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אןףי־ הליויז פוו מטנערםיפינג כרױסער א
. האל ווענסטער א־ו פאופ

)1 זײט ̂ון <«לוס

ײ ־יאי ־־־:• ̂בען ן  װען געװאי־ט, לז
סינחט. צומ גערעדט ניט ~א:ען •••

 א פאיגעלונ״ען איז ריטיגג דעם אײ־•
 cv װאס פ־אגע, דער איבעי ־•בר־כיע

 הייא־ח יר כיאבען צו װערען ;עטאן דא־*
ס טןוו׳ ד״ *  נע־ אין יעעד;ער ױניאן :־

 ביצ געטע״דעט זיך יאבען עס א•; בע־.
 ױאי־ט ענ דאכ רע־־נע״, פיי* אזױ ױא־ט
 כאט״•׳ ־אי־ א־ן דצען צו אויף געװען **<;•;

 ט־טינג דע״ װ• אזוי אבע־־ טענ. פא־ א
 עי־וי גאך הא״ב אױום ;עענדיגט זיך ־;יט

 רע־ אױוי פארבייבען רעדנער שך א זײ;ען
,ז און ־םט,ר ̂ען ,  צװ״טען א רעדען וועי

 טעט־ ‘רדצענעראי צוױיטען א אײף נ־אי*,
;,טיט בע־  ויעט װאב ,‘י״אקאי דעם פון :

ך די װערען. אפגעהאי'טען ק־־
הא״ דיסלוסיע דער פון פא־ײיף א־ז

 פא־יטײדענע געטאכט רעדגער די בעל
 ױגי• די אױסצובעסע־ען װי פא־׳״יאגען

 גע* זײגען פסרשיאגען די צװייטען א;
 פון באאטסע גענעראי־ די דאס ־. •־;;

ד ז ; \  עױועהיט זא^ען 4אינ׳טערגײיטאגאי י
 אושטימונג. רעםערענדום א דורך ױעיען

 ניט זאל יוניאן רער םון כאאטטער א ר*ש
 צװיי וױ י״ענגער אמט אין זיין טארען
 װערען *רױםנעילענט זאל עס דאס יאה*.
 עק־ די אױף פאראגטװארטליכ^ס טעהר

 דעילע־ די און מעםבערס באארד זעקוטיװ
 זײן זאי עס באארד. דזשאינט צום גאטען

 בײם רעפרעזענטיישאן פיאפאר׳טיאנאי
 ״געי־עכטיג־ די דאס באארד. רזשאינט

 סענטיכיעגט דעם ״אױסדריקען זאל קײט״
 די פון בלױז ניט און כיעכיבערס די פין

אנדערעס. נאן און באאטטע״
 גערעדט דזאבען װאס איע כםעס אבער

 הױפטזעכליך אפנעשטעילט זיך ראבען
 נע־ ניט האט דױס די דאס דעם, אויןי

 יעדענפאיס װערען... געהעכערט דארםט
 האט — אננעוױזען רעדנער די האבען —
 דזשאינט דעד טאן געדארסט ניט עפ

 איבער־ נעדאיפט האט עס ;אילײן באארד
 צו מעמבערשיפ דער צו װערען נעטןבען

 געהעכעדט זאי דױס די אױב כא^טיסען,
דך האבען רעדנער די ניט. אדער װערעז

 ;ע־עדט דאבען איז פ־ײ גאגץ געלא^טען
געײא״ע י־אכעז די וױ

ע עי ג ע ען ר ג ע ט מי ך א ש ק ע  פ

ען ד ענ מ ג קו א ט אנ ט. מ נ ע ץ א

 נאװעט״ טען24 דעם ׳אױענט טאגטאג
 יע:עי*ע װעיען אפ;ע-א"טעז װעי״ען

 אפע־ יי'אײז א"ע פין נײטיננען כעק״:אן
 א£;ע־אי*־ ױעלען טיטניגען די רײטא״ב.

ע־ פין טײי־ען א״ע אין װע-ען טען ט ד״

יוגימ»ון המוסנמכהר
 םיפ מנפעוױט שימני

םאנופעפסשורער
)1 דיט םיז דע?וס

 זע־ן עכ יןאגען י־עזע־ די װי ׳•אײז ו
 .ױעיט ײאפ ;1 י*איא- פון אנאנטיע דע• פין

̂ן אינטען. דא געדרוקט  אפע־ יויאיח די זא
“;־י פין ;עגענדעז אי-עי — »•פ רײטאיכ

 יןיטען צו פארפעי־ען ניט יא־ה ;ײ טע•
 דא־ט וועי״ען r< טיטינגען. סעלן־צאן ד־ צי

ד א*;טע*עכא:טע ױע־־ען דיכקוטילט  ט־״
 איז עכ ן א ׳א־;א:יזאציא;כ־פ־אג<; אין

 זא־ ט“יטאיאפי;־ יי־איח די דא^ װיכטי;
 דעי איז באטי-י;ע; זיך אין קומען י*עז

;.,,דיסהוכ

ר ע כ א מ ט ע ר אן ד אר דני ק א  22 ל

ט ײ ר ך ג ען די צו ד ל ה א  װ

ר א ע £ ט מ א א ב

)1 זײט ®ין (׳סי*וס

̂אקא̂י דעפ פון פעטבעיס די געפאדערט  י
 נאכיינײ־טע, די םון ליסט די נאכצוזעהן

 ארט צװײטען א אויוי געדרוקט איז װאם
םון אנאנסע דער אין צײטוננ, דעי פון

ײ אויב און ,22 לאק̂א  עפעס האבען ז
 פון װעיכען אירגענד געגען אױסצוזעצען

ײ זיינעז קאנדידאטעז נאמיגירסע די  ז
 אדעד טינדליך טאן צו עס נעבעטען

 ,22 אקא?ר םון אפיס אין ^ריםטייף׳
1H סטריט. טע21 ײעסט

 פיטגילײ די דאס האםען, צו איז עס
 װאס םארשטעחען 22 לאקאל פון רער
 ליגט עס פאראגטװארטליכקײט א פאר
 בײם *שטעהען ױאס באאםטע די אױוי

 דאס לא?א#>אוז גרויסען אזא םון רודער
 דף צו םליכט פולע די םאן װעלען די
 פעהר די דאס זעהן, צו ױניאן זייער און

 קא;־ פאסענדסטע סאטע די און פעהיגע,
װערען. ערװעהלט זאלען דידאטעז

 אשאסיאײ* רוןגופעיוט״עודערס ק^אי: דע•
 װארום אורזאיען רי ערקױעיט האט יעאן,

 זאל טען וױיען, טאנופעקט׳עויעדפ די
 אגריפענם. נייעם פון פ*א;ע רי כעטרען

 דער אין לאגע די אז אנגעוױזען, ראט ער
 ניט איז ׳טייזאגא אין אינדוסטריע יזיאיק

 רען אין צױעטאגד גלע;צע;דען יןיל אין
 אײס* װי סי־ענער אויפא־־כ״טען jryt כיוז

 אינרוס־ די ־נאדינגונגען רי צובעכערען
אי־עטען. פאי בעבעי זײן זאי• ט-יע

 דער פון נלעדדעגט זיגפאז, ״טא־יס
־ אז עיקלע־ט, האט איגטעלנײיעאגאל,  ד

 דער אין אײשגאפ. קײן :יט איז יא;א
 ;אנצע די ז*ך ;עםינט צײס איצטיגער

 איבע*גא;;פ אן אין א-גדיהטליע היאיק
 ניאגױ ם,ין עגדערונגען די יכ“צו פע־יאדע

 ‘אינטעיני״טאנאי די און פעיוטיעויינג,
אינדוסטריע רי פא־אעטע־יפידט, א-ז

גו־ און אקטיװען אן אין געםיגען זיך
 טאן 4צוױיפעי אהן װעט איז צויעטאגד טען

DysH איז װאס ̂T s;y ײ אז העלפען, צו 
 די אז ,ŷכyאז זײן ןysnr זyבאדינגונג

 ־y: א איז געםינען זיך 4זא* yאיגדוסטרי
צױעטאנד. ;yרyס

םארהאנדלוגגען די אנכאיאננט ״װאס

ט ח די ט ס ל די סי נ או ט ק ד ה  אן פי
ען א ג די ע כ ע ס׳ ל אנ צי א ז אני ג ר  א

ץ פי מ א ק
) 1 דיפ מון ויי־ייס

ny װי i ,ארגאניזיר• ניט די װארים ױגיאן 
 דריקען טרײרס איע די אין ׳עעפער טע

 און סט^־אלדפ ארבײטס די ארונטער
 עדEyש ױניאן די סון ארבײטעל די אויך

דערםון. וױיגיג ניט לײדען
 איז קאכיפײן ארגאניזאציאנפ דער
 װײס־פרעזײ םון אויפזיכס דער אונטער

 מענע־ דער לעםקאוױט׳ט, סעמױעל דענט
 אין לאונסיל. דיסטרילט דעם םון דזשער
 טע16 װעסט 3 קאונסיל, דעם םון אפיס

 טעטיג• און iy3ŷ מיט שוױבעלט סטריט,
 אלגא• דער דאס זיכער, איז עס קײט-און

 yגוט בדענגען ײעט קאםסײן גיזאציאנס
 װע־ געיטטארקט װעלען עס טאטען.4רעזוי

 אנגע־ זײנען װאס לאקאי״ס, אלע די רען
 װעט און קארנסיל דיסטליקט צום יעלאסען

אינטערנײשאנאיל די מאכען יטטארקער

\j ׳ W*> £1 ו / IM* j >ו
nn i

i» ןרקלעיט, n  f
אױסארבייסאן אין איצט ם1חא כאאלד

n ^ •  nײין רוגמו i f i j m r w r w אי 
 פײער או און אגריסעגט דעם

i ׳יארק נױ P* »יצט vא װעיכער i n 
 •in *ון ׳ציקאגא אין קוםען װאך געלסטע

 $ פאר גױטיג איז װאס אלעס צוגרײטען
 מאנופעק״ די טיט קאנפערענץ םארמעלען
 אפי״ םאדהאגדלען װעט כיען און ט׳צורערס

ײ םארערונגעה די ציעל  זעמאן װעלכע נ
 װען אנװעזענד, זײן םילײכט װעט
 א•״ דך פאזא על םון רועג אוים׳ן װעם

שיקאגא, אין ׳צטעלען
 ראגו״ קלאוק די םון סאלסרעטער ״די

ד צו ציגעיצטירט ןyהאב פילקטיצורערס  וי
 האט יזאנפעדעמ דער און םי*אן טאג׳פ

אסע;.4**ײ7ג זיך
i;y ״די . rnD־y פאײ געײעז דינען 

- : קאנםערענץ כײם ןyטראט
,•yt״ א. : באא־יד דדעאינט פyד פאר

בכלל. יארק גױ

B־yדדyד פין נטyאון כאארד דז׳צאינט פ 
j פון טיעעלטאן Mj*E׳y״D "ס, ;59 ״אקא 

 דזיצאיגמ פון ,סעק.^טאר ראפאפאיט
 פון טענערדע^- ס,yביאל ם. ;כאארד

 ט׳עער• פײט^סאן, ר. באא־ד; רזיעאינט
 גײס&א!, ראי ; J8 4לאקאי פין דאן

^־טאן  דאלדק, כ. ;81 לאקאל פון ט̂־
?:3 נאוױק, פ. ל,yרום ה. 'Dy אײדז״עענסס 

 ט-עזיצו״ סעסרעטאר גאלדשטײן, ם. און
באארד. דזיטאינט םון

״םר :מאגוםעשט^ורעלס די ״םאד
PW קי*איק נטyזידy-e קיליעכאופ, W W• 

 וױיד טר. ;אסאסיאײ׳טאן ט׳צורערס
 #אלכײטססאן םר. ; סעקרעטאר יעטאק,

^r,y3D םר. yפר. ׳ sv r y טא״ פר. און 
 ללאוק ד*י םון מענערושעל 3̂Dy:r ביאפ,

אפאסיאיײןגאן. םאנום^ט^ורערס
 אונע״ דאן איז זיגכיאן נטyזידyפר̂׳

 מןד צו טעקסעס, פאזא, על נאן פאהיען
 פעדערײ• אמעײלאן דער פון לאנװעניטאן

לײבאר״. אװ ׳טאן

ט ס ײ ה װ ה אז אי
 לעזד XK.(14( זיך געפינען װײס-רוסלאנד *ין

 1»י אינמ^רסאציאז ״רוסישער דער לויט רער,
ז *זיטונג אןיןניעלע אן בױרא׳/ י עי י  •11 י

 פוז ? לאנדאן אין סאװעט*דעלעגאןןיע ערrסי
̂חל דיזער  329s װײס־רוסזןן, 770i זײנען צ

1«0 און אידען ions רוסען, 0 r יון יאליאקעז 
 <ו באלאגגען לעחרער די «ון 900 אנדערע.

 דןר גו 500 און פארטיי קאמוניכ׳טי׳סער דער
 איחר, וױיסט ליג. קאמוגיסט״פער ױגגער

 סי• םערקי«ע חעימאי־ קויפפ איחי װען
 אונטעײ דעם אײן י«;על איחר זעחם גא־עטען

 געװעחנ־ און טאבאק טערקיאזע *װי׳יען אזײד
 ענ־ װעם איחר ? טאבאק חײסי׳סע לינע

מערקי׳»ע_ אויןי ״פאזעינדז׳®״ א דזעאיען

ה ו א ר רס ע פ יא ס ר א ם
2 לאקאל ױניאז אפערײםארם קלאוק דער פװ מעמבעיס אלע

אטענדען צו אויפגעפאדערט זיינען

ע ד ט ס ק ע ע נ ל ע ג ע אז ר ש ק ע ן ם ע נ נ טי םי
אווענם 7.30 נאוועמבעײ טעו24 דעם מאנטאג,

:ילעןיעד םאלנענדע די אי]
ם ק אנ ר :ב

 כולװארד. םאוטהעק א.ץ םט. טע163 פאלאם, פא״נט האנטש
 עװענױם. ברוק און עננם םם. צװישען םט., טע145 איסט 542

עװענײ. דריטע און פארקוועי קלערםאנט קאס״נא, לאנדאן
ם ע ל ר א :ה

סםי־ט. טע106 איםט 62 םענטער, םאציאליכט־שער
ן או ט ך או :ד

 בראדװ**. איםט 175 האל. .פארװערטש״
סטריט. םע5 איכט 210 האל, כעםהאװען

ג ר כו ס מ א לי ױ ו
עװענױ. םאנטראוז 105 אין .7

ל װי ז נ א ר :ב
סטד־ם. םעקםאן 219 לײםעאום, ל״באר בראנזוױל .8

א ר א ק ב ר א :פ
עװענױ. טע13 נעבען םטר־ם, טע43 — 1373 .9

י נ ד קו ענ ל ײ :א
םטרים. טע23 װעסם 3033 האטעל, בארדװאק .10

װאוינט. ער װאו געגענד דעם םון םיטינג סעקשאז נאהענטםטען דעש צו ק־טען צו אײםנעפאדערמ איז 2 לאקאל פון םעםבער יעדער
שםרא.ז. דאלאר א באצאהלען װעלען טאנאט איז םיטינג )1(א־־ן אםװײניגסםען אטענדען נים װעלען װעלבע ם^שכערם, יעניגע די

 םטעםפ מאנאטליבען דעס האבען נ*ט װעלען װאס די װײל ביבעל, י־נ־אז א־יער םטעםפט נױםינג סעקשאן דעש פארלאזט איהר אײדער
כ.1שטרא דאלאר דעש צאהלען דארפע; װעלען בי;על ױנ־אן זייער אױף

 םיבםיגן א נעטעז מוז םעםבער יעדער ודען געקוםען א״ז צ״ט די און םעםבעערס טויזענמ 12 ם-־ז כ;יםבערשיפ א איצט חאם 2 לאקאל
 אץ םעמבערם אונזערע פץ באשיצערין אםת׳ער דער פאר ײניאן די םא:עז אקםײדיםעם דיזער ד־רך א•; ױױאן דער פץ ארב״ט דער אין אנטײל
פאםיליעם. זייערע

גרוס, בר־דער ם*ט 2 לאקאל באא־ד, עקזעקוטיװ
ױגיאן. װארקערס גארםענט לײדיס אינםערנעשאנאל

ר דער ב. נ. ן טז ױי ל צו א ר ן נז ן שן נ דז נ טי דזמעםבער. טען1 דעש מאנטאנ װערען אפגעהאלטע; װעפ 'אקא' אונזער פץ מי
^^אןןן^^וענ 7.30 ^ ה שג לעצטער דער :ז*ין װעם םאגעש־ארתוננ דעס א-יף פראגע ד• סםרים. טע4 איםם 66 וש.א^^
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רחזהתי בצדהתי
א^״ה. ײא
.)0 ב״ו, ו:, (ייי

געיעכפזיג־ דײן י אז
r זיך איך הא קײפ

װעל א*ן *סטאיק.
סי־״פזעז• *

C < ......־״

ני איהי־

ױניאו װאדסמרם גארממנס ליױיס אינטערנעשאגאל וער פװ ארגאו אפיציעלעד
J'HIC'E 3 CENTS\,.U York. Friday. Nov. 2H. 1924. .1924 , נאדעטבער ‘׳*328 פר״צאג, •

f—
N o). V I. 48 .י ; ״ .

 ןןרשטי כאנופערס סעמועל
w 17 ממאל דעם פון 'nrK

•?׳ ־׳
ןןיר< כאגריסם נ אװ .2 א. ױ פזז קאנזוענשאן י
<vA

י&־  ,1 א״נדי־ו?, דעס דאכען נע*י*וםט הןונען 17 י*לאי פיז פ־־־ע־ רי
 די זייט ױיער אױף ״1 האנען ,‘אי;טע*;עי־.־(ו;א' אינזע* צי אז־צ-ע2<ו

̂וכעז טענשען ••כט־נל־ינינע‘' ראנכע און *נ«■י1׳ אױ םערע־״ש*;  אפשל ה
 , א נעײען א*ז חעלער אז געװאוםט, ה<וט ניעז אזױ• טארע ׳א־ז עס אז דיינעז,

 באא־ד דזיצ*עט געכעז 1י׳נדזש*נ?ש* דעם »*ויס;ענודקן ח*ט ~v אײדער װ»״.״;;ט«ן
 געסורטעלט, ה«ובען דעניצעז ;אאיװע מאנכע ייין אעטעמעיצאנאל, אונזע־ נעכען און
 ש. א. דעל פון צושסיטונג ,ד האכען 17 ׳׳אקאל פין פיה־עי ,ד דאס דין, ?אן עס אז

 װילד, ;א;ץ נאט־לאיר, איז, געדאנה אזא האנדלונג. א;טי*ױ;־א! ז״ער צו ל פײ
i עולם דעל גאױנט זאכען װיאדע וױע־ג ! חכם א זיי נעח פנער

 פאר־ ה״:עם פון קא;ען ;יט רעחר סלאמען וױלדע אזעלכע װעאען אנע־, א׳צט,
jry שפ־־־ט  דער םון ■־עז־דענט דער גאמוערס, םערױעא םון טעאענראטע ד• |.9

 *אוא, עא פח צונעשיהט האם ער ויעאכע דא, פארעפענטאיכען רי־ װאס ל., אװ ם. א.
 פאר רעדט — נא-אוי, אכ. סעקרעטאר צו םעדער״שאן, דעי פון קשנײענשאז יעל םוז
 ד• םאד אינער כאײגם איצטער קיאנגען. *ענע איע צו סווי א טאכט איז אי׳ין זיר

 רעם אױסצופאלגען לאקאא רעם פון םיר׳רער רי *וױמען צו 17 לאקאל 1פי ר־טגא־דער
 אין א; עס װייזט נאםפעדס■ סקכ׳ױעא וױ באאדד, עקזעקוטױו נענעראא פון נאשאוס

:פאלגט ײי דן־ אעיט װאס טעיענ׳־אמע, רעל
.1924 )טען23 נאװעמכער, טעקסעס, «אזא, על

̂, אכרוזש םםריט. םע16 װעסט 3 כארא
 פריהער־ דעש פון מעםכערם אײניגע ראם חערען, צו ערשט-ינט כין איר

 ױניאז, װארקערס גארםענט אינטערנעשאנאל דער פון 17 גוסער לאקאל, דינ;ץ
 גענען אינטערנעשאנאל, די נענען אינדזשאנקשאן אן ארױסגעדסען האבען

אײ עקזעקרםױו דזשענעראל דעם  םעםכערס לןךאיע אבדערע געגען 'יייץ ב«
«, חןר פון גי  איז וואס כאשלום, א פון דוךכפיחרונג די שםערען *ו אוס יז

 ט»רד. עקועקוםײו דזשענעסאל דעס פץ גןיואו־ען אגכענזשעז
ך ,־■  דער צ־ :ע בנ פ^םען אלע סיר איצסייאד ח*כ א,ץ געחאפ חאכ «י

 םץ װיסען צו געקראגען איך האנ הױפגדפאקטמ די און אננעיעגעגחײז,
 םיטנעטײדט םיר עש האבען וועלכע אנדערע, אײניגע און חעילער נר־דער
 געננערשאפט זײער ערקלערענדיג שריפםליך, נאנהער און סינדייך צ־ערשט

 ג. דעש פון באשלוש דעש אנכאםרעםם ײאס כ. ע. ג. דעש םון באשיוס צים
 ־נאפערער א פץ איצט איז דאס — פראנע, אנאנדער אדער דער לז־ענען ב. ע.

 גע־ כ. ע. ג. דער האט צי פראגע, די איז װיכםינ, יא איז וואס װיכטיגק״ט.
 דאש םעשט, ערקלער איר פרמ. דעש אץ חאנדלען ‘צ אדי רעיט ־אם ךאט
אויטאריםעט. זײן אדער רעכט ױין איכערעםיגעז ניט ח»ם כ. ע. דער

 די פון אינטערעשען די גענען אץ האנדיונג פײנע קײן נ״ט זעחר איז עש
 נעהםען צד אנדערע איעיגע אץ העילער כתדער פון ױים דער פון ארנייטער

 א אין שטרײט אינערליכען אן פון אױשנלייבוננ די פאר קאלרטס די *ױהילןז
םר״ד־ױניאן.

ױ קאורטס, די שםאנדפונקט, לעגאליסטישען א פץ חאנדלען געוועחנליך, ו
 און שטארקײט עקאנאםישע די םאר חאנדלען טוזען םרײד־ױניאנם די צעת
 *ו אז־ן ארבײטער, די םון אינםערעשעז אץ רעכםע די פון באשיצונג די םאר

װירקונגשפול. םעחר און שטארק םעחר ױניאנש די סאכען
 קענעז נים זאל קײנער כזײ בריף, טעלעגראפישען דעם אייף שיק איר

 פון אויטאריטעט די און רעכם דאש פראגע אין שטעל איו דאם גאהױפטעז,
 םאל• דעם אין נאשלום א פאםען צו איגםערנעשאנאל דער פץ ב. ע וסם
 אי• האב איך וועםען םאר חעילער, כתדער «ו םעלענראםע א אויד שיה איר
 ומילטעו זיר ז«ל ער אז איחם, פת םאריאנג און אכטוננ, פיי געחאט מסר
 אינחשאנק• אץ שוץ זײן זוכען נלט׳ אמ טרייד״יתיאנס, פץ נעזעצע ד- צ׳י

ל שאנס ע ױ ם ע , ס ם ר ע פ ם א נ .
צ. אוו ם. א. יחהידענט *־

צזם אינטערנעשאנאל אונזער
ױכילעאזם רעהױגען5

ר ע נז ל או א אנ ש ע רנ ע ט נ מ אי ר טי ענ עז ד אן די פ ש ענ װ אנ  ק
ר א ע דנ א מ ל א ע מ טו א ט ל םון ס ע ױ מ ע ס. ס ר ע פ מ א ג

ט מי

או פי^טפארמע דער אוי־ םטאטוע די אװעק שטעלט זיגכאן ■רעזידעגט  װ
און ®עדעריישאן דער פון קאנודענשאן די אפגעהאלטען װערט עם

באדאנקט גאםפערס פרעױדענטרעדע. הארציגע א דערבײ האלט
 אונזער ם״ן רעזאלוציע די — םתנח. דער פאר איגםערגעשאגאל די

 װאניי אץ םאקא פלז אןד מוני פ.ץ באפרײאונג די פאדערען צו דעלעגאציע
 —םאי. טען44 צום ערװעהיט אײנשםיגדג גאםפערס—אנגעניכזען. זעטי,
 קאנװענשאן — ערודעהלם. וױזיער קאונסיל עקזעקוםיװ גאגצער אויך

 אץ ױבילעאדם ־יאהריגען25 צים אינטערנעשאנאל אונזער באגריסט
ארבײט. איהר לױבט

 איז נאםפערס, סעמױעל פרעדדענט
 געװאיען ערװעהלט וױדער אײנשטיסיג

 םע־ אסעריתען דער םון פרעזידענט אלס
 ערװעהלט איז ער לײבאר. אװ דערײשאן
 אויך איז עס טען44 צום געװארען

 גאנצער דער נעװארען ערװעהלט וױדער
סעדערײשאן. דער פון קאונסיל עסזערןוטיװ

 אנגע־ קאנװענשאז די ה*ט דינסטאנ
iP א נומען iitH PO T ifl Jtvftbtiin פיז 

 סעיזלעטע^טיעזשודער דער ין,1נ וױריאם
די דאם ווארסערס, מאין י^נײטעד די סון

 “פע אמעריקעז דעד םון קאנײענשאן טע44
 אונזער באגריסט לייבאר אװ דערײשאן

 װאר־ גארמענם ליידיס אינטערנעשאנאיל
 ױבי־ יאהריגען 25 איהר צו ױניאן קערס

 שטארין װערט רעזאלוציע רער איז לעאום.
 ױניאן, אינטערנעשאנאל אונזער נעלויבט

 אר- דער איז אוםטואונגעז םילע די םאר
 נאדעי־ די פאר און באוועגונג בײטער

 רעזאאוציע דער אין ספעציעל. ארכײטער
 איגטעינעשא־ ^וונזער שיז געדעדט ווערט

.)16 זײפ אויןי (עלוס
- ■־ ■ ■ ■ ---- . • -. >•

 סו פון ױיהע א אפ האלט 2 לאקאל
מיטינגען ערפאלגרײכע_סעקשאז

ת דעש מעמבער־מיטינג גענעראל צװײטער א ט שנ  מאנהעטען א־ן ^,5בי'
 עק־ פלז רעקאםענדאציעם די נ־ט הײםען מיטינגען םעקשאן — לייםעאום.

 פײערען צד קאנצערט א אראנזש־רט לאקאל דער — באארד. זעקופױװ
םיזאן. עדױקײשאנאל םון ערעפענונג די

 ^אנפערענ אן פאנגט נאאו־ד חשונט
סאנופעקטשורער דרעם ױ מים צען

«סם׳ז• דרעס־דזשאבערם די נדט אױך ק^נפערענץ » וואך קדםענדע

 חנר אץ אגרימענם קאאעקטױו דער
m גױ םון אינדוססוייע דמס1 r חם1ג 

 דעצעםכער, םען31 לוםענדעז דעם ארס
o נעמםען וחורען שייםע איז n •ומדי 

 סארמד געוױסמ ם1צ כאנייעו צו צמנט
o םאר סעדינגמז. n שוין זײנען צוחןס 

̂אי״םען in ̂ונע ^ ip i םיםינ״ אײניגע 
i םון בעאמסע די םון מז n ,?יוגיא 

י ױאו o באניחנז ײענען פראגען י n •אג 
 עס געװאחנז. דיסקוסירמ איז ריסענט

 חר וחמען נעײאחח געתדט אײד איז
 נײא םאנמנ וחנגאן רעפארםען, ודסע

ארויס־ זאא די וואס אתקםען,
 כי־ צו תוםען וחנס עס רמנן שסעאען,

o n  m J .אגריםענם
 אוין שוין איו מיםיתוד פאראכםאנעז

irn ̂•נעהאלטען n w סאנסעחנמ א 
 נ*#חי •m סון סאמאתסאר דשעז1|

m און דעי •מ m 
n סארשטוחאד  no» ח 4W #״* .־׳*״Aim* »'*•׳׳ ׳

 איז דאס אסאסיאײשאן. סעסמשורערס
 ״פרעאי• א כלויז זאגען, צו אזױ געוחנן,

 דאר־ זײנען עס קאגםערענץ. םינערי׳״
)4 אוי^ויי׳ס (שלוס

לא־ האט אװ״ענט כיאנטאג אעצטען
 באזונדערע 10 אפגעהאלטען 2 קאל

 םארשײדענע די אין סעקשאדמיטינגען
 םון יארק, נױ גרײטער פון סװארםאלעז

 אאע אײלאנד. ־ יןאני ביז בראנקס די
y v i ערםאאנ אן געװען זײגען םיטינגען 

הינזיכטען. איז
 בא־ זײנען מיטיננעז םעקשאן די

 און םינױ איבער םון געװארעז זוכט
 סאאוק־אפערײטארס הונדערט דדײסיג

 דיס־ זאכליך גאנץ רארט זײנען עס און
 םון פראבלעמען די נעװארעז סוטירם
 מײנונג, דעד םיט זײנען אאע םרייד.

 סעקשאך גוט־באזוכטע אזעלכע ׳ דאט
 הלאױן־אפערײטארס די האט םיטינגען

 לאנגע א םאר שוין געהאט ניט ױניאז
 סעקשאך די םרן טשעראײט די צײט.

 איבערראשט אײנםאך זײנעז מיטינגעז
 אפע״ צאהל נדויסע די זעהן צו געווען

 אנ־ די ארן טיטיננען, די אויף רײטארם
 איגטערעס גרוים םיט האבען וחמענדע

 דיכהוסיעס, די אין נענומען אנטײא
 װעגען םארנעסופען דארט זײנען װאס

ױניאן״סראגעז. װיכטיגע
 עיןזעקוטיװע די האט באװאוסם, װי

לעצ־ צום חוקאמענדירט 2 צאק̂א םון

 די דאין פעפבער־כייטיננ, גענעראל טען
 יערע.־* אז באשלוס, א םאסען זאל ױניאן

 סאא אײן געצװאונגען זײז זאל םעפבער
 םון מיטינג א באזוכען צו סאנאט איז

 ניט דאס װעט עס ווער און ױניאן, דער
)6 י1*וי (׳•דו׳ס

ם

□
ם ני כ ײ צ ר א » ט־ ל « ה נ »י

.48 נוםער ,,גערעבטיגקײט׳

 אין כאר אינטערנמשאנאל פץ ממערט דעו
אווענם םיפװאו פעאפער פרעםיער

v %

 » ניט כאר אינטערנמןונאצ דער
tn נחיםאדטימן w xp םיט־ קוםמנדעז 

«י o, 3» זו n  ,enmחמפםבער, נתו 
» אין  עײ• סאםער גתאםקר, סרעטיש״ ח
גדאסוױל. 4• מינםדייי און

מ םאגמ «׳  וואונחד אםשר ױו וו
pn סיר װארום iv m ם דאם ,אז  ווי
 אײחני סאנמרם גחיסארסימר א זיק
op .\v את trUMp ךןןך tm rm

 פלס־ די איבערצוסוקען נענונ אבער איז
 הענען ב*צד ז*ל םעז אווענט, םון נראם

 » 1זיי וױרהציר װעס דאס .*ז זאגען,
האנצערט. נרױםארםינער
 אינטער־ דער אויױ טרעם ערשטענס,

 םיהרער־ דער אונטער באר, נעשאנאצ
 םוזיקער באװאוםטען דעם פון שאפט

ה«ר טימנלידער אונזעחנ <יאװ. לעא
04 ײ־פ vin («רים -

r * יןc םיםינג .2 זײט f«  םון ב««««־ד «'
וק דעי — ױגיאן ̂סםאעי ח און ק̂ל

שעהגםעלד. מ.
 די «דן טיכגלידע'־ די צו װ^רפ m .3 זײט

̂רק דעי־ —0 לןןקאל יוני^ן, םינישעיס קל
נײעש. קאונסיל דיםריקט היימאן. ל.

 נאטיצען. עדױקיי*אנ#ל .4 זײט
 ״ 2̂ לאקא־ ױניאן עקזאמינערס .5 זײט

 —.50 לאק. פון באייכם א אשפיז. י. מ.
 do ‘־,אלא4׳ אין ײאחלען וױינער. וואאף

 אי־גאניזאציאנס־ןיאגען. און םרייד .0 זייט
 קארפיצאװ. מרים — ״םענערס״ .7 זײט
 נאטיצען. עדיט^ריעלע .8 זײם
̂סע .9 זײט  'אנאוױ r - באראנאײ ם. געג

 נודשטאה צ ב.—הערבסם־לידער סקי.
 די בײ ונגען1■אסי װיכטיגע .10 דיט

• - שיק*«י.א פון דרעסםאכער און קלאוק
 ג. ב־ י. — יןזאי,־* איז קויץ ביאאיס. מ.

אי אינםערנע^נאל ד ענ ל ה. — קזי
ססואםאן.

̂םי׳*ער דער .11 זײט  לעבענס־פיאב־ עק*|:
 כאזא־ לעאן—םפײשדרוסלאנד ®ין לעם

— םױיען? ?זעהנע װאס *ו נאװיטש.
לעבעדיגעד. דער

 חאלםזין ספגי«#ריוםס םעהו־גןטע .12 זײט
 .5 ץ. — פאציענפוען זייעייע גענוכ לאנג נים

מםועסען. קורצזג
 עלוםע̂ן און אדװערםײזמ. .15 און 14 זײם
אדװערםײזם. .1 זײמ פון שלוסען .16 זײם
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דער פון כאארד חשאינט פון מיטיננ
m דרעסמאכער און קלאזק

;אײעדכעי. טע;21 דעכ ײײטאנ,

צי״צריפמען.
אי אי *־א־ די דאש א-גפאײדרט U( י

 pc פי#טאי*דען די ;יטגצלײהפן בען
 *יז־ ’טע21 דעם pc באאי־ר דזיעאינט דעם

 די pH נאײעטבעי, טען1 דעס אין נצזבעי־
 דירעקטאיכ אױ :אא-ד די pc :א־-יכטען

 טע;5 י-עכ אין איזטאבע" טי;ן29 דעכ סון
(12*2(1''א י

ד דאס אי;פאירייט 45 ^איאי* י י  ב
 לעיענאט געװאיען עיװעהיט איז טאס פ.

 pc פי־אץ דעש אי** יאאי־ר רדפאיגט ציב
ד. װיליאם בי־ידער יאזעגפע̂י
ציגעקאזען. װעיט במדער דער

דא־ זיי ד#ס אינםאררידט 89 י־אהאי*
 פיז -אםאקאיען‘■ די גוטגעהײסען בען
 טע;31 דעם ®ון באא־ד דזשאינט דעם

 »ון נ*ויעסנצר, ivo7 דעם אוץ אחטאבעי
 אוסדירעש־ באאיד די םון בארילטען די

 דעכ אין איזםאבעי- טען29 לעם פין טאיס
;אװעסבער טען5

 iv שיסט 11 י־אתאל ;עװעוענער דער
 נע־ אמענוכיעז איז װעיכע רעזאיוציע, א

 עיז־ סועציעיעז h זײעי־ען בײ ײ*רען
 אפגעלאיטזוז איז װאס בױטיגג, זעקיכדװ
 •noon טען31 רעש ®רײםאג, געװארען

 עײןיערען, זײ װעיכען אין ,1924 בער,
m איבערצדנזובצז באיצלאסעז האמנן זיי 

 ״אינטעלגעיפ*־ ל7ל צו אײלעגםוס זײער
 דעפ pc בוד*י*וס דער גאכמוסען און *4;אי

m. .באארד. עקז
 ®ארראגגט בלעגמש רמדפױידזער דער

pc א אפאינטמז באארר דזש^עט דעם 
 אכ״ דיער אין גזנסען צו אנטײי ק»פי*סע

i^ rp jr rn אין ק*פיימע עי׳עמ^אן און 
 pc סעקײעטער פאל װאהרען זי׳יערע

 און □‘יאויזאי די צו דעייענאטען ברענט״ע,
באארד. רזש^ינט צום דמיעגאטען

 גוטגעדױיסען װערם צױ*ריפט דער
 װע־ סאכעי און סלוצסי גרידעד רי א<ן
דער 1אי נעםעז צו אגטײל *פאינטעט ר&

SD'OlfP
 H ח*ט װעיכער בל״ך, ודליאם סר.

ד ביידינג, ימיאז Dm אױןי אדיטזיכס  אי
 ער דאס ב^ארד דזמאינט דעם פאדםירט

ם^כםאי. דין חתתה םאכם
 איבצ-געזזיקם ומרט צױ»רי£ט חנר

ימוםיםע. םינאנץ דער צו
 דעיענאטעז n איח יאדעט 9 י^מווי

 ער״ זײער צו בןוארד דז^וינט □jn םון
 סיזאן. ‘עדױהיײןאנאי דעם עממננ

 די »ח ^נגענופמן וחנרם אײנלאדמג די
 צו אײ£געםאדעיט ווערען דעיעגאטען

עיעםענונג. די באזובען
כאריכט. קאכױמע פינאנץ

ײ דאס באריכטעט סאסיטע די הא־ ז
*i םאריאננעז אױםנענוםעז בען c שםיצזנ 
ײ איז :פוולנענדע דאס ר^קאמענדי^ץ ז

 ויערעז געיפטיצט זאי ״האיאס״ זײ
דאלאר. 300 כײם

 דטורנאל רער ״סעסענרזשער׳/ רער
 אינ־ די אין ארויסגעגעבעז װערט וועלכער

 האם ארבײטער, ^שװארצע די םון מארעסען
 זײער אין באגריסומ א םאר געווענדעם זיך

 םינאגץ-מד די און אויסנאבמ יעדירליכער
ײ אז רצהאםענדירט, םיםע  נע- זאיל ז
 30 סאר ארװערטײוכיעגם אן װערען געבעז

דאיאר.
 זיר האט 48 לאקאיל פון ד. ס. סרס.

 חאכױםע די איז ^טיצע פאר נעוחנגדעט
 ווזד גזדפטיצם זא^ ױ אז חנתאמענרירמ

 סעכר ם., און ב. אױך דאילאר. 25 מיט חנז
 װע־ גע^טיצט זאיעז 17 לאקא̂י פון כקרס

j דאילאר 15 מיט רען n r^
 םיגאנץ דער םון רעקאלזענדאציעס די

גוטנעהײסען. ווערעז קאמיםע
 װערט 2 לאקאל םון לv*בD ברודער
 ילאקאיל זײן פארטרעטעז צו א»אינסעט

 בדודער איז קאמיטע גרױרענס דער אין
 וועדט אקאל5 זעלבען דעם פוז גאלדשטײז
קאכייםע. א«יל דער צו ^אינםעט

 דער צר דעילעגאט א םאר וואהלען
«ץ  בר. סוז •אויץ דעם אויא קאםיטע, םינ

D פון קאופמאן in 11 יאהאל געײעועגעם, 
 וױינ״זזטײן ברידער און פארנענומעז ווערט

 עד־ ט'טינrאײנ וועדס 2 ייאקאל םח
וועזזלם.

ב^ריכמ. דירעקטוארס׳ אךך באארד
קאכדטעס.

 פון ארבײטער די ־םון קאםיטע א
 זעססטע 484 גרינהאלץ/ און ״גךיגגאלד

 די• אװ באאיד די אינמאדסירט עזיענױ,
r רזמטןןרס, r r c  i r n  m צו דעגחס 
 פ־יז אפעדײםארס, צאהל די רעדוצירעז

 די אז עדקיעלט קאדיםע רי .14 צו 20
p ro r עםייכז נעצײאהעז נעוחח א*ז 

 וודבי•־ סעםס די ארדנסעראינעכמז סאל
o ארביײמז םאר טןר r  p c>̂* ,ער״ איצט 

 אײזאך קײן ®ירםא די הןומ זײ. קמרעז
f r v * n jn  w אין •*ערײסארם פראזזיל די 

imp n חום  u n r אר־ ג«במ נאממ 
w ידל זי בײגג n מר n בדי סיח א

 צום נא־־רענטכ די י?צן1י#א*ױס רענען
v״ דט-ײדאן אײטהײר אין :•א:עז m*

קאנט־א־ ײעייכע־ בײצחי, ־,כ־ידצ
 װא״ 2 שאי אז עײ\ע*ט, ׳̂•א§ דעפ י־ײט

 געתױ פי־רע דעי pc אײנעי איז כעז
 אז ע־חלמיט, אין אפיכ איהס.א*ן צו טען
 צו אדעי געצ־ואיננען איז פיררע דין

 אי*פ־ א-ע־ אועײיטאיס די -עדוציי־עז
־ען. בימעכ די גענען  ן איז עס א*נ;א̂;

 די א? ;אװארען, פאי׳צטאנעז סט1דאטאי
 ; כיז *עאי אין בי־ײבע; זאלען י1ט,,ארב

c ײאט סיררע די ײאנען n •אי׳ *עא  ז
y חױפען. : ,sov ״: טעגsדי -אט עטע־ 
י ע-יױבעז צו עגטיאגט שייטע ניי־ י  אי

י ־:יא#. דעם אין אייינצוחוײען טע* י : 
 אז דײדנג,‘ לע* דיט איז סלוצח• דער

ד גענעז דא**י סטרײא א  ע** פי־נש י
וועדען. ריעיט

דיכי־ו־ װא״ט לײס ,י־ 91 עם נא:.
 צים איבעיג/גתגעז זי װערט סי־ט,
 א אז םאייצטעגדינתנ דעי ריט אפיכ

 *V״ עריױנט ניט זאי ימאינאגיזאצימ
r; י»או, דעש אין *

צדטריפטען.
?r- >ץז ארײן דם יצ^ן ברידע־ v- 

 א*;א־ דעם פון טענעדדעעי אי*ס נאציע
דעפא-סד^גט ניזײ^אן

אננעגוכיען. װע־ט •עזיגגאציע די
במרינם. םעגעדדטער׳ס

 פון טענעדז״עער ,,סיוצי. במדער
 בא־ דעואיטמנט, ענרעגט8איגדע דעש

דע רי אז ריכטעט,  איז ״רארםטאן פ̂י
 ז״ער יעא־גאניזירען צו דעגקט טײ״ער״

ען צו און פעיןטארי י צי  צא־,ל די ^ו
 עלקי״ערט, שלוצקי כר. לײטא*כ.1א#ז
 אין אדבײט קײן גיםא איז איצם אז

Kv אזױ אנער *טאו, :r •װעט אלבײם רו 
®יד• לער געגען עדקלאלט דארן״ סטרײק א אז ער, גי״ױכט אגפאגגען, דך
 סטדײק אזא אז ערק^נרס, עד דע.

 דלעס״ דעם אײנגעיאלאסען אױך װאיט
 ‘פעק פילכיעס דעל pH דעיארםכיענט

טאיי.
 צום איכעלגעגענמן וועלט קײס די

 דז״צענע־ כײט צוזאפתן אפיס דיססײקם
אי W י H F JV D

i: מבין, בלודאר v m v w דעם םון 
 באריכטעט חנ*א-םטעגם, ■לאטאיאדיו

:פאלגט יױ
— תא״. קלאוה מאדעל פרענט׳ע די״

 נע־ קאנטראילירט פריהעד איז פילכיע די
 איז א״צט אח 38 אאקאל pc וואלעז

 ״אינדאסםליעי דצם pc מעטבער א זי
 אינפארטירם איז אםיס דעד קאוגסיי/
 כאשעסטיגט £ירדע די אז נעװאותז,

 אז רוםט ױ װעיכע קאטעיס, נינדיתיאן
 געטאן װעלט *לעסינג די איז םיטערס,
n  pc .איז ת״ס די שטיס־שנײרער 

 ארן קליח סי pc געמאלעז אױפנענוסעז
 אינ• איז פילכת די אח לוביז כיודער

 קאטעלס די אז נעװארען, פארסילט
 לער ױדאן. דצל צו כאלאננעז מוזעז
 זיף ײעט פילכ״ע די אז נלױבט, אפיס

 און באישלוס דעם נאכצותוטען אנטזאנען
ײ דעד פון דעדעירען װעם אי טי ^א  ״

מײ• דער כױם איז רובק ברודער ימנן״*.
I ,עד־ דארפען װצס סמרײק א אז נוננ 

פירמ. דעל גענען וועלען קיערם
 אנסאנג — בראדעלס״. *קאלמעל

 ארױםנענוםמז פי־יכמ די האס סעזאן
 סים ארבײט דעד צו םיגי״עערס עסליכע

 ”1 וחךלען סיזאז נאכ׳ז אז באדינג, דמם
״ז  נאכ׳ן ■לאז. דעם פארלאזען אי
 םיגי״ די נעלדמעז םירפיע די האם סיזאז

rפארלאמם און ערס pc ײ ײ ז  זאילעז ז
 םינישערס די ■לא״ז. דעם םארלאזען

jdup"*>v האנעז w אראנמד אזא אז 
 געווא• נעדאכט איז עס װען איז דע;ט

 קאכד רזאבען און סירכיע דער טיט לעז
st:  אונטעל- אן ײגיאז. לעי צו D״

 די און געלוארען געטאבט איז זיבונג
 פון געװארען איגפאלטײם איז פירדע

ײ אז אסאסיאײסא;, דעל  נים קעגען ז
 סאנםדאקםען איגדידױדדעאע ה״ן טאכען

 םיני* די וױ אזױ אין אדביינמל טיט
y r־.o ארבײטעי האדנעטענםע זײנען 

״ קעגעז  וועדען. דיסט״טארדז״טם גיט ז
נע־ ״עאיגשטײטעט ז״נעז פינײצעלם ד•

ײאלעז.
ל• ;ענעבען לאם פייטע זעילבע די

אנגע״ אן אידר^ן צו ארנײט פטי^מ
̂ן ̂־ט  איז חאטו^עא א :יאנץז, צו ׳עטע
 אטאסיאײ״, דןד צו ;עײאי^ז ג^דאכט

ט פײדע די אז >*א/ מ ט ^נו  דט א :
y ױדאן r r i.ראצ» אכאסיאיי״צאן די ־ 

 כטינייננ איז ע״׳עט^זנס, אז,
i טײר חײן ניט j ’ 5yn§ pc ,״,,צוו און 

 סטי׳ א האט דדצאנער יעדצ- א? טענ?,
 פון געארבייט װע־ט ױאש ד־גג־כ״איצין,

 רע* איז חײס די שעניצען. ױדאן ג-ט
ע- iv* ײנ z m v r v y צום ;עױא-ען 

lysf^H-u-HfijiH ר ט״עערטאה עיני  װ
ױ אזױ דאש כאיצלאסצן, לאט  •רע־ די ו

 גע* אידעי י־אנעז 6-יא דעב אין שעיש
 אי* די םי״ניע די לען הטיט*;; ד* טא;

ט  *,,א־כ אנדעי יױין צי געגע• :יט :״
 איז •יעי־כער פ־עשער א ברד•? װי טער

r רע:•נyי pc ױניאז. דער
 פי־כיע ד• פא״טפאײא״, ״א.

