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25 לאקאל װעגען שאלה ספיםוציאנעלע קאנ■ א פםסנ׳ט נאארו עקזעקופיװ
 אינ־ אונזער פון םיםגליעדער די «ור

 קײן זײן טט געוויס װעט ©מרסדפאגיי
nr ,װײסט אונזער איו אז חערען 
 קוםט ,25 5*אקא יוניאן, טאכער אוגירעס

 װען װארים, ̂וטרײט. אינערייכער א םאר
 יכער5אינערי קײן אאק̂א דעם אין איז

 בעס־ די אין אפילו ? געװען דם עטרײט
 גע- רוכ דאס דארט זײנען צײםען סע
 םאר־ םיט םראקציעס םארמיעדענע *וען

 איז אבער, איצט ריכטונגען. *יעחננע
ערנסטער. םיעל געװארעז זאך די

 די פון זעחן, װעיען <עזער די װי
 לא• פון מיטגיליעדעד םון סטײטמענטס

 ברוקילין דעם פון אוץ־ און ,25 האצ
 ױגיאן, מאכער וױיסט דער םון נרעגנדע

 זײנען *וואם איבער, דא גיבען מיר װאס
 מי־ ספעציעילען צום געװארען צוגעיעיקט

ענעראיל םון םינג  באארד עקזעחוטיװ ד̂ז
 געװארען אפגעתאילטען װאך די איז װאס
 געװארען געםאכט זײנען יארק, נױ אין

 פון באארד ע<ןזע<זוטיװ דעם געגען מילאגען
 געי־ א געםאסט חאט ער דאס ,25 <אקא*
 האנ־ דער געגען איז װאס בא׳פלוס וױסען

 אינטערגעשאגאצ אוגזער םון סטיט־ציע
 דעם אויוי זײנען ^אגען דיעזע ױניאן.
 גמװארען באטראכט גענוי נאנץ סיטינג

 באארד עלןזעקוטױו דזשענעראיל דער און
 עגטשײדונג, זײז ארויםגעגעכען <זאט

 םיט גיײכצײטיג דא, דרוקען מיר װעילכע
̂יעדער די פוז סטײטמענטס די  םון םיטג

 דאקױ בײדע איבערלעזענדיג .25 יאקאל
 א באסומען לעזער די וועלען םענטעז,
תאנדעלט דא װאס יוועגען באגריף מאארען

זיד
 אונ־ רי םון סטײטםענט חגר איז אט

םון מימגליעדער מערשריבענע
f  :25

 עקזעקוטװו חשענעראל ״צום
אעטערנעשא• דער טון באארד

 װארקערם גארםענמ ליידיס נאל
:יוניאן

 גוט־ אונטערצײכענטע, n מיר,#
 צאסאצ םון סיםנליעדער שטעחענדע

אוים־ אײער ציזזען צו ,2&
 װינטיגער זעחר א it סערקזאטקײט

 זאלט איחר זיך פאדערט װאס זאך,
 האנדלען און באטראכטען באלד *ס

דעם. וועגען
לעצ״ איז וואס םיטינג, א ״אויף

 דעם םון געװארען אפנעחאלטען טענס
 די ,25 *^יאסאל באארד צקועקוטעו

 םון ױניאן מאכער דרעס און ווײסט
 געװארען באשםימט איז יארפ, גױ

 טיטגליעדער די פאר םארצוברענגען
 די דאס פ*אן, מװיסען א לאקאל םון

 םאכט עפזע<ןוטױחו אוז לעגיסלאטױחג
פארחאנד־ צו האט, <אפאל חור וואס

אימנרגעגע־ זאל געשעםטען, ?ײנע לען
 טשער־ שאפ פח נדופע א צו װערען כעז

 דער־ דער צו אימנרצוגעמנז לײט;
 אויטא־ אןן מאכט די גרופע םאנטער

 עפזעפוםי־וו אן אויסצוקלײבען ריטעט
 דיזע דאס און לאפאל, פאר׳ן כאארז־
 אויטארײ םולע די חאכען זאל גרופע
 װאם זאכען װיכסיגע אלע איבער טעט

.25 לאפאל םיט טאן צו ד״אבעז
 עם אםילו האנדלונג, ״דיעזע

 א«־ אז תרך ווערען גוטגעהײסען זאל
 םאר־ םיטגליעדער, די פון שטיםוננ

גום. סעפשאן דעם כוכשםעבליך לעצט
אונזער םון ,6 גוםג ארטיקעל םון ,6

באארד, עסועמוטיװ קײן רעכט דאס
 םון אפצוזאגען זיך יאקאיל, קײן און
 גוגסטען צו סאכט עקזעקוטיװער דער
 מינד םון גרופע װעלכער אירגענד םון

 רעכט קײן ניט האט און גליעדער,
 םיטגליעדער די םון אװעקצונעחמען

 אגגע־• די ?אנטראילירען U רעכט דאס
ױניאן. דער םון לעגענחײטען

 זעהען װעט איחר אז האםען ״מיר
 דער הינטער ׳עסעקט װאס געפאהר די

געזע־ די אונטערצוגראבען האגדלונג,
שרי• און ארגאניזאצ־אן אונזער םון צען
 םאר־ דיזע װעדען גענומען װעלען טע

 טאבען.״ צו גוט באלד לעצוגג
 אונטער־ גרוס, ברידערליכען מיט
:שריבען)

װײסגלאז, הערי י
 סאספער, לואים ״

װאגמאן, דזשאזעןש
קאפילאן, א. בערטא
באזשארסקי, חײמאן
אבראמאװיטץ״ אײדא
קארםאן. מארק

 אין כמעט אינהאלט, זעילבען דעם םון
 דזשענעראיצ צום איז װערטער, .זע^בע די

 א געװארען געשיקט באארד עהזעהוטיװ
 זעלבער דער װעגען סטײטמענט צװײטער

 סיטגליעדער צאהל א םון אעעאעגעגהײט,
 .25 ילאסאל םון ברענטש ברוקלין דעם םון

 פראטעסטירען, מיטגליעדעד דיזע אויך
 צוצונעח־ געפלאנעװעט װערט עס װאס
 םון מאכט און באשטיםונגס־רעכט די מען
 איבערגעבען דאס און מעמבערשים, דער

 אויך און שאפ־טשערלייט, גרופע א צו
 דער געגען איז דאס אז אן, װײזען זײ

 אינטערנעשאנאל דער םון לאנסטיטוציע
 און ױניאן, װארקערס גארמענט לי^עס

 עקזעקױ דזשענעראל דעם אויף םאדערען
 םרא־ די אויםצונעהמען גלײך באארד טיװ
גע.

 באארד עסזעהוטיװ דזשענעראל דער
אנדער קיין געהאט ניט דעריבער האט

 ספע- דעם אויף גלײך, טאקע <ױ ברירח,
 די אויפצונעחסען. דאס מיטינג, ציעלען

 און כאטראכט נענױ גאנץ איז סיטואציע
 כאשלא־ איז עס און געװארען דיסקוטירט

 עקזעשוטױו צום שיהען צו געװארען סען
 פאלגענדען דעם 25 לאקאל םון באארד

:צושריפט
.1920 טען,28 דעם סעפטעמבער

 מ און כאארד עקזעקוטיװ צום
 דער פון םעםבערשיפ גאנצע
ױ־ םײקערס דרעס און װײםט
ג .5 ל. א. ,25 לאקאל גיאן, י. ו
 עקזעקוטױו דזשענעראל ״דער

 אריוי י., וג ג. ל. א. דער םון באארר
 און םרײטאג זיצוגגען ספעיצעלע דינע
 סעפ־ טען25 און טען24 דעם שבת,

 אױסגעהערט האט ,1920 טעמבער,
 גע־ םארגעבראכט זײנען װאס חלאגעז
 נאארד עקזעלוטױו דעם געגען װארען

 װערט עס װעלכע אין לאקאיל אײער םון
 גע־ װערט אײןי בײ אז אנגעוױזען,

 עקזעסוטיװ די איבערצונעבען פ<אגט
 גרופע א צו ױניאן אייער פון מאכט

 אויס־ אויף ס׳זײנען שאפ־טשערלײט;
 םון ארגוטענטעז די געװארען געהערט

 און נאשאםער די םון םארטײדיגער, די
 די אז פילאן, דעם םון אונטערשטיצער

 איבער־ זאי אױטאריטעט און מאכט
 דערמאנטער דער צו -װערען געגעבען
 איז ואס1 .ארגומענט יעדער גרוםע.

נע־ און םאר געװארען ארויסגעבראכט
געװא־ באטראכט נענוי נאנץ איז גען,
 גע־ ארויסגענעבען איז עס און רען

 ענטשײדונג: םאלגענדע די װארען
 עיןזעקוטיװ דזשענעראל ״דער

 דאס פול און גאנץ אנערקענט כאארד
אונ־ םון מיטגיליעד יעדען םון רעכט

 יעדעו םון און אינטערנעשאנאל, זער
 1זי לאזען צו מיטגליעדער, םון גרופע

 א מײנונגעז די אגיטירען צו הערען,
 זײ זײ אז עהר^יך גלויבען זיי װעלכע

.אינטערע די איז און בעסטע, די נען

םײלארס ריד.יס ױ כײ נמנעוארסטרײס ערכ ■ אץנאסםאן
םאן פרעזידענט וױים געטאן קאן דארמ װאם זעהן, באסטאן אץ םאהרט זיג

ווערעז•

 דאם םאר, שרײבט װאס #ציע1תאנסטים
 זאלען מניאז דער פח בעאססע אחנ

םיז באלאט א תרך װעד*ן ערװעחלט
 11א מניאן. דער םח םיםנליעדער די

 mPVO םון םארלעצװג א יך1א איז דאס
 װעל־ ארטילעל, זעלבען םח 7 טם. ^אז
 אנגעלעגענ־ די דאס םאר, שרײבט כער

 קאנטראלירט זאלען לאקאל pc חײםעז
 מעםבער־םי־ רעגולערע דורך ײעחון
םיגגש.

נ•1א ן1ם תאנסםימחױע דער
נים חאט ימיאן, אעסאת?שאנאל ואר

 ״גערעכטיגסײט״ די םון לעזער די װי
 םײלאדם לײדים די האט שוין, זױיסען
 א םיט ,36 לאגןאל באטטאן, םון ױניאן

 פאדע־ א ארױסגעשיסט רי<ן1צ װאכען פאר
 בא־ 1צ םאף דעם אין באסעם r צו רוגג
 װעלכער טרײד, אין אגריטענט דעם נײען
 טען1 פארגאנגענעם אױטי״עגאנגען איז

 ױניאן די האט גלײכצײטיג אומוסט.
 אסאסיאיײ באסעס דער אויפגעםאדערט

 אסאםיאיישאן די קאנפערענץ. א צו שאן
 אבער שםט, זי אז געענטםעיט, חאט

 ניט גאר אלעם דעם םון איו םארלויםע
 א בײ דארט האלט עם אח ^ארויסגעשיטעז,

 טײלארס. לײדים די םון סטדײל גענעראל
 צו סטרײק א בעםט איהר מוט װניאן די

 װעלען באסעם די אויב אבער םארםײדען,
 ביז װי אײנגע׳אהשנ׳ט אךי בלײבען

 אונםארםײד־ זײן סטרייה א תם1 יעצט,
ליף.

 די איז באםטאן אין סיטואציע די
 דעם אויוי נעװארעז אוים;ענומעז װאןי

 עגד דזשענעראל םון ם*טינג םפעציעלען
 באשלאסען איז עם און באארד, זעקוטיװ
 זאל זיגםאן מ»ריס ביודער אז געװארען

 װערען געטאן ?אז דארם װאס ?.גהן ן1סאח
םאםענט. איצטיגען דעם אין

 איז געשריבען װערעז שורות ד• בעת
 איז עם אדן באסטאן, אין :ינמאל ברודער

 דעם םארצוזאגען שװער דערוױילע נאך
 דארט זיך װעט זאןי די ,וױ אױםגאנג

אױםדדײ׳וז..

 אויף לעצטענס איז באסטאן־ אין
 צ באװעגונג א געװאי-יען אויםגעהויבען
 אונזער םון לאקאלס א;ע םאראײניגען

 דזשאינב אײן אונטער איגטערנעשאנאל
 ,1א קאונסיל, דיסטריקט א אדער באארד,
 װעג אײן םאר שוין װעט זינמאן ברודער

 דעס, םיט דארט וזאלט עס װי זעהן אויף
 זאך די װערען געטאן דארןי װאם און
 גיכער, װאס מערען םארװײ־קליכט זאל

 אמ םון לטובה זײן נעוױם װעט דאס וױיל
 םרא סײן איז עס באסטאן. אין לאהאלס

 a אדער באארד, דזשאינט א אז #ניט גע
 צוזאםענגעשטעלט קאיגסיל, דיסטריקט

 א װאלט באםםאן אין (אקאלס אלע םון
 לא־ אלע שטעלען1אװעקצ געוזאלפפן סף

 באזונ״ לאקאל יעדען און צואזמען קאלט
 װילט עם באחנן. בעסערען א אויןי דער,
 ױעמ קערפערשאםט א rn האםעז, זיך

 שנע־ װאס װערען. געשאםען באלד דארט
 בעסער אלץ װערען, נעטאן װעט דאם לער

 יע־ םון עתזיסטענץ דער גאר דײ עס װעט
 לא־ אלע &ון |1א באזונדער לאסאל דען

צוואטען. קאלם
̂ן סטרײס גענעראל  באסטאן א

!ערהלערט
 לעצטער דער אין צמגפרעס, געהענדיג

 מעלעגרא־ א באסוםען םיר האבען םיטם,
 לײדים םון גענעראל-סטרײפ א אז מע,

 דער־ מיטװאך, םריח, חײנט איז טײלארט
מווארען. סלערט

 דש־ םון םארבעסערוגנ דער םאר סען
 אוי• אונזער אין ארנײטער די פון לאגע

 רפר װעט רעכק אזא גאניזאציאן,
 גים כאארד עקזעקוטיױ דזשענעראל

 חנט1 ער םארקערט, ן שטערען
 םיטחעלםען מעגליכקײטען אלע מיט

 פ^ענער און אידעעז ענטװײויעז צו
 אדער נײ וױ אמאניזאציאן, דער פאר

 •1יײ ניט זאלען זײ אויסעו־געװעחגליך
 עשזעסוטי<ו דזשעגעראל - דער
 באשא־ די דאס אבער, דענקט באארד

 אין לוערפערשאםט גײעד א םון םונג
 געזעצגעבענדער א מיט ,25 לאקאל
 אפ״ נעםליו: אויטאריטעט, און טאכט

 שאפ״ גרופע א טאכט די צוגעבען
 ״ipyipy אן אױסצופלײנען טשערלײט

 צו און לאקאל שאר׳ן באא־ד טיװ
 אין אליטאריטעט פולער מיט האנדלען

 לא• דעם בגוגע לעבענס־םראגען איע
 געגען ברוך דירעקטער אזא — קאל,

 אד אן מאכט חאנסטיטוציע, אונזער
 אײג״ די פון רעכטען די אויןי גריןי

 פרע־־ א שאפט און כדטגליעדער צעלנע
 דאס ?אל סען װען װעלכער, צעדענט

 סאםע דעם םארדכטען װעט דערלאזען,
 װעל• אויף דעמאקראטיע, פון פרינציפ

 נאנױנ״ איז ארנאניזאציאן אוגזער כען
 און סעכטיג געװארען איז און דעט,

אײנפלופרײן.
גום. ארטי?על םון ,6 נומ. ״סעחשאן

 שרײבם קאגסטיטוציע, אונזער םון ;>
 ג ג 1 ל ח ע ו i ר ע די םאר באזוגדערס

 אנדערע און קאמיטעס WDipyipy םון
 ױניאן״. ״לאקאל פונ׳ם לאמיטעס,

 אין אח קאנסטיטוציע, אוגזער אונטער
 עלזיס• גאנצער אונזער םון םארלויןי

 לא•״ אױסיריס אונטער׳ן איז טענץ,
 גע־ םארשטאנען איםער ױניאן״ קאל

 V נ י י מ ע ג ל א די , װארען,
פ י ש ר ע ב מ ע און לאחאל, םון מ

.)16 זייט אױף (שלוס

ם פני ױי רו א פ ט־ ל א ה נ אי

.40 גומער טיגקײמ^,נערעכ

שאוױרא. נ. — ײאד. די .2 וײט
לער דער .3 :ײט  קאןגרעפ איגטערגאןויא̂נ

 שלע• ב. — £ארמגחןז, שנײדער די *ון
שלאםבערג• דזש• אוז זעגער

 םפנוד «ין ?ל^ו?מ«כער די *װי*עז .4 *יט
 אתיד שובערט. י. — קענע־חן. רעאל,

̂נס  — לואי^ ס®. אין ארבזיפ ניייאצי
אמדור. מאלט

 עקזעקופיוו «ון מיםיעען גװײ .5 ־יט
שעחנחאל. י. — .25 ל#קאל וון נןזמרד

 סעםפןל־ און *ײל^רס לײדים די :ײ
 ײן חילפםאן. ח. — .8 לאקאל םפכער,

 — J לאקאל ױגיאן פיגישערס דער
. סאריויז• איזידאר

 ניײ א• — נײעס. שילאדעל£יער .0 *יט
 ױגיאן, דצזימערס מי אין באער.
לינמאוי. ל. — .45 לאקאל

 Jinw אל—(עו*עחלונג). באשרײט .7 ;ײט
סילװערמאז• ם. — ליעדער.

