
וומדזאמנס
פװ
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0*1 1 D'M(

tVH אמאגיואציאגפ״ אן־
 די פיז אינ״טער די (yni*v י(ארו״ן

•jr;n “ n j i יידש דער אין שא:ען^ 
 נאי דינען װאס אעדוסטריע, ןארלענט
 אקאי״ש,4־ די א»ן אמאדדרט ט״יו״יז

 דיסטײיזט ־עם צונױו״ ״עט^ען אש11
 יאזעע די םון ל^הרהט־; ד> לןאעביר

 ״ / נ א נלױו ראבען י;»א;כ4 צאלאי
 ײע, צייכ דער אין :״*ט^ידער, דוװדעיט

 באשעםטעט װע־יען ■פאנען די אין
 ! איב״טער טייזעגטעי *עיגרי״עעי■

 זיד ראט יזזירנסיי יזט44|ד*י:ג־ rjn און
טד יעגע דעתר״כען צו |*נורען ײ  וו־נ

o פיובעז, דא״יסו די אין n גיר דיגען 
 -עד אױסער שטעיןען װאס סמאדדרט,

 רע;״ גיט סריזיןער איז עס וואס ***אן,
 נאזוד יעדען פאר טאן w jyry; ץ-4

n דערען r/ר/יד ?ײז איצט װעט ר 
y i, טיט געטא,־ װעיט א־ב״ט די װען 

 לזא׳ דעב טיט וןרעפטען, סארא״דלטע
 יא״ דר״צעזזן וד*ע די םון נח לעחטױוען

 דיסט״ דעם צוגױןי שטעייען װאס פא*פ,
 םאר״ איז טיט•;; דער קאונסי׳/ דיפט

^ נרױפ^ן אין נעקורען  4האי ;גטאן’*
jin פארד״ז אונטעד׳ז געמען איז pc 

 ספגערז״עער דער ורעבעמ, ר. נרודער
•p ײ־ ראב כעטה און 08טשילדח דער- 

.01 י-אחאיל ױדאן, *פרס
 געװאדען *דדעסירט א׳ן טע;4מ דער

 :א׳ פעלרעטעי־ דנםאן, ורעדדעכט (10
 לעפקא־ ס. וױיס-פרעזידעגט און דאף

ivw דער ודטש, iy :m דיסט־ דעש פון 
 סיעציעי״ זײנען װעלכע קאװסיל, דײןט

 אדרעסײען שילאדעצפיע םון נפפורען
o n ,דעם אױ,־• דא.־ט זײענדיג כלטיגג 

 pc ט״סיננ כעז>יםעיטע*-יעיזרי וװױיטען
 פון»אונזעד באאיד עיזזעקוטי* גענעיאי־

 רעי:ער אגדערע די אעטערנײשאגאל.
 גענאסע עיןס-קאערעסמאן, געװען ן״נען

0«r ,דזשיאװא״ ארטודא און לאנדאן 
 אינ״ ם-ן ארגאגײזעד דז״צענעראי נעט/

 בא- און דנטאן אינטעמײ^אנאי. ןמר
 אנװעזענדע, די פארזיכעיט האכען אף1

 העלםעז װעט אינטערדיעאנאל די דאס
 ץ̂א ארגאניזאןויאנס-לןאטןײן דעם
 דער• אין מעגײך, זײן גאר װעט װאס

 ;ע־ דעם אױסדדיקענדיג צײט ?עלכער
 א־יניג־ פון גײסט אונטער׳ן דאס דאגק
 קרעפטען םארא״ניגטע די מיט סײס,

 דעש אין מניאגם ‘אקאי4־ אי״ע די און
 גע־ ארבייט די קאן חאוגסיל, דיססרילט

 אינטער־ די נופא. ױי םון ווערען סאן
״ו יעטענדיג אבער װעט נײ׳פאנאא  ז

̂םען צו נרײט  ײען תאםי״ז, ״דעם הע
.rsM ד• דארבען ױעט מען גאר

 זײנען רעדנער א־״ע מון רעדעס די
 ענ־ סך א סיט געװארען אױםגענוםען

אניאדיטםענטען. װאריכיע און םודאזם
 אונז ניט לעםקאוױטיפ כרודער וױ
 ארגאניזאציאנס-קאכד ד;:ר װעט איכער,

 םאסכייטינ־ דורך הערען געםיהרט אײן
 װע־ װאס צירקולארס, נעי־רוקטע און מן
 צעגד־ די צוױשען װערען פארטײיט יאען

 דא־ די אין ארבײטער טױזענטער <מער
 װעט ער אז האםט, ער און פאכען, ועע

 םיט־ די פון װאאאגםירען גענוג כאהוטען
̂ס דרײצעהן די םוץ נאידער  pc אאקא

 ארכײמ. דער אין העלפען צו קאונסיא
 דזשאינט ערשטען אוים׳ן גאײך םאקע

 פאד אפייל אן געמאכט ער האט סיטינג
 זיך האכען טאנכע א.ן וואלאנטירען,

 דאדןי מען נאםיראיך, אינערומען. מוין
 הור״ אין בעסער. אלץ מעהר, װאס נאך.
pnr צװיײ א ווערען געחםען אױך װעט 
 םדן מיטינג עעזעקוטיװ ד^אינם סער

n כיי־ יענעם ביי אח ׳6יאסאא אאמ 
 אויכ־ אז װעיען םארג;אײגט װעט מינג

 ארגא־ רער אזוי וױ &אאן, גאארבײםער
 װע־ נעםיהרט זאא דזאציאנס־האטפײן

 יע־ כעסטע ר\ כרענגען צו כדי חןן,
זולסאטען:

 די אין דך רעתשיםטרירט
סענטערם. װניטי

םי אי;»ערגע׳«אנאל די סענםערס, ױני
ױ pe סקוחלס •אבליק ?יבזןן אין  יארק נ
 עס אפען. אוין ?״נעז כרוקלין, »ון

w געלערענא דאר» ווזןרא ^ irs אי׳ע אין 
 אגגער8אנ »אר ;נגלי^ «ון — גראדזןן,

ענגל״•. חיי״סקוחל 1גי
ין באלד ?יך רעדזאיסמריר*  יײנעם י

 גלגע:ד. אײער אין סעטהגיס יונימי די «ון
 אין רעדזאיסשרידען אןוך זיך קאנמ איחר
oijw, 3 ^ךווקײעאנאל •ון אניס 'jiijn 
 ליסמ די יארק נױ ס«די* »ע10 יתסי

m •גןך ייחר װעא סענאערס ױניאי ד 
צ״מונג. חני יזן 4 ןײ• אויף •יגען

ס̂\ ;־׳̂+ ־׳ *</׳

 דעפאזיםס אלע
םען2ס דעם אקפאנער

ן ע י ע ן װ ע ה י צ

A
. ט נ ע צ א ר פ אינטערעםט

ס כער8קט8 ניה ן וס«ן ו

כאנק ױניאן ףאינםערנעשאנאל
ט ע ן װ ע ק י ש ר ע ב י ר א ע ײ ט א ל ע ג

װעלם וער פון טהיילען אלע אין
ביליגפינקטליד,שנעי

 איז כאנס ױניאן אינסערנעשאנאל די
 צודינעו, איױ אוס געװארעו כעשאפען

 געוױנען אין נאר פאדאעפערעם־רס איז און
 אײער אפ היםען םיר צוטרױעו. אײער
 און פארוינסינסײם זעלכער ־עו םיס נעלפ

 אונזער נמװען װאלט עס וױ ראימלסײט
זעהס אװ ארײז הוםס נעלד.
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*P >
■*־ a2v׳ ־̂־11»עקזעקוטיװ חשענעראל אונזער

- דרעסםאכער. *ון קלאוק פילאדעלמיער ®אר באארד דזשאיגט אײן
 באכוםט שטיםע״ ארבײטער ״מרײע — ארײנגענוםען. ארבײטער קער

ױבילעאום. ־יאהריגען25 איחר צו דאלאר טויזענד
 םערטעל־יעחרליכער צװײטער רער
 עקזעקיטיזו דזיטענעראל סון מיםינג
 אינטערנײ׳צאנא/, אונזער םון באארד

 װאך א מיט אנגעםאגגען זץי האט װאס
%ט פילאדעיםיא, אין צוריק  װאך די װ

 רער אין יארק, נױ אין םארטנעזעצט
 אינטערניייטאנאל דער םון רום קאנסיל
 געהאט האט באארר דער בילרינג.

 זויכ־ ועהר םון רײחע א אױםצונעמען
 אונזער םון לעבען אין םראגען טיגע

 נאגץ א געפאדערט האכען װעלכע ױניאה
 מיטינג דער ־ און באחאנדלוננ, גענויע

םארצויגען. אביסעל דעריבער זיך האם
 אלע די װענען באריכט גענויערען א

 געהאט האט םיטינג דער װאס םראנען,
 אויף געפינען לעזער די װעלען זיך, םאר
 :עיטיי־ צײטונג, דער םון 10 און 9 זײט
 איז װעלכער יאנאװסקי, ש. םון בען

 זיצונגען אלע די אױוי אגװעזענר געווען
 בלײז םיד וױאען דא באארד. דעם םון

 װיכטיגע די po «אר א אױןי אנצײגען
די חאט םיטיננ דער וואס כאש^ןסאן _

ifS w r s  w  -.1
 אײן םילאדעלםיא• אין אײנצױטםעלען

 און סלאוק רי םאר באארד דזשאינט
םרײ שוין איז עס װי אזוי ררעסםאכער,

 הנר יארמ. נױ אין געװארען געטאן הער
 אין ארײן געחט 60 לאקאי ררעסמאכער

 און כאארר רדפאינט קלאוסמאכער רעם
קיאוקמאכער די מיט *רעסמאכער די

.04 זײט 1ױי (איוס

 געהט ױניאן מאכער דרעס אןן ״אוק
טען27 אקטאכער קראפט אין אױין

 געניעימט נעװען ׳*וין »'י עס ווי
 רער ח*ט ״נערע^יגקייט״, די טין

 און pupp די פון כאטרר דז׳טאינט
 װטנען יײיי מיט ימיאן, דרעססאכמר

pm*, »1*1 ם1די די דאס ,1נ»׳טל<וס 
CO *ױף 36 םון 1װער* נעחענערט

 שדן טײלארס לײריס צאהל גרויםע די
ארנײט דער נײ צוױק

 ח#״ שמיר-בלעטעל זײער און קאםוניסטען די דואס ראלע סאררעטערישע די
 אר• אידישע די וועט נאך לאגג וױ — סטרײ^ דעם אין געשפיילט בען

? פאררעטער״געזינדעל דאס דולדען אװעגונג5 כײטער
 סױײ 2 דאנערשםאג, םאראכטאגען

 ג*װא- אפגעשטעלט איז בײםאנ׳ גער
 איגדוסמריפ ?וײלארעג ^ידיס די רען׳

o אויוי יארפ. נױ פוז n חור פח רופ 
 ױײ ,38 **ל0 יתי*נן, םיזלאדס יישייס

̂ער גען  טדכײםפר די סםרײק אין ארונצ
 מאנ־ אױף pא ױניאן־שעפער, אילע םון
שע־ גיפדױניאן די םון ארבײטער כע

 דרײ נאשט-ימט לאמיסיע גאזוערנאר׳ס
 אין אונטערזוכונג ך פאר פערזאז

איינחסםױע קלאוק .דער
 יעד אין סעטלמענט לעצטער דער

 א־ז יארס נױ םון אינדוםטריע קלאויו
 באדיננ, דעם מיט נעװארען נעטאכט

 געטאנמ זאיל אינדוסטרי רער אין ראס
 כדי אונטערזוכוננ, נענויע א װערען
 אנד;ױ די באצונ אין צויעטעלעז םעסט

 האש ױניאן די װאס םאדערונגען רע
או| באילעבאטים. די צו ארויסנע^טעלט

pאיגהאלט־םארצײכנים□

ם
.41 נוםער ,נערעכטיגקײט״

— װעסם דער איו ױניאנס אונזערע .2 ?ייט
ל. א
 אדװערםײזםענטס .1 זײם םה טיוסען ר.. ?יים
ט  םון נ״עס נאטיצעז. ערײקײשאנאר 4 !יי

יאםאיעם־סאם*ײו.
עקזיסםענץ־בארעכ־ אז װ האט ה ?ײט

 טשענסער. ה. — טינינג?
ט  ׳שויז טיײלארערס לײריס צאר נרויסע רי ». זיי

.1 וײט פון ׳שרוס — ארבײט דער בײ צורײן
— 17 ראקאל ױניאז ריפערםאכער דער איז

העלער. דדט
ט ײ  נודס װײם רער סון יעבעז דעם אױס .7 (

אב — »2 יאתאל ױניאז װאירסערס
 (םעי״* ♦שםימח אםערײזאנער די סניירער

 װעים נרויסע א וװזילער. (. — י׳וםאו>
צלי. א — (נעריכט> ידאד אוז אדו  ר

ט י '! s נאטיצעז. עדיםאריןניע^
ט  םיטינג םערםער־יעחרייכער צװ״נתד .9 זיי

.U ־*- באארר עסזעקוםיױ נענעראיל פון
יאנאווסקי.

ט ײ  קאאנעראטיװע אינםערנאציאנאיע רי .10 ז
 ?ורץ צ. D — בעלניע איז אויסשםעלוננ

^ ב־, J — מאסי ײז
ט  אינםערנאציאגאיע אוז «יאז דאוז מגר .11 ?יי

הערכזאז דר. —. ארנײםסנעזעמעבוננ

ט ײ ארביײזער װאס 12 ז
א — ■רױ ארגײגמר רעד קאה|• JD סאגי

רוסיאעו א ®וו ױגימאום יאחרינ#ר 75
ת! tut רעײיייציאנמד מדי ת

ט ײ fw <װון 1י ז nor.̂?
ט ײ mi t און 24 ז jm *r j f װ  ««נא»1יסײ9»י

ארומרסײוםעגםפ A וײ• lift bmt M 'יט1

 ד* פון אײנע געװעז איז דאס טאלע
 לאםיםיע, ספעציעלע די אז אורזאכען,

 אפאינטעט, האט סמיט נאװערנאר װאס
 םונלציאניו׳ען. םארביצײבען װײםער זא<
 םאר־ כסרר האט זיגמאן פרעױדענט און

 אוג־ די אז לאמיסיע, דער םון לאננט
 זאצ עס װערען, געמאכט ואצ טערזוכוננ

 1װעצ זאד די ביז װערען םארצױגען ניט
 םח פארשטעהער די ווערען. םארנעסען

 אינ־ די באשטאנען זײנען ױניאן אונזער
 אנגעםאנגעז גיכער װאס זאיל טערזוכונג

װערעז•
םראנע, די אנטשטאנען איז דערבײ

 װאס פעיזאנען די זײן זאלען עס װער
 איז עס אונטערזוכונג. די מאכען װעלען

)3 יײדזא אויף (*לום

ivo, ״טרײ- דעם אין דף געפינען װאס 
 צײדיס דעם פון געשיכטע דער םיט

^ן איו סטרײק ט״יארס פרנו •־P א פ
o עיפיט n גפפיעיספן «p ניחד 

 יפ«סענס tm װאס יססדדפט, .מנסנמן
ן גו שג  ארגסגײ די גענען געװ^וחנן מ

 נע• און בכלל סרבײטער אידיקע דרטע
 און ׳בםרט איגםזנתעשאנאל אונוער מן
o באגאנגען וײנען װאס די n ,פארראט 

 געגען העצע מיאוס׳ע א בכױן מאכעגדיג
nזײגען — סטרײק, דעם ערב ױגיאן ר 

 פראםעסיאנעצע די װי אנדערע קײן ניט
 חןר םח אויסװאורפען די קאסוניסטען,

כיע־ קאמוניסטישען דעם םון רעדאקציע
)0 זײט אויף (אלוס

 גיצ״ איז נאשלוס דער װאך. א סעגט
 ?״גען װאם צאסאים איע פאר טיג

 חוארד דזשאיכט דער צו אגגעשיאסק
 ױגיאן דרעססאכער pא ליאוס דער פון
: םאמט װי ׳יארק גױ גרײטער אין

וק די ס קצא ר א ט י י ר ע פ  א
 שנײדער שטיק ,1 לאקאצ ױניאן,

 ,3 ילאחאי ױגיאן םאכער סאמפמי און
 די ,3 יאיזאי ױניאן פינישערס ׳ליאופ

 כראגד די ׳10 צאקאצ ױניאן לאטערס
 די ,11 יאקאי ױניאן פיאוקמאכער וױצ

X לאיזאל װגיאן סאכמר ריםער I די 
 #21 יאקאי ױדאן סיאוקמאכער נוארק

im די to o m די ,22 יאקאל ױגיאן 
 h ,23 יאפאי ױדאן ססױרטסאכער

 צאחאצ ױגיאן •רעסער דראס אין קצאומ
 די ,46 צאפאי ױגיאן חודינער רי ,36

 לא״ מניאן סיאוקמאכמר איטאיי^נשע
 סאכער נאטאךחאצ קצאוק דײ ,48 קאצ

 יױ עקזאסינערס די ,64 צאשאצ ױניאן
 איטאציענישע די און 82 צאקאיל ניאן

 83 יאק. ױגיאן דרמססאכער און װ״סט
 דינען װאס יאקאצס אי< ז״נמן דאס

o »ין פאראײגיפט n כאסרד דזשאיגט 
p b דחןסטיכער און ^אוק ס^כנרגע די 

• װניין
o י1אוי n רזש. פון מיטינג לעצטען 
 די געװאיעז אויםגענומען איז כאארד
 ארײן זאצ באשצוס רעי װען םראגע,

 גע־ כאשצאסען איו עס pא סראםם איז
i דאס װארען, n אין אי־ײן זאצ באשצוס 
o 27 מאנטאג, קראפט nאלטאמגר. טען

םיט־ די אויסמערקואם מאכען מיר
v (איוס im 04 ?״ס.

ארבײםען דרעסמאכער און קלאוק
קאמפיץ פראגרעסיװען אין פלײסיג

____ ___ •

 שװעםטער און פײגבערג איזראעל כרודער פאר זײ ארבײטען באזונדערם
לאגװאר־ פאר הארלעם אין קאםפײן לעכעדיגער א — םרידםאן. םאלי
 פרןך איז םאןניאליםטישען אויפ׳ן קאנדידאטען אנדערע די און דיא

טיקעם. גרעסױוען
 שוין 1אי ״נערעכםינקייט׳ דער אין
 ױיים־פחױידענט דאם נעמעלרעם, נעװען

 מענע־ נענעראל רער פײגבערנ, אמרפעל
 דער פון כפארד רזשאינם פון רזשעד
puppאיז ױניפו, ררעס־מאכער און ־

T

דײװיס? אדשר לאפאלעט
 און הילקװיט םארים צװישען גארדען םקװער טעדיםאן אין דעבאטע

םשערמאן. זײן װעם דעראו קלארענם — אונטערםײער. םעםױעל

פע־ און היצסװיט מארים גענאסע
 א האבען װעלען אונטערםײער מועל

 רײװים׳ן, און לאםאלעט׳ן װעגען רעבאטע
 דער אין םארסומען ײעט דעבאטע די או|

 מע־ אין — יארק נױ םון האצ נרעסטער
!גאררעז םסווער דיסאן
 הײנטײ םארקומען װעט רעבאםע רי

 2 אסטאבעי־, טען12 דעם זונטאנ, נען
כײטאנ. זײגער א

 זײנען אונטערםייער און היצתוויט
 בא• ױינען בײרע םיגורען. גאציאנאלע

 םיה־ זײנען בײרע און תערn ריחםטע
 איז אונטערםייער — פארטײעז םון רער
 חד דער pD םיהרער אנארפענכמנר אן

 גענאםע װי פונסם •ארטײ טאקראטישער
 םיהמנר אנארסאנםזנר m אי« חיצסװיט

יארםײ. םאןױאליסמישאר ־in םח
 ת־ יײ 1םי וױכטמפײם די «וציב

ט די צוליב און בסטסנםען N9 וויכםיגק̂י

 קאנ״ ײ קאמפײן, דער — םראגע דער
 ;עדונלען איז — אישוס די און רידאטען
שטאדם, אין זזאצ גרעסטע די נעװארען

)0 זײס *וי^ (*לוס

^ן נאמיגירט װ ע  סאציאציכד אוים׳ן נ
 םאר טיסעט פרא^סױוען און טישען

 טען12 איז תאנגרעס צום קאנדידאט
i דיסטריסט, n נע״ װעצכען דיסטרײןט׳ 

 אײניגע שוין וזאט צאנדאז מאיר נאסע
 װאשינגטאן. אין םארטראטען טערםיגען

 מיט נענוםעז זין האבען לצאוקמאכער די
o אין אגיטירען צו םצײס n דיסטריקט 

 בעסטע די האט םײנבערנ ברודער און
 צום ײערען צו ערװעהצט אויסזיכטען

קאנגרעס.
 קצאול די האכען םצײם זעצבעז מיט׳ן

 צו גענומען אויןי זיך מאכמר דרעס און
o 17 אין ארבײט תר nאסעמכצי טען 

 שװעםטער װאו הארצעם, אין דיסטריקט
 גמװארען נאמינירט איו םרידסאן מאצי

 פראנרעסײ pא סאציאציסטישען אוים׳ן
.)13 ?ײ* אויןי (#לוס

!סלאוסמאכער לע8 צו װאתוננ א
 ארכײטען געהן *ו נים אויםגעפ^דערט ווערען קלאוקמאכער די

 םעטלען. *ו־ זיך ענטזאנט ױניאן די וועלכע םיט שאפקעס, קלײנע די אין
 וועט שאפ, אזא אין ארבײטענדינ ווערען נעפונען וועם עם ווער

ױניאן. דער «ון ווערעז אויםגעמ<*זםעז
באארד, דזשאינט םון נןןסען אץ

ױניאן, דרעםםאכער אוץ קלאוק דער פון
םעקרעםאר. לאננער, ע. לואים



י י £ נ י מ כ ע ר ע i924 ,•oftyppy-nmio ̂יטאנ,D ג

ram תו  ns m r  r a w
אײד יעהרלינער דער ״כיקאגא. אין י

 גרייטען צו א; זיןי פאנגט *שיקאג*
 די איז ד*כ יא־־יד. יעדורליכען דעכ סוןי

 די ניזגעב־אײדז׳עעגסס. פאי עיעק׳שאן
יאגואי*. איע שאי קומען עלעקישאנס

̂®צו״-יא־ •־״יזןנא אין זײן כ־׳דאיןי
 דע־ דינט, עלעק״שאן אן װאס צען

 פאגאטע; דדײ אן זיך שאנגט קעכדפיין
 םאד טאגאטען דדיי .i^rpjrv נעפאי

 םע; און ביזי ״,גױן כיע; װערט עיעה״טאן
 קאנ־ pc ;עדען ר,עיע צו ״עויז סאנגט

דידאטעז.
 טירװאקי און כט־יט כיארקעט אױף

 קע־ א איז וױ *צוין דאכ ל*:ט עװענױ
.,כעי

אדט, אין ביזנעכ־איידזיטענטכ די
 אויף םאיבילייבען צו ח״שי־, ה*בען װאכ

 ט$נ#טען דרײ א; ״עױן הויבען װײםעל,
 דאכ װאס אױסגעפינעז עיעק״שאן בעפאך

ps*d טאיזע ני׳װעיט און ז$גען, צו ה*ט 
 דאס טיט איינצורײסען ניט פאידכטיג

ם*יין.
 ׳טטי־ אן הױבען קאנדידאטעז גײע די

 דעם צו קאכייטעס צוצױשיקען יערהײד
 “קאד יעהײינע די כייט באארד דז״שאיגט •

 גע־ א האט דארט אח דא אז ■ליינטס,
 פארנאכרע־ אײדדשענט ביזנעס וױסער

 אין *צאפ א אדער דיסםריקט זײן סיגט
, דיסטריקט. אזא

 קאםפײינט ערעק׳שאז עיב אזא װען
 א װעגען איז עס װען איז ארײן, קומט

 מען געכיט ביזנעס־אײדזישענט א ליברינג
 נאג״ן א פוז טא; אי*ע װי אויף דאס

 דאס כיען צולעגט ניט, םאמער יאהר.
 רעיפון רעדט כיען און טעלערלאף אויף
ליהודים. איז עפ און װאבען פאר א םאר

 דעפ כ״ט זיף טוט עס װאס זעהענדיג
 װאונדערעז, איינער זיף סוז ׳אן2יעיעק
 אזױ, זיף טוכיעיט עורם דער װאם נאןי
 זײז צו אזױ דאכ זיך ט׳יאגם װאס נאןי

 אונ־ אי־ע אין באאפיטער באצאהלטער א
 א גאר דאןי איז דאס ױניאנס. יזערע

*שיקאגא. אין ספעציעל גליק, קנאפער
pK באאטטער, דעי װערט *שיקאגא

 באהאנדעיט ;ים־באצאהיטעד, דער אםילו '
אײ־ גאר װי ערגססער. דער װי ערגער

 ביזנעפ־ א פאר ערװצהלט װערט נער
 די קרינעז צו אז הויבט און אײדזממנט

 נלײף ע־־ םאילירט װאך. א דאיאר 65
 א צו רײדען *עכימןרישיפ־רעכטע. זײנע

גיײך. ע־ םארלירט רעכט דיזע מיטיגנ? .
 גדען נים װארט, דאס '•ער. בעט מאסער

r שװײגעז, בעסער זאי ער װאונק א איהם
 אויסער רײדעז. פאלק דאס בעםעי זאל י
 רעכענט קאםילײנט, א אויסצוגילײכעז .
װענינ, נאגץ מײגוננ זײז מים זיך מעז .
 דעם מים אן צײנם אײנער יעדער און ׳

 ־דאלאר*66 מײן אז נאי קוק פינגער:
קעסטזקינד. דינען

 שיקאגא איז אײדזישענטם ביזנעס די
 זײ םיהרער. אלס באטראכט ניט װערען
 ״רא־ נעדונגענע אלס באטראכט ווערען

יטםור־ א םצוה א איז עם וועםען נאטס״,
םאז. צו בע

 א איז לאגע אזא האט נעוועהנליף
 צױ א צו נעבראכט יאהרען pd נמוך

 אלײן ביזנעס־אײדדטענט דער אז מטאנד,
 םיה־ אלס ניט סעהר ׳»ויז זיד באםראכם

 םרא־ װיכםיגע צו קומם עס װען און דער,
 אויסצױ אלײץ שוין זיך ער םרײעט נעז,

 יעדע װײל םײנונג, א זאגען pc דרעהעז
 דא^ קעז זײנע םײנונג ארויסגעזאגםע

 דארף ער װי אזוי און געגנער א האבען
 איז וחנרעה עלעקטעט נאכאמאל דאך

 אײנצוריײ ניט הײגעם מיט זיך כמסער
 1אר־ טאנ־טעגליכער זײן אין אפילו כען.
 נים ביזנעס־אײדזמענט דער טרײט כײם

 דעם אויף ארבײט די םאז צו אימער
 נאר ווערען, נעטאז דארןי DP וױ אוסן

 א דאס םארנלעט און דאם פאראוצט ער
 װעגען ם׳זאל אבי אויבען, םון ביםעל

 שלעבטס קיק רײדען נים חלילה איהם .
אדעריןריםיקירעז.

 ^יקאגא׳ר די םאקע לײדם דערםאר
 באאמ־ דעם צוױשען םחיצה די ױניא?.

 נעװאידינע. א איז םעטבער דעם און םעז
 זײן באשאםען זיך האט זײ פיז יעדער

 די האם טאקע cm צוליב pא וועלםעל,
 קײן אנטװיקלען געקענט נים 1ױניא

פיהרע^שאםט. אטת׳ע
נומע, צאהל היב״שע א האט שיקאנא

 האבען װעלכע מענשעז, אינגמלמעגטע .
 װערעז צו אנטוױקלעז געקענט זיכער זיך

 אונעיםרע:* דיזע ניט וועז םיהרער, נומע
״ יאנע. לימנ

 נוטע א ביזנעס-אײדזשענט א םום
 זאל עס ווער ניטא אלע. מוױמען ואך,

 כײס־ א ער מאכם ארס.1ו גום א זאנעז
 בלוט ױין אײנער יעדער צאפמ — מײח

אסערוױי&. ־
 קלאוקמאבער שיהאנא׳ר סך א ב" . 4
פסיכאלאניע, א אויסנעארבײם זיך מאט י

i די סײנם אלדנװנ מסאקלאםישע

 זײ פיריעחטאפס. פון אגערקענונג ניט
 א פא־ דאפ איז װאס ;זיך טיאכטען

 װ־אס ךאפ גוטצוהײסען דעטאקיאט״;
 }רעקאטעגדירט ביזנעכ־אײדזיצענט דער
 דעכיאקראטיע אז ׳אױפ לוטט זײ נײ

 װאס אי־עפ צוליקצואױײזע; דוקא מײנט
 נא־ דעכ פון ארײ:;עביא:ט נא־ װעדט

 מ׳דאיף ;עלעבט צו גוט׳ צו ׳אטטע;
 זײנען טיר אז צײגען, באאדםען דעב

ער. ניט און בתיפ בעי־י די
 ניזנעפ־ דע• ראט א;ער ריזעי צוי־יב

 אױנטעלגעױאיפען זיך pc איידזישענט
 א םון פאיאנטװארטי־יכקײט :אנצע די

 די טאקע װערט דעיפא־ און םיהרעי,
 אויף ״שװימט זי :אר ;עפיהרט ניט ױניאן

 ישיף א װי אזוי י/ןבען פון כײאליעס די
קאפיטא;. א איין

נא־ ניט אזא דא איז יאנע די אין
 :אר באאפטע;, באצאהלטען דעב נײט
 ניט־ דעכ ני-ט נלאד געוױסען א ביז אױף

 ארעל עקזעלוטײו דעפ טיט כאצאהלטען,
 זײ פון אױר מעטבעל. באארד דדשאינט

 אײ־ :אי םאננט שםיקער.’ כיען רײסט
 הערט ׳זא;עז צי עטװאפ אן זײ פון ־,נע

ך: טשן  דדטאיגט א דאך איז ער :י'י
 עקזעקוטיװ אן אדקר טעטבער, כאארד
 אזוי דאך דארה כיעטבער^ער כאא־ד
 באמעדקוננעז, די זיינעז דאפ רײדעז.

 פון אײנער װי ישנעל אזוי ט׳העיט װאס
 אױסצושפרעכעז *פטא״קײט די האט זײ
פראנע. נעװיסער א װענעז םײנונג א

 אבי עדנכטעז, דעם פיז װערטער די
 װעיען באאטטעד, קײן ניט :אי איז ער

 צו זײ צו זיך הערט ביען און אנגענוכיעז
 בעס־ דעפ פון װערםער די צו װי בעפער

!4אי טעמבערעיפ די װאם םען.  האט "
אטט. אן צו ערװעהים
 פערל^טײן װײפ־פרעזידענט זי:ט

 די כיאכען צו ער זוכט יטיקאגא, אין איז
 טרא־ דאיפעז זײ אז ,באגרײג* פיהרעד

 פיה־ פוז פאראנטװארטליכקײט די נען
 די באנרײפעז עולם דעם טאכען און דער

 פיהרער־ אנערקענעז פיז נױטװענדיגקײט
 און געװען איהפ פאר איז דאפ ׳טאפט.

 דדשאב, לײכטער קײן ניט יעצט נאך איז
 די איז באװאוסט, איז עפ װי ׳װײל

 אפצו־ װעלט דער אױף זאף ^װעיםטע
 מנװאוינהײטען. פיז מענשעז געװאוינען

 סים אין גוטעז מיט געטאן דאס האט עױ
 אידזס. געליננט ביסלאכװײז און בײזעז,
 דיק־ צ«-׳׳ דעלפאר טאסע איהם כי׳רוםט

 ױניאן די נעטען. עהנליבע איז מאםאי״
 ארויפנעפיהרט ביסלאכזו״ז אבער ׳ווערט
 עםװאס. צו םיהרט װאס ׳װע: א אויױ

װערען. צו געפיהייט אן פאננט שי\* די
עלעק־ דיזעז צו אז האםען, צו איז עס

 ערװעהל־ אוז ערװעהלער די װעיען שאן
 פאראנםײארטליכ־ זייער באגר״םען טע

 דעמאהראטײשע אז באנרײפעז, pk קײט
 :כאאם הײז ניט טײנט םיהרעיישאפט

 מעהר אי׳ץ דעטאקראטיע, מעהר װאס אז
נויםײ. איז דיסציפליז אינטעלינענטע

 העכערוננ די גוט הײםם 5לאקאל
דױם. פון

 געװעץ איז 5 לאקאל אפיײטאר דער
 די נוטצוהײסעז לאקאל לעצטער דער

דױס. איז העכערוננ
 עאפ־טמערלײטע די םון מיםיננ דער
 געװינאד די געבראכט האט װאף לעצטע

 האם װאס עולם דער רעזולטאטען. םע
 זײנעז ױניאן די אויף האלט אוז געבויט

 געטא{ האבעז און מיטינג צום געקופעז
 געטוזט און געדארפט האט עס װאס דאם

װערען. געטאז
 ברודער לאקאל, פיז טישערמאז דער

טענטס, די םײםעלסאז׳  די ביזנעס־אײד̂ז
 כיזזמבערס װע אלע אוז משערלײםע

 הא־ זײ ישװער. נעארבײט טאקע האמץ
 ארויסגע־ ארבײט זײער מיט אבער בען

 דעם פוץ הענט די פון לאקאל דעם נוםעז
 די און עלעטענט אונםאיאנםװאיטייכעז

 נעװא־ איבערגענוטעז איז פיהרער״שאםט
 און דאיפעז װעלכע יענינע, די פיז רעז

 דעם פין פיהרער די פארבלייבעז מוזען
לאסאל.
 אויכערגע־ געװען איז כייטיננ דער

אונ־ אז מיט און באזוכט נוט װעהנליך

סעכד די האבען םעהרהײם, געהײערעו־
העכע־ די גוםצוהייסען געישטימט בערס
W

קליװלאנד. אין
 סעסבערס װיכטיגערע די פון צעהן

 אסס׳ן קלאוק־מאנוסעתם׳טורערס דער םון
pc װיסען געלאזם האבען קריװלאנד 

 זײנעז זײ אז רעפעריס, אװ באארד דעם
 םיט אגרימענט דעם באנײען צו לעדי
יאהר״ א נאך פאר ױניאן דער

 אסס׳ן זעלבער דער פון טעמבערס 7
 נאף זײנען זײ אז װיסען, געלאזט לאבען

 באנײען. צו אגרימענט דעם גרײט ניט
 אין האבען טאנופעקט׳שורערס 7 די װאס
 צו ׳שװער מאמענט דיזען אין איז זינען

 זײ אז טעגליף/ נאנץ איז עס זאנען.
 דיט םײטען צו זיך זינען אין האבען

 דער זײן זאל ראס אויב ױניאן. רער
 ױנ־ דער געפינען זײ װערען דאז פאקט,

 לא:נ אזוי קעטפען צו זײ דיט גרײט יאן
גלוסטען. נאר זיך װעם אלײן זײ װי

 V* ניט איז קקױולאנד איז ױניאז די
 צױטטאנד םינאנציללען *שלעכטעז הײז
 געבען צו כיאראליש ^טארק זיכעד און

 נױטיגען דעם מאנופעקט־טורערס דיזע
יעס^ן.

 ורערס1״מאנופעקט 17 די אויסער
 צאלל היב׳טע ;אנץ א :אך ױניאז די חאט

 אוז טאגופעחט־שורערס אינדעפענדענט
 אז װעטען בייט סאב־טאנוםעקטישורעדס,

 די װערען. געטאכט דארף אגרימענט
 םארראננט קליװלאנד אין מעכיבער׳ציפ

 אנרי־ לעם אין אױםבעסערונגען געװיפע
 ני־ אין װןלעז פאדערוננען דיזע טענט.

 באארד דעם פאר װערען םארגןגלעגט כען
אנט^ײדונג. אז פאר רעםעריס אװ

 װעט פערלשטיע װײס־פרעזידענט
 דדשענע״ דעם םון סיטיגג דעם :אןי גלײןי
 קליװ־ באזוכעז ב^ארד עקזעקוטיװ יאל

̂אנד  פאר־ די אין נעלמען אנטײל אח י
טאנופעקטיעורערס. די טיט האנרלונגען
 די מיט פארהאנדלונגעז די ׳אויסער

 ױניאד האבען װאס מאנופעקטיטורערם,
 מוזעז סיזאז יןוטענדעז דעם װעט יטעפער,
 ^טעלוננ ענערגײשע אן װעיען :ענוםעז

 װאס טאנוםעקטיטורערס, אלע די גענעז
׳טעפער. נאךױניאז אפערירעז

צוזא־ ביזנעס־אײדדעענטם, אונזערע
 אין מעטבערס אקטיװע אונזערע טיט כיעז

 אר־ די פארקאטל&עט האבעז קלױולאנד,
 סי־ ביזי א אז זײ פאי קוטט עס בעל.
זאז•

טאלידא. אין
 מד א נאד זיף דרעהעז ט^ידא אין

 מיט קאפ א קל^וקמאכער צאהל װיפע
 4דעו װאס סאסײעטי, ישבת שוכירי די

 די ־־' ‘ארנאניזירט. זײ פאר האט באס
 װאר״ אבער קי^וקטאבער צאהל גרעסטע

 פאסענ־ דער אויף אונגעדולד פיט טען
 גע״ קאמף אפענער דער ײען טינוט׳ דער
 זיף װעט טאנופעקט^ורערס הי;ע די געז

אנפאנגען.
דענסען, טאלידא פון ?יאוקטאבער די

 װעט ספרינג־סיזאן קוסענדער דער אז
 לאנג־ערװארטע־ דער װעז צײט, די זײן

 מאנוםעקםישו־ היגע די געגען קא̂ט טער
 ספרינג־ דער . אויסברעכעז. װעט רערט
 םוז הויפכדסיזאז דער געװארען איז סיזאן

 סנזאז לומענדער דער קלאוק־טרײד.
 סיזאן, ביזי א זײן צו ערװארטעט װערט

 גע־ די ױניאן דער געבען װעט דאס און
 הרעפטען איז פעםםעז צו זיף לעגענהײט

 די מאנופעלם^ורערם. היגע די כיט
 םולען אין איז פארברײטוננס־ארבײט

גאננ.

מינעסאטא. מינעאפאלים,
 מינעאפאליס, איז קלאוקס מ׳מאכט
מינעסאםא.

הא־ ^טאדט דער פון ארבײטער 15
 ארײנגעיטיקט און ארנאניזירט זיד בעז

 אינטערנעשאנאל אונזער צו פארלאנג א
 אויםצוגעםינען אום ט^ארטער. א נאך

 װי ^םאדט, דיזער pא זיר טוט עס װאס
 זײ־ עס זואס ׳דא איז טרײד דער גרויס

 דארף עס װאס און צושםענדען די נעז
 אינטערנע^אנאל די האט ײערעז, נעטאז

 פערל־ װײס־פרעזידענט איגסטרואירט
 נאכ־ ׳עטאדט. דיזע באזוכעז צו ישטייז

 אױםםארשען, לאגע די װעם ער װי דעם
װערען נענומעץ שטעלוננ נוימיגע די װעט

 דער אין קאםפײן מאון אדו אוט
ײעסט.

און שיקאנא אױם ^טעםלאד די איץ
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נ*עסענ& לעצסענס זיף חאבען קליװלאנד
npwnrovM» חלאוק־ צאהל א  p װאו
קלױך און ׳שיקאגאר די po ארנײט רי

? ־

דײעאגס.
 באארד דדשאינט ^יקאגא׳ר דער

pftr געםאהר די אײנגעזעהן לאנג 
 סיטי לעצטעז צום און עעוער דיזע

 דעח חאט באארד עקזעקוםיװ דזמענעראל
 אױםגעם^י באארד דז׳עאינט ׳עיקאגא׳ר

 אויםצונעת״ אינטערנעישאנאל דער דערט
 דיז;| ארגאניזירען צו קעמפײן א כיען

 װײס־פרעזידענט האט אויך ׳צעםער.
 םון םיטינג לעצטען דעם בײ םערלעםײן
 גענעבען באארד עקזעקוטיװ דז״שענעראל

 •pv דיזע pc באריכט אויספיהרליכען אן
 כיד אז ערװארטען, צו איז עס בער.
 גענויעי. א װעט באארד pc כייטיננ דיזען
̂אן  אחי דעד pא זיערעז אויסגעארבײט פ

 ארנאניזירעץ צו גאניזאציאנס־קעםפײן
 גיכעזי־אג״ אין זיר װעט שעפער דיזע

םאנגען.

וױסקאנסץ. מילװאקי,
 אמא״ אז האט עס טעם א םאר װאס

 סיט ׳שםאדט א איןי ניזאציאנס־קעמפײן
 *— אדמיניסםראציע, םאציאליסםישער א

סארזוכען. גיכען אין כײר יועלען דאס
געםינע( װיסיןאנסיז, טילװאקי, אין

 קעכך א איז קלאוק־׳טעפער, פאר א זיך
 װע• אנגעסאנגען גיכען איז דא װעט פײן
 עם ארנאניזירען. צו שעפער’ דיזע רען
 לייכט װי װיסעז, צו אינטעיעסאנט איז
ארבײט. די םאן צו דארט זײן װעט עס

i t Vtf.ment or THE o w nersh ip, manace-
MF.NT, C IRC U LA T IO N . ETC .. R EQ U IRED  BY 
T<!E ACT or CO NGRESS OF AUC. 24. 1912.

•f tin• Cerechtlsk^lt. publith^d w rfkly ■t New York. 
K . for October 1, 1924.

6 (u4  of New York. Conetr of New York. SS. 
Before me, a Notary Public la  and for 

tho Stkte and county aforesaid, pereonally appeared 
H. A. Sohoolmaa. wbo, having been duly sworn 
Seconding to law, depose• and says that he is the 
busiwefr manager of ibe Cereehtigkeit nod that the 
(•llowipg ia. to the best of bis knowlfdi'e sad 
belt of. I a traa atateasent of the ownership, manafe 
toonl. etc., of the aforesaid publication for tbs 
Rata shown In the •bore caption, required by tha 
Act •f Auguat 24, 1912, embodied in •oetion 44S, 
t  natal Laws and Regulation•, printed on the re- 
van• of thia farm, to wits

1; That tha name• and addresses •f the pub- 
Hahw. editor, managing editor, and business man- 
•gar• arat
^uhtlsher i International Ladiea’ Garment Worker•’ 

f lt r iT T . s Waat 16th St., New York, N. Y . 
t d lt t r l  S . Yanofaky. 3 W. 14th S t״  New York♦ N.Y• 
|fsnng*rc Ed itor i Nana.
^ ig i  r  Manager: R . A. Schoolpian. 3 . Weet IRth 

S i ?  JNaw York. N. Y * ׳ .
j .  Yhat the owner• arei International Ladle• 

^ «m sst Worker•' Union, 3 West 14th 5t., New 
fo rk .  N- Y .
N ortlai Sigma a, Pre#ident, S West 14th St., New 

York. N. Y .
it tha known bondholder•, HMTrtgRfre•, and 
arity holder• owning or holding 1 per ceo• 
•f total •mount of bonds, mortgage•, or 

are: Nona.
4 i *■hat tha two paragraph• next above, gtving 

* r  •T ies af A s  owner•, *atockholdera, and aecerity 
haltpn  if  aay, contain not only tha lift of stock- 
C l e n  sad •*entity holders as they appear upon 
8*• hg tka «f tha company hut also, la eaaoa whara 
* I ̂ ׳   wkhaldar at security holder appear* •pon 
^  kfxks of the eoanpaay aa trust•• or ia  aay 
ith a t id u d ary relation. Urn aam• of the person or 
•arporetisa (a f whom •ach trust •a la acting, ia
Mean; ala* that the •aid two paragraph• contain 
----- --- g^bfncing nftaat’a fa ll knowledge andH ^ asm ts  amhrecing •mant a ta il uowieaga ana 
| iH f»  is  to tha circumstance• and condition# and•* 
which alaahh iU tra and security holder• who de 
M  am a ir ' upon the hooks of the company aa 
Bust am. hdw •lock and •ecuritiea ia  a capacity 
p thar.fha* h a t •f a bona id•  owaor; and this 
l l t g i  boa wo reason to believa that any other 
hgrgM»: amsfiiatina or eorp•ration hat any interest 
(ro c t  or ludhant In the •aid •toek, bonds, or other 
•*curttie# tha• a• •O stated by him .•sem ritii

H. A. Schoolman, 
Business Manager. 

Sworn tad subscribed before me thla 4th day 
B f October. 1924.

