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טע ךי מינגען ספעציעלע רוםט קאםי  כא־י דעם זײ פאר ערקלערען צו ,17 און n ,1 לאקאלם די פון מעםבער-סי
װ גענעראל פון שלוס טי טינג דער — כאארד. עקזעקו ת דעם 1 לאקאל םון םי ײםאג שב ױניאן. קופער אין ב

סענדיג אן קוםען טעלעגראםעס פילע — כאשלום. פאר׳ן כ. ע. j דעם באגרי

 געםעלדעט געװען שױן אי* עס וױ
 *געחנכטיגקיים׳/ רער אין װאך צעצטע

 באארו/ עסזעקוטױו גענצראל דער חאט
 אױםגענוםען טיטינג לעצטען זיין אויף

 םאג־ אויפץ נעשטאנען איז װאס םראגע א 4ל און 11 4 לאקאלס די וחעמן םראגצ די
 םשן־• 8 םאר יוניאן אונזער פון ארדנוע

 גענױער » נאך און יאחרען, סך 8 םון
 אויסהע- באטראכםונג, און אונטערזוכוגנ

צדדים, םאראינטערעסירטע אלא רענדיג
 אלע Dip כאשלאסען, ב. *. J רער חאט

מלאוק
יא אײן אין װערען פאראײגיגם ואלען

יארס גיו גרױס םון אאערײטארס
יא־

 ער־ חאט ויגםאן ■רעזידענם און קאל,
 זאל װאס םינוי, םון סאםיטע א וױילט

דורכ״ ארבײט דער צו נעםצז כאלד ויר
באשצוס. דמם צוםיחרען

נאכ־ נלײך האם גאראוי סעתחןםאר
 ברי«י אםיציעצען 1א ארױםגאשיקם דעם

און 17 צאקיצ 41 4 *
מינאיק דער פון כאארד צום
קעריער- די ױניאן, דחנסםאמנר און

&מר צו שאפם  זיי־ צאקאלם אצע ך וח
איז עס וועצכען יןאי ,ffbtpאננעש ^ען

סוו באשלוס דער נעװארען ערסלערט  כאצוג אין באארד עסזעסוטױו גענעראלש
 נע־ ווערט בריוי דעם אין סראגע. דער

 אױסםאר- גענויער 8 גאך דאס ־ואגכ^
 דער איז אנגעצעגענהײט, דער םון שונג

 עס דאס שלוס, צום נעסוםעז נאארד
ק די סון אינטערעסען דיי אין איז או ^ 
 יארק נױ גרויס םון אאערײטארם סום און
 דער םון אינטערעסען די אין אויך און

און קלאוק אאע דאס מיאן,1 נאנצער
םאראײ״ זײן זאלען אפע^ייםארס סוט

 די און ױניאן, לאקאל אײז 1אי נעט
 נע• װערען ארגאניזאציעס דערםאנםע

 נע־ סון קאםיטע דער העיםען צו רוםען
 דורכ״ נצײך נאארד עקזעקוטױו נעראל

באשלוס. דעם צוםיחחש
 דעס אױוי אווענט, םרײטאנ צעצטען

רער םון כאארד דזשאינט םון םיםיגג

 םעקײ האט ױניאן, דרעססאסנר און קצאוק
 צױ רעם פארגעצעזען צאנגער רעםער
 און אינטערנײשאנאל, אונזער פון שריפט

 דעכא׳ לאננע א םארצױגען זיך האט עס
 רעדעם אנגעלעגענחײט. דער װעגען סע

 אזעצ־ םון אי נעװארען געהאלטען זײנען
).2 זײ® אויןי (עלוס

 קריגט פאנד אינשורענס ארבײטסלאזען
וואכען זעקם איו דאלאו מילאן פערטעל

 אונזער פון אםיס תשענעראצ דער
 באיהאנם װאך די חאט איגטערנײשאנאצ

 אינ־ ארכײטסצאזצן דער דאס געםאכט,
 גע- עטאבצירט איו װאס פאנד, שורעגס
 אינ• סוט איז סצאיק רער אין ווארען

 אלי דעם צויט״ יאד^״ נױ םון דוסםריע
 בא־ די און ױניאן דער צוױשען ריםענט

 נעװארען נעשאםען איז װאס צעבאטים,
 גאװער־ םון רעסאםענדאציעס די צוים
 — סאםיסיא, ספינציעאער ססיטה׳ס :אר

 חאט ער זינט װאכען זעסס די אין האט
 ארײנגעסראנען םונקציאנירען גענומען

ראלאר. םיליאן םערטעל א ארום
איי״ אלס זיגסאן, םאריס, פרעזידענם

 אררײטס־ רעס םון טראסטיס די םון נער
 לעצטטיח האט םאנד, אינשורענס לאזען

 ײעלעז ניכען אין דאס געמאכט, באסאנם
 צױ זיך פאנד דעם םון טראסטיס אלע

רועל־ אויױ םיטינג, א אויף טיםסומען

 די װערען אויסגעארכײט וועלען עס כען
 נעל־ די אזױ װי רעגוציישאנס, און רוצס
 אױסגעטײלט זאלען םאנד דעם םון יער

 אין םיטנלידער ארכײטסלאזע צו ײערען
װאם אמדוסטוײא, סוט »ת דער

 או־בײטסלא- דעס צז סאדאכנױגט זײנען
בענעםיכ^ זען

 מי־ רער סאיקוםען וועם עס אײדער
).8 אויןי («לוס

8ש« אײנענעס אן
 ״גצרעכטיגקײט״ דער םון יעזער די
 װאןי, לעצטע נאטערקט נעװיס האבע!

 קארעסיאנחננץ םימציעלעו־י דער אץ
 יוועסט, דער אין ױגיאגס אונזערע פון

 טד דארט איז עס קלױולאגר. וועגען
:געװארען זאגט

 װײס חאט קליװלאנד, אין ״זײעגרי!
 רי םים צוזאםעז ■ערלשטײן, ■חנוידעגט

 קא״ און קרײנדלער ביוגעכדאײתשענטס
 ויך מעםכערס, אקטױחנ און טאװסקי

 ־נעזױסצ א םארוױרקליכעז צו םארנוםען
 ףיך וועט עס אוינ װעלכע אונםערנעםונ^

 םאר״ צו םאםענט דיזען אין אײנגעמנן
 די םון איינע זײן דאס וחנם װירקליכען,
 אונ• װאס אונםערנעםונגען, וױכםעסםע

 אונטערנענוםען װען חאבעז זערעייוניאנס
 1¥ױגי אונזער ארױסםיחרען וועט און

 םצנליכ־ די װאו ווע^ נײעם נאנץ א אױןי
 וחנן און נעװאלדיג^דױסע וײנעו שײכתז

ק מןזויםאטעז jrvtnv רי  צזםדי• ד
 אונ״ געבעז באםת דאם וועט דענשםעלענד

 קריגע! צז םעגליכפײט די ײניאנס זערע
 איג* דער אין סאכם אוםבאזמבאמנ אן

דוסטריע.
«וזא־ ■ערלשטײן, ■רעזידענט וױיס״

א^ס די מיט כהןן  פליגולאג״ דער םיז אסי
vrr ווענען שוין חאם כאארד, דזשאמם 
 ג/ר די כדט קאנםמחמצען נעהאט דעם

 סארבונ• זײנעז וחזיכע •ערואנעז, וױםע
 ױי- עס און אונםערנעמוננ, אזא טיט דען

).6 זײ» אויןי («לוס

רעארגאניװט באארר רזשאינט נאסטאן

 איזראעל פאר קאמפײן לעבעדיגער א
אל און פײנבערג פרידמאז ס

םינג שעהנער א שאנאל אץ םריה זונטאג לעצטען םי א׳ — טעאטער. נע ענ  ג
ג םע תב גדוים ארויס רופען פײינבערג י. אח קאהאן א מער ם ײ אנ — ב

ניייעם• קאםפײן אנדערע נ&ך

סריח, דער איז אזײגער 10 זונטאג,
 גע־ נעווען טעאטער נעשאנאל דער איז

dpki נעסומען זיינעז װאס כירנער, מיט 
 וואם רעדנער, סאציאליסםישע די מערען

 אישוס די װעגען זאגען צו האבען ?ײ
 סא״ אלע און סעספײן. הײנטינעז פיז

 אויםגענױ זײנען רעדנער ציאליסטישע
 אפלא׳ שטורמדיגע סיט געװאחט מעז

דיסםענטען.
 צו םארזאםלוננ א מגװען איז דאס

 װײס־ םון האנדידאטור די ראטיםיצירען
 װאס םײנבערג, איזראעל ■רעזידענט

 איז סאננרעם םאר קאנדידאט דער איז
12 Dtnדיסטריקם. קאננרעשאנאל טעז

ר ע כ א מ ם ק ר ד
ס ר ע מנ ע י סון מ א ק א 22 י

!אוימםערקזאם
ען בחןנמ׳■ װיכמיגע ע פי איגצ־י םי

nn•‘!:*® דאנעחי^אג קוםענדיגצן ויצחנז 
די אקמאבער. מעןojn 80 אװענ»,

 עי׳יםפנ יועיצו געםאכ® װעלען מיטינגען
 עקועקומיײ «אד נאםינײ׳יאנס יעיפצ ייון

ו םימגלידער בי>ארד י  *ון 'יאמרצ#»ר י
לאהאל•

14 6זײ אויןז »נאנםסענ& די זעהם

 איי־ נעװען אליין איז םייננעת ברודער
 דער אויף הויפט־רעדנער די םין נער

 זװטאג לעצטען םארזאםלוננ נרויסער
 געהאלטען האט ער און םריה דער אין

 אישוס אלע װענען רעדע. גלענצענדע א
 רעדע זײן סעמפײן. איצםינען דעם אין
 א םיט נעװארען אויםנענומעז איז

אפלאריםםענטעז. םון שטורם
 אדרעסירט אױך איז םארזאמלונג די

דער סאהאן, אב. גענאסע פון געװארען
).2 זיימ אויף (שלוס

 לעצ- האט זיגםאן מאריס פרעזידענט
 טעג^ ביזי צװײ םארבראכט װאף טע

 ער באסטאן. אין זונטאג. און שבת
 סאנ־ און מיטינגען געהאט דארט האט

 מיט באארד, דזשאינט םיט׳ז םערענצען
 םיט און דירעקסארס אװ באארד דעם

 לא־ די םון מאנכע םון עקזעקוטיװעם די
 דאס איז, רעזולטאט דער ױניאנם. קאל

 געװא־ אויםגעטאז זײנען זאכעז סף א
 םון לטובה זײן נעװיס וועט װאס רען,
באסטאן. אין ױניאן גאנצער דער

געװא־ דורכנעפיהרט איז כל הורם
 ,24 לאקאל םון אמאלנאםײשא] די רען

 ררעם ,49 לאקאל און םאכער, סקוירט
 באשלא־ איז עם װי סאכער, װײסט און
 סיטיננ לעצםען דעם אויף נעװארען סען
באארד. עקזעקוםיװ גענעראל פון

 נעװארען רעארנאניזירט איז דאן
 קלאומ־ דער םון באארד דזשאינט דער
 איז דאס און ױניאן. דרעס־מאכער אוז

 םון םארלאנג ארים׳ז געװארעז געטאז
 געװעזענע אלע גוםא. באארר דזשאינם
 הא־ באארד רזשאינט דעם םון באאםטע

 באארד דער און צוריקגעצויגען זיף בען
 קאנ־ אונטער׳ן געװארעז געשטעלט איז

 װײס־פרעזײ םון אויםזיכט און טראל
 אינטערנעשאנאל זײדסאן, םאל. דעגם

 אומגע־ און באסטאן םאר ארגאנײזער
 דדטאינט דער װאס באאםטע, די גענד.

װעלען האבען, נויטינ װעט באארד

ווערען. ערװעהלט שפעטער
 ויעט אוםגענענד און באסטאן איז

 ארגאנױאציאנס־ אן אנהױבען זיך באלד
 װײסט און דרעס אין ספעציעל קעםםײן,

 נעװא־ באשלאסען איז דאס װי טרײד,
 אוג־י םון םיטיננ לעצטען דעם אויף רען
 דער באארד. עסזעקוטיװ נענעראל זער

 אונ• זײן װעט ארנאניזאציאנס־העםפײן
 פיהרערשאפם און אויםזיכט דער טער
 דער סיט זײדמאן, װײס־פרעזידענט םון

 פרעד װײס־םרעזידענט -_פון מיטהילוי
מאנעסאן.

 א געבראכט האט זינםאז פרעזידענט
)6 זיים אויף (עלוס

י ם

פון ערעפענוננ די פייערעו צו רענס און סאננעדס
סייאו עדיוהיישאנאל אוזנער

 עדױקײ־ אונזער םון ערעםענונג די
 װערען נעםײערט װעט סיזאן ל8שאנ
 דעם אין טאנ״ז איז סאנצערם 8 דורד

 אוירװיננ װאשיננטאן םון אוידיטארױם
 טען14 אװענד, םדײטאנ האײםסוהל,
 טען15 רעם מארנען. אויןי נאוועםבער.
 הלאםען אונזעחג װעלען נאוחגמבער,

אםען. זײן שוין
הא־ טיטנלידער אונזערע םון פילע

 זיין הענען זײ אזוי װי נעםרענט בען
 שוין איז עס וױ ?אנצערט. דעם בײ

 די וחגלעז אנאנםירט, געווען פריהער
צוםײלס סאנצערט דעם פאר טיתאסס

 פרא־ װאך רער םון םארלויןז אין װערען
 נױ אין לאסאלס די צװישען פארציאנעל

 בא״ סענעז מיטנלידער אונזערע יארק.
 באטרעפענ״ זײערע אין טײןעטס סומען

לאקאלם. דע
 פראגראם • מוזיקאלישען רעם אין
 אינטערנע־ דער נעמעז אנטײל וועלען

 אנםיהרונג דער אונטער כאר, שאנאל
 קאנדאקטאר, גוט״באהאנטען דעפ םון
 םידעל־ םראמינענטער 8 און ליאװ םר.

 באסאנט וועט נאמען װעםעם שפילער,
 אויםד נעססטעי דער אין וחגרעז געםאכם

״.o״WH»rvv דײ םון נאנע

ײכניס םאינהאלט־פארצ
.43 נוםער ״גערעכטיגקײט״ס

ט  ױניאז אונזער איו יעבעז םוז נײעס .2 ?יי
1 זײם םון שילוםען

ט ײ ארװערטײזםענםס. ליװיי. ל. — ?1 יאקאל 1אי יזי הערם װאס .3 ז
ט ײ סארמײ• דע«ארםםענם. ערױקײשאנאי .4 ז

רענעם.
ט ײ  22 *אקאל םוו מעםבער יערער װאס .5 ז

 י — קראנימדבענעשים װענען װיסען רארו«
ץ. ל א ה הנ ע  קסזעקוטיװ פוז ערקרערוננ אן ש

 רי md מיטיננ בײם 00 לאקאי באארר
. מ. — נעװער<ד*אםמען אן ט ס נ ײ  פ

ט ײ  פראנען. ארנאניזאציאנם אוז םרייר 6 ז
ט ײ ן. ם—םזננםטער בײם סארנאכם .7 ז קי נ  צי

 ■ראגיעסיװעז 1אי רענ ארכײטער רער
סאםי״ן.

ט י י  עדיטאריעיע—? לאפאלעם׳ז םאר װארום & ז
נאטיןוען.

ט ײ  דער נענעז אוז פאר חויים־םענות די ^ ז
 אסערײםארס דרײ די no םאראײנינמנ

p נױ איין לאסאלס i r לאקאל אײו איו —
. ש קי ס װ א אנ י

ט י י ו .10 ז ל — צוהונםס ליכםיגער א ז א ם א נ  א
ם. אנ ר  ? ב. . י — ?זארוי אוז קךרץ ם

א קאיענראר^ךן. אינםערנעמאנאל מ ל קו ס
א -« # טי די י ל ע ז ■אי איז דאס »ט .,11 זײט

.J 7 .1 — אינםערנאציאנאר ערמםעז םון ױבילזד יאהרינעו זעכןוינ «ום.12 זײט װהי־ — (םעליעטאז) טינןנD̂נרהאJםp די i סיאמנ *ר3ס«ס נרױסמי א סאראכסא. «מוסמ מםמו סלאוססאמר .1»זייטארװערםײוםענט^ ,1קאס«ײ לאסאתם םוו נײעם ~ ib אוו 14 זײט .nrojnor שרצרע .13 ?ײם רײזע!. אברהם — (נעריכט) בעכער דער וועלכדסיחםח• nn סח באראנם סורמר n iי נ אינ בימ*נ י
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פאואײױ צו אובײט נ ע. ג פװ קאמיטע
ס ך גען ר מ ר ן ן לאקאל• א״ז איז א

ט ©ין (יניי־ה ״ )1 ו

 ‘בא דעב נייט ציפרידען דעען װאס נע
 גיג׳ ױינען װאס אזעײע םון אי ׳פלוס,

 צופוידען זיינען װאס די ציםרירעז.
 דאה אמעוױוען, האנע; באשלוס טיט׳ן

 דער העלפען דא־וי באארד דז״גאיגט דעי־
ך ב. ע. ג. פון לאכ״־טע ״  דורנפיהרען ד

 םאײאננט װצ־־ט דאס וױ בא־צ^וס, ד־;ב
 דער פין צו׳עריפט ?!4אסיציעי דצם א*ן

 נים ז״גען ױאס די איגטעדניישאנאי־.
 אױך דינען באשמס, טיט׳ן צום־ידען

 כא־ דעם גע;ען ארױססנטראטען ניט
 דיאבען ?י» פון טעהרסטע די שיוס.
 וױר־ דארף כיען דאס גע׳טעגוז׳ט, בי*ױז

 באארד, עקזעלוטיװ גענעראל ן’אױס קען
 װע־ אוגעיײגט זאי׳ בא״עייס דעי דאס
 א9 כיעלר א ״אליןי שפעטעי■, אויןי רען

צייט׳/ כצנדע
 רעס פאי די;ע[ װאט רעדנער, די

 ריכטי; גאגץ רצם אױף ד-אכען נאשלוס,
 י-אקאי* אכינא^אנגט װאס אז געענטפערט,

 ניט לײנטאי װעט 17 לאקאל און 11
 אזא דורכצוםיהרען צײט פאסענדע א ךין

 גע־ זײן עס װעט םאלגליך יירן באשלוס,
 באלד זאי עס דאס יוגיאן דער םאר זינטער
 בא־ דער לױטצט עס וױ װערעז, נצטאן
 באארד. עקזעקוסיװ גענעראי םון שיוס
 א געװארען אנגענוסען איז אבער דאך

 דדפאיגט פון קאבדטע א דאס סאריעלאג,
 קאטי־ דער צו װענדען זיך זאל נאארד

 און באארד, עקזעקוטיװ נענעראי* פון טע
 סון באשלוס דער אז ןועלן, צו זוכען
װערען. אפגעלײגט ?אל באארד דעם

אקטאבער, טען20 דעם ראנטא;,
 אלנזעי־ פון אפיס אין אנגעקוטען איז

 דדע. פון צושריפט א אינטערגיישאנאל
 זיג־ פיעדדענט צו אררעסירט באארד,

 *עזט װאס באראף, סעקרעטער און כיאן
:םאלגט וױ זיך

:ברידער װערטע
 אק־ טען16 פון׳ם צמ#ריםט ״אײער

 פון באשלוס דעם באצוג אין טאנער,
 •י װענען כאארד, עקזעקוםױ נענעראל

 ,17 און 11 ,1 לאקאלס די םון םראגע
 עגטפער איס ערה^טעז. ריר האבעז

 דאס וױסען, יאזען צו אײך מיר ערלױנט
ג דדעאינט דער׳ » א  באטראכט האט נ
 ברידער־ נעסטעז ם5ד אין ׳בא״עלוס דעם

 באארד, דדטאינט דער גייסט. ליכעז
 דער סון באטראכטונג גענױצר » נאף

 םארלאננעז, צו כאישיאסען האט םראגע,
 באארד עקזעקוסיװ :ענעראיל דער דאס
 קא־ אונזער אױסהערען אמאא נאך זאא

 אײ;־ םריהער ^וין איז װעלכע םיםע,
 זעריער׳שאםט, אײער םאר ^ערשינען מא<
 םון קאםיטע די סראנע. דער באצוג אין

 צו נרײט זײן וועם באארד דז^אינט
 אונטערציײ דער זױ ניך אזוי עחשײנעז,

 װען זןנטפער, אן כאקוסען װעט גענםאר
ר  א■* װעט נאארד אײער םון סיםיננ מ

װעחנן. םעז5געהא
 ריםט6צול דער אז האםנוגג דער מיט

 איז׳ם װערען אױםגעגומען אײך פון וועט
 םאר מיר םארבילײנעז גײסם, בעסגמן

 מיט און רײהען, אונזערע אין אײנינפ״ט
נרום, נריחגרליכען

סקױרט, קלאוס, כאארד דזש.
ױניאן. םאכער וײפער און דרעס

•לאנגער, ע. לואיס
סעיןרעטער׳/

אונ־ םיז איז טאג דעמזעאבעז גלײר
 אױיסנע״ אםיס אינטערנײ^אנאל זער

 ברודער צו ענטפער אן געװארען עיהט
 דדשאינט סיז סעשרעטער אלם אאנגער,
פאל;ט: װי זיך לעזט וועאכער כאארה

— ברודער: ״יוערםער
 אײעי ערהאלטעז חײנם חאבען מיר״

ס םארצאנגט וועלכער לעטעה א  דער י
 נאך זאי באאדד קחזעקוטיװ נענעראא

 דזש. ®יז קאמיטע די אויסחעתון אמאל
 צונױפ־ װעגען פרא;ע דער איבער באארד

 אין אאקאאס איערײטארס די לזמעאצען
ױניאן. אאיןאל אײן

 דאס ערקאערעז, צו וױנשעז םיר
 נענע• דער האם םײנוננ אונזער אױט
 דער צו נענעבען באארד עהזעסוטױו ראא

פואע די באארד דדפאינם םיז קאמיםע

 סימ־ טשײײמבער ײארק ױו די
קאנצערטען• פאני

®רײזען. רםע%ױ<דוצ צו טיקעםס

 כײײ איהר;;,אױכצודרייו ;י־ענע;הײטי;
 איבער־ איז עפ פראגע. דער א־ן ד;ג

 בא־ גענויע א געװארעז נע;עבען הױוט
 אר־ אין םטײטטעגטס די צו טדאנטו;;
 םאיאינטעיעסירטע איע פון גיניענטען

 קײן :יטא דעריבע־ איז עס צדדימ.
 באצונ א־ז ״ליריג;״ א ;אך פאר גי־ונד

 עק־ לד;גע־א דעב פון נא״טי־ופ דעם צו
:אאיד. זעקוטױו

 אױסגעקאיבען איז װאס קאטיטע, די
 באיעאוס דעפ דורכצופיהרען נעיוארען

 אר־ דער ביי *עױן איז כאארד, דעם פון
 ער־ טיר און טאן, צו גאײך דאכ נײט,

 באאיד, רז״פאינט דער דאס װארטען,
 איינטער״ דער םון טײא ?איארעד א אי׳ס

 פואע זײן ;עבעז װעט ױניאן, :ע״פאגאא
mv צו לאאפעיאציע f אינטערנע״טאנאל 
בא׳פאוס. דעם דורכצוםײ־דען

אײערע, בי־ידעראיך
,1 א ט ג י ז ס י ר א נז

■יעזידענט.
ט ה ר נ ף׳ א ר א ב א

ײי י •» י• *יי-ײי**י•** •ץי י י
א װ, ג. ל. אינ*עינע«>ן;ון>ל I .ױני

 פון קאטיטע כפעציעאע די ׳אײא
 בײ איז באא-ד עקזעקוטײו גענעראי*

 דעם דורנצופיהרען גיײר ארבײט, דע־
 קא־ די האט שבח לעצסען נא׳פרוס.

 װעיכער אויף זיצונג, א געהאט ײיטע
 אזוי װי פלאן, א אױסגעארבײט האט ד

 דורכגע־ בעסטען אם קען באיפלוס דער
 ר,אט טיטינ; דעם אויף װערען. פיהרט

 טיטער־ א אויסערװעהילט קאריטע די
 גלײך איז אוז םעקרעטער א טיט כיאן

 װײס־ ארבײט. דער צו צוגעטראטען
 אױסער־ איז פערלשטײן ר. פרעזידענט

 װײס־ אוז טיפערמאז געװארען װעהיט
 אחוץ סעקרעטער. הארפערין פרעזידענט

 דעד אין נאך זײנען צוױי דערטאגטע די
 װאנדער ה. םײנבעדנ, איזראעל קאטיטע

םילאדעי^פיע. םון אטדור, סאקס און
 קא־ דער פון יפריט ער׳טטער דער

 די אפיציעל וױסען י*אזען צו איז טיטע
 און 11 ,1 לאקאלס די פוז טעטכעחטיפ

 עק־ גענעראל דעם םון בא״שלוס דעב 17
 גלײך װערט דאס און באאי-ד, זעקוטדו

װאך. די געםאן
 11 לאקאל פון טיטגלידער די םאר

 מיטינג א געװאדען אײנגערופען איז
 אק־ טזןן22 דעם אװענד, פייטװאף פאי

טאבער.
 זײנעץ 17 לאקאיל פון טיטנייידער יי

 דאנער־ טיטינג א צו געװארען נעדופעז
אהטאבער. טעז23 דעם אװענד, שטאג
 װערען 1 יאקאל םון סיטנלידער די

 נאבטיטאנ, יטבת מיטיננ א צו נערופען
ען דעם ט  כייטינג דער אקטאבער. ^
 װערעץ טען1אפגעלאי װעט 1 לאקאל םון
ױניאן. קופער איז

 טעלעגרא־ ־ באגױםונגם םילע י
אנגעקומען מען ..

אינטערנעשא־ אונזער פון אפים איז
 טעלעגרא־ סך א אנגעקומען זײנעז נאל
 טײלען םאר^ײדענע םיז בריף און מעז

 גענע־ דער װעלכע אין יאנד, איבער׳ן
 באגריסט ווערט באארד עקזעקוטיװ ראל
 אלע םאר איינמאל באיפלוס, דעם פאר
 שטענדיגער דער צו םוף א מאכען צו מאיל

 לאק. און 11 לאק. X לאס. םיז סראגע
 ארגא־ םין זײנעז טעלענראמען די .17

 אױןי און קלאוק־^עפער סון גיזאציעס,
פערזאנען. אײנצעלנע םון

 דעם פון םעלענראמע א איז אט
 באארד: דזיפאינם קליװלאנד

 זיגמאץ, מאריס ״פרעזידענם
 י. נ. ׳סט. טע16 װעסט 3

 דזיפאינט אונזער פון נאטען ״אין
 ,27 ,26 נוטער ילאקאלס די און באארד

 כייר גדאטולירען 44 איז 42 ,37 ,29
 נע- פון באשלוס דעם פאר הארצינ אײך

 ארגאניזי־ צו באארד עקזעקוטײו :עראי
 איז לאקאל קלאוק־אפרײטארס 1אײ רעז
יאדס. נױ יפטאדם דער

ם ל ר א ט י , ם ר ע ל ר נ ײ ר ק
נ י״. ס ס ו ו א ט א ק א

 די מוזען פלאץ איז כיאננעל אױס
 בריף די »ריך איז טעלענראכיעז׳ אנדערע

 נעקסםער פאר ווערעז אימרגעיאזען
ײאו•

 סיפםאניע, טיטײטכעד יארק נױ די
 מאהס pc דירעהציע דער אונטקר

 סיזאן איהר נעעפענט האט דז׳&ײקאב.
 דיזע אװענד-קאנצערםען. זונםאנ םון

 אין װעדעז גענעבעז וועלען קאנצערםעז
 עװענױ טע7 םעאטער, יןאראל אוידל
ח.  דע* עדױקײשאנאל דער סם. םע50א

 אנאלrאינםעדנע אונזער מח פאדסביענם
 סעטבערס אוגזערע אז אראנדמירם, האם

 העלםמ צו םיגעםס קריגעז יזענען זאיזח
 איז טיהעטס באהוסעז לעז םעז רייז.1

 דעפארםכיענט עדװקײמאגאל pc ױס
כםי םע16 ױעסט

פיעכערנ איזראעל פאר סאםפײו לענעדינער א
פרידםאן מארי און

.)1 ו״■ וון («לוס

םיז  און ״םאױװערטס״ פון רעדאקטאר
װאלדמאז. יואיס

 א געהאילטען האט קאלאז גענאסע
 האט ער װעלכער איץ רעדע, גי״ענצענדע

:געזױגט אנדערעס צוױמען
 איצט איז שרימ ריכטיגער ״דער
 סאציאליס־ דער םון געװארען געטאנט
 םיט צוזאטען געהן צו פארםײ ט״טער

 די געגען באװעגונג פראגרעסױוער דעי
 ער־ דעי איז דאס העחמער. איצםיגע

 ארבײ־ די אז יטטויס, ריזינער יפטער
מעכטיג׳/ װערען זאל טער־באװעגונג

 אז אנגעוױזען, האט קאהאן גענאסע
 סאציאליסטײטע די װען ,1886 יאהר אין

 נע־ זי האט קלײן, געװען איז באװעגונג
 פון באװעגונג פראגרעסיװע די *טטיצט

 די האבען *פפעטער דזיטארדז׳ט. הענרי
 אנדעי אן אנגענומען סאציאליסטען

 רע־ דער געװען איז װאס און טאקטיק,
 װאוטס אונזערע האט טען ? זויטאט

 געלאזען ניט אונז האט ניען כא׳ננב׳עט,
זיך. צו קודען

 אנ־ גאנץ לאגע די איז ױראפ ״אין
 געז^נט׳ קאהאן געגאסע האט — דעי־ט,

 װי געװאוסט זיף מען האט דארט —
 דארט, אומשםענדען. די צו צוצופאפעז

 כיען האט נויטיג, געװען איז עס װען
 םראגרעסיװע די מיט פאראײניגט זיך

 וחנז געװאוסט האט מעז איז כאװענונג
 אר־ די זײנען דארט טאן. צו ניט דאס

 ;ארגאניזירט שטארק פאליטי׳פ בײטער
אנדערע״. אן לאגע די איז דאיט

 און לאםאלעט׳ן װעגען רײדענדיג
 אז געזאגט, קאהאן האט װהילער׳ן

 סאציאליס־ הײן :יט זײגען זײ כאטיט
 גע־ געקעספט איםער זײ האבען טען,

 זײער דורף באװיזען און רויבער די גען
 פאר־ זײ אויף זיך קעז טעז אז רעקארד

יאזעז.
 לענגער זיף־ האט קאהאן געגאסע

 אין קעמפײן דעם װעגען אפגעיפםעלט
12&V] װאו דיפטריקט, קאננרעיפאנאל 

 םון מענעדזעער דער פײנבערג, ברודער
 קאנ־ דער איז ױניאן, סלאוקמאכער דער

 גערעדט האט ער קאנגרעס. צום דידאט
 ערװעהלען צו םון װיכטיגקײט די װענען

 װע־ און קאגנרעס צום פײנבערג ברודער
 פעהיגקײטעז גלענצענדע םײנבערג׳ס נעז
ױניאנס. די פוז פארטרעטער א זײן צו

 זײן באםעםערט האט קאהאן גענאסע
 איז משלים ניענצענדע מיט רעדע

 גע־ אונטערבראכען איז און אנעקדאטען
 און געילעכטערס הארצינע םון װארען

אפלאדיסמענםעז.
 איז רעדעס גלענצענדע די אחוץ

 אן נעװארעז געגעבען אויך בירגער די פאר
 װעלכען איז סאנצערט, אינסערעסאנטער

 בא־ דער באטײלינט זיך האבען עס
 םון שװײד, פארק ׳טוישפילער װאוסטער
 זינ-. דער ;קונסט־טעאםער שװארץ׳ם

 װײא־ ױנגער א pk מעדאװ דיױױד נער
 זײנען אלע מעדיסאז. דײװיד ליניסט

 סיט געװארעז אױםנענומעז ם5עו פון
באגײסטערו^

 פױד־ מאלי םאר קאמפײן דער
הארלעם. אץ .מאן

 אנגעםיהרט אויך װערט גלײכען דאס
 שװעס־ םאר קעמפײן לעבעדיגער זעהר א

 טע־ די םון אײנע םרידמאז, סאלי טער
 און דחנס־ דער פיז סיטנלידער טיגסטע

ױניאן. װײסט־מאכער
 נא- אי? פרידמאן סאלי שװעסטער

 פראנרעסיװעז אוים׳ז געװארען םינירט
 האנ־ אלס טיקעט םאציאליסמישען אוז

 טען17 דעם אין אםעסבלי דער צו דידאט
 איז האר<עם, אין דיסםריקט, אסעמבלי

 לא־ קאנגרעסמאן װאם דיםטיריהט, דעם
 אװעקגע־ זיןי האם וועלכער נװאדדיא,

 איז און פארמײען אלטע די pc ריסעז
 בא־ סדאנרעסיװער דער צו צונעשטאנען

קאננרעס. פאר לויפט װעגוננ׳
 גוט אזוי פרידמאז, מאלי שװעסטער

 אינדארם־ די האט םײנבערג, ברודער װי
 און ױניאן גאנצער אוגזער םון מענט

 יארק, נױ איז ױניאנס אנדערע אלע םון
 זיף באטײקינעז ױניאנס אלע די און

קעמפײץ. דעם איז אקטױו
 לאקאלם, אונזערע םיז מיטנלידער די
 דעם דיעלםעז עפעס כײט װילען װאס

האר־ אין װענדעז זיך זאייעץ קעביפײז,
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סצנטעו* עדױקיישאנאל סאשעליסט לעם
 <|מי צי חארלעם, סם. טע106 איסט 62

סו פענעדזשעריז די םעקדאנאלד, מערי
קעכיפײן. דעם

 $500 זאמעלט ױניאן כעקער
קאמפיין. סאילסאן׳ם פא־

wu

» ק
m

 טע״ די pא םיהרער די װאס דאס
 קלאולסאי• דעי־ פון כײטגלידער םיגסטע

 אין קעםפײז דעם אין טוען ױניאן כער
 םרידמאן מאלי נענאסין װאו הארי״עם,

 דעד אױף און אסעסבלי, פאר לויפט
 לױםס פײנבערג גענ. װאו סײד, איסט
 בעקערס די טוען קאגגרעס, םאר
 דיסטדיק( סענאטאריאל טען14 דעם
 גענאסן פארשטעהער, א זײערער װאו

׳ קאנדידאט. דער איז סאילסאן,
 6הא 100 לאקאל ױניאן בעקערס די

 ) ערװעהלט צוריק צײט א מיט נאןי
 םיהרען העלםעץ זאל װעלכע קאםימע׳

 שױן האט אפיטע)ר די און קעכיפײז, דעם
 האט און דאלאר, 500 געזאכיעלט
 ו אראנזשירוננ דער אין געהאלפען
 און כירגער די קענװעסען מיטיננען,

װײטער. אזוי
 פאד״ װידער ױניאן די האט טעג די

 העיוסען צו אזוי װי פראגע די האנדעלט
 דויכנע־ זײנען oy און קעםפײן דעם

 בא״ רײהע גאנצע א געװארען םיהרט
 אונטעו• זיך האם ױניאן די שלוסען.
 ר̂א נרויסמז א אראנזשירעז צו גענומען

 Ei קליגםאז איז טיםײןײשאךסיטינג
 םיטיננ, גרויסען צװײטען א און

 בל װערען געלאדען װעלען עס װעלכען
 ארױס באשלאסען האט זי כירגער.

