
 צוריקבה־ פרײס דו.
אײואפא פון גןעוט ״

 די־ דער פרײם, כי. רזשאררזש רר.
 הא־ אװ :^ארר רזשאינט םון רעקטאר
 יױ-יאן דעש פון און יזאגטראי ^ימארי
 װאך רעצטע זיך האט סענטער, חעיטה

 ער װאו אײי־^פא םון צוריקגעקעהרט
טאנאטען. דרײ איבער פארבראכם וזאט

 אנגענעהם געװען איז פרײס דר.
 צױ געםוגען ט1ה*< ע- װען איבערראשט,
 אין דעפארטטענט נייעם א ריקקוטענדיג

 קאנ־ סאניטארי אװ באארר דזשאיגט
 לייבער״רעפארט־ דער איז דאס טראל.
 געװארען עטאב־״ירט איז װאס טענט,

 ־,סעטעי לעצטען דעם פון רעזױטאט אלס
און ?לאוק־אינדוסטדיע, רער אין מענט
 ײען צייט דעי אין פאסירט האט דאס
 ער אײראפא אין געױען איז פ־ײס ךר.
 טיע־ צו צופרידען זעהר געװען אויף איז
jyp .די־ אי־ס םאסקאוױטש העגרי דר 

 לייבער־דעפארטכיענט, רעם פון ךעקטאר
 גע־ איז םאסקאוױטש הענרי דר. }ױיל
 דזשאיגט םזן עהרען־סעקרעטער דער ןועז

 פאר קאנטיאי״ סאגיטארי אװ נאארד
 איז באארד דעד זי;ט צייט גאנצעי דער

 י־ערי־ איז ער און געװארען, צטאבײרט
 צרדים אי־ע די טיט באקאנט גוט גער
pn הא־ װאם הלאױדאינרוסטריע, דער 
 אגריטענט דעש אונטערגעשריבען נען
 נוט אױף איז און סעטעלמענט, דעם אין

סיטואציע. גאנצער דער טיט גאקאנט
נע־ ורײס דר. איז אבער באזונדערס

 לײ־ סאניטארי דעי װאס צוםרידען, װען
 די אונטער געװארען נעשטעלט איז נעל

 סאני־ אױ באארד דזשאינט םון וזשגדזה
 גלייף זיף האם ער און קאנטדאל, מארי

 אויסצוהעלםען, ארבײט דער צו גענופען
 ארײנ־ גיכער װאס זאל לײבעל ךער אז

םארלעט. אין געהן
 דער װאס יאהר׳ 14 די דורף
 קאנ־ סאגיטארי אװ באארד דזשאינט

 געשא־ זיןי ער האט עקזיסטירט, טראל
 רע־ גוטע א און נאפען שעהנעם א םען

 דאס און געזעלשאםט, דער אין אוטאציע
 גארכיענטס, רי אז וױרקען, געוױס וועט

 סא־ דעם זיןי אויף טראגעז װעלען ואס1
 גוטען א האבען װעלען לייבעל, גיטארי

 גאר־ די צוגעיען װעט דאס
סא־ דעם דורף און פרעסטידט,

 פאגיסארי דער װעט י!ײבעל
בע־ םענליכקײטען נײע באהופען

 היאוק־יטעפער די קאנטראלירען צו ׳סער
קאנדישאנס. סאניטארע צו באצונ *'\

 פון רירעקטארס אװ באארר דער
 ייעצ* האט סענטער העלסה ױניאן דעם
 א גענעבען בײמאנ דאנערשטאנ טען

 דר. פון צוריהקעהרען יאס לכבוד דינער
 אנװע־ זײנען דינער דעם אויף •רײס.

 פרײס׳עס דר. םון פילע געװען !ענד
 דעם נענעבעז האבען זי־י ארן טרײנד,

!בדוךהבא הארצינען א גאסט

 פאניא װײפ־פרעזידענם
 צודיסגעסומען האהן ם.

ױדאפ פון

נאסעז.
מענטס
ניטארי
באארד

)1 זייש ®ון («לוס

 קאהן. כי. םאניא שװעסטער פון “?ײט
 אינ־ אײניגע איבערגעבעז אויך װעם וי

 ענגלישער רער פון זאכען טערעסאנטע
 זיר םיהלט עם װי וןרבייטעריבאװעגונג,

 הערשאפט רער אדנטער איצטער דארט
pb ארבײטער־רעגירונג. דער

ד די בײ גאסט א ע ט ײ װנ  ״
ם ., די ס׳/ ליי אר טײל

 די טײלארס״, לײדיס ״ױנײטעד רי
 נארפענט לײרים ר< פון ^ורגאניזאציע

 אײנגע־ האט ענגלאנד, איץ וואירקערס
 םאר־ א אדרעסירען צו האהן מיס לאדען

 רי װעגען נערערט האט זי ♦אםלונג.
 אינטעתעשאגאל אונזער םון ןראבלעםען

 קלאזקםאכער לאנראנער די און ^וניאן
 אינטערעם גרוים ארויסנעװיזען חאבמן

pk דאס װי ױניאן, אוגזער צו באצוג 
 םראגען״ רי םון אדויסנעװיזען זיף וזאט
 געװארען געשטעלט איהר זײנען זואס
 געשטעלט האבען זײ רעדע. דער נאף

 רעאר* לעצטען דעם באצוג אין פראגעז
 סעטעל־ דעם װעגען גאניזײשאךםטרײק,

 פאלנען זײ װײטער. אזוי און צזענט
 םאסירוננען די אינטערעס פיט נאר אויך

#n* אפע- אין געביט טאליטישען דעם 
ריקא.

 האט פארזאמלוגנ רער םון שלום צום
 די רורף שיקען צו באשלאסעז ץניאן ך

 םים־ די צו נרוס ברירערליר א רעתעדין
 ױנ־ אינטערנעשאגאל אונזער םון !אידער

װע־ םארזאםלונג דער װעגען םעהר *אן.
 צװײמען \s אױוי נעםינען לעזער די
 םפע־ דעם איז צײטונג, מגר אין •לוח

 בא־ תאבזןן םיר װאס באריכט, ̂ױעילאז
יענער םון םעהרעטער רעם םון ן

 אונזער םאפע, אונזער
םשפחה אונזער םאםע,

פאסשס, יעדע אױןז אױנען ױ אויס הוקען זײ
 אױןז פרײד פון ציטער א מים װאדםעו זײ

 זאלמו זײ אז זעחם הילןז. - און נײמס,
 ױם די פא־ צייט אין שפיצע אײער סרינען
 יאהר נײעם דעם ניס זײ צושטערם טונים.

פאו־שפעםינען און אפלמגען םיט

/

באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די
געלט אײער איבערשיקען װעט

'ײ װעלם וער פון טודילען אלע אין
ל ע נ רש י ל ט ק נ י ביליגפ

-יוםעז
מיית ז

.* ־*

 איז כאנט ױניאן אינטפרנעשאנאל .די
ײו אום נעװארען נעשאפען  צודינעו, א

 נעװינען אין נאר פאראינטערעסדס איז און
 אײער אפ היסען מיר צופוױעו. אײער
 און פארוינםעסײם זעלנער רער םיט געלט

 אונזער געװקן װאלס עס וױ ראימלהײפ
זעהט און אדײן סוםם געל־

FIFTH AVE. at 21st ST. 
NEW YORK
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םון איבײטער

םאראײ״ לענרעי,

די און ׳יר א' נינט

זײן װעט ױעלט

!ע ר ע י י א

GERECHT1GKBT—(JUSTICE)
החזקתי בצדקתי

4א-נה ולא
(0 ׳כ״? ׳(אױ:

געיעכטיג• נוײן « אן
זיר איך ®4,ח® קײא
װעל יייז ׳יציויק׳

••ל^זען. ני« איחי
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ױניאן װארלערס גארםענס לײדיס אינטערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער
N«w York, Friday, .September 12, 1921 l»24 , .Vol. VI. No. 37סע*טעםבער טען12 םרײטאג,

ו mm מאכט יזדאן מממגאמר
ארכײטםלאזעז פון רעגולײשאנס אוז רולס

פאנד אינשזרענס
 ר באגריםט אינטערנעשאנאל אונזער

ארריטמ־ םעקסטײל פון קאנװענשאן
וך לעצטע  נע־ באקאנט מיר האבען ̂װ

 װענען ״גערעכטיגקײט״ די אין מאכט
 באארר דזשאינט דע־ װאס בריוי דעם
 טשערלײט אלע צו א־ויסגעשיהט ר^ט
 אין שע»ער טלוירט און קלאוה די םון

 לײבעל, ױניאן סאניטארי דעם באצונ
 רואט אינטערנײשאנאל אונזער װ^ס

 און עסברױדעריס די פאר ארויסגעגעבען
 י־י אין געברויכט װערען װ^ס טרימינגס,
 איבער־ האבעז טיר שעפער. דערמאנטע

 רי ױעלכען אין בריןי, דעם נעדרוקט
 אײ אויפגעפאדערם װערען סשערלײט

ױ סאניטארי דער אז געבען, צו טונג  י
 די או־ױ געפינען זיך ז#ל לײבעל גיאן
 ױאס סריטינגס און עסכר^וידעריס אי״ע

 סיטגלידער רי םון געהענדע^ט .ווערען
 באלעכאטים די װי ױניאן, אונזער םון

 טאן צו םארפליכטעט עס זיך האבען
 אג• לעצטען דעם אונטערשרײבען םית׳ן

רימענט.
 ארויס;ע״ ױניאן די האט גלײכצײטיג

 לי םון׳ טשערלײט שאפ די צו שיסט
 צװײטען א שעפער ריםער אח קלאוק
 אינסטיטוציע גײער א נאך װעסנז כריו«

 כא־ גרויסער םיז איז װאס ׳ױדאן דער אין
 אינ־ ארבײטסיאזען דעם געםליך, דײטוע,
 קראםט אין ארײן איז װאס פאגר, שורענס

 איז דאס אױגוסט. אין װאך ערשטע רי
 דער און ױניאן, דער אין זאך נײע א

 נײ״ םאר געפונען האט באארד רזשאינט
 שאפ־ רי צו ברױי א שיקען צו טיג

 ױ־ דער פון םארטרעטער די טשערלײט,
ײ שאפ, אין ניאן  צו באקאנט בעסער ז

 דעם פון אײנםיהרונג דער מיט סאכען
 ציהען צײט רערזעלבער אין און םאנר,
 חלס די צו אויפמערקזאמקײט זײער-

 רער װעלכע אונםער רעגולײשאנס און
ארבײטען. דארף םאנד

 טשערלײם רי צו בריעוי רעם אין
געו<.ט: אנדערעס צװישען ןוערט

— ברודער: ״װערטער
 אינשורענס ארבײטסלאזען ״דער

PK פארגעשריבען װערט װאס ׳פאנד

 אגנע־ האט אנריטענט לעצסען אונזעי
 װאך ערשטע די פונקציאנידען הױכען

אױגוכט. אין
 רער װערט אוראי, וױיסט איהר ״וױ

 פרא־ דרײ םון צונויפגעשטעלט פאנר
 פון נײ־אל װעכענטליכען דעם פון צענט
 ‘אינרוסט קלאוק דער אין שאפ יעדען
 געצאהלט װערט פראצענט צװײ ריע.
 ןים. פ-־־אצעגט אײן און בא^עבאס פין
 .ױאש פראצענט, אײן דעט ארכײטער. רי
 ראיף צאהלען, דארפען ארבײטער די

 די פון ארונםערנעכיען באלעבאס רער
.)10 ?ײט אויף (*לוס

 ;ע* טא;טא; זיך האט יארק נױ אין
 די פון קאנװענשאן יעהדליכע די עפענט

 אטע״ אװ װאירקערס טעקסטיל ױג״טעד
 גאציאנא• עי״טסטע די פון אײנע ׳ריל,א

 אדבײ׳ טעקסטײ עון אמאניזאציעס י־ע
 או,י ״נדעייײשאן אםעײקאן דער אין טער

 א־ן פאר קוסט קאנװעגשאן די יײבאר.
 סטריט. טע57 האטעי*, נארטהעח גרײט

 זי־ך האט קאנװענשאן די וױ גלײך און
 רעטאנפסראציע א געװען אי? ׳געעפענט

וױידישעס. םון רעדוצידוגגען גענען
 געװארען כאריהרט איז פראנע דיזע

 נא־ לאבען װעלכע רעדנער, אלע פון
 טאל יעדען און קאנװענשאן די גריסט

 פון אױאציע אן ,ארױסגערופען עס האט
זײ־ רעדנער רי צוױשען דע״עכ^טען. די

רײנקאוטמאכער פה געמראל־סםױק
באסטאן אין

 די האט צוריק װאכען פאר א מיט
 באסטאן, פון ױניאן מאכער רײנלאוט

 כאלעגא־ די אױפגעפאדערט ,7 לאקאל
 אג• דעם באנייען צו םאך דעם פון טים

 אויס־ .איז וועל^ןר טרײד, אין רימענט
 בא־ די אויגוסט. טען15 רעם געגאנגען
 געקוױיג״ זיך אבער האבען לעבאטים

 באשלאסען האט ױניאן די און קעלט,
סטרײק. :ענעראל א רוםען צו

געװא־ דערקלערט איז סטרײק דער
 *4 דעם דאנערשטאנ, פאראכטאגען רען
 מא־ רײנתאוט ע>אי סעפטעטכער. טען
 מאן אײן װי האבען באסטאן פון כער

 גאגצער רער און שעפער רי םארלאזען
 נע־ פאראליזירט פאקטיש איז טרייד

 די דאס איז, םאקט דער און װארען.
 טא״ האבען םאנופעהטשורער רײנקאוט

 סעטעל־ מאכען אנגעהויבען באלר קע
ױניאן. רער מיט מענטס
װע־ שורות די װען צײט דער אין

םון ארבײטער די זײנען נעשריבען, רען

 פאגגם 38 לאקאל יוניאן טײלאוס ליױס
כאלעבאטים ױ מיט קאנפערירעז אן
 אױס נעהט סעפטעמבער טען15 דעם

 טיײ לײדיס די צװישען אגרימענט דער
 באלע־ די און 38 לאקאל ױניאן, לאר׳ם
 סומענדע די און םאף דעם םון באטים

 צװי־ לאנפערענץ א םארקוטען װעט *ואף
 1אי ױניאה דער םון םארשטעהער שען
 באלעבא־ די םון אסאסיאײשאן דער םון

 װערען אױםגענוםען װעכ) עס װאו ׳םים
 אגרײ דעם באנײען וועגען פראגע די

םענט.
 האט ױניאן טײלארס לײדיס די

 םאדערוננען, נײע אײניגע אויסגעארבײט
 םאדע־ ריוע דאס םארלאנגען װעט זי און

 P* ווערען אײנגעשלאסען זאלעז רועען
 אוים־ דארןי װאס אגרימענט נײעם דעם

װעיען. נעארבײט
 לעפפא׳ םעסױעל װײס־פרעזירענט

 צו געװארמן אויסגעתליבען איז װיטש
 אינטערנעשאנאל אונזער םארטרעטען

ײ  רער םיט צוזאםען קאנםערענז, רעם נ
 לאסאל. דעם םון קאםיםע קאנםערענץ

 אײן ניט pH? האט לעםקאװיטש ברודער
 קאנםערענצען p* נענומען אנטײל ס*ל

 און ױניאן טײלארם צײדים דער צװישען
 PH? האט ער און בא^נבאטים, וייערע

 אנםיחרען נמחאצםען םאל אײנינע *ייד
ײ לײרים די םון םטרײ<ןם גענערא< די  טי

 צאגע די גום סארשטעחט ער און יארס
pn טרײד. דעם

 I* ױני*ז די אן סאמט '_נ<ײכצײמינ
v״mam ןתאניזאציאגם r w o *  nr i די 

m  H W !ו םארצובוײיםע

ײ זײן זאל דאם אויב סטרײק, א םאר  נו
 א ױניאן רי רוםט צװעס רעם פאר טינ.
 רער נאך גלײך דינסטאג מיטיע, מ*ס

 זעקסטע 725 ׳האל ברײענט אין ארבײט,
 םײ רעם \ועלען רערנער גוטע עװענױ.

 מעמבערס רי זאלען אדרעסירען. טינג
כאזוכט. גוט ױי\ זאל מיטינג רער זערזן,

 אר־ דער כײ צוריק שוין שעפער אײניגע
 םא״ זײערע געװאונען האבענדיג ׳נײט

 געוױס װעט זעלכע דאס און דערונגען,
 וועל־ שעפער, אנדערע די מיט זײן כאלד

סטרייק. pא נאר זײנען כע
 pn סטריייק מאכער רײנקאוט דער
 םון אויםױכט רעי אונטער איז באסטןןן

רערזײדמאן, סאל. װײס־פרעזידענט
)4 זיים אויף (מדוס

 סענט״ פון סאליװאן, דזשאהן געװען גען
 ײה ; האונסיל לײבאר און טרײדס ראי*

 דזש. או, ל., אװ פ. א. רער םון פרײנ/
̂יסטי,  דער םון גרינדער דער אטאל ט

 װאירשעיס טעקסטיל אכיאלגאטײסעד
 אר־ דעם סון אנםיהרער דער איצט און

כרוקװא״ר. אין קאלעדזש נייטער
 קאנװענשאן דער אויף דא זיינען עס

 11 פאיטרעטען װעלכע רעלעגאסען, 100
 ערעפענט איז קאנװענשאן די סטײטס.
 רי םון פרעזידענצן דעם סון געװארען

oopyo,,* ,רי און םעקמאהאן, ארבײטער 
 גע־ האט קאנבאי, סערעה סעקרעטעריה

 דעלענאטעו־. די פון ראל־קאל דעפ לײענט
 די געװארען באשטיםט ;לײך זײנען עס

 אץ האטיטעס, קאנװענשאן םארשײדעגע
 גע־ שױן קאנװענשאן די האט דינסטאג

םארמעל. ארבײטען נורען
 צונע־ האט אינטערנײשאגאל אונזער

 באגריסוננ־ א אאנװענשאן י־ער צו שיקט
:םאלגט װי זיך לעזט 5װא טעלעגראמע,

 גאי־ לײריס אינטערגײשאנאל ״די
 ־עפרעזענ־’ װאס ױניאן, װאירקערס מענט
 װאש ארבײטער, ארגאניזירטע די טירט
 ׳פרויעך טאכען בײ גאשעפטיגט זײנען

 א אײך שיקט אםעריקא, אין קלײדער
 פון טיטנלידער די כאגריסונג. הארציגע

 עם דאס האפען, ארנאניזאציע אוגזער
 אר־ יעדער װען ׳טאג רער קוכיען װעט

 בא״ איז װאס ׳פרוי אדעד ניאז בײטער,
 אינדוםטריע טעקסטיל רער אין שעפטיגם

ארגאניזירם זײן װעט אמעריקא, פון
).2 זײס אויף (שילוס

רײזמאן, פירמע דער געגען סטױק דער
ניװער אוז ראטהמאן

םארביסע־ דער נענען סטרײק דער
 און ראטמאן רײזםאן, ריפער־םירמע נער

 רזש. פון אנגעפיהרט װערט װאס ביװער,
 ריפער און דרעס ללאוק, רער םיז באארד
 און גאנג פולען אין איז ױניאן סאכער

 אױפגעבעז ניט קאםף דעם װעט ױניאן די
 װערען. נעװאונען װעט סטרײל רער ביז
 װעט פירםע דאזיגע די שנעלער װאס און

 מיט סעטלען און באזינונג איהר צו לומען
 זײן עס ײעט בעסער אלץ ױניאן, דער
 זי װעט סוף כל םוןי װאו־ים ׳איהר פאר
 אז אונטערשרײבען און בויגען סוזען זיך

 דעם רורך ױניאן. דער םיט אגרימענט
 שװערע םירמע די דאן םארלירט סטרײה

 אײנ־ באלד מוזען װעט זי און טויזענטער
 טײװעל, פאר׳ן איז שםיל דער אז זעהן,

ױניאז. רער מיט סעטלען \ועט זי און
 םירמע די נאך איז אבער דערװײל

װערט און נעקומען ניט באזינונג איוזר צו

 ניפ אויפגעפאדעוס דרעםםאנער און הלאוס
ארכײם ארנײטמנאכפ צו

 ריפער און םאכער םקױרט מאכער, דרעם קלאוקםאכער, אלע
 ארבױם, נאכט קײן ארבײטען צו ניט אױםנעפאדערט ווערען מאכער

 האט ױניאן די שאפ. אין פלעצער אלע פארנוםען ניט זײנען עם ביז
 טרײד אין ארבײטםלאזע דא נאך זײנען עם װײל באשלום, דעם נעםאסט

ײ און באשעםטינונג. כאקוםען דארםען ז
 װאם די און שעפער די באזוכען ױניאן_װעלען דער םון האםיטעם

 ארונטער־ וועלען נאכם־ארבײט ארבײטענדיג װטרען געפונען וועלען
ארויפגעשיקט וועלען אנדערע אץ פלעצער די םון װערען נענוםען
הערען•

םמ נאםען אין
ט אינ ש םער און דרעם םקױרט, קלאוק, באארד ח רי

אן. מאכער װני
םעקרעםער. לאנגער, ע. לואים

 אינדזשאס־ רורך ױניאן רער געגען ויך
שאנס.
 פיהרט ױניאן די װאס דעם חוץ א

 שאם יארקער נױ דעם געגען סטרײל« דעם
 און ראטהמאן רײזמאן, פירמע דעד פון

 אין געװארען ערקלערט אויך איז כיװער,
 זעו* און גאטליב פון שאפ רער סטרײק

 קאנכד די א^ילאנד, לאנג דזשאמײהא, םון
םירמע. דערמאנטער דער פאר ראלטארס

).4 וײט אויוי (שיוס

ם
אינהאיט־פארג״ננ״ס

ם

aט״ ײ ק םיג כ ע ר ע ג ער , ם ^7 נו

 רעם םון אח ױני«ן דער םוז נײעס 2 זײט
קאםסײו. ג»ם«יעם

ט 17 יאהאל ױניאז ריםערמאכער רשר איז .3 זײ רים׳ רטר איז .3 ט
העלער. דזש. —

 רעסארםכיעגם. ערױקײשאנאל .4 זײט
 דער םרן כאארד רזמאינם פון סיטיננ .5 זײט

לאננער. ?. — ױניאז ררעסםאכער און לראוק
 אין ױניאז אונזער איז טעטינקײטעז די .6 זייט

̂הענטער רער  םאר׳שירענעס. ל. .H — ײעסט נ
תלוש. — (ערןועהמננ) רעבי אוז איזי .7 זײט
 םיאנע רער *ו װערםער ■אר א נאר .8 ?ײט

 כילרוננ־ נײעם צום העכערוננ; רױס םח
נאטיצען. רעדאקציאנעלע - סיזאן

 רער אוז אינרזשאנהשאז יײבאר די .0 זייט
 הערמאן דר — ?אםיײו ■•ריםישער

ה. — קאיענראר אינטערנײשןונאי םראנק
סקולמאן.

 קורץ לאנג. ה. — נ*ם«ערס סעםױעי .10 זייט
נ ב. י. — שארף און

 עננ־־אנר פוז רענירוננ ארבייםןר רי .11 זייט
 מיט קאהן. מ. פאניא — ארבײם רער נײ
.T — (םעליעמאז) היםעל «וום אוינעז רי

װהילער.
 אוםרערנרײכ־ ראס םוז א*»סט*י רער .12 זייט

אראינעםילע* אז װי זעלרין. א — בארע
 פערעלמוטער. מ - עיעל.(נעדיכם> נער

 ארכײםער־ נרו*ע א *ררעסירם לאםאייעם
םיהרער.

 ארנאניזירטע רי צו שמועסעז קורצרע .13 זײט
 סאילסאן. ר. — יארק נױ סח ארב״סער

מײס«|. אוו אדװערטיױםענטס .ir< אח 14 זײמ
 םעננמר. העלםח יוני*ז םוז גײעם .1»זייט

®רװערםײוםענטס.



ו אװ פעדערײשאז אמעדמען ד ס י ל
לײנעל יזניאן פארז קאספײז א אן פיהרט

פ וזודלעו םענאטאר מנטודאםנדשע ^נ
w  n  m jow ra

פארקױםט װערט עס װאו ברוקלץ, ם אכיעריקאנער אג . . אין סטאר א עפעגען ױגי
ע נאר לנ ע טיקלען אז ס אר אן א חאבען װא ני עי. יו ב ײ ע — ל מ ר אניזי רג  א

ר ע ט ײ ב ר ט א ער &ד פ ע פג ױ ען צו א ר ױזי א ר ט & םטאי• לײבעל די י

 אױוי
 ‘קאונסיי

 אװ יטאז
 געװאדען
 ״עלאסע;

 איבער׳ן פײן
Sv גיאז r * s ;

 דעב םון כ״יטיג; י־עצטען דעם
 פעדערײ־ אסערײןען דער פון

 אפגעהאלטען איז װאס לײבאר,
 בא־ אז סיטי, אטי־אגטײו אין

 קאנד א אגצוסאמע; געװארעז
 פאל׳ן י*א:ד נאנצען

רי דאס אדםירען צו
ץ־
אר־
קרי־
ה;<־
איז
חא־
יע•

uV?̂ו •זי י

 א^יין זאיען ארבײטער גאניזירטע
 ױאס פראדויזטען אזע*כע נאר םען
 י־ײבעי׳ ױדאן א זיך אוי־י בען

״ וױים װי װידקען זאי*ען זיי דאש  ז
 באקאנטע, און פר*י:ד צ״ױ״עען נעז
yj ״:(< אי׳ף טאן. אײר עס ;;,זאי 

 געװאי־ען, נא^אםעז אױך איז כײטי;;
 ספעציער זאי* צײט כיאגאט אײן דאס

 פאריז אכיטאציע דער װערען נעוױדכיעט
 אד:ע־ זיך האט דאס און לייבעל, ױגיאן

 ײ >\לא, אוינוסט. טען25 דעם םאננע;
 איצ־ איז לײבעל ױגיאן פאר׳ן אניטאציע

 ;,אױפ יטטעהט אין גא:ג, פױען אין רyכ
ױ אםעריקאנער אי*ע םין מאג־ארדגונג  י

ניאנס.
 ייניאן־ פאר׳ן קאםפײז דער אײדער

 די האט אנגעםאנגע;, זיך האט יזייב^
 לײבאר אװ םעדערײ״טאן אמערייזאן

 :אציא־ אי׳ע צו בריעף א ארױסנעשיקט
 יוניאנס, אינטערנאציאנאיע און נאי*ע
 זײ אגגעשיאסען, איהר צו זײנען װאס

 אין באטײלינען צו זיך אױפפאדערענדיג
 מיט העלםען און לײכעל־יואםפײן דעם
 קאניפיין דעש מאכען צו יןאנען זיי װאס

 אזא י*אגד. נאנצען איבער׳ן פאפוי׳ער
 אויך האט זיך, םארשטעהט צױטו־יפט,
ױ אינטערני״טאנאל אונזער באיוכיעז  י

ניאז•
כצײ־ איז צושדיפמ ל״

 דזשענעראא אוחער אין
ײ־ :ײשאז ״סענטראל י

 װאפ ארנאניזאציע אן
̂ע די יבע^>יי ױניאן אי

 אכיעדײ דער פון דעפארטכיענטס כרײד
 דעם אין לײבאר. אװ פעדערײ״פאן קאן

v דאס ;עזאגט, ױערט צױזגריפט r m קעד־ 
ײ־ ױגיאן א ;עעפענט האט נעריטאפט  י

 ברוקליז, בראדװײ, ין02־4 איז סטאד 6בעי
 נא־ װערען פארקױפם װעט עס װאו
עץ, כע6אזעי ̂םי̂ק  אױױ טראנ׳לן װאס א
 ארנאני־ איי־ע און ,6לײבעי ױניאן א זיך

 אױםנעםארערט װערען ארבײטער זירטע
 סטאר די סטאר. די פאטראניזירעץ צו

 סערםי־ דא^אר אײן ארויפנע;עבען האט
 צוױישען פארקױםט װערעז ײאפ פיקײטס,

 *טסיסערטיפיה דיזע פאר און ארבייםער
 פארדןײ־ סטאר ־טר אין טען באקומט

לי־יבעל. ױניאז מיט׳ץ ארטיקי׳עז דענע
נעבעטטז, װערט צױטריפט דעם אין

 אזוי ,6לײבעי ױגיאז םיז פראגע די דאס
װאס סערטיםיסײטס, דאלאר די װי נוט

 צוױיטער א
 אננעקוטען טיג

 דעם סון אםיס,
 יןאונסיל־/ בעא

פון בא׳פטעהט

 ;ע־ זאר געװארען, ארױסנעגעבען זײגען
 טאנעס־אררנונ; אױפ׳ן װערען ׳טטעיט

 זא״ •וניאנס די דאס און ױניאגס, די פון
r טיט העלםען יען sn טעכליך איז װאס 
 צױצריםט דעס אין באױעניגג. דער אט

 ׳װ:יא:ס די דאס נעבעטען אויך װערט
 אדער ׳;ןיצײטונ; אײגענע האבען װאס

ױ םאר׳• אניטירען זא־״ען ז״שורנאלען,  י
לײבעל. ניאן

 ;עענטפעיט יאט בארא,*י סעקרעטער
 א־נ״ אי;זער דאס צױטריפטען, די אױף

 פאי־אינטערע־ זעהר איז טערניי״־אגאל
 ױניאן פאר׳ן אגיטאציע דער אין סירט

 און ,,פאריטפרײטװ זײן אין און
 פארנעני־ מיט װעט ױניאן אונזער דאס
קאטייײן. דעם אין פיטהעייםען ;עז

 דאלאר־סערטי• די אכיבא^אנגט װאס
 אין אױסגעכיטען ווערען װאס פיק״טס,

ברוק־יין, אין סטאר ױגיאז .־*ער
 זיך זאי״ען די רעקאמענדירט, ער האט

 אונזערע צו דירעיוט דעם כייט װענדעז
 בעסע־ א אין זיינעז װעלכע לאקאלס,

 צװי־ פאױפארײטען צו זײ פאדציע רער
טיטגלידער. די ״פען

 םרן כייטילידער די דאט האםען מיר
 װע^ען ױניאן אינטערניײפאנאל אונזער

 האבען ױאס ארסיק^ען די ״אטראנײזעז
 נאך אזוי װעלען און יבעלי6י ױניאז א

 ארבײטעי׳ס דעם סארבעסערען העי״פען
 איײ זײער אויך כיײגט דאס ױאס ־יאגע,
יאגע. ;ענע

------------ v----------------------------------- •

 בא־ אינטעדנעשאנאל אונזעד
 די פון קאנװענשאן די נױםט

אדכייטעד טעקסטײל
).1 זײם פיז ישײוס

 אינטער״ אײעי־ םון פאהן דער אונטער
 ארנא־ קאטפיייט א ױניאן. :ײ״דאנאל

 :יט װעט אינדוםטדיע טעקסםיל :ידרסט
 לעכעגס־ די פארבעסערעז דירעהט בלויז

 ארכײטס־באדיגגונגען און סטאנדארדס
 ארבײטער, טויזענטע הונדערטע די פון

 זאנ* ב^עפטינט, איהר אין זײ:/ןן ײאס
 בעיע־ ;רויסער א זײן אויך װעט ךערן
̂ע פאר פיט  אנדערע די פון ארבײטער אי

 צו יט^כות א האבען װאס אינדוסטריעז,
 די באזונדערס און אינדוסםריע, אײער

ארבײטער. יולײדער
׳;רוס ברידערליכעז • טיט

ס אררי אן, מ ם זיג
פיעדדענט.

ם א ה א ר ב ײ באראף. א
סעקרעסער.

:אי־ דיס>,יי אינטערגײיעאנאל
ױניאן. װאירקערס סע:ט

 25 לאקאל פזן ־מיטינג מעסכער זױכטיגער
דינסטאנ קומענדען דעם

 םענםעמכער, טען16 דעם דינסטאנ,
 פארקומען װעט ארבײם, דער גאך נלייו

g פין מעמבער־מיטיננ װיכםינער זעהר 
 .25 ̂אקאל ױניאן װײםטמאכער דער
 װעדען אפגערזאי!טען װעט מיטיננ דער
 טע5 איסט 210 האי*, בעטהאװען איז

םטריט.
 זוכײ;י* פון היצען די װען איצטער,

 ״עױן זיך האט עס און אוועק, זײנען
 דע־ וױיםט די אין ארבייט באװיזען

 םארטטאר• נעטען צו צײט די איז ׳נער
 עקזעקוטיװ דער און לאקאל, דעם קען

 ענם^לאסעז איז ױניאן דער פיז באארר
 ױעט 25 לאסאל דער ביז רוהען, צו ניט

 נױ פןן װײםטמאכער אלע יןאנטראלירען
 בא־ אטאל יטוין עס האט ער װי יארק,
םאן. צו װיזעז
 25 לאתאל ױניאז װײסטמאכער די

 קאונ־ טרײדס דעם צו אנגעישלאסען איז
 איז טרײדם פאר״פײדעגע די פון סיל
 און אינדוסטריע, נארטענם לײדיס דער
 װעט י׳אקאל דער װאס חאמײייז דעם איז

 םיא־ 100 א פאר אונםערנעכיעז באלד
 עי װעט )םאך דעם אין ױניאן צענט

 אייע פון םיטוױריןוננ פוייע די ך־יאבען
 איז םאראײנעם זיײמז װאס לאקאי׳ס

ױ נום אזוי קאונםיל, םרײדס דעם  די ו
 *ינטערנײ־ נאנצמר אוגזער פון הילז»

מאנאל.
 זיך ווענדט הוייטזעכליך נאםירליך,

 זײ, :ופא. װײסםמאכעריגס די םון .אם
 אעטעליגענ• די געתונט, בעסןער *דער
 רױ פארשסעדש,• ;ואס ױ', םוז מערע
 אדבײםער, םאר ײניאז א איז עס נױםינ

 ספעציעי*. סײדלאך ארבײטער פאר יייז
̂מעז און אקטױו וועחגז ךארםעז  הע

ם ױגי^ן. די וםאריןען ביד, נרןובע ̂ד

ײ װאס  צו נעהענדינ האנט אין טראנעז ז
 שונד־רא- א איז דאש צו ארבײכ^ דער
ײ װעט ׳בוך רעאליסםייט א אדער כיאן  ז

 באס םיט׳ן קאםױ אין העלפעז גארנים
 ױניאדביכעלע דיניטשקע דאס יז»אפ. פון
 !העלםען מעהר סך א םאל דעם אין קאן
 םר^נעז װאס אינםעלינענטקעס, די אוז
 םאר־ און ביכער דיקע די םיט ארום זיך

 בי- ױניאן דיניםיטקע דאס נאכלעסינען
 באנית זײנען קארד, ױניאן אדער כעלע,

 װאס גיט. איגטעליגענטקעס הײז נאר
ײ ווע• אינטעלינענץ, נאנצע זײער טױג  ז

 אובי•־* איז ^אפ אגז אײנגעלײנם ליגען
 װאס ? סקעב־קאנדי״טאנס אונטעד טען
ײ ווען אינטעליגעדו, זײער טוינ  דול־ ז
̂אפעז א דעז *טא:ד טק  ׳אפ1י, א־ן צ̂ו
ײ װאו ? אדבײטען ז

̂ע די זאלעז  רױ אינטעאי«ע:םעקס א
 און אהאל4י דעם סין מיטינג צום מעז
 ױניא;. זײער םאריטטארקען נעמע; זיך

ײ װעלען דעםאלט ערישם ײ אז װײזע; ז  ז
אינטעליגענט. וױרקליך זײנעז

 יצר רvcודחײ ין. כױרטאן סעגאטאר
i גלענצעגדער i n t i ממו״תר און o n‘ 

w םער m פאראכט*ג?ן האט קארווציאן 
̂ט נדyאװ ׳טבת ̂נעפ ,-פראגחןכ דעם ג
 וױי&׳ און •רעזידענט טאר קאםיײן װען

v אין •רעזיחננט j .יארזן
 אין םאן פעסטמעכױטע• הויכער א

̂טע די  ודניסנר כיאן א סעיציגעי, ערי
 אין סך א ׳סך א אױםגעטאן ^וין חאט
 קײינט װעלכער און לעבען ױנגען זײן
 א*ן אױפטואוננ^ן גרויסע צו עריטט זיך
 ׳צוין vn וחנימר כיאן א ; צוקונפט דער

 און לאנר גאנצען איכער׳ן כאריהמט
̂ד-זעש די װעלכען פאר  ניט ציטערען נע

 דאס עןזעט4י:אפאי פאר וױ װעניגער
װהילעי/ ?. כוירטאן איז

 חיס״ דעם אין עולס רידגער דער
 ער״ ז איהס האט ױדאן סופער טארי׳^•

 די םון אײנער אלס נאר גיט — שענט
 חיײיאהריגען דעם אין כאנער־טרענער

̂טע צוױי די גענען קאמוײן  קארויטע א
̂ס זאנדערן פאיטײען,  אין יזעמםער א

 ‘פאר האט װאס נ״אן דער אי״ס סענאט,
טער1 דיערע םון טריבען  דאדוערטי׳ן ̂צ

 כא־ איהם האט כיען און בױרנס׳ן, און
 אוי*אדיסדענטע; ^טורכיי״גע כייט גריסט

 פיא;״ דער אויסגע״ירײען. הארציגע מיט
 מאגדידאט װײס־ורעדדענט רעסיװער

 אזא איהם זאל מען אז געכעטען, האט
 •י אז ;מאכען ניט דעמאנסטראציע

̂טע  ׳אייזם ניט באגריסען זאייען פערזאמע
 !יאגרעסװוען דעט ניט אלײן, זין נאר

 •יאגרעכױוע ד• זאנדערע; קאנדידאט,
כאװעגונג.

 צײט ■**;גע א געדױערט לזאט עס
טע די אײדער  זץ־ האנען םארזאמ̂ע

ט.  רי־ס כאמערקט האט מען אייגנע־צט̂י
 כא־ אױך איהר האט רען און װהילער
 געװארען יעױן איז עס װען און גריסט,
̂ס די ד׳אנען יעטיל,  אמא- (די איפסע־

 סאציאליססען) - ױנענד פון ניזאציע
 אנפאנכ דעד איז דאס אז אױסנערופען,

 כאװענומ ארכײטער גרױסע נײע א םון
 אמע־ זיך האט וױדער און #לאנד איז

 תטאנסרוא- באג״סטערטע א םאננען
 אזױ, כעװמן איז מינוט צעהן א ציע.
 ;עװארען, ‘*?.״טיי ענדליר ס׳איז װען און

 זײן אגגעהױכען װהילער סענאטאר האט
יעדע.

א״וא־ רער פאר ;עדאנפט ד.אט ער
 גע- רעם כייט נעפרעהט זיך האט ציע,
 תאדיצפ װאס באדיסטערוננ, פיהי*

 אז ערק^הרמ. ראט און ׳יאומן נױ אין
 יעטאדט א״נצינע די ניט איז יאיק נױ

T דער םאר כאכײסטערט איז װאס S 
באװעגומ. גרעסױוער

 דאסא־ אין טעג די ;עװען איז ער
 v; אין אײלאנד, רהאוד אין ם״פוזעטס,
̂כע די איז איכעראל און העכיפיר,  זע

 זיך חל״כט 4איכעראי באגײסטערונג.
 א טאנען צו סאי*ה אמעריקאנער דער
 רע«ונלי' די דורכצואװארפען — בײט

 ערװעחלען און דעראסראטען און האנער
 א געכען ;קאגדידאטען יװע3■רא;רל די

̂הער די טױטײןלא•  װאלל םון פאריפט
 קאנדידאטען די ערװעהלען או; סטריט,

יטער די םון םארסערס. און אר̂כ
ק^יי׳ דעד װעגען נערעדט האט ער

 (װאי״ל יארש נױ פון ;אס הרומער נער
 נאנ״ דאס קאנםראלירס װעלכע סטריט),

 אםעריקאנער אלס האט און ׳לאנד צע
 םיהרוגיען. אזעלכע געגען פראטעסטירט

 ד*;עז גוט/ איז אזױ אז זאנען װאס די
 די אמעריקאנער. עיאםת קײן ניט

 ארכײטעד די זײגעז אמעריקאנער אםת׳ע
 םיז מאכעו וױאען װעלכע םארמער, און

 הענריס פעטלײן די װאס דאס אמערייןא
 א -* סאיען געװאלט איהר םיז האבען
אלעכיען. םאר גלײיהײם פון לאנד

 קאנדי״ די װעגען נערעדט האט ער
 דער — ■ארט״ען אלםע די םון דאטעז

 איז װעלכער יןולגרזיע, עוױינענדיגער
 באר״״ דעי און ליכלינג, מארנאן״ס
 מאר״ איז װעלכער דײוױס, דעװדינער

 :יט ארט ״כיאמאנ׳ען איער...>י נאךס
 יתט איהר צוױי די פון װעמעז פאר

 עס צי ״וױיל ;עזאנט, רy האט וואוטעז/
 י׳לנער א־עד רyד װערען ;נרװעהיט טyױ

 אירד ײעט נעװעעז, אי*ץ םאמאן װעט
 דך האט iv און פארלירעז״. א*ז

מ, ׳*אנכע, א איז ארײנגעלאזען ױי ױנ  ג
 די אזױ וױ עדחלעהדוננ ני׳ענצענדע
דעניױו:;, די קאנטדאלירען כיארגאנס
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 ןך •if* •11 |1א איע־;נט*|1ו »•( «־ך

n די ז״ט ח*ט w w o  ra n o r r ta r r\ 
 י«ט״*ט*דס,1ח *רעד־חאיס נןר״נ׳נט

r ד• o־t  m * o o*,/'• ,•י׳זנני דסגהערט 
n און r " i יו*ד1נט*י־»1» •ט״פ«‘•*׳ 

m״i ג«?ר*ג«ז ה*נען r ,וי*(1 די׳ןוסנס 
iv וו*נ«ן זיי r ip  i» i»os*nn •ד 
•t n׳o j n )**ג*ס•(•׳׳ m e ,רארר־ננ׳ן

a ה*ט הסרד־מ ױ«ן r t  ta in 'tr i יז»גד 
ײן, <prv;r ד*ה׳ןרט• ה*ט ו t',:n 

 די סון *נס1׳)1«*נטר'נ' ן”ש*ר«
p* o די פון im טר*סטס -n rW z 

. rnאמטער-ױשיס ...irrm» מ ריי חי
 חר ער ח*ט ׳1ג«װ*ר« עממהיט »יז

t חוס פאר ד*חשרסי׳ן סאכט m h i i 
 פא׳ד סיסססס די װען שײט־סידססשר...

n\ פייענס ו*ס נחננען i r u n*
פ1נ ד• IVH ;ןno נ*תיס ו•• ט• «*ו  »י

T ׳ח,דײט1נע ד*ם גענר*פ«ן ד-*נ*ן h 
tryn הערט•. w ti. די n p o׳u |ח*מ 

rs ד*ר iip  o iv o‘ V "otrr3"zיי1 ••).״ 
י״ןדו־מ׳* רסנ׳ו; ד*ר וי*נען

 סײ פמר איהס )in •רעדחונט, ם*ר ען
 נישמן סר*כטס די אױר ױן דסטער...