Siemoo L. Hamburger, 
Notary Public,

(M y  commission expires March 30. 1926)

I אז איהר, וױיסט
 »יד דער סיז אדמיניסטראציע נײזן די

 ״ נים own ק«נסט»נסעןויוו< nc נעםיינרע
 געה*< tan םארקר*נער«ן צו tyDB?r»3 צורייז

 !•ענד בניםין טערקײ, no ראבײ גרעגד דעם םוז
 100 אױזי םאנאס א ריראםער טערקישע 200 םוז

 נעװאר^ז םאראורזאכם איז ױםrבא דיזער
 וחנ«ו איז יאמנ, םינאנציעיער הריםימער דער

 *וי אח 11נז»ונ זיר האם נעםײנדע אידימע די
 *ורי האמ רענירמנ עrיpרpט די וואס דעם׳

 OiX>t איצם ביז וואם ׳נע?רער די נעצוינעז
 M' װײסמ 42יע11אינםטיט רעריני^ע צו נעבעז
 סינא .העלםאר״ קויםט איהר ײעז דאס

pיpמער רײנע איהר כאקונים r אח םאבאמ 
 װעם איחר ? נעלט א'יער םאר װערדע
וע צו נײט דעם םוז האבעז סאבאת טמרק̂י

 זײנען־װערט זױםיל
? םיס אײערע
 Ti יוניאז דער דאם איהר, וױיסמ

 א חאא סט., »ע17 * 131 סענםעל׳
םיס־יןדאמ או̂י דאקטאר א י^ײספז
 1 יעדאז זעחז איהם קענט איהר

I ג«ז 5 «ון דאנערמםאג• איז טאנ
ג iMm דאלאר אײז ויזיב •:ךםזיאב  ףילאסצנצ1אגג •ון מעםבערס גז :עגם

T. קאיס. Z\

iW 4  ,tyagnpgB ^ p r t i i n y j

מעדזזון דױי כאשםיםם סאםיסיע מוחןרמרס
).O'M 1 סוו <«יוס

 א־ידנע; iv ױך נעװען ?־יכט אזױ טני
r ד־ ״•ימוץסםידיטארם״, ד• *,״,? j i' 

c *נען,ז i r ידנטעד• ד־ ראנען דארפען 
 ז״נעז װ*ש ■ערזאנען, טאנכע זונוננ.

 ױני*ן די האט געװ*חנן, ם«רנע״.יי«;ען
 ,*:• זיי:עז ראנגע און ,“,אברזיפערטער

 פ#רשטע- די םון געױ^רען ךזשעלטעד״
 #נע,* ענדל־ר כאדענאטיס. רי םי; הער
וער• רר־י *ױוי נעא״נינט דך טען ר^ט
•let

־ כי־םװאך פ)*ר*כט«נען ו ל ע נ ־ ז י א
 סט״יט םון *םיס א־ן חאנם«רעמ א סען

 pc אײ;גערופעז דע«»רטמע;ט, גיינאר
 װע״ אדןי יזאמיסיע, גאװערנאר׳ס דעם
 פאל־ אגוועזעגד געװען זײנען עס כען

אוק4ס רעל אין צרדים איע פון יאטעהער

 ״,גטעמדצ'־ א לאכע; *ואס איגלוסט^יע,
 דך ^אט מען און אנריטעגט, דעם ;בע

 די א״ס פערזאן דיײ אליף געאייגיגט
 גױ״ רי כיאכען צו ״איגױצססידיטאיס״

 די• #ערזאגען ד״ אונטעלזוכוגג. טי:ע
vv סאליס :נען ifiw, באװאיסטער א

 שא• אינעל שדײכעי’ און סטאטיסטיקער
 צו פרא:ען. אינדוסטריעלע אין ציאייע

 ספע־ ״געיעכטיגקײט׳/ ד• םון יעזע־־ די
אוקראכעי די צו ציעי׳  -V איז לו̂י
 אל־ פ*לע די דורך כאקאנט, גוט וױס

 פרי״ געיצריבען, האט על װאס טיקיען,
 נאכ״ און ואסט״ נײעי׳׳ די אין העל
 האלט״ןןין ,,נעיעכטיגיוײט׳/ דער אין דעם
 •-אכייע־ די פיט כאקאגט גוט א*ז
 אןן נאװעגו:;, ארבײטער דער םון פיען

 אױפין •יאכ^עפען די טיט כאזונדערס
אױף אלב״ט על ;עביט. איגדוסטריעייען

׳יאד׳רען םיןםארדעם

 *V 1אי צו־ימ לאגג דט לא און
̂נ א  פא־נ״-דע; נעײען צײט געיײם

 *JVז• ״אראמארי״טע•׳/ לצ־ נ״ט יעיט
V אי־ע־ ע'־,.,טעגעדז* דעי ;,ד :x ,t‘ 

 י א ״אדאײאלייט^ר״ דע־ pc קי״ױיין״
i* ציײיט׳נ- דעי ־אט^עפטע־־. y y y 

 )ד*-־גטא; דדאאדין ד״. א*ז טעײטאי
pc ד־<• ; א ײדױעלסיט/ ־א־װארד 

ד“־ ב־טע^עפ, לע־י א*ז דליטע• :  ױ
̂ע א•; כאהאנט א-ז  נא־ -עא:*ע א-ד-־

װעכינגען.
̂• אין ?ינסאן כ^יייס ולעזידענט  ג

 mtr>)ivrmpt די דױײווױט, סאליס נאסע
 צוזארעגיוגפט, דעל בײ ױני^ן -jn פון

rל!*ל»ס *pi סאל פאלנע^עט |1ח#מ
 mi #נווייזעגדי; ,1P0PM מיט 4,צעטע א

 *rtti יונטערןוכונג די אזױ
in צו אום ׳װערען jrrn  ;p w די *r 

 צי נױט-נ ••מן t װ^ס איגם^רכאציעס,
̂י״בע לאםיםיע, •jn פאי וױסען  ovr װ

̂נם אױוי ׳צ*עטע״‘ דאך  די pi עמל ד
̂יס ׳פאלוטען ̂יי װ^ען װ t-PtHtP.? יז־־

rpu; •מ,’וכ1איגטע- ו*ר — ר PWi} 
 נא־ איז עס *עיארעגי-אצ ymmא־ טאכע;

 ט, *צט־י יעצט^ן pc ויגיטע ײ צי:
i אגטצײ־־עט ן1פ׳-יא ױע^נע

 געיײענט שױן »ץד ח*ט
w? דעס ryנומער ס

שטימע׳׳ל >ורנייטער
 :ייט ג^ייל דך נאואמט ׳דט אײנ

 דטע סיט זי-םעו ג״ױםע >U מרצ־, א
 סע־ דר. א;^וסיז/’ x• pc א*ט*ײ*ן

*#rvnoM* ,נע״רראן r v r :  x 
jy אנידס u r 4י. w^ppyp;^ .״יז’צב נ 

v iם *'p *  w v i y i y ; י י י ל נ ל ע y צ  y i j b 
 Qttir דטע• *in *שי״בעי, באל׳לרטע

 אץ נאח״לעו צ• *יז אין ס/ונט 5 1בלױ
«pc e’C צטי״ אינײטע־ יעי»סי דעל 

סט**ס. 4רןאנעי 4# רע׳/
 - ײאר לײנט־גע pc נוטע• דצס

 אר* נאי־ע־עג־ע טיכ וײט^ן גרײסע 8
 באי׳יניעי א*צט נ״ען \up — טילתן

דוס-סטענדס א־*ע אױוי

-מ
m

ppp£ FFD
״  fFa
m  f E B
G P P  
•n F F B
A  ippp  
! F ׳ B B  1 PPB

: i

גר*.

m

v ׳־־a
S ״'

#דער

/

«ejnKw*i»pt*w3 ®•מ״יםזגמ חיי

ר א ר ז ע ר8 ד ע ם ם ל ײ ן ה י פ א א ר ױ

בילינ. זמהד תאסט אױבערשיקען דאם
ט’ אכ  ס י כ ו ם ־ ש ־ י ד* אךיף נליקליך ח״ם אלםער דער אץ פרײנט און קרוכים א־יערע •*

O אכזעריקאן דער ד־רך ראדיא, ב*י דאלארם אםער״קאנער אין הילף א־־ער זײ שיקמ און

דאלארס אפעריקאנעד יקען6אריבעחױ׳ *זוי װי ווענ, ביליגערער און א^א״שװעלערער '
קײכע.. דררך וױ כיליגער, און •אפט, דורך וױ ׳שנעלער, א*זיװענ דיזער ה*ים. אלטער דער נ#ך

װעגען: ®אלגענדע א̂ױ איבערגעשיקט א'צט װערען דאלארס
דאדיא אדער סײנעי דירעקםען חרך ראדיא חדך

̂דיןךסצםעדזײ •ײלװײמן » »ון ^ךװן דזר יעיזין׳ דער «ו יעלױוזןר• געװעחנליך װער• װאס קײכעל, דורך י,י רן
ײי ײיי*׳ • •W 0 בלוי• * 25 י °3* iSJLSISSSf ̂ס װעםען צו «עג 6 כיו 3 ®ון פאילויןי אין װערם גןלד ד

־י״־ ~ — ■ •Dyrn^r־#Hfinofp געוו״נצימנ די pit סוירװי^ פאםט דורך
p n• יי!י ג«(לדי*נווײ«גג •זיסלענדי׳יען »ן*®) 
 t ים;;ז»)ח או געלפ דןןס ווער® ארדער) ם»ג«

̂כמז• 6 אין װי ^וי װ

■ערזאן: דעחעלבער צו ארדערס וױדערהאלטע
̂ם »ט»ל גאך *p»tr איחר ®«ל אין  מי דזלד ■עיזאן זע^נעי חןר *ו גע

גידערי^ ו״ןתר קיינעל ■עד «יײז דער איז ?אסיאני קקס«רעס אםעריקאן

ז א ס וועלנעז אויןי ע?ספרעס אמעריטאן דער דורך געשיקה טלם וי
J איז ם׳ײר אאטער דער איז אײסגעצאלט װערם וועג, אױבעגמרמונטען!Z i ° ,׳ קאםפאנ עקספרעס אםעריקאן אן קריגען זאלם איהר אז זעהט®

י דאםאיץאײער ז ר פארלוםט. געגען נ ונ כער פא

AMERICAN EXPRESS COMPANY
־ װײםט דד  VB2S םט. • *  ...» .■ .

םקװער פמואםחעם 18
נר»דוי". *יסס »ונער

םט. פע180 און נארק מארים
םט. םע126 וועםט \

בראדווײ 2131
מ אײניגע \ ױ ע ם א

. « traaiuoyjp ^ביײינ
מין >7  סםרימ- מי

. נוויטיםסר. * p ro  41 in •סט 
 sols *4 ג*רי s •<*., נירסיננמ•

H נווסטאו. i .wmn םם װןףפינגמז
״ייס׳ יסײיי׳

יארק נױ בראדוױי, 65
ע נ. ברוקלין. ט ^  םט• טע41 און עװ. י
סט• בר*אר 876 — חש. נ. גוארק,

״» «יט ». •נ ױםי. סיסי, ,״ק ם״ס

םט. טע23 װעסם 17
י■’«ײ«י «06 «סונ«ר

 סט• םע15 וועסם 22
u s םם. טע39 וועסט

עווענױ דריםע 1251
א איז אםיםעם עקםפרעם

o iS.>?»* ,»ײ• *ייייס 621 ק«נ«י»
 ברײײײ• 366 װיסק., םילװאקי,

vi בילדיננ- ח*<ת< םמ*רלם * ' סם נרײװיער •סדזסל ׳ל». *רלי̂נ
1יסד !ילזהתי®'״׳

V״ JHSL •ר״יז׳ «*רםר«נד, S  n" 
VtL2-J9*V 00 סאדמם םראנציס?•, סאז
d o ס׳ י י ׳ ױ ־ * ני 909 ° ג . 5• "S S 2“

J’? «^»?°י^כיי̂עײי״ סייי^י׳ V Z
׳ ײי ״ י ״יי י ®י י•״ נ• נ ן ^ י יײ י2וים1 נ»דם is #אימ. מיפאג*,

יײ* י-^מרם^ײז םינסינעם/
iT׳WWB דיײימ- ^ - T V־ BOM ,רועסם ,סס פ*רס 25 ם״»״ דעםראים

ir *י« כבאס t r »י«3גיג 
m וזײ• »ימר יםײימ״נ Yin יי

... ♦♦*■ * װיי • ד ^ «י tM ר W^BO, ם אר ז ד י אי או 9או אר # m י י ״ ן ״ ^ ף o ,׳״ר ?ינם ̂■י r r ײי נײ <«יס
#*.H o



r t

 דעפארטסענט עױוקײשאנאל אונזער טױזענד so שאפןןן ױניאנס שיקאממו
קאספיץ לאפאלעט פארץ דאלאר

 -yivc אבש-*י.אן דער סי; ןיס*? אין
̂-עט, oiyn nip דײ'*#ן  אז ;עכיעי

*p איז irc rrv i 50 געװ^רען
tsjypnj ד^אר nc- יאפאתט דעס 

po גע״ט ראס אז אין חאכיויץ, װחי^ר 
 ױדאנש ,ד »וד*גס. סון ףירעיזט יןוסמ

 םאנרי^ן רי po ה*לציזש*גס נמכען
 m עס יסרדס. אײזעננארן ד» po סון

 סס־׳ד די סז געיואדען, *ננ^ױזצן סו»ף
 פיי־ז• ױניאנס ס*גטעמ״ש*נסי• רייןאנער

 חיירגײז סיעענסרטעמן נסמ ס *ן חןן
y• די פסר iro r in r .יעי־ע חסנדידסטען 

o irir< rro ro* רעקארד־ * חאט ױניאן 
 ס*ע pc אדרעסען די ריט דא»וורססמגט

ruvo דזשעגערסא די און כ^סכארס 
pe o *w § r א״גטעמײ״זואנאיש די •nr 

 יעד*ן צו נריעף ודײוסט א סרויס קאן
 סאעיזשסז נעדעגסען ז*ל צר או טאסנאמ

 ו;חי* p,o י*ספאאעט פסר װסוסען צו טאנ
 *ױ ער״ש*ןדפצ סכיצריהסן ד• ילסר.
u?״ p סיבער דרומס po ײעס• סיהחג: 

 רזשןד די םדן נריעי• אזא סויראו-ארס
 *זו ברסדסר־זוד די סון נעסטטצ נסרסי

oiyorm, דעױ• הערריק, דזי*סרדזש* 
 דזשעגערסא י־סססר, ט׳ססרי׳ס סון חממ

iw orm o. סױס זיר צייכענט נרי^ דאר 
 גר א סיז און סייא יןרעפעינען א סיט
 יטעי־א־‘ קסרייץ דאר #וי נ״סרסנ םאר
םוד״

ro or יעפ צו *גגעקוסצן יןייך 
$po o'm דאאס- 500 י. אװ פ. ס. דאר 

 קסנע?. •אנססא נײם סרבײסצר די סון
 בסגלײט גצותז ז״געז דסיסר 500 די
»on נריף, ס ro  or to סיבער״ די 

 ®סנאטא סױס׳ז סרבייםער די נײ *״ווגג
toop, ?װעט קאטיײז חיינםמצר דאר א 

 אױ,ז בסװענוננ סרבייסער די כראמסן
הױך. irooon דאר

 אױח גאװערנאר און סענאטאר
לאםאלעטץ. ®אר טור א

 ם״טער־ ד^ר רעים, ;ארפ״ילד ארסור
roo סון nri באותנוננ ■ראנועסיװער 

*p ̂ריו גױ  װאך די האט סטײט, •
 רײ־ע א אהער הוסען עס אז סוסנסירס,

 ייע^ן; װ^כע דעדגאר, •ד^סיגענמ
 סטײט יארק ;ױ אינער סריסססחד/ן
IshroMs o n סאר אניסירען און םאנאט 
װהירזור״ז. און יאםא^ס^ן
irrn A ̂וס די  ערװארטעט װערען װ

 גארט םון םרעיזמר, לית מנאטסי וײגיז
 וױם־ םיז ביעיז, ג^װערנאר ;דסקאםא

p :ססנסין r rn ,באײ־נד יד עדעםס
ro די קעאער, העיען םועריה כלי 

roonnoo ס*־ און גע^תםע נילי;«-ע 
 דעד !ינטשאם, עמאס ;וױסייססימ

 ״ענכייד pc נאװערנאר דעם pc גרוותר
ר ראבײ װאיל״ש, •. פרענ.ז ודעיא; י : 

פייעער. אוךװארע; סלױולאנ־*, סון ׳ומר
DT ןיאיב*;ר ארויסםאהרעז ו^לען 
 יאיקער נױ כאריהכיםע אױך סםײס

n r rm ד  יױאארד, געריסאן אסװא̂י
 ג?:אסין :נײיטאז״״ פיז ראדאקםאר דאר

 •5ר.א .12 דז״ש. דאעטיט, ססאנטאן חאריעם
o w, .גארכיאז דעוױיז, ט. עדװארד דר 

 קאנדי- סאציאליסטײשע די און ומויניד
r a n: גא־ פאר טהאמאס, ^!רםנא }

̂ס ; סאתאר  לױ־ פאר ס^לאמאז, כדטאר
 ,’װאלדכ^ לואיס און מאװערנאד סאגאגס

דױשל־ אטארגי םא־ סאנדידאט ר11

 טרעט ברוקהארט םענאטארי
q iw קוליתש. געגען ארױס

 ברוקהארם, װ. סמיםה סאגאםאר
 ״טארף גאנץ איז רעױבליקאנער, א ןןליץ

 י«ו- ירעזירענם נעגען סוויסגאטראסאן
>r r r רעאובליסאנײטער דער געגעז און 

»p nפון קאנםראלירם ^רארט וחנאמנ ׳ 
פון אינמקרעםעז די איז ססרים מסלל

י ר ד ע ב ױ ר ״ ס ק ל ס ®!
 ניט קײנמאל איו ברוקהארם סאנאםאר

umw רעפוב־ דער מיז םרײנד גוםער קײז 
 אויםנעיטטורםם האם און proo ליסאנער

 ארויסנעםראמען איז ער וחנן לוונד ד^ס
rmרעפובליהאניימר דאז, נאנאראל ן 

 און וױים־ירעײדענט^ םאר
 אראפנעמען דאאז׳ן זאל סע\

no .ברוק־ האם קויידדפ^ן טיקאם 
 אבער תאבעז אלע אםאסירכ^ ניס ססוס

̂עז נא̂ג •ראםאםם יו »ח אראסעסמ שארסאר pn אז ססדסססטח,  נימ הולידז
 פ׳גז און דאאז׳עז, ניניז וױ וױמינעו

m$n ס,ססודסתוו m ראדיסארער דאר 
 נר־׳ד דעם (^נון סױך ותט

םאקזן עס ער האמ .1

 בון קאנוײדאט
איך און אד ח*ס ססריס^ ײסל

p{ בין סיך ססלס. םון סאנדידאט דסד 
200 fn» in o tifJ OTJ רע• סויזענט

t #גסר o דעד 1בי ̂וד דסד סון  רססובייתאני
גדעזײ *nn איז סםריט וו^ל

 רעפוכײחא־ יד כײר• געגען דינען דעגט
ײ ד״וגע ט ײ א איז פאי ט אי  פאלײ סון פ

 פאיקס־רױבער. די דיגען װאס ט״שעגס,
 די פארראטעז האכען פאליטײטענס דיזע

 דער םון נרינדער די סון ■דיגציפען
 ט,4יםא געװארען ז״גען זײ .,,נארט

 ג־ל־ געכליבען איהם בין איך לינקאלז,
 און פארמער די פארטרעט איך טרײ.

 ט־ל;־ ?ײנע און 1״קולידז ארכ״טער. די
 בין איד סטריט. װאל םארטרעטען ״טען
pc רעזידענט בלאק. פארכיער דעם■ 

« כי״אק״. םטריט "'hv דעם פון איז הולידדט
 אנגעװיזען דאן האט סענאטאי דער

 עקא־ װיכטינע אק נאציהונלעז ?ײנע װי
:r r 'o o אװע־• איהם האבען םראגעז 

 אי^טען צום געננע־ א □4אי ;ע״טטעלט
 פארטײ. רעױבליקאני׳מער דעי פון נאיד

 בילס דורכפיהרען געװאלט האם ער
 געװאלם האבען זײ םאי״ק. דעם טוכה4*

 סט. װאל םיז אינםערעסען די היטען1א
 זײ צװי^ען *טוין האט יטלום קײן און
זיין. געקענט גים

 ויעל א*ך װאס וױסעז וױלט ״איהר
 לױ װאס דאס ? קולידז״ט׳ען פאר טאן

 זיך iv האט ,-םיר םאר טוט לידזש
 זאל קולי^ ״װען גדעגטסערם. אלײן
 קײן איך װאלם אױסםיהרען, קאנעז דאס

 טוינ־;ן אמזם געװען. נים האנדידאט
 בין. איר װי טענאםארס אזעלכע ניט
 טײן האט טאיטין רעױבלימאניסע רי
 אן ארױסצדפטעלזן באסלאסען לאננ pפ

 גײר, גענען קאנדידאם ״איגדעאעגדענם״
 קאנדיךאט. סטריט װאל א הײסם דאס
 ״דעןי- אזא נים אבמר טוינ מיר סאר

 פאר גאר ניט — איז יןולידדט וױ דזןנט
 װיל איך סאלק. נאנצען פאר׳ז .־נאר םיר,

l ,איד די דינען זאל ײאם_ *יעןידענט 
 רארום בין איך םאלק. םון טערעס^

.1לאפאלעט׳ן״ פאר
 לאפאלעט אז אנגעװיזען, האט ער

c פארםרעט jn און לינקאלן פון גײסט 
 סאר־ אפילו האט ער pK קולידזע. :יט

 [V: אז םאדערונג, לאפאיעט׳ס מײדיגט
 יױ דעם םון מאכט די בא^״רענקען זא״

 אויך קאורם. סופרים סטייטס נײטמד
 עטsלאפא פארטרעט הינזיכט דעם אין

 לינ* אױך איבערצײגונכען. לינקאלז׳ס
 כופרים געגען ארױסגעטראםען איז חאלז

 איז ראס אנגאוױזען. ער האט קאורט,
 סאורט סופרים דער װען דאן, נעײעז
 *שענדלינעז דעם ארויסגעגעבעז האס,
 אום־ די גענעז דעסיזשאז סקאט ררעד

,שיזלאםען. נליקליכע
ערזלערט, האט ברוקהארט סענאםאר

 רע־ דער םון ארויס ניט טרעט ער אז
 אכזוד װעט ער פארטײ^ פובליהאנער

 •אר־ דער אין מאשין דער קעםםעז/עגען
 אי*ס קאםסײז זײז פיוזרעז װעם עד טײ.

 רעפובליקאנער, א אכער רעפובליקאנער,
 פארםײ סטריט׳ס װאלל נענעז איז װאס

 פרעזידענט־ סטרים׳ס װאלל גענען אח
חאגדידאט.

 נרום גוטען א ברעננט ווהילער
 יעד וואס םטײטם די פון

באזוכט. האט
 דער װהילער, ק. בוירטאז סענאטאר
 ײייט־ פאד קאנדידאט פראגרעסױוער

 צױ איצט זיך האט װעלכער פרעזיךענם״
 םילע איבעד טור א םון ריקגעקערט

 אױיסנעםראשעז װאך די איז סמײטס,
טיננ גרויסע; א אויף  האט איז מאסמי

 װענען נרום פרעהליכען א אפנענעבען
 איבעראל, לאנד. איבער״ן ייאכע דער
 פראגי־ע־ די װערען דערצײלט, ער האט

 װארם־פיהרער און קאנדידאםען סיװע
 יעדער באנײסטערדננ. מיט אזיםגענוטען

 פארטיי פראנרעסױוע די אז װײזט, סיטז
קאטםײז. דיזמז פון זיגרײך ארויס װעם

מיננ דעם פאר  סענאטאד האס מי
 נזיט תאבפערילנץ א אסנ־עהאלםזזז װהיאער

 זײן םון םידירער פראנרעסיװע די
 האט לאגפערענץ זןףד ײמל אוז •טםאדט.

 די אי יזהילער, אי האבעו נעענדינט. זיך
 תאגםערענץ בײם ויײען װאס אנדערע,

 צו סטײטמענט א ארױסגעגעבען נעותן,
 האבען זײ װעלכע איז דעפארם״^ס די

גלענצענד. איז לאגע די אז פארדמגרט.

 אין;־י רערזשיסטױרם שױן וי־ איהר האט
? טענטערס ױניטי ױ פון הלאםעו

 טיט־ טאגכע דאס ׳“אפ״-* ׳ךיטעני
 דך װארטעז יאקאיזס אונזעדע פון גלידער

 יד פױ קי*אסען די פאר רעדזשיסטרירען צו
 ביז סעגטעיס *ו:יטי ‘אינטעיינע׳טאנאי

א דאפ אביל־ טוב־ם, יכײם די :אך
 ע**וח*ײ י־ע״ םון ארכײט די צודיק ביסעל

 עדדלי-צא־ דער דעפארטטענט. ׳צאנאל
 װיפיל וױסען דאיף דעיאיטמענט נאל

 עוי־ם דע־ װען ןיא אנצױפטעלמן, יעהרער
 דעי ביז זיך רעדזיציסטי־ייען דיט׳ן װארט

 י־י כיאנעז צו יצװער איז ׳מ*גוט יעצטער
אראנז^מעגטס. ריכטינע
 זײ:ען סעגטערס ױניטי אונזערע אלע

 די און ענג^יט, רע־:ען םאר *פען •שוין
 דעפ פיטהערפען סך א װעלען מיטגלידער

 ױי אויב דעפארםטעגט, עדױקײיטאנאי
 :יט און רעדזעיסטדירעז באלד זיך װעלען

ישפעטער. אויױ עס אסלײגען
 טענ־ 'וניטי די פון ליסט די גאוך זעהם

 דעם אין ז*ר רעדזישיסטרירט און טערס,
 טעז הײס. אײער צו נעהענטער איז װאס
 אפיס אין רעדזמיסםרירעז אויר זיך קאן
 װעסם דעפארטמענט^ס עדױקײ?}^נאל פיז
יארק. נױ סטרים, טע16

 ארבײמערי־ פון ערעפענונג די
 געפײערם װעמ אוניװעחיטעם

נאװעמבער וטען4 דעם װערען
אינטערגע״סס־ דעם פון ע־עפענונג רי

 נע־ װמט אוניװערזיסעט ארבײםער :אר
 דעם ןווחזגט, פרײמאנ װערעז םײעדט

 םון אוידיםארױם אין :אװעםבער, טען14
 אױרװיננ סקול, הײ װאיטיננטאנער דער

סט. סע16 ןיא פי־ײס
 םריהערדינס די אין װי ׳ט*ר דאס
הרעז,  קאנ^ים, דעם צו קוטעז װעיען ̂י

 נעלע־ דער צו װערעז געגעבען װעט װ*ס
 פא־ זײערע און טיטגרידער די גענהייט
 פאראיגטעיעסיים זי־ינען װאס ׳כיי*יעס

 און םעטיכהייט, עדױקײמ^נאל אוגזער אין
 רײכער זעהר א באזארגם מ.״ויז װערט עכ

 אראנזיטירם װאם לאמיטע די י^נצערט.
ין האט ק^נצעים, דעם  «ו אונטערנופען ז

iPcnr װעלכע קינםסלעי, קלאסע ערמטע 
 זאי*ען ווערען. אנאגסירס עאעםעד װעלען

̂ולאי״ס אונזערע פון מיטגלידער די  •טוין ל
 דאטום דעם האבעז זינעך אין באצײטענס

 אראנז^ד אנדמרע לײגע טאכעז ניט און
אװענט. יענעם םאר מענטס

סמנםערט ױניסי אינסערנמשאנאל די
• ־ ■■־ ׳■-■■ « י ■

םענטער. יוניט' סײד איסט *
טאנהעםען, עװענױ, ערשטע לענען םטרימ, טעH3 — 4 ס־־ל •אבליק

אװענט. 7.30 אום
םענטעד. ױניפױ מײקערס וױיםט

אװעעג 7.30 םאנהעטען, סםריט, טע20 א*סם 320 — 40 ם־ול פאבליק
סענטער. ױניטי הארלעם

 פיגפטןן אין םעדיםאן צװישען סטרים, םע103 --- 171 סקול פאבליק
אװענט. 7^0 א.־ם מאנהעטען, עװענױ,

םענטער. ױניטי בראנקס
 טגזרים, שארלאט און איםט פארק קראטאנא — 61 סקדל פאבליק

אװענט. 7.45 אום כראנקם,
םענטער. ױניטי בראנלס לאוער

אג& כראגקט. םםריט, םע135 און פלײם בראון — 43 םקול פאבליק
אװענם. 7.30

םענמער. ױניכױ בראנזװיל
בראנזוױל, םםריםם, םעקםאן און קריםטאפער — 150 םקול פאבליק

אװענט. 7.45 אום
םענטער. ױניטי וױליאמסבורג

ברדקליד םםרים, םעקיבען יאץ עווענױ בדשדױק — 147 םקול פאבליק •
״ אדוענט. 7.45 אדט

 אד־ אןן אינםערםידיאייט אנפעננער, פאר געלערענם װערט ענגליש
"* גלייך. זיך רעדזשיםטרירט ווענשה

אוניװערדטעט אדבײטער אינטערנעשאנאל
• • םטרימ. טע16 און פל״ם אוירוױננ — םקול היי אוירװינג װאשעגטאן

 װיןרןן געפײערט װעט םיזא־ עדױקײשאנעל אונזער פון ערעפענונג די
 ש*ע- װעלען פראגראם פון א״ינצעלהײטען טען.15 נאװעמבער אװענם, שבת
. װערען אנאנםירט םער

 17 לאהאל אװ 35 לאהאל פװ םיםענעך סמסשאן
װאה א ס. so אויןז ױוס די העכעועו צו נאשליםען

 סרעסערס דרעס און האארק די
 םאג־ םאריגעז האט ,35 לאקאל ױניאן,

 מיטינגען, סעקשאז אפנעהאלטען טאנ
 און יאריו . נױ אין סעקשאנם אלע םון

 די אויף הויפטרםראגע די בראנזװיל.
 װעג׳גן נעויען, איז םיטיננען סעק^ז
 סע:ט 50 אויױ 35 פת דױס די העכערען

 דעם פוץ םעקישאנם אלע pא װאה א
 יױס די דאס גע׳טטימט, האבען לאקאל

װעיען. נעהעכערט זאל
 דעם אויף פאסירט האט דאסזעלביגע

 םאמןך ריפער דער פיז םיםינג לעצטעז
̂עצטען ,17 ייאקאל ױניאז,  דאנעי^טאג י

אװענט.
 האם מיטיננ םריהערדעען א אוױי

 ראם באשלאסען, גיך אויו* לאקאל דער
 נעהעכעדט נים דערוױי$ זאל יױם די

 אבער, םיטינג לעצםמז דעם אויף ווערעז.
 נעװארען רעתאנסידערט פראגע די איז
זאי* דױס די אז איז, באישלוס דער און

הראנסהײסען האלז אץ אויעועו נאז,
 סענםזזו חערםה •ונ-*ן יעי ײע» *מםאבער. 1ם«1 דעם םיםמ«ד, *נ**ננענייג

 האלז אח אייער נאז• »ײי י־־דעז ײ«ל־ת .,י ••י «ײילו«ג4 אעייזנלע • י״יבזז
תײיי חראנקהייםעז.  ביז 5 »יז דאנער׳שטאנ איז סאנטאנ י׳זחא י״עז י״ז ײ«= י

? *ון 4«ײןנח 630 '10 30 c«« .rUT tn ײעל-זו ל*־»לס. *ון םעסנערס ס*רנעגם 
אייו בלויז י^רזען זיזלען סןג*ןי• י׳על■׳ יע# I* *נגן«ל*סןז י"נעו

 «»ם<לי«ו ז״עיע ארז םעםבערס ««ר »דענ*»דס סאגסילם, יער**<ןם4 דאלאר
■דייו. דןרוזירםןן ס»«ז*«ל«ז » ר*נ«נ«ן ס#ן זי?■

K םענם 50 אויױ װערעז געהעכערט יא ײאר•
 למסור די וועלען ד״ם װענעז מעהר

 רעפאדם, ם’ה«לער ברודןר אין נעפינען
צייםינ^ רער 1א״ ^רט צװײטען א אויו'

 םעאםעראונטערנעםוננ
 ױניאו םעםינען א פאד

םעםכער
 טעטיגער א #דבערג£גאי י. ביורער

 אפערײמארם סלסױן דער םון מיטנליד
 •m האט ײעלכער ,1 ל¥יואל 'יניאז

 מײ און געטרײ געארבײם לאננ יאהרען
 ליידאר א'ז ױני^ז, דאר םאר בערגעבען

 האז ער און גמחאר^ן קראנק ערנסט
 וימע .o^א po ארבײםען ניט מעהר

 ובעןp ױניאן דאד ®ח םרײנד נאהענמע
 במנעפיצ^ טעאסמד א איהם םאר גענומען

 n באזונדערס תלאוקםאכער, יי איז
 0קמא *ו געבאמאן זיינאז אפערייטארם,

ת 1 לסססל םיז אםיס איז  באהמןן י
̂ן םארקויםאן צו טיקעטס בעגעשיםג ®אד

 אנאנ־ םייד װסלאן װאך קומענדע די
 tom onorinnrooro דער ויעז סירמז

.inm נומוייים 0ױי or •יאמ *יכא1ו איז םארקוםעז,

).11 לאקאל (סעקרעטאר םשענסער ה. םון

 אויף םאל אײנעע ^ווין איז עס
 גע־ דיםהוטירט קאנװענשאנס אונזערע

 לא־ אויםלעזען פון פראגע רי װארע;
 טאל יערען אונז איז עס און ,11
 דעלעגא־ ךי איבערצײגען צו גערונגען

 אונזערע םון אוגגערעכטיגקײט רי עןט
געגנער.
 איז לאנע, די םאר^טעהן צו אום

 פאל־ די מיט װערען צו באקאנט נויםיג
:פאקטען נענדע

 װען צוריק, יאהר 30 ארום טיט
 הא־ געװען, דארף א נאף איז בראנזװיי

 קלאוק־׳פא®־ געפונען דא שוין זיף בען
̂אוה־טאכער און ׳?עס  אין האבען קי

געארבײט. און צעװאוינט בראנזװיל
 די געפיהלט זיך האט דאן ישייץ

 און ױניאן, א םון נויטװענדיגקײמ
 ארגא־ טען האט 1897 יאהר רעם אין

 אװ 4 יאקאי הלאוק־םאכער רי :יזירט
 האט 1904 יאהר דעם אין בראנדויר.

 דער אן אנגעישלאסען זיף ראקאל דער
 רעארגאניזירט זיף און י. װ. ג. ר. א.

 סקוירט און *קיאוק נאמעז דעם אונטעד
 יענער אין ".11 יאקאר ױגיאן כאבער

 ׳עטע־ קײן געװען ניט םיר זײנען צײט
 יאר?. נױ אין קיאו?־טאבער רי צו רונג

 אינטעינעיטאנאל רער םון פיהרער רי
 נויט־ איז עס אז צוגענעבען, ראן האבען

 עקזיסטירען זאל לאקאל א ראס װענריג,
, בראנזװיל. אין

 כייטגעטאכט אויך האט 11 יאקאי:
 לאקאיען די װי גוט אזױ צרות זײנע

 זײנען ?אנדיציאנען די יארק. נױ פון
 יארק. נױ אין װי ערנער םיל געװען ראן
 באנרעל־ דורכאויס געװען זײגען דא

 הא־ זײ װאס אלץ און קאגטראקטאדס
 םאנאט א נעװען איז אײנגעיטטעלט בען

ŷ רי רענט. : 'r r| אאריײ די. האבען 
 ̂ןלע־ צו :עבראכט און גערוננען טארס

 םלעגט דעיצו ®יײצעס. די ®עז<אױף
 האגטראה־ א ראס טרעפען, אםט גאנץ
 צו נױ־יארה א'ן םאהרען פרענט טאר

 קו־ צו פארגעסען א\ן פײ רי בח^נגען
 נעװען זײנען פאדדינסטען די םען.
 געװעז איז.ניט עס אז טרויעדיג, אװי
 דױס םענט 6 די צאהלען צו װאס םון

 לאנגמ א זענמן םיטינגען רי װאך, א
 אק־ די בײ נעװא׳״ען געהאלטען ציייט

 װײל הײזעל, די אין םיטנלידער טמוע
^ד הײז נאיתז ניט איז עם  רeב צו נ

 דאס גןיטימ-לאהאל. א נאןר *אהלמן
 ברא־ די אאנעהאלטען ניס אבער האם
ןאל• םין דעטבערס װע  קעםפעז .צו ̂ל

 זײער פאר כחות ילעצטע זײערע טיט
 מױן איז ציים דצר אונםמר איז יוניאן,
 רא* שענער, דרעס און וױיםט געװען

 אנ־ םילע און א^שע§ערםמי ןאו ריע
 גמשאםען האכען װאס ?ןעפער, דערע

 אוי«י סוסענדיג גארמענטס. זלײדים
 ptrn באהומען אױף זײ האבען אינז,

 זײנען שעמער די אדנאגיזירען. צו זיף
 און םרויעז פראצעגט 90 םוז כאשטאנעז

 נעװעז ךײ זײנען. מענער, פראצענט 10
 הילזי. נאר אונז צו תוכיען «ו נעצװאונגען

 םױ מיט׳ן גענעבען האכען ®יר װעלכע
.הארצען. לצן

 חלה היבעען א געהאט האבען טיר
 װײסם די פיז ארגאניזירונג דמד אין
 סײ איז ראגער די מאכער, דרעס און

בראנזװיל. םון טײסערס םאנא
 קלאוס רי װע| ,1910 יארר דעם אין
 איז סטרײס, אין ארוים זײנען םאכער

 אר־ פאלעטענדינ אזוי נעװעז בראנזװיל
e אײן הײן אז נאניזירט, r r נים איז 
 גארמענט אײן הייז ארבײטען, נעכליבען

 בראנד איז נעװארעז גצםאכט נים איז
סטרײק. פון צײט דער דורןי װיל

כאר אינטערנעשאנאל דער
 סאננמ כאר אעטארנעשאנאל רער

 םרײטאנ רעהוירסעלס, זײנע 1א װירער
 ליײ לײבאר בראנזװי< דעם אין אװענט,
 נעמט כאר רער סט. סעתםאן 219 כעאום,

 װאס די איז םיטגלידער, נײע אױף איצט
 גלײר עס דארםעז אג^ליסען זיך װילען
 אן שויז זיך םאנגט כאר דער װײל טאן,

 יעהר־ צום ארױםטריט זײז פאר נרײטען
 װערען נעגעבעז װעט װאם קאנצערט ליכען
דעצעםבמר. קומענרען דעם

 1910 פון סטרײק םון םיהרער די
ען  נאגצער דער דורף אז צוגעבען, ױ̂ע
 זיף 11 לאקאל האט סטרײק םון צײט

 אין ׳צטיצע נאף געװעגדעט װאס װעניג
יארק. נױ אץ הויסט־אפיס רעם

 אױסגעצײכעגט געגאנגען איז אלעס
 םיר דאס כא^לאסען, האכען םיר ביז

 אנדערע די אן אניעליסען זין פיוזען
 אײן אין םאיאײניגט זײן און לאקאלען
 ?יך האבען פיר זיגט באארר. דז^אינט

 באאו־ד דזיטאינט דעם אן אנגע׳עלאסעז
 טא־ ריפער און סקוירט קיאוק, דער םון

 אונזעיע אן זיך פאנגען ױניאן כער
צרות.

