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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
 ײ׳ עיוזאםיני״צאן. פיזיקעל א דוריגעהן

 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;.

 זי״ינעז עטונדען אפיס איהרע גא^אף.
 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
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׳)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

 אג־ יארםען זײ װעאכע אויף צעבאטים,
 יי ייעגען אינפארםאציע װיכטיגע געבען

 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
 װע־ אונטערגעיטריבען אויך דארפען זײ

 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,

יארק. נױ
 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

 יע־ זײ אויב דאס געזאגט, אויך װערט
 א־־ער שוועריגקײטען, געװיםע םינען

 אין זײ פאר קאאר ניט איז מאנכעם
 אין קומען זײ זאאען םאנד, דעם באצוג
 רורכריײ זיך איז ױניאן רער םון אםים

 דעם אײדזשענט, ביזבעס מיט׳ן דען
 ביױ בדט ארער םענעדזעער, דיםםריסט

 מענע־ דזשענעראא דער פײנבערג, דער
 איז ראס באארר. רזשאינט םון דזשער

װיכטיג. זעהר
ס ,זיך פארענריגמ בריעף דער  די ם'

װערטער: םאאנענדע
נוי־ א^ז קא^פעראציע םואע ״אײער

 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
ס חונ ערםאלו. אן םאר םאנד עו
ם ברידערציממ םים ח ׳ג

עי א ר ז רג, אי ע ב ײנ . פ
 מלאוא באארד .m םענעדזמער

רjrn און מ א מ ״• ם » מי י
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 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
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ױאינםערנעשאנאלױניאןנאנק
ט ע ן װ ע ק שי ר ע ב י ד א ע ײ ט א ל ע ג וחגלט וער פון פהיילען אלע אין

ל | ע נ ד ש י ל ט ק נ י ג פ י ל י ב

 איז נאנק ױדאו אינםערנעשאנאל די
 צודינען, איױ אום נעװאדעז נעשאפען

 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. 
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 •ולע םון *רכײטער
םייריוײ* לענרער,

 ױ אי| *ײה ניגט
 זײן װעט װ«לט

ע ר ע ײ ^ Jן
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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
ױידא, ה^טעי* אין ׳פיא  דזשוניפער סייו
םטריטס. יאשסט און

 יעהרליכער םערטעא ערשטער דער
 עסזזןקוטיװ גענפראא רעם םון םיםיננ
 ילעצ* גצװארען איגעהאיטען איז ^ארר

 װי נאכרעם גלײך ב^וסטאן, אין םאי, םען
 ױכיאעאום־ די םארענוײגט זיך האם עס

 אינטערנײשא• אונזער םון (ןןונװענש^ן
#ו ב»אד געװען איז ,עס נ*א.  ק^ונ־ דער נ

^ן, חננ  כןוארד רער װי נ^וכדעם גאײך ו
 אױף און געװוןורען, ערװעהאט וױדער איו

 אזוי כאארד, דער ה*ט םיטינג, יןננעם*
ו זאגען, צו מי  ער ;אײנגעשטעיט זיך נ

ט האט ײ ^ ע םג «; g אוי  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 
ד עפעגט װ^ס ב^ארד, דעם סיטיזנג  ד

 מוין v* עס דערםריד.. אין מאנט^ג
.pjilM' ו דער ײי זזדשים דרי> ^בערH3P 

 געמטאלט וױדער ויך האט עקזעסוטױו ראא
^ אונזער םון ו־ורער כײם אנ ^ ײ רנ ק ט  אינ

^ ררײ ריזע און נ א  Jngגר זײנען מ
 און גאברױוט ה^כען װאס ,y^ytg נעוועג

 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

ס י נ כ י ױ ח א פ ־ ט ל א ה נ י א ־

םער ״גערעכםיגקײמ״ .38 נו

.1 ויים םוו שלוסעז וזעלער. רזש — ו\ ל«קוןל ױניןוז, ריםעךםאבער דער pn ן. ?ייט
.1?ווס«ײ ל*ם*יעט רעם םון נײעס י.. ?ייט
 רע מח כןןארר רזשפינם םוז סיםיננ * ?ײט

נטטיצעו. ^וקײשוונאר לאנגער. .7 —ױניאז ררעסם*כ*ר און קיאיה
 יפ־ ׳ױני*ו םינישערס קרוווק ר*ר איו ס !ײט

שעחנהןולץ י. - 22 ײק. ב«ארר, ׳נקזעק םוו סימיננעו «וױי |gD1,n 7 — ס ק*ל
ב — 38 ל*ק»י ױני«ן, ^םײלארס יןיריס די םר*נ*ו. ארנאניזאציאנס און טרײר ». יטי1

 ם. ־־ (ערוועחיוגס קכר זונ׳ם 1»ײם׳ ד |ײט
נראס. נםוזל' — (נעריכם) מסער״ .יינרתז ^סיאלזאע

 ריסםריסם njn ;■אליטיק אוז ױניאגם 8 ײט1
נ 1יינ If פווננט י*רס נױ אױ ק*ונסיל ״ י עחנץרgערים — ליוםפײז Djyjgpj ו

-8:
נ ב. י — שארף אוז קורץ נאײ. ־gרgב ם. — איר׳נו רויטעז » יוו איסןו מלינןנן א צװישעז רעבאנמנ א ימנ<וו

 עננלאנר אין כאװענומ ארבײטיך רי T! ייט1
•lOgp ם. ipjg6 — »«נריפא »א תבע־ חגר — -^קרעסער-גםמלינטין)

nvn it J ײג• חאכיי װאם ײ ני ר1י מ ל.— צוריק יאחרןנן !?נ״םײייגײ - מאסיײז ?•םאתס׳א װמנמו מילין כאר•־ ׳

ט קאנען װאס o^gיאק 1נאי ױט ׳ד  •וײ/ן י
ען jy2gt רע ^ ל א  נארר דזשאיגט צוס ב
^י און קיאוק דער פון מ ס ע ר  ׳ױניאן ד

װ^י וױיס־*רעזידענט  הא- מעט לעפקא
 טע־ ערשטע די װענען ריכטעןgכ צו בען

״ דער םון טעהײטען !y eg rv 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

שטעלט לעצטעגס איז  אין געװארען י״מע
 יארלו, נױ פון דרעס״טר״ד און מלאוק דעם
 חערסטיטשינג, עכיכרױדקריס, yיg סאר

ס ׳•ליטינג און טאלןינ; ״  כאטאגס און י
וױיטער. nig און

Mtg א■געט שױן די װעגען וױיטgנע 
״g נער ^a םון ם״ער אין n דרײ לעצטע 

חרשים.
ט איצטער  אר- פון •ראנראם די לו̂פ

ײט  עס צוקונכט. נאחענטער דער רgם נ
).3 ױיט אױף (אמס

 פאנגט יאוק נױ פון קאזנסיל ױסטױקט
קאמפײן ארגאנזאציאנס גרױסען א אן

טיננ שטאג, מאס־מי סעםבער, »ען26 דעם חזנער  — ח»ל. וזרלינגטןזן אין סעי
^, םעקרעטאר ז*ם»ן, •רעזידענט ר » ר כ «נד»ן, םאי  דזשימ* ארטורןן י

טי אני ס גנטnרעזיrDװײ און וו ױט׳  טאר־ די אדרעסירען ײעלען יעםקאו
זאםי־ננ.

 נ«• סאי *יינינע ׳»וין האנען מיר
«ען ,נערענטינין״ם״ די אין ריכגמם  יו

o »ון טעטינקייגמן די n  o n־»’tjP •קאוג 
 פאר׳פייחמ« די טון נא׳טעחט װאט סיי,

 (ױטןזײערע ניט, prjpp װאס ►אשאיס,
אמען נייר, פ»ב«ן טי  erwiPFi *ום נ

ר אגו סיאויז חןר סון כאארד ־ מ מ ס ע ד  י
 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
חןר אקטױוע ואגטט טמי  »לע רי םון טי

i <ו«ם לטסאלס r w r ם ױגויוי  דים־ ת
 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
vאגגרעס? o * m  w o טר״ יאנדאן, טאיר 

אל דזשיאװאניםי, טודא אנ ט ײ ט׳ות  אינ
ט אא ארנאנ״זער חןג מדטחןזי ר ײי סי מ  ס

ר «ל מ ^ ס ד ו א ק פ מ ד י מ ׳ ח מ  דמם טון מ
* ר• ם ם ר jaMM די מ רו ג נרינ־ חמרי ,

v יער כעת, m m»” 1ל« 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
)2 ז״« »ייף (יילוס

 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

ן און אםען שוין זײנען סמנטערס ^נ ל  ק
^i װערען g n y a אװענד. יעדען
הא־ oiyiQVD vivm* םון yגכgמ

 רעדושיסטרירט. גיט נאזי אכער זיך כעז
ov די אז זײן, קען y rig i מיטגצירער 

 g רעדזשיםטרירען צו דך נדעח האנמן
 אונזער אום iy2g שפצטער. כיסעל

g jg r^ p riy^ 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,) 

 מון אמעפיהרט jyiyn iyog?y די און
^ און צעד״רער בעסטע די נ  bv"»vס• די

סיטגצידער. jnyt^g צו צוגע*טסט
 און pרgשט געזונט, ױי\ איחר וױצס

 .jhynw — שםיםוננ^ מטער g אין
iyo* p̂ 9*'ױש איז *w w t, װ^כא
 צעק״ און ijnny} yנטyטyאמ■p חאכען

ט nyyg סשורץרם נ ^  היגתנע׳ און נ
iry ii אײך ̂jyny צו ראס אוױ וױ 

חןרגרײכ^.
o^g איהר דארםט ארבײ^ר, אן 

רyאונ! סיט באלןאנט רyסyכ 1זײ רyזיכ
>.4 וײם אױןי (שלוס

שיקאגא פח דרעסמײקערס םשילורענס
דד ארגאװרען

אנם־קאם נ*יער א ױאגי ר ײן8ארגאנ ױחן ײ אנגעפאנגען ו דרעםטאכער. די כ

 !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

ו האנען זיי סאך. רעם םון םער י  שוין ז
 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 
oyri מgכyרD װ ױניאןyגyאנהויב^ ן g 

 ״yiigD •ראגחןסױחנר רyד רgD ?אםפײן
 איײ oyjt^ רי ר.yפyש וײ אין גוננ
ט חאכען נטםyרזש ל ^ ו ^ g ספעציע־ 

 אײדזשענט ovw2 חןם םיט yאמיטp לע
 ויאס ,Igonyro o^g גאצראװםקי ס.

*ל&ער. אלע ןyרכײטgאויס ((ענן
תו ו  חא״ וחןט D3ym״g ביזנעס יו

ya| זאם־ «ו אױוי ציםםענ סוכס?רי*שאן 
 iniy3| אױ טוננgרgכ רyזײ <?לר. <לען

oy vn* אויסאדגעוחנמציר o ryp tiy 
מ ע י p זיף ו z 'te p  )P w p u p tm m 

ון #םואר יוניאן מוזנדצמ ח ו י ף ח

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 לאנ^ 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

נ נרויסער ד«ר וועגען נערערט טונ ײ ר  מ
 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,

)3 זײם אויף (שיוס

 צים־ רורף גאgpשי v* p'*ogp חנם
 ט«ל'ש, אין רyטyבצ פצונ און טסyצ

fenyn yD ĵm םgרי רטײלט
*pi דרyסםgכyשי םון רgp.ר אין נאyם 

 ןyװארyנ D''iiengD איז וואס טyציםצ
 ח^ססײ?ער םשילדרענס די ןyצװיש

: tw$m סyרyגדg ןyצוױש רטyװ
^ ״חנר ט ש  אין רyרבײמg די פון צו

yi□ איז טרייר דרעם טשיצדחננס g 
w״t oyrrvm די ר.yריגyטרוי i  jyi 

gאו די סלײג* nכy ,אר׳ די װאס איז 
g 1 אין רgD חנם םון רyבײט igp 'r1יינע 

 און ׳ירטtניgארג jyiw נים איצם כיז
 אר־ רי jy־i^gtfiopy טיםgכyצgכ די

w אוים׳ן רyב*יט o riy .אופן״
ם נאר און o אין וױ ת n ציםצזנט 

 g איז oy נויטיג װי חןר^הלם רטyװ
^8 רgD ױניאן ט ײ ב  אײ* רארט וחנרט ר

lyiyii jyopgD y*": ןyכyגyרנyכ y נױ 
.^ א ^igtyi װערט oy י

^ טשילדמןנס ״רי ק ײ ט ס חג  פון ר
o זײנען יאר? נױ n 'r ig n g אין g ױניאן 
oyriTרyזײ און 'ii y און 40 םים זייינען 
ט 50 ^נ א D( די װי רyכyה פר y rm i 
 אין רyײסDסyדר םשיצרמננס די פוז

gigp^. ד איו ראסyרםgוײ װײצ ר 
:^?y| ארגgניזירDהאכ^ די װײצ ׳ g 

!ױניאן
yoniyi gw ן צאהצ ע נ י ר ^ ײ  םון ^

 NnyoymgD װיאנן װאם טרײר, חום
n און yiĝ רyזײ g  y^PDPi jycgr 

y בײטס 3 ^ 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

א (׳■לוס .)16 ײ■1 ײי
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i? ל$קא? ץניאן מאכער ריפער דער אין
דאנערשטאג. דיזען ב״אכער, ריפער פץJ*^י^יי•• ויף•ױבט׳נע העכסס א

 17 רhrי־ וגיאן’ *,v:•*: רישער ,י*
נ '־vrysr א אי־ינבאױפען ראט נ עי  ד
 טען1א דעט ׳;םא;״דאנער דיזעז סאר

 םי־ דעפ פון ציועק דער סעפטעכיב^.
 םון פ־אנע די באדאנדי״ען צו זיא טינ;

 כיוז װאס שראגע א וס,יד די העכעיעז
 מ״■ דעי ױטל װעדען, נעלײזט זאסאיט

 דער pc באא־־ד עקז. cyi pc נוגג
ױניאן. ניא:;ר ריםע-
 יזאג־ י^צטע די האט באװאוסט, זױ

 ײעיד ,4איגטערגעשאנאי ־yi pc װענ־שאן
vj באכ־ אין געװא-ען אפגעי־׳אלטען איז 

 װענענטי״יכע די אז באשי*#סען, ׳טאן
 זא׳ ‘אינטערנעשאגאי דער צו צארתנגעז

^jy 10 פארגרעסערט pc iy y r כע:ט 
 פאײגרעסערטע דיזע פענט. 15 אויף

 אפיס ^*nyjyyn דעט פאר אײננאי־מע
 ‘אב אן איזס געױארען נאטראכט איז

 רעד צוי*יב :ױטװענדיגחײט סארוטע
's? די אין שעפער פון םאריןפיײטונג " 

 װע^בע יאדק, גױ ארוס •צטעדטייאף נע
 פאיזט רyד יךערע;. אינאניזירט פירזעץ
 װאס חעניפע, װיבטיגסטע די אז איז,
 אינטערנעיעא* רyד אױסקומען װעט עח

 אינטערעסען די אױכ פיהרען, צו נאל
 זא^ען יארק גױ pc אדבײסער די פון

v mדי אין זײז װעם װערעז, באשיצט ן 
יאלק. נױ ארום שעפער קלײנע
 דז״עאינט צום צאהלומען יאקאלע די

 םארנרע־ באדײטענד אויך זײנען באארד
 װאס חריזיס, דעם אין נעװארען. סערט

 דורכנע• האכען לאנד םון ױניאנס איע
 אלע םון מיטגלידערשאםם די איז כיאכט,

 םאר־ יאנד pc ארבײטע.־י-ארגאניזוןציעס
 pc אקאיען‘' די געװארען. קלענערם
 זיינען פאי דײזען אין באארד דזיפאינס

 פאר־ נעװען. ניט אױסנאהם קיין *ייד
 סיטגלידערשאפט די װען אז זיך, ״טטעהט

 זאגאר אויסגאבען די און קיעגער איז
 יעדען פאר אױסקומען סוז זעיבע׳ די

פריהער. װי םעהר צאהילען צו כיטגליד
 כאארד דדשאינט םון אויסגאבען די
 זעיבע. די געבליבען ניט אכער ?ײנען

 פארנרע־ דינען ?ײ אז ׳איז אםת דער
 זיײ םארגרעםערט און געװארען, סערט

 :אטיר* ;א;ץ א צוייב געװארען זײ בעז
 פון םאדערונגען די :אורזאכע ליכער

 דער pc פראצעס דעם צוליב צײט. דעד
 און ישעפער קלײנע די pc ענטװיקלונ;

 איז דדפאבער, דעם pc װאוקס דעם
 נײע שארישײדענע נעװארען נויםווענדיג

 די וױייל קאנטראיל, פון דעםאדםמענםס
 קילײנעם דעם קאנטראלירען םון ארבײס

 קאדפלי־ און יטװערערע פײל א איז יעאפ
 צום ׳צײט לעצטער דער אין צירטערע.
 גע־ באארד דזיטאינט דער האט כיײפפייל,

 דעפאדט־ דז״פאבינג א עטאבלירען טוזט
 רועיכער דעפארטטענט, דיזער מענט.
 געגען קלאנען די אױף אויפפאסען דאיױ

 עטליכע היב״פע קאסט דדפאבערס, רי
 אויף רזאם כיען יאהר. א דאלאר טויזענד
 ארגאניזיײטאך אן עטאבלירען נעביוזם

 דעפאיט־ איזאונטינג אז דעפארטמענט,
 דיזע געלד. קאסט אלעס דאס מענט.

 גע־ זײנען אפטייױננען צוגעקומענע איע
 אויפפאדע־ רער אויױ געװארען ^אפעז

 גע־ םילע פעײבעריטים. דער פון רוננ
 װענען דעבאטעז םארמײדענע די דענייעז

 םארזאמיונ־ yרyאונז אויף פראנעז דיזע
ױט איז געה  װעיען אויס צײגט עס װי י
 לעננע־ א םאר םארבלײבעז םסתטא זײ
צײט. רע

 אויס־ די — אױסגאבען יאסאילע די
 ׳לאקאל פון אויפהאילטוננ די פאר גאבעז
 אײז אויח גע^טאנען נים אױןי זײנען
 םארגרע־ באדײמענד זײנעז זײ פלאץ.
 אויס־ ילאקאאע די אין נעװארען. סערט

 סעק־ םאר׳ז ;עהאלט רענט, וױ נאבעז׳
 בא־ א םארנעקומען אויף איז רעטאר,

 הא־ װילען םיר ענדערונג. דײטשנדע
 הא־ געװאלט האבען סיר אדער — בען
 ארײנצױ װאו אםיס, ישעהנעם א — בעז

 קײנער אז זיכער, זײגען מיר לוומען.
 גע־ ניט ײא^ט םיםנילידער אונזערע םיז

 עםאב^ירט צוריס 17 לאקאל ?עהן װאלם
 56 איז אדער ססריט מאנראו 88 איז

 נע־ זײנען פיר װאו סטריט, ארטשארד
 װאלטעז סעקרעטאר א איז אםאל• ײעז
 קײן ׳נאר ניט האבעז װעלען אויך זײ

 וועגעז ניט דא זיך רעדט עס *למכטען.
 ווענעז אדער י סעקרעטאר יעצטיגעז דעם
 איהם. נאןי קומעז וועט װאס יענינעז דעם
 כא- דעם װענען בילויז דא רעדעז םיר

 און םיםנאיחןי אונזערע םיז ראהםער
 אויס־ אױם הוםט זײ ײעז נימונג זײער

 בא־ ערוחןהילעז צו םאיכט זײער צואימןן
 בא־ ווערט עס װי אאקאא״ םאר׳ז אמטע
 דער איז האנדאוננעז זײערע םוז וױזען

םארגאננענהײט.
D^«D3rrrהײנםי- ביי פאקט דער ״ 

 םוז געהאאם דער דיזזןר: איז םאג געז
 17 אאקאא םיז בוואםםעז לאקאיעז דעם
 דעם איז יײ נמסער באדײטענד איז

 די זיעען מו^ג^יך אח ,1918 יאהר
א־ אױד יאקאי פון אויסנאבען צי  ידאמוי

 פריהערדימ די אין װי נ^םער, נאל
יעצ־ די אוגמער ®אילגאיד, »יז יאהרע?,

און ׳כא־-אטוג; ציע^ערyכפ א םאר אײף
ly^yoojy f,r ג־ױי;; ̂י־ע  z \n.
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□y r א ;;טיכ 05 ,ר קען ׳;;ד׳;;יט1איט״ 
 אױפ־ נױטיגע ;,אי די jyryi ניט װאף

pc jycHJ באיעטיל־זען װעיכע .‘י־איאי 
א"' פאי־;י;;דע די pc ך,י<:י’ז:דםטז  ״

 אינטער־ דע־ צו לאפיטא פער : טכ"yט
 דזיעאינט צים יואפיטא «ער ;נדעאנאי*

 אױפ* ךי פא־ אױסגאנען די און כאארד
איאי־.6' םון ־איטיננ

 י-אבען ;אט״־י^ץר, :ייטנלידער, די
שאר״״׳גיײ :*א:עי צו רעכט דאס

v:vi .בײן אז •ױלען, טיר יעגיערונגען 
 זיף זײ ;y^^r דאגעריטטאג דיזען טיטיננ

 זײער אויסדריקען שון צוריההאי״טען ם
;,i:y:y:yn:”״K ׳אי*עס ױע;ען

 אדער ;,באאטט זײערע פון ט‘האיyג די
 דאישען זײ באאטטען. איז cy װעיכען

 yבאאטט די שון קײנער אז געדענקען,
 זײן ײן.“אי ״עכירות yj^r גיט געהכיט

 באיעטיטט איהם פאי װערט ״וױידז״ע״
 קע־ די װי אזוי און מיטגרידער, די פון
 קענען אזױ דזעכערװג, א כאיעטיטען נען
 ״יעראקיטאן״. א באיטטיםעז אױןי זיי

אי וױילען כייר װאס  טיט־ די אז ׳איז :
 איז געדענקען און װיסען זאילען גלידער

 װעגען ״שםימעז ײעלען זײ װען צייט דער
 אזא יטטיטעהשאר צו ניט סראנע, דיזער
 די מ״נען יועט װאס ילקאנאדיע, סארט

 רyד צו יאקאי אוגזער םון אײגיטרוטפוננ
 נאכאה־ אונבאדײטענדער אן pc *עטופע

 זיכער װאיסען כייר ױניאן. א םון פיונג
 ארטיטארד־ די צוייק זעהן געװאלט :יט

סטריט־פעריאדע.
 כ׳פע׳טעל דעם צו ys* אלזא׳ פוכיט,

 דיטינג- רער דאנער״שטאג. דיזען טיטיגנ
 שטייװע־ אין װערען אפגעהאלטען װעט

 :זיר עװ. צװײםע 142 קאסיגא, סע;ט
 איהר זאלט אװענד דיזען אז וױיען,

 םיר אן.יױנ אײער פאר אװעקגעבען
 צײם איז זײז איע זאלט איהר וױלען,

אמ pא  װײטערעז דעם בא״שטימען אוץ פ̂י
ילאקאיל. אונזער םון גאנג

טיטגלי־ רעyאונז בעטען וויילען טיר
 אן כיאכעז זאיען זײ :זאף א :אף דער

 ״עסא־ און עקאגאפיע פון אונטערישײד
 אװעק־ זיך קעז אײגער יעדער נאפיע״.
 ישפארזאמקײט. פאדערעז און ׳שטעיעז

 נא־ ׳איז טאז לייכט. גאנץ איז רעדען
 זיײ פיר *טװערלאך. ביסעל א טירליף־,

 אויסנאבען, איע אז ׳דעם גענען גים נען
 זאלען װערען, געםאכט דארפען װאס

מ דער מיט װערען נעפאכט  אויפ־ סטער1נ
 גע־ קען װאס סענט יעדער און פאסונג
 װעיען. נעישפארט זאל װערען ישםארט

 זאגע־ דער pא ניט אבער גלויבען דיר
 פאנכע װאס גאסעךעקאנאכייע, נאנטער
 אויב ארײן. װעלט דער אין גיאט פויקעז

 פײנט ײאס אזעלכע, איז עקאנאמיע די
 דעם פארלירען און דאלא־ א ״שפארען

 פיב זײגעז ױניאן, דע־ פון אײנםלוס
 רו־ םײגט עקאנאפיע אזא דעם. ;ענען
פעהר. נים און אינע

 די אז ׳גוט נא:ץ םאריטטעהען ײיר
 קײנפאל איז דיוס העכערעז פון פראנע

 איז זיבער פאפויערע. קײן נעלוען ניט
 דארף ניען אז זאנט װאס יענינער, דער

 בא־ טעהר טף א װענינער, װאס צאהלעז
 צאה־ הײסט װאס יענינער דער וױ ליבט

 אז זיכער, אבער זײנעז כײר טעהר. לען
 צוהערעץ זיף װעלען טעמבערס אונזערע

 הא־ זײ װי ױניאז, דער שון רוױ דעם צו
 אונזערע געטאן. מאיל אאע דאס בען

 צו צוהערען ניט זיר װעלעז מיטנלידער
םײנוננען. סאםױױרטמ

 לאקאיל פון באארד עסזעקוםיװ דער
 די ניט ראטעז באאםטע זײנע און 17'

 איײ זײערע צויליב דױס איז העכערונג
 הא־ בלױז װילעז זײ אינעטרעסעז. גענע
 לא־ אײנםלוסרײמון ישטארקעז, א כעז

 פארטזעצען הענען זאל ײעלכער סאל,
 מעהי מיט צויזונםט דער איז ארבייט זײז

 װי וױרקזאמקײם ניעהר איז אײנפלוס
 הא־ װאס די פארגאנגענהיים. דער איז
 פיה- עס 'ועלעז לאקאל אונזער ליב בעז
 זײער זעהן צו פארגענינעז א אלס יען

 םאל- םיז באדעז א אױױ ארנאניזאציע
זיכערהײט. קאביענעד
די• פייטיננ ספעיצעל צום אלע קוײט

 קא־ סטײװעםאנט אין דאנער^טאג, זעץ
 ײילעז, פיר עװ. צוױיטע 144 סינא,

 אוועקנעבעז אײענד דיזעז זאלט איהר אז
ױפט 17 י*אקאל ױניאז. אײער פאל

♦♦
״ סםרײק ד;יר  ראטהמאן רײזמאן, :

;עדוארגען. בױוער אין
ŷ װעט עם אז זיכע*. זײנען נ״יר .c־

 די ן1דעױ? צו טא:ען ײפע־ אי־יל ;y״
 שירטע דער |y;y; סטרײק רyד אז :י־עכ,

 ~v: איז ביװער און *אם־׳טאן לײזנ״אן,
 האט באװאוסט, װי געװארען. *ואוגען

 “ארנײ רי אויסגע״שלאסען y^vc דיזע
 פארלאנג אילר רקלער,רט1י האט און רyט
 ארבײטער די ״דזיעאבערס״. װערען צו

 נײע אזעלכע pc גאטי״י־יך, ־יאבען,
 און ה^יען געלואלט ;יט איאגנזישטענטכ

,ז  װאבען 12 פאי טטאנילןיגע זײניען ,
סטרײח. אין

 איז סטדײלןען װא:ען 12 :אטירי^יף,
 אבע־*, זאך. אנגענעהטע זעדזר חײז ניט
 זיך טען קעהרט װאכען 12 די :אך װען

 פאי־ ׳5א1״ זע^בען דעמ אין אום צוריק
 ;.yDy;^c דוערט dv"h אז זיך, *שטעהט

 אזױ װען צײטען, הײנטיגע איבערחױיט
 איז האט טזל דעי װעכיען באסעס, פיל

 געװא־ען ז״נען איײנגעיעפילט׳ חענט די
דזיטאבער־װאהנדניג.

רײז־ פירטע די אז זיכער, זײנען טיר
 ניט װעלען ביװער און ראטהטאן טאן,

 האבען זײ װאס שרינ\, זײעי כארײהען
'ovy נyאון טאנט )iyD^sK’y פײדען 

 גע־ ניט האבען טיר ױניאן. דער טיט
 ארױס זיינען װעלכע ׳םילע ?ײז זעהן
 נייז, ביזנעס״. ״סטרײקיננ די pc רײך

 א םאר ניט גע^שעםט לױין איז סטרײקען
yo re. גע־ זעהן יעצט פירמע די זאל 

 איגסײד ארבײט, syo'n היב׳ש א נען
 אויף iycy: קאנטראקטארס, די צר אוז

 ־yp טסתםא און ״אװערטײם״ לycבי א
 צייט רyד טיט ארבײטער די איהר אעז

 די פוז נפ״ש עגטת Dyi פאר בעזyפארג
 האבען טיר אויב און װאכען. y 12צטyר

y רyד עטװאס o re װעה :tfov\ אין yi□ 
iy^vys טסתטא אונז זײ ייעילעז סטרײק 

 װײסט איהר פארדמנקען. ניט אויך
גזלנים. yKMi'K :דאף

A
 אז צוגעבען, fyc* גאגץ סוזעז טיר

 רוהיגער, <ycr2 א טvyי זיך פיהלען כײר
 אונאויפ־ םון םאנאטעז y 3צטyל די נאף

^yרליכyאנשטענ־ אלע אױפרעגונס ר 
y :'i יטyפyאונז פון רyהאבעז טרײד ר 

 און קליפסטײז yפ'רט די ט.‘יyטyסyנ
w!" װעלכע רײזסאן, i דעם אין געװען 

 סאדאװסק/ — דריײבונד ןyלyאריג'נ
 זyבליבyג זײנען — רײזכיאן קליפסטײן׳

 םרײגד־ איז געװען, iyj״r זײ וױ צודיק,
 אר־ ױגיאן. רyד םיט באציהוגגעז ליבע
 די אין <yD'28 באװיזילן ז<ןי האט כיים

ycytr^ גאנץ א vוםרירyנrטyלyנדע 
 Dy«^ און ״אוחןרטײם״ ארבײט^ צאהל

 נײשה״שה. :אםען, זyריב זײן לויבטyג ׳איז
 א D^yoyy^®: רyאב אונז זיך האט

y>y;yjy'j, טיט ny2^yp זיף טודלן טיר 
^ אנהױב^ ערישט יעצט אר  הא־ טיד ב

yc| פון בע־ען צװײ די זינען אין דא 
 סײגעז, אוז קאץ אינדופטרי^ אונז^־־

 עפירכי זײער רyאונט jyny: זײ װי
 טאט־ יאוט גוייי^ס יאיק ״נױ :אטען,

פאניע״.
vv אט i 'פhינyיkאך iyc^n דאס זיך 
^ פ  אין ׳יארק נױ אין !צופלויגעז אבי

 אין פענסילוױיניא, אין דזישױרזי, נױ
D"ז y:y:^ iy אנד^ײיע אין און פלאץ 
 די װאס אױו* זישומען זײ — רyצyל5

 iy:^n םילבעז yדיז אט ד,ט.yטטי װעלט
ױניאז. דילר געגעז סטרײק א ןyפאנגyאנג

 זyהאב צטyי ביז אז זיך׳ םאחשטעהם
 בריהען. v$vo'2 א געלאזען זײ זיף־ מיר
 האטyג ניט צײט קײן פ״שוט האבען מיר
̂ צטyי רyאב אפצונעבען. זיך זײ מים
 רױ ביסעל א נעװארען איז ov װי אזוי

 זy^ליבyפר א צו זײ מױי lyj^r הינער,
ר.yזוד

^, געװעהנליך װ^ען זײ ז ײנ  אז א
 יוניאץ א מעז סעז פנים׳י^ר yc^yi« םיט
 #זיך דאכט ,jy^yp זײ באזיגען. ניט

די צו צעהנטזןן א זyפארזאנ
 א ׳טאפ״־מאננא^ז. אפעז׳׳ םוז ysדא

 oyv.y^p םy nyp ,Kp''y^H צו הלאנ
•**• יא

y•ג דא זאל ״ryאנט pnyp, מיר אז 
 cyi בײ זײן צו אוספײעט ^ויז האבען

 לעצ־ זאז.yס םון טy־באנק5אL*’ עריטטעז
 lypyi אנװעזענד מיר זיינעז *טבת טעז
 זײדענבערנ יטאפ nyi םון םyבאנק א צו

 םאר פריט״טעפקע די לע׳יזאשמעז. איז
צוריהקעה־ די געװען איז דיזעז
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אייראםא, סון ז״דעגבערנ כיר. pc ג
אכיס/ןלע צוליכ געפאוזחןן ז

 װעל- נעסט, די ניין ^אניפאדציע די
 כאנ״ דעם צוזאכיעגגעישט^ט האבצן כע

 האבען מיר װאס אזא, ;עװען איז מעט,
די :אזוי טאי. ער״שטען צום געזעהן

 ךי אננע׳טםעלטע, אםיס די ב^י־בזזים,
 ױנר רyד פון רyטyארטרr y אינײטער,

 קאגטראק״ איטאליעני׳שע פיניז א און יאן
 סײל א זײגען װערכע ברוקלין, pc טארס

 ברוקלינער pc אסאסיאײישאן דער שון
 אז זיר, שאר״עטעחט קאנטראיןטארס.

 גאנצע די געהאט ןyדארט האנען כײר
 אלעס און פארםראטען, אינדוססריע

 איחר םײן. און װאױל געװען װארט
מען אז צײטען דאף, וױיסט

טDyג  איז וױנקעי םרעהליכעז א vv:iy י:
 מען ד.אט געפינס. ̂.yD'n; א דאפ

 אלע״ דעס.yר sיcצו זyטsהאy; אבילר
2*y\ װעל- *שאפ, פון טישערטאן דער האט 
 טאוסט־מײסטער, דyד ;yny: איז רyכ

הקםה. א טיט געװען ט:בד
 םען מוז קלײניגקײט אזא אבער

 אז זיכער׳ זײנען כייר .lycyrRc יאיהם
iy דאס האט ;yװע- בית ישלום פון טאז 

:ז אז אוז גען,  רע״ y::R^ y:v:"H y״
yi□ אלט^ אויך זײנעז ^ז  נעװארקן :

 ןyהאב אלנעטײן אין צװעס. ייזען פאר
 באנדעל, פרעהליכעז ;אנץ א ןyדארט זײ
 און קורץ איז לעבען רyi װי א;ױ און
 פארזינדיגעז, צו ניט דארטען, סיזאנס די
rs;:בריד זיך זאלען טא ׳yזײן. כדטכיח ר 

אי !נעהן ניעז זאל ׳טכיחות אױף ;
סצס. העלער, דזש.

ר ע ט ײ װ ר צ ע כ י ל ר ה ע י ־ ל ע ט ר ע  פ
נ נ י ט י ן מ ר פו ע ז נ ו ל א א ר ע נ ע  נ

װ ד פ קו ע ז ק . ע ד ד א א ב

).1 זײם םוו וערוס
oyr אױסנyפאד פ^אן א ײערעז ט,ארבי 

 טע• איע די פאר ארבייט, nyiyo״p רyד
 אננעפיהרם כסדר דא״פען װאס טיגקײטען

ױניאץ. רyאונז איז זyרyװ
 דעד װעם ׳איז ״שםײגעד דעי וױ דאז,

 קאט״םעס, אױםצוהערעז האבען מיטינג
 םאר- מיט יאקאלס די פון קוכיען װאס

 דז״פוריס״ װעגען קאכיפלײנטס שײדענע
 םארדרײע• y^>jro* און oyo״p דיקשאז
 זײן אויך cniy: oyii oy און נישען.

 וחך צו׳טריפטעז, נ’וױ;נ ניט ןyזyפארצול
 דארםען װעם מיטיננ רyד וױללכיל גען

 ענטשײ• זייז ארויסגעבעז און ןyהאנדל
 נענע• דעם םון מיטינ; רyד ׳קורץ דונג.
 פילאתנלפיע, איז באארד {vmpyipy ראל

 ארבײם, סך א נאר זיך פאר iyc*n װעט
 כאראקמער. ערנסטעז גאנץ א םון ארבײט

 זײן אנװעזענד װעט מיטיננ □yi אויף
yiנאנצ דyר ;yנyיבאארד עקזעהוטיװ ראי 

 צו״ צושיקעז נאר האבען װאס די
rר'פטyאויף ישיסען זאיעז ז nvi פאלנענ״ 

: םyא.דר דעז
A. BAROFF, Hotel Sylvania, , 
Juniper and Loc usts Streets,

.Philadelphia, Pa

ט ק די ט ם אונםיל די ױ פון ר,  נ
ק אר ט י נ נ א ױסען א א פ  אר־ גר

ײן. ם מ א ה ס־ אנ צי א אניז ג
̂■לוס )1 זײם פון (

 6 לאקאל ױניאן עמברױד^־עס םוױס
 10 לאקאל ױניאז, קאט^ים םיס^ענױס

 20 לאסאל ױניאז, רyמאכ דײנקאוט
 לי« ; 25 לאקאל מײקערס^וניאז, װײסט

 ;38 לאקאל ױניאז, טײלארס דיס
 :41 לאמאל ױניאז, רסyש’מסטיטyה ̂סרyק

 :62 לאקאל ױניאז, װאירקערס װײט־גודס
 יוניא!, װאירקערס עמברוידעדי באנאז
 ױני• דרעםמאכער קאסטױם ; 66 לאקאל

ר טשילדרענס ; 90 לאקאל ׳1א ^ ס ע ר  ד
 באטאן קלאוק ; 91 י׳אקאל ױניאז, קערס

 הלאוק די און 132 לאקאל 'וניאז, רסypמײ
‘ .135 לאק*ל ױניאז, סײלסמעז

vi עקזyקוטvםון מעםבערס באארד ו 
 קד צו געבעםען זײנען אקאלס4י אלע יי

 צײפ^ איז קומעז איז מיטיננ׳ □yi צו טען
 וחך םארנעלייגןן װעט כײטיננ nyi אויף
ארגאניזאציאגנד דעם פון פייאן א יעז

צוױשע אננעםאנגעז רםyוו װאס קאמפײן
.....ארבי די

טרײדס.
%דערמאנ אלע די םון ארבײטעי די

 W נעװארמז אויסנעשיקט זײנען ברי̂ו
 n םוז טשערלײדיס און רלייטyt”ט ע א
•yyפyרוםענדין זײ מרײדס, אלע די םון ר 

 האםען צו איז Dy איז מיטיננ׳ דעם צו
אי] הומעז איז קוכיעז א^ע ײעלעז ײז יאס

ר ~א ע הנ ע ם ש לו ש א  א םון ב
פ. א ש ק־ או ל ק

 מי •W א זײערען אוייי האבעז שסריס,
 שטו<י *ייז ארבײמען צו באשלאסען םיננ

m חנו אח סאםיײז, לאםאלעט שאר׳ז
י מויז האט טשערמאז *שאפ ד%א װאד י  מנ

:iP3y:y דאלעוי 40 ערשמע די
 די םוז זיין וועיעז שעפער װעלכע

 ן) *לא f זעלבינע דאס טאז צו ערשםע
 Fic וחנראז זםארעפענטייכם יועלע שעפער

״נערעכטינקײט״. דער

ען1ס ^ i i m  ,nyapypffiyp

אילנאיז
............................................

 אינדארםירם פעדערײשאן ססײפ
ױהילער און ראםאלעם

 קאנ״ סטײט דער צו רעלעגאטען יר
^i«r לײכאר אוי פעדערײשאן דעי שין 

גע־װארען אפנעהאלטען װאך רי יזא
א,ועא  שטארס האבען איריגאיז, ,-

 איגדארסײ די געםשירט און ןלארירס
 ורע־ םאר װהילער און oysRCK‘' וןם גנ
 חאכען זײ וױיס־פרעדדענט. און קנט.

 ספצצײ » װעלכען רעפארט א גנצנוםען
r םאר־ ארײגנעבראכט, האט קאמיטע 

א- ׳דאוס דזש. טש. »םענײנ5 ק ױניי ע  ר
ײס־פרעדדענט. שאר סאנד-דאט נ«ר װ

 נעװא־ צונעשטעלט איז &פארט’־ דער
tjn װעלכע קאםיטע כפעציעלע א םח 

 ארד1רyר דעם אונטערזוכט גריגד^ך ךאם
 צו שטעלונג זײן און דאוס רזשענ^אל ®ון

 אױס־ אן איז רעפארט דער ארבײטער.
 אײנצעלהײט יעדע גיט און ®יחרליבעי

 םען׳/ ״סיגוט די ארגאניזירען זײן וועגען
 דער ירעױרעגט. דער איז עס וחנלכע־ ®ון

 ראלע רyד װעגען דערצעהלט רעפארם
 לארי- רעם אין ;עשפילט האט רy װעלכע

 נעלט די ׳װעגען באנקראט, באנס $ער
 תןר םון צורימעצויגען האט ער ןוצלנע

 איז ער װעלכער pc ׳יזא. טיאסט ^גםראל
 דיתגקטארס. ףא כארד דער pc סמערמאן

 האט ער אזױ װי אן װײזט רעפא^ט ךער
 דאהער־ דזשענעראל אםארני נעשטיצט

 דײלראור די געגען אינדזשאגסשאל טי׳ס
 האט ער זועאכע רעדעס די און ארבײםער
 ארביײ ארגאדזירטע די געגען נעהא^םען

טעי.
 עד־ רyארבײט די םון טע•yפארטר רי

 אין ארגאניזירט האט דאוס אז הלמהרעז,
 מיט אינאניזאציע םאשיסםי א אםעריקא

 סאנסטײ םון טען מינוט ״די נאמיען דעם
 קאטפאגיעס, אין ארגאניזירם טיציאן׳/

 קעפטענס פון םיהרערשאפט דער אונטער
 גי־ופע סלײנע א מיט לוטענאנס און

 פיע־ דער ז’א דאוס װעלכע pc אפיסערם,
טי״ם ד*זע ןידענט.  האפיע א איז מען״ ;ו

 אײ םון ארגאגיזאציע סאשיסטי דער און
טאליען.

 ארנאניזירטע די פון פארטרעטעי־ די
 אלע װארנעז אילינאיז, pc ארבײטער

 שטימען גענען בירנער רענטדענסעניע
 סון שונא א איז װערכער ׳םאן אזא פאר

ארבײטער. די פון שונא א• ארן ?ורײהײט

ױ א ג לי ט אי ײ ט ע ם ט י מ א ט ק ע  װ
ן ע ל ע ט ש ם ױ ר ט א א ד ײ ד נ א ר ק א  מ

ד ע ט י ד ס ױ ט ײ ט ר ס א ט א נ ע  ס
ן ־ ז. אי אי נ לי ײ א

 פדאגרעסיװ םון קאטיטע סט־יט די
 האט עקשאן פאליט-קעל פאר קאנםע*י-מנז

 איז מיטינג א זyה#לטyגsא פריה נעכםען
 די זyארהאנדלD צו האטעל, ניאריסאן

 ארויס־ פון ראטזאמקײט די װעגען ]פרא<ע
 קאנדידאט אינדזןפענרענט אן שמעלצן

 אי־ אין ^־o«:yc< סטײטס ױנײטעד יםאר
 טי־ לאפאלעט־װהילער רעם אויף גינאיז

יןעט.
 די םון טשעדםאן דער םעקגאון, טש.

