
wmn אווי iןMyyiנצד m  H7i
•). נ*ו, (יױנ,

*JtMTJTJ p♦• Yf
 ויד ייר ח*ל• קײ«

 ומי p» *•#רק,
•1אילאמ ני• *יחי

י ו ע ױ נ י טי פון * ץני ד. ״ ױ ח
—:naeprivn ווערטער
 |1D וױריקחאיטען ניט זיך |yp איו

 nae •נאנײסטערונו סײן אויםררישען
חויז. זוםןר ױניטי דזר
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 •yii |yanryi ח*נען *נחגרע pa יטטיין
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Ml נרויסע א <יעד. דם־רערזוננען ט 

 pa ארוס רא זין טואנט נעואננ שסיש
 דערזוד דארף ױאס טטרטסםערע, חגר
 זיו איו םירל נאטיײיו, מערען. «ען

 *וױיםען דעם אויף <רײך דער«וו. שװאך
 איו חאנ אחין געקוניען ניז איר װי ט*נ,

 צמעצוי״ חאט ײ«ם אזויגס״ נאגענענט
 איך און אויסםערשוטטשײט, טײן נען

ױנ, חא• «ו נארעלטינט איז e*n אז ני
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 עטאכלירט םאגופעקטשורערס, די פון אסם׳ן דער םיט צוזאפעז ױגיאז, די
^ טעטיגקײטען. אנדערע נאך — םטאגדארדם. אװ בױרא »  nvn אין אױסררוש אן כען

סייט״.
 װאם פארטי, זײ־געזונט דער אױןי .״
1fin נענענשן איז ד» • nee gn*iiy j* 

 (ע״ דורננעפיחרט איו ׳שיעזינגער, דעגט
 אױף ׳פטעהט װאט יזאנצערט א װ*רען

ד “*שונרס דער װי חויך דערזעינער *  י
תאנזערטען. נױארסער אנדערע און גטכט

#יאנראס, מוזיסא?ײ»ען דעם וזוץ
 זזאט ■יראזיפגיקאװ םריינד ותינען אי)

 -,האר* דין ט־ט צונומען איעפשן אונז
 pa ש«א*ערטינ», דער אויף ^יעיען «ן

 זעהר pa נעזינגען האט ראיבאןי ■יס
 ע«יי׳«וע, איחרע םיט אויםנענורען •ײן

 אויף איו ?יעדער, אידי׳טע און דזםי׳טע
 pc נאיעט א גשװארען דורמעמיהרט
ד חאנען עס 1ױערכע א־ז סאיקס־טענץ, * 
 יױ חנר פון נעםט די טאשע טיי<;ענוטען

 נעסרײדעט »װען ז״נען זיי חויז. ניטי
 ויט* יי1 און שאסטױסען ספעזויעיע אין
 טוײגגפנראגט טאנ¥פן וייטר טיט בען
pa םארנ פיער אװענט דעם pa ׳פעחד 

שי־ט.
 גענוםען זיך איו חאג װיייע א אױןי

 דאפט זיןי. נעםין איף װאו ארוםשוקען
 ז״נען באיעטיסטען איע די אז ויך,

 אינטערנע׳פאנאי, אונזער םון מיטנלידער
 גיאאיעזע אזא זיי iv דאם קומט װי —

I ,אזא באװעגזאמסייט, אזא כאװעניננ 
 i'!ריחרעװדינהייט םרעחיינע pa סרייפ

׳פעחן, וױ סוזיפ, דער םון טאקט *ום און
 טאשט, «װם זאנ אין אויםנעהאיטען. זוי
 איו דאס זיין> אנרערש דאס פען װי

באיעט. * דאר

 1אי מא< 1»יי ניט ׳פוץ חאג«ז מיר
 דאס אננעװיזעז, *ייט לעצטער דער

 םאדער• סאםע די אין ׳פטעחט פלױולאנד
vov ארנאניזירטע די *װישען רייחען 

 םאראייניגטע די אין שיאופ״*«נטרען
קענעדע. און ׳שםאאטע;
 שלױו־ אין ױניאן שלאופםאכער אוגזער

 pa טעםינםםע די םון איינע איז לאנד
 אונ• אין ארנאניזאציאנען יעבעדיגםטע

 דעם איז ױניאן אינטערנעיפאנאיל זער
 א־ז ױניאן די םאסענט. אי«טעען
 pa לעכעז םיט אננעפיסעװעט וױרקאיר

 נע־ םאר׳טיעדענע פיעלע אױף טעטינש״ט
 פעיי־ װייס־םרעזידענט אונזער ביטעז.
 אױפ־ וױרשליר סלױויאנד איז ה*ט ׳פםיין
 נאך דענקט מען װען װאונדער! נעםאז
 נעװען םריהער איז קליװלאנד אין װאס
 זיך װילט איצט, איז דארט װאס און

 וױרקליכ־ א איז דאם *י נלויבען, סוים
שײט.

 איז טעטינשייטען אנרערע די אויסער
 נ«• עטאנילירט <ע«וטע:ס קיליװלאנד אין

 װאס םטענדאודם, אװ כױרא א װארען
 סטאטיםםישם םים אפנעבע; זיך ײעט
 פלאופ־ רער *ו ׳פייכות a האבען ײאם

 זאםיען װעט ג*י־א די אינדוסטריע.
 pa ׳פנירות *ו נאצונ אין מאטעריאי

 אװעשנפ• װעט איעס אוז סיאדושאיאן
 װיסענ׳פאםטיויכען א אױף װערען ׳אטעלט

 םונק־ אנפאנגען װעט בױרא דיעזע איטן.
םעוטעשנעד. טעןaw 1 ארום *יאנירעז
 פונשציאנירען זאר נױרא דיעזע כדי

 פרעזידענם וױיס האט נעסטען, אם וױ
 אראכ* וװריפ יאננ ניט דא פערל׳טטײן

 װאיטיננםאן, אין שאנשערענץ a זיפירט
 לײ- אװ םעקרעטערי אס־סטענט חום םיט
 חןר 1אי פאםט• פ. יואים מר. כאר,

 ברר כאטיילינם זיר האבען סאגםערענץ
־.,ס ױניאן, דער םאד פערייעט״ז דער

.)2 ז״ט «na (׳פלום

Ufa*niyia וש1שא«««י»טי אטת׳ש די 
•יי^׳ישן.

w טשרמוױרדיו איז עפ  M1•* דשי 
ra׳iv r דשײואוטט ויןי חאט שוים pa 
po rm ד<ר o 'm אידי׳פשר ד«ר ?*a 

y »««ראט>װ<ר y irn v t, יר» »iwa׳ 
 ידיי VMDP יי היך װ״י ר<ריןוױרדי«,

 ששזיסטירט, פעדעראפיש די •an יאחי,
 ‘V( «גי(1ו Mta איחר ivjyn פ*ן ראט

 ויאיני^ר, a ו׳אוט f׳a ov יאס ׳אריגען,
Mta mi אי1 «יף יואט יס1« נרײטער דאר 

pe חןײיאיסט. איחי
pe ה>יף ס«ן פאריאמט אינעיאי

pe דא פ<יעיאפי«, דןר *mi \y<3 PM1
Mta mi ,ivb ײיגײנן *י •*Birtyiaa? a 

tyoatJ jm־•׳ a pnypyj a ,רפסטאראן 
a נאנש יאאו«ראטיװע a. .אױף ד. ד 

iv ׳*ט«י אנד^ר אן r t i סען פאמט»ט
rai«DMa׳*a tya *אינ־ ^,שאגסטיטו 

tinnaaiay ד aearpyw, ׳»*ק«ן 
rvnm ייטפראטור a. ,ול, ר

ײ חנ  aiyeaw* יייי׳יוש y׳M ע1י»
 אי• )yjyey pa אי»ט «יו |yo?an טיװשן
Mae ?a*tya'a pe m נער׳ן w* 

 שאאושראט״ דשר pe חי?ף jra לאנגט
yc >yttדyרyaיP« .y די ײטיט jnye• 

ty m*' נעײען ראייע m w a שיפילאן 
o;voy?a ,^ײארטען סאײאגג pa r e 

1ייגעשיא «ײט lyyitp r;a; a pe ני׳אך
 *1aaiveaae נייע חונחנרט a נאך
a .ivttנyמגנסות די וייגון לייחגר ר 

 זט< *t ta שיײן, t* y’aaiyive רער פון
p^a \vm־oy?a ,מרגייחתן

yivuaMyeaaP ya’ra  n פפדערא־
y*y »נשנריגדעט אי n  pe inanyi •אי 

 pe װפרט pa ש*או¥ראט*יופן וי׳אע
 דאס ווי Mta Myaa םינאנסירט. איחר

an אידיאש yivBBMyeaae|׳ yj«t| ײ» 
y’yjare lyann? ׳פװאך נאך *mj pa 

r טינען t פיײן *a? a ■vrov pa 
 a ivBiny eyaa Mae איו אפעראטיױ

)y, pa Misnynyaaia'eeeyryוyי 
aayrya זיר נױטיגט pa yy'yyee אד 

a {,a »ae סןי lya n n \vmnm
 גאן טאג <װ זזײנט tyivaanyiaae די

*annye רyײt אויטהאיטען טליין ניט

 מר ye׳n»a pe yיyaיyדyס
apnyoa pa ;yiPBfwe, 

a, זאיעןסטאייגססי״ aaacp ײערעז pa ׳עעיער, אלע 
a יעדען 1אי נליאנם, נעספר r» *נאזוכ 

 ארב״• די זאלען אלגעםײז pa pa דעי,
 ׳פכירות אין חעכערוננ א נאקופען טער
 פראצענט, 16 ניז 10 םון װענינער ניט
 דעם םאר נפווען זײנען ׳פבירות די װי

סטר״פ.
 אד דעם אין פונשט ױינטינפר a נאר
 דאס באשוםט ױניאן די דאס איז, רימענט

 ׳טטינ* םערןוינ א אראנזזוירען «ו רעכט
 מאנא־ סלעש די pa אלנײטס־װאר דינע

.)2 זײט אויוי (טלום

ס ד^נ או אדז ט ^רג ײ רנ חי א  א
 »נגען8וןנגע ■רוןוױנץ דער
ערס^לג. מיט ■

p 1 •1(«י i|*1 י(
po y*iaanra uiyo'ai an דאגט 

,Mjyiywia pa lanyti
 שימליי יטס איי׳ חןײיטאט י1ח
ayn דארט en;n»yi א ויעיעו >aea> 

 a nyaao otm pa ee*Mt pe ײניפין
yiiyjMVi ײטפר3אר יאחל tyaan זיו

a p tr«*׳a pa (yanry טאארטפר  געװעחניויך פען םלעגט יארק נױ אין..................־*
 י״ע- יענע םרן ארכײטער די צו אםעױירען

 דאש און סטרײקער די מיטצוהערםען םער
 ארבײטעד די ;געװירקט עש האט רוב

 אבעד מיםסטרײקען. װירסייך םיעגען
 גע־ זיר האט סטרײק דער װי ׳טנעי אזוי

 אר״ יע:ע םיעגעז יארק גױ אין ענדיגט
 זייער צו װערען איבערגעיאזען בייטער

 וױע־ שיעגען זײ און שיקזאי אײגענעם
 איצם, ארגאניזירט. ניט םארביײכען דער

 אג־ איע הארםערין כרודער מאכט ׳איזא
 5םא אײן ארבײטער דיעזע שטרענגוגגען

 בא־ א אץ ארגאניזירען צו מאי איע םאר
 נים מעהר זאיען זײ ױגיאן, שטענדינער

.)2 זײט אויןי (שלוס .

װאיר װחײטגודם און דרעס ״וױיסט, r» לאקאל נײעם ®ון נאםען דער
.״115 ל«ק«ל ױגיאן קערס

אינ־ דעם םון םרוכט׳ןישטע די
 דענארטמענם טאון אװ אוט טערנעשאני

 איז טעריטאריע חאליערין׳ס כרודער אין
 די יאקאל. נײעם א םון גרינדונג די

 מרױען-אר- דיגען םיטגלידער םעחרסטע
 ענמשיאסען אבער זײנען ױי בײםער.

 אין מענער-ארב״טער די װי וחנניגער נים
 גאר־ לײדים דער םון צוױיגען אנדערע די

 אמאניזירט זײן A אינדוסטריע םענם
יאגע. די סארכעסעחנן *ו ?ין און

 װײט• און דרעס ״װײסם, יוגיאן נײז די
 איז ״115 יאסאל ױניאז וואירקערס נודס

 נױ נוארס, אין געװארען געגרינחנט
 ביז חאט שטאדט תנער אין דזשוירזי.

 •ח יאסאי אײן בלויז עקזיסטירט איצט
 סלאוקמא־ די אעטעדנעשאנאי, אונזער

 כאלאנגט װעלכע ,21 לאשאל מניאן כער
 עס נאארד. דזשאינט יארקער נױ צום
 וױיכט דא אױךי נוארס אין אבער איז
 יייז שעוער װײטנודס שעאער, דדאס אח
זײנען יענע׳שעיער םון ארבײטער די

 יענע םון ארבײטער די ארגאניזירט. ניט
 »ר־ צו געצװאוסגעז געװען זײגען יטעפער
 באדינגונ־ ערגערע סך א אונטער בייטען

 ױג־ ד• אין ארבײטער אנדערע די װי נען
יאן-שע^ער.

גענעראל־םםרײס א םון צײט דער אין
 אמ אג^זאפאיסא די ארנײם דאר אין
am ט טון אשיס דארםעען ^נ  נאארד דו
w חור ®ון w  n לד סאמד קיאיק 

 סאגנעסי יינ״ד, סאקס נדיחור n #דאן
 אין חעיסט נואמן אין ומאגמגס, און

ט חור  רעד ׳כדוק סיחס נחחור *ונ״
 דער פון אסיס דאדטמאן ®ון ivwtivwס

ר קיא* מ  יער אין ״21 יאפאל ױדאו «
n סערסאן  \n>vn סון בעאסטע יאמאל 

»f i w r| יאשאי im  ns •נאוי
מדאן, וואדקזןדס טעגט

̂ט זאך א דט איז וןא^ןועראציע אנער טע h װאדט, איץ ס  װאך עי̂־
t]tw אימצעמא m חאט דאיאמוסאנט דאר װאס נאגחו״ » סון v i •גע 

v ורו•^ ^נר 'v irvm P ̂ז W א  n פןי^ וחודאן פיחױיכמס

ס ױ ב ױי ח # ם״* ל מ אינ

M גומער ,גערעכטעקײט״
 בײ באלטיפאר אין שוין איז זײדמאן

 די איצט באטראכט ער ארבײט. דער
 םי^ די ארנאניזירעז צו אזוי װי פיענער,

 גארמעגט לײדיס דעך אין ארבײטער לע
 נאף לײדער, זײנען, װעלכזן אינרוסטריע,

 אונטער ארבײטען און ארנאגיזירט ניט
באדינגוננען. שקלאשישע

 איבער, אונז נ.יט זײדכיאן ברודער װי
 אומנע־ און באיטימאר אין זיך געשינען

 לײדיעם טויזענד צװעלזי װאסערע גענד
 נאד זײנען װאס װאירקערס, גארמענט

 זײ- ארבײטער דיעזע ארגאניזירט. ניט
 צוױײ םארשיעדענע אין באשעשטיגט נען
 אינדוס״ גארמענט לײדיעס דער םון גען

 בײ דרעסעם, און וױיסטען בײ טריע,
 דרעסעם, טשילדרענס ארבײט, װײטגודס
 אנדערע נאןי און קארסעטען סקוירטס,

 םאראן אלזא, דארט, איז עס ארטיהלען.
 ארגאניזאציאנס־אר־ םאי־ שעלד ברײט א

 שױן זיך האט זײדמאן בתדער און בײט
 גרויםער דער צו גענוםען עגערגיש גאנץ

 און ליכט סעהר ארײנצוברענדען ארבײט
 ארבײטער, רי צווישעז אויםקלעהרונג

 ש<זל*ר אונטער דארט ארכײטען װעלכע
 אױם• און ליכט די באדינגונגען. םישע

 ברעעאן צײט דער םיט װעט סלעתרונג
 ארי• די םאר מרײהײט און ברויט מעחר

 m כאשעמטיגט זײנען װאס בײטער,
עעאער. יענע

 v #ייך םארמטעחמ #איז ארבײט די
 טאסם גאחלד, טים אבער מווערע, גאנץ
 סד זײדסאן בתדער און — ענערגיע און

 ותו דיד וועט — זאכען איע די זיצם
p ווארום ווערען.‘ דורפנעבראכעז ftjf 

H די פון אנדערמ זײן ארכייטער יעגע i 
xrm אגדערע אין מיטער w וץןןלמן m 

w ו * י יא י י ה י ז י נ ^ m m® ,

 לעצםער דער pt נא׳שלום a לויט
 ׳שישא־ זיא קאנװענ׳שאן אנא<1איכטערנע?

 שםעדטיעף די םיט באלטיםאר, האט נא,
 אינטער־ אן קרינען געזארט ארום, םון

 פרעזי־ ײײס איז *מאנייזער נעמאנאל
 נע־ באיפטימט איז זײדמאן םאול דענט

ברודער טעריטאריע. יענער םאר װארען

 ווינדי, נרודער װאס יישר, די אפדרושען
 אונ« חאט iyn חןר pe םאוםאס^■ רער

 pna |yow װ*ס אלע בדי אונע׳פישט,
 .nycnim די סיט םיטזיננפן iv:yp זאלען

םאריאננ. זייפר איזא, ערםייען, םיר
 דערמאנט-ײפחןן, אױך יא 1׳»וי זאי י

 פאר• האס ליפד חןר «ו סוזיפ די דאס
 טוזי* טפיאנטפולשר ױגנפד דער פאסט
 nyaPyM י׳נפשאוױטלו, njyn סר. ס«ר,
 אר״ די pa גפמאנס נאליענט «יך חאם

יארי), ג*ו pe תרייופן נייםפר

a ״נאר־ «ורישנעסומענע םון גרו*ע 
 װאר די זיינעז לאנד״ *ױניטי םיז דערם״
 נע־ענט־;־״ די pe רעדאחציע אין געװען
 מיי םארלאננ, עציעלעז8ס a טיט פייט״
 ״נערעכט־נסייט״ די אין אפדרוסען זאלען

 װערט װאס ליעד״, ,ױניטי פאפולערע די
 y?a כמעט נעײננען. איעמען םון דארט

 דפר po סעלאריע די קאנען װייםטםאכער
 a ניויז קאנען װערטער רי אבער ייעה

 ױניט־־בארדערס נרופע די «אהל. פליינפ
זאל׳נן טיר נא׳עטאנען דעריבער זײנפן

jn jyo r, אלס a ײאו a pe לץ״ גוסאר״ 
nunya . . םעסעש״ט m *2fi o n  •pia 

eyoa tve פמ n w m  r n a פון םיר .rjMiete n rt •pia lanariarta 
ert pa mao pa \vm  tyra וואו ׳•ימימ, יי איו •יס ev מזיססיתן• 

p אױסנפחס. פיין «יין דס ir לסשאיס, אעמת׳ליס־-סל irum
nyo מטלינפ ru סיט פארפסארשס זײ ייליאנס איייסז j״y םיסנלירער 

pa מר מגסרסמ  יאפאיס ya״p |yr»t oy ײאו יסיס און ״eaenyenyy אמיי
mi ,jvo ,נאו ייי־ אינסשתײ׳״סנאל די לס׳וי r i,* פיחר יאשאלט פי׳וימ ותי׳ון 

oeytraa on ,די ײפיימוס ai>aoa* ױ  jrtya onmaai.| י
o״nyo׳ ta M m  nyo«ra n r. •ײ inye>an m n a »די אי ianאױך 

o;yoar jyaan מו אויןי י י ״ ױ מ faoarw י  pa |ynw. .ומגסימוייניא 
oanyeaaP n אד״״װאײסלס׳מ r  pa,״ ־ ו a iw י ra ya ria  nrM i oan
ש״•״ מיי ״ e .«ס״מי ־ך _______״יי r  pa jw ano שלסיש ear

w v n  pa nyraor a ina nwa מאס pa גיס »*> pa tyaya yma 
a tyow rae  p ir  pa oy .rnoo  i r n  m tr n f t  njnvoanyeyyp n r 

a ~aa yiroryeyao !!?. ja o r p  V o״/v rm m *. ny

o 12 דאנער׳פטאג, rאוינוםט, טען
 פײנעלגראם a tnae |ie tyoipjune איז

ojjrptynr pe סלעזינגער *i סעהרעטער 
נ»ראף.
n r איז פייגעלגראם a סור־ גאנ׳ז 

ny .nw סאלגט ווי זיך לעזט:
.to זײממ ptBipyiia פאריז. אין 

a to דאנער׳פםזמ  unmp■ סא־ נאן 
ra פענהאנען, n  oy tail עפע־ נאלו זיו 

n r  m .סאנגרעס
v'י v » י n v i  i״.

oan .איזס, איז Dim nromy n r 
pe n p ir tr r  oarw re pe יענער 

jo•* זײס
 ra אוינוסס, |yel7 tun דתנסםאנ,

 •nae, pa גחס *װײגתר a געותז
oonyn.״ TPiryeo n r  ,jne»r j  .no 

Donynnye, pe onmaeorap n r״ 
n  DP’ryp* oan ,wvnnmw pa

 שוין גיט וועלכע ט^לצגראסע, םאמצנדע
 דעם סון אײגמיחיממן יײנמא אימר

s אןאוױאנאיודנטאמ ru iy חפ n 
#pnyym לו •וץ פו^ניוו^וו באואי י

.17 אוינוסט ?איענהאגען,
 אינטער־ דער םאד יעצט סומט דא״

 שנײדער. םון קאננרעס נאציאנאלער
 דעלע־ אנװעזענד זיעען קאנגרעס אױם׳ן
 םארטרעטען װאס לענדער, 11 םון גאטען

 אר־ ארגאניזירםע מיליאן דריײםערטע̂י
בײטער.
 זיײ שטאאטען פאראײניגטע די םון

 שיעזינגער, ב. דעלעטוטען: די דא נען
 אינטערנעשא״ דער םון ■חנזידענט דער
 ױניאן, װאירקערם גארםענט לײדים נאל
 די םארםרעטען וועלכע יע&סאוױץ, וייז

 וואיר־ גארםענט לײדים אעםעתעמאנאל
 אםאלגעםיײ די ®ון עיאסבעיג קערס;

 דאהלםאן, און ;וואירסערס קאאדינג םעד
יתיאן. טײלארס תמויתימען חנר ®ח

 רע־ א געםאםט האט קאגנרעט חנר
 א 19B ארויס זיד זאגט װאט זאלוציאן,
 םארדאםם און װאך־ארבײם םון סיסטעם

חײם->ורבײט. װי טם ומױ לאדק־ארבײם,
m.זאי אױך fim o\ צו געווארען 
 איגטאתור אן אםםםאדךאם אין נריגחמ

p e y ira  r a n די M ipam yT 'jr^

 ייעה נײע א אונז םיט זיננט
 !טאן רןןער קליגנען ריעזיג ז*ל

 , — כױען, סון און ש»פען פון ליעד א
 ; »[ עס רופט ױניםי, ױניםי,
 נןןנוס, לעכען, פרײחײם, *ו מפט
 נרױם, חערליף װאס אלץ *ו תפט

 ױניאן, שטארקע a אין צוזאםען
אויס. עס קױומ בוכשטסנען נאלדענע םיט

— )יתי*ן אוגזעל פון גייסס חןר מניםי
 סאכט, וױסען צו ורןג דער יתיגױ

ĵ i• ®■״p # y n x m iJmWPtw^  
i p r  TiW K r "  Dim Jyywm V דױ ,!BSVj

to ומיאן w ווין s n אי דאדמן®
ongjo^m i^p f. •״i דס

irm חןר מרך p איחד ®ון ווײם
p r  r v n r m  mn v *  rm o>m

bnw n טוימנון * n  *  w r»  m 
H  w)yw /O riy f ^ r i  ^ s r m n 

 זד״y< & ו^ןייוח •ר^וױלמ אסייזןרון
n  ns (1)1)  lo io po 

רוויו ח מן (g וו מן מ עיו ייזד חו
. ♦ * * • ־
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י ז # *c ׳ יי I?״

T i f»u tw  tvagn a ig i t w  m * i
.l»euo>o

in * i>״in n a  ogn v ״»get| |יי
83>osasy; igo*o ײ¥• .נ<ימ • אױן
ev ״ ד♦ ניי «ױ סוט>o o*i>״oig. •ו 
a ggnjfi o״<o o׳i<״ ig i man oig 

8 tvivopvmדער סיט ט־יט«ס I ocg 
o ■רי פון ifo *i«  m  m g  ,evoga 

any; ׳*וין pa o*w דארף ם«ן onw '« נ
;•in

po ווי tw  iv i**o r m, ני־ נייס 
 11ױני די o>vor o;»o־*U8 run ;יי«ן

 ראיי ן אוןט« tfunnga ;״« אחיט
tvoriorsm ויו  o n  pun יי סיס 

ogn pviiv on נווים. נערי  *mb י  ‘1נ
in זיידםטן rivivoigp g o v rtw w 
I'oca oyega in• ױניטן רי י«ןן118  po 

 ריגס״ o»eyy< זיו ogn rmyeigp דער
17 on  jgoס«ן in  ogn ,oou*w 

ogn rmyeigp װע* זיך סיט נעכראנט 
;«תסט« om« נארינטען קענען םיר <«ן

יוײי־•
giia, די rro jg 'g g t’jgng״tie o 
 g evw•; ווערט אינטערנעטטנאר אונזער

o סיעלע סין נעסיחרם ivo r סון o ivu r* 
 אר־ די tg ,ivegn « איז «ס »ון לעו

o נייט n װערען נעקרױגט אוםעדום 
jjg סיט o ijf

ט און לעבען טיגלך ע ץ ט  דער א
 קלאוקמאכעדו

אנר ױול קל
)I■•• 1 |1• 01(י»<
m  ,moga ״>iga םענעדזסער pe 

ioe ,)'bon in די ,omiropveuao
 ig3**> ng סעקרעסערי אסיסטענט און

o נױרא רי .eog■ ױאיס n •אויסגע 
 ױג־ m סון niemr אין װערען חאיטען

אסס׳ן. דער און יאן
in םראנע וױכםינע א נאך  I'M 

 איז קלױויאנד סון ױניאן סיאוסמאכער
דױס. סון חעבערונג די געװען <««ט«ס

•gn tg*;v in םח inv*>io*o די
 ױ;* ףי egi םאח»טאנען, נוט נאנץ כ«ן

ivp tg* אנםיחרען ניט vo'iio gig טע־ 
 lo;i>ngv*oi*i( <״;«p *i סיס טינקײם

 נא• «יי mgn ענטוזיאזם ;רױס טיט איז
1 *i  t»og>rיוס gi> נ«ח«כ«רט tn n. 

 gio *i wu• מ«םנ«ר־מ*םי««ז, *i אויןי
ovi tie y; איז ingiivi )psgigrgo,) 

* vo*m און i*m<« נאגץ נעװען איז i 
 *V) ogn ער1םיטנלי *1 םון םאיאריטעט

 ■w >gf יוס1 *1 ענטוזיאזס מיט סםימט
 «ר1־סיטנלי1«ןנ« n װערען. חענערט

 *1 און װאר א ס«ם t»>ngv 46 וועילען
i• 1 י ם«;ט i® סחיעךםיטניידער n* 

 cegip אין ײן1א ויינען ם*ר״טם1י1 ;ייע
on 1920 *װייטען ,going.

maopig>p in;g>n*>p *i יוניטנ 
m ;g  tg ; ogn» ,ותיכע םעםינסייםען 

 to אויפכזערקזאטיז״ט, אוגזער *•חען
egi tn n אנער tgp t»no|» אן סאד 

n3vjpipj in ig*׳.e

r* ױניאו יר

 דעפארטמענט טאון אוו אוט.
 לאקאל נײעם א ארגאנידרט

אץנוארק
)tic oi>o 1 זײס(.