 כיד. און ניעעס די אױפנעגענען -אט
 דעדינעל, דע• )אט*פאליא9 ,פאכקײאי*

 סי^סדאן, דער גאלדראן, דזיע. ט•. און
 ״אפט דעב pc טײל א ;ענוכיען לאב^

 פאר* און פעקטארי א אױפגעכיאכט און
 יוניאן. דע- דיט שעטי־עז צו לאנגען
 *,א־בי די אז ע־חי־ע״ט, ױבין כיולעל

 בא״עעפטיגט געװען דיגען ױעי־־כע טער,
pc ײי־ •ארטפאליא׳/ ״א. פיי־דע דעל 
 פ'־טע די צוייק. דזיעאבס זייע־ע יען

 y^j א ז״געז זײ אז ׳רטysערק אכעי,
 נאיעעפטיגען דעלינער קע;ען pH פילטע

 אױכ אדעוי, א־בײסעי, שעט דיעש א
 אײניגע נאישעפטינען צוריק וױי״ען, די
pc א-בײטע-. איטע די

 PH דיסייןוטײט װערט קײס די
 דיט אפיש צופ איבעינענעכעז •יע־ט

עי  ארכ״טעד די אז א־נשסיױזציע, י
ivn פא-טפא^א״ ״א. פון s *כאלגעפ 

פיידמ. דער פח װעדען טי;ט
 שיינש די — טעגדער״. און ״יטעזי

 אז ארנײטעד, די אינפאדרירט לאט
ײ װעלאן יאגואר ע״יעטען דעם  אױפ״ ז

 :אר ראנופעסטיעורען. אינסײד הע־ען
ײ דערװײל וױלען אדכײטער די אױב י  ני
 פירטע. די פאליעפרעכט *צאפ, אין כעז
 װעיען ױי װאס נא־טענט, יעדער אז

ט פארקױפעז,  לי pc ײעלעז געמאנט ^
איגסײד-אדכ״טער.

ס ברודער  גיט* װעלם כאײכט ױכץ׳
געה״סעז.

 pc מענערזיעער *»וסטער, בלוזתר
 בא״ דעפארםםענם, אסאסיאי^אן דעם

 סדידטיר, ס.״ סירכיע די אז ריכטעט,
 א;ט* ?יך האט סםריט, טע25 ותסם 22

 דער איטפורענס. די צאהיעז צו ?אגט
iy דעריבער איז אםיס n p נאצײאונגען 

 א נאך PH ארבײטער די א*צוהםי«מז
ײ די האט ססיײסען ^וונדען «אר  פי
אינ^ולענס. n כאצאהלט ממ

 19 אמפאניע׳׳, סיאוק עס pH ̂עס
 איז קאמיל״נט א — סם. טמ21 ױעשט

 פון •רעסעיס די אז געװארען, געטאכט
Htr cm* אדכײטען tor pc,.? אן 

 מווארעז, געטאכם איז אוגםעדזוכתנ
pn אז געײטרזנן, נאוױזען איז עס װען 

 סע- סידםעס די איז ליכםיג, איז דאש
 ירע־ די געגאנגע?. פארי*אלעז חױריטי

 געוואחנן ארונםערגענוסמז דינעז סמרם
pc •זײכאן •רעסערס אנדערע איז י»א 

 געװא־ אדויפגע״שיהט פלאץ זײע־ אויף
im אפים. םולם

 ורעסם 129 לס״,mברא ״וױיסימד
 מקראנעז האס אפיס דער — סס. טע21
 קרינען םינ^ערס די אז חאמיי״נט, א

 אװערםײם, פאד כאצאהלט ריכטמ ג\ס
r D םירט* ,ד אז i 'v n m״m F ײ ױ  ו

pn d h t h איעריײ און !לעסערם ,ד 
 אונ־ יח ישטיס. פון ארכײםפן םארס

^ נעםאכט איז ממתוכרנג א עוו  און נ
p עס h פינײ די אז נעװאיעז, באוױזען 

 בא• ריכטינ גים מאסע מינען ממלס
 pn אותלסײם סאר נעדדאדעז צאהלט

 דא״ 200׳ יןאלעיזסעט האם א^יס דער
 נע״ אאסילײנם דאר כעק-יײ. איז לאל
D« די געז iFDm גע־ איבעמענעבעז איז 

 און ?אטיטע, גרױוענס דעל צו ײאלען
 םון פײן א באצאהיט האם סילכיע די

פאדיעצוננען. די פא־ דאלאר 150
 װעלט באריכם עוסטער׳ס דmברו

;וטנעהײמן.
 םון טענעדדטער פריזאדט, כלודעד

D דעם :m :ysm rH דלעס H imרם־ 
 צײם, װאכען 4 פאר נארינטעט טע;ט,

pc גאװעכד ביז מען20 דאש אהםאבער 
 פאר האט אסיס זײן טען.15 דעם בער
 קאכד 189 צו טmאטע: צײט דער

m 23 די pc ■לײנסש. :ynm D 'nH 
סון ארױס אי;גא:צזח 10 זײנען ערl^ע
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lilnn  3 , m v i 8 #נאנ?ר?טירט p i- 
״דרןס יyד pH נ^װאיאן נען

 pn אסאסיא״׳צאר oרyטיצורpcyגוHפ
ט דינאן־״ 2 ק ^י מ מ  צו געװארען אי

iV אדנאגידי׳אאז דעם D O iH im^
#אױןי גארינטעט •ריזאסט בלוחנר

 >;קאס«אד omד טי און ״אײ n אז
 איהם האם סטריט, טע21 וחנסט 40 םון

 אױסצוטד דעגקט ױ או איגפארפי-ט,
 pH ניונמס דאנוםעקכדאורימ די כען
ױי  ער דז׳צאבער. א אלס סעטיען ו

 כדודער טיט אױפגענוממן דאס האם
 דער טיט איז לעצטער דער און שײנכערג
 עלחיע״ט דארוי סטרײק א אז מײנונג,

 וױל זי וױיל פירלע דער כעגען יוערען
 װערען צו יטור כדי דז׳עאכער א ױעלען

pc װניאךארנײטער. איליע
 די און דיסקוטירט ױעלט לייס די

 נוטנע״ װערט אפיש דעם פון יעטעי־ונג
הײבען.

אויך, נאליכטעט פייזאטט בלודער
״ז אז  דא- 259 קאל^^ט ל׳אט אפיס ז

א־  pc דעטעדד»עש '•יסוױדײטעל י
 דאלאר 2,168.95 םירכיעש, פאז־״עײדענע

און ארבײםער םאר װײדזטעס י י ו

 םאר׳שיײ pc סעחיוריטיס דאיאל 1,11 (א
פירניעס. דע:ע

װעלט נאריכט פריזאטט׳ס כלודער
;וטנעלײשען.

 םון טע:עדז*טעי האראוױץ, ב־ודער
 ״דע»ארטפעגט דרעס אהאסיאײ׳שאן דעם

 םון אקטײױםעט די װעגען בארינטעט
י םון יעפארםטעגט •ײן ײ  Dm אי
 זײן :אוועטבער. !טען דעש ביז כ-*עז14

im לאס אפיס  pn Dm iyon צו צײט 
 האלאװיץ ירוחןר קאפפיײנטס. 3,161

 וױידדןד ;446 אז אױף, כאײכטעט
 נעײארעז. אויפנענוטען זײגען קלײכיס

 געיט די איז קײסעס די פון 339 אין
 זײ• ?י־יסעש 7 און געװארען דא־״עקטעט

 לא• א צו געװארען איבעלנענעבען נעז
 אויפגענומען זײגען ?ײסעס 139 יער.

 אאײן לאבעז כתים כעלי װאו געװאלען
ארבייט. די געישדטען

אויך, באריכטעט האראװיץ ברודזנר
 געװארען געטאבם איז קאט»<ײנט א אז

 ^סיאחע־ פידםע די אז אםיס, דין אין
o m i װעסם 114 ,“קןומאני foTJ 

 pH שםאי ״<ױױ/ םאר ארכײט סטריט,
 סיפאבער. סטרײפענמנר א בערלינער׳/

 א§געדײקמנם, דאס האט פירמע די
 באוױזען האט אוגטערזוכונג אן אבער

 torn סאל געארבײם האט סירמע די אז
p דער דז׳פאבער. h  • n r רעריב/נר 
 גן 1אי סם^ימ pH געװארעז ערקיערם

 נעסעטו סטרײק דער איז טעג צוױי
 ממאהיס האם םירנמ די ׳גאווארען.

D ליקוײדיינמד דאילאר 100 F m jro m 
pn אריז איגסםרזאירם איז ײ  נלײן ני

im m iYD ’ ,»H דעם פאר ארבײטעז w n־ 
כמר.

 םא39 װ. 234 בלאדערס/ ״ראזעז
 קאבד דדעס ״ערװיגג םירמע n — סס.

״ גי • ! 134 pc סםרי^ םע26 וועסט 
 צו ארכײם איהר ארױסישיקעז פלאגם
 האס אונםעתוכונג אן *וםסייד. מאכען

ס״ ״ראזען אז געצײגט, ^ א ר איז ג

X

 .ער\ויע דער פון וויינענםימער דער
 סלענם נר*דערם' 1,ראזע »ו און -רעכ־

i נינדױני*! *ו וןרגייים אלויס׳עיקעז r r 
d דרזס ״ערװיגנ רער דודך »«י s p* 

 זיינען סםז־ייקס װי ;ןוכדעם •*נ־".
רז נענקן נ«ײ*רעז ערקיעדם « ניי «  *0׳

 IV *ונענעבען, נראדערם״ ,ר«זעז ה«ס
 אעםעחמ םינ*ניתאען א האכ«ז זיי
עס קאם«וני*. דרעם ״ערװיננ דער אין
 «ראד •« נעויאיעז. םארמםאנעז ד*ן איז
 חנדדפיסםריחמ ד«רי ברארערס־ זעז
מני׳ ח־עם .עתױננ די ם א  אױד «אס ק

ז י • י י מ » ע*י ד נ«סײנ«וםסלי רײ • «ו • iranin ®ארםירט יייי תאםיםי
H בײדע »ין ■רייזען די קןונםרא^ירען r 

 בראדערם׳* ״ראוען פירטע די פער.
 דא<אר 500 םון ם״ן K ב»צ*ה<ם האט
י «ו ור0ד* 150 באךאהאם האם ײח  י

 פארלױחונעךן זייער ם*ד ארבייטןר
*יים.

קאדפאני׳, דדעס ייים ,דז׳עאסט
 ארבײטער רי — םט. טע21 וועםט 39
s דעם פון * r נעווארען נעפונעז זײנעז 

 שםונדען. אוננעזעוולימ איכ״טענדינ
 דער אז כאװיזען, האט אונםערזוכוננ «ז

 םירםע די *ה ר*כטינ א־ז האטפל״נם
 דעי פ*ר ד^אר 150 נאוואהאט דאם

םאײעצתנ.
 «, 1>7 נר*דערם', .?)נײדערנ־אז

 אזיםו ה*ם םירמע די —- םם• םע26
מן פיןו  אונםער *רנייגמר איהרע ׳

 םון ארױס ;עו*ו זי «ז פרזםזמזיע
 איז טאנאמז עם^ימ נאד נעם.
מ די אז נע-ואדזזז, נעז ר  * ח*ס םי

 נעמן אח סםדייק א •הא*. ױניאז
 װןר עםלימ נאף־ און נמיוארעז ערסלערם

תז כעז מ די ד*ם סםי״י ד  מם*• סי
ם *ז. יער מים מי a ײגי t פ«ר־ *ױז 

ײ «<סן די *ו נעײארען, •טםאנען  «רני
מז טזר אי  איז זתחמ בוממנפטינט ד

ט ה«ט פירםע די ® ביײ*הי '«r |» 
 ימםם vnmto“ 12 םאנד ,יאדאילאר. 100
 אנרי־ סמונאר דןד ײעז — סט. גת17

j גסאכט איז דענם r a n w סיט an* 
m t איו v  ,i r w w i  no a r w*

j,—ט.1924 נ«,ץ;*מגער, ^טען טאג.־ י י ק נ י ט כ ע ר ע Cג
KJ

 קלאןק וער פוז מיטגלידער ױ צו װאיט א
9 לאקאל ױניאן פידשערס
י■ ייט »• | • w It ן .

 קא;־ :ע; ;ריפא־א:טא; איגזע־
c-yv א־ז *שלוי*,1־י סטײױעכענט אין 
 א*;י *וע־־טער. סא־ א זאגען v כראי
בא־ ;יט ;ריא*ט זייגען ״־.אנצערטען זע־־;
 אנױדרען דעטבע־ב אונוע־־ע א*ן דנט.

 ;אך -אט עכ אין קאנצעיטע; ד• :•י ?־ך
 א פין אױעי זאי* רען אז אש*־ט1 ;יט

 דער״ דיכאגא־גטעט. אוגזע״ע,־ יןאגצע־ט
ױאש *שטאליו, זעל־ אי:ז פאדדריסט ‘פא

;ע־ :יט א-ז לאגצערט עצטערד ־ יזאינז
 א־ן ;:ד,י ציפלידעג״־טעי א־;;א;צען װעץ
 ;־,ייבאפא אװעלז זײנעז נ־עדבעיש די

 ;עװען יואנצע־ט ־m איז באזונט טעט.
 פון אודיטארױכ ד<־ א־טע״ וױ בעשע־

 גע־ ;עװע; איז פקיי־ היי כטײױעשענט
 אזי• ;<:־א:ט אב<* זיך האט עס פאקט.

 ־אװעק, אגעג־ע כ־־ש , דננערין די אז
 טעאטע־, ״פיחעד-י•״ א*; זינגט װעלבע

 IU יזרכיען ;עזאי־ט לאט און כראדװײ,
 אי*ױ ;טיפא־״-יפעט ז״ך האט אדיגע־,

 :•*;•־ 15 א;געקי:*ע; א-ז זי ; טינוט 15
 ־אט ט״־ע־ניאן לע־ ױען 10 גאך טע;

י יאנצע-ײ cm נעשי*אסען ״  ־אט *־v װ
א;;עײטען. א*ז ז• אז :עװאוסט :יט

ײ צי ניט כי־י־ וױישען יעצט און  :י
ן דא־פען י ץיך־ די פא~ אנטישורדינעז ז

אין אי־טיסטען,

 א*לט דיט אז רעני־עז טיר און )״םיא
 בא־ :עדענט עי-ם רע־ זיך הא.ט אי־ײן

. װעט אט ;י;ע:ען.  א•:־ פיאשטרא ד
 קאיגעניע א*ן רעכײטעי־ א נעכען גיכען
 פ־י,א ױעט אי־ײן ער בלויז װאו האל,

 2 צאהי־ען װעלען םענ׳צען און מרעטען,
3 pH צי־ איהש טיקעטס פאד ראילאר 

ר לערען. א פ  װען עורש, דער האט ^
 פאדנע״טטעלט !,פיאסט־א נאך האם טען

 אויסדיעדען, אילמ באדארפט לוצקי׳ן,
ײ ױעז  זײז גענליכען ניט אפיײ חאבען ז

 טא־ די פון איז ?וצקי איטפראװיזירען.
 עש *אעזיע װעפיעש •אעטען, דערנע

 עילם, בד״טען cm צו ניט עלירם1א
 קאן אלבײטע- אינטעלינענטער דער

 לאס ני״ײבען. און • סארשטעיא אװזם
 אימפלאװיזאציעם, זײגע סיט איז זעילבע

 טיפען די פאר״עטעהן. עס דארוי דעז
 דעש זײנען פארגע״צטעאט טיער װעאכע

 נע־ קאנצערט, בײ^פרײטאגדינען עואם,
 אהאסטיחס די איז דערצו פלעמד, װען

 אוץ סטײדזיט pc װײט ־טלעכט. זעהר
נע־ ניט ביען האט נאלעריע, דער אײױ

 ;עישאפען זיך ־־־יאט עש דיעלען. ײ.ע:ט
 געװען ניס ש׳א*ז אז אוטאידגו;:, אלא

עגדינען. צו איהם פא־ טעגי־ד
 די אפגעישניטען לאנען בעכער ;יט
 :יט עוטי! זי־י ד,אט עוי־ש דע־ ־<ד:עי.
 ישאגדע א איז דאש און העלען, ;עװאיט

 דך זאי־ען איבײטע־ אינאנידרטע אז
 אז אר;ז זאנט טען אויפפיהרען. ,אזי
״  האלטען ניט טען דאיז קאגצע־טען :

 אטו־ זיך קוטט עוים דעל רעדעש, יױין
 אבער רעדעש. קײן לערען :־ט ;,א זי־ען

 װעל־ קאנצעלגיעז די אז פאילענט, ״*,א
yr נלױז ניט איז אדאנדזיטי־לט *וגיאן די 
 דער אז אײך וױרען טיר ;;,,אנדזיי צי

z s,y קאנצעיטען די ״ע״נען. עפעכ זאי־ 
 א צובל״גגען צוזאטען ׳כ־;''יי: א זײנען

כע די וױ כיעגיבערש צאלי־ ילעשע־ע  װ̂ע
 בדי טיטינלען, לי צל ;עױע־ני־יך ייגיען

 װע־ דורכרײדען זיך ז*י נייט קענען צ.י
 זײ באקאנען אויך אין פ־־אנען צײט ;ען

 ױניאן דעי פון טעטינהײט ,ל ד*ט
 אין אויפקיעליוננ פון געביט אויפין

 אן טיד, זעהען װאס איז עדױיױיטא;.
 העלט ארטיסטען די טאקע, קוכיט ־ליים

 אבעוי זיך, דע^אטוזירט ;ײגעדע, ;זיט
 פאר א זאגען יעדנער א קוטט עש ײען

אזױ אויסהערען. ניט :יען װיי־ רוערטעל,
אינ־ רער פון צערט קא: בײם געװען א*ז He ' ̂ ׳- י

ז*י דאכעל אד; • ŷ• ױו
און װאבען, ײ ציז אר פ טעיניײצאנאל ;־אב אזײ זיל »w י « | • י אוי־ בײן י < r- ס יאכטאגען פא ;עװען א-ז אזוי t , ״—

די פון אײנעש צי ט
יזאנצערט. •Mlז > ױענען ;־.,;ד: «י« ••י

אד־ דארף כיען אז ניט מײגען :•־־ :אלאנט, דאך איז ;ן
די קיינע; און ̂גצער־ט tr א *וע־טײזען פאר ײסטע־ט J 4̂ — 1• י• v י

 טיט זײ פארנודען :אכד-ער און טאשען,
 פאל קײן פאי בפיטיטעס, גודנע ;,י־אג;
יײכעז א טאל אלע ;ינען ־,,נ :יי:.

 האבען כיאל, דעם אױך און פ־אנ־אם
 און פראנראם רײכען א צו;ע;לײמ ־,,נ

 נאר װאלט און ;רעדנער צװיי ביײז
 געלא־ און עראנטsטא געװען עוים רער
 זינ־ די װאלט ענדיגען, רעדנער די זען

 נעטאכס װאלט זי און אנגעקומען ;ע־ין
 װי פונקס זינגעז, איהר כױט ״היט״ א

 רער און יטפירען, זײן מיט פ*אשט־א
צוםרידען. נעװען װאלט עוים

 װאס אונז םארדריסט איבערהױפט
 די באקומען ניט האט pviys פײיגד

 און פאלדינט, ער׳ט װעלשע אױפגאדע,
 געהאלטען ניט זיך האט עולמ דער װאס

 גרויסע האט לעװין פרײנד א־־דער. א״ן
 3 די פאר .1לאקאי פאי׳ץ פאלדינסטען

 ער האס לעהרער דעיר איז ער װאס יאהל
 אנט־ מעמבערס אונזערע פון אײנעם :יט

 זיך פעהינ איהם נעטאכט און וױתעלט
 סאציאלע אין פאנאגדערצוהלײבען

א זיכער איז אעוױנען איז פראבלעמען.

 אוגא־ אן שטעלט קאונםיל רסטױקט
ארגאניזאציאנס־קאמפײן פארז נײזערם

— #0» ■- • — . ■ — 4
 דעם pc קאמפײן איגאניזאציאנס דע־

ױ איז סאונסיל דיסט-יר«ט  נאך איז יארה נ
 װא־ צאהל גרויסע א נאגנ. םולען אין אלץ

ײ װאס לאקלאס אלע די פון לונטירען  ז
 קאונסיל דיםטריקט איז םאראײניגס נען

ײ ארבײט. דער אין מיט העלפען  ד«על• ז
 די ארוגן צירקולארס די פארטײי^נז פען
 מיסעלענױם די פון שע&ער ױניאן ניט

 איג־ גארמענט לײדיס דער אין טרײדס
 געטאכט װערט עס װעלכע דורך דוסטליע,

 פון ארבײטער די צו אםיל ^טארקער א
ײ *טעפער יענע  איגאגיזירען. זיך זאלען ז

 מיט־ די זיך באטײליגען ארבײט דער אין
p גלירער c די באאררם, עקזעפוטיװ די 

 טשערלײט די לאקאלס, די ון6 כאאטםע
 איז יפעפער ױניאן די םון פערלײדיסיט און

 לא־ רי םון דmםיטגלי &עםיגע אזוי אױך
 אויס־ נאך אזוי װערען עס ײדאנס. קאל

 צירסױ און ליםאעטס טויזענדע נעטײלט
 א נעםאכט חאט ^דרײװ״ דער און לארס,
 װאו שאן-דיסםריסט. גאנצען אין ררמם

 סען הערט לטטעהט םען װאו און געהט םען
im in ?םו om ,אמאניזאציאנם־קאםפײן 

 װעט דאס אז ניט, םראגע סײז איז עם און
ױ דער פאר רעזולטאטען :וטע כחוננען י •m

» זײגען ארויס, זיך צליגט עס װי
 ארנאניזירטע ניט די pc ארבײטער םך

 דער צו אנצױטליםעז זיך גרײט ?עפער
 יראק• טאן אנצוםאנגמן אום און ױגיאן,
FmD םטעוי א געװען נויטיג איז ארבײט 

PIJ ,חאט קאונסיל טרײד דער און טענמען 
או די  ארגאגײזער אײניגע אכנעישטעלט װ

w ®•ר m t nm. רוםעז אמאנייזער די 
 ארביײ די אררעםיחנן pn ימאדםיטיעען

D די ומנר. jnm םיט אױסגעהערט װערען 
אוטע־ סאנמנ אח אויםםערסזאםקײט, מי<

 דער צו פארענטפערען רעדנער די װעלכע
שטעלער. פראגען די םון צופרידענהײט

 ארבײטען טרײדס כײסילײנץה די אין
 דער און םײדלאף, איםאליענײטע סף א

 צװײ אנגעשטעלט האט םרײד־קאונסיל
 אדרע־ צו ^רנאנײזערס איטאליענישע

 אײגענע זײער אין מײדלאך יענע סירען
 טעטיגער א עדזיטיטא, ג. ברודער שפראך.
 אנגעשטעלט איז 89 יאקאל פון מעכיבער
 און דיסטריהס ברוקלין םאר נעײארען

 םון טיטע־כיאן דער פיטשאנע, נ. ברודעד
 לאקאל םון קאכױטע ארגאניזײשאן רער
 דעם אין געװארע* אנגעשטעלט איז 48

 םון ארגאנײזעד אלס דיסטריקט. חארלעם
 אנגעשטעלט איז שפרעכענדע ענגליש די

 װעלכע יטער, גאלדע שװעםטער געװארען
 ביז־ א pc אמם דעם געהאלטען יטויז האט
 גאלדע .22 יאקאל איז אײדזשענט נעס
 ברומװאוד דעש pc גרעדואײט א איז שער

קאלעדזש. ארבײטער
 איז קאטפײן ארגאניזאצ'אנס דער
 װײם־פרעזײ םון אויםזיכט דער אונטער

 םעכע־ דער לעםסאװיטש, סעםױעל דענט
 ער און טרײו־-קאונםיל דעם םון דזשער

 אינ״ אונזער םון סופאדט םולען cm האט
אפיס. טערנײשאנאל

 מיט־ די ארבײטער־, ארגאניזירטע די
 לאסאלס אינםערנײשאנאל די םון גלידער

 זעל־ די אין ארבײטען צו אויס 6הום װאס
 םאנכע זיך נעםינען עס װאו בילדינגם בע
 ווערען שעפער, נינדױניאז דאזימנ די פון

 זיי ארבײט. רץר אין חעלםעז צו געבעטעז
 אר״ ארגאניזירטע ניט די צו חנדען האנעז

ײ אויױ װירקעז חעלםעז או| בײטער  זיך ז
ד די זאלען ױניאן. חנר צו אנצףןןליסען  י

 העלםעז און םליכט זײער םאן לײט ניאן
^. זײער םאכזנז ״טטאריןער ג ױ

 ז̂א ע- װאס ריעכען העיעז, צו •לעזיטור
רעדען. גים

 יעױיגען ײענען שוין רערען סיר ײען
 -y; ךעי טיט כאנוצען זיך מיר עןילוע

 אײך אז אינםא־טירען, און יעגענחײט
 איג־ דער זײן לעװין װעט װיגטער יעם

 װעט װעלכע קי־אפ, א פון כטרוקטעי
 נײ• אײנס נאר האי*ב שבת אי־ע טיטען

 װער־ די רום. קאוגסיל אונזער אין טאג
 ׳dksp דעש אן אניטליסען זיך וױלען כע

 אין אינז נײ שבת, ביז קוטען זאי*ען
 ער־ דעי זײן ײעט שכת דעש אסיס.
 דאס לעיױנען. כייט לעקטשור *עטער
 געװעהנליכעי א זײן ניט אבער װעס

 ;עװא• איאנזשייט איז עס לעקטשור.
 עטליכע זאי*ען אנװעזענדע די פון אז רען

 דעי איבע־ מינוטעז, 10 צו רעדען
I לעצטע לי אונז לערענט ״װאס טהעמא,

א־ אטע־״לע׳/ איז װאהלעז ד:  ויעט ־׳
 -* י*r — ל”שט*,״ ל* י1ל'י,א»ל* 1יי,1י,,י

 ך־ץ־• ;,א אנאײזי־ען ײעט לעדנע״,
ע דעיען עי  א־:לטע;טעז א*; פאי־טען ז״

 ט־עדא ר• בא־אגדי־ען א״ײן *ועט און
 *טטע־ ײע:<! אד־פ טען ײעט ;־־,;אבל אלן
 א';־ ‘ז*י זיבע־ ױעט דאס פ־א;*;;. י־ען

 אי־ע א•־ באי־ע־־ענד. און טעיעהאנט
 ;־ס ־ד זא י־טרנע; עפעה ײײיעז ײערשע

.,לדטע צי פאלפעהי־טן
♦*k

 ט״י״;ע־ע:ט*:ר־ :וכדעי דעש אין
 אדװעיטײזניענט אן געפינען איהל װעט
 סעישאן רי װענען לאקאר אונזער פון

 כ־-טעז װעי־ע; סעלדטאנס די טיטינגען.
ד־ ט׳א•• דאנער״שטא:. איבעראכטא:

 אטענד־נז ‘צ כייטנריר יעדען פון פי׳ינט
מיט״ננעז. די צו

חנוכה באלר שױן איז עם
 אײערץ צ־ איבערע״קונגען :ערם א־־ערע םיט צו זיך אײלט

די פארעאפט א.־; ה־'ט איטער דער אין פרײנט אץ קרוביט

ה ב ר נ ח ן ע פ י ל י י ר פ א
 :על־ איבערכע־טיקטע ד־ דער־אלטען זאלען זיי אז פארזיכערען צו

 זינערהײם, גרעםטער דער מים צ־יט, קורצםטער דער־אין דער
דער דררך דאב שיקט געלט, ם־טע איבערגעשיקםע גאנצע די אץ

קמפאני עקספרעם אמעריקאז
 נסטיטושא:סיפינא:*ךא אניעריקאגער גרעסטע און עלטםטײ די פין אײנע

 אוקראאינע, סאװיעט־דוסלאנד, איז פארטדעםער אוז אפיסעס מיט
 איז און װעלט, דע־ פון טײיען אנדערע אלע אין און ליטע פוילעז,
 אייע־ע אנפא־טדויען י־אגט א״דזל װעטען געזעל״שאםט, בעסטע די דארוש

געלט־איבערשיקונגען.

ס אר ל א ען ד ר ע ל װ ע ר און שנ ע ב ט זי ק שי ע ג ר ע ב א א־י
ט ל א צ ע סג ױ א

%*1•
אין

סקװער טשאמ־עם 18
בדארוױי. איכט קארנער

בראדװײ 2131
 םט. טע180 און פ»רק מאריס
סם. טע125 װעסט 1

סט. טע41 אדן ערו. טע3 — י. J ברוקלין,
• סם. בר$אד 81$ ~ דז^• j נוארק,

סט. טע23 •יעבט 17
עװענױ. י:טע קא־נעד

 םט. טע15 װעסש 22
 סט. מע39 װעסט 118

עװענײ. דריטע 1251

ע ג ני ײ אן א ה ױ ע מ ם א ע ד פ ם ק ם ע ע ם םי ץ א ע א ר ע ד ט: אנ ד ע ט ש
 ביגריננ, סק׳ניאודבאועז נא., אםיאנםא,

 סטרים. מעירטע 47
 סט. ®עיעט װ. 152 םד., כאיםים*ר,
 םטרים. סנטע נ#וך 4 איא., בירםיגגח̂מ

 .do »טאז4װ«׳ 888 ,ם»סס באםםאן,
 םםריט. סםמ איםם 2048 א., קליװלאגד,

e דעגותר, im  im s• םסריט
o,אינד. ז0»ינרי«ג««*רי j f f i סס. םערידיאז 

 םט |ל»?׳ני25 טא., םיםי. קענזעם
 סט. ארײו ס. 724 ק»י., *נדזמעיעם, ל*ס

 עײ׳ םטרהיתם eio םינ., [א«אל̂י57ם
 םהװי ®יליאס nrijrp, 021 ם#גםרע«י,

̂, םייװומ/  נר»דװײ. «6$ וױסי
כש נמעסםנאם 1706 יוו,6פיי»ר*י

 כש״ נרײיויעד 707-700 יא., אי־ליגס׳ נױ
 בירדיננ. האמעי משאדיס

 עױ. םערטע 347 ■א., •*םםבו̂ר
 סם סאיט צטע װ. 26 ױטא׳ סיםי. p"7 םאלם

 סשס איה ארז »טע *רענאן, ■ארםי*נד,
 טן.2 נעבעו ,סט םארקקט ®ראנזיסק•, סאז
 סםס. יאסוסם איז 1יד9 .ט• יואים, סם.

 עות די'ט« 804 װןרמיננםאן. םיאטעל,
 װ. ג. םט., ״רזע״ 1331 ק.. ד. װ*מיעם*!.

 םם אירי אוז מעיז י., נ. כאםאי•.
 עװ. מאכאמ נארס 15 איײ., ׳שיקווג̂ו

̂ןרטע סינםינעם',  סט. קאבמרס i:mm מעיןםעס דאללא̂< םםס רײם אוז ג
ויעסמ. , סט onab 2& ,םימ דעםר«ים,

ס ע ױ או ד. ם אנ ל ם  רז
, ע נ י א ר ס ו ן א ע ל י ו פ

ע, ט ע לי ש טי ל א ען ב ט א ט ן ש ץ או ע א ר ע ד ען אנ ל ײ פון ט
עד ט ד ל ע װ
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Vײ־ײײײשאנאלדעהארטסענט I l>
 אוגזעו פון ערעפעגונב דער צו סונגעןיאנ

פ־זאן עױווךש$נאל

נ״טנ־־יר•;-, א-יעיע פא- רײדען צו
ו.י ר־י

ד : ״ א
עז;זיי '$ב

רעדעס. כטע*ע:דעי,בא; ־־י
 דער בײ ;עױאיען .עיאי־טען

יי«• יי  כײ עדױיוי״צאגאר אוני־ע־ םין עפעני;;
 פיטיטדןעגדרער, איקסאנדער פױ יא;

 דער פון טשעלכיאז געױען איז װ/דכעד
 ט. פאגיא און יןאדיטע, עײוקײיצאנאי־

, ; ך  אונ־ פוז פעקיעסעד עיזעקוטײו י
 זײ־ דעפארטכיענט, •;דױיזיישאגאו זער
 באגריסוגגס־טעלזד א::עקו-עז אן-ל געז

 זײנען װאס פ~ײ;ד, פיי־ש פון ג־אכ״;כ
איבײטעי־ביר־ אין פא־אעטע־עס־ט

די:נ.
 געפינט וועלבער דגײאז, פיעזידעגט

 פון האנײעניטאז דער אױף איצט זיף
 י־ייבאר, אװ פעדעיי״טאז אטעייקען דעי
 “פאי די צוגע״שיקט האט פאסא, Ny איז

:טעלענראטע נענדע
 י־עז איר װאס באנג, פיר טוט ״עם

 טױזענטער די נײט צוזאניען זײן :יט
 פארזאטי־ען װאס אונזערע, פיטנרידער

 זיבע־ דעם פײערען צו אװענט ריינט זיןי
בילדוגגס־אקטי־ אונזער פון יאהר טען

•« « ** t ♦ * M
I ו •>  איגזי; פון א־־בײט ג״<:צע;דע

 :אד באהופעז זאי* דעפארטכיענט ׳צאנאי־
 ינע‘:* ,ױעיט. אין בא״ײטו;; :יעי־־יד

r בעסטע r״y i פא־ אי; עלפארג פא״ 
 זאןי אונזעי פין ;זי צגד^יבען דעכ

א־ך פאדבי־ײב
״ו אא ב :. א

 נ׳ און טאגאי־ אינטע־נע דע־ פו; איהר
ע־ פון  יא־־עיז׳ש־בא״עגונ; אלב״טע־ י
זעי־' לעפ פא* א־ב״עען •;:;י־א:־ אי;
י ־«ו * י י ױ י * ץ• *״ י״זץ ף * • t «ײ vMA י#י • ׳* • י י J נ .<ן

n י m vM » •ו *v 4• ײ י* Mוי ייןי ז 1- זי« •tjj*
j <« ̂ י —k »״ ל* > • וי י• י p it - ן ׳ <« < <

u ̂ י יי f* •m י «*י * • • * •V•* •־•«*» • י* p
j i f V 3« </ ן ס > I ו U  J  p

■ **!>*?• » * י יי •י v« י »• • ו *■ ^ י* ײי י ״ י ז ײ )יי#«**י י « • p • * —ס ו ן .<יג

א־בי׳טעז :־־־ ־ט.’;:<־י;::־;ק’א או;
 י*גט ארעאן אן .׳,:א:״ זײט, ניי טיז*

א: ;,א )אל:ז צוױ־טע;  באקאנט —:•ע ״
אגיע־ רעב :-ט אײנע*־ דין ״עי־ען :••־

r ^יאכי״עכיען, יעי׳ס sH װעלען ניע-י־ 
 אנדערע, די אײגע ־עיפעו יןעגען :ײ־

ױד קורענדעז א־ני־יט אײע־ ״זאי*  ו
,ז טעי  זײן עט זאי״ !עיפאי׳גר״ןי 1י
לי װאס סיזא; :עסטער ר׳;־  ראט א'
 איך, וױיב דאס, !־.ע־־אט איצט :יז
 אונזער פון אונ׳•” ע״גפטער דער איז

 חאי־ע- <ײבא- אױ י׳אונכייי 4נעיעאנאי
״  נעאפטע *עטער,rye וײן , פ ׳<

 פטו.-ענטען. א*;
ברידערריך, א־״ך

ן׳/ י ב א ר א ה פ. ׳*.»*. ז ד

און גרזסMז יה1*י איך זױטעט.
 פון וױכסינקײט די ד־אטױאציאז. טײן

 טדײד־ױניאנס די אין ארבײטער־ב^דו:;
 פעגליכקײ־ די און אוצויטאצעז, ניט איז
 דער פון אײננעזעהז װערען דערםון טען

 איבײ־ די אום אלבייטער־באװעגוננ.
 יענע iys,2i״ קענען זאי םעי־באױעגונג

 װערבער צו געזעריעאפט, לע־ אין ;,ראי־
 איז :ױטינעז זיך זי ױעס •עטיעבט, זי

 אינטעליגענטע און נום־אינפ^רכײיטע
 אזױ־ לי צװייטען רײהען, די איז טענ׳טעז

ר׳ ע;ד ״רענק געױפענע  א איז אוז ט״
 די ה.;>יב יױיטעז א טיט פיהרערישאפט

 דער נעבען װעם וױסעז װאס םאכט,
 י־ ע ג :י י ג װעט ארבײמער״באװענונג.

 פאלוױלס־ צו אלבײטעד די פאר מאבען
ד אי און בא^דינע זײערע אי בעזי4י י י  ז

ציייען. ענײיכע רע
נלוס, ברידע״ליבען טים

ז״. א ט נ י ז ס י ר א ם

 ;־,לי־טל1העיןיעט׳ נערארyט,דז דער
ורער  אנאל,6אינט/ןלנע*ז אונזער פ\ן ז̂״

 פאלנ״לנדע צוגע־טייזט האט באדאף, אב.
:באנ־־יפוננ

 איף װאם זעלר כייר פא־דריכט oy״
 און אײך דיט צוזאכיען זײן ניט קצן

 ליזער בײ אײך מיט צוזאטעז פייערען
 באדײטונג די גע״ענענהײט. װיכמיגעל

 איצט ״טוין איז ארבײטער־בילדוננ םיז
 צוױי־ יוײנער איז *y*eys» פא־ קיאר
 ראלע דער אין ניט טעהר עױן פעלט
 אױסקוטעז ײעט ארבײטער־ביאדומ װאס

 פון םאדטיטריט דעם אין ״טפילען צו
 איבער ניט אלבײטעד־באװעגוגג. דעי־

 וױב־ די ;רינײטגליד ;,פא־זאטעיט די
ן זײ דאס טינקײט,  פאייטפלײטען זאי̂י

c jn םון וױכטינסײם די און דא:ק1יג 
 צוױ״טעץ איבײט עלױקײיטאנאל !*־,אונז
 נאך זיך באנוצען װאס טיטנלידער, יענע
די בדי נ/ןלענענ־־ױיט, דער טיט ניט

ט נ ױ ע ד ח ר א א ט ב נ אנ  אן פ
ען צ ענ ר ע פ אנ ט ק ס־ די מי ע ר  ד

ר. ע ר שו ט ק ע ם אנו מ

).1 זייט פון דטרוס
 קײנע געװארעז אדױסגע״טטעלט טיג טען

 דיסהוטירט בלױז לאט כיען םאדעיוננען,
̂ן. ;,געװיכ  װאס פאדעלונגען, די פראגי

 טאנופעק־ די ״שטערען צו האט ױגיאן די
 פארכיולייט הי-אר :אך דאי־פען נדטורער,

ייד םון רײהען די אין וחןרען  ױ:יא; ;
 ארויסנע־ זײ װעלען נאבדעם און נופא,

עבאטים די צו װערען עטעלט  אויף בא̂־
 װעאעז װאס חאנפערעגצען, װײטעדע די

 צוױי־ א װעדען. אפנעהאלטען עפעטער
 טו־יטאנוםעקט די טיט לאנפעלענץ מער

פארקומען. ניבעז אין װעט רערס
װע־ באכיע־קט, *טויז װי דעלװײלע

 בע״ די םון כייטינגען אפכעלאי״טען רעז
 דיט לאקאלס, דרעסטאבער די פון אכיטע

 פי־ און באאלד, דדטאינם פון בעאטטע
 דיסקיטירם. װערעז פראנע; וױכטיגע לע
 :אר :יט איז ױניאן דער פאי פראגע די
 ׳טרײד איז אנריטענט דעם באנײען צי

 א :עפינען צו אזוי װי אױך זאנדערן
 אלנאניזי- צו בעסער טרײד דעם ווענ,
t\m ױ  יעצט. ביז נעװען עס איז ער ו
 נאנץ א ױניאז דער םאל איז דאכ און

 דיעס דער לײזען. צו ■ראבלעם ווערער85«
 אתאני־ בעסזנל אוםבאדיננם מוז מרײד
 די איצטעד איז דאס און ויערען, זירם

 דיעבדאפער דער איז פדאגע הױפמ
ױניאז•

 אויך ײניא: די ודעט װאך הומעגדינע
 פאל־פטעהעד מיט האנםערענץ א האבעז

 אי אכאכ דזשאבערס האלסײל רעל פון
ײאך^ :עקןטע — גענױערס ״טאן.

ניײ•

̂ וy — j — . ן £ *j .י ס»״ו —
 קאבייטע: עדױדץייטאנאר דער פ־ן דאן

r״ y חעז אי־ ײאכ י**ל פאלדליכט 
 ריטדידער טויזענטעל לי בייט דין ניט

 י;ט”י זי־ פארזאנייען ױאש אונזערע,
 פון א;פא;נ דעש פײעיען צו אודענל

 איג־ פון ביידוגגש־סילזאז זיבעטען דעם
 אלכ דעפאלטטילנט. ‘•^דױקי״שאגאי זע־

 אינטעינעטאנאי לעל פון כייט;רידער
 ;־וישע רי נעפילי־ט תנײד ־,ד האבען

 אונטערנעלדענדינ פאלאנטלוא־טי׳יכיזײט
 ארבײטער־ניל־ פוז עקספעלימענט דעפ
 י-ל־ק־ זײנען נ״יל און אטעריקא, אין דוננ
 ;עבלאנט האט ארבײט אלנזער װאש ̂יף

 הען לאס יעזולטאטען. גוטע אדליבע
 די ילאש פאקט, דעם פלן זע־ט דען

 טיט׳ן יטטיצט באײעגדנג טלייד־ױגיאן
 באװענונ; דאזינע די ״איצען <זי6פוי

 א ;עפענט וועדען עס װאס דעם דליך
איבײטער״סאייעדז״טעס. סך

;״. ל y נ : י י פ י.

בא־ פאלגענדע באקוכיען לאבען :־ײ
פוז סטודענטעז גלופע א םון ג-יפוי^ינכ“

:קארעדדט בלוקלואור
 דעב םון עלעפענוגנ <ריד צו׳ ״;לוס

 בעס־ די און עדױקײיטאנאל־טעטינסײט
 םון פאליטפלײטינ; דע־ פא־ טעיוױ; טע

 איבײט־לר* דודך קלאסעךבאלואוסטזײן
בי^די:;.

יאניציר, טכלא1י
פעסאטא, לאוז
׳גא-יען נעס•

סאװאראדין,
.סאסנאװסיוי. s א:א

י. לל. ר. א. פון כיעכיבעלס

 א־נראר־ קאנװענשאן ל. אװ פ. א. די
 װארקערס דער פץ ארבײט די סירט

בױדא. עדײקײשאן
 לאט ,1924 גאװעפיבער, טעז22 יעם

 פון סעקדעטער רעל דילער, ספענפער
 אװ בױלא עדױקײ״שאן סר*ואירל\ל דער

 ע*“;י’ט פאלנענדע נעיטיקט אכיעריקא,
̂דזן, כי. פאניא צו גראטע  אוגזער פון ח

 ־sy פון דעפארטמענט, עױק״יצאגאל
 די פאל חודט עס לואו םעקסעס, פאסא,

 פעדע־ אכיעריקעז דעי פלן קאנװענשאן
י״באר: אװ ריישאן
הילרצ־ לײנט לאט יואגװענשאן ״די

 י־עחא־ איז בױיא די אינדאפידט ייך
 א פון ;קפיט פער־קאפיטא א ניענדירט

 טיט־ יעדען פאל יאהר א o:yc האלבען
 די דאש אלן אז1ערײ״’;דיפ ;־,ל פלן ;ליד

 אניטליסען זיף זאי־ען ױניאגס י־אקאלע
 גלויסער א איז דאס ביל־א. דע־ אז

 פאר־ װעט דאס פארװערטס. *צריט
 די פלן בײ״טטײערונגען די צעהגפאבען

בױרא״. אונזער צל ױ:יא:ס

אוניװערזיטעס א־ני־טע־ אינטערנעשאנאל
l i t  | f >  m m ^ d  W  ^  I I ן ו ן l ^ m r  I I  J J / •

y׳i אי; פ'־י*פ .......א j l יארק. :ײ ׳סט**ט

 ילאנ־״ יצעדזנע דאכ ״א״טאפיא, ’ ;א־־עטנער י״-יטע; ־עב ׳יו;־.ן שבת,
שטא־־פער, י.
 א ;;,באלו:* ללעלען קולס ל־;ם אין ;;,:אט־ײ•; זיך לועי־ע; לואב ,־־

י*יט׳;״אטור. האגער—׳;;דיש׳אכ״ע ;־,ד פי; כא;־*־ ;;,לייא*
נריסענדעז. פא־ל פראבי־עמעך/ ״טרײד־י״ניא• 2ס;:. שבת,
 און פ־אבי־עטען ד״ ױע־ען באלזאגדעלט לייע״עז רלי: די;ב א*ז

טלײד־ױניאניזם ;״,דאדע־; ל*;פ זיפ פאייסיר
v ״ ־ ״* 1 i■ | /׳ I V י | י״ *״J J A א'— ׳

* »c« י j •
#פשי:אלאגיע - ־עטנער ;א מ;טען דעט פר־ה, רער אין ס;;.סנ זונטא;,

מלהמה״. פאר רפיאה די
פסיכאיא־ א פון לױכםינקײס ל• װע־עז באײיזען װעט קללש דעם א*ן
ךנ״ װעי״ען עכ ״.־טודױס. שען :־  פארישײדענע די װערען באטיאבט די

 ארנײטער־כאװענו:;. דעי א*ן און :עזעלשאפט דעד א־ן .חאגפי־יקטעז
ע; אינדושטריעלע ״די • 11סן;, זונטא;, ־י ױי ט ער דער פון אג אדעינ מ

*w,״**w“ י •
 אינדוסט־יעיען דעם פלז אגטלליק״ל;; דע־ פון ־צטידילם א א-ז דאכ

יולא®. אין א:״;־־יא ןיא ״*;בען

ץ סען ל רי א א אנ ש ע רנ ע ט ג ד״גג. אי ל בי
'ארק. נד שטריט, ;<וטע ־ועשט ;;

אץ ״פשינאיאגיע ־ ־ דעצעסבער. ;:טען דעב ס;;.ו♦, אלרענט, טיט״אך
פיטשהאנ־י־ער. אלעקםאנדער ״4>«״y ו מ,— u ׳י- או

 יטטריכען פלנדאםענטאלע ד• לדערעז באטדאבט ױערען קורפ דעם אין
 אזױ האנדייען כיענשען די טא:*;ן ױאש כאיאיוטער, סעגיצי־יבען אין
 בײ• איגטערעסאנטע וועלעז אננעוליזען ײעי־עז עס אנדעי••:. :יט אלן

עז  דעל אין ״.•אי, איז י־עבען, טע;י״;ען א*; פאכ־לוננעז די םון שפ̂י
̂״צאפט. א־ן און הײם ;•לזע

דעצעמבער. טען4 דעט או־ענט דאנערשטא:
קאפאלד. שיל־ויא ארבײטער־באװעגו:;״. די אלן

r״•אנאפיקס  x ״

 איגדוסט־ הײנט־גע ױ אזלי לױ װ״לױען באטראכט לועט הורכ דעם אין
 מעכא• איהר וױ און צונױפנעשטעלט א־ז זי לױ ארנאנידרט, איז ר*ע

נעכיעגעדזשט. איצט װערט א-נדוסטריע ד• ללי אליך ארבײט. ;יזם

ו

 פיללער, םפענםער פץ באנרישעג
 װאירקערם j*c שעקרעטער

:בױרא עדױדץישאן
 זאל !אלע איהר אלבײט, ;ליד ״צו

עי אײעל ײ  ײאס בילרונגס־סעזאז, ;
 לויכ־ זײז פרײטאנ, רעם אז זיך פא:גט

 פרי־ גײע־, טיט באלעבט און נעדרונגען
ך ״ !ק־אפט :

ר ע ס נ ע פ . ס ״ ר ע ל י ט

 :מאסםע דדט. א. פץ באנריס״::
 ^אפיציעלען און פעלדלנייבען ״כלײן

 טיט:י!ידער אוז נאאטטע די צו ניוס
 עד־ דעל צו אינטערנעשאגאל דער פון

 עדױהײ״טאנאל־סעזאן. דעם פון עפענונג
 פיא־ די באנליסט האי*עדדט בלוקילאוד

 ארב״טער־ פיז כעביט דעם אויף ;זי;ער
 האבען ט4זאי איהל וױנ״טט איז ביידו:;

סעזאן. ע־פאיינלײנען אז
".y ט ב א ט י. י ש ז ד א.