גפםיץ־בינעל. רעדאקטאר׳ס שון .8 זײט
 סיפי » גאםי«ען. עדיט^ריעלע .9 זײט

אדלער. י. — (שעליעמאז). עדיפאר
 דזאזר •ון זיצונגען עפליכע אויןי .10 זײט

 פינד דצר וון סאארד עשוע?ו#יװ געדאל
יאגאװםקי. ש. — פעמעאאנאל.

 •ארלאמצנאאי םעגליך איזפ איז .11 זײט
 י— ייגדוםפריצלפר• אחן אקגיאן רי״ע

 19 1« באלאפװ״ום דער זעלדין. א.
?אסס. ש• א. — אידעז״שראגע.

(םפ נאאיץיינוד םיין §ון .12 זײט
̂רעסשאנדענץ  שול• י*.—בערלי|). ®ון ?

לאגג *ז.—.1אלײ אזני יױם דאװסתי.
פוו *מועסזןן. קוייע .18 זײט
#דװזױ־פ״זםצנפס. .15 אח u זײט
_1ןדי יינמזגרנזףיאנאל . 16 זײט

, סאציאליספיאצו דער דעיארםסעגם.
י‘ ’ * גאזחןגמג אםמןאפיצ די פײן.
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 יארק׳ער w דער פוו אױפטו דער
אסעםבײ.

 יארח wדער פון *יצומ סוצציצרע די
 ח*ט סטיטח ואװעמאו װאם אםצטנל*
" י#1 נעדױערט דואט פאוחפצן  ײײ• 1י

 דעם ראנט*ג, אמעפאמען ?ױ חאט עס
 געעד דן האט און טעפטענ״נעו ט/10#

 סעוטעדבער* טען24 דעס םוײטאג, דעט
 אויטערגעװעחד רע־• פון צװעח חױיט דןר

i די םון ויצומ לינצר iw v m iסון ןר 
 די רײוען 1צ נעװעי ̂א ׳שטאאט דעס

 דן ראט עס אנער װאױדנגס-פ־אגלעם.
 אףסרענצגונגען ד» יױט אױסנצלאוען

no דו דער צו אגדעגט8ל,ארעס חנס 
 אםגע״ חאכען די אז *י,אר' יארק׳צו

 יייז טינוטי 45 אין םראגע דיןע סטו׳ט
 די האט יעטוגדע םעוטעל דד»י די אין

 pc וי»חע גאגצע א אגגענוטען אסעטנױ
 חעי״ װערען ורדכע םאדשרעגע, און נילס
 וױ סיגקט װאױגוגגס״פראנרעם דער םצן
 לןאטיטע n ׳עגעע, םאר־א״יאחועעד דער
 װעט װערכע נעװארען, כאטיעטישט איז

 אמעלעגענח״ט, גאגצע די אונטעחוכען
 אונטער־ װעט םראגע די וױ נאכדעם און

 םאײ געװיס יןאטיטע די װעט װערען זונט
 װעט דערטיט און באדיכט, א עםצ;טליכען

 היעער לייברעריח. די נאוײנציען ױ
 אוגטערזר דער פון סעהר דט עװוארטעט

 סיעגער אנחןוע די און כומס״וןאמיסיע,
 נאטיעדצוגגען נצועצריכצ שאפען nr פון

 <ױ חעלםען װעלען לענדיארדס, די פאר
 א fjrnirj vn עס נאניזעס, םױטען א

 דעטאחראטי״ די םון ׳צפיעל ואליט״צער
w םאליטײעעלס, דצפונלײןאדשע און 
 הא״ זיך סאי׳עטעחט רעפונרײןאנעד, ױ

 דע״ די םון פיענצר די דדצר׳צטימט נצן
 וױסעג־ דעמאחראטען, די און םאלןראטען,

 פאר׳טיעגע זייערע pc שיק?אי דעס דינ
 יױן געדצאילעװצט דט וזאנען אםויחער

 האנ• װעדגער אדער פיאוזר פאונענראכט
 חאנען ?״ אנעו מיטי״ען. סטרופטיװע
 מעחר דט געװען איז דאס אז ןוונעגענען

 רעױניי• די ׳פפיעי, ■^יטי^עד א וױ
 פאר־ א.גרדסער pא געװען דינען קאנער

 אױסגעפאלען vn זײ אױןי ;לענענחײט
 פארגױנגע־ צו םאראגטװארטי׳יכקײט די

 און װאױנוגגס״יא;^ ׳טרעחליכע די דען
 אג• פאראנטװ^רטריכקײט n האכען זײ

 גע־ גארנײשט חאנען זײ אכער גענומען,
 םאר־ איגאגיזאציאן, טעגעטס די טאן.

 פראטעסטירט ^טארק האט ױך, ׳פטעהט
 ,,אסעניבי דער פון ״כיאף״ דעם טמען
 פאײ עס ״יײזונל/ א אן רופט ױ חאס

̂יעגע די ם,*ן יןײנע א? ױך טטעהט  םאר
 דט אפיױ דיגען אמאניזאציאן דער םון

אסעטכיי. דער םון גע׳װארען נאטראבט
 װאױגוננס־ דער פון ״יײזונג״ די

 געװען איו אסעםביי דעי pc ';ראכילעם
 נאר האט אסעכיבלי די ערװארטען. צו

 די אז האנולען, נעחעגט ניט אנדער^
 געהן דט װעלען אלבאני פון געזע״דטאכער

 די pc פא-לאנ;ען און געמיחלען די נעגען
 האט יענדלארדס און מאגוםעהטיפורערס

 צוױיטען דעם ארױסזעחן געקענט גאך טען
 דעם חאט טען װען זיצונג רעד פון טאנ

 סאציא־ די אויסגעיטלאסען מאל צװײטעז
 איטיצער אױב לײט. אסעטבלי ליסטי׳עע

 דעד אין קליקע די אז געטיעט נאר האט
 פאר׳ן טורא טאקע חאנען אסעטכילי

 צוױנ־ די גענען װעהלער די אז און פאל^
 ׳עטעלונג געוױסע א אנצונעחםען גען

 אי־ ט*ל דאס ויך האבען וראגראם אחנר
אן. גיט נאד זיך חױבט עס אז בערצייגט

סאציאליסטי• די םון אױס״טליסומ די
 באוױזען קלאד האט אטעמבילײל״ט מע
 אויםגע״ האבען קלאסען הער׳פענדע די אז

 סא• און ארבייטער געגען קאםוי א חױנען
 וײ און ארגאגיזאציאגען ציאליסטיעע

 עס איז איצט אגצוהאלטען. עם םיעען
 היג* חיסטער̂ו א פון טאמענט א נאר דט

 הא• זײ ?ליהע. פאליט״טער גמריסעגדער
 רעזול־ די דורכדעניןען נעהאט צײט בען

 אוים״ פון טאט וױלדען דעם םון טאטען
 האבען דאך אסעמנצי״אײ^ די מציסען

 טאט. דעם -וױדעדהאלען צו כאמלאסען ױי
 דעד םון חאנדיצונג רי אז איו פאקט דער

 מיט אנתלאננ פולען אין איז אסעמנלי
 די איז שאסערס״ אװ ״ט^עטבער דעם

 אנ־ אין איז עס מטעדט. פאחפיעדענע
 פעדע״ חנו פון פאליסי דער םיט אננ5ק

 מיט אנקלאננ איז oy ;רעגירונג ראאער
 װען וױאסאן פרעזידענט םון •אליסי חנד
 ױד־ גראחוס אײזערגע חינטער חאיט ער

p n .אליטי׳טע אנדערע די אח רעבס, װ■ 
 אמעריקאנער אן איז עס פארברעכעד/״

* * *פאציסי.
צײטונגען. די אץ — פאלט לקדות דער

 די זײנען צוריט טעג עסליכע סיט
 אז *bvp0 גרױסע םיט ארויס צייטומען

 םאיה חענרי פאלצן, פרײזק חויכע די
 איז סאנוםעסטשורער, אױטאמאביל דמו

 אנאנ־ חאט װאס ער׳&טער רער גצװען
 אויטאםא• פאד •רײזען ג^יגפחנ סיךמ
fin* אױטא• אג׳אנדעד אמ איחם נאך 

די .סאגוסןגפטאורער.אװיס.מט

̂רט חאט צר אן פרעח^^ רצדוצ
* פראצצגט 21 ניו ך} פון  יע״ m "י

ד פאר פדא(צ חױפט רי 4טאטאנילס
 -yj איצט איו אױס, וױיזט ארבײטער,

̂וצר, פעיל-ארדצר נרױפצ 2 441ל»ןא  ח
טאנטגאטצױ pא קא,, און ראנאון ׳סיערס
ע האנען •צייזאגא, פון ׳קא. ױן װאדד  י

ױיוצן לעגצרצp אנאנסירט  מ/ונ/ןר פאי י
^t אח יןלײדער םרױען און ir yeniyj- 

 -1פ ויטסנװנ, יציסאגא, םון ®ראדויןטען״
 םראגציסיזא סאן ױאיס, סט. יאדעיפיא,

 נאױנטען אן סוטצן יצטעדט אגדערע אח
 in פאלען, אײן pא ואײ׳טען םרײוען אז
̂ען אט  "1 ווציצן נאיד או pא פא

געפאיצ|ו גאר דין יעױן
 -װע נ״ץס ד טיט אנצר גלײכצײטינ

 זעחר jysip יקױת pc סאי״ען דעם גען
 טאחצ וועט ארעס עריזי״עריגנען. וױכטיגע

 טא״ ױ אומ סארדנערען ביריגעד, -װערען
 ^יט> כיונעס גיאט pא גופעיזטיצורעיס

 אײד פייחער רוזען ארבײטער די אבער
 “סא itv'P איױסצױעטעלען דט עטיטען1

 pא וױידויצעפ, ד-עכערע סאי דערוגגען
 א-אפיאזען די טווען yfcyc טאגכע אין
 טאטפצחטיפױ די וױידז^עס. ?ײערע פון

 ?ליײ לע;צר די סון אסאסיאי^צאן רערס
 סא־ א ארױםגעיצט^ט pic״ האבען דער

 ,-פדאחצ זאל/נן ארבײטער רי אז דערונג
 אדכײטער. ״טגערעי 4ח. ד• מעחר, רען

 צמ סאנופעחא״צורצרס די זאגען דערםאר,
 pc פױיוצן די po ארוגטצרצוױיסען דט
 ורע״ דער אין געיצױי דער ארבײטער. די

 װערען לעבענס*טיטתן po פרײוען אז סע
 ,ד pc אץנע pv צו אױס וױיזט חיעגער

 ד» באה/נטפען צו מיטי״ען סטראטעגי״צע
 טע; אז דף םאדעטעהט עס ארב״טער,

 דעפ סטיטולירען צו אױך דערמיט ?וכט
 איו עס פונייהום. pc קױשונגס־פאולאנג

 אדװערטײמ^נט־ פעריאדײטע די pc איעע
 טאי עדצטע דאס דט אין עס pא סיטלען

 קרע״ רי pא טאגופעקטיפורערס י1 װאס
 געיצר״. א?א אױפגעחױבען האבען מער

* # •
איטיזליען. אין ל»נע די

טוןל׳אונ״•jus די tie חאנםעדעניל די
 ניט רא »י« ס4װ ניויענאטיס די און טער
 טורין »ין נעווארען א*;עה»יטען י»ננ
 פארלאננ דעם אױןי רױם א־ן דערנ<וף יוון
 ה<וט װעינע »ון ח׳טיאאטי, ירעטיע־ שון

 ח<ירור¥טיס־«ר>«גראס א אױסנעארנײט
̂נדוסטריעיען נרױסען דעם ׳!!ליכטןן *ו  א

 ענט״ ט׳עשע א ארױסגערושען האט האכיןי,
 שי| מאסןנן נרויסע די *וױ׳שען ריסטוננ

 «ױ איטאליען. אין טעטא^ארנייטער די
 און אדנ״טער די צוױישען זאדענ׳שםױסען

̂דאטען  טו־ אין שארגןל־מען זײנען םא
̂נדוסטריעלע אנדערע אין און רין  mm א

 װיי״ ארכײטער צאחל נ־ױםע א טערם.
 ט*ט אוטאופרימן זעחר זייז «ו ארױס זען

 ויעי״ םטײיס, דעם שון שיחרערי*אםט דער
 נאיא?״ רעשארדאטאיישעז א חןיבען נע

 בײ נאװעגונ,;. נאנצזןר דער «ו טעל
 נחיס׳גר א ראש איז ארב״טער ש־עאע

 אוט* דעו שאר ראטענט חיסטארי׳שער
 )«ורדנוננ אי*טינער דער פון ׳עט*ר«ונג

 ר1ארבייט׳ אן שון כאישאשונג דער םון און
 אױנ אינדוסטריען, די איבער לואנטראי

 שון טא׳עין #אייט״עער דער אינער ניט
 cv יוי אין ארב״טער״םיחרע.••, די יאגד.
 אר* די פון סאיאריטעט די אױס, װייזט

ט אז איי] זעהען נייטער  די גיט איז א̂י
 אינערקע־ א׳שאשטלינער1נעז׳ א שאר *•׳ט

 קאי־טא* די אז איין זעחען זײ רעני׳ש.
 אפעריהא ע;ג;׳אנו װי אענדער, ייסטי־עע

 דער־ קענען שנעא װעאען שראנלרײך און
 אי־ א'| רעגירונ: ארנײטער »; יעטיקען
 רוס* אייתר סעחר אידאייען, טאליען,

 לעד אגדערע די אן אשהעננינ אז יאנר,
 אג* און קױלעו גיין גיט האט זי דער.
 זייכ׳ח װעלכע מאטעריאלעז, רײחע רערע

 באטרייבוננ דזןר פאר נויטיג אנסאאוט
 ארניי• אן לענען. אינדוםטריעלען אן םון

 אי*םער סאװיענדמנירוכנ, א אחנר טער,
 ארבייטזגר״פױד די האיטען איטאליען, איז

 חנר־ זעלנםטסארד. נעםיינט ײאלט רער,
 קאםפראם׳ס א אױף אײן זיי נעהעז םאר
 שםיםען חנרפאר נאלענאטים. די םים
 מאגגד באנרעני«טער א נאר םיס איין זיי

אינדוסםית. רער איבער ראל
^ די םת חנפ<חנגמס דער אי ם  מן
 pc שאמיראנדס״«לאן חזם אינער בייטער

 אין נים נאך איז חשיאצאםי •חגםיער
 נארינסמן די פון אנער פארטינ. גאנ*עז
 סםרײמרס די םיז סאשיטע די װעאכע

 כיאיאריםעט די אז אויס וױיזט ערהאיטען
 אז איין זעחען זײ ואאן. ojn םאר איז

 סיס פארנינתן s« איי שיסזאל זייער
 מןכ־ די אײראפא. גאמ פון שיסזאל דעם
 אנמריפא פראנהר״ד, ענניאנד, פון טע

 חדפאר זאטזגל. אין שםארפ נאן־ זײנען
 איבייטער די אויס, ווײוט עם ווי װעאען,

ד די *ו םאנריימנן די *וריקקעהחמ ׳ י « 
 נעארבײט חאנפ[ «ײ ײעאכע פאר נפטים

 *jrov *ופריחע חןרוזײלמ וועאעז זײ אין
 אין שטיספ א גאו חאנען סיט זיר לען

אינרוסטריע. די קאנטראליחנן
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 ויו בײמ רעגירונג פראנ^יזישע די

 1 זעלבע. ד*ס אלץ בל״נט און
ניי־ oy אפט וױ נאט^כט צשן װען

pn די י־ר טען  tyssn’syi ,פחונפרײר 
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I1MSS1H :־

ovissnp iy?a3N'VNSiyes*N i n, 
oo*?r iyo**aiN in**?p po זיר it in 

jnsi*f*sNsiN n אינעו ארב״טער i n 
ivtsas ,אין <חנ?ם tie sswntind i n 

vtpKyi iy i 11 אין ,pnssinע?כy חאס 
yso*iN in ivo  ivo**h pain׳oy'nn 

insppns 1ארבײםע pa ״?yiy סױז־ 
imaaor n n sa  insypio pa iy i 

tyrsyo ytn ?אזם סען .dsnpto אין
 חןרשםיקען it na |yai»oro*iN ככמן

1P3N ONI pa .SSISVIIIC 1VD**31N n* 
.C*?N*tND po {VO

p*f op*r oyissgp m, סיםסאטיע 
iy**t pa iyo**aiN ymassia n  it

iN Dpm |ia *ionp |yrn?yn׳*i  D
*sis?MoiNo v?k n  rn o  o n  .ssison 

i n  ionp on  po **t iv?m .tvs 
i n  pn  o n  *ii ,t ’uvm  tyoiyowiN 
lv?N3Nificiyos*N o n  t *  m in i 

DN*iaoy?Nio״.
 t אלגעםיינעם װעגעז tf רעתדווױ

 בליידער־ארבײטער דעם סון
אינםעתאגיאנאד.