 ״םיםיאטיע״סטרײ• כױיז זיין דארשען
 -1א אתאניזירםע זײן tngt זײ יזקר״,

”«n אױף סעםםען tig בייטער t igo 
 לאקאל אזעיכ* אינטערעשעז. א״נזנע
 וחו נעגרינתט ניכמן אין װעלען מניאנם

ijn■ אנדערע אין נאך ען1 rn.
in גייעi ׳ איז לאקאלie|* א־גסטא״

ev jig;•• יידט  (jrg i איז i r|* יד1א 
 iroipptpp אן tngnpj ערמעהלט

נמאםטע. ראחאי איז מיט נאארד
 ער־ זיינעז tvigtip• םאינענדע *i ן

oPnrf איס נעװארען og*m *i נעאס״
o n  no po- לאסאל: ,tooino g i'ic 

•o jn 'ijn ; נאיעט, נעלי ; *umnpvo 
i סעסינא, םא<י  .m in v io* בעאטטע 

 tppgn לאקאל on סיז in*>io*o *i ױי
i* בעסטע in  ogi ,tJHioiKinv יא־ 

tig tpepgii o n  >gp יר» tig tppigor 
pou tgo גייט1א *i  ppcpiigD i* יא״ 

J» םיז i* »׳ י«נ« אין 1ארני*ט.i »b»b

66 £ון~לאקאל דעג שנעלער
po o ilr( 1 זייט(.

ip סען  ,mg* pe• א *ig  >ng» n»on i 
p׳gp t»pgn זאיעז גײס«ר ii «w*oc»B• 

in 1«טל«כט ogi .o**ir יס11נ« איז 
«לכ«ן11 1סא ניאן״»רינ«י•,1י i»p*m א

m נאנאז»tg*ii* oi»pign *in*giPo׳ 
.o*inp ooip 66 >gpg<

in  ,nip 1 איז סעםעלםקנט<*ptii
 i* «לנ«ן11 םיס אויסנ««ײר«נם«ר אן

i»p**ioe נ«װיס ני«כ«ן tn*i»>gor־. i* 
in*giPo» igigp* 1«נײס1א j»pgn 

 i»pg ,p**ioo שםילען m נמחאם נאםח
 םאר־ «ס !זי«נ גתיס«ז א יה טנ«א«ז, א

on»or ,זיר ogi סך א m  d*i »tp 
in סאר  eoip נוםער pe oognn i'C 

pg pgpgp on  po »o*ogp p**ioo in 
i»m pipo ,*porta l g*og in r a  |io 
pe i» m » ij»  in  •tg*r* m  po

̂וקאל, דעם  דדשענעדוול נאנצע ף ווי ל
tiw סםרײק s jronsap\ אויסנמיײ יךז 

ijvd זייער םים ממס pio ח חאנדלעו׳» 
tm ריו ביעיםראגען פיעל npo׳״p 

eu nm p* y i  n tilT t 494<טײ

ד ט ײ
r w  j «ן 

M  1M wMO Um
Not Varfe City oa 
M Nqalnd by tb•

(M. Mg m i,
tM O | •Mb UM

fnw  m o w  
fettflUMtcr at
Aufiul 10, 1M0,

fM ty  a«».״

1»P*1in»*»J g 1»M PPge t»V*D11 
1» |ig ״un*)»i־onig8 in  i« טונא 
oingo יףg«i« ppgo »r*ori ogi 10־

 jin עלייס די סרנײטער, עגגל״יע ד
רוסלאנד.

 ivo ogn mg* igg ל«»ס« די מוי
pe oi»nw oeg די gp*igi»? נ»«לױ 

n ס«ן n» 1«א«*נײס «»<»«« ד tvsgn 
i» i t»i»p »i?»or i»**t .|»oi»»g 
tig t»eg tvii»; t*« ngpgpp i» r*o ii 

i  ogn ig i .igpp* »•״?*׳» m * ;n 
»;*|*P*»rro*;ni**pgro?gp |»e>gn 
i i׳*>*i»o»iigo in  |»;»p o»pgog »g־ 

n*;»i.;; »1* פי«לP t»;;ge»»g |»pgn 
j»p ױ אױף i  pe t»oi>rgp* »»׳*>;;» 

 ogn tvo .v;n*BNB ארס 1ארנ״ט«
 1נייט«1א *i ינ1א י*פל«ן11« ס;;«פאג;«ן

 טינ«1ני די t»p»ori»Bg ננח זיי;«ן
 וי װ«ינע «|-p*p;oi» און א־נטדינעס

 ־non>o רי ■pm און *;;«ן,11ג «<ײס
ioi»o*i« ovrgiooy; ogn inno»i*» 

in איס ט«נריר, נ«ן  pe ogePitvi g 
;i»r*>*ie i»o*n נ«« די »יז ספמן«; 

m»*ie pe n;egn «»>»די יייף 1ג 
 in*« אפ».1אײ pe סאס«ן 1«אונײט

o;vie»; ogn : 1«נייס1א די «ל«ן11 ױי 
t»n»n ין« o n אי*ס*נ«ן «o*t*ip 

o i»bo;vimb oyg t*g y;gie *i 
n .|»ign;« ססעמגנ pe רי *>«»«r 

3ig״i»o 11*3• איז i»oo3»n in  tie 
p;*o״o r g .o׳i*o »**i>giin n 

pg |»oip»;ige עננלאגה i»o**3ig n 
1 0*«»1«pg. |M 01*0108 |»3gn״,0א
11>»3»1 1*1 01*0P* 0י1ל«;0י1א» *gB 
*>310 «r*>«» * i .i;o>;;» po p*o•** 

פאפיחד סיס ig; ניס o*ng t»r*t ט«ר
ig ; ,o»**ipgtn ;« סיס nuio m•* 

ly e rt 110 מאנס to oinnpiv tvsgn 
iio io n  t»iyp i»*ip p*p 1”« ;יס ע«ס, 

g t»oion»i ogn m ig rn  i*gp tio 
n n פאײאס«נס אין *i»  ogn i» ion 

o*o tn»*ie >*11 no>«» to omy>p 
p» iig Mengp. *i .i;g>on׳tgg,״ 

ooi oig'vPB* in  m g״ ogn »3>»n 
1* o»r*o»»o to t»on 1* OPOO »>1B 

o non>o tie >oe po p**ioo»* אין 
;**n .i»o**3 io  to o” pp*>pi*ii in 

p>»ii ,i;n» סלײן סיז •o*io oboip po 
g tn**oi« מעיט in  jregieegogp 

,ooi oig*»pg״ **i i  ni»i>ge *i ogn 
gt iio>;i» ogi (1 j |»pym> ניט זיך 

i»o*>*o p*p o*o mugs׳*oeoip i»g 
»1 m g  ,>»«0111 loiop ,t»>*io t»e>»n 

o n n io׳>*o»*»*i »bdp» ym yo •»; 
<gr i» > ii»  (2 ; U N tarongo t»i 
*os t*o »3>m vogie m*g t»n*iw*iii« 

tio ; nopg>3 m  loe ingn»i oin; 
3( m  ongo m  tie «u»pi»)n »>ib 

m io  po »>»*nyogp »>ie tio ,«n;* 
.i;g>oii o*o |»«w**g3 n

i  ;*n»on»«g* 1׳«וס«י« in  t»>»P 
t»3gn « n *;n די »i׳*>;i»o**3io »b 

»)001011 "r tu n v ro , o i*o ogi to 
*1 in פארלאטענסאריישער tie voioe 

D**i; t»;**» **» i»3g j;n *;» i •אנ
»«<o*o in»;g**i>giin tn»* t»on»;i 

oi»o*ig ig ; *ip״on o*o ;»*ip tn״ 
•ig iny jig  ogn i**ip;gie t»n .i;g< 
*n  «nn»>pi» to ij3»;»;o*ng o»o 

;*ow >oi»;»; tie «i;»pi»;g in*g t;« 
1 ogn ;«<,»יוי1א סםײ<י«, ס1אנ on 
*i»  ,tgi;g> po ,on;;gp i»o**3io 
•p’H* t»>»ii i»o**3io * i m oiny>p 

ip;gie ige jy>n*ip *i t»o>on*1׳, 
i» t»tgnn t?*; o שרסנקרײו סױפ n 

t»p*r ן1«ױ»> ioe ,מסחמל
i  pe pm  on i»o;io* 1ײס«31א 

n *;n  »r*>;;» n  t*o« אמנען1נ««װ 
•gog>B*i po »>»*»i»ogp ;»;;oei»;g 
o»׳*i>*eo t»n t»«in**03 »i פראכסרייר 

i»**t t»o>on;o tv>n gp*i»og tio 
o*>ge »;*oy*o.* א «;;• pe »*yo;»>n

*03 «p>n ,mn*ei»o**3io » r<* 
po tgoooio .rn ׳עםעהט  oo*>*n po 

t»r*t ^r>oo; *i»n ײאד די rgeweg* 
po tn 1 פוסנחרייר prooiop iyסיס יו 
 t»on»«y;g »יז i»o**3io י׳&«1םראנ«ױי

pgeo i»ow>t»; m  i»;»p tP>o*o» 
»tgoooio j אויי i*;» ro n g o  m 

ye;gp g t»o>on»g p»>n «*>oo; po* 
*are  • i jib i »o»ioiob *i  o*o r ;n 
*go*o po x ;g *n  i»o**3io »r*i*iy

p ir  t»pgn t<*« 3 דיio״T»o •ממסאת
i» ;n *m  m *t t;« אנ«רימנ«ז *go * i 

«r*oo*tai»Bo*o * i jx n *;n  t»on 
*i  ig ; one  T*ipar» po *o*>go 

i»atp*i»oo m  po yy*or תג ױ מ  ו
un*m  i»MP*i»eo m  po n g ; * i 

n« 1*א איסא<*«ן **n o*o |» ;»rw j3 in 
a po pnoio »oiib xnooenpga 
m *3pim  in  n  » ;i»  o**poon 

ru  g jmau g >*n. jgo>*ri jr;g<״*
n t i»  ,u N ta i to א o n  po v n o

g3 * i t»Bion»y׳>ro  *i .o»p*ii»g־ 
st*o *o*>ob in  jib nnv »on»o יס; 

tvnain iy די סיס ogi xyp*nyr>g3 
*•o pe *D*>ga in  o*o op;ia oo*or 

i*ig ,|g i<«* אײן po in i>;;» t*o o**i 
*i »n» i» o**u t»;**i »3>n |»*>go*o 

p i* ;n  ongo *i pwp,; י1אױ m 
o**t i»o**p« איו «*oo po i**iporiB 

*i  t»Bign»yoig t»3ii »3>n gp*i 
jn * ;n  evuge

;«• «|3gn i»o**3io »»*>«» *i 
n  opoo« סױס «ףיס«ן in  iv;vp

0»>*w *31g  *1 .»*0g0g>B*1*pi1
iob;**o ogp>gB t»;**t t»*>go*o pe* 

»t o*o t»;got.** די t*iy;giB10•*׳ «g 
 אײגי• ■pi ,>»B**iw ?ng ,t»>n ייט«ו3

 **•t po i»o**3ig »r*>;;» *i סיט ;«ן
to ioe po ;»*ip i»;»p «i>»oo iv 

giB *i pe >»*§g in•; אסת׳ן  .tn *ia 
»1 *i׳*i»;op*i»og *i w i»o**3ig yg 

310**0» 1 0*1 1**P03 1»001g>P in
lyotie * i tie •tiiB*io in  x n  pe•* 

t3*׳io »o״t*o i»;op*i»oo n  i» i»o 
i;o>e ii, :o;>ge *n׳o;*> >otp*v o 

i »o»p*i »oo * i pe o;»n *i po oy*o 
i»o**aio. תרך <r>p*iim ;gaiB m 

t»o>oneo m*o o;»p oeoip iv**o tie 
i ” ip ;oib t»Toigi;*o lie op*i »oo׳d 

ngooop>»t־«•p i» ;o^ja *i x*o*>gB 
111 <o i»» ; tie) « i;1««;«ל^אדײס 

«;*;«p o>»; * i ,|yeD*>O0*Bop to ,ig; 
t»nv;g>B — o>»n in  tw װ» •m y 

»;*i»;*o*i»io i»o**3io t»;r>*o * i t 
01<3 i»**i t»o*;ioe 1» »1” P.״

3io i»;op*i»oo *i t»>»ii1*1״ i»o
•o n • *i pe •iiib *io o n  >» tvenag 

r*t*iy» ,ארנייססר pe גתים« די •od 
ip»;»* ס«ן  tn**oioB i» o>n in  tie 

o;op*r *i»׳in » o  i«״*ig3” > ig  |g 
in  po >»סיסט **>•gn >*o;igp ig3 

*ngBB*io e»*yi>gtn t»ei;»;;g t»p 
<*o to t»en «t .> ng x  .o *i ;* i;n 
*opnyoo * i >ob po p**ieo ov;«*ov; 

o po p»»io;**io o n  « ii* ;n  i;« 
non>o סיט .iw>oiro»iigo

* * •

רעװאלמיסז. סין 1אירל»ג
o po t*o i;o>i*o ׳n  i»;*i;»ois• 

e» .|g*yi>gii ים נ«חט; Ign *i i in 
i  t»r*ii» !VD'iotpjvoony to* י•1איי 

 o*; t»>gt t»eoi>gB »e«;;<*׳ po ש«
oeoe>»p po ,p>3ii t*o .tvoipioe, 

tn»* po x*wp t*o טײל i;o>i*o pe 
*•i**o rvuu ogi .tvag*oi ige t»oip 

*agio t»Bg>m;y oeye t*o p>ge 
«»• tie ig* on  i* i pe tyeionoiy 

i*»b p r *i . i<« ,ארם״• •oop» *i 
0100 y>o;g*yg; vo*i״ ,iai>i*o t*o 

oinge »p>n 010• ;יס |o *ii i»;*;»ii 
,ia»> i»**t ioe p*>3ien »;*;;»n»g 

an  oyep tie yy*or »od>ib * i enp 
i**o |»y;o;׳*t x>ge t»e1•** ״ t»3gn 

i« אם«;ט,1יא> t״ «•o »i»**t t»3gn 
t x ig*״ n»3g ,**y*>ge i»**i |»sgn 

.n * ii* i» o ro  to t*o « ii* ;n  i»**t 
ogn i;g«;;< סיט ««•g pni» ion o 

,i;on*o po r»i»;*B;;oiiy on t»ou 
oy**i»;e*io m»o ig ; ogn e»p>n 

«»* *i  ogn ig ; on  iy .P>ge ogi 
n <*׳»« *;n» . 03• ט3י1«ײ ;יט an 

tvooion איירימען ;xe*>o;g*yg 
e*o ogn i»p>n ,op*;go ngr*3voig 

•03 iy pig* i*; t»ig>Tge p*iiy ion g 
.i;o>i*o t»3ii

0*e>no>*e po pig* r ;  po־t»;**r 
«t;« ססנ«חא<ם«ז ;go;n <««טען ig ii 
 *eyogia ,»m**o tie סיטי»«מ ;תיס«

ii r»i»r;;oii» n n  t»;»;,;*i;n*o•>» 
i* o  t»;»P ptoi;»;a; ogn i;o>;» i»p 

י< נ ro- סיז;«;«ז י io  po ogpioo o n 
3*ngr איײזמד. נסײפיז יי מאנישס o 

oa»ogie ;;סיטי t»D>on»;Bg i*io  i*o
« ;• n  ion ,obi; tgi;g> po tngn;« 
;«• oi'pgog pigoo t*o ;;n *;n  »r<* 
*»o*o m  .*o*>g» m*o iob ttngn 

pa pngiw; oi*t*aoig i*o i»p>n 
-aian o om gey; i*io  ogn »m**o 
p<* 0 פאר’oeu nai>i*o po• .io p i
.iat>;;» pe «u**0Bg iv;yogp>ge

i»»>;;» pe קונמז tg באריכטיז to 
n »*חמירמנ «;<״ o n יכ«ן ס*ן; 

*i ;ימר o סיס אמיס o  ioe *o*>gB 
n <אנד,  ogn ,t*o ogi po,> סיס o 

T»p pg *p *no ,o«roo>ioB m rto s 
po r v; 1רי«ס1סױסס. -i* *o  * i *wag 

po pr»*o rv סזא tot־ ;w• יס; .pram 
p*>3« n  . jnm**g yr y ynagoio |g 

jjrango ייחנד איו

ױםטריקסס, ובלי
........K‘
po i»r*i »3>n ,t»op*iuoi י»יi»p 

•noioB jng ingiuu t»tg>»; o*ne 
« n  pmoiwiomo agn i f  in  , w 

o*oo*>o*ygo »g>n»iiif» **>אס«סנ 
too ita i ,no  ,tgeg>oo x»ev>p ,o<** 

x *n n  |io ױ non׳>io b  in n  p 
n**a .i »3o»ob»b i»oio an t»oip 

po i די «ארסי*«ן, »;op*>3ib»i יי •n 
in fg g  ,fro o v g o אמיס t»ni*B* 

is  t»oai*i;gp* 1» ;יט m  i»ig>m 
po .t»eo*>o*yoo *i tie «i>n»m« 

po ,oiyogiman »roo*>o*ygo *i 
, pna ,ep;gi3• די פזן טייי«ן א<« n r 

tg ifo ro  on»; ,>nit;gia po p< ס 
t*o o*«y * i x«*proyo »BBom»a*B 

3 n ip  »*boיז pf>f * i׳i»3g ,o;gg 
0|» 0*1 *D*>0*ygD U*B *1 to 1»3*t 

80 nr*eל*<*יט3«ס y;p*iiy in n* 
b*d *;gs>g t*o pnyn op*o סמ;«• סן 

xvo*ig*ge i»o*ii; i»**n
l»Biiv; t in  ogn o*oo ig n n g; 

<*ae»M in  pe »;i»*i »>»*y»io o 
B«i;*m סיט׳ן  * i t»>i;ono3 iy pypy

onagia, ס*ט loo |ib moe»; in
•Niooy; l»;**t »3>»ii t»o;vo i;y;*ie 
*i  t*o ,ir**n  tng t»a**>a ia o«« 

e»i;*ion״ivoesvn in  pe a»>3giB 
*aoveo vr*OD*>o*ygB *i .o**p;*oa*n 

*o> t« <ייט <* ir tfagn tfo iro g  tw 
i  po oigov * i to omgey; סטייט 

on»;;g tngt « n *;n|» סיטי׳וז l»;»p 
in>b D 'ignng ; on  . »w ib  m 
i» . in n  o*ia»; time iyt**n tg ,t*o 

ig ; ogn ניס « •p |**P t»;g>r»;ioe 
t»a»ip ולסן *a»3g ,»;otb * i t»t**> iy 

*•u ioe t»;ie»; ogn i» to opnb m 
w ro ס חפ«ן w ;;iv*t »>»*»»bo 

ne m  |»>i;onioB»« וױ װימם •*« 
to e*; ar*e ipag x g i tw o» re 
no pig* v ; po a»>3gia*D«i;*iii 

x i;«<**
*g o

o רעסרגיעחאייסז jib םעגסרסל דער 
p. גױ סין יוגיאן פעדעמיםעד i r

pa «*o*o tf3*>o;»3n o n  **a 
in >ס«סרא po , t r ; i’ iyo**m»o 

oNipoa t*o jgo**ie t»oyy> ,pig* v; 
n>3» נ«װסר«ן  oeonyeiyp *i to 

ing* 26 yey»> * i ■me o i*ob*ip» ogn 
•ye »**; o po tn n  op*>»;b*in o n 

iob . in n  eroioa o n  y*yom 
;;«•g t»r*t t»og;go »p*>o» voy»> *i 

b x , in  t*o o»m»;go t»«o;. ״.* 
i »p m  pb tg*»ot*;onon o iob 

*»o*o o n  **a tw b» tio ,obooipb 
gp׳rmvBotp o to pngnv; t»Bg>e 

•a»o t»olO an m »ii t»o>gn»; >gt 
o t»eor nt p»iiv  an  iob ,i»3o»o 

,Diyaeg; >»i*o»o .rvo inve ;*»« 
***m»B wp*i »oo m  pe o ;n*tna 

tooiyro in  p*t o n  ,iga**> ng tgo 
t*o o;*otb i*n tw ,rwiyewp m  pe 

•n»e ir * ;  in  ioe iyi**»no m 
*«.voi

•y»> .i* x  x  m  tie ;ro*o m 
.iyv*e iiev o tn v ; iw  wo**ie t»o 

in  ,ro*ngpe»> .o יחדיחמט in  po 
o*o׳,no;on x  Ttoiny po ,tg*r* oi»e 

*i  t»;»; »*y*igeg * i ein*ev;;g tvagn 
g> tio iyeeo*o״ ;;t»oo;»>n t»pig 

in  *wo t»ogia»;B*iiN t»;**t va>n 
«««<o .i* x  x  in  pe uii**>e*io 

iv •ana o op*r»;iv ogn oiyaeg; 
**ou ign  m  tyom oeoriy*i»p m 

tio 4;n*i טיססס«ד ;m grug>  tw 
*i  iv t»o>»t t»oip »3>»n t»oo;»>n 
<gn a n  o>n*e»;;o t»agn |»;;*o*o 

i* t enyonoe x» t»3gn tio, חוגמ־ 
in  po m n*o * i pe *o*>ga *i oip*e 

<. iig .e x
ig n  m  iob n*oga oe*m in 

p*yoi*oi; סיו **;.boop i»r*o*>go m 
««•niN a;yoy»> i* i ogn .1* x  x  *i 

1« t»ni ויין m  **3 oi*>oio;gp ־**> 
11g X M*1 .**0108 1g3 0**10 כ

o*o »>א tn*i*ouio 1» mm3 nnw 
<**ga t»r*o**oioa;io lyoaomgt an 
o׳*x;ot»i i»o»a m g  ,P*bbop t»e 

;«• o» .)**Boop t»r*ooipgen an 
aiy ivoopy; m  to t»;w>P ano t»n 

**•m»B g«tp*r in  pa ;reoypga 
ro  o» i»ag ,ig3**> ng tg r ז«הד 

iy !»;;*>»; o n  **t 3*io oeon>»B**n« 
pgm , t»u*ii r o  wage״ in  o*o 

xtHonyeipp i׳«g;gp*B׳

זונםאנ קוםענדען דאסװעטדץ
* ימיסי 010•;; i »ogi tw  o r ;

.ro  i»r*o 26 >opg> pe
* 4  a  A  8 X X B 4 4  4 4 4 * 4 4xrga  *t*i3 iy t»o o n  tn»; 

*•mo 9 w o n tm זיך   o n  i»e r»
סמד בײ\ ריח ^

l»>n wo tvon»;»;;g *vwt 0 
•1 ״ דפרם מןמ  n  םארכחממז 

קי ניפ ודחר זפלם ,4 וי  onvnי
* סיי !  ^

gM M M M pr* W V P W V IH g ^l

ע ט ױ ר
ע װ י מ א ר ע פ ו ^ יק א מ ע ר ק ״

י י ד. ח
”  IW W 5S

>» יפ3א א*«  pig* ניי w o in ir * i 
* <««ס« i po tngnyj ׳ ״ oi**ib iio , 
•gn i» rw n r*o  »s;ga j »o »3*טי» 
,m**oo t typ g in n  ■ww• T» I f i  
i*o ;gw t»o*ii g r o  •po a ,vo**oo 
i*j po tn»ogii *i סין t»mgB»;r*io 
,b*iij  o*; tn  n»o *i i*o ,1; ,pig* 
*i iv i* t t»o**i; 03**>*b מייסס *on 

»;;ita>B iro  jyweoa w ״yo*ri, 
t»r*i ly n o n rw  »;*i»pni» * i 
on  pe tvigny; orrniaa i>ga i»ag 
ogn i»s>»ii ,>*o;igp סס<י«;יס«ן’א  
*»; p*p go*; t*o g i tg ,oinym y 
•ge*o g iv נאיאננט סיןי  *i tg ,inge 
t»og; an  i»o;io *;gaogp i»r*;»*> 
0*11 iw  m >b in  to po ״*i>g3*ig;, 
•0; i »bo»p m  » ײייל **<«-.11 וז״<«~  
■o»n »0*11 g t»wio»; ogn *i>ga*i 
yr*t t»m*Bw oj»>b ip  in  >n

.1803g>»
Tgan «w ״ v »;*i>io;io n» i;w  
j;iin»>n» * i |»oi;»;w jwgn oi»o 
1*1 ogn ng* 1יו -po  i>»; eu iob

x rn iio a  m»*u 
*e» m g  i*o »B3*r»; rnoo *1 
t oi>ge וױ i* i ײיס n« •׳m ;g  o r i 
•ge*o po ״ o ig • »r*oo*>g*ygo *1 
0*10 ovi; po pigor rw ; tw  tr> 
;;iiyp>VBoa in  0*w oi>e;**o סיחר 
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h pi. לעפקאוױטש
 טען6 םון ,,גערעכטעק״ט׳׳ דער אץ

 דער םיעענבױם, מ. וױיזיאם חאט אױגוסט
 סאציאליס• דער םון דױעקטאר וונליסיטי

 א״ער אױסגעט״טשט •אוטײ, סישעו
 סא־ די דאס אום;, דעם אױף אדיטאריער

 אוג• טאר מאכט יארטײ ודפריסטישע
 איד ■אריטישע םאוא״גיגטע, א סצגיױ

 אמעריתא. אין קראס ארבייטעו פון וױאן
 דער• ריכטיגקייט די דיסקוטירען צו *חנע

p i, יז צו, אריין םימעגבױם געג. דט 
 בא• צו אגשטאט װייל אזױ, טאקע ס׳איו

 ער ררעהט אזױ, ניט איז עס אז וױיזען,
 אױס מײדט און זײט א אן א• בעסער זץ•
 דער־ ער גאנצען. אין גאר סראגע רי

 סאציאריסטי• די װאס ריעבערשט צעחיט
 נאנדעם, און אױםגעטאן האט ■ארטײ שע

pn i f ,זעחר א ער מאכט עושטױנונג 
 נייער דער אױוי אטאקע אומגערעכטע

 באגער־טרעגער, איחרע םיט וארטיי
 ארניײ דער פאר געטאן האבען װעיכע

 וױ מעחר סךי א אטעריקא אין סערשאםט
 צאון גרױס מיט פייגעגבױמס. טוצען א

 אומוױסענחײט, פאריטישעו א םיט און
 מאכט טרעםען, זעיטען *ןאן סען לואס

 בא• פאיגענדע די םיינענבױם ברוידער
 ״|p ניטא אבסאיוט איז ״עס :םערקונג
 אינטעיי• מענשליכע די װאס אורזאכע

 אין חאבענדיג דאס באמערחען, קאן נצנץ
 מיט וארטײ, סאציאליםטישע די וצלד
 װער אױגענד דאס איחרען, רעקארד דצם
 צוױיםע א אוגאניזױען און קוטען זאי

פארט״.׳׳ סאציאליסטישע
 םימענבױם ברודער צי װאונדער, א
 ״איגדעיןננ• די דאס םאחט, דעם לױיס
 איז ענגיאנד פון פארטי׳׳ לייבאר רענט

 איי־ יאהרען םיערע פאר פעיד אין נעװען
 די געװארען ארגאגיזירט איז עס דער

 שריסיױ האט װאס םארטי״, ,ליינאר
 סאציאליס• די דאס זץי, מיט נעכראכט

 דאס pn זאר עגגיאנד םון •ארטיי טישע
 עדױקײשאגאל דער יעצט: איז ױ װאס

 אין לעבען פאריטישען םוג׳ם וועג״וױיזער
 ארבייטער־ דער גונסטען־פון צו אנגיאנד,

 יענ• אנדערע אין און עגגיאנד אין שאםט
 ענגיאנד, אין אזױ איז דאס אױב דער.
 ארבײטער׳טאשט די ניט יןאן װארום טא
 זעיביגעד דער אין געהן אמעריקא סון

Y ויכטונג
 כא• געפאחר די זיך אייןי נעחםעגדיג

 װאס אײנער, איס װערען צו צײכענט
 אינטעלעענץ; טראפען יןײן ניט נאזיצט

 דערװיײ צו אונטעוײטטערען זיר איך <ועי
 #נויטיג ס׳איז אז ׳יכ0ג איר װארום זען,
 צו זאגט, םײגענבוים ברודער וױ גיט

 •אר־ סאציאליסטײפע צוױיטע א נרינדען
סאדטי״. ״פארמער־יײבאר א גאר ",0

 טראץ םארטײ, סאציאייסטײטע די
 יא:ג אזוי ׳טוץ עקױסטירט זי װאס דעם
 וױריי הײן *אייטיש חאט ׳יאנד אין דא

 צוגעןװײ חאט זי וױי< געהאט, גיט הונג
i גען f אכער םיחרער, יאנטעגע5ברי זץי 
 םארמערס. און ארבײטער מאסען די דט

 דער אין געװען אמת גור ניט איז דאס
 אױך װעט דאס זאנדערן פארגאנגענהײט,

 םאר״ אט און צוקוגפט, דער אין זײן ןוזױ
:װאס

 ■רע- םארלױםטער דער דאנח א .1
 עגטהאלט ׳סהויס די און קירכען די ׳םע

 אל״דאס־ ״סאציאיליזם״ װארט דער איצט
 ארבײ־ אמעריקאנער די װאס םאר #בײז
 האבען די װאס און זץי ׳טרעקען טער

 גע־ מיחסח א מטײגער א װי ־־- ם״נט,
 מײגע־דײנע, ליעבע, פרײע רעילידאז, נעז

 איס קװאט^. אזא נאך און דײנע־מײנע,
 רע• די איבערגעהמעז וױל װאס איעער,
 נאך ארײן הענט די אץ לײצעס נירונגס

 צו חשח קײן ניט איך האב לעבען, נײם
 סאציא• דער אונטער װאוטער צום נעחן

 א•־ געצװאונגען זיץ און פאהן ליסטישער
 ׳טטונדע יעדער םון םינוטען 45 צוגעכען

 סאציא• װאס עוים, דעם ערקלעהרען אױוי
ן <יזם י  אטאסידט עס אז ן ט י נ א
 אג* י.װ אז א. רעגיליאן הײם, די דט

 אויסגוצען כעסער איך װיל דעם עטאט
 מי״ די ערקיע׳־ען צו ^טונדע גאנצע די

 עטאבלי״ וױל װאם וארטײ, דער םון סיאן
 די װאו ארדנוכג, סאציאלע נײע א רען

 םאר׳ן װעחןן באטריבען זאל •ראדוקציאן
 אדער סיעסולאציע םאר b:' נאברויה
 ױערען געטאן קאן דאס און •ראםיט.

