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מעמכערס יעצםיגע אוו געװעזענע ך צו
25 לאקאר פון

:בדידער אין שװעסטער
 צו נאסונגט האבען װאס אי־ע. איהר

 אנ• אי־ע וױ כיעהי װײסען ,25 לאקאי־־
 אוג״ צייטען ש^עכטע א פאר װאס דע-ע

איכערגע״ענט. ר.*ט 4יאחאי ?ע-
איטײ״ דאס אױך דף, פא־שטעיזט

 וױיסט״ די סון םאכער דרעה די לען
 וױוײןומ שלעכטע א געוזאט האט נ*אכעי•

ו האט *ס ל*קאל. אונזעי אױף  מ״ ד
 אין איזטױו זיין צו מוט סף א םאיעיט

 אױף ראכען װאס די און ,25 ל#יזאי־
 ײענ״ האכען אױפגאבע די גענורען זיף

 םון עקזאכיען דעם אױסגעהאלגתן צענד
 *•״ םון צ״ט יענער צו וױיל אױסדויעו־,

 יעדעױ-נעװאי״ט האט ‘איאי4’ רעם טיײ־ען
 שטדאם דעי און שטראם טיט׳ן געהן
 און דרעסעס בײ ארנײטען צו געװען איז

דארטען. אהטױו דץ אױף
 כרױ סעלדעטער, געװעזענער אונזעי

 עקזעקוטיװ די און דזשײלאכסאז, דעי
 אױס״ געתאט האכען כיעטבערס כאא־ד

 אוגאננענעהסע םאישײדענע צו^טעלן
 /אײ־ *ונזערע םון אפיי״ו נאכיע-קונגעז,

 ג/ך די צו ד׳אט ניען רענשען. גענע
 װעגען זיך איחד באדעיט ,ײאס :?אנט

 זאך אזא דא דען איז עס — וױיסטען
 איבעמע- וזאנען וײ וױיכטען/" וױ

 יעצש און כאםערקונגען ys* רי טראנען
ס>פיהי ויי לענעז  צוסיידעגהײט, ט>עז.

נענאנגען םאריױרען נישט איז עס »?

 *עץעיע וײער
צוריק װ״סטען

 יווטען יעצט א־ב״ט,
י1כי און רארקעט, אין

 א א*ן גאר דאס ראשען׳
 לאקאי* האבען ריר װעלען

 ו פון נעם
אינטע! אוגזער

̂גאל.טאי־הסטע ׳נעי

 צייט לורצעי
 אײ־ א״־ס 25

םון לאלאי*ס

 סאטע צום נייו־ קוכיען יעצט און
 סיט ,25 לאיזאר ■ונקט. וױכטיגסטען

 איגטע־געשאגאל, דעי פון הילןי רער
 וא־גאגי׳ יעבעדיגע א אן יעצט םאנגט

 די ארגאגידרען צו זאציאנס־קעפנײן
 יעצט ארבײטען עס וױיסט״אינדוסטריע.

 טרײד״ אין סאכער וױיסט 10,000 נײ
 און אױםגאבע ׳טװערע א האכען פיר
 ענט־ זײנעז פיי־ ראס. וױיסען פיר

̂אסען  אונ־ טרײד דעם ארגאניזירעז צו *ש
אוכלעטעגדע;. איע טער

̂ע אױןי םאדערען כיר וױיסט־מא־ א
 דער אן אנ־טריסען דך קוטען צו כער

 טעפ־ אלע אויף םארערען סיר ױניאן.
 אנצױטליסען ןיף 25 לאקאל םון כערס

 אױף קאדיםע. ארגאגיזײשאן דער אן
 װאס יאלאלס. אנדערע פון טעפבערס

 זאי*ען קעט&יין, רעם אין העלפען וױלען
 16 יוניאן, אונזמי סון אפיס אין קיטען
אנשייסען. זיר און סטדיט, טע21 װעסט

 ארטײ גױיסע א האכען דארפען טיר
 מיר קודז. איז צײט רי און ארבײטער

אפעךעאפ יעדען סארםלײצען דארפען

פיר «ר^«אגאניע און ^טאראטור פיס
 גע־ אוגז האט איגטערגע׳טאגאל דימד*דזם>

 טױ ברודער אמאדיוערס, צוױי נענען
 העלםען צו גאלחפטײן, כרודער און בים
 זיך יאמיר טא ארבײט, דער אין אונז
 װײזען און ארנײט דער צו נעהסען אלע
י אױםטאן קענען מיר װאס

 האבען טען,24 דעם דאגער׳עטא;,
 העפסטי־ טאקערס, סון מיטימ א כיר

 דעי פון אםיס אין פליטערס און ט״עערס
 נעק־ סטריט. םע21 װעסט 16 ױניאן,

 אן האבען כייר װערען ראגער^״טאג סטען
 16 אין כיטינ; קאמיטע אמאדדי׳טאן

 װירען װאס אלע סטריט. טע21 װעסט
 קוטען זאאען ארכײט דער אין העלפען

 אין ארבײט דעד נאן םיטיגנען די צו
ױגיאן. אוגזער םון אפיס

b ג ר א ם ן ס א v נ r ט v ן׳ ר
.25 לאייאר םון טענעדדטער

 בא־ אינטערנעשאנאל אונזעך
 רעגירונג ארבייטער די גדיסט

ענגלאנד אץ
)1 זי*ט פון (׳•לוס

 ענג־ םאכען עס װעט נאד ניט דאס סען,
 לע״ צו ייא״ז בעסעי א םאר אלײן לאנד

 װעט דאס אייראפא. גאגץ זאגדערן בען
 דער צו טאנט און יןראפט צוגעכען אױך

 לאנד יעדען סון ארכײטער־באװענוננ
̂״•״אסען. אײגנע־ רא;ד אונזער וזעי״ט, דער אין

י ס י ר א ט ן, א ט ג ז
f .פ־־עזידענט

ט ה ר ב ׳ א י ו א ר א ב
םעקרעטעד.
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.מאכער. ר,לאוק פאר וױכטיג
 <. םירסע דער פון ארב״טער אצע

 זיינען םטריט העםטער 117 פון כאום
 ןוםים טאון דאון א׳ן סומען צו נעבעטען

 םע2 33 ױגיאז, יןאאוימאכער רער פון
 דעם, ט#»נטאנ, װי ׳שפעטער ניט עװענױ,

יאנואר. טען28
 װאס ׳עאפ דעם םון אדבײטער די
 װעאען אפרוםעז ניט באאד זיך װעאען

 אינײ״ צו װידער כארעכטינט זיין גיט
פירטע. דער פאר טען

ה ט. ע ט ו ט ל ר ע  פ
אפיס. טאון דאון מענעדדפער

זיך לערנט
זיכער

 ניט איז באנק ױניאן אינטערניישאנאל די .1
כאנק. סרױואט קײן

 פאחײ באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .2
 מי־ האלבען א מיט דעפאױטארס איהרע כערט
 צװײ מיט און קאפיטאל )$500(«א^ דאלאר ליאן

 ארבײ־ ארגאנידרטע )20<ססס,ס טומענד הונדערט
 פון בעלײבתים די זײנען ױניאנס װעטעס ׳טער
באנק. דעד

 צאהלט באגק ױניאן אינטערנעשאנאל די 3
 אינ־ ספעשעל אלע צו אינטערעסט פ־אצענט 4

 העלםט א םארטײלט און דעפאדטארס טערעסט
 דיוױדענדם, רעגעלע די איבער פראפיטען די םון
דעםאדטארס. איהרע צו

a אײנ״ איז דעפארטמענט ספעציעלער א 
 אינטערנעשאנאל דער אץ געװארע געשטעלט

 אלע אץ נעלט אריבערצושיקען אױח באנק יוניאן
 שיפס־קארטען. פארהױםען צו אױח און לענדער

און ם־סטעם בעםטע די האט דעםאדטמענט דער

הארטעז
געלד!

̂־בינדונגען ראיעלסטע די  צוםרידענצױ אױה םא
א*ינעם. יעדען שטעלען

 דער אין געלט אײער דעפאזיט !ארבײטער
 ערשטע װעמעם באנק, ױניאן אינטערנעשאנאל

זיכערהײט. אייער םאר זארגען צו איז אױפגאבע

 אץ געלט אײער האלט !ארגאױזאציאנען
 אייער םאר באנק װניאן אינטערניישאנאל דער

צופדירענהײט.
9•*.

 דער דורך ביזנעס אײער טוט !ביזנעםלײט
 םאר איז דאס באנק. ױניאן אינטערנעשאנאל

בענעפיט. אײער

 און קרובים אײערע שטיצען וױלט איהר װען
 זײט יענער אױה נױט אץ זײנען וועלכע םרײנד,

 אמליי־כט• עס קענט איהר אז ניט, פארנעסט ים,
 ױניאן אינטערנעשאנאל דער חרך טאן סטען
 אימײ וױלט איהר װען אויר זעלבע דאס באנק.

אמעױקא. קײן ר,וטען צו העלפען צען

!םוקסןןם ברןןנגט סעם)סור
 צוױי פאר

םארא

׳ ־ 4|ת

 זײנען טעג עטליכע נאר מאל. ערשטען צום באנק אונזער געעפענט מיר האבען שבת וואכען נוױי
!דאלער מיליאן א העכער שױן זײנען עסעטס אונזערע און ויכער

 אדװערטײזמענט גרעסטע די אונז פאר איז באנק אונזער סון קאסטימער יעדער און דעפאזיטאד יעדער
יארק. נױ אין באנק ארבײטעד גרעסטע די װערען מתען מיר אז זינען אין האבען מיר וױיל
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וצוזאמעגילעבען.
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 מעניציליכען פון פארמען די זיך ענדערען עס באנריפען. זיכען,
 יט*ם גרויס־.( די קליםאט, דער ערר, די ענרערען. אײן אין זיך האי׳ס אלײן נאםור

 ;,ענר עטעגדיגע א אונטערװארפען זײנען פעגש דער אויך זײ צװײטען און חױת, ךי
רונג.

 איז ענדעױגנ׳/ די װי אנהאהטענד, און םעסטגע׳טטעיט אזוי ניט זיא זאך ״קײן
אםת. אוגבאיטטרײטבארער אן װירהריך
 מאל איע ניט זי הען אײנער דאס אזוי, לאננזאם, םאר קוםט ענרערונג רי

עװאצוציע. נאמען דעם םיט םיר רוםען ענרערונג אזא און ;םיהאען און באטערקען
 דך װאיםען זײ דאס אזעאכע, זײנען ענדערוגגען די װען צײטען, אבער פאראן

אויגען. די אין א^עטען
רעײאאוציאנערע. רעכט, םיט מען, רוםט צײטען די
 רעװאאוציע פון באגריף דער איז אלעמען בײ װי האנג, גיט גאר נאך איז עס

 םען גייאטיגעס. סיט בלוט־פארגיסונג, םיט באריקארען, פיט םארבונדען <עװען
 שטילע, א זײן אויך סען רעװאאוציע א אז םארשטעלען, געקאנט גיט גאר זיך האט
 זאך די מענשען דענקענרע מעהרסטע רי םארשטעהען איצס דונערען. און באיצען אהן

 ניט איז עס אבער געװאאט־רעװאילוציע, א זײן &ען רעװארוציע א אנדערש. אביסעל
 דענקען םילע און בלרטלאזע. א םרידליכע, א שטילע, א זייז אײך קען זי מוז. ק"|

 װײניגער םיל םון האםט, װײניגער םיל פון איז געװאלט־רעװאלוציע די אז זאגאר,
רעװאלוציע. םרידליכע זאגענאנטע די װי לעבען, פענשליכען רעש אין װיכטיגקײט

« • •
 אין רעװאלוציע באלשעװיסטישע די :רעװאלוציעס צװײ זיך פאר האבען מיר
 רעװאלוציע באלי׳זעװיםטי׳פע די ענגלאנד. אין סאציאליסטישע די אוז װס״אנר,

 ציװיליזאציע, דער םון טײל גרויסע א לעבענס, םויזענטער הונרערטע געקאםט האט
 נאנצע די חרוכ.געװארען. ארניע גלוטיגער דער אין איז רוסלאגד, אין געו^ן איז װאס

 דעד אויף געװאחון פארװענדם איז פאלק רוסישעז סינדער בעסטע די םון ענערגיע
 נעםאלע: זײנען הרבנות אײרעלסטע די װעלכער אין ברודער־מלחמה, שרעקאיכםטער

 רעװאלוציע, דער אין הויפט־פיגור די געיטטארבען איז װאך לעצטע זײטען. בײדע פון
 שרעק״ דער פון קרבן אלס אומצװײפעלהאפט, ער, איז געםאלען און לענין, ניקאלאי

 איז ער דאס האםנונג, די האבען געקאנט געהאם, כאםיט ער האט טלחמה. ליכער
 פארשפראכענע דאס װײטען םון געזעהן כאטש ער האט ? אוטזיסט געשטארבען ניט

 oVbv איבערהויפט האמ ער אויב נײן, ? ברידערליכקײט פון פרײהײס, פון לאני
 איז אױפגעטאן, האט ער װאס אלץ, װי זעהן, געמוזט זיכער ער האט זעחן, געקאנט

 האט ער װאס ביסעלע, דאם אז אײנזעהן, געמוזט האס ער ;דורםאל ש־־עקליכער א
 ער דאס אײנזעהן, געמוזט האט ער ;האלטען ניט אופן בשום זיך קען אױפגעטאן,

 דער געװען איז װאס רעװאלוציע, א געװען א'ז דאס װײא זאטד, אויף ;עבוים האט
 איהר דערפאר און לײדענשאפט, הײלער םון םארצװײםלונג, הײלער פון ועזױטאט

ױודכפאל. אוטפארמײדאיכער
זעלבסט־אפפערוננ, םיל שעהנעם, םיא געווען רעװאלוציע דער אין אויך איז געװיס

 באװאונדערען גיט קעגען ניט געװיס װעס היםסאריקער דער און העלדישקײט, פיל
העלדישקײט, זײער מוט, זײער פאר אויםטואונגען, זײערע און פערזאנען גאר

 פעהר רעװאלוציע דאזינער דער אין געםינען ער װעט צײט דערזעלבער אין אבער
 אינ־ טיםען גרויםען א פון װערטער װי םראזען, פוסטע מעהר ;שכל װי ריסטעריע,

 װארים םארטשריט. מענשליכען דעם אױף שטעמפעל זײעד איבער לאזען װאס וזאלט,
 און םעהר :יט איז טאן, װעה װי אונז עס םעג רוםלאנר, אין רעװאלוציע נאנצע די

מפיל. א װי װײניגער ניט
 עננלישער גרויסער דער איץ רעװאלוציע צװײטע א זיך םאר מיר האבען אט און

 פארגאסען ניט רעװאלוציע דאזיגער רער אין איז בלוט טיאפען קײן איטפעריע,
 אוכד זי איז דעםטװעמגן םון און םרידליך, העכסט צונעגאגגען איז אלעס נעװארען.

 קלאס, דער נעהאט. װעז האבעז מיר װאס רעװאלוציע, גרעסטע די צװײפעלהאםט,
 לײטער געזעלשאפטליכעז רעם םון טרעפעל נידריגסטען דעם אויף געשטאנען איז װאם

 איצט איז ארבײטער־קלאס דער שטאפעל. העכסטען סאמע זײן אויױ איצט שטעהט
איטפעריע. ענגלישער גרויסער דער אין קלאס רענירענדער דע־

 װירקליך זײן דארח אײנער אבער ענדערונג, דאזיגע די םארגעקומען איז שטיל
 ־ ו ל א ו ו ע ר י ד װירקליך איז דאס אז באגרײפען, צו ניט און זעהן צו ניט בלעד

 אויף געבױט געזעלשאפטליכע־אררנוננ, אנדעך אן םוח כל סוף מײנט דאס אז ,ע י צ
איצטינע. די װי יסודות, אנדערע גאכץ

נאריש. געװיס איז מאמענט דעם פאר בורזשואזיע ענגליןפער דער פון שרעק דער
 ענדערונג. גרויסער דער פאר האבען צו מורא ניט׳-װאס זײ ד%בען יאהר עטליכע פאר

 דער װאס רעם מיט אז אײנזעהן, מוז װײטער, ביסעלע א זעהן קען װאס דער, אבער
 מאכט עס און רעגירונגס־לײצעס, די איבצרגענומען האט ארבײטער־קלאס ענגלישער

 ניט אנרערש גאר קען אנהאלטען, םאל דאס ױי װעם ער לאנג װי אויס, גארניט
 בורזשואזער נאנצער רער םון סוף אופפארמײדליכער דער* מײנט דאס אז דענהען,
« * *ארדנונכ.
 אזוי רעװאלוציעס, צװײ די צװישען אונטערשײד דער איז עס װי גרױס און
 רוסישער רער אין הויפט־םינור די לענין, אויפטוער, איהרע זיינעץ פארשיידען שטאיק

 פון העלד רער זײן מוז און איז ער ספעקטאקעלריג. מעהר געװיס איז חן״װאלוציע
 װאס אלץ, םאר באגײםטערט שנעל אזוי ווערען װאס הערצער, און םוחות יונגע >יזע

 אין רעװאלוציע דער םון הויפט־םינור די איז םעסדאנאלר רעםזעי ל'ארעם. א מאכט
 זײנע רעקלאמען, אהן םײער־װערק, אהן שטיל, איז טוט, ער וואס אלץ, עעלאנד.
 ,פאר״ בורזשואזיע די נמוואלמ װאלט ער װי אזוי בארוהינענדינ, אזוי זײנען װערטער

̂עז  װי דאך, און האר. די אפשנײרען איהר ?1שלא אין און שלאו*, זיםען א איז יי״
ציא. זײן צו עס נעהט ער ענטשלאסען איז !ןןסטי

 כאזוכט זיגטאן מאױס ־ײדדענט
שיקאגא און באסטאן

 טאריס פרעזידענט איז װאך טע
וסטאן אין געװען וױדער ן זיג.  און ̂כ
 קענםערע;•( א :אר געהאט דארט האט
 אין מאנוםעקטשורערס, דרעס רי מיט

 טרײד״אג־ דעם םון בא^יאוע ךי באצוג
 דרעס די און ױניאן די צװישען ־ימענט

 אויס נעהט װעלכער פאנופעקטשורער
 דעדװײל ^בער פעברואר. טען15 דעם
 קײן צו געקומען ניט אלץ :אך מען איז

 דארט װעט װאך די און סעטרםענט
 צוױשען קאנםערענץ א נאך פאדקוםען

 די װאו צדרים, בײדע םון פארשטעהער
 װע• אױסגענומען נאכאמאל װעט פראגע

 װאס מיט זעהן צו בלײבט עס און דען
 זײנען עס ענדיגען. זיך װעט זאך רי
 אגריםעגט דער אז אויםזיכטען׳ גוטע רא
 םרימיכע• א אויױ װערען באנײט זאל

אופן.
 פעברואר, טען1 רעם םרײםאג, רעט
 שיקא- אין 1זיגכא נרעדדענט פ^הרם

 םיס דארט האקט עס װי זעהן צו ו.א,
ען ארגאניזאציאנס־קאם*ײן דעם ש ^ 

דרעסמאכער. די

 דרעס״ רי זיך גרײט באװאוסט, װי
 א צו שײןאנא םון ױניאן טאכער

̂ול איע פאד אײנפ^ל אום כטרײק,  ט
 100 פולע טרייר רעם ^ורגאגידרען צו

 װעט דארטען זײעגדיג און פראצענט,
̂יר זיגמאן סרעזירענט  טאכען אםאל ג

 צדדים כ״דע כרײנגען צו פארזוך א
 א באצוג אין אײגפארשטעגדניס י< צו

אופן. םרידקיכען א אױוי סעטי*גזע;ט
 ױניאן די אן דארט געחט דערוױיל

 אין ארײנצוקריגען אגיגמציע רער מיט
 םיטגלײ םעהר װאס ארגאניזאציע דער
 באפעסםיגצן צו זוכט ױניאן די דער.

 *ליו םאר צופערטיגען זיך און רייהען די
 רי צו א^נלירט ױ #אכיכען. קאן װאכ

 חנר אן אנצושליסען זיף דרעסמאכעו־
 פאל״ מיטגלידער נײע םך א און ױניאז

אן. זיר שליסען און רוף דעם גען
 אויר ר^רט װעט זיגםאן •רעזירענט

 דזשןדנט םון םיטינג דעם בײװאױגען
 פון באאידם עקזעקוטױו די םון ב^ארד,

 כאקענצן זיד וועט ער און לאקאלס די
ױניאן. דעד אין לאגע דער מיט

ױנ־ װאירקערס טאין ״ױנײטעד די
 אפ איצט הארט אטעריקא״ אװ יאז

 איגדיאנאפא־ אין קאנװענשאן הריא
 גע־ דער צו םטײט. איגריאנא ׳לים

 הויפט־באאטטע די האבען לעגענהײט
 צו געשיקט אינטערנעשאנאל אוגזער פון
 באגריסונגס־טעלעגראםע, א מײנערס די

 ארויס־ קאנװענשאן דער אויף האט װאס
 די און באגײסטערוננ, םף א גערוםען

 שיקען צו באשלאסען האט קאנװענשאן
 ברידערליכען א אינטערנעשאנאל אונזער

עגסםער. אפיציעלען
 ױניאן אונזער װאס טעלעגראמע די

:פאלגט װי זיןי לעזט געשיקט האט
 גאר־ לײדיס אינטערנעשאנאל ״די

 אמעריקא אװ ױניאן װאירקערם מענט
 ברידערליכ* די מיט באגריסונג א שיקט
 פון קאנװענשאן דער צו געםיהלען סטע

 ױניאן. •װאירסערס מאיז ױנײטעד די
 אונזער םון ארבײטער ארנאניזירטע די

 בונד דעם שטארה פיהלען אינדוסטריע
 עקזיסטירט װאס ברידערליכקײט םון

 םון ארמײ נרויסער דער און זײ צװישען
 קאנ- די װעלכע מאינערס, ארגאניזירטע

אן נעהפט רעפרעזענטירט. װענשאן

ײ װאלען ט די כ  רײנסאו
מו אנ  ,20 לאהאל ט

בוז ש ם ע ד
 פעברואר, טען2 דעם ׳שבת הײנטיגען

 בע־ אלע פאר װאהלען פארקומען װעלען
 סעקרעטער־טרע־ כיענעדזשער װי אמםע,

 פאר באארד, עסזעהוטיװ אן און זשורער
 מא־ רײנקאוט דער סון םארװאלטונג דער
 יאהר דעם פאר 20 לאקאל ױניאן כער

1924 .
 אין פארקוםען װעלען װאהלען די

 מאכער רײנקאוט דער פון אפיס דעם
 םון סטריט, טע25 איסט 130 ױניאן,

פארנאכם. 5 ביז מארגענס אווזר 10
 האבען 20 לאקאל אין װאהלעץ די

 װא־ עטליכע מיט םארצויגען מאל דעם זיך
 אין אםערע װעקסלער דער צוליעב כען

 נעשיכטע רי װען יעצ^ לאסאל. דעפ
 לאקאל דער האט געענדינט, זיך האט

 אד־ דער םאר װאהלען די אדאנזשירט
 ,1924 'אהר דעב פאר כױניםמראציע

 דורכגעםיהיט װעלען װאהלען די און
.)16 זײג אוױי !עלוס

 אוטאוגטער״ אן פאר וױגשע אונזערע
ײ די צװישען פרײנדשאפט בראנענער  יי

 נײי־ די און װאירקערס גארטענס דיס
 אפשר װעט פארבײגעהעגדיג, נערס.

 וױסען, צו אינטערעסאגט זײן אײף פאר
 לעצ* דעם האט ױניאן אוגזער אויף דאס
 פרא״ באדײטענדען געניאבט יאהר טען

 א געעפעגט האבען מיר דאס און גרעם
 נױ אין אינסטיטוציע פינאנציעלע נרויסע

 ױניאן• איגטעמעשאנאל די — יאיק
באנה.

אײער, ברידערליך,
סרעזידענט. זיגםאן, מאריס

סעקרעטער״. ׳באראומ אב.
 אננע• איז שועטער טעג צװײ פיט

 פאלגענדער דער ױניאן אונזער צו הומען
:ענטםער

 דעלע״ די םון אויםטראג דעם ״לויט
 ױנײ״ די םון קאנװענשאן דער צו גאטען

 שיס אמעריקא, אװ װאירקערס כיאין טעד
C10 זײם אויף (עלוס

aאינהאלט־םארצײכניסa

a5 נוטער ״גערעכטיגקײיט״.

נייעס. ױגיאז קוי בת — רעװאלוצ־עס צװײעריײ .1 זײט
ײניאז. אונזער אין לעכען םין נײעס דרייזין. ב. — יאהאי איז אסירוננעז8 םוןרשײרענע .2 זײט
nŷ י. םװ ױבייעאום װענען װ*רם v אשערע. װעקסיער דער אין האםיטע אינטעמײשאנאי דעי םוז ערקיערוננ tv .3 זײט nv.
נאטיצען. עדױק״שאנאל .4 זייס
̂־יכם .5 זייס ̂חוםיװ םינםער רער םוז ב שעהגהאלץ. י. — 22 יאקמי םיז קאסיםע עקז
סא־ אה טיםיננ יעחרייכער רער לאנגער. ע מאיס — ױניאז ררעםםאכער nv קיצוס רי םון בןוארר דזשאינם םוז מיטיננ .0 זײט רעפארטער. סטעןז א — סענטער העים ױניאז ״יז מר9
ױכװיץ. א. — באנענעניש v ד. זייט
נ*טיץ־ביכעל. רעדאקטאר׳ם םיז .8 זײט
יאנאװסקי. ש — םערנײשאנאל אינ• אונזער םוז *רביים ם*נאטען דרײ .9 זייט
ג. ב. י. — שארף אוז סורץ .10 זיים

אדלער. י. — (געריכם) נעזעהו האב אץ זעלדין. א — יעבעז םוז שיינער דער זײט^ו.
װהילער. ז. — רײיקאריזם םיײשינער לאנג. ה. — ?רינ ברורער .12 זײט
סיןולמאז. ה — האלענדאר אינטערנײשאנאי שםועסעז. קורצע .13 זײט
ארותרטײוםענטט. .13 און 14 זײט
םארשײרענעס. .4•'. י»קיי טון באקאנםמאכוננ װיכםינע .10 זײט



 פװ קאונסיל עקזעקוטױו חמונם דעד
יארק נױ אין ?אקארס א״נצןמן ד

( א*ע - ;£ נדג-נג •ד״א-נט ״ ^ < ;iא־־ענט -אנער׳עטאג נאאודפ ״׳ 
פ א־ן נאראז :/•־ןרעטער ײגכא;. •יעזידענט ״ ע*?*־ ורעזידענט ד  י

די א-רעכירען *יעיעז *־יטש

י ײי ̂נגיעי״דעט •עױן דאבען ד ; 
 ״נעיעבט־דז״ט׳/ ״v;״ pH װאןי לעצטע
 יו איגטעי־געשאגאל *yr^: אן םיױ-רט

H דו א*ז נ־־יגדע; צו באייענינג
 י־אלאי־ה, אי־ע די pc לאוגסי? דזשאינט

 yיyיvy9פ !ײעי־ע י־ױט ניט, -ע;ע; װאכ
 נאאלד דדשאיגט ציש באי־אנגע; פא:ע;.

 3ודא4 נ״אנער דתס אין י־ראול דעי םי;
ph י  אד װאו לעצטע ״עייז לאנ^ ד

 אמא׳ א1א אס עס גױטיג יױ ג^ױזען,
 pc jyosy3 *ון 1װאייי םא־׳ן ניזאצ-ע

 yלטyדptyא•נ און אײגצעלגע ysK די
jy די :אטש לאלאי־ס, r 't ןי״ע• pc דעל 

 דיזע ,‘אינטעינעשאגאי - ר״עפחיז אײן
 אויפדבט אונסעל׳ן ;עטאז ױע־ט אינײט

'*עפהאװיטש. ה *עזידענס8•וײב־ םון
 איגע* איז כײטןןנ פי־״טאג י־עצטען

vosHn; טיטעג ל9ציױיט א נעװאיען 
po באאכיטע די pc די ysH לאיןאלס׳ 
 איג״ יווגזעױ פון לאװהיל־רום דער אין

 פאלזיץ אונטעי־׳ן נילדיגנ, טערנעשאנאי:
 Mn• פיןאװיטיע.9ל װײס-«רעזילע:ט סון

 P* געיועז יונײעזענד איו זיגכיאן זידעגט
 אנצואױיזען yדyר א געהאלטצן האט ער

 חאוד דזשאינט רyד יסוד װ^כען אױף
גלעדען. ?ץי דיןרוי טייז

 -י ys* אײן iyny? שײנט, עס וױ
 צו ?״ פאד איז oy גױטיג װי לאקאלס,

 nyi p* יז^-«^שאסט אוא דזאכען
^ אין גאר טyװ מיורנס״י רזשאינט  דנ

 lysny; ניט טyװ cv םאחט. א ז״ן
y ײון יאנג v i ,צ דיעyנטראלwnyp y~ 

 אנהױבען װעט ױניאן אונזער אין שאםט
םוגקציאנירצן.

 סי״טאנ צטעןvי כײטינג דעם אױוי
א״נצולומען גערואױעז באשלאס^ איז

 אד;#;יזא' איטטערן *•;טעלנ״שאנאל
 װײכ־ ײעי־׳בען טדן דעיאוטטעגט ציאגס

 כדע- דער א״ז האלנעלץ חש. ■לעדדענט
w s n v i אר;א;יזא• אז אד,עםא:;ען 

 ייױיס״ װעל^ז פו; דעפארטמע;ט> צי#;ס
̂אנב חא-אנא, פון ױאייקע-מ מענט אי־י־ י

זווייז• MVM י♦1י»* ר^י ײיז• א>•
אמא;;יזא- דעל דאכ כאשטיפט, גא;ץ
גוסע געב-אבט אט -y 2 י־'ל' ציאנס־קאטנײן פא ײטע;דע באל איז מאטשז,1 1רעזוי
ו;גע• » »ןן»»»י

JJ ״טנ־ א־־ב יד אין ;;ען כעלו
*ידיס י י״ PC אלכײטער לי פאי

0 טעטעל ש ע־ יעג אין שעגעל פענטש
V W m• » י ̂ • יזאציו «||«« א די װי ײך4< •

4

פע- זייגעז -׳נן׳ ;עדוי א; דא־ט זי־ דאט
א ־יאיע; ־ט P,:על דעל שלפעל צע־-ז

דאר איז׳ לעדלסאט ;רזד און ית סט־•
געסעטעלט לאבע,׳ פילניען די םו; צעדיו־
•.««. y j ז ־מען “ C צ*ױי ױ;'אן, לער טיט
»יד- צוױי W)^ .ן » ו > . ביז די pc ש אלוין
;וטע נ״ט , כטלײק, ין א ;אך זײײבעז בעל

ער ס״ ד ס ער װ אר פ  נאל מאפהא̂ו ״
ען סינ ת הײנ שנ

 pc ב#־ל כיאסהאראד כעדי5•עד,רי דער
 * כערואחגן איז װאס .״פאדװעיטט״/

 עפענטאײ דעכ אין ו;;—פאט װיכטינע
r לשבען כען ;  pc װעלכען אויו־י ׳1יארל 

 צר יאהר t*c װא-טען כ־עג״-עז סך א
̂נהר  פ^ודקודע; װעט ׳אלט;עדוי!ד מיט י
 סענדוא• נ#ץ2 דעם אױענט יעבת דעם
 בימדיסא; פ,־ן זאי גרױסע; דעם אין

 טאואאדזןכם דאס גארדען. סקווער
 אז ^פארװעד^ס^ »ן חאכדטע באל די

 נאר והןדעז חדכ;זצפידלדם װעט באל דעד
 ״,מד וױ »ד#כט און גלאנץ סעהר דיט
 ־H װעט עולם ניױסעד ,-jn אלז ׳רער

אביוזידען. ;וט נעדױס
 אטױעמיעאגס ספעציעלמ די צװי״שע־,

 כאלעט״ כאדײזססא די אנאגסיי־ט ווערם
 םיו;צזול וחןם זי דאד׳שוו. טענצעליז,

 דזןד םענץ. א^ענסאלײמ פאר׳ט״דענע
 תאס״ pא סודקעד אידמעד גאוואוססעד

p יאתו• #אדסאד, o rrcn/ י וחוט ר  ױ
pn-j 40 ארקעססקי ץא pc ערזאז■ 

*oy p ־ אח לזןבעדע זײן וחןט ױי  ן
 רדעס א-ז, יעסימעד דעד וױ אוץ ^אך
ט סאל דאס אויך םײי  «דױי ווערעז מר

n זי» דאלאד סױוע;ט  tt prrn• ryp 
 איממייממ און . nw;njrr מססע,

םאסיזעס.

 אװעגד׳ דאגעריעטאג דעש ני»ט•;; א ;אך
 דעם אויף אבער יאגואר. |{;טען דעכ

 ;אר ניט סא־טראטען זײן *ועיעז נײטיגנ
 זאגדערן לאקאיס, די pc כאאטטע די

 עקזעקוטױו ,ד pc ריטגײדער אײ־ע
 ^טע״ װאס ראהאלס אי*ע די pc נאאידפ

 דער קאונסיר. דזיעאיצט דעכ צונױןי י־ע;
 -אױ אין װערען ױ-אי־טעןyג װעט ריטינג

 אינטערנ^אנאל רyאוגז pc דיסארױס
 זי־yרi ״סט y(♦וט ױעסט a בײ־דיג;,

 איז באראי״ סעתיעטער ׳זיגטאן דע;ט
 ײעיעז יעפקאוױם־ש ױײס־ןרעוידעגט

 אנ־ װעי*ען און מיטיגג דעם ןyר>oyאד•
 יאקאיס איע די גוצען װמינ^ וױיזען
 יןעיפער׳ גײע די jyii דזאכען, װעי^ן
פוניזציאנ״יען. ריכטי; ;אר וועם ^אםט

 די פון כא׳שטע־־,; װעט יאונס״ל דער
 דף געפ־גען װאס יאכזאיס, םאיגענדע

 צום גיט כאיאגגען און יארק דו אין
 עטכראידע־ הענד די ;כאאדד דז״שאינט

 רײגקאוט־ די ; )j יאהאי יודאן רערפ
̂ןקאי ײגיאן ניאכער  וױיסט״ די ; i׳o י-
 ?ײדיס די ; 25 י־אקאי* ױדאן ראנער

 ןוהײם די ; 38 ילאקאל ױנ-אן טײלאיס
 די ; 62 לאקאל ױניאן װאירקערס ;ודס

 די ;66 יאקאל ױגיאן עטנראידערעױס
 ; 90 לאק. ױניאן ד,י-עפ'כיאכער קאסטאם

 הוידדרעסםײקערס און טישיי־דדעגס די
 יזלאױךבאטאן די pw 91 יאקאר ױדאן

.132 לאקאל ױניאן ראנער
 דער דאס האםען, אלזא קען טען

 םי־ דעם אויזי װעט קאונסיי דדשאינט
 װעט ער און װעחןן ;עגרינדעט טינג

 םאר ארכײם, דער צו צוטרעטען ךי,גי
לא״ אלע די םיז בעסטעז און װאױי דעם

סעטיפעגט. ניבען א IIXr אױסזיכטען
אין אלויס זײנען אינײטע־• 250 ארוב
הו:־ צװײ שעפער. V j » פין שטדײק

אר־ דער י בי צודיק MV" *ו ״ו זײגע ל״ליט
א מיט יצעיער, :עסעטעלטע ט די pH די

זינ. ;ע; פא״שטענדי!
ש־גפער געכעכמי*טע צעיזז pc די

 פיעל ארץ קיאוירפירמעז זעקכ זײ:ע;
 האבע; פירטען די את פייטעז.-ד-עס

 דעם אױוי ױניאץ דער ט*ט :עסעטא״ט
 פא־ די אין אגריכיענטס די פון :אזיס

 געהעכערט האבען און •ארק, ;ױ פין :ע;
 ד* אי־ב״טער. רי פון וױידז׳צעפ -•

 דעפ אנגענוטען האבען פירכיע; קיאוס
 אינז־וסטריע ללארק ־,דע פו; א;ײדע;ט

 אננענוסען ד-אבען פידטעז ד-עס די און
 אי;־ דרעס דעי פרן ;:פ■יט’אנ- דעם

 א םירמען, דרעס פיעד די ־־יסטליע.
 די געדזעבערט האבען זײ ײאס דעש ־וץ

 הא־ ארבײטער, זײעדע פון •ײידזיעעט
 *שסונדיגע 40 א אײננעפילרט דיאי -־עז

 נעאדבײמ װערט עס ־מי אױבײטס״ייאד,
יארק. גױ פון ״עעפער ד־עס די איז

 דאס װערען, ;עזאנט דא דארף עש
 ארנאניזאציאנס די פיז ערפאינ ד״;ב פאר

 ברודער קרעדיט כן א קופט ארבײט
יפ  ארנא־ ד• פון אײנער איעטצלי, פ̂״

 איס־ א־גטערגײ׳שאנאל דעם פזן ;•יזעלס
 דע*ארטמענט. ־ אדגאגיזאציאנס טעח

 זײן מיט צוזאגזען אדעטצקי, :״ודעױ
 דוראנמע׳, מאקא ברודער טיטדיעלפעד,

 אר־ דעש אין בעשט זײער לאבע;־;עטאן
 הא־ ראסנלײכען לאביפײז, נאניזאציאנס

״ נען  פאדזיבםינקײמ און םאקט כדט ז
 דעריבער או( סטרײלפ, ד• אגנעפילרט

 קרעדימ ׳אלזא ־*עזולמאט. ;יטע־ דעי
 מיר און קומט, לרע.־ײט ירעטען ׳דעם
 אבער זײנעז מיר ;ערן. נא;״ז עס סוען

 פאד- דזאבען מיר ייעז צופיידעז. טעדזד
 אר־ װאס אלע די קדעדיט געבעז צו ױאס

 אתאנײ נרויסער אונזער פאד ב״טען
 קרי־ דארפען זײ זאל םען אײדע• זאציע.

ארונטקררײסען. ;אר אפ׳שר צי מיקיחגז,

 איך לאכ רעפארט י־עצטען ד**ן אין
 עיעיר פארגעקומענע די װעגען ;ע־עדט

 אפ־ איז װאס י׳אקאל, או;?על אין ׳שאגס
 דעצעם־ »ןן29 דעם געואלען געלאי־ט^

 אינסטאליײ דעם װענען אויך און נער,
 גע־ ^אלטעןyאאג איז וראס מיטיננ ׳צאן

 איך .1924 יאנואר סען3 רעם װאלען
 אונטערגעישטרא״ באזונדערס דארט האב
 ארױשגע־ האט װאס אינטערעס דעם כען

 אוגזערער צװי׳שען עלעליצאנס די רופען
 און סעריעז װי אױך און טעמכעיס,

 דאש דוכגעגאנגען. אי*עס איז עס ישטיי
 אז צײכען, א אי*ס נענוםען איך לאכ

 צו װעג א אױס ט,יעט ^אקאל אונזער
 און םעמכערס די צױי׳״זען אחדות מעהר

 װעט אגגעהן אזוי װײםער ײעט דאכ אז
 אונ* פון װאוילזײן דעם פאר די;ען דאס
 ארניײ די םאר און אדנאניזאציאן, זער
בכיר. טרײד אין טער

 :ייע אונזער האט צײט יענער זינט
 מי־ עטייכע אפנעל׳אלטען עקזעקוטױוע

 די אין ארײגגעהענדיג נ״שט טיננען.
 עקזעקױ די װעיכע מיט ׳אײ;צעללייטען

 איך וױל באשעפטיגט, זיך האס טיװע
 װי אלײן װעג דער אז ׳ען)אנטערל כלויז

 און נעפיהרט, יעצט ווערען מיטינגען די
 אויפ־ װערען פלאגען ליכם װעלכעד אין

 גױ אונז גיט באחאנדעלט, און גענוטען
 װעט עקזעקוסיװע די אז האפגזנגען, טע
 װע־ םיר אז און ארבײטזאמע אן זײן
 טערמין, דעם פון ענדע די דעליעכען לעץ
 סאנען מיר װעיען ׳ארום יאיזר א אי?

 ׳אזעלכע איס אדבייט לי כאצײכענען
 פאר װעג א אויסגעטראטען האט װאכ

 אונזערע צוױשען באציהוגגען פרײגדליכע
 צוױיישען איכעךהויפס pא טעמבעלם,

 דער איז סעטבעלס אקטױוע אינזעלע
 באדײטעז, חאז אלײז דאס װאס ױניאן.

 דיזער םיז װאלט אנדעריש עפעס אויב
 געװארעץ, אויפ:עםאז ;יט עסזעקוטיװע

 קאז סעז םאך׳מטײז. ײזל♦י ^ידיד קענט
?ןס װאס נוץ גרױסע די באנלײםען אויך
אינאניזאציאן. אונזמר בריענען לאז

** *
 ־עוין זײנען יזאמיטעס אוגזערע אי!ע

 זעיבע די אין מיטען און אײנגע״שטעלס
 הא־ קאסיטעס איטע די װען אװענםען,

 די פארזאסלונגען. זײערע געלאט נען
 פאד־ צו נישמ ;עבעטען זײנען מעמבעדס

 קאםפלײנטס, זײערע כליעגען פעלען
 ישאפ־ װעגען אזעלכע, האבען די אויב

 או; העםייכע א אנגעלעגעגהײטען.
 יעדען עלװארט אויפגאמע פרײנדליבע

 אויפמערקזאפד סול אםיס. אונזעד אין
 קײס יעדער צו ײעח ;ענעבעז װעט קײט

 דאכ טאן צו אבזיכט :,פיט באזוגרער
 אין אוכיטטענדעז די אזנטעל בעסםע
באזונדעל. ‘פאי יעדען

* **
 און ט־ייד אין סלעק יעצט א*ז עס

 צו בתים בעלי די פרואװען :עוױינליך װי
 דורך ארער טראבעל ױגיאן דער ;עבען
 גלייכעי דער אין דך ארײנמי״טען זײעל

 די צוױיטען ארבײם ךער פון צוטײלונ;
 װעל־ אװעהישיקען תרך אדער ארבײמער

 אונ־ אינגאנצען ארבײטער זײערע פון כע
 רע־ זײער פרעטענזיעס. אלעדלײ טער

 װעט ױניאז די אז* איז, דערבײ נעגונג
 אײנ־ א פאד פײט קײן אױפנעביען :יײשט

 יטלעכטער דער אין טעטבעל צעלנעם
 סיזא; דעד װאנען ביז אז און ׳צײט
 אלעס װעגען ױניאן די װעט הוכיען, װעס

 גרויסעז א אבער האבעז זײ פאדגעסען.
 יױ די אזוי. דײנקען זײ אוינ טעות
 יעדען פון רעקארד גוטען א פיהרט ניאן
 אפרעכע־ צו נישט פארפעלט און זײ פון
 גינסטינערע די װען זײ טיט זיך נעז

 האבעץ הבתים בעל סך א קוטט, צײט
 אי־ צו געלעגענהײמ די :עהאט *טױן זיך

חגם. אין בעדצײנען
A

 הײנט ״טטײט ד וױ ׳אןיױ: אונזעל
 נוטען נאנץ א אדױס ציעט םאנ, צו

 אונ- פיז אפעטיםעז די צו וױדערישטאנד
 נלוי־ דאך םרײד. אין הער״טער זערע
 נײטט װײט נאך איז עס אז כױר, בען

 טאז צו מעהר פיל פאיאז איז עס :ענונ.
 אר־ דעם פון אױסבעסערוננ דער איז

 אויך און ש** זײן אין לעבעץ בײטער׳ס
 טראכט ױניאז די pא הײם, pn איץ

 פאר ברײננען צו דאס וױ אל־ןמאל טאלע
םון אײנע ווענען טימנלירער. איהתן

 m זא;ען רא איך וױי •לעגער אזעלכע
װערטער. אר6

 נלייף יאנואר, טען18 לעכ פרייטא;,
 עקזעקד דדטענעראל דער וױ דעם נאך
 אינטעינײ׳צאנאל דער פון כאארד טיװ
 ד$ איז םילאדעלפיא, אין איגעם^ט האם
 pc געװאדען פאררוםען יארל גױ אין

 pc פארזאסיונ; א זיגסאן פרעדדענט
 לאקאלס איע די פון םעגעדדטערס אלע

 מיט׳ן םארבונדען ני״טט זיינען װעלכע
 דער כאארד. דז״טאינס קדאוקסאכעריס

 געװען איז פארזאמלונג דעד פון צװעק
 לא׳• איע די פון קאונסיל א גרינדען צו

 אײנלײטומ אן יארק. נױ אין קאלען
 פון נעװארען :עגעבעז איז פרא;ע דער צו

 האם ער װעילכער אי] דגטאן, פרעזידענט
 ם̂י געװען װאלט עס אז אנגעוױזעץ,

 צו אינטערגײשאגאל די פאד לײכטער
 זיד נויםינען װאס לאקאלס די העיפען

 זאצ קערגערשאפט אזא װען ׳הילף אין
 דאסזעלכי• סאן צו אײדער עקזיסטירען

 באזונרער. לאקאל קלײן יערען צו ;ע
 ענעךיי ׳צײט מעהר אװעק נעהפט דאס
 קלענע־ פיל ברײנגט און געלט און גיע
 געװאוניטטק דעם פאר דעזולטאטען רע

צװעק.
הא• דיסקוסיע אלגעםײנער אז נאך

 םענעדז^ערס אנװעזענדע אלע די בען
 פאדטלאג פרעזידעגט׳כ דעש אג;ע;ומען

 לערפעריטאפט אזא אויםבילדען צו אויף
 ברײנגען צו פאױשלאג רעם אויך און

 דעם צוליב ׳שנעלער. װאס טאקע דערצו
 אויסנע״ ארט אוים׳ן גלייך טאהע איז

 ,5 םון קאםיםע א געװאיען קליבען
 אויס־ אויפגאבע די האבען זאל װעלכע

 אזױ װי פלאן םאלסאמענעם א ארכײטען
 #צוזאםענקוםעז זיך זאלען לאקאלס די

 פליכ- און אויפגאבען די זײן זאל װאס
 אל• דער צו זײ סון ימדעו־עז םון טעז

 םון ארבײט די קערפער׳טאםט. נעמײנער
 פארגע• װערען וועט תאםיט/ן םינסער די

 פאר• צוױיסער א פאר אמאל נאך בראכט
 זײ פון מענעדזשערס אלע םון זאטלונג
 װע• פארופען װעט נאכדעם און לאלאלס

 ר< פין פארזאטלוננ אלגעכױינע אן דען
 לאסאלס, אלע פון מיטנלידעד עלזעקוסױו

 אויס־• גאנצען דעם באטראכטען צו כדי
 װעט מיםינג דיזער פלאן. :עארבײטען

 דעם דאנערשטאנ, ווערען אפגעהאלטען
 ארבײט דער נאך גלײך יאנואר מען31
 אינםעחגײ׳שא• דער פון אפיפ דעם איז

 איז לעפקאװיטש פדעזידענט װײש נאל.
 צו פרעזידענט דעם פון באפאלמעכםינם

 דעם העלפען צו אום ארבײט די טאן
פארװירקליכען. צו פלאז גאנצען

 פאר װיכםיג איז עס װיםיעל אויף
 קאג• א װי זאך אזא אז אלעמען אונז
 לעבען, צום װערען געבראכט זאל סיל
̂עט יעצמ אין וחנל  װעק איר דײדען. ני
מאל• צװײםעז א פאד יאזען דאס

דרײזין, ב.
,38 לאלאל סעת.

