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 ה־עסםאנעו און קראוס
 אין פלײסיג ורנײםען

סאםפײו פואנועסיװעו
 שװעס־ אסעכיבלי. רער םאר טיקעט װען
 די פון איינע איז םרירסאן כיאלי טער

 און ררעס די פון סיםגלירער טעטיגסטע
 האט וועיכע ױניאנס, כיאכער וױיסט

 םארשיי־ ױניאן דער אין געהאי-טען שױן
vim .רעילעגאט » זי אי? איצם אםטען 
 תיאױד דער םון באארד דזשאיגט צוס
 דעיע״ דער אין ױגיאן, דרעס־םאכער און

.22 ילא?אי פון גאציע
 אױף איז םרידטאן מאלי שװעסטער

 אונוער םון רײהעז די אין באקאנט נוט
 אפע־ דער אין אױןי און ױניאן, נאנצער

 איז זי ארבײטער״באזועגוגג. ריהאנער
 רי צו דעילעגאט א סאל אײגיגע געװען

 אינטערנעשא־ אונזער םון ?אנװענשאנס
 פיז ?אנװענשאן דער צו אױןי און נא*,
 יײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריהען דער
 געהאיטען טאל אײן ניט האט זי װאו

 זא־ קען דען און רעדעז. אײנדרוססםו^ע
 ברורער װי גוט א?וי פונקם דאס גען,

 ?אנדידאט פאסענדער א איז םיינבערג
 שװעס־ אויר איז אזױ קאנגרעס, םאר׳ן

 קאנ־ פאסענדע א םרידםאן סאלי טער
 קיאוק די אסעםביי. דעי םאי דידאםקע

 עס וױיסען מאכער דרעס די און מאכער
 זײ ארבײטען דעריבער און גוט, גאנץ
 ?עכי־ איצטיגען דעם אין געשכיא? אזױ
ערװעהלען. זיי העלםען צו פיין

 סעפפײן רעם איז טעטינ באזונרערס
 דער פון ב־־עגםש קלאוקסאכער דער איז
 ברענטש דער האט װאך לעצטע .8 ס.

 צו דאלאר 500 געבען צו באשיאסען
 טען12 םײנבערג׳ם איז קעטפײז דעם

 דא־ 200 איז דיסםריקט ?אנגרעשאנאי
 פריד־ טאיוי אין קעטפײן דעם םאר לאר

 און דיסטױייוט. אסעמבלי טען17 םאן׳ס
 ?אמפיין, אין איז נעילט די װי וױכטיג

 דער װאס ארבייט, די װיכטיגער נאף איז
 פאר טוט ברעגטש פ. ס. הלאוקמאכער

 סאציאליסטישע די םון ערװעהילוננ די
קאגדידאטען. פראגרעסיװע און

 לא־ מיטץ קאכט הארלעם
קאמפײן. נװארדיא

 הײ־יאהר האריעם אין קעמפײן דער
 איגטערעסאנ־ אויםערנעוועהנייך אן איז

 אויסערגע־ )א און קאכעדיגער א טער,
 פאר ילויםט דארט וױכטיגער. װעהנליף

 מאלי באמערקט, שוין װי אסעםבילי, דער
 פון כייטהילף די האט װעילכע םדידםאן,

ױניאן. דרעס־טאכער און קאאױד דער
 פאר הארלעם אין אױף לויםט עס

 ־VP פ. עדװאדר גענאסע אסעםבילי דער
 טען18 אין קאנוײדאט א איז ער סידי.

 דער פון פיהרער א אי׳ז ער דיסטייסט.
 ביג״ ױניאן שריפטזעצער ענניישער

 איז עיטסטע די םו« אײנער און סיקס״
 ױניאן־באװע־ דער אין טוער װיכטיגסטע

 זיף האבען עס און יארק, נױ אין גוננ
 סף א קעכיפײן זײן אין ארײנגעװאירםען

ױניאנס.
 איזידאר הארלעם אין אויך לויםט עס

 ער סטײט־סענאטאר. פאר סי^װערמאן
 ױנ־ פײנטערס דער םיז םיטג^יר א איז
 ױניאנס, אנרערע און ױניאן די און יאן,
 םיטגעהאיצ־ האט ער סעמםע װעםעס איז
קעםפײ. זײץ םיהרען העלםען ׳םען

 הארילעם אין ^ויפט קאנגרעס םאר
 ילא־גװאר־ ה. ם. טוער פראגרעסױוער דער
 ארויסגעטראטען איז לאגװארדיא דיא.
 א<טע בײדע געגען קאמף אםענעם אן אין

 דעמאקרא־ דער נעגען אי — פארטײען
 רעפוב־ דער נעגען אי •ארטײ טישער

 איהם האט װעילכע פארטײ, יציקאנער
 פאליטישע צוגעםײלט יאהרען םילע זײם

סאנ* דעם אין אי רער עמטער.
 אנדערע די אין אי דיסטריקם נרעשאנאל

 א זעהר איז האדלעם אין דיםטרי?םעז
 ענדיגען אבער זיך וועט ער ביטערער.

 ניט ײעט מען אויב ערםאלג, אן מיט
 לאנװארדיא ארבײט. ?ײן זשאלעווען

 איטאליענער די און איטאליענער אן איז
 ארגאניזירט זיף האבעז קװארטאל םון
 איהם םאר אי ארבײטען און למ א אין
 קאנדידאטען סאציאליסםישע רי פאר אי

 ?עמ־ זײן אין עםטער. אנדערע די םאר
 איטאציענישע אלע זיף באטײליגעז םײן

 אינטערנעשאנאל׳ אונזער פון םיטנלידער
 די אויף און הארלעם, אין װאוינען װאס

 און אםאלנאמײטעד דער פון מיטנלידקר
ױניאנס. אנדערע די םון

הױט־הראנקהייטעו
 א 131 סעגםזני׳ חעלםח ױניאן דער

t »ע17 n w, זעחר א ראם 
י ס*ל*יאליסם חויפדתראנשרזײםען. מ

 6 30 ביז 5 1»י זײנעז ׳■®ונדען ?ײנע
n אממדס״ n r .אײז בלויז נדםוואד

 *ין מלםברלס *ו געילכעגם וולי■ לארדא
לאמלס. אגנלאלאסענל . 11—7----
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 איז כאנה ױניאן אינטערנעשאנאל רי
 דינען, צו אייך .אום נעווארען נעשאפען

 נעוױנען אץ נאר פאראינטערעסירס איז און
 אײער אפ היםעו מיר צוטרױען. אײער
 און פאוױכמיגקײט ימלכער דער םים נעלט

 אונזער נעװען װאלם עס וױ ואיעלסײט
זעהם און אױין סוםם געל־
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 •אע lie ו)רכײטער
 •”פ*רא לענרער,

 די »ון »"ר, נעט
 זײן ײ«ט װעלט
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א דער פון ארנאו אפיציקלער
^ג) טעז17 מרײטאג, <ןס ^ א:ע ט ̂ Sאי«  '■ ------- -—

 ♦riptnfi נצד^תי
ארוח. ולא

ג י י י )0 נ״ו, (

 גןיעג*ינ• ײן9 ?ן
 «יד *ױ *1חפי

ן ייפפיל׳ ו  װלל י
ןילןולן. איחי

ױניאו װאוסע־יס גארםענס לײדיס ״יאל
PRICE 3N>w V^fk, Vthlny, (Vtohcr 17Vol, VI. No. 42.

זאלען ־םקלאוק אלע
לאקאל אײן צו באלאנגען

ס דער איו ךאס שיו א אסענע — כאארד. עקזעקרטירו גענעראל אונזער ®ון כ שי סגע  pnm װערען ליג-םעםבערס אוי
ױי שטעחן װעלען — ארייינגענומען. ט אונטערץ יאהר צו מדכ כאשיופען, אנדערע ג^ך — ױניאן. דער םון אוי

לעצ־ געמעלרעט שוין האבען םיר װי
 ח^וט ״גערעכטיגקײט״, דער אין װאף סע

 ד םערטעל״יעהרליכער צוױיםער דער
מג  באארי עקזע?וטױו גענעראל פון נ
 לענ־ ביםעל » םארצוינען זיף םאל דאם
 * דע האט ערשטענס, מאל. אלע װי ןןוי

 סף » גאר אױםצונעםען געהאט נאארד
 וזאבאן צוױיטענס, םראגען. וױכטיגע

 ראש־השנה ארײנגעמקט זיך מיטען אץ
 זיף האט מיטינג דער און ױם־כפור, און

 ביײ רינסטאנ דעם ערשם פארענריגט
טאג.

 בא״ װיכטיגסטע סאמע די צװישען ־.
 געםאסט האט באארד דער װאס מלוסען,

 אהן איז זיצונגען, לעצטע זײנע אויו•
 חלאוס אלע דאס באשלוס, דער ןוװײםעל

 נױ גרײטער פון אפערײטארס סוט און
 צױ געװען איצט ביז זײנען װאס יארק,

ײט  17 און i, 11 לא?אלס די אין מפר
 לא- p י א צו כלויז באלאנגען ואלען
ײן זאל װאס ס*ל, ט ו א?אנ  דער אלס נ

אעער סוט און קלאוק לאקאל איינ
ד ע • ו wו « J ^ wי ניי נר

ײ די מי םיי ס אנ ר׳ ^ז ין מ נ או
־וי קו ר א

םײגסו ראם םאר. /וס שרײבט נעשאנאל

 זאל אינטערגעשאגאל די אז ׳פא?טיש
 לא?אל םון טשארטערס די צוריתציהען

 גאב״ און 17 לא?אי און 11 לא?אל ,1
 טש>גר- ן ײ א כלויז ארױסנעכען יעם
 עה ײעלכען אין ׳לא?אל גײעם א צו טער

און ?לאו?־ אי״ע פאראײנמט דין ײעלען

 גױ נױיטער פון סוט״אפערײטארס
יארק.
געזאנט, נמסער אדער נעשיכטע, די

ת םאראײגיגען צו שטרענען דאס  א
א״ן אין סוט־אפערײטארס און קי,אוש־

)2 זײ* יןי1א (׳••*וס

 פױדמאן מאלי אח פ״נכערג איזראעל
װערען ערװעהלט מוזען

ער דער איז דאם ײנ ם ע ט איג כענ טי דרעסםאכער קלאוקםאכער, ןװוישען סענ
ט. אנדערע די און אן־ייי ױני

 פראגרע- און סאציאליסטישער דער
 םף א אי? 'אהר דעם תאספײן פיװער

 פריהער. װען אירגענד װי ולעכעדיגער
צוגעגעכצן האט באײעגוננ לאםאלעט • ז־י־

ײז דעם - ל ווינסארי אסי אי״ און םריששײט סף א ק
םאןױזילים־ דער דאס מען, חערט בעראל

 וזערען דרעסמאכער אח קלאוק ױ זאלען
אקטאכער טען27 בעפאר גוטשטעהענד

 געװארען אנגעװיזען שוין איז עם װי •
 *גערעכטיגסייט״, רי אין װאד <עצםע

 דרעס רי םון דױס םון העכערונג די װעט
 זײ־ װעלכע לא?אלס, ?י״אולמאכער און
 רזשאי:ט דעם אין םאראײניגט נען

 *דרעםםאכער און סלאו? די פון גאארר
 מאנהאנ, ?ראםט אין ארײנגעהן מניאן,

27 oirlבא־ רער .1924 אפטאבער, טען 
 לא?א*ס, אלע םאר גילטיג איז מלוס
 דער צו אנגעשלאסען זײנען װאס

 און סל^יס דער םון באארר דזשאינט
 נױ גרײטער אין ױניאן ררעסמאכער

<w־p, םאלנט װי:

אינה^לט־פארצייכנים

ײט״ ק ערעכטיג .42 נוםער ,נ

.1 ױ־ם פון עײםעו ב
ײט  א — װעסם ר«ר אין ױניאנם אונזערע .3 |

י•* ױניאז, עםכרוידקרי כןונאז דער איו ?.
עסענםעלר. מא?ס — m קאי

 אונ• אוו חילקװיט צװיטען דענאטע די .4 ײט1
נאםימז. ערױקײשאגאל סערסײער.

י11 י*ס«י םיח 5 טיײ &?זענ2קזױיע י ^גגנ  הײמאן. .7 — ענטםער) (אן ? סינוננ
נואר׳שיידענעס.

 פראנעו. *רגאניואציאנס אוז םרײד » יט1
*!P1£פו פיסיננעז.

נזנמסארבע!. סראנס
נאטימו עדיסןןריעלון ». !ײט

 נענעראל מון טיסיננ יעחרלימי םערנתר 9 ײט1
יאנאװםקי. .V — כאארד עפיזנקוםיװ

? רי ו א ל ב ל ר א ט י י ר ע פ  א
 און שנײרער שטיק ,1 לא?אל ױניאן,

 ,3 לא?אל ױניאז מאכער סאמפעל
 לןאטע-ס די ,9 לאקאל ױניאן םינישערס

 חיאי?־ בראנזװיל די ,10 לאלאל ױניאן
 ריםער די ,11 לא?אל ױניאן מאכער
 נואיק רי ,17 לאקאל ױניאן מאכער

 רי ,21 לאיזאל ױניאן סלאולסאכער
 דיי ,22 לא?אל ױניאן דרעסכיאכער

 די ,23 לאקאל ױניאן ם?וירטמאכער
לא^אל ױניאן םרעסער דרעס און

.. .. » . . M

 וועט טיחצט •ר^ונרעסיװער און טישער
 רעק^רדס jr7g כרעכען עלצקשאן דעם

 *רנײטער h ;^ביט. פאליטישען אויפ׳ן
און niM איו גמ םון באװעגוג;

u אין פול n w w  a nן r^»ogp# און 
K גוטע בר^ימעז נאװי• וועט ד*ם im• 

נ^ווחנסכער. טען4 קומענדען דעם טאטען
 טעטיגקײט כאזוגרער א גןנר אבער

 קלאוק רי פון רײהען די אין אז געהט
 פײנ״ ערװעל׳לען צו ררעסכיאכער אין

מ׳ן ע  פריד״ פאלי און onugp צום נ
אסענינײ. דער צו טאן

גע• דער םײנבערג, איזראעל ברודער
).2 וײם אויף («לוס

 אין ויגמאן ורעדדענט
באססאו

ט 49 /־מקמל און 24 לאקמל ײדג א ר א  פ
ץ 1אי לאקאל. אי

 רעם ם^הרם דגסאן פרעזידעגט
 רארט װעט און כ^סטאן אין םרייטאג

 -gn װעט ער װאו ומט^ג, און שנת ין9
 ־Pv־tH ng נאארד ן ט ס סיט־נגען כען

 אױך און נ^ארר דושאינט מים׳ן ט*רס,
 רי םון נ^ארדס עקועלוטיװ די סיט

י^לאיס. איגטערנעש^נאל כ^סטאנער
 געטד ארנזער םון טיטינג דעס אױזי

 ח^ם װעיכער כ^אדד, iroipyipv ראל
 כײם^ג דינסטאג רעם פיחנגריגט .דןי
m נױ אין v נעװארען ^ננענומען וײנען 

 אונזערע צו באצוג אין נאשלוסען צוױי
ojg’j r כאשלוס אײן כ*סט*ן. אין 
 אגנע״ ואל נאסטאן אין ואס לױטעט׳

 אמאניוא־ עטנתישער j» װערען םיהרט
 און דרעס דעם אין ןױאגס״יןעטפ״ן

 דער אין ארײנצוברממען טרײד וױיסט
ת ױגיאן  אוי־ שטעהען װאס ארכײטער א

ױניאן. חור םון רײחען די סער
 דאס איז, נאשלוס צוױיטער דער
אי סאכעה סשױרט ,24 לאסאי  צונויפ־ ז

 ,49 7אתא7 סיט װערען געשטאלצען
 כא־ איז עס מאכ/ןר. וױיסט און דרעס
 דאס םיטינג, דעם אױף געװארען וױוען

pg געודנען ותלען םארשםעלצוגג אזא 
 צד איצט זײנען װאס ארנײטעד, די

 ױג״ ל>?א< !אווגדערע צװײ p* טײי® ־
 רונ דאס ארכײטען וײ י-אטש •׳,י*־

. שעפער. ועלבע די און אײנע אין
 דעריבער םאהרם זמםאן •רעזיחננס

 די אז זעהן, צו נאסטאן׳ , * 4םריי״,.
 רורכגעפיהרט זאלען באשלוםען צוױי

 ױעט אנב םעגליף. װי גיף אזוי װערען
 נאנצע רי באםראכםען אויד שוין ער

 אין דארט זיך טוט עס װאס אלץ לאגע,
ױניאן. דער םון לעכען דעם

 אץ פירםען קלאוק גרעםערע די נ־ון ״ו
אגרימענט נאנײען צן גרײט קלץולאנו

 מיט נעמעלדעט געװען איז עס װי
 ״גערעכטינ־ די אין צוריק װאכען צװײ

 כאארד דזשאינט דער האט ?ײט״,
 קלױד אין ױגיאז ?לאו?כיאכער דער ײיז

טראכטען גענוסען כאצײטענס שוין ילאנד

41 לאסאל פץ מיםיננ ממטנעו וױכסיגער א

באארד״ ז^טיװ
אנאםאל

 רע״ א — חדין ױם
נצזאגם םיר *ז «וי

ט j כ מארזי tin קורץ ל• J ד. —8מני יך איו נאװצנוגנ מניאן םרײד די סנ. ^י
ױם סיט־אגפײ׳ס A{״*ײט
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 העם־ און פליטערס טא?ערס, די ,
 װעט ,41 לא?אל ױניאן׳ סטיטשערס

 ?ױ מעמבער-מיטינג װיכטינען א האבען
 אק־ טען23 דעם דאנערשטאג, מעגדען
 אין ארבײט, דער נאך גלײר טאבער,

 אינטערנעשא־ אונזער םון אוידיטאריום
סט. טע16 װעסט 3 בילדינס נאל

 דעם םון טאנ־ארדנונג דעם אוױי
 װיכ־ זמהר אײניגע זײן רועילען מיטינג

 אינטע־ דארפעז װעלכע םראגען, טיגע
 ױנ־ רער םון מיטגלידער אלע רעםירען

 וחד זײ דאס האפען, צו איו עס אוז יאן,
 בא״ זיר און סיטיננ דעם צו קומען לען

 אר־ וײער פון לעכען רעם אין טײליגען
נאניזאציע.

 נע• װעלט און ״װעלם
שיכטע״

 םױנן18 דעס םיםאג, גאך אוחר 1 אבת,
 לעהשדייחגן חאראבין ם. י. ײעם וןקםאבער.

 איכטזןרנײ־ אוכזער פרן אודזפ^רױם אין
 הטרים, ט-10 װןס» 8 בילריננ^ אאגפל
 חיס־ ^אוטלײנס םעסא: דער איבער

פארי״.

 דצם *ן8 םלטבער א »•« חאראבין מו־.
 ײ7 לײבאי לאגראן רעפ טון ^קולטעט

 אינפעדלסאגםצי ועחר א »יז וןי י>לעדך
ל?יק«ד*ורער.

b« ^ iV ר §רײ אינואדגײאאנפל א
םיפגליחד.

 סײ דעם אויוי וחנט הוייטזעכליןי
 אנפאנ״ װעגמן וחגרען כאשפראכעז טיננ

 אין ארגאניזאציאנס-תממפײן אן גען
 ױניאן דער אין ארייגצוקריגען םאף, דעם
 דער־ נאך שטעהען װאס ארבײטער יענע
 װאם אמאניואציע, ,דער אויסער װייל
 אויםצוהאל״ שטער א געװים איו דאס
 דעם אץ ױניאדסטאנדארדס די טען

 װערען גערערט אױןי וועט עס םאןי.
 ױניאדלײכעל, סאניטארי דעם װעגען
 האט אינטערגעשאנאל אונזער װאס

 טרי־ די אין אײננעשםעלט אעצטענס
 װיכטינע אנדערע נאף און מינג״םרײדס,

ױניאדפראנען.
 ױניאן דער םון מיטגלידער רי זאלען

 םײ דעם צו קוםען צו םארםעהלען ניט
!טיננ

 אגרימענט, ־ טרײד דעם באנײעז װעגען
 צעהן דאס איז, רעזויטאט דער און
 טרייד אין םירמעס װיכםיג^חן די םון

 ״באארד דעם װיסען געיאזט האכען
 צו נרײט וײנען זײ אז רעםעריס׳׳, אװ

ױניאן. דער םיט דענזזןגרימענט כאנײען
ט דערזעלכער אין  ז־בען האבען צ״
 אסס׳ן דערזעלבער פון םירמען אנדערע
 נים נאד זײנען זײ אז וױסען, געיאומן

 און באנייען, צו אגריסענם דעס נרײט
 קאאר, ניט עס איז מאסענם um אין

 רעם טיט זיינעז פירםען דאזינע די װאס
 זיבען די אז אצושר, םעגליך אויסען.
 ארײנצױ נײ דאס אויוי סײנען פירסעס

 רי און ?אםוי, א אק יוניאן וײ ן1ציה;
 ?אםוי דעם גרײטען שוין ויך נעמט מניאן

אױםצרנעמען.
 קליװלאנד םון ױניאן קלאוקמאכער די

 מעחר װעט און באםעםטינט. גוט איז
 אין אפםרעטזנז. ניט פאזיציע איהר םוז

 אויזי איטער אי? ױניאז די געגענטיייל,
ה נאר איו dp װען אז װאך, דער אי  מג
 פאר־ טריט א ווערען געםאכם ?אא

 רי םיז אינםעחנסען די אין װערםס,
סיטגאיחנר.

).16 זײפ אוי^ (*לוס

׳. סלאוהםאכער אלע צו װארנוננ א
ױ*נע*אחןרט וחןרען קלאותםאכער די ם א r ני t ארבײטען געהן 

ט טא«קץס, קלײנע די אין ד  סעטיען. צר ױך ן^םזאגם יוניאן די וועלכע נ
ען װעם עם ווער »נ ע ײםענדיג ווערען ג  װעם שא*, אזא אץ ארכ

שיאםען ױני#ן. דער «ון ווערען אויםנע
עז ם א ם טון »ין.נ אינ מז כאארד, ד

ױניאן, דז־עסםאכעד א״ קלאוק דער פון •
םעקרעםאר. לאננער, ע. לואיס

־ -י י m&i. R
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זאלען אעױםארס סוט און קראוק איע
לאקאל איץ צז כאלאנגען

םזזען פרידמאן מאל און פײנבערג
זוערעז ערװעהלט

*I
ס ו אי s״i ־ן8(

 אונזער אין נייעכ קײן גיט איז א*קאי
 8 יאלר * אודא• שױןי איז עכ ײדאן.
 םאיגע־ איז ס־־אנע די אס וױ ׳9 אדער

 ?אנװעג־ יעדער אדיףי געװארען בראכמ
 ױגיאזי אעטערנעשאנאר אונזעל pc שאן
 אין אונזעיער, קא;װענ*ש$ן יעדער אױף

 קיאיק־ די איז יאחר, 9—8 י־עצטע די
 געקורעז ,1 יאלאי־ יוניאן, אפמיײטאיס

 פון כדטגליד/ןר די אז טעניז, דער ריט
jn□ זגעפעד די אין כך א י״דען יאקאי* 

 יאדיו ;ױ גרײטעל אין װאכ דעב צוליב
 יאקאיס, באזוגדערע דרײ דא ןײגען
 אפע־ סוט און לײאויו אדײן נעטען ױאס

 דער אויוי אנוױיזענדיג און רייטאיכ,
 ארגאגיזאציע, דער pc קאגסטיטױשאן

 ;יט זןיןי■ עס׳׳ אז בםירױש, זא;ט װאס
 I * י א וױ כיעהד װערען ארױסגעכעבען

 ארבײ־ צי ״שטאדט אייז אין טשארטער
 יא׳ דע־ האט ־ - פאך״, זעי*בעז סון מעי
 כוט־ און קי־אוק־ די אז געפאדערט, קאר

 ראקאל און II לאקאי pc *#עיײטארכ
 יא־ איז װערעז איבערגע״שיקט זא״ען 17

 פון 1יאקאי ארעינעיער דער ,1 קאר
 נױ איז איערײטארס סוט און קיאוק
- יארה.

 כאהאל האט סאדערונג דער אט אין
 יא־ םון •שטיצע די נעהאט שטענדיג 1

 ױניאן, סראװדסינישעו־ם די ,9 יקאל
 צו טענה זערבע די אויף האט װעלכע
 ,9 לאקאל .17 יאקאר און 11 לאקאל

 און ?לאױדשניידער די םון ױניאן די
 אנ־ אױך האט ׳יארק נױ םון סינישערס

 11 לאקאי דאס םאקט, אױם׳ן געוױזען
 קלאוק־ ארײן נ/צמען 17 יאקאל אח

 דאכ אז און פינײטערס, און ^ייךער
 דער םון רײהען די אין כאאס א שאםט
 האבען 9 און 1 יאהאי־כ רי און ױניאן.
 אנדערע נאך םון סיספאטיע די נעחאט

 פרא־ דער פון און יארה נױ איז לאקאלס
 זײענ־ ניט יאקאי־ס, יענע אבער וױלץ.

 םאראינטעלעסירט דירעקט איײן דע
u אין n /כייט אפגעקוטען זײנען זאף 

פיס§אטיע. גאלער
 די דאס געװען, איז דעזולטאט דער

 1> יאקאי־ אזן 11 לאקאל ,1 <אקאי
y;*nc טאג־אדד־ אױפ׳ן נעשטא:^ איז 

 איז און קאגוזעטשאנס סף א םון נומ
 נעװארען, נעלײזט :יט נאר ניט קײנמאל

 געװא־ באטראבט גענױ נים אםילו .נאד
pn. פראגע דאזינע די איז רוב דאס 

 סא־ צום אויף געװארעז איבערגעלאזען
 געײען ניט *טויז איז עס װעז םרױ׳ מק

 און ׳דעמ װענעז האנדלעז צו צײט קײז
געװעץ. װי געבליבעז וױיםער איז עס

 פארנעקוםעז אויך איז זעלביגע דאס
 אונ־ םון קאנװענ״גאז לעצםער דער אויף
 באסטאן. אין אינטערנזךטאנאל זער

 די אויפגעהויבען װידער האט 1 לאקאל
 געװארען װידער איז עס און םראנע,
 דאס פראגע. די אויסצונעמעז שםעס

 געבליבען ניט פראגע די איז אבער םאל
 ײארטעז צו לויפטעז, דער אין העננען

 האט כיאל דאס סאנװענישאן. א נאף ביז
 פראגע די איבערנעיטיקט קאנװענמאן די

 באארד עקזעקוטיװ דז^ענעראל צום
 דער אז מיינט, דאס האנדלונג. םאר

 בא־ איז באארד עקזעקוטיװ דזמעגעראל
 קאנעװג־ דער pc- געװארעז אויםםראגט

p*r לאנג־ די אונםערזוכעז צו גענוי 
 איז «1 לאלאל םוז םאדערונג יעהריגע

 צו באצוג אין ,9 לאהאל סיז נעעטיצט
 ארויסגעבען און אנגצלעגעגהײט דצר
 דער האט דאס און אנט^ײדוננ. זײן

 פער־ צוױיטען זײן ש1אוי געטאז באארד
 זיך האט װאס מיטינג, םעל־יצהרליכען

 האט ער פארענדיגט. דינסטאג דעם
 קאנװענ־ דער םון מאנדאט א נאהוםען
 כיאל אלע פאר כאל אײן םראגע די

 דער פון ארונטער זאל זי לײזען, צו
 ער און ױניאן, דער םיז מאנעס־ארדנוננ

םיסיע. די דורכגעםיהרט האם
 סןי א פארנוםעז האט םראנע די

 באאיד. דזןם םין זיצונגעז רי אויף צײם
 סא־ געװארעז אויסגעהערם זײנעז עס

 םאראינטערעסירםע אלע די pc םיטעס
 לא־ ,1 לאיןאיל םוז קאסיטעס לאקאלס׳

 אוז 17 לאהאל און 11 לאקאל ,9 קאל
 דזשאינט Dm pc קאטיטע א אויך

 מא־ דרעס און קלאוק דער פון באארד
 באלאננעז עס װעלכען צו ױניאן, כער

 אונ־ נענוי איז לאהאלס, דערםאנםע די
 אנגעלעגענהײט נאנצע די םערזוכענדינ

 די דאס באשלאסעז, באארד דער האט
 סאר׳ז װערען נעםאכט םוז א*ער»ציע

 נאנצער דער פון בעסםעז און וואויל
ױניאז.

 דער אױן* פיטאג, םאר דינסםאנ
 האט באארד, דעם pc זיצוננ לצצסער

 ספע־ א באלזטיטט זיגםאז •רצזידצנם
 זיף זאל װאם פינל, pc חאכײםע ציעלע
 אננמזיײ די דורבצופײזרעז נצפעז באלד
 די םרן באשמעהט קאםיטע די דמנ.

 עק־ נענעראל pc פיםנ^דער םאלנענתז
 וואנ־ ה. סײנבערנ, י. באאדד; זאהוםײו

rא דער n  p. האלנערין׳ pc יארק נױ;

 פ. און פילאדעלפיא פון אדדור כ/
 קאטיטע די יטיקאנא. םון ®ער״״פטײן

 ארבײט דער צו נעדען באלד זיך װעט
טלוס.יבא דעם דולבצופילרען

 םון באיטלוכ װיכטינער צװײטער א
 םיטגלידער, די דאס איז, באארד דעט
 נעװארען אויסגע^לאסען זײנען װאכ

 אז גיונד, דעב אײף װניאן, דער פון
 אויך צייט ̂.yasyr דער אי; האבען זײ

 ״טרײד זאגענאנטער דער צו באי־אנגט
 װערט ױאט לי:״, עדױהײ״טאנאל ױניאז

 אינטערנעיטאנאל אונזער פון באטראנט
 צױ זאיען אפאזיציאנס־ױניאז, אן איה
 םעמבערס איכ װערען אויפגענוכיען ריק
 דיזע װען בתנאי יוניאז, אונזער פון

 זײ אז דערקיערען ivsyv, טיטנ^ידער
ly^yii י צו ;;,באי־אננ ;יטy:y״ליג״. ר
 װײל אױפדעקוני^ איז yפיא; די

 מיט־ אױפגדטיאס^ל די פון אײגיגע
lyz^n i y r s: דער צו אי אפיעי־ירט 

^f: צוט אי קאנװ^יטאן׳ ;צטערי, y jy
J רבײyד באאיד, יווטױו1ער,ד in y^ y־ 
 ly^yii און ניט ןyבאיאננ זײ אז ׳דיג
אפאזיציע־ליג. רyד צו באיאננען :יט

 באארד טyד פון ׳אלזא באיטלוס, דילר
 ןy‘זאי ־yפיטגלי- yדאזיג די דאס איז,
 ױניאן. .*yi איז װעו^ן נוםעזyיננ,אר
 tynyr, ארײנג^וטיען רyאב זאי^ן זײ

 צװײ זאי^ן און פיטנלידי^ר נײע אלס
 װא־ אױפזיכט. אונטער זײז זײט יאהר

 פוז y^«:: אז ׳זײן דאך חאן oy רים
 אויסילז בלױז jy^T רyידsטיםנ די אט
 ס׳לגליף ;ױניאן רי אפצונאר^ זײן

 בלויז וױלען זײ פון ניאנכיע דאפ אפיטי־,
 ־y: און ^י"yטראב ״ניאנעז ארײנקוביעז

:jy דyבאװארענ זיך כיען פוז םy.ן
 סיז צײט יאהר צװײ די

y^ די ןyלyװ ״פאראל״ ־עט r םיט־ 
 קײן פאר לויםעז טאר^ :יט י1י;יליד
 אויך QW cv ױניאן. רyד אין אטם

 זיף זyנרyבאג זײ צו pnyr. אױםגעפאפט
 זײן׳ צו באדארף cv װי ױניאן ;ױיי אין
 און ױניאךלײט, פאר ײןי פאסט ;טי וױ

 אזא דאס ארױסװײזען, זיך טyװ קוים
ט פיםנליד  בא־ עס װי ניט זיך פארהא̂י

 לאט ׳זי ־,!,אד ער, דאס ;זײן צו דארף
 ױנ״ א •טט^י^ צו פארזוף א נעמאכט

 זײ װערעז וױיטער, אזױ און יאךדיטינג
װערען. א׳ױסג^טלאסעז צוריק באי־ד

 פון בא^לוסעז אנדערע נאך דרעגעז
 געםינען רyזyל די װעלען באארד םyד

 די איז צייטונג, ivx פון 9 זײט אויף
 יא־ .r ׳דאקםארyר nvi פון ארטיהלמז
נאװסקי.

 לע־י א אן פיהרט מילער אב.
 גאלי־ אץ קאמפײן בעדעען

קװארטאל. ציאנער
 טרע־ טאריyר,רyס ;ריד ̂רyפיל אנ.
טעד םונ׳ם דטורער ^י  דזשאינט אמאלג
 קאם־ זyנדyנצyגל א אז פיהרט באארד,

 ד^םטריקט, $ס:(נ*בל' jyo4 אץ פײן
פבלי.yאס פאר קאנדידאט איז ער װאו

 רyנרינד די פון אײנער איז םילער
pc איצטיג (ר1רyסאציאליסטײטער ר 

̂וך דיסטריקט. Dy:y' אין ארנאניזאציע  ג
 א מיט ער האט צוריק יאהר 18 פיט

v גרופע w םאצי־ א ארגאניזירט לײט 
 גאליציאנער דעם אין קל#ב אליסטײטען

:v:y^  װא־ םון סםריט, יןןעריף 51 אין :
 אונ־ אן געװארען :עפיהרט איז עס '-עז

 אגיטא־ רטעyבאגײםט און אױםהעךליבע
 אלז^ איז ער סאציאליזם. □in םאר ציע
 סאציאליסטי־ דער איז םוער אלטער אן

 הײ־יאהר זיך האט ער און פארםײ שער
 און קאפפײן דעם אין ארײננעװארפעז

 און םyיסטJ טאקט, פיט איהם פיהרט
 ׳אויס װײזט Dy װי און באנײםטערוננ,

ן.1nyii ערװעהלט רyמיל אב. ורעט
 בא־ דיסטריקט, מבליyאס טער4 רyד

 דעם פון טײל גרויסען א פיז שטעהט
 װאו דיסטריקט, קאנגרע^אנאל טעז12

 איזראעל ברודער איז קאנדידאפ יעי
 דער פון םענעדזשער גענעראל פײנבערנ,

 װערט ov אוז ױניאז׳ פאכערס קייאוק
 קאם־ ד^פעלטער א נעםיהיט דארום

 פאר אי פײנבערנ׳עה פא־ אי — ײז5
 DEsyn האםםײז כײלי׳ער׳ס בייללעי׳ז.

 קאמםײן םײנבערנ׳ס און פיינבערנ׳עז,
כיילער׳ץ. העלפמ

.)1 ןון«ײ® (עלוס

ר :^יאל ע ע ^ ענ  און ליאוק דער םון ט
 ־y: נאטינירט איז ױניאן, דרעסכיאכער

 און ןyL•’סאציאליסטי אויפ׳ן װארען
 קזהדידאט אלס טypטי פראגרעסױוען

 ־y^:*p זyט12 דעם אין קאנגרעס, צום
 דיסטריקט, דעױ דיסםריקט, •טאנאל
lyc^yii האט ראנדאז כיאיר גענאסע 
 קאנגר^ש, אין םארטדאט^ טאי אײנידל

 ברו־ דאס ױבער, װי גוט אזוי איז cv או;
 נאכ־ לאנדאג׳ס זײן oyii פײנבערג רyד
cאלגyלואנגר אין רy.גוט אזוי פונקט ס 

 האבעז רyסטאנyדר און קלאוק ךי װי
 טיט ארבײטyג צוריק יאהר □׳;,soy טיט
y רyפול ^ y jy ג אוןyהאלפyז nyiny־ 

 אר־ גוט אזוי פונחס ׳י!אנדא; טאיר ןyל
ען פאר איצט זײ ןyבײט ^׳ ב  און פיינ
 iy־iyii צו ^ילוע־לט !!,אויסזיבט זײנע

עז ״נ .VDDV2 די זי
 בײטאג ר•טטאנyדאנ זyפאראנסאג

jy:"t יאנט׳ט א צו זיך
 רyד פון ̂,ynyDir^c קלוב פײױק אין

 אונ־ פון ױניאן סמאכערyדר און קיאוק
 y^'TK די פון ^טא:אלMרניyגט,א ד;ר

 פון ̂ןyיטאפטpדyװyג
 lypi’D yרyאנד נאף פון און פאיבאנד

 vr:"K באװענונ;. ארבײטער פון
 ןyהאלטyג האבען yנדyזyאנװ די פון

 קאמפײן, oyi באצוג אין סyדyר yקורצ
 yגוט די אויף ^ובגעװיץען האבען און

 האט פײנבערג רyברוד װאס ׳זזאנסק
yרװŷלט  לור־ ס.yקאגגר צום װערען צו ד

yv רyדyס y:''T| ג דארטyהאלטyן :y־ 
lyj : םאלגעגדע די פון ןyװאר r̂ .̂ye

 jyiiyj איז װ^כער יאנדאן, טאיר
^iv לואנגרyאין ספאן iy2̂ yT דיסטריקט 

 ;קאנדידאט א איצט איז רגyפײנב װאו
 רyאונז פון :טyפרעזיד זינפאן, כיאריס

 טע־ הײםאן, לואיס ;אינטערנײ^אנאל
 קאפלא־ פיליפ ; 9 לאקאל פון רyטידזyנ

 ̂א״yרנײyאי:ט nyi פון קעשיר וויטיט,
 מאסקא־ המנרי דר. ; באנק ױניאן נאל

 קלאוק אין ^opyvi לײבעל װיטיט׳
 רylMדזyנyכי בראונ״שטײן, א. ;טרײד

 אינטשעײ־ די ;ױניאן פאריערס די פון
 ̂רyלyד, דדט. זyזידענטyרsװײס־ יטאנאל

 דובינסקי, ד. זײדםאן, ס. בר^שלאו, רזש.
 עדי־ לײבאר ׳לא:ג ה. ; ןylאדp פעני און

 ;•לאנד^ז לואיס ; ̂׳רטסyפארװ̂̂ םיז טאר
 אין אסעםבלי פאר קאנדידאם לארען׳ ס.
 םײנ־ איזראעל און ;דיםםריהט םען1

 גוםא. קאנדידאט קאנגרעס רyד בערג,
 רyברוד נעווען איז טל&^יאן רyד

 רyט,דזyגyם טאון דאון ׳רyרלמוטyפ ס.
ױניאן. קי^אוקפאכער דyד פון

 אויר איז נקו:פטyצוזאכי רyד אויף
y;!זאכyג לטyװארyג זyברוד םאר לטyר 

ס ^׳ ב  yהרסטyמ די און קאמפײן פייג
 רטyטײc׳yבײג iy^^n y^yryn̂^ די פון
פא:ד. nyi צו

 צוזא־ םyד אויף yדyר yooya די
 א. ברודער זyגעהאלט האט מ^ק*ונפט

ר פון ט^ערםאן רyד ̂רyנאנל ר א א ב ,^  ד
^' אװ ש פי  דרעס און סלאוק רyד םון א

 ער האט נדיגyרyר וױיל ױניאן, פאכער
 הונדערט פיר pc py^D א רלאנגטyד

 פײנבערג׳ס צו בײטראנ אלס דאלאר
 אפי־ אװ ״באארד □yi םון ?אמפײז

’&ctfy.״
 אויף װערט סלײס װײניגער ניט םיט

 מװע־ םאר האמפײן דעם איז געארבײט
 טע־ די pc אײנע פרידמאן, םאלי םטער

 און װײסט די פון מיטגלידער טיגסטע
 מאלי עװעםטער ױניאנס. רyדרעסמאכ
 אוים׳ן ןyװארyג נאמינירט איז םרידםאן

 טי־ זyסיװyפראגר און סאציאליסטי׳טען
ypד פאר טyאלבאני. אין אס^בלי, ר 
 דײ מבליyאס ןyט17 םyד אין לויפט ז;

 סמאזyאנגרp װאו הארלעם, איץ ׳סטרי?ט
 טypטי זעלבען אוים׳ן לויפט לאנארדיא

 אפ־ זיף האט גארדיא לא ?אנגרעס. צום
 קאפיטאליםטײטע אלט^ די פון ערטpyג

 ־yצונ איהם האבען װעלכע פארטײען,
 זיך האט 1או רyמטy yידענK,םאר טײלט

 בא־ רyסיװyפראגר רyד צו אנגע^לאסען
ג. ^נ  מאלי װי נוט אזוי פונסט און װ

 אלע פון סופארט □yi iy האט םרידמאן
הארלעם. אין ױניאן־לײט

 טט איז פרידםא; כיאלי ׳שחעסטער
 יױ רyאונז pc רײהען די אין באחאנט

ספאנערyדר װײסטפאכער, די און ניאן
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 טאן געוױס װמילעז תלאו?מאנער די און
 צו װמחזז, נעםאז דארף עס װאס אלץ,

 אסעכד דער צו ערװעהלען איהר העלםען
 לא״ אונזערע םוז רyמיכמליד די בלי.
 אין העלםעז װילען װאס ױניאנס ?אל
 קױ צו געבעטען װערען ?אכיייין, דעם
 הערקווא״ םאציאליסםײצע די איז מעז

 טערו ׳צװעסטער און הארלעם, אין רסyט
 ?אכך רעם pc מענעדדעער מעקדאנאלה

 פלע;״ בעןyג זײ װעט ׳Dyהארל אין פײן
 װע• נעטאן דארוי׳נאך װאס ארבײם, טי

i־fy פארזיכער צו אוםyדעם ז ny; ^ 
 פראגחד און סאציאליסטי׳צעז cyi םון

jyivo הארלעם. אין טיק־לט

 אץ מיטינג ראט^׳יקיישאן
 אויםזיכט אוגטער׳ן הארלעם

באארד. דזשױנט פון
 אק- זyט15 םyד אװענט טיטװאף

 געהען פיר װען צײט דילר אין טאב^^
םאף ?ופט צײטוננ, דער פיט דרוק צום

 סטאך נױ איז דעלענאטען, yסױוyפראגר
 pK עווענױ i^ojj'Dpŷ ׳חאסי:א

 נערד איז פיטינג רyד סטריט. yט107
 pc אױםזיכט אונטילר׳ן lyi^iiy: פעז

 און קלאו? דער פון באארד דזיטאינט
 דעט, חח א װאס ױניאן, רyספאכyדר

 יאכן דעם אין ^טיצט ױניאן די װאס
 א^ סאציאליסטי^ען גאנצעז םyד פײן

 באזוןר זי איז ׳טי?עט סױועזyפראגר
 קאגר דעם איז סירטyרyפאראינט רסyד

 װאס פרידםאז, מאלי שװעסטער םון פײן
 באארך דז^אינט צום גאטyלyד א איז
 •22 יאקאל ױניאן׳ רyסמאכyדר רyד פון

 אננעך פריהער ״עוין װי םדידכיאן, כיאלי
 אםעמבלי טען17 רעם אין לויפט װיז^

 U איז װאס #הארלעם א-ן ריסטריקט,
^20 דעם פון טײל  ?אננרזףשזאנא? ם

 קאנדי■ איז לאנװארדיא װאו דיםטרי?ט
־ ?$ננרעס. םאר דאט

^ רyד ^ ט ײ ט ס לי א צי א ^גגרעסםאן ס
'K

 5מאיו זײנען מיטינג □yi אויף רyדנyר
 אונזשן pc באראו*, טארyרpyס לאנדאז,

 םיעכער^ איזראעל נאל,$8אינטערניי׳
 טע)12 איז ?^ננרעס פאר ?אנדידאט
 n אוז מאקר^ונאלד מערי ךיסטרי?ט,

 נוםא« דיסטריקט דעם םון ?אנדידאםען
לאטוארדיא. און פרידמאן מאלי

 םױײ םרעסעך פון מיטינג א
אקסאנעך, זוטען דעם טאג,
 טען17 דעם אווענט, פרײטאג םyד

 m װערען־ אפגעהאלטען װעט רyטאבpא
^ םוז טיםגלידער םדעסער, םון סיטיננ  ל

 סענטעל, סאיצעליםט םyד אין ,35 ?אל
םםרים. טע106 איסט 62

 באמטראממ װעט מיטינג םyד אויף
 העלםק ?אנצן סרעסער די װי ווערען

 דעא ^ועכםער, נ. ברודער קאמסײן. דעם
 הארלעם דעם םוץ טענעדזשער דיסטריהט

S םון באארד דזמאינם םון אםים h 
 pu װעט ױניאז, דר^סמאכער און קלאו?