 •אר״ ״םארמער״לײבאר דער דורף גלױז
 שרעקען ארבײטער די װעלכער םאר נד״
ניט. ויך

 די װאײום גרונד, צװײטער דער 2
1» אנשליסען ניט זיר װעלען ארבײמזןר

 חעכסט^ די איז עס אז באזינונג, דער צו
 ״געחײסער דער שון ווערען צו ■טור *ייט

 שא■ דער װעלכער פזן דיייאמאטיע״,
 װאיט וועלמנ און צײט נאנצע די <ײדט

 וױיי וועחנן, אױסגעראטעט נזנדארםט
 דער כלאטע א םאר װאס אין וױיס מער
 איץ און וחוימן, ארײנגעפיחרם וועט *א■
ס  ״אלד ״איוױסענחנר״' זעיבער חןר י

וױיס... ווצר יאדד״. ״
, סמם ) ן א ם ד י ר ו
jo «ון סמקתשנר י

 חור איו •ארטײ, סאציא^סטישצר חנר
i נצרענטצר םאיגצגדערג jn f אוסנן״ 
 1*ר ארגײטצר ױ ױעצן ׳ע1רעכטערוױי

 ױ>צר ב״ שטעחן צו גצװארען צױגען
 מץרט יאגד דאס װען ספעציעי ארן יאנד

ט״, סאציאריסטישצ n אטאקירט.  ואו
 חאט מיחמח, חנר צו שטעױגנ איחר רװו

 ארנײט^ר אטעױחאגער n אפגעפרעמדט
v דירוי עס ױן םארמערס די און n m\

דורן חאט ד װאס גוט״צוטאנעןי יאחרען
 נעחסען דארף עס געטאנט״ קאליע דעם

 ■•י״ רעי פון אװגטעוצוגעחמען יאחרען
 נאלײױ״ און דגענס םון נארנ דעם טײ

•רא״ 100 ואמגאגטע די װאס גוגגען,

װ א ו ו נ ס נ ו מ ר ח ן ו ץ מי י ה א ל  ה
אן כשר תי י

ey װ«ר«ן syp |trai»»MM׳eve. 
p■ ye'oyp a רי ijyp’nao 

o״w״>yo י<* סמרימ דימיז׳יןן <ין«
̂רטירמ, ̂ס פ חנרפאר raas די •ון |yBa>ryiO׳i»«ײנ«ן' וײ ד

m -
oyi חרט,yיpרy ק^טיטן ידי די'׳»*גס.

סט«רס די סון  itnyuyi 
*jap yiyeya סאריאנגט ivayn ״ t 0*11

ly n iy i סטרײפ, «ײ«ו yn| די pi*>p* 
oaii nysao אוינענ־ די אין ארנײטען

«y» 0  lytran im > »  y»ia

 »יחר ייײזי |yayn iyj*P^y«a «ענט
 יײנפר ״סטרספר רי פרויפנעװ«רש^,

.tV)jnyaif yאזערנ ניט ח»ט »*רט*״
a די yaama yonH ,יז« can 

 ס*ונפחרש *רנייטער *מעריהמנעד רער
 ; lyjaio yif׳’B0t*ro קײן מיט ניט זיר
 «ר*ש » מיט נרױו וין אינטערעס־רט ער

 דווכגעסיחי׳ט i»p 0011 ס,0גר#0ר טי^ער
 אין דארשען, ס^אייסטען די װעיען■

 -010סיי די ■רעדיגען ypao רעבט, ס־ט
yo ועינעד דעי אץ ס.1רי0’«0ס שון 

 ײיײנ»ר0רס00« די ד»רוי נער0 «״ם
 וראקטי• a רyoרגײa די נענען וארטי׳'

w ,׳סייסייר מעט מעינע ײאגראס 
 אי»- די |io רסוננ011ס1א רyד 1* םיחרען

 •0PV דעס tia ■ארטייען 1העױ»וענח טינע
jyc’oai ,זיי ױעינען אױף סיסטעם an•> 

זיו״ טעז
 סאמט רטי״8■ ר0״שארםער*יײנ די

 סאר• רער0?י a סיט טעטינקייט א־הר «ן
 ״vp רס0ט8ירי0עחסוד די װי טטענתיס

 נײ טריט װערען *ריאירט0עחסיר נען
 מא«¥;חייט0ס ?ײן ניט חאט זי טריט.

 וי סייאזאסיפ; i״p דט •רעדינט |1»
 1»• ן1» סלחסח־חזקאיד, P”1 ניט חאט

 |yj«t 0011 ?יאסען, *ײיי די |io נענױט
 איתפנד מרנ^פיחרעז מיטיג אנסאיוט

י *אריט״טען װערנען  חן־ סון גר»ם0•
p0Pooj0P׳t0B. ליסטי•0«י0ס דער טיט 

 1« םליגפל לינסער a »לס ■»רטײ ׳סער
 מעג■ יט011 ׳«»רטי ס*רמפר־לײנ»ר דער
 iv 1928 אין אדער 1824 אין נעװען לין־
 לײ• נריטי** די װאט אסעדיקא פאר טאן
ענגיאגד. םאר נעטאן חאט פארטי נאר

 די אטאקירען װאס *יאלי.סטען0ס די•
 םאר• די נענרינדעט חאנען oan רענ׳פען

 •ארטײ די אדעד יארטי, טער״יײכאד
 ער׳ןןײ• פרעהי־כסםע די אטאחירען גופא,
 *ןין אױפיעמנג ■אליטי׳פער א פיו »»

v אזעלכע I אטעײפא v iw\ יט זײנפן; 
ro נאר rn n ip, זיי iv inyy זאף, יי 

 ח»ר• 01* נאחענטסטען אס זיי איי װאם
 »י טרײנט םײנענבױס נרודער !*עי
 איו »*יע1ס*ט די פארדרעחט |i» נער

 גאנ־ אין אנעו איננארירט ער ש־סאנא.
יארס. 1ני אץ א*יע1סיט די *ען

 חאט ■ארטי״ יײנאר ״םארםןר די
 אנ׳פטרענדנ• איע געמאנט יארל 1ני אין
 מיט פאר׳סט*נמיס א 1* קונזעז i* גען

 נער0 »ארטײ, ער8*יאייסטי׳0ס דער
 אנער דאף מיח. די געװען איז אומזיםט

 ■ארטיי נז*ר1א פון פיהרער די מעיען
 איז oan איעס 1נװענדע0 רס0י 1ני אין
*0 ניט רעניױ טר  שחןם• די ׳פװאכען1י
 ניױז אראנרעס. |1א ראדיסאייזם lie טען

 אין נעמרד, ti» *ױאמענארנײטען תרך
 נא דא W0P יער»נץ,0ט lie נײסט »

 ojnp רעא?*יאנער* די ױערען ?עםפם
 חער׳עערי *מיי די כאחעחפ*ן 0011 טען,

פארטײען. דע
 ט0•»רטי״ח ר0די^סארמעײייינ און

(pyu, «1* איחר פ»ר סארט1נ׳ ס0י זיך
 oyii זי ta גיױבען, לען10 דעם ט0ה זי
?iv:a אױך יועדען זאי דאם »ז מאנען 

 פאר־ ן1» ארכײםעד איע פת pyn* חנד
 pjni* דיזער זאל ».pnpo» 1»י מעי
 •yii נעטאנט ׳פװעחןר נ»ר אױפנאנע און

 *י»ריסםישע0ס די װאס מרכדעם רעז״
 זייט חזר אױף שםעיען זיר oyii ■ארטיי

 WflVQV oan די שונאיס, אתזערע םון
 סאייסאליזס »( אױפחאיטװג דער ם»ר

 אטערי- חנר פון גאאטטענ״ם דער (1»
j«p פעדער״טאן «ii לײנארי cp in 
 איתר (1» פײנ*ננױם, נתדער נאך, עם

oyii איינזעחן, אפ׳פר «t אםמי• אײעד 
 נענרױכפן ייקנקר׳סם איחד דארסט *יע

 (1» »»לס*ר (10 יארטײען די נענען
 נעװעוענעס אייער בענעז איידער סװיט,

 — יאחר 26 יז*טע די סאר פאסעראד
 מסטאז ס0ד גענען ,־jrw חײס, מ»קס

i פריינד r i  )it נאײ׳ממג, ר»דיתאי*ר 
 אמיסג׳ד איז oy um דא זיך חאט 0011

 •ארט/ פאתזעד״לײןאר די — װיזען,
איייומר, נריחזײיד

דעסקאווינד*, אכרחס
 *יאססאדס־קאסיסזן חנד 1« םעתרעםער

אארסי. סארטאר־יײנאר דיר 1»

ארנײט. דער no סטאוט
i n קאםיט* ד*ר פון םאריאנג 

o»׳ װערט n  1» |yayjynya 11»באארד 
o i«upyri. .

iyo«a 10» די פון ?אמ־טע א i 
oyivny .0 lyup ’ ii ימ0»ינס

 »yp;ynyjj« jypai |y׳»?s nypi««a׳
ta ,|y«<ni«o 1* in y ii אין n ׳iyoya

 — m t..................
1 •1) __________

<״״ lyaayaa «11 איטסל>*ג*ר

r ׳

.. inyn
i>« 1 ניט»jn y n  r»a i«yi100 יף* 

iy*y>« m. טויסימס t m t m  no

(10 יטער
6»י ירט,

”jynyi |yj ״1 f דרײ סאר סטוייפ איז 
ya«ii| ייט* «p |ya«n |i|סטרײפ״ ״ 

n ניט וע.עפ־ט  .|yaip«a מיטע«? *‘iv 
n״i ד»ס ױיטער,1 ?רעחרט ; y אין 
 y״;p געסאנט ;יט וײ iya«n סטייי?

n סאר אױסג»נ*ן  o n3׳ »r«y,ײ«« 
 ;ע־ חאנען זײ װערנע אױסנאנפ די (1»

y| 10 דינען האט i0iiy) asaayi) ײ רי« 
 סאריאננט, yo*a«p די זעינסנס נייטער

 אױס• די »ר1 ארד0נ ינט0דז׳« m ד»ס
גסנעסיט. װ»ר אײן סאו *סחלען
m 11 סארלאנג yo’a«p iv i |ib*רס 

1* r n m n w* די n*׳iy jy>« •סי« 
n  |io oiyo׳.n««a o i'0K

i n  )10 vo’o«p a 1״»*ייסט0*'0ס 
 סו**י*ל* O0i ,01*01001’» טיי1ס»

*o ia rpn אין imii ,t*op*ioo*i 6 n 
a)* 0*10**00 *1 יסנע׳סי»ס*ן1» חאט* 

iro* ,ר*ן11 »ס*»פלייײט* ,ivoin«o 
 *נט־ איז סארטײ *י»ייסט*׳»*0ס *111»

• ionp )*piHor{*0 יעיאס*;  i*in*ei* 
)*« i i*p*i i *  oi« t*op*ioo*i *ty*i•* 
i* «1 *ן1י11  i«o i***>o *i0יסג*׳»י• 

lyo* ,)»1* זײן 1« 01» ס»*י»ליסט* 
 oi*o*ii io«p<־n«ii יז*ן1 אין סאמריװ

, o*o«p *i,* 11 זיך iiy i l**o in *t** 
0*11*1 lio ii««a o i*« rn  i n  o«i 

iM»ai* i*a«epi«ip i n ח»ט *«i i*o** 
n ׳ססי*ט * ” t )*« i*tre*l«**«o * i 
man,)* 1 סט,0ח» O0iו i י**ט י  oyii* 

*pi i*  tviatai* o*i in  ooHiPivoiyp 
 *1* ם«ן1ח* |1» טטי*ע *l***iai*o נען
p*i׳i  i*p*e* יסט*(1*י»0ס !*« i n 

י.1»ס*טב סטייט
n«ii«o i n געג*נ*ן1»ינ* װערט

*1 *.8«*0P n«j*o i n
H ו׳סריפטען. ־*

1 1»p«i 1» ט,1מי1פ»1»י ia * i־*
01O0P) 1**1)* *1' און ־יי״ז״א•—

ai* t*o 01» 1*1011*1 ט1װ*ח « iv in
, 0 .1*01 11003 «1*1 1* 10*»*1 10) 

1113*1 01*11*1*1 001 1*31*11 *(,BMO,
«1) w t*« 1*31*11 ,n*3i**D in n s* 

o n  no 1*011*3*0 i« i» im i m 0ii
* 'ii i*o « i* ln  * i ,n«03 oi*0r n 

I«oro**i in n s  )i« )*101*11» in 
 I*onoi«o 1* »׳*םימט3 1*1» 01*11

in n s סאיין׳ס nays o n  |*« r«io 
«11 . ,o i«opnn

l«p«l 1*31*1 i n «ס,11»11פ O0i

i i  o n  )**« a n « r i« a»0׳*i i 003 o i 
t*3*i*i «1*11 lya iyn ,eypiaa a nr 

i*n*««iyo00p i n  n aa i ׳»יף *i  |io 
a i«  ly iy ia o 'N«  o׳;oyj *aiyii ,iy״

o»y* i*t 011 1*1 , *1 »ין» inyoan
*1*011*11» »1*11 iiii« ll**« *1 .p i0 
«1) 1* 13*0101*0100*0 ,11*31**0 m,

iy  m *n  o in io o  11« p*• ,i*iyp*
^iin* ii

1* »100*1) O0O« 11P0’»110 |0»**׳ 
o n  )**« 0*101 "0P*ivaa no iy i 

n«11100.0*1*0׳ i» H 003 o i,)««׳ *i*n 
l*e« |i« )*e6 o n  ivolpiae ovn *s

0*00*38*1, 1* **«1111011 11*01 «1*
1*011*1 «1) 1» o im « o  1*1*13 *i) 
1*11*10101 )1« *|i*n  (17 l«P«l• 
11*011.

i* »«0 **010* סטיי»*’1*’ס’iy o i*
*n* *ia tie rin vo iap  a o«i ,oi*e 

«*01 tie y ia io  *11011 ,)*aipi«e oyn 
03 0*11 **(osyp in iyo ip  o n«0׳io* 
3)* 01*11 ii« a a  o i*«rn i n  .tnyn 
i 1« «נ*טען1  i*i« )*O01O10O |” t•** 

H 0i i* i”0 1*1*13 *i ,r in * e i0p i*r 
«11 •1* i*i *ii (17 >«p«i) l« io i*n * l 
11*011.

100 46 »<p«i 10*11* o i* i**tn  * i• 
n  i n  O0i  ,o iia i*««׳i« t ii0«3  oi 

0*11 1103*1*1)* »1 »”) 0010100*1 3**
a 1111 o i«opn*i 11« iiM03 o n 

.D10P01 n m «  *i *n *ir« ,o a iy in 
03 o i* ii 1101100 i n10 ס1י1װי) •ii3 
01» 011*111* 01*11 0*10*1 n  i n 

.o i«opn* i 11« Haas oi* o « i* in 
lo om * , i n01*11•* 110 ״»• i n

f*« 1* 001 ,01*0100)*« 1N10V 3111•׳
1*1*13*1 1* 3*3*1 «1) 1* 10 O110Pn) 
0*011, 1* (1» 01**0 11» o*o*ii*pyo 

11» iveova )*« 1*110*1 o*la o«n•
1111. |

ב»ױכט. קאםיטע סינאנץ
1* 0*1*1* 001 ,0*03*103 *P*0«P

i* 1101100 o n  i*eiiyio*i« o*n *t 
1 *|y*op* יססיש*10*'0ס |i« **ei«a 

*•1 i« i **oi** *i ta ,ei*ii*o0p n  *t 
m׳» *n o»*o 600 םיס i  . i« i0i* חד 

o ijn i *o*o0p i n  )io ***aiina'p 
1011*1**0.)*

1* 01*01003»* *O*O0P *3l*t
la יד,1 ra e i tpr*oo*l«**«o i n  ta 

p*i3i*a*« i n,״ o«n זיו *i **t j** 
*n  *o*o0P *i 11« ***or 103 om *n 

o**or*i 101 i*  o« i ,oi*ii*o0P 
•i*o«pn *i . i« i0i  26 o*o in*n

*(.0**1*101( 01װ* ד**יע
סעס. לאנגער, ל.
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ע ױם/ ס ל רוי ך ע < ג «ון ?ן ג ג «ו » ן דערע w ח ן נ א ז
קאמלער* פ. פון

---------- ו״
o סיט n איז סעזאן םולם אנסוםצן

״ן גײד  גבואח דט-ערםייטע י
ת די צו או ת-נני  חאט מען וחנמצ י

 דט ז״נעו ווציכע ייח פאראױסגצזאגפ
p פקױס n f iif i.

ער״ גיט איז נײאייעל צום אוױ
װעל• יענע פון גכואח n נצװארען פילט

 א אז אײנגעלײגט וחנלט די חאנצן גצ
 און רואיגירצן וײ װעט כױרפ יײנאר

 אי זײ וחניצז בױרא טינאר א אחן »ז
 גרעסערע געםען אי שטעגדיג, ארכ״טען

 זעל• די אז איו, פאקט דער וױידושעס.
 אפים אין יעצט קוסען םענשען ניגע

 אז און דזשאב א אויא זיר גאכפחנגען
 חא־ ניטא, איז עס אז זײ עגטםערט מען
 גיט ױגיאן די םארװאס טעגות די כען
 ױניאן א אױזי וױיל דזשאב, ק״ן דט

 זיכער אםװעגעסטען מען איו דזשאנ
סקײל. דער םיט

 געװארען מסוים דט אױף איז אזױ
 זוע- יאקאלס די אױב אז ננואח, די

 לײבאר- לאסאיע איעעגע חאכעז יען
 ארױםארבײ- חעגען זײ װעיען בױראס

 עש װען אבער םארדיגסטמן, דיערע םצן
 לײ- צעגטראלע א זײן ושיום, חס וחנט,
 איערײטארס די וײ וחנלען כױרא כאר

 אז ארויס זץ־ צײגט םווי צום שטערען.
 אויוי זײ יײדעז כױראס יאקאיע די סיט
 איערײטאר. דער וױ prnp זעלבער רער
 מען וועסבע זאכען גוטע פיעיע גפר אח

 ערםיילט גיט וײנען פאראויסגעזאגט חאט
מוואחנן.

 איג־ ײעלכעr נבואח וױכטיגסטע די
 װעלכע און איעמען וױר?לױ טערעסירט

 איז, געװארען מ?וים ניט יײדער, אמ*
 געראטענער א זיח סעואז^וועט חנר אז
 גוטיאס א האבען וועיען ארבײטער די און

 האט מען שניט־צײט. (הארװעסט)
ערװארטעט, אויר און פאראויסגעזאגט,

 וױיל סעזאן גוטער א pn װעט עס אז
 דעם. אויף געצײגט האבען סטנים איע

 פונקט אבער זיו חאט אױסניעלאזען
 P'p ניט איז סעזאז דער םארלעחרט:
 אויוי חאםנונגען אלע די און געראטענער

געװארען, צורונען זײנעז גליסען
סעזאן. גוטער p'P ניט איו מייא,

 צו געװאױנט שוין איו ?יא;?מאכער דער
 סעזאנס, גוטע די אין ענטוישט װערען
 מעהר מיר האבען אילעמען נאך וױיל

 װאיט pn גוטע, װי סעזאנס שיעכטע
 שיעכ- א םון םראגע א גצווען בלויז דאס
 װאלטען ארבײט, װעניג מיט סעזאן טען
 געהאט ניט טענות p'P ?ײנעם צו סיר
 דאס מאכען *רובירט װאלט מען און

 װא־ םאראן. איז װאס דעם פון כעסטע
 דער אין מען חען טענות װעלכע \רים

 קײן װען באסעס די צו האבען אמת׳ן
 צרח די אבער איז V ניטא איז ארבײט

 די אויוי געחמען םיר װעחרענד װאס
 צוצופא־ טרײט מען און איז זי וױ לאגע
 אומשטענדען, די צו חאנדילוגגען די סען

 מאנױ די םארמאסטען אבער זיר האנען
 אר־ די פון אװע?צונעמען םעקטשורערס

 מיח םיעל םיט איז ױי װאס דאס נײטער
 שוין זאגען זײ pn געװינען. צו געילוננען

 זײ זיך װעט עס אז נביאות מצייטענס
אײגגעכען.

a a a
 דער און באסעם די םון חאנדלונג די

ױניאן. דער פון ענטפער
 די פון פארזוך דעם דא םײנען טיר

 די ארונטערצודרי?ען םאגוםעקטשורערס
 אין בעל־םלאכות די םון ספײל־פרײזען

 טאן ניט דאס קענען זײ װען און טרײד.
 דאס זײ טרייען ארבײטער אלטע די מים

 יערען אנבאטענדיג נײע, די םיט טאן צו
 נאך ס?ײל. די בלױז ארבײטער גײעם
 \ײ אז זאגאר, זיך באריהמען זײ םעהר,

 סקייל, גײע די אנער?ענען װעיעך>גיט
 האט ?אםישאן גאװערנאר׳ם דעם װאס

 נאך זיך םאסען pn צוגע'פס?'ענט אונז י
 אײג־ דאס זיך װעט זײ »ז זאגען צו סוט

אויך. געכען
 זײער אז זאגען צו איבעריג איז עס
 ער־ װערען. ם?וים ניט װעם גבואה

 און ?לאוקםאכער דעם םען װעט ׳שטענס,
איז (װעלכער אפרײטאר דעם ספעציעל

גו־ אלס געװארען באטיטעלם מאל
 גע־ האט ער װען ״ביזגעס־מאז׳/ טער

 אפנארען. ניט פרײזען) סעטיען דארפט
 זײ־ pD אויסגעלערענם שוין זיר האט ער
 ״אדװענ־ נעהמען צו בעלי־בתים נע

 שנעל אזוי און סיטואציע, א םון טײדזש״
 ער װעט ענדערען זיר װעט יאגע די װי

כםלים^. כםל איגעהםען
גאנ־ אלס ױניאן די וחנט צוױיטענס,

 די װען pn װארט דאס חאכען אױך צע
 די זיך חערען װארט דאס האט תיאז

 דער און צו גוט נאנץ ^יפעסט׳מודערס
 גאר זײ שמעטט װניאן דער םון ענטםער

 ביײ אילס נעםען. םיד װעיען אט ניט.
• םעלע: איעיגע עלעי,

שנאל. ב. םירמע א םאראן איז עס
 איםע די צו באפאנט איז םירםע זע י

 געװא־ באױהטט איז זי ייערײטארס.
in םלעגט עס םעטאחנן. איחחנ מיט 

 גע- גיט חאט באס דער ינזייעז
o־ r די פנט אנריםענט אן 1יצ*פס*ס

חנם

 ״שלאגענת מיט שױן חאט ער און זוחן
 רײטאר91א דעס איבערציעט נפוױיזע״

 איו ח״גט חנכט. חאט טאטע חנר אז
 חד צו נאיאמט טען צױױייזוט, מען

 -71 א ארױף טען גצמט אםאסיאײשא̂ן
 נא״ [yu און אפער״טאר דאלארדיגען

 יivn pn 9 דאלער 44 איחם צאחלט
w פראטעסטױט w אץ איחם מען pn

VPfט חאט לאמאי דער ?לאגצן, לאלא<
* * * * • * * ־ * ־ * *
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» •u  a u  • t i l l  1 A I• • . א̂ו aiirov ערב vn ov וףי< נ״ט,

 םראנ?• םאר טוט סוילען וואס דאס שאן
ז רײך. אי  יד די באטעמפען ארויס ^
 אננעחמען םלעגט זי װאס דערמיט ניאן,

 די די צאחיען ניט און אפערײטארס
 •וײ איערײטארס צװײ ײעז אבער ססײל,

 אדכייי ארויף או| אװעק דארטען פון נען
 אסס׳ז די חאט םירמע אנדער אן בײ טען

 ענטזא- צו םירמע אנדער דער געארדערט
אםערײטארם. צוױי די גען

 סטרײט א ער?לעחרט האט ױניאן די
pn נדרמע אנדער די שעפער. בײדע די 
 ארױםגעח• צורי? געצװאונגען געװען איז
דעם נעגען אפמרײטארפ צװײ די מעז

 אסאסיאײשאן די וױ>< אינצרחױפט
 נאישע״ דעד פו| טרײר ojn ראטעװען

 אװעהשטע• וױל pH געפאחר וױסטישעד
h i רענט דאס לען l l צו נאסעס 

? n צאחלען rim< רא• אז און ודתן 
נײט» אר״ ח״לעע n טוט דמעט און ועגפעיד
 n וױיט וױ אױוי דט וױיסען מ*ר

 לאדנס^ סר, סיז אדנײט סראפאגאנדא
ph ,או שמועסט, סען אכער װירחואם 
 סאר אמעגר״ט חאט אסאסיא^שאן די

 מע״ א ױמעמ pH ראוענפעלד ם»רטא דעי
 נאנעיע איחר פאר פאט״טא א pe דאי

ווערטח* דאס א»ו ױ און ארנײט
a a a

 וױסען, דארסען אסרייטארס מ װ»ס
*3i* 1 *1»ייגי ױ סון ii (|*op«o•יי
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מאשינען. יגע1ליי »ון אױערטיים
 *1 (10 *(0*1*03*0 *1 »י| 1*0 *ס

«10**0100 3101« e*i11*1 ״טען» **(P• 
 *ן3מ»י»י *i*3”1 שטעחען עם װען טיים,

 1*0 001 0011 0*1 1*0*1» ׳»»■. »'(
 *!'V3| « 3*1*3*3 1* יו1׳»3*8 (”3*31»
H *ז3י1פ»ד 1« ייטסי»זעז31» »ן ייט1
oa*ini*3*« o«i t*« ,0*113 1*p*oc׳

 D «10**100, «1׳31B *(0*1*03*0 *1 »ין
I«1P 0*3 )*101 0100**10« *3” P|* )*« 

1* 0*1*1, 11”1 •3**131*0311» 0*11 D01 
1/3) «”*1* 03* .018*3*0 01« 01”P0' 

0301 1*1 »1 310**0)* «11*01**0 101
 ,t*3׳e»׳8 *3*1*1 *»טעחעז עס imii טעז

«11 »11*013 1*3 *i* 1*0*11» פתים•
»i «18 נעדען i,11»* ייס»יס in1*1 *ט 

«1”) I*o*m«c o*8in.

