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 — ג*לענ#טים. די w יוניאן די *ון ווארנוע ױ װערעןדאיז איגעהיט מוזען װעט אנרימענט דעך
תאנטראקטארפ. װני#ן w בלױז ארנײט געכען זאלען דזש#בערס m פאדערט, ױניאן •

דפנסען און זץ־ *רעחען *רנייפער
עי ױדאן. י

«16 on
11» ס»ריס,

pvn  m
ס׳ן7 498

 »**. **.vn »9ײ
מ*י• די וומנױ,

 *1ב»אר »ינט9ח׳ לעצטען דעם אויןי
r דער ה»כסאן, ברודער ח»ט טיטינג n־» 
no itrn נערא? v ivo חנר o i*«m 

 האנםע־ אייגיגע םון באריכטעט באארד,
 *9» 019099? ה»ם ױני»ן די װ»ס וענצען

 סם»קי* פארעײדענע די םיט געהאאםען
 ־i*«*pi«?p m םון נאאעבאטים אײמאן

 פון P9iiro9*in און *יצ דער דוםטריע.
 »*ז »טים39א?3 די מיט האנםערענצען די

 בא־ באלענאטים די ווארנןן *ו :געװען
ט ױניאן די *) צייטענס,  דעריא־ ניט וון

r זען t דעם פאראעמן ־אוו םאמוואאםינען 
 האבען באאעבאטים ידי װ»ס אנרימענט

אונםערגעעריביז. *ציין
פארבעםע־ *ו עסזיםטירט ױניאן רי

 טרײד א*ן 9?»נ ארבײםער׳ם דעם רען
 .91?» די עו־גער ם»מן 19 ניט אבער

 *רח׳■ אױךזענונ איז.*זױ אנריםענם דןר
 סאר־ נאך זיך ז»א ױני»ן די אויב און דיג,

o נאכצוגעבען נינען 'o m  cun 9םי? םון 
i און טדײד אין נ*אעב«םים n רחדינער* 

 חר1 ם*ראע*ט אויך נ»ו )»? *נריםעגם
o?«n — ,pn גיס• זיבער ד»ם pnpn 

 חנריסנר ח»ם ױני»ן די ױני»ן*נמםינ.
 די םיט קאנפערענמן םארסיידענע *ױוי

־9פ»דשם חױום איחרע דו־ך גאאענאםים,

 ח»נ* נרוחוד דנס»ן»ון ■רעזיחגנס חער,
 »יע |1» גא«נ»»ים די מוו»רמנ» סאן,

 סין »«ר<«*מג די ד»» »»נס,”»ס»סיא
on «נריסענ« ojm «נזדואדעט ני im* 
 ס»ױ ה*נ*ן.בײ נסאענאסיס די רען.

 »* איינגמזעחז, ג«אמנמנחייטען ׳איידענע
 B«s9ltn »א» .sjurv םייגט ױני»ן די

tie נ׳ד גצגרינדעט איז ס»נ«חננמן די 
 אויסצונאיימן י1אוי ס»»יג<נרי » ײארען

 דמר *ווי׳מן טטרײםינסײנמן נעװיםע
 IVB1P יז»ס נאאענאטיס, די או> ױני»ן
 *ין ם«זצתי *»». »ו *ײט פון פאר

 »סיד חנר און 1»ױני דער צװיממן קייםעס
אסאםיאי״פאן. ריהען
 lveMfnwa» אויר איז קאנפערענץ »

 0» סון פ»ר»טעח«ר רי םיט נעוואחגן
»ו »ון כאסצפ אטאסיא״טאן  קא»יק* ו

o פון אפיס אין אינדוםטריע n *אוס»»ר 
 אימןרסאא. םר. סאמרסאן״ ט״איאמן

תז זײג«ן קאגמחננץ רער אויןי  ■«־ ניו
 איכדאס• »וג׳ם םאי׳פםעחזנד וי טראטץן

 »*0» דז׳יאמרס ד*ר פח שאוגסיא, טריעא
 די «ח אוז אסצרימז דער p» םיאי״מן,

םאב־מאטפעיזט׳יוחגרס.
 ײיחנר חאט קאנפעחמץ דיזער אױןי

םאריעצו;־ »אע t» נ?פאד*רט, ױני»ן וי

 ׳Viinim װ»ס »גרי«ג», דעם םון מן
 מם־ נאאענאסיט, איינמאנינ ם*ד ס»נ»
 »»»* *נממממ אוימז די »ון מרס

 אח אױ«ז»חון, מייך ו»מן םיאייאאנ^
un* אין זאי אנרימגס jn r «ור *■« 

 w* אויף חאט י»י»ן ךי ומחןן. מחי»
נא< ז»יצן דד«י»אמר»0גי1י יײ ■*דיימ״  ױניאדאאגטראתטארס נאויז ׳מפסימן

 »ס»סיאײ* in «ז מםמדס די t» »ח
ײז ̂ן זאאען ׳  חנדמױ־ ניזיז נאאתאטינ

n ססרירט׳נ ifn n rm סון נדםנאיחןר
in .יוניאז

 מד סאנפצחמץ m אייוי אױר ס׳איז
b it געיואי׳מ on tram ד איצסימן» 

 פאראיי• די tram און טרייד אין ממאנד
w n וו»ם איני״ז tvrwn אגעםײן אין•

)19 >•»• 1» (יייופ

n ט»י m  m m  ,unmvo « i« rw זײז 
n r אח «n ארנײיתר tnwpnur tram 

in  w .אדנײט
i«« vtn rrm  «nm m w  in •איי

on אין וױב«ינ»« די «ןi r tamtiv
■nr אין t« mv.Tntrem סיזאן

in  .avmvm mm in  r t  »*n *גא 
vNpmn «0fi n y w  *in p« oyan 

im um 'm איואײד• דיurns ■Mftra
■M A A s A m E M M M A E A i M E  M E R E  A4 A E Mn t«os«n.«« מגמ נ»ד IvuinM rM i 

w ,901*1 m* כאליננ on סים  in «f 
nm« 1191» איחס 1אױ>« m  p«iiy* 

93| 19901 190**310 9<0 11» »0V p’t 
119*19011919 m  1« f9191l 4«יי31א 

1* «31**190 ■11*0 1*1 191191» MV
m סיס  m  »»*i« a n ימיסן tot •נא

1«991| 0*19. 9990*99 3«1«991| 1** 
191113 003011( 191191*003 91**1 1M 

pu חיונדלרנ סיוקספולער

ע ם ק ר א ט ש ר א ס פ אנ צי א ץ אנ ג ר אזז א
ע ו נ א ג א ט מ ײ ק טיג ע ם

 סעמ־ און לאקסל ענםװזיאססימע — איעדסארום. נייעם דעם פון ערעפענונג
 םקעכ־ קאםתיספױמע נענען )psttp ארגאגחירםער — םיסיננען. שאן

אייחעענםי.

ח w ד ל אן ה א ג מ מ ו מ מ י א
ע , מי ם טי ס אינ

e 37 סראגדאס רייכען » םימ ערעפענזנג אסיציעלע rrסםענדי־ — יוני. סען 
מקוועסייכקײםען. םאדעדנע נײע — ארקעםטער. םחיק גער

*19« on םיז ס»אנ19 גתיםזד דצר  
 איכעז to* Pi«9p דרצםםאכער 0»9!*
uni*ii i9 i 19 em*09! ה»ם םאויום

אינםיד־ 011010901» אזעיכצ ך01 סון
«190919 «911 113T  I9BDP91 .09*910 
**3 «1100 * )990 |0  10] 191911

,10110*0 |1» &£ 7090א ,0190919 *1
1 , on9ט| irn| 1910119 1»י[ Bivonv

a

a
טאמױיעיס אינדמ«לם

22,גוםער ,גערעטױגקײפר

 193000m |1» *910<9 190ױי19 191
■ «0110019 *«t90*m on l ח»א in on 19יכ9װ ביאדי̂[ אינםצתייןסאנאא 

 191911 190^0191»■ 1י8אם»919ר 0911
toil m |919י  r«  loo.״ in ס9י*סא ni«i«B0i■ on in* 
*1009 19099? on 191911 O190B1«On tMMM| ifcAifcMAirili 11 nm nifoftikii iiiinni hm m a iFi iwtiJm מלום״מװיגחמ, גיסםימזנז

99000 10| 90*009 O1VU919110 in,
*י )1• 18 "■I  9M.<

 9i*039i 19011» די ,t*in *o*ii* די
109 |1» 190**31» 9191110 100 0>*n 

■919111 19**11 191**091»? in  no 
1*0 •»., ,910• 009100 *|0 J 11191103
0**01*91( *it« Bpm ,mo* 9•? װי 

10*001*0 ?0i0v*«jioeii*« t« ,tnn*»* 9*9, «1| M0**19 19190 0199919 09H 193**1 1091 0 0*0 *11* )9017 On
J 0H019

i* *יתיס o*o ?90011 « t*« mn ?«9 9119100 0**11*1911103, *«?*911 t 193 09 0 1*B**93**?1 193« •WO| 
«09*911 9099 W9O0OO0

0*1 t*n *o*u* *i ךי n« troovno 91(900011 0**119119 |,9t**«V 0 אין 
9 i9i**i iw i9v*in*n fi9iifi0oיד

190110 •no • no 03*10*1« m
_ , *ס?יםט.9 i* 190019 ימיסיV V i p« pm

* m n m
■00 .3*— !!•■*JW11N03 ■P0Vn ■3 0**1

י.9»9י99■ •191
t*« nun•■■■ .3 o**i

'»9*01 — 0 .19OT0M119OO 
4 o**t. •ייי*ײ*יס־«ר*־9*ו* און ■ו״ד

ניימ; 9 .19*
in.-*• f* im  ,5 o**t ין» i •301*1909ו

»if • »0 ״ ’3(w i
9 .6 0”tי י  רין?ס.0י

w m  .7 o**l »יי* *«i 9י0•״י'— j i 
 I( —(*!**■■• 19•?*" וי•■ ׳.1 41?»

1. 19*?Ih1•
iwmi■■ *i .« e**t איו i  i»  m a

t r u*♦ or•*.* .n ־ o rm ײ׳ייי
.9 J0 *~  (M *M  0  *9*199*P *•

_ *iitW rw
mu .t וײם

M — ; י•
irm .10 ?ײט

rl m»it
n יײ«י  .f i> ־

1**0. » V

*9MP*

חאכעז ון0 *עפעתןךסאנאל דער «ו יןדאל זיתען םיסנלידער פיפסנא׳ער
רעססעקס. רױם1 זדחר סאר

in  no 11*0*0 t«e«9? on אויוי 
י י8גײי ס0" ,11003 דוסאינט “ »«

יז30חיייו סיי גחא 00*1939? ס 19390000  m*?ie*o *ijm w  p« מװך no 91 »סיו  tnm vn  pnrmw 0

דך it oumraf איחם o*rti o*e ד*0
E919P

in m . . ׳ ׳ 

*opiorn o*o ,p« 1*19(191 *ii ,mow 
nm eon o**t *i 1930 u**si« 010*9 

.1009» tram 19 nr3*vu0  0911001
*911*0 010091901*0 p« 119100V

eon 1911*0*0 9 0 n יי  00 nrwi w nm
*i on nwMnono nomp eon •n 
|W .?O10V9119O1*« i n  no 0193090
1930" 1900*19900 *1 0011 On 9010—10 «**| 191**0 —־“־־ ־*

P*9
®JEE25מממימ

n apgpnr
**71910 0'

tvam
110111090 9303
199101
191911 00*10193*« 
*1 19301900 
* 1  •*1« 19000 
*n 1919* m ,t  *i no*901*0 0*1*0

U8 •w*

ivoit 31 רם0»ויפח«?םוננס־» *wB*** 
190 «419*190» »*| t9V19O*«P?0O H 
1 oi*99i pm n*«* * i,ך* promt 

9oi?3 im i?on,( 0 כיי *rarv T&rvn 
091 **?9, 100 90| 00900 1* 01091* 
900 ?4M1

1« 10*0* 01*1 0100309 9?1999
no 0*190 *wo 410191 tn n «0 *too*

*19»? *rn  m ,00**1 ?030**3 p« pr? 
«*? 0110*9 1*00010*9 «901091 p

0i0on**v?׳*prin.
1» i*i?3 o*i p« pin *0*10 *i 

 y$j ,m •יוי׳מר נמור •מץ יויחממר
M וננמססנר tv *ױך m- גײ- •אר

4 4 E E  M e  M E ||i m  e e e e e e e e e m e e m  m M E E M m w b o ^וווױדגמ} p i ימיסי חד 
D חױז iiT lu vm i pnjm 

twrtio^ *wsm״ m m v  pm
« |E i i i  MEEM m e U E ^ S A  a a u m e  4 E M e e A I a e e A e e epm mmmvmhi סין לי  יידיד וױ ון

491010 0**9 יי719ל0 193
91 ,nor 19099? m ,mo* pm'*

*101 90*009 Pin *0*10 *1 10 om
.--------------M E A i f l A A E A E A E A A  E E E e  ^  t סוג?יו0 חנד סעו ודיס־מחנ̂ז p§ וווו

--------S E E A i i A  A A ^to & A iA A  I m A m A e e A ^ Dii0i talon ,mown ■in ,om 
*19001 *1 no B*0Un *1919 m  *mb PM *noon n*u* no **־■.i i 

*1100 « 0001 0» 001 יתיסי *1
9001971909 1900 01*8 «900000*9 

M 0MVTM*'3*»  T9T*T« m  t«| 
*«1*m DU *00 ,71907900« 19V 

19V*T« 19709*101 199101 m  pB 
119979903« *«am  |W 010* 01 t 

01 *910. 0010 m  no iiuoonv *i
w רומס חױז nr 7 •דדיס סןלh w i i 
«Bmarran t 3 ן«  •moײ a w n*

03101119 *01 00R *t 000 10*10 no
ps m s ויחר Iff”  *w iw 'w

^M E A  m E M M J M M | |  E | M »  4 4 ^ 4 4 4 4  4 • »  4 4 ^ 4  m M e e eוחנס יןזד n חױז יתיסי v ײד
0199100 )93**1 ?9*9900 0 0*0 pn

m  on no ךי יס מסײימיע -mo
190010 |» M 919TVT0O0*3*"3־ nO

.09*910*00

•19300 
0« Y0v**ioe 
190*10 7 03

______T«T»*mo00 m
90»  0090
JM E

*n

MDprnr*
■ מ יייויי

i



7T»
מ^ 1927 יוני. ער83 ^ריי

ג נ פי ם פוז מי נ אי ש ר ח ר א א ק פון נ אן ל  ק
ו און מ א ס ס ן ח m ד

po ) נען njnoTVD ,nytyo'.
 TW3 es'Mrin Din םון מינדננ. *
o ip ii 27 פרײטאג, *■נעהאלםסן on“ 

pro ,״ *ין ,1927 ס*י '*?psarpsnin 
 סרים. opoie oopn 3 נילדיננ,

- ריעוי. נרורער — ס׳»ןרס»ן
*ױסריפטןמ.