םיטינג. דעם םון רמאזyט^ דער
 װערנן אדרעסירט װעט מיטינג דעת

 און יאנווארדיא פרידמאן, מאלי םון
 דעא בו^םלאו, דזש. װײס־פרעזידענט

 סחגםמרא קלאו? דער םון מענעדזשער
.35 לא?אל ױניאז,

 פון פרעסער דרעם אוץ קילאוה ^
 אטענדען צו געבעטעז זײנען םyהארל
Dyi .מיטיננ

 איטאליענישע פאר כדטיננ א
בײטאג. שבת מיטגלידער

 םצז18 דעם בײטאג, אזײגער 2 שבת
 fe סלאץ׳ זעלבען איז װעט ׳א?טאבער

חן אפגעהאלםען סטריט, טע106 איסט  ו
 4םיג איטאליענימןע םון מיטינג א רעז

 אינטערנײשאנאל• אוגזער פון רyגייד
i־iyאונטעי אי^נגערוםען װ^־־ט טיטינג ־ 

iv i אויפזיכט &p קאםיטע טאםסיין דער 
 p& געװארען צרנויפגעשטעלט איז װאם

̂אהאיל זאו 48  איטא־ די pc 39 י
jyv״yc ,?דרעםטאכער און װייסט יזייאו 

ױניאנס.
 װערעז אדרעסירמ װעט טיטיננ רyד

 םזד דער נינפא, פיעזידענט וױיס פיז
 לואיזשי םון ,48 אחאלל םיז דyדז•טyנ

 39 לאקאל םוז ביענעדדשער אנטאניני,
 םרידםאן, כיאלי איז לאנװארדיא פון איז
 pא קאננרעס םאר׳ד קאנדידאטען די

 דיםכר יענעם פח אסעטבלי דער פאר
ריקט.
 דו^םכיאכער pא ?לאוק אידישע די
 מאכעז צו אױםםעריןזאם בעטעזyג זיינעז

 cm אויןי מיטנלידער איטאליענײטע די
נײטיננ.
 װעחמ םםריט, מע106 איסט 62 איז

 םיםי־ אינעהאיצ^ן אװענט יעדען אויך
 *דרעםידס ויערען װעלכע מיטינגעז, זעז
 און cn^>p דצר םיז באאטטע די סון

ױניאן. דרעסםאכמר

- ^#רי עןד ״ ס «ק&«כער, ו

ת ע ז נ ו ז א ר ז פ מ ד ר ױ t ת a m
כ M ?ארעסיאנדענט םפעציעלען אוגזעי־ פון

שלקאגא. אין
 אין איז װאכען •אר לעצטע די פאר
 דױס־פראנע רי רוהיג. און יטםיל ^יסאנא

 אלע טאגעס־ארדנונג. פון א-וגטער איז
 העכע־ די גוט־געהײסען האבען ^הא^ם

 רער — 81 און 59 לאקאלס די און ןןמ
 זיך נעמען לאקאל קאטער און םיגי•:•^

 געװען זײנען די אז ?רעדיט רעם איצט
 פון נױםיגק״ט רי אײנצוזעהן yער•טט די

 ער־ די און ׳דױס די pc ;:r.yryn רער
yor גוט־צוהײסען. דאס

^p אין p א געװארען איז טרײר 
 f געװאחןן איז עס פלעהליכער, רyביס

 מעהרסטע די און ארבייט, הרyכ• ל1ניס*
 לאגג וױ איבײטען. אונזערע סעטבערס

 איז אגהאיטען װעט ביד זאגענאנטע ױזע
ד װ  ב/ןסעד אבער איז עס זאגמז, צו ע

 אבער איז רערפאי גיט. גאר וױ עטװאס
 שטיל־ א ;עװארען טרײר דרעס רעם אין

 אונזער מיט שוין דאס איז אזוי שסאנד.
 זײן גיט יוײגמאל ?אן ײטםחה די טרײר,

 ׳?לאו?מאכער די איבײטען םארפיי*.
 אדער ליידיג, ארום דרעססאכער די נעהען

pארyp.הרסטע די אין •'ט  נעהען לע1יפ כי̂י
 אר־ זײ ;וי יײדיג מערזר ארום 1בײרי ױי

גײטען.
 םאר איז ■ערישטײן וױיס־פדעדדעגט

 צו יאר? נױ אין װאכען פאר צט*ע1ל* רי
 ii'DWtpy ‘ראיyגענ םון ני־טינג דעם

 נעהםט ב. ע. ג. םון םיטינג י1ד* נאא־ד.
 מיר און איםעי, װי לעננער “:•אי ױזען

 װע־ באשיוסען זייערע אז דערום האפען
 וױכטיג?ײט נרויס םון זײן רערםאר לעז

 און^םאר בכלל ױניאנס אונזערע םאר
בפרט. טעםבצרשיי אונזע-

 ױין םשלם םוז מאנופעקםשורער א
לעקטשרר. א גאך קריגט אץ

 םאנױ ?לאו? א דא איז שיסאגא אי;
 דער לױױי. לואיס ער, הײסט פער^ילער,

 גרײ א נעקראגען חאט םאניפעקטשירער
 ביזנעס־ דער וועםעז םאר סער,1יפ- נעם

 א אםגעכיאכט האט רוםעד, אײי־ז־ט^ט,
װאך. א דאי־אר 44 פץ פרײז

 אבער האט .טאגיסזנקטשוחגד דעי*
 אויף ענומנלאפ אן געגעבילן syoy?־ רעם

 44 אננעשריבען זײן פרענט dv װעיכען
 םעהר איז ענװעלא■ איז אבער דאי־אר,

 פיע־ דער דאי*אר. 35 יװ iv:v'vi גיט
 האט ׳לאנד אין יאנג גיט זײעכדיג סער,
 אזױ און קאדפלײנען, צו געהאט טולא

 מאנאטען. און טאנאטי!; אװעק זײנעז
iy פאי א םיט ^ n ?זיך האט צורי 

 װאס אויסצוגעפינען אײנגעגעבען רוםער׳ן
 געלײ?ענט האט באס דער זיך. טוט רא
 אלס ביכער זײ:ע נעבראכט האט און

 אסאסיאײיטאן װעסט־סײד די ערות.
 ױניאן די אז געײארדען, געטאכט חאט
 איז ?ײס רי ברבול. א ;עמאכט דא האט

 אונזער »־cyz געװא־ען פןומעביאכט
 רyד אלס פיהעי דזשאדזש ןyכאריהמט

 האט דזשאדזש ל1יד און ארביטרײטאר,
 דאל. 151 זײן טי*םזט באס דעם געהײסען

pmw דערצו און פ-עסער,• דעם פאר פעי״ 
 אסאסי־ דער און באס דעם :אך ער האט

 זײ אז לעיוטשור, אזא געגעבעז איישאן
 םון ארויס אױסנעצװאגענע װי זײנען

קאורט.
 זייער טוען קלאוקםאכער שלקאגא

קאמפײן. לאפאלעט אײן פליכט
 ישי?אנא אין מעמבערישיפ אונזער

 צו פלייסיג גאנץ געטאן נעם א זיך האט
 סאכד לאםאלעט דעם םינאנציעל מםי^ן

 נע־ האבעז 59 און 5 לאקאלס די יײן.
ט’ האכיפײן י^ם שטיצט  היבישער א די

 םעפד די און טרעזשורי. דיער פון סומע
 איהר אויך םוט אלגעםײן אץ בערשיפ
 צוזאסען שאפ־טיטערלײמ, די םאיכט.

 ארבײטעז םעכיבערס, אאטױו ד־ סיט
מעמבערשיפ אונזער און גאנץ

 די װאס אויף באנדס לאםאלעט לי תויםט
 אז זיכער, די:ען פיר שטעהט. װצלט

 לאפא־ דעם שטיצען הינזיכטיפון דעם איז
 אונזער וועט פינאנציעל האמפײן לעט

 דעם פארנעפען טיהאגא אין טעםכערישיפ
^יי אז אריבעז ש װי  אונזמר פון לאסאלס צ

לאנד. איבער׳ן אינטעלנעשאנאל

קײװלאנד. אין
 האט פערל־צטײן װײס־פרעדדענט

 ארײ טע;, פאי א פאר װאך, yיעצט זיך
 מיט איז און קליװלאנד ?ײ\ כערגעכאיט

v*": געװען או;ז r טy.ג
yאון מיטיגגען געהאט רא האט ר 
 אױןי אויפזיכט די איבערגענומען האט
 טא;ױ די םיט ןy;דרונכKםארה רעyאונז

 געי דיגען אדאגזשטענטס םעקטשורערס.
 געוױסע אױסצוגרײכען נעװארען כיאכט

 אסאסיאײשאן דיער טיט צװיסטיגקײטען
 באנײט איז אגריטעגט דער װעמען כױט

 סארכאדײ־ יאהר. א נאך פאר געװארען
 צי געװארען געראכט אויך זיינען טוגגען
 אל•; די געגען שטעלונג :ױטיגע רי נעכיען

 זיך האבעז װעלכע כיאנופעקטישורערס
s ,,m in בא־ צו אגריטענט דעם ^טזאגט 

נייען.
 וױיס האט ?ליװלאנד, אין דא, זײענדיג
 די םיט צוזאטיען ■^ײושטײן, *רעזידענט

 קא־ און הרײגדיער ביזנעס־אײדזשענטס
 זיך ׳רסyםבvט אקטיװע איז טאװס?י

 געוױסע א םארוױרקליכען צו פארנוטען
 זיך װעט עס אױב װעלכע אונטערנעטונג,

 םאר־ צו טאמעגט דיזען אין אייגגעכען
 די םון אײנע זײן דאס װעט װיר?ליכען,
 אוג־ װאס ׳ר:עמונ;עןyאו:ט װיכטיגסטע

 נוםעזyר;yאו;ט װעז האכען ױגיאגט רעyז
 ױניאן אונזעי ארױספיחרען װעט און

 טענליכ־ די װאו ׳װענ גײעם גאנץ א אויף
 װען און גרױסע געװאלדיג זײנען ?ײטען

 צוםרי• זײן זאלען רעזולטאטען ערשטע די
 אונ־ געבען באטת דאס װעט דענשטעלענד

 ?דיגען צו מענליכ?ײט די ױניאנס רעyז
 איג־ רyד אין טאכט אוסבאזיגבארע אן

דוסטריע.
צוזא־ פערלישטײן, װײם־*רעזידענט

 קליװלאנ־ דער םרן אפיסערס די טיט כיען
 װענען שוין האט באארד, דזשאינט דער

 גע־ די מיט ?אגפערענצען האטyג םyד
 םארבונ־ זיינען װעלכע פערזאנען, וױסע

 זײ־ עס און אוגטערנעטונג, אזא טיט דעז
 אונטער־ די אז אױסזיכטען, עגוט ןנע

 םארװירסליכם גיכמן אין זאל געםונג
װערען.
 איז קליװלאגד אין מעםבער״שיפ די

 ׳פיאן דעם פאר באגײסטערט װארדיגyנ
 פרעזי־ װײס אינסםיואירט ןyהאב און

 אר־ דער טיט אנצוגעהן *ערלשטיח דענט
̂אן דילם םארוױדקליבען צו בײט  און פי
w אויך איהם זyהאב y m^ זיײ זײ אז 
 ״ליםיטיט״ דעם צו ;ry: צו ״רעדי״ נילן

 דיזע שטיצען צו ̂•,טא״אי* אי; פינאנציער
.;:^ טערנ אוג

 פענט־yםאי* צו פריה צו נאך איז עס
 אונט^־ ד^- פון אײנצעלדײטען די ליכען

:nny.:: אב האז עםyװערעז ד^זאגט ר 
 דעי■ טיט טאן צו האט dv אז פיל אזוי

^ן 4זאי זי אז ױגיאן, רנ ע ב  טא־ די אי
 אײנע פאר נטסyנאיט פו; נופעקטשורינג

y: די פון o o n לא:ד. א*ן ס1יפיױט ?לאוק
ן י . א א ד י י ^ ט

 ברעה אלע?סא:ד^־ 1יפי־ט ?לאו? די
 1שײ האט טאלידא, פון ,,קאטפא; ?ר״װק

 yפ'רט די ױניאן. לי ״באזיגט׳' וױיםער
 איז ,טאי צוױיטען צום א־צט ישוין איז

 צוריה יאהר פאר א טיט באנ?ראפס/
 סטרײ? א םארװאלט םירטע דער זיך האט

 האס פירטע די אז געררען, איז סוף דער און
 דאן איז יטענסyסעט קײן און געזיגט דאן
 געװאלעז, געטאכט ניט ױגיאן דער מיט
 דאס זאל Dy װעי געװען ניט איז עם װײל

 באנקיאטירט דאט פירטע די — טאבען
D איז און :^ y:w .די פון ג״עװארען ;y־ 

 װארעזyג אי־ינער איז בתים בעלי װזױענע
 דעד איז אניענט אינשורענס ״ג*טי?על א

 סװעט א אין ?אנטראהטא־׳ל א צוױיטער
ע. ס פ א ש

 גע־ איבי^רנענוטען דאן איז םירסע רי
 <;יהאב װעלכע לייט, ;ײע פון װארען

 1סײ ^y: נײע סך א ארײננעכרא?ט
 אױך נתים בע, :ײע ד• האבען ױניאן

 פאר לעצטע די םאר און ׳װאלטyנ ניט
 קאםוי א אנגעפיהרט ױניאן די האט יאהר
 געװעז, איז םרו• דער פירטע. דער נעגען

 אויסגעפיהרט האבען באסעס נײע די אז
 צווײ טיט — איטע רי װאס דאסזעלבע

 באנסרא־ פירמע די האס צורי? װאכען
 די צו דארט נעםט רעסיװער א טירט.

 ירט דער איױ* און דאילאר פאר לעצטע
יטלאס. :רױסער א הענגט

ם ? נערױעז איהר ד
ל ווערכ^ר ,riyo אײן ניםא כםעם איז עש  אופן רpנg אדער אזא אויף ̂ז

-פרצגכחיי®.1נ*רװע א מװ יײרעו •ניפ M מד-*עי׳ חעלאח ױניאן דער יאס ־וי־סטאיחר,  םײיר׳ - יערעו זעחן *יחם קןנ® איחר ? נערוועןמןרצנתהײםעז אייױ ספיעציאליסט̂ 
אבצגדס. 6-30 ביז 5 »ױ

̂נ און מעםבערס «ו ווער® רא$אר ליײב ̂אםעג אנג̂ע
~*~7*

ימיאן ןןסנרצחןױ כאנאז דער אין
ל א ק א ? 86

ש פ־ן *אד . נ. ; ד ״ עי פ נ ע ש ט - ע ע ש ז׳ עי ג ע ט י י א י א )Mi ״

 ט־אד״ציע, אןא שױן איז אל;ז בי•
,yרyאר;א;יזא• אן אגצופירע; סיזאז ן 

 ט•־ ראבעז טא^ דאה ציא:ס־?אט«ײן.
 םא״בארײטונג^ן, נײטינע די נעטאכט

 װאס אזעי־־בע, דיגען רעוולטאטען די און
 אינזערע אי*ע אייעלישט-נען וױיט האבען

 דעד אין נא־ נישט ערװארטוננען.
 אינז איו װאס ישענער, צאה^ ;רױסער
וננען  ),4צאהי אין ;40ו צוקר־נען צו נע̂י

ס :א~ א ען װ ש װי ע צ ז ען די ט ר <ן פי  די:י
 *אר־ דיט האכע; יואס )אזעי*כע פאראן

*-y; ע״ קאטױ העפטינע; א אנגעפיחרט; 
:in  jy* ,יזאײט ר• דא;ח א און ײג־אן 

 אמעח* געלוננען די איז איגדזש^גקשאנס
 אין “חאגטרא־ ױגיאן פין ז״ך צורײסען

־.yfiyy* :ypo געװארען זײגען
 *y: פעסטומען יד זײנען ענדליך און

 נע* זיך דזאט טייז פ*על יהזע ען.4פאי
 דע־נײיבען. צו i'yצי דיזען אום םאדעו־ט

 טעטבע״ס, 1או:זעיי דא;ק א נאר און
 איט* גע:ט און טע; דורך האבען ױאס

 -y; טעגליר האט כעארבײט, ע־טידליך
 א־• ״עצטינען אוגזער כרעגגען צו טאנט

ע־פאמ. אזא צו ?אט«ײן נאניזאציאנס
 ;י׳צט נאטירליך :אר איז אר:*יט די

 אנןר איז אנפאננ ;וטער א געענדעט.
 רעדלטאטען ך• און געירא׳־־ען, נעטאנט

 העי־צער ,ד סרײד כדט אנפילען וועלען
 זײ װעט און טעםבערס אונזעיע םון

:iy2y אך און ארכײםען, צו טוס נײעס; 
 םא־וױרק* דשי• פא* ענערניע טעחר טיט

 אין ײניאן פיאצענט 100 א פון ליכוננ
טײיד. אוגזער

 זאנען װיכטיגסטע גאר רי פון אײנע
 או;״ פון נעװארען אױפגעטאן איז װאס
 עתס;ײ״ די בנוגע אינטעינײישאנאל זער

 דע־ צוױישע־* אהן איז טרײדס״, סארי
 pc אבער ערםאלג דער לײבעל. ױניאן

 צדײ pc איהענגעז װעט לײבעל דעם
טעט* אוגזערע pc שטענס,יער :זאכען
 ליײ די אז זע־זן טוזען וועלכע בערס,
 די צו װערעז אננענעהט זאלען בעלס

 אז נױטיג, איז ׳ײטע:ס1צו ;גארטעגטס
 דרעס און ?לאו? די םין ארבײטעי די

 עמנ־ פאױערע; חרכאױס זאלען שע*ער
לײבעל. עניאן טיטין ריyראיד

 טיטנלי* אונז^יע אמפאלאננט װאס
 דעש דערםאגען צו וױבטיג דא איז דער,

 באא־ד עקזעקוטיװ רyאונז אז ׳פאסט
ױטי; םאי־ ;עפונען האס  !;־,פא־נ cyד נ

yT; אי־ רי או*ב :טאכען צז בא*שײפ
r, נייטער v r; אנצונעקען סארפעלען 

 דעם “טא זײ ײעלעז ,4לײבעי ױניאן דיעם
 געלט־יצטיאף, א זŷי:אצא^ טאי* ז1,*:ט,־;ד
 ארו;טע״;ע:יטען ניא^ צ־ױיט^ ;טיי און

ען כייי־ ״•אפ. pc װעייען ד ^י  דא־יש אפ
 ־י אז יזעהן צי מיטגלידעד אינז^־ע צו
צ•c;,א ד באצונ אין סyט־וי : י ״ י

 לױ׳גלײן. דורנגעפיהרט פינקטליך זאי״לז
ן  דזאבען, זינעץ אין איבײטער ד* זאל̂י
 װעט ל1ילײב דער װי sy:iM אזײ דאם

טיט !:,*‘פונלציא; דיבט•; :  ע;־ ד־ cy י
in םון 'v iv\ סקעב־א־בײט סארט! 

 pc אינטיללגאננ ײעי־ טייגען טyװ דאס
ysy א^ע ד• r y:-,c*p,גראב״ען ײעלנע ,־ 

 לאנדי־ אונזערע י1או:טי ביסלאכװײו
 לאן ױניאן ד• װעלכע דיט און ציאנינן

ט :p שריסען :י  װייל קאנטראהטען, y״
y tn ״ אלײן ארבײטען באלענאטיט : 

 *צע־ ד* אט שנע׳^ער װאס טאישינען. יר
y א^ץ ארויספאלעז, װעלען «ע- ry i* 
ײד. פאי׳ן זײז עס ײעט טי

טיג אױף איז דיעיבײ ױנ  ג׳עדענ־ צו ו
yp; א- ניט אז זאף. א נאך  דעי ײעט נ

 יוני־ שטי:י די פאיניכטען לײבעל ױניאן
y אן y ey r אפהיט אויך וועט עי :ארyן 
 א״נאני־ ד• א*ן זyבאדי:גוג: ױניאן די

טע  צײט ךע- טיט ױעט Dy ־.ycytr זיי
ײ?ס vv'v.v: פארכיײדען אייך  װײל ׳סטי
 סטרײקען אז װיסען Dyv, באס דער

 !ישאפ דעם פאיטאבען צי פישוט טײ;ט,
 ה-יגעז הענעז זאי* -y אפירו װען וױיל

DzypD, העײפען, ױע:•: איהם עס ייעט 
 יײבעל cyi צורי?צױזען װעט ױגיאן ד״

 לײבילל דעם אהן ארבי־יט ז-ײז א'*,־־ און
זיי;. גימ פאדערוננ קײן ױעט

 ,66 יאחאי* פון טיטגלידיעי אי־זא
ד ױניאן אז אױף פאסט ב ײ  זאל י
:ט.yנא־:י יערען צו צוגעניעלט •וערען

דאט פאל יןא ןאו מאכט< איהד ײאס
 א־־ טאנבע פון סיגט1*רפארנאכ װעלט

 אדעי :*ם, פאײשטערעז װאס בײטעד
 יײכטעלײט די םאישםעהן ניט וױלעץ

pc ,אין .יײסעז גרײף עס לאזט דעם 
 :ױטינע רי ײאו ײניאן אונזער pc אפיס

ײעיען. נענוביען גרײך װעלען שריטע
 אײנפיחרוננ די אםבאיאננט װאס

 עמברױדע״ אונזערע אין לײבעי דעס םון
ו טיל װעלען גופא שעסער רי ײ זי  נאטי

 אז ״זעהן צו םיה גדעסטע די געבצן ליף
יוע־ דודכגעפיהדט וינקםליך זאל דאס

 רמם pc ״;wc-y דע- גאטידליך, ־ען.
 ;עײכע-ט, זײן דאן ערשט -עט ל*ינע״

 פאדע״ דריננענדע א דין װעט עס ײעז
pc ;:r נרידעי און *שװעסטעי אונזע־ע 

 עכיביאידער/ ys* אז רא:עי, חיאול
 רא־ זאל שעוער ?ײעדע אין לולט •ואס
 צװײפלען “ט* .‘יyיכ,‘י ױניאן oyi כען
 קיאוק- רי אז ראדעגט, אײן פאי ג-ט

*,א ריט ױדאן, פאכער  אײג־ גרױסען -
 צו שייטע,‘ נויטיגע ד• נערען װעט פ^וס

 ארע pc סיטוױרקונ; ys*פ די הרינען
 אי• זערון צו טעדבע־ס און טשעילײטע

 ארבײטען צו ניט כאשיוס, פyד ןליטען
 ס.4בעיי,י* ױניאן אהן עכיברױדערי אויוי
 געזיכער• א דין ערפאמ ־yד ױעט דאן

ר. ע ט

 געװען גייעס איז פיזא; י־עצטעד דעל
 די טרײד״ איגזעי אין שיענטעל קײז

 גענונ געװען זיא יואכען »אי לעצטע
 זאגאר איו עס און איממען סאל אלבײט

 ?דיגען צו ארבײטער געניג געװצן נישט
 אײגציגער דער שעועל. טאנכע פא־

 האיטען רעצטענס װאס איז, ט־אכער
 די אין אן. י־אג; נישט סיזאגס אונזע^ע

 טוז ארכײט דא איז װאס װאכען •אל
 ׳אײלעניש, אין װעיען׳ רא:טyג איעס

 כא״ גישט אטעם דעם ישוט קען מען
•ען...

 טעט־ אונזע־ע דערראנען וױלען םיל
 ניט זיר קאן װניאן אוגזער אז בע־ס,

 סטעןי גרױסען א אנצוהארטען סאלגינען
 סיטגלי• די דערטאנעז צו כדי טעגשעז,

 יוגי- דעי צו םליכטען זײעלע אױוי דער
 זײן צו איז פריכטען די םין אײגע אן.

 אױך/ טײנט דאס כיאן. ױגיאן נוטער א
 אײער אז זעהט גוט״שטענדיג. זײז צו

 און אינעצאהלט זײן זאיל ױגיאך־ביכער
 אײניא־ ysyiVyto אױזי נישט װארט

דוננען.
A

 אוי£מער?זאם מאי פייע האנעז .נײד
 דאס ־אז טעמכעלס, אונזערע ;עטאנט

 צוױיטען אין שא« p'H פון װאנדערען
 כײם זיף הא^ט סיזאן דער װען צײס אין

 נײפס וײייל שעדליף, זעהל איז עגדיגען,
 גאר דערביי, :ישט נאר די געוױנען :א־
 ;4פײ זעהד פארלירען זײ גענענטיײ־, איז

 זױ זײ פיר׳ פאו־״שטעלען װאוגש זײעל
 צו py?o םאל׳ן פ^אץ א געפינען צי כען
•*2"ivc ; אז אבעל, םארנעסען ד־ 
 איז שאפ זײעל אין סלעק איז עס ביא'

 דער און שע#עי, אנדעלע אין סייעק אױף
 פאר־ צו זיף אגשטאט ׳איז טאטלזוy־

 עיגע־־ע, אן yיאנ די װעלט בעסעלען,
 א-ועק Dny; טילן װאס דעם טיט *,וױי
 ער־ iŷ פאררילט שאפ׳ אלטיען םון

 צוטײ״ גרײכעל אויל לעכטע די ישטיענס
̂• און אלבײט, פון לונ;  טען איז דא

 פי*אץ. ;טי:ײ דעם טיט זיכעל :יט עישט
 א י*ױא ב^ױז Dy איז ןyטsyז :יט או;

 טיען נלײבט דאן און צוױי רyאד טאג
דארט. :יט און לא ;•ט

ב^ייבט, דערםאל; א*ז עצל אונדעל
 האנדעלט יעד^סארס זײנט. אילל רואו

 אין אײך באיאט א*ב^יאײיט. גישט
־ישט אפיס  באשליסם איהר פארyב צ̂ד

פ^אץ. דיעם בייטען צו

 ןyצטyל בייש האט ױגיאן אונדל־
 גוםצױ באישי׳אסען כײטינג טעדבע־יש-פ

 עהזעקױ פון רעקאמענדאציע די הײסען
 דעם אין אניש^יס^ זיך אוו נאארד טיװ

 טי־ גײבאר •ראנרעסיװען פון קאטגײן
 פלאג־ די ערװעהר^ לפעזyה און ?עט.
 קאנדידא־ סאציאאיסטישע און 1יו,ילעט
טען.

 ־‘,פא די פיז באשטעלענד yD*D«p א
 נעװא־ עלוועהלט איז טעטבעלס ג״לנדע

דזש. דיזענהױז, ײ ריזעל, :לע;
 פלידמאן ל. ז. אנלױז, ס. בױלג״שטײן,

מיט האטאב דזש. אין
 סא׳ דעד פון ?אטיטיל איד^טײנעל ־על

 פאלטײ. פראגלעטײוע און צ-אליסט-שיע
 זאמעל־ פא־־טײליען װעט לאדיט•; די

 אונז^־־ע א*ן חאטפײן דעם פא־ ^פטען
 שעפער די אין טשערל״ימ די און *שעפיער
 ארײנניײננען גאייך כעבעטען ז״ינען

פיז אפיפ אין נעײדעל !,?א^עקט-־ט אי־יע
אז■^ %%• %אונזע



I

אונםעוםײעו און הירסוױס צוױשען דענאסע די
זונסאג רמצםען

‘־א ביעג״עפן טי״זעגד -;yvc-c א*יב
א; דנטאג יעצטען בען ט  די ;מלעיט נ״

 ריי״ טא־יכ ;עגאכל jyjrvv ענאטע1
T בעריעי איז יןוױט ’rv u rH אינער 

־ פלא;ע דע־  כירגעײ די װערען »
proigi ־ י ז ״ן ײ יי׳ פא״ ״עטימז ה  ̂י
 “ליזי דער דײוױס״ן. פאי־ אדעי סאיעט

 געויעז איז נארותן סיןװע- פעדיסאן גמל
ײיכעי א א-ן ®־*  גזדעסי^ען איז ע״ים נ
 דורך דעכאטע די געהעים אי; ג*ס אין

ױ דאנעז ײאה ראד-א-א»איאטעי,  מעגי
f• זאי* מען אז נעםאכמ. r v דעם פבמן‘־ 

c •אי־דען א״ן יױ פוגהט גאײען n r 
 אי־דסגע- לאבעז יעדגע- ד• װאס װאלס
 *דטל^געז אײך איז חונאטע די לעדס.

 טױזעגטעי־, אין *אדיא דולך :עװא-ען
ז עס אז אזױ, הייזאר. סױזע;דעל ^  די

 לעבאסזן דיזע־ צו צילעיעל דעל• נעװען
j®- א-ז עס װען וױ r- ;אי i n ע^יכסע; 
cא־יז. נײ יז•

i ;עװען א*ז י־־-ײחױ״מ ;עגאסע n 
iVDtny .אז אגגעוױזען, לאט ע־ ־עמע־ 

®ig ,געננער, זײן ®אר װ• פוגיוט איהס 
i איז n ־4װעי וועגעז אזא, ין״לירד® ;אםעז 
 *jm איבעריג איז עס אז ,ryrcjr; זײ כאן
o גאן n אזא איז יזויידדש יײדען. צו 

 ביר־ •לאנרעסיװער הי״ן אז רמולציאכעל,
 ער, װאוטען. ניס איהם ig® ״װפט גאר

o הײ״יוױיט, גענאטא r w i, פארטײ די אז 
pc ס איז דיױױס׳ן  ®ארםיי רי װי במסער ד
 דיױױס׳ן ig® אױך אז און אוי*יד?<ז ®זן

 ניט בירנקל פראגרעסײתל p*p ד©רף
 ותבא־ דער א•; געמער זײז ױאוטקן.

 אונםארמי״ער, םר. — ,iy זאגס — טע,
 די יא ®אדדיגס דײוױס אז ל׳איס,

r® װ*וסס r o jn jm •  p ,בידנעד v 
 דאיפען בילגקר •ראנרעסױוע אז חאלם,
ר מ  פאר וױ דייוױס׳ז, ®אל יראומעז ד

 לאנען אב^ל עס על וועט ^®וו^עם׳ז.
? ב#יײײ*ז
 אײײנ־ ראן זיך האט הילקוױט נענ.
װאם :®י־אגא דעל אין נעאאזאן הײהט ,

 וואס V ?;טאטססאן ®יווגדאסױחנר א
 ״א דטערrו די אונטער גמז ײ»סעהס5»

 א:־ האט ער לעגירו;;״? #לאנרעסױוע
 פאלאײניגטע די װען אז נאװיזען,

 די איז נ^װאותן, נ^נריגדאם א*ז סאן
 פיא-א; 3 סיז בא״אטאנען כ*פ?יק*רוננ

j f r j j ro גאנץ א נאפיהרס האמנז וואיכע 
 ®וז כאפעאקעדוגנ די וױ יאכען, אנדאר

 ז״ינען איצס אי*ט. ®•הלט אמאליקא
 tyuitor אראײניגטעfc די אין ®אלאץ

vם כױייאן 110 n v; ױינעז די ®ון און 
מענ־ די םיליאן ®יניי סיעהרסמעגס א  אי

 רי םוז אוצרות, נרזיסע אילע ®ון סיםקר
 מיל־אז 105 די םאברײןען. און ביינמן

 די אױױ אנגעוױזעז דיגעז אײנװאוינעל
 דאס באהערישעז רײכע די כיי^יאז. פינזי

אנד.  ארבײטזגר רי און ®איםעיס די י
 רעוי* די הע:ט. די אין זײ בײ זײנעז

 ײיבע. די געדיענם א-צט ביז D#r למג
 די נענען נעועצעז אכנענוסען ה^יט מען

 אנע‘ די ארבײסער. די אין פאימעדס
 רזאכען מוז םען אז ׳אזא י^אנדאאיז »יז

 אבעל פיהרער״טאפם. אנדער נא:ץ א
 אדעריקאנעל אינעלאיבע די איז נאד ניט

טי; איז אמעאעגענהייטען  אנאנדער נוי
ױטי; איז עס זאנעז. אױוי בי״יק  א;א:־ נ
 איגטעלנאציאנאי־׳ע צו באציהוננ דעי־

 ר.רי; פין פלאנע דעד צו ־-* פראבי׳עכיעז
פרידעז. און

 אז אנגעװיזען, האט דױיסוױט גע:.
 ?אן װאס םעניפ דער :יט איז דײרױס

 אננע־ אייע די אױױ ענםפער אז ג״בען
 לודך איז ער פיאבייעמען. װײטאגטע

 נעװארעז ארױםגעצװאו^עז 5צופא• א
 דעפאקיא־ אויסגעפוכדשעטער דער אױוי

 אזא אױר איז און קאנװעגשאז טייטער
 ®רע־ פאר קאנדידאמ א ;עװארען אופז

אן זי״ינעז עס זידענם. עי אין סאי  ד
 םויזענײעל פארטײ תזםאהראטייפער

 קאפיטא־ א כײט ^איערפ ׳על װי אזעלכ^
ט איז עד באױאוסטדין. איסםי״טעז  ני

 לע־ ניט זײנמז זײ און זײ פאד בעסער
 פונקס איז, על און איהם. פאל כער

 דעמאקיאטי־ די דינעז צו נרײס זיי, זוי
p r ,ט׳ װאל דיענט װעלכע *אדםײ  סמ־י

 רעפובאיקאני^ל די דיעגט עס יױ ®ונקט
פארטיי.
 די צונלידערט לאט רלעדגע דעל

 ■ראגדעבירועד דע־־ פון פיאמפאדפע
 דעסאקדאט-בער דער פון אדן *ארטײ
ײ  עד־ די אז אננעװיזען, לאט און גארט

 איז פאלק פאר׳ז ארױס זיך זאגט ישטע
 ײיכ־ נרויס פיז זײנעז װאס םראגען א^ע

 פאר־ צוױיטע די וועהרענד טינקייט,
 דזאט עי פראגען. וױכטינע אייע ״שװײנט

לאפא^עט׳ן פון רעקארד דעם סאדגליכעז

ז ע ט י ד ד ק נ א ר ק ־ ם ד ה
י 131 בענבמל׳ חע^מח ידניאן דער

 צ«ע:=זז2יןאס זעחי M אש : סגזריט. םע17
חוים-קראנד^ײםזז. ןאד יאי*יסם1ס«זן

ןז :  6.30 ביז 5 *י? זײנעז 1א»ם*גדע ״
jcnznm אײן ב^ויז כױםמאד יעדעז 
 €־ז טעמבלעס ךד גערעבענט װזןרם דאלאר

•c^pnr אגגצײיאסצנע

 ־אט או; דײױיס׳ן פון יעקאלד רעם כ״ם
 איז לאפאי^עט װעללענד אז באוױזען,
 די פאר קעטפער א געװען ״:טעגדי;

 י.־עז1כ׳ דײוױס איז פאײזס-אינטעלעסען,
 לא־ װעאכע טלאסטס, די פון יאיעל רעל
 די נעדריקט פאללן, דאס כאריסען כען

א;ס.ימ: רי פארסאמט און ארכ״טער
 באריהמטער דעל דאראו, ליארענס

 ט־טעד• נעװעז איז יא*ער, •ציקאנא׳ער
 דירעל־ ־־jn ׳ייע •אידדעערנאן געג. דאן.
 נע־ האם סקוהל, רענד דער pt םאי

 םאמעיעסעייט און דעבאטע די עפעגס
 ;ע״פאנא^ דער םון גאםעז אץ דאלאי׳ז,

 דעבאגיע די לאם װעלכע פאױס, ^יבאר
איאגז״שילס.
 ;׳;־ האט אזגפעלכײיער סעטײעי

 פאל־ זיך״ י״אזט עס וױםיא אױזי !לוארוט
 און וארטײ, דעטאקיאטי״פע די םײדיגעז

 פארדינס• די אויף אגגעוױזען אדך האס
ע דער אין דײוױס מי*. p® טען טי אלי  י

 דעסאקלאמי־ דעד איז טייגמ:, זײן יױט
 יי־ א ירעזידעגט ®אי קאגרידאט ^ער

 אלן פעהינקײטע,/ םים סעגע נע-אלער
 .נעוױס זיך «אסט ער — ער זא:ט ־—

 אסלר־י׳א ®ון *לעזירענם פאל כעסער
 אײב ־— ער זאנט - - אבער קרלידזיש. וױ
 נים וױלען א^ןריקא pc בייגער די

 לי• ױי זאילען טו דיױױס׳ן ®אל ׳פטיםעז
t r o r  oviv2;* איי־ לאפא^עטיען, ®אר 

תולידז־ט. מר. תמ׳אװאטען דעם םאל ד*ר

 וױ אנצואיױיזען, נויטינ ניט איז עס
 װאס ארנײםעל, די פאל איז עס וױכטיג
 ז״ער פאי אמעריקע גענלאכט הי^בען
מער װעלען צו חײם,  יאנד. רעם פון כי

 םון אינטעלעסעז די אין זיכער איז עס
 צו פלױ, אדעל םאן ארכײטער, יערען
בירנעל. א װערען

 צו דען4״ט: ניט אפיפי־ װעט דעלנײ
 סרױעךמיטגיידער אונזעלע דע^סאנעז

 אננעפיהרט איז דואס קאטף דעם וועגעז
 ׳עטימ־ ®רױען די נעכעז צו געווארען,

 קאכיף דער סעגעד. n כייס גאייך רעכט,
 פאל געװאדעז נעפיהרט איז דעם פאל

 דעל אט ביז יאהרעז, פילע פון מ״שך א
 על־ פיט געװארען געקלױגט איז קאםף
 וױיוליך ה.אבעז םרױען די ביז ;פאלג

 םים רעבטען ■אליטײטע גלײכע באקוסען
 אי־ױפ־ האם זיג דער אם רענער^אבער די

 פאל־ נרויסע א פרױען די אױף געלײנם
אנטײארטציכקײט.

 בכיי סיטיזענ״פי■ װעגען פלאגע די
 דעל אױף נעװארען אויפנעגומען איז

 אינ* אונזער פון קאגװעגיצאן לעצטער
 קאג״ די אין באסטאז, אין טערגעשאנאל

 אונזער באאױםטראגט האט וועגמאן
אל ^אנ ױקי  4זאי על ׳דע#ארטםענט עד

 אונ* אױסהעלפען םים׳ז ®ארגעמעז זיך
 פין בירנער װערען צו םיםגאידער זערע
 ׳זיך םאר^םעהט ״ק»ז דאס אא:ד. דעט

 סיעציעלע דורך װעלמז נעסאז אסבעסםעז
®, איז קאאסעז ^י ז סי  די אױט וױיא סי

װעלעז נים ®ײנאר קאז נעזעצזח נײע

 קען כיעז סײדען בירגער א
יצילאך. ענגרי׳צע די געל

 א־טמענט9דע עדױקײ״שאנאא אונזעל
אס, אזא אלאגדצילט האט  דעס אין ל̂ו

 njn אין סענטעל, ױניטי סי־יד איסם
 יעבען סטריט, טע4 ,63 סקוי אבייק8
 •^ניידער פל. יארק. גױ עװענױ, טע1
 הו̂ו װעט אעי־על, ערפאהלענער זעלל א

ק^אס, דעם איכער אױפדכס די בען
 טעהר יײאעז וואס םיטגאידעי די

 זץ• זא^ען רעם וועגען אינפאלםאציע
 עדױקײ^אג** pc אפיס אין װענרען

 סטרימ טע16 װעסיט 3 דעיאלטפיענט,
סי*אר. טען4 אױפ׳ן

̂ז עס  שמעם צו גים אלץ גאך א
 די אץ רעדזשיסטרירען צד ױך

סעבטעףס ױניטי די פון קלאםען
 ארגאגיזירמ אין נאר האאטען פיר
 ױניסי אונזערק אין עגגאיש אין ידאסען

 קע- מיטגאידער אונזעלע און צעגטערס,
:v\ ר$ך.1ײ עננא^שע די לערנען דאדט* 

 אנפאמאו־, ®אי נענעבעז ווערקן קורסען
מז. יזעכערע און פיטערםעסינע מ טדד ס

 ײניהי די איז זיר רעדדציסטרירט
y: װאס סעגטערס, y t v\ נעחמד אם זיך 

 לעדז^ס- איהר ויעז אײך. צו סטען
 ijn זאנעץ צו ניט פארנעסט דך, םרירט
m דאס אז אא,8•רינסי o tr r n m* 

 1אי דעד םט יןי*אסען די ®אר זיך איהר
טערגע^אנאל.

וערערפןמױיכערסײלסםאן
 זײנע #ג*וה#לט<ז בדי אום » װײסם,

ױפען6 ער םוז קאסטאםערם  װאארע. »־ק
 געקױפם קאן אץ קוואליטעט האם װאם

פרייז. םעםינער א ד' ווערען

 םאנופעקטעורערם די ניכען אזױ «ונקט
ד פון א ד דו  א פאטראניתערם זייערע פ

 קװא־ 100% א האט ודאם סיגארעט,
 םא־ םערקישע כעםםע די פון לימעמ
 א.־ז אריענט אין װאקםען וועלכע באקם

ר אין פארקויפט ורערען ע ב עי ח ע  צייט ד
פרײזען. םעםיגע צו

ט ל ײ ט ל ו א ל ״ א ד פ ! ױ ן ײ ל זא

 אירגענד םיט ל 8 ל 1 י Q םארגלײכט
װעלט. דער אין םיגארעם װעלכען

 הנאה אװזל וועט אנדערע, װי אזד
טערקישע. צו ענדערען םון האבען

t
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עקזיסטענץ אן n לאקאל האם
באועכטיגונג?