 װעלמן טראקס, 3 אװענד יעדען שיקען
דיםט• דעם איבער ארומפאהרעז זאי׳ען
 סאציאלי די אדװערטײזען און ריקט
Zטרא די םון ארץ לאנדידאטען טישע
 רעד*& ווערען געהאלטען אויך װעלען

 8הא זי ?ארנערס. םארשײדענע אויף
 סײג 500 סאכעז לאזען צו באשלאסען

 םײער־עס• אויױ אויפצוהעננעז אויף
 אונטערנענו״ אויד רןז האט און קײפס

 וואםשערש צושטעלעו העלפען צו דען
דעי. עלעקשאז פאר

 דעם ז:ינדארסירם האט ױניאן די
 פוניןצ! םימעט, סאציאליסטי^עז גאנצען

 אידימע אלע נעט\ז האבען דאס װי
 אבע• םיהרט זי ױניאנס. יראנרעסױוע

 7סאי איז מעהרפטענם קעםפײן דעם
 לולי עס װעלכאן אין דיםטריקם, םאן׳ס

 קאני• פאר קאד<ח װיליאם גענ. אויר םען
ײז אוז ריף גענאסען די אס גרעס  םאד י

״- אסעמבלי.

 קלאג רעפובליקאנער א נאר
לאגואלעטץ. םאר ארױם טרעט
ק̂ל רעםאב^ייןעז גואגענטי דער

 װעלג ^%דיסםר אסעמבלי טען2 םון
 pit מיטנלידער טויזענט האט

 האם^אשלאםען יאהר, צעדזז שוין טירט
 רעפוב^ײ דאם אונטערשםיצעז צו ניט

 rot •רעזידענט פאר קאנדידאט האנישעז
לאםאלעמ׳ן• אינדאםירען צו

 רעפובליסןיי עעפטער דער איז דאס
b וואס יארש, נױ איז קלאב נישער n o 
 סאנ• רעפובליהאנישע די גענען ארויס

 קאנ• פראנחנסיװע די םאר און דידאטעז
דידאםען.

 ני< נאטירליף, װערעז, קלאבס די
 ארגאניזאציצ( פראגרעסיװע אינגאנצעז

 קאייםאליםםח די שטיצען זײ און
 פאן אוץ נאװערנ^ל םאד קאנדידאםעז

םארטנעשח די עמטער. לאהאלע אלע
fa אז םארעט*חן, וחגיען גירגער טענע

נרעםױו|1  יראגרעםױל אלע םאר װאוטען דארםעז
 lift מיחצם גאנצען םאר׳ן קאנדיח^טעז,

פארםײ♦ סאציאליסטיעער דער
 מרעםעז קלאבם; דיזע װאס דאס

 םונדצסנד איז לאםאלעט׳ז םאר ארויס
 אכמד איז ערשײנונג װיכטיגע א וויעגען
 חןװאלוצחנו גאנצע א איז דאס ריהא.

איבערהעהרעניש. גאנצע א

 דא־י נרױםע א גיט נאמפערם
 ־ לאפאלעט פאר׳ן ניישאן

קאטפיץ.
נעוזארמ), באקאנט ײאך די איז עס

 איבערץ צײטונגען פארשײדענע אז
 1נאם םעמוצל אנגעבאטען האבעז לאנד

 KpnjfOi דער פרן פרעזידענט פערס,
 r ער אז ^ײבאר, אװ פעדערײשאן

 וחזלמן אין ארטיחלעז, שרײבען זײ פאר
 אי| עי זואס םאר עריןלערעז זאל ער

מן זײ לאםאלעם׳ז. פאר א  פארנע• ה
 I דא^אר א איהם צאהלען צו שלאנען
 אנבאט דעם האט ס נאספע* װארם.

 באדיננן דעם מים נאר אבער אנגענוםען,
 אי1 ארטיקלעך די םאר געלד דאס אז

די לאםאלעכד^מאײן. דעס םאר נעדיז
 ןױי• די *ון *ייז, זיר דריחעז ארטיקלעז

 אי• ײ1 םאר נעלט דאס ײעלעז טונגעז
b לאםאלעט׳ס צו בערשיקען b v w- 

j׳ • • טערס. •י **

mm
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1924 ,24 אקטאבער

ע װאס ט ה ל אץ דןי־ ־ א ק א ? 1 ל
.]<»24 אהטאבינ־, :נטע־ ׳ רע־

׳י;ו:; פיי ; ילינ װעט, ־אטום ר״זע־
פון שינטע גע־ עי אי; ly^yv, ע; י פארשר־ב־

** ' m* דע:ע גאי* ט א:אי־ די y - % י א־;צ ךעל
בא־ װעט ייכטאריקער ע' ד • שסאבע־

r רי פ יע־ ײ: אי״פ טאכ ריזען א האגדיעז
אינ־ פיז ן עבע s דעש אין טע: :ע כנ ט: ױ: \

• ! ײ;*א ןעי
אין ,1M24 ,אקטאבער ;:דטען רעב
■ *jd Iי V 1 *גט ;עעגרי זיך האט : טא ךזען

 ‘י-*קאי אונזער װערכען קאמ״ י^הרינע־
 װ#ס 2פדי:צי א שאר אגגעםיהרט ה$ט
 4 איז 2 ניאי־ 2 וױ אײנפאך אזױ איז
 :ױ א*ן טדייד קי־אוק פיז <סיא£עלי*ט רי

̂־־ר !י־אקאר איין צו באיא:;עז זא״ען ו
 אזױ אײגשאך, אזױ דך דאיט איז עש
 אין זאיל עה דאס נאטיררץ־ אזױ ׳<^גיט

 י־א־ ; א• וױ פעה־ :יט זײן •טטארט אײן
 יזאנט אזױ טייײד. זע־יבעז דעם םון קאל

 דער זא;ט אזוי ;קאנסטיטושאן *וונזעד
 אר־ דע־ זא:ט אזױ א*ן פארשטאנד רײנער
 יאה־ װיפיר ראה אייז אינטעי־עס. בײטער

 כ״סשאל- צוױהטיגקײט, קאםף פון רעז
 גערד און ענצרגי אוםדסטי;ע שםענדניס,

 דער פא- געװארען אװעקגענעבע; איז *נס
 םאל־ צו פשלט״הײט דיזע צײט גאנצער

ווירקייכען.
 באגײסטעלט; זייגעז קלאוקםאכער

 דריקט טען זיך; װאונדע־ען ^אוקפאכער
 א געװעהגריך. וױ שטאיקע- הענד רי זיך

 דזשע־ די }'איז רואס ! פרײד א !שמחוז
 באשיא־ האט באא־ד עסזעקוטיװ ןגעראל

 אפערײטאיס איזע פאראיעינעז צו םען
 אזא ױניאן. י*אק»ל אײן א־ן יארק נױ םון

 םען פי־עהט דאו און !זאך אײנםאכע
 האט װאס עטװאס איבער םרײד א יך.1

 וױרקיזינהײט א זײ; בארארםט לאננ ימוין
 גע־ אגדערש עס איז פינדעססװעגען און

ותן.
 אנגענאנגען קאמף דער איז יאהר נ3

 קאנװענשאן ־זנרער בײ אפשטעל. אן אהן
 םײ יעדען בײ אינטפרנײשאנאי, דזןר םין

 יע־ כײ כסעט באאי־ר, דזשאינם פון טיננ
 םארטרעטער נאי־ װאו נעצענענמ*® דער
 זיך האבען יארס :ױ פױ אפערײםאדם פין

 בא־ א נעווען cy א־ז צוזאםענגעטראםע;
 •ונחט ראנערען, םײגײיכע םון נעגעגיש

 םאר־ מען װאס די םון איננמרצםצן די ןוי
 ענטגענעננעזעצםע. געװען װאצםען טרעט

 אזוי נעקענס צושטאנד אזא אזוי ןוי
 מל *ט V# י*ףי אוז אנח&צםען* קאנג
*זוי. װעז

 דז^ענעראל רער פו; בצשלוס דעד
rpy. אטירליכער. אזא־ דאך איז באארד: 

 פרינציפ׳ אױם׳ן נעבײט איז ױניאן אונזער
 *רן פרעסערס א^ע לאהאלען. פאו םון

 לא־ אײן איז קאטערס אלע לאהאא, אײז
 איןאל,4־ אײז אין דרעסביאכער אלע ^אל,

 טענשעי :אך זיך געםינען דאך און װ. ז. א.
ײ" מאבען צו זוכען ^ועלכע  יטטע־ אלע
 דורכ־ ניט לעבעז איז בא״שלוס דעם דונגען

צועיהיען.
 װעט דאס אז גלויבעז דעם האכען םיר

 נעראניז דער אײנגעבען. ניט קײנעם יך1
 צו זײנעז באוױיזע די סל%. צו *יז

% ןטטארק.  קלאוה די םרן איגטערעם ד
 זאל עס דאס װיכטינ צו אױ אפערײטארס

 באאײנ־ צו געליננעז קענען איז עס ןועםעז
ל רעם פלוסעז א ר ע ^ג  — באארד ע?ז. ד

 Djn געמאבט שוין האט ער װי !אכדעם
 אדעד יר5^עד איז עס דאט — גאשלוס

 םון אפערײטארס אלע דאם װיכטינ ניט
 אײן אין פאראײניגט זײן זאלען יארה צױ

צאקאל.
 אונז פרובירט חאבען געגנער אונזערע .

 ערנסט ניט זײנען םיר ראם פארשרײען ̂נו
 םאראײנײ דער פון םאר?אנג אונזער טים
 םיר דאס באשולדיגט אונז חאם םען טנג.
 אישו עלצקשאן אן אוז פאלי&י<ןס זוכעז

 אין בלייבען װײטער אױף קענעז צו נרי
אדםיניםטראציע. דער

 און 1נ ‘לאיןאי יפרן םארטחנטער די
מן 17 א  עס אז באװײזען צו געטרײט ה
 אזא םון נזיטװענרינסײט הית ניטא איז

 רואינירען װעט ראס אז ^אראײגינונג,
 אבער אונז איז *ס װ. ז. א. יוניאן, דער

 דזשענעראל רעם איבערצײגעז צו נעלונגען
 זיײ באשולריגונגעז די דאס באארד עקז.
 איז ארגוםענטאציע רי אז און םאלש צעז
 ניט א*ז אימת אן אויםנעהאלטען. ניט

!באװיתען צו שווער
 טראץ בײז ניט זײ אויף זײנען מיר

 וועלכע םארלויםדוננען אונאגנע{צםע אלע
רען. אױטנעסומען אונז איז עס * מנ  מיר ו

vM\ זיײ זײ ווען ו5א*י םארשטעהן זײ 
 זיף שווער ױי איז עס אומגע^כט. נעז

אויםגע״ םיז נעדאנס דעם צו ץתעװאױנען

ײ זײע־ע בעל  £א י־;טעי;געפו;דעייא <1א
 ״ע• ״••יער א-;ז איז ry *•־ פ*;:ט זיצ־עה,

 אעע־ ד• או :ערא;ל דעב אײשצוגעכעז ייועז
 ;; א•; ציטײי־ט ןיד דא־פען רי-טא־ש

י ב*ז ״אקא״ען פא־״־־ךעיע אנ עי ־; ע  איז ד
געװאיעז. פא^װייק^כט

 געייעי״עגדײט, דיזע־ כײ ײעיעז “כיי
 טעט־ ;אנצע־ אונזער םין :אטען פ׳א*:

ט בע־שיפ  ;*,ר פין ,:אכיע אינ׳ם װ• אזוי;י
 בײגעשטײעלט לאס װעיכע באא־ד, עהז.

 די בלײ;;ע שטאנדע צו א־פ פ*יז זעי*־
 די ;ראטול-ען עפענטי־יך םא־אײג־גוג;,

 טוטי• “איי פא־ באא-ד עחז. דזשענעיאי*
ע: לאנדייונג, ;ע־עבטע איז גע  א: •;“טא:

;ks א פון עגרע אל־עען : טז, ברודע־ י א  י
 ך־ נעבראנט *צאלעז פ*י* האט װעי־כע־

 געשטע־ט אפט :א:*ן און איערײטארס
 פ*ז ענטװילד*:; אין גאג: :א־טאי^ען דעם
ױג־אן. גאנצעי דעל

 ־yeא א'*; װען דאש זיכיע־, זײגען נײר
 —חי א *זיבי* צוזאדען זײן װערען יײטאייס

ט :אנץ ז*ר זײ װעי־ען צײט צע : ״  *:־,א י
 ציײיטען דעם ורעט אייגער אלז לעבעז

א.״, ן• יז טאטיא:־: אין פארשטעהל.  ש,:
״ ױערעז דך צוױ״־״־עז  בא^יד אײן האבען ז
פ אטי  שאראיינינטיע טיט ײעי״כען שונא נ

 כי-חיטע; *yor,,s פך א טי־ ווערען כחות
פ אויך און ^  או;* פארשטא־קעיען צו ;;,ל
עי  אי:טע- א״עטעגה או:זעל פא־ ײניאן ז

רעסען.
לזש. דע־ פון איז װעייכע קאריטע די

 דורנצױ געװאלע; באשטיטט ,באאלד עקז.
 דולך אי:ז האט גינ*נגייםארא רי פיהרען

טי• א דאב אױםנעסאדעלט צוש־יםט א

 אינשורענסי אדבײטסלאזען
 פערטע;־ א קךיגט פאנד

דאלאר מיליאן
• ו זײט םח (שלום

 ׳םא;ד דעפ פון םיאסם״ס די פון טינג
 א װעלען אפגעהאלמען אפריהנר װעט

 רער פון שארשםעהער םון סאנםעלענץ
 װעיען קאנפערענץ דעם אויף איז ױגיאז.

 רעגײא־ נעוױסע װעלען אויסכעארבײט
 פאישל^ר אעט ױניאז די װעלכע ציעם,

 ׳םאגד דעם םון טראסמיס די צו גען
 אױסגעםײלט זאל געלט דאס אזוי װי

 מיטכלירער ארכײטסיא^ די צו ווערען
 אינדוםטייע, סוט און קלאוק דער ^דן

 בצבע־ דעם צי בארעכםייט * [9T»r ׳וואס
םאנד. דעם פון םים

 דער דאס דענקט, זינםאן פיעדרעגט
 אין פאנד אינשורענם ארבײמסלאזען

 װעט אײדוסטרימ סיט און יזייאול דער
& ׳600;000 ארום יערליך ארײגברײנגען  

 ארױס־ גענרב זײן װעט סוםע די אז אין
 ארבײטסלאזען צאהלע; דורך צוהעלפעז,
 סלאיק־ איבײטסלאזע אלע צו בענעםיט

 — דאס יארס. נױ גרײטעד אין מאכער
 ׳נע,י־עדט אל״ן אבער א*ז — ער זאגט
 נרייטער פון שעפעד קלאוק א*ע וועז
 זײעי :אכסוםען ליכטיג װעלעז יאלק נױ

 לײדעד, םאנר. דעם באצונ אין פל'כמ
 הא• װאס יזגעפער, רא :אך זײנען אבער

 כאצונ; א'? פליכט זײער נעטא; :־ס בעז
 און פאנד אינשורענס אלבי*טסלאזעז רעם

 שעפעד יענע םון טשעללײט שאפ די
 צו אױםגעעארערט אםאל נאך װערען
 זאל אגריסענס פון פונסט דיזער אז זעהן,

װערען. אויסנעפאלגט פיגקטליך
 טשעילײט די םון םליכט די איז עס

 אױם־ שעפער סוט און הלאױז אלע םון
 די אי םירמען, די אי דאס צופאסען,
 יעדע בײטראגען ריכטיג זאלען ארבײטער

 די פאנד. דעם צו טײל זײער װאך
 טשע? א שיקען װאךי יעדע דארף פירםע

 אינ־ ארבײטסלאזען דעם פון אפיס איז
 טשער־ שאפ יעדען אױןי םאנד. שורענס

 אינדוסט־ סומ און הלאוק דער םון םאז
 עס דאס אױפצופאסען חוב א ליגט ריע
 װערען, געט^ון פינסטליך און ריכטיג זאל
 ־על־ טשערלײט די װעלען דעם פיט און
ע^ דאס םארלײכטערען םען  געמיט שוו
 װאס קלאוסמאכעד, ארבײטסלאזע די םון

 דורך ײעאעז זײ ארבײט. אויסער זײנען
 אױוי ל,ירף ברידערליכער א געיען דעפ
 הילף א מאסשטאב, גרױסען א גאר

 ווע־ סיטגלירעד ארבײטסלאזע די װאס
 נאר ׳צדיוה א אלס ניט באהומעז לען

 ײעל־ צי אויסצאהלונג בענעםימ א אצס
 אין װײל בארעכטיגט, זײנען זײ כען
 העלפען ארבײטען זײ זואס צײט דער
 דורן םאנד, דעם שאפען אלײן דאך זײ

 אײז םון איינצאהלוננען אײנענע זײעחנ
 םאר־ וועכענטליכען זײער םון פראצענט

דינסם.

V* ז

? נערװעז איחר זײס
 אופן אנדעל אדע־ אזא אויף ןאל װעלכער ״מענא אײן ניםוא כמעם איז עס ,

״ נעײועז״קראנסחייפ. * ®ון לײדען נימ
יםט* °ענ*עי״ ײניאז דעי דאם איחר, װײס• װאה ם עדען זעחן איחס קעגפ *יתר ? נערװען־תראגסחײטען אױף ספעציאציםט  ט

. אבעגדס. 630 כיי 6 1ײ
*ליזלעו. אנגעש־אםענע *ון םעםבןןרס «י געראכענפ װערפ דאצאר אײן גצייי

ײןןן 4זא־ יאקאל אונזער פון טינג  װזן• סנ
ע: פין צױעה סא־;ז *־עז ב ע ע־ג כ רעס אי

;.y-yv פי־ט
v; פ״א: דעם £א־י'"

ר־־ננע• ױעט • «« •« •«i 0■ d 4

ג;יטיר אזא ע־שא־
טע;2״ דעם )  ̂a a.« AM

• גזי j א• ׳;א:ד*טא:
 נײ א־; עי• .טע‘און( שטריט yofc ײגיאן,

 cרyטערב א*נזע*ע א*״; אז ע־ויא־טע;
 או; טאשעז אין י-טען װעי״ען

 עס *V כאש״יכ ערװאלטעטען י*א;: דעם
אי פאסט רעםבע־ס. אונזעלע נ

״־  •עדע- דאס או־ך סא־יאגנען :
,ז ?יך סיפ *אבען זאי* א*י;צי:ע•  ײניאן ;,

 ציש קייגזן• װעט דעס אדן ױײי־ כ״כעי
ײע־ען. אלעןsננע,י‘א ניט כ**ט*:י.

ײ אנר^נרי און טיניס ױפ רי צויינ  או
 גיט צײט יענלע א פיוי״ ־אכע; זא:ען

 דזשצנ^יא״ לײן י־פען גע״עגט
 ײ*ל* אײגיגע ד״געז4ע־״י*• ,צ איב ׳טי;;יר

 ־אט כ״טי;: אזא ,iv;h£־ ^אלאי־ע ט־;ין
 רyאב װאך. ד״זע שטאטשינדע־, ;עזאי־ט

y s,i דזשענעיאל דעל שין נאשרופ דעש 
 װיכטיגכטע ד* זיא yoױעיי כאא״ד עי־ז•

 י־א־ אינזע־ טין י*עבע; דעם ןיא פאםי־וגנ
אי ען ריטינ; דע* vn י פ ^ מ -י  ג^וא־ צי
 jy^yv ש־אנען װ-לטעע V*" די און רען

 יןױ ד* ב־י װע־ען רעזיאױם;ענ דעלשא־
 או־ ;ysyii װאס ריטינגען סעמשאן רענרע

 טען27 דעב טאגטא: •וערען ;ע*א*טעז
ysy די א־ן )•yטאבpא ; r ;איזא4' סעיזשא-

י־עז.
ע , עדד ענ ־*?עק״־;טא^4יט

 לאנדסלײט חברים
dpp 1 אן מיד
 אהער אריבערגעקוםען *דער׳שם כין איך ״װען
 איבזןרגעלא• האב איך אז נעדײנקס איך האכ
 אלטער דער אין פארגעניגענס םיינע אלע זען

 אין *ופריעדען יעצם נין איך אבער _ הײם
 אויס- די ענטדעקמ האב איך װײל *אםעריקא

ל פץ געצײכענםקײם א ט ל ע  םערקישע ה
םיגארעםס״.

 קװא־ חויכע גלײכע מ איי דאפיר אורזאכע די
 1אי טאבאק םערקישע עבטע די פון ליטעט

אד. מ על  ענםהאל־ סיגארעםס געוועהנליכע ה
ה אכער טאבאק, געװעהנליכע םען אר מ על  ה

טאכאק. טערקישע ע:טע ענםהאלטען

ם אל מ על  גע־ ווערען און אמת עכט יײנען ה
 זײ פארהיטען צו כאקסעס קארדאן אין פאקט

צוכראכען. ודערען פון

ט אנדערע, וױ אזױ ח איהר װע א ע  ז
ען אב שע. צו ענדערן ®ון ה טערקי

חמכנד דער פין «*נופזנמם׳#ירעיס
 עגי*םי*יע און פערקלאע גריד מער

װעל®. דצר אין ביסורעםען
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דעפארטמענט עדזקײשאנאל אונזעו
1924 פאר סעפימײס עױוהײשאנא־! אונזער

1925 אװ
 א די־ורן פון א־וי: ״;ױן איל עכ

 ‘ט< •;דיױזי״טאגא^ די לועגען פאגיפ־טט
 ערױיןײ• אינטערדישאגאל פון טינקײט
 .1p25־1924 פא־ א*טכ*ענט8;יר יצאנאי־

 א־י־ע צו צוגעיעיקט װערט פאטפיעט דער
 ארן ק^אט^ן אונזערע ם*ן ;;,כטודעגט

 אג* םול :ײטניידער אגדערע יייסען.
 ‘פאר־ זיינען ױאס ׳“:אגאיאי:טעינײ זעי

 עדױלויישאנאל דער אין אינטערעסירט
 פאכי־ דעם כאקוכיען ה^ונעז טעטיניזײט,

 זייער צושײזען װעיען זײ װען םיעט,
 דע־ עדױקײשאנאל פון אסיס אין אדרעס

 סטדיט, טע16 װעסט 3 פארטכיעגט,
 אין יווײען אױך קאגען די יארי. נױ

 לעפ געםען און ןערזעגייך אפיס דעם
 אינטערעסאגט ?עהר א איז עס .‘ביבעי

 נעגױע א דארט נעםינט אי־זד ניכעי*.
 װעז און קורסעז, 39 גין באשרייבוגג

 4כיכעי דאכ איבערלייענען ױעט איהר
 באנריף בעסערען א האבעז איוזר לועט

 אין גיבעז, סיר װאס יזורסען די װעגען
 אין בעסעי וױסמז אױך דאן ױעט איהר

 באםײ־ זיך וױים איהר קירסען װע^כע
ייגען.

 עדױהי״&אנאל דער םון צװעק דער
 אינםערני״טאנאא אונזער פון טעםיגקייט

 אינ־ און בילדוננ *דײםע;4ס*ר? צו איז
 מיטנילידער, אונזערע צוױיעען טע^געדז

 טא־ צו פאראינםערעסזרט זײגען װעלנע
 די בעסעױ. און *עעהנער װעאס די כעז

 נעװארען צוגענרײט זײנען װאס קורסען,
 נע־ װעלעז סעזאן, היינטיגמז דעם פאר
 באד־יוי בעסערען א מיםנאידער די נען
 די וױסענשאםטעז. סאציאלע די פון

 די אםעגדען װעלען װאס בײטנאידער
 ד-אבען כייר װאס סורסען און קיאסען

 םאק• אי!ע די לערגעז וױגלעז צונעגרײט,
 װאס נעזעצעז, עקאנאםישע די סח םען

 נעזע^־ ה״נטינ/ןר דער הינטער *שטעהקן
״ ׳שאסט.  די לערגען אויך װעלען ז

 געזעצען, פסיכאלאנישע פונדאםענסאלע
 דעם באיעטיטען אלן רזןגואירען װאס

 םעניע. איז םעניט צװיישען ׳שײכות
 באקאנט אויך זײ װעי־ען :ל^יכצײס*:

 א-ן םומע^Kr בעסטע ד• םיט ײערעז
 אננד ■אספלעט דער ייםעראטור. דער

 װלרעז דארס איז זײטען, 32 האילם
 און עננאייש אין סירסען ד• אנאנסירט

אידיש. אין
 םיר האבען סענטןןרס יוניטי די אין
 אהע אין ענגלײט ענג׳-יש, אין קי׳אסעז
 ס^ל הײ און אנפאגנער םאר נראדעז,
 יוי׳א־ אױך דארט האבען םיר עגנאי^

 לעק־ און טרײניננ^ .,פיזיקעא איז סעז
 דאיטוירים ספעציאליסטען םון םישורם
נעזונט. םון פראגעז איבער

 כױר האבעל סענטערס ױניטי די אין
 נעלעינט ווערט עס װעאכע איז קלאסען,

 פראנען סאציא^ די םאריטטעהן צו וױ
 בא־ װעלכע פראבלעמען, ארבײםער און

 עקאנאביײטעז און סאציאלעז דעם װירקען
 אויך װערט עס פעלקער. רי םון לעבען

 פי־א־ דיזע װעג װעלכען אױו* אננעוױזעז,
װערען. געלײזט קאנעז בלעםען
 אין קורסעז די םון ׳טאנכע זײנען אט

לעדער. די און סענטערס, ױניטי די
 כח,־ת עקאנאכדישע אוץ סאציאלע די

 א. — גע־שיכטע אמעריקאנער דער איז
וױלבערט. ל.

 דער פוז פראבלעכעז עקאנאסי^ע
װאלפםאז. טערעזא — פרוי ארבײסער

פסיבארא״ םון אנװענדונג סאציאלע
דעניעלס. םארגארעט — ניע

דעליאן. סאל*ז — עקאנאמיקס
 בא־ ארבײטער די און עקאנאסיקס

קאפאלד. סילװיא — װענוננ
 ;אדמענט לײדיס ‘אינםערנײ״טאנאי די

לעיױן. סאהס — ױניאז װאירקערס
 ;עכזמעז ווערעז תורסען אנדעדע נאך

 אונױוערסיטעט. ארבײםער אונזער איז
 אונײוזןרסי־ ארבײםער איז קורסעז די

ojro אנט־ מעחר םאר נעגעבע; װערען 
 אזעלכע רוב דאס ארבײטער, וױקעלטע

r דינעז װאס i r •דורכנענאננעז םריהען 
 אוץ סענםערס, ײגיםי די אין קלאסעז די

 העכע־ א םון איז דארט לערנפן דאס
 אונױועד- ארבײםער ז’םאר עםאנד. רעז

 פאלנענדע די נעפלאגט ווערט םיםעם
:קורסעז

ל1 י פ י ן װ ע נ י ט ד ר ע  װ
ע ר ע ײ ז א ס י פ
חד*גרן ידגיאן דעד דאס ייחר, וױיס■

 סיד־ « תאם סם״ םע17 * 131 סעטיצי,
• ס י ל ן ף דאקטאר v *י םיס־קראנקחיז״ איי

דינס־ יעדעז זעחן איחס איחרזי =יעז [
 6-30 ביז 5 »יז דאנערמסאג׳ איז םאג

 גליזר װער» דאלאר אײן ביויו -*בענדס
I ם ענ ס ולר : ױ בז ם ־ *דן כל י י

o«*»r tHi -A ו ———.......——

ך  טא-״לדגער דע־ פון פוגדאטעגט ד
אװערסטריט. א. לז. — צױויליזאציע

 אינטטיטו־ כאציא״ע און ■אײיטײעע
יוא־־טאן. י. יה ־ - ציעט

אגטי־ױק־ סאציאיע אין עלאגאמ״צע
לעיױן. לואיס אײראפא פון לוגג

 ד׳;־ פין באזיס עקאגאטײצער רער
 ‘אי־עלכא; - צױױליזאציע מאדערנער

םיטיצהאנדיעדי דער
;,.“אגטױיק אינדוסטריעי־ע די  פין ;

עי דער מ ע אד  י. ה. געזעל״עאפט, ט
קארטאן.

 ;ע״־טיכמע פאליט״טע און סאציאי*ע
 אר־ *טטאאטע, פא־אײגעטע די פון

קאלהון. טור
ד ־ *ראבלעטען טרײד־יװיאן ו ״  ר

סאםאס. י.
אזען  דא*־ - אינ״״־ורענס איבײטסי

גערסכ/ גאדעט
 לײפט יי אין י־אנע אדבײטער די

װאיבאס. ם. י. — אינדוסטריען
 באװעד:; קאאיעראטױוע די

ט אי tMr סטו o.
 אינטעיי״ דעי םון ןראבלעמען די

 װאירקעדס גארמענט לײדיט נײ׳שאנאל
זינטאן. טארריס — ױניאן
’^בליס׳ט איז ארבײםערלעאפם די

?לאי־ק. עװאנס —
 טהאטאט — לײבמל סאגיםארי דעד

יוױרנדס. י.
 אױך :אך איז הורסען אלע די אחו״ז

 װעל* דױױדטאן״, ״עקסטענמאז אז דא
 עדױק־ייעא־ כײט אי אויך זיך גיט כער
 וױסע;־ ױניאן. אונזער אין ארכייס נאל
 ד־לר פין מיטנלירער אלע ניט דאס דינ

 טראגס יןלאסען, די אין סוטען ױגיאז
 צי קלאסען די םון טײל א אריבער םען
; י  ב־י נענעבמז ווערעז לעסט*צורס און ז
 אין איז טיטיננען טעםבער לאתאל די
 עדיױ דעד ױניאן. דער םון אםיסעס די

 לער־ צו זוכט דזננארטמענט קײשאנאל
 קא; טען :אר װאו םיטנלידער די :ען
באקומען. זײ

 אד יופט8גע דא האבען כױר ׳אלזא
 עדױסײ־ דער װאס קורצען, אין וױיזען
 אינ־ אונזער פון אדטמע;ס1דע יטאנאל

 אנגעגרײט האט ױניאן טערגײיטאנאל
 1924 פון סיזאן cm אין לערנעז צום
 וױיט :אך דאס״איז אבער .1925 און
 וױסען וױלען װאס די האטסליט. ניט

 באמיהען זיך זאלען פראגראם, פולע די
 דער ײאס פאמםלעט דעמ קרינען און

 האט דעפארטטענם עדױקי"כ*א.אל
 לעזער די װעלען דארס אױיסגענעבעז.