 48 ,36 422 ,10 ,9 ,2 *סאיען4־ די
 tp>yp*aan• די נום ה״סען 89 *ון
 טען,13 שען,0 םון באארד רז״״יא־נט םון
.mo,, 1927 טןן27 »ון טע[20

־yp מעסטריעי tym*? r*o די
 נ**רד דזטאינט חןם *יין יארעט םיטע

iv ין זיר נ*טיי<ינען* nn אויפדע־ 
 קבר am mw טאנומענט דעם pc טוננ
d זונם*נ, *ן,1?*נ םאיר סון pi צטען 

l  ,prn נייטטנ, אז״נער on mw 
סעפעטעיי. קארכיע? םאינט
 P3* *ס1 נ*ש?*סען, װערט עס

n03׳**e אין רעלענאטעז באארד ?«p 
 nn אין נאםיױינען ויך זאלען נעאנוטע

 tie מאנונמנט on pc *ױסדעיוװנ
 נאארד דז׳טאינט דער יאנראן. מא*ר

 סון מעטכערם אין אױא אױך־ פאדערט
on ד איו •קי־איהoonאגJfא״נטער־ ר 

זאיען ז״ אז נאארד, רזעאינט נע^אנעי
באםײגינען. אזיו דך

111— ■ —■

 :כאריכט םעגעדזשער׳ם גענעראד
 א דאס כאריכטעט האכםאן נײדאר

 זיי־ P3?pn ,npepr **? נארייםענדע
m רעדזטיס־ ניט סארנלינען *י*ס ניז 

 i* onseiw אי*ס ויו ipayn םרילם,
in רעדוטיסטרײשא!. װענען ױגיאן

ip דאם אויך, נאריכטעט ?ospoxp 
 אײנינע נעװארען tpo?*npsi* ויינעז

ip*snpe3*p צוױשעז m .ױגיאן tw 
p די » rn *c ,םיט אסאסיאייטאנם 

ppvvon נאלאנאטים די ;עבעז *ו 
 װעט יוגיאן די • דאם ,tnpbrwe *ו

די סון פאריע«וננקז סיינע יילראן גים
*oojpons.

 ־spipesyp pin pc רעזולטאט אלס
tn א געווארעז צ״אםעגנעשסעלט איז 

nprnw סאר in אױםגלײנוננ lie 
 פא? on אין אינערהױיט סבסוכים,

םיםנלי־ 1אס*סי*ײש* אםעריסאן סון
in.
or א נעווארעו אינעהאיטען אױך א־ז 

rsnpesap אוטסארטײ* סון אםים אין 
tprw ,נו טטערםאן, *tnpmxo'i א 

 mw .pow*p דזשאינט in סון נארינט
iptn אנזחד נאוואן זייגיז קאנ«חנדו 
 םוירםעענםס m סין םארםרעםער מנד

on אםאסיאײטאן, נארםענט לײדים  tw 
 אמריסאן tie גסיל,1קא אינדאסטאיעל
in |1א אסאסיאייטאן,  tie עיד11 ױניאן 
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TO HOLDERS OFSECOND LIBERTY LOAN BONDS
EXCHANGE OFFERING OF NSW 

: TREASURY BONDS

•L• off*rIns •f?W P״  •TAT*• TRBASUKY BONDS, f•®• j», HIT, waff baartai iataraat trmm that dal# at th« rat• mt 1% nr ••*t. Th• hanAo will aMtara la tvaaty W .  hat »•7 U •atM f«r rWnaptlon aftar ■1st••■ yam.
■A Uhwty lean bond• win W a«•
ג  s f a w  &

•ad UWrty Leaa brads bar• bran IWr payaart aa NttmWr It, lt2T,----, ig Im, *-*af •mbta taka adraatara af I ■braid ramait̂ rty ״ ______
•^^•"arSSi• far a ytSm rC i naly.
. rartbra lafamatira aay ba •btain«dffM M ill •P tpltft AMIM1amw Fndaral Bararra laaC*

__A. W. MELLON,
flirntiri V th.
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ר, ע כ א ם ק או ל ט ק י ו או די כ  ױני
ץ ר די א ע ס ע א ש ם 1גו

 ײד ססריננ-סלעק דער וועם חאסען, סען םעג װאמז.אתם, עטליכע ודן
 װעט ארכײטםלאױנקײ® יעריאדישער אומער סון *ײ® ״ווערע די עגזײגעז;

אין אוםקעחרעז *וריק ױך וועלען דדעססאבער און קלאוק די ®אראיכערן
כרױ®. ״טיקעל סאר׳ן קאםף נייעם א סמאן, נייעם א אגדופאמען ״עסעה די

 רענעלםעסיג אנסאנגען ®ריק וועלען ״עסער די װאנען גיז יייל, .
טאנעם־ סראגלעםען, עטליכע חיב״ע igo אתז סאר שטעחען ארגײטען,

 דער פון נאר ני& זוערען, נע״ליכטעט און אױפגענוםען םוזען וועלפע סראנען
 םים• מלגעםיינער דער 1אױך.סו נאר (ןרגטגיהמיע, דער סון פיחרעו״טאפט
 ױניאנ׳ם דער סון תוך ךעם כאריחרען װאם סראגען זײנען עס גליחך״אס®.

 א פאר חאפענונגען אונזערע לײגען סיר מעלכען אױף יםוד דעם לעבען,
 אתאניזאזױע. פאחסטמרקטער און באנײטער

. ׳־ -- , , * * *
 אױפ׳ן אײנעם ױןדען גײ לינם װאם סראגע ער״טע די m *וומעל, אחן

 ®ועמו״טעלען *וריק מניאן די אזױ װי *ר»ע, די איז ,pagiya אין און *זנג
 לעבחאס־ צוריק איחו־ אין או־יעגעבעז *זױ וױ *תדאםענם, פעםסיעז א אױף

 םאכען w אזוי וױ ;כח וױדעד״טאנדם א ײת קאםסםלזסטינקיי®, קײ®,3®י
יחיד יעדער וועלבער אױף פעססוגנ א אםאל װידער ״אס איעונעלנעם דעם

^ .װאריםע די װאױנט מע ס אגיי ®יט אפלאדיססענטען רױ׳יעגדע די ג
............................... ...... * חןלכ««ווג־־1

 פיחרער
 או נען,
םעז
סארואמענחײט.דער *"®ען״סון פינסטערע די

ע

■  r ................
_______________________________________________________________

• ו מן י מי י י
ר אױןי «יך סאריאזמ ד»ז און ארצאניזאודל, די *וזאםענ׳ינדולען  דן

 אליי ױויאן חןר פון סחוםטידס חור אדער סיחחןר״אסט, די אז נתג,
p tr פארגאנגמע די איז וױ וד»ט, יוגיאן, אמזער ישועח. די כרענגעז 
 אימ׳ יעחןן פון ח׳פק אא וױלק חןם פין סאפ, «ן קרטפט איחר שעפט חןן,

ץ טאן «ו םיטגליד «עלנ«ם ץ נו םליכט, חעכסטע זי  אפםעחױליגער אן וי
 םח םיואז נײעם דעם פון אנקוםען דעם סיט ארסיי. אתזער אין סאלדאט

* חןם אננעםעז יונייה די אױפלעכען און אויפנױען פוז ארכײ® דיזע  ‘ק
ארגײטס״כאדינ־ די ו1מווו אלע סיט פארמייױגען פון גע׳טטאלט קרעטעז

 א און פרעספױזש, לעבען, ארייגגעכען װעם דאם וועחןן. אױפגעשטעלט
 דער •ון *P«p דיזעד און ארכײם דיזע ארגאניזאוױע. אונזער אין גשםח
 איחר אינחאלט, אםת׳ן איתר געבעז ענדליו איהר וועם שעפער די אץ ױניאן

 געווען איז ווארט איחר ווען געחאט אםאל חאט ױ װאם שםארנץים אםת׳ע
 זץ אי כאלענאטים, די אי וועלכען *ו נעזעץ א שעפער, די איץ גןףעץ דער

םפעקט. םיט *וגעתערט ויר חאבעז אינדוםטריע אלגעםימע ̂ר
* I I . *

פארלױן) אין וחןרען געשאפעז םוו אויפסו, גחיסער דיזער ארבײט, דיזע
 א םים און געװיםעז ריינעם א םי» זאלען םיר כדי םיזאן נעקםםען דעם פון

«וריק חאמןן םיר אז זאגען, קענען זעלכסט ויר אין גלױכען פעםטען
 םיר וױ גאכדעם געשטעלט. פים די י1אוי און אוי׳פנעבויט ױניאן אונזער
 פון רײחען די אין חאפנונגסלאזיגקײם זײ און יאוש דעם פארטריבען חאכעו

 לעבעז, ארגאניזזמיאנס רײנעם דעם אנבאלאננט וואם ארכײםער, אונזערע
שעפער די ־אץ יאוש דעם אץ שװאכקײט די פארטרייבען אי*ט םיר םוזען

 יעדער וחןלכער וװ •ונרלאזןן,
m ,געפיחל m אלע אוגמער m

yiymr\w מ אן ®פתעסען םוזען מיר גופא.
^ n יגמ^

ור
זימען גזט«ע, אלם שעפער די און בעל״םלאכח, איינצעלנער יעדער אונז, פץ

 םוזעז םיר שאטענם. שװאחרע די םרײכען
אימער יעדער א׳ז וױרקליך, לעבט יוניאן די אז סליץ, אדער גרוים כאלעבאם,

ען כדר *חת.  פאר• «ז
יעדען am״ ז5יעח אין יגען;

amr גאנדער דער םים באשיזעז איםער פוורםייױנען, איםער נדופע זײן 
’ פארםאנם. עס וואם קראפט

 אתא־ אלגעםימע די ױניאן, n תאט סאגאטע(, עטליבע לעזטע די פאר ,
 די װאם כנין דעס אויפשםעלען קדיק אין וואונדער אױפנעטאן ניזןטױע,

די אובטער זװכראכעז. בםעם חאט קאטתיסטען די פון אװאנמורע וױלדע

 ו^למ, יער באװײזעז נייע ךאס אױף םוזעז םיר װידערשםאנד. *ום פעחיג
 די אױןו אבםענדיג גינן חאבען, דרעםםאכער די את קלאוקםאכער די אז

 פארלארען ניט נאר יאחר, דריי־פיר לעונטע די פח פאנוירונגען פינסאעחן
קאםפםלוםטיגקײט. זײער און לעבענם־קראפם זייער מח, זייעד

 יזניאן שעחנע. נחיםע, אונזער בױען שםעל אויפ׳ן אנפאננען לןןםיר
!גופא שעפער די איך

 אױפבױען צוריק געלוגגען אמטעוגעשאנאל חןר איז אמדפםענדעז שחזןדסםע
 קאםיםעם, פארשיחןנע און כאארדס עקזעקוםיװ ןעלעפשטאױ דאקאדען, די

opy®rM o וױסװעימז p םעקשאן און לאקאלע אץ םיסנלידער די פון 
 אויפ־ צוריק איז יוניאן yp פון נעכײךע די :װארט איץ םיט — ויםיגגען

םרייד־ נעלםעםינעז0 א אויף אי«ט פוגקןױאגירט און געווארען עשטעלט

ע זײ ט ש ר ד ע א ש ײ אניז רג א רי־ ] ״
o 1 װאך, דיזע ------ . ״ ............. pדי באקוםען דזשון, טען ,T 'o rnםאגר קלאוק ״!
̂געזמיט 3 דאם קאונםיל, אינדאםטריעל .וױם באלאנגען װאם פעקטשורערם, אױפ• גוריק איז יתיאן np פון נעביידע די :װארט ייימ סיט — י p®

p פון פרא^נם 10 אוענםערצומיקען p n ,די װאם םימ םתנח די ארבײםער
נאך קלאוקםאכער די כאשאנקען האכען פיחרער קאםוגיסטישע געוועזענע . -------------------. —

■ זוםער. לעגםען לײחןן און סטךיקעז װאכען 26 אינטערנעשאנא^ די פון רייחען זײ אין זזריק אוןדרעסםאבער סלאוסםאכעי ן ן
לאקאלם•

o p  po ,פון רעזולטאטען די זימען שםאנדפונקם o p חיסםארישען 
ocmop ,זעקס סיט אױפגעגוסען חאם אינטעתעשאנעל די װאם קאםפיץ
ק,........ די פארםריכעז חאגען םיר גופריחןנשטעדעגד. חעכםם צזרי
אנט• געשטאלם עקעלחאפטען זייער חאמןן םיר לםחנח. םוזוץ »^