«עי 1(» מענםעי). .n «ו ע;
.9 יפהאל מענרזשער חײםאן. ל. פון

m רעיײימט nx־* 1

IVb ד> די yi t*yz)h l■
 *רץר birS'i'D it אין נאאאגסנז װאי״ט

ט -yrf י־אלאל? אילײטאלס אן  )ד
נן ניט אױב און  לײן פא̂נ

®ון טיד יעדען אין פעז דאיף ׳יאקאאס

 צו באאלר, עקזעקוטעו דזיעעגעראי רער
 די םאראייניגען זאר פען אז פאריאנגען,

 ,17 אאקאי ,11 יאיסאי םון *ןערייטארס
 איז עס אקאר.‘1 איין אין ,1 יאהאי און

 דאר״ פיר אז מײגוגג, א אונז בײ געווען
 עק- דזשענעלאי ־דעל צו געהן אױך םען

 דאס פאריאנגען און באארד זעסוםיװ
 גאך פיר, װײיל, םינײטערס. רי פאר זעילבע
 דערפון יײדען אפעלײטארס, רי וױ מעהר
 אין צוישפלײט דינען פינישערס די װאס

 אבעל זיך האבען מיל ^אהאיס. םך א
 דער אין ניט. ילוינט עס אז נאדענלט,

 דדצענעראל דעל םיל קאנען װאס אפת׳ן,
 אזעיכעס, רעו״צעהיען באארר עקזעקוםיװ

 זיך, דאכט ניט. אילייז וױיסען זײ וואס
 םראנע די אז װײס, קיאוקפאכער יערער

 און קאנװענשאנס בײ פארגעקופען איז
 אז קיאר, זעהר :עווארען באװיזעז איז עס
 די נעהעז 17 יאקאיל םון פעמבערס רי

 םון פעפבערס די װאס קיאוקם, זעלבע
 איצג• איז בראנזװיי אז און ׳1 לאהאל

 איז אפאיל אפאל. װאס ראס־זערבע נים
 און יעטאדט באזונדעלע א גייען בראנזװיר

 ארבײטאן און װאױנען געקאנט האט פען
 אנזע־ ניט יאהרעךיאננ בראנזװיל אין

 םון םאױ־עז צו יאיק. גױ אפייו הענדינ
 םון ארער בראנזװיי, קײן יארק נױ

א געװען איז יארק, נױ קײן בראנזװיי

 מען געםעהרליך, אזוי ניט עס איז ךאך
 יבאװײז א ;צופאהרען ב׳טלום דאר קופט

 מײ קילײנער א פון אויסנאמע דער מיט אז
 ;נראנזוױלעד אלע ארבײטען ,נאריטעט,

 זא- דען 1װא יארלן. נױ אין קיאוקמאכער
 בראנזוױױ אין אז V ארבײטען זײ ,יען

 ײעל־ שע»ער, ױניאן 30 בלױז דא וײנען
 ארבײמעןל, 500 אפשר באשעםםינען כע
 זײנ^ז הרע, עין סײן סלאוקטאכער, און

 נאמירליר זיי סוזען םה א םאחין דארט
 די םון \ יארת. נױ אין ארבײטען םאוזדען

חי ארבײטער 500  או»טאף־ נאד מן
 אוז ©;1וורעםעו סאטערט^נימ רעכענעז

 לא<ןאלס\'וועלמן אניזײ^ פון מעסבערט
 200 װאסער? א ויין זיי מוחנן צוזאפעז

 אי־ העכסמענס אז עס, הײסט צאהי, אין
 אין 11 לאהאי םח מממבערס 300 בײמען

 אלא ארבײטען איבעריגע די בראנזװיל,
 אדבײםעז נאר ניט איז יארס. נױ אין
 יארה, נױ איז 11 לאהאל םיז פעפבערס רי

 קױם יארק. נױ איז אויר װאוינען זײ נאר
 לאיזאל אין ביכעל א ארויס אײגעך נעמט

 אין װאױנם ער װאס דעם, צוליב ,11
 ער אדער, ברוסלין, אדאר בראנזװיל

 אהין יארק נױ פון עתסמרא םאהרס
 בי־ סאסט עס וױיל ביכעל, א ,הױפעז״

 מעמבער א ער פארבלײבט דאן לינער,
 פון וױיל מאל, אלע אויוי 11 לאקאל איז

 טראנס־ א מעמבער א געבען װי זאך, אזא
 םיר .11 לאקאל איז נים מעז וױיס פער

 ײעלכע סעמבערס, װאו פעלע, פון װײסען
 נים קענען און בראנהס די אין וואוינען

p טראנספערס קײן קרינען t 11 לאקאל.
 קײן ניט תײגעם םאר איז אלעם דאס

 םון מעפבערם אתטיװע אלע ענטדעקונג.
 װײסען זיכער און עס, װײםען ױניאן דער
 פרעזידענטען, וױיס אלע ניט אױב עם,

 ®רע״ װײם יארקער נױ די אמוױינינסטען
 פיר האבען זיכער. עם ײײסען זיתננטען
ספענדעז װארום :געםראכט דארינער

 צו קאםיטעם שיקען און אומזיסט נעלט
 צו זײ באארר עיןזעקוטױו נענעראל דער

 װײסען זײ װאם זאכען, דערצעהלען
 געטראכט: זיך האבען פיר ? אלײן
 באארר עהזעקוטיװ רדנמנעראל די װעם

 לאקאל פון םאללאננ דעם באװי^ינען
 ספילא דאן פיר װעלען איינס,
 און ,11 לאיןאל פון פינישערס די ?ןריגען

 געפינען װעלכע םיױשערס^ ראזען פאר די
 טאפער .17 לאקאל אין איצט נאך זיך

 הא־ אוםדסטיגע אויםוועהען װאס צו ניט,
 און מעמבערס אונזערע בײ םענוננען
 געקריװ־ זיר םיהלען וײ זא^ען גאכדעם

 ^נײטראליטעט״ אונזער אבער V דעט
 ברודמר פון אויסגעהיט נימ אונז האט

 װעגען רײדענדיג הענט. טשענסעל׳ס
 אנדערעם, צווישעז yti זאנט פראנע רער
 1 לאסאל םון כאאפטע איצטיגע רי ״אז
 רעם מעמבערס די צונעזאגט האבעז 0 אדן

 פארשסרא• האבעז היםעל, פון כמלעיעל
 אזוי און פראבלעםען, אלא לײזען צי כעז
 ראבען באװײוען, ניט דאם קאנען זײ וױ
 לאזם 11 לאסאל אז תירוץ, א נעפונען זײ
 טשענ־ בר. משיח׳ן״ כרענגעו ניט זײ

 איבער־ *ו אונטערנומען זיר האט סער
 ״ארטי־ ?ײן פון ״קעפעל״ רער וױ *יינען,

 ^נע־ ו^וכעדיגער לעצטאד דעד אין היי״
 11 לאהאל אז באוױיזט, חוכטינקײט״

 אין בארעכטימנג, עסדסטענץ אן חאט
^ וױיזם עס װי ם איי די אז *ר, ניויג

 אנ* איז םאלסײדיגונג םון סיי>,•א כעסטע
 אטאלילען יא שוין אויכ און צוגרײםען.

 דאך ס׳איז > אונז ניט אז דען װעמען טו
 •9' בײ צײטען, היעטינע פצוה א עיעס

 לאק. טאן צו ברײזע א געי׳עגענהײט, דעי
 ניט דך מיר נעפען ראס מילא, .9

 הענט, שטאליןערע חאיצען. צום שטאיק
 פיר האכען טשענסער, בר. אײערע, וױ

 עס און קער«על אונזער אױוי געםיהיט
 פון פיר װעלען גע^ארט, ניט אונז האט

 בלײבען. לעכען זיכעל בוכצעס אײערע
 אײעיע אױןי זיך אסשטעלען כלויז מיר׳ן

 האבע; ״1דאל פ/ןן װארום ארגוםענטען,
 אונז האט טשענסער בר. .11 4לאקאי

 לאק. ®ון היםטאריע שטיק א דעלצעהלט
 דעם גענױט האבען װעלכע ׳די װי ,11

 זיך ראכען צוריק יאהר 20 פים ‘ייאקאי
 םארדינ־ די אויס לעכענט ער געאפםעדט.

 אינטערנעשא־ דעי םאר לאקאל םון סטען
 בא־ ארכײטער גאנצעל דער םאר און נאל

 לײ- לײנאר בראנזװילער דעם װעגוגג.
 קאאפעיא־ די האסייטאל, דעם סעאום,

 קאפן״, פאליטישען דעם בעקערײ, טיװע
 סאציאליסטישע ערװעוזלט האט וועלכער

 אױפגעטאן האט אי״ץ לײט. אסעכיבלי
.11 לאקאיו

 עפעס נאך האט טשענסעל ברודער
 בראנױ רעם — איז דאס און פאמעסען,

אלץ ראס כאל. אינטערגעשאנאל וױועי־

 װעגען ניט צי איעפארשטאגען אײך סיט
 םארגאנ־ דער אין אויפםועכצען אײערא
 דיזען אין װיכטיג ניט גאר איז גענהײם

 .11 לאיןאל םיז ברידעל טײערע מאטענט,
 ניט האט םען m ניט דאך זאנם קײנער

 יאהר 20 סיט 11 לאקאל קײז באדארםט
 רארױ צי :דאך איז םראגע די צרריק.

 אר־ מעמבערס אײערע װען איצט, םען
 אונ־ מיט שע*ער זעלבע די אין בײטען

 מעמבערס, 1 יאקאל און מעמבערס, זעדע
 9 לאתאל םח בדענטש א האבעז םיר ארן

 1 לאקאל או; כראנוװיל, איז טאמבארס
 בראנזװיל איז שעיער ־ ו אח דאסזעיבע,

 רזשאינט דעם םון קאנטראלירם װערען
 האבען מען רארו* װארום טו באארד,

 עס װאו לאקאל, באזונדערען א יעצט
 אםריײ מיט םינישערס באלאגנען זאלעז׳
 מיט זיך וױי איו צוזאמען? טארס
 אזוי כמ*ענסקר, בר. קריגען, נים אייך

 לא־ יאחר, נײער א יעצט נעהט עס װי
 ברײ ®רידליך, יאהר רעם אנהויבען כדר

 םרא־ די דיסהרםירעז לאמיר און דערליר,
 א־הר אז פאתעסען און טעארעטיש, גע

 r^y לאקאל םון סעיןרעטער דער זײנט
 לאסאל פון סעקרעטער דער בין איך און

מעםבערס. צונעטען אײך בײ וױל און ,9
 וואלםען מיר װען אז זאגט, איהר

 װיליאססבררנ, אין לאקאל א געהאט
< אזוי געװען ניט דארטען װאלמ  פ
 װײ אין עפעס װאס שעפער. .ססעב

 לאקאל » ניט םארװאס ליאמסבורג?
 אײ־ ךהונ אין מונםאנהױרסט, א'ז אויר

 הארלעם, אין סמעטעךאײלאנד, אין לאנר,
 אויב ? ראידםאון און בראנתס די אין

 האט װעלכער בראנווױל, פון 11 לאיןאל
 םעמבערס אלס ארײנצונעטעז רעכמ א

 װיליאםסבוהג, איז וואוינעז וועלכע די
 לאלאל א םארלאנגט און צונעחן קומט

 װיליאמסכולג װײל װיליאםסבורנ, אין
 און עווענױ, פיטקין םט וױיט צו איז

 אז אויפפאסעז נימ זײ סאנען פאלגליר
 שעפעי, סקעב קײן זײן ניט זאל דארט
 לאקאל װיליאמסבורגער דער ראך װעט

 ײ אוי;? אויפפאסען קאנען ניט זיכער
 בעטנײט. און בענסאנהוירםט פון שעפער

 דאך האן לאקאל דאון־טאונער דער און
 די אין שעפער די אױף אויפפאסען ניט

 גרינ־ יע שוין נעתען מיר װען בראנהס.
 ריסט־ הלאוק אלע די אין אקאלס1י דעז

 װאלט יארק, נױ גרײסער פון ריהטען
 זיך זאל מען װי װיסען נעװאלט איך
 צוזא־ אומעטום זאל מען צי זײן, גוהג

 םינישעלס, מיט אפערײטארס םענםארען
 פאיען אפשר ארער, ,11 לאתאל אין װי

 קאטערס און םינישערם, מיט פרעסערס
 גאר אפשר אדער ; אפערײטארס כױט

 האטערס, םינישערס, םון לאפאלס טאמון
 מאכען אפערײטארס? און פרעסערס

!ױניאז״ ?ינ ״װאן
 אל"ן םשענסער בר. אז גלױב איך

 איינ־ װאלט עי דעם, נעגען געוחןן װאלם
 אוטמענ* געװען װאלט עס אז נעזעהען

 םון סעםבערס פאדשײדענע די םאר ליך
 צױ הױוען צו טרײרס םארשײדענע די

זאממן.
 איז צוזאםען אלע ודט אויב און

 װאכ מיט מיר, םרעגען טו לאסאל, אײן
 די צו נעהנמער פינישערם די זײנען

 אי־ער פרעסערס, וײ צו װי אפקרײטארט
onv ביישפיצל צום סאמעדס. די V ױאל־

 אןייײ םון י־אסאי־ה טאכען יארק דו
 ייןא* און *תסעלס ®ינישעלס, טארס,
 ©‘װא־ דאש וױרמוננ א םאר װאס טערס.
 נ־ט ניען דא־ף טלײו, אױפיז געהאט

 פא^צו- זיך דענקעל גרױסער קײן זײן
 :*ידע; יעצט, ס׳איז וױ אזױ שטעלען.

 צוליל הינדכט^נן ®ילע אין גענוג מיר
 אקאי*®.1־ פיל צו ראבען טיר װאס דעם
 עס װצל ׳טיל אםענע אן איז אוגז כײ
 אלױסגעהן. און אלײנחומען קאן וױל

 וױ־ ׳/,ביכעי א אײו כ״ <ןאסט ״וױסיל
 ®ראגצ. די ריל חעלען טאג א 4מאי פיל
 ניען וױ אזױ ביכלאר לױםען קודט טען

 :י־ קליגט מען װאו — דרעסעס קױפט
 e-'Z',n און רען. קױםט דארט ליגער,

 שטראפי־ט, װעלען ווע^כע טעמבעלס,
 דױט, סף א שולדיג זײנען צ5װעל אלעל

r געלען און דט, כאצאהיצן r w א־ן 
 4ייאחא' אנאנדעל א-ן אדעי כיאנזוױל

 לזדיג<ן אין צעהנע^ א איץ צאהיען און
קארד. ויאירלינג א

 כי• דע- רכח עפעס איז װאה און
ט נאנציעי״על  ? פלאגע דעל ®ון די

 געלאגט װאלטען טיר אז איהר דענקט
ט אםילו עסדסטיחנן  ,־יאף א דא^אר א פי

ױס?  לי צאהי״ען ימצט, איז עס וױ ד
 נעי׳ט :ייעל ניט אויך לאקאלס יןלײנמ

 רײ ױעט רען אין באארר, דזשאינט צום
 סאלאײד״ שפעטעל אדעל םליהער זען
 װאײס * לאסאי״ען ק^ינע עטל^וכע גען
 יא־ נרױסן עטלאכע די װעלעז לאנג װי

 פלײצעס דיעלע אױוי טראגען יזאיעז
 װײסען ריל ? ייאסט םינאנציעייען דעם
j נעטראכט אטאל איהר האט צי ניט r- 
מ א אז דעם, געז  קאסט עס װאס ח

 א ר״ט אםיס אקאל>י א אױסצוהאלםען
 כוכחאלטציס טײפרײטערס, כעגערזשער,

o לאקאל א קאםט ײ״ אז. א. n .דזש 
 דע״ אפאיטעה^ שעזזנע א אױך באארד

 וױ מןחר ניט טאסצ נעדען לעגאטען
מ א *בער טיםינג, א דאלאר א  די ח

ך כיאכט טיטיננען  רעפצ״ עיעחמאנס, ד
 אוג- סטר״קס, סטאפעדזשעס, רעגדומס,

 נאארד דזשאינט דצר וואו טערנאמונגען,
ן און ®ארטיאטען, איז  צו- דאר מוז מז

in' םרידצנשטצלען y .גמוױיגליו לאיןאל 
 זאנענאגסע די לאיזאיס קלײנע די דינען

 טצן טאר זײ און לאהאלס ^לאיאלע״
ס זיסןר " ®ארזעה^ן. ני  P«f סוזען ו

 לואסט ראס און אוסעטוס, ®אוטראטען
A וױ חײנט םארסעגען. א n  WP וואן 

ט דער אינ ש בא* ח  ®ון כאשטעחט 11'
 אינטעלי- כאחאגדלען דעלעגאטמן, צופיל
 אונוצר נאר םראנצ? טרײד א גענט

צו באארד דדפאיגט דער איו מײנוגג

 ייעצטפ גמטעלדט געותן שױן איז עס װי
 די האט ״גערעכטיגסײט״, דער אין װאך

 די ®אר טרײל נײעם א אנטזאגט יזאורט
 גיקאלאס טוער, ארבײטער איטאליעגישע

 וועל- װאנופםי, בארסאלאמעא און סאקא
 סיט גצװארען םאראורטײלט זיינען כע
 א אױוי םױנדשטראף צו צוריק יאהר 3

 עלסאררעס האבען זאלען זײ אז קלאגע
 געלד מיט בעבפפגבען איז װעלכער אײגעט

 אין ארכײטער װײדזש^ס אױסצוצאהלען
 און קאקא ®ין לאיערס די םאבריה. א

 פאר״ א געמאכט האכען ײאנזעטי
 זײפדפ תליעגטען די זאל םקן אז שלאג
 ®יל האבמנדי; טרײל, גײעם א נעבען

 גערעכעגט האכפן זײ וועלכע באוױיוע,
 אוײ רי עםענען אלעמען װעט דאס אז
 זײגען טועד ארבײטער צוױי די אז גען

 ?אך גאגצע די אז מארטירעד; ע’אמת
o זײ. אויוי בלבול א איז n האטף 

 באהאגמער רער נעפיהדט האט זײ פאר
 דזשאדזש אבעל ; טור ר. פלעד לאיער

 סופיריאר נארפאלק pc טאיער, װעבסטער
 צורימעוױ- םארשלאג דעם האט ?אורט,

 טאי־- די פון לאיעל דער און ׳ זען,
 נײעם א דאכען איצט פרובידט טירער

 מר. לעבענס. ױיערע ראטעװען צו םארזוך
 עי ראס ע,תזאעהרם, האם מור ר. פרעד
 און קאורט סופרים צום װענדען זיך װעט
 טריימל נײעם א פאדעיען װײמער װעט
םארטירעל. די פאר

 איז קעיס װאנזעטי און סאקא רי
 אדבײנמר פאפולערסמצ רי פון אײנע

 «אר אפזםע די זײנען װאם נעשיכטען,
 איז ארייעל דעד םארגעהו^ען. יאהר

y איבער נאװארען פאטולצר n אגצעי־)

o נײ־ש i r  H t 4I  Mi, טאט אין  צו אדו
f לל n  •S H fjf r i אין 

v " i  i n צטיאל^ דוו-^י
ױיי אושאפצז, ?‘^י״אי אי*טע  דאפ ו

 י• א שטאניוי(לט, יעל^ן פיו נויטיג ז א
r פאיאו־טײי-ט ;ענטי־ד f / mv נ o w ‘\s 

v iיוי־י n  , r* ,11א ואגט fן* ey א א1י 
 ודליאלסניר(, אין י־אלאל י געײען
ט דא-ט ױאי*ט n ד  avre m m 

v i* ח׳צו״ ,ד *אט 11 ‘,װ״
 וױליאלטנו-(, -אינע אױך ־•הליחשאן

V* <פ 1$ דאנען די אױנ און
V'mn גיױס^ צו א זײ סאי b " iu, טו 

w "1 לאנ^ון װאלום w 1 i\ ס  *^צט/׳ ג
f |w ײאוליס Mf,, ט ס ד -9 י
ט עי ^ ,־,f אז לי ט לאנ רŷ ד

 דאר«' דאײט 19 און 4,4בלוין אױוי
א א ראכעז pנ fדy•y4לאלאי ן^

^ צו^יב אנג  ט»ר \%9int ,Ytf ײין ד
ט דך i)im ד  W W או-וא?^ די 

כע ^ װע̂י  א ®אי נרוללין bטאכyג האנ
noyroyM, וטף אײו ©w i  p ; יען 

 10 גיעדען דארט אפי^ו זא^ט איחר
 אױןי דאלט y\9s ד• װעט יאלאיעז,

it ט לאל jm רyסyנ ד m ,^סטײט 
 11 י״אין pc oרyרנyמ אקטױוע די

 און 1 לאל. p* uniMi נשישיס כטי־ דאך
 o״yooy© yiMtfit 4,,®,n M ,י־אחאי

yחy® ר> oy 1 אױזר האט rרiVW y 
? Jf' ױן 1 4לאין* אין אלטיװ ״(1 m 

 -yp טאטער און [,9יTf IfW 9)91 יייז
 טיט 1W**'אדס יך1 חלילח yאכ>טיy לצן

ט דך \1Mװ ױן טאס^ י9י  ווווי ד
̂נתן  ,p^g ואנט — ,11 לאיזאי״ ן4א וד ̂יבז

 א אנצודואיט^ צולינ ?1 לױנט
^ די 7 יאשײי צי טו טי ס ע  ״נר א

 דינפן y3^yii אױס, רעכענט לyoגyטש
 ®ון חילו״ דער טיט irtynw געשאפצז

ŷ די און ,11 לאהאי* Mp װ^כע y- 
ײ ליײטט מ א טזפryו האס 11 י  pg י

i פון אגטװײןיומ רyד r נא״
m m w ^ט אטלאנ r נ o אל® yogio 

y^yp ,oy’y* איע נארימערי/ iro o v 
lyo נר, ivm חאט רצדראגט, חאט pg• 
 און ,V® *זױ צושטיצט, לאמיל י91

 pg ,11 לgלא<ן וױ חר9ט גאד אסשל
pg fyptgp y^yp m i o v v  yiyiym 

 yog-Kng| '**® דארס |ypp נראגווױי,
;11 פון ^yoojro די וױ גיס
pg פ לאנצן דירgרpכyרyנר, ן yrD*; 

ז ר דפר י נ ^ ו נ ט ר  רײ• ליעאר נ
oigiro, האספיטיל, דאר n -יןאאפעדון 

^inyjga Tf |y^p  ,nywra yp אחן 
 קיאו^מווכער די וױ •וגקט ,11 לgיא^

jyjgp דך tog inwgo ^די ,11 אאיז 
lyjyp y o ^ i  yr*r«g ט פילײכס דף  ד

inyjga, ט נר, ז״געןy rנyoי g iw 
c-iywyo jnvDWt y §אר rp  pc. ,נו 

 נאסורי* גיר דד זyװאיט וײ נישלשה,
ט ר ד י ץ י ,9 4לאשאי (ig נ יgיאוז י

*<־ײ וחויט,  ®אל- דך דאבע; נחית א̂ל
ט ע נ  דיפר ®אל קאטוי א ®יהרקן צו ^י

אי כאפרײ^נ;, g rg אנ  \mיyטאי־ 
1919191* ;yurr-gig® p® ;ngpy 

 יתל״ finyig’ypgn ״nitfg p® כחות
yo 9( האכמזi9i unvPV.] און סאלא 

מן װאנזעטי  טילע pg טהטױו מלחןן די
gרנMטyטטר^פס, ר pg וrרgc*לאל י 

T מעץ ig  jogiryj jyogn די 
, י ו נ י נ

 םמפער־אונםערנעטונג
 יוניאו סעסינען 8 פאר

םעםנער
nבר rר n y o ^g j p, טעטיגעל ײ 

 אומלײטאלס היאײז דזןר ®ון דיטגליד
מד ,1 לאקאל מניאן חני  סאל האט ו

^ן אד  ״ד״ אין נ^טרײ 0*רב"9( ילפפנכ י
i ®אל נממפבפן n ,י״דער איז ױניאן 

 קאן iy יון ingpy: נלgקל ערכסט
 וײנע שאפ. *|g אלבײטען ניט סעלר

 .זאבען ױנ־אן רn םון ®רײנד yנטyנאר,
jvoi:yj ט א איהם פארgyטyר o'lVffl, 

pk ד• ב^ונלעלס היאילמאכעל, די 
הומעי ,צ lyoyoy; |y;’P אפעלײטארס,

 :ע״טע; |ig 1 לgלא? ®ון אםיס אין
rjy?*o 1 19192® צו'ig® iy®*vrig.*'

igp  y im w  n אנאנ־ מ*ר יחןלמן 
yo i רוען סירען nאטyרy rנyװעם פיט 

מן, חןו א y• יחזיבע pg פ o r ײעם עס 
i נעשפיים n r i«

הראנהחײסען האלז און אויערעז נאז,
ז ײג דלי ײ*• «הם«נ«ר׳ ס«ז1 ז*«ס כ״םיואר, *״#גכעני-ג י־*יז ײ׳גיײי י |* 

י, •*ר לינג”*•■ ס«עזיעאק » ה»בען דןן װןלגע י היולז »ון »וי«ר נ»ז ■ויי ייי
ני ״ עי •י .• מו נ היי ת י ^נ ״ י ײ ״ ײ ז ג ׳ ע י «ג ײ ס «ג ?5« ד *ײ י ױ אווענדס, 630 o יעדאן י r,/ נ 10.30 ױם א ת א  ײעלכע לא?אא» ױן סלסנלי״ נ

א העל«ח דזןס אן אנג^ילאסעו זיינען י יאח^זה 112ךאר ?jrlfr )ןר1ס י  P’g מ
ש דאאור ע י אי Of• r 1ײ נזזןסמןרפ «או יתגא״דס ®יגסי^ס, ױיזי ^י * " f’*־’iy 

•דײו. רזףױיירטןן סיזןציצלזן » רקכ^נען סען װעס

ד איז הײנט אבער אונמעלנומען. אנ ^ן װעלכע ,11בד ײ או; יאיק, נױ אין ארב ײי ,K ?י י - | ־יי I״** - ײי ׳ ־־ ׳ ׳י ’ י **« • ■'T־' ■ —- ---
 i אין הארלעם, דאוךמאה, װאױנעץ ; שלעכט װי און יאיק, נײ פון טײל א װיל
i ״סויױויס״ ױ n  (pd בראנתס. איז, םי״י אר ״בי iy iM P  y'nog ! צי iyo אי

ורדער מחןרס װאנזעםי און סאהא פאד לאיער
פראמס נייעם א



ו ױ ן פ ו ם א נ א י צ א ז י נ א נ ר נ א א ר פ
 ח re נוןעלזס ודעגען

ד העכערעז צ באא־ד
י י י רנאי,א:ט ;יט

״;•;־*עכט־;- פדןװע iyo טא־ עדאי  י
טיגיוײט׳׳:

 ילעכעז *וערטע־ ־mi א נ״ר עליױבט
 ‘אקט# דריטען pc עד-ט*-*א אײע-

א׳ דעפ באלאגדעיט ײ א וי*ל ׳ע-ב  נ
 וזעכע־ען צו נאארד ד?שאי;ט pc שלוס

 ,V ױאך. א סענט 00 אייף דיוס די
 א גענען אײך א-ך װיי לשט7 אי״ער

ט^ט אטוי׳י א כ״ין אױסדדייןען און יז  -נ
עי אױוי װאוגדעלוע ״  טאיןע *פור/-ח א

 אטעם, א״ן אין ׳חען רעדוןחטאי א נאי-
 דער אז זאגען, !*ראגרא;״, זע^נען אין

ז חען באאײ־ רזשאינט דעל אז געזעץ ײי  י
 א איז דױס ,ד לזעכעו־ען צו נא״טטיטען
ײ א.־ףד כיען אז ישעדײכער,  נעק־ דעד נ

o טרײען קאנװעטעאן סטער n געזעץ 
 ;עזעיז דעל זטן כי־ אכעי ;צוריחלופ^

 טעטכער יעדער דארף קיאפס, אץ אי?
 טודה זיך כין אץ־ אױספאי״גען. איד׳ם

 ׳ביז איך וױ טעדט י7שוט׳8 אזא אז
טאי זאך אזא װאי*ט  נעקענט. ניט “?״נ

 (װעז ן>י,אי אץ־ פאי*ג yvvry; יזױעכטע
 װאי־ט אודאי און חשק אדזן טוז) איך
 הײ• חענען צו טיט אױסנעפעהי*ט סיר
פאי״נען. אנדערע כען

 איך אױסען. איך כין דאס ניט אבער
 קא־ רער סון אײנער געװען גיאדע ב־ן

 קאנסטיטױ נײע די האב^ װאס ט־טע
 אײער אין זעה איך אױסגעארנ״ם. שאן

 בא־ א p# פא־־װאולו• א עדיטאייעא
 א־ײננע־ האט קאטיטע די אז יצולדמוגנ,

 דעריבער ■ונקט. *טאענטען א •עטעים
 שטאנד־ טײן ׳טיוכען קייאחר דא איך וױל

•ונקס.
 רעפ pH םראגע די טען באסלאכט

 װעט דעס#קלאט, אוילסיא אן P® כס>יי
 װאס א״געם בײ .fyniyj זיכער אױזר
י איז עיקר דער  הוגדעיט pc *•חיסוגג י

 טאקע סען האט ,7דצטאקר*טי ■ראצענט
 רע- א טאכען געדארפט מאא דיזען אין

 אז איז פאקט דער אכער פערענדום.
nirtH ױגקט  ױני־ אונזער pc איז ^סאגד

1¥ p i r מ א  אילס נעװאדעז׳ פארװאיםען י
ױגי- א םאר rfnysr און אונדודכםידנאר

ז — א^ע י מאניז  זיך נעםינט װאס ^ו
ר סאנ  צו הרינס״ןװישסאנד. א אין סעניי

 ױנײ אונזער אין האנדילומעו מיט װארטען
 ווע־ יןוסאיען די 1אי מעמכע-ס די ביז אז

ט גוםהײסעה לען  »אלא- צו נעםײנט, װאי
מון  איכד איהר סאכען און ױניאן די ייוי

ט דעכמוהראטי אזא ■^טינט. *י  אונזער וו
 קורצע גאנץ א אין םאדניכםעט ייני^ן
ציים.

 בא״»ייסען דאלוי ױניאן אונזער וחגן
ײע אירנענד a װע ^ y o r א רופען ארער 
ײ סטרײק טע,יפ א נ  האנרלונג y?n איז י

 אײגצײ אן אױסגאכען. טים פארבונחון
ײ םטרײק, נער ״ן נ  רyד קאסט פירטע, א

 טױדלנ־ ¥עחנדלינע אפ אםטט^י ײגי*ז
i אױב דאיאר. דער y i אז ׳איז •ריגציפ 
 Diyoyi3n«c jyiyn אױסנאבעז די ײעז

^jyr ט דיyטבyדיזע צו *שטימזס, דאז רס 
״ ^30«iy3 גוטנ זאדעןyאון װעיען מאכם 
ט צוריקוױיז^, אױך oy ]]nvv זײ ; י  by ד
אי jyiy' אז vo( א זyװ ט 'W ;האנדיונ 

iy חעז ;;^ in דאיף אױסגאבען, גרױסע צו 
 מעםבעיס. די צו ^יהעז דאס םייהער םעו
 יױ אונזער אין בעװען טאקע דאס איז אזױ
 האגסטיטױ אסאליגע די .1910 כיז ניאן
 יעדעד אז ■וגקס, א onny; האט ^אז

 ווע־ נוטגעהײסעז םריהער דאיןי סטרײח
״ רעז סוננ 9(ע\זײמ א ב טםי  יאקאל פיז אי׳
״ז דאםיר טוזעז עס און  דריםעל צוױי ז

 הײנטיגע בײ אז איהר גיויבם
א׳ ^אגגזאכיער אזא וואלט איםשטענדעז  פי

 צוסױידמנישםמ־ געײעז טעםינקײס םיז צצס
 טעטכעדס די םאר וױרלוזאם איז לענד
 אנ־ זיך דאיף •וניאן די קרױודע סyװעט

נעכשז^
אונ־ [M שםאנדפוגקם רyרנyטאד דעד

 באארד דז^״אינט דער אז איז ױניאז ?עד
 איז האנדלעז צו כט7ד דאס איײז האט
מ םטדיײןס. ׳פיז ysyo איע  jגע דער אפי

^rב ע  א רוםעץ צו דעכט דאס האם ערrנ
 דער ארײנטרײבעז אפטטאל איז ססדײס

ץ יתיאז אנ  ^זער אױסנאבעז. גדױסע אין;
 ער- םיז רעזויטאט י7ד איז מםאנדפונקט

jinm io נים ױניאן די װאלט אנדערמ 
 אזעלכע אונטער וױרקואם. זײן $ונצןס

 דאס האבעז וואס די םוזען אתמםענדעז
ם מ  אױסגאבען, נױםינע n םאכען *ו ח

עז צי איסאםטנד זיק ס םי מ  םיםלעז די ב
אמז דיזע אוױ וױ ױטנ  גוטגע* זײיעז א

ומדעז. סאכס
״ז ניט קעז ײניאן אתזאר  איח םח ז

 צענםראלײ ייץ אעדוסטײאייסט^* וײם
 הונדעיט ׳זײם אנדערען טון אוז זידס

 איז ױניאז די דעסאקראםיא. פראצצנט
אד אך ד אן נ ס צ ד ים1 •י ע ת ײ g מון ע מ  ח

n r  J m חננ אני ם »יז ססדטגדס ר ע  לי
תער, די אױף םיפסצס •דױא איז דאך גי

• ׳.י ט כ י י
‘א פאצ װאי פאי

 טעקס י*;דע אז £אד׳;־י;ן ־׳;:,זא ,,
־ זאי־ ת ד ײכעז7;יט; ױע־ען א  אן בײ ל

טי;;. עטי  ;*,ד עכ א-ז אוטעדופ אײאנ׳
ט ^ ט א א״י  טעחפעכ. ד• בא״טטיטט ײאכ פ

^ כאצ-אי״יכטילז י חן א  □yrpyo די אז פ
ױז ;y*yn :א־צטידט ;;,זאי־  ;ע־עכטילן א א

אי או; איסז ױז ;  איז Dy וױ פיר אזױ א
ט מ אדי  יאגע די אז אבעד נויטיג. אוגנ

 :;r«y:yn די אז אזא, איז ײ;יא; *־yi אין
טינ, אונבאדיגגט ;yvy; איז  איהל האט נ״

;בעז.יצי;ע; אי־ײ; דאך
 דז״צאינמ אונזער pc פא־ט־עטע• די

 -רעכ ייע;ינע- ;יט -אבען דא־פע; נאא־ד
y j׳ pn ט3 דעכ* pc ;7פי;א;ציעל ״פאפע 

טי טרא-9 א ד.אט עכ וױ ;?,,טי  אױב נט.7א
oy ט, פאי׳ן צ,יטאל־אט7ד איז אטענ  פאיי

איוי  פא־׳ן דעטאקיאטי׳צ ז*ין אײך עכ י
 איז אונטעל״״יד די;י באא*ד. לז״־אינט

״ װאס ױ א-ז אי;ז נ  איצטינען א*ן אפי
 פאי טענליכיױיט געביב jyiiy; אױך פאי־

 און אױפצונילטען פלאנע די טעטבערס די
צים פאדיצטע־זי זי־עלע ^,־,אינכטי־א

צו y:*<~c דיזעד איןבאא  דז״טאיגט
טטיטען.
אנ די אז באקאנט דאך איז אײך ;,פי

 ביי״ם יטוין איז דױכ די לעבע-ען פלן
 ס־ארדנוננ7טאנ אײפ׳ן נאא־ד רדצאיגט

 oy סאסירט איבעי־הױפט יאה־. א זײט
אך  באארד דזישאיגט ;עדױסער א אז ניט ו

 17פליהטאדג *פילהנעם א אין אױף *צ״טעהט
 דיזען דױס. די י־-עכעיעז צו בא״סטיטט און

 סאנילס אױם׳ז פ־אנע די איז טאל
א;;. זעהל ארדגונג  לעצטער רע," זײט י

טא97ק mys לי װאו קאנײעג״שאן  דעי צו י
 ־y: ־ט7הענ7נ איז ״אינטערגיי״פאנאי״

 הא־ סעגם, 15 אױף סע:ט 10 זיפ ײאיעז
 אקטײוע ys^ און זגקזעקומױדעס אי*ע בען

 דײס די ט7ױ דען אז ;עװאוסט, טקטבעיס
האט װעד : איך נ7פל כערען.7ה טוזען

שמ^ט  אפי- רי אין עהזעהוטיײעס די מד
 אונציפרידען, איצט זײנעז ױאס סערס.
y טעטבעיס) אקטײוע די (אדע- t 'i םראנע 

ז פייהעד ^ נ ו צ פ י ו Dyo jn בײ א y 'n* 
טי:; ל7ב  זיך זײ ן7האב ווארום ? ז7טי

ט בעסעי מ לעדט7צינײפנ ;י  רע7זײ טי
ס7םב7ט  ענ'ז oyi ערקלעהיט זײ אח י

 דיזע ײאס צײט ;אנצזג די אױספיהדליך
 ארדגונג^' ס7טא; אײפ׳ז געײעז איז 7פלא;

 פאד־ דאס האבעץ לאקאלס V*' ניט
 דיזע ראבען ילאקאלס אײניגע :אכיעסיגט.

 ־oyo 7זײער ביי אױפכענומען יא 7םלא;
עעז. בעי טי  ױצא ל7י9 י7ד 7םאק איז טי
 זײ־ רפ7כיעטב די אז לאקאי״ס, v:v' אין

:v\ אינ־ האבען אוץ געװארען רצײגט7איב 
 ♦שםימעז צו דעל^אטעז זײעלע סטרואירט

 לא־ 7מאנכ אויב דױס. רי יעז7העכ פאל
 אין פײכט זײער נעטאז ניט ז7ראב קאלס

ט7פאדנ ניט ע ט ײ  זײ און cny2oyo די י
עי ל7איב לט7לי7אויפנ :יט  7פראג דיז
הי און  *y: דער \yi איז וױכטיגקײט, אי
 הא־ :אל טאקע טיל *7ט.ײ ? יטולדינ זעץ
כ7אז בען  י-שטזןרעז זארעז װאס iwyty; 7י

עי פון ;אנ; *צנעיעז דעם  ױניאנס אונז
^י ארבייט, ע7אינז אױך טענען רזט או  י

;yvyty ט ענדערן ױ  פון עגטװיקהונג דעד י
ט דער ״  עכ איז :װארם אײז טיט ? צ
i ײעז דאז דמטאקראטייט :אל v i דז^טאינט 

 די און װארט ערישטע דאס לאט באאיד
 ר,7^פעט דערײז האנדגעז • טבע-ם7ט

 דעמאקראטיש, זײן אויך תען oy אדעד
 און םריהער האני^עז מעםבערס די וחןן
 לעצט^ דאס האט באארד דז״טאינט דער

 צ־יא איז אז זאגעז נים װיל איך ? װארם
 דורכ־ לאקאאס איז עס איז פאל ן7טי;

 אננעוױזזוז, אויבעז װי יואיעז7ג געפיהרט
עי אבעי קאנסטיםוישאז דע־ ז%א ®ו;למ ד

 דאז שטעיט
 דעלענא־ זײ:ט געבעז איז פײלע־ ;;<יי.א:ד

 טינאריטעט די אוץ אינסט־איייטאגכ ן7ט
 ענמגילםינעז דעם אדנםע־ױאיפעז זיך טוז

בא״סליס.
א״טפיז. י. מ.

—........... X-,

 ארבײט גוטע די אנערקענעז
ױדאן־באאמטע. n עץ
 ״נערעבטיג־ די pc רעדאקםאר ײע־טער

קײט״.
 רעפאבליק ־דעל םון א־־בײטער די מיר,
םפאג/ קלאוק  בראדװײ, איסט 120 קא
 דאגק א אויסצודריקען באמלאםעז האבעז

 אונזער םאר נוגג7אנעריו נםליכע7עם און
 םאר סאלאםאן, בר. אײדמןענט, ביזגעס

 ער 7ותלכ אדבײם, אונעיכױדליכער זײן
ײסטעם חאט  א *שאפ. ר7אונז םאר נעי
 געלומען איז פערװיליגקײט9א זײן דאנס

א אונזזןר אװ^ןצױפםעלעז  אזא אױןי 9ט
 םום־ א םאר דינעז העז עס דאס מטופע,

דעם אױזי אי אנדעיע םאי־ םער
 אױוי אי אוז למבעז א סאכעז נ»יז געבימ

עא■. מניאז א פח געביס דע□
 אי״ םולסטער דער םים זאנעז םיר

 איײ איז םאלאםאז בר. דאס בערצײגונג,
איי• ביזגעס בעסםע אונזערע ®ח געי

 מיר און ױדאן. אונז^י אין דז׳צענטכ
 סאלאטאן נל. דאכ האםען און װיטשע;

",oy א;;ע ג וױדטעז ן7יאהי י ״  7ז
ט זײן און פעהינקייטען  א־בײטזאטקיי

ױגיאז. אוגזעי פאל
ט איהם נטירען7ז7פל טיר  א טי

 ן7צ,װינ טיר און Djyry-B װערטפאלען
להײט.7?ונט7ג ן7בא;וצ צו oy אילם

^7מענ ayi אויף דאנקעז טיר  ר7דז
 ׳באלד דדשאינט םון אפיס טאון דאון פון
 □7ד םון קלוילק סאספלײנט □yi און

 ל7גוט ל7זײ פאר ׳ל7ליגנ בל. אפיס■
.9*שא ־7אונז פאר א־בייט

׳;לוס ן7לליכ7בריל םיט
׳ערמאז9ם׳ סאז,7ד7ס :ק7פי־

.1 לאקאל שעבמער, כיאייס י
.1 ‘אקאי‘' ׳;ארדאן פ7ס

טענה. גערעכטע א
 עכטיג־יל7״נ pc רעדאלוטאל *טעל7זו

יןײט״:
פא* צו לקזאם7אױפכי כיי• ילללױכט

ס אױו« ׳22 £אחאי4י מײז כעז ע ^־ מ א  : ם
 ־vys איז געלעזעז לאב איך וױ אזױ

jyo ״די אז כטינקײט"7ל7״כ נוסער

p m  n®) r m ip  n m w tw r ( אי אי אין י
 םאדאיגםארצסיראז צו אכדכט רזר נדם
 די צו קומעז *ו םעםנצרס סעחר װאס

 סא- אויפםערקזאם איך וױל װאחלען״,
 סy אום אז באארד, lvoipyipy די ן7כ

 צו רפ7סכ7ס מעחר װאס jyoip 17?אל
 באארד עקזעקוטיװ רי מוז ׳ן7װאהל די

jnyrזײן אויך זאילעז פיטינגען די אז ׳ 
 ״נערעכםינקײם״ ־,yi אין אדװעי־ט״זט

 װאס ביטסב^ס סך א דא זײנען cy וױיל
^yry| ני׳שט אורזאכעז סך א צוליב נײשט 

 ״פריײ די־ נישט און אסאלװ^־טפ״ דעם
הײם״.
 די פון אײנעד אויך נין איר און

iytys v&vn onycoyo צוױי די נימט 
 כױין םון םמםבעל אלס אבעל צײםונגען.