סענסערפ אעםערנעשאנאײוניטי ױ
ט :* טי םי־ד א י נ ר. ױ ע ט ענ ס

מאנהעםען, ערוענױ, ערשטע לעבען בטר־ט, טע4 - כקול פאבל־ק
ײ .s.4>־. אודענט, מיםװאך  אץ :־.־,זת ;-,אנאסישע אץ סאצ־איע ״

רדילנערט. ־. א. :עשינטע. אכעריקאנער דער
 אינדוסטי-ע- נרױםע ד• װעיען :אטראכט ײעיעז קויפ דעם א•;

 *וגע- האבען אנטײישלוננ א־ז אנטיצטעהוננ װענ-עכ האנ־כ־נאע״עב,
באראקטעייםט־קם. באזינדערע יעבעז אדער־יזאנער דאכ :עבען

ם ע ל אר טי ה י נ ר. ױ ע ט ענ ם
 פינפ«» אוז םעדיםאן צדישען שטר־ט. ;:סנטע 171 פקול פאבל־ק

שאנהעשען. עװענױ,
 פאראיײ ד* אץ :א״עגרננ ױאן—שר״ד ד־ - .8.45 אװענם, םיטװאך

•ואלפשאן. שערעזא —■ שםאאשע;. ניגטע
 אנטוויק- דער טיט זײט ביי זײט װאקסם באװעגונג מרײד־ױניאז די

 װעדען באס־אבט װעט יסידס דעם אין אינדוסטריע. דער פון לוננ
אנטרויקלוננ. און װאקסען זײער

 אך» א־ץ א״נםערמידיאײם אנפענגער, פאר געלערענט ױערט ענגליש
נלײיך. זיך דעדזשיסםרירט ודענפד.

דױױזשאן עסםפענשאו

 האראבין, פ. דזש. פץ באנריש^ג
:״פלעבס״ פץ רעדיאקמאד

 זעהר און זעהל בײר פאידדיכט ̂עס
 אפאינטדעגם פדיהערײנעל א ולאש
 טיר װאם אױענט לעצטעז לעם או/י

 אונ־ עס טאיט אםעריקא איז דא זײנען
 מיט צוזאםען זײן צו פאריאונז טע;י*יך

 מיך פלעחט py אוומס. לײ:ם אײד
 בא־ םערזענליף יךז דא: איך ײאם זעל־־
 , אינ- די ײאס איבײט דעל טיט קע;ט

 זעהר ביז איך און טוט טע״נעשאנאל
 בײ האב איך ײאס דעלכיים יצמאלץ

c נעהאט געלענענהייםען ציױי s r כבוד

אידימ, אין אעקט״טודעז ײעט לעדײן טאיזכ - נאװעםבער. טען29 דעש ןבת,
̂־אוק די פוץ אפיס א*ן  די עװענױ. י־עההיננסאז H7 ,9 י־איזאל ױגיאן, פינישערס ה

צײס. :ליסאנ אזײגער 1 •י;דזױבען זיך װעט לעקטיטור
 יעקטשורען וועט קאהן ני. פאנ-א - דעצעםבער. נזען2 דעם אװענמ, דינםטא;

 אין ,82 י׳אקאי׳ ױניאז, באגראדעדס איז עקזאטינעיס די פון מעטבער־מיטיננ בײם
בײ׳דונג״. ארבייטעד : טעמע דעל איבער ריידעז װעט זי סטריט. טע14 סטיא 281

 איץ האנצעיט שעהנער א — דעצעמבער. טען5 דעם אװענט, פרי״םאג
 יייאנהם. איסט, פארק, קלאטאנא סטליט, טא^אם ,61 1סלוי פאבליק פיז אױליטאיײם

 צו ,2 לאקאל ױניאז, אסערײטאלס קלאוק דער פון אראנזטירט ײעי־ט קאנצעדט דער
 אינטעלנעיטאנאל. אונזער פון סיזאז עדױקײיטאנאל דעם פון ע־״עפענוננ די פייערען

ער באװאוסטע קאנצעדט. דעם אין באטײליגעז זיך ײעלען קינסט̂י
 קלאב די א*ן לעקטיטילעז װעט לעוױן כיאקס — דעצעמבער. טען7 דעם זינטאג,

 “אנ זיך וועט לעקטשור די .בלאנקס. עװענ״ו, װאשינגטאן 1581 ,2 ייאיזאל פיז לוטס
 אנטװייד אינדוסטריעייע ״די :איבער ריידעז װעט ער םליה. דעל אין 10.80 נזיפאננ
נעזעלשאפט.״ פאדערנער דער פון־ לוננ

כאר אינטמרנעש»»ל פון סאנצערס א
 בױטװאד. קאנצערט, « נעכען װעט כאר אינטערנעשאנאל דער

 «ון םעאםער •רעידער דעם אץ דעצעםבער, םען3 דעם נמ.איוע
י סםריט. הינםדייל איז עװעניו סוםער -י^נז.ױל.

he M■ i) rite'1

כושלערס נאגראוערס, עקזאמינערס,
82 לאקאל זניאן

ךײץי ײ•  cy אין סיזאן דער זיךw ׳* 14 <
 א טיר באקוטען סי־עק, דע*־

 ;•,א פון קאמארײנט סארט כפעצ־עי־;;
פאבען אגדעיע די אין פעדבערס. ןערע

אז גוניט

< י *■ *ייי•♦•
 נ״ינ וױיפ
 א טא־
באש ךע־

שטוגדע;,

 א§ריײ אן ניט. גאי ריעי־םון
 אז קאטיל״גט, פינייעער א

 ויענעער נענעבען איהפ האט
o וױ y i ט,צוױyארבײטער. ן

 רע־ אז קאמאלײנט, רyד א-ז א-:ז ײב
o האט באס n א־בײט עקזענױנער׳ס 

 א אוגז בײ פאיאן דך. פאר צוגענוטען
 טיט אז דענחען, װאס ׳באשי;ס צאהי־

 עטי־י־ די פין עקזאטינע־ □yr בארויבען
 קען ער װאס ׳:y־J ארער ;;,צטינד‘ כע

 ג״יק׳ זײ װעל^ן סיעירטײם, א*ז ;;,כיא:
 צו :יט דאש װאגען די װעיען. ליך
י לאטער, ציש טאן ״  אז וױיסען, זײ װ
iy־ פאר i ' ' : y װאך א טען צא־זיט איײן 

ח״ ײ * ry פון טטראף. א"ס ״ : ,OHT?y 
״ אבעי ײ iyo־  און אונשארשעלכיט, ז

 אין אײגגעלן. זײ װעט דאס אז סײ:י;;,
צו אפיס אונזער טרײעט אײניגע

 רyד פאר עקזאמינער םאר׳ז קארעקטען
 געװארען אאנעלײנט איז ער ױאס צײט,

 א*־ טאפ אין ױ;ןיגע איז dv װעה-ענד
 פא־ נאך זײנען באדויערען צום בײט.

 עקזאטי־ צאהר גרױסע א אונז בײ ראן
 ׳זײן דארף אזוי אז כײינען, װאס נערס,

̂ר זײגעז שטונדען זי*<יע אז  און הפ
ײ זײ ניענ באס רע־  צונעהטען. זײ נ
 אפ־)ר ניט אפילו דעי־יבער לוונ״;ן זײ
גע;.,י4פי

 •;הזא־ אזעיבע ט*<ן פעי־ע סך א אין
 ב^ויז װי ,Dyo:ysr טעלי זץ־ כדנערס

נע די ײ ״טטונדען. פא־י־א־̂י  ־,פאר? ז
 י1ד* ען.יאי:;א:צ •,'nss דעם איפט רען

K דעי אז זעהילנדיג, באס, iryדינער 
 זיינע סיייעק אין ;),פאדער :*ט הופט

y ארבײט, שטונרען 'r jy o□ צום עױ 
 איז עסזאטינעד דער אז סיזאן, נעקסטילן

 פ^אץ. פון אװעקגעגאנגען אינגאנצ*!;
 פאי קריגט כיען ביז שװער אז סומט עס
̂א״ן, א עקזאט־נער אן  ביען קריגט און פי

o: די צוליעב איז יא, שוין " r : 'D y srK 
 “פא־ גוט נאר פלא״ו רyד טאנבי;, םון

 דאי־ סיזאן נעחסטען צום סיזא;. אײן
זעהר איז Dy וױדער כײר םען

 די tyii פיעצער, אײנצוהאלטעז לײכט
 געא־־ דארט tye^n װא* עהזאטיגע״ס,

 א;. פיעצעי די האיס^ סיזאן, איז כײט
rye איז עס s אונז פאר שװערעד פיעל 
 עחזא־ אן פאר פלאץ א אײנהאיטעז צו

 זײערע לאזען y^עצט די װען םינעד,
הפקי. אױף םילעה־טײם אין פ^עצע־

y' אױף טיר פאדערעז דארום ry| 
זײן פארלאזט עי בעפאר מעמכער,

׳םי*א״ז
i y w

לאהא"

צו סיזאן,רyאד סלעק איז
 דעם טעלדען

מיט זיד אין
 פיז כיענעדזשער

־״־,צוזאכיע; איהם
עס. טוט ער בעפא־־ דעז

<י
c y i װעיט /1925 יאנוא^, ער״עטען 

o; או:ז בײ :y ryy בענע־ רעליו* דער 
 מעמבער בענעפישעל יעדער פיט.

̂ווזלט  א סענט 35 עקסטרא אונז בײ צ
 און יאהר, א דאי־אר 4.20 ה. ד. סאנאט,

̂ר דעם םאר  ביז באקומען ry וױ;ט גע
 פאל אין קאנטדי־קאסטען ראי־א־ 200 ביז אדער בענעפיט קראגקען װאנען 10
קאנסאטפשאן. איז קראנקהייט די

 אננ^םען האם לאקאר אונזעי־
̂יע  אזוי װי בײלאאס, און רויס ספעציע

 רולס די פאנר. דיעזען פאיױארטען צו
 װי זעלבע, די כםעט איגעכײיז א*ן זײנען

 אל־ איז האבען פיר .35 ‘יאלאי פון
 ןיא מ: 4לאקאי פון פיהרוננ די נעסײן
 טוסטער אלס ג^כזען בעגעפיט באצוג

אנערקע* אונזער אויס דדיתען טי־ און

 a®D8P די אין וואהלען
יוניאן דרעסםאכער
90 לאסאל

 טען4 די;ם ,7דא:ערשטא<ו «w< קי•
 הרyז א פארקוכיען *ועט דעצעטבער,

 .קאס־ די םון טעפבער־מיםיננ װיכטיגעד
 .IX( לאקאל ױניאן, פאכער דרעס טאם
 אוהר 8 אנפאנגען זיר װעט כ״ט־ננ דער

 עדױקײ־ סאשעליםט דעם א*; אװענט
 סט., טע104 איסט 62 ׳לריע:טיס שאנ̂א

̂עם. ׳ הארי
 נעמאכט װעיעז טיטינג דעם או-ף

 םאר יואהלען און נאטינײשאנס װערען
 לאקאל׳ פאר און באארד עחזעקוטיװ *ן

באארטיע.
 דאם זאגען, צו איבערינ א*ז עס

 או? וױכטינער א זעהר איז כיטינג דער
 םיז ווערען באזוכט דארף טיטינג דער

 לא<מל. דעם םון מיטגלידער סילהר <ואס
ן ו  שכ\ײ און לוםען מיטנלידער די ^

 •אםענדםטע און מחעםעם די םאד ימן
jp ומג^ען w ן. די ®יחחנן דארמעז^ װנ

• < י j>0י ,j-היל- אין עס נפא־טאצ א עי*יזא פא 
 כעגעכעז אונז ראט 55 “ייאלאי װאס פע,
 אײנ־ די פון ;;,אױסאיב״יט דע־ א*ן

בענעפיט. רעריעף דיעזען פלן צעײהײטען
♦ '7>

 אונז בײ איז כיאגטאג נעקסטען
 אפיסערס פאר נאטינײ״צאנס לעצטע

 ערשטען דעב כאא־ד. עקזעקוטיװ אין
 בעגעםיט רעריעף אוגזער װעט *אה־
 עקזע־ דער פון װעיען פארװארטעט אױך

 ימװער צו זײן װעט על אייב קוטיײע.
 װעײען ערוועהיט דאן װעט איה־ פא־

 װעט װאס קאטיטע, יעי־יף בפילצ־עיע א
 פון אויפדכט דער אונטעד איבײטעז

באאדד. עקזעיזוטיװ דעמ
oy ,איזא, איז r r y i דיעזען וױכטיג 

 און קיטעז צו טעטבעי יעיעז פא• יאהר
 אין נאכיינײשאן די אין לטען1י; אנטײר

 האט באארד עקזעקוטיװ די װאהיען.
 עח־ ־־־yr צו רופען צו באשיאסען אויר

 װאס טעטבערס, איע באארר זעקוטיװ
 כייטיננען. מעטבילר קײז צו ניט קוטען

 טיט גליץ־ אנציפאנגען :יט דענקען טיר
 יעיי־ די רyאב שטראפען. ארױפלײגען

 טיטינ־ טעמבער צו גיט קוט״עז װאס גע
 פאײ־ װעלען נאכלעסינקײט, אױס גען

װערען. באשטראפט טױו
טי;נ. סעק. אשפיז, י. מ.

נ»ספ*ו ,56 ל»מל פװ נאױנג א
, km \ *’ km m P P • H

פאי :,פילא שט-קעי־
רעדאהטא־ װע׳־טער

 א אינז ערלױבט
בא־יכט; פאי־געגדיען

dsk ״ייא־גא־ דע= פין רעזילטאט 
 דו״:;ע- י־עצטעגס איז ויאס ניזײשאן״

 רז־טאינט איגזעד א*ן געװארען פיהרט
 ערויעהלע; געדארפט טײ־ לאבע; כאא־ד,

k די בלזנעס״אײדזשעגט. :ײעם ry sy־ 
 דעם ׳רא;טא; שטאטנעפו;,'•;; לאט ׳עאן

yol(J; ,גײטלען ב־ורעי און גאױעכיבער 
 ,56 י־אח̂א פוץ טעטבער א גינזכערג,

 ערװעלי־ט :יעהו־ײט גױיסער א טיט איז
אטט. דיזעז פאי געװארען

״ י-א־ פון ט־טי:; ספעשע״ דעם נ
 א*ױ;:ד, טא;טאי, אפגעיאיטען ,56 קא״
 אײנשטי־ א*ז גאװעטבער, טען17 דעם
 אויסצוד״יקען ;עװאלען כאשראסעז דיג

 ברודער צו אנערקענונג און דאנק אוגזער
 אוגע־כייײיפע די פאר גינזבעיג ;ײטהען
 פאר נעטאן האט ער װעלכע ארבייט,
 י־א־ -yr:'K פא־ און בבי*י• ױדאן אונזע״

̂ש ,סי בפיט, ,קאי ד פון ט^ערכיאן א  א
y :יגעי,א פא* יאהאר י1ז׳ y ^ y o; אין 

 יא־ אונזע־ פון םאישטע־ע־ אײ] סײ
 דילט בײ באא-ד, דזשא;נט בײם קאר

 איבע-אי, און רייעקטאיס אװ באאיד
 גע־ :א־ זיך האט טעטיגיזײט זײן װאו

 אינטעיעסעז דל פאיטיעטענדיג פאדערם,
 און נלײטי;לים טים ױניאז דער פון

וױרדע.
אונטעל״טטי־ צו זי־ םארפריכטען טיר

אונזעדע אי־ע טיט גיגזב^״ג נ. בר. צעז

ז * dאטס, עם  דין א־ן :••טי׳;ז נ״;:י־־:ע
אײדזשעגט. ביזנעש איש

־אגר־ צ• אי־ך ד־ ;;,פא־פי־ינט טי־
 ײגיאן־ אדת׳ע *ױ שעפע־ די א•; ;;,י־

 אזוי, אױפפ-ללע;, זיף יארפען רײטע
 ;,ysr-c זאײעז בתים בעי־י אינזע־ע דאש

 א־נדע־ טיט פארראנײען זײ עןי, אז
 א נ**ט זײ לאנדי־ען אײדזיצענט ביזנעס

 א־־ אין ;,פא־א־יניגט א פין פא״יצטעהער
טאבט. :אניזידטע

בר. איז דיט־ננ •y2syt דעם אויל
yrסילײעלטאן ,־ lir.ifvy ; u£'- y v mv
אי פון טשערטאן ס4יא אי c *,,,א ‘י y i 

rn ss לעיי כר. גינזבעיג. נײטען ב־. פון 
 דאן ירניאז אייטער אן איז סי־י״עיטאן

 די דינען װעט ד אז ראפען, כייל און
 ־4דיזעי מיט ױניאן דער םון אינטערעסען

ם^לגעגנער. דין וױ איבעלגעכענהײט בע
וױמער, װ^לז

באסטא־. ,56 יאקאי* סעקיעטאל

ל םי ען װי נ ײ ט ז ר ע  װ
ע ד ע ״ ס א ? פי
 •:יאז י דע־ דאש איחר, װייססז

סיײ א ־־,אפז , »c טע17 א 131 ,,סענטעי
יאנ־דז א־יי״ ׳ ו »פיס̂׳ *־א־צא א ציא־יסט

> טען
 דינס־ יעדעז זעחן אידזם לענט איחי

6-30 :יז 5 *ױ דאנעריטטאנ, און טאג
געיע־ װערש דאלאר אײז -יז}:י «:ע:־ס.

א4• אנגעזייאשענע ן רc י*עד:עיש

כיתרנ כאריהםסקר דער
 העלפוען צו פארזישטיג איםערצו איז
 אין קעריער זיין און קל«ר געדאנק זײן
 םיט קאנען ז#ל ער ד»ס צושטאנד אזא

 וױנטינע זײנע דורפיהרען זיכערהײט
אפעראציעם.

 מאנוםעקטש־רערש די האכען אזוי פונקט
 דעם זינען אין א־מערצו מױראד פון

ד אום דאס פאקט, א ר ױ  םינארעטס מ
ײ םוזען ערפאלג אן ױין זאלען  ענשהאל־ ז

 אנדערע װאם אזעלכעס עטדואם םען
 עט- דיזער און ניט באזיצען םיגארעטס

 כעסטער און רײנסטער דער—איז װאם
 אץ װאקסם װאם טאבאק, טערקישער

װעלט. דער

״ױדפאר ״אורפדלט ז

 אירגענד םיט ר א ר ו י מ םארגלײכט
װעלט דער אין םינארעט װעלכען

ױ ױ אז ע, ו ד ע ד ט אנ ע ך װ װז ה א א ע  ו

ען ב א ען םון ה ר ע ד ע. צד ענ ש ע ר ע ט

1פוז- כאססעס 20 אדער 0
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פראג ארגאניזאציאנס און פרײו
ןארית״וננ וי כאנריסס כאארו דזשא־נש שיהאנא

לאמלס אפער״שאר ױ פ,ץ
- ״נערעכ־ ריו -' y ד י ' טא ״ךאי

: ט-גקײט״
באא־־ד יזשאיגט pc :״טי;; א אײח

p r י  ױגיאו כיאנעי ד־עש איז קיאײז ר
pc ,דיטװאך, אפגעיאײטען י״-אנא 

 אױפגעגו־ איז ;אײעטבע*, טען12 דעם
 בא־ דעם pc פ״אגע ,ד געװארען כוען

 באאיד עקזעקוטיװ געגע־אל pc שמס
 ררײ די פון פאיאײ;יגו;ג רי באצ־נ איז

̂ש אפרייטאר  די יאריז. ;ױ pc י־אלאי
 עס געױארען. דיסיזוטיי־ט איז פ־־אנע

 תאנד־ די נעױא-ען דיסליטירט אייך איז
 פין ;אדע; אין לעי־עי, דז־ט. פין לו;נ

.17 אחאלר
 אנגעדכיען איז נ**טיננ פין עגדע צו

 פיא־ די באצינ זיא באישי־וס א נעױאיען
דער אין אױשגעדרילט װעדט ױעיכע ג*,
p איך וואס רעזאײציע, t 

 אידייט א*ן םאיעפע;טי"בע;
 .1״י4יע:נ

‘2 ט*ט

אייך
איז

צו
אין

 »«•״׳
־וס,<ו -

ראפאפאו ם.
באאי־דדזשאינט״\יא;אכעק־עטע־

י י י ו 1
ו * י »

׳צטע־ װאס א;דע-ע,
נא־ jvs*f לײטע די
:*,א צו םאררעטער אלס

 ד אין ךע*ער גען
 אילם. טיט הען

 װערען טראכט
ױניאן. זעי

 י. ײ• נ• ל. א כאאיד דז׳ט. שיקאנא
טיעערניאן. שער, ארראן

סעחדעטע־. ראפאפארט, מ.

ר א ע ב מ ע ן מ או פו ר, א א־ 35 ר  ב
ט ס רי ג די ג נ גו ני ״ א ר א  די פון פ

ר, ש. קלאו ר א ט ױי ע פ א

ע. , צי לו א עז
;ענע־ דעד דאש אגבאט׳־אנט, ״אין

 באשלאסען האט באא^ד עקזעקוטױו ראר
 םאראײנײ צו מיטינג ייעצטען זײן אייף

 לאקאלס אפרײטאר קלאוק דרײ די נען
 אין ,17 און s*r>#s 1, 11 יאיק, נױ פרן

 מעכיבערס רי װײר ױניאן, לאקאל איץ
 ארבײטען לאקאלס באטרעםענדע די םיז

זעלבען אין אפרײטארס איס
און אינדוסטדיע, דער סון גדענטש
דאזי־ דער דאש אנבאםראכט, ״אץ

 און ״עפישענסי״ מײ;ט באשלוס נער
 די פון װאױלזייז דעם םאר עק*נ*םיע

וקאיס, באטרעפענרע  םאראײגיגעז צו ̂ר
 א:־ אד־מיניסטראציע, אײן אונטער זײ

 נע־ פריהער זײגען װעלכע דרײ, ״טטאט
 די םיט אײגע צוזאםענ׳ןוטױס איז הופעז

 יעא־ צום געװען איז דאס װאס אנדערע,
און מיטגלידער, די פון ךען

טעטבער־ די ד$ס אנבאם־אבט, אין
 לאקאינס איגמערנײימאאנ? די פון •טיפ
 דעם פאר אײניטטימיג איז שיקאנא פון

 געגעראי פון האנדלוננ רי און בא^ילוס
 א טאבט דאס װאס באאיד, עקזעקוטױו

 אונזער פון יענען אין פארװערטס ״טרים
און ׳ױ:יאז

גיד־ טיי דאכ אנבאטיאכט, ״אין
 פאר׳ן איז האנד^וגג דיעזע אט אז בען,

 טאיאריםעט גרויסער דער פון בענעפיט
 ארגאני־ זײן װעלען װאס מיטנילידער,

 ,2 7יאקא ױניאז, 7לאקא אײן אין זירט
 אינסערנײ־ דער פון ט׳עארטער א כייט

און ,‘יצאנאי
הע־ דז״פ. דאס אגבאטרא־כט, ״א-ן

 םון םעקרעטער־טרעזישורער דער יער,
 וױיס־ א אויך איז זועלכער ,17 יאהאא

 גענעראי םון טעםבער א און פרעזידענט
 אנװעזענד איז און באארד, עקזעסוטױו

 בא־ דער װען זיצונגען, די בײ נעװעז
 אב* און נעװארען, געפאסט איז יטלוס
 געװען איז ער דאס װײםעז, מיר װאהל
 מיר חאבעז פאראײגיגוננ, די נעגען
 ױניאך א אלס דאס ערװארטעט, אבער

 אנ־ ער זאל װײס־פרעזידענט, איז מאז
 מאיארי־ דער פון באישלוס דעם נעהרען

צו פייכט זײן געװען איז ראס װי ׳טעט
איז מאז׳

 נאר :יט דאט אנבאטראכט, ״אין
 ױניאן־ א װי נעהאנדעלט ניט ער ד.אמ
 גענאננען נאך איז זאנדעח רארן*, סאן

 און קאורט אין אװעת אין װײסער,
 גענען איגדדטאנקיטאן אן ארױםגענומען

̂ר  בא־ מיר וואם ט^;אל,יאי:טערנײ ד
 װאס שריט, שלעכםעז א פאר טראכםעז

 פון אינטערעסען די פאר ^עדליך איז
 עס די ױניאן, איגטער:ע*£אנאל אונזער

דאריבער
̂באיפלאסען, דעלעגא׳ די כייר, דאס •

 אינ־ די פון באארד דדטאינם צום טען
̂ס טערנע^אנאל  ׳&יחאגא, םוז לאקא
 םיםינג רענעלען א אויף פארןאמעלט

 ,1924 נאװעכיבעד טען12 דעם סיםװאך,
 עק־ נענעראל פון בא׳עלום דעם שטיצען

 די פאראײנינעז צו באארד זעקוטױו
 אײן איץ לאקאלס קלאוק־אסרײטאר 3

ײ און ארגאניזאציע, וױיםער אויד עס ז
 פארדאמעץ מיר דאם ^באיטלאסעז,

r פון האנדלוננ #־יי n. די איז העלער 
ײז איז איהם םים ישטעהע? װאס יענינק,  ז

 סאורם איז זיד וועגדעז צו שריס פאלשעז
ײ און באמיצוננ, נאך וױיטער צס ז

 םארםליכסעז םיר דאם *בא׳פצאסען,
ז tv זיר בי t דעם מ M i| דער סויאדם 

גע־ יןאמזי דעם אין אינמעדנײיעאנאל,

 רעדאקטאי װערטער
י יי י י י י M 1 ’£ארי בא;ריס איך

;־ײטארס’אפ ריפע־ און קי־אוק א-ע
פין
pc

 אי;־ אן, ־י; י^זאי־ אײן אין יארק גױ
םיהרעריעאפט. אײז טער

 ״א;; יעױן איז צײט די
 צו צדצורײטע אין צודיטע

א צו

 די פאר ײוי
:אי־אגגען

 לײט ײניאן פאי אפט.1ייער«עדר יי♦
 אינטערע־ דיזעי־בע טיט פאך אײן פון

 קײן ניטא איז צילען כעלדיזע טיט סעז,
צויצסליטערט. זײן צו אי-זאכען

פיה* זיך דארף אמערײטאר יעדער
 גרוײ דעם צו באסןנגען צו יעטאלץ לעז
 א טיט צוױי לאקאל טעפטינען אין סען

 רי־ דיזע טױזעגד. 15 םון טעפבעריציפ
 א פאד ׳עטעהט ארבײט פון א־כיעע דגע

 קראסט םיט פול צוקוגםט גלענצענדע
 אפע־ פון מיטינ; א . ״עװאונג. און

 סעדיסאן אנפילען װעט רײטארס
 צום ריזי א ^סעלונג, א גאדיען. סקװער
 אי־ װעט יוגיאן אפערײטארס פין קאכי,''

 װעל- הערצעי, טױזענד 15 א'ן קלינגען
 אײן טיט ענטפערען צוריק װעיען כע

 און װילען טעכםיגען פאראײניגטען
 פארנינפטײ ױין קען װאס קאניפלוסט.

 דאך און הערליכער? און ימעהנער גער,
 האט סאראײנמוגנ פון אקט דער װען
 בא־ ארויסגערופען טײל גרריסען אין

 א האט אפםערװיליגקײט, גײסטערונג,
 ארױסנעצייגט מינאריטעט קלײנע גאנץ

 גע־ םון באגרענצונ; און הארטנעקיגקײט
ליב האבען ״מיר :טענה׳ען זײ דאנק.

 אין דאװגען אונז לאזט וױנהעל, אונזער
 נוסח. אייגענעם אונזער טיט *טול אונזער

תורה?'׳ גאנצע די אונז קימערם װאס
עה;־ זיך. וױדערהאלט יכטע5גע״ די

 זײנען טענדע1,יצו םסיכאילאני״צע נע,6י
 סון ;עשיכטע דער אין פארגעקוטען

 םאר־ :עװאיט האט מען װען 35 יאקאל
 פרע־ ע4אי לאקאל אײז אינטעי אײנינעז

 האבען פרעסער פילע יא־ק. :ײ םין סער
̂אנגט אויך 1909 ענדע ביז נאך  צו באי
 גע־ זײנען פרעסערס ריפער דיזע .17 י־אק.
 טלאכות. בעלי חצי םאר פאירעכענט װעז

 אםיסעס דיסטריהט די מיט 35 לאקאל
 אױסגעקופען איז באארר דז״צאינט פון

 אנשטרײנגוננען פיט 1910 יאהר נאנ׳ן
 פאריטטענדיגוננען געײיסע דורכציפיהרעז

 דיזע דערהױנען צו באלעבאטים די טיט
 כייניכױם דאפאלסדיגען צום פרעסערס

*צעפער. ריסער זאגענאגטע די אין סקײל
A

 35 יאהאל אין ניטא איצט איז עס
 הלאסיסיצי- אוז אונטעריאיידעז קײנע
 אר״ פרעסערס ריםער אםאליגע די רוננ.

 ארבײט. לײז סארשידענע בײ בײטען
 קלאוק טיט זעלבע דאס אומגעקעהרט

 צוצופא- תויה די פרעסערס. סקוירט און
 ארבײט לײז צװײטער א צו זיך סען
 זאל נרױסע. הײז :ים נריט א בײ איז
 קאאפערא״ ברידעיליבע עהזיסט״רען נאר

^עפער. די אין ציאן
 צו וױדער״עטאנד נאזונדער נא:*ז א

 א ארױס;עצײנט האבען פאראייגיגוננ
געװעזענעם דעם אין מעטבעיס טײל

אנווױל פין W יאקאל פ־עסער  װע*• ני
 צײט. יאנגע א צקזיסטײט האט כעי־

האכצן לאיזאל דיזען פון סעטנוןרס רי
D אױך זיך צוױ׳צען jn r^ ju או;* א 

 אײג־ T1 האכ^ן םאיאײן, טע־׳צטיצונגס
 פון אײגענטימליכ^יט די טיט עכט4געי

 א*ז עס טעי-טא-יצ. בראנזוױי דער
 די ריט זיך ״עײדען צו •*ױער ;עױען זײ

 פיה* ט^אדיציאנעי־ע אײננעפונדעװעטע
 אױפגע-אדע־ אײנענעי דער םון רונכען

 פון אינטעי־עהען איגאניזאציע. װעטעי
 ילצ־ אכעי יעטעהען ױגיאן גאנצער דעי
 ־אבען ־,,ז און בענטיטעגטען וױ כעי

 איג* דער סין י*יפ4נא־: דעם אנגענוכ״ען
 צײט אין ,1910 יאי-ױ־ א*ן .‘טע״ניײעאגאי

 גע* דזאנצן סטרײר,, דדצענציאל דעם פון
 געװעזענעם דעם פון טעניכערס װעזעגע

 איכעיי־ די עטורעטטיאױפ;ע 08 אקאיל
ײעי ציריק פאריאנגען צו גע  אוגאפ* ז

 איז צײט די אז דענחענריג הענדגקײט
עי פאי גיגסטיג  א*ו כייר פא״י־אנג. זיי

ײ ?ײן צי אויסנעחוטען  מי־ א דיעי־ען נ
 כאראחטעריפ־ געװען זײנען ry טינג.
 זײערע אין אמוכיענטע;. דיעדע ט״ע

 כענקיעאפט א ;עקיונגען ד.אט טענית
 אט ריהיענד״ זאנאר געװען איז ײעלכע

א : אפעלירט און כיעכינער א יטטעדט
 זיך פאר טיר י-אבען טקד׳^ל״ ״בית

 אוגזער םאר צירונ; א אױפגעבױט,
 אידם אינז טען האט װארום ״עטעדטעל,
 רעכט ניט דעז טיד האנען צױעטערט,

 װע־ אינזער ,<םאיױאיטען צו זיך אלײן
 אין האט גאלדאװסקי כרודעד טעראן
 צי אפעײרט דאן אײגי;קײט םון נאטען

 ד-אט ער סאלידאריש. און טרײ זײן
כאקוסע; נעװאגטקײט דיזעי פאר אבעי

 פאטריא• דעיצא־ענטע פוז אײג ביויע א
טען.

A
*א^-. אײ:י;ע גאך אװעק ױיגען עס

 קל״גיי־ דעב צויפטערט האט צײט די
 פאטליאטיזם־אפגעזוג- םין נעפיהל פען

 דעם פון כיעטנערס דיענריג דערטקײט.
 הא* 35 יאקאל אוטםאסעגדען גרויסעז

 עקאנאכיי״ש פרעסער בראנזוױלער די כען
 דאס איצט און פארלארען. נים זיכער

 רײ״ די אין 00 לאיזאל סון ארײנקוכיען
 דרעס די זיך דאכט .36 לאקאל םון הען

 םאר גרינדע געוױסע האבען פרעסערס
ײ עקזיסטענץ. יאקאלען באזונדער א  אר״ ז

 אונ- מיי^םען דרעסעס, בײ :אר בעטען
 אכעי ארכײט, *עטיק פון סיסטעם טער

 קאפיטאל װען אוט״עטענדעז ,ד אונטעי
 אײג״ אלס קרעפטען ז״גע לאגצענטרירט

 פיל צו געװען װאיט אײנגער, איז גער
 סע־ דערלאזען צו ױניאן א םאר לוקטוס

 ?על־ דעם אץ ארגאניזאציאנעץ פערעטע
 יטעדליכקײט די בלענגט װאס פאן בען
 אפ- פון ;עפיהל ;סיד אין רײבוננען, םון

 מיט פאראײגיגונג 5ד געזונדעיטקײס.
 געבראכט ״פוין האט פרעסערס דרעס די

 אינטע- בעסטע די צו רעזולטאםען גוסע
 עי־פאהרוננ מעטבערס. די פון רעסעז

 טעמ* די און לעהרער בעסטער דער איז
 דעם כייט װעלען צוױי יאקאל םון כערס
 ריכטינ ער״טט גע^עהענישען םין נאנג

 פון שריט םארינפטיגען דעם אפשאצען
 :ראטוליר איר אינטערנײשאנאל. דער

 טעטיגקײט םון פראגראש די כאזונדער
 הא״ צוױי לאקאל פון פיהרער די װעלכע

 מײ סעקשאן צעהן אנגעצײכענט: כען
 אינםאר״ פולע א יארק. נױ אין טינגען

 נאנ״ דער אין פאסירוננען װענען מאציאז
 טרײד איבער דיסקוסיאנען ױניאז. צער

 סין אױסװעקסלונג דאש פראבלעטען.
 מיטינ^ די בײ םעםבעיס פון מײגונגען

 טעטיגע זעלבסט אויסבילדען װעם נען
 װעלכע לייט, ױניאן סארשטענדינםע

 די םארשטעהן קלאהר אימער װעלען
ײ־ צו באװאוסטזיניג געהן און לאנע  ז

< ער  טעטיג־ אזא זײז זאל געבענ״טט צ
 למגיאן גױיסען דעם װינש איך קײט.

פון צװײ לאקאל — ארבײטסלײט םיז
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ײ  אינ^ר״ גג שאו־טיט א נ
ױי ייון נאארד צים צוגצהן  א

 י^קאל W פארדארומ א אדסצודױי-ען
v האגײוננ די פא- 1? m\ ד דעפ י  י

n אױך לאנען נ*יר דזשאגחשאז. y r n 
נ״ n שאפ*טשערר>ון דעם גענצבען  ני

ץ צו לאו .2 י
 געװעזעגער א יאטעננע-ג, נ-ודעי
,pc 17 טצדכער עי־זעחוט-ױ

n( ג^יוען אנפאננ פון א*ז  iv ;v פאר־ 
 אינדזשאנקשאן דעד אכער אײדגינג,

 !ײן זאל ער דאס דעיצו געכ-אכט לאט
 רע״ ,ד א*ײ;צו;ענען שפיצע דעי אײ,א

^ ?אלוצע
:יאטיטע ײ

ראטעגנעמ. ראיד
ױאשאדלעײ, טשאײו

יןולאקאו״, אײזיק
בע־-יזענשטאט, דזש.

אר ט 2 ל»ר, ל « h ה  e x ע ה  ד־י
r e ע סז כ ױי ג ל א ש ד אן ע ש  סער,

. ן ע ג מ נ מי
§\ )1 יײם ne ואלרס

 ױערען כאשט־אפט זאי* אױספאמען
̂. אײן טיט  םון דיטגײד^ד די דאיי־א

sy ״ליגמעך ) 'sD געשמעלמ זיך לאנען 
 תאנ<ן און רעלןאטענדאציע דער געגען

 אננעטען, באשיוס אזא געי־אזען ;יט
 אױןי טיטג^דער צא״יל גרױסע די אבער

 טאנטאנ יעצטען סעקשאךכייטיגנען די
 ; y,גדאצyאכ♦pרע ד• אמעגורען האבען

 יע־ אז כאשי״אסען, האנען טיטינ;ען די
 םאר״ v* ױניאן דעד pc סענ״נע- דער

 ױדאן״םיטיננ א כאױכען צו פליכטעט
 ?אל ניט װען און ראגאט, א 4ראי אײן
דאלאד. אײן טיט װעיען שטיאפירט ער

געװארען, כא^יאסען אויך א*ז עס
 סעקשאף חאנמז זאל ױדאז די דאס

 אײן ײיז װאכען צ״ױי סיטימעז
 טעםכער״ דזשעגעראי א טאגאט א טאל

כיטינ;.
עי דעי ט  טעטבער• דזשענעיאל צװ״

 דעם װערען אפנעלאי׳טען װעט
נאװעםי־ טען29 יעם בײטאג,

טיטי;;
בתיש

 לײסעאום, ניאגלעטעז אין ,V.r2\ בער,
 אױןי אית.1 נײ כטריט, טע4 איפט 00

 װעדען דיסיווטירט װעלען כייטי;ג דעם
:םראגען םאי״גענדע די

 און י־אלאל pc אויסנאכען די .1
ד-וס. װעכען סלאגע די

 אוז סטאפעדזש לעצטעי דער .2
יואדיסיע. גאװערנאר׳ס דעם

 װעצן פערלשטײן וױיס״ײעזידענט
 אוו סיטיננ, lie טשע״ניאז דער זײן

 סײנכעת, איזראעל וױיס״פרעזידענט
 דזשאינס דעם פון םענעדדעער 5גענערא
 סון ארבײט די עריןלערען װעט באארר,

קאמיסיע. נאװעמאר׳ס דעם
 נױיסע די דאס האפען, צו איז עס
 כאזױ װעלען קילאיק״אאמרײטארס סאסע

ױ כייטינג, דעם כעז ײ ו  כאווכם האבעז ז
 מעמכער״דיטיננ גענעראל ערשטען דעם
 לעצטען און צוריק, װאכען צװײ כײם

 יע״ כײ סעקשאדטיטינגען. די טאנטאג
 װעוײען נעסטעכי»ט װעאען מיטינג דען
י  צימעץ װעט ד#ס און ױני^ױביכלאןי, י

 מי־ א באזוכט ר.אט טיםנליד דער אויכ
ניט. ^דער טינג

 דעצעפר טען5 דעם אײעגט, ׳פיײטאג
 קאנצער̂ג א האכען 2 לאקאל ײעט בער,
 סטדיט שאראאט ,01 סקול פאכליח איז
 דארט װעט עס איסט. פארק קראטאנא און

 דעם םון ערעםענוננ די װערען נעפײעדט
 אינ* אונזע־ שון סיזאז עדעקײשאנאל
טעינעשאנאל.

ט ס ױי אז אײהר, ו
̂ל ערש«עז צוס ̂חמח די זינמ ם  הא• ײעלסדס
 11• געםיינדע אידיעע די האמ געענדיגם, זיד

 אידיאן די •ון יגדלנקען דעם געעהד■ בערליז
 גןאחנס• ב^זונרערען » פי# חד*דעז מלחםח
 איי^ געװ?יעז ®•געחאלאצן איז װאס רעסם

° ז ן בית״עולם יידי*עז י י  #1 ווײסענםי י
̂בען שוייצנדער ? י*אנג נים ך יונסײל ח  ג

ו חא« op דעם. אין נוםעו י  םי• ןאגעחוימן י
 ס»ױ און ײעאעדומען איײאצ *ון מאי׳י א

 tjntfi pm יוצלנער ביע»׳י, דיובי - דענסען.
yc ן ףיעילײן י  אא• ארםזנצ׳ דײ*׳»ער דעי ױ

• 12̂(00 ןאדענקונגס׳רעחנ, די גזןחאלמןן י  י
pwn געװןן חןר׳חדג׳ןמ וײנעז סאלחאמנן 

 םייץ ?v ייחר, וױיסם .סחלחס דצי אין רען
♦ די •ון געמאכ• וײנצז ר»ד-םיגייצאס ו  מי

ן •יח״״ירעדט צ די ױ ״ו ממי קי מי י
p יועל• י?ר זיי i  f •רצממאויי

ג% װאל■׳• ךאד אייס סייראד T** ו* צזי
VBC^W^.wrmvo י

ץ איך  כרױ א נחור, •שוטער א נ
 חתונת וױ< יויר און יודנײס«ר. ךער

ר וױל איך *כער ה*נע;.  ;יט דעם ני
|p «ו ̂גסוב־עז  נא־ די זיר ינ׳ר מדכן. ״

 DMH מ״דע? פײנע » םון קאננדדאפט
̂ר כ׳זאי װ<וס געםעי׳נן, םיר ן<ור  ;ע• איו

 דאס זינער כ־ז »יר נ*ור. ייין סעיעו
י ױעו ״ ט חתונה, תאנען נ  ומין ך, װ«י

 חיטה ק״ן — כיידע) דיר טאקע אשי:׳־
־אבען. דט

 נח־- א א״ר לאנדסניאז, א ר-נער
H;• י יפײרעז, ר״נע  א־ב״טע-, ײ; 1י

 װאו 'ז״זער, פ״נע א־ן *ריין אפט גערט
 ;וט. זעלי ע־, זאכט פ*רברײ»ט, ער

 עכיאבע ה«ט םאט׳ײעס די פון א״נע
 ע- זא;ט ז־■ פי; איינע װאם ט־ידיאך,

־י ויאיט  אפ־טי איל נעםעי־ען נעוױס נ׳
 זאי■ א-ך *ועז א־י, דאט א"ך. א-דד איך
 חןר הא^טען. צי וױ וױסען דא־ט זיך

ם ע־י א־ז פאד*י־ע ר״דעי׳  א־נטעיי• ז
״ נענט  א־ן אפנעױ־׳געז אדו א־ז ז

שטײ, דאיטען זיץ, דא :אפגעניאסטען
 דיט שוױיג... דעם ױענען און רײד דאס
 ״ילענעיס״, כייט מענשען װא־ט, אײן
 כיוזיק צ.י טא״אנט כײט אידיעס, מ־ט
|.yTysH2 אין

 אי־ץ שרן טע־*־ אינטערעסירט כייר
 סיר װאים װאה מײדעל, די אי*עמען און

שעהנע^ א זי איז :נעפעלען נעיױש
ר ער, זאגט איז, זי ה ע  חנ^וױ א ז
y r i, פרײנד־ א זעה־ אננענעמע. אן 
 אי־ע־ פאר עמײכעל א האט אין ליכע
טען.

ד א האט זי װאס דאס ׳ : ״ ״  פא־ ״
, . ז ר האט א^עדע י  נע־ אזױ ניט מ
 :אר־ דעם װעיען האב’כ נאי שסײכעלט,

 כיעלות איבעייגע אײזיע געזאנט. נישט
 געװיה חהױז דעם אוױי שײז ײעלעז

 4כיײךעי די דך האט טיר םאתעבע;.
 געבע־ ד-אב איך זעהן. נקװ;<יט גיכעי

 אהין כױך זאי־ ער יאנדסםאן ט״ן טען
 נ׳האב גיכעי, װאס טאקע און נעסען

p 'P צי :א;; זאנע; גוסע אויף !4נעדוי 
ווארטען.

נעזאגט, האט לאנדסטאן מײן אבעי
 גיאט טינעטט וואס הויז אזא כ׳גיט דאס
 זיך מ׳דאדף ^היז. לו־טט’ט אץ אזױ

 עישם ^נזאגען, און אנםרעכען םריהער
׳ ד»ן...