 ארכײטער* אלגעםייגער רp פאר און םיטנלידער אתזע^ פאר
 אױפ• וואנען גים םער קײנםאל שוץ װעט כאפסע דיזע אז אוױ, באווענונ^

םיר און ארבײםער, ארנאנמירטע די פון רײחען די איז קאפ איווד חױגען
i פאר אםאל היז־ער---- p קלאוקםאכעד די אז פעםטנןףפטעלם, וועלט

עק אן איץ פארוואנדלען ארגאניזןמיע זייער ניט וױלען דרעםמאכעד
ר םאר אםאל ודידעד חאכען  קלאוקסאכעד די אז פעסםנעשטעלם, וועלם מ
n  m עק אן זלן פארוואנדלען ארנמניחמ^ זייעד ניט וױיען דרעםםאכןןד 

ניט־פארסארםד רײגע, א חאמן יײלעז זײ אז גאר פאו־טיי, רעשטיליפא א פון
ע. ״ ״׳ י ע קע־״ע־יע יײן . ״ ־י י ־ ז י נ י רי ״ י .^ . ן ו י נ ױ ^ ײ יm .*ײעמעז• . ״ ; « ״ ' מז ־
jap ארכײט אױפכױאוןגם גדױםע דיי ניט װײמ גאך פארענדיגם אבעה

 אין קאםפײן. דיזען פון *יל א אלם
צו־ נעקראנען יתיאן אמזער חאט

א אהעסנעשטעלט in חאמס סיר װאס
y tP o i «ריאחר עטליטע לעגטע סהז

*׳׳

קענעז מול
 מרעק־ א נו חרכגעםאכם חאבען םעמלידער

m n w n rn אזױ ®עכגי**ר, חןר כדמ כלױז 
 שוין װ^ראױפלעכונג פיתר זאל ידגיאן, דער פון ג

 איכער־ קלאוקמאכער, ד̂י חאכען יאחר פאד לעגסע ד׳י ודן
 אויםגע־ ?ײ וזאבען וועלכע סיזאנס, שלעכמע דורכגעםמכם^פמף

אופן, גנכ׳ישען א אויח שבױדערחײמ, גראד• חעכסמען i בח W i . . _  . r o■
j)3y Ww iHd i*ivt v ן ^ owpSyTiw יי i םר jiM Dp

ejnmraup• און ארכײמס״באדיעומען. אתפערגעגראבען.די און פאריעצם 
 !ושםױםוגג שמילער דער מים געווארען נץצואץ דאס איז פעלע ■ילע •מזן< 4ייי
a ארגײטער n סח u u נױם, די n p אוועק־ סשזט 6תא ברױם, פון םאננעל 

o׳ ארבײמער ךי פוז מחױכט p אוז װילען pom די זינמ »ון קעםפעז. «ו
 נים איז יתיאן, אוגזער ־ י

פון קעפ זאנעגאנטע די

in i זאנעז

*S3U

 אפגעשװאכט היסש — שעפער די אין מאסען די »ן וױ טט
o און p םאר־ איז,נאך וואם קאםפםלוסטיגקײם און גײסט ביסעל

n וךורך געוזאחמ פאתויסטעט pk *זגמכפן p 
 קײן וועדען ארבייטפו אונזןןרע װאם טראנעריע,

nt לעבען «ײ — o p אנבעפיתר־ קאסוניסטיש
 ארױסי־ וױ וחױ חאש חורכן גרױנמןר

djtt לעמוען yftf|w| דעמן״
ם א  די נעסװיסעש ?ײ אין די

i< שאפען yx?«ov ,pxij. w k 
po a מףפטאנעז איז װאס is 

pa אימליעען po םיט• איחרע
י * , / ׳ * ׳ *7

.**״ ׳״■,■׳ « .^ך.. 1

JJn חאיג א iS  *wnrOgft ־
m י '

Ip טײל א כלויז איז אײגריכטונג ״רי־ארנאניזײשאז׳ דיזע אט  po 
 n נאך ארײננעקראגען חאכען קלאוקםאמר די װאס ירושח נלענומןנדער

 םארלױן* אין ױני^ן. זײער איבער קאםוניסטען די פון םמשלח יאחר יאר
po םאל דרײ “״רי־ארגאניזײשאנס דיזע װעלען יאחר «ווײ נעקםםע די n p- 

o אן קלאוקםאכער די םאנען p ,̂נען אוםנליקליכען  pa סםרייק חאלב־יאחר
Idas, כײ ?יך אנפרעגענדיג ניט פראװאצירט, האבען קאםוניסטען די װאס

- 1 ארבײםער. די
* * *

 אוואגםוריסטע^ דיוע פון נעװארען פםור ענ^יך איצט איז יוגיאן די ;
n י אבער p פארבלײבט אגריםענט דעם אץ פתקם דיםםשארדזש i p, אם 

̂וועט אמםערנעמאנאל די און יאחר, «װײ בעהםםע די פאר װימיגסמענס
װו ולעס

o p דײחמ; וױינינער װאס פוןקט
 *ו סיטלען אלע אננעםען באארד חשאינט מ װעם זאך, ערשטע די

o«־ 10 די אז זעחן, ip s . וועחמ אויסגענוצם נים זאל ,רי־ארגאניזײשאן׳ 
 די *וױשען 'טעםיגקײט. ױניאן םאר ױניאךםאן קיין גענען
p p« כאריחרען װאס פונקטען op  v®AjonpjponM o p,® 

p פראצעגט 10 דיםטשארדזשען «ו p 'r  po ,אויך דארף ארכײטער -n p 
p םאנט p i,] באשעפ• װאם סאונםיר, אינדאסטריעל םון םעםבערם כלויז אז 
w, אן איז אדבײטער po 36 וױמיגער ניט ®יגען k* ״pM am װאס 

is װײנינער ניט נענעבען חאכען  po לעצטען ארבײט װאכען פולע 
a אױםער סריווילעגיע. אזא *ו כאתכטיגט זייגען סיזאן, p אלע ^רסען 
ip דיםט״ארדז״ט װעלען װאם לײט יוניאן jm, סולע א כאצאלט קריגען 
 ארכײטער דיםט״ארדז״טען יעדען po סלאץ אויפ׳ן pM ן װײח״עם װאך

p כלױז וועלען ^ n yoorou ארבײטעז. ארױסנעחן קעגען ױניאךלײט 
* 0 *.

 איגטעתע״אנאל די קען םיר, גלױכען אום״טענחמ, אוגטער|אזעלבע
tP־mo באארד דז״אינט p n ױניאן געטרייע זיינען װאם קלאוקםאבער, זײ 

n װעלען װאס די סון צאל די אז לײט, »p ® yi וןערען np  po רי־ארגאני־. 
 סאחזעלםןיסמםינ וועט קאונםיל אינדאסםריעל po ״עסער די אץ “זיי״אן

ץ מ. קיין• ניט זי ®די אנבאלאגגט װאם נרוי ,ip iy o p rאלע אץ ״עסער, ®״ 
OMO»־pyaia״®pm p p i אין ״עסער דייזע װעלען ״עסער, קאנטדאקטיע 

np װעחמ .באדיחרט נאנ«ען.ױט  po .נרויםע די .רי־ארגאגיזי^אן״ 
n «ו באלאנגט װאם קלאוקםאכער, טאיאו־ייטעט p נאםױרליך, װעלען, ױגיאן 

p® צוסיל סארגיםען גיט n p. אלם אױב pזולטאט po וײיארגאגיזײ■ דיזער. 
אף  p אונטער״טוסער, קאטוניםטיעע אביםעל פארליחח ״עסער די װעלען ״

n ארז־ערם איצם ביז גאך געטט װאס חייסעלע, קלי^ע p  pa קאםתיםגד״עוי 
o בײגעטראנעז סיל אזױ חאט װאם סקעב־גןףמדעל, p זײםט״ארדז״ pub® 

b אין p ׳ אריינצו״טעלעז. אגריםענט
o דוו־ו m װאױל, זעחר וױיסען קלאמןםאכער די p סיואן לעצםען tm 

of חןר דורך חאמ וואס עלעםעג̂מ •ווררעמערישטר דיזער געוועץ to  rap
דישאגס
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n p  ®ns ^חיל pa סאנ ױניאז די אמטעתעגראבען קאםוניסטען די 
I , חאכעז וו*ס יעגמע, די נעוועז דאס זימען \זיי שעפער:

fc  m A b a B A A I A A a ^ m b A  m  A A iA  A A A  B A ■  b i A | a  MT שגײדעז ש&װגדען, די מרדענגערען *ו רױ באסעס די םימ5דילסי •ארשידעגק
נעמאכשn 1אי

ת ופייגײמען .#יגײמ איז און זונפאנ, און *ג ש< ארכייםהןן וױמיזפהןס,
nM

p ארכײסדןר די an p  f p io ^ n a ץ װעט װגיאן די אח׳ ח זי  נכ
י *גן אגריםעגט s״® באסעס די pa זאלען סאנדי^יאגם י p n אג p  m

jym  »Y

A m > b a a a A  A B M B M A A A B t e A B A B B A t e A A  b a i a b A 1A B  ווערען, וורדנםערגעשיקמ װעלזןן שדנאים ידגיפן^
it בכח m װעמ ז1װגת n און
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 מלויסן ,T'Tpagio pm 1133 ®ל סזױ
ir  iga ir  *nai ,lagsaar pm״trow e 

troian er um rpnrea p'p pn® 
nags /irs raaaa dvm iao ״Dire 

iWreinga pkr t .1133 סיס » imp ire 
W  taut vs tgeog m  em or ogn 

tm rpnrea ליות״ת pn® ire® em 
tnhri u n  tnm  t b  .mna ®יו® 

ragp t b  ta ,tm ogr® n( יויד •og 
 ogn ogi pm .i9m irtaw trrr״

jrorn ,viao t® tgeraog in  egn'e 
m a® a p't em tgiag* pat ״To 

n  eg® or ogn an  trars״ ®,P* BP
Tama tr&3 U T t r &  or
VJMMUBM1 B M'S DO PM I

®v  ®  re tm i׳aamaa re are® n

I

sgt p«re air3ia*S i>m a iao ogn 
m n g  po raw o n  ir  o>gii .P’t o»a 

o n  tm'Pa ים trp'iias eagpra on 
tmra e*a 9gt igego pn im נדם־ 

trePan סיט ®on. ױ ®®'.*agio "i 
a r t ,פליח®־ t ogn״*ra tngTtao ®a 

anarn'Se am ire® I® pngu ן מו׳ י  י
”t ויס pmra אױך i״om tra«t ים, P 

nranp .נים העיתן igogo m  ,mre 
*as eagpra e*a egn taregir im t po 

 עריי־ a ומלדי״קײנ^ rsret ךי ווײו®
ingnra map rrn r Msnoo t® reo 

ingvra U rn im»re »n® n  pa ויט 
iga יס® iP'bm iga ,tn>m לע־ ים1א 

are ranrs.®״
 nta, וױ ויט eano irsg ותלט די

ps •iren a 01m ire at® m pa® 
transom ם® m  in  ooip ,rare 

maga .נםד o'a wt'3  ,®anrem o*a 
urn p'p.־

®1, >p't mipd uaagtra n ייוו־ 
iiss Tow •egn go's t®  ®*nrs. 

tnm  otva em or tm מחדיםיו® 
uss To Itg po ר זתם  סאר־ סםתםא <

Tt egn ir״  egn age an  ®ere 
im rep 't'i m  v ®  etgreaomg 

jtpn נײ in  ir  mrp tman pa Tt 
monrairoa® «i ta ®ream omra 

mm tmra pn /גארי״יזײנ .nren m 
m . on® tm eon eoneiM e*a 

igairanartvre;״ egnDrmree*a 
egn igego m  •op'Paneg an® 

®.arena®'®
mo ױ p ®vn ogn״®a e*a reoi 

UP t® taregir p® 1® ®anre.־

n4»u nnrre irsngr״a pM or,,*! 
ogn jge*oB"sig mraan a inn® 

im t®׳n no irooar in  trtin on i 
,iroear ir "t  nreneigo ire"sig 

®®nra esgii am Mtg tg ,irtira t 
ire״ ” sig n iao ig i a 'i T>ir ,סלײו 

iToa pm p?ga irraai an iao iga 
eoiroiMi im Mrogr® m  no 
P't nmo em am ira®s*i m  .mou 

ire® tm ire temmao opato 
gereo®״® irn oamproagp pn 

u 'i j n״ti״irea inre ir>ng» Ar 
41 a irarp ir>gt 44t to ,ire443ia*!״ 

ivopngii ,nnmo mre ogn iroip, 
resro iro'ip ,irt''n ®ns ,rignaror. 

urn® m  e® ®mgo Ag'V 'i I® 
m  .ta 1® irrsgoge4®  ®rugs ,mas 
p i  'ita o'® em on im , ,v .ta pm 
ireea'ama® m  inm  epiaongo 

n ,rogr® raaa 1® mao לסוײױמר 
 vas trreri meorta® n iim boo*״

yagi"M tg /iU'eiraga To 'ita tw 
nins r a r i " M  n*rm®areem 

an tm ®snpema ״pa D 't'ipjnm 
Ha m  no T®  tmn® a irearig 

s״pa'igreo״m  .o פײ״סיל *rea po
^a i  A A A a o A a r e A  a a a a a  Aa ^ b m b  A a A  a a a  & a a m  a a a i  a a B o mבפוױיזם, מקא i t i  tv ,וחנלמן וחננ df 
״M»gi4'M «1 iga iragre׳ 'im 443ig r. 