 ײיסען צו בארעכטיגט איך ביז לאקאל
 מיטינ- םאר קודעז oy װאו און ווען
 איינצײ דעל און לאקאל. כיײז םון בעז

 אנ־ סד א נאד און איך אז ג7װ ל7ג
 ררענען װיסעז זא^עז ony2oyo 7ל7ד

 דער איז אדװערטײזעז איז ,ivh'Q'v די
״נעחוכםיגיוײט״.

 ככיעט אז קוםט ״גערעכטינקײט״ די
 אד־ דולר חױז. איז מעכיב^ יעדעז צו

 ״מד דעל איז מיטיננעז די ותרטײזען
 יצטאר- איהר פאלבינדט כטיגקײט״7ר

 ױניאךצײ• זײן םיט ר7כיעטכ דעם קער
טוננ.

ױלײ װעט איהר אז האםענדיג  איעי
יאיך םאלבלײב םאריטלאנ, מײז צו געז

שה ױיג. מ צו
,11993 נ. ל. ,22 לאחאל

 8 אױף האפם עננ״אנד אץ רעביױדננ ארכײטער
וואהלען סוםענדע די אין זיג נרױםען

—  lyjip ט צי יאקאל קײז י :

 ony; טעטינהייט 7להאפט72פי א
'ovy ל7ד פון רס1ידקװאד7ה די אין 
 בײ אויף װי *ארטיי, לײב$ר ר7נגלי״ש7

 pc iy"o־־K9 7אפיטאליסטײש)ר ציױי די
 V"2 די צו זיף גרייט iyo װאו נד,9נגל7
 •רעפייער װאס ׳עז4:ם־ח«הי7אללאכי3

 אויפ׳ן באישטיטט האם טעקדאנאלד
iyo29 .19 בלויז אקטאבער yo: האם 

 די םאר jy2y;y( קדאנאלד7כי טיער7ל9
ט7קל די װאהלען, ס  דאס װאס צײט 7נ

;7 ryry.אלע און קדאנאלד7כי ללויבט 
y rn ר־7אויסנ האבען ן7םיניסטאר» 
 האבען זײ לכען7װ םאניםעסס, א בײט

ל.7בירג די צו ז7ארױסגמלאז
 ן7וטאט97ר־ד7ארבײט 7איצסי; 7אל

 װעלען צאהל, איז 193 פארלאממנט, איז
 די ן7ײעל □jn אױסער ז.7לוים ר7װיד

 האנ־ 108 נײע לען7ארױסשט ארבײטער
 ר*7 צו ן7האם זײ װעלכע ן׳7דידאט

הלען.7װ
 האט אלײן קדאנאלד7מ *רעבײער

ײן. איז ארײנגעװארםען זיך  ער קאמי
 םון סאמפײךטור זײז אננעהױבעז האם

 ז7ארויסגעםאהר איז ער וואו גלאזגאו,
 אוי״ אז איז רײזע םיר־טאגינע א אױױ

 אר־ 7אל באזוכט האט p» טאטאביל
 און ר7דעלם אױך און צער7ל9בײטער־

דעס.7ל 17האלט7נ
 *7ארויסנ אויך איז דזשארדזש לאיד

 אגי־ צו קעכיפייךטור א אױף פאהרעז
 די פ^רטײ. י7ליבעראל דער פאל ז7טיל
 אויפגע״ קליף7שלי זײנעז לאלען7ליב

 זחגרםאר, קדאנאלד׳ן7מ אוױי בראכם
 טענ 19 ברויז נעבען7ג האט ער װאס
 קאנסערװאטיװעז די װאהלען. די םאר

 די םיט פאראײניגען צו זיך פלאנעװען
 צו אום #לטער7 םך א איז ראלעז7ליב

ארבײםער־קאנדידאםעז. די ׳שקאנעז
 ארײן איז נירונג7ל ארבײטמר די

ט וואהאעז די אין  רע־ גלענצצנדען א מי
 גרוי־ די אוי^ אנצואװײזען האט זי קארד.

yD ^ אוננ טו ם ױ  דער- האט זי װאס א
 אינםערנאציאנאלער דעד איז גרייכמ

 באציהונגעז 7בצסעל די אױו• פאליטיק,
דײם״ש־ ציױמען נע^אפעז ם^ה זי סיאו

 דורכד דעי אויף פראנקרײך, ארן לאנד
o פוז םיהרוננ n ם7ל אויד לאן,9 דאאס 
 װ^ט־פרידעז, פאר ס7לאנל9 גרויסען

 •ytrT איז געװארען טאבט7ג איז װאס
 צװי׳שען 3jnyo:ynyi דער אױף נ^וא׳

 װײטער, אזױ איז רוסלאנד׳ און ננלאנד7
 אױך יעצמ װעם נירוננ7ל אלבײטע־ די

jy2*n אויפצוקלערמ) לענענהײט7ג די 
 ®אר־ אגדערע די אזוי װי ל7בירג די

 אח דדעג אין געישטאנען זיינען ,7טײ
 ארביי^ןי• דער דערלאזט ניט האבעז

 פלענעד אלע די דורכצופיהרזןן רענירונג
 צו דזרכםיהרעז געױאיט האט זי װאס

 ארבײםסלאזיגקײט די םארלײכטערען
 n לעזען צו אײןי איז ענניאכד איז

.7װאױנוגנס־םראג
 ארבײטעי־לעגי- די וױיט װי אויף

 מען קעז זיג, א כײמ זיכער איז רונג
 פארםײ לייבאר די װאס דערפיז זעהן
 * אױיםממטצלט םאל הײנטיגס האם

איד גענעז חאנדידאם  דדפארדדמ׳ו ̂י
 ארבײנ^ך די לאבמז איצט ביז נוםא.

ױסנסטעלט ניט קײנכאל  קא(* p'P אר
 גזר דעם פון דיסטריסט דעם אץ דידאט
פרעסיער. ם7װעזענ

 אםאקײ צײסונגעז 7ליבעראל םילע
 םאר •ארטײ אײנצנ* ?ײער מםארק חנן

אננעסאכס חאט זי װאס לאנטער,9 רעם
*ר• די געטריבעז ר.אט זי װאס רםים7ד .............

 אםען געגעבען זאנאר האט ״נױס׳/ די
 ארביעמד די אויב אז ׳טיני7אנצוהעל

 ;י װעט װאהלען, די אין זינען װעצעז
ארבײטער־פארטײ• דער צו רגעהן7אריב

אז איה̂ר װײסט
*■געמויםם האמ ראיrי אנודת די

 pop את דװאם cooo ®יז ?אנד p*t>r א נ*ד
 און יאנד־׳יוויזי עחאםצר דער איז דאס ? יזרעאל

9װעל^»דנאניזאצ* ארסאדאקסיע*אידימער דער
t?« אז איחר, ױײםט ײ»רא<.Tאר איז »*tnr r 

 סינא־ םױראד «ו סאיצונ ניבעז םםוקערס ליכע
 נסס«ז פי דעם tie נעמאכט ײמ־עז י" װײל רעסס,

̂אז ריינעם פראעצגם ססו <• סאבאה. סערקיי

? עקם־לאקם זיא וזאס
ע איז עקס־ל^קם ײנ ע די פון א ם ם טיג כ ען ווי דונג םינ ר  םון ע

שער דער ציני םט. םעדי שא ױםענ די 8 איז דאס ו ענ ס אד־ אל ה א ש  ט
ען דעם רןזגולירט וועלכעם אנ ט און ם ם ה ע רנ א ם ם ע  פוז *לאיז ד

װאסער, רוכארכער, ביטער־זאלץ, קאםטאר־איל, טער־  ל&סרעיז בי
טע פאודער, ר קע אצו ע אדער ב ט ב ר א פ ע ך אוו פיללען, נ א  אנ־ םילנן נ

ע דערע ש די א מ ט־ םלען א׳ הר״מי ר װעלבע פאר אפפי תו  םאז עז
ד אדער פרוי שרעקען. זיך פלענען קינ אפ

אד א איז עקם־לאקב אל ק א ש רך ט ז עם דורך. און דו  נע■ אי
א״ ם רקט און םעם איז ש ך און געלאםען זוי לי ר מי א עז נ ענ  אלע ג

שטאפוננ. פון פארמען עז־פאר חן םאנ םערצען א ר ש ע ^רעמפפעז. אד

קפ א טרי״עט א ט כ ײג ם און ה ע צי ר ע ב ײך. אי א

דראנ־ססארם. אלע אין באהם, א .060 און 25 ,10

I

י » 9 * *
■

ען פרײטאג, ם ם1924 אקטאבער, דנ י י ק ג י ט נ ע ד ע ן
 ■ייייי•

ו ז

 דער כאארד«װ עסזעקוסיװ פון םיםיננקן צוױי
22 לאהאל ױניאן ודעסםאכער

 םון ב^וארד עהזעסוםױו פון זיציגג א
yiאיז ,22 לאקאל ױניאן, לרעסכיאכער ,־ 

 *װעגט, דינסםאג געװארען ^פגעהאלטען
 םון אםיס אין םבער7סעפט טען1י־) דעם
 אונ־ סטליט, טע21 װעסט 16 ױניאן, ךפר
 בלױ ם. ברודער פון םאלדץ רעם טער

סטײן.
 -yג זיך האבען ישעפעל םון קאכייטעס

 און פארלאנגען נע7פאי־^ײד םיט ווענרעט
 ’V: א נאך ה*ט באארר עקזעקוטיװ רער

 געהאנ- זײ ל7איב באכראכטוגג הערינע
בעלט•
 םון רינגער און װײנסטײן בלידער די

o n סא- רץר םון ברענט^ ר7היאולמאכ 
םג^ זײגען יארטיי^ ציאליסטײטער  א^י

 און ב^וארד ?ומיװ7עקז פאל׳ן טראטעז
 אײנגעארדענט ז7האב זײ אז ערהלעהרט,

1 סאר לונג7םארשט ל7טעאט א 1 oyiן7ט 
 העל־ און םאנד א jyc»sr צו כדי אקטאבער

 אין קאמפײן וױרקזאמען א אנפיהרען םען
 אז ר7רעריב םארלאכגען זײ הארלעם.

ײ lyc'ip ?)I'M דעם פאױ זא^ען מיר  ט
קעטס.

 בא^לא- האט באאר עהזעקוטױו רער
טי?עטס. דאלאר 25 פאר קויפען צו םען

 איצט איז ל7װעלכ גרינבעיג, ב״ורער
 םון לעזיגנירט האט אײדזישענם, ביזנעס א

 ער אז ערקלעהרענדיג, באארד עקזעהוטיװ
ס אײנקלאנג איז עס טוט  ?אנסטי־ דער פי

 אינטערנײשאנאל, • אונזער פון טיציע
 באאמ־ ר7באצ*הלט א אז ׳זא:ט װע-כע

 קײן הא.טען ניט נלײכצײטיג קאן מעל
 רעזיגנאציע זײן אפט. אופבאצאהרסען

געװארען. אננענופען איז
 פאר״ האט גרינבערג ברודער װי אזױ
 דז^אי^ט בײם לאהאל אונזער מראטען
 םיטנליד א געװען אויך איז און באאיר

 װאהלען זײנען 7האמיט םינאנץ דער םוין
 פאר־ צו מעםבערס פאר װארען7נ געמאכט

 ?א־ צװײ דאזיגע די אין פלאץ זײן נעמען
םיטעס.

 ערװעהלט איז ראבינאוױץ ברודער
 דעם אין פלאץ זײן אױף געװארען
 איז עטקין כרודער און באארד דזשאינט

 םינאנץ דער אין נעװארען אויסגע?ליבען
קאמיטע.

 ארײנ־ האט קאפלאן ם. שװעםטער ,
 בועבו- א אלס זיננאציע7ל איהר געשי?ט

 גע־ איו זי באארד, עסזעקוטיװ םון כער
 דא־ דעם אויםצונעבעז נעצרואוכנצז רוען

ט זיך פיהלט זי וױיל אטט זיגען  גע- ני
 ־7אנג האם באארר עסזקוטױו ר7ד זונט.
 זי װי אזוי און רעזיגנאציע איהר נרמען

 גרױחננס םון מעםבער א נעוועז איז
 נע־ ערװעהלט קענט ברודער איז האםיטע

פלאץ. איהר אויף װאי־ען
 באריכט דירעקטארס אװ באארד דער

 ר7ד און טעמבער97ס טען10 דעם םון
 טען12 דעם פון באריכט באארד הישאינם

ס7אױםג םעאטעםבעריזײנען  פאר־ ארן ן7נו
געווארען. האנרעלט

 אנם־ באריכט באארד דזשאיגט ל7ר
 מע־ נמראל7ג םון באריכם א אויך האלט

 דעם בנונע םיינבערג, ברודער גערזיטער,
 פיהרט7אנג איצט ורערט װאס סאםפיין

 שםעלען צו אינדוםטריע דרעס דער אין
סאנטראל. ױניאן ר7אונט רזשאבערס אלע

 די האבעז דעם םיט ®ארביגדונג אין
 איבערגע־ פריזאנם און האראוױץ כרירער

fyM צײט ר7הורצ דער אין איז עס װאם 
 דזשאבערס, סך א :נעװארען אױםגעטאן

ז װעלכע ע ל  דער אין ראלע װיכטינע א ^י
ז האבען אינדוסטריע מו רי ש ע ^ ט נ  אג־ או

טס ױניאן. דער &יט דמענ
 סריד־ *^װעסטעי און נוזםאן ברודער •

 איצ־ חגם װמגען גערען*ט ><ויך האבעז ם»ן
yro; דער אז ערסלעהרט, און אויפסו 

 פרוכטבא־ pn נוצליכער א איז קאמפײן
 די אווג װי אנגעוויזעז האבען זײ רער.

 װאס און װערע׳ן פיהרט7אננ דארו^ ארבײט
 ערםאלג דער אז טאן, צו וױיטער איז עס
רטער.7נעזיכ א זײן זאל האמפײן םון

 מענע* לאל7:7ג םײגבערג, ברודער.
 אנװע־ איז באארד, דזיטאינט םון ח^ןער

טינג בײם ;עװען זענד  אפגע־ האט און מי
 װאס באריכט רעטאל׳עז ?ורצען א נעבעז

 ?אם* חנר זינט אױמנעםאן האט ױניאן די
 באריכטען די אננעהויבען. זיך האט פײן
 א&־/ זיינעז װאס פיטיננעץ ברענכדט די םון

 ־Byo טען11 דמם ען1געװא נעהאיוטען
געװארען. אױפנענ^מען זײנען טעסבער
 באריכטען ן־אזינע די לײמנען כיים

 מענ״ אײניגע אז נעװארען, אנגעװיזען איז
 זעהר א אױף געהאנדעלט האבעז עען

דינ7מאכ אוםז, ־אוםפאראנטװארטליכען  נ
 ערהלעה־ אומבאגרינדעטע פאריטײדענע

 דאזיגען דעם םון ציל הויפם דער רונגעז.
 און רוננען7שט מאכען צו איז עלעמענט

 רײהעז די אין מיסטרויען פארשפרײט^נן
pd און ױניאן. דער נעגען מעטבערס די 

 אײנעם יערען בײ םארנעתוםען איז דאם
םיטינגען. ברענטמ די םון

ך^אז םארמטעהט עס  רוםט דאס ?י
 ארגאניזאציע, דער אויןי א« מלעכט ?יו

 םון נאגײאוננ ^ ע^ב איצט
י מג יס1כג בנ^י אגר.ימעסעם.,גצמ.די. י ג .ו

 צו רצן7װ סאכט7ג jyno פארברײטוגגען
 זאל ױניאן רי אז זעחן, און םאנדס ן7׳שאם

 ל7איכ סאנטראל lyiyoyo א אױסאיב^
 TDyo דער7י װען איצט, אינדוסטריע. דער

 יױ תגל צו ז7נטער7לנעה7ד זיך מוז ר7כ
 טםען7אויסק ^vn ן7צוזאם און ניאן
 ל7ד װי םען הט7ז ׳ן7רונג7סאד 7ל7אונז

כיא■7ד ארײן נגט7כי ל7דאזיג
 און רס7םב7כי די ן7צײיש 7ראליזאצי

װעג. םון אדוגטערצופיחרן זײ זוכט
w די vw vw v הא־ לס7כיב7מ באארר

דיס- שטאר? געםיהלט זיך בען
 7הטאגט7וו7אנג דאזיג^ די נדיג7קוטיר
 זיך האט װאס אײנער ר7י7י און םראגע

 געװען איז yioipon ל7ד אין באטײליגט
 פיחרונגען 7לכ7אז אז מײנונג, ר7ד םיט

 זאל oy און ן7ל7וו טאלערירט ניט םאו^ן
 *9א גלײך דאס לונג7שט א װעחנן גענרכזען

ן.7ל7צױטט
• # •

v פון זיצונב א w v w v) פון באארד 
iy i איז 22 לא?אל ױניאן ספאכעל7דל 
ארן ן7האלט7אפג  יאװענט ריגסטאג נ^ו

 פון אםיס אין ל7סעפטעכיב טען23 ם7ל
 אונ־ סטריט, 7ט21 װעסט 16 ױניאן דער
 בלױ מ. ברודער פון פארזיץ דעם טער

םטײן.
 נע־ זיך האבען שעפעל pd ס7האמיט

 און ן7םארלאנג םארשײדענע מים נרעט7װ
װpזעpע ר7ל טי  זײ איבער האם באארד ו

געהאנדעלט.
אויםםער?־ האס םארביאיט, ל7ברוד

 אז באארד, עקאנקוטיװ דעם געמאכט זאם
 ר7בלו?לינ דעם םון באריכט ם7י •אין

 געװארען אנגעװיזעז איז כײטינג ברענט^
 שע־ די אין באדינגוננען 7גליכ7?ל די אויף
 און דיסטריהט ברוקלינער דעם םון פער

 עהזעקוטיװ oyi אויםגעםאדערט האט ער
ן.7האנדל צו דעם װעגעז באארד
 ר־7 צו געװארען ן7באשלאס איז עס

 ל־7אונט זאל 7וועלכ סאמיטע, א וועהלען
ט זיך |y:yp«2 און זוכעז  אין 7לאג דער סי
 ארײנ־ און דיסטרי?ם נדעז7פ7באטר דעם

 עסזע?וטיװ צום באריכט א ברײנגען
 און נאװיץ;ראב ?ענט, ר7בריד די באארד.

?אםיטע. דער אין ארײן זײנעז בלוסטײן
 האט סאסנאװס?י אנא עװעסטער
 אק װײל רעזיגנאצימ, איהר ארייגגע׳&יתט

 יאר? נױ זי םארלאזט שפעטער װאך א
 קא־ ברוקװאוד אין רנען7ל אן הויבט און

 אנגענומען איז זיגנ«ציע7ר איהר לעדזש.
נעװארען.

 עדױקײ־ קאהעז ם. םאניא ר7שװעסט
 אינטערנײשא־ דער םון דירעקטאר ׳שאנאל

 םארלאננט, צו^ריםם א דורך האם נאל
 םון 7?אםים א ערװעהלען זאלעז מיר אז

ט מיטצוארבײטעז דרײ  דעיארכר איהר מי
 עדױ?יײ דעם pc משך דעם פאר םענט

 מעמבערס פאלגענדע די סעזאן. שאנאל
^ ײנ  דער אין געווארען ן7אויסגע?ליב ז

טע: די און םרידמון ׳טװעסםער ?אמי
םארביאע. און נםyp ברידער

 די ווען צורי?, װאכען פאר א םיט
 פאר ל7נ7יל9 צו?ונםטיגע װענען 7םראג
םגענומ^ איז הויז ױגיטי דער  געװא־ אוי
 באלר ע?זעהוטיװ pc םײנונג די איז רען,
 װע־ באשלוס א םיט אפצואװארטען ן7געװ
טי די ביז עגין oyi גען  ?אםיטע הויז יוני

 עם באריכט. איהר ארײגברײננען װעט
ײנונג די געװען איז  עקועסוטיװ םון ס

 םיט׳ן צוזאמען ?אסיטע די אז באארד/
 בא־ א אויסארבײטעז זאלען מענעדזשער

טי דער &ון ריכם  ־py דער הגם הויז. ױני
 עס אז באנריםען, האט באארד זע?וטיװ

 קאםײ דער םאר נעווען אומםעגליך װאלמ
 אויםםיהרליכעז אן אויקצוארבײטעז טע

אוים־ און די וועגען באריכט
w לעצטען פון גאב;נן y o, ד װײלyאוי־ ר 

 ביכער, די דורכגעהן םsrרyצו דארױ דיטאר
 צײט, לypיDש א נעמען װעט oy װאס
טp די רyאב ?אן  אויסאר־ דערװײל yאמי

 ױניטי די װאס אין באריכט א בײטען
 עס זאכען א םאר װאס זיך, נויטיגט הויז

 איז װערעז םארריכט דארםעז און ןyהלyם
 זאל באארד iroipyrpy בר^רער הויז רyד

 סאנעז אינפארמאציע דאזיגער דער לויט
מטען א זyםyאננ בא׳שלוס. בא^טי

 רעמאלט האט באארר עסזעשוטױץ רyד
 ידא־ צו איז Dy װיכטיג װי באנריפען אויך
 פאר׳ן פארבארײטונגען נויטיגע די כען

 נים דאס און צײט אין זאןyס ן7?ומענדיג
 ביז איז עס װי רyטyשפ אויף אפלײגען

 די װאס םון געװאר^ פראחםיצירט איצט
 גאדניט האט הויז ױניטי די און ױניאן

געװאונען.
ט׳ן ׳אײנ?לאנג אין  בשלוס דאזיגען מי

 וויםעז געלאזט שעהנהאלץ ברורעד האט
 ױני־ רער פון רyםענעדזש ̂זy^רגyראטענב

 האט לעצטער רyד און דעם ווענעז הויז, טי
 א שיקטyצונ רyסבyסעפט טען18 דעם

 באריכט דעם םארמינ האט ער אז בריף,
 יױ דער םאר ןyםארלי'ג איהם װעם ער און

טי  באארד .tpy אתןר יןאמיטע הויז ני
א ניו הײז צורי??ומעז Dyii ער װען •רס'

אז. ערעלעהיס״ האס .זתד^האלץ כגודמר ,

 הוייטזאכ^יך איז כױםיננ ל7דאזיג ל7ד
 י7כ־וד מען7אויםצו: װארען7ג גערופ^

באריכט. ראטעגבערנ׳ם
 •7«לײג; האט לנ7ראטענכ ר7ברוד

 אנוױי־ באליכט גוושר'ב&ע& א בראכט
i:yT־r נױטינט הױז ױניטי די װאס אין 
 אױס־ הױז ל7ל אין ראלף cy װאס און זיך

 אז אזױ ורע-ען פארריכט און לט707נ7ג
אכט7ג זאל הויז רי  דטען א אין װעלען בי

צושטאנר.
 lvoipytpy דעי האט באליכט ?ײן פון
 דארף איץ ראס אז ״ן7םוג7אױסג באארד

vw היבשע א ?אסטען o .ט ^ ג
 דאזיגער י7ד װאס באטע7ל דער אין

y:,! ־7ארױסג איז אלױסגערופען האט 
 יך6גי7אומט איז עס אז ׳ן7געװאל בראכט

 די אגצוהאלטען אלײן יא?אל אונזעל פאל
װ7 חנל הויז. ױניטי עמטי  האס באא־ד ?ז

:yoijy; באטראבט אין nyi אז ׳םאקם 
 דזשאיגט װײסט אוץ ס7רל . דעל ווען

 איז הױז די און ע?דסטירט האט כאאלד
 לאקא* םיל םון ײארעז7נ האלטען7אױםג

 שוין מעז האם 66 און 60 ,25 ,22 :אען
 אנ־ נויטײענדיגקײט די נעזעהן טאלט7ד

jyoyjw נעפא־ האט װאס זאלוציע7ל א 
 רvרt'V̂\' אויף האנװענשאן, ל7ד םון לט7ל
 איג״ די אז געװארען, כראכט7םאויג א*ז זי

נ7איב זאל טערנײשאנאל  ױניטי די טען7י
 נע־ הױז די איז ט4דעטאי שויז װײל הױז.
 ױניאן. דער אױף אסט4י גרויס^״ א ײעז

 אויפנעהא^טען װערט הױז די װען איצט,
p 4לאקאי אונזער פיז 'sH אסט די איז י

f די חאכען דןוס אין y^yojri א נאך y 
̂וא־ד ז^טיוו  און ן7באנייפ c״y2cyo נ

vzhv\ ז אז ׳ן7א:;עוױז ל7דעייב,  טענען ,
*:ny mvi ןעהן ניט  p ’P־iyoDHn:y אױם״ 
ipytpy sn; דעם jyoy2 צו וױ װענ y :y״ 
 םעו- דין איצט האט װעי״כ^* באאלד, טױו
 רי iyoy:)V־y2־K דצוגג, 7יעהלליכ טעי*

y ן7ג7װ הויז ײגיטי :syii־ cy ״שױן איז 
אן r-pycyrv באשלוס. אי־טעל אז דא  ׳נ
 לאקאל אוגוער piC oרyכ'בvנ' “נא :יט אז

*ys* 7אל םון trycoyo ;אל p ^  vmvi'j| 
 און lynngD אינט^מייש^ונאל m>yi פון

 זי״ איז הױז ױניטי י7ד פון ן7טירי:עפ7ב
טי די אז ג,7װ ל7אײנציג דער כע־  װני
v צו ;y;;HsH2 4זאי הױז i~ -אינטערגײ^א 
נאל.

 ר7ד האט 7ריסר,וסי 7ל7נג7ל א :אך
ivowyipy ר7אננ באאלד  באשליט א ז7נו

 דער סיט אײנקלאננ אין ן7יו7ג איז װאס
 סאםי־ א און 7ריססוסי י7ד pc שטימונג

yo כיי״ די א!ן פרירטאן ל7סט7שוו םון 
 אינם־ ן7זײנ ראטצגברג און כלוסטיץ י7י

מן צו װאר^7ג טרואירט  גע• פאל׳ן ער^ינ
אל7נ  םאר^אנגצן און באאלר iroipytpy י

הױז. ױניםי די iyoy:Nry2^ איהם םון
yo די אט הר,7נאכמ 'o ip צוזאםען 

 הנהאלץ,7ש ל7בלוו־ ?רעטאל,7ס כייט׳ן
אלאנדזש״ 7נויטיג tycno ן7זאי*

co:yoאיבער״ ׳7ל7אגד און 7םינאנצי/ד ׳ 
 איגטעל• ל7ד צו הויז ױניטי די |7ב7צוג

נײשאנאי.
?^טאר.7ס שעהנהאלץ, י.

 כאריהםטער דער פראנס, א:אטא:
 אײ־ און פראנ?רײך, פון יטריפטשטעלער

 דע;־ און שרײבער סטע7גל די פון ר7:
 oyi איז צייס, ר7הײנםיג ל7ד םון קער
 ׳היים זײן אין געשטארבען מ. ד. טען12
יאהר. 80 פון עי־טעל אין ׳םור אין

 יא־ פאריגען איז פראנס אגאטאל
 שװערער א פון געװוארען קדאנק נואר

 עױ האט ער ל7לכ7װ פון םאר?יהלונג,
ט7 זײן ליב  קו־ c:y?yj ניט הל7ם ל,7י
 *y: סראנ? שטארק ל7אב זיך. צו מען

 צו־ רראכען דרײ א מיט רy vh װ^רעז
 גזד ער איז נ7ט פאר 7צם7ל די רי?.
 בא־ איז צײט גאנצע די כםעט װען

 כיא־ נאר איז צושםאנד, װאוסםלאזען
אױםכאפען. זיך ער םלע;ט םענטעגװײז

*נא־ איז יאהר 25 לעצטע די פאר
 נאנצער דעל אין געװען םראנס םאל

 פראנ־ ן7סט7גל םאר׳ן פאררעכענם װעלט
 נאטען אטת׳ער H שרײבער. צויזישען

 אבער טיבא, אנאטאל זשא? נעווען איז
iy פראנס, גענעבען ן7נאם א זיך האט 

 אפצױ נומען7םארג דך האמ ער וױיל
 אםוז״ן דעם װער? yזײנ אין שפיגלעז

 ס1 האט ער pא גײסט. ן7םראנצויזיש
ס, ה#בען 7אל אויך. דערנרײכט ל ה ^  ג

גוט. וטזר איהם פאסם נאםען דער אז
 טען16 דעם ער איז געווארען נעבאחנז

 זוהן דער נעװען איז ער .1844 אפריל,
 אבער פאדיז, אין ל7נדל7בוכה א םון
 געװען ניט איז טיבא. ל7:א פאטער, זײן

 א נאר ביכער, פון םאר?ױםער א נלאט
 א און ביכער, פון ר7בהאב7לי נרויסער
 אינערהױפט אויך. ר7הרט7געל נרויסער

 ױע־ בינער מיט ז7אפנענעב זיך ער האט
 און רעװאלוציע, פראנצויזישער דער גען
 דך םלעגען ביױגעשעפט איז איהם צו

 ניראנצויזישע 7סם7גר די צוזאםענ?וםען
 באריהמטעםער־ אזוי און ל7ל7שריםטשט

 ניט ?וםעז פאעגען זײ זענאיכתײטען.
 שםת־ צו נאר ל,7ביכ ?ויפען צו בלויז

 אנ־ טיט׳ן אײנער דיםקוטיושז און םען
 האט אומנעבונג אזא אין אט ן.7דער

 םון און אויםגעהאדעװעט זיך פראנס
 אײנ- זיך איז ער האם אויױ הלײנװײז

 PH בוך צום ליעבע גװאלדינע א געזאפט
 !־,נ ז7מענשלינ פאר׳ן אכטונג 7טיעם א

 גיט האט ל7פאט אנאטאל׳ס דאגס.
 פראנצויזישער דער מיט סימפאטיזירט

 פרי׳ rf הר7ז גערוען איז און רעװאלוציע
 זוהן זײן האט iy און סאטויליס. מער

 א אין ערציהוננ ליגיעזע7ר א ן7געגעב
חאלערזש. יעזואיטישען

 האט פראנס 4אנאטאי אויב אבער
 נײסט, מענשליכען רעם געהאמ ליעב
 י־ י ל פ דעם האמ7ג ב7לי אבער ער האט

 אבװאוזא און נייסט, מענשליכען ן ע
 א א^ס נעװאדעז אויםנעצױגען איז ער

 דעד pc געגנער א און האםוילי? פרומער
 אבער ער איז ׳װאלוצ'ע7ר פראנצױזישער

 נאענצענדססע די םון אײנער געװארען
 די pc אײנער און םרײהײטס־?עמ«םער

 0א ‘בכי 7ליני7ר םון נעננצר רםטע7ביט
 ביטער אזוי בפרט. קאטויליציזם דעם

 הא־ אוים׳ן 07אטאק זײנע געריעז זײנען
 די־ נעװען זײנעץ ניםטינ אזוי טױליציזם,

 דער חאט 1921 אין אז םײלען, נע
 ויעל? 7זײנ אלע ארײננעלענט פאבסט

חרס. אין
 האט פראנס אנאטאל װי לאננ אזוי

 האט ׳האנט אין ר7םעד א ן7געהאלט נאר
yדער אין פרײהײם. פאר ?עםםט7ג ר 

 ער איז דרײםוס־פיאצעס דעם פון צײט
לי םון זײם ל7ר אױף ארויסגעםראטען

אט^ דלײםוסאנטען  גרוי־ cyi כייט צוז
iyo דצם און ?אלא מיל7 לער7שריפטשט 

 אין ס.7זשאו־ סאציאליסט ן7באריהמט
*iy :y װא-7נ םראנס אנאטאל איז צײט 

 חגם אין האט און פאציאליסט א לעז
 לפיאח 7אײנציג די jnyty; סאציאליזם

שאםטליכע לי צו  נאך איכלצן. :צז^
 לypשטי א אויך רy איז מלחמה דעל

 ער אכןר האכזוניסט, א ײען7ב צײט
 ם7י פון איגעטרײסעלט באלד זיך האט

?אםוניזם.
 רער אז געהאפכ^ האט ל7 כאטש אין

 דאס ן7ר7סארבעס jyp סאציאליזם
 אין iy האט דאך ן,ycyp 7נשליכ7ם

 גלויכען וױיגיג הר7ז געהאט אלגעמײן
 א געיוען איז iy נשען.7מ nvi אין ׳

 נעהאלםען, האס און צװײםלער י7גרויס
 באשעםע- א נש7ם דער איז תוך אין אז

 ל״יחננ״ 7םײנדליכ אה ש:אה פון ניש
 :םענש ל7ל איז אזױ ^אט ן.7שאפט

iyp:yi דײנ?ט y^ ,האגר־ אבעל שעהן 
 ער האט — כײאוס״ על לט7האנד לען

 רא״ מים pH ארט אײן איז שריבעז7ג
‘y נוסען7תלכנ זײנען פיהל7נ זינעז H 
װערק. זײנע

 אנאטאל האט מרײבען ז7אננעהויב
> א נעררען איז ל7 װען נאך פראנס  אי

ד האט ער אבער יאהר. 15 םיז ל7נ  די
 נע״ ;ים שרײכען oy:y:''H זײן מאלסט

שטoDny. 7 ז7נומ  האט יאהר 24 צו י
ny כאדײטענדמ 7ערשט זײן דרוסט7אפג 

 האט יאחר הן7צ לשטע7 די ארבײט.
 סי־י• אױסשליסלױ ט7כט ן7שריב7ג על

 יאהר 35 םון ר7לט7 אין ערשט און טיה,
לאמאן. .^שטער7 זייז באוױזען זיך האט

 האם אויסצײכנונג 7סט7נל זײן
 איז שפראך זײן סטיל. זײן פאר פראנס

 לױ־ א װי אזוי ?אאהר, און אױטער אזוי
 :זך םסטע7טי yr'T ?ליסטאא. ל7טער

 םארשםעהן. סינד א אםיאו הען ן7דאנק
 סיא״ םון ״םארברעבעז דעל בוך זײן םאר

 1נומע7ארײננ ער איז באנאר׳' װמםםער
 «״p* ל7םראנצויזיש דער אין נעווארען

 און ״אונשםערבאימד, די צװישען דעמיע
i( רy האט 19zL אין w n w א״ דעש: 

לאטור.7איט פאר בעא־ירײז
אנא־ האם יאהר 76 םון ל7אט7 ביז״ן

ס טאא אנ  אין אבער בחול, א בט7נעא פי
1920 I 1יײ בױט געהאט חתונה ער האט 

הױדליפעדץ.
 אי״ זײנען װעלס דינע פון טאנכע

אידיש. אץ בערזעצט

 פון קלוב דעמאהראטישעד
̂־יױס טרעט בדוקלץ  פאר א

װודלער. און לאםאלעט
oy פראנ• די פאי־ ארוים זיף זאגען. 

 איינצעא״ נאל נים ן7?אגד־דאט רעםיװע
 ארנאניזא־ 7גאנצ זאגדע׳חגז בירגער, :ע

oy'V, 07ארנאניזאצי די םיז סך א און 
 אזא אלנאניזאציעס. פאאיטישע זײנען

 אלױס־ זיך האם װאס 7אלגאניזאצי
 װהירער׳ן, און ט׳ן7לאפאל פאר געזאנט

עי איז  דעטאקלא־ רזשעםערסאן ד
 דיסם־ מבאי7אס םעז2 פון קאאב. טי?

 םײא א איז קאאב דער בלוקאין. ׳רי?ט
 1םי פארטײ דעטא?ראטישער דער פון

 ער באװײזט. נאטען זײן וױ שטאדט.
 דזר די געכען ארױסנעםראטעז ל7אב איז

שע  פחןזײ פאר סאנדידאטען מאחיאטי
 חאט און פלעזידשנמ װייס און דענט

 ?אנרי־ •ראגרעסײוע רי אינדארסירט
װהייזנר• און לאפאלעם ׳ן7דאט

/
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ס איע פאר יאקאל אײן מו ײ מו מ מוו אין & יארס נױ גױיסער
©p ״גערעכטיניױיט״ נוטעי אעצטען 

 נרויסע די אױף ^גגעוױזען טיר ד׳^כען
ט pc װיכטיגקײט אנס־א^י אצי ©;יז  ארג

 וױיט py©□ איז דאפ ױדאן. רער אין
 ,dpvp□©?©; ארנײט, איעציגע די ניט
ט אוגזע־ע. װי ױניאן, אזא םאר עעי אז  נ
 ם#רט־ pc געפיהל און געדאנק דעם םון

 בליי־ ניט טא□ און ניט זי קען שריט,
 אלטע איהרע אין םאר^טײגערט בען

 בעסטען אם וױ זײן, צו אום ם#רכיען.
דער םון םאדעױגגען די צו אפט6^וגע
 טאר ניט, זי קען אומיטטענדען, און צײט

 װעל־ pא פארם, דער אין ביןײבען ניט זי
אױסגע־ ©;םאנג פון דך האט זי כער

ח ױגיאז, אזא גאסען. ח  זי װאס דעם׳ א
no אין האלטען ׳עטענדיג און אימער 

 אין ברענגען און ארגאניזירען א״ן
 נאד יעטעהען װעלכע די, רײהען איהרע

*p זיר האיטען אלײן זי םוז דרױסען׳ 
 עצם־גע־ דער איבערבויען. אײן אין

 אי־ טאקע בלייבט ױניאן דער pc דאנק
 ״אין :זעיב/ןר דער און אײנער מער

עי כדי אבער כיאכט״, איז אייניגקייט  ד
איץ טאבען זיף קענען זאל געדאגק

 יע־ ■ראפטי׳עען p© םיהלען ׳שטארקער
 א אין פארקעיפערט װערען ער מוז בען,

דער צו פאםען זיך זאר װאס ׳םארם
עז, ארן צײט ד ענ ט ^  טיר װעלכע אין או

 ה©ל' אוט׳טטענדען און צײטען <ענען.
 םו־ דארום ענדערען. אײן p© זיןי טען
 אינ־ אונזערע פון םארםען די אויך זען

 דערפון אט ענדערען. זיף סטיטוציעס
 א כטעס םאר נויטיגקייט רי יקוכט

איבעיבױאוגנפ־ארבײט. ^טעגדינער
A

yצוריק מאנאטען עטײכע סיט רשט
*r וױכטיגע א גצװארען אױםנעטאז 

 נױ , p© איבערבױאונגס־ארכײט עםיק
 באאדדס דדטאינט צוױי די װען יארק,

 דרעסטאכער און סלאוקמאכער די סון
 אײ־ אין געװארען פארישמאיצען זײנען
 םאר־ זי־ינען פרעכער אלע װען און נעם,

 לא־ לאקאל, א'ין איז געװארעז אײנינט
 םיטינג ?עצטמן דעם אױןי .35

 אויסצו* באיצלאסען ב. ע. נ. דער דאם
 איבערבױאונגס־אר־ זעלבע די םיהרען

ט די צו באצוג איז בײם מאינ  דז
 דרעס־ און סלאוקמאכער די פון באארדס

ם אבער, םילאדעלםיא. אין םאכער  אי
 P© בא״צלוס דער איז םײנונג, אויזער

 אלע םאראײניגען צו ב. ע. נ. דעם
 V6 גרײטער איז גלאוה־אפרײטארס

 1סאמז די ילאיןאל, אײן אין יארק
 איבערבױאוננס-אר־ מטיס וײכםינסםע

 ײעט אוז נעפלאנעװעט איז װאס בײט,
 אונזער םון װערען אױסגעפיהרט באלד

איגטערנעיטאנאל.
A

 גריײ אין זײנעץ יאהרען םילע םילע,
 אפערײטאר- דרײ געװען יארק נױ טער

 האם וועלכע םון אײנער יעדער לאתאלס,
^ םאלשםענדיגע ױ'\ נעדאם ע ט ס חזי  ע

 קלאוס״אפערײםאר דער גארעכםינוננ.
 הײם די געומגן איז יארק נױ אין גאמאל

 קלאוה־אפע• אלע םון פעםםונג די »וז
 סלאױד דער ;יארק נױ אין ׳רײםארס

 בראנ?װיל*האם pn לאקאל אפערײםארס
לט עמיי  די םאר ראליע זעלבע די נ

 און בראנזװיל. איז ללאוק־אמרײמארס
מי־םאכער ותר  ארײנ־ לאקאל^האם רי

 וועל־ םאר ריםער־מאכער, אלע, נענוסען
 װאונ- גרויסע, אויפגעםאן האם ער מנ

 געסאכט האט ער. ארבײם; דערכארע
nc סענמעז סרײע װירקליך •©חלאםעז; 

 זײ דערהויבען און שםל׳סטע די נענומעז
 ^וטוםע, דער צו מאםעריעל און גײסםינ

 םארטנעשריטזננסםע די װעלמןר אײף
 גע־ זײנען צײט זײער םון ארכײםער
V ^כאנען.

אויםםואונ־ ײאונדערבארע גרויסע,
 לא־ יעדען םון קרעדיט צום מטעהען נצז

ט זײ םון סי־ינער קען דאס קאל.  ני
 אויד עס װיל סײנער און אװעקנצמען,

 גרוײ אננעקומען אבער זיײנען נון, נים.
 אסאליגעז דעם םון ענדערונגען. סע

 נעבלײ בלויז איז יאקאל דימצר־סאכער’
 האם אינהאלם זײז נאטען. זײן בצן

?V זעלטעך ,^עענדערם. גאנצעז איז 
ד א איז זצלסצן לי ^  ריסער־מא- םון םי

ט מר־לאסאל םטינ  ריםערס. בײ בא^ן
 זײנעץ םאקט, א אלס ריםער־מעפער, וײ

ט לײדער, יארק, נױ אין  ארגאניזירט. ני
 אין םעםבערס מאיאריםעם נדויסע די

ם ר מ מ  כע־ זײנען לאקאל םאכער רי
ארכײ־ און סלאוקסאכער, עכםע וואיעז

 אז עס, הײסם הלאױד־מעיער. 1אי
דעם אונםער געהם לאקאל אײז

 א און קלאוק־אפערייטאר־לאקאל, נאטען
 רי־ נאטען דעם אונטער געהט צוױיטער

 פראק־ מיר האבען סעו״מאכער־לאיןאל,
ס קלאױדאפערײטאר צװײ טי׳ט  לאקא̂י
 אײנער קאנקורירען װאס יארק, נױ אין

 הינ־ פאחעײדענע אין צוױיטען געגען
 גע־ נים זעהר א איז דאס אז זיכטען.
 דאס צױטסאנד, נארמאלער ניט זונטער,

 צױ םאר׳שטאנד םונס א מיט יעדער פירז
 מיט ם»ל דער איז זעיכע דאס נעבען.