 פיד און אגגעפרעגט דאיט האט ער
 אהין לאן איך ד*ס שסחה די אנגעז^נט

בדעגגען. אהין טיך טעג ע־ ?וכיעז.
 נעלאזט גיט י״אנ: מין האב א־ך

 יאנדהטאן פײן פ*ט כק ווארטעי.
נעפ^היען. באלד אהין

 פיר ־,ע האט זײ צו װע: אױפ״ן
 דארט םיך כ׳זאי אזױ וױ אנגעזאנם

 דלאב איך דאס װײזעז כ׳זאל האי־טע־.
ס ר ע נ ע : ר

אי םאריטעעלעז, פיך וועט ער װען  ז
 טו ״פליזד זאגען און ויגען1פא־ פיך איך
 טו ״פליזד בלויז ניט נײן, !ױ״ פ*ט
 סו פליזד י ר y ו ו נאד ױ״ פיט
״ פיט ! ױ

 דעט פאיגעסען נ״ט השם לפען זאלזכ
װעדי״.

ײ אז  טיש צום בעטען אונז װעלען ז
 ^פזאנען. םריהער מיך איר זאל עכען,

 הונ־ ניט בין איך :אפזאגען לײכט אזוי
 זאל זיך אײנשפארעז צופיא אבער געריג,

 איבעררײדען לאזען מיך זאל’כ ניט, איך
 נאר סויל, פולען מיט׳ן ניט עסען, און

םמנליד... װי עדעל אזױ,
 געמען וועלעז זײערע קינדער די װען

 אױס־ זעהד זיך איך זאל ריסײםען,
 אײ דאס זאנעץ איז צוהערען םמרקזאם
פעהיג־ זעלטענע פעהעקייטען, כאדצען
זײ. באזיצעז קײטען

 פא־ דעם אנשםעאען װעט מען װען
אי א^י״ ״אלי אױ,ה נאניאױ ײ׳ איד ז עװ  י

 בײ אױך אזױ אוםעםיג... מוהען ארן נען
 צו צוגעהן וועם זי ווען .y*3ysy דעי
 שפילעז, כעמען זי איך זאל פיאגא, דער
 זיד איד זאא שפילמז, ומט זי יוען און

 װעז און נאםעז די איבערקערעז כאפען
 בא' איר״װעיעז זאל אפשפילעז, װעט ד

שפי־ נאך זאל זי בעטען אח גײסטערמ
^ לעז.

נע״ וועם ,באי 5ו1האי*סי זייער װען
 נוט זיך איך זאל װאיאלין, ילען6ט‘ פען

 א ער דאס זאנען, »יז צוהעדעז
ױ שפילט ער טאלאנצ^ סך  םישא, ו

ײ יאשא טאשא, סאשא,  דארמען רוםען (ז
 נעמען, ערמטע די בײ טאלאנמען אי־ע די

ײ זײנען פאטי״ליאר אזױ ײ םים ז )ז  זיי !
̂וך זײן וועט ער ראס גלױבען  טא״ מעהר ג

ײ. פון לאגט ז
 נע״ װעט טאםע םײדעל׳ס דער װען

lyo 2א ז*א י־עדען Tאײ ים
ח נים און כעישאאנמן  זא י*גןײ*ז׳ זי

 דעם ווצמן אוימוזארעז נים עד יחוט ניט
 אונז טאןי זיך וואם םיר די ביז יעתנן צו

. סארפאכען. *׳
p כױד׳ן ײען t r אוחנס״ בײם חאאםפן

ײ איך זאצ גמהן a ו p a r t ויץ•© p r rm i
n• ״ - a r a r a• מ חי* * נ י ח^ם^צדר אז

♦ ♦
♦ ♦ pc ק^רפ-לאד. פרים

 6כ׳ױעי דאס זאגען און שאישאפט די ,,כ
קוכיען. אפאל גאך ?ענעז tv גאיקלױ דין

 פע־ כ׳האכ דאס זעלן דאן װעלען די
 אן זײ כײ קעגעז שױן כ׳װעל און נערס,

---------— — װערען. אײנגעחער אסטער
 די פא־ ״פדיפע-עדנעה״ די פיט שול

־ זײגעז ״פענערש״  צו ״ויז א״; ן א״ ד
 אין געליניען צײט באשטיפטעי דעד

ך“ני  ב־ן פאײײ־עי־י;; ע״־יעטע- דעי בײ י
 (אנ- ין״ פ-יט טי ״כייפט א פיכ שיין ריא

‘די״פנעפא “v פ*ט טי ע*״י<,,,פ שטאט

T :יט ' * < ׳״-  געזאנט... עפעס
װאס...

;•ײ־ דעך פיט ;עיױאלט ריז חאט פיר
 אױס־ און נרײבעז א־-ץ וױילע א ־עי

 איז זי לעכען, אױפ׳ן קוק א*לי געפינען
 איהדער טאטע דער איז געפעי*ען, פיר

 פאי׳יטיהפ. זײנע פ*ט א־ױשעפאי־ען
 ;יט איהפ טאר ריא אז פארגעהען, ־אב :

;*טרי איז אויענט דער אין איבעל״ציאי-ען
פאישטעדטעד. א ;ע־יען

יע:■
« « *M M l  ^ י ר 
- ו  M  w  i -  I k

< י - יי•♦•ז•; ־אט
* י ס י י I P 4 * י

א־־*:־
Jעכאפש :

 אז ;ע-י-עז, א*•• געייען רע־פיז לבין
 אי־ל ־אב• טיש, צוכ געבעטען פ׳י־אט װען
 פי־ן און אפגעזא:ט, יענינ :יט זיך

אי- ;ע״אינלע; ‘,פ צו לאט לאנדשפאן

 צי פא־נעפעז אי־ אי״עפעז :אך
גע־־אט זײ בײ פהאב דאכ פא-ז־כעױען

עסעז... :יט גיך אזיי ואי־
־ ,די ,'יע ע ״ ״ י־ע• געגיפע; ״אבעז י

־פא־ױא\־אט י ^ ו H 1ו  «|« « M* * ** > שײטען,

̂ן־ ־־;ב טעלט1א;;ע־־ פ/־אט ■־■•<;  פ
̂י״ ״אי־י אויף :אנ־־או*  ז"־ ב׳האב אין אי

 אופעטיג, חוקען כ׳דארף דאש דע־פאנט
ײ צושטײכעלט, גאי זיף איף ראב  רע* נ

 געװאי*ט פשוט פיי זיך האט עלעדזשיע
 ראב פארגיעטען צו דאה כדי איז אנע;,1'

 זי נעטאן קעהד א ״איךזר״ צו ז*ך איל
 אי־: ׳יאנא2 אויפ׳ן שפיאען עפעס זא־"

.קען זי . . !
 איןי און •טפירען כעבופען ראט זי ויען

 פון קנעפעל א זיף לאט נאטעז, די הערען
 טאדע pc סרינדזשעס ד־ א־ן איבעל פײן

 איי־־ס פיאנא פלן אלץ און פאיטשעפעט,
איאפגעשלעפט. ערד ?ןױ

 געשפייים לאס בא• סקור זײער י׳־ען
 צוש געפונעז ניט זיר איף האב •ױיאי״ס

 פארגלײכען. צו איד,ם װעטען פיט שאי־
 אאא־רײט, איז עי דאס ;עזאגט, ב׳האב

 :יט איז יאס דאטס־אי. און ״לל־־ײס״
פיר אױף האט נאי דעד געגוג. נעװען

 דאפ אין פא־געניגען געװאיזדינען אזא
 זעי־בע• דעם גליקליך א-בע־ י;יז װעי* איך

 פיט ־אכען. צו אפאי* :אר פאמעניגען
 צוגעי־א־ :יט פיף פ׳לאט װאס פאידראב

 איך ראב כיײדעל דעי צו :עהענטער ;;,ז
 װאכ אין... געזמגענט אלעפען פ־ס ז*ר

 כייין פון אױסצושטעי־; געהאט :'~אב
 פיר א*ז א־ײב, װענ אױפ׳ן יאגרשפאן
 ײץי יאט "V א־בעי־צוגעבען. אונפעגי־יף

 האט עי טויט. צום גענעגט און געיא־עט
ן פיך כי׳טאר יאש געזאנט, ־ ־ קײז א :  א

 אז ארײני־אזען, ;*ט דלױז שטעגדיגע
 כ׳וױיס אז פוס, א צוב־עכע; טיי ד׳דא־ח

̂ף דעם אפייו ״כיענערס״ םרן :•ט  בית, אי
 “נא טענערס טיר פעהיען נאי ניט אז
 אינגאנצען ׳ג*טא טיר ייב זײנען זײ

ניטא.
ט ףזא אי :קיײנקען א״יז אץ ט*ף י
 װײזט גיטע א טיר. געפעיט טײדעי דאש

 זי געדולדיגע. א און רוהיגע א א־יס, זי
 כיע־ פײנע צו צײט דע־ טיס זיןי *ואייט
 צוגעװאוינט, ניט כ׳ראב װאס :עיס
 אלץ שטעיט װאס פאבייליע איהר אבעי־
 שטעה, ניט דא װאש פישלאןי, אױף

 דא און רײד, :יט דאס געה, ניט דאיטען
 גרט. ניט זעהר ׳גוס נים ס׳איז שוױיג.
 אײסצואערנען .זעהן ײוזען טיף נ׳וועל

, ס ר ע נ ע  אז כץזען, כייך איף װער מ
 כייט דר׳ערד אין פאדלארעז. איך בין ניט
 דע־ האבען כ׳כיוז איןי, ביז בײ;ער רי

גערס...

 קלוזלאנד און שיקאגא פון קלאוקסאכער
טאנופעקטשורערפ מים מגפןןױחןן

די ד״ באז־בט פערדידצטײן ױײפ־פרעזידענט אנט^ל נעהמט אץ שבזעדם צ
קאנפערענצעץ. ד״ אץ

 i האט *ערלשםײן ט. וױיס״פ״עדדענט
 קליײ־ און ש*קא:א באזרבט װאך לעצטע

 טיטעגעז נעהאט דא־ט ראט און לאגד
ױניאנש. די טיט

 ביעעײאױנט ער האט שיקאנא אין
 לאקאל אמערײטאדס דעש פון סיטינג א
באארד. דזשאינט דעם םון און 5

 ״אינפאר־ אן געהאט דאיט האט ער
 קירשבויש, כיר. כײט לןאנםעיענץ מאל״
 קלאוק־ שיקאגא די םוץ פרעזידענט דעם

 האט מען אסס׳ן. טאנופעתטשורעדס
 םרײד־ אײניגע װעגען דורכגערעדט זיך

 פאר דארס שםעהען װאס פראבלעפען,
אגריכוענט. דעש םון באנײאונג דער ביי

 םארגעפומען איז נעשפרזןף־ דעם איז
 רעק^כינעדאצתס די װעגעז פראגע די

 בר. קאםיסיע. סםיםה׳ס גאװעדנאר פון
 די דאס אנגעװיזען, האט -פערלשטײן

 גאװערנאר׳ס דמם פרץ רעקאײענדאציעס
 פאר נויטןג אזוי פונתם זײנען קאמיסיע

 פראוױנץ, דעד פון קלאוק־מארק^טס די
 אוז יארק, נױ פאר עס זײנעז זײ װי

 זעילבע די וועלעץ צײט דער טים ר*ם
 װערען אײנגעםיהרט דארפען רעפארטען
 געטאכט ווערם עס נאר װאו אוטמטום,

 קײן ױין ניט װעט ?ײקאגא אין הלאוקס,
 פאר• דארם װעט גיכען אין אויסנאהם.

 צװישע; קאנםערענץ םארטאלע א הומען
 אלע די אח אסס׳ן דער און ױניאן דער

 װ^ען פראבלעכיעז און טרײד־פראגען
 װערען. באהאנדעלט סיסטעמאטיש

קליװלאנד. אין
 פערא־ ברודער האם קלמולאנד אין
 עקזע־ די םיט םיטיננ א געהאט שטײן
 און אאקאלס די םיז באארדס שוםיװ

 פון טיטיינג א בײגעװאדינט אױך האט
 ®אר־ זײנעז עס װאי באארד, דזשאינם
 װיכטיגע אײניג? געװארען האנדעלט

םרײיד־פו־אגען.

 צו־־יק יאני נ*ט איז קיײולאנד זיא
 פיים אנדיביענם דער געװאױען באנײט

 אבער זײנען עש אסאסיאײשאן. דעי־
 קיזע־ א פוז פראגען אײניגע נעבליבען

 :אך דארפען װעלכע װיכםינקײט, :ערער
װעדען. אױסנעגליכען

 קלױױ אין װעמ צװעק דעש פאר
 ?אנ־ א פארקוטען װאף נעקסטע לא:ד

 דער און ױניאן דעד צװישען פעי־ענץ
 קוניען פױבידען װעט טען װאו אסס׳ן,

 װעט אבער טאכלער אױסנלײך. אן צו
 דאזיגע די װעלען גע^יננען, ניט דאס

 דעם צו וחגרען איבעדנעגעבעז פיאגעז
 אנט־ אן פאר רעפעריס״ אװ ״באארד
שיידדנג.
 קלױולא;ר פון נאארד דזשאינט דער

 באנײען צו םארברײטוננעז אוקי מאכט
 אינדעפענדענט ד* טיט אגריטענט דעש

 די כייט אױןי און כיאנופעהטשורערס,
קאנטראקסאדס.

ען ד ױ כ ענ עז ד ם פ ע פ־ ד א  • ש
אן. מ ר ע ש מ

 נרע־ דער פון ארבײטער די טיר,
 מט., םע19 איסם 39 קא״ קלאוק מערסי
 אוישנעדריקם שאפ־םיםינג א בײ האבען
 שאפ- אונזעד צו דאנקבארקײט אונזער

 נע־ זײן פאר סײדענבערג א. טשערכיאן
 פרעזענטײ אייבײס, ניצליכע איץ טרײע

 זײגעי דענעם^גא א טיט איהם רמנדיג
 אנטוננ אונזע־ אויפ אױך דדיקעז יימ

 גאלדאוױ בר. ביזנעכ־אײדזשענט, צום
 נעםרײע איז טאקםי״שע דיז פאר סקי,

שאפ. איז ארבייטער אלע פאר ארבײט
: האפיטע די

.2 1לאהאי האנאײק, אײב
.2 יאקאל סטיםה, ד.

.2 יאקאל ברעכער, בעז

הראנפהײפען האלז און אדערמ נאז,
י r « ל:י סןינס«ג יעדעז אסע ?ײן ejni ווזויכלר *^.ייזתיײ־זשז.
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לײדמן פאומילרעועו
ע־  י־*ײ•{ יי־טע־ אטע־יקאנעי י

 פ־י פא־ רעהא־ר נײעם א איצט :יאבט
yאוגערטירל אז א*ז צײט רענש p* אr;־ 
 פיי כיעג־צ־־ײט די באפ־ײען ‘צ סיװע

. ח; ״ י"-■ א ־אט ;עזעי״טאפט די י
 אנגע־טי־אשענע VCK) pc;*40 סױרוױש כיננ

 אנטװײ איה־ע א־נ*ײ די אט גײרסעכ.
 בע־ פא״ פראפאגאנרע ברײטע א קעי־ט
 -א:ײ הי• טײי־ען איע ן א געזונט פעי־ען

 :*'טע״ם 1א' טײדי־אך די לערנט טעז
-.ר עי2הי;*ע i'c ם־ינציפען ,ד - 

ט ;,היניע: הייב פון בען  •y: פא־ט״־״
 צו אזױ וױ דעש, ױענען איגפאי־טאציע

̂טען  .װאכ ח״אנה־ײט פין *טיעקען די לאי
ד טי  אלוי **' און היים, דער פיז 'י״
 או־ ח־אנהי;, די אויױ געבען צו אבטי::

 אוי־ װע־ען, כעזינט זא^;ז זײ אז זעלן,
 רע־■ א-י״פזיפט. ראלטאר׳ש רעם טע״

 הין פרינציפען די אױך כיען י־ע־ענט צי
 באדיי־ ;רײכע אזא האט װאס נאקרוננ,

 רע־ פרן א־עטען, pc געזרנט פאי׳ז טיגנ
ט  באזונרערש זײרען. דעם ביז ביי
 אויכ־ בטהער אזױ װי :עלעדנעט, װערט

 די ברי יצפײזען, ריבטינע רי צוקלײבען
 זײז זא״ע: זױג־לינדעי די אין טוטערס
געזוגט.
 רױטעך רע־ האט ערמער סך א אין

 גוט אזוי אפטײיונגען דינע דורך קרײ־ז
 אױ א־בײט אזא אז ארבײט, די געטאן

 טוניצ-פא די פון געװארען איבעי־גענוטען
 געװאדען געםאן א*ז דאס בעאסטע. לע

 שםעטלאך ןיא שטעדט 75 איבער אין
 די און יאה־. לעצטען פין פארלױף אין

 אפגעשטעלט. ניט קײנטאל װערט ארבייט
 אי־*ן ברעננט או; בהד־ אן געהט נאי

רעזויטאסען. בעסערע
 בעס־ צום לאז נױיסינג קרײץ רױטער

 פיזעצער, אזעלשע אין װערעז געזעהן טעז
 פוי נעװארען פארװיסט זײנען װאש

 ‘ישטורעביס איז פאיםלײצונגען שרפות,
 :לי װאס ערטעי, םארװארפענע אין און
 צענ־ באפעלקערוגג גרױסע םון װייט גען

 נוירס די איז אומכליק יעדען בײ טערס.
 אוים׳ן ערשטע די קרײץ רױטעז פון

 איהר פארלאזען צו לעצטע די און פלאז
 אי• לײיענדיגע. רי צװישען פאסטען

 :אוט די פון אױכפײטשערין אן א־יש
 אזעיכע ע£,אי פון נױטען און טםענדעז

 לי־ די געװאונעז זי האט פאראוכינליהםע,
 אלע םון צוטרוי און אכטונג אין בע

 פון און פ*יק פון שיכטען איז טטאניעז
̂ע  ארבײט איהר :אציאנאי״יטעטען. א
 :עםאכט האט פדידעז ןיא און טי־חטוז אין
 ׳הרײ*ן רײטען םון ,סיטבאי דעם פאי־ ז*

 ׳א*: סאײאםען אכיעריקאנער די װאס
 ״די געױפען ליבע טיט האבען אײראפא
װעלס״. דער פון מוטער ורעפטע
ײץ רויטער דער בד* און סא־ sזא קי

 א:פיה,יע; סוירװיס העלט זײן דורך• נען
 שװע.• א פארלײכטערען צו ארבײס זײן

 םון םאלנען די באקעטפען צו און לעבען
 איין ײידער עד יאדט געזונט, ״טאעכטען

 זײן אונטער פאראײניגען צו זיך אלעמען
 פון טאנ דעם אין הערבסט. דעש פאהן

 הא־ ארכױיען די װען וואפענשטילשטאנד,
 צחאםעג־ בלוטיגע די אפיעשטעלט בעז

 וועס עלאבטפעלדער, ד׳י אויף שטריסען
 יעדען צו אפעלירעז קרייץ רױםער דער

 בא־ אדעי מיטגליד א װערען צו אײגעש
 סעי11 תזי מיםנלידעישאפט. זײן נײען

 אנצו־ טאנ פאםעער דעד איז נאוועמבער
 נוי־ דעי אט פאר סאםפײז דעם הויבען
 דער פון ארבײם דער פאר שטיצע טינער

 װאס קרײץ, רױטען pc • געזעלשאפמ
 צװישעז שום'אונטערשײד הײן ניט טאכט
*6,הא אדער גלויבען, אדעד ראשע,  םיז '
נלײך. אלעטען פאד איז נאי הױט,

ם ר ע ש נ״ ען פי ל ע ט ך ש ץ ד  א״
ר א ע ד רו ר סוז ב ע ײ פ ז א ש

 פירמע דער םון שאפ היואיק דעם אין
 די ד-אם סטריט, םער22 דער אויןמ טשײס,
 גע־ א אויף אופ׳חן געוואדפעךאן פייפע
 פאריס נאטען מיט׳ן פינישער וױשעז
 אפזאנעז איהם טsנעװא האט און טאפעל

 פינײ 'ע4יא:ר די אבעי־ איבײט. דעד פיז
 די אײנזעהענדינ שא&, דעם פון שערכ

 פירמע, דער םון האנדלונג אוטגערעבטע
 םינײ דעש פאר אײגגעשטעלט זיך האבען
ײ שער,  פירםע, דצי דערהלערט האבעז ז

ײ אז  םיט צוזאפען ארוגםער אלע געהען ז
 םיר־ די און איבײמצי. אפנעזאגמקז דעש

 דער p# מײגונג, איהי נעענדעיט םע־האמ
 אר־ יטאפ אין פאדבליבען איז פיגישער
ביייזען.

ײז אין אונז, בעט טאםעל ^רודער  ז
 אאע צו דא;ק א אױסצודיטקען 3נאפ*

 זײער פאר שאפ יענעם םון םיני^רס
חאנדלוננ. גרידערליכע
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זזןהר *נעד כונה, נופער 8 מ־פ פאדשלאג א
דװכנעסואנפ ווענינ

 ״פארװע־יטס״ דער איז װאך ;,י־עצט
 דער אין פא־שיאג א דיט אדויסגעתיביעז

 גע־ זײן ;ענען .17 לאיןאיל pc פיאגע
 אין ״פארװערטס״ דער האט װאײנהייט,

 גע־ ױגיאךםראגע אינעײיכער ;א;*ז דער
 אז ;יט, פייר זאגעז *טטערונ;. א :וכיען

 רעכט p*p ;יט האט ״פא־ײערטס״ דעי
 פריװאטע קײן גיט איז ױניאן א ־ע־־צו.

 עפעגט־ אז איז ױגיאן א יאײייטאן8זא״
 עפע;טריכער אזא און אינסטיטוציע, ייבע

 זועיכעד ״פארװערטם״, דער װי «ר;אז,
 ;עט־י״טאפט זיין טיט אױס זיך וייכעגט

 אוגזערע פאר אױפטואיננען זײ:ע דיט וון
 א טאבעז צו רעכט א נעװיס האט וניאגס,

̂עטעז :אך ןאריטיאנ  די דאך בלײבט אי
ײ :רירה  ^דעי: אנצוגעדידען ױניאז דער נ

פאליטיאנ. דעם אנצונעהכיען ניט
V

 ײינדעסטעד דער זײן :יט קען אײך
 ״פאד־ דעם pc כו:ה די אז ד*;ם, אין ספה

 כיעז בעסטע. די געװען איז װעדטס״
 אינער־ דעם ארויסנעכיען כיוז טען דארף,
 דעי יןאורט. םון ײניאךשטרײט ליכעז

 ױניאן־םיה־ עטליבי! pc אינדדטאנקיטאז
jyjy רער j א איז איגטערנע״שאנאיל דער 

 ;אנצעי דער אייף שא:ד א און ״עםאך
 ניט טאר דאס ארבײםער־באװעגו:;.

 ״סאד־ דער כיאכט װערען. דעריאזעז
 אנ־ נאנצע די אז םארשלאנ, דעם ווערטס״

 װעיעז איבערגענעבען זאל געלעענהײט
 מעם־ נאגצער דער פון אפשטיסװנ אן צו

 ביעםבער^יפ נאנצע די װי אוץ בער״טיפ,
בלייבען. עס דוז אזױ באשסימעז, װעט

• 0 *
 זײן צו עס ש״גט אױבען־אױף םיז איז

 ,WP דעם סיט נוטער'פארשלאג. גא:ץ א
 דעם צז סוף א װערען נעסאכם ערמסזןנס,

 און, אינרזשאנ<דטאךאקט, םקאנראליעזען
 מעבי־ גאנצער דער טאקע װעט צוױיטעגס,

 װערעז גענעכען װאוט א\הר דורך בערישיפ
 גוט־ םאנקציאנירען, צו נעיענענהײט די

 איז ב.י ע. נ. דעם םדץ טטעיונג’ די הײסען
?v װאס js v\ מינדעסטער דעד .זײן גיט 
 דעטאנסםדירט הלאר וועכן אוךעס ׳ספק

 געהאנדעילט האט ב. ע. נ. דער אז װעו־עז,
 ׳סעלע אנדערע אי״ע אין זױ פאיל, דעם אין
 מעםבער* גאנצער דער פון גײסס דעם אין

 נױ ;אנץ א וױרקליך איז עס ׳אלזא יטיפ.
טו<א:4פאר*טי טער  ניט ער זאיל פארװאס '

 איז צדדים׳ בײדע פון װערעז אנגענומען
 דעם סוף א צו ברעננען אופן אזא אויף

 אויפגעטרײסעלט האט װאס סל,א;דאל,
 ארביײ נאנצער אונזער פון ;עוױסעז דעם

? מעד־באװענונג

 דעם בא-א,'״ דזיטעגעראדסעלןרעטער צו
 אגנעיענע:* ;אגצער דעי פון תוך כאטע
 אייך יטיח איך׳׳ : ״טר״בט עד װען ׳הײט
 קע:ען ניט זאד קײנעי כדי ׳בריף דעם

 די פלאנע אין יטטער איך דאס ׳נאהוי*טען
 עקזע־ דזיעענעראיל דעש פון אױטאריטעט

 א:א<1״אי;טער;ע דער פון באא-ד קוטיװ
 און פאל.״ דעם אין בא*ע?וס א פאשען צו

 גאגצער דער פון האר״ן די טאקע איז דאס
 בא־ דער צי ׳ניט איז פיאנע די פיאגע.

c׳•: ,s פיאק־ א גערעכטער, א ;עװען איז 
 װענען :יט גײז, צײטכיעסיגער. א טי״טער,

 זיך ראנדעיט עס דך. האגדעיט דעם
 עקזעיןוטיװע העכסטע די צי דעם, װעגען
 גע־ האט איגטערגעיעאנאל דער פון טאנט
 װי האניילעז, צו אזוי פויטאכט די ראט

 דער ;אטפעיס, און נעהאנרערט, לאט זי
 װעגען אז ערקיןערט, טרײד־־וניאגיסיט,

כפק. מינדעסטער דער זײן :יט יזעז דעם
v

**
ײז צו עס ׳טײנט אױבעךאויף פון יע,  ז

 אנגעגוטעז זאיל און קעז װאס פאריטלא:, א
 א ארײן אבער זיך כיעז טראכט װערען.
 דער אז ׳מען דערזעהם טיםער, ביסער

 די ילײזעז צו אן גיט הױבט פאר׳עלאג
 איז האב־עז מעז דארף ערישטענס, פדאמ.

 עטאיכע פון אינדזעאנק״שאן די דאס זינען,
 גע״טע״ א ׳עױז איז ױניאךטועד אםאלינע

 זאך קײז כיים קען װאס פאקט, א הענײש,
 קאורם דער צי װערען. אויסנעטעקט ניט

 אינדזיטאנקיטאן, דעם צוריהװײזען װעט
̂עט ער צי  צי פערמאנענם, סאכען איהם ו
 דמ װערעז צוריהגעצויגעז איצם װעט ער

 תנא/ געװיםעז א אויןי נאר םרײוױ^ע,
 אינדזיטאנק־ אזא דאס סאקט, דער אבער
 גענעז געװאדעז ארויסגענומזןן איז ^אן
 דער םיז קערפער^אפט םיהרענדער דער

 עס און דאך. ב^ײבט אינםערנעשאנא^
 מאכען צו װי װענ, א װער^ך נעםונען מוז

 רער איז אקטעז יעזע5סקאנדא אזעלכע
 דארױ מעז װארים אוגמענליך. צוסונםט

 ^עגא^יסםישעז״ תגם םון נארעז, ניט ץיך
 פרעזי־ נאמפערס, ?b װי עטאנדפונקם,

 טע־ זײן איז יל., אויו ם. א. דער פון דענם
 דריהט באראןי סעסרעםער צו יעגראםע

y t ,אילעי־ געפינעז אימער ממז העז אוים 
 יעדער, און יוניאן, א צו פרימשעפקעס לי'

 װאונ״ט ביײזען דעם האבעז נאר ן̂א וואס
 טעםיג״ איהר איז ױניאז דער מםערעז *ו

 מיט באנוצען ^ײכט זעהר זיך \p ׳.&ײט
 איז דרעד^אד ^גאליסמיישע ר^ײ0א

 קיצע* שײעדע װארםעז שסײנער אזא אויןי
 ױניאן. דער םון פים די צוױ״מעז צער

 איטער סו־ז האורכדנעזעץ חןם איבער
vnov\ ױט .םרײד-ױניאזמעזעץ, דער*. 

 ײניאן דער םון מעםבע^יי די ותלכען
ד‘ םוז  נאטפעדס, םעםױעל םיהרען. זי
 אין םרײד־יוניאדזם םון פאםער דעז?

ײז איז 1א ריהלט ו1ו«סערתן םעילענראכיע ז

םא-י^אג דעם םאיגען צו דערפאר,
די איבעדגעבען און ״פארװערטס״ פון

גאנצער דער פון אפיטטיכיונג אן צו פראנע
אניער קײן כיײנען :יט יזען רעטבעדיטיפ,

ישטע־ אלץז זאל ב. ע. ג. דער דאס װי זאך,
אױטאריטעט, אײנעגע זיין םראגע אין יעז
י :יט׳אויס טאן עי זאל ראס און איײ ;4ו

ד$ם יאונט^ר :אר איבערציינונג, נענער
עס איז . !אינדדטאנקיעאן אן פון דרוק

ךענקענדעז יעדען םאר קלאי ניט דאדום
נ. זיך'דער װאיט דערכייט אז כיעגיעען,

מילד םאדנער, נאנץ א איז נע^טעלט ע.יב.
װערט ב. ע. ג. דעי }';,לאג גערעדט,

םאר האגװענ״עאז דער םון אויסערװעהלט
םראגען, איע אין .אנדרען1 צו יאהר צוױי

פאר׳ בעסטעז אם איז עס דענקט ער וױ
דער כייט נאטירייך, ױניאז, ;אנצער דער

ג. דער װי יןאנסטיטוציע, אנגענוםענער
װעג־ א אלס איהר, פאד^טעהט ב. ע.

דער מען אופן אזא אויל נאר װײז$ד.
איז װאס פילעס, אונםערנעהכיעז ב. ע. ג.

מניאן. דער פאר װיכטיגקײט גרויסער פיז
איז עס װעלכער דורך ב. ע. דער זאל

זײנע אין נעפעגטעט זײז טאכט אויסערער
ײאכטלאז, ער איז דאן אונטערנעמונגען,

די אױסםיהרען ניט מעהר קען ער איז
יוא;־ די װאס אויםנאבען, די און פליכטען
ארויפגעלײגט. איהכ אױף האט װעג״טאן

געמאכטער דער אז דכער, דארום איז עס
נאר קעז רעפערענדום א פון פאריטלאנ

האבען װאס מענשעז, עטליכע די העלפעז
מיאוס׳ער דער אין יטולדיג געטאבט זיך

אינ־ דעם ארױסנעםען םון האנדלוננ
פון זיך אדױסצופלאגטערעז דדטאנה^אז,

הא־ זײ װעלכער איז לאנע, •טיעכטער דער
נא:ץ אבער װעט געבראכט; אלײן זיך

ױיני; םון פאריעטארקוננ דער צו העלפען ו
גענען ב. ע. נ. דעם םון פרעסטיזש דעם

האבען ױניאךטוער עטליכע די װעלכעז
פארזיגדינט. אזוי זיך * /

 םאר־ דער איז אונז, ׳פייגט צװײטענס,
 בא־ ניט רעפערעגדום־װאוט א םאר שלאנ

 יטטאנדפונקט. אנדער אז םון רעכםיגט
 מאמענט, א אויף געגלויבט מיר װאלטען

 17 לאקאל םיז מעמבער״שיפ נאנצןג די אז
 ב. ע. ג. דעם םון בא׳מלוס דעם געגען איז
 אפערײטאר״ דרײ אלע םאראײניגעז צו

 אײן אין יארח נױ גרײטער אין לאקאלס
 םון פאריטלאג דער אם*טר װאלט לאקאל,

 פלאץ. אם געװען רעפערענדום־װאוט א
 דער פון מעמבערעיפ דער םוץ װאוט דער

 געװעץ, װאלט איגטערנעיטאנאל נאנצער
 םאר׳ געבאט מאראלייטער א זא־צױזאגען,

 אוג־ זיר 17 לאקאל סון מעמבערשיפ דער
 מיר אבער באיפלוס. דעם טזןרצואײארםען

 אינדזשאנס־ נאנצער דער אז זיכעד, זײנעז
 עטליכע פון מלאכה די איז שאךאויםטו
 טעמ־ גדויסע די מעגשען. געצעהלטע

 איײ דאנענען. איז 17 לאתאל פיז בעחמיפ
 נערעכענט, זיר האבעז װאס יטעפער, נינע
 pier זײנעז עעפער, 17 ילאקאל אלס

 עיקלעה־ עפענטליכע מים ארויסנעסומעז
ײ אז דרגגעז,  בא״שלוס דעם אן נעהטען ז

 באאד, אז האפעז, םיד ב. ע. נ. דעם םיז
 פיעטבערס צאהל גרעסטע די װע^עז באלד

 ראהאל ריםעדמאכעד זאנענאנטעז דעם םין
 עס ,און ביי״ש■*. :וטעז דעם נאכסאלנעז

 די צוױננען צו ייכטינ :יט נאטירליך איז
 צו דעפעדענדום״װאוט א דורך ביעמבערס

 ״שפעטער אדעד פריהער װאס ׳דאס םאן
פדײוױלינ. טאז;אנץ צו בארײם ױי זײנעז

v
און נרונד, א נאך דא אבער איז עס

y חגר סײנונג, אונזער לויט o a a וױכ״ 
 אינטערנדעאנאל די װארום טיגסטער,

 פאדעלאג דעם לױט האנדלעה ;יט טאד
 וױדער־ מיר כאט^ פארװערטס׳/ םון

 מיט געװארען געכיאכט איז ער ה^״ען,
 “ם#ל איז דאס און כונח, בעסטער דער

 דעי געגען אינדז׳עאג?יצאן אן געגדעס.
 זעלטענע קײן גיט איז אינטערגעיעאגאל

 טאג־טעג־ א עס איז גיכער ער׳עייגוגג.
 אינ־ די װאלט און פאסירוגנ. ליכע

 גע^ראקען אזף וױרקליף טעמע׳עאנאל
 זי װאלט איגדזי״&אנק׳פאנס, פאר זיך

 זײן נעטוזט און באדארפט לאנג עױן
 איז, פאקט דער װעילט. יענער אױף
 איכיער האט ,אינטערנעיעאנאי די דאס

 *עטענדיגען א אן פיהרט און געפיהדט
 אט אינדדעאנק׳עאנס. געגען קא̂מ
 אפ־ ניט זיף איגטערגסאגאל די האט

 אינדזיעאנק־ וױלדע די פאר געיעראיןען
 סטרײק דרעס־טאכער דעם אין ♦עאגס

 קײי אויף אכטעגדיג ניט *עיקאנא. אין
 װילדע קײנע און ׳עװעריגקײטען גע

 אנגע־ סאמף דעם זי האט יעטראפען,
v עס װי ׳לאננ אזוי האי*טען h נאר 
 האט פעלע אזעלכע און געװע;. כיעגליך

 טױזענדע און הונדערטע די אין איהי
 דעי פון קאסף טאדטעגליכען דעם אין

 איגטערעסען די סאר איגטערנעיטאגאל
 אין גראדע ױ זאל ארכײטער. די פון

 אינדדטאנקיטאן־פאל, איצטיגען דעש
 יצרעקליכער, און װילדער דאס איז װאס
 געװארען ארױסגעגומען איז עד וױיל

 פאי־' ׳בלוט און פלײיט אײגען הריא פון
 כא־ םעסטגעיטטעלטעז איהר לײקענען
 בײ איז װא«ו עטװאס, ׳יע ראקטער,

 האנדרעז און נאטור, נעװארען איהר
 אינדזשאנק־ דעם פון דרוק דעם אונטער

 צואװידער איז װאס אוםן, אן אױף יטאן
 כײר V איבערצײגונגען בעסטע איהדע
 םרײנד אטת׳ער סײן אז זיכער, זײנעז

 נאד זיף װעט ער װען ױניאן, דער סון
 פראגע, דער אין ארײגטראכטעז טיפער

 האנדלען צו צוטוטען ניט איהר קען
 יעול־ די געװען ;אר װאלט ד װי ׳אזױ

דיגע.

PEBWliixEMTL
״םארױערםק׳- םיז פאחטלאנ דער א^ר,
 איו עס אכער װעחנז. אמענומע) געמוזט
 איעצוזעחן, װירקליך אוגז םאד עװער

r דמר װירקליך איז דאס אז o
 אונזעד פארלארען דט אלץ גאך האבען

 םון רענק-ענד־פ׳־יל דער דאש גלויבען,
 לאיאלע נוטע פון כא״עטעהט 17 לאקאל

 װאס װײסעז, װעלכע ױניאךמעמנערס,
 אינטעינעיפא- רער ׳עולדיג זײגען זײ

 להיױןי געהן זאל דאס װען אפילו נאל,
 לאקאל, צוםךבגוגע געםיהלען זײערע צו

ײ װעיכען אין  םעכד געװמן זײנען ז
 װעז אז קלאר, דאך איז עס און נערס.

 וױ^ יאקאל דעם םון מעמבער׳עי• די
 דעם פח באיעלוס דעם אױספאלגען נאי

j .אינדדעאנה״שאן קײן דא קען .,ב ע 
 אגנענוסען װידעד, איז העלםען. ניט
 לאנד- אזױ ניט װעלען די אז ׳פאל דעם
 WWP זעלבסטםאחפטענדיױ, דאן, ׳לען
 כדס* אלס רעכענעז זיך טעהר ניט זיי

 אינטערנעישאנאל. רyד פון גלידער
̂ס ארבי־יטעד, אזעלכע ׳טעחר  מממ- א
 זייגעז ,1אינטערנעשאגאי דער פון בערס
ײ איז וױדצענסױערט׳ ניט זעהר זעהר,  ז
 נעסענ״ וױיעז, די װאו בלײבען קענען

 ײאס קאנזעחיוענצעז, אלע זיך פאר דיג
 אזא פלז זײ פא- ארויסקוסען קענען

האנדלוג;.

V
 קײן ט4װאי דעסטװעגען״ פון נאר
װאלט, געװען, גיט אױסװעג אגדעי

 א״ויס* דא האבען טיר װאס ׳דאס
 איבער־ אינע־ײכע אונזעי איז געזאגט,
 קי־ צו אז ;יט הױבט אוגז און צײגונג,
ד דאבעז טיד דואס ׳דאס צו טערעז,  נ

 פא־באטעז :יט אדער יע איז יעריבען,
 זײ טענעז איגדז״צאנלרפאז. דעם פון

 טאן אינדזיפאנקישאךלערדעז עטליכע
ם זײנעז דיר ערגסטעס. זײער א־״ : 

 —לא; אוגזעי פון גע;sפא רי לײדען צו
 דאס אז זיכעי, זײגען כייר און לוננ.
 אונ־ פון ;עפילר העריטעגדעי דער איז
 דעם pc און כיעבער״״ייפ נאנצער זער

 זר באאדד. עקזעקיטײו דזיפעגעראא
 *סטעחן צו פארדינט ;יט וױרקליך װאלט

 טעבטעעד אונזער פון יפפ׳יצע דעד אן
 אד נעהאגדעלס װאלט ער װען ױניאן,
 איבערציײ ;עפירלעז, זײנע װי דער׳ש,
 P0 אינטעיעסעז בעסטע רי און גוגנען

אײ־׳ם. דיקטייען ױגיאז ;אנצער דער

לעצ־ פון ״נערעכםיגהײט״ דער פון
 טעםבערס די אז ׳םיר זעהען װאך טער
 טײ גרױסען זײער אױן• 2 לאקאל פון

 זיד האכען האל װעבסטער אין םיגנ
 און רעדע־םרײהײט פולער מיט באנוצט

 הארצעך/ םון ״אפגערעדט טאקע זיף
 אױס. זיך דריקט רעפארטער אונזער װי

 ;יט גאר ;עװיס טיר קענען דעם געגען
 ױגיאךמײ דער אדרבה. אויסזעצען.

 װאו פיזאץ, דער זײן דארף און איז טיגג
 און פראנק קענעז זאל טעטבער דער
 דענקט עד װאס אלעס, ארױסזאנען פרײ
 צו טוז דעסטװעגען פון פיהלט. און

 אזא דא איז עס גרענעץ. א זײן אילץ
 רעדע־פדײ־ טיט ״טיסברױבעז װי זאן,

 פעך יפיטען בײיפפיל צום װי הײט״.
 זײ־ װעלכע באאטטע, אויף יפװעבעל און
 :יט קענען װעלכע און דערבײ, ניטא נען

 אדער ; זלזוליפ אלערלײ אויף ענטםערען
 באישולדיגוננען, אגולנע טאכען גלאט

 טיה מינדעסטע די זיף געבעגדיג ניט
 אזא פאקטען. טיט באװײזען צו זײ
 טוז רעדע־פרײהײט פון מיסברויף מין

 דער פון דעטאראליזאציע א צו םיהרען
 םארבעסערוננ איהר צו ניט און ױניאז,

 גע; איז דאס װאס פארשעמנערוננ, און
דיסקוסיע. דער םון צװעק דער ווען

•**
 אלגעםײנער אן נאר איז דאס אבער

 האל- צו װי 8טעטבערשי דער צו ײאונס
 מיטיננען, קומענדע די אױוי ׳זיף טען

ײ אויב  פון טובה די וױרקליף טײנען ז
 זייער אױסלאזען דט און ױניאן דער
 אור־ אנדער אן אדער אזא צוליב גאל

 ױניאך יענעם אדער דעם אויף #זאכע
 ניט זיןי מיר װעלען אויף באאטטען.
 םאר־ פאריטײדענע די אױן• אפ^טעלען

 נעװארען געטאכט זײנען װאס ?&לעגע,
 ױניאן. דער פון פארבעסערזנג די פאר

 ׳פלעכטע אדער גוטע זײן מעגען זײ
 דאך טוזמן דאס זיכער אבער םאריפלענע,

 אז ,2 לאקאל פון טעטבערס די װיסען
 נעזעצע כיאכען :יט קען לאקאל אײז
 און אינטערנע^אנאל. גאנצע די פאר
 רעפארטען םארגעישגאנענע זײערע אלע

 קאנװענ־ די :אר װאס אזעלכע, זײנען
 םאר־ אדער אננעטען אדער זײ קמן
 אונטער םיר זײנען דערםאי ױארפען.

 דיסקױ גאנצע די דאס אײגדרוס, דעם
 צוקוגםט־טוזיה, סארט א נעװען איז סיע

 קנא־ נאנץ א םו; טאטענטאן איז װאס
 װע־ דערפאד װעים. מ־אקטישעז פען
 אפ־ ניט זיף אױויידעם אױך טיר ייעז

״שטעלען.
, ••

 װער״ פאר א זאנען אבער יײילעז טיר
 נע־ גערעדט איז ײאס ׳דאס ײעגעז טעי

 ״נערעכטיגקײט״. דעד װעכען ײארען
 נע-״ די דאס ;עװארען, נעזאגט איז עס

 דעם אױסדריקעז דארו״ רעכטיגקײט״
גים אוז טעטבערס די פון סענסימענט

 אױס, קוטט עס באאטטע. די פון בלויז
 דיסקוםאנ־ די פון טײנו;; דער לױט אז,

 אץ צוישפאיםמז ױגיאן אונזער איז טען,
 דעד איז קלאס אײן ז1#טלאסע צװײ

 איז צוױיסע־ דעך און םעטבער״קלאס,
 זײגען בײדזן .אוץ באאטטעךקלאס, דער
 די אנדעימ. די צו אײגע פײנדליך גאר

 סענטײ זײעיע זיך האבען מעמבערס
 בא־ די און אינטע־־עכען, און טענטען

 אינ־ איז כע;טיטענטען זײערע אטטע
 דער װירקליך איז דאפ אויב טערעסען.

 וױדקליך א אין ױניאז אונזער איז םאי,
 קען זיעלכער צו^טאנד, טרויעריגען

 גים זאל עד אום ׳א:הארטען ניט לאנג
 מון דעטאראליזאציע דער צו םיהרען

 פון באאטטע די ױגיאן. נאנצער דער
 רע״רע־ טוזען און דארפען ױניאן דער

 דער פון סעגטיטעגטען די זענטידען
 פאד״ גאיניט קענען טיר םעםבערישי■.

 מיד זײן. אנדער׳פ קען דאס װי ׳עטעי-זי
 טןך קעז עס װי באגרײפען, גיט קענעז

 מיגד ײאס באאמטע• א װערען לערירט
V • טעטבעו־׳פיפ. די רעפרעזענטירט t 

 p אז איבערצײנט, געװען דארום זײנעז
 דע̂ן אױסדריקענדמ ״גערעכטיגק*יט׳/

 דריקט באאמטע, די פון סענטיטעגט
 %h פון סענטיפענט דעם אױס אויך

 זײנען אודאי טעטבער״טים. נאנצ;לר
 עטלימ דא קערפערישאפט יעדער אין

ײ אז אײן, זיף ריידען װעלכע קיקערס,  ז
י  סענםיטמנט דעם רעפרעזענטירען »ו
 נזד די טעמבער״פיפ. נאנצער דער פון

 עינסע װערען געגומען נים קענען װיס
 ;רוײ נאגצע די אנבאיאנגט ײאס אבער,

 נעװען מיר ז״יינען מעטכעוײשים, סע
 דעם :יט ״גערעכטינקײט״ די אז זיכער,

 זי װאס ׳דאס צו אויסדרוק םולסטען
 די דודך טאקע און םיהלט, און דענקט

 געדעמןנם האבעז טיר װעלכע באאטטע,
ײ אז רעכענען, אוץ  די רעפרעזענטירעז ז

 נפג־ דער םס ישטרעבונגעז און וױנישע
 דיכד די האבען נוז, טעטבעחשיפ. צער

 2 לאקאל דעם אויןי אבער קוטאנטען
 דענקעז, ךײ טײנונג. אגדעד אן מיטיננ

 אױס• בלױז ניט נערעכםינקײט״״ די אז
ױ דעם, צו דרוק  ױניארנאאםטמ די ו

 דייפראנע: אי« סיהלעז. p* דענקעז
 אז מעז, מאכט װי טאז? צו איז װאס

 אסיציעל*ו דער ״גערעכטינקײט/ די
H אינטערנעישאנאל, דער סוז ארגאן r 
 P® געדאנייעז די צו אויסדרוס געבעז

מעסםןדשי■! נאנצער דער
A  ‘

 אײז בלויז דא ש"(ס, אונז ײי איז, .
 סח םעסבעריפי• די ,דערצו. כ״טעא

 זיח ואאעז כאאססע אטזרע אז זארנע?,
 1T4 ״ רעפדעתנםאנמין. אמת״ע איחדע

 ״געחנכי רי גום. :אר באטראכט ־רים
 I* גױ<וענדיגערוו»זע יןוטם טיגק״ט״

 מים ױז5נ באריהרונג דירעקםעד
ודחד״ סים יוניאדפאר׳פסעהער.

