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נ״עם דעם םון אױפזיכט אונטער׳ן
 איעי.סא:רער רירעחטאר *דױק״שאגאל
 צוזאניעגג/דשטעיט ׳עױן p* פישהאנדלעי,

 די פאו רעחרער סטעןי ד־% נעװארען
 יע• די םון א-סןי יזורסען. און קלאסען

 איגזערע ?״גען לעתטשורער די אין דער
 פרײ םון כאחאנט גוט קלאסעדבאזוכער

 דעם אין יפױן זײנען דיעזע וױיל חעד,
סיזאן. ערימטען דעם גיט דעפאוטמענט

 לעקטשור״קורס וױכטיגער גאנץ א
 װייבערט ל. א. םרן װערען געגעכען וועט

 יד פראבלעמעך. *ארב״טער איבעד
 םאלגעגדע די אױף זײן װעלען ל׳עקטשװס

 םר״וױלמער אױף רעכט *דאס ן טעמאס
 סטריײ צו רעכט ״דאס אמאניזאציאף,

 רעדע״ס ״פרייע פרעסע׳/ *םר״ע פעך,
 דורכפיחחנג *די םארזאמרוגגעך/ ״סרײע

 *?יגדער־אובייט עיוט״, סימעגס דעם םון
 «די*םארחלענעדונ: יאהר״, 16 אונטער

 יעבענס־גױקער/ יי״ אױף ור״זען די פון
 ״דער איםיגראציע״, כון בא׳פרײניןזנג %י

m w ארבייטס־ שטוגדען 8 אן װענען 
 רעדעדונגס־אגגעשטעלטע״, די פאר טאג

 געזעץ״/ קאטפענס״שאן םעדעראיל ״דער
װ. אז. א.

 װעט קורס לעיןטשװ וױכטיגער א נאןי
 אי״ מאוטנער, ח. ב. םון װערען נעגענען

 עהא־ און נאװעדנג ארבײטיו ״די נער
 לעיזטשור־ דעד פראנלעדעך. גאטישע

̂ע אומפאסעז .וועט ,פורס  סאציאל־עיזא־ אי
 שייכות א האנען ױאס םראגען, גאמישע

 רעיר די און נאװעגוגג ארכײטער דער צו
 אינטערעסאנט ז״ן געוױס װעלען םשורס

באלערעגד. און
 פראפעסאר קורס״פון לעהטשור דער

ביערד. טשארלס
 געםעלי װאןי לעצטע יפוין האבען סיר

 לקטשור־ ספעציעלען דעם װעגען דעט
 איבער ביערד םראם•,סשארלם פון <ןורס
 דער אין שטאאל פון ראלע ״די טעםא דער

 לעפטשורס די צױױליזאציע״. מאדערנער
 מיטװאןי יעדען װערען געגענען וועלען
 רײ סאשעל אװ סיןוין ״גױ דער אין אבעגד

 לעיד יעדעז פון טעכיאס די סױרט׳א*.
 ״טע־ :פאלגט וױ זײנען באזונדער ט^יור
 ענט־ דאס באצוג אין םאקטען און אריען

 טא״ וױידע, ״רי יפטאאט׳/ פונ׳ם מטעחן
 ׳טםוםען >יגריסויטורעיע און םריארכאלע

 עגטוױלויונג״, געזע<״טאשט<יכער דער אין
 דער אין זיעגע מי^טערימע םון ראלע ״די

 ענטזוייר ״די עטאאס׳/ פוז עטאבלירוננ
 ״דער טאנארכיען״, אבסא^וטע םון לוגג

 אינדוסטריע׳/ און חאנדפל םון אגםאנג
 קסלם׳/ כײטעי דעם מון ענט׳טטעחן *דאס

 דע־ און ^נארכיען ^קאנסטיטוציאנעלע
 פאליט״שע פון אנחויב ״דער מאסראטיע*,

 שטא־ דעם אין ראלע זײער פארטײען;
 אינדוסט״ םונ׳ם ענטשטעחן ״דאם אט׳/

אידע־ סאדערנע ״די ארכײטער׳/ ריעלען
 אלס שסאאט דער (1 שטאאט. װעגען ען

 א אלם שטאאט דער )2 ;פאליסמאן א ״
 װערט ער װי ׳טטאאט, דער )3 ן כאשיצער

 די און כיגדיקאליפטען םון אױםגעםאסט
כא־ ׳טטאאט )4 ;דלד־סאציאליסםען

טעא״ אנארכיסטײטע רי )5 ;ציאליזם
 גלײכגעיױכט אלס שטאאט דער )6 ;ריען
קרעפטען״. פון

 דיזע םאד אז וױמןענסװערט, איז עס
 סאמע די םעלדען זיף זאלען לעהטשורם

 די פון פיטנליעדער אינטעליגענטסטע
פלאסעךכאזוכער.

סענטערס. ױניטי די אין
 סענטערס ױניטי די א״ן חלאסען די
 איזידאר טר. אײנגעעטעלט. ׳שוין זײנען

 ערפאלנ םיעל מיט האם װאס גלאטצער,
 יר בראנקס דעם אין קודסען די געםיהרט

 פאס־ זײן אויח װידער איז סענטעד, גיטי
 דעם אין וױדער איז דײוױדאף דר. . טען

 ל. מר. און סענטער, וױיסטמאנער
 לעהרער בעסטע די פון אײנער םארקס,

 היײססול דעם אין זײן װעט #יארק דו אין
 סענטער, ױניטי דאוךטאון דעם םון פלאס

 ס׳דא־ עדנ-אנד .83 סקול פאנליס דער אין
nזײן װעט הײ־סקול, נדוקלינער א סון ,\ל 

 בראנזװיל דעם אין לעהרער די םון איינער
 די אין אױף אזוי און סענטער. מניטי

 איז אלעס סענטערס. ױניטי אנדערע
 און קוטען צו םיםגליעדער, די סאר גר״ט

װיםען. פון לװאל דעם םון געניסען
די װעלען :איצט איז םראגע ךי

̂לע־ דער מיט כאגוצען זיף סיםגליעדער  נ
 1אי זי/ ניט ױניאן זײער װאס מנחײט,

 איז ױניאן אונזער 4 לערנעז קומען דך
 פאר אלעס טאן צו ;עניט דעם ןוױף נרייט

 די פון ענטוױסלוננ אינטעלעקטועלער חנר
 פון מעהר װאס זיף זאלעז סיסגליעדער,

 זיך קומען מעהד װאס זאלען אפרוםען, וײ
 מעהר זואס קלאסען. די אין ודינ׳שרײבעז

 אלץ סלאס־ריש, אין זיצען עס גמנעען
 גאר זיך לקרענט עס ״עס איז ^ננעדיגער

 וואס די, זאלען ךל?. גרעסעחןן א סים
 די אין אײנגעשריבען שוין ?ױ מוכען

vnxop םרײנד זײעחו באאיינםלוסקז# 
9W גע־ דאסזעלכע. ס*ן אויןי זאיצן 

!סאכס ז א װיםען

 םון ועגדע
מא• או)ידרעס

א געבען װעט

פילאדעלפיא. אין
 םייא־ אין סיז*ז עדױחײשאגאי דער
 צו, עפענען דך װעט דעיפיא

 וױיסט די ניאגאט. דעם
 15 לאיזאל ױניאן כער
 לעהט׳פירס. סיסטעטאטישע םון קורס
 בא• שפעטער װעט אײנצעלחײטען טעחר
װערען. געםאכט קאגט

 םילא• אין םיזאן עדױקײשאגאל דער
 גרױס״ א מיט עפעגען זיף װעט רעלפיא
 אװ אקאדעמי דער אין לאנצערט *זאוטעע
 אק״ טען26 דעם זײן װעט דאס :״ױזיה.
 װעט ארקעפטער רוסישער א טאנער.

 אנ• כומכצערין בארימטע די און טפיעלען
 אין אױפטיזעטען װעט סאװלאװנא :א

 אוד !רויםע א איז דעס כאיעט. איהר
 זעחר װערט שטארט אין יון טערנעהמונג,

 קאנצערט iItm דאריבער. ̂ערעדט פיע?
 אונטערנעטען געקאנט זיף האט געבען ד

 ארגאגיזאציע, ענערגישע אזא נאר ::אתע
.15 לאקאל וױ

 וױיםט ארן קאנצערט שעהנער א
 סענטער ץױטי מאכער
אװענט. שנת דעם

 טאנער וױיסט דעם םון עיעפענונג די
 אין ,40 סקוחל פאבליק סענטער, ױגיטי

 שבת דעם װעט סטריט, טע20 איסם 320
 געםייעדט אקטאבער, טען9 דעם אװענט,
 קאנצערט נרויסארטיגען א םיט װערען

םאלקס־טענץ. און
 געפינען קאנצערטיסטען די צוױשעז

 װי קינסטלער, הלאסען ער׳טטע אזעלכע *ױ
 דער און סאפראנ(ו, לאעװ, אניטא טיס

 אלבעײט םידעד־שפיעלער כאריהטטער
 מיט־ אונזערע צו איז זועלכער װערטשאם,

 אלבערט באקאנט. גוט שױן גליעדער
 א*די• דצם פון זוהן א איז װערטשאם

 אונ־ באקאגט איז *װאס שרײבער, שען
 סטא־ בראנזװילער ״דער נאמען טער׳ן

ליאר׳/
 םאלחס־ זײן װעלען יזאנצערט נאכ׳ן

 םארשיעדענע און רעפרעשמעגטס טענץ,
אונטערהאלטונגען.