1rea : rnaeaao roe® p'p ena t® 
orarp'ii nrona To ig i ore* rpn 

M״O'® anirpip or'a pa reg i"« m 
■np p'p ger'a rpnrea I®  t®  A n 

tm an vw  anarrip ona pm ,on 
.an  mum tnnwagp w rnro rpnrea

nra'T3 n n n  piae,®»m ■י® 
3ia  ramrogi׳*am m  .ireono®e 

on t®  m " 3ia  marogi*® n  po 
®a an iao pm ,maoaai reo® p*p 

M 1® ta ,etra yia  in  am״rogi 
y g 0 g ®eipigo irnnc >gt י • 

g> י e a״ י .r 4 y 1 >g 1 i r i  r 
a iga t ®  ig i t® rp'irea t®״*ge 

pm irambonaia 1® Bt'pg'ygo p® 
f i  o rrfi'®  nrsrn tram raaio n 

 rogi.®' 1® '11 ״.maa ingnra ot<״
emge oare ire*'3ia  m  ogn Agi 

®*rea. m  — tm rogi"M pa or 
igere irr'aapn.״

D'na i'M anra vruaiaa trtn 
*irea'M an Po ranagoongp a po 

mo'rewgo ®Paagwaa®1. ״ mn*o 
emgsaisg״ ®Doimigt. I.״

igere iragp'iroi, m״ — n 
®n i" ii m  in ®  r*egtg9־,raaio 

Mpnrea t® m® enreriao pro m 
ire*'3ia  iraapnrea m  pan a — 

pM ; P'egtgTo ita  gi pn aaumas 
n״n  po ir r®  tmra pm *no tna 

ra m® irsgn rsreu״®.ea
®du a esaera egn pia eannni 

 inam innaregpn pe® אויםװסהל
n*Tp earrmo ta ,'gic—״ pgt איתם 

eiroopr ire ךצס״סיס® "3ia  Ik ere 
»jrm'egp m aonrei m  ia

m r  Trearr® סליחער יוסט iTm a. 
qgi T® ®יסחױס® pM inn nta in 

Ig i t® ,®tvreena pm treeis m
Srn a p*re״®Ig i en*re tre jmp

reano m  nt o*a םיס rarr® n 
ig סלינאי. i en*re ire םיט׳ן tie ion 

p® .pc®o ipat'iBVP pa irem r m 
®t ח׳לילא, ,reo'n״  ,trrep Dim or ta 

 jj''pmTm irsaaa m םיס אױס
 נעני• a t® סײנעד irsg ires װי

egn j®  irn*re irarmaeir 1® iro 
*gir pn pa igogo treu a u m  iga 

or ig i pm ,tare ״in •®װײם p'p on 
nren W'Pa'nwaironM״ge .o"P 

nta tngnra eSm a t®  egniaoהיםטןרמדבסנײםםש־ט . T
nta eg, חײםט airsirP o>gii Ar 

opiaiw p're ייך ®■o Tm .trayio 
T 'um  t® ,o'a etvre ogn oTr on 

m r  iga סיויהעו־ מסט *rre P'P eu 
pm .i®n mra לימ־מת ®a o>gu 

dtp Dranaiira-rnreo'n on eoiai 
pa trrmias זײ /a tnnrspir 

TSeara"M ״p*p eu gi epre נרויםע 
ens op'Pwaog n ru  egn'e — nosn 

-pe'sa esgn irsn n  pm .igogo on 
.stars pmra t ®  mss ®ram  r< 

bMu m  t®  ogn tmrre iga ongn 
reP'tn pn po trs'Psra״* iren® ״ ' 

legna
 epromae *wag em לינדמחג׳®

ir  pm ,mss po ere on ״ימגם raaaaIMA  ̂ >AaaA Â aââA âa AâaAA A a.מושיימגער ווון שסימר חנר מיסלען
im ויך לאזס  *nnyPFn o  r m v nm 

df •מאױי אמ HDW3•



d צװיי״ זיינע און בוים ריזיגער דער—ארגאגיזאציע. פרײװיייגע *»יז ױניאן 
 חש«ינם און עקזעקוטױו »ן פון דיארבײט כמשםעחם עס װ»ם איז—געז.

 «ר־ דער פון *וױיגען בײדע די צװישען אונטערשיד דער - גאארז־.
 ׳זייערע — קאםיםעם. פארשיחןגע די פון פונקציעס די — גאגיזאציע.

 עקזעקומױו גענעראל א פון ארבײט די — זאכען. ױגיאן אויו בליהען ־
םעקרעםאר. דזשענעראל און •רעזידענם פונ׳ם אןיפנאבעז ױ — באח״.

m

קוױנםקי פילי■ «ן

 חשענעראל ®ון אױפגאבעו די
 חשענעראל און ■רעזידענט

סעתרעטאר
 סדנסני־ יעדעו־ םון עקזיסםענץ רי
P'vot פיל איז pypniy פאר־ איהר אין 

 די פיתרער. איהרע אין און װאיםוננ
oyn ttnooun ,יעדע אז באװיזען iy* 

 א איבערהויפם ,DDompiipp נאניזירטע
ty'ir, א זאנעז. *ו אזוי איז, ותלכע 

*owe איהז־ אויוי װאם שסאאט, א אין 
 סכלוםרשס un no אויג oyi װאכס

 זימר אוז רעגירונג אוםפארםײאישער
oyi אויג no װי איז נאלענאטיס, די 

n tnvor ניו זי קען וײן, גים וסל 
 װאס urtpo n וחמ ,urn tv «חן

 םארטטעהען שפיץ איהד אין שםעהען
 טליכטען און סױפגסנען די ריכםינ ניט

tim זײ וואס  uayn זיר uotipt
ױניאז, « פח נאאםטע העכםטע די

 *ty םאראנטווארטלינקייט גרױסיא־ םיט
 זײנען ,ppb5tr ז״ערע אויוי מליינם

un• יח •־עזידענם po ■uropippo 
 tt'otpptpp די ipo up פאלץן איעימ
 .צום םארנלײכעז ױניאן א פון םאכם

 טדינה, דעםס?ראטישער א pe •רעזידענט
 *jnppo pourtpm tltptt דאםתלמ

 םעסרעםער dpi םון םליכםען די טער.
uo UP םארנלייכען פעלע געוויםע אין 

tv םון םליבטען רי .»V ipdpippd 
 ןײ1װיים־*־ דרײמזזז די און סטײט*,

v iwn iPDitn ססל סך tan ירעזי־ 
dot טיט דאבינעט, םיגיסםארע; א וױ 

 .פאר־ בײ באראטען ןיך םוז ip וועלכעז
py,* ,uo” ntptp5pt ptprr םרזד עפ 

ut< זיד an po* ײט* uratv א״ן 
ittJoonoo דדפעכע־אצ פח trcwprpp 

 *װייםער. un און גאארד
un •רעזידענט, ־• uayn נאד טיר 

oytt פריחמר otytpt, רי איז tt'Dtpptpp 
 דערינער רעכם byi האט ןר און טאבט,
 פאיטידעגע (יך אויןי שטעאפן «ו *לײן
im t און up אל״ן ucvr נאשיר 

uo. וואם uno װערען• אויםנעפאמש 
 איגםערניי׳פא־ Un no rmo'oo^a ר••

!*מןגרעז דעם דעם אינער זאנם גאי
piob :

 n דער זאא jrpjro דרינגןנחנ ״אין
 םײ יופען *ו םאכם די חאבצז ויחמט
 דדטאינט ױנ^ם, *?P& פון סימ«|

 הער־ אפהענגיגע ranj* אדזר נאארדס,
 פארזי־ דעד *לײן ױין און פערשאםטען,

 םטישטעחזןר » UP’r אדער זמנרער,
 טיט uspiay. זיד פלאץ^ זיין אזיןו

 און ארכײטסממבעי urniv םכסונים
 »נ־ *ו רעכט חוס האט ער .ארנײט׳נר•

no UMtoM *arm irvm u -דיגםס 
 חאם ע,־ ארגאג״זער. גענעראל u־a״

 נ«נע־ םויםפענדירעז nr רעכט ראס אויך
 דורכ• goo וחזלמ *רגאנײמר^ ר*ל

tmtent » גענעז פלאגען איבער טרײל 
וײ*.

 דער גץזאיט, ח»נפן טיר <אטט .
 םא־ סך א אין רעכט א חאט פרעזידענט

 זאכעז נאשליםען »ון םאז אליין םענגמן
 no ruoenpp חנר חעיםען uiyp װאם
 אז ניט. אב«ר 6דא נױינט ױניאז, ־חד
 זי־ פולזןן אין פארםליכטעם נים איו ער
 און ןותאגיזאציע דער nr װארט פון נןן

usut up טטיינער. םוםאליני » אויןי 
 nwvi,\ נים יוניאן אין.א pp ז*ד אז»
 יוני^ דער סין פאנטטיסוש^ די און

 עם שריפסליך זאך די באאאיפגס
געזאנט: ותרט
,op זיו װענחגט p נוטהיײ חנר 
 חאנדלוג־ rttt. '.p u ג. דער פיז םונג

»u פון on לוים זײן זאצען פרעזידענט 
 ,ער ב.״. .p j דןר *ח וײרעמױאז חנד

o.uoPon hrt יײגי •ײ 1סי חמארי 
mx^ipn ר און» * jpppomr Mit 

trpwn איינמלזזיים׳נן םים in  w 
UPunpP.' *ווײײאתרלימר

jum ino  nn דער זייזמדיג o.p»
ךנד אתאניזאיי^ אלנססײגסר ־an סין

 םוז ױני», דעי סח סמאניואםאר הױ«ט
 ווײזזמ \iisp » אײגסנשאסט די וזאמן

on •עד װמג ffc ספסיגיי־ א זײז איײן 
 מד no און םמנש, איגססלמפגספו און

on pm װימן nramnrnt no ד*> nr 
m די <ח סאולאטסו די  rtovb ססס־ 

xp זיך no prwrs ipu p •ײ»
m אח סײמיחנכט an־ amrauo־

» no p w ד ני׳ים$» t h  im p

̂נמ־ציעלער דער םים  זײט, ה
 tpjpp ױניאן די זאלען זײ כדי
t e'״ip זיגרײכ? צו ipcckp די םים 

באלענאטים•
dp איז p'P ?ז ניט, םראנ« vrtm 

 דז׳שע* און •רעזיד?נט דער «וי באאםטע,
 סך « טט?הן דארם?] םע?רעם?ר ;עראל
npopn .םיטנליד, דורכמניטליכען םון׳ם 

 1א םון ערוך שלחן דעם אן נ?םט װאם
 לאטיר ; nupo ׳פום אהן ארגאגיזאציע

 אז נים םיינט dp אז באםערקען, דא
û און •דצזידענם רpד ppdדארפצז ־ 

 ,1נײ םוח. םיט׳ן װפרצן באחערטט נאר
bn •דאז װאלט׳ח ז״ נים ojpppt 

”pruo opj- א צו unpii ,פארגליכ?) >p 
)v נרױםען א םיט p,•* דינ־ דער װי 

 אין אים סילדערט רײז?ן אברהט ם?ר
 באאסםע הוי«ט רי םק־צע. א זיינער

 געפיהל, הארץ, האב?ן אויך דארםען
םוח אחוץ

̂ראל דער און •רעזידענט דער  תסענ
 יארםצן ױניסז אונזש־ םון ם??רעט?ר

 םיםדי םאראינט?רצסירצן זיך דאריבצר
 כארא?טער.אין םארצאננען, עםר?בוגגען,

 װעל־ אםט,8םיטנלידצח דפר סון נסםה
po צו זײ כדי פיחרצן, זײ ipjpp נא־ ■ 
 םאט?רליכער א םיט פיחרצן און u*’׳*

 איבערהוי«ט, ■רצזידעגט, ־an ליבע.
”D־D״v פון דארוי vnv צוזאמענברעננעז 

 ipojpoppp םיהר?נרע םארסידפנפ די
 חס־נענ* זײ און pיvארגאניוא דצר יאין

 םוז ip אנרערע. די צו אײנע' טערען
 איױ ווי װפג דעס (vj'ep: סוז און זוכ?ן

iv נעבען an■ א נאוחנגוננ annpo־ 
 דאס אט .dpod'd און גאײכארטיגהײט

 נאדײטונג די װײניגער אדצר םעהר איז
 רער אין optpi װערם װאס dpi םון

 ,דארוי *רפזידענט ־an א< פאנסטיטושאז,
 אמ *װיש׳מ |po״pt’DD»nv אויםגלײכפן

̂זיתגפ אינערחאלב-ױ  אנגעסלאםצנע פאו
tat טא*ה?«ינע1א uoMinpB'VP םיז 

in •י. זו. ג. ל. א nr* זאל DP טאן 
m אאײז, סצדזפנאיו o א לורו pd'dop 
׳*.ppav דיזען סאר איהם פון נאשטיטט

w סיר װיליז וא m i ,באםצרמען
o םח ־an בלויז גים אז w n  pb אזא 

 נ?פיחל •an tat חארץ דאס נאר זאך״
uom א האכ?ן אויך p?n אין on. 