ױנןן «•♦ אױנ גע״מ, ד*ס •* ׳*ו־ן  י
איונד, )id nnviw נווטיריירש ד• r יעױן

*i i n n  \ra jn" 8 ײין נ*ד o n־־)•«• 
re ,(•י ײאמס *•« זי* T רען ז in ניט 

w r W * ״ . ? ^ נ י י  די »ױנ און נ
n «■ (•ir o*0 אונטעדויע'ט io װ*י, ד 

*י ײאתם r ז w ניט w r.'r שײן 
 )1* ניזנעײ איחחן )ie םוןרדינסטןל

ro ה*ט פ*ר \m,\ ג׳ד ה*ם דןננ• און 
מ|.1»נ ח*ט ד*ח*רס• )in נורען,

 נ׳ד »יז m גיענז׳מדע ױהייפױ׳ס
m ריט פױל װ«ן r v .משי׳ס (••« n o, 
r נעױען »•? :w\ קויידד*, •ײוזידענס 

p »יז װעי׳נעל ' b  obiwhii3 ,׳שוױינפר 
n 5װארו !׳שײייגס ער ריז r׳o r ער ?

ס ה*ט ישװ׳ינזן, דין י ו מ ו ז מײי• ו
ן ר־ר דערר*ה;ס לןר,  גטןד«ס«נמיא י

v r n rm נ*י פארדעד׳ס • װשנען( 
 נ«ד. נרויסער » ;עייעז t»- מעינער
 uatrsnm פוןדמר דקר ה*ט *ײנמ*י

 נ׳זפיוזדם ד*ס און נר־נס ט־ט ױ*נען »
 1ה*( קד פוןרקו־פען, יו׳־״ן ־.•ט*דט אין

*י ׳ןר נ*־, דעס »נגעז»גט  נ«־ *כסומ ז
 גןהן װעם ער |yv סחורה, די אויף כען

o פד װ*ם *••נהױםען ר*רק אוים׳ן n• 
 tb »1 *נטוז*נם, *נער א*הס ה*ס ער

ווױינען...v ז*י
 איהם ~v ה*ס דו״ל, ד*ס ניס עפען
ju *זױ מייר נעזאנם, r> ח וױ t » n 

 סזחן נ*יד מן ױעט רעדען, «וו *נהױנשן
נוןר״. ס גיזט דו *ז

ו איו נ*י דשר װי י  נקזעסען אזו• ז
?it* סאסטימר *יייז נאוױיען זיר ה*ט

 אױססחר נעממן האט און *וױייתר, יי
o נרינס. אױוי פר״זשן די נען n •אר® 

 חד «װ נקהאם נװרא האם זוהן מקר׳ס
 קנםסעד, תיין נאקו״קנדינ ;ים דען...
 און — אױסיעחננם נזײארעז די זיינען

 Jarrw ooip, — :נקזאנם האס ייינער
?״ נאיײאן א איז ער אז ניט, זעד׳ט איהר
פארמ«ד דקר איז ־שפזטזר נ׳סעי »
נזקומען. *וריק

 «י האם — גע־שװינעןןי האסם —
זוהן. חזם נעסרענם

 1נ כאי חןר האס — נע־זיײגען —
נעהאיפס• נים ס׳האם נאר — ענטשע־ט

— n• ,נעהאי• נים ס׳האס הייסם
סעז>'

״ — o מרדיא ־•אנזן ז ip m n »•
 T ײײז דער האם — דאר א נ־ן »ו־ר

ענםפקדם.
אזױ, ?•ין אױו טוז האוז ומזייפ א•)

י םאחונדיג(^ ווחייפר סענאסאר האט  ת
r ײוזיים דאס היט יואס in ױו, פװימם  יי
דערמנגג״ מז ניט, ס׳למיפט נאר

 ו ד̂פסוהיל אױך רײדען עס
אנדערע גאד און םאן

 תא חזדי«ר סזמפםאר פאר
ם;1ד*יק ניארים יקדם  r$n «ר ײ
 »ן אמנמר׳אדמד איס חזדט

•j m w i « r ס איט איז סיסיס 
 ײ ינ»< arrn י*ס 1« אנמיײ״ס, תא« «ר ־סס.

m r i o r i i, נ י ־׳ סי •own
I am• 4M ״

S

w i f i  m מו א ןן iswsi זניאן ס
 רו»ט• ױממ#ו, םטרי^ דער

m ער, *ון נץו
in *n)* ̂ר ױיו- ®*רטע ד

W און -אטיטין ^  W V J אץ 
*r ד novo, «װ on וױיומ

" גאו w אדפ, V נ I נס  י̂י
n« o* ריט m דױגמ j* r p j* r n r 

 ױ װעט וןרגי־ט*מ די ®ון ןא״פאמעמן
n  \ im # רנ״  דער- און $

ן טטי ^ ױו ר די יינעד h א
i װאט r ' i  w *  |jis«n ׳אוױים 

ר ר״נםום ני־יט אל j( אידור ̂פ y c i r v 
̂ר חאט טאנטאג r ד n # r n

אן וור^סגמנען גןדירפט חאט
ד צײמוױיױסנן דצס ‘או״פײי י י

m ד• >•H רדא*;ײ$אן, v o ארױס• וזאט 
̂ן  ארױסגעגצנען ד^אט^פא, אין נצהי-אג

יt אויט״מ ףץ  געלאכט םנטר *in ו
m .]iWMtvnv* דעפ
 עײ ריכטער דער חאט אײט״ל ףץ

ט, v ער אז ןיוי tm* ׳גױנט שיץ דט 
vm ‘עלכון• n ̂נ  סאדערמן מען פירמ

 חאט ארנ״טער ר> ק״אאן.2א*נדו״*א »;
 די (עפרעהמ, מ^לע א פאר דיעס דיזע

טיד ד^זמי m געחננפט, האבען  װעט אוי
מ נױט^גע די ראבען קו  דער אױף וױי
 די אז געגלױנס, חאנען וײ ם-*רע.
v ײינו פיי-רע ^ v טעות דעם איעסנרן 

 טענדיגו;ג1פאײ א צו פירען ױעט און
עי• אכער ױכיאן. *r טיט  האפנונג ̂ו
 פארוױרקייכס דט חןרװ^לע ;אר איז

o יואט פירמע h מװאיען, n זמיכען 
 אגרער אן געמראגען אױח*דער״נאכט

 דער נאוױײגט חאט יכער9װ
ן פי־יסע ײ י • o און • n  vt — ײעם א; 

 װעט אורט״יל אן ביז איגדדעאגפ״פאן
אפיל. רעם אױף װערען אײ״סנעכראכט

 ווענדעט טיטימן פארצװ״פעיטע ײזע
 די געגען י1פאס איהר אין א( םייסע די

 און יאדורעז פאר האנען װאס אינ״טע-
 חןר פאר גמפראצעװעט כסדר יאיז־ען
n הארצלאדגע דיזע פי־־נ-ע, R o n; ורע־ 

i n ארכײטער. די געגען אנמימגדעט 
 נאר פירסע, דער פון ע׳צירות די נאי דט

 ״געדעכטיגפײט״ ואצענאנסע די איץי
in ״קאורטס״ אטמיײןאגע- ״׳ פײ v r 

 חאכ־ פון יעסערעסעז די אין נדסכרױכס
 אל- וױיזט עס וױ מפרטםעײ/ או,־ דכט

 א יפויוי ריכטען זיר טיר יזענען ׳אױס זא
 1א כיז קאסן•, סארניטערטען און יאנגען

in פחדמגחאפפתר ?נר^כער n e וחוט 
i ;ע״עלאסקו קע;ע■ r w פיר- דיזפר טיס 

?V.
 3 גענױע [,iir דיגען אינײטע- ד•

 פיליאנעז קײן סטדײק. אין סאנאטען
̂שפארט. ג״ט די םון ה״יגעי האט  אפגע

 סםגים נאוױיזען צו אן דך פאננען עס
 ארבײ״ די סון דײהען די אין ;״ג־ םון

̂ע לױט פירטע, די טער,  װאהדשײנ־ א
i סיט י־׳אפט ליכהײםען, n אדײנ־ צײט 

 װעלכער וזונגער, פדײנד י״חר צופרינען
ן יטטעלט העי״פען. אייזי זאי  םיא׳ די זי
 טא• ריםער טױזעגד דרײ די װעלען : גע

 ראט־ רײזסאן, פירטע דער ע־י־ױבען כער
 הונגער ביטעדען דררך כיװער, און סאז
 זעלכסט־ םון געםיהל דעם דעי״עטיקען צו

 די פון הערצער די אין עטענדיגקײט
!נײן »ז זאגעץ סיר ארכי־טער^

 גע־ א יעצט האכען מאכעי־ ־*פער ר•
ן יעגענחײט  שטעיען צו אטאר וױדער זי

 די אט הױך. היסטארייטער דיער אױןי
 א ־זאטלען געקענט האכען ״ואס יעניגע,

 פאר־ אין דאלאר טױזעגד 74 פון סוםע
rtf• םון o n אין סטרײת קלאוקסאכער 
o n דעריאזען ניט װעיען 4916 יאהר 

 איינענע זײערע פון פארטילינונג די
 רײד םירמע די כרידער. און טװעסטער

 געט״טא• האט ביװער און -אטםאן מאן,
 ריפער־םא־ דער םון עהרע די למכדזישט

 ניט ?עז ענטפער דער און ײניאן כער
״ i«: תײן 1ז n n אן נעהטען םיר :װי 

o n רי־ טויזענר 3 אלע !םישאלענדזמ 
mo סטרײ־ די םיט זײן וחנלען םאכער 
בײוער! און ראטדאן דײזסאן, פרן קער

<— w
 װעט דױס העכע־־ע פון םיאגע די
 געיטליכטעט טעגליף וױ שנעל אזוי סוזקן

״ וחװ־ען  םרא־ די טעמכערס. אונזערע :
 י*אסאל אונזער םון פינאנסען רי פון מ

 אמם־ ׳ברידערליף און קראר סוזען וחנט
 װעגען באישלוס א און װערען מרע־ט

װערען. געפאסט מוזען װעט דעם
 םראנע אזא װעכען זיף קענען טיי

 צײטוננ. א אין פארכרײטען צופיל נים
 אוײ די פארעטעהען םיםנרידער אונזעי־ע

ײ טאן טיד װעי^ן דאס זאכע.  םי־ די נ
 ס&ע־ װעט װאס םיםיגג׳ א אדער סינגע;

צװעק. דיזען םאר װערען נעױפען
 אײנינע געכען «ו דא געגוג זײז ױקט *ס

 גרוים פין חאלטעז סיר װאס ציםערען.
 פון באטייאכטונג דמר אין וױכסינקײם

 אונ״ נעהמעז וועלען םיר פראנע, דיזאר
nRt באארד דזשאינט צום צאהלומעז 
•״o א *יס < r

 געצאחלט םיר ה$וםנן 1919 •אוזר אין
5J3 מ פאר סמנט פ o צו םעםבער י n 

 פדר ח$ומן 1930 אין ;כאארד דדאאינט
m &»ר 11^6 מצאוזלט r סעמבמר; 

J j יאהר אין ;סאנט 8.90 *1921 יאזזר
1022 OM HM .  MMM, m a t 1 1»אאQOQ

 אז באטראכטען, םיר װען סעגט* 19.22
 װאף א סענם 35 צאהי״ט סיטגליד א

 מעחי ניט דױס יאחר א נאטרעפט ׳ד*וס
 די אונטער אז ׳מיר ועהען ,18.20 ײי

 סענט 36 םיט סיר װעיען אומיצטעגדען
אױסהוכיען. קענען גיט װ*ף י

 רעי־ און סומע כיזע נעהטען סיר װען
 סיר װאס צאהיוננען, ףי לױט עס נענען

 כאאיד דזשאיגט צום מאכען דארפען
m פאר v  םאר• װעי־ט װאס סטעםפ. 1

 די כײר סריגעז כיעכיבערס, די צו פױםט
:טאמדע םאמענדע

באארד דז׳י^ינ• צים יח9י
D l l -------------------------- 1919

ס22 -------------------------- 1920
נס7--------------------------- 1921

ס21 ---------------------------1922
1928 -------------------------- 035

 אז ׳?עהן צי איז טאכעיע ריזעי פוז
 35 גאנצע די איז 1923 יאיזי דעם פאר

 געצאהלט האט טעמכער דעי װאס סעגט׳
 געװארען אפנעצאהיט ססעכיס, א “פא

 זײערע דעסען צי באארד. דדשאינם צרם
 פאא^ דיזע פון אויסנאבען. אייגעםײנע

ynyt'v] פינאנציע^ע די אז זעהן, צו איז 
 םא־ װאס אזא איז ױניאן רער אין יאגע
לײזונג. באלריגע א רערט

 נע־ קען םראגע ריזער צו לײזוגג רי
 דער װעגען. צװײ איז װערען ־אכט

 אדער אונםאראנטװארטליכקײט םון
 אונ־ רעי אוםן. ױניאךמעסיגען א אױף

 רעדען צו איז װענ פאיאגטװארטליכער
 הויכע װעגען געיר, םארשװענדען װעגען

 וועגען םראגע די װ. א. א. וױידדצעס
i אין עקאנאםיע nדי םאררינט ױניאן ־ 

 נייד אלעםען. םון אויםםערקזאםפײט
עסאנא• םון פראגע די אז ׳אבער גלױבעז

 אין עקאגאטיע, זאנעגאנטע ארער מיע,
 און רעמאנאגיע, טאס גרױסער א אץ

 לײזען צו געגיגענד :יס פא״ בעסטען ןיא
ם״אנע. רי

 ױניאן״ דער — װעג צ־ױיטע־ דער
 א םוז :דיזעי איז — װעג םעסיגער
 און װע־ען געטאבט ד*וס ;,א רעבע־וננ

ט *ױ  פאי*ען העכעױנג דיזע װעט וױי
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m אזנזער | r p n g? ךעפארטםענט
פאליסיס און טאקטיר,ס די אײבער קררס א

 סיסיעי יון ״•ױר די ױאריס אוספארטײדליך. נראד געװיםען
 אױספיחחןן. ויאס וױיגיג טראסטס די געגען קאנען ױניאנס״ ״קרעפט

 גוס ־יאיםען ױניאדזם אינדוסטריעיעז פאר׳ן אגיטירען וואם די אבער
 ׳•װעריג־ די און •ראנלעםע[ די שמודירען נעגוי זאלען זײ װען געמאן,
 יאל אגיטא**ע וײער וױלען ױי אויכ וועג, ידן זײ שטעהען ױאם קײטען
וױרקונג. א האבען

ױניאניזם טרײד פון
 )1)(>23—1922 פוז סיז$ן אין קי*#סע; איגםערנײשן:נאא רי אין (נעהאילטען

פינקעלשטײן. ל. פח אידיש — סאפאס. י. דײװיד פון

.6 לעסאן
ױױאנס. פון געבױ דער און פא-ם די

.1

.!I

III

IV

 רױגםער ארגאגיזאציעס האבען עזזמי באוועגונגען סאציאלע ו.
 טעםיגקײםען זייערע טאכען אץ אױסהעלפען ז״' זאלעז דואס זיך

 בא־ ודאם די דיםציפלינירען צו נױטיג אױך איז דאס ;שםאנדהאפט
איהר. אין זיך םײליגען

 גראד געוױסען א ביז זיך װענדט ױניאן א פון שטארקײט די .2
 די איםער שםעהט טאנ־ארדנונג אױפ׳ן געבױ. און פארם איהר פון

 פיז באזים א אויף ארנאגיזירם װערען זאלען ארבייםער די צי פראגע,
ױניאנס. אינדדםםריעלע אדער קרעפם־ײניאנס

 דארל אינםעליגענם, םראגע די באטראכםעז רױל םען אױב .3
 דעם און פארם דער פון ענטדױקלונג די אץ געשיבטע די נאבזעהץ מען

 ױניאנס פארשײדענע די אנאליזירען דאץ און ױניאנס. די פון געבױ
הײנמ. עקזיסטירען ודאם

קרעפט־ױניאנם, געװען זיינעז לאנד אץ דא ױגיאנס ערשטע די .1
פאך־ארנאנחאציעס.

 פון צופדילונג די און םאשמערי פון ענםוױקלונג דער םים .2
 פרע־ געגוםען זיך מען האט פאבריקען םאדערנע די אין ארבײם דער
 אױסגע־ האבעז ױניאנם אלע כמעם גום. וױרקליך איז פארט די צי געץ.

 האלב־ םיטגלידער אלם ארײנכעגעזען אוץ דזשוריסדיקשאן זייער בריים
 ײערז אין באשעפטיגען גענומען האם םען װאס ארבײםער געלערענםע

פאך.
 דעט װעגען פארגעקוםען זײגען םיספארשםענדענישען סך א .1
 די געגרמדעם זיך האם עס אײדער ױניאגס, םץ פארט די און געבױ

 דעםאלם האבען זײם בײ זײט לײבאר. אװ פעדערײשאז אסעריקען
 בע ״װאן די אױך אץ ײניאנס אינדוסםריעלע ױניאנס, פאך עקזיטבױרם

םארם. ױניאך
 העבסטע די דערגריינט האט 'וױאגס פון געםיש דער אס .2
 קערפערשאםט, צענטדאלע א לײבאר״, אװ ״ױ״טם דער אק שםופע

 עלע־ א־םצופרידענע פון ארגאניזאציעש אלע ארײנגענומען האם װאס
 פארםעדס, פון סוהרים. פון געדוען איז דאם צי אנטענדיג ניט םעגםעז,

ארבײםער. פדן אדער
ױי קריסםאליזירט אבער זיך האבען באלד ^ בא־ אין אידעעז צו

 ארבײטער, אלע דאם נענלויבם, האט צד אײן געבוי. ארן פארט די צדג
 דער צו באלאנגען זאלעז געהערעץ, זײ פאך װעלכען צו אכםענדיג ױט

 קאנ־ אונטערץ זיק זאלען אגגעלעגענהײםעז זײערע און ױניאן זעלבער
 גע־ איז צד אנדערער דער ארגאגיזאציע. צעגםראלער דער פון םראל

 אדיםאנאםיע םדלער םימ פאך-ױױאנס םוץ פארא^יױגונג א פאר שםאנען
 די פון באשםאנען רוב דאס אין איז צד דער ארגאניזאציע. יעדער צו

וױ^דזש־ארבײםער.
 אוז ױניאז״-עלעםעגם ביג ״װאן דער דעםאלט האט געזיגם ,1

 צדריקגעצדינען זיך 6הא פאך-װגיאגס פאר געשטאנעץ איז װאס צד דער
 די לײבאר. אװ פעדערײשאן אסערײקאן דער צד אנגעשלאסעץ זיך און

 אינטערנאזױאנאלע פדץ באזיס דעם אויף געבויט איז קערפערשאפם
 קאנ־ גאנצען דעם האבען זאלען װאש יתיאנם, טרײד אדער קרעפטם,

 פולער א םים פאך, אדער םרײד דעם פון ארבייטער די איבער םראל
אננעלעגענהײטעז. אינערליבע זייערע אלע א־בער אויטאנאםיע

 ניט ױױאנם הײנםיגע די ױינען אויםנאהםע;, אײגינע םים .2
ױ םעהר  פראדוק־ די םאך-יוניאנם. םטריקם אטאליגע די פון זכר א ו

 נדילװייזע זיך םים געבראכם האם םאסשםאב נרויש־ש א אויף ציע
 באזונ־ אביםעל די פון ױניאנס די פו; צונויפגיםוננ א ״אםאלגאםיישאז״,

אינדוםטריע. זעלכער דער פון פאבען דערע
1 .V. 1א' ^ינדיקאםעז אוץ םראסםס די פון ענםשםעהוע דער םים

םרים. א נאך נעװארען געםאכם ריבטונג דער אין איז אינדוסטרי/י דער
 זיך צודישען זיך האכען אינדוםטריןן זעלבער דער פון פאך־ױניאנס די

 סטרײקס ארגאניזאציאנם־קאםפ״נם, צוזאםע; אנצופיהרעז פאראייױנט
וױיםער. אזוי או;

 ארבײ- שטאל און אײזען די געװארעז ארנאניזירט זײנען אזוי .2
 פון ארבײםער די ארבײטער, שיןז־בױ די ארבייטער, רײלראוד די טער,

 די איז לינעז װאם אינדוסטוײען אנדערע נאך און הײזער פעקענ די
טראםטם. די םח הענד

 פעדערײשאן אםעריקאן די האם לאגע נייער דער אט צוליב ^
 די פ,ץ םריידם, בילדינג די פון דעפארםטענטס באשאפען לײבאר אװ

דעפארםמענט. רעילװעי א אץ דעפארםםענם םײנינג א םעמאל־םרײדם,
 פאראיינינענען און דעפארטםענטש די פח כאשאפוננ די .4

 פאך- פארשידענע די דאם נעװארען. באצוועקם זײנען זיך צוױשען
ײ צוזאםעז הארםאניש האנדלען זאלען אינתסםריע איק םון מניאנט : 

קאפיטאל. םים קאנפליקט יעדען
 ױניאנם אינה־סםר״עלע און ױניאנם די םון אונמערשיד דער .5

 אנ־ ניס אדער אגצושליםען יא זיך םרײ זײנען זײ דאם דעם, אק ליגם
 און אינדוםטריע דאזינער דער פון יוניאנם אנחןרע די צו צושליםען

((£ װילען זײ אויב צוריקציהען, זיך אויך קאנען ?ײ
 א נעשםערם אםט האם אױםאנאנדע פון פארם דאזעןן די
 פון אנשמרעננונגעז די אפנעשוואכט האם את האנדלוננ פאראייגמטןן

יוניאמ^ טאנכע
1 .v i. ױ־ אינחםםריעלעז דעם םאנ צו הײנם פרעז־ינען װאם די

ײ פאר אניםירען ניאנמם םארם• דעם פוץ פארמען צוו
כא־ זײנען װאם ארבײםער אלע דאם ,r* פארם אײץ ■2

איי־ ארבײםער, ריילראוד װי אינדוםםריע. נעדויסער א אין שעפםממ
ײניאן• אית איז באלאעעז זאלען וױיםער. אזױ און ארבײםער זשן

אינא־ זאלעז ארבײטער די דאם איז, פארם צווײסער א 3
באשעפ־ זימען «יי וועלכע ביי ם»ט}ריאלען די לױ« ווערען ניזירם
 און ארכײםער םעםאל ארבײםער. קלײדער שםײנער, א װי טיגם.

רױיטער« אזױ
 אין אריין םעהי יילץ וױיםער װעלען אינדוסםריעז די אויב .4

n זמונד »r א כיז יוניאניזם אמדוסםריעי דער איז םראטסט די
.w V V י / ■ \

̂וגטאג העצטען  ערעםענט זײנען כי
 זיבען אין סענטערס ױניטי די געװארען
̂ובליק  װעיען עס ביידיגגס. םקוהל פ

 אין קיאסען װערען ^רגאניזירט נ*יד
 םאר ׳סע:טער ױ;יטי יעדען אין ענגייש

ס די פאר און ^נפאננער  עוין קענען ̂װ
 שפראף די װייען און ענגליש אביסער

̂ן אין שעעטער גרינדריף. עריערנען  סעז
 אין תורסען װערען נענעכען אויך װעיען

 ארבײטעי־בא־ רער םון געשיכטע דער
̂וטישע pn םאציאלע איז װעגוגנ,  עקאנ

 ענטװיקיונג דער איז און אינסטיטוציעס
 אויף װעלען עס טרײד־ױניאניזם. פון

 םיזישער אין קיאסען וועדען ארנאניזירט
 גע־ איבער לעקםשורס און ונ:לענסוױק

געהאיטען ײעיעז היגיענע און זונדהײט

דאקטזױים. א;געזעהענע םון װעדען
 דער איז מיטגיידמר אומערע פאר

ito די אין אײנטריט tfp .ײ פר״  ו
 קלא- די אין רעדזשיסטײותז זיף דארפען

 חר עדײהײשאנאי אוגזער p* אחנר סען
 אדער ׳סם. ט*10 װעסט 3 פארטםעגט,

 p® סעלטער ױניטי נעהנטסטעז אין׳דעם
 ריטלייחנד אונזערע װאױנונג. דיער
 דעם זןוגען צו םארגעסען ניט זןויען

̂ס ׳פרילסינאל  סיטניירער דעעז ?ײ ד
.‘אינטערלעש^לאי דער בון

̂ודכיאציע, נאך וױיס איהר אויב  אילפ
רע־ אונזער צו דך ווענדעט

o װעסט 3 ®ארטסענט, ltf* ,.אדער סט 
 ןידער נריו״, א דורף אדער ®ערזענייף׳

).481̂ (טשעי*סי סעיעםאן דורכ׳ן

סענסערס יוניפי אינםמרנעשאנאל די
םענטער. ױדנד ם״ד א־פט

סאנהעםזמ, עדוענױ, ערשטע לעכען םטריט, טע4 — 63 סקול פאבליק
אװענם. 7.30 אום

םענטער. ױניטי מייקערם װײסמ
א-־ועגט. 730 םאנהעטען, םטריט, סצטע איםט 320 — 40 סקול פאבליק

םענטער. ױניטי הארלעם
 פיגפםע און םעדיסאן צווישען סטריט, טע103 — 171 סקול פאבליק

אװענם. 730 אום טאנהעםען, עװענױ,
סענטער. ױניטי בראנקס

סםרינ^ שארלאט pn איסם פארק קראטאנא — 61 םקול פאבליק
אװענם. 7.45 אום בראנקם,

סענטער. ױניטי בראנקם לאועד
 אום בראנקם, םםרים, םע135 א.ץ פלײס בראון — 43 םקרל פאבליק

אװענט. 7.30
םענםער. ױניטי בראנזװיל

בראגױײל, סםריםם, סעקםאן אח קריםטאפער — 150 ם;ול פאבליק
אדוןןנם. 7.45 אום

סענטער. ױניטי וױליאטסבורג
ברדקלין, םטרים. םעקיכעז און עווענױ בושװיק — 147 םקול פאבליק

אדוענם. 7.45 אום
 אד־ אה אינטערםידיא״ט אנפעננער, פאר נעלערענם ווערט ענגליש

גלײך. זיך רעדזשיםםרירט ווענטד.
אונװוערדטעט ארבײמער אינטערנעשאנאל

םםרים. םע16 אץ פליים אויתױנג — םקול הײ אוירװיננ װאשינגםאן
 ווערען נעפ״ערם דועט םייאז עדױקיישאנעל אונזער פון ערעפענוןנ די

 שםע• װעלזןן פראנראם םון איינצעלהײטען טען.15 נאװעםבער אװענם, שבת
װערען אנאנםירט טער

 דער גענען ססרײס דער
 ראטה־ דײזמאן, פירמע

כױועד און מאן
.)1 ?ײמ נוון (שלוס

 בי־ און ,ראטהמאן רײזמאן האט דאס
 גענומען און םארדראסען שסארק ווער
 נע״ אינדזשאגקשאן אן ארױסקרינען זיך
 םארבאטען זײן זאל עס ױניאז, דער נען
שאפ. יענעם ארום פיקעטס האיטען, צו

 םירמע דער איז אויגוסט סעז6 דעם
 צײטװײליגען א באקומען צו נעיוננען

 און ױניאן, דער געגען אינדזיצאנקשאן
 פארנעקומען איז סעפטעםבער טען2 דעם

 קאורט, סופרים בריקליז אין היריננ א
 װעילכעז אויף טאקארט', דזשאדזש פאר

 א באקומען צו נעזוכס האט פירמע די
 זאל עס אינדזשאנקשאז, באיטטענדיגעז

 פיקעטען צו זײן פארװעדט ױניאן דער
שאפ. יעגעם

 אנ־ אויסנעלאזען אבער זיך האם עס
 פאר־ האט הילקוױם מאריס גענ. דערש.

 נאכ־ און קאורט, אין ױניאז די סראטעז
 פאר׳ן געםאכט קלאר האט ער װי דעם

 זיך, האנחגלט עס װאס וחגג*ז ריכםזןר
 םירמע די בלויז םארלאננם ױניאן די דאס
 אגרימענט, דעםזעלכעז אננעהסען זאל

 נעװא־ אײננעישטעלם לעצטענס איז װאס
 דאם און אינדוסםריא, הלאויז דער איץ רעז
 צו- w און נאטליכ פירםע ראזינע די

 די באלעכאס, אםת׳ען איהר מיט זאמעז
 בײוער, אדן יאםהמזיז רײזםאז, םירכמ
 שאפ זײער אין אנהאיטעז דוהא ײייעז

 ריכ- דער האס באדייננוננעז, םוועכדשאפ
 באשסענדי־ א םירםע דער אגטזאנט םער
 אום־ אויר האט p» אינרזשאנ<ן*¥|, גאן

r נאווארנמן r& אמדזשאנק- םארלױםיניז 
מז האס פירמע די װאס ׳שאן קו  Tf3 מי

אויטסם. סען6 דעם ײניאז דער 1נ«
̂ובען שא• pin םיז סםרייקער די ה

m סיט נײעס די אויםנענוטען irixM F, 
r רזר גענען קאמף רער און r r o וואס 

 סים נאך וועחנן פארםגעזעצם איצט
 ותד ביו איצט, ביז װי ענערניע, מעהר

 נעוראונצז םאלשםענדע װעם סםרײק
װערען.

 tw נעמאכם םירמע די האט רערװײל
m פון אנסשײדוננ די גענען אפיל * m 

 צוױײ א באתומאן האט און מעסארטי,
 וױרער איהר האט װאס רזשאדזש, טען

 איגד־ צײםװײליגעז א ארויסנעגעבען
 ®ארקױ װעס אפיל רער ביז זשאנסשאן,

 עס םאכט װאס אבער קאורט. אין םען
 אינד־ ניט אינרזשאנק^אן, יע אוים,

 םארטנע־ ײעט ססרײק דער זשאנ^אן,
 אײנװײ װעט םירמע רי ביז װערען זעצט
 ססרײ® רער סמטעלםענט. א םאר לינען
 און חדשים דרײ איבער שויז זיך ציהט

 צו יזאן מעז װאס אלץ טוט ױניאז די
סטרײסער. די העלםען

 יעזאר די װעלען דעם ײענעז מעהר
 ותר איז ארם צװײטעז א אויף נעשינען
 ברודקר םון רעפארט רעם איז צײטוננ,

 דער םון םענעדושער דער העלער, ד?ש.
.17 לאקאל ױניאן ריסערכיאכער

 ריינקאוט ®ח גענעראל־סטרײק
באסםאן אין מאכער

>1 וײ• פוו (״לימ
 באנד םאר ארטונײוער אינטערנעשאנאל

 מי׳איי דער םים אוםנענענם, און טאן
 בואד אין וױיס־ארעוידענם אונזער פח
םאן, פרעד 3טא  בחר געוועועגער מא̂נ

ד םווגאר רײנהאום דאר טון נמדזשער  י
 ײא־ איז, סםדײא דעד .7 לאחאא ניאז
 ח$ר האן מן און העמג גופא pm זא,
jrc|# וו םים עגדינען ױך וואם ר9 דייס 

מ םאלשמאנדיגאן « די סאר ז ^ נ ײ  ר
וייר נמוחמ rm דאס וזי םאכיר,

p® m קאוווא די םיט נואל m ם״ מ
; ״ —7 מאז•

b

^רר דזשאינט פון מיטינג דער פון נ
ױניאן דרעסמאכער אה קלאוק

 .1ו>24 כע«טעםבער, ׳.טען5 מיטװאך״
צושרימט;ץ,

הא־ ױי אז אינפאינײיט, w ללן«קא
 ,1C פראטאקאל דעם גוסגעה״סען גצן
 \vv22 רעם פון כאארד ח־עאינט דעם

 כאארד די םון נוןױיכט דעם און אויגוסט,
אױדסכ. 2ג) דעם םון דירעהטארס אװ

 א שטיטע׳/ ארנײטער ״פר»ע די
 איד צײטונג, ארבײטער יכעלוחןכענט

 װעט אקעאכער טען4 דעם אז ®ארמירט,
 ױכיל/יאום ־ןעהרמען25 איחר סײערען ר

 חשאינט דער אז םאײאננט זי און
 גא;צען א געכען איהר ז̂א נאארר
 יױ דעם סאר אדװערטײזכיענט אײדזיע

נוטער. נירעאום
̂בע *ו*ו, אינפאררירט צ״טונג ריזעי

 געסײערט אױך װעט עאוםלױכי רער אז
 קארנעיי אין קאנצערט א מיט װערען

 דזש. צים צי ד שײזט דעם םאר .4'6האי
טיקעטם. נאארר

אננ דער  אד• !ײרוש א פאר פא̂ר
 די גוטגעה״סע,. װערט װערטײזכיענט

ער־ װערט טילזעטס ר' םרן פ־אגע  א̂י
^נאגס־מאסיטע. דער צו געיציקט
א־ל ג״16י ױדאן טרײד וױםענ׳ס ״רי

 דעכ צ כאא״ר דזשאינט דעם אײן רעט
 ײאכ קאנםערענץ, יעהריייכען צוױיטען

 וטען4 און טען13 דעם פארקוסען װעט
 אין וונטאג. אוז שכת ׳סעםטעפבער

 אוי״ אז נעזאגט, װערט צושריםט דעם
 ,׳וע־ כאשפייאכען װעט האנפערעג״ז דעם
 פין כאױעגונ; טרײד״ױדאן רי רען

סרױעדארכ״טער.
 אװ אנגענורע; װערט אײגיאדוגג רי

m שװעסטער ,s דזיצ. כי־ודער איי רעזניק 
p'Dyr^n באר- צו אינסטרואירט װעי־ען 

באארר. דדעאינט דעם טרעטען
דאס אינפארטירט, שוסטער ברודער

ער אין־ ניגםא •יגקאװסקי, ברירער רי
די םון סככוך דעס געסעטעיט האבען

 םאר איבײטען וועלכע קאנטראלןטארס,
 עב דײװידאןי״. ה. ״וױליאס םירסע רער
 קאנ־ די אז געװאושז, םארשטאנען איז

 •אלאנהקי״ איז *דאותיק טראלוטארס
י־י זײן זאאען אפאיינער״ און

 פיד• אינסײד דער פאר קאנטראיזטארס
 אינײ* די און דײוױדאזי׳/ ה. ״װ מע

 טען3 דעם םון .יאקאװאטשי׳/ p® ט*ר
 צו ווערעז געזאצט זא^נז קאנטראקט#ר,

m ײ ארבײט  אױנפנרערמאנטע די נ
י•אגטראלטארס. צוױי

 שוסטער ברודעי־ פון באריכט רער
נוטנעהײסען. װערט

 באריכט. דירעקטארס א*ו כאארד
קאםיטעס.

 םון ארבײטער די פון קאמיטע א
 אז 3אינםאררירע ישװארץ״ און שװארץ#

 י־ער pL געװארען א*דוסט»יט זײנען וײ
 ם־י־כיע דיער צוױנגען צו אום ארבײט,

 נרױ עקזאסינער, דשם רעאינסטײטען צו
 האט םירמע רי וועםען קאפיאן, דער

 ערקיערט, קאמיטע די ריסטשארדזשט.
 צו וױלינ ניט זײגען ארבײטער די »ז

 אױכעגדערמאנטען רעס םאר סטרײהען
כרורער.

 קאנטרא״ וועלכעי־ סיוצק/ ברורער
 האט ער אז ערקאערט, ׳שאס רעם לירם

 זײן איז עס און הײס די אונטערזוכט
 בא־ איז סאילאן ברודער אז ^ויינתנ,

 דאס נעםענדיג דזשאב. דעם צו חנכמיגט
 סלוצהי ברודפר האט אמכאטראכט, אין
 נאר י1ו האנדלען אגדערש נעהעגט ניט

פירטע. דער גענען ססריײן א |ןרקלערען
 וחנרט ̂יפיס רעם םון האנדיונג רי

נוםגעהײסען.
אא״ םון מעמכער א גרינכערג, א.

 אװ באארד דער םון םארי״אנגט ׳.t< |מאל
 פיי• זײן כױט סעטלעז צו ירעקטארס1

yoטע18 װעסט 108 פון קאהען, מ. ׳ 
 כ*א:ד זײן אז ערקלערט, ער סטריט.

 ראבע, צו צוםרידען איז !ועיזסיטורער
טאשינען. 14

 r* ײערט םאריאננ ברודער׳ס רעם
 די אז באװיזען, װערט עס פוטירט.

 נים סטאפערדש דעם פאר האט מירמע
 אפע• 10 ארער 8 װי טעהר כאשעפטיגט

וײטארס.
צוריקנעוױזען. װערם פארלאננ רעי

 pc ארבײטער די סון האטיטע א
 סארלאנגען, באוםפילד״ pM ״ארבײטמאן

 װערען אינסםרואירט זאא אפיס דער »ז
 עי״ זיי םירמע. זײער מיט עןלסעט צו

 באשעפרױנש פירמע זײער אז מאערען,
איערײסאר^ 8

 צוריהגפוױוען. װערט פאיאאנג דער

צושריפמען.
 נעװע-״זד אידישע ״םאראיעעטע די

 דזשאינט חוס אײן אאדעט טאםטען״
 וועי״ס װעלכער באנסעט, א צו נאארד

jn>28 o םרייםאנ, ניגיבצז n ,אוינוסם 
, סאסס נענאסא עהרען יו ז י י ר י  נע״ *
Iימםמר.0י6 דזשאנאראל ויזאנער

m אײנאסרתנ די m אח אמעמכמן 
דווע״ג־י נרינמײ^ אנשאא, כרידער ל

PD,' װ;רען װ״ג״צטיץ און קאנסקי 
 רז•״. רעם רעסרעזעגט־רען צו אואינטעט

כאגקעט. דעם אױף כאארד
 דער אז באריכטעט, אאנגער כרודער

 נוכיער עןלסועציע א ארױס דט ׳/״אידער
 פינאג*דח#<טײ די און דעי״ ״אײבאר פאר
 ®יירז״ע חאאכען א רעמאמענדירט טע

נירער. דעם פאר אדװעי־טײזטענט
אגגעגוטע; װערט רעקאמענדאציע רי

כאריכמען. ®מענעדזשערס׳
 זײן אז באריכטעע, סלוצקי כרודער

 געגען סטײיק א ערטלערק האט אפיס
 גע7 3'10 םון העאאער׳/ ״נ. פירמע דער

 נאוױז^ ,יא עס װי נאכדעם עװענױ,
 ארבײט שיקט םירטע רי אז געװארען,

״.;•■ער. ניט־יוניאן צו
 א ע*שלעריו אייך ראט אפיס זײן
 ־יזc *•׳׳,4,הא־פ און .,אדיער געגען סטרײק

- די וױיא סטריט, רע24 װעסט 120 י  ם
 בא־ ױניאן די גאכקוכיען ניט קאז טע

דינגועען
ראט־ ״רײזטאן, פון קײס דער װענען

 ברורער באריכטעט כיװיד״ און םאן
 איז יארק גױ אץ שאפי דער אז סאוצק/

 ו״ידזשעס די און געװארען נעסעסעיס
 ־•״*אפ אי;לײד דעם פון ארכײטער די םון

 T 5 טיט געװארען רערוצירט זײנעל
 ניט :אך אבער זײגען ארבײטער די יאר.

 יױיא ארבײט, דער צו ציריקגעגאגגען
mr גע־ ניט אי; דזשאטײלא אין שאם 

 ׳אויך ערקאע־ט ער געװארען. סעטע־״ט
 אין ראטכיאן ״רײסמאן, פירכיע י*י אז

 אין שאפ דער אז א•, יײקענט ביװער״
 פירניע די זיי. צו באי׳אננט דזשאמײקא

 אפערירט װעיכער דער אז ׳צו אבער י־ט
 אײנעם צי שװאגער א איז שאס רעם
סירמע. דער םין

 ר• אז כאריכטעד, שוסטער כרודער
 א פא־ איז קאטפאני״ קאאוק ״סטײט

 אין געײארען םארדעכטיגט צײט קאנגע
̂פיפ דער אכער שטיח, ■jid ארכײטען  א

 באוױיזע די קריגען געקענט ניט האט
 אר־ צװײ חאכען אעצטענס דעם. םאר

 צום קאם«אײנט שא• דעם ®וד כײטער
 ארונטערצײ דענקט אםיס *4n אפיס.
 און ארבײטער סעט גאנצען דעבו נעםען

 א:־ סי׳עצער זײערע אױף ארויםשיקען
אםיכ. דעם ׳םון ארבײםער דערע

 וועיט אםיס דעם םון האנדיונג די
 דירעק־ אװ באארד די און ;וטנעהײסען

 אלטער דער אז אויך באשאיסט טארס
 צו װערען גערוםען זאא ארכ״טער סעט
קאםיטע. גרױוענס דער

באריכט. מענעדזשער׳ם דזשענעראל
פרא־ די אױוי נעםט םײנכערג ברודער

 -עד מיט סיטואציע דרעס דער ררעגען גע
 ערקלערט, ער דירעקטארס. אװ כאארד

ניט נאן איז אםיס דער װי א?ױ אז

 מאנעו ריפעד דער אין
17 לאקאל ימיאז

).3 זײם םון (׳עיום

 געאד. זײגע אװעק דאף גיט ער װארים
 א®־ ארער אאםעסםען ניט אבער קען סען

 זיף וועגדט דאס װײא אאסם, די װעגען
 ! םאר האט אײנער װאס איבע, דער *;

 ניט איבט װאס דער ארגאניזאציע. זײן
 סענט יעדען אז פיהים ער און ױניאן זײן

 און ארויסגעװארםען איז צאהרט ער װאס
 אויף צאהלען דױס דער םארט םאמאיף

 שװערע אויסערגעװעהנייר אן אאס איהם
 האט װאס ׳אבער יעניגער דער יאסט.