 *ino' איז iN*ti?gtn nsys?NO די
no |i* sia?o po pnanys ivsg?vys* 

 yea ,siyaogJr .iSN?ro*n po* נאטז^
pniKt” n r po lyo u r j in  npn. אױך 

g*ti?gin n| איינשטיםיג איז nsyssN 
.pnanys tve

D יעל*

n  oyi ,oiy?piyi oyissNP iy i,
po rtNPSKSIH VSNSN'tMSiyOS'N

p״?iy i״aiN׳*iyB שטעהט iB Pb ' in׳•s 
on  TIN |1N 1SNP*!V0N?P PC I'V 
y?N tyiyn okvcvjsn iy?yn o*fNs 

N׳ioons׳.ycoyp y?y
 po onTtyssy |y,־yn yeoyp y׳«i״

it oiN ,ovvnpsnsin vsyoN?rvssN *i 
aiK *1 ino ivo ipm*׳*ons oyi iyo 

ONii IN דער j*n pun טען 'VPnni 
ins p k 'o סעגליך; it דערחױפען i* 
s ארנ״טער ysNPy״oit ?yiiDMP p* b 
 ,T?3V0 ins pn 0*11 קט3סו וענסטען

r סים׳ן v is v? אױפזינט אין — i* 
iy i po ssiok^bn 1?»ויטא?יסס*סע 

vkoni?iopv׳N *i pn v״es׳fie ssnn
BBNK'?VIV3 1V '̂00*?N'VNO 1V1״. 

$ * *
n ער״ זיעען •ערזאגען פאיגענדע 

 פון מיטגלידער פאר געװארען ־װעחלט
 V* װאס כױרא, אינטערגאציאגאלער דער

 .דצר גא^ען אונטער׳ן כאקאגט כעסער
סעי/רעטאריאט׳/ אעטערגאציאגא^ר

 : לוונדער סקאגדיגאװי׳עע רי פאר
דעגטאיק. םון אורופ, 4ם וױליאם
 ן לענרעך ד״ט׳פ־ו״דענד/נ די פאר

דײט׳פלאגד. םון סטחימער, ח«
םיר- : לעגרער לאטײגי׳פע ,ד םאר

םראגקרײך. םון דױמאס, רע
םאא• .p i ;׳עגדער סיאוױ׳פע די פאר

ט״שעכא׳סיאװאהיע. םון בער,
 ׳»יע• כעגדדפאטין אםעריקאג םאר
זעגער,

רײנעס. װ« ענגלאגד: פאר
 סר אויסגעקליכען איז אמסטערדאם

 ?א< בױרא די װאו ׳עעאט רי אלס װארען
געםינען, זיך

 אפגע• װעט קאנגרעס נעמסטער דער
 דמעגעװא, אין ,1923 אין װערען האלטען

׳פװײצאריען. אין ;וצערן אין אדער
כאמערקונ• צײטליכע איעיגע נאר

 אין מיטגליעדער ערװעחלטע די םון גען
 גע־ קאגגרעס דער זיך האט ביורא, דער

יפלאסען,

אוי־ טען10 דעם בײטאג, מאנטאג
 םון ארגאגיזאציאנען די האכען נוסט

 גע־ קאפענהאגען, אין שלײדער־ארבײםער
 לכבוד באגקעט, ̂עהנעם זעהר א געכען

 פון כאר א קאננרצס. צום דעלעגאטעז די
 געזונגען דארט זזאט קליידער-ארבײטער

ליעדער. אגדערע און סאציאליסטי׳עע
 די חאכען דעלעגאטען אײנעע םאר
 נעגענען ארבײטער - ׳שנײדער אידייפע

נאגקעם. באזוגדערען א נאך
נאסערהצן, צו כדאי איז ׳פיוס צום

 (חנר ,0לעפיןאװיט סעמועל ברודער דאס
 אינםצד אוגזער פון דעילעגאט צוױיטער

 קאגג״ דעם געלײסטעט האט נעעאגאי),
 צד זואס חרכדעם דיענסטע, גוטע רעס

 סך א האט w מפראכען. אײניגע רעדט
 אינםאד־ אפיציעלע די ארויסנעחאלםען

 איכערזצצנן חעלםעגליג וײ פערטערס,
 םראגצוײ און דײם׳פ םון דיסקוסיאנען די

עגגלי״פ. אין ױש
*לעזיגגער, כעגתשאםין

מלאסכערג. דזשאזעף

 דיער פארשטארקען םײנטערס
באםעע די מיט קאמח

m  tio Oiyaoyo ,oiyos**■ *i נחד 
yo?vn ,nniyi נײםען1א n  pa p ir 

yo?yovoys ׳ivovi. זיו חסען myo r?a 
bn אײס׳ן *?osigy opnoon po ?y*»N 

ow osyoovoN ir* t p *n tvinyv p* 
inn*osN ipsvp it ײייטער *m i > on 

e*o pn iN<y'*N*DNON evoNa i סיט n 
ssn?*a pa osvr*o*?N■ n־m  .T*io•? 

it po |Nr**N*0N0N *i on |Jfo?Ni ya 
opnoon po .in*si* i כױס ס׳זםיען n 

aoNP i n  in .ompiy oum ?*osinp 
i םיט n אססםיאייסאז p iFDsiM o n”־ 

m m  tvovsyso'iM e*s msvoroiN vs. 
p**too i n בײ i n 1אסאםייי״»א om 

yo?NnsN| ביז *m y נאס *ynNS om 
y»m  ,irssnnNO n  ira זיינומ par 

-sns o n  oyoa pa DSNrnsNP ot*H 
.i**io pm

oim  — iny*?so*o yr*i*N n, 
-oon tie osyoo**oo on  pn  osnivs 

esters Ira n  n ?m  — ?*osinp opn 
1* **■N INO IN*tNf*SIU1N oivos 

i* ססינע1<»םפם? n  » vn  ir?m ,in*si 
lyoyr  yo?yoyoy} n  pa snsyo**a, 

f ;no o*iiys*׳SNJiN m  it  oa*?o iy־* 
iN'tNt און n m i tr?nNt בייםחמ 

eev tarn dnh ,ionp ;toms o n  ino 
n iu  n ons in i*o nr omn סארכימ־ 

esam»*?N■ poompino pn ovon va 
T*io ssn?*a po.״ .n



VfPT  i ft i li tif iliililfijiff ־Ml >rft

ממדע נמנסופאל, אץ סמווסמאכער ױ וזדשמ
׳יוגערט, י״ סון

w n  tmm*m ,לוידס סס
• ס*? א«חר, פון

Ipsan ipsaepiapp ippn די p ib ibo 
 סי־ ׳צ'ענט» at 8 אטnpi ;יט jin? י»ין
 IP* װסיט און ח>יגטיג«ר, m וזי ו»ן
 ײפד און ia*Ji* ppiao׳* ןיין o«np; ד«
3in״ipopbh ,b די jb׳p;*‘b *אינ 
 נע־ |im •וײז» סון |p?0?B8ia •י| <»
«■ v t נייס Dips • ״  *דעיw" 11 פיי

T f oinpppioiB״
 ipo oan tyre uaeia o״s ׳•דן

laup; no o*nov ta,inpi oiypyi ײע־ 
«  Praia (־ט «•?» oipaopo די סים ו
**>ia ,m די ib v in ib| יד8״טסי3■ו? 
0**8 01? otpn װעדען. נערייזט ;יגעו 

r e  fvappn d pi srPia עחסט; jb p  a־ 
rinpa רי םים oppbi;«o«׳|ia o iv t 

n **» etaPPi8׳ ta |poע0נ*יטסי1?עא?
 p;pip*inaD סין װעדען יי?ט018 »1«
#•ip ip, ג»ר ווײי ipoppn דײר ויי ח«נען 

j׳סייאן ivoapp rviip ו«»רנייס i b אױג 
חוס, 3r?ia dp איו ארוס ויר »npn ןיי

i9pa*i?i׳j ײ| ױעט סיזאן דיזעד אז) 
ip o ii I, זיך וואנפן b׳p?p ארנ״טער 

 פון o׳*a אי( איערײסען oPanpi סס
apn tin pp?o םאײאננען « •ia •יפטיג

ian a in זיי — ארנייט ivsan פסי־
>o?a די lyapr נעװארען איז עס װען 

pp?o piaoo, און p|דז׳פאנס אנדערע ״ 
ipsan ״? ivoipas o;ppp9, ױיי  ו

TPinpup; די וונען oipTfoppBiiae 
dbh 8 אין ארנײטער וױינמ׳ור a״ט lie 
pro 0 דער װ» איידער'iat איז B 

אמכטער.
סא״ די ח*נען jpoasn p?p*b ו09

, o iv t9DPPD19 אײנגעוױייוט PD9ia;a• 
?pדאס אנעי *רנ״טםי^זע. די ן a?• 

mpo ijmw אין a i'iB■• דער אין וױ 
V סיר ח*נען דארום און ווירפלינקייט, I 

 »98? סאמער זעחר a אין נעםוגען ױיחנר
p ip irnafl פארנע־טיא• ויינען ײענער 

 אר״ די חעלשע; «ו א?ױ װי ipiany; ג»
 נעװטיט חאנעז אייגינע כײססיאומ.

ipoppo ,די און *דכייטען, װעינע רי 
,ivDppiap evil ivo ean dvdpvo 

ipspippna אנדעדע רבײטסיאוע;8 די 
 י״נםיחרען יאי מען *ז נע««נט, חאנען

40 a אנדע־ און ײ*ו, ארנײטם טטונדינע 
̂רנע־עי׳אנעז ח«כען רע  ׳פטונדינע 'M א ם

 ה*ט כטארד דזיעױנט ר• »רנייטס־ײ*ו.
 דיעזע אי♦ או םארטטאנען אכ♦*

ip ויענער j*p ראתטי׳ע און נאיד ניט* 
 זי חאט דארום ,און װערען, חרכגעםיהרט

ivoalras, אהנע אדנ״טסיאזע, אי־ע או 
 א־ן װערען נאזעצט סױען אויםנאהסען,
 װעט א:יס דער װי ׳טעסער, סאר׳וויעדענע

 מען *;יטטאט אז און נויטינ, םאר נעםינען
 א נעלד, מיט סעמנערם די טעפסען ואי
 אוכסע;• נמעט נעװען װאלט װעלכע יאך
 jib «ײם אוא יין דורכצזםיהרע) <יןי

 צו־ סעסנערם די בעסעד ױן־ זאיען סיעח,
 איז נעוױם ארבײט. דער סיס סיירןן

 אביםעל אננעסוםען. נריננ »זוי ניט דאס
 כאסעס, איינינע דאנענען נעװען וימען

 ארבייטער. אײניגע דאנענען אניסעל און
 און ױניאז דער םון אכער פרעדיט *ום

 אז װערעז, נעזאגט סוז פיררער איחרע
 אז און נעײאיען, חרכגעפיהרט איו ראם

 איין t״p ניט זיר נעפינט טאנ *ו רײנט
 ?יי אסת, מאנטרעאל. אין פרנײטםלאזער

 אבעי ויאכען, סולע קייז ניט פרנייטעז
 װערט )זיין ניט זאל עם ארבייט ױיםיעל

dp מעמנערט. אלע םון אויסנעארכיים 
 ׳טטאר־ ױניאז אונזער עם מאנט נעוױס

 אינדע־ סעחר ײערען מעםבערם די קעו.
 ניט סאנוםעקט׳פורערם די איז •ענדענם

op ׳שטאוי oiv .טיאכטעז '
• * *

 1א' םאםירוננ אויסערגעװעהנלינע אן
ip i קיסט ארביטרײ׳עאנם פון נעטיכטע 
אונז. נײ פאר

 א נעםײנט םיר האבען םאי לעאטען
 מאנופעסט־טױ רי נ׳יט אנריסעגט נײעם
 אג־ א־ן פונמטען די פון אײנער רערם.

 אד־ אף נא:«רד״ א אז לױטעט, ריםענם
 ױערע;, אייננעש־הרט זאל ניטדײ׳פאז״

 ׳ןוטרײטיעיי־ *לע ׳פל־כטע; ז»ל מפלכע
 מ»;ױ די אין ױ;יא; דער *װי׳טע; סען

 םון אייגע אסאטיאי״שאן. פעקם״ט־דע־׳ם
 איבער- זיי;ע• װעלכע םדאנע; ער׳טטע די

 אר־ ;,ם, ט׳טערטאן צום נעײא־ע; נענעבע;
םאד־ דער געװע; א־ז נאארד ניטרײ׳שא!

 א־נ״ טלעט ע פאר ױנ׳א; דע־ פון לאננ •
 םאר װאך א דאלאר i(» איט םון פריעז
 אויו או; פדוי, י1א,־י ט«ן רעטנער, יפרע;
 ער־ דעט שו; ?ט'װ8ריטר ז״ן דאס דארף
דעם, נאך נאלד .1920 ח׳שו;, ׳»טע;

 נעװארען, נעשיינט א־ז אגריבענט דער ווי
 א־ספאר׳טיאל צוש גע״יטען מיר ויינען

 בא־נעט, ט׳טארלם פדןושעש^ר סמערמאז,
עע;.*ת אונזערע ;man אוי

 דעש צו בארעכטינט זיינעז ט*ר פארװאס
א־נ־־־עז. דאלארדינע; 8

 ראבען וױדער, םאנוםעקט׳שידעדם, די
 צאהלען, זוי װאם פדייזע;, די אז נפזאנט
 רואינירט עש און הויכע צו שוין זײנען

p irn .א־בע־צוצ״נען, דאס אום כיזגעס 
ynm קא־ צו אום צײם פארלאננם זיי 

po ציםע־ און םאטטען יוזאסענ׳פםעלען 
p״ nזיי וועלכן מיט ״ ipsmp ira t אינער־

PJ”«| ט ד ד א ר ״ו ; ע ט י י נ ר ר ,א ר ג* י ו  א
ס א ר ״וכילייזום• ד י ט psan ס י  pj• ג

ipi’mip-tp  o;pp א ז ל א ר א ל «,8פ י י  װ
npi oian dp״a iPo *י ל א ׳ ן «"א י י  י

onopi ipsan t o ו » ipo'opm* dpi. א 
dpi pin ז י ip'ipi'a ipi ia א i ט י  •ו
װ י ט ס א ט rat op m .ר ן«ד  s’P'Pi• די )ײ
ean pe ן ו oiprp'pj ד י  ■ipsopoiPD נ

 P«a IPsan onpT•־»BPPouae די
ט ל ע ט ט ד ׳ ױ ס־א ר א ן DBipenana ,ט ו  א

oipi’p^ts ן י n ,א ’rup ״ »ipj ײ רaנ >ז
פארט־נ ארנייטען, ipm״ ס*;אט 8 א

ipianpj. ,ארגײט די אז מענליר oran 
 nas ,npriD אניספל ivianpi פארטיג

ip סיטען אין i'ip i איז ppD ip iרpטpר 
ip פון i אי״»אן’אסאס jpianpi Pianp 
•aa געטווט װ״טער ראס האט טען און

r״iPi( פנדלױ ניו dp איז tpi ivoipvs 
ipsopoopd ipdo טאנ,  o pi, מיר און 

 דעם ניי צוזאטעננעטראפען זיף חאנען
 זיר ean דא טיצערמאן. אימפאר׳ציאל

nn4־ ipמי־ די רענאטע. די ננעשאננען 
 נאגצע נענראנט האנען נושעהטיצורערס

s׳ips פון רפלארדס סיט n ” n׳opB( און 
poms ,װ »ין טישארטסpלגp צײ״ זײ 
ta ,ips ארנייטעי וי a ipoipas ipsan 

 #יאצפנט, 172 פון װײדזיפעם אין רייז
 און ,PP’oip ׳פוין ןpחלa« זײ אז און

 סזן ארונטעמצהטען דט װעט מען אױנ
פון D׳na jpne זײ iprpn ,cpt׳!n״n די
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.o**myi]ga*,«e דער ig i
DipiiropyDiiNi3*in**ip yiytiig