 נאר opii ׳פידעצ־׳זיילמר m אױנ וױיל
 זײו וועט א«לאז, on usyn איגוינ?ז

 UD־i*u on tP3*n ניס אויפטריט
oi»t, ווען װי ip צולינ שסיל״ז זאל 

ip t פון קונסם .IP?’i r
tpopippd in  tiM Djn'tpi• in 

prtas אויר ipopu tnpoo דורכ־ פון׳ס 
 iv mr»p אין סיטנלי?ד סניטליכ?)

tf>sov\ זיך on Uupojo ,סטו־אס — 
 jpo- נ׳ווניםליכ?ן1ח בײם וואס «אך א

tpr איז dp פאיאן, ווײניג *an* •אינ 
 ספײ חױסס n*־3 רי ניסטא• נאנ>סן

utn oipd םולען אין •סינאצא^ זײן 
p« no UJ't־o. זײ tpm סםר זיין 

tpotn פון ipranpo in 4<«סינא<אני 
 אוס dpi םאנ iv הײנט פאתעםט װאס

an no, .צו צדי נאםור־װיםצנסאפט PP* 
ip נסן ro אריינײיננצן.איףט non און 
no חב פון׳ם oip^opo סון in ארגא־ 

 זין טײיעז און די לצתצן גיזאציע.
חאנדליסצן. אין «ײ םים

oin'tpi■ in דאחי איבע־חויפס 
 ipinno'io זאל װאס ס־אפם. די ןײן
 טיטנאיחס־, אצזג םון גאיימיאסיגטײס די

P סון באאםםצ די no אפילו ’fl* in• 
ip ,אזוי איז an ,turn n* [װאכםא 

 סאולײ ניס up ip איז Ipodip אויפ׳ז
p pn״t םיז אויג *no ,P'vous'D *anp 
an r־ v'lvnvrmi, װאס op פאסירס 
 pn no *u יזניןמ• א no prop* אין׳ם

no b ממ ib  on ןייססו no פעת־ג־ די 
p״no d פיחחסדשאפם U i” *nvb'mt 

U בע1הא דאס אםאל Pt .o ip l יא
 -pnprpj *arompj א pom נײז *יסד

פאסיתננ. *any ניס
ipdpippd  tat o in ’tin■ in םױ 

tprjpD pra»PBi» pa ur• זײ UUP 
uo9« p פאמיינען  nr pnpn סראק־ 

up oyn vappin ip u p i*v*d גאו־ p* 
tnpotrnoD oirvoa on srappip 

op 10 איו pn•אגקוזײט
_ im p no uppyi oto to ,*pr 

no nw jmaprto p»nny’ « »חד
n זיחמט  im p  ipdpippd  p tat 

 אתא־ pto pa aratoip לסגג־יאחו־יגע
m יוני«׳ o װי ניזאדת an־ rat

np tpo פאו־זיכטיג Pro די unpp*
o p r סיס n רוזיילוע? no צוזײ די 

P't no Bm ano ■an 
; poor no nr בי♦• םיס

pi באזיצען י11ךא און באדען אויפ׳ן םיס 
dpi אױסצו;ע£ינען נעדאנק שלאתן dpi 

 נעהן• iv וועאפען אויוי װענ יכטינ?ן1
ip טוז pn װי אזוי ip i 1סקול«טא, 

 dpi או) טאלאנם dpi באזיצט װאם
nn אויסצופלייבען dpi טא־ פאס־נען 

 י1כ מאפוננען, זיינע 1םא טעריאל
 גױ א אין pipn זיינע ויםצונו־עגנען1א

 !ייטינ אבעו איז ivipi ס•1םא טער
 סליכ־1װי או) ,םאנטאזיע פאנטאזיע.

p 1״e — “הייט i1אי האנם געחן ארםען 
 או־נאניזאציע. to םיו פ־ר״־ער בײ האנט

 אבער רעאליםטען, זײן םווען ipm־D י1
ijn טיא1ה כח no i בס־ אויך זײ 

•ivtnpn
an1 ־ iprD” i1ע1עװאלוציסנע 

 נע* האט )ip?tp עמםם װסםסטות,
ip אז זאגט, i כח קײן :יט ה$ם װאם 

iv ,חלום׳ען anנים האט ־ p״i כח iv 
■1לעבע

no un.i'B n 1האבע םהען ימיאן ס 
d 1םא בלי? ס biipiv  ip i. זיי uno די 
 םיט׳ן פאתגינדען בײט1א אתםישע1פ

o־o גתיםען n> 1?ז1ט זײ עתיד. פון 
tpjpp װאם זעהן anעט11 ■ מארנעז • ־ 

 pn ■ ניט יןײנםאל ען1טא זײ ם־עננען.
 1עג1באלע מעכש, 1אינםעלינענטע אןיציאנעל.1א1ם

ip נװז טאראגםװארטליך און i pn אל־ 
 װייל ,ipimpiD*־arapippD נעםײנער

 װינ־ יעחנר ך1ת נעהט הענט ז״נע דורך
 n tiD noppi ipiP' ,DJPO1P011טיג?

 יכםינ?pip 11* לוננעז,1הסנ1םא טניאן
po jpvo p’>»o די זיך, םאי־שטעהט 

ipiJpj pnpnpiomoc פון ipi גרויםער 
ip אזוי איז, ip םעםבערשיפ• i ,tp:ot iv 

'tpo’i-u d 1 שליםעל iibבסנ?־ יזיג?ן 
ppoo d םייף. ip ii dp נעזאנם סזױ ik| 

 ציע1?סגסםים un איז יסנעטייטשם1א
d ip ii dp »נעזאנם: י1ס

,ip i נ?נעראל -irtpiD-iPDPippD 
ip i חאלםען זאל o נ?נױעס noppi 1םי 
 upiuop unp* no ננ?ז1ל1האנ1פא די

tor זאל אזן dp אין פובליציתן o
 זאל ip ...qiod בוך ־any פאמפ^ט

n«o־no tpo האנץן n אױםזיכט ip p 'k 
p>o ,פאמיכעחנגמן, אײנעגטום *ipyi 

pi'io■ ,udjpd) 0 בינ«־ |1א tat־■ 
p̂ o Burn ערהאלטעגע a'־*yp tiK »ip 

tic op■> יעוי1ב at־hd Dp'rp»'i איהם 
 tPDDprpt no tpiojt’io iv nvtn אין

5 .k ir t  pc.». •י. מ ip זאל ip ro• 
ud pj סלע an^pt,־ oyn פוםט ip i 

 o חסלםען זאל ip י.; .n j < א
pb «upan U'irpt אײננאהטען אלע 

tat אױסנאנען in  pb ל■ א. ) ii •י; 
r Jyt ip״ipd o m ' io in  t איבמ־ on 

 אזזי Tim י., .ii. ג <. א. un t« זיג?ל
חײטעו־.
ipd אין pippd  ip i :tpvup ,איז 

p i»*opp in  ,jipajpryi ip u ii nr* 
ojpi’t פון un אינ^גײשאגאל oyn 

iv טיו >Dtprpi un, ,Diytp פסד 
 tOD iv oyn oyn אלעס איבש־ װאלטער

in ניזנצפ די םיט  pc .ױניסז oyi 
 no on iv ipso .orytpi ינטינ1 איז

ptppd >o ipjp> ip i to ,tpspriv |PO* 
y pc ipo ניט איז מניסן •Vi o uu 
ur iy ,1װאלטע1שעפטס־פא j 1אי, *ay 

10 un po *bpyo, in  ,uryr iv•נאגי 
cyn ,p'vyi איחרע אויםח־יקען ןי1דא 

tprwp^urs'a. און u«i>potnyt, איחר 
un po זין on ססנססזיע, po נעםיס

13 «1101 IP  4P3P? O'P'VOt'JOJiy0ל 
po נאריכטען זיינע אין ל1אײנד^קסם 

nr um pisd ’ho די at ,oryrjpiiiyp 
un .3 נ־ .p. אלע די g3«׳PDo»D ביל־ 

po in ?1?ל?מננ1ע3אי »ל m  po 
.P'Votnojiy

opya o typ un tat טאהלען *os o 
w אז ילד,3 שםיםטל tf unזאל ״ op 

tnpr מלס oyn ur tpir f»nor. po 
y ײםען1ב po tpom די un po Diyc 

pnor;־ oyn ip un םצחמפײט די 
3oyp po1־ tn oלאנג־הינר■ די יפטיג? 

jo3pd m  pn fat ipo־iv po p 
nty unrtano אה1ש« די to ל0« «י 

 tat רײץ tat tn ויו po סנסחסלססן
y tpononiy utyp $yt ,םױיהאלישצן 

ip tpn ; dppop unit^po ,לעבט 
ip סלײן אימרמיסס, i’o ילד3 די oyn 

po o in V r ur ׳*ט?לם iy»in*o פאר 
ov'tos ur tint ; iptp9 bn ,טסלסגס 

 טי«ו סיז ז?לבע oyr .non נעסיחל,
y po tpoooys tpooppn on .מניסז

.unirrjnonponppo Twurrpr on
*art up typ tpeoyys oomr yry 

*in  un no ur un oov yry pn 
oyn oyn iyt סלײן Ddoopmn די 

o po tpunp^uraat p9y ױגיסז po
m A 4 i i k m i A i  A A m m o  a m  o m a  o f t A o f e A o l M i f t m  Doner איחרס p?y uutopuin איז
u n r rv ,Dyi (op no ojpyn tat 

סינ! gat סיסםשירע סײס, מגוי א
שינחיגקײס רי tpsyn no סר

n no warn ־
vסז ן m  m

 po 1פיל אמאניואציסנס י1 שטעלען
 tat אחל?ן,1שם זילבערנע pin*o 1םסהל?

1 ivינע1שסנ׳ איר־ צײט 1עחעלבע 
jilt צרען1שיל tptyp no ip :זייט

 npoon אוטענמיכע י1 םארשטעלצן
tat. ,P’voi’jo tiy ip i no opppior 

n o i oyi too iv םען U3yn נשסח 
 די oy פארשטעחן iv י1כ נצפיחל, אןן

̂יט  to איז oyn מניסן, » po ברײס
ip'noo 1יגע1לעבע itroPoD אין׳ם 

U3 םון pirro .!םיםגלירע oyi oy 
 Dtpi'tpi• D'tiD אױפנאבען י1 ?יינען

1P0P1PPD tio.

. ע נ ־ י נ ע, ״ ם ־ • ני

סו רי שו סו ־ ״ ני ו
פר*זענ*יםער » « פון ״ספישש״ »

x פזןרװײלועס » אוין״ אונטערגעחערם
נ\ויע 9 *ון &ו&:ז*ירמ ̂װעגט

 גויפר ־א לטובת ױגגװ*וג
 און פוןםיליע •ווענדזגער

איבערגעגעבען
הערשוגאװ נמזח־לייב םון

. _____ \

חשצנטלסצן! up לײדים דיד םאי
 סי • ib (yrtpoo in u'pop op אי

up ױ װאנס אי io םי, בעלױו opi 
ip טו לאי? אנט1 סי io b 10 מ .rooD 

ip דיגען1יהע1פ dpi ניט גלייך איך i* 
 ip oypp3 ■פעסעלשםײנ, 1סיסםע ,1נע

»הא?ט  ניט מייסט ip אין טשײניק .
ti’popp• ! dipt ip oyn !איו םי 

to ,tyt 1טי .po patio o tpi’DiPDn 
ipjunyo י1אר1 ,11פולט _ v tPi” i  ipo 

1 tpo ,to;usrr optunyoניט ארד 
 אי| iPDipn עננלישע סײן ארי'נםיש?ז

oipi־iio i'd ; o פלעיז תידען. pyo* 
 איס׳ם ,iyt 1י בעסאם, אל! ddoi און'
 י־01םא לסשל )ילט11 11אי tpn ױז, גא

ip i ס pdpipjop י1י1א פראנע un 
po popo אולטראאיזס ip iy אנטיםעםי־ 

 V oiyso... לאפינג ױ io מהסט טיזס...
 1(איו יב1א ססיסש, dpi םטספען איכ׳ל
opii נענונ זײן ניס otpnppotyp!

 לסכט! 1איה oyn סיינד נעווער
 oyn סײגד ipnpt to װיםען זאלט איהר
 ,1לאנ אין ,1יסה oenp 4 דא ין3 איד
oya איך typ קננליש, םיינעס ס שױן 
po איך בין 1בע1נא סלס mo־tPUi3 

 אױ־oyn ,tPo 3נpלינpoאינ רײ ס םיט
 געםאפס םיך tP3yn זיי ילתננ,3 צען
ip ישיסט1אי ס 1םא i iKDipi tio איך 
iv י׳».1סי ■לעין סײו

 יבעז1ל ניס סײך iyo זיר ppn איך
ty 1נײםטינע ס פין איך urp’onp, איד 

 איך ty uuP"?oy ניט יך1א ipsy ײשל
up סיין סים tprp’O'ip po*■ tPoior 
tat די ניכםעז1פא ינ?ל1צויב?ר־פ ס וױ 

