
ארכײטסל^דמךט אזױ וױ ווזןדזשװאוד חש,
ארבעטער באגױסען װעט

א״י. פאר ;*נפערעגץ
 חןר םון פיהרצר באװאוסטער תר
 געװעזע• און ■אדטײ ^ײנאר בריטימ

 •״P סצקדאגאלד׳ס אין םידסםצר ;ער
 ותדדפװאוד, דוש. ?איאגעי בינעט׳

 אכמד ק״ן װאו די אן ?וסט וחניכער
 זיין וחנט באזיו, יןורצען א אויןי ריקע
 אוב• נאצ♦ חןר םון עהרען-גאסט דער

trn* דעם סאר סאנםערענץ w m m• 
 נאגריסען וחנט און יאיעסטינצ-קעסוײן

דעילעגאטען. םארזאסעיזט? אילע
איע״ אי? ״nmirrum רזש. האי.

 פרייגד־ װאדימער זיין םאר באקאנט סען
 באזונ־ און נכמ ציוגיזם צום שאםט
 םון ארכײטערטאפט איד. דער צו חנרס
 דזאט צודיק יאהד 2 םיט ״פראא. ארץ
 אױםגע״ איז און אמעריקע באזובט ער

 םארזאםיומען רײהע א אויף טראכתן
 אדױסיי האט ער הרךהיסוה דעם םאר

 באקאנט^אפט גװאאדיגע * נעוױזען
 איצ־ זיין און פראבאעמעז אידיטע סים

 קרייזען ארע אין ןוערט כאזוך טיגער
 םון אינטערעס. נדויס מיט ערװארטעט
 דער זיין וועט באדײטונג באזונדערעד

 פון וױיס״יחנזידעגט א פון אויםםריט
 האנ״ א צו פארטיי אײבאר בריטיע דער

 םארזאמעיט זיין ם׳װעאעז װאו םערענץ,
 אדבײטער״פיוד אידישע װיכטיגטטע די

 האבען װעא?ע לאנד, גאנצען םון רער
 דורכםיהרען צו אונטערנומען איצט זיר
 זײערע פ׳אר אקציפ גראגדיעןע אזא

פאאעסםינע. אין ברידער״ייאגערען
 איגעהאאטען װעט קאגםערעגץ די
 10 יאנואר, טען3 דעם ונטאג,י; װערען

 האמ, כעטהאװעז אין םריה, אזײגער
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 צעהנד• םון קרעדענטעיס ארײך ?ומען
 װעיכע אדנאניואציעס, ארבײטער ציגע

 און דעאענאטען זײעדע ערוועוזאס האבען
 קאנפע- דיזע אז ערװאדטעט װערט עס

 דעםא;- מעסטיגע א דין װעט רעגץ
דעי־• םאד און קעםיײן םאר׳ן סטראציע

 װע אינשודעגס
אױסגעןואלט

m «ן רנײם׳ױ  *$ #
iiiDin

 ♦1 און «״ה דוי
מ װצלס  דין װ

ר׳ו! ײנ י

)S |*>• ן11 01(«ל
 »ו| «ר<ױיr 8» *גד6 פון o׳c» *־ן

 י׳ר און רעניספר«*י«, *מעסיינער דער
 נאזונתר ותרס <ie אײנ«יגער דער

 װעט ov וױ מנע< *זױ וזונטעחוכם.
 אינפאר• *ויספיחמימ די ארייגהומן

 תגישטרידימ דאזינע די ננונע םא*יע
 אינדיוויתע< זיי םען וועט ארנײטער,

״ » •אסט־הארדס דורך וױסען יאזעז  ז
 אדער אינטורעגס » נאחנכטיגט זיינען

 סוםען זאלזן זײ װען )יא אױנ אוז נים,
 די נאך אינ׳זזורענם־סאנד פון אםים 1אי

זײ. אױוי װארטען װאס ט׳טעהם,
 ארביי• די »ז זיך, םארטטעהט עש

 אורזאכע איין צוליב װעיען װאם טער,
 הא־ וײ אז פיה^ען, אנדעדעד tv איעי

 אינ־ םוסע ןויצע די באקומען גיט בעז
 נארעכ־ זיינען זײ װעיכער צו עורענס,

 אינמורענס־ פון ני<ים די לױט טינט,
 םענ• א און צײט האבען יגעילעז פ*נד׳

 תריװרעם. ז״ערע םארצויענען ריכהיים
 קרמודעס חוזינע די וױ-אזױ און װען

 װעט װערען, אר״נגעבראבט זאלען
װערען. אנאנםירט קירציױ

i אױפמערסזאם # לפשאל פון

פאר נערוםעו ווערט ניאכער סיןיירט איע םון

»ינק»יױ• 7.30
מלאר) טער6( סטױט, זטע4 איסט 231 בילדיגג, ױגיאן אין
 נאטיניי* לעןנםע און ערשטע װערען געמאכט װעלען םיטינג דיזען בײ

 טראססיס, קמםיטע״ רעליף דעלעגאטען, באארד עקזעקוטױו פאר טאנם
 עיעקשימ ייז פאר עלעק׳טןזן זײן װעט אױך לאקאל. סון םענעדזשער און
 נעטאכם אויך װעט םיטינ; דיזען בײ קאסיטע. אנדזשעקשאן אץ

קאנװענשאן. אונזער פון רעפארט א װערען

price ג cm a,יאנואר פױיט^ג » loaoNew York, Friday, January S, 1926

 אינער אינעדױכט אן גיט אץ װערטער האדזדגע מיט מיטינג דעם עפענט זיגמאן ®־עדדענט
 הערשט מיטינג דעם אױח — לאנד. איגערן ױניאז אונזער ®מ םאסדונגען וױכטיגע אלע
 על,ז. גענ. דעם «ון מיטנלידער אלע ־־ אייניגקײט. און אחחת ®ון גײסט שעחנסטער דער

 ®אר אױסדכטען די און יזניאז דער אץ טעטיגלרטען דיערע ®מ באױכטעו באאדד
גאנג. טולען אין נאד איז מינדנג דער — ארבײט. וױיטערער

̂ט ער וראוױנץ. נר״ט iim לענג נאנווער דער אינער סןן נענע״ נ״עם נזער1א פון זיצוננען די  עס וױ *ננעוױזען, ה
 יין נאסטאן, אין שיחאנא, אין האיט ער יאנד. איבעױ׳ן ײניאז אעזעד tie נע־ זיו ,האנען. נאאוד עפזעסוטיװ ראר

 א*ן נאיט־סאר חריװיאנד, פייאדעיפיא, אי«ט תוםט עס װ»ס אננעוױזען. האט דינס• *״ט, נאשטיסטער דער צו ע:ט1ע
 א«ע• חאט ער שטעדט. אנדערע נאך דרעם״סיטו• |1א שיאוח־ דער אין םאר יאנואר, טען6 דעם םריה, חןר אין טאנ
 צענטדען איע די פון װעיכע אין וױזען, םאד ooip עס װאס יאדיו; ניי tie *ציע אינטערנןשא־ דער םון רום שאונםיל אין
אגרי• די אויסנעהן נאיד װעלען עס אױך איז מניא!. רעי פיו רייהען די איז נירדי;;. ;אל

מא• ד• און ייניאן דער *וױשצן מענטס ידי פון יאנער א*ז »ן נעוזט עם מאש נע- דזאט 1דנמא םארים «דעזידענט
אױםזיכט׳ןן מעיגע אח נופעתם׳שורעי. בא-עבאט־ם תוו־מר » םיט שארזאמיוננ די עשענט

נא• » אנרימענטס די רא זיינען עש סארפץ^צן גיט אױר האט ער »ז נעגעבעז האט ער רעדע. חארצינער
אױנ װמג, שיירריכען א י1או־ נײעז יד >|M איצט האיט עפ װי *ואווייזען, ״,•אס װיכםיגע אלע אינער איבעדבליס

נױ■ אױנ יןאמוי, א דויר און מעגריך, רער n,1M דרעש״צענטרען און היאוח• םאמעשױ יעצטענש זיינען װאם רונגען,

|1פ נאי יעהרי׳נער טער10 דער
 איו ,10 ראשאי מניאן, שאטערס דעד
 יאנואד׳ ישען דעס אװענס. שנת ועס
 סט• טע1(<« ועיעם, ■אינט האנטם אין
נראנשס. נויוזארד. סאוטחעח און

 קא• דער tie נאי יעחרליכער דער
 וא«ד זעהר .תװאחןן איו ױדאן טערס
 נעזער׳פאטטלימ a ijnkiiw ייז יעי,

 פ.׳ז אװענט »ן אױך און אינסטיטוצין
 ל$ױ jib סיטדירער די פ»ו פארנמניגןן

נאשאנטע. און סריינט jnr״i ,10 האי
 געהט נאי דעם פון ודאפיט דער

 ,10 יאתאל tip •אנד מליעף דעס פאי־
 לאקאל, פון נמסנערס אױשצוהעלפען

p ויד ײענחנן װאס fw  on. נאארד 
 נמם■ די און הייף. מטעריעיער נאך

 אנצר געיריזאוננעז זײנען ױאס נןרס,
 ;עחען חייף, דאטעדיערער נ*ו שוניען

 זײ ליידיגען. םיט pjni• נים קײנמאי
 דער און נעשטיצט. אלעםאל װעחןן

m« נ*? •עתדיימר  t *חעלפט 1ױ;י 
 סיטנרי• ;ױםיײחונדע אט״די נאזאתמן

איז. צים וױפיי סיט כאטש דעד
יוניאן, אונזער פון םיסנליתד די
 םענען ,6שאטער שיין ניט דינען װאס
 זיף ׳וחנלעז זיי נאי. חנם נעחן«װ אויך
 נר ט הקרםען תרבי' און אםוזיתן נדס
rn טען n■ ׳

טענעחשער. ■ינקאװסקי, ל, טשערמא;
ליבערמאן און ןןאלדטאן

לאיקרס
M2 BROADWAY, NEW YORK
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תי. נױ חשוי

םער« און םילװער רעבעקא
אײנעגטהיטער.-----קײםעו

.287 לייקװאוד :טעי־עפאן

 רואװ־8אים איע מיט הויז א
 אםמאספע־ רייטישע א מענטס.

 םאיט, 1נעסםע פון עסען, ;רע
 אוננארישען א םון םארםערטיגט

•רייזען. ננליכע1צוג« סוכער.

 דרעסספכער, ניינצע און עטלינע נענפןוױ די דאס וױםע{ זייטישראי אר״ו פיז ארביינתרשאפט איר•
 נאי שיאנעס זיך אױוי האנמן װעיכע

י סםרייש גענןראי יעצטען פון  דעד 1י
 סםרײ־ נעיתזענע די ררעס״אינחסטריע.

 *ו נעײארען פאר׳סשום זײנעז שמר
 נאוואיען אויך און פריזאן אין נעהו

)12 ויי• י1ייי (׳ילוס

 בן• און וועצוועם פרעםען צו גאך
 איצט 1בי וזאנפן טיר װאם לױויע,

 ליי• צונעפעכםע די םים נעםאכט
 האלץ אויף צונעשצאנצן אדער װענר
 אונ• פון נעװאחגן ערקצערט ז״נען

 אום־ םאר םעשםאיי־דאפטאר זער
 סון גערוך דער in •וזען, צו נעזונד

 צופא• די און «עך *ואװאריםטע די
כארפשאן. *MP צז כרצננעו tap וזאצץ רעטע

 *עטמנט ניימם אונזער נאר ױזט
 װמלכן לײומנד, שופערנע די מים
 רי פון trupwi אנערקענט איז

 װאסיננ־ אין עשספפיטען נרעסטע
 װיי• םאניםארישע העכםט איס סאן
ד• ג» nmiPtP *וכרעטאאך. ער

ו וזן)ם עפ װי איחר, זױיםם י  ד■ אנסװיקעלם ;
p r'TK אםעדיקא) אין באזועגונ; *רנ״סער
עיגײאאגאל8•’* דעי •ױ נע׳יינסע די לייענמ
 דר. פון יוניאו, װארקערם גארםעגס ל״דיפ
 אלץ סיס װעש איחר און לעװין, לואיס

 אגדיקולטזד אידישע דיײערען. מהאגם
סאסײעםי הירש) (באראן  ®עג 50 את 45 קרינעז אנדערע - «ריז*ז. אץ זיגען געחן צו פאר׳םשיםאױסשליסליד קױפט

 מאױפםרמןם זינסאן •רעזידענם - געלנדשםראפען. גרױםע און פריזאן
 קײס די אפעלירען *ו זוסמאן, ייםער ױניאן, דער פון לאיער שיקאנא׳ר

םםײט. פץ גערינם העכסםען אין

 אורסײיל נרױזאמען און שװערען א
 !ערינט העכערער א װאך לעצטע ראם
 שאורט, אפילײם רער ׳שישאנא, אין

 םים* בראווע 91 נענען א־ויסגעטדאנע]
 אינטערנעשאניל׳ אונזער םון נלידער

מ־ שישאגער דער םון מעמבעום ס  וון
 חאט סאורט *יילייט דער •וניאן. כער

 שלע־ א םון אורםײל on בא׳שטעטינט
o 91 ותלכען לוים נעריכט, נערען n i״ 

ת . באצאלען דארפען מאנערש ת  ש
 װע־ זײ םון םך א און נעלם־שטראםען,

 פריזאן אין ןיצען געוזן דארפען נאר לען
 םון נמכמ טערםינען, פארשירענע אויןי

jv 46 און 50 י1י1א — ”1 d
 טעםינ ױיופן דרעםםאכערם 91 די
 טמעראל־סטרייס, לעצטעז אין נעװען
 ױנ־אן׳ דרעםםאכער שיקאנער די װאם
 פמזער םון מטיצע און חילא דער מיט

 פיל *זוי סיט חאט אי;םעךנעשאנפל,
 א כדט נעפיהרט מסיײ־נשש

 גע־ דאן חאם ימי*ן די צוריש. יאיר
ד די שאםןי. םארביטערטען « פיהרט  מ

ד די נאשעםפט חאמן נופמטשורערם י די אכער

סא̂ר אײנד מויפיפ איחר וי״ז ׳ימיגדלערס, «וז «וחיגאע •mw vt ײי איז ,סארמער ווענען קינפמ tp*m סים סאימרס *וקװפטינז r>t תזניפס
" אונז. םים v\ גאיאס איחר ר״»ײר ooM*«n *ימצ ניס

פ ימוזןר ו וו פ י  •ול» אנסאיוט ׳ויו א
מרזזמל^. הוטם איער *-ײבס

im ניז • פ\ו — ׳־וגגיי אץיםער מנייך j ביז — זױםאג I .איחר
.ftWIM /-*̂ UCIIlTUBAL soacrr. Ae

 האכזזז דרעסמאכער מוםיגע און בראװע
 א»;ע- ניט א״נרזמאגקישאנס די פאר דך

 זײער ג^םעיט האכען ךײ
 האכען און חאן אין יזננען און סדײחײט
 אי;• איע טראץ ״שעפעד, די געאיקעם

 איבערמע די םראץ און חישאגק^אנס
 אננך האכען באסעס די װאס סיסיען,

מ^ןנער. און גענגסטערס וױ נומען,
 נע״ געבראכם דינעז ייקעטס 91 די
 םון יןיאגע דער אױוי גצריכט אץ װארען

 זײגען זײ קאורט/ אװ ^קאנטעמיט
ד• סאחלעצען אין געװארען באשוידיגט

).12 ןײי vim ןצלוש

?יג כאזײיםענדען א ®ארצײכענען צו האט ידגיאן די פערקיחלועען. םוז ?וכמז מראבערם אגחנרע frt#??njnr און אלײן. םאניא ניז• «יז שטאינןו יאהר א irr;jra 4ססס,סג אלס סעהר תפאהר. םיינם סעריױהלוע א ותג בזןמחןן א י©נעםונמו1» סײמר נאך D*n יאחר p 26» וױיל יע*ט, עם נענרוימז םיליאגןןן ם|נ. 8 »יו נרי■ PM 24 tm !tninsv םערקיהלוגנ א »■ שםעים op קוואיניז. בראםאיד קאסקארזו וופלל׳ם מר.סם ״עג. װירקזאםםםזגן מגעהםטען, רעס pm עם «וזזם אגטאגגי ®ון ב»יד «ד?יח?זגג א ססאוט

 צו באיאגגעז סידסען איע ניט אנער
 וועיד נלם אסם׳ן רערם1מאנוםעשטש דעד
 ־פנרי• שייצסטױו » חאם יוגיאן די מד

 װאם םירסען דא דארט ז״נעו op סענם.
 טיה אגריניענםס אינדימידזעלע חאגען

i n ,הא־ װאס אזעלנע יך1א און ױניאן 
ניט. אנריניפנם t״p גאר בען

 ניט וױיעז װאס פירמעז די אס מים
i סיט האנדלצן n נאנצען איז נאר ױניאן 

 « *נפאננעז ניכעז אין ױניאז די װעט
קאמ•,

 אין ױנ־אז י1 האם װאך לעצםן
 נעסע״ האט זי זמ. א »ח*ם שליװלאנד

 ״אינרע־ גןויסע די פון צוויי סים סעלם
םיממ?. פענתנט״

קוירש נאװאוסטע די םע,1’ם אײן
o אונטעמעשתבעז האס שאטפאני, n )12 «״ם אויו («לוס

 ,נערעשטינסיים״ י1 םון יעזער י1 װי
i האט װײסען, n פון נאארד ח׳שאינט 

iw און שיאוש דלד no ,1הליװלאנ on i* 
 צודיק *ײט שםיסצל א סיט ױניאן, 1כע

o נפנייס n מיט *נוײניקנם קאלצשסיװ 
 ורזלכער נאלעבאסיס, אסאסיאײשאן די

 י«ד םעןon 1 אױםנעחן פט1נעדא האט
.1920 נואר,  יארין נײ עותןניז פינםטע 123

assi-M60 א׳ילאגד «אז7זעל1
 ל״ימס• ״1 אויך קוי«צז.1•א סיר
 t:>Hto »<pr< אײד ה*געז ס<רגאיאנ■׳;. א םי• B*ae *דוקעלז סםיםערס כבײל

jw ייז pwp3 י• — pi«o

הר ט או עו קענ נ די ר ע ת 50 פון פ אר 200 ב אל ד ד לי ט ענ כ ע װ
בעריחטטער דער אין קורם א נעהםם

ל ע ש ם י ג מ נ ױ י ױ ע ל ד ה ר מ ס
t פון r m  ,o'jpo, און סיסקם o in r p״>i n גארספגס» פאר ליידיס און
היײחנר. trim אוז נארסעגסס םאר םאר ררעשע̂ג םוםס, ■יםיו m ײייפינו גרײדמג׳ ■עםער̂נ tpsvo if למרניז דעזײניננ •אר ספוזזל סימ׳פעל ד♦

^waL יאחר. 5G איבער געגרינדעם . ןררײנש ovn םיןול די
\LWmרעזולסאטען. בעסםע םיסםעםצן, נײע ,tPn'R נייע

ג*<דיג« • םײנם סמוי מייינמ( סיםאעי דער v* פודס א ׳ «■ a • \ וזײרדפ̂ע גוטע אוו שסקלע -
ר *דאםעםיאז »מע • #I און סתיעז, און טעגער «  ov ׳*) * J

M אויישצולעמעז. זיר צײנט זעהר איז f B\ &
j\ 1\ 1«אי<<«נ יש«״«י ימײו ifsnn aim מסאגא נאותתחן J J f  jB ■

«1י «רמ* י  בא־ װפלען שעיער יע:ע םון 1כײסע1אכאתס
n״i דווך י,1י1נ שוסען p שאפ־סשעי״ 
בא״ װעלען זיי צייס ױעלכע אין ליים,

)4 ז״■ אויו (׳•לוס

tppm t o קלאוס סון ליסט » דא 
 1אי סאנסאנ ויעיעז ױעלמ שעועד,

tro דינסטאנ, ll on און ipo12 יא־ 
־ די םוז inpii־ נפזוכם נואר, י מי ז  ו

o סםערס n  jib אמייססלאוינקײס 
o in iw ’B ,םיז ארנײסער די און׳ םאנד 

 oi’oonR3 זײנעז װאס שעוער יעגע
 זײן צו נעבעטמן זײנען נעגעפיט, צום
טענ. יענע ip«pr די אין

n נאך פון 1או־נײטע n «ז n ia
trin שפפפר סלאמ i געםאכט tnpn 

iro י1 וױ ניך פזוי צאלוגנען ךי i’o 
 קאם־ די 1מאנ «וס אריעשיקען העלפן
די סעזאן. לעצםען פון לישטען ■ליםע

•־עהרליכער?עכצעהנמעד
אינוץשאגקשאנס מיט ניאןי

פארצייכניס אינהאלם
 טעןon 10 זונםאכ. אננעהן אויך לען

 האי אױתויננ װאשימםאן אין ,1יאנו«
 ״םס טע16 און ■לײס אויחוימ סשול,

.530 מם
סר. װעם בײםאנ, 1ח1א 1.30 שבת,

 cup א אנםאמעז ססאלםעל .m כ.
 ?18 וױפםיגסייט סאציאלפ ,,די איגפר

i n 1אטו1ליםע עמלישפר”. opn ip 
>tniropp גאלסװאירםה'. אימר

 די. opn נײסאנ, אוחר 230 ס1א
 איבעי tme׳bbr< קאפאלד םילװיא

 אנ־ opn n פמשאן״. אייח׳פ ,?ולד
opn jjw די וױיתן rn אויוי האם דאם 

i n כאמעגוננ. ארגײספר
ns i אין אותר U זוגסאנ״ n, װעט 

יתי־ נתסוזאוד פון םאסטי, .m א.
m y<, אנפאמפן o n סייל *װייסעז 

w »1, : איגפד «רס זיין םח i  i n 
o n נפשינטו״. חװ־ אין אדגײםיוד • 

a 13 םיסײאד, nיזממו, טעז e.3Q 
vm• אװענם, אין jjp ii ל׳ןששאנריי•

iB u m w i אגפאמען on זװזײסזו
ײי 1אײן ו׳ילופ a ... )4 ז

ipm אין קלאספן די3 נוםער גערעכטיגקײט״ w ארגײםפו־ 
pBp in זיך ומלען אעמתחיסעס ’ii• 

tro9 o שנת, גןן n ,מ׳ד איז יאגואי עפןןנד רעליף סאר׳ן נעחמ אײעאחםע די ײ ר tpn’ioo פ jipn - 3 אתמר איןmpo 
PMPn» aa«< ייי• פאר* j'vasiau'B

15 37 oopiiסטריט, טע .ntp* v i

« .2 ׳ןײם םי H,•יז «י i im ps M 'v a n
«ן. דרעסמנןר און קלאוק דזש• — *»י
.’p*p־m. u«i — •רעסער קלאוק די *ו פיש.

ײז דע«יד»סלנ*. עוױר״*אגאי S זייט
״•ימ׳ *״

IP* זא»ו*נס®brut tin «רײר A זייט y■-
ץ ס א ט׳ ט האנ אינ ס פ א אל פ

». J בראגהש, בולװארד, סאוםחערן און j« &ע108
םען דעם דיגסמאג קוםעגחמכײם ־ םעגם. 50 פאראוים, אץ סיקעמט ײוג יאנואר׳ ט עי «דנ י °רג« ר •ד

»r ז ®רײד » ן 272L2ES1 דעי־ ײ מיט דעם אוץו זיק אויפגעפאחןרםגו זימען טשערליים

2H8 צוױיטע
פערארי,

םאגקו׳ עקם 3

w סאר. m סמריט W th
o :n ’tn  Bit .bp 10 >ל«

fl דער^אידיאעי
 וו. — ;יזייןן ?

win יײ׳ אייא ער ט ס או װ א עו .ג ד
ם » ז 89 1אי אפים ■ריווים זיין tk י

ל »יז מז Pי ײ ״ו

sr% ms< ;■» •ה® mn****™** sa
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igs לי a iroag '*vrjgng.»״ m  *m מו די ־ in ג
מר tg יו#, מ נ n in״wgpn |gg 

 pm דער «י«נרס*ן>
von-sm  o n  tto 

 in די tyagn וױיליו
r;gaig״f• |in ,oayaoigBn tgr יי

po i ׳ m o i m« ,tytgn m rn  
ogn ,mp i n  pn  nrty in pi

In n a  o n  \m m ניים in9 
tyawya ■oar n an*N ggn 
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in mim tmaitaiya'H mgt ד B נייטימ r iirn  cm jib ײ ין  ני
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 ««|igtto'o mgnva,* 80 טונעחארטען
w a y v n, 10 3 אין ooyttסט. טע

ivaiyro — נרודער .aiyrtiga
<ע«טע| דעס פון igpgogio דער
po ,nogs iM םונ׳ם דיטי;; 'grn דעם 

ivtyivaigo oiytt ;אװערבער, טען27
. ;וטגעהײסען• און

קאמימעם.
 לעדז׳טער ,opg? 35? םון נאריײ, ל.

744*T, ,אז םאריאגנט r n  w. נאארד 
igr זײן אויפנעחמען p״o, ער וועלכע 

ogi אפערירט שוין tv אינטערנע״ רער 
 האט oovnyoiyp װערכע און ׳שאנ#ר,

i;og irva, דער אז r n. זאי נטארד 
 אונטערווכוננ. וױיטערדינע g םאכען

 נע־ ניט אנער ogi ער האט איצט ב־ז
jgo. ווענען נערעדט אױף האט ער 
 ivrnyayo ?giyayrn, צום דעם

 צױ p׳p |yagipya ניט האט ער אבער
ענטפער. םרידענ׳טטעיענדען

 װען או ערקיערט, ה״מאן ברודער
 ׳שע־ קייז lymgoya א־ז ברודער רע־
 צ״ט א מיט ביזנעש, אױף םיר־ננס ראן

oranga in איהם האט צורי?, n a,!״ 
 םון lyrtiyayo אםיםםענט דער דאן

tv ,m g ionvo  ,35 igpgi ער װען 
 זײן קרינען ער oytt ,lyotppnt* װעט

a vrn .ער װען צוריק ogtt זיך iyag 
oiypyapniv, איהם האט iy in a ׳שעכ־ 

ר,  ׳!,iptia םון lyrtiyayo דער דאן «
oagtya, צו בארעכטינט ניט איז ער אז 

 דירעק־ ttg nvga רי ח׳שאב. דעם
oigo ׳שטעלונ:. די נוטנעהייסען האט 

 קייס די װארום אײן, ניט זעד׳ט ער
ווערען. אױםנענוםען ג״ ogi אויוי זאא

 נוט היישם• בטאדד ח׳טאינט ער1
 סענע־ דז׳שענעראר דעם םון שטעאונג די

דז׳שער•
v 118 כראם״ םעטאער פון קאמיטע 
tv אינפארטירט, םםרים, טע22 װעסט

 פארטנעחפיפ אין נעװען איז די.טיױםע •
 זיך זײנען זײ ווען און ״לאוםער״, םיט

 צוםיילם ארבײםער די זיינעז צונאננען,
ע צװי׳שמן נעװארען די פארטכערם. נייו

 איצם א*« “בראם. ,סעטלער םירמע •
 דא־ פארלאנגען זײ .ניזנעש. פון ארוים

 •W ניידע םון ארבײמער די ריבער,-»ז
ראפעא. v ציחען װידער ז.אאען פער

 חןם טון מענעחשער מילער, בדודער .
 חגוארט־ אינדעפענדענט' און אםעריקאן

 .לאופער׳ם* אין tv ערק׳לערט, מענט,
 טעהר םאר פצאץ ?יין <יטא איו עאפ

 צוטמעיעז אבער - פען ער ארבײטער.
 און אפערייטארם 2 נאך אםסעהרםטענם

 t'N עם tv דענפט, ער פינישערם'. 4
 א האנען צו נאכאמאצ ovmtrt ניט

 נעװארען, נעטאן אח דאם וױיל ראפעא,
 אזן בראס. ״שעטאער פיויםע ד• ווען

אויפנעליחט. דך ה*ט לאופער״
 צזם אינערנענעבען װערט קײם די
.“פאוער «םוא טים אפ־ם
 ער־ ,5524 לעדדפער pv. 2< נאיש, ם.

 ארנײטער די פון ?אםיםע v אאם י.ינט1ל
 ער־ און םאנם״ אזן ״ראמננפעלד 1«

 אינםארםירט חאט םירםע די tv קאערט,
 ווע־ צו דענמן «ײ tv ארנייטקר, די

 טר דאריבער וועאפן אח דז׳פאבערם רען
Pt| !אויםנענע vvtP o n. סיט v צײט 

עינן די חאט אנער עפענמר  ם־רםע ז
 ווע־ יtv 3 ארבײטער״ די אינ^ארפירם

 5*ט א םייחמ גימעם, אין בלײבען *לעז,
 דעם tpti^tvo װעלען : אפער״טארם

e vr. פאדלפננט, גליפ ברורער v tv 
ערקלערט םירסע דער נ«ען זאל םםרייק ׳ tii.זחןחח

 צז אימנתענעבען ווערט פײם די
דיחנפטטרם. אזו באארד דער

 לער «ן פאחאמחפרין v וײמוי, ל.
,“דעפענם לייבאר ^ינטעהנע׳פאנאל

vארממ *in «ח W אין אפןיירס r•
*j r אינטערעםען די צם באש ווערכע 

 פאר־ jw״t װעלמ ארנײטזגר, די םון
 «ן אױר מי5«עפ?ננעניש שפארט-א?