 איבעי** איז נעגעבעז האט סאסיטע ^טײט
 רע־ די םון קאנדידאט^ די איבער בליס

 פאדטײ ר*מאקראטישע און ועבליקאנמר
 גע־ זײנען בײרע אז אננעװיזען האט ^ון
 םראנרעסי־ רער םון אינטערעסען די ^ען

 װע־ בײדע און סםײמ אין באװעגוננ ןהור
ן  מא־ פאליטישע די םון האנםראלירט ת

 ער־ האט ער און סאפיטאל, פון ופינען
 אינםערעסען די אין איז tw אז מלעהרס

 װעלכע בא<ועגונג פראנרעםױוע רי מון
באלדי* אלס נאר ניט לאם*למט׳ן »טיצט

 א בילדען צו פארזוך א אלס נאר
 הא־ צו באװעגוננ, פאליטישע ^וםענדינע

 סטײםס ױנײטעד םאר קאנדידאמ א גען
סעגאטאר,

 אין אסםיװ ימיאן ינער
לאפאלעם־סאםפײן

).I זײם פח ^(מלום
 און קעםטיז סעם לעװין, ה״ האראװיטש,

 םיט םיטארבײטען װעלען רyכטylי א.
 זאכד צו אריוי סאםיטע ספעציעלער דער
םאנד. נרויטען א <עז

ר ע ג טי כ ױ נ ו נ י ט י מ מ ד ם ר א א ב  ״
װ ״ א ם ל ע ש י ם . דעם א נ א ט ײ ר פ

םע«םעם־ טען19 דעם םרייטאנ, רעם
 װיבםינער זעהר » פ^רסומען ײעם בער,

 אםישע?ם« אװ .באארר דעם םון פיטיננ
 ױני«»|. ררעםםאכער און סלאוס רער «וון

 «ונסט אנםאננען זיך וועט םיטיננ דער
»14 איםט 231 אין נאגכזימאג, 230  נ

 איםא־ דער םון ביידינג חנר אין סטריט,
.pip. 48 ױניאן, סי«ווסםאמר גיענישער

 וױנד זעחר א ווענען איו םיטיננ דער
 חנר פײנבער^ י. *am□־ .pnw ®יג«ו

ר יממנעראא מ ת׳ ע נ  רזשאינם טון מ
 *דדונםיחנן.. כױםיע רעם וועם

טגלימר  *וו :כןוארד חנם סון מי
w p ניס״ n a n n  p e n איז סונחנן

ר א ט א ענ ר ס ע ל חי ט וו ר סי ע ר ד  א
ג » נ טי מי ס א א- אץ מ  ר

ר. ע ט ס ע ש ט
 אדרע״ דא האט װהייער ^עגאטאר

 עריןלערט און מאסמיטינג גרױסען א סירט
 צװימנג א זײנען רײוױס און קולידזש אז
סטריט. װאל םון

 װחילעױ האט וױיס׳/ אײנער ״יעחגר
 נעטאן אלעס האט קולידזש ״או ׳זאגטyנ

 יעדער און געטאן נארניט האט אר^ר
 װעל־ טשרת דער איז עי אז װײס אײגער

 איהם הײסען מס וױ געהס און טוט כעי
דאםינירט האכען װעיכע אינםערעסעז די

 האג• רעפוכליחאנער די קאצטראלי״ט און
̂ז װעגשאן  *ש*' אין 1924 אץ און 11י20 א

קליװלאגד׳/ אין און יזאגא
 אן ;עי־עזעז ער ײאט ד״וױס׳ן װע;ען

 ער װעלכצן לעטעי א דיגעם שון אױסצונ
 אין טאיטש :םען10 דיוען ;עשיינען האס

: שאלגעגדעס יאגט עי װעלכען
 ק״-עד פון גרופע פײגע א יזאב ״איך

 גע־ דט די ־ווןלט לאיער װעלכער עען,
 פיעיפאנט רוש. ראנ אין V חאנען װאלט

 רײלדאוד, אירי די קאטפאני, און מאמאן
 סטאג* די קאםפאג/ טראסט גאראנטי די

 כא־יהכי* אנדערע און קאטפאני איל דארד
 איך ליסט. סײן אױף קאט«א:יס טע

 גרױסע וײנען זײ ".1 טים שטאלציר
 ריג־ די װי לאגג אזוי און אינסטיטוציעס

 »ר• עהרליכע םיט דינען ואל איך פיר גען
 #שאר ארנײטמן צו צופדידען איך כין בײט

 דאס געסאכט חאט ביזנעס גרױסע וײ
ד, oy װאס יאנד אי

ריכטינ, איז סטײטמענס לעצטער זײן

----------------I 
 jrt'TM גפואנט, לוהי^ןר סענאטאי ראט

 פראצצנ• fjTi א-בממפגעכען ללאט כיזנעס
 pc •uyn די אין לאגד pc דײכטום ד• כין

 ןרא״ 70 — כימעי• די pc ןראצענט 6
 לאנד, םון באפעלקעױמ דע״ pc צענט

ז באז-צט ־ /  רײכ״ די פין *ראצענט 5 נ
o טים ir  pc* דאר םון םעיטע״ דדײ און 

 טמג דרײסיג ?”‘כי דינען נאפעלש^מגג
:•*<שו; וױיט

אוד ײלר ך ר ע ט ״ ב ר  א״לי• ®ון א
ען נאיז ר דינ א ט פ ע ל א פ *  ל

װדדלער. און
״ כ-אדערלור 1ד פון פארטדעט^״ ל  ױ

 און איגדושידרס קאנדוקטארס, ראיד
 סאנױעגשאן זײעי אױו• ראכמן פײערםען

 לאםאלאם סענאטא• אינדארסירט ײאך ,ד
 ,יױיס״ איז •יעזידענט שא־ װהילער און

 שסון* שאראײ;י:טע די םון פרעדדענט
טען•

L ,

אממר, וער׳ פאר
dpo'o* הוי«ס up dptopi; אםעריקיז

מ
ב־י־ג. זעהר קאסט »ריבערשיקען דאם

ט כ  און װם־פװבים קוםענדע די אויף גליקליך היים אלםער דער אין פריעט און קרזכים אײערע א
 אםעדיקאן דער ד־רך ראדיא, בײ דאלערם אםערי־אנער אין הילף א־יער ױי שיקט

קאםפאניע. עקםפרעם
 דאלארס אמער־קאנער אריבערצוש־קען אזױ וױ װענ, נ־לעגערער און שגעלערער א איז דאם

ק״בעל. דורך וױ בייליגער, און פאסט, דורך װי שנעלער, איז וועג דיזער הײם. אלטער דער נאך
ס ר א ל א ט ױעדען ד צ ט אי ק שי ע רג ע ב ע אויןו אי ר ענ לנ א :װעבען ם

ך ד ען דו ט ק ע ר ל די ע ב ר רןי ע ד א
ראדיא פאםט דוררראדיא דורך

 יאדיא׳ טײלװײזען א פון §רײז דער
rtiyoyo װןןיט, א סענט 6 בלויז >»יז 

 סוירװיס, פאי עקסטרא סענט 25 אויך
 קאםיעאן־ געוױינ-ייכע די »ון

■^ארדזשעס.

ל ע נ ך ׳• ר ו , ד ל ע ב ײ ס ק א ® װ ר ע ך װ י ל נ ה ע װ ע ״ ג ע  ד
ט ר ע װ י ו ל ר * ע ן. ד א ז ר ע ו ן ן צ ע ם ג י ר D ו tri ד ל ע  ג

ט ר ע ס, װ ק י י ׳ ע ן נ י י א י ו ל ר « ן ® ו ז 3 פ י ג 5 ב ע ט

ע ט ל א ה ר ע ד ױ ם ו ר ע ד ר  צו א
ר ע ב ל ^ רז ע אן ד ערז :פ

דעל ולו געלם אכ^ל נאך איחר פ»ל אין
 עקסטרעס אםעריקאן דער דורך •ערז^ן זעלבער

 4קײבעי ■עי «רײז דער איז
ייז זעחר

ו י* ל ן ד ן א ן מ א י ר נ ע ל ם י ו • א י י װ נ א ד־ ל ע  ג

ג נ ו ן ז י ע ר א פ יאס ו ) נ י ע ד * ם א ר ע ■ װ א  ר

ט י* ע ט ג ^ ה א צ ע ג ס י ו י א ו ז ל א ע נ ♦ ש  װ

ױאכען. 3 אין

ידערינ.

1ם׳א' װעלכעז אויף האםפאני עסם«רעם אםעריסאז רער דורך נעשיקם עלטג

s׳s דאלארס אםפדיסאנער
 דעסיט, קאמפאני עפםפרעס אמעריקאן אן סרינען ז^לם איהר אז זעהט,

ג אײער אלז דאם נ ו ר ע כ י ז ר א ®ארלוסט. געגען פ

American Express Company
ױי, 65 דו א ר יאדלו נױ ב

סט. טע23 װעסט 17 סקרוער משאםהעם 18
ײניײי ״טמ קייגיי כראדװײ איסס קארנער

“jj ־ •BP טע80 און אארק מארים M*
םמ. טע89 וועםט U8 םט. טע125 װעטט 1

עװענױ דריטע 1261 בראדװײ 2131
םט. בראאר 876—דזש. נ. נוארק, םט. םע41 און עװ. טע3—י. נ. ברוקלין,

ע ע ײנ אן א ק רי ע ם ם א ע ר פ ם ק ם ע ע ם םי ע אין א ר ע ר ט אנ ד ע ט :ש
, םייאדמלפיא,  םם םשעסטנאט אסלו «

נ, ר ו נ ם ם י ת m , 847 פ נ ר ^ ײ•V ם
 םם סאלם װ. 36 מםא, םיטי, רייק סארם

סםס אוס אוז »מזנ אראנאז, •ארםלאנר,

 םם פציעט װ. 182 םר״ באיסיםאר, םטרים פעירליצ ז♦ בירדינג, םין׳גיױדכאו״ נא״ אטואגטא.
■“ ®״2ײייי8 •י• בירםינ?מם׳

עי ׳ °0®• באסםײ׳ S ̂זנײ J* סליװײיגד׳
ײ•׳ רעגוו«ר׳ םמ ^ייר-ז J2S* 5 ״ ̂, אינריינאאארי^ םם. ראו םפר ;ם « אינר
םסװמר. 1®ײי* ®2Ljnfutp םאנםרעאי׳ ^י^2?וער£יאם «» םעג., סעיאיטיי^אנרזשײעס׳ לאס ®ײ•״ '׳םים מגזעם

 םע2 נעבעו םט. םארקעט אראנציםשא, טאז
םטם• ראסיםמ אוז סםע םא״ לואיס. םם.

ײ נ. סם ״רזשי״ 1מנ ר. װאשיננםאז, «װ. רריטזנ 804 יוחד»יעםא? םיאגפעל, ווקסם סם., סארס 26 סיס^ דעםראיט, סט mpemp 1806 נמיאאנם, ריײאמ ססס רײם אוז pvipt סינםינןםי, <מ וזאבומי נארם is *ימ., מיפאנא, m יירי m םעין י., j כאטאיא, כילדיגג חאס*י טטאדרט
unm ר נ מ י ם נ » ם ז כ י ר א צ ר ע ס י ר א ס ז ש ו ל. א ע ם ר ק ס ו ״ א ס װ ז ע י ד א א א נ  ר

מי ר ^ v W  p m ז א ר א ו t» ס א ק י ד מ ם א א ר י ס ה ^ ע י פ ם א ת י מ י ל ו t ר n r װ  פ
^ ^ ^ » ^ ^ ^80 1̂ X m. ם נ א ר ה ח י t א f P 'r ס י ע ר ג י א ן ר נ ע ר ר א ם י ם א ײ י ח ר ײ



s.'iw ד;*־ון 'J K 'i

 i פװ נאןוד חשאינט פון ינג
יומז דרעססאכער און קלאוק

 סעיטעסבע*. טען12 דעם פרײטאנ,
ציעריפטע;.

,ז דאס אינפא־סירט 3 •*ארדא ,
 פ׳ן •ראטאקאיען די נוטגעהייסען נען
 ,OT29 דעם pc באארד דזידאינט דעש
 •svr ט־;ז3 דעם און אױגוסס טען32

טעכינער.
10 ?KPgs ״ דאס אינסאידירט דיא׳ ז

 pc ^־אטאקאי״ען די ;וסגע״ױיסען נען
 טעז14 דעם פון באארד זשאיגט1 דעם
אױגוסט. סען22 און

 בדורער דאס איגםאררירט, 4 ראקאל
 דעי׳ע־ געױארען ערוױייט איז oinnc י.

 םארגעסעז צו באארד דדשאינט צום נאט
 װעל״ אסהעלראד, ברודע• pc פי״א״ז דעפ
רעזיגני־דט. האט כער

 אגײע־ גיט איז ברודער דער וױ אזױ
ט.1אינסטאלי :יט ער ווערט דארום זע:ד,

הא־ זײ דאס אינםאימירט 8,0 י-אקאי*
 סון סראטאקאילען די גוטגעהײסען בען
 טען27 דעם pc באאלד דזשאינט דעם

סעיטעםבער. טען3 דעם און אױגוכט
 ‘םאר 1סאציאליסטיש? ״אידייעער דער
 באארד דדשאינט דעם איין יאדעט באנד״

 םארהױ װעט ײעיכער ׳נאנקעט, זייער צו
 דעם כבוד>י סעםםעמבער, טען26 דעם סען

ip דער pc עתזיפםעדז דר״־יאהריגען i• 
אמאניזאציע. סאנטער

 און אננענוסען װערט איינלאתג; די
 אע• םרוסטשיק, וױיגשטיין, ברידער די

 װערעי עװע:סאל>י און זאסלאװסהי וױן,
 דזש. דעם םארטרעטעז צו אפאינטעט

באארד.
 י־אפאלעט־ יארס נױ ״נרײטער די

 אאדעט יזאםיטע״ ײאגרעסיװ װהיאער
 באנ- א צו באארד דדשאינט דעם אײן
 װעל־ סעיםעםבער, טען15 דעם פאר ל,עט
 לא־ סענאטאר פאר :ענעבען װערט כער

װהיאעו/ און זון סאלעט׳ס
 אוז אנגענוסען, ווערט אײנלאדתנ די

 ברודעי אוז פרידכיאן סאלי ישוועסטער
 ,.V אפאינטעט װערען םיינבערג איזראעא

באארר. תשאינט oyi פארטיעטען
באריכם. קאמיטע פינאגץ

 דאס באריכםעט, חאםיטע םינאנמ די
 שטי־ פאר אפיל אן געקראגען ראבען ךײ
סטרײקערס,' סיאת פעטערסאגער פון צע

 י־• -אס רעקאמענדירס, קאטיטע די
 טימ װערען נעשטיצט זאאען סטרײקער

<\ דאאאד 300 * :u סזדקיז־ דער װי 
 אײנצעלחי•־ די אױ&געםינען װעט טצר
 רע• װענען און סטרײס ילכ וועגען טען

 דעש אן םיהרט װעאכע ארגאניזאציש.
סטרײק,

 פארי *שטיצע גאריאננט 4S יאקאל
 ליא םעטבער, קראנקעז א דיערען

 זעהר איז זיד געפיגט ױעאכעי נאילאע,
אוטישטיזנדען. ״צרעכמע

 אז רעקאמעגדידט. לזאפיטע םינאנץ די
 כײט װערעז יעיטטיצט זא^ ברודעד דע~
דא^אד. 25

באריכט. םענעדזשער׳ס דזשעגעראל
באריב* פאנד אינישורענס דעים װעגעז

 ארטוי־ מר. אז פײנבערג, ברודער טעט
 דעם פון ױײב־פרעדדענט א װאולף, ד.

 דעד איז באנין׳/ פיגי־חכ ״טשאטהעם
 קא־ פא:ר איגיטורענס דעם פון טיטערטאן

 ^אפיטע די זיך װעט ר.איד און כ״יטע,
 װי רויפ אײפצוארבײטעז צוזאמענקומען

ײ זאל אינשורענס םון פלאז דער אזױ  א
 טשער־ דעי אז ערקאערט ער בײטען.

 םארנױ נאך איז סא^יםע דער pc מאן
vd\ וועלכע שעפער, די אפטשעקען איז 

 און נעאוי די ארײננעשיהט שױן האבעז
נעטאן. נים נאך דאס האבען װעאכע די
 נע־ אעעשםעלט איז סםעף םפעציעלער א

 מאנופעקטשורערס, די אז זעהן צו װארען
 נאבקױ זאלען דדשאבערס די װי נוט אזוי
 נאווער־ דעש םון רעקאמענדאציע די מען

קאםישאן. נאר׳ס
 פײננערג סענעתשער דזשענעראל

 נעג<! דרײװ דער אז אויך, באריכםע׳ט
 די־עס דעם אין דדפאבערם ניט־ױניאן די

 דער אח ערםאאגרײך נעװען איז טרײד
םאראיבער. שױן 0א קאטפײן

באריבט. דירעקטארם אװ באארד
קאנדטעס.

סאז״, און .קאהעז םון ארבײטער די
 תאגם־ א סםרים, טע21 וועסט 134 םון

 פײר־ דער פאו־ ארבײט װעלכער ראתטאר,
 אז ערקיעחנז, וואוד״, ע. ״דז״שארדזש מע
 נענמ נים ויי שיסם םירםע אינסײד די

 אפים דער »ז םארלאנגעז זײ *רבײנג
 אז זעה?, צו וחנרעז אינםםרואירט זאל

 צװי־ נלײד ווערען צומיילמ זאל *רבײט
tut T^or* o n  firr שא*. אייססײד

 m אפיס, םיז גרקאערס ווערם צס
n ד, םירמ  האה װאוד״״ ע. דפדאדאי

 אר־ אײסי^־ די טאר ארביים גענונ נים
̂ א ציינג w פױיט טון ארבײט ijn םון ססי»יז ותיבזנ בײםצה

n חדם ײסין צ;ם איבארנעג^עי י

 פר ארבײטעו די פון .לאנ״טע א
 יו־׳גסס 140 סון טאדר׳/ און ״יױיגיג

 נ׳אכען די אז ע־ריערען סטריט. טע30
ט  ־לט״אכע עצט!4׳ די ,•kl לעגעז קיין ד

 א*יבעג-ער״ דער י־אי ארנײטעגד•• ׳יאהר
 די פון פאריאגגען ייז פירמע. טאגטער

 ',,",אױפצו אדער רייעקטארס אװ כאארר
 ארנ־יטעײ די געכען און •טאו דעם זען

 -פא סאל^אננע; אוער פי־;צעך אנדערע
צײט־קאנע-אהט. א זײ
 תאגטױא־ װעלכע־ סרוצק/ ברודער י

 דעי אז אטעגדירטpn ׳*טא« דעפ ̂־י״ט
 די וױ־י ווערען א^פנעייײזט 4זאי *צאפ

 יי כעבעז צו אימשטאגד גיט איז םירמע
ארנײט. גענונ כײ׳אכות בעי

 רעיזאכיענדאציע סילוצקי׳ס ברודער
;וטגעהײסען. װערט
 פון ארבײטער די םון קאסיטע א

 װ. 140 פון פארעם־/ און *פרירעגבעמ
 כאנדעי-קאגטראקטאר א ׳פטריט טע25

 בראדערס״ ^קארדעי* פירסע דעי פאר
״ גיט םיר^ע די אז ערסלערען  נענמ גיט ז

 צװ״ אז ער^ערט, קאמיטע די ארכײט.
 ארב״םען ותלכע סאב־קאנטראקטארס,

 ;ע* האכעז ׳םירסע דערמאנטעד דער םאר
 זאנאר ארנײטען אי און ארכײט גוג

, :אכט־ארנײט.
 מאגםראלירט װעיכער ׳רובין ברודער

 םון פרא;ע די אז ערקלערט, יפאו, דעכ
 גע״ ניט גיבען וחגלכע מאנוםעקט״עררערס,

 כאגדעל-קאנטיאק* זײערע צו איבײט ;ו:
 םרא־ אי־נעמײנע אן געװארע[ איז ׳טארס

 חאטפ^ינט דעס װענען דאט ער נע.
 יעצטע די און ״אסאסיאיײעאן״ דער צו

 ״יזארמעל אז נעעגטםערט, איהם דזאם
 נעגען ניט דיסקרימינירט בראדערס״

 דעד איז םארעם״ און ״פרידענבערנ
 פאר איבײטען אױך קאן יןאגטראהטאר

מאנוםעקטשורערס. אנדערע
סײנוגג, דער םיט איז רובין ברודער

 װערעז אױםגעגוסען דארו״ םרא;ע די אז
די וױיל ״אסאסיאײשאד/ דער כייס

גיס שײןעז מאנופעלןםשורערס אז םראגע
 באנדעלײןאגט- ז״ערע צו ארבײט ;ענוג

אלגעסײנע. אן געװארעז ^ויז ראקטארס
 צוס איבעמעשײןט װערט פראגע די
אפיס.
 פון ארבייטער די םון קאטיטע א

 טע118 איסט 243 םון ״איאיאלדשטאט״
 א פירמזג, זײער אז ערקאערען סטריט,

 ארכײט װעלכער באנדעל־יןאנטראסטאר,
נענונ ניט קרינס דזשאנלאו, םר. פאר

 אז ערקלעדען ארכײםער די ארבײט.
 ארנײ־ צו אגגעפאנגען האבען זײ זיגט
 זײ אדבײםעז סםאיעתש, נאכ׳ן םען

 אכוראהא װאה אין טעג עםלאכע בלויז
 םד. םיט געװארען םארשטאגען איז עס

 נענוג געכען זײ דארױ ער אז דזשאבלאו
 אםיש דער אז פארלאננען, זיי ארבײט.

דער םיט אויםנעםעז םראנע די זאל
פירמע. אינסײר

 איבערנע־שיקט אויך װעיט רױיס די
 דער צו אנ;ט4יבא זי וױיל אםיס, צום

םראנע. רvגעמײנfiאי
 ״סא־ םון ארבײטער די pם קאםיטע א

 טע10 איסט 36 פון שיאינל/ און קאלאױ
כיוזעז װעאען זײ אז עריואערען סטריט,

^ ארנײט ד^ר ®ון סטאיען  וױ נאנחן
 £*יסזנ ר1"1 אז פארייאגגט אפיס .דער
ען זאי* . 1M אן בא^פטינ י עי מ  W ײ א

 tqfi POVO זי־יער 1א ערק^ערט, ריטע
 -עלזאטי ק״ן כאשעפטיגט ניט ‘קי־ינטאי

 די אז פאר^אנגט; יזאכיטע •די נער.
 א ׳ןגײוען זאל דירעקטארס אװ נאארד

כע ׳צאו, זײער אין ?אריטע  אוד זאי װע̂י
 א; צי זערן צו אום ארבײט רי טערזוכען

;.,נויט איז מקזאריגע•
ד א אז עױיייעיט א׳צפיז ברודע־ י  נ

 אײפגעפאדע״ט לאט נעס־־איידזשעגט
 *,עקזאט אן עננײדדצען צו סירמע דער
 אז געפינעז ד׳אט ער וױ נאכדעם נער

 בו״״•' די טיט פירטע דער פון אײנער
א־בײט. ־*יגכ

;,בע־גע; א יוע״ט פ־אגע די ; :  צוס ;
אס-ס.
 פון איבײטער די pc קאפיטע א

 װעסט 29 פון ;ײג״צט״ן׳/ און ״כייגער
 ײא״ ,ד אז נאהוינטעט, סטריט, (;טע0

 אן פאי*יא;;ען די יענען. ?ײן ניט כע;
 צײט־קאנטיאחט א ק-יגען זאי אםיס דער
pc עיה^ערט יזאטיטע די פירמע. דער 
 ציאר עט^אכע שױן האט פירמע די אז

 אגט״עי־אשעגלײט איהר ארױסגעװיזען
איבײטער. די אױסצוהוגגערען

יןאגטיא׳ װעי״נער סיוצין/ כרודער
אן דעם לירט  עד זי;ט אז ערסיערט ׳-

 ארנײ״ די האבען ׳שא* דעם געדענקט
 יעכע!. קײן געמאכט ניט דארטען טער

 איז פירשע די אז וױיטער עמן^ערט ער
 גענוג אדנ״טער די גענען צו אימשטאנד

 איז קײס די אז באריכםעט ער ארבײט.
 ^אפיע־ דער םים געױארען אױסגעגומען

 סריגע די אמןר אסאסיאײשאך רירןאן
געװארע;. געשליכטעט גיט נאך איז

 צלם 3£איבערנע;ענ װערט קײס די
*אוער׳/ ״סול םיט אפיס
ם:ן ארכײטער דד pc קאמיטע א

 ׳.ry טע7 330 םון קא./ און העילער
 או; םטרײק אין זייגען ןײ אז ערחרערען

 איבערגע״ זײגען ארנײםער עטלאכע אז
 סאי־ די שא■. דעס ייקעסען צו כלינען
 4זאי סטריײו־כעגעפיט דיער אז יאננען

װצרעז, ;עד׳עכערט
צוריקגעלױזען, װערט םארלאמ דער

זװשרימטען.
 כאארר די אז םארלאמס, 1 אקאל4'

 שסע^ונ; א ג*םען ?אל דירעקטארם אװ
 ענדע אין וועלכע, מעמכערס, די געגען

 קלײנע די ד?שאכס.אין םאכען סיזאן, םון
 4וױי ױגיאן די װעלכע שעיער, ניט״ױניאן

 איכעל אן זײגען זײ װײי כאדיטיגען,
 םעס- די אז עזײןיערעז זײ טרײד. אין

 םון ווערען אױםגעםאדערט םוזען בערס
 צו װאגען צו גיט כאארד דזשאיגט דעם

 זײ אויב שע*ער. ^עאכע אין ארבײטען
 ניט ױניאן דער פון ארדער דעם נועאען

 ױניאן דער פון זײ זאאען אויסםאאנען,
 ד• װעאכע שםראוי גרעסטען דעם קריגען
ארױםא״גען. זײ אױןי ?אץ ױניאן

 װערט 1 ‘י׳אסאי פרן צוישריפט דער
גוטנונהײסען.

שעדס באריכטען. םענעדז
זײ. אז באריכטעט, קעסטען ברודער

 ;עגעז סטרײק א ערקאערט האט אפיס
 עװעגױ, באײק 327 פון ״בערקאװיץ׳/

 כיױ א באא״דינט האט םירסע רי וױיא
 האט ייעצטער דער װען אײדזשענם :עס

.8שא דעם אוגטערזוכט
 װערט אםיס דעם פון שםעאוננ די

גוטגעהײסען.

סענםערס ױניטי אינםהרנעשאנאל. די
r א״סט e■ שענטעו. יזניםי

םאגהעטען, ערוענױ, ערשםע לעבען םםריט, םע4 — 63 סקול פאבליק
אווענם. 7.30 אום

סענםער. ױניטי מײקערס וױיםט
אװענם. 7.30 םאנהעטען, סםריט, םע20 איםם 330 — 40 םקול פאכליק

סענטעד. ױניטי האדלעם
 פינפטע און מעדיםאן צװישען םםרים, םע103 — 171 םקול פאבליק

אדוענם. 7^0 א־ם םאנהעםען, עװענױ,
םענטער. ױניטי בדאנקם

ט פארק קראםאנא — 61 םקול פאבליק ס  םםריט, שארלאט אץ א'
אװענם. 7.45 אום בראנקס,

סענטער. ױניטי בראנקם לאוער
 אוש כראנקם, שםרים, םע135 אדן פל״ם בדאון — 43 םקול פאבליק

אווענם. 7.30
סענםער. װניטי בראנזדויל

בראנזװיל, םםר־טם, םעקםאז r» קריםםאפער — 150 םקול פאבליק
ארוענם. 7.45 אדם

םענםער. ױנימי וױליאמםבורג
ברוקלין. סטרים, םעקיבען ײת עווענױ כושדױק — 147 םקול פאבליק

אוועגם. 7.45 אום
ם ווערם ענגלי־ט ם אנפעננער, םאר נעלערענ רי דיי םערטי  אד־ און אינ

רם ווענםד. םםרי שי נלייך. זיך רעח
אונװועדדטעם ארבײטער אינםעתעשאנאל

םאן שיננ ױננ װא ױננ — םקול חיי אױרו סםרים. םע16 און פליים אױרו
 װערען נעפימןרם ודעם םייאן עדיוקײשאנעל אונזער pe ערעפןןגתג די

 ש«ןך וועלען פראגראם pe איינןועלהײםען םען.15 נאוועמבער אווענם, שבת
ויערען אגאנםירם טער

1 m ,w m  irwi**
שאני״ M דז m rn m n ס סז ־נ אי  tH נ

ט tifrt #ר u ײ r n  t " i  ,U•
nr» w f 10 נצרס t 

17 אין WHWWVV״(
 אמדציענדצנט o'n נצס^טע^ט ח#נ*ן

דזשאנצרס,
oy פאראז איצט J04 וניאו*

 איג- jv3*n •ון 88 דזשאב^נר©,
iy 116 און אגײטעגטמ דעו*גד*נט /o 

o״* רץר ®ון סעמנצרס o M v r v -א?א 
סיאײשאן׳/

 ױדאז -,׳ סטאועדדצ דעס סאר
 דחואמ ®ון דז׳צאנצרס, 217 יואגטראאייט

tyro » נס(*ס, פון ארױס ^
 דעצן מ נימצס, דיצס די א»ן אײין
 irurufJfBDH9 ײ צו ג*סמג^0צור»

ביזנע®,
ײך כאריכטצט װאנדער נמדעד  אן א

 יזא;ט- פון ייסט א געיוראנען חאט ע-
 ד♦ פאי אדנײס^ן װעי״נע ראיזטארס,
אונטע-זוכס װצרען ד♦ און דזשאנערס

דמ• ״Ifroiv 1 זיד [wm עס צי
 ק^נטראיטאיש, yרטnטoעי,fדyר יודאן

 יז'ד*נער א פארדעכטיגט ימיאן די װאו
 #שציעד דט״ימי^ן צו ארנײט ;עבען אין

 ניכ^ר דיצרע אפיס דער אוגטערזוכט
נ א אין ^נ ט ײו װערט ש נצנודצן. ני

 גע- האט ער אז אױך, באריכטעט ער
כע דזשאכערס, םונען  ארבייס גינען װע̂י

 די אח ׳שעיצר דרעס ניט״ימיאן צו
 אז ניוננ,W די געמט ״אסאסיאײ״צאד

 uv און סר״י״ נאוונדער איז^א דרעסמס
o ריט טאן צו גארגיט האט n •עצטי* 

^ז א;ריסע;ט גען ױ  p* װניאז דער צו
 אז ,o-.y^nv ער ״אסאסיאײשאן״ דער

 וחד אױפגעגוטען סוזען װעט םרינע די
 ט״אןר- אומיארטײאישצן דעס םיט רען
y װצט עי װ• שנעיי אזױ מאן w די 

מן. םראגע פגי ױ א
 אז אױך, כאריכטעט װאנדער רyברוד

 אונטעד;ענד איו ועאכעי-רו קאסייץ, דער
n ױדאן דער פון געװארען מען  \v:vi 

r ?’א דזשאנערס, דרעס גיט־ױגיאן z 
 דרײ די פאר ערםאאג אן איצט
ײן דעד װאם סי א  £m.r'tv::i$ ווערט י

ץ ודמאתדײר נעװמן ױגיאן ,ד איז  י
 דזשאנצרס, גיט־ױניאן 16 םיט סעטאען
^ ו ר in כ ig ii אז עמןאערס no iv 
 11העי§ צו איחס סעגשצן גאך האנען

o אין n רעקאפענדירס, ער און דריװו 
' ניזנעס צוױי אז ^oD iyrn זאאמן 

 n סון ווצרען ארױסנענומען צײטוױיאיג
;»n n םאר אפיסעס o n דזשאכמו 

i n־^DJvoo מאכד פון צײס דער םאר 
.1«״

 רעיןאטמגדאציא װאגי-ער׳ס רnכרו
גוטגעהײס^ װערט

ט':נ חןר װערט דעם מיט גע• טי
שי^אסען.

סעה. לאננער, ע. לואיס

 די #אר זיר רעדזשיםטרירט
 יוױטי אונזערע אין קלאסען

סענטער^
).1 זײס ®ח (אלוס

ם. אינדוסטריעאער ס ^ ע עז  קור- די ג
 געשיכ- סאציאאער איכעי אונזערע סעז
 און אמאניזאציאנען ױניאן טרײד ׳טע

 אינ- סאציאאע און יאאיטישע #אאיסיס,
 אנוחננדונג געזעאשאםםאיכע סטיםוציעס,

 םאר זײגען װ. ז. א. פסיכאי*אניע םיז
אייןי.

 צונעיאסם זיינען קאאסען אונזעיע
כדם• אונזערע םוז סאדעױננען די צו

גאידער.
 כא• צו בדמה זיך האט איהר אויב

 ביאדוננס״געאענמנהײ• די אט כייט נוצען
o אין גאײך זיך רעדזשיסםרירבן טען, n 

 פאמעסס סענםער. ױניטי ;עהנטסםען
 #סקוא סון ■רינסיסאא דעם זאגען צו ניט
 םאר דאס זיף רעדזשיסטרירם איהר אז
i סורסעז. אינטעינעשאנאא די

 אינפ/<דאציע, נאר װיאט איהר אױב
 וע־ עדױקײשאנאי אוגזער צו שרייבט

סם. םע16 דועסם 3 פאדםכיענם,

 אונזער) ®ח ערעפענוננ די
סיזאן עדיוקיישאנאל

ן ע:רנג8ערע די ו אניי דעס • א קיי ױ  ‘צד
אן עד מון סיז אל אונו אנ מדי סמן  װע» אינ

ח װערעז ג-«ײער« ג י  *עןojn 15 אווענא, ׳
נ װא*ינג»אן דער אין גאײעסבער נ װי ן י  או
ע• געלזןגעגחײ• דער *ו חײ-סקול.  גזך וו

 קלשסיאצי lyinyr א ײזיען ;עבעז
קאגצערא.

לןן קאגומןר• דעס **ר םיקעטס חן די ו
ד’ם ע ד לי ן בײקיסען « • אי • ײער 118»•  י

• די ידגיאז״ ל«ק»ל י ז ק י צז מ ל ת ר י ח  י
• י»ר«י»נעל ל י י ײ י tm» װ*ד*ן •  iyiHn 

צ ר ע • fia לאהאלס יוני י ױ p •!8 ג y p

\

a n ן  ח  r F T 'ffr-T

i m o יזניאן  ir r s  m w  t i  »
W איף  f• J W m  f t  W 

m  m  whhmo -^יימדנ 
fflp ?ן ?< vm < rn  in  *vwn וױ

i רעם m סטאוyn t o  pH ,w w- 
m דאב^ן w i  n\ צו און m i מיס 
jo דאט >'4 o ’poyi to  fyo חןכ 

ט נ״ורא $ײ\ oyi .y ׳ד n y in a י»חר 
pp i»oyn אדפ׳ן ®oyi ; i i y סיז»ן 

iy^yn ^פי אדפםעחיJיy rרo; חיינטײ 
yj סטײאס fg ,y^ytg \vv'i צו •|yiy 

in אפ׳צו זyדארפ jyo ורעמ אפױיטאר n 
p y rp» חןר נײ nynyoy3 אר- אײן 
ײט;  iyo און פ»ר סף א געהט oy נ

ujm ^סף א דארפ onyr,; ,B.
i אױף oigvyj איף אכ1 n -גאיק 
ט סיר )y^yn ף,גדיy װ?נן צייט, איכ^י  ד
iyopi ארכײטסי״אז^ ק״ן םרן ysg iyn 

yiytpg מעסנערס jyttm ^ײט  םד ארנ
m g n  y< סיט o^tnyug, האכ איף 

אן א אויסגעאדכײט »ףן  lyonyi צו ײ
p ד• צו דף y iy r ד װאו, o iy n ro 

ט קריגען  iy^i םאר ;i;yi באצאײט ד
yרי ארנײט, r| די y^yp oiy^'j'D 
 lyinp אדעי ס?ײי, oyi ניט געיזכיעז

pyyy^B yiyiw די םאר
n זאגט וױ אכע• y ^  iy i ,jyo 

 ןyאז‘יyאױסג אאכט. נאט און טראכט
i ידען אז דןי, חאט n סאר װאך די האט 

 אראימטאן ןyנyגyאױםג ,yi * אײנאר
 םינישערס yאז‘יDרב•יטg ,ד װאו ׳חאי

^ iv די וײגפן גפוײן״ דינ w y i אומ צו 
 jyiiyi איז צאחא דיער און ׳יאיואי אין

o אז ׳גרױס אוױ y i^ j האכ איף װי 
 איז פײנמנרג׳ן נייט ףyשפדyג א האטyנ

 חנדזשיס״ צו די jyigpyi זyיאסlMנא
ײסואום jyoynjgo אין טרייען  און י
 און װאף. א נאד יםDyגyכ די .צאהי״ען

 ױם״טוכ, םאר װאכען צוױי ׳יעצט אפייו
 און ארכײטסאאזע אי*ץ נאר טיר האכ^

 קיין ניט iyo ארכײט iy®yr yם•י אין
jyogn yTo, דיזער אז אסת^ ס׳איז 

 די פאר T^inyv.y; וױ iyoy2 איז סיזא;
ט ס׳איז אנצר סידשערס,  װאס דאס ד

iyo אין און ™ואויטעס. האט i n 
 oy אז ז״ה אאטoyנ רען סען וױ אסת׳ן,

o אין דוחק א דין ?אי iy n r o ? 1מי 
 בײ• צום סיזאן, lyoyyl אז וױיספן,

ז שפ״א, י  oiyogp 1סא סיזאן א געװען י
 צו yגgא די נוצטyאױסג חאכען די און

o די כ•• .oypn יג»ן1ל iy r ’j ’D איז 
 פ•- װיסיא וױיא סעגאיך,• גיס זאך אזא

 די אין ?ײן גיט ו»י oy נישמיי־ארבײט
 זy^אכ כאסעס די װעי*^ נארטעגטס,

o כערי iy ir rc ױמן. ױי וױ  און כר
 אױם־ גיט קען ױניאן yoopigo^ די

 די אין סאנדיציאנען yoia קײן הארטען
 inyo סאראן זײנפן oy אויב שעפער,

 אונז, בײ און דזשאכס. וױםיי ארבײטער
jylyii t װי י־אנג .אזױ o האכ ניטyן 
 רוערען װעט oy iyii און קאנטראא, קײן

ש^ \v:vק װעט  קינ״ איז פאאוקס, פיני
 האג־ yiyoyo 1װענע זיך דינגען צו רייש

ש^ס. די םאר ריציאנען  עס וױ םיני
ov uni ,iy' קען הײנט איז iy 1נא וױא 

ען ׳ראיאר 10 אײנצאהיען ^י סנ מי  א א
ngp די םון אײנעם אין Dיאy אאקאאען 

o*':' םון iyv, א איז ער און ,ly r r D
 רי דעם דוחי זײנען ס1םינישע די

 געניסען ניט קענען זײ אוטגריקאיכסטע.
cyi אנ* װי ױניאן, דער םון בענעפיט 

ײד.1ט םון ביענט״שעס דערע
אונ־ ווען סיזאן. הײנטינען נעהטט

 אא1סאנט דעם געהאט װאאט יאיואא זער
 אי- 10 אgpיא וױ ׳ס1פינישע די 1איכע
D די כער i^gn, 35 אאקאא װי 1אדע 

D• די איבער iyon, ניט 1םי װאאטען 
Doigc iy װעאכע ׳די ?g דעײאזען׳ ^ n, 

ig ׳ס1סטא קענדי ro םתיען די /ס1סטא 
 ־ig און ס1סטא האבען 1טענע וועמעס
 ־yp זאאען טוײירס ערע1אנ פון כײטע־

 1םא אפאי?ײשאן אן ארױסנעהמען נעז
 סיזאן, א בײטען1אפא און ראיאר 10
 אײנ־ וױדער סזיאז צװײטען צוש און

 ־1אפא 1װידע און דאאאר 10 צאהי״ען
סיזאן. א כײטען
 א 1ניכע יזרינען אײטע דיזע און
 װײא ׳ס1פינישע ysy3yi די װי דזשאב

 מיט׳ן איבעריזלײבעריש ניט זײנען זײ
 קױ זײ קאנדישאנס. ע1אנדע און ירײז

 1דאלא ט1הונדע עטליכע ראבען סען
 זײ װאס אלעס איז דאס pk שיזאן, דעם

זוכען.
 צושטאנד דעם אט פון שאדען דער

 1פא 1סלא אזוי איז ס1פינישע רי םאר
 באסאנט איז 1װעאכע אײנעם, יעדעז
 ־VI( יג1איבע ס׳איז אז לאנע, דער דיט
 ען.1לי1םא צו ט1װא א אםילו דעם נען

i n, «ניט אםילו שטעהם1םא 1ײעלכ 
o וױ מעהר n אלױ־בית pd ױניא״ סרײד 

 פאראן זײנעז עס װעז אז װײסט, ם,1ני
 ,Pig• נױ נרײםער אין לאהאלען 10

 אלם םינישערס ארײן \vonv: ײמלכע
oיטנאיn,ר ipp גאר p’P זײן ניט רייד 

^ז וחןנעז ם ק ב אי  םיי ד• םון לאגע די פ
 נאד זײגען 1סי רחנן ס*עציעל ס.1נישע
i• װאו לאנ^ א אין ימצט n y לא?אל 
ח יײ אפלימאנם fg אױוי אױס קו?ט י  י

 חנדען פח־ Dpoiysopy די װײא ;איכט .
איענאחסע^ די וױ נחנםער איז gpg,4̂ ׳

jnfi 1 o^M?£ig® t o  iyno| ריס oyo- 
pg ,oiyo י, ijfiio M i w tH -ח»ל 

ץ ט^ו | י °  ד• rog3 pg ,jyprf י
Mfg f^g Igf / י י ijrnjff yאg •og3 פי

g״i n  fg i צו׳פסי;ד p^wm  •)iyi3 
y rg ii pg צו ,oipw'y* lyoiytMO h 

1 iv ^y n  /1 W 'p go’i pg ig iאא 
oyi jyognyig m(H g m i  ",gf 

pg iy^y ii /iigoriv פון i^ io  g״ 
א^ אדסטי ypymgo •pp̂* ױגי rfjgo

g po n צוס פיהרט ױן g ry o p g 
 סעדצען lyojyfP• po ה,1טי

ivovi g lypgo ivoigi-
♦ ♦ ♦

 פון ongii ,yagnig ;g 1̂נ םאראן
yiyrpg ,^חאפגומ oy fg װעט nig 

•!g igf’D oyi o iy n p t  lyinyoopg 
שט  װאס ,pg ogi fig ,ingiiw גאמי

g pg סף iy»yr חאט o-yi^yyi m 
oyoo^ oyi פון •i  .o ^ r g  iy i 

i»g״rjyp  igt'O oyi lyogn oigo 
d«aig# ט6כא yo; דף *iy i " i m 

r^g p^go װאס no iyo .ivp iyo 
 oonyi ,01^טא1א» 14 חאי״ט^ אך1

iyo p88 o " n g  o'w j ’b oyi \m 
g pg .pt^go iy מ*כמ i ing  oy סןי 

י •yצyר oyi p«*g oigo^iog h  jyB̂ y 
h וױ ׳mvy נאס  nfg כײט1א gf> 

jyoogp עוו, װאס א  איײ iy3go pg ני
g t’g p^)•• כײם פאר pg ניננס rgo 

oo’po •i po,
gpgl iy i? האט y^gמgא 

 ogi וױיא ,oyi נעגע( iogp א ט1םיה
ט י1 צו נערטט ײ •רניי  *oyo yiynig נ

f t o  iy :g  «oiy3״jyj ט ״iy lynyi ד
 אךjy;gfTg y. 1י,ם צואינ ײף,1םאמ

1 ,to  ;y3«nארס,1 און א mniniigo 
y2iytg ז«iyoiog mywyngo pg tvo 

•-g oyi fyinioi^g po o n g i» Noyi 
H grun פון u3gn־aig״o אױף p rgo־ 

n g״o, גיט דאס און o^p2^;yo g 
oiy3oyo yiyiiig /דןי jyogiiyiv 1 צו• 

lyiiyo,^אוס נײע
oyi ,סיזאז to  m^g onyorigo, 

n  o ig o ^ iig  n  iy rn .ננזאים o n
m װאס ,o»3yoigi געחען םיזאן n 
ט װעניג ײ רנ pg o ו ig o ^ iig  •i igo 

g ט10 סך ײ pg o נ iy ^ ^ ’B •i igo 
pg ong ooip dv סיאע •-g n  iy«yr 

i ••«0» רײטארס n  pg fyggoo i וחנן 
 jyogn סואע י •דנײפמן ס1פינימע די

פן  סינד זופען pg oi«o’n«g די שחי
״ n?g וױ לען i די כ g  h  o iyr^ 'B 

 סיזאן אעצטען .lyonyiiypyng כײט
 ■־g די : oinypigo ־•ונפס געװען איז

D רײטארס ^ngw  iya«n װאכען פולע 
ש^ס י1 און o"Oiyn» םיט  הא- םיני
iy 3 2 כטgoyג בען ig טעג g .װ»ף 
igi געוחון איז g r, .שטיא yi iyn־ 

ש^ס^ סיט oy זיף כענט n םיני g i 
tn y ijg זײנען iyag •ד Di«o’n»g. 

 ?יײ ?ײ ,iyn •3g גיט אף1 זיינעז זײ
 ׳1ײ1ם םון ipogipgoong רי אף1 גען

m iV i  iyoyo iy i» געװעזענע ig*□• 
gipgo,  tg זיך, מכט אונז װײא — ^

oiyogp •i יעצט חאבען o n  lyowigB 
 טאן צו ניט האט אס1 נאר אויכען״אן.

 ivouyi םען האט — ענין, lytiig מים
 ארטD’’oig. 1 סיט זײ סאר?»מ»ן

 אפנע־ נאר זײ זיך ס׳האט װאו אםילו,
 אױס?וסען םיאײכט װעם זײ ?g יכט,1

 בײס־ נענוסען זײ iy3gn ן,y■gסט צו
 טאן און םאר די iyny: ?וױאטינג, טען

y iyug בײם ™:ײט rg o,!• װעאכע 
iy i 0 האט םיגישערDgoy3 lynHD 
ojgn. . בײם

 liny• 1םא חאאר זײן מוז עס און
 נעוױזען נאר מען האט קוים אז אײנעם,

cyi ,באס iyo tg בײם סאכען קען go- 
 ניט שױן ס1םינישע י1 עס װעאען שין,

 np װעט עס װען און .myo אנזעהן
iy סען i וחנט עס און סעזאן 1נעקסטע 
 עס װעלען םינישינג, םיל אזױ זײן ניט

 igDijn פיהיען. Diy3oyo ע1אונזע
 צו ניט קרעםטען אלע מיט סיר טרײען

 י1 צונעהסען זאא מען אז אאזען,1ע1
 סאכען און םינישערס י1 םון בײט1א

סאשין. בײם עס
 י1 פאי 1קלא זײן ארף1 אײנענטליף

 ניט גאר איז עס אז אלײן, אפרײטארס
 םאר tynyi צו זyרעסyאינט זײעתנ אין

ש 1ע1א  דאם װײל ,pcrgo קוױאטי^ביי
f זײ ײעט r o i m װעלען זײ ביים,1א 

o אבער הארעװען, מעהר n בענעםיט 
i האבעז װעט n .אן אויב באס g־■ 

 י1?אנע אאסיר ^go װעלכער ׳1רײטא
ס 5 ט #ענ א  ןyכgמ נים זאא ׳טאנ א נ

 »נ- דאח• ער וױ םnנ»כ ,4 וױ םעחר
in 1 און םאר די נעהפן g oפוױלםיגג י 

 נעלועט באם nm ייד ולאלם װאס סו
p בײם עם lyogo »ו rgo? זימד־ 

ד, gig מאז ניט \.נאלעבאםסײ װפם  זי
 יײ אפרײמארס ד• ליבמר האט ער װײא

־ 1אי האנס־ארבײט פינישערס. די .  מ
i ײען םאשיךארביים. װי סער n כאס 
i אז ״גום נאנמ iy מײס עס, סום n 

 ביםמא א ipnngn וועם אפרייט»ר
m m i r מן וועם אח א »למנ,1 די ס

gנ  גאײ 6 יM1 /inyo 1 רט w ד
•1 fyygo fyoigi •yn iy )yii /Otyyo 

igo •i pg JPb^np ס ״  o.ng ,prgo נ
oyi ט נאפ iy (ץ*ױגט ד i אד  נ

«yי tg ,r ig  n y n y i ootp oy ,poy 
r g  nyiynr n g i  ig o ^ iig  *vi״״ 

p poiyi ogn iy pg jyo\ט ״ ^ ^ דט נ
g: Tf BigO"iig ,i  ig i m i* 

igo ,fytwgio אעצט דיy r tv v  y 
iyo ogn m g’ ײ ס  p’g pg iyo?gnyi נ

pm ,o iy r’po n  po r ^ i g  fyonynv 
gn• חאנען V) poiyi ©igtpn§g h־ 

• ynj^o 1 װױנען i. ״ -yi pm v ig i 
D ig g in g  h  pg M n p  jyign, -װפא 

g ootg? 5 iy ig  4 jy3go lyiyfo m 
oo^3yi pg DP’iyi ogn iyo iyn Jgo 

yrtvi h •עצט fyfto גט,1ר נ••  iVBgo 
ט ifW in 'יסחי »  iyn ,myo w י

ײס 03goyi uiyn ואץ p נ rgo,
צ
g

v mדעי ן o־o r i  pc v;g י1האטי( 
iyogsrgc yiPDtpyfpy רופען צו g 

giy jyrfi,? סעסנער״סיטיגג p e r oyi 
20 oyi ,)goMoטען iy i ,lyeoyoBVD 

 קא* סטידועסאנט PH pM ayn כי״טיגג
gi*o׳ J40 ױעט און עױעגױ, ציױיטע 

Tf ט פיגםאנגען ohm 2 וױ 'צפעטעי־ ד
g״.jyoip jyfio v♦ * *

yofyn pi אז דט, װײסען iyt:in 
V'to, זײנען ׳ocioyi Dgi א£יס  to 

 אוגזעי־ אין יעצט ױף געפיג^ 1סי אז
GO p riV e  oy:y),,H יעקסינגטאז ry,. 

viv> pngge oi’g\ 25 ילעכען r t i1טע 
 האט איהר iyn סעגט, איחר סטריט.
lyo^eg ׳צײט lyigeiyeng אנ* און ױך 

h  jypip און ינג1כיל oyi .אאע אםיס 
iv y( ,אז צו lying יננ1כיא pk די 

yoojnyr אין ,nm ge^i iy i
pyo. ן, g o י י ה ל.