אומ* גאנצער רער דאס גלוינ, איך
 זײנען יאקאיס געװיסע װאס איז׳ גליק

 מעכד אין גרויס אזוי אויסגעװאקסען
 טעכיבערס אקטיװע די דאס בעריטי®,

 באלע• צו געלעגענהײט .קײן האבען.ניט
 און םײל׳/ און ״רעג? דער טיט זיו נען

 יע־ רער ערװעקןט דארט װערט דארום
 םון &רייען. העכער קען װאס ניגער,

 אפט עגאטען4דעי זײנען ס4יאקאי יענע
 דעם צו אײשוס פאיי׳טע טיט געהוטען

 פיע־ אײשוס דיזע און באארד דדטאינט
 יאהר זיבען א טיט באקעטפען. טיר גען

 גע־ ׳טרײער געװיסען אײן בײ איז צוריק
 אפ־ זיף זאר 1 לאקאל אז רעכט, װען

 .אבי באארד, דז׳טאינט דער םון רײסען
 די איבעינעטען 4זאי שרײער יעגער

 אפגע־ טאסע זיף האכען זײ און טאכט,
 געװען אבער איז 11 לאקאל ריסען.
 געדענקט, האבעז װאס די, פון אײנער

̂ען זײ נערעכט װי אז,  טוז זיין, ניט זאי
 כא״ קלאוס־מאכץר םון ליאהאל א אבער

 טיר pא באארד, דזיטאינט צום לאננען
 זאל 1 יאחאי דאס נעשטיטט, האבען

זעהט דא, אט װערען. ר״״ײ־גאנידרט
 שכע־ א געװצן זיכער מיר זיינען איהר,

שרײער. יענעם םאר רוגנ
 1 לאקאל םון אדמיגיםטרײשאנס די

 געעגרערט. זיף האבען 9 לאקאל און
 צונעזאגט און געשריען סיל האבען זײ
 היםעל. פון טעלערעל דאס טעםבערס די

 אינ־ אונזער אין ■ראבלעמען *די אכער
 <ןען סעז װאס אזעלכמ, זיינעז דוםטריע
 גלײר אוםשטעגדמ? איצטינמ די אונםזנר

 םון באאטצת איצטינע די - לײזען. נים
 דאף האבען 9 ־לאקאל און 1 לאסאל
 און אלעס, לײוען צו צוגעזאגט אבער
 באװײזען, ניט ראס קענען זײ װי אזוי

 לאקאל אז תירוץ, א נעפונען זײ האבען
!טשיח׳ן ברענגען ניט די לאזט 11

 עלעמ־ פאר איצט איז עס װי אזוי
 טשעסעם אישוס, דאדןי טען איז שאנס,

 יאקאל .11 לאקאל צו װידער זיןי טען
 עקזצ־ רזשענעראל צום נעקוםען איז 1

 םילארעלפיא אין מיטינג כאארד סומיװ
 קאג־ די ראטעװען צו פארלאנ^ א מיט
 יא־ ^שטערענרע די אױםלײזען אוןי טרי

.17 לאקאל און 11 לאסאל חאלס-,
 געווען באקאגט לײםע דיזע װאלטען

 ,11 יאשאל pd טדאדיציע דער מיט
 דעם געהאט ניט םילײכט זײ װאלטען

 אױםלײזונג. זײן םארלאנגען צו םוט
 געהאיסען שטענדיג האט 11 לאקאל

 בראנד אין ױגיאנם אנרערע ארגאניזירמן
>  בויען געהאלםען האט 11 יצאקאל װ
 יארק נױ איסט און בראנזװייל דעם

 הא־ די בויען געהאלםען ;האספיטאל
 נרוײ א האט און מניןערײ, אסעראםיװע

 אויםהאלטען און בויען אין חאק סען
 איז 11 *אהאל יצ״באר־^ײסעאום. דעם
 םון רײהען ערשעט די אין אימער אויף
 בראנזװיל׳ אין קאטף פאליטישען דעם
 אר־ נעװארע• ערװעהלט זײנען עס װאו

 און אסעםבלי אין בײטער־םארטרעטער
 האט װאס און אלדערטען אװ באארר

 פאר־ צו פארטײ-ען אלטע רי נעצװאוגגען
 קאנ־ 1 ארױםשטעלען און זיך אײניגמז

 יאהר. עטליכע אעצטע די פאר רידאט
 םאר װיכטיג נאר ניט איז 11 לאקאל

 איז עד בראנזװיל, םון גלאוהמאכער רי
 ארכײםער־באװענוננ רער םאר וױכםינ

אלנעטײן. אין
 אר־ דער דאס פאקט, א ניט עס איז

 איצם האט גאניזאציאנס־רעפארטטענט
 א ארגאניזירען צו נויםינ םאר געפונעז

I אונ־ לעבען הארט לאקאל קגאוסטאכער

הענס
‘ אױגע! ערעא" יטמ טראבעא װעצכע אײ־נעגר איהר האט
 םפעציעהען א האט סטריט, םע17 איסט 131 סענטער, העאט ױכיטי דער

, אויגען  פער איז ראקטאר אױגצן סאמפעטענטער קאאט ערשטע אן װאו קצינ̂י
נאכיײטאג. 5..10 ביז 5 םון םיםײאר. און םאנםאנ יעדמן דינען צו אייך טינ

 זעהענ גוט ניט אדער סראנקע אײערע באהאנדלען און עקזאמינימנן מיר
פ^רױכטינ װערעז בריאען און אראנזשירט ײערען אפעראציאס אױגען. רע

צוגעפאסט.
po רער •רײז. חנתצירמונן טפצציעא א יצוים אאעם  p**o ראאאר. אײן

.....
 ־rr טיר װאס דצרמאר, ט^יטאריע זער
 שענער די חאנטראלירען ניט רארט נען
 (/(- װאי״טצן טיר |jni א/Hrלא יו אהן

 וױי-יאטס- אין ̂אpיא באזונדער א האט
ורטען טיר װאלטען בורנ,  געיזאט ;יט ̂ד
 סינצן עס וױ rvtyvrivvo םיא אזוי

םאי־אן דארט
cv בר טײנע אײכט, אזוי ניט איז,*

 װעי׳כצ״ יאקאל, א אױפצולײזען דער,
 ם*א אזוי טיט געװארצן אױםגעבױט איו

 גע־ איז װעלכער אוז אײדען און צרות
 טיט־ די pc ה״ם גײסטיגע די װארען

גאידער.
 איוטיװצ די םרן װעחנן װעט װאס

1 ױע״ זײ :אונז ?אנט טען טעטכערס/

 ♦♦״HK א אץ אחטײו זיץ 1אוי אען
 עיט רןוןר ^נער fײי ד^ס .4̂ולאי‘' טעז
̂וגט וױ ניי- י״ 1י כײר !געז

 אינ^י סין־ נ״טגלידער אלטי״יע כע״ע
 אץ װע־ע; נששים ,נטיי iysyn *,יאקא

v r r n י־א• און 1 יאלאל יױ
,9 4*?א

די ־ פא וױנטיג ז א־ 11 ־* ייו
ן#אי איז בראגזוױר םון ר*נע•

ייל־ ( אי -נאװעגוגג טז דער םאר א־נ״
D®y; / ן י או אי־־ש * א־• לײזט געכ״ין

̂• ד• םון קי־אײ־ניאכ מײס די צו אי-י
א ױס ארו רײסט ױתר n pH ־אגדױל ב־ £ין
רyד םין וגדארענט c oyi סון שטיק

A pc נראנזױײ א*ב*יט^באױעװמ
=3

«ד״י \

ר א ב כ א - נ  י

ר י ו א ה  ט

ר א ן נ ע ם ע ל I א

 דער־ דך איך חאב פרײנד א סיינעם *תרך
 סיגארעפס סערקישע חעלמאר וועכען וואוסם

 ®ערגעניגען םעחר ױי פון איך חאנ יעןנפ און
 ןדימ אױנ םיגארעפ. אנדער אירגענד פון וױ
 פערדינען דאן פארדיענסם פון פראבע די איז

 םעדאל גאלדעגעם דעם העלמארס ױכער
ווערפחקײנױ. *אר

 פערקישע עכ«ע די אז שױן זוייםען חיכערער
ט ווערט ױאם »וכאק כ י ו ר ר . ע ן ג י  א

 כעסערע און םײנערע פון איז העלטארס
 אין נעברויכם װערם װאם די וױ קוואליטעם

םיגארעםם. אנדע^

 ג?ו- װערען און אםת עכט זײנען העלמארס
 זײ פארהיםען זנו באקםעס קארדאן אין פאקם

צוכראבען. ווערען םון

 הנאה אוהר װעט אנרערע, וױ אזױ
טערקישע. צו ענדערן מון האכען

אגו ס ס ד ע ר ^ו ם ק ן פזן ו ד־ פ  דז
 עג »ון ®ערקיאע גרווד םלו־

pit unqniotD ̂ס דעו־ ײזך

BOXES of)Q*lQ



i u j u i i u iE U S T E ' Z J i ' i i ' i i ׳  « ;• ;• « ׳

ןן סאמױזראן.ממאל רמה מר איו ן שרן םייימדס דױס צסזל גרױסע ױ
ארנײט דער כײ צזויק

.)r»f pt 1 (י»<ייס
 דינוע; צי זיך חיורויג n האכ װאס

״טרײהייט״,
po y; זד o rry .לצ*ן1י no וױ 

; םאמט
15 onסעוטעסנער טען no -אױס 

i n  jynmyj צוױשען אגײטעגט H 
 po 38 יאחסי ױדאן ט״י־ארס ל״דיס

n דעס פון □,ססאסיא״שאךנוױעכסט 
pc w ס po ססך, o w עיזזעיןוטיװ 

 סים צױססען יאלסי, on פון נאארד
« m o v r ifo איגטעמע־ אוגזער םון 

i האט שאגסי, it t d  \pyy*tpyyn ד  ױ
ipyyrtiyompo סיט n פ^ר״פםעהער 

i סון n נסדיצן צו ססס׳ן נאסצס o n 
i טגריםענט. n  po חאט צײפ זעינטר 

 ס 1פא גרײט^ן גענודען דף יתיאן די
 װע- נסל^נסםיס n פסל po סטרײק,

 ױד n װאס נ*כגענעז mjm ניס י*ן
 וױ *זױ אבער ססײסנגם. האט יאן

i n סיזאן o n  po דף האט םסף p ir 
 ססאסײ די po ^גגעפאננעז ססקםיש

o זײגטן אײשסדנסיצנסטים n  noia 
n געיוען דט סאי iw n p ,נעשטיסט 
 proip טען מען to גטפײזיט, זיך וזאט

it זאי װאס סעטעיזסענט, םרידייכען ס 
n נסמ דיז  ioc u n r o r jn n c i t

n טרנײטמר,  po טסקע דינעז נעיײנתיס
io o w j דעד םון םאושסצהע! די סיט 

 בטנײען צו פ^שטענמיש * it יתיא[
o n .סנריסענט

 סטרײק סײן ניט רופט ױדאן קײן
 קען יוניאן ס ;אי־ װען .p״ido לשס

l ir ip פוןרבעסערמנעז נעױיסע po ס 
 שטענ- ױ געהט ײק,1סט ס אהן סר״ד

 סעטצל- פרידיליכען ס סױס ס״ז דמ
o םעגט, n  fin די געםאז אױןי האס 
ױגיאן. ס1םײיא <ײדיס

חר  י״• סיע ניט ?ײנעז אבער (יי
on ס1סײ?א po גסדזירם. ק1יא גױ!* 
op פאריז אױןי םרײד דעם אין ?ײנען 

*o«tr f*M/ גיר*דט, פראסט אהנר 
atPO־i m r. ארכײטער די po יענע 

 ױני^ן דער it ניט באיאנגעז מעמר
 אסאסיאיײ די מים סעסעיממנם » ן1א

 מעפער יענע סאר חוף ItP מאו^ןפער
 ױעיכע ני¥ז׳1י די ן1א גייםען. גים

ן1ארנאגי צו װי כסדר זוכם ^ o n 
w( האם םאך, גאגמן p i v רוען דאס 

i n זאוי ט״ילאור״פאןי לײדיס גאנצער 
 איםעז1י װערעז, ןופנע׳פםיאם א^ם
 נםער1אר ivovv גיט־יװיאן די אם׳אר

 דער און טגיאז׳^עיער, *די סיט ל'?ר1
 ארגאנײ בעסער אתם אזױ װאילס סאר
 דעם מאכעז בײם איז געװארעז״ זירס

 די pc באילעבאטים די םיט סטםעלםענם
 ױניאן די איז םאך אץ ױניאדמעיער

 װערען געמאכם זאי* עס אז בא׳אםאנען,
 נע־ זאיל עס סטאפעדז״ש, איגעמײנער 1א

 כדי נענעראל״סםרײק, א ווערען רוםמז
 ארב״םער די ארװםערצו^נען אױן

po שעפער. גיט־ארנאניזירםע די
ױגיאז״^ע־ די םו? באילעבאטים די

 גע- גיט אנפאנג אין עס האבען ■ער
 זײערע ניט^עװאיט חאכעז זײ װאלט.
 1אםיל װערעז צװעמאכט זאילען עעסער

 יתלאן די ןבער בײיז, םעג ■אר א סאר
 און באישטאנען דעם יף1א וץרכאױס איז
o נאכנטגעבען ענדליך חאבען ?״ n 

.יונקם.
 קײן געװען נים איז אלץ דאס און

 איג־ דער צװימען איםאך ^גמיוײםער״
 אסס׳ן. כאסעס די און סאתצמאנאל

m עווא״ אנגעמסעז אי? סעטעלמעגט: 
jn •באארד זמזאקוטױו דעם סוז lie 

 דער. pc םײגט דאוס װאס ,38 <אקאל
 אזוי ן1א מפא. ױניאן טײ^ארס ל״ד*ס

 דאך איז ױניאן דער םוז אבזיכט די וױ
 סטרײט אין ארונםעמוסריגע! נאוחוז
 האם שעסעה טnגינדארגאניזי n אויו

n בא־ ניט מיםיג פאר גמסוגען מניאץ 
intoMH i 1פא מאכעז it קאגם n 
o ױענען וחנ<ט n די מיט םטטעלמטנם 

 םארמ- האם און אסאסיאײעאן־מעסע!
 ײס1נענעדאי״סט א תםעז it געאנצם

po ̂ע i א to t r םאף. אין
i קומט דא אח n םאו- נעכייינער 

o דאט n  po לינקעז ,^ טזינ  די סיז ג
 הא- ךײ מניאד״שטע^ האסוניסטײשןע

 געסונעז דא האבען זײ אז נעםײנט׳ מנן
it זיד נאלענענחײט א :to n itM ̂ט  ם

 1•א א ן1א . אינטאתמאנאל, אתזזצ!
 אין ארױס זיי זײנעז ײס1סם ׳ן1םא םענ

i r ' f אז {זשרײ, א םים ־בלעמעל1מםי 
i באאסםע די n  po אינטעדנ^סאנאל 

 ס.1טײלא לײריס די סארדאםעז האביז
 גע־ m או *ױסנעסױקם, חאמן וײ

p איז םםתמן •לאנטע! ir ,נעסעםעלמ 
 די נצ״מןדינם סיל 1זעדי חאם דאס אח

ױניאן. םײ&רס לײדיס
 ״סרײהײם״ די װעלם מײנם, עס יײ

לײדיס אין סקעבכ אלזצ זײ po נעלאזעז

 ןאר׳פױנען, אי*ע די po פאך, טײיאיס
 גיט׳ארגאניזיר־ די אין ארנ״טען װאס

 וזאט צײטונג דיער װען po ׳טעפעי, טע
tאז געזאגט, ״ wo iy i״-p סען װאס

p איז מפט ir ,זײ וײנע; נעסעטערט 
 ראס אט סקענען! פארניינען חײטער

 קאסודסטי׳פע דאס אױפגעטאן האט
 •!אמא״ אפענע »ן איו דאס ניעטעי,

y t̂op סאגטעל » 1אונטע ic| אנגעסען 
yu ארנ״גסצר׳ס oyi דך rip. לאס 

Pאטודסטיyoy^o y r^ אף אזױ האט: 
ט ^נ צנ jym א א it yj’jyno ניט״ די 

; ^yoi^pjg ראט אדן טײיארס יײדיס 
 ״ypo צו רyוױיט הכ^ר א jyoyjy; די
1נען

 רyד iyr*o אװענד׳ נייטװאןי
p’hoo איז jyitny; lyonyj, די האט 
iyo^ יצדאן ry ;r « אין טאס׳םיםינג 

oyi גדױסטן o iv " i i ד ן1א האיyד 
 לײליס ריט o?'oiyo^ iyny; איז האל

 נטקױ זײינעז כײטינג oyi it טײיאלס.
jyo די ורעיכע איכער מדאן-יײט, רי 

 או; *ןןליטה, i״p דט האט ״םלײחײם״
iyn האכ יװיאדבאאטט^צ דיyזײ פאר ן 

 האכטן סצצטיסענם, oyi פאמצלצנט
 געיעטיכיט פטמאן oiyuin אכט אמס
 עטייכע ניױז ס^לםטנט. on פאר
po ג/ךפטימט האכטן ■טמאן דרײסמ 

i נצנין. n איז כייטינג •O Tom גע״ 
pc yojro po inyn די i n i ’D סון 

oyi חיי  מיםנל^ר סון ױיר 1אי יי
iroipyrpy ^oiyjyrn po באאײ po

lyijio איגםlyנry.^האכטן עס אנא 
lyonpyo oiyiyi די איז אף1כא 

lyo jnnn i'o^ n לטס־ ן1א סײנכטמ 
 אױוי אננטוױזעז האכצן זײ טאװיטמ.

oyi םיז פאלראם גצםײ;טם i n אםױ? 
 yojtjy?^ די po ביטטעי ניסטי׳»קי

 !י םון טר1צרפטט רי ניסםען,1?אכי#
ly נטגאגעלט1צ זײגטז ימיאגס, io iw 

oit איז סאסע נמיסע רי ״סיאץ.1״שאנ 
;iyny ס^ט1אנם o געג*?ז י n םאלראט 

oyi po ,אויף איז װעלכט שםדדבלטטטל 
oyi טיטיננ pioocr נעױא״ סאללאכים 
in״

 זייינען nor ן1א םרײטאג םא̂גr^y^אנ
io po״ojy חאל׳ ion די oiyp’HOO 
 גט־ זyהאלטyא■ג jyjioyj זיו ד״אכען
 םלײ- .1מסס*סיטיננט גרױסע ױארען

:i ב״םאג סאנ  ־1» סטדײקצר די iy״
 נלינ־ ה. בדורער םון m^nyj לעסילט

oyi pc o jy i'in o  iy i  Jiyo יסט־! 
 לא־ חאנ^ססאן po נסיל,1?א ליקם
 צו iy:oory:it סיז װעלמצל יא,11גװא

ijn ro n ^ io  i n ,י1 סח באוחצמנג 
iy n y i װא־ גאנץ ס געקלאנען האכטן 

yon יסנסחםט.1א ioooyi3:op י*ס־ 
 אװאציע אן בסקוםטז האט גװאײיא

 ׳האל אין באװיזטז זיר האט iy װי גל״ר
iy אױף אתוי איז iy א״דער i 
n אגענטען לינלע י1 סלאטפארם.  po 
 סױמגעלרעהט זיך האבטז ?אטװיםםעז

 זעהל iiyj’0 זײ האט דאס po האי, סיז
n: נים  .opyory האבלן םימלימע 

 נע־ lyonoitonio גטװאנט ניט אבטל
o n  ]V2. װאס וױיסטן זײ loo בס־ ס 

in o װאו ׳אלט1 האבען זײ n גלויסע 
nynoyo,• זײ און צונױוי, זיד ?וםט 

^ גטכליכעז looy: זײנעז סל אײנג
nor זײנען בײםאג n סטרײ?ערס 

o i'oyno ^גסװא po זיג־ סרעזילפנם 
o און מאן jn ’in ro ^ p ,לזצסקאוױם׳ס 

iyo>yii חזןלסט n לאטאל סון באאמםע 
38 o o n  lyin^DJo''1«־ po ,Pרעד י 

vv נער 'i\ נ אויסגענוםעןyװאnמיט ז 
 י1 אױף אכםענדינ נים ליבע, ויס1ג

^ po אלע ,,lytyn p r w n o in 'J די 
 איז םארדדוס » .lyoiy^nypo תיטע
iynno p װי נאר״ ir ,וואס בסמזנרקט 
:0 זיד האט חברה די אט ' 'iyoyiyj צו 

o n  in jrc r גאננ o n  iid ?סטרײ po 
 דעם po ipsyr גיט־ױניאן די ג1באצ
 ניט־ י1 םון ם?עבס םעהרסםע י1 סאך.

 אנה^ הסנים יג1זײענ ,iy»yr מניאז
;o n  po iy ל״ינחעז yiriy3^האבען ׳ 
i פאלגםyיסנ1א n  po ytyn n ײ-10״ 

 ױײטער בליבעז1םא זיעען po הײם״
iy i  po ,ivoypo 1 צײם iynױניאן־ י

 no די ס^1געװא iyoo.1 ארנײטע!
 ׳א1אל זיר, קעז ״סויײהײם״ די בײם.
 ־ypo םון ״זיג׳״ איהר מים לי!עז1גר»ם
 א־10 די !ניאניזס1ײד־י1ם איבע! כיזם

:v ,די וועט נאד לאנג װי ,1אבע איז 
 *!כײסצר־באוחד טע1נאגיזי1א אידיעק

o i טננ ^ iזעלכy •לוםyרײyסזס ̂ז 
 יר״1גסני1א די נעג^ oonoo געמײנעם

vo ?מם1? װאס םיר סון סרכײםקר 
̂טיז םים סמיס ניט i ל n 38 לאקסל, 

o דאד וױיס אס11 n סט1100 נסנצצז 
o n  po לינypל ז^ עזי o נ n  po איצ־

iy3»o 1םא ײק1¥סם ס1םײלא לײדיס 
i זאל ױאס n צונאג״ גיט נוסא לאקסל 
r לזצז o ^ j o r  oit די yo’i i סקצב־ 

 ססר- iro עס האבעז זײ ױי סנענםעז,
>' דינם

I חע־ וװ נוןשליסט לו>ר,אל דעו 
סענט so »ױו* דװס די כערען

אד װ ס_
d װי p p i op ,זײינען אויס iycn  n 
 oy .1ססכע iyon פארט ססכצד
ooyio כיס דףcnoj ,ױי סז כאל ny״

it i ס כיסעלע ס זץי ילריכען ן ’o r טאן 
 איז דאס ivDo מניאן. זײער טיט
 צום ooip עס װען ^^.inyoyj דט

j y r o r i א1 ,זי דיגען תכלית, אסת׳ן 
 װאס װארט oyi זאגען po •לסץ אױפ׳ן [
I ארת׳ע פסר דך •ססט )p "iov אד1י  ד

לײט.
 װי םסתרא אך1 ענלט1גע איחר

 po א1 אט צואוױיגט זיר האכען 1כיי
t,o "py 'ow p }H iy i לtyטy .װאך 

 ריט ypoo ג^ױינט. נאןי וױ רyאכ
yט v'noא l.רען yojgo ioo זיך האט 

 to סיײן), אוגז מײנ^ 1(סי ג^סכט
i n 17 יאקסי iyD3io onyj lyon 

oy^o po סױס. איז
 ניט סונז איז oypip: noס oyi סון
 טס־ סננענעם. איעאגצעו גא# ;עװען

j 10 קע<iyon  po lo^iyur >yon o 
jy סויפ׳ן tio i. זיף וױלט עס oyj^p 

 ivoo: po בלויז ״סיהרע!" o זײן ניט
po האכען ניט jyriyny; oyi איינ־ 
n ס1פל  iy3’o .סיטנל^ר

oy איז noo, סז ̂o:yDty י1 סיז 
■po non ^ !^ סי אד װי  lyiony: י

 ״■!אםפסי^ yoyjyajo my? i״p דם
ly n v o  iy i  po .גסס oy iyn האט 

 it oonoy האט jytion po גאט 1גא
 1אײנע באסרטען. ס ורעבעז זאגען

ytטאנ סלע סיהם חלם iyo'o ״•ײ־ זײז 
yi.סטײט^ ״ oiyii iy אנגע־ ייטוט 

o סים ישםאסט n נ ׳ס1סרנײטעy!לט
ט״ po זוכט צװײםעד ס ^נ  סא־ ס ״נ

iy' 1^הינ טיװ iy נג1ל1הסג o n  pc 
 מאטיװ lyo^jytiy• ס po נאססםעז,

it iy i, 10 ס oonoy oj’cy; lyo^ii 
in :o ̂ל  אזוי po איהם. אױף y■גי̂ס
יס.1א טאג סון איין טאנ oy געהט

iyp oy ,זיןי האבען ססגכע סז זײז 
iy ; 'iy 'iio  iy in  it ononynt p ir 

iyii o אף1 וױיסט 1איה ידנסה. n־ 
o:nyny3 jyo iy :םזצל io  nu t it דך 

it ער1א oy אונז יף1א זיף. םיהלם 
 יסעמע־1א io געסאכט 1אבצ עס חאט

o in הנלידy1ו y n r״pnu. הא״ םיר 
 רײט־ 1גוטע ס װי גצםיחלם זיך כען

nyc ,(לחבוײל) לוצ־ האט מען װעכיען■ 
 צו אק1ט ס po אײנגע^סנט לונג

rלyiyן ly j^ o r. ,אם נאר ניט סלזא 
lיlב כעסטען׳ n.לאד
 עס װי .iyoia ס סיז גאם 1אנע

t זיינען אױס, וױיזט o סביסעל געװען 
 טײן אונזע! מיט סעגטיסעגטסל צו

rnyio, האבען 1מי װאס jyoonoc 
 זײנען 1מסכע ריםער רי װאך. yטtyל

 •1אנע1 לעצםען צחססעננעקוסען זיד
oyi po w j הא־ און האל, זעלבען 

o גוט־געמסכט בען n װיץ, געלונגענעם 
 געמאכט. 1יהע1ם האבען זײ װאס

 3 (בלויז איי^טימיג כםעם האבען זײ
 די inyDyi צו ב^לאסען !סגעגעז)

o n 50 אױף ojyo װאך ס po •הא 
 זין פאסט עס װי ׳רי?ם1אױסנע זיך בעז

 אזױ האבען זײ לײט. ױניאז פסר
 איהר געלט, נאף־ װילט 1איה :;עזאנט

 !אייןי נסט טא ־־־ געלם נאך פט101
װעט איהר :חבמז ,op:ny3 1אבע
lytio 1אבע i די 1םס סרבײט טאז 

iP3on סז ט׳1ערהלע זײ 1םי 
i״סססג אזס אין m אמ lorpo io ii״ | 
 םיס- גאנצע י1 סיז אויד, 1מי יבעז1גל

pc r^ u y o n o t װאכען צװײ פסר 
אכען.1?1צ איז

ip מיר p io i פסר מאכער, ריםער די 
נג.1ל1חאנ ױדאךמעסיגק! זײער

iy i 1 ס1באשל iy:ynגעהעכערטע י 
po pno oyn o n 1 ?ראפט o nטען 

in הײסם, אס1 נאװעסבער. y 1 to 
 צו טעןoyi 1 ביז צייט האט ריטנליד

אל־ דעם אױןי lyi^nr סלע נסצאהלעז

jyu ו ױי  1סי אר.11 ס סענט lie 35 ו
•1םס it ניס □iy3oyo yiyuio נצט^

)n  jyoy צײט lyiyn po .!מט״פטעהצנ 
 60 צאחלעז סחצן וײ װעיצז זאגסט

i סלטע yאל די iod װאך » טJyס r״> 
.־ דעז״

I A
 #1סי iy^n אױס, ױײזט עס וױ
iyfrn־iyooo, ניט i’’p סזל םיל1צ# 

o p װאלט lyoטא irלyס inyo fynyj 
i y i* ליף,1םרי ודענינער in n ו י  לא״ ז
j מיטעז po זyלyו1רoם 1 חסל y r i n 

jycor it 17 לא?סל ס-ir^o.
 ynyj| איו עס סז גיט, יכען1נל סיר

pc r^poo א אנצװסונג^ 1 לא?סל 
y;^ איו סמחיגקײט1א iy i •ארגסניזא 

t ציע. o ניט״ גלױכען to די -o'tpy 
 וחגלכען po האט 17 לא?סל pc טענץ

 •דנטע^ n אנגצריחדט ;yn סיז דס
po i n ’iJO'o n  pc iyo 1 לאקסל. 

oirypioc, םאל סלע האט 17 לאחסל 
 אײ• pc כװסטער ס סלס !יגען נעקעגט
y נינקײט׳ r  pcהנpײט po רײנקײמ 

y פסי iy i:o 10 סציאנצז.1אמסגי D it- 
 געס״נט יז1בל װאלט 17 לא?אי, גיכטען

iy םסיניכטװג די i  pc .!אױסד נױטינע 
 די pc סעזylyאינט די אױף פססוננ

.17 לאקסל pc סיטגלידע!
y^ דער סז האסען, סיר rנעראל 

iroipytpy 10 אײנזעחן, ױעט באסרד 
 ױיכטי- םיל םאר שטעהט 1איה פסר

pipy יראבלעסעז it וױ עז,1ק-י n •זא 
 ד־y װעם po ,itM,o 17 לא?סל נענאנםע

 װעל- ,17 לא?סל to ,1 לאקסל זylyקל
iyo געהט c lytup po20״ oyi in y- 
 לעבען נאך װעט ױבילעאום, ינען1יאה

 סדבײט זײן סארםזעצען po וױיטער
יעצט. ביז װי

 yjyHionty( אין ;יט גלויבצן 1סי
i גלױבצז, סיר םסיאײנינונגען. n  to 

 םאראײנינװג ס סמי װי ורענ, איינציגער
 אסאל װעט לא?סלען בײדע n צװי״טעז

 ײוױלי-1ס ס דויד זײז װעם פאר^כיען,
pc :jii 1גע 'i jy o n o c ײרן  צדדינ^ נ

0סס די װעט loi כלויז  fyoon ײניגוגג1
נים♦ װענ ער1סנ סײ\ אויף po הססט, ס

A
 nrno גסר ס אײר וױ^ען סיר
frrnm .טובה

# ר. ע ל ל v ח ש. ז ד

דײװיס אדער לאפאלעפ
)f1 זײא 1וי (׳■לוס

̂מז lyrjyo i.iyo װאס סז סזױ,  הא- זאי
העיען. דעבאטע י1 נען

 הע- צו זײן אינטערעסאנט װעם עס
in יהסטע1בא צװײ די װי jooooyl- 
 ?אנדי־ זײערע יגעז1םארטײ װעלעז טען

 P?' סינטערעסאנט װעט עס ;דאטען
אינטעלע?טועלען דעם בײצוסװאהנעץ

o n  po loop מך1ססו יסאן1סע רידגען 
ען.1נסל

 אימ סען לאזט פרעס צום געהענדיג
i אס1 װיסען, n !כאריהסטע pc 

o:op'rסײנ־ האט ,1ערא1 ?לסרענס ׳. 
iy זײן צו נעװיליגט i ער׳םאן^ i n  pc 
 loonyo po בײטאג זונטאג !עבאטע
 א נאך צו גים אס1 גארדען. סתווער
iy אינטצרעס ערען1בסזונ i  it דעבאך 

 פאסולעחג צו זײנען טיזעטם רי טמ.
 דן .$1^0 ביז סענט 50 םון ירײזעז,

 דז po lyoipoo it זײגען םסypטי
:סלעצצר םאלגענדע

 M 7 סקול, אפיס,״רענד פאתוערמס
 ליג 1א*י אל'זי^אז1נסטי סטריט; טצ15

yסא בראדװײ״ איסט 175 rקדיד ליסט 
 PO106 א. 6% סענסער, סײמאנסל

yr^o^o 'too ,כא« 1167 •ארטײ
____׳לײםסאום, 1לײבא ס;)אנר1ב ראוד,

loopyo י1 אין סון ברויולין, יט,1סט 
 אפיםצס:׳ 1מאכע ?לאו? םאלגענדע

 מפ121 ס. 165 סטריט; טע25 א. 130
.V3yiiy צװײטע po 33 און סטרים

וױרטהינם קלוגע
כ«קם א הויז אין איםער חאלטען

ם רן א ר ס- ק ע
פאםיליןן נאנצער דער ®מ םאנענם די רענויירם דאם

ײ םארמפארם און ד.ילל^ דאקםןזר ז

גiya»sp« סגגיעז *ױלטאכ, ע ו ן ײ נ ק נ י b פ

dtij rat ran rs ®מנ. an אוס 
K ממאל. m  wrnsn

סדידעה אב. םרן
 סיט־ פארסיב^ ״סױן איז זומער רעי
 oyi סין iyo yo^n די אויך יג1געחסע:
po o; האט װאס ,pyסל ג»מען n y iy 

iyoyr yiyijio ר י י ! t nוonyoאנoטy.ן 
po iy^ ס lyuva סיז pyסל חד i חאט 
iy סיט םיחיען. ג^אזט pioor ךך i 

yono:o'io אר ס סון■ n  jyoon iy *y r 
io• ■וסטע וױ inytywio איבערינע io p 

iy o « n «  n  .oyo זײגען jyoit pyuo 
ײ ב^עסטיגוגג y נ iyuo  y iy i 'n o c 

 נאר זיך חאב^ ױי y^yii it ארבײטין,
ly לןסענם co rt 111 עס װי סום po-כ 
זומער. oyi *לעבען

iy ױך חאט יעצט i  i ' i r א סיזאןpyy- 
 •p> ŷכיסo iyioiiy3 איז oy ססננען.

 lyo^oio סי״ע .iyoyr n אין יגער1בע
lypyjpmt p זיך האבען ir,® םון וחנר 

 לאנגען א סון iyn און דזמסגס ערע1סנ
 oyi סיט סון יןאוגםדי, דער אין װסקיײצאן

אן אױך זיו־ |ya:oc סיזאן םון אנםאננ
 pvi ױניאן. iyt3io ioc פיאבלעסען

ly און yםיל זײנען *ראביעםען i 'n o c, 
to  po זײ סעגליך גאר װאס סלעס טועז 

it .ימזען
 po חױפנרפראבלעסצן n םון אײנע

iy«y^ י1 r yoTrjono-or סר סיר און 
noo o זאנען וען n, זיך לאזט אס1 אז 
 ןײ־ אורזסכען י1 לעזען. לײכט סױי *יט
̂אכען סיר םילע. גען  סון םסרלויף אין ו

 אר־ צו םסרזוכצן געסאכט סיזאנס פאי ס
 ניפריױ ריזע סון ארכײטער די גאניזירען

״ אבער יטצוער, ניאז ?i n זײנצן yiyiiio 
fyomod געלרגגען. ניט no ליב1צ oyi 

p סיז ir סאר mo םיל אויך.ly iy iir גע־ 
ױגיאדיפעפער. יiyi'>oioiop it 1 װארען
 גע• זיר האכעז oiyuropyciioo די

n טשעסעט  it !אדכײטע iyoyr n  po 
 mpy יג1שםענ jyoon ױניאן דער אוןיצו

io ,jy’n אײן אין האייטען r רדערען זײ 
i צוליב אוסגלי?ליר n ,ײ1 וױיל ױגיאן 

 װאס בסד־ינגוגגען, די אויםהסלטען סהעז
 אויסג^ ארבײטצ! י1 ססר האט ױניאן די

coyp^ זאגאר און 'oty, װען oy איז 
»|1 piא iביסyײד1ט אין נײט1א ל po 
, ipoit ססשינען די i 'ir  ty r 'n איײ נאר 

 lyoip צו בסלעבאטיט yiynio סון דכע
it סיט  pyp>rioc ארבײטע! די it  po 
 לאזעז1ונטע1א זײ אל1ם׳ אז ױניאן, דער
pd רי in o  ,oyriT 'ii סאכצן n y iio 
 גגעז,1ינג1ארבײטס־כס די אין ערונגען 1עג

 םסעגליר1א זײ ססר איז נישס, װען װײל
 *ooypoo ערע1אנ י1 סיט ירען1?אנסי צו

ײד.1ט iynio םון מים
 חאט ױניאן די io זיך, פאחסטצהט

 סאחסלסג^ יזע1 אויוי רyDנטy אײן נלויז
pd און כאלצבסטים, רי ro  lyooiy i n,

ly אן iy r r D i i .אכ נ״ןy״צספט אס1 ר 
rאננ yטרyנגטy נגען1כסצױז iy i  jyrn it 

 n ױ/ װ״ל נסלצבסטים, די סון ױניאן
03?D,oooy׳ nרDילy,״ סז ן  דט ?ענעז ז

y״t סיט הסנדרען iy די וױ ארכ״טער 
ג^ואלט. דך װאיט

 jy;3ii'to3 ytn פון כײ״צפיל ס סלס
ypדיגען ן iy i סיט פסל oyi ,?סטריי 

 נגען1געצרוא jynya ro ױניאן די װאס
lyonitonio דער בײ yoi^o «גססאװ, א 

 יג1 ס סיט גטnגyyג זיך האט װעלכער
iy״o איז גאסאח .io ױגיאן״ iyn םאר j 
 םין oiyurDpyoiioo pip&p רי םון

 •.or lyopn ס איעײרט po ס1גו װח״מ
t oy״yj| סין o r |ytn• מ״דלאר פסרסן 
inyt p כײט^10 װאס ir און 1יאה .inyo 
 זיך חאכען lyino' ytn םון םסרלויף אין

ען סיבײטע! י1 ג א ^י  ײסע1גע צו !
n po o iiyiiyoo״or iyp i) o y rt i• 

n די po װאו), פון ארכײט o״iyo הא״ 
iyo סעהר iyio װעניכ oooovj אנ־ סן 

iy ;n jyo r לyבy.גא• סר. אכער איז ז 
H סז מלוס, oit סען1גע? סאװ o i iy חא״ 
 הסנט׳/ םרײע׳, ס •or אין זיך נײ כען

 ארביײ י1 סיט לען1האג it סײנט, װאס
o סילױנט װי טער f'o x 'o io c iyoyoT i 

 נעװסוסט, ױט iy האט ־טײס^״1אל׳> אן
 !ערלאזען, ניט אסoyn 1 ױגיאן n סז

 האט iy געגעכען. nty סז דך iy דאט
iy םסיססכט ססי אגםסנג  ?io •or oyi־ 

1 oiy?pןױ זיך סענען זײ אז סרב״טער, י 
 אין iroo װעט ער װײל ,ooorn כען

p n גסנצען yo״or i• אס1 האבען. ניט 
 שרײ״ צום ^?לערט אויך ער חאט זעלכע

t כער  ytn poײלyסיט האט װעלכער ̂ן 
 pc ססרטרעטער סיס oinycjop איהם
iy i .ײן געהאלסען ניט האט עס ױגיאן? 

 גססאױ .io ארגוסענטען. ?ײן לאגי?,
־t דאס בײ םעסט געהאלטען זיך האט " 
 הסנט םרײע ס האבען no ער סז ניגע,

 דאס איז מגיאדמא• ס סאכ^יג און
y lyo'oioD |y3 אוסםענליך. t̂ oyטלײ 

lym גאסאװ סר. po jyoon כע o Don״ 
 ,lyo^oio yנײ tyouyic'iio po טײזט
 צאהל yonij o iycn ov'vpy יד1א •האט
lyoלטo די פון 'm o  y זי־ וײענריג און 

 סעהר iy האט ױגיאז״שא• קײן סז כער,
 םוט םיט iyoiiyi30 זיך iy האט ׳נישט

.1װײ די רעמצירט אלעסען און ס  אײ־ *
 ערע1סנ און יראצעגט צעחן 1אוי ניגע

inyo, ג אויסען האטyסרבײ־ םילע לאזט 
 lyonyjpmt געװאלט נישס זײ און רyט

 ױניאן די האט גוטען סיט גסנצעז. אין
 גע־ t'o po lyimcono owpy גארניט

 סטרײת ס אױיסצומםען lyny; צװאוננעז
1 •.o r iy in  poזײנען ארבײטער י oלy

שמיטה אמעי״קאנעי די
(••ליעםאוזנ

װהײלער. ז. פון

i םאסענטען, דא זײנ^ עם n  iyn 
 lie רבים, oyi םון באזיגט זיך סיהלמ יחיר
 yדו:ליכyגעװ אין pno םסיאריט^ דער

i איז צײטען, n זיכער, 1יסי y iy i  roולם 
i ער, און נולם, א איז n ^1אי אײנצעלנ 

 איז אט #סיםן א xon סײנציגער ךער
yn םארט דאך עולם ךער m — טיט 

 פלסצין... סאן גסל די vo?yn פון ןאכען
i םאםענם ס iyoo מרעםט n  po 

 אר1 אז גרױס, אזוי איז עולם פו( משונעת
 װער ?לערען: אן הויכט אײנצעלנער

... V חכםים רי זײ זײגען iron װײס,
 װאד,_פון א איצט םיר חאבען אט

n די םיריעס׳/ ^װאירלד iry ימי noirn 
 1יא5ם״ 120 און םעזאן, בײזבאל דעם סון

״ אלע לײגטyנpאװע האבען מעניעען  יעyז
 םאל־ און זײט ס אן lyoyiyoro לעבענס

iy םיט נאך גען i עסטער1ג piyoD'io• 
 ױננע־ •אר די םון באװעגוננען n זאמהײם

r באל א װארםען װאם לײט, ro n  po״: 
יארס. נױ סין צי טאז

 ע:*ל'טז אן םארבײ געהט 1איה אז
 '־iyoo טויזענט^ די ?עהט און צ״טונג
 ,1אײ כספעז po jynyor װאט קסנער

w סזס סיט po oyiyoj'o א1א מיט y־ 
y' !יאזם, iy םוז ידיעה i n ,ם־זט שס<ל 
ג ניט סיהר ^י ל  lyooo^ioo זיך װי

l זיך און די, ויעגען און זיר וועגען y ^ r 
po וױיסט, װער : yaoiD די  oy iyn 

 די אט ט1פא iy:ipiOfi אפמר ? כדפוג•
oyiy lyrjyd ס y in iitoo; און באגףיס 

 i, ,1םי װאס pooorya ?nriJitoo א
... V םארש^הן ניט ly'Htp זײטינ^
״־־ov 1 אז דאך, װײסט אידיר ים1װא

iyn די אט נאר ניט נען yr3 'i'^ w,װאם ״ 
ן ע ה ע ט י * ד . ם ו ר ס א נ י ט נ ן ל ו ח ב י ט ד ד  ח

oy'tpoi מיווס lyr^t םאר־ ,בלוטיג״ אזױ 
ו מ י ם נ ח ע ט נ י ן ז ן י t א x  J t v . o r i י ד

i אין זיצעז װאס n סײ ארן חײם n ױאס 
jyj'oyi אין זיך o r• זײנען אפיס אין און 

to ירט.Dyרyאראינטc װײנינער ניט אויך
iy i לאס״ אין ײן1א קוםט •ראפעםאר? 
 די 1אי ״װהסם :איהם מעז םרעגט רום

iy און ס?אר?״ i אוױי גלס i n ביםה. 
no ^האט עס װער אנאנסיר :y,וואונען 
po ל אין טעאטערס, איןpyםrהאלס, ̂ו

 וױ גוט סווי V"y די סרוגטעי, lyj^o וױ
 ׳עטא־ח געװען א*ו נססאװ סי• .yoso ד•

 ףאנד• אײל־ םסי אןי3ױ דעי 1סוי נ״וגז
 װײ• pc סטיייקען lytuy ס נאר ;io לוגג

ײ ױ;יאז ,i האט מאכעה צוױי וױ דגער ! 
r סטר״ס זעז i j y o r soc .נעװאינען yso 

yoiosy33yono ציריס די;ען ארנײטעי 
n סכט1גענ  ,pno •or po jyionyj 
am״iyD זײע-ע צורי?געקיאגען האנעז 

o y rtrn i ye i’tn y i, אין •o r iy i 
n וױיטער ino סדך נל״נט ;y o rs0D o־ 

ױגיאך״אס•. 1גע
n ע'־ראנטען1אײכענ פון חסנדמנג 

ro  oooy^oo וױ אױסדמק, סיץ בלױז 
 Dsyuony;װאיטען oy וױ po jyTvc עכ

o’ooay^oo yiyuo n האכען ױאס v- 
 tfr.po ,ojyoriy נאר,

«nt סון, סיט, סכיסעל  \pypoPMi ,03y״
״  סען וױיל ניט, זיר לױנט oy סז דף, ז

1 oynאך iy>oyo lyoioi סיט yt iy i ̂
iyo .ױניאן yiyt3io האבען לײט ױניאן 

?ojyoty גyלyרy,נט n  to צױ סיז ױגיאן 
 נע־ סוז oy^o to און וײ םאר וױכטמ

 אױפצוחסלט^ ױניאן י1 אום iyiyn טאן
lypioonoc iio.

jyoon t o צו• סאנסט^ «אר א סיט 
p*i כס״פיא־ סיטינג מט־בסזוכטען ס כײ 

1 jyiyoyn it iyo25 י J1D-DV1 35 1אוי 
nyoyn y סענט. in;; סיז po pno 

l  oyi dcoipטyסעסטעסבעי- ן yiy ' po 
oרכײטonyײy lל n  iid װהײט -y r  Dii3 

 צאה־ צו ססיזוך נסטען1ע סן ססכט פער
?iio io>nyi o n  iy אפצוצאהלען אױך 
״ װײל .iycn װאס niDin סלטע י1  ו
rס loיטװענדיג?ײט1ג די ױט זעהר טעהען 

iic iy i. ױגיאן די no אג־ יר1א יעצט 
y- ען1ארגסניזי it ססאל נאר ססננעז r 

o n  po iy■יטלyז jyno i t iy i שאסען 
Diycoyo. י1

 זץי האט iy33,o,o פאר טעtyל n בײ
moipytpy n סיט םסרנוסען 1באאר iy i 

pc V3oic .ארגסניזסציאנס׳ארבײט oy 
 oyi חוץ o סז ,iyiony3 זyלאסroב איז

 oty' ססגנם iy^yn^D3iop יחט1דיסט
 סרכײ״ די ען1י1גסני1א it פסספײן ס אז

y :y i 'rwoc n  pc iyo זא* ׳על־פסכען1נא 
^t o  jp זיך סאר טאן אלײן ^ ל  װאס ס

oy נאר װעט r? :yo זײן oyi ino ,סעלר 
po םארגסנידרטע.1א oyn oy ארגסגי־ 

 סציאנס-?אסיטע,1ארגאני סז jyiyn זירם
oyn y^yit נרויס זײן ypyטאן1יסצ1א וג 

yon בײט1א ino ד־יזען o'oyi. ליכ1צ 
oT rno io  oty’ oiyn oyi ס ̂oiyjyj 

 ̂־ony3*o oyn iyo9yn מיטינג, סעסכער
iyo אין וחצרען lynonoyo ,האל oyi 

1 .lyooopo ipo231 אס oynײן -iy  iy i 
iyooyo ipor סיט׳ינג iym אז1סי po 

 no נודם װהײט yלo io ערװסרטצן, סיר
 סױ זyלyװ ױניאן־שעפער די פון כײטער

iyo. אגב yn^ כײ סיר iym כײטעג 
lyoioi לען1ערוחנ o3״*oyo V"i y3כyרס 

iroipytpy i n  it אױסצוםילע; ׳1באסר 
oyi פלסץ pi po װאס iyPn ל די איזty־ 

yo^oy po תרך טאנסטעז y3yi'rioc 
ארױסגקפסל^. אומסכען

iy םון סיטיננ ןyטtyל אומער בײ i

ivoipytpy 1כאסר no םאו־געלעזען סױף 
 עלמ1301 עס 1ויא צי׳ש״יסט, א געױא־ען

 רי ססספײן. טy•א'*os oyi jy;yn זיך
ivonytpy ראט 1נאסי yoi3V3; סנ• א*ן 
iy וױכטיגלײט n כאט־אכט MJ iy tn  po 

po נס״ע^אסען סון נסװעמגג גיױסע־ 
oיטtוהyלyDסא־סיײ• סון פיגסציעל ן po 

iy i ,1 ס ססיגגירט האט נסױעגוגג.yoniy 
yoio סו לױט:pmpi ,ס^יכח״טען po 

 יy! 1רyא^c,א״^צ Dyoo,sDioc סױך דך
 כײציט־אגען ױדאן •yi פון סעסכעיס

sy תרך סום איב״ט, iytn םסר i oyi״ 
i־y oyi po םען y n  pc ;s8c •םאי״יטי 
y rכסמעמנג ־ looojyo ly^nymy ,t 

.03VTivi• -oc oysocos

קאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקויםא[. ח. סון

«וור'? יאהר 12 ם״ט װאך הײנמיגע
 *יעם־ ײעיעו «נער8קל*וק עזייינע

 גערוײ חאכען וײ װןס דעם •וייב טירט
 באאיד !זשאינט די ׳יעיער, די אין כעיט

 װארנען •ו נויטיג ®א־ דעריבעײ ;עפינט
 זיך זאגט ױניאן י1 דאס מי׳אכות ’1נעי די
 אין פסרסנפװןרפלינקײ* יער̂ע ®ון א•

 װי• דאימען ארבײטעי רי ®עיע, אזעיכע
 אין רוינערען ז״ װאס דעם דויך סען
 סכנה סין אוט וײ *®זלען שעוער די

 צװײטענס דעם אויך און אײגענעם זײער
♦ * יאלעבען.
 9 ••געחאלטען װערנז װאשינג^ן אין

 ש:יײ י*ע9 •ון •ארארעטער •ון ערענץ8קינ
 גװעק עם1 םיט אסעריקא סין ױניאנס דער

9 lysyv it רבעדונג נעחענסזעיע*• 
 לײדיב אינאערגײש^גפל דעו־ צװיסען
 יםענ«9ג ױנײםזעד ׳ירקערס9װ גאי־מענט

 ׳יס9טײל !זשוירניםען די און װאילקערס
 גו־ דיזען בײ איז אינפערגײסאנאל לי
 ־9י א. מרן טען9־טר9® געװען ר9מעגפ9ז

 ען־׳אטער ■אליאקאױ ם. ורעז. זענבעיג
 גענעראל דײםף■ מן9דזש סון ודעז. ןןײס
 אריך זײנען זיצוגגען די צו טרעזש. סעק.