 םאר־ אין טרעסטירם^ .ןטליטײמ •די
 פױפען ^ול בטארד .m לער tv לאנגם,

בא־ •trn צו םיימםש :ואלאר

*ף»רי#טען.
9 <VPg9,יאינפארמ־רט gn ” t tv*

 פ, .v in פון בריוי » ערהפלטען נען
ng טנטהפיט װעלמר ל״ v| >אפי «t 

 ויי• םיינ׳ניש. סטרײפענדע די טטיומן
 IPDg>rva ה*ט ג»אװ tvvtPvtpv ער

 תם «ו םפרלאננ on אינ<חװ׳»יסען
 in סיט !״נען ויי וױיל ,nvga ח׳ט.

 injto קעגען יאהאלען די tv םײנוגג,
 אורך צוזאםען םאל on אין אױפטאן

o»i איינצינוױיז. וױ נאארד, חשאינט
m *איבעמענעבען ט1װע יפט1צו׳ 

iv צו i .םינאנ־ז־קאםיטע
35 Pgpgl ט,1מי1אינפא t tv״ gn•

 פון לgpgטg1B on גוטנעחייסען נען
20 o nםען ipaovttgt, טיט iy i •אויס 

 pg9. 10. בנונע באשיום on פי| נאםע
1 i n1עלבע PvPgi נוט• אױך חאט 

 on 27• פון ?gpgogiB דעם נעהייסען
,ivaoyttgt טעז

89 ?vpg9 גוטנעחייםען חאט on 
נאװעמנער. טען27 דעם פון פראטאהאל

ov’J ’ti in t ia ,א׳מעם־ היטעלםארנ
in פארלאננט, ,22 לvpgל פון 1נע  tv 

 אטאל װידער זאל באארד תשאינט
 טא־ עטליכע םון o״p זיין אויפנעהמען

 לעם אין פלאץ דין צוריס. גאטען
ti׳nvga .e איז ̂vמvלc אװעפנענױ 

 ovi, צוליב איהם, םון געװארען מעז
 םאר. ?1.50 גענוםען הוןוט 1ע װאם

 אינט#1ד דעס פון ט־טינג v אטענלען
itn באארל, vtt ער rv נעװען v בא־ 
”l 1אי כאאםטער צאלטער t .עד לאסאל 

 באקוםען האט ער װען tv ערללערט,
 םון ארויס נאר איהם איז נעלט׳ דאס

iy  tv ,ivt’t נע־ צײט 1«יעג איז האט 
 ערהלערט ער לאסאל. פאר׳ן ארבייט

 אין שםרײט אינערליכער in אז אויר,
 אויןי געװילהט האט y^vt’tvnv דעל
האםיטע. m םון כאשלום דעם

m און באוױל־נט, ייעלט פארל«»ג 
ip די i'ia ,די און םטענזאר עלזשיםא 

 אפוינטעט ײעלעז |i»o9vn שײעסטער
קיים., י1 אויפצתעהםען

in tia ,םון ׳פעװטשעגלא o n תס־ 
 on ט1םי1אינםא בלענטש׳ פוילישען

in n a  tv ,nvga .rn .שאוליטש א 
rv ערװעהלם ivonpyo ingtiyt םון 

i 'iv b  roana on 1926 1יאה.
in t ia ,9 2 אניםאפםהיvpg9, לע־ 

oyopyrtiav ,2606 w n 1צ in t ia 
 תם־ o»i |to ivonpyo אלס סאוליטע
.troana פױלישען

 נעמלט וחזלען nagrpyrnav י1
ivn 1יםע1א g, ליב1צ ogtt ,bn אין 
 it« אבתשעסשאן אז האט ױאהלען די

 אוים• נעהאט פאםיטע עקואםיניישאן 4
 דא־ האבען אבתשעקשאנס י1 און יפט,1
 invtt נענעפען1ע3אי א,יםט1נע 1יבע1
 ־rtvtt לי ער1אײ ,oovensBiyp in 1צ

.ingttyt אפנעהאלםען דינןן לעז
באריכם. קאםיטע ספעשעל

ivo om awgpn pvaon in t ia 
i n ,וופט1אונטע האט ײעלפע קאםיטע 

in סלאנע יי t ia  ]to נע• משלעװיץ 
in נזע t ia ,םעטפערס םאםםאן to! 

 ר-קנעװי־1צ pgt o״p יtv 1 ׳82 לאפאל
in זעז n t.

טנעפיי־1נ װעדם ציעvםע̂נgpn די
י , סעז•

באריכט. םענעדזשער׳ם דזשן^עלאל
n in t ia״tvo טעט,3י1בא i'tv tv* 

v 5’ נױ די םון מיםיננvpg9 ippig 
Diyrnpapo, 1א' אפנעהאלטען c n 

g9rva t'N• ינג,1יל3 אינטערנעשאנאל
in » ' tv ,ingttya |yo 9 לאסאלgt 

1 |y9gtva 1דאלא -ova m v ' ivo 
2.50 o n  8'tv iya .אםעםםפנט, דאל 

no ingttya o r'9 y» 'ttv  r v  Dgtt 
ogi .PvagrynrerN i n דאחי *va 

m int o*g» ניט nyoyar יױ on 
oapeovov i' טען15 n  . ttv ,ivtav 

t'ltyuvoav ,m int opopngp n r t 
iv « v ' |yo4 o n  ,agoago ; היי־ אויף 

tvo'aya |y9gt ivtav' ivo  tya'a va 
o ,tvum״in g  in >n i m  tn די 

250 oijnt opyo .9n נאצאלם .
w־ oyoanva ,אױד o m  m  tv• 

m  r v  ntaavoav T t oytt P’oovp 
I ’myaoyo v : .ooatpw lywynga 
w inytt tn't'avaig oytt vonagp

in n a חײםאן ovoa'iga ייויר״ tv 
vaag ogn iy׳?•yti (>yp'oiv iv i»ang 

iva«tnv ovtt iva אין i n ״*anyi
Orpj'B,׳׳ Ol'PVIg IV (ValVtl |'N PN 

tv די a iv״•igo ivagn yaiytt ,iyo 
o w חלם די "t tv ,|g'at' i n  po 

tvotp |y?gt אין *ogp jyatw |ih o'Bg 
iv ;יט פל״גטס, o  '1 ogtt ,j'layoag 

tv ,oiyipiy iy נג1<עצ  .jnyrya rv 
o 3לי1צ n סנסוך vnvaig  i n  rv• 

o n  r«  V*  -loy yoyy? די סון מטך '
t ivovago ya״I'n iVHtanva n  |ya 

 oy •ingityt o'pyaog ניט lyoytv די
p't rv ,םיינוגג tv אנשטאט giorva• 

oiyaoyo yalytv iya, זאי .r t i in 
ya'pjyo viv miayttag nvga !מיטיע 

 iyiyonva״H יק1צו ה¥לפ¥|1טיטצ זיי
.lyoye׳ די אין ױניאן־סאדיגניננ^

 מייטער ovoa’iva הײמאן 1נמדע
p iy אין i״o פונט״, און אדי1״כ םון 

 ראנױ יפנענענען1א חאט yavo װעלכע
arnewyo ויך האט און tyogiryaag 

o אן i'io  iy i׳coaye .אסאםיא״׳טאן 
 האט ױגיאן די ogtt ,anayoav ניט

oinxyaag ײה1םט א TD iy i jyjya• 
 טשעױ״ ארט־יא־שעי8אוד in האט מע,
 זיד מענ yai'o די אז |,yog?e׳va םאן

Dgov o אן |¥0אנשלי iyavrn  in־' 
 אצארען.ריtto 3 זי tv |1א איישאן,

yato דאל. 2,150.20 םון ivo ׳lyP'B 
 cyalytt ,1שע»ע ניט־ױגיאן צו נייט1א

 .otyo'uv oyi פון :ג1ל¥צ1םא א 1אי
oivBatv in״v׳'iva iyro  iyc האט 

lyovitrva i'tv, או o'yai'o in ני״ 
tyayp iya 1צ •in y צייט oattiyattv 

tyrcyttyD’tv tyiytt, צי aiv״aivtt a 
3 ap’rytאקטארם.1:יאדקי\נט1י צו לויז

in n a. הייפאן tv ,aiyipiy ריס״ 
J טטירענדיג " P  ,i האט *y»V iy 

antytt ע“א־ yatyamv ya'itya,׳ 
typ yai'o n ogttivo ניפ v tnytt 

lyaaya איז ogDV ciyavtm  in״• 
iv איישאן. a iy ra . in  iyag האט 

 אױפ־ aava iy איהם. נענען נאשלאםען
ovtpiya די itv  in  tv ,lyavtnn,־ 
a atya־'& 't'oov tvapyagi■ i n 

iDav׳,aya^  lyaiyn ,ttgip v a?v 
-yt aiytt tvrpyrnav |v ' jytt tv 

aava נענען |tv ,intrapyottva v 
 tJngtt'yt Diylpiy rv םטרײ? v יב1א

valyn ,yai'o i נענען n זױל t־i אנ־ 
iy שליםען i iv ,אסאציא״׳שאן iyp די 
 -ayo pv םארםיטלער א jpipti אסט׳ן

”riayptpiya'v .Daa די לען ?»agp 
nn פ־ט ימענט1אג oaayrai'ta i n 

 ניט ttgip vtv iyag iy טgה אםם׳ן,
tv ^ iy?piy iy  •lyataya נgניט^ iyp 

jgayj אין ווערען va jyrag’v o n־ 
 פחען avtt ױניאן די tv liv מענפ,

o n  tyatpaga רעם פון באש^ם atv• 
טשעדםא;. |1«»דטײאיש־
in n a ט,1זזרפלע הײמאן iy  tv 

rv ם1םי1אינםא tv ,lyigttyt איס1ל 
,cvtvio  .rn  pv *ivrovivp ,tyngp 
-gn ,DiyitropyDtava Danayenrv 

ya| נפםאכט inytt tv Dy'WP^av 
oiyaaya אין -gov ooayroi'tD i n 
 cavaya ןישו agn iy סיאי״פאן.

ccayornanv פיפ itj.' חילקװיפ 
lyanyatvo'tv די p״c n  ivo oyo 

i n  3'tv .jvo iyra |yr'V” aivoatv 
rva  aytt iva iyraליin  tvapa tyD 

'Ig'at דרײ די 1אי p״iy  aytt ,oyD 
agp in  tv in^yov־t ,|gr”אלען1 ־ 

tyaa’Pr תײסעס. די 
in t ia ; הײפסנ׳ם pv y’vviayagpyi 

|.ye"nyaata inytt aanva
in  ,r 'iv i  in n a ״»iya^” tto 

i n  po iva iyro נרװתגם ,yo'ogp 
nvga .rn  oin bvtpiyoe'tv aava 
oi'Dvo bgn ogtt ,aan 'vrv  tv it 
v tv  ,lyaayvn |ya28 on  ,agaaga 

.yo'ogp in  po aj'B'a g
po iva iy ra  i n סיליס, *ivaavo 

in m g  tt ingttya bi'Ntiooa'v rv 
t po Diyr'a'o pv Diyono n״l 

n y  tt ovr״oant'ia m  ivo  iya 
yo'ogp םיט,.tny"l .•מניןדביכלא 

ogn pv ivetpya r v  tvaiyro  in 
ogn iy  tv ,oiy9ny נ׳ים -np oaypya

r 'l in  in n a  .mvoya rv 
tv ,ivo iyro  o n  tn g ian g s ogn 
pgt |ytgi in n a  ogi ,|nyt #im iy 

•iogp oaytt'ia i n  tt inytt tyonya 
.ig o m  yo

iy «יא:נט.1פ jgt yo'ogp g tg 
n lysnyjtto'iH inytt oyoa'gtg

.D"P
pvaan iy n a  'i, ,מאייסאני •’ay 

lyiytt I'Payo pn  ntgpogo ,no 
.oyoa'gBg

ya aa'O'a i• ריט n  oiytt on 
yogir.|

y t g r  n וי o י ,r
.in irtn o n g o n p yo

ר » ג »  |s'ar J'tttagia 
pv t'anty
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ה או ל , ס ס ר ע ס ע ר  פ

ם א סז ־ ר ע ם פ ױ א

ogi איו ogtt ,i'ia  v |to y'tgp v 
-Dvr ypv tt o’tiv  ia 'tv  |yp*r ra 
a״U” piyi 1»י Ptg>P־ o m  ItN־:iyByr 

: iy in a  lyoiytt
v ,it״n  ogi ,oavpva ortya rv  i 

a״-ag 35 ?vpgP po y 'vv io o 'ra iv  y 
oag'tvravaig tv lya'tnya ־ avp!״• 

lycvnvBg na ,ynoona'V in  rv 
 yaag- ויר lyagi ogtt ,lyia'g yםיל די

aiyavt איז io  lytatv״iv  : 'it , i• 
a״Paatv ,o” pa'tgioo״aatP"oit ya 

pc ,ארגײט Ptytyaatv |yo” 3iv ogi’־ 
ya ,אין ײט3שט'ק־אר שטונדעז •ptgpp

 פריי־ ya"ip ,oyrn״tt ya’payip פאר,
iyt אין Dno ,ivo-oyn־tya’rva אין 

ii lya’ooyrva ogtt ,iy iy r״|id iya’a 
3 lya'ooyrva ogi ,Diyono opyt-יט 

Ig'ar ,לייט ivoiviag ogi צװײ *ypv 
lyaiyt in  pv iy t צ״ט .it .tv .K 

na ואיען יען3אי די tva |yavp״־ 
tto סיגס ,lyiytt די *gpp v itagrt tg 'tr 

lyaytt nnava |yi צושטאנד in y ' po . 
r v  oy |tv ,y'lDDna'v lytatv pv tv r 

tv' סיז םריכט די r  in y־tatv iva iy ra 
on  pv |yc>ymto'tiv.

yany’iio  v rv  oy־, ogi ,dpvd 
t oy״n tvnvo iya״v ago tv Da סך 
aiv״ogtt ,y'ioDiia*v lytatv pv iya 
aiv״nvp aa'Pi’gtt otr v tng iya,־ 

t ogtt״jyvavaa'v in g  iya ניט p'p 
ig'ar־o'a ivo tvagiorya in g  ,o''P 
ypgv| דױם. ?ײן tyiaytt iyan v i 1מי 

iv״v tv זיך r  iy in a  ,i־tv ,|vaiyro 
iyono זעהן, !אלט 1איה  in y ' Dgi 
P'P o'a o ײאס ,ovr iy״K אין v i 

nvraa'pvvtt, ך3 יך1 זאל ״  tnaytt י
Bg pg׳J5  ivpgl its o 

oytt idiv oyi *i'tv • נים *pi'tt '1 iga 
povt״*I'g tt iy i |to pgioagp pv o 

p׳aa־ooycva nvp׳oy tga.,inytt oa 
tatv oytt 1 יד1א jyayaמנריכסייט, י 

t׳in ” itvam  i די םיט -pv iy o "a iv 
 tv oyi lyaytt iya-׳cyao׳tv פעתענליך

iavor די אין iy ty r.

 ױ צו טעלחננ םפעציעמ
35 אל)לאר פון מעמבערס

aavnayavtttr pv טיט vaiv o n* 
3'y'vvt־iovP׳*ag ov'v oiytt ogtt ,p 

lytatv po oii'oya לpg,אל ta oy t'v־ ' 
o טינ, n  i in  lyaangvotn y?v tv 

inytt oavaya ingt ivtav' ovavo ' 
on  pn  rtfa אםים lytatv po ,לאסאל 

228 .t'aytty yo''ttv
iv i  lyiytt jyaatPvt P'P׳iya ניט 

oiyaoya yiytatv po inytt lyatapaav 
o n  i in  D'Og in a v  otr p'p pv 

.ru n
m. ,נארעגקי .iprnyayn

 האבען עננליש אין קלאסען
 אונ־ אין ערעפענט וױדער ױ

סענטעוע יוױמי זערע
i »י ogiaga ־ n סריםםכמם־ a pv״־ 
'n g־ogn |v*r'pjm זיר gn ,oanayya־ 

 יתיסי nptatN איז |yog?p די ייר מו
oaytng m n t oiyoare. אין go n*? 

p'9ago naya־: DaanP'a MPo
M a ימיסי 1איסגדסיי  —  iyoayo 

 ■ םגא־יט, yo6 איסס 825 — 25
oviignj יניטי• Hiyoayo- ־« »171 

—103» onoo מן ע  vanw* נמ5 י
opagia ung< יתיםי o —  iyoayo. 
p ro  — 48 j< סיײם PM 

opagia 4• ױניסי — lyoair 
p m יסס« PM
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a rt po pngttya ׳rptm9׳MJgg חר 
■oayooiM. פיר ,tnyonMB n v  rytto 

dim tm י1כ aiM n״pngt iyo אױס״ 
 אױס־ oy rta 4jpytt rtyoya m פיספען

v po tram oooypya׳Mroa׳PN yo;ya 
aiM yopyp'ttoay״iyo. גים iga דאו־פען

 ,aanyoo'׳ava pv prPgn'V fyagn 1סי
iga די יד1א poayiy>ya״tgoa'v pv o•־ 

ti ,yatga' אזזי tyrtgi oyi איחמל 
3 pv ; lya^pvtnge tvדי ורזס 3נ1ייד 

n הי<יפען אדנ״טער a iy i tv׳i r ' t  |ya 
Piriay.

J'M i לי n  jib  igrayttagp ytatn* 
ingttya iroivpyaog tm Pvagryaiyo 
ingn itotop nytatM tm  |gi opato 

 חאלנען ן ywny pa או־נייס n ריגס
agtt ^rtyoa'H lya'ipgtu i n  .|gtpD 
lyrttyao'nv tyagn lym ao'o yivratv 

tv די ogn ,|yaa»Piavnivo igrayttagp 
 yaa'0'o*ovpp.| ךי ״a opyamryavg זיד

 ,y'vvpmt ipoa'tt po lyagtt ig« יד
 iroamoo ntnatv irayaw 1אוי האנען

t o''nayay>ya n׳jyaypga iy i סים n 
1 po lyr'jppyoptי *Mtt n n o y yovvi 
ogtt o׳tv pv עןכ n  po pvoo |yoya i 

yayaavnvo n האבען זי>  pv oanypya 
n n  iga׳o, ױי i'tv זיד *ivo lyo'nat 

tt iy i״npD׳iya .ארנײט
Igrayttagp i די n  po, aatnavn 
o״pt'iy lytatv בנונע »  >vagr׳pa״D 

rg נקװען n  •laypyorannotv inyt 
lytatv po aan'Digia'v yr'oov'ttDay 

Igramagp i ארבײם, n  po lyn 'ttv 
ptny׳׳po oyiaga pv yo'ogp Pvagr 

 lytatv tv ,lyrttga ogn ,tyovayin די
n  ■g p ivor ovyr yvvravaig לזיכ־ 

a םון טינסיים iv  iy trv״ivagn " t  .o 
pt'iy unatv tv ,oaypiyag״ iv׳  >vage- 

 אגייסטע-po >gttp v ingttya t 3׳v בײט
p3'oyo ya'iany v ivo aan'׳o בײ av- 

«aiv רעyד oy'w״ ravng i. זײ •gn 
an׳nv ן״ב 'io tv yp ivor v inntyao־ 

 מ• זננס1י<tv ,opvo Dn 3 מיט הײט
םזו mo טינקײט ניי  o'a par איז ןו

ivagrynyorv lytatv po iv t v iga 
i אל״ן, 't  ogn iga ׳i«nM o i'tv  pie״D 

v3׳iM lym p'iyav inava i n  iya”־ 
.aatayttva iyo

ttv in  n n»  lytatv po ooiy.i i״
 1םי lyttyavio ,igtro פילחנגם איצםינע[

 אמ־ אױםזװ׳מדײגמן pv פארםצוזלצלז
iyt נײט.1א o n  r v »  '־atM 1ארניי

i n  lyiytt ovytyaoigo oytt oyo'tiytt 
*ya oiytt ogtt ntoviyo'> iya 'v oup 

to po inya.1 ב. ־. iv iivo o• די *itp 
t״jyttya |ya אן in  rv  a>goiy 

3 n sr in y ' pn  ,o''nayaavaivo״ago 
in .  PN-oitp g inam jysyaya oytt 

laay׳iy r » oup o אין .110א1לי n 
1 : inytt oPnavmvo oyttי *V'vgo 

o n  pn  .ito » i» '>  pv aatoa'i y< ליכס 
 tto יאים33 און םײםטערס yo׳tia די פון

w i t t y  in ר,1אם1ליטע ivo  oytt די 
t inytt oro''oyao'tv jyotyitDD״iy 

|.yan o r pv tytyi
avoatt yis םריה .r t i  .v .io  oyn 

jyvytoTgD ocga• ןײן i n  iya 'v  o up 
« po׳ryt״ a די a iv״iyo.די ״. na׳yo 

o n  po lysttvo ingv .קלאם iy i pv 
D''pa’03'tt *i ot"ttM3 3a"ntyaavtivD 

.oitp iva'tgi oyi po
ogi m n io r T in  rv 'o פון לפכפן 

a די iv׳׳nyo סארגא איןiayatיט,׳ pv 
in  w  po atiip'ttoiy lyo’pyovo iy i• 

a״tvagp i»a ogtt n n  ^tayttva w 
lympva אן tyocivo yaoaya'Pyoa'V־ 

•cypsgio iya” v lytatv po atttn 
-geyogi• oytt igtyo pv ivoyor 

«N i מאן,1הא itp  oyoytt|די ׳ >yovp 
o׳iy ׳mg זײגען ltntva אזױ lyattgo 

pv ,וױכטע o'oovo .to (yaytiys'N 
iya ב״ט1א 'v  oitp v |yaya pv י י . 

atp'iyo• i םאציאלע n  pv ingopvo* 
rpa iyt׳yoa,״ aasaysaiaio v •זױבטי 

ivo •ugoraytyt iya די ya>ytt jraum 
 go* איצםינע די inyonvo יפםינ1 ײיילען

vpnjrov |'N aaumg v iv v.
 itOMiyo'J, איביס״ ov9p I'aga נלייר

py> inytt prayaya nar in y ' oytt* 
atv va'osnt iya 'v  oitro» nio*״  i 

jya. די w>m «in tropyp  yeo 'iva 
r״vy»o pn  imivoopy tya׳Pv׳I'N iyoo 
t״lagorayaya iy ־ n  ivoHin |f>ytt 
יעס.vpyל

ga'o* iyo"aiN  iya'N oitp *an•
tngt cm*ל  ,m iaynr'O  .to po rag 

oytt pm m m  ovytya ווי ivnna 
rm  pram ptoswnyaog סיטװסר iam g 

N i איז n׳aya Pvagryn»a״jn ר* 
 ־Mmyaag tajttt oitp nrt ogp ,on 3לי
»oy oavo ,iamg 3'tnag pram i םימ־ 

>ivo r סיםמימר די i» " a ig  ogtt ייו 
layaya o n, 3 ןיי jyayp ivPgtאממז

PM mtp on  
iam g inava 

PM |yev»Mio
 אויסגענומען

Atii* s ■■ feMMinזעחף נעייעז  דענטען. 
-. מיטנ
W '> rt»

'oo>yn

pm jyigoyo די lto iv'ioona'M ortn 
on t״t pm oiytt חי in  attpi'tt iy 
aiM״yay> iyo.|

lya'iya'M iy חוו i צייט igtyo po 
m lypytt סך a״t'oyo >vagr"pviy y* 

*attMa pc .lyiytt lyotayao'tM i» "p 
in װיכםעקײס t lyiytt״)yoitp n  i 
pm די wayaya lyiytt ogtt oy'vpyi 

iMO nnaM po jyiftt'*׳yan לpgאלyן 
o yayi'riNO r»״.oigor po in

ia i'o ײיר  prim oyn״*na |ya 
in'730'a nytatM po iyngv yiyo, 

a |yayp ogtt׳nyitayi ' i  lyattga o 
pיMסy,ז t jytgp ogn n  t in׳p D׳p 

iaty׳pm r װימן vpy> tyagn׳pv oy 
nvior irota iy«״

 די tg ,oiNtny ivtgrytiyDt’v די
o׳ao׳>m מעלאן oan׳lyvvrog a די 
tt׳oa׳pa׳׳iy  lytatM po o׳pt״ivtg r 

t m זײ pm אז־נײם, m׳tv lyo'irtg n 
o׳rtavig ״f ivo |ya״t ogtt קלססן די i

ו ר ױ צ ע ד י ל נ ס י ל װ8 ם א מ !2 ל

 ogtt o״pa׳oyo otttn׳a y>y;yi די
ivo oi'oyaag oiytt די in.ig* yovyp 

lytatv po די םאר לאקאי m'Pao'D 
n|׳ *oivo ,oiytt igrpyo ivopagia 
.ovytya

ny n׳pt״Dgp ivagr׳tyovnv ,yo 
 Tt oytt ,yo׳ogp oon ag>p י1 סיט

ova iyag׳in ׳ די ייםען13אוישצוat׳lg 
aani'a אױף •ttv avorovo tanyoyia v 

i  po |yi”0 nyona tv׳ oiyaaro 
3 jyayp jyigtײסטינ .jyo'aya pv |yaW

jyagn pyttv o n  ivo מיר tya't pv 
na pv entropy? iroPtnaramvo tv׳״ 

I'M oign yo אלע .o ig o r  po jy i” D 
t lyiytt on ropy? n׳o p״ -ivo  v  po 

ia״o ,iyoyo״ Piana po׳■pgiva iya 
t o  .i« ך וושיען po ly ד tt'io  iyag 

oyPv האלנתן a״iB  o׳va•׳ tyaya po 
nytatv סאסען av r 'lv o y ig 'io  v׳g־] 

»o׳v iy  ya׳aatn ט v- הױך v 1פי מ״ iy

ר מ נ מ ע נ ר ע פ נ י ר א ע ס ײ נ ר פ א ע ם י ח ע װ י נ ז א
גאס, וטע6 אה סליים אױחױנג הײסהול, אױרוױננ װאשינגמאן

.530 חם
יאגואר םען9 דעם שבת,

 ציםעראטור. ענגלײיעער דער po מםודױם ס^ציאצער א —• נאכמיטאג. 1.30
לעקטיטורער. סטאצסער, ר. ב.

̂ולדיגעגד — גילסװווירמח דז׳י*ז ציירןי #הן יג ב«#
צעקטישורער. ק^פאצר סיצװיא דר. — •ענ^ונס״ אײדזש — נאכמיטאג 2.30

יאנואר טען10 דעם זוגםאג,
לעקטיטורער, גע״טיכטע׳/ דער אין ארבײמער םונ׳ם •צאץ %ער — םרידע דער אין 11

כתוססי. י. ».
̂ציאלער ון1 נביאים ער׳נגוע די און אידען פארצײםיגע (די  און רע£»וים ס

רעוואלוציע)

 ׳־ינען
פין

ע ר ע ז נ ו י א ם י נ ס ױ ר ק ס נ ע ם
a a y ש י ל P y ל loayttiv ivo pv lyaavoag ivo  — | y o v ז סטודסנטען 

invttya oi'rtavag פאר a yiytatv׳ao׳?i n ׳«n  i סענטערם :וניטי 
 oitpo p'iago nayaigo : ׳1

P^agi pv 330 — 25 סקול o׳yooa ,ססו־יט lyoynavo• 
tiv ,.oo yol03 — 171 9tpo p'iago pv׳i »  |yr׳,oraytty vp5 pv |go 

pv אבליק• pivs gagogip — 61 itpo איםט pv סט״ לאט1שא .opagia 
pv ?פאכלי pvia — 43 Mpo פל״ם .opagia ,o'loo »135 pv 

 piptia. ״ivoppo pv t'aytty iyogoo 00׳ip — 150 ?tpo p׳iag• pv ׳
r די, n n  ogtt׳ioo׳y i| זיך pv זאלען סקולס. די a׳oyi iyagt ipoyaivo o 

v in?׳ao׳a |ya׳׳t ״t ogi סריגפ־פעל,  po i n׳t ogi pv iv;gtryaiyoaן1װילז ״ 
n אנשליסען ןיך  pv ׳vat׳ o w :yo.

» mgn סר״ oyi 
 וײ צוחנקען.

ogtt ויעמן 
 ויינען איצט,

 מ:ססר
 םן m «״

די מםפר
*m ipavio

סען אר קוך ם פ תנע ען ב ט ענ ע און אג ער ע אנד ט ט א ע ם פון ב דע
ױ .־ ... ער נ ק אר ט י נ אי ש ארד ח א ב

 ײעם .inytiJrajtaya ײעלמי קווםעז ראזיגע די װ»ו און 1ױע ruSi ועי אןן b«<> ד•
קײסעז יי נאזוכע! ד»ר»עז וזעלבק גרו«ע דער •we באקוועכםגען bn און בעס~ז cn זײן

ד ס ײ ר אן ט ױ ם ױ עד אל ס און פ ק טי ק טא
צעקציעס. דרײ — צעקטישורער סאפאס. .trn דײוױד

 אין און בעאייע אין ענםוןיקלונגען װיכםיגע די *ירחאנדלען װעס קורם דאזיגער דער
• י*לי&יס. »»ןן מ»?םיקם ױני^ן םר״ד די ,ין1 ר»ח=יח1

ער די )2 ם ײ ב ץ אר ר א ע ע ד ט כ שי ע ג
ע. ». צעקציעס. דרײ — צעקט״שורער םאסמ, דז

 וזארום :®ראגען די *ויף צ?מזןר ?רעעז סםוךענשען די װןןלען קורס ז^זיגען לעם אין
 אזוי װי V האבען דעם »ון וודלען ««r װןןס נוצעו די גע׳ייככה? #םודירען »יבײבער זאלען
 ײ »וז אײגפײל װיכםוג״ן א נעמען צו םאכען מענליד זײ נ?«יכפדן ײז מודירעז ד-ר וזעם

סיסםעם. זעל^*םלינעןעג וויצפיג^ דעס »ן ייבערבויאוגג דעי #ין ^לע גרויסע א
ע ס אני אל כ סי ר די און פ ע ט ײ ב ר ענונג א אוו ב

לזפציעם. דד״—lyitropy? סיטיםהענדלער. 4« •
 עם קעו נ*םור? םענאלינע ךי את׳אמינם װאם ניתינדלןן: װלס קויס דאזיגעי ך-ר

 אויסגענוים עם ק»ן אזוי װי ? אזוי ווי «ו יע, אויב און ? װערען ײבליג-ינדער*•
 געזעלז»א*םלינע אידםיגע ךי איבעראנדעראען זן דע[7«=י ז״ער »ין ארבייפעי n pe װערען

_ ג?3ארדע:ו pe׳׳cgagp און _
ע )4 ש טי א אנ ט ט ע ײ ר פון ז ע ען ד ר ר ער פ ײד ל ע ק טרי ס ח אינ

i ?עווין, םאקס i  — intboppi״ ?oyvpy.
»ינ- די וו»ס «ל*ץ דעי איגדוםםדיע. וער אין דו׳יסיכר דעס t« אנ*לײ »ן • -

non;עסט3«אר •׳ »p לןנעז ז?«:אמי«ען ועם tit .די אין ירארלעסעז איהרע ימעריקע 
n tjrSraװי ׳ לעזעו. *ו עס י

ע די )5 ט כ שי ע ף טון ג ע אל ד אג ש ע ערג ט אז װ. ג ל. אינ ױני
in קאפאלד, םילוױא tro p y i — ײ omfwr« װ

m» דער א׳מר ty 1בו לעזו׳נ׳ם דד. אויף באזיו® א'נ:»ערנע«זנ»ל, אזנז;ר וון.
ר &) ע ער ד ש מי א אנ ה ם ע אזי ר־ פון ב ר ת ע ג טי נ די ע ו צי א ױליז ײו ן
ער, ' ענדל ה *^ »r*pjr< דדיי — לעפק׳סותר אל

מו; נםיך,-ק*.ז*ר גדויםע ד• n« ?װאלעז נאסירלינע די »ימר otntw א  תי «ז מנ
fan.* _ רי »jp n r׳nngesta oag ״nav3 tie cm« — ײי מייהימ ו״עי ״י0 י״■ י ײ

ר 1*י «עלק;י ךי p» ל׳נבען עק«נ*סי«ען «anv Un t* nts«״ ז״; i*״
אמןײםערי«ר#בלעטעו ודכפױגע * (7מוועגזנג.