 און צוטױיען האט און ױניאן זײן איב
 יענער ארנאניזאציע, זײן אין גאויכען
 די pff יאסט די שװער אזױ גים םיהאט

 פאר אװעק גיט ער װאס ׳סענט פאר
 עקזיסטענץ דער פון פארזיכערונג דער
ארגאניזאציע. זײן םון

 טיטגאידער אונזערע אז וױאען, מיר
 שום אהן באטראכםען םראגע דיזע זארען

 םרא־ רי װען םאראורטײאע. פריהערדיגע
 די זאלען װערען, םארהאנרעאט װעט גע

 אי? ױניאן די אז םיהאען, כױטגאידפר
 זא־ צו האבען זײ װאס אי׳עס און זײערע

 ארויס־ זיי זאיען ארויסברענגען׳ און גען
 זעלבער רער צו p» םרײ און אפען זאגען
ארנאניזאציע. זײער צו איכע מיט צייט 0

A
 אינ־ זעהר זײנען םיטענען אונזערע
 אונזערע בעםען םיר אס ט*־עסאנטע,

 מיםינגען. די צו קוכמן צו כייטגיידער
 ימםטי אז ?פהר איז צײט יעצסמא די

 כאתאנמ ויץ סוז מםכזןר רעריא און
 רער סון אײנצעאהײטען אאע די םים

םיטימען. די צו קומס אומאביזאצת.
r n. ה v ל v ר#

 אי• אזיע1סי*או<דסינו דער םיט פארטיג
איז עס אז אמבאטהאכט, אין נעטענריג

 ס־ ררי ן־ער אין ארכייט װײניג ועהר דא
 איצט דאעזאם דט עב איז איגדוסטריע,

 א״ן קאמפײן נרױסען א אונטעלצוגערען
 שײי• כרודער אינדוסטריע. ררעס דער

 ;•;־ כיוז עפ*;ס אז ׳אכעי ערקאערט בערג
 ררעס׳אינדוכטריע דער ;,א װערען טאן
 א;* דך װעט א*בײט ו.** שנעא אזױ

 אז םא־ דער*בי;ר *צייאגט ע־ פאגנע!.
 א;ש־סאכ״£ײןיאי;א:יזאצ אן אנישטאס

 סטעף א אראנזשירען ױניאן די זאא
̂ען װעאכע אהאונטאגטס, ̂יי אונטערזױ ז

אן  טען װאי ד#רטען דזשאבערס. ױד
ט געפינעז װעט  דט־יונ-אן א םין א־כײ

ך א־בײט די ׳שאבע״ידז ײ  ד:ג ד
װערען. כטאפט

װי•־ באריכטעט פייננע״ג כרודער
 אײםגענו- פ־אנע רי ה>«ט ער אז

 וז*עס* ר־ פון רעגעדז׳צערם רי טיט כיען
 ,־עם צ* ןvאבn ?ײ און דעפארטכיענטה,

 זיך װעט אוגטערזוכוג; רי צוגע״עטיטט.
 סעפטעמ״ טען8 רעם ׳דא;טאנ אנסאגגען

בער.
ס ברודער עיג׳ כ ט בא־־כט פ״נ  װעי

גוטגעהײסען.
 נע״ טיטינג ךער װעיט דעם כייט
שאאסען.

 צײט קורצע אזא אין אינדוסטריע די כען
 וױ- אױכצדגעפינען בדי כיעגריך נאר װי

s ,c א־ גפטאכגי װערט עס ארב״ט יס:־ט״ ז וא , .ע א ר ע ג נ א סעק. י

.FIt ״

V׳ i

רױכערער, מר.
 װעט איהר
אזױ! זאגען אויה

 םיגארעםס אזעלכע כעגרײפען גים קען ״איך
 םיץ פאר ווערםה מעהר געבען סיר ז»לען װאם
 איך װען ם«ל יעדען העלמארם. וױ נעלד
 דעם קריעג איך אז איך וױים באקם א קויף

 כע־ איך װ#ם םענם יעדען פאר װערטח םולען
 עםיצער ווןזם אלעם דאס און דןם פאר צן>חל

עדווארםען״ קען

 םער• עכטע פון געםאכם װערען העלטארם
 און קוואליםעם אײך גינען און טאכאק קישע

 גיבען םיגארעםם געװעהנליכע םארגעניגען.
גארנישט. םעהר און קװאנטיםעט בלויז אײך

 גע־ װערען און אםת עכם זײנען העלמארם
 זיי פארהיםען צו באקסעם קארדאן אין פאקם

צובראכען. װערען פון

 ועאה »יהר װעט אנדערע, װי אזױ
טערקישע. צו ענדערן םון האבען

 העכם־ דער pc םאנופעהם״ורערם
 עגיפםישע יוון םןרקי*ע גראד םער

װעל®. דער ייין סיגארעטען
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 ױניאנס אונזערע פון טעטיגקײטען ױ
זועסט ר ע ט ענ נאה דעו אץ
רעש&אגדענט עציעלען8כ אונזער פין ל. א י̂ן

שיקאגא. פון טרײד קלאוק אין
 •••יהאנא אין י־אי־ואיכ לדאוח אונזערע

 דיסײױטי־ צו ביד װערען צו אן סאננען
 װע־ זײ װאס אגריסענט, :ייעם □in רען
 ‘כא קראוק רױגע רי םון פארלאנגען לען

, כיאנאט. דיזען סעס
 האט אגריכיעגט קי־אוק היגער רער

 אגרי־ דעם כייט צונ^יך געענדיגט זיך
 רדאורטא* היגע רי יארק. נױ אין סענט

 א:פא;;־;ן געװארט ניט האבען אבער כער
ונגען קײן  אגיײ גייעם .וועגען שארהאנ̂ד

v;k די ביז סענט s װעט יארק :יו אין 
 דעי איז דעיפאי־ און )נעסעטעי*ט זײן

 ואי־ען גע םארל״גנערט אנרימענט הינער
טאגאטען. י) אוץי

 טאנ םון פראנע ברענענדע די און
 פארלאננען דא סען 4זאי צי יעצט, איז

̂בען  יאײ, נױ איז וױ אנרימענט דעכיזע
 מאדיפיצירונגען נעװיסע זאיען אדער

̂אגגט  צו צוצופאסען זיך װערען פאר
אוםשטענדען. יאקאיע ספעציעיע די

 האבען דזשאבערס יארקער נױ די
 שייגעם נאג״ז א פאינוכיען לעצטענס

 :עעםץנט ד-אט כיען שיקאנא, אין םיאץ
 סארקױפט מען און אםיסעס סםעציע^ע

שםע־ט. װעלט די װאס אויוי קלאויזם
 שעיזן א אױד האט אלײן שיקאגא

 רזיטא־ שיקאגא די דזשאבערס, ביסעל
 זייערע אויױ ניט אבער כיאכען בערס

 פון מעהרםסע די שיקאנא. אין יןלאוקס
 אר- זײער בריינגעז און אױוי מאכען זײ

 מא־ איבעריגע די יארל. ;ױ םון בייט
 שטעט־ קאנטרי די אין איבײט זייער כעז

 פונקט שיקאגא, איז שיסאגא. ארום לאך
 אױסי;ר שטעדט אנדערע איע די pie ײי
 די יטאפ אינסײד דער שפילכ יארה. נױ

 איז שאפ אינסייד דער ראלע. הױפם
 קאנען יןאאוהניאכער די װאו שאפ דער

 לע- שטיקעל א מאכען און ארבײטען
 אוי!י סאגופעקטשורער א ניט בען.
 דדטא־ א װערט און ׳טאפ אינסײד דעס
 אינגאיצען נעהט ער אז עס מײנט ׳בער

 יטוין װערט ארבייט זײז םאראארען.
געכיאכט. ניט מייזאנא איז

 יטיקא:א איז *שעפער טעהרסטע די
 אר־ עס װאו ׳טעפער, אינסײד זײנעז

 װאס ארבײטער, די אסםײסטען בײם^ז
 װאך־אר־ וןדן געארבײט דארט האבען
 זײ א*ז געװארען, אײננעםיהרט איז בײט

 א" װײדז״טעס. דיזעלבע :אך קרינעז
 ארבײ־ די זיך האבען צײם דערזעילבער

 יאררן נױ אין דדטאבערם די בײ מער
 ♦ט״יא־ איז דא׳ םעלע נעװיסע אין און
 נעביטען ׳יאהי פאר לעצטע די איז גא׳

 הא־ װאס ארבייטער און ׳מאל אײנינע
 צו *טעפער אינסײד אין געהראגעז בען
 ארבײסען ׳ײאך א דאלאר 75 אח 70

 50 פאר שעפער אויםסייד די אין יעצט
 אוז םעהר, דאלאר 5 מיט םילײבט ארער

 נאך זײ פראדוצירעז אויס, ציינט עס װי
 דץיאר 50 די פאר פעלע געװיסע אין

̂בען זײ װי ארבײט מעהר  פראדוצירט ה
 אזעלכע אונטער דאלאר. 75 די פאר
̂טסענדעז, ערגערע נאך און  ין$ן װי אומ

 ק^טפי־ מאנוםעקט״טורער אינסײר דער
 םאכט װאס דזיטאבער, דעם םיט טען

יטעפער? ־,אויטסײ אין ארבײט זײן אויױ
 אויסצוגלײכען אום טאן צו איז װאס

 גיט זאל דדטאבעי דעד אז םסיילס, די
 מא־ םארבליכענע פאר די ארױסטרײבען
 ניט אויך זאלען זײ און נוםעקםיטורער

דז^אבערס? קײן ווערען
 ׳טטעדט אנרעי־ע די און ׳טיקאנא םאר
 לעבענס־ א דאס איז יארה, נױ אויסער
 אעבענס־םרא־ א זיכער איז עס םראגע.

 אונ־ דעם מיט אויך, יאלה נױ םאר גע
 םארמאכט יארה נױ איז װעז טער^ײה

 יטאפ אינסײר דעם מאנופעהטיטורעי־ א
 דער כאט*ט קאן דדטאבער, א װערט אח

 אויט־ אז איז דזיטאב א קריגען ארבײטער
 דאך זיינען ׳טיקאנא אין ׳טאפ. סײד

 ניטא. אויך נליקען גאלדענע די אבער
 א װערט אײנער װי ישנעל אזוי װײל

 הרײ ארבײמ זײין שױן ער קאז תעאבער,
 נעמאכט אנדערש־װאו ערנעץ איץ געז

יהאגא דער איץ בילינער,  אדבײטער ̂י
 הי'ן כדט װאסער, אוים׳ז װי בלײבט

 ױאס אב.1דזי״ א קרינען צו כיענאיכהײט
 רײ:[ באגענמנען צו אום ׳טאז צו איז

 ש־א־ די איז סיטואציע, םארסלאנםערטע
 םעםבעים אקםיװע די וועלכער סימ ׳נע
 פאינע־ לאתאלס <ןלאוק שיהאנא די םיז

יעצט. זיך מעז
געםעםעלט. כםעם פראגע דױם די

׳די'ס די העבערעז װעגען םראגע די
 מעהר־ די נעסעטעילטע. א װי כמעט איז

 באארד דזשאעמ דעם םון לאיןאלס ־םםע
 העכערװנ. די נוטנעהײסעז ׳מייז האבעז

 דאס ײעיעז יאהאילעז איבעריגע •אר די
 פרא־ נאנצע די טםחײםען. זיכער אויך

 םין אנגעםיהרם וחנרם וואם •אנאנדא,
 קרוחוקם חאס יתיאן דער םיז מונאים רי
 עס װאס באםראכםען צו מעמבערשי• ד•

 קא- באהאלטענע די ױי ארום זיך «ום
 ארויס- וײנמז און'עאיאנמ מיםאריאד

trvp w  ofw rw אמת׳ען זייזגר אין

״ י־אט טעטבער״טיפ די :ע״עטאלט.  ז
 באיטיאפעז, איז הע:ט די איבעױ נעגעבען

 צו ױעדען פאי־זא־־נט ױ:יא; די *ז
״ז  קא־ צו אר; צױטטאנד גוטען א אין ז
עי פון ׳טונא יעדען באנעגענען נען  י

צײט יעדעד צו ארנאניזאציע

דרעסמאנער. די בײ
 די ארגאניזידען צו אדמאציאן די

̂ען איז איז ״טעפער דיעס ױגיאן ;אז  פי
 פאכי־ און סירקולאלען טױזענטער נא::.

ivoysD יטע־ די אדיש צוטײלט װערען 
 ו־׳ע"־ טאנופעקטשורערס, דרעס די פער.

 וי•‘ סטרײח, דעם געײאונען האבען כע
 ניא־י־עט איז אדום וױיטער יטױן פען

 װאש דאס װילדע. װי אזוי בטריט
 גענרױנט, גיט קײנטאל זײ זיך האט

 דא וױיטער איז ױגיאן די טקױם, װערט
 דיזע און טיײד. דעם ארנאגיזירען צו

 צי אן יעצט פאנגען טאנוםעקטשורער
 דעפ פאר איז צפילי דער אז באגרײפען

טײװעל.
 *טיקאיא אין דרעסכיאפער אונזערע

 ד/טא־ געבעז צי ניט אגט״טילאסען זיינעז
 רעכטע רי ביז רוה קײז נוםעהטשורערס

 פא־ sא’אײננ װעלעז ארבײטער די פון
װעיעז. םעסטגעשטעלט אי*עםאל
־א־ טאנוסעקטשורעיס היגע די אײנ

 דאן סטיײל), גענונ נעהאט ניט נאך בען
z :אדז א ערװארטען כייר קאנען iM,j 

צוקונשט. נאהענסער דער אין דא סטרײק

 ארנאניזי־ דרעשםאכער טשילדרענם
לאקאל. א רען

 ט״צילד- א דא אויך איז שיהאגא אין
 בא־ ײערעז עס װאו טרייד, דרעס רען

 רי־ ארבײטער. הונדערט 15 א שעםטינט
 געױען :יט קײנכיאל נאך איז טרײד זער

 :יט און באסעס רי נים ארגאניזירט.
 מטפ רעם פארזוכט האבען ארבײטער די

ױניאן. פיז
נע־ טרײד דיזעז אין איז אלעס און

 ארבײדער די יעצט. ביז *שםיל װען
 א *טטונדעז 50 געארבײט זיך האבעז

 15 אדער 12 פאר מעהר איז ײאך
דאלאר.

 א אנגעפאנגעז זיך האט לעצטענס
 א איז ארבײטער, די צװישען באװעגוננ

:עװאיעז. ארנאניזירט איז לאקאל
 אן נעטאבט *טויץ האט לאקאל דער
 דער צו םשארםער א פאי טאןיאפלי?יי

 ערװאיטען יזעז כיעז אינטערנײשאנאל.
 איל ארנאניזאציאנס־קאכיפײז דעד אז

 רע־ •טנעלע .ביעננעץ װעט טדײד דיזעז
 כיאנו־ די װאס ■פייט, דער זולטאטען.

 שעפער דיעש גרײסע פוץ פעקטשורערם
 לעסאן א זײז װעמ דורכנעכיאכט, האבעז

 כ1דר* טשילדיען צאהל ;רויסע א פאר
 •טפייעז צו ניט זיך םאנופעקטשורערס

פײער. כייט
 פון טאנופעקט־טורעיס קלעגערע 2

 ;•;־ יטײז האבעז טרײד דמזס טשילדרען
ױניאן. דעי בײט אגרימענטס טאכט

קלױדלאנד. אין
 קלױױ איז טרייד אין יעצט לאנע די
 אין װי בעסער דורכשניט איז איז לאנד

שטעדם. אנדערע די
 א-ז יאהר אײנינע לעצטע די פאר

 קליװלאנ- איז טרײד אלגעמײנער דער
 צאהל א נעװארען. פארסלענערט סך א

 ביז־ םוז ארויס זײנען מאנוםעקטשורער
 * אלגעמיינע די איז דזשאביננ די נעם.

 האט לאנע אינדוסטייעלע שלעכטע
דורכגעלאזעץ. נימ קלױולאנד

 טאנו־ פארבליבע̂נ מעהרסטע די
 םראספעראוס זײנען אבער פעקטשורערס

 סך א געהאט סיזאז דיזען האבען און
ארבײט.
 פיא־ 75 איבער אז זאגעץ, יזאז מעז

 קלאוקםאכער קלירולאנדער די פון צענט
 אוץ סיזאז. גוטען א געטאכט האבעז
א שעפעד איז האבען די כאטש

 די זײנעז פראדאיו-אז, אױ סטאנדארד
 זי־ ארבי־יטער די פון אבער פארדינסטען

י איז װי ערנער נעװען נ־ט בער  שעפער י
 אױ סטענדארד הײן װאו שםעדט, די פון

ניטא. איז פראדאחשאן
 סארדינסטען די אז ׳איז אמת דער

 בעצ־ די אין װי ערנער ניט נעײעז זיינען
יאהרעץ. מלחמה די םיז צײטעז טע

נאראנט/ די צו נאך קומט דערצו
 קליװיאנר, איז אײמעםיהרט איז װאס

 יולױולאנד םול קלאוהמאכער אונזערע אוז
 באנרײ־ אנפאננעז יעצט םילײכט װעלעז

 גא- דעי מים סטענדארדס די אז םעז
 איעריבטונ־ אלעמעז נאך זײנען ראנטי

רעזולטאטען. געװיםע בחזננעז װאס ׳געז
 זיך דארםעז יןלױולאנד אין אויך

 ײענעז םארהאנדלוננעז אנםאננעז באלד
אגרימענ®. נײעם א

 אױסזיכ- נוטע נאנמ דא זײנעז עס
 נעםע־ קאנעז דא זאל אלעס אז ׳טען

 םונדעסס־ טראבעי®. אהן װערעז טעלם
 יכים אויר נים זיך מיר פארלאזעז וועגעז

 םארבא- אלזןס םאר זײנען מיר *ח
רײמע(!

דינס. n חעכערען
 האט קליװלאנד אין רױס די יזעכערען
 אוסע* װי רושם וןלענערען א א;;עטאכט

 װע״ ^אוקמאכער קריװלאנדער און ״טום
װאר» א סענט צאהי־ען יעצט יען

.0 56 נעצאהלט יעצט ניז האכען זיי
געװארען» נעדײזט יעצט איז כע:ט 5

םרא״ די האבען דא טעטבעישיפ ד•
 איגאגיזאציאגס* וױ פארהאגדעלט גע

 געדארםט האט װאס דאס- און טענ״צען,
 שעדין נעױארען געטאז איז ױערען ;עטא;
 ײ אז זײן קאן עכ רוהיג. און יטטיי

 פון האנרלונג שעהגע אזא פון אורזאכע
 דער״ איז יזלאוקטאכער קײװלאנדער רי

 גיטען א געדזאמ האבען זײ װאכ פאר
רבין.

אין
 א םארבארײטונגס־ארבײט די

 לר צום טאלידא אין סטרײק דזיטענעראל
 גאנג. םורען אין איז סיזאן טענז^ן

 טשע״כאן דער סטאיבערג, און ׳טאפירא
 װעלכע ,67 לאקאל פון סעקרעטער און

 שאפ פון ;עװאיען דיסטשארדזשד זײ:ען
 דער אין עםטעי אגצונעמען װאגען פאר

 געװא״ אנגע״צטעיט יעצט זײנען ױגיאז,
 דעי אינטעד און ארכאנײזערס, אייס רעז

 ״!רעזידעגט וױים פון סופערוױזשאן
 אד־ די יעצט זײ פיהרען ■ערל״טטײן

 פארכאר״טונגס־ארנ־ײט די און טאציע
 שאפ די תאמף. קיטענדען דעפ פאר

 םריד/אנ• קאהן, פירמע די װאס ױניאן,
 אלס איגאנידרט, האט טארטין און דער

 דענקט פיימע די װעלכען טיט טיטעל, א
 דער פון אגיטאציאן די בארןעטםען צו

 מיטעל, שװאכער ;א:*ן א איז ױניאז,
 א״ איהרע צװי:;ט םירטע די כאטש און

 באטעס דיזער צו באלאננען צו ב״טער
 ארביײ די אױוי נאר דאס לאט ױניאז,

ײ און וױרקונג, סארקערטע א טער  הױ־ ז
 ער זי אן דערפאגען צו אז זיך בען

 אז ׳איז אינטעדעסאנט ױניאן. אסת׳ער
 ר.ע* ארגאניזירט איז ױניאן באסעס דיזע

 ױעײ אלטהאל״ז, געוױסען א פון װארען
 פיר* דער בײ פאיפאן א יעצט איז כער
 ידאויד א ;עװען אכיאל איז װעלכער טע,

 אינטעד־ די און קליװלאנד, אין טאכער
 צו ;עױעז איהם סאר דאן איז נײשאנאל

 אין ראל האט ער און קאנסערװאטױו,
 װ. װ. אי. אן אמאגיזירס קליװלאנד

לאקאל.
— T■ ■ ■־■ =

 ארױם טרעט װאלש פ. פרענק
לאמאלעט׳ן. פאר

 באריהסטער דער װאלש, פ. םרײנק
 אינ* די םון טשערמאן געװעזענער לאיער,

 איז קאכיישאז, רילײשאנס דוסטריעל
 לאפאלעט םענאםאר םאר ארױסנעקומעז

ײז העלםען װעט און פרעזידענט פאר  ז
?אספײן.
 פרע־ פאר אפאלעט41 פאר בין ״איך

 זײן אין װאלש פיר. זאגט — זידענט
 רײזע א געםאכט האב איך—סטײםמענט,

 נעקױ ביז איך און םטײטס פילע איבער
 םילע םיט באריהרונג נאהענטער אין טעז
 טיטעל און װעסט די פון פיהיער די פון

 איך װאס ציױיםעל יעדער איז וועסט
 םאר־ טיר ביי איז געהאט איצט ביז האב

 אז איבערצײגט ביז איו און שװאונדעז,
 פרעזײ רוערען ערװעהלם העז אפאלעט‘'

יאהר. דיזעז דענט
 ערװעהלט װעט ער אז גלויב ״איך

 נע־ װאלט װאוט מייז ויעז אבער װערען,
 פאראײניגטע די אין אײנצינער דער װעז

 צװינ־ מיר נעוױסעז מײן װאלט ׳טטאםעז,
 לא־ סענאטאר פאר איהם אפצוגעבעז נעז

פאלעם.
 ־ אינטעלעענם־ דער איז ״לאםא׳לעט

 בראװסטער און ערנסםער דער םטער,
 נאמינירט איז עס וחגז איז װעלכעד מאז,

 לעצ־ דעם איז םרעזידענט םאר געײארען
 קאנסםראהםײוער אלס און דור טעז

 גלײ־ קײז זיד צי ער האט שטאאטסמאז
 חןז לעבעז פאליםי^עז □jn אין כעז

אמעריקא׳'.

 שווי״טשערמאן ■רעוענטירען
ביזנעס״אײדזשענט און

— :רעדאיןט̂ע װערטער
 חאנד• ס. ר. םון ארנײטער די םיר

vd איסט 34 שאו, לעיס Io קטריסן 
 און דאנק טיפסטען אונזע־ אויס דריקען
 נרד טשערסיון, שא• אונזער צו אכטװג

^rv דזשײק דער vi אר״ נוטע זייגע פאר 
 pH אונז םאר נעטאן האט ער װאס נײט
 1•חן סיד יאתר. 3 לעצטע ,ד פאר שאו

 •רעזענט שעחנעם א ב״יט איהם זענטי־ען
 נעזוגדער- ניצען צו עס איהם וזיגשען און

הייד.
 װײטער י1אױ אױך םארכלײכענדיג

n האבען טשערמאן אונזער v i t o •ג*ס 
 װעט ער דאס איהס, צו צוטרויען טען

 אונזעד םאי ארבייט גוטע טאן װידער
שאפ.

 אט*ד גוטע די אױף אנערקענען סיר
n אונזער צו דינג r• 0ביװוו אונזער סון 

 כעפאר ס״ 3קאהע סאקס אײדזשענט
 וור װאו איצט ספעציעל און ססרײק דעם
ד דעי אויף צייט יעדער צו איז  *ון ויי
 V פון איבערגעבעגח״ט גרעסטע די מיט

ץ טןיז צו אפיסער ױניאן געטרײען  זי
 עד אטענדעט געטרײ און עהרליך ארנײט

 ©4סעטעי און שאי אין רווי יעדען צו
 h דיט דןי, םאיערס װאס זאף יעדער

שא•. ®אר׳ן צופרירענהײט כעסטע
 rr אכטונג אונזער 8אוי דריקען מיר

t אז װײזען, וױיען מיר ׳איד.ם o ז״נ^ן 
t און לייט ױניאז סרײע o וױ וױיסען 

 טום ער װאס דינסטע זײנע אפצושאצעז
 פרעזעד סיר און ױניאן די און אוגז פאר

 ״jn■ שעחנעמ א סיט איהם אױך טירען
 מד נוצען צו עס איהם וױגשען און זעגט

!זונטערדןייד
 jd ס. םון ארכײסער די אכטונג טיט

שאי. האנדלערס
:קאסיםע רעזאלוציאנס

.17 יא?. מעםנערס כעלער. כ. װאולוי, י.
:טשערםאן שא■

X ‘יאקאי סעסכער םעדע״ו. דזשײק J

 1MC סלןול טעכניהאל היברו די
, אפען שױן־ באיס

 ס»ר סקוחר טעכניקער חינרו די
 ס«2 דעם םון ויפען ׳עײן איז ב<ויס

 איע• די פןן עיטער די םעיםעמבער.
ר איז ,Vnv די כאזוכען װ«ס <אר,  «וו
'אהר. 17 אוז 14 ׳טען

 נעײאחח געעסענם איז ססוהי רי
אינניאך. 370 מים

נים. צ*הלעז •טילער די
 סאך סקויזי טעכניקעל היברו די
 «ד»' פאר אוחונט־יוורסצן או*ן האט בא־ס

 צדויי־יע־׳רימר א איז ער װאקסענע.
 און ראיאר צװיי צאהי־עז זיי און הויס

1 דאנאט. א סענט םוםצע
 זי« אז נעםןודערט, זיי פון װערם עס
 דעם םהוהי דעי איז או־סנעהםעז יאיען

ײ ײעיכעז בײ טרײד׳ ארבײםען. ז

״ » עםאבלירען צי באװעגונג א ד י  י
ר חא® בודאיעסמ אין םעאמעי  אננעסאג וי

באוו » ■יטאקס, דזשאזעי דעױפואם «יז
^ר קריסשליכער סטעי m א׳נגארי i n t•

 אין װעלכער ייעמקס, םר אקםיאר?
«♦ מסאקראםי^צ אין ריחמם

ז װןךכןר און אונגאין »יז לעז י ז 9 י  י
ײי »יז טאם •ח ׳:םעמ*לי n 19 י w n ra

 עס ק9י ג•/9י עי יועלכער איז קלערונג׳
o 9 נדע9׳« א tf i װי קאמיונימי M 9110 

אוינןר, אידישע 300ססס, םים  9? אײנוו
 « קולטורך^ע ײדיאחנ װירדיגע האבען נים

א סםימואזאנס. י י  9געיי דעד י9 איחי/ װ
ד י®ג סיגארע® ליכעד ײ טז•,9נ9קײ י  וו י

ע חעלמאר י ז9רעם9סיג גנערק̂י י ד ג ײ  קו י
ס גען9מילי ליםעם? תי ע  בען9ח רויב

 ז עס — כמבאק טערקי׳יע דד בערגעביםען
אוי־זאך. ז9

מאגען שדעכטער א
ט עננ ען, בר חנ ע ם ש אפ־ ע ק ײנ ר ט, אונ ו ס בי טי סי די עג פ ט אוז א  אנ־ םיןןי

ען. דערע ט היי ק אנ ר B י ק  v  y

;זקס-לאהם
אבפיהר־פיטעל טשאר,אלאד דער

ם ל א ר ה ע י י ו א ע נ א ץ ם מ א ז נ ד ר א

ם דערזעלבער אין און פערשמאפוננ קורירם עקם־לאקם -ס1 טלזרהיט «יי
wייעינע 'P 25« .מ

 יווחר-הװזמידמ דיעזעז מון ערממדונג װיכםיגסםע די איז עקם־ל&קם
^ סראםינענםע ®ון רעקאםזנדירם װערם און י ס ד ע נ 3מ 5« W

דדאנ 9י9 »יז באקס״ א סעגם 50 איז 25 ,10

1M ןױ^»כ, 4 w w v *  Jjmi2

It נדיחיד א איז איזי it*  M «f " i״ 
m וױיזמן א אין טארס א האכען װאס 

 י*הר א >לט9 איו ער געגעגד, לדיגען91ו
 ;עזונטער א וױ אױס זעחט און פושצעהן,

 נרײטע סיט סאן געװיקסימר חױן
 ;אר און סוסקויען, שטארקע און אחסי*ען

ען •יכקע פויע די סיט פדם ןײ\  און ייי
wאױגען כלויע עװריגע JJTTM נאך 
 •^ר 9 גאר חאט ער הינריש. ןןהר

 פון איגגערע און עלטערע *וועסטער,
 אינגאגצען, (ײ אינער הערשט און ׳איהס
 און ip טוט ארנ״ט שװערטטמ רי וױיל
 אין אװזם גיכען סוטמר און םאטער דער
ו וױנטור נאך אי־ץ י  אין פיטער מןי י

 דקר פארס אױפ׳ן איז איד און שטארס
 אױף שטעחט ער באיענאס. גאגצער

 ד- אױס איײן סעלקט און פארטאג »יע
 19 גיסט און סילו n דורך דיט סיה, נען
 iv קערט חנרנאר קיגען. ;רויסע אין 19

 דעם אײן חײצט און חױז אין אום דך
 םען9שי יע9 09ײ דך נ״זערט אױותן,

 טשײ• גרױסען א אװעק שםעיט און ך9נ
 ניז און פײער. אױם׳ן װאסמר ריט דה
 ער כפפט גוט, זיך צוחייצט אלײוען חנ־

 א אױף ער עסט אסאי איכער. עפעס
 טע״ א און חעריגג א פױט כרױט חאי״בען

 טיע־ םולען א ל9אם און זױער־נייה פעי
 װאס פלייש, סיט כויכעס טעיער פען
 רער* נעכטען. םון איכעמעכלינען איז

 םעג* רי אין םינסטערניש די װערט װײל
 חע־ די ער.9גי און שיטעחןר אי״ץ סטעי

im נעי p דריטען צום שדן שטאי אין 
 םאר• א שטאק, אײכערשטען םון און י*9נ־

v : v w v י9ה םאנאנמנרגלעאזענ* סיט 
 זיך זט9י ברוסט, םולער אפענער אן און
מוטער. די •9י9

ײ׳ א סיט איזי אן חױבט ׳סא װ
עסען. צו װאס :ים כ9ח איך סרר, גענדיג

o בייר ג*כ m.
 נעסט און טע■ פיי אין ארײן תוקט זי
:שייכתן א*הם
— njn דערװארגען פרעסער, 9 נאר 
 םאר געלאזען גארנישס ווערען. עי זאל

i די.איבעריגע jn r p י איהם און ר9נ 1י
וױיניג.

 יאפעטע חילצערנע א .ג*הסם איד .
o* ארױס גקחט און n  t v r r n o שנײ 

אח ®ראססיג איז דדױמן הױז. אדום
מי רײנמס פון און מ?ע;ס  19 קוסס חי

 םרעחלימר א און זוניגער א׳ יטא; דער
 דער ־ אין סלאמען הילכינע סך א םיט

 שליטלען קענען זיך װעט םען און יוםם,
i כדם מנמעי וױיםען פון n וייימקר• 

איוענען. וואױנט װאס שיססע,
פון נעשרײ א זיך המרס ■מ«ים י9נ
: TP

לץ!9ה ארײן ברײנג איד, איד, —
ווארוי א גיט אננעצונמןן, װמרם א*ד

 »ץ געהט און זײט, א 19 *עטע9י* די
 iv וחנן *ין חאיץ׳ ו9נ שײער א״טען
 ילע pnr זײנען קיך, אין אום זיד קעיט

 און אױפנמשסאנען זײנע שװעסטער
 םיש, לאגנען גרױסעז ארום זיך דרעהעז

 םריש־ אן זײ פאר גרײם כױםער די װאו
טיס.

 פון מלםערע די פארטשעפעם איד
קרינערײ. א אן דך חויבט עס און וײ

 כײט סאפעם און וױינט שװעסםער די
:סוױםשעס און שרײט און פ״ס די

I אױפחערען מר זאל #סא —
 ביטער איחר אױןי קלאגט סרסער די
זיתרע טון חאבמן םארםאר אי״ע סזל:

 וועחנן און דך לעתמז גחת, יעס"9*כ
n« ,\ v r :n ארויס־ מען חאם איחם נאר 

 ov איז װאו װײל ^סקול/ םון נעםריכזנן
 Tז זאל איננעל א אז געװארען, נעהערט

 איצט און י*הר*ד, א יעלאנען עוײויכעז
 אונםער פערד װילדער א וױ עס װאקסם

 מםײ־ כאלד נאר וױגטמן. טדײע אי*ע
 יאס־ איױ אןן םוםזןר, די שױן כעיט

 אין ױ קושם און איהר צו זיר סשעט
 איהם םרײכט זי און אוימר, עכעז4י ראלז

אוחןק: כלימד׳שס
םײגער... תכשים געה, געה, —
 פארםאלען iv װערט טאג נאנצען א

 אדער םערד און קיה די סיט שטאהל אין
 אױפ׳ן װײט שיססע ■ױלישעד דעד םיט

 אוײ כײם iv ױ*ם אווענט אין כעמעי.
 גרויסע די ווארעסם און יי*ץײעלס װעז,

 אײ׳ װי ,n זיך חערס און סי^ כארוױסע
̂ענם שוועסםארלאך די םון נע  איז לי

 חנרגאך און םעשה׳לע קינחנר א דארהײך
 אלערלײ ומחם און אנ׳ציאפען עי ווערס

 םוםער די און חלוסו̂ו םאנטאסטישע
: ארמל פאר׳ן איהם מלעפם

םים, די פארכרענען וועסם איד,
איוי.

 ארום און פינסטער. יוערם הויז אץ
 » און שכדלע א פארס די לינט ארום און

מוױינט. גאכק די ײון ײייסע

o n• אץ אימסםע די איו m םא־ 
חײ סיליא. ס אי  לאננ *ױן זיעאן חיײ

 געבראכם ד חטכען m אסעריקא 1ײי
 נעמנט גיט גאר ױ יחח אחער, ;

m » »יט vm n אממיזזן. rי ־ מ י

m,\ רער של*«ז, און געװאקסמן חויר 
 אױגען די צאוט, און טונקעל־סאט «דם

 שסײכעל צױנער א און שװארצע גרױסע
 ?יײדנקע וױיסע ,ד סיט סויל ארום

 קוױטשעט ׳םױי פאפריוגע, 1אי ױ
 אפיעדען נ9ט גאנצען א (1tp און פט9

 ;עס׳/9כ״ איהרע סיט טעיעםאן אדפ׳ן
 סוטער די װאך. אלע נײט ד וחניכע

 צװײ איחרע און 39ט ידשט9ג ד יאזט
 סאפריזען, איהרע ר9נ גיכען נרידצר

 ניט שטעהס און אײן דך oov ר ױײל
 שר״ען. און וױעען א( חדנם און 19

 דערהיים, אץ זעיטען 1אי פאטער דער
גארדשט. איחר ןאגט און

 זון די םריהסארנען. פריחלימ א
י 1אר״ שײנט  עם װאו ף*ציסער,9׳»י 1י

vivov\ אויף סאכט דעכי כעטען, צוױי 
 ציהט געניץ, געשסאקען א גיט אױגען, די

 שיאנקען גאנצען איהר סיט אריס דך
ן חערפער ו :שרײט י

>' דיגער דער איז פיעל וױ ,90 —
און סוטער די דן וױיזס טיר אץ
י ליגעז, ר9נ איחר הײסס ״  םרישטיס װ

ז י  9 ס9עטײ זיך ניט ױ פארםיג. ניט י
 חדר, צוױיטען אין ארײן קוקט הוינ,
 אכי• םרענס און טיר, אפענעי דער דורך
שטילער! כעל

 19נ זײנען דזשײק און סעסי סא, -
> פ9װ9 דט

וױלסטו? ס9ײ גײן, —
 דא־ צװאנציג כען9ח דארף איך —

 שיך פאר א קויםעז ױך סוז איך לאוי.
 וױ ארוסנעהן ניט סען אץ־ העט. א און

t זאלען ,90 שלעפערסע. א o  " t *נע 
 •נים שעהן דאס און טשעק. א כען

 גרי* וױינענרער א אין אױס דך תרימט
סיאוס. ורערט און סאסק

וױ״ זי שרײמ םשעק, חנם נעפראגען
 םיעי װי מאי א ך9נ םרעגם ,90 דער
 •9אי זיך שלע«ם און זײגער, דער איז
 װאו שפעעי, נרויסען צום גלײר כעט םון
ײ אלע םון אינגאנצען זעחן זיר \vr< ױ  זי

 םריש־ דער פארםיג ווערט דערוױיל ט*ן.
 Avov ױ טרײכט סוטער די און טי^

 צוקלײכען כיוםר׳שט ד נעחםט ו9דערג
 גוואלדען, שרעקיימן סאכס און חױז, די
 םך א אוםעםום אן יוארטמז כריזתר די אז

 דערראסעז. נים זיר \vp ױ איז שסוץ,
 די דאס דעם, סיט זיך ענדיגם עס און

 זיך ענדליר ארן איײן. עס םום סוםער
 אעעסוױטשעט און אגגעשריען געגיג
 װאס חכר׳םע, א צו אוחוה זי געחט

 וועגמן רעדט םען און אקענמן, װאויגט
 מען אוץ סאנצס, סען און ״נאיעס/

 דאר ארנםער זיר רוקם א?ױ און לאכם.
 ניך אױוי זי ױיםט דאן םארנאכט.

 פוצען. זיך נעהסט און •9 עסם אהײם,
 דאס םעיעםאן. m תלימט װײלע אלע

 אויסגעחן זאל זי כחוו־־ים א• זי רוםקן
ײ. םים  םים זי ענםפערט אלעסען און ו

 איז װאס קול, אײנגענעהם שטיל א
 סוויתע שטילע װי מײך, און לאסטשעגד

 איחד ארום שוועכם דערבײ און םענער.
 אוי־ רי און צױבער־שסײכעל, דער סויל

ױ ױינען נען םאר׳חלום׳ם. ו
 און פארטיג כאלד כין דאיך9העל —י*
גלייך. ?ום

 זי שםעהט אװעגט אין שפעט און
 געזעגענס און הויו םון ארײנגאנג בײם

״,9*ב םים׳ן זיך  איז זי וועלכען םיט י
 צו זיך הערם און ^װילrײאד א אח געװען

 ער װי אויגען, םאו־םאכםע האלב כדם
 בעט און װערטער, לימנ איחר שעפםשעט

 און איהם, מיט אויסגעהן אמאל ר9נ ױ
 ם*־ איהר ארום זיך נליםשען חענס ?ײנמ

 בויגינען שלאנקען איחר גלעםען איז ליע
ivoivv. ביז אזוי שטעהמן די און 
 גיט אלץ זיך סענען און כם9נ חאלבמ

צושײדתן.
 םים נאר זמלכע, דאס םארנמז אױן•

.“י9כ״ אנדער אן

ov איז איזי זומער. מיםען אץ איז 
 װײלע אלע און םארנוסען, שסענדיג

 ^בארדערקע״ אנדער אן איהם רוםם
ײ פארם. אױם׳ן זיך געםינם װאס  חא- ז
 גר א איז ער װײל ליעב, אלע איהם כען

 שםארקער א זעהר און נאאױוער א סאר,
 תסיד. שסײכעלם פנים קינדיש זײן אח

 זא״ מים קאסםען גרויסען א אױפחױבען
 םע־ די און נארנישס, איהם פאר איז כען
 די אױף ארוםםראגען ער קען וױיכצר סע

 סוטער דער העלםם ער פינדער. ,װ חענמ
 די ראםט און וועיםער א איז קיך, אין

 איז דערצו און «ײם, םרײער אץ »יסעח
iv םעלד אין שעה י9« א םאנ אלע נאך 
סאטער. סים׳ן ארכײם און

̂ז  איזי סאנםרי. אין חנבי גיסוסען א
 נעבליבען איז און דערזעחן ?י האם

ױ שםאזזן.  אםע־ אז כױם פארגלמחנרם, ו
< נקם  שעחנע וואונדערבאר אזא סו

 כא:ע* נים פיעסאל נאך ®ר חאם מײרדי
 וואס םאדשאחסס, זיך האט עד מנם.

םיז איז שםחױ^ דיסנן פליידער 9זײג
ארחןס איז אוז יייפגז.

 ;א;*9פ דך און סוטער דעד צו קיך אץ
 גײ־ א הויפען איהם זאי• ד דערגעלױינם,

 אױסגעױא־ ער דערנאו אגצוג, עפ
 די געה״סען ציסער, א דעבי ם*ר שען

 א־ן אנר״סען שװעסטעײאך הל״נע
 דעײאגגט עס און כלוסען, וױלדע פעיד
 צױ הילכיג דך ט9י רעכי ס״דעל. דער

 קנים א איהם נעגעכען שטיםעריש י*אכט,
 רײטען ער קען צי געפרענט, ארן P93 אין

 19 זיך הױכט אזױ D9 פערד/ א אױף
סרײנדשאפט. זײער

 איד י־עבען ניט שױן סאן אינגיכען
 צו איז ער סײדעי. דער חן9 טאג א

 הארצען גאנצען כײטץ צוגעכונדען איחר
 זי ײאס אלץ, בלינד אױס פאי״גט ארן

 שפאנט טאנ אלע כסעם איהם. ה״סט
 ש־9דר לײכטע א אין םערד דעם אײן ער
 אײז־ עסען רף9י אין ד פיהרט און הע

 .4װעלדעי א דורך לױםט װעג דעי קרים.
 דעם טרײכט ארן לײצעס די ציהט דעכי

 ניי ארוסנענוסען זי האלט איזי פערד.
 :ים זאל זי סורא ט9די און טאליע דער
 פנים ױין אויף ײאגען. םון «םאיען9אר

 װען און שסײכעל, גליחליכער א רוהט
 אקענען איצט 19 איהם קוםם איסיצער

 סײ־ ס9י צונעמען איהם בײ װיל און
 דער׳הרנ׳עט. נלײך יענעם ער װאלט דעל,

 לעטני־9ק איהם׳ סיט שםיםט דמבי און
 אױסער־ זײן םון םארנעניגען ט9ה טשעט,

 לאס־ איהם זאנם און כח, ;עװעהגליכען
 אינ־ דעם רײצען װאס װערםער, טשענדע

בלום. דין פליסען הײכ םאכען און געל
 פאסעלאך, םערד רער געהט 09

 לײצעס די האלט דערבי ארױף. נאר:
 אין איד׳ן. צו זיך טוליעט און שװאך
 װינטעל שםיל א און קװזל, איז װ^לד

 עפעס זוכט און הױך, דער אין זיך טראגם
 כײט שסעקט עס :עםינען. נים לען און
 שותם־ און יאגאדעס שװארצע ;עס,,4סאי

 ײאס פ,9סיר זיסען א עפעס און לאן,
בױסער. אײניגע פון רינט

 פרענם—ליעב? סיך חאסט איזי, —
 און אױגען, סארםאכטע האלכ םיט דעכי

 אק־ זײן אױף קאפ איהר םינוט א האלט
סעל.