 ־Mnr װיםעגשאפם, אייער tie סיטפססי?
pnopoyiv oyi epnoto oyn ps 

oiotpoonp. םיין סיך *yt i» o'oipi 
,Utuoeopoyio iptKpnpsy n ut 

y ttnn'eivty rtntpo o tP3yn Dyn 
*dod un uroi’ti loop uurty'VPopi 

pp סין dt'Dpiyo urw ipyrn, סיס 
 odjip po, פ»רסל?לען pr*Dyoyii די
•pipy םים •ipr'oytyi ,װיר?ליבס״ט 

no oyi cy tio, ױ Ti’iipipo o ,iyt־*
;p j in  po pnptoio p׳on no po3'e 

otv oyn ,ountimny’ tpoao נײססי־
■ op’ipoo po y i d ip ii ipotpv un 

t^ooioB םאטעריסליסםיש? סיבער 
 גמננשחייס די oypps ,iy: ױ ססיילס,
 איגסםײ optunyb y אין 1in מיסיגט

oio, איחר \$ול װעלמס־ non v tpspt 
nu ?אין איגיציאטיװ d pi פyלp1םלy־6י 

tpv*o סזיו• טטזײן1פאװא dpi נעכים 
 0ס*לאלן«*ס» אלס ׳שער1אדפא1שפ סון

ptnp po ,ipp'oytypp ip iy ראן 
 «ום unpi”03 ם?נשה״ס די װסלט

po opjuto די r  pb” i3 pr*TO־IP03,
po oyn 1 תםיד ttnnjpDPi■ tyי«י1א ײ 

DD1יDלvyיpo p ,ברײטחארצינפײט yty 
 Uurmys onr איז~ פרײםחסליציגסייס

 po 10שלײ tpnonr y po פסרוױקעלס
 ליײ ריר םסי iytnpno ססיםילסציע,

 סיגאני־ jpo םוו ,tpלםoנprtד up דיס
t־uovtnony to tn סתאגיוײשסן 

po'B'vpoo po ^1.פאםסליצירטPDP3 
any popoiddso ,etytpt* !סיגנסו־ױס 

tpop’>otyp, 3אוי my •m ipp uo 
y in o r utpp iv oio ,UP’iio 'io 

ur3>pn ,ua אים׳ימסגד וײן וסל w 
rvoo ay t*pi y tpunye דןלארס ,p 

id •nr דחי pO'Burpiyir >yn חזי 
■no tp>pir on 3»at •tat ,t *to umys 

D tpuni pmo v*t׳n»onyiu. איו 
OP y tnyrwi par tv tn u r po ps־ 

 םייס־ y pram r» oyn ,y עגד םונים̂נ
ײ דסנס ױ איןי up וי^פ  סי. מיי

to pi> up v סיס. ססי irw i oprr 
tnpt די no purnpopo אמסטסמ סייו 
tat סיט DPI ס*נ״י «p• פיין m w 

tyt po מי־בסדי םיר»
syn •po nr nty on 
tnt oyi to ,art ooye סיק

I P 3• ;—

fm

י י ^ מ ײ נ ן נ
*in  m

i  I

.'*1 7 J

*ריימאג,

ע ל א נ א י צ א ד נ ע ט ײ ב ר ס א ע ײ נ
potiypmp no• po

 נאדעל די ®ון קאנװענשאו די
•ױלען. אין ארבײטער

 די אין my* פיטי povpp די זײט
tie pnotnony די uro” 3io ip i” tr 

 Dpnoiv lift tpomv tpnpj ױילעז 1אי <
 יdp:i 11■ טטיפער. ptpi’noE י1אוי

 noyp אידישע די אייר חסבמז אל,1איבס
 *iy די צושםיפעיט ■וילעז אין ניסטעז

”un po ipo די |1פ נאגיזאציע 3io 
utddpi: 1”1ט 1ישע1אי. oyn op גע־ 

 un״:r ׳די t'3 tpiny־ pלאננ נוםען
u 1?«ױל איז ב״םער1א rn נעשוםען tv 

 Dילpp•גy זיר P» ינינסײט1סט1א11בס
1 tioהייסע י pr’OD’tiDyp .פדאזען 

oenp ,איצט iyt פינוי *o” V my, איו 
un'ii סענליך *ptivtpootiv jpiynpt 

 tio tpotpoppp צושפליט?רטע אלע םען
 »*tr dpi po tprr־oioD iv p־nv זײ

uonoD ipi יילעז, םיז■ Dyn 1P31PH 
Byנעהyלטt u״t צװײטען •iv opuop 

tאםענyD1 חרPD22 dpi jib penon po
3'26 dpi tא*ריל. טעז •

 Tt IPayn inyotpootiv dpi אין
וחנלכ? po על«נאםען,1 58 בסםייליגם

ip נעהערען 46 i iv 3 ,UT3 div סױלײ 
 po 9 םײ,1•א 1ציאליםטישע¥0 שעו־ י

 די iyo ויך מיט :שטעלען דעלענאטצז
v'ty»y •1־• PPt'P po tPBO'tioyp) pלי? 
trv.( די צװישען *oib ptprinoB 

 tpntyp un* אױזי על«נאם?ז1 נאל1י1ם
on po עלענאםעז1 םיר tPtyoin ur׳*

P'oioo ip אינטעתאצי¥נאלעז i” tr, 
ip h ib . שטיםער po ױיטשלאנה pn׳n 

*03 iyBUO0tiv dpi Tio oyn ips
i  tiB uoyt opi po OD'lt״o׳Ue 

tr״.p'oioo ijn
ip3pnr tnr ipoopnr iib03*׳ o

 ryio to יר,1 מען oo'inpi יכט1 •
tpttnpor tio tvo” pt'ipv.r די 1םצ

' Tt U 0310B ip i Dyn ,tpoo'tioyp 
אנםװיקעלט. tnpr פארהעלטניםםעטינ

tr 1922 אין  un oyn״uo3iob ip i 
o16־ t9» נעצײלט ילעז U«ti” D»o 

 טיטנלימה poi't'totiy 10,697 מיט
 *iob un otyoioo ,1927 איז תיינט,

 ארניי־ un״tr יוילישע די iib 1באנ
161 urn טיס־ 14,810 םיט ננען1א»טייל 
ip .1ע1נל־ i יכט1בס Tio Di'Diyot'o 
1 y mpi tvtpn1ײכע po *DB60P 
*ny' pipnr n np3 D” propo*P” iDD 

סוי־ po D't'ip tPr־Dytypp םיז רעז
tptpn ל'ו1י60י1א ערצײלםtio 1 לעז,

• ipi ?1ליכע1ש proPD״n ivo D לינ־ 
ip קע i” tr o pi po חנלפע1,י1נאנ1פא 

Diporpt |p:yn יט1ט אייוי o 'ir  tio 
.pivot'totiy ip i po «tfp'iioto 'i
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I?* ,po’o*p i* r” t’i*n * in  pb 
in  no |*oipro ,|” onn*3 ipnis

0*n ,1P3’M 111* |P3’1 ,POH*P יר?
ov’npi sppo in םיט ip .dopp'b n

 pr*3PP0 0’?P i* ,oipppip| ה*ט
.i*o  pm i r r,״>« IPO”  3i« ipripo 
1 IPT’l ’B DlPODl'l’ ’110« in*ו•11 י* I’M DP |1M ,01*11 K 1MB 01*11 K
,on* oi” ?i op ’ii .ropa iv ipo ippi

» ’ll TPPl’PB DOPP’B P” 1B |Pl” t 
3PPD in  n* ;3PP0 iPOfi«>Pn*B 

”op .eaprpi oiv oi ה*ט Pm  D’l 
o*n איחם D*n ip p* ipo*m*B 
*|.od’P*b « iv nrpo *i opnpvin 

l” « i* i 1 י*ר ip o*nיט ,oPnpnn 
*oopp'B n  o’o 1’t e*n 3ppo in  ,t 

o’l ,|«eo’P*B in  •tps’inpu* ויײ 
ipPra’vina |” p ,o’im ot” i? ,imp 

ippi*or ,יוגי*דם*ן o i’oon* o*n 
3 ,ro*p :in n s  n  ,dopp’B n  i?b

T ’Pl |P1” I '” 11V .0*11 p* opi*o I’M OPP’B |”M |1N tn*11Pl D” 1BH3
pm i GOO ipou* tn*npi oPporpi. 

3*»opi? oi ipsppi in  tps* .p םיט 
Monoo' om* אייר P’ni ,inprpi *

O’l  P*01” P 01*1 ,|P0 DD” 11 ,3PPD
.no* on

i■ ס א ו k ז c t p  m*
n ’ ' .׳$׳ ‘ ׳ .'•* *״* *•-_».* *H

m די פון איעע איז עקגדלמקס w ti ערמיגדדנגעץ |v 
 ןן איז דאס וױסענ#א&מ* םעדחױגיעער דעד

Dpsryii דעם פאדנעחםמ ארן סאגץן דעם רעגולירם p tp p i 
 ײמי־דן ניטער־וואסער, מגארבעד, כיטער־ואלץ, קאסםאר־איל,

*M •ילע נ*ר און ■יללען, געסארנטע *דער נותוקערטע *אותןר,
tiPPi lyPJnra•* זיך סדעגען קמד *דער פחי

I

i):

; opip ppp איז
puor איז

מ פארםעז י
דו עם ײרך. ײמ ײרד ך י ג

jwi נעגעז ײײייײיר יײו
קרעסימען. עטערנעןאדער אחן

Ufa*•?*T»
• s» i l i iM •׳׳  ׳«•׳־• ׳

ט p* חייגט כאקס * טרײץס ײג מ מ »ײז• אי
דר*ג־«*ײײ• ״P* ייו ^p*3 * JW א?ן : ?*'** v ■״ ־ ׳ •'׳׳1 י־ י, י ׳•׳

pom*a opii| די

ץ ט א ם ע ר א ק, פ ר א ■א פ

 נעשסאקע גוםע, נוםען: אלעם po זרזזר ח*ם ׳»׳■׳ ,,,
 -1אײ כאקװעםליכקײםעז שםאדטישע אלע גדט *יםעחןן עסעגס,

אץ גיט ועהם סען װאם סלאנצען, און כלוםען אק נעטמקט
 נוט באםת װילם 1איח אױב לזמד. מניטי אק חױן א ערנעץ

!דארם ?יץ צ? ניט סארטעלט ■ארכרעננען,
ijn אין ijnyn אל1עש*1טער3אי ijn פון םעטכערס nn א
טי מי ײי ײײ םסמבזזדס RIDUOIB’IM 1הױ י ײ״ ........... א אתאגיזאציעם, אנדעחן po םעםכערס אױסנענוםען הױז ידגיטי

- באװעגוננ. 1בײםןן1א דער סון פױמד את םעלשען אינםעליגענםע ואנסם אח
 אינטערנעשאנאל אץ איז אטים רעחשיסטרײשאן דער

יארק סטױט,.נץ טע16 װעסט 3 נילדיננ,
2148 'DPpro t*BPPpe.

 ואלען 1כייםע1א בדי ,oijtiim 1אזײגע 7 כיז אפען איז אסיס דעד
iy נעהענדינ רעדזשיםטרירען זיך קאנען i po בײם.1א .

iprnpipo : אלױועת חשארחש <\ -י

*»bufp -rr ט גז די ד מ bo טון מ אר 2סס ב אל װעכענםלץ־ ד
כע«ײחםטער דןןר אין קורם * נעחסט
ל ע ש ם י ג מ נ י נ ײ ן ע ל ד ה ו ה ם

opd*o ,|pm« p ’yto  m ון* MipoiMi i*a on«P p* ipt’Pp m rp
ן « iin יס■ <wr< ןוף w jiir n B y r - tp^ »^יד״ m

,2 0  IB P .
m n a n a •

ל נרױסער ד װ רןנ ל נ מ  םיפינג סעסשאן t מ
i פןדערפ r r  m  wrtimum שעפער

povpP |P3*n to ײ*ו oPoa*iM3 
u’**0*t*rppo tP3” TiP*aip t« ipipn 

pa די opi*i3, 13 *נ*י in1*גוװילצ 
o*i? u«o’o יו* *in*npi iPoPanpia 

o ipo20 on  jM en p in*’״ pm >”,־
3*1 1 IP11P1 I’M ,01MPD” Pד* IP  inpo 

a taPpi* i*■ * 1*1 PM .i” iiP*a** 
*M3 W P’f 1’0’11 O’l 1*1 0P11 |PU«o
. *P*p*P P3*niP*cip ip ip ii iposn 

i*rppD־* |”t opii 0*1 P” ii ,|Pii’0’o

ip iiii” o *i pa, װ*ס»”opmpio’i* |pi 
in*npi ויוי* *.u*e*e opip

* fMPl 1’IM t’M II’O’O on  •PIN
pm ,hm*3 n’oipptpp in  pa po*o*p 
ipro in  tpnai i*m i*ob*ip  irn ia־ 

on ס*ן  pa .סיסימ ,iKoippiv urtna 
T t e*n ,P«p*P o'lia iw ip ro  in
IPDIMOPIPOI’M I* O’O 01P3” VP10’1N
p*m t” t pa |pa*n oipaopo *i jrm 

i  .einpPpi opap* *  P*i*rpnpor׳
11in *B  «1 03* I'M IPOPl IPS’t opii־

i  * r iPT p r  oipaopo n  pa m
l*’ii* t’lPa ipPp ii 0BHP1* ipoipn*i־

nM ip <ײם ipp״i*’ii’ po tPo־.ipapr -----

1’PMP*P P3’ni>*B1P IPIPII IPOS1 ־M|
p’t opii or• >” « ,|pii’0’o*i*rppo * 

*IPO P1” 0P1>* I* ,0” W’1M11P1 p'oira 
i *m im i pa’<׳.w’li’ in  pa ipapP o

o*i ח*ט II’O’O IPOVPP in  tPfiiMa
fi*ia in* וײ *ין  inpo i* i po ow*iaj■ iimim - — ־ - ־י — i»w ײ ijfopr |* *I i «

.ln 0 ׳יי ײ 4 illB׳*P1 TIM I I ’O’O on •I’lM |P3*n
po W*P fln ,|«5a*p ip ria  o m  *pm |Pi” i oipaopo 400 iv oipn*i* on 11סצקס*ן־סיסי *jimp: iip ip iii ו״יז״״יי ——• m-----------

*POl’M O’lll 01” VP»’11M |P3*n PM
iv on *ת i* ?ן.1*18ס־1יו*וױ*1*  ,” t

I * v p v  o w *bp i |pa*n ,oipaopo
ip a lr n  po ppi’P *i ip ip i־. *a* I־

Pro? o*n a*r o'p’erB’pp pa i*e 'n
**n  o’l IPP T« .ip ria , : ewtPi ’it

a i ’N ipa* ,oPip ipo’in  « iMB in־*
i*a *1 ip ip i i*o opap P*t ipo t« in

ppi’p י1 אין lpi*iPi3, psppii ,ipapr״
,0”* t’*'o .a«r p* ipaovo in rO m  IV HP I* |P3«0 P*t IPO t*־*

oi’imipi o’i  |pi” t ppi’P n  .riinp<
1*1 IPOPl ” 1 ,01PP1MB .n*ipp*o iv

rnpoipin.*״ on* o*i tpvii ,poin 
ps lo’o * »’* o*t i* i* i tP” i r  n* 

1*1 ”1 IPIPI IPP IPO I*  |?M 0”P3«1ir 
0 D’l.״|*

npn pi*n*n ps'Pop o 'ipnn  on 
» ti* oPip oiv o tPpbk |pa*n 1VD 

i*Pn*D ׳*ivo t« m*npi osBopi I ”P0| |% ’1 ז*< 31M |PI*P O’l ppi’p 
0”P ir ii’ l” t IPno ” 1. .ipapr n. 
i’« in• ויי  1» i*Pa’3 iP3*n iptio 

in  ip iipi t’M ,“P*i*rpnpo ותםציח

יארק יו1 עװעניו, םע2 — 2118 ' - ־
3800 >*npP INipPps8־2־1־.
j ’. עוו״ טע3 — 431 כרענםש:

 8066 לעקכינג■*[ ■עלעוויו
1P0”31* פאר׳ן P1M3 1P0”31* י1

ע ל ג א נ קי ענ ם| ב ע צי א ר ע * א

4'A%
 waijrn, קרעדינדבריװ, ייךערפ, ס«גי

מיי «י»ס״קוור»עז• סײו־ ■#בליק, גן װאלסמ דעיאזים
דער »ן ן ספײם אםלאנםיס » נ

G94 גתקלין. עװענױ, םי?1אםלא
182 :oproipia ברוקלין. ןװ״ גר״חעם

J  .1’ipnp pat •i«p .m  nl08

־׳שי-שײ׳׳ •m ’ .*ןו« iirrnw .ח נוטערסאן גר* *w  m rv 
.0םעסנ*ו נ^ירד זעקוטיװ

י» wm*mm rt י• ײי יי״י׳ »»pnfo« pm נויתנוננ טרנײמר יידי^ו  רןר •ח וסיממ די מו•
n 0י9ײ»רי נױסעגס יײדיס  m  ,m v. m װזנם ייתר »ו« לזןוױז, לזייס  tm

tnim.

w העכער און העכער נעחן arn 
עועאלנ.