 מעמ״ אפערײטארם, קלאוק
 אױפ־ ,1 לאקאל פון בערם

מערקזאם.
 אנאנסירט באארד עקזעקוטיװ דער

 פראג״• עדױקײ^אנאל פאלגענדען דעם
 םען3 דעם זונטאג, הײנטיגען םאר ראם

פלעצער: פאלגענדע די אין יאנואר
 װעט ראגאף הלל — טאון. דאון

 ציװי• ״די טעמע דער איבער לעקט׳טורען
 הלינטאו אין אמעריקא״, אין ליזאציאן

 12 ,47 רום סטריט, קלינטאן 151 האל,
̂שארפ. אוהר

 ענדיגעז װעט לעװין מ. — בראנקס.
 תד איבער לעקציעם פון קורם זײן

אין ארבײטער־באװעגונג ״די :טעםע
 אי| אםעריקא״, און פראנקרײף ענגלאנד,
 װאשינגסאן 1581 קלאב־דומס, אונזערע
םריה. אוהר 10 עװענױ,
 אינטערע• זעהר זײנעץ לעהט׳שורם די
 װיכםיגהײמי העכסטער פיז און סאנט

 סומען. צו געבען זײנען מעםבערס אלע
a לאהאל באארר עקזעקוטיװ

 פורס זיץ םאר זעצט דאגאה ה.
םױת זונטאנ יעדען •

א̂י הורם זײן םאר זעצט ראגאױ ה.
 אםעוײהאי/ איז ציװיליזאציע די״ בער

 אי| םריה׳ דער איז 12 זונטאג, יעדען
 רום םטריט, קלינטאז 151 האל׳ סלינטאז

 אי! געגעבען ו*ערט קורס דער .47
י אידמן.

 זוצי יעדען געגעבען װערט חורס דער
 אנהאצ• װעט און סלאץ זעלבען אין םאג
סיזאן. גאנצעז דעם םען

 איד אתזער םיז םיםנלידער די זאאעז
 חני אויןי וואוינען װאם אנא̂לrרנעyט

 געלא• דער םיט באנוצעז זיד סײה איסט
 דאי אין זונםאנ קוסען און גענהײט

 אױ| העגצן זײ לעקםמורם. די צו פריה
םרײנד. זײערע מיטנעהמעז
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 בלעטעל האטונישטיישער דעל אין
 גע־ װעקסלער, לואיש ה^ט ״פ״ײלייט״

 רײנקאומ דער פון מעגעדדשער װעזענער
 םאר געפונען ,20 לאקאל ױניאן םייקערס

 מ^- די אויף חישד א װארםען צו נויטיג
 אינ־ דער פון קאםיטע דער פון כיװען

 גע־ איהם האט װעלכע. טערגײיש^נאל
 ערקלע־ ריזע *שולדיג. געפוגען אוץ כ-שפט

 קײן פאררינט נים זיכער האס רדננ
 קאפ״טוע, דער םון זײט רער םון ענטפער

 מײ־ רײגקאוט דער אין יא:ע די אבער
 װאס אזעיכע, יעצט איז ױניאן קערם
 עםענט־ קאמיטע רער פאד נויטיג כא:ט

 אויף קיאגען, די אנאליזירען צו לין
 גע־ ;עפונען איז װעקסלער לואיס װערבע
׳שולדיג. װארען

געװא־ געםונען איז װעי.סלער רואיש
 ן ע מ ע נ ן י א ׳שולדיג רען

ט ל ע ן ג ו ר פ ע ־ ד י נ א ג ר א
 ע ש יל א פ ף י ו א ע י צ א ז

. ס ע י ז ג ע ט ע ר  הראגע דיזע פ
 פאריטי־ דרײ אין געװ^רען באװיזען איז

פאל דעם א'ז ׳שטענסזער :פעלע דענע
 פאר־ אין $21.05 פון עקספענס אן פון

 װעקסלערן, פר,־ ארעסט אן מיט ביגדו::‘
̂י־ס. נױ פארטיטעסטער, אין  :װעקס י

 נ**כ־ איז ער אז עלקלערט, האט לעד,
 כײט ״טראק״ א טעתסי א אין געפאהרען

 רײנקאוט פלאטעל דער פון ארנײט
 יאדק, :ױ פארט־שעסטער, נאך קאמפאני,

 באפרײט און אדעסטירט איז ער װאו
 פארבינ״ אין אויסגאבען די געװארען.

 האט ארעםט, און רײזע דיזער םיט דרבב
 די־ .$21.05 געװען זײנען עיקלערט, ער
 גע־ אויסגעצאהלט איהם איז שומע זע

 אין באשטאנען איז הלאנע די ראלען.
 טעקסי אזא קײנמאל האט ער אז דעם,
 קײנםאל איז ארעשט זײז :עדונגען, ניט
 .$21.05 די אז און פארנעקוכיעז ניט

 ארגא־ דער פון גענומען האמ ער װאס
 רןײנמאל םאלגלין, ער, האט ניזאציע,

געספענט. ניט
 קצאגע דיזער םיט םארבינדונג אין

 העכסט־ א געמאבט קאטיטע די האס
 קװעיען אלע אונטעדזוכונג. גרינדליכע

 גע- געיןענט האבען װאש באװײזע, םון
 עתזא־ םארדכטיג זײנען װערען, כראכס
 דעם פאר ניט און געװארעז. טענירט

 *שולד. ס’װעקשלער באוױיזען צו צװעק
 אין האט קאמיטע די נארישהײטעז.

 װעקס־ פון פערזאנען ענטתאלטען זיר
 ברודער וױ אויסװאהל אײגענעם ס’לער

 דער אין בײשפיעל. צום האפלאװיטש,
 פערזאנעז געװען אױך זײנען האמיטע

 א בײ פארט'ידיגט איהם האבען װאס
 אינטערנײשאנאל. דער פון ראנװענשאן

 גע־ זײנען הלאגע; ערנסטע אנדערע װען
 די.קאמיטע סא&. זײן איבער ראנגען

 מעג־ איהדע אלע אנגעשטרענגט האט
 פוץ אמת דעם צײנען צז ליכקײטען

 און אמת דעם געשיכטע. נאנצער דעד
 געזוכט טע;קאפ די האט אמת דעם נא•
שולדינע. קײז ניט און

 באװײזע די זײנען באדויערעז, צום
איהם. געגען געװען

— ? באװײזע די געװען זײנעז װאס
 איז װעהסלער װאו נעריכט, דער )1

ונלרשט  ניט האט געװארען, גע׳לןשפט ̂כ
טרײעל. זײן רעקאררי״װענען גײן

 האט רעפארטםענט פאליס דער )2
ארעסט. זײז םון רעקארד קײן ניט

 שטעטעל פון פאליסמאן קײן )3
פאל. אזא װעגעז ניט װײס
 האבען זאל װאם פערזאן. די )4

 איײ זײן (לויט ארעסט זײן פאראורזאכט
 פס מיטגלידער די ערצײלונג), נענער

 אק שװערען פירמע. יארקער נױ דער
 אין קײנמאל זי*:ען זײ אז אפייײװיט

 גע־ ניט פארטשעסטעד אין לעבען זײער
װען.

 האט װאס פערזאן. צװײטע די )5
 0א ארעסט זײן פאראורזאכען געזאלט

בײם געװען אנװעזענד געװען האבען זאל
טרע־ די אויף (אדער געדיכט איז

 מאדיפיצירטער א לויט געריככ^ פון פעז
 א שוין איז װעקםלער״ן) םון ערקלעױנג

 םארט־ פון אװעק האלב א און יאהר
 רעם אין גאר זיך נעםינט און שעסטער

 פון אװעס םײל 900 אהײא, סטײט
יארק. נױ

גע־ זיך םאר האט קאטיטע רי װען
 בא־ םון סײט אױסגערעכענטע די האט

 P'P ; יואורט זיא רעסאײ קײן :ויײזע
 דעפארטמענט; ®אליצײ אין רעקארד י

 פאליס־ אײנצעלנע די בײ רעתארד ?ײז
 פערזאנען די פון אפידײװיטס ;לייט

 אז דערמאנט), האט װעהסלער (װעלכע
 זא:עז, צו ;יט זאך קײן םון וױייסעז זײ

 יאדישער םײגער דער מיט צוזאמען
 האס װעלכער װעקסלערין, םיז האלטוננ

 וועג איז נים װעלכען אין אנטזאגט זיר
 העל־ קאמיטע, דער מיט סיטצוארבײטען

 פ^ה־ אונטערזוכונג, דער אין איהר םעז
 ענבד פארטשעסםער, סײז איהר םיט רעז

דא; — פראגען, נעװיסע אויױ םערעז
 נעװארען, איבערצײגט קאםימע די איז .

סלא״ דער אויןי שולדיג איז וועקסלער אז
פארט״שעסטער. פיז נע

 מען אז זיך, כאשלאגט װעחקיער
 אפ־־ אן תאויו פאראורסײלט איהם האט

 ערג־ פון סטרײק־ברעכער א פון דײװיט
 פ־ערזאן די אז זײן זאל סארם. כטען

 ד• איז עיקר דער אבער סקעב, א איז
 פארט־ איין גארניט זיך געפיגט פערזאן

 א און יאהר לעצסען דעם פאר שעשטער
ן גאר זיך מגפינט ער חאלב. י  ניױ א

 גע־ ער האט ;אר ניט א׳>*יא. יאנדאן׳
 פאר־טטעהער א :אר דעם, װענען שװארען

 קליװ־ םון באארד דדעאינט דעם פון
 און :עזעהן. לארטען איהם האט יאנד
 א; אויםנעשװאדע; ער האט נאר ;יט

 װעלכע פירמי;, די אויך נאר אפידײװיט,
 יאהר יעצטעץ דעם פאר אז ערקלערט

 אין איחם זײ באשעפטיגען האלב א און
 פעי־ די דאס. נאר ניט און אהײא.

 ער אז צײגען, פירכיע דער פון ראלס
 גאנצע די ־,״■פע־ געקלאגען דארטען האט

 דעם פון װאך דער יליז םפעציעל צײט.
 װעקפ־ יויט ץען, ,1923 אויגוסט, טען8

 גע־ איהם ער האט סטײטדענט, לער׳ס
 זא־ פארטשעסטער. אין ארעסטירען זאלט

 געדײ:־ רער־נער מיט״לידער די רא לען
 דער אז — אויך װעקסלער און — קען

 האט סטרײה־ברעבער״ ״כאריהמטער
 נע־ ניט װעהסלער״ן אויף קלאגען הײנע

 םעסט־ בלויז האט האטיטע די ראכט.
 פעיזאן, דיזע אז פאקט, ךעם געשטעלט

 אלס אנגגנענען האס װעקסלער װעמעז
 גע־ יאיהם האגען װעלכע די םון אײנער

 אויגוסט, טען8 דעם ארעסטידען לאזט
 איז יארס, וי: פארכדשעסטעך אין ,1923

 איבער מיט און צײס יענער אין גאר
 :עװע: ׳סאנ יענעם פון פריהער יאהר א

 און פארטשעסטער, פון אװעס מײל 900
 צוש :עקומען קאמיטע די איז פאלגליך

 מעשה־פיארטשעס״ גאנצע די אז שלוס,
אםת. ניט איז טער

װע־ װײטער דערצעהלט װעקסלער
צװײיטען רעם בײ ערםאהרונג זיין גען
ער־ ער קאפיטע. דער פון סיסיגג

:קלעהרט
דער םון מיטינג צוױיטען ״בײז
גאר שוין פיר וזאט קאםיםע דזשענעראל

 צו זיף צוהערענדיג עקעל אן אננענומען
 די פון אײנע איז אט פראגען. זײערע

 געשטעלט: מיר האט סען װעלכע פראנען,
 דער־ פאליסלײט די צװישען איף װעל צי

 קענעז זאל איך װעלכען אײנעם קענען
 גע־ איז װאס יעניגען דעם אלס אנצײגען

 4 קארגע (מיט ״ארנומענט״ בײן װען
 צי־ אזעלכע נאף און שפעטער), חדשים

באםעררןוננעך/ נישע
 םיט געװען ניט עס איז ערשטענם,

 װאכען 8 פיט נאר שפעטער, חדשים 4
 פארטשעס־ האט צװײטעגם, שפעטער.

 האלבען א װי מסתמא מעהר ניט טער
 נים איז־^אר עש און פאלישלײט מנין
 דריטענס, דערקענען. צו זײ שװער אזוי

 דער מיט געפאהרען ניכ ער איז װארום
 יע איהם ער ײאלט םילײכט לאםיטע,

 ניט כיר זעהען פערטענס, דערהענט.
 װעהסלער, םראגע. דער אין ציניזם לױין
 גערענקס אלעס, װײס װאס מאדים, אזא

 א דערקענען קענען ניט גאר זאל אלעס,
 שפעטער?! װאכען פאר א םיט מענשען

 װעקשלער :װאס אט איז םינפטענס,
 םראגען די ענדיגען צו םארגעסען האט

 םארנעשען. פשוס כאראקטער, דיזען םון
 עס װעלען מיר נים. םאכט דאס אבער
 האט האמיטע די דערםאנען. דא איהם
 פאר באשרײבען צו געבעטען אויר איהם

 װאש ריכסער, דעם םון אוישזעהן דעם זײ
 געזאלט אדער גע׳משפט איהם האט

 גע־ װעקםלער האט דעם אויף משפט׳ן.
 ארום איז דזשאדזש רער אז ענטםערט,

 װי און, האר גרויע מיט אלט, יאהר 58
 פליכעװאטע. ביסעל א זיןי, דאכט איהם

 דער אז ארויס׳ גאר זיך צײגט סוף צום
 א האט און אלם יאהר 38 איז דזשאדזש

האר! בלאנדע געדיכטע, קאפ
 האט װארום :םראגע די איז יעצס

 דעם בײ עקעל אן אננעכאפט װעקסלער׳ן
 װײל דערפאר עס איז ? מיטינג צװײטען

 רעװאלטירט האט נשםה אײדעלע זײן
 קא־ דער פון םראגען ״נארישע״ די געגען

 האט ער װאס דערפאר גאר אדער םיטע,
 זעהענדיג נעפיהלט גוט ניט נעבאך זיר
 דאם ? ענטםערס טרעםען גאר םוז ער אז

 אור־ צו אנדערע םאר איבער מיר לאזעץ
טײלען.

 געװישע פארגעסען װענען רעדענדינ
 מיר וױלען ערהלעיזרונג. דע- אץ זאכען
 פון אויםפערהזאפקײט די ציהען אױןי

 איבערנע־ האט װעקסלער אז אלעמעז,
 ערקלעהרונג. ױי\ אין זאף א נאןי היפט
 האט עד אז ניט, איהם באשולדינעז מיר
 פסתכיא איז ער ;נעטאן אבזיכטליך דאם

 שריײ בעת׳ן אױםנערעגט שטארה געװעץ
 א עס איז דאןי ערקלעהרוננ. זײץ בעז

 איבער־ ניט טאר װאש פונקט, װיכטינער
 פון גאנצהײט דער םאר װערען, נעלאזען

 סלאנע די מײנעז םיר הייס. דער
 װעהס־ האט פאל דיזעז איז .2 נוםער

װעלכע זאכען, פאר 12.75 געסראגען לער

 האט <־ אז געװארע;, כאװיזען איז עס
 צװײ -׳;־,ג פאי אין םארדינט. ;יט
 -אלאל געש־נט־;; רי אזוי געװען איז
2U ט־ײק א געהאט האט: ;y׳;v; ר״ א*£ 
 זיא שאפ דיזער קריגער. עדוארר — פע

 שון ?אפיטע א םון געװארען געפיקעט
 געקראגען האכען װעל:ע סטרײקעל, 2

 האט װעקסלער ;עהאיט. ײעכעגטליכען
 געקופען ער איז אײגפןןיל אז דערצעהרט,

 שאפ צום פיקעטס די פאר פריהער נאף
 ארױס פיהרט פען אז רע־זעהן האט או;

 גע־ גלייך ער האט שאפ. פון א״נײס
 נאיגעםאלגט האט און טעקסי א באפט

 דערװאטשט האט ער ביז ארבײט, רי
 געװארען געכראכט איז ארבײט די אז
 אוג־ םירפע א צו סטייט, טע152 759 צו

 עקס־ די בראס. שקאלעטי גאפען טער׳ן
 באטראםען האס פאל דיזען אין פענסעס

 אויסגעצאהלט איז איהם װעלכע ׳12.75
 בא־ איז קאפיטע דער םאי געװארען.

 ניםא גאר איז עש אז געװארען, װיזען
 אר־ אנגעגעבענעש דעם אויף שאפ אזא

 אנגעגע־ דעם אויף ניס :אר ניס רעס.
ן ר א נ אדרעס, בענעש י ץ א נ א ג  

 בעשער׳ :אך ט. י נ ק ר א י ו י :
 עקזיסטענץ דער װעגען אונטערזוכונג די

 םון געװארען געפאכט איז שאפ אזא פון
 לא־ םון באארד עקז. דעם םון פיטגיידער

 אויפזיכמ דער אונטער איײן, 20 ‘קאי
 :אך קאפיטע. אינטערגע״טאנאל דער פון

 סקא־ װעגען אונטערזוכונג די — נעסער
 פון געװארען געפאבט איז בר$ס. לעטי

 װעקסלע־׳ן פון אנהענגער שםארקען א
 פאר־ האט אלײן ער װעםען פערזאן א

 כרודער באטרעםעגדער דער געשל^גען.
 גע־ ניט װײס שװארץ םון אבער האט

 אײנ־ האם קאפיםע די און פאכען װאלט
 איז שאפ אזא אז באריכטעט, שטיפיג

ניטא. װעלט דעי אויף גאר
 אין װעקסלער, װען אז דאכט, אונז

 אי־ ניט װאלט קאפף״, און ״יעבעז זײן
 צװײ. נופער קײש די אס בערגעהיפט

 ״פרײם־אפ׳/ א םון געשרײ זײן װאלט
̂ויב געװארען, אפגעשװאכט פיל זעהר ; 
 געװארען. צוקלאפט גאנצען איז ניט

 גע״ װירקליך איז דא אויב װארים
 אפ׳/ ״פרײם א געװארען פאכט

 ״גע* אויף אלײן זיןי דאן ער האס דאן
 אױשגע־ אײגענע זײנע װארים ,”םרייטט

 אפת ניט װי געפונען האבען קליבענע
ן גע־ איז בראס.־געשיכטע שקאלעטי זײן

ײען.
װעקש״ האט 3 נופער קלאגע װעגען

 עם ערקלעהרט. קלאר גאנץ אלײן לער
 pc אויסגאבע אן װעגען זיף האנדעלט

 צו־ האט װעקםלער װעלכע דאלאר, 30
 װעקסלער .20 לאקאל םון .ריהגעקראגען

 םון נעפען די געהײם אין געהאלטען האט
 ערהאל־ דאלאר 30 די האבען װאס׳ די

 ער געפאדערט האס קאפיטע די טען.
 נעגע• האם ער װעמען ערהלעהיען זאל
 ענטזאנט זיר האט ער געלר. די בען

 גענוג װאלם אלײז דאס טאן. צו דאס
 אן װען םאראורטײלען. צו איהם געװען

 צו געבראכט װערט ברודער אײנםאכער
 זיןי ענטזאגס און באאדד עקזעקוטיװ אן
 װע־ װאס פראגען די אויף ענטםערען צו

 געפונען ער װערט געשטעלט׳ איהם רען
 און איהם געגען קלאגעז די אויף שולדיג

 האט אבער װעקסלער׳ן פיט שטראפירט.
 אױסנאהמע. אן געפאכט קאפיטע די

 טרוישם דו אױב געזאגט, איהם האט פען
 איבער גיב טא קאפיטע, גאנצער רער ניט
 נא־ דעם אלײן קאפלאװיטש׳ז ברודער צו

 פערזאנען, אדער פערזאן דער פון פען
 ו יע־ געגעבען. געלר די האשט דו װעפען

 I װעקס־ אז פארשטעהן, קע) אײנער דער
 אומשםעגדען אזעלכע אונטער האט לער
 ענט־ צו זיןי אורזאכע קײן געהאט ניט

 זיך ער האט דאף טאן. צו דאש זאגען
 עגט־ זיף האט ער םאלגען. צו ענטזאגט

 קאפלאװיםש׳ן ברודער געבען צו זאגט
 די האט ער װעפען רעם םון נאפען דעם
 םאר־ קאפיטע, די געגעבען. דאלאר 30

 םאר־ געלאזט ניט זיןי האט זץי, שטעהט
 פרעטענזיעס פארשײדענע די פון נארען
 ענטזא־ אנגעגעבען האס װעקשלער װאס

 באשלוש דעם דורכצוםיהרען זיך גענדיג
 ניס װאלס קײנער האמיםע. דער פון

 אז גלויבען, זאל קאפיםע די אז ערװארט,
װען אז הײליגעך, אזא איז װעהסלער

 •yp נאטען, זײן װעגען זיך האנרערט עש
 גא;״ זײן װעגען און רעפוםאציע זײן )גע

 איבײטער־בא״ דעי אין קאריעיצ צע־
 ענט־ װעגען און #זײט אײן pc ררענוגג,
 וײט, צװײטער רער פון פראגע, א פערען

 א״ירער פאלען אלעס יאזען זאל ער אז
 הײ״ אזעלכע פראגע. די ענטפערען צו

 און ניטא, װעלט רער אויף זײגען ליגע
 הײליגער. אזא ניט דכער איז װעקשלער

 װירקליף ער האט ראן — יע אויכ און
 ארבײטעײבא• דעי אין ניט פלאץ קײן

 פון לײדער, באשטעהט׳ װאס װעגוגג,
 האט קאםיטע רי ודפ׳ס. בשר אײגפאכע

 אױף אורטײל םא-רינטען רעש געגענען
פאל. דיזען אין

 װעקס־ װעגען װעיטער פאי א יעצט
 םון סעסרעטאר דעש אויף אטאקע לער׳ס
 קא־ רי פרידפאן. ברודער ,20 יאקאר
 אל־ די וױסענדיג ערקלעהרען, װיל פיטע

 עלזיסטירט האט װאס רא;ע געפײגע
 אז •,jo לאקאי: אין װעקסרער׳ן אונטעל

 געכען ארױסטריט אפעגער פרידפאן׳ס
 װאס טאט, בראװע א איז װעקסיער׳ן

 אלע פון װערען צו געיױבט פארדינט
 װע־ זעלי .20 לאקאל פון פיטגלידער

 שטעלען צו דערװעגט זיך װאלטען גיגע
 אן פפשלה. זײן און װעקסלער׳ן געגען

 באס דעם געגען איהם, ;עכע; איױשטריט
 געפײנט אײנםאך האט ,20 לאקאל םון

 דער םלידמאן, קאן. אין איעס שטעלען
 !־‘גיננאי בױדער יאלאל םון טשערפאן

 גע־ עס האבען װאס אגדערע די און
 אפענעש אן קרינען דא זאלען וואנט,

?אפיטע. דער פון כח ײשר
 ניט*נאײ א אין יעצט לעבען פיר
 סארשטענד־ ניט יעדע צײט. פאלער

 פאר״ קען טאט עהרליכע גיט און ליכע
 אױפ״ גװאלדינער א אי:ס װערען דרעהט

 ״פריי־ רער אין אױסרדוק געפינען און טו
 ארבײטער־באװעגונג די אבער הײט״.

 נאר״ איהר אננעהסען בארד װעט
 ארבייטער־באװעגוגג די גאננ. עןלפא

 און זויבער און רײן װערען פוזען װעט
 םאללעצער אלע די םון אויסגערײניגט

פארנאךעל. און
קאפלאוױמין, פיל. העלער, דזש.

פיעבערג. י. זײדםאן, ס.
קאפיטע. אינטערנעשאנאל די

ער ר ד ע ױנ ה א נ' צי פ  פו
ס או מ ער י. פון ױני ל א־

 געפיײ איז אװענט פרײטאג לעצטען
 ױבילע־ יאהריגעל 50 דער געװארען ערט
 מריפט״ איז יאעט אידישעז דעם םון אום

 זיײ שלײבם װעלכער אדלעי, י. שטעלער
 אוג״ ״םארװעלטס״ איז שטיםעלײען נע

קאװנער. ב. נאםען טער׳ן
״נערעכטיגקײט^ דער פון לעזער די צו

זײ״ דורך באקאנט גוט ױביליאר דער איז
 צײט םון געדרוקט װערען װאס לידעל, נע
 ליד אײן צײטונג. אונזער אין צײם צו

 11 דיט אױןי געדרוקט טאקע װערט זײנס
 גלויבען, מיר און נומער, הײנטיגען פון

 אנשלײ זיך װעלען לעזעל אונזערע דאש
 זשורנאליםטען שרײבעי, אלע די צו סען
 פריײ לעצטען האבען װאס קינשטלער, און

 יאהריגען 50 אדלער׳ש י. געםײערט טאג
 און באנקעט שעהנעם א דורך ױבילעאום

 נײעם דעם אין אװענט, ליטערארישען
 איסט 31 אקטיארען, אידישע די פון קילוב

 זיך ײעיעז לעזער אונזערע שטריט. טע7
 װאס ׳געסט אלע די צו אנשלישען געװיש
 פונהט און געװען, אנװעזענד דארט זײנען
 װינ״ אנװעזענדע, יענע אלע װי גוט אזוי
 יאהרען שך א נאך ױביליאר דעם שען
לעבען. און שאםען פון

 אײנער איז קאװנער) (כ. אדלער י.
 דער טאהע און סטעוי ״םארװערטם״ םון

 אראנזשירט עס האט סטעף ״םארװערטס״
 נעריעז איז װלארעה ב. ױבילעאום. זײן
 רײהע גאנצע א און טאסטפאסטער דער

 זיך האבען עש װעלכע צװישען רעדנער,
 פון רעדאהטאי קאהאז, אב. געםונען

 רעדאק״ .יאנאװסהי, ש און ״פארװערטס״
 האבען ״נערעכטיגהײט׳/ דער םון טאר

 אן נעגעבען און ױביליאר דעם באגרישט
טעטיג־ ליטערארישער זײז פון אפשאצונג

ליטעראטור. אידישער דער אין קײט •

וױרטדזינם קלוגע
באקם » הויז אין איםער ראלטען

ם ק א ל ם- יו ז ;
\

 פאםיליע נאנצער דער פון םאנענם די רענולירט דאם

:יללם.1 דאקםאר זײ פארשפארט און

םםןורם. ־ראג אצע אין באהם, א םענם 50 און 25 :, ו
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נאטיצען שאנאל
•ץ ערעטע• דער

yע-״ררשאנ דער y e  *,h
• אי y— *>• *:ען׳,*״; « • T • י m * •

״ * י- *
» י־ vt ואנ״פ״עט ;-,שט "J ״*;״ *,,־-

- י יי » ry-yr, ;•־;־ א v: ״.־א;א'■יר*ייעד
א ;,ס נ-:ע״ א *־י יאל ־ ; ״:דא־, :

י י־ * < י ו ״אדפיעט ״־;ײבי;״ ,-1ד־ ט * י v 1 י  ys
 גע־

1 «•
א־• Jי M O  • t< « M• • י י • י׳ ><ו * « נ  ‘טל׳:־;• ײעט

.,־-,איד
VI VI ־;,איט'־ א ,יא י־;ט י ו ײ \ • י ו ן  י

ו • -r>i jו
 הא״טאן, ד-. pc ר-כען —יעי-ט־•. 17

ע ד:  ״V€אײו• אץ ;עגעב״<ז י־אט ׳;- ״
pc יזיאכען רי אין *•יט ־א- צוי-י 
pc •א־בי״טע־״אוג״וע״סיטעט איגזע 

 גע־ גאי־יטישצ אין *,טאציא- ״י• איבע־
 ״.*טאאטעד/ &א*אי*נ*;טע ד• pc ״עינטע

j*o *עדע; pc עגדע צו y ;אי 
 ניב־ א •y.־־v״opys ױצ״ ;״ט אוטד*•;

 ןאגגעײיזעז ״עיט ry ײא• ײיאגיאפיע
v r y r ■כא־ טצ־־ן־ אים י־;זע; צ* ױע 
 א ;ע;ע,*צטאגד. נ״יט׳ן *,*ע־ען צו יןאגט

nn ̂ט יעפאנס, 17 די  רער אנט־־אי
טל;:, אן אי־ן •אטפ-עט ײי  װאס אי

 נע;ע:״ דעס אין יעזעי ד• אריין םיה־ט
 גוצי״ץי זעהר איז פיעטיא:8 דע• שטאנר.

 ד• רעי״גען װיי*ען ױאס״ 1י איע םאר
 נ*'*יכטע אינמכט״י^ע או; סאציאיצ

 אין שטאאטצן. סא~אי*;*גטע די פדן
 אזױ וױ ^ננעוױזען ױעיט יאטפיעט דעם

 אניערי״ pc שטאאטען פאראײדגג־ע די
 עי־^טען פון׳ס סארנדרט דך דזאבען יא

 פ*מעיזוט*ן איז ey װאס און אן, עא;
 אױן *צױן ׳טא; דזײנטיגען דעם כיו

 אמעיי״ װאס יאייע די אײנ^־־יסענדיג
 -װצלט יע^טעז אין :עש«'*ט ויאט קא

 פאלא״דגטע די וױ רעם גאך־ יןרמ,
 ױעיט־ א ;•;••א־ען די;ע,־ שטאאטען

כיאנט
וױבטי״ א איז oy ׳לוא*ט אײז נ״ט

 .יױ* װאס יערען פאר •אטפיעט נער
oyty אינטע״ ועי- דעם װעגען יערנען 

 פאמם^עט דער געגצגשטאנד. חנסאגט^
 עדמיױ״״ אונזער אין כאשוסען צו אי?

 votfl װעסט 3 דענא-טטענט שאנאל
יאײן. גױ סטײט,

 אונ״ אץ תאלהאון «ר##עס#ד
#לבײטעד״אודװעדדטעט. זעד

 ;ע- ,ץעט סיטניירעל אלנזעלע פאל
 דאס וױסען, צו אינטערעסאגט ז״ן יױס

 כלאוק״ דעם pc ״קאיון •ר#פעס*ל
 לעססשוד- א אז סאנ;ט לאיערז?, ױאוד
 דעס אין דעדפליה אין זוגטא; לודס

 אודװערסײ ארנײטער *,אינטעמײ״טאנא
 אױלוױג; לואעיגנטאון די אין ממט,

 וועט יעקס״עוד ע-גטע די האײסקול.
 פעברואר. טמן3 דעם זינטא;, גענען ער
J<29 רום אין ׳פריל רעל אין 10{;.0

 יעשנדצו- װעט שאילוואן ילאפעכא־
 אינסטיטוציעס״ ^כאציאיע איבעל רען
 םיגײ אונזערע n רעי־ןאכיעגדידען טיל און

 בײצואװאױנען פא־פעיעז צ,י ;יט גיידעל
 װע־ זײ קולס. עקנדצול>י דאדנען דעם
 זיך ;עיע;עגל.״ט :עסטע די האבען לען
 !טיכא^א- ל• גע:י/ טיט׳ן בא?א;ען צו

 עחזיכטײ די פון פונקציעס די און ;יע
אינסטיטוציעס. כאציאי״ע רענדע

 פארלױױ אין ו-יעט, יעקטעורעל דעל
 פאילגעגדע די אנאטדרען יזללכ לעם פון

קירך, די :אינסטיטוציעס טאציאלע
 סקוי די פאמיליע, די ט*אט,2״ חןם

 אינסט-טוציעס ־ כיזנעס טרײד״ױ;יא;ט,
 אנוױי״ ,־ועט ער און וױיטעל, אזױ און
 ענטוױקיוגג, די אדן ױאלסען דעם זען

 איג״ אילע די pc ;א:: היסטאל״עען דעם
 זיך מיטגלידער די זאלען סטיטוציעס.

 קו• או, נעלעגעגזז״ט דעל דיט כאגוצעז
• • יעקטיעור״קודס. דעם צו רען

 זעילבעד דעל אי; װעלט 11 מ:. אדם
 קארמאן, דד. pc קולס * ;ע;;בע; לום

אײלאפעאי׳שע כיאדע־גע ״די :איכעל
 זײ;ען סיטנ^ידעל אוגזעלע ;ע״שיכטע״.

 אין אױך באסײלעען צו זיר גע^אדען
 פאר״ האכען ךײ אפילו װען ׳קולכ דעס

 אר1 על״עטע די ב״צואװאוינען ®מילט
״ קודס. דעם :;c יעקציעס  יעדען נ
 באזוג״ א באהאגדעיט װעלט יעקטלגול

 לאקסיעוױס אלע די rכאם ׳פרא;ע דער
קולס. אײן צונױף עטעילעז צוזאדען

 יער,זע >וון ״נמןעדיײט
iva ץ מעטנע-ס גאא-ד  ו

 mn‘ ױסרןוטדען «1
■־-ווניעמען, נ״טע-

y; דע״ א*גע־ *: j r v y ־•־/
 ‘אניע־׳לא t פלן נ״אני־ערען איז

 א-אנ V* ;ניטצ*־באדע:,יא*ג
 ;א«־ט^צ״י°ט״ ,ל פא״ געייאלצן ;

r t •ע;פ—־; כ ד pm ״4טי ד*צס •*יו 
הו-כ דער .f>l •'urM״ דג״אן _ .

pry- e; ײע-ט r r :  pc p;:y:v דא״ 
 אע אװעגט, א־ן אדיגעל ;> ;עי״עטאג,

״יעכט ;1 נײדיג:, גטע-די־צאגאי* א •,-ע
י*י y«r-yיא דו כטריט טע1̂

 דאנעי״א׳ גע-יאו-ע; jycyjy; זיא ־עיט״צל-
טען4 דעס ׳טאג יאגואל. ̂׳

דך **טעי׳ט י־עלט״איײלי-ס דעם יי•!
yר ד אױף או  D 'y iw * : p**y- .י»•1רר  אינטע או;זע״ פין די־יצן ; א :דעיכטע

אזוד 1א״ דאפ א־ן ױדאן, :אנא״י,,|ג  נ
 ״ytny ט*צ*לי»ט, לי כא• ;״יכג• דע-ס

 טעטיגע זאננט און רערב;-כ תיטיע
 ױדאנס> י*א-,אר אי;׳צ-ע ימי ד-כל-ידעל

 טיט״ yruyo די ליס ׳ד:צ״ ד-נצז טיל
 די וױ ;וט אזו״ י>1 יאין/־ םון נלידעי״

 1VOM1M ײ אי־ן ׳טאנ״ט״ע^־יט
 נאגוצאן r# ען“־.צ טעטבעלס כאאײ

 ר• צו יןוכמנן און :עי^עגלײט דע- טיט
 א*גע- ד־;-פאד -אי-פצן זײ יעלציעפ.

vvc װאו א צײט נרע1עג א־ין גיױז 
 אין ,oy י-אט נאטר^יי א :אל •יאפ אלן

 -yr די ״•ואס וױכ^ פyי טיט פײ״גייײד
א°:*צאפעה זיד מין

 iy:y;y; טy■Iו דאנער״צטאג לורענדעי
ivryr ̂״ל דריטל ד״  דמט פון ילעקט

?r. «ג -ע?ט־ציד דy.̂רyכייױל דט 
ר״ 7 ניז ס pc ״*»טו:חנ אײן  א̂ו

 יאקא׳לס ־אגד^-ע די לאפ דאפצ; טי-
iy-yr א געדסען רך pe ?y*crMc יא־ 

 אראנז^חנן אױך װעלאן )או P1 חאל
yervMM אד יײעחמ״צורס® w i איוטײ 

.yr ,טיטגליי^ל

̂ן ער^נאמיקס •ח קורס א « 
סענטעד. ץדטי נ-אנזוױלעד

 ״y: •וע-ט ^אנאדײזפ א״ן יןויס א
 סענטעל, ױניטי כ-אנזװייצר pm :עבען

r לדיכ&אפאד ׳1ס0 סקוי »אנייס :y ry׳ 
r באטעל לעבען : w v צ04 רום א״ן 

^oy אװענט. טא;סאנ
 טיספ pc ;עגענען װעלט שורס מןל
״וא  הענסט זײן װעט און ^ycM? כ̂י

*.uy-nyrכא און סא;טyרyטrא
 װ*<לט לy:טyס ’D*;r זעילגען אין

yא םאר אל;א;ידרט אויך iy tr -סיט 
 אײנטייט .c»^״y אין חיאס א לy;^יד
ריטנלירע-. yלyא.•גז סאל סרי״

 mMt מיטינג אנרענלןוננס א;
גדסאן. אדטהור

 גלײ אלטור סון סרײגד פעלז^ליכע
 oyi ג^״טאלנען איז װעיכער סאן,

iv 23^4 ט^30 z w w i עלדען װעיעץ 
 ׳פעמאריאל-סאר״ א דורך אגדענפ^ דין

nm ,nzv cv 2 זאטי*ונג i^פעכרואר׳ ט 
 ײע״ זyהאיטyא«ג װעט װאס ב״טאג, 4

y אין רען i^-, האוו pc .גרענס׳ס דר 
סטריט. טע11 װעסט 12 ט^ױרטש,

 כא- גוס געװען איז נייסאז אורטור
 עגג״ דער איכעל שרײבער איס װאופט
 סעהי־ אלס ארבײטער״כאװ^וננ, ילי״פער

:iy אוץ yדנסטyאו-ך און זיפורנאייסט ד 
 מאר באװמגוגג דער אין *יאניר אלס

 ױניאן טדײד אוגטעד ׳דוננ>אדנײטער״ביי
 ״ארב״טעל״כייל• כוך זײן אױפדכט.

 אונזעלזן צו כאװאוסט״ גוט איז דונל׳
 זײנע דודך באװאוסט ער איז מיטנלידער

 אלבײ״ ענגאי״עעד דעד איכעד ילעקציעס
 גענעכען האט עד װעאכע טעד״באװעגונג׳

ארבײםעד״אונױועדדטעט. אוגזער אין
 בא״ װעלט טױט פדיהצײםינעד זײן
 איהם האבמן װאס איעסען pc דױערט

געקענט. גוט

ע ענ ד ענונ ײננ ס א ס פ״ ד פוז מ ײ ה סינ ענ עד ״נ
 נים דעיארםסענט ואבליקײשןןן אעזער ■ת םענעדזמםענם די

 יאהר םאר׳ז .נערעכםעקיים״, די פרן סעטס אימגובעדען א■ יעגם
 אלץ pe אעחאלנדפאחױיכגיס פולען א חאבען וועם כוך חןר .1923
 יאחר, םוג׳ם פאריױןז אץ .נעוזוכגױנקײא״ די אין עראױנען איז האם

נאכזזןהן. וױי םען װאס אלץ נעיעעז «ו יי^ם יית זאי עס
 נעכונדע- א חאמןן וױלען װאם לאקאים די ps םעקרעםע^ די

 דעיארנד יןןבייקײמאן אונזער דו װענדען t« נלײר זאלעז כוך נעם
יארק. ניו סםו׳ים, סע10 װעסם 8 ייץ םענם׳

ן ד סן לו מ ש עד ו ר אונז ע ס ײ נ ר ס ו ע ט עדזי װ מי א
J רוס סטריט, «ע10 און •ל״ס רװי»״א סיץל, ח״ א־ירוױמ ״א׳עמגאאן ffl

*עכרואד. טען2 דעס ׳נ״טאג i.ao ׳שנת
ױ :אינער רע-ען *־עט כריאח ־־. דעך א»ן nr:.:סא«»איע ״

׳!יאעראמ׳ר״. יסוט׳נער
נײטויזג׳ 2.30 ׳שנת

 אסערי־אנער .ד• איבער: קורס דין ו®רטזעאען ״עט chihs י דידזיד
*•װיויזאאיע״. מאדערנער דער אץ «ער׳«אפט״אר:

פענ־ואי• נטען דעס ׳®ױח דער אין .סן30 מטאג,
̂יאלע ;איבער ק־רס א גענען דדע« קאיךאן פראפעסאר איננטי״ ״סא

J״v״cv״,
®רית 11.30 זינטוןןג,

 אײ• pa ג;״»יכטע ״די אינער קורס א נענ׳ען ••עט וןארסאן ». ד. דר.
____________ ראסא.״

פי ן צענסערס ױני ו ער ו ל אונז א נ מו ע רנ ע ס אינ
:יערנען פאר אפען זײגען סעגטערס ױניטי ®א״גענד;• ד•

dim 7:30 אן זיך ®אמען קלאכען די
צענטעד. ױגיטי סײד איסט

 םאנהעטען, עװענױ. ערשטער נעכען סטריט, פערטע — 63 סק־י ־־,פאנ■
;ע־ װילכערט ל. א. וועט אווענט. *אוחר9 פענרואר, »םען דעש סיטװאך

אינסטיםוןניעס״. עקפנטםישע א*ן ״ספדערנע א־כער: קלרש א נען
צענטער. ױניטי כר^חס

בראנקש סטריט, שאריאט אדן איסט פארק קראטאגא — 61 סקול פאנליק
 קאפלאנד סילוױא םיס װעם אװעגם, 8.30 פענמאר, טען5 דעש דינסשאג,

ארכײטער־נאווענוננ.״ די אדן ״עקאנאםיקס :איבער קורש א געכען
צענטער. יודטי בראנקס לאוער

כראנקם. שםריט, טעp 138א •לייס נרארן — 48 סקול פאנליק
 גענען לעוױן םאקס ײעט ,8.30 פענרואר, טען4 דעס אװענט, סאנםאג

כאווענונג.״ ארכייטער אסעריקאנער חןר פון ג^יכטע ״די :א*כער קירס א
צענטער. ױניטי הו»רלעם

עװענױ. סטע לעכען סטריט טע108 — 171 סקול פאבליק
 דענ־עלם םארנארעם דר. וועם אװעגם, 8.30 פענרואר, טען4 פאנטאנ,

שםאאטעך. שאראײדגםע די אין ױגיאדזש ״טרייד איכער קורס א נעכען
צענטער. יוניטי כראנזוױל

 םים םםרים. סעקםאן און עװענױ קרישטאפער — ieo סקול פאכליה
 ארכײ- די און ״עקאנאסיקס איבער.־ קורם א גענען וועט קאפל<»ד סילוױא

כאווענוגנ.״ טער
 ױניםי אלע ד• אץ װערם אױענדס, םיטװאך אדן דינסםאנ סאנטאנ,

 דארם װאס םאבדזשעקםם אנדערע די חוץ א עננליש, געלערענם אענטערס
געלערעגם. ווערעז

ן א ש נ ע ם ס ס ן ע א ש ז י װ י ד
»עכרואר. וטען דעם *ר״טאנ,

 בראנז־דיל דעם אין כאר, אינטערגעשאנאל דעם פון ריהוירשעל א
 דער םדן םיטגלידער כראנזװיל. סם״ סעקםאן 229 לייסעאום, ל״כאר

קוםען. נעלאדען«װ זײגען איגםערנעשאנאל
 613 אין ברענטש, רוסיש־ױילישען דעם פאר רושיש, אין לעקםשדר א

 ״טדײד־ױניאניזם : איכער רײדען װעט אכתםשעף ס. ק. סםרים. םע10 אישם
א־יראפא.״ אין און אםעריקא אץ

פעברואד. טען2 דעם שבת,
,9 ל»ק«ל pc אפים אין כײםאנ, אוהר 1 לעװץ, םאקס פדן לעקטשור א

עקא־ ״םאדערנע :איכער א*ד*ש, אין רעדען װעט ער עווענױ. צטע—228
א־נסטיםוציעס״. נאםישע

פעברואר. טען3 דעם זונטאג,
 ״א־ 1581 ,1 ל8ל»־ פץ רוםם קלאכ די אין רעדען װעט לעוױן םאקם

כאדוענוננ״ ארכײטער אטעריקאנער ״די איכער: עווענױ, שיטגםאן
 סט״ קלינטאז 151 האל, קלתטאן איז אידיש, אין חןדען וועם ראנאף ה.
אנ- זיך װעם לעקםשור די *ױױליזאציע״. אםעריקאנער ״די איבער:
צײם. םיםאג 12 פאנג;ץ

פעברואר. לטען דעם דאנערשטאג,
 עדיױ דעם אין עננליש, אץ קלאם זײן פארטזע«ען ײעם גאלדכערג םר.
 טע2 142 אין ,17 לאקאל ײניאן, םאכער ריפער די פון סענםער קײשאנאל

אוהר. 8 כיז pc 6 װערען גענעכען װעט קלאש דער עױענױ.
אינטערנע־ אונזער פון אודיטאריום אין לעקםש־רען וועם לעוױן םאקס

 עקזןך אךן שאפ־טשערלײט די פאר סםריט, טע16 װעסט 3 כילדיננ, שאנאל
 צילען ,די :איכער ריידען װעט ער .91 לאקאל פץ םעםכערש באארד קוםידו

 אנ־ זיך װעט לעקטשור די כאװענרנג״. ארכייםער דער pc *ראכלעםעץ אח
ארבײט. דער נאך גלײך אוהר, 6 פאננען

מו ױ ס מר אױף הוו נז ד ױי א ר פ
קליװלאנר. אין

בידדינג. םופיריאר 203 באארד, דזשאינם pB אפיס אין ארוענם, םאנטאג
פםיכאלאניע. אץ קלאם א גענען װעם אײקינס א. ה.