 ^מעריקאן דער ןis •ארטרעטע־ געװען
 בא• װערט עס לײבאר. 19 •עדער״׳ייסן

 דיזע פון חעדקװאטצלם די דאס אסעז4’׳■
 אײן אין וײן זאלען גיעס9גיז9רג9 דדײ
 ארג•־ ע1יע און *טאדט. דערזעלבער און

 •סרטרע־ דר״ «ו ערװעחלען זאל ניזאציע
 *וזססענקוםען 1זי לען9י וזעלכע *ער,

 *9390 אין,דרײ ל9« אײן סםװעניגסםען
»ir ר•90>אוי געםײנ׳יןפטליך י*ען9ז 1אי 

 •איבינתנג דיזע אזוי װי ן9יל -9 כ״ימצז
m * ♦®ארקומצן. זאל

 נױיארל תלאוקסאכער רר99ב ינט9ז׳»1
 ג»»יר פון &װי91ינד9ק די רסירם9אי:ד

 ׳19:גרעסם9ק •אד לויפט װעלכער ן9גי9ל
 נגזך9 גזנלעגענהײט דיזער כײ װערפ עס

 םעם־ בסאיד ינט9דז״ פילע פון װיזען
 ארכײט װירהזאםע און גוטע װיפיל בערס
 יאחרען פון iro 9 איז ®9ה ן9ני9ל םאיר
ן.9יױנ כער9וקמ9תל די פאי ן9געט

 אנאנ־ Diyn oioyoio ,iyoiyt:op אויף
iy סירט i ״װאירלד די םון גסנג Dy'i'D״ 

po — ,םאר זיך האלם װאס איהר oyi 
iy אין סאל אײן םוזט חכם, ''o לy1בy 

o>iy iy אז זײן, האן oy אז [,popצוג i 
Dy .iyio?p iy גאר no nyairo זײן אין i 

ooyj 1אלײ זיך דופוגען צו חוצםה די אפ 
ŷרpלyרyן oyi iod רי סון חכם :yt:o 

oyTi םאר .D'oir
po אויך oy iyo iop ניט yרpלyרyן 

 װארים אינסטיטוציע. מרזשוסזע ס אלם
iy i אויב אםילו, קאםוניסט, פ״ממייגער 
iy ג נאר האםyגעבוײ צו גליה דאס האט 

in m  m אויף o n היגען iy  no jn o o 
 Dn po oi'oyiyoj'oioD inyo איצם
idop די מיט ״סענסטארען״ די צוױשען

• • •דאד אמ וועלט גרױםע א

ראדוצקל. א. פון
 קלײן װי דאך און װעלט גרויסע א

 ריחרען, צו װאו זיך ניטא
 געהן צו קוםסם דו ארט אן אין װען

םארשירען. דיר מען הײסט

 שעוזן, פרעכטיג, גארטען, ליבער דער
v. . אויסגעבײטעט, בלרםען םיט

 נײן, ליבער, םײן דיר, םאר ניט דאך
דײטעט. אויפשריפם דער ^פריװאט״

 לאנד, דאס און םארנוםען ים דער
 טאהלען. װעלדער, םעלדער,
 האנד, ״יענעםס״ א ליגט ף׳אלעס

צאהלען. מוזטו איעם םאר

םיין״ אמ ,כזיץ נאר איז אלעס אױף
קערען. זיך זאלםם דו װאו

 דיױ און חןריפדץ שױן װעם װען ׳א
ררערען?... םארװאנדעלם ״אונזער״ אין

loop o װי ״,iyo303'3״ n  po צװישען 
 װאלס איר און ארבײט... און האפיטאל

o:opy3 ^סםולו סז װעס, ס םאכ iy i 
 '-iyic םסר ידאט1קסנ ניסטיש^1קסם

iy i  iy io  .o:yi װײם־ םאר סט1י1?אנ 
•iyn ,o jyi'ty i 0 ארײן איצט ?ריגעז זײ 

 צױ זײ lyooo סרײן, האנם סין צײטונג
o r iy א pip 1אוי oyi ״םקאר״ בײדבאל 

o עם1נאכ און riy 3 רי זײ זוכען'*-yn Dy 
po y'ti?onyi iy i  \yy ,סםנאניסםאן 

סרתשיבארזשסן. po אדער
jyno אך1 מיר lyoynt, סז dvbp 

y :ny i opyor| ; ניט אויב o ,שכי no 
oycy סן in :o םיז not װאס dotdo 

yt:o3 ?סז גלויכט סאל Dy פראפיטירם 
oyi pc איגטyרyאון ס Dio'nojy װאס 

oy די צו ארויס װײזם vo^ov לייט ױנגע 
 ־y3^ באל דעם iycoo ארום jycn? װאס
iy און יסנט^.1קאםע װי םאז i סוד n y i 
 שמיטה םסכם פאלק ראס װאס איז, פון
 זיך םון װסיםם עס צײט. װאך ס 1אוי

oרונטyר y^o ערנםטע Dy ,lyo y^ iB 
 נ־oטענרyפר y^ זײט ס אן אפ שטופט

 פאליטיק. איז סײ גרויסקײט, 1אוי טען
iy קונסט אץ סײ io ליטy,און ראטור Dy 

 םמר מיט iyr:yo אלע רי אט צו זאגט
ov'typo : ,הײנ־ ניט. בסרערט הינדזצרלסך 

 ?סנ־ הײן ניטא שםיטה. א'ז װאך טיגע
 נרולים קײן ן,yטoלענyד הײן ז,yריראט

 שםילט װאך yi'DT'n תדושים. ?ײן און
 יאזט מיך. איהר הטyםcnפא באל, סען
 !...יאהר אין װאך אײן אפרוהען זיך אונז
 זיך םוז גדולים לyנט,ב גסנצע ראס און

lypnoo ס שוױיגען. און זײט א אן 
V Dy האט ברידה
 װען io שרייביען, טםרים py'^'n די

^y אירyװאיט שבת אײן רוהעז זאלעז ז 
iyoipy3 .סײן נים 1אי עס און סשיח 

 אם־ םאל? נסנץ ס [yooo צו סל"נינ?ײט
 yrfnno' און yc'?:yo ײנע1 פון תוזען

 א 1אוי שפילעןiod זיך אוז 1yDyרyטrא
 נעםעלט עס צי ר,yריבn ארן צײט. װאן
 דער סז צוגעבען, םיר םוזען ניט, צי ׳אונז
 האט ער גולס. א םאל סלע נים 1אי עולם
״...D3yD ,האסאן לyDבי היבש א נאך
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ריסםריקט דעם פון אוממױײמסדנײס
רה8י נױ אין האונסיל

וױדערה$דען, $פט צו ניט קען סען
י אז ט ד ײ ב ר א ־ ט פ ױ ן » םון ח א י נ ו ז י י  א

ן ע ג ג ע ר ב ו צ ג ײ ר ץ א ל ר א ה ע ן כ ר או ה ע  מ
ן י ע א ר ה י ן א ע ה י י י ר ע ד ג י נ ע , י ר ע ט י י נ ר  א

ע כ ל ע ן װ ע נ ײ ז ז י ט ב צ י ען א ב י ל ב ע ן ג י  א
. ן ע ם ױ ר ם, ד י ר # ס װ ז ע י י א *ן - ד ט ס ב ר ע  ז

, ף י ל ר נ ע ט ש ר א ז ם ן א י י ן ק ^ י נ ױ ־ ד ײ ר ען ט  ק
ט י ן ג ע ב * ע רי ה ג י ט י ו ט ג כ א ־ צו ם א  ב

ן ע צ י ע ש ר ה י ר א ע ד י ל ג ט י ען מ ג ע ־ ג ס ק  ע
, ע י צ א ט א ו ל ן פ ע נ ע ע רי נ ש י ר ע ב י ו ־ ר ע פ  א

ן ע ט י p מ c די , ר ע ב ע ג ־ ס ט ײ ב ר ען א  א װ
ר ע ד נ ע מ ײ ד א ל ב ײ ר רי םון ם ע ט ײ ב ר  םון א

ם ע ען ד ב ל ע ד ז ײ ר ן ט ע נ ײ ר ז ע ס י ו ר א ע ר

A ’1*יני’
 װ*ס עטװאס אקסי*סע, אן איז עס

 די אז באװײזען׳ צו נויטיג ג*רניט איז
 די אויג םון ארויס ל#זט װעלכע ױניאן,
 שפע־ #דער םריהער מוז ארבײם, דאזמע

 יעפע־ #,־ער םריהער אונטערגעהן. סעו־
 זײנען װ*ס ארבײטער, די װעלען טער
 און סארל^זען, איהר ױניאן, דער אין

 װעלם, דער אין נרונד בעסטען דעם צוליב
 װאס םאקט, דעם דורף ױגיאן די וױי<

 אין ניט זײנען ארבײטער סעהרסטע די
 אױפט#ן בלום־װעניג קען ױניאן, דער
זיי. םאר

A
 ה#ט ױניאן געװיסע א אז אננענוםען,

 צ$הא געוױסע א איבער ק#גטר#ל איהר
 האבען ארבײטער די װעיצכע אין שעפער,

 ױניאך געוױסע קרינען צו אױםגעםיהרם
 צ$הל באנרענצטע א װי קאנדישאנס,

 באשסיםטען א שטונדען׳ - ארבײםס
 און ״װ. ז. א. װ״ ז. א. וױידזש־םקײל,

 דער םח אײנעגםימער די אז אנגענוםען,
 דאס לאגע, אזא אין זײנען ׳פעפער צאהל

 ױניאן, די געגען העםםען גיט קעגען זיי
 ױניאן־קאנדײ די אפהיטען מוזען און

 זײ־ זײ ארום שעפער םילע כאמש שאנס,
 םען װאס שאפס, אפען םוימנל־םרײ, נ*ן

 װען כיאכיעגט, א סומען אבער םוז ;רוםם
 קענענדיג ניט ױניאן״מעאער, דאזיגע די

 זײט, אײן םון ױניאן׳ די געמז סעםםעז
 קאנ־ די אויסהאילםען קענצנריג ניט און

 דער םון אאעך^עפער די םון פורענץ
 זײער אויםגעכען םוזען זײם, צוױיםער

 מוז צוזאמעז זײ םיט אוז עקזיסטענץ,
 װעילכע ױניאן, רי געװארעז אויםנעאײזט

 בי־ די םון געװארען אױםנעהאלםען איז
 אר־ געםונען האבען װאט ארבײםער, סעל
מעפער. יענע אין גײם

A
̂יד, דארום איז עס  די אז אױגעדשײנ
 אתאניזירעז צו ױניאנם די םון ארבײם

 אתאנידרט, נים גאד זײנען װצלכע די,
 אר־ סייצאנםראאחפע סארט א ניט איז

 םון ארבײס אן איז עם נאר בײט,
 און בא׳ציצאז םיז זעאבםמ־פארטײדיגונג,

urniwr• יאזײ אײגענע זייעמנ םאכען 
 ארבײטע?. ?ײ וואו **•עו/ די איז ציעס

 קײנ־ מאר זוע<מנ אזא, איז ארבײם די
 אבער וױ אזױ «ויד.)א«מטע^ן ניט םא<
 םאג״ אײגענע איחר חאם ױניאן יעחנ

̂יכע  וחד געםאן םמ %חולבע ארבײנ^ םעג
tin* זעהר אאגעבען קען א̂י

rm ov ארגאניזא־ נויםיגער דער טיט 
 ױנ־ די סוזעז דיראאר ^אנם־ארבײט,

 טרײד זייער לויט זײנצן װעאמנ יאנס,
 די צו אײנע םארוואנדט נאחענט זעחר

 גרויסען א אין ׳זיד םאראײניגען אגחנרע,
 קעראער־ א אין םארבאנד, אלגעמיינעם

p w v צו איז הויפכדאויפגאבע װעםעס 
̂כע די, ױניאךרײחעז די אין בראגגען  ווע

ארגאניזירכס נים נאר זײנצן
A

 װאס הוינם-אורזאכע, די איז דאס
 אונ״ אילע לעבען צום ארויםגערוםעז זאם1

 םארמײ־ די אין אינםערנעמאנאיצס וערע
 איז 5אינטעתעשאנאי די טרײדס. דעגע
 ײי סערפערמאםט, באזונחנר קײן גים

 ױניאך אונצייטיגע זעהר נאד סאנמנ
 איז יוניאנס די אחן םײנען. סעםבערס

 אן אונםעניליך. אינמערנעמאנאל אז
 דעם בלויז באצײכעגם אינטערנעמאנאא

jo*m םון ױניאנס ®אח^יידענע דאם 
 זעהר וײנען װאס פאכען, !ארמײדענע

r»«D9 נ םארבוגמז  אנ־ די םימ אײ̂נ
m rt, נרזיםעז אײן נעגילדעם חאמנן 

 צו איו אוינונאבע װעםעם ^ארבאנר,
n  m ארנױים׳ n r  p*iv ײן יתיאז י ײאם »ח }np M שםאגי אין נים tm י

י ף v ו n ױ ו נ א י ם כ י ו נ ך נ מ ס  ®אר מ
y»py3 ,promtt עוא ןץ רו תי ^  ®ח ד

1(» י י |ינדאר^ןניזיר^5י

 אינ־ דעם פון גורה רעם אויןז איזא,
 טאניע רי אויס פאי־ט טערגע״טאגאר־אםיס

 ארבײט. ״טװערסטע סאםע די און גויטינע
 נויטיגסטע, סאטע די איז ארבײט אז-די
 איע, פאר קהאר איז ׳זץי דאכט ׳דאס
 רײדען צו איבעריג דארום איז עס און
 הא־ םײע גאר אבער דעם. װעגען ב־י
 װי ׳דעפ װענען באנריף ?נאפען א כען

 ארגאניזי־ צו ארבײט די איז עס יטװער
 װעט עס ארגאניזירטע. ניט נאןי די רען

 איבעריג זײן :יט כײר, גיויבען דארום׳
 די איז װארום קורצען, אין ערקיערען צו

יטװערע. אזא ארגאניזאציאנס־ארבײט
A

 איע דאד האבען גערעדם םיוג איז
 אמעריקא, אין כױר, זאנען ארבײטער,

 פאראײנינט זײן בארארפט לאנג יטוין
 W? קינד א װארים ארגאניזירט. און

 יעדער װאו דארט, אז פאריטטעהן, ^ךד
 אין הילפיאז איז באזונרער ארבײטעד

 חיק גרעסערעץ א עםװאס פאד קאכיױ זײז
 איז באס, זײן געגען פראדוקט זײן איז
 אלע םיט פאראײניגט װען אבער, ער

 אונ־ אן םאף/ זײז אין ארבײטער אנדערע
 זײנען װארום־זיטע כיאכט. באזיגבארע

 ארבײטער מאיאריטעט גרעסטע די דאןי
 פון >' ױניאנס די אויסער אסעריקא אין
 ־4קג׳ דא זײנען ארבײטער םיליאן 30 רי
 ארגאניזירט. זײנען װאס םיאיאז, 6 פע

 אר־ די פון פיר־פינפטעל אז מיינט, דאס
 דרויסעז יטםעהעז אסעדײזא אין בײטער

 זײנעז ישױךדשע טרײד־ױניאנס. די פון
 ,6נארי? אזוי ארבײטער אסעריקאנער די
 קענען געדאנק אײנפאכעז אזא אםילו אז
V כאגרײפען ניט זיי

A
 ער־ פילע נאר דא דעם אויף זײנעז

 םײל א האט װעלכע םון יעדע קלערוננען,
I ,טראנען צוזאטען אלע װעיכע און אםת 

 אר־ אונזער פון צױטטאנד דעד אז בײ
 װי אזעלכער, זײן זאל כײטער־באװעגו^נ

 דאס איז, ערקלערוננ שטעיער די איז. ער
 זײנען ארבײטער אםעריקאנער פילע גאר
 די אז געדאנה, דעם פון װײט גאנץ נאך

 ארבײ־ און באס דעם םיז אינטערעסען
 אינ־ די דאס ;םאריטײדען זײנעז טער

 געבען צו זײנען פאס דעם םוץ טערעסען
 פאר און ארבײטעי, זײנע װעגיגער װאס
 םילע גאר מעהר. װאס נעהםען צו זיף*

 באמונה .גלויכעז ארבײטער אסעריסאנער
 םול־בארעכטינט איז באס דער אז שלמח,

 װי םאכט, ער װאם פראםיטען, זיעע צו
 ער, דאס און ׳זײן נים זאלען זײ גרויס
 הוםט װאס אלעס, קריגם ארבײםער, דער

 װעל• און ארכײטער, סארט אזא איהם,
 װעט ער װען אז חגרצו, נאך ױבם5ג מנר

 זײן װעט סעהה איז מעהר ארבײםען
 און פארזעהז, נים איהם געװיס באס

 ער װעז אז דענסט, איז םיחלט ותלכער
 האפט ער װאס און באם, א נעוחגן װאלט
 אזוי פונקט עד װאלט װערען, צו אויך

 מא• מלעכטער תחר א איז גמחאגדעלט,
 צװיײ א ארגאניזאצי#ן. םאר טעדיאל

 װאם דער, איז ארבײטער סארם טער
̂ז  ארבײטעז, *5א£נר בײ כאשעםםיגט א

 קײנע ניט זיןי םאדערען עס ותלכע םאר
 ביסעל א נלויז װי סענטניסע, באזונמרע
 די םום^לעז. געזונטע און ערפאהרוננ

 וױיל ארנאניזירען, צו ׳פװער ומחר איו.
 זאף, אײן בײ זײ ארבײםעז הײנט אט

 םעהרםטענם און צװײםער, א בײ םאמען
ארבײטסלאז. גאנצעז אין גאר זייי זײנען

 די זײגען ארבײטער םארט דריטער א
 זײנען װעלכע און אנסוםענדע, נאר־װאט

 מרוקענעם דעם םאר ארבײטעז צו נעח
 עלענד, זײער חוץ א ברויט. מםיקעל

 נים םאר^טעהעז זײ װאס דאס, נאןי איז
 באזונ־ עם מאכט לאנד, םיז מפראד די

 ארנא״ און טוער די םאר שװער דערס
 ארבײםער־ אמעריסאנער דער פון נײזער

 אר־ גוטע זײ צװישען טאן צו באותגונג
ארבײט. גאניזאטארישע

A
אונזע־ אבער זײנעז װעניג, נאןי דאס

 געח נים זעהר• אםט אליין ױניאנס רע
 מםע־ װאס ארבײטמר, די ארײנצונעהמעז

 ױנ־ די אין ארבײטער די דרויםעז. העז
 קורצזיכטינ־ זײער צוליב חאבען, יאנם
 נים ענאאיזם, שםאל־קעפיגעז אח ק״ם
 דרוײ םיז ארבײטעד די םאר סורא אזױ
 סר ותיכע ארבײםער, די פאר װ• 4םע
 איז יזניאן. דיי איז ארײז מחפט םען

 אנגענד װניאנם םאנכע חאבען חט־פאר
pro אײמוריםס־געלדער חוימ מ5אזע

אין קלאיען ואס קאנדידאםען, די םאר
 אונ־ פשוט איז עס »ז ױניאךטירען, די

 סומע״ אזא באצאהלען צו זײ פאר םעגליך
 גאנצען אין צו ׳ןזליבען ױניאנס אנדערע
 נײע קײן ארײן ניט נעמען ביכער, ?ײערע

̂י װערען און מיםנלידער,  מיז אזא אוי
 װיק װאס טראםטע^ סארט א ׳פטײגער

 די אם װעל̂נ גאנצע די אײנ״פליננעז
 האבעז אורזאכעץ פאױעײרענע נאדז
 פון ערםאלנ דער װאס דערצו, געבראכט

 פאר־ די צוױ״טען ארגאניזאציאנס־ארבײט
 לאנד אין בעלי־מלאכות סארטעז ״עײדענע

 זיך זאל טע] װעלכען טים אזא, ניט איז
v:v?\ .באריהמען

A
 זעהר און זעהר א אבער איז דאס

 צױטטאנד׳ א צו^טאנר, אוננעזונטער
 גע־ גרויסער א מיט םול איז װערכער

 ארבײטער־באװע־ נאנצע די םאר פאהר
 צװי־ ארגאניזאציאנס־ארבײט די גונג.
 ארגאני־ ניט נאך זײנען װעלכע ׳די ״טען

 דעם מיט װערען אויםגעגוסען םוז ׳זירט
 םארכיאגען, ױניאנס די װאס כח, גאנצען

 נים זאל ארבײטער־באװעגונג רי אויב
 װײ־ אלץ םאכען קענען און צוריק, געהן

 איז פארטיפריט. װײטערע און טערע
 ארנאניזאציאנס־ די איז דערפאר טאקע

 אונ־ אין ױניאנס, אונזערע אין ארבײם
 ג י ד נ ע ט ש אינטערנע^אנאל, זער

טאגעס־ארדנונג. דער אויף

 אוים־ מען האט צוריק יאהרען מיט
 ארגאניזאציאנס־ארבײט. פיל גאר געטאן

 די זײנען ױניאנס טעבטיגע אוגזערע
 ארגאני־ די אבער דערצו׳ עדות בעסטע

 אויפ־ םעהרסטענס איז זאציאנס־אדבײט
 גרוי־ פון צײט דער אין געװארען געטאן

 :ע־ ניט דאן איז אגדעדט סטרײקס. סע
 סײ געפעהלט האבען עס פעגליף. װען

 טעטא־ א פאר מיטלען פאטעריעלע די
 ארגאניזא־ און אױפקלערענדען די׳טען,

 גע־ ניט זײנען אויןי און ציאנס־קעטפײן,
 דער כחות. גײסטיגע נויטיגע די װען

 ארנאניזײ^אך םארט דער פון פועל־ױצא
 אר־ םילע םילע, דאס נעװען, איז ארבײט
 גאך ױניאךלײט, געװארען זײנען נײטער
 װאס םאריטטאנען, האבען זײ אײדער

 אנ־ אין כאט׳פ אוז ױניאן. םײנט דאס
 ארגאניזיײפאךאר־ סארט אזא האט פאנג
 ערםאלג. אלס זיף, ארויסנעװיזען בײט
 םון ױניאן א געװארען איז אײנמאל מיט

 דער אין אבער טױזענטע, צעהנדליגע
 אין ױניאן א געװעז ניט דאס איז אטת׳ן
 פאר־ פרײװיליגע א ווארט, פון זין אפת׳ן

 זײנעז װעלכע ארבײטער, םון אייניגוננ
 ״איײ :געדאנס דעם םים דורכגעדרונגען

 אײנעם״. פאר אלע און אלע םאר נער
ט האט עס  לאנגע לאנגע, נעהםעז »»וז

 די ביז הארעװאניע, ־ םוז״וניאן יאהרעז
 נעװארען זײנען טויזענטער דאזינע
 זײן לאמיר אח ;ױניאךלײט אבית׳ע

אז אוז אםענהערציג  איצט ביז נאף זאגעז̂,
 אונ־ איז עלעמענט היב״שער א דא איז

 הארצען אין װעלכער ױניאנם. זערע
 ״ױנ־ די שעלטען אײז איז םעהר האלט

איהר. בענישעז װי יע״,
A

 די פון אײנער איז עלעםענט דער
 אתזערע >דן פונקם?ז ̂פװאכע סאםע

 װאס עלזןםענם, דער 1אי דאם ױניאנם,
 יעדער ױניאןיבײ די אפצונארעז טרײם

 דער איז דאס געלעגענואיט; םזנגליכער
 קארפארײ^אך בויט װאם עלעםעגט,
 בעס• די גארניט צו םאכט און ^אפקעס,

 איז דאם ױניאךאנשטרענגוננען. טע
 שטארק״ די םאדערט װאם קל^םענט, דער
 די וחןן צײט, דער אין אוייםפאסונג סטע

 בעלי די מיט <ןאמז* א אויוי נעטט ױניאן
 די םאר באדינגונגען בעםערע פאר בחים

 ארנײטער־ אז איז דאם ארבײטער.
 גרויסמר הײן ניט איז װאס ‘עלעמענט,

 םאר אוז בפרט׳ ױניאז די םאר סרעדיט
בכלל. ארבײטער־באװעגונג די

A
 ארגאניזאציאנס־מע־ די דואי אבער

 האט יאהרען םריהעריגע די םון מאדע
 נאך ױניאנם די אין אויסגעבילדעט זיד
 גאנצען אין איז װעלכער עלעמענט, אז

 ױניא־ אמת׳ען דעם םון להיפוך געמעז
 עלעסענט, דער געװען איז דאס ניזם.

 םטרײק םון צײט דער איז האט װעלכער
 אראפנע־ מעטאדען געװיסע זײנע מיט

 און ארבײטעו/ די שעפער די םו| נוםעז
 ניט לײרער, זיד, האם ראליע װעמעס
 נאר קאמף, םון ענדע דער םיט 6געעגדיג
 טדויע־ זײער םארטגעזעצט .אבעז1 װעלכע

 אויף און ױניאנס, די אין ראליע רינע
 איז װאס אלץ, פאחפװעכט אוםן אזא

 איז עם ױניאן־געדאנס. דעם אין גרויס
 דאזיגער דער דאס װײם, אזוי געסומעז

 ׳פרעהליכע א געװארען איז עלעםענט
 נוטע, םילע און ױניאן. דער אויןי מכוז

 םאר־ ניט האבען, ױניאז״לײם עהרליכע
 א נעקראנעז אורזאכען, די עטעהענדיג

 האט עס איז ױניאז׳ דער צו האס טיפען
 דא־ דער ביז צײט, היבשע א גענוכמז

 נצװא־ אױטגעראט 1אי קלעםקנם ?ינער
 גאנצעז אין וױרקלױ 1א' ער אױב #רעז

4גװאחג1נ אוימעראם

A
םאז• סיאר זײן דארןי אלץ דאס םון

אומאני״ סארט אזא םון אז דעם
 jnjn קיק איצט קען זאציאנם־קעםפײן

 אם׳פד, עס, האט אנפאמ אין זײן. ניט
 byn \vd און ׳זײן געקענט ניט אנרער׳ע
 יעור דעם מים סמכען םתיר זיך געכױזט

 הײליגט צותק ״דער אז װארט, איטישען
 טאר און קען איצט אבער מיטעל״. די

 םון ארגאניזירוננ די םאר קעמפײן אזא
 אננעםיהרט ניט ניט־ארגאניזירטע די

 בא״ האבעז ױניאנס אונזערע װערען.
 ניט דאס אום רבי־געלט, גענוג צאהלט
 אלזא, רעדט, מען װען טאן. צו מעהר

 סײנם ארגאניזײ׳טאדקעם«ײן, אן פון
 ס־קעכד ג נ ו ר ע ל ק ם י ו א אן נאר מעז

 ׳עריםט, און װארט דורף קעמםיין א םײז,
 דורף כיאסםיםיננעז, דורד קעםפײן א

 וײ מיט געיטפרעכען דורך צירקולארס,
 דער איז דאס פריװאט. אין ארבײטער
 מוז און קעז װאס העמפײן, אײנציגער
 אײנ״ מוז יעדער אבער װעי־ען, געםיהרט

 זעהר, איז קעםפײן סא־ט אזא אז זעחן,
 װעל• םון העמיײן, א מװערער. א זעהר
 נים טאר מען און ניט קעז מען כעז

 רעזולטאטעןן גרויסע באלדיגע װארטעז
 ש*• צוערשט דארף װעלכער קעכיפײז, א

 די ארבײטער די »ן מזזות די אין פעז
 דורןי אוז ױניאן־פסיכאלאניע׳ נויטינע

ױניאךםעהיג. מאכעז ער׳עט זײ דעם
A

 נעלד• גרויסע םאדערט קעמפײן אזא
 צו װי טאקט, און קענםניס םיל כייםלען,
 נאןי די םאר שרײבען צו װי און רײדען,

 גאנץ א און ארבײםער, :יט־ארגאניזירטע
 סענען אויסדויער־קראםט. באזונדערע

 צײט לענגערע א םאר און אנםאנג פון
 וװ זײז ארבײט דער םון רעזולטאטען די

 אוי• םיז אויסזעהן עס מעג ׳יע כיאנערע,
 רעזול״ קײן גאר זײנען עס אז בען־אוױי,

 אײן אויף טוער די טארען ׳:יטא טאטען
 אר• זײער פון װערען מיד ניט מאםענט

 נראבעז װײםער און װייטער נאר בייט,
 דערגרא־ זיך װעלען זײ ביז נראבעז, און
 ױנ־ דעם כעטאל׳ אײדעלען דעם צו בען

 מחות און הערצער די אין יאךכיעטאל
ארבײטער• ניט־אמאניזירטע די םון

A
 אר- ^װערע און נרויסע די איז דאס

 ארײ יעדען םאר םאר שםעהט װאס ׳בײט
 ^װע־ נאןי ױניאךקעםפײן. גאניזײ^אז

 ארגא- דער װעז ארבײם, די איז רער
 און ארבײטער צו אפעלירען דארױ נײזער

 םאר• אויך רײדעז װעלכע ארבײםערינס,
 װעלכע םון פילע און ל׳פונות, ׳טײדעגע

 אן װי זאך, אזא װאו לענדער, םון קומען
 גאנצען אין איז ארבײםער־באװעגונג

 ןר1פארגענוםענ •דער םרעםד.;
 דיםםריקם־תאונ״ דעם םיז שאךקעמפײז

 םארט דעם צו געהערט יארס נױ איז םייל
 אונםערנומען אבער מוז ער סעמפײנס.

 ארבײט^ר טויזענט 50 װען װערען.
 1ב<וי אוז ױניאנם, די אויסער ^זטעהען
 ױניאנם^ די איז זײנעז טויזענט עםליכע

 די אז ױיג ניט אנדערש גאר עס סעז
 און םאכטלאז, זעהר זײז זאלען ױניאנס

 טאכ צו מאג םון עװאכער װעחג זאילעז
 ארגוד םוזעז ארבײטער טויזענט 50 די

 ,מעטארע, דער לויט איז וחװ־ען״ ניזירט
 י <ײן אננעצײכענט. איהר האבען םיר װי

 װעם דאס םעגליד. ניט אח אנתןרע
 13 וײ פון ענערגיע גאנצע די םאדערען

 ׳דיסם- דעם אין לאהאלם פאראײניגםע
ד אונזער םוז אויד 1אי ריקנדקאונסיל,  אי
 םו< זײנעז הענט װעמעם טערנע^אנאל,

 קעכד נױםינע זעהר אזעלכע אנדערע םיט
ד דער ׳פטעדט• אנדערע איז פײנס  א
 נןד געםאכט איז קעמיײז דעם םון םאננ

 ארצעגי• איז םאסמיטינג א אויף װארעז
 אגאזז םאנאט. לעצטעז ענדע האל טאן
 מאק ערשטצר דער געװען נאר איז דאס
׳ הוגדערטע קעממײז. דעם איז

 אפגעהאלטןס מוזען ײעלעז םאם־םיםינגעז
 וחד טויזענטע הונדערטע די אין ;ווערעז

 םאחפיידענע װערען פארטײלט םוזעז לעז
 זאײ װעלכע הענדבילם, קלארע או קורצע

 ױניאניזם םח נעדאנס דעם טראנעז לעז
 ארבײטער^ ארנאניזירטע נאןי.ניט די צו
 דעד מיר װינשעז הארצעז גאנצעז םון

 ערםאאנ« קעמפײךארבײט נײער גרויסער
 ניט װעם ער אז זיכער, זײנעז םיר און

 וחד געםיהרט װעט ער אויב אױסבלײבעז,
 אננעצײגטעד אונז םוז דער אוי^ רעז

> ליניע.

 זײן װעט עס ארן ווארט, אײז נאר
 װײס־סרעזידענט מאל. דאס םאר נענוג

 דיסנד םון מענעדזשער דער לעםקאװיטש,
 די אויםנעםאדערט האט ריקט־קאונסיל,

 ױניאנם םאראיינינטע די םון מעםבערס
 איוזם נעבען צו טרייד~קאונסיל דעם איז

 דאזײ דעם איז היילח םרײװיליגע זײער
1אי דאם ארגאניזײשאן־קעמפײן. געז

 מיט בלויז װיכטינסטע. *סאםע דאס
 הא׳י זא^ אינםערנעשאנא^ די װען נעלט,

 זןען ספענדען, צו מיליאנעז אפילו כען
 n איז םיהח(!. ניט סעספײז אזא מען

 1זײגע אינטערנעשאנאל דער םיז מיטלען
 ױניאנם, 13 די פון באגרענצטע. זעהר
 דעם דצרווי^ צוזאמען שטעילעז װאס

יט1 אויך נמנז קע| דיסטריקט*האונסיל,

דזשענעראל פון מיטינג פערטעל־יעהרליבער
פ׳״לאדעלפיא אין א.ל.ג.װ.י. באארד עקזעקוטױו

 ס־טיננ םערטעל־יעחרליכער רער »ון
*ו ײיז נ. ע. .נ י□סח  יײענד. גים ילץ נ

 יוונ־ סארדריסען ניט ראם ראדף »וױם
וז  <״* די ײאס מעמכער׳ןויו, נאנצע ן

 יוינטער• רער פון קערפער׳ןואםט םןנדע
 ם*ר■ דער *ין ניט זיך איילט ,י.ןןא;אלנ

 סראגען, םאר׳אײרענע די םון האנריצוננ
 *ײ• נא׳ןויליסע, קײנע אן ניט נעמט *ון
 און אחמנערערט װערט פראנע יערע ר׳<י

 רעזול־ דער זײטען. אלע םון נאטראכט
 פון דיסקוסיע נרינדליכער אזא םון טאם

 םארמײדענע רי דאס ׳1אי םראנע יןרער
 כים״ װערען ם״נונגס־םאחטיידענח״סען

 נעםאסטע די און פאריעװאונדען, לאנווײז
 און נעדאנק רעס אויס דריקען נא־פציסע

כ. ע. .3 נאנאעז דעם םון וױצען תם
ר ז םי ע ט צ א ר ה א נ פ ״ ט י ו ן *ו נ ע כ א  ם

ע ױ נ י אז , ר נ נ ו ר ע צ ה ױ ר ע ע ד ״ ר א י  ■13 מ
ן ר אן חז ע ט י ױ ם ו י ם ס » , ד ט נ י ר א ם כ ו  א
ם ל ן א י ז י ן כ ע כ נ א ר מ ע ז ע ן צ ע ר י ז נ י ט א י  נ

קן ײנ צ ר נ ז , ד ק ו ר ר נ י י ח, א צ צי ם פ<ן ח ע  ד
ן ע ט פ ו׳ צ ז י י ן ט ר םו » ז נ ו , א ט נ י ר א ז ב  א

ף ם אוי ע נ ד נ י ט י ן מ ם םו ע . ד נ ע . נ ז ק .» ,  נ
ט ה י ע ר א ה ה, רו נ צ ם ן ה ו ס א א נ ד י צ « 

ען דעם, ן רי װ ע נ א ט י פ א ן ק ר םו ע ז נ ו  א
ר ע ס רוי וי נ פי ן ׳ ע נ ״ ן ז ע ט ױ׳ ו ר א י ט ז י  נ

, נ י נ י ז אי י ר א א י ר ע ד ו ס א »י נ ן י1׳ י  'א
ר. ה א פ ע , נ ז י י ם נ א ז ר י ט א י י נ ו ז ר א ע  ר

! פאל. ע ט ײ ח נ ע ד י י ו ן ׳ ר א ם ־ ס נ נ ו נ ״ ן מ ע נ ײ  ו
ע ס א א, ס י ד ו ס ו א ז ר ו ז ס י י ן ז י ר א ע ד ע  י

ט ם נ ו ק נ ע מ א ״ ו ן ו ע םו ם ג ע נ י צ מ ג נ י ״ א נ ע  מ
ר שעז. ע ב ר א ע ק ד אי , נ ז י ם א א ן ד י י א  ד
! «<ע ע ט י י ח נ ע ד ײ ט ר׳ א ם ־ ס נ נ ו נ י י ו ם י ״ א י  נ
ײן ט* ר ס פו ו ן ן ׳  ־ i י r ר א ם א םו

ט י י ה נ ע ן ר ו ״ ם ע ר ע ם נ י  א
ט ז. ע ס ס נ ו , פ ט ר מ י ר א ר ם ע ״ ד ע ם נ י  א

י רעם י ע ב א ז א י ן א ײ ן א ו ר א ע ב צ ע ח ע  :ד
ה(, ווי ע D ו ip ר ע ז נ ו א א א נ א ש י י ת ע ט נ י  א

ן זאל ן ח ת ם ו א , מ ר ע ק ר ט ם  •V3Vt װאס ט
ר » ם » ר « א ר ם ת י ע א ם י ז ר ג נ נ י י כ ה ן א ו  א
ד ל א נ ר װי ע ר ד » נ ױ א ס ר ע ר ן ט נ י ז א י  א

ײ נ נ ׳ י ז א ײ ן א ו , א ר ע ב ל ע ז ר ז ן ד ע נ ײ י ?  ד
ן ע ט ײ ח נ נ ח ײ פ ױ א פ ־ ם נ ת נ י י ט ם י , נ מ ל ע ז • 

ם א ו יו ע נ א י ס ן ױ ס א א מ ד נ ס ד נ י . ם ן ע ד א  ע
ז י י י ע ד ם ס ר ה ע ע ם ל ע ם פ נ נ ע ר י ב * ד א  ד

ע נ ט ד ײ ח נ ע ד ײ ו א ר א ט ־ ס נ ת נ ײ ״ א «װ ט א  ב
ר ו ח נ ע ם י י < ד נ ו ל מ « ׳ ־ ר א ל ח ס ר ם ן  13 ד

ר ע נ ע ב ן j נ r a n e ן ו ר •art א ק ם ם א פ ע • י א  נ
ם ו ל ז מ י ר א ע ם ר ס כ י ל ג ר מ ע ט ס ־ מ ט ג  ע
ר, ע ס פ א ן װ א ן ה ע כ ע מ ז ן נ ע ר ע ו י י ן י ו » א

*ראכלעג^ נעת־םע
מ ם א צ י י א י ם א ן ל ח ע נ ר ק ב י י א י «  ד

ן מ כ י ר א ז נ ע םו ר ע ז ת ״ א נ ו ח י י ע ־ ^ ־ ם י ױ  ו
, ן מ י נ ן י מ א ל ע ו ם ו ם ע ל ע נ י פ ך ש י »ו ז

ע ױ נ א י ל ע 1א ר ע ז נ ו ן א נ ן ר י י פ ח א • ם נ י  א
דוסםריןע.
ר י ם א מ ל נ נ א ט נ ט ^ י ם מ ע ט ד כ י ר א  נ

י ®ח ן ד ע ט נ נ ח י ז ז ר פ ־ ם ײ ר װ ו ד ם ן א ו  א
^ ר ע נ נ ן ״ א נ ו ח מ נ ו י א י װ * * י ז ת א ״ ם י י  װ

, ן מ ג נ « ת כ ל חן ן ו ע נ י י ן ז א מ נ מ ט ד מ ׳ ט
ג ז םי י ^ א י ם ל ת א ל י ר ם a ת n x e v,* 

ס ר «ל ן ר ד מ ׳ ז ד מ נ מ ם ®יז נ ט ת ע א י ׳  ת
ד ר א א ן נ י ר פ ע ש ד או ל י יז מ א , ם ז * ל נ ו  י

ד און נ ר ח ע ט ײ ײ ט י ל ר א מ ר ד מ ׳ ח מ  מ
ר פון ע ם ד י ד י י ט ל ם י י ו ר ו מ א ן ם א י נ  ױ

תאל .50 לא
ן י ע א ר ע ' י ת ז ' י ן ב ע ט נ י ר א ט נ * ח

, .v #׳׳ן י ? ס װ * ; * י

 *זםייאונג די םריױױאמע. א זײן מיתן
 ארגיי־ די m jrayt די הענדנילם, די «ז

 מאס םיםינגמ, די «ו סונתן זאלעו םער
in אראנז׳טירט ײילען m ; מן וןום  רו

 — ׳מפ«ר, איעמלנע פון םיםינגען »ח
 *רבײם חנר אין חאפ זיתר ןײן מח ד*ס

 ארביי־ נים־טרגאניזירגת די נחזננעז *ו
y אחת או׳יק. ױגיאן אין ימר o  o n 
 געילזד פיין םאתאכמםינען ניט זײ ײו

 «ו נאס, אין ארער •,Mr איז נענהײט
 םרײד־ פון נעדאנה דעם *ראפאנאנדירען

 מסטמ די איז אלעמעז נאד ױני*וניזם.
נעםר** װערט וועלכע די ײאפאגאנת

 ד«זל אוינ, א־ן נעװ*רפ«ן ־טטארק זיו
ד<״דא;ט נאמיט כסעט א־ז ראל ד<וס  ̂ י ײ י

 ו װעגען געװארע;י
אין טרײדס נ״דע

 h א-ן וס״'py״* דעם
i א־ן נעת 'ם־א,;לאד«י’פ 

 ד«- איו באריכטען םריחעריגע זײערע
 יײט״ט*טי• וי פון אײנ«ר נ«װ«ן לינשיזם

o םון ם׳נחי«ן ד*ס אט װען. n **י״ט׳ס 
 דיוע סון נאריגטען פריח«ריג« די פו) טױו

 נערעד־ תר א*י מײט־פתזיד^לט׳נן, ױויי
 ױד־ *װיי אונזןרע אי נאװײז״ זאמסטער

ײיו זיר ח*נ«ן סילידןלםיא אין <ונס  ענ
i נאפרײט נרינדליך n  no ל*(. ייגסער* 

ov אױנ *ל״ן, די *ו אויד, ׳פײנט 
 אין דן אימרחױפט סון־ זיינעו זײ

IJW זיינ«| םיל^לםיא, W I ׳ענל, *ום 
 און חחי< נאמ ויר םארחאלט׳ון «ײ ייון

 אוי«ענ«נ«ן ו««ול־ר חאנ«) און ׳פטיל,
ױ״ יי ן 13V3שאספײנס אסאלינע זייןרע

 אױ«׳ו׳*ל<וט«ן. זײ וואנ«ן ײ׳ולב« ני^נס,
 *ום נ«װןנר«ט זיר 1ח*ב« זיי םון םילע

m  .r t i. סיט נאארד o n םארלו^נ 
 די אין «װריק װער׳נן w ארייננענוסעז

 או• ו״ערע אין «רקל^ן ליי ױני*נם.
 קײנט<ול װעלען וײ דאס ליקי״טאנס,

im ניט טןחר vm י, ט. וער «װ v, ל״ 
 נא־ אינטעתײ׳פ*אל אוניער ודעלכע
 ד*ס און יונייז, .ײעל״ » םאר טראגט

 ל«ויא• חינזיכטמן אלן אין וײן 1ײ«י< זיי
מינאלידער. לע

 *;גע• זיינען איליקייט*נס אזעלכ«
 לינ• נעווןזענע אנדןחן פילע םון הומעז

yp פאר׳פייחמן םון joiov םיר n•; 
 םעחרםטן די »ז )ח*ם«ן װילען םיר קען,
 און תטונוו^ מלי אסוז׳ק זיינען זײ פון

im «ײ ד*ם p ײ גיט נ  תינ־ קיינע ^
on  ; ivPMoyjnim 131 זײ man 

 ויײ זײ D3ny»w ײי אײננעזעחען, ליר
 װילען און ױני«וז, וייער «ו נעווען נען

 אייסי־ זײער «ו סווי א מאמן דארום
נעזונד״«װ׳»טטנד. »ן

 חמ־וױיא גאו איז םח»< ראזינן די
 מװ** אייפנ«וכמז נים .3 .1(. דעם פון

t o  .in ײ זיינ«ן ח טנ  סיי־ in ס
s »ז נימ,  .» nn .נאנץ זײן ותס נ 

און אנם׳יײײג^ זײן אין ■*רזיפטינ
0?no fyiy |y/UKnn3 Dyii 

m ײיי< n vtt or ,וױכסיג«t מחיפייט די 
 otnim ײטס וױיעז, נום׳נר nn אח

nm איו אי«ט w װי- ניט זאל י*גס,ית 
nn אםאל mini onyoviv אלער־ דזדך 
jro•*( און yj’m-oio לײ rtr r tn 'ia 
ivo.

ynr» o די rp, את־ ומלמר אויוי
3 ran״n , מן נ ^ י חז מ ױי  אסרור ו

f און y » n  ,rm m m זיד }■ *o f r o r y 
תן איז נארינסןןן, m אין  די מו

 אין ױני*נם n״3 די טון פאראײניגתנ
y די ג*טרד. דדפאיגט א״ן j ’ i i p •סרא 

n »פאר״ טוין איז זי נית. תיין כיס אי 
>o3onsy אמן  פדױ״ד rfiym אויוי מוו

y « » o «  y r n.| די פאו נרמת די און 
r r n f i זײנ׳מ טאראימממנ .mpp •van 

 םילארעלפיא אין יתי*ן *ױוסאמר5פ די
 מיתז.■ אח זי וואס jotn מהר גיט איז
ר ט םרייד טלאוח מ %  םילאדןמ אין ו
נאסירמד, אײנטרוט״מ• איין איו פיא

j y j ן < םו י ו ו ס » > י ו ן ׳ס ו ר פ נ י ס ײ נ ר ם ט  *ו
ר מ ײ נ ר . א ױ ל נ מ ר ן מ ו ר א י י ם « י ױ ו » 

i jO ^ » י ן נ נ ח ײ ו ת n ס T י n n ’n f ן ו  א
ר מ - ײ ל ם י י ם - ו נ ת ק מ m ח y n ז ׳ ט י  ס

ן מ נ א ן נ מ ר א ו ח י m ז n i i  |y o y j 
ט ײ i ;נ n ר ן ח נ ׳ ו י ו ת א » p י O y n ט י נ , 

ן ת * א ם י ו ן א ײ , פ נ * ח ם ח ײ ו o ז y a y  m a t 
ט י ן ג א ר ס א o פ n , ד ג י ק ד ו ן ט י י ו י ג ט ת * 

. ן ײ ס « * י ד y ד o u מ ז ם א ם ל ו ז ו m ח  p a 
> *o y r״n y j ט ״ נ ר y\3 ט r  \v5r ן מ י י  ײ

ל י , פ ר מ י ר י ט ן װ ז מ י ט א נ י ס כ ^  נ
ר מ י װ י א xt p ד m y o r o w  y r o » ’o ־ ר  ע

ווארםען.