 גוף גאנצען סים׳ן ציטערט יא, —
איזי. אױפרעגוננ םון

שםארק^' —
 די שטארקער.וױ שסאיק. זעהד —־

סאסען.
:הילכינ זיך צולאנט רעבי

נארעלע. א ביזט רו —
ײ ײען און  צוריק, אום דך קערען ז
 א*ז װאו סזטער, די איזי׳ן אויף שרײט

 אין געװארעז םאיםאלזנן ■לוצים דאס ער
 ארבײט איז הויז אין אז טא:, םיטען

 םאר־ ווערט םעלר אין און סאפ איבער׳ן
 די און םאםעד דער זרן. m פיז ברענם

 איהם, *יבער זיך װיצלען ״בארדערתעס״
דעכי. אין םארליבם איז ער אז זאנקן, און

 זאנט — ניט, צײט סײן האב איך —
 דער םאר זיך נעהסט און בײזער, א איזי

ארבײט.
 קלאגט פיםאג נאך םארגען אויף נאר

 הײס, זעהר איז עס אז דעבי, װידער זיך
 און אײדהריעם, געגעסעז װאלם ןי און

 פערר דעם אײנשפאנען װידער געהם איזי
דארןז. אין זי םיהרט »ון

 באלר און אוועל, געהט זוסער דמר
p איז i r סלײבם דעבי דעי״. ^לײבאר 
 ארום געהם איזי שטאדם. אין צוריק זיך
 נערװעז. זעהר איז און אוסעטיגער, אן
 וואלם ער אז םוטער, דער צו רעדם ער

 און לערנען זיך םאהרען װעלען אויך
 נים וױל ער וױיל דערגרײכען, עפעס

 םאטער דער םארמער. א אײביג בלײבען
 אר־ זײז טאן און שװײגען איהם הײסט
 איז ארױסנעהן באלד דארף מען בײט.
 נעמען9ארא תבואות, די שנײדען פעלד

 מאכען און בױמער, די פון םרוכטען די
 האלץ אננרײטעז דערנאך און סײדער

 װעלם א םאראן איז עם וױנםער. אויןי
ארבײם. םימ

 וױינט — ׳זײן ניט דא וועל איך —
 זא״ איהרע שױן פאקט רעבי און איזי.

 שרײט און ציסער, אין זיך בײ כען
 גיכער װאם זאל ער פענסמער דורכ׳ן

 סים םאהרען און סערד דעם אײנשפאנען
 וועם זי װײל *סםײשאר, צום איהר

באהן. דעם םארשפעםיגען
סיםאנ, לעצטען דעם דערלאננם ער

 זאכען איהרע דערנאר אראפ טראגם און
וואנען. צום

כסאר־ און וױנםינ איז דרױםען אין
 מס און רוישעז, הױז ארום בױסער די נמ.

בלעטער. פאלען
 געזעגענט — #באי נור באי, גוד —

 איזי׳ם און םארם. יצןים׳ן דעבי זיך
:הילכינ שרײען שוחנסםערליר

.באי גוד באי, גוד — . !
 פאסעלאך םערד דער נעהם װאלד אין

 דעבי׳ז ארום נעסט איוי ארויוי. באת
:זי םרעגם און

7

? י*יב ריכי האסט —
d ;,א בײז ײערט דעבי s,,k א"־ם :

״, אי םאריצםע• ״w איך פא״״, פ
טי־ײן. ר• טינען

רעי ן Vs. א, .ץ״ א שיױיגען די
אוכיע* ־ױשט און סע־יי בו רי ־ויגט ו וױגט
צורי״ יענגען יעפ ע־ע זײ ־ איבע טיג.

כדארעש. M י % •• י j ר > בע:ע,
— ט, •צטאי־ •ן א קוסען װע״ איר —

א*ד. זא;ט
כיי*טיג ײייכ ט ענטפער tקוש

.,דעב
וױינען. זיך וױלט  sy:• y׳י j n רעם

אלײן ער פאהרט ארום טעה ׳ א ן אי
 פאסעי*אך זיך ״ציעפט דפע־ דע־ צוריק.

̂ע pc אין סיעד׳ און  זיך רוקט דיטען א
 שװאר״ לאעע זײגע סיט אסיען דעי אן
 בעגק־ א פיהלען ;עלזסט איײ געכט. צע

ה»יצען. אין שאפט

 םון פעדעריישאן דער פון נײעש
אנשטאלטען. םילאנטראפישע

 סײד אישם םשילדרענ׳ס קריפעלד די
םקול. פרי

 סײר איםט טשילדרענס שריפעי־ד רי
 אנשטאל״ 91 די םון איינע סקוהל, פרי

 פעדערײ״ דער צו באיאנגען װאס םען,
 אנרע־ע »לע װי פונקט ױך, עפענט שאן,

 רעם סאנטאנ, יארק, ניו אין סקוהי־פ
סעפטעסבער. טען8

 אוי און דזשולײ דאגאטען די םאר
 7 אײף נעײען קינדמר די זײנען גוסט

 געםונ̂ע זיף האבען די זוםער״װאוינוגג.
ברענטש. לאנג אין יס, בײם

̂םע עלםערע די פאר קינ״ פארקריפע
 שאפס, דא סקוהל דער אין זײנען דער
״ רוערט עס װאו םרייד/ א געי*ע״ענט ז

9
םײדלאף. פאר סקול טעכדקעל היברו
 סײױ פאר סקול טעכנילער היברו די

 סטריט, םע15 און ערוענױ צוױיטע יאף,
 גיעסע־ א םיט געעפענם איצט זיןי האם
 איהר אין װען װי סײדגאף־ צאהל רע־
עפויסםענץ. *יעהריגער44
 א נעױען אויף איז סעזאן לעצטער •

 סײר״ ■686 געײען זײנעז עס ־.,נרױסע
 זיף האט סעזאן איצטיגער דער לאך.

.715 םים געעפענם
 היײטוזוהל א דא קרינען סײדיאןי די

 א אין װי צייט וױנציגער איז בילדונג
 אין זיך לערנען און סשול געײײנליכמר

םרײד. געװיסמן א צייט זעלכעד דער

שםוםע. םױב םאר אנשם^דם דער
 םויב־שטוםע, מאד אנשםאלט דער

 לעהסינגםאן 904 אין זיף געסינם װאס
 האכען עס *ז באקאנם, סאכם עװענױ׳

 און װאקײשאנס די שוין נעענדיגם זיף
רארט. לעיגען צו אן װירער הויבט סען

 9 נעהאם האכען טױב־שםוסע רי
 רעם ביז דזשון ערשםען pc װאסײשאן

 געױען זי־ינעז עס סעפםעכיבער. טע;7
 זיר האבען עס װעלנמ אין -תלאסעז,(זומע

 44 און םײרלאך 50 װאסקרע געלערענם
אינגלאף.

 װציט סאנאטעז וױנםערדיגע די אין
 דריט״ װאסערע םוז באזוכט סהוהל די

קינדעי• הונדערט האלבען

הלאושם וןcפרעסערס
 ברעט* װײער די ראס װיסאן זײט

 מד אר| וועלוועס פרעסען צו לאך
 איצט ביו האבען סיר װאס ליװיע,

 ליײ צונעפעכםע די מים נעםאכם
 האלץ אוױי צוגעשלאגעז אדער װענד
 אונ״ םון גיווארען עומןלערם זײנען

 אוכד פאר פעקטארי-דאהםאר זער
 פון נערוך רער דען ױזען, צו געזוגד

 צופא* רי און פעך צואװאריסטע רי
 סאנ־ צי ברענגען סאז וזאאץ רעטע

סאספשאז.
 פעטעגט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעלכע לײװענד, סופערנע די כױט
 די פון נעװאדען אגעדסענט איז

 װאשינג־ אין עתספעיטען נרעסטע
ױײ םאגיםאדישע העכסם ארס טאן ו
בימטלאך. עי

ײ באקוסען *ו די נ

 פיאש אםעדיהאן
 פרעס־ װעלוזעפ און

סאםפאני כאארו
 יארק נײ עװענױ פינטםע 123

2220 אשלאנד טעלעםאז
י אויד •וורקוימעז מיר  לײםע®® י
םימ ס«יס פרוקענע סמיסעים ס«״ל

M איצ.29י9ג
r םיר w\ סאשינפ פינתיגג אויך 

םארקע• *ין בעסםמ די —
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פון םראנע דער װענען מעהר װערסער פאר א
ױוס־הענעװננ

̂כען סיר  ברױי עטייכע ערהאלטען ח
 ײעלי איז ױגיאךםעסבערס, אונזערע סון
ײ כע  שט<ר אונזער געגען •ראםעסםירען ז

 רי העכערען םון םראנע דער אין |ונג
 קען מען 18 טענה׳ן, זײ נזמםבער״דױס.

 נאר װעט• סען אױב דעם, אהן |וויס<ןומען
 וױ למשל, ;עקאנאכייע נויטיגע די סאנען

 בא־ די פון וױידדעעם די ®ארקלענערען
ŷםאר *םנמ, pנyרyדי םון צאדול די ז 

 קײנע טאיעז ניט : גיזגעס־אײדז^ענםם
 באנקעטען׳ וױ עקס*ענסעס, איבעריגע

 װײטער אזוי און לוסט־רײזעס,
 לױט :וחנרטער אגרערע אין װ. א א. ,
 אז אויס, סוסם ■ראטעסטען דאזיגע די י

n ̂טע אױזרע באצאהלט ױניאן  אנגעשטעי
, הוםם עס וױםיל מעחר, ״  דעם לױט ז
 האט מען אז ארבײט; זײער םון ווערם

• עס וױםיל מענ׳עען, םעהר אנגעמטע<ט
 נוי־ די אױסצוםיהרעז אום נויטיג, איז

 ױניאך די אז און ױניאךארכײט; סינע
 םאנדס די םיסברויכט האבען באאסטע

 יער־ אײגענע זײערע םאר ױניאן דער םוז
םארגעניגענם. זעניליכע

A
 אויב ן אזוי װירקליןי איז דאס אויב

 אנגע׳טטע<טע איהרע צאהלט ױניאן די
 ארבײט זײער געהאילטען גרויסע צו

 מעהר זײנען oy אויב ;ױגיאן די םאר
jy r jy o ,וױפיל אנגע׳מטע^ט oy גוי־ איז

 גילאט םארססענט װערט געילט אויב ;םיג
 גע־ גיצײף םוז דאן ארײן, זוע^ט דער אין

d צו אפשט^ אן pnyn □אכט pi. די 
*j y jp גע־ איצט ■ראטעסםירען ױעלבע

 נעyרשלpD זײערע םאכען און דע̂ס גען
 רעדט םע] װען איצט, *קאנאםי* סאר
 דאס האבעז דױס, די םון העכערונג g פון

 pm םריהער, םי< טאן באדארםט שױן
 ױניאדמעם־ ריכטיגע געװען װא^מען ױי

 ביז אז אוים, אבער זעהט עם גער^
 םאנרם די װי געארט, נים ויי חאם איצם

 נאר םארברױכט, ווערצן ױניאן דער םון
 ״yp זײערע אנריהרען בײן עס חאילט אט

ײ חויבען מענעס,  דער געװאילד. א אויף ז
 און ױניאז די םאר אז איז, אײנדרו?

 מענ^ען דאזיגע ד< ארט ארבײט איהר
ײ װאס דאס, אט נאר װעניג; גאנץ  ז

מעהר, סענט עט^יכע צאהלען דארפען
גריםצאר[. זײער ארויסגערוםען ה^מ

A  j

נויטיג. אימער איז ע?אנאסיע יא,
 ער־ ניט זיך טאר ארבײטעויױניאן אן

 געילד, מיט זיף ארומצואװארםען ^ויבען
 םיז ?עשענעס די םון ovu< װאס :עלר,

בי־ און ^װער ארבײטעז װעאכע מענ׳טען,
 דאס אויב און, גרא׳טען. יעדען םאר טצר
ף איז ^י ר  ױניאנס די דאס םא^ דער ווי

 און עקאנאםיע, מאכעז געקענט תאבען
 ^ואדיג װער איז געםאכט, נימ חאבען

 װניאךםעסבערס די נים אויב דע̂נ אין
 אויםגע״ ניט ױי חאבען װארום גוםא?
ווע־ נעםאכט גאר זאילעז עס אז יאסם׳

״,װא אױסגאבען^ נויטיגע סאמע די חגז
ײ ז״נען חם  םי־ די צו נע?ומעז ניט ז

 נים ױניאדלייט, גוםע װי איז, םיעען,
 זײערע דורכגעםיהרם ניט און םאכם17נ

ײ װארום ע?אנאםיעצ םון &רשלע*ע  זי
ײ מז  גילײכ- נעכ^יבעז צײם גןונצע די ז

? איצם ליארם א מאכען איז ניצםינ״
A

 פרא- איצטיגער זײער קעז דערםאר
 אײנ־ געװינשטען דעם חאבען ניט וטעסם
אײנדרוס, דעם ער םאכט גיכער דרוק.

ײ װיי< עם, טוען ?ייי •חןר אז  האבען ז
^צױ הכמר nvv א איצם געפונעז  או

מר?ײ םראכםען ים * ױנ־ די אויף בלכ̂ו
 םאחמװענדען אײן אין ט5חאי זי אז

 אײנציגער וײער און ארבײטערמעיד,
 ;ױניאן די דעמארא^יזירמן צו איז, סײן

ײ אדער גאנ״ דעם אויםגעחויבען חאבען ז
ג :ע*ילח\ר, ןיען  דױס־העכערונג די וויי

ײ וזעט דא־ עטיציכע קאםטען •ערזעניליד ז
ױ יאהר. א מעחר <אר  נימ זא? דאס ו
 אנ־ ניט זא^ט איהר השערח ווע<כע ךײ\,

ײ חןתאםענדירט געחםעז,  איצ־ דער נים ז
 ױניאךםעכד גז\ןע א?ם •ראםעסכ^ מיגאד

 אז טעגח, רי דעסטוומגעז, םון .1מר<
o f עקאגא- ווערען נעםאבט זא< און סען 

אי ד וומםען םון סיע,  דארוי קומעז, גים ו
 יעדע אנבאםראכט. אין וועחנז גאנוטען
^ נ ן  ווזיפ־ ערגםט מוז יאקא^ יעדער י

 פרא־ ח^זיגע די דיםסוםיחס איז #נחםעז
j n אויב און op ו איו י ג מ ױ  מזמליד ו
vt סאבאן *tut jr*o*Hp עתא^ר אזא 

j r t ניט זא< וז^ס v rv n r און i n

 טעטיג־ איהר אין ױניאן דער ^טערען
 גע״ v דארןי װיר?זאמ?ײט, און ?ײט

 אביסע״ טאלע <אםיר טו װערען. מאכט
 םאר* ®אױצײדענע די באטראכםען vל

 גע״ װערען װאס עלאנאמיע, םאר ^יעגע
כיאכט.

מגײ־ צו איז םאחפילאג עחאטער דער
 אנגע׳עטעא־ אילע םון געהאלטען די דען
 די אז אנדעױ*, ניט םײנט דאם טע.

̂טע ̂טעי  א ?ריגען ױניאן רער אין אנגע
 חײסם װאס־ז׳ןןע געהאלט, הויכען צו

 נע־ נידעריגער א ארער חויכער א אבער
 מען קען מאס 8 םאר װאס םיט V ם5הא
 געזמחן ^וין מיר האבען םעסטע̂ן עם

 װאס ױניאךבאאמטע, געװעזענע אזעילכע
 אמט זײער םון מ^ןי דעם אין האבען

 האט װאס םארמעגען, א אנגעקיליבען
יך זײ םאר  מא־ ?ויםען צו געםאכט םע̂ג

עםטען, גרויסע עםענעז צו יאנט?עס,  ג̂ע
 ■ראצענ־ די אויף לעבען קענען צו אדער

 ?אייטא־ אנגעזאםעלטע זייערע םון טען
 דא זײנען ארבײטענדיג? גארניט יען

 מאנױ לענדלארדס, רענטיארען, אזעלכע
 געװעזע־ אונזערע צװי^ען םע^ורערס

 בעס־ אונזער לויט V ױניאךבאאמטע נע
 סיר םאל. דער ניט דאס איז זויסמז טען

 ױניאךבאאכד נעװעזענע אײנינע ?עגען
 ער־ דעם ױן6? אז װײסעה מיר און טע,

 די םארלאזען האבען זײ װי טאג, שטען
 אגדערע זוכעז געמוזט זײ האבען ױניאן,

 םאר לעבען 8 מאכעז צו אום שטעלען,
 איז, דאס םאםיליען. זײערע איז זיד

 גרויס אז באװײז, ?לארער 8 זיר, דאכט
 די אין געהאלט זײער געװעז איז עם װי

 דאך ■ראטעסםירער, אונזערע םון אויגעז
 ניט און מעהר נים געװען עס איז אבער

 ש. ז ד י י ו ו ־י ס נ v ב ע ל 8 װי װעניגער,
 אז ױניאךמעמבערס׳ אונזערע דענ?ען
 ױניאךםוער זײערע באאמטע, זײערע

 װי װעניגער, מיט באנוגענען זיך דארםצז
V לעבענס־װײדזש 8

 םרענט פראטעסטירער די םון אײנער
 ״וױיסם ענםריסטונג: גרױסער איז אונז

 “B8 די םון העלםם גרעסטע די אז איהר,
 צו צוםרידען געװען װאלטעז ר״טארס

 ביזנעס־אײ־ 8 װאם העלםט, 8 חאבעז
 זײן, זאל “יאהר^ דורכ׳ן האט דזשענט

 װאס־זשע איז יא, עס װײםען מיר אז
iy:um: תגרםון y ? ,םיר װי פונסט yp- 

:v\ די אז םארלאננ^ ניט inyjy^p 
 זיןי iy^8i אסרײטארס די םון טDלyה

iyjy3i:Kn נרןך די װײל וױגניג^ מיט 
ynyo הyלDאיז ט I83yj אויוי אזוי 

 םארלאנגט, oy םיר װאלט^ און צרות;
 אפרײטארס לםטyה jnyjy^p די װאלם

 אזוי פונ?ט אלנט;Dyנ ניט אודאי אונז
 ביז־ nvn םון ןyננ8רל8D צו נאריש איז
oyj־y^ n"R^  זyרבײט8 זאל רy אז :
o םאר y r n " i i  Inyjy^pװײל ניט ׳ yר 

in 8 וױיל נאר ניט, ױי םארדינט y o r ij 
 fyiiyj װאילט אפרייטארם די םוז טDלyה

ן צו צוםרידשן ̂לםט 8 םארדי̂נ  םון ה
oyT, ביזנ חןר װאסyס־איTזשyםאר־ נט 

דעט.

 נטyרנום8 רyמאדנ רyדאזיג רyד
 ?ולײ אז שטאר? אונז חגרםאנט

oytm ,בריף־ די װארום באגרינדונג 
jy c iR i iv w io ניט lya'np ה ?ײןyכy־ 

p m אין רונג innלyגליכy ^םא־ שכירװ 
 ־jyo נענוג — געזאגט רy האט — ראן
vv,\ װאלט^ װאם ly iiy j ̂יסיליד  צו ג

D םארדינ^ y rn ''i i  yitfyig, די װי 
̂י-טר  את ושר אויך איז דאם ר.yגyברי
̂גנט m' םון גוס y .םיר און בורזשוא 

iyjyp רזיכ8םyרyז ij>nig־y בריף־שריײ 
 רyכgמpלאוp די כאםש אז ב^,
 הונ־ דא זײנ^ דאר כ̂טyש< אזוי זיןי

jnרטyד jy n o  y אין KP'nyog, װאס 
ly^'t מ?נא זיי w n y ' ' iרינצליכ•y'י ya- 

 רyונזK ומןם זyגyסטווyד םון האלטזגן.
rogopig^p/ ראט װאס•y״םיט סטירט 

gig םון בלוט ״םיט אוז
 דױס־ yo:8^*ya די \vm האר^ן״ זיץ

 ניט אוםז בשום ושם צוליב רונ̂גyכyד.
ױ ווענינ*/ מריגעז אײנװיצעען o ו n 

 איהם םאר האם ױניאז די וואם סקײל,
 oyvi ער pm נאו, סזזחר ; םםטypyאױסג

 ער וחגט געלענענחײם, די האבמן נאר
 ססײל, דעם וױ סצהר, סריגען «ו םרייען

vo ײ אין װאס פאר אזױ רעכט איחם נ

ײ רי שנײדאז צו מיר־ניט־דיר״דט  װי
D,3 םyר םון רזשעס yji־Y o jy ^ n ,,g

0%
iy לאמיר iy i גאנץ yjycg .דבורים

 םאר נויטיג נטyס־אײדזשyכיזנ רyד איז
 ̂וו iy האט ױניאן, רyד םון ארבײם די
yרDי yo ןyי 'iiy j g ^אד םונקציyנים ר V 

 ױניאן די איהם דאחי נויטיג, גים iy איז
 רy װאם ^jyo רyדyי איז דאן גיט;

 רy איז ארויסג^וארם^. •שוט ?ריגט,
y' iyng דארף דאן גויטי̂ג ny םיט 

 1יזי םאר באצאהלט גוט iyp־ip כטyר
 אר־ lyjyp זאל רy דאס אזוי, ארבײט,
 דאם ?ױ8 ליבע, און לוסט סיט בייט^

 בלויז איהם בײ זיין ניט זאל ארבײט זײן
 זאג^ םיר װאס ׳דאס און דזשאב״. 8»

lyjyp איז n jy iijg
v*: ןyדyי אויף כאר iy i\ ױניאךבאאם־ 

jyj''? .jyo ױניאן די זײ מוז נױטיג, זײ 
jy38n, ארבײט איהר אױסצוםיהר^ אום 

n רyד םון זyםyרyאינט די אין y ^ y o 
yקריג זײ iyno דאן שיפ, r r r n  8 ŷ 

 אויב און, ארבײט; iy?״ םאר כאלוינונג
 18ד זײ, אהן lyoipo'ig fyp ױניאן די

v ןyנצ8ג אין זײ זײנ^ i v y x. אבyר 
 אין lyoipwD'ig םארשלאג: אזא מיט

 נאר ניט, רyײנp ?ומט זיי, אהן זyנצ8ג
 צו זyריגp זײ אז שרײט, iyo ,pn װאם
 ojyp וױ ׳םיר ןyגyרD ^>gnya yהויכ
 איז, םאקט רyד אפשאצ^ oy איהר
 ־yc װיראליף זײנ^ װאס ,jy^jyo דאס
vvn און y jynyny irg מט8ױנ'אן־באy 

jyo .hנyלטyז גאנץ g זײנ^ m ' w v  y־ 
 רy ?8 גלױבט, אפרײטאר רyדyי ?8 ליןי,

o 818* זײן נטypyג אודאי װאלט m 
nyoii מט8ױניאךבאyאב ; רyר y j” i 

y?״ שכנים, j נאהyנט;yp:in yoJ8P83 y 
iJ8־n y.* א'ינ נארyםון ר y ijy i' io

o iy n אויסyרװyךאו אןן ^הלט ^ ךי י ײז װ
 Dy2 yogD^ די זײן צו ארויס נים זיף
 ̂־yig אז נאטיריליר, נים דארום oy איז

 ־nyD'3 רyזײ דורף ,iN^nymyong yכ
 ty^gi הרונ̂נ8cרy רyזײ דורןי ?ײם,

iy^8>ngD אוז fy^gi אויןי pריגoy ly־ 
 דורכשניט־ g װי באצאהלם, רyסyב װאם
 דאס ,iyjM אין האט y רyרבײםg רyליכ

^y3y| אונט ניט נאר מירyר 
Din ,י װאו קאםוניזםyדyלויט ארבײט, ד 

i״y j ,און כחות D'jyi^ לױט yp 'i בא־ 
 אין נאף םיר iynŷ ד^רװײל ; yדירםנים

”^yii n װאו ג^שאפט, 8 p:'nyD־ 
yג8א חנן ryאון דאלארם אין צט m:vo 
yo,? איהר און Djyp לם8 האב^ ניט 

yo^mnnyo'ig n y ' 'g, די yDהיגכט,y 
 ליײ װי« שלטבס, אזוי זײ באלוינ^ און

n n גאר y '̂D 8 םון in yn igרבײטyר 
Dy iy:yp נאר זיר ly^ngD זײ איןyר 
g iy צו באציהונג iy ' ' i ^באאםט

A
 שײנט אזוי —־ זײז iyp ארDרyד
 y'og:gpy די ly^gDwg ig — אונז,
nv םיט i ג די םון ן1שנײחyלט8הyז pc 

inyu ig ביזנyס־אײדזשyנט̂ס ipyD־yoy־ 
iy אמאל זיד iyp װ. ז. א. yר i" iiD 'n g 
p y yoDy תהר 8 t̂y 18 י ט א נ א ,V 

y'Dgjgpy, ױנ־ ר1ח קאסטזח זאל װאס 
p״o צו Bרשיyמבyמ nin און יאן y די 

 לױס ynyDyn 03yD פאר yארטBשyײננ8
yjyp| צױ און באקום. ארױס?ומ^ זײ 

נעז םyד ליב  װינ־ און נױטיג םיר, ̂ז
c rw ^ y tr װי oy איז y'ogjgpy, דארף 
nyDg iyo באטראכט נוטŷדי צו ז *gpy 

:y'og זיד. לוינט
A

 אויף ly^yo^sg זיך לאםיר איצט און
 םאר־ צו ,y'Dgjgpy סארט צוױיט^ חנם
y>pנyרyצאהל די ן yoPyot?y:iJ8 אין 
yאוגז iy .דאזיג רער ױניאנסyםאר־ ר 

 אין זײנ^ איצט ביז rg םיינם׳ שלאג
 גלאט o^yo^y:jg pmya ױניאן ר1ח

 הא־ yD>yii םזגנשזגן, ; jy^jyo yריגyאיכ
^ ניט בע\  ארבײט yניצליכ p'P 1נ
v סענשע\, ױניאז; די םאר tfm האכyז 

:T^yj lyouy .איז דאס אויב אומזיסם 
^8נד8ס? אײנםאך עס איז דאן אזוי,  לי

dv איז y'nog ,טאר װאס קארופציאן 
y.| םאמזננט אײן םאר ניט iy ii oin^nya 
 רער םיט טאן צו גארניט האט דאם און

yjgnD רי דױס־ה^ץנג. םוז yigiD 
 און Y אזוי ypgD oy איז צו נאר, איז

 גאנץ iinyBo:y מיר lyjyp DyT אוױי
DDgnjyD'iiyj, לויט lyoDyn nytiig װי־ 

n y n ig  ig ,iyo ױניאנס "^iy i םיל 
nnyo םון nm, ױניאך צאהל די װאס 
nyio ניט װײט איז האב^ םיר װאס 
n m נ די םארyפאדyרםyאון ארבײט, ׳ 

^ םון איב^לוס ן8 םון ניט טו
A

 Dtny גענוג. זײז oyn ב"ש*יל אײן
 רער ג^ואר^ o'inyaD'ig איז לאמ ניט

 yנyרשײד8ם די םון ונסיל8דיםטרי?נדק
ly?" װאס טריידס, j ניט VDtfvvu4\ 

 ררעס די םון נאארד דזשאינט □in אן
 ױנ־ 8̂y די ױניאנס. רyכ8־מpלאוp און

lyogw װאס יאנם, gD  iy j''t אין o n 
nnyt iy ?אונסיל, :"t לײן. אח ^ײאד? 

oyong די 'go טרײדס די אין ארבײטזנר 
y j " i| די ארגאניזירט. ניט נאןי nnyo 
yoo נים צומאל נאך האכ^ זײ םון :y־ 

rn רמןרט yo yo  o n טרײד־ױניא־ םון 
 tyo .Dyריט8ר־סאלידyרכײט8 םיז ניזם׳
lyj'tgn o^ זײ דארוי n  «ty:jy כמנ־ 

rn y o. זעקר און זצהר איז ם^ד דאס 
jy די נרויס, r jy o ןאלען װאס

jliiiחר♦ ‘
]?*  I

מן באאקערע^ םעלד דאם מחד ויי
 ״ \Pipn נױטינ דאחי |yo דג.

 [PP וױ סו, <צנען♦ דאס װי נױטיג,
jo אינערםלוס אן םון ר״דען o p p i jid 

יודאן־סוער^ םון

iw םון m ito n ני«ן מיי װעיעו 
 jyp לאקאל געװיסמן g אין rg שװערען,

o אין rg זײן, v i גיס זאל ■רט fyjyp 
ODgoy; װyרyן j 'O W P P  ytniyj g 

jn אי!, װילען רyאב םיר װאס y u it  i t 
jnyotngD |ŷ מעסנערס gr, אן דאס 
y'ogjgpy פון ריכסוגנ חור אין ngg 
jyiyjy^p אין Dytfg|״ n >צאח pn 
inynig סײגס טוער ריכטיגע t •׳אסאד 

yp די פאר אפשװאכונכ d tw די און 
yigiD באחאנדעיט ניט טאר pnFii 

r\ כאםראכט מוז נאר לײכטזיניג, m 
ערגסטקײט. רyכסטyח רyד םיט

A
באשוידמומ, רyד אנכאלאנגט װאס

 פאר- "\P דס שוין איז דאס וױיל —
y נאר שלאג, o p n n  g ,יי־י• באשוידינומ 

inyrjig  rg ױניאנס irw jm m tB נןלך 
 V0VPM2 ,ojy^'jyngD,] רל"yלg אויף

>o y i ' '^ o i, צו נ^מים חאב^ װאס 
 ארבײמ, איחר און ױניאן רyד םיט טאז
im דאס ny^ ry אלס מיר g ניחנרםחור 
vyo\ .כלבול '*iv v װאיט o w n 

iyj«a, םױזעגת וױםיי װײם, גאט אז 
 ®אר- אופן gig אויף linyn ov ראלארס

foy iiy»go יעחנ כאגדפ דאס און n tn 
pnyn גByרgװyט yoypjgn,? וואו >-ogg 

ny 'jg i װי זיף גיסט pyogn דאס און 
 go* איץ אין |yo^gn yooggD yרyאונז
y3| ^אױױ ?וסט־רײז Din פון חשבון 
o דאו איז דאס רyאב ױניאן. רyד i n 
g גyםײנyר iy:'P, ,זאל אדרכח yo| 

 yn• װציכע ^yoypjga די אוץי אנװײתן
oy .v>03yDyiingn o y i^ a y j \yi 

 רער און דפגרא, ױםא g אםאל טושםט
g nyig| אנושר ̂Pgpg חאס nno r g״  ׳

 ױניאד ח1װיכםיג g ןyרyײD צו אוס ,yל
 לדV( פארשװענדען דאס חײסט אויפטו.

אח רyד פון  op סאנט רyװ און ױני
 •V( דערםיט רטyװ אפשר V ל(סבררײ^ס

 מיםימ ^ר^ל-יעהרליכער רער םײנט
ii'o ראלyנy^ש am םון v y ip y ,כאארד 

 םי־ אץ |yo^gny38g אטא^ רטyװ װאס
 אין 1 שי?אגא רyאד באסטאן יא,Dלyדgל

oy םון םליכט די ניט o y i דזy rגyראל 
iponpytpy ̂ז צו באארד  סײ ױינע ח#כ

y אין טינג^ jy r'gngD  r iy n ig •צענ 
 דאס, ושרםיט fyo םײנט ר1אח i סערס
 רyטyרpסע ר1ח זיו^נט,1פח רyאונז װאס
 ערשטע די לס8 אסא^ םוזען ר1זשוח1טח

yooggD משיף־אר־ אלס ױניאן, רוןר פון 
 יענע ̂ודער די אין םאחרקן רס,yנײזgג

 איו D«n3yiyn:g רy!ײ װאו שטאדם,
 און רםראכםyניד נאר i גױטיג דרינגעגד

iyp D''H3'»oy3 די אט yi'O'iJ-ODDyn 
 לוסם־רײזען. אלס ̂ןyKfטײטDאוי ארבײם
̂ ,פאר׳סס צו נאר iyo םײנט ושרםיט

 ױניאךפ^פר נאאיװע די םון םחות די
n גאנץ g iyDgn װאס yn ' ytgjp 

lyjyn דyגרויס רyפון סרבײס ר m yu ig 
ױניאנס.

A
n• מיר .y־uy צו זײנ^ מיר y i ’ i i 
 רyאב גױםיג, איז y'Dgjgpy האל^:
no oy 18 זײן y'ogjgpy, גום איז װאס 

y'ogjgpy ig, גיט זאי װאס 
jyDgo איז אײנצושרומיען ױניאן די p ’P 

 םיט ,iyo״proyD yn.Tg םון רyאײנצינ
 חעמחח גים ר1אח יע םוז yjgno רער

 םאן. צו גארניט רyאב Dy האט ריוס די
ד זאל Dy i^'tg jyn װאריס, ^י  זײו ם

 Jyp'D^ g דארם רyאד דא jyDgo צו
y'Dgjgpy, זיד האט iyDg ארבײט די 

 צוא־ מסאר? אזוי ױניאנס yTynig םון
oy rg ,lyopgn ױ איז ^ ר  אונמעגלין װי

ױ םים^גן׳ די םיט אנצוג^  איצנ^ כיז ו
rg ,p םיר װײ< ,gpn אוץ w y i ױנ־ די 
 ,oryDoyo די פאר lyog^yi איז יאז
 ױניאן, די פאר Dרyםבyס די ניט און

iy;gi ,םיר rg זאל, ױניאן די כדי vivp\ 
^iyDy איהר ?yny  ̂ lypngot| נוצמן צום 

•,myDoyo nygjgj רyד םון  ת םח '
ױ אײנקונםט inyoyni g lyngn ױניאן  ו

 דאס װאס ,ognya איצם ביז האט זי
ם^ער״דױס. yonyDyny: g טײנט

A
y^g nyng ly ר1טאכמ rn אונזערע 

tyjJiDDg^gD איבערציי״ ניט אילץ נאןי 
 אונײ םבערס1םז y3'3''g םאר גע:ר
m yi, געהעבמרט דארם^ דױס די װארוס 

jynyn, וועגען רײדען דאס װארוס און 
y'og:gpy איו ״נדעז11אומשט די ר1אונטז 

 חיפא״ װי וועניגצר, ניט און inyo גיט
y^'D'np ,אײןין םיר װילען בײזװיליג?ײם 

 טרײד־מניאן די איז oy ig ז,yרמאנyד
yדױpײrליג, אנאל nm ביטyרDטny 

אז; רyאונז םיז שונא  #שונא דער ױני
 סאר oלvoשv*ג4 ניט זיד חאט װאס
Tyi סקעבערײ כטיגסטער1ניתןרטח 

proipy3D איו זי 'ng oy ני״ איהרע םיט 
yj'DDy^Tin געלד־םארי םיז בלבוילים 

^nm :y in,» ,קײנער װאס עטװאס bgn 
 «ו בנוגע געוואגם ניט איצט ביז נאןי
 *ונזמד עס חצצט זי און ;ייניאז רyאונז

B'gnyDoyo םארמ<אג ־ דעם בענעז PB 
j jv w y r r o in דאס :זאתן םיר און 

 !נדיואײאמר ױניא! טרײד די װאפ איײן,
 חמווױםימאי דאזינער. דער יי^ נאל

j* איז #יגחנ<1םקעב״גע f r i כדס n m  g

ן ? זיי״ ׳ + ♦  t ״־י: ■  n* 11.ui4 si n  M>i i l

ר די א ב ײ ן ל א ש ק נ א ש ז ד נ י ן א ר או ע ד
ר ע ש י ט י ל א ן פ ײ פ מ א ק

 »י«וםי- ד«ם סון אי׳*וס די ,וװי׳««ן
m נוורי־ װעינע קאמיין, ««<יטי׳««ן 
 ארנייטער• די נ^ח׳ננם נאזונדערס חנן

 וױנסינ״ די נא׳אםימם איז )אינם«ר«ס«ן
 דא״ די אינרזטאנהטאךסראנע. די ססע
m דער «ן לענענס־םראנע א איו אי׳*ו 

 אין ארנײטערטאםט אתאניזירט׳נר
 טראנע רער םיז לייזוננ די און ארוריקא

 •א• נאניען דעם אױף אירוטמן זין״ װעט
 לאנד. םון י׳נכען םאוויאימן 1אי ליטיטען

 נאזי«ען װייטער װעיען קאורטס די אוינ
 פאנלשאנס רי ■אראליזירען «ו סאכט ױ
 אװ ״ריטס די דורך טר״ר״ױניאנם רי םון

 מיי־ עםענטליכע די איז אינדזמאנסמאן״
 או»ר םארערען ניט װעט לאנד tie נוננ

o אט ׳**פען n דאן «װ׳*טאנד, דאזינןן 
 טרײד־יוניאנס די םון ןקזיסםענץ די װעט

 האט םיינוננ ראזיגע די זיניאז. וחנרןן
 ארויסנ׳נזאנט וווריק וואכען אײגימ סיט
 ■ע«ער ספנטטאר װי אנדערער, קײן נים
 תסונייקאנער א ■ענסילוױיניא, סון

 רעאת• קײן ניט חנם מסינע, נאנץ מיט
ס או אי| אגטייאומעז, *יאנערע, ת  או

אםאסיאייטאן. כאר אמעריקען דער סאר
i ארום n אינחטאנק׳»*דםראנע 

 דענאטע וזי*ינע א ׳*ויז זיר )•חרט
o אלערלײ יאחי. 26 םון נם׳*ר j in, 

 ביכער אםילו און ארטיקימן אונמחייגע
 סראנע. m װענען ער׳ןוינען טוין ז״נזו

 איז אנמריקא אין רא װ«( «ױיט. m אין
 ראיעלט איז אהםועי, אזוי סראגע די

Dאינטע nקור־ איז א«*וטטעלען זיר אנט 
i אויי *עז n דער םון אנטוויללוננ 

a אין ,1«נלאנ אין אינת^ונקטאז n 
 און טו־ייו-יוניאנױם טון 1לאנ קלאסיטזן

 נליי־ h נחנס אין חאט וזאם יאנד, א
 יזנײטעד די ײי םיםטעם, ױרידי׳שע מ

^ ם סם״
 אינדז׳ןןאנקמאן יײבאר jwnp די

 1עננלאנ איז געײירען ארוי««נ«נען איז
 נעריכט א וזרך moveaZD 1900 אין
i נענעז וועילם סאוט איז n ״אמאלנא־ 

 סער־ ײלראוד1 אוו סאםייעםי ם״םעל
o נאד 1ב»י ווענםם׳. n ענג־ די האם 

 אז פארמטאנען, ארבײםער׳עאםט לישע
 עקגיםטענץ סאםע רי שםעחט קאן אין
i רעזולםאט אלס און ױניאנם, די םת n* 
 נריטײ*ע די tnaiiw tvoarna איז סון

 חאס «ױיס יענער ניו«וו *טארטי.1<יינא
 םעסט ♦יד ארבײטערמאפם עסנצי׳פע די

 נאךפארםי־ מון «רינ*י■ בײם געחאיטען
 די װי «ונהם •אליטיהם, אין זאנמי■

 לייבאר אוו םעדערײמאן אמעריהאנישע
 פח קאםטײן ■רעזירענמעל *ום כיז

1924.
 ארב״טער־םאר״ די זיינען 1900 ביז

 נע־ ■ארלאםענט קננליעען אין שטעחער
i םון ם1םעםבע װען n טי.1■א לימראל 
l נעלוםען איז ^וננnןנ ■לוזליננע די in 

i n האוו־ט tarrDn, םאניד איז וועיכע 
o נעװאחזו ט1ציאני n  l in אוו חויז 

ױרירימער חעכסטער דער אלם ?אװס,

פראנ^ חערםאן דר. פון

ן םיט נענראנט חאם זי און אינסטאגץ,  זי
ײ אז  ײאלען אלגעסײנן נ׳נקסטע די נ

 אויםנעקייכען •אלטי 1<יינא די חאט
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םארכיםע־ א אנגעחוינען זיר ס׳חאט
 נענען פאמוי 1ע8י׳1יאםענטא1■א נער
i n ײ אינדזמןונידעאן  ארנײטס־דיס־ נ

 סארענדינם זיר האט 1װעלכע «ױטען,
 ארנאניזירטער רער סון זיג םילען א םיט

 דער האט 1906 אי| אםם.1טעח}”ב1יו
 k אננענוניען ■ארלאמענם עמלי׳פער

o געזעץ, 1ע1נאזו; n דיסיױטם ,םרײלס 
 נע־ געסאכט ם׳איז װעיכעז תוץ־ *קט״,
i *ו סוף א װארען n כיאכט וגירלליכער 

י פון  אינער האםאנדעװןן *ו סאורםס ו
 *ייםען אין ארבײטעד־ארנאניזאציעם די

 אין םםרײקם. ײדע?אנאםימע1 ®יז
 אפען ווערם נעזעץ דעם םון םעסמאן איין
 פיקעטיננ, n יאנירטvpסאנ i»1p אח

 דעם םאר זיך מים עטעלט אס1 װאס
 אינח־טאנס־ דער פון פונקט )וענטראלעז

ta r .סיסטעם
 נא־ דעם בעת ,pnw 1יאח 1 % מיט

 יטאימעז, רײלזויי י1 פון םטרייק יםטען1
 ארכייטער־ אסעריקאנער נאנצע י1 האם

tn מאפט y n n  ia?P, ם׳זיי־ מו«לאז װי 
 זםן כל ױניאנם, ׳פטארססטע די ;אר נען

 אנק׳£אז1אינדז״ י1 בטל ניט ס׳װערט
 אתיםגעגענען ז״נען דעמאלם אקטיס.1«

אן 300 *ו הרונ נעײארען  אינדז׳שאנק̂״
 הליי־ םך א און נתיסע 261 *ו Dרn̂א

 בײ ױניא:ס. די ;ענען ס1יילראי1 נע
 ניט, װאונרער סיין נאר איז יאנע אזא

 נע־ איצט זיינעז ױניאנם ריילװײ די אז
 זיר ערקיערעץ *ו ער׳פטע י1 םון װעז

 א 1םו פראנתוטערם די מיט סאלידאריש
פאלטיי. ח־יסןר
 דעם אױף אלזא, עם, ט׳זעהם וױ

 ער־ איצט מעז סעז בײטפיל, עננלי׳פען
 אמעריקא אין אױך ס׳איז אז װארטעז,
i נעקומען n ענט׳ןtײnנnמאמענט ר 

n איז n ,׳פױן .זיך *יהט װאס קאמוי 
נ 1כ»ל םי n יאהר. ײיי n צװי־ האםױ 
 אםערי־ איז קאפיטאל און בייט1א טען
 פאזע, אזא אין אריינגעםראטעז איז קא

 ענט־ זיך האט ארכייטער׳פאםם די ווען
 רייטװא- אין אייננעשפאנט זייז *ו זאנם

 ױניאנס די װען ;קאפימאליזם םון נען
 םולע רי זיר 1םא אויכקעםםען װילען
 באר־ קאלעזטיװע און סטרײק םרן רעכמ