 נאארד עקזעקזטױו פון מיט־נגען צוױ
22 לאקאל יוניאן דרעסמאכער ד&ו פון
g פונ׳ם זיצומ mgge tvDipyipy 

lyegooyn m  po 22 מגי»ן igpgi 
 igooin lyignyi jyo^gnyiig אין

yol9 oyi ,oiyng; ן אועוסט י  אפיס י
yo21 ooyn 16 ,jg’iv iy i po ,סטריט 

o ly m e  po rm go  o n  iyong. בלױ 
סטײן,

yi Tf fVogn iy«yr po o^^ogp• 
lyijgUgo y iy i^ n g o  n o  o n iy n 

ogn lingo iroipytpy iy i pg נאך 
iyo’g iiioogiogo ymynyi g זײ )mV 

.D lnign
oi^grti iy i ײ א א  םון oongo כ

ooiing iyol4 o n איז «iyoiiyicn 
1gc pgחgנnאט pyignyi

im איז no igc סים oongo oyi 
tg ,omyipiy rlgnjnyr m n o  ogn 

 זyצטyא כײם t״g yolyn ׳yo'og? ,ד
n g o  o i 'g r t i סיטיננ miyגעװא־ וחיט 

jyi צו yiy’yjgi’D •i lyoogiogo אgגע 
iyogtt« ogn nggo פונ׳ס  o r g r n 
yooggo ig סיט iv:v) n פונ׳ם n g o 
pg סיט o iyrtiy iyo •i י י1 פוזgקg״ 
(r װאס לען iyp iy-״ ivg i -iyi jg iv 

•o o g n y ^אנג^שאאס g ognyi ױצונג 
igoigo אװעכט iyol8 o n .אױנוסט 

i *ױוי n ױצתג n  vn םיג¥נציעאמ •gl 
r t g t ’jg n g  i n  po v( ינדלױ1ג oiig־ 

ingny i o in y i די ׳ און :«n iy tyn 
n g o  oogoyi lyogn״g ln g o  y in־ 

)AV
t’M oy גע- אײנגעשטיסט שליסאיך 

jyign אױסצוקלײבען yo'ogp-oio g 
1 poי o iym y:yo ל די םוןgpgעז^ 

jyogtiy lylgt yo>yn סים i• אל1נענע 
po yooggo שאינט  igo'tK mggo• ת

 ־y3ylpigo צו •itg וױ פא^ g בײטען
o i 'g r t i  o n  pc lyogionM •i i n 

i n n o  ,nggo שעחנהאאץ oyo g pm־ 
iy i po iyo .קאסיטע

 צוטיע״ 1באל וחגט קאמיטע סוב י1
yo| צו iy i און ארבײט ntg שנyװי י 
 v•נ א רוםען ,t ױעט םארטינ pn oyn ױ

i פון סיטינג סײנשאםטליכען n >גאנצע 
yovogp באריכט. 1איה םארלײגען און 

 װעט װאר נעקסטע אמם tn גלױבט, ער
 באשטיםטען א חאכען קאסיטע י1 שוין

 צױ1םא אציעס1רעקאסענ און יכט1בא
באארד. תשאינם םאר׳ן אעכען

 תןם׳ סאר pm שעהגהאיץ נרודער
t d pi •i tgװײל װערעז געהעכערט אא 

iy צו סאפיטא iyo די i -אינטערניישא 
in• אוױי myo סענט 5 סיט pm נאל y 

ט סטעס• o 15 דנ nאױנוסט. טען
 י1 ייך םאר האט סאב*קאםיטע י1

 אז ntM פלענער אנצוצײכענען אױפגאבע
5gt ^gt'OMiiM i םון בײט1א דײ n 

 אוםן ריכטעען אויפ׳ז װערען ט1אננעםיה
miyoyn n און  tn: דױס ץ־י םון gt ̂
 אויס־ יiypyi 1 צו גענוג גאר גיט דין

 טײא א 1נא y^MPJMng דער פון גאבען
pciyi װערען אװעקנעאענט אויף זאא 

.1עזערװ־םאנ1 א אויױ
 אננעװיזען האט שעהנהאאץ בחדער

 ױניאן iytnn פאר t'M עם װיכטיג וױ
p צו ’t נעניגענ־ א סיט ײטעט1בא1םא 

 י1 װען ׳איצט ספעציעל פאנר. רען
iy צװישען אנריסענטס i דעי 1אי ױניאז 

 אינדעפענ־ װי גוט •itn אסאהיאײשאן,
oon בײם האלטען ערם1מאנוםעקטשו 

T װעלעז און אױסגעהן t 1אי ענוײנעז 
. .1925 יאהר אנהויב
iy םון לאננט1םא ראמם האט ytpy־ 
 אגע1ם י1 אױםצונעהםען באארד קוטיװ

tg ,lyogiyln y און rn  i n ’Kiiooo'M 
שאינט דאד מפן  אוים־ וחנט 11באא ת

in וחננען אגע1ם די נפהםען n y n די 
o פאר שטיםפן וײ זאלען דװס n.

 מעםבערס באארד עסמנקוםיװ םילע
yogon i אין כאםיילינם ױןי האבפן n, 

 עס ארױסנערום^. <זאם םראנע די װ»ס
 tg סייטננ, אײנשםיסיגפ די uniyi אי?
nrm סיר gii•• urtgt כױמ iptoiM בא״ 

 ער־ pm װאט מאזיטמ, די no שלוס
באאיד תשאינם םרן מװארזנן וחנחלם

 -giiyogpyi ע1איה jy^yioj^ig װעט
••oy.

 האט ?אטיטע o:g,vgt,:gng י1
ooMioyai^ig דעם םון יכט1בא 1איה 

 oyi לטעןgהyגBא האט זי װאס סיטינג,
 אנע1פ י1 װעלכען אויף אױגוסט, טען19

iytoiM igo ly^ngn jyiyn ^ א?  איז ל
pyignvo lyoiiyiong

:oyiog וױ i n כאארד ע?זעהוטױו 
 סyציgעקאםעגד1 די oiynyjonn חאט

iy םיז i ,האט ?אםיטע pyog>rMo iy 
tg נאסינ״שאנס inoipyipy imd 

ײ א א  םון inoyipyo און ^1סיטגלי כ
 דא־ tyiyn זyלטg^yגBא jylgt לאקאל

 סעפטעס־ טעןoyi 11 אװענו/ נערשטאנ
iyo.

iy i םון יכט1בא iy i פינאנץ־?אמי״ 
yo גע־ האט וי װאס מיטיגנ, דעם םון 

 אויםגע־ t’M אויגוסט, טעןoyi 19 האט
ingnyi iyoo א נאף און lymynya 

געװארען. האנחגלט1פא באטראכטוננ
/•

 באארד קוטיװytpע םונ׳ם זיצוגג א
 22 אאקאא ױניאן lyono □yn iyi םיז
pk 1 אפגמחאלטען jyignyjינסטאג 

 אין ״iyooyo»yo טעןoyi 2 אײעגד,
iy םיז אםיס i ,21 16 ױניאן ooynטע 
 1ברורע םון rtigo דעם 1אוגטע סט.,

כאוסםיץ. ם.
n mאויפגע״ איז קענאן רזש. סע 

 און ד1באא עיןזעסוטיװ ׳ן1םא אטען1ט
 מעם־ א סאן,1י1פ םאלי tg ט,1?לעה1ע

 איז ד,1באא עקזעהוטװו iyt:iK םון בער
omyno מיט ען1געווא iy i נאמינײשאן 

 oyDg• טעז17 ׳;igo oginagp g אלס
 פיאגרעסױוען oyi י1אוי י?ט1יסט1 בלי

 לאננט1פא האט ער טיקעט. אײבאר
 עןtויסצולא1א 11באא וטיװpעtpע ם פונ
 iytnK םרן מיטגלידער h צו אפיל אן

 פא־ דמם אין ייר כאטײליגען צו לאהאל
iy םון ?עמפײן ליטישען i עסיװער1אנ1פ 
 א אויםבויען העלםען און טײ1פא לײבאר

 גרויסע 1גא םון דין זאויל װאס בנין,
 ־ytpy דער בײטער.1א די םאר נוצען

 אײנ־ דין אויסאיבען »ויל1 1באאר קוטיװ
p,vgt,:grig iy אוױי םלוס i און inpt 

 צאהל גרויםע י1 עסירען1אינטע1םא צו
oipeoyo םױיען־ די סםעצימל ע,1אוגזע 
oipeopo דיסטרי?ט 1לעסע1הא פון 

ip איז ארײנצואװארםען דך i ,ארבײט׳ 
pm'DJg; העל־ און ?עםפײן טעטינען א 

oyi ly םעז ii 'c iy i •א צו ײאהל׳קאםן 
זיג.

ip i עpזppהאט 1באאר וטױו )njp 
 און לאנג1םא ••!t אנבאטראכט אין מען

 עקזעקו־ פינױ פון ?אסיטע א ערװעהלט
 ברירער י1 פון 1ע1סיטנאי 11באא טיײ
 שװעס־ און א1שאפי עטסין, ׳?עגט פײן,
 ארבײטען װעט קאמיטע י1 רײט. טער

iy די סיט צוזאמען m e ,שעהנהאלץ 
 שא״ צו זעהן און האראװיץ און יזאכיט1פ

 זאל לאקאל אונזער אזוי װי מיסלען םען
 ליי־ אנרעסױוען15 דעם העלפען קענען

 ױ זאל באדיכט 1איה באר־קעכיפײן.
 עקזעקױ יגען 1קוסענ צום איײנברענגען

סיטינג. ד1באא טיװ
 פון מענעתשער שוץ, ס. בױרער

iy i איז “שמימע ארבײטער 1'יע1״ם 
nאײננעל און ערשינען gלא״ 1אונזע ז 

i 25 צו ױניאז סאל n ינער1יעה 
iP פײערונג "iow ip i po ארבײטער 
 די tg ׳הרטpלpרp וזאט ער שטיםע״.

yntgi צײטוננ iy3gorp: ipo’K pk 
3enpnKnpo"eig i מיט n איז און 

rטpאון אכט1באט ינ1נ oiypipjg נע־ 
o3jtmp>po,ig fg oig in g n־lgng 

1g o םון n1בײטp־pאאD. אין •in p 
oig״ipo־nogp ״ די האטP"io ארביײ 
 ־ig lPtnopg אן Ipoupi שטיסע״״ טער
 ארײנ־ װארט 1אײז סימ האם pg םייל
iopiרםומיטנג אכמ• i'g רי iprvm םון 

ipopepj ipo, האט ip .ipoopp די ''n
t o  tg באטיילע^ זיר o n  pk 

i פון װבילעאום n ,װעט װאס צײםוננ
'onr •14 ײ*ם אוין.<
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פראנען ארנאניזאציאנספרײו
 טעמ־ מעהרםטע די װארום

 דער־ םון שטעהען בערס
 זײערע םון וױיטענם

ױניאנס.
דיסקומירען) ;צום

 ״נע* דער םון ועדאקטאר װערטער
;רעכטיגקײס״

 בא* מיטגלידערשאסט ברייםע די אז
 םון טעםיגקײט דער אין ניט זיך טײליגם

 װערם װאס םאקט, * איז ױניאן רער
 די, איצ pc צוגעגעבען סארדרוס םים
 ארגאניזא־ צום נאהענט ׳פםעהען װאס

 אימד בלל א איז דאס ציאנס־לעבמז.
 קולםורעלע פאליטישע, די אין — ראל
 םו־ וײ ארגאניזאציעם. עחאנאםישע וױ
 ארגאניזאציעס סארשײדענע די pc ער

 כחות pa צײט סייל אפגצגעבעז 1האבע
 װע־ זעהר מיט אבער סראגע, די לײזען צו

 סאר־ דא זיינען אורזאכען צרפא^ג. גע
 שײנט אורזאכע, הױםט די *יידענע.

 װעלכע טוער, די װאס איז זײן, צו כױר
 דעם ארום און בײם אלעםאיצ *טייצז

 זאגעגאנ״ די ארגאניזאציע, דער pc ראד
 און ערפאחנז זײענריג א*ד-סײםצרס, סע

pa ttfirw די w r r r n a c פראתםישע 
pa דעם באנעגמנען ארבייםען, טצמישע 

גרינג־שעצונג. סים גײ-אנמױצםצנעם
 איינער אזא וועז בײםינגען, די מי

 םאכען זא* אדער גענוג פאיסיג נים ו*דם
 באנעגענט ער װערם טעות, א עפזןם

 אםם־ און געילעכטער, םון שסורם א סיט
 באםןא־תמגען. בא^ײדינענדע מיט 5מא

w ערםוםי־ צו אנשססט איז, רעאילטאט 
 נײ־אגנע־ דער קריגט ארויסהעאפצז נאן,

 םאראירט ער אז אויפנאם, אזא סוםענער
 באטײ^יגען צו זיך םאריאנג און טום רעם
 בילויז ארגאניזאציאנס־ארביים. דער ןפין

מז וואם איינמאנע, אזי  מוט, כמהר ב
nwp װענ. א דורכבדאכעז זיך

 ניײ א םיט ם̂א דצר איז דאסזע^בע
c ארבײטער צם a r  pa. נעהט עם ווען 

 זײנען ארבײט, דער םיט אזוי ניט איהם
 צו גרויזאם אמת סיםארבײטער ויעצ

 מען אס, איהם םרן <אכט מצז איחם.
 ־בײ ווערט יענער אז אזוי, ארײז קיבצצט

אראאנצסאיזנז. זיך
 אננעוױזצנע נאר־װאם די איז אויב

•ערזאנעז, אײנצעלנע בילױז <ייךען
 גאנצע די םאל ערשסען איז אבצר עם איז

 צו ניט סומט עס ילײדעט. ארגאנמאציע
 אזוי םאל בעסטעז איז בלוט. ^ייע קײז

 גע־ אין םאל אפט שטעלס עס אז װײניג,
 ארנאניזאציאגס ׳דעם םון ילעבעז Dm מאר

סצראער.
 אנגע־ זײנעז םיטלעז םאחפײדענע

 אננאווענ־ ווערעז איז געװארעז, ווענדעט
 זאל ער אז מעםבעו/ דעם מאכען צו דצם

 נעםעץ אנםײל און מיטיננען די צו קוםעז
 אתאני־ זײז םח םארהאנדלוננען די אץ

 ^טראםירען בײמסיל צום װי ואציע,
 געװיסע א קוםעז נים םאר מעםבערם

 לאקאלען (אײניגע מיםינגען די צו צײט
 זײן, סעז עם אײנגעםיחרם). דאס האבען

 די אבער איז געהאלםעז, װאלט דאס אז
 ױני־ די אין ארײנגעקומעז צײט צעצטע

 װאס םאכערײקמ, חאמוניםטישע די אנס
 אויוי םיטינגען די אויסצונוצען סרײעם

 דער קאפיטא*. •אליטימעז מלאגען צו
 אנ^טאט םיטיננען, די אז איז, רעזולםאט

 זאלעז עס װאו ױניאךםיםיננעז, זײז צו
 אינ־ וואס םראנעז ווערצז טארהאנדעלט

j אין בעל־םלאכח דעם נמרצסירעז t w 
 יעדאר וואו םיםינגצ?, גרויא בלויז וחניעז

 זוכט און פױםחעלםצד צאחל א האט צד
 און צד. צװײםען דעם באקעמםעז צו

 אז ארביעמר, די טענח׳ען רעכם םיט
 אין אווענם אן םארלירעז ניט וױיאן «ײ

 םאר^יײ די םון רײסערײ די »ויםחיחנז
 דער• איז רעזולמאט דער נרואעם. דענע

 ערנערער, אן נאך םי^ײכט און זעיבער,
 די חאט םריער אויב װייל םריצר, װי

 בלוט־ארינר םון נעליטצז וורגאניזאציצ
 ארוםרײסען םיז איצם זי לײדצט קײט,

צוגאב. אין זיך
געםערלי• מעזזר איז עתערא אםיעל

 װא־ די פאר ?יר םיט ׳צטעלעז לאגע כע
באארד. דזמאיגם אח לאתא^גז די םרז \9ל

 חאבען יוניאנס די אין וואלעז די
ם טראגעז צו אױםנמחארט יאנג מױן  ת

 זיי־ זײ כאראהטצר. אינצסײנעס ברײם
 גרופא א אין גאוואחנן םארװאנדעלם נען

 םים־ צאל קלײנע די אננציענענהײם.
 אםים, tan אתם םײאזr וואם נלידצה

 צױ דאם איז רעם׳ כױט אא זיך ניבעז
 •ארסײ^אר ®ארמידענע אין וײ נ^ייט
ם/ באקאנגמז נ^ט׳ז  אזױ, ^אםתאםיו

m ומ סעחר גים צס יזא #א«אזװ אג^םאט 
 n ^ןודימראטגm n דא מט ט̂̂א ov גתאא^ אארטיידצנע סון םהלויןרז א

צוונו יי ח פ  חאבען קאנדידאמאן ס
ט זײעו סים א^יסנצנונאס מיי מי  איז מ

 חוייט־• די אסנס אארץ אווסמ •ײנצז
m אחנר םײ<אר סיח איו אך u ואי 

אז אםייו, אאםירט עם אסס. איז

 איז ו[
י1 אץ

 װאס חחצות, •נים א ארויס מםע<ט מעז
 ׳מטײען װאס די נאהענטסםע, די אםילו
ף אוז נים. קעגען אםיס, ארום  ווערט חי

 די װאס דערפאר, בלויז ערוױילם יענער
 גרעסערע א דעםאלט גו־אד חאם גרופע

fמענ צאל r.סיטגלידער• ברײםע די ח 
 או[ װײטעגס pc שםײט מאםט

:לייכגילטיג.
 װאלען די םון םעלע ■אר א
 דער םרן לאקאלען גרעסםע כמצט צוױי

 בא^טעטיגען װעלמן אינטצרנײמאנאל
 1 לאקאל איז נאהוייטוננעז• מיינע

ס די בײ נ א ^ ל  באאמםע לאקאלע םון צ
 געװין־ אפגעגעבעז זײנען 1922 מאי אין
 א איז דאס ׳מטימען. 1400 קארגע רען

 מצסבעחפי■. גאנצער דער pc זיבצםצל
 נעווען זײנען װעלכע װאלען, 1921 איז
 זײנען עלעק^אז, עפאכע־םאכענדע אן

 ׳צטימען. 2000 בײ געװארען אפגעגעבען
 אא־ די םון םינםםעל א אױם מאכט דאס

 לאקאל סיט םיםנלידעריטאםט. נעםײנמ
ערגער. נאך עס איז 9

 קאנװענשאךװאלעז לעצםע די בײ
 שטי־ 1400 געװארען אפגעגעבען זיינעז

 לא־ איז 800 כײ און ,1 לאקאל אין םען
 געבראכט עסםטרא חאב (איר .9 סאל

 װײל לאהאלעז, צװײ די pc ציפערען די
 לעבעדי־ מעהד די םאר זיך רעכענען זײ

 קנא־ איז דאס געגים). דעם אוױי גערע
 זוײנײ און ערמסען, איז ■ראצענט 15 פע
 לאקאל. צװייטען איז •ראצענט 8 םון גע

 אז דאס, חײסט װערטער, אנדערע מים
 האבען אזrאנװענp בײם חןלצגאטען די

 םעכד די םון זיבעטעל א רעירעזענםירט
 מיט םארמטעחן *ױן קענט איהר בערס.

 קעגען ערוועהלטע די כח א םאר וואס
ארבײט. זײער דורכםױצן

איז, צװײטע דאס אײנס. איז דאס
 איהרע ערװעהלט גרופע א וחנן ראס

 םאר־ גרופע א דאם װערט קאנדידאטען,
 ארײנגע־ נײ די הײםט, דאם װאלםונג,

 פאליסי די נאך םאלנען באאםטמ הומענע
 אז אזוי גרויע, באםרעםענדער דער םון

 און נרופע די זי רעפרעזענטירט םאקמימ
 רי מײנט דאס װאס לאקאל, דעם ניט

סעםבער^יפ. גאנצע
אפצו^וא־ דאס כדי דאם גלויב, איד

אײנ־ געדארםט לאמאלען די װאלםעז ׳פעז

 םוזען זיך זאל מעסכער יעדער אז םירעז,
 לא?אל זײז פון װאלען די אץ באםײליגען

 ער זאל גים אויב באאארה דומאינט אין
 םאראנט־ צו װערען געחםען זי אדער

 אײנגעםיחרט זאל עס װארטליכקײם.
 מענ־ םאכען זאל װאס סיסטעם, א ווערען

 נישט זיך האם עס װער וױסען, צו לץ־
 םאר- עס װאהלען. די אין באטײליגט

 אויסגע^לא־ ניט איז עס אז זיך, עטײט
 סאפד ארכײטער םון אנםיחרען דאס סען

 בא־ מען װאס דערקלערען צו אום פיץ,
אײנםיהר. דעם מיט צװעקם

 אײנקלאנג אין ניט איז עס אמת,
 װאס גײסט, דעסאקראטי^ען סיט׳ן

 װאו ױניאנם, די אין אונז בײ חעחפט
 זיך געצװאונגען ניט איז םעםבער תדער

 ער אויב װאילען, די אין באטײליגען צו
 דאס אז אכער, איך גלויב ניט, דאס וױל

 איז װאהלען די אין זיך ניט־באטײליגען
 פרינציפיעל איז מען װײל דערםאר ניט

 נאכלעסיגקײם, פעוט נאר דעם, נעגעז
 םעםבערה) (דעם זײנע ׳פעדיגט זועלכע

 אינטערעסען ד' אויר װי אינטערעסעה
 םאקט, דער מיט־םעםבערס. זײנע םון
 ארבײטער באװאוסטזיניגע מעהר די אז

 בא־ װאהלען, די איז יא זיר באטײלינען
 נויטװענריגסײם, א איז דאס אז וױיזם,

 אפ״ גיט דאס קענען פראצעגט 90 װאס
 מען וועם םיטעל דעם מיט און ^אצעז,

םליכט. זײער טאז צוגעװאוינעז זײ
 די װאס הערעז, געזואלט װאלט איך

 וזאבען ״נעחגכטיגקייט״ די פון לעזצר
דעם. װעגען זאגעז צו

, .צ ם ר ע ד נ ע .8288 ל. ,1 ל. ס

 דעם דאנקט 20 לאקאל
רעדאקטאר.

 ״גערעכ־ די םון רעדאקםאר װערטער
ײס/ יאגאו<סקי: ש. טיגק

 ערשיגען זײנען אויגוםם םען29 דעם
 דעד אין און .״נעחןכטינתײמ״ דער איז

 כא־ פרײגדליכמ אײניגע ״דדפאסםיס״
 אונ־ םון טעםיגקײט די ווענען מערקונגעז

 ױגיאן מאכער רײנסאוט די לאקאל, זער
 אדםי־ תנר םוז ארבײם די .20 לאקאל

מל אןנזצר מוז ניסטראציע א  גזד װערט ל
אויף אנגעװיזעז װערט עס און לויבט,

ם די ד 38 .לאקאל ױניאן, ־טײלאוס ל
 סעםטעמבער טען15 דעם םאנטאג

 צװײ אגריםענם דער געענדיגט זיך האט
vv\ אס ױניאן אונזער n ,באלעבאםים 
 א אויסגעארבײמ מוין האבען םיר אס

 די םאר םארצולײגעז אגריםענט נײעם
 אגרימענט גײעם דעם אין באלעבאטים.

 װאם פונקטען, נײע אײניגע ארײן קוםען
 לאגע די םארבעסערעז צו נויםיג זײנען

 לאקאל. אתזער םון םיטגלידער די םון
 א זיך געםינט פונקםען נײע די צװימען

 און װײדואמנם העכערע םאר םאדערוגג
 ארבײט צײט געװיםע א םאר גאראנטי א

יאהר. דורכ׳ן
 טעג די האבען צו געפלאנט ווערט עס

 םון באלעבאםים די םים האנםערענץ א
 אויף װערט עס אין אסאסיאײ^אז, דער

 באסעם אײנצע;נע די דאם ערװארםעט,
 זאלעז צסס׳ן דער צו גיט באלאנטח װאס

 א אויוי אנרימענט דעם אונטעחפרײבען
אוםן. פרידליכען

 צײט זעלבער דער אק נאםירליד,
 אונזעחן װיבאלד דאס זיך, םיר נרײםען

 סע־ םרידליבען א םאר אנמםרײגגונגען
 אײנגעבען, גיט אונז זיד זאל טעלםענט

 אנדערע אננעהםעז קאנעז סיר זאלען
 גרײט זאלען םיר םײנט׳ דאס טיםצל.

 דאס אויב סטרײס גענעראל א םאר זײט
נויטיג. זײז זאל

 עסזיסטירט ארגאניזאציע אונוער
 גומ זײנען םיר און נמכםצז, םון גיט טױן

 מיטגלידערטאםט. אונזער םימ באקאנט
 עק• אונזער װיבאלד דאס ווײםען, םיר

 געצװאונגעז זײן וועם באארה זעקוסװו
 די װעלען גענמראצ־םטרײס, א רוםען צו

 דעם אויספאלגען פינקטיליד מימנאידער
רווי.

 אונזערע םון ערװארמען םיר אבער
 זײ דאס. װי םעהר םד א מישגלידער

 קאן ױניאז די דאם נום, נוןגץ וױיסען
 ורערםה העכםטען דעם םח םאר זיח
 דעם אין שעפער אאע וחנז דעמאאם, נאר
ט זײנען םאד  יעדער ארגאניזירט. מ

 יר די העלםען דעריבער דאר^ םיםגליד
 וואל־ חנםאלס דאדגרײמן. צו דאס ניאז
 גזד םרײד דאם פון םירכמנן איע טען

^מן םוזם  אנרײ יתיאן חנם אתטאחפיי
 אונ־ אוועסנצמטעלט װאלם דאם םצנמ.

 באדען. םאסםעז w אוי^ rאינתםטר זאר
אן אן יר6 אננא?0 צװעס tan םאר אוז

ײן ארנאניזאציאנט  די צוױאאט קאסי
ײ ם״לארם. יײזײס תאט ר

ט גאיפענט I םאם־בױטמנ א כי io v r
Vtהאםיית דאר ילאר^

 725 ׳האל ברײענט אין אװענד, דיסטאג
עװעגױ. טע6

 יעדען םאר צײט די איז איצט אלזא,
 װערען צו ױניאן אונזער pc מיטנליד
 םיט״ אקטיװע צאהל קלײנע א אקטױו.
 אר־ גרויםע די םאן ניט קאנען גלידער

ײט  זיף, םאר איצט האבעז םיר װאס נ
 pc הילף די אח זיד נויטיגט ױניאן די

 דאס טיםגלידערמאםט. גאנצער דער
 ניט איז זץי םאר איצט האכען טיו־ װאס

 ױניאן־ארבײט רוטינע געװעהנליכע, די
 האבען מיר צײטעץ. געװעהנליכע די םון

 א ארבײט, ^זםורם׳דינע א זיד םאר
 הא־ דארםען םיר אוז טעטיגקײט, גרויסע

 באװאוסטזיניגע אלע םון היל«י די בעז
 װײסען, םיר לאקאל. דעם םון ארבײטער

 אונזצרע »ז ׳זײז זיכער קאנעז טיר דאם
 מיט״ דעם איז אונז װעלען םיטגלידער

 אין גאר װעלעז םיר דאס און העלםעז,
 ארגאניזא־ שטצרקערע א האבעז גיכען

איצטער. האבען מיר װי ציע
גרוס, ברידערליבען מיט

.38 לאקצל סעקרע«»ר דרײזיז, ב.
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 אינ די פאר אײן■ מיר
יאבצן חנם אין נעמט

ר אײד דאנסען סיד  t| מו
 Aim ניט איחר װאס חילף

ר דאס #»״ך םאחיכערעז ו ^  . _ י
ד װעגען נאמערקונג כע מ מ  fmnfl א

מן וױינמד מוט צו אונז מ  _ אגיי
 yam סיס גאד ױגיארטעסיגקײט, אונזער

! םריחער. װי ענערגיע
 נרום, כרידעדליכען טיט

אקאי װניאן מאכער רײנקאוט  SO י
.nmmfOT פאלינסקי, טאיר

מיי•י5י’ ו
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•עסט. שווארצע די
— רעדאחטןור: װערטער

^ד דער זיך דרעהט ־ שיי מ יז0 כ י  ס
 ין יזוהר םלעיו און ניזי ביזי, און

»i א װי אונז, אויף ^ויערט און אײן r 
 אופבאעיצםע רי איבע־ אעסט *ע
 «וס ניז קרנז יעדען םארכיכטען צו דע
!•’ני

זץ■ נעםינ׳נז צו׳עטאנד אזא אין אט
סנ(ץ דאכ האבןן װאם ארנײטער, ד•  או
 קיאוק״אינדזסטריןן דער אין זײן צו

םאנ. *ו היינט
 איז סםאק־רום די און םצעס, װערט

m «ו אויי ס׳הערען און ,5םו >pז W 
 א ױי ארנײסיר, יערער איז אייןען, און

ד נ»ס. יעדען םון אוינען די אין ע*ין  ח
 ־ ,1נעװאונ׳»« באם דער װא<ט ר*<ט

 PB װעחש אינןסעקט זאלען םיר
 אימן סיר זיינקן 1דא וועים. לענעדינער

 וײן האם נאס דער מעהר, נײםינ ניט
w םרינקם און פרוכט o r m וײן םון 

י וי ■׳. נעכער.
t בירה (א ביזי די אבער פוםט y 

 ארניינמן, אן סאננען םיר און ),iirunv זי
f ׳«<זחי איז יואיין «ו םיר ותרען אזוי t 

 ן nt ?אס אונזעד גאהזרמם באנצחר א
 א Dlgra ארבײטער. םריאמ נמםמן

מ דער *ז פריינך א זײנם נער י י מ / 
 גיפ *יץ otn איז וױינ, זײן צװייט^•

irrmo, א סאראן אין נענת,

׳<&

,HP U' 
& 10

*םוןן נ
טיו דרי

 לײ\9 אױם, ניט קײנםאי פצלען יעצםע
 צז מרבנות די צוגויןי זיר זײ
 בו רסר אח אםאי, םיט צװצלא איז

 זײ זצצט איז נוטער א איז אונזערצר
פיעצאר... אױזי מען

 אזױ ניט באס דקר דארזי געװײנליר
 זיך ער חויבט ארבײטעד, פיעל

 חאאמ א אײנער זיצט קלײבעז.
 א מטונד*, א צווײטער א ׳דע
 8?כי נסדר, אזױ pa טאג, האלבען א

 אםאל איז צװײ• בײ בלײבם
ױך צוױי לעצטע די אוועק טאקע  דער• א
מ באס דער זיר איזדעסעװעם װײ< י  91א

 W*n דער אין זײ תריכט קרבגות, די
 בל&& און אט זײ pc םאכט ארייז,

 פאר^אטעןן און געםיטער ^ווערע םיט
אנחנח זיד זײ לאזעז האםנונגעז  אײ זו

 אױןי דזאאב א זוכען צו גאסען די בער
‘ ׳ ׳ נײ. דאס

 flat א טאפ מײן איז פאסירט האמ
 m צו םארצײכענט װערט איז װאס

 ארבײטער, אז ארויםגצהוםעז איז עם
 ויצט ארבײנ^ דצר צו אוחןסנעזעצם

T באמיחט מטונדע, חאלבע א t זי צו 
J vw חארג א ארויוי זאצם מעגליר, װי 

ט און ביבעד־קאלנער  צוױי• א עוין האי
 זי• ארמיימער דער איז האנד. איז מעז

.)7 זײ• »;יןי (׳•לוס

. מענשען מידאנען
דעם חרך חײזער זײערע םון קראנקחײם פארםײדען

םון נענרויך *ײטעען

עקם־לאקם
רענולירער מאגען באױהםטער דער

 לײכט איחר סענט םיליאנען, יענע םון אימער ניט זײם איחר אויכ
 בא־ מם־יאסם װאם עקםייאקם; בתיכעז וועלכע די״ םון אויםנעםינעז

 אױפ געטמןוז זײ קענם איהר זוכען, נים לאנג זיי דארפם איחר דײם.
ח איז נאם׳ אויפ׳ו םרים• און רים r יעדער ט««ם#ד אמ םסײ. י
S מתם ווענחון און קעחחמ נאי זיך װעם וואואיהר אדער T v r i^

Pi,ז ע ד ע ײ ם א י ̂ילאקם םיםעל וואונדערבארער א mm 2 דערדעחייזז אײר י #אר׳ן איז עקנ
̂ו mmvmh אאדאױאאו דראגיסמנן פראגרצסױוא א
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 לעכע־ די צװײעען סײנעם ק־ינעם,
 מ׳עה־חײם ארטער דער ׳צוח האט דיגע
^טעדטעי. אין זיף כײ געתאט גיט

 קעגען זאל ער װעפיען מיט קײגעם,
 װעסען םאר אױסרעדען, װארט װארים א

 אױס״ הארץ כיטער זײן קעגען זאל ער
רערצעהיען.

 פרײגד זײגע אי״ע ׳רור עלטערער דער
pa ,און אויסגע״עטארנען. זײנען חכרים 

 פאד־ זײ האט ער גיט — רור :ייער דער
 פאר• איהם האבען זײ ניט שטאנען׳
שטאנען.

:אלײן און עי־עגר
טויט״ יאגג ׳עױן איז אלטיט^קע די

צופאהרען. ארע זײנען קינדער רי און
 סאריאגט זײ האט גלות םון עול דער

 אריין, װעלט וױיטער װײטער, דער אין
אסעריקא. קיץ וױיט

 איינצינער דער אװעק איז םריהער
יחיד. בן דער ׳זוהן

 די :*כגעגצנגען זײנען דערנאך און
טעכםער. די איבעריגע,

 און רויזען, די װי טעכטער, דרײ
 זיך צו זוהן דער זײ האט אײנציגװײז

אריכערנענוםען.
 חלילה, ׳קינדער עלעכטע קיין איז
 אין האבען זײ נעװען. ניט זײ זײנען
 זײ פאמעסען. ניט םאטען אלטען זײער

 pa געיצריבען כריף אפט איהם האבען
געחאלפען. געלד םיט

 בײ זיןי זײ האבען געכעטען און
:זײ צו קוםעז זאל ער אז ׳איהם

 — אםעריקא, סײז טאםע׳ קום, —
 גע־ בריוי גאך בריןי איהם זײ האכען

 עײ דײן אויף רחמנות חאנ — ׳פרימןן.
ט האסטו װעמען טער.  פוס־ אין דאי

ניי  טערטע^?r קלײנעם דעם אין טי
 דא קיגרער, האסטו אםעריסא ן א דא

 ^נוו־ א האסםו דא אייניקלאף, האסםו
 דור. גאנצען א האםטו דא איירעםס, אוז

 ע<• דעם פארזיסען דיר װעלען םיר קום,
 דאס װי אפהיטען ריף וועלען םיר טער,
סאו. pc אױנ

 צו אנקומעז פלעגען בריױ די אז און
 װיײ ער םלעגם םמה־חײם, אלםען דעם
 אלםע דאס טרעהרען. ביטערע סים נצן

n a n צוריסצן אוז כליטען איחם פלאגם 
מטיקער. אויו• װערען

 ׳האט אסעריהא סײז אבעד פאהחגן
# באשליסען. געקענט ניט זיד ער

 דאס געװאוסט, האט ער םאהע, אמת
 לזד אלע ׳אלעםען ער האט אםעריסא אין

 a סינדער, :איהם נאף װאס בעריגע
 ער װאס אײניקלאף אוז אײדעםס שנור׳

 שטעד־ אינ׳ם ניט. אפילו נאף זײ סען
 םויםע, די געהאט אבער ער האט טעל
 בית־עולם נרויסען a — בית־עולם דעם
pc ת: דורות רו ךדו  אור־ עלטערען, או

 קרובים, ^װעסטער, ברידער, עלטערען,
 ער װעלכער םיט אלטיטשקע, די און

 זיף און אםגעלעבט יאהרעז אלע האט
געטײלם. נחת pa צער טיט

 »ז מיט אײנגעבויגענמר, אן און
 אננעמפצרט קאפ, אראפגעזונקענמם

 אויסגעטריקענטען ציטערדיגען םיט׳ן
 שטעסען, סוקעװאטען אויס׳ן הערפער

 ארוםגעבלאנ־ טענ די דורף ער האט
 שטעד־ פונ׳ם גאסען די איבער דזשעט

 אונ־ םון בליקעז שטארע םיט און טעל,
 ער האט ברעםק; גרויע גרויםע׳ די טער

 רי אויף pa וועלט דער אויף געקוקט
מענשען.
 רי געװען איהם איז םרעםד און
 די מענשען. די םרעמד אוז װעלט׳
טויטע. די געװען איז זײנע װעלט אטת׳ע

 ער האט טויטע די צװישען דארט
 שותםים. זײנע חברים, זײנע געהאם

 אלטען דעם געהאט ער האט רארטען
 ו<אט דארטען ז״ל. ירדומיאל׳ן, רבי רב,
 \"ל. נחומ׳צי, רב רבי׳ז דעם געהאט ער

 דעם שרואל׳יק רב נעהאט ער האט רארט
 גע• ער איז בית־עוילם רעם מיט דײן.
 טוײ מיט סארבונדען און םאדהניפט װען

 בערנעל יעדעז אונטער פעדים. זענטער
 יעדען און מצבה יעדער אונטער עו־ד,
 pc טײל א פאמראבעז געװען איז קבר

גשמה. זײן pc טײל a — איהם
 ראש־ יעדען יאהר, גאנצע ראם און
 משה־חײם ז;לטער דער םצעגט חודש,

בית־עולם. אוים׳ז געהן
 דער ןנקומען סלענט עם אז און

 טאנ נאף טאג ער סצעגט אלוא, חודש
 שםונ״ געהן. אהינצו חודש גאנצעז דעם
 אדוםװאנ״ ער םלענט לאנג שטונדען דען,

 תבר, יעדער הברים. די צװימען רערען
 נײ* נעװעקט איהם אין האט םצכה יערע

 איז ער אז נעפיהלט. תאט ער יכרונװ^
אײגענע. צוױשען וועלט, pn אױח

 א אננעהוםען •לוצלונג 'איז עם און
 רעם װען טאג, a — טאנ םינסםערער

 אנזנע־ םען האט כדפדדחיים׳ען צםען0
 דער אז בשורה, ^ידאר^יכמ רי זאגט

ד חי  נ<ד איז אנמנרײהא איז ױימנר גדי
שטארכען.

אוםגליפ ■לוצלוגמר דאוינאר חנר

 געטרא• חײמ׳ען כדשה א?טען דעם ה#וט
 צױ איז גשמה זײן כליץ. a וױ פען

 ער פיציאך. אױף געװאיען שטעטערט
 טרעה־ען לעצטע די אױסגעוױינט ה*ט

pc אויסגע־ האט ער אויגען. אלטע די 
 *ל- פולם קרעכצען לעצטע די בלוטעט

הארצען. צובראכענעם ׳טעז
 גענרביעז ע־ לאט טאי- :אך טאג און

 פא- א איהם נײ פסןצט עס אז ׳־י*עזי£
 טויזענטער יענע pc פאדים א נאןי ׳ד־ש

סאר־ געװען איז ער ווע^נע כייט פעדים,
טעד־■  פ טויטע די כייט בונדען

טעל.
 ער איז וױיטע־, חודיט ראש א װאפ
עױם. כית אויפ״ן סרעטדעי נעװארען

 דער אגגעקושען איז עס װען און
 םינפםע־־ען דאדגען דעם pc איוי הודש
 איז משה־ח^ים אלטער יער pa יאהר,

 אלע זײנען ׳טױטע די צוױיטען געקוטען
 סארגע* ‘אטאי טיט איהם בײ זכרונות

p וױ געװארען. סען a* פרעטרען א 
 ^כינעבלאנדזשעט, ער האט □1כית׳עוי
 פיעמ־ צװ״צען חכרים׳ סרעטדע צװישען

 געזוכט געקוקט, האט ער טצכות. דע
 טעןc,שרcױa די אױגען אי*טע די מיט
 ער ?,a אבעד געװען כיצבות, די אויף

 אנדער אן אױוי גאר וױיט, ׳װײט ערגעץ
 זײן קברים. אגדערע צװישען בית־עוים,

 האט נשליו/ גאנצע דין ״איך״, נאנצער
n זיך האט pa ארױסגעריסען ױך ac 

 pit מדברױת |ia יכיים איבער טראנעז
 *ץ דארטען וועיט, עק אנדערען דעם

la — a p '- ^ a,!,״ a צװישען בית״עולם 
w קברים, i סון זױזן, זײן סון קבי דער 

זיך. געסיגט זוהן, זײז
ia| חודש צום P>a צוױיטען םונ׳ם 
 משה־חײם אלטער דער שוין האט יאהר

 צובראכענע אלםע זײנע געטרײסעלט
אכיעריהא. קייז בײנער

 װײטעי דער איז ער האט נעװיס
ך כטaנעטר נסיעה  לעבעדיגע די pc ^י
:דארט

 ער װי סארגעשטעלט׳ זיך האט מר
 םיט טעכטער די םרעסען דארטען װעט

 זײ װי ,na^p'P’a די אוץ אײדימס די
 װי pa סרעהען איהם מיט זיף װעלען

 זײ־ זײ — פרעדיעז זײ םיט זיך וועט ער
אד נעז  און &לײש, און כלוט זײז אלע י
אידען. כשר׳מ םרומע, ססתסס v*ל

עי אי־ע פון װי כיעהר  ער האט אנ
 אוגכאװאופדען יעגעם װעגען ^עטראכט
 צזוייעען ערגעץ ;יגט עס װא,* ביוד/גולב,

 הארץ זײן שארגראכען כצכות pa קברים
 זו־;, אײגציגער זײן — גשדח זײן און

 גאנצען דעם װעט ער קכר װעםעס נעבען
 געכויגענעם א פיט ׳פטעהן Msa וזודש
 הא־ץ, געבראפענעם א פיט אלן יאפ
 .ױעט עפ אז װעט, טען װעמען ;ענען און

 זײ:ע ׳טײט דין pc טא; דער קוכרען
אװעקלעגען. כײגעי־
 איז טשה־חײם אלטער דער װען און
 קײן קינדער די צו אנגעקוניען ביעלום

 קײן יעכעדיגע די פון האט און אטעריקא
 געטרא־ וױיל ׳גער.אט גיט גחת גדויסען

 איהם זײגען װאס קינדער, ער האט םען
 :אך םרעסדער — פרעכיד לחלוטין געװען

 שטעד־ אין איהפ בײ סרענירע יענע פון
 די פיט און ̂כיײז דעם טיט סחגכיד טעל,

 ניט זײנען טעכטער די פנהגים.
 גלוי־ אײדעםס די כיצרות, אין פדסדק

 א״ניק־ די און אידישקײט, אין ניט בען
 איר.ם איז —* גארני׳ט pc וױיסען לאף

 :חטה אײגציגע די טרייסט, אײנציגע די
זוהן. טויטער דער םארבליבען

 איז זיכער, געװען ער איז ׳זוהן דמר
 איד. פרופער כשר׳ער, a געשטארנען

 ױנגער a געװען, לסדן אזא דאך איז ער
 גע־ רכנות אוױי ספיכה האט װאס מאן
!האט

בע־ זיד גענוםען באלד האט ער און
 סיה־ איהם זאלען זײ קינדער די בײ טען
ביודעולם. אױפ׳ן רען

 אם־ איחם האכעז אבער, קינדער, די
טאנ. אויןי טאג פון געלעגט

 דאס האט משה־חײם אלטער דער
סארשםעהן• געסענם ניט

 :יט מיף איהר זאלט װאס סאר —
 ער האם — בית־עוקם^' אױם׳ן סיהרען
 נסיעה נאנצע מײז — טצנות. געהאט

 איך איהם. צוליב געװען נאר דאף איז
 אלעסעז אלעםעז, איבערגעלאזט האכ

 א״הם צו געםאהרעז בין pa דארטען
סבר. אויפ׳ן

׳זײ צו צוגעשטאנען איז ער וועז און
 געקענט ניט שוין זיף־ האכען זײ אז

 צװישען קינדער די חאכען אױסדרעהען,
 די אוז איבערגמהוקט, עפעס זיך

אוױי אז צונצזאגט, איחם האם שנור

r ̂־
INDIAN SUMMER

גראס. נפתלי פון
m

 — הערבםט. דער בליהט איצט
 םארגענרויט םיט׳ן
 אויף כײםער געהען

 — בראנזטוגקעל און קופעררויט
נמכט. די בלױט םע ביז נליהען און ׳טםעהען

 זיך קארטשען צװײנען ב־נטע
 האלבפארמאכט־ א םון בלעטער װי

רויז. האלכצעעפענםער און
 םעג זײנען דאם
 נאלד. און זון לויטער פון
 קרפער און בראנז פוץ כאל שװערער א װי

טאג. דער אװעק ראלם
 פארבען רייםע פאלען טאלען און כערג פון
שלײערעז• בונטע װי

 פעלד אין םטויגען די םאר און שטאלען די פאר
 — הערטען רוהען
געפלעקטע. און װײםע

הערבסטםײערען
 םעלד■ און בארג אויןז אויף נעהען

 שײערען די פאר
גארבען. לעצטע ליגען

 פלאכען. די פון גארבןזן די
 כערג די םון שפאלטען די

 טיפער׳ און פארביקער װערען
היגלעו• אץ הויכען די װערען שפיציגער

 פאלען און קװאלען
 נערענעלטער, ריזלען

 םליםען רוהיקער
פלמך דער דורך טײכען די

 פעלי אין אום רײט דאכוש
רױב• זײן היט און

ת די איבער בע
 ;רײטער װי אויןז וואלקען מהען

 אויף געהסט n א דו, און
 פארבען אלע אץ
הערבסט. פון

 — ליחןר לױםער ווער איך
 טרויעריקע און פחךזליכע

נשםח• נדין דיר, אק

 כי^יגען שיהרעז, אי־ם זי װעט כא־גען
ילכד זי־זן׳ס דעש ;ען,יצ אילם ד ױעט

א:ט גאנצע ,ד  אי־טער דע־• איז נ
 דך דאט עי גע׳צראפען. ניט כישה״חײם
 אײן פון ;*,גע״ע; זײן אויף געדרע־ט

 רי שאי און צלױיט/ו״ דע• r*: זײט
 גע״ פינפטע־ דעי־ א־ן ד ־אט אויגע;

 זײן םין געזינט :•:*ר׳ע פרוטע דאפ זעי׳ן
 אילם האט עד זוהן. טויסע; אײנציגען

 ^ןיתם און טי־ית אין אנגעטאן געזעדלן
 ה^ט העגט אױסגעשטלעלטע פיט און
־ ע־ געצױגען. און אירפ צו ;עצױגען ד

 בעבען אט*א*רא ׳טאטי; ׳לו*:
 ױי אױסגעװיזען איהפ זיך האט ~ :״׳;

 ויעט עס אז — ״טטיטע. זײן *יךט ע־
 לייפען זי־ זאילפטו ׳טי,צ ד״ז קיטע־
זײן. טק:ר טיר ;ע:ע;

 :אב׳ן ־,פ־ רעי א*ן !4באי און
שנוד. דער צו אװעק עד איז :ע;

דאױ־

 יפגור, דער נאבגעבמננעז א״ז ער
 אין געבעט א טיט און ט־יט, :אף טריט

ע די ט  אױף געקוקט ער ר-אט אױגען ^
פיהרסטו װארום כייך... פיהר :איהד
- :יט^ יעױן כיך  פון געשי־יען לאט -

בליקען. דינע
 געדרעהט זיף האט אבער יטנור די

 האט אנדערען, אױס׳ן פלאץ אײן סוז
 האט געטאן, קוק א איהם אויןי א־״עטאל

 oysy און בליקען, די צוריק סארכאפט
 גע־ נעזיכט איהי איז בלאס דאדנע אזױ
 די זײנען מאדנע אזוי עפעס און װען׳

 דער אז ארוסגעראפען, איהר אין איינעז
שרעקען. גענוטען זיך האט אלטער
 װארום מײן... איך װארום?... —
ט/ שוין סיר געהען זשע...  האט — ני

 ארױס־ נעכעט צושדאקענעם א כייט ער
געשטאכיעלט.