כראנזװיל• אין גאסאל רעם
**

 איז צוריין, יאהרען טיט אכיאל,
 פון כיהרך היביפער א געװען בראנזװיל

 גע־ בראנזװיל האט פאמריף יאיק. גױ
 יאהאל. אײגענעם זײן האבען טוזט
 בראנז־ פון קוםט טען װען אבער, איצט

 און, טינוטען, 20 אין יארק נױ נאך װיל
 פעהרסטע די איז׳ אטת דער װי װען

 אר־ יאקאל בראנזװילער פון טעמבערם
 כיאנ־ אין יפעפער די אין טאקע בײטען
 זײ נאר װאו און הארלעפ אין העטען,
 שע־ איע װען איצט, ;פיאץ א קריגען

 פון קאנטראל דעם אוגטער שטעהען’ פער
 װאס קערפער^אפט, צענטי־־אלער דער
 :נאמעז דעם אונטער באקאנט איז

 בראנזװי־ אזא האט באארד, דדעאינט
 הויפט־ דעם םארלאיען יאקאל לער

 גע־ נויטיג אטאל האט װעלכער גרונד,
 עקזיסטענץ. זײן בארעכטיגט און מאכט

 װאם אינסטיטוציע, נעװיסע א װען און
 האט װאס עקז;סטירען, מעהר ניט דארף
 ע?זיס־ אפגעטאץ, ארבײט איהר יעוין

 ׳טאדען. ברענגען נאר זי קען דאןי, טירט
ניט. נעװיס נוצען קײן

•**
יוניאן, אזא פאר נױטיג איז דערפאר

 אי־ אײן אין האלםען צו אונזערע, וױ
 בא־ צו זיך הייסט, דאס זיף, בעיבויען

 ענג, ווערען פארטען אלטע די נײען.
 אפ־ פארסען אלטע די םוזען דריקענדיג,

 םאר־ כיוזען נײע און װערען, נע׳טאםט
 אײגענטליך דאס פלאץ. זײער נעמען
 אי־ דאזיגע די אבער פראגרעם. םײגט

 װײט װײט, איז בערבויאונגס־ארבײט
 גרויס םאדערט זי גרינגע. קיח ניט

 א אויף און םארזיכטיגהײט גרויס םוט׳
אפםערװיליגקײט. םון גראד היבשען

A
 פארבונדען איז איבערבױאוע יעדע

ט  געבײ־ גאנצע די אז געפאהר, דער מי
 גיט חלילה איבערבויען בײן זאל דע

 צרטע־ ׳טטארק אזוי ארער איינפאלען,
 צױ לעצטער איהר אז װערען, דיגט

 דער װי ערנער, םיל זײן יזאל יטםאנר
 ע־ p מען מוז דערםאר םריהעריגער.

ן ע  װיסען, דארוי םען איבעיבויען. נ
 איבערבוי־ די אזױ אױסצופיהרען װי

 װע־ זאל געבײדע די אז אונגס־ארבײט,
 און ^םארקער, אי און ^ענער אי רען
 איבער- די װען צייט׳ דערזעלבער אין

 סענ־ זאלען אן, געהם בויאונגס־ארבײט
 מען דרויסען. בלײבען מוזען ניט ׳מען
אד נויטיגע די אסשםמלען נים קען  ױני

 םיז פראצעם דעם וועהרענד ארבײט,
 מױ זאכען בײדע נײן, איבערבויאונג.

 און גלײכצײטיג. װערעז געטאן זען
 קײן נים זיף/ פאר^טעהם איז, דאס

זאף/ לײכטע
A

 אנבא־ אין װערען גענוםען מוז דאן
 נארען מעדטען אלע ניט אז טראכם.

 ׳די םון םילע גײעס. נאך איפער אזוי
 פרא־ םאר זאגאר זיף האלטען װעלבע

 דאס םאר דאך זיןי ^רעקעז נרעסיװ,
 זײנעז זײ װאס צו אלטע, דאס נײע.
ט זײ װערם צונעװאוינט, אזוי ^וין  טי

 סײער, איז ליב באזאנדערס גאר אמאל
 געגען ^טארס גאנץ זיןי װעהרעז זײ און

 מענש־ דער איז דאס ענדערונג. יעדע
 האלט װעלכער קאנטערװאטיזם, ליכער

 בא־ איז און אלםע, דאס אז םעסט זיך
 ענדערונג. יעדע גענען קעםםען צו רײט

 דער צו שטערונג גרויסע א זײנען די
 באםת כאט׳ש איבערבויאונגגדארבײט,

 םיהלען זײ װאס ^ולדינ, נים זײ זײנעז
 גע־ קאסח דעם מאכט דאס און אזױ.

 פאדערט דערפאר עווער. גאנץ זײ גען
 איבערבױאוננס־ דער pא סום םיל זיך

ט ײ ב  איבער־ די םון זײם דער םח אי
יער. בו

A
 זײנען ארנאניזאציע יעדער מיט

 דאם אינטערעסען. געײיסע פארבונדעז
 זײ זײנעז אםאל אונםארםײדליף. איז

 אײנער אינםערעסען. ודןװט־םאםעײצלע
עס 1אי שבו\לצ, גוטע **  דארס האט

 דאס װצלען, נים זאל ער אז נאטירליך,
 *py צו אויםחערען זאל ארגאגיזאציע די

 םארלירט איחר מיט װארום זיסטירען,
p דאך ער 't .א עס איז אסאל ?וטעלע 

 אײ־ ׳ל6לם^ נעמם, געפיהל. חעכערער
 ארגאניזא־ די געבויט האט װאס נעם,
 םאר געטרײ אס עהרליןי געארכײט ציע,

 דער װערט ארגאניזאציע די איהר.
 די לעבען. גאנצען זײן םון אױסדרוק

 מא־ זײן זא־צױזאגען, איז, ארגאניזאציע
 ׳טװער זעהר עס איז נאטירליןי, גוםענם.

 אפילו איז עס װען מעדטען, אזא פאר
 אינ־ םאטעריעלע פון םראגע ?ײן ניט

 געםיהל, העכערען א םון נאר טערעפען,
 מאכען צו אינטערעס, גײסטיגעז א פון

 אר־ ן י י ז אז געראנ?, דעם מיט ׳טמם
 זאל און םאר׳טװינדען זאל גאניזאציע

 ארגא־ אנדער אן מיט םאריטםעלצען זיף
 אינדיװידוא־ איהר םארלירען ניזאציע,

 אײ־ איהם. פון טײל א איז װאס ליטעט,
 גראד הויכען גאגץ א באזיצען פוז נער
 אײנצוזעהן׳ אום ׳אפםערװיליג?ײט פון
 זײן םון װאוילזײן דעם צוליב טאקע אז

 זיף נאר גיט ער דארף ארגאניזאציע
 אין העלפען נאר ׳דעם געגען װעהרען

 מעג־ אזעיכע אבער איבערבויאוננ. דער
 װע־ גאנץ גאך רא לײדער, זײנען, ׳טען
 ער־ אוים׳ן ױניאנס. אוגזערע אין ניג

/ זײער זײ בײ ׳טטעהט פלאן שטען ו י א  ״
 נאטיר־ ?לײנינ?ער. גאנץ א אפט און

 װאס כיעג^ען, דאזיגע די זײנען ליף/
 אײנםלוס געװיסען א דערצו נאף האבען

 צו ׳טטערונג גרויסע א אנדערע, אױף
איבערבויאונגס־ארבײט. דער

A >*/
 גרונד׳ אדת׳ער דער איז ד*;ס אס
 איבערבויאוננס־אר־ די גראדע װארום

 אזוי אויסגעפיהרט ניט װערט בײט
 סמנים הלארע זיף װײזען עס װי יפנעל,

 עס האלט טען נױטינקײט. איהר םאר
 צײט, נאף איז עס אפיעגען. אײן איז

 זאגט ׳ניט ברענט עס זיף. םען טראנט
 געלעבט יאנג אזוי האבען טיר אײנער.

 װיײ אזוי הענען נ^ד מיר װעלען ׳אזוי
 אט און צװײטער. א זאגט לעבעז, טער

 װערט אויסרײדען םאחפײדענע אונטער
 אפ־ איבערבויאונגס־איבײט נויטיגע די

 גע־ איז דאס אפגעלעגט.־ און געלענט
 איבער־ דער מיט םאל דער אויד װען

 אפערײטאר־לא־ דרײ די םון בויאונג
 איז םראגע די לא?אל. אײז איז

 קאנ־ םילע פאר געװארען םארגעבראכט
 געלײזט ניט זי איז דאף און װעדטאנס,
 םארזא־ די װײל דערםאר, ניט געװאדען,

מד ניט האבען דעלעגאמען מעלטע  איינ
 אי־ דער םון נויטװענדיגקײט די זעהן

 זײ װײל דערםאר׳ ניט בערבויאונג;
 הלאוק־ גאנצע די װי געזעהן, ניט האבעז

 אונ־ נאנץ דעם םון לײדט אינדוסטריע
 האט כיען װײל נאר, צושטאנד, געזונטען
 לא- די צו רחםנות סארט א געםידולט

 אזא געשפילט אמאל האבען װאס ?אלס׳
 םון םארשװינדעץ זײ זעהן צו ראליע,

 האט געפיהל דער לעבענס־ארענא. דער
 אזױ ניט איז ״עס איז יטכל׳ דעם כאזיגט

 געטראכט, זיר םעז האט געםעהרליך/
 אלטע. דאס בײ בלײבען װעט עס אז

 װאונש דער איז, שטײגער דער װי און׳
איז געדאנ?, פונ׳ם םאטער דער זײענדיג

 װאונ^ דעם געקוםצן געדאנק, דער ער,
 אלער״ מיט באזארנם איהם און צו־הילף,

 אוי- םוץ האכען װעלכע ארגוםענטען, לײ
 אזעלכע גארגיט אויסגעזעהן בעךאויף
שלעכטע.

A
 איבערבױאוננס-אר״ די איז אזוי און

 צן יאהר םון געװארעז אפגעלעגט בײט
 ?אנװענשאן. צו קאנװענשאן םון יאהר,

 מא׳ דער fyoip געמוזט אבער האט עס
 אלטע די םון איבלען די װען מענט,

 םיהלען אעעחױבען זיך האכען םארםען
 די ביז שטאר?ער, און שטאר?ער אלץ

 אײננע״ האבען ױניאן דער םון פיהרער
 איבער- די אפלעגען װײטער אז זעהן׳

 צד אז ניט; מען טאר בויאװגס־ארבײט
 געשטעלם קען שרע?עדי;?ײט אזא ליב

 געביידע, גאנ^ע די געםאחר איז ווערען
 באארה ע?זע?וטיװ דזשענעראל דער pא

 אויוי האט אינטערנעשאנאל דער פון
 באשלאסען, ענדליף מיטינג לעצטען זײן

 מוז איבערבויאונגס־ארבײט די דאס
 אג־ איז אזוי און װערען, אױסגעפיהרט

 היסטא- װיר?ליך דער געװארען גענוכיען
 זאל יאר? נױ איז דאס באשלוס, רישער

 ?לאו?־אפע״ םו; יאקאל אײן בלויז זײן
*י •רײטארס.

 איבערצױ פלאץ דער איז דא ניט
 םארשײדענע די פון טעגות ארע נעבען

 גרוי־ דאזיגער דער צו באצוג אין צדדים
 אונזערע פאי װעלען כייר פראנע. סער

 נומע־ קומעניע די אין טאן דאס לעזער
 אבער קענען מיר .‘גערעכטיג?ײט״״ רעז

 נעדענ?ען טיר אז זאגען, שוין איצט
 האט פראגע װעלבע אירגענד װען ניט,

 האט און צײט, פיל אזוי פאינוטען
 דעד דעבאטען. פיל אזוי ארויפגערופען

 ניט איז ב. ע. ג. דעם פון אלזא באשלוס
 עד אײלעניש. אין געװארען אויפגעטאן

 גרינדליכ• דער פון רעזולטאט דער איז
 רע״ דער איז ער ;איבערלעגונג סטער

 אז עיקענטניס, טיפער דער פון זולטאט
 געהן, אזוי נעקאנט ניט עס האט װי\טער

 װע״ נעמאכט מוז עפ אז ׳איצט ביז װי
 אב־ גאנץ דאזיגעז דעם צו סוף א רען

 אפעריי־ דרײ םון צושטאנד נארטאלען
 גארדט צו טאבעז װעלנע טאר־לאהאלס,

 נעמליןי ױניאן, דער פון ציל סאטע דעם
ע םאר באשיצונג גלײכע די ל  מעכד א

 זײנען מיר און ױניאז. דער פון בערס
 םון באשלוס דער דאס זיכער, דארום

 װערען אויםנענומעץ װעט ב. ע. נ. דעס
 גרויסעד גאנצער אונזער םון פרײד מימ

 האפען, װילען מיר און מעמבערשיפ.
 זײנען װעלכע אונז, םיז יענינע די דאס

 װעלען באשלוס, דעם דאגעגעז געװען
 זײ- זײ אז אײנזעחז, באלד גאר אבער

 װאויל־י דער אז אומגערעכט׳ געװען נעז
 עס האם ױניאן גאנצער דער םון זײן

 זײ דאס און געפאדערט, אונבאדיננט
 עט״ — שטערען ניט נאר ניט ײעלעז
 פאר״ קוים זיד ?ענעז מיר װאס וואס,

 אויסםיוד באלדיגער דער צו — שטעלען
 נוםצ װי נאר, באשלוס, דעם םון רוננ

 טא| זײ וועלען ױניאךמעמבערס לאיאלע
 םון אויםםיהרונג דער פאר בעםט זײער
 םון באשלוס היסטארישעז װיר?ליף דעם
כאארד. YPDipyipy דזשעגעראל דעם

 דןו אץ עסספערםען די פון אונפערזוכוננ די
הלאוס־איבדוםפריע •___

 גאווערנאר־?א• דער פון pds דער
 םאדצרונגעז די צו באצוג איז מיסיע׳

 םא־ און דזשאבער די צו ױניאז דער םון
 ?לאו?־אינדוס- דער pא נוםעקםשורערס

 דער- א בלויז בא?אנט וױ איז טריע,
 האט תנאי דעם אויף נאר װײליגער.

 אנצונעמען אײננעשטיםט ױניאן אונזער
 גאװערנאר־האםײ דער םון אנטשײדונג די

 האט גאװערנאר*קאמיסיע די אמת, סיע.
 דער םון םארערונגען םילע נאכגעגעבען

 פארערונגען דאזיגע די אבער ױניאז,
 אוים־ דעם פון טײל א נאר דאך זײנען

 נא- און׳ ױניאךפראנראם, געארבײטען
 טײל דער ניט אוםן בשום |yp טירליף/

 װאס ׳דאס אויםטאן פראגראם דעם םון
 גאנצעץ דעם פון ערװארטעט האט מעז

 אנגענומעץ האט ױניאן די פראגראם.
 דער םון אנטשײדונג די דערװײל פאר

 ?אמיסיע די װײל סיע,יגאװערנאר־?אמ
 די אנבאטרעפט וואם אז ער?לערט, האט

 האבען זי מוז פאדערונגען, אנדערע
 עס זי האט דערםאר און טעז,pםא מעהר

 אונםערזוכוננ גרינדליכע א באשלאסען
 ?לאװדאיג־ דער p» צושטענרע די פון

דוסטרי/ג
A

טעי  םאר איז’ אומשטענדען די אונ
 עהספערטען, די פון ארבײט די אונז
 ׳װאר לעצטע אנגעםאננען זיר האט װאס

 וױכםיגקייט. באזאנדערער גאגץ א םון
 קענען ארבײט איהר םון רעזולטאטען די

 אנטוי־ גרעסטע די ברענגעז אדער אונז
 צױ נרעסםע די ם»ר?ערם, אדער, שונג,

 אז פאסירעז, קען עם םרידענשטעלונג.
 זײער םון גאנג דעם אין lyonyaopy די

 אזעלבע נעפינען זאלען אונטערזוכונג
 נא• די צוױננען ײעלען װעלכע םא?טען

 גע־ זיד ערקלערען צו װערנאר־קאםיסיע
 ױניאן, דער םון םארערונגען די נען

1א קלאר, גאגץ גאווײזען זועלצן װזגלנע

 זײנען ױניאז דעוצ םרן פאדערונגען די
 צורימ־• ױניאן די װעם דאן אונמענליף;
 פאזיציצ, דער צו װעיען געשלײדערט

 אנםאנג, םון געװען איז זי װעלכער אין
 טראכטען אגהויבען םוזעז װעט זי און
 ארד־ ברעננעז צו װי פלענער׳ נײע םון

 װי און אינדוםטריע, אונזער אין נונג
 םיט בעל־םלאכה דעם םארזיכערען צו

 ע?םפקר• די• אדער ;ברויט טעגליף־ זײן
 ױניאן דער העלםעז װעט טען־?אםיסיע

 וע- איהרע אץ אונטערזוכונג איהר דורך
 װצלצן דאז און םאדערוננעז, שטעלטע

 סאכ״םאנוםעהטמד און רזשאבערס די
 סוזען וױלענדיג, ניט װילענדינ רערס,

 toאויםנעארבײ פראנראם, דעם אננעמעז
p אין ױניאן דער פון 't גאנצ־ גאנצער 

קײט.
A

 1ע?םפערטע די װאס נביאות, זאגען
 זײער םון צײט דער אין געםינען וועלען

 אבצר ניט. מיר ײילעז אונטערזוכוננ,
 אונטעד• די אז איבערצײגט, זײנען מיר

 ‘העכםט־געװיסעד א ז'יז וועט זוכונג
 ־yp זyרםyEDpy די םון צװײ :האפטע

 זײ־י זײ רyאב ׳יר׳ינyערזE ניס מיר נען
טpליכDנyסy רyד אי^ בא?אנט נען  ״ײ

ע nny? און ערנסטע זעהד אלס ג ^  ם
 “Dpy די םון רyאב אײנעם מענשעז.

n טיר קענען ןyרטyפ ^ynvE.* י ראם 
 מיר און האלטשין. טאריס כיר. איז

 טאן טyװ ע־ דאס רצײגם,yאיב זײנעז
 אימןר־ רyכסטyה חןר טיט ארבײט זײן

 און דזשאבערם די דאס און
ט וחנם רסyטשורpyמאנום  צו גע^ינג^ ני

 וױכטיגען קײן זאןי, ?ײן ןyפארבאהאלט
 דורכדרינגענדען שארםצן זיין פוז םאקט
 רי םיט באקאנט גוט צו איז ער אוינ.

 נןודעל״אינדוםםרחנ חגר איז
* חור איז אוז בכי׳ל׳  *לאוק-אעחםסרי
■יר געחןניס עם-זןןצ צז נסר̂ט

ר ע כ י ל ר ה ע י - ל ע ט ר ע נ פ נ ד פ י ן מ ו ל פ א ר ע נ ע ש ז ו ד װ ט ו ק ע ז ק ד ע ר א א , ב \ װ . ג . ל . ץ א א א ־ פ ל ע ד א ל י פ
3.

 םון זyצושריםט פארשײדענע אחױן
^’:yj>yv מyםבy^יו װי רס  לא- םון או

ט מאלס yjy פי i''en«D ^ אנג ארל  ם
טyארגעלײD jinyp \(עלבע  ־yרpyס םון נ

 dv ביז דיססוטירט, דאן אס טאר,
 זיי, רyאיכ באשלוס א געםאסט װערט
 דעם פון jyij'D'D די צו ערשינען זיינען

 קא־ א :?אםיטעס yנרyםאלג ב. .y נ.
טp א ,25 לא?אל פון טיטע  םון yאטי
 קלאו? רyד םון באארד דזשאינם דעם
 יאר?, נױ אין ױניאן רסypסײ ררעס און

v רyד םון ?אמיטע א mm\]i2^r2P^p] ^ : 
טp א באלטימאר, אין םי  קאר־ די םון yא

 ;ברידזשפארט אין רי:סyסעט*ארבײט
טp א  א דזש^yאלp ברוקװאוד םון yאטי

 רyארבײט רy״םרײ רyד פון קאםיטע
y א ;שטיטע״ o ^ P דיסטריקט םון 
^ א ; יאר? נױ קאונסיל, סי א  די םון ?

ל ױניאן, רyאוט־מאכpרײנ ^  א ;20 ל
i םון פערזאז רyד אין לאמיטע v i •אל 

 ירyאה ?ײט ypסאציאליסט רyאנטpבא
ײם; װעגען אךארב טP א פריז  םון yאסי
טP א ; 22 לאהאל מי  ; 38 לא?אל םון yא

y א D ^ p װאיר ניט־גודס די פוןyp;ס  ר
טp א ;50 לאקאל םון yאמיטP א מי  yא

א?אל׳ םון  oyi םון yקאמיט א און ,1י
לאקאל. רעזײנער
ז,yהלyרצyאיב זײ װעט איהר װען

ט דאס ז,yגעםינ איהר װעט ny ני i'jy ii 
טp 15 װי מי  םאר jyr&ny tyj'1! סyא

װpyזpע ראלyנyדזש דעם  באארד. וםי
 ״oy זyומp איז, מטײגער Pin װי און

jyr:yo, אלס ^ ט מי א  םון pypy' ק
ס האט א ו v] צו ^ m )  iy:^t 

, דער ז ײנ טז ע עג ל ^  רyלכyװ צוליב *
D זײ האט ױניאן זײער p'ryi, איז ov 

ח סײ\ דארום  ?א־ די דאס ניט, ר1װאונ
y א גאר צ\ lyoyj סיטעס ^ i 'p ביסyל 

^ ניט \v? כמח רyאב צייט. ג א  אז ז
 טיט ׳זyלט־אויסגאבyג די און צײט, די

y3>yii די םח דאם pט םי םyא
 אײנ־ קאנטyג זyװאלט םארבונחנן, איז

 -y: זyװאלט אםשר ;.ypyiA שפארטyג
vd'h נג«yלyגyײט ה טpyג זyנ  pny? אנ

 yלכyװ בריף, דורף jypyn רטyלpרy גום
pyp .ג y. .װאלט ב py:n גyנומyאין ז 

 דאם, װי גוט׳ אזוי פונהט אנבאטראכט
י װאס טp י  -py§ פאר ly;:ypn סyאסי

 ־yאסג םיטינג pyp װא?ט און זענליך.
ט געװאי״עז האלטען o אזוי ני jy r^ j םון 

 גזד לא?אלם yםיל זyװאלט יאר?, נױ
שטyצוםריד זיך כיוזט  צױ א מיט זyלyנ

 םילאדעלפיא װי אזוי py^ שריפט.
 נױ םון yt''P שםונתנן צװײ בלויז איז

pptp, דאס װי אזוי און yj"«rpy; א פון 
 typyppw^ א דאןי מאכט yרןאםיט

^jyoypyj די pםאpyp איז עםע?ט,  םון '
טDאp די  באזאנ־ םאל דאס געווען סyי

d' ipj opyp ; ^ ב  זyהאב P'd װי א
D שוין ^iyi, דאס jy r 'rp y א־ די םון? 
ט yi:» yjyT״i םיט Dyטי '^p»c ypy־ 

ײטyנyי  םין yלאג די געמאכט האט זyנה
pyrjiK ט  ;pypyלp םיל ואנאלrנעpyאינ

טDאp די  ןyבyגyצוג װי אזוי ty^.p סyי
שיננ דעם  בילד, Din צו טאטש״ ״םיני
די םון זypװאyג זyל,מאyאויםג איז װאס

װסקי. x םון מגא י

Bypאpטyםון ז pyoyppyo ^jyp 'iyps 
yDjyp'typi.|־D''ii רי און

p ' d װילyאין ן ppy ?yvpipלypŷז
טp רי װאס  קטyכאצװ זy^אכ סyאמי
fyoYP iv כייט " i.

jyjyii צוױי pט לואמי־ pyp ס^yאםי
 ןyהאב ,25 ל$?*ל און 1 לא?אל םון טע

 *jy;ypy;:K די חנרטאנט. ״עוין מיר
ײל נאף opyii 1 לאקאל םון הײט מו  חו

 זיך זײגען מיר כאטש און םארהאנדעלט,
pyro, א-װי ט  זײ־ oy rpPny;:iH ppש

jyj אונpyryp ypyr, צו *yp oyp lycrii 
p זולטאט׳ d̂ lyjyp אבעp איצט, לײחנר 

d' pkp □yp iy3''P^ P'o nya^ ניט 
jyrTPDK3 ױיער p'D .o " p y iv :" i 

vivp\ נא זײp ,^ אנ  האט איצט ביז אז ז
,גאנצ זyנוםpאD y3BPD רי שויז ,pp y 

o en y ^  .jy im 'i אין איז ^ ד א ל  םי
טp די געיי^העז טpyהyאויסג פיא  yאמי
 ־yג jyeny; iyj^i דאן .1 לא?אל םון
װpyזpy אלpyנyדזש □yp פון ןypװא  וטי

 11 לא?אל po pyהyשטpאD די דpנאא
 □yp םון זיצונג א אויף 17 לא?אל און

 די איז דאן ; ppיא נױ pא ב. .y ג.
pyp'ii y;«PD אוי אטאלDנyנוטyן yj* 

 באשלא־ איז □y און ב. .y ג, םון ן1װאח
iy□ גyװאypא אײנצולאחון ז yD'DHP 
 pyp םון דpבאא דזשאינט □yp פון

אן □ypp און ?לאו? ^-יוני אכ  נױ אין מ
 פאר vi:v2*r\ ,Dt״py דאן און ,ppיא

 פון iyop»D yp« און ni:y□ yזיך״אל
 ויס־pא ב. .y נ. pyp □yn דינ^pצ yאל

□jyjjyp באשלוס. זײן V
jyiyii 25 לא?אל, py^yii נע־ האט 

טp די שי?ט  ijbpphd □yp מיט yאםי
 װײל ,22 לא?אל אן זyליסrאנצו זיך
^ רי נ א ^DD"p ג  איז y,PCDru־
PBאPםון טײל א איצט טיש ypp pyp־□ 

 1קײ ניטא איז □y און ,yיpוסםpאינ
טpגליכyמ אי ;jii'DzyPH□ p*p און ײ  פ
 ־yjyK’ip pyi האט לאקאל, pypjnn□ א
pאל n ^p y ip y, אוי באארדyDרװyהלט 
ט^ א p; זאל yDPyii ?אמי 'pp jn אונ־ 
 איז D״ruyay^yij* yנאנצ רי ןyזוכpyט

ly^ypn איהר Bypאpצום ט fyDDpyj 
ב. .y ג. םון םיםינג
 דpבאא דזשאינט פולם yקאמיט די

p און קלאו? pyp םון y w  □ypp י<ניאן 
 צו נגHלpםא קײן מיט זyקוטyנ ניט איז
yp□ .ג y. .נא בp אן מיט ipyPppy,;: 
שאינטp pyp אז  האט pyDPyii ב**רר, ז

iy^PD'3 איצס ביז yr א ivD'i'yi טײל 
 אוט־אוױ □yp םון אויסגאבען ,p צו

y^y און ,DjyDDPBfiyp טאון ii האט 
oyi □y^ מיט jy : ,:y:P8D □'ipj װײ 

rp jy□, א רי וױיט װיpט  cyp איז בי'
 V': האט :□yoDPKByp אוט־אוױטאון

שאינטp □yp זyהאלם  *לט צו pבאאר ז
yo"V| אונט אוןpy לע* ypjyDroiK,; 

p cyp^ זyיקצוציהpצו זyבאשלאס האט
^ י m.ז p  ,J IV V j& L jiMQttft ס 

 װאם םאקט, □yp ^pip שאנאלyנpyט
pyB pyp־py□ w 'B «p□ פארגר^ איז 

Dpy□ גyװארy,ז jyjyp □yii אוים־ אלײן 
TDPBByp אוט־אוױטאון □yp האלט׳ח

 און שטאדלוײט pyv:H3 זיץ אין טעגט
p .□,,pd» ipp,h, גאנץ ראט האכייטע 

ט, אר4?* עדאנ  rדא־, ב. ■V דעי אז ;
, גיט עס ען ט ^נ ט א  פון אחט אן ארס נ

pyooypr□ pyp .אונםרײנדריכקײט 
iicpyp גא קעזp קײן pmp זײן. ניט 

 נע־ ppבאא דזשאינט pyp ניט׳ מעחר
ט זיר םינט  P18DK״ אין נטאזyמאט ד

 ארכײט דער אין לyםינאנצי ןycלyה צו
□.jycDPKByp אוט־אוױטאון □yp םון

ב, .V נ. pyp אז זיך, פאחעטעהט
 װי האנדלען, געקאנט ניט tnyp;H האט

ױס □yp ןyטyאנצונ ש  דזשאינט עון נא
3^pph. איז pאף p,װאס אס yp• 

ט ג אי ע  נייגע• איצט ביז האט pבאאי ^
iy;n^׳ vvvi\ ר״וױרי־ א תרכאױם® 

;py כיענ ׳זײט זײן פון אקט □,ry ; py 
l' צו y i y סריײ זײן צו^קציהען צײט 

 דא״ pyp װײט װי בײטראנ. וױליגען
iy y i װעט באשלוס lypp'ii די אויוי 

ײט כ ,d און אי ,pd»ipp,i,i םון □yp 
 איז דאס נט,yטטpאsעp אוט־אוױטאון

 pyp װעט py3P באשטי^ען. צו שװער
 ביז װי ,Diy^cPHByp אונדאױ־טאון

״ן טאן איצט,  ארגא־ צו בעסט סארע ז
ט רי ניזירעז  רyאב טע.pזי,:Hארג :י

 םאר פיל אזױ טאן \v:v? װעט py צו
yp□ איצט, ביז װי באארה דזשאינט 
pאס yn□ □yDPyii ,|ys םון אפ :; ^  n 

 אינ־ pyp םון דעות □yp אין זײן װעלען
אל צװעה. □yp pסא טע^ךעאג

 דזשאינט □yp םרן yקאםיט די
 ־‘באי אין pyקלאוקכיאכ רי םון ppבאא

 ׳דעם ;אך — d3ihppbc ר»אט pטיטא
 די ?לאר גאנץ טpשילדעyג לאס זי װי

ypjyotrw טא אין טי  n אױף און p̂באי
 d^p אזוי, ?׳,,p□□ □yp םון

y□ נאך זײנען Dאpבליכyשע־ עטליכע ן 
ק pyp yלכyװ איז ׳פער ט^י  אנ־ מוז ם

 רי jyijyp□ צו אום ,jypyiA געהאיטען
 שליסען און באזינונג, py1!' צו באהעס

ט אן ענ ^י ג  די אז — ױניאן pyp מיט א
 טים iyBsyn זײ זאל אינטעינעשאנאל

yטליכע opypjin דאלאp אום װאף, א 
 צו ־קאטףpyקלאוק־טאכ □yp זyנגypב צו
:hsphd pyאזיגp pyp .;P$Dpy אן  איז :

 ן,yװארy; כאװיליגט כ. .y נ. □yp פון
 די \vivi pבאלטיטא אין קאמױ pyp און

yטליכDPjni pysyirDypD y ^פאר«ג 
 אין װי ׳v^py:y pyגאנצ pyp כייט זעצט

 קלאוק־אינרוס־ yגאנצ 'P ןyװ אנםאננ׳
 ־yנBא זיר האט pבאלטיכיא איז טריע

 ענעםcוpyױסנpא □yp דורןי שטעלט
P ''PDD^pyjy^ip.

טp'‘ א dphbk’ip םון yאמי ' p□ □yp־ 
iy איז אלPלא ^ n  tyoipyi חוב. א 

 איז באסטאז איז נשאזyאנװp pyד אויף
y א ןyװארyג זyנומyאנג ^ * ? y p, אז 

n ט  jj^pyiv זיף זאל שאנאלyנpyאינ
vvvi\ צו pb pyp□,□ ^ פון ' י ז י ג א ג  אי

 ט־אינ־yסpאp pyp אין *רבײטערינס די
y'pfeon. י איצט ביז- עז ײג ײז ^י ר -י י

V i
 ?א־ ,p אל.Pלא זypשםאר נאנץ א אין

נ, pyp םיז pyאב איז מיטע נ ו ג ^י ע ב  אי
 מען Typ נגוננypאנשט לyביס א מיט אז

די םון *רב״טער רי ןypגאניזיpא אויף

 טװאסy זyבאהאלםpםא צו צד זyלכyװ
אב^ װעט װאס איהם, םון  נדyגpאי ה

ס שײכות װ^כע  ז,yונגpypאD די םי
^ האט ױניאן רי װאס ט ^ ג ס י ת א

*•
 yלכyװ ז׳yונגpyט־םאדBהוי צװײ די

 □pypitpcpyמאנום די און דזשאבערס די
ײ ̂זyבyנאכצוג אנםזאגט זיף־ האבען  זי

טp םון באגרענצונג די )1 :נעז  ־pאpאנ
^ |ypy' P8D סp□א ב א ש  די לויט דז

, ט י ^  ־J«p:» א )2 און חאט, py װאס א
 םא־ בײרע ארבײט. םון צײט yטpטי

jy rn  lyiiipyp, אונז לויטpy ,םײנונג 
P8D v^ כסטyד y o y התנג די םי ײנ  א

 ?לאו?־ pyp אין ארדנונג pyאםת׳ םון
y'PDDiPi'K יא נױ איןpy ''t .pp וױכ־ 

ױיזס □y װי םיגקייט, מ ו  איז אויס, או
 יםpװא .py.P'PD װי ^pypלאp פיל איצט

המננ די םי ײנ סן □in םון א תי  שאפ־ ג
ט טיט ענ ט ס עני ^ 14 ^ נ שי א  די און מ

 סותט־שאפ □yj"^p □yp םון אפשאםונג
ט רער^ײל נאןי האט  א?־ רי ילטDpyp ני

 נא־pאyp pדע .jy::iDPBiipy געבײיגע
 װערע זyבyנyצונ םוז ,pײpניזײשאדסם

״cpy טײלװײז lyiiya p:^ איז • ^,' ' 
p y r^ p  pyp &יא נױ אין שאpא• ̂ר 

 או ןyגאנצ אין ניט װײלpדע נאר
pאםעט py .lyP̂ YYya ני א נאר איז,' 
□y איצט. .אייד געםאהר y ivh□ א 

 גרױ□ ,p אין □"®pb גענוג דא נאר
^pysy, װי Dy ]V2$n P'o ל>.ג גיט 

 שאפ pyלײנp pyp האם ט,pyקלpy צײי?
^ װעניג ם אנ  מיט זין. צו fyoip צו ש

yp□ סון אנ?ומעז ^ ל  די אױב איז ס
©pyo '^p ט װעלען y שםאר? זײן ני m 

 א מאכען צו גםױן חנם נײצרצטעחן
צי  און װאו אױס גיט םאכט ^jy□ י

שער \ jyp טצלכצ *ו tn  • i r u w r o m

p py^לײנpy שאפ fycip pyp'ii צום 
 lyj'cyj זיף וחנט יתיאן די און ן׳yבyל

I'pbd װי לאגע, pyלבyז אין
pdd״y .p□ איז ipbp□ באזאנ־ איצט 

p □pypלאp̂ א די אזpיגינyלy rשטyלטy 
 זy:צypבאג צו ױניאן pyp םון םאדעמנג

P' צאהל pאנםpאpטאpס ypy' p«d; 
py^t?p ילײכט איז© pyp אײנציגpy 

Dיטyצו ל □©□iy צו סווי א pyp האלז־ 
jy נץypוpקאנ ש:ײרענרער ^ m רר 

 אק־pאנטp און DPypuropyfii:©o סאב
 ־y'lPD yלכyאז האט װאס און ס,pטא

yp yj'pזולטאטyז p©d די ©cp״pyo, 
^ p©d© װאס , '□p .זײ

ײע־ יכטיגp אױןי איז y^yr דאם
 pyבײםP© ,P ©ז ונג,pypפא רyד נען

טיpנא זײן זאלען  באשטימ־ © מיט טpא:
: רyם . . , □'!Pn זyב"טס־װאכp© ע

/ יאהר, ו  © iycp אמאל זאל □y ;.ז אז
 1׳p©e קללה py^pyptf• ךער צו ף:.

 מיט אונזיכערהייט די — pyכyטp;לאו
ען •עש ^נ ענ דא־ די נעגען םאג. ט^־נ
 □pyp^Txa iyi"i »r.yp ,י;ע

' o זyאטpטyויסגpא rשטא,■ p:.־pyci•
 ©ז גע׳טענ־ז׳ט, iyz©.p זײ ־טורערס.

V* ©ן איז :רס D ^ m y פאדע־ונג׳ © 
 נאנ־ ,p רואינירען װעט װאס ־דעמנג,

y'PDDna'H i. זײערע ©iyo:y^i3P 
jy;’• נyװyז p©d אונז D':p:fi ^ ב י  א

ו נ « י '  iy3©p *טײנט, oy װי אבער, ׳.
 אויױ pippj©״ ןyװיסyנ © ם©כטyג זײ
 האט p©cpyp .y'D'D©p־p©jpyii:© די
 y'0'o©p © {ypyD^wj© זyלאסrבא זי

מ ,fyopyaopy םון ל ע  גרינדליך ;y?©i װ
 pyp איז נרפ11צױןום די זy?וכpyאונמ

צ, רי ט ם דו נ אי ־ ?  חגרײײ צו זיך אום ^
מגי©ן*מ©חד די אויב ויכער, אויןי ס^ן

טיpג© © פון מנג Dnטpאנ V̂ ^ap©  py 
 די װי אונמצגליף, ©זוי לירppװי איז

ש^ט. □y בתים ליyכ הוי א כ
A

i צו אט v y ^ i  pyp אויספאחמוננ 
y צו באצוג אין m צװײ iyiJipyp©D 

oyy ג זײןyצילyװyר' ם . נ נ ו כ ^ ט נ ו  א
\ dyop©iipy און v m  t o אונ־ רי ©ז 

iipyo:^□ װyזײז ם © p.pyi נרינרליבע 
ע. pnyi © און ט ^ ה ענ ם װי ע  װעלבע נ
ט iyp©i זyזולט©טyp רי  oyv זײץ, ני
 מים fyoyjD'i© זיבער זײ ױניאן רי

DpyBDyp lyooc'D □yp, קומט װ©ס 
pyoe©njyD,iiy3 און yהpליכ□"□.p© py 

 iyp©i ;ycp©D די אפילו jyYP ײאײם,
 *yp©D־i©'3i' די iy:y: pקל© נ©נץ זײן

iy i:n, אױןי י©□ איז © y: pyo 'n i־ 
 װײ ױניאן רי טyװ :□yoDD'iyii װינס.

ט קעז זי װאס סען, י  די .lypyp^D נ
v טsyשטyג האט ױניאן i t h םאדעתנ־ 

iy נ©נ*ו □yp אין גען ri? : lyofcjpy, ז© 
 זײי אז און ן,lnyװ '<□Dpy iyiyp זײ

 ציל. נזװוינשטען □yp צו פיהרען װעלען
^ py©□ זיך װעט ױיז סו מי  זײ ,P פון א
ypy□ם ׳yסטגyשטyלטy ,רי ©ז .ם©קטען 

i iy::nyp©D:  p©np.p'c□'!©:!© iy,״
i©p, י װי ן ^ ע מ  v:vo\ װעט דאס ש
 הא־ אבער זי װעט ױניאז, די p©c זײן
vyv'M בען  □yp\ צו טוט pyp lypYP 

ט ײ ק כ ^ י  און אױנען, די אין נלײןי װ
 l.pyr װי חלום, □yi פון ןyצוזאנBא זיך
py האט :Djyoy ,און זיץ oyii אויס־ 
©jy::nyp©c V"i jyo''DP אין iy>YD 

 װי װיר?ליכ?ײט, pyp םיט אײנסלאנג
ip זי ip  jypim □?ycryjDDyD cyii די 

כונג רזו ^  •vo dimPyBopy די םוז אונ
jyD©.p t נען o. די ©ז pyp©rip□ אוז

Dpypiropyfii3©o אווי אייר חע^עו 
? חאגדלצן

©ypypi די הארסצט-׳צצוצה ! נ סו טי ^ 
phd איחף דאיף רצן דא> איז ױניאן א
avW אין ©וױסרווונן גאי

 9© נאשלאסצן, האט נ. .v J דעיי
ט ײעזידצו ס־ ױי  אוו♦ !אל ppyis©n י

טו וױ ‘שנעי עג  נריד!׳©• נ©ך jypp©e ר
 |DP©P H □U jyD2HP’0□©□ «ארט,
 רעגליןי, א*ו װאס אלץ, טאן און י׳אנע,

ען צו אי□ אניויי מ  Sy»p©iv'TTP□ n א
קארכעט־איכײטערינס.

vo'ohp ,p יזא^עדזי© ב־ויוװאוד םון
 די אז םארראנ;׳ □yp נײט גערוניען איז

ט, איחר םון אינטעי־נעשאנאל װ♦ די
,ey,אצfגאניp־אpyארנײט אנדערע םיי־ע

jv'ift ם©ד סוכיע ג^יױסע א באיױלינען 
v א " mc םון אײנע□ פין סקאלערש־ו n 

 f© jypyii געזאנט דא זאל כטודענטען.
 דין אל□ ׳האט האלערדע כרויוװאוד דער

 אר• די p©c אױסצוכילדעז הױפט־ציל
□’’□jjiiyiiK rpy ײ טועה  n וחנלכצ נ

ס ypy*’? p©c □,,□p© פיארןט־־שע  ױדאג
 כרײ• א כייט האנט אין י.א;ט ;עהן זא״

 ®אר״ pyטעארעטיש pypyc,ט סעיע*,
 גונגy־כאװpטע,כיpא pyp פון ניסpנyשט
 בי? איו דאס וױ אױפגאבען, איהרע און

ŷ טיט םאל pvp איצט *D •יוד©דטו©ר 
ל ארגזעד א נ א ^ ^ ט נ י  ליך,pנאטי איז, א
ײ pyp כייט טp,סיyםאראיגטער שטאר?  א

ן טיולעדז^•. ברוקװאוד םון בייט ן נ ד ײ  י
ypyw© jy^p^ טוpy גראדואיר• וײנען 

 pyp און לאלעדוי^ ברויןװאוד םון טע
 בעװיליגען צו נ©שלאס^ האט כ. .y נ.

yp□ ײאנג ט^ pyp פון פא קאטי
p, ט’קאכ  ©ר• py^pc״ pyp פון yי
ט ײ pym©’-25 װעסעס שטיסע׳/ pyנ p 

ם ^ ל י ב )  די געווארע? ערט1ועסי איז '
אננ, □yp טיט lycipy; איז ׳טעג ײ א  פ

 •ov נייט זאל אנאלL•,yגpyאינט די אז
ען טמשות׳דיגעס װאס װײו  pn©' אמיס

ט אפ ע ח ^יג  װעלכע צי־יטונג, pyp צו פ
טpyג האט ^ pyp ,,pey; ינ ט ײ נ ר  א

y:vvH2: א □pyc jw jhטy1 ל©jirPPn״ 
 כאשלאסען האט ב. .y ג. pyp רערט.