באלמימאר. אין
אי־ אידיש, אין רײדען סאנץ ב. נ. וועט פעכתאר, םי׳ח12 דעש דינפטאג,

ער:  די pc נעשיכםע עקאנאטישע און םאציאלע די פארשםעה; *ו ״וױ נ
 געהאלםען װערען באלטימאר אין לעקנףשורס די שםאאםען״. פארא״נינםע

סטרים. אסקוויםה 201 באארד, דזשאינם pc אפיס אק
באסםאן אץ

 J לארענם װעם פארנאכט, אוהר 6 פעברואר, םען13 דעט םינװואך,
 די פראכלעםען*. ארבײםער pא ״עקאנאםישע :איכער לעקםשורען בחקם

באסטאן. םם., עסעקם 21,7 לאקאל pb אפיס אץ פארקוםען וועם לעקםשור
פילאדעלםי^ אץ

אי׳ קורם זיץ נעבעך נלאםכערנ כ. דועם פעכתאר, םען4 דעט מאנםא^
 נענןך־ ווערם קדרס דער נעשיכםע״. םרייד־יתיאן pא סאציאלע .די כער:

סם. םשערי 1018 ױניאן, םאכער רױיסם די pb »פיס אץ כען

עקזעקוטיװ פינפעה דער פון נאריכט
22 אללאק פה עקאמיט

ש ^אפגעגעבען »רדי.8כ עקזעקושיױ :־יעש פון םיט״נג אעשטאלײשאן נײ

 א רyאיב אײך פאל דא ;יבע; י״•
נע• pc מישך דעם פאר באריכט לו־צען

 אק־ טען2 דעם פון כיאגאטען, פיער נויע
 יאנואר, טען18 דעם ביז ׳ 1P2P סאבער,

n m. אונז האט צײט רער םארyר 
 עװער זעהר געארבײט פינוי פון לאכ״-סע

 אוכד אן איז געםונען זיך אםטמאל און
 די דורכטיהרעגדיג לאנע אנגענעםער
iyaK;crM איהר אויף זײגען װאס 

 באװאויגען און געװארען. ^ײגטyארױםג
 אי• און אױםנאבען די אט ערםיאען צו

 אונזער אױוי פארבלײבען צו בעדהוייט
 אוי־ זאך אנרער קײן אונז האט פ^סטען

 םאראנטװארטאיכ־ ם־ון געפיהיל דער סעד
 רyר אט ארגאגיזאציע. דעל צו קײט

 ^:צוםיהרען געםריבען אונז ה*ט 4געפ-לי
 אונזערע לויט ל*קאל פון אלבײט די

 יױ דער אױף אוים^אסען־ פעהיגקײטען,
̂ג׳ס  םארנעסען זיך און אינטערעסען ניו

 װאס ^ראבילעמען סאריעײדענע די פיט
 אדויפגעעװאומען. צײט דער פאר זײגען

 די איז איצט אז דעריבער, ןyהאלט מיד
 םאכען צו באקאנט אײך צײט פאכענדע

^y: װיכטעסמע די מיט jy .iy ry; פון 
חד^יב. עטליכע לעצטע די פאר לאי־א̂י

האמי״ אונזער איז װײסט איהר ו,־י
 םי^אי־ םינף בלויז פון בא^טאנען טע

 אונז םון יערער האט דעריבער או; ׳דער
 םאר׳עיײ די אין באטײלינען זיך געמוזט

 גרי־ סץביבערשי*, וױ קאמיטעס, רענע
o:yrקאםיטעס אנדערע און םינאנץ ׳ 

 בײם לאסאי אוגזעד פארטרעטען און
באארד. דזשאינט דרעס און קיאוק

 לאנג צו נעװען װאלט באריכט דער
 די אײנמליסען איהפ אין זאיען םיר װען

 די װאס זיצונגען, די פון &ארהא:דילוננען
 די געהאם. האבען קאמיטעס דאזעע
 א און נרויסע א :עװען איז ארבייט
 םיל אזוי פארגוטען האט און שװעדע

 געװען איז קאםיטע אונזער אז צײט,
 כםעט צוזאםענקומען דך געצװאונגען

 אפ״ אויך אפטמאל און אװענט יעדען
 די כדי טעג, גאגצע דעם &אר געבען

 זא־ ארנאניזאציע דער פון אינטערעסען
 זיר װעמןן. פארנאכקעס״גט :יט יען

 אר- דאזעער דעױ אט כייט כ־ראװען
 םארבײ־ אינגאנצעץ געניײנט דאט בײט

 באזי־ און אינטערעכען פעדזעגלייע נען
ד סך א צען  אבעל א,־יסדױער. און נעדו̂י
 באקלא־ צו זיך אויסען גימ דינען כייר
 פאקט. א בלויז לואנשטאנטירען םיר גען.
 ארבײט די טאן צו אז באגרײםען כייר
 אומשטמהדען אזעלכע אונטער זין האט

 האבען צו געפאדערט אלץ םון םרידזער
 ער־ און אויג אין אינטערעסען אהעטענס

 נרינד״ א אויױ פיליכטשן אונזערע פילען
אוםן. ליבעז

 אוים־ די װעיצכען אױןי אופן דעל
 נעלײזם זײנען פראבלעמען געלןוטענע
 פאר באלוינונג א װי םעהר איז געװאיעז

 אז אונז, םרעהט עם אדבײט. אונזער
 איבערגעקוםען, איז ארגאניזאציע אונזער

 איז fw ^םורם דעם רעבטyrlאיבע האט
 די pc אוםבאשעדיגט און רײן ארױס

 הא״ מענמען גרופע א װאס זידיעריי^,
 געזוכט און געװארפען איהר אויו־ז נען

 אונזערע איז כאאס א .ארײגצוברייגנען
yn>n| אp שםארקע אונזער רואינירען 

 גע־ דערגרײכט איז דאס ארגאגיזאציע.
 :־pבpרגyאיב pפ̂ו די דא:ה א װאדען

: פון סך א םון קײט ^p ipt מעכלבערס 
בעאםט^ און

 ביז קאכדטע די האט !‘אלגעמי pא
i:p דאם טאןpאויפג הײ:ט : ^ d־p : דעם 

 נאכ־ ג^ײך ,1923 אקטאבער, צװײטען
 ־ptpp םון׳ם רpמיטנאיד 19 די װי דעם

 ־P3 אויסג^ילאסען זײגען באארד קוטיװ
 האנםטײ די ןpDpרטרpאיב פאר װארען
 אינטערגײשאנאצ, רpאונז םון טוציע
 םאראנט־ די באגדײפ^יג ױ, האט

 אזוי דיגען װ^כע װארטליכסײטען
 *p: ןpװארםpגDארױ איהר אויױ פאוציונ:
 זי־ p^p'vpao א אגגעהא^טען װארען,

 אגצױ אזױ װי נטpארדpאײ;ג און צוננ
 לא־ םון ארבײט pרוטינ רpד םים געהן
pפאר .ק̂א :rרערpטראנסםעריר דאס ןpז 
 צו 23 לאקאל םון רpס:ראכpדר די פון

 װאהל^ אז זעהן, און 6לאקא• אונזעד
 זא־ רpםיטג^יד באארד עהזעקוטױו םאר
 pצטpצ די .pnpr געםאכט נאײר .צען

 די iPrp: צײט יענער איץ זײנען צװײ
 ס־ארדנונגpטאג אוים׳ן פלאגען דיױפט

קאמיטע. דער סון
^pdv די האט נאכדעם p באשלא־

 ראלpנpג די סיט קאנפערירעז צו סעז
 װזד אינם^ײשאנאל רpד םון כעאטטע

םע די װייל װאהאמן, מז ̂ן  אין האבען ̂י
 IP^n זײ יתלכען אין כריעח, זעיצבען
 ח\ר iy:pr לאהאל npt:w װיסעז געלאזט

 אויך םעכבערס, 19 די פון אויס^ליסוגג
 עקזעסוטיװ ראלpנpנ רpד אז תרמאנט

 צױ רpנמpגאה דער איז opr באארד
 װאח• די םאר מאנ א בא^סיטען טנפט

K •VPונזpפאר־ ניט חאם קאסימע ר 
גע• נליץ• זיר האם אוץ צײם ק״ן ?ארעז

 #באאלד עקז. ג^עראי צום װענו^ט
 זײן געהאט דאטאלסט האט װעלכעל

 ״•יקאנא אין ױצוג; yכ,רטע^־יעהרלyפ
באיעמי^ צו םארראנגט איהש פון און

 די אױשצוםילען װאהלען די פאי טא; א
 טעכ־ אױסגעיפיזאפעגע די פון פלעצער

רס.pב
 האט באארד rwpprpp געגעיאל דער

 םון אויסגעקליבען זיצונג זײן אױוי דאן
 צוזאמען זאל װעלכע קאם-ט^ א זיך

 קאטיטע באארד iropprpp רpאו:ז םיט
 װי םארבארײטונגען נויטיגע אלע םאכען

 די װאהלען. די מיט אגצוגעהן אזוי
p ; ^ n װאהל^ די פארװאס אורזאך 

 לעצטע ביז געװא^ אפנעלײגט זײגען
 ארבײטסלאזיגהײט, די צוליכ איז װאר
 איז bcnpnp: צײט רpד םאר האט װאס
 געוױסע וױ גיט און אינדוסטייע, דער

yD:pc^p; ^פאר־ צי נעזוכט דאב 
 אז מע-טעת, אוםבאגרינדעטע עפרײטען

 האט באאדד עקזעקוםױו ג^עראל רpד
אן זאל לארזאי ,נזער5ז גצװאלט

אדמיניסםראציע. אן
 גע־ זיך כיר האבען סאל צוױיטען א

ט ע ^  lroppipp ^Kip:y: צום •
 אויס-^אר* זPבעטpג איהם און באארד
 פאריטנעל^ צו אזוי װי פלאן א בײטען

 -opn די פון םראנםםערירצן דאם רע;
 לאהאל אונזער צו 23 לאקאל פון טאכער

 בא־ פריהערדינען א םיט אײנקלאנג אין
 דער־ דעס פון פארארדנוגג אוץ שלוס

באארד. מאנטען
 דורכצופיהרען סאדזון אונזער איז

 גערעכטען א אויף טראנספ^רען דאכ
 ;pDs:i:potnKLOKD pפיעל זײנמן אופז

 אױף ניט פארנעסען מיר ארױסגעקופעז.
ip'׳ װי מינוט א rt איז עס :jprp םאר 

 ןpיאהר םאר זיינען װעלכע מעטבערס,
 אמאני־ אן אן ^לאסעןpאנג jp^y; לאנג

m צו זיר איהר םיט זאציע "v,\ און 
 סך א נםpגpבאג נאטירליף האבען מיר

 זײנען םיר תyב מװעריג?ײטען
ארבײט. רyדאזיג י־ער סיט גען

 װענדעז אונןער po זולטאטpר רpד
 איז באארד עקזעקוטױו גלגעראי ציכ זיך

;iprp, פרן איז פײנכעי־נ ב-דדער אז 
tp^ pt ג א־נסמרואיירכ באארדyװארpז 

 ראלשטענרינ שריט באידי;ע ןvnr.y: צו
 ער רירעז.pפcטדא; דאכ דורבצופיהרען

 צוריק־ ײין נאך נלײך דעריבער האט
 װע־ אײנבארופען יארק נױ קײן הום^

 רס,pרזשpנpמ די פון מיטינג א םpד גען
dv:v און snpjrnp:po דיסטריקט 2 

pאײ^ rדי קאנטראלירען װעלכע נטס 
^dp •שעפער

p די o ^ p שםpאח אפ דא זיך לט 
 איגטער־ רי װי םpנאכד אז ^־ולערט
 בא־ איהר \V2VWארויסג האמ :ײשאנאל

 פרן רירעןpטראנספ דאס באצוג אין שלום
 א׳ונ־ צו 23 לאקאי פון דרעסמאכער די
ip לןוסאל, רpז :^ t אראגדזשםpצװי״ נטס 

jpr לאקאלס בײרע פון סצסרעמארען די 
:ip^ rp ; o ^ p ארבײט די אזוי װי 

 גע־ איז ארבײט די הגים ז.pהרידורכצופ
pr| זpא הר pnpv.r פאראנםװארם־ און 
 ־pארויםג זײנען ןpרוגגpשט און p̂ליכ
^ipo ik אב זײ זײנען שי^ר, » אהןpר 
 באזײםינט אלע טpכמ צײט רpד סיט
 אז אזוי, ג^װארען אויסגעגליב^ און

̂ובגען איז זpרירpטראנספ דאס  אגגעב
d טראץ רפאלנp געװינשטען םpד םיט p i 
 םון האב^ ײטעןpריגpשװ נײע װאס
^ זיר צײט צו צײט ק ױ טו אנ

 רא זיינע( dpt מיס פאדבינדונג אין
d:ptkd ipdtkt p^pr ,|p נאר :«td־ 

dtpd געשליכ אוןpDט pnpr עס און 
opr בלייבp״ פארין ז :py dpזppוטיװ 

װ די באארד ^ ג * ר ז.pרלי'דיגp פ
 טייל pddpt: די dpe^ אז איצט,

tpdkddptt שוין זייגען 23 לאקאל םון 
 אונז םאר שטעהט לאקאל, nyr^K אין
 סיאג־ א איינפיהרען װעגען םראגע די

O'zvwi ;pp ױניאן. אוגזער אין פאנד 
 די װי נאכרעס איצט װאס ־־ערשטענם,

:p jp t p w 23 לאהאל dtpddpd האל״ 
ipp״t אן טלן :ktp pp ,איז בעגעפיט 

t.tpt אזא וױכטינ ipp :ktp צי פאנד 
 זא־ עס כדי ׳ױ:יאן רpאונז אין האבען

^tp צװ״ קיין זיין ניטpמיטגלי־ רלײ 
tpt מיט Dp':p>'rns prprr.THn: די 

:p:prprp 23 לאקאל dtpddpd, װעלכע 
 קו*א:־ א טKהpג לאהאל זייער אין האב^

 װעט טייל א וחנלכ® פון פאנד הען
 די און לאכאי, אונזער צו איבערגעהן

 לאסאל, אונזער םון מעמבערס pאיבערינ
ipd פאר pp םאנד. אזא ניטא איז עס 

 אזא נויטיג «שום טאקע איז צװײםענס,
 ױניאן. אוגזער אין אײגצוםידזרען סאנד

tpt^«d'd pp האבעז םיר :ktp ppp't׳ 
 צו צייט צו צ״ט pd זיד װצנדען װאס
tpt םיעל ניט אבצר הילף, נאך װניאן 
 םיר וױיל װערען. געמאז זײ םאר קאן

םאנד. הראנסעז אזא ניט דאבצן
 םאר דצריבצר חאים פאםימע אוגזער
״ צוס רעקאסענדירען ראטהזאם :pp Dp״

 עך• װעט ער jpr אז באארר, זעקוטיװ
 לאמיט־עס באשטענדיגע זײ:ע ײיייעז

 אױסצױ אױך פארגעפען ניט ער ,א
 פון קאמיטע. בעגעפיט סיק א קלײנ^
 lpo'.ryl מיר זײנען ערפאהרוע אוגזער

 וױכטיג איז פאגד אזא אז שלוס׳ צום
 ארן ארגאניזאצ•^ אוגזצד אין האכעז צו

 אײ:* צײט פאסענדסטע די איז איצט
 *•;4אי פאי םא;ד קראגקען אזא צופיהרען
טעטנ;רס. אוגזערע
 צו װאוגש ן’מיט - £ארבי;דו:נ אין
 דרעכ־ פעסטען םאז־א״ניגטען, א לאבען
 או:־ פון אבדכט די איז יאקאל, מאנעי

 םון טעםבערס אז ;,prpa קאטיטע זער
:*yip-i 89 יאקאל חיז א לאקאלעז, 

 זא־ ער,Dpש ררעס אץ ארב״טען װעלכע
 .6לאיקאי אז:זער פון מעמבערס װערען ̂ען

 האט פ״:נעדג ט^לדזשער געגעדאל
 װצלכען ב״ קאגפערענץ א א״נבערוםען

 מעיײ־ די געװען אנװעז^ד ז״נען עס
 ז״נען װאס לאקאלס, רי פון דזש^־ס

 דרעס און קלאוק טיט׳ן פארבונדען
 זײ פאר האבען סיר באא־ד. דזשאינט

 טעגות pערעכטJ pאונזער פארגעל״גט
 אונ־ ניט איז עס אז ערקלערט ז״ און
 די םון טידען די שליטען צו אבדכט זעי

 א:־ םון מעטבערס פאר שעפעד דרעס
 אנגע־ וױלען מיר :אר יאקאלען, יעיע

 די אז אזוי, מאסרענלען ג^ויסע פען
 זא־ מעמבערס אונזערע םון אינט^סען

 ז״ן זאיען זײ און ipiyr. א^געדױט לען
 דרעס אין ארב״ט קריגען צו רשםעy די

 אר־ סן קײן ניטא איז עס װען שעםער,
 איז עס אינדוסטריע. או:זער אין ב״ט
 מעכד אז געװארען, איעגעשמיםט דא;

̂אקאלען, ptpt:k פון כעדם  הא־ װעלכע י
 פאר סערשע אונזערע אין געארבייט בען

 םו־ זאלעז טאנאטען, דרײ םון משך א
 אונזעד צו װערען טראנספעי־ירט זען

לאקאל.
np^w אין ארבײטסלאזיגק״ט דער 

 ניט קאגפערענץ דער אוױי זײנען פר״ד
 הגס ״ןpגעװאר טpשליכטpנ פראגען אלע

 אויך איז פראגע אױב^דעדמא:טע די
 םאדענטפערם. אינגאנצען געבליבען :יט
 אז געװאיען פארששאנען אבער איז עס

 א:הויבען זיך װעט dp װי לpש: אזוי
^  װעלען שזאער, די אין ארב״כ ײ״ז

;.pTpr ןpנומpאויםג Tpr'r ןpג8םר די
 װי sptdk: אז :ייט, צײײםלען םיר

y די מיט ^yr סיר o ^ ip T לאקאלס 
ip^ p &w p  TPT'r, װpלpקומען מיר ז 

 װייל פארשט^דיגו::, פר״:דליכע א צו
ip םיר v̂d IP^n דער 1אי צוטרויען 

 האבען װאס די pd אויפריכטיגהײט
 פאדבי:* זיר זאלען טיר אז באשלאסעז,

 דזשאינט סלאוקמאכער דעם מיט דען
 אוי,ת ניט װעלען זײ אז און, באאר־ד
 אי:־ די שעדיג^ אוםן איז עס װעלכען

ipdptpd לאהאל. או:זער םון
 א״- אז דערמאגען, זיך װעט איהר

^ip מיר דער t אגגעשלא זיךpoאן ן 
̂מאכ דעם  הא־ באארד, דזשאינט רpקלאול
v װאס די בען :" i] דער גענען געווען 

 שטעלו:: אזא געטמען ניט פאראיעיגומ
״ װײל :אר עקש:ות, •שוט׳ע צוליב  ז

 גדויס־ דער צוליב אז געדענסט, הא^ען
 װעט באארד דזשאינמ דעם םון ה״ט

tpt: ik ^פראב־ אונזערע און אעדוסטרי 
 אויפ־ פיעל אזוי קדעען :יט לעמען

 לויט זײנען, זײ דויפיעל מערקזאםק״ט
 קרי־ צו כטי:טpבאר װיכטי:קײט, רpז״
 װעלען אי:טערעסעז ptpt:ik און ׳נען

d:sdp^ ^ :tkd .ײ:יר, זײער װערען: 
 :פארבי:דענ אז יג?ותן אװזערער װי איז
 זאלעץ באארד, דזשאינט מיםן זיר דינ
 אויםמערסזאםסײט לpםי אזוי ?ריגען מיר
 און מיכאלידעישאםט tpt:-.h װיפיעל אין

p:'D'',: P'TDbnrK| .זיך
tpt:w ^זי:ען איז האבע:דיג קאםיט 

 נע־ איז אעדוסטריע, tpt פון לאנע די
 סע־ דער װעז איז ײאך דער אויױ װען
 דער:עהנ־ צו זyהויבpא:ג זיר האם זאן

 אין נעשטעלס זיך מיר האבען נמרען,
 און ם״:בערנ ברודער טיט סארבינדונג

 אינ־ דרעס דער פון pddkp3 די מיט
 קא:־ א אױסנעארב״ט און רוסטריע

 צו אזױ װי פלאן האםאײן ססרוקטיװען
 װאך די אינרוסטריע. די ארגא:ידדען

 ארנאגיזא- דער זי:ט pl״-v.v די איז
 אגגעהןיבען זיף האט צ'א:ס*האכעייז

 װערען טאנ יעדען םר״ד. רpאו:ז אין
״ :y אומער און נעעפענם שעפער דרעכ 

 אזוי, װערען אויפיעארבײט םיז פלאן
 או:־ װערען שטעלטpג אלע זאלען זײ אז

 עסזע־ נ״ער דער קאנטראל. ױניאן טער
 דעם אט צו זיך װעט באארר תוטיוו

sראבלpםױ ז״ן מיט באציהען דארפען ם 
 אויםמערסזאמיזײט, און ערנסטס״ט לער
 םיז היליז דעד מיט אז האפעז, מיר און

 נעלינ־ אויד װעט באארד דזשאעט דעם
p די א:צו:עםען גען :^ rn צו מימלען 

 אין שעפער ױ:יאן :יט די *וגיא:יזירעז
tpt: ik .טר״ר
 ער• אויבען שויז האבען םיר וױ
 אפנעל״נמ װאהלען די ז״גע; קלערמ.

 ס״ן איז עס װאס ׳דעם צוליב נעװאימן
 אינדוסט־ רpד אין נעװען :יט ארב״ט

 ןpײארpג איז עס װי :אברעם און ריע.
 די האט טר״ד אין ארב״ט אביסעל

 תא־ סאב באארד עהזעהומױו נענעדאל
 געװא״ אויפנעקליבעז איז װעלכע טיטע

 םאר װאהלעז אונזערע אנצוםיהרען רען
 באשלא־ מעםבערם, באארד עקועתוטיװ

װערען געמאכט זאלצן װאהלען אז סען

 לא• אוצזעי כדי טעגליך, װי שגעל אזוי
 ארםיניכטראצי^ אן האנען זאל קאל

 ;עטאכט גלײך זײנען אראגדויעמעגטס
 זא^ען טיטינגען נטשyבר אז בעײארען,
 דעצעט״ טעןoyi 20 װערצן געהאלטען

נאמיגײשאגס. טאכען צו בער
pŷ און ;אטינײשאנה די א״רעי y•

 ״y; האכצן׳ ׳קומעןyארגc ז״נען •צא;ס
 פא- צו ל“אי געכאאן עמ^טען£עי װיסע

 ממ״ רי צוױשע; כײסטרױ^ שסי־ײטען
 אומאנ• אן 1*,או ;עטאו עש און בע־ס

 גאטיגיישאן די ווען איפן. לן’פטע:דיגי
״יאלטען זײגען מיט־גנען  נעװארען ̂ג

 א געטאבט עיעמעגטען דיזעלבצ ראבען
 ניט אין טיטי::ען די ןyרyשמ צו פארזוך

 ;אט•:״־ ,ד כייט אנצונעלן עילויבען
 y*,y״t טיט זיינען ז״ אבער שאנס,

 cylrn: דורכגעפאיע;. אבסטדוקציעס
 געװען שױן ז-ינען :אטיגײשאגס די װי

 די טיט iy;:K;y^:: מ׳איז און געטאכט
 האט װאהלען, די םאר םארבארײטו:גען

 yטyאוטבא;רי;ד רורך גרופע דיזעי׳כע
 צו םארזוף א םאכטyג ןyפארלױכידו:ג

 א עכ רופענדיג װאהיען די שטערען
 נאך זײנעז ז״ עלצהשאן.' yטDביאyג

pŷ ערב יאבען און װ״טער געגאנגען y• 
 צו מיטינג א אײנבארוםען טאנ שאן

 פארבלאנ״ עטליכע די אינסטרואירען
 כאי״ זאיען זי• אז טעטנערס, דזשעסע
װאהרען. די קאטיר^
אגגענע• ysK די אויף הותעגדיג גיט

 יםy^ו:ד איבער זײנען ®ונקטען בענע
 דער ס׳ז געײא־ען. :אםינירט טעמבערס

 אב־ דעי צו געשומ^ 45 זײגעז צאהל
y דזשעקשא; o ^ P פון רוב דאס און 

 Diy^pTy קאםיטע ׳•n פין ז״גען זײ
̂ס געװארעז  ^דערע די .TMa^nyr א

 נצװארען לטyשטyגcארוי :יט ז״נעז
 yלyסאנסטיטוציא: צוליב באלאט ן’אוים

:T זײ פון y^*D :אויסז^נגען iy״
 יאוזר צװײ yפול ה״ן ןyr.pa :יט נאר

 ynyT:K און ױניאן דער םון מיטגלידער
lyn* :יט ■שוט האבען w o 'v i דאס 

 יױ דעד צו באצונ אין וױסען גויטיגע
 *״־ םון n רטpםאד עס װאס :־־אז,
 עק־ דעם אין jyv'T װיל לכערyײ נעם

באארד. זעקוטיװ
 א נעװארען אװעקנעל״גט ז״נען עס

 מעט־ לyםי אזוי דערגרײכ^ צו כחות םך
 ״yr דצדמאנען זיי און טעגלין װי בערס

ע:די:yפארשט די גען  ,-pc װאהלען. ŷו
 גע־ ארויסנעשיקט ז״נען בריער זענליכע
 בא?ענע:דיג טיטכלידלי די צו װארען

ipomt די מים זײ t̂:kp, ױײ זאלגן די 
 װצאצן װאהלען די ipt םאנ דעם כען

 װעם כיעו װאו פלעצער, די פארהומען,
 צו זײ טענדעpב pk שטימען קאנען

 אין האבען און איםפארט״איש שטימען
 א־- דער’ פון װאױלזייז דעם :אר זינען

גא:יזאציע
 אגימאציע דער אויף קוקע:דינ :יט

 האבען עלעטענטען yדערמאנם די װאס
 האבען װאהלען די |y:y: פיהרטpאנג

̂הר גדױסע א פונדעסטװענען  מיטנלי^ ציז
 װאוזלען. די אין באטײלעט זיך דער

 אפ־ זײגען ןyשטיפ רטpהו:ד 13 ארוט
 נעװען איז דאס װאס געװארען, געגעבען

 שט- צאהל די װי םיעל אזױ מאל צװײ
 װאדזלען די אין ןpגעײ זײ:ען װאס םען
 jyr כאטש צוריס. מאנאטען 6 טיט
 :רוים די אטבאטדאיט אין :עמט מען
pd צאהצ די איז ארגאניזאציע, או:זער 

 :ע־ װי אבער קליין, ציטלאו שטיטען
 שטיםען די מיט םארגלײך אין זאנ̂כ
 ער• אן עס איז צוריק מאנאטען 6 פון

ערש״נוננ. פרעהע:דע
 דא,-\ו װאהלען די פון אויסגאגג דער

 באלױנוננ א זײן און צופרידענשםעלצן
 עקזעקוטיװ רי װאס איב״ט דער פאר

 האט זי זינט אויפגעםאן תאט pהאמיט
 מיר אדטיניסטראציצ. די רגע:וםעזpאיב

t:  עק• :״ער דער אז איבערצ״נט, ip״
 צוזאפעננעשטעיט איז באא־יד וטי^וppז

 נױ״ די באױצען װ,עלכע םע:שען, כון
 ערפאלנר״כע זײז צו םעהיגק״טען טיגע
 האפען ארב״ט ז״ער דורך און טוער
ffip ארגאניזאציע אוגזער װעט מיר r 

 ״צטעיען זץ־ און םעסטער איז שמארקער
הויך. ג^קעיימר דער אוי^

 װיצען באדינט, רעם פארענדיגע:דיג
 אײגיגע צו דאנק אונזער אױסדריסען מיר

 װע־ס־ און ארב״ט גוטע די פאר כיענשען
 נ״געטרא־ ראבען ז״ װאס ׳nc'T פולע

פרע״ צו :ארנאניזאציע אונזער צו נען
 נע- אימער איז װעלכער זיגמאן, זידע:ט

 יאט4כ און ראט טיט פלאץ אױם׳ז װען
 אז נצורצן איז שטרעבונג װעטעם און
 ווע־ דורכגעפיהרט זאל פארא״ניגונג די

 די וועלכען פון אופ; או̂י רען
 זא־ ארגאניזאציע אונזער פון מעמבערס

 ;:וצען מאטעריעלע ציהען האנען לעז
 איי• איז װעיכער באראח, םעהרעטער צו

 און טעםבערס א״גענע אונזערע פון :עד
 ארויסגעהאל־ םיל אונז האם װעלכער

 פ״נ־ מענעדזשער נענעראל צו ;פען
 :עקוםען ױינען מיי וועבמנן צו ׳בערג
 און קלאנען און םראבעאס אונזערע טיט

״ געװען נר״ט איםע־ איז לכערpװ  ז
 גע״ א אויר שליכטען און אויסצוהעדען

 ןp:טpרעזירBוױיס' די צו ;אוםן העריגען
 םיט״ די צו און העלער און דובינםה-

 םוןים pסאם'ט עלעסשאז דעי סון :לידער
 רpברוד באא׳רד, עסועהוטײו גענעיאל
 ־cpp ברידער די טשצרםאן; װאגדער,

).14 ז״ם י1אוי (אלום
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 רןןו ®ון נמחן רזשאינט פון םיםיננ
ױדאן ררעסמאכער אוו קלאוק

^נ, ״ m ויטעז cvi פ־ r,1)׳צי1 ־.
 אױ 1באא־ דעפ ®דן באײנט יע־

 נוט־ אין פאײ״עי־עזען ױע*ט די־עחטא•::
גע־־״כע:.

ק^טינועש.
 *•גאגײןער דע־ צט••;, . גא ב-רער

pc ױדןן> געיוע• א־גטע״ג״יצאגאר דזג־ 
 אז נאארד׳ !ז־צאיגט cyi ט“יא*;פא*:*

 יזענד * א; פיה״ט א״גאניזאצ־ע דיער
 פאר״ ער .4*יגיאן^ײבעי cyi פאר «ײן

 זײער *ז באארד, דזיעאינט םיג׳ס י*א;;ט
 ואוױער װע-ען ג׳לדאבט זאי־ רעכינײן
 דרעסניא• און לי־אוהראגעי ײ צײ״ןגען

כעי.
 איכעיגעגעכען ־ועיט פא-יא;; דער

אפ-סעס. דזיעעגעיא: די צו
 סאציאייפטי־צע די •;;לייגע-, פרױ

 ל״נס־ דײטיצען פלג׳פ א§געארדע;טע
 אין jvcpy; איז ז• אז ׳ערר.י*עי־ט טאי.,

 באקענען צו *צטאאטען םאדאײנינטע די
 עפעגט- די און *רבײטער־באװעי..*:; די

 V"*( ג־עקי־יכער” דע־ כייט ::,טי•; ?יבע
 געגאפינע א״בייטעד. ל״עצע די םון

 אין לעאקציע די אז ׳עליט4,עיה ״ערײבער
 ״צטא•?. זעלר איצט איז רײט־עיןאנד

 נײ״יטאריסט^ן די און טאנאלביסטען די
 ל.עח*ט עס און אױנעיהאגד די הריגען
 ד״טיצע די *ו געםאד-ל גדויסע א דאיט

 באװע״ סאציאליסטי״עע די און ױני*נס
 װע״ פאמייטעט אינגאנצ^ זאי־עז בונג
״‘״* גענאסינע רען. !yc- אי־- אױך גיט 
 גע- oy קיגדער •ױפיל ציםערען אין נער

 האסויטעיער די אין איצט זיך םינען
 געגונ :יט לאכען די לואס דעם, צוליב

 לדצאינט דעם צו איעלילט זי נאהרוננ.
 נא- צוריק הע^פען ז*ל רעז *ז ב^ארד

 די און ױדאנס דײט׳צע די פעסטיגען
 וױיי פארטיי, ס^ציאל״דעכיאקראטי״צע

 די זײגען סעדפער׳פאפטען צװײ די בלױז
ר״טיצ־ צױדנםטיגער דער ם*ר חאםנוגנ

.i:*p
 בריייאגטעגע *פרײבער׳ס גענץסינע

 א״גדרוין יעטארקען א איבער לאזט דעדע
 דזיצאיגט םונ׳פ דע^ענאטען די אויף

באארד.
צױטריטטען.

לא״ די דאס איגפארטירט, 3 יאקאא
 פולם ■דאטאהאיען די גוטגעהײסען בען

 יאנואר טען18 דעם םון באארר דז^איגט
 פון דירעקטארס אװ באארר דעם םון און

יאנואר. טען16 דעם
 איג־ עיברע;ט רוסי^־פױיל״פער דער

 ענ'1צעװטיי דז׳ט. כרודער דאס פארמייט,
 זײער איס געװארען ערװעהלט איז קא

 כרודער םון «יאץ דעם אױף סעקרעטאר
סאליטיע.

גוטגעהײסען. װערט ערװעהלו:; זײן
באריכט. קאםיטע קאגסטיטושמגעל

 איז זי rv כאריכטעט, קאמיטע די
 די פון אכיענדמענטס אלע דורכגענאנגען
 יןאכײטע די און יאקאלס םאר^ײדעגע

 דער כייט צורײןגעוױזען. א<ע זײ האט
 פון אטענדכיעגט דעם םון אויסגאהכיע

 ארטיקעל ,11 סעקישאז באצוג ,1 יאקא<
 דאס :םארלאנגען זײ װעילכעז אין ,13

 ביד םאר װאהיען די אין לאהאל א װען
 קװאטא די בלויז האט נעס־אײדזקזעגטס

 יא• דער װעיכען צו באלאט דעם אויזי
 ביד די פאר זאל כארעכטיגט׳ איז קאל
 v\ װערען גע^טיכיט אײדזשענטס נעס

ױין״. *דער
i אז ערקלעהרם, ק^ומיטע די n 

 * און מיגאריטעט א האט טמענדמעגט
 מאיאריםעט די באריכט. סאיאריםעט

 11 סעקשאן אז מײנונג דער םיט איז
 עס װי בלײכען זאל 13 ארטיקעל אין

איז.
מײ• דער כייט איז מינאריטעט די

 אדער ״יע אײנפיהרעז זאל כיען אז נונג,
נײן׳״.

 די און םאיאריםעט די װי נאכדעם
 םעכד םון פארטײדיגט ווערען מיגאריטעט

 בא• דער װערם קאםיטע, דער םרן בערס
גוטנעחײסען. מאיאריטעט דעד םון ריכט

באריכט. קאםימע מינאנץ
 אז באריכטעט, קאםיםע םינאנץ די

 1* מאכם שםימע״ ארבײםער *םרײע די
 זײ צו זיף האס זי אוץ אונמערנעהסוננ

 זאל באארד דדטאינט דער אז געװענדעט
טיקעטס. קויםעז
רעקאמענדירם, קאםיטע םינאנץ וײ

 נעהסען זאל באארד דושאינט דער אז
טיקעטס. דאלאר 100 ®אר

 ארױס גים רעליזי״ארם״ ^•יפעלס די
 קער־ די און באזאר איהר צו דפורנאל א

 דער צו געווענרעט זיף 4חאכ •עחאאםם
 אדווערטײד אז םאר ®ינטנץ^אםיםע

דפורנאל. דעם םאר םעגם
רעקאמענדירט, סאםיטע מינאגץ די

 נעהמען זאל באארד דזשאינם דער •ז
דאיאר. 50 פאר אחוערמייזמענם יח

 בדאנסס מיז ברמנםש ״סאשעליסם חנר
 און אונםעתעהםתנ אן סאכט טאונמי״

m מז  את״ דער צו יאודנטל א ארויס ני
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 *וט״י׳נז ו׳ו )«־*«) ויי «, mm 1 קוויס
ivpipyipy me n״i ר־ט

 ונ׳סwtrrwoi'ii 6די רעסנערס,
 פטלױרען זועט נ<ווו*ד דז׳*ט־נט נ״«ם

e iyu<«ny ry i ,*unsye |ypfl oyi'״ * 
נרויור.ye רטגוזט »־ז ט«ג

 :ארינג/ ,דידעקט^רס אד נאארד
ר,*מ*טע£,

ie vu'ii/p h| נ״טעי די** lie 
יטס ,t in״wyit~3װאוד .y דז׳ע^רדז׳ע

r״t ■y־y^ iט  ד<וס AViVim דט ו
iy״H פי־עיוי;, ניודעי j אדוד ,ד פון 
^ יוט¥״ט¥רנס '”y i,̂ ור*ליווד¥ן יטי* 

iy «ו i .ױ'יוינ״ט i t  ,tyjJKsine 
iy i נ*»רד *opi '* f  oi*ppyv•) v 

iv איהם r i l iy, נױדעי *,וױ «r׳l 
 ,*yom »־> און פאדיי'׳<ן*ר*ן * איז

*ייט. yiyjjy‘’ * me *רנייט
yvny פאײווננ דעו ji'iiy  oiyv.; 

iy פון iy,i’׳ipo * ,pjyi טאיוס i 
 אינפ*ד• ״,,יוסדיאנ oyn m און ׳iy״

e* iy ד*ס ד־רט, i׳pjgtojy o זיןי 
onm 12 *ו |yifl*v«e ד*יאר ivtopv•
iy סעס,  y jly r ה*ט )o itn v ניט זיד 

״ *נפרענ^דינ  פאריאגנט׳ עו .oyj״p נ
iy אז i איהס ז*< *פיס ly ’ioyo’iw 
סודע, yp3*oiyriye־in ,ד

*וריחנעלױיען. oiyn פאריוןנג דער
*ועריפניען.