 די האט — שװע־ר... שװע־ר, —
 גע־ זאנ א ליפען ציטערענדע סיט שנור
 געהן... ניט דארסען טיר םיר... — טאן.
 םאר״ איהר דאס... איז אט־א־דא אם...

 װי אזױ האט זי — שװער? שטעהט׳
 ארונטערגעשלונגען. װאמענדיגעס עפעס

 ניט האט ער םארשטעהט... איהר —
 גע־ זיך ער האם טויט סאר׳ז גענלויבט...

 זײנע זײגען דא אט םארברענען... הייסען
 אראפגעלאזטע מיט ױ האט — !...אש

 נלעזערנער a אויף אננעצײגט אויגען
טישעל. א אויף וױנקעא א אין כלי,

 װארוי a האט םשה־חײם אלטער דער
 קער־ גאנצעד דעד באיקעז, די םים געטאן

 דאס נעטאז, םרײםעל א זיך האט פער
 װאס בלאס־םױט, געדוארען איז געזיכט
טויטער. אםאל

םאר־ברע־ גע־גלויבט?!... ניט —
 איהם סון הײזעריס זיר האט — !נען

!...סאר־ברמ — ארויסגעריםען.
 האבען המנט אלטע ציטערדיגע די

 סיס די ׳כלי גלעזערנע די אנגעכאםט
 קער־ דעי װאהילען, נענוטעז זיף האבען

 צױ און בוינען גענרכיען זיך האט פער
 נע״ ער איז זוהן םון אש די כייט זאטען
באדען. צום סאלען

 י8ניז8רג8 און פרײד
געו8נס־פר8צי

ס ו י ש ז ( ו ם ם ײ »). ז

 געםאכט עס האט ער אז זיך, בײ כער
 פא־ ניט גוט װי ׳זאך אזא אבעך איז גוט,
 באס. אוגזער פון אוינען די אין ראן

ט ״ ט  ס׳האט בכן ארבײטער, צום צו ער ע
 מא־ בעל־מלאכות זײנע גענומען, יאנג צוי

 אכט־ םון פארלױו* אין קאלגער אזא כען
 אן ארבײםער דער װערט טינוטען, צעהן

 װארט. א ענטפערט און אויפגעציטערטער
 האבען ניט זאל ער אז ׳באס דער זאנט
ײט ער װײל ׳מויל גרױס קײן  נאך איב

 אויס־ אן גאך װאכען. צװײ קײן נישט
 ברויט־נעבער פונ׳ם װערטער פין טױש

 באס דער כאפט ארבײטער פו:׳ם און
 הענד, ארבײטער׳ס םון קאוט דעם ארױס
 אין בלאזען גיט יעצםער דער זץ־ י־אזט

 ארויס ניט קאוט דעם יאזט און לאשע
 ארבײט שטיה דאס אז אזױ ראנד, פון
 ריײ געװארען, צופליקט ניט שיער איז

ר זײט. זײן אין יערער סענדיג ײי  ענ
 רעם צוגענומען טשערכיאן דער ואנז
 אדביי־ דער און שלאכט־פעלד, פון לאוט
 זײנע אויף פרוך א מיט אװעה איז טער

 קענען און באסעס אזעלכע קעגען ליםען
צושטאנד. ר.פ?ר אזא

 באס דמר ווען פאסירונג, רער נאך
 ער האט געהומען, זיך צו אביסעל איז

איז װאו :שרײען אײן אין נעהאלטען
 ! געשיכםע א הערסם ! מענשליכקײט

 בין איך אז געזאגט, באלד איהם ם׳האט
 צו הײנט ביז באסעס!.. גוטע די pם

 און םארנעםען, ניט נעבאך ער קאן טאנ
טענשליכסײט... איז װאו אלץ, שרײם

 האפימאליסטישען אין אז הפנינ^
 סצנמאיכסײט װארם דאס 8אי האדעקס

 םענש םון ראילע די pa אױסגעשםראכען,
שיילצן. ארבײםער כױר דארםען
נעלינגען. ײאויי ראלע די יאונז זאל

רעבובאק. ם.
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אליםיס6 און וניאנסי
 ״אמעריקאן ביבעל סעפטעםבער אין

 ;אכד סעמױעל שרייבס םעדערײשאגיטט״
 װעלכעד עדיטאריעל, קורצען א פערס

 און באדײטונג גרויסער פון אבער איז
 גע־ אין לעבען ךעם םאר וױכסעקייט

 ערי־ דער *ױניאנס. אונזערע םון דײהען
:פאלגט װי איז 4טאריעי
 ליײ אװ םעדעריישאז אכשרײ־־אז ״די

 דעלי־ צו װאוטס קײנע ניט האט באר
 אזױ װי ניט, n ריקטירט אױך ;װצרען

 דיאבען זײ װאוטען. זאאען ארבײטער די
 און םרײהײט, און רעכט םאר קעמםען צו
rאיגטע־ זייערע לױט װאוטען, װעאען ״ 

 אינטעאיגענץ און װאויאזײן זייער רעסען,
דיקטירעז״. זײ װעלען

דערמיט, עדיטאריעא דער איז וױכטינ
 קיײ אז אזױ, יזלאר גאנץ ?אגט ער װאס
 אז כױםםארשטעהן, נארניט עס קאן נצר

 תאונ־ עקזעקוטיװ דער װאס הסככיה, די
 לאפאלעט־ דעם אױף נענעבען האט סיא

 אר־ אלע אז ניט, נאך כױינט קאמסײן,
 פאר װאוטען םוזען און װעלעז בײטער

 ם. א. דער םון קאנסיא דער אאםא^עט.
 װיא און דעמאכט, גארניט האס א. אװ

 נזאכם. אזא אױוי פרעטענדירען ניט אױו
 רעןזדיקט וױא ער ניט און טאן ער ניט
״ װי ארבײטער, די  װאוטען. זאאען ז

 #איז באטײט, הסכנדה זײן װאס אלעם,
*r רורכשטודירענדיג פױעונג, זײן לױט 
 פאר־ *אליטישע די םון ■אאםםארמען די

 די םין לאראהטערע די אױך װי טײעץ,
 שטי־ ארבײטער די דארםען מונדידאםעז,

 נים און װהילער, און לאםאלעט םאר סען
 םאד פארטייעז, צװײ די פיז איינע נואר

 איצט ביז איז ארביימער דער וחואכע
שטימעז. צו געװאוינט

V
 און מוטיגע העכסם א איז דאס
 פא־ פאראן ערקאערונג. עדיראיכע העכסט

 באװעגונג, ארבײטער דער אין איטיישענם
 בא־ צו אומעהראיד גענוג זײנען וחזאכע

 םון שטימען די האבען זײ דאם הוייטען,
 זײ דאס אין קעיטענע, אין ארבײטער רי

 אוז םיא אזוי םאר דעאיװערען זײ קאנען
 אדער דער צו טטימע’ סער םיא אזוי

 ארביײ רי זײנעז דאס פארטײ. יענער
 טאנ־ רי זײנען װעאכע מער־סאאיטײטענם,

 ארבײטער־ רער אויף קאאה די און דע
 פאאיטישענס, די זײנען דאס באװענוננ.

 איז ארבײטער־באװענונג די װעמעז פאר
 מיטעי א װי מעהר, געװע^ ניט קײנםאא

 ג-ערזע:־ זײערע פאר איהר אויסצונוצעז
 ארבײטער־םיהרעד די צװעקען. איכע

 די נעװעז אימער זיינעז םארט דעם פון
 םון פראנרעם דעם צו שטערונג נרעסםע

 סאמ^ נרויסען זײער אין ארבײטער די
 אר־ דאזיגע די אעבען. בעסערען א םאר

ײנע; נײמער־פיהרער  בא־ געװעז אימער ז
 סון אינטערעסען די פארראטען צו רײט

 האבעז ז״' װעמען ארכײטער, די
 אויך, אפט און כאוםר׳שט־וע&רעזענטירט,

 צײ אפיאא איז םארשטעאט אביסעא אמאא
 נעטאז. טאסי דאם זײ האבעז אםעז, ניש
 אמע־ רער םיז סאוגסיא עקזמהוטיװ דער

 זאגט אײבאר אװ םעדערײשאן \רייזא
 די נים האט ער אז קאאר, נאנץ אבער

 קע״ןענע. אין ארבאסער די םון וואוטם
 און װי באםעאען, ניט קײנעם חאז ער

 װאוט. זײן אסגעבען זאא ער װעמעז פאר
 דאה און רעוןאמענדירעז, נאר מאז ער

 האט ער װאם און ׳מוט ער װאס איז,
גונטאן. אימער

V
 זײן מים אז קאאר, איז עם אאזא,

̂שאוס  א. דער פון .p עקז. דער חאט בא
 פאאיטיק ארײנגעבראכט ניט א. אװ ם.

 עקזעהוטױו דער װארום ױניאן. די אין
 האן און גיט, דאד דיקטירט קאמסיא

 די איז ארבייטער די וױ דיקטירעז, נ*ט
 שאעסם עם ווער װאוטען. זאאען 'ױניאנס

jr זײנעז ױניאנם, די אין יאאיטיח ארײז 
ov וחנא״ ארבײטער־פאאיטישענט, יענע 
 דעמאהדא־ דער צו םארהויםט זײנען כצ

 פארטי/ חןיובאיקאנישער אדער טישער
 נעםריבען איצט ביז האבעז װעאכע און

 ארבייטער־װאוטס. די םיט חוודהאנדעא
 דצם םון סוםט זײערער נדימצארן דער

 זײן םיט סאונסיא עהזצסומיװ דער װאס
 אר״ דער אז עדתאערונג, אפעגהצרציגער
 זײן מיט און פרײ, איז בײטעױ־װאוט

 אאםאאעט די פאר ארויסםיעםעז <%םינצן
 די נעמאכט סאאיע זײ האט באוועגוננ,

 זײ ארבײטען דערםאר ביונעט. נאנצע
ojr -ינ־ ארײנצובר א\ם כוחות, אאע מיט 
 צאנ״ •אאיםישע מגיאנם די אין איצט נען

 ארויטוואר־ תאנען זאאען ןײ כדי יוציײעז,
 עקזע־ דעם או̂י שואד נאנצע די םען

א. אװ ם. א. דאר םוז האונםיא קוטיװ

 דער מישענינע א םאר װאס זעהט, נאט,
 קאונסיא עקזעקוטױו דעם^ םון ארױסטריט

 I»r אנגעכיאנט האט יאםא^ןט׳ן םאר
״ ױניאנס. אוגזערע

V
 מא־ שטוציגע דאדגע די וױיט וױ
 טיר וױיסען געאיננען, זײ װעט געװרע

 האםען, םיר ניט. אז האםען, סיר :יט.
 ארבײ־ ארנאגידרטע אמעריקאנער די אז

ט זיינען טער  צו אום באיגד, אזוי גאמי
 דאזיגער דעד סון םארפיהרען זיך אאזען
 װעט אלו םון גיכער דאס און חברה,

 ארביײ דאזינע די אז דערצו, םיהרען עס
 פאר אײנכיאא װעאעז, טער־פאאיטישענס

 דער פון װערעז ארויסגעטריבעז אאעמאא,
 אױב בנאמנות, באװעגוננ. ארבײטער

 רעזואטאט דער זײן זאא אאײן דאס נאר
 דאס װא^ט יןאמיײן, אאםאאעט דעם םון

 גרויסע זײנע םון אײגער געװען זיכער
 דאס אז האםען, אאמיר אױפטואונגען.

 ארבײטער די אין ױי[, אזוי טאקע װעט
 איינעש םיז װערען פטור ױעט באװעגונג

 אבער, עאעמענטען. ערגסטע איהרע םון
 מסוים וועט װאוכש שטארקער אונזער צי

 װאס באװענונ:, די ׳ניט אדעד װערען,
 און אן איז ױניאנס, די אין םאר קומט
 זאך נוטע א זעהר איז זעהר זיד םאר
 דאס • ארבײשער*באװענוננ. דער םאר
 א צו פיהרעז םוז דאס םיהרעז, װעט

 פון םװוות די אין האארונג באדײטענדער
ארבײטער. אמעריסאנער די

V
 אז געהײסעז, עס האט איצם ביז
 האט גוננ1ארבײטער־באוח גאנצע אונזער

 קאמח. עקאנאמישען דעס םיט טאן צו נור
 עכד נעװעז איז האסוי פאאיטישער דער

 ױניאן. דעד אין פארבאטענעס װאס
 פאו״ אםיציעא נאר נעװען איז ער אבער

 פאאיטײ דער האט פאקטיש באטצן.
 באזײיטע;־ א גאר גמהאם האמא שצר
 ״ײ בםדט, ױניאז דער אי; פאאץ יען
 איז בכאא. ארבײטער־באװעגוננ דער אין
 םאיאריטעט די 1װא ױניאז, א געװען עס

 איהרע טאךנעבער די און כױטגאידער
 די האט סאציאאיסטעז, געװען זײנעז
 אין אנטײא שטארקען א גענוםעז ױניאן

 איז עס קעמםײנס. סאציאאיסטישע די
 געװעזענער אונזער דאס ניט, םוד קײן

 איז װאס אאנדאז, מײער קאנגרעסםאןי
 טי״ םאציאאיסטישען דעם אויף געאאפען

 אויסערװעהאט ניט קײנםאא װאאט קעט,
 ױניאגס, אוגזערע ניט װען געװארען,

 מיט נעארבײט װירקאיד האבען װעאכע
 איז ערװײאוננ. זײן פאר כחות אאע

 נעװען ױניאן דער אין מאיאריטעט די
 גע- רעפובאיקאניש אדער דעטאהראטיש

 דע־ די םאר נעארבײט זי האט שטימט,
 קאנ״ רעפובאיקאנער אדער מא?ראטישע

 ארבײ־ די אגבאטרעפט װאס דידאטען.
 דאןי זי איז אאגעמײן אין טער־באװענונג

 #װארים פאאיטיקס. אין געװען אימער
 םון אדםיניםטראציע די דען האט װאס
 געטאז, איבערהויפט א. אװ .ם. א דער
 דאס V ארבײט פאאיטישע קײן ניט אויב

 םין דורכםיהרונג די םאר זיך םטאדען
 די םון נונםטעז צו געזעצע םאחןןײדענע

 אפ־ די םאר ארבײטעז דאס ארבײטער,
 װאם — געזעצע שאעכטע םון שאםונג

 אנ־ עס םען קעז וױ ,6v איז אנדערש
 טע- פאאיטישע ניט אויב אנרופען, דערש

? טיגקײט
A

זא־ צו ריכטיג ניט עס איז דערםאר
 און ױניאנם די זײנען איצט ביז אז גען,

 נעװען ארבײטער־באווענונג גאנצע די
 עקא־ דעם םיט אױסשאיםאיןי םארנומען
 דעם אויסגעמידעז און האמו*, נאםי^עז

 גע־ װאאט ער װי אזוי קאמח םאאיםי^ען
 נאר האם עם םריף. גאנצעז אין װען

 אדבײםער־בא־ די א? אפנים׳ געהײסען
 דער איז פאאיטיק. אין ניט איז װעגוננ

 געוועז. אימער עס זי איז אבער אמת׳ען
 ריכטינ, אאגע די מעז באטראכט אין,

 וײז. נעקענם ניט אנרערש נאר עם האט
 אעםד א ױניאךמאן יעחןר איז צוערשט

 אאנד גאנצע דאס ווען כמגנש. דיגער
 ניםא איז Dy ווען ;פאאיטיק טיט קאכט

 זאא פאאיטיס װעאכ&ר אין צײטוננ, קײן
 עד וואו וחןן :הױפט־פיאנע די זיין נים

נאר איז ער װאו און נעהט,
 זאא iv אז זײן, ניט דאד קעז פאאיםיה,

 װאס אאץ, צו מויב אוז באיגד באײבצן
אר אדצר איהם, ארום םאר קומם  ^ג
 גאײכניאםיגצר םיאאזאפישער, א באױ?

 אאײן ער ווערט װיאענדינ נים צושױער.
 ניט און סאכענינע׳ די אין ארײנגעצויגען

פאאיטישקר דעד .אט װערט וױאענדיג

 די ארײנגעשאמפט טוטעא
 חמטער־טיד, דער דורך ארײנגעשיעפט

דא* iv איו דאף אבער
A

 אפנרע־ די איז ,ovi פו| אפנ/סעחן
 און סאטף עקאנאמישען צוױשען נעצונג

 א מעהר אימער געװען סאאיטישען
 װאאט װירקאיכע. א וױ ׳קינסטאיכע

 וױיטען םון געשטאנען רעגירונג אונזער
 צװײ םאר ומען3 װאס ,vdvvp אאע אין

ט און ארב״ט, און ?אפיטאא שען  ‘Vi ד
 דער אױף קאמוי יעדען אין זיך שטעאט

 װאאט ׳ארנײט געגען קאפיטאא םון ?ײט
ײ םו| רעדע די זײן דאן געקענט טי  אי

 אדן קאטו״ עקאגאמישען דעם םון יוגג
 איז דאם אכער קאטף. פא^טישען דעם
 ?אויטאא פאא, דער אזוי ניט דאף

 מיט ארנײטעד די געגען דאר קעטפט
ײ  צו איהם שטעהען װאס װאפען, א^ער̂י
 ארבייטער די ;ענען קעמםט ער ;עבאט.

 װאס געזעצע, אנטי־ארנײטער זײנע סיט
 סון נעשטאיט דער אין אנענםען, דינע

 סענא־ און קאנגרעסטען אסעכיבאיכיען,
 די אין איהם םאר פארםאסען טארס,

 קעריער״ נעזעצגעכערישע פארשײדענע
 דורןי איהם געגען קעכיפם ער ;שאםטען

 די דורןי פאײס, די דורף ; קאורטס די
 צו םארקױםם איז װאס פרעסע. נאנצע
 כאשאפע* די עס איז װעי׳כע און אירזם,

 און מײנונג. עפענטי*יכער דעד פון ריז
 םאר״ וױרקאיד װא^טען ארבײטער די

 עקס־ און אםט4םארשקי באײבען צו דיגט
״ װען ׳זײנען זײ װי ׳ואטירטsפ  ‘׳ואא ז

 אײנציגע דיער אז אייננעזעהעז, ניט טען
- װאםע  םײנט װאס — סטרײק דער -

 בארייט- זײער פעי*ע טעהרסטע די אין
 אײדען, צו אין הוננערעו צו וױאיגקייט

 הא־ קעגען צו אום נענונ, ניט װייט איז
זיג. א אויף שאנסען בען

A
אוג־ םון סטרײק דעש אמיטא, נעהמט,

 איײ מיט שיקאנא אין דרעסמאבער זערע
 איז סטרײק דער צוריק. טאנאטען ניגע

 סטרײ־ די כאטש געגאגגען, םא^ארען
 .אזוי בראװ, אזוי נעקעספט האבעז קער

 םאראאיצז איז םטרײק רער העאדיש,
 אפגעקאסט האט ער כאטש געגאננען׳

 םאר״ נרויסען א אינטערגעשאנאא דער
 באסעס די װאאטען װארוש? מעגען.

 קאורטס די זײט זײער אויף געהאט ניט
 זײ ײאאטען אינדזשאגקשאגס, די מיט

 אונטערגעבען. זיןי גאײך געםוזט זיכער
 הא־ זײ אז געװאוסט, אבער האבען זײ

 געגעז װאפע, א ארבײטער רי געגען בען
 זײער מיט או״בײטער, די זײ, װעאכע

 אפםערװיאיגקײט, און בראװקײט גאנצער
 װאונ״ א דען עס איז סאכטאאז. זײנען
 אן זיו הױבען ארבײטער די דאס דער,

 פאאיטײן, כיים פאראינטערעסירעז צו
 ארױסצורײסעז האםען זײ װעאכער דורך

 באסעס? די םון װאםע שרעהאיכע די
 האבען עדםאהרונג ישרעקאיכע זעאבע די

 םיאע אין רyארבײט פיאע דורכגעמאנט
 ארבײ־ מעהדסטע די טרײדם. אנדערע

 גע־ םאר^ארעז זייינען װאס טער־קעטפע,
 המות מאאןי הױפט זײער איז גאנגען,
װי טו, אינדדטאנקשאן. דער נעװען Bאב* ניט איז װאס ארבײטער, דער ט 
 דענקעץ, אנדערש נעקענט באינה סאאוט

 וױכ־ אאײן, קאמף עסאנאמישער דער אז
 גענונ, ניט װײם איז איז, ער װי טיג
 אראפ־ עניאיד האםעז קענעץ זאא ער אום

 יאך שװערען דעם זיר פון צואװארפען
 וױ־ ניט װיאענדינ יא, קאפיטאא? פון

 נאנץ זײך נעמוזט ער האט אענדינ,
 דעם מיט םאראינטערעסירען שטארק

קאמף. פאאיטישען
**•

 האט ער דאס וױסענדיג, נאטיראיך,
 גערע־ אנםאנג םון iv האט װאוט, א

 נױ נויטיגע די ציהען קען ער אז כענט׳
 ער װאס דעם, מיט רעכט זײן פון צען

 םאו״ יענע אדער די םאר װאוםען װעט
 צװינגען װעט ער װאס ׳דעם מיט ;םײ
 איהם טאכען פארטײ יענע אדער די

 אזוי און םארשפרעכונגען. םארשײחגנע
 גארניטז קאסטען םאדשפרעכונגען װי

 גאי־ אאעראײ צוגעזאגט איהם זײ האבען
 זאא ער כדי צײט, צו צײם םון קען.
 האט ׳איד,ם נארען זײ װי דערזעהז, ניט

 צױ פארטײ צוױיםע די אדער די איהם
 נעשטאאט דער אין בײנדעא א געװארפען

 קײן געהאט גיט האט װאס געזעץ, א םיז
 אנגענאנגען עס איז אזוי און ממשות.

 האט אבער אײביג צײם. אענגערע א
 אונזערע םו| זײט דער םיז גארערײ אזא

 אויגעך אז» און פארטײעז םאאיטישע
 די םין זײט דער םון סארבאענדעניש

 עס ־ אנהא^טען. נעקענט נים ארבײטער
 קױ שפעטער אדער םריהער נעמוזם האט
 ארבײטער־ די װעז םאםענט, דער םעז

 דעם צו װערעז געעפענט זאאען אויגעז
 ײאס שװינדעא, פאאיטישען נאנצען
 האט עס און זיי, םיט wtiqvi װערט

 צװײ רודעחזז שטארק אננעהױבעז זיך
vv\ סיר באאד װי ארבײטער: םיאע

 מיר איז פאאיטיקס׳ אין יא ^ייז זײנעז
 געטרײ װערען מיר ײײא זײן, עס מחען

 םיה־ ניט טאקע װארום טו דערצו, בען
 אונז זאא װאס קאטוי, םאאיםישען א רס\

 טיר זאאעז י״אננ װי נוצעז? ברענגען
 פא- אאערלײ םיז םארםיהרען אאזעז זיד

דען מיר קענעז שאראאמאנעם? איכדשע

כצן דט ,uHruiP avm״n *װתר ו̂ז
iytjin טיר װאי •איטםארסונ, אײנענוו 
 •3או צו אױסדױק ®וילען נעכען ?אי״ען
םאדערומעס זצרע

A
 שטימצן דאזיגע די דינען דאן אכער

 אין גצנוג שםארק און חױף ניט געװען
 זאאצן יױ אז ארנײטעײנאװענמנ, דער

 טאק׳- דער אין ענדערוגנ אן צו ברענגען
 #ארכײטצר״כאװעגוגנ דער םון טיק

אי אעצטצ די אין אנער  זײנצן י*חר י
 -yj ח^נען װעאכע #?אצען פארגעקומען

 אױןי וױרקמנ שטארק^ א מאכען מוזט
 ת ייזן אפגעשטאנצנסס^ סאמע די

 פון UipnoMB די גא״כדאטמסםע.
א| שרעקאיכסטער דער צי תי א  דצך •ףן ק

 װאזנדעד- דער דיט^ אײן םון רעדרונג
 ארניי• דער םיז דג פאאיטישער בארער

 צוױי• דצר םון ענגאאנד אין טער-ןארטײ
 אײנזצחן, דאס טאקע דאן און זײט. טער

 מיעס ׳איצט ביז וױ קעטםען, אזוי אז
 פארצױנער• א אין ויו דרעהען אײגסאר

 ג/ר חאט אאעס דאם — צירקעא טען
 y נאר פאראאנג דער אז דעדצו, םיחרט
 -yi איז װעג ג״עם א נאך ׳שניט נייעפ

 שטאריןצר. און שטארקצר אאץ װארען
 M דער פון קאונסיא עקזעקוטױו דער

 אינ- די םון באשטעהט װאס ׳א. אװ ם.
 אין ארנײטער־םיהרער טעאינענטסטע

 דכער האט ארבײטער־באװעגויננ, אונזער
 די דאס דערםיחאען, ניט געקענט ניט

 אמעהױבמן ענדאיך האבען ארבײטעױ
 הינער־פיעם, דעם םון אױפצואװאכען

 נעװען. איצט ביז זײנען ךײ װעאכעז אין
 װאם ענדערונג, די דערםיה^ט האבען זײ

 םון שיכטעז אי*ע אין פארגעקוטען איז
 אין איבערהױפט און געזעאשאפט, דער

 וײ םאר איז עס ארבײטעד-קרײזען. די
 אנ״ ?ײ זאאעז צו :פראגע די גדטטאנעז

 איננא- און נוסח׳ א^טען דעם סיט געד׳ז
 אויןי, שפראצט װאס ׳נײע דאס רירען
 באגײס• און כח גאנצען זײער מיט אדער

 םראנט סאמע אין שטעאען זיך טערונג
 חא״ װי #טו באװענונג. נײער דער םון
 וױ האנדאען, געחענט אגדערש זײ בען
נעהאנדעי^ט^ האבען זײ

A
 קאוד עקזעקוטיװ׳ דער האט נעוױס

ד נזט גאנץ י. אװ ם. א. דצר םון סיא  ט
 נאןי זיעאן ױניאנס די אין אז װאוסט,

 װאס פאייטישענס, ביסעא דױבשע א דא
 נײנצד און הױט מיט םאדקױפס זײנען

i אדער דער צו y : r יחפפיםאאיסטישעי 
 אויטײ געװיט װעיען זײ דאס און פאדםײ,

 עקי דער דאס געװאאד-געשר״, א הויבען
 א• פ.»י.אװ M דצר סיז זעקוטױױהאונסיא

 די *ין פאאיטיק אדײננצבראכם האט
 ׳יוניאף הײאמעז דעם פארשוועכם ימיאז,

 דייי צו נצכראכט דצרסים און פרינצי•
 טאקע אבער שפאאטונגעץ. און סערײעז
 באװאונד^• צו מעהר דאס איז דערםאר

 ־־yrעק דעם םון האנדאוננ מוטינע די רען
 געקענם ער האט זיכעד קוטױױקאונסיא.

 וױ אוז אקאנערס. ײיאסאנס, אאעריײ די
״  נע• האט ער ;דארט הײסען אאע ז

 אאצ אנװענדען ומאעז זײ אז װאוסט,
 נײעם דעם גענעז כחות פינסטערע זײערע
 ארבײטער־באװעגונג, דער אין שריט
 ׳שענד־ דצר צו סווי א מאכען כיוז װאס

 נעשפיאט. האבעז זײ װאם ראאיע, איכער
 פון םיהרערשאםט נאנצע די האט זיכער

 זײעף דאם געװאוסט, א. אװ ם• א. דער
 אײגענטאיןי איז װאס שריט, ״נײער״
 אופנים אאע אויוי װעט ׳נײ אזוי גארניט

 הםקר• א אאס װערעז, אױסגעטײמשט
 גאנ• איז איז װאם זייט, זײער םון אקט
 גײםט דעם םים אײנסאאנג איז ניט צעז
 ארבײטער-באוחד אמעריקאנער דער פוז

 יײדען וי װעט ׳אםשר דערםאר, און נונג,
 איהר אפטרמטען און קאנזעקװענצען די

 אכ־י ניט דאך איז אנדערע. צו פאאץ
 םר יד1 זי האם אאעם דעם אוױי טענדינ

 געשטעאט באנײסטערוננ מיט אוז טיג
 פראגרעסױוצ?, דעם םין זײט דער אויוי

 פא־ אנגעהענד^ן דעם אין שטראם נײעם
 די םוז דערםאר אט קאמף. איטי^ען

 גרויםצ די ארױסרוםען האנדאוננ דאזיגע
 צהר־ אאע םון באװאװדערונג איז אכטונג

 .אפיאו, םענשען, דענקענדע איז איכמ
 אװ ם. m דער םון שריט דער װעז
 םעהאשריס, א אאס אױסאאזען, זיך זאא

 V נרױסער, א אאץ אבער מס באײבט
םעהאשריט. װאונדצרבאד־מוטינער

 נים זיך סאנעז מיר װירקאיך, אבער
 סי| האמח דאזינער דער אז פארשטעלעץ,

 ארויםזױײ זיך זאא א. אװ. ם. א. דער
 װ»ם • ? אזוי װי םעהאער. א אאם זעז

 פארלי• צו באװעגונג ארבײםער די האם
 וועט אאםאאעט• אז אנגצנוממז, רעז?

 פר אז און װצחנן, אױסצרװײאט ניט
 אױסערוױיאמ װצ^ן דײװיס אדער אידזש

 אאגנ די וועט װאס מיט טו רעז.yװ
 ?אנען עתער? וחןרען ארבײמער די פון
 עתע־ נאך ארױסנעכעז קאורםם די דעז
 אי| איצם, בי? װי אינדזשאנקשאנס, רע

ד &א*טאי קאז ? םסרײס א פון צײם  ע
 איצ<ו ביז צס האט עד װי בושעװען, גער

ה דאכמ געםאז?  ניn םארקערנ^ זי
 גי־ חאבעז ארבײםעד די דאם פאקט,

 1י א«אור'יסען;^ח זיך כוח דעם האם
ד חאנאן און יארטייען, אאטע צײײ ג  אנ

עס. k s׳w נעהז הױבען יי׳יײ י8יייי ניי

ר א ר פ ע ײ ר און פ א ר פ ע ם א װ
זעלדין, ,H סון

 געואגט: חאט עדיסאן טהאמאס
 פרע• װערען ערװײאט חאן ״קואידזש

צוםיא.״ רײדען גיט װצט ער אויכ ךרצנט,
 #עצח «יץ אנגענומען חאט קואידזש

 ניט עס וועט אזיס, זעחט sv וױ אנעה
 װאב מויא א נאד דא איז עס ךעאםען.

 םארשטאפצן, דארםען רעפוכאיקאנער ךי
 מױא דאס אט ניט. װאגען די אבער
 סך א םאראורזאכען נעװיס ןײ װעט

צרוח.
 טשאראס צו נאאאננט מױא דאס אט

 םאד קאנדידאט רעפונאיקאנער ׳דאוס נ.
 םיטאױפער. קואידזשעס װיצע־פרעזידענט,

 ;ענע- רעפובאיקאנער דצם םון אן4•* דער
 אז אױס, װײזט עס וױ ׳איז שטאכ 6ראי

 ואא ראוס איז שוױינען זאא קואידזש
 זארש! דער אט ער, תןדט ר״דען.

װאסער. םאר און םײער פאר רערט צר
גרעס* זײן איז יפװײגען ?וי״ידזש׳עס

 דאס מעאה. נרעסטע זײן און חככיה טע
 ניט האט ער װאס דערםאר ניט איז

 חײנטיגע ׳איז דאס זאנען. צו װאס
 מער- די קאײנינקײטען. די םון צײםען,

 ד,א* שטאאטסאײט גערופענע אזױ סטע
 רע־ זײעדע און זאנעץ צו װאס ניט בען
 אג־ םוז צונעגרײט זיי םאר ײערעז דעס

 ;ע״ אינען װאס םעהיגערע, םון דערע,
 הינםערנרונט. אין םארשטעקט וױינדיך

 אין באשטעדזט חסרון הױפמ קו^ידזיט׳עס
;יט. אײנדלוק קײן מאכט ער װאס ׳דעם

 מיט באאסינסער, א דארינהער, א
 טאכט האר, רויטע און אױנעאאך ק^ײנע

 דורכשניטאיכעי א םון א״נדרוק דעס ער
 געהויבע־ ניט א אין װאו ערגעץ קאױרין

 יצנעם צו נעגאיכען איז ער אםיס. ןעם
 צו טורא האבען עאטערן די װאס ׳חחן

 חופה, דער נאך ביז כאה דער באוױיזען
 י1אוי האבען חרטה חאיאה זי װעט םאמצר

שידוך. רעם
 װײז פאאיטיקער רעפובא*קאנער די

 בא• זײז מיט קואידזש אז גום, גאנץ סען
 ,קאז וואוטערס עואם ןיפאר זיר װײועז

 מיט ניםא ס׳איז מאכען. אקאאיצ נאר
 זײ האאטעז טיש. צום געהן צו װצםען

 ױאשיננ״ אין נאהאאטעז דערינאר איהט
 חײסט דאס — חופה דער נאך כיז מאן
 איז שפעטזנר װאחא״טאנ. דעם נאר ביז

. חאבען. צו חרטח שיאט שױן דאד
 סיי״ iv רעדט אמאא, רעדם ער אױנ

ד סטענס  אפא- דאדיא דצר ראדיא. דוי
 די פארשטארקט א$ן פארנדשסארם ראט

 ױ םאכט און רעדנער דעם פון ׳טםיםע
אבער אײנדרוקסםוא. םאאיה ה^יננען

ט די ױי  איז, ראדיא דער םון מעאח ח
 רעם ועדזן ניט קאנען צוחערער ,ד װאס

 אין אױססאאצן איחם קאנען און רעתער
 אמ־ די נעפעאט עס וױ םאנטאדע, דיער

כעסטען.
 דער קאמיײן, דעם אין רעדנער דער

 נע- !»ין נערארםט דאס האט טאךגענער,
!צערערט וייך ער האט נו, דאוס. נעראא

 באאאנגט ׳אױס זעהט עס װי ׳דאוס
 דורך אעכען װאס מצנשעה מין יענצם צו
 און םארסעגענס אן זאמאען אצבען, א

 געזע^שאםםאיכע הויכע צו זיך דערהױנען
 אינטעלעק- חוצפה. דורך נאר עטטער

 רעם םון חעכער גים ער שטעהט טועא
 פאר- װאס ,סײ^סטען׳/ דורכשניטאיכען

 זײן פאררעדט און רײד מאס נײן םאגט
 טעטאדע דיזעאבע טױט. צום כי? קונה

קאכד איצטיגען דעם אין אן צר װענדט
■ײז•

 ער האט גאמיגאציע די נעקראגען
 דין איז צײטען אעצטע ,ד װאס דערםאר,

 םארבוג- פראסינענט נאגין געװען נאסען
 דאוס־פאאן נערופענעט אזױ דעם כײם דען
 אין *ראבאעם רעפעראציעס רי אײזען צו

 זײן נוסא־״ט יאס האט ער אײראפא.
 אן,6פ דעש אױסנעארבײט האט װאס דער
 אײראפעאײצע די בײ געפועיט האט

 — פאאן דעם אנצונעכיען נרויסמאכםען
 די ראטעװען געזאי^ט האט ער בקצור,
װעאט.