 און אײנצעלהײטען טעהר סך א נ^פינען
שטאף. באלערענדעז ביסעל היב״ש א

סלאסןן די אין זיו רעדזשיססױרם
סענטערס ױניטי

־י פון

 אץ קאגצערט מאטוסעוױטש
האל. עאליען

 בא־ דער טאטוסעוױט^ ;ילכארי
 עננלישער דער פון וױרטואז ריהטטעד

 קאנצערט א :עבעז װעט קאנצערטינא,
 נאװעסבער, טעז15 דעם אװענד, ישבת

 סט. טע43 װעסם 34 האל׳ עאליען אין
 מיס םון װערען אקאמסאנירט וועט ער

נאיסי. ליליטה
 בא־ גוט איז טאטוסעוױם״ש נרענארי

 האט ער מיםנלידער. אונזערע קאנט
 סאל אייז ניט מדשפילט זײ פאר ישוין
 געװא־ נעפעלען טאי איע איז זײ אךן
לשפילען. זײז רען

 קען קאגצערט דיזען פאר טײועטס
 אונזער םון אפיס אין באקוטען טען

 װע&ט 3 דעפארםטענט, עדױסײישאנאל
סם. טע16

־ :־א::ע ראס אשש־, טעני־יך. ט  ד
 װארטען י־אקאיס אוגזע־ע פי; גרידער

 קי־אסען די פא- רעדדשיסטײדען צו •זיף
 סענ־ ױניטי ‘איגטע־געיטאנאי ,ד פון
 אבער טובים, ידים די ;אך ביז רכyט

 א־בײט די צודיק :יסעי* א ראיט דאס
דעפארטטענט. עדױקיײטאנאי דעב פון

ל י• ״ סי ״ ו ו ו י ס י ן ו ראיף דע»איטטע:ט אגאי*ו i> iע רעי
ד ״יפײ־ וױפען ־ ־ ע  און אגצױטטעלען, י

 רעדדציס״ טיט׳ן װאיט עורם דע־ ייעז
 ׳טי:וט י־עצטער דעי ביז זיך טלי-ען

 א־אנזיט־ ־*:ט־נ*; טאבען צי יצױע־ איז
. : ט ; ע ד

 זײ- סענסע־ט ױניטי אונזערע איע
 און ענניי׳ט, לעינען פאר אפען ־צױן נען

טיטהעייפען סף ̂ זועלען דיטנלידער
1י M י v *” י י י״ י י *״ יז י• אויכ רעפארטטענט, פאנארו 'Iעו דעפ
 רעדז״עיסטלירען באלד זיך װעיען זײ
׳טסעטער. אויוי עס אפיעגען :יט און

 ױניטי >־י םיז ליסט די :אף זעהט
 אין זיף רעדדטיסטרירט און כענטערס,

cm צו נע־נטער איז װאס סענטער 
 רע״ אױף זיף יוען טען הי־ים. אײעד

 עדױקײישא״ םון אפיס אין דדטיכטיירעז
 טט״ װעסט 3 דעפאיטטענט, ;אי*
יאיק. :ױ

 ארבײטער־ פון ערעפענונג דײ
 געפײיערט װעט אוניװעדדטעט

נאװעמבער וטען4 דעם װערען
 אינט/ןרנע- דעם פיז ערעפענוננ די
 ײעט אונױוערזיטעם ארבײטעד שאנאל

a אװענד, פרײטאנ װערמז געפײערם n 
 אױדיטארױם p* גאוועמבעד, םעז14
 ׳סקול הײ אױרוױנג װא׳פיננטאז nm פון

סם. םע16 אוז ילײס אוירוױמ
 פריהערדינע די איז ײי ם^ל, דאס
 סאנצערט, דעם צו קוטען װעלעז יאהרמן,

 געלע־ חןו צו ווערען נענעכמז װעם װאס
 םא־ my״T און רmמיטגיי די נענהײם׳
 םאראינטערעסירט זײנעז װאס מיליעס,

 טעםינהײט, עדױהײישאנאל אונזעד איז
 זעהר א באזארנט ישױז ווערט עס איז

מ קאנצערם. רײכער ט ױ כ ו י  װאס ד
 זיך האט קאנצערם דעם אראנזשי־רם

 קלא- ער״שמע |Fc«r צו אונםערנפנוסעז
 ימיעטער ײעלעז וועלכע ׳סיגסםי*ער סע

 םיםגלי- די זאלעז ?.mjm אנ^נסירם
^ סיז דער ז ז נ  באציי- pie״ לאקאלס או

 אוז דאםום cm האבען זינעז איז םענס
מז גים א  אדאנזזד mm3• קיעק ם

^וחננם. יענעם פאר םענםס

. . .  V .

סענסערס ױניטי אינסערנמשאנאל ױ
סענטער. ױניטי םײד איסט

מאנהעטען, עױו, ע־ ערשטע ־עבען םטריט, טעna — 4 1כל•־ פאבל״יו
ארוענט. 7.30 א־ט

סענטער. ױניטי מײקערס װייםט
אװענגג 7.30 םאנהעמען, םםריט, סצםע איםט 320 — 40 סק־ל פאנל״ל,

םעגטער. ױניטי האדלעם
 םינפםע און םעדיסאן צװישען פטר־ט, טע103 — 171 פקדל פיזנד־ק

ארוענט. 7.30 א־ט טאנהעםען, עװענױ,
םענטער. ױניטי בדאנקס

 םטריפ^ ש>}רל»ם אץ איםט פארה קראטאגא — 01 םקול פ»:ליק
אװענם. 7.45 אום בראנקס,

סענטעד. ױניטי בראנקס לאוער
 אום בראנקם. םטריט, טע135 אץ פל־־פ בראון — 43 =ק־ל פאבליק

אװענט. 7.30
םענטער. ױניטי בראנזװיל

בראנזוױל, סטריטס, סעקכאן אץ קריםטאפער — 150 שקוד קיפ>זבל
א־־ענט. 7.45 א־ם

םענטער. ױניטי וױליאמםבודנ
בחקלץ, סםר־ט, םעקיבען ;,א ע״ענד בושװיק — 147 סק־ל פאבלי־

ארוענט. 7.45 אום
 אד־ איז אעטערמד־יא-ט אנפעננער, פאר געלעדעגם װערט עננליש

גלײך. זיך רעדזןזיפטרירט װענםד.
אוניװערזיטעט ארבײטעד אינטערנעשאנאל

סטרים. טע10 און פלײס אוירװעג — םקול הײ אױרוױנג ױאשינגטאן
 װערען געפײערמ װעט םיזאן עדױקײשאנעל אונזער פון ערעפענונג די

 שפע- װעיען פראגראם םון אײנצעלהײםען מען.15 נאװעםבער אװענט, שבת
װערען אנאנסירט מער

 ארוים פארט דעראו קלארענס
װעםט. דער אץ טוד א אויח

 בא-יהכיטער דער דעראו, קלארענס
 אײננעװיליגט האם ל^יער, שיקאג^ר

 טור קעטפײז א אױו* איויסצוסאהרעז
 לא־ קאנדידאטען פראנרעסױוע די פאר

 ארום־ װעט ער װהילער. און םאלעט
 מידל־ און װעסט דער אין םאהרען
װעסט.

 דט ״נײישאן״ פון רעדאקטאר
 גרוס םרעהליכען א אפ

װעסט דער פון
 באגײס־ םימ פלאקערט װעסט ״די
 ארוטגעכאפם איננאנצען איז טערוננ,

 אונזער באהעדשט װאס ׳גײסט דעם פון
 צװײםעל קײן איז מיר בײ באװענוננ.

זיגען״. דארט װעלען מיר אז ׳ניט
נערי־ אסװאלד ערקלערט האט אזוי

 דער םון רעדאקטאר דער װילארד, פא;
 אין ״נײשאן׳/ װאכעניעריםט ליבעראלער

 ױניװער־ ״װאוםענס דעם םאר רעדע א
הלאב״. זיטי

 צוריק־ ערשט זיף ה$ט װילארד מר.
 װעסט. דער איבער טור א פון ;עקערט

 דער צו צוגעהוקט דארט זיך האט ער
 איבער־ איז ער אין ׳vw‘' פאליטישער

 קאנדידאטען פראנרעסיװע די אז צײגט,
װעסט. די געוױנען לײכט נא:*ו ײעלעז

 אין פאליטישענס הארלעמער
 םאציאליסטישער פאר שרעק

מאבט.
 אין קעםפײן סאציאליסםישער דער
 און גרויס כיערקוױרדינ איז הארלעם

 קוםען עס אינטעיעסאנט. מערקוױרדינ
 דיזע צו םזןנשען טויזעגדער צעהנדליגע
 מיט םול איז יופם די טיםיננעז.

 די מען העדם איבעראר באנײסטעױנג.
 נעהן ױעט הארלעם :באריבטען זעלבע

 פארםיי סאציאליסטײשער דער סאר
 װעלען יאגװארדיא אוז פרידמאז טאל'

װערען. ערוחןהלט
 אנצומאכען זוכעז פאליטישענס די

 די imyoc׳ צו עזרפ״וב' זײ העצעס.
 נע־ ניט אבער ?ײ װעם עס טיטיננען.

 אפצושײאכעז קעמפײן אונזער לינגעז
 :גלענ אויפ׳ז נעםיהרט װערט ארביים די

אופן. צענדסםע;

 םץ קאנצערט ־ גראדואירונגם
שול רינג ארב. דאון־טאונער

 קאנ־ גרויסע ערשטע די םון אײנע
 אריי־ײטער יארקער נױ די םון צערטען

 װעם סעז^ז דעם אין שולען ריננ
 דער םון קאנצערט גראדואיױנגס דער

 א^םט 134( ש\ל ריננ ארב. דאון־טאונער
 ווערם קאנצערם דער סטריט). טע7

 נראדואירוגג דער לכבוד אראנזשירט
 איצטער, האבעז ײאם קינדער, 19 פון

 וועט קאנצערם דער שול. די :עענדיגט
 טען30 דעם בײטאג, זוגטאג פארקוטען

 לייסעאום, טאנהעטען אין נאװעםבער׳
 צווישען עװ. צװייטע און סםריט טע4

 םון ראגראם9 דער װעט זאכעז, אנדערע
 םאלנענחן- פון באשםעהן קאנצעדט דעם

:נוטערען
 כינע• צװײ םון אױפםיהרונג אן )1

 בא•. קינדעו/ די םיז אײךאקטערם ד״טע
סענדעצ פון רעדטיםירט און ארבי־יט

עלקין.
 נער־ איז םעלאדעהלאמאציע א 12
 װאנט״ ״די סענאלאװיםש׳עס פון זאנעז

4עלקי מיס םון באנלייטונג פיאנא סיט
 טענץ סלאסישע און כינעזישע )3

 אנםיהרוע דער אונטער קינדער די םון
פאקס. טאדאם פיז

כאר. nm:'p נרויסער א )4
 דיפי^אםאס םוץ אויסטײלונג די )5

קינדער. די צו
 ארױסנעגעבען װערם קאנצעיט צום

 ג»ח שאםונגאז מים זשורנאל רײכער א
 באנריםונגמז. מיט און גראדואירענדע די

 טון ארױסנענעבען װערט זשורנאל רער
 ברענ־ רמנ ארבײטער אננעשלאסענע די

גראדואירוננ. דער לכבוד טשעם
 שױן טמז קעז קאנצערט צום טיקעטס

 • »יז םאנ tmv' שיל דער אין באקוכיעז
2םייז דער איז זונטאג און ׳פבת אײענט,

— אז, איהר װייםט .
 אמע־ ריבזך^ בלום מאדאם ■ון :אםעז דער

 ■יאמינענײעז א האם פרוי, אידי׳פע ריקאנער
 ׳יזףוא• די פון ליסמ נײעסםען אויפין *ים

 מאדאם «ו חאנאר. ד׳ לעגיאן דעם מון ^יעיס
 כבווי דיזער געװארען צוגעטײל» איז ריבעס

 דא# אי; םאלדאםזען די *ו הייפע איהר פוןי
 שי• חעלםאר אז איחר, װײס■ װעלנדקריג.

 מארדיבאאײ אין געיאקם װערעז גזןרעפס
ן זײ יא-חינזען ײאס באקסעס.  *ובראכצן •ו

 אנד*ר| וועחחננד ײעיעז, צוקײעסיי® איז
1ג*נד*ל אין נעיאקט ײערען סיגאיעסס 0 

ד חאכצן יעאח ײע« איחר :.־־ איחר אוי
m-------------------רוינגרןן אנחויבען
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T

 לאקאא האט באהאנט שוין א־ז עס וױ
 בענעפיט קראנקען א אײנגעפיהרט 22

עי םיטל׳ירער. זײ:ע פאר םאנר  םאנד ד
ױאי, ערשטען דעם קי־אפט אין ארײן איז

1924.
 דאזיגען דעם אן אנצושאיסען דך כרי

 אײנ־ געמוזס טעטבע־ם די האבען םאנד
 ראנאטען, דריי פאר פאראױס אין צאהלע;

סטעביפס. בענעפיט סיה
 כייט־ אלע כטעט שוין האבען איצט ביז
 דעם אויף אײנגעצאאט ״אהאר פין גאירע־

 צו בארעבטיגט זײן װעלען די אין םאגד
ד דעױ װעאכע פאר בענעפיטען די  איז פא:

באשאפעז•
 אנצוגעבען נאכאטאא איבעריג איז עס

 םאנד דעם האבען װאס אויזאבען ףי
 פעם־ איזטױוע טעה־ רי ארױסגעױופען.

 באװאויגען האט עס װאס וױיסען בערס
 אײנצושטעאען, פאנד אזא י־אקא״ דעם
 נאכגע־ אױפפיערהזאם האבען װאס די און

 די פון האבען ״גערעכטיגקייט״ ,ר פאלגס
 נעװען איהר אין זײנען װאס ארמיקלען,

 זיכער םאנר, דעם בנוגע פארעפענטאינט
 בא־ זײ און פאקטען רי טיט באקאנט זיך

 געװען נויטיג איז עס פארװאס גדײפען
ױ אונזער אין פאנד אזא איינצופיהרעז  י

 פון טעחרסטענס באשטעהט װערכע ניאן,
בייטגלידער. פרויען
אונ־ פון דעי*£יכ״טגי צאדזא גרױסע די

 אנגעשאאסעץ שנעא זיך האבען “יאקאי זער
 באגריפען האבען זיי װײל פאנד, רעם אן

 װאס און זײ פאר מיינס פאנד ־,דע. װאס
 ציוזען. איהם םון װעלעז זײ :וצען א סאר
 שװע־ איבעריגע קײן געװען ניס א\ז עס

 װיכםיג וױ איבעדצוצײגען זײ ריגקײטען
 זיי פאר איז פאנד בעגעפיט היאנקען רער
 דיט־ װעלען זײ אז האפען, צו א״ז עט און

 צו ארכײט װײטערדיגער דער איז װירהען
טעטבערס. קראנקע אונזערע חעאפען
 םאר־ פאגד דע־ איז נעזאגט, שוין װי

 ױאי, ערשסען דעם געװארען וױרהליכט
 באלאג־ כיעםבערס אונזערע אלע במעט און
 אקטאבער ערשטען דעם איהם, צו שױן נען

עי הויבט  פונקציאנירען, צו אז םאנד ד
 װעאען שוין טאגאט דעם אז הײסט, דאס

 לאקאל, אונזער םון כיעםבערם קדאנקע
 צו אנהויבען םאנר צום באלאנגען װעלכע
 װיכטיג, רארום איז עס בענעםיט, קרינעז

 פאד װאס ערשטענס, װיסען זאי*עז זײ אז
 אזוי װי און קרינען װעלען זײ בענעםיט א

 קראגלד פון םאל אין האנדלען ראיפען זײ
הײט.

אלזא, אהטאבער, ערשטען דעם פון

 װאס ,21 ‘לאקאי םון טיטגלידער די װעלען
 װײגיגסטעגס צום טלאײנגעצאה האבען

 בא־ זײן סטעטפס בעגעפיט סיק 6 םאר
:צו רעכטיגט

 בענעםיט סאניטארױם און קעש -)1
שוױנדזוכט. םון לײדען זײ װען פאל אין

משך א םאר װאך א 7 >2
 יאדזר, א אין װאכען 10 װי מעהר ניט םון
 ניט קראנקהײט צוליב קאנען זײ פאל אין

און ארבײטען,
 בא־ און עקזאסינײשאן דאקטאר )3

 םון לײרען װאס די פאר האנדלונגען
 בא־ זײנען װאס די פאד ; שװינדזוכט

 אױך און בענעםיט קראנקען צו רעכטינט
 עקזאטינירען זיך װילען װאס רי םאר

 קראנק. ניט זײ זײנען צי אויסצוגעפינען
 אויסגעצאהלט ען4װעי בענעפיטען אי*ע

 רעגויײשאנס און רולס די לױט װערען
 אנגעגיטען און איינגעפיהרט זײנען װאס

יאקאל. םון געװארען
 אפגעהיט כייזען רויס פאלגענרע די
:װערעז
׳קראנק װערם כיעכיבער א װען )1

 אד־ נאכיען, זײן אנגעבען ער םח
 ױניאן זײן םון נוכיער לעדזשער און רעס

 זיך געפינט ער צי אנכעבען אױך און ביכעל
.‘שפיטאי אין אדער דערהײם אין

װע־ לאזט מעםבער א אבער אויב )2
 ױני־ רער וױסיען ניט קראנקהײט זײן גען
 װעט בריו*, א דורך אדער פערזענליך ׳אן
בענעפיט. הראנקען קײן קריגען ניט ער

 טעמבערס הראנקע צו בענעםיט )3
אי װערען געצאהלט װעט  טא; דעם פון נ

 אז װערען״ באריכטעט װעט עס װען אן
הראנק. זײנען זײ

 װערען געצאהלט װעט בענעפיט )4
 ברײנגען װעלען זײ װען נאר מעטבערס צו
 סענ־ העלםה ױניאן םון סערטיםיקײט א

 ראקטאר אנדער קײן םון גיט און םער
דאחטוירים. אדער

 בא־ אונטערזוכוננען, דאקטאר אלע
 כיוזען סערטיפיהײטס און האנדלונגען

 סענטער, העלטה ױניאן דעם דורכגעהן
 עטאבלייט ױניאן די װאס קליניס דעם
 םון בענעםיט דעם פאר אויף האלט און

םעםבערס. איהרע
ץ, י. ל א ה הנ ע סעסרעטאר. ש

 טענ די װעט מעמבער יעדער ס. פ. •
 אײנצעלהײטען אלע מים בריף א הריגען
 די דעייבער זאלען םאנר. דעם װעגען

 און רולס די האבען זיגען איז מעמבערס
 איז עס װי טאן סראנקהײט פון צײט אין

אנגעוױזען. אויבעז

 דער פון כאארד עסזעסוםיװ פון ע־סלעוזננ אן
90 לאסאל ױניאו, דרעסמאכער קאססאס

 « ״גערעכ־ פון רעראהטאר װערטער
— :טיגקײט״

 גיט זיף װעט איהר אז :י׳ױבען, רײ
 אין ערקלערונג אן דרוקעץ צו ענטזאגען

ד  געװיסער א וחגגען ״נעיעכםיגקײט״ ח
 בלע־ יןאמוניסטישער דער פון חאנדלוננ

 טעם־ די זאלען אוץ פרײהײם׳/ ״רי םעל׳
 אינטערנעשאנאל אונזעד פון נערס

 םרײנד־ ״ארבייטער אן םאר װאס װיםען,
 װײ זײ זאלען איז. דאס צייטוננ ציכע״

 אונ־ געגעז הרײ״דצוג איהר איז אז ׳סען
 דיזע tt שטעלט אינטערנעשאנאל תר

 זי ירעז 3דא אפילו אפ ניט 4נלעטעי
 נע־ דארטען ווערם וראם אלעס אז ׳װײס

 צו ביז אנפאנג פון ליגעז איז שריבעז
ענדע.

איהר אין :אט־װאס האט פאםירט
 אקטאבער, טען7 דעם םרן אויסגאנע

 דער אז נעשריבען, ״פרײהײט״ די האט
 דרעס־ קאסטאם רער 1םו מענעדזשעד

 נים דערלאזט ,90 לאקאל יוניאן, םאכער
 דרעם־ קאסטאם דער םון מיטנלידע״

 אין ארונטערצוגעהן ױניאן מאכער
 סטריײ די מימ סיטפאםיע אין סטרייק,

 ספעציעל און טײאארס. יײריס קענדע
 װאסער־ געװארען דערמאנט דארט *יז

שאפ. סאנ׳פ
 לאקאל אונזער פון כיעםבערס די

 ביז זײנען װעלכע זיי, םון טאנבע *ח
 צו געשטיפט סימפאטיש נעײעז איצט
 אײנער ץגעפרענט האבעז ,4בלעטעי דער
djh װאם דאס קוטם ״װי :צװײטען
 ״םרײהײכר, דער פון רעפארטער תר

 אין הענער און וױיםער אזא איז וועלכער
 אויבעך דער אז ׳ניט װײס יוניאדזס,

 ױניאן קײץ ניט איז שאפ דערטאוטער
אי׳  מענע־ דער האט םאלנליןי און ע
 מד נים נאר לאקאל אונזער פון חשער

שאפ. דעם סיט טאן צו דיאט
 װאם טאג דעם דאס איז, פאקט דער

 זײ־ שאפ װאםעיםאנ׳ס םון שנײדער די ;
 םענע־ דער איז סטרײק, אין איױס מז

צוזא־ ױניאן, לאקאל אונזער פון דזשעי
 דעם בײ נעוחגן קאםיטע, א םיט סעז

 א געװען דארטען איז אױןי איז
ס ױניאן״ עםבראידארערם די פיז ע^
V3 חאבאן \9Dmvt אאע און ׳66 קמאל

 סון ארבײטער די צו רײדען צו טרײם
 גע־ ניט האבעז זײ אבער שאפ. יענעם
 זײ צו רעדט מען װאם הערען װאלט

 ארבײט דער צו גענאנגען זײנען זײ• און
 צװײ פראטעקשאן׳/ ״םאליס אונטער

 3ױניא אונזער םון מעמבערם ארבײטער,
 שאפ יענעם אין געארבײט האבען װעלכע
 זײ ארבײט. רער צו געגאנגען ניט זײנעז
 מענעדזשער אונזער סיט צוזמאעז זײנעץ
ױניאן. דער םרץ אםיס אין אװעק

 כײט מענשען יערען םאר זיף, דאכט
 ״•זײן קלאר געדארםט װאלט פארשטאגד

 קא־ קײז מעז דארוז שאפ ױניאז א צו אז
 אז נענונ, איז עם — שיקעז, נים םיטעס

 אפםטאפען משערלײדי דער הײםט םצז
 אין ארבײטער רי ברענגען און שאם דעם

 איז שאם״ ״אפען אז אין אבער אםיס,
 ארבײטער די אז דארטען, אנדערש.

 סטרײסעה געהן נימ װיאען די אז זאגען,
 געהט אוץ, פאליס, אן באס דער שטעלט

!עפעס איהם טום
 םאראנכד א עפעס םים צײטונג א

 װיסען טאהע װיל װעלכע װארטליכקײט,
 שמוץ, ײארםען נלאט ניט און אםת רעם
 אזוי װי טיטלען און װעגען געםינען הען
 אינפארמאציע, ריכטיגע רי הרינען צו

 אײין װעלט דער אין גלאט ניט װעט און
 װעלכע ארנאניזאציע, אן באשולדינען

 נאטען גוטען לאננ־יאהריגען א שוין האט
באװענונג. ארבײטער דער אין

 מיט מיר שרײבען ערקלערונג דיזע
 װאס די אז געדאגק, אײנצינען דעם

ען עז  דעם װיסען זאלען צײטונג דיזע ל
אטת.

.90 לאקאל באארד עקז.

אױישע פאראײניגםע די פון טיסינג דעם כײ
געװעיסשאפטעו

 פאי־אײנינטע די פון טיטינג רער
 ׳אגטאנינ פון געװעריושאםטען אידישע

 אפגעדזאי־טעז א*ז ׳א?טאבי;ר ♦טעז‘. רעפ
 בי pc םארזי״ו דעם אוגטער געװארען

 ײאי־פעיט, ט. ‘,א טשערטא; אביארסאן,
 קא־ *טסײדיא דער אין וױיס־טשערראן.

 דע־ ד• געװארען ערוױילט דינע; טיטע
עפ־אט דזש. גרינװאלד, א. :^עגאטעז

העלער. ס. און
 ד־י פון רעיזאטענדײשאן דער אויח

 נעװעיק״ די דאס באארד, עהזעקוטיװ
 אטבראי־א די כייט צוזאטען 4זאי שאפטען
 דעם פייעיען ױניאן טאבער הענדי*עי

 אב־ ד. םון געבױרטסטא; יאיזריגען 50
 נע• רי םיז טשערמאן וױים ״אטסאז,

 און יאהרען םיי״ע פאר װערקשאפטען
 הענדי*ע- אטברעיא די פון אינאנײזער

 די דאס כאשלאסען װערט יוניאן, מאכער
 נע־ די פון באארד עקזעקוטיװ גאנצע

 ךי צוזאטענשטע^ען זאל װערקשאפטען
 באניעט א אראגזשירען און האטיטע,

איהם. פאר
 קאכ״ג•* א עױױיי־ט אויך װערט עס

 דזש. גאלרשטײן, דזש. פון באשטעדזעגד
 נראסערי די צו קויפמאן, און עפראט

 ױניאן ריזע העלסען צו ױניאן, סלױרסס
 נאגײען צו םארבארייטוננען זײערע אין
 בתים. ,4בעי זײערע מיט אנריכיענטס די

 באאיד עקזעקוטױו דער םון באשיוס דער
 דזש. פון באשטעהענד ׳קאטיטע א דאס

 סאלארױאף, א בעמער, ל. גאידשטײן,
 ם. און נאלדאםסקי ט. אבראטסאן, מ.

 סבסוך דעם שליכטען זאל םיעסטאן
 און דענעדזשערס טעאטער די צװישען

נוטגעהייסעז. װעיט יוניאנס, טעאטער
 שיל״ ״האיאס״ דעם פון ׳בלאק ה.
 אי• רי םון לאנע טױיערעע די דערט

 אין פאיבליבען זײנען װאג מיגראנטען,
 צוליכ ױרא■ םון פארטען םארשײדענע

 אמעריקא. אין טײעיען סארםאכטע די
 אין אין םאהרען :יט זײ קאנען אוזײם

 דער ארײן. ניט די טען לאזט אמעריקא
 נאר איז עס װאס אלעס, טוט ״האיאס״

 פוי לאנע די םארלײכםערען צי כיעגלץ־
 אוטנעהױער סאסט ארבײט דיזע און זײ

א־ ״עמוירדזשעגסי די װען נעלט. םיל  לו
 דער אויף געגריגדעט זיך האט “מיטע

ס/ םיםון איניציאטיװע א אי ח  דער האט ,
 הונדערט ערשטע די געגעבען ״האיאס״
 אז םארלאנגט ער דאלאר. טויזענם

 אן ארױטשײזען זאל געװערקשאםטען רי
 זײ אז בעסען און ױניאנם די צו אםיל

 דער םיט שטעהן אימער, וױ זאלען,
 םינאנציעל. איהר שטיצען און *האיאס״

גוטנעהײםען. װערט פארלאננ רער
 ״רעד אגארכיסטישען םון׳ם האפיטעס

 סטרײ״ םעטעיסאנער די פון און קראס״
 עסזע־ םאר׳ן אויפגענומען װערט קער

 םון׳ם באריכט א נאר באארד. קוטױו
 פון קאמיטע א אױפגענומען װערט סעק.

 ױניא׳ץ ריזע ױניאן. סײלסמען םארניםשור
 נעװארעץ רעארנאניזירט אעצטענס איז
 רי־ מאכט און נעװערקשאםטען די סיץ

 די םון הילףי דער טיט םארשרים. זינע
 נעװאדען נעשאפען איז געװערסשאפטען

 די ארן זײ םון באארד רזשאינט א
 וחד ,285 לאסאל דרײװערס סארניטשור

 נעםײנשאפםליר איז עס אויםגאבע מעס
 װניאן שטארקע א פאר ארבײטען צו

 ווע־ װאס אלע םון אינטערעסעז די אין
םארניטשור. בײ באשעםטיגט רען

 דעלע״ 100 לאהאל ױניאן בעקער
 נענען סטרײל דער אז באריכטען גאטען

 ״םי״, עװצנװ אין שלמזיננער םירמעס די
 רױײננטאז 315 םון ראנארוינסקי, און

 דע״ די דאס און אן, נאר נעהט סטריט,
 זײע״ אין באריכםען ראס זאלען לענאטען

 װערמ סעקרעטער דער ױניאנס. רע
 אױפרוןי אן דרוקען צו אינסטרואירט דאן
םטרײקם. דיזע ײענען ״םארײערטס״ אין

 טייילארס לײדיס די םון דעאענאט
 דעם װענען באריכטצט 38 לאקאא ױניאן

 בא־ רי מיט ױניאן זײן פון סעטאסענט
י ענאטיפ.‘*  נעװא״נעז האט ױניאן י

 ארויסנע- רי םון םראצענט 80 איבער
נע־ האבען זײ :םארערוננען שטעאטע

 ;וױירזשעס אין העכערוננ א וראונען
 א אױו• ארבײטס־פראבע די פארקירצט

 סא:ם־ דעפ םארשמארהט .צײט װאך
 ;שאפ איבערין ױניאן רי * םון ראיזמ

 שאי־ םין״ם יאזיציע רי םארשטארסמ
 םאדערוננען. אנדערע און ;משערמאן

 םאר־ רי ער םארראמם באריכט זיין אין
 ״אינקע״ רי םון ארבײט רעטערישע

פראװאקאטא־ זײער פאר סיזעב־אנענטען

סראנסהײטען האלז און אױערען נאז,
p•* •11̂ י Ik# mJ ׳־ . ׳־ ׳״ ׳י י ׳ f  חאלז און אויער נאז. אייי ל״רןן װןלכ« די, **ר *•ם״לונג «יעלע a ח»ב«ו

 י’; 5 «ין דאנערממאנ אוו מאגטאנ יערעז ««עו «יױ ווע* וועינןר הראנההייםען,
 װןלכק ל»ה*לס- I•' סןןםנעױס סאיגןנס. 1030 »ום שבת, יערען און *װענדם. 630
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ט רייעע  די יענ־א־א־־ז-־ע; ׳״ ארנ״
 גע^ונ״ טינ אבער זײ א־ז עס סט״ײיןעד.

 דערקענט זײ האבען ארנײםער די געז,
 הא־ ליגענס םארברעכערישע אי־ע רי אין
 פון םאדעלונגען די געראייפען. גיט כעז
 געװארען אױםגעארבײט זײנען ױניאן די

 ראטי־ נאכהער ;טשעראײטע שאפ םון
 ;פיטינג דזשענעראא א כײ םיצי־ט

 אינטערנײשאנאל *די םון אויך ראן און
 די ױניאן. װאירקעיס נא־טענט אײריעס

 אפאיגטעט אױך האט איגטערגײשאנאא
 צו אעפקאוױטש װײס־פרעדדעגט דעם

 ראס אױך סטרײת. דעב פיי־ױע; הע^פען
 מעפד די ביי געװארען גוטגעלײסען איז

ז סעטלמענט דער בעי׳כייטינגען.  אי
 די םון געװארען אננענוטען אײנשטיטיג
איכײטעד.

 810 אאקאא דרײװערס אנדרי6י די
 רי גענען סטרײק זײער דאס באדיכטען,
 נעװא־ נעסעטעי^ט איז אאנדרי סטאדיוס

 אפיס צום ראנק א אױס דריקען און רען
געװערקשאפטען. די פון אפיסערס און

 אקאל4י פון ארבייטער יאנדרי די
ײ זײער צו לאטיטע א בעטען 280  ט

 איגסטרו״ װעיט סעקרעטער דער טיננ.
םיטיננ. זייער ביי זײן צו אירט

׳גרוס בױדער מיט
נעװערקשאפטען. איד. פאראײניגטע

סעק. םײנסטאן, מ.