ןעגױג

*0»

w חבזיגיס סנ<  pi«or jypiys דער 
 *VJ jyagn iyu״ai« yiy**t jyn *י♦*,
u**ai» ליר >»טיה, #ון t in  jyiyp ויי 

 jyagn ייי ,jyagn דט סט־ט־נעי סײן
oy ײיריןריך uonvi * ט, ו« gt **t tg* 

1 jppיס jgi jvriya* יענער iyo i« ip g ii 
ig«1*3 «ייס, i *גױינען, «׳ tg ייי *yp 

jpiipistvpniv jyin*Bo*i« jpi יע־ טט 
 lyaiyn כיי ארנײט, פון טיסטעפ

ogn iPD**3i« m ייד pio*iiN׳oig די 
m iry, עפ וױיל jypii«nyi on*« w ogn

g פון פארדינפטעי « ige טענט mpo 
« jya«*i ,)goיי» « myo jyonii. זיי 

jyiNO ועם jng jiarn ארנ״טער, רעם 
ivaipn יז« )*« inb on אסת׳עי דער 

*n*an*lp, וער «ogn iyo**an •פיר 
on  B3if סון טעס B**3i«**|gn, ייון 
p ,igoj**p*׳g ii,* די סיט?ען װערגע •no 

jvonyiig, נ׳ט jpigt גופעקטיןןורערס
epn נ*ט זיו ער fyinpppntv ו» m 

jpc«1pbj״opdo,d פון o r׳p«״a i״,o 
 »ין האיטען oipiivopyeuNo די

n »יין  ogi ,jynniNnpiאונ״טער ר 
iy i nyuiiN מסוי־ארניים פיו סיסטעפ 

1 oi'V iig iBיי ארנייט. ;עניג יט» *ovo 
 ײטד דעם jib אינײט די רסתנ׳* טץן

 ארנייט, קװײנטיטעט ־n טיט ארנײטער
m  egn %ארױסנעניאנט, האט ארנײט 

 און ׳עט־ק, פון נעארנייט זז»ט ער «וען
 נרענגט ארנײטער חןר ,»י נעפינען ויי
 איז דאס ארנייט. פיעי אזיי אחיס ויס

 עס, זאגט װער טנער סעניױ, וריי<יו
tg די ovo*o;nhp ,רעי ײאם ארנייט 

 on אונטער פראמ*ירט ח*ט אונײטער
 ? נארמאלע n נעװען »יו ׳טטיס-ס־םטעם,

 װאיט סאי, דער ;עװען אווי «ס »איס
 נע־ חיינם כיו נאןי ׳טטיק־סיסטעס די דטו

i וױי< דערפאי, טאקע נאר מינען, n 
 ׳טטיה״סיסטעם in אונטער אלנייטער

 כחות, די אינעל ארנייטען געסווט האט
egn וױפיע< נ־עהר, אױפטאן נעמ׳יוט K 

v:vts i]f;*»ig j נחות מענ׳וו<ימ ריט 
jjrp ,)אויפטא o n n אונ״ דאוינע די חאט 

in• געמוזט סיסטעם םקנ׳וויינע j’iunNO 
 קעמסע ניטערע jin לאננז םיעיע גאן
 ענר־ איז ארנייטער די םון זײט in טי|
 סיסטעס n נעװארען איינגעפיוזרט !לין
 אלנייסער irw« װעו װאדארנײט, •ון

 אט איז כחות. ויינע יױס אח«ירט1■ ׳
 m<״p אונזעיע עס נעחען on נעגפן

 }'מלחסח » עמןלעלעז סיניפעסט׳טװערס
 סאנוסעסט׳פױ רי װערטער, אנלרע אין

ס ך  *ו אום לענתן, זייערע אן נורטען ו
 אין ׳סנײדער די מאי א וױדער זוױננען

in פין שקלאפעריי שרעסיינער in 
 זיי קענען טטיס־סיסטעם. סין טייפ

 זיי טז נלויכען, טאסענט א אױף ײיףקיויף
mjm אױספיחלען עס V
 וועיכע סיר, )זײ פארזינערען 1סי

 אי*ט פיחלען םיאכות בעיי n װי וזייסען,
tg ,dio »י|  o n קיינטאל, זײ װעט דאס 

 זייער אוםזיסט נעליננען. דט קײנסאל
nmo. ו נעסוםען איו װאךארבײט* 

 סאנופעסםשױ די זײ, און •ארנלייגען.
o m, גליסליו, שעומן דך טענען וועלען 

im׳o שטע־ ניט נאלד װעלען ארבייטער די 
jn זאמן וועילכע פאדערוננען, *זזלנע 

 װאהאר״ וױ װייטעל, פיעל סיעל, מחן
 »<׳ו סוטען סלאנות כעלי אונזערע גייפ.
mjro כיעחר און oik ,איד די אז נעדאגק 

 שויד זײ אי« שאםעו, «ײ חסםרין,־װעלכע
 וױיחש, ױעכענםלינען » נלויז גיט דמ

jin* נאנ>ען א פאר וו״דוש g גאר  .mg 
jn re אנמא־ נאך סאנופעקטשו^ס די 

 ״אונ* אזא נענען jn>Niw נתםערע מן
ipoijrm f' ,פאדערוננ n  t o  ipsg־: 

190, w סיט i n זיי וועלעז *״ט jjfio 
 אויף «nngo שרעשליכע די og ן»יןי

m g  gw אנאנדער dv .1939)39) join 
i פשוס, איו n עטומע;־ סוטט אדנײםעל

to ,p)tnp) oyrgo o «י זזיי« n גיט
ogn ig j 0391 ט פאמיליע זיין און ער 

 אד־ ער װען *ײט, דעד אין <*מן «ו
^ י  אויר נאר ארניים, gi איז op וועז ג
א|,  in ניטא. ארנײט j״p איז ;ס ווןן ו

 נמ־ on «ו ביסיענױײז ?ורם אמײסעד
 -g )9 םא.־ ניס ip אױג tg דאנ^

ijrom איו אדנײט, קייז *ייט g cgi 
 *װשיעל אוישנעאינײם ogn ip tg *סן,0

ogn ip ךאן,  jjm .שאמליןי נעא־בײט 
og no איהם ארכייט אויפנןטאגענע די 

m ft יס סיטעל די* jp ip i דאן, *ך1א 
31» ip  m iגיט. יים
ק «* דעדכי/ דט נ^ך ov ח$לם מוד

י י

 מיג<ו• מיײנע * נ*ר איו דערוױיר וױי?
 גע- דעם צו געסומען ארנײטער ױטעט
 ׳ענע• כיאכען ארנײטער די *נעד דיניו״

 מעדיף, ועחר איו עס און וד»:רעס, יען
«h  t געיעטעיט לם^דערוגג דאזיגע 

 ׳צנעגער, םיעי ארבײטער די pc ווערען
 עס. ערװארטען טאנוסעיזט^ורערם די וױ

ױנ #דכער  זארען טאנופעקטיעורערס די «
 םארראנג מאדגעם ?ײער ־אײח נא׳צטעחן

 װעט ^טיש״סיסטעם, די צוױקצונרעגגען
 דעם סארגיכערען כאדײטעגד גוטיו דאס

 ;ײסטעער ארנײטער׳ס דעם פון פראצעס
עגטוױהמנג״.

 ײא־ דערבײ, איז אי;טעדעסא:ט נאר
n  on מיט זיןי האכען טא;וםעלןט*עורערט 
̂יגע די נאןי םארכענקט אזױ אטאר  אמא

 — קסוגג א ארום געחט עס פיײט־טעו.
 איז ער וױיט וױ אױף #דט וױיסען מיר

 װאס ׳עו<ם גרויסער דער tat — אמת
 זיף און <ן<״דער געסױםט איצט כיז חאט

 דענן װיםיעג חױט, n ׳פינדען געיאזט
 האט סרעמער דעם אח טאגופעלןטיעורער

 ביסעי א געװארען איז געניוסט, נאד דף
 קוײ אױםגעחערט חאט pn ״עוארעװדיג,

 זדער ניט. דאו עס טױג קיניידער. סען
 טו ׳גיט אויב קריידער. קױפען טוו עוים

 טאגו־ דער און קרעטער דער װעילען וױ
 >' פראפיטען זײערע טאכען םעחט״פורער

 קויםען װערען דאר זאר עוים כדידער pא
 ני״ כאדײטענד װערען זיי מוזען מיײדער,

אי װער אכער, <עער.  םאר באצאחיןען ז
 דער זאר אפיער כײןיגקײט? דעד אט

 מאנוםעקטיעורער דער אדער קרעסער
 ביסעל א םראפיטירען צו דף בײ •ועי׳ן

1 איצט כיז וױ װעדגער
 דער אײן. גיט זײ פא?ט דאס #דין

 פיײזען־׳פגײדע־ דער pd קרכן עדשטער
 מוז ער ארבײטער. דער זײן יסוז ר״

 אויב ׳איצט ביז װי דאפעיט, •ראדוצירען
 וױידז^עס. איצטיגע זײגע חריגען וױ< ער
̂ורערס, י1  #זעהט איהר װי מאנוםעהט

̂יילח, געהען, זיי חכמים. גרױסע זײנען  ס
 וױי־ ארבײטער׳ס דעם מנײדען דט

 מאנוםעין־ אוגזערע גײן, #אח דזטעס.
 סען אײנער װי ׳ייבערא< זײנען טיפורערס

 זײ זאגען אוגז/ ״גיב אבער זײן. נאר
 אדבײט ארבײט, ״סעחר ארבייטער צום
 װיסען זאיסט דו אז אזוי, געילד דײ; םאר
 ״בזעת :פםוק םון טײטש ריכטיגען דעם

 פון ׳פוױיס דעם אין <לם״, תאכיו אפיך
ברױט״. דײן עסען זאילסטו אנגעזיכט דײן

ארבײטער, די מיט צרח די אכער איז
 ■סוק. אין מעחר ניט גלויבען וײ דאס
 װײ מעני^יף, ארבײטען אין גילויכען וײ

 ניט אבער ער<ױבען, כחות זײערע םיעיצ
 זא־ זײ אױב אז אױך, וױיסען זײ מעחר.

 מאנױ די װי ארבײטען, אזױ טאקע לען
̂אנגען םעקט׳פורערס  איז זי/ pc עס םאר

 ארבײטס־ זײער װעט נאםינע* 6כא̂ט
 אין אבער ווערען, געיפניטען ניט •רײז
 װערען געשנ^ען ער װעט אמת׳ען דער
 װא־ מעהר. און העלםט גאנצער א אױוי
 דאך םח אז זיין, ט׳עער זיף קענען זײ רים
 אין מאנאטעךיאנג <עדיג ארום געהען זײ

 גע־ ״יצײכט״ האבען זײ װען צײט, דער
p ?ײ װעט וױםיעיצ טו #ארנײט ir •אוים 
 זײ װען ארבײט, אהן ארוםגעחן קומצן
 פראדוצירען, םי̂ע אזוי אנחויבען װעיען

 פון ױשר דער אויס טראנט עס װיםיעין
> מאנוםעק^ורער

 אזוי װײסען ארבײטער די װען אח,
 א װי מעחר ניט וױרקליף עס איז #םיעי

 מא־ די םון זײט דער םון ום5ח •וסטער
̂ורערס  װעגען גאר טראכטען צו נופעמט

 פון סיסטעם די <עאפ אץ צוריקברעגען
זעיל־ דאס איז װאס אדעד, טטיק״ארנײט,

 םאר־ איצטיגע די ארונטערצושנײדען
מלאכות. בעל' n פון דינסטען

̂י״ דאך םוזען ק<ײדער וואס, אי בי
 קענעז זאל ע:לם דער כדי װערען, גער
 גאנץ טאקע דאס איז קויפע̂ן ײע<עז איז

 פאלקאש מיר זײנען דעם נדט ריכטיג
 װערען מוזען ^ײדער אײגסאחעטאגען•

 אילער״ pD ביליגקײט די אבער יגער.1ניי
 םארק^ע־ די פון קוםען סוז אלײדער ל"

 םאכוםעהטשורער pc פראפיטען נערטע
 זײ־ פיאםיטען דאזיגע די קרעטעה pא

 און ^גײדען קען מען אז גרױס, אזױ נען
 ביצייבעז אילץ נאד זא< עס און ^גײדען,

 די און םאניםעקטשורערס די םאד בעבדב
 אויסצוקומען. װײעס״איז אױף קרעמער

pc קען וױיח^עס אדבײטער׳ס דעם 
 װע־ געשינערט םינדעסטע דאס ניט אבעד

 האט צייט בעסטער דער אין וױי< ׳רען
I זײן אוױי װי סעחר ארבײםער דער גיט 
אױסקוםאגימ. <ןײ&ד1

ו מרבײמער-זיטג דער
 P* ״אטאגדפמפט דעס po אז סעלןיף,

ד אז נע^ױנט, חאט וואס אײגעם, חי
 מעטאײארבײג^* n װאס #*<»ן דעם
 פ»ל• n םארכאוט חאבען* איטאייען אץ

ד נעיאטױצט ענדייף טױן איז #טאריס  ג
 עס און חאפיטאיןיזם גאגצער דער װארען

 די םאר*איטאי^ן אנגע?ומען מױן איו
 אימענטופ, קאיעקטױוען םון צײט נייע
 אוד נעחט װאס א?ץ, pc יןאמוניזם, םון

 רעװאיר סאציאלע n גאמען דעם טער
 טעד סארט דעם פאר אז טעגרץי — ציע
 דעם םון אױסםיחר גאנצער דער װעט ^ען

 ענטױ^ווגנ* ניטערע א זײן קאטוי דאזעען
 פאיכא״ צו געיױנט ov חאט װאס טאקע,

 מױ ארבײטער די אז םעקטאריס, די יען
 “אײגענטי די צו אפגעכען צוריק זײ זען

 יעגע םון אײגער דט עס איז מער?
 זאגען: ?ען מען װעינע װעגען #דעגע
i געבױחנן״ םױז א האט בארג ״רער

 דעד po יעגעם צו גיט געהערען מיר
 סארט דער סײ אז דענקען, מיר לןער.

 ארב״טער איםאיליענישע די װאס וןאמף,
 רעזוי• זײן סײ אח אגגעפיחרט, חאבען

 רעװאיוציאנע־ גרױסער םון זײנען טאט
 איטאיןיען, םאר ביױז ניט׳ באדייטוגג רער
 גאגצער דער םון ארבײטער די סאר נאר

 וױרק״ ז״גען מיר װעיט. צמויי(ידרטער
 דאזיגער דער א? מײנוגג, דער םון איף

 ניאט נײעם גאג״ז א אױןי עפענט קאטף
 ארבײעריקעמפ^ םון געיעיכטע דער אין

 דער םון איז רעזוילטאט דין אויך דאס pא
באדײטונג גרעסטער

׳גוט זעחר געװען עס װאלט אודאי
 םעקטארים די םון סארכאפען דאס װען

 םון םאיען באילדיגען דעם געמײנט װאיט
̂יזם,  דער פון אויםריכטונג די און קאשיטאי

 טאיע אבער ארדנונג. סאציא<יסטײפער
 םאלןט דער גוט. געװען װאילט עס װאם
 n אונ»ע:ייד. געװען איז דאס אז איז,

 וױיט נאןי זיינען איטאיליען pc ארבייטער
 די איבערצוגעחםען אום סארטיג, ניט

 בתי׳פיןייט בע<י קאפיטאליסטישע גאנצע
 פארװאנײען איחר אוז הע:ד זײערע אין
 דאס םאקט, דער סאציאיליסטי^ער. א אין
 גע״ מיט געמוזט האבען ארבייטער די

 מע• ע1קאפיטאיליסטי? די צוױנגען װאילד
 נױטיגע די זײ םאר טאן צו נעדדטערס

 חא־ זײ אחן pd מעגעדזשדענט־ארבײט,
 מאכען, טריט סײן געקענט ניט זײ בען
 בארעדזאמסטער און בעסטער דער איז

 גע־ זײנען ארבײטער די כאטען אז עדות,
 םעס־ די םארכא*ען צו גענוג שטארק װען

 געװען יײדער אכער זײ זײנען טאריס,
 דאס אווי אנצוהאיצטעז, זײ אום יטװאף, צו
 גוײ די טאן קענען זאלען םעקטאריס די

ארבייט. טיגע
#װערען באטאנט דא מוז דצם אחוץ

 קײנמאיל גאר האבען ארבײטער די אז
 םאר־ חאכען זײ װען געהאט, ניט בדעח
 ב<ײבעז צו טאיןע םעקטאײם, די כאפט