1?**9 m אױשרעריןזאסק״ט די רופט 
 «ו דירעקט*רס *װ נ**רד oyi פון

 »י»ט העד*ט oy װ*ס םיטו«^ע, דעד
 *ד oyi אין טדיד. פיני׳עינג oyi *ין

 זײנען oy 0*1 נעז*;ט, יוערם ׳*ריפט
”oi*D« װאו ,lyyy‘* פאר»ז i i אדגיי׳ 

: ׳פוין, סען *iy זיי yjyp( ארױס״ גיט 
o ׳me 1 נייט1א גץנוב בעכץ; iy r 'j 'B 

 ז״נען ע1סט״ י1 װ*ס ,oyi דאניז »
עיי iy װ*ס דעס, *נ׳*ט*ט .yiyue׳ ז i 
 וןוו״■ 1דעח ivanrm ז*י לכית נע״
iy 1 ■01ט*  p i’yn y iי **M *סיגי 

o iy r. רוונרע אין p r  oiyn lye y r 
 oyi, סר*ץ נאכט־טרנייט געארבײם

y׳e װ*ס i 1»ױסע ז״נעז פ־נ״פ׳ןדס »i 
«״ט. 1ע1יעננע א i*e נייס

iy ד*:ק » i יט* 1<ערט*נטי1אױנענ
iy ננט#11פ* נע, i >י*<א lie 11נ*א, 
om *װ o,iyvi( ז*ל נאכט״ארכייט *ז 
 1אי אדנ״טען «ו ען1װע 03־i?iy ;יט
 װע־ נעראכט ז*יען *:יעטרעננװנען אלע
iy *ו פינ־יפע־ס 1דעה זעצען «ו דען i 

*,'נייט.
iy i נוטנעהייסען• ט1װע צויפי׳פם

נאחיכטען, םענעדזשערס׳
י שריזאמם במחןר  o*i יבס*ם,1נ

 ם*ינענדע די נעפ״נם ה*ס *פיס זיין
ojm ״װ*רים6, :םאנופעקם׳פורערס

 ח*מ»אני/ דרעס עס און «*י ק*ס§»;י״,
 ״■עחל די יון “ק*סס*ני ודעס ״רילײענל

 יעדזד ד*יאר 20 מים ק*סי*גי' דחנס
 די ארנײט. די שנייחנן אליין םאר רע,

 די «ו געוו*רען אינעמעגממן איז נעלד
.10 ל*ק*י סון כיענינערם

 ק*כר א נעהר*נען ה*ם *פיס רעו
 נאלד׳טטייז ח. סירסע די דאס ■לייגם,
 ■חד דער און נײט1* די אלייז ■רעסט

 ס*נד דער לעדיג. ארום נעחט םער
 אין נעװ*חזן אונםערזוכם איז ■ליינט

 ארויסנןוויזןן זיד ה*ט עס וױ ג*בחנם
 נעפיינם םידסע די איז ריכטינ, זיין *ו

 געיד די און ד*לאר 10 םיט נעװ*רען
 נרודער *ו נעוו*חח אינערנענענען איז

קריםארא. *לכערםא
 ה*ם ק*די*ני״ דחןס ,אלים די

 ראסאנ• י. 1*יערייט* ארונםעמעלזיתט
 חןד ה*ם ח״ס די אונטעוזוכענדיג םפי.

i וױ אוױ o*i נעסונקז, *פים y i ״■• 
 עטליכע נלױז ד*רםעז ארנײט רײם*ר

 נים ק*סילײנט דער ה*ט ד*רום טענ,
וועתז• אויפגענומעז נעהענם ן

וױיטער, יכטעטmכ יריזאסט ער1ו1נ
 582 ק*לזסטעם ה*ט *פים וייז ד*ס

 ד*יאר 3,300 און כעק־יעי איז ד*לאר
 ניי״נעסעםעלםע פון סעקױרים־ס אין

סירמס.
 ווערט באריבם •מזאסט׳ם ברח־ער

נוטנעהײסען.
 *ם1 נאריכטעט, ה*ר*וױץ נתדער

 דחזם ,מלםעד דער סון נײטעד1* די
 זײן אין ס*ם*לײנט ה*ב«ז סאםפאני׳

 לעבעז סיין גיט ם*מז ויי ד*ס אפיס,
o ו»נק א n װ*ס סיעידסיזאז לאננקז 
i ה*ט. פירסק די n אויפ־ ת*ס *פיס 

א נמראנ׳מ חאט אזן סײס די נעגומז

jjnyjyn ר אין m r n$ אי •ױ די י
j* in״  iy אייף 1ד*יא / נין ס i n

a n s * j , « v די וזי *r* ח*ג«| iy״
i n  11• •M«a^y< .•'ארנ־

iy3^ B'B* iy און » i  :*y jyn 
^אט **ט ) miuy y>«e׳pj*׳y i| אין

y .m; ■■׳, e»1 1.-׳•* iyt* ג*יס*ר1א 
iyo ;*o in*|yrm  ayi ite •*׳$ J 

o” iro yo  •1 r i n פון e* uyi׳o * i D 
«H *וגדפס־רט yore די  y|״*i׳ei״;

 ר׳ס־ ןy1•>ט1פא *ו אופ ױ*ף־**נ״ט
n r t  iy i  iy y ii»  o*rjy*r*eo און 

r *  •i״.iyo
i * i  iyn * J־*r i ,כ1 נאײנט׳<ט* 

־oyoryr*o 0*1 o 1̂1׳e* ו״ן  *־i ׳
׳,ye״py: אין לאר

rn *** ,i iy in a׳o נארינט o iyr
fiy)ou״(.yo

הד מ iyo׳» נ :y ניט *e * נאײנס 
110 oyi 3 יאנואר oyi voצשען 

יאנוא*,
iy :סארפאגי״ איי און oy״ i ׳e*e 

 oyi3*j .eer ;יס*ױ;י*ן |yiiyj א־ז
iy װ׳ i פ*ס* oyi oo?'oy) o*r ,•א«' 

i; פ־ררע •i איז i  |yi*uyj iy»miivy 
:* «o:yoin «  ;* iy סיט iy i ױנ־*ן 

o*i jm דeyאfיטvט * onroye,אז ״ 
ojyo’u, װעט ז־ *  oyi \ri\pvn 

o ״נא־נ* iy i* io״ : o * i אוין א־ז 
i ׳פאפ, גיס־ימיאן * נעײען y i ם־ס* 

 י1 «לױ«*ן אין פ*לגרײו1ע iynyj ז,א
iviyDjm yoro׳iyo” iB אגײנמנט *ן 

n ד׳ט  .|*<3r iy i ה*ס פ־ידע meyi 
f׳o’irpvo * oyo,׳ *t װ דyגחאל׳ ט* 

yo| א’ױנ דנ  r.■* 1איח אין ינמ;;^1*
oyn י1״  oy 'y rtu y "ק*רפ«ד: 
iv i סטאפט א־ז שאפ¥»* ;yi*ny| 

 נ¥ל*זט *םיס אין ח*ט ס*ן וױ ג*נמס,
r אי וױסען,  iy i■• נייט1א i n  mo 
ד ״ס*נ• V9 iv ;ק*ניפ*ני׳ oyn ר״ jv i״ 

iy מען i ננעםיהרט ה*ט *פיס* « 
oyis*3 .p'*mo ס*ני״ י1 װי o׳r 

o rn "ה*ט ?*ס«*ני :oyvovov סיט 
i n לס ױני*ז* « t i׳iyo*eי1 זיינען ׳ 

 op'trv)i>"ii* ׳סא• oyi סון אינ׳יטער
i ען1נעײ* n  m ,רנײס*

 ײעיט נאדיכט ׳פעכטןר׳ס נמדער
ניטנעחייסען,

m n a נאריכםעט, ׳ןוייז o * i ״לױ 
i נײז״, איס n נערענטעט ח*ט 1וו*יכע
o n ׳c»* ״ i נ y i סאנ*װ1״* p i*1p-

iy ריט געסעטעלט ה*ט ?*מפאני״, i 
 1*לא1 600 חמאזיםמס ח*ט און ױני*ן

o’ivpvoדיט ׳ i n ,װעם עד *ז ױני*ז 
i״om ניט n  me ivo אױכעךדעררפנ״ 

ivo מ*.1פי
i»m a ס1 אויד, נאײכטעט שייז* 

י*נו*ר טעזoyi 23 ניז טעזcyi 17 פון

M P
I f n

s i" rm > n t • Jiiw m a n
iy e y r 11 |1א tm v i f r ' B i r P

m ••דיי*.  TWi •״* W ייין *r e 
lye y iro yn  21 am n y a y ty j, 

i a t  iy i״yjy> p| 1*1״ in* |yn*p״
o( אין n a* i in * v w  omoyey, װי
o* ד i״i iyB״jrs*n 12 lynyi |yj|

סטיייק. אין
iy m j ״ן oyorm ׳ו o ,ד*ס אױו 

o ״נ־י־ט iy i* iaח*ט ״ iyj*iWJO*im
* y*׳iio׳y ;* r| א׳נחש*נק׳»*ן vm\ 

i n .ױד*ן
iy i r o ׳צ״ן׳נ :oiyv o r m *נוט 

).yo’Myj
otyl iyo o ir  iy iiio נא* * פ*ר

״ן װ*ס «,iomyo;m *ן פון רינס  ז
 ריסטריקט זיין אין oovsyj o*r, *פ־ס
i ■1923 פון פ*ל*סיז*ן oyi נ*ד n 
 נ'יט¥ר,1א **חל י1 ענסלסלט יגט1נא

o װ*ס vtttvvn i jyiyn דיספ־ ו״ן איז 
 *i*o נ׳!ודטל־נע1ו1 די אױף און י?ט1

yoo;n| פון *ty iy י1 אין 1נייטע1א 
e*p * 0*1 ■ovos'ma iy  .iyeyr׳y 

oyi |ie איז כט’1נא *op’ry n **נעײ 
yiy* n  jyi; ,ומלנ ל*?אלiy 1פא איז• 

jyijio דיט oyi ײש*יגט .im *o 
iy in a װע־ט נארינט ׳עוסטעױ׳ס 

).ivo” nv)oi
 כאריכט, סענעדזשער׳ס דזשענעראי
e iy i r o; ׳  jyoyii ניענד1'•־ ;,iyo׳

ym i iyjmvm iy i אין iy i •אי;מס 
yipyo iy-־i;vo*pyi יע,1ט i  o *i ,o i 

ivf’m ו*ל טער iy rio דעי איז yoyie, 
m׳r i jy iy i* e e די pi*ip״iya*o און 

oyn״iyo*o ניט iv ג*כט• א־נײסעו 
iy •1 אין ארנייט e y r, ז״נ׳ח עס װאו 
lyvy ינע1לע ס*ר*ן le פאטערס, 1םא 

o ס,1א*רייט* iy n r e, און פי־עסעדס 
o iy i’oBTpy■

i נא־יכטעט נמקל־ן דועגשן v i r a 
e« n יy1נ^ו ײי אזױ o*i ,;iy״ *p j'B 

po* איוט נעהט pyim נ*ך *פיס סונ׳ס 
o n װי iy עתועחלט איז iyi*9yj דע־ 

iy r n y j ;־ע?*דענד־יט ,23 ל*חאל פו 
iyאז ׳ iy i r o כיזנעס• ,1י*עװי העײ 
*י ,35 י*סאל פון ענטrז1אײ  פאמעה־ ז
o סען n נת*װס?־,י« נ־ודער םון ■לאץ 

i פון y*v»i:yo*pyi די n r n פייג־ 
iy *ס1 נער;, i r o װערען ז*ל לעװין 

lyrnyoyo פון r lp ro  o n ,פיס* 
״סען.11נוטני אײנטטיסינ ט1װ*

 !;,װענ ר״דען yo?yr נ*םעז,yלn די
gijyo*pyi i y i׳*n  ,y־iyp זײער אויס 

 דעקאטענדאציע דעד טיט צוםדידענה״ט
טענעדדעער. דז״מענעיאל פונ׳ם

 גע• טיטיננ דעױ װע־ט דעם טיט
r.ילאסעז

סעקרעטער. לאנגער, ע. לואיס

 סאפעה און מיטינג *עהרלכער דער
סענטעו־ העלטה ױניאן דעם פון

 ~r טען24 דעם אװענט, דאנעױעטאג
 יאהדליכער דער פארגעקומען איז גואר,

 דירעקסארס אװ כארד דעד פון סיטינג
 דער צו און סענטער חעים מניאן דעד פון

 א געװאחגן געגעכען איז געלענענחײם
ijr«go דער אױוי קלוכ, אלדײן דעם אין 

 זײנען סאפער דעם אױזי עװענױ. טעד6
vm הױיט די גערדען אנװעזענד vv i םון 

 כעאסטע די איגטערד^אנאי, אונזער
 אינםעתײ• אונזער פון לאקאלס די פון

 ijn אין זיד נאםײליגען וואס לואנאל
 דער אינסםיטוציע, דער םון אױםחאיםוגנ

 סעדײ די פון דאקםוירים סםעוי גאנצער
 יױ אין דעפאדםםענםס דעגםאל און קאל
מ און סענטעד העלם ניאז ײד  געלא• א

געסס. דענע
 -w םען חאם איז, מטײגער דער װי

 םען און סאיער חנם גאר רעדעס חאלסען
 די זיעען סאל דאס אז צוגעבע̂ן םיו

 אינםעהד אזוי ■ונקם געוחוז רעדעס
 דאס געװען איז עס גדפםאק וױ סאנט,
 דעם צו געגעכען האם פען װאס עסעז

 וױדקליןי איז \voy דאס און סא«ער.
 רעחןס די און געלזמאק, גאנץ געווען
אינםערעסאנם. גאנץ

 דעד װאנדע^י, הערי װײס״ארעזיחנגט
 דירעקםארס אװ בארד דער םון נדשערסאן

 נע־ איז סענםער העלט ױניאז דער פון
i וחנן n אדער אזדענם, פון טלזערמאן 

i געזאגם, 1בעסע n .!טאסםםאסםע 
m w i  in i in אין האס im ip עײ 

i סון צוח» דעם ט1קלע n -צוזאמענ 
o װעג׳ אײז איז אנװײזענדיג קונפט. n 

ס1■ ^ i װאס א n סענ־ העלם ױניאן 
o איז געמאכם האם 1טע n 1923 1יאה, 
ip o 1םא םאמקשטעיט האם און n״ 

ip שםען n y i ײס,1• מ. דדשאח־דט דר״ 
o n טח דיחױזםא! ענעמישעז זעהר i n 

 אױס- איז וועלכעד ,1סענםע המלט ױניאז
^ן גענומען ײ מ  אפיאז, גתיסען א מיט ג

^ נאך י i גענוממן חאט iy 1א n n.
i וחה n גע-1מא האם טמעדסאן 
ם iy חאט ײס,1י דד. שמעלנז כ ^  א נ

iy»®o i דאס באמײוומ, n איז vm- 
m ip w  |yo יכבוד D n ד א ס ^  סון די

i n ,דין פאר אמטטיםחױע ly n n y jy 
חד זײז איז חאם •!ײס דד. בײם.1«

iyi דאס yT'iwpHivכיעז ;׳ n * i 
y זאגט i iy i* c  — iy| און מען1אי די 
iy ■^זאנען. גיט j iy i  i n ד*ן צײגט 
i װאס אגרעס1■ דעם אויף אן, n יױ 

^i ה^ט ניאן ;y o אין געמאכט חאט 
Dy3y;j*nM oyi ,און יאהר iy ,זאגט 

װע־ ײכט1ג1דע קאגטyג האם דאס *ז
in * ד*נח o y ^ : ^  |yoni; o n 

 *לע די םון זyװיזyויסגl* ט1וחנ וואס
vm װאס דאקםױוײם vi\ אין *נטײל i y i 

 * אויס זײ יקט1ד און ŷאיגסטיםוצי
iy דאגק  . ! * t in דאס ,אן אויף זױיזט 
i n איז 1יאה כ׳ן1דו אויפסו נותססד 

n  |jnw איז װאס 1אג״סםא1ד:D:yoyy 
iro ה^ט ױניאן אין זnװאyג jyoײאז ׳ 

ײ דן גלײד נאקומ^ זyנםy•*צי די ד  מ
i װאס ןױן n !פ*י םאחשריימ, דאקםא 

p o n:1<״• oyסענט• 35 ביז 15 םון ײז 
 י1 קאסט ס1סטא ד!אג יוו*ט1י די אין

^ ועלבע צינ  א איב^ ביז 65 םון מדי
i אויד איז דאלאר. n ^ ײ ם נ ה  ײ1^

i y r ״בי״מינג o :yo D i* in/ עם װאו 
injm ט ל ^י לאפר םון װאס דײ ג

 אנידyotyw ?1 נאך און נא^רומאטיזםyכ
iy  .|yo’’n די מים שליסט w o w. 

o סיט׳ן דאס y i^ n  |yv:w די װאס 
 נאןי האלט ,oo*Dya האם yאינסמיםוצי

 או| אנםאנג, בײם ערשנז בײם1* די
 װעט געכיט oyi אױוי א!בײט די דאס

ט  י1 דוען סאספאיט, ז,יז זyקאנ ^
 םו| *לאן דעם זyאננע^מ יו^ען אאחאלס

 ניט האט iy װאס אינ״ס^נס״,
 ילא״ י1 צו jyiy3ynyo^ צוריק לאנג

 זאנם — ווען דיסקוסי^ 1םא האלס
iy — לאסאאס די y^yii| ע|1אײנםיה 

o נס̂״nוrאינ ״ה^ט r iy  |yf»yii דײ־ 
 דד !יכםינ זײ׳ן מיטנלידע! די סאלם
קראנקהײם. זvm שי/ם

i n צוױיטi y n n  ly געווען איז 
i n סpy־טnזrוl n םון ^  איד אונז

in אוי.1בא אב. ^!נײעאנאל, n o מי 
lyo די אפ מםרײט אוי1 iy ii םון fin 

nynno־iy n y i  |y r, דאס Bnnp 
, די 1נא זyבyנ סעז דארף ^ן  ני^ און אי

 n דאס אן, ןױינט iy •אתאנען. די
חא« מרזזון אפילו מסםא
r r tm װאס v^mײ ז חרכאיחחמ ו

ען1 דעם סר-טאג, ז י1924 •עכרואר, *
y« די און אוםן ;עיעריגען » ^ t iy| װאס
y^ די אײן -רען ס n אין DOIP ,]V W

rzz קע;וגג.1אנע און in n o אף1נא 
 װערט װאס ארכײט י1 ׳צטארת לו-נט
 צו סענטעי-. יטהŷ ױניאן אין געטאן

 —איז צען1׳צפע סoyאײג ם;*י־ײכטערען
 דאכ און נײט,1* גױיסע » — *y ז>.;ט

 cyi אין .iipya טיכטיג נא;ץ װערט
̂ט יןניאן  יוינט באזוגדערס סענט^. העי

 גוטער דער 1ס* איגסטיםוציע די ‘ע
*y iyco * :c װאס הער^ט, ט1א1 װאס 
 טע־ ;אף ארזין קומען װאס ארכײטער י1

 זיך ביי װי זץי |yf>»i*o הילף 1»עידיצ*ני
iy א־ן i ,װאיטען זײ װי ניט און הײם 

 איד ״ט״סאייטי * צו אנחומען דארפען
םטיטוציע/

.11 געװען א־ז רעתער ה־יטער דע־
 װאס 1אקטא1 כאװאוסטעי * שױאט,
 *i*c נאהעגטע! אין ל*;ג ״פוין עטעלט
סעגטער. העיט ױניאן ריט׳ן ניגרונ;

 יקאל1מע גאגצען פאר׳ן ט1גערע י*ט ער
 בא־ װאס ים1אקטוי1 *לע י1 פאר ׳סטעף

 ױניאן םון קלינינקס י1 אין זיך טײלינען
csyn ,!אױך זײנען װאס און סעגטע 

i:yry',i:H 11. בײ געװען .lye*□ cy i 
 ארבײט yoi3 י1 אויף אן וױיזם עדאט

yn מיט ים׳1דאהטו ,ד פון yc^  y :syn־ 
 iv^jy■*^ די \vsi:*r,v2 זײ בענקײט

iy אין הילף :אך ליײען װאס i אינסטי־ 
 יiy 1 יױבט ס1ע1ב*זונ און טיצי־ל,

iy ■רײס, .n פון *רבײט ̂,דט i ד'רyק־ 
iy פון טאר i .אינסטיטוציע iy װײזט 
cy 1אױ אן אויך i י1 װאס ט׳פריט1םא 

 ־y: האט םעדיצין״ ״סא״טעל םון א־דעיל
i אין טאכט n און צייט, 1לילעצם — 
 טlרעyג װערט עס 1נו װאו — iy זא:ט
 פיט װערט ,oyi װעגען ג^סריבען אדי;ר
iy מאנט1ע1 קטyBסyl גױויס i ױניאן 
 םאכט iy ײס.1פ .11 און iyo:yD ה^ט
 ױניאן אין אס1 אויםמערקזאם, אויר

 !אק־ 1מעד, זײן םעז1ד* סענטער העאט
 שײנהען קאנען זאל טען י1כ ׳ים1טוי

n^ נאך פאציענטעז י1 y אױםם^ק־ 
זאנײ־ױים.
iy i געװען איז 1עדנע1 געקסטער 

iy ײס,1ם םאקס דר. i דאקטא! הױפט 
 ױגי־ אין נטyטםlפ*ŷ !ענטאל דעם פון
 ט1ע1גע האט iy סענטע!. העלם אן

 און דענטיסטען, סטעןי גאנצען פאר׳ן
 עפענטלי־ אן אכען185אויסנעל זײ ראט
iy םאד *נק1 כעז i װאס *רבײט 1גוטע 
.jyi.ic די

5 iy iטער iy : iy i י*־ ש. געװען איז 
iy נא״שיד, i ״נע־ די פון 1*קטא1רע 
p'cryi,,.׳^ iy האט ;o iy iy און װיציג 
yc| * אויף האט און עפאסיג 'M j,,ic 

r א אופן c ' i י1 *רײנגעהיבעצט ביסעל 
 אין זיי צו קוטט סזןן ״װען דאקםױרים.

 זײ, !עדען — iy זאגט — קייגײןס די
 װאם *לץ צו ען1צוהע זיף פוז נ־עז און
 זיך מען קאן 1ס*פע בײם זאגען. זײ

 זיצען מוזען זײ — אפרעכענען, זײ כייט
 זא־ צו האט מען װאס ,fyiyncnx און
iy *ז *ײן, ישטיםט iy זײ. jy;yii נעז i 

 נויטי־ זעהר * איז סעגטע! ה״יט ױגיאן
 ױניאן׳ אונזער אין אינסטיטוציע נע

 זאגט — בעסער סך א איז עם ־־ אבע־,
 ד*רפען.אנקומען ניט זאל כיען אז — עי
 *ז האפט iy און !אקטויריס, yr*p צו
cy 1 צײט, * חוכיעז אמאי ױעט |yiiי 

î זy‘;יyװ צען’ר<: y : i y r  |ycy און yc־ 
iyo, טנשען די װען? y^yii| האבyז 

n yo אין פארגזךנעעז ^ ײ  ycf,|̂ ז
oyn מען pדאהפ גיט ים1אקטוי1 ײנעy.ז

ly זעקסםיער דער j iy i ג איזyװyז 
iy ליװײ, גרודער m y :y o  iy i לא־ םון 

iy  .1 r«a איז ^  11בא די םון אײנ
i פון oi*Dpyvi אװ y i ה^ט ױניאן 

i*oiynD iy און ;ר,זסע:ט i אװענט פון 
ly זאל iy נעװען, מכבד איהם דיאט iy i 

 קטא^ס.yדיר אװ ד1בא iyv*:3 פאר׳ן
 נוצלײ און yDi3 די לויבם דעדנער דער
 :־yD לטyה ױגיאן אין װאס ארבײט כע

 מיטגלי!^ י1 1ם* טהאזyג װערט סעי
 איגט^נײ־ lyr^KpiD לאקאלס די םון

 1באר די םון נאמען אין און
ד*נק א אוים iy י?ט1ד דירעקםארס אװ

npp פרײס, דר. y in  cy i/ צו און
 אין זיד באטײאיג^ װאס דאהטורים

 לאיניקס נטאלyד און מעדיהאא די
.lyojyD ה^ם ױניאן cyi פון

iy i נעקססער ly j iy i ג איזyװyן 
iy םיט״טהאנדלע!, *^עקכאנדער i די״ 

i^opyi עדױ־ אינט^נײ^אנאל דער פון 
D אײ״פאנאל :y ^ ^ s y i. * ־— ביסעל 

py םקנא iy איז — iy ?אנט i'i cy i־ 
 דר. סענט^ העלט אוגזעד פון טא'־
y^ ,1יאה םון סוף צום קאן, סי>רי i« ii,|

 מען האט yאינסטיטוצי דעי זיא
iy דויד i און םי^ אזוי יכט11פ* צײט 
 ״אויס־ ;yo האט כיאגענס, םיעי ̂וזוי

^ אזוי נעבאי־וע;"  לאכי 5v't *זוי און פי
 — וואם אבער וױיט^. אזוי און כענאס,

y o:nBאנוױיזאן קאז ־־ ר i'iy  i n־ 
 מען סאן ? 03yD0i*Byi אנאא1?ײל

 ־yג |yc^n 1מי םחות 5y'D'ii ןנווײז^
*ojyo װיםי איזyל in '^ ^ 'o הא־ 1םי 

ט מן כ ^  קלײ און רyנטyלינyאינט נ
?  *לץ *ז אױס, ט1םיח iy און מי
 *רביי־ די חעאפאן «ו געט*ן ט1װע יו*ס
o דזאלמן צו מד n גייסט אה

נאגענעניש א ! 9
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 #■צוט#ן oniy; ביל ה*ט אכיאטסאן

r און טיק^אך,1ס'׳*1?ונ y i״ iy i  D;yPc 
 אין פײעייאך רוסטיגע טיט iys,Ec׳ פכיזר

jyriH v i" i. ה*ט iy י־1יט * *פגעט^ן 
 ciyc* נאידיטטײן, lyccyrt׳־ י1 צעל
pc iy' ה*ט iy כעי/ און iy בא־ זײ 

 cyi און אײן אין באגעגענײט * ׳טטימט
 אין און סאכװײ םון סטײ׳טאן זעלבעז

iycsy און אײן r y i .צי־ים
 מ^־י און Konyc lyooyiit״״ די ד*ס

 ױנג^ cyi אין םארליבט געיױלן זײנען
iy sTD פאר איז אבראטסאן cy:^p פון 

 1סו א געװעז, ניט סוד קײן yבאקאגט די
 ,iyo ד*ס ),־Nciyc 1פא בעז,4םארבי איז
iy סאד און פארליבט איז c' יטאיב דאס; 
co* אין םארליבט איז * ic׳:^iy.

rד ני•טyגyבאנ םון צײט די v r v׳: 
 יטיײג־ אײן בס״ה ׳עויז ס׳איז זיך. רטyט

y i צו געבליבעץ iy i צײט באיצטיםטער 
 oniyc, מאפע׳ס אין Diyo^ רט*yב
:iycy ׳py3’ae ײיט צי זיך כראכט און: 

 די “אי:טע פאיבט ׳פ:ים דאס רטyפ̂ו
ר-פען.
Dy די א־־ײן יױםט y cP iy ic ,טערי

 ciyc,* זי תםט cy װי ציג, ױ:גע די
 צו זי ׳טטעהט <yc,'osr שעלמ'&ע\ * כײט

̂נגען איהר זאי* זי j^oiyc צו  װאוהין ז
p זיך זי קלײבט y ; cy, איהר זי װעט 

באנלײטעז.
 אונ־ ברומט זי נערװ^ איז בערטא

 זיך װיל זי אס1 ענטםעד, אן נאז טער׳ן
 כאפט און יט1סט אין jnyjcin* *ביס^

yt,,c ,lya^'n *| אויױ בליק m אינגy־ 
3yny? ,lyDcyiitr iy iי אויך װי דיגy:y 

o iyo r בײס שויז lyo^w און שפיגעל 
o iyiie פגיס. דאס פרײסינ זיך
גע־ א םאר קופם זײ צוױשען און
nyiBt? :
iy?|: עס זיך דו קילײבסט װאוהין —

yם — lגט oiyc.*
ם^ זיך װיל איך — iy* *בי :c in|

 iyDJiK nyte'1 טlyDנטy—!יט1סט אין
ip װי נאז, iyc'B,: ' ! :  ־cjmtr איהר ^

ly ר׳סyט t ^ y  ly j'n y .i'io.
~ ddj*p זא;ט — !געהן זיך 
Diyc* .בײז

!ערלויבנײט דער פאר א;ק1 א —
 שעלפישעד א דיט ניערי ענטפערט —

העזה.
ity * — :םויזע קלײנע א נאך i 

 ̂־y װען jyc'iPwc:* ציג ױננער * פון
װאוהין... געהען ט^יע

- *I■ ייז״י
י -1

c איז צרשםאנד lyiycyc * אין jy r : 'ii־ 
רויבענסװערט. אדך און װערט

ly j iy i  iyovy? iy i איז *װענט פון 
 iy און זיגםאן מארים ע:ט1פרעזי געװען

yp*D-rn געװען iy i הויפם ly j iy i. 
iy ען האט ט ^י  yc’>c*T i.iyr א ג

y iy i, ה*ט װ*ס *jyDny;D'n אי בײy־ 
iyo סך א ciyi:iT*c j : n y i jw i* c 

iyc*n איהס Dncy5 די זײן מקנא *yp 
ly j iy i פון #D:yn האבען זײ װארוס 

 I.iysy... און גוט *זוי טlרעyג ניט אויף
o:yi'ryiB א כייט אן פאנגט זיגםאן 

 נאף אזוי׳ װי איב^בליק, ישען1היסטא
ywPtjmyi iy i אין 1ײ1ט קלאוק אין 

 *ר־ iyj:*Dy3J^ iy ה*ט ,1910 י*הר
 םיטyנyב קראנקען *ײנצוםיהרען בײטען

iy אין i ,שוין און ױניאן —
 )~v: איהם פרײס דר. ה*ט — iy זאגט

yD^*.i| װאס *לץ מיט iy 1*נ האם 
:py^  :־yצופריד אױס דריקט iy און *:

 איז ,35 לאקאיל ילאקאל, זײן װ*ס הײט,
lyocny iy i 1אונזע אין לאהאל 

 אנגעפאנ־ האט װאס איגטערנײ^אנאל,
 טעדיצינישע מיטנלירער די געבען גען

cy פון װארום הילף. i ״סיה־בענעפיט 
i אין "1פאנ n נאנדעם אײ ױניאן 

*iy i  |ycp*r,y:c,n ױניאן ciyn םענ־ 
iyo, און קליניהס זײנע אלע םיט y i־

װי ׳^ז אויר
טעטי־ סאניטײיטאן

cD:ycoi*B. װײזט ער 
 די איז cy װיכטיג

 געוועץ איז װעילבער פרײס, דר. פון קײט
 לויבט און פעאד cyi אױף יפיאניר א

*i איהד באדאנהט און איהפ c iy i װאם 
iy זײן פאר געמאכט ה*ט ̂yבענס־אויc־ 
*:yc דעם אויױ ױניאן אונז^י העלםען צו 
:c'cy. אין און *:yc; אינ־ אונזער פון 

 ־ypiya* אויס ער רי?ט1 כהנתײשאנאל
iy ם»ר נונג i אר־ נױטעער און גומער 

 vלx י1 םון איז פרײס, דר. פון בײט
 די אין זיד באטײליגען װאס דאהטוירים

^*y און קליניקס ̂Byפון *רטםענטס 
cyi האםט ער סענט^ העלט ױניאן— 

 ypyr;, צײט דער כייט אסiy — 1 זאגט
yiyr:in אגנעהכיען ־לאסאלס cyi פלאז 

 אינ* ה^ט אײנצוםיהרען ײם1פ דר. םון
iy טyװ אס1 און שורענס, ^ p ^ c i* c 

c די iycy: צו cycc'D די iy co n םון 
 מדיצינישע !יכטינע די ױניאן ארנזזן!
רעיארמער. םפועף אהילוי.

;־טי•;:טפ
*■ ki * *י ׳ l״f * ״־ײ

־ ־ ; ׳ד
*
x

אך

דיױ ױפט
J־y* קאזיא .

גיליטטימט. פ־י״־אך ;,די־עגד
v א ;א־ א*ן r \s iy r p r 

״y;y;Kc א *,אוי, cc־y; דו װײי ;y׳ 
'.‘;,ט זא;ט י רז־יט“;יגעזו;ט זיך געי,

y טיט ;ט.,באי**ד איז ביל־־טא ic*
איך װארט, : זי זא;ט ̂ט•:••; אין לען
y'l,־ *:i y טאט,,;; ccyr כדך

iy*•* ייפעז c 4לאדאי.
 ״טר•; ;־*'־,ד^יצ װענש אײן אין ־■

cyi ר,יא ;;,טאט! yc ciycc:y*, ;אי 
 ידיײ:נה־סא:״1פ cyi אן ׳צוין ט־יט זי

syc, א דא״ א :אך כאפט p ,sc אין
! pc; פא־־צװינרט א.ין ; ,v.ry

sט־־אכט
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־צנאה א ״־,א
י י
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• *1 י ײ« י ע\ י * י

s • I *ארי-ס
׳צפינעי
iyc

בע־־ט*
yi

י ױ זיי
'ז **׳<;כע־-עז

א־ א־ײפ
* « '1» . ׳* < י• * * • ו
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L . I M >
־עז

 בי־ויז צײן’
בליבעז

:ע־■ :,,אוטגיליוי! ט
 סיאיז אז ׳װ־יזט זײנער

פאר* yipoV האי*בע אײז
iy צו , i ארר1 זי און באגענ^י׳צ 

 אויה זי י־אזט קלײד, ראס בײכמן נאך
j װאס ליעגסט, דע־ צו eye איהי i y n• 

 א:־ איז איץ אז א־ײן, ציטער אין זיך
 *11איאוג אן פעז,1א;;^וא ט:ארנעט,יגע

i '־y:,nyDyBC' *זא אין נונג׳ y r ^זא
• kt ־ ־ ־ ־ ־ ■* «* « ■ •יי או־פגעראטט. זײ, :יט נאך

jyyi'n, א באקוטט ד iyr ריעגטפ> :
y ניט טים iy :iy,; ^די .װ י1 דך זאי

 װארםט און־ ניט •צגארכעט אלײן טיפ
 :עױעזע; א1 טלװא ;־,,ציט א*ן אן :יט

ארתו;;.
^ טער נאך ױערט בערטא *^ םג אוי

 פיינטלאך רויטע ארױס טרעט^ איהר
 פא־ אזוי זיך Dpyir ד און נאז אויפ׳ן

פינט^אך. רוימע דיי
 oiyr.B ^ײד, נײע אי־הד אן טוט זי

 א-ן דך <אזט און פ;יס אס1 װילער
*רויס. ^טוב פון םyo* אײן

 פיט װאו?ביגע, נייעליג א »י!ײן
ען, נערװעזע םלינהע  אויף איז באװ^ג

 סטליט אין טרימ גיכע אײלענדע ע1איה
jyc*i זי נ*ר אוםגעקו?ט, אײגיגע זיך 

 םyכם איז זי ,DPiycy: גי׳טט1;א האט
 סאבװײ, פון סטײ^אן צוס ג^אפעז װי

 װאו סטײ^אן, בא׳טטיםטען צום פאהרען
 ליבען חןם מיט באגעגענ^ זיך װעט זי

ט בערטא און אבראטסאלען. אנ מ ^ 
 * מיט פארגעסםערן זײגע,״ זײ וחנן זיך

 איג־ איהם בײ געװעזען חברה גאנצער
D ''i iy i, האט עד וױ Dy געשפילט■ 

 טען האט עיזײג פיננער די םידעל, אוים׳ן
ען.יצו?דש גינמוזט
 עםײ■ גילי^יך » םיט שםײכעלט זי
 האט׳ עד װי ׳זיך סאנטfcn זי כעל.

 אײ־ אזוי באנ£נענײט, די בא׳צטיםט
i:y5 אין yc^oy װערטyאון דא : ר

i אין איץ ער1 איז דאלט y i ...צײס 
 .אז נ^טרא?ען, דך האט iy װי פונקט

 איז און ;,ny.nyo^': :יט זײ זאל טען
 y^טyפארזאט די צװײצעך פאדשװאונדען

y י(:ענרל'כע [x טומעל מם איז i:y iy i 
ז.y׳ג*ט'מ

w'Wi
•צװעסטע־.

 צוזאכ״׳ג ,פא־־׳; :•'־
 אי ל־טאיב עגטפע־־ע; אי־ך

 ולאיט ט ג ,*י , ט־אנט
 א*־־ זא" ;ריאצ דך יאן

;;’״יכטע־י״: א נ״ט ;;,פ
cy-scpy *yi י1 א;;;ל־פע איז

 א*; לצטיא*";;עז דך ;;יהאנ יצ־ױנסטע־
־T ;‘א <cc;y׳:־ ־י טיט ; צ

 נ־י א־ױםדע־צטײגג• האבי<ן א־ן ׳צען
y  ̂ cyiצטyעס.6עיס פ־, כטי״צא; ן*
 ד א*; ;ע.יע; זי־ בא״צליפט נ״ע־י

o:y.i י*טיג,ינ;י;י״ א־־ױכציאײײדע־ זיך 
: זא:ט ד און

 איר ״•
סטריט. א־;

בע־טא •;;ג*פ־;־ט ־:)אײ איך -־
 זײ א יצט־טע, “;,!ע־טי־אנע; א טי,:

ןי•r כייט ;עדן בײ:א;ד דך י־אזען
כטי*ט.

 רע,־־ 8א**־ yepy; א-ז אבדאטסאן
y אי: סט״ייעאן בא׳צטימטעי iבא־ ־ 

*y האט אונלזיסט א:ן צײט •צטיטטער

ייא: *:; צ; •ry־'

DiHiiy; אין רגערט yy ג זיך  
ניטזײנען !•עפײן6:*• טער

׳צוחןס־ די
געקומען...

 קורס « גיט לײאן ה. דזש. דר.
 או־בײטער אונזער

אונװוערדםעט.
אץ

 טראנט — מערי״ די אוטערום —
 זיך דעדטאגעגדינ בערט*, פארדרוס טים

 די ארוטגעדרעקט זיך האט מערי װי
 איה״• עץ.יאמסאנ1אב נעב^' צײט yנאנצ

 איהר נדט איז *בראטסאן *ז ־יאכט,
 ער ,,געװעז^ נאהענט צו אפילו אביס״עיל

 ארײגנע־ עפעס זיר אבט1 איהר האט
 זיך האט טערי װײל *וױער, אין רוימט

 ציגי״טען דיג’העזה איהר םיט צולאכט
:lyccyf’y גענעבען האט בערטא׳ן װאס 

צען.1רוא אין שט*ך * װי
צונ. ן’כױט יצוין זי ט1פאה «צי:ד

 טדא־ צוג, פון קלאפען מיט׳ן סאפ, אין
 גצדאנסען, םין ברעקלאך ארום זיך גען
i םון אבדאמסאלען, פון סראכט זי n 

 טרע- cy זיך װעלען זײ װי באנעגעני׳ט,
 אין יעט״יכעל. זײן cnyriyi זי פעז,
iy י1 פון טי?־טאירמאק דעס i  iy iy i• 

c iy i ןןא*פ יצפילען זײן פלדצלוננ זי 
yvc> פון ױ טראכמ װידער און iy i 

iy ב^נעגעניש... i ׳אפ זיך יצטצלט צוג 
 לאזט סטײ״צאן, אויפ׳ן ארױפ גיעהט זי

 זיך הוקט סריט, עטילע מיט געהן זיך
 cyi צװיעגע; זוכט אויפמערהזאפ, צו

 פנים אל פגיב זיך באנענענט און עולם
טערי. עװעטטצר. אײגענער איהר טיט

 י1 זײנען א־הר אז פיללם, בעיטא
 פנים, ז’אױפ געהופ^ פינטעלאך ױיטע

iy א*ן זיכלערי טיט איצט א*ז i־ *«.*ע*‘
אריענעפאל־רען איהר*וװארט הײם

בא־  א-'י;. פנ״ב אץ 6נעגעי די ױיט
:זאנט און זיך חעדצט
׳׳ טע־י *הער, קוגיסטו װי -
 — I צונ נייט׳ן — דו וױ אזױ —

 פארב די אז פױזלט איז מעי' ענטפערט
ארוס. פניט אין איהר יטפזאצירט

עװײ־ פון פויזע נעטעyאוטאנ: אן
: זא:ט מערי גען.

!עקהפ־עס אױפ״ן װארט איך —
 בערטא א*הר איז געוױם אז טראכנ^ און

נאכג^נגען.
 עתס־ אױס״ן אױך װאדט איך —
one! מא1בע בײ ארױס זיך רײכט

 D'vy; cy װעט ענטען1סטו yרyאו;ז
lyiyiD צו yiy,i,| לײאנס׳ .11 דאס 

 iycy3y; סיזאן ןyלעצט האט רyלכyװ
c* אין i״iyD־cyD,Tiyiv:w * תורס 

iy אין כחות סאציאלע י1״ איב^- i 
ly rc j 'M ,זײן װידער װעט ליט^אטור״ 

y זײן סיזאן. cyi אונז םיט » n y -ילןןק 
cy 9 שבח, ?וםען1ם* װעט ט׳עור iס*ן 
1:30 ,iniicyc, אין iy i װא׳ציגגסאן 

.529 רום ס?והל, הײ אױתוינג

קינ־ ךײ צו םדבט אײער טוט
דער. •

iy דאס װײסען, אײך םון פילע i 
 םיהרם פאלקס־אינםטיטוט עליכס עלוס

* זײט אן 'jy n ע:ער:'שע אן -yovo• 
iv פון געביטען י1 אויף ?ײט iy ip p* 

קולטור־ארבײט. אלגעמײנעי און ציהונג
 ןyהאב אינסטיטיט פון |yi.ir*j׳ 14 י1

iy אלס 'n די בעבעז צו אױפגאבע P,־: 
yiiy א דער i^o ,אײנסי*אנצען ערציהונג 
 מידות אפמליכעrלyזyג גוטע זײ אין
l און y ^ ^ y אינט די םוןfi'yג'yנטy, 

yo ypi:yD&rDc:Pyr׳:yc.| פאל?ס״ דעי 
 צו שטרעבט אונזערער טyרזיטyאו:יװ

yD,'iBon*o| בילדונג סיסטעטאטישע 
^ly r ’i ט־ צר איבײטעי־, י^^1אי די:]} 

 פאיעעה־ און yבאגריפ yiy''T װיקלען
 yipyc^ י1 גע*צטאק. זײער נע־ען

 י1 וױ טיעטעקײט, אונזער םון צװײנען
y װאס pyipp פאר פיםעי!־שול ^ i| 

:o :'i:yy פיוױ?- י1 פאלקס־יצול*!;, די 
iy ן,yל*סpמא:ץ־ און i זשוי־ ״?יגדער 
 ״בױבערייד yזומער־קאלאני י1 /,נאל

 י1 ידינען1באפ צו iycyiDc« נל. ד. א.
 דור ישעז1אי *y3:p cyi פון גויטען

 עגטװיק־ ly^'T'c און גײםטיגער פאר
 אי:״ י־yיבs:יצ און גוטעד םאר און לונג

̂־ץ־זאלטו .P ט
 ײ װאס ׳cyi אויף אכטעגדיג ניט

 בײ c:ypiy*: איז yרyאונז טעטיגסײט
iy י1 בײ באליבט עלטערעז, י1 irp 

yĉ װאס yאל בײ באװאונד^^ט און p; 
iy ?ריגט באריהרונג, אין אונז מיט i 

 יצםי־ y^y'iyc*o גענונ ניט אינסטיטוט
yאנצופיה אוס צצ lגרויס די ןy פאיקפ־ 

• די און ארבײט,  טיט צוזארצן לעיז̂ר
iy i גרופע ?לײנער y:ycy:iyc'K טוyר 

 cyi טיט בא״צעפטיגט יג1שטענ זײנען
 נױטעיע די |ypyi צו װי פראבלעם

yc'V און הוצאות 'cyi yi:ycp^v, n.;
 פון ארבײט י1 אװע?צױצטעלען י1כ

 און יפור ;yccyD א אױף אינהטיטום
iyc^i ט דיyגsיבקײט *:jysipivc די 
 :ײע יעפענ^ צו םאד^ונגען yנ^y^רינג

 א אננעםאנג^ איצס פיר iyc^i שולען,
 יעהױ־ טויוענד 10 יצאפען צו ?עםפײן

 אם1 האפעז, טיר און ׳עי1טיטגלי ליכע
 או:* ןy^ער^יל װעט cpy איױ׳צער דער

ער^וארטונגען. זערע
 אײנעס ען1יע צו זיף ןyװענ^ טיר

 אינ־ םיז די4;טגייר א^ס אנצױצליסען זיך
 לויט יצטײע־ יעוזדליכען א כדמ סטיטוט

 זיײ ןyנyבאװ אויך און טעגליכהײט זײן
.y^yr אפ1 טאן צו םרײנד נע

 בײיטטײד yליכl̂זyי ע1אײע שיקט
cc,sy שליס :צום דירעהט רונגעז

 װאיסיננטאן 13S7 פאל?ס־אינסטיטוט,
?.1יא נױ עװ.,
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\ ±  V  V  \ , ״   N״•׳ f ״ fl. f r i r ;  H T M T
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I״ ׳■״׳ ׳״* ׳יייי״״ז ■ lot In mnilon 1103. Ac( «1

I*i7< iWhtitiful on Jinuity 29, 1019.

ra וןחמארס;*זז־רנזל
ד כיעד״ *•וערס״ם. jm ני

u, יױט rn  om !W r ט6נ*דיוי 
 “*נסי bv pm ,8י,י*ו) ניי נ־ד ו״ו

i׳c .'UK o׳m vs0| 3’’3־*vj iv o^*
pg נ*ןי, טס*,ר ־־עד־נ. וןרום M Pt 
 91 פ־יננע־;, .י ב־־ודער דיס 'עפ*עך03

̂ער i*3 דזיזגאיגט פון נעדז״ in, נעפ-נעז 
 103*די יו־נ״טע־ פייע דאכ אױס, מיר

m קי־ן נ־ט אפ־-ו g,׳-«; ד־ רואו ־>( 
 ייײ ,V" ארנ״טע;, תענען די אז וױסע;,

 יי״ א־ו bv אנפאננע;. ןיך •ועט ני־ט
נען, *ו נערינ  *זסי־כס אונטער im ̂ז
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V
̂והר £יל יעךן איז עכ  יױ דעי װי ׳י

 און עקזיסטירט, סענטעד חעיטד«
 װעניגזנוי) אכער ״ארכײט גרױסע זײז טוט
 אינסטיטױ אנדעדע אונזעדע איע וױ

 אגערקע• די ;עקראגע; ער ה#ט צ״עס,
 ער tfvn זיכער קורט. »יד.פ װאס נונ;,
 אונ־ אין #ונריסיםי די געלראגען דט

 אזױ האט עד װאס יןאױטנען, זערע
ר ״ן חען עס סאי־דינט. נ?  איז עס אז #ז

 סעגטעד דאדגער דער וױייל דערפא^
 סיס און ארבײט, זײן גוט אזױ טוט
vrv ,יט דף גױטיגט עד דאס ערפאלג: 
 פאר רײדען טאטען זײנע ;דעם אין

 פונדעסטװעגעז אכער כעסטען׳ □v איהם
 םאקמ איז עס אז צוגענען, מיד טוזען
 ^טארסעד א זײט אונזער פון נעיוען

 וחד אזוי דיאכעז מיר װאס פאדזעהען׳
 . דער ג/דשענקט אױםדערקזאטקײט נינ

אינסטיטוציע. גרױסער דאזמער
•/

 :יט איז סענמער העיטה ױניאן דעד
 אינסטי- אז איז עס האסייטאיל. יןײן

 גרויסע איהר אלס חאט װעיכע טוציע-
 פעניליך יוײם װי מאכען *ו אויפגאבע

 סאר׳ן נױטיג דעהר ניט חאספיטאי דמם
 םאר• צו איז אױםגאבע זײן אדכײטעד.

 ארבײםער׳ס דעם מעגי:יך וױיט װי היטען
 ערנסט םון איהש םאדהיטעז צו נעזונד,
 םארשפא• זא̂י ער אז אזױ, װערען, קראנק

 טוט ער און האספיםא^ אין געהן רען
 ערםא^ג העכסט־םעגאיכען דעם מיט עס
 םארגאנגענעם דעם ®יז כיזזר דעם אין

 דר. פון רעפארט דעם יױם ׳זײנען יאהר
 העיםח ױניאז סיז דידעקטאר ■דײס, ס.

 װעני״ ניט געװארען נעםאכט סענטעה
 דאס עקזאמינײשאנם. 17,805 ײי געד,

 מענשען םויזענד 17 איבער אז םײנט,
 םאחשידענע םון געװארעז םארהיט זײנען

 געהען זײ װען קראנקהײטען. ערנסםע
 געותן עס װאצט ■רמואס״דאסטאד, v *ו

 גע^ו״צאיענימ, םון אנםאנג tv זיי מור
 סאסט סענטער העילםה ױדאז חנם אין
דאיצאד♦ אײן אונטערזוכונג גוונצע די זײ

y
v דאקטוי״ װעניגע זעהר ׳דעם חוץ

 צז אום םיט^ען, נויטיגע די חאכען רים
 געװיסענחאםטע און גרינד^יכע v סטכעז

 דער פאציענם. דעם םוץ אונטערזוכונג
̂םה ױניאן  די אכער חאט סענםער הע
fovo םיטלען וױסענמטפם^יכע נײעססע 

 עשם־חני tv חאם ער אײנג^שאפם, זיך
 חד בײהיננ עאעקטריק tv ^ארםםענם׳

 4װי עצטע5 אזע^כע נאד איז •טרטמענם,
 דאם אזוי, ערפינדונגען, סענמאםטאיכע

 *אציענט דער אויך קריגט נױטיג, ווען
 ביליג, אזוי און םדיטםענט, נויםיגע די
 סרי• געקאנט ניט קײנמאא װאילט ער וױ
 דאס װאונדער, קײן אנדערש. ערנעץ נען

 שסענריג איז סענטער העאטה ױניאן דער
 דער דאס ביזי, און ׳ביזי
 זײן צו געעײנט אנםאנג איז האם װאם

 וױיזט םאדערונגעץ, אלע םאר בעגוג גרויס
ײן.5ק זײדצו צו ארויס איצט זיןי

v
נטטיר• נטנץ געװעז דארום איז עס

 יFד יועז ^עצםען'דאנעחמטוונ, tv ׳ייך
rivv3 מומטעדיט ײאס דירעקטארס׳ אײ 

 װײסי מיט ױניאד^ײמ, FרF«ונז םון
F דער tv רFנדvװ נםFידTF■ד t 'i r |יו 
 זײ׳׳דא*^ rut יגךעקםאר דער סרײס, דר.

ר נרױסמ וײער םועז וואס טױרים,  י
d איז בײם f i אז  (3F0 חעיטח ױ̂נ

 אי רFד ®יז נםFזידFרi רFד ײז
נאראו̂י רFDFרpFס יוז נזדמאנ^

^v f נאד dנדFרp y ijjO F > F____
difhvi ד צוFזימימ צעססיסחףן ר
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אונזער פון ארבײט מאנאטען דרײ
אינטערנעשאנאל

2.
 דעם םון מיטינגען די בײצואױאוינען

 דעי םון באארד עקזעקוטיװ דדפעגעדא*
גרינד־ װערען ניט און אי;טע־*:עי»אנאר

 גוגע איז װאס איץ, מיט באקאנט דך
 אן וױרקייף איז איגםעינעמאנאל, די

 די פיט נאר ניט אבער אונטעגריכקײט.
באקאגט, איהר װערט אנגערעגעגהײטען

 ארבײ־ דער אין םיילעס סיט אויף גאר
 מעהר v אין קוםט װאס סער־נאװעגונג,

 באריהרונג נאהענטער װעניגער אדעל
 װי װארים׳ ;אינטערנע^אנאל דעל טיט
 באםערקט, דא אפט ״צױן האבען מיל

 םון מיטינגען די צו אםט זעהר קוםען
 םון קאסיםעס םאױעײדענע ב. ע. דעם

 געװיסע מיט אלגאגיזאציעס אנדעלע
 עס זיף האנדעיט אמאל םארראנגען.