ף ו םו ע ם ו ז
(*עליעסאןן.)

לעבעזײגען. פון

קאוגמרי. סוןי ?ומער. סוף *וין ס׳איז
 אוס- »ון גליקעג זוםערלעע ®דן סוף

 םיס אסיען. טים שוין «םעקפ עס גליקען.
 ן 19 צוריק ווײב םיט תקיעות. םימ •לול.

 צוגרײ*ען םיט דוםם. זוכען םים קאוגםרי,
 די מי» בבלל און וױנמער, קויחלען

 װעל״ זאיגען, »ון דאגות אײביגע גײע אלםע
ליעב... אזוי דאך יון ^װער אזוי זײגען כע

זומער. םוןי
 אומקעחרזןן זיר װעמ לעבען דאס און
 1» •רויען גאגג. גארםאלען זײן «ו *וריק
 «עוער די אין םענער קיך-ארב״ם. זייער

 און געזלצד רוימע די אויך ארן אןיסעס. און
 ?יד װעלען ילײצעס מײדעל^ע ̂וגעברענמע
 םע;*לינען אםת׳ן זײער «ו ןווםקעחרען
אויסזעחן.
נראםאי. צוריק װערפז עם חבלל,
 לענען דאס איז םײננוג, ט״ן לויס װײל

ען א ןון  װיג• אום — נאיםאל בלויז םע̂ג
פער.

 גע״ ■ון סאס, ון1 ארויס עס געחט יזוםער
 די ®ון ■9 לאז* עס ארתונ^ וון זעץ,

רײןען.
װער» ?וםער, דער גור קוםם עס װי וױיל

חאר״ אין װי חויז, אין איבערגעקעחרם. אלץ
מן...

 קדיזר ייז ייז םח אין con װעום עס
 די ארונמער פען נעחםם דילם די ון8 נע.

 דאם •ארדמפ. װער® מעבעל די מעייכער,
זונ■ מאן דער קאונהרי. אין וױע.אג*לויו»

10993
ראםאנמזיקעס. זײםינע

 10993 9 איבערקעחרעני*. אםת׳ע ן9
 וױנ»ער ױן גקוסען9 דעם םי■ בלויזגור

m קוזנמ^  i r irr f^ װזדא חויז די i t•

pn >גע• און װײב, *וריק װײנ ס9י ׳חוי 
צו- לעם9 בצחע^מ לי*ע«9רמ9נ און זעץ

irn איו זוםעס- דער t צי׳ן אועחנער® 
 ?רבנות *וויעל 9ê* צי רנע9 װיגצער׳

«»וענגונג.29 אדן
«•M2pfc93 רוחיגעד, איו װיג»עו דער

 09י ױן ער.3געועצלי און געיעצסזןד ״ער*
סעלח. גרויסע 9 איז

 גזך םיר װיל*, איחו ס9ײ יײה ג«9ז
t אין זוסער דער גים ■עחלט 9«r. ,זומער 
 אוסגליק דער »ן חרססען9קל 09 זיר זעחם

 n .«9ur וון םיאוס׳קײס די ׳נצאם. וון
t וון !ארברענעכס 9er. ^

װינמער, אעחן י9נ איז c9otr גדויסע די
 ח״זצי די אין סען9אי׳יל1 ליג» זי װען
 קוםס וי װען אזן זי זעדש םזגן און

 ד9י וי איז ,093 אין ארריס ל9א« יע ׳יוין
 םזנרקט םען 09י י אזו נ*עינמ,909ב 9 יייד
וניס... םיאוס איחד ני«

װינ• עןחן י9נ איז יס9אם גרויסע די
 דין ו*.9ייל m װען נאנס, בײ און ®עי

 ד8אוםגללוסיצר »יחר יווי ניס סען זעחמ
̂רפ סען און קײא  גיילמגדע איחרע גיס ח

קולויו.
 סאסע די ד»9«9 די »יו מי9 ?וסער

 יין זי ליג» ■א^יוױ«*ע א םיאוסקײס.
 81ניצ |it די שאיעעד. און *יגזןל איחדע
 ײד לע§צן9 סןג?ןן איחדזן לס.9009 איחר
 נוזימעד, אואע a«o ,a?P92 חאלב ארוס

«»ר• ױן סיעד סועד... «ון יאראװיצפ

ווילד, י*ן ייר%# 1יי ניי נאי איו ?וסער
stm ײ ■יו *ימ׳ו •nr״ ײו  m  j m
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 דןל׳- דןד ח:לי*, גיט. אוױנ«» יף9י דײד
״ ?וסער דעד א?ן ווסער ואי׳ן איי

. . . r r
 ואי• ניי איך ?ען ילעמעו״ דעס חוץ און

 ;•9• יי אומגייזזן. זורעײיגע n גען9ס*
 !י/אל• נערװען צזײנע עקסידעגמען. מעגליכע

’s מען i ey ...אויס
 קײן געוואי■ נימ גאי בעסעי• י*9וי ייד
 אײדער — ואייגעגיגענס זײנע םי» זוסער

אומגלי?ען. ויעל אווי נען9ח
p ס׳ייו i t •סיע|9 דעי ווסעד. סון 

מחיר. אין ׳יוין *1?י*א
 59ח איד אשיען! איײן ?וס ײין»9 קום

 וי• pn סי» אומעט. pn םים ליענ דיד
 דיד ב9ח איו פאי»יאכ»?ײ«, י*ד•1919ל

בא?אג»ען. גוטען אייצעז אן װי לי?ב,
 סיפ ייד ניז איד, דוח יען09 ייז י9ג
ײר

ô 07 ווסעי. סוןי ׳יוין ס׳ייו p* מי 
pn י*9»9 it ryso חוינ• אחײס. ויר «ו 
 ל״צנצן, נ?ען7#י חויי• ייו םעחי זייען !9

חאבונ׳ען... און
W 19 חויב■ ער W וון ח*גון י ייד 

 איו «י סעפאזן סדיים... ווםעײיגע ילע
p* גונ^17*ר1אני n געװען װעושח ס9י a 

דדינון גיסעלזן א זאגלן, גינז װעט איחר װןס
w tw ניי.» י9ק»*נס o r 19 »י9א איז 
 ווי^ גאוגיזי, מדואד י7נ9 ׳ייא9ביל»נ

י י ויעז שנ< םײן ך9ג נ •9ײ ז  קײוטאל י
ו י  י9 י«9ײ ח׳יניז ק»»ן ^עגעבען (»■ ז
p אפת׳ען מי נעװאוס• 4ו»י t oya ויגד pa 

ןגידוו^..
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? w* ״•» » •] k |1N r n v i iv  <ie

inm  |1B MptfMfyi eHM 3#* | נ׳ירn ס*ל

Ml I I——
pH ן«» ivtium #ו ״#  IV#’### ו
u ״Bmr#i T#f#p’v׳ *ן i« ir #<׳« 

In#׳ י#»ו1וי| ו׳ד*#ט v i*  i n  l* i.״ .j |(  ■r *.־׳״* — ...ד״<■ .

i#r#*iii#B* fti#«r •’#־ #׳| #1נא׳#י ׳
oi*P«a**n pn onpo iou >mp<*

OJ’i די און #ן’1>ו r f i  cm tie o'Mr#i
 i* >»רי»נס אלת, i<m bv »#אײ>

ih -  iv««n י#ר#ל loo ♦י* p ir
m* 3 #)<#«'11 c n  pm iv  h >**#״ 

dimb V8?#*fVI d'O־>*IMS flM i *DV 
¥11 ,vusn v in v r#״ יג V3#n,| ז

 ד#ס >11 װינטמסט*, סאכיע c#i #נ¥י
ivtivoojmio די iim bivdmp ■»וו 

iv oivo יאמאים נאארר נט’ח־*# די
pm יט ##ןי# B*i#ni׳j|n#nvj o ifl 

bim או  ׳<11 איו ס#11 דאג#ן iv יוי
( »*ן,11#»י #t *יטיחס 1* 1יטי1איו ii 
י ivjvn .|*b*s׳»M3 o#n |#i#׳<vn##P י

טאסטני^נט• אדי יי ח*ט ח»#י*>*
VI V1#*i1#e |*J#10*J#’ ’1M VU'0#P* 

VVHUVDIP |'6 אV <1א #*V# |V01J*1J 
VI TO*״ I ׳*#|JV11##P 1ד* י|6 *|1#11

ivvuvo•#, ד> דאס l#«‘#jm##p *o lfi 
m# ו#י m יויע oivomp 1א| #*Vi 

pe oivo יאחאי f* i ’ iveo#MiB iv loo 
iv רי vuvenona לןסורס pe חןס 

o#’# rn ,1א 1א י#קאי נאאיד p,אי א
S  די¥_ אי# יד1א pyo mo pe ס׳»ןי •

iim ד«ר אסטעד א«ײיט#רס סחױרט
m יאחאי pe סןנםרןל #r Bסראגס־ «יןי

#w ivriv ר#ח*ן loo״״
:imdiipo i n n אי ים,1א יא«ט 

 ‘אוויי דחוס pא יסחוירט איע ״•ייף
ל#' iir ריר¥|¥6טראנס ייך וןל*ן סןרס

,״100 ##<
cv איז iv «m ivm* 1*  oivn 1א*«< 

’J* •רעויהננט אז אמ?ײט,1ס¥ריו fV ir 
iv#, ז״ענדינ M< mat ###p*r ph,איי ׳ 

”pH iyo א געגאמען i i  o’liv ח#ט ‘M3 
* איע אז ׳אסידט, '?Pi (אור»* סוט ייי 

vsivn ,oi#o טןן  דריי >iyj#yi 11 אינ״
m 1 דרעם pH ס#;אטען #f ,ivevrו  י

 ,100 יאסאי «װ טראנסשערירמן >ו1א
 •r>v •חסיחןנט רואט נא׳»ױס רעם טיט

 פאר«ראד ד> pe אײנע גערײזט ןימער
» iviHic ט¥רטסטמ  לא־ I'BiHP'K׳ די נ

 אי גאטיײױ״ דאו איו ev pא שאל^
 ױד א טירטoopv #jgp*r אין סינאלד

 ‘א11,0ס״?ער ספױרט pn דרעס pc י#ן
on 6¥1נא״ וײנען וועינע )די זאל׳ןן• 

 j#p ,dovipo* און דרעסעכ גײ טיגט
 אסfi <1לאפאל pc װערען טר#לײט

bpi#?p «יט טאן *ו מכיפטעניױ חאט
CU'O pm '< \

 IVohuv ׳טלעזיננער״ סרמיידענט pא
 ויי• *דדים״ נייד¥ tie ?אםיטעס די ס־ט

vi\ טראנס״ די אז ׳שיוס, «וס געסומען 
 ׳*•עטער ניט סאי^מען דארף «ר*ח«ן8

אױנוסט• טען1 דעס יוי
 אל¥ ׳טוין דף האנען ?אטערס די נון,

 *ר¥' די .81 לטראל *ו טראנסםערירט
 פאר׳ א iv נעהוםעו pi# ו״נען סערס

 שאננען און 18 יאקטל טיט טטענדינונג
 טראנסש*ר#, רױס¥וגעהטען8 אן ׳טױן

 א^רײטןורס םקױרט pH ד־עס די *נער
pc יאפאל G װאי דארט״ *רץ נ^ןי זיינס 
 גאר#1 נאך 1אי ov געמען. זײנען סי
p׳hc;h p;  אי ועװ^רען, נער׳וכט דט ;

 נת״ |1א טראנססערירען. וין ז#לען «יי
 ׳עטענדיג 1אי לועיכער סקולםאן, חןר

 *JVOT דריהט און ױני#ן זיין *ו *חרליו
in ש1א* o n ׳«טאנד*ו;*ס o n  pe 

 <*טא| נוט ג»;ץ ה*ט נ^ארר, דזשא־נט
o#n לעזער די ס*ר חאט עד pe ל#ר 

 נא״ דעס ארױסנעלאזט .נערעכטיגק״ט"
*imviu דער pc ׳טלום p,|* 11 *כער** 

 די יף1א ׳*ולד sum די ער לענם רום
>' 100 לאקאל pe טעטנערס

 pe סראגע די וו*ם *ײם, ;אנ*ע יי
o• איז קאטעדס די טראנססערירען nערo 

 *V( *נ;ענור*ז איז iim 18 81 יאחאל *ו
 נענען ocovpvj 100 יאהאי ד.*ם װ*רען

o n ײל11 אורזאנ*: איין *יליקנ נלויז 
 nv** מעלכע ,onvon* אוז סאטערס די

 *vii סעגאר״ *ל* םקםבערס״ 860 זיך <*ן
 אונ״ dv Dim ,100 לאסיל סאריאזען <*ן
t סי*< מחר ױניטז ז*ד n * rוױיי ״ «» 
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י#ניוס11טר״ד*י  o n  p# iio vum iv  iib
J#0 IVJ'DP'fl P3 

I1B 1><3 M 1V#"11 I11H IVS'I «1
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i  vsivu< שי*ק v<i#fliiPM אי*ט י׳ונט 

h׳iv3< יײיר יי#ט m<M* 1 ײירסמוM1׳ 
in  an״iv i״ M pn6׳ in»יחל ,bv 

divi in** ivn סיט PM mvi .,Dfl'M 
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ih «iPTii # #«v v#3v>r׳on i •#י

#*<?
*vp v ino i n  iv ivow i<» ivn 
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1*1 ,O'IDO 1VH4 |1Hט o n  <1 1M11' ״P'HOJV J׳nV30V0 I'M (V0PM11V1., ׳
1 ivoip bivjין o n  ,ivohiiv יײי* invo o*ii |vs«io i« io  p* iv iiiT

IflVf *11׳V1#B IVBH1 IVV1W invo*« 
W on V01VB11#< !״ «» IVP'f 011H11
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v דט. וין ivb׳ipihb ראנט, m  <i 
m די *ו טאנט, * f s*ns *>V3 די יי1א

ivpip divpovi דיט v i voo'ipiMB* 
11 ev*v ,ivi#11 י »t1י1י1׳» לט#ן ivuvi 

pm pno i n  p* ״1י>1ט 
in v i ivoi#n eivp<m  n #  ivu

* 3'ptB0iMii#3 invo >VB׳ivo>*ii ,i 
i״ t*  ,iv;#on#e ניט f<׳n v ססיייס 
1'0"31# P<P 1<H OV 0*11 ,1111 r  |VP 

O'l״* * PM V3B111M nvfi'0  PV'B
iviMiHB o n  p*״ o«ii iv p ’ tn  i n

1V3# 1 גיט V3H111M1#*03 11*0 ״< IV 
opveiiHo p<i׳oi#f in iB ,איחס *f i 

1P1#B D*< ״,O'l (VP10 סטיילס >1 im
T f «f ive .ויט
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b׳tn  v>v׳<(»• on# jvnyi o iv i 
Pm n  iv n f ov o#ii o n  m o  , r i 

iv *v r pi* ip mvo p i*< v i װי *n
OlVP'f11 ״< |VI#11 |1B pH BV 001P 

B pm iVBOiv i*># זיו נעסט n  Vov 
iyp<fn n  ivp<f ov s im v i» 

v a in ח#י«מן #ov i׳>.ly v n * v3 
h׳r#>» p 3 ח»יס i# ivײט#ג pm iim 

03#rn, iv  o3#o in n *  n m#״ 
 ivopm os«s i;#onv #t*» ניינ#נס.

IVPIP 1* OlVP’fn <ױ  VjjPB 1#B
jppobvtos ו#  n«onv #t« ,invo ו

ivnuv rprnp;*p n  t im  #ei#n#B 
m׳*mpdpvbumo ivb” h# o n  hm ovp 

o נ*ד וד■ n ײי « im ropve i«o 
ro  m iv*o> סםיילס, ס#ר גולט ooip 

f o m o  iim ivp < ln  i«f« »מי# 
ip i#b׳i#o « f #<ijvb נןתים״ to 

11"e po |V0׳,o ivp ’t n  vsPvf# n v 
11*0 o# i ir o׳ #f to  iv m  «t i*# 

ivi:
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phti׳o i ניס n r * m םיטס׳מ׳מז pm 
f n  o n׳i i#B-iyp

0'1 0>l  M i l  m  H3*M |V3*n 
n to ו*װ*יט  j ##> nr# f*3 « ir*# 

VP'11#3 PM IVDPMB <1 ognvi 0*1 tvs, 
3*n to  i n  x n r׳n #3*# די vpon 

m׳vr, װיתן v># i# iw *f to חדיי״ 
tv3«e obooo :o iv i 03#, דיm״ ! 

מן זולנססמרסײדגתנ יוליענ v ווו o 
r t מ«ומױנמן v rr to m rm  n רי 

מז mo w' «ח מ  w r 'v n  \ r v
dim ,ov סימחוזרזםליוחט־ס די m  m * f•

jv o n  pro דך »3 *ן3#ח זיי #n r n  p

PM ,pn# i*<p< in  ph oivp’tn
1< *P<1« |VI«f |V3#11 V3'>0V vovn

n vnvn ,oiyp’fn  V3>vf# ivoipvi*# 
 pe ivpin ph mvn נ*ױ#יס ויט ב*ן

r pm ov ,|*<p> #« ניט #IviVDrvii 
#3 ivל#«*ן n< m  iv#׳,i#em  i 
11>« V3<in n pH ivihdtv# ivp<f «f 

ivoojvb, # סך t oivp<tn n pe*« 
in  |<m pn# p ir iv# ,ױני#ן o«v n 

Vdovs n  ivp<f inivoreiM n  iih 
i #i i*׳*n  pmvoroiM n  iim ,oivp 

*piiv oiyp’fn  vmv3<M n tim in 
in n  iv ivi יײם. ימי*ז 

* * •
*03 0’3 OVV f<3 *III |V3*n TO

Tf o*n >#p#> ivtPM pm t« ovosn 
o#p •  oninivs׳ov pnv oven vo 

*V3 IVT’00’01# on inP’110JV 1* f*M 
n  »iv3ovo nvtPM ivrmv Pn’B 

o#p׳v n n  ,ivnvo pe onyorvs vo 
o># rnnoBiv vinnv’*>V’B i*3#n 

.T ’io  pi*>p on pm oivp’tn 
o*p n*יס i*3#n Dim V33VH לי 

0»PJ’0V0 T ’O on IVS’M 03’fB’1M
p*> on po>#׳ *i «V30<im pw o#n 

m<M o » נייט n  n pm iwv>i vnyi
31#«0 *W i n  Pnv <lt« |V»#Bl*

oi# iv#n• n*3# מסוםיײ  o n  t i* 
0»fl׳P,

0 0 0
nrvw o p ir |V3*n to ס*י b’im* 

DiyifDiJ סז סעסכעדס, יומזערע 
os m* ס׳מסס *  iv3<nr iv o<im «f 

f m#f jo ivonj# iv(»״ o*i ניס
0*1 «3*fi «f m ”j׳*v##vo#n* T f n

o in מיט n  in  po nvonpvo on* 
iVP<f׳o .ימיןן vovn n  pm םליבע* 
 ove nviPH po jm’P’m |V3#n* װ*כ*ן

3*nv’B o»nv> oi *סיס *לס3סר jp’f*
n*ipPH w  P3#i *  »o#von## n* 

#*n prep»ie3*p n  0*11 ,i# i# r in 
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(קןןירײיזןד.)
ו ר ע •U 11 ע נ

ttp • ti — |goW| גערקענמי# 
יריינןר.

 ורוי. ויזן — נערם*ן םייד•
 «רי• — נ*סקין חגח /1כ«סקי יחרן ד׳

*ל«?וען. יו׳ש
 «וחן. ןײ^ר — נ*סקץ •נראמ
 »ןנמי. «ײער — ב*סקין סלארא

̂»ער. V — קאנער הער  •ע««ער״סענעד
Mni ױעע » מןכ»ער, זײן — לוונער 

 ^»וי«ןזעלערין.1חויי
 »ער*»רײנד.0«ע » — ארסקי1

 די װאו חױו# דער פון יענד<ארד דער
װאועען. בערםאדס

חוי!* זע<כען פוג׳ם מכנח »
•רײגד. » אחדן׳ס ר׳ — םלסד דער מוגצי ד׳

ר מ ט י ר »לט. ו
ר«זע«וג;) (̂ו

!m s, «בוך, דעם •וועק (יעג
מי *•••  יויזי). «נעל «»עחפ בליק, וויחר יי
 װעל װאריםס גלעזעל » מוועסםער* נ״|,
 (געחט אױסטרינקען. סאתעגיגען סיט איו

 איף פיחל עיעס .קום# ירום) ?י נעחסי ׳יו
קאיט. אכיסעל ם»קע
D ןחיעגד «יחם (קוקמ : א ד י ד•

וורײן), נעויני יין
I ר נ r  I, ®געחםם קרום, («םײכעל 

 זיןי וױלט סיר קום..» קום, #גו •רויס). וי
 «י (•יחרם סחעע... גיעזעי א ̂זסארק
ירויס).
למקס). עחיײגמ יחרן ר׳ •יווע. (י
«ון װעםען *ו (רעד■ : ן ד ח א ר׳

 םורא, ניט חאט םיחר). ו״» ױוײימד חני
in ר׳ rw, ניט חאט גלײף... אר״ן סוטט 

טורא^ קײן
 קוקם #מיחר יוין ?ץי ממייוו »«fp (ד׳

!V רום). וינער ניי«
ארײן... קומט חוםם, :ן ר n א ר׳

 חײמימער רא איו בין איעענטליף וױיל
 װי כםעט כ׳בין #חײם דער אין זיו ב״ וױ

דא. חבית לvב גאנןוער דער
 19 וױ׳ים *רײן, (געח® י. V נ א P י׳

ojn האל דער םיכעל). רױ■ » טי® «װײם 
 אז געמײנט, כ׳האב אז ̂זעחן, אזױ איו

רומס. די שוין םאקע זײנעז דארטען
̂יסוחל). n *ו (רוק® : | ר ח א ר׳

 אז זיכער, זיים קאנץי... ר׳ זיןוט, #נו
 װעט םרײנד, מײן וײט איחר וױ דארטען

אזיםנעמעז. םײז זעחר טאכטער טײן אײן
 #רוס9 ויך (*וק* י. V נ א P ר׳

w .(גע־ מאדען, אײער אהן רומס, «יד 
סיסר. א בײ װי געװארען« זאגט

̂י א ן: ר ח א ר׳  דאס האב איד יא
 װאוינונג. דאס אױסגע?ליבען וױ כסעט

 טוט םיר אהן װיי< מיד# איזזר פאחמטעחט
 אז אשילו, גארנים... כמעם אײדעם טײן
 זיך, ער האלט שרײכען, עיעס דארלי ער

 און עצה, אן םיר םיט מטענדיג, כמעם
עם. בלײבט אזױ זאג, איןי אזױ וױ

בא־ «אקעל« (וי««®, :י צ נ א P ר׳
 »ויף ?יד חויטו קאו, םי«׳ן ײיוגדערעגד

 קוקט רעכמם. *ר»גק, בינער «ום געח« »ון
 דא עיעס איז טא״לעז). די »ין אײן ןיף

- 1 סאראנען סםרים אױף
םראנע? א םאר װאס :ן ר ח א ר׳

 איז ײיסען, איחר רארםט אײדעם, ס״ן
 אויף *אראמגן לםדן״ גאנצער א װי בסעס

 איהר נאר זױםיעל ער |yp אױסוחנניג,
 אײ &גליש, רוסיש, דייט?», אלײן: װילט
 איהר סלײני{?ײ& א ...tmp ל׳שון ריש,

 שרײ• א עיעס איחם... םיט זיר מפיעלט
נעה
̂מעקעם י. צ נ א P ,ר  די םי® (׳ים
 װיחנײ קא•, םיט׳ן «ו ״אקעלמ לייעז#
 טלײנע״ א אסת׳ען אײן אין טאפי חאל®)
 ר׳ נאר, מיר זאגט מרײבער... א — ?״ט
 געזונד און יעבען םיד זאלט אי<זר #אחרן
 איידעם? אײער טוט אײגמנטליר וואס זײ\,

p סיר חאט איחר ir מאל, אײן דעחועחלמ 
סאחפטאנען. הלאר גיט אנעד ײיד האכ

 ■ארגעניגען, םי® (רעד• ן. ר ח א י׳
in דעם אנדא- זעחם איחר יעכעדיג). r ̂

 זיצט אט-א-דא ^Wojnp די און נזיש
 (װײזט צולעגם םײנער, אײדעם דמד ער,
 קחןסלע) דער י1»וי *ולעג® ליג■ דײוויד װי
 4צוגעה איוזם צו םאל אלצ ?וםען צס און

 װי איחם, םאר דערצעחלען און אקםיארען
 ביטעחו זיתרע אויס אידצן, גוםען » טאר

 בצרםאן, טר. אזױ, און אזוי הצרצעד:
 לע־ א װאס םון ,ttt>r»r צו וואס ניםא
n און רחםנות האם ממנן, צו מן rיבט 

 ער, נעהםט דאםאלס אונז^ םאר ע«עס
 גרויסע ־up ארויס םײמר אײדצם דער

 צעהםם און ■••יער מיימן ־wpp כױנען
 ענדמם ער וחנן און ארביים• חנר צו דד

 fy>rsr און יאועןopא די עס נעדזסעז
ט דעם סאר אט און נמאסער^  ער ^
טויזזמדצר.

■ארװוווג- («»קעל» : י צ ג א P רי
 םא״ אר, סױזעגד*ר¥... מי) סי■׳! מי■
jo זאגם טריחצר, יח חיםײ! אק זיםוד 

ט^ר א *ר m י»ימר א  נד־ ארנײגתר י
ותלנער אײמם, j״d סמן 4ומ

 ?ענט וױ ?אנצי! ר׳ איחר רעדט וואס
 םארגעסט םארגלײכע̂ן אפיױ זײ איחר
 דער אין נאןי חאט אײדעם םײן אז גיט,
 וױ כטעט געענדעט רוסיאנה אין #חײם

 אוגױחנרסיטעט. א םיט גיטנאזיע גאנצע א
 אכי־ צו זיןי ?עצט גו, פארעטעחט^ איתר

 *ו*רי- צ ויו וױגפ יון זיו (זעצט סעלע״.
עטוחל). יין דענער
״ויך) (זע«ט :י צ נ א ק ר׳
חימעכ אין טאטע
, ר׳ ן ר ח #איז אזױ (צוורימן). א

 קיג- לײטישע חאט םטן #העיםט גאט ווען
 גרױסע די ׳פוהל, אין פארכיס די און דעד,

 געמײנט האבען ױנגען, גראבע די יחסנים,
 זײגען זיי אבער אנײװער! בין איך אז
 תײנטיגען געװארען םאר׳פטומט טיר בײ
r.ר׳ אי^ע^מיסען, פײז זײ האב איך בת 

 סיר, ס׳װארט (ל»נם), אטת... ניט קאגצי,
 אג־ געדארםט ניט אםילו #אײגענט<יד

 אײן אין דאװנען זײ מיט אציגד, שטעהן
(וױג® אינערגעחן... םײגס זאי נאר שוחי,
עיעס, נאר זעח *ר״ו). (קומ® ח ג חײד)״
 פאליס די אין געװאלט שױן האב איך

 זיד װארםט ער און זוכען געחן סטײשאגס
 זיןי האסםו װאס טשער... רא?ער אין גאר
¥ qyrpw אזױ

 זיף, כ׳שאקעל אז : ן ר ח א *ר׳
irp א כ׳בין אז םיר« זיף דאכם  |’^p־ 

נים. וױיכ קײן םאר דיר נאןי וזאב און
(ממערקמ אויף... טזל אזא : ח נ ח

̂גם קאגיי׳ן, ר׳  חא... ג״י)9*יר עםײאס ז
 גע- זיד םיט אויף גאסמ א נאר... ,זעח

¥ בראכט
 כע־מד ?זכעי). (נימ י. צ נ א p ר׳
 געווען... װײם ניט דא זיעען םיר כע...
 איײ מ"\ צו ארײן ״?ומט אהח, ר׳ זאגט
 ײנען1 כע־כע... שרײבער״. דעם #דעם
ארײנגעגאנגען. מיר

 קומען קל»ר» און אברא׳י («רידא,
אזסיײ יויף, זיד אזכעלמ ר׳ ירײן.
ימילעגעז); בעל®

P כ׳חאכ םוטער). דער (צו א ר א ל 
אפזוכען. אלײן זיך וועט ער געזאגט, דיר

•רי• ױיף (אגוױיזעגדיג ן ר ־ח א ר׳
 טאכ־ עיטסטע םײן איז דאס אט חו׳ז)
 «ו*וע«- (ז*גם םרוי. שרײבעד׳ס דעם טער,
 איד א מלםד, ךער אנציp ר׳ איז דאס דען)

םרײנד. גוטער א םיינער למח̂. א
אײף אנגענעהמען זעחר : א ד י ר ם

 ל״ד, םיר ס׳טוט סאנצי. ר׳ האנען« צו
 גע־ שפעט צו אביסעל זענט איהר װאס

קומען.
 םריױכמירענדען א װארפמ אחרן (ר׳

»י'ן).9ק ו׳ צו בליק
אײד pדאנ איך : י צ נ א p ר׳
 שוין ס׳איז מדמדנע... שעחן... זעהר
̂י  װײט ניט דא זיינען מיר שפעם... םא

*vv,v,\ צו ארײן ״סוםט אהרן, ר׳ זאגט 
 כע־כע־כע, שרײבער... דעם אײדעם, מײן

ארײנגעגאעען. םיר זײנען
 ר׳ טיט ואפא, dip : א ד י ר פ

 פריוזער, נאר סאל, אנדערס אן האנצי׳ן
אביסעל. םארברײנגק םיר וועילען
םאר־ םאקע כ׳וחןל : ן ר ח א ר׳

 ?אנצי׳ן ר׳ באקענען כ׳וױל ?ומען: גען
דאוױד׳ען. םיט

)r^ P א«, זיר קעחרען יבראש און 
לאכעו)*

אז און ינו (»וג«ומרידען). : ח נ ח
 דא- םים באסענען ניט זיך װעט ?אנצי ר׳

 טצל״ לאזען נים .vp די זיך וועט וױד׳ן,
¥ סען

 ניט ס׳איז װײב). («ום ן ר ח א ר׳
 חאסטו זאכען מענערשע p'p אין עסס. דײן
סישען* צו װאם ניט זיןי

נאריש?ײטען• הע, :י צ נ א p ־ ר׳
 םיר צוליעב זיף דארפט איהר םדכע-מנ...