 די p©c jjuyppyj© זײן אױסצוד^?ען
\ א. פ.׳׳ טרא; א *ך1דו ש  1,000 םון ניי

דאי־אר.
p״ י□©?yc םון yp□ ״ :y p rp jy r•

 •א־ק נױ אין דיסט^?ט*קאונסיל טען
 npyi איז טרײדס, y:yp^K©־״D די םון
צום pj©p PiP'H lyp'ppivop© רען

y. .ב p©c ,אינטעדי ר״ װאס דאס 
v האט נעשאנ©ל w איצט כיז :\nov 

p©d ,אױף און די djj©Pp©d, די אז 
 אין lycpyn זײ זאל איגטערנעשאנאל

rj©;p© lyo’iPi □yp׳ p״ ,Boyp-i©K, 
ײ אלײן ♦iy«©Dy©» האכ^ זײ װאס  ױ

v:\ אױסצומיח• אום שװאף־, צו נאר זײ 
iyp כײט is©cpy די •p© y;youyn©c 

 p©c yc'D©p- די ה$ט אויך בײט.
^ pyp ©ז לאנגט, ב י י  אײנ- איז װאס ל

o itz v: נyװארyשײדענן די אין ן  פאר
ס, ד ^י ט זאל ט  pyp םון הילזי pyp מי

ל א אנ ע ^ ^ ט נ  © fypyYY וױרסליר אי
dp©d. װײס ברודער װי ׳איצט ביז 

ט לyלײב pyp האט ׳opy>ppy האט  ;י
;yp □©py□ נױםיגצן is©cpy, די וױיל 
pלאוpמאכpy די אין py©yr, עםד װאו 

nyp'©p□ ח©* געבמיכט, װערט *רבײט 
 py״f □□'□yP3©;p©t שטארק בען

זןםבו Pjn אױוי ©ז |,pyi צו םליכט

^ ב ײ ל ך א י  וױ האט, כ. .y ג. pyp ױנ
D.pyDtn©© □y כא־ זעלנסט, פון זיך 

iyo©Pr צו jypp'ii ז© p y r ^  pyp זאל 
 די אין TiP3y; איז pn© py;'□ זואס

 pyp ©ז אויד, און ,pysyr ם©רשײדעגע
©i©^''?, :©;p־Bttyp| '  DPP'cy©;; זאל '

כמןגליף• װי ^f,;py;y ©זוי װערען
םp די האט 20 לאק©ל םון yאסי

©y; □©tppy»2B,iאיז ©ז □©□□׳ pyp
pײנpט-אינ  גיו . pyp כאטש ,yיpוסטpאו

©'pypp שט©ר?,־׳און ג©נץ איז לאק©ל 
 צו םיל ppyr האט 20 לאק©ל כאטש

iyp;©p וט־אוױט©ון דעם© DP©Byp• 
p©d o;yo מר װאס חיל^, נרױסע די 

 yjyp''^p©c בײ iy3y;y; איחם האט
 פאסס, © □y איז דאך ̂זyנהײםyגyלyנ

ט ypypj© סיי^נ איז דאס ד ^  אויסצר ש
,;y'PODH;'©^i©p איז ppיא נױ 'P 'P 

ppyr שװאך ©oy□□ pyp נארניט װי 
dp*?':©;p©. /צו״ אזא מוז נאטירליף 

 pyp אױױ אויך אפ^םען זיך שםאנד
y,PODn;,H*Di©pj',p נױ אין ©'pp. 

^ איז נויטינ, איז □y װאס ה פי צו  אנ
שאדקעםפײז אז  ©נ״ אין אויר איגאניזײ

ypyp ,רײנקאוטס װאו שטעדט lypyr 
;.DD©ny

 א [tovvuH האט ב. .y נ. דער
 פ©ױ* □yp םיט ©;;4,אײג? אין באשלוס

קאכייט^ pyp פון לאננ
Tvn סײט כייסיס 'n איו ji/j'trpy 
cyp p©d .נ y. .□ ניים © p©Dל©נג׳ ?© 

ל רי א אנ ט ך ^ ם נ  pp'© iyc©p זאל אי
py(pyccH©D אין pyp ^ט  װאם ?אמי

 סוזי א ;y□©□ צו ivsuy;p©B ^יר האט
 np:©p װאס □"□,p־©j©ppb pyp צו

dp' p ט  האט זי .רבײט© py^pc מי
y; □©Tppyoc’i©.□□©□ אז ©y^'D p 

p©Blnמ  DD’ipPKD ןyװער dp©dd נטyט
;in jy rn און yoypp ypjyiMD□ און 

;©m m קלײpyp און ©pםיpלy,װאס ז 
oc©cy; lypyn אין pyo:i© i©t' pe רי 

yDD;py סװyטינג'־צושטyנyp. װען 'P 
pi^ ' - cp© ^אל  pyp אױזי זײז נאר ז

y די מאכען ©□ippyocn© װ©ף, :’t©p 
jjrDDP©Byp□ ,סטארס ©i וױיסצ!. ךײ



און ײ<*ט, עי־ינ־;־
U'O'cr : ,צע: ־ינעז

•;:נ־ א*; אדמ*י8[ט־
ײעדעס־איז ־ײ-־ד^ר
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ן י ר ה  D l ' D T W T p S Dקי. # פון צ ^ װ ע ר

 נ«־ ה*ט מ^נען שילעכטען * צוליב
װ# בײ ^יאכט די םאר^פילט •*'?*ז
 ה#ט טיי םון *ypy« * צוליב ;סעריצ*

ט אננעהױכען זיןי  צוריק יאהר 150 םי
ע די צי װ^ו ק^ אין רע  צוליב און אסערי
g אנחלאגע קילײנער צוריקגעצויגעגער 

ם געסאאען איז ױו ױם איצטינען אינ׳  כ
 דער םון ילײכארירעגירונ; עי*עםע ךי

װע^ט־איםיעריע. בויטייטער
 אוי־ אלץ דאס זײגען אײגענטליך

^ סערליכע ט ײ ק ײגיג  דערגעהען װאס קל
ען צום ניט ענין. דעם טון גרונד אטת׳
ײפציג איז כיןוסקװע נ*ף  שױ\ איז י

 םארל*חד א געװען וױ סאי נאפא^עאז
 גע־ יע אסילו װאלט ער װען און נמר,

 —. װאטערילא םון ^ילאכט די װאונצן
 כחות־באציהונגען די לױם איז װאס

 כדט׳ן אםילו געװען אומװאריטײנייך
, בעסטען ען ג א  קײן דאף־ ער װאלט — מ

ט מעהר םראנקרײף םון קיסר געבלי־ ני
 אםע־ די סון אומצוםרידענהייט די בען.

ט קאלאניסטעז ריקאנער  םיסקא־ דער מי
 פון׳ם הער׳טאםם ־בױר^קראםישער1״י<י

 אננערײפט האט ענגאאנד דאכיאי*סדיגען
 דער םאר יאהרען און יאהרען בעת

 ענגלײפע די װען און מעיעה־באסםאז,
 די פראװאצירט נים װאלםעז בעאכיטע

 טהעע, פעסאאף די םיט באםעלקערונג
 נעלענענ־ אנאנדער געפונעז זייך װאלט
 ׳טױן דעם אויםרײסען זאא װאס הײט,
פולװער־םאם. אננעגרײםען לאננ

 אין געװען איצט איז ראסזעאבע
 סון איז אײבאר־רעגירונג די ענ^אנד.

 געשטאנען פארלאמענטארי^ אן אנהױב
 װאס נאר, נים םים. װאקעלדינע אױף

 גאר םערהײט, קײן געהאט נים האט זי
 ערשםע די געװעז נים אםילו איז זי

 איהרע *םון צאהא דער לוים פארטײ
 קאנסערװאטיװע 254 אוױי יטטיםען.
 די האט איבעראלע, 159 און שטיםען
 191 בלויז םארםאנט פארםײ לײבאר

ט דעפוםאםעז.  איז ממדערהײט אזא מי
 צואיב בלויז מאכט דער צו נעסומען זי

 האנסערװאטארען די םון דורכםאא דעם
 צױ און װאדיאען םריהערדיגע די אױ«י
 װעאכער איז צװאננס״לאגע, דער ליב

 איבעראאען, די געםונען זיןי ם׳האבען
 נײע םאר געהאט מורא האבען װאס

װאהאעז•
 געיןר אי? אײבאר־רעגירוננ די ווען

 איחד קײנער חאט םאכס, דער צו מעז
מ װי םעהר, פראםעצײט ניט א א ט  ע

 אאטע צװײ די אעבען. םון װאכען
 זײ גמװען זײנען ■ארטײעז בירנערליכע

ם •אר א נאך אז כער, ףןי  ניט• םון ח
 די וועאען בעאײבתישסײם געלונגענער

 זיך אײבאר־םיניסטארען נים״זןרםארענע
 זײז און קאםפראםעטירעז פאלשםענדינ

^ יאהרעז םילע אױף טי  ערלײדינט. •אאי
ט מאכט חןר בײ זײז זײער כ א קנ א כ ע ^ אי

ן ז״ ײ א װ '5בע T ™ ׳־ % ־אי^י״ ^ רעד»<זטאר .
 אום־ םאאיטטענדיגע זײער צואװײזען

םעהינהײם.
 לחלוטין אבער האט װירהליכשײט די

 ערװארטונגעז. דאזיגע די אפמעארט
 אײנגענע• זיך האט לײבאר־פארםײ דער
 איז װאם קאבינעט, א ^שאפעז צו בעז

שטאנד זײן אױט שעדבא  םאכ״ און מענ
^ י נ ע  נידעריגער ניט סװאליםיקאציע ס

 יעדע אײדער העכער, נאד אםשר אוז
 ענגלאנד איז געײעז איז װאס רענירוננ,

יאהר 25 לעצטע די במ״שך
ט זיך זאא מען װי צו באציהען ני

 מאקדאנאיד^ רעמזי סון רעגירונג דער
 זי אז ספק, קײן גיטץ איז עס אבער
 עקזאםען. דעס באיטטאנען נוט ר.אט

 ריײ די האט קאטסראמענטאציע בכקום
 ■רעסטיז׳פ. נײעם באקומען באר־פארטײ

 ארייגגע- האט זי װאס בודדטעט, דער
 םארטיידיגונג סװציגע די און טיאגען

 םינאדדםיניסטער, דעם טצד איהם םון
 ענג־ די ערפילט האבען סנאוחגן, פיליפ
 עחעטױנען. נרעסטען טיט׳ן װעלט לי׳טע

 זיכער איהר האט געזעץ הייזצר־בױ דער
 ועל יאנד. אין ^ונהענגעד נײע בא^אפעז

 גרויסען א ערװארבען זי האט כוים
 אױסערליכער איוזר דאגק א *רעסםיז״פ
 קאנפערעג״ן, לאגדאנער די ■אליטיק.

 פרײ ז׳עעגעװעד דעי דאוס־פלאן, דער
 איראענדי״פער דעי דענס־דאקוםענט,

 געװען זײנען אי״ן דאס — אויסגלײך
 פאר׳פריבען זײנען װאס דערגרײבונגען,

 •ארטײאי׳טען אויפ׳ן לטובה געװארען
 און ־רעגירונג לײבא, יער םון קאגטא

 םון חיטבון פערזעניאכעז אויפ׳ן בפרט
 רעמזי םיהרער, טאלאנטפולען איהר

טאקד^גאלד.
 צױפױער צוםרידענע זײז צו בטקום

 גע־ דער םון טירד., טאראלי״פער א םון
 די האבען צױזונפטס־פארטיי, םערריכער

 אנגע־ ליבעראלען און סאנסערװאטארען
 ניט דף זאל זי או יגן, יטרעק זיף הויבען

 זיי זאטעל. אין ארײנזעצען פעסט צו
 אױסגעמײ פארזיכטיג דעדיבער האבען

 רוסייפ־ דער עריפט װאהלען. גײע דעז
 איבער לאזט װאס פארטראג, עגגלײפער

 שםרײם־פראגען, איװיגע אונגעלײזט
 לענדער, צװײ די צװי״פען ♦טוועבען װאס
 אין סוט. םרײטען גענעבעז זײ האט
 אונטער — גאראנטירעז צו צוזאנ דעם

 אנילייהע אן — באדיננונגעז געװיסע
 ענד־ זײ האבען סאװעט־רוסלאנד, םאר
 װעלכער בײ ״אײפו״, אן דערזעהען ליך
vc\ םאק• צוקלאפען קאנעז אפיער װעט 

 אלנעםײנע ביי רענירוננ דאנאלד׳ם
װאהלען.

געװא־ קלאר איז עס ױי נאכדעם
 קאנסערװא־ און ליבעראילעז די אז רען,

 נענע־ די ד.צבעז צו ?יף קלײבעז טארעז
 דער פון םראגע מןר ארום ראל^שלאכט

 םאקדאנאלד׳ס ו־אם הלואה, רוסי^ער
 מיט װארםען ניט באמלאםען רעגידוגג

 און •ארלאטענט םיז׳ם אויםלזגזונג זתר
 נעלעגעד בעסטע צספםע די אויסנוצעז

 םאר׳ן אנידעחפטעילעז זיר כדי הײט,
םאלק. סואווערענעם םון׳ם מיפפט

 הלײ־ די נעקומען איז דא אט עוין
 ראליע די געמיילט האט װאס ניגקייט,

 די אין ארײז םאלט װאס םונס, םון׳ם
ױלווער. מיט םאס צוגעגרײטע לאננ

אנ־ אי[ :היה כך שהיה מעמה
m̂:״:z׳z~ ו באשלא• רעגירונג די חאט אױגוסט רזייג z

מ־15̂ א אנ ^ד םע ^ו דר * א סי סיי ^ עז סאמוניסטישען א םיז רעדאיזםאר סוז
ײאס ארםיקעל, אז םאר װאכענבלאט,

א אלס געװארען אויסגעסײכףפט איז
נינד ער6םיליטערי? פרן פראפאגאנדא

טעג עטליכע מיט גאהארכזאמסײט.
אטוירנײ דער אבער זיף האט ♦פפעטער

אר־ דער אז ארומגעקוהט, דדפענעראל
און שרעסליד אזוי גארניט איז טיקעל

גע־ צזריקנעצויגען איז אנהלאגע די
װארען.

 יעדעס דך טרעפען מע׳פױת אזעלכע
 גע־ ניט חנם &ון װאלט מען איז מאל,

קא־ דיזעלבע אויב ״אישו׳/ <ןײן מאכט

 דצר נאך טלװא צײםונג מוניסטי׳צע
̂אגע דער פון אפ׳עטעלוג;  ניט אגקי

 כא־׳וינטונג, דער טיט ארױסגעטראטען
 דער צויב פאמעקוטען איז דאס אז

 פיטנ^־ אנגעזעהענע םון ארײנכײיעװג
 װעלכע פארטי/ לײבאר דער םון דער

 זאל פר*צעס דער אז ׳םארלאנגט האבען
 כעיצה די איז װערען. אינע^טעי״ט
 קאג• די דויך געװארען אויפגעכאסט

 ערחיערט, האבען װאס סערװאטארען,
 ר׳ײליגע די אױף דרוק א איז דאס אז

 םאר׳צלאגען װעלען די אז און ױסטיץ
 כײסטרױאינגס־װאטום א דעם צוליב
 ליבערארען, די רעגירונג. דער גענען

 אױפלע־ דער צו כרענגען װעלענדיג ניט
 סלײ- אזא כײ פארלאמעגט פוג׳ם זוגנ
 די פאמילטען געװאלט האבעז ׳זאך נער
מיסטרױצגס־װאטום א בכיחום :■יי

 אונטערזױ אן פאמע׳צאאגען זײ האנען
 װיסעד סעקדאנאיד, כוגגס״קאכייסיע.

 װעט ארום חד׳פים פאר א אין אז דיג
 מיסטרױ^נס״װאטום א קומען װי סײ

 רוסי^ער דער פוץ פראנע דער צולוב
 צו םאל דאס כאיפלאסען האט הלואה,
 ער הערנצר״. די כײ אקס דעם ״געטען

 באריה־ װאס ליבעראיען, די אז ווייס,
 אבסא״ רער מיט *טטארק אזױ זיןי פיען

 האט װאס װארט, פוז םרײחײט לוטער
 עגגלאנד אין געהעױפט טראדיציאנעל

 ׳עטעחן ניט װעלען ׳מאכט זײער בעת
 דיערע םאר ליכט גלענצעגדען אזא אין

 גרוײ א סאכען װעלען זײ װען װעחאער׳
 רעגײ די װאס דעם, םון ״צימעס״ סען
 ארײגצוזעצען אפנעזאגט זיף האט רונג
 רעדאקטאר געװיסען א חד־גדיא אין

ארטיקעל. ׳פארםען צו געװיסען א םאר
מעקדאנאלד״רעד־ די דעריכער האט

 פאר• די ^טעיען בא^לאסען רונג
 קאגסצר״ דעם בײ סײ טרויענס־םראגע

 פאר״ ליבעראלען בײם סײ און װאטױוען
 די חאכען אױס, זעוזט עס װי של*ג.

 גע־ מאמענם לעצםען אינ׳ם ליבעראלען
 גאר נים םולם זיך ארויסדרעהצן װאלט

 גע• '\w ס׳איו אבער עניז, אנגענעםעז
 שםײ געסוזם חאנען זײ ש%עס. צו ײעז
 די רעזאיוציע. אײגענער דער םאר םען

 מסירליןי זי האכען קאנסערװאטיײעז
 נא- איז רעגירומ די אונטערתהאלטען.

 פון אויפאעזונג די און נעװארעז, זינט
 אונפאר״ געװארעז איז •ארלאמענט דעם

םיידאיך.
A

 דער זײן װעט אקטאבער מעז29 דעם
 לײבאר־ ערrענג?י דער םון ױם״הדיז
o דער אכער װעט צו ■ארםיי. * ro 

 איהרע אדער איהר געגען אויסםאאען
ר וועלען דאס געגנער,  Deny וױסען מי

 דע־ עױפט ארום. װאכען •אר א אין
םיר ,iy^n«n V"2 נאר םאלט,

ר זײגעים, נומע מ י צו בארענטינם, ז
F.i־-p; צד. צװייטען ;םיד אויך

רי, םײדל׳סצר ע  ריסקרע־ עםיליכע נ*ר מיט נ
 איו סוםעה א כיאגעז ארנײטער־םיהרער דיםירםע

 דעם םאר ארבײםעז נעהעז זײ אז צייםוגנעז, רי
ם־קאנדידאס. דזם*קראמי*טעז  דעי ■רעזידענ

 סא אגםאנג איז אז דערםאגעז, זיד װעם ?עזער
ו םיךרער״ ״ארבייםער אזעיכע האנעז ייאכייײז י  ז

 חערם װער ?ו?ירזמ׳עז םאר רענדעז די אגנענורט
 םוים. ? קוהידזמ־קעםםער די אם װענעז עיעס

 םוז ישיהזאר דער םסתםא זײז װעט דאסזעיבע
 נאנצער רער איז יעדענםארס !.”בערי־קאכי• דזם

א •<שט׳;,אנ ם־ צ  וױיסעז איע גאריישער. זעהר אי
 ■רעזירעננד?צנ' רעםאקראט״שער דער אז ׳שויז,

צװײ איז םײם דער חײו ניט האט דידאט
מ רעאיציאגער דעם ipt׳־ דז  זײם׳ אײז ג>וז קויי

 צװיײ דער םוז ?אפאיעס ■ראגרעסיװען דעם »יז
י ז  װעם ארבײטער דעגקענדער לייז אוז זייט. ס
ע זײז ארויסװארסעז גים ם םי  םויםמז א אױזי ע

ם אזוי אײל קאנדידאם, ױי  ■אםט אזוי אוז זיף־, ו
 םעםענײ אזערמן נאר אוו בערי םר. א מאי זיןי

עז װעלכע אויי׳ דערצו זיר מטיי
ארבײםער־פידוױןר. כיוםרעםדינע •ייס

 י.אנ* קוםענדער אויןי אז דאפע?, װיר איזי
 *װ ®#ךעריײמוז אבתרייןעז דער •ון װענ?*ז

r װעט o y o* ם ר מ ם א ו נ ע מ ם מ י סי  י
fi» n n ח י»רץ דרך חנרח־לײם מז וחנם א א  ס

t זײ •אד ?JFOjik דער איז BUW T ו* 
ענד יצו ײנ מ א י צ ו ?י p* ר*י*ע ו ך ד י ט י י נ ר • 

ױמי «ח אויאטו אזא כגאסגוו^ סאחנוגנ. אינ

 גרוײ 1זײ םוז קרויגוננ רי ג*װען װארם נצםפערס
לצבענס־ארבײט. סזןר

באװײזם, ״■ארװערםס״ אוים׳ו האלד־א• דער
ױ אונזערע אז ם זײנען מאלר־אאניקעס יארקער נ  ני

 איז געלט ראם צי אױםקלײבער. גדוינמ קײו
 ראנה א יזאאיםאליסםי׳שע. צי סצציאליםםישע,

 דא איז עס װאו אהיז, נעהעז זײ זײערע.
קדינען.^ צו לײכםער איז עס װאו אוז געלמ׳

 א איז האם בילדונגכדהאםיסאר רוסייטץד דער
 עקזע* רוסיסמר דער םאד רערע דרײײשםונדינעד

 רציחוננrרyקינר די א? נעכיאכט, קיאר קוםיװע
 1922 איז צדות. אוי;י *סםארק איז רוסיאנד איז

 האבעז עס װאו כוקויס, טויזענט 76 נעװעז זײנעז
 .1924 איז איצס. לינדער םיליאז » געלערענם

 עס װאו סחולס, טויזענם 49 ברויז דצ זײגעז
ױיז זיר לזרנעז  הינ־ םיליאז האיב א אוז דריי ב

 העכעיע רי םיט םאל דער איז דאסזעי־בע דער.
ארסיזי קאםישאר אוז. םיןולס. ^ א  איע• האם לונ
 נרעסעי־ע א נא-שמיםעז זאל רענירוננ די אז לירם,
 רוסלאנד. איז יױנדע״־״עדציהוננ םאר נעלט סוסע

^ צו לײכס איז עס אנ רי א  אבעי נעי־ם, כיעהר ס
אי ױאגעז םיז  סאװעט־רענירוננ רוסי^ע די עס ז

 קאםו־ אלעיליי אויסהאיםעז סוז זי אז נעהרעז.
 עננלאנד. איו אםערילע, איז בלצטלאזי ניםםיזזע

 פאר־ צו אום װאו־נים, אוז דייסם*לאנד, איז
ײטוז  די צװ״אמז תורח קאסוניסםיישע די שיר

מס? ױ מ ם דעז דאס איז בורז  וױ בייכער. פיל ני
דז איז קינדער־ערציהזננ ך♦ אנ םל  װאס צו איז רו

ם כמז 6ד»ר א חזי מר ז אי מנ ד ל ס דעו איז בי  ני
תג ד מ ג*י ײ  איינריירעני־ ,בורזמואז^ די םוז א
ו ד מ

רyאד חןן
 רyד צו אומקזגר^ נאר זיך oyn זי

 ניט ר^ײט*yמ רyליכpװיר א מיט מאכם
נ י ^ ײ ר ז ה ג ^ י ^ ה י ד רyד םון א מ  לי

 רyװאלםyאוגנ רyרליכyבירג רyראל
שטיצע.

jyD«o זיכ איז עס אyרyן
ט oyi נעזyװ פראגנאז א ט ל ^  די םון ר

 די nyp&r גאנץ iriiya װאלט
 |yo ŷרטyאר■לאנטD נאנץ א איז ל*נע

 פאראדאקסאל^ — זאבען אםילו קעז
טyמאם רyפאראדאקסאי רער  בא־ נ
 כתןקדאנאלד׳ס װאס ,njn איז שטעהט

 WH נאר :ים |y?,ien»D האז רעגירוננ
^ז פארליחןן זאל זי א ד אנ  אםיילו נאר מ

 איצט װינעז.yנ זײ זאל זי iyii דעמאלט,
yרהײטסyמינד א אלס זיך זי האלט r־

0 ,י וױי< דערמײמ דרונג 9 W W W‘
̂ובצן רצן yr-nyr’n די פארלדרצז ח c 

 n ;אך ניײנען צו אכער ,כד װאהי־ען,
 זי י״ ד. גציױנען, ,v ױ ניוז ׳װאליען

 אין :•צי-ײט אנהא״יטע אן געזי->ק רוו
 ראדצנט דײגטיגצז ביים !אריאניעגט.

צויטא״-’ 101 פאיטײ די ה#ט
 רyאנ vn רערחײט אנס^ורוטצ די טען,

 יוציסצר אגדעיע ריט ! 300 אינעל
,לײנא״׳פאיט♦ די אויכ אז עס׳ ־לײסט

̂וי  :יא;דא- לוגדעיט אפירו צמעװיגען 4ז
 ד<וך איז )1י!1 הײנטית איהרע צו טען

״ אפילו אז כיעגי־יף  IJHjyyjir; אזא נ
v* טוזען זי װעט געיױגס i v r v y] די 

/ נאי •ארטײ ŷנעיוסט דער טאכט - - א
עי ה. ר.  דאגסצ״ױא״ די — אי־יו פון דנ

אױסגע־צי־^בצן, ניט איז עה טארען.
 זיך «אל פאײאכיענט דיעפ אילם אז

 אילם װ• לאגע, זע״בע די איבער׳חזר׳ן
 דא- פאיטײיטצ ט*ר אכצר איצטיגען

ר ,ד יכ״״ער, אױנ/ ריצן. יארט״ לי־י̂כ
 זײןי נײטע; ןyוrאטvרyoאנp די און

ניאנדאט*!, דיערע פון ‘צאהי דע־ טיט
גצוױנס *ארטײ די אױב די. ד.

 — 101 נרחופ י.^ט און ראגדאטען 03
 פאײ ק^סצרװאטארע;, די און ׳254

 ניאגיאסעד זעי״כע די םארליר^ קערט,
״ ליבעראי׳עז, די ק#גען ׳צאהל  רץר נ

 ץוםי- איצט, וױ ״עטירעךצאוזל רyלנyז
 די ׳»טאט1א קאגסערװאט^י^ די צען

 נײ¥ א ןyרyדנ און לײבאר״פארטײ
 njyoo פון רענירוננ קאנסערװאטיװע

 ח^נסאײ די טיט iy3^• *רער באלדװין
 ןyנnיyבירג מארדעל^ » װאטארען

נלאק.
 כײט זyראיyנ,י ,ד װעי*ען גאטירליף,

;ypרהאyאונט כיסיאך צו •אליטיח אזא
oopy w װארצי^ די v ' n  ny»o ?id״ 
 שאױ די jyv'Dr די ודעלען צו .rגyט

jyivDwinyo דאר סתס?? V2CH9? ם»ם 
״ א די ;y רוננ ^ ר ס״ אג צי ײי ^  — ת
y»( רy?וד oyד אין iy i| *9 פאי W rײ 
 נ*$ונחװס, אילס ^yij^n כפרח די זײן
 געיון פיוועז װידער uyii נגיאנדy ורען

סו^^או.yװאה^-ק די צו
n איז iyaא 1*ל(עמײ אין m w 

נ די : •ראגנ?וז י ןyראיyי
jy^yii ^ ר מי א l די ם in ^ in y o j^ p 
y^yn? ^איינחאצס ny^t איצyro 

 גיויײ וחוט יײנ^ר-יאדמײ די ?ראפט׳
w איחר ^נאר Dyn צו נען. ’ryj סין 
 ײין מאניו ?וןי ױ או גרױס, אזױ

 ס*יוזס גײאד איחד סיט דכער יחלוטין
 װצתן קy װ*ס רעס, פון נדגyאונא•ח

wo נײעס אילם •Djyog^g די ^  ?ינ
fy?*i — א אי? ד^ס .p«o

 ייײ די אױנ אז קל^ר, ס׳איז
 n כװזאז אפייו ײעט בןור״פארםיי
ם דער *ון זyדגגירyר ׳סאנ

 םyװ ד jvv, ׳»אל אין ?ומור זי טyװ
pומyא םיט ז ir iy o r ii ך ^ א ד אנ  ר

 איחר זypםארrדi® רyהײyאוגג צןוחל,
r t’Doy^ lyr'O• ^ n;« אזא .' y i 

v i t f וואיט ;yny| $ ר ^ ל ס ר ^ r. ס t 
 ייביראיאן n סיט רײאםארעןy?ונסp די

̂ו«צסען י פון דרוק אוגטער׳ן onoyi װ די

םאראי ^5ג7ן ו א מ אין ל י י ס r א r
Dgry; nyini t ןyoװאל ארום o ײ  נ

ס; צװײ בלויז װאהל^ ױ ר  —•ארסײמז ג
בןן די רג^לי .yrטאדיyפדאל די אוז בי

#זyדyד צו inyrH גאנץ ס׳איז
 דאס יצטופ ג^ואלטמ^ א פאר װאס

 ם םונ אגםװיחלוג; דער jynyiyi װאלט
pלאסyביים ךבאװאוסטדיז lycrnuy 

אט.nאoy•ראי אילװ^םליכ^ און
 װאדד איצטינע די ?ytyn *לענססלס

די פוץ yאײג זײן אין ל?\
yooi'OD’ii אנםיפײתננ^ •אײטילוע 

 עפאכ^ גאךמלחכיה lyroj'M רyד אין
ײם^^אפם y^D^yiif* די אוז  ארנ

 זיך כאציהין צו ;רונד םול^ םyד האט
on מיט׳ן זײ צו yoa^  lyoovia און 

כטחון. ׳עטארקסטען

נעזאנם״ םיר צו אזױ האס עס
םילער. ל. פון

 :טאטע גוטער םיץ געזאגט, םיר צר אזוי האם עם
 ך,יז שפיל און געה —
םיט דיר גיב איך װאם און

--------קינדער די צ־ צעטײלע; זאלםטו
 נאך םעהלען דיר װעט עס אױב און

 געבעז, דיר איך װעל
 איבערצעהלען נימ קאן קײנער װײל

אוצרות םײנע
 — דיינע זײנעז אוצרות אלע און
זיך. שפיל אץ געה

 מאטע נוםער םײן נעזאגם מיר צו אזױ האט עס
זיך, שפיל און געה
 שפילצײג. אייגען דיין קעד א װיל און
 גרעםער. כיזם n — איהם גיב
 טא;, שיעכטם דיר קינד א ותןם את
 איהם. פארניב אוז בעסער ת זײ

 היט אץ יזואכס חםד םיץ וױיל
ר אױף םרים דיינע  — ערד חן

ױך. ש«יל אק נעה

&Sk
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ך »ס11  רע־היים, א•; ;עױען ב*ן *
 יעײן פיעגט עו, r,v ע־, , יר4 א ןיענט
א אז ־,,אײגע נ*ע;ע ;•ט.,. ג^ס^י■  י

vn דדעד׳ יןאפ״־ע * דאן 
11■■'*c«m איגסדװײז : ״,גײך

ynyj; * .ס׳לייסט, איגנעי 
 !גי־ײר ג*ט א*ז *•;געי א צו

״4א ראט  אוגז נ*י געקעגט -
 רסוז״יאסער׳ס ן טאן ם-עג * ניװח^

*4*lo r, ,ט •עיאי״׳חע א  ״צס. א געהאט ו
* כדט גריא, בי־אט א כױט איננעי־ א

או איז ד

איר כיו
 ‘איגי׳עי א

 כ״יר או״ף
,ױאר״ איז

תוספײ/,
:M um

» ױעט
}ייענט

טיט און 'א נ*ל ריט
 װאס, ח׳צביג׳ען. אץ

 ניט ך4א רא: אנכאפען, -
א בעי• א א אכע־ ! ײ-

עיט ,
רר♦•*••*

ט ס?רע־ ; י ײו אידר^ ד  י־ע; א
 ,T* יוורא. בעי א גײ-ט אט דאנטען,

ט צטעי י סאי׳ י י  אזא געװע; בין ריך, א
כ״ייוטות אונזערע אין ױאה ין*-א, נעי• נ׳״ן

י־יט־ 'לאױפ I
 יזוטט וױ

א*נדער•

arm ט.. גאד ראכ רען  ד
״צט״גער!.. וױ״עען

:םיע;ען דאך איר- ייעט
 איז -עדט״דפע, / כדי■ ̂וו עס
 מע״צדז ד• און טעשה. א סאיא; גןן

<יז*טעןיאראגנ איו עס : ה״ה כך שיןיה
nr איעךטרע־ א װאינױויזע ל.י»ן אונו• 

ו עס. חייסט טוכר-עפדים, א נסר, ״  א
ט דאך טען דארף  איהר דערצײיע;, ד

 •איןענטיעגעיס, די טסתטא דאף וױיסט
מן וואס  כייט א־ד א אדא•. ארגל צו חו

ך רעשח ד*ט ססי״ם׳יאד, א כי  טיט כי
ע ט־ט מריעית, נ עי נ ״  םאל ביעעיעך נ

 טארבע א כײט און :דעד,יל אגמװ״גטע
נסילעס.
? איהר סרעגט נאיייזעס, א סא• װאס

i חאט א»ל• רין, r|* וױ !סארנקסען »ד1נ 
 אטעריקא^׳ איז ״עױן א*לד זײט לאמ
קעס? די גיס גאר ;מחננקט אילד אי נ

מע  ציםערעס נױט נאי״קמס ריר^נ
 קא״ א פאר ;איחע א אדױס ״שחניט סען

״טזי׳־ דעם אן טחופט סען אז או;
 טעסמרער, א טעז געוױנט ^יפעד, ד»ג*ך
ד ח אזעיכע נאך אדן נײטעחן, א א

א^ חי װ  הײסט טאהי געדע:י,ט אי
 װאס ! חידדע א טיד איז עס ׳>' נ*ט עס
Of ך טוט  חכידר״ש כית איז אװז ני♦ א• ד

ט חלובע :r אונטעד r״o^ טי n אא־; 
o to! ס ע ק ני ^׳ טד ת־ עז כי עי  צו אן קי

א״ ד♦ דיג טד׳  װאקס, מטיהײיר נאיקעס ״
ז אי מ ײד סצגען ױ• ז  אויסגע־ ניינדערח

®f r.| ,נע״ איהר אכדז׳ז אין טאתע װאט 
אנלט ? י ט ;אי׳קעס! די סטײגדס, ד

 געטאכט, חתונח טיד און נעטא; ;ע־פ א
 ױנגערטאן. א ;עױאי־ען ט־י איך בין

ן ס׳דו״סט, סט נעױאוסט, האנ אי  ה״
ה  האכ און געלאט חתונה לאכ איך אז ׳;

 די אז ;אר רײ*•, ױ לײכט וגית״טע,1■' א
 איז דאס רזוגות, ניאהגען װעט רײצי

! ארױס טח מולס נא־ טיר
ר 7א װאס ׳-,דבר היויצור  א״

א;; ײען, י  "וצים8 טיך האנ איך כי
ט1*• - • אױטגעחוקט ע: ױאס־זיטע !י

ס איו i טען טוט ״  טײגעם יעװער נ
 איר, בײזעל א ;עדוען - ״ ׳:»*י*וםיה ער*ו
ע טײנער, ״צוועי• דעי  זאיען רייד מ״נ

 וױ ׳י.נצן א און דין, *צװער גיט איד׳ם
״ זאגט טען  :אר חן־גריבראך טיט ׳או;ז נ

- האגאר, טיט דען, װאס  אינ״ אין איז -
 א געװאהנט האט איהם בײ טער׳פטיבעי*

 טרדכײ געדוםען איהם טען האט א*ד,
 גע־ אהרן טרדכ• ראדגער דער איז אהרן,

 ׳ר.ײסט עס ׳טאאיסער. 4יעטיסעי א װען
 זאנען. ;עטארט ניט דאס טען האט א-הם
 גע־ האט עד >' יעיייאסעד א הײסט װאכ

 כירן ;יגוי א גאר איז ער אז רעכעגט,
 און אזױנס ;אר אהייאכ. בן בצאי

r !אזעי*כעס o r -- האכ איך בליצל ־ 
 טררכי דעם ארום יצארען ;ענוטען טיך

 אגגעהױבען איהפ האב און אהרנ׳ען,
 א צונעפײאט ארױסהעיסען.

 יבינה, כינה און *טלעסעי. א םארריכט
 קוק א דא, י,וק א פארעטעהט, איהר
 כין איך פאװאי״י, ■אװאר/ און ׳דארט

 מען םארריכט ט^אבר. כעי א נעװארען
מען *שיעסעל, א זאנטיג, א א

 יסײה װאס •ענעס. ׳דאס אטאי טאכט
 היכיעע א רדע עין קײן איז װארכױױןע

 טיטען אין טױערעז צוױי טיט עטאדט,
 אל״ אן זיך צוברעכט דעם כײ טארי.

 קא־ײע װערט דעם בײ זײגעל, װאנט טער
לאט».7כיי דער

 איך װאס ׳עס רױיסט פרעגט, איהר
 נוטער #דא הײם!.. דער אין נעװען בין

 ׳ארא» לאפ טיט׳ן אי״ץ דאך איז ׳ער;ער
 וױ תח־ית, איז ארויף. פיס די טיט און

עס גרינעל. א טען איז : עס םזס זאגט
 די אין ׳עס הײסט געי*, און גרין ווערט

ט וױיס טען און אױגען,  װאס׳ער אריף ני
 טען געהטט װאס צו איז איז. טען װעיט

 כ״טוגע םען װערט װאס? צו ױך, טעז
 גיט באזונדער יעדעל און ארוטגעהענדיג,

א ■עדיער, א :עצות אנרערע דיר
 סאילאטבוסעס — עגײדער א יצטעריער,

פארשטעהט איד, א כין איך אז !;ייסען

 ״ט^יײ צו געױאהנט בין װאס ׳טיך איהד
ן אז און ״עלעסעד, א ״עריסערע, א םען  אי

 עס 1י,טם איז #אײזע; *טטיקער א דערזעה
 דאך װעט איד,ר י ס׳חױת נייל ז*ך עהט

ה איר זאג ׳דאך װעט איהר י־אכען, ײ  א
 געיעכטער. קײן גיט גאר איו עס אז

 זאן־' טויטע א v װאס אײזען, דך דאכט
 יליגט אינרעלינען אז ׳אײך איך זאג איז

 עטי־ א דעלזעה איך אז כי״טוןי. א עפעס
 ארומטאיען דאס א*ך טוז אייזען, קעי־
 מא־ עס כאקוקען. און באטלאכטען און

 איז !אפ גיט טיך לאזט עס נ־יך, ניעט
 איז װאס ׳פוף רער געװען איז װאס־זיסע

 אזוי אױטגעגאנגען איך בין > ;עװען
 מיר האבען עס ביז ברײט, אזוי ׳י*אנג

 מיר האבען כחות, די אױסגעהן נענוטען
 צי םאריטטײט, איהר אױסגעהן. גענוטען

 ארײנגעזעצט טיך האט מע; אז > נײן
 מיר טען ׳האט הויזען, פון פאבריק א אין

 הוײ צו טיר קוטען װא< אלײנכעזעצט.
 אבות טײנע טיר^ תיטען װאו ׳זען

 ;עטאכט. ניט הויזען קײן ױאבען אנות־נו
 זעצט טען אז ריעכ, עפעס האט איהר

 יטױ כי זיך האט װאס ׳אידען א אװעק
ט געגארעט  איהם טען זעט אײזען, טי

 איהפ מען זעצט הויזען, בײ אװעק
 געהאקטע אין געזעסען איך בין אװעה#

 אי־ װען אז געםיהיט, האב און װאונדען,
 צוױינגע־ א פייאכעי, א טיל גיט טיצער

ע  אײזען ״שטיהער א אזוי גיאט ארער י
 טטיט זיך ער װאלמ ארײן, הענט רי אין

 !געװען הכא עולם הונה
 פון אװעק ביז איך װען

 אידדײ צו םאר׳שלעפען טיך עס םיעגט
 גאסען דרײ מיט ערנעץ יאהר יטװארצע
 געװען איז דארטען ? װאס װײטער.

