועאען צו^םאנדען, אזעצכע אאע

 באום־ אױם׳ן וױרקוגג גוטע א האבען
 ביסאעכוױיז איחם װעאען און דרוק

נארמאאעץ. צום ביז דערםיהרעז
 װאס באוט־דרוס, א האט עכײצער װען

 נארמאלען, םון נידערינער סך א איז
 די אױסגעםינען דעמאאט טען מוז

 םון אורזאכען אדער אורזאך אםת׳ע
 דארו• סעז און צו^טאנד ׳שאעכטען דעם

 כדי מיסאען, נױטיגע אאע אנװענדען
 באזײסי• צו צו^זסאנד שאעכטען דעם
נעז.

בארא־ מעז דארוי םאא יעדען אין
 איז דאחםאר, ;וטעץ א םיט' זיר טעז

 אײ־ 'זײז זאא דאקטאד דער אז בעסער
 גוט קאן װאס דאהטאר, ■דיװאטער ער

צושטאנד. אייןןר

 דדיםע די אין דדטען צו דך־ וױ
װעטערען.

סער־ אונזער מיט םאר הומט װאס
הייס? איז ער װען פער

 אױבער־ דער אויף באוט־אדערן די
 און כרײםער, װערעז קערפער םון םאאך

 קער־ דעם אפ באדען דריוען שוױיס די
 אויסדאם־ דער מרך שוױיס. כײט פער
 די אבער אפגעקיאט. חױט די װערט פונג

 אפקי• דער פון שנעאקײט און שםארקײס
 עם שגעא וױ דעם, אן זיך וחונדט אונג

 (םען) םאכער, א אוםט. די זיך באווענט
 םענש־ דעם םאר ניצאיך אזוי ױגמט איז

 דעם םאר איז עס ײי ארנאניזם, אימנן
. אםאמאביא.

 וױ וועגען, עםאאכע פאראז זײנען עס
̂ז » אזױ  נע־ זײן אטהיםען קאז סענ
 די איז כאקוועם פיהאעז זיך אוץ זונס

 טאג יעחנז װאנע » וועםעחנן. חײסע
 חנר םון •ארצז די חאאםעז װעם אםשא,
אםען. הױם

 צײכ־ װאס םראנמן זאד׳איז נוטע א
 חעאפט דאס זוםער. אין סאײדער םערע
 דעם םון אויסדאמםונג . שגעאער דער

שוױיס.
 איז איבוננ סערפמ-איכע אביסעא

 ניט דארוי םעז אכער וױכסינ. אויך
םאם. די חנרבײ איבערכאפעז

טרא־ ךי איז ענח וױכםינער זעהד א
דיעטזג נעהעריגער א װעגען נע

 צו כ<םטא דאס דעריכער איז עס
 מחר װאס מאנאגתז זוםער די איז עסעז

 דאדןי מז *־וכם. און גרינסען טרישע
 םצסינע א חאאםעז חדשים זוטער רי אק

 סזח ®אדשידעגארםימג א אויך דיצםע
 אוןןוד ®אײש ט«א«ו תזסייזאױס ראחי

 סאדאס אײדסוײם אאקדאיי סערנעבעקס.
 זװטוײדזמ אסשר וחמאן ״סאנדייס און

אטסיחצפן און גואספק דזנם שסעלעז
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טארױכטינ ואחר פען
׳/*

tvrainw גינו זאי «ס »ז ז«חן, »ון 
רײוי. *ו זײ|

 ר«| י1ד»ר מאנאטען הייסע די אין
 סען װ*םער. סעחר װאס םדינקען זעחן

 ה»יטזנ *ו ד*ס אױספײדען אנעד ד«רןי
אײז־װאסער.

 זונמי־ שלאשען גענוג ד*רןי סען
 נע־ חאבען טען רארף וױיניגסטענם *ײט.

 איז עס װען *שי(ו נעט, »ין א«רוח נונ
v «ו חיים *ו ttfv.\ ר װעט ראס ״  י

 טטארס און נעזונט סיחיען ויך חןיםען
מ^;»טען. חײשע די אין

 הייסע די t» ייך, פאר׳שטעחט עם
 םאר ׳ןןווער נאוונרערם וײנען װעטןחון

 װערען װאם זױג־יוינדער, . יאך. עושח רי
 זיין ײעלען ברוסט. דער סיט גענעחרט

 גוט. איז מילך די נאר אוינ געזונט,
 נענעחרט װערען װאס סינדער, «נער
 1« אין ז״נען פוה, דער סון מילך סיט׳ן

 די אז זעהן, סוז ניען יאנע. ערנערער
 איז דאם •אםטקריזירט, זיין זאי סילך

נויטינ. אוםכאדיננט
 זיפצען און זיןוען ניט דארפט איהר

 אינ־ װעטער. חײסען דעם װענען נסדר
 איז עס אז םארנעםט, זױחם. נארירט

 װיים ײי זעהן, װעט איהר און הייס,
 נע־ םיהלען זיך העאפען אייף װעט דאס
 היי־ די אין סרייט און םוגטער און זונט
חד׳שיס. זופעו סע

 אײלענד קוני אץ קאנצערט
פאר מילר־פאנד פאר סטאדיום

 פאסײקער פון לןנדער
סטױיקער•

קוי־ צו אום םאנדס זאמאען צו כדי
 פאסעיק אין קיגדער די םאר מיאך פען
 איבערגעבאיבענע די םון םאראוױי אין

 ;רויסער » נעגעבען װערט זוםער״װאכען,
 דעם4 קאנצערט סיםםאניע און באאעט

 אײאאנד קוני דצם אין אויגרסט, טען28
 טע6 װעסט און עװענױ סוירוי סטאדיום,

 א פון באטײאיגונג דער מיט סטריט,
 םוזיקער יארסער נױ פראםיגענטע גרופע

 איניציאטיװע דער דורף קינסטילער, און
 בירנער, םון מיטינג ספעציעאען א םון

 באדינגוג־ די אונטעדזוכט זזאכען װעאכע
ד^רטען. גען

̂ם מיט לא;דײ, אודוױג  אין אםיסן
 דער זײן װעט װעאכער בראדװײ, 799

 טענע־ און לאסיטע דער םון טרעזשורער
 םארשטעאוננ, בענעפיט דער םון דזשער

 אײאאנד קוני דער אז אגאנסירט, האט
 געװארעז, באשטעאט שייז איז סטאדױם

 ארטיסטען די פון נעמען די דאס און
 פאר־ װעלעז אויםטרעטען, װעאען װעאכע.

 עס װי ש:עא אזוי װערען עסענטאיכטי
̂■ פארפערטיגט װעאען  אײנצעא־ די װערע
 םון םעהרסטע די פראנראם. pt הײטעז

 — באװאוסט נוט זײנען ארטיסטען די
 האט װעאכדבאװאוסטע, זײ םון אײניגע

 א םארזיכערעז װעאעז און נעזאנט, ער
 גענינענד זײץ וועט װעאכער מיאךםאנד,

 אין נויט נרויסע איצטיגע די דעסען צו
 קינ־ און בײביס םױזענדער װאו פאסעיס,

 צװי־ נאדונג. שאעכטע פון אײדעז דער
 וועאכע בירנער, פראםינענטע די שען

 קינרער פאסעיק דעם צוזאםעז שטעאעז
 סעסיױ :זיינעז קאםיםעט, מילו־םאנד

 םאה־ װײז, סטיװען רבי אונםערטײער, וול
 עד־ רעװ. בראנדעיז, סוזאז היבעז, סטען
 נאענדא־ עאיזאבעטזז טשאפי, ב. םאנד
 װארבעס, ם. דזשײםס איװענס, ווער