סהענ רדפער אונזקר פאר םפלח 8 נאד
אנענםור

 טםמ־ yr'aypo yכטינyרטרyניד די
 lyony: רעכם םיט װערט וואם נלמטעל,

 נא־ דעם םים איבי־טער־קרייזען די |’>
, מו ׳ ט ״ ה נ ן ו פ תר האט ,  װי

in א |y3*oiv:a נעזוכט •טאי 'J3־yio־ 
 םיילארס, ליידיס די צװי׳ט^ העצע סינע
 א| אין ארויס ײאד לעצטמ ז״נען ייאם

 די ׳טםייט׳*, װי ןורנאניזי״^אן־םטרייס,
 די םארסויםט םארראכמן, האכעז פיהרער

 באלר, yp»o האט ױניאן די »ון •W’J״
 און סיטיננ׳ א נעהאם טאנ, זעלכען םדי

oiy>pny ,90 m יןוםיטעו 800 סיס yj 
 ,nnn’t די צו «וטרױ םולסטעו יער ו

י םאראכםונג טיםםטע iy״i יח i י n
«־״yj *ווי דיגם ogn ײ#נם*ײ1ב״,5

י » 3*j j y o - • ״ . * ׳ .

Dip אױםנעת?ט חאם טםידבאזזמל 
to  |yjn>irnyj a, פיחחמ־ די או t p 

 נ<ר די םיט שארחאנחןלם oenyw כפן
oyo, אייי זײ םים אייננעגאננפן און v 

 טרניי־ די וועלכען אין אוסאך, נעװיםען
p̂לוי כאדייםענרזן א lyi'ip םער Îכy־ 
 נאדיננונמן. נינםםיגפ ran•: און רונ^
in סוי פײן נאר איו דאם »ו איז, אסת 
t» דאס )oyj«p סאר געותן גים p  n 
m נעןואוסם on |yjjniיי אס1 און ׳ 

אנטםאם וואס כח, 1ײ׳» * פוםם םיחחןר
ן *ו ע ל ד ג א ז ח ט ט ם י י ם o*3 ד y o ר ׳ י  ״

i y o ן ן ן א מ י ײ ו ו ט • ס י ז ס ו מ א ױ t ^ו m p 
ײ ס ן ^ ס ט צ נ י ט ױ ן ג א ס פ נ • ר׳ * מ י י ־ ז  k פ

י ־ י מ ת ד נ י י נ ר ן 1» נ ס * ײ « י ז נ נ ח י ל ײ מ

 ר/וס אױוי פ־ח־׳ען יעסארק עס ייך ט*י
iy פון נאי^טאנד i .וױיכג רי ױד*ן 

 , H ױו niii,א־נדוסטר־ע דרעה און
 ■P מ-» די װ• ,1צו־«טא; נעפערען א א׳ן

 ״1 אנער פילאדערם־א, א*ן א־נדופטר־ע
 לא• ע1ניע;*ענ א נ<ור א־ן ;׳ט אייר ײיי
 םאױ־ וווױי ז״ן זאיען װארוס טא גע׳

 צװ״ ר־ט נאאײס ׳»«י*נס11 ׳עיידעגע
ערס, נאזוגדעדע דיט #פ־סעס,  טענעדז̂י

y׳3 או r אומ־ ׳1 אונטער תאנען טר״רס 
 טעחר םיל מ־ט און נוט׳ r<» ען1׳*טענ

y’Dpjypy א־ין םין װערען געפיהרט 
? 1נאאי דז׳צאינט

 נעװען א־ו צייטען םר׳חערינע אין
 נאזונ• *װיי i פאר 1חױוט־נרונ דער

n y i די ײ*ס ס,#1 ס1נאאר חיעא־נט 
 ׳ווטארק נעװען yppo ויינען 01טרײ צװ״

 אנער .yiyup די םת איינע אוגעטיילט
iv איז o v r  m םא״*יי• י1 חאלט *׳ײט 

 מעחר »לץ 01טרײ *וױי די םון ענחײט1
 פלאוה״ י1 פארי״װיגרען. אין סעחר אין

y אויר איצט טאכען מאנופעסט׳ווורער n* 
oyo, פילע סארק^־ט. אזוי פונקט און 

p j ניט הלאופראכ^ ’u y n p״*i»  i 
«ון31א פלאוקס, ניי נייט y ני• ״ n• 
oyo. ניטא װיר?ליר איצט אר1 איו 
 סון אױםחאלטונג וײ־ 1סא 1גמנ שיין
y״tnpo «װײ :n 0נא* חטאינט 11!

i» m 3. 1 חאט i  w. ,׳פוין ב
1 oin’« y » inי yoiytjn yvnp א>ן 

n יין יון ׳*יממ* אין ק,1יא נױ n :o 
oivov, אוו oy גמנז/ קיין ניסא איו 

to ז דאסyלנy נעטאן ניט ז«ל inyn 
yj iya* |y- פילא^סיא. אין r’t oy 

n o o  |yii״i  .|yo” p n p i»  yrn 
 60 לססאל םון oiyp״o וױיסט לײדיס
p נים זיינען in r  |ynyr 1 נמניינס 

iyjMi)i iy i .אױף און םאראײנינוננ 
ovi ^3 סון טיםיננ פארינ •V a, איז 

jro'oyp « in |33אױםנ¥תל' p iy i ותל־ 
ya מן זאל מרװ ת ny»o n י1 א jiis־ 

 ניט ו^לט .3 .1 ג m װייל נענחײם,
o>*nyj יײניגומ,1סא • אתיסוװױמ׳מ 

jyiyn o זי ומן rroyao n  npp סוײו־ 
jjn ױח־ לױ n p o ’w .

 אין חאט י׳ייומןת זױיס״סר^חמס
ia ארױסנזכראכם נאריכט וײן n r  on* 

op;io ױגיאן, זײן סון ya>n תפא איו 
 1M0 yj’np- י1 1פא pioor תחר ניס

”o»TTnro מט׳» און אײניממ, n 
i״nyai נ׳ד *־ינייסיסל ניט איז אלײן 

iy iyai» ,on w אײן, גיט תחם 
yn די אויפ ip וחנט איױינו»1סא T ’B 

Ji>py lyvo’U in  rt y>pr« in** 
yia און *.oavr'ur

*an’inoo’T  ypoinyo nnap 
yo,| אויר ווי •oan’in זיגםאן tm p 

m סנסיי( uyi אין in ,און דיספוסיק 
oy 3« איז y>i׳*י«מן» inpwr זײ 

yrnp װייל דמ־כוװפיו״תן, פאראייגינוע 
 ip יתיאנם פיימ אין אוםיסמנחמ די

unn ,חעכםםע די איז צס וױיל און עס 
 Tatars זאל םילא^פיא אין •?

i מן w תאניזיי׳מז 1אלמסיינז »ן^ 
ttiinip פאספײז,  o n  iya>n סאר־ יי
no tynpnora* און כחות אימממ

3 efייחנ *Bara יין ro^rwVo.
i«o וױיס־סומזיתנם r)m  ja חאט

ooirms |yo o*n רום׳ש on סםר״ק Y 
pnoo in איו  o*i ,m*n in איז

m pw a pronyr די 3«ו<י ניסi  m v״ 
t nfont;״n  m  lyayr-nrje |y>מ 

nr n ro v im  praip נאװילימן nr 
”rur׳ t וא־כײמר 'ipar yo>yoryj n 

up ,lyaJnngB נים־ױניאן די זולינ 
iy iy r, און pnoo in ניס־ די אין 
y onya iw מניאן y r| אנן oyn ננעחן״* 

P3 זײ y'noo prum |y>n יוגי*ך
iyoyr. ___

A
iyay n in  j*oy> iron i זיין in 

iy rr* i סזן אגפאל an פחנכת״ם׳, 
iw ותלמו אין ,38 לאתאל oy זיינען 
yr’r לאננ ניט כיו |yiiya נאן ’o pnnr 
 גמ־ גיט man װקלכ¥ בל«חוםע,1םא

inyrנ גים און ׳yוpלט opi ,|nyt 1סא 
« oip ni3n yi’oanoinu י1 איז 

yrnp ,נאו־ סקענס loom, זיי װײל 
̂ןן  1םי .yoiror תיםע א אין y« װיק
m זײ האבען ynay אז |,yBip ;װילזנן

oyon ,na»3*3ypo yrnp n ojyp 
iyanrr*o איז זיל n  mnanr nr ית־ 

hb tnpp onr ,ip און ארנייםער וײ 
onr י1 פון נחוען oyoip. אנכ o>pi 
oy פײן נאתיט מװ׳ןן yi’iya’o מו 

iys>n ,n אויס«וגספיגסז in w  on 
iyoro oy o«po און רכילות סל$רלײ 

n:»3 iwupi in נלאפס  nr, אח 
yaMm כיאעפ inaw w  oy אין o נ׳ד 

 op> ,to » אין s>rn«B ײיידינסן
Dip iyr'p גיס אי«ם ניז )Downy 

1’itna■ p« .tw in איו a ,1• ■עםם 
jpav n אתגליפ r  iw• 1זיכס»im 

ta via iw׳r זײן נים lyaoyo P’p
4 4^4^ ^4 4 4 4!▲ MMMftAAftl ii’ninyinn nlPI 9% ■K ח»רזי VL1.

m » t  *  |» a y i y i » a ן צ ר צ י ז א י ס1נ כ אי י *
י יvנ ״ ו n<« ר י P י P P׳ ban י1 *  •yn הלטyyרyד א*ינזעלחײט«ן אלע אין

N»o lyaaooyn ovi ivi־״p, און im
tHa ovi״a orD׳y r r •ט־ספאר׳»ט»ד

vo;•. ״oa האסעי ay ,o n vw ה*ט 
 ivoav‘׳* נאנ׳י *vi |v;vn דעיצ״^ט

'v;v, אין va4vn* יי vaaopia'P' א-ן 
 ט״• זיין לױס ויר; ivcov; יטיחאנא

v ד־ ײערט ניננ, a o 'i ' i ,אי• איס״יט
 ־V; ארסי־ט׳ ליין vrs,a די נערהויפט

 Dnvi;ropvoi;i«a ׳;••יא;א די פון רײפט
 tpf ,,va ,pip ;יי א־ן oivaarn און
 ןף די 1י1גל oanov; ױערט •עיקאגא א־ן-
a און ארנײמ׳ ל״ן טע n  >yi• m 

ivanopi**P i איז׳  oai אין mjop'v 
t־OJWOinyo ivr ײססל*י.3אר nt 

o iy פון ;•ט א׳ז i׳iJ ir׳ ta דא lap 
tvo^vi 1(* מיס אגריטענט אןnaa r 
 13 אױסגעסיחרט |y״;r זײ װי נוננען,
man ניי איו ’pia. 1װינאל p״ן ia*

ivooya i'3 א־י ס־־ט n  jap ,no אד 
 oan iv און חעלפען, O’na; ריטענט

;finona ivav;v צו la ,pftn 13on
ז ׳ a׳v׳ א ; a p, ל3ל o a n o y j  n o  , m n a i 

ו ע י ע r ײ j n y i a v  i a ז י ־ י־ער א ־3א ט  ײ
ם. ע ט ס י א ס ד ? ט31װ י ״ a׳»־ 1י * p ז י  א

ט י , נ ן ע ײ ע ס נ ױ ן ל ״ , ז » מ ״ i מ y  p ’ P* 
. ^ i ש v , ט נ י י • «a ד c ד ; ” a׳j ; n n 

i j n a  ,o t i b i ; v o o  p b ן ו ־ a פ ם ו ט י נ י  מ
P0, > ו " o או a i י שו ד נ׳ ל ױ ש ט ז ־ ן נ י י  ז

ד י ל ט ר א װ ט נ ש ר א i ם a o ס רי ע ע י ז ר י ױ • ו י  א
i y a׳p o  i> י ׳״ י i א v i ר ע נ י ו נ י ׳ * א ס י  או

i n v o v a i a o  iv  a y n י ו V3iO ד י o א n 
ט ע ס ר א מ ״ ס או ל ן ק י *׳ א .r a p ’K

o p i ט ם ת ט א נ ס o א m  o n״l ” i o 
ז י i א n  p b  i y . מ ו נ י י o• ס a p  i n  t o 

i y » ” i i  n o  p ’B ס ר ח י פ ע נ נ R א i y i y n 
i׳ n n  o ” i a y ; o ’i a  p i a o s. ו י  i ױ

a r a p ’ r י י o י i a  p b  o n a a i a  i  a i•־ 
i n  t'M  . i v B v r  p a o r a מ א י ן ס ו  א

y n o o n r a  o m ן ע נ ״ T ז i p o n a  j n o B 
100 n 3 l y r o e v r a a  o p i  , i v o v r  p a o 

n o  i n  , i y o ” a i a י י . ז ן נ ח י ו י ג ס ת * t i p 
o n  n e m ד י l י y o n u  •  m n a e

a p»”. י | ש ד נ י מ מ o א i y o r ■ ח  א
p ’ p* שן * נ י י r; ו ; a ו ס י ס י ױ ;a ו ן y״ ו  פ

n n »  n, ן ו o א jm  o y ן י י נ ו י ס ױ ן נ י  א
־ ױ ח ז o י i a o r ו y* צ o o  a  l y r o B y m a 

׳ '*i n . ר א ז י י נ י מ i א y , ט נ י י n מ  i a 
y n a i ן א ^ ״ ז י ג א נ ר a א i a13״ t a p  o 

i n r n  o r n p ם י i ס y i  . i l a o i v ״ י  א
3”a ; i a  o n  i n y i  vo  o ; y o n n n״ ; 

, ו א פ ר י w ו i n ן י י א o ד i y o r ס ו ־  א
o r  n a i y s ’ > r ; a ;  a  o n y n  t$3o r o’- 

נ ת ן ט י i א  n r  a n r a s, ס ג א י ג י ״ י i נ n 
j « i y p > y o *3 i y r » o y a > a

ן י m א a n  u a M v > p י i ד v o ” 3i a 
ם א ז ױ ׳ ס נ י ח l״P ג ל ם ל ע ל ס p ־ » o. | , ן ו  א

ױ o ו n y t  o y , ס י ו o א p i י ן ד א י ת t י o 
מ י י ח ג י ס 1א נ ע ס י ר נ ס א י ד ד♦ ס ס ם ו נ א  מ

i m r o ו ׳ ס ס T א i w  n n a n a s  p a
.I70” p r i

ן י א א ד י י א ו ם י i א r t p i w  o i T B y n a 
l y r n a o r  a ■ ם א ס ף א י ײ י ז י נ י ן ר ̂ ”י

o * n  i y a > p i י T ד r o p y o i n r o  y r o i p i 
3 n  p s  03B i a y ; o ’n a  r o o  i n^ י ) 

ן ן ײ א i ז n y n ן מ ו נ ש נ נ י * י ל ר ו ז ל ״ א ס א ד  י
y n o , ז ז ז ל ס ק װי סי ח נ י ר - נ י נ א « מ א  ת

r m a r o o n  ^ a p n . א• 1 י װ. ז  ד
o n p y a  , v J v o a a  , o i p  | p a i’ • או י ם  ד

o n  p b  m a s i p ן מ ײ ס א p; ב p r o n a 
ן ן o א ” n־p a  n o  | « o r > i y »  o ; n ’ i n B 

i y o y t r  m g  i m i s  t a  ,a a ia « o  i n 
i m r n י 3i ד a״i y o ן י א א ר י י א ו ם י i* ז a 

l y r r a a a ן ו ן א ז ׳ ד י י y נ p i a o r  p a ד י
 ̂4^4 4 4^4 4 4 4 4 4 4 ^ ▲4. ^4 ■Bfl r p a, ם ױ i כ p a i n י o ד i n i r o p y m a n o 

i n  i m r  . ty a y a m  ta m o  r »  t n n 
o i 'B v a a a  e r a  r a  vo  o p i  , | ” B o a p 
e r a  n r  i p a y a o n a  o a n  , i n p i y a 

י י * o j p u ר א .31א n פ ר ק ם י י י ־3 ד * 
r  o y o״iy a ם י i נ n n י ו ז X ס ^'ntrm

ן ו י א i» ד y o ” 3i מ ו י ח י ס *n ס י ; n t a
l y a ^ r m.

y a a )  n ן י י א o 00 ד i y o r. ^ א ו י
ן ו י א ם א נ י ס נ י p ס  p a  n a״o m a i t a s  r 

j r o u י ס ד נ א י ת r י a a a  o i p i  j y r n 
o n  o y  p a  m i r ך י m ז n w י י * 

נ1» ײ o 4נ y ta i’p  , m m t B ’P  ” i  d im 
י ס י a ס  n a , ץ א ל ו י א ו i ו n n  o y 

3 o s a e y aם ? ו א ן ל ו a א m  p a  w o m 
i p r '  p p  i a a  i a a  n a  o y • א ם י  n נ

>y a a • ח א p■ ד n  o a i n v o a i a 
ר ע כ י י א ע ד ל ע א ט ר ח י ר ע נ נ צן א ם ק נ  ■ו

ם א ר ה ע , ב. ע. נ. ד ט י ת ו נ א ה ר א ן פ ו ס א  ע
ז י ן א ע ס א ל ש א , כ ן ע ר א װ ע ז נ ־ א עי ד ד כ א  ח

, ן י י ױ י ס ו ז ע י ם א נ ע כ ײ צ ע ג נ צן א ד א ל עו  נ
ן ט םו נ ע ד ד ע ר י ״ ס י ױ ז ו י םי ש ל ר ע ן ■ י ־ א א  ב
ת ם צ װ v ן m ד ײ ר ן ם י צו או ע * ד ם  או
װ , א ם ײ ב ר א ך ו א א ט א ס װי ז י ױ ך ו לי ענ  כי

ם ר ח י ם מ נ ם י ו . א ן ע ר ע װ
n ז ע ט נ ע ד י ז ע ר י ״ ס ײ ן ס. װ א מ ד ײ  ז

ן ו . א ז פ א ס ע נ א ח מ מ א ם ח ע ם כ מ א ר כ ח  ו
ן ר ת ע ע ד נ א ן א י ז א א ם ם א ן כ ו  **סחר א

. ד נ ע ם ג נ ע ד י ז ע ר י ״ ס י ױ ן ו א ם ד ײ ם ז א  ת
ך ם ?י פ ױ ח ד ע כ י ט א י מ ש ע > « י א ו ױ p א n 

ד ע כ א ס ס ו א י , ק ק ײ ר ם iv ס  o n ס א ד ח ו ^ 
* מ ח י ם ע ח נ ף א ױ י א ו י ו ם א צ • ד י ר נ  א

, ם נ ע o מ n ײ ר ז ע נ ^ נ ס א ז כ מ מ י  מ
ר ע ר ו ש ח ם ס א ר ו מ כ ס א ר ם נ ז ^ מ א  ח

• ן מ ײ ו ש ע ת ע ר ם מ w א n ס נ ז י  &א
ר ח * מ ד ח ד א צ מ נ ײ ס װ מ א א  ב

?i  j i b  iy iy >  n y״ya ן ע ס כ י ר א ק ב • א מ  ח
p w o o n y a,/ ם א o װ o n o a s o a י  י

y n o o n a ’a  o m ן י o א a^ B y ; , t p a o w
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y אין ויך ך c :y V  vxu k; ,צשטא;ד 
*p צי אים נ״טיג, איז עיש hc־‘ 

 דרעסטא־ די pc ױניאן רי ׳פטאיתען
 א ־דעז ,אנציפ ,49 לאיןאי* נ^ליד, כער,
 יץ.6ישא;־לא:י,*־;א;*ז שיןאר?ען גא;ץ

 ז*ך י־אט כיאגענאי וױיס־פ-^עדדעגט
 בא׳ זײן אין אפנצשט?דט כיעררסטענס

 אין װאיהטעיי pH ייאגע דע״ אױיי רי:ט
 דייגחא״ט״טא־ רי pc שטיײק דעם אוי^
 ארויפ, זיך שט^ם עס .7 לאח̂א כער,

 ר״גש^ווט־ניײהערס די pc י*אגע די אז
• גוטע״ נאוװוערט יײן ניט איז

 :יענע״ שעהגהאלץ, יױיס־ןרעדרענט
 ^■;עגעכען האט ,23 לאקאי* םון דושמי

 דעם איכעד באייכט אױספיררינען אן
 וױ װעיכעי, י״אפאל, דין סון צישטאגד

 רי לױט סאי איז אױױס, דןי װײזט עס
 רער יויט סאי און מעכיבערס, צאר;ל

iy טרמזשורי, i מנסם־ און גדעסטער 
 אונזע־ איע *װי״שען יאחאל נעםיהי־טער

ט די יאריז. דו א*ן לאחאלט רע  די
 דדעס־כיאגױ די דיט אגריטענט דעס םון

 זיך ענדיכט דושאכערס און םעהטשוײןר
 יעננערער א גאו או; ג־כע;, אין נאר

 עקזע* דזשעגעראל יער האמ דיסהוסיע,
 חאריטע, א אױטעי־וױילם באארד קוטיװ
 . טים צוזאטען כאטראנטען זאל װעיכע

 פארישידענע די כאאיד דזשאמט דעם
o פונסטען n  pc די אנריטעגט. נײעם 

 דרעס־ דעד אין אז ויעען, אױסדכטען
 אג־ באלד גא• סוזען װעס אינריססרי

 זאספיץ, גדױסזןר אוא ווערןן נעםידי־ט
 אין געװארשן אננעפיהרט א-ן ער וױ

אינדוסטריע. חלאדז רער
 אץ ,־זאט דובינססי וײיס״יחנדחננט

 דױס־ דעם װעגען דערצײלט פורצאן
 עט־ יי וױ ׳י*אקאי* דין אין קאספײן

 אױםג׳ד גארניט ױאכעז ״לינ?ע" לאכע
 און העצעט. דיערע א*ע פױם םיוזדט
 שלום ױניאן זיין אין ornyr איצט

 נוט, דעבסט ױך פיהיען איע און דעי״וה,
אודאי. און אודאי ער און

 האט װאנדע־ ה. וױיס־פרע!ידענט
 מעד־ כאייכט זײן איז אפנ^טע^ט זץ־

 רעאיגאניזײ^אך תם אויוי סטענס
 דורכ־ װאס נאר א*ז וחניכער סטײיין,
 םײ־ ױיז אױט און נפוואחנן, נעסיהרט

 הדיפם־ציא דער וױיל ;,‘ערסאי מיט נונ;,
 דעם םון *ויפליסוגג די .סטרײק, םיז

נעײא׳־ען. דעמרײכט איז יןןאפ,
I-JTV0 נע־ ארויסנע^טויפען אאין דינען 

 װעט טען װען און ׳טרײד םון װארען
 ארכײט, דער סיט אגטןהן וױיטאר נאר
m דעט?ע<בען דאס ?ײן, רכער סען 

 •טעיער. 300, גאד טײאען װעיען מיקזאי״
 םיט אגריםעגט דעם אםכאטרעםט װאס

r די nאכfנאגץ דערוױייצ ער ארבײט ^נרס 
 בא־ אויך האם ער וװפדירעדפטעיענד.

 װעלכען פון ׳23 לאהאל ראס וײכםעט,
 רעם אגגענומען האט םעםכער, » איז ער

דיוס. די סון העכערוננ א פאר כאין*רוס
 לעםקאװיםע, ס. װײס־פרעזידענט

 נײ־געצריגדעטעז דעם םון סעסנרז׳פמר
 איבערגעגעבען האט קאוגסיל דיסםריהם

 אאץ, םון כאריכט גריגדלימנן גאנץ »
 איצס ביז שוין האס קאונסיל דער װאס

 ארגא׳ גרױסער דער פון יײז אױםנעםאן
 איהם ׳טםעהט ױאס ארכײפ^ גיזײשאן

 איז ורעאכער חשכון, זײן מיס םאר.
 1אונ גרינדאיכער א םון רעוואםאט דער

 פאישײדע־ די אין דא ױינעז טערזוכװנ,
 ארבײטעד, טויזענם 50 אר־ום םרײדס נע

ווערען. ארגאניזירט רארםמן װעיכע
 םעגע־ פגינבערנ, י. װײס־פרזןזי.־ענט

 דער ם,*ן באארד רו^אינט פון רושער
 נױ אין ױניאנס דרעסטאכער און קאאוק
 -8א זיך באריכט זײן אין האט יארס,

 אר־ רעם אויף כמזזרסטאנס געמטמלם
 דעזולטא־ זײנע און גאניזיי׳פאךםסרײס

 איז עם אז ערתאערט, תאט ער טען.
 עס און געװען. װי במסמר, םיא איןלט
 םון באשיוס דער—גוט גאר \yy\y: וואיט

 פאא־ װאאם ם^מיגען 14 םיט מאפ א
 װעז געװארעז, דורכגעםיהרט אםמנריג

 די ווען און ארכײםסלאזיגקײם, רי ניט
 זײער םים װאלםען אלײן ארגײםקר

 אינמד דער נע״פטערם. ניט אויםםיהרונג
 פאל־ אינגאנצען ניט נאך vm רענס*פלאן

 דעי אין זײנעז דזשאכערס רי קאם.
 ז״ע־ pH חינטערשטעאע זעוזר זחינזיכם

n ^ע־ אױך האם ער םארםאיכםונגע; 
 באאדד דדפאינט דער וואס עיירערם,

 דרעס־אינדוטםריע דער אין נמםאן האם
םארנעקוםען. איז פאראײניטגנ די וײם

 אפ־ האט האלפערן װײס־פרתױדענט
 װענעז כאריכם י׳אאי־עז גאנץ » מנגפבען

 דע־ אופדאוױםאוז דעם םון ארבײם דער
 םע־ איז ער וועלכען םון ■איטםענט,

 דאס ארויס, זיך ױײזם מס נעדזשער.
 האט ארבײט, אלגזנםייגער רער חמ א

 ארױםנעײיזעז דעפארסמעגט דער אבעד
 אעזד דעם אין טעטיר באזוגחןרם ןיך
 נע־ איז װאס סםרײק, סאאוסםאכער מען
 וױכטיגסײט. באזונדערער גאנץ םח װען

 אנגע־ זיד האם סטרייס חנר װי גלײך
 אפגע־ דעפארםםעגם דער האם טאגנען,
 הא־ עם װעז און מעאער, 107 #םמלם

 איז סעמאמענםס די אמאחױבען זיך מ;
 דע־ אוכדאוױםאון דער האט יארפ, גױ

 רילאומ־ 70כײס נאסענאנלכ אאדססאגט
in m םוז דראס־^עיער, ?3 כד׳■ אין 
מ מל מד ןאפיאיע; תאט ער ו  טוײ 4 אי

 אנבא- וואס ®מוודיטד. חולאר ויננט
זײ״ לאסאלט, נײ״גאגרמזתםע n סרפסס
יזד «ױ»םאנד. איגוטען אין אלא ױי

מ י י ק ג י מ כ ע ר ע נ

 קאאפעראטיװע אינטערנאציאנאלע
ג נ «ו ס י נעלגיע איז או

צ. פ. פין

1924 אקפזאגעה פוען1ס פדײט^נ,

קאפיטאליס״ רער פון ארבײט רי םרײען

 I ווינטער־ קארטע רי pc אײנע אין
 “דזײ י«יײז א האם 1844 יאהר פון נענט
y-'yc גע־ טעקסטי^איבײטער
ycyאין ;ם nyi ענג־ האכדאר יטטאט) 

^i די ^אנד) try קדאם קאאפעראטיװע 
םראנק. 700 םון קאייטאל א טיט

* דיט  אריבער ׳טױן איז צייט יע̂נ
 אונטער־ פלײנע דאזיגע די און ׳יאהר 80

 גע־ א אין אױסגעװאקסעז איז געמוגג
ijyiiHD v װאלדיג : 'v i,:: האט וועדבע 

 איבעי פארצװײגט און םארעפרײט זיף
װעיט. ^yv:n; רyד

cy אײגציג קײן כטעט נ״שטא איז 
 קאא־ דעי װאו ערד רyד אױף y>יyוױגק

p:niy: nyr/on^yE ט1;י״ זאי־ jy2^n 
jh.; קײן געסונעז speh
̂ט דעד װ״ז^ צו נרי  װאס ׳אי*״ז װעי

 צו הײנט ביז ןyװארyג ד^מי״כט איז
 איז געביט, ראטיװעןyBאאp אױפ׳ן כא;

 *,:‘,y2 דער פון yרyװיג אילם געגט, pא
••yiארגא׳ באװעגוננ, סאאפמראטיװער ־ 

 איגטערנאציאנאייע אן ג^ואר^ ניזירט
isyDrDPH yirDHiysHHP:;על׳ אויף ׳^ 

lyr't Dy 32 איבער םארטראכדגז 
iyi:yp װעלט־ אנדערע און אײראפא פון 

;.yp,,o
 דער איז וננfiיyאויס^ט דאדגע די

 סך א אונטערצוציען וי£יוא. עדישטער
 און טעטיגקײט רyגאנצ דער pc הכר

ŷ אױף אױפטו H פע^דyקא־ דער פון ר 
 דארח טען אוז באװעגונס אפעראטיװער

jy3y;iv, די אז Bראבy פעהר זיף האט 
iy3y:y;:^H. װי

 א אױסיטטעילונג די גיט באםת, און
 איצטינען פון בילד Mjy: און רי;yבyי

 אזוי כאא£עראצי^ רyד pc צױטטאנד
 איהר אנטװיקלונג, אױפקום׳ איהר וױ גוט

.ym:vD?xv ד און ׳מאכטyגע־ גאגצעי ר 
 בא־ לא:ד יעדען אין גאגג •טינטריכ^^

זונד^י.
 זיי־ ?אנםום־פאראײנען באויז נײטט

c \yzארנL*’yטyאויסשטע־ דער אויף אט 
 פארםען y3'^yo ysH אויר נ#ר ילונג
 טעטיג־ רyר»טיװyקאאפ pc iyD*i* און

 ׳ןy^^אםטyגעז ד yראדוקציB װי קײט,
icpypn, ־ pאאפyראטיװy,סרעריט־אינ־ ז 

םארדכערונגס-חברות. אוז סטיטוציעס
אײננעאר־ איז אויסשטעלונג די הגם

 בעל- די םון איניציאםײו דער לויט דענם
3'̂yc טיסאציא^יסטיy ,אאפעראטיײען? 

 צוזא״ ענג באװאוסם, ײי 3yJ״T וועלכע
 ארבײ־ נאנצער דער פיט מעגגעםלאכםען
 פונדעסטװע־י זי האט — טער־באווענוננ,

אויך טירמן איהרע Djycyy: בײיט געז

 רינ־ $:רערע pc ?אאפעראטױוען פאי
 אין זיף־ באטײמגען רyריבyד טוגגען.

 םון lyironnys^^p אויסיטטערוגג דער
HD־y :y i,,r אנשויאונגען, פאויטישע 

 ענדינ^־ און םאשיםטען pc אנהױב^דיג
״צענטראסאיױ םאוױעט״טע די פיט דיג

־ ״ • y ץ

 iyiyp:i?H2 דין האט י*אגד יערעס י
 אײ־ זײן אויף נטyאררyאײנג פאוױליאז,

 דא טyוו איהר שטײגער. :ענארטיגעז
 ןyפראדוקט ^'nysn ^טyאױםנעשט זעהן
 פרא־ און אױסגעארבײט ׳ארטי?ל^ און

 ראטי־yEHקא דארטיגע די דורף דוצירט
 דורף אילוסםרידט איז אלץ דאס װען.

 ראטאגרא־ ב'לרער, ׳ןy‘יyטאב ציפערען,
 און זyרוננy>pרyד צײכענונגען, ׳פיעס

mטישDסטאטי y'v y. אנ־ אויר ס׳איז 
 װאם פיטאעז, פראפאגאנדא די געוױזען
y' אין טyאנגעװענד װערען iy| צו יאנר 

 גע־ ?אאפ^וטיװ^ םyד פארמפרײטען
 אוז טsyשטyאױסג נאף איז צו“yד דאגק.
 ליטעראטור גאנצע די ןyיבsנגעקyצוזאט
נוננ.yכאװ ?אאפעראטיװער רyד װענען

 זײער װירקאיף איז אופן אזא אױף
 פונ׳ם דין־וחשבון א אפצונעבען זיף לײכט

ŷ אין םצב ועןrראטyBאאp איצטיגען H 
לענדעי.

 פאר־ בטלב'(( אז זיף, ס׳םארשטעהט
 זײנעז עס אויבען־אן. nyi דאיט נעטט

*nyci סאציאאיסטי־ די באויז באטײליגט 
 איבעריגע אלע ;?אאפעראטיװען שע

 פאליטישע צואיב האב^, ריכטומעז
אנטײל. פרן צוריקגעצויגעז דך טעםים,

 ־Hpys^^p סאציאליסטישע די אבער
 מיט נישט זיף האבען בעאגיע אין טױוען

 תנר באטת זײנען זײ ש^טען. צו װאס
 ־pyv פארטײ. ארבײטעד דער פון שטאאץ
 כל פוז iyj,,K-Hc 200 איבער לעגדיג

 כױטגלידער־ א אױם זי נעמט הטינים,
 און םאפיליעס, מויזענט pc 250 שאפט

װאק־ איק איז האיט צאהל די
סען.

 צײבעגעז צענדער אנדערע צװישען
 פראנה־ ענגלאנד׳ : ;yo^ צום אויס זיך

 ראטעךרום־ און ;כאסלאװאקיעyטש רײף,
יאנר.
אױסשטע־ האאפעראציע נטערyג די

 צוזאכיצנשטעל, גאנצען איהר אין יונג,
ŷ און רעסאנטyאינט העכםט איז HC־ 

D:yp. די אז באװײז, בולט׳ער א איז זי 
 האט נעשטאלטען אלע םון ?אאפעראציע

 די םום.yאוט װארצלען yטיפ ןyלאזyנ
 רינג א טyבילד באװ^ינג האאפעראטיװע

בא־ צו מיטלען די פון הייט דער א'ז

ךןערשאםט. טישער
 שטארט אין ארײנםאהר כײם שױן
 yo'na די אײגען די אין זיף װארםען

Eי'אקאטyרי אויסשטעלונג. דער פון ן 
 אױס־ רער צו פיהרען װאס טראםװײען,

 אויס״ די געפאחט. פול זייגען שטעלונג
:dv םארנעפט לוגגyשט " k רי פון Dypj״ 

 גרויסען אין — בעלג^ אין ןŷאק̂א עט
 שטאט די געװען אםאל ס׳איז װאו ׳פארק

iy רעד פעסטונג. w i :x i i דער פון זאל 
לעננ, די אײלעז 250 האלט

 די שטאק ררײ און ברײט רי אײױ^ 90
 פאר זאל גרויםער א — םyר חוץ הויך.

pאגycרyלאגצער־ און פארלעזונגען /נצען 
 זיך נעפינט זאל ־םון רyנטyצ אין טען.

 פיהרען עס װעלכען םון פלאץ, רוגדער א
yjyii| אין i*c־y jy T 'r פפװיליאגען: 

 טשעכ^סלאײפ?יע, איטאיי^ ענגראנד,
 רוםעניע, ראטךרוסלאנד, פראנקרײף,

lyric, ,ר שװײץyנyסארpבול ׳«;yn .א 
 פא־ זײערע האבעז זײטען די בײ ג. ד.

 הויפט״ ?אאפערפטיװע 4 די װיליאג^
 אוײ די אין .yלגיyב םון סyארגא:יזאצי

 םון jitfnyc דאס גלייף זיך װארפט גען
 האכ^ װעלכע עסטרײר, און רײטשלאנר

 געװאלט נישט yאציBוpרור־א רער צוייב
אויסשטעלונג. דער אין אגטײמעכיען

 אויס״ די װי אזוי ׳לםשל py':>ya די
 הא״ הײם, רyד איז זײ בײ איז שטעלונג

 פאװיליא״ yבויםyעצ'על־גBס אין זײ בען
 שא?אלאר ׳װעב אראפגעבראכט — נען
 און סאטארען די מיט ררוה־כיאשינ^ און
 זײ ארט. אויפ׳ן דא ארבײטען און זypפא
 די םאר פארםעגען זײער זyםאנסטרירyד

 טא״ fyo שטעהט דערװײל און ׳רyבאזוכ
yp אנד לײריג. נישטyאונטערנעםונ״ יע 
 םון הילױ דער טיט דעמאנסטרירען נען

 זײע־ װי ליכט־בילדער, נטעyצײכyאויסג
 די טראנספארטירען באגען און שיפעז רע

 אין אויםלאנד. איז און לאנד אין סחורות
 אלץ, איהר געפינט פאװיליאנעז זײערע

 םויגל״ pc ממש — אויסנאם שום א אהן
 און ?אװיארנעס y^y''t אפילו כילף!

 אפטײ־ Dircyy: רא ןyהאב זyסטאראנyר
 פון זyסyאפצו בא?ופט פען װאו ילונגעז,
פדײזען. בילינע זעהר צו גוטס, אלדאק

 רי האט אפטײלוננ רyבאזונד א
 טיט פול זײנעז װענט די באנ?. פאל?ם
 װעלכע אונםערנ^פונגעז, די םון בילד^״
 איר ; אױפגעבױט הילח איהר טים זײנען

 אפעראציעם׳ yאיהר אופזאץ־האםיטאל,
 טוי• צו איהר ?ריגט ארט אוים׳ן — אח

װאלוטעס. אלערלײ םון לטyג שען
 הא״ אז דעטאנםטרירען, צו בכרי אוז

 ארביייםער־בא• אלגעמײנע איץ ראציעyBא
 רי האבעז םארבונדען, עננ זײנען װעגונג

 און דיאנראפען אויםגעשטעלט לניערyב
 םון גרויס און םארנעם װעגען זyבאריכט

 איהר זיי. בײ באװענונג ארבײט^^ רyר
 מאטעריאלען, אלע אפילו דא פ'נטyנ

ױגענט־באװענוננ, רyד נרגע זײנען װעלכע
).14 זײט אויוי (שיוס
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ג. ב. י. פון

 די םארםעהרע; אײן אין זיר ר.א<לטען עס
c ^ ; ir עס זײנעז װאר געצטע יאפאיעם. םוז 

:jyv.y ו<אד רי ;כאנקירעז אמעריקאנער רי 
 אײזענכאה^רע־ רי צונעישוםאנעז זי• צו ײינען

 אנרערע םםתםא ווערען װאזי געקםםע זידזד-טען,
 קיױת םים ארויםקוםען נעז^אםט־^םער ,אזערכע
 סכ;ח נרעסםק רי איס ?•םארעט, נעתז יוחרםות

 נעישרײ״ רער געװ*ז איז איצס ביז רא<ר. םאר׳ז
 קאנסםיטוציע. רי סארניכםעז װיר ר*&איעט ראכ

 דא־ די אז רערםיחים, א«נים •שרײער רי האבעז
 אוים׳ז װירקמג קנאאע » גאד םאכם אנקיאגע זינע

 צו גרײכגיילטינ איז ער ארער װײל עוים,
אז זיכער, אין ער ארער קאכסםיטוציע, רע־

 דער אין נעלד אגיסעל האם זײ םון דעד
 ווע־ זײערע כיטיננען די און זשורי,yטר
 האט ער באזוכט. אויסגעצײכענט רען

iycy3y;py3'H װעגען אײנצעלהײטען 
 דע־ אום־אוױטאון דעם פון ארבײם דער

 ארcמ־yשט םארשײדענמ איז פארטםעגט
 באלטימאי, איז אויך װי יארח, נױ ארום

 אפ־ אויך האט ער װ. אז. און ברידזשפארט
V2v:vz\ אויםנאבען, די ודענען באריכט א 

 שײעריג־ פארשידענע די אויף אנגעװיזען
 בא־ דערבײ און ארבײם, חןר pc סײםען

 רעזולטאט־ ארבײט, רי דאס טערתט,
 נאך זײן D:ppy: װאלט ׳איז זי װי רײך
 הא־ גע?ענם װאלט ער ווען ^yovi םיל
םטעוי. נרעסעו^ן א בע\

y אין זײגמז דאס v w| באריכ־ די 
jyo װײס־םרעזידענםעז, אונזערע םזן 

 צײם. םיל צונענומען נים האבעז װעלכע
 אין מיט*:נ דעם םוז צײט םעהרסטע די

 םאר־ רי םארנוכ^נן האבען פילאדעלםיא
 אײ עס ורעלכע אויױ ?אםיטעס, שײדמנע

 ;ערע׳ באײנדערע א נאר םאל ראס גמווען
בא־ אלע און ׳זײ ?yijni אבער םעניש.

 םיר ײעלעז י* ע. ג. רעם פון שליסצ •
 נע״# נוםער נעססטען p* באריכםצז

רעכטעקײם״.