 זאי אינטעינע׳צאנאל די אז לעם, װענען
געוױ־ v פאר בײטראג v בי״טטײערען

 אז כיאל, nny־i:v IV ;זאך גוטעד סעל
 אניפליסעז זיף זאל א:אר1י,אי:טערנע ד•

 װערט װעאכע כאװעגװג, געװיסער v אן ^
אונ־ פאר וױכטיג זעהר פאר נאטדאכט

 סלעפט עס און איבײטער־באװעגונג; זעי
זײ־ װעלכע ױניאנס, געוױסע אז אױ־

 און אונאפהענגיג געװעז איצם ביז נעז
 אינטערנע־ קיין צו רטyגע^ :יט אבען
 טײר א װערען צו פאליאנגען ,‘יצאנאי

 איעס דאס טאנאל.יאינטערגע דעי פון
 העבסט־אינםע־ פאר טיסינגען רי כיאכט

 v אין זיף*. דאכט זיצט, איהד לעסאנט.
 סיגארעטען״ טיט פריל ציכיער, קיײנעם

 דער םון אפגעיטניטען װי אזוי און ׳רױך
 דאך אבער וועלט, איבעריגער נאנצער

 זי ׳טיל אײער איז היאפט יועלט די
איה־ אלע כייט אייך צו ארײן זיך רײסט

 איהל צו און, נױטען, פלאבלעםע;, רע
bs'TTאױה־ איהר כירזט איהר ניט, צו ׳ 

ענטפערען. און הערען,
 אונזערע דא געבען פלובירען ראכיר

 דלוי־ גרויםער דער פון באגליף א עזעל£י
 אין ארײן קופיט נע4װעי װעיט, סענדיגער

 די דורף כייטינג־ציביער קלײנעם דעם
קאמיטעס. פאר^ײדענע

 פאר םאניטארױם v דא איז עס
;אנדז^עיעס לאס אין זױנדדכטיגע

סאניטאר־ דאזיגען דעם אין קראנקע די
 קראוק־ געװעזענע מעהדסטענס דינען ױם

 א:־ און ״טנײדער דרעס־טאכער׳ טאבעד,
 v̂טװינדזינט'ג, טלאכות. בעיי דעיע
 יראנק־ װעכיעס *און רײף/ זײנען װאס
 צו װערעץ צוגע^ריבען גיט קען הייט

 אין זײנען איבערארבײט, צו אריטקײט,
 דאזיגער דער ניטא. פאניטארױם דעם

 געװארען געגרינדעט איז סאניטארױם
 גרא־ די םון אויםגעהאלטעז װערם און

זײערע און ארבײטער, ארימע פרן שענס

 יעהרליכען זײער אויף םארזאמעלט װען
 פיהלען זאלען קקאב, אלדען אין דינער

 דער־ זאלען און געהויבען, באזונדערס זיד
 אםת־םאר־ םון געםיהל v מים צעהיען
 ױ־ דער װאס אלץ, װעגען ̂עטאלץ דינטען

אויפגעטאן. האט סענטער העלטה דאן
v ׳

 אויפגעטאן, האט ער װיפיל אבער,
 םיל פיל, גאף מעגליכקײטען זײנע די:ען

 װערען, געזאגט דא םוז עס גרעסערע.
rv דער איז סענטער העלטה ױניאן דער 

 נױ אונזערע ע ל v םון ניט אויפטו
 אבער זעהען םיר לאקאלם. יארקער

 עס װארום אורזאכע, קײן ניט װירקהיף
 אונזערע םון אײנער נאר כאטש זײן זאל
 בלײבען זאל װאס לאקאלס, יארקער גױ

 ױניאן אין אז איז, םאסט דער דױיסען.
 גלײד באהאנדעלט װער^ סענטער דיעלטה

 אוים ניט מאכט מעסבערס, אונזערע אלע
 עם און געהערצן, זײ ילאהאל װעלכען צו

 איר־׳ דאס ?&עהן, זעהר ניט װירקליד איז
 די געניסען װעלען זאל לאקאל v גענד
 ניט און אינסטיטוציע דער פון נוצעז

 בײצוטרא־ פליכט זײן םאר עס האלטען
 נויטיגען דעם אױפהאלטונג איהר צו גען

 װאס אז קלאר׳ דאך איז עס און חלה׳
 זיד װעילעז לאק^ם ערעTאונ אאע טעהר

 םענ־ העלטה ױניאן דעם איז כאטײליגעז
 ער װעט ממהר אוז מעהר r^v דאס טער׳

 גע־ םון געביט דעם אויח אויםטאן קענעז
מיטגאידער. אונזערע פאר זונד

V
אוים־ דער t'k איז, עס װי ,ttv ׳:אר

 םון םענטער העלטה ױניאן דעם םון טו
vrv םון און װיכטיגקײט vtv באדײ־ 

 בא־ םיהלען זיך ?עגען םיר דאס טונ^
 איז עם װאס דעם, מיט ^ןטאלץ זונדערס

 הא־ רואס ױניאנס, אונזערע אםאל ווידער
 אין שריט עחצטען דעת געמאכט כצז

 עם חאבען םיר װי ריכטונג, דאזיגער רFד
 ארבײטער• םון געביט דעם אויוי עטאזג

 חד עדױקײשאנא^ אונזער דורד כילדינג
 טד אנדערע אלע אויוי און •ארמטענט,

 מארגעניגעז• א װירתליר איז עס ני«נ?״
®י*נסג. ס9» זיך סיהיסן «י

יאנאװסקי. ש. פון

 tv זיך, פארשטעהט ציעס.vניזvארג
 או,ד האט אינטערנעשאנאק רvTאו;

 אינסטיטױ ;על,Tדא דער אין חלק איהר
 עהנריכע, םיגע פון אויף װי ציע,
 סאניטאר־ דענװעל דער לטיצל, אי^ ראס
 סאניטארױ^ס דאזיגע די אבער ױם.

 דאס יאגע, vtv אין ניט קײנמאה !ײנען
 שטיצע. אהן אויסקומען קענען איעזT ײ1

 װערען באדירפגיסע זײערע םארקעהרט,
 ניט געהט דערפאר און גרעסער ארז

 אהן ב. ע. ג. דעם פון טיטינג v אװעק
t̂ איגסטיטוציע יענע אדער די tv דעם T? 
״חוב״. איהר טאנען טיט

 סאגיטארױם רער זיר האט טאי דאס
 v מיט געװענדעט אנדדטערעס י־אס אין

 פון עררױבגיש אן קריגען צו :נvריvפ
v טאכען צו טאגאריאינטעי:ע דער

עפעה״* ױניאי אומערע אין ״דיײװ
 ק^כיי־ קײן tv פארזיכערונג, דער םיט

 ױע־ געצאהרט :יט װעיען סיע־נעידער
 זא־װי־ דינען קארעקטארס די װײל ׳רען
 סאניטארױם. דעם פון אנגע״פטעיטע זא

 ;ע־ :יט אעטערנעיפאנאר די האט געװיס
 אין סאניטארױם דעם ענטזאגען קע:ט
 באיטלא־ האט ד :אד אגדדטערעס, יאס
 גע־ hvt װאס ״דדיײו׳/ דער tv ׳סען

 צייט, באיטטימטער v אין װעיען טאכט
 דענװער־ דעם פאר דין אױך ״טױן

 ד־ דאר א^ עם װארים, םאגיטארױם.
 דך װארט עס וױ ״פנעל, אזוי tv כער׳

 לאס דעם פאר ״דרײװ״ דעד געענדיגט
 דער װאילט םאניטאריו□, אנדדטעיעס

 דיזעל־ פארלאנגט סאניטארױם דענװער
 קלאוק• ערTאו: און ״פרײױלעגיע׳/ בע

 אלײי־ געמוזט וױיטער ט1װאי טאב׳ער
 גע־ און קע״טעגע, אי; הענד די יטטעקען

 T»' ער וױםיל מעהר׳ אפם גענען ׳בעז
 אנ־ דארום האט ב. ע. ג. דער בבח.

 ^vt דריױו דער tv בא״שאום, א גענוטעז
 סאניטאר- בײדע פאר װערען געטאכט

ב״טותפות. ױביס
אונ־ פון װינקעל אײן זיף איהר האט

 צו ארײן זיד רײסט װאס װעלט, זער
ײניגעT דאס טאנט און ׳אײר

 סעקדעטער דער נעהמט אט ׳נאר
 האט עד װאס ׳בריף v:''T פאריײענען

 בריף v פאר לײענט ער און באקוכיען,
 פאר־ װעיכער גאטפערם, סעמױעה פון

 אינ־ ערTאונ פון דעיעגאציע v לאנגט
 װאס קאגפערענץ, « צו טערנעשאנאל

 פעברואר טען13 דעם פאלקוטען דארף
פריזאן־ארבײט^ װענען

גאנ־ די וױ איהל, פיהרט װידער און
 פאר־ צרות איהרע ארע מיט װעלט צע

 סילװעניע. האטעל אין אדט אײף םאלגט
 איג־ בארבארי׳טע דאזיגע די ׳אזTפרי דער

 און צרות איהרע אלע מיט סטיטוציע
 טעניטען מעניטען, םון הארץ־װעהטאגען

 און אײןי, צו ארײן יףT רײסט ׳איד.ר װי
 םאר־ איהר רוהען. ניט אײף ט1לא

 װעטען אויף פרחאנער, דער יטטעהט׳
 ארוים־ װערט ארבײט סארטען אלערלײ

 װילענדיגער ניט דער װערט געצװאונגען,
 ארבײטער. פרײען דעם םון קאנקורענט

 ארעס־ דער דאןי װערט ארבײט זײן פאר
 װערט ער אדער באצאהלט, גיט טאנט

 גאר קען מען tv װעניג mtk באצ^הלט
 און לוין. אלס רײדען, ניט דעם װעגען

 פ^־־ ג$ור געמאכט װערען פריז^ז אין
 ר*yלv קלײדער העמדער, זאכען, שײדענע

 אלע די און םוירגיט׳טור. אלערלײ ילײ
 ביליג. שפאט פארקויםט װערען זאכען

 עס ;םארגינען עס זיף־ קען זvTריB דער
 אר־ די m גארניט. איהם ד$ף סאסט

^T בײטער־באװעגונג  םאראינטערעםירען '
 אונגלייד דעם צוליב אזוי ניט דעם, מיט

 אײ־ איהרע צוליב װי ארעםטאנט, ליכעז
 דערמאנט ויTא און אינטערעםען׳ גענע
 גרוי־ מיט פול װעלט v tv זיד איהר

 װעלט, v מעגש, צו מעניט םון זאמקײט
 פארפלאנ־ אמי זײנען פראגען די װאו

 גע־ צו שװער װירקליף Tאי עס tv טערט,
ענטםער. ריכטיגען דעם ,'T אויף םינען

 ^ל סרי^ךארבײט tv םארלאנגעז,
 קענט װערען׳ םארב^טען גאנצען אין

 די געװען װאלט דאם װײל ניט, איהר
 ארעס־ די געגען ײטpאמTגרוי גרעסטע
 אײנ־ דאס דאך איז ארבײט די טירט?.

 אין לעבען זײער מאכט װאם ציגע,
 װידעה פארלאנגען ערטרעגליך. פריזאן

tv די םאר באצאהלט הריגען זאלע^ זײ 
 פרײע די װי םיל, אזרי נונסט ארבײט

 זײ tv אויסקומען, דאך װעט ארבײטער,
 באשעםטיגט װערעז און סריזאן איז צעז
 א גאר איז לוין נוטען א סריגעז און

 ארבײטער םרײע םילע שטראןי. קנאפע
 ^עלכע מיט געביטען גערן זיך װאלטען

 ברי(י קורצער דער אט און יריזאנערם...
 שײ צו םארלאנג דעם מיט גאמיערם םון
 ארוים אײף בײ רוםט דעלעגאציע v קען
געדאנקען... אוםעמיגע ;אר

ניט זיר בײ נאןי זײט איהר נאר

y טיס ג^ואר^ פארטיג i□ פזן איײדלוק 
yi□ דאTיגIy ,כריף v d:"û v קאלרא־ 
 פון ג^טטא״ט רyד אין yסקא־קאטיטyטד

ט און פרין, םיס הי  םין vtv אײך ד^מ
 דין אין t̂ סקאyטר קאליא געשיכט^

 יטארף ,-nyT ןyטראטyארויסג צײטונג
y;yj| נאנצ די און פוסאליניy פאשיס־ 

□M׳*yt באװy.טוסאריני האט גונג ;DTV'y 
 אין jyD:y:v yj''T □yi |y:yn עןיװיס

tv ,vpnyov זאל םעז ihvt טאבyאונ־ ן 
 ־vטv צו vpoy^־ רלאvp םאר גליוyמ

^'vk^dd די מאל v נאד קירען vd בא־ 
 אנטי־ זײן םאר װי אחי רyאב וועגוגנ.

 ניט םען האט שטעלונג רyt̂^שיסטיvס
א צו ן1י;פיטש דף גע?ענט ל ל א ן  ׳אpסyטר י

 איהם צו טyםyצוגעטש !,t |yo האט
 :™רטס־קאנ־ iv:vv ארטי?על IV פאר

 גע־ א איהם האט □yi פאר און טראל,
yD'TT•, צו פאראורטײרט דדטאדדט v 
אן.Tפרי יא־ר

 פין :יד־^רטיענטיגקײט א פאר װאס
 v פאר װאס ! דזשאדזש פון זײט דער

 האט װאס ׳איז דאס נשטה יארױיסקע
 ־oy םאד אןTריE צו פאראורטײרט אלים
 עפענט־ ;ריד אין שױן האט װאס ׳װאס

 ײןT צו אױפגעהערט לא:: טײנוגג ?ינער
v פא'־ברyנy,א ןT1*'ל ׳פילע גאי ראס וי] 
□y״:y m  |yL| דעם װעגען ״טרײבען און 

 קאנגרעסען, אפ האלטען אפען, גאנ*ן
 און פרײ, און פראנח ןyאמלוגגTפאר

 יאהר v צו םאדדונערט טען האט איהם
i^t̂ s טױ װיל אזוי װײל דערפאר, נאר 

 ׳האט טוסאליני איטאליען. אין ני£יסאי
vt v̂, גאר v אין נאר ניט דעה גרויסע 

 yovo yערTאונ אין אויר נאר איטאדיען,
גערינטען. רעyTןונ אין □׳,□hp קריטי

 ־yרנyאינט די tv ׳דף הטyטט,פאר
 עפ וױימ װי ̂ןyTרלאyד ניט װעט יטאגאל

T'v כיעגריך נאר vn*. ׳איהר P tvארלא 
 פרײ אין דעם צוליב געהן ^vt סקאyםר

 אpט;־עס ארלאp tv ׳אמת איז oy זאן.
 V כטvמyג pn̂־ נגvל ניט ^טט האט
 אינטערנעשא־ רyד אויף ypvטv yװילד
 TT |y^P'D ניט |yp 'T און גופא, נאל
yTאב איהם׳ צו סימפאטיש הלyר yp| 
T, אין דען vrv העכסטער דער פון פאל 

האנדלען? אנדערש נידערםרעכטיג?ײט
 און דזשיאװאניטי ?וכיט אט און

 דער װעג^ ברײטלאף גאנץ דערצעהלט
 און אםערי?א אין געפאהר פאשיסטישער

 פאר־ די געגעץ טאן Dy»y ns |ys דאס
 מײנט, רy טגפה. רyTדי פון יטפרײטונג

tv צוליב Tn □yi װערען געשאםען v 
y^F'vyfiD .אונ צײטונגyTצײטונגען, רע 

 טאג־ y^''T מיט זyפארנומ ןײנען װאס
 טאן ניט |y:yp אינטערעסען, טעגליכע

 lycsyp פון ארבײט יגעTדא די ריכטיג
jyaya פאשחם. דעם

:מעשה בשעת זיד טראכט איהר און
 ! Tאי דאס װעלט מאדנע v פאר װאס

 ארבײט^בא־ די פיהרט ײנ\1 אײן פון
 גע־ ״רויט^' די געגען לואטף א װעגונג
 ױ m דיט רערyנדv דער פון פאהר;

 גע־ שװארצע די געגען ?אכיף א זyפיהר
 זײ־ yלv פון געפאהרען ב?יצור, פאהר.

 גע־ נאר ?עהר, v זיד טוט ױ װאו טען.
 DרyאנTפרי די פון געפאהר א : זyהרvפ

 אונ־ פון הרvפyג v פריזאנס, די אין
yTרy מײנע! װעלכע ׳רררעװאלוציאנערען 

 ניט, װײםען T,1 נאר גוט, אפשו־/ עס,
 גע־ v ;זײגען זײ װעלט װאסער אויף

 םאהרyג v און םאשיםטען, די פון םאהר
 אײגענע די אין שפיאנען אלערלײ פון

 צו ניט װירהליך עס איז — ױניאנס
צ פארצװײםלען

d״t איהר נאר j פארטינ ניט נאך 
לויסענדיגער דער מיט  ?ױ אט װעלט: ̂ו
yo| אונ ארײןTגוט־בא ערעpאנטv:y: y־ 
yo| און לואהן אלע?ס □iv?ny. װאס 

ײ? םארלאנגען  װעגען ?ומען ױ' אה, ז
 ספע־ און דײטשלאנד, םאר הילף רyד

 דײ־ דער פאר הילף דער װענען ציעל
 װער, פארטײ. סאציאליםטישער טשער

yn^ טאר אינטערנעשאנאל די אבער 
 אלע װארים דעם. אן םארגעסען ניט

 איהר, אויף ivptp ארגאניזאציעס אנדעדע
 הא־ װעט דיט איהר םון שטיצע די און

□v |y די אויף אײנפלוס באדײטענדען 
שטיצע. אלגעמײנע

v ב. ע. נ. דער און טענה, גערעכטע
 שוין t'k דאס װי בעםטעס, זײן טוט

 עפענט אט אבער געווארען. געמעלדעט
 ארײן ?ומט עם און טיר, די װידער זיןי

 סאציאליסטישער דער פון ?אמיםע א
 ידענשעל־Tyםר v אן ?ומט עם פארטײ.
 םאר געלד דארםען װעט מען קעמפײן.

 װער און קעמפײן, דעם םון אנםיהרונג די
 ניט אויב ?עמפײן, דעם שטיצען זאל

 סא־ די ? ארבײטער־ױניאנס אונזערע
 זיף ניט דאןי קען פארטײ ציאליסטישע

 מאר־ צו אדער ראהעםעלער׳ן צו װענדען
!גאנ׳עז

 אינטער- די װען ,tv זעהט, איחר
ײ־ געװאלט אםילו װאלם נעשאנאי ר ןו

זיןי און והדט, גאנצעד ד^־ םון yo| זיך
אג* yjy3’^  yאילר טיט ביױז אפגילב^
פיל אזוי ײג^ ז ־נע װעי ײטען, p:y;y^y:

•yרנyנט,א די וױיל וױכטיג, אזוי און
VTV גיט גאר אױך איז עלט שאנאי־װ
טוי־ לטyל.וגד ;־,איב פארט - ־ קלײגיע
און *y ^פרױ זײע־ yT:ד :*y:״iyi טיט
די ניט. ריבער ן עס זי יקען — - ^נדער
און קוטט ס‘ ,yr. גרויסע ע ;פײ:יאמ
yo ן tv רעכט׳ טיט טאנט און פאנט,
|y2t ג׳ און לר אי צו צוהילרען SVT דך

י- ז פא־ אױױ טפעל iעריגyז y׳: 7y: cyד
פראג^ אנ דצנע

דאס טsy'װאנל פא־ װערט אזױ איז
o קלײן n^*2':;־’siny אין osyr1 v2־,n־

y״Knve פירע ײאו ,vנ :y i אינטyרעפyז 
 פיה־ טאבען און ,ivsvt̂־ זיך lyDno׳□

 פאל־ y;^^vv.y: די ;,אנוױלדלנד די לען
 -yj זyאבlד ױי װאס אנטװאיטליכקײט,

 ראלy:yדדט רyד dsv דף, אױף גוסען
ivoipyTpy לר;ע־יאי;ט ;ייד פון באארד 

יטאנאל.
דרױ־ פון □1̂yr. גלױכ׳ע די tv און

 ר־vפ yאילד ;טysyפארג יטױן האט םען
v̂אן ^טט דף לױבס טענות, און נגען 

;v פון סדרל ל?נײ v ;אר  yo'^VP y:y.□״
 פרינציפיעלער v טיט קוטט cy ווער

 דדטוריס־ v דיט קוביט □y 4.־yr פדאגע,
 טיט לװײט עס װער און דילשאן־םראגע,

v טעטיג־ די כדי ^4היי פאי פאריאנג 
 קענען 4זאי ױניאן דyװיסyג v פון לײט

 און ׳;טפאיט •ט:י;לע^ן v םימ אנגעהן
 דער פון חובות פארלאנגט עם װער

איגטערנעשאנאל.
 ד;הר v געבען דא פרובירען לאפיר

 פאר־ די פון שילדערונג yנyראטyג ניט
 קופט יאטיטע אײן ?אפיטעס. yנyשײד

 טסאדס, וױסערyג v אין חוב. א י$:ע\2
 ארגאנידישאן־ אן ױניאנס די אן פיהרען

 גע• װאס ױניאנס, די האב^ ?עמ*ײ\.
yp^ אוים• ׳אינטי;רנדטאנאל דער צו 

:o;y^y נױטיגע דאס ;y׳^־ iyovp ײ\ 
 דאס כיאגען און אינטעדנעשאנאל צו

 װײל גט,yלyאויסג האבען זײ װאס געלד,
 דיגטyלyאויסג גאנצ^ אין האט דאס

 איחר װערט נאטירליך, לאסען. yרyזײ
 v אין ױניאנס די סירט.yרyראינטvפ

 ניט, געלד קײן האבען שטאדט געװיסער
 בעןyגyאויםג ?דyג דאם האב^ זײ װײל
 איז ײשאךאלבײט.Tניvארג נויטיגע פאר
 אינ״ די tv רעכט, װי כיט\זר, ניט דאד

 הויבט |.yD>yn >'T v̂t טערנעשאנאל•
 פאנאנדערםרעגען, אן רyאב T'T מען

 נאר יףT רעדט oy tv ארױס, זיד שטעלט
 נאר ניטא׳ נעלד ?ײן Tאי עס tv ויTא

 אלע זײנען ױניאךגעלדער די דעז, װאס
 װערט־פא״ yםארשײדענ אץ אינװעסטעט

 אנ״ ניט דאס ױניאנם די רריילען ; זyפ'ר
 אינטערנע־ רyד צו מען הוכיט ריהרען,
 האבען |yp װעטען פון אבילר, שאנאל.

 םון גיט געלד, איהר אינטערנעשאנאל די
 |y:"T יוניאנס די און ? ױניאנם די

 באלד רעשאנאלyאינט דער שולדיג דוקא
v הונדyטוי רטyTױנ־ די דאלאר. נד 

 אײנצוצאהלען הלטyרפvפ זyהאב יאגס
 אסעסמענטם, אוץ דױס yנyפארשײד די

 יףT בא?וטט עס און /,t פון לװמט װאס
v פארדרעד. טאדנעy.ומען דא ניש? 

 הא־ nT װאס געלר, םאנען און ױניאנס
 אײנענע דיער םאר לעגטyאױסג בען

 ײערעT װאס צוליב און טטאר?וגג,יפאר
 פון אויםנעלעדיגט דך האבען טרעדטוריס

 ־yאינטערנ ,די און ,c*yp נויטיגען דעם
 איהרע םאנען אײן אין האלט שאנאל
 םון װאס ױניאנס, y^yT די פון חובות

 טאלס: v ד^עעה געה, הײנט קוכיט. ױי
 די ניט I אינטערנעשאנאל די t̂ װער
 ־vtw איהר שטעלען װאס ױניאנס, אלע

 ניט ױניאנם׳ אלע דינען רyװ און ,מען^
 די אז דאןי, אןן ,i אינטערנעשאנאל די

 שטעלם ױניאן, רyד פון געשיהט ?אמימע,
 זיףי בא?ומט חוב, דעם |yjvo pynv זיך

 די און ױניאן די װי אזוי אײנדרו^ רyד
 װילד־ געװען װאלטען אינטערנעשאנאל

 םון ארבײם די װי י9א און םרעמדע,
 tyny: װאלט אינט^עעשאנאל רyד

 די געהט װאם אזעלכעם, עפעם
אן. װעניג גאנץ

 ־py שענעראלTד רyד רyאב מאדנע.
 ג^ואוינט ויTא שוין t'k באארד זע?וטױו

 אב־ עטװאס גארניט DpyT ער אז דערצו,
 vtv םון ערשײנוננ דער אין נארםאלעס

 בא־ םון םארלאנג כיין vtv מיט סאםיטע
חוב. דעם צאהלען
 דער מיט נגעןvםyאננ האבען םיר

 אונ־ םאםע די םון איז װעלכע ס$מיםע,
 ניט פארנעהפט לכעyװ און װיכטיגסטע,

 קײן ניט אויך מאכט און צײט, צוםיל
yw דעם הארצען אין לאף גרויםע vn- 

 אלע־ נאר װײל באארד, עוטיװpTpע ראל
w די אז אלע׳ פארשטעהען מען w ױנ־ 

̂עז יאנס  אינ- דער םון םאנען ניט ײע
 ?ארטם, די דורך חוב איהר טערנעשאנאל

 vtv םון זײנען האמיטעס אלע ניט אבער
 ־pynv לײכט זײ הען םען װאם נאטור,
 אײניגע װעגען האנד. דער םיט מאכען

 זיצונג, אײן װי מעהר, װערט זײ םון
 למשל, געװען, איז אזעלכע אפנעגעבען.

 װאס װעגען ,1 לאסאל םון קאמיטע די
 דער אין באריכטעט שוין האבען מיר

 און װאף, לעצטער םון ״גערעכטינסייט״
םון ?אסיטע די געװען אױף איז אזעלכע

ױניאן
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 s' צל פאיאיבעי *צײע־ ק־־איקטאבע״
 רעב אז זיי ט5בא םײגהענד״;• א כעי.

אײ v:••; א פלן ע r.ע ג. דע־ אבע־ ־ 
 י־ דיט ט*ט פילי־ט ע־ י•* •טםארי ב.,

 זע״ז ילע: פיי־אדעי־פיע, א•; טיאינכיאבעל
 פא** דעט ;,פ יטיאו;טע;רי:ה גא;צ*; די

<א;ג
 יטט־י־־א״נײט זאי װא-ופ ויאריב.

 דאב :“לפוא ד• ברעבכעז אײנראי פיט
 ׳אים; יןיא ״,או* דיץ געדאי־ט ;אל קעז
 ײע־ ;״,,לי־אולטא: ם־רארעי־פיע־ די *ז

 זאיע; מט״ל־אלב״םער, צוייל רענדינ
 ראג־ אזעי־נע און כיי־יג, אזוי ארבײטען

 טיט לענען זארע; זײ אז *פםינדעז,’ נע
 ױגיאן־ זײעלע ט״ט יןאנקורירען ק־םארג
 װער־ אגדערע אין יא•?. גױ אין כרידער

 הא״ זאלעז פיי־אדעי־פיעל לי :די ׳סע~
 טוזע; זי• װעיע; איבײט, ביסער א כע;

 טױי פין כרויט ביסעז דעב ארױסר״סען
 א:* קר#ויזדאכעי יאלהעל נױ די םון

 סיז געדאנל דער איז ראס אז מגופען,
 ױעיכע־ לאאוק־טאנע•, פילאלערפיער די

 גיט העבעל וױיזע, נאםירריכעי־ זיי,
 קיא־■ אכע־ עפ איז אפעל, ארױסזאגעז

 פא־טרעפ ױאס אינטערנע״עאנאל, די »?
 פיי*א• די ס״ און יאלקעי נ*ו די סײ

 ב״״ױב דע־צל לע; קראדקטאכע-, דעי*פ״עי
 דאך ײארט דאס אײניטטיטעז. ;יט אופן

 זאי 4אינטערגע׳פאנאי די אז געדי-גט,
 ל״אולר פיראדעיפיע־ די אז *ױטטיכרע;

 ־־,יא. r: די ;ענען כלי;בעז זא^ע; כאבע־
קע־.

איגטע־גע״טא־ די אז אגני׳ננוטזגן, גא״
 וױ איז ׳א-י;;דטכיטט י־ע־צו דוארט נאד

 פיי־אלזד־ די ;עקאי*פען עכ װאיט <א:נ
t oיאכטעל א דאי איז דא וזאליפ ׳■ 
פייאדע״פיע־ די ײערען ::פטך סטל

 ;יט ^פיל־א־בײפע־, איפ ^אײדאבע־,
 *יעכ יא״ה, ג״ו כי״מ קא;קו*־י,*עז גענע;
 צו־־יל- זײזןל העילפע; גאינים ייז דאך

א*־ די *טםיק־אלבײם. צו ז*ר געליע;
M יאר•.• • • 

כיט
 א נרײבעז r*x װעט כײט

״ װערען  ז7*יילא:כו.־ יע אבעל ז
ט בילעער זי״ע־ ע־י  יא־ק, ;ױ טים א
• גיט יא־ק גױ גע״ױט דאף דעט װ״  ז
 וועם העלפעז זיך קענעגדיג ;יט און געז,

 יא״ די און ביליגעי, איבײמעץ פיוזעז ־*,ע
 רא־ופ ײעם פילאדע^פיע־ ד• פין נע

;עױען. װ• זעיבע׳ ר• ביײבעז
ך פא~פטע־־ט כ. .V ג• דעײ אז ׳ד

 געבעז צו עגטזאגט זיך עגטעײדעז האש
 םרן ענדעױננ א• פא- צײטכיפו;; וײ;
 פילאדעלסיא. א*ז א־בי-טב־ב־כטעב דע־
 דע• םיז או-זא:ע די זזגהט ב. ע. ג. דעי

 א*ז ל^אדהטאנע• די םלז לאנע ערעבטער
 ;א־ ױאך־ארבײט, א•; :ימ סילאדעייפ־א

 איט״שםענדעז, אנדע-ע נאגץ פ-רע איז
ײ יױ אי^םענלע;, זעלבע די אין ״זי ״  ז
 אגדזן־יע אלע איז איז יא־ל, נײ א״ן נעל

 כאזײם״גו;; די פאד קיאיה־צענמערט.
 .V נ. דע• האט איבלען דאז-נע די פון
 אבעי עגעד,>■י באיצםיטמע גאנץ זײ:מ נ.
c: לעז עי־ * r ;אײן ערלױבעז נ*ם איפ 

 א־בײכב־ איהד ב״טען טטא־ט נערױסע•
ם, אוליי ױאך פרן ס״סםעם ײ ײ ^ םי  ע

 גיט ריעט עס אז פאראױט, וױסמנדינ
ד דאט אױ^ בעכע- יא:ע ד• םאכעז ד

.  jto o n
 האם באאלד דדשאיגט זעלבעי דער

ך  כױם ב. ע. נ. *ום געװענדעם אויך ד
 ײיז וױיסם די אז מאדלאגג, אגדער אן

מנר דדעס  שײ אין 50 לאקאל יוניאן מו
 סלאוקמאכער־׳ײגיא; די *יז צאדעיסיא

n אײז ואלעז r ^ m .באאדד
 אדויס־ מםאדל איז »נג5®אר qjn א»ר
—pw^p ברודאר dpno ,דעד אכידדר 

ו מן ס ץו דדמאינס דאם ®ון םאמדךאאר ן

ו | ? w y 4 ע J■ ׳ ^ > > < B- י ׳

V• עי-;;ע• ;יע אילב ?,א ״צײגט. אינז; 
 :יט ױ־י* 50 י־אלאל אז נאמי־י־-ך,

 ע דע־ m ׳;לג; *גיפא*א דאזיגע ל•
 אי־ב ציױנגעל צי געגײגט ;אלגיט

 גו;גיגיימאײא א נעװאי״ל. טיט דע־צו
י אץ #נעיי־יפ-ײ״,י א זײן גא- קען ; 
 r טע,;ײי;***יג לי ב־עגגע־ זי קען לא•

 דעי לאס טאיע דעייפא• זײטאסען.
 פ*זי לאריטע א אויסעיװהעי־מ כ. ע.
 און װאנדעי ׳ני;פא ס*#לעזידע;פע;יי••

 דיייכיע: ױ״ט ױ״ זאי־ ױע״כע לזא־״נעל״ן,
 ,50 ‘אלאי‘’ פא- ל^א- טאכען צו דנעז

 פאלאײ• די איז עפ יױגיאעגסײא״ט ײי
 רעגי״ינע אי״ע״לי• באז״טעען ניגוג;,

y ;:ry o r.| אול ׳דא טאהע זײגען ױעי*:ע 
 םול יעזריסאט דמב װעגעל נא-:טען

 פול ריטיגג ;עהסמעז *ים אויפט• זײעיי
כ. ע.

 א־6פי פון ?‘•r ײידע[ טי- אז און
 ױע״ פארצײנעגט אי*ך דא זאא דעלפיא,

 טיטיגנ דעם צ• אל*ך vn ry אז ׳-ע;
 האטיטע א געלודעז נ. .y רעב פון
 ד• אז מאר־״א^ א טימ ;־,פיעפ ל• פין

 4,יאהא צו :irv~v: װאס דלעכ״סרעסע•
 זײ. צו ײעלעז םלאגפפעײ־ט זא״על ,50

Q דאזיגע ד• איײ "m:v:vl'v::n אי• איז 
 א״נע;״ יע״ צי געױא-עז לyכעלגעגעב

לאט״טע. לע-טאנטעי
אג;עי*ע;ע:דײט ע־ פילאלעיפ א נאך
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r צ*כ ;עיייטע; א־ז ^ r. אז 
איד״טט^נלע? ל• אינטע- .סטע

 ■•••ײעם־דיעסרייחעייכ ‘״אלא' ד;ס פא-
 אג״עליפעל זיך און א**פצ*י**זעל ז״י איז
ב דעב אל די  דיעה״טאכע־ ליא *ײ״כט ייי

 אנגדטטע- ‘,כיעצ•*; ,י• אול (+~ לאלאי
 ;*;* צייילנעצײגעז איז א־נאדיזע••; םע

א־בײט איל־ פ•; •יא^עז
• ד• ציױ״צעל ^y-y ,אכ לאדיטעכ•• 

T;״-y• טי־ איצט־געל דעם פאל ע־״שינע״ 
 לא־ ד• ױע.-ען דעלכאנט דא זאי ׳טי;;
yטיט i  pc y־ yלא־ •וניאל, רכרא•ז^לי 
 די וועגען דעדמ קאטימע די ».6 ,?ןאי

 ־‘באי די םא^אנגט קאל*א"י״אאךן;ע*ער,
 ,4•וגיאן״ילײבעי דעם פול אײגפיהדוגנ ליגמ

 ראנופעקנדשולע־ב די צו פא״יוערזרו;; די
 א;- די אין אלב״ם׳ רyMז א־ויסצדעיקמז

יייגג  אות*>קי די איל סעטאײל א pc פ-̂י
 ױניאך ;א־־ אז מניאן״״פקפע- דיעס און

 דועדעז כאנוצט זאי עטב״אידעל״״אלנײט
 ד־ע־ אול אולס4,י פא-ש״דענע ל• פא•

סעפ.
rnײ דעפ ד״ט פא״ניגדי;; ׳ א  אײך ד

 אױסעיױעהיל• די אז עע-עז, פא-צ״כענמ
 אײ:« ב• ע. pc יײנע^״סאםימע םע
״ן  אפנענע־ דאט טיטיננ פאייעצםעל ז
 דע״איט •ונלשטענדייבעז גאגץ א בעז
 א״נצעײיי• איגטע״עפאגטע ע4®•* פימ
 קאטימע די ײעי״בעל צי ״עאדס דעי םעל.
 ילײבעל דע• בדי אז איז, :עה״טעל׳ איז
א*ל לױרײ;נ נײמינע דיל ,־אנע 4,זא

* 40 ••fit 1■ «4 • • • 14 • 4• *שP 7 5 0 W ן ו ז7כסצ*«״«; י• 0 4 0̂2
i f ; א־ז ש;;ז*•׳:  T שײ ש־כסע  ;•; “7ד ייז

»ס .07 *״לעז י-ד *P£*t n •ײ ••־ אזא
••יל* ז7«ש7י *7י*;ז נדזיכא-־עש k ••־י « ״כש7;

 ג»;ץ ם5א*י£ת׳*שורזנ האא י-אס
 א דורז אלז דידל c;• דעל דאס איז כא,—ומזע

סמניזד יתי דזז ••■״ש ::y-c א־ל ? צלש«י
m י.תז  cr זר נעתיסעז איז *ur.yv, ̂ז ײ

 ל נעמ:: r#•* ••אים לזא-דיגנ •-עײדעגש
 7«י דעי דאו ױאלם דאז ױײל !ניכ קײנמי
 1C א*ש לרזניזגז »;נעײ«;פ נעש׳־ש ארי־ז ײדענם
 v*v T7‘7rr«״c זײ *:;* יו־־־ לזןנש כא•;•?

 מל״גם cy זיל ױ»יש »*:• שוז װ?מז זאלז
 זײז ?*־* איײז ■־עלידעגש דז־ אל «ל, אוים׳ז

 ? נאכא-׳נזדשיב̂ש כ״איש׳ז־ v‘» איז סארסיזס
מ דדעז  ד«י C7 ••»'יש אסת. ג?•*?: -«*ש י

* ־7יא־; £־: 7זא;ר י**ב*:ז די *תי7נ  י•’;'ו
ל *בי'י17־ '7*
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רד: יעגב־. רזל־לדע־ע: . ר״ד £ודל. .,־ז
r ־־7rrr- «« •••‘א ;עבא- r  : rניי:•*, ׳:;:‘־ 

 י :ליסלל •«* י*«ש ״:;*.r *r;• :,א ?ס איז
 נזשאז ײכל־ ײ«*ם ד»ש ••• .r*r ז״ז אוגסלר

־י־־־::. י־עי׳ילגש כאש־״לישכ־ *יר ?*,:,א

4 4» »4 • • • H| ^ •

f t*• ל?;ש nז ־־־
C7* ;?:•*r

ר*שס־יא זליז
 *י*7̂■־ א*ש;*ש. r»:*; ז,%ש ,;וד •••י ידס
 ז״יז סיס ז״מי מ״;; •־ r הירידל? דלנם

 דע־ איז ::דלשוגדיד»ס7**י7״1 אלס ג»»*;י*ז«ז
 ײמן- י״• כנדזש איײ יי־ ■א־ש•*, יאנז־,י״ז••:*

r•* >נז־ *••שײידל*. זי״ז ס*ש t יאי־ ד• א*י 
torמ יױז ו*פ ״ י י ,‘ז  א• צ*». n א־• ש7 :,״ו

 ילש •תתז נע-אישכ יאכלז *אי »י*״ז הויידיי•
נלײעז «י*ל 7*נ7יאב״ נו:ה•
״ •7יינ***י:7* ד• ו־זגז: יימר ײי כמם  מי
 ת־מים וו• cno ;•t ילאש ײ ממיז. 7כ^

»cr ̂ײחןגש : rt<־*T ד• *וז •- r•« די :IUCP7

- ״ * א ;

 כדי*:;*ש 7א:*<*
n,: i*:2 ־ 7=r“’ פא־

*040

ײ ׳  ד א־ז cy ד
א״נ־: *לבש *»ב

״ » SC »
• ד :•ם דאס

r־; ? r־ r r r c ; r  r :  w  
f ••י ז נ ײ מ ז ג  n e r j

םישע• זיא ?ושש א*ז ז־ל נ*־ *־’י• ש*ר
 ו**םיז־7 און ל78א.**?*סק»;ד»ללסײ דע־ 17ד#*״
cjrp וײרלייד גים לס א-ז לסק. י7גא;צ דעש 

 אז עש איז אבלר דלישא־ האדדברזכעגד?
 ז*י װי דלםאקדאטלן. ד• כ•• סרב ײם אסת׳לר
 ײ»ס ןװ־יהיש! דעשאק־אשיארג אלגזליל עס יוכללז

 י־אש ‘ל״שא דע־ ז*א~ש♦’י8לא:* 7*7פ״ א םאי
1*שילש7*י; ?ש ז״

ד א —א• :־ש וױלקריך לב איל זי« ־ ״ : 
 ד»ם דאדלי;• אױר־םאגנאש דלר ױאס לישאי,

 זײז דןלא• םויזלגם דיגדלים אויסגלבא״נם
 קאביגלש־ נעװלזעגער פארל, פרײנד, איםלז
י א־ידל־ גיאדל ,“7כ*;ישש  ;,ש געי־אנעז האס ;

 ג<יא:ש ױאיט ררער V 7יס77*'?*:’יא די אדיש
 פ«ר״ ם־ r*, א* י7חי פ־נילמזעז דלש ״ארמז

 די ד•־•;* ם-. שוז נעבאינש לרינש עד ײזןל
 יארר •־8 א פיש דאיאד פייזענם "*:יל-ש
7T7irז ־•;־־ש זע־־ש. אידר ••• אבעי־, ? ־V 

צ*שא*. דעש נע;עז :לז7א* ניו־ צ•

;ן־ װערעז דע־שאגט דא ‘זא אי־דא א;נ
 האני• דל־זע״בל־ א־ז ד»ב אז /••שא*. פ»־:ע־ א

 לי־צזי א ם*ס א־ז •־אה ‘שא נעב־ד־נששע־
: ״  שר-;ד הײכע־ א*ב א*״גד:־»טז; צ־י־•? ז
א*ז *־.*::האיילכד־־לנ י7י ש*ז שיזזד!••: אל

y • י » •^ «•*
• * 0* tm

 ו7;*:'7י פ*ז
אײ גאש. א

 g ד־טיג איז #;דוסט״*צןיא אי;זע-ע
: נא;ז -w e  y r גױטמן די םאר געי־ד 

 זיין ױעט ־,אי װ• ׳לײנעי-*-אנאגאנדע
y צ• ;־־«•; i ;* 'j; נעד כיעצימי־עז א••■' 

 פאי• ;yovy4’ דעמ ײעגמן למואיטטעגט.
y; דיגען יעי־א; r y; לוק»יח ׳עטארלע 
 יײצע^פ-אגן ;א;צע די אבע- דעית.

 סד גע״ל״כע• א pc נא*צט*טל;ג א ט ד
 טאר״ א*ן יײגעל דעג ניע;געל פא־ טע

 חןר צל געייאר^ אינערגעיאזעל איז יעפ
לא;ױע;״;א;.

ry אי״ל א״ז y-״׳-“:y; קאדיס^ א
 אין ױדאן ;יט־גודס־לואירר^יס ל• פי•

f דעם פלן נאד׳ייטל;; לע־ ir ,y ;y rn 
 אין ל. אלו £. א. דעל פון אי־גאגידער

 פון אױך וױ םרײגע, גרורער יאל?, גיל
ט לעכ לעג ^זי  ללאר• טעקסט״ר רyד pc נ

 די אז פארראג;, בyד כ״יט ױגיאן לעלס
Ijry; װאס גיס־גידס-ױאידקערס, ry, 

 ם־־ײלס, אונזערע צו אלבײט, לײט
 דעד א*ן װעיען זyא••י;;ע;לט זא*על

 איז פרא;ע דאדטג די איגטעלנע׳אאגאי.
 נמװאיצן פאריזאנדעילט אײגטאר יעױן
 איז עס און פיםיגג, פ׳׳׳גלעי־דיגעז א א-י

 איבמ״צולאזען דאס צעװארעל :א״פײאטען
 יזאטיטא די אבער ?אג^ע^אן. דער צל

 וא< ב• .V דעי אז פאללאגגט, ״אכ
אי  יױיל ׳y;»*c די אויפנעלכען :לאל א ;

 ניט*;ודס די םאכט יונ;—פארצ •עיע
 רyד ׳עװאכעל. אלץ •וגיאן -א-?עלט

 חר ברודע• ערללע־-ים האט איז, פא?כ
 :יס״ דע־ פלל טעגערז׳שע־ דזגל לע־טא;,

 ניט*;ידס די אז ױגיאן, װאירקע-ס ;ילב
'*  צלייכ נאי זיד דזאי־ט ױניאן Dmvzm״
 לועם זי אז ראפנו;:, אײגציגע*־ דער

y פול ‘יאהא>י א •*ע־על iאיגםעיג^א• ־ 
:אל.