 האוארד דזש. רעװ. ׳סעיר געװיז דזשאן
 נאר־ דזשאנש,״םרס. פאוא רעװ. םעאיש,

עאיאט. אאוודזשאי דזשאן איז נאיי, דאז
 נעמט סםאוײום אײאאנד סוני דער

 אאגדי םר. האם פערזאז, 25,000 ארײז
 נים, צװײםעאט קאכױטע די אוץ געואגט,

וחנ״ םארקויםם װעט פאאץ יעדער דאס

 לאנד״ איױשע די «מ ארנײט
 קאאיעראטי־ וױרטשאמטליכע

■ױיען. אץ װען
,ארט׳, »מעריתא;ער פון אפיס דער

 נא״ חאם יארק, ;ױ ספװער, ױניאן 31
 ותנען נארינם םאלגענדען דעם פומען

 לאנד־ איריטע די םון טןםינקײם דער
 1אי קאאפעראטיװע! וױרט׳פאפטליכע

 מװא״ נ׳מריגדעט דיגען וועלבע פוילען,
:“,ארט פון איניזויאטױו דער אויןי רען

 דעי אדא זיינען 1926 יאחר ,אין
 פחנדים־ דער םים און איניציאטױוע

 יעװארען נענרינדעם ,ארם* םון חילף
 *־P לאנדװירט׳פאשםלימ אידי׳פע 4

 ד־ א ר ג אין ,p ס י ו נ איז אפעראטױועז:
 װאיי־ ׳טכנות׳רינע «וױי די אין און ע נ

ע ?אילאנתם אירי׳מ נער װ א ס  און א
.v p ו ו * ט »נ ג י א

 האנען אינםטיםוןויעס דאזמע די
 אנדערטהאיד ער׳פטע די .םון מ׳טך אין
 רע־ זײנעז זיי »ז דערװיזען, יאהר בעז

 גו־ » װי דינען קענעז און כע;ספעהינ
 אויף אפאראט ;עזעיו׳פאפטליכעד םער

 די סון וױרטטאפט רי דערהויבען *ו
נערטנער. און םעיוד־ארבייםעד דישע
 סיט ארויםנענעכען װערען הלואות די

 פינ?ם<יר װערען או] םארזיכטינקייט
 קאאפע־ נראדנער דער צוריהנעצאיט.

 נע־ איז נערםנער אידי׳שע םון ראטיװ
 גאנ״ דעם םון רענויאטאר דער װארען

 די םון ױעבען װירט׳שאםםליכען. צען
 םיהדם ער נערטנער. אידי׳שע דארטינע

 pc איינסויןי ׳עזותםות׳דינען דעם דורך
 זריעות אויסלענדי׳טע םון באםיסטינוננ,

 פון *ענםראי־פארװאלטוננ דער (דורך
 און םאעינעם םון ״ארט״־פארבאנד),

 םאר־ נרויסען באזונרער » םכ׳פירים.
 דעם, דורך ערװארנען ער האט דינסט

 םון םאדהויף דעם ארנאניזירם ער װאם
 די םארהיט און גארטעךפראדוסםעז רי

 זײ װאט הזקות, גרויםע די םון נערטנער
 אוםארדנוגנ דער דורך האבען םגענעז

פראדוהטעז. זייערע םוז אפזאץ נײם
 סאא«עראטױו אדגייטער - ערד דער

 *ינו־ איי אסאײ׳ו סאיאניע דעי אין
 אויסצו־ אויןי ארכײט דער צו טראטען

 םעי• זומפי-נע נרויסע זיינע טריסענען
דער."

 ציון פועלי ױנגע םע5 די
קאנװענשאן

r ־ *

 ױננע רי םון סאגװענשאז ־טע5 די
 שםא־ םאראײנינטע די םון צױן פועלי

 אפגעהאלםעז װערט קאגאדע און טעז
 םעז6ביז׳ך טעז3 םון יאהר הײנטיגען

 דער י. נ. איבאגי, אין סעפטעמבער
ער־ )1 פאלגענדער: איז הױם סדר

 ערװעה־ )2 באגריסונגען, און עפענונג
 םון באריכט )3 קאםיםעטעז, םון אונג

 )4 דיססוסיע, און קאםיטעט צענטראל
 אין קלובעז אײנצעמע םון באריכטען
 ארנא- )5 סערפערשאפטען, דיםטריסט

 םאר־ די )6 פראפאנאנדא, און ניזאציע
 שױ םאלקס־ אידישער דער פון בינדונ:

 ארנאניזאציע, אוגזער םיט ױגענד לע
 ענגלי־ און זשורנאל (ױגענד פרעסע )7

 םע־ קולטור )8 מאנאטס״שריסט), שע
 װעלט יוגע׳נד צױן פועלי )9 םינקײט,

 ישראל ארץ )11 טעטעקײט, ארבײטער
 צו באציהומ אונזער )12 ארבײטעז,

 םײ )13 ארנאניזאציעס, ױגענד אנדערע
 רעזאלוציעס, ^לנעםײנע )14 נאנצעז,

שלוס. )16 *ייז װאהלעז )15

 די *נםוױמלם ויר ה»ם עם װי איהר, װײסם
 t •םעריקא איז באװענונג *רבײכתר אידי׳»ע

 אינםזןרנײשאנאל דער םוז נעשיכגת רי מזם
 דור. םח יתיאן, װארמרם נארסענם לײדיס
 פלץ םים ותם איהר אח יעװיז, ?ואיס

**רעז. באתאנס

םאגען שלעכםער א
 »נ• פיעלע און אפענדיםיטים בלום, אונרימע קאפ־מסעחרען, ברעננט

קראנקחײםען. דערע

ם ק א ל . ־
אבפיהר־מיטעל םשאסאלאד דער
מ־תונג אין מאנעז אײער חארס

m פערחים דעחעלכער אין און יועח»טא§וננ קורירט ןןיןם־לאקם
 מער־ און מלעכמעז « *וץ קוםעץ װעלכע קראנקחײםעז, ®יעלע §ון ייייד

מטאןםען
* j’- #־. j, . - . ־ ־ * - ־ ״ " '־•*% *
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pit ותןרם p i v m v o ip jn םאגעךמאעז ^ר^סיגענמע
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זי 8 זולינ
>.0 זײט no ושיזס

 און אױגען םײכטע מיט אנגעחוקט טיך
דאס גענומען האםטו ״װאו נעםרעגט:

 איך אויב ניט, וױיס איך i ^וייוס געיה
 ־מעגסט *עזזמען׳/ דיד בײ דאס מעג
 נע־ איחד חאב.אץ־—נעתמען״ ױכער עט

 איגעשפאדט דאט מאב ״איך — זאגס
 דאס װעסט דו טאשעךטנצד. מײן םון

 וועסט דו ווען צודיהקעחדען, אמאל םיר
 פרײד םון *ואוױיגט זיו האט זי זזאבען׳/

 יוציוס, לוסעי ״ליבעה :אדיסגערוםען און
 אפדאנ־ חגר«ןר דיר איו זאל אזוי װי

̂׳״  איך חאב — אי־קוש!" ״מיט לןען
 ארומגע־ מיך חאט זי און אױסגערוםען.

 אלםרעד, 3טױ אין געקושט מיך און נומען
 דער אױוי זאך זיסערע סײן גיטא ם׳איז
 א ׳אך געװען. איז קוש איהר וױ װעלט,

 מײן אין אדײן דעדגאך ביז איך !קוש
 צום ננבה, רי ביז געװארט און צימער

 ערשט ווערען. אױפמעדעקט זאצ טײםעל,
 מען חאט נאכמיטאג אזײגער םיר ארום
 םאטער, מײן םון צימער איז גערוםעז דיך
 שטרענ• א ־•נויוי גענוםןז כױך חאט ער און
 מודה כאלד ײך חאב איך םארהער. גען

 טײן װען אבער גנבה. דער אין געװען
 איך װאס געםדענט, מיך האט םאטער

 נע• איך האב נמלד, דעם מיט געטאז האב
 גע^ ניט האבען מעגות זײנע שוױגען.
 גע־ איף האב וואנט די װי אזוי האלםען.
 צױ אפילו מיר װאלט מעז װען שװינעז.
 אױך איך װאלט שטיקער, אויף שניםען

 האל־ צו זוי וױיס א.יך אויסגעזאגס. ניט
 .נעװאדען איז פאטער םײן סוד. א טען

 ארויסנעטריבען מיר און כעס אין שטארק
־חיים. א -אחן איך בין איצט הויז. פון

איצט װעסטו װאס און :אלפרעד
>' טאז

שא־ א ווערען זועל איך : ױלװס
 םיהרען צײט דער םימ וועי איך פער.