נײניננ.
 באנלײם־ער־ אינאנ־זאטארישע די

 פראפאנאנ־ װי ײק,1סט א םוז שיינוננעז
n, םארטײ־ א זיינעז וכײטח, פיפעםיננ 

 און ארב״טער־קלאם, םון רינומם־םיםעל
 םאר־ מום הייז 1םא ניט זיר םים ׳פטעלען
o רעכט נעזעצליכע ראם בחןכען. n  pc 

o אויסצונוצעז ארבײטער־פלאם, n סי־ 
דער םאר סאםוי איז יי?1סט םון מעל

o n  tww דױם־דזעכעמננ פון םארמלאנ 
 ווע־ אונזערען, מעםכער יעדען פאר דארף

 זײן םייער, און ליב איז ױניאן p»t מען
i n יום־1 די או כאוױיז, סטער1קלא 

חעכסם ױגיאן אונוער פאר איז העכערוננ

o אהן אז ;לעבענם־װיכט־נ n אונ״ װעט 
 אויסצר גמז זיין ניט פ׳פום יוניא! 1זע

 נאך אויםנאנען■ נתיסע איהרע םיהרען
 ױניאךברע־ יעזואיטיעע חיםע די װאס
טטארה. אזױ נארען כער

w םענ לאגנע זײנע םיט זומער 
 ;אײעס ׳פױן איז אווענחמ קורצע אין

 געצויגע) חאם or װען *ײם, די אװעק
ם שםארס אזױ ת די אין ים, »  אין )מ

^ די על  עס װען אןן וועלדער, און ם
 ווענןז טראכטען צו *unir נעװען איז
nn תריגען פון נײסט, םון אויסבילתננ 

 װאם אלץ, װענען וויסען נמחר אביסעלע
m און אינמערעם אזא םון איז u םאר׳ן 

 און פערזענליכען ז״ן אין סיי םענ׳שען
 לעבען. נעזעל׳פאםםליכען «ײן אין סײ
i קוםם עס n די םיט וױנטעו־ m ip 

 א ווען ,tnijma לאננע די םיט אין טענ
n א בוך, ניטער in n n a o איז לעקם׳פול 

 אין 1אי נענום. נייסםינער אטת׳ער אז
 סע־ םון ענרערוננ ־un םיט איינחלאננ

 בילדונגס־טעםינ־ די אן זין םאננט זאז,
o םיז ק״מ n דעפארט־ ערױפיימאנאל 

 די אינטעתעשאנאל. דער םון מענט
n אלע האבען װאר stiia *בילדונג־מנ 

ת און יארק נױ אין טערס ע  עטעדט *נו
 װיכ־ זײער ארביים, ז״ער אננעפאננען

 מעם־ אוגזערע נעבען■ םון ארגײט ס־נע
 זײ װאס בילדוננ, כיםעאע דאס נערם

i אין מרינען *ו םארפעהלט האבען n 
 ניט נאםירליה איו, דאס יתענד.

j זײערע ׳שולד. י״מי n w y !נע־ זיינע 
 סאםע די זײ מבען vt אום ים,1א *ו ײיז

i סון בילחננ. rvftuvDVft נויםינע n 
in זײ האבען ױנעד טדיהסטער  p i r 

 און ברוים. זייער אויױ פארדינען סוזם
 בלײבעז גפםוזם אי«ט ניו האםנז יײ

ini נױםיג אזוי איו זיאס נילדונ^ יי

 1םא איבעטזויפט מענ׳פען, inp’ םאר
 1םעה גים איז װ*ס ארבייטער, יעדען

o םיט צופרירען n וואם חלת, קליינעס 
 אויס, איהם םײלען זיינע בתים בעלי די

 n װערע! צו אמביציע די האט װ*ס און
לעבע]. אונזער אין םאכם אםת׳ע

A
גענונ. ניט אנער איז אליין אםביציע

 ערםילם נאר קען אםביציע דאזיגע די
i ווען ווערעז, n װעם ארבייטער in » n 

ip א o n P ’opj , in w p j n א םענ׳פן 
 אורטייצס־ איינענע ז״ן האט װאס םענ׳פ

 סע־ 65 וועטען 1איבע םעג׳פ, א ;קראםם
 אלערליי ׳פליטה קיין האבען נים נען

 גע־ איז דאם רעמאנאנעז. גלאט־צוננינע
 אינטערנע־ אונזער םון *בזיכם די װעז

 1איח אננעםאננען האם ?י װען ׳פאגאל,
 1איה איז ראם און ;נילדונגס־ארביים

 אינםערנע׳פא־ די איצט. אויך אבזיכט
 בילדוננם־אר־ דאזינע י1 באטראכט נאל

 װיכטינע איהרע םון איינע םאר כײט
 סאםט ארבייט דאזינע די אויםנאבען.

i n םר היב׳טע א נאר אינםערנעשאנאל 
 באננ ניט איהו־ םוט עם און .1נעל טע

 אויסצר ייט1בא איז זי .1נעל אם1 םאר
 tPQiaZ יעם ־1V מ׳זהר נאןי נעבען
־ אז הויפם־ז»ז״#יי, די צוועק. י ל »  ו

?t אין טעו•  זאלען צאלען נתיטי n״
 זיי ויעז ווצלמ^ םון קיאטעז, n באזוכען

tn * t אתיםקומז י1 סענען ותלןז.״ 1̂נ 
ביצ־ 1ײםע1נ או) סײנןך נאג־ן א םים

iinyoyDiRD ארבײטס־באדיננו:־ די םון 
iyi, ניט איז yo^ וױ g קיאינ, פוסטער 

̂ס אז ̂סy:טיgרgג די lyfnyc'D אויב  ד
yiyi^ אױוי לט1כאהאגת g גיfיײכyאופן ז 

 די איז איצט צדדי̂נ yi:yDoyp כײרע
tg ,gig iV2* v m די yמBלאיyרD הרײ 

iyj די פון y:ycg |g Dbiigp פילזיײ און 
u w o w iv o y *  y ro, ארבײט די בעתyד 

pnyvi פון געכונדען y^g ^דורך זייט 
yog^gD yjin 'tngD.; די oyogD זוכען 

 ארױסצוקדיג^ תרוציס yנדליגyצ אויס
 אינדזשאנלשאן־אר־ אן קאורעס די םון

 אב־ דערצו איז’ס iyn ׳iyf»8C אין רyד
 א זאל ניט^. כטיגונגyרgב i״p סאלוט

i y r w ױניאךמאז א yרקלyזײנע רעז 
lyogjyi די iyi3i«ngD yr'opgD אין 

 באשױדיגט תיכף װעט רy און 8שא Dyד
ly אין ןyרyװ r^ y iyao ig  g .באיקאט 

 גע־ דורך און דורך איז סטרײק רyד אויב
T ^ y i, די רמנילען lyoo'^gD'igp ארויס־ 
iy inp אן gרדyאז גרונט, תס אויוי ר 

 ־y:oig םיט םירטyג רטyװ סטרײ? דער
װ. אז. א. ly^D'o ןעצליבע
 םון בוכשטאב און ••יסט רעכ לױט

 ציװיל־רעכט ly^'jgp'^.jg'K^^^y Dyד
 צו ^וץ־םיט^ א אינדזשאנקשאן די איז

Dארהיטyחיזלות פון *יעענטס דאס ז 
lyDyiyao'ng D װאס ,Din דורן iyii'D 

 נעריבט םון פארארדשנונג yכאזונדער א
 בירג^ איז .DyדורyצgרB ל*נ:ע אהן

 די ווען ,ty^gc זיך זyDyטר לעכע{ ילײכען
:y ^ y ^ y גענײ ניט איז דור1פראצז 
;nyבאשיצ צו ־yדאט ז Bריװאט־אײגy*נ 

 כטyברD̂ אז משיל, א iyoy: לאמיר טוס.
 צװײ צװישען סכטוך רyDשאר g אויס

 איז װאס פלאץ, שטיה א \y:yy שכניס
 אויב ד.1כוימ yאלט םי̂י באפלאגצט

 רטyהyנ ^y די אז האאט, װאפ שכן, רyד
 אויפהאקעז *ײגענמ*כס'* װעט איהט,

 רyנyאיםyג זשר איהס טyװ בוימזנר, די
 האורט אין אנקלא̂ג lyjyp רyנטיכיyאײג
 רyאב שוין ס׳ותם .Dyדזשyמyד די פאר
o צו זייז y s r םולשםyנדיג lyDgomDU 
Din שאדŷצורי? — מײנט דאט ז pyii8־ 

y>yov\ בוימ דיyאויח ר y m y ''tרטy.ר 
 און סיג1ק«1צוח גאנץ איז םאל אזא אין

 אר־ אן דורך זיך םארזימװשן צו ריכטיג
 שכן רyצוהיצט דער אז ?אורט, פון דשר
 אײ־ און האק רער צו rysgD ניט זיך זאל

ען jyn װאס רyד ר.1בויכמ די אראפה̂א
y רyױרידיש אזא םון אט ^ R ig i 
 -yog אין קאפיטאליסכמח די זיך האב^
 ־y^'iina yרyבאזונד א lyDRrgD ריקא

r םיז חשבוז אוים׳ן yגי w״D8*pnyo. 
 אינדזשאנ?שאנס ארויס זyריגp זײ

ס, רyזײ זyכאשיצ צו כלוסרשט  אײג^י
 ניט גאר ס׳דראהט jyn צײט, דשר ןיא

 ־yD די pyiig jy^yDP זײ אחר.Dyג קײז
yoo לאיyרD̂ דרײד־ לצרלײ8 דורד כדי 
 םון מיטעל om זיך םאר אױטנוצ׳ח יאך

 א ײעז צײט׳ רyד איז אינדזשאנ^אן.
 oyT מיט טאן צו נארניט האט באיקאט

 lyngn ט,DיטאליBgp א םון אײגענטוס
 בײ o^yisyi |yDD^go'Bgp די למשל

 רyזײ אז ^Dy^שאדזש ראלyדyם די
p איז ױטײשאזByטרײד־ר gשטיק א ־ 

o io jy r 'g. אויב lyvo^g Dnyp'nDD 
ymן Din ״ly o ii םיז נא^ז״ g^Boy־ ' 

jynyign ^y זײ# gi^g, אן Yyryaoig־ 
v טאט, ליכע mן Tin^yn זיד ס׳לאזט 

איגדזשאכ?שאז. ig חרך םארזיכ^ז
 ־yj ?אורט םון ***ירל ושר נאר װי

 ?רעט באס, םון o:yn די אין זיך םינט
yבײטש א שוין ר ugn t'g/ די װײל 
Dםרײypרpnmi \yy)Pvm  lyjyp D 

 fy^gronp זyרyשװ א םאר ריכטyנ צופ
fyDinngD — נ םון מיסאכטונגyריכט 
DBoyojgp( אורט). אװ?

 yנטyכyרyגDאוי אז אלזא, איז, דאט
 און ױניאנס די זyכgצושװBא טא?טיק

pnynyigD ארבײט דיD־באדינגונגy.ז
t רyנטyםויז fw jig־ly 'n o  y r און myp
 הונ־ זy^ײד צו •אראורםײלט זyרyװ דשר
 א^ײטסלאזיגקייט, צוליב נויט און נצר
pm װ שטונד^ז דיyרyםארל זyנגyרמ 

 i'g דאס ג^רצט. Dy^iT'^n די אדשר
 רעזולטאט רyקאנאמישlrלgאציD דשר
 זעהר אמאל t'g Dgn ,oyoD'D תר םון

^ זyװארyג lyonyajg נ^ונג^ װ א ג  ״
אינדזשאנסשאנט״ בײ נט1ש

y איצט i': ' 'g ר1רמז1וח tyiyii דער 
 “D'D דאזיגער רyד םיז זײט רyױרידיש

םעס.
 א איז אינדזשאנהשאךפראסטיס די
y־tf נצװא r פארברײםyד פוץ רונגyר 
 זײ קוםט װאס ?אורטט, רי םיז מאכט

 בריײ אזא קאנסטיטושאז• רyד לויט ניט
yo מאכ̂כ yD^yii נאך ותרט w in 

 mn לy ׳רזאזyB אײן דורןי אױסג^הרט
w, פון מיטבאשטימונג דשר אוזן 

 yoi^gDDg אן םאלטיש איז דזשורארס,
lyBno םוז yrtfyii םיראנײ, 'ng א m 

 -y< בײ כצט און רונגyt5ארביD םון פיהל
iy3''i'D lyoihi ,pn האנסטײ די טײצר 

vw r^oלy גאראנטיyפון ם ynyg־^: 
 איז דאס נלײכחײט. און םרײהײם רyכ

^י?ם סנ ly ״אין pnimya יווי j^ g םון

 ארויסנצגן צייגראםס, ױניאן טרײד די
i פון ןyב y i לײבאוז אװ פ^רײשאן 

אינוך אן םון iy>8D ״אין :הלשון בזה
מיינב* דיספױטס לײכאר בײ זשאנהשאן
p םאר אכטונג ?אורט םון מיסאכטונג jn

ד־- ׳־ נעזעץ״.
 רואפיםא״י םון שטאנדפונלט םון אםילו

 אצי ױרידיש זײן נאר װיל רy jyn יליסט,
 גאנ̂י אינדזשאנקשאן די איז יעקטיװ,
 iy^yj'D'TP םון ױעג דער איבעריג.
 זyהyנטשטy וואס היזקות, נעגען פיאצעס

^ םון :עװאלד־טאטען דורך ײ? ר ט  ט
 אונטשי• Din םאר אפען בםילא ביײבט
 אפצד װיתגר לyטרמ א אלט נעמער.

 טטרײ^ א םה *רבײמ^ די ןyקyשר
̂י אין p/DyצDpy םון אםילו גאר אדער  מא

 ר\ זיך חאט םארצװײפלונ^ פון מענטען
 אונ״ לטyשטyגDרויg סיסטעט דאזיגע

 ױצא לy*\' רyאײנציג רyד װירקזאם.
 ארביי׳• די כײ אז איז, DyDD'D רyד םון

o רער םאלט טער yo ^ D 'ig געריכמ םון 
 צװיש^ רונגyארביטD די ddpbii'd און
ym רyארבײט די  lyogo\ דyאנסטי- ר? 

jtfvy 818 lyig^w סאן vtfyn טויטאז,
yדאז די y פדא:y ,אלזא, איז V d 

pwm צו רוננyאדD די װי ברייט^ :gD 
 תשאדזשצס kgnnyo םיז־י כט8מ די

 אר- אינרזשאנקשאן ארויסלאז^ בײס
y א כל ?ודס איז דאס דשרס. w D םון 

3 רyולD א ji:ynyjg ר די םוןyםון כט 
 ,nyr^DjyDy תנר דורך ?לאס רyארבײט
 fyjyp ניט oyn׳D <אנד. םיז םײנונג

?dyag אז דא איז אםעריקא אין אז n y jg 
yD:yp פון Dm ױניאז־באוחד פובילילוס 

T אין םאל רער לבושל ס׳איז װי נונג, iy 
oy זםז כל לאנד, ii'o זו ניטyרyא ז:n y 
Djyp ברײט ר1ח איןy0 ר' 'p rfo:yDy, 

 ארגאניזירטזן די איז טטרײח 8 ז8
 סא־ ן11נצ8ג 8 םון ז^בסטםארםיידיגונג

״D די און קלא^ זyציאל ^p־iy^D'D, װי 
loyp'B נר.8 און yDi^gDDg iy : ''i נויגר 

iyo ''p rT :yn םון ijr t ױניאךארגאניזא״ 
 D'^Djysy• די וױ אב^ ננ8א אזוי צי^
 g װי סטרײק 8 באטראכט^ oyn קײם

 DiD:y:"g Dm iy:ya ?אנספיראסי מיז
iy די אױןי ty^im באס, פוז o y i נןך זײן 

 םון הענם די איז װעדחצײג הארכזאכײ!
טען די  רעני״ דער םון אזשר קאפיטאיל̂י

רונג.

 ניו אין רײדען װעט לאפאלעט
 1אי םעפט. וטען8 דעם יארק

גארר» םתווער מעדיסאן
Dy איז lyDDyj נט8?8ב pngnyj.

18 D8JyD^ ^ל***ל Dyu לטעו8ה 
mרשםy זײז y r i ,,Bogp y יארל} נױ אין 

nyioyDByD iyo l8  om מצדיםאן אין 
nynpo טש רדען.8גyםי• רעם םון ז8רם 

 העיז. נארםילד ארטור זײז oyn טינג
nyD^yn איז nm פון טשערמאז fim 

nyii'Dyn:gnB קאםימ^ סםײט
Dy רט1וח o yD n gm y און גרויסער א 

 באל־ nm אויח םיטינג, רyטארישDהי
 50 צו סיטס סך 8 זײז ty^ קאני

y^''8 זיך דאח* iyo סצנם. iY| מים g 
Dyp'D.

קאלענדאר אינטערנעשאנאל

סקולםאן. Jt םון

צוריק י«הר 12 םיט װ»ך הײנטיגע

 עםעיען ב»םאיא םוז יאילארם לײדיס די
 םארע• םאינענדע די כאמם זייערע vt ארוים

ארבייט: װ«ר k מטונדעז CO )1 רונננזו
2( a a r t a w  a םים a ע*«*ג»זערםאז:

 םעז וועלכע ר8ם i»?an'»0 <יגע< «װיי )3
 נע• -at פווצופײפ רaD (4 :ntfna* לaז

o?nav װערעו aגדערהaיבעז a ?anםיר זוי

^ ia'3vוaרײנק a o  D נע־ סי_• יז*ל4ל 
 נערו־ חאכעז זײ װעיכעז ססרײק׳ ם1דז װינם

 .,a? אוז װיק4נ ם. םירםע דער נענעז םעז
 נע־ האט םירםע די םטרים. םע21 װ. 133

 די אנערקענט ■רײדליםם, נײעם דעם םײנם
 האבען מעמער אוםסײר די אויר וױ ז,4ױני
 די אויף ארבײם דער אוםנעהערט זיו

 איז עס װי רײזעז8 אוז באדיננוננעז זעיבע
 אר־ אינסײד די םאר געװארעז נעסעטעים

בייטער.
A

 רז*טוינט דער םון אויפםאדערוננ רער מר»ץ
t וקםאכער4קי באארר a w, צו יארק. נױ 

 באםײ־ זיד זאיעז זײ דאם םיטנלירער, איע
 זיי• יאראד, יעי״ *לײבאר דעם איז ליגעז

 װי איז נעקוםעז. םויזעגד עםליכע בױיז נעז
ו דריסם •אםם״ ,נײע רי י  a עס איז אוי^ ז

 טיםנלירער״ *והויז־נעבריבענע די םאר *שאנדע
 ױ־ אײנענע זײער נ^טעים חאבעז װעיכע

 אויםמרים־ די םאריעגענהײט. ata איו ניאז
 גײם רעזaנעװ נעםראנעז ?ײנעז װערמ םע?,

v האבעו •אראד, t :נעלײענם %pviai oa
 ״,Djf פעזala װ*ם די, it נעחערט רײכםום
 ניײכע באצאהלו̂נ נלײכע ארנײנ^ ״נלײמ

 דזמאױאניםי אח עטאר tp^atw מםיםרעכם״,
 ניםארי8ק ®ארעמפ .םיר ווערעו״, כאםרײט
״ןיקר״.
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יאגג ה. ן מי

פרוצי״וגג עפעס װאס
> פערסיען

אבער עס דארפט י' אי

גאם־ װעגען

 אי־ טענוא רעבעדיגסטע די איז גאטפעי־ס
 •צרײבען, און רעדען צו װערבער בער
 ארײנ־ :יט זא? עס צײט א פאד װאס

 ארבײ־ און פאי־יטישען רעם אין טרעטען
 פערזענליכקײט רי ילאנר. אין י־עבען טער

פ ניט געהט נאטפערס  טאגעס־ פון א̂ר
 זיף פאריצםעקט ער װען אפירו, יא־רנו:ג

 עי־, איז אט הינטערגרונר. אין װײיע א
 בױער און שעפער באיאהרעגטער רער
ײ־ אח םעדערײיצאן אסעריקאן רער פון  י

 אפנע־ זײן כיוז און קראנק. איצט באר,
, פון רוקט  צו זיף כדי י־עבענס־גערו̂י

 פאר קיעפטען ?לײבען און ערדיארעז,
 איהר קע:ט ראך און א־בײט, װײטערע

 צו ניט צייםונג א פאגאנרעיעפענען נימ
גאטפערי־. נאכיען דעט געפינען

 ײעיכער אירנעגד וױ אפיצר כדעהרער
 פאליטי־ אדער ביעניצ, געזעי־יצאפטײכער

 סעמועל איז אטעריקא אין פיגור יצע
 יעבענס־ רער װעפעז יער, גאםפערס

םארשװייגקען. ניט העז שטראם
גיט. זיף י־$זט ער
גע־ :יט קעכיפט ער פערקװירריג, און

 אײנ־ ניט יעטעהט ער *צטראס. רעם נען
 איינגע־ ערנעץ פיס די פיט נעיצפא־ט,

 אריבער זאל שםראם דעי כרי צאטט,
 ביײבען וױיטער זאל ער און ׳$£p זײן
 װער, רא איז עס אויב צױצאקערט. ניט

 ־Vs םיט׳ן געפאבט שלום האט וועיבער
 איהם זיף אנטזא׳נט און בענס־יצט־אם,

גאפיפערס. עס איז שטעלען, נענע^צו
:כיעהר נאד
שטראם. רעבענס דעם יזיבט עי־

 אין דארטען יזענט אי־י און סיטי, טיק
 דער פון ט״ציף דעם זעהן פארגאבטען

 בייט איבײטער־באװעגונג אטעריקאנער
 וױיט־ װײטע רי צו געװענדעט בליק זײן

 כיאכיענס אױפ׳ן ים. איבער׳ן קײטען
נאמפערס אז אױסדוכטען, אײף זיך קען
 אז און טיד, איז

 וױיטקײטעז װײטע
 זוהן פארגעהענדע

̂ען י:עצעט שט־אהי

 די פאר ״שטעהן זײז
 רי װען ים, איבער׳ן

 איה־־ע אראפ לאזט
שארנאכטי־ דעם אין

 לע־ די םון ש^יר דעם אינטיטען שטעהן
יעס,  הנאה, ו#אבען איז בענס־כ־וא̂י

 די םון שערײ6פא דע־ פון הנאה אכית׳ע
 נעיעכ* און נעזאננ זײער פון כװאי*יעס,

w,ברום בײזען זײער פון אפירו און ־ 
 גאטפערס׳עם איז דאס — געפײדער און
רײדעגיצאפט. א

 :פרענען װײםער אבער איהר װעמ
 איצם איף יצרײב פארם פארװאס

 כאראת* צו זרך און גאמפערס׳ען, װעגען
 >' ניצטה זײן אין ישטריף א טעריזירעז

:ענספערען אײך איף װעי
 זײן אין נעוועז װאף־ יעצטע בין איף

 אײנ־ די אוץ מענ. פאר א געזע^טאפס
 ליבמ אינםימע שםועסען, רי פרץ דריסע

 שמויסען אפ, נים כייף יאזען שםועסען,
אויסדרױן. םיר םיז טאהנען — מץי

אטיאנ־ אין ים, בײם איז נאמפערם

 א עפעס האט װאסערען, די פון שפיי גען
 װירט איהר טירקײט. זײן טיט ־טײכות

 :שםוד א װערען טאטענט דיזען אין
 רעם אז ׳אײף זיר רונט עס פאריטער.

 סאר־ דעס צו ציהט גאטפערס׳ן נ-דען
 פאר־ דטר פון םראגײטהײט די :אכט.

 װא־ פארנאבטיגע די אויף זון געהענדער
טראנײט־רער םיט טאן צו האם סערען
 דער־ איהר נשמה. טידעי זײן פון קײם

 אטראנטיק אין אז ׳באי*ד אבער זיר װיסט
 ״פעק־ גאמפערס׳עס אויף איצט איז סיםי

 קראנסער איצט דער ער, אז און טארי״,
 ארבײטער ײסיגער4פי א איז גאטפערס,

 געדאגק דער און ,“״םעהטארי זײן אין
 צוברעיןעלם מידהײט גאספערס׳עס װעגען

̂ 4פיהי איהר כאטיט און צופאלט. זיף׳
 א גענאנגען פארלארען איץי איז עס אז

 אבער איהר זײט געדאנה, פאעםישער
 פיה־ נעםרײער תןר װאס צופרידען,

 םרײד־יױ אטעריקאנער דער פון רע־
 מונ־ אטת׳ז רער אין איז באװעגונג גיאז
 אלע האט און ארבײטסזאם, און םער

 יאה־ אונז טיט זײן צו נאף האפנונגען
יאהרען... און רען

 דיזען — פעקטאיי׳* ״גאםפערס׳עס
 א פון נעהערט איף האב אויסררוק

 עס סיטי• אטלאנטיק אין מאקע פרײנד,
 אר־ די אויסררוק. צונעפאסםער א איז

 נע־ איהר זיף־ האט בײטער־באװענוגנ
 נעװעהג־ איהרע מימ נאננ, װעהנליכען

 ניט זיכער איז דאס אויפגאבען. ליכע
 געװען, װאלט שלעכם הריטיקירען. צו

 אן אדער אזא םעג אנדערש. איז עס װען
 דער ארום ארויסרײסען זיך װינט אנדער

 הויפם־ איהר — ארבײסער־באװענוננ
 דורכצוםיהרען שטענריג איז אױסגאבע

 גאם־ און אויםגאבעז, געוועהנליכע איהרע
 דער אויז» איטער איז אפיס פערס׳עס

 פרץ אויפנאבען שםענדיגע די צו װאף
 אײ סלאפם ארבײטער״באװעגוגג. דער
 נאכי־ ;םײםרײטער־סאשין דער מער

 בריף ארן סםייטניענטס דיקטירט פערם
 ״פעדעדיײטא־ םאר׳ז עדיטאדיעלס און

סעהרע״ זײנע זיף לעבען האלט ;“ניסט

ג. ב. י. םון

 ■רעזירענם אויף אויםנעטרזוכט עס האם װער
 גרויסער »c איז ער ראס רע, ישם רעם סורירז•:.־
 םײנוננ אגרער גא;ץ א ה»ב איר V עװײגעד

 רע־ יעצטע צװײ זײ:ע רעזענדינ איהם. ױענען
 יאשאיעט־ זײז אוז רערע יײבאר־רעי זיי: דזנז,

 נרוײ א ער איז באםת אז זיכעד. איך ביז ׳ר*רע
 נעהאם האס עדיסאז אוז •מירמר־זאה. סעי

 אייני• םים געװארנט אירים האם ער װען רעכם,
רעדען. *ו װענינער װאס ןווריק םענ נו

 יונייםער יסם םארסײרינט האט קויירז-ט
 מוץ־ אײנצינע די איס קאורט, סואיים ®ם״ם:

 אזא םים פוני־ט אבעי רעטאאסיע. נעבעז וואנר
 ניקא־ צאר ערקרע־ען נעל,א;ם םעז װאי־ם רעכם
̂רולעכצעז, נרי;: איהם רארם זיד ז*־־ לאי,. י
 יײ־ ז״ן א*ז מרײחיים. םוז נדטזנםאיאז א פאר

 צ־םעיען, טים כאװיזעז עד האם סייכדצ ב».~*דעי
 »■, בעכךןר ז״נעז ארבײמער אסעריקאנער רי אז

 אירנענר װ• בעסער, יעבזנז מעהר״ םארדיגעז
 טאלק איז ראס װערם רע־ איז א־בייםער ות״כע

 װאר׳ זיי 'Y אבער״ איז פראגע רי אםת גא;ץ
 װעז בעסער, םיי נאד חאבעז נעקוונם נים םעז
 םארס? רי דאהערםים, רי קולירז^ס, רי ניס

 ‘Vi קויירזע בראװער אונוער האם cjh רוענען
 װענעז •רוירערעז אויף יע, עװײג. א םאכם
̂ט, בא^םרײט ס״נעי ײאס רעם.  מװיײ אוז גארנ

 אינטעראסירם, אלעםעז ײאם רעם, ויזגבען נ«ז
 א ווירליױ סוייד^ אונזער איז רעם אויןי

סארים

 ?אנרי• איהר װענעז זאגען ניס ראסזעיבע מעז
 איז און נים, םען קעז אוז רייװיס? םר. ראם,

 ■איי־ יערעז װענען העכסט־צוםיעשענד נים זןס
 אײז זיר ניט עס אפאי, סרעםם עס ? םי-טעז

 איבערצײנוננען, האם װאס יאפאיעם״ א איינער.
 1זײ:ע אבער ארויסצוזאנעז, זײ םום רעם אוז
 א"טי'6 די צװײג־עז ראםאלעםס סך א רא דען

? יטעגס

 שםארה א*ז ,װאיריר״ רןם*הדאסײ»? או;זע־
 ארוים־ נים איז ער ווארום קולירזע׳ן, אי*ף בײז

 צום מםעיוננ 1<י* מזננעז װארם קײז םים נעקוםעז
̂שוס איתם מרקיערם וי אוז קיעז.  אימ־ » םאר ■
נעברי• ײאלם הויירדג .מולוויז זאגם: זי ליע
 מ־ ה*ם םאיאיאער דער יחנז חיגגתז״ או̂י בזז

o>p>pt. וװ װארסענדיג t w, גאנץ איז עס אויב 
o* ארימגרןװקרײמז זיכעי r לזנ־ צו אוז אלעאז 

i ia װ»ים עי •מדיאנעי*. די צו נאחענם אזײ 
̂וזוור̂כ אוו געװארם מרוארם,  m* ײיז צו אום נ

 א ®•ייירעד. גים אסיואם ידאס עי m לנר,
 םוז כאדאיאנעריסםיס מאראא גאגץ אוז wנו

מז ■בנר״ *רשזיײהום. ימז תאסת׳ ל

 װאעיננ־ 1אי םענ דױע רײרענרינ לאםאיעט,
 ארבײםער־םאר־ םון םארזאםיוננ א אויז® טאן

 רעאוטאציצ זײן קאז אין נעעםעיט האט ישםעהער,
 ראס ערלרערגרינ״ באאבאכםער, ■אייםיעער אים
 סױ װי ט״טאגם, אזא ער האט םם;ים אלע יויט

 §רעז'רע:ם. אים װערען צו אויסערװעהלם רידזע
 נענרויבט ער האס ערקרערט, ער האט אנםאננ, איז

 א װאוטען איהם םאר װעלעו נאנצעז איז דאס
 װי אײגזעהעגר̂י אכער עסאאטעז, זיבעז־אכם

 ■ראניע־ רער םוז רי^װאליעס נערעז עס הויר
v ׳טטארקס וועיכע אוז כאװענרננ םיװער i םון 

 יא־ ע־־. אז פענריר, זעהר צס איז םאג, צו םאנ
 ■רעזירענם אלם װערעו עױועהלט זאל םאיעם,

 רעכם האם יאםאלעם אז נלויבעז. צי א; הויב איו
 אין הוײדזיט װאס דעם, םוז עס דרי:נ איר אוז
 אכיעריסא נעםםר^עם האם רערע לעצםעי זײז
 בעסםער רעי קאםוניום. אוז סאציא'יזם םיט
 אײ־ גארגים זײנע; אקציעס וי־'דז^'עסp אל טםז.
ײאז.

 אײנםאר־ אױ ביז אי״ץ איז נים ראו נאר
rנרוי־ .רי : זאנם ער לאפאיעט׳ז םים ם•נעז

 םאלל אםזןריסאנער ראס איז צי איז. םדאנע סזן
 כאזיז דעם לרינע? צו צוריק נענונ ל■ ר א ם ע

̂ם ערסנמנס. איז, רענירונג?״ זײער םוז  נעפ־ע
 װאים ראס נעכרײכמ ער װאס ראם, נים םיר

innor . םאיה דאס נעװע; איםער איז שסאדק 
 מוונ** צאחי ייײגער פארהעיטניססעסינ די נעמז

 פיאנע גרויסע די הוים־יטינדער. אוז •אי־יסםעז
 מאר־ עס צי נעכונ. יזלונ איז *רקם דאס צי איו.

j( יטנמחם m p איו עם צי נים o r»“? נענונ 
 ס י ר ו צ שוז יאטאלעט רעדם װארום ד®?, אוז

 רעגירוננ? רמי םוז כאײז דעס ? v נ ' ר ק
ס » ד װען זײג^ » געװמז אטאל דעז איו

 באקאגט איהם הארטען זײ און טערע,
 ארום און אין םאר קוטט װאס ׳אי*ן טיט
 צו אט ער האט ; פערערײיטאן רער
 א אין ארבײטער־נעיטיכטע אן טיט טאן

 ‘װיכטי א כײט אט און ,‘׳טטעדטעי קיײן
 ער םוז ;װאיטיננטאן אין עגין גערען

 1אי פאסירונג א װעגען אט אפרופען זיף
 ־ ארבײטער אינםערנאציאנאיער רער

 א םון ״קלעים׳ א װעגען אם און װעיט,
 ; ריקא פארטא אין ערגעץ ױגיאן ייאקאר

 פאליטי־ א כייט פארנומען םח זײן איז
 געשע־ א סיט און ׳רא פאסירונג שער

 באװע־ קאאפעראטיװער דער איז הענייצ
 העלםען׳ דעם ער דארף ;דארטען גונג
 א ער לײענס ;באקעםםען יענעם און
 און םארשונגען, עקאנאםישע פון כוף

 עס ארער איהם, פרעהט עס אדער
 געזעצע ער םארגלײכט ; איהם הרענקט

 יענעם און סטײט דעם אין געזעצע םיט
 צרטםיםונג, זײן װיסען יאזט און סטייט,

 אוים־ זײן ׳כעס זײן בייזער, זײז אדער
 זיף ים בײם איז גאטפערס — רעגונג;

 אויוי קרעפטען קלײבען און ערהאלען צו
 אר־ צײט דערזעלכער אין אבער װייטער,

ארבײט. און ארבײט, און יער בײט
̂יף  גאמפערס׳ן איצט װעהטאגט זאף א

 פלאט־ דער אויױ זײן ניט קען ער —
 אויױ ארויסטרעטען ניט קען ער פארטע.
פארזאםלונגעץ. גרויסע
 אם ליבט ער װאש ׳איז דאס און

*טטארקסטען.
 אין סוהען ;פעניטען םאר יטטעהן
 אין ארײגררינגעץ ;אוינען טמנשליכמ
 לע־ זײנעז זיי װען הערצער, טעניטליכע

 דעם באמערקמן קעז ער און איהם, בען
 אױם־ און פארדרוס דעם זײ, אין שפיל

 אויפשטײנוננ און פרײד די און רעגוננ
זיי. אין

 די איצט ער ם־־הרט ׳דעם חוץ א אוז
 נויטיגקײט אבסאלוטע די נויטינקײט,

פלאםפארכיעס. אויף איצט זײן •צו
 סאטױ פאליטישער דער װען — איצט

 און שטארס אזוי בויענט לאנד אין
 פרײריס, >.ון שמערט אלע איבער פלאכיט
םעלדער. און פאבריקען אלע איבער

 איצטיגען דעם אין זעהט גאםפערס
 היסטארישען א תאםפײז פאליטישען

 כײט רעדט ער ארעריסא. פאר לןאמױ
 װעלכע ״די נעגעז אויפרענוגג כיעהרער
ן האלטען  װי דעמאקראטען, די םים זי

 די נאף זיף שלעפען װעלכע די, געגען
רעפובליקאנער.

 איז גאכיפערס טאדנע. אםשר איז דאס
נעהעגטער נעײעז אידער עפענםליד דאך

c ל א p װאו ? װען ? רענירם וױרקליןי האס ?

 צוזאםענקונםט רעי װעט ססנים אלע יוים
 ראס זישעגעװא אין נײ׳שאנס אװ לינ דער םון

 רעזולםאםעז. סכדשות׳דינע נרײננען דאר פאל
 םראנצויזי׳שער רער העריא, ראס םאקם, רער

 אין איצט אז ערסלערם. האס פרײם־םיניםטער,
 שולריצ איז װער דיסקוםירעז, צו ציים די נים
 אי באװײז״ בעססער רעי איז םלחסה, רער אין

 אויסיע• ביים ׳הויז האים 'םלחפיה־װאול?אז רער
 ײען רעז, עס איז צוריק לאננ װי װארים, עעז.

 פאר םראנע קײז זײו נעםארם נארניט האם עס
 א םאר םעהר נאך אוז םראנצויז. א אירנעגר

 רײכדטלאגר׳ם װענעז סרעםיער, םראנצויזיעעז
 יאס איז, צײײםע דאס ? םלחםה רעי אין

 נע־ רעם צו נעװארען םו׳שוה עגרליר איז םען
 אשזאגען זיך װעט װאס לאנד״ יערע? אז ׳רא;ק

 םיחפיה־נע־ א םוז םאל איז ארביםרײמאז םוז
 עוירינע, רי א־־ס װערען באטראכם זאי םאהר,

 *,אילנעטי אז רורר װערעז בא׳טטי־אםט זאי אוז
 ניט זיכער איז דאס באיהאט עהאנאםישעז נעם
 נרוי• א אבער םיחםה. נענעז באװארענ^ קײז
 װעט עס עם. איז עריס װיכםינער און סער

 יוםעז װעם עס ביז צײם, נעהםען רוזעז געוױם
 א*י;• א-נעכיײנער אז צו און איאו ריכםינעז א צו

מעגרינוגג.  זײן, צוםרידעז םוז םעז אבער םא̂ו
ריכםוננ דער א־ז נעהם עס װאס

 רעםזי װאס רע־מז, צו כדאי זעהר איז עס
 יײ־ם־םיניסכתר, עננלייטער רעי םעאראנא-ד,

 ב*ז *טויז ראס װאס רעם. װענען נעזאנט ד.אם
̂, דער״ :זדענעײא אין ¥אםירט איצט כיענ
 א זיא אײםםאז עסאא ifp ער אז זאנט, ײאם
ע:* די םאכעז צו אום טארי״אטאז א איז טאנ,

̂יטrםע: רי װעלכע איז רערוגנעז.  זיך, נױטינם ר
 נעדוידינ ע:*װת, םים ארבייםעז םענ״• רער טוז
 קא־ז דער װעז דאז. ?;יידען אוו געטרי/ אוז
 נדיז נאד איז עי װעז נים, אח צ״טינ. איו

rrד דא ײינעז ■אײיטיי איז אויב :y.; װאס yor• 
 םיט נע״אף, װילדעז א טים אז םאר, זיד יעז

 אויםםאז די לע:עז פראננדאםאסע גרײםער א
 שרײ״ פתנזה־ים רי םאכעז ן«י װ»ס pאזאיכע

באײיסםע־ אםת׳ע ^'י;ינער9סי דא איז
^ןוי!5רונס | w y נאר ר*ם נאנריו״, אויעיצז 
 מעז קע; רענסאז אוי •חנײט םאיזיכטי^ םים

שארכדבדים־. צו םאינדטרים םח עאדײזעז

״ די צו וױ דעמאחראטען, יר  רצ«̂ו
 גיט גאר שױן איז עס אבער ־.,ײקאנע
 טיט זיף צושרועסט איהד װען טאדגע,

 •א^יטישע צו באציהונג דין װעגען איהם
o צו און נכלל פארטײען n איצטיגען 

 נאמי*רס נםרט. לארנײן פאײטישען
 «"אט• רעפאקראטישע די אז אײף, וױיזט
 /ןרי מאל טױועגד הײ־יאהר איז פארם

 H ריט רעפובליקאנישע. די וױ נער
 צו דף װאס גיטא איז רעפובליקאגעי
 אמ^גח^ציג. זײגען די צערעכיאניען.

ר דינען- זײ װעםען וױיסט מען  די א̂נ
ט*״ רער אין היפאוןריטסםװא  דעסאק̂י

 קינרער״ארנײט װעגען אטפארם‘’• שער
 פאיט־אנ^ן. ניט גאמוצרס קען ראס —
 ל^ג״ *ז אומקעחר אן דעם אין זעהט ער

 דן^אק•!!״ די אדעריקא. אין אײגענטום
 *ין כאריחסט איז װאם סאוטה, סישע

̂ן איהר מיט געשיכטע דער ̂ש  די פארסל
 נצגאײשקלא״ םיט ערד אמעריסאנער

 קינדאר־ חאבען איצט וױל םערײ,
 א סיט רעדט גאםפערס און #שקלאםערײ

ןר װאם הארץ, נאליג  יוון ארבײטער״מיח̂ר
 חוןל״ ארכײטער םון םרײנד ארװעיטײזטע

דצמאקראטאן. די םיט היײיאהר זיך טען
 ארױסכרומען געװאלט עס ער װאלט

רס׳עש פלאטםארכיע. רער אויף  גאם̂פ
 ארכײגתר״םיח״ חר גאגצער א — ברום
 םון םלאס מיט׳ן געצונרען זיף האט רער

 אונגעחנכטיג״ געגען כרום גאײפערס׳עס
 אױפ• ניט איצט קען ער אבער קײט.

 װעהטאגט *י״אטפאיסעס. אויף טר/ןטען
 און ׳הארץ זיץ עס שרםה׳ט ׳איהם עס

 אי שייעכט, פיהי*ען אי איהם מאכט דאס
נוט... םיהיען

 שסארסט דאס וױיל — גוט פיהלען
 און לעבען װעיען צו יײרענשאפט ױין

 און שטרײטען און יעכעז
 די װי אזױ כיונטערקײט, כײט שטרײטען
 האטעל״ זײנע פאר כװאליעס זינגעדיגע
סיט/ אטלאנטיס אין פענסטער
 פארנרעננען צו פאיגעדנע, א ס׳איז

נאםפערס׳ן. נדט

 «ראגראם^«יר עױוקײישאנאל
םיזאן* קומענדען דעם

•ראנראם, דער ערשינען שױן איז עס
 די *יאנסירמ װאס ■פאים, פאמסלעט אין

 אוגוער פון טעטיגקייםען עדױסײשאנאל
 נ924 פיז סיזאן פאר׳ן אינטערנײשאגאל

 עגסחאאט ■אסםלעט דער .1925 און
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 קורסע!, אלע די באשריבען װערען עס

 נע״ סיזאן סומענדען דעם װעלען װאס
 אינםערגײשא״ דעט אין וועדמן נעבעז

 אין אול אוניװעו־סיםעט ארןײטער נאל
סענטערם. טי;ױנ די

 סאי •אטשלעט, אזא װיל עס רוער
^ באסומעז עס  cm פון אםי? אין םי

 װעסט 3 דיןיארטסענט, עדױקײשאנאל
סטריט. טע16

 אין רקגירוננ דער נענען אויך ײי «ר«װינץ,
ר, רי אוז איגעםײן, א*ז *זהיננ  מ*פ כינע̂ז
 חא* מר*•, םון אכיסעי אינעלערנם זיר האכען

P איז עװעררען. רי צו נזןכאים זיד בעז V 
 אונ* אי! נעױעחנליכעס נא:ז עםװאט ײד, ראכם

 םארהערליכס, אזוי װערם נעװאלר װען צ״ט, זער
 גימ נענונ. נים םאםלװע םאי אכעי עס איז

 אין ®יגנער איהרע האט אםעריקא אנרעיע,
 W איז *זו/ טא?ע איז ראס אויב איז «אי.