', V * 3oyp(py>. ־f3 .י  "י .
tĵ ךי jm oy«*prt ״ןז •*Wnawrajaya napSg• ijn י 

■ivap̂ yt .3 — aag'tK >vava» C• ימסיוחי
r ׳״ ..y״nem׳« r v  nrira (a

(a
ro״yrr.rattf 4a, 

p*מדןייזי • ײ״י ^ יז

 ראס כןןראקטער. קאבינעטגעם קײיצאנאל
 ניט װעיען to «ז גים, אבער מײנט
 אזוי ארכײט אונזער כיאכען צו זוכען

 נןור וױ באיערענט p* אינטערעיסאנט
פעגייך.

 א אויף ארבייט ביצדונגס די טוענדיג .
 אײנצײסיג דאס וועט שטײגער, גרעסערקן

 רעגעלע די םארטצוזעצען עטערען ניט
 n אץ סײ פארוכיס אפען pא דיסקוסיעס

 יאקאל, פיז אפיס איז סײ #רוסס קיאב
 זעצבסט זיך זאיען איײן מעמבערס די וױ

ביײעז.
 סיטנלײ די אז דאריבער. האםען סיר

 בילדונגס״ אונזער נאנפאינען וועלען דער
 אוג־ סאכעז צו באםיהען זיך אח ארבײם

 טעסיג״ בילדונגס נוצליכע איעםענס זער
ערםאינ. אן פאר קײט

*װענט, אין אזײגער 8 שבת, קופענדען
 עװ. װאישיננטאן 1581 #רוסס קיאב די אין

 דיסקוםיע א אײניײטען װײס א. בי. װעט
 אין צויטםאנד ״איצםינעז דעם ווענעז
 פון פארזיץ דעם אונטער סדײד/ קיאוק

 צעװין כיאקס וועט אײך רײזנער. נר.
 10 זונםאנ, לעקציעם זײנע פ*רסזעצזזז

 זעלבען דעם אין םריה, דער איז אזײנער
פלאץ. אויבענדערםאנטעז

° לאקאל תאםימע עדױקײשאנאל
טיבערסאז. ררבין, ם.

• dmd
 לעהמשורען וועט לעוױן מאקיס

 שבת, דעם אםיס 9 לאקאל אץ
בײטאג אוהר ו יאנ., ®טען דעם

 א אנפאנגען װעט לעװיז םאקס
 .דער pפ עקאנאםיתס ״די איבער * קורם

 דעם אינתסטדיע/ ..קציודער פרויען
 ביײ אוהר 1 יאנואר, טע?9 דעם ̂שבת״
 צעק״ 67 ביילרינג, 9 לאקאל אין טאג,

עװענױ. סיגגמאז
 לעוױן מאקס װעט קורס דעם אין
 אתא־ די איבער איבערבאית אן געבעז

 איבער אי;דוססמע, חןר םון ניזאציאן
 פא^ידענע די און פיאבצעםעז איהרע

צײזעז. צו זײ אזוי װי םײנומען
 דעם פיז אראנזעירט אין קורס דער

 ג. צ. 'א. דעפארטמעגט, עדױקײשאגאצ
ױגיאן.^ װ.

 pפ פיטגלידער פאי פרײ אײנטרים
אינמערנעשאנאל. דער

S-lw|jg׳ןי׳

ו י ר א ע כ א ט ק ו מ ן ס ן י נ ו י ־

ן ו , פ ס ר א ו ל נ א ה 21 מ
—•— «

 אפגעתאלטען איז מיטיננ ספעיטעל א
 דעצעמבער. טעז27 דעם זרנםא^ געיוזינרען

 הא״ תאנװענ^אן דער צו דעלעגאטען די
באריכנ^ א אפנעגעבען בען

 געװארען אויםנענוסען אויך איז עס
 טובערסול^זים דער פון פארלאנג רער

 די אין חעכערונג א װענען אס^סיאײיסאן
 גוטגעהײסען איז עס pk דױס, יאהרליכע
 פח אםיםערם פאר נ$םיגימז$ן געורארען

 זײנען םאיגענדע די און יאקאי, אונזער
 :געװאמנץ נ$מיגירט

 גערבער אײבע — !דע^ענט פאר ‘י
 װײס־ירעזידענט םאר אנקעי, אד*לוי אה
 מאקם — אינערײאנע צעססער, יאתאכ—

 מאפכו — םענעדזישער פאר מייקעלסאן,
 ̂לצא—רעקארדײנג־סעקרעטאר םאר ברױן,

ארכמז.
נאםי• זײנען מעמבערס םאלגענדע

 באארד: עקזעקוטױו צום געװארען נירם
 דז«ט«ן מארקאװיץ. בעני מילעו/ ריױויד

 ראזעגבערנ, לואי לוטצתי, יאקאב קורנדט,
 גרא־ העררי ליעס. איזי לאזורער, הזנררי

 וױליאם ״עפעלקיגסאן, סײםאן באװסק/
גאםקין.

אגגענר״ האבען םעםבערס פאלגענדע
 קראנקען״ דער אין גאסינײשאן די מען

 תאםיםצ: בעגעפימ
 האנ־ סאיר ארטיש. לעא לעסער, יאהאב

 פדשה גערבער, אײבע וױיכ^ ױם^ טער,
גראבלאװםקי. העררי שעכטםאץ.

 אנגענוםען האבען ברידער פאלגענרע
:אפיעל-קאטיטע דער אין

 יאהאב האנטער. מאיר #וױים ױסןי
 םעלד־ סעס דעניױנס*ן, סעם םרידםאז,

 אז געױארען עלעקטעט אויך איז עססאן.
 די יןאכדנמ. אבדזשעמיטאז און עצעקשאן

 ׳טבת,,דעם םימען וועמ האמיםע דאזינע
 איז בײםאנ, אזײגער צווײ יאגואר, םען0

 סאנסנאםערי 103 יוגיאן, דער מון א&יס
 וחניכמ יאלע, דמז. j נואר^ םםרים,
 פוז ורעםען געגען •בדממוקמאנם ח^ען

 חר זײנען ברידער, אויבעגחגרםאננת די
 אב־ דצר םח םיסיע צוס הומען צו בעםען

שאז  זײ*־ פארלײגעו און האםיםע ויד^
̂ אגדזשעק״שאגס* רע

« 4 ל i»  •yn ,reng

x

m ׳

• ..t

gw*

:׳so#־■ ■׳* * j.׳?•
t,



o n  po ט זעינןן נ רי » •rw»״*t 
 נר״ •ון ו(ײדזס«ס ד« י9«צ101 נרודער
 ,1»3ד» ic| 8,772 סוס« » חײםסן,

 oyn חײססן נזץד*ו to »(, וױיזס און
 void 10) 10,000.85 די רס0ש«9אײ«

o>«ii»i ד«רס«ר איד מסלט דא(אר.

t»w » 10»׳* «inאיחר אויף איו ,190׳ 
J 0011• וטתי• i f l i i ן  1n«i) ור איד?

«י » »ין טיך גר«««ן וינ
()»• •׳׳11 מ•  n o ; 

קי, ןו ו  r i p i i f  inMm  w אין טיד נר«««ן נינ«י 
 נ«ר״ד «ר1יט1«0י1י1 |1*» ו91י<י1•ויי

*in ט p« i»P»iiun w יי vm סיר
•nr iran ויי iM| ח»<ט«ן p« t o 

 ד«ס p» טיס«ר ••דא'וט«ר««יר«( »««(
on  Atwm רד ד«ר סון סײ»ט«ר» 

איז eon ,rig fit 1«0׳«א0נ ד«ס (1א

לט01ג«ו ד«רס»ר איף ױסלט ......
 «י נון,0)׳1פע<* t»i*i0i תם םי«ג«ז

 •on ייידזט«ס1 הײמסנ׳ש ברורער אין
 100 װייח׳טעס ארייננערענענט אויך ער

*0« (10 אױטגאגעו נאאמטע. אנדערע

 י י1" •1ײ »י־י«
ו •*A סיר, י  י *י י

v j,« 110י נין איך|
»/1איג«ר»״ו דער

a / R P B n s

י איי נינ«ר, «ןנװ«

 ארבייט און סענט 50 אויוי געלמעסינ
 א «38 לאסאל םון שאפ א אין גראדע
 רעזאיצרי א געפאםט האט װאס לאקאל

 און אינםערנעשאנא* חגר נעגען ציע
 *עקשאניסטפ״ די מיט סיםפאטיע אין
 איז שאפ דיזעז אין ארבײט יעדעד און

 צײט איז דױס צאהלעז פון םרײ געװען
 דױם םײנע איו האב דאך קאמף. פון

ט,  א געהאט האב איך װייל געצא̂ד
 פראגע. דער אין םײנונג אנדער גאנץ

 שטזד מיין וױיסען םיך, קענען װאס די
 גע׳טענה׳ט איך האב זעלבע דאס ילונג.
 איך אמ ,3 ?אקאיצ םון סעקרעטער צום

 איז טיר נעגען האנדילונג די דאס דענק,
 און זײן, צו באדארף וױ געװען נישט

 האט ער דאס םארדאלט, א םיר גיט עס
יכע  5װײי דערבײ. אורזאכען פערזע̂נ

 וחד װאס דא« זײנען וועניג״־מעםבעלס
 די פאר ארגומעגטירען שטעילעז זיך צען
 װעט סעקרעטער דער װען סענטיגע, 15
 רעסיט. א מיט קאפ א םארדרעהעז זײ

 םעמבערס די םון פראצענט 99 װײל
 זײ װי גלייך רעסיט דעט אװעק װארםען
איהם. קרינען

 דארח סעקרעטער דער אז דענה, איך
 מאכען צו נישט װערעז אויםגעםאדערם

 װען מעמבערם, צו שוועריגקײטען קײן
 טאן. צו רעכט קײן ניט עס האט ער
 װאס געזעצען, די אויסםיהרען ד*רןי ער

איהם. פאר געמאכם װערען
גרום, ױניאן טרײד מיט

באנאש, ל. דזש.
.3 ילאקאיצ מעםבער

 ניט שטימט עס m דענקט, ער
חשבוז דער ־י

פץ סעקרעטאר צום טענה א
? לס0ה סאר רענט און םיטעס3 לאקאל

)י««קי0ג בײדעי טאקע רענקט «י
 נז«ר«1א «ו “״אניטאציע אזא דױ־ו אז

נ«ס«ד ק«נ«| זיי ער ױעט מעמבערם,
}'אויפסלערען

 נאד סעז נארעצקי במדער װייטער,
 *01 נארניט זעלבםט זיך םאר רערװײל

 ס«• בעםערע |1א ״עקאנאטיע״ זײן נען.
 דאר• ד0נ ער׳פט ער װעט נערזשמעגט

באמײזען. םען
דרר דאם מעט איהר t» האםענרינ,

,cm מיט איר םארבלײב קעז,
, סאקם ער ז י קי

קענעדע. מאנטרעאל, ,19 לאק.

 ״נערעכטינ־ םון רעדאקסאר װערטער
—:“סײט

״נערעכטיגהייט״ דער אין לעזענדינ
 פון מענעחשער דעם םון כאריכט דעם

 !0 װייזט ער עאכען11 אי( ,35 לאפאל
 נ«• זיינען װאס םארשװענרערײען, די

 םריהעררײ דער דורך נעױארען מאכט
 35 יאקאל םין אדמיניםטראציע גער

 דאלאר, yoic 10) 13,772.85 א אױוי
 װיידזשעם די אריין געהט עם מעלכע אין
 נערנ־ םון װײדזשעם די מענעדזשער, םון

 רענט ארן האפיטעס פון אויםנאבען שטײ(,
האלם. פאר

:רעדאהטאר «רט«ר11
 איך ב0ה ריפ1צ מאכען אײנינע םיט
 אייעד “,נערעכםיגפײט דער אין נעלעזען
 אינ־ אתזער (is םעטבער א 1צ ענטםער

 אין דױם, די ג1באצ אין טערגעשןונאי
 נעסליימט, ה$ט סעםבעד ד«ר וחןצכען

 ׳(•קאיצ זיין אין םעקרעטער דער דאש
 םעג־ 15 די קערען1םצ1א זיך אנטזאנט

 ביד איז םעםבער רער װעלכע 1צ מינע,
 נע־ א־ך ה«ב דאס לעזענדיק דעכםינט.
 זאך די ה*ט מעטבער דער 1צ צמײפעלם

 האב אנער איצם איבערטריבעז. נישם
 זעלבען דעם ביינעמאוינט אליין איך

אינצירענט.
,3 לאהאל אין ם0ד האט •אסירט

 נ0ה איך ם«םבער. א בין איך ױאו
 סעסרעטער צום ביכע< םײן דעדלאנגט

 שו<- בין איך װיםיל געםרענט איהם (1א
 םעפטעמבער, סאנאטען די םאר דיג

 איז דאן (ביז «םב«ר110: און •פט^בץר
 נע* םיר האט «ר ]1א באצאהלט) 1נ«ױ«
י ואנס  מאך. א םענט 35 אויוי סוםזן ו

 «־11 רערםאנם גארגישט אב«ר האט )«ר
 עם מאס שענטינע׳ 15 סאל 9 וי נ«(

 מאגאטען די םאר ארױם םיר מםט
 האב איך װען (1א םם,1ינ1א ן1א לײ1חש

 האט נעםאכט, אויפםערקזאם דאם איהם
 ר«- ד«ם האב איך 1צ נעםרענם סיך «ר

 נע־ ר%כ איך מאם נעלט די פאר םיט
 נעענטםערט, איהם איו האב צאהאט•

 רעטיט. םיין זײנען סםעטפס די דאם
 איהר צי איר װײם אזױ ״װי :«ר זאנט
 “װאר? א ס«נט 50 1אוי ג«צאד,לט האט
 1ים׳1א t»pip געהייםען איוזם איך האב

 ארײנ־ זײנען םטעםיס די מאם דאםום
 ,0ט«23 םט1ינ1(א נעמארען ג«?אע«ט

 םיר: «ר מנםםערט װיםען. ער ו«ט1
 «פעם i»p איך 1צ ניט ײייס איך ״װעא,

 נישט האט איהר יג1א ם»ר«אײר, טאן
.“רעסיט אייער

 נע־ |1פ ארוים ין1ש איך כין דאז
 מיים ער אז געזאנט׳ איהם |1א תלד
 נעמײנט גישט איז רעםים א דאס טט,

 «לכען11 םאר ,p»w דעם םאר נעװארען
 איז ער נאר אײנריידעז, םיר ױ<1 «ר

 בע־ א האבען 1צ ג«ײאר«ן אײננעשיהרט
 אײננאהטעז די איבער ?אנמראי ס«ר«(

 דעד |1א םעקרעםארען, צא?אל« די םח
 אתסטראנען נישט זיר ז־איח טעמבער

 «ר «(o»pm, 11 אין רעםיט א םיט
 איך נעלט, די םאר םט«ס»ס קיץנס

בײ ביד םיין םארלאננם■ צורי« האנ

 ארױס• 0011 י0נ «יינ«ן 0011 צי««ו(
ivi0n»j \m m פון on ױנייטעד 

 ii”,)»» תיארטנימנט, v>nm טטייטס
 סענשען 1,173«!,90 «ייג«ן 1924 אין «0

 שט»* פאראייניגטע די אין «(0100!«•
 די נעװ«) איז ?ראנ?הי.יט חאמ ט«(,

 )י10צ נדױסער ד«ר פון חאכ«1א חױ»ט
 זיינען יאחר דעם אי/ פ«י«. רנ«ן0שט

r געשטאדנען ט«נש«ז 170,071 » i  )io 
ס«חי«ר«|,

 איז פריהער טרױעוינ. ז«הר איז 001
 טיאךהרות הױ«ט דער «ן11ג« שוױנרזינט

O0H צאהי נרעסטע די צוגעגוסען ט0ח 
 די« r 0« א־צט יאנד. אין 0ד קרגטת

 אננעשטאנען. אינז אױוי פט0קדאנלש
 otWAK,2( איכער יינ«ן1 ג0ט 1צ ה״נט

 הארץ. אױפ׳ן לראנח יאנד אין 01 ס«;ש«ן
 צו ארנייטוננ,1איב« י«נ«ן, י«תר1ור«;1א

 i« אױפרעגוננ, םיר צו אנשטרעמװ^ םיל
 יעבעז, דדױס«;דינ«ן און נעזמטען װייד;

 1«שנ«י 1צ 1«ד און i״oi»op«וױיניג 1צ
i» די )'<:«( ט,1םיה ס«ן O0H ל«נ«ן, i* 

?״דע:ד«. n«n םיל זױ0 פה ג«ן01
 -1א די זאך. סטע1א11נא 0 איו «ס
 נ«• 1זיי« «הנריו11נאטראנטען;« נייטער

i פ»ר זונד n ױ«ר זיך ױכטינסט«ר101א 
in נעזונד סים׳ן ס0ד אך ט1«1נא ” o, 
 1מ« ז0 אנפ,1? י11» שוי) װ«רט סען 10

l»p זעהז נער0 1יה«1ם נייט«ן,1» ניט 
1צ ג«הן 1צ .סון נױט*נ?'יט די ניט זיי

.10OP01 0
 שניי־ צמישען איז שראנפהייט חאת

m פארשסר״ט שטארק אזוי ארנײטצד 
 «1אנד« אין אונייט׳ד די צמישען וױ

 *n« 1«דורכשניטריכ in אינדוסטריען.
i ר0«ריים0א סער, n  מייס ,1שנייד« 0
i סיט ײ01ט ע»עס ט0ה «ר i»ii ניט, n 

i הארץ. n װי י11,א :ט«י1װ« 1««יט 
 \"rvnv ניט מי,- «ט11 י11» ניט װייס איך
 ooip «ס «(11 צמ«»אסט, ניט נואו 1אי
i פאריזזרט, וגד.1ג« ם1צ n r ארנייטער 

n» דאחי 0i i  tio n ם װי װים«ז 0י» 
נעזװד. ײן1 מים חאלם

nn העלט ן0ױני פוז שייניפ חארץ 
 סון יכם1יפ1א 1«ד נט«ר1א 1אי סענט«ר

 װיכ־ זעהר איז עם ייסט.0ס««צי האת »
 ים׳ן1א זאלם *רב״םער, די איהר, tv טיג,

 נ«- אכםוננ ס«חר אנהױנען חר0י נײ«ם
 איי• איצם טאכט נעזתד. אײ«ר יף1א ב«ן
 ם«נ• ה«לט ן0ני1י סיט׳ן ינםמ«נט0•■ «י

 ־p« פידשעז סאלשטענדיכען א פאד ט«ר
i (.0אםינייש1 n נעםינט םענטער העיט 
»V איז איץ גאס סע17 זױסס 131 איז 
 נ0נאכסיט 2 ביז 12 םון נמגליר פ«ז0

7ני 5 פח »יז םארנאכם. 1

,m •1000 גו,1«ו110*נ0נ«סיט ״הן
W » s 1י s r י : י

f.’ ״ °f ייי «יגעז׳1 J lfa ? i l
י יױײ״ז• ו ג ׳ ן י o«׳ n  10 t o  h דט «i»t i ip b ' i•0 |1א 0ס«ל0 (10 ומא«o0i, ט«ד0פ 

 ,oii0i0O0i0p ד♦ דאסגי, סר, ואדיא,
 ל«סקא, (0סא{ )ס«דסי«לד0ס דיױױו
 — Ml'inOP א«א «,101103 00100

 |1א p )01 »!»»>p'0003 פון «יס11 $
01) 0101191, 00 p »i no»;»»> •ט«נ

)»» )mo jw, 3י1 «ז00ש עס) ח״סט* 
o»m i»o» זיי «!500 (1» ח«רד«ן 

י«ד,3סשס«ר1»
 ס«! װאו «לט,11 » אין ל«נ איד

ftp ססד׳אטעחן גסרו׳ט on ,ס«נשעז 
in»»o יי«;ט ס«ן),n03im i0 ii »i 

3»3»1 0011 ,iיינ«ן i»3»ir»i ז10ג«װ» 
vm\ יחס« t v  n« »oin»?»i no 

 n«n 1001»»«* o׳i«30<0 טיסטען,
001 3” 911011« 10 (10 01«11 «1 TO■ 
i נין »יך »ון לי«, i״i» o שױי«ן o*o 

t »io »1אינ on ,ס«נש«ן T« j»ii

ה 0011 , v זי נוך י >; 
” 1KP111 1»1 אין ראגט

o פון נ״ט n 1 «ז0י׳1ח«ל«r n i 3n —
מ• 1«1 סיס און ,1שריםט!«צ« ד«ם

S’" '׳’׳־־ T J ' W J t 1 §P W 9 — #כחור׳ל לײעען
CM c• דריננט n ־ t r n  \m -  V'O 

w רײחגװמנס לעבעדיגס, vrw  JIM•' 
ד y* זעח דא דיגס, « r e וױחור 

v א פון שויפט הײ?יגע א m איגער 
 די װ*ם ,Jffim » איבער —

 פון ®ײנעד קיין דט פארמאגט װעיט
1M m נרעסעחו קײן ׳דעם v n| װאס 
-jm t$ ן סײן םארד^ען מעחר זאא

גצגיאי״טעט

)1 זײם פון (שלוס
 בענע אינשורעגס אויסגעצאאט קוםען
« פיט.

 שע די םון יציסטען די זיינען דאס
 דינ און מאנטא: קוסענדען פאר פער

:סטאנ

סט. םע8איםם« M אבראכסאן״ אוז רוביז
סארעצקי, אח רובינשםײן

 ברוקטן ׳סט. דיעז 4מ>
סט. םע20 װעסט ioo נארסענט, ב. ם.

 סט. רידזש 55 בורריננער״ און שנײדער
 סט. ריװיזשאז ci בראס.. עגיפער

, no? ם. * v is סט, סטע איםט 
 םט. גאערק םײנבערנ, און עער

 ב׳לין סם., סטאר 82 *אריזי׳ אוז כעאסאנםקי
 סם. סע31 װ. ioo ראוכראן, אוז פהאו

 סם. מע25 װ. ios נרימ, אח ינ^לםאן8ש
 סם. םע30 איסט 38 יעוױז/ אוז מאנעגבאום

 סט. טע4ס װעסט ללאויז׳ טריפט
 סם. סי-ם־ע װעסם 215 סקױרם״ טרײענצר

 .W !עיןסמע 840 װענעמ אה שטאכ סורקעל
 סט. טע27 װ. 114 קראוק, װאכפכערנער

 כט. טע15 װעסט 58 קאנטאר׳ ױארלער
*, אוז װאםסערמאז  סמ. טע21 װעםט 18 ?
 סט. טע35 װ. 240 שימעה אוז וױינטראוב

 עװ. םע7 305 שטערז״ אוז װיענער
 ברוללין ׳עװ. סעגטראל 372 קיאוק, װילפאר

 עװ. טע7 305 ריענזי, אוז װארערשטײז
 סט. טע25 װעכט 173 זעכאוױטץ. ד.
סם. טע20 װעסט 31 זיםםערמאו, ב.

 ןייו פלײס װעמענס זען,
 וו ייץ« געשאפען ראנען

 m 11>»0. 901 113 »ויוי שעהן און
t «1 פ־הרט o)״ )»« qm ,|»1» ?«נ) 

 —(,”1 ניט 1סי <01 «ס1 באקאנט װי
t 001 113 101 «רצעתיט1 o איץ 

 «*i יס1 1«יח10 ה«נ 1<א װאס «*«ם,
i 1 ןואוסט n o »ין opi»o»5 יט0 n 

e «ם כעגשע(. ir.a 001 10 י,0»ס 
 1«ניו 1«י 1»י א;טח»יט מך נאנצע

 001 10«י «ד30 ,0101» נײ« א״ן
i»om»» n נרעגכט 'f lm o  t o צום 

t 1 5די1«1וױי מעגשען, oײ•1 » ג«ם״ 
O0O»y — m שםייכעל עם 0,»

in 1«ד no הערליכפייט י1 »o r* 
«i םיין 1איב« «לס1ו i  ,O0P «י•10ס1ח 

«ti» ד«ם םון .ם1י1מ«כא 1ש« ii'ii, 
O0ii 1אי «it» 1003 1צײג«נ1«3אי*» 
1«0 ם10ל (,9O0101OBV «1 םון בען

t »1» ?איט o  ioo .oin»i»ioi« n*
«mn»n»ii« i שיינט i י11א נ*ם ככלל 

 «|30n (900101000' «1 '11 ,11צ«1ל«1
 in»o «ח1 ,101« איה נעססנט; איהם

 *ion ג«ם<יכ« 1«»ייד כססס, דנלסזען
o »«»»1 אין טאניע n)» 1א «ן1ײ« י)

ן.9«לס11 (10 ב«ן1שטס «ם1 איז
o אין עת«ץ 1אי אט n 1«11־1םיל 

til • tn, «1) 0«« אױסנ«לאש«| 0 ii 
 *i»0 1»י ■לסנ«ס«דסיסס«ם »»«ו«ר
 סיחל 1»י .0ינםס«ת*0 אי( זונלעז
n nיט ״» i n  *1030 .)n»»n«3 p»p 

i»»»n»npi»o p־B« in יט1ט n ססג־

”o״*o (1» לייגססייס 0 pi »0»0 1וo
H« ,o»»pin»0 D»o n (0 סייס o il »i 
101 911 ,i»i»TTiin»o) ױייסס, ס«ן אג, ט אנ ם מ ען ו דע ט  010 «צס3 מ«ס01 1»י «יט11 ו« »זיאנואן ו

0 10O011PO3ץ« ,11»« »'( |03ל« 01« י
i יד1 »רוי1 (00  t0 t»i0o in  i 0i»

 טד0«י*10,10101011» «ן,0ד**יס«דגי1«
0 ,oon00טריק«ני ,1«111»דסלייצ,) 

100 ,oono01* (,000011»« 03ליP»O

 כט וענטע איסט 431 קראול, אדזשאקס
a. ,אםאראסא ids ברוקרין סט״ סהאהס 
 כט .טע8 איסט 54 אראנאװיםץ, ם.

 כט. ט<22 װעסם 40 קראוה׳ ביקאז
 סט ריװיזטאז 117 אודלעוױן, בלאכינסגי

jo .k ,בענרער lGia .מארככ במ wj.. בדולכ
בראדוױי איסט 30 בריעו״, א.
סט. *;o;w װעסס 142 בריםבערנ, ב.
 בױהרין עװ״ ,ליבערט 152 בױשיאוױטץ, ם.

 םם םע38 װ. 230 יאקס,8 אוז לאהעז
 כט טע25 װעסט 137 דײמישםאז, דזש.

באדען, אוז םרירםאן דרעסלער,
 פט םע15 װעסס 30

םט. װעפט 253 בראס., דװארעזקי
 פט. טע35 װ. 213 סאנ̂י און עדעימאן

 כט. ג־טע5 װעסט ino ליאוק, ענם^רירײס
 עװענױ זעקסטע 171 םיננער, ?.
 כט. ט<17 װעסט 20 םינקעי, א.
 סט טע22 װעפט lis פישטאן, ס•

 םט טע25 װעםט 40 װ״ בי. רזשי.
 כט. טע8 איסט 07 צארדבערנ, א.
 פט טזג27 װעפט 31 נאררבערנ, ת

 כט. דױויזטאז סנ5 בראס, נאידבערנ
 עװענײ םע7 220 אײדכאז אוז ניאח

 כט. סו;טע װעסם 114 וםא,4נעל און האנדעל
 סט. 4ט*10 איסס 28 קלאול/ האניעי

 םס. סג־טע װעסט 152 סקױרט, העליםאז
 םט. טע12 איסם is סיערן״ אוז הערקאװימץ

 סם. נמ25 װעסם 151 3האםססא ס.
 בדוקלין עװ״ מאנטראוז 238 יאננאנע״ סי.