 ־ביז *טאכאוביל, שםיײטעד׳ס אדװאקאס
 װי אזױ פארםיהרען, חעדװיג׳ז װעל איך
םואוויס. ־די r* נעזעהן האבען מיר

 קנאזז כױט סול געקוסט האט אלפרעד
 בײדע ױלײם׳ז. אױף באוואונדעדונג און

̂אבען  «ױגעךדע?ד זײערע ביז נעשוױגען ד
 געשםאי «וז םוורסאכט זיד ״חאבעז לאך

, אײננעשלאםען.

אכטז אין נעםט מיטנלידער
 װעל- ״זױ»יגען.בולעםײן,82 דעס קריגם

 פרץ ט^פרײבנגג ^םאליזיחאןן 9 גים בער
 זיך טעלדעט בילדוגגס־טעטיגקײבז. אונזער

 עדױ- ־אונזעד ערײבט*ו אדעד ®עיזענליך
̂סאדמםעגמ, קײשאנעל סש בע16 װעספז 3 ד

tm צום«טעז nr װ& 
םימילמהוגען

״* פון (אלוס )8 ז
 די שטערען צו םעגציכקײט א זעחט עד

J , ארדנונג. אלטע
 נאנצע pn דאזיאוועק גיט באקונין

 איגטעדנא־ »ז ארגאנײיחנז צו קדאפט
 צו מ־י געזעלשאפט, געהײסע צי*נ*יע

 עגדלאנגךו םעסטע און זיכערע א שאפען
n רעװאלוציאנערע דער סאר ־ m w f: 

 צו געוועז איז ילאן דיז איידאיע. איז
 ענער־ און אינםעלינענטען די געװינען
 זײן פאר דעוואלדציאגערען צישסטע

 •ראגראם. אנאדביםטיש־אטעאיסטישען
̂אלען רעװאלוצי^נערען דאזיגע די  דאן ז

 לענדער אײראפעאישע אלע אין גרינדען
 דער געבען און ארגאניזאציעס געהײמע

 באשטיםטע א באװעגוגג עפענטליבער
 אר״ ס׳װערט ריכטונג. רעװאלוציאנערע

 ״אינ־ דער םון בונד דער ארגאניזירט
 גע־ רעװ^לוציאנערער טערנאציאגאלער

 ארײן ער טרעט ש*עטער זעלשאשט״.
 פרײחײטס-לײ און ״םרידענס־ דער איז

 בירבער־ פון כאשטאנעז איז װעלכע נע׳/
 בא־ ראדיתאלען. און ליבעראלען ליכע
 אן מבעז צו געזוכט איהד האמ קוניז

 און סאציאליסטישען אויסגעשפראכענעם
 ניט און כאייאקטער. רעװאלוציאנערעז

 גע• איהר ער האט באוױיזען, עם שענענדיג
̂אלטען  בא־ אנדערע מיט צוזאמען און שפ

 באסונין איז רעװאלוציאגערען קאנטע
 ״אינםערנאציא־ דעי אין ארײנגעסראסעז

 א םאד אסאציאציע״. ארבײטער גאלער
 סארל םיט צוזאםען ער ארבײט װײל

 מאדע־ די זוי דאבדעם ^בער מאיקס׳ן,
 םאלי%־ איהר םיט ריכטוננ םיסםישע

 אוי- די מגקר^עז האט פראגראם שער
 און אינטעדנאציאנ^ל, אין בערהאנט

 *ױסגעשלאםעז, זומדעז ניאס ־און בומיניז
ט אל  איגטערנאציאנאל דעם באסובין ^

 וועלבע יוךא־פעדעױיאויע, די גדינדעט און
 דע״ טדײחײםליכע די פיז באשטאנעז איז

 דא־ די םון סאציאליסבמז װאיוציאנעחג
 איבעתעלעבט חאט אדן לענדער מאנישע

 באפר 'ir אינטערנאציאנאל, דעס אי
אלײן. ניג׳עז
רעװאלוציאנמנ־ דיזמער וײח זזױן א

 םן א אי םאקונין גיט טעממקײט דער
 סו^ואאגאנדע, נליכער3שרי* םאר צײט

 pn טון ארוים זײ.גען רעזרלטאט p« און
m אין עםייען, און ארבדהלעז מאםע א 

 די מקעמםט איז אםאתידט ־ער ורעלבע
 ׳אנטדויגזעלט אח שםאנדאידײע ^תד

 גאולעסטי־ אטעאיזם, ®ח פילאז^פיע די
אנאדכיזם. און וױזם

 רערוא- באסוניג׳ס פון געמיכטע די
וואדג• « איז טעטיבהײט לוציואנערעד

 נעשיכטע דער אין סאפיטעי דעדב&רעד
 געגען און םדײהייט םאר קאטף םונ׳ם

 שפא־ א װי ױך לעזט זי אונמערדדמןוגג.
 די אדיבער שטײגט און ראמאז נזמדעד

 ם׳צידקולירען רעאליטעט, פון גדעגיצען
v:vvvn*ti באסרנינ׳ס װעגעז יעגענדען 

 דע־ און געניאליטעט רעװאלוציאנערעד
 גע־ איז ער אקטיװיטעט. װאיוציאנערער

 נע־ דעי םאר םארבליבעז איז און װעז
 שין שםורם־פדיגעי דער אלס *שיכטע

 אוץ סומיגסטער דער—רעדראלוציע דעד
צײט. זײן פון רעכעל שטורמדיגסטער

גזןהען. אלע װאו געהט
 בעסערען * געפיגען נישט קאנט איחר

 װי װאקײאאן אײעל םארברעגגען «ו פלפץ
 ״בלויע״ די אוין״ חויז, מגיטי אײער אין

סענםילװײגיא. פון בערג

סקול דעזייױננ נליקשטיינ׳ס
י«רק נױ םטדיפ, :רענד 265

 און קריסטי בעט.
סםס. םארסײט

1אי םעל .
8 8r4 2ct » a ס

 1 דעזיײ סאר סקול
J און קאטיגג גינג,

 םענס, לײדים, פון פאכען אלע אין !רײדיגג
 יעםערבס גארםעגטס. ם^ר און םשילדדענס

 ■דײזען. טעסיגע צו געשגיטען װערען
יאז־זר. גאנץ א ^*עז איז סקול די

 אנריקולטוד אידישע ױ
ito o( (סאכדיעטי זזיידש

 bMa• םיט פאיגוערם צוקונסםינע איע העלםט
פארם. אײער comp אימר ײמז •ותנדלעיס׳ פוז *וחימו אוים• ויי ײי אוז פארםערי זוסגעו אינפםי•

״ Mm om בייאח אי־תר אייר*ר דעפאזיםם סײנס נים
̂  ש»בםאי. איז סאם אוז ראם אוגזער

 «נדיע:ל*י־. פימס «דער זירייכ*
im אץיםעד נמגלױ itiitf — ישח • n3 . muv ~ »9 . !איתר. ני

m  x  w * •u

ל»וסס
ט איחי• אײך בעטען ציר  א,יים?:ײדען זי̂ז

 בײ ב*תאי*טען און אדװערםײזםענם דיזען
 או:ז װעט איהר דוײל פאלעמ, אין *ייד

חאבעז דארפען

נעמופם כקו8ה םיד
צו עווענמ, פינםטע 123 םון

עוג פיבפםע 321
פלאר. םעז1 סטריט׳ םער32 דער בײ

 עקסצרא אויפגעפיקסט תאבען םיר
 פרעסע; *ו ביעטלעך וױיער םאניםאיי
 חא* םיר בעליװײע. און פיאש וועלװ^ט,

 מאד״ אין סמיםערס בעםטע די אויך בען
 גאי־אנטיע א מיט סטים טרוקענע קעט,
םאעינס. פינקינג אויך

 דעזיײ פיעסעי־ס, אדע אײן לאדען מיר
 :ײע די עד׳זז קובזעז *י באסעס און נעיס

 און בדעטלעי■ ווייער די ®יז ם^דעדם
1װילקאמען זײנען אלע סםיםערם.