V דאכם סיר אכער עולה. נלויםע א נעװים i, 
 ני® dp איז yvpo»o םוז זײם רעי םון אז

ז סיט ארויסצוקוםקז עעהן זעהר  באישולדינונ̂נ
 גוי• די םעו האם *רײו. װמלם רעי־ אין ניאט
 חאם זי*-; ארויס.םים םעז לוכיט באװײזע, םינע
״ םעז ו. צו נײייכססע דאס איז ניס, ז  ישװײ̂נ

 • אםייו װעז ׳צײם א איז יעבעז םיר װייל
¥3,*pr'DD,iip r כיויו הײנער נים נוױבט צייטוננ 

װאים. איהר אויף

 ואד םעככתי צײײ וױנטראי׳ס םי-יאגער דעש
 אײא• פים אײנמ נעהאם, חתינה םענ די בעז

 קערם עייעקםר^עז. אז סיט צװײםע רי עאישעי,
 םטר^עם״ םאםע רער ותלט. א דעם םיט זיר
m אויש׳ן ױרע׳טעס די װעט ע־ אז e* נים 

1אײ איז ראיםעז צײטוננען רי :ארוישיאזעז
 נײױ ■ ע«עם װענעז ײי רעם׳ װענען רײרען

 *in א איו ימבעז םיד זיך, דאכט װאונדער.
 קײנ< ניטא כלומרעם זײנןז עס װאו מאקראטיע,

 הא־ אוז ארכ״םעי ׳רי*ד אוז אי־ים װאו ק-אסקז,
r« מח םו יחסני̂נ נר־יכע זיינעז •יטאריסט, r׳ 

 רי עינםט נענוסתז האכעז ײי^׳סעס צװײ די אז
 איחר אוז נלײף, זײנעז סענ־שעז איע אז טעאייע.

 אי! *בעד איז אראלםיל/• אין פארװאנדעיים
 י,99 דאזעקר רער אזײ ניט דאס אסת׳ן לע־

 *י לל#ר, באװײזס א*ז, ער װי אוגדכאד״טענד
ד*מ*יןראגױ*. אונזןי עינסם :•ס נעהסם ליינעי

 4P זיזי יענם װײלס אװ •רינץ אינזעי איז
• אויזי םאחרם ע־ סראגקיײך. איז נאט ײ• װ  מ

 ®זײ אוז כייידלאןי״ ס*ס םאנצט הוליעט׳ יאד׳
 OMPt own ער אז ו״ם. זײן עי שארביעננט

םאז. צו •:יערעם ײאס םינום ײעים הײז ניט
 יקושי וחותו כא-־יכגתז צײםוננס־רעאארגמר ,י

 איז קולידד*, םח סיינמ א זיינקד. באײענוננ
גז אונועי יײ אוז ײאי  •אר־ evn װײלש »וו ײי

 דים *ת?חםנ«8 כיירע — :אכם די בראכס
y« ײימױמ זעחר כײרפ םראנם־אײרז^ r v 

ipr':pn.
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<r נירו״ w r\tO )rM  onnר 0ד« ן «‘ 
 *רייד אויו ׳*וין <ר ח*ס ד׳ורניי נ<וט.

;om  ,ojMtv ן י י זייג׳ון זננג׳ייוגד י כי  נ
 סר*די*י«ס, *ון פיורנטט׳ון ^ופ׳«י ר»

o*• דארס«( װעי־כע e u r j j ,ון ײ׳נד«ן* 
omu סריער om 1 װ«ט n r n  IfOH, 
p m ייין «ס װ׳וס נ«ס«ר iM t)יסנד. ׳ 

 M«׳m די דורך — <ר, זאנט — װ־יד,
'NO'MP ד«ר ווױוי ח*יס טויוד־/ו־עס

 א׳נסר׳ן ט60ה?ר׳» זיין י־סט״דקיאס
ייונד.

 ת«נ ר׳וגיחננ טרנייט«ר דער ײןנען
m ך t im ױייס׳ורס די סיס נ«רעדט pa 

 יוייז«נ״ tie •סיטער םיס׳ן רעסטטרײגס,
 פח סטױ«רדס ד• סיס סט«ג«י׳ו, בו«הן
in נ»ר jin עיף,  , iv M w v n *  r t n w| 
I. נ׳נ׳ססנח׳עס, הסכקן יוי*ע ra n *  o m 

 om חמירומ רי סוס ױכי׳סטונדןן די
voov i, ײיוס imp i n / ן  חד־נ״ סי
ײ הסנסן v ז n w m : טיחר. o r tm
om וױס׳ון,  to ריגסדיס׳מדר׳ןני־■ * יייו 

ן רוננ, ו  אין מרלפיחחון ניס imp «י י
ס o ססי׳יזיןן »יהר «*רי*«נ m ap o. 

, ov װי יוווי *סייו אנער ז י  ז♦ onn י
ד ׳היייז ײ o *ױסמססו, סך י י ff l איז 
i סאו װיכםינסייס נרױססר סון n •ארנײ 

נאותממ״. נתד
m דערניי m ײ  אמסזדמן, סיד ו

om אויס״ נאדייססוד ה»ס רעניתננ די 
i*» ארנײססיאמן דןס רט1נזזנעס׳ r r 

 איממר גןחםס וועינער נ«זעץ, רענס
n וײן אינטער r סון ארנייט׳ןר די 
ר און יןנרןר, םרעסדע  אר* אזזנימ ױי
 ווז גמװאומסן װןרעו וואס נ״םער,

 ח*«ן נסלזנאסיס די וױייל כטרי־סזן,
ojvo נענראכען ’ ^ m o n ױ ר«ר סיס  י

א|.’ל
 די om נוןססגט, אויך האבעז ויי

iT־״ארבײסעו 3 n» אי«סקל סרונידט 
 lit* וואױניננען, סון •ראניןס די ל־יזען

i דיער סון ׳ודנסססייס דער פין n n 
יי ײי זמהן״ נעק*נס מן ה*ט  סיחלוז ו

 ױױסנע״ אױך חאנקן זיי דעם. ויענעו
o ציסיידקנחײם, דר־קם m דורב׳ן 

m3״^oi חנר סון j j n ’ j n ניס איז 
 ער״ ¥ון ניר יאנדסו אין ץוריפ יאנג

 נלוי- 0 נעײארמן נעסעסןיט סאלנרײך
סטי־יק. כעי

i n ,גססראנען האם װאס •ארסער 
ו מען אײזןננאחן, *ום rt*;o8 ט״ן  »י
im<* סיז inn*ov3 נין J אתס״ נסד 

 פיר״ מ נקנעבען םיר ה*ם »ארד,
 חאנע; סאסיםאייסמקן די om טסעח,

 די «*<ינ«וומדועם«ן נעזוכם ממזנד־נ
c סרנײםקד, m א׳ןדדס־יייס ויז5נ*? 

 *n » םון ט־ניסםארען די «ײן קאנעז
 iv זאנט — ^יםער אכער !ידוננ.

 אין סיניסנמסן איס סיר האנען —
 ־‘ויע סעניסען ארבײטער, חעיתננ דזי
n כלייז ניאדוננ זייעד כאחודען האנען
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 קאגסטרוחטידחן א ארויסנעשטעלט סי

 ;עואיט חאט װאס ׳•ראגראם
 פא- א פאד סונדטסמגט א ן

 דעםאלט, געזעישטפס. ןױאויסטישע
ײ זאגען  גך געסאכט כאזונדערס דינען ו

̂נס, ■וגקטעז. צוױי י׳לאר װאושן  ערשט
ױ דער דאס דנ מ  געזעא״ חנר פין יי

 חומאים נאר דין געסאיס האן שאסס
סייא״ M .שריגען װעט •ארטײ די ווען

̂נט אפילו אס- ׳צט״ניען׳ ײט
̂ט ̂ר װאי ויאנראם סאציא^• ד

 דורנגעפי-׳-ט ;עחאגט •א*ט° דער פון
t r y n רען ניס^אנמײז. •*עכען אץ 
̂ט  טריט, נײ טײט טאן דאיפצן עס ווא

jjrnm אין •,ŷוכ i ״ײ־ די האט
 ם*על ארים כי״ױז ןyורpנא •איטי♦ נאי
די סון טיליאן חאיינ א און
 א»:ע- דעען װאס שטיכיען, טיליאן 21

jy3yj ׳•איטײ לײנאר די און
 חןדרוג;, זד איצט ^אנטראלירט װאס 1

 ‘'tv'-j J91 נלױו •אריארענט אין ו״אט
״ס  רער װאס ׳ony^ŷ 015 די pc ̂נ

ד׳אט׳ •א־י׳אטענט
oy ,י־ע־ די ראס ׳י,לאר ׳אלזא איז
 הי-ן אודשטענדען די אוגטער י.אן דרומ

y *̂D:’n טאנען דע אורעגדע-ו;;ען;
 לי סײדעז ׳טאן קאגען דט oy װעט ױ

 מעטכערס טאיאריטעט א תאנען װעט
 גיט ד/ זא;ע; אכער, •ארלאכיץנט׳ אין

 »י- די יאך חאט ̂״4אי דאס אכט^דיג
 דאנא־ זעיזפ די א*ן נײט^ר^ירונ^

jyo ,לודער, נייפ איז זי װאס צײט 
ו׳סא״ד עמלישען םאר׳ן נוטעס אױפגעטאן

 עס האט װעױ אירגענד וד מרד סך א
ט.vערװארט

יבע פאר ךערהי־ים, אין  אנ;ע־ אינעי̂־
»y»Mn:v)yj,| ארבײ־ די דך נאנונעגט 

̂ן, vy^v ריט רעגירוננ טער  -עפארכי
ly■ כאלדיגעה א פון r^ p m .זי װווים 

 שריט וױיטען א געראכט אכער האט
 ■א- אױסיענדישער דער אץ פארװערטס

 אױסצוגו- כאשיאסען האט ױ טי^,4י
 העי*״ צו י״ג&לוכ און ראכט איהר צען

jy^VD î^w |yc בןןסקדע א אכיסמל 
 ױ־ צוחאליעטשעטער דער אין ארדנוננ

 גאר זי האט נעכיט דעם אױױ און דא■
f אױםגעטאן סך א

 בא״ ווערט װיכטיגסטע דאס םאר
 צו״ זיך איז םען װאס דאס, טראכט

 רוס- װאס דוסלאנד, מיט נױסגעקוסען
 עס און טנװאחזז אנערקענט איו יאנד
 האנדעאס״ ;עוואחןז אײגנעשטעיט דממן

לענדעד. צוױי די צװישען כאציהומען
 געלײגס אױך ווערט געװיכט סך א
 איז װאס אנריםמנט גײעם דעם אױף

 רענידוג- די צוױשעז געײארעז נעטאכט
 סען דײםש^אגד. און ס,i^y רי פון גשן

 ארבײ״ זאל איםאך נײער דער אז חאסע
 ״שאום״״טראקטאט, דער וױ נעסער טען

 ווער־ אין נעװאדעז נעשלאסען »יז װאס
 דער pc סיהרער די נאסירייד,

 דער דאס וױיסעז, •ארטײ יײכאר
 אױןי כאדרט איז װאס טעטאסעגט, ;ײעד
ojn נימ וױיט נ*ד איז רעיאדט, דאאז 

 א cv איז אכער איחןאיער, אן
 סעהד אײנצושםעלזז געה;טעד שריט

 אײדאפא, צו׳חת׳עטער דעד איז ארמומ
 ?ודמז וױדער איז oy װי ?אנעז זאא ד
 אר־ די אין כײינונג רי און זיך. «ו

 אי־ די אױב דאס ׳איו סרײזען נײטער
 פאלען, איצטעד זאי כײטער״דענירוננ

 זי װעמ װערע:, אומעװארסמן אדער
 ענניאנד פון נעשיכטע דער אין כלײנעז

 אוים־ סך א חאם װאס רמױרונג א *יס
 פאר און לאנד אײגען איחר םאר נעט»ז

 אין איהר טיט זײנמז װאס למנדער די
שכנות.

 VVt\ 9< אוז םא;צקו אוימר — ■ײנץ •יניע־
r י «*נ0 : v o 90 ע«עס ד*ו ד«רןי? I יזןר

o ױאיס •ײגץ $ װקז ד»ס, איז, ז/ירוץ m נזד 
י וואים נעדענחס׳ קיקס געיײענס׳ זיעס  ז

װזנזןן וואיס נ*װ*ז, נים •יינמ יייז
 ניס *יו ארנײם ניצלינע נלרעדם :יס איד-ס

i זײ? •ס*י װמס *ד ׳*י ידינץ. » «ר0 v i f f l 
י יזעס וז׳ װי» דיזעלמ מז0ש»י־סז ז
י ס •ויצס׳ סוס ו o ■מרדלאר׳ ױיסוז ײז n 

ח אײשז י »ױי Dim »ח סינמ^ י  אי« •ז
0»*fn r כימל זײז frvnr. רװיס איז®• 

FP00 יר 19 «,0רנײס0 עד ̂ד0ך ױ*ס נ״סו
 י08 יבײם0 ס0ױ <#w'lvv 41 גױיס 0י0 •ײ®
_ ז יי״° _

 רײ׳ D30OVJ 0 1730ת 00וז ׳ליהער0יו»«ד די
r מ »ח #ל0דד־«ןמ0 אונזזןד *ימװ־ תי ו״גזמ ו

״ י י rv*n0• itw י׳ w y TW ד»י on מד
^ tfSDn זײ אדיוען. ןײ אאס ננחי׳ יש רי  י

0 rg jmo frm nnnim -זיסדותו* 
ײ׳ זTFJ*ifj tt, 0 ים?ז0? איז װאס ̂יאיס׳  י

 איז ני•^ 0«י on מאס װאס
x 909 סוסית ית׳0ני ױיניו י* rrm* *  י

**.f Dm rrvr*0or ײיײזי־צ ^

oy טױ־ ועכציג אפגעשטאנען דינען
 i נאןי נאכדעם סאג, אײן מעגשען זענט
 שארריסען קע■ די געהאלטען און טאנ
 די יױף אאויסקוקעגדינ חימעל צדס

 צורי?גע- דך ח#נען װאס יופט-פליהמר
 װעלט, דער ארום רײזע וײמר פון קעחרם

n ייון  w מיט עיא«י«גען דרײ o m  n 
ײיו ויר חאנען יופגדפייחער  כאװײ קנ

 סון וױלד געװארען מױלם דער איו זעז,
 כיו ״חור•״ געשריגען און כאגײסםארונג

װערזןן. חײזעריג צום
 1א געװען עס איז מאמעגט דעם אױף

 בילר: םער?װירדיג און אינםערעסאנט
 נאג״ס- םון װכיען סױזמגסע צעהנײימ

ן האכמז זעקס װאס סעמנג  דערחױכמן זי
 פיײ עראאיאנען די װאיקעגס... די צו

 ?ונ״ פארשײדמגע מאכען און ארום הען
 אײך אח ױי אױף opip איהר צען.

r איו לופם די אז דן/ דאכם t* דכערער 
 וואים ינשה. די אדער וואסער דאס וױ

d דם ?ונצען אועלכע אס דאןי ממז w w 
 אױפ׳ן גים און ערד דער אױף גים סאכען

וואסער.
 עס וועז גערעדם איץ אנער איז דאס

 אין ױי פליחען אײנער. ארום מליהם
 n איז אזוי #דדײען אץ אדער *וױתז,
 מעהד נאר ןװזאסזןנשםױס א םון געפאהר

 וױ אױס קוטם עס ערד. דער אדא װי
 דער איז אדום שוועכם זואס שיף, די

 פאר יופם גאנצע די האכען דױל יופס,
איײן... ?יך

 ארונםעד, עסויײז דאר דך יאזס
 אזא אוז רוימ אוא אר םאכם נידאוײנאד,

 ישם אױו• אוש oo^n op w םדמי,
 חלד ײיז הדד wm« דך ער יאזס סח.
 קייין אזױ ענסומדאר iv ײאדם כעד׳
 T *אריידם אר אז אוסנאדײמנד, און
נאר אאדשרדגדס אד אדאד וועדט דאן

אױגען. די פון גאנצען אין
 די סאלדאטסקע. א איו שםחה די

 אדסײ; דער םון דמען לופט-פליחער
 — ארמײ דער פון v* לופט־םארס דער

 רער זיך װארםט ■ראפערט/ םעדעראל
 אויגען, די פאר כיתס דער םיט סאלדאט

 פרעגט דארט. סאלדאסען ׳דא סאלדאטען
 זײ בײ דא סען װעט װאס נחרס די

/ צו׳גגנ׳ענען
גיס. אכער די כאםער?ט עולם דער

 צום געװעגדט אױגען די האלט מוים דער
 נא־ מםט-שיף, די ארום ם^הט חיםעכ

 װאס איץ דדעריג. חױ^ ;װײם ׳חענט
 סע;״ ?ײן סאשין. א איז זעח̂ם איהר
 איז װאו ארױס, ניט סאן זעהט שען
 דאר״ אז דאך, וױיסט איהר > רענש חנר
vo\ ׳מענשען צוױי ׳מענש א זיך געםינט 

ן האכעז װאס הױך! אזױ דערהױכען זי
'M דער סיט אכער רערהױבען׳ זיר 
 דף זעהט דעריבער אײזען. םון חייף
 גיכער איז cv ארױס,.. ניט מענש דער
 סא- אײזערנעם דעם םון טריאוסוי דער
דיסט. םענשייכמן דעם פון וױ םאד

:זײ איהד םחןגט
 וואנמן פון םליהער, סליוזעמ —

\>n ov איהר ?ומט
 — װעלם, דער ארום רײזמ א םון —

די. ענםפמחנן
ס —  דזןר אויןי נעזעהן איהר וזאט ו̂ו
איהר. פחונם — ,וועיט/
ענספמ* — נאתים, נאזאחן ניט —

 צו געפיױנען זײנען נױר — ױי רען
באסערקעז... מפאגט נאדניס און חדך

 די אײכעד. איז o^rn>3P דער
p נאחען םצנשאן טדזענטעד n it פון וױ 

 אױן די בײ דאס איו כאימעים. א
? אוא ספאדם א װי סעהד ניס

opjn ו חאםון י ז ז י תאלטענס די נ

 האס פון־אוגטעז מאסע די און דצרחויבען
 אז םיהלט, איהר געשריגען. ״הורא״
 מא־ ״עפאכע רי ניט כאטראכט קיעעד
 װאס זאך א אלס געשעהעניש כענדע״

 זײן סיט און איהם סיט שײכות א האט
 מענש דער םעפר, יסודו אדס לעבען.

 איהם ציהט עס ערד. דער פון שטאטט
 צוױי אײנמד, װאלקענס. די אין גיט

 תיתא, סיויכא אױפכעהויכען. זיך האכען
 #טיר ספארט. א ׳אזא קובץ א !הורא

 םיס בײדע כיט שטעהעז אבער סענשען׳
 נענונ גוט איו ערד די ערד. דער אױף
אוגז. םאר

 אױס־ זײ האבען טענ, דדײצעהן אין
 אױכיםלי־ חענעז כיען װעט גע׳חשכונ׳ט,

 אײלע״ די דא איז װאס װעלט. די הען
 איז עס סײדעז איהר. םרעגט — V דש
 ארכיײ. דער פאר כאדײטונג גרויס םון
 גענעראל דעם כײ טאקע איז דאס און

 װעט טען : ;רויס אזוי שטחה די נעװמן
 אין איז ״באכיבערס״ ארױס^יקעז ?ענען
 שונא םון װעט טענ געצעחלםע טרן סשך

אש. בארג א װעיי־צן
 םויזענ־ צעהנדליגע ױינען טע; צוױי

w w  vo] די סארדיסען נעשטאנען eyp 
 די איז אױגעז די כײט און ^yc^ צום

 אײן קײז פאר רyאב ;עזוככ!, װאל^ס
 םון דעם דורף מ׳חלוס׳ט ניט מינוט

w iv n  ovvv. נאט קײז נעזוכט נים 
 איײ די אױף םלאכים. l״P דאי^ז,

vn v i, רױשזננ^׳ r tוזrענדy ,טאםארען 
:v y io v\ הא־ ארכײ-לױטזןנאנטעז, םון 

ײ בעז  איז מס און אי־ױסנ^קס. ז
 אזא שױן ליננטyנ שאד. א וױרקליר

yoMi3 הײ צום אוינעז די מזונשען צאהל 
 קײן דארט זײ דארסען װקנדעז. םעל

y jnyr^ באװאפענםען א וױ חלוש 
jnyr... גיט סאלדאם
 די װאײזען. דער דױמעל׳ וער ניין,
iin yo r ^בא םרוימען םאר זײנcrאyDז 

יוארמז  זײ ״באטבמ־ס״. םאר ניט און ̂נ
 ^נש רyד םyײ עיד מןר אויף צקנדינ

 םך א אױפהױכמן דף נײסם זײז סױט
ױ העמר y w ו o v i  i nראBסים לאז 

םאםאר... מסםען דעם

I
iU
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אומדערגרײכבארע דאס פוץ אפאסטאל דער
 סירקין גהירן דר. פון טויט סיט׳ן

 טערק״ די םון אייגע פאחעװאוגדען איז
 רער אױף ■ערזעגריכלײטעז וױרריגסטע

גאס♦ אידישער
 סירקין דר. פון טעריןוױרדיגלייט די

 :םײדיטיגקיים זײן אין באשטאגען איז
 סאציוױיסט טארקסיסט, און העכיעאיסט

 אױסגעסישט אדל דאס און ציוניסט, און
 נא־ קיגדזד־שער סערקוױרדיגער א טיט

 צו זעיטען געװע; איז װאס אױױטעט,
 טרױכיער די צוױשען אפילו נאגעגענען

ץ םון  מיס־ ער איז אםט גא;ץ דור. זי
 דער אט צוליב געװארען פארשטאנען
 ישװער זיף געװען איז עס גאאױױטעט.

 היע עין קיין איר א אז סארצושטעלען,
 א טיט נאף דערצו און אשאבע אזא טיט

 צייטענוױיז קע:ע; זאל “,הטאר?״ד טיטור
 אזוי אוטפאראנטװארטליף, אזױ דין

 אשילו. אומלאגיש אזוי ׳אוס*ראקטיש
 געקעגט אבער איהם האבען ױאס די £*ר

 קײן געװען גיט גאר סירקין איז נערןגטע־־
 איז ער װאס געװען איז ער רעםעני״ש״

 גע־ גיט ער האט אגדער״ש וױיר געװען׳
זיין. קענט

 םערקװירדיגקייטען זיינע פון אײגע
 זייעגדיג װאס דעס, אין באישטאנען איז

 ער האט הענרעאיסט פארברעגטער »
 טעטינ־ ליטערארישע גאגצע זיין כטעט
 רער אין — אידייש איז אנגעסיהדט קײט

 םאר־ און געהאסט האט ער װאס ׳עפראך
אין אכטעט  בײ םיענט ער װעלכער און.

 םארםעהלען ניט געלענענהײט יעדער
ײי גיםטיגע א ארײנצױשיסען  נאטיר־ ם

 נעװען איז דאס אז זאגען, קען םען ליף/
ײי •רגסה, צוליב  אי־ װאכעדיגע דאס װ

גו זיף, נאצאהלט דיש תי נו  א הו־בים, מו
 העבדעאיש. הײליגעז דעם םון בצסער סך

 אינגא:צ<ן געװען ניט וואיט דאס אבער
 װאס סירקין. םון סאל דעם אין ריכםיג

pro געדמגט האבען ניט איהם נענען ?אר 
 געגען אױסצוזעצען און — אױםצוזעצען

 מוז — סך א געהאט pro חאט איחם
pro ניט איז סירסין אז צומגבצן, אבער 

pnpo פרנסה וועכיען ביי סעגש, דער 
אי גאיד אדער ײן ז  ענט׳שײדענדער דער ז

 אי־ אין גע״שריבען האט iy סאקטאד.
m, ׳שרײ־ העברעאימע סעהדסמא די װי 

 געװאיט האס ער װאס דערםאר כער,
 עיקר׳ דער אבער יןרייז, רעתר א חאכען

ױ ר הײייג.געגלױבם, האס ער ו ױי  ער ו
 העב־ םאר •ראפאנאנדע דערכיט סאכם

 ׳דאס • ער האם רערגרײכט חנאיש.
מ כ  ניט צי וױלענדיג װײל נים, ?יף־, מ

 גאנץ » פארםאגם ער האם װילענדיג
סיי אידי^יעז זאםםיגען גזםען,  מיט אוז ם

ײן  געהאל־ דירעקט ער האט מרײבען ז
 גצ־ אידמזע דאס פאר׳שטארתער n םען

־ אױא אםקרײזא, אין װארט דדוקטצ  װי
מ םיר  צוקונפט. א בכ$ו דא האם אידי

 אײנ־ דאס געװען ניט איז דאס אבער
 רערגרײבט ניס האט סיריןין װאס ציגע,

ײז אין העבען. ז
 בא־ נימ םירקין האט גערערט בכײ

 װאס מעניעעז״ הילאס יענעם צו ילאנגט
 זײן דערגרייכבארע. דאם נאר זיך יאנען
 פארקעהר־ דאס פוגקט געװען איז נעביט

 װאס אומדערנרײכבאױעי, װאס םע.
 גע־ איז אידעע אז פאנטאםטי^

 רײץ סעהר אלץ און חן ביעהר אלץ מען,
 ער אויגען. זײנע איז געהאט זי האט
 דער ־— װערען אננערופעז רעכט םים קען

אומדערגרײכבארע. דאס םון אפאסטאר
ײן ם ז  אזוי פונקט געווען איז צױניז

ײ םאציאליזם. זיין װי פאנטאסםיש,  ז
 קאנדיציא־ געװען איהם בײ בײדע זײנען

ױי־ דאס םון איינס אפהענגיג און נעל  צו
 געקענט נים אנרער^ זיר האט ער כת.

 װי רעװאיוציע סאציאלע די םאחטטעלען
 װידעראױפבויען דעם כיט צוזאסען נאר
 פאיעסטינא. אין שטאאט אידישעז א פיז
ר חאט אר  םאר* נעקענט ניט *ױןי זי

 אידעך א םרז אויפבויצן דאס שטעלען
 אויח נאר װי פאלעסטינא אין מטאאט

 ײאלט סעז ויעז יסודות. םאציאליססישע
 כאציאלע א םארגעשיאגען נעװען איהם

 םאוױאייסטײטע; א אהן חנוואלחױע
rצוריה א אדעד •אלעסטינא, אין טאאם 

 אוי̂ו ניט נאר פאלעסםינא אויסנעבריטע
 קאפיטאליס־ •אויוי נאר סאציאליסטיטע,

 העכסט זי־ך, ער װאלמ יסודות, םימע
 ער בײדע. םון אפנעזאגט װאהרמײנליןי,

n םון נעוחנן איז r ױ װאס םענשעה  ז
 צו אוסשסענדעז די צוצופאסאז מנן

ער  די צו אידעע די ניט און אידעע ויי
t p i j y o m m. ײ־ •יאסםיק רער אין  ז

ם זאבען אזאלמנ מנן  אביר טאניל^ ני
מז סענשען רי *ס א ם ה  םיט םאן צו ני

 נזד זײער וױרק<יבסײבג רעאילער דאד
ם  דער »יז אח אבסםחיקםי דאם אמ בי

T %לז איז פאגטאזיע H spd.
מ חויאס מידמין׳ם א םנ ע־ אין אוי  י

y n נאוחמ איו n ו י ײי ן ל םי ײ ב א ר  י
ן •ױ% a די די " r v m פון

v •ראביאס X K m a r m ר איו די
ױ אי או  מנ

דאמדײכם
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̂ען ׳טװעל א״הם איז  װאנען כיז אנגעקוכ
 צו פארטולא א געפינען געקעגט האט ער

 פראב־ גיות אידיישע רי הארםאניזירען
 סא־ דער פון פראבי.עם דער טים לעם

 פאלעס־ רורף ניט רעװאלוציע ציאלער
 אױ אין טעריטאריע א דורף נאר ׳טינא

 האט קוים אנרען״ש. עדגעץ אדער גאנדע,
 אידעען־ געגארטע די געפונען אבער ער

 גע־ שױןי איבעריגע דאס איז םאיבינדו:;
ט. זעהר װען : ״  ‘גע האט מען װאס י

 דעם םארוױרהליכען צו האבען דארפט
 בועריד ניט געװען איז טעריטאריע־פראן

 ישאפען, דאף םען קען געיט און געיט, װי
 גרינג. זעהר ׳פ>יר*שםא:ען האט סירקין װי

 טעקסען איז םאז נאר דארף כען װאס
 צװאנ־ אדער צעהן א כייט אירען יעדען

 וועט אופן אזא אױף און דאלאױ, ציג
 עטליכע פון פאגד א ווערען גע׳שאםען
 װע־ אידען אז דאלאר. כריליאן הונדערט

 איז נעבען װעלען נים געלט קײן לען
 װאס אײגגעפארעז. גארניט איהם

 דאס זיך װעט איד װעלכער הײסט^
סוכלע קײינע געבען צו אפזאגען

?י צװעק וױכטיגען אזא םאר
 דעם נאף יאהרען יעצםע די אין

 פערםאנעגט ישױן זיף האט ער ווען הדיג,
 די אלס ײשראל אדץ אויוי אפגעישטעלט

 אל־ דער און אידיישער דע־ םון לײזתג
 םראגע די ער האט פראבלעם, טענישריכער

 סאלעס־ פון רעקאנסטרוהציע דער םון
 דארף דען יײכם. זעהר געלײזם טיגא
 צעהן א געזאנט, ער האט ?ריגעז, נאר

 םאר־ װאס צױץ, פהללי גוטע מויזענם
 האפי־ א ׳זײ םיז אײגער יעדע־ מאגען,

 און דאלאר, טויזענם צעהן א םון טאר
 א םון סונן״אטענט ,דעיי זײן װמיען זײ

 ער שטאאט. ־ אידען םאציאייסטי׳שען
 מען אוץ הערעז נעװאלט ניט :אר האם
 אז איבערצײגעז. געהקנם גים איהם האט

 אזױ ניטא זײנען צמן פועלי רי צוױשען
 קאפיטאל. גרויסען אזא מימ כתנשען פיל
 האט עד װײל זײן׳ נצכיזזט האבען עס
 זײן פאר האבעז געדארפם דאץ זײ

סכעפיע.
סיר־ דר. ערקלעהרען אויך \yv דאס

 רער םון צײט דער איז ממעיוננ, ?יג׳ס
 :אף יאהרצן ערישםע די אין און טלחט־

 באנײסםעדונג גרויסע זײז #םלחטה דער
 פרצזײ פאר ספעציעל און צילײס די פאר

 און פונסטצז פערצעהן וױאסאנ׳ם דענם
 די נעגען םריהער שנאה ביטעדצ זײז

 באלשע־ די גענעז נאכהער און יײכמזע;
 סעפא־ א געמיאסען האבעז װאס וױקעס,
 אין דײגדשען די סים פרידקן ראטקן
 נעטאבט זיך האט עס ייטאװםק. ב.י*עסט

 דר װאס העולם, סדר דעם איז אז אזױ,
 פארשטעלונגס־ זײז איז האם םירחין
 םון רעזויטאט אלס אויסגעבויט הראםט

 געגעבעז עלײס די ער האט מלחמה, דער
 T2T2 דער פון רעםער די םון ראלע די

 האט קייזערטום דײטישען דעם און דױימ
 װאס #דעם פון ראלע די נעגעבען עי

 דער פון גאנג גאטירליכען דעם אפ דאיס
 אויס־ דער ענטװיהלונג. אלטענ׳שליכער

 סילא־ א זעהד כעווען דעריבער איז װאוזי
 געװאונ־ האט װאס אײנער, יעדער רער.
 האט כיענשהײט, דעד פון רעטונג די ׳שען

 זײ פון זײט דער אויף זײן געדארםט
 סיכד האם װאס ד/י פארקעוזרט, עלײס.

 געוחןן איז דײטעעז, די מים פאטיזירט
 פון שונא א פאררעםער, סאציאלער א

מעדשהײם. גאנצער דער
 הריג םון ארויס זײנען רוסען די ווען
סיר־ דר. לויט באישעײיהעס, די האבען

 נע* די זיף אויף געגוטען טײגונג, הין׳ס
 ?'יזער־ דײטיטען דעם םון ראלע גאט־װע

 דער קלאר. געװען דאף איז עס םום.
 רער־ פאםירונגען, רי פון גא:ג גאנצער
 אין ארײנטריט אכיעריקא׳ס נאף הויפט

 האט װילסאן װי דעם גאף כילחפה, דער
 פונקטען םערצעהן זײגע םראקיאטירט

 בא־ זײן א״ױסגעגעבען האט באלםור און
 האט רעקלאראציע, םאלעסטינא ריהדטע

 סאציאלער דער צו םיהרען געטוזט דאר
 סירקין דר. ניט דען האט רעװאלוציע.

 די איהם טיט און פריהעד יאהרען דיט
 אםגעטאכט פארטײ צױן פועלי גאנצע

 כיוז רעװאיוציע סאציאלע די אז זיף, בײ
שער דעױ טיט גלײכצײטיג הוכיען  איד̂י

 דער >׳ םאלעסטינא פון זוידערעראבערונג
 טעהר :אף איהם בײ זיף האט גיױבען

 דעם םון םאלצן דאס נאך כארישטארקט
 קײזערטום עםםרײכישען אין רײטשען

 צװײ רי פון דעסאקראטיזידונג דער און
 זײנען װאס אײנציגע, רי איפפעריעס.

 די געװען זײגען װעג, אין געעטאנעז
 אויטאקראטיע, זײע־ טיט שע.ציל,עסיבאל
ײ װאס צאריזם, ;ײעם רעם  האבען ז

 דאך איז עס רוסיאנד. אין אײגנעפיהרט
 אז ׳טא: דער װי קי־אר דעריבער.געװען

̂ש סארגעיעריטענער יערער  זײן דארף מע:
 און וױלכאן װאודרא םון זײם דער אויף

לענין. ניהאלאי טויט ביז׳ן באקעטפען

 איןי זמן. עבר געוױס שױ\ איו דאס
 געכען צו כדי דערטאנט, דא דאס האב

o װעגען באגריף א n געדאגקעךגיננ 
סארישטארבעגעם. דעם פון

 #דר צו גערעכטיגקײט אויס אבער
 אונטער- שםארק אכער מען סוז סירלין

̂עמא? איז ער אז ישטרײכען,  געװען אי
 ניט קײנמאל האט און אױםריכטיג זעהר

 אפט גאנץ כוגוו/. זײטיגע קײנע געהאט
 ׳שפע- די װי אוםגערעכט, געװען ער איז

 בא״ קלאר האבען פאסירוגגען טערריגע
 דעם געחאט אבער האט סירסין וױזען.

 האט דאס זײן. מודה זיף דעם אין םוט
 גיױבען, זײן אפגע׳שװאכט גיט אבער
 אזוי ענטוזיאזם. זײן אפגעקיהלט ארער
 אז איבערצײגט, זיך האט ער װי ׳שנעל
 גצװאן איז טעאריע ם־יהעריגע א זײנע
 גענומען גיײך זיןי ער האט ריכטיג, ניט
 ניט נעװען איז װאס גײע, א שאםען צו

 װעניגער ניט קאניפליצירט, װעניגער
םאנטאסט״ש.

 ראטאנ״ א םון הינד א געװען איז ער
 גע־ און םענמליכע ps« װען ׳דור י*שעז6

 געיײזט זײנען חםרוגות זערשאפטליכע
 איז ער פארםולא. אײן כױט געװארעז

 און אײנציגער דער געװען ניט געוױס
 זיןי האט ער לעצםער. דער :יט זיכער
 ער װאס דערמיט, אויסגעצײכענם אבער

 צײט םון נעװארען באוױרקם ניט איז
אוכיישטענדען. און

 גרױביגע װעניגער װען צײט א אין
 און ענטויטט געװארען זײנען נאטויעז

 באװיזען םירסיז דד. האט צינ״ש אפילו
 נאאי״ ז.ײן זאי* איטען, דעם אנהאיטען

 מאכיענט יעצטען דעם ביז גרױבען ײעז,
יעבען. זײן םון

 גרופע א אדרעס-רט לאפאלעט
ארבײטער־פיהרער אמעריקאנער

סעפםעםבער. טעןc;n 18 גארדען סקרוער מעדיסאן אין רײדען רדעם

 לאפא־ סענאטאר װאס רעדע, א אין
 פון פרעזידענס פאר האגדידאס דער ׳יעט
 די האט באװעגונג, פר^גרעסױוער רער
 פאר װאמיגגטאן, אין געהאלטען טעג

 סרײד־יױ פ̂ו םיהרער און פאחשטעהער
 גע־ ער ה*ט ׳ראנד גאנצען פון ניאנס
:זאגט

 פאר־ באוועגונג פראגרעסױוע ״די
 שגעיקײט גרועןער א מיט זיף ״שפרייט
 איז ̂שטארק אזױ לאנד. גאנצען איגער׳ן

 צײם, קורצצ » איץ כח ארנזער געוואקסצז
 צרױי אלםע די םרן םיהרער אםילו אז

ובען טיר אז צו, שױן גיבען פאיכױיעז  ̂ו
 די אין נעוױנעז צו םשענס אזא פונלןם

קולירזש״. װי אזוי װאהילען, קוסענדע
 דיײ דערכתונט נים האט לאפאלעט

 אז דערבי/ דרינגם מען נ*כרען. זויס׳עס
 דײװים׳צז, אנטאיאנגט וואס תאלט, ער

 צו םשענס גרעסערען פיל א ער האט
nn די אין גע,ױנען r^ P .װאהיעז
 געװארען נעהאלטע, איז מיטיגג דער

 ױ־ מאישיניםטען די םון בילדינג דער אין
 פיעזידענט דער סםאון, ס. װארען ניאן.

 לאהאמאכ» פון בראדערהוד דער פון
 fk כדשערטאן געװען איז אינדזישינירען

 אגװע־ דערבײ זײנען עס טיטינג. דיזען
 דער פיז פארישטעהער פילע געװעז זענד
 ױנײ־ רי פון און לײבאר אװ פעד. אמ.
 אטעריקא. אװ װאירקערם פאין טעד

 םארשטע־ געװען אויך זײנען זײ אויםער
 ארבײטער־סערפערשאפ־ אנדערע פון הער
 אויפ־ האבען װעלכע אמעריקא, םון םעז

 פראגרעסיװען א םו> םאהן די געהויבען
װאהיען. די אין קאכיף

עפעל אראפנעפאלענער אן װי
פערעלמומער. ם.ו פירוי•

* *Cs׳■

 עפעל אראפגעפאלענער »ן רױ
׳דא אייך ליג

:בוים פונ׳ם װארצעל בײם
 גראוױטאציאנס־געזעץ ארםפארשםענדליכע דאס י

 - ׳דיר צו געטאן ציה א צוױיג פוץ םיר האם
 אומגעדדלזײגער, אן דא. א^ך ליג

 — שםאכפױגער, א
 ׳נעכט ם'ינע פאראײגזאמט םהדי דער
 זון... דיי — מעג כדיינע אח

 באםריייערץ, מיין אוץ*. TQ ד«ײב קרם,
 םיר, אץ איץ זץ- בײס
 מיר, אין איץ זיך כײס

m  .mr, ציח 
ארומו^ bwt נאנצען םײן

.W22 ״ױני

 װאם האפנונגען, די װעגען רײדעגדיג
 בא־ סטײט יערעי אױז« לײגען קען מעז

:געזאגט לאםאלעט האט זונדער,
 אונוער אננעהויבמז האבעז םיר ״ווען
 אוין• בלויז געז־זאפט מיר האבעז קאטייק,

 זי• מוין מיר זיינען איצט םםײטם. אכט
 וחד סטײטס כיעהר םילע םילע, א< כער,
 כױר וואהלען. די אין אונז טיט געהן יעז

םאג״י. םון װאס װאקסען
 אי״ אן גמגעמנן לאפאלעט האט דאו

 םאר־ די סון לאגע דער איבער בערבליק
 אםערײ איז ארבײטער די םון און מעיס

o װעגען נערעדט אויף האט ער ;קא n 
 או געענריגט, האט און צרשםאנד ביזנעס

 זאלצן מיר אז צײם, לאנג שוין איז עס
 װאס העגירונג׳ « אטעריהא איז האבמן

 סון אויסגעקליבען זײן אמת אז כײט זאל
 אינ־ די זינען איז האבען זאל און םאלק

פאיק. םון טעיעסען
 םר. גערעדם האט לאפאיעט׳ן נאר

o# ראבצרטסאן, jn 'T jn תר דײ םיז  םי
 מד האט אר ;אינדזשין־מעז אוז מען

 צר וועיכעד איז סטײםמצנט, א מאכט
 םים קולידזש׳ן אטאקירט שאח• האט
 װײס־סחה^נם, םאר האנדידאט דיז

 זיף האט ראבערםםאן ד*אס. גענעראל
 וואם אליק, דעם ם־ם אז אויםנצרריקם,

 נענצ־ נאמיגירעץ צו געװאגט האט מען
 האט וױיס־י'~צזידענט, אלס ראאס ראל
 נאנ־ די פנים אין טאסש א גענעבצן מען
אסעריקא. איז ארבײטערשאפט צע

 אטור שארױ ראכערםסאן האט דאן
 נעזאנם, האט ער־ און קולידזש׳ן׳ קירט

 םיהרער, ארבײטער כלוסר׳שטע יענע אז
 אין קוליתש׳ען בײ געװען זײנען װאס

 ןיײ אינדארםירם, איהם און האוז װהײט
 אז הייסט, עס ,נעוחנזענע״״. שױן זײ נען

 מיט מאן צו נעהאט זײ האבען אטאל
 ןײ םארטרעטען איצם אבער ארבײטער,

 די םון כח רעם און שםימונג די ניט גאר
 אר־ אמת׳ע די און מאסען. איבײטער

 מא״ ארבײטער רי און פיוזרער כײטער
 מד אאט לאםאלעט׳ן, םיט שטעהען סען

ראבעיטסאן. ענדיגם

אז איזזר, וױיסט
 Ojn# םיו דירעקט רJ;tדאמפ עישםער דער

ו רעיי i£י דער זי:= .מי^םםינא י
 1ייי אנגעקיםעו קירצליך v* ײליפויסלדזבזח

ם רי  עםיגראנבזצז אידיעע 171 מים ײו׳י
ם׳ן ף׳ *וי ײ צװיאען ״י  י• נ*ווצז זיינען ז

 סאוון^־דו•* «ון צױגיםפעו ארויסגעפזריבענע
• אאנצ( װעלכע איסיגײזנטצז, 43 לאנד?  ני

 ני• וײנצז חיוצס״ ריכםיגצ זײערע געקיאגען
 נא* ײעלצז איו לאנדעז גו געײ^יען ערלויבט

 רי רוסלאנד. נאך ויד צוריקקעחרען זעז
 יויםגצ־ 1חאבצ צױניםטעו ארויםגעמריבענע

צי ײינןמ ײ y צו דאנקבארליי* ז p אלצפ»ײ» 
צי ײינג ני׳י וט ײ:»ס»ישצ9 רי און יזנג  א

־ *ו סןגליבק»*» די ויי גצמן •אר ®ל מי
w M קײך קינאנז יײז ליאצז vm fm■••♦ 
קיין יאס *ײײ, י ihi smqmb •עו  ו

 א%ן •ייסיק באריחםטסואנ
** סיואיצאס ?'