 רעװ^רו־ שרעקהיכער אזא נארניט איז יאפארעט
 רזם אױםנעהויבעז איצם םען האט ;ציאגער
 *ו סוף א םאכען נעהט ראםאיעס אז געשרײ,

 עס װי פעהטאריס, םי<ע אין 1■ראם«עריטי רער
 ראס ארבײםער, די אנתזאגם מעז האם הייסם,

 <»םא• םאר װאוםעז צו װאנעו װערען ןיי אויג
 וײערע םים זענענען זיך שוין זײ םענעז העם,

 *yo צו אנגעהויכעז האם חכרה בקיצור״ רזשאבם.
 בע* רעױ איז דאס װאוטער. רעם ראריזירעו

 יאשארעם םוז עאנםען רי דאס באװײז״ םכ׳עג
 אין טוער רי נאר אויב נוםע״ װירקייר זײנעז

 כאגארײ נים זיזי ז*רען ר*פא<עם־ב«װעגוגנ דער
̂ן דעם םים שען  זעהר אילעריניי, םיט ארויסקוכד

םם״טטעגםס. גים־איבערגערײגםע,

 נאװער־ א'יסטייטעריס»צ רער לםיטר, איז״ אט
 ארויסנע־ טאםאם, :*רטאן גענ נאי־קאנרידאם,

 איגנערםאר, םד. נענעז םםײטםענס k םים ?וםעז
 1א* טשעיכיאן אוםפא־־טײא״שען א'צכינען דעם
 איגנערםאיל םר. הרםאי קראוזדאינרוםםדיע, דעי
 סםים, גאװערנאר שוז געװאי־ען אויסנעװעהרט א-ז

 יארק. Y2 ;,א קאםיײן־םענערױשער זײן אלס
 װיל םםיטה נאװערנאר װי אזוי אויס, זעהט ױאס
 רא־ רער שז%ר באלוינם קרינעו ניכער װאס *שויז
 סלאוה־ רעם אין c*"Bry; האם ער װאס ליע,

 נאיץ א םיינוננ, םייו לויס איז, ראס םכסור.
ע אז די־ דונ  און סםיםה נאװעינאר גענען אגסי׳אגע נ

 בא־ אוסשאררינטע אז אויך אוז ־,“איננערסא םר.
 איננערבאי, םר. הלאוהםאכער. רי טאר יײרינוננ

 אוםפארםייאישזיי אז םוז טעלעr די אננעהסענרינ
 נאך האם היאו־־דאינדוםםייע, רעי איז ט״שעיטאז
 זײן םוז •ינטעלע אײז פאריארעו גיט דעיטים

 לוים עגינ־ט פאליטישע איז האנרלעז צו רעכם
 אוים־ םסיטר. נאװמרנאר ײנוננעז1איבער זײנע

̂׳ם איגנערסאל, מר. וחןהלענריג  םענערזמזןר, זײ! א
מר, איו ביז  צו זיר אגנמהויבען ניט האט יי

 אינני-םאי םר. װ»ט םאהם, רעם םים רעכענעו
 רעד אין סממרםאז ערrא'vאיסאארם דער איז

 הרײ ער וועם מןר«אר »י און ׳?יאוק־אינרוסםרי«
אי און כיאוקםאכער רי םיז ««י ײ«זס דאס נמו

 קיאוד די אוז קלאוק־מאגוםעקטיטורער. רי םון
 באל״ריגם זיר נעםיגען נעװיס װעלען םאכער

 וײ »ז טאסא^ גארטא; נעג. םה השערה אזא םוז
 אי:נערם«ו< ם.-. װײ< סםיטה׳ םאר ױאוםען װעלעו

 די ,1גײ ם׳שערםאן. אוםאארםײאישעד רער איז
 *HB באשטיםפת גאנץ זײערע האכען קי־אולםאכער

 װאוגתו װערעז וײ אװ איבערצײגוננעז, ליטישע
 ראס אויף :עהםענריג ניט זײ, םיט אײגקלאנג אין

 נאותרנאר װאס אנבאםראכם, איז םינרעסםע
 קל«וקכמכער• רעם אין נעהאנרעלם האם םטיםה
 דער איננ*רס*י, םר. װײג ארער מעהז, אזוי סכםוזי

 נלײכ• איז םםיטה־קאםאײ!, רעם םון םעגערומער
 .1ם׳»)|יםא אוםאארםײאישזר דער אויר צײםיג

 קל*וסם»כער די װאס באלײריגוננ, א אין ראס
 רעכ« םיט זײ טעג װאס אוז םאררינט״ נים האבעז

םאררריסען. שםארק

6רצ ׳■גמיצז מםארת העז װאס זאר״ א נאר
 <•w רער אױ לאםאיעכרקאםאײו רעם םון ערםאלג

 ארויםגעםאוד יאםאיעם אױ »ט נעלד. אין נעל
 וחנימ עס וױ אוו תאטאײז־םור, וײו אויוי רעז

 כא׳ צו נעלר נענונ נאר נעװעז איז באריכםעם,
 הױ סט. ביז אײזענבאהדקאספאניעס רי צאה^עז

 רווט סעהר ארײנקוםען ניט ןועט עם אויב איס.
 עכמ־ ברײבעז רארם יאםאלעט קעז נעיד, נויטיגע

 אר־ רער עןןלק. פיאטטע אםעריקאגער ראס קעז.
 זארנעו״ םוזעז װעלעז םארםער, רער און כײטער

 ראם אח זײן, נים םניעה הײז ז«< געלר איז אז
רערםאהרזןן... קענעז זאל לאשא^עם

 רעצאטמ דעי אימניי צײםוננס־באריכט רעם םון
 װענ*ו נ*ר'ננ סקאט און יאנראז םייער צװימעז

 םנ״ סאציאליםטעז צי אוז לאםאיעט־קאםאײז, רעם
 עם «עהט נים, «י לאשאלעט, םאר װאוםעז נעז

 רי םרעהייך. נאנץ נעײעז איז רארם אז אוים,
 (ןןוםוני• אונזערע נירינג, םקאט םוז אגרעננער

 םײער רײרצו נעראזם ניט םשוט האבען סהעז,
 אוים־ 1אײ איז נעהאיטעז איהם האכעז לאנראז,
 *רענמנדירנז ברואים ראזינע אם־די אוז םייםעז,

 זײיזןארנמי אוז שרײהײטס־קעםטער״ זײז צו עס
 םײ גײ^ר איינצינ־כארעכםעטע ר' םאר עם זיר

סײםעי! םוי, נעזעלישאםטו נײער רעי

ױ יאנראו אבער twin םעות קלײנעם א  ניר אי
ם רזני װי אויב. םאכם, כ מרי ײטונגי  יי־ נים ז

גים איז .װאם :נזןזאנם האכעז זאי ער בער״
אח^ךזוי ננר»גר•1 ®«ר סם זײז קעז רוסלאנד. פאר

זד־ אן ל פ ־ ז או ע און ד ל א נ א צי א נ ר ע ט נ אי
ג נ בו ע ג צ ע עז ג ־ ם ט ײ ב ר א

iyD װאכ ארנײט׳ DjysyjD’nn □nyii 
 אר1 זy,זאי ארבייםער, yt'o^i די אויף

niyo ,b ?y דײטשע די נעניסען ניט 
 ציס כיז ?אל רy נא- חאפיטאי״יסטען,

jynyii w* סץנט ;yצטyי• iv w w y די 
-yeyn די םון חשבון oyi אױף אלי־יס

 רײ•y■yר דער איז װענדונג נײע די
 גע־ |ycHK״K3 איז yD^yii שאךפ־אנע,

 pc ראטיםיצירונג רyד רורף װארען
 רוםט דאוז׳ייל*!, Dy:ycr;y; אזוי רעם

 ,iyt:y>^• yלyאקטו yאײגינ ארויס
 אינ־ חןר םיט פארבונדען דינען װאס

juyw* טערגאציאנאלער yiyrcKr'm.:
י ' ך נ * נ ר ע$1 מ ר ט ' ײ ב ר טyא ם א ש  ר

 די אין װי גוט אזוי רײטשלאנד, אין
 ׳אpריyאם און אלײס די םון רyנדyל

 הויפט־ רי אז אײן, ?לאר שוין זעהט
 רעפערײשאךפלאז נײעם cyד פון לאסט
oyp ^אויף פאל jn□ ארבײ־ ןרײמשע 
iyD־DHsp. נאך oyi דײםשלאנד װי 
 םון טײל ;yo'nj א פארלארעז האט
 רוי״שטאםען םיל כדט yריטאריyט איהר

in^ ŷ און n־y ,בלײבם ?אלאניעס 
\ װעלכען םיז מקור, אײנציגער דער ע <ז  מ'
 די ןyבyא•צונ רײכטימער ציהען נאף

pרינס־זיגyארכײםסלקראםט, איהר — ר 
y־waŷ די הײסט דאס r םוץ קראפט 
H פראדו?טױוער איהר r^ y c K c. סיט 
גרויסע דורך נאר : רyרטyװ yרyאנר

 קלאסען, ארבײםענדע די כיצר קרבנות
 זײערע ןyםארמער מוזעז װעיען yלכyװ

 פראדוצירען צו כדי אנשט-^ננונגעז,
 זyבאנוגענ זיך דערבײ איז טעהר׳ פיל
 אנ־ זיך וועט ׳לויז קלענערעז א כײט

 םיט ע?ס«ארט־מאטעריאל, דער קלײבען
y^yiiאפצאהלען נאך הען דײטשלאנד ז 

 םאימאגט זי הגם רעפערײשאךחוב, םyד
גאלר־אוצרות. קײן ניט

 לאגע די םארשטעזיען iyocy3 אם
 ױניאנס, דײטשע די םון רyםיהר ךי
 נםליכטycyסאר איצט זyהאב yלכyװ

npyt דער״ בראשור: באלעהרעגדע א 
 ?לא־ א זעהר גיט װאס ,“דאוז־רעפארט

^opv בא?אנטען דעם םיז בילד רעז b 
Jסyרyאינט רי םון ליכט אין y דער םון 

 מחבריים ^די ארבײטערשאםט. דײטשער
v שייםט דער םון w\ צום אײנשטיםינ 

 רעמרײ־ די םון יאסט די אז שלוס,
 אונ־ מוז ר*װז־םל#ז, Dyi לויט ׳שאנס

 דײםש־ אז תגם, צו ןyםיהר באדינגט
 נידערינע םו| לאנד א |yiyM זאל לאנד

ארבײטס״צײם. לאנגער און װײדזשעס
 דורד בזווױיזען צו שװער ניט ס׳איז

 װי חשכון סטאםיסטי׳צעז אײנםאכען אז
 איז איז רעפערײשאךםראגע yv:»: די

 ל־yװ איז רארו?ציאנם־םראגע,6 א גרונד
 דיײ די איז הויפט־םא?טאר רyד רyכ

 סטאטיס־ אזא אדבײםס־?ראפם. טשע
 קור- גאנץ א מיט האט חשבון זyטיש

 טויט טראנישען זײן םאר צײט רyצ
 דער ראטענוי, װאלטער םארעפענטליכט

 סא־ און מלוכה־מאן דײטשער רyDגרוי
 אפגעשאצם האט ער ציאל־פילאזאף.

nyi ד םין דורכשניטס־װענטyיעהר־ ר 
 ארביײ דײטשען א םון ארביי־ם ליכער

nyo דא־ 350 (?רוב נאלדכיאר? 1500 אין 
יעהר־ די אז נערעכענט, האט אוז לאר)

םראגק. הערםמן דר. מון

 ר^ערײשאךצאה- די םון yנארמ yליכ
 כײ האלכ א און צװײ זײן טyװ לונגען

 מר- סומצ זצלכיגע (די p־i*o גאלד ליאן
 דאוד אין נארמע אלס טאקע שײנט
 םיט אײנם אז ׳פלזא סײנט, י־אס ילאן).

 סױ װעקען פרכײםמר םיליאן צוױי־דריטעל
^ יאהר־אויס יאהר־אײן, זעז ג פ  דיער א

 די iypyi צו ארבײםס־?ראפט גאנצע
אדיריyםyר ^pאסטy.ן

 אין ארכ״טס*?ראפט די נדיגyנyכyר
 די אז זצהן, םיר װעיצן ארבײטס־םענ,

 צװיײ סים אײגס םיז ארבײם יעהרליכע
 םיליאן 500 אויס מאכם מיליאן דריםעל

 אכגדשםונ- אן בײ או^ר, ארבײםס־טעג
 אר־ םיליאן 4000 ארבײםס־טאג, דיגעז

 ארבײטס״פדא- רשר בײםס־שטונתח.
 ^ובעגױ לכוזחילח דערבײ זוערם דוקט

yo| בא• יצםװידער אחן דײטשלאנד םון 
iv 3 און צאהלונג t iv t  ipp 'd̂וגען, יט  ז

 צו םא?טאר א ןyרyװ נאף \yp ער אז
 ארכײםסלאזיג?ײט. די זyרyלענpםאר

 הא־ וועלכע ארכײטער, נאר פארק^־־ט,
v ארבײט, שוין כעז m\ 

 אײ צײט שםי? א ארבײטען צו רעזyור
 צו כדי נארםע, רyהנליכyװyנ רyד רyב

^iOpy די זyבאשאם  װאס ,nnwD^־
 רעפערײשאנס. די םאר נויםינ זײגעז

 yטיװp■ראדו נאנ^ די אז ׳נדינyםyאננ
 קרוב איז דייטשלאנד אין באםעל?ערונג

 רyםyאומג ארכײט זי און םייליאז 13
 מוזען מיר וועלען ׳יאהר א טעג 300

 מיליאן 4000 די אז סו־הכי, צום סומען
 ס׳ז^לען װעלכע פון ארבײטם-שםונדען,

 רעפעריישאךצאה* רי צונויפשטעלען זיף
 יע־ ווען דאן, tyi'ip jyo וועט לינבעז,

 אײן זyארכײט וועט רyארבײט דער
נגער.yל םאנ א שםונדע
v די איז דאס w n v םון שפראןי 
 חשבון קורצען דעס חינטער ציםעיען.

 ?נויל גרויסער א םארש^?ט אבער איז
 םאציאל־מ?אנאמײ םארפלאנטערםע םון
 אינ- רyגרויס א םיט לעמען5פרא yש

 וױכ־ די באדײטונג. טערנאציאנאלער
 װעלכע םראגמ, די איז זײ םיז טיגסטע

 אר־ אינםערנאציאנאלע די כאריהרט
בײסס־געתצגעבונג.

 נאך אלײס די האבען בא?אנט, װי
 ר-yאינם ערשםער דער אויף ,1919 אין

 אין ארבײטס־^םערענץ .נאציאנאלער
 אײנצוםיהרעז באשלאסען װאשינגטאן,

 ארבײטס- אככדשםוגדיגען נעזזגצליכען א
 אונ- האבעז װאס לענדער, אלע אין טאג

 שלום־ ווערסאלער םyד שריבעזyרגyט
 מורא אויס הזyשyג איז דאס אוםאןי.

 נע״ א םײנט דאס v ^דאמפינג/ םאר
 ?vdip קעז װאס ?אנ?ורענץ, פעהרליכע

 ארכײםם״ שלעכטע מיט לאנד א םון
די םארביליגעז וועלכע באדינגונגען,

 רער אז איז, אםת דער אםעריתא״. שאר מויט
 סם, אזוו ■וגקם רוסיאנד *ר6 איז ג>לשעװיזם

*םעריקא. אוז ענגלאגד םאר נעװעו װארט ער נוי

 אײנםאר• קען איר אויב נינ^ איזי װײם אויך
 באהוייםוגג, לאנדאנ׳ס םײער םיט זײז שםאנען

 אײ סעחר און אידעאריזם םעהר דא איז ״עס »ז
 «ז אירגעגר אין װי אםעריקא, אין דעאייםטען

 װאלם דאס אוינ װעלט״ דער אין ראנד ןןנדער
 גצװע םאקע וומריקא ראך װאגם נעװען, ציוי

 םיר אוו רעװאלוציע, םאציאלער דער םאר צײםינ
 פארנעחנתו זיר באדארםם ניט אםשר, וואיםען,

tx דעי ■אלימיקם. איז שיייעז »ים w, דאס 
r אזױ ירבײם יאנדאז פײער 'n jr iy דעם אין 

 אז ׳ב»װײז נעסםער דער איז ואםאלענדקאטיײן,
 איז גלויבעז שםארימז ^ײז נים האם אלײז |ר

djti דעם׳ חוץ » אוז אידעאליזם. אמעריקאנער 
 איז אםעריהא איז אז באװײזעז, עם ער קעז ווי
 אידעאליםםע?, מעחר אוז אירעאליזם םעהר די
 װעלם? דער איז לאנר אנדער אירגענד איו מי

 קײ! דאד חאם םראזען נאם זיר װארםען נלאט
 איז װעוכער אײנעג^ םאר ם1איבערהוי נים, יז1

נערעכם. און יאניש םאישטענדיג געצם

 נים נאך איז װאוגדער אח שוױנםים צײט די
 איז ׳שבח לעצםעז םײגעז. שײע נאר װי •װיי)׳

 2& דאס נעװארען געםײערט האל קארנעני איו
 װ*כעד*ייםונג, רער פוז קעמםען אוז יעבעז יאהר
 אר־ .פרײמ נאםעז דעם אונטער באלאנם איז װאס

 אנבא• איז נעהסם מעז ױעז ׳שםיםע״. נייסער
 די צו געחערעו ארויםנעבער איהרע יאס סראכט,

 איםער האם זי דאס און שבאריםסםע, ארימסטע
מ געארעדיגם *ונאױםהערליך עי  װעל־ לעחרעו, אז

 T? קײנסאי אח •••ול^ר׳ גיט זעחר זײנקז מ
v באנוצעו *ו ערנידריגם ויט t י םים ײי ת * 

 װעו נמ נרעסםער דמר ניט עם איז סונסאציעג^
 איחר •ייצרעז צו דערלעבם ת«ט צײםוננ •««

 •29ס װענינ נאנץ אבער נענורםםםאנו ־סט?ן25
r האבעז ׳יעז t ם ^י ע׳ •נ  נע־ טראכט א אוז *
 דערסיט׳ זיןי ערקלערט נס דער דעם. twm טא)

אידעווליםםעז ןןײ*ציע א דא גא^ איז עם ױאס

סחור̂ו גאננבארע גים זעהר זעחר, א איז רען,

 אין רוזװעלט יאולאנעל געחם שיינם, עס װי
 י.1נל« חלטת pjt םאנתו וײן םוז סוםטרים די

 ס•* צו פארמםא;ען or האם ם«םע רער ניט, מעחר
 קוםט זוחן ךעם בײ »בער ואטםח״, .אגיל כען
 אזא. איז nvro די חאםעםנע. אזוי ארויס עס

 אוי^ םיםיננע! זײנע מוז אײגצם אויף רײדזנגדיג
 נע• געװען וײנען םענאעז װאו סײד, איםם דער

 אד־ רנר האט סאסעל, » א*ו העריננ װי ••הט׳
 V דנרבליקם ■לתלוע רוזװצלם ns טנד־אויג
 איתם, סאר אסאל נעארבײם האט װעלכע װײבזל׳

 אם ׳איר זעח װאס אויסנןנאא־יזאו חאם ער און
 סיך םאי חאם װאס דאםע, ױננע » רא ראיי איז

rw מ1ױנ די אוו 1נמ»רכײם ti ױ חאם  חלילז/ ׳ז
 נאר רעאארםער, דער דזןרמוזלם םאר^ןהסם, נים

 חאס אוז ײאץ איחר םוז אויםגעשארוננעו איז זי
םאר חאב איו ״יא, רעדע: םאלגענדע געחאלסעז

 קײנםאל אח יאחר׳ םיר גאנצע געארנײם איתם
 איר אוו .vjvo בענמרער קײו נ*װ*ן נים איז
 חיםעל-קרײץ- m איחם׳׳. םאר וואוםמו אויד נעח

 האלט םעז גולם א םאר װאס םאר דאנער־װעםער,
 אי• אזא איהם דערלאנגם םען אז ׳עולס דעם עם

 דאס ׳איז ערנסםע לאם אבער I בלאף דיאםישעז
 סאכעז צו נים פארםעחים בלאף דאזינער דער

פילע. נאר אויו װירקוגנ »

קאנדידא־ די דערםאנם איר האב װאך םאריגע
 חאנ־ אים לויםם װעלכער פײנבערג י. פוז םור

 װיים־פרעזײ די םוז אײנ^ר איז ער נרעםםאז.
 אינםזןרנע־ דער «וז ב. ע. j דעם םוז דענמעז
t דער האם נאםירליד, אוז, שאנאל״  j איחם ב 
 םאראז נרכח. ?ײז און חסכסח וײן נמנעבעז

 ל-8װ רײחעז׳ אונזערע איז דאם« א אױד אבער
n אר לויפם> o n .םאלי איז ׳דאכ אמסבלי 

 אײנע אוז ,22 לאקאל פוז סיטנליד א פרידםאז,
n# אומירע pens א^ ױגיאדםוערמ^ במסםע 

 inrMn די איז ױניאו איחר דאס וימנר, ביו
n װעלען אינםערנקמאנאל «  in i^ jo נוחית 
 אל• איו ןאמםביי, די איז איהר ארײגזובחמנ^ו

סײ נזנװינם נרױס׳ןר » זיין װעט זי װאו גי,גא
a •אר וו• אידצאיײ^ דצר װאו אטמריאא, rא יי’•■ n איי ארבײםע^ די *אר סײ סאציאליז̂ג 

v וחנו איזי אטת ו*ר t  9't\ m נים ^ ד בנמ. יאךק נױ פאר יי4גן

 ארבײטס־צײט די עקסי^ורנדארטי?לען.
iv כײ פאקטאי זויכטיגסטער רyד איו i 

 ס׳איז און ■רײז, dd^p םון כארעכ^ונג
 אכט גרױס ןyװ<ורyג נטyיyג רyריבyד

yi pc oרא םyד אױוי רו?א w *  jyrr□ 
 אר- םyד לױט איסאף. ײאשיגגטאנער

 צױ גיט םאר איםאןי דקם pc 14 טיקעל
 אכם• םון אויסגאם קײן ורעו־ען געלאזען

 ^אין אױסער ארגײםס״םאנ, שטונדיגען
n פון םאלצז m  mp עמעד- אנדער אן 

^ די כאדראט װעלכע דזשעגסי, ט  אינ
זיסנרחיים/ נאציאנאלמ

 רyנדyל yאמדוסםריעל טלע אין ניט
ען רווםיםייירס שױן איז ר ^  דער ג

 ענג־ אין דוקא *■ס»ר. װאשיגנסאג^ר
 איצט כיז נאר חאם מראנקזײיד pא לאנר
 פארס די אננעגוסען ניט א«מאר חנר
po אר- פא?טיש הגם צװאנגס־געזעץ, א 

 טרײדס אלצ אין םyכמ דארם מען נײט
 רע־ די װען איצם, שטונרען. 8 נאר

 איג־ ורערען רyגדyל בײחנ אין גירונגען
 ?אנטיאלירט טײלװײז אחגר ןyגאנצ
 שטעהט ,iה^yר*םארשטyארבײט דורן
 םראגע די סאגמס״ארתונג דער אויף

iv אז װענעז y & 'to w ראםיםיקאציע 
 אין א«מאך. װאשיננטאנער □yi םון

 רעװאלוצ^ע די חאט וױחןר דײטשלאנד
 *8 דעם jyD'inijn חכנוח לאמע אחז

 געזעץ, » צו ארבײטס־םאנ שטונדיגען
 לעצםע די פון י1םארלוי איז איז װעלכער

 מד געבימצן נים נאך תוף אין יאהר 5
 צױ זײנען אױסנאמען ?לײנע ײאחנן.
^ly: געלאזען iiy באשטיפר נאנץ אין 

 אר־ די פון הסכמה רyד םיט פאלען טמ
דער םאיםולירם האם דאס װי בײטער,

 חגצעכד זyטpc 21 טyרpyגירוננס־דyר
.1923 בער

 iyn ^וםענט, רעם אין גר*ד *בער
 צוזא* כאועל אין געזאלט ויך ס׳האבען

 pc ארבײטס־םיגיסטארען די מענ?וםען
 דײםשלאנד, און סראנקרײף ענגלאנד,

 ראטיסיצירען צו װי באשםיכיען צו כדי
 א«־ דצם אוסן אײנהייםליכען אן י1אוי

 ארבײםס־ -שטונדיגער8 דער װעגמן םאר
 אינדוסטריע״ גרעסםע דרײ די אין צייט

 די ארויוי מוױסט אײרא«א, םיז לעגדער
 רעיערײ׳עאן־ירא- דער װעגען פראגע
 yrrip די דײטשלאנד. אין דוקציע
 װילענדיג ניט װילענריג, טוז םראגע
 אר־ די סון פארלענגערונג א צו םיהרען

 jyjyp זאל םען אויב בײטס־שםונדען,
 דײ־ ^וגערער דער פון אויםירעסעז

 און צװײ די סאל?ס־װירםשאסט טשער
 עהס־ אין p־mo גאלד ביליאן האלכ א

פארט־סחורוו^
 כא־ pאלי זיף םון װי אלזא ס׳איז

 אינטערנאציאנאלער אן בערוארען שאסע{
 װעל־ <^ונסלי?ט, ס^ציאל-ע?אנןוטישער

 אז מאל, איבעריגעז אן באװײזט כצר
 םעהר ניט איז דאוז־פלאן גאנצער דער

 איז װעלכער טאנדעט־בגד, שטי? א װי
 געװ^רען טyװyשםוקyצונויפג גיד אויוי
 איז פלאן רyד און ארםאםש^8 דורך
 גרונד־ זײנע אין דורכגעטראכט נים

 װיחגר־ זיף־ ןvvzv: איהם pא יםודות.
 אנשםאם ארויס ;yen וועלכע שפרוכען,

 נים מען װעלכער אויוי םראגע, אײז
i אן כלומרשט y ^ yװאס '9:ײ דרײ ׳ 

 און רטyלןונםcסאר םעהר נאך זײנען
 די, איז &ראגע אזא אט אוננאשטיסט.

סון :איצט באהאנדלעז םיר װמלכע
̂ור זײט איין  אז דערלאזעז׳ ;יט םען כ
 אר״ די פון םארשלעכםערונג דער חרך

 דײםש־ איז זאלעז בײטם־באדיעונגען
 פר^דו?־ די pnim םאר?לענערם לאנד

 ■רײזען די פאלצן און צי*נס-^וסטעז
 ווערט זײם צװײטזןר דער םון pא

 ארבײםעז צו געצוואונגיז דײטשלאנד
 יעהרליכע די באצאדילעז צו כדי לענגער,

רעוערײשאנס.
 ם^ורשלאג, דער א׳יז אינטעדעסאנט

 םא־ אלבערט טאכםyג ם׳האט װעלכען
 ר־yאינט דעם םון דיח[?טאר דער מא,

 דער בײ ארבײטס־אסיס נאציאנאלעז
 ער שװײץ. גענף, אין נײשאנס אװ ליג
 מױ םראנצויזישער lyjyryiiyi רyד איז

 קרינס־יאה־ די אין ניציאנס־דיניסנמןר
 אויר רyאב *אםריאט, רyגרויכ א רען,

 אויף רyטו איבערגעבענער אן צוגלײך
 אר־ אינטערנאציאנאלער םין םעלד דעם

) ^ ' ^ajiay^yry יאהר, 20 םיז במשך 
 דעפױ סאציאליסטישער אלם םריהער

 צ~9ל די איז און !אוילאביענט א** םאם
 פוץ אנסיהרער דער אלם יאהר 5 םע

 אינ־ רער אין אינסטאנץ ה^£טער חנר
 ארכײםס-ארנאניזאציע. מערגאציאנאלער

 פארלעגגע־ די מוז פױינונג, p'T לוים
 דײםשלאנד אין ארבײטם־טאנ פון רומ

 אזוי אויף גענוי נאר Iגnyװ צונעלאזען
o* װיסיל אױ^ םיל, r רע־ די סאר דינט 

 ס׳מוז אז טיינט, דאס פערײשאנס.
 אינטעדנאציאנאלע *ז װעיעז באשאםעז

 תמיד ?אל וועלכע קאנםראל־קאטיםיע,
 ■רא־ דײםשער דער אויוי געבעז אכםוננ
אוםזים־ דער םוז נוצען חם דו?צחג

רי־ישאנס.
jy;yii דאדג דערyאב^ טײנונג ר~

v די w n פארשטy^yר נײ רyאר״ ם 
 •ר^וטעסטירם. שטארק בײטס״אפיס

v א inyry; דערין האנען זײ " j□ *םאר 
 אינער- די אין T? ןyנצורישMאר זוך
'?j^y y3,□ א די־יטשלאגד, םון J״ay 

iy אױף אנגריו״ i סואװערצ- דײטשער 
oyo'j. די yj’^ i אנ אי? שטעלװגyר 

 jya’in'o ווי רינטינצ, א ןyגגאנצ1א ניט
 אננצוןהצנסםע די חןyאײנצוז אן איצט
iyw די אין v v o " i ,טרײו־ױדאנס 

םארװאס. זעחן באלר װצימן םיי און
 צו pco גרויסור » כל קורם ס׳איז

 די צו פצסםשסעלען ריכםיג דר ס׳לאזט
cארלyג;vרכײםס׳צײם דער םון רוגג• 

 די פון פראםיס״אינטעחנסען די דיגט
 די אױס׳פליסלױ אמנר מערyרנyאונט
 די װציט סוף כל •no .oאנrרײyרעפ

 בע:ס די דויר קאנטראלירם פראדו?ציע
 װפל- נירזשאס, אינט^אציאנפלע און
ױ\י צוױשען םארנוגחןן אלמ כע

 סאלײ אינםארנאציאנאלע מין א דורף
 בשותפות אױן וחניעו זײ pH דאריט^

 רע״ ijn פון ?אפיטאג שלאנען וחנלען
 דײטשלאנד. אין ■ערײשאדײאדו?ציע

 אײע- גיט םען קמן פרינצי• אין אבער
pyi ז״ן ח^ונטראי אזי זאל םארװאס 
 א םון אונא«הע;גמ?ײט רyד סותר

 באהױ*טע<* דאס וױ שטאאט, םרײען
yro די 'H .רקדרונג

 אנם־ זעהר אבצר רעדט זאך אײז
 םון פראיעקט דעם םאר רו?א שײדעז

איהם דורף ס׳וחנדט טאםא: רטy»לכ
 אנ־ אז אז האפנונג, גוסע א כאשאפען
 אינסםאנץ, אינםצרנאציאנפלצ ער?ענטע

 נצזעלשאפט־ גאגצצ די איהר נאד און
 ווצלען וועלמ׳ דער pם מײנונג ליכע

 װי אימזעהן שפעםער אדער םריהער
 די ױעיכעז אױף װענ׳ דער ס׳איז םאלש

 וױלען פינאנסירעז אינטערנאציאנאלצ
 Trim 191 םון לײזוננ דצר צו פוםען

 ארגאניזירטע די זאל רײמאדםראנע.
 אםע־ אוז עגנלאנד pH ארכײםערשאםם

 באזונ־ זץי אינטערעסירם װעלכע רימא,
myT ארכײטס־ װעגצן םראנמ דער סיט 
 נעלענ^זיים ריכטינע א ?ריגעז ׳צײט

 אונפארט״ד- די מים זיך כא?ענעז צו
 אוםגעהײערעד דער םון פאלגען ליכע

 געװאיעז ארויפגצלענט איז װאס משא,
ארבײמער־קיאם. דייטשען דעם אויף

 רע״ ןyאיצםינ nyi פון מחברים די
̂ yoB-.nH3 האבען טpראיעlרײשאךyפ

 דײטשלטנד איז טאנ היינטמס בײ אז
 ײ^נער םינאנציעל און עתאנאמיש

לענדער. די װי טyבאלאםט
iy i אױס־ כלוטרשט דארף דאודפלאן 

 דצר כייט [vovtf דאזיגע די גלײכען
 אײג־ זײן לעגדער. yרyאנד םיז נארםע

 דער, זײן אבער טyװ פועל־ױצא רyציג
 ןyדײטש חןם PB פלײצעס די אױף אז

 אוכד אן געלעגט רטyװ ארבײטער-?לאס
 וחןם דערםוז לאסט. שװערע געחײער

 סאציטל^?אנאמי־ די םארערגערעז זין
 אדבייטעד, דיי^זעז Din םון yלאנ שע
 ארבײ- די לײדעץ װעלען דעם סון און
 איבערינע אלע איז ןyסyרyר־אינטyט

לענד^
 Dyi אין זיף ס׳װעט שםארפ^י װאס

fyr^yiTH ג דיyזעלשאפטsכיײ- יכע 
 באזונדע־ס און ר,yנדyל אלע אץ נונג

 אלץ ארבײנתרשאםט, ארנאניזירםע דײ
 yנדyאדבייט די םאר נאר ניט רyבעס

»pc iyoi ,פאר אױך גאר דײםשלאנד 
 אר״ ער^מאציאנאyאינם גאנצער דער

גומ.yר*באװyבײם

 לערך װעמ האראבין ם. דזש.
̂בער טשורען  די און ״וועלם א

נעשײכםע.״ װעלט
 פץ אילוסטיי־יטא־ באװאוסטעי דער

 היהטאדי״ אװ ״אוטליץ װעללס׳ נ. ה.
 לעיזטשודען װעט הארראבין, ם. דזש. כיר.

 ;זײנם א?טאבעי, םען1? דעם זונטאנ,
 pc אױדיטאי־ײם אין נאבמיטאנ, אוהר

*dV״ איבע• ביי־דיננ, ױגיאז װ. נ. ל. א i 
".voyvyr&rjn'i די און

 צו געלעננהײט yלמענyז א איז דאס
 פאר־ וועם רy װײל הארראביז, מר הערען

 עט^אכע בלױז י׳אנד איז יא בלײבען
 ״דהי פא־ סyלוסטראצי,א זײנע װאכ^
 א-ינ־ די ניט איז היסטארי״ אװ אוטליץ

 באײאוסם. איהם מאבט װאס זאך yציג
y זyבnשyאנג אױד האם ער r r ’H -כי 

 איבער איז אימער וועלכע צװישען כער,
 אױך איז ער געאנראםי^ עחאנאכיישע

 א איז איז ״פלעבס״ םון טארpדאyר דער
 לײבאר ^אנדאנעי דעם איץ לע?טשורער

סאיעדזש.
 פרײ איז ^עהסשורס די צו אײנטריט

 אױםערנ-ישא־ רyר םוז מעםבערס םאר
#ײ:יאן װאירפערס נארמענם לײדיס נאל
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פרר ארנײטער ךער פאו טאן קאן בילדונג ארבײטער װאס
קאהן. מ פאגי^ פץ

M 1ײ *J 1 1 •■j• •לי בײטער א' טא; ?אן ױ$ס
א־* די פא־ ע;, נ עיי ט ב״ אר די םאי

f ױען ײ ־ ס ט ״ נ
ץן ז עס פענשעז ביאגכע האי
ײ־ ט ס אף עפעס װאס :פיאגע י^דנע ב א
ניט דען PH / אדבייטער״םרױ : די לען
צוגױפגעשטעלט יטער־באװעגוגג א״בי די

םון
און / םרױען

 און טעגער םון געשיעכטער, נײדע
 אפ גיס דף גיט דען צי

 איבײטער־בילדוגג פאר נאװעגוגג די
 עי־עפעגט פרױען דעם פיט ע:אי, נא:ץ

 גוט אזױ באװעמננ, ארבײטער דעױ אין
׳* םעגער־ארבײטער די פיט וױ

 ד*ס רוכטען, זיך יז*ן אױבעדפרעכריו
 איז עס באגרינדעט. נוט זײנען פיאיען די

אזוי• גיט פאיט אבעי
 ארבײטער־ װאס םיאגע, רער אױף
 ארכײטעי׳ די פאר טאן לאן ביירוגנ
 אפבעסטען, ענטפערעז פען קאן םרויען,

 די םין פיאבי־עפען די באטיאיט פען װען
 אינדוסט־ אונזערע אין םרױעךארב״טער

 קאטפי'־ א זעהד איז דאס און ריען.
 אויך ריהרט פראגע די פראגע. צירט•;

 זײנען װאס שװעריגקײטעז איע די #;
 די *מ*ניזירען צו קופט עס װ;ע ׳דא

 דעי אין באשעםטיגט זײנען װאס םרױען
אינדוסטריע.

 עקז. דער האט פראגע דער אט װעגען
 פעדערײ׳טאן אפעריקאן דעד פון האונסײ

 אײגגערוםען צוריק לאננ ניט לייבאר אװ
 םארשטע־ םרן קאנפערענץ ספעציעי־ען א

 םון ױניאגס 4אעםערגעשאנאי די םון הער
 צו וױ םראגע, די און פעדערײשאז, דער

 אינדוסט־ דער אין םרױען די ארנאניזירען
 ארומגערערט ברײט און וױיט איז ריע,

 אויסצוג קורצן דעם אט םו; אוז נעװארעז.
 װאס רעפארט דעם פון דא גיב איך װאס

 אױםנעארביים, האס סאנפעדענץ יעגער
 דער כױט האלס עס וױ זעהן, סען קאן

 די פון שטאנר דעס וועגען •ראביעם.
 ארבייטער־ ארגאניזירטער דער אין םרױען

:געזאנט ווערט באװעגוננ
 יאהר םון צענזוס דעם םון ציםער ״די

 זיינעז יאהר יענעם איז דאס װײזעז, 1920
 געװען באשעפטיגם אינדוסטריע דע־י אין

 טױזענט הונדערט םינף טיריאז, דרײ ארום
 הונדעיט צוױי ארום כי׳ױז או? פרײעז,

 טרײד״ די צו כאיאנ^ט האבעז טױזעלט
ױניאנס.״

 האט ענמװיקיונג אינדוסםריעיע די
 װאס םרױ, די דאס זיך, מיט געבראכט

 גע־ אנגעוױזעז גאנצען אין םו־יהער איז
 הױד די אויף ׳הײם דער אױף װען

 ברײטערען א באיןוסעז זאל םיליכטעז,
 דינען םרױען די םעטינקײט. פון פ;ן״ד

 אינ־ יעךער אין כמעמ ארײננעדדונגען
 איג־ פאר א אין ביויז אבער דוםטריע,
 אילס ארײנגעקומען זײ זײנען דוסטייעז

 די אין ארבײמער. זעלכסנדצטענדינע
 -סרױעךאר די זײנעז םאלען םעהרסטע

 זײענדיג ארױסהעלםער, נעװארען בײטער
 האנם אונטער׳ן איבײםעז צו אננעוױזעז

 געקױזט האבען מענעד די מאן. א םון
 םון ארמײ גרויסע די װי םארדאכט, םיט

 געטאז יאז א זיך האמ פרױעךארבײטער
 און אינדוסםריע, דער אין ארײנצודריננען

 ארבײטער־םרױען די אויח נעחוהט האבען
 צו זיך כדי און קאגקורענמען. אויף װי

 די פון קאנקורענץ דער געגען םארטײדיגעז
 מענער־ די האבען סרויעךארבײטער,

 און םרויעז, די צונעיאזען גיט ארבײטעי
 אינדוס״ דער אין זײ האיטען צו נעזוכט

 הא־ און ארויסהעלפער, איס בױיז סריע
 װע- נעמאכם װיסענדיג ניט אױך זיך בען
 זיײ פרױעךא^בײטער די וראס ׳דעם גען
 םח נעװארעז עקספױאטירמ ערעהליך נען
כאלעבאטים. די

 די זײגען הינזינט דער אין נאטירריך,
 הא־ זײ ;סורצזיכטינ נאנץ נעװען מענער

 םראבלע־ די דאס פאריפטאנען, ניט כעז
 אויך זיינעז ארבײטער־פרײ דער םון מען

 די האלטענדיג דאס ;םראבלעמען וײנע
 ניט־ אלס םאברילז איז פרויען־ארבײםעריז
 אױך און ארבײמער, זעלבסטיטטענדעע

 װע־ ױניאנס, די אויסער האלמענדינ זײ
>itf אינדוסטרימ דער םון םרויעז די זײ 

טאי קיין װעמ דאס אז פארטרייבעז, ניט

 ארבײמער-ביילדוננ דער פון ציל רער
אן ארבײמער די בײ איױסצורוםען ̂ויז

 אדנײטעי די וױ אינײטעײפראכיעטען
 נעהטע] װעיען ארבײטער רי װען גופא.
 פיאנ־ די ריט איגםערעסירע; זיך רעהר
 װע־ ארבײטער־באװעגונג, דער םון יעטען

 םאיאינסע* אױך זץ־ מטילא ״עױן זײ יען
 די םון פראברעטען די טיט רעסירען

 ארבײטער די װען און םרויען*ארכ״טער.
 פ״אץ ײעי*כען ♦טטודירען, געטען װעיען

 ארבײטער־ דער אין פאיגעטען פרױען די
 אינדוהסייע, רער אין און באװעגוננ,

 זועגען םירעס אױסגעםיגען זײ װעלעז
 פון אניע4פסיכאי די און כא־איטער םyד

 ניט פריהער האבען זײ װאס פרױען, די
אז אױסגעםינען, װעיען זײ :;עװאופט

 דער ל«ין ארײנגעקוטען דינען םרױען די
 װארים דערוױיר;. פאר ניט איגדוסטריע

 אינדופ׳ רער פון אװעיז םרױ אײז גצהט
 פרויען ;,אגדע־ ארײן גרײך קוטעז )טריע

 װעיען זײ פי־אץ. דעב פארגעטען והדכע
 אין פרױען די א'יב אז םאריטטעהן, אױך
 גויטיגע רי :יט ד״אבען אינרוגטריע רע־

 צײט דער ט־ט IV זײ װעלען -ארזרוגג,;,״
 פון איבע־געבען עס װערען אז♦ באקוטעז

דור. צו רור
אױסגעםינען, װעיען ארבײטער די

 דער אין אקטיװ זײנען װאס םרויען די אז
 באקוטען דארםען ארב״טער־באװעגונג

 נאך כיוט צו גיט ראס וױיל אנערקענונ;,
 טלװא דאס און ׳טעטיג װערען צו אנדערע

 טעהר באקוטען זאיען זײ געטאכט, או*ך
 ארבײטס־ דער װארי.ם זיך. אין גלויבען

 אין״ גיױבען דאס אױס גיכער םעהיט פרױ
םעהיגקײטען. װי ׳זיך

 ארגאניזײ דער צו װארם, איין טיט
 טען דארןי פרויזוז־ארבײטער די םון רונג

 אינטע• אױם׳ן פסיכאיאגייע, צוטרעםען
 װי גוט אזוי פוגקט געביט, יעקטועיען

ארבײטס־ די און עהאנאטיישען. אוים׳ן

ען טעגער  ,ד דאס אױסגעפינען, דאן װעי
נג אקטױוע גו ײיי ט א ען די פון ב  אין פרוי

עי ײן װעט ארבײטער־באװעגוגג ר  םון ז
 דער םאר און בײרען, י«אך װערט גרויסען

 די װארים גאנצע. א אלס געזעי״טאםט
 דער צוגעבען װעלען פרױען־־ארבײטער

אן ױני ד־  אײ־ גוטע סן א כאװענונג טר״
ען טעגער די װאס געניעאםטען, ^ ניט. ה

 א אוץ־ האבען םרױען די נאטירליך,
 טעגער־ארבייטער. די םון לעדנען צו כך

’J,טודי־יyאיבײטער״באװעגונג, די גדיג 
 איז עס נױטיג וױ אײנזעהן זײ װעי־ען

 װע״ זײ און ארגאניזירט זײן צו זײ פאר
 די אין באטײייגען צו זיך יערנען לען

 טרײד־װניאז דער םון טעטיגקײטען אר/ג
ז זײ װעלען דעטאיט און נאװעגונ;, י  ײי
 ארבײטס־ טיליאנעז די דאס פאריאגגען

 ארגא־ זאלען אינדוסטריע דער אין סרױען
 דאן װעלען םױיען די װערען. ניזירט

 כאװע־ טרײד־ױניאן יר דאס פאר׳פטעהן,
 גיײ־ פון פרינציפ אױם׳ן באזירט איז גונג
 םון ארבײטער די פאר געלעגעגהײטען כע

 אײנזעהן״ װעיען זײ ערעכטער. 1ג/ בײדע
 ר• ױ,אכען ♦וניאגש די אין סױויען די דאפ

 געיענענ־ ריזעלבע און רעכטען זעלבע
 דער אין אטט אן פארנעטען צו הײטען
 ׳ניט טעהר װערען. צו ערװעהלט ױגיאן,

 דעם טיט זיך זײ באנוצען זעלטען גאנץ
 געלעגענ• די אויס ניט נוצען זײ ׳רעבט
הײט.