ימנאװסקי ש״ פון

 מעמ־ גאגצער דער מים ביײיהדונג מעי
 װי• ניט וױלענדינ דערםאר, בער״עיו.
 נאי ״גערעכטינקײט׳' די הען׳ יעניינ,

 און געםיהלען געדאגחען, די אפיפפידען
 פון װי ײניאךבאאםטע, זד פון װינ־טע

 םון סעקרעטער pn פרעזידעגט ךעם
 ב. .v נ״ דעם םון אינטערנעשאגאל, רער
 בא- די םון אינטערנע״פאנאל, פון

 י׳װ ז. א. באארד דדשאינט פון *מטע
 ״טו,כטיגקyרy^̂ג די רyאב װ• ז. *.

n אין עס טיט v i אז גלױבעז, םולסםען 
iy j ' 't  jyp3»iyj y r i i r  n די :i y־:* 

 מעמבער״שי■ רyvגאנ דער pc ?ען
i»: אויב y איז ׳פאל ח(י ניט איז דאס 

y:y? ov׳ די כאשולדיגען צו רייף:y- 
u " p: 'q w:  טילטב^ די װאס ,oys* ׳

 אז איז אויספיהחגן, און טאץ טוז ׳עיפ
ŷ:יאךבאאטטr אײדע KT yריבטיג ן 

־י ישרין װעט דאז ן.y;טירyזy־lרע אי
 רע- ״נ^ענטינקײם״ די אױןי בכ״יא

2פי’רyטבyט yנא:צ די «רעזענטי,^ן

 די אז זײן, אי■ט,כyג אב*לר jyp עס
 -yny^3״: ד^־ איבעד ןyדיפ?וטאנט

 פאר• זי^ר טיט דלטײנט לאכעז קײט״
 ניט גיב^ו טיר דאס ׳איקר צו װאו^יי

W פ^ס־םרײרױיט נעגדג Y h w v i  c y i 
^ ב ט מ אן־ vp אפט דאפ ױני rn\ טיד 

 טעטנ׳^י דילי vzPw אין ״,,בײי ניט
o״ i y i אין — הארצען׳/ פון אראפ זיר 

 •טוי־ וױרקליך זיך טיי עדקלעי־ען דעפ
ly״ ;,״קויצ איטײלונג די די:. c y ic i" 
 טיר אז ׳^yT באוױיז בילכטילי דעי־ איז

fy w in c w אײנ אפט וױרקליךyטפ 
 ע:ט־ די אין אב^י #ר^פרײהײט.

yc־c או;זyרy טאבyגאניז טיר ז ^ ?r 
 נריף. yרבyאז :יט דדוהמז מיד װארום
fy'’? אביאל j בלויז טיט פול בריוי דאסy 

 היסטעריק^ :ארי^^ר כײט זידיערײ,
 *אמױ א םאכעז ניט וױלען כײר און

pc ;n r: דyאפ•צי םyםון ארגאז לעז 
n y i .ל א אנ ט ^ ^ ט iy אטאל אינ r M 

y□ ,או:ט בריויyװ רyיטרײבער די לבע 
i*o־yoy j| אנצזנyבyן jn y 'n אטת^y 

 לעדז״טער״נוביעדעז y^y^r טיט
w צו אח tfv v ײ לאקאל  באיאננ^ ז
פיר jy:yp בריף סאיט צו און
v ניט טיר טארען ׳ניס r iv v] נ־ די  :י

ט ד^טע  אפט אח ;אױפממרגןזאמלן̂י
iy מיטטײלוננען, oy ז״נען :yr v& vn 

 װערען ארױסכעםראנעז ניט דארםעז ארן
ל ^פ^טליכקײט, די אץ ײ װי  ׳iy:yp ז

 רעדאקטאר, דעם pc מײנוננ דזןר לױם
i^: די שאמןן v i  pc o w n y o ,ױניאז 

 ברי^שרײבער די עךקל^ז סיך אח
 דאדפעץ נענהײםז^זyלyאננ דאזינע די אז

i אק lynyM דיגטyערל v i גופא. ױניאן
A

 פארמך ש\"\ איז פי־אגע דאזינע די
 קלױױ אין קאנװענ״טאז דער אױןי קוכיעז
̂ ותyט הײן נים דאכעז פיר אױב לאנד,
יכ  גע־ האט ײעלכע ׳yזאלוציyר א צ̂ו
טyפאד  פאר טיס־סרײה'yרB הרyס י
o;n .דאן האבעז מיר ױניוה״םעמכער 

 כײט *טטאנדפוגקט, אונזער ערתלערס
 אויסנע־ האט קאנוחןנש^ז די ווע^כעז
 איינ״פטימעסײט. פולס^ איהד ־ךדײזט

 דעם רyאונם נמײעז דארום זיעען סיד
 סעכיבער־ אלגעמײנע די אז אײנדרוק,

זיער־ איז עס ;דעם |y:yM וױיס

n y r ' i 'H  ny i צײטוננס־לy׳בכלל זער 
*W V ̂טאידיyארבײט רyהאט בפרט ר 

y רורך i□ אונyרװארטyטyפון טויט ן 
:y.: .איינעם םארלאתגן כאראנאװ מ 

̂בע םון  :־yn לזגהרעד, הטעyבאליבם זי
׳טרײבילר. און קער

iז בין איך v y, באראנאװ מ. דאס 
ycD־,y: די פון אײניער נעױען איז :y iy 

ױינער, ע
ניט. רyװאו:ד קײן איז □y איץ

 ארי־ די םון רyאײנ lyv.y: איז ;רי
:yoc^ yr יאידי דער אין קעפy2יטרײ־ ר 

 א געװען איז װאיט זײן ט.syװ נער
 :יט איז עס װארט. ר y ;י ד y ב ע י־
:y r y; לכען1וײ םון לואהט, א dv האט 

 נאר־װאס א פון ריח ד׳לר נעפיהיט זיך
 cv ארטיקעל. אדער בוך פyנyזyלyאויס:
 *שריײ זײז אין ;עפיהלט י1יאיפ זיך :זאט
:K pc סװאל טיפער א בען  זערבסט ^y:y״

 א פון נעאבאכטונגפ־קראפט, רy:דיגyצט,
 ׳;yzy7 אויפין בליק קיאי^ :יכטעיען,

 דענקען, אין עהיליכקײט אן םיז איז
y:7yii ניט זאך קײן פיט דזאט :o :y ry 

װערעץ. אונטערניעקויפט
iv לעבען גאגצעז זײן איז :y־

 סאציא־ א אבילי סאציאליסט, א װען
ט,  ^א- צו ערלױבט זיך האט װאס ײ:

 צו ארז ;•לדאנקעז אײנענע זיײנע בען
 אײסדרוק, ;!,•טטאיק נא:*ז א זײ ;•;בען

c אויף אכטעגדי; גיט y i, זײ װאס 
fyrM ד יהיפוך געורעןyםון :•;דאנק ם 

ץ ז.yנאסyנ זײנע זיא פארםײ זי
־y: איז רy װי קאפ, רyלyניאריג

 ארט זײן נעײעז אױך איז אזוי ײעז,
*y: ניט איהם האט רyקײ:

?o:y נאכדאכy.א:־ האט איהר ײעז ז 
:ty:y, ' Cr ly^ iny אירנyװ נדyלכyאר־ ז 

 םון שוין איהר האט איהם, פיז לyטיק
iPO tny n v i פאראנדאף :dnyry אז 

 ׳ניט וױיס איך באראנאװ׳ס. איז דאס
 םיט באנוצט זיך אמאל האמ רy אױב

ײ: פאר זyנאמ רyאנא;ד  ז.yלpארטי yז
 װ^ניג איהם oy װאלט ,y* ײען אבער׳
װאלט דyזyל דזגר נעהאלםען. װאס

 אײ vלVPשטי א אונז םאר געײעז םאד
n ב^־א׳שוגנ, jy iyn,: . ניעכײ די דאס 

 רלײyאל ןyהאב 2 לאקאל פוץ בערם
 .Mבטיגקײטyרyגf̂ די אױף תרעוטות

ײ אז האפ^ iy^ni מיר  איצט ווע^זנז ז
"viv דאס אײנזעהן, i טyנות iy : ''t 

ײ און ׳טעyאו:באנרי:ד נאנ״ז  ןyלyװ ז
 אוכיטםענ־ די רyאונט אז ׳הזyטrפאד
 בעס־ דאס קײט"rבטyרy״נ די טוט דעז
 ־y: די צו אויסדרוק :עבע\ צו אום ׳טע

^y דאנחעז, rM םון יטטרעבוננעז און 
’B נאנצער רyד r i y ^ y o, די דאפ און 

 זyטארקסטLM דעם האט ״גערעבטיגקײט״
 רyד םון אינאץ דyד זײן צו ײאונ״ש

 ניט מײנט דאס װאס אינטערנע^אנאל,
 נאר באאײטעץ, םyנyי רyאד םyד פון
.ny2oyD'«6 :דויסער גאנצער דyד פון

 האט רyא:דער קײן אז רערסענט, גלײר
oy געקאנט ניט *dya'^dj

געװען איטער איז זײן
 וזאט קיינכיאל, װדיג.yש■יל און לײכט

yנ רyמyאיב שרײבען גטyגא:ץ א ר 
^y;ypv□ ^איז ׳צטא:דיגענ iv ניט 

 גע- איז הוטאר זײן לאגגוױיליג. געײעז
^ א ט כ ײ  רy ; רyװדיגyילBטי א ל

 יעטטײכ’ א jycny;D״r* רyאיט האט
^ א אויר אפט ט  כאםי״ ̂לyצמײכ, בי

טyז ר.yכטyלyג א ןyן־ווyי
A

אי־ באדאנאװ׳^ נטyקyג האב איך
 בא־ זיך האב איך יאהר. דרײסינ בעי

 האט רy װען ׳דאן :אך איהט דיט נטyרן
 רyלאנדאנ פאר׳ן זyארטיקי y?'': נאך

w סרײנד״ ״ארבײטער z 'iv v v רױ אין 
 נאנץ גע׳טײבען רy האט דאן פײט.

yoo n y ,ן ארטיסלען ארטייוייען^ ב  אי
 רyאב סעריעס. yגאנצ אין סאציאליזפ

i פ'הלטyג זיך האט דאן ״טױן v i װײ־ 
 סאר־ רyנדyבײס יצטארק אפט און כער

ז.y^באראנאװ פון קאזם
 לyטיק,Jי א פאר איז באראנאװ װען

i: אלײן »צײט v i  |y^^My רעדאקטאר 
 סאציאל־דעמאקראטי־ רyטיאירי א פון

i״ יאנדאן, איו װאכענ״מריםט שער v i 
ivvvu“ װyלכyארויסנ איז רyגעבyן :y- 
n צו yאזיצי5א אן אלס װארען v i לאנ־ 

ר רyדאנ ̂ yM pc םרײנד׳/ ,,ארבײט̂י
 דאק־yר רyד געװען דאן ביז איר כעז

v האבעז טאר, )" t לײט־
 yסטyגר כייץ רוםעןyארויםג ארטיהילען

 גע־ דאן בין איך כאט׳ט כאװאוגדערונג,
 אײנ־ ניט װי מעהר איהם מיט

 באטראכט מניש טאקי ז.yטטאניפאר
 האב איך ̂טונא. רגסטעזy םyד םאר איהם
 האר• אין זיך בײ. צונעבעז םוזטyג אבעד
 ניט :אך.קײנער האט איהם א'('ביז צעז,

 ׳דיגyלעב אזוי ״טארױ, ג^דיבען*..אזוי
 נד.yרצײגyאיב אזוי אה״־שרעתליך, ארץ,
 איך װעז אז זײן, םודה סוז.א'צט איך
yo די געלייענט האב tr iy נו־ עטלאכע 

 ^טארק זיך איך האב ^',ypyvi״ רעןyמ
 אונזער פון גורל דעם פאר געשראקעז

 גאנ־ רyאונז םון און םרײנד״ ״ארכײטער
 *'!ישע די iyc*'MV פראפאגאנדא צער

 האבעז טיר װיי ׳לאגדאז אין ארבײטער
פיהרט.yנ דאז איהר

 דער םיט געארבײט דאן האב איך
:D אלע םיז נגונגyוטרrאנ רyסטyנר  y״

n גענען בוחות y i ,זײן מיט ״ורעקער״ 
 ביז און רעדאקטאר. זyגעפערליכ העכסם

 װי זין, איך װאונדער טאג הײנטיגען
 װע־ ״דער דאס פאסירט, האט דאס אזוי

 ־Pדאyר אלס באראנאװ׳ען מיט קער״,
 ער־ נרויםען םyד געהאט ניט האט ׳טאר
n בײ פאלג v i אידיy r̂לאנדאנ זyר ̂y־ 
nyrװאס ׳ yפארדינט. כשר אזוי האט ר

 איך װאס ערסלערוננ, yאײ:ציג די
 בא־ װאס איז, ׳םyד פאר ;y:scy: קאז

 iyMy: בעזyל זyנאנצ זײז איז ראנאװ
i ; לערyטrריפטr א בלויז v, אזוי 
 נימ קײנמאל’ איז װייס, איך װי יװײט

קײנמאל ׳רyדנyר אלס ארויםגעטראטעז

צייט ״« ^ ־יף1 px צו ;• ̂ל לס ׳טועל כ א ניט
יא־ג׳ « t *W ’ דאס אפגיפ לאם
יטינ׳; ׳ - י י י־ האבעז o:ypy: ניט איײז
יטעי י א*: ,ךא דעם אױף :ג וױײוונ
גא;ץ »t • י •

I  > ;; איז ע- ײי דערפאי, װ פשוט
;ןיײ; N - %' יעב צו עברי. אױ^ •צװער

:יען • ׳׳יץ O “ יץייי י יי • W > - יי i אידײטען y : יאנדא
ײדעז - רײדע יפס גי;דאר הױפטזעבי־יך
א־א־ «1 • 4x c v i י״ח  או און ׳טױל ן מיט

— נ חנאמעי א גאר  lyviy : נאװ
v̂נא נא-ן נענ. האט אי־עטען חרו א

ױאס * M «> ו. :,טענ פארט דעם צו רטy^yג
ײען t  ̂11 * 1״י ״yi ׳ען״. ״קהי ניט יר ז האן
זאט־ פא־ א אויף כעזעהז איהם jŷ האט
C T י * מען האט iyM iyD>yr ילונג.

א “ - < ׳• • 1« • * אי אין נעפיעז אנטײל איהם
יא״ כאט-_• דארופ. גלױב איר ויכוח.

 -אב אז דעם, אין זיכער גאנץ ניט ביז
 איז באראגאיר גענ. םון \vzv^ yגאנצ

 pc •v:ys א זיה איז לעבעז א געװעז
 טענ־צע;' א pc מענשעה אײנזאמען אן
 ••c וױיט גאנץ געיטטאנען איז רyלכyװ
 דע־ פון און לעבעז,’ פון הױהא םyי

כיאס^ רyדיגyאכlר גרויסער
:^ny א אײף איהם האט דאס *<:

 אי־- בייט ןyמיטצו£'ר,ל גץ״עטערט ניט
 דע־זעי- א*; ן.yנויט yאיהר אל^ 1יא

i איז צײט v ך נעװען נ  די פי־ איי
 :ע-אט האבען yלכyװ מרײבער, װײניגע

 אי״ה דעפ איהר זאנעז צו מזט דעם
 גע־ ער יאט נױטיג. ג^וען איז cv ײעז

 יזיכטצ־ :ארײ״ איז yDKO די אז רענקט,
 טוט oy װאס ׳ניט װײסט זי אז ריש,

c האט איהר, מיט זיך v  ny נעזאגט 
 *צטייגעד, װיצינעז הרyז ׳א ו*,י;> אכיאי'
v א אויױ אטאי v o : iv  * w i\ ,א•; אופן 

 cy װאלט רyלעז דער אז ׳דענק איך
 טאק־; װי געדצלדזןט, ניט ?ײנעם םון
y װײל באראנאװ׳ן. גענ. פון נור i-, לע־ 
i v i ג האטyבאראגאײ גענ. דאם ׳םיהלט 

 איהם, פיז צולאנעז6א גלאט ניט מײנט
y נאר ^ o; סיהלען איהם ̂nyט־ימע: ׳־ 
iy איהם זyםאכ ליה :« o  ,\v p : v i איהם 

 םיז פראגע נעװיסע א זעהן
 ניט שטאנדפונקט, רyא:אנד פון ״על1ײיני

y םיז :v o u y ::$  c v i,□ לאזיאנעם 
^טאנדםונקם.

cv פארעטyטיכ ניט אז זיך, הט 
j: האט iv װאס y ^ ir y, םען רזאטי 

 ־,yאב ׳זײן זyטטאנ,אײנםאר נעקאגט
p: איך :in y װאס איהם, פון עטװאס נים 
 דער און סאנט.yרyאינט ניט fyMy: איז

יז ןפו ןyארטיר,ל זײנע םון Dyאינםער  י
:v באטראכטונגyגעקומעז איז ז p in  pc 

 ש- זײ אין אויסג^יקטע די װאס
 זייגעו לעyאײנפ איז זyאנזיכט דאנהען,

iנyאײג זײנע געװעז v  .y נ האטyדזאט 
i געדאנקע^גאננ. אײנענעם זײז v ־אם 
v זיר y r t i v ײז צו  סי• ,y>'D אין גאר ז

vהינז yל v y\ אין ;אפיקורס אן *c s 
מױ/ איך בין *זעלכער,  נע- *V האט זי

 א נאי האױ. איעםלום גרדיםעז א האט
iv קרײז  .ivw P, זײן מיט 

ײ חאם *טרײבען, ̂ר ז  |V3:TKMvy: איכח
 איב־לר זyרצוטראבטyאיב אםאל נאו

ײ װאס דאס,  dyoi:y::H ^ויז האבעז ז
 י-3׳צ װי װארים, מעה״*. ״תורת אלס

 •ועגען איז □y -הומאריסטייט .לעװדינ,
^Dy5, וואס iv ריאב ג^טריב^, האט; 
 -y: האט ער װאס אלץ, פון מאםיװ רyד

 טיןי- א געװען איז פען זײן מיט ׳צריבען
v מאכען צו ערנסט/!*, : " i רענ־ לעזעד 

yp| זyלבסטשטyאױםצואװארצלען ׳נ,נד 
ײ פון  פא:א- היסטעדיע, סארט דעזyי ז

 טיט װעיט די אויף סוקען און ׳טיזם
ן.yאוינ yרy'ניכמ קלארע,
יקרע py אהץ ׳איצט האב^ מיר

זשור־ אונזער אין רyשרייב םילע ŷס̂'
 טוט זײ pc רyדyי .o^v^ רyנאליסטיש

 אץ ®לאץ זײן האט און ארבײט, זײן
y רyד i r o : : ^ ,,v^ ,וױי־ טיט אבער 

: ':y ^ג אױסנאמyצו איע זײ הערעז 
n y i שרײבער, סארט DyoyM פלyצyר 

 םיה רyװײניג רyאד gnyo מיט קאנעץ
 באראנאװ ^י. :.y: װעדעז. זyםארנומ

v אבער איז v v i\ פוז 'y:y ציײ
,^ ב ײ ר ש ס־ :: v' םון ט( : v זשורנאליס־ 

^  qyM און ניט קאן פלא״ז װעמעס ט
 אוץ ;.yiyM זyפארנום גיך אזוי ניט

 פאר טױט זײז איז רyרצליכyטמי דאס
c v i לעז אידישעןyקור־ א מיט װאס ̂ר 

yv א אונזער האט פריה^• צײטTיy&rר 
iv iv P פארלארyאז זyלכy נינאנ* צײײ 

n»' דער איץ טען y r n ,זשורנאליסטיק 
 בז א'יזיה יצחק און קראנץ םיליפ װי

 לטניס־yפארה nyr:i8 הלוי. צבי אריה
oyo,: האט זשורנאליסטיס אידישע ױנגע 

v װייקליך iq ip v i] דורך קלאפ נרויסען א 
c v i פאלyז pc י די  איהדע, זײיילען די'

 נעװעז אפשר איז באראנאװ װעלכע פון
 לבערyרזyד אין װייל וױכטיגסט^ דעד

pm: איז רy װאס צײם, y דyפון זײל ױ 
 iy איז זשורנאליסטיק, רyאידיש דער
jw איהר נעװען אויך o jn y r ציר־ונט 

yבא װירסליך האט רytrאלרישע רי הנט 
צײטוננ.
^vv טיפעז םיז n] נאדויy־םיד יעז 

c v i 1בארז :ענ. םיז טױט מרױזצײטיגען 
 טיפיע אונזער אױס רריקען מיר נאװ.
 אי״ ׳און באראנאװ, צו״מרס. אטיע1סי^

ױc״ צום בערהויפט  ער ײאו רטס״,yאי
 pk מיטנעארבײט יאהרען־לאננ האט

̂ןס  באיא־ :.y: דורך םארלוסט וחןל
 :־ŷ א םאר װירקליך איז טױם נאװ׳ס

T^: וױינינםטענס, צײט, כערע ^ v y ry.

'1

א.

 היםעל׳ דער הײנט טרויערט עפעס
 פיל: טרערעז רענען םיט וױינם
 טרערעז׳ םייגע גים איך װי פונקם

ציל. א «הן אױפהער, אן אהן

 הימעל, דער הײנם טרױערם ע»עס
 :ש־וארץ הושך זײן.פנים און

 פינםטער. לעכען מײן ם׳איז װי פינקם
הארץ• םיין אויף מיר ם׳איז װי פ־נקם

כ.
 הימעל. ךער ארים איז בפארנע

 צו. איצט איהם חןקען •ואלקענם
 פינםטער איז םיר ביי האו׳ן אין אדיך

רוח. זײן איז פארשװאונדען אןן

 פארלײדען. נים היםעל דער קען
 שיעור. א אחן תןנען ער ניםם
p םײן קען a n פארטראנען, םעהר גים 

טיר. יאין םיף עם װײנם עס, קלאנם

 — הימעל, שװארצער דער אוים זיך יױינם
ץ די נעהט  אויף; װיחןר באלד ז

p םיין נאר a n פינסטער, שטענדינ בלײבם
_  ̂ /_ _ .

 , װינטעל, שטיפערישע זומערדיג דאם
 טעם־: הערבםטיגען א שוין האם

 דעבער. די פון שטתי די ער רײםט אט
שטאם. זײן פון כוים א ער רײםם אט

 טיגער, א װי װילה ער רעװעט אט
 רײד. שיכדרע םיט ער רעדט אם
 בחור, א פון הוט די ער טראנט אם
קלײד. םײדעלשע א ער גלעם אט

 קוימען, אץ זיך, דאכט ער, םװישטשעט אט
 םיר. בײ פענםטער אין ער קלאפם אם
 גאסעז, איבער װילד זיך ער יאגט, אמ
טיר. םיין פון שלאס דעם ער רײסם אמ

 ציטער, ם*ץ אין ליכם דאם ער לעשם אם
 אן. אםאל גאך עם ער צינדט אט
 םענםטער םון פארהאנג דעם ער שלעפם אט
םאן. א שלום פדן זיך םאנם און

 :םירא קײן קײנעם פאר האם װינם דיער
 װײט איז זוםער דער אז וױיםט, ער
 — צווײםעה א קוטען וועם עם במ און

צײטו נאד איו נטנוג שםיפלוו צום
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 אה קלאוק ד ד פאסירוכגען וױכטיגע
שיקאגא פון דדעסםאכער

ביאליט. פ. פי;

ו % 1

V"איי•יי יי - « • י 1••'• ' V  —*7 * > v- 1 _ _>1 4 ■» • י *t • I « % 
> -  - 'א0 

נאבצ א ;<יאט ש־יאגא א׳ן בען
י םין פ־־עזידעגט דעכ  א*;טע־;ײשא:א~ י

ך ד י י  אבע־ בעבע־ זינדא;. ־־יס דא כ
‘יא נ• אז זא:ע;, זאי* איך װאי־ט

ײי נעפט, עטלינע נעיאט כעז א;־ די ‘װ ; 
שאגאי צע ד• צי דעי*ע:אציע איגטעיגיי

**•̂ **m•̂•♦* • ?י ך הי y ̂  X י * *״' y*̂  y r * K י '״*
*•v •vm « « *ײ י ̂ *v ■י v ל י י <י v ̂ייי יןי — < -̂ •• < *׳ • י י ז u.c׳<j re ן <* w י*יי •יי**

 בא־ י־אבע ;,א •צ־יאגא אין טא; א אױו״
־:. ;,אינזע* זל:ט ; ד׳ א־ ק״ ר ע ־

דזשאינט *־אט א*יע;־ :״ט־־אל
א־י א :; טפעציעי־ען א אםגעהאיטע; ב טי  די

ט׳; ט די פ-עזידענט. כי פ  פול פ*־א:< ײי
 פאדע-לגנע; די נעילען איז טי:; ד דיזען

אני־דעגט. קי־אוק :ײ<פ דעב אין
 ױ דןס :אטע־הע;, צו װעיט איז עט

 י^צטע ד• ארבײטעז כיאכעי הי־אול היגע
ב  אן א~ן וײ■ גלט אזױ כיאנאטען < עס̂י

 א**ט;ע־ א־ז אגריניענט דעי אגריטעגט
 דער אין ;ל־אדע דזיטױ־ײ. י־עצטען נאנגען

 :־<־:יא ר\איר, יארלע־ נױ די יױ;ן צ'יט
 ננעזיאגדר“פאי כייט ביײ געװען זייגעז

 םאנופעקטשײ־עײכ יארקעי־ נױ די םיט
 רי- אנריטענט. זייעד באנײען װעגען
 ענדערו:־ ,ד וייפען געװאלט דאן האבען

 v: אין װעיען נעטאבט װעאען װאס נעז
 די;ען דעש עההטענדעט האנען טיר יא~ק,

 דאס כיאנאטען, 0 פאי־ האנטראהט
 דעצעביבעי־, ד־וטען דעב בי( הייסט,

 װי שנער אזױ “טי האבען דארום .1924
 יצי־ ן א געללפיען איז זיגטאן פרעזידענס

-V א פארױשען באלד קא:א c1<"* *צ i 
כייטינ;. באארד דזשאינט

 א א־";;־;ב־א:ט האבען י־אהאלס די
 אויסבעהעיינגעז. איז פאילאנגעז רײהע
 פאיבעטע־ װעט דענקעז לאקאלס די װאס
 קיאוק־טא־ הינעז רעם םון יאגע די רעץ
 פרעזידענט דעי־ װי רעם נאןי און ׳כצר
̂ע די דוינגעגאנגען איז  םאדעױנגעז א

 אז םאיזיבערט, רעדע א איז ער האם
 א*ן נערעכטע זײגען פאדערונגען אלע די

 טעױינ־ אי־ע אנװעגדען װעט ער דאס
 טאנו־ ;*;יי די פיז קרינען צו זיי קײטען

סעהטיטורערס.
׳טע;13 דעם נאװעטבער דאנערעטאג,

 נע־ אפנעהארטעז איז )םיכא«ג נ^ר 1.30
 פאר־טטעהער די םון האנםערענץ א װארען

 פאד־ די מיט םאכער קלאוק היגע די םון
 טא־ קלאוה טאון ראון רער פון שטעהער

אסאסיאײישאן. נופעיטיטורערם
 געױען איז זײט ױניאנס דער פון

פלע־י דע־ זיגמאן, ט. ,ברודע־ םארטראטען

1 ♦ ♦ M ♦  * W

־* • • — > - - . — יי— • . —א*;טג*גײשא:ז « ו פין דענט ־ פי־ע̂ז
פייטעיהא: -1 1 I 1 -J •

־, לאיאי*

>M M יי »V* W ס ̂ ו
;,פ פ־עדדעגט

;־,פ־ די פי; פ־עדדעגט ......ד פ. _־.
<־: i ״אקאי־ ױ:־א/ : s, .ניאכטא ־,, 

:• ,s 1 יאי־אי־ חאטע־־כ פיז פ־עײרענט
- י• v« י י■ י י י * • י י " " *V י ץ י י
- w ׳ • > w

 נא* :• א*; ״איגיה ב ;*,,י־יפ ־. פאא־ד,
 ־אפאפא־ט א־ידז־טעגטפ, ביזנעט װאה
פי־ אי; ־•;יזא־רי:; ;,,גאיד׳טטי אין

h •« י ס ו - , » m • « « « ן ^ *.4 f tן« ו ן י י ס י « י• י «1• »
— > >1 1 — « < W • י .

וכאא
ו * ןי י י ♦ י y* י• י * v* י י״ v* י• w* «י % «■»

י י י י ױ ט ײ ז ױ4 ר ײ ץ ^ ז <- י * ־״•«•<• ז — • * ״v* ז

t ײ ן - י י 1< י י • י י י י ײ י י י » it -׳ ■N > L L» י% ►

י *י ^ י *‘י !,‘י ?י *“ י V'** ^ ץ י ^ * •

v M * ' * % VJ *>“ ״ ■ W• * < י ■ י I י V י i י i a« ו י i■•# ו m i• ■ י י1י w יין,  >  ̂-  |N J , •>«׳#• ̂ > -«|t
י ו • v - ״  i  —> v i י o י v» » » n י

M • ^ ר v  I • י * י • ו • • * I 1« ■V * * •  *  ̂ V* ^  I♦ • 1*111• י ױ w I > W — . W.A I S > > — ̂  *> L.
I U •M . י1ץ** ’♦M•' w» ♦י •Ml »י» ס ̂ יי • »̂  אז ,Pi'dpu >w א <j ז ̂ פ<•
• » ♦ • • • י O* י  * V ״ י י wii*k י I I  • I I I ן י •. > U ז j ן ע,

אי, געוױסע; א צ•  ן רי וױ אפ ע״געי־ :י
̂אוי־ אגדעי־ע  יצטארה א־ז טענטע־פ. ק

 “יא־רע יי; ד* דאפ :עװא״ען, באטאנט
ע־ ״כטאה ״ז  ״עצ־ ז־ך יאבען י-אס ;,י

 האנהי״י־ען יטיקאגא, א׳״; גי;עפע:ט טענפ
 פאמי־יך טאניפעקטיצי־ערס. ייד-ג די ט*ט

 פאיי״י• זאיי ױניא; די אז ־;־, פאיי־אננט
פ־אגע. דער צו י־יז־נ; א נעז

 ערקלערט זײ האט זינניא; דע±יפרעז
 ז״גען זי־י ײאױום אײז גיט זעד.ט עד אז

̂ע ױי א: עינער  טאגוםעקטיצױ אנדעיע א
 פאקט דע~ טארלעטס. אגדעדע א־ן רע־ב

 ה״נער דאס — געזאגט ע־• האט איז
 אין •טיהאגא טיט קאגחויייעז ניט קען

 איז עכ גא־דענטס. סאנוסעקטעודען
 דעם ארוכ אז געװאדען, פאוייטטאגעז

 ען51אנפא זיך װעייען דעצעמבער עריטטען
 זײטען כײדע ױאו קאגפערענצען ;ע—ז א

פאדערוגגען. זײערע םא־רײגעז װערע;
 געריען דאט איז ׳;עזא;ט קורצען אין

קאגפערעגץ. פיײנדליבעד א זעד.ר
 זיך ט4טוטעי עס װאט צײט, גא:צע ד*

 ״אטא^נעדײיטאז״ די װענען •א־־י ;ױ אי;
 װי און לאלא^כ אפערײטאר דרײ די פון
 זײנען אינפאדרירט, נעװאדען זײנען טיר

 גאי אמערײטארס תלאוקס יאיהער v: די
 אפרײטאיס, טעלעםאן געװארעז לעצטענס

*1 : נאטבערפ פון יעצטעז רײדען זײ
 אזױ איז 2 נוכיער 1־11־17 אדער 11־17

 טא־ קלאוק יטיקאגא־ די זײנען װײטער,
פראגע. דער צו פאסיװ נאדז געװען נע־

 »ו1 די צו א-בעמצל^זצן דאפ ראכען
ובצן כייר אכע* וױ ברידער. ארקע•  ̂ד

 פין פ-לרצי די אז ־ע־הערט א
< i א ארױכגעגוטען יאבען *p ty w iw׳ 

̂ואי̂ד דדטאיגט געגען :א;  און כ
 *ציחאגןןר דצי איו אינטעמײ״צאנא^ ־ע־

 א-רר װאו און אויפגצרעגס געװאחנן r<־
̂איה ט־עפט  דצ״צן איחר חעגט ראכער הי

v• פון א״בײט יטטייועי לי םאלדאדען ,,ז 
 י׳ו^ט עס .17 ̂אקאל םיז פיל־־י;־ די
״ ײעז נעא־ט ניט ־נז>.  עטױאס טיען ז

 אנ״עטענ־ וױ פײטען זײ ויען — אנלע-־ט,
:v :•ע:*עעז, ײנע k* אױ א/1א*גדדצא;ל״י 

 *יעלטאי ״עב איצט נאי־ ען—פ :•־־ *י•
 דאבע• טי־ ױאפ אז1אנל״1א־נדז־ א ,,פ

 איג* דע־ יע; א-ז ױאה א•; י ;־;־אט ־א
א־נדז׳טאג^־ zvm :עדט rv ־r טידיציד

דאניפעל׳ צי ,,ײגיא דע־ ;ע;ע• ;־טא
ד ט־טי־ע״ט  *,ב* טעניעע̂ן א-יגענע א־

 טעטיגתײט ד• אפצ״זגטע^ן ציי׳ען י־ע
 באװע־ א״בײטעי יד פיל פיא*.־על אין
 נאא״ד דדצױנט ־*:*לא;אע• דע־ 1 ;יג:

 אנגע־ :״•טי;: י־עצטען כײב לע־יב ־־א׳
;ע;ע• ־עזאי־יצי׳; פא־דאטי::פ א :לדעז

״;א“ ך• י "' r•• י- r • —1׳ “ rיאר>' יי

M«9 י^ס ^נ׳וי יו*(ד׳ד««מן, r.־j< r• 
yue ן , חןיוו י י » * י י ײ ( * י י י u י r?־ 

ו רווז־(. ײ׳ טי ו י יו «ס ; נ׳ ױ מי  ■־r*< י
W » אױף קןודולי־נס tT<n d»;co» ; 

סן י פין ןונ׳נר «ס איו ײןוזגיי  -H3 נןי
טוי. י6 י*ג«ן1 •ןור » >ונ«ר חוסט יוויז « 

in׳‘«־ rp i נן ןויו׳  י)*ס• *• ׳«ױ| זיף ו׳
 קוטט ov f» סןןרט׳ון״ »י*׳נ סון •<־־ינס

 D»3f*3 ד«ם ו׳וד׳נן *ו אױס דט אנתר׳*
מן! איחס און »״די׳*<;ט » ח »  וןור »וי

 ?ײן (•ט 0J0P׳*׳ יו׳ן f׳n דןוס ױי *ווי
ס׳רט עס נ*י«ס, j •י r n אין יןוחר v i 
o״p נטןי ט«ן דווט *־*ט y j דם y)0’ iK* 

׳ *טמען ו ן װ«ט י«ותל ד«ם טז *־ו, -

/ I
י "י י י  p ך ו ו י־  pi. Jji

י ד.י יא גיױב
• צי ,ג/ךלא־׳;
ז א • 1 IfMI « י,

,נע־/נכע-ליײטי'
גײעפ איז

 ״אבע־ ל״אירןביאבע* די ••:יי־א;א. ;,א
 חי־י** א ביזאן. ״:י־ענםען א •עי־ ידל־אט

 געטאנט ־אבע; :־א:ע* לי־אוח צא־י־ גע
 איז עילב ;יײהע• דער ױא:ע• פא- א

נ איננאנצע; ד;ע:א;:ען א־ א״ע־ די ״  י
 לואך. אין 2 אדע־ טאג א א:טיד;נ אדע־

 *־נג1כ דע־ אז א•?, ־אפגי;; גאנצע די
״ן ױעט כ־זא; נעפע*ע*. א ז
 א גע־אט לאבעז ניאכע• ד־עפ די

ערױאר־ לאפען זײ וױ סיזאן בעפעיע;
לאס לאכען די ׳נל-ר גלוינט וזא טעט.

ארף און קור״ן ש
M --'־־•• pD ץ ג• כ• •י

 װעם ודע־עז, נעו״ענט װעיעז *שורות רי װען
 איו י. *װ -•C א. דער םון ראנװענ״ואז די י»וין

 די אבעד־ נעשינסע רער צו נעהערעו פאיא
 רע־צעהיען, צו ױאס װײגיג האבעז װעט גוד»יכםע

 1אי פאר־א־יאהרען װי געבריבען, איז איעס ווײר
 רעם צו ראיה א וױרער איז רןום ײאס צײט. רעי־

 םא־־ראניט -יאננזאס. : םאקט אוםבאמםרײטבארע?
■יאנרעס םענמליכער דער איז יאמזאם

איז עס: גע-ט־ןדן ר*ך איז עםעםאיז
ןרעז נעפאכט  .r א דעד איז ענדערוגנ אז נע̂ו

»c«; : םראזע«־י«ניע ר אװ or נע־ אײהעז דעם
 או; פ־ינד רי ״באשטראפעז םוז װארם םרינעיטעז

 די נע^איען נ/ךטאפעז איז םרײגר״', רי בארױנזנז
אויס־ בדי;ה האבעז ארבײםער .רי : שראזע נײע

 אויסנענוצס גיט אכער ■ארםײען> א<*ע צונוצעז
 הלטאי םראזע, עעהנע א סײנעם״. פיז װערעז

̂■ זאי  רי װעז זיזי האבעז אנער.. ? 'ייהענעז אי
 חכדים אזעיכע ארס ארויסנעװיזעז א־בייטער רי

 ניט הײנעם םוז א״־ייז אוז איעםעז״ אויסצינוצעז
 נים דילא rrvo די א-ז y װערעז אויסכעניזס

V םארלערט

 אגב"ה באגייסטערענדער טעהנער, א פאי ױאס
 פיע־ זינראז״ םאייכ װעז זײז. נעםזזט דאט ראם

רנעטאגאי דעי םוז זירענם  נא- יײריכ איננ̂ד
ט ױניאז׳ װארקעים םענט  סון נעסיהר דעם איז ̂ד

 םין יעבענס־א־ב״ס גרויסע די םאר אנעריזעגוננ
 1;«טע א*ז רם,י§רעזענמ איתם נאטאערס סעםוער

■ זײז כיים אינםערענ^אנאי, רער םוז י מ י  מ
 א*י איז ז אי־ם־סכ גרויםעז א םח זpD^א7נ בױסם.

̂אונרער  ?־ס2נ»כי סעטיוער װאס נארנים,, זיך ן
 בעסט?. ײיז נזהאיטעז נעיענענחײם דער it האם
 ילאט עי װאס איע׳ םון רערע נזפיהיםולסםע זײן

 פאיישסעה איזי קאגװענסאז. דער אויר נזהאיםעז
 עס ר-אם קןגױעגמאז גאנצע די װארום איױ,

 כאגײססערוגג “זעיםענ« אזא םים אויפנענוכתז
 םין •רעזידענם »"? ניס אז זיר״ דוכ© םיר אבער

 | נע־ א םים נעמרענם האם אינםערנ^*»נאל אי*ו
 און איחס op איז װארום סארדרו^ םוו !יחל
u*•(© יח e ry n p)• 1 נים iso it  ir* * f» "M 

x צורי• ©מר, r r r w ׳ויאימ נצראגפ א?א וו«ו I

 rtv, אינטערגעשןונאיי, יערע א־ינפאיען געהאגט
 דע־״ענאציע איד־ע דורך שא־ט־אטעז גע"־;ז איז

 ק«;־ נאנצע רי ראך ײא'ט האנװענעאן״ דער אױף
 עטריכע די םאױ פ״אץ פיאכעז געכייזם דועב״ט«ז
rx איז גןוסיערכ־בױסטעז. הונרערט u נליײ יעויו 

 נלױז אײננעפארעז איז נעדאנק רער ױאב ׳כע־
̂נאר רער איגטערגעשווגאי־־, אײז  ליײ איגטע־נעש
•:.,ױנ װארקערס :א־םענט דיס

 דעם נע;ע; ‘װ« סעטדױ •םוז איניטענמ דע־
 נרינדעו ױעגעז• פיאנע די אינערצונעכעז פא־ט-אנ

 אז ײאיט, רעםזןרענדום א צו יאיט״ יבא־יי* א
̂םען ־שײו איז רעפערענדים־װאוט איא  *■נעהא

 ,־־עזול• דעי איז נאייערכע־, וםעו רעם נ-;*'»־עז
 יזײן נים ײירעז אי־בײםעי די אז ײ־יזט טאט

־ טי: איז »א־ט*י, לײבוי  א־בעיצ־ינענד, חי
 דער ואר באיױיז דעד ײאיט ױאס מיט ױארים

־ א פיז :ויטינק״ט ן : ״  •פטאר־ נע־יען א.־ט*י2 '
כייײאן י־• כי־ט נעהיאגזי א'סי* א'־;צ1יא' װען יער,

 ,כיא:׳; ד*עפ ד• ױען יעצג/ געלא־פט)
 ײי ״אבען אפנע״ו־־ט, אביבעי־ זיך לאני;ן

 עגעידע גײעי !‘גא; א םיט גע:*:*עז זיף
 לאטי* א י־אלאי־. זײע־ א־גאניזירען צל
lo יאלאי״ פון טע o באזונע: ;על;ע; איז 

̂י״אנלט לאבען »לן ז*גדא; נלעדרענט  פא
e* פון r r, אי״בײט אמאניד״צאן די אז 
 ;ים זאי יצײןאנא פון טרײד דרעס א*ן

 פיעזייענט דעל װע־ען. אפנעיעטע^ט
 טאן צי ר,א:״*טע די פארדכע־ט האט

 א אנציפאנגען אלפ כעה£,פע;י אלעפ
כיזאז. לוטענדען צוב קאנ״פײז גײעם A
 ביזי איצט זײנען ס<>איא4י לי;ע ר•

 איז ע£אלאי4י פאר עיעידצגאנס טיט
 אינע־לױפט אפייצעי״פ, באאלר דז־צא-נט

 פך אײדז״עענטס. ניזנעפ עילועל־יען כייט
̂־  אײדדטענטפ, כיזנעס 4 מען רא-ו• לב

 12*10 א פוןיאן טױן# ז״גען עה אבע-
 פא־- ולעט עי׳עח״צא; דע־ האנרידאטען...

 •א:י* דאנאט אין :עליע־ג^יך, וױ קוטען
 א*ז טאטע א ;אט דאך איז דאן ביז אר.
‘צא׳־י די פאיפעיי״ען אילא• זיך לועט עש

k • v< ן ן • ן ו ו ן « y • 1• י ■ < v# י י s » י■ • u Mי ' • י • ׳ י #
• i ■ mi j  *9 *  *  0* > I w  y  / ‘j o

«1ד־ •;n ;י״״ד;; •ועע ױע*צ רי אז  א־א צי עז’־'
״ '*;*א“יv“י*י א כר;צ אי־ װע־־נע ־,;נ־*  T ־

< טא־איע״א-גדטיככע

t M « 1« ,»•“»•••• • י• ו י » *־ - ** י | ו ^ ץ “ / J •' tm % 4 p  %* -  > -  O / •v w

 א• רא־ע. k*אי •:•••; א־ז דא־״ערישטאנ דעפ ד׳;י׳׳
 *ע־:א־כ נא א׳ניע־ש זיא ג־עזידענם א־;־״'
 * * k ס־«ייאדא/•״: א אײיסיאזעז זא'י;ז

 דאיפע־ :־•־ •יא־וב פא־שםעהז, צל אוגל ניב׳;ז זײ
ג«וי*;ר;■־ אי;ז־;־ דאט רב־צ״ע דעם דאנהעז

 פא־ גײנד ט׳ע״־א״עז נאנץ א אויפנעפינעז סטים
־־■ט *,י•־ ;ױ יצטאט *ונזער :נעמײיך ראנתעז.