 מרעפמח־ װעלזועפ
ממפאני

32T יארק נד עח־., פעפטע
 .6651 און 6650 א׳טאאגד :טעאעפאן
אטענז״עם. שנעל ארדערם קאונםרי

ליבעדמאן און
ם ד ע י א ל

302 BROADWAY, NEW Y׳ORK 
Telephone: Worth 56235624׳

ם נ ע ר ע ל
װעכענטליך דאלאר 2oa ביז sa פון פזנרדעזןן קענט איהר

בעריתםטער דער אין קוךם א געהםט

ל ע ש ט י י נ מ ע נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ס
נארםעגם* פאר ציידים און סלײחנר ?ינדער און גזיםעם *רויפז, םענ׳ם, םון
מלײישד. םענ״ס mr *ארנמגםס סאר פ»ר דרעסעם, םוםק, פיטסז ׳,ו־י ימ■יי«י1 «ם«רנ» m«o *י מרנעו דעזימיננ *»ר םסוחי 7im'B ד׳

a aa*aA MAA«AkAA lifeMA%MI ft Ol• inifP au. ״איבער בצבדיבײעט
עררײכס הסם סקול די

w ,?רעזויםאםעז. בעסטע סיסטעמעז, נײע איךעע
 בסײינס v םײנם םקול דעזײנימ םיםשעל דער איו קורס י

װײדזשעס. גוםע אח «טעיע
 פס און םתיעז, איז מענער םאר ®ראםעםיאז נוםע א

אויסצוצערנען. זיר אייכט זעהר איז
 אײנענסל אייקר איז װערע? נענעבעז װמם לעםאנס גאזתדערע

פארשםעחן. אלעס זסלם איחי־ אופ מפראך,
v אויסמרנעו םאר׳ז נאריננוננעז די t 4יײכגף זעחר וײנען 

 און אםערימא איז פאםפאניס פעמיאז ערםםםס די *ײנעז סיר
פעמערני* ^אגעריײ אזנײדע! אוז פעשיאנס •ארקויפעז ®יר

.nwuftp *ײענם אזן טאנ
סרײ®■!. «ח .םעזויואי ,mom* ו,ס®ותגמ־סלאס

ע י י ו מר אין דעכאאסםדי״פאן ■ .9mpo «נ
אינססרםאסייג סרײס פאר יסרזסגליד קומם

ל1ט ע ש ג « ג י ג י י ז מ ד ל , ה ז ק ם
0397# ײיםהאנזין «פצפאון ־יאאר?. יג^ מזדיט. uaX ,זעםם 15

אײער
̂וזש  םארדינםםעז אייערע פארנרעסערען זןעגט איר אז אייך.באװײמן, to ל

 ארגײ״ צו וױלען א ארוים יױיזען װ׳עלכע מעגער, ציים. איבעױיגער אײער אין
 אײך וױיזעץ םיר שמאנדפונתט, יעדען םיז נעשעשט אוגזער. לערנען הענען 4מע
סאאסעדאציע. םולע אײך גיבעז אוז ױוי

̂וג מומענדען זיך מעלדעם םדיה. דעד אין דײנסטאנ אדער מאבם

. . י ן ג א מ ר ע װ ל י ם
םלאר. טען6 ■יאדק, גיו עװעניו, דטע . 570

ר ע נ ם נ י ר
 ראדיקאלער שםזארקססער אוץ גרעםםער דער אין

װעלם. דער אױף ארדען ארבײםער אידישער

 $2j50o,ooaoo — פארמאנט
ר ^ װ ל נ ם ד 0 — ם 0^ )8 3 

740 — ברענטשעס

 ין■ b><bv ר׳יכג »רג רער
 פמאאםײ װיכאינפז דען
ז יײנו י w •וייאיאפו י

 קוצ• דער איו רי«ג פרג דזד
 אידי־ דער אין <א[&ןר איי
בפײעגונ^ #רבייאער «ער

mSm

ShoesBuy Union
W«

We AAk yon not to buy may ■boee union yon 
actually see thig Union Stamp.

ff YnAIJAAAv un ion«0»י
A flH iM  mWk the A M flf i i  rhdtnttM  of 

M• *UMMKR STRUT, BOSTON, MASS, ♦t
; :

 אידי־ אױטדגעד דער אמ ריננ ארפײטער דער
 םאניטאר* אױנענעם אן האט וואס אהר׳מ, שער
1.מיטגלידעד סאנ&אטפטװו דינע פאר װם

בת u «ן עיפנער »ק ארײמענוםעז ווערען םעםבערם
4K .יאהר

Im *יייך ייד aort* נדטנציד, איין גים נאך וימו איחר אוינ

:ײצגדאז *«דאוי נ*ו
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1926 אױגוסט, ®רײטאג^ועםער

 קאנװןןנשאו כאגריסט אינטערנעש«נ«ל
ױניאן אעטערנעזממאל כעקערס ד פה

i אײגגעי*דעז װערם דגם*ן •רעזידענט t ק*נװענע«ן. די אדרעסירען

 נצ?צרס די פון אינםערגצשאגאל די
 ?אטחננשאן איחר א« איצט חאים מגיאז

m גמ איז r, א דגסאן ■רעזידעגט איזv 
 אדו*• קומז 1צ געװאחנן אײגגעיארען

 אנטננד ח*ם ער ?אגװצגשאן. די סירען
 אדחנסידט חאט און אײנלאמנג די סען
 אין ב״טאג. דמסטאג חאנװענשאז די

 ?אנװענשאן די חאט צ״ט זצלבער דער
 יתיאן בעקערס אינטעמ*שאנאל דער םון

i נמיפײןס t א אעטעממשאנאי אתזער 
n באגריסװג  i t די סטר״סער. ?1?לא 
 וױ ?ץ• לעזט טעלעגראםע באגריסװג

:םאלגט
 ■רעזידענט, ?מסאן, ״םאריס

יאר?. 1ני סט., טע16 וועסט 3
 טער19 דער םון אױםטראנ דעם אױןי

 בעקער אתאניזירטע די םון קאגװעגשאן
 שטאטען, םאראײניגטע די םון ארבײטער

 סיטגלידער־ צו\דער איבער דא איך גיב
 גאר־ אינטערנעשאנאל דער פון שאםט
 װארעמ־ אונזערע ױניאז װארקערס סענט
 ער־ מזמלימןן יעדען םאר װאונשען סטע
 נעיעכ־ זייער זאל האםף. זײער אין םאלג
 חארציג שאצעז פױר זינען. קאמזי מער
 םארזיכע־ אח װאונשען גוטע אײערע אי
 אי- צו גרײטקייט אונזער אין אײך רע\