אײנזעהן, װעלען ארבײטס־מענער די
 ארב״םער־ די פון וױידדטעס די דאס

 װאס דערםאר אי נידעייג, זײנען פרויען
 אבער ארגאגיזירט, גוט ניט זײנען .זײ

 טענער־ארבײטער די װײר דערפאר אױך
 האבען זיי װען דעריפראקען זיך האי*ז

 דעי אין םרויען די אריינקוטען דערזעהן
איבערגעיא־ זײ האבען און אינדוסטריע,
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 װע״ די ׳פילןואי, אײגענעס דיער צו ?ען
 אלטער רער דאפ אײגזעחן, אױך לען

 די באאײנפלוסט האט װאס םאראודטײל,
 פון גרונט אוים׳ן פױיען די געגען טעגער

 זײנען פרויען די אז כױינענדיג, גע׳פלעכט,
 האט דעען, די װי םעחיג וױיגיגער

 דעמאיט װעיען זײ און גרונט, ״|p ניט
 א פאיאן איו עס אויב דאס אגערסענען,
 פרויען און ט^נער די צװי׳עען קאנפליקט
 עס איז אינדוסטריע, דעי אין ארבײטער

 רי און פראביעם. עקאנאמײעע אן בלויז
 ׳זײט צװײטער דער םון םרױען־ארבײטער,

 גע^רײ דער דאס אײנזעהן, מוזען װעלע:
 און פרױען פאר װײדז׳צעס גלײכע םון

 ניט װעט ארבײט, ריזעלכע םאר טענער
 װאגען כיז רעזויטאטען, קײנע ברע/גען

 אמאני״ ;וט זײן ניט װעיען פרױען רי
 הינטער האבען ניט װעילען זײ כי? ׳זירט
אמאניזאציאן, פון טאכט די זיך

 טדײד״ױגיאנס די זײנען ׳איצטער ביז
 ראס טענער. םון ארגאניזאציעס געװען

 נצ״ ז״נען טענער ,ד װײי דערפאר, איז
 אדטיניסט״ און ארגאניזאטארס די װען

 זײ און *אמאניזאציעס, רי פון ראטארס
 האי־טען צו איצטער. אויך נאך עכ זייינען

 די אז דאגטע, דער בײ װײטער זיך
 אר״ צו אוטטעגיױ איז פרױען־ארבײטער

 יײ״ ניט #ראביעם דעם װעט נאניזירען,
 טרײד״ױניא• פרויעז און טענער רי זען.

 אל״ אן טאכען ייבער^ט דארפען ניסטען
 n אױםצוקיערען אג׳צטרענגונג נעטײנע

 פאר איז עס נױטיג װי פרויעךארבײטער,
 קאן דאס און ׳׳:יזירט1ארס זײן צו זײ

 עדיױ אן דורך װערען געטאן אטכעסטען
 ארבײטער״ דורך טעטיגסײט, קײשאנאל

 באװעגונט טרײד־ױניאז דער אין ביי״דונג
 אין פרױען־ארבײטער די איײצצוברענגען

 יעםודי״ צו נויטיג איז אמאניזאציעס די
 די ׳עיילט עס ראלע װעלכע פראגע, די רען

 באקע״ צו זיך אינדוסטריע, דער אין פדױ
 אונ״ ׳ארבײטס*באדיגגונגען די טיט נען

 פון טעחר און ארבײטעה זײ ויעלכע טער
»r s דיעד טיט באקענען זיך פען דארף 

 ׳דענקען, ארט ױיער טיט פסיכאיאגיע,
 מים וױ גוט אזױ גײסטיגע, זײערע טיט

נײגוננעז. עקאנאטישע זײעדע

ה רוסישעז- א פון מבילעאום יאהױגער 75 מ מ מ מ עו ו
געלערענטען אוז
 יאהר 24 געװען םאראזאװ ניקאלא״
 געװארען — באגראבען. לעכעדיג
געלערנטע. גרעםטע דל סון אײנער

 זײ װאילטעז
מענער־ארבײ-

 פראביעס. דעם גײזען נימ
 די װאלםען באנריפען, עם

 ױי באצױגען. אנדער״ש זיך נעוױס מער
 םרויעך די צוגעצױגעז ליבעדשט װאלטען

 גע־ און מרײד־ױניאנס די צו ארבײטער
 דער אין אלםױו זײ טאכען צו זוכט

 אנעטאט אבער באװעגוננ. מרײד־ײגיאן
 טענער״ארבײטער די האבען טאן צו דאם

 קאן םרױען־ארכײטער די דאס ונדקרערט,
 קוטען זײ ײײל ארגאניזירען, נים םען

 אױף נאר אינדוסטריע דער א־ז וורײן
שםענדיג. אויח נים דערוױיל,

 ײםעו
ארבי

 דער םון •ראבלעמען די *ו ווינטערעס
 באשאםען צו און ארבײטער־באוחמונג,

 צו •ראבלעםע! די פארלאננ א זײ מי
 וױיוען דערװײלע װארים ^טודירען.

 נצזצי־ חנר םון גריייז אנחןרע *תיס
o *ו גײנוננ גרעמחנ א rידירעז

 צ״ט לעצטע די איז רוסלאנד אין
 יאהריגער 75 דער געװאיען נעפײערט
 אײ־ טאראזאװ, ניסאיאי םון ױבייעאום

 פון העלרעז אינטעיצסאנטסטע די םון נער
 באווע־ רעײאלוציאנערער רוסיענדער דער
 נעלע־ גרעסטע די פון אײנער און נונג

רענטע.
 העכסט־ א איז ביאגראפיע ױין שוין

 די םון אײנעם םון קינד א ראמאנטישע.
אריסטא״ נרעסםע און פריצים רײכסםע

 וועל־ טשעפאשקין, רוסיאגד, אין קראטען .
 בילר־שעהן א אין פארייבט זיך האט כער

 לײב־איינען זיינע סון םײדעל דארםיש
 נאנ־ זײן געלעבט איהר מיט און פױערים

 א ׳פריץ א ״אוטגעזעצייך״. לעבען צען
 שסלאפישע יענע אין האט דװאריאנין,

 חתונה נעזען<*יר געטאיט ניט צייטען
 פױערים־שטאע־, םון םרוי א טיט האבעז

 די בײ םארשקלאםט נעײעז איז װאס
פריצים.

 אינ״ אן געווען אבער איז מוטער די
 צײ״ יענע אין איז וואס םרוי, טעליגענטע

 די צוױ׳טען זעיטענהײט א געווען טען
 דע- ; פויערים םארשקיאפםע םינפטערע

 ענטוױקילען צו טיטנעהאיםען האט סאן
 האט קינדער די צו ;אינטעלינענץ איהר

הארצינ. ארן גוט באצױגען זיך ער
 די ;עפיהלט האט טוטער די אבער

 ״ניט* איס לאנע איהר םון םארשיןײט
 האם מאל איץ נימ םרוי״. געזעצליכע

 אי* טרןןרען פארגאסען שטיל דעד אין זי
דעם. בער

 יאהדען די נאך נ*ט קיײנער, דער
 דע־ געזעהן האט איננעל, אנטװיקעיטער

 דער םוץ ביסעל *א טרערען. דוטער׳ס
 דורכ־ אײגענעם זײן מים אביסער ניאנע,

 vh ער נאר — םארשטאנד דריננענדען
 טרערען. איהרע פון אויזאך די דערגאנגען

 הערצעי פײךפיהיענדען ױננ זײן אין און
 ישארםעי ערשטער דער זיך דערװעקט
 םא־ אריסטאקראטײשען קעגען פדאטעסט

 צו ליבע וחױזטאגדינע ׳סיפע א און ׳טעי
מוטער. גערוריװרעטער דער

 ניט עס איז צי זאנען, האן װער און
 ערשטער דער מאראזאװ׳ן בײ נעװען
 אופ־ ק^עז קאםו» פון װעג אוים׳ן שטויס
... > אונטערדריקונג און דעכט

נע־ םאראזאװ האט אן הינדרוײז פון
 נאטור־סנר־ צו נײנוננ זעלטענע א האם

שײנונגען.
 מאס־ אין יאהרען ערשטע זײנע פון
 א ווענעז ער טרוימט נימנאזיע, העווער

 זײענדע קאריערע. וױםעגשאםטליכער
 ״געהיײ א ער נרינדעט קלאס םינםטעז איז
m נאםור־&ארלזומ״,- פאר נעזעלשאפט— 
 ,םאר־ רעם םאר װײל — נעהײסע, א

 וואם סים זיר איננמדאסיחנ! *ו כרעכען״
פראנראם אפיציעלער דער אױסד עכ

 מען איז גידנאדע, קאזיאנער דער םון
 סים איהר םון געװאיען אויסגעשיאסעז

 אחן הייסט, דאם בייעט׳/ ״ײאיפישען א
אידשר אן אין אנצוקומען רמכט דאס

שויע.
 פלענען חברים וײנע און סאיאזאװ

 זאכען, נאטור־װיסענשאםםייכע זאטלען
 וױסענ־ האלטען עלםפערימענטען, דאכען

וױיטער אזױ און רעקציעס שאפםליכע
 צום לא« גאונישען א אױסער אבער

 א םארםאגט נאך כיאראזאװ האט דענלען
 אונטערדריקטע צי הארץ ליבענדיג טיף
 געקאנט נימ האט ער ;פארדזאסטע און
 א פון אמות ר׳ די אין פארשליסען זיך

 ארום און ארום בעת וױסענשאםטס״סאן,
 געבו־ האט רוסלאנד פארשקלאפטען אין

 שרעקליכען און צרות םוז ים א שעוועט
 רע־ דער צו צוגעשטאנען איז iv פײן.

 גע- אזױ די פון באװעגוצג װאלוציאנערער
״נאראדגיקעס״. רופענע

 300 דורכגעמאכט ד«אט םאראזאװ
 און װאראניעזשער איבער צופוס װאירםט
 אױםגאבע זײן אין גובערניעס. קורםקער

 דאס יטטורירען זײט אײן םון ארײן: איז
 לע־ ארט זײן סיט זיך באקענען ;פאלל

 צװײמער דער םון ;שטימונגען און בעז
 שריפטליכע און פינדליכע םיהרען — זײט

 נעהע־ םארעפרײטען דורך פראפאגאנרע
ליטעראטור. רינע

 זעהר נעװען איז ״ליטעראטור״ רי
 צוױי־דרײ םרן באשמאנען איז ױ א־ים.

 אין געשריבען כיעשה׳יאך, בראיטורקעס,
 טאראזאװ׳ן איז יײדער פאלקס־יטפראך.

 ברא- די צוטײלען צו אויסגעקוכיען ניט
 לאננעז נאנצען זײן אין טחמת — שורקעס

 ״גראכיאטגעם״ אײן קײן ער האם װעג
 באגענענם... ניט לייענען) האז (װאס

 ןײנע אין ער רערצעהלט — אײגכיאל
 אונטער׳ן ערשינען זײנען װאס זכרונות,

 — לעבעז״ מײן פון ״נעיטיכטען נאםען
 פײערים קאםפאניע א איהם בײ האבען

 נאר כיכיאה עטליכע אױסיעבעטען יא
 זײ וױ געזעהן ער האט מארגען אויה

״ציגארלעס״. אױף בלעטלאך די פארנוצען
 אױך ער האט ערפאלג גרעסערעז הײן

 פראפא־ מינדליכער יײן םיט געהאם ניט
 געליימנם האט עד װען איינסאל, גאנרע.

 פײער םארטנעשריטענעם ױנגען א םאר
 דך לעבט ״עפעס בראשור שישהא׳ס

 סיט ער האט — רוסלאנר״, אין שלעכט
 אי« צוהמרער רער אז כאםקרקט, םרײד

 וייי דאכט #וױל און פאראינסערעסירט
האט מאר^זאװ םראנע. א שטעלעז אפילו

 נא• נאד התיהכות, נרויס מיט געײיענט
 עפעס רריקט «ויער דעם אז ממרקענדינ

 דאס איכערגעהאהט ער חאם פראגמ, א
:געזאנט ארן יײענמז
 סטעיאן, ׳םיע;עז עפעס װילסס —
־ פיע:.

װי״ םרענען נעװאלס כ׳האב ׳יא --
 שםי״ דײנע םאר באצאהלט האסטו פיל
!... שטױועי גוטע V וועי

 אפ־ װי דערםיהלט זיר האט ראראזאװ
װאסער. קאיטע פיט געגאסען

 איז פאלק״ אין ״גאנג מאראזאװ׳ס
 און געשעהענישע^ מערקוױרדינע מיט פול

 אי• װאנדעיט ער פאסירונגען. פאדנע
 אונ• נעכטיגט פעלדער, און װעלדער בער
 בלא• וומפיגע אין און הײ קופעס טער

 אין און בױדימער פרעטדע אויף טעס^
 א דא שמיד, א עי איז דא ;שגיי טיםען

 אר־ ער ;סטאליער א דא און עוםטעד
אט אלם און פארובאה אלס כײט
 איו אט און ־בעטלער דארפס א עד איז
 היילינן די צו װאנדערער פרוכיער א עד

ערםער.
 איז ארײף םאלס ״אין באװעגונג די
 אננע״ זיך האט זי דורכגעםאילעז, אבער

 רער םון רוענט נראדע די אױח שטויסען
 םלצ־ אםטטאל םינסטערניש. ■ױערישער

 די איכעמעבען אלײן פויערים רי גען
 זײעחנ םון הענם די אין פראפאגאנדיסטען

 צארישער דער פון — תלינים אײנענע
 נעצװאוננעז:ע״ איז מאראזאװ פאליצײ.

 ער אױסלאנד; קײן אנטלױםען צו ױען
 אריבערמרא־ געקאנט ניט לאננ אבער האט
 אױסלענדײ דער סון אםפאספערע די גען

 1אי צוריס, הומט און עפעיאציע, שער
רוםאאנר. קײן אופלעגאיל ,1875 יאהד

 n ארעסטירט. ער װערט גיכען אין
 אמת׳ען ?ײן דערגעהט דצאנדארסעריע

 אין יאהר דרײ אפ איהם פ׳האלט נאפען.
 נעםענױ םאסקװער און פעטערבורגער רי

 באריהם־ אין גע׳סשפט װערט ער נײטען,
 געריכט םון ״.193 פון ״פראצעס כען

סרײ. ארויס ער נעהט
 חני צו צו תיכױ שטעהט מאראזאײ
 (ערד װאליא״ אי ״זעפליא ארגאניואציע

 •ראגראם איהר אין װאס םרייהייט), און
 ײ צײישען אױטאצימ חוץ א איײן, איז

 ■ארמײ דער אין טעראר. אדך פױערים
 רײדמערא־ די שטארק נעװען אבער איז

 ס׳הי״ ױעלכען בײ שטרעםוננ, ריסטישע
 װעלכצ אלע, די נעהאלטען זיר בע?
 Iאי ^באווענונג די דורכגעפאכם כעז

י # גצוח[ן סיאש רערינ דך אוז פאלק״  י
 אפני־ ויך האכעז מיצםענטען ראזעע

 רײן־טעחד די מבילדעט און שפאלטעו
m. ארגאניואציע ריסטישא w nn iiJ אןד 

 •• ות<מנר w םרײחײם), (פאלפס ליא״
סױאואוז. צדנעטראסען אייד איז

R .*1

f

i r m סוג׳ם רעדיקס^ור ■iwn םין 
רעס געמיאנען ה*ט װאס «ארט״, <ר"

נאכיעז. ןעינען
 ארעסם־רט »יז 1880 סענרואר א-ן

 דער םו| ררוקעריי געהײטע ד• ען#וואר.
 אנט^■ וױדער א־ז ר«ור*ז*װ ••םנא-
 ארום י<«ר,ר א א׳ן או־סי-אנר; ק״ן .״ן
 דער איייי ןונעי װעוט ,pm* ער מםרו
 א־ן ארייננעזעזט און ארעםטירט יץרע;נ

 *ר־ חכריס זיינע *יטארעי. וואי״עװער
 אנט־ «ןw ו«וי ער ברי איץ, נאדדרען

 רערוױסמ *ופע<יג ;טורכ-ע פון יױסען
 דעגאיעװ, כאריהםטער רער דעישון .'.י
 ■ראװאקאט^ר. א נעװארען א־ז כער4יו
אריבערנעפיהרט ת׳כף װערם *ראזאװ0

 שיי־ א־ז ד^ורטען םון און יעםע־נורנ
 נאף כײט צוזאדען פעסטונג. סזלנותער

 נע־ ער װערט ;איאראװאיצעס״ ,.ן
 ״.20 פון ״פראצעס נאריהרטען א־ן ץןטר

 א״נינע — אורט״ר דעם נאהוסט ער
* * *פאםאדנע
 פאראזאװ איז יאנואר טען28 רעם

 שליסעל״ אין געװארען אײגגעשלאסען
 געװען איז ער װאו םעסטונג, נורנער

 1882 פעברואר אין *ראצעס. ר׳ןסא
 דער געשלאסען איהם היגטער זיך ר.אט
 :נאפעז דעם אוגטער כאװאוסט ר»כר,

 האט דאס ראװעלין״. אלעהפעיעױער
 לעבעדיגער- װערען באנראבעז נעהײסען

 20 די םיז אז זאנען, צו גענו; הײט.
 ‘«רא זעלבינען חום אין פאראורטײלטע

 ראװעלין אין געשטארכעז 7 דינעז ׳צעס
יאחר. צוױי ערשטע די

 װעלכען זיא קאזאפעט, םון װעגט רי
 געװארען, אײמעשפארט איז מאראזאװ

 געדיכטען סיט געװען באדעקט זײגען
 •אד־ די םײכסיןײס. םון שי$על גריגעס

 וחד םארדעקט נאכט איבער םלעגט יא;ע
 פענס־ דאס שװעפלאך. גרינע טיט רצן
 צוױײ אין געײעז א״נגעשפידם איז םער

 שױ״ די אח נראטעס, אײזערגע ענדינע
 םים כאפארבט געדיכט דרויסען םון בזו

ײז סײז אז אזױ, פארב, וױיכען  שטראל י
 קאמער איז איז שײן ליכםיגער דער פון
ארײגגעדרוגנעז. ניט

 קראנק מאל עסליכע איז סאיאזאװ
 װאס קראנקהײם, (א צינגע אויוי ניײעז
 און דערנעחרוננ שלע^טער םון קומם

 קראנ- דער װעלכער םיז לום^ שיעכטער
 האם ער לעבעדינערהייס). סױלט סער

 רעװמא־ םון יסורים שרעקליכע געליטעז
 מאנעד שארםען א פון םיס, די איז טיזם

 םיס געשפיגען צײט לאנגע א האטאר,
 בראגכיטיס נעחאט מאל עטליכע נלוט,

 דער נאר סראנקהײסע?. אנדעדע און
 אזוי איהם כײ איז לעכען צו וױי,ען

 איבער- אלץ האט ער אז ^ףען, שטארלן
נעטראגעןדי

 איז איזיצען יאהר ררײ ואך כפעם
 סאראז#\ו אח יאװעלין איעקסעימװער

 אײ 1884 אין זייגע חברים 4 נאך כייט
 שליסעלכור״ אין געװארען נעדגעםיהרם

םעסטונג. נער
 פעססונג שליסעלבורגער די װאס

 גע־ שוין איז געװען, צײט יענער צי איז
17םאראורטײלם אלע םון :באתאנט גונ
 נאר חאבעז ״20 פון ,,פראצעס דקם אין

 ,1905 פון באםרײאוננ די דעריעבט דרײ
אופגעקומען. זײנעז 17 איבערינע די

 איגעזונדערט גערוען איז מאראזאװ
 האס ער םענשען, לעבעדיגעז יעדען םיז

 פענשליכע די םארגעסעז כפעם שױן
 געטארט ניט ער האט יאהר 18 שפראך.
 באקױ ניט און חברים זײנע צו שרייבעז

 בא־ לעבעדיג זײ. םיז ידיעה חײז מעז
 יאהר טען17 דעם אויןי ערשט נראכען.
 שרײבען צו ערלויבניש אן ער נאקומט

 פון אויך און ברױו, יאהר » מאל צװײ
 דורכגענאנ״ זײנעז װאס בריװ, דאדנע די
 זעד.ן, מעז \yp צענזור, צארישע די געז
 האם קבר שטײנעתעם זײז איז אױך אז
נאםור. דער ניט געלעבט ער

 שװעסטער זײז צו בריװ אײן -איז
 צונעװאוינט האט ער אזוי װי ער, שרייבם

 <וי האנט, •זײן פון עסען צ־ םוינעלע א
 אנגערױ האם ער וױ — ״טשייא״ אזױ
 איהם בײ דצט — פויגעלע, דאס פען

 אין ״ןיאצירט ער בעת אקסעל אױם׳ז
 ״טישיהא׳* אזוי װי ;םעסטוננ םון הױוי

 װאס ביכער, די מיט זיך אינטערעסירט
 ארײן, ערנסט זײ איז קוסט אוז לעזט ער
 איז יאהר הײנטיגס װייטער. אזוי אח

 שרײבט — צורימעקומען, ;יט ״טשיקא״
 דורכ׳ זײער םח יאהר דריטען אוים׳ז ער

 איז זי צו וױיסט, \וער — זיר. עוײבעז
 סײן װעג איהר אויף אומנעקומען ניט

!.. ^טשיקא״ ארימע ארימע, אסריקא...
יאהר. 24 אפגעלעבם ער האט אזוי

 בא־ ער איז 1905 אקמאבער טען28 דעם
 םרײ דער אזיוי און נעװארען. ®רײט
 גרויס װי ארױסגעוױזעז, באלד ער ד^ט

 םח נעביט אויםן געלערנטער אלס איז אר
 נאםור־וױםענשאמם. איז סאטעסאטײן

̂ום אר  וױ״ וײנע גקאאייבען םיבערהאםט ד
 חאם ער וחניכע ותרק, נאונשאסטליכע

W םיור־ איז שרייכען צו אננעהויבען 
 :סאסטוגנ אײנזאםעד דער איז ייןלהוסעז

 אסטראנאמיע, מאטעמאטי^ העכעחז
 -1־ טוױומיא םיאאזאפ^ םיזית, מסיע,

 וחויכע אוי^ נעביטע?, די זײנצן דאס אם
ארבײט. אד

̂וט אלײן ®עסנ^גנ איז דמנדיג ער ה
i * ‘וײ• יייי ׳•י״ is.(

M

שסןעסען קורצע
רעדאקנו#ר דעם ונוױ׳יען

a1Mלעזער די יוון
ט םײי■ פי ש ד אי B*זןרן jy'yn ®יר - ג j f i* 

 *יזןK,! 6 יוון רינענעrעr!nעlr זעהר אײןר ליכאו
ד^ר איכער רינמיגע גאנץ חינזינט^ו
 װיג׳ןןז חארוואז גוןנווו וז6 ח#רטעד־?ייי. ©רז

טער ײײעיע »ז ׳ריר  נוי* רי הינעז יאיאז ^י
זז״ז «װ יווב *נער׳ _ וױריןװנ טיגע : w tn 

 ד*־ רי *ז ׳;יט סיר ג^ױנעז א**ף, סיט וזערווינ
tיגע ntio סיט נרױו װעיעז ט6נוןלעס קען x 

 •נ»• דורו fin איהר, םון נטרוויסעריסטי? (יטעי
 ijrjsii ne םיויעטעהז, י1דאר סעז טיטר. סעי

 כטעס ̂•ז ויעינע ה,8מ דטזינע די זיך נעײדט
או ס ײצי  ניי• רןןר fit bv קוסט ער׳עטעגס, יי

i ?ײכטעז » ;«ר יטנענ״* זעי r w i רא1דעי 
( *ז# nm נײ הטבעז י פי י jr די ו jfi’r ^ t 

טם־ װ*מין סיניטטזז רעס נטי ניט ,•*גוויס״.
̂טינע, די  Vi 0 יויןי 1VW ז״ ד«ס גמיד-דו

!ײ »וז ר«ױ יײכט itm װיס??
ז גי״ר ״  ••ססי,עס סנןי*םעיטעזיוו רי יויז ײ
 זעיסעז דטסזעלכע. v* ק*רםעד׳ן»«יי רעס סים
 ר9י *נ?ר וצװינןר, » ייסיווער *רױ« יזוםס װעז

̂־עז ,זי טז הטפנונג, די ׳נעד*נת f רימ tרo 
 יוינ^רדרעײעו׳ זיןי װעט רעדמר דטס *ז נעוױנמו׳

 הטרסעד ^וס טעחר mm סעחר וןיץ וײ וויחם
 סעג׳**ו סעהרסםע די ײ«יםע! *װײיםענ®, טי׳ש

 ניסען » »יו נןנופ ג״סטינעז אטת׳עז m נעפינעז
 יז»ר* די װטיט יעקט״עור, נוםע x הערקן »ין כוןי.

ir «זוי ניט טעדסנפח o ir w j.® ט״ס, דער® 
ײ איז זי ד»ס  ׳נ«ױ*ייס םמריפטרײם, יטט^ר? *ז
 •גםוײיז׳ויס ניט נטו זיך חאנעו מעי^זז די ר»פ

y יזעגעז פוז סדרגה דער «װ r יר־ נײססמעז ■עז• 
ר. י טרעי נוןי, x nt נעגינעז מו מג  דטט, י

מו יײוי בײעז׳ דער *•? אונז, זיו ד*כם מי  ו
נ יוז נעדייחט. קטרטעו־מנ^ח דטײגע רי י ו  י

 זיזי,’ דטכט קט, איז ריכטיג> »יז ח^רח אונזקר
ir טיסײרײר v:nvv םיט tx ירטר, jm סיר 
 נוײבט עס װי <נגxי ,ifx ביײזוכיעז. נים «^רר

י  פ*ריירעו. ידער געיױנעז פוז כיענייכק״ט ו
mtx יxזעחר עס ניײנם ננ j n r i r  x ו ז«וי  י

 ד«״ דקר געםברינדווינסטמיזם. דעם ביק^ספעז
 o*ng זיו וײיזס ^:ססינייס געסנריגנ «מער

 rn3»rooprpxoo npt:ix יטרטעז נײ נ«ר נים
j געטניינג דיזינעז דעם ויףx זיוי ח*לס ’x• 

t̂ ססינקט x ,nx ױו עס « X’? יעדקי w• 
 נ*ר vh נעסברעז ד»ס װטו •אסירומ, רערער

 «ר^יד^ג^וי*ק«ס•ייו, x •< נעחם ow ם״ײזי.
 ■רײז״ x סני?ו.1נ אײו איו חײסעז נתגמזןו »ח

 אויסאסאניר-רייט »? פערד-ריי^ x פײס,
 ד«פ fix געסברען. »ײן אין הטים«ו םעג׳טעז
ד ד*זינער דצר װאם ?.,x *רגסםע מוי סגוינ  מ
 ■T3XJ 93 «םװ«ס מאר באאראס װערם ססינקם

מ נ ײי  ■3V9 נדי ,un fix לזןניםימס nx טי
*ז ישעז  עגד םים יינסער«סיר?ז זיזי יוענמז ?יי

 גײססינ םעהר זייז וײ דארפעז העכערעס״ װ*ס
 :נר0 נייססינע דאזינע די «כער •נסװימים.

 נידרינען זעהר x אויף רײדער •בםעחט װיקיוגג
 זעלםעדוחןר סxד ,f’x טxלם1רעז דער .rytxoc׳

ipp נעפינעז ir ro x  ix נןנוס x rx ניזי. נוםעו 
x f*x ׳ור5רעי.ט׳ x px ישעחנער xער•nx .x 

i צײם ’x ד«׳ no דעז Vf ד«ו *nxt ?yo’ix 
ש*יל דער f’x וױילעז.  ■jvo די רxפ קארםע̂ו

:x דער ישעז iy״ rv- ,וױ אױסװענ xt in•רםרײ 
 סיר *ײט״. .םו־טעו nx נגװײלינר^יטxל רי נעז

ff װעט nn’x tx האםעז׳ iw n x t, םײ״ םיר דיס 
 רמכםםער• nr ערידעױננ ונזערx סיס נים נעז

 א״נ• זײנעז סיר .,קארטעז^יילערי רי טיגעז
 שרעק• x איז ראס אז אײו, םים פארשטאנעו

 נרויסע די אײן זעהעז סיר אנער םגפה, ליכע
 די װען איחר. כאקעסםעז «ו מװערינקײםעז

 זיןי שםיןום כםעם סיסםעם נעזעיטאסםריכע נאנצע
 קארטען אין \r>'W דאס איז געסניערײ, אויף
 ױן איהרע, ערטײנוגנ פאריײנצאלםע אײז כלױז
 נעװעז, װאלס עס גוס וױ אז זאגעזר סוזען םיר
 דאײנע אט־די אױפנענ^געו ײאיםעו סעגמעו װעז

 וױרק־ אנער םיר װײסעז קארסעז, px ש*ילערײ
װערעז. ^ייסנעפיהרם קען דאס װ• ׳נים ליו

 די px נעהז נים דור נײער דער װעט
 קאר• אגישט$ט nx ,oyoxo זייעיע פון שוס*םרים

ipd זײ װעלעז ?fponpnxt V רי כיים ox ̂
yr'D .טעניס, כײז־כאל, וױ ׳ש«ירערײעז , ^י  נ

fix .װ. ז r^x, אויר i'x איז •שיילער״ען די 
 ?ײ• יסxtיעדענ אכער געםכיערײ, רxפ rx■* דא

 װעלמ, ׳1ס*ילערייע ע ט נ ו ז v נ דאס נעז.
f 2nx,* »װעניג טוע n x t  •mx ,שםאר* נײסט• 

 נאו פונדעסטװענעז, ער.1קער דעם אכער/ יןען
xלx rב^*אכסיננעז, ונזערע t'x ניט y»nx* 

 א»האנדלוגנ np״x tx םענליכקײם, רי מלאסעז
mmi חאנעז דאד ואל דעם x װירקוננ T ix 

 נענןולױ נים נאזי ו״נעז װעלכע סעגישעז, נעװיםמ
px יןארנחז*סײסעל. ■וז נענעל די nrtx האבעז 
ו כוח נןגונ נאזי ?יי  יײנזע־ זיד. זprהערxכ ז

 זיש־ otx nx זיןי !ppנליoראוxB זײ ווי האנדינ,
 דןד אמ־דעם זpבpנtויx װעלאז אוו ■אסײיעו, רע
ip כלוםרמם 11?יג jn^Fjm .זיא זײנדפארטר״ב 

 אײער מיר םאר«םענםליכ?ז האפנוננ דאזמער דער
 נמרא־ װעם אײנ?ר אאילז נאר אוינ ארםימל. ׳

fn מװעם m װ  אייער איז ארםיקק*, אײער װ
ותרספלי• ?עתר אוו ?■הר ארבײם

 ם״י ipomp דעם אגבאסיקפס װאס — ח. ה.
•n ^ םאיקאם איױ םים סיר וימאז נרי

 יב1» ױניאדבאימםעי. דעד אײנאאד^סאנאן.
ײ ײניאדמממרס די נאהאגדאלס אר י ״ ’ײ י  י

p »ינגמיס«ניז ז״ינא ניװא? װאמאוו x ניס 
ײ־ דעי ל«ץ.• דעס פאי rjpo ריכסי»ר דאר.

, o m n•** דאדא pson? ײ׳ אח םאיזם  נייי
איז נמסנער. דאם איננאריראז וװ

 וס א־י או־נ^זא״ונט^ר, •ון א־ײם נאטי־אנ•*!
‘?*y וו lift רײדוו »ן פײכט זײז Pז ו  •״פ x י

jM 8־יז ײיי־ jpar'X t נע־ענט -ip אירור
:■.......... נאארטע ־יי:י,1! \*נע :׳;יי״נט

pr'-nr*  0 irtr נאראנײומ r־  נ-ט י׳ץגט ״
^iy r פ*י x׳y* נ ריכ■•• x-־e

 א-ים /־־•נט ואײאגנט ‘y ויפפ חינינ^.אי«•
Vi'iH י Av, ץרט•, y nx־o*y 'r ־' *יהפ« V 

r ריכט רyנx נינ, t ג*ט Mtx ן אױןר װי  נ
 דא fyj״t ev ארת, נארנ*ט״ איים ט^־חט

y ס־ט ״גײגילעס׳', ryn ענ p x נט,,י* ג־ע mx•
W י• :yp?• אױןי fyMJXti «ו V" ,vl'y'n 

yMf tx ,fypjyiנאארט׳;־ ׳״ x־t ״ !y• -נ־טע 
•t px ,xnr *yu,עכ גינע; ׳ x־iy^r-e ••< or 

 ־r יינט־נע־ דעי ־y*נ טר־ט px ריטr אויוי
e^x pm װאב גיידנאאטט^,  *xe i;prx• p x, 

xt xtx p אוילי x* די אינע*ט־עטען דט 
P זyווMyנר i אנ^טענריגי־יט px, עש אי־נ 
tייג־פדכיאלטע אזעינע ר• פ*־ט י*געז ••• 

p אייד^רא״ איחי x לי נ^-יכ עפ ־ ין ד  נא• י
ו ד• mx דע-*ו •כעי יט,yי1גסyיyרו• ״  רי• י

r רעסנע-ס די :טעי t  tp'ft *רע־ x-xc־M
,y4 ר־ט זyר,הyטער t* .ט־ט *וניאז r x. ־•BX 

y ®אי הומט t  p x* .יוניאז t״ '}/''iv 10י 
 • רן •עײע־׳נ״־־טען x ־X• cxn ױיסען׳ נ^נײי

i לעז1נײ¥יי לאט רpטoxxנ p 'v  •m px ניט 
r זאכןז ■יסמע טיט א־ילס סא*סוט«עז  px‘ 

f רp»טxxנ *prtgn דער t  prxo ,אזעיסוי 
 '״כט pm ד*ז •m fy»yn ניט, ויף יאבט 9װא
px טור ־צטאנד• x Pt fprjm iv־־o דיס 
mx יpאײנזינעיי י px  ,*pe^o ס ויעט עב•: 

y סיי fix הערפעו, :vז y x ג»י*:־ט ,tpt'pfl 
ipn ס*ט ?וסט איהר j« p jx p̂ *p ;- opt*x ix• 
jpi די •x ,*pjm  ipy'1 v o  vooxxrfXMM 
̂ד ••:־x ױ• אז?ײע IfJ'M y*x נ*ט  M• -טp*ל•
jpDXtiv fp(' יי tp*xt ■איױאס טי v *  pis 

 yo׳*nv ד• א:נאט־ע#ט exn ׳ע״עכטע? די סיט
n העלםט y x  fit ,ז סיר וײיסעז נרי,׳ ד י ״  י

 כאגמ ,r*x ־xe טפ< זpיעג ר י ס ױאס ניט,
yoo*ic w* אייל חיט דעם px אײר iv •םיט 

dp r o x• ,די אז ׳®••נט x tyvpj p x נאנווע 
 fXMM• דע• P8*pn fyjpj ן,p;דpטroוx פיז קיי•
p אפיס x חאט סעז ספכםרפז. געװעז x r*x•‘ 

oaxtpj פוז rx*• x, או״ף ,fprpv, װײזס עס וױ 
bmx. ל נ§וי דאם אילר f •װאכא >װויI ניט *pt 

 חפט קאס«*״נט סי־ט x פאי ײאס טו ארנײם,
עי 7 ®אכע; נעיסגפ איהר ט7*א״רו07ז:יב י  ו:
 ז*^ם א*חי נקטי״ם .omx onpf עפ װי חאם,

fyjM*p*vir עס דעם p x סכזי איחס
PX fPJM '1FX3 DVX IPO JPP .IP»1*Pi DM

p איחר uxn דאז דעס? m x נע״יפנx fp ,™ל» 
 האט fXMV די ipryn סיט ■,xr x px אנעי

v איהר o;yp oipopov( ניס f װxונדpדp.ז 
fyo onxn חאט oy;p• Pt fpsMp«oix v ’x 

 גאר זײם איחר װארום חאוגדערם, אומ ■ליץ?
ip j jx jp j ארנײגתז xtx p x .^  װעז סיילו, «י

ipo דורזי איױ האם x נ?נעבעז סיסםײה x *װאר 
v*x p נװ, .vgp חיננ x  op לעכם. נאנץ^ 

 לא• א״ער nt nprnp:po רpר jpp ײספ אכקר.
p רp ? חעגסקז קאל x דאר pr>oo יט; f p םא־ 

V חעו ײאס ני«נלם*ורער, 'x אינ״ט נעבעז p m, 
 ?;פפער, זערכ׳עו דעם נ?נ?ז dm אײו ip*pn סיר
v װאס o האנעז nr ivzpiPi .ר סרסכאדין. סי? 
c m יסג?יעכע;ט1א נריוי pm איז הסם ix*• 

pjpvsnxe ,םים, קי ײסס ארנײסמן ifo m x 
ipo איז op אז לאופס,? ippw m x. פלסוק• יטס 

 v*x מים ס״ד״לײז. x איהם נײ mm סאכמרײ
p x ד נים אנ?ר דאסpאפילו פאל. ר ipn איהר 

pרר כײ טענ •אר x כאיט x  ,DPDp סכער רסס 
v לײז. ר p י י א איץ o  ipjyp v*x זס־ 
ipt, אלס x ,דיט איהר ראס סרײסט dm ד?ר 

PBBP*r r;x) xtx rx ip p * f  x* סנ?ר *אנק״ 
 דאם דעז op mx נים םעז *דארו זpיtיMוyרxט

pd fpp .דורזי טאנם איהר וואס םסל PDBy*r x 
¥ײט? מםיה?ל

ש \2  op i'X ר?יפאר גיס ,pm אה, — 7(מ
 װעראן רpרכײםx רי װײי ׳זpרyפpג נים אונז
nx ,o נים חיונגpוrרp אײ?ר איז yv o irv i, 

 tx nt כאראפט?ר סיט׳ז ;ים op טטיסט »ססירא
 fpo’rn x איחר םאכס דס סרבײם*ר־¥ײטוננ״

 אר־ די ip*r’otr fit ניט ח**םעז םיר םעות
 iponpr אוננערעכם, fp;*M זיי ipn בײםזןר.

 מלא. כ«ה op די fpjoi nx נארניט, זיד סיר
npox, ,דאז, נאר נאםירלױ fpn זײ ipj’v x t 

nx dp פאל אײ?ר mx ארױק־ קלאר בענרג ניט 
doxiopt די װאס סים onx״x f  nx npo■ דיס־ 

 זײ?ר nt ײנד x op nx פארײנדיגמ. זיד כעו
 Don ארב״ם, די אז פארלאננ^, ׳זײ fpn זייט,

 ,fPOMrpn* ריכםינ pm ?סל mpbxo רארפ?ו זײ
 כא• ppTMpn Don דאיפעז זיו זסל?ן זײ כדי

 פרי־ הסכקו ארבײטער די אז ײיז׳ זסל ? ד?ר?ז
 רקר fynpj mx ־ip־nMrwnpr ד?ר װען הער,

pj v אלםעכםינער, i׳t:n׳nr op איהם pp? םעז 
 אפמר פסרװאור!•, onr כיאכ?ז דם רpבop 0 «ײ

 nx nx ■רנסה זײ?ר fpjjxnpjix dp*t פוז חסם
op זײ װארום סאי״שס?:רליזי, ניס דארום ip*xt 

 הסם רp װי ,pp:r אזוי פארלאננ x דער^יר?ז
 כיאכעו nr םאכם, זײז פסרלירעז nr סננ?חױב?ז

 ־xtrn*pixp יס1א mx ער דסם םיהלעז. איחם
 מײנם מילדערוננ אײער פוז דאז fix ? כער

npi tx א*םעי nx נ?װעז נסינים xtx ס״גער 
x .ixo זיזי יויל ײסס םאו׳ iponx>־*nx fppp 

pnpo ^ס?ר,’ארבי די סאר׳םסר׳?נדינ בס tx זײ 
 אונז?ר ipoon נים יזעז יתיסז. x םסכ?ז װילעז

ער«עה*וננ. א״ער לױט דסך, nx סיסיססיע.
»vx  »x ,0’ix op onpסים םיסיסםיזירם <־ 

fix ^rrx הסם xt־pvx*״ vtm ־ ארב״םער די— 
 א״ער px נום ניט פאר םיר הא*טעז יסס סט

v ײעגןז ערמחיוננ. x  ?pn’rTT צייםײנ די 
o p t  ,pipttim אדיעס אײער צו אונז

 tmx יסמ נריײעל סאדזעגליכער »ײער — א.
 נים #סישר, .OP opn »יד,ר י-ער»רעחם. וויראיױ
v גיסראנס אסס יוסנאו ס*ר ,סנאר גיזיבעו i: 

ion סאר ײסס ! אײ״ננאיססיו אימר 8״ז X

••*}fn yo־p א׳חר חאס f iyj*i#<n• fMf 
 ׳%סיידס ־■,pn די •n ,om סײ ifffl ״י־יס rײ

v ׳. *;yor נ״ענ ovי ט־ט o  ipo *n d i-x, 
ב oi־x** יני p 1*' יי x  op1#( ^רזײ»י 
 ר•8פ :yum *ט’י יילי־x fy־f’־yj פי,י* ;־ט

vom: נ•ינ עטיי#ס ד-טp־yל iyffix nj* 
xi־i־yoor .:•■^גיאטו״א fix גייר k •yon<׳i i 

t" ליטען ox mx״• 'i 'll, גייר t r r t  •ypM 
ס •׳*יx oon דאב. ov'* lyoni iv ג״נןיינ  יי

V פא־*ער*ט 'K  px iy*nyir*yi iv ו"  og>> גי
 ,irnj•׳y •1 סאר נריף ־y*" א;נא־אנ(ט •כ?ר

fy'M’ •pool! iym ר־ס אייס פ״י זi׳כyר x 
mix f־xD דפ i x  iiM"D;yey* •ד MfXtyi,- 
i:x־;x •■יעז *ר־ יסס i־Xt iy*־׳*״'lytnx ry 

yon *vm x mx in •;*',טy x  nx y•■»x־mx y* 
“v3Xf נעז *x, *י7רע t pyi ■ד x סד r o i3
 יסר*»7 ־•־X fyo'X'i •m א"ב dm וי־יסעו טיי
 סיר fy’pn •m fie •אי x ־jmx ט־vo״.׳yנ דעז

xגעבעז יא *’־;• y־p x  ,o;yor •כפיאג?י,ד ל 
yo;i*x* ל סאגזס-ארלמגג יע־ סיז ס ײי \  נא• י

o דזס nt ^'•ס ;n rn ,באאי־י fx יס* יר י די 
i 0 or i ״?יעז געיעכע־ס יעז 'x ov’x׳¥n — 
 *XoM'Xtn x dm rox זy;**ז כ״ר ״עיכעז ס־ע
tJM־•ד‘ד•טג יר ״עי־כ^ ׳yר fit י»  10m•• ו

0 רי ׳;־o־;x פ»יני;; סוזעו 0* fw yoro ix 
 יסל דעס fnyn י־־סי״טי־עז ,־r nt ,,,ק נ־ט
 *rx זy־•נr סיי איז נ¥־?נם, טז,ז א־י־ אז זײז

im לעי־ איז (ע־לכס xxj, •נאר ׳שי״גט א־דןר יי■ 
ײד poomo'x op*".־«nr ״עייז *ײ px י

fp o, ־ גאי־״יטזס װי•: TXf D’r t׳r ייסס 
o;;x ' xb ;x דעס ^oyp־x'  on'x mx ,Djyon׳

nt •ד ^  לר ־־«x ip irpoe־ סיד,ר איע־ נ״ד
pn»t TO'iM־t  ,?p»iדyר xיrסט ר* oxnyj 

fity*o ip־o’*r םyד  *To מינסמן י«כ נןיסרע 
ײנזז סנו־ ר־ר סס־ט רעם פוז ip כ*• כי m '.x 

x i:y־’x tx נאהויוםמג, j •ניוגאססײ־י׳סינ 
m fio», עט־יסס סיט PO‘*x״x y*x f t  fyfyB•* 

^ OM np 0*011 -OM ff'iר•גyב y i’*JD'0  p 
o*ryn*y י-אד סנניסיוסט ט0־' נןײאיאז 
ר ר־וס ffo*xr5X *xi ipo דיס פיײציאנ, י י י  י

rJXi x ffo x p fiir•  tm ,יסהר n im x  nx* 
f •pגעפיהיט •־ P'i־m,o fpo*on ,iy יסני >»•» 

nt נייוי א»־עי dhtppj לעהי -oirsmxo on 
 ״ד די tx ,-•o ינאז1ג* ,o;yoc-y ^y:x *•נעז,

jom םיט x־i ,r־nn v*;yo mx do ײנ- דער 
 פסר- נ־ם yrxo ■non .o;yo*nip ,fix טמג,

 סיננו ײניסדס opi vij* ix•* רעם בר״נגע?
 ip)pr סיי .rx«* ר־נט־גק־ ד^י Mp דארט

o ניט t׳*x tx ,ip*poo • ר ה, fyn יסיס איהי 
 ^ו-ססיוד יענעז dm op זי*ס ײעלעז, ;אר עס

o rx  ,do.*p : ?pn, סיד •יסס איסווס. ססי ויס 
fyiof זיזי ip**^p fit •o ל1יזא xe*־iu x 
om v סיר ?p vn  op iv:vp פיס זס טסז tux 

 אר־ •*a *mx op,*Pi*prx הסט איחר װסס *״ד,
 #f*•• a’*ip ,iprpn נל*)י, rv*x אױוי נ״ס
p**t אורזסכעז jpp נים iot4־ f*r• ar*D:ptv 
VVVJX3 MX *XT v כדי ,oonoy נסו o
om ?1פאל*סר fpaon ,inpi סיי to v *  *xt 
rpp. 9 קיסם fp*pn ,myi mxי ' V 'x  op

זסגעז
אן י. ם על כ א nxc r;x*^op;npr x — ר

נרוס. דעס
ץ .0 שי - לים מ x םאכם איהל - ײס נ־

fpn ,mpo ^ס,0איחר;" npmx txחי ־סז יי
fp’ox איהרע w o דער כייס *op*oex:־jiMpnx 

mx ״נייכד*•:■!׳׳ דעם אויןי יף1אל nt jpv סס־ 
* ײאס כיײנוגנ, *p"x לויט װסס. ליטיק, ז ר ו  י

 איגיאר •nx נ*ט t*x דסס .iyi0v פיל ניסו
VP F*Pi;x pip• •ii ,ix m p»־.P־־jpo ,utxr 

?י סיעל דעל סים סימ«אם'ויל^ נ י ' •i y r '0 ’*o 
 VT iyס ױ;י»ז אונזןר ,o*xt f'x ;:נ1ריכט

pרקלyרpז ip p ;xt p x נ p נ p י«ײסי* די ז 
propo vv״o, יט. ;סד ס'ינט יסס אכ?י; to 

o'onpi ז• ה?לט ip  *fx זײז t r ’o«;**p tx 
pm  .p’PXTMono, א־כ״ם די «*py ow*• mx 

oo:׳'V P t fpc — דסס mx ־ו איהר אי ט ױי  ל
poxt. פסר opi איז m ד;ני'ם ,npix ip-.onpT 

pi ix t tx ,f 'x  orpt m ipn-. עי־»גסס'׳טעד 
pi.i'x o” propo יעז fr*c '*x 9 pomipj x ir*x 

 p*p oom t*x ,i”ז כאהײפינ pixor ננ1יכם1
DHX11 ,m u זי xt* זיו tfix 'io  opi nt. 

ip *mi o*'P ipo*pnpi nx כייל *■-ix v ’x 
poxo oxmpo»׳ ipmx nx omx tx רגסגי־* 

oo" ,*xpo  ̂ x ? irtp j vt  *xf P’PXf זאל 
ipc*y dm ip ipp *p'rvT’i• tx ,fp*.vt 

ip i ,הסס נאװצנוננ pri;por*o• oxi *p דעכם 
om o vx  fp* ipp'p nx ,ipipi ביײ צוױננעז 

 ל'*•. v’jopino •i !"■oxp xtx ip צוטלסנעז
ip : 'm PT” inponp’*j כםעט nx r*x יו־נזער 

x t:” x P'pxtmxtio־.IPt*y.i y*x nn ,ip;xor 
 דסס נזדעניזט׳ סבעל״ נ*יל fp;pp זײ ogn םים

r נעטאז ױערם V i r ' i t  r:xT, הן» i־oi דיגדע־ 
xnp ifdo.;; די «pt; ix  p'PXT';g]i־-T*x p, 

dxh אגבאסרעסס DMo• iv x־ip r ,טעט-ניזײם 
ir ip ' nx fpinapTjix fix •nt ri:PDcriot 

ip אין םיטנייד i אי 'פ1ארנאגיזא*nx a-ni t 
oiycr-.xt ip *n ,r'Di^oi jp*i:xn i p  ••it, 

nx לויס p fo '*o i p j 'm איבערצ •.ir m r

אז ־,stx וױיםט
p r * v x  • i באסעליןעײננ n t ,.:גיי״סזלניס r* 

i  vix* כאםעלהעױנג n t ניסא סערבישז x  T-u 
i 7 לאיא*על ? i : p m o  n xיסם *עמנם D ip * * * r 

i p i *כי'נ'סםעי גדיזקי1אױס ■nx*trxjM n»̂* 
v נינסי, m r o n x  rx p x צ״טונגס״פא־סיזד םים 
n באפע*-;יד:נ אידיסת ד• װיעז »•? ש*ר o 

o ילסם ניעז,1א*ס־ןןק t־ip o o M 'o  - p i D«pTpjD, 
t’m איםער r « t p u p tםx xז*;טענם. נויענחל ם 
 ־ixc ז־ ד׳סט •מן־סיאוױעי •יז וננ1?ני1 ד

r נוױס הסט ענדינם, o x » o * o ם*ם i p i ציינינד 
, yr. tx ײייסם באװענוננ. םײשזר i v x? איהד 
o״ קויפם o p im t ' o  “ io o * p n ײגע1 איהד נאסוסט 

p r 'p ip o ?א ב ס m ס p n  f v b  n x םאל IIM 'X 
V o * p j איחר t>pn הסבאז הגאה o p i n o נ״ם 

tp שק הי po טעל o o o

' *&r.