 יוניאן קלאוקמאבער קליװלאנד
8שא אייגענעם אן עםענען וױל

)1 זײ■ סון (׳■לוס

 אונטער- די אז אױסזיכטען, גוטע דא נען
 פארוױרקאיכט ניכען אין זאא נעםונג
וחגרען.
 איו קאױואאנד אין םעטבערשי• ״די

 פילאן, דעם םאר כאגײסטערט נעװאלדיג
 פרעזײ װײס אינסטרואירט האבען און

 אר־ דער םיט אנצוגעהן פעראשטײן דענט
ײט  און פאאן דעם םארװירקאיכען צו נ

 זיײ זײ אז צוגעזאגט, אויך איהם האבען
 ״איםיטיט״ דעם צו נעהן צו ״רעדי׳/ נעז

 דיזע שטיצען צו םאראאיש און םינאנציעא
״ אונטערנעםונג.

 םארעםענכד צו םריה צו נאף אױ ״עס
 אונטער״ דער פרן אײנצעלחײםען די איכען

 װערען געזאגט אבער האן עס נעהמונג.
 רער מיט טאן צו האט עס אז םיא, אזױ

 םא• די איכערנעמען זאא זי אז ױניאן,
 אײנע םאר גארםענםס םון גוםעקטשורינג

 אין קלאוק־םירמעס גרעסטע די פון
ד/ אאנ
 קא־ אונזער האט זעהט, איהד וױ

 או גערענקם, װאף אעצטע יעספאגדענט
 פאיעפענטאײ צו פריה צו גאף איז עס
 אונ־ דער װעגען אײבצעאהײסען די כען

 קליװאאנדער דער םון טקרנעהםונג
 געדענהט, האט ער ױניאן. קאאוקמאכער

 װעט עס ביז אפװארטען דאדף מען אז
 עפעס דעם װעגען באריכטען צו זײן

באשטיטטעס. םעהר
 האט פעראשטײן װײס־פרעזידענט

 אעצטען אויפ׳ן באריכטעט דעם וועגען
 עקזעסוםיײ־באארר גענעראל פון מיטינג

 באאויםטראנט האט באארד דער און
 צוזאמען זאא ער זיגמאן, פדעוידענט

 נאכ- פעראשטײן װײס־פרעזירענט טיט
אננעאעגענהײט, די זעהן

 רערםון זיף האם אבער דערװײא
 רי און “װעיר *ײאופענס די דערװאוסט

 אױס־ האכען זײ םײסס׳/ יאיק ״נױ
 װעגמן דד האנדעאט דא אז נעסונען,

 קאױױ פון קאאוק־פירםע גרויסער דער
 קאמפאני״, בידערמאן ״פרינץ די אאנד,

 ניט פארבינרוננעז קײנע האט וועאכע
 הא־ צײטונגען דיזע ױניאן. דעי מיט
 װענען פירםע דער צו געװענדט זיף בען
 אױסנע־ האט םירמע רי און דעם

 רער־ האס פירמע רי סור. דעם זאגט
 םים אונטערהאנדעאט זי ראם צעהי״ט,

 תאױויאנד, פון ױניאן קיאוסמאכער דער
 שאפ א עפעגען אאײז זאא ױניאן די אז
 אר־ גאנצע די איהר פאר טאנען און

 אונזער װאס אאזא, ׳עס איז דאס ביימ.
 ױאןי רעצטע נאף האם קארעספאנדענט

ט דערצעהאען. ט>געײאי ^י
 דער אין זאך די שױן איז איצטער

 די געזאגט, שױן װי עפענסליכהייט.
 דעם װעגען שוין האט װעיר״ ״װאוםענס
 ״טײםס״ יארקער נױ די און נעשריבען,

 װעגען נעהאט האט זונטאג אעצטען םון
 אונ־ רי אויבענדיג עדיםאריעל אץ דעם

 גױ א ארס ױגיאן דער םון טערנעםוננ
 סאנםאנ דעם און עיןספעריסענט, םען
 ארםי־ אן רעם וועגען נעװען אויןי איז
־אאננ. ה. םון ״םארװערטס״ אין קעא

 םיר פענען ׳אונז אגבאלאנגט װאס
 באשםימטעס תײן זאנען ניט אלץ נאר

 די אײדער עהספעריםענט, דעם וחננען
 נאנץ אױםגעארבײס זײן ניט וועט ?אןי

 ביידע פיז צופרידעגהײט דער צו נאגוי,
צדדינ^



םא־ױא־פען א פון בריװער א
וױנלןעי

— :יאנאװסהי ריבעד טײן
 צייטוגנ־ א צו דא א״ך •״יק *ין

 זיכער, בין איך װעלכען םון אױסשניט,
 נױשי־ ראס ארױסגעםען װעט איוזר אז
 די אינטערעסירען זיכער ױעט װאס גע,

 דער ״;ערעכטמקײט״. דעד םון לעזער
 דא׳ זיך ס׳רעדט װעינען וועגען מיטענ,

 און אײנדרוקספול, געװען וױרקליך אי?
 צו אדבײטעו^דך די םון האנדלװג די

 יעצטי־ דער אין ראי־אר 5 כדט טעקסעז
 דאס און צײט, ישאעכםער זעהר גער

 איז ׳צײט װאך אײן אין אײנצאהלעז
 װע־ צו דערמאגט װעיט און \r,w ?עהר

אוגאן. אונזער איז רען
 און מעדטען א שטראםט נאט אז

 וױסםען סרעםדען א אין איהם םארשײזט
 אפצושעצען אן ערשט ער וזױבם יאנד,

 איכיער איהר און ,,נערצכטינקײט״ די
 האם״ די נים װען רעדאקםאר. ױננען
 פאסטסען דער װעם םרײטאג אז נוננ,

 נײעס מיט ״גערעכטינקײם״, די נרעננען
 דער םון עדיטאריעאס און ארטיקלען און

 גרויסען דעם שטאדט, ראשיגער נרױסער
 איך װי :יט, איך וױיס ש^אכטםעלד,

אױסנעהאאסען. עס װאאם
 א — יע שויז שרייב איך אז און

 וױא — זעאטעז זעהר טו איך װאס זאך
 בין איך אז דערמאנעז, סאקע איץ־ איך

 איז קאננרעס פאר קאנדידאט א אױך
 סאנ־ טעז13 אין לױױ איד יארס. נױ

 גאויבט ס׳איז, דיסטריקט. נחנשאנאל
 ניט הארצען אין וױיטאג גרויסער א לזיו,

v צו m\ איז ׳יאר? נױ איז יעצט זייז 
 פאאי־ יעצטיגעז דעם אין נעםען אנםײא
 איך װען ספעציעל סאמיײז, סישצז

<.״  טאן. םעז <ואז װאס אבצו לוי
 דצר איז דאס דערםאנט אםוױיניגססעז

 א נאר וועאען *פשר -גערעכסינ^יס/
#ר  םאר מםימעז <*או*םאמנר אידצן |
 אר־ דער םאר אלז דאך ס׳איז י&יר

באװענוננ.- נײמצר
האכםאן. חשדלױס

? געאייל דעד איז ױאם
״לעחןכ״ כייז רעדאקטאר ;עאנטעטער

—טיגתײט״:־
 אױס״ נוט, אזוי זײט ׳ךיר עריױבט
 נעקסטען אין מײנתנ סײן צו״ענרעכען

 בא־ דעם זרעגען .״גערעכטיגקײט״ נוםער
 דרעסמײקער און קאאוק דער םון •שיוס

 דױס־ די אווי װי באארד, דזיעאיע[
 אנגע־ איהר אן אאע די םון העכערונגעץ

ע ענ ס א ײיא געהט אאקאאס ^ איזר
אקטאבער. ו^טען דעם קראפט

 טיט־ די אױםמערקזאט מאכען ״סיר
 ױניאנס...״ אאחאא איי־ע די פון נאידער

 העטער^טעייג דינען די אויב דאס ...
 זײ זאאען צאהאוננען, דױס זײערע אין

 טען27 פאר׳ן יעואדען זײערע איצאהאען
 זײ קאנעז טאנ יענעם ביז אקטאנער.
 אאטען דעם אויף חוכ ױיער אפצאהאעז

 םון סטעמפ. פער סענט 35 םיז פרײז
 װע־ אקסאבער, טען27 דעם ׳אן סאנטאג

^ סענט 50 צאהאען דארפען זײ אען ע  פ
‘װ. אז. א. ססעםפ״,

יוימר? איז װאו אאזא, ׳זין פרענם
 װא־ 4 םאריפפראכענע די פכח איז װאס
 יטואדי;, זײן כיענ סעכיבער א װאס כען,
 און ? גוטשטעדזענד באײבעז דערנאך און

 הינטער־ די פכח אײך, בעט איך איז, װאס
 װירק־ זײנעז װאס מיטגאידער, ♦טטעאינע

 עד זײץ צו מסאק איכייטטאנד ניט איך
 אק־ טען27 דעם ביז אחרונה פרוטה

 םאר זיך זײז צו מכניע טאבער?!...
 ער־ איז, אשיסערס אונזערע pc מאנבע
 אנגענעם, אזוי תמןןג ניט מיר, אויבט

 ~ און װיריןזאם... װײניגער נאך איז
 ער־ זיר אײנעם מאכען טאקע םארװאס

? נידערמען
אבזיכם, בעסטער מיט

אייער, עדנעבענסט
אײיזנער. װאלןש

 אטאלגא־• ®מ מראנע דער צו
נדישאן.

 — :נעחנכםמסײס חוראסטאר
 אונזער םיז רעפארם אײער נצלצזצן ד

H m rjym נ. א. א. באארד צקזצקוםיװ 
י• ^
 און צוריקהאאםען נימ זיך האן איך ן

 די וחןנען מײנונג סייז אויםדריקןןן צים
 בא• איחר װאס םראנעז, וױכםמ* ץװײ

 און 25 אןוקאא איז דאם און ײחרם.
ח 32  .17 און fl 11 יאקאל י

 זויא אאקאאס צװײ ערמםע די וחננען *י
 עסספיריענם אײנענע מײן אז זאג^ן, Tא

 אם־ איז נעסענדינ ני^ם. איך חאג
 גע- זײ האמגז טענות, זײערע באסראכט

 מא־ מ׳ואא אז צרפםיםונג, םײן װאתען
צװיי־. יענע םיז אאקאא אײז כעז

 װיא אאקאאס דרײ יעןוטע די וועגען
 ביײ פאאנענדעז דעם געבען אײך איך

 האבען צו איז עם נוצאאז װי עאיעא,
 איך קרעםט. אײז םון אאקאאס דרײ
 יאהר א באאד געארבײט אאײן האב
 באטרעםענדען דעם אין מאפ. א אין

א•  םאר־ אפרײםארס, 40 זיך געםינען ?
 ארבײטעז אאע — ניט נעםט

 בא־ נאר ^אפ, זאאבעז דעם אין ארבײט
>vu*S\ אאקאאס, םאחעײדמנע דרײ צו 

 א מיט ארבײם אלײז איד .17 ,11 ,1
 באזונ־ צװײ םיז םיר זיינעז •ארםנער,

 ,1 אאקאא צו געוזער איד אאמואס. דצרצ
.17 אאקאא צו — צר

 אר־ איך װאו שאם, גײעם דעם איז
 דער כמהר, נאך זאך. דיזעאבע — בײם
m w אויס־ 17 אאסאא אונמער מםעזזם 
 אאע מיר זײגעז אאצרײטארם אח ?יכט^

 ער40 ער,36 אאע נײען םיר דיזצלב^
םײזעס. ער60 אין

 אר־ מיר אז םראנע, די זיך שנהולם
 און ׳שעפער דיזעאבע אין אלע ־בײטען

 אינטערעסע דיזעאבע אאע האבעז כדר
א• אין  מאכעז, צו אעבעז א ווצגען ע

 םײ צום מאנטאנ געהן איך זאל ווארום
 םארכד מײז אח אײנם, לאקאל םיז סינג
 נעחן זאא ברודער אנאס-ער אדער נער
 אא־ צו אדער ,17 אאיזאא םון םיסיננ צום
 נרא• אפנעהאאטעז וחןרם װאם ,11 קאא
? סאנ עני אדער דאנעמזטאנ דע

 זזןחר :עװע? װאאם מס אז דענק, איך
 אינטערניײ אונזצר ווען זאך, מאונע א

 דער איז האנדאען באאד ?אל ^אנאא
 נעבראכם נױ<ען םיא וואאט צס פראנע.
 סאי און עקאנאמייפ םאי ױני^ן, אונזצר

םאראאימ.
p איך m פאר איבעריג איז עם אז 

 װיםיא אײך םאר אױסצורצמננצן מיד
 אויםצוהאא־ חאסם עס נצלס אימנרינצ

pro אײנעם אנמםאט אםיםעם^ דדײ 
 דאם װײסט איתר m וױיס, t» וואתם
r כצסזוד צלצס e •נ^ד

.liHo לצדדצער מאריס
י. ג ׳סס. טע6 איספ 73?

 די ביון ט»נץ און הוליאנסע
טאכער. ודײסט

אא• םון תאמיטע אראנ^םענם די
 םאר־ איז אאץ דאם נאריבטעט, 25 סאא
 קאנצצרם גוםצז מעהנעם צ פאר טינ
 אקםא־ םען25 דעם נאכם, ׳צבת דעם
 פאבאיס איז אװענד, איז 7:30 כער,

 און טע2 צװישען סט. טע20 ,40 ססוהא
עווצנױס. טע1

תרי־ צו געאונגעז איז סאםיטע דער
 מעטראפאאי־ םון םמנאר טטען א געז
 באװאוס״ א איז קאספאניע אפערא טעז
 סקוא רענד די םאפראנא־זינגעריז. טע

 טענץ פאד א געבען אונז וועאען םענצעד
 דרײ מים בעקאער סײדי אוגזער איז

*צפיאען. אונז םאר װמלעז םוזיקעי
 זעהר א םארברענגען צו האםען מיר

 די זאאעז אווענד. אינטערעסאנטעז
 ניט םרײנד זײצרע און םאכער װײסט

זײן! צו אנװעזענד םארםעהאעז
 pc קאמיטע אראנז^מענטס די

.25 אאסאא

 פאראײדגטע די פדן אפיל אן
געװערקשאפטען. אידישע
 באקאנט ;עװיס איז אײך םרײגךע׳

 םיהרט ױגיאן פאכער װאוױטט רי אז
 פיא־ ״סטאנדארד די טיט סטרײק א א;

 סם., טע4 איסט 74 קאטפאגי׳/ וױזיטאן
ס צייט. אענגערע א ז״

 האט יוניאן דער אז ׳אטת איז עס
 ביוט, ארן גע^ד סך א געקאסט ד^ס

 געעג־ גיט ג$ך איז סטרײק דער אבער
 װאוריעט די פון ארעסטען די ניט דיגט.

 אינ־ די :יט און מאנוסעקטיעורערס
 ענטמױ ױניאן די האבען דזיעאגקיטאנס

טיגט.
 קע:ט איהר אז זיכער זיינעז מיר

 דעב געװינען העאפען פיא זעהר אונז
 אורזאנע קײן :יט^ איז עס סטרײק.
 קיין העאפעז• ניט זאאט איהר װאױם
 דאך איהר זײט קאפיטאאיסטעז גרױסע

 זעהר דאך איז אײך פאר און ;יט אױך
ען ארבײטער די אז װיכסיג ^  בעסער׳ ז
יעבעז.

 איהר אז דארום אײך כױר בעטען
 די כיי סטרײק דעי אז געדענקעז, ז^ייט

 קאכיפאנ•" םראװיז־טאן ״סטאנדארד
 באװע^ינג ארבײטער די און ׳אז :עהט
 זײער זײן כיוחא ניט םירכיע דער װעט

 װאוריצטט דער גענען האנדאונג ישאעכטע
ױניאן. םאכער
 קאמ* פראוױדטאן נרײד ״הײ די אויך
 ניט איז ברוקאין, בראדוױי, 152 פאגי׳/

יטאפ. ױניאן קײז
 אונזער אז האםען סיר םײ, װי סײ

 קלאננ פוסטער קײן זײן ניט װעט אפיל
 געװינעז העאפמן אונז װעט איהר און

 ארבײטעי, די מיט און פאר סטרײק דעם
 אײער קויפעז װעט איהר װאס דעם מיט

 עם װאו סטארס די איז דעליקאטעסען
 סײן. ױניאן א םאראן איז

גרוס, טיט
 קאבדפזע אגיטאציאנם לײבעי

 א״דישע פאראײױגטע די פון
געװערקשאפטען.

 םעאסעראונסערנעםונג
 יװיאו טעםינען 8 פאר

םעמכער
 טעטיגער א נאאדבעמ, י. ברודער

 אפערײטארם קאאוס דער םון מיםנליד
 םאר האט װעלכער ,1 לאקאל ױניאז

 *ײ אין געטרײ נעארבײט יצאננ יאהרען
 לײדער איז ױניאז, דער םאר בערגעבען

 קאן ער און געװארען קראנס ערנסט
 זײ:ע שאפ. איץ ארבײטעז נים מעהר

 האבען ױניאן דער סוז םרײנד נאהענטע
 בענעפיט, טעאטער א איהם פאר גענוםעז

 די באװנדערס קלאותמאכצר, די איז
 קומען צו נעבעםצז זײנעז אפערײטארס,

 נעהםען אוץ 1 ^אקאל \»ח אפים איז
בעגעםים. םאר׳ן פארחױםען צז טיקעטס

 ווארימעו 8 גיס so ל8ה8ל
נעסי שװעסםער צו

״סענד
גאריו

״ m

 װײםט און דרעס ם״לאדעלםיער די
 א םיט האט ,50 לאקאל ױניאז׳ מאכער

 םענד־ ״סורפרײז א געגעבען צורמן װאף־
 אײנע נאריז, בעסי שװעסםער צו אף״
 לא־ םיז סיטגלידער מעמיגסםע די םוז

 אפגעםאהרעז איז זי אײדער ^0 קאצ
 שטױ אנצוסאננעז י., נ. האםאנאה, אין

קאילעדזש. ?ײבאר ברוקוראוד אין דייעז
 געמאכט איהר פאר האט 50 לאקאל

 עס וועלכער אויױ םארטי, םורפרײז א
 מיטנלידער די געויעז אנװעזענד זײנעז

 האט עולם דער באארד. דזשאינט םון
 דערבײ זיינען עם און םארבראכט נוט

 רע־ אײניגע געװארען נעהאלטען אױך
 נע־ אנגעוױזען איז עס װעלכע איז רעס,

 םון ארבײט נוטער דער אױוי װארעז
ױניאץ. דער םאר נאדיז שװעסטער

 איבער־ נאנץ געװעץ איז גארין מיס
 האט זי װאס סורפרײז, דעם םון ראשט

 אלע די באדאנקט האט איז באקוביען׳
 און ווערטער הארצינע די םאר רצדנער

 װען אז האםנוגג, די אויסנעדריקט האט
 קא״ ברוסװאוד פון צוריקומעז װעט זי

 ױניאז דער דינען קעגעז זי װעמ לעדזש
איצטער. װי בעםער סך א

 נעהאלטען האט גארין ״שװעסטער
 אמםעז. פארשײדצגע יתיאז דער אין
 באארד עקזעקוטױו אז נעווען איז זי

 אלס אםיס אין נעארבײט האט םעםבער,
 יאהר איז און קאםפלײמדקלױרין א

 םון טענעתשצר נעותז זי איז 1923
 איז זי הױז. ױניטי פילאדעלםיער דער

 לצצט*ר דצר צו דעילעגאט א געייעז
 אינמעתמשא־י אונזער םו? תאנוועגמאז

באסםאז. איז נאי

 ד#ם װערען, געזאגט דא דארףי עס
 יונ־ דער םאר געםאז האט זי װאס אלץ
 איז און אויסגעצײכענט זיך זי האט יאן
 גצ־ געיטעצט און געאכט אלעמעז םון

װארען.
 דער אין געזוען זײנען םאלגצנדע די

 םור־ די אראנזשירט האמ װאס תאמיטע,
דארא קאליש, אידימח פארטי: פרײז

 אלעיד נײםדזצן שאטקיז, םעני סטױרן,
לעוריט. אנא און סאנדער

 פראגדעסי־י דער װהילער, פענאטאר
 װײס־פרעזידענט פאר קאנדידאט װער
 שדײ־ א כײט געשפרעך א געהאט האט
 און ״טײטס׳' יארקער v; דער םון כער
 נוי״ אמעריקא פארװאס ערקלערט האט
פאדטײ, דריטצר א אין איצט זיך סיגט

 גיענצענדעד א איז געשפרעף רער
 <*״ פאליטישער דער איבער איבערבליק

 יאח• יעצטע די פאר אמעריקא אין גע
 ערקלערט. האט װהיילער סענאטאי־ רען.

 קיזן ניס איז םארטײ דריטע די אז
 נא- א גאר ׳זאך געשאפענע קינסטליף

 צד• ריזיגער דער טירליך־געבארענע.
 פאו־טײ, פראכרעסיװער דער םוז שאלג
 דרײ די אז באוױיזט, ׳גי;זאגט ער האט

 םארשײיד ניט דעהר װעט פארטײ טע
דעז.

 װאס עלעקשאנס, איע די ״אין
 אין אמעריקא אין פארגעקוםעז זײנען

 — יאהר, צעהנדליג עטליכע לעצטע די
 — ערקלערט, װהילער סענאטאר האט
 געקר זײ:ען װאס בירנער צאהל די איז
 געםאלעז. יאהר יעדען מיט װאוטען פען
 א בילויז געשטיםט האבעז 1920 איז

 שטימצן, מענען װאס די םוז העלפט
 מעחר וױל פאלק דאס אז באוױיזט, דאס
 n װאס װאאיע׳ די אויף קוקען ניט

 דאס םאר. איהם לעגען פארטײען אלטע
 דערפיהילם, האט פאיס אמעריקאנישע

 פארטײען איטע די pc רעגירונג די אז
 איג״ זיינע ניט סײ װי סײ םארטרעט
 *רי די אוםזיסט איז עס און טערעסען

i װאוטען. געהן צו בײט
 סחאג״ גרויסע די געקוכיען זײנען ״דאז

 י— װאשינגטאן, אין גנבות איז דאלעז
 וויל• — געזאגם. װײטער װהילער האט
 אויםצויאטצן שװאן צו געװען איז סאן

 צד• זײז כיון קארויציאז שרעקליכע די
 דאס האם דארום ארץ מיניסטראציע

 זײנןן ארויסגעװארםעז. איהם פאלק
 האבצן אח רעפובליקאנער די געקומעז

 גיס זײנעז זײ אז באוױזעז, אטאל נאןי
 אזױ אוז דעמאקראטעז. די פון נעסער
 פאר׳מיאוס׳ם 'פארטײען בײדע זײנען

 און פאלה, םיז אױגעז די איז נעװארעז
 שאפען צו באשילאסען האט פאלק דאס

ן • םארטײ׳/ נײע א

 בא^*ד דזשאינט באסטאן
רעארגאניזירט

).1 זײם פוז (׳•יוס
»i4U  רײנקאוס די ,7 לאקאל םוז גרוס גוטען

 רײד די באסטאן. םיז ױניאן םאכער
̂ן האבען באסםאז םיז מאכער קאוט  א

 ״דערמח געליטען יאהר םאר לעצטע די
ט קײז איז עס װאס  געווע̂ז ניט ארמי

 נעעדי לאנע די זיד האט אבער איצט
 זיך באוױיזט עס בעסערען. צום דערט
 ווענ| לאקאל דער און ארבײט םעהר
 צז זיך נעלעגעגהײט א האבעז איצט

ובאקרעםםיגען• צו בעסער זיד שטארקען,

, — אז, איהר וױיםט
 P• ראמ נאןןיאגאלעז דעם »<ן טײלען 224

 קאנאח| P* פםעריהי אין פרויען אידיעע
 פרבײצןן «ו געײארען אויפגעפאדערט זײגען

 1דא 1מאכצ ערפאלטײיך צו קרעפטען פלע םיט
אמװײגינסטצגם •פר^רײבען «ו קאםפײן
 wm אםעדיקא אין *רויען איןײ*ע 500,000

 יײחי או ךיוצר ^ קאונסיל. פון םיםגלידער
י 1*1• געװארעז פרויסגןך#זקש איז  גאניןן י

ױ אין חצדקווארמערס גאלע  פין יארין נ
עו •ון פמזעדםאן לפעב, װיליאם  קאי י

ע די ״ז»ס«צג«אן״. ווצנצז  I* צאהל יןג«יג
 50^000 איז קאזגסיל פיז מיטגלידצר די

 אז איחר, ווײםם •רזיען. ד״יזג
 rrm? אין גצפאגן• ײציצז סעאיעםם
i פון זײ בא«י*צן װאס בצקסיאה n 

*p װצחרענד װערעז, ציקויצפףימ
 םיל באגחןל•? איז געיאקמ ײצחןז

מןז חאבען ױיבײי־ער ^י ע רג ע  ur.Ti צו אינ
 אוריאי| ןןן זײן םזז עס טאבאק.
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 דעם םון עגטװײןלונג און גאבג דער
 איג- װעגיג זעחר קען קאכיפײן הײגטיגען

 יא״ דער םאר באגייסטערען און י-י-עןפפ
's•• י״טי״׳ער bl, װערט ד װי דערחױפט 
 אילס אמעריחא, אין אונז ב״ געיטפיילט

 םימר״ די םון אױסװעג ענדגיאטיגען אן
ע םאױעיידעגע און יײ כ ^י עג  וראניע״ מ

 וױ קארפײן םין אזא םארקערט, טען,
 םאר- זעהר נאר קען הייגטיגער, רער

 פא־ אין צוױיפעיל אי*טען דעם יטטארסען
 פא־ דעםאקראטײצע און בכ« ליטיקס
 דעם םון אױסדרױן אן איס בםרם יליטיקס

 אינטע־ חעכערע און יטטרעבען בעסערען
 אזױ אבער כיענשחייט. דער פון רעסען

 ואליטיק. איו דאס אט שױ\. דאס איז
 איהר אדער נעהםען, עס קענט איהר
 אױס, וױיזט בעסערס, לאזען. עס קענט

ניסא. איז
 בײ ניט דאס איז דא, ס׳איז אױב

 אין אונז ביי אמעריקא. אין גיט אונז,
 רױ, אזױ גאך איז *ילץ װאו אמעריקא,

 מעהר די אין דױ. אויר •איליטײן די איז
 מטימער » וױ צענדער, צױױליזירטע

 יאצי״ האם דײטמיאנד, אדער ענגילאנד,
 אױס״ צױױציזירטען מעהר א אויך טיס

 רי״ זײז עס יןעז תוך אין כאטיט זעהז,
 א אילס אמעריקאנער, די מיר, זעלבע.

 T? אח װאיזסען נאר דארםען םאיללו, ױגג
 דורכגעחן ;אך דארםעז מיר ענםװיקילען.

 סיר זואגען ביז עװאילוציע םון םאזעז אלע
 VDipr חעכערע א דעתרײכען װעילען

 םון ■ראצעס דער צױויליזאציע. פון
 אנגענע־ קיץ ניט אם?&ר איז װאססען

 אומםארמײדיױ. איז ער אכער מער,
 <9אמ מיט װערען םעלקער רײםע קײן
 ניט װערעז עס װי פונקט געבױרעז נים

מענשען. רײםע קײן נעבוירען
 די אין איצט זיך װארפט עם װאס

 •אציטײ דער איז *לז םון סעוזר אויגען
 יאנד״ אין הערמט עס װאס כאאס שער

 םיסיםאמעז די זײנען דאס אז םמגציך
 נײער א pD ׳צײט איבערגאגנם אן סון

 זיח זא< דאס װעז עיאכע. אגתומענדער
ר נעדארפם נעװיס עס וואלט םאיל רער  מ

 צרפרעחענדע אן זעהר אאס ײערעז נריםם
 ®טי דער איז דאס אויכ אבער ערשײנונג.

 ip דאחי ימועח די אז אננצםעז םעז םוז
 װאס •ראנרעסױחנעלעטענטען, רי םען«װן
 נדיגזתז צו פטרזיד נײעם א איצט טווכען

 9 סיט אינחאיט, אן סיט ',vonm ניחג א
 םעםם״ םיט און מטרעבעז א םיט װייאן,

 דער אם *ױב •רמצייצן. ^מטע^טא
 נעאוננען פצויז יט9ײ מאועגונג נײצר

ר אביסזוי אזײעצוברײעמן ח  קילאחר־ מ
 ?י ווא<ט לווגע •אייט״יער דער איז ?ייט
 און ווױםגעטאן י*ר H יײז9 דערבדט טױז

 די און םיח די באחנכטינם נאװיס װאצט
 איחר אין ווערען װאס אסטטרענגונג
ארײננעצמגגס

 נעװארעז נאנאננעז איו עם םארנרענעז k סאר
מו, אוםמולדינעז »? נענעז  םיר* » D3VO םענ׳
מ, *ײםונגעז, אונמרע י1װאוי עי  אזױ חאנענדיג װ

 ד«י חאנעו ׳ק««ים»ז אידי׳יעז Djn nrajn תהעןום
 »ז נייוס, די נעבען n נויםינ םאר תפונעז ניט
 פולמםענ• איו ראזעננלום <)א«יס»ז זעיבער דער
מ די, אוז געװארעון פרײנעמפראכעז דינ חני  ו

מו נעםאז, יא מוין עס האבעז פ  די פאררופס ח
 נא• קױם עס חאם םען אז וױנסעל, v pk נ״עס

ר י1זיי װאונדער און עס, איו ?ײען מזןרקם. ת  ׳ו
 נצ״ אױן דא^ האם םאר*אל לואים אבער װער,
 װערעז ניס און *ײטונגען, אונזערע יןענען סענם

נידערםרעכםינקײם. זײער סון איבערראמט

 דר. םיט זײו אײנפארמםאנעו ניט קאז איד
מל דז׳מנעראי דער פון פרזמיזמנם ניתאיס׳ ײ ם  מ

ו זןרקתרם םענ די הפם וועלמר קאמיאני,  א יי
 אויפנעפױ וועלעז ארום יאחר סס איז דאם ׳רעדע

 קראנמחײםעז. אל* פאר םיםיעז חײל וחנרען נען
 צ״ם, א קוםעז דאו װעט עס אז אבער, נלויב איו
 איבערחויפם װעם קראנפחײם, וױ זפו, א?א זוען
 רעזוי* דער איז קראנקחײט יעדע וױיל זײז, ניט

 i לעבעז נאטירלימז ניט '*לעכטעז, א םוז טאט
 פוז אדער זױםעז, אוו םרעסען צוםיל אדער סוז
ר םח :דערעסעז ניט ת ארבײטע?, נארנים ו

 פח כחותן די איבצר ארנײםען םוז אדער
 T? אנםחאלנתו פת אדצר חולטאימוועז, ןווסיל

מ נאגץ אוז שארנעניגענם *יערלײ פוז אםירלי  נ
 נע• װ/ס ךאם אז גים, נלויב איד נאדערםניסע.

tnjNr איז co אדער פריחעי• אבער *רום״ יאהר 
ר dp װעם יפיעטמר, מ י i מונתז ז r nקיאניד אז ׳ 

מם םים זא«י, א זײז װ*ט חײט  מענט דער װזל
שעםעז. ■עופ זיו װעם

ען א^טע די פון ילאגער דעס אין ארט״  ו
*ו ווגדער p'P זיר זעהט  כ««וב. נ<וי װי ז

״ |VP מעו ״ אשימ ז  >3 ע!•;ovh דעס נ
ס אנרופעז גיט רענט . »י ן ע ״ ט ד  ס

 יו־י״ םון דער«<נניליק י<ו8י זיי סעהיט עס
ט, ק״  ניןדצען in ■וןרטיי •עדע ויטס נינ

די  איחר ג^ניען. *ום נןןרעכטיגט וײן «ו נ
 טנטאנ^וניס־ שטר׳«ידעג« זיך פטר זעהט
עו ס־ט גאר נעבונדען נרוו׳ון, ט״עע  ד

v װטס ייון טר^די׳ויע m\ רויס״ ניט זיך* 
 חרײז ש*ר׳כיי»וש׳טעז דעם סון רייסען

 זײ pe איינע יעדע טראד־^ע. דער םון
 רעו און ריכטוננ נאזונרער * ייין ׳»?ע«ט

עי  שויליעטענדיגער * — איו ױ«א גי
נאאס.
 און איסט *װייעען סתירה ט*םע די
ױנ״ די ’גי נאר ניט זין־ דערסט ײעסט  רע

 אױך ר*ס ;לײנער א אין נאר יײואנער
 דעראק״ רי אמוז, דעראקראטען. רי ניי

 סאוט, ד«ר אין גאר איז םעסטװנ ראט־׳עע
 נא- םאי דעם אין רארף סאוט די אבער

 םעיד, דאס װי דעחר ניט װערען טראכט
 ׳שטים״ דעסאקר*טי׳»ע די װןילכען אויף
 דערןושראטי׳שער דער ייף. םיטערט סיה

עי, ט ענ ךי ר א  רע״ און סטיםולירם װ«ס ד
 נע־ סער«ער דעם שון םונק«־עס די גױלירט

ה םינט י ״ ווי ■ונחט י  רעשונייסאנער, די כ
 אינ״ פון *ענטער דעם איז איטט, רער אין

 וױ״ *■טזי*יע די חאנדעי. און דוסטריע
״ קורט, דער  כיי װי דעמאקראטען, די נ

װעסם. דער םון לעפובייהאנער, די
ם נײער רער ױ ײןנ ר  דע־ די םאר איז נ

 דער װי נעםאחר, אזא ■ונסט מאסראםען
 רע«ונ<יסא;ער. די םאר איז ילאםאיעטיזם

ן קיאהר דא ראחי «ס ז אנ ט חי א  ו״ןרען, פ
ט איז לאפאיעטיזם דער אז  װי םעחר ני

 די פו| סאאליציע דער אין םיי< אײן
פ • נרינדקן *ו עיעםענטן ■ראנרעםױוע  ניי

או איז לאסאלעם ■טרטײ. ם נ ע די גי  ניי

מ פארטיי. ם נאר ער איז פטפטי  ארויס־ גי
ײ רעפונליהאנער דער פון נעםראטען  •*רט

o און f ר איז י י pbd גרויםער » ג  ער ז
a וחנן וועם t לויםט קר ארויםםרעםען. איו 

 אינדעפענרענט, אן װי םעחר נים איזום
 זײ• אםילו ערלױנט איחם *יז דאס װאט

םנליד » ענדינ  װייל •טרטיי, ר1ד) אין סי
פעז ivo »יינ«ר יערער ס מי  אינ־ אז טי

טקחטרד םפנאטאר רעפעגדענם.  םון ני
ד חאט טייטױט  נענען פרינ קרקיזנחרט אוי

ר דער ע מנ לי כ ױ פ j איז ■*רםײ.'«■ ר j• 
 םאדערען «וו ווי וױיט *זוי אפילו נאננען

י אז  *ראפנעמען זאיען רזפובליסאנער ו
o פיז דאום ט׳פארלם r i און נטאאט 

עז טעי קע ת י אנרערןן אז אי י  זײן אי
זוברעכט ראוס tv ער?לעהרט, ער ■יטץ.