 בא?ענען. ניט זיך איןי װעל קריגען... ניט
מאכעןז סען |yp װאס

ן א ד י ר  י1אוי אוג*ו*ריחנז (קוקם ם
 ה^נגי׳ן), ר׳ *ו #רידליר זאגם סומער, דער

 ־ װײט ניט מארגען זײן דא וחנט איהר אויב
— doip .ארײן

אייןי דאנפ איד : י צ נ א p ר׳
 מענשען גרױםע םו־כע־כע... שעחן... זעהר
 האט זיןו. בײ גרויס ניט םאל טײן זײנען

גאכט... גוטע א טיר
 םרײ נאכמ, גוטע א :ן ר ח א ר/
 ר׳ םים (געחם ?ינד. מײער א ניזט דאלע,

 איחם) או רעד® ארויסגעגינג. צום קצטנו׳ן
די דערצעהלען םיסטען אין ?אלם איהר

ײ ײ.~1 זאלען אלעס. שוהל אין יחסנים (נ /יב
n האט ער נאכנג גוטע א : ה נ 
צושיציען. אהערצו געבדאכט אבער איהם
 jm געזונםעחײד. געח : » ד י ר פ

מאטען. דעם אזוי ניט כצלײדיג
n ״»3 : ח נnrp. פון זיך וחגם ער
פאר?יו«צן. ניט דעם

p אמ ער : א ר » < <ן r צומר
 (יוקויאו צוג־לופסצן. איהחנ צו וואויגס
wm v i (יי• נותייס! •ריחו׳ן)

L #Tt m m  M m  m  m

טד־גאיט! פלעפקע.
 פרעחלױ). (געמאכט . ש א ר 3 א

 «יעס r-״r וועט אנער סאמען מעגליןי.״
ארתוגג. אין זיין

יאווע), » אב. קל#רא און (חגח
*י• דאם איבער (געח® : ש א ר ב א
 טאטע דער סאפע). דער אויף ויך ?עצ* םער,
?יגד* ?לײן א וױ אשט איז

 װאס םאר (פארמראכ*). א. ד י ר פ
 באהאל״ ;יגט אונז פון אין*יעדען דס¥
̂יםעל טען  אין נאך נפרט כאריהסערײ, אנ

 גע״ אזא צו באצוג אין םאטער אילטען 1א
 (געחט איז... דײװיד װי ינדp רעטאגעם

̂ס איבער  טי׳■). נעבען זעדם׳זיך *יםער, ד
 צוױײ דײװיד׳ס װעט רעכענסטו, וױ גו,
 די וױ ערפאמ צזא חאבען ייעסע טע

¥ ערשטע
 בין איף װ״לע). א (®ראכם ש. א ר כ *

 גיט וױיס איןי אבער... ׳יא אז זיכער,
 דאוױד איהז־. םון אינחאהט גאנצען דעם
 ער אז זץי, אין זיכער א?וי אצינד איז

 ער״ די וױ םארגעלעזען ניט סיר זי האט
ץ״ שטע.
 םון ;יט אויד כ׳וױיס : א ד י ר ם
 האט ער •אוזע). קלײגע (א םעחר. איחר
 אױםגעחערט אױף צײט יעצטע די םיר

 ער ערצעחלונגען. זײנע םארצולעזען
 (י .pyn« גלייר זײ שי?ט און שרײבט

 וױײ אין יי«ץ). • םי« ואג® •אחע, קל״ת
 יא זײ ער לעזט אםשר #װײסט װער טער,

1¥פאר װעסצן
 $ איחר או̂י (װארפם .r א ר כ א

 אײ (נעחם נארי^יטען! בליק). ׳■געלען
 פאר־ זײ ער חאט װעםען *יםער), בבער׳ז

 פשוט חאט ער אונז¥ ניט אויכ צורעזען
VP| זעאם ניט. צײט) ?V י«). נעמז®

יצ־ ?יגד. א וױ רעדסט : א ד י ר פ
 גע״ כבוד א םאר אצינד װא<ט אײנער דער

 •ער- זאל בערםאן דאװיד װען חאלםען,
 (י םארתזען. עפעם איחם םאר זענליןי
 געזעחן םריהער דא האסטו ■אוזע). קלײנע

יאנער׳ןז כר.
איחם כ׳האב יא, : ש א ר ב א

באגעגעגט. ארױסגעהענריג
טאכטער¥ זײן מיט : א ד י ר פ
נײן, װיילע). » («וױיג® .r א ר ב א

 טיר האט ער געבליבען. הױז אין איז זי
 נײער איהר װעגען עפעס דארןי זי געזאגט,

 װאס אנטקעגען — אויסםחגגען. רא<ע
¥ טיו עס פרעגםטו

אג־ (קוק® אזוי. גלאט : א ד י ר ם
 זיך). פאר געאזםרענגם

יאוזע)♦ 9(
טראכסטו, װאס םון : ש « ר ב א

¥ שװעסטער
D ̂גט א. ד י ר ̂ל, מים (ז  ?וקענ- אמ

 װאס םאר יגים). אין גלײך איחם דיג
¥ דאװיד׳ן אויוי בײז ביזטו
 עס איז װאס בייז¥... : ש א ד ב א

אײנגעם»<ען¥ גאר דיר
 ניט, םאמעם (׳•®רעגג). א. ד י ר ם

 ליגען p'p םאי קײן זאגסט דו אז אבראש,
I ניט

עם, געדענ? איך : ש א ד ב *
------------אבער
גלויבסט און ליעבסט דו : א ד י ר פ

 וױים איך און איןי װי ®וג?ט דאװיד׳ן
ױז  אים־ זאלסט דו װען םאל, אײן ני

זײן. צו ברוגז איהם אויף זײן שטאנדע
 יא?... קרום). (׳ימײנעלם ש א ר ב א
םאק¥ דעך איז װאס

זא< ער װען (פעס®). : א ד י ר ם
.י נארען צו אנםאננען פיף

קאי. דעם •9 ל״גט (קערמ . ש א ר ב א
•אוזצ). קוייע »

D האםטו (*גגדיםרעננם). א. ד י ר 
באציהונגעז¥ זײערע אין באםערסט ע#עס

אאוזע). (י
«9P םיט׳ן קעלם9(®  ש א ר ב א

 יי). «ויף
א ד י ר פ

®ון גוזאםען זיך
 ¥ זי ליעבט
ש א ר ב א

״י1אוי (גיםערם :
̂ג. ואוזע). א װיים
 ער אבער ׳(ח״ס) יא.

 ניט דיך װעט ער אז געזאגט, אידיר האט
 ניט טאל טײן עס וועט זעד א םארלאזען,

 האלט דאװיד זײן: רוהיג קענסט דו טאן.
װארט. זײן שסענדיג

C דעם אראו לאגגזאם (לאזם א. ד י ר 
p»« וזא- איחם דריקמ און קניע די אויף» 

חענט). בײדע םי® םען
םארצװיײ ניט ווער נו, : ש א ר ב א
 נימ ם׳איז גלויב איך שװעסטער, םעלט,
איבער־ א זאןי צײטװײליגע א װי מעהר
הינםכד דער ארטיםט, דער--------גאנג.
 זעגען, איהר זי, ליעבט איהם, אין יער

זײן מענש, דעד אבער שפיעלעז, איהר
,--------דיר צו באלאנגט הארץ רוחיג, נו

̂. שוועסםער, רוהיג
■אווע). (א
D אויס, לאבגזאם ?יך (גלײנם א. ד י ר

 זזאגם אוין», «יך חויבם ׳וי§ץ ®יעיען א גי®
 דאם אויסלעשען !יעםם אײנגעחאלטעז).

ליכס).
. פ | ו נ  װאס ?ידײיר). (חויב» »

אציני¥ טאן צו רעכעגםםו
און... שלאפע[ <עחן : א ד י ו ס

מיר

̂ ס׳א*• ¥0¥irrDPi דט (ן
י n מ n ’M •os?* T f po t # r##u

i  o י m i : .׳3 ס*#לױ״m\m  >vn
 M1T«( ןרויס (געחי נאכט. גוטע א

#וןן איחד (קוק• x א ר ב א
V צאקלעוד̂י ■רויעריג ווײלן I't'O 
ח•), *ny* עלעקארי/ די אויס י«7ל  יי

 VtM» יא«• רוייןי דער «או?ע. ;יי
י י ״י נ ײ מ ®ו, זיד צינד• ױ  0 אין •וי

̂'0י0 וענןן א«עמ• גאכא״קלײד וױיסען
̂נ• ייה יטיע ja יי איו W יעם ®ארגי m

א)|1אווי ׳יואנ• 1יי י1איי גאלד ויף חוינ•
 0fM1 גיפ ערגיץ-וואו ציסער, איבער׳ן
̂ער v קלינג■  ,fflpMr בלײב■ וי צײעלף. זײ
̂ט ״צו זיך חערט  ID4* דיי *Pn 1*י «יד זע
טוחל״ » אין ארײן  ■אוזע), א װיע̂ג
 וון ןריץ (קוסט ן, ו מ ו ע נ

̂חן בלײבט ®יר, םיטעלסטער  ערואווי•*- ®ט
ן זי דערועחענדיג ♦!0 צו)» גער• אטוחל, יי

 מ עס ?ומט וױ פרידא¥..> געשעחן, ע*עס
גיט*י שראשסט

c נ (ענטפערש : א ד י ר r ®קוק
‘«אוזע>. א געזיכ®. אין נלײד איחס
Hvm, ש*ט איז װאש : ן א ם ר ע נ
̂׳ אזוי םיף קוקסטו רןס אי
T גיט (װעטעט : א ד י ר פ  H 9
איחם), וון גד׳ק

#קא») rjn א• (קעחרט :ן א ם ר y ב
-------גארגיט פארשטעח איך

דײוױד, זיץ, : א ד י ר פ
דיר. טיט רײרען מ«עס
•N די םיט (חויבט ן. א ם ר V ב
•יווע). א ויך. וע»ט סעל,

יאחד זעקס : א ד י ר ם
ivp ,יצג אץי *? יאחר, זעקס דיף>

נ-------- א םארדיענט T* חאכ #ז
נארען¥ םיף זאיסט
)1א (ציטער■ ן א ם ר V כ  6011 /5יו

זאגען¥ 1װילכט
 *לײן עס חײסט n : * ד 4 ר ם
. •DU זעהר .
 װײלן א איחר (קוקט : ן א ם ר ע נ

̂טוענגט 1»  9»יא ייזפ געזינט׳ אין אנגע
קא•). מם

ן א ד י ר ציפצרניאד » (מי« ו
iv אױף דימױ« שטינמ). p עקזיס״ ;יעבע 

 צד אויוי אכער רעכט, p»p גיט טירט
ןןך דיר בײ עס איף 1חא יא... טרױען

m

איו אז
in ימג
rr ענט

Wr■l'A

 e* טיר טארסט n םארדיעגט¥ ניט
מי כיזט נארען, ניט מע ?ײן אױןי
יניעכםטו פיר: זאו שולדיג... גיט

 4»1א לאנגזאפ חויבט ( : ן א ם ר ע נ
 1יל זי..•(»רידמ <יעב איר יא... קאי). דעם

גאר *יריק). ®בער ?יך חאלט #אויף םערט
די| 1צ

»ו

 |10 דיר 1צ am אײביגען סײן םיהל איך
צווײסען• ערpשטי אין װערט חארץ םײן

קאא םיט׳ן (שאקעלט : א ד י ר ם
jH גארניט םיר ביזט ג״ו). ״1אוי p ir 

 (װיש* חומת. ?ײנע ניט וױיםט ליעכע
טרעחרעז). די אויס ̂נעל

 ואיץ *ז «י (כאום ן. א ם ר ע ב
 טײע• גים, װײן פרידא, ׳ניט וױין חאגם):

 fiM ענטזאגעז אלעס םון זיף כ׳װעל רע,
 כ׳מט נים, pm םאילאזען.^ ניט דיף

 לי• זיעע *ו חאנט איחר (דריקט דיף!...
■אוזע). י ■ען,

: א ד י ר בעײ אייף״ ויר ^טעלם פ
 שון זיו דארפםט ת נײז, איחר). גאו םאן
 איף װעל בעסער ענטזאגען... ניט ניט גאר

p»<' עכען̂. דײן םון ארויסגעהן>
i« זיך (ל*זט : ן א פ ר ע ב
?®געז). עיעס זויל #איחר
̂ן ®« איחם (*םעלט : א ד י ר ם םיא
 איבמגע ױאס «־ד ניט. דארוי םען חאנד).

¥ רײד
 חד א ®חן זיך באװײזט ש• 9 ר ב א
 דער• ®ז זײ קוקמ רעכםס, מיחר אין קעל,
קען).9״י

דײװיד, זאד, 1אײ אבער : א ד1י ר פ
 m ואױ ייד זי ליעבט װיםען. איף װי<

 איחר דיר םאר םיגט1בל p* ציטערט איד¥
 ווי דיד אין זי נלױבט םײנס¥^ מי הארץ

 גאנצא א*חר אוועק דיר זי גיט איף¥...
 נים, יב1א ״איךי״^.. גאנצען איהר נשםוז,

 nm כ׳חאב טם... ניט אזױ זײן דיר װעט
 םאלאגט pn נשםה, דײן דו, או רא,1ם

-1א װעחנן, צוטראטען נימ זאלען ! rm 
 0 וױ םאן בעסער נאף זאף אזא ־קען

 *יממ ייחר i* (דריקט י¥...1םר שזןהגע
אויגען). די גו

0ואו רום,9 זי (כאאט : ן א ם ר y ב
 גימ גצח איך םרידא, נײן, ®רעחגז). דײד

*pjm דיר טיט דא, דיר!.^ םון nm 
בלײבען!...

 אויא •9P םימ׳ו (*אקעלם א. ד י ר ם
 ג הרבטת גיט. דארף םען נײז).
p'p ױ געםער די װען ניט, הי<ף 

 HP ייד י•9(ל נאכט... גוטע א םױמ*
 •אר׳ן 19 •לוזלונג ?יך נאוט רעכםס.
).1קלע911 זיך געחםם
״יס)1י (שרײט ן: א ם ר V ב

M חיל ®אריויס, ויך (ןוארים דא! + V 
טערכאיען).

ייחס (פארלוי*ט : ש א ר ב א
 0ל3יאא *יועסםמי, יי 10 בא®® יװעג

בייו)• איחם אויןי קוקם זײ, צװי«ען
װעח). (םי• : ן א ס ר V ב
נייג (ענטטער• : r » ר ב א

ר*ג*ס). יס1אי לאגגואם שװעטטער די
 מיילן י (׳יטעחט . ן 0 ם ר V ב

 הוי» jaayn די ®ארברבעבט טוםעלם,
 |לי|0HD מי ,009 ?רענץ). * םי« ױין■

 0ניא*י v מי• (געח■ שרע?ליך!_ װי
צימנר). מי׳ז

(דזד
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טארגיייו. א
n יכי איו רעגיװנו. בארשעוױסטײשע 

 ײאיד און וױלסאנס •תזידעגט וזדעות,
 זעחר א אײנגציפיאסען, דדאארדדע׳עס

 אוזװפא״ אן ױ איז עריעטעגס, שיעכטע;
 פארכאפט חאט זי חייסט, דאס טארקע:

 אג־ ניט רעדװנגס־כיאישין, רוסײפע די
 בװזיעוא• דער ב״ ניט גיט ואו פרעגעגדיג

 רוסײפען אטאריגען רעס בײ גיט ?יע,
״ אפילו ניט און אדער;דװאויאגסטװא)  ג

̂״טען דעם  חעדטט צוױיטעגס, מוזיטיק, רוס
 רוס״ איבער רעגירוגג נאלשעוױסטי^ע די

 לאזט ױ חאגד, אייזערגער אן מיט <אגד
 ארױסריײ געװארט װא<ט װאס איינעם,

 נע• װאיט װאס נ״אכט, די איחר םון סען
 עטאבלירע] און פארגיכטען, איחר װאלט

 זאל װאס רעגױונ;, א §יאץ איחר י1אוי
 אנדע־ אלע צו עוונייף אביסער כאטע זײן
n װעיט, דער םו< רעדרונגען p|סאפ ״ 

 »ז ניט, דעריאזט זי ;אױםחױבען גיט
 ארייד זיןי זאיען קרײזען איחרע אין

 םאררעטער, שפיאגען, ארעוי!״ ננכ׳עגען
 Ik ?וטרעגגט און עס, פאר׳טטעהט ?י וױ

 זא״ רעגירוגגס־לייצעס די אז כוחות, •<ע
 געטוייע, םון חענד די אין נרייבען לען

באל*ועװיסעס. איבערגעבענע
 זײט דער םון טארברעכענס דאױגע די

 געװיס דינען רעגירונג רוסי׳עער חנר פון
 אװעתטאכען חען מען װאם אזעיכע, ניט
 וױיל, מען אז טאחע, א:ית האגד; דער םיט
yp| יעדער װעגען דאסזעינע זאגען סען 

 אוזורפאטארסטװא כואפעיע א רעגירוגג.
 אױף איז עס ועגירוננ♦ יעדער אין דא *יז

 װאס וועיט, דער אין רעגירוע p'p דטא
 אט באזײטיגען. יאזען גוטכזוטיג ?יך

 רעגירונג פרייסטע n ׳פױן סיר חאכען
 מען חאט דעסטװעגען פון וועיט. דער אין

 20 איבער שאראורטײיט טעג די עחפט
 געםעננניס, םון יאהרען לא;;ע צו םצג׳טען

 אזא האבען וײ וױי< דערםאר, נור און
 טױג רעדרונג אונזער אז מיינונג, םןןדנע

 אנאג״ אויפבויען דארף מען אז און, גיט,
פלאץ. איהר אױף חודע

 נור ״אונז, בײ אזױ עס איז נור דט
 איז ים איבער׳ן לענדער פרייע איע אין

 בער־ דערזעיכער בעסער. םיע? ניט אױך
 װע־ ארםיןעל װעמעס אן ׳ראסע< טראנד

 ענגיײ דער דסשארדדט, ?איד רוסיאגד נען
 עס T? חןוט םרעדיער־מיניסטער, מער

 בא־ צו אום אפעטיט, אזא מיט אנדעכאםט
 די באטת איז עס רעאקציאנער װי וױיוען
 — רעגירונג באי״פעװיסטייטע ע1רוסי?

 ענגיני׳פער דער םון איז ראסעי דערזעלכער
 גע־ א וױ נעװארען, םארםאיגט חנדרוגג

 ער וױי< דערםאר, םארכרעכער סצחר<יכער
 עריויבט מיחםח םון צײט דער אין חאט
 װערי מיט מײנונג, א אויסצודרי?ען זין
 גע־ איז רעגירונג ענ^י׳טע םדײע די כער
 ^טילער, דער אײנםאר^וטאנען. ניט׳ וופן

 געלערטער און דענקער דער מענש, <יבצר
 ^א־ געסוזט םארברעכען זײן םאר חאט

 עגג״ אן אין מאנאטען <א:גע מיט צאחיען
 בארעכ־ א דא אויף איז עס פריזאן. <יטען

 שרײחײט־ דער אויב צוױיםעי, טיגטער
 ענג^אנד, םון פריים־מיניסטער יעענדער

 בא״ אזױ איז װעיכער דז^ארדז׳ט, ל^יד
 װײ און ענעמיע פון םלגש א א<ס רימםט

 געהאנדעױט װאיט ער אױכ יענס?ראפט,
 גע^טא־ װאיט ער װען ינענין, װי וונחןרש,

fa fjo אונ״ רעױרונג א םון ^פיצע דער 
 װעלכער אין אום״טטעגלע[, דיזמלכע ט*ר
op עשינט און געװארען באיטאפען איז; 
 רעגײ רוסייטע די טאנ חײנטיגען בײ ויך

דתג.
 םען אז גערעדט, אילץ אכצר איז דאס

 דער צװישען פאראילעל א ציהען < י ו ו
 םיר רעגירונגען״ אנדערע און רוסי?וער

 די אז דענסען, םיר ניט. עס װיילען אמר
 סא־ א איס רעגירונג, ינ^פעוױסטי׳טע

 ארבײ־ אן א^ס רעגירונג, וױטליסטייעע
 שיע^ זײז באדאיפט האט םצר-רעגירונג,

®r> ניט, אױב אנדערמ. װי בעסער 
 דארף װאס און אײפטהו, דער איז וואו םו

 אונז סאר זײנען דערםאר און איחח׳ ספן
n ,ראסעי, כעדטדאנד א װאס זוסרונות 

iw jm זעצט גיױבען, נ;ט ניט ?עגען מיר 
am ארביײ דער אין רעדרונג, דער אין 

סײ[ נאתיט רוסיאגד, פון רענירונג
 וחנח כאטת אוגז חאכען זיי

אי״פ אוגז חאס %לך ®ין׳
N n / VSUfF^P י

®v ir איע אגגעװע:דעט האט רעדרונג 
 פאריטי- ^װעחגריכצ די םון מיטרען

 דער פון אױמן די פארברע;דען צו ״פעגס
 און דערעגאציע, אונ״טער ענגיײעער

 מיײ ;וטע איחר מויםען צו געזוכט האט
 ארעײיי דורך ,jvdpp^ דורך גוגג

 "t צ״ט• גיײכער צו און אטױזטעגטס,
 דיט אנדעת די זעחן יאוען געװארט דט
מעדאי. דעם םון

װער• ד/ צו דט ועחערען ארוא מיר,
 די םאר?ו?ען ורעיען און |v:yp זאיען כע

 באייטעוױסטײ דער פון זײטען •שרעכטע
 אונ״ זיןי באהאיט ױ װײ? רעדחנג, ׳עער
 סאציאיליוםן םון טאגטעי דעם טער

 אין רײדען צו פרעטעגדירט זי וױי? אדער,
 אונז מיט פרארעטאריער. םון נאטען דעם
 םון םאי. דער פאר?עחרט דו?א עס אי!

 רעדרונג, אזא פון אבער װעמען, װעמען,
 גאנצען דעם ענדערען צו ער?יעךט װאס
 דאס םיר האבען װערט, דער םון סדר

וח*טנון. דין ׳טטרענגען םאדערען צו רעכט
 ניט זאיען •מיר ׳צטרעגג װי אנעו,

 ציחען צו חע?פען ניט דאןי מיר קענען זײן,
 בארישעװיסטי- דער צוױ*טען פארדײף א

 — רעגירונגען, אנדערע און רעדרונג ׳פער
 חעכ־ דצר םון איו װעיכער עדן, אן אין

 איז װערכער און וױכטיג?״ט, סטער
 אמת׳ען דעם םאר בא״טטיטעגד וױר^יף

 באי׳טעװיסטי^ער -ער םון כאראקטער
רעגירונג.

 געוױס זיך װעיען יעזער אונזערע
 רעדען פרעכטעע םיעיוע די אן דערמאנען

 דער אין וױיסאן פרעזי־ענט אונוער םון
 איידער נאןי אױף און מיחכיח, םון צײט

 דער אנגעםאנמן. זיו חאט מיחמח די
 גע־ איז רעדען יענע א<ע םון cpiie חויפט

 מיחםח א םיט גיט געחען מיר דאס #װען
 איז װעילכעס שאי?, דײט׳טע דאס געגען

 רע;י• דײט׳טע די גע;;גן גור אוניעו<דע,
 ׳טיעכטע נעםעחרייכע, די אט ד# רונג.

 פארניכטען. עס םיר געהען ״כריאח״
 דײט־ דאס געגען מיר האבען װאס אכער

7 םאי? ׳פע
 וױיסאן פרעדדענט פון רעדען דיזע

 דאס אז דערצו, ביעעטראדען פיע< האכען
 װערען ®טור ענײיןי זאי פאי? דײט^ע

 איכערנעחמען זאל און רעגירונג, זײן פון
 אײגענע דעע אין רעגירונגס־יײצעס די

 גע־ מען חאט רעדען יענע <ױט חעגד.
 װעלען עלײעס, די מיר, אז גלױבען, מענט
 רעגירונג דײטיטע די וױ נאכדעם, גלײןי,
 אױפ׳ן םאיען װערען, גע׳פטירצט װעט
 דער־ צו ניט םאל?, דײטיטען פון האלז

 ברײ איהם צודרי?ען נור איהם, ׳טטיקען
 װעט עס און #הארץ אונזער צו דערליו

 םעד ׳טעהנער יענער װערען גע^יאסען
 עס זײנען מיר װעיכען םון קער״םריעדען,

 יענער צו נאדיסטערט אזױ געװען אלע
 ענולי״ כאריהםטער דער װען דאן, צײט.
 ^או, בעמארד ז׳עארדט דראמאטורג, ׳שער
 זיף ארטי?יען זײגע פון אײנעם אין האט

̂ען, עלײעס ־־י אז ׳אױסגעדרי?ט  װען ױעי
 די אראפשינדען זיגרײר, זײן װעלען זײ

 סיר זזאכען סאי?, דײנדטעז םון פעי
 םארדארבענעם א פאר געחאיטען איהם

 װיל װעלכער ציני?ער, א םאר מענ^ען,
 אידעאליזם גאנצען דעם םארשטעהן דט
מיחמח. יעצטער און איצטיעןר דער פון

 דער אלע. סיר וױיסען סוף דעם #אך
 גערעכט, סאל טויזענד געװעז איז ציניקער

 דאס גארען״ די געבליבען זײנען םיר און
 געװארען כאהאנדעיט איז םאל? דײטשע

 װעלען זאל dp ווען אז ברידערלסי, אזיי
 האט מען װאס איצס, כאצאחלען אטאל
 כאצאהלען, צו עס צומדפס?׳ענט איחם
 אױסצאחלען^ ניט ?יינמאל זיו עס װעט
 מוזען װער״וױיס־װײלאנג גאר װעט און

?יגער. די צו ?נעכט בלײבען
 אונזערע נעחאנדעלט האבען אזוי

 כאזינ־ די צו באצוד אין חננירונגען םרײע
 דעד געדענ?ט, וועמצן, געגען #םעי?ער טע

געװארען. געפיחרט גארניט איז ?ריעג
 די האנדעיט עס וױ באטדאכט, איצט

 :״ו כאצוג אין רעגירונג באישעװיסטי׳טע
פוייען.