 אײערע מיט כרײנגט און אלײן קומט
פרײנד.

מנױואסען םאציאלססישן ד ערװעחלעו חעמעז ד אועלרס אינסערנעש«»ל
 יי«וף די ד(וט נאו*וי סעהרעטעי
 ײע «י ««יעי װאריםען • »רױםגע׳»יסט

 אין אינטערנע־«אנא< אונזער פון יא?אלס
 «ו אויםטאדערענדינ זײ י«ורס, נױ נרוים

 סןואיטליסםי׳פע די ערװעחרען רעיפען
D די חויפטזענריר און קאגדידאטען H 

̂ורים סען  .1*ניט1 באיר אין חייסװיט ם
 טען1« אין װירער רױפט לאגראן מאיר

 ». ׳}וױן איז ער װערכען אין דיסטריקט,
 טט״ אוו געװארען, ערװעחיט ט*ל •אר
 טען20 אין ײידער לױטט חילפװיט ריס

 איז ער וואו האריעם, אין דיםטריסם,
 ״נעניעט״ ניוסר׳טט ע<עק׳ט«ון יעצטעז

 םיט. אין;אנ*ען גענגער זייז םון געװארען
 דער טיט זיינען אלע ׳פטיטען. עטליכע
 נײדע זיי װעיען יאחר דעם אז מיינוננ,

 איז, ם״נוננ די ווערען. ערװעחיט ?יכער
 נעקםטען װעיען הילסװ־ט אןן לאנדאן אז

קאננועם. אין זי*ען וינער טערמין
 גוט זיינען שאנרידאטען דיעזע בײדע

 זיי אוז םיטנייחנר, אונזערע *ו באקאנט
 ער־ זייער סאר א<עס טאן נעװים װעיען

װעחלוננ•
נא־ סעסרעטער ײאם בריעוי, דעם אין

 לא?ארס, די צו ארויםנע׳עיהט האט ראף
:געזאנט אנדערעם צוױ׳עען װערט

 א־ן ■ארטײ םאציאייסטי׳טע ,די
 ארנײטער פון ארנאניזירט איז אמעו־יסא

 אינטעי־ע־ די טאר דורכאויס קעמפט און
 םינסטערע א<ע ארבייטער. די םון סען

 דעי imt ארנייטעז לאנר םון נווות
 מורז דאט און ■ארםיי, סאציאליסטי׳עער

 וי *רעסע. שאפיט»<יםטי׳»ע די אויו
 דערינער קען ■ארטײ כואציאייסטיזזע

 ארנייטער, די םון נלויז י1חיל ערװארטען
 ׳»«־ די אין ■ראצעװען װאכ מעמוען םיז

םאבריפען. און פער
טע־ טויזענדער די ארב״טער, ״די

 בא׳מעםטיגט זיינען װאס םײיען, און נער
 םי; מוין זיינען טרײדם, נידעל די 1אי

 רייחען םאדער׳טטע די אין יאתיען פיעלע
 ורא־ סאןױאלען םאר׳ז קעמםעד די םון

 1געטא םריהער דאם האבען זיי ג־עס.
 סא־ די אויך. אי«ט דאם טו«ן זיי אין

 פין ױדז נענאםע און •ארטיי ציאליסטיישע
 װעלען םיר אז <ינער, זײנען דעבם װ.
 ?ענד היי״יאחרינעז דעם אין העלסען זײ
■”t ערװארטוננען. זי*ערע אין אסנארען ניט זיןי זאיעז זיי זעהן, דארפען מיר אוז 

 נעטזזנט דארםען אנ׳טטרעננונגען אלע
נ*ר א*ז עם םיעל העיםעז *ו זיי ווערען

m ? m  m נןו8ם וױיסס דמו נײ
.»יא.3פילאד פוז is לאהאל ןױניא

װערמער). אחן םעאםער שיילען פון קוגסט (די
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vo גרוי־ א אפט זעהר .אװאוגדעחנן
 אויף איהם זעהען םיר װען ארמיסט, פען
 פון טײל א איבערגעבענדיג ביהנע דער

 דאן, זיף פארגעסען פייר #לעבען אונזער
 עס טעאטעוי^װער א אין זײנען םיר דאס
 סא־ װי סינסטלער, אזעלכע געזעהען האט

 קאסיסאר״ ארליעניעװ, בערגארד, רא
 שילדקראוט, נאזימאװא, זשעװסקאיא,

 סארט, דעם םון אנדערע און מאריסאן
 פאמעניגעז, גײסטיגען דעם געחגנקען

 ארויס. אונז בײ רופט שפיעלען אזא װאם
 זײער צו וזאבען קינסטלער אלע די אבער

 זײ װעלכער דורף שפראף, די ארויסהעלף
 םעהר נאך אבער איז עס אונז. צו רײדען

 קינסטלער א ײען באוואונרערעז, צו
 אײף טראגט פ־ןרן װערטער אחן שפיעלט

 איהר דאס װעלטען, אנדערע אין אװעק
 װאם בילד, ,די אויגען אײערע םאר זעהט

װי דײטליף, אזוי געשפיעלט װערט עס
איבער. עס לעבט אלײן איהר • ״

 רײדענדיג םאל םיעלע הערט איהר
 און גלויבען נײט אײניגע חלומות, פון

 גיבען אלע אבער אבלאף, א מיט אנדערע
 געגע״ כייר װאלטען כיאנכעסגיאל דאס צו,
 חלום, א איבערלעבען קאד׳ח צו אלעס בען
 עס אבער װאף. דער אויף זײנען מיר װען
 װיסעטשאשם דער געלונגען ניט נאך איז
 דײטעיכעס עטװאס אונז עיהלערען צו

דעם. װע;ען
 איבערלעבונג אנרער אן נעהטט א-ער

 טען20 איז יעבע^ פיר רענשעז. דצש הון*
 אלע די געניפעגדיג און יאהרהונדעדט,

 בא־ אונזעד םיר אײנריבטונגען סארערנע
 נאך איגז זיך בייניןט דאך קוועמליכקײט,

 האבען מיר װעלכען אם;ול, וױימזןן דעם
 איבערגע״ אדער געזעהן ניט טאל הײן

 גיט מעז װען םאר, זיך שטעלט לעבט.
 גרי״ אלטען דעש פון בילד א איבער אײר

 זײערע קעטפשע, זײערע לענען, כישען
 לע־ ארן גענוס סענשליכען םון באנריםע

 אלעם םרײדעז, און לײרען זייערע כען,
 דאך אבער פױעמד, גא;ץ אונז איז װאס
אנציהענד. אזוי

 דאש אײך פאד ערעפענט ווערט עס
 אזעײ גלאנץ. סולען זײן םיט אלטערטום

 אנדעגק, אײגיגער אן בלײבען בילדער בע
קיגסס- אויםריכטיגער און נרויםצר א וחנן

 אזעלכע איבער. אײך עס זײ גיט לער
 געצײלטע. דא אבער זײנען קינסטלער

 מיט דא צוריק יעצט איז זײ םון אײגע
 גאכדגע־ די איז דאס אםעריקא, אין אונז

 פאװצאװא, אנא קינסטלערין בענשטע
 אונזער סון דערצײלט און רעדט ײעלכע

 דורך איבערלעבומען און לעבעז אײגעגעם
 וועל- װי דײםליכער באװעגומען איהרע

 װאלט קינסטלער גרויסער איז גיט כער
שפראך. זײן מיט טאן געקענט דאס

 מאדאם װאס יאהר, זעקס די םאר
 םיר האבען דא, געװען ניט איז פאװלאװא

 גע־ דיעזען אויױ קעסטלער םיעלע געזעהן
 טעגץ דורןי געטרייט מאבען װאם ביט,
 נײ־ םון דערצײלען אונז באװעגוגגען און
 גע- אבער האט לעבען״ אלטען און עם

 געבײנהט זיף האט עם און נישמה די םעלט
נאנצעס. עטװאם גאר

 דרעס און װײסט םילאדעלפיער די
 גע״ איטער האט וועלכע ױניאן, מײקער

 איה־ לערגעז צו לאגג1פע גדויםען א האט
 זײן צו נאד ניט טױזענדער-מעמבערם רע

 זײער םאר ?עםםען און סטרײקערם נוטע
 עקזיםטענץ, און לעבען טאדטעגליכען

 גע־ דעם זײ אין עגטוױקיען אויד גאר
 לע־ אין גרויםעס און שײנעפ פאר שםא?