ץ. בײ  םארכאיען דאס .איז זײ םאד ז
 סארט א ב<ױז געװען םעקטארים די פון

 •וערען צו אזױ װי סטרייק־מיטעא, נײער
 זײע• אױף חעכערומ א בתים י5בע« די בײ
^כירות. רע

איבערגעבען, סורצען אין דא לאםיר
 אג״ זיף רואט קאמןי דאזיגער דער אזוי װי

געםאנגען.
 איטא^יען, אין ישרות ביטערער דער
 האט טאג po דאדט ^טײגט װעיצכער

 מעטא^־ארבײטער די געמאכט נאטירליך
 זײערע אויף העכערונג א סאדערען צו

 אונ• אויף ווע<כע העכערונג, א ^כירות,
 סענט 30 מיט באטראסען געיצדזואצט זער

 אדער ארבײט*ר, יעדען םאר טאג א מעחר
 װאןי. די מעחר דאיצאר 2 קארגע מיט

 ענט־ «יר חאבעז טאנוםעלןטשורעדס די
 די םון םארלאנג ojrr נאבצוגעבען זאגט

 ־ארבײ־5מעטאי די זײגען דאן אבבײטער.
̂ואיצען טער  סטרײס״ םאילגענחןן אויוי ג

אן:  םעקטארים, די אין ב^יבען צו ם̂י
 געװעהנ־ װי איבײטען צו אנשטאט נאר,
 וױ ארבײט װעניג אזױ אויפצוטאן איף,

 מא־ די איז סטרײס סאדט אזא מעג<יף.
 געוואי־ געםעיען גארניט נוסעהטשורערם

V נאף געװען זײ פאר איז דאס רען. 'lל 
 װאלטען ארבײטער די װען װי ערגער,

 סטרײק, אפענעם אז Pא ארױסגעגאנגען
pd אויסצושיליסעז בא^קאסען וואבען זײ 
 די םעקטאריס. זײערע םון ארבײטער די

 י1אוי געריכט זיף רזאבעז אבער ארבײטער
 בא־ זײט זײער םון האבען זײ און דעם,

 מאנוסעקט^ױ די פאיל אין אז שילאסען,
 ארביײ די זאילען טאז, דאס זאלען רערס
 פעקטאריס, די םיז באזיץ נעהםען טער

 אנםיהרען דארפען זא^ען זײ װען אסיצו
קאםת. בלוטיגסטען דעם דעם פאר

 אר־ די האבען אן אנפאנג םון אלזא,
 באזיץ נעהכיען צו געפײגט ניט בײטער

pc זײ. בײ ב^ייבעז און םעקטאריס די 
 צוױנ־ צו װי מיטעיל, א געװען נאר איז עס
 נאכצוגעבען מאנופעקטיטורערס די נען

םאדערונגען. גערעכטע זײערע
רע־ איטאליענישע די װען אז טענאיר,

 פארזיכםיג װײניגער געװעז װא^ט גידונג
 קעטפען גענומען גװאאט מיט װאאם און

 גוסא דאס װאאם אדבײטער, די געגעז
 םארכאםע; דער pc אקט דעם געגעבען

 רעײא^וציאנעיע נײע, פעקטאריס די םון
 איטאליע״ די האט נראחג אבער ציעאען.

 נעהאנדעלט מאא דאס רעגירונג נישע
 האט ױ אז מעגאיה םארזיכטיו^ העכסט

איטא״ די אז נעװאוסם, גום גאנץ אױך
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 הא• נײעם. אלטע אזעלכע םיט האדעווען

 אוג• זאן־ די גענומען רעדאפמערע די בעז
 אז ארױסגעװיזען, *ווך האט םערזומנן,

 צוריק יאהר האלב א מי« נאך חאם איחר
חאט באברױסק. און םיגסק אײננענוםען

H A j y A A A i  J i i i  J a J |  i l l y  y A y i| *1» yiytUN j*« jin  ,0*111 *n« oipn
w ו«ו n ײוי w »  T «  iw ,!♦wy ׳g׳*u 

ה A** יי '*  •gftW n iw jf| ty $jyin

V

na tpa*inyiD*iiN oeg וייו
h*« jin ,jyonyoi'N yi**t____

m•׳■** yeooiyngi n »ין  »*• mi 
 *yi jyi**t yjiyn ,jyjuiyngi jin jy׳«

m  ^n*N na o**n w  o*i jyn ין« 
ipiiyi ovp■׳* ,en*« iv

iiya*« jg j**t in 'bn oyn dp»׳«m 
t« ,w nb « t'N oy iyag ,yswo *wo 

,iyo**ia |**t j*« ogn mr agp” g*n 
ONnyi non lyannpo ,ipd *in ii 

3i« n  in b  ylypi’n « tin*׳*iyo 
3«n  jib p**n» 6n i*« jin jmyn 

tynyi iy t*« ,lftie j ib  lysaepigip 
fen jib  iw*otroB*tn *i jib ipi**n 

«*r ססרייק.  iw in i m  in b  ogn v 
ibd  jio*10׳ Tloiyayn jyigioyi**a p 

gw in  b*i  jin t in in i omnn 
t*« bob jin ogi B*o t in  m  ,iivi 

jib  o**t in  •no jyigoryi iy די 
.inig'OpyBiiHo n  ipsgopigip

N o*nyi׳•yi jn i vw 3gp**rn t
IP .OglP J” t 1« 1P0P11NB g |P1g11
UNO n 0*0 jnyor oeigiga ogn 
ip ,ipo ” 3in  *i jyiyi lyiiropyt 

*b*in ogn iy ,jgopi e*/ iyag ey ogn 
jib  imrepyfiiiNO *i tg ,jyiieyi 
inipengfi jynyi jn i jyi**t opigip 
iv on*oga i*t ogn ip ,eanyiiiN 

ia״iP ” t iv oipmroppBiiNo *i jyii 
Jlll'INS 

1*0
in זיך  t in  oivorpi זייס n  jib 

Pl**t J«N DPlg Jgopi JIN D1PP«*10B 
j*n ,ip*t iy**t 1» **t ipoipn iv mm3 
iy  ]PinipotfgD o«nvi ogn iy ogn* 

JlgB
on i*N ogn mr agp**rn in jin 

*in b oigpyi ipsgopigip *i jib nogp
jg ivdpi זײן *nyoi*« yi**t jg ,ogip

*PI 1*t ,JgO 1P11N13 g *11 ,|1« ,|PD 
piipooyp *1 JIB 0**t *1 1*1« OIPOIP 

«1P3*t ,opDga yiy**t jp ip i ipo**ai 
jpn ,ov*n jyi’iiNB i*t i*o jpipp די 

*b*in ogn n«n P3*lripo yo*ni no» 
1« dp jpigein ,jpiglr iv oiynpi 
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iyo נאישידאר. פון ז״דספן ס. און
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po די tn׳oo1״* |,v:aiBדי »*?כ* ?י*כ 

oc:tp:voait* v?*'tiy*o םון on .דז׳ע 
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 «ננ*לע;שנ־ רn סים נאקאנט פטוואס
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 enyj !חגרים אויס, to העדס —
o אין «וריק rifrin n  n נײ שרע;ם און 
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 נזד קײן ני׳טס ניסעל חינלת a גאר וזאנ
n m ׳שםע̂ת tm ותר ♦T נײ*ט 
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pm אױנ אנפר, ארנייטשר.  oy דא ata 
 סאמומשן •ty איז ארנײמו־פיחרער,

pa m מסתסא ru aT yry ניי ia אר־ 
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 אויס־ lypp’Bia רי pa האם iy ייראפ.

o vn y; ניס t piPa״i ,גאר מיינוננ on 
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on נא׳שרום oyjPa on  tn i’U tv״״ 
o p: שון 1כאנ1פא i n נארעל־א־נדום־ 
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in גייםם נײער in  po ״ :iy .זדיט

iyv:a: in מים 1אבע man זיי n 
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n  ra ״ :DoatnyoiypnyDKjyPn v 
<pa raPo o n  {yonmao Pa ױ טאן
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oyi po שטאנדסונקט an yppyti ,n po־ 
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 אמעױ־ פון קאנװענשאנם פיער
 אינטערנעשאנאל קאנער

ױניאנם.
 םאריטיע־ אין דא, איז װאך לעצטע

 גע• אפגעהאיטען יאנד, םון טײיען דענע
 ארבײטער״קאגװענ• גרויסע םיער װארען
 צענטראלע באדייטעגדע םיער םון ^אגס,

 דער םון קערםערישאפטען, ־ ארבײטער
 די לײבאר׳/ אװ םעדערײיפאן ״אמעריהאן

 -io די םון האנװעג׳מאן די :זײנען םיער
 יארק; נױ ראטיפעסטער, אין יפיניסטען,

 אין קארםעגטערס, די םון קאנײעניפאז די
 ברױ• די אינדיאנא; אינדיאנאפאליס,

 װיסקאג• מילװאהי, אין קאנװעניטאן, ערס
 בעסערס אינטערנעיעאנאי די און ;סין

אחײא. סינסינעטי, אין האנװעניצאן,
 חערפער• דאזיגע די םון עריעטע די

 םא׳טײ םון איגטערנעטאגאיל די יטאסטען,
 גרעסטע דריטע די איז װעילכע ניסטען,

 לײ־ אװ ם. א. דער אין אינטערנעיעאנאל
 פארטיטריט• איהר מיט באחאנט איז באר,
 װעלכע אין ׳גײסט ראדילוארען און ליכען

 עםע• דעיי בײ באילד געםיהרט. װערנ! זי
 ־ראטיפע*• אין קאגװעדטאן איהר סון נונג

 חאט ײאה לעצטער םון אגחױב אין טער,
 ׳עארי קלארע אין סאנװעניפאה דאזיגע די
 םון האנדילונג די םארדאמט װערטער םע

 וױ• די נעגען אסעםבל/ יארקער נױ דער
 אסעמבלי סאציאליסטישע דערערװעהלטע

 געיפײזט אױך האט יןאגװענ^אן די לייט.
̂ן סון באגריסונג װארימע א  איז און דעכס

װען געװארען• באגריסט צוריק איהם פון
 פיעזידענט דער דזיפאנסי^ן, ח. וױליאם

 װעל״ אינטערנע^אגאי/ דאזיגער דער פון
 דער םון מיטנליעד געװעזענער א איז כעד

 דער אויוי האט ׳■ארטײ סאציאליסטײשער
 בא̂ג דעבס׳עס םאמעלײענט חאנװענ״שאן

 דעילזד הונדערט דרײ איע ראבען ריסוננ,
 דװש׳מ לאגגען א מיט געענטםערט נאטען

 ולץ_ איע האבען און אםילאדיסכיענט. גען
 ״פא^טמנדי אױסנעדױקם איינעד

 קאנװענקו די דעבש׳ן׳/ צו צוםרױען
 ד*?*־ הוגדערט םינוי באוױליגט אויך האט
 באװעגונג, 9אםגיםטי דער פאר אאר

 ״סענטרוול די םון אנגעפיהרם װערט
«האמ.צוגעזאנם און באדיס׳/ נאר , 
טימין ךאס(אל אויכ םעחר נאך בען

,r־•'



 באשליסען געװארקשאפטען
 טעאטער רזןפארכדדזןן

מגיאנס.
*nan vrtrn •<* פון חנ< סן חור

 *im נעװעריויעאםט׳נדסיט*!(, אױפ׳ן טפן
>tv טינם »ון ניירוננ םון םואנע דער,* 

n טעטטעו״ױ־ חיגע די אין רעפןןר&ען 
פטינענדער.־ איז ניטגס,
 נוי• די טנוריןןנט נןוועחמטפסען ךי

 די t'M רעטטרטען טזעינע טון טינקייט
 אגנ׳ןחסןן װעס pi* ױגיאנם, טןטטער

 איינוװפיחרען. רעשטרמען וי טיטיען טיע
 סענפד• םעאטעו פיעיע וױ *זוי «ונ«ר

 W טננענטטט אי*ם ז־ד ה*נען זמערם
m רי װ*ס נעיעג«נח״ט, רפר *p •ױד 
 »רנייטער*«חוס« רער אין וייגען *נם

 און נעװטרין; קריטיסירט «פ«נט<יו
 טעאטער״סע• די פון מ״סטע די ווי אזױ

 דער מיט ב*נו«עז ויר וױרזנן נ«למ«רס
 «ו א־ננטני׳ין אויר נעיןגענח״ט ד*זי»ר

 ר*ס — טעטטער־ױניטנם די חנר׳טטיתען
 נ•* י»סטען1נעװערה־ די סון םיטיננ ד«ר

 א•*־ דעם שריכטען «ו פויהער יטיטסען
 און ױגיטנם די *וױ־שען הטנםייקט טימז

 דער־ ניט ייון מענערמוערם, טע*ט<ר די
 םיז לאפיטאי tv«»>r »ו יעווטע די יאתן
 טעי• די אויוי קריטיק «פ«טרינער דאר

 טע* וואדםפן נעחספן און טער־יתיטנם
 וועים תר אין <ראט »ט«ר-אנגעשטעלטע

 טאמ שױן װאיט עס װי אזוי אריין
 דפר אין #עטרישחע הםקר נעװען נאטת

װעיט. טעאטער
 אייגממ אז זאנען, «ו אינריג איז «ס

 זיי׳ ריט חאנען טעאנמר־טענעדזטערם
 די א*ן ױניאנם די נענען זזאנדז־נג ןר
>w w נ׳ד מעתר אריין זיר טענ ןטייכע 

 איענםאיס, גענדאנט. נוצען וױ שאדזט
 טעא• סייםםע די אז ערװארטעט, וחנרט

 «י ׳פטעיזז ניט װעיען מר־מענעדזשערם
 1אי זיי *וױעען לאנפליסט דעם נחןנמן

 םויןדיזיכער שנעלער « *ו ימיאנם רי
 די נןנמן דערמיט און פארשםענדינוננ,
 ד־ וואס מןניליבחייט די נעווערװפאפטעז

 טעאטער״יויני• די אין איינ^םיהוען נער
רעפארסעז. נױםינע די *נס

9trttQ\ 3441 נחננמרסי
 ירעם לענאת־ די

י. ג םםריט, מע23 איסם 42

פלייס אוחדנג
 ויי<• ר. טאיום דיר׳ולטטי, ׳טװארץ, מטייס

r נ׳נר, n, ניו. פײ«ר, ח«רמאן טעג״ jyo 
•115 T«L 8i«;t«nnt

•ו סי שרי ם ױ א

 םהעע ל?י װייס
 סחעע סאלאטניא

םשאי צוועטאפשני

 זונ• און ׳טנח אוועןט, פױיטאג יעדעז
 נײדע אויך ןןװעגט, און םאגױנע ט»ג

®װענט און מאנױגע טוג יום טעג
*ױ^חרוגג ס7שװאר מאױס

םאי עחטטעז וװם
 נרױסע לעטע עלינם׳ס שלוס

איו צו שווערחאטעדיע א דן
ואסנײע
חמ םעאפער זו

 זווענױ. מייסטז און סםרים טן27
.679 סקוחנר, מעדיסאז :טעי׳זםאן

אווענד ®ױיטאג
אװעגד און מאטינע זונטאג און ׳טכת

שילדהװיט רודאלף
it און o k אחשעסמדא

אויפטריט) (עדיעטער
סאנאםאסרײצערטאלסםאי׳ס ליעװ אין

 פרטלאנ א טיט אסטען 3 אין דראטא
עפילאנ און

 .v»p ם. פון דראמאםיזירט
 םניעגאװ לי׳ממיד םון רעז׳טיסירם

״■•וסטערם״ לײן נים םעהר מאכען סיר
 די אין גטד קוקט טנאנסען אונזערע

«ייטוננען.
 םר. צו נלײן־ זיך לועגדעט גענעפיטס טאר
םארװאלםער. נענעראל אונזער עאר, םעם

25 פון.לאקא.ל פרמסערס
ו ם א ז ס ר ע מ מ י ו א

 אויסערגעוױנלו אן
םיםיננ װיכפינער

ווערען אפגעהאלמען װעם

im דאנערשסאג m ׳סען7 דעס
אבענדם, אווזר 8 אום

ספ. y&s א. 210 חאלל, כעםהאווען אץ
 םאל• 8 װערען אסגענעכען װעם מיטיע דעם בײ

®ון און באאוו עקזעקוטיװ דער ®ת באױכם שםעגרינער
O ל״ין Jf O^jHl א| « ®?א * א® ijrsSjB jr/ i j n

 גרכטיגער 8 זעהר אוז באריכט דער כחןנטש. אץ צײם
אמועזענד. וײן ®אושעחלען«ו ניט םאר ירעסער לדז אה

j בו. פרעסערס פמ נאארד עסז. ױ ־
ארנאנימער. װאסילעמססי, י.