וועט געלענענהײט די נאר וועז זיד רוםעז
.IPD1P

 האהמאן, י םשארלס
סע?רעטער.״ איגטעתעשאנאל

 אינטערגע- אונזער האט גלייכצײטיג
טעלענרא־ באגריסונגס א געיפיקט שאנאל

i t  to בע^רס דזור םיז ?אנװצגשאז חנר 
 וױ זץי לעזט װצלכע אעטעמעשאגאי,

:םאיגט
 |1א Dttp״a דער pc *אאנװמניפאן
ױניאן אינםצרגעשאנאל ?אגםצ?שאנערס

 װעסט 118 חאםעל גארדערן גרייט
 סטריט, נמ57

י. j יאר^ נױ
 גארמעגט יײדיס איגטמרנע״פאגאל די

 איחר פון נאמען איז ױגיאן, ערםpװאר
 חארצי• א אױס דרי?ט מיטגיידעחפאםט,

 דעלענאטען, איתרע צו װעי?אם גען
 נױ איז חאנװע^אן אין םאחאממיט

̂זטען צום יאר?  יאהרען. םילע אין םאל ער
 אר־ ריזיגע די גוט זעהר םאר״פטעדזן מיר

 םאר אײך םאר שטעהט װעילכע ׳בײט
 איר װעאכע יפװעריגקײטעז ;רױסע די און

 צו קאמןי אײער אין דורכסאכען דארםט
 אר־ םון סטאנדזורדס ױניאן אנהאיטען

 קאלע?טױו םיז פרינציי דעם און כײט
 אינ־ ״פאךטראסטעטער״ א אין באמעדנג
 מיטגאידער אלס אײערע. װי דוסטריע,

 ארגאניזיר־ פון כדשפחה גרויסער אײן םון
 םראען אײך סיר וױנ״שען ארבײט, טער

 הא־ ררעילכע ארבײטער, אוגזערע ערםאמ.
 װע־ ילײבעיל, אײער גע^טיצט אימעד בעז
 I דאס בײטראגען וױיםער אויוי אױך לען

 אײך העיסען צו קענעז זײ װאס כעסטע
 איהר װעאכען צו *׳ייל דעם דערגרײכען

שטרעבט.
ס ױ א פרעזידענט, ן, א מ ג י ז מ

ם ה ר ב , א י ו א ר א ב
סעק.־טרעדטורער.״ גענ.

 1צ אנאנסירט ׳■א. פאר^ םארעםט חך>ו,
 װיאען חולכע1 נעסם pit פר״גד א^נ

f״pjm זײער סארציחען t r איבער ביו 
 אין דאס ׳כ1ט װם דעי יײכאר חנם

 סינ־ ררעילעז טעג עטייכע די פון םארלױוי
 דער אין װערען אננעגומען דט דער

חויז. יתיטי
 געויען נויטינ אי? לס1נא״פ דיזער

 pnr איז חױז מניטי די װאם ,bvi לינ1צ
 געסם נײע םיעילע א\ן אנגעפילט איצט

 יפט1איבערח טאנ. יעדען זיד פאחפרײבען
 איכער־ זײנען פאםיייע־?אטעד^עס רי

xגעםיאג
 געצװאוננעז איז םענעדדטמענט די

i t בילריז באמרעניעננעז דיזע מאכעז 
 װע־ גע״טטערט ניט זאל עם כדי דערםאר,

 אונ־ אילע םיז באקוועםליכקײט די רען
געסט. זערע

 דיזעז אנבאטראכם איז נעםענדינ
 דער א'ז סיזאז ערםאלגרײנעז העכסט
 “סיטנלידע אונזערע װערעז #חויז ױניםי

 זיך רעגיסטרירען צו געראטען םרײנד און
 םיר זײן. דארט וױלען זײ אויב זאםארט,

 — כיליל דעם לויט פיהרען זיך װעילען
^̂Dוירסb װער — סערװד׳/ טױרסט ׳קאם

 דעד *װער׳&ט, רעגיםטריחוז זיך װעט עם
b וחוט m tit װעחנן. אפאםאדירט

 8 אין אםיס רעגיסטראציאנס דער
 טענליף אםעז איז סטריט טע16 װעסט

 אזײ- אײגס ביז ^בת אװענט, 6:30 ביז
םיטאנ־צײט. גער

הױז ױניטי אץ לעקציעס
דאנע^טאנ, און םיטװאך דינסטאנ,

 אױ- טעז19 און טען18 טען,17 דעם
 ■רא- רײדען הױז יוניםי איז וחנם יגוסט

 ?אקאטניא םון באוםאן, ע. לערױ םעסאר
 דיז װעיען םעםען זײנע ױנױוערסיטי.

o װאם ־— םױל סענ״פיליכער ״דע. t 
 חײסם ״װאס ארבײט/ עס װי איז איז

 טענדענצעץ ״םאדעמע םיהרערשאםט/
 םוז זײנעז טעמעז אלע .“בילדוננ איז

 גרדש םון איז אינטעדזנס נרעסטעז דעם
ביילדונגס־װערט.

ס ס ו ח«ם oy װי איחו־, װײ י ס ז עי ס ױ טו  די אנ
f »יז ב#װענוגג ארבײסער אידי׳סע i i p n j r a i i 

ם עז ל’«ו דער פון נעישיכםע רי י » נ » ^ י נ ר ע ם  נ
ס «ז װ«רקערס נארםעגט לײרי  דר. פח ׳ױני
ס אי ײז, ױ עו ם װעט איהר אוז י ץ סי  »י

עז. באיואנט תי ו

 דער אין סיזאן ערפאלגרײכער «ן
פארה פארעסט אין הױז ־ױניטי

 אונזער אין סיזאן הײגטיגער דער
 םארעסט אין pin יתיטי גראנדיעזער

p• ־ it, ימנסיל־ פיז בערג יע1בל זײ יוי1א 
 ערפאלנרײכ־ די |1ם איעער איז װײניא,

̂ז סיזאנס סטע  דזןר פיז טדפיכסע דעד א
 גאד אז זאנען, ftp סען .pip יתינױ

 מענ״ פיל אזױ האמנן םריהער ?ײנמאא
yyr אזוי ׳גוט אזוי pat \nvr אנ־ אזוי 

 יז1ה יתיטי דער אין םארבראכם ניט נענעם
 געםט אלע םיזאן. הײנטינען דעם װי
 םאר דאד|, פון קומען װעיכע םרײנד, אח

 העכסט^כאגיײ זײגען װאהײ^אן, זײער
 בלויז דערצעהליז צו האבעז איז סטערם
גוטעס.

- אתםערהא^טװנעז אלע  סאנ־ די -
 פאר^ײדענע- די בײנאכם, שבת מרםעז

 זיײ װאר, דער מיטעז אין םאתױי^ננאן
 די תוםען דאן בעסטע. סאםע די םח נען

^DPirbPir אח ײאו, דעי מיםעז איז 
 םארלע״ ליטערארייפע די הױיטזעכליך

 זונ״ יעדעז געגעבען ווערען װאס זװנען
 באװאוסםעז חנם םון םרית דער אין טאג

 דוד דראמאטורג, ן1א מרײבער אידישמז
אינה?י.
 א געװארזןן װירקליך איז ■ינס?י דוד

 זײנע הויז. װניםי דער אין ציע1אינסטיט
 םון םריה, דער אין• זתטאג פאדלעמננען

 ארויס רוםען שאםוננעז, אײגענע זײנע
 געסט אלע ביי אינטערעס נרעםטעז דעם
 אי• גיט איז עס הויז. מציטי דער אי?