, די ״ ט אי  אטת. זעהר זי־ן m עס װאס י
 דעס אננעגריפען יעא־ױ אייר חאט וןר

p׳:vp טרענער, נאהנער n ,^ער־ הויידז׳ 
דע ענ הי ע  די פארטיעט ?ויידזיע א« ?י
 נלאק, סטר־ט װאי דעם םיז א־נטערעסען

עט נראקהא־ד, ער, װער«ני טי אי  ד> ם
 כיאק. םארר««ר דעם פח אינטערעםען

w׳ גאגץ ער חטט פונדעסטװענען k־p •נא 
 סיט־ v אלס ויר נאטראכט ער אז טאנט
 אץ פארטיי רעפונליפטנער ד«ר םיז גליר
 •PV13 ארויסײארפען, יטזען ניט זיך ויעט

 רעפונלי״ אויפ׳ן עס חייסט לויפם חארד
uip’tvp װעלען װאט די אוינ אמ טיפעט 
 v מטיסען װעיען איחס פאר ׳)!טיסען

 די װעיען טיקעט״ רעפוכליקאן ״םטרייט
 קױ ם*ר נעחן אײאװט פון עיעקטארס

יטוס. 1אי לידי׳פ
 נאװענמנ נייער דער פון נאדייטונג די

 יאםאיע״ דעם אין *וױ ניט נא׳פטעהט
 עלע״ אנדןרע אח ױניואנס די אין װי טיזם,

 םאר־ איחם סיט זין־ חאנען ײאם סענטען
 ניט ז״ ח<וט םאראײנינט און א״נינט.

 פראנרים, •אליטי׳פע כאמטיסטע א אזוי
 <ראנ- ןאv ׳פיפען *י ׳פטרעכמן דער יױ

 ארװירפליכט װערט דאס ווען ראם.
 -tv« א־כער־נע די נעלװאוננען «ס װ*ים
 ניט און פ^־ט״עז װערעז *ו טייען

 מיט נרו«ען ם^׳פידענע pv חאאליציעם
׳פםרעכונגען. ענטנענעננעז«םע

 דער אי«ט איו נרופע po vtv אם
 «זוי גיט איז ער װעסט. די אין נרייעניום

 רעפונ• וי וױ אױסנע׳פפראכען און ■צארף
 זיף םיחלט ער אנער אפאזי«'ע, <י?»ער

׳עטארק. זעחר
ofnviro גאמינירט איז נרײען Vtw־

 חן״ דעם אויױ ורעזידענט וױיס d>v יעו
ivsr^v^^pit^ ח׳*כו| רעם םיט טיפעט 

tv דעם *ו^טעלען װעט ער pnj^vp’i n 
 נעהט װאס ײעםט, די V* װאוט פארםער
 דע־ חנם רvנ טרוודי«י« אוים דערװײל

 ט״ל־ דייוױס׳ן. tvB עי1מ«ותר«»טי׳»ען»יי
o איז װײז in תן יויר  נעװיםע v ניו

ײר, דין י86 פאמינדנוננ ח  ם8װי<י ב
 *יו 1VDV& DB'in דער אכער תמענימם,

אױב׳ננחןרנאאנתר. חנר נעותן
pm b it ן ת ו n מ m  i n.| ד די  ח

ײטיממ jn אכ׳נר זייגען י n tv  rtvt 
 uvp ׳יומכקז * מו׳ו iv איחרט כרייען

ח מם ev וױ pm •י v iv אױם ווי  ovn 
pt^jtomr pot ?pbvjp run דייװים׳ןן 

o n אין נעבראםלא םםייט ,« ד ח נ  dot ו
dot ip ם אי קז עז. נ מי « ױ ן «  כ«ףזול- מן

ױ, dp bhb vr tv איהס דינם טי כ ד  *נ
ען |npt ײיל ip ײייל ם׳  -ip דײװי

o װעחלט t n ’tpiB.

HPIOtPPOCH.ti»J־JMB3CTWfg8MWMtM
ו ip<״ טענ די י i״ov>b v א p ’' b־
i, אויםתוי: דינען p t r n, באפי*ם M״ip 
i “!פינדעו pip״m pm הײם n אזיפ־ 

pm nn םון אונטערנ^ריבען mp dpi• 
n׳v >vj’tivp טוילימ?ן n  jib ,>pjmp

Duntv) v ■ראטעםםאנםישען y r ' i,
 jib ,Tivtnvn םון ידענםען1«ר? רי םון

rtip^vp טעכנאלאדזיש',  JVO0V3 jib, 
vp p םו? און oyip חאלי פוז in tv־ 

p און למרדפעם, ijruv  >ny» v pb בע־ 
j n, אונזער פון װעלוי און לײבען ptpj־> 

.Ofivr
iyn איך v v o כלל׳ tv ד װען  מ

jpi םײן היסעז 1מי חייסמן װעלף און 
ו װײם היים,  אנחויב?! ד»רוי איןי tv אי

ט בערמן די ח־טען חויב וועלף. די םי

 די אוו באלדוזמס די םאר סורפרי! נרױםער
אסקוױםס.

v פאכם זינאוויעװ r רעסזי אינער לוסםיג 
 םעיסםער. פרײם אלס ספיוא ?ײו ױן םעקדאנאלד

 חאם םעפדאגאלד רעסזי װעז חןכם. םים אין
ײז פיחרם סאכם, די ער פארכאפט מכל,  י י

 אוז מהנדײגזו איו םענמעו אױס איסס ט׳זתתא,
 בור ד?ז ער מאלס rtn און םויוענםע, חונדערנמ

 װאהיעזו םרז ניחינום ari תרכנעחן דארפם
ם אתי  קוטם װי םע^אנאלד rjjro תיונזנר פײן נ

װ׳יזו *ו ער ױע זינאו

Ait'׳

 פויעו איז ?ײנעז עננואנד איז װאחיען די
 בײדצ *יטערעז אויס״ זעחם עס װי אוז, כיעז.

 די װ• פאנספרװאםײוע, ד♦ פארםײעז, כורזמואזזן
 ױאום. ארגייםער װפפסענדעז דעם םאר ייבעראלע,

ת אי?  בוי־ נײדע תאבעז דיסםריפממ װאחל פי
 אײז גיױו ארויסמלאונלם ■ארטײעז ז־טואזע

 ארבײםזנר nrt «י«מנז צו ואר אבי '־אגדידאם,
 Oijm ךי אי« אפילט נופא דאס אבער יאנדידאם.

ר װייי ■ארטיי, ארבײמנר דזנר ®יז מני מ  י«1ע:נ
ז9 טים  ייד צזןלמ פײנס האט חסרונות, זײמנ י

m אוז םריקס, לים״מ i  mi dv אי  ןיאי 1• #«ני
י זײז •tn 99W9W קוכמגדצ די פח רזזולסאם

 ■אריארענם ווידער pur האם דײממלאנד און
 ײ»ז ב-עים האט אאנצלאר דײמ׳פער דער װאהלע?.

מיזנו נעקאנם גיס פ מנ׳ א  םי׳ קאבינעט ק״ן *וז
 תפם •פרםײע?, פאר*״ר?נן די פון ניסםערױם

 אױפיעזזמ װ• נרירח, אגדער פייו נ?ד.אם ניט ער
 אנגמײדצז. פאלפ ד«ס זאל אוז ■ארלאטענם, דעם
ר װעם זיגאװי^א אח מ  לוססיג ?יז סםחסא אי

אמז i רײס׳יתז. נארי׳פן די אינ*ד ם p r *סאג 
מז דאנער«טאנ אוז פאנ א  ײא״יזם״ דארמ זײ ח
מ ד• דארם האם «אלק דײגממ דאם אוז »  Jin נ
עתו • נים דאם א*? t אין סאונ n פיל גים 

מוי צ  °י'ע סח ■*ײ* ד»ס אאו תסגואד, t*n נ
tjra, ס m וי  x§d w לאזצו •trvp ױו

mn «tW זמווװיצאו װי

 װעגען. רוף1»וי דעם צײמנען אז יד9
 רזקט װאס אוםנציק/ צען9ציאנ9״נ דעם
 גוטע די אם וועצכען םח אונז, אויף זיך

 איו »ח ראסעוועז« אונ? װיצען םענ׳טען
 VI גדעצם9ח עס אז געװאד״ר, װער

 םעגדסענט,9 צװאנציגסםע! דעם װעגען
 און אנגעגוםען האט קאנגרעם דער װאס

־ ראטיםיציחנן דטרםען סטײטס די  ־
 חנם געבען וועם װאס אסעגדםענט, רזר

 געזע־ אננעםען צו רעכם דאס מאנגחנס
 19 ;רכײט9חיגדעי־ רבאטען9ם צו ז5צ

 צ9«9 נאד איכאר׳חזר׳ן גיט «יד זא< עם
 נ•9 ?אצ קאנגרעס דער ?9 האמעדיע די

 שינחור-ןורביים געגען געזעץ א נעמען
 ערסלע־ עס זאצ קאורט סוירים דער און
אוגקאנסםיטוציאנעצ. רען

 די אט עס זײנען זשע וואס םאר
 דעם געגען ?ױ9 צייט גרויסע און גוטע

 פאר־ חציצח, וײ, װיצען דםענט?1םע9
 יטא'19ק די םח אינפתרעסען די חיטען

 נע• דעם דוקי ״יצײדעך וועצכע ציסטעז,
 גאר וױצען זײ אדרבא, נײן! א, ?עץ^

 סינ״ אונזערע און חײם אונזער באמיצעז
 םרעגעז, איהר װעט ׳װאס סיט דער.
 קינדער אונזערע און הײם אונזער וועט

 פאר־ װעט װאס געזעץ, דעם דורך צײדען
 זאגען ווייצ, ? ?ינדער׳ארבײם כאטעז

 איז װא׳ןןינגטאז אק רעגירונג די זײ׳
 איחר םאר סען אז במראסראטימ א?ױ
 זא״ זי אז מאכם די אנטרױעז ניט

 הײםען אונזערע אין מי^ען זיך קענען
 ערציהען זאצען םיר ווי דעות זאנען און

קינדער. אונזערע
 נרויסע אזעצמ .ותן םיצא. איז,

 װא־ איז רעגירונג די אז ףאגען, צײט
 אז בױראקראםיש, אזױ אין מינגמאן

 קײן אנטרויען ניט איהר םאר סעו
 זאי זײ װאס םםתסא זײ װײסעז כם,9ם

 ניט זיד קײנער וועם דעם ר9ם נ*ז.
 נאר, איו רי״סשי* זײ. םיט מײנען

 סינ• אוײםע די צײחנן זאצונן וואס מאר
 נעסינם װאמיננטאז אק אױב חנרצאד

9 v t אר רעגירוננ? בױראאראטימע® 
מד9צעדד»״9מ די אט ניט קוסען וואס

י91 ער אז אגט1 האפט, ער
ײן  אין ןרו(דדעגט װצדען עױוצהי־ט אי
 א״יינגעײארםצן זא^ען װא־״-י־ען די פא-

אג/ אין װע*ע;  זעוזר איז דאס וױ סע;
הענען נ־ײעז װעט דאן טעגי־יך.
 יא־ ד* פ־ן דױרןי רעי ריט װעדען ערװעי־ט
s r n i, ,ען װאפ טעניעען אנ ט- דעכ - א: - 

סעגאט. אין נאי־אגס
 יעם rco o,r א*׳ן נאוױיזט דאס
 די ;,א חער״צט װאפ כאאס גױיכעז
 די ױען ■א״טײען, אי־טע ,ד םרן דײהען

 כא־ענטיגט אײגער יעדע,- איז ביענט יעיוי
 דע-פאד קען קײנער זין/ םאר זארגען צו

u > ,0 ^  • u .איעמעז, נאן בא^ױריגען 
 דא איז געמיע׳צאפטייכעס א סאר װאס

 װאי נעיאיי^טען דעם און איחס צוױ^ען
 װעמן נאמח זאי ער אז י^יער, סטײט

 •רעזידענט^ אי״ס ערװעחיט ועחן איהם
 אדסװאחי? וײן מוחנן ר״וױס דען איז

 צוזאמען ארנײטען יןענען חנז ו" װעיען
 דעדאסיא- רער םאי איו הארסאדע אין

 נרייצן אױנ דגען? ואל טיקעט ט״צער
 •9יimjni, 1 ערװעחיט oאנr א גאר האט
on טאן ניט דאס ער זאל V

n צוױיטע א גאר אנער חאט זאך 
 אינטע- סעחד אם׳צר גאד א>ז װאס ׳וײט

 אױף וױיזט עס נאלעחרענד. און רעסאנט
 מון עלעמעגטעו אוםצוטרידעגע די וױטיי
 מען9צוו ויף קומען •ארטײען איסע כיידע

 די סון םאכט דער דורף נעהעגטער איץ
 איײ דיער דורך דט אױכ אוכדצםענחנן,

 באװאוסט״ ■אליטי^ז און וױצען נענעם
זײז•

 אד• חאםט ט9דעסאקר דער נרײען
 חןר טיט •רעזידעגט װערעז צו װעחיט

^ר די פון חייל(י ק כיי עיו  לאפאי״מם- ר
 זיך ר^טעהט9ס עס סעגאט. אין םענ׳צען

^ז יאט^יעט די אז  ך9ז אזא מענ
 תוסאן וועט ov אױכ אומדסט. טאן ניט

 און •^דערעז געוױס וײ ױעיעז דערצי
 אכעד •רײז. •אייטימצז חיכ׳צען א קרמען

n בוד דאך װאצט וױכטיגחײם הוייט 
 וחננעפטענס צווײ װאס חנם אין ^וטאגען
 דודך טען5?1ו גרוימן םײנדליכע נאס^געל

 צוזאמענ- אוכמאתנדען די po סאכט חנר
 צוזאסען רנײםעז9 צו נעווארען נעכדאכם

p9 חאבען סוזעז נעוױס דאף װאיט דאס 
 קציאנעחנ9חן רי 19 נצמגוױרקוננ, די

 ■ארטײען יטע9 כײחנ ין9 מלעסצנטאן
in זאיען ^ 9D זננםס אוןprv ג*ר 9 םיט 
o• פטייכער9ס^נמ r i .r tw זײ חאכ^ן 
 א9ס cftn אין אנמר אייה ®ריח*ר גממאז
 סך 9 מיסנעקתמז9 ג*וױס op וואיט

ivw tn כויט׳ער. און
ר9נ דעד מ  itroN איז סיעקטאקצ ;

ט ד, אינוײג ני רענ רי  מיד וױ אכער אעסיי
 איו דאס אס — גצזאנם סוײעד חאכען

^ טי צי א  הבואח מניידען וױ< עס חנר1 •
 הענט, די אויס&םירען אסריחמר רף9י
 היטצן װאס די ערד. די מיסטיגענדיג9ב

ך דערווײ- po שטעחז בעסער רםען9ד ד
jo m

תן, מננ  די בײם יעז,9רדיג9ק n סיט זי
 עס אז מלוס׳ יאגישעז צום כימאיס

 -i9 בעסער און נלײכער נצווען צט9וי
 .ײעגירוננ קראטיסע9כמר די צױ»יםעז

 אדענד• טיט טאז צו בען9ה אײדער
 פאר אז ׳געז9? װעם איחר מענטס...

 רזד כױראקראטײעע א אימאםען וועצען
 — ®ריזאן אין אײן םעז זעצם גירונג

 טאקע זאילע: 09וי סאר 9ס9וי איז גו,
 n אין ויצען רבײטער9 ארימע י9נ

 9 £אר ניט טאקע 09וי סאר •ריזאנס?
 לןאי״עדז״ט- עםציכע אײנזעצען וױנע9נ

 קארדינאיען <אר 9 םיט ירעזידענטעז
P9 ?זא- אוז דאר םײנען זײ בישאיס 
ײ די װאס אײנענע דאס דאף גען  ראד

זײף כיען שװײנט m 0911 םאר יען,9ק
 לי9י. װעט ען9סמרא ליס,9י די

ס \vtv5v אײן אין םען םע  בעלי און מו
 דזשא• די און ארײן געריכם אין בתים

o w n בא- »ײז איז חאצטעז װעלען 
 חםא דעם טאר םאחטיקעז p9 עסראםען

po .קינדער־ארבײם
 ױייט, איהר װאס אײף זאגט ׳נז
 ^אדיתא- א מוין צם9וי װײט אזוי אוץי
צו :טראכטען געקענט נים סח לער

 יליס*סיסטעם9י נאנצע די אז דענקען
p9 זײנען טאורטס די םון ריכטעי ארע 

 נאר קעגעז ס9י אידיאטען, באנדע אײן
 דענ- אזױ אױמרוף דעם םון שרײב^ די

דאם וועט כיסח װארים, סען.
 םאר״ ז״יז ניט קינדער םון גען בא״ןעפט

 ■א- די זאצעז װאס סאר טא כרעכערי׳ש,
 ,יוע״ ■צוצר.י:כ ריכםער די כייט ליסלײט

 קא*י- ;yBVssr איז שוטיש אזעילכע רעז
 םא־ א/ טורםעס^ די אין םאיליסטען

 װאו איצט איז עס וױ זייז עס װעט םקר
 י2 איו מײנס• די אין שקלאםעז קינדער

 אין קאםעךסעקטאייס די אין הענעריס,
 יזאודםכ די אוז פאברײזעז טנדערע וױן

 אײנצױפטע־ זיך כיאכם ניט האבען
 א ײיז ױנא דאך וועט — זײ םאר יען

 עקכפצווד עםייכע אײנזעצעז צו מצוח
 קינ־ חילפלאזע P9 רימע9 םון רס9טאט
דעד.

 מענ• פיט אוים זיך טענה נעח נאר
0911 AW םיבה, ײער9 נאר סיינעז 
ir 9 י9ג וױיזןן וואס r m aהיים יתר 
 ov ײאם דארמים סינדער איתרע מים
 <91 װאס םטכם י,ײן זײן נים װעם

 1פי סארך דעם אויסזויגען צו ׳טםערען
ו (אלום י ו ).18 1«ײ א
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ערשטען פון ױפ־ל(ײ יאהריגען זעבציג צום
ל א אנ צי א רנ ע ט נ אי

אט ;,איג־־ושט־• רי א ; *פיא - ״ו  ‘א
 גאןל ;עלאי־טען קאנטיגעגט )עא־׳צע;

j״  אהע אין אגטײלי׳ינג. פו; אג״ויכ ״
 נע* א״ןןטאריער“״ צאי-י־ די איז לענרע־

ײן קי־ײגע. א <ןען  זעי־בשט־ שא״יטי־צ י
 :אך לאט איבײטע־־הי־אס ;*־,נאװאיבט

 בימער״ עקזיכטילט. ;יי:ט ע״;ע״ל אין
 אננע־ לאבען פ-ײזייטס־י־אזונגען ליכע
 רעװאמציאגערע די און פודוות רי פײט

פאסען. רערװאנענדע רי pc םאנאטז••;
— פעאדאליזם פין קי־יטע•

דער פין גײםט דעי געװען
פיז קײטעז יי צוברענען

איז דאס
’?׳4םאי דאש׳׳ פאכען פײי צײט.
ב די פפשי״ה רעי צו ן נרעגגע

דער געװען איז ש דא זיע
־ונדעיט. 1 1 a • םונ׳פ

דעש עיב צ״ט, ער % f י * י אי

בורז׳עוא״

 ס׳האבען אײדער נאר און
דעי פוז שטורם־גלאקען

ו ׳*׳ ן׳ר
 םעדינ ךי

 בײטער־ם
סעפםעםנ

• ו•
. 4

:־ועיט־
 באשאפער די *זאבען ,1848 פין עסורם

 סאציאיייזש, וױשעגשאפטי־יכען םונ׳ב
 אנ־ דאס געזעהן ׳ע;געי*ס אלן מארקס
 װאס רעװאלוציע, נײע א פין קופען
 גע־ דער pc *פױס אין צײטיג װערט

ע די —־ שיכטע ׳ י א י צ א ״ ס א ו ו ע  ר
 ע, י צ ו ל

 ז נ*הרוגגען
 האבען עװאלוציע, בירגערליכער נרױסער

 םאבריקען די איבער ארױסגעיעײןט ןיי
 ארבײטער״םאלק צום װערקשטאטען און
 ״■רא־ :רוןי דעם װעיט ;אגצער דער גון

 םאראיעיגט רענדער, אי״ע פון ל/ןטאייער
זץי!״

 די םאר״עטאגען נישט האט פען
 ארבײ־ אין צײט. יענער אין ווערטער

 גע־ גישט נאף זײ האבען ©ער־העיצעד
 די און אפללאגג, :ױטיגען דעש םונמן

 געשרא־ נישט :אף זיף האט בורזשואזיע
 בא־ די אױו* ישוין אבער זײ. פאר פען

 ס׳איז װעלבע אױוי ,1848 פון ריתאדען
 רער פאר ארבייסער־במט געפלאסען

 געפאיען איז רעװאלוציע, כירגעי^כער
 זעלבסט־ א םון ״שאטען דראהענדער חגר

פ-אלעםאריאט. שםענדיגען
 ״םרייוזײט אױסגעקעפפטע די און

 דעי אין ׳שויז האבען דעפאקראטיע״ איז
 נאף יאהרען ער״טטע די אין חאניג־צײט,

u n ,פרא־ דעם געשטופט רעװאלוציע 
 ס׳הא־ װעיכען װעג, אױפ׳ן לעטאריאט

 עננעלס. און םארקס פאראױסגעזעחן כמן
 קאטן^ אין איז װעיכע בורז״טואזיע, די

 םע^הײטס־אידעאילעה פאר געגאנגעז
 — קאםםס־ציל איהר דערגרײכם חאם

 אנטװי־ מיוכות׳ מאדערנע וןויפגעבוים
 פראדוסציע, קאפיטאליסטי^ע די וןאאם

 נענענ־ אין געםונעז זיך טאקמ תיכף און
 דער פאר םיוכות. אנדערע נעגלן [אץ

 עקזיסטירען צו הערט׳אויף כורדטואזיע
איז װאו דארט, םענישהײט די  די ס׳

 קאפיםאליסםישעז איהר פאר ןדענעץ
ם.  די געװארעז זײנען שארנעסען יראפי
 םענשהײטס״אידעאיען װעגען (אווננעז

 גע־ זיר םעז האט לאנד יעדען איז או?
 אםוניציע, און װאםען אגזאמלען נוסען

 םארנ״כטונג און םארד אוי^ גרײטען ןיך
 פון קאנסורענט געםעהרליכען דעם ןוןגען

 ײי םעהר םף א — גרענעץ זײט יפנער
 ^אלםענמליכעד׳ גרויםען, דעם ®אר

.1848 יאהר םונ׳ם ®רײהײטס־קאםף
טא־ ברײםערע זיף האבען דעטאלט

 דערפיהלט ארבײטער־םאלה םונ׳ם םמן
o j f קלאס. סאציאי.ער באזונדערער א 
 זיי האבען גרענעץ זײם יענער *ױ*

 נאר סאנקורענט, רעם נימט דארזעהן
 הא- פלוצים און ארבײטס־ברורער, חנם
ן  סא־ פונ׳ם רחי דעם דערהערם זײ מ

פראל*^טאר־״ :מאניםעסט ^ניסטיישען
ף!״ פאראיעיגט לענדער׳ אלע םון זי

 געװארען גענרינדעט איז דעמאלט
איגטערנאציאנאל. פראלעטארישער חנד

 נ/דטפונען צוריס יאהרען םיט iMr ויד האבען פאריז און יאנדאז צװי׳שען
 אר״ אינםערנאציאנאלער םון ים

 טען28 דעש און *פארברידערוגג
 מאס־ א אױף איז 1864 נפםעםכער

 סעךאלבערט אין לאנדאן, אין מיםינג
 קנג־ םון נעװארען אורעקנעמטעלט םאל,
vvfy, ארבײ־ דײטשע און פראנצויזימע 

 אינמער* דער םאר יסוד דער ופפר־טוער
ע.זארכײטער־>יסאציאצ נאציאנאלער

בעז טהא סארסס שרי ע םטא׳ דעם נ
 גרינ* דעם און אסאציאציע דער pd םוט

 אדחגס״). (״אינאנױראי תמם־אדרעס
 סםאטוט. צום םאררעדע םין א איז וואס

 הכל סף קורצער א נעמאכם װעי־ט מם
 װערט עס יאהרען. ^עצםע די

 פראלעטאריאט דער אז »ויםגעװיזען,
 וױצניגער נישט רעװאלוציע דער נאןי איז

 װערען עס p* םריהער, װי םארהנעכט
 דעם םיז נרונט־יסודות די אראפלצטירט

ײמען  באפרײאונג די :קאםזי •ראלעטא
 פח זאד די אױ א־בײכמר־קלאס םון

 פאר קעמםענדינ גוםא. סלאסנ•רבײטער
i n פלאםעךגורל׳ זייער פון באפרײאתנ 

vm rp\ פאםעז פאר׳ן ארבײמער די  א̂פ
 םוז באפרײאוננ די בכלל. פיאסען די
 לאקאיע סײ\ גימט איו ארבײנמר די

 נאו־ פראנע, נאציאנאלצ קײן ני׳שט אח
 דזד אראכלעם. אינכמרנאציאנאלער

ארבײםער־ חןך נפרזמן װעתו
מד דער פון אנ ר «ו װאלס ג מ

 ‘איגטע־ דע־ אין :חוה דיגע ;ןיא*י;*ג
 לא־ דעפ נײט ׳אסאציאציע נא^ןגא-ער

 :ראג־פעהט ?אטוגיסטײעען פונ׳ם זוננ
 פא** י־עגדע*, אי־ע פין ״פ^אי־עטאייער

ט דג דף!״ א״
 געפאי־ען א*ז ׳ט־עק פורא׳דיגער א
ע אײראועאישער דער אױף אזי טו ״ רז ן  י

 דען האט גוזפאות פאגטאסטישע אין
 װענען און ניאנט דע• ררעגען דערצעה^ט

 װעייט״ ;ייעי דער פון פיאיעקטען די
 בו־ז״עואזיע די האט ארנאגיזאציע

 םא• ס׳איז אז דעי־םיה״ט, נחו״ש אפ״ד
 םון כה דער װ• טאכט גרעסערע א ראן
 איה* אין אטוגיציע אננעזאטעי*טעד דעי
 היס* פון כח דעד *ואפען־לאגעיען, רע

 ארבײטער די t פאסירונגען טארי״שע
 גע״ ני״טט :אך ארעגפאי^ה לזאבען גופא

ריייא־נ־ זייער פון צוקוכפט־כח דעם םיהלט  ? פאלאײנינוגנ. נאציאגאי*עי“טע
 װאס ארבײטער־כיחגות, די געװען זײגען

 אינ־ דער אדום געזאמעי^ט זיך האנען
 און פאלז. רויטער טעינאציאנאדער

 אר־ די פ^ד געױען נאף איז םען4באהאי
 שאדפע גצחון. צום לוענ דער בייטער
 סאנאנדעדגע־ זײ האכען דעות חילוחי
איז ביז ריסען,  צוזאטענגעבראנען ס׳

 אינטערנאציא־ םון ארגאן ער״עטער דער
פארברירערונג. פ־אלעטארי״טער גאי־־ע־

ען יאהר זעכציג  זינט אריכער די:
 אינטער־ ער״טטען דעם פון גרינדונג דער

 בירגער־קרינ יאהר זענצינ :אציאנאל.
 דעכ־ קאפיטאל. און ארבײט צװישען

 זיי־ ארגאניזאציעס פיאלעטארישע טיגע
 אײיאפעאי׳טע די איל אנטשסאגען נען

 זײנען ^אמפען וױלרע אין רענדער.
 אט נצחונות; נעװארען אװעחגעטראגען

 באלד ציױיטען. פונ׳ם אט צד, אײן םון
 pc װעלט די געװארען פארםלײצט איז

 ביס* פרײסי׳טער :רעאקציע ״פװארצער
 כיילי• צאריזם, רוסישער און םארקיזם
 באלד און איטפעריאליזט. און טאריזם

 רױטע די אױםנעיטטורטט װידער האט
 פראלעטא־ ארנאניזירטען פון כװאליע

 דער איז אבער ״טטענדי< קאמױ. רישען
 אן אינטעדנאציאנאלער, אן געװען קאםף

 אײן אין נצחון יעדער אלװעלטליכער.
 אין װירקונגען זײנע געהאט האט לאנד

 אין ספלה יעדע און לענדער, אנדערע
 אויױ אפגעשלאגען זיך האט לאנד אײן
 לענ־ אנדעיע pc ארבייטער־לאגע דער
 צװײטען צום לאנד אײן םון האט דעד.

 פון פראלעטאריער :ידח דער געסלונגען
 צױ און !זיף ם#ראײנינט לענדער, א^ע

 נאנצע די ארוטנעגוכיעז האט יעצט
 סאר־ ארגאניזאציעס, פון נעץ א װעלט

 צענ־ נעװאלטינען ן י י א אין בונדענע
 אינ־ פראלעטאר״טען צװײטען אין טעי,

טעדנאציאנאל.
איז ביז  םון טאג דער געקוטען ס׳
 קאפיםאליסטישע די נסיוך גרױסען

 אײננעמלוננען האט 1914 םון ארגיע
 װעלם־ פראלעטארישער םון געדאנק דעם

 טרע״ און בלוט pc ים א אין אײניגקײם
 ארבײםער־ארגאני״ מעבםיגע די !רען

איז ווער םארנעסען, האבען זאציעס  ס׳
איז ווער און שונא געםײנזאםער דער  ס׳
 לאנגע םיר פרײנט. נעםײנזאסער דער

 פון פראלעטאריער די האבען יאהרען
 אײנער אױםגעעאםעז זיןי לענדער אלע
 אויםגעקלונ־ ס׳האט ביו צײײטען, דעם
 דער פון דונער אין נײ דאם אויוי כען

 אלמער דער רעווא^וצ^ פראלעטארימער
 לענ־ אלע פון פראלעטאריער :לאזונג

די אײף ניט !זיך םאראײנינט דער,

ד םיז טייענטשעס די איבער רענט י ־  א
אט יטטעכיגען איבע־׳ן כויזיטואדע,  די

!...כ״ליטאריזם אײער םין
 נייטט םא־ק^וננען. איז רווי רעד

 גע־ געהעיט ער איז לעגדער אי־ע אין
 געיצפאלטען דרײען אין און װארען,

 פון א־כיײ פראלעטארייעע די ארױס איז
 װערט־ דער פון תקופה ער״עטעד דער

רעװאלוציע.
 װעלט־אינערפעףענײצ דע־־ אגיטטאט

ע די געלומען זײנען  רײסעגײפען ביטעי
עי. אײגעגעם אין אג י

הא־ אנעד קאטוי פון הי*ל דעי אין
ט נאר אז פאי־געסען, צדדים אי־ע בען  טי
 אנגע־ געװען זײנען װעלכע לאזוגגען, די

 אינטערנאציאנאלעױ ךער אויף יטייבען
 זי האבען זײ װען טאג, דעם אין פאהן

 םאגאגדערגעװיסעלט, כיאי* ערשטען צים
 די אט םיט נאר צוריק, יאהר 60 טיט

 לעצ־ דאס דערגעהן זײ װעלען ראזונגען
נצחון. צום װענ שםיקעל טע

 ארבײטער די לון באםרײאונג ״רי
 ארבײטער די פון זאד די זײן נאר לען

 ער^- דער צוגערופען האס — !״ נופא
 װעלט־פרא־ דעם אינטערנאציאנאר טער

יעטאריאט.
אינטערנא־ דער פון נאטען אין און

באםדייאונג פראי״עטארי׳צער ציאגאלער
דער םיט פארברידערט דך טען האט

 םון ״אויסצו׳חכסה׳גען״ כדי כורזיעואדע,
ד איה״ ױי סלאכו סאציאי*יזש. דעש ״בי

 רעװאלוציא• דעד פון נאטען אין אין
 אװעקנע״ טען האט כאפר״יאונ; נעיער

אט, דע□ זיןי םון ׳:•טײסען איעטארי  פי
 סאציא- דעש ‘״דישטירען״ צו א*הס כדי

י־יזש.
 די זיך ציפיהרט בורזמואדע די און

איעטאר־ צוריבענעם איבער׳ן הענט  פי
יאט.