שןו יײגא® m •ייקי  M  t p m m 
m ®איאי ײצ a n

i ויד איבצרבײימו t

ן

/

n i i a v i u i

m o p  psTip
ו w m  o jn עז  װו״י ו

Mi MMly?y7 ^ און  • • • 4JJ tilu t
װיריןײי אמז wm w — תראמיק. א

י גמי*י1 *וגז«ר ױ»ס י  גר־י .-r*a ױ
onn ױ זיף?« e rv im n iia  rt« » r ןי«  יי
ײי r ג M רלײו• סנח » רורןי*• Tf^atijrj ח  י

̂נןן םזןנ רי *סר,  AM נ#«מוו וןירס טיר ה
 •מין• ורי• m איחר ריח״ע נריןי אי-ןר ,ןא

n איחר נ*פ ער״מתגס מן;  W« ײיי׳  11• יו
iv איהר װעינען r• סיר גייעס *•יערע•^ •’V 

̂ןר אז סיד, n #ארםרױזז ?װ*ר, רפויג
r נר^גןי•, ר. * tn pa סעחרעםער » m  fm 

r סרן חעיט ״םעז װפס ׳דפכ w n n
 Vi W ס*ו װערנעז יױף אזעינעס ניט *יז

*י »ײ*«עו. :«י ו ®יר ׳•נ ײ י
hw נײעס -.}*•*! װארום ג»ו  mb ,לוואל
 װ*י* אץ *ייםוננ, אײנענ* א״זןר ה»ט »יהר אז

ד די אינ*רנענ*נ*ו װערעז oy נןר  ©י*08ױניי
 )נ«ר װירקליד/' •#סיר*« זיי װי *זױ, רובנעז
o«ii ״* אײנ*נ*ל אייער גיט גיױבס איה־ דען״» 
ד*ם פאר איהר האט אײןי: ריר םיענעו םת(.

i*a«n©fj p הטט גרוניץ • אימענד ir וו••?״ 
 ױניאד א א*נערגענ*נעז האנען זאיען ©יר אז

 1• וױ*זס אדרנוז״ v ריכטיג ניט נאנענענהײט
 •װ״טזנג^ יזענס. איחי אױנ םאי״ א״ן אויף

Jיa איחר 8ױארו גארגים, אײו *ו םיר י-אגןן if f 
 ל*ו*ר די אז ױאוניע״ אונזער א*ז עס אררנה,

 *רא* סיס װענר*ו אונז ווו זיר זאיען אזגזערע
 אד*ר נוט אזוי זײ אויף ענטםמר*! טיר יוז גוו״
 חסס איחר נסר. מנ*ו ס*ר װי ״:י*כט״ אזוי

 ג■• נ*סאנ• חאס אידר נזםרעגם ניס •כזר
 אױ• aao5jr?r נערערט חאט איהר ;תזי»טו:געז

 נוורןנט א*ױ ניי סיר האנעו ױניאז אײער
ו האם װאס ״  Amor( אזןיגעי »מיאן א״ער י
 ?03f>r אזוי איחר ווו זיר כאוויחט איהר װסס
 Of• mn װידעי/. איחר עגטפערם י*ם אויי

 דיס ױניאן, דער איז §רא«ענט הונדערט ®*דים
 איהי אױנ וײו*. דארןי *ס װי ז״ז״ זאר עס

r נאר *ןןר־»םעהם r a מר״ נ•1א*יו מי  ידמס ו
jov ױניאז״ די או na זײגס איחר י1װע?נ » 

 סח דורו כיײנוננ״ א״קר י־ױט איז״ םעםכער״
r»n .ניטס איו עם אז •שרענם pa ראס איחר 

 א0(י נ*ר?דס סמד איז דאס ןוטן סינדעסםע
 װסיס וױ ב§ר*נ*נם, ורײו. װעײט דער ייו
 jaatfv r»n ווזו דורן איז װאס ױניאו״ אזא
D' <סר נאר אײו״ פאר נלויז נים ױז io i n f* 
ז גאר נעתאנם נןר ״  איו *קויססיר*!. •§ילו טאג י

m ײסרס א אי*ס jm רסס ■M*2 v
TK ארני-גתר דער •*m vn  ?•» P י אוז•? 

iponm ,©•יחר?ד1 יוסט אר i*mt ש *
m איז ראס n אונז. או̂י נרנור • אויסגזןםראכם 

oyovn[ סיר חסנ*ז ?ענען גאנ**« אתזער f 
 מלנ•^ tyvvv* וסי ארנייגתי דער *ז ותרןלו,

 ידר tvMM סססי םים אװ רענמנו״ «וי ־אאגריג
 דסס גײן, ■אריזערס*? דסס •ונקט װ*ר*ז נסר
r ניבצו םיר ®ארקער̂נ אסת. נים אי? i די 

 די tvsoo «ז סײגיסי״ יײ נתהי סיח׳ נרסססי
 ho סנל׳ אײג*גזןס זײצר סים דעגמז ארנײ©*ר

ת די נ ”> rm חסגעו סיד ײסס קדיתד*׳ ני 1 n 
V לסזעו גסר סר״ז״ ניס רענקעז זיי יסס I 
 אימןרזזויסס״ ברסאצדס, איזנרלײ •וז יהר*ן8•אר
ו חאגחניט עס ירס? י  איחרצר״ זײצרע ײענעז ז
rw זייסרע י« ז«נ*«׳ איםיסער נאר זסי ra? 

o: סארקױפנת פארדעסןןר״ וײנעז r^» אדענען 
 (ײ מןנליו; וויו יסס אוינ נארני̂ג ?וין וײ

 דיו*ינ* to וע^ װסוסו סרסנס « גארניט סוזמ
lyrnm נזנאר• יסחרמו לאננע יאגנ*״ פאר האכעז 

 אינםערעמז די po נחות ײיערע ארע סיט נײס
 זײו״ נים קסז ov דסס אוז ארבײםער״ די •ח
m סזוי װערעז זײ זסרען אםסר םים גסר TIP 

v דערססר סס סימהרליך. אזוי רוסס״ o  ffPM 
 סיר אוו אדבײסער. די סו̂י אױ«תבדסכט •■ס

 סזןחר •כיסנלזו נסר זײ װסיםען הלואי »ז זסתו,
 ססרײד די ײסלםמ ?עיבסם׳שסזמדע, מיענקק

v תסגיז נעקסנם נים סאנזס m •סייסה. סיס זי 
 אונםןר סרײנס איתר .1אל״ זיזי געמם ם0

נעווע• ,״אײער :װערטזןר די מיט י1כרי »יתר
W P  סיהר חסס סססל סז עס״ הייסם טרײנד׳׳, 1

 ניט איוום אוז פרײנדישאפם״ אונז *ו נ*«יזזיט
 װס־ נרונד״ ס אירנענד סבער איהר האם מהר.

מ פיסיזנז נים זאים איהר יום  סרײנד• דײעי
 סק? נסי נײז. אססי? ,װי אונז צו ־וסיס
 נע• T'*o ײסם Ifo נעמרס״ הסס איהר יימ^
 ײסם joדס נים נזנװסיזמ וײנעו סיר אז יסנם׳

 נצניײגם הסס סיחר אח נעװ*ז, זײנעו סײ
 r«90 נסמודעגסצו, נססרײם ניט הסם איהד

 •לזס״ ועהם׳ איחר סםת.• ד*ם יאימונעפינען
v ■וני«ם pa ov •י iaopאיהד װי ״ •x4״«a 

v ײסם סיעס׳ apn סו*ז אוו וויימז׳ °יי o 
n ארבײםאר ד• to נסי. מג*ז ro t .סי״ו ד*נאיו 

v »וו יעמיו t סדעד די אויא ■אריסזעו נים 
f i r אײסאריטע̂נ

m ס — ײאנחןר. די r.װסס ־ v o הסבעו 
n ײו נעימגס  סוגוער no סניס קנ?א ד«ם נײ ו

י ורײס ס. זססידי• דר ■י״יײ׳  *ורײד זײן ני
ײי4 o• •וו י v0 «0 אזז •״ i f r r n  orrm*♦י«ל 

 סין סיג^• ודויסיר V?• «ו ?fOTprvt נ«
מ סי־כסעו׳ ♦*יני יי  •סרנרזר dy*o זײג« ײ*י

מי, ססניססרי דעם •וריב ניײסרעו ל״
m ײ*ס ror ד*ר סמספר j m  tm nrom 

סיו oa סגסי ססנסוסי. ססניססד• סײ
«י

S •״דנאמ• m m י •י
fTH וי• יאױיצ

T ta vn ** • ו ײ י fw♦ n•# י r m!
Hi in n ימי *ir» p« tv• m  V M M 

ײ וססײ r י tn  ♦ r iv  m  n a a r iv i ד  מ
Atrvwwtt in״ •  i f

i• רfנמגftנ  #1 H חנכטוד -
v a ׳ ••«11 ••r i  V ••נסדסר f f T m i l. וױיל 

a ifj^TanfTfin• v,• ױר• »•• •ימר i 
if •ײ*ר ro a n .ר נססונ i» ײי Ml• •נו v־ 

fr* T t•• ד •י י י ו • י r !•י i װסנ*ן m רײזןן 
nya« 1״י j v i וױיל u ro ipm a aim ay 

*••«•9/ ifo^iH נוי«יו ••ר •יר •aa v  ״1
nya ס*חר •ifTyjamaM איג*ר epua ajn 

in דױ• די irn •ני •iM i or^jfjaMT די iomp 
na aryao©* אירוונו • aa״? ta Mta די yo•‘ 

‘ra o• איז oy ליסט. רי jyiono iyno ג*י• i 
 אימ* אדוי י1סרױ ?״גט רןגירוגנ • װי ׳*••♦*ר״

 ta .inytyi יסו ה»ס איחר אונם*רסיג*ז. רן
o יסי.ס? na DTyaoyo די 1*ײ riym  iyaon tv 

ז .0נ*װס? ניט m רױס רי י ot נ*רײזס ijnyn, 
 די װארוס opnjn גי« iya?־ari ױע*ז

pa oaao איז ױנייז רער gj? •פט ד•© na 
ו pm װ*ט ya?yi דס• יו.3ס*סמר׳ ד*ר ױ  י
 ©*©נער׳עי§ די אױנ יאקארס. •נד*ר* איו

 הײנ*ר װעט דױס״ די חינ*ר*ז ײ*יעו ניס װ*ם
 אײד •נער m וז*ם •װיננןו. «yiy? גיס איחר

װ*ט ׳װ*ר*ן נןרײום רארא*ו רױס די m זןחוןן״
ר ײו  ay na ,ivt'vn נסיגיט irvooyooTa י
’p ניט װ*ט ? pm .?*טרסנ a Taa־v ױ*• 

ױ. ני  די na unyayn ״די pa ,pm mp זו
oiM װסס עסװסס״ pa ארינערזוטרסג*!׳׳. ;ים 
 ya?• ראגע •עדזענריכ* אײער ניט יענ*ז םיי
חנדיינע pa enyoroa װסס יוד•!, ד•  טױ* ̂ז

yoiyi״? ya?yv. na ויסטירט•* po איד די 
tvorivo יעז טײמלד*. ינ*9וו?ועד די סיז v  f 

 na אײג*ס n® vor רער םים lyiyay? גיס
 די ױעגעז ד*ר*ײיט אידר סינ»ליד*ר. איחר*

o r  pa nny.• וו•־ גנט־ארט איחר הסט סג*ר 
>fjr דע•״ o» נסי « jrra  yra»n? רות» pa 

o n  na vyooor aarדי ױסס ׳ i r ; p חסס 
 רי כאלעספ*! •ו iy?o*o נוים-נ* די oonm ג*ס

na m m אײער vTa אי»ר װי סיר״ ז*ה*ו 
pm• ך*ר ייסס •(•רירעו״ גיס ooyi ooa •ארס 
na *אײנר o y rtvn i סס oiyo איהר o p »o 

o יס• n  aonoo ויס•* װערם ײסס •רסמגט׳ ו 
n jn rrn  na Ifoiiyj*׳oyr n סר־ ד*ם •סר 

o ני־ססיאז*ו jy v r ra .סגד• tw װ״יס איהר 
 װ?* סענטעע aa לי ווי ססו. סרסנס ס גסרגי•

i r ־«r n •  v 0» נים װעם א־»ד װ*ו קוסעו״* 
v סז אונז״ opniaa דסס ײם.3אר קײן מז ra 

oa»onya»a eon װוד אנריוי3 •יסרזס ?ײו ניס 
n  tfiייסס ■״ oy סס אי»ל. ארוס ם»ר תוסס 

m א״ו ראס*ז סיר גװסיד•?. eaoo איחר סב•
tm lyjjrarma, רלײנ*ו3»י «ו* v t, ״*Tjn 

mno ^־ ומס יסס סרי•v ס*חר 9•י 
tiBMn, סלןרלײ *ר*וסרסג*ו3•רי * i9fjy» m u i 
 וײ״ v© *רam •3תססססי poor• סײשש «ז•
r״» m וסלס איהר Atvrrm וסס n ה*מרוונ 
na דױס HP ג*ש װ*ט סון ניס p v u i9־oro? n 

 eon ־«r«paoyo די .nnim װסוע*ו1ארויפנ*
ar» a• ניס ifttvn n דױס׳ חענער* קײו i n 

 אינ״ ס3ר* ס oon סמסבערסי• די גיס. וזיל ו♦
ifTynnia•!• nmrn ו  ז• ana דױס״ •ס»מז י

m m  mo lyvooMpy mp iomv • to ,dpjih 
חי •f to ,Trao דועקם וי 3וסי סרער,  אי־ יי

orwnya ניס p*p ױגיסו ooynaa ,סו נ*ס 
n r סר־ •רײוייליג* ס ס•? ױניסו רע1סונז• 

 • סז tynyocnoa ײזלנע ,ryny© na ייעינוננ
ײ ifnaorroa ײ.1 •סר נויסינ סיז ױניסו  ו

 ױגיסו ••?p top דאז ,tnoBvia איז JO(' עס
p נ*װאלם •♦ס ע?זיסםיר*ו. גיס ’ p too יוניסו 

ווצרעז. אדײססתװאוננ*! ניס וײ סוי»
A( סיר חי — װאל^. מ. r t סי»ר לײדס na 

v זעד׳ר • ra  .?nat nraourםארנעמןן, הסס ־ 
 no סםיס, no nm ,,a תוועז זײנם א־חר •?

in ײ אוו אי»ר רסס ׳ד*ר«ײלס אונז סלײז n m 
ר3סר מ  ױניסד pa נעװסרעו נערופעז זײגעו ײ
ao־o אננמלענענחײם, דסױגער דער װעגעו no 
ra י»ר װסס סיע^ איז דסם« oon געװסיס״ 

poran  « jrrrrym  na• ווײסגוד םיר תסבעז 
r N 3 to , i n•] « i׳ N n ; i 

oainyj• זײנעז סזמות tynyi יננאנ נים«m 
p»r 110סנוװח*רעני אײערע וױיםסר רעכםזג1נ 

iy m ז״נמו ״ װ ז אוז סרסו מגינליכעו ooam 
V ײסלם rנyo עחרליכער •ז סוםװירדית. I 

אינסינואוו־עס. אזעלכע ם*כען צו פוו אויסגעדױם
 יר.3דרוק איו ליד אײער ~ באתכין. ם.
 פאר •לאץ נויםינעו דעם trip חסנען םיר •בער

מ ד• י na mao« v װסס לידסד״ ו o סונוערזנ 
iroyoa״ eon גים דסו p i p»p נימ סגמנממו 
̂ר ירס3»רז <יתו. ו״סמג סגסנד

 איהר קורמז״ »יז 4סיזי — .TW אכיהם
t' umjrr n די, na סיינסד זימם r n ו  די ו
n o n•• ארג״ס na ־־«n n 'f i r»y/> ח« v ra־ 
 פויצו ניס na דאגקבאר^ם ר1אײ סוים דײסם

 ne סיפערם•! סיס ■סיםער, Tjnna n קרעדיס
דסם ױננתר רו?ייז,3 אין •*טזזס־קססיםע דער

osaorm afe כרוד*ר סון ?v ia  no .pny ו» 
n o מ רי מ יוי* סיר MOiprrr'm oyana •י

lyoen ty9, י סו  onyaore •מיסו yoornyo ו
pppna po זײגמ •••lyaoocnoBj םיס a־v r־ 

n סייגזגג n  tyayn מיסדםמר• po .כרוקלח
V — נים. װ^םנו ודד n  a• io,«

tyoyn m סימ־ v^ i a n  «a«nr •יסרסםיײי 
to ,p m  m סלס דמסד״ *«t t נוססד tyompoa,־ 

rm  v i  oyn־־»yo^ װסס *•w o  v * m 
m ס־ר סיינס״ vn  #v a o.־ m ynyi נים or 

yoaoroa you n m. •ך na TyTy9 דסר m• 
vm  um 4גינ oo no י סתי ••ר י  «»״yi י

on־ iy»m no pm סרײמח״ mmt 
mm .to r  v t  ^m־ o i oon 

lynan  no י סו י ^ ײ ײ • 
v o  o it no «vwi m rH

r ••י '1*'' i  Mi ifiM .!*!*י^סי•• 
M« - •P רסי irmrt) om

M - א. i י י י ra נ  ?au“ • n  po 
01 *pm.סי יג*ז i • f•, •אױ*ר*ײ■ י־סי**ג 
m ,1*11י0סרײ liraOP ©ל*יט01 r »*; ד*גדיג4רי
•n  n׳• o *at ay ia־o־iyy ־tyro יסס ״1אײ 

 ••״*ו*גט*־נט ג־ם oyn י־»י*ז •יני••*
Ifiyn.
•® — ayn ןנט״־גט•**•• jjryn נ׳י

פ ^י מיוו/נ
 א־נג•* "i po ג־־ינסטע יסכ 1י0נא 1

 דסר״ ז־י לסגפ ס*»ר רלױסר*ר.0« די 11י’י
no נוט נסגץ •0» ס־וזר oaioryjדי •ז ״ 

)v t  i r t f ניס yorao״oa iy* ײ(*נס ה״נע
 רער ס־ט סגנעיז גסי ׳״M סיט ט*נ»׳ן ניט

 זײן י־עט יספ סרגי־ם *ר4ו*סרי גױטינןר
 וא־׳ע״דעגן ד־ n *גטו*ר *yooya סײןר

x .a;o«OP ס.

p m סיי •y §ז - ריגשסיץ ל. m״i סרני־ס״ 
 tviajp יח סוײס*נם ־moaya דןי gMiyj איז

־ onyar •גןר aai גי**ו ו נ  דאנט יע־ ײי
 י•1טי״ 01י א;דייע?י,פא*, גיש tor זי *־ניסו •יל
no נ־־י na סא*י.-ט;העז **נ־-טעי 1־דע:תענד 
ay״ M no־r v •לסגען יע jm׳ v a t־•;־,., "v 
ע-ײ ׳|J יעו  •ו ••נ•;: ייסל ,tym־,ooyi אי

 :־מ ry•־;’ “ya• לײדע• ױנ־•! יגעדינ*ןידע-
 גאטייײו, א־ז״ דע;י*ומה־ג איני־ט׳לר א־ע

 אז איז ־•:יסז יע־ *י נעט דעס סו־ס ר*ז *•יט
tfPM tv ר• גסזי ?»nyarn yy:a*oyaoאיז ״ 

 יו־סער1נ־ a ra אר*צסענדײ;י״8ז*'־נסט ני;ץ עפ
 t• tyD’•;*׳:׳־ זיוי זאי ta*;p ר1די no ע־עסענט

־ t*a oy ^yo,nyi'tio*?yayv.r די ז נ  נסר־ ו
 *•ר§*ז :ט.י,ס ?n#a װי נעפערליף־״ Mta ניט

י ײי ז  D*ve;׳; ;־ט ח־ינד•• ד-סנעז גארען no •י
נ׳ד ׳ונ־אדבאײענוננ די איז פוגדעסטױעגעז סיז

̂י no זר9*צטאר יי׳ל ••י*ז‘ **:טארי

יארס נז פון ארנײסעד ארגאנתירטמ אלע צו
!נרידער און ^שװעסטצר

v n  דיגען •רנ״טער, נמקער די 0
אין פרידזער :ואכען צוױי א; איחיננגמ
 פאר- צו כחות «ידשע א״נצנ* יונוערע

 רער אן דאן *ון נרױנ^ שטיקצל » דיגען
ארכײטער. די סון סיפיאטי גרױסער

*H •סימיאטי די איז צײס תצט 
pc װאס רי ;עװארען. אוכעשוואנס עולם 

 כיאכען העלפען, געדארסט אונו האנען
?T נא- סיר װאס די :וױסענדמ ױט 

 #כלוט און ®לײש אוגזצר ®אר טראכטען
נעװארען. פרמסד סונו צו דיגצן

 זי/ pc סך » ׳כאסעס נצקער ״די
o סיט דו ג^וצען n, רנײ- די װאס• 

 זײ געװארען. אינצקיחלט דעען טשי
 ל״חנן, •ועלכע צרות: אן אוגז טוען
̂ניןצן אוגז סאגט װאס טױט. צום כיז יןר

 צרכײטער-געגצנדען אידישק רי ״אץ
 קלײגע אסת, סטדײתס; to האגען

 אױס האלםען כאסעס רי אנער סטרײקם,
 אונוע״ > וײ חצלמט ווער ;ססרײקס די
 *סאל !ארנ״טצר נרידער א״סננ• רע

 האט ?י וחנן •גסלױסען, ®רוי • סלעגט
 א יצבעז שסעהן •אליססאן • געתחן
 סז כאדײםעט, האט ראס ; ססאר נעקער

 » נצחצן יצצט ן ססד״ק א איז דארסצן
 *אליס״ דצד װאי דאר^ גראד פרױעז סר

ס װײל ססאר, » לענצז שטעחט סאן  ז
v דוכם i דאמתז זײ״אז om סען yp• 

 װאס I נילינאר מני • סים קויסש נצז
שסג־ » ססר װאס סאןרכרעמנז״ » ססר

iו r ^
«*p ,מד די װאו דארםצז, נראגקס 

o m p  ittp שנצי וי^צז r n ,געװאראן 
 ײןm אין חאלם באמלקצרתנ די וױיל

f9DP8ti# 8 כאסעם רי סיחרען רארס 
 ־־08P •אגליםיםי לימצוײשעז שצגד^ימן

•רנימתר. n מגצז יײז
o דערצעחלען ״די n ,ײ 18 עולם  ז

 ■ריה: דעם פון רונםעמאזען8 נים קענען
 ברױם, ביליגער #ארמוימן ניט קענען זײ

 נעח־ ארב^טצר נצקעד n וײיל דצרמטר
pro מ צו ודידזשצג^ חוי

חוציה, שרעקליכע 8 ר8ם װאס#
 בלבול! יתזער8סמתד 8 פאד וואס

 כראנקס די איז כאס מקעוי 8 וױ אי8
 אל08 האם נדזןרשװאו8 עומע״ז אדער

ח  כילי״ װעגעז אמילו כס8נעםד יצמנז י
כרױםי מן8ס גער

 גאר וייילעז זײ 18 איז, אסת ״דער
 »ױף •רייז דעם חעכעחנן בראגקס ין8

 די וױיל ׳כען8ם בילעצר ניט ברױם,
 םײערער •ראדדמםען דינען זױים לעצםק

 כלום דעם רויויpro 8 װארפם גמװארצן,
!בעקער די אויף נלבול

 לעםען8 !בעקמר ״אוסנליקליכער
 דעם אויזי !אויגעז די אין גתיס צר איז

 זיץ בײ כט8נ נצע8ג 8 ליגם צר וואס
 — קעלער סעז8נ איז רכײס8 כיםעותר

 צױ עסם ער זpro 8 שרייס דעם אויף
!םיל

 געצעהלטע בלױז 18 ׳r» אסת חנר״
 שכירות. נרעסערע קוםען8כ רכײסער8

 קוים כם8ם כעקער דורכשניסלימר דער
‘נליקען. רשריעגע8ם אלע pc נבעז1ל 8

 !ײס יאהר, עסליכע לצצטע n ״זײס
^גוגנ אונחנד *ױ\  ארײנגעטרא־ 1אי בו

8 pro םענשען ײם1 ;ציאז8ליז8דעםאר 
 אױםצורײ• •רנסח 8 כם8געם יך1 חאמז

 ן8ד ײם1 ברודער; נעגען כרודער צען
 נײ8ארג *ונהנר םון איסיילונג יעדע 1אי

 אײגענע איהדע סיס םארנומען !אציאן
 סאלידא־ די 18 כס,8ם דאס אח !אתען,
 שםענדיג האבעז פדר וואס דאס ריםעם,

 מעז81נעםײנ אונזער פאר כס8כאסר
 ריטעס8סאליד דיזע קאאיסאל, גרויסען

נעפאלקז* אח
 נעבעז צו ח1מצװאוננ וימעז כרר0

 ז8 דענקען םיר װייל עומןלערוננ, ע1ײ
 פרייגד סויתנדע חתדארסא אתזערצ וחנן

 באװצנוע, דצר איז תאמא םיר מאט
 יחר גצ,8ל אסת׳ע אומער וױסצן ויילעז

 ••דאינםערעםײ אתז סיס ויך ךײ לאן
pn און n m הירצצר x&m פיחיצן 

אמז. פרם
̂ן יךס#  עכד po»i ®ייהיר אמןר וױ«
מ מו ווצדטצר לי ר אאזורו מו מ  מ

r ווצמן אח ימיאנ• m m .סיסנלידצר
 1ײניpnjMMwm 1 ד ^אתסאד

r w m לצזקאלא n  ; rmor מיסנלי־ 
ד ניס בויאוו; אח מלוױיסארא דאד « 

מ או גײם חאבעז סיד ו»אס דארױא פ

כי די קוסען8נ  לעצ־ די עוים פון טי8סי
 און געפיהרט מיר האכען ׳צײט טע

 בא־ אונזערע מיט קעמפע דורכגעפיהרט
 די־ :אך זיינעז טיר ?8 געוױזען און סעס

p בעקער העמסענדע זעלכע c 1908 יאהר.
;רק8שט זעהר אכער ליירען ״סיר

 טען עסט לעז8רם8רנײטער־קװ8 די אין
 דעסםאראנען סןי 8 אץ סשענ׳כרױט.

 נראסע־ די ראלס, סקעב טען סערוױרט
ײ גיט כיט קט8יכערגצי8 דיגען ריס  ױנ

!צםעל. און כרויט אן
 אונזמר צו אונז ביי נעהסט ס8ד״

 ניט זאיעז םיר 18 כם,8מ דאס נרגסה,
 לע8 רבײט.8 ײאר גצע8ג קײן האכעז

 מיט סיילם כעקער דער ז8 וױיסען,
 רבייססלאזע.n 8 םיט ברױס ביסען זײן

 םאכעץ רבײטעד8 די פון העלסט 8 כםעט
 רבייס8 ײאף לבע8ה 8 וױ םעחר גים
p8 ה*ד צװישען כסדר ליגס כעקער דער 

 גע־ גים האט ער אי :דלע8<ןאוי און םער
 ־’CH8C הבתים בעל די אי רכײט,8 נוג

ליגענם. םיס איהם טען
 די פון ײז8פ8ק ■ובליסיםי דעם ״אין
 זיך ריהסעז8ב בראנסצו, די םון כאסעס
 ארב״סער, די pc •ײניגער די דארסען

 דאלאר כציג8 צו א■ געהטעז כעקער 18
 סי־ אײז אױוי לאטיר וױימשעס. װאף 8

 פרעגם אסת. איז דאס 18 צמצכעז, נוט
ו1  געשדי־ דאס שטעהס קשיה,־וואו די י

18 [,V2 רדי;ם8£ עולה^ אן 1אי דאס 
 דד ווענעער באס דורכשניטליכער רער

1 ר8דאל כציג8
 דער אמת! :יט אבער אח ,״דאס

 בזד pc 8 סארדעסם דורכשניטליכמר
 צו ניט פילו8 גרײכם רנײטער8 קער

װאד. 8 י8ראל דרײסיג און פיגף
 אינםערזן־ עהר1 געוועז װאלם ״עס

 ר-8 בעיער ױיםיל אויסצונעסיגען גם8ס
 נעי !יינען מיליעז8ם ױתרע םים ב*יםער
 דדײ דיזען איז קײשאן8װ אױױ סאחרען

 וױינינ, ױ18 !וױיניג !עהר V !יטעד סען
צאהל. די נען81 צו לעכערליף איז עס 18

 ־8ארג און ניסא*יאן8 בעקערס ״רי
 צו זיד וועגדעם קאגסערענץ ציאגס81ני
 pro 18 בעם, אוז הילםע נאד לצםעז8
 סקעב־ דעם רויסםר״כעז8 העלםען אל1

יעז.8רם8רבײםער־קװ8 די pc נרויט
 צו זיך װענדעט קאגסערעדו ״דער

 זא־ ךײ ?8 םרויען, רעכםדענקצנדע לע8
אך גראסעריס די אין נגעז8רל8ם לען  ױני

ברזיט.
רעסטארא־ די אין װײםערס די ״צו

 זא־ ײ1 18 דירעקם, יף1 מעז װענדעט נען
 צו באסעס זײערע pc ננעז8רל8ס לען

 ד־8ד זײ ברוים; ױניאז נאר סערוױרען
pro פא־ צו דאס שעהמען ניט גאר זיף 

 נר ברײנגען אילייז זײ װעט דאס דערען.
 ײנצוגעײאה־8 העלםעז װעם דאס ;צען
 העל־ בבלל אלpro 1 18 עולם, דעם נעז
 דאס די:עז8ב וועלכע רבייטער,8 די םען

•ובליקום.
 די איז קלוירקס די אויך ווערען וי18

 דעלײזאטעםען די אין און גראסערים
העלםעז. צו געבעטעז סםארס

 העלםען קענעז הויפםזעכליד ״אבער
 םע־8ה איז עסעז װאס די, ארג״םער די

 דאר־ לאנםש״רומס. קװיק און םצריעס
 אוז ׳אויסנעפוצט זוי8 איז עס װאו טען

 ישאדעז נים גאר װאלם אױםנעװײסט,
ברויט. ױניאז געבען אל1 םען 18

 ״שנײדער, םאסע ריזיגע די ״ויעץ
 װײסכד לײדיס פאריערס, קלאוהסאכער,

 נעמ־ •ײנטערם, כער,8שוירטם ״כער8ם
ז כער8ם װער י  ־8פ נאר !אלעז נדערע8 י
 װאלםען אנשםדצננוננ, קלענסםע די כען

 םון רבײטער8 בעקער דעם גערעסעם ײ1
גע.8ל שווערער איצםיגער ײן1

 דצר כעז8ערוי װידער רום8ד אל1״
 טרבײםער! די צווישקן ברודער״געסיהל

 םים ראינםערעסייתן8ט יעדער יד1 אל1
 נדערע8 די סױם אױך און בעקער דעם

 די האבען רםזח8ד וועלכע ארבײםער,
 גצ- לעם8 אל1 םיםיאםיע! עסמנסליםנ

!ױניאץ׳לײבעל דעם םיט ווערעז טאושרם
 גע־ אײז נאי pnim געהערם אל1״
 ליײ הײז ניםא 1אי עם ווען 18# :שרײ
 בעקער ל8איגםערניישאנ דער pc בעל

!“בדױס סיןעב דאס 1אי יתיאן.
 גרוס, בדידצרלימז םים

 טניסאציאנס־האםיםע דדפאינם
pc יהיאנ^ מױמר די

מקדלםיס־. סאייםאן, י־.
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ענםוזיאסםישע סרינט װהילע־ סענאטאד
יארק1 נױ אין אױפנאטע

'c C י ' VרI וײט U ■

 ערשטע די איז באװעגונג גײע ריזע א־■
 די נענען אדעריקא אין נאועגו:; ריד;ע

 די װעגען גערעדט האט ער ני<מ*־זעי־.
 און יאפ^עט׳ן ערװעהיען צו ״•*יסע;

m*״p y גי־ענ־ װי ^:געװיזען ה*ט אין 
 פר^ג־עסי־ די זיינען. שאנסען די צעגד

 בא־ א נ*ר ניט *נער איז כא-ועגוגג ױע
 װ^ס קאנדידאטען• עױועהרען צו ױעגיג;

 ׳ניײ;נען ניט זיך סיט זאיען •ואהיען די
ײז גיט װעלען cy *עזורטאטען ױעי־נע  ז

 סען קען רעזויטאט איין עײעקיט^ן, ;אך
 אטעריקא׳ דאס — םאראױסזאגען זיכעי

 םאראייניגט׳ ^טעהן שױן װעט סאי־ל, געי
 איצט; פאראײנינט איז עס וױ ױנתט

 נאװעגוג:, וױכטיגע א ביײבען וױ;ט עס
 און עהספױאטאציע, ;עגען י־עדפט ױאש

 װעט ?י כיז װאקסען און ויאקסען װעט זי
 און פיהרוננען, איצטיגע די אודװא־פעז

;E — ןרײ כיאכען אכיעריקא יתגט  אי ״
טײט.,4פאי א •״:,,עיזאגאט

 פון פרעדדענט דער הײמאן, פיד;י
 א געהארטען האט אכ־אעאטײטעד, רי

 ער װעלכער אין רערע, איגטע־עכאנטע
 װאר־ טראסטס רי אז אגנע־ױזען, האט
 ערעק־ די פון רעזוי־טאט דעם אוץי טע;

 די שנײדען צו זיף קוייבט טען עאנכ.
 קיײבט כיען ארבײטעי, די pc וױידדפעס

 װײ־ אװ סטענדארד די ׳טגײדען צי זיף
 װיל םען אז פײנט, דאס װאס רדטעס,

 יי־ אװ סטענדארר דעם *רונטעריײסען
 יא־ װעיען פאיק. אפערײןאנעם פון וײנג

 װערען׳ ערװעהלט װהייער און םאיעט
 װע־ ;טאן צו װאגען ניט דאס פען װעט
 םון קאנדידאטען רי װערען ערװעהיט לען
 רעפאקראטעז, אדער רעפוכייקאגער די

 ארבײ־ די טאן. יא זיכעד דאס םען װעט
 פאר־ בױטיג א^זא זײנען א:דר םלן טער

 פראגרע־ רי אז ׳דעם אין איגטעי־עסידט
זיגען. זאי*ען קאגדידאטען סיװע

 1בי־עט-״ סטענסאן העריעט גענאסין
 פראגייעסױוער דעי יא־גװארדיא, אןן

 דיסט־ טען20 אין קאגגרעס־קאנדידאט
 קויצ^ געהאיטען אויך האבען ריקט
 רעדעס, אינהאי״טרײכע יצארפע, אכעי

 •פסארקע א געהאיטען אויף האט עס אוז
 דער פיטינג, פון טיטערטא] דער רעדע

 עי וואי״פ. פ. פרעגק יאיער כארירטטער
 אויף איבערהױפט אפגעשטעיט זיך האט
 קיוקס קו די באנדע, פינסטעדער דער

 די פיט סארדאביט האט ער װעי*בע קרעז,
װערטער. *טאיפסטע

ט איז זאל ־*יזיגער רער גע־ אננעפי̂י
 קא־ רי און אזייגער, 8 פאר :אך װארען
 אניפטאט אננאדטירט דארום האט םיטע
 געװען ̂איז עם װי כייטינג, נאטעז א*ין

 מיטינ־ גאסען רייהע נאנצע א נעפי-אנט-
 גע־ איז םיטינג סטריט הױפט דער נען.
 אבער זײנעז עס סקװער. ױניאן אויױ ױע;

 אויף מיטינגען געװ^רען ^פגעהאיטען
 און עװענױ צװײטע און סטייט טע10

 סטריט. טע8 אוז עװענױ פערטע אויף
 סי־ יענע אויף ױניאן. יזופער דעם יעבען
 פזאיס נענאסע גערעדם האבען טיננע;

 קאנדידאט סאציאליסטײטער ךארדפאן,
 יארק נױ פון רדטענעראי אטא־ני פא-

 סא־ האררין, װיריאט געגאסע ;סטײט
 פון קאנדידאט קאנגרעס ציאי־יסט״טער

אנדערע. און דיסםריהט טען14
 בא־ ע4אי געװען זײנעז פיטינגען די

 אז נעםיהרט האבען אלע און גייסטערטע
 ; גלענצענדעי א געווען איז אנהױב דער

 איז האפפײז דעם םון ערעפענונג דעי אז
ערםאלנ. גרויסער א נעװען איז יא־־ה נױ

 סאלא־ און טחאמאס װהילער,
 םאציאליסטישען עםענען מאן

פארק. דיקער׳ס אץ קאמפײן
 האט סאמפײז סאציאאיסטי^ער דער

 דע־ ריזיגע די םיט נאר ניט געעםענט זיף
 קופער אין אװענר שב\ז םאנסםראציעס

 סע־ אויף ססײער, ױניאן אין און ױניאן
 זאנ־ עװעניו, פערטע און עװמנױ האנד
jr,jn| אין פיק־ניס ריזיגעז א מיט אױך 
c jn װעלכער בראנקם, פארק, דיקערט 
 אונטער־ סאציאליסטי^ע א געװען איז

 דע״ סאציאליסטישע א אויף װי האלטונג,
כאנסטלאציע.

 אלע פון זיף האבעז םאנ גאנצען א
 טענשען געצױגען שטאדט פוז טײלען

 נרויסער דער און פארס, גרויסען צום
 אז יעװארט, אומגעדולר םיט האט עולם

 דער אנהויבמן. זיף זאלען רעדעס רי
 דארןז װהילער אז געװאוסם, האט עולם

 אז ;םיק־ניק דעם אויף רײדען הוטעז
 סאציא־ דער טהאסאס, נארטאן גמנאסע

 נאװערנאר, פאר קאנדידאט ?יסטישער
 אנרערע און סאלאםאן, טשארלס נמנאסע
 זיף האט מען און אויסטרעטען, רארםען

 ביײ דעם ארוט פארזאםעלט באצײטענס
רערנער. די םאר דעל

 גע־ כױםינג זיף*רער האס ענדליד
 כראגהס, די םון •אליסש, םרעד עפענט.

 רעדנער, די און ממערמאן, נעווען איו
 םאיאמאן און מהאםאס װהייער, וןויסער
םאצי־ קראסוועיםה, םרענק נעװען זײנען

 סםײכד םןןר ק*נדיד«מ ^יסמימער .
ינד5םאןױ*י ארד, סעםוע< ;,ונקחנםער

 דיסטריקט פאר קאנדיראט טײטער
 דזשאו און ;בראגקס רי אין אטױרגי

שעריף. פאר קאגדידאט ׳לע;אן
 צום געקוטען זײנען װאס א״ע ;יט
 צונױפשיא־ געקענט זיך האבען פײדגיק

 די און פלאטפארדע, דער לעבעי ־ע;
 אײנפיק־ געלאזט דארום האט ־אבייטע

 גאנצען איבער׳ן ראדיא־אפאראטען סען
 רעד־ די פון שטיכיען די אז אזוי פאיק•

 וױג־ יעדען אין אפגעקי*ונגען האבען ;ער
 רערעס די געהערט האט טעז ל,עיע.
 דארט גע״שטאנען גיט איז טען װען אפײו

 נעױא״ נעהאלטען זײגען רעדעס די װ^ו
דען.

 האט אגנעקוםען איז װהירער װען
 עלא סון לױפען געלאזט זיף עוים רער

 באגריסע;. צו איהפ פארק פון וױגקעיאך
 האט ׳רעדע קורצע א געהאלטען האט ער

 פאנטאנא אין קעכיםע זײנע געשילדערט
 יעצ־ דער אויף אנגעװיזען האט סטײט,
 ײאה באװע^וגג ^ראגרעסױועי טיגער

 גאנצע די נאר גיט ארומנעכאפט האס
 האט און ׳לאנר גאנצע דאס נאר ׳װעסט

 ארײנ־ זיף אנװעזעגדע די צו אפעלירט
 ניט - קאדפײן דעם אין צואװארפען

 י״אםאלעט׳ן, םאר גיט און איהם םאר
 דער פאר נאװעגוע, דער פאר זאנדערען
 אר־ *ראגרעסױוע פון באװענוננ גרױסער

 נ'יע א אנשרײבען דארוי װאס בײט,
יאנד. םון נעשיבטע דער אין ביאט

 האט באגײסטערונג זעיבער רער פיט
 טיא־ נאי־פאן נענ. אויפנענופען עולם דער

 קאג־ סאצייאריסטישע,־־ דער איז עי מאס.
 יערערט האט ער גאװערנאר; םאר דידאט
 און ׳אפט נאװערנאר דעם װענען װעניג
 זיף. װענעז גערעדט ניט איננאנצען האט

 פראנ־ נײער דער װעגען נערעדט האט ער
 סא־ פיר װעלכע פון באײעגונג י־עסױוער

 װע־ און ׳םיל אזוי ערװארטען ציאליסטען
 װידער ערװעהלען פון געפאהרען די גען

 פרעזידענט־ קאפיטאליסטישעז א אמאל
 די אויױ אנגעװיזען האט ער קאנדידאט.

 אינסעינאציאנאלען דעם אויױ בכיארעס
 נעפאה־ די אויןז אננעװיזען האט הימעל,

 די~קרינ־ אױױ מלחמות, נײע פון רען
 שטעלען םרידענס־טעג די װאס זשעסטעז

 פארזא־ די געיוםעז און פאל׳ זיף פיט
 זעלבסט־בא־ ןyיטישsא5 צום פעלטע

 געהאלטען ךץאו האבעז עס װאוסטזײן.
 גע־ אינגערע אנדערע רעדעס גלענצענדע

 און קראסװעיטה םאלאפאן, — נאסעז
ארר.

 ריזיגער א געװען איז פיק־ניס דעי
 אונטערהאלטוננ, אן אלס אי — ערפאלג

̂ס אי  קאפפײן אוז דעמאנסטראציע א אי
עדעפענוננ.

 טדעט ברודער מעקאדױס
לאסאלעט׳ן סאר א־ױס

 םון ברודער רער פעקעדו, םאלקאלם
 םי־ פינאנץ געװעזענער פעקעדו, יאם5װי

 דער און קאבינעט, װילסאן׳ס אין ניסטער
 פרעזידענט פאר קאנדידאט יטטארקסטער

 קאנװענשאן דעמאקראטישער דער אויף
 די איז גאידען, סקװער מעדיסאן אין

 װהי־ און לאפא^עט׳ן פאר ארויס װאך
י־ער׳ז•

 סעלועדו איז צײ זעלבער דער אין
 ןיפ פארדאמרננ שטארהער א מיט ארויס

 פאר־ זײערע און דײװיס׳ן און קולידדט׳ן
טײעז.