 ארויי־ ני• *•וונג אײז םיט קען םען
 ןנ• 9pm םעז לײ«ער; i *ויו קלזנימרעז

 ®עו דארי ד#ן, »ונ*עז. ס#סע *ון ו#נגעז
 קלע״ .o*f די ש»על• סעז ̂וי אכטוגג
ױ w$n »ון מיוןליע, ימו■ r ויניו י r » f 

 ני« ויו •ון ?«י bomb* •דײגה.»ויד.
Bfn ̂םזנײ זײ «יד B3«o *י| י

 bihbj»b, םיוך#ד » b»d •רעתלוד ווו* נריט
pm ז §*גגט דןן» • tjnjmjr̂ p ^וי,י *רוי« 
̂ס לײטןר* דעם ̂לג״ ברזינגעו #ײד םוו װ ערי

•IP«im r v■ 1.■»■■»
K r e a v r s ? #

ו«ימי !ײ• י י

" W־ T

M 90*l” lB

שע ד אידי םו ל ^ ױ אנ
אן אר ש) (נ םאס^עסי ודר

IT *  T9 BWBB MTBBJim
11 יי1 שיזיי יוח  jnpiryiy •ח

I f■jSBSL?י«״ ••י“.
m

ש םײנ ש ק עדיניגג גלי 7 ד ipo 
 יארק נמ סטוײט, גחןנד 265

* • *aanp נ ך׳ יין
י ו J* I ■—«>”<««י 1ו

B D j  a
Pipa 1|חױײ־ •ײ־*K 

J U  ti* a*a*p * u ,־v
ipa■• pP■ t•• am i* ײ* 1יי Mm ייי ■V P  .IwJJO'BJ •f■ |1N ii/’f l

•tarna pt’Bpa.i• tPM’wpi ir*n pao a tpaa t«a Pipa n .י**ר

ר ע ם ע ר ן פ ו ם פ ק ו א ל ק
ט אג ײערע אן ו ס א ע ס א ר אז נ ײער דע ט פ ענ מ ט ר א עי ט ד א  ה

מ כ א מ ע ץ, א ג ע עז  יוערעז ניט םאר ווײער-ברעםיאר PP דאם ג
ען אג שי ע מ םוז עס שטאסען, כרענעגדע אגחןרע *דער חאלץ אױןו ו •ייעד«חןי. מרכאויס ױין

 װעדוועמ ירעסעץ xt װריעױגחנטמר ׳ווונמחנ dopwib|w דמומנן םיר
iw r*Pa עױױיגעל on  iia uttPi*• on  i* i roan פישר jupooi*an 

 ■ױו• tPwPrpnv tpi”t toPpn ^P”oo poP* *1 bmt i*m o*n utm *ויב
op to ipipp ,rP*n יײר epn ttm n* nnpi or’i on  up pora T’M 

e*i ה*מנן w .tn*eppaor* pr*p no Ppa*io p*p
MWw.״i די ו*ן npa<M *ון tpripiaa סיי n *3’’P •pi in •hi p 

םארקעט. איז םאשמס •מקיע בעסטע די אױך חאגעז סיר
kkiiMiauM ayaaawaaMww t̂ kk̂ gkAk̂  kkk«kfl|te ^̂ guMkggg&kg aa■_ סאם»אני •רעסבארד װעלװעם אװ <לאש אמעריסען י

ŵ״•®® OU IV fV v p ̂וין m i

ipupn i*o ויר m ’w ri* in  na in ’Pio’o pp* iv 
ipo רבייםעדשאפם* on  lP3*n psPri i* r  ipanp iv 

no Ppaopor אתזער ’Pnt on  n*i* |**n, איטויעיד 
no ii’i ” P o n  t i*  in *  > it ipoo .שון־ tpopa t o 

on  o* onpt in** ip t ’d ,v r  ipt’»  iv o*i t w 
.׳ .tpi'i* *ipi*״ pir*M סים Ppaopor יתי*ן

ט ה און בו ס שו ר ע ק ר א אן ױ ױני
̂ן •סעריקאן דןי b«b *•ילייײמד לײב#ר ןונ *עדערײ
.Dotfc נאס&אן, םםרי©, סאםער 946

̂י קאאיס בעיז א. םז»«רלס אוווו
סעקרעימי־«חנוט. גענעראל - ג^געריל׳יחנײמנט

ד־דז?



ער װאס לעהטשור, זינטאנ׳ם נרוחנר
 אינטע״ א• גיט זינמאן מ־ודער

שיקאנא *ון גרוס רעסאנטען
)11■ D1V ■1 «יי(

 נרוס זינמוזנ׳ס נרוחני tv ©npnpatv רעם
 tpaavtptptp זײנע tv ¥ון jnv« נױ םון

flraptt דער tpvava נױ ’ip p iv .םיטואציע 
 •1אי ׳*יסו»ג*וער די p© lavoisnvc ״דער
 I1M נעזונט איז םיטנלידער ©<3עש©3טער
 אינטערנ?ש*נ©ל חנד tv יא'©ל זײנעז זײ
 איננמרלעשאנאל דער •צו זיך ב»צי«ן און

 ipvavpv די און ©״.ppddpi גרוים םים
 *ננ׳ד זײנען װאם די אפילו לאהאלען,

 קומען ב»לד װעלן ליגקיןם, םיט שטעלט
 אינטערלעשאנוול דער חעיפען און זיר צו

.pnvravaty דער pc אויפנױ ס’אינ
 נרום ליבליך־װיררינען םיעציעלען א
 די פון *■נענענען זינסאן נרודער הוןוט

 נעלױבט זיי האם ער ירעסערס, ד<ורטינע
 אויםתח»<םענ• אינסעלינענץ, זײער סאר
 זאכען םארשםעהן זײער םאר אןן סייט

 דאר־ םענ׳צען אינםעלינענטע װי סלאהר,
 ipvavpv די זײ, און םארשטעחן. םען

 קליינליכע אלע איגנאריח» *רעםערם,
 opt םון • שס־פ םױלע גיבםסװירדיגע
עלעפענם. קאםוגיםםישען

 אלע מיט קאנפערירט ױניאו
 אינ־ קלאוק אץ באלעבאטים

*דוסטךע
־ )1 וי>« ■ין (אלום

 םאר־ די װענען און אינדוסםריע, דער אין
 Dipi ססעב־שעיער, P3tn>nvv שײדענע

pavn| זיד p’VPiO? ד« זינם םארםעהרט 
 נענאלעבא־ הןובען pp<ינ נערופענע אזוי

יוני*יז. דער אין טזנוועט
 ברידעו די ױניאדםןורשטעהער, ידי
 דעו אױף חאכען חאכםאן, און זיגםאן

onflptp raptpoavp, זועט ריװגיא; ד«ס
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___?20 ?Dev, ■ טאכעי ,טהאגרײ •t»-M
 אין פר״טאג דיוען »עט י*ר£ n פון
tpt ,םען10 חנם םריח prtt, האכען 

 קאיעק־ א װענען קאנםערענץ ער׳שםע די
ipivd ניי״ארנאני• דער מעם אנריטענט 

 אסאס־אײ־ מאנופעקט׳שורערם זירםער
ריינסאוט־טרייד. אין ש©ן

 בא-עבאט-ם די םיט אנריכיענטם די
 אוים נעהען שע»ער ריינסאוט די אין

 רעצטע די םאר. .,דז׳ןװיא טען31 רעם
 טרייד רײנסאוט אין איז יאזזר עטליכע

 די און אםאסיאײשאז קײן געװען גיט
 פיט אגרימענטם 1םײנ» סלענט ױניאן
 אזא איידער באזונחןר. נאלעבאס יעדען

 נעםאסט װעט אנריםעגט הא<עקםױוער
 םאדע־ יוניאן די װעט טיײד, אין װערען

 נאראנ־ זאלען באיעכאםים די אז רעז,
 ,אינםייד״ אױםעטעלען *וריה םירען

 לע־ j3״v דער פ־ט זאל םען כדי ש<פער,
 סאנטראהטארם דער פין ווערען ■םור נען

 באװאוסטעד א אײנער יטרייד. אין צדח
 עויז האט בראדערס, העריס דזיפאבער,

 נרויסען א יאגנ ניט דא אויםנעפענט
מא•. אינסײד״

 ^ארטראטען זײן װעט ?אקא< דער
̂גםעחנגץ דער בײ  מענע־ דעם תר ק

 גינגאלו/ דוד װײס״ירעזידענט דז^ער,
 א אויך און װײננארט, סעסרעטאר און

 אינטערגעמאנאי די <אתאל. ̂ון ?אםיסע
 ■רעזידעגם דורך םארםראטען זיין וחנט

זיגםאן.

a ןעזומ װעט מ״יארב —ױגיאן. וײ ונארען g m r 
אפצװדטן נעצװאונגען זײן זועלען באלעכאטים די  ׳עםאר־ א אנםיהרע; סיזאן צווײטען *ים

 אױםצ״ כדי #רנווניזאציאנם־דרײװ
 םרעב־נעם־ פארשפרײטע *מ די רײנימן

 י1י א האבמן באלעבאטים די און טען.
̂נםערענץ מר  די אז איבערצײנט, ויר פ

 קאנםערענץ די בימעס. םײנט ייניאן
 אין און זיצוננעז •אר א נאך חאב?ן װעט

 װעלען .נערעכטיגקײט׳׳ נוםער נפפםטעז
 װיכםינע די איגעתעבעז פעגען '|ir טיר

 װע־ אננענוםען וועלען װאס בא׳שליםע,
פאכםערענץ. חנר אויוי רען

אגױמענמ דעם טון ■תקטען אלע  םיט כאקאנם איז װ*ס אײנער ,יעדןר
 גמדעד ח«ט טדײד, דרעם און pnp>p דעם

 tv גוט גאר װײםם ערסלערם, זינמאן
 אין איצט סטרײפ קײן ניט ט׳הןר׳שט

 האט איגםערנעשאנאל די טרייד. דעם
 טאנופעסטמורערש די טיט אנריםענטס

 די םיט וױ גוט אזױ .םרײדם״ בײדע פח
*vov טאגופןקט׳פורערס אינדעפעגדענט

 האם ייניפז יי Dipt קאנםערענמן, די
 םזן כאלעבאטים רי םיט א«עה»רטען

 נע־ האט זאנען, 1נמ פאן צדרים, אל«
 יױ די רזזולםאימן. נעװינשנמ כראכט

 נעפ*״ קאנםןרןנצען די אויוי האט ניאן
 האט ױניאן וי פונדאנמנטאילןס. רערם
 ק«נ• n אױף nmyecnvc איחת מוך

 אםת׳ן ניטערען on אננעװיזען םןרענמן
tv ,dpvd איגדוטטריע די onw גחנד, צו 

 אוז אוםפומונטוחןרםייכקײט רער צו׳ציב
 פאכ־ iptnnrT’JrtJvn ער1נעװיםענלא

Drum dp Dipt ,rtmp איג־ חנר אין 
חסםריע.