 דאר־ עולם דער אז זאנעז, צו בערטדיכען
 דער אנקומעז זאל עס שיין, װארט טעז

 זיך װעלען זײ װען סריה דער איז ותטאג
v m\ בײם *וועלדעל איז פאר?לײבעז 

 םון םארלעזוננעז די הערען און םײבץל*
יינסקי. תד

 נוטער דער םאר אגער?ענומ אלס
 רי םאר טוט «ינס?י דװ־ אס11 ארבײם

 וײ האם ,pip װניםי דער ן1פ געסס
 באשלא־ pip יתיטי םח םענעדדטםעגם

 אין דארכתז טא?ע בױען,1יפצ1א םען
i״ iמעהנע א ,“םײכעל בײס ״ עלחנל 

o םראגען זאל װאס ביג^ n נאםעז n m 
 אוגז לאזם כמן וױ כיגמ״ •יגסקי דחי

p בעזנ איז״די ארם, חנם פח וױסען ir 
ח פארסיג i ^י t װערם איהר באגײען 

 אײך אז םאריטטעלוננ. א אראנדפירם
 דאד •ינסקי. דוד פח סאקע אקםאר,

“ # ** Wאלוודאר אפטיאר. עד^ליאא דסעהטירנא  mrr ww ip W f Pw ■piprf f fPrul ״
 װ׳ד זײז !!ארנרעמם ותצמר תע׳»יר,

 Tt האט חױז, יתינױ חנר אק
nrr^oo, it^ פאר• די

umr rm ארבײט עד און
*|j|li*Alk AAA 4**4*|k * *** A AUM AM Hר די דורכןװסיחרען. עם א  פ

 אבת חנם וחנדאז נענעבעז מעם שםעלוננ
* or* x אווענם.

t אידדאר חוץ iv tvp, כוד זיך װעם 
גאוואוסטילזד^וויד^עי^̂  ׳

 אויך P* וועלכעי םײטעלבוים.
מ tאײגינ םיר װאל

 נעםען זיך זאל הויז, ױניטי אין איצט
 בא־ נענויע א צדעיקען אונז איז םיה די

 יך1א און םאחטטע^נג, דער םון שרײמנג
 םעטיגסײטעז ליםערארישע אנדערע די

 דער םון םארלויזי איז םאר קוםזןן וואם
הזיז. ױניםי אין װאך

 דער םון אנאנם םיעציעלער
הויז ױניטי פון מענעחשמענט

 בא״ םריהער שייז האנען םיר וױ
n איז זיר נעםינט מערקם, n הויז יװיטי 

 מאכט דאס און #עולם גרויסער א נאר
 זינען אין האבעז װאם די אז נױטינ,

 נעק־ די װאך, יי אהיז *רױסצוםאהרעז
 װאך דער םאר אםילו אדער ײאך, סטע

 און זיח גוט אזױ זאלצן יעי, לײבאר ®יז
 זאיל מעז כדי רעגיסםרירען באלד זיר

 ער־ צו מענשעז װיםיל גענוי װיסען
̂זפארעז זאיען זײ װארטען,  צו םאר

 אונאנגענעמליכקײטען. שסעטער האבעז
 די אונז בעט דעם, מיט אנסלאנג אין

 צו הויז ױניטי דער םין מענעת״טמענט
אנאנסמענט: םאלגענדע די מאכעץ
ױניטי דער םין מענעדזשסענם די

ח ץניםי די ה
• פא. ,)פארר פארעםט אין

ױניאן װאירקערם גארםעגט לײדיס אינםערנעשאנאל דער פון
זוטער. פאר׳ן אפען איז

 .ט ר ע צ נ א ק גרױסארטיגער א — אװענט שבת יעדען
 װאך. מיטען אין פארוױילונגען פארשידענע

 נ נ ו ז ע ל ר א ם ליטערארישע א — םריה זונטאג
לעקטשור. אינטערעסאנטע — פריה דער אין. מיטװאך
 «ז פארברענגט און אלע וםט

 אץ װאקײ׳םאן. אנגענעמען
 איהר האם הױז ױניטי דער
גוטע, , :גוטען אלעם פון

 ציםערען עםענם, נעשםאקע
 באקװעםליכ־ שטאדםישע אלע םיט

 און בלוםען אין אײנגעמונקט קײטען
 אין ניט זעהט מען װאם םלאנצע;,

 אויב לאגד. ױניטי אין חוץ א ערגעץ
 םארברעננען, נום באםת װילט איהר

!דארם זײן צו ניט פארםעהלט
 אינ־ דער פון םעםבערפ חוץ א

 ױגיטי דער אין װערען טערנעשאנאל
 פון םעםבערס אויפגענוםען הויז

 זאנםט און ארגאניזאציעם, אנדערע
 םרײנד און מענשען אינטעלינענםע

באװענוננ. ארבײטער דער פון
 בילדינג, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםטריישאן דער

2148 טשעלםי טעללםאן יארק״ נױ םטריט, טע16 װעםם 3
 זאלען ארבײטער אװענט, אוהר 7 ביז אםען איז אםיס דער

ארבײט. דעד םון געהענדיג רעדזשיםטרירען זיר קאנען

י י־,.,. '• ן 'י; י: 5■

*f f  ■j ?

'.-־■־ ■:׳ ' ■>&w !*'־■% WA* '׳«-־] ׳- ׳: p%;• i ־<! •''־'«־:

. שיקען מיר
. דאלארם אמעריקאנעד

*

 עםטרײה לאטוױא, ליטא, פױלען, אוקראינע, רוםלאנד, םאוויעט נאך
לענדער. אנדערע אלע און מעקםיקא פאלעסטינע, חטעניען,

 װילט איהר. און װעלט דער אין לאנד װעלכע אירגענד אין קרובים האם איהר אויב
 חרך אמבעםטען טאן עם איהר קענם םוכ, ױם אויף דאלאר עטליכע שיקען זײ

באנק. אונזער

 געלם «ײער אז אײגגעארדענט, אזוי יעצט איז דעפארמטענם״ ,מראנםםישאן אינזער
װעלען זײ «ז און צײט. שנעלסטער דער אין קרובים אייערע צו «גקוםען וועט

דאלארם. אםעריקאנער אין םוםע םולע די «רײן הויז אין אויםגעצאהלט קרינען
1 ־־ “

 עםעלען ב»נק, אונזער אץ נעלט אײער פאר באקוםם איהר וואם רעסים דעם אויסער
ערחאלטען. געלם דאם חאבש זײ אז קחבינ^ אייערע טון רעםים א «ו אױך אייך םיר

צוריק. געלם אייער איהר באקוטט אויםנעםמען גים זײ ?ען n« םאלם

באנק יוניאן אינמעדנעשאנאל
# עװענװ, טע5 21 Wסטריט טע
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CERECHT1GKFJT—(JUSTICE)
 *יע פון ארנײםןר
 פאראיי־ לענרןר.

 די און יו,’• ניגט
 וײן וועס װעלט

ו פ ר י י י •

w נצדקתי iw i 
אריח. ולא

#.) ,1*1 (••וג»
 גערעכייו• ס״ן «ן

 «ױ »<ו ח*ל# ק״•
 ימי יח ׳ייייק-

.19י9*«י *•■ יויחר

\ ̂רהערס נארםענם לײדיס אינסעתעעמנאל דער פון ארנאן אפיציעלער יזניאן װ
F11ICE 3 CENTSNew York, Friday, August 20.1926 1926 , .Vol. VIII, No. 34אוינוםט םער20 פרײםאנ,

MM r» w«<הונוץפ אדימר t i;
« nr זזוזימ s פגוןודו am ח '
 מיט סעטעלט און קאונםיל״ ״אינדאסטריעל פון אפ זיך רײסט קליפשטיין םירמע באװאוםטע די

 בײ צוריק זיץ שױן װאר דער פון ענדע בײם װעלען סטרײקער 5,ססס אריבער — ױלאן. דער
 םטײט־ נײע די א̂ױ ענטםערעז הײמאן טענעחשער און דגמאן פרעזידענט — ארבײט. דער

באלעבאטים. די פון אטאקעס און מענטם
 ״אינדאםטריעל דער דאס נעוץארעז, באהאנט איז צוריק, םע;, א״נינע מ־ט
 1צ װי םארנעליינט, דארט־ און באנקירעז םון מיםינג א 1אײנ;ערוםע אט3 האונםיל״