 א־נײם די אז איז, אבער אמת רער
 ׳יא:ג נאמעז מיט׳ן אײנער געטאן האט
 רעם ט כ א מ ע ג האט דאוס און

. א ע מ ו  דער אין זיך פיהרט עס װי ט
 װאס ׳דער קרעדיט דעם קריגט ײעאט

טוםעא. א מאכען קאז
פיה• גענוטען זיך יזאט אאזא, ׳דאוס

 צו מעטארע דער מיט קאספײץ □in רען
טומעא. מעהר װאס מאכען

 א נעהאאטען ער האם װאך אעצםע
 איז וויסקאנסץ, סייװאסי, אין רעדע
 האם רעדע אזא פערא. א געײעז דאס

 אזא סון נאר װערען געהאאטען געקענט
 אאנד, אוא אין און ׳דאוס װי מזןנשען

 צײױאיזירט םעהר א איז אמעריקא. וױ
 סאראאכט רערנער אזא מען װאאט אאנד

טויט. צום
ת די ע  אױןי אטאחע אז נעװעז איז ר

 יראגרעסיװען cm אױוי און אאפאאמם׳ען
 ט%ס אײנתאאנג pK איז דאס טיקעט-

y סםראטעגיק. דעױבאיקאנער דער r ' i• 
 אז גוט, אדו7 םארשטעלעז פובאיקאנער

אױב אםאאעט.11 איז שוגא חױפט זײער

 טיטעא־װעסט די ;עוױנען זאא אאםאי״עט
 דא איז עס װי װעסט, װײטע די און

 װעט ער אז גאױנען צו נרוגט גענונ
 דאיפען קואידזש דאן זין- װעט געוױנען,

 העםפטאן, סאוט אין ארזיסקא״בען צוריק
 טיס- זײנע מיט זיך טײאען און ׳סאסס.
ע ע  שושטער״ זײן םיט !עדאגקען דנ

 ארײנ- דאן װעאען װאהאעז די םרײנד.
 ײעאכעד #סעגאט אין װערען געװארםען

 גאװערנאו־ ערוױיאען אאץ םון גיכער װעט
 וױיס״פרע- אאס נעבראסקא פון ברײען

 ער װעט אוםן אזא אױזי און דרענט,
ט די פרעזידענט. װערען ערוױיאט  הױי

 דע״ איז -״ר רעפורי די םון אױפגאכע
אוט״שעדאיך. אאפאאעט׳ן מאכען צו ריבער

 רי ;יט. עואה קײן איז ראס מיאא,
 רעכט אזא ווניןט האכען רענוכאיקאנער

 ואא CV װער וױ שונא, א באקעמםען צו
אזױ¥ וױ :נאר איז םראגע די זײן. ניט

 ארױכג^ויזעי דאוס האט דא און
 אא• אננערופען האט ער קען. ער װאס

 ״טײסטער-דעדאנאג״, אאס םאאעט׳ען
 ״רעאקציאגער״, א אאס ״נעסאר׳/ א אי*ס
 שטעאט ארױסנע ער האט קואידזש׳ען און

 קאנסעױיאטאר״ ״םראגרעסיװען א אאס
 װאקי,4נד אין געטאן ער האט דאס און
 װאו וױסקאנסין, םון שטאדט הויפט די

ײד און שטארק אזוי איז אאםאאעט  א
םאוסרײך.
 ;עקענם אויר נאר דאס מען װאאט

 פון מערקוױרדיגהשע דאס אראפשאינגעז.
 א-5םי דאוש נעװען אבער איז רעדע דער

 קאנ־ אמעייקאנער דער װענען זאםיע
 רענירונג װעגען און בםרט סטיטוציע

 נרעסטע• דער נעװען איז דאס בכאא.
 םאר- נא־ זיו קאן מעז װאס אומזין

 איז עס װען דערהויפט און שטעאען
 אײנעם, םון איפעז די פון ארױסגעקומען

 אײנער םון געװארען גאםיגירט איז װאס
 אײנעכ םאר פארטיימן נרעסםע די םון
עמטער. העכסטע די םיז

 קומט ארגומענטאציע ,דאוס אױם
 ;yninjv חאיאה זאא מען װען אז ׳אויס

 פאר- צו אמשא װי קאגסםיטוציע, די
 נע־ עס װאאט ארכײמ, קי^דער כאטען
 װי אודנאיק, קאענערען קײן נים כראכט

אנארכיע. םאאשטענדינע
 רעדע זיח םון ערגסטע דאס אכער

 פאולאכ־ םאאשטענדינע זײז נעײען איז
 םון פארם דעםאתראטישער דער צו מוננ

 פאר- דאוס האט אומזיסם ,ניט דענירונג.
 אײראפא. אין צײט אאננע אזא בראכט

נאנץ געײען רארם איז ער אז כדשמעות

 אײף װירקוננ הײאזאמע א האכעז כװזען
ט צוקונםםינען אונזצר ^ י עז ר  אויף און פ

 זײ ווער אאנד, אין רענירוננ נאנצע די
 אײנזעהען, וועאען זײ זײן. ניט זאייעז

 נעהמעז צו אן הויבעץ ארבײטער די אז
 דאס און קאמף, פאאיטישען דעם ערנסט

 אױסגצםיהרט, נים איצט האבען זײ װאם
 זײ און אויסםיהרען. שפעטער זײ יואנען

x נאטיר^יה װעאען, T טאן צו היטען 
 אאץ ארבײטער די סאז װאס אזעאכעס,

 דעם אויף שטױסען וױיטער און מעהר
 װירק־ אבער זאא װענ. אױסערװײאטען

 איז, װערען, אויסגעװײאם אאםאאעט איך
ײ ניט ?יך מען דארוי נאטיראץ*, רי  ^ינ

 פרע־ דעם באשטײגעז זײן מיט אז דעז,
 גאואה, די הומען זועט ?ידענט־^םוא,

 אז דעם, איז צװײםאעז קאן װען אבער
 גאנץ א [y«mn וחנט ערװײאונג זײן

 x א-ן ׳ און בכאא אאנד אין אעבעז גײצם
 שױן בפרט? באװצגוננ ארבײטער אונזער

< דאס אי  דעם סון םאיגאעז די װאס א
 וחזאעז חאורט סופרים סטײט יונײטעד

 וחנ״ אונטעתעשניטען בארייטענד מוזעז
 א קוממז םוזען װעט עס וואם ;דען
 ועט1 אינדזשאגקשאךסגםה, רm צו סוןי

 1 העכסטער ח\ר םון זיח ניט אאײן דאט
ם פאר וױכטיגקײט  װײםעיאן אאץ ת

 אר־ רער םון םארטשריט וױיטערעז און
? נײםער״כ^װעגוננ

V
 פאאי־ ארבײטער די נאטיראיה

 גע־ ניט קײנסאא האבען ומאכע טישצנס,
 ארבײטער־באוחד im אין מעהר זצהן
 ניט קאנעז סוה, םעאקעדיגע א װי נונג

 זיי גאך קומען םצנ דעם. סון סראכם^ז
אה אעבעז זײ בעת ךײ אבי מבוא, דצר  נ

 ארבײטער־ די אויםנוצען סאנצז ואאען
 צ^אען. אײנענע זײערע םאר נאװעגוננ

 װע־ םאר ארבײטער־םיהרער, im אבער
 איחרצ און ארבײטער־באװעגוננ די מצן

 אעבענס־אײ זיץ זיעען ציאען געװיסע
 װאם םארטראכםעז: זיך טוז ער דעאא,

 <ז*\ ? אא*ם om םון סח• דער זײז האז
 ? איצט ביז װי אננעהז װײטער אזוי עס

 imyii און װאססעז מניאנס די קאנעז
 די אונסער שטארסמר און שטארקער אאץ

,^ צנ ט ש מ ״ װי או  גקהערשט חאבען ז
 דאם םאהט, א נים עס איז איצט? ניז
 זיר חאט ארבײטמר־מרײזען םיאנ אין
» אצצםע די ײ  א םארשפרײט שימרין צ

 חאפנונכםאאומ״ פיז יאוש, fu< נמפיהא
ט oy איז ? יוײט  פיאע אז פאקט, א ני

ד זײנען ױגיאנם נמכסינע מ אי

^ שוואכט א װ ע  יאושמע־ דעם צואיב נ
 אר־ םיאע ארוםגעכאפט 6הא װאס םיהא,

 אדנײםער עהראיכצ אזעאכע בײטער?
 סיט צוםרידען זײן ניט קאנען םיהרער

 געהן, עש אאזען און איז, װאס דאס,
 עס פאיכט, זײער איז עס ג^הט^ עס װי

 אז זעהן, צו אעבענס־אױםגאבע זײער איז
 אאץ װערען זאא ארבײטער־באװענונג די

און ;האפנוננספואער אאץ שטארקצר,

 װאס ׳םאא ערשסע דאס ניט איז עם
 םארשײדענע אונזערע םון רײדען םיר

 אנגע־ ניט זײנען װאס ױניאנס, קאײנ?
 םון באארד דדטאינט דעם אן שאאסען

 רער ױניאנס. דרעסםאכער און קאאוק די
 איז ק1שטא זײ םאכען צו שריט ערשטער
a זחח געװארעז, געםאכט n דדשענעראא 

 אינטערניײ חןר םון באארד עקזעסוטױו
 תאך קאנװענשאן די נאכחער און שאנאא

 םאראײניגען צו באשאוס א געפאסט בען
 צענסרא־ א py ױניאנט שײאכע די אאע

 הײםען זאא װאס קערפערשאםט, אע
 רער װי ױננ, און קאונסיא. דיסטריקט
 צו שוין ער האט איו, קאונסיא דיסטריקם

 וױכטיגע פיאע הרעריט נרױסען זײן
 אײנםיהרוגג די אמשא, װי אױפטואועען,

 םארשײ־ די אױף ױניאךאײבעא הןם פון
yjm ,געברויכט װערען ײאס ארטיקאען 
 אויך װי דרעסעס, און קאאוקס די פאר

 אנדערע םארשײדענע פון חרכפיהרונג די
 םריד- א אויזי סמרײסס, אהן םאדערוגגען,

 נעװעז, מעגאיך איז עס װען אוםן, איכצן
 געװען איז עס װען סטרימןס, מיט איז

נױטיג.
v

 ארבײט װיכטיגע מעהר א נאך אבער
 מע־ דעם םיז געװארען אויםנעטאז איז

 שאונסיא, דיססריקט Dm םון נעדזשמענט
 שטודױס, גרינדאיכען זעהר א נאך װאס
 דאם איז עס נרויס װי איצט, ער וױיס
 ארביײ צו האט ער וועאכתן אויו• #םקאד
 װאס אז אױסגעםונעז, ד.אט ער ׳ טמן*

ע די אמבאאאנגט ^ ײ ש ר א  טרײדם, ם
 ארבײסער ביסעאע תאיץ א באויז זײנען

 םאיאריםעט גרויסע די בעח ארגאניזירט,
ױניא־ ווענעז נארניט וױיסען ארבייםער

זײםטריסט דער אז איצט, און ,־ .םני? ;

 װעג אאטער דער אז ׳אײן זעהען זײ װען
 זײער עס איז ניט, ערנעץ אין פיהרט
 װעא* ײעג, נײעם א. אנצושאאגען םאיכט

 װעא- אבער שװער, גאנץ זיין מענ כער
אך מוזען סוו» כא סווי װעט כער  ארויס־ י

 דעם פון ארבײטער-באװצנוננ די םיהרען
 זיך האט זי װעאכען אין עננעךצירקעא,

 צר ישאיאך ברײטען cm אויף געדרײט,
ציאען. העכערע און העכערע אאץ

 געװאאדיג־ א םאר װאס װײס, קאונסיא
 ׳פאר אייזם שטעהט עס ארבײס שװערע

 איהר, פאר אפגעשראקען ניט ויך ער האט
 :עסעז זיר באשאאסען םעסט האט ער נאר
 און בוחות זײנע אאע מיט איהר םאר
ענטוזיאזם. גאנצען דעם מיט

V
 עפענעז צו אום .צװעק, דעם צואיב

 קאונ־ דיסטריקט דער האט קאמפיין, דעם
 דא־ נעקססען פאר אײנבארופען סיא

 א םעפטעמב־לר, םעז25 דעם נערשטאנ,
 דאם האי. אראינגטאן אין מ״טינג גרויסען

 דעב אין שאט ערשטער דער זײן וועט
 נא־ העננט באקאנט, װי און, קאםפײן.

 דעם פון קאםפײן אזא אין אפ םיאעס
 נעראטע־ א אנםאננ דער איז אנפאננ.

 באנײסטע־ נויטיגער דער מים פוא נער,
 אר־ וױיטערער דער עס ־ גיט רוננ,
 און איספעט נויטעען Dm בײט

 אנפאננ רער א-ז םארקערט, שװאוננ.
 אפשװאבענדע אן עס האט שװאכער, א

 אר־ װײמערע נאנדע די אוי̂ן װירקוננ
 העכסטער דער פון דאר\ם איז עם בײט.

 אראיננ־ אין םיטינג דער אז וױכםיגסײט,
 װאס און נרעסער װאס זײן זאא האא טאן

 זײן, :אר קאן דאס און באנײסטערטער.
 אאע פין מעמבערשיפ נאנצע די װען

 איז מיטיננ Dm צי זײז װעט ױניאנס
 אז זארגעז, אויך זײט, איהר םון ׳װעט
 ביו :אר זײנען װאס ארבייטער, םיאע
 דארט זאאען ױניאן, רץר »יז ניט איצט

p 't. אדדמסירט װעט םארזאמאוננ די 
ט םיז ווערען ^ י עז ר  דזשענ׳ד זינביאן, פ

 אאנדאן. מײער באראף, טערmpםע ראא
 ם.*ז מענעדזשער אעם?אװיטש, סעםועא

אנדערע. םיאע און ?אונסיא דיסםריסט

«ןפאננט יארס נױ אץ סאונסיל דיססויסס דער
׳ ארגאניזײשאוסאטפײן זײן

S •
 צאריסטען #םא׳ציסטצן די כייט נ^וחענס

 דירעקט־אלוצי^ניסםע{ אנדערע אלע און
n שװארצצן דעם םון n״

 צוױיצצן ליניע א ציהעז וױ♦ דןױס
 ײכ• קײן סאכ. דעם יװן פאיח ראס
ך פארשטעהט דעפיניציע, ט*נע  קאן זי

ר קוטט עס גענע?. ניט ער צ ב רי ע  אויס ד
קויידזש, ײאס ׳דאס !‘אי* אז :אזוי

 קאכד עט םארבס דעגבי, ,4פאי דאהערטי,
אני  דער נעװען דאס איז נעטאן, האכען י

ps םון וײאעז ifD. קאורט, סופרים דער 
 אויטאקרא״ אינדוסטריעאע סטרים, װאל
 זײ״ מאנאפאליעס די טראסטס, ,ד טיע,

 אמת׳ער דער פון אויסדרוק דער אא״ו נעז
 אבער, דאס אמעךיקא. דעסאקראטישער

 אי? פרעדינט, איז וױא יאםאלעט װאס
 און טאב. דעם רײצען צו וױ טעהר ניט
ך וױיסען ׳סאכ דער p» חן ’P \w  ,ys 

^ נ  צו :אר וױ אויפטאז, נים זאר י
 װעיט. דער אױוי אוכינליחעןי ברײננעז
 קאורט סופריש דעס מען טאר דערםאר

 אנ- ניט ?אנסטיטוציע די טשעפען, ניט
 ךיײ ;יט כיען םאר p^yD □m ריהרען,

 דארןי פיהרערשאפט מי״וכה די און צען
 די ׳9חכמי נרױסע די אגםארטרויען מען

 שטיײ א װי פאלהס־פאיטיעטעי, אמת׳ע
דארס. און קואידזיש גער

 ױנקעריזם היז סאר״פטעחט איז, דאס
 אײנ־ דער פראבע. רײנסטער דער םון

 ■אליטישער דאוס׳ אין םעלם װאס ציגער
 נאט אלמעכטינער דער איז סילאסאפיע

 זיבעטעז דעם אויז• זיצמ װאס פאטער,
 נאך חי׳יי׳ה װאלט דאיש^ ײעז .4היכיעי

 םעז װאי־ט נאמעז, ליבען זײן דערכיאנט
 קרוי־ און נעמען נעדארםט גלײך איהס

אסעריקא. םון סיסר אלס נען
 רערעש אזעלכע םון זיר אױםצורעכען

 זײ:ען די םארקעיט, כדאי. ניט איז
^ דער אמוזאנט. זעהר ג ו א  נאר, איז ײ

 פאר־ גרויסע אזא זיך־ פאױגינס אזוי ײי
 איהרער אז רעפובאיקאנער, די װי טײ,

 רע- אזעלכע הא^טען ״זאל קאנדידאט א
דעס.

 אמע• םון נליק דער א׳פשר איז דאס
 רעאק־ די איז ניט האט זי װאס ריקא,

 מענשעז. םעהינע קײן רײען ציאנערע
 ווארט־םיח־ הױפט דער איז דאוס אױב
 איז רעאיזציע אםעריקאנער דער פון רער

 איהר םאד שרעיזעז צו װאס זיך ניטא
צוהונםט.

 עס װי םארםײ, רעפובליקאנער די
 טו*ט. צום פאראורטײ^ט איז שײנט,

 זי האבען װאס םצנשען, פעהינע די
 אויס* אלצ שויז זײנמן געסאכט, גרויס

 מצהר ניט זײנען נעבליבעז געשטארבען.
 װי נאר, סאגען ײאס תארליקעס, די וױ

 פערזענ- אמאלינע די 1נאכסרימע אפען,
 שכיל נענ,^ ניט האבען אבער ׳ליכ?ײטעז

 פאדע- די צו אויםהױבען זיך קאנען צו
 ווײנינםםענס צײם, דער םון רוננעז

פראזע. דער אין אויפהויבען זיך נען
בעביטס, די איצט האבען װארט דאס

 אוץ פײער סאר רײדען זײ און דאוס די
װאסער. םאר

קאלענדאר אינטערנעשאנאל
סקולסאן. ה. פון

ע ג טי ט װ&ך ה״נ צוריק יאהר 12 םי

o איז n ®עד םוז שא  59 שאר, אוז פרי
ם. םע11 װ.  א•־ ארבייםער די האבע? סםרי

ט מעי עז. די נעסע ײז ײ װי נאכרעם אבער פר  ז
ע אין האבעז ײנינ  אז אויסנעסונעז, װאכעז א
 יהעז װאר א דאי״ער 13 אדער 1צ װי מעהר

ם םעז עז םארדיגעו, ני ײנ ײ ז  םיז ארונטער ז
ד האט םירםע די װײיל ׳שא« ט זי אנ מז  אויס־ ענ

ײערע צוהערען םענות. נערעכטע ז

o א. םירכע דער נעגען סטרייק דער n*
אי ױערכעז ח*., איז ק א i י t ננעםיהרם׳ האם* 

ר װערט ער נעװאונעז. ענדלי  ראט חאםןי דיז
 האט םירםע די ראננ. ײאכעז נעצויגען זיזי

ד *דובירם ר דער סון ארויסצוררעהעז זי  י
ײ ניאז. עז ז י םוף אבער האנ ט סוזי נ נעמוז

.\V"OVO

 סט.. *אויי 28T. םוז נקטיננער. באס דער
ע םוז אײנעם *ננעסאטשם ראט ײנ ע' ז  ב

 האם ארבײםער נעפאכױשטער רער םי־אכות
ט כי טי ^ ײננז ױינעז צו א שו  נאנצעז ם1די םאר

 איהס האט געטיננער טר. אוז אײצײ־שנט
ד אוז אעםש. רי םאר עכיי טז *  *שײײ־ םאד׳ז הוי
ט נעז. אהי אצ עד. 15 םוז סוםע די ב  װשז ראי

אז די ו האם ױני י  דערװאוסס, דעם װענעז ז
 :עם־ נעװארעז. איבערנעםעטעי־ם סײם די איז

עי '־•זי, מער ד  גע־ ארונםערנענוסזןז איז ארכיי
ץ, מוו װארעז א י אד איז אוז י  בא־שטיאםט ;

מ נעװארעז  *שײײנ א מאכעז םאר׳ז ראיער 5 םי
ר ײענשז ע  DV סעי־דעז ;•ם אוז נעשיכםע דיז

אז דער איז ני ו י

ױ די צו איבערנקנעבען ווערם עס  *אר• נ
 די רעסשרענדום. k סאר מאכער היאויז יזקר

ב פראנע עי נעײיסע אוי דיינג רינ  װי הארי
ס םבו *יו ם דעי, י, סאז׳ שיננ  דשי בוירםה ױא

ח ם א איז־ אי דעי, כוירמה ײניז  סארביםעז ז
ח השנח רא^ו םוז םענ בײדע אויז• װערען  א

ײן כ*ור. ױם ס*נ א

#
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אידעז קלוגען א צוױשען דעבאטע א װעגעץ
אידען רױטען א און

 קען איד קױ;עי א אז מײנט, איהר
זײן קען איר רױםער א און רייט זײן

בא־ האכ אין־ גאי יא. אפ^ר קלול>
 איז חריג, איז איר א װען דאס טערהט,

רויט, איז עי ױען און רויט, ניט ער
 זאנ איך װען און קרוכ. ניט עי איז

ך םײן ״רױט׳/  ײי ״ראדיהאי׳/ :יט א
 :אר פאליעטעלזן, אטאי־ עס פ^עגט סע:

 אי־כנע־ בעסטעז אם קען װאס עטױאס,
:יט : װעיטעי די טיט װערען דריהט
 ני״וגע. פראסט און געזונט גים פרי״ע,

 געוױס איד קלוגער א קען אזעי*כעס און
 אויסגעבען זין־ חען ער כאט״• זײן. ניט

 אפ־ צוייב ענםװעדעי־ - אזעיכען, סאר
 עטױאס׳ צײיב אדער לאדיססענטען,

 אפ־ וױ מס״זזות׳דיגע־ סך א איז װאס
 רעדט אזעיכע פין נאר לאדיסםענטען.

 די רויטע, די און נאטירי*יך. ניט, מען
 אזעי־כע, ענטװערער זײנען רויטע, עדנסט

 יטכל, אהן נאםור רעי פון זײנען װאט
ײ אזעמגע, ארער  רױטע די װעיבע נ
 או־פגעפרעסען. ׳טכי* דעם האט םארב
- זאכען ביידע  רױטע די אין ‘שכי דער -
 צוזאטען. הױזעז ;יט קענען - םארב

 רױטע די אפ רײבט שב' דער ענטװעדער
 אױס עסט םאיב רױטע די אדער םארב
שכל. דעם

 צוריק װאנען אײגיגע טיט איז ארזא,
 ״גערעכ־ דער פון בריף־תאסטעז דעם אין

 אינטערעסאנ־ אן אנגעגאנגען םעהיים״
 רעראק־ קרוגען רעם צװי׳פען רעכאסע טע

 לעזער, רויטען א און יאנאװסיןי .r טאר
 דעם שנײדער. רויטעז א פראסם, אדער

 געדענק אידען רױטעז דעם םון נאםען
 ניט אבסאלוט איז ראס נאר גיט, איך

 איבער געװען איז רעבאטע די װיכטיג.
 האט איד רויטער רער װעלכע פראנע, א

 סאלאםאל, םאר געדאלםען װאוײפיינליך
 פאר האט איד תלוגער רער װעלכע און

 ער דאס געהאיטען, זויכטינ ניט אזוי
 בא־ בריף־קאסטמן רעם אין זי האט

האלטען.
 דער צי געוזען, איז םראגע רי

 ענג^אנד פון ®רעםיער סאציאליסטישער
 האנס העניג׳ס דעם קושעז נעםעגט האט

 פרעמיער םאר איהם האם יענער נמעת
 טרא־ נעסענט האט ער צי און נעםאכט,

 בײ ׳צװערד א או; הויזען קורצע גען
 פאראדנער א צו איז ער װען ״זײט רער

 רער גענאנגען? סעניג דעם צו אויםנאםע
 דאס אז גע׳טענה׳ט, האט איד רויםער

 רעמזי םון זײט דער םון נעהײםען האט
צו סאציאליזם דעם םעסדאנאלר׳ען

c;* .באראנאד. מ

 פיא^עטא־ ענגלײעען דעם א•; פא־אטען
ק^ונער דער און םעז.יהי“פא צו ~יאט

יעלום צוליב אז ו ;•;׳טענר״עט, »ט י־י,! א-ד
כור״ עגכ״י״עע י ד באױוףיגען צו : :,א ;,א

ט ׳; א הא;ט די אי ;עטענט טען י ז־טואזיז
א טיאגען. זעז רזויי קירצע די א• ?M «י1̂ עו - ״

באל- דער ערין, טיציטיע כאװער : נאיױיז
אױסלע:״ פא־ האטיסא־ •עעײיסטײטע•
געטראגען האט ׳עגע;קײטען4א;נעי : די״טע
גענוא אין האט ע־ װען :דער״הוט, ציי־י! א

ען2יע;*,£,איטא דעם פין פגאטע או א;
דעי וױ אזוי און בײכעװאױנט. קעג•;

באל־ רויטער א פארב^יבען זיא נאױער
ציליג־ דעם ױף א לזוקענדיג :יט יעעיויה

פאר־ טערןדאגא^ד איז אזוי רעי־רוט,
קו־ ני^ סאציאליסט, גוטער א ניייבען

קורצע די און n דעם אײף p קענדיג
י■ לזדזען־

 אײנפאריעטאנען :אטייליך, ׳נין איך
 טעקדאנא^ר אז ׳אידען קלוגען דעש טיט
 ;יט און פאלראטען :יט קײגעם האט

ע טיט און קויט זײן כייט פארקויפט  ז״נ
 געבליבען איז ער אז און הויזען. קורצע
 דעם גאך סאציאליסט גוטעד אזא פונקט

 געװען. קױע דעם םאר איז ער וױ ׳י,ו׳ט
 גוט גאנץ אױך פאישסעח איך אבעיי־

 םוז ער װאױם אידען, רױטען דעב
 סאציאליסט ריכטיגער א אזױ. טענה׳ען

 אן איז װעלכעד ׳דע־ :אר זײן קען
 כעס״ דער אזן עטאריער.4פראי אםת׳ער

 פראלעםאריער ריכטיגען א פון סיטן םער
 אױפצוםיוד װי ניט וױיסט עי װען א־ז
 געזעליפאםט. בורזיעואזער א אין זץ־ רען

 פראלעטאריער א האט װאגען םון װײל
 ניט אױםיהרוגג^ אזא יזערגען .געלזלונט

 דעם אין גיט טאםע־םאםען, דין בײ
 װײל טעאטער, אין ניט אפילו אוז יטאפ

 סײן האט ■ראלעטאריער אטת׳ע־ אן
 איז, ;עהן. צו טעאטער אין :יט געי״ט

 פראלעטא־ א אז ערװארטען, צו אלזא,
 צו רעדט ער װען ״דו״, זאנען זאל ריער

 םיט׳ן נאז די וױ׳&ען זאל איכייצעז,
 זאא םלאר, אוים׳ן ^םײען זאל ארבעל,
 זאל סראגען, א אהן האלזטוך א טראגען

 אין דאס אױסדריתע, אזעלכע גענרויכעז
 די װאלטעז נעזעלשאפט בורזשואזער א

 און ׳עאנד םאר געװארען רויט װענט
 געפא־ חלישות אין װאלטען װײבער אלע
 א איז דאס אט זיי. הערענדיג ׳לען

פראלעטאריער. פראצענטיגער ־ הונדערט

‘•ראל^נטא א אז ׳קלאר ^ךד אין עס און
ט זיך קען ריער ̂נ אױסלערנען ד ײ אל  ני

 טען וױ ovi נאך גלײך םאנערען דעואזע
 גענ^אכט. סיגיסטער א םאר איהם האט
 » געװען װאלט מעסדאנאלר אױכ איז

 אויר ער װאלט סאציאליסט, ריכטיגער
 און געװען, פראי׳עטאריער ארת׳ער אן

 עי וואלט ׳געװען ראס זוא^ט ער װען
ד מ־״אפ א יןעדנ, צים ארײגחוטענדיג ; 

 אױס־ און סלײצע דער איכער איהם טאן
נור־ אלטער געהט׳ס, ״וױ :געיצריען
גאז די אפגעוױ״שט װאלט און דעולן?׳׳

 פאררדכערט װאלט און ארבעי: כיט׳ן
 אױסגעיעפיגען און י״יןלקע לײסעגע ז״ן

 װא^ט און קאװאיר^ חעניגליכען דעם אויף
 װאלט ?עגידן די דאס צױצריען, אזױ זיך
ט און דעריעראקען זיך  צױ געקוסען װא̂י

 ; 1דײ און ;יועניג דעם ראטעװען לױפען
 ו און געגענען, גאכ א איהר ער װאלט

 I גע־ װאיט דאס אט װ, אן. {או .װ אז.
 ער אמת אן װי זיך אױפיהרען ה״סען

 םאי־ דער וױ גיט און פראלעטאריער,
 מעיז״ סאנטר-רעװאלוציאגער דער רעטער,
!יסו אױםגעפיד/רט, זיך האט דאנאי״ד

 א*ז וױיל טרױעריג״ ׳נײן י״עכעיריך?
 צו אניפטאט װאס ׳טרויעריג גיט דען

 אזױ וױ פראיעטאריער אונזערע לערנען
ט אפצואוױ׳פעה נאז זײער  גאר די סען ד

ן איבער לעסציעס ^ ט י  איכער אדער ׳ג
 אין רעאליזם אינער אדער פסיכאלא^יע

 כיײ א די ודיזט מען און ליטעראםור?
ען םון ישפרינגען צו אזוי וױ שפיל  יעדנ׳

 מעמדא־ פון און מעקדאנאלד׳ען צו
 ,אײערנעכטען ? לאסאלעס׳ען צו נאלד׳ען

 ׳חעגט די װאטען גפכאפט זיך מען האט
ײדער  ח״י דעם אױסגערעדט חאט סעז י

פן םון נאכאון לינען עדנ׳  נעכטען ;י
 מעיןדא- םאר נעטאקעיט ?יך מען האט

 ^וין מען טאנצט ח״גט און נאלד׳ען,
 1טפרינגע אזא פון לאפאלעט׳ען. םאר

 פראלעטא- אריסע די ?יו םארדרעחען
ײ און ?עפ רי׳עע  רײדען צו אז חױבען ו

נארי״צ?ײםען, וױלדע
 רעדט איד רױטער דער אױב נאר

 געדרונ־ דערפיז דען איז נאריששײטען,
y געסעגט חאט מעסדאנאלד אז ׳גען n p; 
 לע־ מאכען זיד און חאגט סעגיגליכע די

 און חויזען, שרצע טראגענדמ כערייה
ײ שווערד חירצערנע א ? דער נ ט  די

 עס און סלייגמ<ןײטעז, טאסע זײנען דאם
 אזױ זײ םארטײט^ען צו לעכערליך איז
 פארטײט״פט, מנײדעד רויטער דער וױ

i כא׳צםעהם יעבען גאנצער אונזער אבער

יי:8עסמ8»»ס0ג3»:8ס0כ«8:מ«8נ0«6ס0^^כמממ«ממ«ס^«

שארןש און קורץ
ג. ב. י. פון

ם עס «ז אי ט ‘נ»ר*גא ה ט עי־עכט ני  רעם םי
» ׳לז«ם*רעם*קז«ם*ײו רי ד ר ט עס אי רעם, םיז :י

*נעז יזוםןורעםיםטען די װ*ס ר*ר איז עס ז
ד, ררי אטי ײ אז נ ער• אביסער זאך די זארען ז  אינ

ס םרײבעו. נ, ני ני סזי ס או ױ א  *בער, ח-י?ה ב
ײגער כרי םען ?*נען ?«י א ט ארכיי ב םי  אוז טי

עז׳ זיך ער ז ו ם ׳ע§עם םןןר לעכען ד ר״ ײנ  א
 נאנןוע די כורי־ איז .״עיעס״ רער אז ערמטענס,

ם, אוז, ;װע?ט ט איז זינ ערד אז *װײסענ םי
ם דער אגנעז צו האנ ײערע איז רערי ת ז או כי  נ

ט איר נעם ראםארעגדזיג א װענעז נראז א םי
ץ אי ד ריב רוקא האב איד ז עז זי העי צו  צו צו
ם רי װאם דעם, אי  ?,א ראש נרארע אוז זאנעז״ מונ

טו:נ. נרויטער סוז באריי

״ די װאס רערעז, מענם איהר םז ײ ס ם .  זאנ
שט :ראםאיענדקאםאײז רעם װענעז איז .צוער

 נע־ געסאכט ראםאיעם־האש■"!) (רער זאד די
ױ. װארען רי מן ע  אונםערשעצם ער איז דאז ר

רייזי און געױארעז. ם ענ עי ײז צונענבעז װ  נע־ ז
אי דעם םאר ארר6 סי אנ  רעאובריקאנעד רי םון ק

/ סםײםס, שירע איז ו ז ע רי ראס א אי ט א ד פנ  הוי
עט סענאטאי־ אויו״ נעפאכם װזגרט אי ש א י י  ע
ם א׳*ס ערקי״ערט. אםע? ױעי־ט א ענ ^ג צױ אוז י

' * . r r c r

ט א ל ר ו ה י ד א י ז ו ײ י, א ו ד י ן ו ו ד ם ע ט ר ײ ז ז י י  נ
א נ י י ע ע ד ט ײ װ י, צ ו ר י ח ו ר א ר :ם ע ב י ע ז ד ע  ר

״, ז ן נ י י ט ז . י ר א ע ב ך א א ע־ נ נ י ם כ ײ י ו ם ז נ א  :ז
ט צ י א ן , י י א נ ד ג ו ג ע װ א ב ט־ ע ״ י א ם א י א י ע ר ג ע ר י א<  ׳ױ

ס א ו װ י ם א י ר, נ ע ם ע ר ױ נ ס ו ׳ ם ע נ ײ ט, א ם י ו י ם  ז
ו ע ז ר ? ע ב ז א ע ר ע o א װ jm e r. ס א ם װ ע ר־ װ א  ם

נ נ ז ר־ א ט ט נ י D ם jn ז ע ך נ א י, נ ן ר כ י ז ה ו ס א א ז ר ע  ה
ם ^ ר ז ע ע ם ו י ק א ן י נ ע w ר m 't .. ז א ם ר ע ז ך י י  ז

ז ע ר ל ן א נ^ » י ר י. ד י ם ר א ז א ו ס א א ! ד '  א א
מ ײ ם י ר * ■ w t iu n.* ס א ז װ י ו א א ט נ ז י ׳ א ם י י  ײ

ר ^ כ מ • י ת ט ו נ ׳ ש ד ז ר ס ץ ס נ ״ ג* ק. י א ם מ

י ״ ך ז מ י י ט . g tm ק ר » ע מ ם ס ו א װ א כ נ מ א ל  ס
מ י מ י ױ פ n ן ײ י א ר ד ת א ם נ ז מ ו י א ע ד י נ א ד נ ו  כ
ג ת »* י ן י ו ר » ■ מ י ר , ר ײ ט ר א י • ם ױ « ו ד י  א

ס ג י י א ר ד ו ן ב ײ p ר m  * m m ״ ר ג א ל ג ג ז * ו  ײ א
m xrvm%i ם ל פ פ ® ו w ײ pי ו י ר נ ז" ח י

 אין געקוםען שוין איז עס ײאס צו אםעריקע,
?וםעו. עי־ישט נאר קע; עס ,ײאס צו און ע:גרא:ד,

ר ראזיגע רי נעבראכט דאב א־ך א ע ו םצינ  אוי
pc םז״, דער  סאציאריס־ רי װײזעו צו אום »טי'

ען װאס טען, ץ נאר װיי ם א' אכזז ׳שרום :י ם ם  םי
שאיעם־באװענוגנ, דער עז זײ אז יא ײנ  װירקריך ז

ערע םוז םארברעגרם עטארק ע זיי ג י אי פ  ראנ* א
םע און סעס ״ די סארט-י-לאזוננעז. אי םז ײ ם , 

ײ, װי בעסעי״ זערט  לאשאיעט־ די וזאס צו ז
ױעניננ ם רערםאר אוז םיהרעז, העז כא  זי שריי

/ אוי׳ א־ ה ס נ־ט אוז ״  םעז װי עצות, בץצײםענ
ען ק׳;ן ד ענ ^ו ש די א  דריםער א פיז געפאהר ;,נ־וי

. רטי' פא

ך ^אשא'עט האם טענ די ?ט זי סנעדרי  .ײי אוי
ש א': o:* דעם *וענען פ r און איםע־־יײשאדנעזעץ 

ײז : ז נ נ רו ה פי כ עז ״איף דוי עי האש — נ*ש י
ם אנ עז  דורכםיהרוננ די פארדאמען ישטאיה צו — נ

רענדעז דעם פון שטי ע־ו עלזי שאדגעי םינרײ  אי
ע, א זיןי שארערט עם װיזי ז פאכעז צו אים רע ״  ז

נ נ רו ח פי כ ״ אוז מענדז״יד אײנםאד, דוי ד  םיז ם
ד דעם ענ ש־גגעז אוז עי טע רי םאר עגכוי אנ ענ אנ  ז

טעז׳׳. אנ ר םינ  ויעט דאש אז מורא, האב איך אי
ט שםאריז  דע־ םון פױזרער אױ״זעי־ע ישטעקעז ני

״ אי• ש א.  י־,־עד־ט רעש זיך שאי בעכדען װערכע י
ט י עז דעם םוז כלויז : אזינ א נעזעץ. ד  אויך. “:
ט דורכגעםיהרט װערם ער װי  נאנצער זייז םי

ם ײ ק ט א רויז עי נ ב ם זי־נען ז*י אי א־צט. א  םי
עז שא״עם׳ עז ש־פןןי, א*י; איז יא  וױייע;־ זיי, ײעי

ם רינ דינ, ני רענ עו װי ײ עז פ אי ״נ א כ ױ ש

ז ע ב א ד ה י ז ם ײ ט ש א ד ע ם נ ע ו ד ע ס ײ ר ם* נ א • 
ז ע ש י ם א י ׳. ר ״ י ע ד ס־ ג ע ס ע ד ז . י ר א ע כ א א  א ר

י ל ו ר י ת ח ו ע ז ד ע נ ע ם ײ ע ג ר ל א ם ר ז ע ו ר ם ע י• ד ז א  ד
ר ע ע נ י צ א י ס ס נ א ם ע ר ד א ה ס ם ו מ ע ם נ י נ ײ ז, א ע נ א  ז

ז ם א ו ד ז 17 א א י ר י n ם v:m ן ע ב א י ה ז ײ ײ י ם א  כ
ט ג י י ל י 1א ע ע ד י צ א ר ם ם נ א ס ע נ ;ד מ ע י נ ס — א א  ד

ו ר י פ ז א ײ jg ק '? ’ o .ט י ר נ א ר נ י ז ,agt א ז א ע ו  ו
ו ל י ס א& ל ע א ן ז ײ , ז ת ם ס א א 9Vifo ד  U f x r P o\ 

ז ע ב ו ד.* י ם ז ג י ל ײ ם א ן ב י ם א ע , ד א מ נ ־ ס נ מ ו  ח
 1»י צילם דאר אז אלץ גאר עם כאװײזס

D e r iv e ז י ח. א ם ח י ס ם * ס dtp ר י ײ נ .1ז

״ אבער ״י ע ^ ס א חו- א ס על עי דאם סי ם ד  םון עוי
ע ײכינ נעליכעז. צײטעזא! א

 םיליאנערסלע ווװ״ די םון םאראורטײיוננ די
 חעז •ריזאן רעכענס׳לעננריכע צו םערדער ױ:נע

 װילם װילט. איהר װי װערען״ אויסנעטײטשט
געלם װאם אחא, :זאגען איךר d;it ׳איהר

 איז כעססיעס אזעי־כע אפילו א< אױםטאז, קען
o)uovvrivv:yv נעווא׳ פאר׳נמ«ם גיט וײגמו 

ם רעז  *ריזאז. לענענס׳לעמליכעז *ו נאר טוים, זו
ױיס  ראך לעבען םיר :זאנען איתר קענם איחר, ו

v איו םעחר נים w עם װעז ןוײטען, פינסםערע 
 עיז ,W תחת [V״ םוז רינ«י■1 רער גענארםעז חאם
ד. תחת  איו טמנישליכקײם פוז נעפיחל דער עי

 ר»כע. כלוםינער םוז געפיחל דער װי שטארקער,
 איו ■אסירוגנעו, יעכעז איז דא זײנען עס יע,

 גים איחר oijrp וױלעו, כעססעז אײ^ר כײ װמלכע
 און HPVor קלארמ באשםיסםע, א אנגעדען
 ניט נאר אױזי וײרסליך איהר קע:ס דערפאי

א זאנען  קאװערלי, דזשאדוש װענען פטיסםעסינ
אנ׳נז די נעװירקט אידם אױף האבען עס צי  דייי

 דעי אדער םערדער, דילז םין עיםערע? די םון
 פיז דענ׳שײכקייט שון נעדאנת ״אויםנעסלערםמר

 א־וגטער• א*דש אוי(י דאט צײם״ נײער אונזער
 טע:ש־ ־־־;־ א*: אר״נכ״ייהע• הען װע־ נענידערט.

? הארץ -יכער

- יאבעז עס •••  דע־פ־עהמזי נעטויט אויא• ז
 װעז ייניאדכרעכער אוז סיןעבס יױשע אױ״זעיע

 סעישיז רעי־ ויענען נײעס די נעכא«ט דאכעז זי•
אוי־ א ויאש ־־,,,אויטאםאב דעקדאנארד׳ש טיט  י

 א*הש איז םתנה א נענעכען איהם האט טא-ירט
 ־ענעז צו אים אקציעס. צאהי א נענעכעז אױך

 שא.־ װאכ .,א אי׳ אײטאדאביי. דעם אנהאיטעז
 װ• איז םעהדאנאיר, יעי־ איז דאס כאבאיגיה א
r;׳jy t ד• איז שאציאײפטעז די עס זיד דא״־פעז 

 אזא ם־ט װעיט .ק«:םר*רעײאיוציא;ערע״׳ נאנןוע
הי אי״ס נישסה״ פארפויפםער  אכער, אנםיוזרער אי

 נעזער, ז״ערמ ייערען נעםוזט האכעז לאננ װי
 נרײסער דער אז דערײאוסם, «יך ה»כמז ךײ ורען

 אונםמרנמהייםם חאכעז עס ז»ל ױאס לאפיםאליסט
אי איז ניזנקדאגאלד׳ען,  אוז ױנענד-פר״נד, ײיז נ

ײ ראם א אנ ד ק  *ר אז ,op-m צו וײדק^ױ איז מ
r ואל t םןו אײנ^נמם או םארנינמז תאגעז  אוי

ן י י אנ  זעחר נןװעז איז עס הור«מײלמ װי ם
ױ ססחװ, ער א וױרמי תי  אוו ".1 אויא וו*ר כינ

ר א n ד rP rn ר י ו ס י ם ז י נ ר א ^ נ ר ד^ ג ו *  1*װ ,1ײ
w r«  m i ו מ ת , ipa'Bpi tt ו אז א דיי י װאס י

W i A  p y a p y u g y o  , i p r p i

ל״ * im »יו ד^ו
 "•:■(■rt ׳׳*«(y iVtn 11 א״שקליינ׳נן

ה״טען
fK ,•rװ־רחליר דענחס n n ;ii'  .m 

cv »ח^ף ^׳(;סט׳נר רוןי אויןי װ#ר 
ר נסוןדט נעװען  מ«ד'ביוװ«•״*רנ ת

 װ«ן ׳נגגײגך, r» גוננ
̂וי׳ט  די ט«י דרי? » פרײגד^יך געװען װ

 תי׳עען n *נ׳«ט<וט חאנט העדגייכע
 'i־*p אונוער זוירי^ױ נמינט ^דער i זי

 מידססע־ױס מעיודאנאאד׳ס in »יר, נ«ר
 כןוט׳* װ*<ט «ר ױען גע<וטר«ן, װטיט

̂הוניען כןור זו־ין  סון אוישניטע »ן «ױ נ
H *ון 1ייי 1חי'י< ײוננע »ין r;vp דעם

 אי׳טער א| איז 0S או־נ און i •עויעיד
 *ijov< טיז ער טױנ }װ*ס א־ז ;׳;ל;,

 א>ז DV װ«ן ד<»ר אילם ניען נייז ?יך,
lycne'iy, ױכ און* m רעווני׳יתאגןו 

 װעס מעשד^גאיה װי ס^^׳אליסס, » און
 ye «טר*ט, |yj*»*w דעס סאכען ;•ט

 נײ אוינ *ון ? ט«| עס oyn דען װער
 •»טטו » D?yii iS’ivnu עננל־׳עע ד־

ן  יזייזדטנטיו »ױנ )ה»ר«ען אין נע̂ט
 ,tttvs>»n סנהנ lyiriw דעם װ«יט

 רױס אין אוסנייק/' iyp א־ז װאו טא
̂ען iy מנהנ א רא איז  ואנטא- דעם קוי
 iso‘*• אן זעחר ואשסט. דעם םון “פעי

 שר״רענ• א עס, חייסט װ<ויט, מנהנ...
 •yנ np א יייד, קאונער אונזעד וױ קעי,
 יער װען ואנטאפ^, סאפסט׳ס דעס ט»ן

 נא* איוזס זוטיט טטטעי׳/ ״הייאינער
 נין א־ד ?yנאמBאױ אן ס־ט עהרט

ניט. »ז ז׳כער,
̂<ען אאנג  און p?w;yppyo צעכעז ו

 רעגי״ זיי jy>yt א*נג און חכרים. זיינע
̂* המאי און עננלאנד. רyאינ רען  ויש
 רעד• אוא אנמריקא, אין רא, סיר טען
 ארוס, י*חר ««חן אין נ»טש געהאט רוננ
 אן חנססוחנגקן טון איז np דער נאר

מ די און געװען, א־נערינעי ו  הויזןן «
 אויף דיגינן שװערד ?וי«ען דעס סיט
נויטיג. ;יט

ן ע נ א י ר י ו מ ע ױ ר ו פ ע ל ע • װ י ט  ש

ן ע ר מ א . פ ן ׳ ט ע ל א פ מ

סי• inyy t» ערװטרכמש, װערט עס
po’e װןאען טרױמן יליאן r; פיונוד ס«ר 
(09ל1 די אין <אפ<ולעט ט*ר  נ** »י[ 0&

 ערקלעדט ווײנם דט האט אזױ װעסנער.
 »| i’־WDjnpj׳o ססיםה, עטהעי פיסם

א טרייד טרויען נא^־אנאיער דער  ױני
ריענ.

 נאנ יעדקו ערחאלט סר־םה מיסט
1« נרשננממם חונדןממ טון נארינטען

 און יאנר, םון װינקיען טאע אין ייענ דער
 נטריכמן ראזינע רי (ויט אורטײלענדינ

 םרוימ סיליטו >עהן *רום אז ד, נלויכט
 ױ0 םאר ײאיטט זײעדע ווןרםען װעלען

פאלעם׳ן.

 IWm װי סעקדאבאלד׳ע!, יתנעז דענקעז װעיען
ז װקסמז ••ריסישקן׳ ביײגקז א ז מ אוו• מ

טערקויםעז

 ארכײםןו אז םעג די האם איםאליעז אין
» אויס דעפוסאם םא׳שיסםישעז א רערשאסעז מ  נ

 סאציאליסטי^׳ןן רעם םרז ערםארדוננ דער םאר
 לויפ *וריק, ווײם א םיט פאטעאטי דעױטאם

מ צײםוגנעז די איו כאריכטען רי  סוםפליגי ארניי
 1זי זאלעו סאשיסנתז רי אז כוחות, אלע םיט

ם וױדער ם װידער אח צוױשענ!!, ני  י םאכעו גי
 אױפי גאנצע־ דער םוסאליני, כלום־באד. נרױסע

ע כלוםינער דער םוז סו*ר מי מ׳ pg פ ט•לי  אי
מו א םאר װ*ם דערםיהרם, הפנים, האט/  שרעקיי

םעי j ױין חרזי ארױסגערוםעז האט ער ם״ v r g s 
 1»י אײגחאלםעו איהם תעז ער אז םײנט, ער

ר םעות. » פאכם ער אכער צױם.  PP װעס ן
 סײ דער אוז אױסנמפינמז. הורצעז איז נאר

 קרנז »*ס פאלען װעם 1אלײ ער אז זײז, װעט
 נא־ ךאם ער װאס נול^ ש־עיליכען דעכ פיז

שאפעז.