 איז עס יױ •טטײנעי־לאפם, אנע־
 עלזעקױ י*אלpדז^ע; אינזעל פאױ ;עלוען

 ארכײםער די וױ הערעל, צו באארד טילל
 םיוד און דענהען ױגיאנס אגדעיע פזן
ys; דאד אינטעתעעאגאל, דע־ ליענעל 

 אנגעהמן. גלײך געקענט גים ז• לאם
 םיתאם ב. ע. j אונזעי בא״עאוס. דעם

 פון פאראנםלואיםלינקי־ים גיױסע די
 דארזי ותלמןר טרײד, א ארײננעהטען

otnv לען זי אלן ײעדען, אתאגיזירם 
 האם זי אײלעגייע. אין טאן גים עט

 װאס האטיטע, א אױסערװעהאט לא־ום
אלגטעיזוכען נים פאל א וױדער זאיל

בא״ דאז ^o גאגצע ל• :y3y*y :;g אין
PC םי;; ד• :עלסטעז צוס עס ־־•נטעו

pyזpyבאאיד. וםיױ ;ענעדאל
אג״ אי; פ־־אגען y-yi:g םילע 4 11• ^ייד»

 געײא״ באמיאכט זײגעז יטען,עגע;ל>געי
״ אבע־ לעז,  אימג-נע-״אזען ױינעל אי*ע ז

 צו אפ*ס 4‘דז׳עעגעלא צלב געידארען
״. װעגען לאנדילעז v •רעדען ט*־ ז t r v 

/ *לע:ע; באײבםעל לענען  ״p לועל זי
 א אנגעהטעל ילעט »פ*ב *,דזשענעלא
ט ד םי ^  אי־ע ד• צ• ;נמע ״טטע^ל:; ;,ב

•N פראנעל.
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 ־c»5 ,,א פאשעז די
 ז*י״ װאדרש םו*ש, ־;ב:7' :,ש נע־״א*: נעש־אש־;;

 נ- דלר אין ׳ששיניעדיאנר :•;שש•:־;• ל״ ג׳ז
עצםלז ז7נא* צו :•־ א־ב ל*;*ש בינ־ב-ע־  א̂ן

: ‘ א־־ב א•־׳ ל’נ* י ב יע;*; *־•»= "  1ש*7נ «ײ̂ל
? דאנ?; ריכ אזוי »־־: ;7זא' א• .,,ז פא־
x*rr f ל־שש ז• אי־ t ־וס ר<־ איז םע־״סא אז 

r : i>־r. •יאם ררס ד;ר ? פלנש פע־ב דע־ ױ 
*«r :װ״י ר-קכאשאר״ דעב ל־ ?c*•*•■ “j 

 דוד רי איז. נכש־לג־־ו;;‘;‘ .••»ש :•־:״ש, נ*י
 איז ה*ס װ*ס אז̂« ־:,גד. א*ז יה־דל 7זינ
 49M גאגץ ccjro ?ס *בז־ אפת׳ י7יע;ד7ל א

 אויפ נים לױה םס7»״: ‘צ ־:7נ ז7זי* פע^עז אז
 וחא• אלו . .rm:v אי-ס דל?א גאי אידם, צו ל*ב?
שכאח פוז נעשיהי רלר גאד דאט אש״ש־ :ײײס

 UTM3 י1 סאפ•! נרויהל די נעב־אכש 7יאב איז
 װלײזנז ילש׳ שיז ■:•ס דלש אײף כ*יל '?צטזגז א

 ביםליםכחט י7ז*י איס כאש־אנש יאבעז זיי
 איײנדר•:;?! מז י*עי ײיבעז. יזז ײעז י עיגײ

?,פאסז נר-ימ די ■ת »ס*:»יא:-ע רע־ איז

«״::*׳: ב א•♦־*  ינביר באכהעש ->7יאי* '
 V• ה*ב יזיללבנ^ ד»ט ע־ י*«ב '•־*, .vi ז״כע

 *דןר״ xר«זאשיריcפא* א*י• ײד 7י7י פ*יל איז
t c k ל א׳־י  עיפד, ש7ד אז אז פא־י'»:ט<יט, ז
 פאר״ vא דאב ז«:לז --»*ש7נ דזאנ א**ל ו־אה

 אז ײ?ז,7װמע «ו י*איש7ג איד׳כ ד*ב איד געסעז
 U7**'r יתם ?ם ״אט .זשישל־ײלז״, 7ײ*נ איז
i. אין r*״r:־nייימזעי• די פאי ״ so יאיזר״ 
P איז ע־ אז רלײזז:?•, נ*ש י7י7̂ יי י7*»* 'r 

1-7’דכ בל א

ד ל*י •*: ז7?יפ7ג  דאונ• •״ נלדאגה. י
א״בע״ששכז. ־־;: ;ש7פ

£א־*״• א*ד ,א* ־7 א*ב
: ל- ־ ; ד ־  א־י אשלא־בט א־ א-ב ״•־י ;
 א-פ'ב־.תפתית'ד*נלן אז א־ א*יש ל7:ל:

 ־7 *לנש ד**;ש ״אס כדזכ־דל־ א א••
שא־ ל• פאכש ש**ש ־״r *7 אײ יגזז

 ו4 ל7”ײא7נ י־וױ די א•״ 7־7נאד* א־גיע־
 פיליז »; נים ־ליבש ל• דאכ :׳ו־״!:ז:. ־7

 אונסג פ*ה*ס ער ז.7י«״״ י7«לי ליײ •ײ א״^
j־־7® נלײלז א*פ אײ ־7 ״; ײ• ' t אײ אויב 
 זימע ייעליס it זי“א נוני ?ר ללז

 ײײי T» וזאס 4דרײסי ••דר א :אי •*•״:*לבלז ,
 מיסי נלויב t» יײיל דאימז, :אנמו פ•? א־־ם י
j פיס א״ r'w 1 מאר צי• םום פלדזיצילז, ײמל 

 ײ ■יז tYDOsa orr אייא א*ב**ם 7*כפ*:’•
פאיללחםם. ?י יד»ס ב-מײבאױ?נת^“א ;

‘7זי
 איי מז סרימ״ .•״מןי דל־ יתמס

1ק*י זאנעז :•ם ײ*̂•
4«י

ױן ה^גען פיל אז ;עס -־יכט  א *
ן סהאנראי. דיעם  אז אפיי/ זאגט מ

 pא סתאגדאל ;רצסנמר דער איו ^כד
 יאהױ, םופציג לצצטע די פא- ארע-יא

ט איז דאס אנע- רעגלץ/ זעל- ד ד  ח
 אין גמיס איז סיןאגדאי 'ץ,-ער עיד״-.

 עיקד דער קרײו. דין אין און צײט זײן
״ cjn פון :ay ניט איז סלןאנדאל po 

חור^ oycy א״ן גאר גרויכקײט, אג
 גע- *גדע- יעחנר וױ ׳טקא;דאל א

 סיט װערען געמאסטען דארןי גענ׳עסאגה
 דער אין כרײנ^ חןר אין — םאסען דוײ
ער דער טיםקײט. דער אין א,י; ל-ג; די

 pM א-ן אױס זיך צײנעגט סקאנדאל
מיפקיימ.

 סחאנ- א כאטת איז װאס ילארים,
 אכית׳ען דעי אין כסאנדאל א — ךאי^

 װ• וױיניגאר, ;יט און טעלזר ;•ט איז
« o r?• ,עס װאינען אויזי לוירקליכקײט 

 כמ,י' דאס ;עװארפען אטאי* נייט װערט
p״cy ־yד פון r te tt״o. א n;g?s ̂

 איז עס ג״עס. קײן גא-גײפט עאפט
 דעם פון אױםדעקו;; אן װי ־ryo דם

 װענען גאר דא, לאגג ״טוין איז לואס
ט זיך האט -y?••: װאס 0 ;י W M 1 

 כײכ פארכארגען ociry; ד־יאם ;yo אדע־
p איע־יײ y ^ ’o לועיט קוים oy אויפ״ 
םלאנדאי. g oy לו^יט ;עדעיט,

;yor.y; די בי״עייעיל איס פדד pyt- 
 נע- טאדערגמ־ nyi אין עױע״נוגג אפטע

 כתאנדאיע;. זyאכדייc די — זעלשאפט
 סחאג- איע די אט בא״צסעהען לואפ אין
ײ ,׳;זי4,דא  װאס oyp אין באיטטעהען ז

 אױף דעקט צוױיםער דער אז־ע- צד א••;
ט איו צד ;•,אגד דער אז  גע״ געװען ד

 םא־ סקאנואיען אױפנעדעקטע די מו־יי.
 פאםי־ דער צו ?יין״סוף :יט אבער נען

״ פארלערט, ײעױאוםטרי״יעאפט.  די״ ז
 א אלס סאס ניויסער א אין :אר נען

 דער רודך אגדער^ פאר סט־סוי־אגט
 דעך עייפם זיך דעדוױסס אױפחדזוגג

 מעניליכקײטעל די װעגען עולם גי־ױסער
 צו סאג הײגםיכקן בײ דא זײגען ולאס

און כאן, דעם אדעד װײב דאס ;א־ען

״ ל נ סלהר ז״ ו7ה*נ 707•• ר7י איז א:־;־
r וױ ,ז 7 ( ; ז *ov*rv. םיר איז דעינײ 

 •7נ א»ר װאלס 07 יו נעדא̂נ דער נ;-*פ׳;ו
 •;־כהי׳ס ײאים ל7פ רולז ז*ך, :*••כל א
 כים םל.7לר1א אן איו *ם7שא־י-א;ר ׳,.דנל־

 דכיק־לענעג* 7גא;צ די ,׳י’! ױא*ם ד;-א;; ••;עיגעכ
 א-צט װי ׳זעהן און וזערען געפער ;•;*אזצ ד•;

סא־ם. ר7דראסאמיע ד•־*•;- ־

 אײזי םענ די וױירע יויצע א אײ,ײ :־;•״;ז נ־:
 7מידיא 7ױ:ג ,,דר פוז ו;ג,פע'uס•,;־•א־,:•'׳־ ;־,ד

 ?אס־ א־יזאל גלאספאז, פ. אס’־;• ?•;בסיע־,
 ר7כילד די םון םייע דלניללס. ד-ערי א•; ,;,ב

 17דס7אננע; נא;ץ א פיר אוי,י נעדאכט ד«ב־;ז
ױ:;  7י7או:ז |7ר»ם7נ װארם איר אלז וו״;

 דאזינל די נאזוכען it *לזצרינם א־ז ־7יעל
 דעם אין זיר י:ם87נ 7ײ7װ ס׳*טעיו;נ,יאו *ד־;־,נ

 7צװ״ס 114 יאלאל״ םאכצר דיםער ר־;פ פ־ז אפיכ
 ז7קויפ •ו ז7ראס7נ אויך זײ ויאלם איד .,,ןױ?;?

 פאר• 17קרינ ?7J7P זיי װאס צװײ, אדעד ני'ד »
 17P 07 וױיס׳ װער נילינ. ;א;ץ 'ס;*פפלסמ7ד

 *7וו זײ ױאס נילד, דאס אז ז״ז, געדאיס דאך
 no •רײז דעם סאר פארמסס??. איצט ײ־ יעז

 אסעםער יאהרעו איז זאל דאלאר, 7עםייכ גיויז
 װערען כסריהסם ז7ל7ײ ר7קי;כםל די ױאז

 *700 דלר אױסער ר.7נם7יז1ם זײז װעים
 7י7י א ׳htt זעחר נלאס לס איז 7?ײאצי
 ,Finpr ■אר א חאבלז זאל יגוננ1ר*װא7»רנײם

 איז 7לב7דאסז נילדער. * נסס1ל 7נ7ר*ס7ג
 אפימפ ױגיאז 7ד7»ונז ז7נ7ױ ריכטינ יײד

 ואל זיי אוין• אז ,rao זיך ו7ם7כ װענפ םעס7װ
 וולסעז אויו• קונסנדבירד׳ א בילד, H7r י ז״ז
 »■* it ©••» 17:77 «ײם סוז זיו זאל ינ1א דאס
ז.7װה

 דאס ׳T7ciD״t די איז נם7לײ7נ דאנ איך ײעז
 סרײם־ אייםיגער י7ד דעקדאנארד, •7דז

 *7P 07י נעקומס האם נניא;ד,7 ש*ז :יככעי
z לם7הם7שארנ איחם םאר איז י7 ײעז •זאנס׳ 

 װארם » •ז רס*נם7ד ײר איזי יאכ ייייעז
 ז7ר7װאױזויא;7ר 17ד״נדש באייהשמלן ד?פ ו

 ?7ויס17נ א אי? .7יג7נ יזדײינ ׳יפנמםליער
rn 7ז״נ איז זיו דאכם שדיםט??, 7זײנ זיא 
 ?711 דסס אױ^ זיןי י7 דרי?ס אריז׳י8 אייב ׳יי’

 הסגס, די דריי,ם73 אםסל 3ק?גי א •••*צ דים
̂פ  י7ד איז לאץ1 ם7ד ם37רב73אויס ע־ י
 אוז אננייהרם. מאים ?ענינ דלי אס” -ו:כ
 7רנ7כ ױאים ױ«ס רם,7ױארנד73 פיך ־אב י

 ?737װ נם7לײ7נ איצם ײאים ער ײ?ן זאנכ׳
 האס װאס לדא;אלד,7ס רעדז?• שט’אי’ב«צ ס
?cri אננוד םיר װאם האגד? לעגידם דעם 
 םעקדאגאלד י7סי7ר אז ד,7זיכ איד :,ב פם7
 'ס3י37ק 07ד לדשענדינ ׳ז7םיל73 פעי,ר שיל ?ם

 אײס• כוכישםלנ̂ל װאיס 7ת7כ ײעז ײ• גס׳
 דער וואם X3«n דער סיז ײאץ ם7י ניענט

 אונםערשײד דער ריחרם.7נ3א ײ«*ם ינ7
Tin* בזןר• דאם איז, דאנאלד77פ אוז 7ת7כ 

t איז פתחר האם73 ה»ס fn י ר ן ן
ן נ י ל  מאם םעסואגאלי און ז,7םיחי73 ס

 «י• נאייחיעז ןײנע מזתו ססרינ מײלע י ײ
ו וחנימ ייחמ׳ תי ו מנ ן ו ײזױמ אה ו  ו

4מדתג<ימײנ א^גננצ זײן װי ממר׳

עיי  סר g חנד״נאד גוו&':ס סמיוגיאל ^י
1 ;אנפאמןד.

א-ז זyגדאלgpo yr*o^M 1י סיט
 -Hi ןײ וצינצ. דאס ײוסגצפצחר ויױ
;iv פון יסוד סרז אדף גצנויס אױך 

c®rMPO»ig© צי פאלקס־רינצי ,ר סון 
i^ o rvo ^  n אױפ- די און פאיק »ון 

 r/ no קײן נ״ס אױך םאנצן דעלןומצן
po נאנ״ א א׳ײר פטיסויירצן רי נאר סאמ*ר׳פאפט.

 אױף דעקען ׳איזא ;עדמען, עצש אין
̂ינע אדסערגעװ קײן דט סחאנדא׳לען  •יג

 חקא נאר #§רס דעס גיס עחפײגונמן,
 אסנא- װאס וױעיגסנמגס נײ, דצם

 או-ך און יצנען פאסייען דעכ יאנ<ט
vנאייטי חנפ rאדער לאגד א פון יעכען ן 

 סאר עס באס׳־־אכטען ro ^יי?. יו
 ,o:yor*y זײנען, ט־ר וױיל סתאגדאוען,

 פין עיקד ovy דעם טיט כאקאנט ;יט
 ד).*יך איז וסיכיק או:זעי און זאך דער

ד8 געװאױגחײס חר^ אין עדציד׳וג;  ײ
;02^y צו ?jy:gr |yry, זײנע זײ יוי; 
 יוויב ודרטיינק״מ. יyד צו ליייד זיײ

 זעלען צו אויס זץ־ אדזד יע^נט אבער
 אײן איהר זעדזט די;ען, זײ וױ זאכען

 סהאנדא- אן lycn כייר לואס דאס אז
pys א וױ טעהר ;״ט באטת זײגען r-» 

y;אדעד פאליטי^ע ײימייכע יד פיז ל 
oy y ירעגען pycg זיטען, כאציאיע ry ii 

 ט-אנטע; און רײדען צו אננענומן איז
 חנדיבער װאיס איר אנדער׳ע. ענקס

ty;,כאכית איז סלןאנדאי •עדער אז אנט 
yoyf.;' פון ״פפינעי א װי םעהר גיט

 -oyo סחאנראי א טען דאיף דעריבעד
 זײן ;אד נאר ניױס זײז נאך נימ טען

 איז סקאגדאי ׳ א טיפער װאס טיקף.
 א• זיך מ-ט ער o^yr«r ivovz איץ

 גרופע » םון סארהפיםגיסעז y׳אמת די
 מין אזא און :עזע^אפט. א אדער

Mn;g?o מער4ט^ל,י דער^עצטער איז 
װא״פיננטאן. אין כתאנדאי

oy אוגזעד פון נילד אכית אן איז 
py^pnyog פאייםי^ען *?vzv\ פון און 

- דער פון כאראקטער חןם  אניאריפא̂ג
̂יטיה.  גרויס, אזוי אױס onyr ער פא

̂ט דעם רעםאעקטירט ער וױייל  פון איגהאי
סיוי• אזוי ■אייםיק אונזער
סלוא;• דער בא״עםעהט קורמן אין

װאס: אט אין ראל
:v*\" האט מען 'l v :o\ אוגזעד אז 

 איבעיט סיניססק־, אינער^ נעװעזענער
 מאג־ אוייל פון ;עלט jyouy; האט #פאל

 גע־ די האט עד װאס דערםאד ;אטען
 *opy רyדי.•ואטl פאר קדינע; האאפען

 ןyהאב װאס רy^דyc אױל פילואםאציע
 חאם |yo רעגירונג. דער צו באיאננט

iy?• דעם איז אז אױסנעפונען, אױך r 
 סי- םלאטעז דער אויך פארםי^ט געװעז

^ר, ס  די און מיניסטער ױסטיץ <ער ;י
:n : n אדסעיסטדאציע, רעױכ^קאגעד 

 — זיך םא-־ישכחנהם oy pyig? צו אזױ
איד: א ןyױב‘הy;Dאוי זיר האט עס  נ^ו

 אדמיניסט״ חגפוכייסאגער די ״סםײטש,
y 'vm קארופט!׳״ איז jy^nr דע- די 

 אר• רyדעריב דארף מען און סאקראסען
ײ«ןן דע״ א ערוױילעז צו יאןזר דעם ב

 r ד• ^דסינ״סט-אציע רא?ראאי׳#א
און jvpg-r-jr, ןיף ;yjgn וונ^מא;ער

m ,o סי r*  )V "W ראייי טעו *VI
 אױפ־ די גא*אסראפען, ,״ysir ׳אולד״גע

pypyi ד צו כ^נ׳ויס פצן>4ארצy;•יyדן 
o n .פארוזערען י׳איס סצן אסת jyo 

 טעז און פאי׳צט \vo יצדות אױס זזערט
iy» o װאכ זונט. j^ y i *•^כתן — אנ 

טינעפ  הא־ איע װאס דאס, יך9א>ע*;« ;
lyn נען u jjc- .m y i װאס און yo;go 

 רע• די אז ־ - יא;נ פון ׳צו״ן וױיפען
 א•;• די אץ אמעםיהדט װערט דדוגנ

jveypyo עהספ־״אא־ סמפויאנםאן, םון 
r און םאטארס jn ;g װאכ לײס, ״פעהגע 

vo^nr.] ״<׳* '  זײארע טיט •אדסײ^ י
״ז טי א ? py;;r?y«*ojrMo איז דאס p ir 

o אן r  yo^g,? ^װעלכע ׳ט1וױדלוי*יכ 
ppyi יױיגיג vpw r\ ,אױפדערקזאטקײט 

y;ag; אנזינטי״יך o-.yv, oy רyאד :ig c 
 sgoy4K ;יט מאסען. yo-r;, די פון
y דאס טען קאז r M,sg2,| ר אביל־oy 4טאי

•yjj-.-y; 4;• I •אגיס דאכ איז

c y i ;דערוױיא טען ל׳אס אטת גאנצ׳ל 
 דזסתם מן oyv מען יסו; onyiy^^.g ;יט

 די;ע; oy pypypc’ig נ״ט ק״גניאיצ
y ױאס פארדאנט^ דא אנער r v; זייך 
 עױ־ ױאס און 1יפכי *ייפ׳ן גיט זעלד

g lypy.'P -ס״זאנען «א א װ ' iy;gp -;א 
ן,yװעד עדײערט ;יט דער״פ

oy זיב :*ך איז ov'g ער־ :יט 
̂ערט v: וױ ;עװארען ל- ivr.v פאר• איז 

 י-אט קאנװעגעאז רעפוכייחאגער די װאס
 קאנדי• אי״ע סרן צױייח יאדד ny’c טיט

v* ;ראד דאס^ v l w w] סעגgטאר 
נ0ה ד iy איחר רgפ רו iy ^ ^ y :g a. די 

jy ^ P in c ’ig חנרצו גיכען g ;,g נע־ 
 װערט oy *פיליסעיל. דעם מאס וױסער

v אט ?g פארדעכטיגס, t f v v i אי:־ אוייל 
pyoypyo סיגקיל^ר ypgi jig/  האבען ;

,^ i רyד אױף ד g r i y i iw, אפגע- מױז 
oogo מיס npgp׳: ;o ,אונטעח^טויער 

fg אױל רעגידונגס די קרינעז װערען וײ 
jn און פעילהגד jn ;g רײכ- נאטירליכע 

pg pyo’o אויןי oyp סמןי iycgp זײ 
 «א- די אוױי אײנפלוס זײעד או^סגעאיבט

r: זײבעז װאס כאסעס לינרשע y״y:gD| 
gוגטyא•צוג קאנטראל זײעד רyבyדיע־ ן 

 פון טארg;yס oyi פאד ׳פטימען דע
אה-א.

g o^g םאר ב^טעטינונג oyp טדיח 
iy קאן :n רעפוב- דער םון לאנדילוננ די 

^g py:gpדמr-יסטgוױ :אכדעם ציע 
ngp*,: ty• נעדוארען ערוױילט איז : i־ ' 

 עױ װאס םאקס דעד כל ל.ודם דענט.
r ,4םאי טארgנyס כאשטיטט האם ;yo  g 
 אדסגעטונקמ jyv.y; דורבאויס איז ודאס

 מיניסט^- איגערען זײן םאר אױל, אין
 װאס פאקט, דער דינען אױף קאן עס

iyD:ig דעם ;prr חגר םיז g-ioo'raig־ 
y^v װאס םיניסטער, פלאטען חןר חאט 

 פעל־ די אױןי אױםדכט וײ האטyנ האט
 דעד אונטער םרעגספעדירט די דער,

 םיניס״ iypyrg ojn סון אויפדכט
 סא?ט, דער דינען אױך קאן עס טערױם.

tg נאך ojn, זײנען באעולתגונגען וױ 
אינעיען דעם נעגען ג^ואדעז מאכטyג

§ {} אדלער. י. פון w^RrrT» u

a

 ווערם, זי שעחן װי נעזעהן האכ איך
 :זיך צזבליהט זי •רעכטיג װי

 קינד נדין אוין* ״»אם :געזאגם איך האב
!זיך הים זעה, קוםם, שונא «
 ח«נד אין חאלט װאם קוםט שונא ,«
 • ;פײל״אוךכױגען שאלפען א

 האר־ן, דײן דיר ער וועם פארװאונדען
אױגעץ. די פאחואלקענען

 רײד, שונא׳ם צום w זיך הער ״נישם
 ;לױב־נעזאנגעז די הער ;ישם

 סש, איז װארם זיץ פאלש, איז לויכ זיין
פאננען... ם״ינם, קינד דיך, װיל ער

 רויז, א אויס זויגם ביחן א וױ ״און
 אױםזױנען: ער װעם אזוי
 טריל, דײן פון שםייכעל זיםען דעם
אױנען... ד״נע פון ליכט דאס

 קינד, כדין גערוען, ביםםו םויב אץ״
 — ווערםער״ ריינע םיינע זנו

 נעזאנם, האםםו ליכ״, איהם האםם .דד
באשערטער־... דיץ שוץ כלײנט ״ער

— אױם״ אױנען דײנע וױינםטו
 ;םרויער און צער פון בילד א
 דיר אויף איך און כדר אױןז קוקסם דו

נחיער~ ווערען בײדע און

ש

i t
m« איז ,4פאי ניידסטעײ,  iypחאר* גס 

או חאם ע־ ױען ײג(,  םאײ 4<בני4גע“;
ץ ארױסגעחוטצן ד• ־אטעהט  דין *

 ערה^עױט דאן האט ער פאיטײד*גומ.
 א- לאט נדניסט^־ ivmvyn דער אז

yoyjy^y:1פעי אױי די ן*  r,״g ד• צו ^
y•oק̂וgט ;yדעפ זײן, טיט ן •.■-ry 

 ־כפמז :*׳% נײט pg דסככיל ׳סידענט
pc ץ o גאנצ^ וי yr:g p.

rg  oy׳ g ,־ אז חלאר, זאy־ ;*y 
jy .y rg  iv jyryr ,נ״גיסטער gי■כyט  י

 פאי־ רא״אײלג איגכאנצ^ ;•ט vn פאר,
 דאס אי־פטו. oy׳־ פא,- ^טװארטייך

 4אױי די פון ,עי־ט \vomv: האט •*ר װאס
t*g \v o w w v p o גיט אםיצר y~vz'n 

p v v, דאס אבער o-vyom i די ;•ט 
 ;,1א־ פון פארא;ט־יא-ט<*כ?י׳ט מאראלע

ער.cיyמ*טה זײ;ע
 זײן, ;עזונט זאי •ובליסים, דאס רyאכ
 די אין oy^gr;yo ריב לאט

 אײג־ די מיט דעריגע• אילם *ציײזען
ק^יי לע־י Mg וױ צעללײטען,  סיי

 םי״ ־ט,yלוגד איבער oznvv: האט װאס
 ;ע־ האמ עסק, דעם פון דאי*אר ריאן

o p t /איס כלטות ארן אקסען פאיין 
ױ7 וױ ;טתנות  אירם ראט •jy^^i אז

 טויז־לגט ־וגד^־ט ר^צעי א אין ;ע״עילט
 פאי אדי וױ ; o>y; •אפיר אין דאיאר

 זי•; jy;yv וױרעריטנראנען זיך לאט
 א:;ע• פרילער עיטידות, פלוצי^ונגריגער

r i:y  צװײ־ א ;אסלער און תװעיע אײן 2
yo. דער ovy אבyאגצ^- דער םון ר; 

 אין פארלא׳^ן װערט אנג^עגעגהײט
 אין אײנצעיהײטעז. פון ים םyד אט

gד ;yיy װyרטyבאדײ־ אסת׳ע די — ר 
 פאד־ װערט זyקו:גyדfiאו• די פון טוגג

ם.4^* גר^יסען דעם םאך יאחןן
 אט־ װערען רטyבאדױ דאיף דאס און

D דער װי ל*:: אזוי וױיצ מערסטען, .̂y 
 כא־ אמת׳ען ci'yi פארמטעהן ניט װעט

 יאליטיח אמעריקאנער לער םיז רyראיום
 אט װעי״ען בכיי*, ■אאיטיק סון און בפרט

מן שום קײן אױםדעטרנגעז yאי די  נו
y גאנץ װעט oy ברענגען. ניט :vv 

 ן,6פאי װעט סען אויב אויםטאז גוטס
gרײ:זyצyן pg ,אםיילו אדער געמננניס 

 פאי ניט קײםען. אין ^טידע; איהם
 די v* עיהר דער עיקר. דער דא איז

 אזעילכע םאכם װאס סיסטעם סאיליטי׳צע
yf̂ c; .טעניליך

y] אוכמגטענחח די אונטער אדן :'T 
 אזוי אוכיםאדםײדלױ. זאכען #ןעלבע

 רyא:ד קײן ה$בען נאדטײען די װי לאגג
 ספע־ די אט ;אר װי הכגסה, םון ?װ*ל

jyojgf'ip לערלײ זיך קױפען װאס* 
 ־DKP 6מי lyvyry; y:’oo;’; און טובות

 פארטי־יען די װעיען ?$נמר'ב,'צ'עס, פײן
זא־ װאס די wzv: זײ סוזען

 געבען. געזעצען און טובות די אט זײ לעז
 זײנען געױעז, זיינעז lyrjyo yאזעלכ

 היב-עעד גא:*ו א א״ז זײן ;ypyv, און דא
מאם.

אײנצי׳ דער ניט איז פאיל אילנערט
 ;ע־ דעד אין עדצםער דער ניט און :ער

 פאיליטײסע רyאנpאםערי פון שיבטע
 ערװײילט איז מעפט װען פ?אנדאלען.

 געהאט ער האט ׳זידע:טyרi געװארען
 אײנעם םיניסטער אױסילאנדס זײן פאר

g ,אי־ געזאלט האט װאס באיציגדדעער 
yzvrvz] פון קוילען די gpog^g די 

 איז עס װאס צויליב און גוגענהײמס,
 גרױסער 8 זyבראכyאויסנ אויך דאן

 באיליגדדסעד- דער אבער סקאנדאצ.
̂אנדאל פאיל דער װי איז סהאנדאיל  ־y: סג

 דעם םון רעזולםאט g װי טעהד ניט זyײ
 ניט פארשטעהט עןלם גרויפער דער װאס
 אםעיי־ pyi פון כאראקטער jy'nog רעס

py«p .?•ד אין פאצימyר v'nonזײ״ ן 
 פון שפעעיצ 8 — װי םעהר :ים זײ נען

ילעבען.

 שירה זיננען םאכער קלאוק
האל טאון אץ

 \vd2 דעם רyעטfir װאכען פיר 8
 אינטערנע׳עא־ דער װעט ,1924 ס,זםארט

 קאנצערט g צו אויפטרעטען כאר 5י8נ
 פיהרער״ דער רyאונט הא< pgo איז

̂יאװ. יעא פון לןאםט י
 װעלכער כאר, אינטערנע^טאנאיל דער
 איז און בראנזװייל אין גראדע זיך געםינט

 דער פון מעכיבערס פון צוזאמענגעי&טעלט
 לא־ צו נליק דעם האט אינטערנעישאנאל,

 און לעהרער זײער אלס ליאװ לעא בע\
 צו־ איז כאר דער כאטיט און דיריגענט

 ארביײ yאײגפאכ פון^ זאניענג^טעלט
 צװײ־ דעם באװיזען ליאװ דאך האט טער,
 ם ע ד מיט אױםנעטאז און װאונדער טען
 אויםנע־ האט רy װאס yo^yr דאס כאר
פעטערםאן. אין םאן

 אר־ םון פראגראם רײכער רyד אחוץ
 דער װאם םאלקם־לירער, און בײטער

 אױןי אויר טyטר זיגנען׳ װעט כאר
 םידעא־ רyרבארyװאונד דער כאר מיט׳ז

̂־/  באצוי־ oiyovŷ האט װאס ״עפיל
הובערמאן. בראניסלאװ יארק, גױ בערט

 אלע איז הריגעז םעז קעז טיהעטם
oyo'cg אינ״ דער םון לאסאלס די םון 

 לײבאר־לײס^ם, איז אח םערנ^אנאל
219 igopyo .די םון ירייזען די סט 

 און 2.00 ,1.50 ,1,00 זייגעז טי?עטס
2.50.
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m*® O לוןגג::נװוער-קױג  ; יי "נ ביטצ־®* יע־
ן ׳ ן  <(;r<;Virfi;־r r !U ;y f ” g • ד גע:ען

 קוכט איגדיאנא, כיאי;ד'א;»ןו^ אין
יזאגװעניעאן g ־gc איצט

 דצו גײ יואריזע-פ, ;כדײ ױגײטעד די םון
jgnvrjg? אײפגעתוטצן זײנען g סף 

 y?g פאר איגטערעפ גרױסען פון פראגען
p יא;ד, מון רנײטע•g אמאגידרטן( ir 

pg די v״*m 1ד׳ פון טעג* tgnjnugp 
 אינציתד ארױסגונוױק^ימ דף ראנען

 ארנ״טער גאגצצ די װערכע פון טען,
 I״g לערנען. tv האנצן װעט באוחמונג

 ggri oy ogtt — דער איז איגצירענט
 נ״ גצפיחא ניגערעו g אגטפרעקט דןי
 איד אײזעגנאהן די גצנען כיינצרס די

דצינירצן.
v צײטוננס-באריכטען ftm v n פון 

g אױפנעיןאנ- *ן און דענאטע, גאגצער 
jrrw טער, ig v  g ,דענאטע j p w די 

 איגדאי• tragogpg‘; אף ״כי־אדערהור
 אױםגצ־ בר^דערהוד די איז עס נירס״.

 גצ״ ניט ugn ד tg ,nrtgitjtJ װטיסאן
 ריעערס, די tv rngrf'go האגדעיט

מן מײגערס, די ״זײ װען  םאר• געמצן די
 (״W גרױסצן אצצטען דעם אין וױקעאט

 סײנערס די כאידמאגגאטצן. די מיט
 דער tv געװענדעט tvagn דך זאל ױגיאן
 לןאױױ אין נו*דעוהוד, דער pc באגת
 כר^דערהוד די און האואה, g םאר יאנד,
 נרידעראיכען קײן גיט אױוי זץי ה*ט
 איו oy ארױסגעדחנוזט. דעם פון אוסן
 גאגצצ די tjngnw אױפגעדעסס אױף

 וײ םון סטרייק דעם סיט גע״פיכםע
 םון קויהיען-גאונען די אין סיינערס

 iv געהערען ogtt װירדזיעיגיא, װעסם
 כראדער• די אזױ װי ;בראדערוזװ־ דער
 מיט םערהאנדאען געװאאט ניט האט הוד

 ױניאן מײנערם דער פון פאחפטעהער
 גאןי און סטרײס. דעם סעטאען צו אויף

 גע• דערצעהאם אױןי איז עס — סעהר
 נרא• די חאט איצט נאןי אז װארען,
 מיעס״ ױניאניזירטע יןיין ניט דערהוד

 ױגיאניד• צו געצװאונגען געײען איז זי
 וױדדזטי• װעסט אין מייגס איוזרע ען1

 ױדאגײ סײן ניט האט ױ אבער ;ניא
 און מענטאפי. איסטערן אין סײנס זירטע

 װאס בייד, דאס װערט צרה׳דיגער נאך
oy ד דער אין איזyכgטy יסגעזאגט™ 

tg j r w w פון חאנדיונגמן אלע די 
ודערהוד די  טעות׳ען, קײן ניט זײנצן ב̂ו

 באװאוםטױדנ• א סוז רעזויטאט g נאר
 הײסמן׳ זאל עס וואאיסי. כאשטיטטער

tg כרא• חןר םון סאליסי די איז עס 
 צו ױניאדסאראי, איגנאדירען צו דערוזוד

̂עז  ארבײטער״עטיק, סיס די ב״יט טראדפי
 אין אאעםען איז אאץ האבעז צו

אינדוסטריעאע איהרע אבי — דר׳ערד

:ג^עצפטע־א אוןז 'm v ^ v rv u] 
^4ציפאי׳גײ ג>,יז

fg tv דא־־י אזו/ וױ־יי״ין oy 
ŷ די װאריס, ;.ynyti אוגטעיזונט נאף g 

yojyjy^y^otg דיטצגס ה^דלומ^׳ 
yטr ׳גראדצדהוד ד^* ŷן |g jyogftv 

HMVgf'Jgrg -,yi jy איגדײטדע;ט ŷj 
iv יאחאטאטױו די פון v r r f i’g; 1ײי 
נyfרyד  ד1ר̂ןyדgנר 1ד איז צײט רyי

y;Mg די פון yiiynyrotrytrgfi אײ 
 ד 1יאין oy^vgf^igrg ב״םץר
fUו און טאנט אין װאיןפט V iv n‘ 

lyo אן ^אגט און f̂ 0*11 ziy^grvg 
oĝ ארנ^טצר oyi רg® הצכסטע די p 

 oy זיך op<r אזױ װ• װ^ט. רyד פון
tfg ?gt y^vgf^grg gtg tg ,gr̂ g,

iy i jtgoo .0 jjngtt ,/jy^jgn חױפט 
my פון רyהריפ i בר^רחוה ‘jg oiytt 

re  ivoogmyoeto g ô g wm vt-׳ 
ױנ חוי;  די אורטוןי^צן f»gt jyo י

iJgf ly^y'V’Og o יױט כראד^-הוד pi״•- 
 ‘gngng |g זי r-gi jyirvg ;אא

oagt ogtt ,v̂ v און אצצטע דאס go- 
-oigtt yoonyn אץ yi• צגטוױמױנג 

 ״yog אץ נאװצנומ ארנײט^• דצר פון
n n ; יױ gtPg /tig, שוסט ogn /oy 

vgt^gng gtg^* אונטצר gtg פיהדעײ
fjnyn נ^אוידעט jyjyp -.g(זאי ״פאפט

 נ^ואדמט vn ױ ogtt אין ׳ogi אין
yngry;; ד ב״yרײנצרס ר Igrjyttjgp ?

iigiסען ״ I tyotnyojtg gt̂ g oy
 פאאד די ^n^yeytoty צוריש ׳אכצר

fyo גען î דט דאו )lyignyo wgoy 
 ער״ /jyjgny• y3^igtio;gnyo:tg פון
 ויאץ. ןyרט^נgגטװgרgגפtא ;g אין געץ
oogoy גגצן1אדיג1בא^ די  ̂ ^gi tyr^t 

rtg tvngiiyo״ Htrt lyjyog tg פח g 
 גרצסטזןר דצר סון ׳tgg׳3yti:gp גרױסער

 .gpnyog אץ אמאניזאציע ארנ^טעד
no iyj^g די tytty) t<g nŷ yppjg 

 רײגצרס די פון פיחחנר דער ״טוד םרצד
 זימצ פון אח — װירדדאידא ooytt אין

 רyד אץ ארױסטחנסומצן נידאיצטיגצ
 tyo w אאנד no כיוײענרנכ ארנײטצד

nyo’t דרינ^, ניט tg צר Pgt דך tytgp
W ^ tv i yooyrortv ;to fytr.yngo

y קײן נ״ט tyiyi און :fWgtto3giyo 
רײד.

y^g;g: צוױי די ׳y?go אכת v̂g 
 אױ tngrn — רײנצרס די פח רyפיהר
 רyד אץ ty3gn — גרין װיאיאם אח איס

tg’otpon, די אױט vט,יtנגgroריכטty ̂
ngagt |y3 די .orf»^og3 ניט דך t̂ 

tytnoiv:tg tytty: דער סיט iyvjg3 
jyinotvjtg ny^t• איז אכצי דעבאט^

j>o8C8»0aa»oMai9cw«0ao׳»»B>vo<w8C8ce^^

ר ׳ ע ג י ש ײ ל ם פ ז י ל א ק י ד א ר

 םיר האנען יאהר yטריכy לעצטע די
 אױף גערעטעגייט g קאנד אין gר געה«ט

־ ^or?gp. ראדיק דאזיגער דערgליזם 
 אי• tyopgttyv חיייה. געזוען, ט ; איז

 ־,g םארקעהרט, גא:ד. jyvjg; בעד׳ן
 g געהעחפט גראדע האט האנר גער׳ן
 m:vm רyד |yv;g;j*g איז ogtt גײסט

 yo’tty; אין אכער — ראריקאא צו זאץ
 םיט גע^פמד^ט ר*ם האט וויגקהען

ם.t̂יgpד'gר
 ״gדיקgר דער אט tto yפיכט’;ע די

 ;ytt יאד«ר oyi םיט אן זיף הויבט איזש
 ״,tyi■ jyigtty; איז װי<ם*ז 1אודרא1ו

 און ׳טטאטען, םאר^יגיגטע די פון דעגט
 גע״ t'g אצים׳ iy;gt ך":ער, יסוד דער
: ;jny'to:y. — ווען

 g jytt tg געגאױבט, האט םען
 נטyידtyרB*^r^yאgק g jtg *ראפעסאר

 Dytt יאנד tto Djyn'tjrti וױערעז ועט1
 oj^t סים ty^jj'iong זיף ססתםא ער

 רgפ ingoyog-ui בורטםיםזח גאײכען;
n און אםבאסארארען כויניסטארעז, :g• 

 איצט לטשל, ,otno oy וױ אםטעז, רע
 ‘*רבײ אנמטצאצנדיג מעקד^לד יtדעמ
 *tyoog ypg יןי1א טערyרטרgפ טער

 tmy^gp זײנע האט אבער וױאסאן
 נאר גיט איגנארירט׳ איננאנצען האאעגען

 y:''t igo אײננעא^ז ניט די ער תאם
 נאר, ^yt^yno'ng און רpכדגעבgי

 ער האם אהכעים, tv אויוי ױי וױ וונקם
 םי■ gtg פון |yr:yo אגנןךפטעאם :אך
n*tv jyoy^g אכדסל, ,lyoPg• זי

te rm.
no חגסאלט tg, איז moo g, הויבט 

 גע- װאס ^•יפאליזם חנר tyopgn ןן
n» אויסדרוק זיק ױגס  n צײט־• אםלימ 

y*gm »ח ורמאאנן rt.| •
m ס ודחר תנ  אר• רטדימויא די יי
 ר»די- nynrnnyog די אם |m ױאאען

מן אלא תו ו ו די is איחר םיהלם ו

ip נמ;ז, oviv דינען נ־עג•^;  eey,! 
 אי־ר אנער כעס■ אין שטארק טאקע
וױ<ען. זײ װאס ג־ט װײסט

 װען «ז _ן»ן ®ןו׳ןוטעהט געװיינריף
vv:vz\ י•״ זיי מייגען *ק*<1רא ז־ינען 
 א־נעראנדער־ איבערבו׳ען, ע*עפ די?א?
 סא*י«<״*א<יםי• נ^ו באזונרערם ׳שע;.
 האנען אודאי דאן טוזען ראדיקאלען •שע

ד כרזזען פ־זינאטיע, א ז  זױסען אודאי י
וױלןן• זײ וואם

 ר«־ די pc איגטעלעהטען נדונז׳ע ד•
 זיי װ*ס ;־ט ז<ונען זשורגאיען דיקארע
 זיף איין אין נאר האלטען זיי װילען.
 טױנ אםעריקא : אײעריקא אױ;י קר־מען

 כ*ר ארבייטער ?א;עייאטער די ;ניט
 נים. דא טױג זאןי ?־ין ;•ט. םױנ װעגוננ

 זיך ײארימקן און םזידפמידעגע זי• ז־צע;
 ס<ו• דוםי׳עער — דעד pc פ־־עי בייט

נוט, איז רא־טעי :רענ׳רו;; ױעםען
r איז דאדטעז v r.;

 דא *יינפ־הרען אס־ט־ סיר ז«יען
 אױף !ג״ן » , }ס־סטעם אז» אױף
 די װאס אלז ג*ט. די מ״געז װ״ט אזױ

 טוי״ דא פ־ר אז דערצעהלען ?,,א וױלען
טעהז• *זוי א*ז דארט׳נן און ניט ;ען

 נעגעגען ;אדען » ר»ס רע; האט
 *הין ניט ראד׳סאליזם. ר ע ו ו ר »
 אננעהוינמז האט טען אוז איע־. ג־ט און

 א־נ־ די אם אויןי פאדאכט פיט קוקען
 *ייט, איזםינער דער אין טע^ינענםען.

ם1»י נזנזאנט, ז*י נרקן האט  ירשר קיין ;י
מן נאלמעוױק׳׳, .*ארלאר » זיין *ו  זי

יו סאבינעט, איז זיר בײ  »ױא הרימן ז
«ן pm *פעריקא «  nftrann קעלבעמע כ

 עומםט, פיינט איהד אוינ רוסלאנד. פון
 ראדײ איתר נױט נעזאנט, זײ נמז האט

 א סאואן אםעריקא אק איז קאליזם,
 ותר אפער קלאס, ארנ״טער נרויסער

 נױסינם ײאס וועלם, דער איז גחזססער
ן י אינגמלמ׳מית איז שםארה תחר ו

 ר«ר א*ן או ,rytyj |y׳j דאט ••ט
 נוייט l»iiyi אי״ו ,וי װאיא^ *רת׳^,

 |׳y);i>nMy׳gc וי ר*ס אמ־פצייופ^
 טאח• ״דט אי« oy אז )נלױג<ן «•> ;אר

 !.yנאריחי «י yJראe yy;jo ד• טי׳ס״
yס iyiiyj vn נארינטy,ט *t סיי׳ א״ן 

im  y(\ דyנראד רyרחוד ■yj (ypyj vn
«' jnpyB*׳»fi iy דיר^ט אט^לט 'y ;y 

yו( p» ׳(ר»ן ט^ ;yrס ״יאיyיןדyטyי 
pu ראט yyJט;yeרט :

 peiyi — ןyדyר דט יyסyנ יאריר
uyr's טהאן׳/.־ ;•ט ״גוטש ?״ן ׳ױ סטי
 ייגט <רי;׳ס, ,iwnyii די א־ן אין

̂וננyטy,נא א  מ־ y«>PJ• pyi אויף ט•
iy i |yj נראדy,װאס רהוד iy i ^פראג 

y'ya^* האט epyuvwc איױסטונרײד
m

 די פון דyא>-; א-ז נדין
nyi p« iyr;w טרaט,יyר jjpyugc 

f״uny; pjgiyi i ׳«iyo װײטער pc די 
pc jyo*i טר״ד, א־׳ן *pyp אר״ אײז 

 n*e•״iyo״a^ »ן vn ,־y (•נ׳ןאציאן.
 lyDcya p» ןyהנסטyא פyד אין רןןר

y ,jyj-fלאזפן «יך געוואיט גיט האט ר 
*n;  אױי לריטיק רyרyט’נ » אין |y,ry׳

iy i ,ײי׳אען רחלולת א נראד׳ןח׳וד* 
nyp פין ױ;-אן די און ױניאן ר״ג׳דס 

 פט־ א *יו lyvript;’* יטקאראטיװ די
iy<p<o /?קריעג נרודער א *יז מחױ; 

«p האט גרין nyj׳jp>«nyj D,| די טז 
׳צוגאים, גענוג האט נאװעממ ר¥0ארנ״

«jjnyn oy p נעװארפען ױגיאנס אױו׳ 
ײן װען p» ׳*טײנסמ גאניג  חאט ױניאן י

« v d ««« « |y;yj ypunp, עם דאדוי 
oP*c:ypy’ ס»ע?טטקעי א װערען דט 

 y*nyj• אאוא האט נרין נאס. ו«ר פאד
 טי• און רyהויג pc גײסט » אין חןלמ
 «יין סאר o’,po’>op*vuj*iyc פער

y}*tcjy׳»*|w i ״העט ו״ן װארפעז 
 נרא״ דער פ־ט ריחפח א אין “רי» אין

 אװעמ ניט oonyj דאס Mzn חןרחוד.
oyi ,סאתט «t די o״opyy »׳פװע־ 1ײאב 

nuye yT אז ;נראחןרחוד תר צו 
טחר נמסאנטע ארוים ׳פטעיעו טענות די

 אז pא ;ױניאן opyj״o דער פון
oy ivp 'o ו ;יט'•*iv'no פטו א פיט 

iy מיט i האנד:
ד ״װייס י  ניט איז פםײדא װאס, י

נרא־ ד• אױוי פ׳זאנט װאס אסת, איץ
רןן^ר״...