 םיט האבען געביט, יעדען אויוי בען
 געלעגענ־ דיעזע אויםנענוצט פארגעגיגען

 זײער פון אנפאנג אן אלס האבן און הײט
 םיזאן דיעזען פאר ארבײט עדױקײשאגאל

 איהר םיט פאװלא/א םאדאם אנגאזשירט
 םון באגלײםונג דער אונטעי קאמפאגיע

 cn דיענםסאנ, פאר ארקעסט;ר רוסישען
 םיױ אף אקאיעטי אין אקטאבער, טען26

 זײנען טיהעטס די פון פרייזען די זיק.
 װי ללײן, אזוי געװארען געשטעלם

 אץ מיקזגטס קריגען שוין קען מען ליןי.
סט• טע11 נ. 38 אשיס,

בעתשטיח. ת•

»ן פאר פעטיײן דעם מאנען צו #םצגייך
_______________ , ‘עדפאמ.

̂נחנז צס נצלד. חאבען דארןי  וו
v אינער ליסטען ארױסנצלאזצן w i  n 

 פון קעספײן םאר׳ן געלד זאטלען צו אױף
 ׳אלא״ סיר •ארטײ, סאציאליסטישעו דער
 ?א• אונזערע לאקאלס די דאס םאר, נען
 שא•״ א״גרופען צװעס דעם פאר לען

 •ראנזשי• דארס און םיטינגען, טשערמאן
 געזאפעלס זאל ליסטען די אױף אז רען

נעלד/ טעחר װאס װערען
וי. א ר א נ נ. א

to לאלאלס די »ז #ניט צװײפלמן 
 טאן אס אױפגעחםען גלײך עס װעלעז

v וײ װאס נעסטע, דאס w\ ותר יין 
אגגעלעגענחײט.

״נײש$ך דער פװ loo &ון קאמיםע דער אין .םעסרעםער״כארא̂ו
 װ^בעג־ יארחער נױ רארי?«<ע די
 IV {עגרינדעט האם “ניימאן «די ביאט

 חונחןרט םין הטםיטע אונוארם״אישע
iv tvnva ,איז עם אױכ אוגטערזוכען 

 רעוואלו^אנערען א״רי׳ןןע די װאם אםת
 ענג־ די דאם גאחױ«טען, ■אטריאטען און

 אייר״ אין רענירוננס״אנגעשטעלטע יי׳טע
 די^איי־ אויןי גרויל־אטטען נאגעהען <אנד
 «ר IVCQVP װאס רעװאילוציאנערןן רי׳טע

 אייער* אין חער׳טאפט עננלי׳טער דער ;ען
<אנד.

זיי־ חוגדערט פון סטטיטע יער איז
 פראמינענםע נעײאחןן אפאינטעט נען

 ריכטוגנען אלע סון לאנד, םון סעגשען
 חאט “.ניישאן די יטאטירונגען. און

 קאננרעם־ קאםיטע דער אין אפאינםעט
 ריכ־ קאורם םו«רים סענאטארעז, אייט,
« םינאנסירען, לאיערם, טער,  טוער, כ

 נלחים. און ■אליטיטער םיהרער, ארבײטער
 אינטער־ אונזער םון םארטרעטער אלם

 “,ניישאן די האט ױניאן נעשאנאל
 באראא. אב. םעסדטרעזשורער אאאיטעט

 כריוי אםיציעלען אן נאקומען האם באראוי
 לאזם םען װעלכען אין “״ניישאן דער טון

אפאינטרענם. דעם װעגען װיסען איהם
 1חאנ< ימט חונדערט םון קאטיטע די

 װאו וואשיננטא[, איז אםים םפעציעיען א
 טאר םאטעריאיל װערען נעקליבען װעט «ס

 אר־ די װאנען סון און אונטערזוכוננ דער
װערען. דירעהטירט װעט בייט

T פון װדאן מ»כער)הלאור ױ 2 
רר ja אײגענע אן מױפט )̂י m

.)1 זײט םון (שלוס
 יאחר א צ*הלען צו אויוי גענוג האבען זײ

ױגיאן. דער אין דמם
דזשענצ״ דער םײנבעת, ברודער <וי

 באארד, דזשאעט םון סענעתשער דאל
 0קלאוק**א א אין האט איבער, ארנז ניט

:פאל אזא פאסירט לעצטענס
 שאפ געװיסען א םון ארבײטער אן

 אין ארבײם דער צו ארויםגענומען חאט
 שניי• א םריינד, א זײנעם שאפ ״זײן״
 אריבערגעקוסען װאס נאר איז װאס דצר,
 נאםירליף האט באס דער פוילען. םון

 ״גרײ א איז ארבײטער דער אז געװאוםט,
P טני האט ער אז און נער״ ’P ױניאד 

 אר־ געגעבען גלײף איהם ער האט קארד,
 ״פיי• די געסוםען איז עס װען און בײט,
 דעילאעט גדינעם דעם ער האט דע״,

 ארבײם. װאף א םאר דאלאר 25 גאנצע
 וױ געטאן חשבון א גלײף אט גרינער דער
 םאר־ פוילישע אין אוים טאבט דאס םיעל
 חאט ער אז געמײנט האט ער און קען

אוצר. אן באקומען
 ארויס• באלד אבער זיף האט עם וױ

 אן שנײדער ״גרינער״ דער איז ;עװיזעז,
 דער*היים, םון בעל־טלאכה ?לאםע ערשטע

 דעם לוים און םאך, זײן אין קינסטלער א
 אם באקוםען ער דארןי םטאגדארד דױגען

 וואד. א דאלאר 60 װאפערע װעניגסטענס
 אײ דא טסתמא זײנען םעלע אזעלכע און

נאד״ און נאד שעפער די בער
 נימ נאטירליף דאס װעט ױגיאן זײ

 דארפען ארבײטער די אבער דערלאזעז.
 נים זײ םועז דעם טיט אז םארשטעזזן,

 אריבערנעקומענעם זײער טובה הײז
 טובח 8 חנרםיט גאר טוען זײ פרײנד.

 ארי- זײער טיט אלייד, זיך און ״באס דעש
 8 באםת זײ טוען פרײנד בערגעהומענעם

רעח. גרויסע
א-ויםפא־ שאפ־טשערלײט די זאלען

 םארהוםמן. ניט זאל זעלבעס8 אז סען,
 n ?8 זעהן, שאפ־טשערלײט די זאלען

 זאלען ארכײטער נײ-אדיבעתעקומעגע
 זאלען ארײן. ױניאז אין mw אפדיהעד

 געדענקען, און וױסען הלאוקטאכעד אלע
 אז זעהן, צו פליכט זי<ער איז עס דאס

 ז*ולען םרײנם אריבערגעקומענע זײעדע
 םען איידער ױניאן״לײט װערען פ-יד.ער
 דאם ארבײט. דער צו ארויף זײ נעהםט

 *גרי־ די םון אי ודנטערעסע[ די אין איז
 אחד די תחס ״געלע*, n פון אי נע/
ױגי pn זאלזןן יער
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װסיחמרס נס55מור ליױעס אעמוממומל רער ווז אתאן מיויעלער

סכסוד דעו
tn געימו »יי וױ n m טיט v 

אנין «אר  ,»ר«נטיג• חנר »ין אירית יו
ho v רזשאינט ריר תאט סיים״, ivv l 

m נ' יוויאן סיאוטםאנסר יארמר כױ« 
in ססרייקט נעסיחוס n סיר• אייגינס 

in ®י«<י«רער זייניז װאס סןס,  (iv אםאסיא״שאן *ראגמנקטימ

on זיינען זײ ײעיגןן *ו סרײז״ go* 
i יוים תכסינט n סנט׳יײדמג no ■נא 
 •n יעאטען סאםייאן ססיטח׳ס ימתאר
i/3Dpy«*
 <ױט tv גיט, סואגס |”P איי ןם

on די װאס אגריגמגט m vo p ifa יױ 
 אסס׳ן, סראטעקטיװ דער םיט חאט ניאן
 די רענט ראט מחאט יוניאן די וזאט

« » סטרייטם ו  אגסיתרעז זײ 1ײ 1י
 זאיע זײ ימניױ, נור ווי ענןמיש אזױ

 סטרײסם די דאר ז״נען ױערעז. נעװאונען
 אד חנס <ױט סטרײשם ,,יעחשיטיטײד״

 דעם סיט חאט טניאן די |1א ריטענט
 םארנראכען. ניט גאר אגרימענט וענען

 נססאגט דא האט אסס׳ן •ראטעהםיװ די
 ארײנםישען ױף ט ס ר א ד v ג און
 יענע אױוי וױרקעז iv פיעי״ אזױ י1»וי

iw םאגוםעהטשוחױם, m 1י וי װעינע 
 סעטיסן זאיען זײ געםטרײסט. חאט ניאן
געיענטער. *ײטישע סייז םאכעז ניט און

 דיס חאט אםם׳ן״ ״סראטעמטיװ די
 זי חאט ,on אנשטאט נעטאז. ניט אנעו
 םאנו• י«מ 1געחאיפ« אפען נאנ׳ז גאר

 די ם1א סיעם, געטאז און פעסטשורערם
 ראס װאט ,tvn'viab iv לענגןר ססרײתם

 on טיט איינקלאגג אין ניט נעוױם איז
מיט געשיאסען תאט זי װאס אגרימענט

i 1סי חאנמתנ די ױניאז. דער n •סרא, 
dto o 1אי אסס׳ף םעקםיױ n חאט i n• 
 11א 1יי1ט 1»י ארנײטער איע אאחננט

 עפענטייכע י1 זיר געגיז ארויםנעמםען
 םארדדא• חאם חפנים, דאם, טיינונג.