 בראדװ איסט עלינאוױטץ, אוז קאופםאו
 סט. סע31 װעסט 25 קאנטאר, אוז קירשםײו
 סט. םע27 װעסט 28 וועלט, אוז גאיבער
 סט. םע27 ױעסט 120 לעסאוי, אוז קרינסקי

 סס. טע2» װעםם 200 וום., קנאלל
 סט. טע35 װעםט 201 בר*^« קרול

 הט סצםע װעסט ioo לעיב*וױםץ, םײםאז
 פט. וטע8 איסס 240 *«*לשס»ט,9י ס•

 סט. םע33 װעםט 127 לעװי!, חײםאו
 סט. סצםע װעסם ioo יעװיז, אוו ?עוױו

 סט טע22 װעסט 48 מאהלער, ה.
 סט. טע25 װעסט 240 שװארץ, אח םאוז

 עװ. דרימע 2182 םםארם, «אריז
jo *ר  סט טע8 איםט 23 סעלס̂נ

 •ל. ױגיװערסיםי 84 ליםשיץ, אוז •לוםער
 סס. טע30 װעסט 132 םינדעס, אח «אסט

 סט טע35 וועסם 262 !אמאםסק/ ל.
 ברוקליז סם., באערום 80 ריזז*« א.
 סס• סע22 װעסט 158 ראם̂ו <. ח.

סס. מע28 װעסט 15 נר*£, ראמנבערנ

 ארבײ־ אונזער אץ הלאםען די
 װעלען.דד אוניװעחיטעט טער

יאנואר טען9 שבת, ערעפענען•

« O0ii ,ipsot» פילע און נ«ן in iי10קריסס
«i» in םיינע װאם נינער, «1 פון 

i«»pii סיס ס«(3סד»0נ ױעלען »nn־ 
onto ון« iiiin ii« iio c 1«אינ 3 n 

 io) כח נ«ל«ן0«י0«ס און «ן1ייססי1
1 on«10 ײן1 (1» נ־P1OO0 1צ ליכע 

m »חייס.01ם
 <ינ« «3[י01 די to מייס, איך אטת,

סלש ס3»10נ» 10ס־«דס1חיי וחדט
1»30 11'« 019P 0«11

 *1901» ל«כ«ן »ס1 030091 ײסייסעז
11 ,T>ino0 01> 1 «ז i»o mװיי״ ״ז 
 ii» 19 »«1, , ,0«1ה«י 1«1י1

W190 o n1»91000 0׳P0 D10 1י*> 
i»n»or יש,1»1ט ליך19ח0י1ס»1» |1א

on >030 1« «ר30  o>ni«flioo0ל
D011P (»« o אוםצעײינע r i9 in o* 

3 ,n » ii0׳P| יס1 «יד f»>9tienot 
0909 1190 011»1190 (10 103in 

»«3»im » n m, ס0 װי no inoo  »i 
 מך » אין «(9poo 091 ינ«ר101 <ו»,

1 m 0 i»pn0 )10 i n<«א אין ,91יי 
ii» s >ר30ס» in  irwo 0ס1כסל 0

on  )»« in»»« ,1031 ji« o»»pii»r 
i n  )•« ,fn»ot? »i )10 ri«>» i»o>«p

i יש«ר1»30ם  jw iiii0n03» ,יםים )»«
m 0 in>»ii jw r»n»i o n איו i n 

i0i03 ,m)» (10 ׳ססילשייט o  i n 
 «*tio 01»»1 im «ייו«ם »«( 111» 001

oT irv in  10>P 11101 p»ob» »r»>op 
1011(» i n 1310, שםילקײם i n  in
««*t יי«ז10ס»ל ׳ס1«ססלעjw 111 031סא

ט פון (׳*לוס ״ )1 ז
d יין.1 םיז טייל tp :נעזעל־ איבער* 

«i אין פסיכאלסניע שאםטליכע i אר־ 
civil d .“באױעטנג 1«ביים tp i n 

 יננ,1ביל אינםעתעשסנאל אין נענעבעז
םטריט. טע16 עםט11 3

«i 1אי עם i סגםאננ in) צוױיטען 
 םע־ ?יישסנאל1י1« 1נז«1א םיז םערםין

 זיך l»:»p in»>io'D mv\m און׳ זסז
«(.c«>p י1 1םא ירע(1«ניםם1 איצט

 םיטנלידער םאר יי1ס איז איינטױט
pc »ױניסן. 1אונז

 m»« Di0p «103 0011 יש,1»לט־סס
1 oi'oo»ip» »t to ,toeסלץ? סו To 

11910» o»i 01011 »t,צט «io ji םיד 
»>3»i םיס נסך »«n i ״>««*iB  ji« i n 
1 t o  .)n׳1אפיל סכס to ײ i»ioi» 
'>03 01011 101 1»3»(1» 101<«P , in

ti« ,i»r»op0i c»i« 9i»t »i נסםש 0
»00110 10 «[0000000190{ (1» J0P11O) 
«1»193«1»0«1 0100 «t D1»>1O0 ,*l 

m»« »ליכ«1»ינ «i| א״ניגע «oi*׳
o<׳3e׳ n  .o»»pi»i ׳ם10וש0ס p }«i0i 

 (VO019B 10ינסם1»וס׳שכל׳ m איז
)»« o n םוז לעכען פסנטסשטישצן «i*; 
.0«ל11 101

ען2 דעם דינסטאג, ט אר ו אנו י
 םט. מע22 װ. io םערםאז, אוז באסם

 סט. םע32 װ. 252 װאקקא, איז עדערםאז
 סמ טע27 װ. 129 םוט, אוז קאוט םעטאן
 יסם טע25 װ. מח פאוסט׳ דזשײ.
 פט, טע22 װ. 44 װאדש*פסקי, אוז םערעז

 םמ. םע25 װ. 40 קוטשער״ אוז נאידבעדג
 סם. טע27 װ. 48 ?ארפ., קאוט נאלדיז

 סס. סע22 װ. 140 ביאס.׳ גאידשםײן
 עװ. מז7 305 ?*., איז גריז י.

 םט. טע8 איסם 43 ׳ס״ז אוז האבעי
 סם. דױױזשאז 121 כראס.׳ האראװיטץ

 סט םע22 װ. 120 קא״ ליאוק מאי לאו
 »מע5 װ. 2« טאדעל, בעליע לא

 ' םם. םע30 װ. 205 שטײז, איז םארניליז
 J9Q נת18* װ. 120 םארגוליעם, ם. אוז דזשײ•

 סם. נמ10 װ. 139 ׳ לא ליאול םארםיםער
 סס. סננת װ. 127 קא״ קיאול םיכאערס

 םט. םע32 װ. 40 ׳לא. סום אוז קלאול נױ
 סט. נת21 װ. is לא.״ היײל «אנד»רא

 סס. טע22 װ. 40 יאססאמאג*ק, א.
 כם םע31 װ. MP, 28 נארםענט !אראםאונם

 ברןודװײ איםט 1מ> קא.« ללױה ■P איז ר.
 סט. םק20 װ. 215 ״ קא לויױה •P ר•
 עװ. דריטע 2310 ריעסער, ס.

 סט. סע38 װ. 242 ראזענטוזאל, םילי«
 ספס גריו 205 ראטשםײז, דזשײ.

 םט. טע22 וו. 118 בר*ם.« סאמםלער
 ברוקטז סם״ *סבןורן 247 סאול״ דזשײ.

איועיט, אוז סטאלעז שראנק״
270 38 .vםט. םזג

 W38 390 וו. 252 םיענעל, אח וױיגקר
.P09Q 00 ײ• MP. 242 איז װאייי «אול

טשערלײדי ױ ־ םרעזענטירען oi0>pi« »יהם (1» *יהם  1אי O0i ,O10PP10 איחם (1» איהם
o פדסגע די ן0ס«םל ין1ש וו«< in iv- 
«i»« וואג  t 1» װייכער חמ0נ«װ)
i» 9 האט  oi03n»n0oinv 15 ססל 

 קיין איננאנצען סיר ה»ט (1» ס«נסינע.
o»i o»o»i »ינ1«רפלעחמ «פ«ז,1נ col 

0«oi»o 35 »i l דױם o»i נישש ■םען 
־.oo»on )»»P אחים

lo י«צס. o p o in  n»»io, 1<אי וױל 
 ישט1 «(3 1אי ד»ס ססתיכעחמ. 1איי

n לכ«011 די, «( 1»יע« v\ חםאים 
opob i נאסםםע. די אויא n 1אי, 
חד ס1די «1סײ חלט0נ«* ה»נ 1אי דאם

i  ,to» םון 1נייטע1ס in .תש
tn»Di»tn» ,'.op D «ם n i 1«111א

 ,1האת« 90100 1««םט1ש.־ י,1ליי1טש«
 1םי פיכעת 0ל1טם1«11 סעט ס םיט

נעפרוינט »לo»»3io 1 1איה to װינשע(,
in»ii י1 צ«ן1»ג3 (1א לג0ם1« םיס 

נעז^טערהייה 1יכע3
׳— סכטװ^ יס11נ םיט

רי . o »o0 P: »
ע «1 םע ם ט ,1 אוי

«10 i n o,סן ם ד י

 אבסin 1»« (1» ,1רע9פל1«רצ3אי װאס
i*t ,11 1» שױן|» m סאן doip [אויי 
i 1»י n 9ייג1 יף1א ל93שסיי )»■*> « 

 שמייממ. 1«םעלשט9{ » ,10030001
 אין נ11צל1■ל אויס osns ii« »t ס3סו*א

1<"P 0 *11 »1 0001 10 .)” 110} o 
i*t w n»p 1 די יף1א« ,iivn ס«לס10צ 

«i 3 »ח איחר  ,*t onpחהעם« »«.m 
10 to ,m*« o>n»inn ניי tאפיס א*ן ״

001P ?000 )10 »1*3 PlOOf )00 t»«
 t 10 tio ,)0Ti0o*1 םים i»r jn»t אויס

סח״ם. 1ס«0ש« i0oip און פסחןאלםזמ
mo r סויס׳ז « r 3 ח*«חם i»iיי 

 *9103 צי ,1« «חס1 צי «1010 ס אימ־
0101 10 i*t 10*110 םים, i n  i 0 i 

 אה«רשםt .m*o j*o oi»t* 3 לץ0שס
oino no i»t 3 ניט, איחם i 0 i״ i*t 

po צ«ן1תס i oo*>ro3» ל0סס io ro 
010110 po jnnoo «r 1 ססיס noחן» 

»>«p 1*10 9סי*ג«נ די סים)» t*o i»  »n 
m» 0” i i  »t .»1*3 o io i ,צט1ם׳ םיש» 

19B00 j»o» i»i נ«,0ס030מ03אי opiii 
io i *n 0» נישםi p׳(.n»e

i*o no3111 ס1סשל3 «״. «t O0n־ 
oon Iloilo 10 po >0oi»u» jw i»t0i 

 91P011O t*o no* י««קלימז1ס ויד ?י
po prmnB װסו ספיס in»o ססן t»o 

1101)» o«n »t i 0 i  ,o i*ob0vo3 סיהם 
100101 f00oio»i o*i d*bm po. םים 
90101 «t )00 oon )»p*>3 »iiop*ro) 

1010103• t»iot nn ־01 סיחר ם«ז ם0ה 
0i  •i»»n l*i non Dio m  to ,oioi*

»יז סיילס  תאלבע • po שױן i»n»iB און
______________•wroo סחיים nnoo׳

• 3 D0i t*« mmיוט t*o tra w l 
 «ײ«זpm n t»o 1 אצינד ארײז. סנים

ד סרייס־ arm ססן ma *ו זיכ**, ע

 (io 0301091 סלץ (10 «*11300 ם1צ
 טליד1«1יי0 «(0911 1צ ט•19קל91193י0

i»  t»p בר«ננען1םא פ«הן «ם V ט01 זי 
 ־iopo3 א?« איבעתעפליבע( pioi»i ס*(
 איינע 1»־י4א «(11!« יםi*o 1׳o no סע
i»io זיך לt* 01 מען911 יוי1א p אישטע־ 

מסן. ii*o טi»i*io 1»1 ?0 ל«ן,
1 i n  poתו צייט 1«3«ל ?י  םסן אי

901P91 m i*o) 1 יים1ס (ioיט '!-ta r 
119*1 1 in  i*o *no p*t1« ם01 י*ם 
«i 1 סן i*ino io»הין י*זט1«ש iio 1צ■ 

i» 3*o pn|9191 סים 1«ציס ׳H91 יט,1ט 
 *101 ןיױכרא?«!עם א סיט ט1קל«91«ר3סי

 ־01 אם11 םסלען1צ םסרשי^ע םון צ«ן
o 1 «ן3 i0P»iםײי• 1?יי םיט הען9עש 
י1 וועכיעז צו vdiopos po 03א1«ט1

001 0 (10 (,191P9110 O10P91 »ל1ם*י
10) 0**0311190 001 010191 001 1«n

o n  po po »זיך 01«פ i  to* ,און טיר 
?”i פתי .p 'io  ooip

 סרענקיױ א מיט זי 01919103 1«
 *t םרעגט און ליפען *i אןיף ל93שסײ
(.91191 1*0 י1 1011

t oon o*ip» סמים שטאמעלט: )'« 
 יפ׳(1א סרױף oi*o 1צ פסלס po םי^0

**(.1191 ס סיס 1האל
 ב־1של שותרע מיס לסמ, מיינם «1

oom  m  po tn ^1*3 סרוינ »i רט1םי 
t» צז o it 1 םש10ל poםיס יך1 «צס ii*o 

10t io. וי o>i»0in סיהם i*o *t *ii 
PK 0101 01*0 19191 0*00 po P9110 

in וױ  po i*nnoio (910191 ?*« *t*
400101 01*0 1*1101*09( D*» 19P01V

•» 001 p*t po o>i9v m  m m סונ־ 
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 פראנט ®אראײניגמער דעו
באלעבאטים. קלאוק

די ®מ

טע־ און אעבען lie רױש און ?אך סארע דעם אין
 איי׳ אונזער אין רייהען, א״גענע אונזערע אין טיניןייט

 װארפען וױיאצ » םסר מיר פוזען סציע״1אתסני נענער
d באיה־אין » pi נאאעבאטים אונזערע פון אאנער — 

d אין נאעציעא pi 1אי האאױן־באאעבאםים די םון אאנער 
 טעטיג־ באזונדער » אן איצט געחט op װאו ,pip’ נױ

פראנט״• מאראיינינטען ,ס שספצן צו קייט
dp װען צייםען, פאראן זיינען op אזוי «ונחט איז 

םו? רייהען די אין זיך טוט dp זואס וױסעו צו נויטינ .
 טוט dp װאס װיסען צו נויטינ איז עם װי נאסעם, די ■

רייהען• איינענע אונזערע אין ךך

האאוק־א־נדוםטרי׳{ דער אין איז טאנאט אעצטען
 ארגאניזאציע נייע » געװארען געבארעז יאופ גױ פון -

 װאומענס האאס״א נפשאגאא ״די :נאכיען אונטער׳ן
 ׳שייז 1מע הען נאכיען dpi אויט • ססאסיאיישאן״. וועיר
 נתיסען ס םון ססאסיאיישאן סן איז דאס to זעהן,

 צו אדביציע די האט װאס ארנאגתסצי?, סן םארנעהם,
כאדײטוננ. נאציאנאאער םון װערען

 דער אין װע־ען נעמאכס, באקאנט װערט עס וױ
 אי מעםבערס אאס אויפגענומעז אסאסיאײשאז נייער

 חןר־ װערם dp דז׳שאבערם. אי םאנוםעסטסורעררם,
 דער אט אן זיד ■שאיס׳א dp «ז *״טונגען, די אין מחאט

 נעװעזענער דער פון םיי'םעפנעדס אן סרנאניזאציפ
 םײ (קאאוס־מאנוםעסםשורערם), אסס׳ן פראטעקםױו

אסא־ גארמענט אײדים ,מוירטשענט דער םון מעםבערם .
 פראםינענםע אייר אוז (פאסוק־דזשסמדם) םיאיישאן״ •

 םוט־ און קאאוס דער םון ,אינדעפענרענט״־םירמעם,
 ניט עתע־ז אין םריהער האנען וועאכע אינדוסםריע,

אינוײװידוע־ נעםאכם םריחער תאבען װעאכע באאאננט,
 א אאזא, איז, דאס ױניאן. דער מימ אנרימענטם ל/ן

 קאאוק דער אין באאעבאטים די פון גרופירונג נײע גאמ
׳זיכער, נאנץ זיין *ו ׳טיינט עם און םוכדאינדוסטריע, און
 .א ׳שאםעו צו אבזיכם דער מיט נעטאן ווערט ראס או

 קען מען באאעבאטים. די פו? םראנט״ םאראײניגםען
 גיט דאם װערט אסען כאטש דײמאיה נאנץ זעהן דאם

 עס וואס נאר װײם װאם יעדערער, ארוייםנעזאגט.
 זיך הען קאאוידאינדוםטריע, דער אין םאד איצט קומט

אנשםויםען. אייכט עס
 דעד װענען נאשאנטטאכונגעז די איז נאםיראיך,

 ארנא• נייע די *ז נעזאנט, ווערט אסאסיאימזאז גייער
 ,ביזגעם־ טים דורכאויס אפגעכעז זיך זועט ניזאציע

 סאאעק־ קרעריט, שטײנער, א װי אגנעאענענהײםען״,
 דען זײנען צו אבער וױיטער. אזױ און דעזײנם שאנם,

 םיז ׳אנןעאענענהייטען״ .ביזנעם גאנצע די אאײן ראס
 טיט און ? םאנופעהס׳פורערס די איז תשאבערם די
 באי חנן.די האכען ױניאז, רער םיט און ארבייטער, די

 װאי}'־ דען צו ? ניט ״ביזנעם״ הײז גאר שױן אעבאםים
פעאד? א אויוי ערנעץ נארםענטם די אויס םען

%»ין  נײער דער װענןן באפאגטטאמנגען די אם̂ו
 ̂וגנאאאננט װאס א< נעזאנט, אויך װערט אםאםיאײשאן

 ארגאניזא־ נייע די זועט ארבײטנדאנגמאעמנחײטעו, די
 אאזט זי או הייםט, 09 נעווען. זוי איבעראאזעז צי^עם

 איז װאם אאונםיא״, ,אינראםטריעא דןם צו איבער עט
 .איי־ דעם צו און פרא&עסטיװ, דער פון אימתצבאיבעז

 איבער דערװייא נאו באײבט וואם באר־דעפארטטענט״,
 םארשטעהט op אםאםיאײשאן. דזשאבערם דער םון
 טוט דא װאס עפעם נאר ווייק וואם םעגש יינדער ייך,
 אייבאר־רעפארטכמנםם די א) אײנזעחן, באאר מן ייך,
 • בניװז זײנעז ארנאכיזאציעם אויפנעאײזםע צװײ די פח

 זאא אסאטיאײשאן נײע די כרי נעווארעז איבערגעאאזען
סע־ זאא און .אײבאר״ סיט פאתענמן דארםעז ניט זיך
 אפצו־ זיר בדעה האט וי אז אנשםעא, on םאכען נעז

פוירפאםעם״. ,סאםוירשעא םיט באױז נעמן
 גײער חןר פח גריגחגג די אזױ, «ו *ווי אמר

 צרשײנומ װיכטינע נאנץ א נעװים איז אסאםיאײשאן
 דאחי םען און סונדאינודוםטריזג און פאאוין־ דצר אין
 איז דאם אויםםערסזאטסײט. םואסטע די שעגסעז עס

מר  ארבײטער אאע פאר װיכטינקייט נדױסער םדן זי
 אנ* iw״t ײאם סוט־איגחםטד^ און פאאוק־ דער איין

 און קאאוק־שעפער. די 1אי יענצן א נמיאה צו מוויועז
p ̂אכעמ די םאר נ*ר ניט 6ןן ווינפיג  גױ םח קאאוה־

 די פאר זויכםיב אזוי אונפט אויר איו ־עס ;אאײן יארפ
 רי TCi V* תפט י •ראװינץ. מ־ 1«

/ *י׳ מ*  שען םען װאם םון ,נ
 סיט באױז זיך גאטגצגען צז נים סיינט

tn נױ פח r ; דאם םח תען ם׳מ 
 איזזר אויפאושפריינתן גמח חאט ײ

ddfpiw^phpp אנחנרע ®•ז

ײ י סיאיי808 נייער Tin סיס st ; ־'* ■ ־.־,־V’־ A -.V* *«■ *"■'J.-.'' i :v£’*™״ ’?■if* ־;■ ̂*5
s * *sip'* .

m ניר ומרט זײנ׳נז וואס שאאופ״נאאזנאטים, ר> •ין
והןרען* Vt ע“1©רי

n ,םוז אפיס דער דאס אנאנסירט, אסשא, ומוט 
on איגסטװטעןם, דער — קאונסיא״ .אינדאסטריעא 
 זיו אינעתעאאזען חאט אסט׳ן ivownn■ יי װאס

 «איי• פיט ארנײט, םון פראנע דער סיט אפצוגענעז
 געפי;ען איצטער ויך וועט — op ipen זײ װי נאר״,

אסאסיאײשאן. נייצר רpד פון חעדקװארטצרס די אין
 אין שטארק זיך ווארסט װאס פאקט, *װ״ט?ר א

 *dpjpo די פון פסpסט די װאס דאס, איז אויגען, די
 אסאסיאיי• צוױי םריחערדיגצ די םון רצפארטמענסס

 דזשאכ?רם רpד פון און פראט?סטיװ ד?ר פון — שאנס
ip?״ — אסס׳ן j װ און ג?וואדען «וגויפנ?שטאאצ?ןpאpז 
 1א״ אונט?ר און׳ דאך אײן אוגם?ר נעפינצ! זיו איצט

םארװאאטוננ.
 איז םאקט נאדייטונגםפוא?ר דריט?ר, א גאך און

V וי װאס ראס, "i אננעהויבען חאם אסאסיאיישאן 
 פרא׳ די ווי נאכרעם מארנ?ן י1אוי גאײר םונקציאניתן

ױ האט אסס׳ן טעקםיװ  דאס אויםנ?אייזם. אפיציצא ז
ײדי אז כםירוש, צײנט  צו טppנאצװ ?צרפערשאפט 9:

 אםאסי־ פרימרדיגע ניידע םוז פאא׳ז דצם 1םארנ?מע
 9בײר םאר האוז״ ,סאיריננ מין א זייז צי איישאנס,

̂ע, דער פון נאם?^א^מצנם?ן  פאר קאאוק־אינדוםטר
די.דזשאבצרם. און מאנוםע?טשור?רם די

dp ,דאס סאאר, אאזא, איז op אומגעװארםצן איז 
 םריחער איז װאם אפצאמוננ, po^orp די געװארען

 מאנוםעקםשו־ די און רזש»ב?רם די צװיש?ן גצשטאנ^
פאאו?*אינדוםטריצ. דער אין רערם

 װערט נאייכצייטע אאץ. ניט נאך איו דאס און
 ױניאן די װאס דאס, נאשטעטמט אpאפיצי dpi דורך
 םון מ׳שך א פאר צוריפ, אאננ שוין נ?׳טענה׳ט האט*

”t ניטא נאר איז אםת׳ז ד?ר אין דאס — יאהר^, P 
 מאנופ?פ־ די אוז דזשאכערם די צװישען או;ם?רש״ד

 ארבייטם־ אאם דאם ;אינרוסםריע אונזער אין טשוושרס
 אינ״ זעאביגע די האב?ז נאייך, גיידע זיי זיינען נעבער

 טראנען דעריב?ר דארפ?ן כײדע זיי דאס און טערעסען,
 פראתקציע. דער פאר פאראנטװארטאיכקײט זעאבע די

 פאר פארשטענדאיכער זײן מוזצו שויז דאם זועט איצט
 אפ־ קעגען ניט מעהר שוין dp װעט פיינער און אאצםעז

שטוייטען.
גע־ נעשאםען אאזא, איז, אסאםיאײשאן נייצ די
 דזשא־ די םון אינטערצםען די אויוי אױפצופאםען װארען
 א־נט?רעםען די אויוי מאנופ?פםשורערס, די אוז ב?רם

 שוץ איהר אונטער ,op הײםט נעמט, זי בײדען. פון
 ,פראטעקטיװ״ געװעזענער דער פון רםpמעמב די אי
 אסם׳ז, דזישאבצרם נעװעזענער ר?ר םון פעײבערם די אי
םארט. נרעםערן רעם םון די.אינדעפענדענטם״ אויך און

םיהדעד־ רעד פאר אט?םטאט גוט?ר א איז דאס
 און קאאר װי װייזט דאס ױניאן. אונזצר םון שאפט

 האט ױניאן אונזער יםון פ־הרערשאפט די ריכטיג װי
 צורי̂י אאננ שויז אאנע אינדוסטריעא? די אונעשאצם

 טרײד־פאאיסים, די נצמ?ז זײנצז dp ריכטינ װי און
 די םארבצסערען צו כדי םארטייריגט, האט זי װאס

DD":m־WD־tPH«p אינדוסטריע. דער אין
A

 זאנט אננעדײטעט, םריהער שויז האבצן מיר װי
 באויז פארנעמען זיך װעט זי אז אסאםיאיישאן, נייע די

 אונטער־ די דאס און אננעא?נענהייטעז״, ״ביזנצס םיט
 שאפ־אננעאענענ־ װענע; ױניאן דער מיט האנדאוננע!

 קערפער־ ״באזונדערע״ די צו איבער זי אאזט הײטעז
 און ווארטעז צו באייבט עט איצט. ביז זוי שאפטעז,

 וױרק־ דער אין ארבײטען אזוי װעט דאס אאננ װי זעהן,
איכא״ם.

A
װע־ נעזאנט דא דארױ װײטער נעהען מיר איידער

 דער םון ארבײטער רי אוין־ און ױניאז די דאס רעז,
 גאר ׳נענומען נרונט אין tPװאאט קאאוק־אינרוסטרי?

 װירק־ זאא dp וועז חגם, נצנץן אויסצוז?צען האבען נים
 דזשא־ רער פון פארזוד עתפטער אז IPnpn ג?מאבט איף

 טטאביאיזירען צו פאמגינאציע ב?ר־םאנוםעקטשורער
 און פאאופ-אינרוסטריע דער פון זײט געשצםטאיכ? .די

 זאאען אררבא, ארדנוננ. מצהר דארט ארײגברזנג?ן
ppoo און אײנהייטאיכע םעהר ווערען אײננ?שטצאט 

 צו באצונ אין מעםארען און באציהונגען בעסערע
 אין ריטײא?רס, די מיט ונג?ן5חאנד די אין םטײאפ,
 דער אין ײאאט dp אויב װייט?ר. אזוי און ס,יעאים
 ,lP«npDPDD'i• װירקאיכע נ?ײארען גצםאכע חינזיכט

 נאנצצר רpד פון אטובה זײן צײט חגר טיט dp װאאט
 װיר־ נוט? א האבען ojppp: װאאט דאס אינדופםרי?.

 אאגעםײן, אין ?אאופ־טרײד דעם סםאביאיזיחןן צו קונג
 אויך ארביימער די אפשר װאאטען צײט דצר םיט אוז

dpsp נpכיםIp .ד?רפון
פראנ? די אזוי. איז דאם צי אב?ר, איז םראנ? די

 דער ®ח נ?ש?פטאיכפײט״|, ד?ר npDPn אוינ איז,
 שט?פט אונטצתצמונ^ נאנצער רצר .םון פאםביגאציצ,

 אמאא ניט איז ד?ם הינם?ר צי ;שפיצצא א עפעפ ניט
d גאר באחאאטעז pip אנדערש ?

*bppd זיין צו ר?כט פוא? דאס זואט ױניאן די און
 פארד?כ* צו טפיאו כםpר p«< האס חאם ד טיש.
 dpbp ניט ױ יזאאט צי אםאסיאיישא!, נײער רער טינען

A איו טארנאממ m t א אויך האט ױניאז די און 
 װירת־ װ?ט אםם׳ן גײ׳ג רי צי צוױיסג׳ט «ו גרוגד נוטמ

pw איחר באשר?נספז איר iuאױפ בצױז טסםיגקייט ׳ 
.1חאנדצאם־ם?טאד? אױןי באויז ,נ?שצפטאיכפײם״

J ■»' י. • :..V l'-L•'■'‘ ״׳־ . י ■זf , am םיר און צוריפ אויו* נאיס א ווארפצז גױר
אםא־ פארש״דענ? ף פון אנטאטפחונג זײ גאסראכטפז
W די »ן םיאיײפאנם  t|8 nMMOpJw קאאוה-י

ז אתן אא׳*־םמ-«ע. m םיר, jpnpt דדססיאיגדוסטריצ, י
ט דד ןזאבעו אױסנאחם״ ע &י כאוםרש̂ט אנחווי<ח גצ

.קאטיירשזמ פאר נאויז ביזנ?נסװמקצן,
dp ו רי ממריגדאט זיד חאט • fm iiםוירמ^עגמס^ pfjrס י' »

 *ניױ« tjmw יויף דאפ איו אסאיטאײשאן״, מצנט
 ivwpttT■ די אסייו און ״.ipppiip־opjpd פאר

r זיך •on זי jpii אסאסיאײשאן, o  om niPJ •וי■ 
npp> חאט צוריש, יאחר op מתיי■*!,. דעמאאט אויו 

to פסר גסגרינתט ױך חאט זי .iPPPUP-DPit'D.״ op 
 אסאסיאײ• אאע די און ipompi- אאגנ גיט אבצו חאט

 ארנײטפ״פראגצ, די to *אײנגעוצחן״, האנצן שאנס
 שסי־אנג*־ די ױניא(, m טיט פארחאנדאוננצן «״צר?

 ip״f no טײ< וױנטיגסר גאנץ א איו נכאא, א?נ?נחייטצן
 «ײ »0 אויסנצפונצן, נאאר האנען זיי פט.pשpנ

 גוט סזױ , )נט״p«ארטמpד ״אײנאר א ןpדארפ
 ווסא• אירגסנד װי אדצר ״פרעריט־דציארטרצנט״ א װי

 זײ וײגסן אפטמאא און דעפארטמצנט, אנדערען כען
pppd מיט םארנומען מעחר געװען on ״אײנאר n* 

 דעפארטמצנטס pרpאנד אא? די מיט װי »ארטמ?נט״,
< נעשעפט. זײ?ר פון

dp דעם בײ מאמענט, דעם אין אז זיין, קען pood 
 איחר? חאאטען אסאסיאיישאן, נ״ער ד?ר פון נעבורט
 איחר ipsoo צו באקאנט יאסיג םאר נישט רpגרינד
^  TPojpdp ippoo צו באפאנט ;צװעפ און ציא פו
 אין פאר זיד נעמט זי װאש םונפציעס, איהרע אאע

 צום איז dp דאם נאײבט, אכצר oppe דצר אעבצן.
pרשטpאון דצר.?אאו?־ דער.נ?שיכטע&ון אין מאא ז 

 אזוי־נ?רופ?נע די אז יארק, םידנױ סוט־אינרוסטריע
 tP3pn Dרpדזשאנ די און מ»:וםע?טשורערס״ ״אינסײר

 IPotpp»’m זיר זיינעז הענט, די דצראאננט אפען זיך
 אר• איין איז פאראײניגט זיר האנעז דאף, אײן אונטצר

 צרשייגוננ נייצ גאנץ א זיכער איז דאס גאניזאציצ.
 און ?אאו?־אינדוסטריע, דער פון באאענאטים די ביי

 זיר ipp יענצר םאראויפ, באיפ א װארםען ?ען עס װער
 פאראײ׳ א באמת טיינט דאס to אנשטויסען, אייכט

 פאאו?־ דצר אין בסאצבסטים סאע פון םראנט ניגטער
 ’1{/ דעם פון געביטצז סאצ אויױ סוט־אינרוסטריע און

 ספע• ארבײטצר די און ױניאז דער נענען און שעפט,
 צו שאוס, אאנישער איינצינער דער איז דאפ ציעא.