 ארויסצױ אן זיר הױבט אט אבעי
 טחנות צוריסענע די םרן ק־יכטארידרען

 בורזשואזיע די קאנסאי*ידאציע. ;ײע א
 א צו פראלעטאריאט דעש יעטופט אײין
 איהש לערענט זי םאראייניגונג. נײער

 ״די אז ערםא־־ורונגען, סױיעריגע טיט
 נאר קען ארבייטער רי פון באפרײאונג

 גופא׳*. איבײטער די pc זאף די זײן
 באפרײאונג די׳. אז איהש, לערעגט זי

 נא- קײן ני׳טט לאקאי^ע, קײן נײעט איז
ע אי אנ  אינטערנאציא״ אן נאר פראגע, צי

 לע־ געיטיכטע די פיאביעש׳'. נא^ער
 דער אז ארבײטס־יפקלאפען, די רע;ט
 נאר זײט זײער אויף זײן װעם נצחון
ט װעלען אלע װען דאן, אײנינ  זײן םאי
 ברו־ אינטערנאציאגאלען הײליגען א אין

דער־בונר.
 אינ־ דעד אין אױפקליננען זאל״ז׳עע

 צום ארבײטער־װעלט טע־נאציאנאיער
 אינ־ ערשטעז םונ׳ם ױבל סס־יאהריגען

אזונג איט־נײער דער טעינאציאנאל :י
ר ע י ר א ט ע ל א ר ן פ ו ע פ ל  א

!״״ ר י ז ט ג י נ י א ר א פ ר, ע ד ג ע י

װעלט־מלחמה דער פה כאלאנס קורצער
 פארגע־ לעצטענס איז אײראפא אין
 ־6םעי א פאר דעטאנסטראציע א קוטען

 נאטירליף, איז, דערביי און קער־פרידען,
 רער טאג־אררנונג אױפ׳ן ארױםגעקומען

 וועלט־םלחםה לעצטע די װאס חורכן
 ״דאס םעלקער. די םאר נעבראכט האט
 צײטונג סאציאליסטײעע א לעבען״, נײע
 גע־ האט רוכיעניע, אין ער׳טײנט װאס

 םאק־ םאמענדע די דעם װעגען בראכט
:ציםערען און טען

 געדױערם האט פעי*קער*שחיטה די
יאהר. א אוז םיר הגאפע

 טאסען־ די אם זי, האט גע?אסט
דאלאר. מיליארד 247 ארום יפחיטה,
 דער פון האנדעל אויסערליכער דער
 יאהר 7 לעצטע די םאר װעי^ גאנצעד

 )1913—1907( װעלט־םלחטה דער פ^ר
 זעלבע די כמעט אננעטראפען האט

סומע.
 אײנגע־ האבען מ^חטה־מאסטען די

 גרונט־ דעש םון טײל גרױסען א ישלונגען
 טלחכיה״ די :כי.וכות אצצ םון פארטעגעז

 ביז אויס כיאכען דײטישיאנד פון חובות
 םאר־כייחכיה׳- איהר םון פראצענט 48

 איז םיאנהרײו אין םארסעגעז, דיגען
 איטא־ אין פראצענט, 40 ציפער די אט
 30 ענגלאנד אין פיאצענט, 31.5 ליע

 םאראײניגטע ד* אין און פראצענט
פראצענט. 8 ^טאאטען
 חוכות די אט פאר צינזען אויף באויז

 פרא• 19.5 אויסגעבען דײכדפלאנד דארףי
 (די הכנסה יעהרליכער איהר םון צענט

 יאהר), פאר־םלחםה׳דיגען א םון הכנסה
 10.2 עננלאנד פראצענם, 15 םראנסרײף
 די פראצענט, 7.3 איטאליע פראצענט,

פראצענט. 1.7 שטאאטען פאראײניגטע
 די םאר געװארען זײנען םאביליזירט
 אנטאנט־מלוכות די מצד םרחמה־יאהרען

 צענטראל־אײ־ די םצר און טיליאן׳ 39
 האלב א און 18 מלוכות ראםעאישע

 האלכ א און 57 ס״ה סאידאםען, םיליאז
!טיליאן

 ד׳גם םון אויסרעכענונגען די לויט
אינטערנא־ פאר אינסטיטוט ״קארנעגיע
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רײזען. אברהם פון -----------------------------

 דער אט פון זייגען םרידען״ ציאנאלען
 ^לאכט אין נעפאי^ען פאכיליזירטע צאהי

 אויס כיאבט דאס פענשען. 12,996,571
!טא: א קיבגות 4,524

 האט טרײבער’ טיפעכישעי א אײנער
טעד רי אט װען אז אויסגערעכעגט,  םוי

 צו פארמאר׳פידען ארגז םא־ זאי* ארפײ
 װאלם — נאכט און טאג רײה א אין 4

 דרײ גאנצע נעדױערט גרויל״פארש דער
!פעת־לעת 21 װאכען,

 הרוגים פיליאן 13 ל-רוב די אחוץ
 אריבער געװען פרחפה דעי אין זײנען

אן 25  *עװער־פארוואונ־ און לײכט־ פייי
דעטע.

 האבען צוזאפען םלחםה־לענדער איע
 קרוכ און אינװאלידען פיריאז 16 ביז
יתופיש. און אלפנות פיליאן 26 צו

A
לענ־ איע פון אימפעײאליסטען יד

 װעלט־^חיטה די געקױינם האבען דער
קריג״. לעצטעד ״דער :נאפען מיט׳ן

 םרױע- זײנע פיאסלאפירט האט װילסאן
 דעם — פונקטען 14 רינ־באריהפטע

 ה*ם געענדיגט אוץ אנעססיעס אהז ׳פלום
ט פלחפה די זיך  רױכ־םראקטאטעז, 5 פי

 געפאהר גרעסטע די אליין זײנען װעלכע
 זײ־ דאס שלוש. װײטערריגען םאר׳ן

ט אפםאד װערםאלער דער :נען פי
 סען־זיטער־ םון אפפאןי דער דײטשלאנד׳

ט מען ט טריאנאן םון עסטרײר, פי  םי
ט נעאי םון אונגארן,  און בולגאריע טי

טערקײ. מים םעװער םון
 בא־ נישט וועלט די איז נאר גײפם

 באװאםנונג אלנעםײנע די נאר רוהיגט,
 גע״ װערען הכנות פיליטערישע די און

 דער פאר װי שטארלער, םיל נאר םיהרט
 םיבער- זיר גרײט פען װעלט־שחיטה.

 און אויוי קאםו״ גרױזאםען א צו האפנו
 אוז לוםט דער אין ערד־, דער אונטער

 אויפ- שרעסליכסטע די םיט װאסעד, אין
םאדניםטוגנס^טאםעז. און רײס־

 ארםײען אלע אין זײנען 1914 ביז
 7 ביז ביקס אונםער׳ז נעוחנן צוזאםען

םיליאן. 11 ביז — איצט פאן, מיליאן
A

 װילען אהן און גליק, אהן םרויעריג,
 מעג; די גראהע זיך ציהען
 !צדשפילען שםורעם דער זיך װאלט

ברעג. ביז בעכער דער איז פול

 העכער, און יםים איבער יאג
 ;אײן װאלד און אױס דואלד זיך טראג

 בעכער דער זיך זאל אױםגיסען
!...פיץ םענשליכען פול

 באזונדערע פון םארלוםטען
לענדער.

 אויןי סאפיסיע קא&ענהאנענער די
 םון םאלנען סאציאלע די שטורירען צו

 4חשבי א נעםאכט האם מלחםה דער
 חוץ האם לאנד יעדער אז װײזם װאס

 שלאכ־ די אין געםאלען זײנעז װאס די
 םענ־ םאסעז ריזיגע םאריארען אויר םען
 שטערבליכסײם די װאס דורכרעם שען
צו און נעשטיגען איבעראל איז  ראט דעי
 שטארס זעהר נעבורטען צאהל די זיך

 רעכענוננ דער איז אט םארהלענערט.
:לענדער די לויט

סט — דײטשלאנר ײו ד אין םא  מ
 שטערב״ םון ײאוהס ; 3,600,000 בורטען

 אין נעפאלענע ; 2,700,000 ליכקײט
 אין פארלוםט ס״ר * .2,000,000 קרינ

.6^00,000 — לעבענס פעגשליכע
 אין םארלוסט — עסםרײד־אונגארן

 דער pc װאוקס ;3300,000 נעבורטען
 געםאלפנע ;2,000,000 שטערביליכקייט

5,800300 ס״ר .1,500,000 קריג אין
 — אירלאנד אין גרױס־בריטאניע

 ; U00.850 — נעבורטען אין פארלוסט
 ;1,000,000 שטערבליכפײט םון װאוסם

 — ס״ה .800,000 לןריג אין געםאלענע
1350,000.

גאמר־ אין םארלוסט — םיאנקרײד
שםזנרנד פון וואוקס ;1,500.000 טעז



i.

שמועסען קורצע
 רעדא־טאר דעם צד־שען

:: לעזער די און

fdm
װער• איז ניר, אזא ג־טא — אײזנער יי

i ענ נ׳;; n r װערען צוגעיאזען ניוזעז ;־ט 
 דעס אין אז זיוי, סאריצטעלט א•יכנא־סעי ענ

 זיינ*: דױס די רכוח בןואלל דזיצאינט פיז רױ
 קראנײדיט ,יױ ס־;יע, אזעיכע או־סגדדיאסעז

 קאנע; :יט םאי אורזאכען ײיבטיגע א;ר־;ד׳; אלע,-
 אין אױב איין, :*ט ipr.pi ם*ר און נא«-*ײען

ײן קען סעיע אזע־נע  ״ערניל-ינען פין רעלע די ז
 ע«עס אפיסערס.״ אונזערע פיז כיא;כ•; סא־ זיך

י ר׳;־ט -  ױניאז, דעד םון אפיסערס די רזc א
 נייזא• nc צ־יטען רי פיז ;אט׳צא־:-יעס םח װי

 םאל דעם איז זײנם אילר דעג־עז, ריי ר״-עז.
 *סיסעלס די פוז פילע י־;;עז פ*י אורנעיעכם

ר אוז גומ, ?ער,־  ז1כאםראכטי זײ אז װ״סעז, פי
 * י ד א־ס גאל :אם״צאמיקעס, א־־ס זיך

j אינטערעסען איחרע איז ױניאז״ לעי פין ־ ע 
ס, לי מיט ניט איז טיאבעי• וע- חו מסיני אנ  נ
 יע• איו זעהעז ווע״כע אלב״טער, די ס*ט נא־
 םאי אום נאם״-־אוניפ. א •וגיאז־בעאסטען דע;

עו, מיר ײאס כיאכעז, צו .-gsr< ־”א  װעיען פ״נ
t ל• א־יך טיר r 'n y n y i ה. אפת׳ע אז ע  מ

עי ױאו רויז, צום רא־ נעייכס  םיז ישריינער ד
ט ײאײנט. עז*־*יv רי ענ לע אז י טז  םרױ, עי

ען דעם ;אןי געדעניום ױע־כע ײסי ײצ  •on םון •א
 טיר איחל איו אננעחלאסם טענ די האט יא;ד

 אויסנעםי־ נעװאלט האט ,ײעיכער פא־־סנזאן, א
 אפסיינער זײו דארט :אןי ױאוינם עס צי נעז.

 ■אייס־ דקם דערזעהעגרינ אידע;ע, די רבי.
i איו קאלוי, װי ברייוי״ נעװארעו א-ז סאן, r r, 
v ' vאין ■אליססאו רער »; יז־אפם נע׳חי״ש׳ס. ר 

r נאנצע רי או:ז דעו־צעה-ט טיר, או;זער r y i־ 
,כ פ־ענט אוז םע.  א*הם קענעז טיר י1 אוגז, ,

ר דער איז װאס עײױערעו, ר  נױ דער םים מ
ו אזױ איז זי ײא-־ום 7םרוי איטער טער ״  ד

 םיר איהם? םאר םורא זי חאט װאס נזןי־ארעז,
 זקהם ״זי ערקיערעז. ■רובירט איוזם עס האבעז

 רוסי־ יעם נעזאנם. איהם םיר האכעז א״ך, זיא
םםיז, •צען  א גזנהאם ראם זי װעמעז םאר ■*'י

 זיך, דאכט אונז האנעז״ צו סורא נרונר גוםעז
עי איז םעמבעיס פירע נאר אז אן אונז  רײדעז ױני

n אויר t נאטירריך, ׳אוז קרענק... זעיכער דער 
 םח בעאםםע, זײערע אויף אזוי יוקעז זײ אז
oy א אויר םאכעז נױםװענדיגערװײזע 

 פון םיסטרויעז נוםא. כעאםםע די אויוי װירקוננ
 «ד דער םוז םיסםרויעז ארױס רופם זײם אייז

ס זעחר ?מהר, איז ד»ס ‘אוז וײם. רערער נ מ  י
אן, א רשא  אײנעם סוו אכםוננ *וסרױ, װאו ױני

 סעםבער• די צו םיהרער די פוז •.־•ױיםמז, צים
אז ד*ר צו םעטכעדמי! דער און ׳•-«,  איז ױני
 דאס ױניאז. רער זווז סונדאםעגם סאםע דעי

 סקעבאנדטעס, רויםע אונזערע גום זעהר וי״כעז
״ אוז ײעז ו  אונסערצונרא• םיטרעז איע םים טי
 טרענעו םיר אוז צוםרוי״ נויסיגעז דעם בעז

״ז, עב לזעז ײד: ם1 ר ח י א אויןי אז ז  ײנ
 דאזינמר דער אס סוז יןרבן ^pp’Dr א נעײארען

 װערם כריף אייער ? כאנדע ;ירערםיעכםינער
פא־־עםענטיייכם.

ר. בן ע עז לי  א״נ• פאיקאם זיינעז םיר — א
 קױ דעם םוז קריטיק אײער םיט פא*^טא:עז
טיננ, י־^-ױניאז  וױיזם איהר װעיכעז איז םי

 ריוס־געאיילדער דעם םון ב^אף נאנצעז דעם אוי^
ט דער סון  ס<זעב*אנענ• רויםע אונזערע םוו זיי

 אוסי די אונםער אז ני־ויבעז, םיר אבער טטז.
איבערינ. נאנצעז איז איצם דאס איז יטמענדעז

 אי| נעםאצענע ;1,840,000 גיכקייט
.3,340,000 ם״ה .1,400,000 תר-נ

 נענורטען אין םארלוםט — איםאליע
שטערבליכסײט םון װאוסם ;1,400,000

 .600,000 קרינ אין נעםאלענע ; 880.000
.2,280.000 ם־ה

נעבווטען אין םארלוםם — נעלניע
 שטערבליכמיים םון װאוקם ; 175.000
 .115,000 קױ־ג אין נעםאלענע ;200,000

.375,000 ם״ה
נעכור־ אין םארלוםט — בולנאריע

 שטערנליכ־ םוז װאוהס ;155,000 טען
 קרינ אין נעםאלענע ;120,000 ק״ט

.275,000 ם״ה .65-000
 נענורטען אין םארלוםט — רומענ־ע

 שםערבליכסייט םון װאוקם ;150,000
 .159,000 סרינ אין נעםאאענע ;360,000

.510,000 ס״ה
 נעבורטען אין םארלוסט — סערביע

 שטערבליכסײט םוז .װאוקם ;320,000
 .690,000 קרינ אין נעםאלמן ;1.330,000

.1,650,000 ה“ס
 םאראוםט — ■וירען איז רוהלאנד

 םין וואוקם ;8,300,000 נעבורםעז איז
 נעפאלעגע ; 4.700,000 ׳שטערכליכקייט

.13,000,000 ם״ה .2,500,000 היינ 1א'
 נמנשחײם די האם צוזאמען אלעם
 OjOO/35,380 םון םארלוםם א נעי־־טעז

 ױאס ,15,130,000 — אעבענס טענשליכע
w דודר אויםנעשטארבעז ז״נעז n װאם 

 ם*תר«ם«רם, «יך האט שםקרנליכקייט די
 אין פארלוםם דעם חרך 20^60,000 אי)

o אויסזנר נעכורטען, n םלחםח איז זימ«ז 
\.VViVa 4324,000 געםאלעז
אױם נאך סץחלס צקםעי on א'|

ע ד־ ט נ י נ ״ א ר א האם װאם שטאאגאן, ם
ױ אג א נעהאם אי  ■•דיוסם ןאאא
* ייז מ מ לי ד מ נ׳ ג*ד 09VD ראס םי

----------װ די גרןסער

ס ז ז י ס י « א״ג • • « י י ״ ד t'K :נ o *וווו n•
ײ ■,נצר** ז צצי יצדןר ר$ס ג»רי׳*, י ^סי די  אי

3.» 'rr rהרצז, איהר ו פי r װום דאז םיי n* 
ײו׳׳ צ״נן 1ג•! אח נ ״ן גריי•, הוגדן(ר«ע אז  ז

nfc א>ז ניאםער דער װאריס נוצ*ז. ײעגינ 
rױ טע;דינ ײ פי צי נ ״ או ט. ד*ר נ ט איני־  ה״;

 דױס־פיאגע רץי צו צוט־»צפעו זיר ער װצט
ײנ איז, אגדציצס, oyiy ווו סארנעז  סעס־ ,ד א
פ ד ו ע ם איז נ  ױמט יןריטי׳*, דצגיןען צו ננווז ני

 דעכארא״יױ* צו נזןראטען סוןי ני׳ כוף איהם
עי איהר. רען  אין איז ראכט אײגצינע אי;ז

•׳ אונזער װאס דעם, עי עי סנ ע ײ, א א*ס ס  נ
 ״*יאיע און דעדזענדע ערײ־נמ, ®רז כא־צטעהט

 דערא• רױטע די ױעםען ״,',,,א. אדריטכײדע*,,י.־;
 אין יטל‘׳־.• יזנאוע א נאי האכעז יענען נאגעז
 נוי• ניט נעײ־ס זי“נ א־יעױ איז אזוי, אוינ

ם ט*נ א־' ט זיןי םא־נעדעז *,,צופ דאס 'י  רי
 נעדא;-, אײפ׳ן כ־עגג•;! מאננע נאר יעז זײ׳
 דאס און אני־װעי, טי; טאי.ע דיגען ז־• אז

 איו דעיפאר די, נייט רעכענע; זיך כיוז סעז
אי  איג־ צו סיי«א' נעסטע די איז *ע>;ים םירע נ

 טאי*?ן איז ן,ינאװ נעסטעי דעי זיי. נאד־רען
 ו־.{;, יאקא• יאחאי, אײער אין רעזויטאט דער
ס אנדןרע פירע איז אוו א' אי, ע א םאר י  װ״י

 אנער געטומע־׳ט, אביסעי־ זיך חנרה די ראט
 איהר נעואנט סעסבעריטיפ נ־ויסע די ראט נאי־ד

ײדער נאנצען רעם פון אוז ױארס,  זיף ר$ס גען
רױר. *צרוצינע י,יyס’אנ אויכגע'*זע?

ץ. ב  דעם פוז אויסיטנים דעס גי׳יונ
 סיס־ א ײע־״כעז איו ,,כ-עטע' ריגיצטאח רויטעז

קאי1 סוז נריד  אי• פראגע, א אוני ׳צטעים «» ״י
 נע־ נעראנח עייעםער אונזער איז נערנעיי״ענם

רפןן װעו װי א צו  װייככדנאבקעס, אי? dv אר״ג
 •אס׳ דעי סײל א םאר געטטעקט האם oy װייר

 איז oy כריף־יצריינמר. דעס פין נערזך קודנער
 נריף־יצרײנמר דער אז )או;ז פאר ?יאר געװעז

 זאיען סיר אז נאסת, ערװארסצם גיט האם
ה «ײז נאר ^מפערען, איהם  ••שוס נזנװען איז נו;

 נא* אכער אינטעמע׳עאגאי. ,ד םאררויסדצז צו
ו, סראכםענלינ י  אז אײננמזמחעז, סיר האכעז ז

 Vi י!אז נחור רyד װארים ^םפערקו, דארף סען
 סיר האבעז פראנע p-t אויף אז נאריחסעז, נאר
 אונזער איז אט אלזא, .1רלpנםפy צו װאס ניט

yoo:y^ ױאס נעידלר, די oy אױםחאל־ פאסט 
iyo נ די נ ע ד י ^י א  קרעפם, אײן פון יאיזאלס פ

t:  V כ י ל v v ז v נ א נעװ^ איצט ניז iy״
 אונזלר זאג׳ןן אײןי לאסיר אורחא, אננ הוצאה.

 4Vi האם עלאגאםיל פיז םראנע די אז סי־גוגג,
ײת גא;ץ א ׳*•ילם oא רסלמ קל n  p נאמלוס 

 פראגע דער צו כאצמ א*ן נ. ע. נ דעס פוז
 ov איז םארמסמחל?, סיר װי .1 לאקאל פוז
 סים־ די פאר וױגטענסװערם אוז נום אזוי גיס

קיי א צו געחמרמו «ו גלירער א  סױ״ ir» mb ל
o וענד vaoyo. הר1ז אי« לסקסל א?א w r 

t «ו r v n p j n ; ג דער ל מ ײנ  װזןרס סיםנליד ר1א
ם כטל מי ד דלר כדי חו*חא. אזא אין בעי  איי

םינ! די ?רינען קסנעז ?אל םיםנליד צעלנער  נוי
 לא• אוא פוו ססעו• וער וועם אויםסערקזאסיזײם׳

 דער :װלרעז פארנרעסערס נאדײטעגד סוועז חאל
טyםענ  זעתר אײנינע הסנלו נױםינ װעם רyדז

 קורץ, ארנײם, זײז אין כייםהעלפער םיכסינע
 נא* סוזעז לע?yװ רסחאל אזא םוז הוצאות די

 װמם םילייכס .lynyii םארנרעסערס דייטעגד
םינ אויוי זײז ײעז *ו נוי  איז לסמאל אזא צוםי

 דא* נלויכען םיר אוז ברענס׳פצס. נאזונדערע
 3 די פוו סאר׳ספעלצוננ די דורר אז נים, רום

 כאדײםלנרע װלרעז נעסאכס קענלז זאל לאקאלס
y’o o n ry. נ. םוו כאישלוס דער v. .א כp 

 רעזולססם דלר איז 1 לאיזאל םוו םראנע דער
 אנכאםרעפס װאס נרינדע. וױכטיגערע םיל פוז
 םער• ״די אפג^אסט האס װאס טויזענסער, די

 ׳םיר ערקלערעז לינקע׳*, די נענע? ■אלים־ס ראר
 אינ• די דאס לינען, א עס איז עריפםענם, דאם,

 װמי׳ אירנענד סננעםריבזז הסם םערנעעאגאל
ס3 איו נתםבער ק״ז ■סליסיש טזןרראר כע  י

 סרייעל עחרליכ^ אז אהז נעװארעז אויסנ/דעלססעז
no ײן או׳ ז ז ױני ו מ די הסם דארום, י אזי  ד

 ױניאז. רyר ג?י,אסם נים נאר אױסיסליסוננ
מז א םארנוטען חאם לאנװענפאז די אסת, רוי  נ
 סנצר סראנ?, דער םים צײם איחר פוז םײל
 צױ םאקל נויםינ״ זלהר ז?חר, געװען איז דאם
 װאים ױניאן. רyאונ« םוז ויכערקײם דלר ליכ
 נים ססי אלע םאר א״נסאל תסנװענ׳סאז די

 די if באצונ איז ■אליסי איהר םלסםנעמסללם
/ װסים ײניאדברעכער, ר, ז מ ײו איצס א  ע

װעז. נים װעלם דער אויןי ו אנער מ י ו ז י o ו n 
 רחא.1א אנב בריף^פרײנער דער רעדם אלעם

ח הויפס ?ײן מנ i רסס װארום איז, נ n -דדיע 
 םיםיננלז זײנזן נים באארד ivoipytpp נעראל

 םיסיננ- ׳מהגמם »?* חסם ער 1װא ׳י»רס iנ• איו
אי ? יםער1 p« איז ער פאהרם ם1װ n n סטקדם ? 

 חסםסיס, איז זיןותנעז זײנמ ער האט װארום
מג איז, ׳װ. ז. ?1א פ  *יז דסס פאקט » #?ר׳

ר ?paon יאחר יעצטעו דעם םינניז דרײ סי  םי
lit .נ v .ײ איו נצהסם ב ס, יירק. ג מנ ױי  !ו

 יױיסם, דער לאנ?, ריכסינס די וױיסם op װער
r איז op 1א  *viprויpר p t^ m i§ g» מנ א ם  םי

ם ם1סינ pדpי יארמ. 1ני pא כ. .p נ. פח ענ  קי
ר ס ipipp אסס nnpi .?oip?po דן  װײנד די ני

tp o jp v m■, זײpדינ מ איו נ ײ יארת, נ רי •• 
ו pii o- ארז ארנײס, רpיM no ?יזי מ n  T in 
m די o n  tio ip j r t r o .נ p. .ב pj Don- 

rםp.3 רםp o n i^ די האס ^um nm poi?• ם  ני
̂^ ptvm בלױז  »יי ארבײס איהר אוז אלסpל

ױ  *oo3pn op איז ײס1 צו ײםno 1 יארק. נ
נ1נ סי p j םאר י  o n. .ב tP3iioa i t ײ די  י

4npm קאיס r n n j®  no אום tp3pp«3 i t  v i 
i ® n די םיס ^ • י נ ס י ר םיס tut ס ת  יאנס. זי

frmpo>pt זפסירס■ x n ו 3(דאר אז  יסר װי
p j. .ײו הסם ב ז ו מ י ^ י - י » ם ר סיננ׳ מ  סי

v r« f ו3»*»נ גיס in ז901י p n םאסםיסינניו 
r 3ו r mמו o רעג i i אייילזןבײ נײ*ם • «ו no 

i n־ *tv® . f r i t ײ י ײ ס מ נ • י  ײײםיי׳ ײ
tut ר״, די סן תגו ס װסס .ניי י m « ו י

טי ׳•סארק רצ׳ול עי o נ•" בלןיא*נ 'vyj, •אי 
ע א ד>סעי ‘1י טעני ײ׳ א  אכע־ א־־בנאנ׳;, ב

 *ע״א;ט פ<ז '•א״ט ‘וױפי פ״אנע די ױf יאטע־ט
i r i i r r*•, ע־ ױעו ט נ v ג י - פא־זארעי  י

עי יו איז ס  e • א - י ע פ • ־ • ו ו ײ ®יז י׳י
/ ז ע ט י ע ע י י ־ י ב *־*יט כ י  כב־ר א נעו.*<• י

אי/ דע־ פאי  j-i-r-K •:•••• -אנעז ־,ד ױני
י ס ײ א לז ־ ײפיו י אי נעראנט, א ;  דדעעגל־א־ י׳

iroipptpp ,אא-ד  • ר ?־־;•; א־־,־• פא-זאפ־;יט נ
ט טיגגעז, ײ ד גיונץ א־נ ״  א•• ר■־, פ־ענעז ".׳

 ״•••׳<- א ;א־ ב v ( פיז ר־טגליד ילדער גיט
ט, טאג רעז ע א •i נא־ענט־נט א־נ׳י ג ״  נעט י
 אגיוטענדיגע־ ־,;,;•;,•v אדע־ פזןלר א י‘/ Iײי

ט נעזעי׳עאפט,  אי:*• ל״ן נ־ט איז עס •ועיכער טי
ו נביד י  ׳ע• ,oyiy נסד /־ !•זאסענצוטיעפען ז
עג דעי ט  • חפנע no און ה*ט נ. ע. (. םוז רי

־ דעי אין באר־נטלן זיינע •yoy א א־ז יסס 
י ״ עי פין ט  פy אץ אד«ראיאגא;דעזױנ אינז
ע־׳ איז  פא־־זא־ זיד ב ע נ. דעי װס״־ט יײ ױנ

; א א--גע;ד איז סעיט ן ג סי א ^ ט רי  ‘1דאט׳ ד
יז ײענעז *יא-ם ל״ז װ*יט ע, ט ריטינגעז ;  ;׳
pnp«פ א־ז, םאהט דעי !•־טוננע;. ,ד א*ן ו פ  י

־ דאכען ב ע נ פון סיטיננעז די י ן y" ז / j 
, פי ס־ ני׳  יאיח גױ א־ן ם*- ?יסעז ז־י jyn •ו

ר דער איז לאכ אט ^ ט נ  די אויף ענטפער ײ
 מ♦. יאסאל פיז םנ־*דיר לעס םוז אי־אץ-יט7

 דע- אז זיבעי, ז־*געז נדר געזאגט, ױי אכער,
ס לאס װ״ס חביה־סאז דסזיגעי י און איו  ן

 פױז• רי פא־יי*סל¥ז צו jpnpj אױסעז נסל איז
,ז אײסצודא־עז ױניאז״ רyל םיז יעל  א א־ס ,

 אז ראױס, פא־צטעלט פאריטװענללר. נאגלע
 האט ויאכ ,v * נסר ׳־-,ס ענטפערע; איהס ;יט

oי o?»ryni או;ז v .);••רעי סיט קײ nrT3׳ 
ו ז»יעז כייר אז ״ ו י ת ו ױ ו סינו לי ו  יאנע. רינ

ם עםװאס, נאר חי װיי  אױפסערק* אז lyvyi אי
 װאלם ״נערעגס־גק״ם״, אײער no רעזער זאסער

v איהר t ו1 פיה *י סאר׳טוארט ijh;yn 11 זיוי 
 ו1 װאס נצװאוסס ז”א' װסיט איהר אמז.

pט ע אויו• רעוyDנ ע ע ־ ניט ױ״ל פלאסס, אז ג ״  י
 נא• אדת׳ז לעם נע׳טײדעיס סיר האכעו סאל

נ. v 3 םוג׳ם םיםיננעז לי סון ראקסער
 האנעז צו ;•ט (עלענחזו פיר — שאר. .0

ו וו6 ערחאלםעו ״  זזל* זעהר װארים בריף. א א
o iyoארpoהלpםיר ן i v ^ v t o : v  n, איי• סײלעז 

 oy אז סיחלעז, סיר און וױללז1כל*ונ nw נער
ט חאם P ני ’P וין n אור• אז?יכען ענטפערעז 

 זיוי זעהס נריןי, איצסינעו אײער סון טײיענליג
ײבןז pyi*03 נים אונז האט איהר אז »ו,  טד

ױ3 סארט »?»  רוננ,yלpרp איינצינע לי איז ׳ל
o n ט אזעלכעז עז3ה» טיל  אלער ערהאלט??, ני

 סלזא״ .iP'^onyj פארלײגט סכח » לו1ל איז ער
*ו  וױים ?ימט איהר .01לי לי jyiyn אםן^ נ

n  no ז ״ ^ א ז ק נ י  ■ראטעסטירם לאו אוז ל
 װי איז׳ ס,1לי לי no nnpppn לי \V)V3 א״חר
 אייגצינער, לpל גיס איחר זײנם זאגם, איהל
o זײנעז poonnp® לי ג«ר n  .ip iy jn איו 
ריי. אײער סון אינחאלט לער  ױאס ׳9Pii נ

iy:yp װאס לאס, װי זאנעז, םעהר אײוי םיר 
4V3 סיר װאלםעז נעזאנם? ישויז האבעז םיר  

 ,P’ooiopp אז• םאכצז iyp טעז אז נלױבס,
n ארכײם ,ל װעלפער לורך t אן לער  װסלם יוני

o נים ipo ry j ,ל לורו אוז נעװארעזyאײס־ ם 
^ לי פון העכערוננ לי סײלעז מ  ם*ר וyװא*ט ל