 .סראטיסטיװ״ m «ון םיחרזי -די סען
 אתיםגעטראטען עםענטיױ זיינען זיי איז

ר די iv סאהױזגנ, שטרעננער v םיט  י
 םםרייקס י1 מריסחסזנן <יײו זאי ניאז

 זיינןן אם11 מאנופעקםשורערם, די גענען
i «ון סיטנייעחגר n סראטןתםיװ. 

DOV.׳!״
 DV טמזon 7 חמעחפסאג, לעצטעז

i פון ׳מזעסוטיװע n חאט מאבער, n

ס 1 כני ײ מ » * «־ ל א ה נ אי

ם״ ײ ק ױג כנ ע ־ עו ג A2 1נוםע |

סיאנלוערער• די *ון אאאנד דער .8 זײט חוניש. ד םאפס—ײאו• ײ 2 «ייט
* ?ל«יסס#נ«י מי יייז ׳■»«* »׳ '1.— 

 טראכטענבערג סצעקטאנרער
יו *• זייט ̂איק מי י  •1• ••ייייסארס ק

 »1» פאטלער. ס. — .1 לאפאי ײ’נ
א »ן סיאיעעז  דער fia גאאדד חיוי

<אננער. י — .iv״׳’ קלאוקסאנעי
רער >א1א אינ״ס אר«ואני«י*יאנ# A ?ייט

 נאם• די 11יאיאימי»«* ײ ■יזײיגץ.
סאגטאן. טרעד — יאמלס. םאנעי

 און קלאוץ בראנזווילער די אין •6 ?ײט
 קײי• כאניטש. א. — ׳יזןיער. םקויר■

 קאנױ י*ען1םא*יאליס» •או׳ן טירינגעז
 אאיער ײעם »ן »»ס» די אין 1«״
שענחאלץ. י. — .08 לאקאל »ױ

תיאא—יעײקטאי• °ו* ,בייעו * •7 ז״ט
̂נקאאנט ניסנעװיץ.  ?לאו? די אין ?ןל

.j«״ovp סאסיאליסט״יען .אי׳ז אעיעי
קאסיטסיטש. «• —  נאאוירניגעל. רעדא?»«ר׳ס «ון .8 זייט

 בוכװטלד. נ. — ײ״יעז.*אלעו״ •9 וייט
»•V< ח• — ח״נם■ »ון *ם*ל

i — *מ*עי• ייז 10 ייים n .ריםיהער?
 יןרעאםוכמר ס• — יאיי• 1יי

«אי װיתלער. ז• — איטיטא*'*. .1« יייט
 .0 — (ערגעחלונג). קרנן סלחמח «

' שמואלזאחז.
 <אאן7?»נײ יי אסועסען. ?ור*ע .13 ייים

קאאיעראסיוהמ. אידי«ע די 1«י
 *דוודר«»זמעגגוס. .18 אוז 18 ,18 זייט

ר .1* ייט1 «ד»ק״«** ײנ«דמ*אנ*ל יו

פיװ i'dds :און
ץני אוקםאנער

11«
:ט/

 V ס׳ט סמ׳ושיסט אספ׳ן״ .יו*םעפטיײ
 יז׳יטינט div ססנעח׳טסר סוע׳אער
nvvo פט nא» )ן;0<י1י קיאוחסטנמר י 

 י״נטעײ in פון אסיס דז׳טענעראי »ם,
יײטיטסטום{ פאינעניסו on :עאואנײ,  װאר גארםענט יעס*
 סיטי. י»רק W ניאן,

—i *דזשענט׳נימען
 ijf’O jmvn יי םיז לייױ1פא ״אין
 אמאדזטאיאן איי«ר חאט חר׳אים

ך 1ייי אויפנעחע*ט tvuivmruv ײי
tv אנסאחי op« ioo 10 שספסר אין] 

זיי* סטריי?ס י1 ס,1סעטנע אוגזעחנ

«4 tnnvv וי״ די *וייסרוססן ס*יט
1 11• OV0P1000׳• י,

V’) n איחר ״אױנ  von ,טאן 
 »*ו/ר »v »ײס, סוס שויע( מיר וי«י«(

« on סניאנס|1 ו׳אט יי )  |1א (ט0י
vprwivp m סס׳סינסײ יי  o«ii 

 ׳פליגטסן » אײ״ס־סטס״ט ײיט
in פיא(«ן יח גיס1סכס n  oon יט) 

»י08(10 |,01י
ט ,10איי (HV3V ,ד׳

סילװעי־סמ, ,1,0
iivrfo 1VD1PV1P0 ivsiorv,

o• ׳1אי oio היאײ), lio *מא 
opo8U«׳ivopoor• o iyii 

אסאסיאיישא!״,
די ײי נאגדסס ,v«^ יסתט׳ m*v מי

f i  1 5 5 8 D P U O P ױ I V O t W i ף ן ן ן ן ן ע
 no• די ״מ שעפער די »ין כאעעססיגט זיינען װאם 1כייטע1א י1

ijn inapyou ו נאלאנגען וואפ*»i r ױו « מ » « ר  *ױ«• וועמוז אסס׳ז, י
ען וװ געפאדעדמ ע מ  יוגיאן, דער «ון »«יס יוין קאםיליינפס זייערע ג

םאל» אלע וױ אזױ
n אײנמסען גדמ׳ן »ױך מלכיגע ד»ס r• .אל«י וועגען סינדנגען 

w >דן«»יס װערעו גע»ןלחןמ גלייר זאל שאס »ין «1«אםי װאם i in* 
םטריט, טע23 איסט, 40 ױגיןןן,

גןןארו*, דז׳טאינם סץ נאםען אין
רוכץ, דזשײ

»ן.8יוױז׳1 סראטעקטיװ 1םענעדז׳»;י

»oovnoio*iv i «1 פון נען v| •נס
m םיײרט o  ,twv rm  inviiw

 ;־iv tv איי חטנדימנ vtv װאם תס,
ioy>n«vivo נעגסן סנסן1נ1פא 

.oipo'd v  on
ײו 1«י ספ ,כאט׳פ  1030(0( י

 טסנליסקײט און o«v נעװארסן(סנונ
iv 1שארריכטס ovi, איחו חאט, on 

toionoon no סס און נעטאז ניט 
iv 1»יח tv אױס, װ»זט ) ovn יט) 

 סױ vtv in״oivo iv זינסן ייז
DVMO.

,m  e invo  ivr«viovov n
no ivd ו׳ י י חו •י י  יo>vi 1 יי
pv יײן loonov אםיסיסי סטײיתס

i*ir oin-o iv*)v אן op**ioo *i 1פא 
i י o יס*טע יי  o ח v i י ovn ,o 

 tv ,O8V30) ovv oino 1׳£0א די זיר
*vtv )103’אײ»חל0(1א 1« איז 1(1ל1חא 

 onvii / ov*v ניז ioiio(אסס׳ן די איו 1א11 ״.oioo*DV on 10101 ףניי3י”
on*io on« יי יייס  T־i אמג׳נע• (יס 

^ ? 1ײ01
tv ,i*v m*n m איו טסשח די 

)iv יי אזיי• ניס dp* ♦ loo ♦ i ovn tvw 
oiooo) jn ״ יי מססז׳ivopoor 1׳אסס 

n  ojn, ײי oo «אויס, ס1װ v ovnoi 
»in  no lonon n .1«m  r» m 

n tv ,01**001 loovn I'oov סאנױ 
10(0( ,oinwopoo ײסלנס IV’ii♦  ,i

10( iron  ,vp**io «0) vvn
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10:1*0 r
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nonno >n 1”P W  ovn ױס )ivo 
 rvvo » n*« סנסמיס vtv סיט ב»ט

too .in וױ קססי»ן ליםסישסז r on 
top דרייסם >nm  n  on ,10iv •מא

in שינעריס  no תאניסד םסססיגסר* 
tv*v איסס ארנייט d id  o*o סיײס 

 און ,i«ooop םססיסליססי׳פסן on 1*א
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 I טיט iveoi non o**siv n און פאני(?
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I *)virnn■  O)*rt*npioo v ioa*iooa« 
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tnv iomv o)W*Dv ioii'opoivp 