.IPDtp קענעז מיר װעאכען
dp נע־ איז שריט דער סז טאנ, דעד װי ?אאר איז

 ״פריפערצד* אשס כסאעבסטים די םון נעװארען טאכט
 אייכט איז עס צוצונרײטען. עפעס םסר זיר נעס״

 צו־שטסנד איז פסראייניגוננ די אט to איינצוזעהן,
 נעגענצו• זיך אימשטסנד וײז צו בעטער כדי נע?וםען
 סרבייטער די פח פארערוננען די סנטקענען שטעאעו

יוניא!. דער און
 זיף דויזט עס אויבען־אױוי. פון נסנץ איז זסר רי
 צו mo ס נעמען )pivd זועט עס װען צײט, די אונטער

 קאאופ־אינדוסטריע דצר אין סכסוך םסרצוינענעס דעט
 קען dp און האאצבסטיס, די און ױניאן דער צװישעז

 םאנסטען פאר ס אין טאפענט. ?ריטישען ס צו הופען
 מס־ קאםיסיע פפעציעאע גאװערנאר׳פ דעס דסרוי ארום
 הויפט״םאדצ־ די װעגען רעקאמענדסציעט איהרע כען

 די און ארויסגעשטעאט, האט ױניאן די װאס רוננען,
 װעט טאמער to צונעגרײט, נוט זײן װיאען בסאצבסטיט

 סםשות־ dpbp נאכצונעבען רעקאטענרירען קאמיסיע די
 םסרבע• 1אי ניט זויפיא אױױ כאטש אא1 װאס דינעפ,
 ?אאו?םס־ די פון אסנע טרויערינצ איצטינע די סערען
 ײ1 הפנים, צוריפװײזען. עס קענען זיי אאען1 כער,

װידערשטסנד. ס מסכען צו ױך נרייטעז
A

דעפ,ענט־ אױף ױניאן אונזער דארוי װאס און נו,
? פערען

 ־— p't ipp רpנטפp רpאאגיש np:’p״:o ר^־
 ־pd ipdpj זיר דסרפ^ ר י מ אויר ! ״opr^PB^e״

 ״פסראיינינט?! ד?ם פון dp״j די צוגרייט?ן. כ«ר
 אגשטויס סן זיין דסרף םיבסא?בסט די בײ פראנט״

 זיך האאויו־אינדו?טרי? ד?ר אין סרבײט?ר סא? פסר
 די iProDi־׳p און זppשטאר צו |,PD^״tptp ־1נ?כי

!ױניאן רpר פון זpה”ר
 װצר?ן םסרשטסרקט דסרוי ױניאן־ט?טינ?ייט די

 פון פראנט גסנצ?ן dpi אויף איגי?, גסנצ?ר רpד ̂־,א־נ
 tpto אםען. נסמ ווערען loop: ipp דאט ױניאן. ד?ר

 םיב?רהספטע ס בסהסאט?ן. ניט ד?ם םיט זיך דסרח
p j'dpd״d כא־ מ?הר זי און ינגיאן די שטסרק^ צו 

p:’ddpd| אנג?פסננ?ן דארוי ipnpti איז ’ip ip ,שספ 
ip’ אין ip ,יעד?ז איז און דיסטריפט אין אא?סא 

 op יאר?. נױ אין ?,?ראוק־אינדוסטר רpד פון בר?נטש
 רpד אין ’ipddpip סא? זpרpװ מאביאיזירט רארםען
 שסטי• און ןpר'כםונג סאצ פוו סא?, סא^ — ױניאז

רוננ?!.
Bרtpידpא ד?ר ורענ?ן האט זינמאז נטoנp צױ זיר 
 נױ ד?פ פון באסםט? און םיהר?ר די מיט דטpרpנויפנ

 די און אאקסאס, די םון איז באאײ שאינט1ד יאר??ר
 אויוי iPDPtt בסטראכט ג?נוי נסנץ אויך optt פרסנע

 באארד. tt'Dtpptpp נ?נ?רסא אונז?ר םון זיצונג^ די
 lPאpװ 1ניכ? אין ,אפג?הסאם?ן. איצט ipnptt װאם
 ד?ר פון דיםטרי?ט־ם'םיננ?ן ipipit א״ננ?רופ?ן אויך

 ברײט גסגץ זו?ט פרסנצ די וואו מימגאיר?רשאםט,
.tnpii ארומג?ר?רט

A
 איז פריה?ר, |pn איתאנד גױ פצהר נאך איצט,

op גויטינ ח?כםט op |?פון פארשװינ^ זאאin *יוג
 פאר־ איו וואט אאץ, צסנקצריי?ז. אינסראיכ? p?o יאן

tpntppj, מוז Pipit ipdpjiob.! איז i n יוניאן,דאחי, 
#n םוז tpnpn גייסט איק no אײז now | אאצ 

 זײגסן רינםוג^ און שאטירונג ipip’ n■ סינאאיחװ־,
tPootto r יון ױני«דיײט, זייז נא o־np tpm אח tt . 

i «ו ipopj זיר םיר םו״מ n סט ארבײנ^ נתיםעי«
. 35(״ *-״..< אוי*. פאר איצט שםטהט

n •* יתיאן m נצשםאריס bJiMMnppa no זחד. 
ip i —* ^מאראא̂י נ״סטי no .םאטצריצא f i ׳ ■* ;v 

 «ו ױן «ייט יצדפר צו נרײט זײן טון יוגיאן די •
on  ?pjp j \rtvsm im  ip :pp נאר־»אס W n■״** 

 נאל?באסמ^ די no פראגט״ .ססראײגיגסיז
«דז bp תאנצן. נים תרנײ זאאסז זיי כונות
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•«' יי סײ <יס׳נר»טװ, ג»נ«ע ,די
 בי־ טיט פוצ איז ,vtgit די סײ עזיע.

 דער םון ׳שילדערוננען און ׳*רײבוגנען
yo’P... ,אײגצימ די איז <ינע, די ױ 

vd רוב ogi 1פא טעסא 'y p יידער׳ 
itig ס»ר n״n ;vo און דראמעס TP 

 אנא* ם־ױ־וסיכאלאױשע םאר מעדיעם,
 *g®a פ«ר ראםאנען, y;;gP און <יזען

 — אנעתראםען ׳oypongom ריזםען,
 ogi <יבע! און קרד און pyom סירץ,

 ■סיכאז, םין .8 אוםזין, אםת׳ער אן איז
 ,nnn חונדערםער ׳טוין דויערם װאם
 וועלם, yv;g; רי *רום:עכא*ם ogn און

 זיד דועהט יענען yv;n; ogi װי אזוי
 םהונשאימר איינ*ינןר רער ארום בילױז

P״OBgr;n׳ Dgir אעטי־ אױןי וןײסם■ 
 וױמייכ־ in א־ן .”,איבע אשון שען

 1אי אז א״ך, איך םארזיבער iyog סייט
 םריינט־ די שפיצט לעבען ניעגשלינען

 נרעסערע, םיצ א מאן צו טאן פון שאפט
 נאר״םעגדערע 5םיי jnvrfiom פיצ

vPgn, בא׳שריכענע און באזוננענע די װי 
yo*P םרוי׳• א צו סאן א םון

 לאנ; ניט איך ogn טירארע דיזע
 דיים־ באקאנטעז א איינעם םון נעהערט

vv\ ,םיט םע;שען א ■רױואם־דאצענם 
 (װאס ערודי*יע נרויםער אומנעהױער »ז

 נעילעי־ דײט׳פען א בײ אפט אזוי איז
 ,“.או־עיגאא »ן רערצו איז װאס טעז),
nng אונזער אויוי עס רופט מען װי 

 (װאש ״טשודאפ׳ א צשוז, רוסיש״אידיש
 נע־ דײטשע די ביי זעלטען ניט אפ

לערםע).
 ניט איהם םיט אין האב חןבאטירט

 דערפאר, ניט םראנע, דיזער אינער
 סיײ וײ;ע םיט םםכים סין איך וױיצ

ײן! נונײן.  איך װייא אײנפאן־, נאר ג
ogn ,װעם ארבײם טיין אז נעוואוםט 
 נע־ האב איף אמיםנעווארםען. זיין

 ה*ט םעניפ ראזינעו* דער 'א< װאוםט.
 אי־ נעארב״ט נאכאנאנד צעהן י«הר א

 6 (איז װערפ װיםענשאפםאיך א בער
 םריינםשאםם, וועכען בעגדער) דיהע
 איהרע געשיכטזן, איהר ותזען, איחר

 רא- איהר זייםעז, ׳סיואבע און שםאדהע
 םענשהײט דער םון צעבען אינ׳ם צע
װ. »ז. א.

 בא־ נוט אצעטען שוין איו דאם און
 זיין ארײז ציינם עםיצער ותן אז האנט,
מ ענערניע, נאנמ ײ  אץ פרעפמען אצע ז
 אוי־ זײנע אין זי באקוםט זאך׳ א ע«ס

 אין העכםםער דער םון «נים tan נען
»ו װיכמינםטער  «צעם איז צעבעז, איז ז

 דנרים װי אוים, איהם ווײזט אנרערע
 םארנעה־ צו ארניטrצוינט װאם כםצים,

דערםיט. זיך םעז
נמנשעז, מון טבע די שוין איז אזוי

ד. 1”א אויוי זיד םמאיאציזירען װאס  זי
 ווערט די nt ■אעט, דעד נדיגם אזוי

 דענסט אזוי ;צידער זײנע שסעהם,אויןי
 אז ארמאצאניע, םאר •ראםעסאר דער

 איז ותצט דער םון טעכניפ נאכמ די
 אויםצונראבעז אום נעווארען. באשאםען

 אלט־ אן םון שטיעחנצ א ®רר דער פון
 ■-V דער גצויבם אזוי כגין; נריבישען

 ,מאשינקע״ קוגצינער » טון םינרער •
 ס״ן נאר וועצט די Dip איחם ניז אז

•finny; ניט ווערט
 די אט אונז בײ ארויס ;yen אפס

w ־ ,גאגחננעאמר :n\ איראניש^ א 
y «ױי«נכווייז גאו ׳טםייכעצ, j"t| םיר 

ײ  ם¥הי:* די האבען זײ װאס סקנא, ז
 גאנ־ חןר םים זיך אינערצונעבען קייט
njnt ז נשםה» oyiy םיר און זאך. א 

rntm\ ,םארשםזןהן »t נאר *y j M t 
9ripo,\ אדיני־ די .טשודאמם׳*, די. 
שאפען• ע«עם |yjyp נאצעז*,
מן. 1ני דאם גים נאר צא־\ אוי

 אונזער w צוריט אוםק׳מן זיך םיר
מר וחנרק זייז און ירױואנידאןוענט  אי

• פריינט׳טאפט.
«nr וױ ny איז nyrns א nyou 

 *רייג־ צריױנט םיר ny חאט *ריינם,
 ז״ז םון םאמםקריפם דעם אין צויזוימן
 מעג־ נאד cy האט ny בעםאר וחנרת,
 ny nr ױיז, n־no no איך אח דיגט•
ה nsye זײן באחאנחגצט האט  נרינײי
 ג$ד יץי ̂ געפימו וחנמ pH אק און

מז נדמיסאות פ ̂נען, מפר ז חײ פסיכ^מ ^̂4444^̂ ^̂ ^ *%44 A 44444I44444 ̂  nr אין ױריסטמ .nyp>*Bty_ קער,סטארי
*tyoo’Jn ’yyio.

 חאם נאטוחגז, yj’jnynjyrn די אפיאו
 ׳y>ypi’ii באהאצטןן א נשמח זײן אין

 םרעסדער ?יין װאו ,o'enp*’inp מין א
 גר תר אנער •iyp)pj״n8 ניט טאר
nyo וױםע!• גיט דערפון װיצ פריינט ny 
 ־iy “,פרײנטשאפט «יין tn ,nyrr איז

 אױס• *ו זיך, נדאפעז צו איהם .צוינט
 םרײנד׳ם זיין ןypוpאוים «ו םאיי׳טען,

 שוויײ און צייחןן םוזט דו און גשמה
 ״נוטער א ראך איז דאס װייצ נען,

.“םריינט
 רער ב»?וטט םרײנט גוטע ״...אטת׳ע

 דאם ײען יונ^ם• רער אין נאר טענש
 םענשע!, «ו צוםרוי םיצ נאך האם הארץ

 םיתת yo» די נאר באזיצט ער וױןן
 ,n:yny:»ryn”0’4 און טרייה״ט םון
 םארבי־ ניט נאו האט צעבען דאם װען

 טv”רyאויםנ ניט אח נשמח זיין טערט
 דער נער,-»זnyoyi 8« נערײען. זיינע
 אין ניט נצויבט ,o’D«ypD ווערם מע:ש

 זײן םוחצ ניט |yp אנחגחו, 1אי איז זיר
 באצײדי־ אוםשוצדיגסטע yoo:y^p די

 שציםעז צו אוממענציך איז דאן — נוננ
די קוםט דעם אנשטאט םדיינט׳פאםט.

yרyד

רעםאנםע
 יעמר ■שוט׳ן tan פאר

ram אינסזד םיצ
וועגען ןנע____

מ עי פז ^ר

jn’iJny n rt;fi'o,!!דעם םון ׳ _ . 
t « a r y p n^ מר דן מ אי *י » *t

̂׳ ס‘ 1: ^װי ט )'. t 'J i  II T4* ״ ; ■E 
a ij» *ממר ג*ר •רײג p»>J איז 

• -jann• »n > p  w w
יאם
,rjfo

yo>«p נונדמארנען ODnemanpnn..
v$ ״...די v אנפאנג צום פיאםינ, איז 

 װײ־ װאס און ony«i>pyjB’w זי ווערט
n ovv) nyo ווערט זי ביז אוים׳ ויך 

 פריינטשאםט די םארצאשזנן. איננאנמן
;nyai 8 װי •איז p״>ny” o i, װאס 

oepna גחנ־ און גחןםער צייט דער םים 
“אוים. נים ויך צ׳דפט און םער

 וױםענ־ די װערק אינ׳ם |ynip (דא
 איז װאס אויף |,y::iny^pny שאפסלינע

 דאם נאר אונטערשיר, nyt'n טyנרינדyג
finyj מ״ן םון ראמען די אין ארײן ניט 

?).yp'onn
 און גאך ברעננעז נעקענט װאלט איך

 דעם םיז yאויםצינ נטער¥סאנטעיא נאך
pnyM, םײז אז מורא, האב איך נאר 

צאננ. צו ארויםקומז ניט זאא יארםי^ל
 םײן (לויט נעצוננענע אײן נאך בצויז
 םרײנט־ רער איבער באמערקונג מיינוננ)

 ארויט־ איך װיא םענשען צוױשען שאפט
 מערקװיררי־ דאזיגען דעם םון געהםעז

.pnyn נעז
 װי איז, םריינטשאםט עכטע י״...<־

םענ־ש דער װעאכע םיט צוםט׳ ריינע

 יע־ גיט מן ryp איחד אוון אטפמט.
ya| זאגם ואזוי yp8o א.<ט*אילײ אן 

nyri'nw^n nyr אדזזי :שיריכװארם. 
 נע״ די , ).“םוים ארער פריינטשאםט,

yp’Jjnyn ,איטעגצײ די פריינטשאםט 
 <״־p־iv עהנאיך איז םוראטוט, Un כע,

 פויטור־^גש רער וועצכער אהן דוננ,
jyp אױסממען. ניט ny זי בייט *nyn 

 jynByj זײ צװי׳טען אפט. און צייכט
 typno און װארימן װאם נויטינ^ זיך

 אזעצ־ אויך אב¥ר ט^שען. דעם שענער
 םשא, א וױ א״ך, אייי זיינ^ װאס נע,
 ojyp איהד טראנעז, זײ םוזט איהר נאר
 צילינ• א (װי jjnyii פטור ניט זײ פון

 אנד םראק). א ארער למשצ, דערהוט,
vuv םרײנט־ םין א נאך םארהאן איז 

 צו זyצונלי'כ typ מען װאם שאםט,
ע נ ע ם נ א י ל י ר נ כ ו ר י  בא־ njn ״8צ

 מיט באריהרוננ אין זעלטען קומט זיצער
yt'n עד ותן אוז תכשיטים, ?אםטבאחן 
 ױנל, 8 אין םאל8 זיך אויןי 18 זיי סוט

”t פריי• נים ךיז ער פיהלם P נוצען 
 םאױ־ צו nyo’i8( זיי םון ניט ער האט

 דער איז ראך לאמבארד. אין זײ זעעצן
 באריהסט און זיי אויוי שםאל־ן מענש

זיי.' מיט זיך
 איך םוז — דערביי ?אםישע דאס
 .צירוננ־ רוב דאס אז איז, — צונענען
 װערט. ?ליינעם א נאר האבען “םרייינט

 בריליאנטען, עכטע ?יין ניט זיינען זײ
איםיטאציע. בילינע נאר

מ צום נ ד א ף ה י מ ע ל י נ ת ױ ר פ ע ר ד ע ל א ג ע י ל י« ס ע פ ר»  פ
ר ע ל ע ג נ נ ו ג ע װ א ײ ב ע ױ נ ש י ד י ר א ע ט ײ י ר ן אין א ע ל ױ :פ

» 4afHX %<•-V Ld

 זוארשע איז ארבײטער אידישע די
 צעז טוב. ױם גרויסען א איצט םײערען

 ךען #צײט דער םון אריבער זײנעז יאהר
̂ען אונטערן  און *הארמאטען םח קנא

 םאחןוטיקטער דער אין קויילענװארםער,
 םילחסה־העצע װילדער םון אטמאסםערע

ב«לוטי• אונטערץ האס, את
 איז קריגס־צושטאנד, םון רעדשים געז

 םאחםה־אפערא־ די םון <ןיטען רעכטען
 געײארען אנגעסניפט זײנען — ציעס

̂כע םעדים, די  גע־ װידער האבען װע
 צושםויבטע, די צונויםבינדען דארםט

 מא״ ירא^עטארישע אידישע צױשאטענע
 צונוים^םידען זײ, צעםענטירען סעז,
יןאאשעדאמאניזאציעס. מעכטיגע איז

 עס איז צײט םינסטעחצ שווערע א
 האט םריהער יאהרען מיט נאך געווען.

 צו געמאכט סוח א אכראנע צארישע די
 פראםעסיא־ די םון רעשט^אך ^עצטע די

̂כע ארגאניזאציעם, נעילע  נע־ זײנען װע
 רעװא^וציאנע־ די נאך געווארען שאםען

 ארעס־ טוער די .1905-6 יאהרעז רע
 אדער סיביר הײן ארויסנעשיקם טירט,

 ניט װאו אויםלאנד. ?ײן פארטריבעז
 ם«ױ אײנצע^נע עקזיםטירט האבען װאו

 ײ מיט אבער זײגען זי' קאסיסיעס.
 נעווען ניט ארבײטער־מאםען ברײטע

 ניט רײד <ןײז האט עס איז םארבונדע?,
 איז ניט ותילכפד א וועגעז זײז געקענט

ארבײט. •ראפעסיאנעילער •אאנםעםיגער
 םארגחד נאך האט וועלנדם^חםה די
 געװא־ איז װארשע ןזורבן. דעם סערט

 י1אוי ש^אכטען די םון צענטער דער רעז
 האט ארום און ארום םזרח־םראגט. דעם

 דשאנדארםעז, םי<לימעד, םים געװיסעילט
 נאך איז דא און אנעגטען. און שפיאגען

 גע־ ספעציע^ העצע װיצדע די צוגעקומען
 רוםילאנד״. םון ״םײנם די אידעז, גען

 נװאיט גחיזאכמ #װילדע.טעראר-אקטעז
 ארויסשי־ און מאסעדארעסטען טאטען,
 געדריסט און געשסיקט האבען—קוננען־

אעבען. געזעאשאםט^ימ גאנצע דאס
 א האט באדינגתנען אזעלכע אין

 ארביײ בונוײשע ױנגע ק<ײנע-גרו«?ע
 אונ־ כדי כחות, אנגעשםרענגם םער

 סאענםםען דעם כאםש .מערצזהאאטעז
 •רא״ צושסױבטער דער מיט האנםאיוט

 נעװען איז דאס מאסע. לעטארישער
 אר- בונדישער ״un פון האלעקטיװ דער

 חאם וחנלמר װאחןמ̂נ אין גאניזאציע
 םונקציאנירם רעגואעד .דעםאאט אפי^ו

 לעצטע דיי אויס^נשעז געילאזם ניט אוז
 נעדאנס, סאציאאיסטישען פון םונקעז

 נעטליעט װאו ניט וואו נאך זזאבען וואס
jnnw ״די אין

איד גים^־ערפארעגע, •ױגג^ מר  װייד
 סיס ^מר זײ האנען ארבײטער, מישע
ja חוש ■ראאעטאיממן זײער w m 

 םים ברעננען סוז ווערכדםלחםח די אז
 חנר אין ענתךתגען טיפססע• די זיר

 סטרוקםוד. •אליטישער שאציאל נאגצער
 זיד תקם nr ta נמיחלם• tvann זײ
קלאסעז, הערשענדע די וחנן * א( 4t*44*4M4 * *lM| *44* *f  בלוטימ זײ אין םארכקינעט
ו פת ז  װעלנױפחיטח, ו
תן צזטזם׳דלטע, און מו שוין ווו  גים מ

W ^ |»t ,אוויימםם»n ,יינ־ !ריהער* 
JiK?̂ זמנט . irumt'.ffp ®זדאלטז^ b yT 

m יאלינױש׳מ■ T P  (W 
r «  •gpvn אזא'•*».

:jnyty ײ a>hT־

שולם»ז װ. פון

i ***ידו ז

in :y i אדביי־ םאר׳ן נויטװענדיגהײט 
 פאזיצ־עם, זײנע אױםצובױען ם8טער־?ל

 קו־ די צו נרײט זיין ןײ, םארפעםטינען
y^ jyo שלאבטען. סאציאלע נלויכע ■ 
 נענופען פאזיציעם די האבען זײ און
כויען.

 כשדר האט ם׳ליטער צארישע דאם
 זיך ס׳האט םפלות. טורא׳דינע ג^טעז

 נאנצען םוז עװאקואציע די אננעהױבען
 שטיל, נאכם־אוים, נאכט־איח, םראנט.

 די דורך tyדורכשלײכ זyגyםל גנבים, װי
 םחנווז, yro^8ii; jyosj װאדשעװ^־

 מעכ־ דער מזרח... צו צו־י? ציהען זיך
ny:’o ,איי־ זײן םיט האט װאם צאריזם 

 אייננעפחגסם נעהאלטעז םויםם זערנער
 זיד האם יאהר, 100 העכער זyפזיל

tyt'iiyjc’ns לײמענע אויױ ריז 8 פאר 
םיס.

 האט םויסט נעפאנצערטע :ײע »
 אונז. צו צוגערופט nyo:nyj אלץ זיך
 ניי׳צ דער אז נפװאוםט, lyann טיר

 םאר בעםער פיל נים זײז oyn הערשער
 נע־ םען האט דאך אבער אלטען. דעם

 םעז װעט רyכט”ל ץםװאם אז האםט״
אפעטעניען■ ?ענען פארט
 «דניל• דער פאר װאר voeny די
 די האם װארשע, םיז עװא?ואצי¥ םינער
 א אגטװי?עלם חברים י■ נרופ?ע ?לײנ¥

yoBsnnyB’B .םינםטע־ די אין ארביים 
 און םםאליער״ ״סשת םון .דירות yר

 םאר־ כשדר Iyנyםל “נלינרער רyז”.ל
 צו באגזיהט זיך ט׳האם זיצוננען. ?ומען

̂. אלצ מיט םארבינרען  ס׳זייכען• םאכ
 פאך־קא־ אומעטום נעװאר^ נ¥בי'לרעט
 אין מאננעל צוליב װאו או; כדםיצם.
 קאטי־ קײן םען האט םענשע!, ■אםינצ

 סען יהאט בילרעז, ojypyi ניט םיצם
 םארטרויאוגנש־. אײנצעלגצ באשטיםט

nyjyn. טאנ, צום זײנען ארום אזוי 
 םארלאזען חאט םאבט צארישצ די ווצן•

 םארבינ־ איינגצשטעלט נעווען ווארשע,
םאכצז• 60 הצמר םים תמצן

־yשט צו באשלאסצן{צװארען ם׳אין
 נע־ א םאר “״באפרײצר נײצם רעם לצן

byiynyr :ראם זאל װארשע, אין פאפט 
 םריהצר פון שויז צפזיםטירצן חייסצז,
 וראפ^טיאנצלצ אזצלמ און אזצלמ

 טאנ צווײםצן אױם׳ז T’^ מראײנעז.
 1אריי זײנצן דייןממן די װי נאכחום

 ארבײטצר־ דצר איז איז ווארשע, ^יין
האם װצלמ ,wvl 9קארםצ אויוי סיה

 פארשטעהם אפיציצל, (נים נעםונעז זיך
 אר־ בתרישזנר חןר סון men אין זיר)

 אל־ yoeny וײ וםעןpyרנ8ם גאגיואציצ,
 פארסא־ אלצ פון םארזאםלתג נצםיינע
 םאר־ חבדים, איינצצלנצ און מיסצם

nynytsr נעװצן ם׳זיינע פאכצו סון — - - ■•*!J ‘ ** *1־־**“י ~J‘~ **״• >- *-״- ־ ׳־ ״ “־
 און אזיפגאבצן די װענצז חןפצראם

 בא־ •ראפצסיאנצלצר רער פיז 1פארסצ
mam, צו נצװארעז בא׳שלאסען איו 

 חי-1 איז פאמז פמבח׳שצ טאראייגמצן
yo די ■ח :י םאראייגצן. אינתםםריצ 

ך נעבילוזס «ײמ* פאםח so ומכיןר  נ
yn• 10 4 וו*חמ oo n n tv םאראיינעז 

 *a !ים־ריכםא זיי pro חאם (ושםאלם
.m n ru (םאראײנ^י -— iw 

* מר ו ר «ײס «ד מ ע jy «י r ’t צז־

פאראײנען. אזעלכע דרײ נאך גזזקוםען
 אויט״ דזאט פארזאממננ דאזיגע די

 װאוהינ צענטראל־בױדא, א געוועהאט
 פארשטעהעי* צװײ צו ארײן זײנען עם
 צענטראל־ דאס פאראײן. יעדען פון

 עסזעלױ אן אױםנעטײיט האט בױרא
 דעם באהוםען ה#ס װאס אדגאן, טיוו

 די פון ״אינפארמאציע־בױרא נאמען
 פאראײנעז״. בראנדטע ־ פראםעסיאנעלע

 נע־ תיכף איז אעםארםאציע־בױרא דאם
 װארשעװער די פון צענטער דער װארען

 די װײטסטע, די ארבײטער. אידישע
 זײנען װעלכע פאכ?ז, אפנעשםאנענסטע

 פלעגען ארנאניזירט, געװעז ניט קײנםאיל
 איגפארםאציע־ צום װענדען כסדר .זיך

 בא• אינגיכען גאר האס װעלכע ביורא,
 v ארבײטער־גאב. אידיישע די הערשט
 םאי- דאזינער דער נאך מארגען אויןי
 אפ״ נעװעז ״הײנט״ אק איז זאמלונג
 אינוםארםא־ פון קאםוגיהאט א נעדרוסט

 א אנטהאיטעז האט װאס ציע״בױרא,
 םאראײ• פראם. אלע םון רשיסה נענויע

 און אדרעשעז נענות זײערע <*יט נען
 םארוואיםונגעז. די םון בױרא-שעה׳עז

 געוחנן איז בראגזשע־םאראײז יעדען כײ
 עד װעלכע םאכען, אאע אויטנערעכענם

 צונעגעבען איז סוןי צום ארום. נעהםט
 אנ־ ווערען םיטגלידער ״נײע :געװארען
 אויסגערעכענםע אלע די ז1א גענומעז

 בױרא• אמעװיזענע די אין פאראײנען
שעה׳ן.״
 האט סיטגלידער ע ײ ג װארט דאט

 אקופאנטען, די םאר זײז נעזאלם דאס
 דער- אויבען שוין האב איך װי װעאכע,
 װעחגן געשטעלט געזאלט האבען םאנט,