״ .ום* געיואיעז גןןטויגען איז אויםםערקזאםקײט אוגזער ״״..
 איז יורנײםעז םעטגערס אוגזערע פון טייל געוױםער א

ו טךייעז װעלכע ״שאפקעס״, אדער .סמיק^פ״ ״י י ״ ײ  , ין
ײ איז זיר פארסירען אדער קאנטראל, ױגיאנס דער פון ס לי- סר?

̂וטיװ אונזער חאט דארום  פאלנעגדע ױ געכמכט נא»רד עקזע
 יועיעז אױינגעצױגען גיט זאלען מןםבערם אונזערע אום כא׳טליםע,

סקעב־נעםפען. די איז
אין או־בייטענדיג ווערען געפונעו װעלען וועלכןן יעניגע די )1
 ײע^ז געחאלםען װעלען אדער,עאטקעס^ די,סטארקערם״ םון אײנע

 בא• טטרעע װעלען און חאנדלונגען זײערע פאר פאראנטװארטליך
__ . דאפיר. ווערען טטראפט

 ײער־עז געפרנעז וועלען װעלנע םעסבערס אונזערע *ון די )2
 אפילו װעלען אליץ די װען שאסקע, קארטארײיטאן א אין ארנײטמדיג

 געגוםען םיםלען שםוזןנגע װעלען קארפארײשאן *ום באלאנגען נים
װערען. נא׳פטראפם שםרענג און םעםגערס אזעלכע גענען ותזרןח
 טײל א אדער פארטנערם וועחןן װעלען וועלכע מעםנערם )3

 נעגעז װערעז געגוםען טיטלען שםרעעע וועלען קארפארימזאן, א פון
 נחגס* די נדט $99.99 זיץ וועפ נעלד אײגטרימט און םעפבערס אזעלכע

חאנז- דיערע פאר מעמכערס די פון פארדאטינג און שװעריגקײטען םע
._______________ לונגען.
םאכעז *ו אויפמערקזאם םעםנער יעדען אויף פאדערען מיר )4

 אר־ ארויפצוגעחן גיט וײ װארנען און •לע»ןר אזעלכע פון אפים דעם
_ _ קארדס. װאירקמנ אחן נײטען

20 לאתאל ®װ רד88ב עקזעסמיװ ארדער בײ
טענעדזשזר. וועקסלער, לואיס
סעסרעטער. פריעדםאן, סעם

3 ל»ה. יתיאו ארבײסער אלפעױישאן און םאנער סעםפעל סײמוס, לײדיעס
כדטינג מעמנער חשענעראל א

װערען אטגעהאלטען װעם

אנענד אוחר ז אהםאנער סען5 דינםםאג,
E איסט 75 נארדען, לאורעל אץ B  j n s i i e.

פראגען װיכטיגע און*אנדערע כאארד עקזעקוטױו פונ׳ם באריכט דער
.װערעז. פארהאנדעלם וועלען

ניט זאל שםיק־שנײדער און םאכער סעטפעל טיילאר, ל״דיעם יעדער
זײן. *ו אגװעזענד פארפעחלען
3 ל8ק8ל רד88ב עקזעקוטיװ

סעקרעםער. הילמטאן, ח.

רינג ארנײפער
 ראדיקאלער שטארקםםער און גרעםםער דער איז

װעלם. דער אױף ארדען ארכײטער אידישער

$1^00,000—ומאנ&80
 82ססס»—מיטגלידער
646 — ברענטשעם

יע- רינג »ר^ דעד
 &**«** וױבמעעז חןן
קאםןי. •^ליייעען ױן ׳יעז

מןד דער  חןר איז רעג ארב̂י
אי• דזןר »י| וחןנאער קילמײ סוװעג̂ו !•רנײמר דיאזעד

ע רבײטער8 דער  זרדישעד אײנגיגער חנר אמ ױ
 פאר־ םאגיטאריום אײגענעם װאםהאט^ ארדען,

מיטנליעדער. קאנסאםמםװו זײנע
כיז 18 פון עלםער אין ארײנגעבוםען וחןרעז םעטכערס

חטזר. 46
 !אז גליד זיו שליסט םיםנליעד. קית נים נאך ןײט איחר אויב
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 צום געווארען וװגעונױגען יז8 א^יסמרקזאמװיט וגזער8 ו

pje^ אז *ױפ, ינען8גע די װען ר^8*עױיט8 נכע8ט דאם
ארבײטען. ח^ט פארכלײכען און ױניאן דער אץ ט נ ז

 וױ־ שא• א אץ ארכײטען ארח* געחעו וױעדעי מאנכע
ד קאריארײ״ א איז דארט אז מערדעכטענרינ, ניאדער מנ

אנ״מוסעו לומאי וער חאט

 וױםוןאונזעדעטעמכערס,װעלכעװעלעןגעטונען ו.
אליץ די װען שאפ קאריאױישאן א אץ ארכיטענדיג װערעו

 זעחר װעלען קאריאריישאן, צום באלאגגען װעלעןאםילניט
װערען. כאשטראסט שטרעננ

 א אץ ■ארטנערס װערען װעלעז װעלכע עמגעדסמ .2
 װערען אױסגעשלאסען אױטאמאטיש װעלען קארשארײשאן

ױניאן. דער פון

ער__ עד אונז דער ®ון וױםען װעט װעלכער מעטבער, א ^
צו מעלדען ניט װעט און קארסאריישאן א םמ עקדםטענץ

אױ®־ אלסיטיםהעלפער װערען כאשטראשט װעט יזניאן, דער
י ........ ולםאי .........................

̂עקזעקוטיװ בײ .1 ל*קאל פון כאארד ארדער

• r• ■ו י* wm /ן ש»וו
איהם מען װעט אזעלכען אלס און שאפ סקעב א ןצוהאלט|

באהאנרלען.

סעקרעטער. ױנגער, חש. ס.םענעדזשער האטלער, «.

צזאלעשאפטשערל
סקױרטזשעפער אזן

 *8P דעד דך האט אונוםט סוטען דעם אנפאנגענדיג
 דעם און אנגעשלאסען םאלהאם סו לאקאל ױניאן טעףס

 װעלען קאטערם פון קאטפלײנטס אלע כאאו־ד. חשאינט
באארד. חשאינט דעם חך דירעקט װערען פארהאנדעלט

ח טשערלײטע די  אכטונג נענעטען דינען שעפער די י
:נענעז צו

 טעמ־ גוט־שטעהענדע זיץ זאלען קאטערם אלע אז .1
בערם;
 קארדע װאירקינג האבען זאלען קאטערס אלע אז .2
גרץ). אמ םיזאן דיזען פאר קאליר (דער

 *8P לדן טאז ניט אלײן זאלען בתים בעלי די אז 3
םינג.

io נאארד.לאסאל שסזעקוםיזו
, ז י ״ ע ל . . מתועסער. '

כעסערנארנעם
אפסישען און אפפאםעפױסם

100 Lm m x  A v m iim
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אמוערםײזער! פאםראנײמאונעחן

T h an kst And it*• a Chcttcrdoldt
“T h «y*a tl*fy .”  You ’re always ■mok• 
in i the right amok• when you litflti 
OP ■ Chesterfield.

O

esfecfield
C I O A R * . M Ŝ ^ ,

זעדור װערעו סלײוער פרױען פאר ועזײנערס פערלאמםו פיעל
פיעל און לערנען וװ ל״פט

I ש*־ד־ענעז •a געלך
 אויס• שױן חאבען לייםע וזונרערטע
 יע*ט |1א טעטארע אונזער נעלעחןנט

געלד. םיעל זיי פערויענמן
קורם א איצט נעהמט
— די איז —

סקןל מיטשעל
 םיםןןם םחיען, סאר דעזײנמג אין
 קורם א קלײדער. קמדערשע אץ
 כאל־ א םימט סקוחל םיםשעל אין

נע־ גרויסע און םאזישאן דיגע

 גארםעגט *װ סקול מיטשעל .די
̂ינג, טעטערן ׳חנזײגעג  גרײדימ םײ

 קלײדעד. םרויען ם»ר טיטיגג און
 דעם טיט יאחר 50 אינער עטאכלירט

עיפאל^ גרעסטען

 רעזולטאטען. בעסםע מעטאדען. כעסםע סיסםעםען. גײע איחןען״ נימן
ט א װ קצאסען. אבענד און טאנ אידימ. אין אונטערריכט !וי

בעדינגונגען. גוטע
דעמאנסטרײשאן; בוקצעם, פרײען א םאר <ןוםט *דער טעלעפ^נירט שרײנט,

אויסחינפטע. םולע און
®רײטאג. און םימרואך מאנטאג, :קלאסען אכענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 B R O A D W A Y  (Cor. 2 1 .t), N E W  Y O R K

Plionp, Stiiyrciant 8383
Boston Branch: 453 Washington Street, Dexter Building.
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i לאקאל ױניאן אפעױטארס קלאןק
א.ל.גװ.י.

! ם א ז ה ר ע מ פ י ו א

 אסע• פיעלע ארבײטען םעזאן שװאכען, דעם צוליעכ
 צייט זעלבער דער אונטער װאבען. פולע סיץ ניט ױיטארס

 װעחרענד אװערטײם ארבײט מען װאו שעפער פאראן דינען
מאשינען. לײדינע טאראן זײנען שאפ אין

םעמכערס אונזערע אױו» דארום פאדערען מיר

אווערםײם סיין ארכײסען צו ניס
 וױסען לאזען צו ון8מאשינען* לײדינע םאראן דינען עס װאן

שעיער. אזעלכע ®מ אפים אונזער אץ [

t לאפאל פװ קפממוםיװק ױ
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דמאוסנמנם ןױוגךזמגאל אינסעונעמוטל דיחממו א *ו ,שסעלט
— — r■ -י I ■■ II■■ *

 — רעדזעיסטריי׳מאנס. ivo אסען נ«ו ױינען סענטערם איע אין קיטסען די
 חשאינט דער — I נילחנג סרײע א נאקוטט און איץ■ רעדזשיסטרירט
שנת. דעם קאםיטעס עדױקײשאנאל די פון קאנפערענץ

iy ■vytaiv׳PT*׳oapooivon lvapr 
opn עדיױ נ״עם א *;נע־עטעיט װ>ו די 

opi .ipopyin lvapn*p דער איו 
 פי׳אחענד־ inavopyiv lyoivpva ווט

 oivpva גוט t*v ם״פחאנדיער מר. <«ר.
Dip דער *ין ער*יזזער און לעחרעו IV* 

 איז ער און ניידוננ, פון װעיט נעטיינער
 דער pv oivpva נוט אױןי on אחוץ

 גרויסען זיין פ»ר ארבײטער״נאװענונג
 1»י נענומען Dpp ער opu אינטערוןס,

 ‘עדױפײ׳פ.׳• נײער דער נאװעגונג. תר
iva ארנײט דער נײ שױן איו דירעתטןור 
aipoty. אויף אויסזיכטען נעסטע די טיט + *4 ♦

 סענטצדס מניטי *רע אין קלאסען די
 ״אױן דיגען איגטערנעיעאנאי אינזער םון

 םון סטעף דעם אין געװא־-ען. •#רטירט
 חניירנד עדױפיישןונאיל dvi איז לעהרער

 נעסטען דעם קרעען צו נעלונגען מע;ט
 פאר ענטוזיאזם מיט טעניצען •ערסאנאי,

ארבייטער־בילדונג. םון אידעע דער
 וױכטיד גרעסטער דער םון איו עס
 פאר״ ויף האבען ,װאס יעדגע די אז ק״ט,

 רע־ יןוטען זאילען קלאסען, די אין שריבען
 אװענ״ pp אױסשעחלען ניט זאיען גולע!,
 מאגכע װען יפיעכט זעחר איז עס דען.

 צו יא אםאי געװאױגח״ט א זיף מאכען
 •ip איע זאלען גיט. אמאל און קומען

 כא׳עטיטטער דער אין הלאסען די צו סען
צייט.

 א דא איז סענטער ױדטי יעדען אין
 געםיחרט עננליש, היײסחויל םאר מאאס

 כא״ טאכען סיר יעהרער. גוטען א םון
 װעט גיאטצער איזידאר מה דאס ?אגט,
 דעם אינער אױםזיכט די האבען ודדער
 פאנ־ אין #ענגלי׳פ סקוה< חײ אין חלאס

 אינטער״ כראנקס, די אין ,54 סקוי יי?
סטריט. םריטאן און עװ. וױיל

̂יירען סענטערס ױניטי איע אין  םאו
 מענער םון קאונסילס״ ״סטודעגטען ?יף
 און זײן טעטי; װילען װאס פרויען, און

̂יעדעגע כײ ווױסחעיפען  געיענענ־ םאר
 דעפארטמעגט עדמקײ׳עאנאר דעם וזײטען

 נאטירייף, גיט, דאס •ורכײט. דער אין
 זיף אלײן גע<עגענהײט א מעניפען דיעזע

 געכיעט דעם אויןי ענטוױחלען צו נעסער
 אינטעיי• די ערציחונג. און נילדונג םון

 <אקאיס אונזערע םון מיטגלידער גענטע
̂ען ניט זאיען  אנצו׳פיןיסען זיך םארפעח

סטודעגטעךקאונסילס. די אן
קיא־ די אין ימודים איע םון <יסט א

 װערען םארעםענט<יכט חירצליף װעט סען
״געדעכטיגקײט׳/ דער אין

קאנסערענץ, דזשאינט דער
 איע םיז קאנסערענץ דז׳עאינם דער
 װעט ?אמיטעס עדױקײ^אנא< <אחאיל

 אחטאבעד צטען װערעז-^כת, אוגעהאלטען
 סט. טע15 איסט 7 הױז, פיפעילס דער *ין
 מר. דירעקטאר, עדױקײשאנאל נײער דער

 קאהען, ם. םאניא מיס און פישחאגדלער,
 אינטעינעיצאנאל. דער פון סעקרעטערין

 פארברענ־ װעלען קאטיטע, עדױהײ׳פאנאל
 םון שלענער די דיסקוסיאן א םאר גען

 םאר דעפארטטענט עדױהײ׳טאנאל דעם
 אויך װעט עס סיזאן. קוםענדעז ךעם

 די םון םאחעלעגע װערען אױםגענוםען
 האנ־ צום קאגפערענץ, צום דעלעגאטען

 נעװארען אײנגעלאדען אויף איז םערענץ
 צױ װאס נאר זץי האט װאס ׳דאנא דר.

 אדבײטער אן סון ױראפ םון רײקנעקעהרט
 געוױס װעט ער און כילדונגס־קאגט־עס,

 דער־ צו איגטערעסאנטע&' םיעל דןאבען
צעהלעןי

 פראטעסאר םון לעקטשור־סורס א
כיערד. א. טשארלס

 סיט אראנזשסענטס ספעציעלע דורף
 ריסוירטש/ סאשעל אװ ״ססול גײער ךער

 נא״ \vwv זיו םיטגלידמר אונזערע װעלען
 •ראםע״ םון לעסטשור־קורס אין םײליגען

 רא־״ ״די :טעםא דער איבער ביערד סאר
 צי״ מאדעמער דער אין שטאאט םון לע

װיליזאציע/
 װערען נעגעבען װעלען לעקטשורם די

 יעק״ ערשםע די סקוחל. נײער דער אין
 אפ־ טען11 דעם םיטװאןי, זײן וחןט משור

 םיסגלידער n אװענד. אוהר 8 טאבער,
 װילען וואס אינטערנעשאנאל אונזער םון
 זיר זאלען קלאס דעם אין נאטײליגען זיך

 אונזער םון אםיס אין רעדזשיסטרירען
 מניאן 31 דעפארטסענט, עדױקײשאנאל

סקווער.
צענטערם. ױניפד די אין קאגצערמען

 ױנײ אוגזערע פיז ערעפנוג דער לכבוד
 חאנ״ אראגזשירם װעחןן סענםערס םי

 סענ־ װניטי אונזעחג אלע אין צערטען
מערס.
 דעם אנאנסירען שױן םיר פענען דא

̂נוננס״קאנצערט  םא־ וױיסם חנם אין צחנ
 ,40 ספוחל •אבליק סמנטער, ױניםי מר
סאגצצרט מר ײ״ ס^• איסט 890

 סטען on אװעגט, שנת םארחומען װצט
אקטאנעו/

 געפיגען חאגצערטיסטען h צוױ׳פען
 וױ ?יגסטלער, ?לאסצ עדשטע אזעינע וץי
 :א• דער און סופראגא, יאעװ אדטא מיס

 װעד״ איכערט םידעדשפיעלער ריהטטער
 טיטגלי• אונזערע צו איו װעיכער ט׳עאם

 װעד״ איבעדט באקאגט, גוט שױן דער
 שײײ אידישצז on פון זוחן א vn ט-עאם

 נאטען א-יגטער׳ן נאקאגט איז װאס נער,
סאריאר״, נראנווױיער ״רער

 םאלחס• זײן װעיען ?אגצעדא נאכ׳ן
 םארשיעדענע און רעםרע״עטענטס ׳טעגץ

אוגטערחאיטוגגען״
םרײגד, אײעיע מיט נדעגגט און אר״ן קוטט

סענטערס, w אוגזערע
ױגי• די וזאו פיעצעי, די דעען דאס

* דף געפינען סענטערס טי
 פאנליח — סענטעד ױדטי בראנזוױי

 ״עװס סטאון און גלענטאד ,84 סחוחי
 פאנרק — סענטער ױדטי נדאנקס

ײ  םרימא; און עװ. איגטערוױיר ,54 ײי
סטױט.
u j%פ. — סענטער יודטי בראנחס ־

 ?יע,- און עװענױ װאשינגטאן ,4l׳ ס.
■ארקװײ• מאגט

«1 __________
̂סט •אנ״ — סצנטוד ױדמי §ײד א

1ט1 ניאר סטריט, טצ4 ^8 סקוחי לץ .vmv
 •אבליס — סצנטער ױדטי חאריעס

 סטס״ טצ104 און טצ103 ,171 סחווזל
עװעס. טע5 און מעדיסאן צודשען

 — סענטצר ױניטי סײקערס וױיסט
אנליפ  סטריט, טע20 איסט mpo,? 320 ו

טאנחעטען•

כראנקם. די אין סענטער ױדטי א נאך
 םיט״ אונזערע םון סארלאנג אױפ׳ן

 די אין געעםעגט מיר חאנען גייעדער
 יד דער סענטער. ױדטי א גאו נראגקס

 יאבליפ• אין זיןי געםיגט םעגטער ניטי
43 *mpo, סג/ טע135 און פלײס ביאון

 לאחאיכ אוגזערע םון מיט;לידער די
 רע• גןײף דף זאלען געגעגד יעגעס אין

 סור־ און פיאסען די פאר דזשיסטרירען
סען.