נ׳ט. עס פ׳?ען נ״ן,
 נמדער־ דאז־נעד דעד אז אי«ט, און
 עפענטאי־ »ן יעװאדען פארט א*ז ר״יענ

גע־ נראדערהוד די װאיט ענ*ן, נעױ

m יו־י By ya?yr ט |ya«9 ראיסט * r i 
רו».

jy<׳ א־־ג^טי־ו r פ-ינ«א ד• דאף 
y » i iy)o*pJo yy| ניאד׳דײוד ד<י;r 

m» דטן, -oy<״ לײן v  vn oy |y 
ioo lyo ^ s ijn  iyp־pe pm די H m ’v 

lyay-i אין w ר״ן גואר׳דחוד ill 
ooyn ,מאט וױרדו׳טידא piy v i <א 

iy i איני<yoו1ר־נאwyמ •tt on jyjyn 
y• סןר oy״j • טור^־ט. f t im  iyp 

 ין*1א ipyo אי*ט די גאו |y;’*t ל״ט
o yopypyj״ppyvj״I on o r*  |yo 

j * p*״vn  oy יי װ*ס )ד*ס *in * io 
mm m ו ז ח*ט ו׳ודי־נאג?  ojgfojy 

ן<*ף *ין אח1ה< * ױניאן חןר
 װ׳וח״ ?,,,סטר |yo*ni *יחר pc *ייט

oo*P*o*i*p * v y i’«׳y האס נ*גק oy 
t*noyj• יא

oy נ*ר *ז *יז*, דײ;ט Pro •סוי 
iyn ח*ט jys איז *מעחױנען pn *ר* 

iy נאװ׳ונונג נייטער iy i וין שיענטס* 
 |yo orv א'צט p» נר*דערוזיד, ףער
ivm נ*ו in איז — ;רעדעו >*t* די 

pinpyp*na די אין דחױנ *yoypyor( 
pc אייגענעס איהר *go w n ’ooypi
JPinyPpiy. אן :ען

 *ופי״ דיזען pc pya״py pjn ;אר
pyp אויס• זיו לוסט חנד פון וױיט איז 

* pH pyjnyio « op* lyp’in y 
py .pyc*pcr נא• *זױ גיט אױך איז 

*ן *i* po opyo’rpy רוערעז צו א>װ ז
 »ן נײ ױניאן א״ן pc p״poo » װי

po »io.pyjpyo;iH « ױני*), צוױיטער 
o׳p האנפן p ir א נעח*ט’| *p* pyp 
a״pyo נאװץגוננ *P .yPyc yaPyt׳p 

yr'Pnp ,און אפילו;ענױט אינסטיטוציע 
DPP’cya און t p j*p■ po oyo;*ppyo 

 ניס vn ppo״ap* yop’t’jwp* סיװע
P*t oy t* -o’nyao* ניי o;” P pn’M>* 

 y«* ypp■’* פון p״poo p׳p זײן ניט
P’d .yoPjwy נײאויעי *וס װייסען po 
 OPP’eyu* כע?ער*יען, קאאועראטיװע

op* jm’ojruiypB pc»  נ׳ר די װאו ,py״
pyp ן סטרייתס ;עהאם חאנען ױניאנס 
P*o Py’c און r חאט n r ,1• •*סירם 

 ססענאד םרן סםר״ס * ז״ן P*t *ט
opyc*p און dppmPp, מן װאס  *רניי

 נ*ו פעחלט oy *ז }׳ ױניאךאפיםעם אין
 סאיידא*, איינפאכע סאם pyo’ipj » אין

 נאװענוננ ארב־יטעי אונזער אין י־טעט
pyp vn די ו”כאװ נעסטער pyo’ap*e־ 

 וו*ם ",ni:־n‘־^i*e׳P^O־'iirrn״ טע
 פיט «בע- פט.pypya *סט *זױ װע־ען

 j$ איו פיינעדס־איגזיע־נידעךענ'! דמם
 .oy«y *1 וױנהט עס זאד. *נדער נאנץ

oy ד * איזpהענ*Jr .נעםאהר
 oy'»*vJH:p* Pp*v yo’vp » גאר
iy i  pc נאװענומ ארנײטעד Vt jya*n 
 סינאנץ*, צו .Dy:r־a צו נ¥נופפן איצטער

;H צו אינסטיט^אנס,  אינדוםטרי• y:y״
ypy אוגטpyגyהםוננy.פפן ן o:ycy 

yp:*a| ; רyן ppyj pyoDy^’M |אי

 *רני׳סער ה*גען oyp אױנ און נוחות.
 אויפ־ זיך pyiir pyo׳a* *ן קופט קי*ס

פא־ yיכPנyט*ג•ם ײ:וו1 אינער אוהויב׳ןן
yovivovn m,\ »ד*ס אי pc ppir ’p 

yjyrPyoj’H py;*P’pyo* pyp װ*ס 
pyoya Pm אין ןיין ;pyj’p'yjy דינסם 

a״M c pp*o’i *p o״ap*c pyp׳|ypj 
 מ־ pyo״ap» pyp רים P*tp’r א־הר
uyp.«

pc oooPpyp pyp vn איז  yrr*o*p 
i0״*p V dt'MP’Php jypyp*■ py 

y*׳ jyr פון וױ oyp רױך t po״ypy 
ony;i* :i*Poyp*j’o וױר־ *הן ז־ף 

DiPcr-*• *הן און קונג
p'p*p pyp pc oc’Pro אײן ’Pr־* 

pyp .pyryojiM D” a oP*n y»ip; pyp 
ram ,« .a ,pyoyjo’nn, איז t« ynio 

oyp קומojm rop*a jyoc;’c (ypjy 
pyp ״yo’PC,רי ;״ •jya>n yP*p’p*p 

oc’pr, ין  l*p oyp oy .)ypyon* ז
c opjic  jypyn׳py זינט יאה־ P’ »”״ 

*רויםנעהן. iyapny;j* ה*ס סוננ
opyorp*c ,oP*p oy ,זיך זיף 

jyappy«* pp*a * פכול d’pco.p |ic 
oc’proya*p pyp pyam און oy װא<ם 

P*o ;yooPW’io p* iyoopyp;i,p oiy 
yrn*a| װי ;עװאדען n o  MP’pyoo 

op*o .נ־ט *yP*P’P»p *t* t און 
oc’praya*p y r ’p*pyo’P וױ ,mp 

 טוז, און )yp’OD’ipy נים i*p סריטעז״
*ן ; yp»n p p** pym| ,זיר pyoaiM* 

y»«m pya* pm  .|nya| םיט pyp 
nypio םאר־ אייר אונט׳ותאננ זײן פון 

pyp |yp*pya oa^ojycy יחום gyp pc 
 און שס«מט py |y:*n pc ,“״פרימן

 oyp ד*ס און נסליננ̂נ ה*ט py *זױ וױ
yo’a* jyo>*pp*c ptcm> םנול דעם 

pc די ,D’PIDP
 vn- די,סוױסט דא pm ׳*יתיכ* יייו

 pyp’n*oa*^r נמיסזנ די חאח׳, פיננ
c on  po״>bo*po r, אובײ׳ סט װאו 

pro 3 זרזוזנדלינעPM yojypm״.pyo 
o*n dd*po o * 1« יחמיוזגם מי n 

 נפדשכ̂נ חייגס ניס ,pm װעימ סאכםפר
ן סים  אן גענלימן *ותק י*חר מז

 ה*ט דאיאו/ םיייאו פעחוינ סים איםנ״
איחד סאל. *װיים׳נז » wnvnw ױ

py״pyB כיאסאן, סראנסיס איז פ*ן |« 
?’pc P און פננילישסאן » ’D pyjytypya 

Bjyo*>p*■ jy r ’^ay. ט איז* pyp .םר 
 אײנמ? און pypppa pyp jypyj נירסאן

 *.lyo’pc, oyp pc ypyB?*pyp רי פון
,, yf>yn .opb זײן ipc| 4נילס* סװיפט 

 ppp אױסהאיצטפן צו |ya*pcrp*o האט
’*lyo’pc, oyp pp,ניז ״ py ין ומט  ז

ly^yBr ינע יז אויף y jy r ’H ,ו סיס*  נ
pp ’pאן יאהר ״ lyo’pc, pypו איז ׳׳*  נ

ץ iv: ניט *י :«Bry אויף P’ «ה*פ סי 
m א-הם זי vm יאהר « נאף jooyp 

 נאראטןן *ל? זיף |ya*n pya* איצם
 a>*cpy pyp t« מלום mx lyoipyj און

oa’Baypua "lyo’PC, oyp pc וײן נים 
ii״rayoo’ipy ypppyo און Pya’pyp 

oyp py eyn סיגסטפן *w »* roPMo 
o>yor װypy.ן
 וואו •lyjypo |yo ovu ,ryp מה איז

P  * p  o m o v’ ז עואה * * i r p y j * ’5’B 
 p** טױזענט עטליכע a'pos'y: ה*ם
fo * אױוי צ*ר c ’Prjya*p pn*p’p*p

p״rtfiy i איז vpmo oy .נ*ר ניט 
ט*ן לייענט |yo *ז p o'P’n** *ו p ro 

מלמז אין ^,y::*rtp חזי״ ם*ן  op ו
P dpyp ’̂rya dpjpi’ לאנע p po, אוגד 

 j*p’r*1 די אין pyo״aPM נליסליכע
oypnr ן און  וױ• ea*PD * טהוט מ

ppyo 5>y’c נייען oy װ*צט ;oagpay 
pyp וחןלם jyr .נעוחמ ז*ל נילסאן מרם 

p lypayinoo’ אד צו אויף םויזענםער 
^ אניזי  שלאכגד די אין pyD״ap* ,p ג

p םזון איז i*p — חייזעי p ’m מוחל oyp 
d סלײשינ^ p5*P'p *p םון oyp סמ־. 

׳ ן  «ו העכםמנס *■עלירען i*p וו*ס מ
.eyp'npeDpy ya’pra>*n םנין *

 מוין װעט אויס זעהם op װי ניין.
MrnpsM p’p ipo« נאולח די ip |pt 

ז י  »«׳<pa די נים ווענ- pppagao ײ
W כױט א'נט?לינענם?ן mopxpo ppr’t 

ip>pp װס■ חרזװ נאולח. די ברײננ?ז 
tptns p ir ipo די זײן ססוײח , 

oppp,די ״ n  *ppa«o מנײמדס 
ppppag p>m םחיי<«מ * pyp pc 

jpapD און אדבייםאר־נאומנונ^ נ?ר
ppppmo ראדימילזון *pon| סים׳ז

ױי. אוייי

I —»’י

521^ 22^ 1•

r ר״נטען, דיל י;ט>״יו) י■ >  pg, ואזוי 
צו װען ; tv»?gDk״y3 זיך »כ

ײנטדדגע g צויןוכיען •א״ י
עטילו רvאgטעגטg*1ונc רער n ני/

 זיף קען כמײעגדגג, וןובי-יטער דע־ •1&
 נאװעגונג יטער *רב ,ד tg ג־־עפען, -לג
 עדעײ דינסטע, די צור״פען •א״ י•••א

 ג״ערה. ^יגענער ̂יvg םון ;ע״עבען כטע
 אף נראדערהח■ די טיזאן עס r ליינט

; pg ,יאיאכ־אט•• o r r r t r g םאמען 
 ;V’Vgt’jgng ^דער |g טל,אן עכ קען

 םיט ד1כראדערה די עס ט־וט הײגט
 טהאן עס װעט סאמען pg ;סײגע-כ

 -tt^g,Dgpgs טיט ױניאן כ־יגע-ס ךי
אינז׳צינײעז

־.Hgcyj די vg דעם pg *ט
̂רg;עפ רי  פעדניכטצנדען g פון ד

 יענג ערvנgג דער *ינער גלודע-־חײיעג
בטװצגװג. טרנײםער דער pc :״י-ט או;

:־yt',g די pg *וגיאן ני״גערס די
 יאהר ■אר g סיט האכען ױני^גס -ןנא
ז םוז רעדען ינען1א;;על ריק1צ  <מיײ י

^ pg ם^נספאדם די ענס. ’'3 ig די 
 זײ װען ל*נר, $ םון ג־־עכער יהיען1ל

 סא־ צײטוױיליגע אסימ דעסאנסס־ירען
 ־ig דיקםירצז ?ײ קענען וידצריםעם,

 איצםיגע די חען נײםס־באדיגגמנען.
 װידער האט כיײגערס די םון קאנוחזג״פאז

 די םיט אלילײעגס אז ױענעז גערעדט
 נעםיהיט דןי האט ױניאנס אײזענבאלז

 קױה״ נרױסען דעם אין גע^^אגענקײט »
 גע־ האם דאס לעךג-עבעד־קאננרעם.

 ogtt במדער־פריעג יטטילער דער װירחט
 די צװימען ארײנגצריסמז דף לאט עס

 בראדער״ די און װארקערס טײן יװײםעד
vn װי• אינ^ינירס. 1אקאםאטױל א־י 
 דער-1כר דער וחנם ^זאדען גאר 4פיעי

 װעיען ניט ^gt עס אױב ברײגנען, לריעג
V אױסנמג^כען

 דעם אױפגטבע *ן 1װץרע דאדף עס
 במדער־קריענ ארױסגע״טפתנגענצם &ר;
pg נאף םאר מעגיליכקײט די g גרעסע־ 
 פארענדײ צו רםgםgt קרע ברודער רען
 ביםע• ענםשםאנענעם מױן דעם און נעז
םאמעסען. צו גיכער ogtt געפידזל דען

 tg ריכטען, דאך דף דארוי םען
 אין כעס אין איז סעז װי ,ttg פונסם

 בראדצר• דער אױף עניאן כיײנערס דער
 בדאדערהוד דער אין אױך םמן *gt הוד,
 דצר אױוי כעס אין עפעס״ ״פאד דין

 דאס קען ײאױהין — ױניאז םײנערס
—-----? פיוזרען

קאלענדאד אינטערנעשאנאל
םקולםאן. ה. םין

צוריק ין*חר 12 םים װ*ך היינטינע

 דער בײ םסרייקען יאהר ;צעז:* * ;אך
yo’̂ f .■•םארצ״יכענעז בווסםאז, איז ?ארי 

 םוי׳שטענדינעז א קי*ולס*כער כ«סם*:עי ,ד
 ;«ך אװעק נעיועז איז םי־מע די ;צחוז

 קאגעקטיקים. איז •טטעדטער ק-ײז א שױדג־לל
 םוז םיהרער די אננעק־־אנט זי ד»ט ;אכזזע־

 אבער האם עס ,.יואנמיראסי״. איז ילגיןןן דער
 נע־ ה«ט םירסע די נעד.*ישעז, ;־ט לאײ יייו

 ׳עייכעז אוז באסטאז איז צוריק לידעז םוזט
r דעי כ־-ט פדידעז : v.?«

• • י

אי  װידדזשיניא״ ײט׳בטאנד, פוז ןיױ, יןי
̂עדט  יאול םירסע רעי גענעז כפד״י א עדק

שם*דט.י יענער פיז ,קעטסי.
• • •

 בא׳שריסם באארד דז׳שאינט היױהםאכעד
 די *רנאניזירעז צו קאטיײז א •;צזפאנגעז
 סטײם. דזטוירזי אין ׳•״;■ער די א־ז אדבייטעי

 דז^*י:ט םון כעקרעטאר א*ז פ׳פע־טא; דער
 די־ *;צוםיהרען אינסמרואירט װעיעז נ*ארד

 װע־ סיםינגעז א©«ײז.)י ארנאג-לאצ-אנם זעז
 האבאלעז׳ ■אסעיס, נוארק, איז נעראיטעז יעז
דע א־יגינע :,א איז  נױ םיז סטעדט־יאך אנ̂ד

:ט״ט. דזיעוילז•
• • •

 איםאריע• אז ער*שײנעז צו אז פאננט עס
 םינד איטאיליעגימע די םאר צ״ט•:: ני׳סע

 דער אינםערנעשאנאי אוגזער ם־ז נלידער
̂אסא״ די ״יאסא איז צײסוננ דער פוז ניםעז  ס

י איז ז יאראטי. איםורא איז׳ ־׳;דאקטאר י
• • ו

 אײ ױניאז ק^אוהםאכער פי^אדעייפיער די
 װעי• סעהרעםער. פינאנ־שעי א םאד װערפ*יזם

ל זײל מי  זײז מוז ער אינאניזירעז. קענשז אי
 רעםערענסעס. נוטע ביעננעז אוז פאכדאז א

 איװער• נים מעז דארף נאט, :*in א יה״נס.
שײזעז...)

!םארלארען
g אויף יטאיסלעז 7 פה ביגטעא g 

&ל,  די נעבעטען את געםינער דער י'
tv דער פון אםים אין בר״נגען 

 םם. םע16 וועסם 13 ,מדצבםמק״ט״
.tng’ גמ

שסועסען קורצע
M

 רעד»*ט*; דעש *וױאען
לעזער די ארן :׳־

K
g .־•אם *־:;׳;־ י'*י;עס ײ םא׳ פריל 

5־•' ־•־; • א r*gi־ נאא־■־. •על־ נארת נאו איז
־א געואכט ג*מ ־עי** זיד אינ״סעד״ אן סיז ; : 
 :־•ד־••* א געראכטע א איז נאאי־״טעם די װען

 ••י ראכט פע;*? ערזיאחסענע־ אן ײעז .דיגע
ר, א ®אר * ;־ע גי;׳*-*יכטע רי איז דאן ד: ־  ד;

r ’OiP, אר; •u ir .-״דעױ ׳.־:7בי אײ/גי ;ארי 
 א־נ־־צ־;• דעם ר?ן:ט א־ב״םעי״, אז PB חיופ
י נוי״ם׳ א םאר  ד־;ם :־ט ״אס• ־•אס אײנעם, פי

 ׳;־*כ׳;*” :,א *־עיט, דער ם*ו י1כאגיי סינרעססעו
ל אכער קפנעז ריי ימכס עי  פ**״.*ט«• :־ט ז
 י-אס גפ־;*י_•. ײ*-ס .ײאס ױניפן־םעטכער. א יעז
ס דאכ ־•אס *ת-אן־הק*•^ אזעע^נס דאס איז  ד־:
 ״״־•■• *־עגעז ד א*ם אז, אררןןר״ אװ ■אינם ״א
 גיגי־ט י־אנעז וו־״יזט סען דארןי נמעקס כעז
־•איט :,א *י. אז. א ױ״ אז. א כאגיז א*ז
ם אין אנזת טראיעז א נפד v---- עב *־איט ̂ד

בזי טױיערינ. זעהר נזײןנז  :*ט דאר א־ז דאס *
 אזױ א-ב*־טער דעם סאכען װאס *וו טו אזוי,

 א־נ־־טע־, ד׳;ם ׳;־ יופט םאר״אס /־ יעכערײך
 *עפיע'? יו;• א*ס װערען, צו ארײסנ^אטעיט

 ג׳;'אכס ־••'ט•;: יעזער עפ"כע אז *ננע;וסע«,
 דאס ••איט ;־,אב תארילאטור, ראזינעי דער םו?
 פאר באציײט *,-••ז *ו״סייערער א IFVIM נים
־ ;״!, v נעיעכפעי נארי«עו ר*זינען רעם  יע* ד
 געי־־גכט־ג־׳־ט״, דער א־ן פארעפענטײכען ;ים ;עז

 ly’ro* די;י איז •יגעז ז ײאס ..חיוסות׳׳׳ אזזנינע
ץ’אי:טע* דעי םאר באר״דיגיגנ א  די םיז נ;;

 געם־ינט. ניט עס איר.ר האם זימןר אינ״םער.
 ״.־נאס, ב*סעי א מאכעז צו נע*ו*;ז א*ז כו;ה אייער

 א ;א:געראכט א*יר האט אוסיאװאזססערוזייר אוז
 אױ א*ץ ראס אנער מר״בעי, אירימעז נעװיסען

 פירזעז מיר ארן אונז, פאר הירוץ שיא«ער א גאר
v נויטינעו דעם איו *•זאנעז א״ר r o r* אז^■ 
 יאכען עס םוזעז םיר ״נערעכםינק״ט״. דער איז

בײכערס. עםוואס סאר
 ;*ם פארעטעחעז כיי ניטערמאז ד?ש.

 א־רר םארלאננט. איר,ר איינענםיייר װ»ס רעכם,
 קאנטראר• ספעצ״גיעז א וױלם איהר ?אגם,

 די איז אז אױפפאסעז, ז»ר װאס דע«ארםסע;ט,
ijrwr,* עז סאיטינען, 14 ד* וײנעז עס װאו ײ  זײ ז

 אכער װאס יײרינ. ׳שטײז נים און כאזעזם זײו ארע
 ײעמ ער אז טא?, קאנםראר-דוןאארססענס דער קאז
 ארבײסער די אז ארגײםער, די אלויםעיקען עויו

ס? חאכעז אויר זאלעז ײ  סא• די כײ ויצעו *רנ
n rr r, ארכײםזוו נים אוז — ojm דאזי P״t 

m זאס נים ר1ארנײם o.? זאגט נריוי ר9*יי אין 
 י1א.־ךי ״אויז נעהעז *רנײםער װעז אז ׳«רייז איהר

w איז r בארד זײ סרינען ארב״םעז, צו אום 
 אנםױיםעז. נארד nmo זײ ■? ״העסס״, אזערכע

 א םוז ר?נזולםאם ד?נר איהר, ז»גס איז. ראס
 אז ארב״טער, אוז נאס *װימען אפםאו נעהײםעז

 אננענוטען ניס זאיען ארבײםער אנדערע קײגע
 :*g ארבייט. םעהר האבזנז 11ז*ל זײ כדי װערמו,

 א האנעז סיר ro»3 אסת, איז דאם אז נענוסעז,
 םיר וױ יאננ, אוױ דעס״ אין צװײפי?נו צו רצכס

 םרעגם רערצו, נאװײז?נ ריכםיגע די ניט האכען
 דאז <»וגטראל*דע*ארםסענם דער װעם װ*ס זיד,

 זעהז, צו קאםיםעס עיקען װעט ער ? םאז לענעז
 אוז אװערםײם קײ? ארב״טע! ניט זאל םעז אז

 נעםאז, איצט דאס דאוי װערט ~ זונטאגס קײן
 סארכעסע־ א זײז ■ראז אײער װעט װאס םים טו

 אז אױס, יןומס כרי,־״ אייער רױט דאז, ? רו;נ
 איז נישא. קאנטראר ?ײז א*כערהוי«ט איז איצט
 די דיכםינ. :יט זעהר װיםעז, אונזער לוים דא^

 דאוי באצװעקט סאשינעריע באארד דזעאינט
 װערט זי און יזאנטו־אר, דעם אט סעהרסםענס

 טעד איז עכ װי וױים, אזוי איצט אראחטיצירט
 :ים ױערט זאך קײן אז זיכער, זײנעז םיר ייך.

 איז דאך און הינזיכט, דער איז םארנאכרעסינט
 דער דאר עס זזא גוםע, קײז ניט זעהר יאנע די

 ספע־ א םוז טיאניםאר אײער אז באװייז, בעסםעד
 * ר ע ר ף י ו א קאנםר*ל*דע«ארטםענט ציעלעז

ײז װעם ל י י ו ו  די ;וצעז. וױינינ נאנץ םוז ז
 יאם, דענקט. איהר װי םיםערע, םיל א איז צרה
 רםואה. ;,באבס? א איז ׳םאד עראנט א׳יהר ײאס
 האם אוז ראנע, די גרינדייך קען ב. ע. ג. דער

 סאטע צום נעהט ײאס ■ראנראם, א ;ארב״ט’אויס;
 און קרענערע אלערלײ . איבעל. דעם פוז װארצעל
 העלםעז. װאס װײנינ נא:ץ װעלעז לאםעם גרעסערע

 םיר׳ םארעפעגםריכעז ברין״ אײער דעטטװעגעז פון
 האבעז מיר אז םיהיעז, םאכעז צו נים אייוי כדי

 נאר קאז װעיכער םארמלאנ, אײער אונםערדריקם
 אנב דערוױיל. פאר הלאוהטאכער די ראםעװעז

 אײער םון םיםיננ א צו אםאר אירר יוםם אורתא,
?^  ■רו־ כייטיננ דעם אויןי איהר האט אוז ױני

 ניט, אויב אוז ? םארלזלאנ אײער טןיכען בירם
? נים װארום

 אידי־ דעם םון ברענטיט ״?אאוקמאכער
סא^ע־ םארבאנד סאציאיליסטייטעז ^עז

 רערםאנעז זיו װעמ איהר — #ארטי״. איסט
 נע־ נאר־װאס זיך האט איהר װעז דאן שויז אז

 איו צײלען דיזע סוז •טרייבער דער אוז נרינדעם,
 אײער םאר רײדעז צו נעיוארעז אײנגעיארעז

 אונזערע און ענםזאנם, זיך םיר האכגז ברעננדש,
 םאסצ עםענםליר אננענעבעז םיר האבעז גרינדע

 וױדערהאלעז דא וױלען םיר .*פםועםשד. די איז
 איחר כדי נעזאנם, דאז האבען םיר ױאם דאס.
 נעםראםעז. ריכםינ חאבען םיר װ\ איינועהז, ז*ים
 מוציאליםםישע אױב אז נעזאגם, האגעז םיר

 ?pr'DO'?g'tgo א איז ײזי גרינדע? קיאוהםאכער
 נונד עם ז»ל אינסערנ^אנאל די און ברענסי^
 ®«ר* נים אינםערנעישאנאל די m ךאן הײסיןז,
 •־P ,ד אגארכיסםעז. די םאר דאסזעלבע װעחרעז

 רעזויטאם דער איםםעז. אנדערע און םוניססעז
•n יעדער אז זײ?, מוז ברעננדמס *זצלנא
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זיון־*  י־אט •j”־i די ־
v* ט־* ׳נט*( m נע-א;יע־*ט. דאז

 ום“*יי ג־יני■ א ;•ד פגנענענעז יא: יאבעז ־,ט
 נ?;וג דא ••׳;עז עכ (.,;ויכ נ־ט א•? :־עגטש אלא

 ־•k ־n״ ••?נ־׳נע יז ב־מגנדצעס- סאצ־א־׳יסט־־צע
$;■ ■'+, לעז אי־פמ ®•צ א m ־•*ם ט־;* כ•

 א־יס פא־ טןג'י- א*ז ײ#ס .r‘$ טיז איז ״-*יסע:
•••;? בפציא'״פ •: e וי*אואגא;דע דע־ פא־

ו" א־ז ב*ע:ט״/
נ* סי־י ״vn *ט. י

 א ב-יד״. *־•:•אכ׳;־‘? ;*,אב
 j צ• יכר״ל־ײ, עס ר••:־;! •••
 נא״שעפ• כיןי,ר r• ל ב־ןנט״ע דאל*גן- דעי ••־;ט ,״,פ

 סאציא־ דצס כ־־ט ••י ט*ײד־םיאגעז, דיט ,1ט*ג־
 נא- יעז ג^יא^סצ?. ס•־ ״אבעז י*ס, :,א י*זב

ו־ו :v־yryג *אגע;9־ד־’ט- י־;*צז. T ־טאיע;
 זײ רוזעז *:;'•דטיט־נג דעס אוי,־י , ;*א־,י רעי

 ״m ס*ט אבע* אי־־גי־כי?• ״ע־עז ליסיזיטירס
: דע־ א־; בא״.'*־־כע טיגע ־ן  ••עיעז י־• א*ל ״;

 סארע דעם אינטעיג־פכ?; *v *;סיכי דירכפיל־עז
 נעװצ? װאלס oy איז ;י*ז,י, דעי פון פונראניענט

 אין דן״פעז זאי א*״ז •גיאז’ י• אז ;•!,אוכיל
ר ראנ«ז איעפ דאס או;שע*נעדמ*;געז אזע״כע  ד
^ א״צי ־ו*? דאז, נעזאגט מ; ־ Uiny v ד,אגן נ r

o גײנד??. איז נצדאיטען r 'V  oy ,אװ• אל •נצי
האס דאנעז ױערטמר זערע  װיר״ װײנינ גא;ץ ̂נ
 סים אננןגאננןן ז״ס א־ל־ י»דז ׳ךי,א אייל קיננ

 אלס נמנרינדעט זיל האט איהר ם.י,א־נ א־־ע*
 האט פאיםײ ;’מיס«ציא'יבט די און בי־קננרצ.

ל  לו*ם *בער, ט׳ןואיםע*. א iviyiV)0"r*׳ אי
 נרענט׳• אײעי ניט oy סאכט ם״נונג, אונזעי

 וױיסעי, נאף־ נצהצז סיי דצי׳עי. האי א או*ל
yטיoסאציאי• רי אז זאנען, םיר און r ארט״* 

 זי א״דער א־בןריײגמז, גים זי;י באדארםם תפט
iy א*־ו האט iy iy»*np ינצר נדפ*רםצר. א?
 סיס דצס װענצז דויכ־ײדעז ז־ך נעפקגם לי ר*ם
 א*גאל.1איגנתרנ דער םוו אםיס דזעעגצראל דעם
 איז, אכצי םאקם דער זאר, איהר א•? ר»ס נ*ר
ס דעם נאך ר»ס לו ^  ג. y .3 דצס םוז נ
ו *גאל01אינםצר( די קצן לינס״ צו באצונ איז ײ  י

 לינס. אנדןר! וױ אנערקענעז, וױיניג אזױ ■וניזט
ד פאדערצ? סוז זי ׳נ*זי םןוזד ״  אײסיײווגג. י

 fit סארעפענסלימז גארגיס סיר jyjyp דצרפאר
 װאל- צ״סוננ. אונזער אי? באחאנסס«נוננ אײ*ר

nro ״ נעהאגדעלט׳ אגדערמ םירryu^g אדויס־ סיד 
 ױניטז די אוז העכסט־יייסײאיט, זיד נעװיזעז

i«p אסת, ■ארטיייוי׳פ. זײז צו פארנינעז נים זיזי 
 אײער אז ?טנ̂י איהר אוז ׳ז»נעז oiyp איהר

 םי־ײד• םיס טאז צו װאט נטמים האט נר,גנטש
 איז ׳װײם איהד װאס ׳אלץ אז :ױגיאדםראנעז

o? ■ראפטגטגדירעז r די צוױטעז סטציא^יזם 
 סענה׳עז טנדערע די טבער קעגען קלאוססאכער.

 די טבער אויזי. oy םועו זײ אוז דאסזעלנע.
 זי ײ*דם. זײעד נים Dony: איגם^דשטנאל

 ׳ליגס די צו ?yny.iy; y^yii ׳די םיז פאדערט
 iyp מו זיי. םוז צוריפציהעז זיך זאלעז זײ אז
 דאס אויסנאם קײז םאכעז גים אײך כלים דאוי זי

 םיר זyיyװ גםאלסyדyי סײגוי״נ או;זער איז
 אוז ;ם,yד’זy•ר צום ז7איבעי;עב יפרײכען »ײעד
 די ער װזום :ויטינ, םאי האיסעז װעט ער אױכ

 םיז נייםיננ דעם םאי פאיביעננעז אננעלעגענה״ם
 פאי א*יער א*ז כ. ע. נ. דע- ײעט אפישי כ. ע. נ.

 עס יענעז דערױייל כייר אײסנאהם. אז םאכעז
 בא־ :א;ץ א ליר םאר האנעז כייר טא;. :יט

 כיוזעז ר*ר װעיכע־ לוים יאליםי, ישטיסטע
ראנדייעז.

*סי,ס. ב  ?y:y: /שטױאס א־ז דאכ ױע
 ז«רע: מיר אל פאכטיאל. א*:גאגצעז זײ;ען כייד

 פארדײ• די פון נדײזעז איע םארריכטעז ולעיעז
 ריר ײאס דעם, װענ־;? ם*טי:נ*רע«ארטעז רעגע
 קײז א.י;ז װא^טעז יײדעז, אגדערע אדער פיר

 דער אל זא;אד, פאכייט עס נעסט״עט. ;יט דע:ט
 רעדע״ א סאכעז א*;ל םאי אלייז זאל פעקרעםאר

 ריר נ״ליבעז געדױלט״ עם יײענעז םיר װעז אוז
 פ*ר אז ליכער, זײ:עז םיר אוינעז. רעyאונז :ים

 עד׳ ;אר אגדער־ש, עםװאס נאר נעזאנט האבען
 פים פארנופ־;? נעװעז איז ױאס סעקרעםאר, דער

 באו^רט נערעדט, האבעז םיר בעת װאם־עס־איז
a װענעז וױינינ נאנץ זיך n. אל;ז םאד פאכט ער 
 נע־ דער אין פארםאיעז. איז עס איז רעדע, זײז

 איז דער אז םארעריכעז, ;זיכל״כ װעם עיכטע
 ראט עי ױ«ס רעדע, א נעהאלטעז האט דער

נערעדט. נים קײנםאל

V .די •יעט פ**;י:נ או:ײ;י יויט — קאארא 
 פוז װיכםינםטע די זייז ;אנװענישאז קוםענדע

 ער־ האם.yנ איצם ביז וזאבעז םיר װאס איע,
 פער״ א ױבילעאום־ראנױענ׳פאז. א עס איז ׳שטענס,

 א•;* ד*;ר שלז יעבעז דעם םוז טער־יאהרהונדערם
 או*ם* אין יעפפע איהרע א'־ע םים טערנע-טאנאל

 צו אפעלירעז םוז דאס םפכםינ וזי טואוננעז,
 פיה• איצסינע איהרע צו ױניאז, נאנצער אונזער

 ד.*ב׳;ז ײע*כע א*ע, די צו אויזי װי ^yio אוז רער
 פייהער* ד• איז איבייט דעי איז באטײלמם זיו

 י;ער’א יעדע־ םוז :?״:y?’v גיט יאהרעז. דינע
 שא־פיאכ• ז-י איז צוריק, אוי^ בליס א ױארפעז

 דערצו איב-ט. װײסערדמעי רyד װעגעז טעז
 נע• די בײםראגזנז םייר גרײסעז א ג?טײס װעם

rאינםערנ רyד םיז •שיכגת yגע־ װעיט ױאכ א:אל 
 אפפריישע? ײעמ ל• א*ז יעיײז, דר. םיז •שײבעז

ע, נאי שון זכױז דעם  םע:* םײז פ̂י
yr.? ,עמל ;«זי צוױיטעגם  נעוועז נים ליינעז יזי

עז צו ■ראביעכהז yi'oo’n-cwyn אזױפיר ״ז י

 r*t ייוס י*סס ו•1 יי,
1 .f•• יסנ•'Hof 
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־•אפ א• 7י' פ־ ‘*י • *•־.־■ פערנע־ y גא:;
yng••yi i*־jyj א־ז ׳ע־, •yi ־ ר;נ״• ־ ;א אי•
״ר ע ידי א ;־אז " ר' ̂געי ב־
ויי לyuנאyדעי* פל; y;g־ ב • ד א• ־־ב יא ־עז
ד־ םא־ ־ככ־גע . . . a 5 3 y - א ל א ־:יסז
*0J vi י דע־ • y י• —  • £ ד*פ כ‘־*
y *גענ־נעגכ•*• םא א כ *- וגז T באמ־אכט

ט•yי א א*־פ  ty^BPV •I א״שנאנע y־;כטŷנ
i •••עט דלג־־שאר r v* סלאי4׳‘ t* טסו, גיט i n 

y- טראנמןן צי *;-••:׳;ז נאצ־יטענס ׳צו•? ייעט 
 ״yov'$t yז־•; j•* ז לסיע• זפ *yr יענ, ױעגעו

" י־עי *r אז זעד,?, ריי ע־ ; דעי
y( איפ נאיאנם •y;*M y3*v•• ,lyvwo נ#י "mov 
yp̂ *־,yiD*?i‘;i• yנyנyjרyא•נ y•’ ,tyr;yo *יו
 ויין ;•ט און פ־אנ־; א ניוט־אנטע; oory נעז

̂יל  iyT צו iyoy־‘j**fi אילס עז“יא .יסטיס״. נר
w nyvlw P. ׳לט ז v רy אל v vא זyfינע 

yiypyj א־ן yo ym;vr:yn:׳:r.: סקאי דע־ דארןי*
?.y־צו יטפרי סוי-ע ד• זyזiררyא•נ

jo ניט זיי א•; ; ,g yr-p lypyj,־iP i‘3־y א־נד־ 
yp’-jyo y^y ^א־י־ א'יב װאײיס. פראג o y 

 איג* איד*'•• ני-ט ?yoאJyלyד yא״עי כיגלאז
 די ל•• פיז אװעי דאי אידי ovr.y: סםױתציעס,

0' 'PV*)yi נען”ל יאו אינעי־^־גיגנ •רײ?ןר §יו 
v:‘ * זי-^ר א•• סאראס^ אי נא- 1ד* ••• r 

 r;m פיז ײיז ויעט ?onynigp רyד אויף הי*ט
סאי כ•• אול לסיאי* ןאר סי• ivvu װייגיג

: גאנצער רyד '*w w ipyo** אי:•; איל דאס,* 
 ?v:y«* לי׳ט אנדערער ד^• rio •נעי, פ״נוננ

 יסיאןפ גע־ײסע פ•? uipyor לי •אר׳יסצהז פיר
 *1ד;י־ y*v?•• צו oj«r?m*ooro צו נאציג אין

yogi? גאנץ אין yc iiy j אין סיאו־;;. ססעציםי׳עע 
yr•? vo? איגמע־נד די אײנ ?ינ*ר, נאינים 

ב,’א yלגyאז ?yiyj איז ׳צינא• ^*נ סי ס  אי?, ג
ו װאז ̂ yp ־י צ איז •*טאיי• סיר iyi?•• ׳y• אס̂י

 א*ז ,׳ynyov יסהא•• װןינעז אירנענד ?y? ?י אוינ
ogi o’ry איז oy דקס. j סקאל יעיען פוז רעכט* 

 פארט־־;• ?••נע ?ײן ז*לען עס װעי בוו׳סטימ?, צו
yo,איז ׳שטיסעז זפלעז זײ י ו ו אוז ■־ yj״,’y3 

ס י ז מ אן  r? ?̂א ל*קאל רyד צי סראנוז, ׳
 א־הס פא־ ני-בט דאס כט,yר רyד סיס נאנוצעז

yo’o צו אריי! rg i.?
B. .אן מ ױינ ־oiyoynyB זyרyי1ו oyn — ו '03. 

gצו נער ogit דער ״פון -.ױיה די אײו טוינ 
ynyoפטנ1 א װי ניט, עס קלינגם ױ... ז. א. ״* 

onng3אל יי־ד, םאר?יכ^״ע? פיר ערײף -og
 דע~ גסי רyסyנ ײעלעז נים oyn דינם1נ

igo,• ״ אי? דסס װײלno ׳:••־וז ד• סע־יע״, א 
opyoyjOMg. רטyוו

 מיט בוך פאקעט א געפוגען
טיקעטס. םינישער

ix נ־י *•נעמען הומען j:;״ ,r y, 
 א»א־ט- י*־ק. נױ עיועניו, §*רק 181{׳,

.16 םענט

 קאנ־ צו טיר,עטס האלב־פרית
 סימ־ סטייט די פון צערטען

■ילחארמאנירן. און פאני
 דע*ארטכיע:ט עדײתײמאנאא דער

 פארװא״טוגג דעד טיט עירטt;gאר דאט
 ארקעכטעי, סינזפאני סטײט דעם פין
 t'g סטדאנסקי חיעאזעוי װעילכען פון

 םיטגא״דעד אונזערע tg דירעחטאד, דער
 די ג״־עטכ. פריױ האאכ לןד־גען זאאען

 ביײ ;go:tt גענעבען װערען לאנצעדטעז
יױז. אןערא מעמראנאאיטאן איז טאג

))*v iy i באלומען קאנען םיטנאידעד 
 דע־ עדױסײיעאנאא אונזעי פון געסעס

 סטריט, טע16 װעסט 3 פארטפענט,
 צװײ 1צ בארעכטינען ,,t װעילען ו,יעאכע

 יןא־ טיקעטפ די טיקעטס. דאאב־פרײז
 אר״ דעם פון אפיכ אין ?ריגען ’’t נען

 בי׳־ד•::. האי קאדנעגיע pg לעסםער,
 צו טיקעטכ באקיטען אויך קאנען זײ
פי־־לא־כיאנ-ר. די פון יזאנצערטען .״י

 שוצמ
ק אנ לי  םי

 םץ מענשען
םערקיהלונג.

ען *נ p 1אי םענשען כדלי p p נאנ־ 
ppx באנוצען ײמלט

H ill’s C^sc&ra Bromide Quinine 
י n’PPMD po |PX’r-:^ ייר ײ  n 

r: ״ י p ע און ר חן - *נ טעו  ײינ
p o ” h p jm p p.| ס *  ה*ס- הילא׳ם װ

p * p* ט o םהו p  i p p  ,yp yp :n  pm o 
ר ן אוי * ם ס י « t ’ M p m c• פאר־ 

ט7 ע ,p *נג ם D ײי p*a ט  מה מי
ם ל׳ p•* היי m  d c p o p ז»נםער״ 
jac’Pr

pm '!ל* j *pp .םט*רס
ט. 30 ענ ם

W. H. HILL COWPANTDBTBOrr. MICH. J—«1
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1•I ׳
דעד פץ בא״נט

c y׳j*9M?. על,זעל,וטי,ץ
ר א ל א 22 ר

ו י 8י״ *ין (?־־•:
̂בע; .״וצייגע יײױטא;, p* יאײיט־ע י־־

y* ^ג:עפי־**ט ?r־y א• י־א-יען f ;*
yעד־י־ענ״-א j t; יפן*
ױי• גאאיד עײזע״וט״י נייעב צ־פ

ת י־\י;ע אל , ?א;; :*•־ יען  גא-ןין :׳י
 נאשעפט'גע־ צי ויע־ע; .:״‘געיא ניט

על איר- און ױגיאן •וינוע•  ײײעח־עט̂ע
**̂h r י עןי* נאי־ע;. האי־ירען  •־•*t ד
 *ועט דא־, גא״ און ד*ז דודן, דאכ רען

 דעב םארנעלען v״iMt ארגאנ *ונ?ער
 א־' *טא״קע“ אנדעךע די צוױיעען ניא׳ז

־4װעי ייאץ, א #״נאדזאציעס נ־יטיד

■ %י * I -״

פא־דיגט.דריעכט נ״יט לאט ד כ/ן
 עלזעלױ דיע- רער אז י־אפען, נײי

דעם ״*אצעןיא§צו׳ װי וױיכט באאדד נ״־ו

אג^ א*ן :••טג־יידער
 דאט אשט1ךעי״“:י־טד,' ד• א•

 רײייגע־ דער ני־ט אנפא־ט״ײט ־: א
 איגזע־ע *;צלד-אי־נוען ;א־ ;ײ׳ y:*;n**־

 “i :א־ א״נ״טה־באדינגוגגעז, אי־״־טי;ע
^ :y : r; סע,-י,ײ *p יליער #ורם ־.ע:ער 
pc א־ב״טע• פין :א£־יא*ד, רע־ 

ייאנ.
טיבא* לי־־צע• דיז׳;־ 4?א־ די״ א״ך :

ױײ׳ אײע• פאד ױי?ע•י•,•ע;, א אי־פ ;ען
v y j;״yאו; א״בײט ־ ry א-ינוער איז 

 כאא־ד עיןזעהוטױו ־ע־ אז ־*אש;ינ;,
 עי־ און אײסארנײטע; דך סא• ו.יעט

 )כעיװע ציעא א דע־;רײכען פאמ־י״ך
 ױע־ כאארדס עלזעקוםיװ #ויחרבטטיכע ״י

 ;אכצוסאז. 'צט־עכען איטער יע;
א״עיע, נרידעײיד

קאריטע׳ דעי pc ,^טען א*ן
טיעערמאן. בלופטיץ, נ•
סעק. שעהנהאל״ן, י,

 דרעסס און סקױרד קלאוק,
35 לאקאל זניאן פרעסערס

אן װ. ג. ל. א. יוני

!אויפמערקזאם •רעסערס, דרעס

פדעסערס דרעס פוןיארע םיפינג א
װעדען ד,איטען1או;; װעט

1924 ׳סמ4 פעכרואד אכענד, םאנטאג
אנענד) אוהר 8«

ץ ען א װ א ה ט ע ל כ א ־
סטריט טע5 איםט 21 ס

:װעחןן פארהאנד^ט װעיען סדאנען װיכסיגע פ^נענדע ױאי
באארד. עקזעקוממו דער ®דן בעריכט .1
רעיארט, מענעדזשער׳ס .2
רעקאםעגדײשאנס. בעסטען, און װאהל .3

אוי£• איחר זײט אלע און וױכטיג זעהר איז פיטינג דער
קוםען. צל געפאדערט

םון גאםען אין

35 לאהאל כאארד עסז.
ש. װ. ח א ל ם ע סעקרעטער. כ־

־ ע ט ס י ר ג ע ש די אי

אדסשטעלונג י״ נאואר
אמעדיקא פון געשיכטע דעד אץ

פאלאם סענטראל גרענד
עװענױ לעקשעגםאז א־ן טט. טע46

ע צ נ א גע צ נ א ג

מז m פה
פמכרואר טען24

נטIט

י ע ד ט ס נ ה ע ש
קונסט־אױסשטעלונג, טענץ, חאנצערטען,

קאנטעםטען. בילדער, נעזאנגען,
י ע ד ט ס ע י ס ג ענ ג ד א ב

 זאכען םאדשידענע מיט בוטס 40 נאנצע
 די פאר בא^ומען. קענען איהר װעט

פרײזען. קלענסטע
 אידמזע אלע פון אפישעם די אין בא־ישען צו שױן םיקעםם

פץ אפים איו און צײם־נגײן /

פיפעלם-רעליעף-״ארט״
.n s םימי יארמ ױר דראדוױײ. וויםם

 פאד אױסםזאדננען און נאטען אייעו זאל
װערעו #אראײניגט נאװעגונג אדנײםער

 כוך א ערשײנט גיכען אץ
• אירייע אין כ^־ט ריזען פין ע־יעטער דער

אידישער וקד אץ װער אױ ״ווער
? נאװענוננ״ ארנײסער

 װעאכען אירגענר אויף האבען װעיכע ׳אי*ע םין א^כום אן — בוך א
 ארל אידישע םיעל־םארצוױיגטע הײנטיגע די כײען געחאים^ן איםן

באװעגמג. בײטער
 סעקרעטערע און טשערלײטע באאםטע, ױגיאן א?ע כעטען פיר

 ארכײטער באװעגיננ, סאציאליסטישער דער pc טוער אײגנע׳עאאסען,
 ספעציעלען דעם סאר װענדען צו זיך װ., ז. א, צױן ■ועלי ׳ריגנ

 דעם םאר צוגעגרײט האכען מיר וועלכען צירקולאר, אינםאיראציאן
צו צושיקען דאס אױספילען, עס װעם איחר וױ גאכדעם און צװע^

״ ס ק נ ■ ״ ג א ל ר ע ם
יאר?. נױ נאס, טע16 ױעסט 3

םײקערס ר״נקאום
י• װ. ג. ל. א. ,20 לאקאל ױניאן

ען ל ה א ר װ א ע פ ט מ א א ב
אן און סעקרעטער־טרעזשורער מענעחשער, װי

באארר עקזעקוטװו
סארקוםען. וועט

פעכרואר םען2 דעם שכת, חײנסיגען
 סטריט. טע25 איסט 130 ױניאן, דער פון אפיס אין
אװענט. אוהר 5 ביז םױה io םון קענען מען װעט שטיטען

װעלען װאהלען די אין זיך באטייליגען ניט פאר שםראף דאלער 2
װערען. אױפגעםאנט פאזיטױו

רעהר זײן ניט סען טאר װאהלען די אין כאטיילינען זיך קעכען *ו כדי אום
דױס. װאכעז 13 םאר װי שולרינ
 אבחשעקשאן און עלעקשאן ארדער בײ

.20 לאאקאל ןאמיטע,

הײם אײעד אין ענגליש
אהײם. אײך צו רעהרער עקספיריענסר אונזער שיקען םיר װאוינט׳ איהר װאו אויס :ים מאכט עה

*דײזעז. םעסינסטע פעסאדץ;, בעסטע יערער, בעסטע
PRIVATE ENGLISH SCHOOL 

178 Second Ave., New York, N. Y. 
Tel. Stuyvesant 0665

T H E  R  O G I  N 
V e g e t a r ia n  R e s t a u r a n t

Pure and Wholesome Food
No can goods served.