ם א פאר  םאדז די אז פאקט, נעשעהע̂נ
 םריהעד. םיז ^ויז עשזיטםירען אײנען

 ארויס״ זיך האט םאנעװר דאזיגער דער
 שפע״י געלוננענעם. א זעהר םאר געװיזען

 נרוים םיט אנקומען טא<ןע םלעגט טער
 אן דײטשען די בױ ארויםצורײסען צרות

 גרינחנן צו אויף ס י ג ע ב י ו ל ר ע
 פאראײן♦ נײעם איז ניט װעלכען א

 זײ״ סאראײנען ניײגעגרינדעטע אונזערע
 םמד אנים׳ן עלזיסטירען געבליבעז ;ען
 ׳חיג• פון 5 •אראגראף באריה&םען פון

 װעיד מיס ״קאנםטיטוציע״, דענגורנ׳ם
 סוילטוחד און ■ראםעסיאנע^ע בלױז כען
 איבער• געקענט האמנן םאראײנעז לע

 געבינס אטופירמען 1אי װעחנן גזולאזען
 נישט זײנען געזאאשא^נן •אייטישע
. . . געװאחנ^־ דער^אזם
 מ \9ײ(1 טאנ אײן n® םמך אין

 ו^ד Of *rnYvt”* די פ\ן מויערנן די
ײ «ו| רי געפונען tt מז

אויסנאתאג- םאראיעאן. •ראמםיאנ^ע
* 4 4  4 M̂4 ^ 4 4 4#4 ^ 4 4 4 4 4^̂4 4 4 4 4 ^ 4 4 4M4סח נאסיז סיט.״ן שילחנן נעװארעז |9נ n״*

 נעבענדיגע נמווען זײנען ̂אסא-עז
1• איםעחמ םינםםעזי! pvp m תב דאס
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D jyoלy״# הויוי .אױם׳ז נאד גםfaro 
זיך ןyרשרײכw ■8 כרידרייח, ער1א^

m׳•  PM יג ; יי *-•־•׳ • >]$(< 
^|*ס -  נלדביותו8צי8רס8ל*ינפ2'

פ ^ל װי פ ^ 8 
 PM צ'אנעל8¥גאניז
רי םיז םשר איז ביים•
די האכען יסחדא
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yo טיטגלידער צאל )a«n (laoo n m 
ײן חור געצעהלט  (יויימי׳ גאממסריו

סו ראײן<8?לײרונג־ס8נ ערנ ת ויי״ דו
M נ^אננען עןנ —n w M ra in n ra• 
y■ ,000 טויז^נט *im n  — **wm, 

any? ,000 y* — — טעהסטיל iiip 
 חאט סחיון צאי גתסטמ די .8סס

ט ל ^ן  040( טאנאק״ואראײן חגר נ
 *M3 )•800 צאל nyj״oyj<8 רער םון

 פ*ראײנ«ן די וואס את, רא?טעריםטיש
 TT» נרױשען m finny; רעמאלט האבען
 סיטגליוער. פארחײרטטע inyfi'y צענט
 אינ• חור פו| םטאטיסטיק רyד לויט

 ר־yדyי חןר mm םארמאצי^נױרא,
 סאר־ •ראצענט 76 חלטyצyנ םארא״ן

 »רא• 62 — ב^^םאראײן הייראטע,
 — האלץ־נאלאנטערי און נוי צענט,

פראצ. GO צו
”ivi םאראיינ^ די t נע־ »ויסנ¥נויט 

 אין צי¥ס•8מןי-ןותאניז8? אלם װארען
 אינםארטאציאנם• ;ראש םטאטוט יערען
 פוס־ »ײן רנײט8¥אויסנ האט נױרא

 פאראײנען) אלע םאר טער־םטאטוט
ר :fip■;; 8 נעפונעז זיף האט  םאד• מ
 ?לאם׳ודשטאנד״ אױפ׳ן fioyfi« אײן

 אינטער־ פון נאחון אויפ׳ן און פונהט
 איהם אין סאלידאריט^ נאציאנאלער

 םיטגליחןד, װמרען צונ^ומען קענען
 אגטשפרע־ אין סאשעפטינט זײנען װאס

 אונםער־ אהן אינדושטריע־צוױינ כענרען
 און yליגיyר נאציאנאלים^ םון שיד

ן.yגונג”רצyאיב פאליטישע
y ױינק םאראייג^ די iw| רינ• אין»
 אבער פא?טיש ; yל8נ8צי8אינטערנ צ־פ

 בלויז אתאניזירט. |yny; זיי אין ז״נען
 אײן ניט נמחר ; רyט”רנ8 אידישע די

 •אר א הלטyצyנ האט טאבאק־פאראיין
 ומל־ רב״ט¥רינם,8 ־ פוילישע הונדערט

 נזן־ yon'8 די םיט צוזאמעז האנען כע
 פאליא׳ םון 1¥פאכרי? די אין ארב״ט

אנד. איז ovבל8נ קעװיטש,
m זיינען םאראיינען רי m -אוםיאר 

 און רyשעם yרy”ז אמת, ט״אישע.
;t בויער  רyלבyז רyד אין (yny; iy״
 דער t» םיטגלידער yfio«’fiP8 די צײט

 וער אין רyכ8 ארנאניזאצי^ בונדישער
 זיײ ty״;8i8B םך א פוז פארװאלטוננ

 *yry; ןyבונדיםט די- מיט צונלײר נען
 אומ־ און ש. ס. לי-צױז,yוB אויר סעז

 וחד ם״ס, און צ“• די פארטײאיש^
 װיר־ איז ניט y^yn א האבעז לענדינ

 •yw חאב^ ,iyo”^8 די אויוי קוננ
 yj’^p. שאם¥) צו באמיהט זיר טער

 ־םא״ypשול8P״ פון פאך־םאראײנדלאר
 ר״yכ8ל־םy«ור), לדחן*גייה¥ר״8כער׳/«?

 איםפאר־' נאמען אונטער׳ן דנל. און
 *P8D דאס |y|״; זyנ”רא8ם טייאישע

 די קרעמלאו• yאיש”רט8B געװען טיש
 װי ,“ןyם«לyשט״( םאראיינדלאך דאזינע

jyo םלyאיראניש זיי נט ytn;n(| הא־ 
 ־’tpy yriayBy; א נעםיהרט אבער בען

 די םון שםראם רyDנרוי רyד סטענץ;
 •8םלyנ איז ןyס8ר־טyט”רג8 אידישע

”;iy׳U8־n נרויםע די אין םעז Bn8B*ye•
”;y זyראײנ8D די t| אוטיאר־ נעיגען 

 נלייר אפאײטיש׳ו. ניט רyב8 טייאישע,
*pyry; דער אויוי ארויס |y״;t זײ װי

)10 זײם אויף («לוס

U I I l l l l L U

ס ר ע פ ט נ ן ע  פו

ע י צ ו י א ד ע ר

 דעי — מאנםרעאא. קײזער״ מאהס
 ניאפ חאם דאלאר םויזעגפ״ 01״ די pt יונקם
 נאר אויןי חויבפ עס ענין. דעם סים «ומיה

 סאן ניס*ו לחלוגױן חוןם און סד#גע, «נמר אן
 געארי• חאפ גארעצקי בױדער ̂ואס דעם מים
״ן אין בען  *ום עראגען אײערע באריכ®. ז

פארעיענפלינפ. װערען ױגקם
 חאפ איתר װאס ®יר n פון דרײ — א.
 געברוינען. קןנען vtf װעלמ גוגעאיתפ «ונז
̂זע איתר קאנפ פעדםע דאס  ייתר 1אפגעחםען.
 חלי ײו אונו *ו ארײגנאיען אםאל ?יך װעם

 יאר- גי« זאל |W וועלען םיר דאקגיע.
 לינג דאריען גי« וועפ איחר געחן.• לארען

״נעקסם׳/ א *וי^ װפרםען
 גי■ אפילו איו ליד אײער — ב״ן. אבי

 חוםא• א אבעד חא• op •אעםיא, גאר גאר״
̂פען  נע• ג«יא op וועלנן םיי און •ונק ריםמ
̂ײפ  םיר• ווילןן יגנ פארעפ^פלינמ• לעגענ

 *וגזעי פון םעםכער א זײגמ איחר װײל
ײד אייחני מסויעזנו לימישפ ױגייו״י
 אאפען נאנךמם ייוור װעא אפשי עגטםוםיגען,

optp געסערס. u««o Oft אבערT»» ייתר 
^י יויפגעסנז חלילח זןלס H\* אין ילאץ »י
ײי  ויד m ••?י״פאר •mn ײעמז ייל• יי

מן םי« גאר •ארנעואמע  vn לידער. אויי
 זאל• איחל מילןן «יר אײך! ווארענען

W מ#סײי
 *ינדוסמוי קלאוק

 לידאר חנר םיפ
 #לממןז״ײ ״וחנד

op vn קיןוקס,
׳ t םאנעז
געו אלון

ט ת ו ס ת ז ו י m נ ח ו י ה נ ו * ו פ ו *wmw ו
)i>i«riBi«i( ’

 לץ8 0*ר פיר tira*n ירגײט׳ני טיליןן פ-נוי די אט מיט
ײו לאסיר איצט דערנרײנט•  פינ;ח*ר»י•6 ■שוט׳ע » l»Pm׳ *

yj די אױנ :פרא;ע yPe ,זאנען tn  jttfrn iwyn 01 האג 
 $ נ<ױו טיט un^nw תמרײנט זײגון טדעוט, שויחור
Pyoiye ארנײטזר, אתאניוירטע fityt ײ*ס )»לײן איחר p i*> 

 סיציא( yPM 90 ליאצסען טיר װען סייסס*(, נעק*נט טיר• טען
 פןחנרײ׳ ווסעריקאן תר pm סאראײנינט נעחאט אונייטןןד

(אפלאוז). ? לײנאר אװ שאן
iPm* 10 מוחר דך גױטינען סיר װאס אין םרײנד, סײנע!

 om ,y'vefi'tn און אמסגיוסצ'* מ״נונג, סײן צויט איז, אלץ
 אױסנרײטענדינ נחות, עקאנאםישע אמזערע קאנצעגטרירען

 די, רײען אונוערא אין סרייגנרענגענויג |1א ס1אײנפל iy«״
דרויסען. אין נאר שטעהען װאס

 e*ii אזוינע, גו1א צװישען זיר נעפינען עם to װ״ס, .איך
 ey ם;עדו<דינ•1א אױן נין אליין איר אומנעדוצרינ. זייגען
 אין ?ריטיש. iy״;r װאס ,iyr;yo נ«1א צװישען פאואן ז״נען
v;n׳fiO'ipy yPg 1* פריטיש אױך זיך נאציח אלײן ;in 

אינצ^•
 yo׳iu די to פיחלען, װאפ אזוינע, םאראן זיינען עס

 ,rP8 אויםנעטאן נישט האט «,i;yn83nyo''3i8 אפעריפאנער
 םאר־ אמאצ האט זי 18 זיין, top ey נאוארפט• האט זי װאס

 אויפ־ איחוז אײר פאי םאר צײנ איר אויפנאנע. איחר טPחyם
 ױאס נאװעגוננ, 8 םאראן נ*ך איז :אײך םרענ און טואוננען

yn רעמרײנט אװיפיל האט to  nyojiM אומנינסטיגע dim* 
i r ^ r ?

 צו פראפטיש־פאנםטװפטיװ, זײן צו 1אי טאקטיפ אונזער
 םאחי־ םיר װאס געװינס, יעדען אנהאלטען און כאפעסטינען

iinyp נויען צו זיו, םאר irnjm tin 1 אלץm lypinor| 
 נאר unyii םארװירפציכט ה*ן אידעא? אונזער װייצ שטארפער,

מן <מט y'VBt'tntin אונזער װען רעמאלט, תרײ  אוא דן
ep;ia אײנםלום, און שטארהײט פון tn רנייטס*נ8 ריyנyר 
y;ypiy;n.| צו אונז iy;;iMnry;זײן װעאען

dv הלרנ נישט זעחר בלויז נעורען װאלט lib ,אוני yn;
 אונזעחנ »ין . נפםי^ז jnyniM םרײנעלאזען װאצט^ מיר

 *yo'oton9 tnyurn פאגטראציײה ואלע( «״ ליירענשאפט/ס,
 נרפגנפן צו נאריש iynyj װאצט oy האגדצוננעז. און טארץן

 יy;nP, «8 « אין jymPijgn yo;ypyi8n־o«’; מרך זיך
iyt;tM צושםעט¥רט ג*)אנט װאצט גאוחןגמכ נרויסע iriyn•

צװי־ *to8P א פיהתז 1צ אױם אוגז ןוםט נישט־א״נראצ
 שכל, אח נעפיהצ צװיש^ ,5אורםײ פלארען |im• אימאציזם שען
 yiyt;iM פאנםראצית! 1צ שוחןר ypno אונז איז מאצ םך א אוז

 און o״pp;ypyiy;oMM אאף זײ סארבײט^ און געםיהצ^
םארשטאנד• פצאהרפן
 ײאס חםרונות, םך א םאראן |y״;t oy אז װיים, איר
 אנטמיפלען צו שםדעבעז סיר •iyiy» אויס;עבעסערט רצרםע[
yiyt;w• צו כדי פראפטיש־פאןסטרופםיײ, זײן און כחות p־* 

 איצם ניז tyonn 'טיר װאם נעװינםען, די דערהצלטען נען
 5װעלכי פין חסרונות, וײ ארום אזוי נאזייטיגענדינ רערנרייכט,

y״P םיר i.|
 אין נוננ1נאוח רyרyי אין אויםנקםונ^ PyoyPn האב איך

iyt;iK ,אין פארטשריט מאכם בצוחןנוננ די אז לאנד nypPyt iy i 
ם די, סת אונטערשטיצט ותרט זי ומצמר אין ראס,  וממנ

מן םארטרעט. זי איננמתס^ i ו n ארנײמר• סרנאגיוירםער 
 סון אוםרעכטען. yp8 די םארריכט)!! 1צ נישט p;;’Py; שאםט

lyoPya איז איז צײדט, ױ o n אדינ1ש גישט in ,אדער װאונש 
n װאם י,1 םון טאסטיפ t״;iy ׳1נא ט,1תאניזי8 שויז ;1 iypי 

 נישט־אמאני• jyjn'P’fi n םון mourn די און נצײכניצטינפײט
ypvt םארבצייבעז װאם )1בייטע1א iyo’iM די iy"n םון in 

(אסצאוז). ארנײ^ושאפט אמאניזירםער
1 ,m ofiyoiasp y-jy-'n y;uaפאנטראלירען 1איה פט1א 

P iim״8  |ypn’ty; n y״itrDB8»;n ,נישט ואצט 1איה אז אזױ 
n״M וואס ראס, טאן y שמאים ypm,? •או| •1טא זאצם אױזו 

jyP’jir אי! זײ m אזױ״ ײן1א האגט m ןיי tyPnt אײו lyiop 
 umoyoino uuyiiMO iyo«i*u אונתר אין װייצ פארניכטזןן.

 אין נישט אורמײצ״פראםנ^ און 1רשטאנ8ס iyt;m אין זיך 1םי
P nywatײnגשאפטIy און;lyPn'ty, ארבייטם־נעב^ די םים 

1 lyvamPaopy tyP’ii yoPyaי iyp’j3iM 1אי האלטען זײ און 
.”iyB8Ppr ivoPb i

 וואלט א־הר ױען וד ,lyPyty;נישט אזוי זײ װאאט זאך ?יין
iim  Po p lyo’oyjo’iM נעםיהצ, און צי^נשאפם אויוי אורםײצ 

 אמאגיזאציע, iy״g פון nyc&apy רי imp *ין oPympyj איז
jn;yProroniM אנטהענען אוםן נישט״בארעכענטען א אויןי זי 

domtp in פין o n מן • צד• צװיי
מן ,tyooyp |ypyn 1םי  tPtoyp 1צ p*t נױמיג וחןט oy ז

yp i'r f*r*P tyPyn vo| אונמר o n  nni ,pin lyensonipy 
film זיד iwip tyPyn ino ,inno®  mo no םמ1וא1ײנ1א גישט 

iymM 1אי טיי1א ornron ײן,1א pm איוזם ומצען זײ tyjyoy 
imb אוגז yap pm)םאתיכמן.״ זיו צאזם און או־ײן :-,פוטט 

no fl’i אסגסשטעצם זיך ח*כ איר . in •א זאצם איהו 
oomio טאן n  iy;jm פח אויפמואוננ¥ן m •אתאניױרםןמ 

 PM שצומרט Dan פראפט, די ptvytrM pm אדבײ^רשאפט
n  po ptn»n n םימער םיליאן סופועתן prmo pM, װאס 

i n  w w  jypypr ארבײמר-באומטנט *עאגיױממר 
o yiytjtM f;״po tny מ ױי  צואינ נישם אײדפן jyp-w ז

nצואיב 1גא סאצירארי^ם, זייער  oan jun טױ״ננםסר 
ijmod, אמײםען װאס po pranrprJnp n  pm ,ױ ט*  «נ

 מג־ םון׳ טייי׳נו נעוזיסס pm מריצאנד װפםכ־וױײזשיניא,
 י,8י י הייי<ן praaa םיציאכמ אדסגחובפנדמ סיאװײני^

ptr>*i ,ויך תפסן אז«ײ נצײנניצםינ ana * אדוי anjiM* תוי 
n  it 1 אײײמנר סס־איינמטע n  pm*איאנ po 
n ארנאנידרםצ tm am a pm •prapn לײיינז 

o אייסר צואיג גישט n >nai *Hp •צואיב נאו 
n איידסלז׳פ  PB, נישם זיעפן װאם imm•

i איו סואנלוס, 1אײמג«  Pm״in אין קאנקרעטעז 8 אױף 
ly rre n tn a אופן iy;yn •סײר

 דװע• די נאאנסכטעט איד חאנ אעטערעש טיפען «יט
 po פארלױוי אין חמגצטאכט האס 1איה o*n ריגקײטעו,

IKM P ני| »יר יאחר׳ pigor ptnyr צוליכ פאראינטערעסירט 
m ,;;אין ארױסװ״זען אננעהױכען זיר חאט »אס שפאצסו 

i״n r ו ויימסן״
 דער זיין עם Pgt און זאנעז איצט אײד ogi מי? איו

 װענען םראנע יי נאהאנדלקן Pyn איו װעלנעו אוץי נסזיס,
”tv״ai8 n אין צעטײלונג v iyo,

 א 1אנטװי?לע סרױעז און iy;yo גחיע י 1ײא דארט׳
v v 'og;gpy ypigor ,דאזינע די װאי דארט, אמאניזאצ-ע 

 איס• איגטעלינעגטער םת |yopMtiy;OMiM איז אמאניזאציע
 םאד״ צי נאײענט 1נעײאל סיט זײ האט װאס ענ?'יט,1צופרי

 סאנען ניט זײ דרױסעז po ?ראםט p*P װעט זיך, אייגינען
n איאזיציצ סון װינסען די פאמינטען.  ,tytgPo. |y;yo 

 אר־ פ״נדייכע די pr פומען ױאס ש־אינעל״קנצלע!,’ שטאדקע
ה tvpvo גצװצנחןט זיין מענעו נײטס־נענער,  די אםילו — ייי

i םיז מאנט n פאפיטאליסטישער yojns סיינדצ-כע די און 
 yrtgi n װייצ שעדינען, ניט אייו ty;gP מייניננ עםענטי׳יכע

ציזאםען. ■wtyo נאד אייר םאיאייגינט נעננערשאםט
iy צו׳שטעדיננס־קיאשט, yסטvגר די i כח, נעםצראינסטער 

jgp ogiv ארונטעדרײשען on שנ כניןypy,אנדער יערער װי ר 
 *וטײלוננ י1 אח שװאכפייט די אומצוסיי^ה׳ים, רי איז זאך,
אולצוז). (װיעדענרינער ייעו1 אימצנע yiy״M אין

;אל״,gשyרנyאינט>, n אז ;•ט, סורא t״p ig; האנ איו
 נעויארעז אייםנצנוים יאהר 25 םיז י1םאדלוי אין איז װעלכצ

 ותרען צושטערט אמאצ Pgt מאכם, איצםינער אירזר צו ניז
in םרויעז־צליירער, םון סאכען י1 א׳ן ארב״טם־נעכער י1 םון g 

i n  po סיינדליכער yonB. *1א op;ib  oyi גראר איך נין 
ipng r שרעפט oy ogn תהינ. o, ,זין לט81 איהר אז איז 
^ ).tigpin (נרײמר םאמיכטען אליין

rogP דעם אילוסטרירעז אייר פאר tyrtgi .װען פונהט 
”Py;;*M 1 8 נעײעז ביז איר Pp, עלטער אין opyt po תר,8י 
ig אוז שוצ׳(, 1אי 19געג«ננ צייט חוהצזן א איר כין ;in בין 

tm, דוייב pm o n םח ye” og;gpy ,מצװאונ• אומשנמנדען 
;tv אין ארנייטען נעהן צו נעײען tyBinriyP'ip n• שולע אין 

pgn עלי׳ענט איר; ogi^g איז מעשה׳לע po;׳iBg’׳o אלטען 
:טעקסט־כוך
זיה;. !יבעז ;עהאט ה*ט ogn מא!, 8 ;עלעכט האט אמאל

 ײ;עןt,, 1 פאםיצי^ ly^PP'P; 8 1א' אויםנעײאצסע! ז״נע! ייי
 tynipy; איז oy הארםאניש. ;עאעבט אין פאיאיעעט נמײעז

 דער שטאי־בען. כײם ;עהאלטען ogn פאטער רער װעי צ־יט, די
 זיהן די ;עםאר, gi pk 8 עם אז פארשטאנען, האט פאטער

pPgt; נאר t״i פ זיך טױטK;א;nרט”Pעtהיgזײן אויױ ער, ט 
 און זיהן זיבען y״;t ייך ארום אמע;;ערוםען1צו טױםען־בעט.

 צו;ױפ;עבונדעז פעםט ריטלאך, כינטעל א רערלאמט זײ האט
 ער זיהן, די םון איינעם יערען ;עהייםען האט ער איעוום. אין
Pgt זיי;ע אויף ױטלאך בינטעצ דעם אט צוליעען p*; זײ און 
nי אינערכרעכען• אימעו ז״נע םאר vהאט א-נער ר ogn •ע; 

 פאטער, אלםער דער האט רעטאיט אוטזיסט. אכער — פדויאײט,
 גטעליב ogn עןn;ענו;nנדע8;8ם ;עװען, נישט איז ער שײאך וױ

 אתג* זײ אוז nn;'t8n ריטעל tyny- Iyבgונדv האט ריטלאך,
 זיהן, ,טײגע ;;עזאנט האט ny ריל. אוים׳ן טעמעװארפע!

 םאר• זייט nn-n ויען ביישייל. א ivtmv; gn א״ו האב איך
 o;gp ריטלאף, n אט ;עײען tv״;t oy װי מעו,81צי איעינט

 tgp ציםיילט, ~V»- איהי זייט װערען. tכעgnצוב ;ישט איהר
*nyny אייך פון איינער vוכgnכty איז onyn'*Pry;pyP8 .ימרען 

 םא־ געלערענם 1אײ האט nyogc אייער װאס ;יט, פאמעסט
t״i ,און טויט p Pgt״l8t i נישם א״ר m ;8 ;8 B  tv;gp 

טייאען״•
? nDTO א tp;nyP8g זיר מעישה׳לע nyn פון א־היי מעט
 פארבונד^ נערעדם, םינײאטױו איצט, איחר שטעהט אט
 רשאםטnיnכ סיז האני nyn סיט ,Pyopn צו Pvopm ציזאמע;,

 םוי tyP’Dy; tng .tyציײיט צים א״;עם פון אויםנ^טרעקט
nyng ,ogn .פארביטערפ־־ט gnאח ס nn סח «רי;ציפ ng- 
 r;yo* םון עצעטענט nn אױכ ,n״;no מיי;ע ר,yבg ;אניזאצ־ע

 ארײנ- oyn oy tg ז,pשnyn8כ יײ8 אי;י װעט שװאיצייט ציכער
 וױלען שלעכטען פימטשאםט, ,ogn ר״ען ynytnn אין ברע;;ע;

 םון זאםען די ז״העז אײך, א־ר ;gt ,m-g װעט צוט־ילונ;, און
 איצט, ײירהען ײאס |.pooynp-o;;;novcnv ,n און צושטערו;;

 םאמיכטעט ײינען ריסלאר יענע וױ םאמיכטען, אייך וועלען
;tvngny, נ־ט ײעט א'י אױנ yny-g u’pp'Kngc p-nw ,כחות 

oy tg ,p;n tm איו ng; gn װאם םענשען, ?לאם אײז 
t it; ז*ר םילט m  pm ,vPp'P1״ onי tyogt שט םוןn*ײםינ 
o” P, — אין ogPp ip;ngi nyn איז ny«g .שו;א

yo, און yPn n, םאר־ !יינען םארםרעטעז, מיר ויעמען 
 םאר• tnyt אײו יגילען םיר .y;gP ny״8 אין אמםעו־עשירם

”;tpoyn .n״iy 8״;t םיר ווײל DgnngD 1 אײגמט. io  n y 
 yny-'K nng ,1ײנ1פ yny-'g — ,|yPyor;n'iDtv nn-M וחןט

? שו;א'ס
po tm אפשר ooyPP ,אינםארםירט iyog איר ogn 

on ,אײכװיפ ogoPnn oPm im םון iy;»tgi i n צוטײאונג 
i n  ogn 1ײאויצשסאנ po איז ארסײמר וײ Diyofi yP'D 

 רשטpהyג tvogn oy װאו שעפער, סך M .nto’Py;םיל myt שויז
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 סארם, בעסטעז םון עסען, ;רע
אוגגארישען א פו; םארםערםיגם

#רייזעז. צוגענג׳ריכע קוכער.

 סער& אוז ער
אײגענסהיםער.

not .« 21 * סאר : עוחגנװ זדיטע
.־ ׳ -> t ״ • ־ :  P*fVVF& J₪ Py}* •D w f

ג יר אװ ײי ב  w b w  ? 
03̂ * ■wpy<rp|j|l״ . Vf W יי♦ 

W MfijUi י

ױבילעי«ון צעחךיאחױגעו וװם
יראיעצדאנע• לןןגאלעו ךער
 אידישע די נײ נאװעגונג ,לער

ח ^די ײ ■ױלען אונ
)0 «״»<ו| («לזס

w» שאשםלינע! n( אנג׳ד זײ ה*בען 
 דע־ on געגען קאםוי א סיתתן הוינען

 הי־ זײ פאםיטעם־•. ,ניתער םאלטינען
 יי געגעז םאםםיםיגנען ארנאניזירם נען

 דער װעגען דירות, די סון עקםסיםיעש
̂וזע, םאר ׳שםיצע i וועגלז ארבײטסר n 

 אי־ האבען זײ םאבריפס־אינספעפציע.
 חגר םון הענט זייערע אין נערגענוםען

 זױוט׳שאפטס״אהציע נאגצע די וםימ
 הא־ »רנ״טס<אזע,• די ׳פטיצען צו אױןי
 קו^טור־אינשטי־ רייהע » נעשאםען נען

 •אליטישע נרייטע » מםיתרם טוציעם,
 יןיעג־ רn אין אויפק<ערוגגס**רנײט.

 » װענעז וױ וױרנדשאםםס־אקציע, סטער
 ירארוקםען־ בילינען טײ־האלע, א קיך,

■ די חאמן — גל. ד. א. םארקויף *  ת
 כאװיזען םארא״נען די םון טוער םיגע

 איג־ פאליטי׳שעז טיםען » ארײנצולײנען
 איגעםיײ׳ די מיט עם םארנינחח האלט,

 םון אױסנאבען און פערעםפעסטיװען נע
קלאםעדנאותנוננ. ■ראלןםאריטער חנר

 צױ יאהר צעהן םיט זײנען אזױ אם
 איז *יסנעװאפסען יסנטשטאנקן, ריק
 קאםפס־אר־ יראם. די אנטװיקעלם ןיך

 ארבײטער. אידישע די םון נאניזאציעם
 זיי הןונמז יאחר צעהן דאזינע די פאר

 דזמער־װענ. שווערזנן » דורכגעמאכט
 סון אױפ׳שוואונג, םון םאםענםען נעווען

 פון צייטען מווערע נעווען אויםבליהונג,
 דא־ די םאר אובײטפסאזיגפייט. סריזים,

 פרא־ אידי׳שע די האבעז יאהר 10 זינע
 גע־ ארבייםער ארגאניזירטע פעםיאנעלע

 קאמו־ שיוערען א אויםצושםעהו האט
 אויםאר־ םאר אנערמנוננ, זייער פאר

 םאראײני״ םון םארנמן אזעלמ ב״םען
 װעל־ נײ ווברים, •ױלישע די םיט נוננ
 זעלנםט־ זײער לײדען ניט ס׳זאל מ

 איינענ• סולםיו־עלע זייער ?וטענדינקײט,
 האבען זאלען זיי וועלכע ניי ארטינתײט,

 אידיטע ברײטערע װאס םענלימײט די
 זיי־ אין *רײנצוציהען ארבײםער־םאםען

»n .םיט זאלעז זײ װעלמ בײ רײומן

!n r  נלײמ וױ פיהלעז, זין חברים 1
 נריתרלי• נרױסע אײן װי גלײנע, םיט
»חה.8»רב״םער*םי כע

גע־ דאזיגעז אויס׳ן ׳שוין איז פיל
 נאך איז םיל נעװאיען, אויםנעטאן ניט

 נליה v ווארפענדינ טאן. צו גענליבען
 ווע״ יאהר, צעהן םארנאנגענע די אינער

jn זינער־ םיט פול הזרצער אונזערע 
 אר־ נרויםע די »ז האפנוננ, אוז ק״ט
 און ענעתיע םעוזר םיט נאך װעט גײט
 יוא® אי װעייעז, נעפיהום װ״טער םום

 אר־ איריקוע םעהר אלץ װעלען װייטער
ד אין jnjm אר״ננעצוינען נײטער  זיי

n אתאניזא־ ־ האםםש פראפעםיאנעלע 
 וױי• רייהען נעשלאםענע איז און ציעס,
 נאנ־ רער םיט צוזאמען מאױשירען טער
 פראלעטארי־ אינטערנאציאנאלער צער•
 סאציא־ צום װענ אויפ׳ן אדסעע שער
ליזם.