ף כאפעלקערוננ ,י־ ײז וױל קאװקאז אוי י. ז ײ  פ
ט װיל ניאוש»«הע;ג ף םראנען ני  6רמ ױו אוי

י פוז •»־ ע נ<* ױ האס הערשאפם. םאסקױער י
 װיל .־רעװאלוציע א א״ששטאנד, ,א דאכט ו

 ײ אויף שױם םיט רערם ײאס — דאסהיוע,
 איס§^ר*אלײם« ?*•יטאיײסטי׳שמז דעס םון ׳עז9יי

ײז איז ראי־ט ױאס אוז  איגריעז׳ חע«קז א
 — ענניאנר׳ נז^נעז אויסשםאנד אז *י עניפטעז

ט שטאיק יאס ײדעז׳ ני אי־ נרױסק שיקם איז י
ז, 1 ע ״ ד ר ז, נ« א ס ײ א ם י י ו א ז « ז ז י נ י ר ס י מ ז ד י  • ײ

ם ז י ו ם ם ו ר ס ב א ה ד ל א ן פ י ז, א א ת ד ו א י® ק י  װ
ם ס ס ע ר י־ א ז ם ײ ס ז ״ ה ײ ר ז פ ו p א p P M g ow!•,*•"► 

א י * א ע ל י ם ם ש ײ ב ר ז א י ר ם ע ם ד ײ ו ז ו ײ ם  ד
ר ע ע י ס ו נ - נ ו ר י נ ע ם י ב א ו ס ע * ם » ל ם כ ע ו ד פ י ג א  נ

ו ע י-^ ם ס י װ ע פ ״ ״ י א ס כ א ם ז־ ס י נ פ נ< נ י ל ק ו* ױ  11ח
ז ע ז א פ-

 ,אי^ דמי פון זיפעדעז אפ*ציעיצ רי יויש
ר ע נ י י א ק י ס י ם א ק ס־ נ נ ו ר י ג ע ז ר י י א י ד ײ י  מ

ו ע ר ה א ח • נ ם י ר ק ר־ ע נ ר י ז ב י צ* » נ ר א ס
ז א ר י.'© ? נ י ם א נ ע ז י ו א ם ו,«י« p מ« m מ ל צ ז ײ ו  ס

ם נ ז? י ו t ט r r g ז י נ ײ n ז jn0׳ jr n n י י י י ן־ י י מ י י  נ

dm א י ו b י n מ מז או ו ר פ י פ , נ ײ ‘*לעתלינ ח
םמס ססזןר סאלי ר ברו מ m פ  m ײ י י י נ

o דער ph w p! פי *1 ג מ ר נ א * >  וױרייםיו *
m פיז נױיצצז סינפז m יי ■ איזײ

/

ארנײטעה הי
 ׳<w ),N »יז *וריק מ<ונ«ן «װײ ס־ט

 ו«ר iripiiM |y»>»ny«y «נױאנד,
י פון ק^״רעס vw ו ^us ,רײד״ױניזגס# 

 ס»ל jyeiry *ום limy( איו ראס און
 ווןס עננײגר״ סון וינ««i׳V( דער א>ן

yp pyi״t־oy איו ye^«ny)M| -נארוא 
w■ <«ד אין מאן ראן, r «  m pmim 

רענירוגג״
•yn ׳ננניאנד טון <יכ«רא<אז די װ׳נז

מ ג»ן נו נ׳ fאי » i| די »ין ר׳נדרוגו די 
e;vn חנר שון • טי׳ רי אר ,נ ײנ ר י  א
m טי׳/ y n ט זײ ג ״ ט ay o* ס»ס מ n 

m  i w i i 1 y iye ״ ט ר י י ״ ר ת י ײ ^ > 
r די ty נ«פײגט> n׳ayn ןײ y»״“tyt 

ט »ו ד סין 1,ו ג ^ « ױז ויר װעט «  ני
ײו׳ םי א i יייו ני n  evn p>yo o n 

ty ,inyu^a ס׳נו typ ניט ייי irn » )y 
i)y.< סון ראגירונג די

eyn oy ו י  ןytyיvגoאױ pyay ז
 py pyp |ie pyprvt* די .rpyp*; גאמ

מר  ivnyor ענגל»נר אין נו(גyװyנ נ״ג
ס |yev)ys עטל׳נ׳( י«וין ns p ניי m 
pyp ח n גרויס׳נ די tie סיונ > « j» •אים 

ynyi, ווןנינ ניט פיט אין <(!yapy 
oppyory) >n oyn o n מר די ײנ רנ  י

uyipya)) ן י w לטנד י ovw vt ppm ipm 
.rrooyp■ ivomp) a py<

oyp))yp p איי pny 1886’ אין n 
P0 y די םון r ’>))V״p״,yjay 0)y,;i• 

מו pytfvt p יייו i»pynpi חיינ n 
n y o r .י| הוי« p n  IPs tn y a n 

oyjv1 iv "yo'oyp py״ rnae iP onpaa 
bw on))yp) ו d׳  oyn ױ«יע,yזyp a זי

opnp אויס P )n  y ו* ,v .« .)yn o n 
)oypi , l y o n n ד«ן איז)pp’o n a  limy 

«י סזן סיגיסימר  איחס DPri oy .pjyמ
w »ויסנ«דדיטס n  a אין ) ,ipoy סון 

p די )n  nc b t 'po yop’r)*)py“, 
P )n  e ro m aa  oyn py oyn pyapn’ 

-y m  i«  pnonpyo o n  ,o o rinypo 
n y j> ן טאונםיל» o n םרײד ly'rn 

a in (on))yp 1חױכע » *t זײן אץ 
jvpyoo’j ’o

taopyro p חאס )«ײט pyjy «ו n 
P” PO no״oru iyp  iy’) r, ם*ר דדייי 

o n,״> *paa n a o , p n  w e u n y s 
 ipm ,"opaa yiveamyo)yp די ט״*,

pyoovo oPa tyaypy; r*a ון* a n a a* 
ojyo אױף o n ״oD -ja 'r’-’Paoטי״ ״ 

.oyp
oy איז oap ,\vtijnv) «  opyii 

 eyp no yooaao yoooyn זװיי די
^ ױני ד ײ ר o ס n a a P ן» p y jr ,ייט* 

p n רעזידעגס■ paonpyo p n  ipm, 
m( ה«נען ssrs im vi r'D 'Pya oany 

Djyp’tn םיינוננעז• a  p n נעװען איו
opaa pyPnyrP p n  no py»ya a״ 

ipm נעדזנסם o n די no anyeyspae 
מר־ל8 ײ  דורןי py: iroip װעט ת8רנ
PKoyppyo p די n  pjnnyfl ,(yPapyp'P 

oan ט נ נ י י י DPaa*nao, P כ n  w׳׳,’׳ 
ipm ויבט>8( דיטם>) o n די pyo” opa 

p pa) in y n  lyaPyny: iy:apוpר o n 
oyii זיי P>yn| מםיםען pyp pao -;קא 

opaa pyiroaippyo,,  סון רםײ8י די '
ם8נרױס־ין םון און י׳ונדיטרדס גי ל.8יי

oP טױן אכער aon, י*ר.ר 38 טים 
ו jyayn *ײיח׳ י  -pyppy)BMH :קסונען ז

so מ ײי מ opa pynpjjy p איו כ n”־ 
8 in y n  oypp ))uyvarpyo,ײננעזןהן 

n די אויב ואס g״ooacnye םײנט 
 *nytyay אן tyonyriaa nr װי^ליןי

)raPa oy אין oyn ,oeanyty) p n זי 
 '״Pa• lyraynansiM im (yoipao טחען

epaa ,pptid' ih |y n o װי y)ypp in* 
byp))yp pyopyt m םיט׳זן׳  ypao |w 

«oa ו איז י ,Ppp אין tytnpy)i'ap* ו

« •ון «ד » nyp .o.|
אמעױקא און יאנר•

opaa, .
 ap'pyoa PK op'bppon םען װען

”(ynao pyt װענעז 0PB iynP))y p n■ 
o נוגנ n  ,aippyoao n  Day jyo opyn 

imp ipd נים tyo^Pnao די ap'pyoy* 
a m a rp y tr 'o p a  py:)) טיט •ay  p n 

ivo ePan u u m a a  ppmpk .ppnP 
w ס»י  tveanpyoiap| די pao yp'Pay 

pyj t'H o n  pyoy .PaP'pn ניס Pta. ' 
ynP 8 די ayרבײםקר t'M a a m a o 

par גיס PaP’p n. נצויז טיו «ײ a םו 
r a  tm pvdPp זיך oeaniao pnyo אי־ 

o n  pvo >י* p m »  p n  no pywr hr
• ((.U

T'anyoaK p n ן» pyr'Pay p n 
aP’pyoa n  mi a u m a s  ppo” op*־ 

)awya r aa pp ם orPaP’P, *א ני n 
 ענםוױקלתג ymyocnv אד1 - אין נאד
j ■ח m m o  p n ךאד dpw ,איז 

תו ספן וזאן דאם ף א  מוויי־ אודי ד יו
op m jm נתניז  m n אח m • 

מ מ ת n נ r w  M M i א  םנחר .ין
W ,ד t t  I V W מיואנמג

מ י ן y ה^נעגױג צימער, סן * איז װ r• 
 ®פמאנגעגדױיט, יײמערע א VI מ*ר
p ח^ט ir ױתן או ען נ ײג ^ ק מ װ  דעם י

׳»וקונפטי;ער חנר פאר פװדוצמנט
•M w n m  w v o r v

כאװצ״ ארנײטער ivv'lav ר1י יי|
 נפזוגחנ־ דרײ חיעמ פמקווי^הנן גוגג
vi ר ״ מ י י נ ו  אײנע ^ומאדזפציעס. ו

w אדם׳ו 'w n n\ סרייד- די מנים׳ 
 פא״ אוים׳ן צװ״םע די נ^װפממ יוד^ן

 די און פארטײ די געכים, ^טיא^ן
 נפווענוגג. ®^אפאדאטױוע די רױס^

vvi "צוױ׳מען זײנען ^פטי^ונגען דו־ 
 טרעכעןr און סארנוגחנן, עגג ויו
< ?^כען חנם «ו  סיחרצדמפםט די צ
 פרכיײ חנר אין ^פטײיונגען דריי די פון

 זעל- דעם אונטער ז״נעז באװעגוגג טער
פײגםלוס. כען

 ניט ענגלענדעד דער איז גאטור סון
 און לאנגזאם דענקט ער רוודיקאל. ק״ן

ו לײגט און נאןי ויר פרעגט  איבער זי
 עפעס. םוט ער איידער ס*ל עטליכע

פ ^כצר קױס  1ט^ צו עפעס ער ליסטrנ
 ׳װעלט דער אין אלץ ם*) מוין ער װצט
 עננ־ דער דורכצופיהרען. כפמלוס חזם

 ^פרינ־ צו םיינט חאט ארבײטער לי׳צער
 ער אכער טרים, בײ טריט געחט ער ׳גען

 ער ימאכט װען זעלטעז ®ןוראויס, געחט
.pnw טריט »

 טרײד־ דער םון וײ־&ארם ניט איז עס
 ע:ג- די װ*ס םיט ^ומאניזאציע, ױדאן
 זץי צײכענם ארבײטער-כאװעגוגג ליטע
 די ד*ס דענקען, מענ^ען סו » אױס.
 טרײד־ױני- אמעריקאנער דער טון פןורם

 פרטים סף א אין איז *רגאניזאציע 1א
 איו װאס יעדער וױספנמאפטליך. םעחר

 פרבײםער״כפװעגוננ דער מיט נאקאנט
 די דאס װײס, אמעריסא אוז פמלאנר טון

 אױס איבעז יוניאנס מרײד אמריתאנצר
 טרייד־ױנײ די װי קאנטךאל ר1^חנגע ניט
ענניאנד. אין ̂ונס

 ענגלאנד איז באזוכען פײנע דורן
 דארטײ די בצאבאכםעט גפגוי איך ח^נ

 ה^ם דאס איז כאװעגוננ׳ ארכײטער «ו
 אין נלויכעז ^פגעמװאכט ניט ג*ר
 אר״ אםפריקאנער דער םון *מונפט חנר

 ענג־ די%מטודירעגדיג כאוופגוגג. בײםפר
 זיף סעז קא( אדכײטפר״נאוועגוננ לימע

̂וחפםעלען ריכטינ  חיסםארײטעז דעם ם
 בא־ אונזער באישערט איז עס װאס װעג

דורכצונעהן. װעגוננ
 מיט צוריק בלמן א װארפען מיר װען

 בילד א זיד םאר מיר זעהען יאהר, 38
 חאבען םרײד־ױניאנס ענגלימע די וױ

 קא־ צוױי די םיז טירעז די אין נעפלאפט
 װי פארטײעז. פאליםימע פיטאליסטימע,

 דיזע ̂זטיצעז צו םאחפפראכען חאבעז זײ
ארײנשטע״ װעלען זײ אויב פפרטײעז,

 #וור א ןyרמl>Dלאטa ?״ערע אין לען
 רי פאר דנסטיג ?י־ינען װ^ס ױגקטען

 דאס אױך, זעהען מיר יפון פרכײטער.
 כיײגוננס א געװען איז רעסאי״ט ׳פױן

 םון פיהרער יד צוױ׳צען פפר׳פידעגח״ט
 כאװעגונג טרײד-יוניטן ענגלי׳צער דער
םרפגע. דער כפצמ אין

 רפס אמת, חיסט^ריטער אן איז עס
ט דפר אין גרויע קײן ש ט ^ עז  םיחלט ג
 אן ה^כען צו נויטווענדיגקײט די ניט

 װאנען כיו •פרטײ, ■*ליטי׳פפ יײגעגע
n ײ גענוג רײף װערט גרופע ל סו ר ^  צו

ע איחר רען י י י ײ  די און •ר^גראס. ס
 צו לאנד דעם אין פרבײםעד״נאװענונג,

 אוגטערװןורםען איז יטנד, אנאנחנר אין
 כא- םעהר װערט ױ װען רול״ זפינע די

 אוכד זי װערט מאכט, איחר םוז װאוסט
 רעם םון ביױז טראכטען צו צוטרידען

ן שױ\ ק*ן מען װ^ס מ ו מ  הױבט ד ;ב
 דער- צו וױ מםומעדוױיז, טראכנתן אן

 דאן כרײט זי ענד״ציל״ דעם גרײכען
 איז און יעמןן, אוים׳ן קוק דעם אױס

 אײנטײל אחםיװען אן נעמען צו גרײט
פראנרעס. װעלט דעם אין

 עטוםע די אט דערגרײכט זי װען
 כאריחרונג נ^והענטערע א אין זי קוכיט
 איגםעיעקטױ אוז פראגרעסיװע די טיט
 אינטעתאצי^נאלע און נאציאנאלע אלע

 עס ווען און געזצלמאםט. דער אין כחות
 טאט דער םון םאן דער צונויף ויף קומט
 װערט טע^וריע׳ דער םון מאן דעם מיט

 סא־ קאנסםרוקםױוע גרויסע א בא׳שאםען
 דעם כא^םיםט װןוס ׳קראםט ציאלע

 אױם׳ן ארכײםערמאפט דער םון גורל
געביס. פאליטײצען

נע־ ארבײטער־באװענונג ענגלי^ע די
 םון שטוםע דער אױף איצט זיןי םיגם

 יאהר םערציג לעצםע די איז ענםױיקלוננ.
 ער־ םףי א אננעזאםעלט ?יר בײ זי האט

 פאליטי• עקאנאמימעז, אױם׳ן םאחרונג
 חאט זי גפביט. סאאפעראםױועז *ון יטען
 םיט מיטצוארכײטמן אדסגעלערענט ױןי
 כחות אינםולעקטועלע פראגרעסױוע, די

 ארבײטער־ די און געזעלמאפט, דער פון
vv נאנצע איהר םים #מטפט 'n vv 

 די העלםען צו גרײט איז קענגדפאםט,
 און םארװערטס. שריס א םאכעז וחןלט

 קלארס• די םון חילוי די דעם איז האט זי
 אױסארבײטעז העלםעז װאס ׳קעפ טע
 פראנ• סאציאלען איחר דורכםיהרעז און

ראם.
 װײס םיהרער אינטולעקטועלער דער

 םונס־ זײז איז עס װאס םאחפטעהט אוז
 ער באװעגונג. ארבײטער דער אין ציע

 און ערנסט זעהר םיסיע זײן באטראכט
 נאר וועז ׳איהר העלםעז צו גר״ט איז
אוים׳ן איהם, םון עס םארלאנגט סען

—-------■■־?■ — ■■ ■ ---«1 ■■ ■■־,
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 אוים׳ן װי נוט אזױ געכיט פא^טי׳עען
עתאגאטי״עען.

 ארבײטער־כא• אטעייסאנער אוגזעי
 טיסע1׳* די דערגרײכען אױך װעט רועגונג

 זי װעט דעט^ויט און אגטוױחױגג, פון
 סאצי- איהי פארטורירען נפאגנעזn אױף
 אניעריקא• די װען און פרןונראם. איען
 •yj ז*ר װעט ארבײטער־באװעגונג ד׳עע

 פ־אגי״אס, סאציאי^ען א דורנםיהרען טען
 די געטאן ה^כעז עס וױ טאן עס ד װעט

 זײט יענעמ םון ארבײטער־באװעגונגען
 איר.ר אמאגיזירען פירזען װעט זי — • ים׳

 איהר אונטע״ ׳מאכט פאליטײפע אײגעגע
םיהרער׳עאםט. אי־יגענע
 די דא איצטער ׳עוין זײגען עס
 טרײד־ אמעריקאני׳טער דער אין סמגים
 םענ־ די צײגען װאס נאװעגונג ױניאן
מ  םאר״ םיל זײנען סמנים די >ןון דע

 די דאס האםען, קאן מען ׳צורעכענד.
 כחות איגטעלעקטועיע און פראנרעסױוע

 אר• דער העלםען װעלען לאנד דעם פון
 נײע א דעתרײכען צו באװעגוננ כײטער

 בןך זײז װעט װאס ארדגונג, סאציאלע
 ברי• אויף אוז גערעכטיגקײט אויף זירט

̂ון מען דערליכקײט. y ק w ,זי װי זעהן 
װעג. דעם אין געחן אן םאגגט

 פרעזענטדט טאכער רײנקאוט
בעאטטע. ױױאן די

— :רעדאקטאר װערטער
 םאר- װעט איחר אז ה^&ען, מיר

 די איז װערטער פאר די עםענטליכען
״גערעכטיגלןײט״.

 פירמע דער םון ארבײטער די ׳מיר
 פולםאן 2970 םאגילעםסקי, און ראזען

 g אויף םארזאמעלם בריקליה סטרינ*
 סעפטעכד סען6 דעם שבת מיטינג, עאפ
 צד אונזער אויסנעדריקט האבען ׳כער

 ארבײם, !וםער דער מיט םרידענהײט
 חאבען 20 לאקאל םון בעאמםע די װאס

 האנען סיר און ׳מאפ אונזער םאר געטאן
 אנאד־י אממר אויסצודריקען כאעלאסען

 פאד ם. בתדער פרעזענטירען דורך סענוננ
r גאלד » םים לינסקי o n i, ברורער און 

 אונזעך םון סעקרעטער דעם װײנגארט,
 סאונ״ זילבער סטױרליננ א םיט ״לאקאל

 פרעזמנטען בײדא פענסיל. און פען סײז
 ד« זיך אויוי האבעז אוז נראװירם זייגען
 אונ• םיז ארבײםער די םיז װינמע נוםע
׳עאפ. זער

 צן בעאמטע אונזערע װינ^עז מיר
b: בעסםען איז פדעזענטען די טצען r ty, 

ד ײ מאן װײםער זאלען זײ דאס און  ג
 פאר און ^מאפ אונזער פאר ארבײט םע

 א אלם ױניאן, מאכער רײנקאוט אונזער
גאנצע.

מ^ערמאז. פאראסאף, איענ^ם
קאמץ, מאריכ מענדעלסאז, ריײמאן

קאמיטע. פרעם באם, איזידאר

סרממער 8 - פאלה 8
(םעליעם*ן)

. ןםו ז ע ג י ד ע כ ע ל

 אז עננאענחןר, די י1אוי זאגט מען
 שבטים, 10 אונזעחג םון אפ ^םאםען זײ
עס. הײסם אידעז, םארלארענפ די םון

 די צו צו זיף ־קוקט םעז וועז איז
 דער איז עיםאלג זײער און ענגאענדער

 אין אז גאויבען אנהויבעז סען סוו ײעאם,
אמת. םײל גרויםעד א מםעקם דעם

 גײסט אידי׳פער אוז אוםז אידימער
פאליםיק. עננלימער דער אין זיך זעחט

 אבער איז אאעס, אין נים אויב און
 צופאסונגס־םע־ דער אין זאר, אײן אין

 עהנ־ זיכער ענגלענדער דער איז הינקײם
אידען. אונז צו איר

 צו זיף פ#סט באװאוסט, װי איד, א
 ׳פפראנען פעלהער, פאיכמיהעז׳ אאע צו

ענגלעגדער דער ■ •אעבענם־םיהרונגען. און
אויד.

 אז קוםט עס װען םעלקער, אנדערע
 פאלי־ נײע א וועלם, דער איז ענדערונג

 אפוױ״פען װיל וומלכע כװאאיע, טיעע
 לעבענס־ אלטע סף א םאחפװײנקעז און

הויבען זיף, זײ ד^פרעהעז מםײגערם,
 •שטעלען זיך פראטעסםירען, קעםגיען,

• ז ע ג ^ ם נ א
 זיך פאסט זי :קאיגער טום עננלאנד

צו...
 דונערען אהן מטורם, און קולות אהן

 דעם צו צו זיף זי פאסט באיצען און
 שעדיגענדינ נים דערבײ גײםט, נייעם
ילטע?. דעם אויד

קרעמער־םאלל. א איז עמלאנד
ח  שםענדיג איז סרעממר א בײ י

 פרינצי־ גיט איחנאאעז, נים איפר דפר
»p, אליןחנם, די איז מראם די נאר•

 פא־ די אויוי אז ,v* תויפם־־זאו די
?p y r וועיכפ אויא םווורח, איגען זאא 

rW o ם- דא קוני
זאא קרעמעא אין אז »יז, ציקר חנר

לעבען. זײן
 קאנ־ זאנעז, מעז קען ׳איז קרעמער א

 אײן אין רעװאלוציאנער און סערװאםיװ
 סחורות אלע צו צו זיך פאםט ער צײט:

 אלע אוז םארקען אלע צו קונים, אלמ און
בערז׳פעס.

 עס איז, סרעסער בײם עיקר דער
רױח... זײן זאל

 װארםם קרעמער פרםאהרענער אז
 סחורה, אלםע קײן ארויס ניט הײנמאא

 צײט. געוױסער א אין ניט געהס וועלכע
 נעהן. יע עס קען עפעסער אז װײס, ער
 זיך, בײטען יןוניס די אוז צײטען די

סחורה. אלעםאל איז סחורה אבער
ער־ די ענגלאנד האט דערםאר און

 די כים מסחר רײדען אנגעהויבען ̂שטע
באלשעװיקעס.

 דארף מארק, אויפ^ סחורה נײע א
קראם... אין זײן זאל עס זעהן טען

ע די ש טי ס י נ מו א ה ק ר חו ז ס ת, ׳אי ט א
 דארף מען אבער באליבםע, קײן ניט

 טאר־ וױיס, װער וױיל ׳אױג אן האלםען
באליבט. װערען זי קען גען

 אנדםונקט6םסחר־מ דעם פון און
 אי־ די ארײנגענומען אויך עננלאנד האט
 װאילמד זיך זאל עסטי:ע:4פאי אין דען
 קען מען אויף. םחורה ?זטײןעל אזא רען
װיסען. ניט

זיך. צופאסען פון האלט עננלאנד
םעל־ נרעסטע די װען צײט דער איז

 זײערע םון געװארען פטור זײנען קמר
 זיך האלט סאפלאזיגקײטען, נזמרוינמע

 פאסם זי און קענינ, איהר בײ ענגלאנד
צײט. דפר צו צו איהם

 אבער סחורה, מםיקעל אפגעאמבט אן
 זיד קעז צײם דמר םים װאם וױים זוער

 אויא ודאלגעחוז עט זיך זאל םווכפן?
1••••אליצעס. די

? נעטאן דערװײל זי האט װאס און
 אפ״ אלטער, דער צו צונעפאסט האט זי

 אר־ אן קעגיג־אינםטיטוציע געלעבטער
 סאציאייםטי• א בײטעד־מיניסטערױם,

פרעמיער... שען
 ניט עס װאיט םאלק אנדער אן בײ

 דעם אבער, ענגלאנד בײ הארמאנירט.
יע... עס הארמאנירט ׳סוחר פעהיגען
 האט װעלט די װען ׳איצם אויף און

 ענכד פון שמועסען ערנסט אנגעהויבען
 א רוםט פעלקער־לינ די און װאפגוננ

 װי ענגיאנר, האם דערפאר׳ קאנפערענץ
 פריהאך םארכאפט םוחר, פעהיגער א

 זי אז פארשלאג, מיט׳ן ארויס איז און
 איהד צױדינםט װעלט דער ׳עטעלען װעם

םלאט...
עס? מײגט װאס און
 א פון יטריט הלונער א טײגט עס

 פאר־ סחורה זײז װיל װעלכער קרעמער,
צוקערען...

 איד״ר דינסט צום װעלט דער ^טעלען
 אין ארץ, םון פריהער כײיגם, םלאט

 נאבדעם און אלײז, זיך פון דינסט
 4אויגן ניט װעט ענגלאנד ־אז ׳עס מײנט
 צױטטערעז, ניט איהם פי^אט, איהר געבען

 םסחר נוםעז איהם מיט כיאכעץ נאר נאר
רױדו... פיינעם כיט

ט איז ח־צבון דער װײל ^ :פ
 דעם דאף האט ענגלאנד װי אזוי
 ענגלישע װי אזוי און םלאט׳ גרעסטען

 דאןי זײנען טאטראסען און אדטיראלען
 ים, םון געביט דעם אויף פעהיגסטע די

 דערפון און בלײבמן, אלע ד^ד זײ װעלען
 ענגלאנד אז געדרונגען, ממ׳ילא איז

 הער^ע־ די פאלק, גרעםטע דאם בל'יבט
 אי־ אויף נאר ׳ים איבער׳ן נאר ניט רין

 זיןי, ם׳םאחפטעהט און יב׳טה, דער בער
.“ליג ״פזןלהער םוץ פיהרעריז די אויך אז

 םײד ׳פױן איהם זי װעט איצט אבער
םלאט. א מים רען

ד איהר אין אידי* איז ענגלאנ<־ ח  ק
 צופאסוננס־מא־ איז םעהיגקײט םערשער

לאנט.
 גלוי־- אז טאחע ליך הױבט עם און

 אונױ םון קומעז עגגלענדער די אז נען;
שבסי& םארלארצנע 10 זארע
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געלעבט האבען װאם חױת
צוריק יאהלען מיליאנען

4RV

 אין שפאציר הי־ינטיגען אונזער אויוי
 דעם אןיף ארןיף נײ- װערען ניוזעאים

 איז עס •טטאק. םערטען אױבעדשטען,
 םינפטער העכערער, א גאף סאראן
 די זיר געפינען רארטען אבער ; *עטאק

 זײ־ און י'אבאראטאריעס און *וסיפעס
 ארײנ־ ניט אר,ין װערען דענשען ^יגע

געראזען.
 געשינעז שטאק פערטען דעם אױף

ו  קיענערע. 4 און זאלען ג־ויסע 7 זי
 ציםער׳ יעגעם אין ארײן װערען םיר

 רעפ־ םאסיר אװ ״האי זיך רופט װאס
ס׳/ ײי  םון זאר דער — כייינט װאם ט

 איז ראס רעפטירען. פארשטייגערטע
ניזרח־זײט. צו זאי יעצטער דער

 דעם אט אין א*ײן געהט איהר ־װען
 צעהנדליג עטליכע איהר דערזעהט זאר

 אכיאליגע םון סקעלעטען ברוינע טוניזעי•
 קלײ־ זײנען סקעיעטען אײניגע חױת.

 דורכשניטליכער א װי :רעסער ניט נע,
 אזוי זײנען סיזעלעטען אנרערע און הונט,

 גאנ־ די כםעט םארנעהםען זײ אז נרויפ,
זאל. פון יענג צע

 םיט שטעלען סקעיעםען ארע די אט
 קא־ אינטערעסאנטען זעהר א פאד זיך

 אונזער םון נעשיכ^ע דער פון «יטער
 צו באשטעטיגונג א אלס רינען און ערד
עװאלוציע. פון טעאריע דער

 לערענט עװאלוציע םון טעאריע די
 לעבעדיגע מינים ערשטע די אז אונז,

 באװיזען זיף־ האבעז װאס באשעפענישען,
 אײנ־ אזוי געװען זײגען ערר, דער אויף
 איצטיגע די װי קליין, אזוי און םאןי

 משף א אין ביסלאכװייז, מיתראבען.
 הא־ יאהרען, פיליאנען צעהנדליגער םוז
 באשעפעגישען קלײנינקע די אט זיף כען

 גרעסער געײארעז זײנען און עגםוױהעיט
 אין קאםפליצירטער און ײאוקם אין

 איז װײטער און געבױ. קערפערליכען
 מין יעדער צופאםונג. םון נעזעץ א דא

 צוגע־ זיף האט באשעםעניש צעבעדינע
ט אס  בא־ און אומשטעגרען יענע צו •

 האט עס װעלכע בײ לעבען׳ םון דיגגונגען
 זיןי האבעז דעריבער און געםונען, ויןי

 מינים פארשײדענע םיל אזוי עגטוױקעלט
איגסעסםען. און רעפטייען חױת, פיש,

אםת׳ע, אן איז טעאריע די אויב
 מיליאנען םים אםאל, אז עס, צזײנט

 ערד. דער אויף זיינען צוריק, יאוזרען
 באשעםענײ םינים אזעלכע נעװען גיט

 אמאליגע די יענע, איצטער. װי שען,
 גע־ זיף האבען באשעפענישען, םינים

 גידעריגע־ םייל א אויף געפינען דארםט
 רי װי ענטװיהלונג, םון שטופע רער

 זײער לויט — אליין חױת די איצטיגע.
 זײן געהענט האבען —* װאג און װאוקס

 לויט אבער ;איצט>גע די ײי ^רעסערע,
 געבױ, קער&ערליכעז ארגאגישען, זײער

 גידע־ א םון זײן גערארםט זײ האבען
 עלע־ אן װי שטײגער א מין, ריגערען

 און סענשען, א פון גרעסער איז םאנט
 באשע־ םין נידעריגערע א ער איז דאף

 גרע־ איז הראהאדיל א װי אדער ;םעניש
 קרא־ דער איז דאר און קאץ א פון סער

 באשעםעניש פין נידעריגערער א מאריל
 סעארעטיש עס האט אזױ האץ. א ווי

 זאלען װאגען םון אבער זײן. געדארפם
געװען? טאהע איז אזוי אז יװיםען םיר

 לאנג שוין דאר זײנען חױת אםאליגע די
ע אויסגעשטארבען, ר ע  זייגען בײנער ^

אנג עוין  קײן און געװארען, צופוילט י
 םון — געבליבען גיט זײ פון איז !כר

 םאר װאס וױםען, מיר זאלען דטע װאנען
 געלעבט אמאל האבען עס דױות טין א

ערד? דער אויף
 אויף אז ארויס, אבער זיף צייגט

 באדינ־ אזעלכע פאדאן זײגען ערר דער
 און םקעלעט דער װעלכע בײ גונגען,
 אזוי קען חיה א םון קערפער דער אםילו

 זיף זאל עס אז װערען, ®רעזערװירט
 מיליאנען אםילו און טויזענטער האלסען
 און װערען. צוםױלט ניט און יאהרעז

 אויסגראבונגען מאכען געלערענטע װען
 רער־ זײ װעלכע ערטער, געװיםע אין

 זײ גראבען סםנים, נעװיםע לויט מענען
 װאט חױת, רי םון םהעלעטען די ארוים
 און טויזענטער מיט עסזיסטירט האבען

 זײ שטעלען און צוריס, יאהרען סיליאנען
מוזעאומס. די אין אוים

 אויסגע־ זײנעז װאס םהעצעטען, די
 חױת, םוז זײנעז ,5זא דעם אין שטעלט

 ערד דער אויזי עסזיסטירט האבען װאס
 מעז צוריס. יאהדען םיליאן 8—6 א םיט

 וואכ *דיגאזאור״, איצסער זײ דוםם
ט ע  ״שרעקליכע ל׳מון: אתזער אויו• סי

i r w rb v m,* געזחנן דינען זײ וױיצ 
 דער צו באלאנגם האכעו nit רעאמיצען

 באמעםע־ צעבעדיגע תאסעגאריע חןלצ/ןר
t\ n n i אנצמ צו  איצם באצאמען צס ו
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נאראדולין. ל. םון

‘הא די פון אײניגע רעפטילען.ט־נע
 אוג* וױ גראזען׳ כיס געשפײזט זיף בען

 ;הערםאנטען און אקסען פערד, זערע
 ביוט־דורשטי־ געװען זײ;ע'; אגדערע און
 םרײש כייט געשםײזט זיף האבען און מנ
 אונזערע װי דיגאזאור׳ן, אגדעיע פון

 םיט זיף יטפײזען טיגערען און לײנען
 װארימכלוטיגע אנרעדע םון םלי״ט דעם

חױת.
 גע דעם דא:ק א ׳טאג צו הײנט בײ

 רײהע גאנצער א פון הייף נעגזײטיגער
 א געיערענטע רי האבען װיסענשאפטען,

 װע* באגריף צופרידענשטע^ענרען גאנץ
 פען ריגאזאורען. פארצײטיגע די גען

 עק־ האבען זײ אוטנעפעהר װען װײסט
 גערעבט, האבען זײ אזױ װי זיפטידט,

 אויםגעםיהרט זיך האבען זײ אזוי װי
אױםגעזעהן. האבען זײ אזוי װי און

עס? סען װײםט װאנען םון
 װאפ וױםעגשאפט, די איז געאלאגיע

 זיף האט ערר די אזוי װי אונז יערענט
 זיף האבען עם אזוי װי און פארפירט
 טײכען יפים, טאלען, בערג, פארפירט

 אויבער- דער פון םארמען אגדערע און
 צו םסנים האט זי ערד. דער פון פהאף

 הא־ עם ערד פלאםטען װעלכע דעדקענען
 װעיכע און םריהער, םארפירט זיף* בען

 צו גרונד א אויף האס און ׳טפעטער,
 ארער טױזענטער װיפיל פיט באשטיפען

 זיף האט עס צוריה יאהרען מיליאגעז
 צוױיטער א אדער אײנער פארפירט

 ׳זיר םארשטעהט ערד. דער םון פלאסט
 שטוםע העכסטער דער צו איז דאם אז

 דינא־ די םון םקעלעטען די אופגעפעהר.
 אין אויסגעגראכעז כיע; האט זאורען

 די װי װעלכע, •׳ערד פיאםטעז אזעיכע
 האבעןי אויטגערעכענט, האט נעאלאגיע

 א כייט פאדמירען אין געהאלטען זיף
8—G דאס און צוריק, יאהרען מיליאץ 

 די אז רעכענען, צו גרונד א אונז גיט
^ן דינאזאורען א  יע־ איז עקזיםטירט ה

צײט. נער
 םקעלעטען, די םון געבוי דעם לויט

 צוזא־ אױסגעגראבען, האט טען װעלכע
 אין אויםגעשםעלט און מעגגעשטעלט

 דער־ געלערענטע די האבעז םוזעאוסס,
 קײן ניט געװען זײנען ראס אז ׳קענט

 װאריפע סיט חױת קײן ניט ״זויג־טירע׳/
 העל־ אקםען, פערד, אונזעיע װי בלוטעז׳

 רעפטילען נאר ;קעץ און הינט פאנטען,
 שלאנגען, אונזערע װי בלוט, קאלטע מיט

 הרא־ און טשערעפאכעם יאשטשערהעם,
קאדילען.
 און צײהן די פון פארם דעד לויט

 חיה א צו דערהענען צו לײכט איז נעגעל
 פלײש. פיט אדער נראז מיט זיף שפײזט

 פאר־ שארפע, אזעלכע האט חיה א װען
 בײ װי נעגעל, פארשפיצטע און קריםטע

 אזעל־ און אדלער, אן בײ ארער לײב, א
 בײ װי צײהן, פארשפיצטע פעכטיגע כע
 צו אײגםאלען גיט ?ײנעם װעט לײב, »

 ארער שפײזען זיך קען חיה רי אז זאגען,
 װען און ;גראז םיט געשפײזט זיף־ האט

 אזעל־ מיט קאפיטעס גלאטע האם חיה א
 װי צײהן םארשפיצטע ניט גראבע׳ כע
 קײ״ װעט העלפאגט, אדער אהס אז בײ

 גע־ זיף האט חיה די אז זאגען, ניט גער
פלייש. כייט שפײזען קענט

 קענען מיר װעלכע סמנים, אנדערע
 די האבעז גענוי, באטראכטען ניט דא

 צו סעגליכקײט א געגעבען געלערענטע
 םון אײגענשאםטען אנדערע באשטיםען

 עקזיםטירט האבען װאם חיות, די אט
 צײט םון צוריק. יאהרען םיליאנען םיט

 געכיט זעלבען דעם אויח װערען צײט צו
 בא־ װאס ענטדעקונגען, נײע געטאבט

 נעלערעגטע רי װאס ׳דאס שטעטימןן
 און לעבעז רעם װעגען באש$ימט האבען

צ. אזוי, דינאזאורען. די פון אויםזעהן
 פאר־א־יאהרען, ערשט םען האט ש., ב.

 געשיכטע, רער אין מאל ערשטען^ צום
 פון אײער םארשטײנערטע די עגטדעקט

 רי־ ײ אז דינאזאורען. פארצײטיגע די
 דורף געמעהרט זיןי האבען נאזאורעז

 די האבען דעם װעגען — אײער לענען
 נעװאוסט; םריהער פון גאןי געלערעגאע

 ערשמען צום אײער די ענטדעהט אבער
 יאהרען* א ערשט,«אר םען האט מאל
 ײיסענשאםם־ א זיי האט ענטדעהט און

 םוזעאום, דער וואס עהסיעריצימ, ליכע
 אונזערע טאמנן מיר וועלכען איבער

 קיין ארויםגעשיהט האם שאאצירען,
 היגען צום באצאננען אײער די אזיען.

 א אצם באטראכט וחנרען אוז מוזעאום
 אגםחנ״ װיסצנשאפםלימ וויכטינע גאנץ
תוננ.

 צױם געבוי. מראערצימנן דיער לױט
 ראאםיצען די שבמוזען אנאטאסת. וײער
 םון שםומי נידעריגידזנר פיצ א אויא

ד אגנאױקצומ^ iw די .וױו־מירא״, n ו i 
מו •ן#ריםע פמו צו ;זױים אונזאר ®ח ב

 עװאלוצי* פון טעאריע דער לױט און
 בלױ װאריטע מיט חװת די זיף האבען

 לױם שפעטער. סןי א ענטװיקעלט טען
 געװען איז עװאלוציע, פון טעאייע דער

 עח־ האכען ערד רער אויוי װען ׳צײט א
 פיגים פארשײדענצ סף א זעהר דםטירט

 יזײן דינען צײטען יענע און רעפטיוען,
 זײנען די ;געװען ניט נאך טירע״ ״זױג

 ענטוױקעלס זיך האבען זײ געקוטען,
 נאשטע* אױסג־אבוננען די און יטםעטער׳

עפ. טיגען
 סקעלעטען די באטראכט איהר װען

 אירזר װעט זאל, אין דינאזאורען די פון
ט ׳אלײן  עס אז ועהן, אױגען, אײערע סי

 ערר דער אויף װען ׳צײט א געװען איז
 םרן צעחנדלינ עטליכע נעהערשט האבען

 פא״שײדענארטײ און פאדיטײרענע גאנץ
 טאג צו הײנט און רעפטילען. טינים גע

 לע־ 4 נאר פאיאן ערר רער אױף זײנען
 .דינען דאס אין רעפיטלען, טינים בעדיגע

 שלאנ די
יאש און

ע אין ׳ערר כ ל  רי געםונען האט טען <
 טען האט דינאזאורען, רי פון פקעלעטען

 סקעלע־ אדער ביינער הײן געפונען ניט
 כייט חױת ה. ר. ״זויג־טירע׳/ םון טען

 נא־ לאניש׳ איז דאם בלוטען. װארימע
מיט אײנסלאנג םולען אין און םירליןי

 קראקאדילען טשערעפאכעס, שלאנגען,
•ראסטען יעגע אין יאשטשערקעס. ן
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 סיט חױת גאר דינען — צוריק

ט גלוטען ױאריייע ץ -iviivi ד  י
ט ערד רער ף4או האבען צײסען ^ ח ע  ג

ף רעיט^ען, די דינאואורען/ די א ^נ  ד
 דער אױח װען צ״ט, א געיןוטען איו
 nvn jvinyn אגגעחוינען האנען ערד
 רי איו איצטער נלוטען- װאריטע םיט

 דער חעד^ט ערד דעד אױף װען צײם
 םארשוױנ״ אן וזױנעו חױת די און טעדצ,

 עטייכע נאװאוסט זײגען ov דען.
 װאס פױגל*ן און חװת םיגיס צעיזנדלע

ײטען אדער פאר׳צװיוגדען דינען  אין ח
 עטליכצ יעצטע די פאר םאישוױנדען

 אי«״ דער רענש/ דער יאהר, הונדערט
 די יון ערד חןר פון המרשער טיגער

 עװא״ פון שטופע העכסטע איצטיגע כיז
 און םארטילעען אין די האלט לוציע,

ארויסשטופען.
 װעיכמן אין מוזעאום, אץ זאל דער

 ^•אציר, הײנטיגען אוגזער מאכען םיר
 כאימח־ און וױכטע אינטערעסאנט, איז

 לערנען ערשטענס, װאס דערכיט, רענר
 גע״ ערד׳ס חנר פון קאפיטעל א דא טיר

 אױןי אז ׳ױף דערװיסען ריר שיכטע.
 װען צײט׳ א געװען אמאל איז ערד דער
 חױת, אנדערע גאדז געױען זײנען עס
 מיר האכעז צװײטענס, איצטער. וױ
 או;- מיט זעהן צו געלעגענהײט א דא

 םון ססעלעטען די אױגען אײגענע וערע
 טיייא״ םיט געיעבט האכצן װאס חױת,

 זע- ׳דרינמנס ׳און צוריק; יאהרמן נען
 באוױיזען, און זאכען יעגע דא ריר הען

תיע םיז טעאריע די װעלכע אױוי  עװאי
געכויט. איז

 באװעגונג פראגרעסיװער פח פ־־הדער
א אדו» קאמפיץ דעם באשפרעכען

שעהנעםכאנקעט
 פעדערײשאן אםעריקען דער פון מאריסאן\סעקרעטער״טרעזשררער פרײנק

 אץ װניאנס — כאנקעט. דעם אױף רעתער די פון אײנער ליייבאה אװ
קאםםײן. יאפאלעט דעם פאר געלט גיבען פערזאנען אײנצעלנע

קאט״ דעם אױםגענומען באנײסטערונג סענער פראגרעסיװע טויזענר ארום
 ןיי םון םילע — יארס נױ םון םרויען און

 ױניאנס, םון םיהרער און כאציאליסטען
 כױט בלויז זײנען װאס אזעלכע אוץ־ און
 און צוםרידען, ג׳יט םיהרוננען איצטיגע רי

 זײ״ — װצג נײעס א לאזונג, V(" א זוכעז
 צוזאכיענגעסומען אװענד מאנטאג זיר נען
 גע־ זיך האכעז און האטעי אסטאר אין

 פראגרעסיװער נײער דער צו פלעדזשד
 זײער פארשפראכען האב/ןן און באװעגונג,

 קאפפײן דעם םאר געלד זײער און צײט
װהילער. און יאםאלעט פון

 געװארען געגעכען איז באנהעט דער
 ראכערט און װהילער סעגאםאר יכבוד

 געײען זײנען װעלכע לזשוגיאר, יאפאלעט
 װילארר, געריסאן אסװאלד יארש. גױ אין

 גע־ איז ״נײשאן״ די םון רעדאקטאר רער
 פרא׳ רײהע א און פאסטער, טאאסט װעז

 פראגרעסיװער רער אין טוער טינענטע
 דעד רעדנער. רי ;עװען זײנען באװענוע
 מארי־ םרענ? געװען איז זײ םון ערשטער

 דער םון סעקרעכערײטרעזשורער סאן,
 טא־ לײבאר. אװ םעדערײשאן *מעריקאן

 רי־ די םארמראטצן זיך מיט האט ריפאז
 פון מאכט ריזיגע רי ל., אף פ. א. זיגע

 אטעריקא. אין ארבײטער ארגאניזירטע די
 וױדער אנװעזענהײט זײן מיט האט ער

 אמערישא פון ארבײטער די *ז־ דערםאנט,
 װהילער׳ן, און לאםאלעט׳ן םיט שטעהעז
 פראגרעסױוער נײער דער םיט שטעהען

 אנװע־ זײן און אמעריהא, אין באװעגונ;
 גע־ דארום זײנען רעדע זײן און זענהײט

 םאר־ איז ער װיכטיגקײט. גרויס פון זזען
 איז און ערשטער דער נעװארען געשטעלט

 באגיזיסטע־ טים געװארען אויםנענומען
רונ:.

 רעדע װארימע א געהאלטען האט ער
 און קאנרידאטען פראגרעסיװע די פאר
 אי־ געננער, זײערע אטאקירט שאלף האט

 םארבי״ דעם ראוס, גענעראל בערהויפט
 אלבײ־ ארגאניזירטע םון יגיונא סענעם

טער.
 םון געגנער די אז אננעוױזען האט עד

 כאשטעהען בצ^ועגוננ םיא;רעסיװער דער
 ידי װי ביענשען סארט דעדזעלבע; םון

 ראנענען געשטעלט זיך האבעז װעלכע
 דײ ;לינקאלן נענעז און דזשעפערסאנ׳עז

 נע״ ניט האבען ײעלכע טענשען זעלבע
 װערען זאל אםעריפא אז דערראז.ען װאלט

 זיך האבעז װפלכע אין רעפוכליה םרײע א
 פרעזירענט װענ א״ז נעשטעלט שפעטער
 באםרײען נעװאלט האם ער ײמז לינקאלן,

שחלאםעז. נעגער רי
 סא־ האמ םענ׳שען, גרו«ע קלײגע א
מן נצזאנם^ ריםאן א ד די םארכאים ח  ת
 אינ־ 1א' נאר וי םיהחגן און <ירענ

ת מערמסען.  ראס כאהצרשט גרויקעלע די
 קולםײעצ. יאליטײש, עקאנאמימ, <אנד

 כאנצהר איהר ארױפצוצווינגען ?וכם זי
 דאס כאםעלקמרתט גאנצער רער אױ\י

 די ®יײייעין. אוילסנ גצגיז איו פאלס
סיט חאמנז לאגד נאנ״נז םין ארבייםאר

 װהי״ און לאםאלעט׳ן ערװעחצען צו פיין
 אינ״ איז לאיןאלע ױניאגס, אלע ימר׳ן,

 אלע קערפערשאםטען, מעתאציאגאלע
 גרוי- דער אין איײנגעװארסעז ױך חאבען

 זײזער װאס װייס ער באײענונג. פער
 צר• רעדנער דער חאט באדייםעט, מאסוי

 אױזי אנגעשטױסען זיר האט ער ?לערט,
 •א״ דעם אין הערשער די פון םאכט דער

 כױם כאקאנט איז און פעלד, ליטישען
 מיטלען געמיינע און שענדליכע זײערע

 דורכםיחרען. װילען זײער װילען זײ װען
 איז םאלק םון מאיכט םאראײניגטע די

אלעס. פון שטארקער אכער
 פון טאג ביז׳ן איצט םון װעלען ״טיר
 האם — צײט אונזער נעבען עלעקשאן
 נע־ זועלען מיר — פארענדיגט, סאריסאן

 מיר און הילױ םינאגציעלע אונזער בען
 חילוי סאראלישע אונזערע געבען װעלען

 םיט װערען געקרוינט װעט ארכײט די און
 זועלען װהילער און לאםאלעט ערםאלג.

״ !װערען ערװעהלט
 דער םון פיהרער דער האיסינם, רזש.