- 0Open day and evening.
29 St. Marks P1M New York

נ נ י ו ו ע ם
 ראדיקאלער שטארקםטער און ג^םטער דער אין

װעלט. דער אויף ארדען ארבײםער אידישער

$2,500,000.00 — םארמאנט
 83ססס, — מיטנלידער

740 — ברענטשעם

 יןן״ שםיצט רינג ארב. דער
 עקאנאםי- װיכםיגען דען
קאםןי. «אליטי*ען און «ען

 קול־ דער איז רינג ארב. דער
 אידי־ דער אין צענםער םור
באײעגו^ ארבײםער עער

 אידי־ אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
 םאניטאר־ איינענעם אן האט װאס ארדען, שער

מיטנלידער. קאנםאטפטיװ זײנע םאר ױם
ביז 18 פון עלטער אין ארײננענוםען װערען מעםבערם

יאהר. 45

tv 1 נלייר זיר של'סס מיטנליד, קײן ניט נאו זײט איוזר אויב

ױעגיןן: זיר אוים?ינ»סן נ«ו

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY, NEW YORK. N. Y.

אג. ט 1924 פענרואר, tvioi רעם ^ל

Mc- סאציא־ ארעסטירטע ױ
רוסלאנד. אץ רםטען

y ׳3יז2 בר. י־אדריער י•;• r r־
 ארעס־ די דגען אין ;ע־־.אט א•:״;־ -אד•

 װאס רוסי־אגד אין כאציאדיסטען טירטע
 צא׳ די אין איט£81אר״ יעי״ען :ען״ז

 געיצטיצט ,זי ד?אט און י־־יזאנכ ״׳;ר
 רער װאס אונטערגעהטוגג^ יעדער פר

 אױף דו-כגעפיהרט. -אט ביענט^
 הײז ;ויטיג װידער איז cy ;yr ׳איצט

 סאציא־ ארעסטירםע י־וכישע ׳ךי
צו דא װידער ברענטש רע״ איז ייפטיע;,

zv װע־ א ;עװארען אראגזשירט איז 
 םעןyi□ 9 פאר באי און ט׳»ערי:הע
 איסט 62 אין אװענד״ ־צבת פעברןאר,

 די סון םראצענט 50 און סטריט, טע106
 װעלען װעטשערינקע רyי פון ■ראפיטען

 ארעסטיד־ די פאר װערען אװעקגעגעבען
רוסיאנד. אין סאציאליסטען טע

 װעפען אלע, אז האםען, צו איז עכ
 און נאהענט זײנען ארבײטער ױסי־טע די

 אונטער־ דיזער צו קוטען ױעי*ען סײעי,
לרשאמ.’ אן פאר עס טאכען און גע־־בױננ

 דעב^ײא פאר קאנצערט דער
םאױטארװם. קאנםאמפטװו

 סאני־ קאנסאםפטיװ דעבא־א דעי
אי־ אײנציגער דער איז סארמם
 איסט, דעי פאר כאגיסארױפ דייטעד

 גיט האבען װאס ק־־אגיזע אזעי־בצ פא־
 ניט קאנען און צאהזען צו ־װאס כיט

 עקזיסםייעגרע ׳עויז‘ 'י אין אריינקוסען
 פון צײס דעד פאר סאדטאדױמס.

 זעהױ ער העט עקזיסטעמ לודצער דין
 בא־ בעסטער רער און אױפנעטאן פיעיל
 װאכ אפליקײשאנס פיילע די זײנען װײז
 אויף װארטען און אםיס אין איצט לינען
נעקסט. זײע־

 כאני־ דענארא דער װאו ארט דער
 בעסםע רי ברײנגען װעט שטײט, םארױם

 נע- דער עיקלערם האבען רעזולטאםען,
 נױ םון העלטה־לןאמישאנער װעזענער

 ױנײטעד איצסיגער דער און יאיה
 דער און קאפיאנד; סענאטאר, סמ־יטס

 ׳טײ״2א טובערקולאזיס דעם פון ט״ציןז
 און האספיטאל. סיני מאו:ט אין י*וננ
 אננע־ די אט גוט זעהד וױיסען דאם

 *שאא־ װעיכע יונגעץ, די אױף גריפענע
 אפיכ. יארקער נױ פון טידען די אפ גען

 ניט זײ קאנען באדױערעז צום אבער
 האט סאניםארױם די װערען. תהאלפען

 די אין װי אזוי אבער ארט. קײן ;יט
 זיינען י^אניטארױם דעם פון נעבײדעס

 קאנען װעלכע רוםם לײדיגע פאראן נאך
 קראנקע, גאך םאי װערען אײנגעארדענט

 סאניטארױב פין דירעקטארען די האבען
 סומע נויםיגע די ׳טאפען צו בא־טי־אפען

דעם. פאי
 װערעז אנשטאלט אזא כאד ןysני'ט

 ײאס אפצאתל יעהרריכען פון נעיטאפען
 פון אױך און ארײז טראגען כיעמבערס
 אונטערנעמונ־ קאנצערטעז און טעאטער

 דעבארא דער איצט האט דארום און נען,
 אראנזיעירט סאנידארױם װיקאנסאנ*פט

 ^א־ רײכען א כייט קאנצעדט נרויםען א
 :ױ פון ארטיסטען בעססע די פון נראם
 םעב־ סען2 דעם אװענס שבת אויױ יארק
האל. קא־נעגיע א*ז רואר,

 אז ׳האפט סאניםארױם דעבאיא דער
 אונ־ װארים װעלעז ױניאנס אידײטע די

 װע־ און אונטערנעםונג די מעחטטיצען
 אין טיקעטס באשטעאען טאקע גלײך לען

 טע114 װעסט אפיס, יאריזער נױ דעס
כטריט.

 דרוח פון ארױם װאס נאד
 דער צו שליסעל דער

שפראך. ענגלישער
ענגליש. אץ

שפראזי עגניישע די נוט און שנעי רערנעז צו ־*־;כאגס צוועיף
$1.25 בלױז

 בוזי. שיז אויםנאבע די ערסייז זייער װעט ײאס סיסםעם, װיסענשאסםייכעז גײזם א לויט אויםנעארבײט איז שריהעל״ .דער
אײך װעיען םיר אוז *סטײ;ארד6 א ?יהט די. ». סי. כוך Din שיקעז

EDUCATIONAL INSTITUTE 
.1675 46th St., Brooklyn, N. Y

יהר ט א ײ  ז
ן ע ד א ל מ נ

 מאדערנע אונזערע זעהן און קומען צו
 לעמען פון מעטאדען ®ראקטי״שע
 האיירען םײקיננ, פעםערן חנזײנינג,

 אוץ גרײדיננ דרייפינג, ׳אסyסאמפ םיז
 פעשאךסקעטשיגג.

יאהר. דרײסיג עטאבלירט
אסאדעמי בערקאוױטש ױ

 םט. טע23 סאר. א. נ. עװ״ טע4 308
408 רום

 בערקאװיםש י. ל.
ליקארו סאלװאםאר
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 ס פאנאטליכען אילוסםרירטען פון ױבילעאום ־יאהריגע■4 דעם פײערען צו
ס א אראנז־שירט פאלקש־שולע; שלוש־עליכם די ־אבען ״‘זשי־נאי ״קינדעד

קאסטץמעז אוז קאנצערט גראנרעזען
נאל

17 פענװאד אװקנד, און כײסאנ זונםאג אױף
סטריט. זסוטע קאסינא, םטא־ נױ אץ

 פרעסער
קלאוקם פון

 װעלװעט פרעשען צו ברעטלעך וױיער די דאש וױםען זייט
 צוגע־ די מיט געמאכט יעצט ביז האבען מיר װאש בעלױױיע און

 גע־ ערקלערט אײ האל•;, אויף צוגעשלאגען אדער לײװענד העפטע
 ױזען, צו אוםגעזונד פאר דאקטאר פעקטארי אונזער פון װארען

 האלץ צופארעטע די און פעך צעװארעםטע די פון רויך דער דען
קאגםאמפשאן. צו ברעננען קען

 לײװענד, קופערדע די כיט פעטנט נייעט אונזער נאר *וזט
 אין עקםפערטען גרעסטע די פון געװארען אנערקענם איז װעלכע

ברעםלעך. װײער םאניטארישע העכםט אלם װאשיננטאן
 פרעם־ װעלװעט און פלאש אםעריקאן די בײ באקוטען צו
אש־ טעלעפאן יאר־. נױ עװענין, פ״נפטע 123 קאטפאני, באארד

.2220 לאנד

 טרוקעגע םטיםערם םטײל ל״טעסט ד• אױך פארקױפען טיר
גאראננױ. א נדט םטים

מארקעט. איץ בעסםע די טאשינם, פינקינג אדיך האבען םיר

אלעסאל מען פארלאנגט דעזײנערם
וטע א  פדױען און מענער פאר פראפעםיע ג

פארדיבםטען גוטע ברענגט אױםצולערנען, ל"כט
 איז אונשערריכט ®ראקפישען א נעמט

 פון דעזײניגג אין סקול מימאועל דער
 אוך קאוטס םאר דדעסעס, סוטס, קלאוקס,

 מיט־ דער אין קורס א מענער־קלײדער.
 גוטע א קריגען צו פײנפ סקול *על

 ד״ונ־ געהאלם. גרעסערען א און אזםעלע
 עוין האבען פרויען און מענער דערסע

 און געלערענט סיםםעם מיט^על די
 איהר לעבען. שעהן א הײנט םאכען
,Vטאן. אויך עס קענט
 דעזײנינג אװ סקוצ מיטישעל די
 געגרינדעט איז מײקינג זרפעטע אוז

 צוריה יאהר 50 איבער מיט געװארעז
דערגרייכמ: האט און

 אידעען נײע
 םיםטעמען נײע

 מעטאדען בעםטע .
רעזולטאמען בעסטע

 און םאג אונמערריכט. ערזענליכער9
 באדינגונגען. םעםיגע קלאםען. אװענט

̂גירמ שרײבמ,  א נאך קומם אדער טעלעמ
ר־ פולער פיכ בוקלעם פרײען  איג̂פ
̂ע. מאצ

ץ«
'■*Z
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ט ענ װ טאג, :קלאםען א אך מאנ װ ט אנ און טי ט פריי

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 WEST 37th STREET, NEW y()RK

Phone: Fit* Roy 1674

<‘> I׳:>
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S !I Oינ׳ !
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9 I O  g אײטילר רײנע־. א זעהר זײן װעט צוגענרײט ווערט װאס פיאניאט דער

 ס װעט ,r:vo און פוזיק געזאנגען, כאר און כאלא פרן נומערען פארישידעגע די
 ס זיר iy>yn עס וועאכער איז ׳אקט אײן אין ראy9א אן װערעז פיהרטyאוים;

 3 ייעט ‘טאגץ־זאי דער יעולען. די פון קיגרער הונדערט ;ריאיב באטיילינען
ע ;!.,ביומען־נארם לעבעדיגען א אין װערעז פארװאגדעלט  און כיײדי־אך פ̂י

 פארצױשסעיען זיך קלייבען שטאדכי םון רעזJyנעג פאר׳שידענע אין אײט ױעע
 װעיט־ די קריגען צו אום ׳גל. ד. א. ׳שםעטעראיננען ביגען, באוטעז, איעראײ

̂• א זײץ װעט עס געװארען. אנאנסירט זײנען װאס פרײזען, פואע  פי־עהי־יב
 געיע־ די פאיפעהי־ען ניס דאיױ קײנער און אאט, און ײנג פאר קארנױואא

 באקוכיען טען קעץ ביאעטעז שכיחה. דער אין ;עהטען צו אנטײא גענהײט
̂ען ע^יבמ ישאום איע איז  זישורגאא׳/ ״קינרער pc רעראקציע דער אין און יטו

בראגקס. ׳עװ. װאישינגסא; 1387
^lKHגaceגa0CHג-om cbג ^c8<גa>גoo.oמaoc^oaaoo:aoooגToo3מוoמaoתxo0̂כ<
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FUR LUNCHEON. I)IN \ F R  
AND SUFFER

TEA GATE RESTAURANT
The Rendezvous of Refinement

1U EAST 17th STHEET
H<־t. .3rd \\«• & Irving I'i.

Tel. Stuve*anl H),'׳ !
Russian Music on Saturday nights

ליכערטאן עראס
א־ער“

366 BROADWAY
Tel. Franklin 2283

יאהיןןן פון םיצזי א פא' ױ;י»ז דא:ער ױ״סט איז דיעכ די פוז י17טע;ערז*ש עז"נע

 די מיט עקזאמינירט אױגען
— אינפטחמענטען נײעםטע

 אפיפעם אפםיקעל בעקער׳ס דר. אין
 טשענםעם. קיין ניט מען נעהםם

 בע־ דר. אז זיכער, עס איז דערפאר
 הילןז אםת׳ע אן זײנען ברילען קער׳ם
די פארשםארקען זײ :אױג פארן

 אויג דאס באפרײען און זעה־קראםט
אנשטרעננוננ. פץ

 אונ־ נעטאן װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכער בעקער׳ם דר. טער

 פאר• גרעםטער דער מיט אויפזיכט,
זיכטיגקײט.

מאנהעטען
 מװ. זיבעטע 2313 בראדװײ איסט 213
FD135 (צװישע? עװ. מהוונד 131 סס.) PO130 אוז > סט אסע <מר.
ill סם. גצמע איפמ

 עװענױ יעגאקס too י עװ םע4 (נעבעז
:בראנקס

ראוד פארדאם איסס 2»2 עװ פראכפעים §95
:ברוקלין

nop עײענױ •יטקױ

D7 B A R N ET T  1• B E C K E R
O P T O M E T R IS T  r O P T IC IA N

אײםשליםליך קױפט

 סהעע ^אלאטכיא
1סשא ג״עטאטשני

סהעע ללי װהײס

אינשורענפ
פאר

טלאוטםאכמר
 םארזיכערוננ לעבענם

 ענדאומענט יאהר 20
פ״מענט יאהר 20

מעטץ םאול
רער סים א־צט

 א״נשורענס לײח יארק ניו
קאמפאױע

n o םטרים טע23 איםט 
.4224 נראםערםי טעלעפאן:

 עװע״ דײלי 2008 אררעם: זויז
.7619 םארדאם םעל.: :ראנהם,
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 ױינהאום ױ נײ װאלען
 ,20 ?אל8ל טאכער,

שכת דעם
r־: ' c1 זײצ ין.(
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 I'll -•א־אי* אין ,ייא-י־־;; די ראב :;־
םון י־ײרען י\ט *גישטעינ דאל אי*י ־r״־:

־ יי־ י • * י ״ ײ י •V ‘ו ײ ' י י - ץ ל י י • ^ ♦ ײ4^ * ו ו  ־• v# • י ■m י י
• - > ן < ^ —י ׳ - ס , J׳ I I * - , * ״ - ׳ > • - א .

ײ * ײ יי - ײי * י , • * *י־ י » I t ‘• » י m י  M ־   i » י ^ • 
א״ ס  < <  U < >  > «י   -  i. > < ״   -

 ^רסיי י־ י״• ויײ ס*ייי• 4 • * * ‘י•־
*> l-  it  I j ו <׳ * | .

װעיזש־ זא״ דך, לזע־־ט rv *ױ י.־*ט
* • י » * m *־* y — י ׳ ^ « < י י ו ו י‘ y « י י « ז י י ו י ^ י י

<יל ׳ ן < u ו י * •״ ס J י ן * * j ' ע ׳ 1-

 רי pc יןילפ רי פארטינײ־ען צי ג״א־
 ־אט רען אז סי_ י-אי־אי• פ־• יי;:־:<־ב

 אי; ׳,״פ־ײפ־אפ א אי־זש ד;;ען גשנ־אבט
 ;יט יאיאי רע־ װעט אי־־ב א־־ אז

 טע;רץ־, א-ז עב אי; ׳;קדשטי־־ען, יא;־;ל
 זא^עז טעטנעלס נאאײוע נ*א;:ע ,א

 ד• אין גײינען צו געבר־בט ;,,ז אפ־צ־
 זץ־, פא״צטעהט זײגען, ױאש רײד. א-־ע

רך ,ר װעיכע צו יטע;ות כישטע טד־  נ״
 רי •:גײגקען ניט דא״פען 20 ־איאי פ־ן
• אױפפיערייזזאניחייט <שט;־־;נ־י

 4ספעציעי װאיזלען הײנם־גע רי אין
 טעט־ יעדען פון אויפנאבע רי זײן דאײ
 :אטײי׳ינען צו זיך 2() ‘״אלןאי פו: דע״
 ייי-־ ד• עױװע־־זיעז אץ ;vsp-K*' ־־ ?;ין
 אם װעאען װאס םעהיגסטע, די אין גע

 אינטערעש*, די פארטײדינען נינככ־!;
ױניאן. דעד סון און כדטגאידער די ן ג

 אי־ וױ טעהר יעצט נױטיג איז עש
 צוטופייעניש דעי צואיעב טאיזע נע־־,
אין געװארען ארײגגעכראכט איז ױאש

דעזײנערס דער פון באהאנםטאכדנכ װיכםיגע
45 לאסאל ױניאן,

 יא־ ז׳ילט־ען דעש פ*, נ״טי;; א בײ
א; ד ,1ו׳_י׳ :י : ד  אפנע־אי־טע• איז ״

 רעזײ־ ;,פא־אײגיגט ,י* פ•; א־ען גע־
 איז װ. ר. א. ,45 יאיאי ;־ך:,

 י־ע־ ;ע;דע פא ד־ ;עװץ.־•;; א:;ע:*טען
: אי־יצ־ע’

 דער ראט א:*באט־א:ט אין ;עטעגיינ
 ־,,;:,ר דרעפ ןיא כקוידט כיט ײאיי־

 אינדוסטריע, רער פרן איסײי איז :<־
 דאיף װעילכער ;׳;־,יע: דער איז ע־ ײײ̂י

גא״־ דעם פא־ כטײר דעם םיאדוצירען
f v J - ^ >  -

 דאכ אטבאטו־אבט אין נעטענדיג
 אזוי א-ז דעױינער דעי־ װאס דעם ט*אץ

 אר־ ראך ׳אי;דוכטר-ע רער פא־ װיבטיג
נא־יננוג־ ערגסכע די אונטעד ע־ בײט
;כען

 צױ דאט אמנאטראפט, אין ;עטענדיג
 א־גטער כאדי;;וג;ען יטרעכטע די ביי

 אונטערװאר־ איז רעזײנע־ דער .ױעדנע
 א אין פאראײגינען זיך ער ךא-ף פען,

פא־טײריגען איהם זאד װעלכע ױגיאן

 צוזאמעגצױטי״יסען פעסטער ,1יאקאי דעם
 פאי־ מיט און ױגיאן דער פון רײען די

 ‘בא קי;ארען מיט און כחות אײגיגטע
 אטא־ יעדע צוריקצרשלײדערן װאוסטזײן

 אין בתים בעלי רי פון אנ;ך*ף און לע
 די אויף אינדוסט,־יע רײגקאוט דער

 די װאס טרײד דעם אין יאגדײ״אנכ
 פון יאהרען דורך ערװארבען חאט ױניא;

אפפער. כיעלע און ?אניף יעװערען

̂עבטע י־• געגען  װעיכע ;;,כא״אגדייו;: •ט־
פון א*יפצױ*טעהן אײס אי^ב הונ״ט ׳;כ
• ~ L יי י • ־ ־ י • V י <־ ־ v ייי' < f 1 — <■ ן  — > «1 w  b J

 אױפ־ בא־צייאפען יעריבער עס זײ
 װערכע דעזײ:־;-ס די אי־ע ;;,צ־פאדע*

 דער אין נעטבערס ק*ין :*ט :אך זײגען ־י
 וױיל איהר אן אגצױעליסען זיך ׳•*:יאן
 אין אגריטעגטס ,ד אויס געהען פא^ד
 דא־ אין טרײד ררעס און קי־אולן ד;ם

 די האבען דעזײנער דער װעט טארסס
 בע־ פאדערען צו זיך פאר טענרינקײט

 פא־אײ־ דין דודך באדי;;וכ?ען סערע
 פון באאדד דדטאינט דעם נײט נינוננ

 ריםער און דרעס סקוירס, קײאוק, -י
און ׳ױ:יא;ס טאבע־
 ד* דאס בא־צי׳אסען װייטער עס ז״

 טעט־ ניט נאך זײנען ױ^כע דעזײגע־ס,
 ארײג־ קאגען ױניאן, דער אין :עים
 יא־ טען31 דעכ דאנעדיעטאג, פון הרפיען
 פעכױאי. טען4 דעם טאנטאג, ביז :ואר

̂י•ען פארידעם פרײז. א
 דעפ דאס באקאנט, אויך מאכען ריר
 פענרואר, טען4 דעם אװענט, מאנטאנ

 אז האבען ױניאן דעזײנערס די װעט
 דע^ אין ׳םאדעיס פון אויס־עמעאוגנ

 סטריט טע32 טאיטיגיק, האטעי פון רום
̂ע ב־אדװײ אין  דעב פון דעזײנערס א

 ירניא; קײן ניט און לײט ױניאן פאך,
 די באזוכען צו געלארען װערען ׳יטיל

אױסיטטעאונג.
.45 לאקאל באארד עקזעקוםױר

̂עכתאד מען1 דעם
\¥ נאגױסט אינטערגעשאנאל

 ױנ״טעף די פון קאנװענשאן
װארקעדש מא*ן
)1 ®ון (שלוס

 אגער״ גרויסע זײער אפיציעא אײך איך
 נרי״ און פרײנדציכער אײער פאר ?עגוגג

̂ון• די נא;ריפו;ג. רע-ײיכער  קאגװעג׳ע
 אויפגעדדיקס אײף האבען ןyגאטvsרע

 כא״ האכ איף װען אנערקענוגג, גרױס
 פינאנ״ גרױסארטיגער דער םון ריבסעט
 אײער װאס הירף און־כ^רא^ער ציעיער

 װאר- גאימענט לײריס אינטערנע״פאנאל
 ױנײ״ די צו געגעכען האס ױגיאן קערס
 םזן צײט אין װאירקערס׳ פאין טער

 איהר .1922 יאהר אין סטרײק, זײער
 סאין ױנײטעד די דאס זירער, זײן קענט

 פארגע״ ניט טאי קײן װעלען װאירקערס
 ןײ פאר געטאן האט איהר װאס סען
 $ר״ די קאםןי. היםםארישען יענעם אין

 װאיר״ מאיז ױנײטעד די םון גאניזאציע
 און פרײנד אםודער אײער איז קערס
 װען דאס ׳זיכער גאנץ זײן קע;ט איהר
 געלעגענהײס א מאכען זיף װעט עס נא״

 אפרינען* אײף געהעריג װי פיר װערען
 עיסאלג דעם םיט אײך גראטולירעז ריר
 מיס׳ן אונטערנ^נהםונגען, אײערע םון

 םיף און ׳באנה אײער םון עטאבלירען
 כאיעטענ״ איז פראספעריטי אײך װיטעען

 אונטער״ אײערע אלע אין עיפאלג דינען
נעהכץנגען.

4 י ר נ ם א י ל י ו ו
טו־עזמ. ־ סעק. אינטעמעשאנאל

 אװ װאירהערס כיאין ױנײטעד
אםעריקא״.

 טינ איז באנר, ױניאן אינטעדנײשאנאל רי .1
באנל,. פ־ױואט ק״ן

 צופױדענצו־ אויח פאדבינדונגען ראיעלטטע די
אײנעם. יעדען שטעלען

 פאדד־ באנק ױניאן אינטערנעשאנאל רי .2
 •ימ האלבען א מיט דעפאדטאדס איהדע כע־ט
 צוױי מיט און לאפיטאל )$5<ססס,ש דאלאר ליאן

ארב־־י־ ארגאניזידטע )20<ססס,ס טױזענד הונדערט
 זײנען ױניאנם װעמעם טעה
באנק. דער

פוןבעלי־בתיםד*וי*י ,־י ײ•

 צאהלט באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .3
 אינ־ ספעשעל אלע צו אינטעדעסט פראצענט 4

 העלפט א פאדטײלט און דעפאזיטארס טערעםט
 דױױדענדם, רעגעלע רי איבער פדאפיטען די פון
דעפאדטארם. איהרע צו

 אײנ־ איז דעפארטמענט םפעציעלעד א .4
 אינטעדנעשאנאל דער אין געװארע געשטעלט

 אלע אין געלט אריבערצושיקען אױןז באנק ױניאן
 שיםס־קארטען. פארקױםען צו אױה און לענדער

און סיםטעם בעםטע די האט דעפאדטמענט דער

דער אין געלט אײער דעפאזיט i ארבײטער
ערשטע װעמעס ׳באנר, ױניאן אינטערנעשאנאל

דכערהײט. אייעד פאד זארגען צו איז אױפגאבע
•י

 אץ געלט אייעד האלט י אדגאניזאציאנען
 אײער פאר באנק ױניאן אינטערנײשאנאל דער

צופרידענהײט.
 דער דורך ביזנעם אײעד טוט !במנעסלײט

 פאד א־־ז דאס באנד,. ױניאן אינטערנעשאנאל
בענעפיט. אײער

 און קרובים אײערע שטיצען זױלט איהר װען
 זײט יענער אױח נױט אין דינען װעלכע םרײנד,

 אטלײכט־ עם ר,ענט איהר אז ניט, פארגעםט ׳ים
 ױניאן אינטערנעשאנאל דער דורך טאן סטען
 אימי־ וױלט איהר װען אױך זעלבע ראם באנק.

אטעױקא. קיץ קומען צו העלפען צען

ר ו ם)ם ע ט ם ג נ ן ן ר ס כ ע ס ו ־ י ו !ם
 דינען טעג עטליכע נאר מאל. ערשטען צום באנק אונזעד געעפענט מיר האבען שבת װאכען צוױי פאר

!דאלער מיליאן א העכער שוין זײנען עסעטס אונזערע און םאראיבעד
 אדװערטײזטענט. גרעסטע די אונז פאר איז באנק אונזעד פון קאםטימער יעדער און דעפאזיטאר יעדעד

יארק. נױ אין באנק ארבײטער גרעסטע די װערען מוזען מיר אז דנען אץ האבען מיר וױיל
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אוכײסערנ* די און ארכײםער־פדאנע וי
 אזויפ רא זײגען זײ םראגען. אין איבער־רײך רײה איז צײט איגזער

 אנצואוױי. :א״ גענוג זײן װעט עס אויסרעכענען. אלע ניט ג^ר זײ העגט איהי
 די :נאחאגאט װעיעעד ארער פעהר זײנען װעלכע פראגען, אײניגע אױף בלױז

 ׳פ*;ן קען װי פ־אגען, פאליטײטע םאי׳עידענע די אידען־םראגע, די סרױען־פ־אגע,
̂י־,  נעססע, ד* איז רעגירונג װעלכע ׳^דער וועלט, דער אויף פרידען עטאכלירען ^פ

 כיעגלינסט־ רי געגיסען קענען זאל מעגיע דער װעאכער אונטער פאכענדסטע, ךי
 רעבען פרן דכערהײט פעגליכסטער דער פיט צוזאפען םרײהײט םון פאס פולבטע

 בא־ וױבטיגער װעגיגער אדעי פעהר א פון פראגען אנדערע קופיען דאן ; געגוס און
װ. ז. און ׳װ. ז. און ערציהונגס־םראגע, די געישילעכטס־פראגע, די וױ בײטונג,

רע־ אונזע־ אין פונקטען װעהטאגדיגע פאריטידעגע ריהרען םראגען די א:ע
 פיאופ, לעבען דאס אפט םאכען ררעלבע לעבען, אין װאונדען זײנען דאס גען.

 דאס ״איז ׳פ־א;ע אלטע די זיך יטטעלען פילע גאר ראש ׳אזוי אונװירדיג, ׳שלע:ט
לעבען^״ צו װערם צעבע;

 דאױ;ע די א'יף ענטפע־ ריכטיגען דעם געפינען גיט װעט פעניט דער ביז און
 פענ־ םיף־פיהלענדע און דענקענדע םילע םאר לעבען דאס װעט םראגען, פאדטידענע’

w  מענ־ װערען ראן ביז םארגעגיגען. א װי לאסט, יערעקליכע ׳שװערע א מעהר זײ; \4
 פאר־ עוידערליכע און העסליכע אנדערע אלערלײ און זעיכסטפא״ד און ^עךפא־־ד
 פארשי־ רי װארים לעבען. אונזער אין ער״מײנונג נאטירליכע גאנץ א זײן גרעכענס

 פארבדע־ און נארישער שלעכטער, דער פון רעזולטאט רער זײגען םארברעכענס ךענע
ארדגונג. גערי״עער

 דערהײבט םראגען, אנגעריהרטע די אט זײנען עס װי גרױס, און װיכטיג אבער,
 שטײגט װיכטיגקײט אין באדײטונג, אין ארבײטער־םראגע. רי אלע זײ איכער ןיך
 פארענטפערט װעט ארבײטער־פראת די װען אז סעגליך, אנדערע. איבער ^
 א אין זיך נױטיגען אלץ נאך מראגען אנגעריחרטע די םון אײגעע וועצען \ערען,1

 װעט ארבײטער־פראגע די ביז אז יזיכער איז ז«ר אײן אבער ענספער. מזונדערען
 ניט םדאגען םאחמידענע די םון אײנציגע קײז קעז ׳ווערעז םארענטםערם ריכםיג גים

 אלע םון םראגע די איז ארבײטער־םראגע די װארים Jריכסי װערען !מארענטםערט
סראגען.
? אנדערש דעז עם קען וױ און ײן  םונדאפענט םאסע דער ארגײט גיט דען איז ז

ין איהר קענט ף לעבען סון  ערד דער אויױ לעבען מענ^וליכע דאס םארשטעלעז ז
iny ?יך פון ארוים ניט גיט ערד די װי לאננ, אזוי ניט. אוםן במום ארבײט? 
 ארויםרײסען עס סוז מען נאר לעבען, מע^ליכען םאר׳ן נויטיג איז וזאם דאס, >רײ
tut בא״ מוז גאטור דעד אין אלעס װי לאננ, אזוי ;ארבײט דורן געװאיצו/ םים איהר 

 נע־ איז לעבעז קענען זאל םין מענ^יכער דער כדי ײעחגן, ערקעמםט און ^עםםט
 דערפאר און אעבען. םון הוייט־קװאל דער בלײבעז ארבײט װעט אננ5 אזוי ׳ײהען1

םאדערגרוגד. סאמע דעם ארבײטקר־םראגע די ®ארגערפט

 װאס ^טײן, נעװיסען א אמצוראםעז זיר צילען באװעגונגען מעהרסטע אונזערע
 םאםע די אבער איז ארבײטער־באװעגונג די ;פארטשריט םענשליבען דעם סאוהאלט’

 די םעהר ניט איז עם גרעסטע. סאםע די איז אויפגאכע איהר װײא ^יכטיגסטע,
 װי דעם, װענען זיך האגדעיצט עס נאר איבעל, געװיסען א באזײטיגען צו פון אראגע

איבאען. אלערלײ םון װארצעצ סאםע דעם ןוהיסצװײםען
 פיצע מאכט אויםנאבע דער^דאזיגער פון גרױסקײט םורא׳דיגע די גראדע און
 מינדערװיכםינע קצענערע, אגדערע אצערצײ צו צו שטעוזען זײ שרעקעדיג. !מגשען

 נצײכגיצטיג גאנצען אין בצײבען וױיצ ;גיט זײ קענען טאז גארניט װײצ גאותנונגעז,
 דארום זיך םארנעהמען׳ זײ םענשען• םיחצענדע און דענקענדע םאר אונמעגציר ניז1
 זײ שרעקען םראגע ארבײטער דער צו אבער אנאנדערער, אדער רעפארמע אזא גויט’

y t .ו צוצוטרעטען
 ארער מאן טענשען, מוםיגען א םען נעםינט װאו ניט װאו און װען ניט װען נאר

 דער אױ דאם אז פארמטעחענדיג, םראנע, ארבײטער דער צו צו שטעהען װאס רוי,8
עיקר. סאפע

 באװעגונ״ אנדערע אצע םון אונטערשיד אין ארבײטער־באווענונג, די איז דערםאר
vi,\ באטײציגען אדבײםעד־םראמ, דער אין איחר, אין קלאםעג״באוועגונג. רײן א 
 אין פאראינטערעסירט בצוטינ זײנען װעצכע די, גאר םעצע, מעהרםטע די אין ,1*

*יהר.
 ארײנגעצויגען אינטערעסען זײערע דורך זײנען װאס ארבײטער, אצע ניט אנער

 גאנץ ׳אטאא ראילען. זײערע איבער קצאהד זיך זיינען ארבײםער־באװעגוגג, דער >וין
 און םארטשריט. שנעלערען און װײםערען איחר גאר זײ שסערען אונכאװאוסטזיניג,

 װאס מאכט, די אײגפצוס, דעם ארבײטער־באװעגוננ די איבעראצ ניט האט ךערפאר
רעכט. מיט איהר ?ומט

 ׳סײז איהר אין ניט איז ארבײטער־באװענוננ דער פון מאכט די אז איז, פאקט דער
 ארמיטער־ דער אין װײצ איהר; אין באטײציגט זײנען וואם מענשען, צאחצ דער אין

 גיט־ארגאנײ רי סײ און ארגאניזירטע די סײ ארבײטער, ע צ א זײגעז כאװעגונג
ארבײטער־באװעגונג. דער אין זײנען ױי אבער ׳ניט צי עם, װיצען זיי צי — ?ירטע

 שאםען צו סראםט איהר ארבײטער־באװעגוננ, דער פוז אײגםצוס דער טאכט, די
 באװאוסט־ איתר אין אין שארםויצטע, דאם אצטע, דאס אפצוראמען און נ'יע דאס

ציצ״באװאוסמזײ!. איהר אין ועינקײט,
אײנ־• איהי גרעםער דאס ווערט, ארבײסמר־באוועגונג די ציצ־באוואוסטער װאס

מיסיע, גדויסע די ראצע, גרויסע די םארשטעחען עם ארבײטער טעוזר װאס פצוס.
ער וזאם ײ ^ האם צעבען אין מטעאונג ז ע םג רוי ס» ג י י י ט ״ז  לכיעה^1?8 מי

ם םעסטערע און ן^סנרע ט שרי יז רי פ רך ארביימער״םראגע די ש אױע די דו  ארבײטעד־ב
הר צו ^ע1 ר אי מנ צי ד ^ ענ נ ו ײז ם און צ םי ך דער ננ דער צו אוי ײזו צ אוננ און ער אפריי  ב

̂ן ם, נאנצער דער ;פ חײ ש ת םענ ל. ב קו

 צו לאקאלס הי רופט יטערנײשאנאל“
אר־בײטער ױיטשע ך העלפעז

 םין בא׳עלוס מיט׳ן א״נלאננ אין
 פון באארד עקזעקוטױו דזיפעגעראר דעם

 לעצ־ זײן אויף איגטערנעיטאגאל אונזע־
 פי־ אין טיט*:ג פעיטער־יעהרליכען טען

 ארבײטער־נא׳ די הע^פען צו ראדערפיא
 די האכען דײטיטראגד, פון װעגו;;

 יעצסע ױגיאן אונזער פון הױפטבאאטםע
 דעפ □1יאקאי די צו ארויסגע״עיקט װאןי

:סטײטטענט םא״גענדען
 אייע םון באארדס עקזעהוטיװ די ״צו
 יײ־ אינטעיגע׳^אנאל דער םון יאיאלפ

ױניאן. װאירקעיס גארמענט דיכ
!געגריסט ״זײם
 באא־ד עקזעהוטױו דזשענעראצ ״דער

 םער־ לעצטען זײן אויף באשצאסען האט
 םילאדעלפיא אין םיטינג טער־יעהרליכען

 ארבײטער־באװע־ דײט׳טע די הערםען צו
 אר־ די דאראר. סויזענד םינף טיט גונג

 געפינט דײטשילאנד אין בײטעד־באװעגונג
צױ קריטיעסטען דעם אין איצט זיף

 דעפ צוריכ גע״עיכטע אידזר אין יטטאגד
 פיגאנציע־ און עקאנאטײעען אמעדײנעם

 זי און יא;ד ד־;ם אין צוזאמענברוף יען
 הילזי. כאלדיגער א*ן שטארק זיף גױטיגט
 די אױפנענומען האט באא־ד אונזער
 םע״ אפעייקען די װי דעם נאף פראנע,

 ארויסנעי״א״ האט לײבאר אװ דעריישאן
̂ע צו אפיצ אן זען  אנגעשלא־ איהרע אי

 טרײד־ױנ״ די העלפען צו ױגיאנס, סענע
 ניט זא^ען ז*י דײטשלאגד, אין יא:ם

 נרױסען איצטיגען דעם אין אונטערגעהן
 יא:ד« אין דארט הערשט װאס קריזיס
 אונזער האט אודא/ װײסט איהר וױ

 די צו אװפפגעשיקט אינטעיגעשאנאל
 אין קלײדער־ארכײטער די םון ױגיאנס

 אײדער נאד דאלאד, טויזענד דײםשלאנד
 פע־ דעי םון אפיל דעי־ געקומען איז עס

 אױן איז זי;מא; פרעזידענט דערײשאן.
׳קאײיםע נאציאנאלער דער םון אײנעי

).2 זײם אוית (שלוס

 חפט לײבאר אװ פעדערײשאן אמעױקעז
קאנפערענצען צודי צז ױניאן .אונזער

_____ד______ ___ ׳< «

 ק*חן ם. ייון נײ«א ם. װײם־«רעזידןלג«ען די און באראןז םעקרעפער
װאשיננפאן. אין קאגםערענזען די אטענדען ודעלען

לעצ־ האט זינםאן מארים פרעזידענט
 סע־ םון צומריפם x באקומען וואך טע

 םון ■רעזידענט דער גאםיערם, מױעל
 לייבאר, אװ פעדערײ׳טאן אמןריפען דער
 אינםערנעמאנאצ אונזער וועאכען אין

 נעה־ *ו אכםייל נמיאדען װערם ױניאן
 קאנםערענןיען, װיכםינע «וױי אין םען

 װא׳פיננטאן, אין ם^רקודען װעלען װאם
 עקזעהוטױױ דער װען צייט דער אין

 הא־ וועם םעדערײ׳פאן דער םון פאונםיל
 פון םיטען ארום זיצוננען, זײנע בען
 פאנם«ד אײז םעברואר. מאנאט דעם

 “,•ריזאן־ארביים ווענען זײן װעט רענץ
 שטאנד ״דעם װענען צײייטער דער און■
 אינדוסטריע״. דער אין פרויעז די םון

 דעם אוים דריתט גאםפערס ירעזידענט
 זיד דארוי ױניאן אונזער דאם געדאנס,

 קאנםערענצען, *װײ די אין באטײלעען
 א האבען סאנםערענצען ביירע װײל

 אינ־ גארםענט לײדים דער צו שייכות
 די האט ױניאן אונזער דוםטריע.

אנמנומעז. אײנלאדוננ
 זינסאן ■רעזירענט װ*ם דעם צוליב

 ווענען װעסט רער אין אפנעםאהרען איז
נים ער װעט *רנאניזאציאנם־ארגײט,

 האנעפרענ־ רי זיא באטײליגען זיף קענע;
 אםענרעמ װעלקן זיצוננצן די און צען

 װייס־ באראף׳ אב. סעקרעםער םון װערען
 װיים־פרעױ• און נינםא ס. *רעזידענם

שאהן. ם. פאניא דענטין
 װעאצז קאנפמרענצעז צװײ די אייי

 זיי־ וואס םראנען■ וחןרען אויםגענוםעז
 אומער םאר װיכםינפײט נרוים פון נעז

ױניאן. אינטערנעשאנאל
 איז דאס זאף, נאװאוסטע » איז עס

 נע• װערעז *ד־זאנס *םעריקאנער די
 פאר און נארמנסס ליידיס סך 8 מאכט

 «רײ די אמ און )«רייז בילינען גאנץ 8
 םיט ווענינ גי& פאנפודירט זאז־א־כייט

 1אי נע&אכט װערעז װאט נארגמכטס רי
r’ םון ױניאן־שממר ir iip 3 i«  .U״

 וועל* ארעםטטנט׳זן, די װאט חנם תוץ8
 אן״כײ״ צו •ריוטו אין צוױננט טעז כע

ײ טען  װעת8 נעהםען פרויעז־יןלײדער, נ
 נאן בא׳פאפט םרײןג די פון ארנייט די

)8 »>•» אויו (שלוס

אינהאלט־יארןדיכניס

 פון מי&יננ וױכסיגמו 8
 דער פון כע^טסע די

 דרעס־ און הלאוס
ױניאן מאכער

 באאי־יד דזשאינט פון בעאניטע אלע
 ױניאן מאכער דרעס און הלאוס די םון

 װיכטינען זעהר א צו נערוםען װערען
 םעב־ טען8 דעם פרײטאנ, רעם מיטיננ,

 ארמעניען איז בײטאנ. אוהר 1 רואר
 עװענױ, לעקשינגטאן 30 רעסטאראנט,

יארק. נױ
 סגעציעצ נערופען װערט מיטיננ דער

 צו װי איז, דאס און םראגע, אײן װעגען
 ערשטען דעם ערםאלג אן םאר םאכען

 אראנזשירט איז װאס ׳באא יעחרליכען
 סענ־ העלטה ױניאן דעם פאר געװארען

 די װאו קקיניקס. זײנע אלע מיט טעד
 בא<ןו־ לאיןאלם אונזערע פון ם״טגאידער

 םאד זזיאף מעדיצינישצ בעסטע די כיען
פרײז. קלײנעם זעהר א

העאמה ױגיאז םון קאינמןס די אין
)2 זײם אויןי 'אנלוס
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