 םרױען דער םון עהאנאמיע ״די
אינדוסטױע״. קריידער

 ק^ב• די אין <עװין כיאקס שון הורס (א
םריה) זונט^ג דעם ,2 ל*קאינ םון רוײס

 גע־ לעװין מאקם האט זונטאג לעצסען
 איבער קורס א צו אײנלײהוגג אן געבען

̂נאםיע ״די  פרויעךקיצײדער״ דער פון עק
ש^ די אינדוסטריע״.  װעט <עקכדטור *ר

 טען10 דעם זונטאנ, חןם װערען געגעבען
 די אין םריה, דער אין 10:45 יאנואר,

 װא־ 1581 — 2 ?אקאיל פון קי^ב־רוסס
בראנקס. עווענױ, עיננטאן
 צונעגרײט סנעציע^ איז קורם דער׳
 היילח דער םים לעקטשורער םון געװארען

 דעפארםמענט, עדױקײשאנאל אונזער םון
 און באלערענד העכסט זײן װעט עס און

סיטגלידער. אונזערע םאר אינטערעסאגט
 םארטגעזעצנ* װעלען לעקט*טו,ײס די
 זעלבען דעם אין זוגטאג, יעדען װערען
צײט. זעלבער רער אין און פלאץ

מיטגלי• די טור פרײ איז *ײגםדיט
_____אינטערנעיטאנא̂ל אוגזער פון דער

ך ד,*ט עס װי איהר, ןױיםק י אגטוױקעלט זי  י
 ווםעריקאזו אין באוועגונג ארבײפער אידז^ע
 איגטערנײ**גאל דער פון גע^ינםע די לייעכם
אן, װארקערס כארמעגט לײדיס  דר. פון ױגי
 *לץ םיט װעט איהר און לעןןין, לואיס

װערען. ב#?*נט

!אויפמערר,זאם ,2 לאקאל םון מעמבערס
ערשטע די שאן רעגעלע מיטינגען םעק

ט אין א אנ אר מ אנו י
װערען אפגעהאיטען װעלען

יאנואר, ווטעו דעם םאנטאג,
פלעצער: פאלנענרע די איז יטארפ, אװענט 7:30

:בראנקם
 בולװארד םאוםהעח אץ סם. טע163 פאלאם. ■אמפז האנפס .ג

.do צװישען םט., םע145 איסם 042 םענסער, רינג ארבײטער
עווענװם. נחק און ענם

םטריט. םע170 קארנער עווענױ, םע3—3090 לײםעאום, בראנקם 5
:הארלעם

םםריט. םע'111 װעםם 6 פאלאם, *ארקװױ . .4
:דאח־טאון

בראדווײ. איםם 175 האל, ,#ארװערםם 6
סטריט. םע4 איםם 66 לײםעאום, םאנהעםעז .6

:װיליאמםבורג .
עדומױ. םסנהעםען io •עלעס, רסיאל •7

ל: . '•״־<־'' מזי מ ■ ׳ ס
כםדים סעקםאן 219 לייםעאום. לײבאר

:יארק נװ סמאי
ן םםרים. קלױולאנד 002 חאל, רהוועלם «

י פארק בארא
עוו. טע14 קאתער סם.. םע42 —1373 ליימןאונ^ לײגאר .10

:זיילעגד סמי
U. עוועגװ. סױחז 3109 סענסער, רינג ארבײסער

Js י - ' * י’'י,'. ••

 rt פארפליכםעם מעממר יפחט־ «יו לאיואל •ון נאמלוס דןם לוים
תו נ »  pr$mpr»3 ער דיחי ניט, ווען. ^נאט, א םיסימ 1 אסוויינמםטענם *

?זםראף. סענם סס
”»D טיםיגנען די . r םיר »ח וױנטימיים העכהםעד יח rv n tt\ •אױו

 אין נענמן ^נטײל און *נמנדצו w פארםצהלזן «ז ניט גמסנצרם אוגיערע .
s א״נינן w 1» ריהרעז װאם פראנצן אלזו , io r c o iK

y r r a,תר םום ־ מ פליכם זי ffl םיסיממ די חמזלאר יםמדעס י
ימייז• ד״י

5יעחדליכע / זעבצעהנטער
באל

*
םון

10 לאקאל ױניאן, קאטערס
פאנל רעליף פאר׳ן נעהט אײננאהםע די

t, 1928 ממו ועפ *ווענפ, שנת o
פאלאס פאינט האגט׳ס אץ ,
̂נקס״ בולװארה פ»וםחערן און סם. טע1ר;) י י• ג בר

1X)0 — t|סענם״ 50 פאראויס, אין םיקעםס d כײם 

י בלומענטהאל א. דר.
דענטיסט באװאוםטער

נאס. םע4 קאר. עװ״ צװײםע 69 אין אפיס פדיװאט זיין #ון יעצט האלט
דענםיםטרי. פון צװיינען אלע אין טריטמענטס

9265 ארנד״ארד טעל. אייננעלאדען. ספעציעל זיינען טיטנלידער ױניאן

rraMff<niJiaaaw*׳M:21331i.c־w i־. x.׳»a«at.i«insi>csu«8Wtin«r»

וועק װינטער אײער פאר
דער אין הוכט

הויז וױו לײס

יטאןי

עװע םאךעפט 303
 דזשוירז נױ

םילו! רעבעקא
— קייממ

̂ן ז לײהװאוד :טעלעפ
Diaoscau^uamnEî aiiaiiaunuas:){5«ב* »י“פ« * ana ־»

אדסשליםליך קױ*ט

סהמע ה$ל$םכיא
wm m' טשאי

םהעע ליל װחײפ

 אנרטלטװ אידישע ױ
>n*o« (סאס״עם״ ודרש
או*» ס*ס םארסערם צימזנםםינע איע ט9ױ,על

S— ־ ------------------------------ ------------ ---------------
ײזר ס«רס. י

«f נ׳ם 'p גסרסס איהר א**ר#ר דעיאזיסס '•V אונו. ־סים
«ייזע:י^. «סס «ותי סדײגס «ד*» «בססי.ס א׳ז טסס און ראם »ונז?ר

v^uro tm ו •ח — ״*-•ו *ייסעי P3 ! m אותר. 1 ביז — וונםאג
vMC"lTURAL SOCIETY, Mt.׳• ICWVSH

k#w t•* a

ם נ ע ר ע ל
װעכענםליד, דאלאר 200 ביז nc 50 םערדינען קענט איהר

נעריהםטער דער אין קורם א נעחםם

םהרהל דעזײנינג ־מיטשעל
4נארםעננ» ם*ר לײרים im m״5p רnינp און םיסעס פרויען, םענ׳ם, פון
tm דרײאיננ נויײדיננ, םאמו *י לעמעז רעזײניננ •אר מװול סינדםעל די סלײיתר. מג׳ס אח נארםענםס ■אר ססר ^porn סיםס׳ jam* •*םיז

יאחר. 50 איבצר נןנרינמט
ערר״נם dvh סקו< די

רצזויטאסעז. מםגמ םיםגמםמן, נייע אירעען, יי«1
װײדדיסס טנת אח ססעלזנ גיײיג? « םײנס סה* דעזײניננ סיםימל דער איו *ווס א
 מס את טרויעו, ייז סינער ם«ר יחוםעםיאז גונמנ *

* ־ אויטצו^ורגען. זיד לייכט זזנהר איז
onjmjr• אתרלײ אאײדעו no פעשיאנם פארקוייעז סיר אזז אמצריקא tm rmiooo מ׳היאז עיססנת די ויממו םיר 4<ײמ» w? וײנמו rt אױסיעתעו ססר״ז מודימונננו די mvonoft איעס וסיט איאי יים ^•יאו׳ אײמנעץ סײער אי) וועחנו נעשבעז װעם ימסאנס גאזונדערע

קלאסען. ̂וחננם יח טאג י •רײםאג. m םיםװסי סאנססנ* 4י»סי^יתגס■
ע י י ד 3נ»וח אוגזער tm חנםאנסםרײשאן ו

oov ג1אינסארס»*י סרײמ סאד ■ערזענליד
i ג נ י נ < י ן ע _ד 2ע. ש מ^מ n  l p .d, י j& t

4970 װיםימינזי) טצלצפאן ’ • יארס. נױ סטריט, טע37 וחןסם 15

4 ־ % נ1\- .
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אכען ט ז איזגו ס א וױסען צו וו
מ געכרױנען צו וױ ױי הױלעו״ ו

פויי׳ון! ייחר חאט
 v מענ׳פען סך ו ש»ר אי« ר»ס
פראגע וױנט־נע
וtnrn 1 וױגט׳נר דער  •van \'W י
o לויט *פיציצל, הוינען n .ד/ <וח 

סיט נאזסמט ;יט נאך ןיך חאנען ױאס
r אױפ׳ן ?ױלמן נענוג r n i\ װינטער׳ 

o דא־םען n איצט. ט<ון
 איצט טען הען שוירען ססר װ<וס

קױסען? צו קריגען
 סײדזמסר סון זרקלעדוגג in לױט

די, ט׳פאדיז דז׳שענעראי  ט׳פער• נן
 *0P קסול םטײט יסיס נױ דעד פע ט#ן

 ל«ז”« חארטצ ?יי|■ מען ?ען ר־שאן,
או חריגען. ניט ניעהר  אגוווינ אין ;

 חאדטע די ג*ר יסױן איז דצצערבער
»ויספאד?ויפט. ;עװען קױי־ען

א;* אױשנענראנענער גאגצער רער
o פון אונז צו ?וטט ט־אציט n לײנעם? 

 480 ארום פענסילוױיגיא, אין ׳שטח
 ?וילען דעס זיגט אכעד מ״ר. סתװע־
געגרא־ ניט ?ױלען די װערען כטר״ק

נען.
דעי, אז אזא, איז ס־טואצ־ע ר•
 נאחײצונג, האנען איצט דאיוי װאס
גיט׳האר־ רע.n־אנlנאנוצע רהען ״עט
חױיען. טע

 סען ipp ?ױלען, הארטע אנ׳שטאט
 צוגע־ ?אוק, ?וילען, װייכע ::אנוצען
האלץ. און באחײצוננ ספעציערע ;־"טע
 איז סאםעריאלען אלע די אט םון
 אלץ, םיז מעהד םארהאן קוילען וױיכע

 »;־ רי װי װיינינער, קאסט דאס ;,א
׳שטאפען. ז־ע־ע

 אזוי װי ווישען, אכע־ דאדף מען
 ,,ד ?וילען. װ״כע מיט ארומצוגעהן

 האנען װעלען ניט, דאס ױייסען װאס
ציים. ערשםע די ׳שזועריג?ײטען נעוױםצ
 ארױסנע־ האם קו'לען־?אמיסיע די
ױ ניכעלע א נעבען  נחמעז צו אזוי ,ו
 ני• דאס ?ענט איהר ?וילמז?". װײכע
 עס קץגט איהר פרײ. באסומען כערע

in< ?וילעףדילער אייער םון קדיגען i 
 ,P10’ נױ איז ?וירעד?אטישיע דער םון

in בילדינג, סױניסיפער o םיו o n 
 גױ אלבאני, ד,עלט, אװ דעפארטםענט

. יאר?•
 לאנד אין םאתזאן איז טויידען װײכע

 הא• וינען אין ראחי סען א־בערנעגונ.
 אימ־ די סון פראצענט נײנצינ »ז בען,

מ באנוצען לאנד םון װאוינער  ־־np ײיי
 נאנוצען פראצמנט יצזהן נאר און י«ן

 וחד ■ראצענם צעחז די אט און הארטע.
צו־ שטח, ?רײנעם א אויוי כאנוצט רעז

םון צפון צו און פיטסנימ סון סזרח
o n יזטאראק טײר .

 אין פראדוצירט װערט fW’ip װ״נע
 600 סווס שטאטען צװאנצינ און ררײ

יסחר. » ט»ן פיריסן
op טיגיס םסרשימנע פארחאן ז״נען 
 װאם אזעלמ, פארחאן קוייען. װײנע
 tvpn און גאז סך » ארויס דנען

 טויגען סוירען סזעינע רויו. שװארמו
גענרויך. חײטישען פאר׳ן ניס

 ivjnp רויר און גאז וױיניגער מיט
 די אש און מילען “װאיאט״ל ,לאו די

jpp fpMp חייפען. אין נאנוצען יס מען
 איײ םון פארלאננען וועט איהר אױנ

 װאלאט״ל לאו סיין אװ ,ראז דילער ער
 ?וי־ ivoipgp איוזר ײעט ?אול׳׳, ס«פט

 װי גוט, אזוי פוגקט זײגען װאס לע!,
iitf’ip n n :o, העלםט א ק«ושטען און 

on סארטען. אנדערע פון סרייז
נע־ פארהאן איז נענענדען סך א אין

װע־ נאנוצט אויר ipp ד^ס ?אוק. נונ
. in 1אנע נאהייצוננ. 1פא i n *איצ 

 ?וילען אויו• נאכפרץנ 1נתיםע טיגןר
 װײ־ םון פרייזען די אויפגעחויבען האט

 חז$כער, סך א קאמ םון און סוילען כע
נעװעהנליך. װי

מי 1אי  אן הוסען הוילען־קפמיסיע י
d ווענעז ?יאגעס טאנ־טעגליר p i, אז 

פרייזען רי מיט יסען1#ב ־זיי האט מען

רענד אין טױינינג״ ״פיזיקער
• סמ־ל.

«

 געחפען קענען מיטגלידער אונזערע
 די אין טרייגיגל״ ״פיזיקעל אין קורס »

 םאר עס באקוםען זײ און סקוי, רענד
 ארבײטער רי םאר ירײז. ס«עציערען א

 דעד בײ ט$ג גיתצען דעם זיצעז װאס
 ןייער םאר גויםיג זעהר עס איז ארנײט
געזוגט.

 דעפארס״ עדױקײשןונאל אין סומט
̂ונאל, אונזעד םח םעגט  3 אינטערנעש
 באקױ איהר וועט סטריים, טע16 וועסט

 םארשטע־ אײך וחןט נןאס ׳קארד א כעז
סקול. רענד דער אין לען

ליבערנמן און האלדטאן
לאילןרס
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 ראדיקאלעך ממארקםטער און גרעסטער חןר אין
וועלט. דער אויף ארדען טרכײםער ווידישער

0 ‘ f ^ *

%2J60q — פארמאנט jo m m *ײ # -
- 83,000 — םיםגלירער

740—ברענםשעם

T ריגג $דב חןר  ■»w 
י װיכייגנז חנן ^ ן
m* ••ליי״ינו »ח אען

ijn ייידארקול• *רניייננ 
ו צעגאאר •זי י ̂די• דאר י  א
באוחנגוטנ פרנײסער עעד

ר ע ר ד ע ט ױ ב ר - א ר איו דנג ע ער ד ױג ט ײ איז־י־ א
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nets o r ע נ װ די םי מו א ס אנ עד. ק ד לי םג כד
i

jm 18 עדםמןר ודץ וורייוגעגוסעז װערען סעסבערס
« יאחר. •
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*יי

in o נא־ שיעכט סתס זיי האט מען 
חסנד׳דלט.

 זאל ווסס נעזע׳ז, חיין ניטא איז עס
 םען װאס •רייז, on יעניי נאשטימען

ען דארוי ענ  עס ?וילען. 1ם» ^
 אין נעזעצען i״p ניטא ננלי זײנען

 1םא ייוען1« װענען םרידען פון צ״טען
 װערען ײפס ,iplp’Di* איז עס וועלכע

פארפױםט•
in זיד אזוי וױ טיטעל, 1נעיאײנצ 

צו איז ״■רספיטירינג׳ פח חיטקן1פ» צו

pupoetoao
ק פ מ ס ס ו צ ר י מ ן ע מ ן צ

®חןתולממון

 און קױלען מין בילמערען דעם הױפען
̂ורט״ טײערען דעם צורו לאזען  בװ סו
 נאכנעיא• גיט װערען #רײזען די װאנען

װערען. זען

;נ.יט 3 אין גרי■ רי א• ׳עטעים עס װערםאג. לא«* אזן םינ^ר דעם ענדיגם עס ׳טםונדען. n'r ־ ־־ -

 פאר |1ססס,ססס, בעצאחיס הצבעז טיר
 עס װײר קװאיגין, כראםאיד יןאסהארא היל׳ס

 אױסגע*ו• װען איז װאס הילף בעםגת רי איז
 הייר׳ס פארקיחלוננ. א םאר שװארע? גע«

------ םיכער -------- ------ 24 פון םערלוץי אין םערקיהלוגג א סטאפם
 עםז*ם עם ם«?שטענדמ. איז וױדקוגנ די
 נעז״• עם גאר סערקיהיזגגעז, בלויז »■ ניט

 דעם איד עםמ;ט עס ניםטען/ זײערע טינם
 ארנאגיזס. נאגצעז דעם שטאריזט — ניאגען

רענעגס־קראםם. אײעי צוריקצונרײנגען קראםם די שאםם עם
 איבער זאד. ערנסטע אז איז פארקיחלוננ א

 רעזויטאט דער זײנען טויטעדםעלע ססס׳סמנ
 נעי־-םעז זיד י1דאי מעז םערתיהלוננעז. פוז

 זיר פאננס םערקיהלתנ די װי כאלד דערצו
au םיקראנעדאטאחע די דאס גיט יאזט 
 םימ »• עס שםזלם דורמעהסעז. איױ זאי

 :־;•sr װאס נרײט. טאנלעטס די האט הילל׳ס.
 יי זיר וועט ניכער איס אז םאננט איהר יעכ

 סער־ דרא;יסם*;ן איע ע;דיגעז. ם^רקיחלוננ
^ הימ׳ם. לויםען
 זיכער זײט

כ. 30 עדייז^ ס׳איז

ביהד סיט׳ןכא?ם רויםע ט2קרי

פרעסערס
ן ו ס פ ק ו א ל ק

 כרעט״ װײער די ד^ס וױסען זײט
 כע״ און װמלװעט ■רעסען צו לאך

 איצט ביז האבען מיר װאס ליוױע,
 ליײ צוגע«עכטע די םיט נעמאכט

̂ולץ אויוי צוגעשלאנען אדער װענד  ה
 אונ• םוז נעוו^רען ערקלערט זײנען

 אוט״ םאר םעקטארי-דאקטאר זער
 םון גערוך דער דען *וזען, צו געזוגד

 צופא״ די און פעך צואװאריםסע די
̂ון ה*לץ רעטע קאנ״ צר כרענגען ק

 פעטעגט נײעם אונזער נ*ר ױזט
 וועלכע לײווענד, קויערנע די מיט
 די פוז נעװארעז אנערקענט איז

 װאשינד איז עקספערטען נרעסטע
 וױײ סאגיטארישע העכסט אלס טאן
כרעט^אה ער

די ב״ בפקוםען «ו

 פל«ש אטעריסאן
 פרעס־ וועלװקם און

סאטפאני כאארד
י«רק נױ עװענױ פינפםע 123

 0051*6690 אאלאגד םעלעזאז
 לײםןןסש די אויך ®ארקויסען סיר
 םיפ סמים מרוקענע סםימע̂ר כטײל

̂נםיע, » גןזר
מ#*י:& יינקינג אויד האבען םיר

םארקע•. אין בעםםע די —

ס קלאוק מױטאי 2 ױניאז, ו
!אויפםערקזאם י, װ. ג. ל. א. •

ר ע ער ד ט ױי ד צו שו ט ק ע ם ל אל פונ׳ אנ ש קיי אן עדיו • םעז
פ^ר?וכיען װעט

יאנואר סזטען דעם בײטאג, זונטאג
ץ אזײגער, 1 ם, בראנלןס א  עװענױ םע3 — 3090 לײסעאו
ך ל טייז מ ש פ  ״אינטער־ םעםע: דער איבער לעקטשורען װעם ע

אלע אנ אצי ד נ ױי אן ט ט״ ױני תײ אײנינ
ץ מ. ב ען די וועגען דיםקוםיע א אײנלײםען װעם רו עצונג םז ױ ען א עג  נ

ר ע ער ד ײ שאפט נ ה־־ער ער אין פי אן ד ױני
I פרײ אײנטרים ם^רזיצער. עעלי, ם.

אל אנ ש ײ ק טע עדיו טי א קאל ק 2 לא
טשערטאן. רובין, ם.

J

מג ל w איגמורנ̂ו מ נ
םטריט טע21 קארנער עװענױ, טע5

 װערען הײנט קענט איהר
 אײער אין דעפאזיטאר א

כאנק.
 דאלאר 5 פון אקאונט »ן

 פראצענם 4 גלײך ציהם
אינםערעסם;

 אפלײגען ניט דארםמ איר
 איהר װען שפעטער, אויןן

 דאלאר ׳אײן םיט קאנט
אקאדנט• אן עפענען
 א״ך רענענמ כאגק אײער

 יעדען אינטערעםם די צו
 אוים־ ס׳װערט און םאנאט

םאנאםען. 3 אלע געצאלם
 )4(פיר צאלט כאנק אײער
 אױ,ז אינטערעםם םראצ.

אקאונםס. םפעשעל אלע

 אינ־ דער פון פראפיטען די
 באנק ױניאן טערנעשאנאל

 צװישען םארטי^לם װערען
 דע• און עזערהאלדעדם די

גלײך. פאזיםארם
 טעם־ א איז באנק אייער

רעזוירװ פעד. פון בער
 קאנט• װערט און םיםטעם
 יארק נױ די פון ראלירט

דעפארט. בענקיננ סםײם

 טראנסםערירען קענט איר
 םון אקאונט באנר^ אײער

 ניט און בענקם אנדערע
 םיר צײט. קײן פארלירען

אײך. םאר םאן דאס ורעלען
 י*נו»ר, טעז20 דעם ביז inim נעמאכט װעלען װ$ס ,oo'iKAn י1 ם»ר

v אײר באנפ ױניאן אינטערנעשאנאל די ומט ,1926 ijp nדי ן
1926 יאנואר, וטען דעם פמ אינטערעסט

 םיר אז צײגם, דעפארטםענם אױםלענדישען דעם פון רעהארד אומער
טײלען װעלט אלע אין פאםיליעם אייערע *י געלט אריבער שיקען

דאלארם אטעריקאגער אץ אױסגעצאלט אריץ, במאץחױז
 נים פרײזש, בילינסםע די צו — ציים אץ אץ סמקמליך שנעל,
עקססענםעם. די אונז קאםט עם וױפיל םעחר,

International Union Bank8th AVENUE21 at STREET
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מ אינםערנעשאנאל עליו מו אװטײל *ו m ױ אי m  si* דרעסמאכער
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rn g m  g pa ,w g rp ig m ra פון 

 e«ro nan זײ חאט גןרינם •לענעחנן
.IPBgnogTtfp) pa tgrnn *ו

. npn אװםײל tan ra ־גאטראכט 
nan tpngnpi אײנעם po גרויזאכ־ די 

pa poo ,מווערםםע g Dgn גערינט 
 םםריײ נענעז *רויסנענענען ותן זזאט
 ugn אורט״י npogrmi npn קער.

 אונײטער־בא־ pvig( די אויםנערודערט
 אינ־ אונזערע און טיקאנא אין זתטגנ

 גא;־ איבער׳: טעסבערם םעתע׳שאנא?
יאנד• מז

 לאקאלע די און ?aigrpinpora די
 י» איז סײם די ov?png האנען ױניאן

 npn האט איצט און נעריכם, העמרען
 דעם נעחייסעז נוט נעריכט העכןרער
אורטיי?. גרױזאמען
 אויך װעט אינטערנעטאנאל די אמר

 דער דעם. אין שוױינען ניט איצט
po pvpcn אזוי איז נעריכט העכערען 

 קלענע־ םון אורטײל npn װי נרויזאם,
 איז אינטערנע׳טאנאיל די נעריכט. רען

 די סאר איינצרשטעאען זיך אגטקאאסען
 די אוגזערע, םיםנ?ידער בראווע 91

tpipp tpv'rgs ישטראוי נרויזאמע( רעם 
 נעהן זאלען זײ »ז דערלאזען, גיט און

טורםע. אין שםאבמען
 האט זינםאן ירעױדענט װי גיד׳ *זױ

 האט אורטייל, opn םון דערװאוםט דך
np יאיעי דעט צו םעלעפאנירם נליױ 
 איינער זוםםאז, •יטעך ־וניאן, npn םון

• pn שי־ אין *לאיערס באריהמסטע די 
 טיט־ אננעהטען נלייך זאא np אז סאגא,

ptf א נאך איז סיים די איעצירעז צו 
 זינטאן ■רעזיחןנם נעריכט. חצכערען

 טװער װי אז באשלאסען, נלייך האט
 זאל עם טייער וױ און זײז גיט ם׳זאל

 םא־ אסיל דצס םען זאי סאסטען, נים
 סטײט. tin געריכט jpocapn.צום מן
 נעריכט דיזען אין אויםזיכםען די צי

 -nga עותר איז נעסערע׳ זײן ווע<ןן
 זינםאן *רעזידענם אבער אויסצוואנען,

1 ra די םארטײדיגען צו אנםשלאסען 
pm>pn ,כמן וױיט וױ ארבײטער IPP

9 ' ■ 1 ■ יי$ c 91 די איבער אורטײא דער m- 
 נמיזא־ און מותרצר אזא איו ׳םאמר5

 םענטען רעכםחןנקענרע אילע »ז מער,
 נע־ אויפנערודערט זיינען יאנד אינער׳ן
 זיך באנוצען פאר דעם. צזלוב וואמן

 אםעריתאנער די וואם רעכ̂כ (ײער סים
 צו — זײ גײדאנטירם האגסטיםחױן

ױננע זײנען — פיסצםצז און ■אטרייאען

 ווע־ װערעז, אױסנעפיהרט «א< אורטיי<
 װע־ אפנעריסעז קינדער פון םאםעם <ןן

«ן -  נעהן און במפחות וייצלע רןן
 קלענשטער דןר םורםע, אין ען8מטאכ

 זיינען עס אבער טענ׳ שינא איז עטראא ,
 *ריזאן־׳פםדאוי וועםענס אזױנע, ,דא

 די טענ. C0 און 46 ,40 גיז דעתרײכם
jn קראוױץ, מארים ברידעה ! *m •נאט
 באר־ איז־םאיר טאקאצאו* יואים ליעװ, ,

 צו פר־זאן אין שםאכםען דארפען קצן
 י1אוי ניאר אח דעם• אויםער און ימג, 60

 נעװארען ארויפנעלײנט אײנצינזס יצדען
 א דאלאר. 200 «ון י1ןע<ם־שםרא א

 װיסטאריא הינדער, פון סאטע » «רזי,
 נעווא־ םאר׳משפס איז ציסיאתצוױטש,

 דא־ 200 צו און פריזאז טענ 46 צו חח
 םעםבערס &ד א אויוי ״טראוי. לאי
 נמיםע נעווארען אדויפנעלייגט איז

 דאל. 460 ב־ז 360 פון מיט־שסראפען,
 בחדער ■ריזאן. טענ 20 ניו 10 שת און

 נעווארען םאר׳משפם איז קראנץ םאיר
 אח שטראוי ראלאר 460 נאצאיען צו
 20 אויוי פריזאז אין nf»n געחן *ו

 <יםם נאנמ די דא דדזקען םיר םעג
זייערע און נאשטראפטע אלע םון
OWt* 1 1י ® ד - •I י, iv

 אין נײיזאםער א איז אורםײל דער ׳: -
 אינםעתעשא־ די אוםנעחוכטער״און »ן

i >כחות איחרע אלע אנוחמדען מעס נא 
o באקעםפעז צו n גרויזאםען דאזינען 

 אורטײי. איךאוסנערפפמאז
 נרזי״ א ם־נאנציעל איז אורטייל דער £־

 אזגטעמעשא־ אוגזעד פאר תל*« סער
 באםרע- אלאן •*עלנדשטראפעז די 5נא

 אינ׳ די דאלאר. מויזענט 17 ארום םעז
t אויד״ עתוארם i די 

 די פון און םרײעל דעם
די אבער גרויסע. זײן

מנמשלא־ סןסם .אי«
---------------------- - a מסעםםען צי כחזת rt

| ^ | « ח * ו י  ,.ש'קאנערצ׳
 ם־ט םײנ׳ח זײ אױב ז8

מריו ^ ייז
ײ !;8*מי די » מן א ״

אזיםגאבןן

•8TB

־**

vn* גײע » איז ד^ס r* ®יחיען, o 
ד זײער אױף ק*«ים«^סטען די פון  י

 ױניאן די »ז #איין זעחען זײ און גי*ז,
 ?ײ - גןןמיןוערי^ אײג«ימ זיתר אי?

 דער ר®‘• מעסס איץם זיד ®אראײניגען
 איצט,גןונ״■ זײנען זײ און ארגמגיזאציע

 פעסטע * האבען צו אנטמילאסען כיעהר
 צו און «רגאניז»צת געאײגיגסע און

רעכם. זײער םאר קעמשען
 םאראור־ די פון ליסט די איו דאס
 מטראוי: אײנציגענט יעךען און ט״אטע

 דאאאר. 150 — סיעוחגרס •קארריע
 און דאאאר^125 — גאאדבערג פעני

טענ. 10
 און דאא^ר 150 — סײמאן אסקאר

טעג. 30
 און דאאאר 125 — סגײדער םארא

טענ. 10
 ׳ דאילאר 100 — בראװערמאז ס•

 דאיאר. 100 — םקאר סטענאי
 דאלאר. 50 — בראגסטרום עמסא

 200 —־ ט?זיסאאחעװיט?ז װיקטאריא
טענ. 45 און דאאאר

 דאאאר. 100 — ?זטייז בענדזשאםיז
דאיאר. 100 — סװײקאפסקי דזמאהן

 און דאאאר 125 — גודמאן ראוז
טענ. 10

 דאילאר. 150 — ײענטװארט וױייאם
 דאלאר. 150 — םימער יזאארא
 און דאיאר 200 — יאננ סאפיע

טעג. 25
 דאילאר. 100 — דוביעא איבערט
 דאלאר. 100 — אוליצקי מארים
 דאיאר. 100 — ארבאסקאם מאטט.