1*0 *0( losvn 101*88» to ovn ,on inn♦® ini »p**ioo nt non 
p**ioo iv אין no**» 1« lopoip 
0103000,

e אין looivn 1*0״ ioon  on 
0*11 ivo o(*)׳ i*tv in o iv io  nt• 

ompiv ioto*i, 11 ױיס♦ vi**> m*v 
ivo oo, ײײל moo 0*) t*v ovi וױ 

 m*irv3 notnv«10, א*ו פ«< א**ן
v 00 u n io n׳toioon) v n  t,*

 nno moo jtv moi*o3*n• פ*סי
ov«s*i inמסגט v סווי׳ססן tnv, 

nt *is, טאכסן n ivo r iot)iv 
DTP opnv און *ootr iot«« losvn 

i<« 1 אױפ׳ו*t to  iowio) ,nvpn 
o**n**io *i יו*« t*v losoiinos'v 

(•1V |10 loopn• oi*m *1 iovtp 
.11030 lot

on, יי-טסז ovn,m io  ,*w איי״
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ior*n« ,iv*n* iot מסססן ײסיבס• 
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 אין t**i v ivo hvmvo ,אױס׳ן

n**n,׳i  t*v ooe* סתס*3אי סרסגס
*vp mo'voio v nt mvnoi ioioi 

no ivrm סון נאשטימט ריטס, vi 
tv on**roio ovn osPon ,o**eo 

ioo#׳*3i• •לס ivo t**i סס**נסס1•י
 josvn omv n**a ovn ,on ײיד

1**nwo *i loononoiv oo*oe*o)i« 
ivnonv) on no tm׳jibdvp o ooi 00 ovn׳»rt**n))» *i tv ,or VTDOON M'OPVO ovn t**i v ivo 

 ttv ,oipo*dv !Olonnv♦ אונזסד
on* )*0**110101 lysvn id  *n* 

ojn» 11 שסיסס
PVT• 103V ovn I'OOV 10**M,* 

r*o ניס orvooism די ***nwo 
ovn ,on o ײגי d  oodvp m  no ־ onvo v iosoioi ovn m*v •אױפ 
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ivi'i>iy in א״או m k|ול*אײ ׳« 
n״m u 11ו*ויח1*יa im h i  |i יד* 

i»»siIn tw<t ytfyn וויצמוא, * «*ו
ײ *>*ו ײי j* יי י i*״Uinwi) ,*iy 
סיו«זו• *ר«ן ז »״ט ײורואלנאי •

 װ«• |,y*pni סיט סטרישט זייו יןין
 נאי*־ די fis tvueiu 1» ו״ו«ן מ

נטט׳ס,
 *וייו*ױ יײט1 ו«ודס |VJ"f *טיר
ױ סיט טרעט׳ון  *וגיאף, טן »ין *י

 נ״ד* פיר ױ״טד׳דיו «ײן י*< ײ*ס
 מיו טטנען !ייטטon p* יוו »דדיס
in®* ייײר iv r )«!פ*ו׳»י

m זעחן, \fm ״מיי  m •ונײ*
 •m סטרײש p* דינען װ«ינ« )יײר

ov ivtfvu ivi ײ* םון »«רנער טיו* 
iv ,ו געחן ויײף ז*ר*ן *ספ׳ן» m 

 *יחר t» נאוינו, * טיט *רנ״ט,
 ׳אטרײט• *ר« iv)Wvi*c nr שטימט
p d'i ם*ו #»חט«ן *;ivu*i  on•* 

 ױדטז, יי *ננאיאנוט *ס11 מיטע.
 •nvuvi* פאיאויס *״ן מיר ׳פטיטען

tvo דעי פון אויססײט׳פוגו די p•* 
 טונז פאר ״|t װעט עס *י םיטע,

*ivivi *in .ױנז
*נטמג, ״סיט

 ליידיס ייגטעמ«׳ןוטנט< חור טטי
ױניין, oivpi*h נטרמעצט

דגמאן, סאריס ,
e ט«ר1 iv l.n ro "H.

 *vi*pp m פון נ**רו ח׳פ. ״פאר׳ן
ױגיטן, מטנער

**{קןװסקי, לואיס
פרעזיחןנט,

 טײנכעת, ישראל
ju/n /ממדושאר׳

e ימי*ן m טון עוטפפר דער .»* ivi 
 p* ויט «יך נויטינט און אלײן יױ םיר

ורוטיס. פייגע
אױפגוך קל^וקסאבטר חאכען^די וױ

$ דיעזע  פלוטלוגוען רעם ווענען גיי
 דער םון עפיעפוטױון חןר פון ארדסטריט

 אול• ׳טטרןנגען *t* םיט ,פיטטעחטױו״
 פיאוהטטנער די *וױ׳עען *יז טיראטום,

 מיט m*nvi פאר׳פפרייט יאמ נױ אין
in גיײר װארד־פײער. * פון ׳טנעיה״ט 

 גע׳טטטנןן אונמוטוס pir׳ זײנען םוייטאו
 דיסחו• חאנען און שיטוחטטנער רןדיטר

 מערין• טון פטסירונג. <ע«מ די סירט
 האנען מיטנייעדער טאסען די 1ודרמ

 װי ליכט, זעינען »ין ז»ו די נטט־יסען
ow אסש׳(. דער «ו ענטםעױ דעו יױטעט 

 גע״ נסדר סען חאט טאסען די פװי׳טען
 בטסעש) (די «זײ :נטמערחוגג די ח«ום
..."1 ױניאן דער «ו טע;ות נאד האנ׳ון

*PTH װערט װערטעד םטר די אין און
 דאשע נרױםע די װאם טױסנעדריקט ליך

 ױ• דעי פון מיטגייעדעו די פלטוקרטנער,
 דעם ווענען דןנסען און ס־חיען ויאן,

 now און חטרץ מיט זיינען זײ סכסיר.
 אױ\י נריים וײנען און ױניאן רער םיס

 אױב םטרטיידיגעז, ווי ױניאן די אלעם
גויטינ. ז״ן וועט דאס

 ארױס״ זיך האט נייסט ועלנער דער
 די אויןי נייטאנ ׳שנת יעווסען געודזען

 םון ׳פאפ״טיטערלײט די פון םאם־טיטיננען
היטוקטאבער. די

 אראנ״ זײנען מיטיננען דיעזע װען
 חא• װאר, אנפאנג אין נעװארען ו׳טירט

 אפייו;יט ױגיאן דער םון כאאטטע די נען
 סיטוא*'ע דער םון ײיסען *ו אננעחױנען

 מ׳ט־גנען יענע מנט׳פטאנין. אי« װאס
 ״קלטמ״ דער םון נעװארען גערוםען זײנען

 העיפען w אױף קאם.״, האמייין םאבער
 עם און האטפײן. סאציאליסטי׳עען דעם

 גרוי־ דרײ נעװטרען אפנעהאיטען ויינען
 אין האללס, נאזוגדערפ א*ן םיטינגען טע

 שאםי־ סטייװעסאנט אין האל, כעטחאװען
 דיזע אױוי טעםו׳וי. לייבאר אין און נא

 ד♦ פארואטעלט נעװען ז״נען םיטיננען
 און סהוירט קלאוס, טלע סון ט׳פפרלייטע

׳טעפער. דיסער
 וײנען טיטינגען די װאם תןם טדא׳ז /

 סאפיטליםטי׳טעז װענען געײארען ;ןרופען
 כא׳טסרא״ אדך אבקר דארם איז זטספיין,

 ״ורא־ דקר פון ׳פםעיוננ די נעװארען מן
 פאר ענטוזיאזם דער און אסס׳ן״ טעקטיװ

 עם איגגןחױער. נעווען אי« יוניאן דןר
 חןםאנסטרט־ נאנמ םארנעסוסען וייגען
 דזר נעגען און ױניאן דפר םאר טיפס

 די און אםס׳ז, נאסעס דער םון חטנדלתג
 דאם פאוזיכקדם חאנץן עאפ-טשערלייטע

 תם אין )אי*ס זײנען tvc«o נרױסע די
 און ױניאן רער סים גאנמן אין ׳טםרייט,

 װעט יוניאן תר םח נטנטסיים די דאס
 ?זאט־ט׳פער- » וד — וחןרען םטרטיידיגט

 ,םיט׳ז — אויםנעדריחט זין האם סטן
 פלאוטםטנעד די חארמן!״ סון נלוס

 סד ט םינאנןויעל אױף אי«ט אי« ימיאן
 איתענד איידאסנעװען זי וױ אר»טרפא

 װאם ניסא זיו איז עס אין טריוחנד ימן
 גיט דא זיו זאל «אן די װי ,tronr «ו .

!לםוױקלען.
 באארד דזשאינם טון נדנױנג ז אױפ

כימאבמ. שבת לעץננען
!ײ1ל נטארד ידפזינם טון סיסיע ר

קעםפ״ן. ׳•לאפעדיגער חןר
הענד ■אליטי׳פער חײ־יטחריוער דפר

 לענ׳ד װפרען ןיט אופן oira וױל וײן
 •טלי• די םון טו׳פטרענויגוען איפ דיו״

 טאואיד «ו אויםפורעבען, איחס טישענס
 ,אי• די סיט פונייקוס חןס טעחןכיחןן

 הטט אויפנעכיטזעגע, און אניח׳ע ׳טוס״,
אײנו׳וגפנען. גיט ויף

 mVi ׳טוין האט ז״ט תטאחראטיש׳ן די
V וען I * דיער דאס מײנונג, טטיסירטע 

 ■רעזיחונם א ערײעחלען «ו אנ׳פטרענוו;(
 דעדאסראטען די װערט, וארויט איז

 !ערענטפאר• טײט «ו *ייט פון פוואװפן
 אדסי־ דין און פאליסיס וױיסטו׳ס טיופן

 א. ״ױסאניטעריעניוס״ מיד דסטדאפיע
 דער גײ׳פאנט״, *װ ״ליענ די וו. א«.