 חך כאלשעװיסטי״שע רוסישע די האם
 געחאנ״ האט פױלען וױ דעם, נאך נידוגג,
 רו׳סילאנד/ צו ב;ונע געמײז אזױ דעלט
 צו, דזמארדז״ש יאיד אפילו גיט דאס ײאס
 איצױ ■ױיעז, פאמיכטען צו בדעח גאר

vpvd\ אדער לאגד-האדטע, רער םון איחר 
 שווא״ סינדסטע דאס אױא איהר זאגאר

 אין דעם ני^טון ווארט pp מאכען? כער
 באי• ײ וואס פדידעגם״כאדינגועצ!, ״יי

פאר. מלאנט חןגידונג ממוױסטישוו
•ווצמחיבען איחר בײ ױ ײיי אממר

r א o r א״ן 1* טאתטארי font ון גיט®
ן

״פאדעטןרזאץ ?יײנפס » אחנר נרויסען
ניט. דאס אױך געלח אין

 רוסיצג םורא׳דיגע .די װאס ארעס,
 #איז פארלאננט רעגירוגג נארפעװיסטי״פצ

 ברױו בא״טטעחן זאר אוטײ פױרײטע די אז
 ,%זי אט און סארדאטען! טױועגד 6u פנן
 פרידען, פאר נאדיגדנגען •אר א ;אף גען

 עױטטען צום געיפםעי״ט װערען װעיכע
 מעניט־ דער פון לע״שיכטע דצר אין טאי
 נא־ א געגען פאל? דגדײנען א פון חײט

: םארגט וױ ז״נען, די און דגטען,
 אלע פון פאטיליעס איע צו .1

 ג<ר אדער דיגען װעילכע בױנער, פױלי״טע
 אוגםעחיג אדער פארװאונדעט אדער טױט

 זא״ טלחטח, די דורן געװארען נעטאכט
׳לאנד. פרײע ♦טטיקער װערען געגעבען לען

 בא• ?איען איבײטער •ױרייאפ די .2
־fc גאראגטיע א ארס װערען װאפענט * 

 פרארעטא־ פױיזײטען דעם פון רעכטע די
ריאט.

 דאזיגע די געיטיכטע? א הערט איהר
 רעױרונ: רוסײטע אכזרױת׳דיגע כיוטיגע,

 פאר פוירען פון גיט גאר פאײאנגט
 םארװאונדעטע גע׳חמ׳עטע, ע ר ח י א

 Jריp דעם דורף אונפעדױג־געכיאבטע און
 ׳טאדעגערזאץ סע;ט p'p :יט פאדערט זי

 ײטוב׳ס, טטעדט,י די פאר פאליאקען די פון
 הא• זײ װאס באפערקערונגעז, גאנצע און
 םא• זי פארגיכטעט. און שארברענט כען

̂ר דערט  סאל• די פון פאטיליען די םאר אבי
 רוס• אויף געגאגגען זײנען װאס דאטי״ן,

 םרײע הארצען, אין מארד טיט לאנד
 בליײ דארםען ניט זאיען זײ כרי יאנד,

בעטיער״ אײביגע p'p כען
םיפוגה׳דמ. און גיי מעחו נאך און

 •וי־ דעך אז םארדערונג, צװײטע די אי?
 באװאםע:ט זאל פראיעטאריאט לײטער
 רעג- בא^טעװיסטי^ע רוסײפע די ײערען.

 פױלישען דעם שאר מורא ניט האט ,ײ:ג
 וױ־ ער װעט באװאםעגט, װען אז פאי?,

 אז זיכער, איז זי רוסיאגד. באסאיען דער
 ג*ט :עםיחרט האט איחר געגען פריג .*;ים
 פוילי׳טע די נאר םאר^ פוייײפע דאס

 ר\• די בורזיטואױ!, פוילי׳טע די כריצים,
 םוילייטעז םון אונטערדרי?ער און נער

 רע־ באליטעײיםטי׳פע רוסי^ע די זי, עאי?.
 ארבײטער־ פוילי׳טע דאט אז וױל נירוגג,
 זײנע געגען גאראנטירט זײן זאל שאר?

עקספלואטאטארס. חײמײטע
באדינגונגען, אונערחערטע װירלליך

 נעיפטעלט אמאל האט זיגער־םאל? א װאס
 װאונדער, א עועס איז כאזױטע. די צו

 וױ רעגירונגען, צױויליזירטע אזעלכע װאס
 םיט וױלען םראגצויזײטע, די און אונוערע

 איצט, איז זי װי רעגױוננ, רוסײטער דער
p'P איחר חאט חאבען¥ גיט וטיטא מגע 
 םונ? א מיט רצגירונג א םון געחערט יטוין

 דאר איז דאס זיף¥ אין ס^ליכ?ײט
 נײן, בריאח. מיפונח׳דיגע א וױר?ליף

 באל׳טע־ די נען1אנעמ» ניט. ?ענען םיר
 ריכטײ אדער כאטיט, רעגירונג, וױסט״טע

 םרײנד בעסטע די זײגען מיר וױיל #;ער
 סע?רעטערי סטײט וױ םאלל, רוסי׳טען פון

 צו נאטע זײן אין אויס זיף דרילט ?איבי
 רוס״ װעגען רעגירונג איטאליעגי^ער דער

יאנד.
 װאיט אורוזא, אגב נאטע, דאזיגע די
 ^ראפא״ איהר םארםעסלט ניט זיכער

 רוסי׳טע דאס אויוי װיר?ונג נאנדיסטי^וע
 דאס איז איז, אםת וױ.דעד װײ<, םאיחן

 אין פארליבט אזוי גארניט םאי? רוסישע
 אזוי אבער רעגירונגד באייטעוױסטישע די
 ליע• טיט םול נאטעס, אזעלכע פונקט װי
 צײט א מיט זײנען םרײנחטאפט, און כע

 דײטיטען צום געװארעז געריכטעט םריהער
 םאל?, רוסי׳טע דאס װי אזוי און םאלק,

 עפעם דאף וױיס #איז עס וױ אונװיסענד
 באדינגונגען םרידעגס וועלכ^ אין דעם, םון
 חאט םרײנד׳פאםט און ליבצ דאזיגע די

 ׳טטארט סיר האבען אויסו.עדריקט, זיך
 דא־ אםיציעלער דאזיגער דער אז מורא,

 צום ליבע םיט איבערםליסט װאס ?ומענט,
 רע־ זײן צו חאס םיט און םאל? רוסישען

 װעל־ ׳װיר?וננ די האבען ניט װעט גירונג,
 םון עךװארטעט װילסאן פרעזירענט כע

אױטאציאגס־^ריםט. גרויסער דיזער

 אונזערשטע- און אװערטײם־ארבײמ
איםיגרײשאן. צו לוגג

 ־pvd לאעער, ל. םון באריכט דעם אין
 דער פון באארד דז^אינט םון ח*טער
 נומער לעצטען אין ױניאן, מאכער סל%\<ז

 ■אר א באריחרט װעחגן ״גערעכטיג?ײט"
 ציחען זיך אויף דארפען װעלכע ■ינ?טען,

 אויםמער?זאם?ײט באזונדערע גאנץ די
 אונ״ םון סײ און לעזער אונזערע פון סײ
מעממגרשיי. נרױסער גאנץ זער

 כאארד ע?זעשטױו םון קאמיטמ א
 דזשאינט צום גע?ומען איז 9 יא?אל םון

 נאכט־אר- אז םארלאנג, דעם םיט באארד,
 ארביײ צו ױערען ערלױבט ניט זאל כײט
 םארלאנג דעם םון באנרינדונג איהר טען.
 געחצן םינישערס פיעיע דאס #כעווען איז

 וויר?ליך יאד איז עס און ליידמ, ארום
 ווע־ זאי םיני׳שער אײן אז ױ״פר, f״p ניט
 א און ארבײט, צ־פיעל םון pwip רען

 לײדיג־ פון ?ראנ? ײעדען זאי צוױיטער
 םון וצרעדט, •שוט׳ער אדער, אדומגעהן,

םאנען. לײדעען א
 מאמעגטאן איו באגרינרונג דאזמצ די

 דזשאעם דער און בארעכטיכטע, זעהד א
 גצ־ נים זאןי אגחור קיץ נאר חאם נאאדד

a נוט וױ טאז, קאנס rt \po"n •טאויאננ 
״ או מי דיכם א

l i r i n i l i p p

 אינטצמ^פא״ גאנצ^ אוגזער םיט זאטען
א ̂וגענהטצז םוזצן באלד ואניצן גאי,

 ונוצר1ו אץ רעפארסצ גױנדייכע טעהר
 דט אז ׳איז דאם און איגדוסטריע; ;אגצער

 ערי p*t ניט pvלo פון צײט pא זאל נור
 נאנט• אװצרטײם, ארבייטען צו יױבט

 גאכט״ארבײט דאדגע n אז גור ארבײט,
 אפנע״ אוטישטעגיען yra אוגטער זאל

װערען. *פאפט
 אױ«י אונו צוױשען ױ\י קלאלט כיען
 ?אד די איבער וױינט טען םיזאגסן ?ורצע

 צס איז אבער *dpv^d אוגערבארםריכע גע,
 נע״ װאיטען סיזאנס די אז קיאר, ניט דען

 פאר״ די אט װען יענגער, װערען טוזט
 אװערטײם־ארבײט םון סיסטעם םרינטזנ

 דען עס איז 7אפנעשאפט :עװארען רואיט
 די װאס #גופא דעם צולינ או חלאר, ניט

 װערען געמווט װאיטען ארבײטס־סיואגס
 •py?o די אויך במייא װאיטען יענגער,
 פאר?ירצם באדײטענד געטוזט סיזאגס
 אפגע*ואפט גאנצען אין ניט אױב װערען,
7װערען

 א פון אײנפיחרען דאס העיפט װאס
 ׳צטוג• 40 א זאגאר אדער יטטונדיגער 44

 װערט דאס באלד װי ארבײטס־װאף/ דיגער
 אר• אװערסײם די דורך בטל גאנצען אין

בײט¥
 װערט אנרימענטס אונזערע אין אבית,

 #מעחר ניט באגרענצט, אװערטײם די אױך
 ׳פטונדען פיצל אזװ און םיעל אזױ וױ

 א סיט גאף חגרצו און װאף, א אװערטיים
 אי« דאס װאס באצאחיונל, דאפעלטער

 באגרענ״ א נראד געװיסען א צו ביז אױף
 חנר אין אװערטײם״חויאת די אז צונג,
 שטאר? צו ניט זיןי זא< ברען פון צײט

 יצמט ערפאחרוננ די אבצר פארשפרײטען.
m א אי? אלעס דאס אז אוגז, w p■ •אי 
 #פיעל אדבײט פען אווערטײם. סאר חאלט
 לױט ערלוינט, אי? עם װיםיעל #מעחר פיע<
 איו, רעזויטאט דער און אגרימעגטן דעם

 דעם אין פארנחננט װערט ארבייט די אז
 חײבט דאן און װאכצז, עטליכע םון מיפף
 י1אוי וױינען גײ דאס אױ;י נאר א{ מען
סלע?. ביטערען דעם

 איז אנחאלטען? אזוי לאנג עס קען
 סון אייגעו ניט סיע?״צױטטאנד דער אט
 n סאר עלעמענטען געפעחרליכסטע די

מניאןו א שון געזונדהײט און פעסט?ײט
 אדױס• װעלען פיעלע אז װײסען, םיר

 א איז דאט אז טעגח, דער מיט חוטען
 םאר איגדוסטריע ?לאו? דער אין מכה

 איז עס ניטא. רטואח ?ײן איז עס װעילבע
חעלםען? מען fpp װאס טו טויײד. םיזאן א

 זײנען עס או אבעה איז dphi דער
 םשישײ אין םע?טאריס סיאו? פיעלע דא

 געארכײט יא װערט עס װאו שטעדט, דעגע
 דיזע דאס א?ױ, יאחר, גאנצע דאס כמעט

 צו אימשטאנד זײנען מאנופע?טשורער
 ארבײ־ ?ײעדע נעכען צו ויף םארפליכטען

 גאנצע דאס כםעט דוי־ןי ארבײט טער
 דאס אױב םראגצ: די זיך שטעלג» יאחר.

 אײנצעל• אין דורכצוםיחרען םעגליך איז
 גים עס זא< װארום םעסטאריס, ?יאו? נע

7אלע אין םעגליף זיין
 גים איז עס אז זאגען, לאםיד נור

 דער פון חאראקטער רצר אז לײבט: אזוי
p^>p געוחנן איצט ביז איז אינדוםטריפ 

pp̂ און ביזי די אז אזעלכער, d סיזאנס 
אונםארםײדליר• אײגפאןי גע\וען זײנעז

 עגחד צו גאתיט ש(י\ דאס איז אבער
̂י  ענעדרוג־ שװערערע םיעלע האט מען רען
 נאו חגנ?ט םען און אויסגעםיחרם, נען

 עס םוז װארום טו אויסצוםיהרען, מעהר
 איתר םיט בלײבצן אינדוסטריע הלאו? די

סיע?? און ביד פזן פלוך אײביגען
 דעם אױןי שטעחט אײנער װען געװיס,

 אי• איז אינדוסטריע די אז שטאנדפונ?ט,
 נאשאםט װאס םענש, דעד און אלעס, כער

 י1באטרע ?ײז םיז איז אינדוסטריע, די
 צו אונםעגיױ ענדערוגג אן סון איז ניט,

 דאס אז נלױבען, םיר אבער נאר. חןדען
 אונזערזו פון ^טאנדפונקט דער גיט איז

 חאט תריסטוס יעזוס װי פונ?ט ױניאגס.
 איז מענש דער אז געירעדמט, און געזאגט

 נור שבר^ םאר׳ן געװארען בא׳פאפען ניט
 גלױבען אזוי םענשען, םאר׳ן שבת דער
 באשא״ איז םענש דער ניט אז אלע, םיר
 םאר?עחרט, גור, אינדוסטריע, די םאר םען
 מענ־ םאר׳ן באשאפען איז אינדוסטריע די

 דײ י1אוי סיר שטעחמן אײנםאל און שען.
 איעס טאז טיר םוזען שטאגר«ונ?ט, זען

 כארא?טער דעם םון ענדערונג די םאר
 דער וועלומן דורןי איגדוסטריע# דער םון

?רבןד״ איחר געזוען איצט ביז איז מענש
 אמל םוז אוחנרטײם״ארכײט די יא,

 אין גוד גיט װעחון איגעשאםם כאדיננט
 וועז #מעחר נאך נוד, סלע?, פון צײט דער
 דער וועחנן זאי דאס ווען גיזי. איז עס

 איז ארבײנמר, די פון באשלום פעםטער
 וועיעז םאגוטצהטשותר די װאס א<עס,
 סיזאן זייער אגצופאנגען איז םאן, םוזען
ײ טריחער. צווײ אדער מאנאם א םיט  ו

 גיט נצטאן, נים איצט ביז עס האכען
 זײ וױיל נור נ^?אגט, נים זײ%זאבען וױיי

 ?ריגען יען1וח ײ9 אז זיכער, געותן ױינען
 ווען זא״װײוא. געםאכט ארבייט זײער
 וועיעז טאי, חנר זײן גים וועט דאס אבעד

 חןר ניט ברירח אנחנר pp אײנםאך זײ
 געוױנס חנר וועט םווי בל טוןי און בען.
 ארבײטער טאדן אי גענענזײםיגער א זײן
סאנופעקטשודער״ פאר׳ן אי און

 װיכםיגער » נאך דא אבפג איז עס
 נויסוחמדמר אובאדיננםצ n םאר גרונד
ןפרגײפ# אוחנדטייס ןptmtm* פון ?ייט
י»<
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 דןר סי« »חת יד יויטי(רא«י# »ון •רט
 אין אדנײמעײנאומדמ #יו׳וסײמר

ױ איי װעינמ י#נד. ײ ײג  רײ•■1סי’א *ו ו
r|# פ#ר דענריכע #יעס סוט װעינע און 

. כא איחר
 tic inyr זעחר ;#טיײיך איז דןס

 ארנ״טער, אידייעע או;זערע fie וײט דעו
 זײ I# ;־ט, קײ;ר#י פארגעסען װעיכ
 מװען יאנג ניט נ#ר ג#ף זײנען »י״ן

 אונזערע #נער טתוען ײ#ס א׳ט־נראגטע:.
 קומען װ#ם גר»;טען’א*ט רי t» ױניטנס״

 חוג^ר, |ic עטטרנען גיט ז#תן »חער,
 םיט רירען1ס#;י| בייזען דט ז#רען *ורער

 ר#6 ארנײט ױיער ivbmpihb »ון )זיי
 «וח#<טען6אוי נ#ר טני װיטיעדעס־איז,

Vivaivp «*יערע טין נ־עס־ת די
דער־ m װערען, נעי#*ט ד# טוז עס

 נ#ר ױגי#נס גרויסע אונזערע חאנען זוײל
 )v>vb מאנכע אין ניעחר, נ#ך נעט#ן. גיט

 *«ו• דורך איינטדיטס״געיד, נרױסע דזרו
 איטיגראנט דער װערט ,“נינער די ׳*(יסען

 מ*כען *ו *ונעראזען ניט נעװאיד םיט
 m אויס, קוטט עס לענען. עחרריכען »ן

 אוד |ib unyn יוימינואנטען אונוערע
 ,קזסט ;b׳׳d »וס נעל»דען ױניטנם זערע
 טײערע נאסװעם, זיך םאנט ׳דר זע*ט

pip ph i טנ׳ט־ טרייגדד 'b’W 
 ,t'H ד#ס װ#ס ניט#. ברױט נרעלעל

ntbh,װען װי ט־ויזטמער, שיעי נ#ו ״ 
 »ום אײנגעיײעז ו*מיט ויי וואלט םען

טיט^
 םין טזט נעחן. גיט עם ivp *זױ ניין,
 איז איטיגרײ׳ןואדטראמ דןר «ו ׳*םעלונג

 *w א איו וי עתרלינע, i״p גיט גור גיט
 נר״ג• *ייט דעך םיט קען זי םןהרליכע.

t i\ אונזערע טון עקזיםטענץ סטטע רי 
נעפאחר, אין ױניטנס

 רעוױדירט נוט סוז ?וטעלוננ אונז/נר
 איםי• ■vub טיר זײנ׳ס איינמאל וזערען•

 כיט »נדער׳» עס לענען ריר און נריימאן,
 וועיכע ׳די »ו זארנען, םיר םוזען זײן,

 ״פיאץ זייער חאנען זאיען אחער, קוטען
 *ו װאס פון חאנען זאלען , זון תר אץ

 ואלען זײ אז ואמען, סיזען טיר לענען.
 אוד נעוװואוגגענערווײד װערען םוזען גים

 סרידער אונזעת נור קאנהורענטעז, זעת
 םיטחעל״ אוגז זאלען װאם טװעסטער, און
.VBdvp אונזערע אץ «ן

 פארעידענע אגנעחסען םוזען טיר י«,
 בעםארמםעחענ* די װעלכע מענען סיטלען

n אי־ ארבײטעד־טאנפערענץ אילועםײנע 
 ׳*טארס םוזען זיו װעט פרטנע דער נער
r דער אבער פארטראכטען. טיע\י און m 

 אי״ די איו םיטעל װינטיגסטער און טעד
 ז#< dv tv אזױ אװערטײם, |1B מאםוננ

 און #נקומענדע, די םאר אויף ארנייט וייז
 םארסיר• װייטערע און ויייטערע ילץ די

ארב״טס־/״ם. דער םון *ו»

v פץ פמראײניגוננ דער צו װ«רט
£ למקאל און ao לאקאל

 נא״ א 1« אױםםיחרוננ די איז דאט
 נאס־ םון לאנײענ׳שאן דער םון נאך מלגס
 »לט, יאהר ■אר א pie׳ אלזא, טאן.
הײנעם עם דארף דעםםװענען םון אבער

 אזוי נעניםען האט dv װאס ט*ן לייר ניט
 ,איצט אויס«וסיחרעז. נא׳ןולוט דעם לאעג
 םיט םאמעסוטען םאראײנינוננ די איו
 נ*י• pa איינװילינונג פאל׳שטענדינער חןר
 װעט דארום גום, זי איז דארום *ח־ים. חן
 ערײארט מען װאם ,imm די ברײנגעז וי

 איי• םריחער, יאחר ואר v םיט איחר. םיז
 נוט נאך עם חאבען «דד־ם נײלע דןר

 זײ tv *יג עס װינטיג װי פאר׳שטאנען
 פאראיי־ v ײאלט פאראיינמט, p’t זאלען
 ג«ר *װאמ אויסערליכען אן דורו נינונג

 םיר נוטעס. װי ׳ןואדען, סעחר נראכם
 זײער «װ לאקאלם נײחנ די נגאטולירען

פארשםעלזוונג. פרייזוילימר

י ר ד ע ז די ם ד ע ל ג א ר ם פ ל ר א א ע ש י ט י ל א פ
ס ו ל פ א ב

ועלדין. א. פון

ov tv <י ד# אי n4״Vt פראביעס 
n גױ אין r, אי| וױ פונהט *•n i v>v 
vo אין ׳שטעדט wjv׳*ivp ,vp ו ן  ניט ל״ו
 4VJ,״v 4V1V' וי״סט ד#ס |.v;vp<״

 VJ'VJ״fl נײ אוסגריח 0V4 ח*ט וי#ס
 װאוי• א iVJit געיין lyBiin tv *ייטען

 tv דט, v)vi& p׳P אייר איז ov »גנ.
 די tv iwvj vonv איז פראני¥ס די

 WW חןדרונו ׳פט#דט די pv םטײט
 פונ?ט [,vvmvvoo ייחר סיט זיו
 *1V6VIVV3 זיו VBivivt װאלט^ זײ װי
vi| די סיט v׳BVtt ivw P ar• Vinv3 
t״pB'ivivttvt ivbvvvj ivt ראנ• חנם 

vt> ל איןvנvנroו1ױטv^נריpייטvן Its 
 פו פראפיטיר^ די דורך און ז״ט אײן
 ־VJ נאמת tvvPvtt וײ ivtt ,ivv״ttv דער

pv ivutTJjn dp>vb ivtt זינען פויען 
 pv vvnvJ נאטת ivv>vtt Itv װ#רט 1םי

ivt't די jvovnvvrv פין OV4 ,כלל 
סאנ• Bin פון םvfניvרB די ivtt אנער

Pv< אין n4״Vt ײ¥רט pB tva’ppwp'tv 
pv vtnva’v vfv ויערט איחי אױף •vj 

 ״V) \vo tv ווינטיגקייט, <V’B אווי ליינט
tv im פאר זי פ־נט 'iv i ^נארענטיג v 

vPv’Wbd חןר פון זייונג Pd, iphvP״b* 
tv און יהוור iv i ו*  vt׳>ovJ>v די רנv נ

 וױיעג• ניט ײיי׳ןנדיג ivo no װאחלפן,
o דיג n  pv mvt ניט invo וױ VB v* 

vnvt ov fivv ליטיע^ 'tv ,אויס tv
iv n y ttr טיט סמיס t|״ ivotnvB פון 

Mtv’t rtvopv *wn אוױ גיט דא ווגט 
ivtv? tv אוגטער- וױ חייזער״פיאני׳נם, די 

iv׳vo'B v iv>vdv> רי .ivjvP’?3tBin 
 חאט אױס, onvt ,0¥עײפר#נ<1חײ די

 כדי אויסרײד אן אלט איחם פאר געדי^ט
ivbvi tv די pv ivPttvtt vPvvviD די 

 ־v>K׳VJ0’tv סיטי די פון דיםטריקטען
B1 '̂>30VDV Vtf’OD’PV’VVO VJVD.

po ivo4vtnv tv יארסער גױ תר •yp 
 4vt״n דער פאר MttvP v חיטיםלײםמור

eyP3V4B װאלט ivttva וונלט tv ’ itv* 
 vj רי tv tvoivtnv tv ’tt טאפיםטימ,

’pvP4V אל1 ר1ט׳*”יעד»ויסי >tvtv די 
 די פראנ^ יקרות די פראנע, ארנייטער

 זיי׳ װעיכע סראנ^ טראנסיארטא^אנס
ivj נעסניים אלע lira pv in v jy t  pv 
ivp ס#קרא-1ח די איטייל^. ניט זײ

dpjib ivD’tt iVBtvi ojye׳ra’>v■ ט״מע
 יארט tv nvjvp’>3tBin די וױ נוט אוױ
 IVDbvb׳ און װעלף יא ivt״t עס ײאו
ivp נײחנ םען nn tv גיט verjnnB tv־ 

tv pv ivp די ivpvv iVDBvr יע ם״ען« 
 pjnyjjtn די |Wirae׳JinnBtv םאל

po ivo'cvtv מעיןי די; ttv’ וױ יאנג 
r t  1VJ” t dv טvנyטvjyoDtvov pv D 
 ל«ד- און D״t איין M איינװאוינער