 האכען זיי ױניאן. דער מים סעטלען װאם םירמעז, קלאוס די באשטראםען
 םירמען. ינע1אז צו סרעדים קײן נעבען נים זאלעז באנסירען די אז פארנעאיינט,

• :סטייםמענם פאלנענדען דעם נעמאכט זינמאן פרעזידענט הן»ט דעם װענען
 װעלכער פינאנםירען, און באנקירען פון םיטינג דער אויב ניט, נלויב ״איך

 אםאסיאיי־ מילינערי איםטערן דער פון אפיםעם די אין געװארען גערוםען איז
 אין נעטען װעט קאונםיל, אינדאםםריעל פון איגיציאטױוע דער דורך ש»;,
 באיקא־ אדער קרעדים דעם אפשטעלען וױ םארשלאג, שן^דליכען אזא «כט

 אגריםענט אן אונםער שרײבעז ױעלכע םאנופעקטשורערם, אזעלכע טירען
ױניאן. דער םיט

 נעשעסםס־ םון אונעטיש זעהר איז האנדלוננ אזא װאם דעם חוץ ״א
 אן אין שריט אומפראקטישער זעהר אי אויך אבער עס איז שטאנדפונקם,

זין. עקאנאםישען און אינדוםטריעלען
 דאם קלאוק־אינחםםריע, דער אין אײנעם יעדעז םאר קלאר איז ״עם

 װעלכע םאנוםעקטשורערס^ םר*יד אין געהאט לאנג זײט'יאהרען האבען מיר
 דורכ׳ן ארביים װאכען 36 ארבײםער זײערע גאראנטירט נאר ניט האבען
 אינדו־ דער אין םאזיציע זײער און װאכען, םעהר און 40 אפילו נאר יאהר,

 געשעדיגט ניט ק*ינםאל דעס צוליב איז װעלט פינאנציעלער און םטריעלער
 די םון געװען םאל אלע זײנןײ פירמען דיזע גענענטייל, אין געװארען.

 און נאםען גוטען א נעהאט הא:ען װאם טרײד, אין אנגעזעהענםטע סאםע
 אפע־ קלױולענד אין געדארפם. נאר עם חאבעז זיי אויב קרעדיט, באקוםען

 גאראנטי א גיט װאס אנריםענם, אן םימ קלאוק־םארקעט נאנצער דער ר״רט
 פארגרעםערם םארקעט דאזיגער דער און יאהר, אין ארבײט װאכען 40 פון
 דער און נים באנקראטירען דארטען די־באלעבאםים װאקסט. און זיך
געװארעז• רואינירט ניט איז

 איצט שוין שטעהם קלאוק־אינדוםםריע דער אין םעזאן אםת׳ער ״דער
 יעדע און טאג יעדער און םארענדיגט, זיגםאן פרעזידענט האט םיר, פאר׳ן
 זײנען װעלכע אלע, םאר פארלוסט גרויםער א םײנם אװעק, געהם װאם װאך,

 אין איצט, אז איך, נלויב צײט, שוין איז עם םטרײק. םיט׳ן םארבונדען
 םטרא־ פון םאליםי א אנהאלטען אנשטאט םטרײק, םון דואך זיבעטער דער

 גארניט קען דערםון װאם ארײן, װעלט דער אין גלאט רײדען און שונקעם
 םראב־ ליכערשט אנהױכען קאוגםיל״ ״אינדאםםריעל דער זאל ארויםקוםען,

 םיטלען, אננעהםען און מעטאדען און ױענען קאגםטחקטױוע װענען םען
 קעם־ די צוױשען פארשטענדינוגנ פרידליכער א צו םיחרען זאלען ױעלכע
סעטעלםענט.״ א צו םיהרען זאל װאם — צדדים םענדע
 ח*ט זיגמאן פרעזידענט מאס םטײםםענט, א נאך סון אויסצונ אן איז אם 1אי

 *מאל װידער זײנען װעלכע דזשאבערס, די 1צ ענטפער אז אלם נעמאכם, טענ די
 ,בארעכטינם טאקע זײנען הלאוקמאכער די אז ננ,1יפם1באד. דער מיט אדױםנעקוםעז

 סאנטראקטארם, די צו ם9ל םיט װענדע; זיך דארםען זײ נאר ,“לעבען א מאכען צו
 אין נעענםפערט זינםאן ירעזירענט ,האם דעם י1י1א ארבייטעז. זײ וועלכע ביי

םאאנט: וױ קורצען,
געװינען עפעם סענען ארבײםער די אז דענקען, צו לעכערליך איז ״עם

 אץ זײנען זײ פון פילע
זײ פון ארבײטער די

 באםעם. קײן ניט זימן זײ קאנטראקטארם. די פון
 קענען װאם ארבײטער. די װי לאנע ערגערער אן

׳י ? גארניט אלײן האכען זײ אז קרינען,
פראבלעםען די לעזען ניט ױעלען װאונשען םתםע און װערטער ,זיםע

דזשא־ די װאם םאל, ערשטע דאם ניט איז לאם אינדוםטריע. אונזער פון
לעבען לעםעמז א צו “.בארעכטיגט זײנען יטער

ניט מ
אבער טרי^ אין הפקחת דער צוליב לאנע שרעקליבער א אין זיך געפינען

 ארבײו די אז זאגען, כערם
.. טרײד. אין

ד ניט שױן חאגען דזשאנערם ,די מ^ ארכײטער די אז צונעגעכש״ אי

 אײנםיהרען און חפקרות דיזע אפשאפען נעטרייעם חאט םען נאר װען
 איינשטעלען געפרואװם חאט טען נאר תען :פאראנםווארטליכקײט אםת׳ע

 םאבען, צו לעכען א םים ארבײםער לי פאחלכערען זאלען װאם באדינגוננען,
כאקעםפט. איםער דאם חשאבערם די האבען

 האבען צוריס לאנג גיט ערשם אז חשאבערם, די דערםאגמ װיל ,איך
 ייי יוניאז• דער *ון פאדערוגגען דיםקוטירען..די געזואלט נים זאנאר זיי

 םטרייי^ חןם פארםיידעז *ו • קאנפערעגצעז צו געחן נעװאלם נים האכען
 וײערע אבער לעבען. א מאכען .דארפען׳ ארבײםער זײ אז זײ זאגען איצט

p נים חאכען װערםער p .םריםסטע די און װערטער י זיםםע די באדייםוגג 
 ייײ® דז:י ײ5כיײ װערײ• • גאתיט זימען האפנונגען

מוז א םיט סלאוקםאכער ךי *ארזיכןןחמ צו גאכצוגעגען וױליג ׳׳ t מ

 די ה*ט װאך, דער פון אגפאננ ביים
 ארי־ םיט געסעטעילט נעהאט שוין ױניאן

 עס װעאכע צײײשעז םיימעז, 100 בער
 איז םידמען ^אדײטענדע גאנץ דא זײנען

 ק^םיטע סעטעילמענט די װען און טרײד.
 װען פ^רזיכטיג. אזוי געװעז ניט װאאט

 ודורש חוקר שטאו־ק אזוי ניט װאילט זי
 סעטעיל־ א נוט הײסעז זײ אײדער געװען
 סעם^למענםם געװען שויז װאאט םענט,

 האבען װ^ס םירםען םעהר סך א םיט
אי^יקײשאנם. אריינגעגעבעז

 סעהר אםשד סםרײק, דעם אין אבער
 ױניאן די מוז םריהער, ײעז אירגענד וױ

 סע־ א מאכעז בײם םארזיכטינ גאנץ זיק
 אינטערעסעז די אין איז דאס טעלמענם.