 נױ דער םון סטריט, װאר םון ליענלינו
 ,וזוטא• אזעיכע נאןי און ״טיירס״ יארדפ

 שארנע־ װערט אינסטיטיפיעס, ויטטיע״
 נואי דער איס װאוטערם די פאר נראנט
 “,חטנאר אטעריקאנער דעס פון .חמיפיח

.“״פרטסועריטי אטעריקא׳ס און
 און ׳פטרייט פון יאחר אנט די אױנ

nnv דעם אין םיאנט *וס נענראכט חאט 
 גלויז יועבען •טליטי׳טען אמעריהאנער

 דעם אין זעחען טיר וױ פיגוחןן, אזערכע
 טרױעריג זעחר איו סעטפיין, איפטמען

 דעם פון ארעטפײט די נאוױייט דאם
 די אםעריהא. אין יענען עשענטרינען

 און פאבריקען רי אין פאיק, פון מאסען
 זײ־ עס אי*ט. לייחןן םארטס, די אויוי
 װ*ם םראנעז, סך ט יאנד אין רא נפן

 לײ־ א אויף ענטפער, אן אויף װארטען
 נײחן די םון פאריטיהער די אמר זוננ,

 םארצו״ װאם ניט נאר חאכען פארט״ען
 פרא־ דיעזע א<ע זײנען זײ םאר ׳טראנען;

געיייזט. ׳טױן גען
 עפעם םון זיין װעט העטפײן דער אױנ

 אזוי אויף נאר זײן עם וחןט װערט א
 אויסדרוס אן זיין װעט ער וױפיעי )פיעי

 אנ־ דא זיך האט װאס פיאםעסט, פון
 יעצטער דער אין מאסען די ניי נעקייבען

 אויסנעדריחט װעט פראטעסט רער *ייט.
 אש־ וועיען ײאס ״טט־טען, די דורו װערען

 סאציאליםטי״ דער םאר װערעז נענעכען
 לייבאר פארםער דער פאר פארטיי, ׳טיןר

 <י». פארטיזען גאן דער םאד און פארטי
 דער אז גיט, םראנע היין איו עס און

 עיעס־ אן זײז װעט 1«20 םין עיעק׳פאן
 ראס־ נרויסען א אױף פיאטעםט טון ׳שאן

 װעט עיעסיטאן נאך טאנ דער שטאנ.
 נ״עס, פרעחיימ די נרענגען נעװיס אונז
 ׳פםימען נײע טױזענדע חוגדערטע דאט

 װאס פאיטייען די *ו ̂געשוטען ז״נען
 ׳שעהנערער און נעסערער א iv ׳טטרענען

 יע־ פאייטי׳טע[ רײנערען א צו און װעיט
אמעריסא• אין בען

אורנױידכאשםעםיגט. חײװאוד׳ם
 סוירקוט סטייטס ״ױנייטעד דער
טגא טין טויפים״ אװ קאורט האט ט̂י

 וױליאס ופוען או־ט״ל on נא־פנמטינט
 פון קטלענפן »3 זיינע און חײװאוד ר.

 דהי 1טי װאירסערס ,אינדאסםריפל יעי
נאשטעטינט ה*ט טאװט רער .“װאירלד

 ,פאנספי־ אין ,׳טוידיד ויינען «ײ דאס
 סלחסח תר פון געזעצען די <עגען “ראוויע
 איז, דערנײ מערהװיררינע ד*ס *״ט.
 רי געררוהט האנען *ייםומען די װאס

 קאמנטארען, װעיגע אירמכד *הן נייעס
 נ*ר װ*רט סלחםח די ווי אזוי עפעס
 אורטייל אזא און אננענאננעז אי>ום
 די זערנסטפאר׳טטענמיןי. נעװען װארט

 נ*ר זיו פאנען זעחט, איחר װי ?אורטס,
 שוין איו טלחםח די »ו װיםענדיג ניט

 מענ׳פען דיעזע דןום און םאראינער, יאננ
 אונטער געװארען פאראורטײיט זיינען

im ספעציעלע m עטיינע פאר פון 
אוריה. י*חר

 94 די אױנ אזױ: עם חאלט איצט
 די.אינדאט־ םון םיטנלידער און םיהרער
 װע־ װאירררי דדי *װ װאיחןערס טריעל

 אפע־ iv רעכט ראס כאפומן|ן ניט יען
 oiv נערינט, mvavn א נאך iv לירען

 סםייטם, ױנייטעד די םון טאורט סוורים
 פרי־ אין םוזען;ערן באלד איע זיי וועלען

 דאס און טערטינען. ואננע אויף ז»ן
 םארטיי־ די װאש אבטענדינ ניט איעס
 אין האט אננעקראנטע דיעזע םון דינוננ

v״o כאװיזען, ■רא^ט דעם סון o*n 
 חא־ סענ׳סען דיעזע רםיי<1ם*רא א םאר
 זײנען זיי מי |1א זיןי נענען געהאט נען

 I אין נעװארען וראמאצירט אוז םארסאלנט
v״o פריענ• םון

 pM ארבייטער םאיאריטעם נמיםע די
 עקאנאםי״ די |io ניט וזאלטען אםעריסא

 חנרים. זײנע און ר1א1הימ פון אידעען יטע
 ר*1א on נענען נעוױס *נער זיינען זײ

 o*ii פארפאלנוננ ביטערע די און טייל
 |ic אױספױפטעהן האכען פענשען דיעזע

רעגיתנגס־אנענטעז. רי
כריסעל. אין קאנפערענץ םינאנץ דער

 םאר־ איז װאכען צ־ויי יקצטע די אין
 םינאנץ״ אינטערנאציאנאלער אן נעהוטען

 ד*ם נעלנױם. בריסעל, אין קאגםערענץ
 }10 סאנםערענץ ער׳טטער דער נערוען איז
 גע־ זיף וןאם םלחפח די זינט פארם דעם

 ז״נען קאנפערענ־ז דעס יוי1א ענדינט.
 װיכטיגע *<ע נמעט םארטר*טען נעױען

 פענ׳טע}, דורך װעיט, m םון לענד׳ער
 װעיט in אין *םינענם1« זייגען װאם
אי־ ארכ״טער םע1*מאכיזי די 1סאםינאנץ. סון

 on ענץ,1ק*נםע in איז װעלט in בער
 באדייטונ^ קצאפעי א םון זאגענדינ, אםת

 ארבייטעת די איז םינאנס^} די 1םא
m io זיי װיכטעהייט. קנאפער א סון 
 די ם.1יה1כא ניט מי כםעט דאם חאבען

in קאנ־ואולציעם רעװאלוציאנעיע  |id 
*ן. ניט 1ג* זיי נעהט װעיט

in י1 ט1דיסקוטי ה*ט ענץ1ק*נםע

מן איו  ■ןגפטאוױ מ
m ײד •לו ו

 כאט׳ט נעישלאקען, ניט קיינער זייר חאט דא
in דעיענאטען די  iv חא- ׳פאפט1«ע1קע 

 נאצונ אץ om נאך נעװאוםט ישױן בען
in ,דע־ נאך האנען מאסען די װאם לאנע 

̂ט ̂יך: געװאוסט, גיט מא ע־ דער נעם  ד̂ז
ער, געראיל  האט םיינבעמ, בר. מענעד̂ז

 חאט *•ראטעקםױו״ די opi נאריכטעט,
̂יקט נים סריח שבח  איחרע ארויסגע

 אײד ביזגעס די מיט געחן צו קיױרחס
 שעאער, די אין ױדאן דער םון דעעגטס

 מײנט, דאס ילײנטס.8<ןאמ דא איז עס װאו
 האבען אסס׳ן דער po באאםטע די אז
 די אסגעשטעלם םריח דער אין ^בת לײך2

 ^רײבט אגריטענט דער װאס טאשינער/
 אין סכסוכים די אױסצוג<ײכען אױף םאר

שע«ער. די
 געגעבען אויר האט םיענעמ ברודער

 לאגע, גאנצער דער איבער איבערכ^ס אן
̂ט זץ• האט שטרײט דער װי  אוז ענטװיקע
 םיע< מיט געװארען אויסגעחערט איז עד

אױשסעמןזאטקיים.
קײ־ בײ האט נייעס רי אױך אכער

 איבערראמונג ק״ן ארויסנערופען ניט נעם
̂וראקען. נים קיינעם אױך חאט אח  דעו
 חא״ געחןדט, האבען װאס דעתנאטעז די