 נארען ״t tv םייגפן, באיענאםיס די
m ייניייו. די tnv* ױי itriw ױך i” >v. 
 ,1ח*כנ» נרודער ערקיערט ױניןון, די

 די אפילו tv ,{Ptipnn ניט םעהר װעט
 *רוז׳- פת׳ס פוכפמין נעצעהיםע אײניגזן

Dipt jaipemv ?*טוניםט״פפן ריגען

 גונ־ «ו און ױגימ די נונסטען *ו זיינען
 איננא־ אויך זאיעז ארבייכמר, די סטען
װערען. רירט

 אפגעהיט םוזען װעט אנריםענם דער
 נעטאן ניט װעט דאס אױנ און ײעותן.
 פרײװילינ, באלענאטיס די םצד ווערען

 »ו םיטלען p>v אננעחםפן ױניאן די װעט
 אנרי־ דער tv ב^עבאטיס, די צװיננמן

 p>v גאר .ttnpit *פנפוויט זאל םענט
 װעיען םיטלצן אזעלכע tv ,|»vr םםניס

 •pt D’UVDP>VJ די ײייי ,i״t נויטינ ניט
pn| די כאנוײפצן ױי םעות: וײער איין 

vvtttxo'o און v «t״*tJonp D’tnv |pt 
 אינחסםרי? די tv וױיען, נוטען און פייט

pt> טו חױנפן וײ יױ. *י הומן tv 
ivp Dirt tv ,tnpDinvD ■ניט אנדער׳ 

 v iPDtpi spit יוניאן די סײחןן וײן,
 וזעלען ױניאדבאדיעוננעז און ^אנטראי,

pk ipmpn די vnw.•

 ד«ם אוצוסטאוען שרים צרשטען דעס
 ײטpרטריכvנטװvרvאוספ די 1אי כאאם

 נ^ע־ די ו■<.*ז אינדוסםריע דער אין
ptto d'dvp| װאס דערמיט, באװייזען 

 ױניאז «ו itnpu נעשיסט נאד Pvt ארנײט
d̂ dpv^ vp. ד דערvrtבpדאס װעט ר 

 די פון איינע נעװען איז Dir מוזען.םאן.
 יוניפויהאט די ױאס הוייט־פארערוננען,

c 1»י ק^פערפנצע! יי אויף נעשטערט ir 
 ־’tpn די װערען, געטאן DPti שטרעננסםע

pa ר ע ד *דורכצופיהרפן. פאחןרונגען 
נ ו p a v rי י  t V |  v ט ר ע ו  ן

v t ען t ו מ v a v c D > נ ו ־v צ . ! * י נ ו י י ד ^ ר
op ארנײטען טארען ניט אויר װעלעו 

 רעדזשיסטרירטע ?ײן נים־ שע*?ר די אין•
 ניט סעחר וועט ױני-אן די מיטגלידצר.

 םיטניידער ױניאן קײן גיט tv דויתן,
 ןpדינגוננvנ ועלבע די pa ipoopa זאלען

 װוט אײנער אויג ױגיאן־םאן. רpד װי
 iid ppovo v אונםער ippppd ײעלען

 ער׳ וועם אױס, אנרער IV ארער לינפמס
 ניט־ױניאן הינטישע די אין נעהן םױען

 נוענשצן. װאו יארםעז, ניט אבער שעי«ר,
טדבײט?!• ױניאן־ליים װאו

 אינטעלי־ iv און נײסט און נשםה נשן
vom םעםבערשי■.״ 

 דער־ נ?ענדיגט ויך האט םיטיגג רpד
 םיט גע«לאחשט יך1 האבען אײגער װי p?v Dרpםנpם ti'ipptpp די ovtt םים,
 *p«P3,v נייער םיט טעטינק״ם, נײ?ר

 t'K tVDrt יעזירענט אין נעבענהײם.
 *pa אילאדירם opgaem און לינע טיט

 אחדות, םון געפיהל » םיט אןן ײארען
 *P’ 1אי יוגיאן דער אין לעבעז ״a v פון

”t אין tpaavapa דער t ,ער װאו װינחעל 
בטדארםם. נאר חאט

 אין איו םא', |pd81 דעם דינסטאנ,
 tpupipa ipnPvnpaav >vn ןpןןvnטvנ
v פח 13'«ױס tt’Dtpptpp p>v •באארדם 

 פון ipivttpa ipnnpa איו 3םיטינ דפר
Datrvtjruiנעםראנען חאם און ינטאן1 ־ 

p tvרoaטtp ,ברוד זוי כאראקטצרpר a't־ 
tvo אין אוי«עש«ראכען ויך האט p't 

1 onpj dp,  jnproaa»” >a«vיט ,l"t 
pר navtpa, ר פײןpדva ,pערנטם ר 

jpaptt Ditnpa די *Mtnapv pa'Dtatpttt 
ipdpo חןר ״ י»י*ן חןר אין nptrava 
aaiana פן3נ?טר« וױרתליך חאט vtv 

 טלזײ־ iv פון כארינםימ מוואפםפר.
 tpa«t iv’ai’ דפר אין מעטיופײט רpaםי

jpnipwa ipapapavv, באריכטען די און 
 tv ,na''Ypa iP3vn דיםהוסיפס און

 ױניאן די dpu שועטצר אדער םריוזפר
־ Jnns איחרפ tv קוטפן
 v אויוי םעטינ איצם »יז יוליאז די

 p>v פון ppitv דפר און ,ipoupa סך
 די יהDhPBcnvv 1 איו, פ״טען3יטצט

aawMit'tv ן« v טץיסער » 't r.
 pa* איז םיאינו on ■ון ppnv דער

atva’nv |pit־ptaap און «ײסט פרישעז
 די *ווישען *ופרידפגחײט iHpa ויאם

 *לז ויי אןן יוניטן דפר פון םיטפלידער
 כדי ,maoapDvm tpup rPv מצהר,

 אר־ סםרופטױת3̂ טפוור Dipt טאז צו
np »napwr>i■ m ב״נ^  ppttv tpi 
n ױיבם rtr .irtynpa םיט־ צר3*י3איי 
 ©pat ב©ארד twapptpp חנר פון נליד

 jt’atpap און סו© מפחר נ»ו םיט איצט
 ארביים tv© פריחער, איו op jptt וױ

d סאר pi און װאױל ipddps פון un* 
פרית וײער ipnpaav ipJpm זיי ױני©).

 פאר ױליאז די ipsvo pnftm tv צייט
anajrwD jpvmtMnroaev* v דעם 

4MP «p>aMta פטר אאניפר די און 
tpopa v ,ר מבזמ » ©tnp און גוױט 
• | ' ארימױמו*

 *a'©p© איחר pv אןן upat'ד׳נר פון
 ני©* דעו |9י©4« גי© ג*ר optt קיי©

 ©vn.. Dipt ,tpjopd ר«דזשיסטרירםער
tw פארל©ו»  p't אח lP3vi ©tD. 

t Dipt״ipapa |tN npat’ *an pan pra 
in  it■ •*trunepB tr t

מגי©4
pm Dipt ,*p©»Tiv w נים ,
«־  tvoan tr im  •*a jn napir rtpn 
tvv tmm BoinBia ניט ©rt jam

 ארנאניזאציאנס פארשטארקטע
נעןווואונגען םעםכערס, די פון פטרלטגנ חןם לױם איז, אינטערנעשןןנאלמעטיגקײט פראפאגאנדע און

. ^ ■אליםי. *טרעננערע א ןןנדונעםען
ptv̂ .יעדער P אין םאכער דחנס און 

va חנלכ?ר1 םארפעם, יארפער pit© ויך 
a,© טער־3אי דצר טי© שיםטרירעז1רצד 

ptt ,*vavrpa© פאו ווערען נאטואנט v 
iv’atna'a און ארבײטער *pp ©,a ©ptt 

pa| ארבײםעז v PM יאן*שא•.31י
paap3©r pin. אליסי■ ttD ©»אי *av 
iptpii Dtnapttpa װייל v״*D’atovP pa'a 

ipsvn *ipâ םיש? vcsva ויך eavteav 
ipotptv3va 3’ די jtv PD’Jrv rjv ’atיט 
jp>n.ipno 1©פיל p״t tv Din iײpאיײ ר 

 ךיי םי© ©vn יאן31ד״'י יײי©ן. ?נ?ר3
t (u ויי■ י1י1י נ׳*לי&

1■ Ditv(] ■1 זיי(
 lnvttpa ©ײלט1צ npoapt'tD די אין איו
 IP©• די נײ אױך ױי ©,ptnvD*ptv>P אין

 IVDPPD און *pvpv̂ יי אייי 1אי םאתםס
iPii'Dns.

 ין1א איו p©i©vP*Dav'wt'avatv די י
v tv ipeirepatv שארםפר dd©vp־pv* 

tpapa pvt 'ײ ■©)in tv'̂ ''oaipv'tv 
patptt ,iP©D»at©vp n איז p'etrv v 

P3tpn rtQaparspp© אױס שסעלם *r 
 tv וױימיש פאםוניםטישצ v ססעב דפן

tpapp© אין P3Pptt ,tpipr n דמו. די 
 np Pvavrpanpea'v דפר pt נאארד
 ד■ p« idvp *on םטרײ̂ו אין סיופרט
 חכשר v םי© סקפבם די jpapa םיםלצן

its פאטוניסטישצר דפו ©aprtv'vnpp* 
 שארפ־ אױפ׳ן pnpn צפירטpit© 3 םי

DtN IPBO.|
ן1א איו PD'avc>*DJV'vvt'ava*iv די  י

IP3’>Pvmvn tv ipbriepatv r ’anpap 
ס  B'enpsopD ר9נרױ© •vn pd ivtnt ת

nv Pap' *otvpr n  iid ■v*tv ©opi pv 
 ©יטגלי- pip נים ipam pyxm כײמנר,

n'tvTippn pv ppp’ .m  pv.ntn ̂
tpanpi• דפם manpvava 9 אין <•ptv

tmptpa ipsupavirv tpam tm v 
t Dipt ,ipnapDpPp pa’api n״tPa ©גי 

pip ©*ץנץודלי PD pnptt pv אתמר 
povai# * ©pp■» נים tv tPtvPpas'nv 

 po DV'vpa tjrwtt די nan ja*«ans חנר
}.FOiranipo מסוגיסנרמ וי

w n<. מ נ י י ?YVD?nnviM גf 
Ptiava v pmpt מ  tdVPPD pit amp יי

pptptt jpunava ויימט v nmn נתיטנר

 אױוי ,ipaa'D«D*ivvpPD PDVPt די
 קרי־ לידער!זאכען3םיט צד?ר©?1ה װצצבע
 חנר pn פאליסי ליבעראל? די םיסירם

 pvi©Diat©vP די tv איגטצרנעשאנאל
P3vn iv ג^פאלנער  vtPipr n pv| 

 *pa |pt©na paaptor פארלאמס יס1תרכא
pa| סעםב?רם, חגתשיסםרירטע ים3 די 

npeaiv n pv aatmt v ©vnpa ©vn 
tpaattmvpa t'v tvavrpa ד תרךpm DP 

pd ליד?ר3םיט די tv טיחר בײנרנן *v i 
ליסי.

 םע־ tmpiprn ת©כ©אן, רדע^ױפ
 טעטפוגפשאטול דפר pc גצחשער
 *papaoinv dv'v ©vn באארד, חשאינט

iv |P3 פרקצפמננ tpaptt דפר apaptpaav* 
: ©atvD nt tv פרקלפרמג די חײ©.

 חנם אײענט, םרײטאנ װאך, puoppaםיגארעט א םיגארעט א אוז בילד א מאהלערײ א אױ צעהן פון טענשען נײז פאר
17©ip ,װני n  pntnt Dlppinp ©pit 

npDtt panpmpnatvtt- חײס ptVPp n pn
pv> iptatv pv ,3 דרעסםאכ?רPtatv יוניטי <יבע 

pin. די poonnio י־ םאלי ארטיסטץן■  פעח»©עהט מענש צעהנטער דער בעד
 װאס געגיאליםעם, די אפ שאצפ און ^
 םייםטערווערק אלטע n אדויםגעבראכם הא©
 נױו• םים יעצפ איהם בעזארגט וועלכע און

 מאן. צעחנטען דעם פאר םיגארעפ חןר דאד...
dr קווא־ דער פאר חינטערגרונל א םיעןו ליגט 

 דעה טױראד איו דערפאר נדוראד^ ליטעט
 יאחר־ יאהר־איק א[ געחם װאס טיגאךעמ

 פעחפטעהן קק מענש צעהנםעה דער
 פונ׳ם חאכען חנאח קען אונפעמויעד... דעם

 כעש־ דעם פון אראמאט אוץ געטסאק .ז^טענעם
נעלד.קען.קויפען. װאס מען

I *1P3VDDPTI iv תצאוקמאנפרטאושײכגיס אינהאלם
t'v dp שױן v ppttv יאוור an© דפי 
tpevtirta שיקזאל yn© אן אױןי tv*׳© 

nta©tn׳id v  |pan םטרניכטפט ©in 
n  Dipt |p?p) iprapo pooanpr אידי־ 

©ipt vpnpov pv BtvmpBimv Pr 
v |PM9tM ptr tv  dp jaavstvD 

 vn Mmmv np3'tpi>a©tv tv ©jn© יאתר
 »ן פיחדצר םרײטטע חנם פאתיכמם

 חנם ארבײםערשטפ©. אידישצר דצר
 םו| פריע© םטדתנפטפויען pv (יױסען

tp3v©opnn pv ptptp nגארים־ דפט ׳ 
p>mw p vn v npn pd pan© ipd־ 

©iv  ipdvd pavpnvn n  ps |V ©vnv 
nptatv jipnpov ,׳ליבלילגס *טייצחנן 

iriav•? סאיר סירפר,
1©VP Hnvep© iriav> tv© *an*

PD B» BWMPBVttV PIT *IPatPtt JIPB 
n פ»*©רצטפר tPvava *vn pd רניי־© 

DtvDrawv jn r  pa |v  ddvchp© 
pv jrvtr©oavsjn •trno ponv v 

tP>pu dp -tpaptt מסיילימא זיר r v

JS3 טםער נעחגבפינקייםױ,

m *navim .4 ©m■ .בר ■t» w| 
ona• בן a 9i v m  ; Snev״.ep

It■ W יונזער »ן .6 וײ© P  |t» tpapt
ria »p>pn j<•■

DtpiV*n» .6 ©nt
 aav> at n» *. late mV■ >u; .7 זייט
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