 נעיעשע;-.• י;ד־;״עז’נא א נעהאט יאהר רעם
 “;*:•,ג*״ ױי אײי ״ער, װעי, רי;דער*נעבורטעז

;־יד;כ ;•ט ר״לע־ *־;,ם די ראזי דאיף ככ׳־ט

ל א אנ ש ע דנ ע ם נ א- אי ד ג ע ל א ק

סקוירזזן. ח. פץ

;“־.V ימ־זר 1ס~?•V ודאך ״.־•נטיגע

j/׳ א ז א >ן *וו־א״ j ' T, ציס 
 פיני• די pe יאיע ד• א• א• •ט •••־ :*א־-

*Sjp־r א וןדר איז ראיע- כערועײ א־ז
 אז ד,,־י‘ אײי ו״געז אאיד־נלטע• יי

 ו ײ,אפ ראנעז ניט
 דמ,׳־ער#רענד ‘ייא״א ־

 בטאניא־ד א ־'׳;*עז ט
̂: א״ •« אל  נ־ט סרא:

 נ,יא איז ״:טינ־ע א .*
י ל*ש*עו י ;אכ א• :

 mper א ?ע;ט #v« ••• ״•••נינעי »־״׳ י־ע־
*g* :;א־נע־ציסעםיען י־עכט יאר יןי״• כי׳ 

;״ י־אפ א־•־• <־•״ :,י•; • * t
 דע־ פוז ־טעי א־כ י• m•* י׳<~:א-

י «־.׳־. כיאפ:*• ־ יי־ט•; ״  י#כ^ז כט ו
 די ו•• :אעטיאפט :אכט ־:•יל א־פ געא־כ־־ט
 ניאלט ײ ״יו: י׳;כ ד־ט ייר••-־; ד־••׳;:ל

דןיי ־זe טאג א פטא*ע• / ־*k ץ־ע
ט א*כ•

עכעז ̂ ♦ 1• י• r r
דע ךו^ » * « 4«4
osyt׳i3־־.־ג־ע n■

* f ״י •טכ־ויי p p
כ׳;: r/, י .. * *# *«
זוי־׳ §1) *ןו
4»• »»*144יגע*

ינ־  ־•;•לא:א, pc ״:*■־נט ־א־א־אי נ
 פין ו־אז ע־שטע ,י ׳?•־אנא ־,א ״•:•׳;:י־ינ

 אפיס דעס נעטיאפעז א- -אכ סציםערכע־
f 09? •צטײקײט טייטע א פא״שייבע־, i* 

v אפיס ײנ••! ס1י׳ א-יס איז יע-צט v חאכ 
-  אר• p*r דיכ נעפעען און ;אנגעפיענע ז

 ױ*נ*ן ר• y איז עס ײעז ײרל ;יט• איז נ״ט
 יןלאיס 4 די פוז נירמייצ. זעדי *־*•לעז די
 איער״מ^יס, די 2 געכײנעז ;•;:,ײ

 א*י סיעפע״ס איז ט״חע-ס י סיײרט ־:;־יכ
r r  ,,,kדעפ א*ז לאטעיב ראזעז א איז ־ 

 צױישען סיכטעם יינט־אלט•:( ד• צ״״טעז
o אױ בייהט ®י־עסערס n גיאר. העכסטעז 

 איז אײמזוסילרט יוערפ סיסטעם סצל״:«ז יע*
 אײפיאכען. זסי עכ ױעי ניטא —ט

 יאנד גא;צע; &ון כטרײלנרענע־ ;,א כ־עככ
 די און ׳ציקאגא א־ן סי'ט ־;יר זי־ע• ־*נ;ז
אונערטרעגרױ. איינסאד איז טי״ד איז יאנע

*ע־פאדאניע• *י־ך‘* ױ■ ,י ע עסעי,

'»־

ר ע ; ״ ע י ר ג » ז V ז  > י כ * ט ש

ו ז צ ; - ד נ י ר א כ פ ו א ט * י ג’י

ך י : ז א ד י ע ,ד ־ ־ א ױ י ע ד ױ

p , k ז א י ט כ א י ס כ ז ע * א

ע * . י ד י י ו ז ע נ י ז ז , ע װ

, ן ײ א י *V ד ז ו א ק י י ו צ

ע ר , ־ ז : י א ט ־ ר • 4 
1 0 אי*.ז

־ א ע ש ״ ם ־ י א פ 0 ' ד

 ׳,c ,א־. ד• א• ::׳1ר;־*־ עפ ־,כ־ תאכעז נו/
ז־;אז cr*'K-v«r א־: ד־;;?׳;־ גרײפען ד־;כ

 ט;יחי כי־־ם א•־־ ;;,געפ־; ךיע;ד* ז*• זשא־עס
p k ־••כי; ;“א ר־ט צו־אדע; א;ט־;א;9 רעם;

 • צ ׳;••; יא: • א א־ײ פ-אגי-ייד pc טײמע
־;־:רכ־; -• ־kc ״;־:■”y ־;;r:vo ײע־עז עישט

... •••״,a ׳•:g; ,,דא אין .'•;אים-
•!Iff • Ml M» *Illlt* *•ויײן • If ײ * •י׳י * L jr > F L 0 *m ,> P > ̂ ̂ • > > -0 ׳ * —

כנאדנית

א־ז i־*״ײ » »»

־: עב •••  *צטא־ח י;א*ג;דאג• א״כ. ״;
rp בײזעד א א*; האט ז• ױאס חיט־ r כאיר,* 
נאטירליר, עגיסטזז צו א־ביאנהזןגנינר״ט ליגט
 נעהרזז ײעט עג*«םז; א• נערעג-ט ;יט ז• ד*ט

 «נער אוםאנדזננניניי־ם. נע״מגלנת איהי עינםט
 איצט איז *אפ*־ם, האט איטעיײא־טעטע ד*ס

 ראם ?♦ ••אט r׳g? ד• ז*זי א•■̂־ ענגי־אנד רי*כט
 דעם פיז עיםא״דינכ ד• א*ז זא־י. אזא נעסאז

 צים כודאז א*ז נענזגיאי־גובע־נאט•'־ עננײעזז
̂ענענה״פ די איהד  ווערןן צו םא־זוד א סאכע: נש

v אבעי שניינתז. א־בע־ העײפזײ! ד• װירעי u 
«r אוינ :יס, ניויב  o r i  ov אײננעמז. איחר 

 •n*9 םיס סאדנלי̂• »יז אלכתבםינ טאהע איז «י
גצם VV — א*ז רדאו ײזר, איז ױאל »נ«ר מזזז.

m ו  y

דיעי•;:. א*ע רלנ־ג׳כ צי ״,או•, יי
 :*ד';זיא;;; -*ט ע;*־־ט ס־־כ^אד־ז־ו;־!* אכ •

״.. .ד ־כיע-על£>* )ן״ן א־ז זיד דאיטעז ״; ״  ... ״.
 א•: :־;*־״;:,*ו ;־*••,א* פ־ז ;־•עב ר*ט םי״ נעז

 ׳פטא*'* ײד ;־•;•י:די♦•א אכל* עאנ הע־י־זז דיטזזז
 יא־פזז ל־־כטדעפ, צ• נע־ט e•; טינ דעז רא-י״
r :y o\'; ׳3 כי אo*i »,ט• זאנ*;־. •••‘א*•;־ אוי
פא״ ;*ט rv ,־;r ;ר אז טאז. ;',א••; י■־* ••אכ

׳ י• • ’ #ן יו• f *•ft •̂י •* «»• * ••• י »1 • • י• *I • »» • » ד ז י iWw . « ו B . י, . וןיוי ו
 pc ם־ם•;־* :,צ ;ע־דעז ׳־־ ד רוז ז-כטץ !

 זיי ••••זם עפ •״ א־ל״׳ב, דעפ חײז א נעייאלד
 בא־ «»**כ בע*יב ד״ג׳מ א נאי ײיגקז א־ויס

 •־•פ-טאנעיכז ׳;** דאז-גע; י?פ אין פ־ײינש
 ״•*י׳•*• צ**;יע“ד« נ?;•;•״ pw -איײאי^׳ס

r זיא c;t:־ r*צ• ׳ r;*£rj* פ־א• א*

’־•I ;•״ א*ל ד־;*ל*״ ״;עיז איע it פ׳פאי״נ*,
 סיז א*״;ע־ איז יאמ *7 אידדא;י.כא- זעי־
 גז־יא״גדסאמז די *ש7עי־?י םענ די יעיתס ז••:?

i ײ*נז ®ח w m o, אוסדא״״ק־ <•• ;ארי^ איס 
־ י o ו איז rijro ?9י נ * ri מי ס ;•“סי ייז

 טענצזןד ־־.־:־־:; ד־<- דא-יליז, בי־ ױעײ•;
אם?* ;*,ײ נמיוסען ;•ד*ויאס איז ״אב א־ט־טמ

 דעי׳ ז,7:׳•גאט זעזס דא טאגצעז צו איכ ־•יא ן
 אײםץד יאהד צ גא;צ׳; גענ־דעז א־*זכ יאט ״׳;־״:

̂נ. רלפ-טע־ דע־ כי• .•־!?,־;,:אדאטא  ױ אז רענירו
i א־ײכיאזזגז אי־ב *א״ p.c ענײיי אוז עדז, נז דעם 

 סארלאזןו צו עריוינניש אז נעלי©ד;ז ד י-«ט
זיי׳ דאכם סיר ם«;ו»םעו זזיט פא- ־•סיאגד

נימר׳ נאנודז יעדם פאיט א״נפאכע־ דע־ ■ט א־
 נד װידמ־ איז י*וסי*א;ד P* אל אי*כ ־־דט עפ

 ל-ע«*סם;עדדע«ד אפאי־גע ד• יענזןז צ-ס ײדע־
r•*; ד• r r o;,,; 1סא-י־«ז< ניס טאר אפ־;נש 

::p׳;־ דעי אדן פ־א•: ל**ז  ר״7ביאי ןי,ז סוז r׳
דוי איצס א*ז npr'yr זי״ז פי: יא־.

̂אנד. איז פא-יזט־רעלשיש רוס

/

 ■ט ניס י*ז’ ד־יטאטא־ דער ל־לא♦•;׳ נע•־;•
®אזויס* דינע פיו נעי־א״ט׳טאטעז :א־•־•:׳;׳

־ דע־ פיז ;אט־; דע* ; ״ • ־אס♦* י־א:ס׳;־ ;
 רוסיימד דע־ צו ע;:'א:ד א־ז ־ונג ־ענ •־•;־

 איהו *•ערם cy ויעינזד איז סאײעם־יעדדיגצ.
P סוז פ*כ, די פא־ נט דער נעױא־פען דד^ ir 

 ןײ ײאס סאסלות, א־ז דיכםים די טא; בא;ג א־צט
,א ״»:*<; , , e*־’־r r 17םאל דעם םא־ געא־בי־ט . 

pc וײ סוזעז איצט אינ״כעי׳־ענירוננ יע־ 
 T דו• נעג־אנעז, jyovn ז׳•• י-י א״ניע׳־ז, ״־•••
 ײ1 יייז ?וינעו, א״יענע ז**ע*ע :־״.•ינענעי, :־;־

 נארי©״ זײער אייןי יאכעז היט־ אלדאי ריזעז
מי׳ נים איל כיז דעטטײעגקז pc אבעי פ״י  ײ

זעימ. יאס ט«ז ניט ‘אדו נא־ זא״עז ז־י אז
דאל-ײןר ;,־,!,;•,א נזזכײס :,,r נץי.........אי

r r r*

״ צ״םוננ®•' *:tf2M ווי ד«ה־ אל נ**עפ> י•
 זײמ לצצםזןר רער א*ז ײאבעז עכואגדזנסעז‘־•־

 זילד ■ארניענם נןםוינתם, טוזשיקזןב *יטישן ’י
נ!! •יח ל״״יעי׳ רי ם ^ ײ ?•,סאטי; זײערע אי

 נאנרײוד וו״;מן• אדצי ®צתי וחניס ײ־יי׳ *י*
 ו-ינװנגס רrיr אז זינצז׳ איז ח»ם כלזז י־תז ײו״

 • וו»ממנםיױ *•ז יוסלאנד ייז
r«:*ro^י ;״ f  .» » ir w : iv j jn♦ סומו זײ t f 

׳ייו נמתו ז״ער ט*ס  װיי דעם ווצמז נ•©, צי מו
• v '־יפ״׳מד מ t  ?•rv.o אגאגדמרפלײמו. גים■ 

mv ד?ר.דאזמצד או נ*י. ײײס rsye, רי•• װאס - 
yn M w rm rm rrn*"*  r t* י «אד׳ם©י׳ם ״ י  . י

ײי.־ .?»JUW tm n ft. r ייײ|ח»יריג^ תר'
r ײ דינינ• נײייײ״י״ ״ t  M  T t•*—

* , ,̂ fc * ►4׳

ד ע ד ד ע ש י מ א נ א ק ם ע ע ל ב א ר פ ־ ם נ ע ב ע ל
ד פון נ א ל ם ו ד ־ ט ע ױ ו א ם

I    י י —•0
 :א ללאפ ולאנ^עפען, ־:־••ע*פטע -

 אין לעפ פדזלענדע די חײנט ״עעפט־גען
 פא־־י״ קײן ניט זײנען פאײעט-־וסיאנד,

 אױס־ pc םלאנען דט סיא׳לען, ט־*:־ע
 פאלי״ אינװעניגפטעל אדער ױע;ײ.פטעל

̂סילצע ;א־ ׳טיח ̂וג םראנען. על
 אינ־ און אױסװ/נגיגסטע דיגע טים

 סאױעט״ דער זיך ה^ט םײגד װעניגטסע
 ױען און געסיראװעט. עצס ןיא רעז׳צים

 ;א־ *•געלאנגען װאילט עחדסטעגץ זײן
 ־דען װאיט פאקסאלעז, ואי״יט^ע פלן

 א־ז צוקונסט ?ײן אז רעכעגען, געחעגט
 :אנית גיױבט כר״דעת קיץ ל;יזיכעיט.

^ אז ׳טעיזר טי; ;ם”ל טי איי  *עטעלןט ו
 װעילכער פאר נאי^עוױזם ייפי״עעל דעי
 יעצטע זי־־נע ס:גה. עדגסטער איז ;יט

 פא־ געלוען זײגען גצחוגװז ג״ױסע צוױי
 דער סאוױנקאװ, גרודע. און װ־גתאױ

ײ שון םוטיגסטער און ר־־־־עװריכסטער  זי
 אלנאניזא־ דעד געגנער, !א^יט״עע גע

 און אקטען טעראריסטיישע ys,c שון טאל
 כיחגה די פארי׳אזען האט ׳טאנרען1אי*פ׳־

pc איז און עיײ;רא;טען*םארלעױערער 
 איבערבעטען זץי רוסלאנד אין א־יעק
 איהם זיך האט און נאי״טעוױזם ני־ט׳ז

 אודננאד איז גנאי אױוי איבעמעגענען
 אלץ איז באטת׳ן אזוי. ױ\י רעדט ןדאס
 װי נאכדעם ׳א»גערעדט) םריהער נעללען

̂־ דער איכעלצ״גט,'אז דך לאט על  באי
 װאס נראניט, וזאיטער א איז יצעיױזם

K־,rp זײנע אלע זיף צוביעכען איהם 
י פײגד ,̂ י  ניטא איז עס אז און ׳ד׳ןי
 קאויטאריס־ גרויסע די צװ״עען ניעלר
 אײנ־ קײן אײראפע אין טלוכות ט״צע
 דער פאר דורא טהטת ׳זאי* װעילכע ציגע,

 די טיט דעלװעגעז דך #פאי*קס*^טיטוננ
 אקטױוען אן יטטיצען צו מיטלען ג״טיגע

 סאוױגקאװ׳ס רוסלאגד. געגען לאטף
 #רא־ זיין #רוסיאנד יןײן צוריסקעהרען

 רעװאלוציאנערען טאססװער פאר׳ן צעס
 סאװעט־ דאס אנערקזןנען זײן טײכונאי,

 פרי־ זיינע אויף חרטח זײן pw רעז״צים
 גרוי־ א געפאכט האכען מעיצים הערדיגע

 עםי־ דעטאקראטילטען כײם רױטם סען
 פאר• זעהר האכען און גראנטען-עולם

 סא־ דעם סאר דרף־ארץ דעם ?גטארקט
װעט״רעז^ים.

 גרוזײ דעם םון ייקוױדאציע גיכע די
^ז י  װאס אויםישטאנד, »ז אױמ^טאגד, ;

 די,סאװצנדרעגירונג איז איהם א־בער
 און אינםארםירט גע:ױ פאראױס נעלוען

 אמאגידרען דף געלאזט חאט זי• ױעינען
 פײנם איהרע געבעז צו כוגה דער טיט
̂ארק האט םויט־קיא•, א תאװקאז אין  לט

̂* פון ;עגנער יעניגע די אגטסוטיגט  בא
̂כע עעוױום,  אז געגאױבט, האבען װעי

יף איז עס  געװאיט םון םיטילען פיט םע̂ג
ס§ראװען. צו אימם מיט ז*ך

 סאװעט־רוסי^ונד סון אגערקעגונג די
 רעגירגנ* אײראפעאי^וע $ןלע כםעם דלרןי

w, פראנקרײןי, דורף אױף כאלד איצס 
 אויסער״אײרא״ סיז רײהע א דורןי און

 סיס?, געסטען דער איז רעגיו־ומ פעאייטע
 מאוכה־מענער די םון אויגמן די אין אז
 סאוועט־ סון כיאכט די איו װעילם דער און

םעסט. גאנץ רוסי^ד
 דער איז עס רוחיגער װאס אכער
 פאליטישער אין באיל^עוױזם ריסי׳שער

 עהא־ ער איז אומרוהיגער דאם נאציהוגג,
 װען ׳צײט לעצםער דער אין נאטי׳ט.

 רוס^אנד׳פא^יטילט אין געהאט האט כען
 אננע- מען האט קאפ, םרײע-י־ען א

 עהא־ סיט אינעבען זיף יטםארס רויבעז
 איע pc פראגע די פראגען. ;אםיעע
 איז זארנען אלע םון זארנ די סראנען,

:הײנט רוסיאנד אין
 אינ־ רוסײטע די אז כיזנן, מאכט װי

 באצאליען עחצטענס, זיך, זאצ דוסטריע
 און דעפיציטעז, אהן אעכען קענען אח

אײ זיך wsvv זאיצ זי אז *יױיטענס,  נ
װאססען? און אנםוױקילען טא̂י

 רוםלאנד אין אלעכיעז םאר איז דאס
ניט אינדוסטריע רוסיעע די העץ :אד>קי

 בעס־ עדישסער דזןר כײ שםײנער גיוזשיצקען ?ייז
געמנמנהײם. סע־

r דאים עס w זינ«װיונױ םראצסי. םים שסאל 
 א םאר איהם באםראכם ער איה© מגמז איז

 •י־ באײ העז op און תאסוגיז^ םאד׳ז משיד-ר
v דוןןרעו אװעתנעשיקם ז*ל םראןױןי אז «ײז?, m 

‘«ivpv דזם *o(• ,װעם ער מאו אינזעל v t נעםײ 
\vא ׳p א c,* סאר־ ער חי סאדיאניע, בקמגרער 
י;ס1

1U.
אונ״ האט באראנאמ  .:pj פוו טױט ישם יל*ד

Vאיחר םארלארעז למזער-וחנים אידישע 7גא:צ ״ 
 די לעהרער. )poops איחר ׳ידײבער, נזסםעז

A חזץ א *תדזןכט־גהײס/ n ׳91 ח»ם וי װאס 
o n נריק דאס it רי או אם«ל איחם •וו ח*כ*ן  י

T פאײיסןז י.*ם in 0»» םוים זיחP3 
ת •זז י׳ י o*• איז כיײאמדארצר, י p r אײ״־ע ■ח 

jo jpsp?ifi׳p ד»ם ווי יעזער, סלײסינססע אח

עסם אינדושטדיע ױוסישע ״די
ח ױ ד א ה . אי ״ ל א ט ^ א ק ד־ נ רו נ

קארעסיןןנדעגם אײראועאי«;ן א־נזעי־ פ־ן
כמזאגאדױםש. לעאן

 ׳פיס אײגענע די אויף װעיען גע״צטעלט
 סרר פאליט״טער העריעענדער דער קען
 װאוקס נארטאלען אי,קר גאראנטירען גיט
 קאמױ דער קען דאן — אגטיױקרו;;, און

 יא:־ קײן האבעז :יט רעז־טיפ ;יסטײשעד
 אינװעניג פון ער װעיט דאן ; קױם גען

 סווי כױז און צופוילט און דור:געי*ע:ערט
 א אין גיט אױב טטארבעז,י5א סוף כל

 ׳פײ:ד זײנע טיט קאםף כאװאפענטען
 ׳באוט־אײפקײט און יצוױנדזוכט פוז איז

ערגער. נאך איז לואפ
«רע■ רוסײטער אפיציע^ער דער אין

 :יטא דאף איז רוסלאנד אין און — פע
 — פרעסע אםיציעלע אן װי אנדערע קײן
 ער־ אפענהערציגע גאנץ י״עגען פען קען

 םונדא־ דאזיגען דעם לועגען קלערונגען
 דער אין באזונדערס פראבלעם, כיענטאלען

 א גאזעטא׳/ ״טארג^װא־פראט״שלענאיא
 אינ־ און האנדעל פאי צייטונג טעגליבע
 דעם קאפ אויפ׳ן טראגט װאס דופטריע,

 לענדער אלע פון עטאריער6״פיאי יאזוננ
 ״עתאנאכײטיטעס/ אין ;זיף״ פאראײניגט

 טאג־ א ״טרוד׳/ אין און דטיזן״ קאיא
 בא־ פיאפעסיאנעלער דער םון צײטוננ
 טאג־ םיײד־ױניאן אײנציגע די װענונג,
 די אין אט װעילט. דער אין צײםונג

 טא־ פיל זעהר סען געםינט צײטונגען
 אם פראגען. דאזיגע די װעגען טעריאיל
 ״טארנאװא־פרא־ דער איז מיר לײענען

 אהטא־ םען8 םון גאזעטא״ מישלענאיא
 גינז־ םון רעדע א איבער באריכט א בער

 םון סעקציעס די םון אײנעם אין בורנ׳ן
 פאלהס־ דער פון ראט העכסטען דעם

: וױרט״עאםט
 אינ־ די האט צוריה לאנג גיט ״ביז
 גרונט־קאפי־ דעם אויםגעגעסען רוסטריע

 *24 פעריאד פאר׳ן װעניגסטענס טאל.
 בא־ דאקוסענטארי^ דאס מען קען 1923

 םאדענט איצטיגען דעם אין װײזעץ.
 צום קענטינ פראצעס דאזיגער דער נעהט
 באהויפ־ ניט נאף ?ען מען כאטיש סוף,
 אנגעהויבען ^וין זיןי האט עס אז טען,

 אופד די אויב קאייטאי. םון זאסלונג א
 װײזעז אינדוסטריע דער פון זאץ־סיטלעז

 באהויפטען ניט דאם מען קעז װאוקס, א
 זאיל םעז װען גרונכדקאפיטא^ דעם פוץ

 קאפי־ דעם אויף באטראכט אין :עכיען
 ניט״ די אין אריעגעלענט איז װאס טאיל,

שטײגט טא אונטערנעםונגען, טעטינע

:אר
טא^

 ראכ הײנט
זײי אריבעי

•1 זאײr *י1
י •»* *י•

•nS
וי רא• r »י * >

ױכנ  א
אנזאכיי ;

געפ•; איגדוסטײע כטע
 בעסערעו א סך א אין רוסלאגד אין
 יערםאר און אינדוסטייע *עװערע די װי

 לײכטע־ דער בנוגע אויף טען הערט
 אלע רי םון װענינער סך א אינדוסטייע

 איג־ *צװערער דער םון צרות כיענליכע
 א נעװען װאיס מס אכער דופטריע.

 אינדוס־ לײכטע די אז גלוינען, צו טעות
 םאר־ נארמאלע אין זיןי גצםינט םריע

 פיארוצירט זי װי אזוי ה/דטני^ען.
 צי אדױ ארטיסלען קאנסום־איםיקילמן,

 אין סאסען־כאדערפנײעעז, באםרידיגען
 c;n .סאבטראלירט םלוכה די װי אזוי

 רי קען אױסלאנד, פים האנדעל נאנצען
דיקםירע; אינדוסטריע לײכטע רוסי־צע

 פאנטאס־ דאנק א איז טארק־םרײזעז די
̂יז אױפקוטעז פרײזען טייטע  סובװעג־ א
̂ונה ךער םון ציעס  דערװעקען און טי
 דער־ אליגן זיף קען זי אז איינדיוק, דעם

 אנטרא־ ׳צרײבט דעם װעגען האלטען.
r ״טאינאױא דער אין פאװ : ' ^ * s 
: ;אזעטא״ :איא

 קריגט װאס אינדוכטריע, לײנטע ״די
 קריגט דייעהס, סובסידיעם קײן ניט
 פרײ־ הוינע די אין אינדירעהם אבער זײ

 פין אוגטעריטטיצט װערט זי ה. ד. זען.
 דע־ זאגט דאיף׳/ דער ״נאר דארו*".
ד. ״טעהר־פראדוסםעד/ ״יטאפט טחבד,

 וױ פעהר פראדוצירט דא־ף דער נאר ה.
 א*ז דארף דעי אבער אויף. עפט ער

 א:־ פעהר־פראדוקטען ,ד דורף בכח גיט
 פאיבעסע־ צו אױ,־« קאפיטאי* צוסלײבעז

 אײנצופיה־ און ראגד־װירטשאםט די רען
 ׳טטאד־ די דען טעכגיק, העכערע א רען

 ביים אװעק נעפט אינדוהטריע טי״טע
 דודך (און פיײזען הױכע די דורך פױער

 דעש אויפצוהאלםען *טטײערען יטװערע די
טעהר־£ראדוקט״.״ דעם פלוכה־אפאראט)

פרא־ קײן פעגייןי גיט איז דעם צוליכ
 לאנד־וױרט־ רוסישער דער םון נרעם

^ ״טאפט.
 פון יהרות דעם pc ה*טגה געװיסע א

 קען רוסלאנד אין אינדוסטריע־ארטיהלען
הערט, פען װאס דערםון, באקומען מעז
 200 ביז קאבט סוט כעסערער א אז

דאלאר.
רוסי־ דער פון אפגעשטאגענקײט די

 אז גרוים, אזוי איז אינדוסטריע שער
 עהאנאמיסטען, רוסישע די םון אײנער

 האט אפעריקא, באזוכט האט װעלכער
 םאכ־ קײן ניט זײנעז ״םיר :געשריבען
 האנט־ און קוסטאדעס נאד ריקאנטען,
װערהער״.

 די האט באהויפטעם, װערט עס װי
 אין רוסלאנד אין שטאדט־באפעלרןערוננ
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I יפרױעה שעהנע װאם צו
(פעליעםא))

לעכעדיגען. פון
 דער אויף פארטראכט זיך איהר האט
 םרויען שעהגע װאס ראיליע, סיאוסער

? לעבען אונזער אין שפילען
נע־ דענק א אמאיל איהר האט און

 םרויען שעהנע די נאר זײנען אםשר ׳טאז
? מענשען פאר אופג^ן אז

!םרויען שעהנע
ײ האבעז אלע  אלע װײיצ ל'ב. ז
ײ אז טעגה׳ן  שעהנקײט. ליב האבען ז

̂כ ל ר ע ם י ו א דערהויפט  אבער ע. י
 טאקע שעהנקײט אויסערליכע דען איז

־• אילץ?
 גאר פלאן א געוחנן װאלט אםשר

 װײ־ און םרויען מיארםע באזיננען נעמעז
ײ שעהן װי זען ־ — זײנען ז ר ע נ י  א

ך? י ל
 אין זײנען םרויען מיאוסע װײל

שעהנע. די װי שעהנער ^עמאיל נרונד
 פאעםען, די זיך װאלטען אפשר

 םון אפאםטאלען הויפם די זײנען וועלכע
 גענומען זיך שײנקײט, םון געטיז דער

? םרויעז םיאוסע די באנראמען צו
 ארייץ, זיך טראכט מעז אז וױיל,

 הוים^־שולדיגע די פאעםען די זײנעז
 שעהנע אויף ״כום״ נרויסען דעם אין

פתיען
ײ ניבען גראםעךפלעכטער, די זײ,  ז

 איז וועלט די און ״פובליםיםי״. צופיל
p װעלט א געװען שטענדיג t .ױבציסיםי״

 צו כדאי נאר איז #איך זאג אםשר,
 אן זײנען םרויען עעהנע אז באוױיזען,
 םענ^־ דער םאר איבעל אן אוםנלילן,

 חאבען ?ױינקײם זײער סיט אז חײט?
 םענש־ האלבע א םארמסלאםט גורויען די

 םון ינים׳לאד עעהנע דורך אז חײם?
 נע־ צװײטצר דער חאם געשלעכם אײז

 חלשות םיאוס׳ע א געמראגעז ^עכט
ם? •גי

ד, * ד !אנ *ו י  חד צו גויטיג v* #י
t נאנמז דעם ^ידירעז r a r - ן ע י ױ ם

? ם ײ p נ ה ע ש
 איך טאן. ארובירען עם װעל איך

 אנדער קײן ניט הײנט אײנס אילץ האב
םעדעד... דער אונטער טעמא

!םרויען שעהנע
 שעהנע פון האט דאכט, מיר װי
 רער אין פאן אײן קײן נאר פרויען
 װײצ... געהאם... ניט הנאה קײן װעלט

ײ װען ^ םײדלאך, זײנען ז  שעה־ זיך \9ל
ײ װײל סױטעז. ניט מײדלאר נע  װײ־ ז

ײ אז סען ײ שטעלען שעהן, זײנען ז  ז
דערםאד. פרײז גרויסען א

ײ װען און ײ זײנען חתונד., האבען ז  ז
ײ װײצ מאן. דעם םרײ ניט  גצויבען, ז
ײ אץ ארײנגעכאפט האט מאן דער אז  ז
!מציאה שרעקליכע א

 װען און גע^יבטען. א זוכען זײ איז
ײ ײ זײנען אומגליקליכען, דעם קריגען ז  ז

ײ װייל םרײ... ניט אויך איהם  זוכען ז
כסרר... אזוי איז געליבטעז... אנאנדער

 א או טענוז׳ט, װעלט םאעטישע די
נשפה. די םול מאכט םרוי שעהנע

עס... לײקען איך
 די םול ניט מאכט םרוי שעהנע א

קעשענע... די פוסט פאכט זי נאר נשםה,
 נים יןײנעם איז — םרוי שעהנע א
 זי. דינט איהם שפיגעל. דעם חױז טרײ,
 אנערהענט איהם pא זי קניט איהם םאר
 גוטע הײן ניט איז םרױ שעהנע א ?י^

 דען איהר זיך לויגט װײל אםילו, מאמע
 האן זי ורעז קינדער, אויוי צײם יטר׳ן

 װע- באװאונדערט שעהנסײט איהר םאר
? קאםפליםענטען סרינעז אח רען

 איץ גוט נאר איז םרוי מעהנע א
^ דארט בוד. י נ ײ  עטיצען, אויר זי י

 העלד פאניחמער א איז תנער אבער
לויז-  א איז שעהז איז םרױ שעהנצ אב

 איבער םאן *ײצנם א וולי< #<יד
אבער םאמעסט, םען אמ שנעל אויו•

ם האט זי װאכ אױציי פי  ,□in םון
יאי.ר אין 1913.

־אג רי איז ־;□ איפנ־^י־טאר װי ^
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r ־עיען v אז דע־פון, :־־־ זעי־ען ׳טריע   
<;ען’י פ־י־ויות ,׳׳ או־ז :יט ־“א־ אין
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ד " : א־ ט־ ־ ־ י  *s 12 א*י אקטאבע- ט<ן  
;יט עכ קעז •.ײ-טעױ ,,״אי עפעי
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 פעטאי־־איג־ ר1זר א־ן לױן דע□ צא־י־•;;
;* ט־  ;־,׳;;,פא־י״ זײ װאם :ןו־ :יט ר:

 פאר־ זײ פארתע־ט ;אר ;יט, זי־ דען
־ גרעכע־ען  די חודש״. יעדען טיט זי

טרעסט א'ין אז דערצעהלט, צײטוננ
 דעם אױסצוצאלרען פארשפעטיגט האט
 חודש. גאנצעז א פיט אויגוסט פאר לױן
 יאבען ארבײטער די אז :ט,,י,נ דאס

 אױ־ אין װ^ך ערשטע די פאר לוי; דיע־
 שפעטעי־. װאכען 7 פיט באקיפ^ן ;יכט

 פארשפעמיגט האט טיעסט א;דע־ אן
ױן ־עם  א און דרײ פאך אױגוסט פא־ י

 יאבען סעפטעפבער :•אי װאנען. ־אי־נ
 גענעבען אלנמערנעפונגעז פא־ א נאי־

 קײן האט ?ו*קטאבעך פאי־ בעוז אװאגכעז,
 קאפיסע. יױין נעכעבען :יט אונטעינעפי:;

 ווערמ — צײטזננ, די זאנש — )לא:ע ״די
 אין שםעלם אין אננעשטרעננטע זינא; א

 אד־ דעױ פין גא:נ נארפאי־ען ר<ב סנ;ה
 פון צױײג פונדאפעגטאי־ען א א*ן בײט

איגדוסטריע״. ־,;,־
 דאזיגער דע*י פון סיבות רײפט די

 ״טרוד״ דלי זעיט ערשײנוגנ שױערער
ivsp ערשטענס װאס ׳;שזד *,א ^v k  :ימ 2
T פינקםליך טי־וכח־באשטעיערס די ' t 
 די קרי;ט צװײטענם און חשבונות, רע

 י*א;טעיצו:; די גיט פעםאל־אינדוסטריע
 דער פלונה־בענל. די פיז ק־עדיטען

:װײטער יטרײבט ״טרוד״
 בײם ;,קעמפ רי װעגען *וי ״אזױ

 װע־ אוז איבײםס־לוין דעם אױסצא־־יען
 פון שװעריגסײטען פ*:אנציעלע די נען

 מעטאל־ט־ײדכ פוגדאםענטאיע אונזערע
 און חודש, יעדצן רײדען צו אויס הופט
ױ אזוי  אױסצאקלוננען צײטװײליגע די ו

 שװע־ געגען נים אוםז בשום גאראנטירען
 צאהלונג, םאיגענדעד דער בײ ריגקײטען
 די געקופען איז עס אז ר,יכ רעכענעז

 גאנצער איהר איז אװעקצושטעלען צײט
 םינאנציע־ דער װעגען פראגע די נרױס

 פעטאל־אינדוסטריע. דער פון גאגע לער
 צן כדי ארעם, צו זײנען פיר װארים

 אויס־ בײם סעפפע כראנישע דערלאזעז
 לועפפע, ארבײטס־לוי?, דעם צאהרען
 דעזארגא:יזאציע דער צו ברעננען װעלכע

 :אר :יט לאזצן װע^נע ארבײט, דער פון
 אן הא*י אפילו נאר פאיענטפערען, גיט

 :ונדא־ די אװעה׳טטעלען אופן ערנסטען
 פארג־עבערען װענעז פראכע פענטאלע

 פאר־ און ארבײטס־פראדויזטױויטעט די
.“פראדוקציע די בעסעיען
 אינדובטריעז פון רײהע א װי אזוי

 דעם פינקטליןי אױסצאהלען גיט סעגען
ײ זײנען ארבײטס־לוין,  בכח ניט אויף ז

)13 זייפז אויה (שליס

 לײדצן איהר פון איהר פיזט <עבען אין
כסרר...
 איז ם־יוי און פײדער בעסטע די
!שעהנע נ־ט די דוקא

 גוט א געאיבמע. גוטע א א'ז זי
 פאן דער אז איהר, פאמע. און װײב
 — פארריגכט נאנצען זײן אװעק גיט
דאנקבאר. זי איז

 א ;יט געאיבטער דער אז איהר,
עס. זי אנערסענט — פתנה
 א״עפאל א*ז םרוי שעהנע :יט א
םרוי• בעסערע ליפ א אויך

 םון ארועק געהט פרוי א װען װײל
ך. י ז ו צ י ז ט ם ו ק שפיגעל,

 נוטע א אויך איז פרוי שעד<ע ניט א
 איז דאפ אז דענקט, זי װײל פאמע,

װעאט. לער אין אויפגאבע איהר
 ניט זיך יאנען שײנער ניט א נאד

 פאן דעי און פאנסביל, םרעמדע סײן
w װען און הױז. פון אװעק רוהינ 

 עד פיהײט הױז םון אװעק געהט פאן א
גליה״יבער... אוםשטענדען אונטער זיך

 אידזר דארפט פרוי שײנער א נאך
 אײך. צו לוכיט פיאוסע א — נ^כלויפען

 ״גאל־ פאגזב־י* אונז שפארט דאס און
צייט״... דענע

 זי'ן ן’פט־ מאז א װאס צו אח
̂דעגע ?... גארנישט אױף צײט גא
 פענער, מיר, װען אז גאױב, איך
 נאך נאכצולױפען אויפגעהערט װאלטען
ײ װאלטען פרױען, שעהנע  אױפגע־ ז

 שעהנ־ זײזגר מיט שטאלצירען צו הערט
 דאן װאי־יט שעהנהײט זײער און קײט

n א אנשםאט ברכה א נעװארען ŝp.
 דערזעהט איהר ווען !איבע מײנע

גאלענט. צו ניט געהט םרוי, שעוזנע א
!אנט^ױפט און באוואינדערט וסט,1<

 ניט דעי צו נאר צו געהט נאהענט
 צוקומע• װעט איחר ווען און שעהנער,
 שזהניזײט נעפינען איהר װעמ נאהענט,

אידר... אץ
 כ-יז יואב איך !טײערע מײנע

 מײן געזאנט האב איך געטאן. ®ליכט
 יאםיך איצט םראגע. רזר איז װארט
 זאנען צו װאס 6הא איהר װאס חערעז
דעם. וחןנעז

 □yev טאקע איהר האט אפשד איז
? הא דעם, װענען זאגען צו װאס
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ר cy.״ :־אגפ־ל ר*. ע  זי• ד:
ט פ־ירען קעגע רעם נ-

• • • % י
1 *  W

א,־ רעבו ג%• »

 ;;טיכ'פ;־אי;טע;ד דעם פייט א־נטע־וײו א
;.,בראנפ ך. י D־*'nD;־xc ־;:־•׳;* :־;

ז עה ;י.יל,יט  עה LV- ־ך אז אנ*ה, א
־ בםרױט, :עזאגט ;•ט אוגז  דאפ האבען ד

 :ע־ י־־אננע; א pc א־ויסנעהלאנעז במ*ז
לעך  טאי־./« א-ז עה אױב אי־ם דיט ען

 װעט אוכיצופליד־*;. זײן װעט על א*ן אזױ
 דאבי איך *צוי־ד. אײ;ע:ע זיי; דין עכ

;V י־עגגערע א אידים כייט גערעיט :  ע־ ״
 פון פעה״ע־ען אױױ #נגעוױזען כ•*־ ה*ט

 לאב איך ,ױען אין םאניטאלױכיפ אנדע־ע
c* געװארט m ליי־ ;,:,ז* פון ררי:;ען 

 ײא־ נייט דױי־ פוי* א אגנענומען על האט
געשװיגען. ןיא סעי

•צ־ױי־ צו טבע א האבען דיפי־אניאטען
ט דעם אין אז זאנט, כיען גען.  א ײ:

 אזױ. דאפ א*ז אם״יל ךןיכיה. גרױסע
 זיך ד<ען דאלטױליש• װאס צו אבע~

 7א לױב טאקטיק, דערזערבעד אן האיטען
 לאק־ װע־עז ,בכי־י וױסען. צו א; ניט

ײ ״טרעבטש רערען זעי־טעז טױל־ש  א:־ או
 שאליצטע־ און פלאפעסיע זײער פון דעיע
 אינסטיטו־ םאראנטװארטאיכע פין הער

 ;*ט עשענטיויכק־יש דעי אין ױערען ציעס
 אנדע־ע־א:* אױױ •טייעכטה קיין רײדען

עטאי־טען.
V, v*« • •ז • »•«*• זיר •v™ ״, ן וו<}- « <«- ן ו- ז

ם דד. בי־אנפין. דר. דיט טרעפעז  ח״
 וױ־ יל. חיארןאוױט••**, פיליפ דד. ספיװאיז,

 ;אמ*;ן זייז •טטענדי; האבען בעגפ ליאפ
רײלען זײ אבטונג. גלױס כייט דעלטאנט

ל. ז. פון

 דארט פרן פארטיאג. א געהאלטען *־ייא,
 ער קריק. בעטל קײן ;עפאלרען על איז

אזוכט האט  ״,ו״* שון סאניטאליוטס די :
א א:  או־ן באםאלא פון מירװאלױ, פון ׳י
 ;ע־ װאס סאניטארױסס, איבעריגע איע

ט אין זיך פינען ױ סטיי יארק. ;
גע:עבען? פיר רײזע די אײך האט

: א נעפרענט. איך י
 בראנפין דר. האט - געוױס,

 גע;עכען מיר לאט עס - דעענטפעלט,
 האב איך נאכצורענקען. םיר יעדענםאלס

 םי^ע םון פיהרוגגען די כײט באקעגט זיך
 ביז האב איך ױעיכע םײ סאניטארױסס.

 איך אין געהערט ביױז 6;עהא איצט
 י־ער צו צמעהוקט זיך נײי דאס פון לא:

ט ב״  װער״ כייט סאניטארױטס, די םון א־
פון באקאנט געװען ־טוין בין א*ך :ע

 וי,יא. רעהלכטענס זײנען פאציענטען ד•
 א אז זין, דעיראז איך םיס. דיעלע
 •אציעגטען אונזערע םון צאל* גלױסע

 נעט, אין איגען כרוו בעט, אין עי רי;ט
 ואצ*ע;טען אונזערע פיבער. האבען זײ

 און ׳אױס גוט גיט טעהיסטענס זעהען
\,t »זױ אױס זעהען ארע דא  רטע "

 דע״ די רורך קי- איך טעניעען, געזוגטע
̂ע כרעט אז ?עה און האידס r א m״; 

 רעש צײט יןורצער א אין פאל^אזען טען
̂ס פאגיטאלױם  שאל• אנער געזונטע. א

ײ אזױ ניט עס איז װאס  נייד !■'אונז נ
 ועם םאייאזען װאס ׳סך א אױך לאבע;

 אױם חד״צים ■אר א אין סאניטאריום
 גרו- א אכעל צױצטאנה ;וטען א אין

 ע̂א אי; אידור לאנג, יבט>יבי 4צאהי סער
 פאציעגטלן, האכען ריל אז וױטען, כיעגען

r •ויוז ײ v,, ד־ײ אין

iyi

 װעפעב ניע:״•־;; א פון װי אילם װענען
 צי־ :אלענטעי־ דעי אין װעט עס נאמען
 י־אנד ;אנצען איבע־׳ן באיאנט זײן ?ונפט

 פפ<* טיבע־הײ־אז באדײטענלעל א אאס
ציאי־יבט

 אין ב־אגפי; ידל איך האב באנענענט
 ױ;־ א ;אך א*ז ע־ ק. ד. װא^נגכאז,

 אן האט ררײסינעל. די א-ן נעדטאן,
 אוטרוהיגפ. אן זעהי און פ:ים ענעינ״ט

 נ*<־ אז אײגדדולז, דעפ גלײך קי־גם איהר
 סאעציאײטעט, זײן באזונדעיס זיא דיציז״

ײ איז  דאד ;,,פראפעהי קײן :יט איהש :
 איבערגענעבעז איז ער אז רײדענ״דאפט, א

 און זייגעש, נעדװ יעדען טיט אלבײמ זײן
 איך ל.אב ׳טיי טיט גערעדט ל.אט עי װעז

אר״נ־ װאאט ער וױ געםיהר.. יאס נעהאט
 און ארינען זײ:ע טיט מיר אין געדרוגנען
לוננע;. מײנע באטלאבט

 שו־ דעש באגעגענט האב איך ױען
 באני־ דענװעל פון אעראינטענדענט

 װאס גאל געהאט זיך ער לאט טארײש,
 טײ־ די איבעל רייזע א פון אוםנעהעלט

 אױױ יא:ד. איבעד״ן סאניטארױטס כטע
 ד;ר געװען איז עס װאס ׳פ־א:ע םי־יז

 י־אקטאד דער לאט רײזע, זײן פיז צוועק
 ■*־r״ געפאה־עז איז ער אז געענטפעיט,

 סאניטארױם, דענװער דעד ז״ך. יינען
 סאניטאיױב, גרעשטעד דער א*ז װאס
 גא:־ רעל אייף פארטאגען אידען ד־ װאפ
 *שטו־ איז יטטענדיג האיט און ײעיט צער

 די אײגפיהרען איז מיטיען r: דילען
 פין הײרו:: דער אין טעטאלען לעצטע
 זײן אז געװארט האט יראנקע, ארגבע;

 אניאל װידער 7* זאי םופעלאעטענדענט
 אנרערע פלן פיהרונגען די כױט כאקעגעז

 פא־־״שײדעגסטע די אין סאניטאלױםס
ילאנד. פיז טײלעז

,  בײ געיוען איז בראנפין ד. י. ױ
 סא־ אפעײחאן דער פון קאגװעטטאז דעל

 אפגעהאיטען איז װאס ן,’אסס וש—ניטא
 ;ע־ איז ער ; אטייאנםא אין נעװא־ען

 לער פון קאנװעניטאן דער אױו» װען
 איז װאס אסס׳ז, טובערסואאז גײײאנאי'

 זעאבער דער אין געװאדען אפגעראי־טען
 ׳קא:װע:*צאז דעי פא• האט אי; שמאלט

־־בעל אױף  פארזא־ געײעז זײנעז עס ̂ױ
אטע־ פון ^*ננעךספעציאליסטען ,ד מעירט

ענעל קאלמ x כועכען גו ,
א־נ־עד נעהדט

קוױני; בךאםאיד כאסקארא הילל׳ם

CASCARAgQVININI
' סי-* mvo׳

 עטונ־ 24 איז פארקיהיצונגעז סטאפט
ײ םעג. לר־י א-ן -פרג די ארן דען  ז

 װערט צופערלעסיג. אוז געוױם כער.
 זײט מענשען טיאיאנען פון נ^ברױכט

ױ טעל״  די פאדערט יאהר. 40 ו
 םים באקס, רויםער דער אין עבטע.