 דאל. 100 — גערגוסאז ,ד. אלבערט
 און דאלאר 150 — זאקאן קיאדא

טעג. 20
 דאלאד 150 — דארגפיעלד עװעליז

טענ. 30 און
 דאלאר. 125 — קלארא־נאבינס

טע;. 10 — סאדלאזוסקי עלע^אר
 טענ. 10 — באנציסקי דעי

 טענ. 10 — קאפפא קאםל.
 טענ. 20 — נאװאק מאהס

דאלאר. 100 — קראוזע דײװיד
 I* טעג• 50 — בארקיז מאיר
דאלאר. 125 — גוריװיטץ מערי
 דאלאר. 125 — ססאון ראוז

דאלאר. 1^ — מאנארך אפתר
דאלאר. 125 —• ראזען פעני
דאלאר. 125 — םעאדםאז אננא

 דאלאר. 125 — םי^מז בעססיע ,
דאלאר. 150 — סראוזע דיװויד

דאלאר. 200 — דיקסעז איזי
 און דאלאר 150 — סײדעל םיגי

טענ. 5
 אוץ דאלאר 200 —־ קראוױ״ו מאריס

טצנ. 50
 דאלאר 200 — גאטליעװ דזשאהן

טעג. 50 <און
 דאלאר. 100 — שלאטא עונעגיא

 טענ. 30 — חארן םיארעגס
 דאלאד 200 — ליבערםאן דזשעגי

טענ. 20 אוז
 און nK^KT 200 — רײקער פרידא

טעג. 30
 און דאלאר 200 — מאװיץ יענא

טענ. 20
 דאלאד. 150 ־— וועלטש מארגארעט

 דאיאר. 100 — םפזאט קאםיליא
 דאלאר. 175 — סעלקאף אײדא

 דאלאד 200 — בראסטיק םעריאן
טעג. 10 און

 דאל. 125 — סיעסעצקי װאלענטײן
 ראלאר. 125 — הארוױםץ סארא

 דאל. 200 — כדללער ם. טישאס.
דאל. 150 — דירינג עמםא
 ׳ דאל. 100 — •ענראם ל. םרם.

 דאלאר 200 יי- סאקאלאװ לואיט
טעג. 50 און

 דאלאר. 125 — פאקטאר סיליא
 דאלאר. 125 — שוגערמאן םיניע

 דאיל. 125 — ראסמאן יעםםא
אל. 200 — דזשאנס אלםא  און *

\י טענ. 10
 אין דאל. B50 —״ םיללער דדפעני

טענ. 10
 און דאלאר 350 — םיצנעל מארי

טענ, 10
 און דאלאר 350 ״י- •מגץ ראוז ״״
.םעג• 10

 אח דאלאר 350 — אנאפירא ראוז
טענ. 10

̂י בראזא דזמוליא אוז דאל. 350 «
םענ. 10

 *ון דאל. 350 — דדפײקאבס אױוא
םעג 10

.Mn 850 — בערענבאום אנא
♦ םעג• 10
J i און דאל. 350 —.גרינבערג ליליאן
M*■ ‘י י 10 W
חי 4 תז אד 800 -י- *W מ ו%ן מי

̂*.•״353?• •< 10 •
V מן אײדא Ii» דאלאד 860 — זיו

499 ױ| ,10. ” <־•;׳• ̂ ,״ ^ל
מל »ן דאלאר 860 — פיי

*י10 ״ ®

■M₪m

ײ. 880 — |8דים«ם אסתר יייו ד
■>n io

 און דאלאר 360 — ג»נין דזשעני
טענ• 10

ir»P|דאי. 860 — וועגלאספי <״
טע;. 10 **יז

 און ד»?. 360 — םיינםילװער ראוז
טענ 10

 און דאל. 350 — ראור טערעסא
םענ■ 10

אוז דאיל• 360 — געטסאן געססיע
10 90.)

 און דאיאר 360 — םילווער ראוז
10 90.) ~ ,

 דאיאד 360 — סאלעטא וואנרא
,םענ. 16 און

׳און»8הי סאיר

ראלא,־* 860 20 90•)
 חארנשטיין יעטטא

_ טענ• 20 און
 דאיאר. 200 — קאטץ נעססיע

 _ דאל• 176 - נאלױ אינא
 ראיאר. 175 — קרײנער איויראר

 דאלי. 176 — דארף סעם
 דאי־ 175 — קראוױץ חשאזעןי

דאי. 160 — שאלעםא װאנרא
 דאלאר. 260 — םימער, הייט ,

 דאי. HP) — 260 אלניגא
 ר.8דא< 260 — סאדלאװסקי עלענאר

10 און ל.8י 125 — הארריס ראוו
- ״.4 ״, טענ•  דאלאר. 60 — קו:ץ מעםיע

דאלאר. 100 — נראהאם איפאנסא

 וון מארד דזמינט ורעסםאמר *ון וערודיספ
ארנײס דער םיפ ענערגיש »נעחפ פילאדעלפיע

פױיד דעס סרנאניזירשו צו
 און ארגאניזאציאנס־ ברײםען א אן פיחרמ און ארגאנײערס צװײ אן שטעלט

• מאכער. דרעס און װײסם פילאדעיפיער די צוױשען אגיטאציאנס-קאםטײז

 װאס אתאניזאציאגס״קאמפייז׳ חנר
 םון באארד דז׳שאיגט םילאדעלםיער די

 האט ױניאן דרעססאכ^ר און װײטט דער
 גא;־ דעם ארגאניזירען צו אנגעהויבעז

 ער״ גרויס מיט אז געהט םרײד, צען
 אז געהט כאארד דדפאינט דער םאלג.

 איז עס און קאמיײז, דעם מיט ענערגיש
 ברענ־ װעט קאספײן דער אז האםען, צו

 רעזולטאטען. נוטע גען
 דז״טאינס און,דרעסמאכער וױיסט דער .

 אנגע- צװעק דעם םאר האט באארד
 ארגאנײזערס, ספעציעיע צװײ שטעלט
 אפנעבען סנעציעל זיך זאלעז װעלכע

 װײסט גאנצען דעם ארגאניזירען מיט
 הי םילאדעלפיא. םון טרײד דרעס און

 א זײנען: ארגאנײזערש אנגעמטעלטע
 װעלכעד סאטער, א םאדארגאנײזער,

 דעם מיט אפגעבען םפעציעל זיך זאל
 א אזן םע;ער־קאטעדס. די אךגאניוירען

 װעלכע פרוײארגאנײזערין, ספעציעלע
 די מיט אפגעבען ספעציעל זיך זאל

 ארבײםערינס ־ פרויען ניט־ארגאניזירטע
 אינדוסםריע װײסט און דחגס דער םון
 אנישיישעז זיך זאיען זײ אז זעהן, און
ױניאן. דער אן

אתאנײוערס, סםעציעלע ד״ אויסער
 אנגעהױבען באארד דזשאינט די האט

 ליפ• דורך אגיטאציאנס־קאמפײן אז
 די צו צירקולארס און אויםרופען לעטס,

̂שטעז דעם ארבײטער.  אויזי ליפלעס ער
 ארויס• װאך די די'יוניאן האט ענגליש

 דרעס- ״סון נאמעז אונטער׳ן גענעבעז,
 זיךד לעזט און דרעשמאכער״, צו םאכער

םאלגט: װי
בדידער: און ״^וועםטער
 יױ זיך, םיר װענדען װידעראםאל

 ארבײטער אלע צו ניאז״דרעםםאכער,
 זיך זאילען זײ אינדוסטריע, אונזער אין

̂טליסעז יתיאן. דער אז אנ
 אײך צו מיר אפעלירען ודדעראמאל

 אײך אין ערװעקען צו אבזיכט דער םיט
 אײניגחײט באשאםט װאס גײסם, דעם
ארגאניזאציע. מטארקע א און

 אײן אין האלטען לעבענם־מיטלען די
 םארדיג־ אונזערע און טײערער, וןערען
 קלענער טאג צו טאג פיז ווערעז םטעז

 דעם םון אורזאכע די קלענער. און
 געגוג ניט זײנען מיר װאס דאשי איז

 אונ־ םארטײדמען ?ענען צו ארגאגיזירם
אינטערעסען. זערע

 אורזאכע, שום t"P ניטא איז עס
 דרעסםאכער, םילאדעלםיער םיר, װאתם
זעלבע די םון געניסעז סענעז ניט זאלען

דרעםמא־ די װי ארבײטס-באדינגונגען,
שטעדט. אנדערע און יארק נױ םון כער

 אורזאכע, שום סײ\ ניטא איז עס
 םײ אין דרעס־אינדושטריע די װארום

 םולשטענדיג זײן נים זאל אאדעלם״א
 אז אזוי, קאנטראלירט און אמאניזירם

 אינתם־ דער אין ארבײטען װאם דיי
 נא״ אנשטענדיג קענעז זאלעז םריע״
ארבײט. זײער םאר ווערמן ולם

 אויןי, דאריבער אײך פאדערען מיר
 אנצושליסעי זיך שװעסטעה און ברידער

 קורץ, א״ז צײט די ױניאן. דעי אן
 האגדלו:: שועלע ;אן קוסט יסיזאן דער
 פאראײניגען ־ זיך לאמיר נויטיג. איז
 קרמען צו כדי ױניאז, שטארקער א אין

 אונ• םון ארבייטס־באדינגונגען בעסערע
 מארש״רען לאמיר באלעבאטים• זערע

 צוקונםם, ליכטיגערע א םאר םארװערטש
 פאראײגיגען דורך סומען נאר קען װאס

ױניאז• שטארקער א אין זין
 םאראײנמט דרעססאכער׳ און װײסט

!זיך ארגאניזירט אין ךך
גרוס, מיט

 קאםיטע ארגאניזײשאן די
דדעס־ און וױיסט דער םון

.*50 לאק. '־וגיאז, מאכער
שםאר״ א געפאבט האט אויםרוף דער

י אוי«י אײנדרופ הען  פילאדצלפיפר ו
 חנם האט מעז דרעסמאכער. און .װײסט

 גע• איז שעפער די אין צוכאפט אויםרוף
 אױפמערסזאמקײט, גרױס םיט לייענט

 איצ- דעם כױט אז האםט, ״וניאז די און
 צר געלינגעז איהד װעט קאםפײן טיגעז

 דרעסםא• און װײסט אלע ארגאניזירען
םילאדעלםיא. םון כער

 באארד חשאינט מליװלאנדער
 סיט־אײנעע םעםעלט

מירמעס גרױסע
)1 «״■ «ון («לום

 צײט טענ ררײ ארום אנריםענט. אסס׳ן
 צװישען נםערענצען8ס אנמגאננען זײנען

 ו-8* 1אי 18ױגי דעי n* ישםמומר8«
jb« תי *יו ׳פגמזמר ?t שיועצ די און 

 אונםזןרצושרײבעז אײגנעוױלינם מאם
 אנריםענט. אסס׳ן דעם

i אתםעדשרימז איד חאם יוניאז די 
 םון צוױיםער א נאו םים אגריםענט אז
«u« *יאױו ־־ t, םיר־ דער םיט titia•iiiiMitaיI־יr ■ W 7I •1י, פײערשט״ז.

T ותט t מ ם ח « *ן  י8« יייוני
 זײן װעם וואו«ם אח פירנמז, 9

.dp”«»־ ת«ס np*» די
יו

IP

 מסזעסוםיװ נעג נײער
*רכיים ניײעד כסארד

owrt 1 ז״ם סוו.(
 נעלט־שטראפען אלע די נעלט-שטראפען.

 דאלאד. טויזעגט 17 ארום באטרעםעז
 אינסטרואירט האט זינמאז ■רעזידענם

 ©•עליחןן צו ױניאן דער םון רעם
 פון גערינם העכםםען צום קייסעם די

סט״ט.
 םון רעדע די האט אעעם״ז אין

 אײג־ נוטען א זעהר נעםאכט פרעזידענט
 צו םארפעהלט נים האם ער דדוק.

 פאוי־ איז װאם שםרײט, דעם דערםאנען
 נעזאנט, און ױניאי, דער אין געקוטען

is איצט 4ותרע פארנעםעז מוז אלץ 
 ניט םעהר טאר—נעזאנט ער האט—

 8 און ״טיר׳ א *וניאן דער אין ז״ן
ן זיין םוז עם .“״זײ י י  םאד ױניאן *

 נײםט איין טיט יוניאז אײן אלעטען.
 אין עלעמענםעז אלע !נשםה אײן און

 דעז־. צו נעהםען ז־ר דארםען ױניאן -דער
 ווי־ כח, םאראיינינטעז א םיט ארבײט

 ,cypsos םענליכע אלע דערצושטעהז
 *8ב די טצד ערװארטען קען מען װאס

-* לעבאטים.
 באארז? דעם םון ז׳צוננעז די אױף

 נײ־ער־ אלע נעװען אנװעזענד זײנען
 ־8ה און^יי װײם־פרעזירענםען זועהלםע

 םע־ זײער װעגען באריכטעט אלע בעז
 די ווענען און ױניאן דער אין טיזקיימ

װײטער. י אויןי אױםזיכטען
 םעקרע- און זמטאן ■רעז. חוץ א
 •9( נײער דער נאשטעהט באראוי׳ מאר

 םאל־ די פיז עקזןטוטיװ-באארד נעראל
ת: אלף לוים׳ן ■עחאנעז, גענרע בי

jrw פון אםדור, םאקס »P; •לו 
v :89 לאשאל אנאםאני, ,א־חשי n, 

 נרינגעת, ח. ;hp8> 2< בארונאוױטש,
 10 לאקאל ניננאלד, די ; 01 לאקאל

 נאטטאן באארר, דזשאינם נאדעם׳
 10 לאקאל דובמסקי, דיױױד

 ד» סאח יו8 אוט האלפעריז,
 ;9 לאקאל ׳ז8חייס <.

 י נינפא, jo ;22 קי<8< .180
 ;22 לאקאל י«8■ארטג ח׳פ.
 סיפארלם ;שיקאגא ־«ין,

מר^ 4 או; מלױולאגר יא,0 * רײז
 נצשרי וחנחןן שוחוו די

 *רעם צום געומן םיד
 ־ נים אי«ם ווך

די

v
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-n באשליסען שעפער Dim אוז קלאוק פה טשערלײט ױניאן די כאפעסטימן צו דאלאו־ 20 פװ טעקס 8 שטימיג
 ®אחאמלונג שעחנע און גרױםע א

 שטארקען צו טעקס א גוטגוחייסמןשט חאל אין אלע — געזעהן. •
נאלעבאפ די מיט קאמו» א קומען«ו

 פון 18ױני דדעסמאכער ;ih חיאוס די
 או; פעסט שטארק, וױחנר מוז יאר? נױ

 דתס־ וךp>8« 8 די ױערען. מעגטינ
 נעאיינינטע, g זועחנן סוז ױניאן מאכער

 piip>P די ארנאניזאציע. קאםםס״םעהינע
 סוז png’ נױ םון ױגיאז דרעסםאכער און
 IPO’im g פאר מאנעז נרײט נלייר זיר

 *PWD80 די נאלענאמים, די םיט קאמוי
 אירע םאביליזיחןן גלייך טוז ;ס־שורערס

 אנחולגע; ׳פויז, ypgo נלײר, מה ;כחות
 איחר אנםילען פאנד, נרױםען א זאכלען

 או; *I08P םענליכען 818 פאו ־שורי1טרל
 גרױס״ אטאלינע איתר ;prnp צוריס םמ

 גלאריע. או; אייגיגפיים שטאר?ײט, שײט,
 ו;8 םעסגמר דער געוחס איז דאם אט —

n גרויסעז ועט פח ט1באשל הײלינער v• 
עin( 8 סיםיננ טסערטאן  און Pig>P י

n דרעם r■ ,ינע־8 איז וואס טשערלײט 
 דעם אווענט, דינסטאנ נעװארען חאלםען

חאי. װעבםטער איז יאמאד, סען12
 חדיגרײנט זאל איץ דאס כדי און
 אײכשטיםינ, כדגױנג דער האט װערען,

 רױ־ אונטער און זיר אויםשסעלעז דורן־
 באנייםטזד םיט אפלאדיםטעגטען שענרע

 דער אז םאר׳שלאנ, 8 אכנענוגמז רוננ
 8 באשליס?( גלײד זאל ארד8נ דזשאינט

 מעםבעד יערען אױןי דאלאר 20 פון טעקם
 אויס־ גלײר ז#ל ארד8נ חשאינט דער |1א

דער »י8 וױ מיםלע!, און ײמגען ארבייםעז

 אייננע״ םעםנערס די פיז יאל טעקם
in צאהלט in i,

 די »ן אימער uniyj איז םיטיננ תר
 אס11 ענםױיאםםישםטע, pa שעחנםםע

 חאט ױניאן דרעסםאכער און pn^p די
 װענסםער נחיסער דער נןחאט. אמאל

«ע•tpiiv 8(זײ*ען גאלערים די סיט חאל

חיילינע א אח ברענ iv נחננ פון םילט
צױישען נעחןרשט חאט נאניישטעמע

 טשער״ |1א טשערלײם םארזאםעיטע
 נע״ חאמן •נים׳ער <עכתנס8 ליידיס.
 נלוי־ tim טוט נאגייסטערוננ, סים נליחט

 גא־ די סון סיי רעדעס, די אין ן1א ;בען
)12 ז״ם אויף 01(«ל

־ » m דבסאז פרעדדענט ™ ר א

 צו זיו נרייס 41 ממל
םפױיפ נענעראל פ
 אמדזשאנקשאדקײס געװינט ױדאן

״.זקוןםפ •לימינג ״סמאר מ געגען

פראזדמ חצר m םזר ציאנס
 דעם דינםםאנ, איז זינמאן פרעדדענט

 “iip 8 אױוי אפנעפאחרען יאנואר, טען12
v םור אתאניזוציאנס מן ia רא־ חןר* 

 םאג• ,tgoDga מן11א3 וועט ער וױנץ.
 ,8שי?אנ קלױולאנד, ,8נט8י8ט טרעאל,

םינםלנעםי. און יואיס סט.
v ia םיטיע םערטעל-יעחרליכען דעם 

pn 83 נןנעראלי אונזער ivDippipyארד 
tm סען8אשי3 איז tiiyi, אר־ דער דאם 

ל8י פראװינ׳ז דער אױן• נס־טור8*י8גאגיז
 םאםענט דעם אין ותרען. נעסאנט אלד3

׳ נױםינ. הענםם 09 איז
די אוים געחען רואר3םע טען16 דעם

גרדםער‘ ־דער פה סיםינג גרדסארםיגער קאמיםע ארגאנידישאן
 אין 1אי סאג, יי3 שכת (ען8םאראנט

 פ(עחאלסען8 ל8ײ ם1לײםעא טאנהעטען
 (רויסארטימר שעח(ער, זעחר א געװארע
 (יוי• יםער(«װײגליך1א דער פון מיטי((

pi8>P פיו yonsgP אמאניזײ׳פאן סער
pa .דרעסםאמר dp אטוע־ דס8י צייעז 

סלנמלידער. םויזע(ט אינ?ד jpiip( זענד
 ע(םר אן נעותן איז םארזאםלומ די

 18 גס8דערס אומ חאס און ז־אםטישע
 tin |8ױלי אוכזער pa םארזאםלתנעז יענע

1910 pa גאכדעם. באלד op איז )pup! 
 pn pt םולען pa טיסינג מאביליזאצש א

j r igii

 האמיםע אמאגיזאציאנס (רויסע די
 זיד האבען op .opao 8.איצם שױן אמ
 ארײ po’ogp ד?י «ו ס?ן8(»ךפל8 1׳*יי

o)Pino nps און םים(ליחנר tpoip op 
 ; (םיר?ן.1ל81ו נאר און (אר »לץ צו

pMpt; זיך זײ OPii op l tpnnpo זײן 
א י  איזר איז op \.%909ל פאר ארנײם «נ

npo דא )id p םאר ארבייס 
pa pia?p דער pn גליד

םארצײכניס אינהאלט ־

5 נוםער ,גערענפיגקייפד

 1i» nags דז««ינ« ti« «י*יגג .8 «״ט
•8TI-T •18ױ(י דרעסנאינעד p» piקלא

B״i .. .B
w VMo tn יאגע n & «ײט  t«n 

'»TD
___________________ עדמיו .

 *ראגמ D(8׳88i׳J8r8 ■ייי^אח A 0יי1
ם• — ׳**ורם דער A זײט

m
זײס

M i*
dkjy.7זיים»
«ײס

t ־■;■smom'זייט

nan p ומס npops אלץ i op ן8ױגי דער 
npn nao pa .םים(לימדפאסט

8 po’inj n0(8אצי1מא(י pe'ogp 
npn npona ra אױםויפם .o npnra pn 

opnn pp nprnp)PD npn ,taonpo’t 
*.nai|3 o rg an  pn opoonaapn

oo)pon)g צװישען npn 8ױ(י| tia 
onpmewptDaD opnn pa ma>p n 

nnan |ps pa ,tgoogn pa לײר) ,tnpt 
op ogn דאחי tpo .pnpn tgop) ongn 

ya3 |P))ao)g *nan״tpnnpo)gp o)po 
 אי ,onpnuroppDDHo קלאוס n מים אי

nooppnuao ווײסס pa opnn די םיט
onpn, א(רימ?נםם 9בײר װייל tnpi אױס

1 npn paצײס. ?לפ?ר
p r אל10(8ט?* •man gogngo pa 

ra ימיאן. די pnim כאפ?סםי(ט  op 
tanas ongn יוי1א ארבײט םך 8 (אך 

opn אתאנחאציאגס )T ia  pa ■,o'3P 
tgp tpo ogn npopangs aig po יט)

”o 3* («יוס ) v i.(

 *dph tia ■ליטערס טאקערס, די
 9*ל סאכט ,41 ?אל8ל (יאן1י סםיטשערם

p))iD” np3ngD) סםרײט נ?נ'עראל א פאר 
opn pa ,םרייד pniv אײנצושט?ל?ן ’n 

’DDiPonirtgir, ?װזןלכ *ppoDgo ’n 
onpnirD םון opn םאך tP3g,n לא« (יט 

npn po PD’ogp « .tP3gn3P) pniv־ 
v װאך pdvpP ra ױניאז ia  tprsrnp 

opn ))םיטי ptpp >snp)P) npi)ia pa* 
nags iroip, און npn ום־ האט באארר) 

nDo npn tg ,tponnp(״tpamp) Pgt p
.tpnpii

n שאפ־םטרײהם, צװײ npn ogn 
 pnp))pp א וײט שוין |g onn’o לאקאל

 ״i)«iOgp ■ליטי(( neoo,די tP)P( צײט
P)P) pa| די .npo” np ))ליטי• a»ogp• 

DVPtp»)ngo npo'ni tpnpii. ני״
ip jp: קאפפאני״ •ליטינ( .סםאר די 

Dgn ױ ’'(1 a D«np) ngn pdypP tgi)i 
omgp pa. די ogn ')sa»gp װאלם?) 

tpoipgp 1 .אן dp ,tgtrp)gnn)iaאל 
tg’)ii npn pn Dnpnnao צו tPDpp'n 

 אין איז ױניאן npn ngo .oar ו/ם
npooiang3 npn tPognop)nna Dntgp 

 Dgn n% tia rp3)Pogn cmgo לאי?ה
•IP)ianp) o״p די

opnn tia piĝ וײ iv tPT*P08 מיי p 
tg ,tPDgmvn’ia npago םריםיננם, רי 

pa dvdp) )pnpn ogn די npnpr זאלען 
t»3gn אייוי »opn t טון לײב?ל מניאן 

n טריירס. םיס?ל?(יום t” t opn Dgn 
n  tg-,n>)gnaj g טריפיננם *p) tP)i't 

שאפ, ױניאן g pa tmgnp( פאכט
a ,ױניאז יןממור.tP))D)ing3.-'*■ •י

2 pq( זױכטיגען חפם t o o• מיםינג
tgiJi’ enppn'gn oni) D” nn »n, 

 (?נ?ראל a אוהאלטעז opn 62 לאפאל
nppopo ,))ת(סטאנ, סיטי tPolO opn 
nawai, איז )iPvfgnDP ,איםם 210 האל 

pd5 .סטױט
 דעלעגא־ n װ?יעז סיטי(( tprn ײ3

ag tgDpiDgp npDvpP npn po ;po*
a IP3P( נפרינט n  jp)pn םארהאנר 

US*tgr)pii)gp npn pn jp j 
opn op אויך(tpnpii t92939 אן

pn nnpo ogn pa ,pnrapjgj ײ  pa tpwvoan די אינ?ר pipanpsig 1 o« ז
tp>pn י גױט סאתפםען זיד " ײ «ן גי ----.------- ז“או npi מחײם )no o t״nppvp> npn pa n 

n tpnpii )poDPiana dph op, *ײט.
na o)g'vgt')g)ng npi ipipn piano* 

 i) pa ng) opn• |8ױני די P3>pn ײם,3
tPipi tprvug tP3 ׳ נים־ױניא) ריpb- 

npn. די npn nao ra  piano װזזײט־ 
onpprgn onu ױגיאן nan tia םיכד די

פאנד איגשורענס ארבײטםלאמצז פונ׳ם
pa »ן9חײנטי ppm npou| םיר a 

 tPon’i, פלאוין pn pnspi םיט ליסט
3na opopn״tgro opn ip i'm npo נים 

̂יגיסײס w כטי(ט1נאח  r*» או־גײססל
oipmr כ«ים די <וים ra  npn pn* 

niga cipvr. די y r v  pnipmp ויעלמ 
tP3*?0)papnaa t o נ«ד » ײ ױ א

"^*WOP) onpp ognחיי ל9«*99ס
nan, 1 סד א וױיל Uoaopuppמז יי

wn pppn T t גיי ng>p o»y r)a
ta םײ(עז, «ײ r th e rn  m

ס PO j מירנײ r t a M i•
w «יי

rrn- .־i*  ,V’, 
•“ - -

oipmrra און tpoip אין cpo'ng h 
npn pn יוניאן tpr’Jnogp, זײ װאחם 

op ponp .יט) npn אינשוחןנש־סאנד 
nao ippo pj npanpn ogn )צו טיםי 

*pr n  pn ipoo’J  n  ipsiNMpopnan 
prm npo” 3na opopn ,npn נים *as 
pip w tgro npn orospn ארנייםס־

.q'BP)P3 IPtgl
pirn og מ pa ipdpi ױ prtgn

p*i7 ■npn 88 *adp mama *םידי
g ifu i ,•29,.146 בארעו copaגוע .to

4pim *׳,*nan peso ■npn lU 
87 •opn 88714p*o tia ipanoימ *o 

m  p»17 ■qm 40 Aram  po nppps 
 man pio an•• 60 *i»1p ;p*•—1«ל
pa * * ,868 בעתסייין •*up pays.

iin Hjf3 >5#גןל jbo jnssi w 8* ןו ill
pa •ngm .408 «ריד up papsn•

p״«*o pan ■apn 80 48» 1» w
■'’? i ana mm״f 43• a

npn tia npn^i ,װיבםינםטע די ױניאן 
 זיך האט טדײד npn .oipngo תם אין
 און tPOPgiwiv םיל צייט pצטpל רי

npn)g)ga .שירייט?) npepr pn’D ■י) 
jn  tpn איצט Bg םים ipvvingnB םילפ 

npmpnia קאטטא! בי-ל־נע רי א(שטאט 
 נע־ P’niv לא:נ ניט 1כי tP3gn זיי װאם

מאכט.
 אײני• (עדאכט ין1ש האט ײניאן די

tP3itnaa pi ׳״ יד אריינצוקרינעןnppp 
ogn mgnoipp nnw npoim זיך האט 

tg ) npag יט איצט ביז) K))״.tP3P)P 
tponana >” inpn םײ דיnלKאיז ד pm 

npona np»pr יט-ױניאן) ,tPiiiim gs 
 חמ און של?כט? nnpt tpi'n ?לכ?11

n  naap) pa npBpr prn tpppor opn 
 cp .npBpc׳ ױניאן «n איז באדינװננ?)

naa onan ra ?מ?םנ?רס אל tie .לאה 
 pi* (לײך no opap tg קלאה איצט 62
81 npBpr n  tg ,tpnmi |goאויך ל?ן 

npona r« סאנםראל• יװיאז
 piana prn װעט ,oigtpi שוין װי

pn וױיל װיכםינםםזן, וײ tg on'n op 
pn nroi'ana tpnr טר״ת *an ra  dp 
oii'ngaoia man ,)ויםי) tg אל*opo p 

opn pa onpa זאלען לאקאל niptpnia 
npn v ia  pn .))םיטי npn םיטי(נ 

D"3na npn ng) T ’»i t” i opn. אלע 
pa ipoip iv onpngapiB'ia tpnpii

«יים.

 א מארלױרען האטװער
? פאקעט*בוק

 npn pn םיםיננ ipovp? opn ײ3
tpopwao pa ,ptregp iggnpiang 

Ban 4iar tPigosanae * impoh? י־’א 
pisoppan a tpng>nao npi םיט ).e ft 

Dgn ogn nps»pn ,nprtr npn 
tPng»nan• י8י '*ng pa tpnipn t i

Ttiprn nw ,nags e rg m  n  pn 
npnra ,nprnpipo hn ווײםאז. לואיש 

♦piinp ogn ep« np pa
if

m.ilb

Ur