 קלאשישע פאר טיקעטם גיליגע
קאנצערטען.

 דע״ עדמחײיעאגאל םון אפיס אין
 אין אױף סחװעי, ױדאן 31 ■אדטמעגט,

 דחנסטאכעד אין וױיםט דער םון אפיס
 טײ באהומען מען האז ,25 לאלאי ױגיאן,
 חא;צעיטען גדױסארטינע די פא̂• חעטס

 טעא• יעקסינגטאן אין כײגאנט, זונטאר
 סט. טע51 און עװעדו יעקטינגטאן טעד,
 גע־ איז דעסארטמענט עדױחײשאנאל דעם

 רע• צו טיהעטס־ די כאחוטען צ\ ױנ;ען
 פאר זײ באהומט איחר פרײזען, דוצירען

 בא?ס• אין ?אסטען ױי וױ כיליגער סך א
 רער מיט דןי באגוצט טעאטער. פון אפיס

 אין מוזיס גוטע חערען צו געלעגענחײט
î אײך זאל p קאסטען. גיט סף

יארנן נױ אין מפײןהא טישען סאציאליס ועם עפעבעו וועט חילקוױס מאריס
לעקשיננ■ אין בלענטש רעריעט און לאנדאן פענקין, סטעדםאן, הילקװיט,

חויז. אפערא טמן

 קערפיין קיין נ,»ך איז אמעריקא אין
 םא)(יא• די פאר ;ינסטינ אזױ געװען ניט

 צו גיבען דאס א^טיגעו/ דער וױ ליסטען,
 סא^אליזס. םון גע;נ^- און פרײני איע

 סא^אליסטי• די פאר רײוי איז צײט די
w ,םון אונװיסעגחײט די און אידעאלען 

 אום־ די נאף האט סאדטי׳עענס סוױט׳ס
• געמאכט. דנסטיגער יעטענדען
 יאױק נױ לאקאל םון ><־גא:ײזער דער

 דדעױ גענאסע םארטײ, סא^אליסטישער
 עולם דער אז ערקלערט, האט גערנער, לױס

 אין ג־ױס און כא;ײסטערט אזױ קוכיט
 פאיזאמלוג־ עoיאליסטי׳vסא די iv צאהל

 געגוג גיטא כאלד ׳עױן איז עס דאס גען,
 ארײגיאדומען זאלען װאס האלם, גרויסע

באזוכער. די
 געגױ איז הויז אםערא לעקשוגנטאן די

 אויף םארזאמלונג א םאר געװא־ען מען
o עםענעז iv א^טאבער טען10 דעם n 

ivtr^o^M’VHD יארק. גױ אין קאמיײן
 צום װעט הילהוױט מאריס גענאס׳ג

 פאר־ א אױף אױםטרעטען מאל ערשטען
 זײן םון ײטv לאנגער דער ;אך זאכילונג

 זײן צוליעכ יארק, נױ םון ט אבװעזעדזי
 אוים׳ן רעדע חיל?וױט׳ס קראנקחײט.

 האט אסעסכלילײט די לכבוד נאנקעט
 ױנגען מיט םול איז ער אז באװיזעז,

 גרײט איז און געזונד איז ער אז גײסט,
 קאמפײז חײ־יאחרעען on אנןװםיהרעז

i םון n חיל״ «ארטי/ כא^אקיסטישער 
 װעט אקטאבער טעז10 דעם רעדע פוױט׳ס

i זײן n סא די םון טעסעדזשvיא<יסטען 
div ^גחיסען דיזען אין םאל? אמעריפאנע 

לאמיײן. י״שען1היסטא
in םאמעלעזען וועט עס rii בא־ א 
מד- ידאט1?אנ גטnזיn• םיו גמסונג

 אין ׳פםאכטעט װעילכע! דעבס, וג זשין
jn װעלען עס און יזאז,1ם y i 1סימא 

 וױיס־אחנױ• 1םא אט1לא;די מאן,1סטע
 1םא אט1י1קאנ אן,1לאג מאיד ;ענט1

 פענ־ דזשײקאב דושאדזש ;עסטען1פאנג
 סטײטס ױגײטצד 1פא קאנדיראנו חין,

 אט1י1?אנ קעגאן, דז׳שאזעף ;סענאטאר
 און סטײט, ק1יא נױ םון גאורנרנא! 1םא

̂. סלײטאן חעדיעט בלענט
iv ארייד מען װעט זאמלונג1םא דיזער 
 מען װעלכע טיהעטס, אױף בלויז לאזעז

 אםיס, טס״1װע1״םא אין ?ימען שוין קען
i:y אין i ̂אי* םינישע די אין און סחול  סא

 פינםטע 2056 חעדקוואדערם, ליסטישע
עװענױ.
 ענטשלאםען טען איז אנזװיל1ב אין

 סאלא־ עויװעחלען iv 1װידע 1נא ניט
iy מאנ׳ען i w ,אנזװיל1ב 1נא אסעמבלי 

i קאננרעסםען. א עמיעהלען אויןי װעט n 
 1טעin 10 איז !יסט!י?ט עשאנא<1קאנג

 עס-1קאנ< אלס לויפט אניעל גענאסע און
מען.

קאם־ טעטיגע! א ײטlוגענv װע!ט עס
 1אנזװילע1ב עם1 םיט אנןױפיח!ען פײן

.Dinniipiyn n אלם לײסעאום 1לײבא
י  זיןי אויױ פיזזלעז װאס בימע.-, ר

י ̂ויישע די און םליכט ר  װיכטיג־ חיסט
 ת־ זיר טוזען ?אםפײן. •־יעזען םון חייט

 ־VP ניט זײ װעלען זאנסט דזשיסט!י!ען,
װאוטעז״ ^נען

 זיר וועלען טעג !עחטיסטמישאן די
 אסטאבעה טעןon 4 מאנטא^ אנפאגגען

 טען9 דצם מכת ביז אגהאלטען װעלען און
m' אקטאבעי. v חנדי די זײן וועט טאג 

 און אבענד 10 ביז 5 פון ײשאן1זשיסט
rvio i אין 7 פון טאנ נאנצען א שבת n 

אגענד. 10 ביז

פרעױדענפ צו ti ווהנדם באװעבוננ אמנעםטיע לת8 וױלסאו
 *לנע־ tv באתומע! צו כא.־וענוננ די
 ארע־ פאליםישע די פאר אטנעסטי םײנע

 די פון אנגעםיחרם ײערט ויאס סםירטע,
 נים ?יך חאט נאדים, יײנאר סענטראי

 חאט פאלםער װי נאכדעם אפנעשםעלט,
 די איו DV טאן. iv דאס אפגעזא-ט זיף

 אםעריהען די tv געװארען, נאיןאיט װאך
 כר־׳גוי א שיסט לײבאר אװ םעחנרײמאן

e *ו jr .’t n i ,כא־ זאל ער אז וױלםאן 
 אױפ*ונעהםען אפאינטמענם א• עםיסען

 פאר«ולײגען דעלענאציע ארכייטער אן
on איהם צו אמנעםםיע םאר םעילאננ 

opnn• אין nדעיענאזיע ר *r,■ otv 
 ארב״מער דיזעלנע זיין װעלזון דחןנם

̂ר׳ז. בײ on וועגען געװעז זיינען ייעלנע פיחח*־, פאלס
 אד דעי tv ענםפער פאיסער׳ם םיט
v’vw בייטזןר niri אטנעס* די זיו חאס 

אח םען אויסנעלייזם. נים נאיועגונג םיע
on איס פאלסער׳ן 'V נ«אנגפן  tv
חמאםענ־ זאל ער דז׳מגפרא^ אםויתי

tnn ר■vזיnוױיסאן נט tv פר״רלאט * 
in אז אבע־ אטנעסטיע. אלגעטײנע אן•T 
 tv עי.הזא:ט דאס זיי ;זאט פאלםנר װי

 אינערנע־ אי,ט םארלאנג ־ע־ ovtt טאז,
u מערעז געבען in ’Tn■ tv אלײן. ײילסאו
 םרידוער יזאבען ^לכע יוניאנס, די

T טעיעטאםען נעשיקם tJvv  tv • עי 
o נאכנענע! זאל n סארלאננ pe •אר־ ד 

 •יע־ םאא^ם־דאטע;, נדייםע |tv ב״טער
 ותוי■ tv סעלעפראםון שיקען טvאי <מז

o jn נא־ לײנא־ םענסדאל די .ײילהאז 
 v ivovn >vo די Djn> nnse:vp דיס

 זוזד נאשיראבען וועט dp tvm םיםינ^
m אד־ 1:רױס א נאר םאר זװט״יימננ די 

 ;ר;* היר־ג; nn נײ P’vvapt»n כייטער
ס אםנ^סטת די נען  אוז םענאכ אין ני«
optt dvtt ,r אין jt jw p *אין 1סאי״ן.ט

n סאנאט o jn n,-\ אױנ •oTn’rn וויל־ 
 ■דא?לאםי* •v פנםזאגען V* װעם סאן
פרױמר. אסנעםשת חמ

 נאארו עקזעסוטװו זזשענעראל
סאנסטיטוציאנעלע h •סקג׳ט

.28 לאסאל װעגען שאלה
.)1 זיים םון (שלו®

 פרױוי• פון נרופע װעאכע א*רנע:ד ניט
די׳ *ט נרויו תלעגאטע!. לינירטע

נאוי^ מעטנעד׳עיפ־סערפעריןןאפט זע
ױ\ ;סאנט געזע^עבעגדע די ל  די ב

 iv אויטאריטעט רי ח*ט סעמנעריפיפ
iv̂ nvTiny די נאלאט א דורך ptpp* 

tt'dtp נעאמטע tie ױניין. דער '*P 
nםא רTnאינעו^גענען דארינער, )ו 

 tv ניעםבעו׳פיפ רער פון טאנט, דיןע
 ;יט מאנט עס ,pbt^ ויערנער אירנענר

o’tv מ־ט זפי מען גוט װי on ניט 
 דאס אידעאליסטי׳פ װי אדער מיעען,

 אוס־ ד*ס tto )אין;ייםט דין גיט זאל
 אר־ אמזער פאר ׳עעדליך זיין נאדיננט

 אונטער גראנט on ״?n יאן,vגא;יזא
 ‘Vi דער םון סונדאטענט כאסע דעם

 אר• אװזער ועאנערT אױף סאתראטיע,
•Vi איו דאם יך.1 הארט גאניואציאז

 װאס מ׳ט^ידפר די tie רענטען די גען
יד <אמא? אוכזערע ^נױןי ׳עטעלען
. ניאגס. TT’oipptpp דז׳פענעראי? _דער
 נענען ניט איז ער אז ער^ערט, נאארד

̂ער װע<נער אירגענד י  רעפערעזע;טאט̂י
 “HP ט׳פערמאז ?ואפ וױ ?ערפער׳פאפט,

וא* די אין האגרלען v^]m מ־טעס,
 װאס ,P'vtd’oojvp אונזער פון טען

 דורנפיחתז העיזםען tv tt’dp* זייגען
 אי| מעמנער־ די פון נאיסלוסען די

tt'dtpptpp םאר ׳עילאגעז ארן מיטיננען 
 מאױלדין םאר׳ן סאענער איז ד־טעי

no סעטבערס די jim ארנא־ דער םון 
 ?ערפעד׳עאפטען אזעלבע ניזאציאן.

 דער אין וױי;יג גיט cttpi חעהפען
 1אי ארגאניזאציאן דער pc ענטװיסלונג

ס עס מ ן.'  םאר א;ער?ע;ינג א<ער זײ י
דזשוענע־ דער ארבײם. ;וטער זייץר
 ניט אבער װעט באא־ד tvdtpvtpp רא<

 װיל װאם קערפערעאפט א טא^ערירען
 רעכט און מאכט די אנאײנענען זיך

̂יעדער, די tv כאלאננט oאTו  tv מיטנ
̂ם לאלא< דעם  iv pv /tWJMT א א

 ערמעחלט ;piptt ואסT האמיטעס די
pn■ םיטנ<י^ר. די פון װאהל א

 TT’DTpytpp דז־עענערא< ״דער
 באטראכט אין נעחמענדינ נאארד,

 נעװארען, געזאגט בעשאר איז דא װאס
 ארהvב tt'Dtpptpp אייער רערסילערט

 איז רעכט דאס איבערנענען דאס אז
 ער״ po pm געזעצנעבוננ, pc מאנט

 די פיז גאארד tt’dtpptpv אן װעחלען
 ■OTH איז ?אםיטעם, שאפ־דעלענאטען

^d״p האט p« געז^ציד tt i .ניט 
 P5v |Tt טיטיננען * טעמנער רעגעלע

 זאלפן יאקאל on ito נרענטשעס
»pbtkp גלייך ’'h| דארט א,יז מערען 

 אח נפםיניי׳ןןאנס װערען נעםאכט זאל
באארד. tvdtpptpp אן םאר עצעט׳גיאגם

 רn װערט נאשיוס, דעם םאכען איז
 «ר באארד tt’dtpptpp דזשענעראל

 אויםריכטינען תרכאױם א «ן םיוזרט
thtt,»: שטאר?ײט די אויפצוהאלטען 
 ארנאניזא״ אײער םון נאגצקיים און

 א^זץר po װי נוט אדי פונקט ^אן,
 אלם אן,יוני אינטערנעשאנאל נאנצער

נאנצע. א
 ov’H ניס אינטערנעשאנאל ,די

 TV אקםױױטעם מעחרםטע איחר אפ
דרעס־םא־ און מײסט די ארנאניזירעז

̂ם שטעדטלאך די jtd כער  יארפ נױ אר
tv dtm און םעסטער מאכק inP3't 

 אנ»• DTK .26 לאסאצ םון לאנע די
OTM’vvr:H םיחרען j^ on ev־ 

 אנ• אינטערנעשאנאל די חאט פאמפיין
 אתאנײ־ םטעף ipo’t^ א געשטעלט

נעלם, סך א אפ לאםט dktt זערס,
 »th זיך וועם ארנײט די אויב און

 פאתחד עס optt אייננעב?ן, ריצטינ
 אח לאפאל אײער po סאכט וי םערען

optt חעלםען ttnpopnvc אר־ די 
 די po נאר <ים באדינגוננ?ן, נײטם

 זאכ־ שטערטלאה ptp' אין ארבײט?ר
inm אTױ itd יח מייסם די opTT* 

 די ev DTH itm יארל. נױ itd םאכער
 איץ םיס mPTT נעםןון זאל ארבייט
DP7 pp דיטינ איז ?רפאל^ סעהר

tn'onpoj’rrvD tv אײערע O'd־
nnp’:< םאו־ סיט האנדלען און 

 tpon םיר טרעפטען. אײנינטע
 באזײטינס אױס: אײד tv ײמ־יבער

H itd»״n אמאיינינפײט, די רײח?ן
 װאס נ?דאנפ?ן פה פארשי^נחײט די

1אי tnvTTPJ באשאםען ל»סענם איז
vײpםאנגט לאלאל. ר tv ע, א ײ אינ־ (

 pnenpven אםת אח טעליגענםע
 פארחאנדלזנ* די אין םיהרערשאפם,

itd ip j אננ?לענ?נחײטען די tic אייער 
אתאניז»יאז.״

 *ptpp Jnipigrn no tpoip איז
tt’Dip ,באארד

נחס, ןpרליכnםינ^נרי
באראןש. אב.