 בא־ איז ױעלכע גרופע, פראגרעסױוער
 האט ",48 םון קאטיטע ״ד־י אלס װאוסט

 שאר״ אין האט און נעקסטער דער גערעדט
 די כאראסטעריזירם פראזען װיציגע ׳סע

 פארטיײ אלטע צװײ די םון קאנדידאטעז
ן דעראנזת׳ען אין זײנען זועלכע ען, ײ  א

•ארטײ. םאדגאניסטישע די פארטײ,
אלע־ בײ חאט לאםאלעט ױנגער דער

 און באװאונדערוננ ארויסגערוםען כיען
 סלױ און שעהנער זײן מיט באגײסטערונג

 פא־ קײן אין ניט גלויבט ער רערע. גער
 אלע נעזאגט. ער האט נכיאות, ליטישע

 קאנ־ פראנרעסױוע די אז זיכער, זײנען
 ער ױערען. ערויעהלט װעלען רידאטען

 באגײסטע־ ניט זיר וױל ער ניט. ײײסם
 וױל ער םארשפרעכוננען. קײן פיט רען
:איבעתעבען םאקטען פאר א נאר

נעװא״ געבױרען איז פארטײ נײע די
 יןאנדידאט רער דזשוליי. טען4 דעם רען

 נע״ נאמינירם איז װײס-פרעזידענט כא״י־
 ׳ױינצן עס רושולײ. טען19 דעם װארען
 איבער־ האט מען און סטײטס, 48 םאראן

 ארגאנמאציע »ז אויםשטעלעז געמוזם אל
 ניט האם סײנער פעטישאנם. פלײבען איו

 בי־ סאגאן דאס וועט מען אז געגלויבט,
 ניר םעץ חאם ארום טענ 7 איו ײײזען.

 ^יעאיז דער.סםײמ אין צושטעלען םהם
 או( ניתאר, םין־ אתטערשריםםען 4000

 אםיא נעוחנן ניט איז אילינאיו אין
 1מי האס טאלפםאן דורכ׳ן קאםיטע־כמן.

 אמלײ םים םארגמדמג איו גצשטצלם זיר
ר חנם אח און םתד, •ראגדעסיװע כע  מ

ײנ־ 7000 ?יעצן םאג שםיסטנן
טערשריפטען.

 ניױויגי 80 תאמס קאליפאתיא 1אי
מן כז מן מ י מי ת א ג נ או

«»r אײן po« — ־
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L n*• 1 ד«ר »ו W M יינ׳יי׳ ײ«ס 
ifljfj ום» ■o m » w

ס ויף חזרף , J ״ m ד m t ר « m 
״ ״ «ס1װ» ר•ניס דוןרף םען ,
% )V *ד•, וו״יא «ס נ<ור ן. .

n• ד׳ני פון מ*נד-ד«ט«ן ד y ivvrtir
<ר*|.11 ערװ«חל« װערען ״0|אר

W' 1 נ«ריח«יט« די ^ע-י, זאנוי Y 'W, 
t r o w i o w ׳ *ו נעיד#o n  in n

ן.,ירו1«
 מקועססו״סר** דער נ*ר*ף, *נ.
 <״' א׳נס^רנ״׳סןוגײ וער פון ז׳אוןר

 ■Vi 0Vfl IV'JV װ«ירחעיס סןרדענט 8ד<
v m\ י0*יגט«ת״׳**{ דער פון סרי; נײ־ *ר׳»«מר *יס ד«וײר, טױזעני n 
ס m חוןר«י'|. ת a m ,•דער *אוזג׳ד 

 דיס״ ort (is טרעז׳פורער ־ סעתרעטסר
 הסט ■יינט«רס, די pc חיויסיר טר־חם

<רמ8 די דסיסר. 200 נענעכען  ס0ײ
m\ 100 ח<וט ױד»ן m .איעי׳ דןוי»ר 

vi גןגענען הסנען ג*טט פאררעני־נע 
מז, נר«ס«רע  ח#נען סו » )סך » ױן סי
m r.v t פ׳ניערייר, «ו *עחנמריסר ווו 

־־סר, «װ  קװס״ «ו ייון ד*י*ר חסינע iv ̂י
^ר»נ די דערס. *גייס י נ י נ ו ו  ״yj *יז ו

v » ווןן w, » .ח»ר*־גע
 וױיס'«ר^יוזו;ט רypיoyגרr̂< רעי

 im װסרט ר*ס טvחy{ חאם האנר־דאט
ta חאט ער לעזטער. a n r r v r a ײסס 

ov סיט )י«נד אינער׳ן דך טוט y8»m 
 די lyapyto'iM רטyװ ov נאדיסטעװננ

ר pc באווקנוננ נײע מ ״ נ ר • «1| ivc• 
 oyovov רי ;מגםפערס האט ער מערס.

 ,lyotnntvp טס<יססימעזה*« די סיז
 רy וײנען. זיי װעו רער^חיט האס און

 )ytruvpo ד• וועגעז רער«עח<ט האס
 *יטע די פסר װאוט * ײא^יננטאן. »ין

 די ם«ר מטה״סונג $ חייסט •ארט״עז
«v די »ר8 װאוט a סססנדאלען. איע > 

 iyt״t וועינע רי tv סײגט, וארט״ען
ױמר fy>y« סהסנדאיען די אין ׳*וידינ  ו

יסנד. ד*ם רענירען
 •Vi *י*ט ניז lyavn ײסס tyrtiro די
 «י האם ,inyj סומן חמיתנג, די פיהרט

 ז״ סון סן־ * ,16 א p* אויסנערופק;,
ױנ םורסע. אין נעחן דוו«|  mint סיר י

 —איך יייז יאםאלןם — װארעז ערותהיט
טורמ. אין inyj ״t װעיען

 רעדט לאמאלעט סענאט^ר
 מעדי• אץ דאנערשטאנ

נארדען. סקװער סא(
נאדדען, סממאד מפדיסאן רידגצר דער

ojn ,jfw ותט ov <ואו n w ct o n 
in j^ o o o r  ,iviovoovo riroi8 י ז  ר

 חאט סיטיג^ ראטיםיקײשאן לאסאלזןם
 צס מזמשען. םױזענד 16 אמס מאר •לאץ

 סדזמנדצ חוגדצרטמ זײן אבצר וועצען
 ײד הצדעז װעיצן ז9וחנצ וועלמ טענשע?,

 חאט קאסיטצ קאספײן די אוז םאלעט׳ן,
 ראדי^יארא״ ארײםנצשסעיט רארום

 זאל ריזיגצר דער סון ר̂ו דעם אויוי טען
 דין ותס סיסימ לאםאלעם דער אז אזױ,
 גארדעז, סקווער סעדיסאן ן י א גאר נים

 סקװער טעדיסאן ם ו ר א זאגדערען
גארדען.

 צוטראגעז װעט רעדע יאםאלעט׳ס
 דער,גאנצער איכער ראדיא דורך װערען

^ אינער׳ז שטאדט, ג א  וועס עס לאנד. ג
 דעמאנססראציע ספעציעלע א זײן אבער
 טױזענדע, װאו זאל, ריזיגען דעם אדום

 וועיכע מענשןז, ■ראגרעסיװע טויזענדע
 חערשאפט דער םון סווי א םאכען װילען

 דעמאקראסעז, און רעפובליקאנער די פון
 זײער מים אום םארזאםלעז, זיך ײעיעז

 וײגעז זײ אז וױיזען, צו אנוועזענהײט
 1כאוול ■אליםישער גייער דער םון םײל א

o אמ>ז נאסען די אטעריסא, אין גוננ n 
 דעם אלא ווצלצן גארדעז סקװער כיעדיסאז

 םענשען. מים געפאקט זײן דאנערשםאי.
 גרעסםע די םארקומעז דארט וועם עס

 דעסאנס־ יאליטישע אײנדרוקםאלפטע
 גע־ װען האט לאגד דאס װאס טראציע,

זעהן.
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 ובליקאנעך8רע
לו ®אר פורא

 מעהר האבען
 וױ אמאלעטץ

דייוױסץ. פאר
ם. v אן דעס<מר*םען ד־ ar*s״  די ז״

I ם«ר נקססהר אםת׳ע 'm ’fnp לא־ איז 
 חור נעװארען אי*ט איז דאם — “פאלעט
 ק*ס«ייד רעפובאימונײפק די םון מ׳איײ

מענעדז־שערם.
 די חאמן םיחרער רעױנאיססנישע רי

 ווא׳פימ־ »יז מים־נ; » אפנעהאלטען ײ«ך
 ,נענוםען חאנעז זיי װעלכען אויף םסז,

 די אין לאנפ ■אליםי׳מר דער םיז סטאס׳
 נאםאס־ p» נקװאוינען דאנפן זיי יוזסס.

v די פון יפדאר װאס jyo;*r די םען n 
ה יתסס, די אין האס קאניידאטעז  זיי י

•?prr נעהממז on איוtv jo v n v w  jo 
 ססייסם nvaevn די אין t'M דייווים

jnגאנ אין וױ נוט *»י o  pry אינו־ «ר 
*זוײםיג^ 4אתי<1 נספם דארם יידם

tv מױ אח יאםאלעם» pivot דיר »ין 
מי a װיסיןאנסיז no ײעס̂י נאנ n  tn 
 ראסיד דאדס קין נס v נאי tv ^,•אסיפ

פוייחא׳ן, ײמ
iivjvo אניר  w yrpytpחײ־ אירס

ײי » נסמ^ »ױןי m&ma r> ייי

שסועסען קורצע
 רעד«קפןר דעס וווױ׳יען

a יעוער ױ און «
*W

D ן קי ד א אנ ל ו וױכסיןסטע די - ס טז ל ג  •ו
f it י ו ײ ריוי א ®r נ  lyagn שוטירט  ojn יויו דיס
ר4*י * « י י ̂ור m י ר *ון »נ^י^נט*ניןי*ט״ י- שן עצ  י

4® mי * ײי M 1ו W ז ע י ר נזן ס או  ד1ארנו
®tmiiri I f ד סננינ ג ע ג ״ צ י סנ T,’® אר1 אי

ו ײוו ו נ ן ט ח ק, דעס אײף ®ויף נ׳נריונט גי  *ײנדרו
י ו u ײי ײ t ררער״. טו ״סײד געװעז®

of ו ו ג ^וי ױי *ן •ג ג רי רנ י k •י ט  ‘װעל •װי־ט־לז ו
t רי® ** f 'f i i חרען ארי  ״׳•.־פועסען׳׳, די *ין נ

י ״ M װ  j f r ’ f « f $ ש, י,יע;ערער ײ טיני  װינ
VM1 ײ ען ו הי  הר'A *ערו^גי־יף. איגז אז רי

ט ר דן ג r ײיוו tר דטס קוסם, דטס וױ ׳  iy־«;t סי
•י4? ® ס ^ W ני M ט װ$ס ••ריע^יונ, י ם ,ין8 יו

ז, vיני§«ראצי9אד װ®' פוו ôנfטrרf אי
)i f ױי אר עס? *יוןר «9ו פ׳ ײגעו י  נעװען י» ז

f l f i  f t f f t i i ; און״ ,® ק איז זוױיטעג  נאנץ fטי
^V W T, ®®ױכטיגסטע אוו רעהרססונ יד אין ד  ו

t jr^fi) f״ f ר ען סי אג ט ש ײי ס  אד• דער ס*ט א״נ
ן, י אז ר ס ס עי תו ® טעו גיט, ו ר װטי ר רי ^ י ם ו  גי

W f i® ^ ײנ קסטי דער ני רא ד סון רע  ״גערעכטי
p׳r,ט איחר ״ אנ , רי ס נ ג טו ױי ח א סעו אז נ אי  װ

ר ט סי י f( ײי u f,! טי װי ר  no רעדאקט«ר דער ׳»
טעו w .9 ^ר*®. ר װאי  גערעדט. אגדער׳ט סי

ר ײוז ^ו סי ט וייג ר װי זיכער׳ נארני םעו סי  װאי
ס9י9( דאן ט ד»ס י עני v 19 װ i ס*ויסס«:  

i f o ^ in יר® if i l f j זעחר r j f n ט ס כאלאנ  סי
i* די w v m r o i א1י ד?ר »ח י i ,1נ f f אז, ײיו״ 

ג י ד ג ן ײי • ד ו אז ffoJm •ו i ,®*iM'iwiH ר  נע• סי
o n  i f j f j  f fn סח n m r r o in,);

 n?if נרױסע m דאו ifnfj לס9ײ ד*ס נ»ס׳ט
na ,אונז n «n® ר  סים ,omiof ifjfii ןיידןנו ד
 ו.אל* ׳nf^ נאיןאנם. נום נים זײנעו םיר 99וי

v® ifo די נעװאוסס ifopub, קע;״;ז סיר ױי 
ר ®יר ײאלםעו איווס׳ ז״ מ  םיר נעחילםעו וי

if 6•? אונזןר  o rידי^?’ארס Hi-cniB o n 
 nm װאלם עס אח אדסעיססראווי*, ?n ®וו

t«9 ®,נ P T m רענק-ענד•״ דעם ווי ׳ערקו9•י 
ס ®ײל״ ?י f תו  ,of♦ .איז נאר נל?ימרם נים 

ר r .9- ח . v  .v נאר מאינען וחןס איחר |1א 
מ •יל• עי i• אז n  ,f?f נע־ אזוי נעז9ח סיר 

 אײנפאר• נאנץ אוו ®ול V! ר®fרקלf חיאחןלס,
9 if)g®rארױס־ אח אדסיניססרא¥ימ/ דפר יס 

n אוױ (•®רסנתו ® rנעקענס, האכעז סיר װי ׳ 
ffm די a n  fo ig j fm׳fm. דאן כען9ח סיר 

 Ifi9f, װעט *rfo. וזאס ,owifj ניס סורא קײו
in אזו o n סונסס •nr א װײגיג װ  אױכ אי«ס. ס

9• *o ” » 9 ?aoa trmp or׳ um סיו in im 
f זצחר m איו r o m! ר?זק^נמז99אײג גיס ®ונקס 
 װצלעו םיר אוז םרא¥י^9אדסיני ד^ר סיס זײו
מו ס9י ••נפו ניס ײ סד ו אוי ר n״ די ח f f ̂

 אוג• דורך םאו נפוויס of סיר \fffw סיוקימד,
מ זער ײי  רעדאק־ אלס »סס *מזער mb רעזימ
 ׳»יז ברי* אײער איז •ונהם •וזײסער 9 י1מ

an® די י1אז ױ1 אײננלי^ או אונז גים איחר 
מו יקסאמר8קי א i איווס ס n n  a. איחר

 צו אז איצט פון כאשלאסען זײ ח^כצן
 גאנץ א אױןי ?אספײן רעם דארט םיחרמז
 דע־ בסשלאסעז האכען זײ אוסן. אגדער
 א גענען אויסצולאזען. אענסנצען װיס׳ן

 קעמםעז, צו װאס ניםא דאך איז טױםצן
 זײ זועלעז קרעםטען גאנצע זײעחנ אוז

v אנוחןנדען m\ .אנער־ זײ לאםאלעם׳ן 
 קױ םיז געעער אמת׳ער דער אז קעגען,

 רעפוכליקאנער די װעצכען םאר לידזש׳ן
 דימויס, ניט איז חאכען סורא דארםען

לאפאלעט. נאר
הא־ םענעדזשצרס חןאוכליקאנער די

 לאםאלעט אויכ אז אױסנערעכענט, כצן
 נאר אםילו געוױגען וועסט די איז וועם
 םארל*ח. קוצידזש איז דאן ססייטס, דרײ

 איז װעסט די אין שטרעסונג רי וױ אכמר
 אז סורא, רצױבליקאגער די חאכ^ איצס,

 דרײ זױ מעהר םיל ציהען וועם לאפאלעט
 לאםא־ אז צו, אלײן גיבעץ זײ סטײטס.

 וױס־ געוױנעז צו שאנסעז גוטע האט לעט
 דא־• סאוט אוץ נארט מינעסאטא, קאנסיז,
 אײאװא, אײדאהא, כ^ונטאנא, קאםא,

 װאשינג־ און קאליסאמיא נעכראסקא,
̂ן״ ט

בשורה, טרויערינע די איז דאס אט
 געבראכט האכעז מענעתשערס די װאס

 די איצם זיך ברעכעז זײ און קוליתש׳ז
 צו םימעל וועלכע םים און אזױ װי קעי,

 די געםאהר. צאמולעם די כאזײםיגען
 באמלאסען האכעז ױי ײאם זאך ערשסצ

 אױסצולאזען איננאנצען — איו סאן צו
n  o nמoקראoבא״ און קאגדידאט ישעז 

 לאפאלעט׳ז. נעגען וסםעןnp אצע נוצען
 אז ■*ליםישענם, די ײיצען *וױיסענ^

 א אויוי אחיספאחרעז אציק ו$ול תויחחש
 סםײםס. זועסםערעז די אין קסססײדסור

o װעם אסשר n .איהם׳העלפען
 איז קולידזש וואס איז, סבאד צרח רי
 ויד קעז אח חח־נצר שוואמר א נאנסך

 נים לסססליס׳ן, נדס ססרסאססזח נמו
 סייא־ אלס נים איז סאחאגלימייס »לס

jo v o n in i n rm וואל־ םאנמדזשעדס 
r ד־י גאוחס ס« a n t א באגריסעז צו 

imrv*Sm די איז יוולידדפ׳ז סאר
n o n <*טײיי ד I n ויס an לאססלצס ססר וואסס .?

n סד יוי דג א סנ ק אז י ס ס װיי r י m ם׳  נו
w v  m nt m •סחװייסײם•

rרMכע די או איד-ר״ •ײייסם נ9נ ײי  נייז־א* נ
ט אנ*ר9•לאוי! ייטע® ענ  ארע־ ל־;ד^ר •ון י

lie .כא«ט מען אביו k ;• *;:•;•ײ
.‘דזיצאנסן•! רטע•9ס אנרעיע ®דער סטארלעס

( יפטײנער, א נ עיי ט ס אי ^ ע;. א ^ טיי א כי־יילא־ ט
y און סעגער־ױעסטען װעיס׳ -y u -v  vrא ״.  נ.

 ?יאוק די אט דאך זײגען אזױ״ וױרלליר איז ס9י
א סעהרסטעגכ סאנערס  א;די;-ע ניי טיגט6עrנ

,! ^ ײ רנ ;א* ז•• נ•• איז יי׳אוקפאכע־־יײ איו א
׳ א י א י ״ :׳”:• או;זער לויט איז נ ; ו  זיי ן1י6דא* ;

ט אינערחוי§ט  ;.־,ילאושרא: “דע iv*nyj ;י
ע, די װא״םעז דאז ױניאן. בעייג  זיי;ע; ױאס א׳

 רדעאנלאי *דע;ע,א*״.6 רי ,,כ נאיטעפטיגט ניט
oanfj נא;ץ א פאנעז >װ אוס ארבײט״ גענמ 

 דאןי קידט רײר אײערע לױט לענעי. ׳עעחגעם
יז אנדע־ע סילע אוו איחר אז ׳אייס  ;א־ ;עז,

,9ױני דער אין  טארער, ■®ר א סאכעו צו אוס |
 ׳אויך כי־ר אר״.־םעחען6 רעישאר כיזי, איז עס װעו

 דױס־העכע־ • גענע! ןראטעסטירט איחר ױארו•
״ ט נ»ט*א:ט איהר ױאס ייניייז, א רו  ;י
 אויס• :אױ װילט איהר װעיכע אייז אײערע׳ םאר

ױ, םאי נוױעו / סיז יצארעז צום י  ה•;;• װעינע ר
)if »  רעם nc חױגח ז־יער סים ;גא:צעזיא י

, מיר ®רעגזז ׳*נער קלאױדטרײר. ״ו  איי א
 אי;ז י,;«;ט איהר in װײפעז, םיר ^וער/׳ דאס

v• אונזער עס איז אכער :ענטסערעו i s, װאס
ו כאנעז םיר י א- ,I דזיטאנ־־אןי ®לערליי שאר ז  װ
 בלויז ארכײטען נעװאיט גיט נעסער דעז םיר טעז
ײ עז װאס ?ס?1לרא נ י  אז ט•!, אנער ריר זי
״  לעבעז, שײז םאכעז גיט םיר קענעז חס1קלי נ

ifiio ט עה װאס צו נא«ען זיר פייר אז  יז*ך י
 ם*ט שיהלען א,ין ,v״a* םאר׳עטעהעז פיר ריכםינ,

אז, קםאכעי1קלא רי אנער ׳אײר םיט  אלס ױני
ט ivp אזעןכע׳ אי ני ם ע  םיט זיו רעכענעז גיס או

 א־ז מאס יעדער׳ אז ׳איז אױםנאבע איחר דעם.
ם ג םי ם ע ^  זאל ק־אינדוסםריע,1קלא רער !,א כ

 »ז װעגדעט זי לעגמז. םולען זייו םאכעז לעתז
 דעם ליב1צ אוז כוחות, איחרע אלע דעם אײף

 עס אװעמע־טטעלם. ײט •יגאנציעל זײז זי סוז
i n t o 09? נױטיגע די סעהלעז נים איחר'*> I 

מז, ם  נע• םוז נ(1אדמר6 רי איז דערפאר אמ םי
 דורכאױס אח בארעכםינםע א דױס חו(כערםע

תו װעיכע ׳די אר6 נױםװזמדיג  א־ן או הענ
)®)if f ם  ®רס טלאכה, זײצר no חױנה זײער סי
קםאכער.19קל

ען nioipo אונזערע אין — ?. מ.  זיי ז״נ
ײ א ,9אקס6 •®ליםיסער א אלס ׳(  לט9וי עס אוז י

ם  װידסען 1צ ראסזאם :•ט זעהר גצײעז דאת
if סםינ?ײט זײער ם;עז,1אל1י דרײ (אנדע ני

ר קענעז ?ײדער — .D ח. ך םי ״  געבעז א
f נאנץ ) ’'?p .עז r די חספנוננ : v ? : f o ז איז  אי

ם א ק נ :1ריכם ®ארטןרםער יו נ ״ «ו נ טי ^ ע א־ ב
)If מאס tim , j f v i f o  ? y y j f i i ם אס ני  סעהר, מ

ר גסגדש עו, םי לזינ ס אז ( ז, דס  די אוגטער אי
ם אוכדשםענדמו, ן נאגץ קײן ני ז ס מנ •®ליסי. ת

י נ ן ר מ מ צ ט נ נז — א ם װאלט או נמארט, ני
ײער װעו o ®סרסײדיגו(( א n  n c ער אנ לי  םי

אס םר n געגעו ױינ ip *  o n ץ און אסי  סארף״־נ
סעד לעןוטעז איו ט ״נערעכטינקײט״ נו אי  נע• װ
ם װעז ע ר רינ אנ ף נ P?• אוי 'J אר•6 עס ®כער 

װז, רריסם רינ װעז א ענ ײדינ ם ר א a ס n ר ע אנ לי  סי
ױ(סר סס ׳99ו ריי ױ ®ן איהר נ  ארי• דעם ■ערזענל

ײסס איהר װעסעז װענעז נ., ב. י. םעו י ױ ו  אז
ם: איהר װענינ.  ה•* ג., ב. י. ״ױאלם סרעג
נ די ענ  ׳שםארס זעהר טעכטער, אדער םאכםער 9 נ

םרידעו ײ װמז נעװעז׳ ^ו ם חײראםמן ז  רי טי
ר כעסםע ע ע ני n סי a ר םעםינסטע ע ד םניי  lie םי

ם9װ ער ®ף קאל9ל ױס י עו  כם9ט — לם9נעװ נ
ו יד.ר9 י ע ם9י — דדשערח אז ז ײנ  זא• םעכטער ז

עז ײראטעז י ענ69«ר ח מ ױ רײכע רער9 לס9ע  בי
ס, איז נעסלײם.״ נ ע ט ^ ר9ל ע  זטנעז, אײר םי

ז נ. כ. י. אז v האלם װאס םענ®, א אי i ם  ני
ר6 צ בארעכםינט א ײנ v םי׳שעז1אר i ע אין ײ;  ז

ם, ער כיזנעם. טעכםער׳ס ױנ ל  פראנע, רי אז נ
ם  ^יט, רער9 הײראםעז לעו9ז ויי װעםעז םי
ז ר אי ן ײ ס אוו עסי^ ו ט ײ ט9י ער י  גאר־ ז
ם עו װאם ני אנ עןווז  םאקט דער אוז רעם. איז *רי

ז׳ ע 09י אי ײנ ע םוז א ײנ  נע־ 9י ם9ר> םעכטער ז
ט חײראם מר א םי ױ איז D9ii םלאכה׳ נ  א או

v 09ה נ. נ. י. און םלאנה, בעה 9 סח זוז i 
 װי צופרידענער, פיר צוסרידע?, גאנץ נעטיהלס

אן״, רײכעז 9* ם9נעהײר לט9װ זי װעז  כיזנעסכי
ס ם ס ט דעה ?ײז ז9י אויןי איהר לם9װ ער ב  ני

ײ ם9ד. נ. ב. י. נם.9נעז מ הז, « ע א,ץ זי ד ״  ב
עז ײנ ײז ז א א״ מ69■ר גי ם iim ׳נמלס9ע ײ קייז (י  רי

ס כע ע r• ל9נ לײם׳ ביזנ o i r ,םמר ײ  איהר ארנ
ם נראד ם9רי איהר אז זעהם,  װעז געטראםעז׳ ני
הר ױף נע9ל6 די ױעקגע׳שםעים9 ם9ח אי  א א

,9( דעז.9ב ■ערזע(ליכעז כ1א י  ואלם1 נ. ב. י. י
i( ד9נ f i i f ם נ י ם ^ א ז ב ײן אי  דאס ארדרום,6 ז

ע ײנ םעו םעכםער ז ײרא ם ה םע םי ױי ארי  ־9טי
ײל לים, ם9נעװ לם9װ ער וו ע אז ׳י ײנ  םעכםער ז

עו9ז סעז קענעז י  יטעהנ־ ס9ד אוז בעסםע ס9י נעני
עז, P9 סםע עכ  נאטירליכער א איז ם9י ױאס י

P )i9 ii כאצונ איז םער9ם יעדעו פוז iy ע ײנ  ז
ם בער9 ס9י מען קען קינדער,  ײענעז נעז9ז ני

ל' ר נער9םי ם ױ מעלכער ׳«9װע וי א ײו, אז  אוז ר
ם אױזי ע װענעז (י ײנ  בעז9ה װערכע םעכםער, ז

ײערע ע ז ענ ײנ ײ :ען.9כײלי א  נע־ ר9י בעז9ר ז
ס ם װי i ני t םאכעז, רעבעז א װענעז זארנען 

״ אז םנליק,1א דער איז ס9וו םו עו9ח ז  נע־ נ
ײראט ם ח םע9 םי ם רי  תירוץ, רער איז י ליי

ם זיןי ס9ה 9ד אז ם, ױענעז נעהאנדעלם ני עי  נ
ײ .ם ו ח י װענעז נאר  וײגטרא®־ די — ז

ט — סײדלאזי  עשענםיי־ נםער9נענ9ז דער ױי
ר ^ מ ײנונ מ ם ^ ?ײער טארראםען ח«נז חו ר י ײע  ז

מ י ו ז .קווסםק״, ח v ?939״ ױ  v i ־ י י נ ר 
ה , ס נ י ר נfכ9ח חחונ די ם נ  ^אופער. 9 םי

^ir ס»ס io w r? •  m,? א ז רחסנ «י  רער• אס י
®i a ר, ד^ר דע עסיי ח נ . •. י ו נ. נ  דארוס אי

נ9י09 י ו » ם ער trn נערצ ס ריננ #יז6דער ד
t* ר פ מו i ס h n u ײ סי צ « נ מנ w 1 ו » n־r o a 

tm ם . a װי םפחר, ני י ס י o( נ f  M t n o p  f t 
v r o m  ,ipow  v •  w i  t a, ר ן פ ו פדאנ p נ a

ra a a r .ג. י j f a - a a o n  a ra  v a  j ײי ײ• װ י

ipo איסיי• רי 1׳נ־*ויס *געז • ז ג־ענעעי גע
*99 זיי׳ז׳ P)״ t Via P3'>־I39T א־:.nyc,(, א•ז

pi י־נדעד Ht־’־P3־P,! אז I״ יו״ן ם־' iy;
••:זיכ• י־•; א אין W ;נעראטע;׳ • ,־־*יז•< ז ;ע:

.VUHO * ׳v•י ז י װי :,yo9*yi י־ א• יכער ז ,1 טע
n א״ו נ־ט איה• - פ ט לי פי

t׳״ry3־,־o r p t־ i HC * ״י״ די ־־;;ד*נת**טזט » י 4
yro ט9ײ י אנשטאיט א׳ ד׳ל;חט. -,ד 1*א

 "נסין^’ ט^רר pH oh*• עטי־אס ;vכvג נט1ג**י
hאו! מ״גיננ, אייער צו בארענטיגט לייגט ”•״׳ 

Ii'0 'H•' יילזער סעקרסטוף די VI 0(9אדױטגעז 
 y- vr• ג^כיוזט געוױס טיר ייאלטען יעם׳ ניגנעז

P ייובז, טיצ9כ ד־זגם, ט׳ט ;!,כ־;; h .r, 's :v ''V 9 
 יאל• כ׳•־ ;im ליכ׳ זעהר ,.ש׳ט״״ײי״ “iג׳,זHד ר;.־

 ריר 3H’׳ אי׳עב, ״•נט•(. iphi ־hc אידיס ;;,ט
v לעגע; *h רH,;טע ph ג־ט it טטוע־ ד• לעזען•. 
! in °עז״. , hצ־יטוגג ־־ ph ױאס נעגוב 9ר 

 xjhi **h •״יוטועסעז״. די ׳<־o־־h י״עגעז, ווו
chu טענהיט, איהל h* ״ רי רר1ד,IOC;סא ;''1כ׳־, 

'o•: זיך סיר כעז h p, זעריט ראם׳ Hז־־גם *״־ 
 װװ• ־• י• נ׳;ר9 אוטנערענט, איגגאנצ׳!; ג־ט איהר
 jyoy־H 1־;ב9י מיי ײאס םענ׳ע׳ ד׳;־ אז סעז,
 Hmk ײענינ זעלזר טום און ײען םדי־גי. פאר

 ײ';עז ;yr;yo yלנyזH ױ־כט־געס און נוטעס
iy דע־ .iy;׳:*yo v ט י ו מ נעװעהנליר ic 

no 1 סאכע! זיך• ,O'h p p;נונ^ א-ײ חט
 דורן tk avװייס טיר ט*ד9כ nn פרײנר, ױי
 ניױ• ־טינא-ב, סיױ ל־יגעז ״יצטועסעו״ ;זערע1א

עי טיר נעז  nrty* 1־ם־י ס*לע, ס9י ,v,־h אנ
,ז רר1ד פיר לרינזז ד. נזערע1א איס ,, ״נ  איתר פי
 אייצטזך ph אױס זיןי כט,נ'־י זאף די זערט,

 ,ly^־•; ם־י ױאס יטוגאים, י9■ ,ר צולינ לעז
a /נלויכעו, מיר ױעינע םינףצוי c oioגומעס, *י 

־ע סאכט  א־בער קלעיע.־־ קליגער, סענעעז פ̂י
 pH אין בכלי־ לעבען אין ענינים שאר׳עירענע

ט,9״ כסים, װניאז דער nc לעבעז דעם  ג«י י
i׳o אתזזןר p,)) נימ זעהר נזןװעז o r i,;־ ph 

v i a םײג. אביסעי
 נעיע• * ביי pip יאבעז ריר — לואיס 3

(i עם עי אז ערללערט, געגהײט . • ני ;יט iy״  ר
9,  אינזפר ph סםיר וײו דאס (עפינט׳ איהר ׳

yon( א נעז9ה סטיל if ,זײז״ יעז עהנליכ?״ם 
o 9י איז ovty אז n  phפאיזס י1ר־ בער9 ׳ 

 *װײ r;ai זיינעז ריר אוו עם על ס9ל איז,
ם ז־h עס על ®ערזעגליכקײםעז. כאזונדערע  סי

p יאהרפז m f ת^ם אוז יאריי׳ גיר איז געײעז 
v; אוז ש.״ א .6״ דער איז םיםגעארכײם e r y• 

0«( דארנתז בעז n י¥עז9 t סס״. א אלי ^דנ  ז
 אוינד איז עי איז יא;נ, יאחרעז שױן איצם,
ר ׳•רײכס איץ םוז טעהר אח לאנד׳  העג• i*h ן

i נאר רעאימ׳ t  no מרײבט צייט yל V ia 
מ׳ י ?וים ,na אידי  ..(«• י־י איז װ״סעז׳ םי

i צ״סיננ, אייגצינע די רעכםיגק״ם״ t ײקיכפר 
D’jrof- v אוז irnip זײנע op’P ער in y v.׳׳ ra 

n אין איהר ױעם גים׳ אײר גארעז מיר c  a yn ’a 
ע זײז !f)*Bf) ifnyoi( סריוזערעע די נ צי אי  י

 נזך ז1יאוזד*נ*1« ר9נז1א iv nia וװ נא(ריסוננ
o״n oy י11 מאס׳ נ׳9רססם1ב i 0די אידלר יס,1א 9 

i פארסעחלס t .ם הערעז, םיר לײם לייקנעז ב ״  ײ
i ער m p  nr v r אםעריקא. הײז dv םרעזזס 

v i a  m a, אײד װאס ;pey^ איהי®* די זעהר 
 אײער רעקססענדירט דאס םרענח. ח. רר. ne לעז

 אימער ישר״כם ער נעשםאק. ליםערארישעז נוםעז
i t לענטניס גענויער 9 מיס אוז זאזי, דער tie 

 י̂ז באהאנדעיט. ער מאס נעשנשםאנד, דעם
ר זיך, !PO.V193 ne לטעז9נעה טיר לטעו9װ ן  װ

v נט9נעת רעכם םים םיר טעז i םים באריהמעז 
־ מיט pa רyםיםארבײם נ«ערע1א אלע ח מ  ציי• א
v *־;ז9®אײ םיר אכער אינעסײז׳ איז טתנ i 
 ניט או־ב לעזער. אןנזערע אויף םאל דעם אין

 :•בינים, אטת׳ע זײ ne םילמ נאר זײנעז איע,
riK !?רעכטס עיעס אויף זיף־ םארשםעה

 ״די צװי-טעז דאס איז, םראכעל דער — כי.
?ז ױננ?״ p נאנץ דא ײי: rjp n, ?עז װזיכ:••! 

 ••^רייער ®רעסטע די אוז י.16נם9ל9ם װירלליך
iprnnr אזעסמ. די דוקא זײנ?ז זײ  טאלאנטי׳

אנט?ז אםת׳ע די דאס איז, ם9ר?זולט רpר  טא'
 זעהר זײנעז נעזאנם, ,n װעלכע, זײ, צײישעז
ט אז. נארנישם ויך זעהעז װענינ,  אי:ז?ר .יוי

ips^nt n ננ,1םיינ a 9:ים חבדיז נאנצ?ר ד?ר 
 רא־ א םיט םארנלײכ?! זיף־ ip? װאם אײנער,

 איײ א*א opn צײם דער םיט אששר זענשעײ.
 אײם או:ז זעהם ד?רװײל אנער ,ipoip נער

ר אײז p’lpa• אידישע נאנצע די מ װי  םדכר. נ
i אמזער מס איז אפשר t  . v i r ,אים א-ט i t 

 nrcH איז "v):v* אוגזערע פוז לpנת« ןpרpװ
, די עס איז ע ; ^ 1tטוםpלם־l ײז״כז צ-יט 
 אינזער איז דאס ,PM ראס מי דורזי. םאכ?ז םיר

 א-צט-נער דער ipipn רײנוננ ?הרליכ? אמת׳ע
pאידי rױ נאםירליזי, םים ■אעזיע׳ ר »  אל־כ־ א

נאהסעז.

vtװארט״ דאס
םעפטעמ־ דער ערשינען איז טעג די

 זשור־ מאנאטליבעז דעם םון נומער בער
 רעדאה־. װערט װאס װארט/ ״דאס נאל

 פאלנענדעז מיט זעצער, צ. ש. םון טירט
; זוהר פון בלחישה, אמירה : אינהאלם

 קיק; הבלן יצחה אברהם רבי פון בריױ א
 א ;זעצעיי צ. ש. פון סירסיז, נחםן דר.

 ;הםן רבי פון תםלה, בעל א םיט מעשה
זיין (צו ביינבוים נ. דר. :בראםלעומגר

 ש. פיז ױבילעאוס), זעכציג־יעתריגען
 בודיו; ש. םון (ליד) יאהר ?יבען ; ערנסם

 דעד שטילער, (שמילער, געדאנסענב^לדער
 סטײ דר. צער;9ז צ. ש. םון וױינט), רבי
 םוםצע-יעדזרעזוז זײז (צו װײז ס. פאן

 א איז ;לעשצינסקי ש. םיז ױביצעאום)
ifan ,(ליד) שםילע ;וױנאנראד מ. מיז 
 פרומע די בורשםײן• ם. םון (ליד), נעכס

 ביכער ש^ץ. ז. ®יז סאץ׳ דעםאקראטישע
n אנאנסעץ. חװ־אמצי^ איז n יאנאם־: 

 חאסם װ^רט״ otp* זשותאל ליכצר
יאחר• א דאלאר 1



22 לאסא־ל ױניאן דועסטאכעד דער פון נאארר עסזעסוםיװ פון םיסיננמו צװיי
ם די רעםאנמירעז  װעיט עיג ?אראםבוס און םטריט טע106 חיכרו פאר האו
-Dtp װעט רעםןונט דער רעםאנטי־ט. *

r״*y אר־ ).0 ז'־ט pc (?זס
שסע־ן  די װאס דעיז, שון גא

ײטעי  געי־ענענ־ רע־ צו ױ<ט שטימע״ ג
 די אין זײטען צ8 אי; עישיינען וןײס

 ׳דעם כייט העי־פען איהר יזעגען *וני$נם
 באגריסונ־ אר-יגשיקען װעלען זײ ו^ס1

 אדװערטײז־ פון שארם דעי־ אין נקן
 גרױס־ דעס צו טיקעטס סױפען דמטס,5

 ם$ר־ װעט װעי־נער ?$;צערס, ארטיגע;
*וקם$־ טען4 דעס #װעגד, שבו־ן קוםע;
 קרפיעז זעדיז אוןקארנעני אין בער,

 ‘ס* העישען דעיםיט
אײנדרוקס־

 ־ערען1.!י י
 עיז־ גאנצער

פארפעהי״ען

 און האנצערט צום
 םעהר ױביי״עאום דעם כען

 ז פארענריגט ה*ס ער עול.
 דעי אז האשנוננ, דע־ םיט

 :ים װעט באארר ועסוסײו
םייעד־ונג. רער צו קוטעז

 שעהנ־ ברורער האט ־ערע; זיין גאר
 ה#ט ע־ װאס בריוי, א נעי־ייענט הארץ

 פון אשיס געגעראי דעם פון כאתוםען
 אינפארכױרענדיג איגטערנעשאנאר, דער

 באשילוס, דעם נאכצוקוםען יאקאיס די
 אנגע־ האם ‘אינםערנעשאגאי די וואס

 באס־ אין קאנװענשאן איהר אױוי נוס?נן
עז יאקאיען די אז טאן,  געה־ אנטיײ זא̂י
 ״פיײער דער םון ױם־טיב דעם אין כיען

 ־אשיסאגעגערא דעד שטיסע״. ארבײטער
 זיןי זאייען י-אקאיען די אז םאריאננס,
 אזױ איז םייערוע דער אין באטײייגען

 ‘אינטערנעיטאנאי די אוועקשטעילען ארום
 ױבי־ דעם אין רײהע ערשסער דער אין

 ארנײטער ״פרײער רער שון צאאום
שטיםע״•

 בא־ ,יזאט באארד עקזעקוםײו רער ׳
 איבערצוא־ ע:ין נאנצען Din שי״אסען

 שוי טיט שינאנץ־קאפייעם דעײ צו וױ'וען
םאכט.
 ווײנ־ און סטײן טובכיאן, ברירער רי
 דער שון ארבײסעי געװעזענע סטיין,

 אויםגע־ זיעען הונין ט. פ. ססנס־פ^םע
 אין באארד עקזעהיטױו פאר׳ן מראסען

 און s«tM דאדגען דעם טיט ®ארבינדוננ
ט ר ה ע ל פ  םירטע דער פון האנרלונג די ן

א, ברודע־ די. צו נאצוג !ין  ^אפיי
 אי- גאכהער האט אײדדטענם׳ ^וגעס

 דעם װענעז אײגצע^דױיטען מרנענעבען
?M& דער־ און כמםאן איז עס װאס און 

נעװארען. צרײכט
 עק־ אײנינע םון אגפר>^ע אן אויו*
 דער װעכען מיסג^דער באארר ועקוםיװ

 ישאפ דעימאנטעז דעם בגונע האנרלונג
 םון כיענערז^-ער פײנבע־נ, ברורער ולאט

 ־nyspny אן גענעבען באארד, רדזואינט
 צו וױיטער אזוי װי נעראםען און ךונג

ײען פאיען. בעי4עהני אין חאנ
 גע־ ריז האבען ♦טעפער םרן קאטיטעס

 פארי*אננען פאריזזיידענע םים װענרעט
 איבער האט באארד עסזעקוטיװ רער ^ון

געהאנרעיט. "1
 די געװאיען אויםנענומען איז עס
 -און אינדוססריע אונזעי װעגען סראנע

 באארד דזיזואינט פײנבערג, כרורער
 פיענער, פארגעלעגט האט )ער6ענערזײ0

 װעלכע אויסגעארבײט, האט ער מאס
 צו דורכנעפיהרט אנהױבעז נהײר ןאלען

ווערען.
 רערע זײן פון אנהױב אין האט• ער

 דעם פון צײט דעד איז אז ערקלעהרט,
 די און ער ױע^כען טיט קלאוק־סטרײה,

באארד דזשאיגט פון באאמםע ^נדערע

f,,:,;; גא־גיט ער ראט פארגוםען, געװען 
 דדעס־ דער פא־ אונםערנעהכיען געקעגט

 דער ווען אבער, איצט אינדוסטריע.
 געענדיגט׳ פאקט״ט איז קיאוק־סםרײק

 קאגפע־ אראנדטירען צו זעהן ער װעט
באלעבאטים• דרעס די טיט *עגצען
 ׳עי אז עדקלעהרט׳ װײטער האט ער

 האבען זיגטאן, פרעזידענט טים צוזאטען
 ישטע־ צו אזױ וױ פ^אן א אויסנעאיבײט

 בע־ א אונטער דרעס־אינרוסטריע רי לען
 טיט האט ער ױניאךקאנטרא^ סערען

 דער אזױ וױ אנגעװיזען איינצעלהײםען
 ז1? ׳דע:קט עי און ארבײסען, װעט פיאן
 ארנאניד־ צו גערינגען װעט ױניאן רעי
•טעפער. נים־ױניאן סף א רעז

 טיט דעדע זײן געענדינט האט ער
 פלאן דער זיף ,זאי -אז׳פארדכעױננ י-דע

 שאױי ײערען אײנגעסיהרט און אײגנעבעז
 אין ױניאן די יועם אופן, ריכטמען א

געוױנען. s,d דערפון אי^נעפײן
 ײיטגלירער באאיד עקזעקוטױו פ'לע

 באטײ* זיך ראבע; יוניאךבאאכיטע און
 אינטערעסאנטעד זעהר דער אין ייגם

 פאר־ פײנבעילס ברודער מ׳אס דעיאטע,
ארויסנערופען. ראט פלאן “:ע״טי׳אגענע

 דעי פון פאר^ױף אין זײנען עס הכש
 םאר־ נעװארעז ארויסגעבראכט ״דיסהוםיע
 םעהרסטע רי זײנען טײנוננען, שײרענע
 םײגבערלם ברורער םאר געװען יערנעי

 דאס אז אננעוױזען, האבען און פלאן
 פארבעסערען צו העייפען פיל דכער װעט

 דע־ אין ארבײםער די פון יאגע די
ררעס־אינדוסטריע.

*טי־יס־ איז פיאן פײנבערלס ברורעי
געװארען. אננענוסען ייר

 •טפעט געװעז יטוין איז עס װי אזוי
 פרא־ פיי פארבי״יבען נאף זײנען עס און
 גע־ באיטלאסען איז פארהאנדלען, צר נעז

 עקזעקי־ ספעציעייע א האבען צו װארען
 דעם דאנער״טסאג, זיצונג באארד טױו

סעפטעםבער. טען4
סעק. ץ, ל א ה נ ה ע ש י.