 אתמעו^זריםט און ®אדטרעט דעש
היאצ. טר. םון

 דר. טיט געיטפרעך שון • :אגג אין
 אז געװאלען, געװאל איך בין ניאנפין

ײ װאש פאציענטען, צאהי :רעםטע ײ  זי
 יױ אדעל, סאניטארױם, דעגװער אין נען
 קאנסאצ־פ־ ״רזיטואײצ אםיציעא ה״סט ע־

 דונגװער״ אװ סאסײעטי יעריעױ טײו
 שא־ אנדערע אין געװען פריהעי זײגעז

ײ אז און :־טאריוםס,  דאיט םון זײנען ז
 געזונמע. ס£אי געװארען ארױסנעלאזען

 זײער צו גענוטען וױדער זיך האבען זײ
 אײדער און באיטעפטינונג, פליהערדיגער

 םאגאטען, אײגיגע םאריכער זײנעז עס
ײ זײגען  אין געװארען קראנק וױדער ז

 אזו• טליה און םריהער, וױ עינסטער עױן
ײ אז ׳ע״:שט  נעקענט קיױם זיך האבעץ ז

דענװער. ק־יז דעל״צרעפען
 יא:ד ן א סאניטארױטס טעהרסטע די
 ער־ די אין בלויז קראנקע אדײן :עטען
 קראנקהײט זײעל םון טאגאטען יטטע

 זײעלע װאס אורזאכע, די איז דאס און
 און ״פײנע״ אזוינע זײגען רעקארדס

ײ װאס ״:יענצענדע׳/ אזױנע  ־זאבען ז
 לע־ א — ניט פעיע טױטען לױין נטעט
 סאניטאדד־ל דענװער דער װאס קאלד,

 • שאנ דענװער אין באװײזען. ניט קאן
 און — אבער יע. טען ♦טסארבט טארױם

 אין ישטאי• טען דארף ״אבער״ דעם
םע* טויטען טײסטע די — האבען זינען

 פאל קומען סאניטארױם דענװער אין יע
 נימ זײנען װאס פאציענטען צוױ״טען ♦

 די ן א דענװער קײן אנגעקזטעז י־אנג
 אץ זײן דיער םון װאבען צעהן עריצטע

ל־< ביײבט פאציענט א אױב דענװער.
א אפגעװען איז ער װי דעש נאר בעז

יי.“

שסועפע; קורצע
 דעדאקט^ר דעס ורדוי׳טען

יעזער די און I • 
4 4

4 4 
4 4

י

סאניטאר דענװער אין חדשים דרײ
װײניגעד אדער טעהר ״שױן

• א •טטארנען װאס טײסטע,

םענם 30
םםארם דראג אלע אין

w. m. ■ n x  c a .  METBorr,

 ער איז
אררײט.
ד און

 גע־ פרירזער זיינען םאניטארױם, דענװעד
 זײ־ און פאגיטארױטס אנדערע איז װען
 ,/אטעס״ אן טיט ארױס דא־ט פון בען

ס כאט״ געזוגטע. א̂י
אי ניט אדן  פא־ טײסטע די :עטע; :

 •״־י א*ן ברויז קיאנקע אריין ;יטארױטם
 א אױך האבען זײ :אל *טטופען, על־פטע

 פאציענס א לאגג וױ ציייט באיצטיטטע
ײעי אין זײן טע;  כיע.־ די פאניטארױם^ ז

 פא־ זײערע האלטען כאגיטארײםפ סטע
 ביז טאנאטען זעקם פון בייויז ציענטען

 זײנען איייע אז ׳;יט ט־ינט עס יאהל. א
 קײגער אז באױז פײי^ט עפ י^א:;, אזוי
 באשטיםטע די וױ אעננער זײן :יט מא־

 צוױיפעל גלױסער א איז עס און צייט,
 קיר״ אזא אין הראנקער ^ונגען א לאז צי

 על אז ־,p צו קוטעז נענונ צײט צער
 פלי״ זי*ן צו אופייןערען זיך טע:ע; ‘זאי

 איז ;פי און באשעפטיגונג. העידינעל
 •yv, פיד אזוי װאפ אורזאבע, די זיכער

קדאנה. וױדעל רעז
— באםערהט, פליהער לאט איהד

 בראג־ דר. צו געװענדעט זיך אץ־ לאב
 פאצ״ענטען מעהי־סטע די אז פין,

 א:־ אין :עװען פרי־־ער זײ:ען אײעלע
עז זיי װען און פאניטאלױשט, דע-יע  דינ
 זיי זײ:ען געײארען געלאלפען ;יט דאדט

 און סאניטארױם דעגװער אין געקוםען
 סטא־ יעצטע די פון נעזעלן לאב איך וױ

 םעהרסטע די װערען צ־פערן, טיםמי״טע
 װאלפ נעזוגט, פאציענטען אײערע פון

 פייר און נעװען סלײנדריד אזוי איהר
 װאס דערםון, הופט דאס צי ערקלערט

ײ אנשטאלט אײער אין כרעטארע; די  זי
 אניטטאל־ אנדערע אין װי בעסערע נעז

 קאי• סאלאיאדער דער וױיצ אדער טען,
ױנרזוכטינע? םאר יאסיגער איז םאט שו

 אויס־ רײרעז אײך צו װעצ איר —
סראגען, װענען םיהרייך  איהל װאם די׳
 בראגסין ד. י. דר. חאט — ל,’כי שטעלט

 בין שטעגדיג ניט כאטש — נעעגטפערט,
ו שצוםען. ציהען צו גרײט איך  ׳קום אי

 Vi קוק איך םאטםארױם. א איז לסשל,
ען. די צו שיהרונגען, די צו צי ם ענ סןוי

אנ־ האט און ריכט״נ; רעיזערבער
 פא:י■ די װען אז ׳דעם אויף געװיזען

 ה־אגפע אלײן נעםען װאס טארױםס,
 ויאיטען שטופעז״ ערשטע די אין כרויז

 אעגגעי, נעהא^מען פאציענטען זײערע
געװאלען. נעזונט באטת די ײארטען
 דא־טאד, אױס, זעהט עס װי —
 ״גוכ׳ני די־ סאניטארױמס די אט האבען

 סאניטאד־דם דעגװעד דער און רעקאררס
? קיאנקע די האט

 ביאנפין דר. האט דעם אויױ אבער
ױז האט עד געענטםערמ. ניט  א בי

געטאן. שמײכעל

־ גאי^ד׳שריט 6 V*' ל*ט ד
tye-r• y'*e rn ניט ijrjHo^nej,H ,דיר 

irfiH״ ד• tn ט,יג דענר^ “̂וי״. v  ycvy אין 
n;i»'jjy י»כy! וונט^) H נ’י ד«ר /ר• סוןיyר*־ 

r* ןרג ג»« דאיוי סאז י<■»>יט»̂Jyoy אז rat 
 די fyח#נ נד;('*y אין װאדױ^ yu^y* רי

 פאיאײדגט זץי נוו־ואוסטזיגיג ג«ודז ײב^איען
^jv די הייט nv^ yo)*r, &די צו אי

 •ון ר״דוז דוויוס \y? \yo וןרטײ.rרyוויני•ט
 סייט ניוטירוינ^ k «וו גיט §נעי ז^ננטניייד

̂אנל אין •וןרט״ רy•*ינער«ו' רער פון  אױו עננ
j איו *י;ז יצײגט r v u v l i  ■ r x די פון 'lo w] 

̂עז yt ŵ יו־ז ד*, װאח ’ ny^n,יינ־ ײין ניט *־ 
y(־ טיגע. in ײיו• סט־יטס ד־ jyo ח#ט 

 k גאר iyn*v ז#י ̂יופט־״עט אז זויװא־טעט,
’lyr ײר ה#נ׳;ז װיווט, יויפען( iiyjOM'H יוגץ) 

jy( עב rx םא-סעי רע־ היגט^־עטעי-ג v y 
 *•n די ;yjji:c«n די ^פירט ;יט ה*ט װעינ*;־
’yu;yy y^ynDonj די «ןיז נ־יטעו ii־o ה*גŷ 

 יי••* oyi םוז ןר*צ^ט גרײסען n ivoyjyj ד־-«ו
n כ*כט יוײין ד»ס ^עטױאוט r « גר•נy! 

 *ידוט. »יד,ר ויערכע טי־וס׳לן,‘ ד• איבעי ׳טטייו
 נאטייוגטונג אײןר נייר װעיעו ;yטװע(oyר פון

ר*י* ײ אי־ס fy3,*'o;yByn»B װיוחיען די
V̂*1 *ןונזערע ;it «ו*י;עס םון נובג y“

 fiiit נעטעז, יוײד סוזעז סיי - צוױיג מ
 ?yo'3H אײך וו• רytנטy אינזעד ריוכעז צו :•ט
j* צו ;h י ענטפע־ »י;זעי נ׳;ר/־וי־־ע;עזייו¥ 

 *3y>yj״ .־yoi; jycvy' ז*it נינהיויטע־ נר־דעי
ov* יעס ן»** װייר טינה״ט״. r*־oyj יי׳גחאים

 6ײײ oyi’M צו עינ״*ד זעל-־ נ*י,ז ײערn איז
 אין •ונפטןןן סועצ־עיע עטי״ינ•; די •:נאטיעפט

r  n• ,ז*גע; #וו יפנען נ••- *ט־־ו*ס *•ז כריף; 
 ױד8.יד »ז »־•*;, ט ייע דע־ ««•; סזט זאנעז

 ארנ״םער, די םא־לי^ען *;,ױ; דער ;it רע־
̂כ ל x סיו־ײידדוגג. n איז ד  פוןימ ײין ניני
11<ל1י«ױיס<׳ןי. װ«יט “»*י ;yn »ט, ;•ט עס איז
o ועס rn רי;ס ס׳ט ««ז נעזאגט, אוז r■ ה§נעו 
irv י•;•*; דע־ םון םיחרעי די cy o y יוויס 

̂ס »ין נוט־נױדעריטאפט, נרױזעי  רyג’Hר דע• ד
 אוז םילדזןר, די ם־ן ניויעי/־ט גא־ ױעי־ס באס

 V( ױ«יט ר«ס לפי־, זײגען דא־ט ארבײטער די
 •• זיך !•גט איהר .יועז ׳«בעי םיולט. א װעו

n װעיט דעי אין גיוןט * n, םיד-רער די ד«כ 
 װאו •נװ׳יזענדינ ניט אזױ׳ hm אזוי ךאגדיעז

 n •*»וט ר«ס איז לוען, *:••'יזענדינ ;*ט אוו
 גע־ oy>y איהר .ײ«יט דערפאר, פאײוינידונג

 זײ אײדער ,17 ר*ק»ר םון סיחרעי די וam ז«נט
 איד דער גענען נטyיr |זוי געהאנדעיט האנען
 איהד ד«ס סניך, דעס אויןי גאר ׳טא;ארזםער:ע
 זײפ אײער nc נעװען עס װ*י״ט ,,אזו דעגלט

 נעװען, עם וי»*ט דאסזעינע רנירות ■יטזט״;
 חײופ רעי נעהאנרע״ט. אזוי ײארטעז *,ד װעז

 ,1אי ייחר״ װי סקגיעעו, אזעיכע און או;ז ;ז’־וײ״.-1
 נרונד דעס אײף רײנוגג א נאר פאסעז ריד דאס
 פוז גרונר דעם אויף איהר און םאיטעז, פי;

 יעווםקן דעם אנבאטלעפט װאס כויף־־בברות
̂• אי גיט, גא;ץ אירר ור״סם סטרײי,  דזןפ פא
̂פוק״ סאיאריםעט ד• נ^טיסט ה«בע: סליײק  פ
 װ»פ אונטעייציד, ל״ן ;אל ראכם עס אוז ראכע־
 װפי• ניעז אז געדעניזט, הפכעז מיר ארעי איהד,

 1ױ;יפ » איז סטלײל. א אהן אײסי־וכיען געלאנט
m װפס סאיפריטעם, רי עס ro ;y״D n 1אי 

 j)M?o א הפט םאיפריסעט די אז אין ם־אנען,
 פארםאײד זיינעז עס אז םאלשאיען. א-־יד איז

 ד*ם דפראר, טױזעגטער צעהגדליגזן נעויאלעז ״עט
r״.״ א איז r ח«• װאס ׳די נעגעז כא^ורדינוננ
 1JT9 איירער פנער סטר״ק״ דעם נעפילבם בעז

 בײ זיכער זײן סעז דארף באיפורדינוננ, אזא ראכט
 איד ארײז איהר ה«ס כעל?יו איהי זײ:ט זיך.

 וױיםפ ? םטרייפ דעם איז גענונמז אנטײר אז ;ע;י
 ערםאחרוגג! אײ;ע:ער א*יע- פון עםײאס א*ד*
פו| ײניפו״ספו״ א אי־ס איהר, האט ;יט, אײב
ײ  דפר אוז אױיסכרעננען. עס נעטא-ם :יט ד
 אז-איחר כיטן, א ניט עס איז עס. א־ה־ טיט
 די גיט סיה^ן װערכע די״ םוז א־־נעל ז״ט

װפס דפס, פאל פאיאנםײא־ם^יכק״ט נייגיעסטע
םר»ננ דע־ װענעז װע־טע־ פפי א ? דעז..........

 זיי האנעז כייד װי באיד, האבעז דיר די-ס םיז
 נפאלד .m םון כא״די־ס יעם •••;;על דעיױאובט

,T;*־*  דער יפט ט״נוננ, אונזער י־ײט אז :
 אינעיגעאײ^םזז אז נעדאכם באאיד יײצא־נט

u’ *r, נעזעןו״יזי, ,.,כאט״ V“ ■’ ה«® יאנססיםוציע׳
איו ז״ט אנדער דעל םוז ט*ז. געטענט עב ׳;־

#/

הױט־הראנקחײטעו
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ןpt:mwo4? זעחל » ;אפ סםריט, לןםע
חייי^ראנשחײםזןן. *אי סלעציאליס®

6-30 ביז P 5* זײנעו זײנע
 אײז בלויז םיםויאד. יעדעז פבעגדס׳
אי ווער■ ^אלאר fir נזעםברעס *ו גערענ

r/::rיאמלס

/

:«vהענסנד א געװען *־פע־־ילניאז־סיטינג יע־ ־ 
 נים יאיאל ק״ן םון איז •;״ ־ איט;ע:־;**יכעד,

 האבזנז װאט סזןדשעז, די נעױארען א״גנא־ופעז
 באאױפ״ ניט ה״׳נעם םיו ז״:ען נ״־עדם דא־מ

 סיײ צו זײ זײנען םירגײר אוז נע״אלעז. טדאנט
 י םיר װי פוניס. איז םאראנטױאדםייד, ניט נעש

 ד*ס״ צו אוישםערלזיסלייט יז״ז ניט עעגלעז
 נא^ אין זיר צװ״טען אפ^ז‘■ ivr:yo װאכ
י ״,אײ׳  נים סיר האבע; אזו• פוניזט רא־נעלס׳ י

 vi אײפטערפזאטלײט כיגדעסםע ,י ג^יגלעז
 או̂י גאנןועז אין טיפנט ױעיכעי־ םימיננ, אזא
 ןװז•״ א סון צ״כענס כאיאיםעריסטיעע א'ע זיל

מ כיים םדפכער דער ספב סע:גמי*פזג:עם  אזזי
 ווײפם איהי דאס א♦?, איחי װי נתםכער^ ײניפו

o נים אלץ נאזי n ױגיפד א *װ״פעז חייױן 
בארופזנז װמיס ײאס ם־טיננ,  פאר״ די פה א̂י

 ײי® טיטיננ, א פו« און נאאסםע. אנםװארםריכע
ir אױססיידמז פון אײפנעהזןצם ^רם iw io jn* 

מז ײעלמ jn גאד דאים זו m i איר *קרזענײמ 
מרימיז•

5*ד ••יײ - 4<יסקי ח י ןינו י5. 1י
• ^ Ijmmn מגזןגע ־ ^ ..— .

• -—1»

,igaoynvmנוןזפמם,1*1ור״טןג׳ איױ איחר • וײ «0י ,9'H 'H?ער יו״י ,•7די יפ*ל, egivj ע־ v••? ;׳ט r(B ivivm זיוכעז א־ן וו״ט *ע yjjy' nl tyyj ט n»ג־י ־v* •פאר װיסעז. ע־ *יפש ?y־n י ג־;כטע ײ.... ׳|ר גע*יעז *־ז ו נ־נ• ע• ײ״ ײ? •וי׳ צייט״.ילדצ יvי*נyרזyד ין ײ ־vn י׳̂ייט אז מאנעז.־.־־ א-ז אםירל1̂ײשד׳ אין .וייכיאכעז נ*ט ־יעיי ;n * •y••1 •־m̂ ־ ־ ’ ׳ י ־ ד M*•- 1 <«•> l » • < 0 <•ױ ? y:»־־ 'ין-פיט־גג׳ 1;r oyT -׳נע'יסט ־ז׳ - נא<־בע *׳nr זײער י י t * 1י ״ ןי*י ;יטפר״דעזופ־יעיל איז יויבער in ?•n לפס iy־• ידריט•;(’til"*׳ in,►, ױני דעס *V3gדעס געגעז *n־e*־טדע-יפזען; ifn נ־עים זyכnז yg';׳*n־y’*‘jי נא• *״■hױע־עז n,,,;•*פט ב״ױי י אד־עסיי/ovi u.פפיײעיטפ״M«f ̂ • «2כ̂ייראן י n*i ־jc,

V,' א*ז ־;ס 
ל א•!  V • ״עינ̂־

 על־ײןי. •ליצ^גט
rx ניעד-רסטע די 

 א־ עיז11ד ־אנ^
• יאנ  ד;י

ױ;זע*ע

iyj פא־װעיטכ״, פא״׳ז פאיאנטייאיט־׳יל ;יט 
טירעז ;־ט איחס ־י;וי*עדא*ט פי־  ז״נע ;•ט כא̂׳
 ע;טפע*עז, אײזי סיר לענען ״• ,ט ?־ה «|'

 א;נע* פיאנע דער איז יעל איו ל«ט ע־ װפי־ס
 ריר ײי װע־״נע׳ ״.•טעייגנ, אזא איז איי ;ירי;?

 v ipyeyj ניט זעחי אײל איז .־טעלען,— ®■
I“ ל H ^ V האנען :״־ אז יעניען, ר»ר 

 נע• ״צטארל נעניג ןיד־עד די ;it ׳־ן«;ד'י;ג ךי
 גײטינ ניךועז א•; עס ,,י ־•יט‘ נ'א:ירא*לט,

״ ;ייט׳נ אי« עט ,א :•ט די;;ל־;ז י*י*  ״;טא־• א :י
 זעז1כי זײט אגדעיעי דעי rc :א־דאכימנ יד;־

 איז טעכיבמ־־דין נלויסע ד־ כפט״.־ אי ־*;עי. יפ־•
 פארא־יגיניגג, דעל ריט *״;ואי־עטאנעז זינ־;י
 נײטינ שאי געחא״טעז ;•ט '*־•דער. לאט׳ ײ פני;־
 ,־ זיאזם1ענט נױטמע? דעס סיט אגעז11צ5ייא־ רפס
 סגעזאגטי1אר י* זיל לאכען יע*נע‘ רי אין

 איײנציכרענגעז נויטינ פאל געלא׳טען דפנע־
ײ ;,פיאג יע״ איז ״ן  וײ־ שיל אױי יטיי, פא אי

 אינעעיעיט ױי כטעט לפס עס אז ׳טױס, א סינ•;
y» ;,פ•* r y נ טיפ לפנעו ״  געאר־ יענעז אוז י

 ייאכ נריוי, כיעדרסטע ד• ;it דעם. אר6 ני־ט
 »■r די װעיכע איז אוז עײיאיכעז. דפנעו ד•־
 פילרער, ןאר ד♦ שון יא;דײ:נ די פא׳דאדען נעי

ו זעיט  זײ טיינעז אטת׳עז דעי א*ז אז גא־, יי
iv אזױ אינטעדגעישאנאי, נאנצע די שא-דאגיען 

קעדפע^אפט, א אראי געײעז
 הינדעדס איז א״נער ל ע ד

ױייסעז, כייל חיונ אוז ^ט
 זיי ײאס דאס, ;אל •'אפלעז

 פכעי •פסימ־ניעטפי. דעס ׳ן
 זאייעז ײאױם אונז. oy פא-דייעט

אײ־ נעטנ חאנעז גיט :•אדרעפנעיס”
 איצט אז פא^םעהז, ניט ײא־וס V •דני נעגעס

ארום זיך :יוווזארען1אר יינטינמ ד• איי
 םינדעסטע, יאס םאז ניט אח אינאגיזאציע, ;••עיי־
 איוזי אין פפ׳שװאכעז חאי א ייי1א א*דר *gt ײאס

iji^yor זיי ױעז אפײו, ׳׳ לאדוי אײזי א•; איז 
 . איצם ניט דאוי איז אײס«וזעצעז, עפעס חאנעו

 נע• ײאיטעז םיײנד אסת׳ע דעם פאל דיט לי
 •שיזך נום נאגץ װערעז נעטאז י,*ן דאס אז פיהיס,

כ-.*ורח, געהן װידער ׳שײז ײמט אי־עס װזןו טער,
 טאלע אבעי דיוינאר״ זיינעז נ״רע • צ .0

 נטער1א זייז ניט ױעט אוז דאס. װי פעחר״ ג*ט
 •טסאדײער או:ז צו זאי״ ױאפ עטױאפ, האגס דער

 אייערע פייט נאנוזעז זיןי דיי װעיעו אפע^ייעו
 iVP'r iy נאלגים א׳יך^סעהי פייר נעסען דאז ביז
סאים. דעם פו« y.:yi לפנעז ט•־

אזיי איצט, נעיאיע - סיצװעחמסײז. ב
 כ. דר ױען ציפאר, דער (פױאים אפ;ים לאט

 :׳יט־ ז״ז אײפתנודען יײדעל לפט דינפײסלי
 איכער ״גערעכםינהײט״ דעי פאל א־כ״טע־אפט

 א-נז אײננעםאיעז אייו איז נעזוניהײטפ׳פיאגע?,
*iv s v c  i, אויפנע* דינאײסיןי דר. האט ױאדוס 

 נע׳עטעלט איהס דאנעז טיר יטר״נע* iv דע־ט
 נעװעז, איז ענםשער דער אח פראגע, דיז־;'נע

 ¥ײם, נויםינמ די געהאט ניס ער חאם א״נסאל אז
 אזױ אוז *ונעפוײט, זיזי ער האט םאר *••״טע; א

 •שרייבעז צו אױםגעהערט עד האט נ׳סיעכיוייז,
y- א;נם£ g; .בדי אוז װידעי oy איחם םיט זאי 

בyוo9י פאסירעז ניט  Wםא א*ז פריהער, ogn ,vי
 איםיללעז ?ײנע ogn פיהרעז, רgז *;ל אז נײטינ.
 יעזער די פוז DYyryjgg און נעיײענט חז־עז

 אינזעיז פוז חסרונית די פון אײנע איז דיס
ו ogn י׳<זןל, י  זיי lyrg? םעלע םעהרהםע רי י

r t הערען זיי ngj עם־ סים ו״נזו זיי מען ׳דאן 
Dgn אײנפא^סאגעז, ניש ip3g- גיט האיםעז 
 איז כריװעי״ א ?gog •שר״נעז w ;ױטינ פאר

״ *ום כח ײ׳שד א זאגזןן זאי״עז זיי דוע-כעז ײ  ז
 איז דעם ;pvpr «ײ און נעפעיט ויי אז ,נזל
 דאד* אונזעלע לעזער די װארים ײעליאי*ט דזם
 נאר• קרינעז טרײכער אונזעדע אז ;:לעז,ינ־;ד םעל
̂ס, גום אײ• ניס i זאל אײיז דאס אז באצאה r’? 
״ פאר איז איץ jib םעהד באפ־ידינעז. ז״  ז

 װערעו זאכעז זײערע אוינ ײיסעז, וY ױינטינ
 די ײ״ט יײ ,g• אויב אוז ;;,,געי־עז אינע־לויפט

 זע׳ י7 עס פאיזטעהען -עזערינס די אי? רזןז׳;י
 ognyj זיד ogn ♦povg3in ב. דר אדת, מז.

 אגדערע ווי פרט, דעם ?’g^fyjgVH3 ,v ;יד;ר,יד
 טיס צופרידעו נאגצעז א•? ךgד אבער ־,1ב׳”*ר

 זעלם^ז, נזןװעז. נים אויזי יןר איז י־עזעד אונזזלז
ברױתי א לרינעז פיענם ־;ר ױעז למז,1«

fit י. ז•

 .עממםישער וער
 ר»נלעמ8לענענפ־

סאוועס־רופלאנד פון
).11 ז*יט nc *יצײס

 הובווז שינאנציע״ע זײערע ערשייען צו
ד. םארזיכעיונג. פאציאצער דער כבדגע

ײ ה.  די אין אר״גטדאגען גיט קענען ז
 די שארזיכעי־וננ סאציאלער שאר קאפעס
̂כע פוטעס, y ״שוצדיג. דינען זיי װעי r* 

̂פ רען העדט דעם גען  א אהן קי*אג
 פארזײ ארכייטעל די זיינען דעם טחטת

 בנח ניט זײט זייער שון כערוננס׳קאפעם
 אױיי או; התחיבות׳ז זײערע עדשייען צו

 פון ;עביט דעש אױןי איז שטײגער דעם
 א ;;,אנטיטטא: שארדכעי־וננ סאציארער

דיזארגאניזאציע. גדויסע
 אויבען איז ױאס פכיך, דעם אױף

 קאנפטאטילט טוזעז געװארען, ;עזאגט
̂גענלע װעלען :שאקטען שא
 עפט איגדוסטליע לוסי״שע לי )1
 אילי ה. ד. גלוגט״חאשיטאי, איהל אויוי

 ;עלע־ א אין גיט װע־ט גלונט־קאייטאי
 נעב-י* אפגענוצטע בא;ײט, מאס ליגער

 אפ* אױםנעבױט, וױדער ניט װעלען דעס
 שאלבײ :יט ײעלעץ פאשיגעס גענוצטע

 פלאנלעפ נאנצעל דעל גײע, אױף טען
אנד ^אזט טעבניל לעל שון  אוני־ לופ̂י

באליהלט.
 ײעלט ‘נלונט־קאפיטאי דעל װען )2

 pc לײד קײן זײן ניט קען באג״ט, ;יט
 פאלטעה־ צו אױף קא«יטאי אנקי״בעז

 צו און ■ל#דוקציאנס־טיטלען די -ען
 אין בעת פלאדוקציע. די שאלגלעסערען

 :פדל טעכניק די כיאבט לענדעל אנדעלע
 כפלל טעכני״ש לוסלאנד כיאכט ■לאגלעס,

לענלעס.
 :״ט קען אינדוסטליע לוסישמ די )3

 טײל אײן םיס. אײגענע די אױף שטעהן
 דוז ישװערע, די אינדוסטליע, דעל שון

 דעל פון אונטעלשטיצט לילעקט ־ייעיעז
 צײכטע, די ׳םײל אנרעלעל דעל כלוכה.

 אוטנאלדאל די דאנק א נאל עסזיסטילט
 פלאדוקטעץ. איהחן שון ■לײזען הױכע

 אלזא, אינדוסטליע, לוסישע גאנצע די
 י*עבען בײט קינסטיליף נעהאלטעז װעלט
 איז װאס דאלוי, דעם שון חשבון אױש׳ן

 אנטװײד זײן איז געשטעלט דעם דורך
 סײ בילײבם שטײגעל אזא אויף ילוננ.

 לאנד־װילט־ די סײ אוז אינדוסטליע די
 טעכניש סאװעט״רוסלאנד אין שאשט
דױגטעלשטעצינ. גאנץ
 םון םימפטאכיעז געפעהלליכע )4

ך pc יאגע קלאנקהאפטעל דעד  לו־ ױ
 אײבינע די זיינען אינדוםטליע סיישעל

 אויסצאלרען ביים דײסעגי״שען pn צלות
 דע־ וױלקען װעלכע אלבײטס־לױן, דעם

 דעז־ און דעטאלאליזירענד :עלוױ־־ענד,
 אױך איז םיטפטאם אזא אלנאניזילענד.

 איגדוס־ דעל pc פאלשוידינטקײט לי
םאלזיכעדוננ. סאציאלעל דזןר בנונע טליע

נלעס־ די לוסלאנד ניט שאלקעלפעלט
 ? װעלט־היסטאליע דעל pc סתילה טע
 אנהענ־ נלויסע זײנען באלשעוױקעם די

 טארקס׳ לױט פאלקס. קארל פון געל
 די סאציאליזם דער סאדעלט טעאליע
 העכ־ די לײפקײט, עקאנאסישע גלעסטע

 א;טוױלך עקאנאמישעל םון טדלגה סטע
 ניט, לײקענעז באישעװיקעס׳ די יוגג.

 פאלי־ די איבעלגענופיעז האבען ךי אז
 לוס־ אײדעל לוסלאנד, אין מאכט ם*שע
 פאל׳ן לײף עקאנאטיש געווען איז לאנד

 זײן כיוז גלעםעל דאס אבער סאציאליזם,
 דעם פאלניכעלען צו םארצאננ זײעל

 לוסיאנד, איז פלאגרעס עקאנאטישען
 שטלעבונג זײעל זײן מוז שטאלתעל דאס
 מלוכה־ דעם פון מאכט גאנצער דעל טיט

 הענט זײערע אין צינט װאס אפאלאט,
 היסםארישעז א מאכען צו זאנעז צו אזוי

 יןירצעסטעד דער איז איז סםיצת־הדלך
 די איבערצויאגעז pא אנצויאגמן צײם

לענדעל. אנטװיקעלטע העכסט עקאנאםיש
 פון אלױסצונעליז לוסלאנד דענקט דױ

 דעלפון לאנע׳' •שװערער דאזיגער דעל
__________אלטיקעצ. צוױיטעז א א*?

I ליבערמאן אמ װאלדמאן 
לאיערם

302 BROADWAY, NEW YORK
Telephone: Worth M23-M34
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 זיסעלפאן ה.
 יוײזער «.
 יערנער ד.
 ניםענעװיץ א.
 סלאװין מ.
 םעלדסאן מ.
םרידמאן ל.

 האהעז ם.
 קאפינפקי י.
s. קאטץ 

 קאהעז א.

 לידין א.
 ראלניס מאנין

 ראכעלםאן י.
 שאװעצסאן דזש•

 שנאפער ה.
שאאקמאן. ה.

 די פיז װעאכע גענעז אברזשעהשאנס פאלצואײגען לאבעז װעאכע אאע אױך
 איז האטיטע דעלזעייבעל םאר פאריןומען זאלען קאנדידאטעז, אויבענדערפאנםע

צײט. אױבצנדערכיאנםער דער

ביכעצ. ױניאן זײן זיך כיט מיטברענגען סוז יעדעד

35 ל#סאל נארד עקזעסושיװ
נרעםראװ, דיש.

. טענעדז׳טער.
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ק יט : ע ר ע ג14 ם ג י igg-wBEarי
און היאוק ועו פון דזשאינה:אארד פדן כדםענ

־וניאו דועסטאיע־
זי

ך י : א אי; ב־•־״־:• ׳ ל־א צ
; ; א־י צ נ א״ ד נ נ ־י צ־ ־ נ ,א* ז••;־;; א־ ,: ;,*; 

איז איז ־אצע;טlm 8 :נ-;ט לי:־ע• • < ײ 4 1 »•«14 ע r - > 1 1׳ ־,yiN ;־.,יאט • > ײא־ א ־ i -י < < יי ר י־ייי* vrראיא | - V*J 1’ ״ א £ *p^ *w: V י י  * W *' ״ • •x k- -  ̂ . • י י• “ k י י -4 | 1 1האט A • ס - י*י*ײ• ,ד-יײי 4•»
• י - י < • י י < - b••«4 <י :־ ;־,ר :־יט . I1 * •4«• • 4 4 4 44 * 1 1 to - to ’• • •* י 4 % « •4 71' יאיא־ 5וו איי א־ א אי־א״ ״ _ • <--- — .» -־ 5וו • A - 1 - < -* י־ ײ * י • י- - • . ■4 7;א 444̂ < י < , - to »Nי •*« < , <• -I 4 י...- - *w —סטדא -—•«♦)4 «-•««-- י •« • )י4 < ר <» . ן<.< * *־* 4 ל י.אט ־•:<;ײ ־ . .ץ • to.*— to*א״ו — to f4 ״« < - 1 - < |, , י♦♦* 4 * 4« 41 41 -4 * •4 to j* יאט יאי װאיל

‘א״ :־*ײע ן **to 1 א r v < • • P ■|ײ4 “ 4 — *•41• דיט
.*ן :*׳;:יאי, 1 •1 .to to . , , . ••.I . y • *N » *i 1 א 1 * הײ;• — , « 4 kl ׳ יי• , | < י • י ג<*'א

י 1 < >״ < ■>V *'רןןץ״ —•«. i *n > wj r i to ג 4 4 ■to :־;י־־ ־איא־ 251)

< « • Mi ̂ יי 1 «יײ

my ̂וכען ױאס טיטני*ידער גוטע ליב ה
אונטער״ גרט ב*כית דך יױלען און דיזײ־־

 זײן צו סארפעהלען טי; דאי־פען ״אי־טי;;
דא־ט.

 אר»גז״:*-ט ?אנצע״ט דע־ אז א;ב
 א־ד דעם pc נעגעפיט פאי׳ן דעױאיען

 גע־ האט ױע^כעי :א־, טעי־נדצאנאי
ly ױאס אײב:אבען ״יכע m m גערעקט 

אינזעי pc :ויטגייידעל די אי; דע־ען,

ר פיו איגטערסנ׳יואנאל מו י רי ו נ r*1 ד
 וחױען די װען ז#ף, מטע א טאן װעי״ען
 יזאגצצ־ט, רעם צו טיקעטס חויפעז

ײ װאס cm אדזדן  גיט זיף ײעאען ז
 חעלפע; רעם נייט די jmyv, אטודרען,

)י** איגטערגעיע^גאי״ cm אײפ־א״טעז
 ױדאן, אוגזע־ אין *;סטיטוציע אן

צו געצטיצט װע-ט זע־י־-ר א־ז •ואכ
•;mm

I *■

.cm
• y| ף » • || ^ » » 4 * — P 4 < -*יי - ״- .

אי דא־ ;ע־יפע• אײ יזאט•;־ ־־;־ װ  ;־
: צי רע; ; אי P=־ באא־ד עידעיזיט-ױ ־  י

c פי; א־ז אי• וון m אי אי ־•כ־ י
י !י* Vי 'יי י ■<* י * י s וין «ו< • I > *X < י״ L. ״ 5 1

' י י ײ '«**<•״*<*“ V*** •י 4 י י k4 •• VI י- • »*•» » » .
ס < _ ^ < --------------- - ו א

 כ ־כטו 22 זײ;־; צ*ײט T פא־ אז טיך,
m: זײ;ע• אי־ע א*• ;עײא־ע; פ;; נעי־ y* 

י ;צט־;;י; צי :עייא-ע; טעיט  א־בײטע־. ־
עצ עי־ כצ א־י  ;׳;:,ל־ ״:עפע־ I 1ר. אז אי*ך :

; צי ;*ע• צינעי־, ״ ״:־;־ 7 > דע״א־־ט^יעגט, :
י Jy:»*: ה״־־ - י - p א r יב; י_:; כ״ז

א: 3צי געײא־עז בע*:ענעבעזיא .......א־;
 אגגע־ •־*׳ ־אב־;; 7 ־־;פא־טטעגט. ;אl״

אז, דער א• ;:,יציאכ .• אי כי א ה ע; י♦ א א: ־
— < י <_<׳-. ,״ו s< _ < ו *_ — _i '_זר״“י* • ג ••* י־״ * מ׳ז •• ד״ * י v דייח ײױ• ז״^ו^ץ״ירץ■

y■; ־אס יצאפ ־;,א אי; דע^א״טטעגט c y 
צ טעי״צ חי־איירדעפאיטנ־עגט. רעב די

י ־־^־א**י*ז כי־ידע־־ : ־ י א :1,  אז ^
דאי־עיטעט ־אצ דעפארטטענט זיין

כ דאײא־ ,ז:«!04.87 ד— אי ר ״ ־ ־ ו
א 11 ׳ .72.7:7 דעניעךדצעט, ';י ...... א

c y r n ך פאד ט־ ־י נ  יאי־א־ וויו! אין א־
:" ־ ־' ו עי .,ס

־’ך“ב ־ו ; אײי א־ ; ־ ־ ע ד ך א״ אל ,,י
־ »*צט א־י עס־אינריסטר••;— רער ד י ז

\י ^ • ta. »||A * י■ ו י » י * » ♦ ^ • * * * * יי י ײ ' • i < ״ י -י<-< ̂ ו ע ס
 א~ב"צינ;, ־יאכ ,־־ אי• ,אפע־־׳־_־' פא

 דע־ זײ־ ?.,צי"־*'• בייײז אלב״יטען
אצ א־ט:*ע:ט6 ך ־ 'י־־ ; ־ <־־ ;•;־אט :  ז

 אדע ,ר טלאץ אבער קאכ־״י־ײגסכ, פיר
־ ר**כ*;ב אי־ע •י*:ע־ ;קי*טעןי“״טװע ; : 

L׳‘ 'y^ r, s L ע״א־ע־; :  א*;־ ;*,בע־בט א*:׳
ד רי פיז טע־עס י ט ״ ע א

ב ב־ורע־ צ׳ א־־י א־  *י<־*ט בא^״כצ ־
טנע־ײה !!.,גו

• « 11 < ו • »ו *י » * כ V* י V k * ך י • • • י~ ײ % ־־ ך•
< w ^ < ן I • <י ■־• ן W t < י • —

א;יזײיצא; פאר׳ז כאריבט ט־ אר; א־ ע״  י
ן מע:ט.  בא־ ־אט דעפא־ט:*<:ט ײי

י פ*; ri'BVi״ 01 יי זוכט  7- ז*י:־;; ־
*V5yu“ כ א*ז ;עירא־־על אפלעכטאפט> 

 יטע״ער 11 א*ן ;עוױא־צז :״׳גפונעז דינעז
; ר־ ב־ז 1 פון ע ט ײ נ ־ e י)צ א*ז א >t׳i־ 
 •צע־ •I א*ז זיא “א־בייטע יי כיז ו♦ פיז
y sען ״ נ  1 יי נעװא־•;; בא־טעפטינט ײי

־ אדע־ ך ״ : . ך ״ ג ״ ע א
" י כ *׳,״עזנ  :יט־ ױעי־־ט כט*בא~ *?יינ׳

נע־ל-יטע;.

••**•* ̂־ יי
י ^  < י י — «ו ע -

א ~

צי לאכ ־ ניי ״ ״ עז * , yr^y
״ ' “ י־ פ  i' "  "  }( ' ̂ y י־  ז . י- — • ו 

TV* , ’ V ' ״ - י• י• ״״»• י '  • — _ IV - •1■ <  .1 ^ * . ר< ׳״ י 
ין - <י -< - י< -< א -׳.*!’,< ״יט ו

r י ’ V " V “ י ' יי —•ז— «.'•• סז-יס ר * V•- 1י - י יי • > -   I y _ q( 1 ק א 1. א . J .
̂< א ,1ק<*״ ו ־ -־ה < -א ״ • ׳ ־ * ׳  

T ’ ״ ד~ ױי,, ייי־־סײ "* א׳ ל אי י ד !‘י י ן ״ ז
"’,היי ״ ' . י' " ^.«.*«. ’ • • “ v ! • י ־ ײ ץ ו• • • ײ ן < א ו וי  > < y.. w. ט י  i

to , י > *to - , > y - * _ | i  y >_
> - • ' ״ ̂ - י - v i N ̂

״ י י י ' » < י • ו ן  ̂  • v» ̂ י « •* <י י   i i ■> « i■ «« « «< ־־־ יי - ״>»-- --. < - 
־. ל, ־אכ ט׳׳ א ״־ ״י :א־ טע־ 1 י י־נב :

ד אפלע־אי־טעי א־ז ־ א ד אן :
toy ך .j..« : ר ־:*־;י־ע־ :א אי; א; ■;־•;;־ י
r ,אכאב־א־-יטא־  : ״ ־ ״ ט א י ט :א י־  ־ א י
; ־*בתיט-־ט זי•;־;; עב י־או > ־ א י ״ ; ר ,; *
p '*•'.*־ א א .,י :•* - y -  p r ;׳7  ׳ ; ; • ך ך א
• i . m . i • . ־  ״ ר ז ו ' י < . , •  v  • V .  ......................................* - * * - • ׳ y y i יי  t- »> p  *i

• > i i > i י !א - l > y • y.1
י י  " ~ . . . . . . . .  - v* .,,«•... - .. יי 1"" י ---- י 1י א - ‘ y.** • V ' S* י V ■י’ • ~ י' tow.— ..to.,,to -..to1 •' I• י   _ y I —מ א >■ i | > . > - |&. ! .ft, i< <*-^<-*-י'.» . «...*v , ....... > w.••« — • w '• י״ז*....... •-i *> |yy I'iJ. .>*- y — ׳• < 1. . י y.... •to, .. •*..«toto*V’ — .*tow, ...... to - י

ו י ' ' - ו—. י י •יי '  , .  _> I ,
• ’  —  * •• *  —  v T  * V י * י   T  * V* • • * * to  » • w» , t o  . . . . . .  v ,-  y f4 -  p .  ! *י . ״. א .זן  y i  .y*__N
י ’ י *  ' V" V r 4 - • ןו -י ^ו ס י — ײ -

< * *% “י ^ י

א .17 זיא 11  J  ; : : ־ פין י ל י א' א' '
א־ פא״לע־־ט;־ אי• פא־־ע־־ ־•-־,רז־טאד :  

; כ ־ א אײא;־;; ר; א: ־ י • ; מ ״ ט ־ ב א
: " :ע;אבע און 17 י־ארא'־ פא־ ־ ̂ו**י• י י' «»י * O • ןןי * ךיי  •• w *- ״״ו< m > 1 * — v > Nu

> ײ י• י י • * י  י י י י  V* r י • • -4 •• » * « ץ* 4  י * ״ י • ץ י  I I S
/ • י י 1 '   I kmm J / I O —  i m ע  mm > > י w  >

־,ל־ לאט ע ,ןוז פא־"א;גט, ייעצטער ; ב־יי  
ב און צ-לאטעגקוײעז ל׳־ לאיע; צ־־־  

פא־״טטענױינ א צו '־*:•<־ ט־ײע; ‘ : ;4 4••«• •<“ ץ* י • י י י « ^   * V' •44 *>•••»•4%*•ן • to י י ס  y y y I ?4 •; ( i * to i
•A to * . * « * * to ,  to v .  to t o ׳ . t o * . t o  to .  a to ,  to tot- > • I U■ _ vV _ _ , > _ J _ י ײ̂ ך % • '• * 4ע  •• I ע — i > ״• c. ׳״•V * • 14 ׳••י *4• ««44 • י-ײ*» -- w _ ■> ד *- y _ י <- ו ט ̂••י 4  y» 1 • )«וץ־ > - X י-

4 *Iי I י <י י• — •• ♦*—4 ץ• 4 ̂יץןןו »W 4 ̂ , •י- < -< L J> L • — O

בארינג*דזעענעיא־
י־ V•" * < י M < • י • 4.4 ך •• M י4 וי IT - 4ייי 4 • ר■ .. 1 . to > to _ IN —. y > to •yi *> *־

c פון ־,y־־־:; ברודע־ m ;טאינ׳ע־ יאי 
 ר*גכ ;;,,.'•ט‘ ;עי־אזט אי־ם יאט אפ*כ

 •טיוא־•;״, אין ״בירעגבאום פי״טע די
ט, ויטטע א־:ט 10 ט־׳  אז פארי״אננט, י
 ־עדו־ צי •!יי־ױבען א*־פ זאי־ א;יױ: רי

 א״ב־יטע־ אי־ע פון װײרדטעס ד• צידעץ
 איז פײטע די פיגי״טמיס. רי אחוץ

j צו גרײט דערפאױ y y - 'T ^ ^ c '  אי־ י
 רי טיא־־בי װאבעז 15 טיט בײםע־

 אין דאפ ע־יהרעיט, ,דיפיב' ־אט ם*ד̂פ
 :ימ פא־^אננ אי־־,ד װעט *וניאן ל־•* פאי!

 דוערעז- נעצװאיננען זי ײעט באיױי־ינעז
y : ,v o ,n K!־l לס.ינ*ל: םין

 דיס־ װע־ט פיאנע די װי גאפדעפ
 צ'פ איפערנענעבעז זי ױעיט קוטירס,

פאוע־". ״פול טיט אפיס
 רוײ־ נא־־יבטעם ׳פײגנערג :־־יב;-יד

c דאט ׳טעד m  *[Ah א־ פוז פארלאננ" 
 רןאד־ דילר פ־י;, ברודיער איז 2 5קא

 פראטעהטיײ דעם פון קילוירק פרײגט
 ענטיאסען צייםװײאיג ׳ארטטענט5דע

 ארױסצוהעי*פעז אפיט זײן פיז נעװא־ען
 דעדבואנ־ דעפ אין פערל״צטיין ברודע־

א'־אל.1י טען
^ ׳א"ד עי־חרעדט פײנבע״נ “נױד

עז א ן1יי־1אנ'טט* װעט ע־ דאפ  ספעציע̂י
 איניטױ די אןיף אויםצופאסען פעיזאז

 ארבײט די פדי ^ײבעל, דעפ און רענס
 *וערען. דויפגעפי־זרט ע־פאיגרײך זאר
 ארטור כיי. אז אויך, ע־הייע־ט ער

ד* אז םארזיבערט איהם יאט װאזא־

 א־נ־ פון האנצערט ד<ר
 א־ן כאד טערנעשאנאל
שעאטער פדעםיער

צ לב4(•־ )1 זיי

אי א'*:•;•;I to > to*4%«•• * 4 י —*  דעם נעקע־־ט :
y נאי ; r r; ;\־:« זײ א'iy 2 j גע־ ;־,איני 

 פיט פ^ר ;פיד פון געזאנכ דאכ ־.עיט
 ורײיצ עגטוזיאזם. נײט און ;;,;,פאי;•;:

א־, דער n« פון צוגױפנע״טטעיט : y s־ '
פ, טארכ, [ נ״צעי י און פרעסערס פי  אזו
i ,פיטגי^ידער פון ר-ײסט, ד*<.פ וױיטילר 

 לאקאלס, טאנאצŷרגyאינט אינזעדע פון
 און הארציג, און ״טעהן באנית זינגט

מ אױף, ט־עט כא־ דער וױ;ן  דער װ
אי רy עורם  p.K נאף און דננעז׳־נאך ז

 װערט זינגט, כאר “1יד װאס ליד, •עדעכ
 י!א'5א הארציגע װאריטע, פון באני־ײם

;ן.ידיפפע:ט
ט דער אחוץ אבע*־ אנא^rרנעyאי:

 באטײ־ אװעגט נייטװאד זיןי װעי*ען נאר
 ערשטע רײהע א קאגצערט אין י־ינע;

 בא־ גוט זײנען װאס ־,ys*נכטp קראסע
 פױ רyד אין פא-יהטט, זאגאי װאופט,

 בא״ די : זײגילן דאס וױללט. זיקא^יטעד
 פאיזקט־ רוסישע פון זינגעריז ריהפטע

 באאיב־ דער ; טא־אסאװא נינא ליךער,
 זײן סיט הערשםאן, די־דני חזן טע־

 באריהט־ דער ; טענאר־יטטיטיל •טע־־-נער
 םיאסטרא, פײטעל פידילי־-טפיאער ;־,ט

 װעט וועניג, דאס :אך א-ז טאנ״לר אוז
 יןװארטילט. סטרינגי א זײז אױך גאך
 זאנען, באיטטימט גא:ץ אי־זא. ׳קאן פען
 גרויסארטיגער, א זײן װעט דאפ אז

אונ־ םון די און קאנצערט, פראכטפולער

? נערװעז איהר זײט
ל װעלכער ״מענא אײן ניםא במעט איז עצ  אופן אנדער אדער אזא אויף ̂ז

גע־װעױקראנקחײפ. א £-ן דעןיי־י ני=
 א האם ספי־ימ, מע17 איסם 131 סענםער׳ חעלמח ױנ־יאן דער דאס אירד, רוײםמ

םיםײאר, יעדעז זעחן איתם לענם איחי ? גערױעז־הראניןהײטעז אויף ספעציאאיסט
6 ביז 5 ®יד 3 אבענדס 0

לאמזלען. *נ;ע*י#סענע פון מעםבערש צו גערענענם זוער* דאאאר 4אי' בלויז

( 78?8ל פינישערס אוק
ס ׳י.ג. י. א. א קז ר ע פ פ ײ • א

ריזען א; זיך פא:;ט ײאהאי pc טעט-גיז״ט עדױיזײיטאנאי־ ־*
נאררעמבעױ, טען29 דעם אוהס ו בײטא; שנת

עװעניו לעקסעגטאז 67 בילדינ̂נ ראד,א* אונזעד אץ
נו י י לקװין מאקפ פו

: טילניע רעד איכער יעקטיפורען װעט
ז״ אונז די לע־נען װאפ—אמעױיהא אין װא-ען יעצםע ״די
ŷ װעט י*<יט״טו־ רע־ ;אי '.p-Hc; דיסקלכיע א pc רי py-yr/.v א״נע־ י׳;דעי 
̂הײט א באײטילן רועט  ;•;;,טי אירזרע, ארע־ ׳זײ;ע אױסדריסען צו ;ע̂י

̂ד;;טע״ הײן זאי־ פיאד;. ל-ז־;י א־בע־ ̂יד א*:טי;  ;יט י־אהאי Pc טיטל
בא;אבטען אי;ז־;־ pc ײעהטיעו־ הא:טעyאי:טעי ;,דיז •y־yr צ• י7יא־:;־

ן פאקש 1J**-C י־עדזרער י ד ע • י

טיםיננעז פעהשאן דעגולעד ױ
iy״y*i אוגעלא״טען װעי-עז יאחאי־ ©ין

דעצעמבע־, טען4 דעם אויענט, דאנעדשטאג רטטען
אוהר. 8 פונל,ט

 סט־־יט• ט*;1 איפט ;«2 האי־, אפטא־־יא • טאץ דא*ן
 סט־יט• טע103 איפט 143 ביי־די;;, י. א. - ױ.א.י־לעם
 .,,;yvy ;:טא;י,ױא־: 1581 ׳*וטפ קי־אב 1 לאקאי• ביאנקם

 כטייט. טיעחטא; 220 י־ײטיעאים, ײיבא• נראנזױיל
.v.y י-לקכיננטאז *‘<7 :יי־ד•:;,‘̂אלאי אוגזע• אין ברענט״ט ליידיט

כ ;!.,:;,טיט סעק״־אז ד• ;זי:אזיב צו ;טבי;־יט עןייעל פון פי־ינט ל• •ל ״  א י
y^yii sk :,־ p n  ̂ pc; •נ<"׳י£ען :ד;ןיטייכ די :יט באזלכען װעייכע ׳;ע,יי^ ד

.irnyr םאראגטװאיטי־יניױיט. צ.י

2 ראלאר באא״־ עלזעקוטױו
מענעדזשער. הײמא*, ל. טשערפאן. עלג,

כ געװעזענע איע ב ^;י  ר,*דעז צו אויןכעפאלערמ זײנען ןן יאלא־ •;c £י;י
א*י« :יכיאך זײע־ע :ז«עגדז«ען :אי עױענױ. לעקכי;גפאן •17 אפי:, א־א־

e•’* עס. טאן צ־ ?•וע־יגלי׳טעז ײנע)ר האבען :יט ױעט א־הי־ יי • j עם » אג :י

rnm |/|>^ .1«

*•m« ■t I ייח *ו < י .*׳ •y “ י ׳• • **/•/

בושלעדם כאגראדערס, עקזאסעערס,
82 יאלאל דניאן

מיטינג מעמנער נמפםפער דער
װע־עי ;עדא'טע;8א •יעט

 דער (נאד אבענד אוהד 6 דעצעמבע־ וטען מאנטאג,
פראנט. םלאד טען5 שט־יט, וטע4 איטט 231 אין ארב״ט),

 ארבײטער־בילךינג. איבער רעךען װעט קאהן ט. פאניא יטדעסטער
באארד, עקזע־יטױו אץ אפיסערש לאקאל פאר נאפינײשאנס לעצטע

ררעדעז״ נעםאכט# דועט
דער צו װערען ;עלופיע; װעלען כיטיננען לאקאיצ צו ניט הוט^ װאס ׳טי;טבע-ס

עקזעסוטיװע.
82 לאקאר באאדד עקזעל,וטױו

סעקדרעגעחיעער. ^דפ־ז, י. מ. פרעזידענט. גרײפער, ם.