 נעײען. דארטען איז אײזען־רןראם, אן
 פענ־ בײם אװעק׳שטעלען מיך איך פיעג

 !געצײג־אײזען אוים׳ן קוקען און כטער
ײ די םאפען םיננער די מיט םלעג איך  ש
 טיר זיך האט עס םענסטעד. די םון בעז

 םײל־ א אן איך טאפ אט־אט אז געדאכט,
 םאפ א*ר—דאלעט, א צוױיננעל, א כעל,

.אײזעז אן . !
 געײען איז איהר םײנט װאס־זשע

 אררבא, }'׳;סוף אלע םון סוזי דער
 דער קלונער... א זײנט איהר אז טיעםט,

i א האב איך אז נעװען, איז סרף trגע־ ״ 
 בין און כל, מכל בכל הכל אויף טאן

 םון ארײן םאבריק א אין אײעקגענאננען
 סעץ איך בעטען. אײזערנע םון בעטען,

נאר בעטען, אײזערנע די בײ דאלטען,

 םאל׳ יעדעס
הויזען, די

גאישצס
p« דאלסאנט c ' t,

 דאזיגער דער אמנטצרגמקוטאז איז
מגטרעתמ ט ■אי ס o ח״ f. איט־ אכרהם 

v v, הײסט נערופמן. א״הם טען האט  ס׳
צ/ אכרחם ער חאם נצוז״סמן  נאר אי

ט טװיט״ס,4י אױ«י ס  אכדהש־איט״ דאס ה״
rsr, דער איז ליטוואס! נענדאסעגער א 

 א אין טאל אײן א״טשע אב׳-הם דאזיצער
ת ײ נעװען מנ ס די נ  אונטער מג״דעד
 די כײ ס״חײםט חודא. כמל חרובע דסי

ס עי ד ״ עי גמווען א•? ענ  ׳יטױ כל סורא נ
סד. סיסח-ױחנן o נאר םי n חאט מבת 

ם ױך ײצי טען •  ױחנן כײ דאוחננעז, אעטי
ד ס  א ;עײעז טודלש. דער צדסטייט טי
ד, איד, עבי  הוסטענ״ א מכרי״כלי. א נ

 קײץ נאר און טעדידאלדון, א דינצר,
ץ/ טױג װאס ניט. כדיה  ליט־ דער אי
 — קריאה א יונידעדגעלײנט האט וואס
 אינ־ א !עפמנעז צו אײמ־עז און טויי
עי,  אזוי אט נע׳סטאנאן סיד ריא נין נ

 טױג ײאס און ׳זײם דעי• כײ אאײאלינקע
ד ״ ת א ױ ע  האב איך גע״שיכטעס, טיט מ

ט! אס אי כ ע ץ אזױ וױ אבער ; ט ײג  ט
 היינם •יטמעוױןעש. א^ע ט״ט יױהר?

no ir ױן איך האב דאס !בלאזען  ע
 השלום. עלױ ברוך׳ל, י״טלאי םון נצנאישט

mv : r טען װאס אזעלכעס, נעווען א-ז 
 זאנט טען אז נים. נאר עש כאכענענט

ט !ח״דױש א אײך נ ״  אין טאלעז טײן ה
ט !טניצען ײן םארם איז בעיז א ױי  אי

 וואו עםוב, א ײאו אז •וארכױולע. הײן
 מײגע עס איז טדרלן, בית א .״אי קלייז, א

ס סזרח׳ס. ח׳ ט טז-  לעםיער־ לײבעז, טי
 אז עיפות. או; חײת עדלײ כי און טאן
ן ט רעדט מ ר טי !אנטיק<אך א״

w איו #יא w n איחר וואס דעם 
ט אץ־ ראב רכדסר ײאס ׳זאגט  געקענט? ני

ה א ריי ע ח״י כ ד כראגערס, חנו או ײי-  ס
ס מצנ ם!.. װאס איז #כו  טסתםא איז ני

עי וײיי מ ן אז ״»יך יײ אי מיר האט מ

אױגען מיס װענס
(מייעטאז)

ען. פון ע עד ב ע ל
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ע ^ ד  זיך דארפט איהר ליגדעד, אי
 אוטעםיג איז אײך אז באיזלאגעז נים
 װעט עס און באלד, ׳באלד גודנע. און

 און םיעהלאך! אײ סרעהליך, וחגרען
 םחןהליכקײם די םאר״פגאיען וועט מעז

 וועם םען נאר װאדעוױל, א בײ קױםען
 צו ״ד«ויז אין זיך ביי קריגען קאנען עס

צײט... יערער
— נײגע״י:, ״שוין זײט איהר

איך  נאר־װאס וער אנטסעגען עס םײן ׳
 װעל־ םיט םא^ין, עקס־רעי ערפוגדענער

 און ן ת v ז קענען ײעם םען• כער
 ע ט ס ק י ד די דולך דורכקוקען

װאנם.
 אײ — ? געלײענט עס האט איהר

 צום ?סו, א !.פרעהליך זײן עט װעט
ט׳ן נידער אוטעט. !פעסיטיזם טי
 טײן טאיטינקע, טייערע דאזיגע די

 טא־ םרעהלאכסטע רי װעלען װעט ׳איך
 װערען. טוז זי װעלט, דער אויןי שינקע

אלײן... פרעהליכקײט די איז זי וױיל
ערפונ־ ד האט װאס ראלסאר״ דער

 ערפיגדונג די נעטײנט געוױס האם דען,
 נאל צוועסען... טעדיצ״נישע פאר נאר

 זי־ן רענקט?... ערםינרער אן ײאס מאלע
 טײנט, עי דוי גדעסער םיל איז סאיטינקע

 יצי יױכטינקײט טעהר האבען ײעט און
דענהט... על

 די אפער זאנעז, מען יזעז איז, עס
 יאהרהונ־ דעם םון ערםינדוננ נרעסםע

אײנישםײנ׳ס... םון אםילי גרעסעד דעים,
םרעה• א איז עס נעזאנם״ װ' װײל,

 וי״עט וחגלכע אוא, ערפינרונג. ליכע
 גע־ אין םרײד און עםחה ארײגמראגעז

ר לעכטער ע ע ל ד הנ מ ״ הײזעד. אין
 רױ וױכםינער זײן קען וואם און

 איז דראס םעניסעז? םאמנז טראהאיד
די םון גרעסןנר ײ ר ם

ו שםעלט איחד י  עס וואס סאר ז
? ויר וחנט אן  א נאר האט א*הר ם

? באגריא
 א םענש יעדאר האם כאסאנט, וױ
ג שכױס » און jpvn א אח נײגוננ מ  ם

ן «ו מ ױ ט חמאם בײ רואם ו סי

 קאכט *טכן ביים װאס ציטער, טלאף,
װ• ז. א. טעפעל, אין דך

 זעהר נעװען עס איז איצט ביז אבער
יטװער... זעהר ^װער,

 אבער — רערוױסען, זין פלענט םען
גענוי... ניט און גרינג ניט

 םאקע דערוױםען זיך פלעגט טען
 װענט װײל װענט... זעלבע די פון אױך

 זײ און הערען זײ און אויערען... האבען
 זײנעז אויערען אבער איבער... ;יבען

אויגען... לײן :יט
 װעגט זעלבע רי װעלען איצט און

אױגען... צוקריגען אױן
 נאך אזן ,ן ה ע ז װעלען זײ און
 קענעז ף'י רורך װעט טען — בעסער

. ן ה ע ז . .
 עקס־לעי־ די וױ ׳אז איצמ פון אוץ

̂ין װעט םא״טינקע  װעט טארק, אין אר
 אן קריגען גאר לעבען פאטיליעז דאס

 טלום־בית’ ראס ײעט ׳פ:ים אנרעי
 פאר נאקעטהײט פױ*על זײן אין יטטעהן

קוקט זעוזט, ׳נא : זאגען און אלעטען
 און אױס זעה איך װי זעלט י אן טיך
!הנאה האט

 װענט דיהסטע די װען ׳אן איצט פון
 ראס פארשטעלען ניט מעהר *שויז הענען

 װעט — דורכצודריננען אויג מענש״יבע
 יערע און סור, אויס װערען סוד יעדער

 אלענמנן... פון קניז רער — געהײםניס
װעלט... אפענע אן ווערעז כםעט ײעט עס

 ײעם ינאס יערערער װעט יעצט און
 זיך עסס־רעי׳קע אזא םיט באזארנען זיו

 אין זיך נײ באהװעם נאנץ זיצען לאנען
 בײם וואס װאנם דוע׳ז זעהן און הויז
זיך... טום ״שכן

 סון ורענט רי ױען נאר בפרמ א^
 זײגען הײזער אמעריחאנער אונזקרע
דינע... אזצאכע
̂ען מענ״שעז ײאס רורכדעם אין  וועי
 דך םום יענעם בײ וואם זעהן קאנען
 פון הוואל נײער א עפענאן ײו ײאט

 1זײ ײעם dp ייין הי־ע. צזיח »ח .רכילות
י «י סחנהציר ען ב לי

םענעאיכע ד*ם ײעט חרכדעם און

3924

 דארטען װעאט אאעס װייא ט^ן, ניט
ײס אױסנענאםען . TK נ iv r r* o טריונ 

 יווים׳ן נארען איין םון כעםען די נ<ור
•1<} אנדערען, ע  )ס«ר א *וזאמען, <ענ און י

נ מאי א  ם״א־צו, א װאו ערנעץ איך ד
ױ ם׳סאאט האמער, א םיט ?־לא■ א גיב  אי

אי א״ן ׳שוין ט אן ט  איף אנער !ארניי
ת, ילכי װײס חו  טאן האב איך אז הי
 ריר װעט א־הר !אײזען אייזען... מיט
 אנער... װײס, איך םאר׳עטעה(, ניט

ײאם : זאנט איהר װאס דעם אנטקעגען
 עך, עך, אינדערהי־ם^ :עװען נין איר

״ ך! ע

 ,25 לאקאל םון הוליאנקע א
אקטאבער טען25 דעם שבת,

 םרײנד זײערע און טאכער וױיםט די
 הולײ א אויןי צוזאמענקומען זיך װעיען
 מאכער װײסט דער םון אראנזיטירט אגלע,
 אק־ אװענד שכת םאר .125 יאקאי ױניאן

 •אכליק אין ,1924 טען,25 דעם טאבער
סטריט. טע20 איסט 320 ,40 סקוי

 געוױס געדענקען מאכער וױיסט די
 האבען םיר װאס אװענד ״עעהנעם דעם

 אזא בײ יאהר\אױך לעצטען פארבראכט
 םיר האםען כיאל, דאס און געיעגענהײט,

קאנצערט. רײכערען פיל א נאך האבען צו
 םידעל נוטען א האבען װעלען כײר
 אנ־ אױך און טענאר גוטען א און שאילער

 דענםינג, סאיטעל אױך און לרעםטען, דערע
 ארלעס- כיױזיק א םון הלאננעז די אונטער

 א פארברענגען וױלען װאס אלע טער.
 םאר״ ניט זאלען אװענד אינטעיעסאנטען

לוסען. צו פעלען
 אפיס אין קריגען מען קען טיקעטס

 סטריט״ טע21 װעסם 16 ױניאן, רער פון
 קאסט עס אפיס. ברענטיט דעם אין און

טילעט. א סענט 15 גלױז
 טייכעלס וױיסט בארד עלזעקוטױו

.25 לאקאל ױניאז

 באשטימט ױניאןלפיהרער 12
 לאפאלעטץ םאר אגיטירען צו

יארק. נױ אין
 לײבאר־ און טרײד סענטראל די

 מעםבערשי• א האט װעלכע קאונסיל,
 יתיאד טיליאן האלבען א איבער פון

 רעד־ 12 בא^טימט האט ארבײםצר,
 םער־ דעם כיז ו־זעלען וועלכע נער,
 מיטינגען אררעסירען נאוועטבער טען
 צװימען לאפאלעט־לעםיײן. דעם פאר

 םון מאנכע זיף געםינען רעדנעד 12 די
 ניו איז ױניאן־םיהרער באלאנטסטע די

 באזו״ אװענד יעדעז װעלען זײ יאדק.
 און ױניאנם זײערע םון כױטינגען כען

 דעם םון האנדידאטעז די פאר אגיטירעז
טילעט. פראגרעסױוען

 אינםערעס, גרעסערען א קריגען ען5לע
 »א־ צו אזוי האריזאנט, ברײטערען ־ א

גען...
לעבען... צו װאס פאר זײן װעט עס

כדאי... ‘זיין ורעט עס
 בייצד: אזא פאר זיך ״טטעלט און

 רער קאלט, איז דרויסען אין וױנטער,
 הויז םון !יערעק א — םײפט וױגט

 הויז אין און ארויסגעהן ניט םען לאן
 ניטא איז װײב דער םיט אוםעטיג. איז

 א םיט רײדען וױיל רײדען, צו װאם
ט װײב ײנ ט און זיך, הריגען מ  אלע ני
 נעםט דאז און עס... זיך װילס סאל

 םא־ די צו שוטיפ שטעלט מען מען-און
 און שכ\ אײער םון װאנט צום ^ינקע

 םרעה־ װערט עס :םארנעכינעז א איז עס
 רער װאס זעהט איזזר הויז!... אין ליך
 איהר און טוען װײב זײן כי־יט ישכן

 שכן א . װאס זוײל אפ... םכלט לעבט
אינטערעסאנט... איז טאן, ניט זאל

הערען, מײגע נלויבען, צו איז עס
 םאשינתע עקס־רעי דאזינעד דער אז

צוה^נםט... גרױסע א פאר ׳טטעהט
 װעט אאײז גט־פיאצעסען פאר בלױז

 גע־ גװאלריגער א אוצל אן זיין ד
וױנס.

דעטעקטיװס. פאריטפאלען װעט כיעז
 זיך װעט וױיב א אדער מאץ א

 זײ און מאיטינקע אזא טיט פארזארנען
ט!... א קריגען ״שױן ײעיעז ג
ערש״ די אז זיך, פאריטטעהט עס

ײט' טע ט ײעלען צ  ‘מא דאזינער רער מי
 רײכע, די בלויז באנוצעז זיר שינהע

 עם אבער האאםעז, װאהלהאבענדע רי
ט װעט  וחג־ װעם זי יץא נעםעז, לאננ ני
איז מעבעל״ ״טטיקעל ״א רען  יערער ׳

פאנאנראו*... דער וױ פונהט הױז,
ארימע אםיאו אז נאױב, איך און

 װעאען, נאר װעאען זײ ײען מענשעז,
ט די דועאען  קענען זיר צײט דער מי

מעבעא... ישמיק אזא אפמפארען
א איז עס :זײן װערט װעט עס

 רער וױ *כאי״ אסוזירענרע טעהר םיא
״ראדיא״. רי אפיאו איז פאנאגראף
ײ די קורץ:  עהם־רעי ערםונדענע נ
 Ififp וחנם מען ירעאכער מים מאשינקע,
ד רורכלוסען מ וחמכ^ ײקםםצ רי דוי  א

מע א א און ערסינדרננ. ריז  ארטיל־ או
 תר, אינזפר םאר בענשונג א איז דינב

חנלמר דוד א ױ אאנג\ײיא*נם י או ר/ ^ 
ט רחנאמר ׳שטאיס, ח ױט ני <ד &ח א מנ

tm rד ם י mגי ג m r j t i n m  r ־ ־s .״ \ \ * . :

C

A

 פון עפידעםיע וי
ל מי ען־ ס ד מ

• סון לי ט. פי םי ש אלד ג

קראנק״ אגישםעקעגדיגע *טרעלליכע »
 פאר״שפרײט זיף חאט עפידעכײע אן ׳הײט

 אידען. אמעריקאנער אונזערע צוױ״שען
 רואײ װעאכע קארסעדשפיל, די איז דאס
יעדען. גײסטיג או[ קערפעראיף גילט

 אין זיך האם קראנקהײט גײסטיגע רי
 צװמזעז כאוױזעז פארכיע עוןסטריכיער א

 אי־ אםערילןאנעם דעם פון ׳שיכטעז אלע
 סענשען, דעם דעםאראליזירט זי דענטוס.
 פאםיאיעז־אעכעז אין אומגאיל בלענגט

עקזיסטעגצען. פיאע פארוױסם און
 גע־ די ישטאם, דער װיסעגישאסטי די

 יעדמל גענען זיף בצװאפעגען זעי־עאפם
 אומ׳פעדליף זי םאכען צו אום עפירעכייע

 ניגסדז די גאר אױסגעבראכעז. האט זי װען
 נע־ אונזער איז װערט קארטעך^פיא םון
 קאםוי לײן און געדואדעט שאפט“זעי

 בא־ מעז געםיהרס. ;ים דעם געגען װערט
ר :יט דאס טראכס  פאר געםאהר, א מ

 אפט בלענגט עס כאטיט פארברעכען, א
אומגאיקען. נוױסע %

גרעס״ דער איז קארםען־שפיאערײ די
 קואטור־^סטרעבונגעז, אאע םון ״פתא טער

 אונ־ נאציאנאאע אוז געזעא^אםטאיכע זסו
 אײ־ איז עואם איד״סער דער טערנעםונגעז.
 מען קארםצן. אין פארטאן דענמאפםאיף

ם זיןי אינמערפסירט ט ני  איטעראטור, מי
ט אםילו ט ני  ארטיתעא ערנסםען אז םי

 עס צײטוננ. טאג־טעגאיכער דער םון
 אויוי ״ספיאט מען — צײם סײז ניטא איז

עטעחט. װקלם די װאס
 ארײן ^לעפט װעאכע םגםה א איז עס

 נייע םר״סע, אאץ םענאיך נצץ איוזר איז
 ארײז, מייז פאאעז װאס די און ליבנות

 —םעז געװינם ארויס. ניט כמחר קננמז
 געםאנ־ ווערט םען מעהד. נאך זיך וױאט

 און םארדינסט. לײכטזגז דצם פוז גען
 ^פײ צו װײסצר טרײכט הרע יצר דצר
 צורײר זיר וױאט — מען סאר׳שפיאט אען.

 געאד םאראױרענצ אײכס דאס גפוױנפז
 טיםער וױיטער װאס כימז סריכט »זױ און
זוםפ. איז

ט גאר גיט עם  אפשטוײ כעהר ?ײז ני
 אומ־ עקעאהאםטער מעד«ר און םעגדער

 װי צוצוזעהן װי וועאם דער אין גליל
f r : t o] אען. לאאםען םארמידמנפ סוז  ^יי

 גמווע־ אידען, אינטפאינעגטע ש*'לע\ מס
\v:v ,טרעגער, ״ סואטור אמ^אאיסםעז 

 פאר אדער פאא^ זײער םאר ל^טפער
 מעגשהײט. גאנצער דער םח גאיס דעם
ט םארםיםט זיצט מען  גרעםטען חום םי

ט ט »ינ עי אין האגדלען זיך זװ־עסץואאט /  ד
ײ די וחןאנדפראבאעסעז. פוז לײזוננ  דאז

 פון אפגעריסעז זײנעז אינטעאינענטען גע
 אר־ קואטור יעדע םארנאכאעסיגעז בוך,

 העכערע םון זיך דערװײטערעז בײס,
 אידעאאען, זײערע םארראטעז פליכטעז,

 אוץ טײער זײ ביי אמאא זײנעז װעלבע
 לײ םאר צײט ייײז ניטא איז עס הייליג.

 נעזעאשאםטאי־ װיסענשאפט, טעראטור,
!שפיאען דארף טען — פראבאעמעז כע

 שוועל שסאאםעז װעאבע איבײטער,
 פאר־ עסזיסםענץ, דער פאר ביטער איז

 פליכטען עאעמענטארסטע די נאנלעסיגען
 שװער די םארישפיאען איז הױז דיער צו

 *טוי־ עפעס דא דען איז געאד. פאלדינטע
דעלאיכערעס?

 עקעאהאםט איז קארטעךשפיא דאס
 רײךמענשאיכען יעיעז םיז שעדאיף איז

 עם אומעםטעטיש. איז עס יפטאנדפונקס.
 אײנדרוס, אוטעסטעטיישען זעהר א טאכט

 זײ בשעת כיענשעז די באטראכט כיעז ײעז
 און מענער די סײ קארטען, אין שפילען

 שװיצעז, םנים׳ער זײערע פרויעז. די סײ
 אן איז שפילער די ארום אטמאסםערע די

 הערען עס הינזיכט. יעדען איז אוטלײנע
 בא־ נארישע אוז וױאדע רײד, נראבע זיף

 אננע־ איז אטמאסםערע די טעללונגעז.
 פאראירעז יטפיאער רי גיפטען, םיט זאפט

 אױם־ סואטותןא• זעאבסט־רעספעקט. דעם
 איידענ־ די מעדטאיכקײט, פיהרונגעז,
 קאר־ גייסטיג־פארקריפעאטע *טאפטליכע

 װע־ סיט אויס ניט קאייבען טעךשפיאער
 איז מיםשפיאער יעדער •שפיאען. צו מעז
 דענ־ מענשעז װערעז שפיא בשעת׳ז נוט.

 פאר־ זײ ײעז נידעריגער, פאאעז ראדירם,
זומפ. איז אינגאנצעז ניט זיניזעז

אנםײהיגיע־ איז קארטעדשפיא דאס
 סערפעי םענשליבען דעם לואינירט ניש,
 שפיאענדינ נײסט. זייז װי נוט אזוי

 אײנ־ באװעגוננ. אהז צײט א מעז זיצט
 די צוקאפט. טטרענ;ט,יאנגע נעקאלטישעט,

 אנגערויכערט, איז יטפיאער די ארום י׳ופט
 *שפיאער די םון גערװעזיטעט די וױיא

 — סמוקעז דעם םיט נעשטיאט װעלט
 װעאט די ײאס אויוי מעז נישאדעט
 די זיך האאטעז ״שפיאענדינ שטעהט.
 בא־ מענשאיכע נױטיגע םוז אפ מעדטעז

ום מעז העז װי דערפנישעז.  איז אאזעז ̂ד
 םארשקאאפט איז מעז *שפיא? די כייטעז

קארםען. יי צו
 אונזער ײאם צײט זע^נער דער איז

צײם די םארברעננם עאעממנט מסטער

ע צ ר ז ן ק ע ס ע ו מ ש

0 !

שען ר דעם זנװי א ט ק א  רעד
לעזער די און • • • •• • • •

w•
?ייד׳
םאר•
סיסע

ס ל א [. ס רי ס— לו  װיךיליןי אונז טוט ע
רי. אײער װ>ס  :יט נרײבעז סוזעז ײעט ״1נ

ם עס עפענטריכם. הי  9 #יהם ®וז זיר פי
 װידער אוז «ום*ר וױדער *בעי׳ זןרנסטלײם.

עיבע איבערקײעז יוכייל  דאך ה*ם טענוח דיז
ײו  איז עס װען איבערהויפט, ניט. זין קיין ױירק

 y 1 - ט r » י ד ר ע ם נ ו א פעגליך, ג*ט
ן .V 1 ד נ V ס *ש ס ו » ״  האנדרוננ. ון;דעי י

 נע־ ווײץ א־ז ניט איהר זײנט םונדעסטװעגעז
 איצט איז !,:n׳* די זןו שרייבט,. איהר רעכט

y ג ר v רע#ר• דעם פאר געװען א*ז זי װי ר׳ 
שאז־כטר״ה.  נאוזוי•־ דאזינעל רער סיט גאניז״

 אײנפאריצםאנען זייז ניט ייחלוםיז םיר י,#נמז טוגנ
ט פון כאריכטעז רי םוז  װ״ס־ רי אוז ןרעזידענ

 באאז־ר עמזעלוטיױ רזשע;עראל צום •יעזירענטעז
 כאד׳יטענד זיוי האט יאנע די אז קי#ד, איז

 נעזי,ז יטאילעס קליינע פילע אז ;שאיכעסערט
 דזשאבעיס די אז ;פארשײאונדען אינגאנצעז

 אנריסענם. דעם נאזי ױםקן מאנופעקנדכורערס איז
אד איז געםאטס װערס ארביים זי־עי ד#ס אוז  ױני

 ױני«ז־ל«נ• אונטעיי ױניאז׳ארבײםער םוז שז«ער
אײגגזפיהרט י׳ײבעל רער איז אויןי ש*גס:יד

עז נעײיס װעט קר און נעװפרעז.  רע• נוטע כר״ננ
ע; קל«וק ,י פאר זוי־םאטעז טטרי דו  אויןי אינ

ײט איז  •;עס«ר#יםעגם דער געװארעו עטאבר
 װעיעז ארכײםער רי װעיכזןז אינשורענס־גאונד,

 •נ• װעט עי װ^ן *■צועאצעז״ װי וײכמן געײיס
ערן חעיפעז ײעט איז ®ונקזי^גירעז, הויבעז  אונז

ײםסר*זפ  :צײט שלזכטז רי איבנרצוהוםעז איב
p ח#ם אויו w םן צ ע  די זיןי א:נעז6אננ« ױ#ד י

ע דער םון אדבײם םי  יי װענעז עמ»ערםעדק«םי
 װי םו ־ - ױני*ז דער םוז ם«דערו;נ«ז אנדעיע

«ז ו מעז י י  יאגע די אז לײבם, *זוי •«ז#נען ז
ר, איצט איז ע  or איז נעוױס ? םריהער װי ןינ
 ביי ארבײט נענונ ניםוו איז עכ װאט גוט, י*ם

ער ליאוקס, ם ם»ז צו נארניט ד#!י ה*ם ר«ס •ב  מי
? דעם ש• אניז״ ^ינ ם װעז סטר״ס. רע  רער ני

ײנפיהרוננעז, גײע די טיט ססי״ייק  די װ*יט א
 ער• ®•י א — םיר רענהעז אזוי — געװעז *«גע

 די װענקז םראגעז די װענעז וױיםער״ גערע.
ר ב. .V נ ךער איצם םארהאנרעלט י־אקאלס  פי

 רעזזלטאם דער זײן װעם ײאס זאנעז, ניט דאנעו
 ײינען םיר .אבער םארדאנדיוננמו דאזיגע די םוז

 כעסםע, ראס טאז ©9װ כ ע. נ. דער אז זיכער.
ױ. אי« װאס עני ם, אײך ם  א איז דאס אז ש״נ
מ נאגץ  אבער איהר ײאים אויפצוס•?. זאוי לייכנ

ײ נעװעז  F ר א אויסנעהערם אוז םיסיננזןז, די נ
 אז צונעבעז, נעםוזט נעװיס איהר װאים צדדים,

 װיים װ״ם, איז ■יאז דעם פון אױסםיהרוננ די
 דעם אנבאטרעפם װאס זאד. לײכםע אזא ניט

 העכערעו צו באארד דזשאינט דעם פוז באשלוס
 כאמש ערקלערט, האכעז םיר וױ איז. דײס, די

מז א םוז ףײנעז םיר ײי ע  א״נ• ניט שטאנדפונקס נ
 א איז עס אבער נעזעץ, דעם כייט םא-־שטאגעז

ם ניט ײעם געזעץ דער ביז אוז נעזעץ.  נעענדעי
 דעם אננעמעז זיכער לאקארס אלע װעלעז װערעז.

 'Vi האט באארד דזישאיגט דער װיייל באשלוס,
 ײײעז םיר נעזעצליר. שטע:דינ“פאי האגדעלט

 בא• דער אז פארשטעהז, זאלט איהר אז אכער.
 דױם די העכערעז צו באארד דזשאינט םיז *טיוס
אי האט  נע־ האט עס װאס דאס, אויםנעטאז י

 שוז העצעפ די אוז טומער ;םיד צו סװי א םאכט
 דײס די ױניאז דער שוז *טינאים ביוםיגכטע די

 װי װעיעז, נעהעכעיט נעטוזט זא־װי־זא ײאלטעז
 אוד* איצטינזן די אונטער צו א^״ז עס ניט איהר

 אויפסעױלזאם א״ך אײד־ וײיעז ־מיר *צטענדעז.
 נע• ניט ײאי׳ט באארד דזשאינט דער אז דאכעז,

ם אנ  דעיענאמעז די װעז באיטיוס. דעם שאהעז י
 א:־ זיינעז װעלכע י־אקא־־ס. םאיאריטעט דע•־ םוז

 ניט ײאיטעז באארד. דז-^אינם דעם אז נעשי״צסעז
װאי• זיכער אוז :פארשי־אנ דעם פאר נעיטםימט

o: :יט דעיענאטעז די טעז ^ 'o ry פא.־* דעם פאר 
״ װעז יצלאג.  nc אינסטריאירט :ימ װעי־עז ז
ע ײי ײא ײאחאייס ז  ײאס אז אויס, עפ לומט במ

ײטעט די אנבאטייעפט  װעיכע ״אלאיס. מאיא
 האבעז באארד. דזשאינם ד־;ם זיך םיט ביי־דעז

עי באשייאפעז ־צויז ה  נא*י דױס*העכערי:נ. די פיי
דיט־ די איז צוריק פינוי יאהר א כי*ט :עטײאס

 װי ײניאז. לי״אילמאכער דעי פוז ניידער־צאהר
שרני״פאנאי נאנצעי■ דעי פרז  א נעײעז אינט

 איז דעיצו איז איצט, יױ ניעסז^רע, באד״טענד
ט אזא נעװעז :יט ל״ טינ ױ  >'■ פי-פאכע די םאי נ

אי איצט װי נאניזאציאנס־ארביים. פ ע־  ז*י:.ןז ד
אי כאנדט נזנינ. נעײעז רױם רי דאז *יז קײם, ;  י

 ס״־וט דױה־העכעריננ די איז איצט אויסצולוםעז
 יוניא*. דע־ פא- ייעבענכדנײטויענדיגר״ט א

י האמיטע יואכיפייז פײנבערג ד ה*בשי -
 צי־ א״עי צי אײני־אדיננ די אז פארנעכטז ־אי

 ■,•;ײ'; אײ:צ*נ< די איז דאס אוז *אכיענלונפט.
:*,נעט מ*־ אאװעזענהיים אונזעי־ פאר ־*:נ

 עק־ זײער םאר ״ס זײט יענער אויףי דער
 זע^בסט־ נאציאנאלער ד;יר פאר זיסטענץ׳

 אוז אידעז זיצעז דא אוז שטענדיגהייט.
י וױסען. גארניט פון וױלעז ט עזs,װ ד  ני

 טעטיג־ קולטורעלע יעדע אז -עאי״יזירעז
 קאדטער דער פון נעםאהר איז איז הײם

עפידעמיע.
אונטעל םוזעז בחות בעסטע אונזעיע

םי־ די םארװירסליכעז אוסשםענדע? רלע
ע r אקסיעז זײערע אױןי איגט װאס זי t\

*o r תארםעױלפי• די באסעכ^עז — איז
ע גױאיאנען קעמפען קארםקה ײיייי ײדפמי בר

 פא־ *ע7א;י ?••ן דעם צו צוצונענעז גיט אי־ף
עי סײם׳צוננ ס א־י פאיט י  א*;ז טיט עכ די

 יאי *־א: א״ב״יטע״, אז זעלז צי דינאח נאטת
 ■אנרייאט‘ א*ה .■א•“ איז נעייעז '*אננ ניט עייעט
כ צופי' גאר ײאננרזנט 1•אר׳ ־ ן אי ע Iע•: • ז י א־  י

 :•ט זע-ר נעײעז ײאיט עס איז רא׳
ױ ם ז  פ-ז ־־-•ע־ר? די אדאי רערעז דאי

י ארבי׳סכטאז ם זי־גען סי  דא-׳
,א א־ז א״ר ט*ל א־:*־ט ניכע־ /!*,

עינ י. ײננ  •••;־״ז ןןרץ״יט זאי ם
״ז םאר ׳״•• •«-־ דאכ ׳:••;ע־ עי־וײיײנג ז

— ............ ײ * u - j כ; א ו » k| • <■* * *¥ * p אז
ר ־»:ד י־;מ ;v:׳y־־ פ־אגע • v ט כ ־; אל

;ypypT זיר ע־־א־טע 4 י 4 < • - •*«•»•»»» »•• • C
איז ־-נע-9 י־ צ״יש?; ״,סננ א• ״ז 1״ "i
yv' yא אי ני־.....בא 'y•p ר•

;טע*עב־-כיא ־ואב '־:אי

 11 צ־־כ ר•: :•
•1נ ■••יט«ז י  ײ

ז י ־ #ד א־ז י י

 אנ״ י־־צע *־;־
ג ־ז6 י : ״ ם י  ני
01י TV /” 0־
‘■ » ד ך • י 0ד י # 

ע א * • ז ד א rד r 
*ti יא• נ״י
אינ־ ::»־י * • נ ־ ־ ז r- K ך ד*ע א• :••־;ט 1נ־ י 0 * • '1̂  • • «• 0 א•• :״כינ ז י א :•*• •rn ?3*1 גיגסט לעהי

יא♦ *,ד; א•• אז ט ״ ' !■ו •יי;’ א־ס •־*; r ו • •י < ״• 1 •’א־ ויינ־״לןן ,־,ז איז זיןי ^ז7 ל צו שטמנכ,
,tro.v^py'• MM צ ד• r ;־ענד , . ,v.״ ־על11 ן :זט־גז ׳. יזפ pc ־ י 0 י 0 ו )•»%«♦ י•׳ ד־ כי*ט עײ*ד ״ ױ• •פט,
;v: אננעייים סטאז. • ס א*ז ?,'יא י רז״.'א־ י*־;ס ■'y r■ ;א־ צ• צ־ײ־טענס, איז דיכםיייש,

f -אנע; r y c *;סא:ט? ii **;־* h;׳j;״ 1 *11■"•־־ ע:עז *»•* 4 r *J d *mא• ז• י א tt רעז *ל ו־ארי־טאנ,
א•; ט?זי,“נ ־ פ־ ז * ציא r; ױ א פאי ״־; פע • דא טא־ לאייט; יי «41••« » 0 דאב אל ; ־כע* ז ל־יגעז ריד
פאר טאי־צ * ,ר־ ־•נ׳;ז דע־פא• א־ל םן־V ל - • M 0 :••ט•;׳; י־ • y ך י *e םיז יז .־ו״ דאך לאט לי

r;m:*»or,,m. ד״ר א־ז •נע דאי ד• *כמ * •A •* •׳י PCP י • «M M > - ט** pc א S 1 0 • י ו ••־; ל־נער, און. פאלרוגנ.
א א־י־ר־־פצז ועט »כ • • י א זיכעי*, געייעז ’9,P ’T j V •0 י * " I  2U" ד»כ iv ט»ז צל פאיפ־;׳״ נ־ט ט,יל

- m* ^איי לע־׳ מכ ••• ̂אםע י־פע ̂־ ד J ״ ג•־ ן א■; ‘ט־ אז צינעבעז סודעז סיוד כאטש
ס n׳ רנןי מ , PK מעית א סםאכט *,ט יע נ1י i פטאז « J♦ •MM נאנץ ®יט רעש

אײזנער װ
 אי;זער א*ז םעז
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, ז ע ר ; ־ * י ? ר ך סל נא־ע טי  א־נ־י
ס ער״איטען יט ז י

כי•
א א־־־ א־יפ

ראנע: ׳צא• א״ער אין
ף. נ־י
ג .0 י װי  פאל־צטעגל-נ איז פא־י־־א:; ־ער א צ

 פא־• דא־יס ױעיט ״,ברי, א״ער גערעכםער. א
ר, פענטײכם. ע  m ױעם אתסער ז-־נען םיר •נ

 V ױערעז n לאלאי■ no ריט־גנעז די אז דרוק,
״נעיעכסיגלײט״ דעי איז אדױעלסײזט

ע א. ל א o עס ײי — .,פ p t, *ם’ז  איה־ נ
 נ־״ױבננדיג, אײגדרול. ®אייטעו נאגק א אזגטער

םיד די אז  נעיאיטעז ר• כיי געהענערט, ױערזן; ו
 װע־עז חעכע־ט1נ הינעו זאיעז כאאכיםן רי פון

 ליער ל״ז גאד א*ז וױיסעז״ ד־ר װי װ״ם, אזױ
 *•יןאלס, כיאנכע איז םאללעיט, דעם, װענעז ניטא

 װי
די

פאלט

ז ־ ע נ א ע י ז ; י , *T ע“א ; י ׳ ו י א
;—g ־•; יא; ־•אב ליל

־עדאיטא* גיסעי א *יאס *עזי:
עינ, סיר אוז ״י

*10PH ג*ט ־<־
״מו,־*־׳

טעאטעל־פאטליאט
ט א  אעטע־צ־ש״־־נעי נז־
v :ro א• דקז איהר דאט

 ר*-א איד׳י־ ־אט ־יאב
י ז -  נ#• ־*כטינעז א

ז־זי נייגד •־־;*נעז געגד
 דיט ־צעטעז צז

 אין זאר, א•••;-
ז ז אנ ז ל • ביז ;

> ׳ ז7;אמ אי־עי  
ע־ pז א א•?  on 

צ״ם לײז איצט

 םיז ;;,געלאיט רי םיז פעז האם חערעז. ס*ר
 איז*, דא*א,־. םאר « אראיגעריסעז בעאסםע
דער םכח יײדזןר אװעק. פראנע די שײן

 א« שאצם עס װער םראנע
 אײך םיר קאנמז בעאםטע,

עז  דער םוז פ^טנלידער די ז״נ
ײיפיל באיטטיםעז״ אנרערע, ?ײן

•;:טפערעז,
 די פדז װערדע

 דאס אז
 אח •׳, ז ױגיאז.

בעאד ז״עיין
 אי אננעסעז, םילעז סי־ד אוז יזריגעז. זאלעז טע
 א *וז שעריגקײם די טזקז יײ װאס װ״סעז, יײ

ג. זײו «וז »• ניט ד-עננט ױניאז־בעאססעז ײונ  כי
ע נאגץ םילע ט ע irr ^נילד :ro נע־ :יט װארנתז 

י פון דורכפיהרונג די םאר טוינט ע  נויםיגזןד י
 װאס פײמ׳ דא ir«״: פארלערס, •וניא?*ארכײם.

דוננ, ײײגינ נאגמ נאזיצעז תז דאזי און כיי  זײ ס
ס !•יער רב״ ״ ױײר אײסגעצײנענם, א  קא:עז ז
 אוז •*סים, זיינע איע איז טרײד דעם גום זעהר

 םארשטאנד נעזונםעז א רופם, םען װאס חאנעז.
jyp מענדזעז אזערכע אס ’t צופ•'״, נ*טא דוסא 

 אײ דאס װארום םאדדדיסעז, אונז םוז or כאנדש
 «ײ.לטיז1לא:הטיטוש דעם װענעז װײטער. אזױ.
רודיז. םאלס צו ענםפער אוגזער זעהם
 פאדהא;• דערוױיל װעיט פראגע די—לעןי. .0
ם אונזער איז ב ע נ. דעס פוז רעים אייכ  כ

 א״ו םוז טענות די איבערגעצעבען טיר האבעז
 ערײבט, איהר יױ װעלכעז, טיט צד, דעם ם;ז צד,

 אבער א־ינםא־שטאנז?. פארשםענדינ זיינם איהר
 זאנעז. צו עיעס אול־י דאוי האם צד צוױיםער דער
 דער איצט פארהאנדעיט דעם ײעגעז אט א*ז

 רעכט נ*ט שײעז װאים דערפאר אוז כ., ע נ.
 אפילו אדער ב-יף״ א־־עי שארעפענםײכעז צו

 אונזעי םוז •;:םםער כאשטימםעז א נעבעז אי*ך
 ;על־ ביז irp*•'״* םוזעז ראס װעײעז םיר זיים.
 װע^עז דיר ערװאיםזנז. םיד װי ײשז. ײאך, סטע
 ע:ם־ נאנץ־באשטימטע די זיך םאר האבעז *טײז

כ. v נ. >רעם4פו ׳טיירוננ
ד ב. נ י לו ל א פאדנעסעז. נים דארםט איהר—ז

 דאס געבויט, אזוי א*ז ארגאניזאציע אונזער אז
 אי־ זיינע אםבאלאננם װאס האט, •*אקאי יערער

 אויםא־ שאלשטענרינע אננעיענענה״מעז, :ערליכע
 איז פרעזידעגם דער ;ים לאז דערםאר :אםיע.

 געהאט װאלם ער װעז אפירו, םישעז, זיר ארץ
 אלע ניט. האט ער ײאס דערצו, ציים נויטינע די

 םאר װערעז םארנעכלאכם םוזעז קריװדעס אייערע
 דאז זיינם איהר װען יוניאז. אײגענער אײער

 צום װענדעז זיך איהר קענט צוםרידעז. נים
 אינםםאנץ יעצםע סאםע די באארד. דזישאינם

ב. ע נ דעם פוז קאכיםע אפיל די איז
 בא־ ,רא' אײנ*נע נעײעז v איז עס—.S ב.

 ■עםער־ איז װעבער־סםרײין דעם װענען •־•כטעט
 ארויסנענומעז םיר האבעז דאפ אויל איז שאן.

 אוד א"יז ;!.,פרעס־בא־יכט שא־-ט״ד•;:^ די שלן
 :יט פייד ;זיהאב נעײעגענהייט נאנצע די טעיזובעז

י האבעז דעישא־ :עיעגט.  צורילנעהאײםעז זיד רי
 איז 33ip*o באשטימטע א אונזעי־ע זאנעז פיז

װירלייי אונז טוט עס בכפוי־. ראזינ•;: דעם
• • י רי««ין .ײי<י'-'.»»<״יז ייזיל̂«

 זיא ז״ז
טצאסצ־ז

"viV\ די
מז גד1רנ’א צי  פיז ײ

י אוז  אייי יא:עז טי
שיידענ! . פא־ ז מ ו • •

 איו דאב ;**,
 ריד *:טפ*־.