סענסאציאגע־ דער מיט גלײכצײטי:
 די געװארען באקאנט איז ערקלערוננ לער

 דער װערט מעקעדו, פעלקאלם אז ׳נײעס
 פראנרעסי־ דער םוז טרעזשורער סטײט

יארק. :ױ אין באװעגוננ װער
 מעקעדו װאס סטײטמענט, א איז

 אז ׳ער ערהלעהרט פארעםענטליבט, האט
 שטיצען כחות זײנע אלע מיט װעט ער

 װהילער, אוז לאפאלעט םון םיקעט דעם
 אונ־ קײן ניטא אבסאלוט איז עס װײל

 די פון טיהעטס די צװישען סערשײד
 ביידע זײנען זײ פארטײען, אלטע צװײ

 און פארטײען רעאקציאנערע פינססערע
 פראגרעס םון נעגנער אויסגעשפראכענע

םאלקס־מאסען. ברייטע רי םון און
 אײן םון זײנען דיױױס און סולידזש

ײ ;מעקעדו זאגט געהנאטען, לײם  זײ־ ז
 איינער צװיליננ, פאליטישער א װי נען

 לאפא־ אנדערער. רער װי שװארץ אזוי
 םון באנער־טרעגער רי װהילער, אוז לעט
ײ זאנם באװעגונג, פראנרעסיװער דער װי

אױסשליסליר קד«ט

סהעע .,אפאםכיא
 י8סש עטאםשני

ר הײפ ,* םהעע ר

 ראייקאלע גרויסע דיגען טעקעדו, טער
 גױ״ סאלק ראם װעלכע אין שטאטסיײט,

 זײ שטארקסטען. אם איצט זיך טינט
 פאליטיקער טי• זעלבען דעם םון זײנען

 דעי ׳טי;גטאןיװא וױ שטאטס^ײט און
 דזשע״ וױ ׳קל,רעפוב דער םון גרינדער
 זײער ליניואלן. אײברעהעם װי פערסאן,

 רי זײגען d*D's•« זײערע און פראגראם
 גרינרליכען א ניבען כעלװע אײנציגע,

 טאג םון כאדערםניסע די אויף ענטפער
 איגטערעסע; די צו צוגעפאסט זײנען און
 און שטרעבוננען די צו ניט און פאלק פון

 גרופע קלײגיקער דער םון אידעאלען
 עקספמאטאטא* גרויסע אויסעױועהלטע

טאגאפאליסטען. און טאײען
 טען אז געװאי״ט, ניט װאלט טעקעדו

 שטעלונג איצטיגע זיין אויסטײטשען זאי*
חנכאקרא״ די םאר בלױז הלאפ א אלס

 האט ער »ז דערבי/ דערצעהלט ער טען.
rג לעבען זײן אין yנײן ם*ד םיםט »y i 

ײ םון זעקס זירענטען,  רע״ געװען זײנען ז
 דעסאין״ — ררײ כלױז און •ובליסאנער

 איבערצײנט אכער זיף האט ער ראטען.
ניט. טױגען ■ארטײען בײדע אז )איצט

 בא״ איז ׳טוין^געזאגט, וױ פעקערו,
 נױ דער פון טשעיפאן געװארען יטטיפט

 דער פון קאפיטע םינאנס סטײט יאיק
 אר״ װעט ער באוזעגונג. ײאגרעסװוער

 סיעציעי״ער א םון טיטערפאן אלס בײטען
 נעהען עס װעלכער אין ׳אפיטע)ר םינאנץ

 הױיט וױיארד, געריסאן אסװאלד אריײ[
 װעכענט״ ערלליבערא דער םון רעדאחטאר

 הא«״ דזש. ;״נײשאז״ יטדיפט ליכער
 הילקוױט, מארריס װלאדעה, ב. ׳קינס

 ק;אכ• פערי פיסעס אוז ע־נסט פאיריס
לאוך.

 ררעס און סקזירם קלאוק,
35 לאקאל ױניאן פרעסערס

!אויפמעדקזאם פרעסע־, דרעס

מיטינג סעקשאז רעגעלער א
װערען אפנעהאלסען װעט

פעפםעטכער פוםעו אװענפ, םאנטאג
אבענד) אוהר 8(

האל בעטהאװען א־ז
םטר־ס טע5 א־פט 210

הלאוה־פרעסער כראנזװילער די
פ־טען װעלע;

 סעפטעמבער וטען3 דעם אווענט, שבת דעם
לײסעאום לײבאר בדאנזװיל אץ
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 זעהר דוערען אויפגענדמען װעלען מיטינגען ד״ אדיף
 צו געבעמען זײנען מיטגלידער די און פראגען װיבטיגע
םימינגען. די אטענדען

ג5 לאקאל באארד עקזעקוטײװ
םענעדדטער־סעקרעטער. כרעםלאו, דזש.

קלאזקםאכער
- און -

װעססאכעו
! ם א ז ק ר ע פ ט י ו א

 צו נים אױפנעפאדערם אלע ווערס איהר
 לע8 כיז ארכײם נאכם הײו ארנײסען

פאר װעלען שאפ אין אײד כײ פלעצער
װערען. נוםען

 װײל ױניאז דער בײ געװארען געמאבט איז באשלוס דיזער
;c טרײד. אין ארבײםסלאזע דא נאך איז

 דיזען א״הר זאלט ׳אײך פאר טראבעל פארםײדען צו אוט
*י ̂ פארלעצען. נים :אשיוש

 וועט עם ווער א*ן שעפער די באזיכען װעלען ^אפיטעס
 ארונ״ שאפ פון װעט ארבײט, נאכט ארבייטענדיג װערעז געפרנעז

ארויפ־ פלעצער די אויף װעלען אנדערע און יױערען טערגעג-מען

גרום, ידױאױםטישען טר־־ד כ־ם

םעקרעטער. לאנגער. ע. לואיש
 דרעם םקױדט. קלאוק, באארד. דזשאינט

ױניאנס. מאכער ריםער און

 אנריסולטור אידישע די
סאסייעטי דדרש) (באדאן

 *ויס• םים סארםערס צותוגפםינמ איע ד-עיסט
yo«rP אויס־ זיו װי אוו ■«רםערײ װענ?ז 

 קויטם איחר װען *סװינדלערס, no זוהיסעז
J®ארנ אײער

תו דעיאזיסס קײנע נים ײ  ב«ר»ם איתר וו
v t אונז. מיס

 •ריי■ אבסאיוש איז סאס און ראס *ונזער
?רי«ל*י.1 קיסם ־Hn• ׳כרייבם

 M בי• • nsw — •11 אויסנר v?uro •ייו
אוחר• I P3 — זמסאנ

 ראדיקיזלער *טמרקסטער און גרעספער דער אין
מ, דער אױף ארדען ארנײפער אידי׳פער װעי

 $2,500,000.00 - פארמאגט
» — מיטגלירעו »83 

740 — כרענטשעם

jM i דינו ןדנ. דןר i  i v• 
jy יזןן j ’ isM i נןסי־  •ו̂ן
ו ו צן 11» י לייי׳י •®!״p •ן

» •ינ. רךר  קול- דצי איז רי
ךצר •ור ײ- אי̂ן אי

y w נ»לוןנו». •רכײיצר

 אידי• אײנציגער רער איז ריננ ארכײטער רעד
 םאדטאר* אײגענעם אן האט װאס אדדען, שער

מיטגלידער. קאנסאמפטיװ דינע פאר ױם

כיז 18 סון עלטער אין אר״מענורען װערען סעסכערס
4G הר.8י
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 ױ פון צוזאמענפאחר
דון פועלי ױנגע

דע□ V2 אדגוסט *:טען0 רעם םר,
 נאסט^ון, אין 1אי סעפטעפבער טען1

 צוזא״ דריםער דער םארנעחוכיען כמסס.,
עיי ױננע די םון סענםאהר  םון צױן •ו
 גצװען אנװעזענד ?ײנען ov אמעריקא.

 םאראיעמטע די םון דעלענאטען 43
געװען דינען עס קענעדע. און שטאטען

 ערטער, וױיטע אזױנע םון דעיעגאטען
,4ראנטרעאי און שיקאגא םימואקי, וױ
?yiyjy.

 גמװא- נטyרעפy איז אכענד םרײטאג
 ײױחען » כייט צוזאמענםאהר רvד ךען

 וזא׳ עס װע^כען צו ׳וננלמאסענפאיזאמ
 םארשטע* דעלעגאטען רי באנריסט נען
 אי״ס ארגאניזאציעס. ע4י*אקאי פון הער

ענטין. יױאל געװעז איז רעדנער רױפט
 געגעכען איז רעלענאטען די י:בוד
 אדסעמעװ״נ־ אן אבענד שכת ועװארעז

 אכענד װנטאנ און קא;צערט*באלל, ל*כער
 עס װעי״כען צו באנקעט, פראכטפוי*ער א

 רעלענאטען די געסט dsk געװען זײגען
אנד נױ רער םר,  איר. סון קאנםע־ענץ עננ̂י

םארבאנד. ארב. *נאצ.
 אויסנעהערט האט צוזאטענפאר דער

 און סאפיטעט ‘צענטראי פון באריכטען
 קאכייטעען, שסאט און דיכטריקט די

 ביי- רײכע א אננעםיהרט האבען װעלכע
 פאר טעטיגקײט. קולטורעי־ע און דוננס

 געװא־ נעשאסען איז םאנדען ישראל איץ
 אױסער דאלער, טויזענט 10 איבער רען

 דורכנעפיהיט איז ov פאנדען. ל^קאיע
גרײכער אן געװארען  ארנאניזאצי- ערפא̂י
 ״ץ״ ארנאץ אפיציעלער דער אנס־טור.

רעגעלכיעסינ. ערשײגט זשורנאל״ גענט
 ארגאניזאציע רער םון װאוקס דער

ט ט ז־ך ו̂-  יאהר. לעצטען זינט םראראאע̂י
 א מיט כיאנטרעאל פון קירבען השזםר די

 דן הוןוכען 180 םון סיטגלידערשאפט
 אמאניזא- דער אין םאראײניגט אפיציעל

 זײגען ױי צוזאכיענפאר. רעם כײ ציע
 ארבײטסזא- אן און געבארענע היגע אלע
 •ו?לי גוטע אױף טוען און עי־עסענט כער
 ויך זײ האבען אויך װי ארבײם, צױן

 yy קוי״טורעלען אױם׳ן אויסגעצײכענט
ביט•

 גמװאחוז אגגעגומען זײנען באמלוסען
 וון> ארגאניזאציאגס 1500 א שאפען צ.־

 קאכד א אנצופאנגען פא<ד. פראסאנאנדא
usאג־ קולטורצלע די םאר ביכער פאר ׳ 
 אר- ישראל׳דיגער ארץ דער פון ןyאלטSש

 עקדס־ די סיטצוהעלםמן בײטערשאםט.
 ׳גײע נרינדען איז םאליוס׳יטויעז טירענדצ

 ארגאני- אן דורכצוםיהרען טעגליך. װאו
 אױסער ׳טור פרא«אנא:דא און זאציאנס

 נרינדען װעגעז טורס. טעריטאריעלע די
 ױגענד צױן ■ועלי טליכעזלאלװע אן

 אן איז זיר אנשליסען װענעז פארבאנד,
 •יאנערעך נרינדען אינטערנאציאנאל,

 נאך איםאהרען זאלען כעלװע נרופען,
 בילתנגס־* חלוצים. אלס ארץ־ישראל

 ױ־ ,מיטגלידער. אײגענע די םאר צװאנג
קײם. ניאן  לים־ >געבען1ארױסצ סעט̂י

 אין און מנגליש אין בראשורען און לעטס
ען אידיש.  םױ־ 50 דעם אין מיטצוהע̂י

 ארב. נאצ. איד• םון סאנד קולטור זענד
 דער אין טראנסםעראציע פארבאנד.
 צוזא־ דער דזאט אויך פארטײ. צלםערער
ז א אויסנעארבײט םענםאר י  םאר ײי

 טעטיד ביילתננס זעלבסט אוץ בילתננס
 און צנגליש, די סײ קלובעה די אין קײט
שפרעכענחן. אידיש די סײ

 אנ־ זײנען רעזאלוציצס אנעדלןענוננס
 ענ־ ױאל חברים די צו געװארען נענומען

 כאטטאנמר די העמלין, אין^ק און טיז
 קאמי- *רענדזשמענטס דער »יז וזברים

 אויפנאמע, װארימער זײער םאר טעט
 א סעקרעטארען. די און •P צי דעם

 *טנעל זיך זאל סירקין דר. אז װאונש,
 טרויער־ תראנקהײם. זײן םון ערהאלען

 יצחק דר. םון םארלוסט צום רעזאלוציעס
 םון שאפירא י. ב. און הורוױטש אײזיק

שיקאנא.
 גע־ ערװעהלט איז סעקרעטער סלא

 צצנטראל איז איז שניידער, יעהב װארען
 קאל־ רודי, מעקסאן, חברים די קאמיטעט

 שיקם דעם אויםער ראזענבערנ. ,א;*, קא
ױי •ארטײ צױן ילפיע די פארםרעםער. צו

םרעם־קאםיםעם.

s אדער םטרײק
ניטקיץסטרײק

ט די איז יעווט  טענ־ען8 צו ג״
vאייער אין *־ץ א״ערע .־ H■־׳ 

דעםארטמענט. דענטאל נענעם
 ױ• דער פרן ד’מ*ט;י יעדער

 צו פרייייילעניע די דואט ניאן
ו י&יען י  צו און ע־ואטינ״רען ז

 געוױםענהאפטםטע ד• לרינען
 פרייס נ׳אל,ש דר. פ־ן עצ־ת

 נאנצען אין דענטיםט, טשיע^
פריי.

 רעםאדטטענט דענטאל
םענטעד העלטה ױניאן
םם. םע17 איסט 1י31

סיטי. יאיק נױ
סריח סנ no טענײוי :>פ*ס*-.־טונרעז

 4 ביז סריח 10 — שנת :•־יענט 7 נ־י
נעשיאסעז. — זוגט•( ;•כריטסג.

 דזשױ מאנאטען די דורך
 דעד װעט אוגוםט און לײ

 דעפאדטםענט רענטאל
געשלאםען. סױיטאג דץ

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערם י
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ד;פאוטם;נפ ארנאניזיישאן
■ . א . ל , נ . װ י

יפמערקזאם! או
 װײסםןזן דרעםעם, ססױרסס, סוס^ סלאוקס, כײ ארנײםמר די

■ רום8 שעפמר די םון נארםענםפ לײויס אנדערע ילע8 אוז
 דער ואם נמםאכט, אדפםערגןזאס װעדען יארק נװ

 אע• דער פון דןפארפםמנם ארנאנמיישאן
ם םערנקשאנאלהאט נ ע פ מ מ נ

ן ה ע צ ײ ה ס ד ע ס י פ א
— i י א —

םטיי־טס דזשױרזי ניר און קאנעםיקוט יארק, נױ
״״ שםנזדמל״ד און שטעדט די אין נארםענםם ליידים כײ באשעפטינם זײנען װאם ארבײטער, די

 ארנאניזיישאו-דוי- אינםערנעשאנאל דעם םיטןװהעלפען געבעםען זײנען שטאאםען. דרײ דערםאנטע די
w עם קאנען ױי פארטםענס. e, אום-אוו־«»יי די ווענעז אױסקינפטע כרײננען װעלען ױי ווען 

פארעםענםליכם דא ווערען װאם אפיסעס, כר. די פון אײנעם אץ אדער אפים, דזשענעראל אין שעפער
 ארױסנענעבען ניט קײנעם צו װעט אינפארמאציע די

ט. סטריקט װערען נעהאלטען װעט עם װערען. א ױװ י
אפיסעס: א־ם־אורםאון אלע פון ליסם די איז אט

 נרידזשפארם,
דזש. j ד»רק,

חש. j םיםי, וזשױרזי

 דזש. נ. ברענםש, לאננ
 דד». נ. האקענםעק,

m ל. םיםי, איילאנד לאננ

r .1 פלײנפיעלד, n.
 י. j װאלי, ספריננ

 י• J אדאמם,
 קאננ קאלטשעםםער,

 Jקאנ םםאםפא־ד,
 י• נ• װערנאן, םאדנם

* בראנזוױק, נױ
עםבאי פארפ

 העדקװארםערם םרײדס םעטאל
 עווענױ אראנדזש ם. 68

 םטרםי םאנםנאםערי 103
סטרים םאנםגאםערי 76

 בראדוױי 114
 םםרים םעין 7
עווענױ דזשעקםאן 9

 י. ב װאלע, םםריננ
 י. J אדאםם,

226 באקס
 סםריס םםילוואםער 42
עווענױ טןן4 םאדם 36

anno erm vvn  340

 םםריט מעין 927
 רעיד מר. — 4601 םארקעם

p — 4607 וױױוערלי ro 
 ראזענבער^ — 2883 םאנםגאםעי־י
״נייד.

 שנעיד — 2040 כרענטש לאננ
ר.1499 האקענםאק ם ר-  דוראנדא ־
 נױני״ — 0068 פאינט האנטערם

 ארעפתיקי שוב, פאשקיל,
 אקאםשיא םערי

 דזשאנםאן עליזאבעםח
 בריטםאן םרנג
 םארץ הערי
 לאנאח־יא «ננא

 םאגיא ל. — 3796 הילקיעשט
a $ .קעחזםע

ב ^ א ל שיי דז

4א1» «»*• • +
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 סענטןןד הע?ם ױניאן
 דעפ פארגרעסעדם

סםעף םעדיהע?
 דרעסמאבער די האט באײאוסט. וױ
איינגעפירט לעצטענס 22 ױניאן

 כייט־ די פאר פאנד הראנהעךבענעסיט א
 *־“שי ױאס דיםנלידער די און גלידער,

 דארפען לאקאל דעם אין פאר זיך גען
׳ עיוזאםיני״צאן. פיזיקעל א דוריגעהן  ײ

 אין נעם^נט װערען עי*אמינײשאנס זע
 םיז הטעף דער און סעגטער העי־ט ױניאז ־

 םאויגרעסערט נעטוזט האט דאקטױרים
 *יעכ ראבינאװיץ סאםיע דר. װערען.

 ױניאן איז זייז אן איצט פון דעריבער
 ױאכ אג׳צטאט טאג יעדען סענטער העייט

 א פאל דרײ באויז געװען פריהער איז זי
 פין זײנען שטונדען אפיה איהרע װאך.

צײט. טיטאנ 1.30 ביז 12
 ז*ין װעט ראקטאי־ פרױען צוױיטע א

 אװענט די אין סענטער לעי־ט ױניאן אין
 פא־־ט,-־ איז*רר. נאפען איהר שטונדע;.

אף.  זי״ינעז עטונדען אפיס איהרע ג̂א
 א גיט דאס נאככױטאג. 7 ביז 5 םון

 י־אהאי פון דיטגלירער די געאעגעגהײט
 עקזאפינײ״צאן זײער פאד יזומען צו 22

 מיטאג בעהער, זיי פאר איז עס װען
ארבײט. דער נאך ארער צײט,

 י־אט װאס פרייס, מ. דזשארדזש דר.
 דער ױראפ, פון צורימעיזערט ערשט זיך

 סעי־ העלט ױניאן דעמ פון רירעקטאר
 פלענער, נייע בייט םארגוטען איז טער,

 טעטיגקײטעז די אױסארבייטען װענעז
 אײנ־ :ײט אױך און סענטער, דעם אין

 מאנכע אין אויסבעהערוננעז נײע סיהרעז
 דעפארט־ עקדבטירענדע שױן רי פון

 דעם װעגען כיעהר קליניקס. און סענטס
כיאל. צוױיטען א װערען באריבטעט װעט

 מאבט ױניאן קלאוקמאכער די
 רעגוליײ און רולס די אנט)באר

 ארבײטסלאזען דעם םון שאנם
• םאנד אינשורענם

י 1

׳)1 זיים ®רן (שלוס
 איבעד־ עס און װײדזיעעס װעכענטליכע

 צױ פאנד פון טרעזשורער צום שיסען
 די װאס פראצענט צװײ די מיט זאמען
 פון צאהלונג די צאהאען. דארף פירמע

 ארבײטסאא־ דעם צו פראצענט דריי די
 א:הױ־ זיך דארף םאנד אינשורענס זען
 ן%פ אויםצאדזאונג ערשטער דער מיט בען

 נאב׳ן װאך ערשטע די פון װײרזשעס
.1924 אויגוסט, פערטען
 ספע־ געװארען געדרוקט זײנען ״עס

 זײ־ און ליםטען, אזעאכע םארמס, ציעאע
 בא־ די צו געװארען אױסגעשיהט גען

ײ װעאכע אויף צעבאטים,  אג־ יארםען ז
י ייעגען אינפארםאציע װיכטיגע געבען  י

 פאררינ־ די װעגעץ ארבײטס־יטטונדען,
י םטען ו אז /  איסטען דיזע װייטער. או

 אויםנעפיאט װאך יעדע ו/גרען דארפען
 ־ כ א נ דארפען זײ און ם*רמע דער פון

ן ע ה ע ז ע ־ און ג ר ע ט נ ו  א
 ׳ך י י א יפון װערען ן ע ב י ר ש

 [. א ט ר v יע ט s א יש דער אאס
ײ  װע־ אונטערגעיטריבען אויך דארפען ז

 איבערנעיטיקט און פירמע דער םון רעז
 אװ באארד צום װעכענטאיך װערען

 איג־ ארבײטסאאזעז דעם םון טראסטיס
 אפיפ זײן וזאט װעאכער פאנד, מורענס

 בא:ס פיניקס און טיטאטהעם דער אין
 ס^ריט, טע30 און עװענױ טע5 כיאדיע,

ױ יארק. נ
 מיט זײן באקאנט זאאט איהר כרי״

 אײך םון דארפען װאס באײנקס, די
 םיר שיקען װערען, אונטערגעשריבען

 אײך בעטען מיר און יןאפיע, א אײך
 געבען אכטונג זאאט איהר אמאא נאך
 ריבטיג װאך יעדע זאלען באײנקס דיזע

 פינהט־ זאאען און װערען, אויסנעםיאם
 ארבײטס־ צום װערעז איבערגעשיקט איך

םאנד׳/ אינשורענס אאזען
 טשעראײט די צו בריעף דעם אין

ײ אויב דאס געזאגט, אויך װערט  יע־ ז
 א־־ער שוועריגקײטען, געװיםע םינען

ײ פאר קאאר ניט איז מאנכעם  אין ז
 אין קומען זײ זאאען םאנד, דעם באצוג
 רורכריײ זיך איז ױניאן רער םון אםים

 דעם אײדזשענט, ביזבעס מיט׳ן דען
ױ בדט ארער םענעדזעער, דיםםריסט  בי

 מענע־ דזשענעראא דער פײנבערג, דער
 איז ראס באארר. רזשאינט םון דזשער

װיכטיג. זעהר
 די ם'ס ,זיך פארענריגמ בריעף דער

װערטער: םאאנענדע
̂ז קא^פעראציע םואע ״אײער נוי־ א

 אט איז געהעריג װי אײנצושטעאען טיג
 אונזער איז רספארם װיכטײ.ע זעהר די

 דאס ״זיכער זײנען םיד אינדוסטריע.
 אקטױ,•^ און שאפ םון טשערםאן אצם

 עם איהר זעהט ױניאן, דער םון מימנציד
 האפעז םיר און ״םיר װי יונקט אײן
 צו פציכט אײער טאן וועט איהר דאכ

 אינ־ ארבײטסאלעך יעם מאכעז חעאםען
ערםאלו. אן םאר םאנד עוחונס
׳גחם ברידערציממ םים

. פײנבערג, איזראעי
 מלאוא באארד .m םענעדזמער

ימי«״• םמאמרjrn און

°

 אונזער םאפע, אונזער
םשפחה אונזער מאםע,

פאטשם, יעדע אויף אוינען די אױס הושען זײ
 אויןז פרײד פון ציטעד א םיט װאדטען די

 זאלעו זײ אז זעהט הילף. - און ני״עפ,
 ױם די פאד צײם אין שטיצע אײער קריגען
 יאהר נײעפ דעם ניס זײ צושטערט טונים.

פאדשפעטינען און אפלענען טיט

׳

//

I י

ױאינםערנעשאנאלױניאןנאנק
געלט אײעד איבערשיקען װעט

וחגלט וער פון פהיילען אלע אין
ביליג פינקטליד שנעל |

 איז נאנק ױדאו אינםערנעשאנאל די
ױ אום נעװאדעז נעשאפען  צודינען, אי

 בעװינען אין נאר פאראינטמרעסירט איז און
 אײער אפ היטען םיר• צופרױעו. אײער
 און פאװיכםינסײס זעלנער ־ער םיט נעלט

 אונזער געוועו װאלס עס װי ואיעלקײם
זעהס און ארײן סוםם געל־

• #■־-
FIFTH AVE. at 21st ST. 

NEW YORK

L..

!%:*
*י*־

 •ולע םון *רכײטער

םייריוײ* לענרער,

 ױ אי| *ײה ניגט
 זײן װעט װ«לט

ײערע Ĵן
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 מיטינג פערטעל-יעהרליבער צװײטער
ב^ארד עקזעקוטװו גענעראל אונזער פון

 יעוזראימנר פערטעא צװײטער דער
 עקועקוטיװ גענעראא רעם םון מיטיננ
 אינטערגײשאנימ אונזער םון נ*ארד

דערםריח, אין עםענען זיך וחנט
 םייײדעא- אין סעפטעמבער, טען22 תם
̂טעי* אין ׳פיא  דזשוניפער סייוױידא, ה
םטריטס. יאשסט און

 יעהרליכער םערטעא ערשטער דער
 עסזזןקוטיװ גענפראא רעם םון םיםיננ
 ילעצ* גצװארען איגעהאיטען איז ^ארר

̂וסטאן, אין םאי, םען  װי נאכרעם גלײך ב
 ױכיאעאום־ די םארענוײגט זיך האם עס

 אינטערנײשא• אונזער םון (ןןונװענש^ן
̂ונ־ דער נ#ו ב»אד געװען איז ,עס נ*א.  ק

̂וכדעם גאײך וחננ^ן,  כןוארד רער װי נ
 אױף און געװוןורען, ערװעהאט וױדער איו

 אזוי כאארד, דער ה*ט םיטינג, יןננעם*
מיו זאגען, צו  ער ;אײנגעשטעיט זיך נ

«; g אויםגע^ײט האט  אר־ זײן פאר ײ
 אנגעצײכענס און טעםיגקײט און בײס
 אין געהן, דאח• עי װעלכען אין װעג רעם

 םיצ גאנצער, דער םון אעטערעסען רי
 מי׳ יענער .otuttnprwp םארצװײגטער

 געװען דעריכער איז באארד רעם םון טינג
g .סורצער

r ?*נץ ^ j g סיט׳ן עס איו ^כער 
 דד עפעגט װ^ס ב^ארד, דעם סיטיזנג

 מוין v* עס דערםריד.. אין מאנט^ג
.pjilM' ו דער ײי זזדשים דרי> ^בערH3P 

 געמטאלט וױדער ויך האט עקזעסוטױו ראא
 אינטקרנײ^אנ^ אונזער םון ו־ורער כײם

^ ררײ ריזע און נ א  Jngגר זײנען מ
^y נעוועג ytg, און גאברױוט ה^כען װאס 

 טעםיגסייט און אעכען מיט נעשטורעםט
 פראוױנץ. דער אויוי און יאיס נמ אין

 געװא־ דורכנעפיהרט איז צײט רער חרך
 רעארגאדזײמאד דער ערםאאג מיט רען

 פון אינתסטריע האאוק רער אין םטרײה
 גע־ דורכנעםיהרט זײנען עס יארק; נױ

 קלאוק״ די םון סטרײקס גענעראא ווארען
 באסםאן אין און באאטימאר אין מאכעי

 ■רעזידענט און שטעדט. אנרערע נאר און
 מיט־ די און כאראוי םעהרעטאר ױנמאן,
 װאס כאארד עיזזעקוטיװ רעם פון גצירער
 שטריײ דיזע אצע אין געװען טעםיג וײנען

 אינטערע־ סר א װעאען יזאמפען, i>k טען
 דעם אויוי באו״יכטען צו האכען סאנטצס
®יטיננ.

 נעגרינדעט אייר איז צײט רער חרך
 סאונסיצ, טרײרס g יארס נױ אין נעװאלען

אינטערנײשא״ jtfg די םון נדyעהpשgנ

־אינהאלט־פאחױיכניס

.38 נוםער ״גערעכםיגקײמ״

 ל«קוןל ױניןוז, ריםעךםאבער דער pn ן. ?ייט
.1 ויים םוו שלוסעז וזעלער. רזש — ו\

.1?ווס«ײ ל*ם*יעט רעם םון נײעס י.. ?ייט
 רע מח כןןארר רזשפינם םוז סיםיננ * ?ײט

 לאנגער. .7 —ױניאז ררעסם*כ*ר און קיאיה
נטטיצעו. ^וקײשוונאר

 יפ־ ׳ױני*ו םינישערס קרוווק ר*ר איו ס !ײט
g 7 — ס ק*ל D 1,n| םוו סימיננעו «וױי 

שעחנהןולץ י. - 22 ײק. ב«ארר, ׳נקזעק
 די םר*נ*ו. ארנאניזאציאנס און טרײר ». יטי1

ב — 38 ל*ק»י ױני«ן, ^םײלארס יןיריס
 ם. ־־ (ערוועחיוגס קכר זונ׳ם 1»ײם׳ ד |ײט

תז ^סיאלזאע נראס. נםוזל' — (נעריכם) מסער״ .יינר
 ריסםריסם njn ;■אליטיק אוז ױניאגם 8 ײט1

I פווננט י*רס נױ אױ ק*ונסיל f נ 1יינ ״ י  ו
D jy jg p j ערים — ליוםפײזgעחנץר

-8:
 מלינןנן א צװישעז רעבאנמנ א ימנ<וו

וו איסןו  ־gרgב ם. — איר׳נו רויטעז » י
נ ב. י — שארף אוז קורץ נאײ.

 עננלאנר אין כאװענומ ארבײטיך רי T! ייט1
ip — »«נריפא »א jg lO ם. 6 gp• קרעסער-גםמלינטין) תבע־ חגר — ̂-

nvn i t  J חאכיי װאם • ײג ײ ני ר1י מ מאסיײז ?•םאתס׳א װמנמו מילין כאר•־ ׳ל.— צוריק יאחרןנן !?נ״םײייגײ -

ט ׳דט קאנען װאס o^gיאק 1נאי ױ  •וײ/ן י
jy רע 2 g t נארר דזשאיגט צוס באל^ען 
^י און קיאוק דער פון מ ס  ׳ױניאן דרע

 הא- מעט לעפקאװ^י וױיס־*רעזידענט
 טע־ ערשטע די װענען ריכטעןgכ צו בען

״ דער םון טעהײטען !y e g r v r^  קעײ :
 ױגי״ אונזצי פון רײרען די אין נערשאםט

ץ אן יארס. דו י
 סעקרעטאר און זיגסאן •רעדדענט

ngigD נ צו האכען װעלעןgװע״ כטען1ר 
n רעם נען g j^ g o וואט אײבעי ױניאן

 אין געװארען י״מעשטעלט לעצטעגס איז
 יארלו, נױ פון דרעס״טר״ד און מלאוק דעם
 חערסטיטשינג, עכיכרױדקריס, yיg סאר

ס ׳•ליטינג און טאלןינ; ״  כאטאגס און י
n און ig .וױיטער

Mtg ט  נעgא■געט שױן די װעגען וױי
״g נער ^a םון ם״ער אין n דרײ לעצטע 

חרשים.
̂ט איצטער  אר- פון •ראנראם די לופ

 עס צוקונכט. נאחענטער דער רgם נײט
).3 ױיט אױף (אמס

 פאנגט יאוק נױ פון קאזנסיל ױסטױקט
קאמפײן ארגאנזאציאנס גרױסען א אן

 — ח»ל. וזרלינגטןזן אין סעיסעםבער, »ען26 דעם חזנערשטאג, מאס־מיטיננ
^, םעקרעטאר ז*ם»ן, •רעזידענט ר »  דזשימ* ארטורןן י«נד»ן, םאיר כ

 טאר־ די אדרעסירען ײעלען יעםקאוױט׳ס גנטnרעזיrDװײ און וואניטי
זאםי־ננ.

 נ«• סאי *יינינע ׳»וין האנען מיר
 יו«ען ,נערענטינין״ם״ די אין ריכגמם

o »ון טעטינקייגמן די n  o n־»’tjP •קאוג 
 פאר׳פייחמ« די טון נא׳טעחט װאט סיי,

 (ױטןזײערע ניט, prjpp װאס ►אשאיס,
erw *ום נטיאמען נייר, פ»ב«ן iPFi 

 ידעסממר אגו סיאויז חןר סון כאארד ־
 קאונסיל דער זיר נעהסט אי«טער ױניאן.

 IH אנםאננע( ײעט און ארב״ט, דער »ן
 *ו האסייין אמאדזטזויאנס ענערנישען
 םון ױניטנם, ל<וחאי »יע רי שטאמזען

 *ר איז קאונסיי דיסטריקט דער װעצכע
נױםנע^טעיט.

 קאנטראלירט ,־וערען װאס טריידם רי
 נאך זיינען ױניאנס לאקאל ראזינע די םון

 עס אתטגיוירט. םאלשטענרינ ניט וױיט
 װאם *רנייטער םויזענדע םילע דא זיינען
 װאם טרײדם די כיי כא׳טעפטיגט זיינען

 ענער־ אן *ון ױניטו יזייו *ו ניט כאאאננען
 ויע• אננעםירט איצט וחוט ה»מ«יין גישער

 םון ארכייטער אלע די דערנרייכען *ו רען
ר דער אויםער שטעהען װאם טריידס די י

ניאו•
o רןונער׳טטא^ הוםענרען ם*ר n 

 א״נגערוםען װערט םעיטעטבער, טען25
 נאררם, עהזעקוטױו םון םיטיננ *

ז פון  און ט׳מרלײדיס, אןן ם׳טמר׳צייט *י
 »לע רי םון טיטמיחןר אקטױוע ואגטט

i <ו«ם לטסאלס r w r דים־ תם ױגויוי 
 םאר־ װעט מיטיננ רער סאונסיל. טריקם
 םם. 23 האל, *דייננםאן אין קוםען

 אנטאננען זיר װעט און •לײם טארסם
 רער ארנייט. דער נאך נלייר ,5.30 אום

•רע־ פון װערען אררעסירט וועט סיטיננ

 dpp נטראוי, ס«קחוטאר זינסאו, זידעגט
vo*mאגגרעס?  w o טר״ יאנדאן, טאיר 

 אינט׳ותײטאנאל דזשיאװאניםי, טודא
 סמסיר ײימדטחןזיחןגט אא ארנאנ״זער

ד ימפקאודס^מר «ל מ ח׳ מ  דמם טון מ
jaM דיםםר•* M נרינ־ חמרי ,גרומר

vm יער כעת, m»” 1«ל פיז .p» 1אי 
 וועט ?אונסיל, טרייד דעם םון ירעױרענט

טיטיננ. רעם םון טשערטאן רער זײן
 *וכויפ״ איז יל6קאונ ריסםרי?ט חנר

 :לא?*לם םאלנענחן די סון געשטעלט
« »ייף (יילוס ״ )2 ז

 פאר זיו רעדושיסטרירם
 אונוערע אױ הראסעו די

סענםערס ױניסי
 רעם טיט אריכער. איז ?וכער רעד
 ויף ערװמקט אסיען רעם פון. אנקוטען

 צעה״ און שילער אונזערע בײ חשק רער
 זײער רgם נעהכען צו וױרער דף רער

 האט בילדונגס-סעזאן דער שטורױס.
 ױניטי אונזערע גגען.gאנגעפ שױן דך

 קל^נן און אםען שוין זײנען סמנטערס
^i װערען g n ya אװענד. יעדען
oiyiQVD v* םון yגכgמ ivm הא־

 רעדושיסטרירט. גיט נאזי אכער זיך כעז
ov די אז זײן, קען y r ig i מיטגצירער 

 g רעדזשיםטרירען צו דך נדעח האנמן
iy שפצטער. כיסעל 2g אונזער אום 

g jg r^ p r iy^ האכען ואצ חנפארטמענט 
g ריכ* די באזארגען צו געלעגעגהײט 

 Dyד סיט אראנזשירען און ילמחמןר טיגע
 די באקוסען צו עדױקײשאן אוו באארד

 tg נויטיג t'g שוצ״ציטעחנן, ריכטעמ
גצײף. רערזשיסםרירען זיף ואיען די

 אײער אױסכאסמרען איהר וױיט
 אנ־ םאר קצאסמן האבען םיר ענגיליש*׳

 שוין קענען װאס די *ר1 און רyנגgס
yo^g^ בעסער נאןי וױצען און p m,) 

jy די און iyn iyog?y מון אמעפיהרט 
 bv"»vס• דינ^ און צעד״רער בעסטע די

סיטגצידער. jnyt^g צו צוגע*טסט
 און pרgשט געזונט, ױי\ איחר וױצס

 .jhynw — שםיםוננ^ מטער g אין
iyo*^p 9*'ױש איז *w w t, װ^כא
 צעק״ און ijnny} yנטyטyאמ■p חאכען

 היגתנע׳ און נ^נט nyyg סשורץרם
i r y i i אײך ̂jyny צו ראס אוױ וױ 

חןרגרײכ^.
o ĝ איהר דארםט ארבײ^ר, אן 

רyאונ! סיט באלןאנט רyסyכ 1זײ רyזיכ
>.4 וײם אױןי (שלוס

שיקאגא פח דרעסמײקערס םשילורענס
דד ארגאװרען

דרעםטאכער. די כײ אנגעפאנגען וױחןר ײן8ארגאנױאגיאנם־קאם נ*יער א

 !ערעלשטײן, ם. •רעזירענט וױים ץ
 וועסטערען דעם םון סענעדזשער דער

 האט רע«*רטמענם, - פרנאניזאציאנס
 ארנאניואצי־ אן אננעםאננען ל«נ«םענס

^0'opp!טשילדרעגס די *װישען ■״ 
w טון דחנםסײידנר ’r* חנ־ דער און 

 נקגרינ־ שוין איז dp Dip איו זולסאם
 ארכיי־ די םון לאקאל » נעװ«ורען טpד

 שוין זיו האנען זיי סאך. רעם םון םער
 אינםעתיישפנאל אונזער *ו געװ«נרעט

טשארטער■ » נאף
םיהרם •ערעלשטיין מייס־טחנוידענט

ורעס־ און קלאןק דעד פה נאאמטע
 דעם אץ אקטיװ ווערען ױניאן

קאמפייז לאפאלעט מאכער
 איו נאכמיטאג םרײטאנ ןyצטyצ

g jyoipyngD בgרgםון םונג gלy ביד 
D03yrtT 'g oyj און ?לאו? תנר םון 

o y r i מgכyרD װ ױניאןyגyאנהויב^ ן g 
 ״yiigD •ראגחןסױחנר רyד רgD ?אםפײן

 איײ oyjt^ רי ר.yפyש וײ אין גוננ
ט חאכען נטםyרזש ל ^  ספעציע־ g ^ו
 אײדזשענט ovw2 חןם םיט yאמיטp לע
 ויאס ,Igonyro o^g גאצראװםקי ס.

*ל&ער. אלע ןyרכײטgאויס ((ענן
 חא״ וחןט D3ym״g ביזנעס יוותו

ya| זאם־ «ו אױוי ציםםענ סוכס?רי*שאן 
 iniy3| אױ טוננgרgכ רyזײ <?לר. <לען

 oy vnoryptiy* אויסאדגעוחנמציר
מ ע pz'tep )Pw זיף וי puptm m 

ף חח ו יון #םואר יוניאן מוזנדצמ

ןוי *) rttilfl < וו■' I *ו י

 יר רער םיז מענערזשקרס דע«*רטמענט
 רעדעס כעהאלטען רארטען האבען ניאן

 םון מענערושער דושענעראל םײנבערנ, י.
 טאהאן, *לעקםאנרער באארד; דזשפינט
”l ן**יאנ«לער רער םון םיםנליר »o«p 
 םון לא̂נ ה. ;לאםןולעט׳ן םאר ?ןוםיטע

 דזשענעראל כאראױ, אנ. ״םארווערטט־
 ;אינטערנעשןונאל דער םון םעקרעטאר

 -d*p דער םון טוכים און םרוכםער און
 האט מען יארס. נױ םון סןוםיטע ■ײן

 מרײטוננ נרויסער ד«ר וועגען נערערט
 רער םאר ?*ם»ײז •ראנרקםױזען םונ׳ס
 רעטטרט־ ױניאן רי באווענוננ. רpo»רנ״
r שוסנמר, ה. םענ«רזש«רם טענט n. 
י. •ריזאםט, ס. ■ערלםוםער, ם. רובין,
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*v חנם  p'*ogp שיgpצים־ רורף גא 
 ט«ל'ש, אין רyטyבצ פצונ און טסyצ

fenyn yD ĵm םgרי רטײלט
*pi דרyסםgכyשי םון רgp.ר אין נאyם 

D איז וואס טyציםצ ''iiengD נyװארyן 
 ח^ססײ?ער םשילדרענס די ןyצװיש

: tw$m סyרyגדg ןyצוױש רטyװ
שט^ ״חנר  אין רyרבײמg די פון צו

y i□ איז טרייר דרעם טשיצדחננס g 
t o די ר.yריגyטרוי y rrvm״w i  jy i 

gאו די סלײג* nכy ,אר׳ די װאס איז 
g 1 אין רgD חנם םון רyבײט ig p 'r1יינע 
jy נים איצם כיז iw ארגgניtאון ׳ירט 
 אר־ רי jy־i^gtfiopy טיםgכyצgכ די

w אוים׳ן רyב*יט o r iy .אופן״
o אין וױ תם נאר און n ציםצזנט 

 g איז oy נויטיג װי חןר^הלם רטyװ
 אײ* רארט וחנרט רבײט^8 רgD ױניאן

lyiyii jyopgD y*": ןyכyגyרנyכ y נױ 
ig װערט oy יא^. ty i^

 פון רחגסטײק^ טשילדמןנס ״רי
o זײנען יאר? נױ n 'r ig n g אין g ױניאן 
oרyזײ און y r iT 'i i  y און 40 םים זייינען 
D( די װי רyכyה פרא^נט 50 y rm i 
 אין רyײסDסyדר םשיצרמננס די פוז

gigp^. ד איו ראסyרםgײ װײצ ר  ו
: ?̂y| ארגgניזירDהאכ^ די װײצ ׳ g 

!ױניאן
yoniyi gw ען צאהצ נ רי ^ ײ  םון ^

 NnyoymgD װיאנן װאם טרײר, חום
ŷ רyזײ ig און n g  y^PDPi jycg r 

y3 בײטס ^ n g  צו lyog^rgD חאב^ ״|3
 ארנײטמר די אט און ױניאן, א נרינחןן

y■gלירyצו ן g rf>gנדyרg yרבײטŷר 
 ־Dyשgב iyj^t װאס םרוי^, און רyנyם

 ואצפן זײ ׳Dyojni טשיצרחגנס בײ טיגם
 |y}gt זײ אויןי ראס ; y^yi דאם טאן
 צוזא־ און ױניאן חנר צו אנשציס^ זיף
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