 םיר אוז אײר, םים אײנסארמטאנ^ נעװעז לpזיכ
 אונזער װאלם און נעימםסס, לעם פאר װאלטצז

ס סאםף  םyל אל׳ז לאז סיר ז7װאלט ז,yDלoחpג ני
ל1י״ט סינלעססעז ה '  פיר אבעד רטירעזיננ ת1נ

עי לױט אווי. ניט לענלעו  האם װיסעו אונז
אז לער no זואױלזײז לער  לי אז פאלערט,yנ מני
iriyn זאלעז לױס  ony3pnpi. אנ־ חאכעז םיר 

V3V3V3\ ל סאר נריגלע אוגוערעy.פיר װי ם 
ipnpi ,אונז האבעז אכערyנרי;ד רעy נים א״ל 

 אכער, לײל. וױרקליזי אונז oy םום איכערצײגם.
 אז ערײבט, איהר ? טא; *tnyo םיר jyiyp װאס

:t נחזםבערס מז|הרסםע לי ײו םים iy״  po א
עוגנ, אײצר  'Vi :ים jyaon לױס לי לאס סי

 נלוינעו פיר אכער װערעז. oרpכpל.yנ לארםם
op ,נים nPT ע לי ראס איז, סאסס ס ס ^־  פ

oo’orp לסהאיס j Tyson א•בpסראנע, ר 
״ אוז או חספעו, ז  רpד םים םוםעל, אכיסעל נ

o pono’oo npooni :ל פעז1אננלpבאטלוס. ם 
ooip או  סארסערם, ■ונקם איז עס אז אױס, ד

n» לי ;ים שרײבם. איהר ^ ט רי א אי  נאר ם
 חײנם, ז.pנpלאנ איז םינאריםעם קנססע נאנץ א

i איהר וײיסס אזוי, מיבאלל n ר א א« ׳נים  י
ו םיחרם ניאז י r אוו ז i  iyp ס ^ ל  םױד נים אנ

i־ip, לי אז נאר װי e y o n g ro נ•1א זיך זאל 
 tםpoםאיארי רpל פוז 01נא׳סל םpל זpרװארםpם

 םיר אז ?רװארם, לעז איהר האם — ה. ה.
 אר- רyל n §לאץ א אײל סאר rpmp זאל?ז
ם ײ t סיר I א«ױ װ* f נ n  iP3on את־ אונםער 

»np םײנס ? קלאןיד^א• אײן כאםיש ה׳שנחה 
nyo’n איז װארם אװזער אז איהר, i  no זױר־ 

 ipn דאז, אוז ? רyורrטvמ^ונוםעי א אויף התנ
 אויו• אז נלויבס, איהר אז אונז, ׳סרײבס איהר
 םים םיר tpװאלם רpורrקטpoםאנו ל?ם אח דעם

 םיר, זpלםoװ וױרק?ז, oioppj װארם נזער1א
^ 3ולי1 אסלזר, ײנם איחר װײל ל אל• ז

י־־נ•-! ׳,,כיילאט ־ פע־
ו * א :׳r ״• טס

it יי־י ל ר־נלעככע ,ד
,ayT •'rf •ך א לעז ■  •#

פ•*״ סא־  
 פ־<;עי־־עע

י ו־אפ ■•:: 
כ־•־ ני,א  

זיס  » ;• 
D-;E’n כיאיוס

y־vso־*D 
• א אדע־  

 ״גע־ענג־ידז־׳ט
סי»פ א־ן י־ר

 4ייג ד0י •« סנןר
: fytrK’̂ v ן1א •״»

v* ט א פ י ׳ ־ ט ־ ס ♦ א־
 ffj py»y ryp ויגן־

j י-אז ־־ י׳ י׳<נט ־1אב׳ ' j■ ף א ן  י
אדג-6א א:-׳<־ע א•־׳;־־; בנ/־ '1 7

י א rr $ ־ ’ ב׳
••אכ

 ׳ ״:•ילז ־
פא א־י־

y i:־״o 3*י •ניכעי‘
,א **עז ^ א !yר.#נ ץיי ;׳!־, י *  נ

ר פ־י; u־Ke א- i- ‘ o;yey ף ן• א  דן
ר/ז נ*ט ;־ דיו־׳ *3t״yt יי

י איז אפנענע: ־ס א ;,א ד י ג -ן
•וy אז לעלאקסס־ סינס :i ‘<y• ט ־  כטעכיס א י

v פאיי׳צט^לינ א־ז סע;ט ••••1 סוז ; V i לאן 
Av״n ־ע־ א ױאים ^ 4o פא נאדא-גט ;־ט, *^ד1י
Ip{.........ר ,mj ראנאט גאנצלן א אויוי ט־געז

 ־יא® דע•; ,*j די אז אײנסא־ידטאנןן, ־*,א פ־ט
*,ארס זײן איז •; ניט לא;נ נענ  ל♦ פא- ?!

jy״v,i סחגדדי״ט i דעס yaoyo* א׳ז *•ay ד* 
כן, נאגץ ז־־נעז נ־אדנ׳לאפטעז ־ עני פי ל־ ־נ  או

y־p•oגאפo•,א yon־y( א־ז נים״־ y "  y, *זי 
 א־*ן ר»ג• אויןי זי-געז ריד -ya* ר־כס־נע נאנץ
: דט • ^lyipornwc ־יסס פי?סדי־-ט לי אז 
 ®pyjp: באאססו- ױניסז סאנכל־ *ואס דעס, ®יז
פ onyaoyo ל• נענעז נ-אכ זיו י י מ ״ ״  א׳

 איןול- typM yאדטyנ y י א אז נלזאנם יפ״.״*,
y3 ײאיט yj oy־־iy אז yדny*p,ױ ״73$ ננ  אי
m י איז לאס * ט 4פ* ‘7י נ * פי : " *t P y 
סיפ-עסל? ל* איז ױאלוס סי yo ly-® י r n u 

ז״opj^o אזױ iyooבעא און רyנ y-30# ו i 
י איז סיל׳ ליגסוז » ״ j י n j f t r r אייל §♦» 

^ די סינ ל רינ u אוגזן ro p i J i r y ^ v 
ל איז טיילװײז ל ײ ip ל10נ»1 איגזן נן  א־יי

no פצי. לעס j או נסד נו j r p ^ p ל♦ איז 
y r ^ iJ ײ יז;יח i ס?סנ#ל לעס נ f ללס i m v 3 
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 קינדעל״אלכיי• די םוז כײגער ױ;גע די
טער.

ד פון •ריגצי■ הי^יגער דער ט״נ  ב
 וחד ^מעדיל-ים :יס ט^ר *װ*רנמ?נס3

j n חײסס, ד«ס וײ טענה׳ן n  m 
P* איײן סטײטס p m  ivopu

ט. פארנאטעז *ו ײ ב ^ד דע  #גו קינ
 $רז /׳ ניט װייעז סטײטס די »ז איז װי

ד קיגדעד מיייןונען ׳דןוס הייסט ילען׳  מ
 »ונפ• ,ױגענד) זײער *ישסיוופען סער

*ו ילןוניס זײער גאר װי v נ m\ ד אי״ע  נ
 די אבי ׳װעחח אויסגעלינםשט גערס

 וןריגפן ניט זןוי רענירוגנ פעדעראיע
 סטייט• איז מישען ןוו. זיר םאכט קײן

אנגעיענענהײטען.
Dip on םרײהײטס־י*יבענדע הײפט 

 קעכיסען ןרו גרײט זײנען זײ !מעגשען
 דעם ב״ז איז נענער ילעצטען דעם ביז

 בױרןך• די אבי ׳ו»רכײםער־קינד ילעצטען
 װמשי^טאז אין רעגירוננ קראםישע

כיאכט. מעהר לױין קריגען גיט

 ,25 לאקאל ®מ הוליאנקע א
אקטאבער טען25 דעם ׳שבת
 ם־ײנך זײערע און סאכער וױיסט די
 ה^י- d אויף צוזאסענקומען זיך װעלען
 פאכער וױיסט דער פון וורוןנזשירט אנקע,
 אװענד שבת ס»ר .25 לאקאיל ױניאן

 ■*בייפ אין ,1924 טען,25 דעם םאבער
סטליט. טע20 איסט 320 ,40 סקול

געװי• גמדעגקעז מאכער װײסט די
 האבען םיר װאס אווענד שעהנעם דעם

 אזא בי• אױך יאהר, ילעצטעז םארכראכט
^, Dip און געלעגענחײט,  סיך האםעז ם

קאנצערט• רײכערען פיי א נאך חאבעז צו
 סידזן< נוטעז א האבעז וחןלען סיר
ור גוסעז א איז שפיילער  אד אױך און סע̂נ

 דענסינ^ ס^שקל אויך און קרעםטען, דערע
 ןולקעס־ םױזיק א םון קיאננעז די אונסער

 » ם#דברעננעז וױילען װאס *לע םער.
 םאו• ניט זאיעז אװענד אעטערעסוונטעז

סומען. צו םעלעז
 אפיס איז קרינעז םעז העז טיהעטס

 ססרי(^ סע21 װעסס 16 ױניאן, דער םון
 האסס עס אפיס. ברענטש דעם איז איז

טיקעס. א סענט 15 בילױז
wtppד#כערט װײסט באןןרד סיװ 
.26 *ל91$ל ױניאן

נופ? זעחןסענם
? אױנען א״ערע מימ סראבעא ײעצכע אירנענד איהר האט
 סאעציעיען א האס ססריס, טע17 איסס 131 סענםער, העלס ױנים• רער

ק, אױנען  פזד־ איז דאקםאר אוינעז סאסאעטענםער סאאס עו״שנמ א; וואו ^יני
נאכנױסאנ 6.30 ביז 5 םיז כױסוואך, און סאנסאג יעחזז דינען *י אײך םינ

 זעהע:־ נים נ-ט אדער קראנקמ אייערע באהאנדלעז אח צפואכדנירצ; סיר
n .װערען בר־יעו און אראנז׳פ־רם ווערען אמראציעס אומען ycדז־כט-נ

«ונ««אסם.
ז •רײז דער •ר״ז. רעדוצירםע; ס«ןציעא א אוים אלעס י lדאאאד. אײן י i •
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לאנו איבער׳ן מנמיץ ראפאלעם־װהירעױ דער
 א; אעדזשאנלשא• קיץ

באסעס .*־* פא־■ ןלאצערןשאן
ץ ס, פו; צ־־ט א רן ט שט״י אג ז

לאפא״עט.
־ א ע א ג ג ט ה אבצ־י ט, :־. ר ג -׳ א פ א י

 ‘:א האגיידאט פ־אנ־עסיױעי־ דע־
א:; ;יט י*אס •רעזירעגט,  גע־ צורײז י

 דעש אין רעטיאיט. אי; רערע א וזאיטי;:
 ײעי־בעי ;א-דע:ס, א־ענא ־אי־־, גרייסע•

 דעד .כרענ״זועז טײזע;־* ♦ ; ;,א־י נעכיט
ז ;•,גרױס  פאר ידײן צד ;עװ־;; א

ע;, איז אסי, z־;*־ דעפ ד ־י  כיען אי; ;;
 —״אװע אן א*ר.אײטען ;עדיזט האט
ן עט ױעיבען אױו״ ד-טי;נ, “םי־א* ; /  ר

 טױזע;ד \ איבע־ ;עװען אמױ;•׳;:־
:י; ױאט דעדאגסטראצ-ע ר• שע:. טי;  א:

 רע־ א^ע אין אײנד-וק ;ע״יאי-דינען א
,ז צײטוננען טיא*טע־  טיט געװען פוי :;־;,

י־אפך־עט ד<פ טי,נ ארן רעפ
,קאכיפ אמענ״ין. אי; [,
 ;י־ע;־ א גע־״ןי־טע; ־אט .י־;ט פ י־>
r צע;י< r, ייאט ער װעי־כע־ אין 

אכטה, די אטאק־יט  געיר־קעניגע יד טי
 r כ• י.׳;־־צען װעינע אגע-ײזא, פון

 '־ א אניאי־יגע רי וױ ;־ײזאניקייט סע־־
 * אנ;ע־.־ האט ;ר טיראנען. ;,ראפעאי־:

 איצט זייך האבען באגקירע; די ז ; זען,
אײני ט א־ט זײ איהפ. געגען ט םאי  נ

V• דיי־ו־ט װערען ערװעהיט װעט עכ 
 . *וי י^אפ^עט, ניט .,אב ?.-'דדט. #ר;;־
אי  ע־ דודא. זיי האבען י־אפא״עט׳ן פ
 בי.;־ די :א־ ;יט אז אגנעוױזען, האט

 טראטכש גו־ױסע די אױך ;א־ קידען,
 א*ן פאראינטע־עשירט יצטאדיו זײנע;

 אמ•;־ די ״•ט-צען און האניפײן דעכ
 פאי־טײע ־*יטע בײרע — ■*רטײען

•.;:ע-א יכו~ען אי;;עלײערע טיט -  . י
ט ע: ײ:  ט־אבט, *,יצטאה דע־ אויס דף ץ

 ג־עכט; די פין אײנעי־ איז ־,װעלבע
 אי איבי*טע- פון עסהפי־ואטאטא־ס

אטעי־י־א
 ר־ פי; י׳אנע דעי־ װעגעז רי־דענרינ

אפא״עט האט ןורבײטע־  אז געזאנט, י
 די פון ראפט די באגרעגעצען f*o מען

 אינ־ די אפ-טאפע, מוז :*עז ^ןוי־טס,
 ניען סטרייקערס, גענען דזיטאגל־טאגס

טער די >.ז עדלויבען, :יט ס^ר  זאי* דײי
 האפיטאי םון פא׳״טײדיגעל דעי וזעין

 אוץז ״שיסען און סטרײקט פון צײט אין
 בי־וט אין דעריפטיקעז און סטרײקערס די
 קאטפע. ארב-ישע־ די
 האט װעי־בע־ עוים, ריזינער דעי *

ט יאםאלעט׳ן אויםמינוסען  באגײס־ פי
רונ:  אוג־ טאי* ערפ* איהם האט און טן

 רעדע זײן םון פאררויף אין מערביאפען
בא־ באזוגדערער טיט אויפנענוטען ה^ט

,• « V* י • % ̂יי ««וײ oM<• kJ•־* j rC א - > ̂. > I ר ^<ן j'׳»>
 די א־לפ גינע; װעיכע אוגטעי־צײפטעז,

 א*: ־פי; א אי*ר '־ויפען יצ דעני־כי־־יט
 ;*,א טיהעט, פראגיעסײוען דעפעגדענט

עפ טע־  פו־ ׳צ*ײ.;; דעם עטני־עב, י
ל א ױ * ס ט ײ ײ  פר$* דע־ פון ײאיעיס ײ'

 טיט־ א־צט זוכען באװעגונ; גיעהױוער
 דעם דערראזע; צו ;־ט אזױ װי ־׳־;;

פאר• צו פאי-יטײ״ען ר^״וב־יייאני׳צען
T׳:""' V] ך ־יריידעד. ג־־אגיעסױוע א•; ד

 דך שרעקען פא־יטײען אלטע
 פראגרעסװוער דער פא־י

נאװעגונג.
ע ד ״ אין :<;י,ז פארטײען אי־טע :
װא־כעי״דע־־ דער צי^יב :״עיז“

״ :k ״פטי-־יג; פראניעסיװע־ ד־עי ;,פ ;,׳ 
 װאל אז פיהרען בײרע יא;ר. ;־׳;,:,א
ױ:־ ד• װאקפען כיעדד־ אי־ץ טא: א  א

̂אפ*אי*עט סענאטאר פיז זיפטעז  די; און י
 צט־<ר?־ אם װליי־ער. סעגאטאי יב־־,

און ״.י־עה איצנ^״ריזע זיך פילי־ט ;;,כט
י ץ ז ז י י י ^ ײ י ^ ײ ן י י v י י - ך י • י
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 אױפ־ א; פון אײנדרוק דעב גגנ״אבט
פענ ד ;.,באניב גיעכטיגער ;־,ונ־י ײ  ז

j• ף ה  ברוההא־ט׳ען פאררעטעי דעם א״
׳טא־־־ אױסעי־געװעהנריך זײן פאי

ד־;פ ׳דאאז גענעראי* א,ײף ז;טאלע ;•
ײ־יס פאר דאט אנדי י לא;•*::עו % ײ• % י m* ■

:;כ. ** • ♦ י j ז 1 • • \> -* *V ײיו יי» רעפוביי״ג די אז ■דע:ל;ט, • * <ו -
אינג ;צען אי;;א ע־ י י- * % ־על — י

י ר ך - העגאטא־ פ.יז ם V. •> . kj י א־ ים ; iM « • * %y ״ ( • י ־טוין :יען : רעדמ ד?יך •:יט. ;

*, «<־ * -j r ־ נענעראי בעטען " זא■ כען :
עדעד. ד וײטערע ו פ־ז זיד א:•;ױלאײטע:

.ע ^ ,א* דעל ניט ז א װא א־א
י j םא ריקן^ײטע רעפוב ד• װאו גט־״ט׳

ן איד־ע םיז ; *־נ אטאה װעי־ט
ראק*<«סא נארר א1 * י ■ ]VP.רענ

׳ סענאט^יעז־CW־* < /  סענאטאו רעפיבאיסאגײטע ביידע
 אײדעהא אין לאפאי^עט׳ען. םאר א־ייס

חאי-פאר־ אין אץ ׳בא-אל סענאטאל
- דדטאנסאז הײ־עם כענאטא• - - אי: -

אט צוױי;עןיםאל כטי אנ עבדעט
 ;,א טיקעט ;;,:אציאגאי* פובײיקאני״טען

 פא־ אפען א־בײטע; :אבפאי־נע־־ זײע־־־ע
 :עב־ אין װלילעי־׳ן. און לאפאי*עס׳ן

אטאי ראסקא א־ טענ ;,,  א אױך :
 ו.־״פע;• ניט זיך ניאכט רעפובלייאגער,

.־יי זאך אזא איז עפ אז ׳דיג
 ג־־<* פא־ קאגדידאט לעגובריקאנעל >י

ט יא:־־• געבעז אי*; אין האיןט און דדענ
י״אפאיעטיעז. י־יכיענטען

באנ־ יד שר״ען ,־אטעװעט״!
<ו• י קר״ייײױ•

א ! אטעױעט ־ י עי ־;* s ;עלט אנ
 פ*לי*ט געיצ־־ײ דיזעיי

 ךי װאכ רעזא״יציעס, *ײהע
ד אי־< פין האנײעניטאן ־ אנ ־י ך ד  -אנ א

 *ציהאנא. א*ן אנ:ע:וטע; לאט לירען
ואי־יע כ לאדייאי^ע א ! ״־אטעװעט

 פאליטישען דעפךנליהאנישער
פדאגרע־ אױפ׳ן לױםען וױל
םיר,עט. םיזוען .

 העדקװארע־כ ו־י א־ן יאלק, נױ אין *י
j A באװעגוננ, פלאנרעסיװעל דע־ 
 דערװאוסט, לעצטענס זיך רע; האט

 יע־ און אסעסבלימען געװדזענער דע־ אז
טדקא: •ובליהאנײטער א ד  ־טע־־ר _םאל י

 רזיטע־ טלאטאס ׳קאו:ט* *אדיז :ױ םון
 ס־יק א ;עטזי<ז5א האט רייען, םעיסאן
 פי• יזאנדיי־אט אפ״ציעי־ער רער זײעגד-ג

ער האס פארטײ, רעפינליסאנימער חןר

 קא־ קאמפיץ געװערקשאםטען
 צוױ״טע אפ שיקט מיטעט
ישראל ארץ ל־רן סומע
 געװערק־ דער האט פרייטאנ יעצטען

 אפגעישיקט קאטיטעט קאטפײן ־צאפטע;
ײטעד דער די־ף מאט  טע2 א באנה אטא

 טראנ־ די י׳טראי!. אר״ז ןיא ט־אגסנ״ציע
דאל. 7,50() אין בא׳טטאנען איז פטיציע

 האט ׳דעם אויסער געלט. גרײטע
 קאכייטעס האפפײן געװערק-טאפטען לער

 כיא־ און געצייג פאר לא אײנגעצאהיט
 צוזא־ דאי־א;> X(7( פון סוטע די ־טינען

:jv, ,ט־אנ־ ער׳צסעי דער טים איזא 
 קאט־ געװעלקיטאפטעז דער האט סטיציע

 אלץ־ קײן אפגעיטיהט קאטיטעט פײן
דאלאר. 33.200 פון סוניע די ײטראר
 סוטע געוױסע א :אד זיד געפינט עכ

 איבעי־׳ן יצטעדט פאריטידענע אין ו.עלט
 ער־ קאטיטעט קאטפײן דער און ייאנד,

 אקטאבעל חודיש פון ענדע בײ אז װארט,
 ארץ־ קײן אפיטײןעז קאנעז טען װעט

דאי. 5,000 נאף ״טראל
 אפגעלאיטען אױף װעט קירצי^יך

 דעם פון זיצונג אלנעכײינע אן *וערען
 װעט עס װאו קאמיטעט, נאצ*אנאיעז

 פינאנס גענויער א װערען ^יבערנעגעבען
קאטפײן, דעם פון בא־יכט

ן י צ י ו ע פ ם ע ם װ י ן נ פ ל ע ה
 נערװען אדער סיאטײקא, לוםבעגא, פון לײדעט איהר װען
 אפטײקארסקע א^ך װעלען וױיםאגען רוםאטישע און

 אײערע םארלײכםערען צו העלםען װאס וױיגיג מימלען
שםערצען.

 צו זיך בעפטע דאם איז קיאגקהיייטען אזעלבע םאר
נאק־ ״ע־עקטרישע שפעציעלע געוױסע םיט קררירען

םאשינעך/

י ע או ד י ה ױנ ט ל ע ר ה ע ט נ ע ס
םטריט וטע7 איםט 131

 מיט דעפארטמענם אייננעריכםעםען גום א זעהר האט
 דיזע קורירען צו באשינען עלעקטר־שע נעםטע די

 אױםזיכם דער אונםער זיך געםיגם און קראנקהײטען,
 ד«קט«ר הױפט דער װעלכער׳איז װאלף, הענרי דר. פון
 םערעפױטיק עלעקטרא האםפ־טעל סינײ םאנט דעם פון

 דעם אין נעפינען זיך וועם װאלף דר. דעפארםםענט.
די־ אױ,ת ל"דענדע װאד םאג יעדען םענטער העלט ױניאן

 באראטען קענען איהם םיט זיך וועלען קראנקחײטען זע
זיך. קורירען פאר אראנזשירען און

a דאלאר. איץ בלױז האםט וױזיט -

ײדא■ פיץ אדיבעמעײא־יפעז ך*ך ראט
 פיגדא־ רעם דראלעט און ארעריקא <ןײן

 וייע״ט. יואג״טאי״כטישע־י רעל פון ט<;ט
 ד־;כ זיך אויוי טלאגט כװאריע ר־זע

 /א־ — ;־;:ד־טאנט פון •:,־;א ;־עכמען
 :׳;*2א אינ*באלי;;ט רוז און פאלעט׳ן
װערען!״ ״.סעי־ט
 זא:צ ;:,,א־ר; קאסינאריסמײטע די

 פא־־ איז וציע,4,רעזא אגדעל אן אין זיך
 ן פ ״לאספעריטי דער שאל אנטווןולטר״ך

 *יי װײט־ך פאדברײבען י־וז און י^אגד
געװען. איצט ניז איז ז•

 אויך פראטעפטירט צאןילוא:װע: רי
ס געגען  העי־פצן צו פארזוך ראפאיעט׳

 פראטעס״ טעלל :אך און םאלטערס די
 •ד אז םאדעדוגג, דער געכען ד טירס

 פיאלק. צום אריבעי זארען אײזענבאהגעז
ט אומבאגרענצטע די אז אדער אנ  כון ט

 *אל קאורט סיפרים סטײטס ױנײטער
װערען. אײ:ד;צאטט

 ז*ך זא:ט רעזאױציעס די פון ;,:,אי
 טעהר נאך “זאי מען אז דעם, א־ אלויפפ
 אין ארבײטער פון װײדז״צעס רי •־.־:ײדען
 אז וױ* טען אױב אינדוסטריעס, אײניגע

א:פא;;ען. װידער זיך זאי* פלאפפעריטי

ר ן ן כ א מ ס ד ־ י ד
!22 לאר,אל פ־ן מעמבערש

s ש ־ ט נ ע ר ז נ ע ג נ שי ט״
»w ײי*«יי* װעלען אפנעלאי־טען עז ײע

אקטאכעו סצטען דמפ אװענט, ׳אנערשסאנ
 ברענסע ראון־טאון
 ברעגטש האדלעם
ברענטש בדאנקם
 ברענטש בדוקלץ

בדענטש בראנזוױל

 סטריט טע5 איסט 210 ,1האי בעטהאװעץ אין
סמריט. טע105 סטיא 75 גארדען, לא־רעל אין
לייטעאום, בראנקם אץ

סט. טע170 הא־גע־ עװענױ, רר*פע ::צ#<;0
ערו. מאגטראוז 105 ױגיאן, דער פון אפיש אין

לײסעאום. ל״יבאר בראנזוױל אין
סטליט. סעקםאן 210

 אױפנעגימעז טיטיננען די אויף װעײען פ־אנען פא^נענדע
: װערען פאיראנדעי־־ט און

 סון סעק.־טרעזשורער פאר נאמײנ^שאנש לעצטע אץ ערשטע .1
קאם. בעגעפיט םדן סעד,. און םעםבעט באארד עקזעקוטד: ,,לאקאי

 אנדערע אוץ קאםיטע אבדזשעקשאן איז עלעקשאן אן פאר װאהלען .2
פראגען. דױנטעע

פיא צו קוטען צו טעטבעל יעדען פון פיליבס יד איז עפ ע  טיטיננען די פון י:
טנלידע פאסענדע די נאטינירען און עמםעל. פאריטײרענע רי פא־־ “ט'

22 לאקאל ױניאן, ד־עסמאבער כאא-ד עקז.
סעקרעטע• ,ץ א א ה נ ה ע ש . י

ר ע ג ט נ ױ
 ראדיקאלער שטארקםטער און גרעשםער דער אין

וועלט. דער אויף ארדען ארכײטער אידישער

 $2,500,000.00 — פארמאגט
 83ססס, — םיטנלידער

740 — כרענטשעס

 יע־ שטיצט ריגג *רב. דער
 עקאנ^טי־ װיכטיגען דען
ק#םו״ ■וןליטי׳יען »ון מעו

p ריגג *רב. דער V קול־ דעי 
 אידי- דער אין צענמער םור
ב^װעגונע ארבײטער שער

 אידי־ אײנציגער דער איז ריננ ארבײטער דער
 םאנלטאר־ אײגעינעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטגלידער. קאנםאמפטיװ זײנע פאר ױם
ביז 18 פוץ עלטער אין ארײננענוטען װערען םעםכערס

יאהר. 45

I אן גצייך זיך מליםט םיטנליד, ?ײן גיט נ*ר זיים אימר אוינ

»ד ד אויםסינמםחנ נ י : ו ז ג ח נ ע װ
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 ױזײ א אדרעסידט אלעט6#ל
סינםינעטי. אץ מיטינג נען

 ארײנגעדרוגגען ח*ט חי^ ״איגזער
 אוג־ ;האאיטי און דאמינג* כאנט* *ין
 סןי * און מעקסיקא דראהעט חי< זער

 אונ־ ;אסריקא סאוט אין ועפובליהען
 ױר#פ. דראהעט םאכט פיציטערײפע זער

 פרעזי־ װערעז ערװעהלט װעיל אץי עןװ
 פארינס די צוריקציהען איף װעיל דענט

 װעיל האאיטי, און ר$סינג# כ»:ט* סון
 מעז אז באםעהילע, ארױסנעבען איןי

 װעא מעקסיק^ סטראשען צו אױםהערען
 צו אויםהערען ז$י מען אז זעהן, איך

 אמעריקא. אין שווערד .דערטיט סאכען
 פארי:&װינדעז, װעט קריג םון גייסט דער
 אין הערשען װעט י&לום פון גײסט דער

אכיעריקא״.
 געזאגט האט ילאפאיעט מ. ראבערט

 געהאילטען ער*האט ײעז װערטער, דיזע
 עקס־ די געגעז סינסינעםי אין רעדע א

 אמערי־ אין טראסטס די פון פלואטאציע
 איססעריא^יסטי- זײערע געגעז און סא
yp ,גײע מיט דראהעז װאס אפעטיטען 

 די געכען געדונערט האט ער סלחמות.
 דער און קריג געגעז אוז םאלקס־רויבער

 רע־י זײן אויסגענומעד האט עולם ריזיגער
 נע- האט אוץ באגײסטערונג מיט רע

 ער ביטעת אי נעט^ירם׳ און סיטירט
 זײן האט ער ווען אי ;ערעדט, האט

געענדיגט. רעדע יעטארהע ?עהנע,
 פאר קאנדידאט פראגרעסױוער דער

 עס אזוי װי אנבעװיזעץ האט פרעזידענט
 אטת, ניט איז עס מילחמות. צו גוטט
 מלחםה לעצמע די אז געזאנט, ער האט
 ילאנד איין װאס דערםון, געקוםען איז

 אילע ילענדער. אנרערע די אטאסירם ךאט
 דער אין שולדינ נעװען זײנעז לענדער
 יאהרען און יאהרען האט םען מלחםה.

 עס און סרינ םאר אגיטאציע נעפיהרט
 נרויסער דער אז נאטירליך געװען איז

 געםיהרט האם םען קומען. זאיל אוכיגלמן
 פונקס לאגד, יעדען אין אגיטאציע די
 אגיטאציע דאזיגע די םיהרט מען װי

 םאראינסערע־ געװען זײנען עס איצט.
 םאב־ געװעהר די םלחמה דער אין סירט

 צײטונ־ קאפיטאליסטײטע די ריסאנטען,
 גע־ האם מען און קעניגע געלד די גען,

 די אוז מילחמה צו געהעצט א\ז העצט
 העצט םען געהומען. ענדציך איז יןריג

 פאראײניגטע די אוז ?ריג צו איצט
 ניט העזיכט דעם אין זײנען ^טאטעז
 ^ענדער אנדערע די װי מוא־יג וועניגער

 יראםי- קענען װאם די וועאט. דער םוז
 םעלד דאס צו גרײטעז מ^חםח םיז טירעז

 גײ קעניגע געלד די סריג. נײער א םאר
 צװיד און ילענדער םרעםדע הלואות בעז
 זיןי זא^ זי אז רעגירונג אונזער געז

 םוזען• זאיל זי אז ^אנע אזא אין מטעילען
 סםײט אונזער אויםםאהנעז. הילואות די

 פער־ דער נעווארעז איז דעפארםםענט
 מארגאנ׳ס די םון טעחער1םאחן זעניליכער

 האפיטא״ די באניויחזן. אנדערע די און
 אז אאנע׳ אזא איז אונז שטעצעז *יסטען

שלאגען. זײ םאר טוזעז זיןי זאיצעז פיר
אישאםען, איר װיל א^עם דאם״
 װייל איף םארגעזעצט. לאםאיצעט האט

 מ^חמות קײן ם^הר זאלען עם אז םאכעץ,
 אויב אז אײנםיהרען, װיצ איד זײז״ ניט
 אונ־ טראץ םאל א םאכקן זיך װעט עס
 דאם װען םארזיכטיגסײט, נאנצער זער

 יא באמאיםעז דארםען זועט ^אנד
 םרא־ די זאא םלחמח ניט אדער פ^חסה

 װאא םון ניט ווערעז בא^אםעז נע
 םאר״ װאס יא^יטישענם די און סטריט

 םון זאנדעהח סםרים, װא^ טרעטען
אין געסז דארםען װעאעז װאס די םא^.