 דער pB ivdjv>ipvid״4jv> pv לארדס
 ור <vo אלע vdvvP די |v>vtt .אוױיסער

v ייד כען j’DVtJV; ח־שבון דעם אויןי pB 
 ‘Vi v>«pnv4 vvvv’v די .votrtv די

p זוננ t דער B iv t” ttרvנלvם D4rt גע״ 
ivbvb'ivbv iwjvjj'V ivtt די tpyiD* 

v’vvP לאנד אין pv pv ,חײזער nv*v 
 or>vn• די און יענרלארדם די ivevu׳

 v אלס 4vt״n די tnnvPnv ט״טניפעס,
ivo'B פחל׳שען פאר pv ,tvovj ניט 

 דאס 4V3# ■ראפיסען. pv רענט םאר
 דעמאפרזר די און סםיט נאװערנאר טvtו

 ,IVD ניט אסעמבלי po םיטנליעותר טישע
 און לידערס ס«ײט רע»ובלי?אנ^ די װי

D’ tto t r i o זײן םיט dv ivPvtt prvD

װיל סמ־ט נאװ^נאר יו#ס טיו׳ נ־ט
Pvt otptl JJttVP V OVBV (VJ’BV) IV ,t’V

pnnoiv«׳vPVB| אלע n v׳o — די *vo
Mtv objvj גוט tt’ און ל^דלאררס די 

 vivd• ניט iVDtjyi רינטpv t’V 1 ד#ס
vj ’it׳pv ■tevt |vv#v די iv j’tv פון 

.DtrPsti
t’V dv אנ ׳פוויןvרvpנט tvniyiiVJ 

n סא^אליסט^, סין ניט אשילו  tv 
4V4 pt y חויוט jv titv חי^ר־פר«וגל¥ם 

ovv V3Pvt’i  t’V חאט iv tv ry j די 
rvווטtBoנNטר vנa*oןrנלDvi pv oy 

ivovimB d#h ,pv אפי׳טאי? p tr ivp
invo יט; ivnvtv3 ח די אטvנױט* נסט 

DV .IVnDOHJ’V VJ’4JV1t ׳DV tv DJ” B 
rv 3 ד• איז jy ij -ivo’ry j v»י ivtvtt 

 inyj ivjvp ivtjionvnvDttv פרױואט
pv חנד vוBרידvנ׳vטvױvtc'Pnp pb u 

 ץvנvנר וvד tv pv גויטװ^דינק״טען
 *cv ovtt ןvרvװvנ ד^נרייכט ׳שווין איו

 pv חיחער v״J פון imia דאס נ«לפמט
 טראנסו*רט*¥י*נס רי אםנאלאננט יואס

םיטלען.
 נא־ דעם פון vםיטvp t’tn די אסילו
o^vtivtt רoJVPvטרוv•vpנD לאםיטע

 חײ־ די ivtvP> tv כדי tv ,bjvptvjv חאט
t’V ov>3V4Bnvt נױטינ tv טטיים די 

 רענירונ־ ׳שטאדטי׳שע די אדער חנניײ»
JVJ די ניט (אױנ yPriytyB (רענירונג 

ivbvit ivPvt נ דיvט־מיטל>yבויען אויױ ן 
j״v .קאםיטע די חייוער tvotpyj pv 

DiPr on  tv ניט Dvtt ivB tvi חאט וי 
DpyorvJJV Tt מיט dpPv’wd, ג*ר 

 tv אױסנעשונען חאט ’t װ#ט דערשאר
ivp ivo ערװארט^, ;יט סעחר tv פרי־ 

iVBVtv Pvt Pmd'BVP dvii די -liv t 
tv ,rvtyj v t’V dv •ivPora ריװאט■ 

ivsvt ivonvnvottv DVtt Pvd'BVP 
t’ tP3 ,דאן ivp nv ivtt נוטע ערװארטען

jvduvjivj' v םיט vs’Pdv יאוור pntv
dPvh pv גיט oPnvvyj נד¥|1דױויח jtB

 1נאחן״אײ וי tv ר^יחנגס־לאסע
ivdpvh 4Voraiyj ׳ נאחנען דיptu י;אנן 

ivttva .תגירונו די נאנשואט tB34t 
ivtt ,ov’H כאחנען די iVBiHi נא?ד 

 IVPvdk׳ tv ,dovp איינענע אויף או#ס
 *JWV4■ ;,vivo v םיט שיס די אויף ײ«

 ראט¥|. טראנט די אױף unvsvn רvטיג
 4V4 םיט DJVPVJ רvבv |VJ״t Dipt יי

v yj*PרvPpחרv,ן tv ניט װעט דאס pyn• 
tv pv ivt סוןי P3 סהי ivPvtt נאח• די 

tvtta ivj אוינ*ו«׳»ן tv מר- jjt iv ’jv4 
jnjVDe.׳ אויף

ivtt (pj דvנ רvװvרנvערנסט װאיט ר 
 1V JJiv't עקסטרא דעי םיט נעטיינט

tvt” P ח״זער־שראכיעס די dPvp ער VJ־ 
 D•’׳»t4VP רער אנװײזען ivttvi דארפט

’1V3tt Pvt ןvלבvװ אױף יײט׳טור t |ttv 
ivt” P tv ר רי»DvP3v. איחר חאט ער 

tv ,|yt” iuv db3Vivj איסר *B’tv DB’tn 
’tv p נאנע t ovtt ישאשען ,IvPo’O'dPw 

tjrt pc |” t ov Pvt■ סט״ט tnv vovp• 
 ovn 0V4 ■dvdvp ׳שטאדטיישע די סון
 vnvt ov װי pv נעטאן נ«ט ivjv ער

ivjytt v די װעט אוים jv it סטײט w v 
iv שאר ןyנדvפ vb׳’D4vdb׳ t” n גאר D'J 

 *D’tv עמעץ חאט ivo װערען. ט3אטרא3
UVJ־Pvtt D’tP ,rvtyj JVDPU |V |V3V*

vPvjv’vid’ddjvp ivs ^ענדערװנ jvjvp
dsvovj d’j 1* רער נײ װערעןt rtoopv 

J3VD IVD’ttVJ V 3V’PtV JJtV’׳DPJIB |Ve 
iv pv דעם ivPvtt dpjib הסתם טן T t 

ivbvsjv די on pb ivsyjTvtVJ ״3רעױ 
 ivo D’ttyj ivPvtt vsPvtt *ד ליקאנער

Pv׳pv t ניט :יענליכשײט וײער IV3VJ tv 
p״j דעם ,קרעדיט *VJ IVr’PVnPVBn

jqnvw
6vtt די ״ ”D׳nvP רי ohii , .wi, ij.w .*.n |#K <W ״.ן י״ו, ׳ ׳ - pD'B־V’ DVtt ^B 

ovtt ivo I pv inJVDuraiv n  4VDJtv ivd’ditb הסתס םן ויין pv ריפ דשר
B’tv DVtt V'4DDHJ’V VD’ttVJ V 3'1V 

invn ויך ovtt ivPnvvvs ריװאט■ vp־ 
Pvo’■ וי Dim pv ,ivtvPtvB נעחן lV3tt 

nnPvo אנדערע אין איגװעסטניענטס
o n איו invtvyj די םיט n״pv ^ t 

4jvP p ■רייזען די .ivjnvs די םיט t 
pv כױ״פאםעריאלען פון yj” t| אזױ אױף 

p ארױפנעטריפען חייד t tnv tiy j די 
j  tv ,praJVPtPVBD״p ,דיי חױך וױ חײזער 

vt » jnל D’j  ivjvp ,|” t D’J אריינכרענ־ 
 Dvttn■ םאר |vd'BV4• VJPvtn גען

Pvo’BVP, טעאטערט װי PeraP, •נארא 
t׳vts,| שאנרי?מעבײדען pv אנnרv גע־ 
3”jv i פאר dv .tvpvttv vs’Potvrvj 

tv ,Tt Dnyomvt די VP DtpTtrj'K״־
pv DV'JVB יי OVtt ,IPPJV3 DJJ’t f ’D 

ivsvn אויף געיד ;ענעבעו נעװעחנייר
tt״dv’v dvt tpsvn ^v i אtיtנעחvרם 

vj” P ” » pv ivo tv| אריין dvi ,נעאד 
 pv — אספעםטען ויר oPnvvvs ov װאו

 ’ttv ttv ipPvovn נאראז׳שען, סעאטערם,
 ,Perap ,’Pt’ mm Dn pv וױ«טער.

v ' vj pv pra ovnרiv 'tt ivs’tmujv p 
D’J אייז װי םעהר pv t’ tn ojimvjvo 

גאראזיעען. DnnJtn דרײ איפער
 psPvtm אויר rv פאחנען די םיט

 פאחנ^ pv ivojvptpvio די נעשיפטע.
 דיערע ״פארװאםערט״ PP’B ’ttv חאנען

tV ,irviv»ranvtt די p tr tvP’tt ivjnvs 
nPvJ p’p tnjra אויף .l»n” P O’j ” t 

pm די oPvv jjv t’ jm פאהנען די o’j
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.men נדץ שטיל זײ
p טײן שטיל זײ e n. 

;פלאג גיט קלעם, ױם
 ז׳טױכ *ײט די

ױין  — 3קלא און *ו!עו
 זי ojneo קרכנות

 כלוט. און פלייש
 יתגע, לעכענם

 — סוט און קאםן»
שם<טייןחארץ. זײ

ענדערונג. די
 לעכען, דאם איז נעשםארבען

 די;אכםינאל, שםום
שוהןכען׳ פליחען, קראען

^ •e a a a e a  eaa  זדכעחד. קראקען .
וואױען .Micro חיזוו

 כויען ;ypjyn די װאם
נעשװינד. װערט טארטיליגט

 םיטעלאלטער די ח*ט דאם
ts װײט, פץ געטאן חױך 

 - ס׳לעכעז ט׳זיר דערשחזקען
זױים... די ט׳ײך דערט1נעע

שטימען. אונז צו ר^מען עס
 שםיםעז, אונז *ו ס׳קוםען
 :וױיט דער ps שםיםען

 דערשלאנען pv טרױעריג
rv זױיט. די או;ז כײ

 חײםען. קימ ניט חאנען םיר
 קלייד• קימ pv עסען קיץ

מיחממ njttjtv ps פיט־וױשט

pv n p j’p װיגען די 
 םילך. טראפען § אחן

 פליגען די וױ שטמרכען
םילך. טראפען v אחן

 שםיםען, tjtv צו ס׳קוםען
 :װײט דער pe שטיםען
 דערשלןןנען pv 1םרױערי

rv כײ Mtv ײט... די*

- ביהן. די וױ
 כיהן די otv טליחס — זום־זום
 ם«שיןי- די רױשם — זשױזשו

 )דו Ttv כיחן די וױ
.nרייכםימער נרײטען
 .Dtv׳ זי פליהפז — זונדזוםץ

ם — ?ױג זױ^ »  ם.1כל די זי
p םײן ישג ישנ׳ rvo,

r>’ .s;p w, »

ן םון טוננ ע נ י ט ו ס ר  פריװאט ע
 װאו׳• פאר חייזעד בױען צו חאפיטא<

 ווכצן אנשםאט אז םײנט, דאס נונגען.
 חיײ די אױפצובויען אזוי וױ סינ^ען די

 נויטיגט כאפעילתערונג די װעילכע אין זער
 מיט־ די װערען געזוכט נאר זאילען ׳זיך

 יױ• זאיל קא•יטא^ פריװאט אזוי וױ ען5
 כויען םון פראםיט מאכען סענען דער

 פארזאד־ נל, שדם םײנט, דאס — חײזער
 זאלען טענענטס די און ארדס5יצנדי די גען

 אזעיכע װערען. געהאילםען דמם דורך
 ברײנגען. דם ישועח ק״ן קענען טיםלעז

 טעק״ *לערלײ אפיעאםען זאיל מען אױב
 זיף זאיל וײ כדי אענדילארדס די םאר סעס

 אי• דאר װעט חייזער נייע בויען ילוינעז
 באצאחילען דארםען טעקסעס די םיצער

 טענענטס די טאן דארםען וועילען דאס און
 םא־ נרױסער דער אין זײנען װעילכע נופא,

 אנ• ;םארם אנדער אן אונטער יאריטעט,
 איצט ביז האבען זיי װאס דעם שטאט

̂ט  םון םארם דער אין טעקסעס נעצאחי
 די צאח^ען דארםען דאן זײ װעילען רענט,
 חעמױ po םארם דער אין טעקסעס זעלבע

 סלײ• ^םײדפראחהטען, אויף ■רײזען רע
נױםװענדיגסײ• ^עבענס אנדערע און דער
.\VD

 ■אאיטישער םון ?ןטאנדפוגהט דעם םון
 סטיט גאװערנאר אבער האם סטראטעגיס

 איז> ער צוג. ?ילוגען א געםאכט געוױס
 נעזע״דגעבער א געװען אאנג צו אילײן

 גיט זאל עד ^עדזשיםילײטשור דער אין
 אײנ• שטארשען דעם םיט בא?אנט זײן

 ריעל• די און ילענדלארדס די םון םילוס
 אינטערע״ די אט אינטעדעסעז. עסםײט

 םארשיחננמ אויף געװיס װעאען סען
 אױםגעשילא- ניט קארואציאן — אוסנים

 *עדזשיס״ די אז דערלאזען ניט — סען
 װיריןזאממס עפעס אויםמאן זאל לײםשוד

 חײזער*«ראנ• דער םון לײזוננ דער םאר
 *pp די אז װיסען געװיס דארף ער לעם.

 אעדזשיסלײםשור דער םון זיצונג סטרא
 גארנישם צו װאחרשײנ^ר חעכסט װעט

 שטרענם אויס, זצהט דעם, צו און פיהרען
. טאקע. ער

 םאיארײ די חאבען רעױכליהאנער די
 רעדדפיסלײס- איצטיגער דער טון טעט
 פא^ די פאלעז וועם זײ אױף יון ♦שור

 סאן נאתשט םאר אנטװארםייכקײט
 די ווען םארטעחרט, געווען װאלט עס װען

 חנר אין געוועז װאלטען דעםאתראםען
 n געםאיען זײ י1אוי װאצט םאיאריקעט,

שױן איו עס וױיל םאראנטװארםליכסייט,
 שאז נעווארען באװיתן אײנםאל נים
 אעטעו די וועגפן זיד חאנחױט עם
 איתאנול םון אינטעחנסזנן די את םון

 n וועלאן טאייטאליסטען גרחנצ װעלכער
 מ«וג<י• די וױ נום אזוי דעםאקראטען

 ויי׳ בײ זײעגםט אין שמעיען זיך קאנער
 f %9ך tpw ארבײנתז אח סאפיטאליסמען

כיל• פמ אינטעחנסצן
 נליטליכערוױמא איצט, אבער

n זײמן דעםאטראםאה
y  rw ^־י ^ י tu יון ^ r n
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T 1*390 רײנ< יאגנ, ׳פױן i ו*ט 
 א*ג*ױ mi ,oim !♦♦סטיגען *זא חאט
**>4*i4*jy «װירקיץײ«ו*״ פועכטינ*, ד 

 ברארי♦ איטער סון יז*דעו נ*מ*כ*
ײײו• אױסג^וסען א♦! חן טאדנער «

 *נט״ »ן *ס א*ו וױרט, איחו אױג די«
iv«'*T9 ,חן dvi ועינען jMrTH חן 

 םון י;*ד*ר **ט'¥*1ענט* ♦1 א*ן ט*ר סיגען
W» רער אז אפדם, חיעע, מיעױך *t 

 דט דופא ויןי גױטינען נעפיחי און י*סט!
 ,W'D i«li««f«'פפואןיו נעוױסער א א*ן
pM ס̂ױ ן**ןvt אין •*עדע **ן1 און 

T גר^די, איטער און ,1״*יט1 u va n 
^y *ץ -אמודא♦ !*♦*ר ־ארױס וױיזען :

 '»טאר״ J*v*d jvuyi און סיחיען די׳ןןען
iyp, םון ג״אננע וױ «vivw ,פאעסען 

w אידייפען אץ דינטען ע0װ v h 
 נר^ױ׳ס ארטער ל^ענענדינ גאןי, מעחר

 *on אין ילעבען אידי^ען דעם סון ליתו
״ דף ח*ט אטעוילןא, און <אגד  אינ» נ
 ל*נ* װארום — םראגע, די נע׳פטעיט *שט
 א*| *׳«1א* אין ל*כט*ר אוגזעוע גיט ט*ן
 1אי מארוס 7״סט4 *כט״איל״פען אזא

 עגדי׳ט, אין ױנטעגדו נחפױ, *ינטער
u«♦ אונוערע און אידי^ דורך און דװןי 
**yivn }עטע«̂ » *?iv r ל » אזױ #v J 
 אין נױ׳אי׳• אזױ גאןי, מעחר ן, * ♦ ס

vi***f ,שט, אז דיכםוגגען* tu v w 
 װעיכען םון ױ\י, איחר װאונדערט ן♦♦,

 on איב*רזע«ט עס א♦? ואעט !ױ׳אי׳פען
 יליעד/ דט״אידי׳ןוע םרעמלע, ׳**חנ*, ד*ס

uuvo, 0^1 ׳דעם פון לןוסט ד#ס אז 
 T9,•" אין דיכטעגדע פאעטען, אוגזערע

 יעזער פאר׳ן jjnyiTu׳ «ו א״ן דט פאיט
on טראכ״ — װייל יענען, אידײשע אמת 
 נעװעחד רער דאןי וױיס דאס — ן»י סען

 איז on מיר* וױ טט, אזױ איל <ינער
 אמת׳ער דער טעות, גרױסער א אבער
 אנדער׳ט, טיפעו, אתס ראד זעחט י^עט

 !»»| דורף מעג׳ען געװעחגייכעד דער וױ
 <עװעחד on םאר ער ענטניזעקט סוגסט
 אפנרונטען, גאנצע #סודות אױג <יכע

̂וט עס וו^כע  און געזעחן דט טאיו קײן ח
זעחען. דט סען

 <אוט יידער נראדי׳ס איטער אינער
 דענקען דאף און ר״דען, סיעי זעחר ן»ן
 דט ר' װעגען זאיען םיר ודסי/ד אז ׳סיד

in ’n, איײן יידער ?״גע אנער רײדען 
 דא מיר װעיען דערםאר ̂וטארקסטען. אס

 גיתד, אײדגמ אינערז־^ען ?עזער פאר׳ן
 באזאד א געמאכט אונז אױזי חאכען װאס
 אײגדרו^ טיםען דערס

oh סא׳/ דעד דאס אץ*
 — 1ע8®יפנ זי קען װ»ס װענען

yin ,מיײנע •אי׳װיד׳פע גרוײחןריגע
ורו״

ױו ני״עז ווײנגעגועענע דיזע מימ
,W*w אײנגעזווקעגע ן

ווינער׳ן אײגגענויגען ן« װען
Sfsffil,

אויי׳ן wyװ נפסע די רײנענדי;
r^ryn•

7 •ריחס^מען גפג«ען דעם
 *יפנמען M קען oyn װעגןןן

iy אין in דוחעער ס*מער TP/ 
 ןלײן v* װ זוי #רײן און •מס*ער,

 אין 8קל«ו רעגען דעו װעז
וןר״ *ו װפוגא tppuMer » ייחל »יד

»יח•, ׳יייעחז
געחעג״ *ופוקוסען ווון איחר קעגען «ו

-• ייחר «ו «ער
 סןםד סי«ן »יז װפס •ןדטאפעראעמ דער

^רײנדריגגען ייד זוןל• חלויי
 MP וויעגענויגענעם איחר אין

אינ^ד׳ן אינערגעבוינען איז וי חען
3ITTV11

וןרדוגמל»זג איזזדע דורך ?וק*ן »ון
אוינןן

pat י»ר ועחזז ו*נען די װי ועחן
on* *יחר

TM ל^מן יסחד וינען״*ון״סו§*יג— 
n «ון יןחר וינען״*ון״*ו§*יג
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*) A Family Album. By Altar Brody. 
PubllaM by B. W. Huebofa, Now Tort

 IJwmw»on די ומז m םײנען, וועים די
 «* ויי יו^יט׳וז םאכט אין ויין ותימן
m r i װ״פןן «ו<ר דער ׳יגז. נעחאנד 
זנחז• הורמן »t« oyn אאע, ך«ך

i n n אונגמר״ נאוועתאד רעד חאס 
trtm rri ח»ונ(יהאג«ד די n סיסעי 

 זײ ואל׳זז סאיײײיסס׳מ. סיגוי די סיס
 וחד אתיסמוזארםןן 9גאנ»סא דאדפןן

 וױתראסאי אין אםעסכיי דעד םק תן
if u iw i זיי חמימױאגעד »י וחןלם די

 דם סאןויאלימדנן די וײ וחןלאן
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.tfn •■״1 »•«11

»11 i״i •׳!r »׳» •i i, i »11111׳i׳
a■׳ no״•
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Ifll'IfJ׳1 11 ,11,11 ״1״f* ײ  ■lf
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,ii• if i יי »i»,»׳ji» , i, if i׳«ij»,«
»11 •11 irw,•',»f #yi ,ײי״מי.״ 

1,1«" •f 11• 1*1׳• «״, ' »11 11,0
in f  •<o,»1 _׳«• »», imp t

״#0 ״1,1,1, 1,1« 1,«•

אידי• נעיו«עג,ר דם את«,ר ש»ר
מ ׳מר  יחןכטיומר דיזער שון אינעח״ו

f•,סיר נעטען מ on ענם• אום ■א,ס 
מי אוידיגומ״ » i f i סיר״ ויױמן »t 

 חנר װ,ם אינערחסונג דיזזר ײיר ••ייו
מן <׳ו««ר  אסחנס״ט״ גאנומ די תרניי

iw iw  on 1« רײכטום in ’BW, ,גייסט 
n דויו דדיגגט װאס r איײמ. אורח

 אינ׳נרז,* א«ן אינעריזמז זיד ס׳ײייט
in אט »ן o n >,׳, כינ>in. מחוס 

i n אין *וימר״ איע,ג,ס זיין ו׳אס 
’,in ד’י  •נאנחןר א«,דיחרט וווןרס ,

?non i,r פון סטרונ, r ;jw  in און 
in אוגי׳ור םיו iw מן. ירוסימן  און «
אי« ,ס יייו וױ מוסוױרדיו״ אי« מ

in n  o n ר •• on ,1יסת׳ jam י׳ד 
n סי- א אימס אוי«י סאכס ,יי^ינה״ס

r ייח יייגדיח״ *מ  o n״m « i«״>
omJ»m*o אץ נייד״ גרויס א איז «יד 

tw גיױס״ « n rp אסנעחס
in יייו •דמס׳וד יסאי״ איתי״ n װ*ד» 
מו  סוס איחר •וימעס״ אין סויי׳ון ״י

 אױש־ קוימ די מתס איהר יממני׳•״ 09
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n יייייי '«T א״נדרוי^ סגאוסן • נאר
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arm o n • m  .m איו tn v o n 

p m *  ww וזנס יס און »r אײה
o n » ד׳לטית p w ׳u. ם אט  י״,נ

item  l" t
x ייער־נןןרמען״ דער•

 ק*ל*ר *ן9 **ר31י9 נ*י» #1•♦
0*1« 19 *3*»לי יי*ן19̂י4י**9

19*̂ ~0*41*1• י|9 1*
 f44 9*40*0 1ס0איל
T9 *1*9 ״•ל• •ײ*י מי »9 94י

*ײז״30»י9
 /1*01*1*9 י♦ נ*ײ*י• •n *ד
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®T *יחנכ• בור דיזעם ם*נדירען09ר 
 און יעזער אונזערע *י* •ו ליחנר ודנמ

עגג- *ביסעי נור קענמן װ^ס ׳ו*ז*ר*נס

 פאד׳טםעחן, עס געוױס װ*י*ן !♦♦
י1\ ה די " רי  ייעדער ד♦ װעיכער אין ••
 יײכט םמרקװירדיג 1»י געמריבען/ ייג*ן1

 און זספטיג מאתע ד^ך און סיאר, סון
םארנ*נרײף.

קריטיקעה דער

 און וױיםט די «ון קוױטיחנגען
 פאר 25 לאק. פון שעיער דרעס

 און סוט־קײס סטױיתענדע ױ
בעג־מייהערס.

סאחען״ ח. פון ארנייטער די
t תיך in טײארץ--------

»•,e׳ «.p וחוס אנסאניא •זן
--------טיעטמן סאניא דורו

דרעם״ סענט׳שורי טװענטיעס
--------נלאסמאן אנא חרך
יואר/ואװ״ אין ,ושםיין
— — קױענער דזמאו ײרו

------------*וזאנמן
— קװיטירט סריח,ר םון

21.00 —  
197.30 —

ם ר ע פ מ א ן ג «י3 או א מ ש רקו ן ך ס״ סו m fס

ns .«לא

* $218.30---------טאטאי גחוגד

 א גענאיס קװ,י< גיח ה«ט ענדיױ
 [,וסופוס״ ס׳וסו׳ן, סון םוןי אװאר״ן

 ס,ר,דיי' ifpnva• in סון •רעזידענט
י״נאר. א$ן

 גאפיד רער tv י״חר״ n<׳o,״וין
,flip .1׳ װיליאם “ניווו״,ס»רחער טער  ׳
 tn'PVOV א״ן אין חאיט לואיס סס. סון
 ארניי• רי ארױסאטעי׳גן און ױגיאנס יי

 יינט. אװאר״ר v אין נאװענונג סער
i״t ױגיאנס די , i ״  «ון onivo איחם נ

 ארנ״טער־ די און טערדער און חיבער
 סארא״ני• טין v איחם ביי איז נאװעווננ

 סארנרן• אל׳וײ״ פון י*יי?עס םון וונג
 «א«ו• invt איז P'jnip ס»דחער"״ נער.
 מעטחאדיסטען, זיינ׳ו ,װי׳טען לער

 דר׳וות ז״נע ׳טלינוען ט׳טוירט/ו׳געחער
 אזױ איז ער סארגעניגען. נרעסט,! םיט׳ן

 ארע iv איחם יוא־עט מ,ן tv «א«ול,ך.
 ארױםסרע״ ועז,לי«אסטיינע כאד״טענחן

 (,ועל־ אלגעס״ן ',יע״1רעלי סון טוננעז
 yro'Pv■ tie אסיױ און ׳טאטטליכע

 נ׳וגאד אי) עי װאו און אינסטיטייטאגס.
 אין געחאיטען ,ר האט נעיטטאנען און נען

 ג,װאר־ און ױניאנס רי ivtpvov א״ן
 נאװע• ארנ״טער דער אויף ׳»מוץ םען

 דער״ נאטירליר ח״ב״ן ם1רער׳ זײנע נונג.
 n״t סון ארנייטער״באװעגונו. די נריינט

 און ocv גאנץ געחערט מ,| ח*ט אטא?עס
 סון U1PT11 די ״•׳אװ״גען װעלענדיג

t״v i דער גאמיערם, חאט דר׳«ות גיםטינע 
BP^vo* in װארט־פיחרער יסט1ח  (io״ 

 *W מ,ו< איע נאװעגונג ארגייטער נער
 יינ,1 1;עמ«1אױס* נעלעגענחייט « זוכט

 •1V ,סאדחער׳ on און נמועלענח׳טעס
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•t אזעינע “״םאדהער דער  ,o»>P ס11 ער, 
p ir םארזאנען pc invi iv tvoinyv v 
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 ד»£»»ר דער ער1אײ טאן *ו ו»ם — קראנקחײטען, אױסוווםיידען

. װאונדען. אפענע — קומט. ג
 םרי• ׳אױן חאנען סיר וױ װאונד, א.גײ
 װעיכע אירגענד איו ערחיעחרט, חער

• זיינען «ם יןער«ער. םון ••׳•/דינומ  י
 װאונ־ פארטאכטע און װאונדען *פע;/

 I’M אועצנע ויינען װאונדען אםענע רען.
 פארװאוד דעם אינער חױט די זועצכע
 םארראכטע /װיםען. איז ■צאץ רעם/ן

 רי זועינע אין אזעיכע זיינען זואונחןן
«צאץ 1םארװא\נרעטע רעם »ינער זוױט

ץגאג יןא
 כמיעסראכען םיר חאבען ס*ל יעצםען

 (ביײ װאוגדען סארםאכטע םון םואנע די
 ",1 םאר ט*ן דארןי מען װאס און יען),

 באיעורעכען םיר װעלע; םאל ח״נטינעס
 אפענע אז םאר טאן רארןי סען זואס

 װען זי, צושטעכס םען װען ח. ד. *ואונד,
 די צור״סם טען אדער אײן שנ״דט סען

פון טײל וחנלכען אימענד אױף וזױם
. i jrv w

 חאבען צו נויטיג איז צוערשט אכער
 דער װעגען באגריעוי איו עס װעלכען «

װאונד. אםענער אן פון נעסאחר
 אםםאסםצרע א? אין יעבען טױ
 כא־ סלײגינ?ע סיט םול איז װאס (לוםט)

 םמןראבען. רוםען םיר וועלכע שעםענישען
 זיי קען מען דאס p*9p אזױ זײנען ?״

 מען װען זעחן. ניט אױג נאקעטען סים׳ן
 װאס סיתראסקא• א דורך ז״ אויף סוקט

 ערשט מאיל, טויזענם העכער מאמרעסערט
אנזעחן. קױם זײ סען לוען דאן

 אזױ זץ־ םארמעחרען םיקראבען דיזע
fivw ניט זיי זאל זאך ?יין װען דאס 

 נענוג האבען זאילען זײ און שמערען,
 װאל• װארימוןייט, און םײכטחייט ש•"!,

ימים. אלע אנםילען נעקענט זץ םען
̂ראבע׳ן דיזק סון כמןדזרסטע די זײ• םײ

 דא אבער זיינען עס אוגשעדליכע. נען
 װאס מיסדאבען סינים ביסעל חיבש א

 זײ אױב קראנקהייטעז אונז םאראורזאכען
vwv\ אונזער אין ארייגכאםען נאר ?יו 

קעריער.
איבעראל. 5םוי זײנען םיקראבען די
 זי רײן און ׳שעהן װי זאה יעדע אויוי
 מיקראבען. דא זײנען אױסועהן ניט זאל
 אונזער אויוי ^טענדיג זיך געסינען ?יי

 האילז, און מױיל,-נאז אונזער איז חױט,
 װא״ אינ׳ם עסען, מיר װאס ׳צזםײז די אױף
 ילוםט דער אין איז טרינחעז מיר װאס סער
אטעמען. םיר װאס

 ^טאריןער א אילס דיענם זזויט אונזער
 מי־ דיזע געגען ער6קער םאר׳ן •אנצער
 ניטי זײ קענען הויט דער דוו־ו קראכען.