 אין שטעהן װאס סטרײקער, איצע די םון
 הען מען באאעבאטים. די םיט ?אמף

̂עז  װאס םירמעז. אזױנע מיט.גאר סעטי
 זײ אז זיכער, אבסאאוט איז ױניאז ^־י

 פאר׳ן ך י ל ס י יל ש ס י ו א ארבײטעז
 אר־ קײז מאבעז ניט װעלעז איז טרײד
 מאנופעס־ אדער דמאובער א פאר בײט

סטרײק. איז איז װאס טשורער
)2 ?♦ים *ויו («לוס

 רויס8 שיקפ ל *װ פ. א.
*מנוחןנ&ןן פאר רוןז

 אינטערנײ־ אונזער האט װאך יעצטע
 אפיציעיען דעם ערהאיוטען אפיס שאנאי

 פעדערײשאז אםעריקאן דער פון אויפרוף
 דער אין זיך באטײליגען צו לײבאר, אװ

 קאנװענ־ יעהרליכער טער,46 קומענדער
 װערעז אפנעהאיטעז װעט װעיכע שאז,

 און מיש., דעטראיט, האי, גרײסםא; איז
 סען4 דעם םאנטאנ, אגפאנגען זיך װעט

.1926 אקטאבער,
קא:״ עהזעקוטױו פון העדקװאדערס די

 הא״ טוקיער אין געשינעז זיך װע^ען סייל
 דעד דערמאנט אויפרוף דעם אין טעיל.

 און נאציאנאיע די קאונסיל עסזעקוםױו
 א. אז אז ױניאנס, אינטערנאציאנאלע

 אױם־ אן ״איז קאנװענשאן ל. אװ ם.
 שטודײ פאר כעיענענהײט ;עצײכענטע

 םאר־ דער פאר און אויספארשונג. רעז,
 די פאיליסיס. צולוונםטיגע פון מולירומ
 װעלען װעיכע דעיענאטעז, און באאמםע
 א מאםנ? ?אנעז קאגװענשאז, די באזוכען

 עקז״יססי- n ®יז אמייז סאי!?אםענעט
 זײ איז באדינגונגען עקאגאםישע רענדע
 צוסונםם, דער פאר פלעגער םאכעז קאנען

ארנאניזאציצ. זײער םיז ילעבען דעם איז
 אננעגומען װעט עס װאס דעם, ,,דורך

 ?אנסטרו?םײ און אראנרעסיװע א װערען
 נעזאנט, רוף דעם אין װערט פראגראם, וחו

 אײ ארבײטער אמאניזירטע די וועלען
 א»נע־ ?וו װערעז אױפגעמונטערט בעראל

 ארגאניזאציאנס־אר־ צו םיכטיג זיך בעז
 אדבײסער ארגאגיזירטע ניט די און בײט,

 אונזער אונטער װערעז צונעצױגען װעלען
 און הייף םון האםנוננ דער תרך םאהן
 געבעך. זײ קאנעז מיר ותיכע שױז.

____:.........................-.... ,

 איז באסםאז ns מאכער רײנקאזם
באלעבאטים די מיט קאנפערעמ

4 r i

 װאך יעצטע נעמעלדעט האבעז סיר װי
 רייג- די האבעז ״נערעכטיגסײט״ דער איז

 זײנעץ װאס באסטאז. םון מאכער קאוט
 געגרײט זיך ,24 לאסאל אין ארגאניזירט

 פאר סטרײק, גענעראל א איז ארױסצונעהן
 לעצ־ דער אבער.אין םאדערונגען. זײערע

 אז םארנױרט דארט זיך האט מינוט סער
 מאנױ רײנסאוט די םיז אססאסיאײשאן

 אנגעהויבעז זיך האט עס און פעהטשורער,
 קאלעקםיװ א װעגעז אונטערהאנדלונגעז

אנריסענט.
 האבעז אנגעלעגענהײט דער װענעז

 כאקוםען םריה דער אין דינסטאג vם
 װײס״ םון סטײםסענט םאלנענדען דעם

 אינטערנײ־ האלמאז, זשולױס םרעזידענט
 אוז באםטאן פאד ארגאנײזער שאנאל

: פאלנט װי שרייבט ער אומנעגענד.
 םארםירט איז פדנוט לעצטער דער איז

 ײיגהאוט םיז אססאסיאײיטאז אז געװארען
 ״באס־ נאמען מיט׳ז מאנוםעקטשורערם,

 אסא־ מאנוםעקטשורערס װאםערפרוױ םאן
 געװענדעט זיר האבען זײ סיאײ^אך.

 דאס מעלדוגנ, דער כױט ױניאן דער צו
 דער מיט זיך טרעםען צו גרײט זײנען זײ

 ערשטער דער קאגםערענץ. אין ױגיאז
 םאנ־ הײנט םארהוטען װעט ?אנםערענץ

האםעי. אײווערי איז ,7.30 אווענט, טאג
 םארטראטעז װערט אססאסיאײשאז די
 ■רע־ זײער ז*ורך ?אנםערענץ דער אױןי

 סעסרע״ דעם ייכמענשטײ^ מד. זידענט,
 סאםיטעט א דוו־ד אח וואנאן, דזשאן טמר

tn באשטעוזעגד tP jiD לעםקא• י. ״?אהז 
דײאחןצוױ. סעם אח װיבי®
 זײנען: ױניאז דער םוז פארשטעחער די
 סעמועל ;טשערסאן האכטאז, לאוס1דזש

 גודמאן ?אהז,-בעני לױס,1דזש םארםא?,
םע?רעטער. סלאזױגס?י,. ס. ן1א

 :ײנעז1 ױניאן דער פח םאדצרמגעז די
 ארבײט, װאך באדינגחגנזנז, םאניםארע

ס?י*י< סינימום א ן1א #װאך א טצג פינןי
: םאיגט וױ

$44--------(מענער) איערײטארס
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2f.-----------------— םינישערס
 סי־ צװײ לעצטע די םיץ פארלויף אין

 זיך צו געקוטען םרײד דער איז זאנס
 זא־־י-אננ נרז״כעי א איצט הערשט עס און

 אין ״יאנ ועם דאגס א רײנקאוטס. םאר
 זײנען שטילשעאנ־, א געװען איז טרײר
 אנדע־ע א־ז אױליז איבײטער םילע

צוריקנעקומעז זײ זײנען יעצט טרײדס.
oi?ri *10 זייס אוי.(

םארצײכניס אינהאלט
.34 נוםער ״גערעכטיגקײט״

 ספזרײק־נײעס. .2 ייט
 *ון סשײםםענמ די »וין» ענטפערס .3 ייט

 סיע״ it הײמאז• ל. — במלעבאשים די
ױניםי־חויז. אין רײזען־אװענט ציעלער

 לאקאל ױניאן, קאטערס דער אין .4 ײם
 סיקעש־קאםיםע די שעהנקער. ב. &׳.—10
גארעצחי• דזש. — ארבײם חד בײ

 — גארגעל פוןר׳ן חליח די גענאפש .5 ײט
—װאנשעד״ ב*י ״סטרןנג קערי. פאול ,

מיללער• ברור
עדיםי)ריעלס. .0 ײט

 פיםינג א אויןי לאנג. ה. — חאפגוגגעז
קארליז־ אב. — ^!*ש^ערלײש פון

 נײצ דערגרײנען «ו װעג אוין׳ן .7 ײט
 אינפמנײזדיאר •ון-אונזער ענעים .8 ײט

 םינקעלשםיח. ל.—!יעסע חןר אין :אל
ראדוצקי. א. — *ערזען

 עד־צם.—לעגענדע $ װי לענען א .9 ײט
 געזוגםזחײםס־קאנגרצא אמעריקאגזנר מןר
רעדצקיי^ עגמערס*וז קאהן. םאניא—

ברי*י• דער וון סםייטםעגם tt .10 'יט
חר טילעם• כעז—®עמיאציצ סײנערס

דעל־£אראײ װאר^עווער ■ון רינם  י1̂;
 אדװצראײזםעג■^ און אזלוסען .11 יים
 *מי• מו מנדאוב גרוזסער » .12 ײם

♦•p u t — .׳מװינסאן. .0 י
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