אױםשליםייר קרפם

סהעע ?^אםניא
 סשאי גװעטאטשני

ר װהײט םהעע ל

 אנריקולטור אידישע די
םאם-עטי הירש) (נאדא;

 *ויס* םים םארםערס צוקונםםינע ארע הערסט
 אויס־ Tt תי tin םארםזןרײ װעגעו ?מםטע

 קײםס איחר ווען מװינדלער^ םח צוהיסעז
םארם. א״ער

ס ק״נע גיט ס אזי עי ר ד ײחנ  ב»ר»ט איוור א
vt ם  ו אונז. םי

ײ.; *בםאלמ איז ם*ם אח ראט אונזער  ןו
י»סס אותד^ ^דײכם

ר טעגיױ אםעז מ tic — M 9 אוי r 5 גיו, 
- * אוחז׳*־ 1 ביו — זונםאנ
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ט כ א  ®ע^ד ^
 עס צו

גיגג״
 לאםאילעט

 ריזינער דער
ם איבעי ת

 חנכט ד^ס חאנען זאצען
אחס־ סקחטה » זײן זאר

 װעגען דערצעהלט האט
ר ע ױו ס ע ר כאװענונג ^נ

די װעגען ״<אנד גאנצען

ג פון מעג^כקײטען גרויסע ^ מ  און ^י
i אז אנגעװיזמן חאט n ט *ר  ן(ו• װו

ט און ן1װ*ו וחנאט מ v) 1 ו wורנפידר 
 אנהויב^ן זיף װעם אידעען, זײנע רען

y רyד אין כלאט נײע א a r n u די פון 
׳יטאטען, םאראײניגטע

ר מ ג מ ג ם ר ױ ק ס
!אױפמערקזאם ,23 לאקאל םון

ג א נ י ם י מ
פאר גערוםען װערט ראכער סקױרט אלע פון

אסםאכער מסעו אווענט, דאנערשסאג
פינקטליך. 7.30

פלא־) טער5( םטריט, וטע4 איסט 231 בילדינג, ױניאן אין
 די איז עס אץ ווערען. א-יפנענומען װעיען טרײד-פראגען װיכטיגע

נעםןי• אנטײל און מיטינגען די צו קוםען צו םיטגלידער אלע םון פליכט
פראגען. די אין

ט׳טערראן. קאנסקי, ם.
23 לאסאל באארד מהז.

דענעדז׳עער. ■ינק&װסקי, ל.

•n ־ ו ל ?
 נר««• ײײ׳וד יי 8י* «ן9וזי ז״ס
י ד« י י ' •s r׳n  im o*
נ«ז נ״ר א־װ־׳ן״  uy׳i* ניו *̂•

 *”י «8>יג׳»«ג די ל-א (ערארפ
 או׳ף ^נ^ן4>ו'תי* ‘m ו.־«ד
 אוד |1• «װ^י|ן1 ׳(יט־נ'?'1 זי׳גון

 אוס• •»ר יט*ר9רי-ר9«יוט6 זןר
רוו |m «ן,1ױ *ו נעזוגד « 11# 

 א•#1* די ti« ive /•»װ»ריג׳ט« די
neyi נר««# ##; ה»ל׳זI ־ #ו;«# 

כאר«׳ט»ן.
t»vov» oi'•}*vm» נ»ר יױס

 ומינ« יײ״׳מד, קוו׳ומ׳ו די טיט
ns |r«m »;ער?ע;ט »־ז o די 

ovu^ װ»׳#י»• »ין עחפ#«רט׳ון 
 ױ״• ד»»רי׳#0## ו׳«גסט ם4» ט«ז
נר«טי#ר. ער

׳1 ניי «#ן1נ#י, «ו

ן א ס ױ מ *
mt ײזויײזו

ול»ש
 ורעס־ װעלוועפ און

מםואני כאארר
יארק דו עװעדו פינ»פע 123

*wo א׳איאנד ט^יעפפז
לייאע©• 11 אייד ליי
T•רול, סאיגיער®. קמייל 99 yiy »סי

r ו « i r u.
•rr®e* אויד ח*נ?ז יר9
i» איז כע®•/ די — y r i

ל א נ א ש ע נ ר ע ט ע  א

ן א י נ ק ױ נ א ב
ע ט פ ע21 .ארן עררעניר פינ ט ט טרי ס

P83 ונזער א
אנגעלענענחייטען. כאנק אלע טאר אײנױכטונגען אלע האט

 איחרע מיט •ראםיטען די טײלט און אינטעךעסט פראצענט 4 צאהלט
,דעפאדטאה! ,

■ױמען. בילינסםע די צז ױראם נאו געלט אײער ט)שיר
\

 אונזעד יעצט באשטעהט עקדםטענץ אונזער םון מאנאטעז 9 די םאר
םון פארמענען

י ױ ם ו י נ א ם ל א ן ה א י ל ד ר כ ע ל א ד
 פאר־ צאהל די און איצט, בת דעפאדטא־ם 4סס^ ארום האבען מיר

טאג. יעדען דך נרעסערט

 אײער ברעגט אקאונט, אײער ׳טרענםםעױרען צו צייט די אי־ז יעצט
ך אנפאננען גלײך װעלען מיר און ביכעל )באנר ײ ■דאצענט. צאהלען א
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«

י י ס ג י מ כ ע ר ע 1924*ריינ

 קעמפען טאואנטא פון קלאזקמאכער ך
פירמען פאו א געגען מוטיג fWl ייי•1 1 י■ ——־ ■ ■*1״ «י ■1 י•**■■•"

iv W 4kvti3 סטרײק״ דעם סידזרען העיפען צו דאיאר ®ען״ פיט ז»ו טעקסען 
 פון כינדנג ענטוזיאסטישען jh אדרעסירט וזאכמאן oifV׳n עי1נדו

?י*י?ס*כער.

iv* י1 y iw ig אד סון ♦ודאן 4 ר א  ט
r טא i 'B  ,yiyjyi ק * *ן ״ טי  געגען ס
iif״ iyy*yu ,fy g r i שוין זיך ציוזס 

iy * &*ר j jn ,סטי״ת דעד צ״ט 
jyjyj i w i y j  r y u ♦װער ד  P* -ני

D 'JM W  pig*y ig«i«Hf/ נרודער
Mogryryom ,W W  w m i אר״ 

jfj״irm w i ?rvyio mu ,iyf יייז 
o n  in i< • jy n y i yiyjyy ,סםר״ס 

*n ן ד * fp p iw m «0 jy ily i די v ipmpiwנכײ״ דאן
1 ygyyiחילארסביווכער די ו/אט *»ך 

p* f tfw *ן *וגעחוןיטען ט*־*גט  י
ly n o o rfio jy ,ף טיט»מ ד װעיכען א

in fiiy j !yog*r*s M* of, יאױז״ די? 
«if*gf iy:sii צאז ‘ 
1***1, 1 oyאי 

Jk|*< סיחחנן צו oyi ססרײק

fyygf ען חי ^ * opyo סינוי פון 
1 oyאי v ljyo ״ן דער פאר ו

* כיז
i n  ipy<iM.

m ״g ,*>gjnrf l y i r r g סעג^י־ 
y t מ טו  ווע־ שריינט טאראגםא, po צ״
:סאמט וױ «»ט»מ oyi ן*ן

f ״נ♦♦ > r v m  g\ טעג  גערופען סי
m gopig lp  i n  pg שאינט  באארד, מ

gjyug fyooyj, צו fyon irgo איצ־ די 
pg yjgl yj<g טרײד pg ו׳יע־ חאנדיען 

M W N  «i |yj ,ױנ״ די װאס סטריישס 
 סיאוק״םאכער די ח^נען אן, tnn«o *ן
go^ ן |yog׳ י  דא־ 6 סיט טצמסען צו ו

ioo o n  pp ro r pg ig j״p איעס מיט 
,oyo^ya

i״ n ע טי  נוט זעהר געװען איז סי
 געפאהט. געװעז איז חאל די גאוונט,

ovMirn ,ארגאנײ־ ?^ע;עיאי1 חאכסיז
if f פון m א. ;אינטעמע^אנאי 

ly w ir p, דד&אינט פון •רצדדעגט 
אי א  אגענט, ביזנעס ׳וגער1ק oyo ;1נ

mן jgom o oyo, יאקאי םון טיעערמאן 
14, o n  |yogn מ טי  אדיעסירט. פי

r *פאיי♦ g r םארזיצענדער. נצװצן איז
w w i m  ]vzm  iy j inאויף ן

y’¥*T*o;gp m, געראכט איז ור^לכע 
m gnyj פון y r j” g קילאוק־ טאראנטאר 

oiniropyouiw צו y2noiv| ױנ־ די 
די װעילכער סיט נמיזאכױןײט די יאן.

 סופיר* און כױוער דער םון באי״עבאטים
 די באדזאגדיען קאםפאניעס קיאוק יאר

 ײע־ באריכטעט האבען זײ סטרײקער.
 װאס טרייעלס און ארעסטען פיאע די גען
 און םאראורזאכט האכען באיענאטים די

 אג־ אנװעזעגדע די צו אפעלירט האכען
 ׳טטיצען צו ריטיען נויטיגע די צוגעטען

 ער־ אן צו כרענגען זײ און סטרײקס רי
עגדע. פאיגרײכער

 אײנ^טיכײג דאן האט פיטינג ״דער
 סעםבער יעדען טעקסען צו כאיעיאסען

 אײג״ טוז געיט די אז און דאייאר 5 כייט
 פיט* װי שפעטער ניט װערען געצאהיט

אקטאכער. ^טען2 דעם װאך
 ארגאנײזער פון אױפרוױ אן ״אױןי

 ארי־ האבען אנװעזענדע די צו האכפאן
 אײנגעצאה<ט מיטגילידער הונדערט כער
פראץ׳׳. אויפ׳ן טעקס רעם

 ארויס־ ױדאן די האט גיײכצײטיג
 ysH צו בריױ נעדרוקטען א נעיעיקט

 אינ־ זײ טאיאנטא, םון קי־אופקאבער
 םון צדטטאנד דעם װעגען םארמירצנדיג

 טעקס דעם װעגען אױך און סטרייקס, רי
באיעלאסען. האט םיטינג דער װאס

 דעם אין װערט אנדערעס צװי׳עען
:געזאגט מיטגלידער רי צו כריןי

 טרײד אין לאנע די װאיט . . ״.
 אז זיכער מיר זײנען בעסערע א נעװען

 געסע־ ^אנג שוין װאאטען סטרײסס די
מאנוםצקט״פױ אונזעדע געװארען. טעלט

אן רי v חנ w\ יןיין ארכײטער אחן 
ט קגאוקם ר אכצר איז yo»o|4 ני ת

ט סיזאן  און געלונגענער קײן געװען ד
 די םארצױגען. זיף האנען סטרײסס די

 אפנע־ האט סטריײןס ,ר םון םיהרונג
y^iy און מיה סך א קאסט jy דער 

 סטרײה-בעגע־ און טרײעיס די ױגיאן.
 א ױניאן דער אפגעקאטט האכען םיטס

געיט. סן
 בא־ מיר האבען מיטינג דיזען ״בײ
 ילאגע גאנצע די מיטגילידער די ריכטעט

 וױיטער װאס םראגע די אױפגעגופען און
טאן. צו

ע ״וױ  ױניאן־ איבערנעכענע אטת׳
 בא־ סיטגיירער אוגזערע האכען לײמ

 גערעכטען אונזער אגצופיהרען ׳טיאסען
 םיט סטרײקס די ׳טטיצען און קאםןי
oysg םארא־ און פיגאנציע^ מעג^יכעס 
ל'ש.

אן די ״כדי  אנפיהרען קענען זאיל מני
 בא־ םעםבערס רי האבען סטרײקס די

ען ס א  דאיאר םינןז זיך טעקסען צו ^
 ניט דאיאר םינױ די אײנצאהרען אין

 אס־ טען22 דעם םיטװאף, װי ^פעטער
איז טאבער.  געװארען, כאיטלאסען ס׳

 א נעסען זא^ען פעפבערס אונזערע אז
 קוםען סטרײק. אין איגטערעס טיםען

 ױניאז די װען פיקעטען העלסען און
 סטרײ־ רי ערמוטיגען און ריזמן זײ װעט
װעגי יעדעז אין קער

ײנט איהר ״צו  דעם בײ געװען ז
 א אין ארבײט איהר צו ׳ניט צו מיטינג

 היייציגע אײער טוט ניט׳ צו ױניאךשאפ
 צײט, אין טעקס אײער ט4צאהי םייכט,

 העילםט סטרײקס. די אין אנטײ< נעפט
קאמף. גערעכטען אונזער געװינען אוגז

גרוס, ױניאז סיט
^אאוסמאכער באארר דזשאינט

ױניאז׳
האכפאן, רדטוילױס

ארגאנײזער״. ענעראל8דזי

סלאוסמאכער! אלע צו װארנוננ א
 ארבײםען נעהן צו ניט אױפג׳עםאדערט װערען קלאוקמאכער די

 םעטלעז• צו זיך ענטזאגט ױניאן די װעלכע טיט שאפקעם, קלײנע די אין
 װעט שאפ, אזא א*ן ארכײטענדיג װערען געפונען װעט עס ױער

ױניאן• דער פון װערען אויםנעשלאסען
כאארד, דזשאינט פון נאםען איז

ױניאן, דרעשםאכער אץ קלא-ק דער פון
םעקרעטאר. לאנגער, ע. לואים

 קאנתדאט 8 חאבמ*ו, נרודער
 וטען3 אץ קאנגרעס צום

ךײסטױקט
 נא״ איז חאכמאן דז׳טולױס ברורער

 סאצי»<יסטי• אוים׳ן געװאחנן םיגירט
 קאנ״ אלס טיקעט ■ראגרעסיװען און יעען

 םען13 דעם אין קאנגרעס צום דידאט
 װאס דאס דיסטריקט. קאגגרע^אנאא

 אין יעצט זיף געםינט האכמאן כרודער
 ארגאניזאציאנס- דארט טוט און קעגעדע
א^ אונזער פאר ארבײט אנ ס טערנ  איג

 אנפיהרען ניט אלײן דעריבער קען און
 קאנדי״ זײן םאר קאמפײז טעטיגען א

 דארןי ריסטריקט, טען13 דעם אין ראטור
 ׳פטי״ םון אםהאלטען ניט ארבײטער קײן
נאװעסבער. טען4 רעם איהם םאר כיען

רעד״ גוטער א איז האכםאן ברודער
 ברוקװאוד ון0 נרערואײט א איז נער,

 זײן זיכער װעט p* קאלערז^ ילײבאר
 װעט ער װען קאנגרעסםאן, גוטער א

װערען. עחיועהלט
 סלאיקמאכער, אילע דאס האפען, םיר
 אנ״ איע און טאכער דרעס און װײסט
 רעם איז װאוינען װאם ארבײטער, דערע

 װעלצן דיסטריקט, קאגגרעיטאנאיל טען13
 ?אנדײ סאציאליסטישען םאר׳ן װאוטען

האכסאן. דזשוילױס ברודער ׳דאט

 פאר פראגראם עדװקײשאנאל
םיזאן איצטינען דעם

פראנראם, דער ער׳טינען ^וין איז עס
 די אנאנסירט װאס םארם. פאםםלעט אין

 אונזעד םון טעטיגקײטען עדױסיײטאנאל
 1924 פון סיזאן םאר׳ז אינטערנײשאנאיצ

 אנטהאיצם םאמפלעם דער .1925 און
 לעזע־שםאןי. אינטערעסאנטע זײטען 32
 קורסען, אלע די באשריבען װערען עס

 גענע״ סיזאן קומענדען רעם װעלען װאס
 איגטערנײשאגאיל דעם אין װערען בען

 די אין און אוניװערםיטעט ארבײטער
סענטערס. ױניטי

 קאן פאםפאעט, אזא וױא עס װער
t םון אםיס ז%א םרײ, באסוםעז עס n 

 װעסם 3 דעפארטםענט, עדױסײשאנאיצ
םטריט. טע16

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערם

«02 Broadway, new york
T.leph one: Worth 5623-9634

ס ר א פ ײ ר ע פ לא א ו ל א ל
!אױפמערקזאם

8 צו קוםען צו אױפגעצאדעדם אלע <ײט א־הד ו ברירער

ל א ק א ג ל נ י ט ד מ ס א מ
T װערען אפגעהאלטען װעט װאם

ר אץ אוהר׳נאכמיטאג, ו אקטאבער, m חןט ,m ועם ע פ ז ן ק א י נ ױ
עװענױ טע3 און סטריט טע8

אינפאר־ צו צװעק דעם םאר ספעציעל נערופען װערט טיטינג דיזער
 חשענעראל די װאם באשלום דעם װענען מעמבערם אונזעדע מירען

 אץ געמאכט האט אינטערנעשאנאל דער םון באארד עקזעתוטיװ
פמ םארלאננ אלטען אונזער כאצוג

ז פון אפערײטארס קלאוק אלע פאראייניגען ל איז יארק י א ק א ל . ן י י א
באאוים־ איז װעלכע קאמיטע, די זײן אנװעזענד װעט מיטינג דיזען בײ

 דורבצופיהרען באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל פון געװארען טראגט
. ן י י א אץ אפערײטארם די פאראײניגען םון באשלוס דעם לעבען אין

לאקאל•
 זאלען זײ מעמבערם אונזערע אלע םאר וױכטינ העכםט עם איז דארום
באדיכט. דעם הערען און מיטיננ דיזען צו קומען

i לאסאל כאאדד, עסזעסוטיװ
װיי, ל. ש, ל. םענעחשער-םעקרעטער. לי ט ױ או ר א טשערםאן. ה

ווערען ארײננעלאזען ניס טיםינג דיזען צו װעלשו ביכלאד ױניאן אהן םעמכשרס
j ^ ערלײדיגט דארםען װעלכע םדאנען, לאתאלע ודכטינע צאל א אננעקליבען צייט דער פאר דך האבען אזדוױעש 

אהטאבער, טען27 דעם מאנטאג, קומענדען פאר םעחשאן־מיטינגען םפעציעלע נערופע װערט.דארום װערעז
ע די אין ל ע ענ ם ר ל א אן די װאו ח ש ס ע ען ם ע טי ען טי ר ע ען. װ ט ל א ה ע ג

• I
. * A

/  .

CERECHTIGKE1T—(JUSTICE)®1 ׳4

ױניאן װאדסערם נארמענט לײדיס אינטערנהשאנאל דער פװ ארנאו אפיצימלער
PRICE 3 CENTS

ר ע ם ר א ש ר ם א :פ

.1924New York, Friday, October 31, 1924Vol. VI. No. 44 ,31 ־־ אקטא פרייטאג,

<b *ק ו ס א ר א ם ײ ר ^ ל א א ק א ל
ן י ר א ע פ י ױ ן p ג ע נ ע ג ע ג ם ױ ר א

 אפערײטארס ױ — .״2 לאקאל יארק, נױ גרײטער אװ ױניאן אםעריי<.ארם ריםער און םוט ״קלאוק, :ײד רוםט לאקאל נײער .דער
 לאזט באארר עקזעסוטיװ חשענעראל — .2 לאקאל נײעם םון מיטגלירער אויטאמאטיש װערען זו און װ ׳ו לאקאלם די םון
 אלם ®ערלשטײז װײם־םרעזידענט אפאינטעט זיגטאן פרעזידענט — לאקאלס. געװעזענע ררײ אלע צו אםיציעל װיסען עס

 עסזעסוטיװ טעמפארעױ — באאמטע. םאר װאהלען די װערען געמאכט װעלען עם ביז לאקאל נײעם פון ארמיניםטראטאר
 דעם אן נעהטען ן לאקאל פון מיטגלידער — ב. ע. ג. םון באשלוס דעם גוט הײםט באארד דזשאינט — אפאינטעד. באארד

ױניאן. קופער אין טאםם־מיטינג מעטבערשיפ א אויןש באגײםטערוננ טיט באשלום
 רזשענערא^ דעם םון באשילוס דער

 אלע םאראײניגעז צו ב$ארד עקזעקוטיװ
 אין אפערײטארס ריםער און םוט קל^וק,

 םאקטיש שוין איז יוני$ן, ל^קאל 1אי'
 םפעציעלע רי געװ^רען. דורכגעפיהרט

 האט זיגמאן פרעזידענט װאם ק^םיטע,
 װײס־פרעזי- װעילכער םון באשםיטט,

 טשערמאן, רער איז פעחלשטײן דעגט
 ארבײט רער צו גענוםען גיצײף זיף האם

 באילד נויטיג איז װאס אילץ געם^ן און
 רע־ דער באשילום. דעם דורכצוםיהרען

 טען28 רעם דינסטאג, ד^ס איז, זולטאט
 גע־ ארויסגעגעבען שױן איז אקטאבער׳

 נײעם. דעם צו טשארטער א װןירען
 לאקאל ה^וידאפערײטארס אײגציגען

yriifr i יארס. נױ גרייטעו־ אין n*

ריםער און םוט ״ק?$וק, :זיך רופט
 און ".2 לאקא<ל ױניאז אפערײטארס

 ־1א m בײ ס^םיטע די איז איצטער
 יל^קאל, נײעם דעם עטאבלירען צו בײט
 געזונטען, א אויף אװעקצושטעלען איהם

באדען. םעסטען
 אפאינטעט האט זיגםאן פרעזידענט

 אלס פערילשטײן םאיר װײם־פרעזירענט
ילאסאיל נײעם עם1 םון אדםיניסטרײטאר

 אפאינטעט אויף איז נילײכצייטיג און
 און באארד, עקזעקוטיװ אן געװארען

 אוים״ דער אונטער זײן װעט לאקאל רער
 פערילשטײן, װײס־פרעזידענט םון זיגט
 עקזצקוטיװ״ ם^רלויםיגען רעם מיט
 װאהילען װערען געמאכט װעלען עס ביז
 עקזע־ רעגעילען » םאר ל^קאל דעם אין

 בא״ לאקאל אנדערע און באארד קוטיװ
אין םארגעשריבען װערט ד^ס װי ׳אםטע

o n 1אונזצ םון סטײטמעגט *םיציעלען 
g. םיר װאס אינטערגעשאנאל, i jypm

 װי נאכדעם גלײו בײט*ג, ינסטאנ1
 נע״ ארויסגעגעבען איז טשארטער דער

i האט לאקאל, נײצם oyi צו װארען n 
 אן ארויסגעשיקט אפיס »ל1דזשענע

לאקאלס די צו סטײטםענט אםיציעלען
).2 זײם אױ* (שיוס

ען זועלע אינטעונעשאנאל אונזער פון מיטגליתו ױ ט ^י
r

 רי םײערען צו ר,אנצערט
 עדיוקײ־ פון ערעםענונג

םיזאן. שאנעל
 מרױקיישאנאל אונזער םוז ערעםענוננ די
 קאנצערט א דורך װערען נעפײערט װעם סיזאז

ױם דעם אין טאנץ אוו מאר די  דער םוו אוי
 םרײטאנ חאי־סקול, אוירװיננ װאשינגםאן

נאװעםבער. טעז14 רעם אװענם,
 װעט ■ראנראם םוזיסאלישער דער אין
םירעל־ באריהםםער דער נעםען אנםײל

 רער nw פי»םטרא םיםשע{ מ«יי«ר,
ו כאר, אינטערנעשאנאצ םז נ  «נ- ד«ר או

קאנדאקםאר צוט*באקאנטעז דעם םח םיהרוע
ליאװ. אעא .1מ

 װערען םארעםענטליכט װעט ■ראגראם די
ע רי ד מנ ווא^. קו

טיקעט סאציאלסטישען און פראגרעםױוען • פארן
 םראגרעםיװען אויפ׳ן ריןוף לואים אץ האכםאן דזשולװס םרידםאן, מאלי םײנבערג, איזראעל םיטגלידער אונזערע
 פארענדיגען העלםען װילען װאם ױניאן, אונזער פון מיטגלידער — יארק. נױ אין טיקעט םאציאליסטישען און

הארלעם. אי־ן און דאוךטאון העדקװאדערס, די אין םעלדען זיך זאלען קאםפײן, דעם

 ״גערעכטיג־ נוטער הײנטיגער דער
 די םאר נוםער לעצטער דער איז קײט״

 קומענ־ םארקוםען װעלען װאס װאהלען,
נ^װעםבער, טען4 דעם רינםטאג, רען
 רער טיט קעמפײן דעם שליםען טיר אוו

og האםנונג, םולער i םון 1ע1טיטגלי די 
iy i גארםענט יס1לײ אינטעועעשאנאל 

 1לאנ גאנצען איבער׳ז ױניאן װאירסערם
 אר־ אלס םקיכט םולע זײער טאן װעלען

 צו אלײן נ^ר ניט ארבײטער׳ גאניזירםע
און סאציאליםטישמן םאד׳ן שטיםען

שאנס אה רזלם  ױ כאצזג אז רעגוד
ץניאן ראיןאונזע זװאהלע

 אויףן לאקאלם אונזערע םון אויגוםערקזאמקײט די ציזזט באראןש םעקרעטאר
ױניאן. דער אין װאהלען די פון רעגולאציעם קאנםטיטוציאגעלע די

̂ 1בא סע?רעטער חאט װאך לעצטע
 צו יף1ב םאאגענ^ oyi ארױסגעשי?ט

^ אלע א  אינטעת 1אוגזע םון ױניאנם ל
:נצשאנאל
 פ»ר?ױ 1באל ארםען1 עס װי ״אזוי

 לא- אלע איז בעאםטע 1פא זואהלען םען
 אינטעתעשא־ 1אונזע םס ױניאנם קאל
 נויטיג 1םא םיר געפינען ױניאז, נאצ

dktp̂ o'ik אויח מאכען צו o n 
 ?אנ־ 1לעצטע 1אונזע אויױ אס1 ״מאקט

 אגגענוםעז זײנען באסטאן, אין װענשאן
 רע^ל"- און געזעצען נעװיסע ען1נעװא

 1אונזע איז ויאחלעו די אזזי ויי שאנס,
וועחנן. ט1אנגעםיח זאלעז ױניאן

ד טע1 געענדע י1 ײי ״אזוי ט טי ם ^ 
 ניט גאך איז ױניאן 1אונזע םון ציצ

 אוים־ אײר איך מאך ,pm םח םארטיג
 חצגוליײ און תלם יזע1 אס1 םערקזאם

 אין וועמנן נאכגעועחן ?אנעז שאנס
n n ־1פא די םון ט1עפא1 געײוקטען 

:־gp 1לעצטע 1אונזע אויױ האנדלונגעז
gp o םח 83 זײם אויף װצנשאן. n־:
 געס^עז איחו• Dim ט1עפא1 װענשאז

 גע־ עס װאו ,14 סעקשאן ,6 ארטיקעיצ
 מנכ״ליײ \m תלס אלע די זיר פינעז
בן־• 1פא וײ באצוג אין ^ואנס

ױניאן.• אונזער אין אמטע
 גע־ צו אכטונג געבעטען זיי& איהר

לאסאל 1אײע אין װאהלען די אם1 בעז,
.)16 זײפ אויף (*לוס

 װע־ זײ זאנדערן טיקעט, פראגרעםױוען
 1אוי ערע,1אנ 1אוי װירהען אױך לען

 טאן צו באקאנטע, און םרײנד זײערע
 אונזערע דאס האםען, םיר זעלבע. דאס

 שטעהן װעלען לאנד איבער׳ן ער1םיטגלי
 צו שולטער קעםפײן הײנטיגען דעם אין

 -1ארגאניזי גאנצער דער םיט שולטער
 אײ־1םא י1 םון ארבײטערשאםט טער

 ערװעהלען העלםען צו שטאאטען ניגטע
 פלאגרעסױוען אוז סאציאליסטישען חצם

 װהילער׳ן און לאםאלעט׳ן מיט טיסעט,
בראש.

 האט יארק, נױ אנבאלאנגט װאס
 םינד אײנצעלנע י1 אח ױניאן 1אונזע

 dpi אין באטײליגט שםאר? זיך גליחגר
 זיף האבען זײ ?עםםײן. יגען1האײיאה

 לאםאלעט־ נאנצעז dpi אין באטײליגט
^ ipogn און p^opp רpװהיל ו ז א  ס1ב

ט םף א ײ ב ^  זpקאנ^ידאט י1 1םא נ
o 1אוי n ^סאציאליסטיש pH א-1פ 

pivdpii( ^ ה י  םיטגלײ ײבע\1 װאם ט
ip i םון *iv m 1אינטpנp.שאנאל•ױגיאן 

x םײנבעת׳ לpא1איז : jpj״t אס1 pd
pd ipo 1 לאתאל, D"ii־n jn 'tp iB פון 

ipnw ל א אנ פ ^ ע ^ ג  Jkipipi און אי
שpנpמ ^1p פון באאת־ דזשאינט פון 

ip i ?און סלאו d pii •ױניאן. םאכעו 
np3J"B ip iiio סאנ־ םאר׳ן לויםט

dpii 12 אין o nטpיסטריקט,1 ז 
ipo אײניג שוין איזp ^געװען טערמינ 
 ־pi פון סאציאליסט, א םון טראט^1םא

pogj אין אן.1לאנ םאיר D'npoi''D 
 ׳1הלאוס*מאכע די ipogi דיסטריקט

i מיט n 1 הילוי pdסאציאליסטישצ י 
Dipigiipipn ט ר ה ^ ג  ־pp זעהר א אנ

P 'bdpp fpi'ipo, ד אוןpט1האנ ר סו  י
 Dlipinp זpאויסזיכט pסטpב n האט

 אז ,ipo'i זײנען 1םי און |.pipn צו
P3ipdמיטגלי pל8 : 'k ipnw  pd 1 n־ 

 ?אנ־ jp«12 אין וואוינ^ זואס שאנאל,
 שםיםען ןpלpװ י?ט,1יסט1 שאנאלnג

ר 1פא ת ח IPD̂ איהם און םײנמממ ב pn 
jp^ip))ip צום Dpi«gp.

ת ipd״iw א 1pרpאונז אט1?אנ
).7 ?ײם איי^ (שיום

ם _______ם

ח

אינה^לט־פארצײכניס

44 נוםער ,נערעכטינקײט״
ס

ס פזן העכערונג ד  אץ אױץ געהט רו
נאוועמכער סוטען רעם קראפט

מ <ע«טען רעם אויוי טי  חןם םון סי
 אח סלאוס דער םון טןוארד רזשאינט

 םארנעלעזען זײנען ױניאן דרעםםאנער
 לא־ ■*ר א םון *ושריפטעז נעווארען

 אוים־ נעװען איז עס וועצכע אין סאצם,
 האט עס ראם נעראנס, דער גערריתט
 «ייט, די ווערען פארצעננערט נערארםט

 זײ־ װאט םיטנצירער די וועצכער אין
 דױם־ןואוד זייער אין היגנמרשטעאינ נען

 צו נמצענענהײט א האבען -זאלען צוננ,
 אצטעז רעם י1אוי נוטשטעהענד זוערען
םםעםט. «ער םענט 36 פון «רײז
נע־ נעםאכט דאז איז פאחפצאנ א

 די ורערעז םארצעננערט זאצ עם ווארען
 ,1924 נאװעםבער, טעז10 רעם ביז צײט

 גע־ *ננענוטען איז םארשאאנ דער און
װארען.

 םון אויפםערסזאםיוייט רי ציהען םיר
 וואם אאקאאם אאע די םיז םימנליחנר די

 דזשאינט צום אננעשאאסען זײנען
 זײ זאאעז באשלום. דעם צו באארר,

 און נעאענענחײם חןר םיט באנוצען זיר
 בע־ ױניאן דער *ו דױם זײער אטצאהאען

 װאם ױ נאװעםכער. טען10 רעם פאר
אעננערע א םאר וזינגמרשטעאיג זיינ«ן

).U »«t vw ו«יוס

ט1 .1 זײם no שלוסעו מונסרטל. מנעמרי יװ ב*ארד דזשןוינם םח םיטימ יעחרלימןר מר ב ײ
ט ײ  סיםואזי* דזני וועננז ווערםער «*י » A ז

 — 25 ל»ק«ל יתיאז, װײסםמכער רער איז
ן לי א l פ ip f e ^ p n g o• .םארשייחננעס

ט ײ  ותנען םעמנראםעז אוז ו באנריםוננע .4 ז
 לא* אמרײםאר די םװ םארשסעי*וננ רער

 נאםיצ!!. ערמקײשאנאל סאל^
ט  דער םון באארר דושאינם םוז םיםיננ .5 זיי

ס — ױניאז דרעםםאמר אוז קלאוק אי  ע. לו
 ל»* ■0 ראכערם םוז םעסעדזש • לאנגער.

מ רי צו םאלעם  גירמר. אידי׳
ט ײ םראנען. ארגאניזאציאנס און םרײד .6 ז  װיםעז. צו נוס איז װאס זאכעו
ט ײ .1 זײם סח שלוס — נײעם סאםפײן .1םא1דא לואי — זעו ארבײםםלא־ דעם םון ױיי נמנר14 דער .7 ז
ט ײ אי? כאװמגוננ ■ראנרעםױחנ יאחר A 00 ז
1^ ״נ ■ . ינ»  ״־י־ ־־ מןײי
ט ײ  ארבײגחנר׳ דער אוז םייקער־בונד דער * ז

ש. JgPP - קלאס מ ײי א אנ אז  חערבסם ח
מ — (נעריכם) ת ם אס. נ  טי

ט  אח •ראנדעסײחנו םון וויכםינקײם רי .10 זיי
 — חארמם אין קאםאײז <יסטישעז1ס»¥י

א אני  י — מאר«י איז טורץ .tngp D ם
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