 ריזיג־י דער דאנערשטאג דעם
 יאדק *נױ װאם מיטינג, סטער

געזעהן װען האט
 שוין זײנען םארבארײטוננען אלע
 רא־ ריזיגען רעם פאר געײארען ^מםאכט

 דאנעריטטא: דעם םיטינג צויםיקיײטאן
גארדען. סקװער םעדיםאן אין $בענר

ט גאררען ריזינער דער י ט/ א  לאנג ה
 דעמאקראטישע די בײגעװאהנט ^ריק

 שױן האבען װענט זײנע ;קאנווענשאן
 םארזאמלונ־ גראנדיעזע אלערל/י געזעהן

 דין װעט עס װי םארזאטיונג אזא גען.
 רער נאןי האט דאנערשטאנ, קוםענרען

 לאםאלעט, ראבערט געזעהן. נים גאררען
 פרעדד;»ט־קאגרי־ פראגרעסװוער חןר
 באריהמטסטע די פון אײנער און ראס

 אויפםרע־ װעט װעלט, דער םון רערנער
 פי^אםפארםע, זעלמןר רער אױו* סען

 װא־ פאר א םיט האט םען וועיכער אויף
 לאיער מארגאן׳ס נאםינירט צוריק כען

 ער און קאנרידאם, ־ פרעזידענט אלס
 האנדײ יענעם אי טשאלענדזשעז װעט
 קאנדי־ רעפובליהאגישעז דעם אי דאט
 םאר־ אי ילאיער, מארגאךס א' ;ראמ

 זאלען זײ אז קולידזש׳ן, ׳חבר גאן׳ס
 גערינט װען רזאבען זײ צי גאוױיזען

 םאלס דאס זיך קען צי און pאלD אס1
o מיט םארלאזען זײ אויןי n *װיכםיג 
 דערצעהלען וועט לאםאלעם *םט. פסעז
 יאהר 45 די אין נעםאן האם מר װאס

 ער ;םעטיגקייט •אליםישער ױי םון
Dim אן חי מ עי  אין זיד טום עס וו*»ס ד

אן ם מ אי ^  װאשיגגטאן אווי װי און ו
ט װאלל טון נעםיחרם װערס  ער ;סםרי

ם ת תן ו ײי ם אזוי וױ אנו ס חו ל  קען ^
v fa ru m vym רעגירוגג. די טיחרען אוז

̂׳ װניאן קלינערם וױנדאו  פא*
וױײחשעס אץ רעיז א לאנגט

 םארלאננט ױניאן קיינערס וױנדאו די
 א ראראר ררײ פון װײדזשעס אין רעיז א

 איז דעם מיט פארבינדוננ אין און װאה
 כעי6שרעקי נאנצע די :עװארעז באקאנט

 דער הי״ינערס. װינדאו די פיז ייאגע
 װיליאב גענ. ױניאן, דער םון לאיער

 אטא־ אן אויױ געעגטםערט האט קאר^ין,
 אױול געװארען געמאבט איז װאס קע,
 דער פון פרעזירענט דעם פון ױניאן דער

 אין אז װײזט ן>יקארי אוץ אסס׳ן, באסעס
 ברעבעז בעלי־בתים די אז ענטפער, זײן

סטײט. פון געזעצע די אויך

ר ע לינ ק רו ױ ב ד אנ װערס ל ײ  דר
אן ם ױני ד ע ל ק ד ק א ע ײ ר ט ץ ס  א

ױ א ד אנ ל ־ ם טי ס
 לאהאל ױניאן, דרײװערס ^אנדרי די

 געגען סטרײק א ערהלעהרם האם ,810
 פון אנדרי‘’ װאש װעט סםארױם דער

 סטיײק דעם פון אורזאכע די .‘בראנזוױי
 אפגעבראנען האט פירמע די װײל איז,

 םרא־ רער עניאן. דער םיט באציהונגען
 װאס דעם, צוליב ארויסגעקומען איז בעל

 אז פארלאננט, האט ױניאן דרײװערס די
 זײערע באהאנרלען בעסער זאל פירמע די

 ערױאר־ ױניאן רי דרײװערס. ױניאן
 צו — אײנוואוינער רי םון הילפע טעט

 ױניאךדריי־ צו נאר װעש װאשען :עבען
װערס.

 ד^ספי־ לעבאנאן פון פראצענט 85
 40 — גוירסעס אידען, זײנען טאל

םראצענם.
 םאציענטען, די פון פראצענט 85

 האספי־ יעבאנאן איז זיד נעםינען װאס
 האםפיטעלער, פינף די םון אײנער טאל,
 פעדע־ njh אין םארבונדעז זײנען װאס

 אנשטאלטען, םילאנטראפישע פון רײשאז
 א איז האספיטאל רער אידען. זײנען

 אי־ אין נעפיהרט װערט אלץ אידישער.
 ארײנ־ װערען עס אבער ;ײסט, דישען

אויד. פאציענםען :יט־אידישע נענומעז
 אויך האט האספיטאל לעבאנאן דער

 פרא־ 40 בי״ויז נוירסעס. פאר סהוהי א
 אלע אירען. זײנען נוירסעס די פון צענט
אמעריהא. אין געבארען זײנען

אויםשליסליר י,ױפט

פהןע ̂אפאםביא
עסאטשני1\

םהעע לל ״תײפ

שד. אײדז

שין אײרזשר היכרו פאר דאים רי

ראלאי. טױזענר 05 טען
 330 דא איצט זײנען ראופ דער אין
זקנים.

פרזיעו אוו םענער אינפמלנענםע פארלאננפ
 אתזערע פראפעםיע. ®אר*א לעבענם־פארױכערונג טאכען וױלען װאס

 *ו םענליר אײך םאכען אונטערריכמ-נג פערזענליכער און קלאםע;
דער פאר א־יגקונפט אן אויפבילדען אץ לעבען שעהנעם א םאבען

ט. קונפ צו
:זעהט אויסהינפטע װײטערע סא־

S IG M U N D  H A IM A N
230 FIFTH AVBHUE, NEW YORK CITY

Tflephone: MadiMin Square 4498 4499

אפערײטארם קלאוק
ם ר ע ב מ ע ל פון מ א ק א ם. ׳י. װ. נ. ל. א. ו, ל א קז ר ע ט פ ױ א

סיםינגען פעקשאן רעגעלע־ספעשעל
װערען ^פנעהאלטען \רעלען

אװ. אוחר ו םעפסעםנעד, םען22 טאנםאג,
«לע«ער: ם^ולנענרע ײ אין

אן ש ק און םע ט און־ םםר״ט. טע5 איםם 210 האלל, בעסהאלוען :ד
אן ש ק ע ם ם ע ל ר א • םטרימ. אסוםע איטס 62 :ה
אן ש ק ע ם ם ק אנ ר עװ. װאשינגםאן 1581 רוםם, קלאב 1 לאקאל :ב
שאן ל םער, װי אנז ר םטרים. םעקםאן 219, לײםעאום ל-־באר :ב

 טיס־ננען די ביי װעי׳ען .ױאס םדי־ר־פיאנען װ-כטיכע ד• אױסער
יװערען נעטאכם כײטיננקז די ביי אױך װעיען װערע;, פא־האנדעי׳ט

ע ט ש ר ס ע נ א ש ײ נ י ט א נ
לאקאל פון כאארד עקזעקוטיװ און פעגעדזשער־םעקרעטאר פאר

.1924 'אהר פאר׳ן
 :אמינ־רען און אטענדען צו אויפגעם^ודערט זי־נען דעטבערס אייע

קאגדידאטען. םעה״.סטע או; בעסטע די

ױו ט קו ע קז ד ע ר א א אל ב .1 לאר,
מענערזשער־םעס. ליװיי, ל. םשערמאן. האראװיטש, ל.

סקזירפסאכער
אל פון ם ,23 לאד, א קז ר ע ט פ ױ !א

מיטינג א
םאר' נערופען װערט מאכער סקוירט אלע פון

םעפפעסנער םען'25 אװמנם, דאנערשםאג
פײנקטלײך. 7.30

אן אין נ, ױני נ די ל ט 231 בי ם ע4 אי ט ט, ו רי ט ר5( ם ע ר) ט א םל
 די איז עם און ווערען. אויפגענוםען װעלען טרײד־פראנען וױכטיגע

 נעטען אנטײל און םיטיננען די צו קוםען צו מ־טנלידער אלע פון פליכט
פראגען. די אין

23 לאפאל נאארד עקז.
םקי, ם. מענעדזשער. פינקאװסקיי, ל. טשערםאן. קאנ

פינישערם קלאק
!אױםטערקזאם

מיםינג דזשענעראל^עמנער א
דעם ײערען אפנעהאלטעז 1װעצ 9 ל$ק*ל םין םיגישערס איע פון

נײםאנ אזײגער 2 סעפטעםנער, םען2ס שנת,
עװעניז צוױ׳יטע 140 קאסינא, םטײװעםאנט אין
ריוס. די רעיזען ווענען םדאגע די װערען אויםנענוםען װעס עס

קוטען. אוםכאדינגט םוזען אלע
גרוס, םיט

לאת»ר.# באאךד, עקזעקוטיװ
נאלךכעחכ א.

C

ן

 יארסער נױ מ פון ךעס
שולען ױנג ארנײטער

 געענדיגט זיך דז^בען װאקאציעס יד
m נעטע װידער זיך כײזען יױנ־שי יר(• 

ציכ — ארבײט ;עיױיגלאבער
די זײעי צו

י סא• .לעמען  פאר• יזאכען װאס ׳י
 כאי און שטאדט אין זוטער דעם נראכם

 זײ־ ק#נטרי, םון געקוכיען זײנען װ^ס ך
 זיך ק^וגען און אױסגערוהט איצטע- ןנע
 און חשק כײט ארבײט דיער צי עסעןנ
יס.ל,פ

ײ און ז באזו;־ טאחע. דאס איז א
ען גוט רערס  װעל״ קינרער, יענע זיך םיה̂י

 סאר־ צו גליק ד^וס געהאט האבען כע
ד• םון װאכען 10 גאנצע די בועגגען  

 װ^וכען 5 ב^ויז כאטש אדער װאחאציעס
 קעט«, יעול רינג איבײםער רעם אין

 צױ זיו האבען יענע הינדער-א;ד׳'.״
 מיט םול און באגײסטערט רימעסערט

 םון אײנדמקען און עיינערונגעז גוםע
זוטער. שארנאננענעם רעם

 האכען קינדער די :אר גיט אבעי
 לערע־ די אױך נאר אױסגערוהט, זיך
י םיז טוער און  די אםייו און שולען י

ײן. לטדען״  לא- טײל גרעסטער דער א̂י
 איבערגע־ און אפנעשרישט איז ^^יען

 אויםצו• זיך גרייט און ;עװארען פאיבט
 א טיט קינדער צוריקקומענדע די נערען

 שײנענ־ א כייט און אויסזעהן סרײליכען
פנים. רינען

גע־ זוםער האבעז װעלכע י־ערער, די
 אויסגע־ האבעז ארבײט, וױינײער האט

 וױנ־ שאר׳ן פלענער פארשײדענע ארכײט
 אײנצושי״ אױסבעסערונגעז װעלכע ׳טער
 צו עקספעייטענטען נייע װעלכע און רען

סאכען.
 צולייק- אויר זיך האבעז טוער שול וי

 אין מוט 5מי ארבײט זײער צו נעהערט
 זיך חשק מיט גרײט זײענדינ ענערניע,

 אר־ װײטערדיגער דער איז ארײנװארםען
 ׳זײ האבען •לענער נאר נישט און נײט.

 סאר־ אױך שוין װערעז ילענער די נאר
 אױס־ נוטע דא זײנען עס וױרקליכט.

 צאהל רי זאל יאהר דעם אז זיכטען,
 װערען םאמרעסעיט יארס ;ױ אין שייעז

 זאיי זײ אין קעדער צאהל די און 25 ביז
 שו־ נײע אײניגע װערעץ. פארדאיעלט

נעעםענט. מאגאט דעם שױן װערען יען
 אין שול נייע א געעםענם װערט עס

 ראלף, פון נענענט דעם אין בראנזװיל
 א ;עווענױס סאראטאנא און האוארד

 120 דער ארום הארלעם, אין שול נײע
 ארום דאון־םאוז, *עול א נאך איז סטרים

סטריט. ןעעיי 4
vw צו tv\ שוין ז״יינעז שולעז די 

 איז אל״ז הכנות. אלע געװארען ;עטאכט
 פאר־ איז עס און נעװארען צוגענרײט

 צאהל גרעסערע א געװארען רעניסםרירט
 אין בלױז איז אפהאלם דער קינדער.

 ;ע־ ווערעז װעלכע #לאקאלען פאפענדע
 נע־ װעלעז דאזיגע די נאר וױ איז זובט
 שו־ די װעלען גלײך אזױ װעדען, כײען

 בראנקכ דער אין װערען. געעשענט יע;
 װיליאםס־ איז און )887 עװ., ודז־טעקסאן

 נײע די װערען סטריט) וגיענד נורג
 דעט םען15 דעם ארום ;עעפענט שיי־ען

 נױ איז עקזיסטירעז איצט ביז כיאנאט.
 :שולעז רינג ארבײטער פאלנענדע יאי־ק

סטרימ. טע172 איסט 500 : ביאנקס
סט. טע145 איסט 542

סטריט. טע113 איסט 114 : האריעם
סטריט. טע103 איסט 143

םטדיט. טע7 איסט 134 :סאון דאיז
בראדװײ. איסט 204

עװ. גרעהעם 61 :װיליאםסבורנ
סם. קאסקיאסקא 284
סטריט. נרענד 319

 סט. סעסםאז 229 :ביאנזוױל
 עװ. סיקלעז װאז 218 יארס: נױ איםט
 םטריט. טע43 1373 פאיי.: כארא
 סם. וולאסקי 35 װײ׳עדזש 4מידי
 עװ. סוירח 3109 : אײלאנד קוני

 עװ. ביכדט ברײטאן 207 :בריייטאז
 סטריט. טע103 איסם 143 שור מיטל
סטריט. םע103 איסט 143 :6שוי םוזיק

סטרים. טע7 איסט 134
 מיטנלידער רינג ארבײםער די פאר

ײײ װאס עלטערן, יעגינע די בכי׳ל איז
 מאדערנע א סינדער זײערע נעבעז

v ווערט' ערציהונג, םרײע און אידישע f~ 
 אםעז שוין זײנען שולעז די אז מאלדעז,

 זײערע אײנשרײבעז סאנעז זײ אז און
זונםאג, אוז שבת :טאנ יעדעז קינחןר

 נאכסײ אײנם ביו פריה דער איז 10 פיז
 8 ביז 4 סיז םענ אנדערע די איז טאנ
אװענט. איז

 אנױקולטור אידישע די
סאםײעטי הירש) (כאראן

 אויס■ םים ■ארנתרס *וקונפםינע איע ד׳*י*ט
אויס־ ײי »וז פארםערײ ימ«וו ?ממםע

U יהיסעז* no ^ ר מ ד ע מ  קוי#ם »יד.ר װ*ן ^
j אײער n w

ס קייגע דם ס י סז * ר ד ײחן  ב«ר»ם איחר א
v t אונ?. ם«ם

rimבסאיוש *יז םאם »ון ר*ט ער* . ױי •
עי ערײבם ענייי. קוםם «ד ע-ז *

ר נ״ווייד #סעו מ ײ ז « ne — מנוו *  A גי
אוחר. 1 ני« — זונםטג

ACMICULTUKAL SOCIETY, IffC 
jsi c. i«th 9l, n~ r«t Or

ן ?v ײו ן ל «ו > ׳ נ ״ ע ל ט י ם ^  ק
 אידישע פארא״ניגטע פון

געװערקשאפטען.

 די םון קאמיטע ילײבער ױגיאן דאס
 געװערקשאפטען אידישע םאראײניגטע

 און ארבײטער א"ע צו באקאגט טא:ט
 ױניאן טאכער װאוישט ,י אז פרײנר,
 צײט /אנגע א פאר 1קאט,* אין *צטעהט

 קאט־ וראוױזשאן סטעגדערט די מיט
ט. טע4 איכט ל4 פון פאני,  דער כטיי

 דער וזאט פירטע דיזער געגען כטרייק
ײ כך א אםגעקאסט ױניאן  ריײ און גע

 ניט נאר אבער איז קאטף דיזעד רען.
 ױניאן טאכעי װאורשט די און ענדע. צו

 די־ םארטצוזעצען עגטכיוטיגס ניט איז
 דענשיליכע םאר קאסױ גערעכטען זעז

 איג־ רי טראץ צום קאנדישאנס ױניאן
גע־ האט םירטע די װאס דזשאנקשאנס,

ײקע־ס די נענען נדכיען  דער אין סטי
ױניאן.
 טאכט ױניאן כיאנעד װאורשט די

 היײגרײד די אז אױפפיעדקזאם, אױף
 בראד־ 152 פון קאפפאגי פראװיזשאן

 כעטי^ען צו זיך עגטזאגט נרוקריז, יוײ,
יוניאן. װאורשטכיאכעױ דער מיט

 םאר־ די פון י,אט*טע י״בער דאס
 אשע• געװערקשאםטען אידישע אײדגטע

 זײ םיײגד און ארבײטער אי*ע צו יירט
 װאורשט דער צוהעיסען סא־אי״ש זאײען

קאסף. דיזען אין ױניאן :יאכעי
 סטארס, װאורשט און דעיליקאטעסען

 געםאכטע ױניאן םארקױשען װעלכע
 דעם האבען םלי־ישען, און װאורשטען

ײטעד דער פון סײן ױניאן  אטאמעט
וױנדאוס. זײערע אין ױניאן כוטשער

גרוס, כרידער^יכען טיט
עי61 דאס  די םון קאמיסע ײב

 אידישע םאראײניגטע
׳ געװערקשאםטען.

מאל אלע מעו פאילאנגט דעזײנערס
!םרױען און מענער פאר פראפעםיע גוטע א

פארדינסטען גוטע ברענגט אויםצולערנען, לײכט
שעז א נעםס עי אין או;טעיריכם־י־,ורס פראקטי ל ד ע ש ם י  ט

ל ו ק נ איז ס ע נ ״ ז ע עסעס סנטס, פוז ד י אוז די *ו פ
ק a קאיטכ שמל דער איז קוי ם סקול טיט ײנ  קריגעז צו מ

עי ק s ענ ס. נרעסעד<« » »זח שטעי עי המדזןרםע נעראי ענ  ם
ש די שוין ח*כעז םרויען אוז ס ם סיסםעם ,;',סי ערענ עי  אוז נ

ם ם*כעו ײנ ך עס ק*;ם איהר רעבען. שעהן א ה .1טא אוי
מײקיננ פעטעין איז דעזײניננ אװ סקויל טיטשעא די
 dm צוריק יאחר סב אינער טיט נעװארעז נענרעדעם *ײ

:דערנרײכס ה«ם

 רעזולםאנזען בעספע םיסטעםען נײע
םעטמדען כעסטע א־דעעז גײע

 סעסינע קי»סעז. •ווענם אוז טאנ ױגטעדריכם. ■עדז^גלימר
עז. טננ ע נאדינ נ י רי  » נאזי הוסם *דער םזױ־עפאנירנ^ ש

אינפןןרםאציע םויער םים כוקרעם פר״עז

A V
0 *

פרעסערס
ס ה ו א ל ס ן ו פ
כיעט״ וױיער די דאס וױסען זײט

 בע* און װעילװעט שיעכען צו אך4*
ױױע,  איצט ״ניז י־-אכען טיר װאס ̂י

ײ צוגעפעכט/ו די טיט נעמאכט  יי
 האילץ אױױ צמעשלאגען אדער װעגד
 אונ־ םון געװארען ערחאערט זײנען

 אום־ םאר םעקסארי-דאחטאר זער
 םון גערוך דער דען ױזען, צו געזוגד

 צופא״ די און פעך צואװארינ״טע די
 קאנ* צו כרעגנען קאן האלץ רעטע

האמפשאן.
 יעטעגט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעילכמ לײװאגד, קופערנע די פיט
 די םון געװארצן אנע״קצנט איז

 װאשינד איז פערטעןopy גרעסטע
 װײ״ סאגיםארישע העכסט אלס טאן
ברעסלאך/ ער

די בײ כפקוםען צו

 פרעס־ וועלװעס און פלאש אםעריהאן
האםפאני באארד

 יארק גױ עװענױ פינסטע 123
.2220 אשלאנד טעאעםאז

ו #ארקויזען מיר  לײסעסס די ױי
 םי• סםים ®רוקענע סמיסערם. סטײל

ע. א י ט ג א י־ א ג
 מא׳#י;ס ■ינקינג אויר חאבען מיר

מארקעם. אין כעסטע די —

w.

ע ײ ר ן ם ו » ש ײ ר ט ס נ א ם ע ן ד י ר ײ ע ז נ ו , א ל ה ו ס  ם
ם װענ װאך ם»נטאג, :קלאםען א טרײטאג און םיט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
New York CityTel. Pltz Roy 167415 West 37th 8t.,

 ליבערםאן און װאלדמאן
לאיערם

502 BROADWAY, NEW YORK
1>l«r*oa«: Worth S4J3 5434

דעפארםםענם ארנאגיזײשאן
י. װ. ג ל. א.

אויפמערקואם!
 װייסםען ררעסעם, סהױרטס, םופפ, קלאוקפ, נײ ארנײסער די

 רום8 שעפער די פון נארםענטפ לײדים אנדערע אלע און
 חןר ם8־ נם,8נעט אויפםערהזאם װעדען רק8י נױ

 אע־ וער פון רעפארטמענט ארנאנייײשאן
נמעפפנם האם םערנעשאנאל

אפיסעס רהײצעהן
— ן י א —

סםײםס דזשױרזי נױ ארן קאנעטיקום יארק, ניר
»1שם אװ שטעדם די אין גארםענםם לײדים כײ באשעפםיגט זײנען וו#ם ארכײםער, די ^» זד

 רגאניזיי«אז-»צ8 אינטערנעשאנאל דעם םיםצוהעלפען געכעםען זײנען שטאאטען, דרײ דערםאנםע די
 אום־אוו־»»״י די ײעגעז אויםקיגפטע כרײנגען װעלען זײ ווען טאן, עם קאנען זײ פארםםענט.

®ארעפענטליכט דא וועחןן װאם אפיםעם, בר. די nn אײנעם אין אדער אםים, דזשענעראל אין שעפער
 ארױםגעגעבען ניט קײנעם צו װעט אינםארמאציע די

פריװאט. סטױקט װערען געהאלטען װעט עם װערען.
אפיםעם: אום־אוו־טאון אלע פון ליםם די איז אם

ם, אר שפ דז ג ברי נ »  ק
«רק, ש. j נו ח

חש. j םיםי, דזשויחי

ג אנ ש, י ט ענ ר x נ m  j 
עק, ם ענ אק ש. נ. ה  דז

אננ ד ל אנ ײל טי, א m ל. םי

 דזש. j פלײנפיעלד,
 י. נ. וואלי, ספריננ

 י• j אדאםם,
 קאננ■ קאלםשעםםער,

 קאנב םםאםפאיד,
 י• J ווערנאן, טאונם

 בראנזוױק, נױ
עםבאי •ארט

ל א ם ע ם ם ד ײ ר ם ם ר ע ם ר ^ װ ק ד ע  ה
ש ם. 68 דז אנ ר מ א ענ  עוו

רי 103 ע מ א טנ אנ טי ם ר ט  ם
רי 76 ע ם א טג אנ ט ם רי ט ס

ױי 114 אדז ר  ב
ם םעין 7 רי ם  ם
שעקםאן 9 עניו דז עוו

 י. j װאלע, םפריננ
 י. נ. אדאםם,

226 גאקם
 םםרים םטילוואטער 42
 עװעגמ טע4 םאוט 35

םםריט דזשארדזש 340

 םטריט מעין 927
 רעיד םר. — 4501 םארקעט

p — 4507 װײװערלי ro 
 4ר»זענבער — 2883 םאנטגאםעיי
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענםש לאנג
 דוראגדןז טר.—־ר1499 האקענםאק
 סמיע — 0068 פאינט האנםערם

 ארענמקי שוב, פאשקיל,
 אקאםשיא םערי

 דזשאנםאן עימאבעםח
 בריטםאן םרם.
 םארין הערי
 לאנארדיא אננא

 םאניא ל. — 37% הילקתןםם
קןךהםע. ק. כג

םענעדזשער. האלפעדץ, דזשײקאב
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 זיו םרעפט מטפנוס
 מיס פױיפ$נ דעם

לאפאמםץ
 םין פיעדרענט נאכי&ערם,

 לייבאר, אװ םערערײשאן אכיעריקאן רעי־
 צױ געװען צייט לאנגע א איז װערדער

 צײ עפענטליכקײט רער פון ריקגעצױגען
 ,or.iv: צוריח װערט ר״-אניזהײט, ליב
 זײן אין צוריק ארײן שױן טי־עט ־;י־ או;

 גיר אין איצט דך ועפ־נט ע־ »,־:ײט
 א האבען םרײטאג דידען װעט און יארה

 י״אפץדעט, סענאטאר טיט קאנפערענץ
 פיע־ פא־ קאנדידאט ••אנרעפײרצן רעס

 אױםנע־ נאמפערס האט רינסטאג זירענט
 כייט פא״ביאכט און צײטוננש־ײיס ברכרעז

 פאליטישען דעם ױע;ען ר*ירע;רי; )זײ
 אטאיי־ט שטארח האט ער לאכ־ב-ין.

 גע־ א*ז ע־ דײױיס׳ען. אין קויי־ידדט׳ען
 אי; י־אפאי־עט א אין א:נעטאן נאנג/ון

 דאס אז אנגעוױזען, און נאטא;, װהירע־
ן  לעכען זײן אין כיאי* עישטען רעפ אי

*ןי*יט*־2 םון באטאן א טראגט
 א;נע- אױך האט ער ־יראטען.

 נעלןסטען רעם פאי עדיטאריעי׳ס
 אפיציעי־ער ״פעדעריישאניסם״,

 י־אפא^עט ר. אװ ם. א. רער .ין
 גאםפערפ׳ען םיט באגענענען ־■

 ;אכי«ע־ס׳עפ אין ״רײז, דער
: \v־v: ־עדױאיטעט, םען און

 סך א זײן װעט האנםערענץ ריזען ^ון אז
האכיפײן. װענען נײעס וױי.טעע

 ער־ י.;; שע * װא:
א- • נור־
nפר״י.א * װ;*י

 דרעס• סשילדוענס ױ
 שיקאגא פון םײהעוס

זיו ארגאחירען
)1 ויי© סון יוס‘(־• .

ארבײטם־באדי:־ רי אױסבעסערען
 געטאן עס זא םרײד. .־עם אין כוננען
!״ םעגליף װי גיך אזוי װערען

 אן םיט זיר םארמנריגט ייסרעט רער
 באקוכיען וױר עם װער אז אנװייזונג,

 ױ:יא| דער װעגען אױסקונםטען כער-ר
 װעסטע־ פון אפיס אין װענדען זיף זאמ
n\ אינטער־ אונזער םון דעפארטטענט 

 כו־ען װאן װעסט 328 אין נײשאנאי,
 אנגעוױזען, װערט עס שיקאגא. סט־־ים,

 באתודען טען קאן אפיס רעם אין דאכ
 װעט װאס אינפארביאציע, נױטינע אלע

ארגאניזירען. זיף ארבײטער רי הע^פען
 אין װערט ציים זעלבער רער אין

 אננעפיהרט ניי דאס אויף גאר שיקאנא
 די צוױשען קאספיין ארנאניזאציאנס אז

 גיט באאוםרוהיגט דאס און דרעססאכער,
 װייטער זײנען װאס באסעס, די װעגיג

 דער ^עסער. סקעב מיט םארנמגען
 פון צוזאכיעז אננעפיהרט װערם

 די םון באארד דזשאינט שיסאגא דעם
 פון און ױניאן, כיאכער דרעס און קראות
רעפארטטענט. װעסטערען אונזער
 ספעציעיע, א־ויםגענעבען װערען עס

 װע־ט עס װעיכע אין ׳ריםי'עטס עננרישע
 הױט^ינרער*באסעס די װי אננעוױזען,

 ראכע נעמען דרעס־טיײר ישיקאגא פון
 נע־ םעטינ זײנען װאס ארבײטער די םון

 דרעסמאכעד יעצטען דעם אין װען
 װע־ באסעס דאזיגע רי אם און םטרײק,

̂ע היג־ ריכטינע, זײער אין נעשיידערט רע; נעישטאלט. םי
 אנגעװיזען װעדט ליפל$םס רי אין

 נויטיגע א זײנען טרײר־ױניאנם רי ראפ
 עקא- הײנטיגעז דעם אין ;סםיםוציע א
 אײננע־ רי דאס און יעבעז, מימען נו

 שיסאנא רעם םון טיראנען ע:ארטע
 באזינט דאד ענדליף װעלען ררעס־טרײר

 זעיבסט־הער־ איצטיגע די ראס ;װערען
 אםגע• מוז מעפער ררעס רי אין עאםט
 אינדוסםריע דעד אין און װערען עאפט

 קאלעקטױו װערען אײנגעישטעלט כ.־ז
 אר־ טענשליכע מעהר און כ^רגײניננ,

באריננונגען. כײטס
 נע־ ארבײטער יענע װערען אזוי און
 ארגאניזירען, צו זיף גערוםען און װערט

 אי־ינצושטעלען באסעס רי צװיננען צו
 ארבײטס־ בעסעיע שעפער זײערע א״ן

כארינגוננען.

םשערמאן. דעם םרעזענטירען
 דרעס ה. ג. פון ארבײטער די םיר,

 דאנ־ סטריט, טע17 װעסם 41 האטפאני,
 שאם־טשערמאן, נעװעזענעם אונזער קען

 גו־ זײן םאר האראװיםץ, דזש. ברורער
 םיר שאם. אונזער אין ארבײם כער

 ווערטםולעז א םיט איהם פ־־עזענסירען
 עכ זאל ער איהם װינשען און נ־עומנם

 סענמ װײםער און געזונסער^יט אנקן מ
 וואהל צום ארבײט נויטע זײן פי*ים(עצען

שאפ. אונזער םון בצסטען און
 מאקס סילויערמאן, רזשײק כרורער

בתין. דזש. און ו^נד
קאנױםע די

טשערםא;. msr קאלינםקי, הערי ~

 אונזער םאטע, אונזער
םשפחה אונזער םאםע,

פאםשפ, יעדע אױןז אױגען די אויס הוהקן יײ
 אױןז פרײ־ פון ציטער א מיט װארטען זײ

 זאלען זײ אז זעהם הילף. - אװ נײעס,
 ױס די פאר צײם אץ שטיצמ אײמר הױנעו
 יאהר נייעם ועם ניט זײ צושטמרט טונים.

פאדשפעסיגעו און אפלענמו םיט

* H

# %» »

/  \

נאנק ױניאן אינפערנעשאנאל וי
געלט אײער איבערשיקען װעט

וועלם וער פון םהײלען אלע אין
ל ע נ רש י ל ט ק נ י ביליגפ

 איז כאנט ױניאן אינםערנעשאנאל די
 צוױנען, איױ אוס געווארמן כעשאפען

 נעוױנען אץ נאר פאראינםערעסירפ אױ און
 אײןןו אפ היפען םיר צוםרױען. אײער
 און פארזיכםעהײס זעלנער דער מים געלט

 אונזער נעװעו װאלפ עס וױ ראימלהײט
זעהס און ארײן הומט מלד.

NTERNATIONAL UNION BANK
■ # < >

FIFTH AVE. at 21st ST. 
NEW YORK

- ׳' ׳•'־ • /v V

G E R E C H r n G K F i T - 0 ־ U 5 n C E )

r a a O T J

יוניאן װאדלערס נארםענם לײויס ׳ינעשאנאל יי״ וער ווו ארנאו אפידעלער

 פון *רנײס׳ד
 פןראײ* )ל«נד«ר

ה נינט  די »ין יייי
 «ײן ejm װ«לם

I •ײ׳נרן

תי ס ^  הוזימתי נ
ארפה. ולא

.)8 נ״ו, (אױנ,

 געיעכסזיג• םיין «ו
 זיף איר חאל® לײ®

 װעל און «ט?רל,
או^אזען. גיט איחר

phick 9 cwrn_________

.New York, Friday, Heptcmbor 20, 1024Vol. VI. No. 39<30 •רייפמא,

£ <fwC לײבעל סאניםארי

̂, שוץ חאט ,ציאנירען אנגעפפנגען־׳
אינדוםטריע

»דױ סגדטח׳ס
 לײנ ■מ
 לײנן דעם

i װען שאי אץ p
'טןר21 חנר ס»נטיג,

די־ — לײבעל סאניטארי דעם מיט קאוט א
 גע־ צו מאנוטעקטשורערם קלאוק די אױוי «

 אנװעזענד קלאוק־אינדוסטריע אין צדױם אלע
אנגענעחט. ־

ר ס*נט*ג, ר ת ת י 1•י קסריסי״. ס««ט«מנ«ר^_ מי »t י  f i n m m m m 
תט ט ojn ־ ם«ג' חיסט^ריט׳ױ ■ פארניינכןע ו טינ  סינ׳טארי »וו נ«*רד יי׳י

v רץר אין o r v t i ה»ט װ»ס **י<' ח׳לאייי) דער פון o n יווד יל״נער
o גױ פון ווסטרי« n  t'M .p i r 

נ  נענוס׳ון ספל ivrtny *וס ח*ט טן
 )<ײנ<ל ספגיטארי חור פינקייטגירען

ס0  יוני^ן אױןי »פינ׳ון זיך דטחי ן
ן נארנמנטס סייד י o י n היטײו־ראר־ 
ow ײמרט עס ײי לויט יןורק, נױ פון 

מן י י ע תי פ o ייין פ n ס«טל־ ל»טען 
ט נ ט, « מנ רי ט אנ סו רי יוי מנ ט מ  ‘ר׳

o r« מפי פון חז פו  ספןיי׳ול׳ןר סר־ט׳ס נ
מ די פטסיסין. מ ח סי ײנ no o' פון י n 

ו ליינ׳זל ניסטרי י  חויפס די פון זויינ׳ןר י
 סעטיסעגט, ם«ן<?* ועס אין מװינס׳ןן

iM| ױד*ן אונזןר פון תרייזעז די אין 
ז תטט n סיט *ויפגמנונמן « n sr די 

i ■ז גייפס, n ײ ז י93י י און פארסיג, י
vm nt in\ ײמלס די> 

Mftpf i i ײ*ס V3HB9) mm 
«ttn r .ד m* נ״• rv  arrjm n >יימ> 

m ס^מעשוימו n  fr&Bpmrw |N 
M n , r * * m גיינעוואייגס איו t r 

m w 9 פוןi* pa ifm w n ie ידדים 
ojr .r io o u j’H pin>p i n  pH וײנקן 

unyj נפ,־תרנ«ור׳ס סון ספר׳סטעחער

•«« m ץ ױידכמ, ד  אוגזער פון יון א
)W אגװצזצנד דינצן ימיאן חןר פון 

מן  ודיס- ד» ױן ועסאן •ר^ידענפ מו
מ פחנדחננמצן ע ^גנ װאנדפמ און פ

 סין שאפ דעם אין םארגעקומען איז דאס
 ראפא- דזש. פירמע פראטעקטױו דער

האכיפאגי. און פארט
 אויןי האט װאס ׳קאוט ערשטען דעם

 טרא־ װעט לײבעל, סאניטארי דעם ױך
פון פרוי די #סםיטה א^פי־עד סרס. גען

׳ ).7 זייט אויזי (שלוס

 העכערען צן נאשליסט נאארר חשאינט
w 8 טסענ a ץכ ױזס ױ

טן מי מען רופפ י טי םי קט־ סטרי ען קאםיטעם את ®שערלײם די פון די  ײענ
ם. וױכגױגע  אפים־ דער אין או־יבערגעםופט פיקעט־קמםיטע — עדני

פאינט פון כלדינג כטארד. דז׳

רu 91׳מוו יוי« 09 ווי ל ע  ד־ pH ם9ס
,r'M nnrH,׳׳ t«  &k*'h o«w J*H יO די ט «ון TfPp3 DJ’ffT! p« ן1*3י

ר אדפ״ דדעססאמר ini פלאוק מ
מן וי / װ^חנן מן חעכע״ םון פראנע H ת

מ די חון י י ס מ ^ ̂וס ו «י אנגצשלאסמן װאס ^קאיס די אין צײחיוגמן ד

גױיט יוניאז נרלארס דױס
.גענעראל־סטױיק א

צז דו
 ,hp> 88<* ױני»ן, טײלאר ליידים די
 יר די ,p”״ioo נעעעראל » וװ זיר נוײט
 *גטטחןננונג;ן אלע מארען װעט ניטו

nntJH: o (ותאניויתן «ו n ,סרײי 
 ¥«״ יוכיטו די האט נHoרינס לעמתן

נרייענט אין גיאסמיטיננ • נעהאימו
a»’H ניז וײמן ווטס ׳מפער, W’j«h נעױז»' rn ח«ל גרויסער חװ־ הטי.

 Who נרױםק זיי אדייג^ונעמען סלײן «ו
ן ויאס טיילטרס, לײדיט ן נ ״  IJWPW ז
i אויפ׳ן n  i»  i n .ױניאן OHO i n-

אינח»לם*©ארןדיכניס

30 נוםער .גערעכםיגקײם״

ט ט די ג זיי ײ ל מ ם חו ®ח מ  ימיפנס אונזן
מר דנר איו עג ח  ‘7ריי כ א — owro נפ

 נ׳ןתאותז ה*נ*ן כ»סם«ז mb ק*וטמאמר
9>r .סידערמנען

̂גק ױגי«ו יינגדןרנײמאנאי ייט1  נ
.VI שסירקם אוו

קײ יוניפו, ריפעךמאכער דזןר rי .4 יט1  יי
ר דדמ — 17 ע ל ע »רני די זו ח

 םוז נעװארען אדרעסירם vn מיטינג
ס ^ י תו * ״ ס י  ,tPD»־NPen סןםױמל װי

 די םון pn חשיאװאניטי hiioih סון
ino 'D םון hp<P o n,> ט1פי ױניטו די 

o »ן ;r»H t’j« iN־P’*oHP ױ -hjih 
i n ’i’i ׳ אלעi w e פון o n 1>*י םאך

 iireippj זיינמן ט,1ארנאניוי
i n  ill ייגיסן ph אד ויד

V j גןוחון 
PH ססיס

 Din iPoiwnp ihp IPO נעשלאסען.
n n w  n ־כייסעו־* po ניט די i f- 
א מ ד סגי iho o נ n  po uw pr וועלען 
or» iho ,י וועלען און זפירפ י ז  נסך י

i ipipopoiho10״ n pי;נונ*1נײסס״נס •1W
i, » po»n n ייני  onn יים» H־» 

*ip אײניגמ נעהסאטפן » ipojhp די גייט 
pe iH n’H’OHOH m  po ipnponno 

צי o נתים נן n  |'H םרייר ih o  h ph
.)16 ו״• 8ײי («לוס

מי־ יערליכער פערםעל
עסזעס. גענ. פון םינג

נאננ פולען אין כאארר
 טען21 דעם ׳םריה דער אין כיאנטאנ

 רער אנגעםאנגען זיך האט סעפטעםבער,
 פון םיטינג יעהרליכער םערטעל צוױיטער
 אוגזער םון כאארד עקזעסוטיװ ;ענעראל

 װערט םיטיננ דער אינטערנײשאנאל.
סיל־ אין םילארעלפיע, אין אפנעהאלטען

האטעל. װײניא
 מיט געעפענט זיך ד«אט םיטינג רער

 גענעראל באראו*, אכ. םון רעפארט א
אינ־ אונזער םון סעקרטאר־טרעזשורער

באריכ־ האם ער ^ןניאן. טערגײשאנאל
 דעם אין רעפארטםענטס איע פון טעט

 זײן אין איז און אםיס אינטערנײשאנאל
 םינאנציעלע רי דורכגעגאנגען באריכט

אינטערנײשאנאל. דער םון ראגע
 אפנעשטעלט הויסטזעכליך זיך האט ער

 װעילכע םיט קאסטען, גרויסע רי װעגען
שאי־ םארכונדעז איצט זײנען עם

 די אז אנגעװיזען, האם ער סטרײקס.
 רער אויס קוםם op װעלכע סטרײקס,

םיר־ םיט םיהרען צו איגטערנײשאנאל
 שעפער זײערע מיט םוםען װפלכע מעס,

 אםאל לאסטען שטעדטלאך, קלײנע אין
דא־ טויזענטער און טויזענטער אפ

 װאס בעגעםיט, סטרײס די אויסער רער.
דער אויס דארטען קומט צאהלט, rpt םײ ימגעם אויוי . פעריערשאפט. דער
r איז טיגג m v * W 'm m\ שטענדײ א םיהרעז צו *ינםערניישאנאל פרע־ פה

no*p m אוז אינדזשאנקשאנס מיט 
r אלעריײ v m .פרםאל^וננען»
 געװען איז רעפארט באראפ׳ס נאר

 םיטגלירער רי װעלכער אין דיססוסיע, א
עדקי״דט, האבען באארר דזשענעראל םון
 צו יאו.. םון זיך עגדערט לאנע די רוי

ערםאח־ םון גערערט האבען זײ יאוור.
 אנצױ אויסגעקומען זײ איז עס רוננ.

טסרײקס. רי םיהרען
גענע־ פאר׳ן ערשינען איז מאגטאג

ספעציעלע א באארד עקזעסוטיװ ראל
__________),4 זײס אויף וט(^ר

 פײנבערג איזראעל פרעזדענם ־ וױים
ד. p וטעז2 אין האנגרעם פאר קאנױואט

 םםעציעלע א גרינדען ױניאן דרעסםאכער און קלאוק םעםבערם-םון אקטיװע
 בעאםטע ױניאן — ערװעהלונג. *יין פאר ארבײטען צו קאםפײן־קאםיטע

קאמפײן־פאנד. א פאר אנפאנג אן אלס דאלאר 5 צו גיבען

ממנע
o פײנבצת, lr ,אינםעײ איצטצר 

 אײנ־ םען nדאר אנריםענט נײעם חנם
 קא־ צו דעפארטםענטס נעװיסע שטעלען

 אינדו^טריל רי פאנטראלירען כעסער נען
 םארבונ־ זיר, םארשטעהט איז, דאם און
 דעדי־ אויסגאבעץ. גרעסערע םים דען
 דױס װעכענטליכע די נױטיג, איז כער
 א סענט 50 ביז װערען געחעכערט זאל

 אנכד איז טיטיננ ימנעם *('( װאך.
םראגע דער װעגען דעבאםע א שטאנען

).7 וײם אױו (שלוס

איזראעל װײס־פרעזידענט, אונזער
 כון םענעדזשער גענעראל דער פײגבערג,
 און סלאוס די םון באארד דזשאינט

 גע- נאםינירט איז ױניאן, דרעסמאכער
 תאננרעס םאר האנדידאט אלס װארען

 דיסט־ קאננרעשאנאל טען12 דעם אין
 מאיר װעצכעז דיסטריקט, דער ריסט,

 םאר־ יאהר אײנינע שוין האט לאנראן
װאשינגטאן. אין סאננרע^ אין טראטעז

פרנ«;יזיר«מ
I •רכײמר

י יתי*ו, ^,י מ י י
נןרתו׳ nriPO כ״ןדיס«ו «ייו זמספנססריןיימ י*ם*יעס נרױמ די »|ײט

ייגוממײ• •נחום^ _ ײו09 אכרחם — mog אוסזיססע
סקולסאן. ח — ק*ל*גד«ד

נפםימז. מדים*רימלע a !ייט
ל מחי ■ — ? נ*ר*נס »י« וחןר * ײט1 ד^כוומ סעחופפצנת יי
ט1 נ .3 י. — mm n« .1• 'י
*. ״a?׳’״ ,« v יפ ״ j r ״ o״.m ז — ױירווו ®•דכ^יני

p 7 mm ו‘
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M9 %

 18 נגט8פ ץניאז דרעסמאכער קאסםום
m טריד אױ דעםאגױמענט

בא־ םיםיע מעםבער — אתאױזאציאנס-קאםפײן. אן אן טאנגט די
דױם. די חעכערען ii שליסם

לא״ יוניאן דרעסםאכער חאסטום די
 כאנײעז אננעסאננעז שױן האט 90 וןאל
 םירםען די םיט מײיד-אגרינמנם דעם
 אויס־ איו אגריםצנס דמר טרײד. אין

o 15 נזגגאגגע( nסעפטעםכעד. םען
 נע- אײנםאל ניס שוין vn ov מי

 ^נירעכנדנקײט״ n אין אננעװיזען וחןן
vn ״•יײײױט אחור תאססאס, דצר 

w י ראלימו פאנם־ trjf n *ryjnrw runw םיי־ נים װײט גאד סתיד, דחנססאמר r  **t w m ח® dpi
Tnpס װעלמ צוױשען ״^ in  IPrun 

m ךי r u ,רא ?ס אאר ייתמן

 אױ־ ניט זײנען װאס שעפער, סך א נאר
 אונטער ניט שטעהען װאם גאניזירט,
 יענע אט און ױניאן, דער םרן קאנטראל

 די ארונטערצורריהען כסרר זוכען שעפער
 װעל־ םאך, דעם אין סטאנדארדס ױניאז

 אײננע־ םריהער שױן האם װניאן די כע
 זײ םאמוסמן שטענדינ איז און שמעלט,

 מאל, יעדען אויםצובעסערעז, םעהר אלץ
 ווערט םאך דעם איז אנרימעגט דער ותן

כאנײם.
צא־ יתיאז דרמסםאכער סאסטאם די

 נעםאכט איעםאל נים שוין חאם 90 פאל
ס עלו .)10 ?ײפ ■1*1» (

 אוים׳ן נאמינירט איז םײנ׳בערג ברורער
 םאר־ איז װאס טיהעט, סאציאליסטישען

 םון טיקעט פראגרעסױוען מיט׳ן אײניגט
יארס. נױ

 אםנעהאלטען איז םרײטאג לעצטען
 םעםמןר אקטיװע םון םיטינג א געװארען

 דרעס־ און קלאוק דער םון באאסםע און
 םאר־ זיך ס׳האט װאו ױניאז, םאכער

 װעט װאם סאםיטע, קאםפײן א מירט
 בר. פון ערװעהלונג די םאר ארבײטען
 רי םון יעדער קאננרעס. צום םײנבערנ

 בײגעשטײערט אויך האט ױניאךבעאמטע
 קאם־ א פאר אנםאנג אן אלם דאלאר, 5

 דער םערלםוטער, ס. ברורער פײן־םאנד.
רי םון אםיס ראון־טאון םון׳ םענעדזשער

).4 וײם אוי«י (שמס
 די אץ זיך רעחשיסטױרט

םענטערם. ױניטי
סענםערס, ױניפי אינםחןרנעשאנאל די

 יןןרק נױ םון סקוחלס אבליק8 זיבען אין
 עם [.VH ׳םײו זײנען ברוקלין״ און

»לע אין ענגלי׳י געלערענם ווערמ
 #נםאנגער ענגליש םון — גראדען,

ענגלי«. חיײםקוחל ביז
 אײנעם אין באלד זיך רעדזעיםםרירם

 געגענד. אייער אין סענפזערס ױגיםי די פון
 אזן רעדזשיםםרירען אויך זיך קאנם איתר
 3 ארםםענ®,8דע עדױקײשאנאל ®ון ^פים

 ליסם די יןןרק. ניו םםרים, jmlO װעס®
 גןך *יתר ײעם סענםערס ױניםי די ®ון

צײמוטג דער ®ון 4 זײפ אויןי ■ינען