ט1« גיט י צו י
! י ^ נ  9פײ או
אינים 11י#ו ג

ייע-ען 9••»
ר ד• יאט איז. אסח רrד אײפגעפיהלט • • 

rm חאנ*ז םיר ײ*כ ■•עסעז, ityj ?•א ? די•!  אי
y אינז נ•• האנק? װינסעי. יעצסעז םעאטער n• 

 איד•* איז \r>9i צו חשל דא• אפגענוטיז נאנצעז
irr םע־ י םיו טעי י י פ  יא* ר-־י װ#ט •יעסע, י
ױיז ד׳ראט כי־ר האנען נעזעחעז, בעז  יארץ- ב

יג ״•;*ריבדז דעש אל.ז אזז י״עפעניש,  *עזירײ,
מז פונדעסםװענןז נענוס. פי• ו1 נ*ט סיד ד״גי  נ

ײינ טצאג-עי דעפ האט*ר:ז - ױל  נ׳ד דאנ?; ר•
 ״אס יימסען, דא־ם איז ד« מקז שפיי־ט רערם,

י יאלט עכ װעינע װעגעז אוז זעהז, י,אן כתן י  ז
r אזײ איז ע«עס. זאנעו v : r י װי י  ן1ולמי ר

טיגנ די האכעז  11י7ײ *ט,יצ שסונדעז #*י נוי
עז זיזי םיר אי  גאסיײ• אז:. סמאטער, איז אראפנ

, נ זי.י r״ זיזי װע• עס אוי n  .rr^r ד אזינ • • 
ײ יעז9ײ ד7?#נ צו or?• ראנעז װערען # 9V ס  וי

 ,גע־עכסיגיײסי״. די די־יןי זאנען צו פארפע״לז
 פעא• Trip״ םיי ײ?'עז צ״סיננ א;ד?ןר ה*ין א*ז

י איז *שיײבעז״ :ים םעי ׳”' ד «  ti• גימ •
 |ynn טיר ראר נעניטען. האם איה^ ױאנעז

םוןןן א:א;דער םא.י לריטיל טעאטמי ב•;י,-טר  צ״
jo שא-ט איפי׳צעז ם*ז עב האט איהר אויב 'V 'yn 

אטת ;יט •שוט עס איז

האלענדאד אינטערנעשאנאל
םקולםיזן. ח. פיץ

ע טיג ״נ ם װ»ך הי ר 12 םי איז כ י רי דו
ײ פינפט? ם*ז בעײ־דבתים די  ?״ע:

ל א אײסציסייד?? נוימיג פא־ ;עז ״ טי  ס
־ כי*ט אגרידעגט דעם באנ״עז דז

נזםי
 אוז

ג י ד ״ ט״ י
אי ײעני צײיי אלזס rw« יאקאל יוגיאז '  טי

 ד• איז בא׳עעםםינט tpp’t װעיכע ארב״טער.
yocPS ע«*;ר עיועניר« :r i 'M  Tppvr סאדק 

*, •ופצינ־שםונדיג? א םאר רוננעז * ״ מנ• ״  אינ
 א דאיאר ■jן שוז כק־י* שום’ר־;

אװערסײם םאר באצאה-ט עיסםיא
אוז

םאר
V

^ דעם פוז רעײ^טאט ד?ר  םיז י־?גדזמ1ו
 נקוױפע אויב יאר•, נױ איז יןלאולםאנער די

 װעיזז סארבימקז זאיעז הארידעיס ליגעי
ס און השנה ראש ם?נ צװײ די אויף  א״ז דז
 אזא נענע; טויזענט 12 — איז ׳כ«ור מם טאנ

ױיז אוז ?גדערוננ דאםיר. סחס ב
V

כ כאםאיא ,ד פוז סטרײל דעי י י י י  ט*י• י
 א םיט זיך מנדינט חח נוכיער לאקאל רארס

י םיט ױניאז. דער םאר זיג םאיקאמענעם ז  י
 א איע האבעז םייםע א־יז םוז אויסנאהפע

עז באםעס בעייגע ענ ^(•ג  םאדעױננפז אלע :
ט שנײדעי יעדעי ױניאז דער פיז  אזג־ ליינ

כ םעהר נוגנעזpבאד ני-ע  דאיאר ן סי
שצינ־ 4 װײנינעי אוז װיירלשעב אין

ארב״ם. ,ױאיי

נם ר המ ה י א

J I

? אױגעז אייערע םיט טראבעא װעאכע אירגענר איהר האט
טי דער  ספעציערעז א האט סטריט, טע17 איםט 131 סענטער, העאט ײני

 םעד־ איז דאקטאר אוינעז קאמפעטענטער קאאס ערשטע אן װאי יזאיניה, אויגעז
ך טיג נאככױטאג. 6̂:.0 ביז 5 םיז כײםײאך, און מאנטאנ יעיעז דינעז צו איי

זעהענ־ נוט נימ אד^ר קרן^קע אײערע באהאנדלען איז עהזאסינירעז מיר
 פאיזיכמינ װערען ברי^עז ארן אראגזיטירט װערען אפעראציעם אױגעז. ךע

צונעפאסט.
ט אאעס דא^אר. א״ן איז פרײז דער פדײז. רעדיצירטען בפעציעא א אי
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; y ר y גו כ * i * * י b,אג ט ר״ nrj4 א^מאבער, tvtai7 פ

?eprifW ש'?א» א*ן אװאדע דױסע נא־וטט
 KN-ir er* ,y«yx*»־ ?9»

פ כ י ^ y נ*י ן - - t- דגו :v*
ם ןעי• y ־ן w x : r; 

 ;,c DXT^;xMd;yi«fy-t -y- פפ-עע,
D־»e דער r־j r־ yv (««*rxi: מיו ע־ 

r : w n i׳ jy-Tv‘ iK ‘y m *i"r px 
ftevyfrx*: x־JP^Xf

x*:x' ytTVjjx rx ־  -y‘ ריט x 
^  צעװען t*x ?y «v ryrv-t י»^וי̂כ

*yv:x; *yi rx  n r  v t m- *•*י 
;y'־t?-y;x-x: ;y סימ rx ,;J0r;ys װען 

rx ד• **ט ע•  jyrvx3 ט רױיס^ן* . 1£ י -f; -־ע D״yriyn*-?;yf- ״אסע: 
yrx^fl x ;yr-y;e*^x,"*;״ o*v 

 ״עמוד x צ» u;y-*; ;ya-x-y*;; ד*ט
Dir 5y o צײט yv;x; די — דע jv 

 פון יןוכען צו סענאטא- לעב מגידען
 ד׳ור^סד ד• לאםעי*. דין צ• דין»

y ־**ב*; מי»»וז y ;c Mx&ױז ״  װעי ני
י p דן n rx v irx c  rx  -*&x;yc הינ״ 
raד־ ־ KyDxr j««f pc 5r-a.

jn־ ;yvy; rx  ;yv *yv;x; •פא־ 
f: צט“פ* u ;r|י ׳«« rvx MV, ^ g 

ײעג x דורנ״פד»דפן avcy; ax• פ^־ד

xc* • אי־טאדא:־'׳ x;* ־•CHfc lypy*$ 
rx  a r •ד ;yy;x צ״ט ;y״r x  ;y;XDi 

a i r  px -yu•- x צט״נוױט ב״י״ט**; 
ya**t y-x f ,,x.; ד, **Mr 4I pc a ;y 

y; ;y r r  ;yv jyy;x; j'myy*  -yr*״;y 
v v?x ly, מ*ט *;;ע״.*טעלט ^ iv rjy r 

sy נ״יט ^x ro c* • .sy**‘Br עז #נ  י
v;**׳nypy*— y««t ,;y?x יז*נע‘ yi* 

y*; חןנ*ן פ״יפי־אך -jn;ytvu יזיאנט,
 *ױטמל^ב״״ס ד״ p*cx עוויסט״צעט.

px ,ט־־ןורע v rxv;  דו״מעפ^י״עז *y׳
 ד#ט y:svv ,y*ryvrr• רע- םא־נ•*

rx  ;yrvry; ipf,״ y:*^Dy ,כ״ײל iy;” r 
cyr p© *yxi*y; oixr*xc ענטידאוכ 

y:x• fix; דיעייל ;עביאד;; א**ך ■vx 
 בייפ סיגנאי־^. px טאר^בי^-יארגש

r y ; ;M*x און pc py;cv-,x אױטאדא־ 
cy:* דאע יי*נ ^ fix f ry|  זyנxטרy; ׳

vixױ די ״yגD.
 כאג״סטעױגג y־y;ŷ־־ יןײ• גיט

^yvx אין ״xr px .*ט“•y״y; י־זאט ;
4' ;yvאד-עסירט לאט אםא״עט yox•: x 

yy pc;* טו״ז^ט *xch‘' .jyrjys 
ד x ;y*’y; vx דעךע עט׳ע4* ט ס ״י :‘ 

ל •jx•־ ^y ד׳אפטע.  איבע״• ;,,״x ז
 ביטעריזײט ;,x ט,י.׳א*פמ״ א•; ט־אפען

א״ט-*ען.8 איטע - ;ע;ען
אדס־ *'y dx- — ;x-iB־*x? די׳׳

y - r y;,; — ר' דעיגדײכט ״עױן -אט 
;^ if !“״cx ײרייט־רויז פ*ז טי

ארניסרײ־ נעצװאוננענע אן נזןםט ןעלסער־לנ
םלהמה ®ארםײדען וו שאן

ioô oo אדכייטעד נױ re שי 
ראשאלעט׳ן אינדארסידן לאצא

'-*XP טדיירס נייידי;; *עייאגא רי
ד סי^ כ ד o ״ r o m*c הי;* ארינעי 

ס יראבעז ארנ״טמי, טו-זענט דעדט  כ״
אן x ;ywy;jx ריטינ; יע«טע; צי ^ו עז  י

xינדx••רסyיאפאי״עט סעגאטא- נד•ג 
 *וײ:* ײין ■יעדדע;ט פאי ױה״י״ע־ »ין

ט. ^נ ד מ •י
rv- די ^ x ty ,אז עדקיעיט px ד׳;ם 
 י״י פון יאנע די זyסערyרנxc *ו האר־י

מ• ט מזי די אינ״ -אגע׳ דך א-
 כיא״פינע־י, •טייטיטמ די טיד נעגט

 ;רױכע ד״ םו; חאנטיאי• px איז ומן<נא
 rx אזױ י*א:ד, םיז עזpyדyינטx נדזנעס

ry; דאי y אימקי װעים n;yvy;;xגט 
yr *ועי ,yvyry; px ד• כטכע;

 ״־r-x די jy^yn *ו jyt:i;y;;x מערעז
 •;/',רז יד םון ^וײתגאודזען fy־yv מע־

oyirn. ע־פכעי־ט ײע־ען א־נײטעי די; 
ד זײער »וון ryiv: אײס^״יז ט -י ד ^י ג  אי

נעזע״ז. ;vc •צטyוגכאx ב^ייבט פארדך
fyoxsr: דא־ום עפ זײ x ״•י״־ די פון:

 *עןיאי:ראיס צו תאינס•^ ט־י״רס דינ;
 פעדערײ־ אטעריחען די פון ״;טעי״ינג ד•

r x ;x r אי ײנ  vsk אויפפאדעיעז px י
;;«y״y;ycx*'t ט־ט׳ן ״דמיצעז צל *וניאנס 

yy;xs; אי־צען- o y ;קאיד נאצ״אגא^ע 
 ערװעה״ העיפען צו pyvy דעס ריט «יײ

 פרעזי־ פאר עטt,xפx>' ד. ־אבעיט ען4►
דענט.

לא־ א ערײעהלט ״אט האוגסיל דע־י
 בי־ט זיד סארב״גדע; צו זיבען פון ס*טע

 פעדע־י•־ ״פיקאגא רי פון יאטיטע דער
rx ;x r ,אז צװעס, דעם ט*ט **•יכא־ 

ארכ״טער  כיאביליד־ זיך 4זאי ארסײ די'
 ,זיי-מ*״ px אוםן וו-רקזאסען x rvx ןyר

iw זאזען ארבײטעי די אז און תאמפײה 
נאװעמכעד. טען4 רעם זיענרײך ארויס

 אי־ די ®ץ א& ױך ד״סט מען
 שטעהט מען ■ארט״ען, טע

נײער. רער צו צו
 צילט ין*ט«״ן פ־אג־עפי־-וע- דע־

x; cyi ry׳x אױפטערקזאדידיט צו i•; 
פ אן טאכט px י־אנד צען י י נ חנ ע ^ נ  אי
 װעי־ מגישען יא־טײען. איטע די אין

t m  ;y:xn yr גע״ואוט .עבען ;א:צ,ן 
 יזאפיטאייסטי״ יענער ארער דע־ פאי
 צו היײיאהי זיך ;ר*יטע; ■ארסײ, ריעע

 זײ ^y^nv px טy>יxDXי פאי װאוט^
 דעדאקרפטי״טען oyi ;ע״טטיטט האנען
 X געײען איז דזשעפערשאן וױײ* ׳טימעט

 דעם נעיצטיטט ;y:xr ל״ דעסאמראט.
 ילינה^ין וױיר טײזעט, רעוונייקאנע־

ײ ־עפונריתאנעד די געגרץרעס האט א  י
״ px טײ y גיט זיך לאבען ז ^ 'n x־ 

אײנ״ ניט ;y:xn ׳y;x- דע־ אין טראכט
;rx jnyry פטדט״ זתםאסדפטיעע ד״ 

rx ״ *פױןx;; ד גיטyרxה־xטיr ארן 
 שוין האט •ארטײ, רעױבייהאני״פע רי

 ײעיכע וייגציפען, די פאיגעהעז יא;;
 הײ״ געכ־אכט. יעכען צלם זי האבען
 די מרום. טענ״צען yr-i זיך זערזען יאוזר

 טעגיצען די ׳;:’;yvx2 ®ראנדעסױוע
 פאר* באײעגונג דער דיט זי*;ען ליאה

 קאטפ״ן, ;^ענצ^דעי דע.־ ׳:ו;דע;
 עק אײן פון אגנעפי־־ט װעיט װעי*:ע־

 רי#ס דאס ציױיטען דעם ביז יא;ד
 ,P'x זעיזע; זי• ;עעפענט. אױ;עז די זי•
 ד• ז^נען פארטײען, ארטע בײדע אז

 אז און -ױבעד פאי־קס די פון פא־טײען
 פארטײ די דעכ״אקיאטי, פון פא־םײ רי
*DX2 לאכ אז באדת. ;"ײבט hsדא־̂* ;;־ 

 sxt ײאס "א:י א ״עפינריק, א זײז
 א*ז — אײנױאהנער ע א פאױטערעטען

 פאר־ פיאגי־עסיײע ד* פא״טי*, :י*ע ד•
נײער דער צו צו *פטעדען זײ אין י,יט

x־־f צײאט^חוגפט רעם
p,c דעס ycס^y^-יr ,ױאס טיטינג 
rx ^ט עהפי  ד:ע* px נ^ואראן אונ

xvy;, יט־ אײדעטיטי; איו ^וױיץ, די; 
:yrxvy; w y 'n v; פ׳*ן פיאן דער ,*y 

yjyjvxvy ,ט־ט צוזאטען ארניט^י׳פאן 
 y:y-»s»״ װאפ ווגחטען, yr-y:-x ד•

^ ײד ט סצו דוטות״ פארװעהדען אד  ט̂י
געױא־ ;y^';y;;x rx נא׳צי״וס דע*

 פלן דצוגגען די פון •y;Mx אױוי -ען
 *yox mvz"?~r.v^2' פיגפט^* רע־

nyp^yc pc * בוגד px באד־יבט איז 
yi;ytyv;x y^x. סון ;עױארען

r •אר וױ x  oy געװא-־ען נאקא;ט 
- די ;oy, די אז oyox^:■ ־ט־ ד׳אט; 

 זיד פען האט פראטאשאל, oyi ;עהײסע;
ר ,ד אז דע״װאוסט, ל ^ ר ט א-  10 פין פ

jy ;;-r ;y- צוין ■ראטאהאר דיזען ד-אנען 
x;עי ט rוג yב r װארטעכרמ ג-ט ׳ןyײ r x 

ואדיאטעגטען. ו״וןר/ן פון *:•טע^ו;; דעױ
 ײי;ען װאס י״ענד^־, די צלױ״צען

 אױסגע־ דעם י1אױ האטנוג;ען ;-ו-סע
 דע״־בע־ ןיך האכען px *יאן ארנײט*ן

 אוגטעדצו״צ-י- רy4יyנr װאס צוגעאיי־יט
c :עמט“פא אידם, בע; r ;פ־אץ עי־״עטע 

 רואבע; פאיטרעטע• ryoyv כיאגהי־ײך,
אוגטפמע״עדיבעז. בא^ד םייאן דעכ

רע־ pc בא׳צלוס דאזיכען oyi י1אױ
 ע־׳צטע; דעפ אױף וױ מען קו?ט י״;

p אין׳ם ״עריט y v r ^טרחט*. געגען קאט 
ײנ אז נילױבט, טען  יעג־ װיבטי;ע די א
 ג־ א אי->ם װעיפן ױעי״ט דעל פון דע־

״ Dy ורעט טצר״ערײבפן,  ערגשטעד אז 1ז
דעילאזען צ״ ניט אײנצוצאטען, טיטי־ע

*.,פאיט
דאכ.

ן י צ ױ ע פ ם ע פ װ י ז נ פ ר ג ז ה
 נער׳״רעז אדער םיאםיקא, לזכבענא, פץ ל־ידעם א*הר װע;
שע און  אפטײ־ארםקע אײך וועלען װײטאגען רוםאםי

ײנינ םיםלען  אײערע פארלייכםערען צ־ העלפען װאם װ
שםערזנען.

 צו זיך כעםםע דאם איז קראנקהי־םען אזעלכע פאר
באק־ ״עלעקטרישע פפעזױעלע נעװישע םיט קורירען

םאשינען״.

ר ע ז ד א י נ ה ױ ט ל ע ־ ה ע ט נ ע ס

םטריט זטע7 איסט 131
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שע בעשםע ד•  דיזע קורירען צי ײאשינען עלעקטרי
קה״טע;. ט און קראנ  אײפײכש דער א־נםער זיך געפינ

רי דר. פון  דאקטאר הױפט דער א־ז װעלכער װא־/ש, הענ
 םערעפדם״ק ;ילעקטרא ‘האשפ־טעי שעי• טאנם רעש פון

 דעם אין נעפינען זיך ורעט ױאלף דר. דעפארםםענם.
אן די־ אריד לײדענדע ויאו םאנ *עדען םענטער העלם ײני

ט זיך רדעלען קראגקהי־םעז זע  באראםען קענען איהם םי
שירעז און זיך. קורירען פאר אראנז

דאלאר• איץ כלױז קאסמ ודדט א

באוױיזען סט־אױײאוטס

 אײגנעבען זיד װעט oy ;yv דא;, ;א•
 yTV\\ #אורואכען די ביוזײט״גען צ,*

x y חרי;. צו ״טטופעז v iורזxכyןײ* ן 
 מאטעייארען רויחע םון פיא;ען ר• נען

y; די פאר ^ ;x ’yx ,די וױ איגדוסטריען 
 איכייגרא- וחני־״ט־סארמטס, םון פ-א;ע

 טו״ ;y;xvD דיזע .yראציrמy אין ציע
y; ;ytסyטyטיר אײדער װערען ^ט yv• 

*'y; פראכי^עם די אז דכער, זײן v r 
געװאחון״• ;עסעטעיט וױרידיך
px ע״ זיך חאט געדאנלו ר־זער; 
 זײגען וואס רעדעס, אלע אין פיהרט
ט  אכד װאס געװארען. נ^אי־טען דאי

 #איםיגראצ*ע םון פראנע די כאי־א;;ט
 ריי דער םון פיחרער די אז ׳כיען ;יויבט
 און יאפאן פאריטפיאכען ןרױואט האבען
 *ױ דער אין אױםצוהױכען ען,1איטאי
 א נעפי:ען pyr און םדא;ע דיזע לונפט
 ז-יער םון איבערםיוס דמם פא״ פיא*;

באסערסערו:;.
 אויס־ הא־בע; טעןxגysyד כינעזי״שע די

 מים אוכיצוםרידעגהיים זײעד ;עד־ייזט
c r, ר נײעם דעם אין ויאס ױ ט ^ קז  ע

pc s,dvxp i לינ דער r x ערװײז© נים 
 זי♦ כינא. פון פאיטרעטער אײן חײן י

ט אז ערקיערט, האב^ ױ  איגסטרוק־ רי י
 פון באקומען האכען זײ װאס ציעס,

ryg,,;: ך זיי דאיםען  אלס צוריהציהען ד
אטעכט  דאס װעאען די ׳דעם גענען פי

 װע־ זײ ביז םאז ניט פאררויםיג אבעי
ys; איגסטרוק- ענדניאםיגמ נײע באקומעז 

רענירוננ. זײער פון ישאגס

 פיה־־ע־ ראדיהארע ד• קרי;. ג״עםן,יי.
pc א־ ;יט זיך װייען א:ער ריג דער: 
 די זמן 4ני אל פא״״עטעהען, די ״יען

^ רי א אג  דוםען װאס אורזאנען, עי
y טלחמות, אדױס rv; נאײ״טיגט ;יט 

 די אױסגעיפיאסען נ*ט איז ׳ תװארען
;pc rrxcy פית רעי חיינע־ײע;. ;ײע 

 פארטײ ״.^ייסטיי4סאציאי דעל פון יער
px ,װעי״כער כאגתור, פאי פדאנקדײך 
 הויפט־ר׳ן־־עגא־ די פון אײנע־ אײך איז
 רצ;״רו;ג, פראנצײד״שע־ דער פון טען

 דע- אױף *צױס־דעדע זײן אין האט
אננעױיזע;. טאק< דעם אױף זיצי;;

,r״onso נ;א;צעןיא ״אױסט״ױ/ן
זאנעז טעז ױעט גצזאנט, באנפױי ־זײט

די איז זיך דעדזשיםטרירט
םענטערם. ױניטי

׳םע;*ערס ױגיפי אינבערנ^^נאל די
י»יק גױ ®ין סקוחיס ■?בליק בען זי אין
עס **ען״ ׳ייײן זײנען *וקלין. Xpx,4?ב אין רעגט דאיט ענגליש גע̂י װערט
אנס^גגער ®ייי ענגיי׳י ן®ו :י*אדע

׳•.’4ענגי י־סקוחל הי :יז
ינעם אי וין n כאיד זיך יעדזשיסשײרט

געגענד, ער ’’X אין סענפערס ױניטי pc די
»ױ יס*רירען8רעדז* אויך זיך קא:ט איהי־

3 ,1דע§#י־*םענ& עדױקײעאגאל שון א£יס
־־יספ די יאי־ק. ניך סשי־יש, םע1;ו ®oyv
גד nn»x װעש סןןנטעי־ס י,־:יטי י rr ד

דײשונג. דער פזן 4 זײם אוי״ פינען

סענםערם ימיםי אעטערנעשאנאל רי
ט ש • דיפ* אי ס י נ " . ר ע ט נ ע ם

םאנהעטען, ע־וענ־ו, ערשטע לעבען שטריט, ט;י4 - :״> ב־ול פאשי־ק
א־וענט. 7.30 א־ש

ט ם י ד פ ו ר ע ק ״ ד מ נ י ג ו . י ר ע מ נ ע ס
אװענט. 7.30 םאנ־עטען, שטר־ט, טע1י0 א״שט 320 - 40 :־•ל פאגל״ל,

ם ע ל ר א י ה ט י נ ־ ױ ע ט נ ע ם
 פ-נפט?ן און םעד^סאן צ*וי״טען סטריט, ;:סנטע - דנ 1 פקרל פאבליק

אױענט. ס;':.ז א־ם םאנהעטען, עװעד־,
• Lm Jl imt

א נא שק־ל פאבלי־ שטרים, שארלאט אץ א*סט פארש ־ראטאנ
אווענמ. 7.45 אוש בראנקם,

ר׳ ע או ס ל ״ נ א ־ מי ב . ױניי ר ע ט נ ע ם
ע13י־ אץ פל״ש בראלן - 43 סק־ל פאבליק  אום בראנקס, םטריט, ט

אװענם. 7.30
ל ױ ו ז נ א ד י ב ט י נ . ױ ד ע ט נ ע ס

ק בראנזװיל, שטריטס, םעקמאן א־ן קדישטאפער ו50 ש-־־י פאנ־י
ט. 7.45 א.״ש ענ א״

רנ כו ם מ א ־ ל ױ טי ו י נ ז . ־ ר ע ט נ ע ם
ט, און עװענױ ב־שױי־? — 147 שק״ל פאבל•־, בען־סםרי ברוקלץ, טעקי

אװענט. 7.45 אוש
ט אנפעננער, פאר געלערענם װערט עננלי־ט א״ ם״די םער  אד־ און אינ

ך רעדזש״םטרירט ױענשז־. גלי*ך. ד
ל א נ א ש ע נ ד ע ט נ י ר א ע ט ״ ב ר ט א ע ט ד ד ע װ י ג ו א

שענטאן םטריט. םע16 און פלײש אױרוײנג - שק־ל דױ• א.-ר:דינג ־וא
על אונזער פ־ן ערעםענ־נכ ד• שאנ ק- ײ  װערען געפי״ערט װעט סיזאן ע־

ט, שבה ענ מען טען.15 נאײעםבער א״ ײ צעלה שפע־ וועלען פראנראם פון א״נ
ױערען אנאנם*רט טער

פרויען פאר עהזאט־נײשאנס םעױקאל
ו

C K נויטיגע די געבען אופן ;עדעריכען א -“א*־ רענע־ *איעז 
זיך נויטיגען ײעלכע .22 4'•י־אי רײב פ*ן פ־ויען־דעדנע־ס א־ע *t ־=7

 מר^נמיר® העי־בח־סענמעי ײניאן דעי :יופ עלזזאמיגי־שאגש, סעריציג־שע אין
 •ריײ אויסער ׳םא; יעדען זעד־ין ?ענען װעש בזעך ••ע־:ע פיי־ען־דא־ט־־-־ם. אי*:י;ע

גיכםיםאג. 6-3י ביז pc r 5* אוה־׳ 1 :י• 1130 פ־ן ז-נטאג. ירן =**.

T ‘אײע יזפ "״X“ X ־־•גש r אר אייז ךאחי־ש ^דעי  IX'ar דעם px דא̂י
̂י־ק ני• סשי״יכ, טען17 איסם 131 סענמצ־, ד׳כ״טח • י

m זאםלוננ יעהורנע
»«ד ?אלעססינאארנ.

 דעם פ»ר זאמילונג סוכות יעהרליכע די
 סאר- װעט פאנר ארבײםער !אילצפטינא

 דעם זונטאג, און ^װצנט מבת שו׳םען
 ז*סילונג די ר.yבxטpא jyol9 און םען18

 » םון סארסע רער »יז ומעןpרxc װעט
 דורכנעםיהרט װעט וחנימנו ^יומען
 ״עםעדטלמך און ^מעדט םייע px ווערען

©p זאמ״ דער מיט גלײכצײטיג
 חןדסטראציע די אייר זיר פאנגט ^ונג

 ארבײ״ x:^oy^x• פון בוך ם^קס פאר׳ן
 םאריצרי־ ס׳?אנצן װעילכעז אין םאנד, מער
 אתאניזאציעס px יחירים װערען נען

 א כאצאהלען צו מסכים זיינען װעלכע
 ארכײטעד־ דיזעז םאר עטייער יעהרליכען

ס*נד.
 ם^גד, ארבײטער H;'ooysXB דער
והר 13 כײט rx װעלכער  געגרינ־ צוריק ̂י

 ®ועלי נדxרבxם װערט םון געװארען דעט
 עג־pנערx דער געװארען איצס איז ׳צױן
 איגאני־ דער םון ם^ונד צענטראלער טער

 ישר*ל, ארץ אין אדבײטעריצאפט זירטער
 אינטערעסאנטען העכסט דעם א״ן און

 געװערק־ צום הסתדרות דער pc ׳נריװ
 װע־ װערט ק^טיסעס קאסיײן עאפטען

;םאינענדעס געזאגט פ. א. &. גען
 איז ס^נד ארבײטער פאיעסטינא ״דער
 םינאנס אײנציגע די געװען יאנג יאהרעז

 אויסנעטיאנען האט װאס אינסטיסוציע,
 יטטאטײצער דער פיז זארגען די זיך אױף

 מיט אפנעגעבעז זיך האט קא^פעראציצ,
 ?אאפעראציע לאנד־וױרט״טאפטליכער דער
 מחוץ געיעגעז זײנען װאס פו:?טען אין
 געהאיפען האט בודיצעט, צױניסטײצען פון

 ־טטאט, ארבײטיער ערשטע די אויםיצטעיוען
 1ד אונטעריעטיצט האט בארוכאװ, שכונת

 לאנדװירטיטאםטיליכער x םון נרינדונג
 גיל׳ייך צו איז װאס קבוצה, ארבײטארינ׳ס

 ארבײםארינס, םאר פארם לערן x אויך
 באזארגונג דער צו ^געגעבע; זיך האט

px נעצײג אטעריקאנעם פין םארװאילטונג 
P'Bdxp באטרעפענ־ די נענעבען האט ארן 

 אויסביילדונג, געהעריגע די ארבײטער דע
 געציײג. טיט׳ז זיך באנוצען צו אזוי װי

 פאילעסטינע םון אינזשינער »גראנ^ום דער
 טאנ הײנטינען ביז איז פאנד ארבײטעד

 ױעץ װיסענ׳עאםטיןיכער אײנציגער דער
 ‘איז ארבײטמריצאםם ראילrי ארץ דער פון

 איינגעםיחרט האט איז םראגעז, טעכנישע
ױ םון מיטות נײע לאנד איז ב ^ד א ט  מ
cy זיך האט *ונקטען, צענד^יגע אח rx i־ 

 כײל־ די םון *ױסבעסערונג דער פױט טינט
 סיסטע־ נײע אײנגעםיהדט האט נערייען,

 אינ?ובאטא- היהנער־שטײנעז, pb מען
 מאמענט איצטיגמז דעם אין װ. ז. א. ׳רען

 םאנד ארבײטער סאלעםםינא דער האם
 זיײ אויסבויעז איז פארפעססיגעז צו בדעה

 און אינסטיטוציעס עהזיסטירענדע נע
םוס. זיכערעז א אויח זײ יצטעי״ען

 נײע צו צוצוטרעטען ער פלאנט ״דאז
 עחטטער דער אץ און אונטעתעםוננען

 אר־ און בנינים עםענטיליכמ בייעז צו עורה
 צצנטערעץ, הויפט די אין הײמען נײטער

 לעצטער דער םון מ^ר אין זײנען עם װאו
 ארבײ־ כאדײםענדע אויסגעװא?סעז צײט
?בוצים׳/ סער

 אײ פארגרעסערטער דער מיט ׳איצט
 דעם דורך ״ישראל ארץ איז מיגראציע

 ארבײטערשאםט אידי^ער דער םוז װאוהס
 די געװארען םארגרעםערט אויך זײנ^ז

 םאנד, דיזעז םיז אויםגאבען און סליכטען
 ערםילען, דאן נאר עס זײ pp ער און
 םון מיטלען מעהרער האבען װעם ער װען

 םאר־ צױן פוע^י די און לענדמר, גלות די
 הארצינעז א ערװארטעט אמערי?א פיז טײ

 פרײנט און חברים איהרע אילע םיז אסיוח
 איצט ביז האבען װעילכע לאנה איבער׳ז

 ארבײטער פאילעסטינא דעם נעשטיצט
 זאם־ ערפאילגרייכע העכסט א איז פאני׳

אקטאבער. טעז19 און טען18 דעם לוננ
 אינפארמאציעס, װילען װעילכע אלע

 חא־ בײטראנמז, זײערע ארײנ^י?עז אדער
)V] פאלעסטינא פון אםיס אין טאז עס 

 עװענױ, סע?אנד 133 ׳פאנד ארבײטער
יאר?. נױ

 אױםץ אי נאמען לאפאלעט׳ם
 אי באלאט, םאציאליםטישען

 באלאט אינדעפענדענט אױפ׳ן
םטײט. יארק נױ אין

 בא- די ײעאעז אױס װײזט עס װי
 נאמען לאםאיעט׳ס אז ערלויבען אמטע

px זא־ עילע?טארס זײנע םון נעםען די 
 אםײ דעם אויף מאא צװײ ערמײנען לעז

ם אונטער — באאאט ^יעלעז  םאצײ ח
 דעם מיט האנט די עמבאעם׳ עז6אליסםיצ

 פראגרעסײוען דעם אונטער אח םאקעיל
 דמר גיא?. םרײהײטס די — עטבילעם
 סמײט יאר? נױ םיז דמזענעראל אטוירני

 ארויסגעגעבעז םראגע דער װענען האט
 זיך האם עס ענט׳פײדונג. נינסטינע א
 סעארעטערי דער געײענדעט איהם צו

אוז חעםילטאז דז׳פייםס סטײט, אװ

מ כ ע ר ע 3
 ער- ער זאל צו ןונגיסחמט איחם ה*ט

סא< צװײ נאסען לויכצן
 אטוירגי דער און בפלאט דעם אױןי

 גע־ האט ^וירסוון, "<i*p דו׳עענעראל,
orvoDiy ערקלעחרט, תאט ער יא. אז

 אגריקולטור אידישע ױ
סאסײעטי הירש) (כאראן

י ״ : י י
םארם. אײער ? ״ \W\ײ« עײינייעיס. 1»י 1«ײ.־«

 בא־אמ איהר אײדעױ דעיאויטס קיינע ניט
VI אונז. םיט F

 םרײ אבכאיוט איז פאט און ראט אונזעי
* *ע־זע־רױל קוםט אדער שרײכט

«ivc ״ ון0 _ שכת אויסעי טענליזי .
׳5 אוחר. 1 כיי - זונטיג

JEWIHfl ACRICL'l.Tt'RAL SOCIETY, IfIC.
101 F14 ״th St.. "«״ Y״f,, CJV

 ןyטענדrאומ נעװצחנליכע אונטער אז
vm גיט נאםען ?אנדידאט׳ס x טאר y* 
 רrמע בא^אט ןyלyיציDא דעם אוױי גען
 אן אכצי איז ם»ל דיזצר מאל. איץ װי

אויסערגעװצהנליכער.

אויסשליסליר קויפט

 םהעע סאלאטכיא
י8טש לװעטאטשני
טהעע װהײס;ליל

מאל אלע מעו פאי־לאנגט דעזײנערס
!פדױען און טענער שא־ פראפעס־ע נוטע א

פארו-נסםען נוטע נרעננט אױםצודערנעז, יײכט
 ריםשעל דעי אין אונטערריכט״קורס פיאהט״שעז א ;מטינ

 םאור אוז דרעסעס היאויס,-סומס, םוז דעזײניננ איז סחול
 ?רינען צו כיײנט סקול כייםשער דער איז ?ורס א קאימפ
 םענער הונדערםע געהאיט. נרעסערעו א אוז שטעי״ע א מ;עו

 און נעיערענם סיסטעם םיםשעי די שוין האבעז םרויעז אוז
.1טא אויוי עכ לא;ט איהר ?עבעז. שעהז א הײנט טאכעז

םײקיננ פעטערן אוז דעזײניננ אװ סקוא מיםיצעל די
 און צוריק יאהר 50 איבער כ׳יט נעװארעו נענרינרעט איז

:דערנרײכם וזאם
ײע  סיסטעםען נ
ײע אידעען נ

 רעזולטאטען בעסטע
מעםאדען בעסטע

y■מעסינע קיאסעו. אװענם און טאנ אונטערריכם. רזענריכער 
 K נאזי קוםם ארער םעיעםאנירם, שרייבם, נאדיננוננעז.

אינםאיסאציע. םולער םיט בוקרעם נורייעז
ע ײ ר ט ם ם נ א ם ע ש ר ד ז ן א ײ י ר א ע ז נ ו , א ל ח ו ק  ס

ט ענ אנ, :קלאםען אוו ם אנ ך מ א װ ט אג און םי ט ײ ר פ

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 We«t 37th 8t., Tel. Pitz Roy 1674 New York City

ס ר ע ס ע ה פ
ן ו ל פ d»ח p i

ױי| די דאכ וױסאן דיט  נדצט״ 1ו
 נצ״ און װ^יוצט ורעעעז צי לאך

 איצמ כיו האכצז נייר ויאכ
 לײ• yכמyפyצו; די כיט גצטאכט

 ד.אלץ אוץי iy;xsK״y^; אדצר װצנד
 אוד p® גצװארען צרקיציט זיינצז

 אומ* םאר פעלטארי״דאלטאר זער
 PD גצרוך דצר דען יוזען, צו געזונד

 צופא״ די און פצך צואװאר־כיטע די
 קאד צו ברענגצן ?אן {,6האי רעטע

כאד#״:אן.
״ אוגזעי נא״ ױזט ;Dy פצטצנט 

 װעיכונ ליײסנגד, yryBip לי טיט
 די no ;עװאר^ נטy-קyגx איז

r ןיא עהספע״טען ;יעסטע r x v״; 
 וױי״ עrריxטי;xכ העכפט איס טאן
ry ברעט־יאךפ

ד♦ כײ ב|?ודעז זו

ל»ש8 אטעריסאן
 רמס•8 װעלװעפ און

אני8האם נאארו
 יארק דו עװענױ פינפטע 123

□i;x*»rx ixcy^y2220 ־
 לײ«עס• די אויד ®אימויפען מיר
 םיפ ספיס y;ypno ס«יכ׳ערס, ספײי

גאיאגפיע. #
נ^«ינ& ■ינ?ימ אויך חןנוןן םיר

ס§רל,עי. אין בעסמע די —

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערס

302 BROADWAY, NEW YORK
Ttltphoa*: Wor'k MM MU

ן א ש י י ז י נ א ג ו ם א נ ע ם פ ר א פ ע ד
י. װ. ג .ל א.

1אויפמער.קזאם
 װייסטען דרעםעם, סיןוירםס, םוטס, טלאוטס, נײ *ו־בײמו די

 רוס8 שעפער די פון גארפענטפ לײויס אנדערע לע8 און
 דער דאס גמטאכט, אױפפערהזאפ װערען יארק נױ

 א־נ דער פוז ועפארפמענם ארגאנױיישאן
ם פערנעשאנאלהאס נ ע פ ע ע ג

ן ה ע צ ײ ה ם ה ע ס י פ א
— ז י א — סטײסס דזשױרזי דר ארן אבעטירןרטp יאר̂ר נױ

״ שטעדטלפןך און שםעדט די אין גארםענטס לײדים בײ באשעפםינט זײנען וואם ארבײטער, די .
 אתןמיזיישאדד״- אינטערנעשאנאי חןם םיטדוהעלםען געבעםען זײנען שםאאטען, דרײ דערםאנטע די

 אום־אוו־טאוז די ײעגעז אױםקינפטע כרײנגען װעלען זײ ווען טאן. עם קאנען ?ײ םארטםעגט.
פארעפענטליכם דא ווערען װאם אפיםעם, כר. זײ פון אײנעם אין אדער אםים, דזשענעראל אין שעפער

 ארדםגעגעבען ניט קײנעם צו װעט אינםארמאציע די
ט ווערען נעהאלטען װעט עם װערען. ױק ט סריװאט. ם

אפיםעס: אופדאוו־טאון אלע פון ליםט די איז אט
םטריט םעין 927 העדקווארטערם טרײדם םעטאל ג ברידזשפארט, אנ ק

רעיד םר. — 4501 םארקעט ש ם. 68 עווענױ אראנח דזש. j נוארק,
ק — 4507 װײװערלי ת ב םםרטי םאנטגאםערי 103

 ראזעננער^ — 2883 םאנטנאםעײ
^ ו 1 ״שני

םטרים םאנםגאםערי 76 ש. נ. םיםי, דזשוירזי ח

שנעיד — 2040 ברענטש לאנג גראדזוײ 114 דזש. נ. ברענטש, יאננ
דוראנדא םר.—־ר1499 האקענםאק םםרים טעין 7 דזש. נ. האקענםעק,

 םיניע — 0088 פאינם האנטןגרם
ארעטצגץ שוב, פאשקיל,

עווענױ דזשעקםאן 9 א. ל. םיטי, אײלאנד לאנג

אקאטשיא םערי דזש. נ. סלײנפיעלד,
דזשאנםאן עליזאבעמה י. נ. װאלע, םפרינג י• J װאלי, םפרינג

בריםטאן םרם. י. נ. אדאםם, י. נ. אדאםם,
םארין הערי 226 באקם קאננ. קאלטשעםטער,
לאגארדיא אננא םשרים םםילװאטער 42 קאנג םםאםפאיד,

מאניא ל. — 3796 הילקיעסט עװענױ טע4 םאוט 35 י• נ• װערנאן, םאונם
קעיחםע. ם. םםרים חשארדזש 340 בראנזײיק, נױ

ב א ק י י ש מענעדזשער. האלפערץ, ח יסשבאי פארט
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עי ד• ,36 ע ד ע  די ,45 אקאי4* ױדאן ד
 יא״ ױניאן יןי״אױןסאכער איטאריעד/עע

48 1•up, אי ידאוק די אטאךוז  מאנער נ
 יױ עקזאמינערס די ,64 1*אחאי ױדאן

אן  איטאליעני״עע די און ,82 ייאקאי ד
 לאקאי ױגיאן דרעססאכער און ױיסט1

M9 װאס לאקאלס, אלע ז״גען דאס 
ט ו״גען  דויעאמט דעם אין פארא״ניג

 ררעסטאכער און חלאױן די םון נאארד
יוניאן.

 פון אױםכערקזאםקײט די ציהען סיר
 דערמאנט־* אי*ע די םין טיטגי׳ידער די

ױנ ראס ױג»אנס, צאיזאל  זיינ־ען זיי א
 דױס״צאחיװג, וייער אין חיגסער^טעליג

״ ?אלען  P* ״מולדען ?ײערע אנצאחלען ז
 :•? אקטאבער. טען27 םאר׳ן ױגיאן דעי

ײ שאנמן טאנ יענעם  ױיץר *•צאהי׳עז \
ײו אלםען רעם אױף חוכ ר  35 םון ן

 אן, טאנטא; םדן סטעסו. פער סע;ט
א ?ײ װעיען איזטאבער, י.טען7 רעם  * ו
 עש סטעםפ. ■ער סענט 50 צאהיען םען
 די םון אינטערעס דעם אין אי״זא, איז,

טגיידער  ח־ב, דעם איצוצאהלען גלייו סי
 ױנ־אן דער אין ׳שולדיג דינען די וואס

 שטעדפ אױפ׳ז סע:ט 15 ׳שפארען און
 ה־נ־ זיינען וואש כױטגלידער, די פאר

 װעט צייס, לענגערע א םאר מארמסעליג
סושע. באדייטענדע א אױסםאכען עס

טיטנלי־ רי דאס האםען, צו איז עס
 םין אהאלס‘' דערםאנטע אלע די םון דער
 וי־/ד ױניאן, דרעסמאכער און <דאוס דער
ט צען  בדט כאנוצעז צו זיך פארפעלען ני

עז און נ/לענענחייט דער על ע װ ־ ע ײ  ז
 אי; באצאהי^ען ױניאן דער צו *ולדען

 דאר* ניט ׳צאעטער זאלען די אוס *יים,
 50 סון סרייז דעם אױף צאוזי*ען םמן

 צײט, דער םאר סטעכיי א סאר סמנט
הינטער״עטעאיג. זייגען זיי װאס

 םירי קלאוק גרעסטע די פון סז
 באנײען צו גרײט מען

אגרימענט
ס עיו ).1 זייט םוז (

ר זײנען חלײילאגד אין ע ד ײ  נאך ל
־ איז מאנופעקטיצורער אײניגע א מ ־ ב א  ס

 ?ײנע/ ער3.׳טע ו.עסעס • נוסעקטיפורער,
 רעי פון קאגטראא אװטער״ן ניט נאך

 כ־א־ איצס װעט ױניאן די ארן יוניאן,
 אר־ צו אנ^שרענגוננ באזװדערע א כען

שעפער. יענע םון ארבײטער די גאניױרען
 דער פערליטטײן, וױיס־םרעזידענט

 די פון ארגאנײזער • אינטערניײבאגאל
 נױ־ אין געװען יעצטענס איז ׳װעסט
 עקזעקוטיװ גענעראל פון כײטינג צום יארק

 טיטינג דעפ נאך גיײך און באארד,
 קליװלאנד. נאך אפגעפאהרען ער איז
W פון מיטינג א אײנרוםען ײעט 

 װעט מען און רעםערים אװ באארד דעם
 אויס־ ארבײט דער צו נעמען באלד ?יך

 טיט אגרימענט, נײעם דעם אזארבײטען
 ױניאן רי װי אויסבעסערונגען, אײניגע

עס. סארלאגגט

 עױוסײ־ פון ערעפענונג .
 פוײפאג, סיזאן ,שאנאל

נאוועםכער וםעו4
 דעפא׳רטםענט עדױקײשאנאל אונזער

 די םיט גאעעפטיגט שטארק יעצט איז
 ערעםע־ די פײערעז צו םארברײטוננעןי

 סיזאן, עדױגןײשאנאי אונזער פון נונג
 דעם םרײטאג׳ עטאמפינדעז װעט װאס

 נעלענענ־ דער בײ נאװעמבער. טען14
 אונזערע פון םיטגלידער די װעלען הײט

^  צוזאטעגקױ זיף לאקאלס נמר^ײדענ
 וואטיננ־ םון אדיטאריום דעם אין םאן
 װעט עס װאו סתול, האי אוירװינג סאן

 קאנ״ טוזיסאלישער רײכער א גמגעבעז•
 דארם ^ינכטל?ר. באריהמטע םון אערט
ט ת  ליטערא״ װע.*ען םארטײלט אויף ו
 פון ®דאנראם די * נאערײבענדיג ׳ םור

tדעפארטניעכט עדױמיעאנאל וונזער 
.1924*25 *ר0
 די פון n װעלען קאגצעיט דעם גאך »

 כא״ רועלען ווערען וואס •ארזאסעיסזג
m רעם אין םארואטלען ויד ״םא:ץ א 

 ’ “7 “ דזעיםנײוױט.
^  מײ דייר- 1בלוי pn וועם ׳אײנטרים ;

ת^ןן װעצבז עזנטס,  װערען ^אך^ילט ו
ip rm i צאיןאן״ם. איגזערע

מן די י דינ מצו ײנ  ירא־ דער \\t א
םעד וחנצזנן ודאם ע מחגן. אנאנסידם עי ו

ע ל ם א י ז א פ ע  ס ד
ר ע נ א ם ק ם א ע ן20 ו ע ם

ציהען װעלען

A
פראצענט.

nאינטערעםט s ר פ כ א ם ק ם * ע U ר B 1
ק נ א נ ן א י נ ױ ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י א י ו

געלט אײער איבערשיקען װעט

ז י ע א ל ן א ע ל י י ה ן ם ו ר פ ע ם ד ל ע װ
M* י י ץ י י
/ y  j  wביליגפיניטליר

 איז באנה יוניאן אינפערנעשאנאל די
ײו אום געװאדען כעשאפען  צודינען, א

 נעװינען אץ נאר פאראינטערעסירם איז און
 אייער א® היםעו מיר צדטרױען. אײער
 און פארדכפינסײם זעלנער דער מים געלם

 אונזער נעװען וואלפ עס וױ ואיעלהײט
זמהט אװ אױיו סוטם נעל־.

- . ־
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FIFTH AVE. at 21st ST. 
NEW YORK