 4« רnוrזpםרnpטpppס דזשענ?רא<
י. ^נװ.
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̂ורעזימנ W?וי vornnat סאודסש
M p r i v. . '

7 פי ויייפ  tnnפריו׳ in t it t  on
rrnmww r» tmnnw ייחמפ

אוואי, ivptnP) npip» pרp»וגז מי
 tvrTPTTipp סערvp< אונזער אױף איו
 רע• א נעװארפן tPOTJPMV שיקאנ* איו
48 ipott P’VT>vm ,P’vrJvf, חןד אין> 

dp ip s גלזאנט, װערם Dip רי “Ptt,vp 
o נאאזיססראנט שאן n חשעגעראל *pp 

tt’dtppt ן אזוי נןוארד י  tv סעוליו וױ ו
in נ#אװ חשןוינט v עםפנלירען  pm 

 נױ |io דרעס״אינחםטריע pM װייסט
 דושאינט םון סוטטער on לוים יאר?,

.p׳ioonjTrpTV?P תי אין באארד
op׳i n 3 נאשלוסPTTJVP in  |tb*

 גל״ף נץװארען אייפגענומען איז שאן
 יעחרליבען רטעלpם tpרשטp on אויוי

 TVOTPPtPV ׳ ראלpנpיזש po םיםיננ
 גאנץ איז op nv םאנםרעאל אין נאארד

 חנר אזוי װי נעײפורען נאםראנם נענוי
 .IPipTT oninipi ז*ק באארד דזשאינט

 ivova לvם א in'TT איז זעלביגע דאס
tnv'iw די י1אוי p«Trt p>p’vp«d| םון 

 טעvpל באאח־ tt’dtpptpp דזשענעראל
 געכ<יכש( איז op ith pin T'a אין ײ^י
in נלייר  tv ipdpiotvtv ,ארנײט on 

^Tvnn i םיז כאשלוס jpttjvp i p i• .)?םיחר
 *ppo האס אװענד סאנטאג לעצטען

nviva ivo n, נאטץן אין paprn jtd•
 V tPBTIPJT’V ,TIHVa TVDTPPTPP אל1
)TO 011VV3 TT'DTPPTPV יtTO 1 יגנ0י0

”optt |tv od לאהאלס אלע tt i n  pm 
 •nDivo ipttpj |pa״t op אינחסטריע.
ד dipdvp ,28 לאקאל itd טערשאסטען  י

 ײייסט איטאליענישע רי ,10 לאשאל גיאן
lV'aV 1P0VD0P11 JTM י1 ,89 לאסאל DP־ 

i n ’pia' ארנייטער *>TIM ,86 >vp 
itd reana ipon■ in 28 יאפאל.

in ופנעחאלטלן איז םיטיננ, invnpa 
 ipoaTV'1 חאטעל, אל1םענט ,ומוײ1ב 1אי

iptvd םאחיץ  itd זיענסאן, יס1מא ip* 
t> ipor״Dan’tpii o פון iptaTV איג״

iraT.' םערנעשאנאל
aa’O’D in איז rnapa א yava אינ־

 אויו פרטים םיעלע אין איז םערעסאנטער
tv ענםTזיאo.̂ פאר״ naptPTTav די טישע

 ivavi לאלאלס רי po טרעטערשאפטען
i ערגסטפ״ט די נעפיהיט n  itd ,די זאך 

 יע־ ים1מןו — oaPDVD םון װיכטיגפײט
ipa וױרפליוי ח»ןי ט3םאנ 3םיטיג v tv 

a״p איז נלאט in נעשיכטע in  po 
 va פון יע1אינדוסט דדעס pv וױיסט
piv1. די ptkib איז run אלזייטינ

ia א נאןי און ,ipivttvj דיסקוםירס 'ia 
i איז דיספוסיאן ליכער n רזשאינט 

o און װייסס m אין באארד n i אינ־ 
pa ona’iapa pn,’ va jtd pnoon* 

«•tPV
iptpn תשפינט n v ip שױן, איז 

ipov אלזא, 'v א •dpvb
iponppo ײפן י1 האט אף1נא 
 tv ipna iPtV’V'DV אן ארויסנעשי?ט

 otv ith 66 ,89 ,10 ,26 לאקאלם די
•itd ipoano ipon 26 לא?אל, Dip 

dptt’otpptpp n«״ v זאלען ft pv̂ל  יlיTא
P® טיטיננען אותאלטלן ײאוןי יער pv 

tv ip>optto’tv סינוי nלpנאטon tv lp
a”־iPDnan;pa 11באא דזשאינט, ^ptt 

optt iva זײן האבפן iPDBnv אינססא־ 
 on סיטײפו, tnaporp ליישאךסיטינו

 dpt Dip .laPTi, pv ,ipsvopv טזו13
 po ai'D'D חיסמארישער v זײן ;עוױם
 ?יין איז op ווארים אד״טונו,3 גחיס

i ניט, צװייפעל n  tv באאח־ חשאינס 
pv דער tt״n pv do־P’loona’v op 

iv  dvtt״v |paan3a נייעם pv |P3PP 
 לאקאלם, אלע די אין ?״םען3טעסי נייע
 .D3PDDPaaPDHtTV PV IP ?3ומל 1®י

P3v inim דזשסינם ׳|3חר  n v ip •סיי 
iptptv if? ויו wappajpoHtiv ipops 

mpo אין np  pv ^aa*a»MiM ipd ps

 *po inyo v ,oovip pipona v שאסט
 װ«ס ,uapiv |pvra״vivo און ליי״ו

DPIipil I'INO PD’ia PIN pv  oip 
ip i po ,01 ױניפוP1JVN3 pv ,איפפ
ppvo* דפ מינוט v אויוי ipo טען

®ip  ipv p iv  vaponiv i p i  tv ,iv ױד 
pv iv1 איד וױיסט דער אין נתיס נעלי די 

dpv P’idoti נאיר ויו pm ,)ViTiiP ד׳י 
ivavp dipt װײפא רי ii ovopa״)|po 

t iv pv נױטיג װי  dp|״ Ily a  epTT 
otv ,w אייניו pavnv ipd p3 ovtt pv

T0| ייי Ptyi ,IP8TPV3TV0P1V DPIP 
1103 fPSIf ,D0TVTTV3 'TT ,0V0p3 וי
ip‘9 אלע pv ןp1עuשTV tv ױניפו t >id 

 ודעס itv וױיסט חור אין לפסאלס י11®י
inyvunvo ivo ivi P’loona’v, •ווי(ױ 

DV'V pv ,?po P?V IPTTPa PV DP PD 
tv ,?v’vyio אלץ זיין mpo און lyoya 

 mpo • אל׳ז |¥0אויסחאי tv אייויוט,1סא
oavi® ip i’>vd.

in חשפיוט ip i pv nvpa װײסט 
pnooTia’v opu itv איז ona'iaya 

mvttya אויוי on זעלנען |tv ,r v p il 
iy איו op ווי נסויס, זעלבען opi אויוי i 

ארי דזשסיוט pv PTV>P iy ני i pv 
pv ev pv ynoona’v o i’ipo דטא

Dpi lit  pi onVTT oana iyp״lf> |«| 
j 01V1 ײי *Ti *11V DP JTD IVtP'ill

iy i pjtiw  via *nv v pp• |yv**nv
. ״ . ״ . ״ A ״ *. -  m u  m  _  A AM J i A i  l A i i i i A l l l

t**v f*« ״ipr*v ו 
pv tympiyi m  Vfwv׳ t>w\r%

i r n  *it ײי ״ י pan |yo**siv r i  
iy i i*v n vp j va׳v*n  onvn חוי 
»*i >*f y*i»vna*v רחופ pv • r*«

*y׳Kv׳o lyvava iy i pv )i'vvpavnp
*irw vn ״v יי  n v  oy ,י יפרשפיפ«

״. , ״ ״ ״ ״ . ״, ״ ,« ... .«  oay׳jv>iv• in  ,*ovriynyp yiva
*««ײ «1ײ««י י״י «י**י/ י«יס ® I1•

im V>ia< L i פי  ײוייי ״מיאו״ פיי  iyi*»yy» תי פיו  /iwn.'yoyj. ;y*Tyj שו׳ן pv b ..7׳pj**«״/  ײ,ר י1 ^ ( , r ״ד ן״נען #  tv pv
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f*v /ipr'v iyiy? piymv *11 »*׳
»D*p»p«y> »an*ino r• »*׳» lyovnv •»n* 

f**vjy>n lyiaiv /פי ipi**v n v  iw  
<i fit oviaapp |yyva»*pvny»i«v tm 
ד pv ,navnvo iy»**m י n **)p  
•n  viyiyyi 1*1 tnn lyiayn ,dvi 
«'PiViayiVP l(/ דJP״  »d ii*iv  (v»l6,PI VO
Mvtnfi on פון o*p»pi am i*v
»iyi*iyi

oppn i iy»n n ayj*” i m  o n  m, 
v oym |iv »o**ii in  |*v nvpa׳*a 

v in  »*» »yn y*i»sn»״ *i  ivsva 
 dpjtd i»*ai* iyavo oym |iv ווייסס

nv opjio pv a*a**v *nv* *1׳V P1VD| 
pi»?p *i pv  oy «11 a*»:yo׳ Sai*ipo 

onyo* opu ,irai* iysvoiyo*i pv 
iy»Jiv|שמ ׳ |« n on*»«׳i iv »3 »a 

,y*iooiiJ*v p i»>p i n  pv
i  m*>i»via i*o* װײסס om  pv 

,oi*nyi on »*o p i»* i*j  pb ivava 
 in ײיץ Iya»fl o*iiyj |y?yn «י♦ װ«ס

on po ian*?3puy חשסינט «mv,
1 Javaמבסן «ל *i  po »**pa*a**v *i 

I |yovny»**rv

פץ װניאן קלאוקמאבער
הײם

mvv3 »a*»rn itd aa*o*D on n*iv in  po גיי *trap lysvopTpip ivn v
ױ ח«« שפח לעצטען  rava oyniova י

o»p pvi *1 ; j'Vaio ot*׳in  po vd 
*yaiV3*v t*v oy tyoyTT ,oovrivnyp 

 iya׳eya tv y*o*s *i tpippya נענען
ovn ,o«*n naov> » i»*ai* in  ivs 
vtv i*nay opn *t dvi ,ovoa’iva חיים iv*ai* in  ivo זוירפלױ .lyjTDpj 

oyo3*ivs i סיס opn pd*dvp די **id, 
v |ya*ip iv ivaaipyj m*v pv  op o n 

oppi v״o*o ,ia*iP*3 jiam vo p j*iv >d 
povd pv ,tpjjTD3*iJ**v yaiyipo viv 

■DO*rpTvlPj.pa*ov*v on  po nvn 
op*i, ,נעטלױ ,o*ioo 1PD27 i n  l*v 

*pitp ivornpo pv ipd4 m  ipd*ttv 
*pa ipnno t*v aan>*3 in  pv .ora 

po (iv lyopn povip pomp iv iptt 
**v ypD*av tpeim (po op« a*aprTa*v 

ivspoiva. די *n  ovn Po*ovp*Pin 
v rn  otv ovijpdv?׳*i  nvpa oa 

oa*vvn in  | «  |pd*tp tv aa*il*a 
ovn mvva וי *paao p’vnapoppn

*IPOTJ
OPTT |V*3T* 1P3VOPTV3P *1 ,VPV

 oavio ,papa«*v iv ipsvn v1n*p* שז*ן
prnp po nvn povd pv o**n plie* 

1*100*490 v mpo״nlpva״ipjpri ipo 
ivo |po**w  v — on.

*pi rava ov*v op pv  p*opaiv pv 
•irai* 1P3V0P1V1P in  pv a*ipa 

 tpjavopjjv *1*1 opn op »31**0 זינם
Dina»v3 invnpa pv  ipdpt «1 pv 

.i r n  m  po opo*ov *i pv anyapl 
omvv IP® ,tpnpa pv ipotp ipriao*o 

*annorv o*o ojpoopdv on pv on 
o*o ,o**n די m  iv tnn*DP3 poops 

inarvnmvD pv  op jrar* די ביי
m*iao*o די |Po npi »**poipo*3ivo 

1 pm ,**t **a tnpipa ovnיי *t i ipavn 
r*on* ׳•םי^ po סרנײס n v n in 

JPJF3PJ » IP3PJPJ **t ovn opoo*d• 
nv o**n׳P»*»3*i ir * i m**wwivo 

,v v1 ־« •inT■npi tp» pv יןי»»i j

o*o ,iprapo npops ,ivrapo nviav 
mpo סרײגמימייס pv *i*f ipr*Tiv 

,IV*p * ip**t iv pap*> m yona v »*o 
. »*» 1 »* pv o**pa*iy3yi iya*ayn 

i שיײס  pv o**3iv *i iv 1*1V onpa* 
opo*ov סון m *״*po ,iv די piv 

mp* .v&vtwiin pv poovva סוט 
 v pv o**pj*y*n v o*o o**aiv** וײן

yaiv in  o*o nnv ,o**nap3PaiP3* 
מד  vtpn |pa״i קייס,8ס*3ױגיסדס «יי

po on  ivo j*opo *i*tv ov*v ivrapo* 
p*oopp |p»*oo*iv*v, סען orriam v 

oiyovt ipo ,|p שסס־טשערססן jj*o*o 
ivo**n *itv pv ipoo*> n*iv m>PJ,

 די אץ ,גרינע״ די וחןגען ײאר■ »
קלאוק-שעסער,

JV OJPOVP1 |P3” 1 ,|P0” T1 piv *p* 
v ipotppj 11** סר;יי׳וV ,|poana*o*v 

 ra*n v vonoo זיו ipa*opa ײ1 ש?ן
m**a» lpo*a.

in**v o n  ,oiproapram pv op 
v נײ »w * a iv  ipapowpaiP3*i 
*no ip  iv i <o**3iv 1 pan nraip onpa 
,iv*ai* m  po o*ov pv ipoio *vn 

ipopa pv on*v mo ipopa r v  o n
.1133 1P0*’3m *1 IVO
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p *  ip  in v  ,tPW M ipsnv ***׳n  I 
m  1*  tw o  v ipavn tie ,ipnno po 
IP ir  p• »3*io n  p v  op pv .iv*ai* 

w*w aapior on  *i*w tvoipfo ■vr

ppTi oynrnv ep- ר¥  OU’uppBP? גייי
iv  »pr(׳•* *|v ipoupi 1**05« ey iiapp 

1* payiP'Bivo *i iys 'V  iv»van 
iv iy  p v  ,ivivno*|׳ mm t iv *j  yavi 

iv cm ״iyoy*.ry»a*v,״ nys*v oiv 
py « pv iv *«y  |**v po lyyyi״,iyia 

o’vp iey l ipm s׳*'־ *pa ipipapj p v 
MIJ1V » ty i ip  pv (iv ia iv pv |p*ipu״ 

i,«׳* i  »*Pivavio״i» y  pv p'o,«׳* ip 
n»» ײןי •vt *|*iv*i piva n p i ly a n n 

fsf'PP ,|y in  *i ip v p p v ip s 'V  »3vo 
i״ir to »  p*v |io ,ipo'vnpj n n  Ip i
,1P»**11V v |*v

*«v ip  opn ,)povapo **pv  *i  *pn 
n  U311V3 ip  opn ,opn* pv ip u p j 

i  ,pivoapi t ip iiy i napaipo״*ru 
pv u v ijjp  ,*i**mop ,T*ipavio ,lav? 

in a p l PiPn pv opn ip  ,fivaaiv
v opn pv inpipa ip*o סןי t w in  iv* lח?pvרyר iy ער

n nv w p  ,pivjjtv pv t *ibo p  po,%
opn oinanva ip ifn

yvumnav *n iyjapi oipo׳»piop ויך
pנpי P3PiiP3*v p*iv nv »m opi|

opn ip ,|P3pii *p» pooppa n  pv 
o ipinpvm iv׳pn oyo)vo?yoa*v ?y 

n  *pn ipo p*iv opi opn ip *שסאל 
nvn po ipo ״oaynp5׳Pi״o,״ 

« ro ’iippeyi iy in a  |pra*n i*o 
iP3*myn (ײילי*p»TV pv pmv |yop 
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