סקױרםםאסער
!אױםמערקזאם ,23 לאד,אל םון

מיטינג א
פאך געדופען װערט טאכער סקוירט אלע פון

דעצעםכער פען4 ומם אװענס, דאנערשפאג
פינקטליך. 7.30

פלאד) טער5( סטריט, זטע4 איסט 231 בילדינג, ױניאן אץ
:װעיען סאיהאנדעאט װעאען םיאנעו פ^נענדע

#פיםערם. לאקאלע איע פיר נאםינײשאנס צװײטע .1
קאםיםע. אנדזשעקשאז א.ץ עלעק׳צאן אן פאר װאהלען .2
כעסםען. און װאהל צום .3

 נאנדגירןן און םיטיגנ צדם קוכיען צו דעכבע־ יעדען םיז פל״כט די איז עס
עמםער. פארלגײדענע די סאי האנדידאטען פאסעגדסטע רי

מ ל8ס8ל ארד8כ עהז.
קי, ל. טמעימאז. קאנםקי, מ. ם אװ ק מנעדזשער. •ינ

.־>
m i

פינישערס,, קלאוק
ן אױפמערקזאם

 גע־ דעם פץ ק־אוקפידשערס ױ
 זיך דארפען n לא־אי װעזענעם

דער אין א־־נשרי־כען

 פינישממ סלאוס .
9 לאסאר ־וניאו

 אויפנעפאדערמ װערען ױי און
טאן. צי כאיד דאם

r אפיס דער e אי פ א  ;עפעט יו י
א־י,ז זיר

עװענױ ״עקסינגטאן
■.sc ט;י2» אין מצטע צ״ישען

ו9 לאקאל באארד עקז.
םענעדזשער. חײמאן, ל.

 צו קאנצערטען ללאםישע
יױמען. רעדוצירםע

אונ־ נארענטינעו װאס קאררם,
 12 צו ם־פעטס צו רעכינערם זע־ע

הארכתוניק  האי״בע צו ק#גצערטען ם̂י
עז, ײז  אונ״ אין כאחוטעז מען \w •י

 3 דעפארטדענם, ‘עדױק״׳צ^נאי זער
סם. טע16 װעסט

 אין נעגעכען זmװע האנצערםען די
 י?י-#1םעםרא אץ אוז האיל קארגצד

הױז. איערא טאן
 בא־ זיר מיםנלידער אונזערע זאיען

 הע־ צו נעאעגענהײס דער מים ניצעז
 צו יזאנצצרטעז סילחארפאנײז די *ען

•רײזען. לעדויצירטע

 וועט מעדיציז
העלפען ניט
 סיאסיקא ׳«11יוסנ ne יײדעס איחר װ*ו

«rr«ovtm  n יתיעמאעו 
v ויײעז n װיממ סי#לןו יו««ײ?ארסימ 

 אײמיע יעו7כם,*>£אר' צו הזיסעז ײ*ס
* שכיערמז.

נזס• ד«ס איז קראנקוזײםעז *זעימ סא־
r טע t נעװיסע סיס שורייזז «ו f«o* 

מ ייעיע רי מ מ ל כיל*סאשינ?ד. .ו

סענטער העלטה ױניאן דער
סטריט םע17 סםיא 131

 א״ננעריכמעםעז נום א זעחר ה»ס
j נעסםע די םים דע«ארםםענס, r n o p r y 

קראנקח״גתן, דיזע קירירעז «ו ראמינעז
 יײפזיכס דער אמטער זיך נעםינם אוז
 דער »יז װעימר װילי, חענרי דר. םון

 סיני ס»מנ» דמם םון הױים*ד*פם*ר
 ד?־ םערעפײםיק !לעקםרא הפסייםאל

 מייגעז r« וועם וופי^ דר. •ארםסענם.
rmי מננחר ו״ולם ױניפז דעם איז r סומ 

 קראנקחײמז דיזע אױף יײותנדע ױיו
 אוו «ר»םעו1 קענעז איחם סים זיר ױעיעו

זױ. קורירעו פ»ר אדאגזעירען

ם א זי דאלאר. אײן בלויז קאסט װי

אױסשליפלץ• קױפט

 םהמפ ואמסניא
פשאי צװעפאסשני

mסחעע מי ;ײס

 אגױהולטור איתשע די
סאסײעטי דדרש) (כאדאן

yrociip 7א' ויןיפש iv ויס• סים ס«לסעדס*
v o tm םפימרײ ויעגען im מי »T •אויס 

 קױ»ם איחר ודעז ׳שװיגדתרס, nc !זד-יםעז
»ײער

b»j נפיאם *יהר יײיתר דעיאזיסס
»r אתז. סים

 םרײ. אבמלוש איז ס»ס אח יאט אתזץר
ותליעכליי. קוסס «מר ע־ײנם

w יי־ו׳ s v אויסעד n• —  lia r • ניו A אווור. I נ•? — זזנס■; A1 ,JCWISfl ACWtULTtBAL SOOITT

לערענם
לעכענט-•- דאלאר 200 ביז 50 «ז ®ע־־ינעו קענמ “איהי

ט ם עוז ער דער אין קדרפ h נ ם מ ה ערי ב

םקוהל דעזיינינג טיטשעל
עי און ר-סעכ סרױען, ,0 דענ פון י נ »י לייר־ס און יזל״רער קי ;א־םענטס ם

ט- — ע י*ט *1כיי די
*עזודטאטען. בעסטע (',nwQ'3 V"j #1 vy*“i א ע ^
I--•-,, ״ ....... סיױ דעײ־ניננ סיט׳צע' דער א-ן הורפ א

13 ״ װ־־רז־צעס גיפע איז
 שע א*ן םרױען, און py;ŷ שאר פ״אםעסיאן yניס א

אױשצואערגען רזי לייכט זעהר איז
ס- א-נע אײער א־ו ויערעז גענענעז ײעט כ»נס7י 7נאײגיעי s' ײ־הי אים ״.׳•יאר. ' l ״ א׳עם 'v'y

״כט״4 ־'זערי זי״עז זיף יײכיע״נעז £י־׳ז נאד-נומנען ד; ̂־א: ע̂םכםע רי זיינעו ט;י ״2כ״....רע״ '״ז הירואניע םע
7.•8' אי־•;,־־••• .•;•ירעז’’ איז םעיזזיאנס ייײסעז פא ר

קייאסען. אװענט איז טאנ
 כיאנ”״£ אוז ט׳־א־׳1 כיאנטאג נצי'*אפעז.1"י•

.‘?,'?•2 אונזער״ א־ז דעראנסטרי״צאן ע ־ • י פ
ייי ״ודט אעפא־ראצ־ע. ם־״ע פא־ פעיזע̂ג

ג ל ע ש ט י מ נ י נ י ד ע ר
ט, טע37 ײעסט 15 יא^ק. גױ סטיי

ל ה ן p ס
.1674 פיטצלאי טעלעםאן

אז איהר, וױיסט
 *j•: ;;•ק• איז יזןנל דונאס מויוענד •עלניג

 און אנאי*£א;דינאד אידישען *ין ;עװירלז
ץ 1ו® געגעגד י  ן,*j שנינח דער אין ,1י״ײו־ י

 סך דער V סעמעי״םענםס אילי«ע ^למיגע ײ
אידישען דעם פון ;לגטוםr ^1׳f 1,ײב

 150,000 ®ון יע«ט באשםעהש נאצי^ניוי־£אנד
דונאם.

ר גע£ינען דיזע פון 117,ל«סס  עםה אין זי
 אלײ? חזרפ® ײחו־ אז איחר, װײסם י״^אל.

ן ב#שטיםען ו  *נ- מי« םױרמד £«רגלײכען י
ױ סיגאיעםס יערע  װעם איחר ײעלם? לעי *

 סיג»רע»ס םױראד £*רװ*ס אוישגעסינען. דאן
לי 1ע3;,, סיג^רעםס. 7מעסטר,המ^ב °:}/4>עךו ״

פרעסערס
ש ק ו א ל ק ן ו ש
ביעט״ װײער די דאס װיסען ז״ס

5ms בע״ אין װעלװעט ®רעסילז צו 
 איצט ביז ראבילן טיר װאס ליװיע,

;o:s*:y ײ״ צוגעמעכטע די טיט י
וגען אדער װענר  ה^ויץ אויף צוגע׳צ̂ל
אוג״ pc געײארען ערסלןןרט זײגען

 אוט״ םאל טארpס^רי•דאpyפ זער
]Pi'.iy סון גערוך רער רען יוזען, צו 

 צוסא״ די און iyD צואװאריםטע רי
 ?אנ־ ,צ ברענגעז קאן האאץ רעטע

באטפ־צאן.
 o:ycye נײעם אונזער :אר ױזט

 װעלכע לײװענד, י;ר:ע6קו יז־ טיט
 די םון געװארען אגערחענט איז
װא׳עיגג״ אין ערטעןBסpy yסטyנר

ױײ סאניטארײטע העכסט אלס טאן  ו
ברילטלאך. ער

י במקוםען צו די ני

 פלאש אמעדיסאן
 פרעס־ װעלוועם און

האמפאני כאארו
 ״ארק נײ עװענױ פינפטע 123

 2220 אשאאנר טעאעפאז
 לײטעםמ די אויך פארקויפען מיר
םי• סמיב םרוקענע סםיסערס. סטײל

• ג^ראנםיע. א
̂בען מיר  מא׳יינפ •יגקיגג אויר חי

ן בעסםע די — י  םארקז®. י
^qgהsרד?הassa sgyזB«3es5sa.■aז»asgg5ssscaa

אינטערנעשאנאל
כאנק ױניאן

םטריט טע21 און עװענױ פעפטע

נ8נ אזנזער
אנגעלעגענהײטען. באנק אלע םאד אײנריכטונגען אלע האט

 איהרע מיט פראםיטען די טײלט אץ אינטערעשט פראצענט 4 צאהלט
דעפאדטארס.

0

פרײזען. ביליגסטע רי צו ױראפ נאך געלט אײער שיקט

 אונזער יעצט באשטעהט עקדשטענץ אונזער פון טאנאטען 9 די פאר
r ®מ םארמענעו

דאלער םיליאו האלנ א םים ודי
 פאר• צאהל די און איצט, ביז דעפאזיטארם 4ססס, אדום האבען מיר

טאג. יעדען זיך גרעשערט

 אײער ברעננט אקאונט, אײער טרענשםערירען צו צײט די איז יעצט
פראצענט. צאהלען אײך אנםאנגען גלײך װעלען מיר און ביכעל באנק
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 אונזעי כאכדיםם ?. $װ פ. א. וי פון האנװענשאן
ױדלעאום ®ױעחױגען צום ל עשאנא אעסערנ
D'l n 1 זייט פרן(.

 צוױיטעי א ביי אבטיגנ יכ ־
־ ,ד איבעײ.עבע; ד

״יי’  איז :אװעכיבער, יי
 פין חאנװענשאן דער

רייבא״, אװ פעדעיײשאן אביע-י-אן רע-

י יזי

י »♦«« » ו ײ • •
*+־ «■ & • < ׳<

V V  * V  • > i . ־עואס ׳« 
< * י1

* ג ,»••»*» .י-
ט־<24 ד<ם ־דא־״טא;,

אי־ז ;•,יפאי:עיונ
̂א י;א  אין אינטערעסאנטע זעהי א א, עי־
 האם ױאס ׳סצע:ע -יהרענדע דעכבט א

 טרערען׳ ביז דעיענאטען אי*ע געײ־־׳־ט
 איג־ אונזע־ פון ײגכיאן כיא־יײ פ־־עזי־עגט

ױאי״' נאיטענט "יידיפ טע־;ײ׳עא;א״
י י י י V י י * י ו > ! יזאג־ י־• פ־עזעגטירט ־אט׳ I •S ׳ ‘ «* י

 גאד־ פרן בײהט דא־בער א נ״ט ױעגשאן
 סקורפטור דעפ pc געכיאנט ®ע־ס׳ן,

̂בער דע־ װײנער, דזטאיט? היגסטיע־־  זעי
 געכיאכט אױך האט װעיכער ,‘;,‘יזינכטי

 אב. און דעבס וו. ױדזיטין פין בײסטעז די
 געײעז ניט איז גאביפערט װען הא־א;.

 אינטער־ די האט ®י־אכ^ארטע ןיער א*יז
 ארױפגעבראכט דערעגאציע נײשאגא'*

 ארױםנעקײ איז ער װען און בײסט, דעם
 םאר עס איז פי*אטםארמע דער אי*ױ כיען

 זיגכיאן ®רעז. איבעראשונג. אן געװען א-דכ
 איבערגע־ רעדע, א געהאיטען דאן רזאט

 אעטערנײ־ די װאס געםיהרעז, די בעגדײ.
י־  איז עס און נאםפערס׳ן פאי יאט שא̂ג

ע- ד  א םארגעקומען קאנװענשאן אױוי
 כיאר־ דעי־ דעמאטםטראציע. כלעיתוױרדינע

 אױוי געװארען געשטעלם איז נױסט דאי
 האט עס און נאמפערס׳ן יעבען פטענד א

 םיה־ בעיאחרענטער דער װי אױסגעיױיזט
 דעגין־ אײנענעם זײן יעבען שטעהט יעי־
*.,טא

 נאבהעד האט גאכיפערס פ־עזידענט
 נע־ איז װאס רעדע, א פיט געעגטםעוי־ט

 דאנהבארקײט. האיציגקײט, טיט 4פיי װען
 םין היט דער געװען איז סצענע גאנצע ד•

 דעלענאטען כיאסען און סאגװענשאן הןד
pc ױניאנס אינטערנײשאנאל פילע די 

 דאלעגאסען די הענד די געדריקט האבען
he דעם סאר אינטעדנײעאנאל, אוגזעי 

 גאמפערס׳ן אױסצודירקען וױ אײנםאר
ײ אכערקמנונג.

 אנ* קאנװענשאז די האט טאג דורכ׳;
 אײנ־ װעגען באיטליסע רײהע א גענומען
̂עז  און ארכײטער פאר טויע:סיאי: :טמ

 אײגענע אן האבעז זאל םעדערײשאן די אז
 ארביײ די װענען ;האטפאני אינמורענס

 ער־ זאל םעדערײיטאן די אז באנקען, טער
 אין אבער באנקעז, ארבײטער כיינטערעז

ניט ױגיאנס די װארנען צײט ־זעלבעד דעי

 ךי־ך םאיװאנ^ן״ט ייערעז צו
אינסטיט״עאנס. פ*;א;פ בי־ײז

פעיע־ײ־ רי האט האויטס, די װענען
 הי*כט װאס באיעריס, א אנגענופיען ׳טאן
אי װעינע קאי־־טפ, צו ״טטעי־ינג די גוט  י

ר,אפ* רעצטען אין געגיטען האט פאי־עט
 װאס ^יאגראם, א װע;ען אןיך אןן ; ײ•פ

 א• דע״ םון ארבייט די רירעקטירען ךא־־ו*
r א':דופ־ םון ריכטונג דע- אין י־. אװ 

דעטאי־אטיע. טדיעי־ע
 י.א:־ די האט טא; pc םאררויף אין

 א-נטעדצוזוכען בא׳ציאסען אױך ײיענ״טא;
 פיט־זעגס רי יטטיצען קענען ױניאנס יב א

 הײז ;יט ז״גען נע װעי יזעטפס, טרײנינג
 אז אױך און אײדזיעענסיס םיריטערײטע

 אוגטער איצט ביז װי זארען ױניאגס די
אינדזיטאגק־ באחעדשען אומיטטענדעז איע

S JMS?9
 בא־טיאפען אױך האט קאנװעניטאן די

 טהאדאה םאר טרײעיס גײע פארערען צו
װאגזעטי. און סאקא און כיוני

 טלאגעזיםארגע? איז רעזאיוציע דיזע
 אנטאני:/ לואידז^י ברודער פון געװאיען

 אונזער םו,ן דעלעגאציע דער פון אײנער
 פארגעיעיא־ האט ער .‘אינטערנײ׳שאנאי

 נאנ־ דער פון גאסען אין רע<איוציע די ;ען
 אינטערנע־ אונזער פון דעלעגאציע צער

 די םוז אײנע איז דאס ױניאן. •טאגאל
 רעלעגאדיע אונזער װאס רעזאױציעס

 דעלעגאציע אוגזער פארגע^יאגען. האם
 א<דערע נאך אױסגעארבײט אוין האס

סעזאציעס.
 געהאגד^ט האט תאנװענ׳עאז רי
 פאר־ לײנאר א װעגעז םראגע דער איבער

 געגען. כאיטלאסען און אטעריקא אין טײ
 אײנשטימיג כטעט האט קאנװענ״טאן די

 עק־ דעם םון רעסאטענדציע די אנגענוטען
 ליי־ קיין עאםעז צו ניט קאונסיל זעהוטױו

 אײגע־ אן אנצוהאלטען נאר םארטײ, באי
 זאל װעלכע םאיטיינערי, פאייטי^ע נע

 ארביײ פראגרעסיװע, ערװעהלען העלםען
 הײסט דאס געזעצגעכער. פרײנדלױע טעי

 צו געטרײ געבליבען איז פעדערײשאן די
 •אלי־ כאצוג אין טראדיצת אלטער איהר
 גע־ האבעז דעלענאטעז 3 בלויז טיק.

פארט". לײבאר א םאד *טטיכיט

 מאסירונגען און באשלוסען
דצוננען. ערשטע די פון

 אמעריהען דער פ,ין סאנװעניטאן די
 אננענוניען האס לײבאר אװ פעדעריײטאן

אין לינט װאס אלעס טאן צו רעזאלוציע א

 ײקאל טויזענט 32 די םין כחות די
 ײצרדציסלײ״ די אוי^ וױרקען צו ױניאגס
 אטענר* דעם אגנעלטען זא^ען זײ ט־טורס

 דעם ;עכען צו קאנסטיטײעאן ציפ כיענט
 V* סאנט״אלירעז צי רעכט דאפ קאגג-עס
ארב״טער. יזינרעי־ נאיטיצע•

 עכ אז טײלוױיז זאגט רעזא^וציע רי
 ?אנען“א' עעזעקאגאטי פ̂א ;אי ;יט איז

 אױפנע־ װערען יא:ד םרן בי-גער די װאס
 דעם י־אטיםיצירען לעיזפען צו פאדע־ט

 רעי צי אמענדרענט פארגעיע^אגענעם
 די pc א*י:ע איז עפ ;האנסטיטױטאן

 און פענעי ד* pc פריכטען הענכטע
 די באציצען צי צײט איגד;- פון פרױען

אכיעייקא סןע ̂יגד־ע*
 יאט ע־צ״יזו;; װע;עז קאטיטע די

 ד• אז ייעיזאטעניאציע, א ארײנגע;עבען
 פטע-י־י;;- ז-עם *טטיצען זאי־ אן יןאגװע:״

 א עטאבי״י־עז צו סענאט אין בגי* ייער
 r די איז עדױיזײיטאן, איו רעפאיטביעגט

 פא־ געיט רעלי באװידיגען זא* גיױנג־
עדציהוג;.

 ־ע״ א אגגעגו-עז לאט קאגװעניטאן די
 װעגען יזאדיטע דע־ םון האטענדאציע
 1,זא טען אז ארבײטען צו עדױקײיטאן,

 די פ'ז ביכע־ טעקסט געוױסע רעוױדירען
 כייט אפ זיך גיבען װעלכע סקויה, העכערע

 סאציא״ע אין פאריטײעע עקאנאטייטע,
 אניע־ פון גע*ט*:טע דע- טיט און פיאגען

יילא.
 צו צלאסע;יבא ראט וןאנװענ״טאן די

 ױגיאן ̂־אקאי* רדעיע צי רעקאטענדירען
 קערפעריטאפ־ ארבייטער צעגטרא^ע און
 קא• עדױסײיטאנאר באיטטיטען צו טען

פיטעס.
געײא״ אנגענוטעז איז רעזאלוציע א

 קעמיײז דעם אינדא־סירט װעלכע ׳רען
 םינו״ פאי לידדטיאן אטעריהען יעם פין

 פארהריפעל־ העיפען צו דאלאר כייליאז
 סאלדאטען ^עװעזעגע יטװאכע און טע
 װע־ עניאנס ד• און ?יגדער, דיערע און
 און סאראלײטע ;עבען צו געבעטען רען

 אונטער״ דיזער פאי הילוי םינאנציעלע
נעטונג.
 אױסגע־ אױף האט תאנװענשאן רי
 םון דעדעס אינטערעסאגטע זעהר הערט

 א*ו םעדערײעאן די פון דעלעגאטעז די
 און ענגלאנד דײטשלאנד, םון לײבאר
 לײבאר עננלייטער דער סון און יוענעדע
.,!ארטי

 אין יאט דעלעגאם דײטיטער דער
 אמעריהאגער די באראנקט רעדע זײן

ײ װעי־יע ״טטיצע, דער פאר ארבײטער  ז
 געגע• לא;ם ברײטעי אזא טיט האבען

 בדידער, זייערע צל םאר״א־יאהרען בעז
 אפ־ דך יאס און ארבײםעי־, דײסיטע די

הא״ די װאס -אלע ךע~ אוין״ גע״טטעלט

 ריימייור מי ײין ׳זאיי׳וו טודסט*ן
 ס*חי• *nn ער ארנ־יט׳גײגאומגונג.

 י)*רודש׳ די »ז האנויעד**(, דעי כערט
̂״ע «r אין פא״איכער איז כיגפיז טי Mi״ 
 שאטלגיסטען די אז און יאנד
 ריי״יאן 0 די צ״ױ׳עען ־גיט ראלע גןײן

 עלנ* אן דײט״צלאגד. אין א־בײטער
 גענ״אכט אױך ראט ערקלעמנ; לייע
 ד pc םא-ס-עטע״ דער

 ריט דאט ױעיבער ׳יא:ס
 די פא־דאטט ױע־טע״
ראסמװע. פױ תלטידים

 ױג״ ענגלי״עע
 'צטאייןסטע ר*

?אצױדסט״עע

 ױני« עמנרױדערערס
נערופעו ווערפ 66 ל»?.
מגפערמח 8 צו
 עטנ־וי• ר• צײי״עען א;״־טעגט רעי
 דע• און ffi ‘לאחא־ ׳•י;יאן רע־ע־ס

 אי| *אנופעהטיצורער פי; :אז“אפאהיא*י
 יא״ טען1 דעם דך ע;די;ט י•—ג דעם
 אססין די יזאט װאך ד• אין ׳<>ו25 ׳נוא־

 צו אײנעם בײ־י, ציױי ארויסגע״צילט
 ויעזידענט צו צוױיטען א און ^קאי־
יןאנ״ א צו ױ;יאן די רופעגדי; ׳ז*;רא;

אגדירעגם. cjn בא;ײען יןע;ען ׳ערע;ץ£
 עס״ באנאז דעי pc ב-ןי דעס אין

 אסס׳ן• ראגופעיןט״ױרערס בדױדעדי
 דאפ ;םאר^נ; א אױסגעד־י״לט װעױט

 זאאען צדדים בײדע םיז פאייצטעהע- די
'•)ק*נשערענ? » או«!י *וגױשתיםען ז־ך
pM ;י ײעמי פא־דאנדײננעז אנררי־בע 

 דער טדײד. דעם אין אניימענט נײעם
 ־ װד כ־ר. פון אונטעמע״צריבען א*ז בריף
 פון מעגעדז^ער דעד לאי״פעדין, ליאם
̂ודעדס דער אסס׳ן. מאניפעיןט

 לאקאל םרן באארד עלזעתוטיװ דע־•
 וואו טיטינ;, א האנען טעג די װעט 66
 איז וחנרעה אוים;ע:ומען װעט םראכע די
 ענגד אן כאפומען דאן װעט אסס׳ן די

 בעםאר^טעהצנדא ד• באצוג אין םעד
 ojn אױוי $רײד. דעפ אין לאגםערענצען

 באארד עקזעסוטיװ דער װעט טיטיגג
 װאס פונסטען, געװיסע דיסקוטיייעז

ײ״ <,,עם דע° אין אדײמעחן דארסען  ע
 לאתז דאז װעט ױניאן די און םענט
 * דער װאו אדן װען ׳ןיאסס דעד װיסע;

װעי^ז. ;עדואלסע? זאי* יןאגפערעג״ז

ס ר א ם י ױ ע פ 1א
צװײטער דער

ר א ר ע נ ע ש ז ר ד ע ב ם ע ג מ נ י ט י מ
2 ל»סאל פון םעט.כערס פון

וועוען אשגןןהאלטען װעט

, im is  m  n  m
בײטאנ אוהד ו

לײםעאום מאנהעטען אין
שטריט. טע4 איםט 66

:זײן װעט ארדנונג םאגעס דער אויף פראגע די

a וועגקן פראנע די און לאקאל פון אויסגאנען די 
דױס. די

ר׳ס6נ»װערנ דעם און ספאפעוזש, למצטער וער )2
פראנען. װי־כטיגע דתע דיסקוטירען און מיטינג דעם צו קומען צו נעבעטען זײנען מעטבערם די

נרום, כרודער םים

2 ל#ק»ל באאיה וטער)ער,זער
^. ווארקערם נארםענט יײדים אינטערגעשאנאל נ יו

פײנכערג איזראעל
 ב$»רד דזש. פון מענעדזשער

 די וועגען ערקלערען רועפנ
 גאווער־ דער פון ארבײט

קאםײשאן. נארס

רױיס-*רעזידענם

פעורשפײו ם.
םשערמאן. דץ װעט

I
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 החזקתי בצדקתי
ארפה. ולא

f.6 כ״ז, ׳(אױב

 געיעכמיג־ מײן אן
 ויף איך ח#לפ קײ»

 װעל און ׳®טאי̂*
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O'
!ברידער און •טװעסטעד

pn ̂רק גױ גרײטער פון שאפ*דיסטדיקטען די  ׳י
 װערען שעוע- ױגיאן אין איבײ-ט,

ניט אונטער
 איחר װאו

 אדנ״טע טי״זענדע
 די ניט דאבען אין

בעלי״כתיס. זײע-ע פ*ן אױכנענוצט

 בילדיג;ב זעלבע די אין
 צעהנדליגע כא׳טעפטיגט

ײ ױדאךבאדינגונגעז. ניט »וצטער  אמאגיז-רט ניט דיגען ו
ײ ױגיא;. קײן םון ״טײו שטארל װערען אלן הילפל^ז דינען ז

 לא:;ע איבײטען צו געצװאוגגען זײנען זײ
יכע סאל עטיגרען  אונ• םאישידענע אױסשטעהן נאך מוזען אין װײרזשעס, קלע̂נ

 ארבײסעל ײאס אדב״טער״מ״דלאך, די דא מ״גען מיר באהאנדלומען. כענשלינע
 סייקימ; דדעס קאססום גודס, וױיט עםבדאידער/ דרעסעס, טשילדדענס װײסטעז, כײ
ײ ׳באטא;ס כײ יליטיג;. אדן העמסטיטשיגג טאקימ, נ

 טרײרכ טיסע^עניאוס די םון קױנסיל דיססריקט דורכ׳ן אינטעיגע^אנאל, ד•
 ארגאניזאציאגס־קאכד אן אונטעינוטען לעצטענס האט אוםכעגענה און יארק גױ אין
ײ  אונ־ ארבײטעז װעיכע ארגאנײזערס, אײגיגע נעװארען אנגעשםעלם זײנעז עס 4י

 דעם םון טענעדזשעי דער לעפקאוױטש, ס. ײייס־פרעז־דענמ םין אײפזיכט נמר׳ז
 אר- דעם אין ארבײט גוטע געםאן ווערט עס און יא-״ל, נױ םון קאוגסיל ךסטריקס

 אקסױוע און מנאמטע די כיט אויר העלפען ארבײט דער אין קאספײן. גאניזאציאנס
 פאראייניגמ זײגעז װאס אינטערנעשאנאל, אונזער םון לאקאלס איע די פון סיטנלידער

 ענממישער זעהר א אנגעפיהרט װערט גאך אזוי איז חאונסיל, ריססריסט דעם אין
 איטא־ און עגגאיש אין צימזויאחנז, טויענדע צעחנדליגער וורנאניזאציאגס״קאספײן.

 אלע די םלן ארכײסער ניס־^ודנאניזירטע די צװישען םארטײלט ווערען ׳<יזנני?ז
ארבײט, דע־ םון דעזולםאט גוטען דעם זעהן איצם שױן תאז מעז און םאבעז

 װעס אינדוסטריען אלע די אין סיזאן דער גרויס. זעהר איז אויטגאכע די
ער רער װען דאס וועלען, װאלטען מיר און *^דאינעד, זײן כ^ר  װעט .סיזאז ;̂י

 יױ אונטעד איכײטען שעפעי ימגע אין ארנײטעד אלע געפינעז ער ון*ל •יייוסעז,
̂וגעז פיר oim וזיאןז יזודא מנריקאד רארםעז מיר !גי^־נאדינגומען  או; באסומען, ק

 אינםעינעשאגאל אונזעי פון טיםגלידער אלע צי אפעלירעז צו באשלאסעז דלאיצשן מיר
̂םען אוגז זאלען זײ יארק, ניי אין אדבײם. דער אין הע

 ״דרײװ״ דעם אין העלםען קאנע( אינטעיגעשאנאל דער pc סיטנלידער די און .
 גע•• ארכץם איחר װאו בילדינג דער אין דאס טענליך, איז עס אוםגים. ם^ע אויןי
 א• דעגאיך, איז עס ;אמאגיזירט נימ איז װאס טרײדס יע:ע pc *>r א זיך סיגט

 אויך איז עס און שעיעד אזקלכע עטלאכע זיך געפינען כלאה זעלביכען דעם אין
 און פיײנד אייעיע זײנעז שעפער יענע אין ארבײטער די םון סאנבע דאס מענאץ־

 װע־ זײ צו רעדט טו שכנים. נאהענטע אײערע יעדענפאלס דינען זײ נעקאנט;ג
זי איבעיצײגט און זײ צו רעדט !אי;א:יזאצ'אנס-קאמ«ײז רעש גען

V1

 לאלאל פון פיהרער די חײסם ׳ס
באשלוס דעם ״נעמעז

̂י ׳ </ א־ן ״נערעכטינהײט״ ..
 טציע• א עפענטייכט פײר ־יאבען
̂׳ועל פון גראמע  סעק־ צו גאםפערס סע
 איטער דער וועלכער אין באי־או־י, רעטע־
 ערשטױנונג אויס דרילס פיהרער ױניאן

 טיאוסער דער װענעז ענטדיסטונג און
 לאיזאל םון פיהרער די pc ראנדלונג

 אינדזשאגקשאן אז ארויטנעמענדיג ,17
 איהר אום אינטערגײשאגאל, דע• נענען

 באשלוס, א דורכצוםיהרען שטעױען צו
 דער סון װאחאזײז םאר׳ן נויטינ איז װאס

 צײט דערזעלבער אין ױניאן. גאנצער
 טע־ צװײםע א רעיעיקט נאפפערס האט

 זיך זאלעז זיי ,17 לאקאל צו לעגראטע
 נענע־ פון באשלוס דעס אונטערװארפען

ױ לאיאלע וױ באארד, עקזעקוםיװ ראל  י
טאץ. עס דארםעז ניאדלײם
הא־ 17 לאקאל םון םיהרער די אבער

 אנ־ ניט עצה גאכיפערס׳ דערװײלע בען
אונטערװארםעז״ זיד אנשטאם געגוםען.

 עקזעקוטער גענעראל םון באשלוס דעם
 צו טעלעגראםירם הערער האט באארד,

 גרײט איז 17 לאקאל דאס גאםפעיס׳ען,
 העגט, זײנע 1אי קײס די איבערצונעבען

 עס זאל אזוי פסקענען װעט ער װי און
זײן.

 דעם אויף האט גאטפערס פרעזידענט
 17 לאקאל םרן םיהרער די געענטפערט

 לעזט װאס טעלעכראסע, צװײטער א םיט
:םאלנט װי זיך

 טעלעגראםע לעטער״ נאיט״ ״אײער
 װענ, דעם וזענט. n אין פיר בײ איז

 אויסנעסליבען, זיך האט איהר װעלכען
 םאר דיסאפאנםםענט א דורכאויס איז
 רעס&עק- אלעםאל אײך האט װאס ׳פיר

 אין צוטױיען געהאט אלעמאל און מירט
 אויסגע־ שלעכט האם איהר אײך.•

 טעלענראסע םריהערדיגע םיין טײטשט
דזשאדזש א לאזען װילם איהר אײך. צו

>.14 זײס אויןי ומלוס

 קוםענדעז דעם n לאקאל אץ זואהלעז
דעצעמבער ווטמז 'מנעחפאג

 פ־ דער אין 9 םון טאנ, גאנצען דעם קאנען םען װעט שםיםען
ױניאן. דרעשםאכער דער פ*ן אפיסעס אלע אין פארנאבט

i kביז

 ארגאגיזירט. זײן
זי: אױף װירקט

 נױטיג װי
ײ גיט  צו ז
ײ זאלע״ ז

 צו פאן, אדער םרוי ארבײטער, יעחןן פאי איז עס
 ;פאכט םאראײניגטע א טיינט עס װאס פאדטטעהן

עס. זייט איחר װי נוט אזױ לײט ױניאן זייז
העלםע״ צו אינטערעסען אײנענע אייערע אין איז עס !ברידער און שװעסטער

 ניט־ארגאניזירםע אלע די ארגאניזירען העאסען צו ;ארכײט דער אין ױ;יאן רעי
 יע־ דאס זיכער, זײגען מיר און אינז״וסטריע^ גארםענט לײדיס דעי םרן ארבײטעד

 ־4העי צו בעסט -׳איהר אדעד ׳זײן טאז װעט אינטערגעשאנאל אונזער םון פיטנליד דער
 םאר• די אין כאשעפטיגט זײנען װאס ארבײטער אלע אדגאניזיחנן ױניאן דעד פען

 ארײנברענגעז נאר אזױ און אינדוםטריע, גארםענט לײדיס דער םון טרײדס שידעגע
 אונז העלפט ארבײטער; פארצרוײפעלטע די םרז הערצער די אין נציה און מרײר

 אוגז העלםט ;װײדזשעס זײערע העכערען איז אדבײםס־שטוגדעז זײערע פארהי־צעז
ײ אונז העלסט • לאנע זײער פאיבעסערען !פענשען פרײעחן םעהר םאר מאכען ז

׳גרוס טרײד־ױניאז מיט
פרעזידעגכ, דגבמן, מאריים
י. װ. נ. ל. א. סעקרעטער אברחם

 אד־ די געפ״נען איהר ותט צײטוננ דער אין ארט צוױיטען א אויוי — ב. נ.
 ער װעלכע pc ױניאנס לאקאל אלע די םוז און קאונסיא דיססריקט דעם פון חנסעז

 אין אינםאיפאציע נויטיגע אלע באסומעץ סאנם איהר װאו צ״נײפנעשםעאט, אןז
קאםיײן. אלגאניזאציאנס דעם נאצײ.

 טען11 דעם דאנערשטאנ, קומענדען
 װאה־ די פארהופען װעאען דעצעסבעי,

 אא־ ױגיאן דרעספאבער דער אין אען
 דעם אנגעהן װעאעז װאהאען די .22 האל

 ביז פריה דער אין 9 םון טאנ, יאנצען
 לא־ פון אפיסעס אאע ןיא פארנאכט, 7

 זעהן עס קאנען אעזער די וױ ,22 קאר
 אויף אאהאא דעם פון אנאנסע דער איז

ט  פון נומער הײנטיגען דעם אין 13 זי'
 ערװיילט דארף עס ״נערעכטיגסײט״. די

 סעקרע־ א באאיה עקזעקוטיװ אן װעדען
לואמיטע רעאיעוי* א און טער־טרעזשורער

 באארד דזשאינט דרעם אןן קלאוק
דעפארםמענט נײעם א עפענט

 דזשאינט דרעס און קאאוק דע־
 חגפארט״ נײעם א נעעפעגס האט כאארד
 נאך געװאחנן נויטיג איז װאס ׳נט

אינ־ יןלאוס דער איז סעםאםעגט נז
 זיך רופם דעפארםםענם דער יע.

 דעפארםםענט איג״שורעגס און ̂יבעא#
 םיז םאארי טען4 אוים׳ז זיך נעפיגט •ון

 םע25 ביאדינג, באארד דזשאינם חד
עווענױ. אעפסיגגםאז און סמרים

 דעפארכר נײעם דעם פון נאםען דעי
 וואס צו <ןאאר גאג״ו שוין זאגם סאגם

 געסאיך: געיואחנן, געשאפעז איז וד
 אײבעל, סאניטאדי דעד אז •ויפצויאסעז,

 מד די סים אכדיסאנט נײער דער
 געםיגען זיך זאא מאד, שרײכם יס

 גע־י וחנראז וואס נאיסענסס, איע
r די *יו ivן F if r•\ אויך און 

וורבײססלאזמן ײס אויא

 זיײ דאס םאנד. כלגעסים רענס1אינש
 פין פונקטע• הארדינאאע צװײ די נען

 עס און סעסאמעגט־אגריפענט, אעצטען
 ארבײ־ די pc אינםערעסע; די אין איז

 פונלד צװײ די איגדוסטריע דער אין טער
 װע־ דורכגעפיהרם •'נסטאיך ?אלען טען
 דעפארט* נ'יער דער אעבען. אין רען

 איזא, האט, באא.-ד דזשאינט פון פענמ
 ארן פיסיע װיכטיגע נאמ א זץי םאר
 גענױ עוין זיך האם דעפארםפענמ דער
ענערגיש. גאנמ ארבײט דער צו פען

 דעפארסםענט םון כמננעדזשער אאס
 משאראס בר. נעװארען באשסיםס איז

םאר ער ומם וואך נימסםזן דזשײפאבסא?.

 םיםיננען מו&»לנױינע
 אפעױיפןורס קל»וק פון

2 ממאל יוניןון
 טעטבער־ דזשענעראל דריםער א

 — בײםאנ. שבת דעם מיטינג
 אוו., םאנםאנ םיטיגנען םעקשאן

 אלע אץ דעצעםגער, םעז8 דעם
י«רק נױ גרײטער ם.ץ קװארמאלען

tt

דעם ״נערעכםיגקײט״ ר» אץאםענג
 טעטיגקײט דער פון ראאארס ארשסיז

«p וועאען לעזער די און ׳אפיס חנס

 מעמבער דזשענעראא צװײטער דער
 יױ אפערײטאדס לאאוק די םון פיטעג

 בײטאנ, שבת לעצטען ,2 לאלאל ניאן,
 באזוכט. גוט זעהר געװען װידער איז

 אייסע־ פאנהעטעז אין פיטינג דעם אויו*
 15 אױם געװען אנוועזענד זײנען אום

 פראנען אײניגע און פיטגלידער הונדערמ
 וזויפט־ געװארען. דיסלוםירט זײנען

 רי װענען געװארען גערעדט איז זעכליך
 א אײנשםעלעז װעגען און דױס־םראגע
 די זײן זאאען עם װיפיל בודזשעט״
 דעד װענעץ אאלאא. דעם פון אױסגאבען

 באשאא־ פיטינג דער האט דױס־סראגע
 א וחנרען געשטעלט זאא עס דאס ׳סען

 פען באארד״ דזשאינם צום םאראאננ
 בא־ דעם לאנסידערען אפאא נאך זאא

דױס. די העכערען װענען שלוס
 נעײעז זיינעז טאג־ארדנוננ אויפ׳ן

 לײן אבער איז עס פראגען, אנדערע נאר
 אויםצד םראגען יעלע געבליבען גיט צייט

 א גערופען דערםאר ווערמ עס נעםען.
 מימיננ םעפבער דזשעגעראל דרימער

 זמא־ אין מאהע בײטאג, שבת דעם פאר
 װאו לײסעאום, מאנהעטעז אין ׳חאל בען
װע־ טאג-אררנוננ םון םראגעז אנדערע די

).14 ו*פ אוין• (ארוס

 פאנד סײדבענעפיט דעם םארװאלטען צו
 רע־ די װעיכען װעגען ,6ראקאי דעם פון
 בא* באזונדער א געפינעז װעאען זער

 אין פיאץ צװײטען א אױף האנטפאנוננ
צײטוגג. דער

אײ• אין עטהיק אננענופענע די לױט
 פון צוריה זיך ריפ האאטען .ױניאן זער

 דעש “פא אגיטאציע װעלכע אירגענד
 בא״ דעם אויױ לאנדידאט יעגעם אדעכ
 באױז וױאען פיר .22 אאקאא םון לאט

 פון אײנער איז אאקאא דער דאס זאנען,
 אונזעד םון ױניאנס לאקאא גרעסטע די

 אא״ נרױסער א אז און אינטערניישאנאל
 א עראיכע, א האבען געװים דארוי גאא

 פאראנט״ איז האםפעטענטע א פעהיגע,
 אפעאי• םיר איז פארװאאטיײ װארטליכע

לאלאל, דעם פון מימגלידער די צו רען
>.4 זײט אױזי <מלוס

אינה»לט־«ארצייכניס

.49 נוםער ״גערעכטעקײט״

דזגד םוז נײעס

ט  דער םון בןוארר דזשאינם םוז סיםיננ .2 ?"
 שעהנ־ מ — יונ*>ו רדעסםאנער אוז קלגוק

 לאיגסיל• דיםם־ילט פוז א-רעסע; פעלד.
לס.8ל»ר

ט  לאתאל יתיאז. סעכל«עלם*כעד דעי בײ 3 ז'י
£יט ק־אנלען דער רובין. .1 — 3  ם»;ר בע̂נ
.2צ י«וקמי זיא
:>טיצע!. עדױקײשאנאר .4 זײט

יוניאז.
ט כאאדר״ עהזעקוטיװ םוז םיסיננעז צװײ «ז. זײ

r שעהגחאלץ. י. — צ2 י»ה*י x ' v t w
אצ־יטענט דעם באנײעז צו 06 לאיאל םוז

ט £ר*נען. ןןרנאניזאציאנפ און טיײד 6 זי'
 טױט ״שםואלזאהן. מ. — ל*:אוע די .7 זײט

 ײניאד װודטטאז. װאלט — ינעײכט)
נײעס.

ט נאטיצעז עדיםאייעלע .8 ז"
ט  יענ*;נה*«־וונ'עם*םרז שע■־־יעחא;*פ דעי .9 זיי

כאזאנאוײטש יעא; — סא׳ײעט־רוכלאנר
ט  םא־• טא־אגטא םוז באאיד דזש»י;ש .10 זיי

-- שא־־ז א*ז לו־ץ ״ד״ה״ס״. די ראםם
ג. ב. י.
ט  .DV על — גביי־יס אויפנעהוםשגע 11 ז"

װהילער. ז. — «ארים*ק י*ז חויןעז
ט1  אינטע״גײשאנאר' -1או:ײ םיז ענעים .12 "

 לורצע םינקעלשט";. ל — •רעסע דער »ין
שםועסעז.

 אדײעדםײזכתנםס שםיעסעז. הו־צע .13 זי'ט
אדײערםיײפתנםס איז שייסזז הנ. איז 14זײט
ם  קלױי- אוז שיקאכ• םיז קיאוהמכעי .10 זיי

 ב,תי̂ג בזלי די םים ?*נפמרירען לןןנד
*יד .<.2 לאראל פוז אנאנםםזןנם