 חויט די װי שנעי אזוי אבער דורכגעחן.
 אנ־ אן אויוי אדער אײננעשניטע;, וחןרם

 אונזער ײערט צושטערט, אוםן סארם דער
 און םארניכטעט פלאץ ריזען אויוי •אנצער

 באצילען די םאר װענ א זיר עפענט עס
קערפער. אונזער אץ ארײנצוסומען

יע־ םרן געסאהר גרעסטע די איז דאס
 איז דעם אױסער װאונד. אםלנער דער

 א םון באנלײט אויר װאונד אםעיע יעדע
 איז%י םעלע מא:כע4אי בלוט־םארלוסס.

 דצר םון ברענעס די דאס טיעף אזוי זואנד
 װערט עס און םאנאנדער זיף ציהען װאנד

 מער&ער. אין װאונד אפענע טיעםע, א
 בא־ אויך װאונד די איז סעלע מאנכע אין

 אינערליכע םון באשעדיגונג א םון גילײט
 װערט בײז א אדער הערפער, 4םו טייילעז

איכערגעבראכען.

 סון באהאנדלונג אלגעםײנע די ]
J װאונדען. אפענע

 אשענע סון באהאנדלונג אלגעמײנע די
 און אפשטעלען אין באיעטעהט װאונדעז

פאר־ פארלוסט, בלוט דעם םארחאלטען

 זאל מען אז צוגעלאזען, גיט און טייגס
 זײ צו רעדען און זײ צו צוסומען שענען
 קאנדי׳עאנס אזעלכע םארלאנגען <חו<ען
עפאסם זײז זאלען וואס  אםערי־ די צו צ̂ו

 דאף ױײסט דו ; סטענדארי־ס טאנער
 די פון םענעדז׳עערס די אז ססתסא,

 קויהלעךםאינס די און *סאחל״םאבריקען
 זזאבען ארבײםס־פלעצעד אנדעדע איז

 ארבײט דער בײ צונויפגעפארט עטסטרא
 נאציא־ סארטען םאחשידענע פון -סעגמען

 צוטישעניש דער דורף כדי •<א<יסעטען,
 אנדעדע די אײנע זײ זאלעז מפראכען טון

 סוזען און פארשטעהן סענען ניט יך1
 האנדי׳שאנס, אונטער ארבײםען .ונלײמן
 אטעריקא״ טיין ניט װײט זײנען ומיכע

m ;װענען רעדםט דו און קאנדימאנס 
 ניט נעהסטו םארװאס ^•מעוײקאניזם״?

 ארבײטס- די צו דרשות םוסר דײנע סיט
 זײנען זײ דערפאר\וױיל אםשר יממר¥

^געלד־מענשעז׳״?...
 אין גלח דעם ניט געפעלמ עס וואס

 םאסט דער איז ארבײםעך-באװעטננ נר
op oom  ^m ארום־ אלץ אז באוחגנונג, א איז

o םים און נאוחגנוג^ n האט 
 נעלעגצנחײט די נאסאעחפ׳ן
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 א נאר שיקצן און וואונד, ,ר בינדען
דאמטאר.
 צו צו וין ר^חרט טען אײדער אבצר

tv דגען אין טען דארןי װאונד אםענער 
 n אנ״פט׳מען פון נעפאחר די חאכ^ן
 אוד אוו םיקראנען, מים װאונו־
 גיט ואלען ױ* רײן וױ וזענד, ועיע

 םיקרא- סיט כארעקט וײנען אױסזעחן,
 םיט װאוגד אפעגע tv אנריחרען נען.

 אריעכרײד •שוט רןײסט העגד אוגרײנע
 װאונה אפענע דער אץ מיקראבען גען

 װאוגד די םארדעקען צו איו בעסטע דאס
 נענדעדזש v אדער (נאוז), כיערליע טיט
 געװארען. סטערייידרט םריחער איז װאס
 סטע״ זיר געםינט סטאר דראג יערע אין

 םעײיע דיוע (נאוו). טערייע ריליױרטע
 אין סטעריליוירט װערען כאנדאזשען און
 די טויטעט װאס ץיח גראד חױכען א

םיקראבען.
 איז (יאד) אייאריך אװ ״טינהסשור

 דאס אנטיסעפטיקס, כעסטע די םון איינע
 םיפראבען. טױטען צו סיטיען חײסט

 דאס און לײכטע v איז װאונד די אויכ
 גע־ דארום זזא ערנסט, ניט איו ביוטען

 ״טיד מיט װאונד די כאשטירען צו נוג
 םארכינ־ און (יאד) אײאדין״ אװ טשור

 מצי־ סטעריליוירטע שטיקעל א סיט דען
 ערשטע די װאס אין איעס איז דאס ליע.

 דער אײדער כאשטעחן דאחי חילוי
דאקטאר. א ועחען צו צייט האט קראנקער

 זיך, געםינם שאפ יעדען אין כמעט
 און אײאדין געפינען זיך דאחי עס אדער

 שטאך יעדער און מערייע, סטעריליזירטע
 סע־ א טיט שניט יעדער נידעי, א סיט
 די װעיכע אין װאונד יעדע אדער סער
 כאשמירט דארוי צוקראצט װערט רוויט

װערען. פארבונדען און דאי טיט װערען
 כא־ װאונדען געזעהעז וזאכען םיר
 און מאשינען, םון איױ די מיט שםירט

 געזשהן חאבען מיר דערצו, איל אונרײנע
 אונרײגע סיט םארבונדען װאונדען אפענע

 םיעלע אין און טײם. שטיקלעך און רעגס
 םאר־ װאונדען אזעיכע זיך האבען םע<ע

 הער־ דער װאס דערפאר איז דאס הײלט.
 העכד אײן אין שטעגדיג האיט איײן פער
 די אין און מיקראבען די געגען פען

 בא־ צו זײ איהם געלינגט םעיע מעהרסטע
 פונקט נעװען אבער וואלט עס ר,עטםען.

 מא״ דאס דערםון דריננען צו נאריש אזוי
 גוט זײנען תגגס שמוציגע און איל שין

 געװען װאלט עס װי װאונדען אשענע םאר
 זיכער איז עס דאס דענקען צו גאריש

 דערםאר דאך א םון ארונטערצופאלען
 וואו םעלע פאסירט שוין האבען עס װאס

 זײ און ארונטערגעסאלען זײגען מענשען
לעבען. געבליבען זײנעז

 מאנכע זױ געזעהען אויך האבען מיר
 ײאס בײל ׳יעדע אײאדין מיט באשסירען

 יענעם אויזי הויט די אבװאהק קריגען, ךײ
 אויך שױן האבען םיר גאנץ. איז סלאץ

 בראנד־װאונדען עמסטע גאנץ געזעהעז
 װע־ סיר אײאדין. צוסיעי געברויכען םון
 דאס ערקיעחרען. גלײך דא דארום לען

 בא־ לײכט (און אײאדין סיט באשמירען
 אפענע בלויז סען דארף דערצו) שםירען

םארמאכטע. ניט און וואונדען
 ראטהען #פיעל בלוטעט װאונד די אויב

 ארטעריען די צוזאסענצודריקען מאנכע
 םיר פלאץ. םאדװאונדעטען פון׳ם העכער
 צו ראטהזאם ניט איז דאס אז דעגסען

 ראטחזאם ניט דאס איז ספעציעל טאן.
 ניט װײסט <ועלכעד מענשען, א פאר
 וױ און זיןי נעפינען ארטעריען דיזע װאו
 וחד צוזאמענגעדרײןט דארםען זײ אזוי
 םאראורזאכען אפט הען מענש אזא רען.

נוצען״ װי שאדען מעהר
ארוים־ איז פאל אזא אין בעסטע דאס

 טיײ א נעהמט גאסםערס קינד. v םיט
 צו גלח דעם םיהרט און האנד אין טעל
̂ר, צום  חדר־ v םיתרט רבי א װי אזױ םד

 פויערשער זע̂ת :איהם זאגט און אינגעל
 סתר אין שטעהט עס װאס זעה קאפ,

 דו נרײזעז, ?ײן ניט םאל v נאןי זאג און
סח-.. גראבער

 פון י1כריע דעם אין כײסענדע דאס.
 אויס זיך דריקט גלח צום גאמפערס׳ען

 זיײ םאן געלאסענעם שטילען, דעם אין
 מסתמא שוין האם בישאפ און נעם
 צױ געהאט גאכט שנלאפלאזע א*יז ניט

דעם. ליעב
געווארען. געםאקם עגדליף איז ע.ר

 םאר איצם שםעהט גלח לואיסער םט. דער
 איג״ אפגעשםיסענער tv ײי געמײניע זיין
 שוין איהם וױנלען צוחערער זײנע און גע<

 ער ווען שגעל, אזוי גלויבען ניט מעהר
 וחד מעשױת בבא םימ זײ צו סומען ותט

 ארבײטער״ yoTT^vnv און ױניאנס גען
 נים סוף vrv אויױ געװים זיף האט ער

 זײ־ און נלח לואיסער סט. דער #געריכם
 איצולאזען ניט איהם םעזvר םרײנד נצ
 אבער צוריט. גאמפערס׳ען ענטםערען און
 סיט׳ן חאים נאממרס אז ״אנמתד ־־מח

חאנד^ אין קאנמשיק א אויר םײםעל
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 םון ריכטוגג דער אין חאר די ר»ויחון
 »ווי װאונד. דער «ו ניט װאונד דער

י מ  דער ארום 1«ייו׳ חןר װי אנער ו
 ואונד1 די רען דארף רײן, איז װאונד

 םריחעי ׳»ױן ייטבען ריר יױ נ»חאנײען
 סעגלױ װי ׳ןונעל אווי *ון ערקלערם,

M *ו סארװאונדעטען דעם נרייננען
דאקטאר.

 סלאזס פוןידער נאריכם
 םאבער נאסענהאל

« מי M יאק. ,י
 סענעדז׳נער״סעקרעפעי חימניפן, (גרודער

ןס«,) ןײן ®ון גניר»1רען ,64 לאקצי «ון

 יטעןvנ.עחiא #סיטינג ספעשעל v כײ
 אזינוסט, טען10 דעם אוחןגד, דינסטאג

 v קט,יגגעשnv \oovvn בדודער חאט
 סעגע־ אלס רעויגגײשאן שריםטליכע

 דער סון ^jnpVD״r:vJ'D און דזשער
 לא״ ױדאן סײקערס נאטאנהאל קלאוק

 חיבש־ ברודעד האט מינדליך ,64 קאר
 שײא־ זײן צוליעב דאס ערקיעתרט, מאן
 רע־ צו געצװאוגגען ער איז ;עזונד כען

 אץ אװעק אױך געהט ער און זיגנירען
 אין כאראנקט ער סרײד. םון גאנצען
 לאקאל פון מעמבערס די ווערטער קורצע

 ױי װאס אכטונג, און צוטרוי זײער שאר
געגעכען. איהם האבען
 און אנגענומען װערט רעזיגנײשאן די

 אוג* אױסצודריקען באשיאשען װערט עס
 פאר איחם צו אנערקענונג און אכטונד זעי
 לאקאל, אוגזער פאר ארכײט גוטער זײן
 א דורך געטאן בארד ורערט דאס און

 בא־• אױף װערט עס װאוט״. ״ראיזינג
 זאל חיבשטאן כרודער דאס שלאסעז,

 אונ־ םון עהרעךטעטבער אן שאיכלײבען
 און לעבען װעט ער יא;ג װי יאקאל זער

עקזיסטירען. װעט לאקאל אונזער
 אײנער איז היבשטאן דזשאו ברודעך

 לא־־ אונזער םון טעטבערם ערשטע די סון
 זײן p* מײסטער א אבװאהל און קאל,
 סך א ארבײטענדיג אינדעפענדענט, שאך,

 פיר־ גרעםטע די םון אײנער בײ יאחרען
 איהם מען האט ?לאוקס־טרײד, אין םעס
 ױניאן דער אין רו&ען באדארפט נימ

 םאיי באטאגהאל א װי שנעל אזוי ;ארײן
 ער איז ארגאגיזירט זיר האט ױניאז כער

 אױך טאקע און טעמבער א געװארען
אקטיזו. נעװארען כאלד

אק־ גאנץ געוחנן ער איז 1910 איז
 איײ אלס סטרײק דזשענעראל אין טױו
 זע־ דאן סטרײק״קאמיטע. דער פון נער
 טשער• עחזעהוטױו אלס איהם מיר הען

®tv לאיזאל. םון טשעדמאן אלס אויר יייז 
 געװארען ערװעהלט ער איז 1914 *יז

 דאט אמט דעמ און סעקרעטער םינאנס
 םזן צוםרידענהייט גרעסטער דער צו ער,

 יעצט. ביז אננעהאלטען מעמבע׳ײס, איע
 געוואר^ן אפאינבועט ער איז 1918 אין

 װעלכען צ.״ לאקאל, שיז סענעדזשער אױןי
 עמיעהים וױדער מאל צוױי איז ער אטט

געװארען.
 ברױ איז זעהן, צו אלזא, איז, עס וױ

 אלןםײו ;ערוען סאל אל* היבשמאז דער
 ענער- צײט, זייז אײ^ה;עיעבען האט און
 לא?אל. לעש םאר םעהיגקײטען און גיע
 גרזןשטצן דעם באקומעץ דערםאר האט ער

 מעם־ אלע פין צוטרוי *ה רעסםעסט
 זעחר באיײעדאן םעכיבעדס אלע בערס״

 גע־ שױאכען יײן צול״עב װאש םאל, דעם
פא-לאזע/ לאשאל דעם ער מוז זונד

 םון מעמבערס אלע םון נאסען אין
 ערפאלנ איהם מיר וױנשען יאקאל אונזעך

 און אונטעדנעהטען, װעט ער מאס איז
געזונד. זײז אין ערהאלונג שנעלע א

,64 לאקאל םין נאטעז אין
סעק. רעק. בריק, א.

 t איז מיטיגנ זעלמנן דעם בײ ב״ ג.
 געװא״ וועהלט ^ בא־ייל. םאקס ברודעד

 ם״ן טעסרעטער און סענעששער אלס רען
 העש־ ברדעד נון פלאץ א׳ײם׳ז לאהאי

v א׳ז ליבאױ מ• בררדער ®אן. .r איײ 
 יא״ אין גיסנ^רס ערשטע די םון נער
 טצות, סײז ניט דאף איר אויב .64 סאי
 לא״ ס״ז ני־ינדער ײ םדן איינער ער איז

מ די קאל. מ ם ת  יי• בדודער \v:yp י
ח ײם גאנץ גאיו  מד דכעד װעם צי י
̂ולג• tv מן כ. M ער
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M a n h a t t a n  O p e r a  H o u s e

r ערשײנוננ ױ נאנריסען הוםס t דעו 
 נאציאארסאציא־ סעגלינער ערשסער

צײפוננ ארכײטער ליססישןןר

 אױגוסס פען28 ועם אװענפ, שנוז הוםענדען
חאוז אפערא םאנחעפען אץ .

עװ. טע8 און סטױט טע34
נר»נדיעזען » דורך װערען געפײערס װעט װעלכע

קאנצערפ
w יי נאוואונדעום u # n :

שילוסראום רודאלף נאלדיננורנ סעםועל
 נ»װ»ונ* די ארויס רוםם װעלמר
 טעאטער־ נ*נ*ער דער םון דערוגנ
 ס»ע«יעלעט םארצעזען וועט װעצט,

*װענט. דיזען סאד

1 ס םישא צ י װ ע ל
■י«נא וױרטואז דער

ן ז ז ן ז א ם ש ר ע ח
חזנים. די ®ון קעדג דער

 ב*רים םון ערצוינניש ער1 (םיט
ז*צדבעת) ליאי jim טטמושעװסהי

י ס ס װ א י נ ר ע ש ם
 דעך פון גרינדער און מעעליסמ

אנסאםבל. ״זםרח״ נאריחםסער

 ייון איירא•* םון נעקוםען װ*ס נ*ר
 טע* נייעם אין אױפטרעטען װעט

 דער םיט מארצעוען, װעם אטער,.
^ניצער. ׳n pc .ערצױבניפ

־ז8י לװװיג
 און שויש*יעצער ניציענטער דער

 אינער־ װעט קאשיקער, כאראתטער
אװענד. דיזען ראשען

 עאי׳טע1אייר* נאריחםטע די
וינגערי!

זילנערםס אםאלא
סאנראנא

 כױ דעם איבעררא׳שם האט װעצנע
 זונטאג צע/טען •ובציסום יארקער

םטאדיים. אין קאנצערט ניים

$2.50 ניז דאלאר i פץ פיימפפ ׳
 200 ״קונדס״, ;ברסדוױי איסם in 163 םון ספיס אץ כאקופמן

 עװ., װיצסיגס 1337 סטאר, דזשולעדי שטערנ׳ס אין און נראדווײ, איסס
חארלעם. סט., םע111 קסר. עװ. סמדיסאן סטאר, דראנ ^•שסיינס אין נרסגקס,
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»00100 11 if•01110*010*0 *0110»* ״ i* l f* 
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10011 10« 7011011 «1*0«0* te0* ly i
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1 «i i 0ii — ,m i0p0i  n y m i ovoד»
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 |#*|9״tt*i /1*#ל*if in ,fi•♦* 9« נ*ן,11טעי
91• *»30»0, 911• *«10*0110* 10110103 f 

j0iyi 1010> 1# *(9 ,01 1*9 »«*ךP >P10
 «1101 •♦*ו *ו*|f*#MiyttJi« ie*l/ «1) 9 עס
 *יל״1 ,9 19 |1|ל **ג•19* א*ל•*(, י•1י91

I 11 *0010 10 *«10 10« «309 י*י*|/ tP‘
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 0ל1י 0*0*110 01*10 *11#*ו*9••רל«י *ולח,
׳*-noo (0 ל*ד9*יf 11»* ,1*#9*** »ון

/•K H lf 1י

\W*9 114*♦I

i n • ♦ ♦ * ן  ו י ד  

y n r  (*♦ * y w  i m
!׳ '♦ r  M• fftTf•

i’ f l ’ 7 • • ’ ! ,  a , ‘ i

me mom
שני wo וװעפופ

n f tT J441 ׳* ,

I •rw ל*נסרד די
ס 42 ס *29 )י • •4 n o ״•

אדפסןרהואס מײפסרס פלאופ בתסלינזזד
ר* ס/ רי ,

ג נ ו ל מ א ז ר ע פ נ ע ס א מ
וועדעז •)•גזוז»לטען װעט

אױנוספ פען28 דעם דאנערשפאנ,
»דביי») דער נ»ך (נאיד

עװעדו. מאנחעטען ie ׳•על*ס ר«יאל <»מ
וחןרען״ ןןרוסנרעדמ װעיען וױכטיגקײט גרדס •ון •ראגען

f סימיגג חןס אדרעםירען װעיען רעתער פאיגענדע די
 מ*נ*חשער. תשענעראל •ײנגעמ, י.

 ד*«ארטסענס, אמעױקאן סון מענעחשער מןןטץ, סאל
 V כ«»דד. חשאינט סמ סעקרעטער לאנגער, לואיס
דיסטױקט. ®ון מענעחשער נראטפילד, מאלןש

שעיער. די •ון קאי ראל װערען געפאכט װעט עס

ברפטפילד, מעל,ס
אשיס. צרוקיינער דעס •ו; םענעחשער

4

ס קלאוק אר ט ױי ע אן אפ ו לאקאל ױני
י. װ. ג ל. א.

ס ר ע מ ס י ו !1א ם א

 >«■*״ סיעלע ארנײטען סעזאן שװאבען דעם נוליעכ
 וױיט זעלנער ד*ר אונטער וואכען. שולע rp ניט דיטארס

 װעחרענד אװערטײם ארבײט סען װאו שעיער סאראן דינען
סאשינען. לײױנע סאראן דינען שא« אץ

מ*מג*רס אונזערע אױו» דארום סאדערען מיר

r ארכײסען צו ניס p אװערסײם
 וױסען *ז19ל w און משינעז לײדינ* סאו־אן דינען עס װאו

שע«ער. אזעלכע ®ון אםיס אונזער אץ

i לאמל *ון ןמזומופיוחן ך
p j » 9*0 ר, ע ל ט

f ־  Kr.ii״:־/
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•מ*רי*א. ii* י/*וס
 I'M ו*ג*|1•חיפ« j)ian*n*ttii* ד•

*r׳r וד*י•* j* ii׳d ״וי ניןי r * i׳itf3 
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r׳*n* י*ד*ר i|* ניד• * ג*׳«ט*י*ן 

ץ, טאספ ס׳ײי• ו*ו■ ןי
*ריד1ו*י איד. (טע,«ן-»״נ6 וי סון

_____ ׳»**ט*|■
 יי 1נ*ר*רי)* טיר װיי*ן סוןי «ים

 >״1*3 ייט. ,יוראפ. ר*ר םון «י«ױיד*ד
 י1ני ד*ס יןריוןן ס3י*3טרייר״יו *י| *ון

i (ו*ו, ,$1סס. סטי i1״* ))I1.7G t| גזיר
 גיוי דאס יןײו*ן ס3י*3דיייטרי פין *ון

l,uo *im,$ ,1.7 *ריי* (ר*וG((* טיי 1*י 
c*n|* אינ*ר*י, )03י*3יו די **|vh 

ט*י ורויס* ׳»ייו*ן3ייי*  ײ*־ אין *|331נ*׳*
 ן;#*|11« נוןי ד*ס פ^״*ןדײט*ן ל*|

יעד*ר■33«*ט ו״*י«
 *<׳**•■>1*1 <יט*ראטיו *ראפאטיזין
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i לאק. ױניאן׳ אמערײםארס קלאוק
י. װ. ג. ל, א.

ו ם א ז ן י ר ע ם פ י ו א

 צום געװארען וווגעצױגען איז אױפמערלןזאמרדיט אוגיעו
איעױיטארס ט,דאשמאגכע

קאר^״^שאן! hVh ארבייטען, די װאו שאפ/ [ר
ארבי דארט פארנלײכען און יוניאן דער אץ דט די

 אז אױס, ן
 מעלדעז

יטען.
 וױ* שאפ א אין ארנײטען ארח״ געחען וױעדער סאנכע

קארפאױי• א איז דארט אז פערדעכטענדיג, אחןד סענדיג
^1שאז>

 אנגענומען לאןןאל דער חאט אוחאכען ױעוע וװליעכ
n נעשליסע פאלגענדע i

v-.i געפונען װעלען װעלכע מעטבערס, אונזערע פון ױ 
 אלײן די װען שאפ קארפאױישאן m אץ ארכ״טענױג װעדען
 זעהר װעלען ק#רםאױישאו, וװם באלאנגען דט אפילו װעלען

װערען. נאשטראפט שטדענג
 א אץ פארטנערס װערען װעלען װעלכע מעמבערס .2

 װערען אױסגעשלאסען אױטאמאטיש ױעלען לןאדפארײשאן
ױניאן. דעד פון

 צײט דער דורך װעלען סעטבערס אזעלכע אױכ ג
 אז אױסגעפינען, נאכהער װעט מען און דיוס צאהלען אפילו

 זײ װעלען קארפאױישאן א איז פארטנערס געדדען דינען וײ
 אײנטױט זײער און ױניאן דער פון ווערען אױסנעשלאמ

.$99.99 דין װעט געלד
a דעד פון וױסען װעט װעלכער מעמבער, א אונזערער 

 צו טעלדען נ-יט װעט און תאדפאדיישאן א םון עקדסטענץ
 אױפ* מיםהעלפער אלס װערען באשטראפט װעט ץניאן, חןר

איוע מען וועט אזעלכען אלס און שאפ סקעכ א וװחאלטען
,1 יאקאי *ון נאארד עקזעקוטױו ארדער בײ

J ,סעקרעטער. רינגער, חש, ס.םעגעדזשער קאטלער

ר ע ד

I

ר ע ט ײ ב ר ג א נ רי
ארבײטקר איױשער נרעסםער את סעכטינםטער חןר איז

װעלט. דער אױו* ארדען

 חטם װאס ארדען, אידיטמןר אײווױגער דער *דז ריננ ארבייטער דער
p םעםכער^ קטנםאםטטױו זימע טאר סאניטארױם אײגעגעם

 געזעי־ א אױן גאר ארחןן, אן כיױז ניט איו רינג ארכײטער חןר
ijjowtmw אדבייםער דער ידן דעגםער jxupiiivs

m — ץקאנאטישען אייער אץ אױך שנדצט ימיאן ךי o w 
ע ארנײטער דער מעמ* דינע צו פרײגד א איז ױ

W • U D j|f3| 1*״ r jB •

yip oyp 46 ניז 18 *ון עיםער דער אין ארימגענוםלן וחןרען 
יאמד״

םעס״ דער וועלכען ויויף עעלז דער ודו מוורענוגג ארכימהןר ד
Jm M J y ll »yi JV /JMI® ״׳j״״ ®,״IV •V•

ע ארכײםקר דזןר ן אימער איו רי *עיזען. די *
ו שליסט טעמכער, לךן ניט אױגאיחרדיטנאד w 1 נלײד י
93) yQvTyOrm 0 ץיך jy iJ y n

,1 W W .It׳I K  WORKNDrS CIICLL175 L  B
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i דעזײנערס m זעחר װערען קלײחןר מרױעו
מערראנגסן מיעל

 פיעל און לערנען צו לײכט
ו פארדיענען צו געלד

 אױס• ׳שוין חאנען <״ט* ד*רט*31ח
 י**ט און ס*ט*ד* ז*ר31א *יעי*נט3

ג*יו. סי*י «ײ *ן3פ*רדי«
קורס א איצט נעהמט

סקול מיטשעל
 טיסעס טרויען, טאר דעױינינג אין
 קורס א קלײדער. קינדער׳טע און
 נאי״ א םײנט םקוחל םיטשעל אין

גןד גתיםע און פאזישאן דיגע
1 טײיה 1 8 M '-v -m  i

m* ) 1\ ן נאוס*;ט *װ סקוי מיטשעל די 'K f l i
 33רײדי3 מייקיוג, **טערן ׳33י3דעזײ

*i?׳p פרויען פאד 33פיטי און v. 
 ד*ם טיט יאחר GO אינ*ר עטאנלירט

.3עיטאי רעסטען3

 רעזולטאטען. כעסמע םעטאדען. כעםםע סיםטעםען. נייע אידעען, נייע
•IVDgPp אנענד אוז טאנ אידיש. אין אונטערריכט פריװאט

נעריננוננען. נוטע
חוסטנסםריישטן נוסלמם, סרײען א טאר ?וםט טד*ר םעיעפאנירט שרײבט,

אויסקינפטע. פולע און
טרײטאג. און םיטװאך סאנטאג, :קלאםען אכענד

NU</ / / / * / * * * * / ׳/✓ / ✓
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35 לאסאל מרעסערס ססױרס און סלאוק
!אױפמערסזאם

 דעם מאנטאג, נדטען װעם יאר^ ניו אװ ״אײ״ סעהשאן
 178 ׳האלל םארװערטס אץ אכענד, אוחר 8 אױגוסט, טען23

כראדװײ. איסט
 טען23 דעם מאנטאג, מייטען װעט כראנקס אװ סעקשאן

 עװ״ טע3 3876 תאסינ^ לאנדאן אין אנענד, אוהר 8 אױגוסט,
^ ס אנ ר ^ ג

 טען28 דעם שכו^ מימען װעט נראנזוױל אוד סעקשאן
סטױס. סעקטאן 219 לײסעאום, לײכאר אץ אױמסט

 |1א םיטימען די גיי זײן w אנװעזטני ם*ר*ס*ן3אי אייערע אין איז *ט
םרייד. אוווער װ*נ*ן דיססוסיאנ*! די אין מסיילינפן«יד

ווע־ אפנענעבע; *ט1י *|en3go ז*קס למזטע די פאו ו*«אדט סיג»נץ ט
ig די ניי ר*ן rw o ן.33סיטי*

!טאסען אץ קוטט

װ זמחמוםיװ « ן 36 ממאל נ
מענעחשעד. כרעסלאװ, דזש.

rn^mry■.

h

i לאקאל ױניאן אפערײטארס קלאוק
m .י. װ. ג. ל

םיםינג רעעלער
װערען איגעחאלטען װעט

אױגוסס סען23 ועט םאנסאג,
אבענד אוחר 8

חאלל כעסחאװען אץ
סטױט. טע6 איסט 21 ס

4

וױנטי!. זעחו דינעו יעצט םיטמגען ױ

i דאר. וועלען םזןםנערס נאארד הסזעסדםיװ
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