 קאאפעי־אט־ווע א־נטע־גאצאנא־ײ
בעלניע א־ז אױסשטעלונג

ז• ב^כיערקס בכרר 110 ייש ז ן ש־ ס ־,,(׳*
 די פא־־י־א;. דעם *־בײטער־פיעכע, דער

טױוע  טזי־־ע װעיט צײטי:; ןקאזןושע̂י
 דיוקערײ אין אױסשט־-די:;, ;־*,ד אױף

 פאגאגרעי־גע־ אי; געד־־והט ■*יױי•*:
 שט#יץ בייט אין באזוכע־. די סײ״ט

 איבײטער, בעי־גי״טע יד אױף רע־צע־י־ע;
 $רגאגיזאציעס יז$א£עראטױוע ז״ע־ע אז

 שטיצ־ :ואטעריעוע ד* אײנצײטיכ זײנע
 די פאר און ייא־טײ דעי פא־ ■וניזט•;;

געװע״יזשאפט.
 אין יןײםט א־בײטעד בעלגיעי־ ד־׳ג־

 דערםאר, ארץ םאי פייע־• קאאפעיאטױו
 איגסטיטו־ א צען.זײנעישט וױר <־ וױיר
 פא־טײאײ זײן פאר לאס דארט ־;־ ציע.
 וױיסם, ע־ חוב. םלארעטארישען איז שען
 צעטענטי־ אױוי גײען אײגקונפטען ד• אז

 קי־אסען־איגא־ זיינע •טטא״קען אי־ רע;
נױאציעס.

 םארנעכיט פאוױרי^ן ענגרי״שער ;־,ד
eh*,** ע־ אבער א־ט׳ אנגעלעהן אן bit,* 

 באװע־ קאאפעראטײוע יי אפ ;״ןט נע"ט
 װעגען פארשסערוגג א ענני*אנד. א־ן נוגנ

 טען װען דאן, ערשט םען באתוכיט אידזי
ניען װעיכע באריכט׳ פיט׳ן זיף באהענט
אר :יים נאקיטט

וי•
אננײ:נ

n*ארב רי אז כ*ען, זעהט נאריבט ;,פ
 שטעלט ענגלאנד אין סער־דאאפע־־־אציע

 וױרטשאסכױ גראנדיעזע א םאר זיןי כױט
 ישױן עקזיסטירט זי אדגאניזאציע. ציבע

 גע־ זי האט 1914 אין יאהר. H() העכע־
 2,336,000 פיט פאדאײנען 1193 צעה^ט

 בא־ פאיען־שאפיטאר דער כדטגלידער.
 איי־ די יצטערליגג. פ. H(2,131,0( סדעפט

̂יא; 9 ביז באטיעפט ם־אדוהציע גענע  כייי
 סיליאז 170 — באנק־אוםזאץ דע־ םונט.
 אננעיטטעיטע צאהי די ״עטערריגג. פונט

 אונטעי:עי.טו:גען סאאפעראטיװע די אין
 פרא־ אי*ע באציהען זײ .46,524 — איז

 ײעז דאן פאבריקען, אײנענע פון דוסטע;
 פראדוס־ סך א נאף כיוזען בעמישע די

 אונטערגע״ פרױואטע פרן באציהען טען
 תאאפעראטיװען עגנלישע די םוגנע;.
 ךאנדעיס־ םארבוגרעז ערשטע די האבעל

 און — ראםעךרוסיאלד, םים כאציהונגע?
 האנ־ םאר װענ דעם געעפענט דעם םיט

 רעױאיוציאנע־ ב״ט׳ז דעיס״באציהוגגעז
̂אנר. רען י

 קאאפע־ די ;אך איז אינטערעסאנט
 װאוליטע ארבײטעי־ק^אניע ראטיװע

 בא־ גאנצען א פארנעמט זי ראנדאן. אין
 ביז יפטאדט, יםון הילאסעטער 25 צייק.
 יעדען בײ גאר־טען א מיט הײזער, 1000

 אנ־ די און אױםגעבױט, שױן זי־נען הויז
 גאסען די בױען. איז זיך האיטען ךעדע

 סא- פאױאוסטע פון נעמען די טיאנעז
 קאאפעראטיײע 54 טועד. טעיציאל*סטי

 סאנא־ א קאי^גיע. רי באדינען סיאפען
 בער־ א אויף לונגעךהיאמק םאר טאייע
 היניעני־ םארערנסטע די םיט ארט ציהען

W .6 האם חויז יעדעס אײנריכטתגען 
 אײן םרן באװאוינם װערס און ציםעיעז

םאםיליע. ארבײטאד
 אױפגעבױם זיף האט יטוױיצאריע

 אריגי־ אן זעהר אויס^טעלונג דעי אויף
 געבײדע טעאטער א — פאװיליאן !!4נעי

^פיעצעי הונהגןרט עטי*יכע םיט  םים ז
 ‘דע ס׳וועיט װעימנר אױוי ׳סצענע׳ א

 נעסיהרט ס׳װערט אזױ וױ םאנסטרײט,
 דער םאר אגיטאציע די ישוױיץ רער אין

 פאר־ דער נאװענונג. קאאפעראםיװער
 קאנסום־פאר־ שװײצארישע די פון באנד

 נעזעלמאם־ לאסאלע 516 צעהאט אײנעז
 כײט םיטגלידער, טויזענט 365 פיט טעז
 מיליאן 270 ביז אומזאץ־ק^פיטאל אז

 דורכ־ א טראגט באװעגונג די םראנ?.
 און כאיאהטער סאציאליסטישען אױס
פארטײ. דער פיט םארבונדען עננ איז

 די םאכם איינדרוין גוטעז זעהר א
 זײ אויםשטעלונג. גדשעכא־סלאײאיזיישע

 סחורה, םאסען אראפנעבראכם זזאבען
 גו־ מאכען און דא םארקויפען זײ וועיכע‘

 ארױסגעלאזען האבען זײ געישעפםען. טע
 ײעגען מפראכעז אײנינע איז בראשור א

 כדשעכא־סלאװא־ אין קאאפעראציע דער
 קאאפעראטױוע סאציאליסט^ע די קיע.

 נאר דא אבער באטרעםעז איגאניזאציעס
 צאהל. אלגעםײנעד דער פון פיאצענט 19

 קא־ אױסשטעלוננ דער זיף באציוזט בכי׳ל
 טשעכא- צום רעזערװ גרויס מיט מיטעם

 גע־ ס׳איז װײל פאײיליאן, םלאװאקימען
 פרױוא־ סף א אז םעםטגעשטע^ט, ווארען

pיעזvא^ םע rזעלtrזיך האבעז אפטעז 
ט  אױסשטע־ דער אױז* אדורכנעישמונע̂י

 צו און גע״טעפט פאכעז צו פישוט יילוננ
 דער פון בילד איבערנעטייבען אן געבען

האאפעײאציע. טשעייישער

אױס־ דע־ אױף ־ך
ן :ערישײנוגג םארגענדיגע *טטעי־ו:; י ^ 

 רואאפע־^?'־ די טיאנט דלונות אלטע די
 קלאסעךבא־ א עילר דער באװעגונג װע

 טיט פאיבונדעז ענ; זיא און ראלטער
 דאנע־ ;באױענונ: סאציאי־יסט״טער דער
 :י״טט האבען װאס רענרעד, רי אין גע;

̂א;;  איפאפהעגניגהײט, זײעי באקומען י
 קאאפעראציע פיאלעטאי״שע די איז

 טישע־ אין לטיטי*, אזוי היגטער׳עטעליג.
 סיבות ,ד ג. ד. א. עסטאניע פוילען, כיע,

 אומאם־ די אין .1טטע:די"פי’פאי זיינעז
 סײ בורזישואדע די האט :ילובות הענגיגע

 און הענט איירע אין װי־ס״טאםס די וױ
 צו אינמערעס קײן :ייטט דעריבע־ האט

 די אין א־גאגיזאציעס. האאפעיאטױוע
 אוגטער :עפונען זיך ראבען װאס לענדעי,

 פון נירדשואזיע די האט יאך, םרעפדען א
 קא־ דו־ןי געזובט םאי־ק אנטישפרעבענדעז

 ״טיצען צו ארנאניזאציעס אפע־־אטיױע
 דעי געגען פאזיציעס עקאנאמײשע איהיע

 :א־ ־■ערישענדיגעי דעי םון בורעטואזיע
ציע

 בא־ װיבטיגע רי פון אײניגע
 דזשענעראל אונזער פון שליסע

באארד עקזעקוטױו

 דױס די העבערען צו באשלום ן
 דדעסמאכער און קלאוק אץ

 קראפט אץ אריץ געהט ױניאן
אקטאבער טען27 דעם

).1 זײם םוז (׳■לוס

 ױג*א:ס, ‘יאקאי אלע די פון גי*ירער
 ראם דערכזאנט, פריהער האבען מיר װאס
אין הינטערישטעליג זײנען זײ אויב

)1 זײט פון (שי־וס

יױ

 אפצאה־ זײ זאלען דױס־צאהלונג, זײער
 פאר׳ן ױנ*אן דעד אין •שולדען זײערע לען
 סא־ טאג יענעם ב*ז אקטאבער. טען27
 אױף זזוב זײער אפצאהי־ען זײ נען

 «״ער סענט 35 פון פרײז אייטעז דעם
 טען7 דעם אן, ײאנטאנ שון בםעײפ.

 צאהלען איפעןד זײ װעיען אקטאבער,
 זא,4אי איז, עס סטעײפ. פער סענט 50
 “טיטיייך;< די םיץ אינטעיעס דעם אין
 זײ װאס חוב דעט אפצוצאהרען יךי4;י

 שפא־ און#ױ:יאז דעי אין ישולדיג זײנען
 פאר סטעםפ. אױפ׳ן סענט 15 רען
 הינטעריצטע־ זײנען װאס םיטגרידער, די

 עכ װעט צײט, הענגערע א פאי לי:
םוםע. כארײטעגדע א אויסכיאכען
 האט באארך רער/דזשאינס אײרעד
 א־ז ךיוס, די העכערען צו באישלאסען

 :עװא־ באטראכט נענוי נא:ץ פראגע די
 ער־ האט באארד דדשאינט דער רען.

 ױעלכע קאטיטע, ספעציעלע א װײלט
 פינאנציעדען רעם נאכנעזעהען האט

 ד' און ױניאן, גאנצער דער םון יטטאנד
 דע־ א ארײננעבראכט האט קאכײטע

 ײוז און רארױ דױס רי דאס םארט,
 ױניאץ רי ער׳שםענם, װערען. געהעכערט

 טע״ איהרע איע םיט אנגעהן קאנען זאר
 אינטערעסען די באישיצען צו טיגקײסען

 צוןיי־ ;יטעפעי יד אין ארבײטער די פון
כא־ בעסע־ זײן זאי: ױגיאן די מענס,

1924 אקמאכער, מען10 פרײטאנ,

 םענאטאד דעמאיןראטישער
 ז#גט קאופלאנד, יאדל״ נץ פון

 רי־ א ל־יגען װעט לאםאלעט
װאוט. זיגען

v םון סענאטאי־ סטײטסױנייטעד j 
 או זינער, איז קאפי־אנד, רא*אר יאי־ק,

 ריזי• א קריגען װעט י־אפאיעט סענאטאי
 דײע לאנד. גאנצען איבער׳ן װאוט :ען

 א אין אױםגעדריקט ער האט זיכערהײט
 האטעל אין געהא^טען האט ער װאס רעדע

 קיװא־ םון כײטגלידער רי פאר טעהאלפין
 געקוכלען עי איז שלוס רעם צו קיאב. :יס
 לאנר, אינער׳ז טריפ לעצטען זײן נאך
 אוכל די אז איבערצײגט, זיך האט ער װאו

 פאיטײען ארטע די כייט צוםיידענהייט
גדויס. זעהר איז

 דעם אן פאגגט ױראק ם.
סיזאן* מוזיקאלישען

ײאסs<־*
־ענטער

 צו גרײט זײן און פעסטיגס,
 נא דער אין מאבען זיך קאן־

א*נ־ דרעס און דער אין צוקונפט
 רעכ^ רי געװען איז דאס דוסטריע.

 ספעציעלער דער םון מענדאציע
 ר־ע־ דע״ פון גרונד דעם אויף און טע,

 נא״ י־ער איז פאפיטע רער פון פ#רט
 דעם פון געװארען אנגענומעז שלוס

באארד. זישאינטד
 דרעפ־ און הלאוק די אלזא, זאיען,

 אין הינטערשטעליג זײנען װאס מאכער,
 אין האבען ראס דױס־צאהלונג, זײער
 חוב זײעד אפצאהיע? זײ. זאלען ;זינען

חענערו:: די איירער ױניאן, דעי אין

 ױגיאן, ין 'א זײן װײטער ױעיען
יא־־ק. נױ אין אונז ניי איז דאס

 נעװארען, בא״סלאםען איז עס .2
 ז̂א אינםערגײיעאנאל אונזער ראס

 <כ ;ישטריקעײארב״טע• די ארײנעטען
 טשאי־טער א װעדען ארױסגעגעבע: ,זאי
 ױגיאד/ װאידקערס ״ניט־גודס דער צו

.1ױג'א רענם אינרעפע;־ א געװען איצט ביז איז װאס
 אריײ־ מטריקער די םון ױגיאן די .

 צי־ט לענגערע א זײט יערין האט טער
 װע־ צו אויםגענומען פארנעישלאגען דך
̂ס רען  א־נטער־ אונזער פון יאקאל א אי

 פאר־ ישוין איז םראנע רי און נײישאנאל,
 לזאנװעג־ די אויױ געױארען געבראבט

 אױױ ארגאניזאציע. אונזער פון •שאגס
 באסטאן איז סאנװענישאן יעצטער דער
 קא־ א :עווארעז בא״שםיםט עגדליך איז

 קיאפט. אין נעהט־ארײן י בא־ דעם אוגטערזוכען זאל װאס סיטע
 גיט אזײ םרי>ד, ״שטריקער דעב פון זיס
 ױניאן, שםריקער דער םון באדס דעם װי
 װענען באריכטעט האמ קאמיטע די און

 ג?ך פון מיטיגג 'איצטיגען דעם צו דעם
 r דער באארר. עקזעהוטיװ נעראל

 בא־ האט באארד, ד^ר דאס ׳איז זולטאט
 צו כדשארטער א ארויסצונעכע? •שלאסעז

 װעלעז זײ ארן ארבײםער, יצטריסער די
 אינטער־ אונזער פרן ט'יי א זײן איצט

 האם באארד דער יוניאץ. נײמאנאל
 סאפי־ ספעצי;ףע א אױסגעקליבען אױך

 ארנאניזאציאגס״קאט־ אן אנצוםיהרען טע
 אר־ צו טרײד שםריסער דעם אין פײז

 פון 'ארבײטער טויזענתג די נאניזירען
 אוי־ דערוױיל שםעהעץ װעלכע םאך, דעם
ײניאן. דער סער

 ״נערעכ־ רי פון לעזער די װי י .3
 קאנ־ די האט ,ptr װײסען םיגקײט״
 אינטערנײשאנאל אונזער פון װענשאן

 דך באשלאסען אײנשטיםינ באסטאן איז
 יאהרינען 25 דעם אין באטײליגען צו

 ארבײטער ״פרײע די םין ױבילעאום
 דער םיז םיטיננ דעם צו און שטימע״,

 דער פון סאםיטע א נעסומען איז באארד
 אינ״ די דאס פארלאננענריג, צײטוננ,

 סיםע א בײשטײערען זאל טערנײ״שאנאל
 באארד דער און פאנד, דעם צו געלט
 1000 בײצוישטײערען באשלאסען האט

דאלאר.
 האט םײנבערג י. וױיס־&רעײדענט

 האנ־ דעם אײ!« צײטונג די באנריסט
 קארנעגי איז* פארזאמלונג, און צערט
 א'ז עם װאו אװש:ט, ישכת לעצטען האל,

 ױבײ טער25 דער נעװארעז ײיײײיירט
 שמי־ ארבײםער ״פרײע די םון לעאום

 פון נאמען אין נערעדט דזאט ער .,‘כיע
 קלאוקמאבער דער םון באארד דדשאינט

 אינ־ אונזעד פון נאכיעז אין און ױניאן
 בא־ האט ער ײען און טערנײשאנאל,

 עיזע־ נענערא^ דער אז נעמאכט יואנם
 בײצױ באש^אסען האם באארד סוטיװ

 ױבילע- צום דאלאר טויזענט ישטײערעז
 דער האט צײטוננ, דער פון פאנד אום

 די פון געקראכט האל הארנעגי גרויס״ןר
 װערכע םיט אפלאריסםענטעז, הארציגע

 נע־ אויםגעגוכתן איז נג1באקאנטמאכ די
װארען.

 ס. טודק־דירעסטא,־ באװאוסטער דעד
 נײעפ דעם זונטאג דעם אן פאנגט ױראק,
 ־ נױ א־ן קאנצערטען קלאסישע פון פ-זאן
 בײטא;, זינטא; דעם אן פא:כט. ע־־י יארק.
 סאגנ״ א מיט אלוטאבעי, מען12 דעם

 סא£״ באריהסטער דער פון ריסײטער
גלוגז. אי*טא זינגערין, רא:א

̂יל איטא  :ע־ ניט ^אנ: שרין איז ג
 דאס און יאדק נױ אץ ען1געװא העיט

 ט1יװ זי װאס ,‘ביאי אײנציגע דאס איז
יאיק. נױ אין אויפטיעטען יאהד דעם

 פרײטאג, קומענדען אנרױבעגדיג’
 װעט אהטאבעי, טעז17 דעם אװענט,

 גאלעכד ;רעסטע די סאװלאװא, אנא
 איהר כייט צײט, אונזער פון קינסטרערין
 אײנענעם איהי און 125 םיז ל-אפנאניע
 א*הר אנהױבען ארקעסטער, סירפאניע

 סאנהעטען אין סעזאן דרײ־װאכעדינען
הויז. אפערא

 פילע בייט מאל דאס קומס פאװראװא
 טײ״ װיכטיגסטע רי און באלעטס, נײע
 גה־י־ ד* האט רעיערטואר איהר סין יעז
 ארא:ז*ש'־ם גאנצען אין לינסטלערו; כע
נײ. דאס םוץ

פ'א• םיז אױפםריט עישטער דער
 ?ונםאכ פאיקוממז װעט שא^יאפין דאר

 כיאג־ אין אקטאבער, טעז19 דעם אװענט,
הױז. אפערא העטען
 סף א נאך אין קינסטלעי אי״ע די

 מש* ױראק׳ס ם. אונטער זײנען אנדערע.
י נעדזשמענט.

ען פאר הסזאםיניישאנס םעדיסאל ר ;פר
I

אוי£סי־קזיןמ* נוישיגע די כעבעך אופן ;עהעריגען א אוין* קענען זאיען טיר א־ש
 זיך נויטיגען װערבע .22 ‘ליןקאי דעם פרן פױיען־טעטבעייס את צו קײש |

 *לאנז׳מײם ’ העלטה־סענגזער ײניייז דעי היזט עקזאמינײשאנס, סעדיצינישע אין
 פיװ־ אוישעי־ טאג, יערען זעחן קענען װעם םען װערכע ®רויען־דזןקםוירים, אײניגע

' 5 אין אוהי׳ 1 ביז l 30 11־t זונ*»ג, און ט*ג [t אכמיטאג. 630 ביז:

̂ה־יט אדעי לאקאיי אײעי סון קאיד א קריגט  ירגיאן דעם אין דאלאר אײז צ
̂רק. נױ סטריט, םען17 איס® 131 םעגטעל׳ העלםה ין

תר זײס עז או ערוו ? נ

*>

 או#ן אנחןר ו>דעי א אוין• ז*ל װעלבמר’םענ«, אײן נים^ בםעם איז עש
נע־ײוען־קישנתחײ*. א #*ן יײדען גיט

̂ר. חערםח ױניאן דעי דאם איחי־, װײסם  $ן האט סםייים, םע17 איסם 131 סענם
 כײטװאר׳ יעדען זזךזן איהם קענט איחי ? נערװעדלראנקהײםעז אוין» ספעציא^סט

אבענדס 6-30 ביי 5 ז י
ל»מלעז. parDr’rpj?: פון סעשבערס צו גערעבלנמ װערם דאלאר אייז בלויז
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העלפן נים װעם םעדיציז
 נערװע^ן אדער םיאטיקא, לוםבענא, פון לײדעם א״הר װען
 א^םייקארםקע אײך װעלען װײםאנען רוטאטישע און

 אייערע פאירלײכטערען צו העלפען װאם וױיכיג םיטלען
שמערצען.

 צו זיך בעםטע ךאם א>ז קראנקהײטען אזעלכע פאר
באק־* ,עלעקטרישע ספעציעלע גע־ױםע מיט קור־רע•
מאשינע

סענטער העלטה ױניאן דער
םטריט זוטע איסט 13■

 םיפ דעפארםמענם אײנגעריכמעטען נום א זעהר האט
 דיזע קורירען צו מאשינען עלעקטרישע בעםטע די

 אױטזיכפ דער אוגטער זיך נ׳עםינם און קראנקהײטען,
 ראקםאר חױ«ם דער איז וועלכער װאלף, הענרי דר. פון
טערעפיוטי? עלע^זרא חאםפיםעל םיניי םאנם דעם פון

 דעם אץ נעפינען ייך ײע® ויאל^ דרי דעפארטטענם.
ױ• אויף ליידענדע nm טאג יעדען םענמער חעלט ױניאו

 באראטען קענען איהם םיפ זיך וועלען קראנקהײטען זע
זיך. קורירען םאר אראגזשירען און

ד#לאר. איץ כלח תאםט וױדט א

:

&

r ?רײפאג׳ m

JOZ BROADWAY, NEW YORK
Telŵ an•: Wortk 56»■MM

 i ױבילעאום יאהריגער 75
׳י און רעװאלוציאנער רוסישען

־ ־ געלערענטען.
*

).13 זײט סון <סארטזעצוננ

 -וױ״ זײמען טויזענד 20 ביז אנגעשריבען
 נאך איצט, םאטעריאל. ע:מא&םליכעזס

 ױנג צוריק ער איז הינער*לעם יאהר 26
 דעריאגען צו שטרעבט ער םריש. אןן

 אין דורכגעלאזען ה*ט ער װאס דאס,
 םון איגעריסענחײט זײן פון יאהר 25 ךי

 און םאו^עזונגען, חאלט ער ; װעקט רעך
 לערנט ער לופט־םליערײ. װענען שרײבם

 אויס האלט און ם^יען, צו אויס אלײן ךך
 ריײ א מאכט ער •אילאט. אויף עהזאסען

 װאו רוסלאנד, םון שטעדט 54 איבער ןע
 לעקציעס. װיסעגשאםטליכע לײענט ער
 יאעטישער און םארם ®אפולערעז א אין

 הונדערטער םאר ער אנטװיקעלט ש«ראך,
 םון בילדער הערליכע צוהערער םויזענד

 ענטדעקונ־ וױסענשאםטליכע נײעסטע די
 םין וחנלםעז, אזעלכע אנטפלעהט גען,

ךי בײ דער םארכאפט עס ןועלכע
צוהערער.

 יאהר 5 ערשטע די םון סארלוױ* אין
 סאר־ ער האט באםרײאונג זײן גאך

 װי־ זײנע םון בענדער 20 עםשנםליכט
יווערק. סענשאםטליכע

 ניט האט רעגירונג צאדישע די אםילו
 בא״שטעטיגען צו ניט מוט דעם נעהאם
 אסטראנאכייע םון פראפעסאר dsk איוזם

כעכייע. און
 מאראזאװ האט 1918 ביז 1905 םיז

 װע־ ניט איז מעהר ניט םארעפענםליכט
 װערק דרײצעהן און דונדערט װי נינער,

 װי־ דער םון געביטעז פארשידענע אויא
 צעהנד־ אחוץ ליטעראםור, און סענישאםם

 זײנעז װאס זשורנאלען, װערח, לינע
רעדאהציע. זײן אונטער ארויס

 אין רעקםאר ער איז צוםאג הײנט
 װיסענישאפט, םאר אינסטיטום העכערעז

 םארשידענע 8 אײז זיך אין שליסט וואס
 פראפע־ איםײמנגען, װיסענשאםטליכע

 פעטרא- איז קורסען העכערע די םון סאר
 פסיכא־ איז כעמיע פון פראםעסאר נראד,

 םון טיטגליד אינסטיטוט, נעװראלאגישען
 כע־ 3 אסםראנאמישע, 2 ליטעךארישע, 6

 ברי־ םון םיםנליד געזעלשאםטען, כיישע
 װי־ אנדזגרע און םראנצויזישע טישע,

 אוםע־ און געזעלשאםטעז, םענשאםםל^כע
 מעז װאס דאס מיטגייד, א םתם נים טום

 נאר מיטגליה עהרען אז געװײנ^יד, רוםט
ארבײם. דער איז אנטײל־נעמער אז טאקע

(״םאלקסצײטוננ״).

 ®אר םראגראם עדיוקײשאנאל
כדזאן איצטעען דעם

פר^גראם, דער ערשינען שוין איז עס
 די אנאנסירט וואם םארם< ■אמפלעט איז

 אונזער םון טעטיגקײטען עדױקײשאנאל
 1924 םיז םיזאז םאר׳ן אינטערנײשאגאל

 אנםהאלם פאמםלעט דער 'י .1925 און
 לעזע־שט*ו*. אינטערעסאנטע זײטען 32
 הורםעז, אלע די באשריבען װעחנז עס

 געמד סיזאן הומענדען דעם װעלען װאם
 אינטעתײשאנאל דעם אין ורערען ב*ן

 די איז איו אונױוערסיסעם ארבײטער
סענטערם. ױדםי

 קאן ■אםםלעמ, אזא װיל עס װער
 דעם םיז אםיס איז םרײ, באהויםעז עם

 װעסט 3 דעפארסטמנט, ןדימײשאנאל
סטרינ^ מע16

אויסשליסליר תויפט

א כי ם מ  סחעע מ
טשאי גװעסאםשבי

טהעעוהײס

 אנױהולטור אידישע ױ
סאסײעטי הירש) (באראן

 וודיס־ םים ■*רםערם צוקונטסינע איזן ימניפט
?poor יו װי אוז םארכמןרײ װענען  אויס־ ז

 קויםם איחר וחנן שװיגדלערמ םון «וחי«מז
m• אײער g

 נאראם א*חר •^חןו־ דעיאזיסם jrj”? נים
אינז. נזיט זיזי

םרײ. אבסאױש איז סאס אוז ראם אונזער  •ערזזגייי. קוסם אד*ר אדײנם
tyeg שבת אויסקר טעגייד — d ns ניז A ביו — «תם»נ i .אוחר

JEWISH ACBICULTURAL SOCIETY. INC 
t  1M St, Ht* Y«rk Qtf

I! —

רינג ארנייםער
 ראדיקמיער. שטארקסטער אץ נרעםטער דער אין

װעלם. דער אױף ארדען ארכײטען אידישער

 — ®ארמאגט
 83ססס, — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

׳י̂י

T ריע $דב דזד  n*wr 
 עקאנ#סײ וױנ«יגען דען
^ן און «ען אליי ק#סןי •

 קול- חןר אי? רינג ארג דער
ין *ענסחד ■ור  אידי״ חןר י
באװעגו^ חױ*#8רבײ ׳•ער

 אידי• אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײנענעם אן האט װאס ארדען, שער
מיטגלידער. קאנםאמפטיװ זײנע פאר יום

כיז 18 ®ון עלטער אין אריינגענוםען װערען םעםנערם
י»הר. 46

! tv גלייך ויך שליסם םיטנליד, ק״ן גים נאד זײם איחר אויכ

װענדעזן זיך אויםקע»«ז נ*ד

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BBOADWAT, NEW YORE. N. T.

פרעסערס
ן ם פו ק ו א ל ק

נרעט״ וױי^ר די דאס וױכען זײט
 בע־ און װעלװעט שרעסען צו *אך

 איצט ביז האנען טיר װאכ לױױע,
 יײ״ צוגעפשכטע די דיט געטאכט

 האלץ אויף צוגעשלאנען אדער װענד
 אונ־ םון געײאראן עיחיעיט זײנען

 אוס־ סאר פעקטארי״דאחטאר זער
 םון גמרוך דער דען ױזען, צו נעזונד

 צופא־ די אוז פער צואװאריסטע די
 יןאנ״ צו נרענגעז קאן חאלץ רעטע

סאטפשאן.
 ■עטענט נײקם אונזער נאר ױזט

 װעלכא לײװענד, קר»ערנע די מיט
 די םון געװארעז *גערקעגט איז
 וואשיע־ אין עקספעדטעז סטעyנר

 וױײ סאגיטארישע העכסט אי״ס טאן
כרעטלאך. ער

די נײ באקוסען צו

ש אםקױסאן  פל«
 פרעס־ װעלוועם און

סאםפאני כאארד
יארק דו עווענװ פינמפזע 123

.8290 אשיאנד טעלעפאז
 די אויך ®ארקויוען סיר
םי# o»BQ jriypn® סםיםערס. סטײל
̂ן םיר םפשינ• •ינקיננ אויך חאב

jsjTinga אין בעס«זן די —

ליבערמאז און װאלדמאן
לאיערס

דעפארםםענם ארנאניזיישאן
י. װ. ג ?. א.

! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א
 ודיםסען ורעסעס, סהדרםם, םום̂ג סלאוהס, כײ ארנײםער ךי

 ארום די.שמפער פון גארםענםס m אנדערזנ m און
 דער דאס נעםאכט, אדפםערקזאם װערען יארק נױ

 אד דער פװ ועפארםםענט ארנאנתימאן
נעעפענט םערנעשאנאלחאס
אפיםעס קפײצעהן ן — י — א

ױ ^ נ ל אר ט י קו טי ע אנ ױ און ק ױ נ ר ױ ש ס דז ט ײ ט ס
n ,שסעדמלוןך איז שםעדם די אין גארםעגטם לײדיס כײ כאשעפטיגט זימעז וואם ארנײםער ...

 ארנאניזײשאו-תו־ אינםעתעשאנאל דעם םיםצוהעלפען נעבעטען זײנען שטאאטען, דרײ דערםאנטע די
 אוט־איױםז^ו די ווזןגעז אױםקיניטע נרייננען װעלען זײ ווען טאן, עם קאנעז זײ מט־םמענט.

פארעפענםליכם דא וחןהמ װאם .oyo^f כר. די פון אײנעם אין אדער אפים, חשענעראל אין שעפער
 ארדםנעגעבען ניט קײנעם צו װעט אינפארמאציע די

פױװאט. סםױלןט װערען געהאלטען װעט עם װערען.
אפיםעם: אוט־אוױםאון אלע םון ליםם די »יז אם

 קאנ^ נריחשפ$רם,
חש. j גוארק,

חש. ג םיטי, דזשױרזי

 דזש. נ. ברענטש, לאגג
 דזש. j האקענםעק,

א. ל. םיםי, אײלאנד ל»ע

 חש. ג פלײנםיעלד,
 י. 4 װאלי, ספרינג

 י• ג אדאםם,
 קאננ. קאלטשעםטער,

 קאננ• סטאםםאיד,
 י. ג װעתאן, םאונם

 בראנזוױק, נױ
עסג«י פארט

 חעדקווארםערם םריידם פעםאל
 עווענױ אראנחש ם. 68

 םםרטי םאנטנאםערי 103
םםרים םאנםנאםערי 76

U4 בראדזוײ 
 סםרים םעין ז
עװענװ דזשעקםאן 9

 י, 4 װאלע, םפרינג
 י. j אדאםם,

226 באקס
 םטרים םםילוואםער 42
 עווענױ טע4 סאוט 35

םםרים חשארדזש 340

 םםרים מעין 927
 רעיד םר. — 4501 םארקעם
 ברוק — 4607 װיױוערלי

ראזענבעת. — 2883 םאנםגאםעײ
שנייד.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאנג
 דוראנרא םר.—־ר1499 האקענסאק
 םמיט — 0068 פאינם האנםערם

 ארעםצקי שוב, פאשקיל,
 אקאםשיא סעוי

 דזשאנםאז עליזאכעםה
 בריםםאן 2ממ

 םאוײן הערי
 לאנארדיא אננא

 םאגיא ל. — 3796 ןזילק״עסם
קעיחםע. י+ ע

קאב שיי םענעדזשער. האלםערין, ח



1

 ה־עסםאנעו און קראוס
 אין פלײסיג ורנײםען

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

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

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

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

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

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

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

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

 ?אנדידאט פאסענדער א איז םיינבערג
 שװעס־ אויר איז אזױ קאנגרעס, םאר׳ן
 קאנ־ פאסענדע א םרידםאן סאלי טער

 קיאוק די אסעםביי. דעי םאי דידאםקע
 עס וױיסען מאכער דרעס די און מאכער

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

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

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

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

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

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

 סאציאליסטישע די םון ערװעהילוננ די
קאגדידאטען. פראגרעסיװע און

 לא־ מיטץ קאכט הארלעם
קאמפײן. נװארדיא

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

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

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

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

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

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

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

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

ױניאנס.
 איזידאר הארלעם אין אויך לויםט עס

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

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

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

 איהם האט װעילכע פארטײ, יציקאנער
 פאליטישע צוגעםײלט יאהרען םילע זײם

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

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

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

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

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

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

 און אםאלנאמײטעד דער פון מיטנלידקר
ױניאנס. אנדערע די םון

הױט־הראנקהייטעו
 א 131 סעגםזני׳ חעלםח ױניאן דער

tn »ע17 w, זעחר א ראם 
חויפדתראנשרזײםען. מי ס*ל*יאליסם

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

 *ין מלםברלס *ו געילכעגם וולי■ לארדא
לאמלס. אגנלאלאסענל
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וועלם וער פון םהי-ילען אלע אין
פינקטלידשנעל

 איז כאנה ױניאן אינטערנעשאנאל רי
 דינען, צו אייך .אום נעווארען נעשאפען

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

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

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

 ♦riptnfi נצד^תי
ארוח. ולא

ג י י י )0 נ״ו, (

 גןיעג*ינ• ײן9 ?ן
ױ *1חפי  «יד *

 װלל יון ייפפיל׳
ןילןולן. איחי

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

זאלען ־םקלאוק אלע
ען אנג אל לאקאל אײן צו ב

 pnm װערען ליג-םעםבערס אויסגעשיאסענע — כאארד. עקזעקרטירו גענעראל אונזער ®ון כאשיוס דער איו ךאס
כאשיופען, אנדערע ג^ך — ױניאן. דער םון אוימדכט אונטערץ יאהר צוױי שטעחן װעלען — ארייינגענומען.

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

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

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

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

 ביײ רינסטאנ דעם ערשם פארענריגט
טאג.

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

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

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

 17 און i, 11 לא?אלס די אין מפרײט
 לא- p י א צו כלויז באלאנגען ואלען
 דער אלס נא?אנט וײן זאל װאס ס*ל,

סוט און קלאוק לאקאל איינאעער
עד • wוו « J ^ wי ניי נר

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

םײגסו ראם םאר. /וס שרײבט נעשאנאל

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

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

און ?לאו?־ אי״ע פאראײנמט דין ײעלען

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

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

ײ* יןי1א (׳••*וס )2 ז

 פױדמאן מאלי אח פ״נכערג איזראעל
װערען ערװעהלט מוזען

דרעסםאכער קלאוקםאכער, ןװוישען סענטיכענט איגעםײנער דער איז דאם
ױניאן־יייט. אנדערע די און

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

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

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

 וזערען דרעסמאכער אח קלאוק ױ זאלען
אקטאכער טען27 בעפאר גוטשטעהענד

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

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

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

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

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

<w־p, םאלנט װי:

אינה^לט־פארצייכנים
.42 נוםער ,נערעכטיגקײט״

.1 ױ־ם פון עײםעו ב
י•* ױניאז, עםכרוידקרי כןונאז דער איו ?. א — װעסם ר«ר אין ױניאנם אונזערע .3 |ײט עסענםעלר. מא?ס — m קאי

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

ײ י11 י*ס«י םיח 5 טי &?זענ2קזױיע י גנ ^ג  הײמאן. .7 — ענטםער) (אן ? סינוננ
נואר׳שיידענעס.

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

נזנמסארבע!. סראנס
נאטימו עדיסןןריעלון ». !ײט

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

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

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

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

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

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

.. .. » . . M

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

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

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

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

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

 פריד״ פאלי און onugp צום נעמ׳ן
אסענינײ. דער צו טאן

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

 אין ויגמאן ורעדדענט
באססאו

 פאראײדגט 49 /־מקמל און 24 לאקמל
לאקאל. איץ 1אי

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

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

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

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

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

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

 און דרעס דעם אין ןױאגס״יןעטפ״ן
 דער אין ארײנצוברממען טרײד וױיסט
 אוי־ שטעהען װאס ארכײטער את ױגיאן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

טראכטען גענוסען כאצײטענס שוין ילאנד

41 לאסאל פץ מיםיננ ממטנעו וױכסיגער א

באארד״ ז^טיװ
אנאםאל

 רע״ א — חדין ױם
נצזאגם םיר *ז «וי

j כ מארזי tin קורץ ל• J ד. —8מני יך איו נאװצנוגנ מניאן םרײד די סנ. ^יט
ױם סיט־אגפײ׳ס A{״*ײט

S P S S /* י *5. W
« u ןײמ m( •»י m m w( - ם jM I?N to r

ו’* . ,.י ר?ר - ״
o«« די ן3^ייט_ 1̂' rr» tn «יז ' rw

W.פרװ

4ו. יח

 העם־ און פליטערס טא?ערס, די ,
 װעט ,41 לא?אל ױניאן׳ סטיטשערס

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

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

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

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

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

 אר־ וײער פון לעכען רעם אין טײליגען
נאניזאציע.

 נע• װעלט און ״װעלם
שיכטע״

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

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

פארי״.

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

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

b « ^ iV אינואדגײאאנפל אר §רײ
םיפגליחד.

 סײ דעם אויוי וחנט הוייטזעכליןי
 אנפאנ״ װעגמן וחגרען כאשפראכעז טיננ
 אין ארגאניזאציאנס-תממפײן אן גען

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

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

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

ױניאדפראנען.
 ױניאן דער םון מיטגלידער רי זאלען

 םײ דעם צו קוםען צו םארםעהלען ניט
!טיננ

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

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

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

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

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

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

אױםצרנעמען.
 קליװלאנד םון ױניאן קלאוקמאכער די

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

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

 רי םיז אינםעחנסען די אין װערםס,
סיטגאיחנר.

).16 זײפ אוי^ (*לוס

׳. סלאוהםאכער אלע צו װארנוננ א
 ארבײטען געהן rt נים אױ*נע*אחןרט וחןרען קלאותםאכער די

 סעטיען. צר ױך ן^םזאגם יוניאן די וועלכע נדט טא«קץס, קלײנע די אין
 װעם שא*, אזא אץ ארכײםענדיג ווערען גע»נען װעם עם ווער

ױני#ן. דער «ון ווערען אויםנעשיאםען
כאארד, דמזאינם טון »ין.נאםעז

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