 דזמוינט דער דאס אויסגעדדיקט, זץ־ נען
 ווארטען, געדואדיג נאנץ וועם באארד

 םארםאאנעם א געבען װעם אסם׳ן זײ כיז
 םרײ• איז וואס בריעוי דעם אויוי עגטצתר

 — װגיאז, n נעווארעז. נעמיחט םאנ
 האן — נע׳טענח׳ט דעלעגאטעז n חאכאן

̂ו וחח דוהינ, גאנץ זיק דעדמײי  די אטי
 אױו• ניט געדזעז אסס׳ז תר סיז קיוירקס

 דערוױיאע ײעם םעז חאטיאײנטס. די
 מ אזוי װי ווענ, אנחנר אן געמינעז סוזעז

 נעווען איז — \,rfovס צו טאסא^מטס
n סיינונג pd דע־ באארד דדןזױנט רי 
\.vom0

inלעצטען םיטענ באארד דדמױנט ״ 
 pfi * נעויארען אדדעסירט אױך אי? שבח

 אמ־ דעד &יז נאסאז אץ דגמא̂ן סאזײס
 נזף Hgn זעסא! גרודער

jojnא ן pnoip אימד אימרנליפ

 די o*ii שארװ־קלוננען ן1א קעטשע *לע
 יראטעק־ in טים געהאם ה*ט ױני*ן
 יס־1א ,1910 י*חר on זייט אסס׳ן טיױ

nואו;nKם דריקענדיג nנט o*n םיח• די 
iy פון ער1 i ה*בען אסס׳} פיאטעקטימ 

 לע־ נויםינען דעם נעלע^ט ניט »לץ נ*ך
 *nonvo'w נײ ד*ס י1אוי מכען }1א ס*ן
 יסטע101א ך1ת יע1אינחסט די םען
ip סון םיהרער ״די ײםען.1שט i ־1פ* 

 ה*־ — אויסנעמםעז iv ה*ט — םעקטיװ
 די װעלפן זיי *ז ױיםען, נעמענט ׳שוין בען

iv םיט *;,מ; 1של*ופמ»כע i אינטעתע־ 
 ען1זײע םים עקען1׳ש1אינע ניט ש*נ*ל

*j ביז ין1ש ה*בען זײ ן1א אויט־מאטום 
in* *} נעםינען נעמענט איצט i ,װענ * 

 װי }, גת ר י ז י ל י ו i י צ ר ה ע ם
iv 1א זײ צװישען סכסוכיס די םפטלען{ 

in נרײט 1*בע זײנעז םיר ני*ן.1י iv 
invoo:v אמאקעם״ זײערע אלע יו•1א —

ינט.1געענ iv ה*ט
n זינםאז׳ס n יסט1באנ איז ;rv־*

 אפיאײפדענטיען. ?v׳c םיט רען
* * *

nvo 1םי one oiv ivnvi םיט ovi
ivo ij ,ניט נ*ר יאנע די זין ה*ט ^יטענ 

i  ,n ^in:ppi* איז ivn'io גv̂ילn̂ם 
Vi*iiPi.{ זױ האלם ײני*ן די ,~vi 

 װיײ ״װאטשסוצ םון פ*ליסי in ניי װייל
 םון «טפ«־ אן אויוי ט1*11 }1א טינג״,

in .נ*ו איז «םם^ דער אםס׳ן *iv i 
tvoipvj• נים תמוײל

 *PV יער ה*ט דינסםאנ }1א מ*נטאנ
ivoippt 1 ב*ז»רד,• in  |io11*םפקםי 
 ov '11 *בעי םיטיננפן, האםvנ אסס׳ן״
”iVJ ׳פײנם, t זײ w באשםיסטפז שיין 

o י11 נעקוכזע}. ניטץ01של ivi ov יך? 
 איינ״ זיי ײעלעז מ־נום, ivovjn in איז

 אס*״ נאנמר חװ־ }io םיטיננ * תםעז
 בא־ ovii ה«יס, ד*רמ *ח סיאייש*}
 w 1אגספא * 1םא o*n {vijni של*םמז

מן  אל«א, םוז, יתיאז די יתי*ן. m מ
r מארסאז״ e וױימנחוז ט םאמז >xnt 

o אסס׳ן די ביז n אגספjrar

סײד איגטפמא*יןג*לאן no *נל«ספן1<
 חו<יחנוס• די |in*>iin iv װי ריוג

 געיו־סטאג• on twvii או} או^1חי
o*n iv  .run מר ײו  נא• ניט 1ו* *

oroovr אזחאנאן די סיט »on  i 
'*ivi’ov *אי• אח *פ11י אין 1אױפװד 

iv i iva ,״פלט iv o w  in **נט*נ* - 
iv ניוס ip iiv >*נײט1א |1א ק*פים( iv i 

ivn n ,איינםא• ד*ם |1א י<ונ«ס״פ*סט 
 די נלויגעגס. •*ליטישע *יטע די סון י*ן

o נאםעמןוננ איינצינע i* i o*n »גע• אי 
m« ס*נט *n ג1גא* אין on iv, ,איז 

»t פארנינפן גיט זיף קען מפלט .וי iv 
oivv*ia 20 rvniaino םון on •נא 

v*׳iv>*j באװאשנ־ננ אױןי א״נהונשם 
.“טיחםח 1סא »פן1ײט1פ*ונ און

ניי vojoonvoi*' ד*ס  איז, וןו
in  o*n «ו1 איו ק*נפערע* » *v• 

ivianw ivo>*n {אי jvo'o 
io| א iv»?*tvn n :*Jic ,מעלט 

 םיעל *וױ פון ivo'o אין
nnv ״ |1א?in, 1א| o>vn vtv'i־ivn• 

 1טטאנ1פא on ;עהאט גיט ה*נפן ivc׳
on tv;vii oviv אכם1ט א o iv.{* 

*iv  זיי נעחט o*n נפז*נט, ׳שוין װי ,3
 פאױ סען1דא זײ pov 1 1»נאנ in *ן

ivn*r פע;* ביינדע פינאנמן. די נלויז 
שע}!

 די נאקעםפען װעלען לעגדלארדס
רענט־געזעצען. נײע

ov קוים איז *ojvp' io v ii נעװא־ 
in  m סון טינט *;i * j iw םםיטח׳ס 

 נייע רי סון בי<ס די אוי(י ישט1׳ש1נטפ1א
o :n־vvvtvi,| פסטייטני• יע<1 די }1א 

io ovp{ 1ני *'V3*n pi( כא•1* ׳פוין זין 
tm ס1ניזי m  vtv'i ivodvp*3 iv. זיי 

iv>vii, חייסט ov, נעחן *iv m 'sniO 'i
1'<•V3*'V10'003*P |VJ"t IVVV1VJ VIV

”ivo זײ u ׳ivo 'iii * iv pits ״vvivj•
 מען o*i ז*נען, טאננע אןן “?אטף ליכען

ivoiKinv ivp, ו* vj ivvikj on {io* 
'vop יo*n 1 ינם11 iiv j נױ פון טענעגטס 
*'tv:*i pi באקימען Vi vtvn in i* 

vvvt נוירים. * אזיסלאז^ זיך ז*ל
on*M די ליןי,1גאם' in 1א| <V'i 

V3*n ovp'io"0oy| 11 |1א ,1נע< נענונ' 
oivn ov ,זיף tva*n זיי *oPvenru א 

 iv oiv'*5 vo'i*u )id voa*s גאנ«
t tnn'D״iv .אטח? o*ii וײ ט1א i3vP* 

*?io n זײ o*ii ivonao'n* iv>vii 
i>v: mvo און טענפנסם יםע1* די םון 

 אנכ •div'*p י' |V3V»* omvs'9 ו*ס
ו1א זײ 1פא on שה תט1  אי• Dpav י

V3">31V3.{
>#i>vi« איז >o»ovv יס־1״א יך1א 

Vi*nv3 tvoicvi,"{ - ז* pm in יוי1א 
ivo t* םאראיבע.', עוין איז וואוינוננען

ivp (אי*ט ׳שױ iv j'ip 1ני אין * 'vj pi* 
 vtv'i ...iv3* םלעטס. vi'iv? טנ

n 1םא ,V3>yto זײנפן םלעטם  vsPvii 
vo” n on*>i3V<| 100 1 זיף }V3V3** 

 o*i lys* •ivavn ן1א חווש * 1לא
ow"p p ד*ןי ט1א ir .יפט*1ה די ניט 

 iv:'iv5 * rv;iv שטעחט ov י3* זאר,
םלעם.
נאנ'«א י1 *̂v1 יע }ioלענדלאװס י 

on» iv אין ארויס איז i נ׳ד * טיט 
 יזivoi3V3 3>1 זיך ה*ט ivd אימאי ׳שריי,

iv ס,111םא ;זײ* ivino ,וײ o׳cv»vk 
ivo ניט זיף ,ivo**u oiv ,ivk’013 oiv 

1 iv1א שיך* י{ iv^uvm vi” p̂ •ױשל
1 yp1״ }V0113 אויך *ך'V {Vt” i i  yo

 א ”« }V3*n ,1איח onvr ,on א'}
 נע־ vp*o זיד ח*ם ivo .03n ביםעל

 ײ•1אo*ii ,,i 3 אלע iv ivonv3 םט1א1
 טא• זיד אחי1 סען .oip'>3i■ on סעז
vp נפחםעז iv ן1סי”אר3 ײ*ס י,1 אלע 
p>*o o*i ! לפ}1אשמינ3 ן1א

*13V? יio{ 1 האםוי on איז ײע?,
 1יפטפo*ii |pvi iv 1' 1 נט”ל3 ל*ודיס
iv>vii ,{*זײ מי ט iv?vn אויסט״טש,{!

 זײ *ז משנליר, }.vvvivroin נײע י1
m םאק׳ן וחןלפן ini o in n p in 1פא 

1p ניט :*'V10'od;*p, נ־ נאנצע י1 און* 
אײנ־ םםיםח 1חןמ*1נ* פון טטחוננוננ

in  {io am i pvtvbo k {vbhiv לע־ 
 נר1א iviiva {V3*n ovii 11חשיסלײםש

אוםנישט. |1א זיסט

, y

True translation filed with the P09tmanter •t New York CM* ייי׳ 
October 15, 1920, as required by the Act 
of Congress approved Oct. oth. 19 lh known as tho *Trading with tbo Enemy Act.**

 װאפענשמיל־ חסיש״טוילישער דר
שםאגד.

 םון נײעם אויסיענדימע חױ«ט די
 װאננעךמםיישטאנד דער איז װאןי דער

 די יױיען. אח מםלאגד סאוחןם צװימען
 אז אײננעזעחז, עגדליד וזאבעז סאיליאהעז

 קע־ נים זײ ותלען חסלאנד אק וױיטער
 בא׳צלאסעז חאבען אח אײנדדינגען נעז

 םריע״ רערװײלינעז א אונטערצױ»רייבעז
דעז•

 דער איו באתכםצן, ןױיםוננצן n וױ ׳
 •וייעז״ טאר גיגססיגער גאנץ א מריצז־ען

מן װעם מימם, קס וױ  אנבא־ וואס יוי
 נדעסערע באקומן טצריםארי^ לאנגט

 אנטאמס איחר אח ov וױ קאנצעסיעס
n vrn\ געזואחמ pc מדיעדענם־ דעט 

iin w y^ ת  וס»;א/ חײסם ן,אי
w באקוטצן אלצס מוץ

1rts-Zfa

i-Aui i/ •י*
m i u t  u s .

׳םיפגדועושאפם ד פח שפאנד
ױניאן נױארקזסלאוקמאכער דער אין

טראנ»עננעת. אלקסאנדער פון
*יצ«ע'ועא«(«י), אווזןי וון .rvfijn ויסזירפא }1א יע?*ײ •י| (י'יע״«*י

ov mi איו ivn'io נעװען m •שם״ 
n ,oivoDi*m  n *p n  on {io ivi־* 

tvs יך1א 1סי **ov א געסאפס ,*oinvv 
n אין ׳שאפט1ע1םיטנלי in פון *  ' i י*־ 

m 0*11 ?אלס  iv mvnvi אינסעת׳ד 
r>*;* 3 יײדיס*o iv pi'* i i o;voi יױ 

 יד טעןovi {io i*'iv■ on 1 פאר ני*},
 .1920 ױני, ivo30 on זי3 ,1919 <י,

dimvv iv i 3>1 נעפאפט איז m *nviיז 
i;i>n*v in שײמת אין  iv סון iv ;o n 

ov'* |v: ko א n>nvv: לויט iv i םאנאנ״ 
in ערטיילו;נ1  {io 'שאשט1ע1מיטנל 

o*n י1 אננאלאגגט V3*o,{ נא־ י1 |1א 
ovo'>*i*'v, תן.1גע יטינ1נ ניט איז 

o*i לאנג ניט איז p'nv געט*ן ין1ש -yi 
vo^iv ,jn*n איז Ditivv ivovn on 

ivoi ovi *און ,1920 ,1יאמ *n  iio 
 חינזיפס in איז איו ov.׳k ניז סאלט

iin״i*3 ?ײן n iv  n Jvo ניט vii*c* 
VOIP.{

ovi םולען in  {io o*o>itn איור 
ivvo ,איע םיט צעהלתנ |i* ivrv3*o

oyn mvo*y נע׳עטעלט^ oiv ivivn 
pvo״.v>* iv ,i* i*3  .3* iv i i r m o 

*3 ח׳שאינם *i* o n{ יר1א in v ' iv 
5*p*> m iuK3. {'א v״o»* אי• אאע 

ivpnnvs װ*לט V'Oiv tvsi3i*o> 
o* פלאץ. n  i ' i לאננ1םא *v i jio 

 *vii ״,o"pro3ViV3, '1 {io דאקט*ר
ivsv ד* 1םי לען j בלויז o n תטצית jio 

ovi םוצעז i m ” oo'i* ,o i*o n1־ jױ 
vi ovv o* םאכעלען. טענציך װײט * i 
m ט*} vn אין " *o i*  v : 'i־ 'vr; יע־ אין 
iv i 3 ארםי?על*ovi ivt” ii otm i n w 
o הסצ סך n  {io 1שט*ג y i  ;is* פיטנצי־ 

 * po ל*?ארם צ*הל * no דערשאםט
;ivo'iiv טײה '*iv3{' .לאי.י ov i*ii 

*t*' זיך ;עשינען ;* r ''r ivo ל*קאצם. 3
iv^vii ?vp's ׳ונ1 1פא i* iv 'onv 

n 1םי  {vovi זיש*ינט1 פון צא?אצס 
3**11 OI'IPD ,pi*?p i n  po ״1 }1א' 

ivskd ivo 1ני אין מני*ז *'pi, ױעצכע 
voon*osr די געהעגרינ,”3שא,־ איז,

”i*tr*5 אי} *־נאניזאציע nvor* iv i.
iv i ־3 חשאינט**onvor*3 i {י1 פו

niy^*p 17,11,10,9 3,1 :ל*?אצס, 
21, 23, 35 45, 48, 64 *1{ 82.

 לא־אלם דיזע פון םיטגלידער די מי
 יוס.1 זײער נעצאהלט האבען

in » }V3*n ,ivpnvi ח*ם צעצזוס '
v in ” ^i*D v i'i po iv i'Jio 'o  ' i 

o לא?*לס n  *i o>n*vya אויוי o n
Vi;yj^*a{ ׳שטײגער:
3079 V3*n in '^ io 'o{ נעדאכט 

 ם*נא- יM{' 1 *'ינצאהלוננ yovv5 iv״«
ivo ,1 }1* סט1יג1א ח׳שולײV3DVDBVD 
in 1919.** םון

4127 tv3*n in '^ io 'o אײננעצאחאט 
' iV3ovii*i ,iv3*op* ivow*o ײוד i 
1919 ,ivsovvn {i*.

23,673 o5n*vyi {V3*n in 'J» 'o 
Ol'l {'* 113*1*3*0 דיV0 ,1*13*' |PO 

.1920 in** po nvo p*
20,947 0'30'>jn*n in{ 3*״)*V 

vo*3*o n* **הצט  p{ סאי יצ;1אס *i{ 
on {io pen .י*הר

in'?30'o 1272 {V3*n on nn * 
i * i  * o p* o5n*vv»”* י ,o 

1 o*i,1 .ײסט i*o* ׳lvo*3*o npovBe 
 *־oitivv in 3 עאכעn'i 11* דז׳טח, נ*ד

ניט. זיך ציהם
 ײרך o*i יס,1א ov ט3פא צוזאנמן

on {io {V3*n 52 *i *ר,1צענזוס־י 
o*ii זיד ה*ט pen ivo30 o n  o i'iivvi 
1920, o n  iv« i o>n*vv33” « {V3*n 
53 1* 0 3* I I V T ' I O{ 

ג י צ נ י י .in'?30'o )53098( נ
in יצעז11 1מי  o*i ,!ypiyoK3 * i 
omvv איז :o*ii ,ivovvJ in  limy *

i* i 'i' ליטװינ* ד1ײ *ji 1תסל*נ. 
 נא׳שםימט נאנץ ניט נ*ף איז ov ער3*

op *V איז it* vpko.'
oJvii ,i ,1א בכלל| ~ivo"3iK ' i

in מאסען  1V3'« {io ותלם o i* ii ,oic3 
 םיחמה די ipnyjoi* ט־וים םים ׳שוין

vr'iiv) 3 זיך ז*ל *וילען און תםלאנדV* 
 V3VP{ ז*<ל tvo י13 *םת, *ן אױא יינעז
tnvt, חמיתננ איצםיגזג רי װי on iio* 
 י•1* יini{ 1 א'יג׳שםעל¥ן. זיך ovii 1ל*נ

nvo 1חסל*נ נענען פלחםות invii
 nvt {vivp oenv ivo ovii,{ אױםהעחמ,

oi'3io*p in *  • ,ot'iijtr>*3 in  iv, 
e i* i dvii {*ה*ב * iv di'p .נים 

b ל*גג וױ i*i אײננאשםעלם גים ותלעז 
1 ,n :vo n v vpmoup m niועס n v 'i 

om*o jnvo* ע}3לי'י3 ביט קײגט*ל םייינא

 אלס ivi*iiy] 03V3V11HO p* ס'טגליעו
o i'i *11״ ,iv>n*vיב*יד o*n iv •ייג* 

ivn isvn** o>n*vv3 סארלויף אין Iio 
in**. ״3 דער יויטIio 33ii*i3vo* iv 

*V0T013 1*0 mVII ,{*riB'003*P iv i 
vi3vn 'ט3»1*ט3 ער1סיטנל ivivn 

ני  i*c ינ1שול tv3«t 0*11 V3לv*ז יז1.
»} lV3*ii 26 יט3  mvo ״*in  in 
11 ov .|V8i3y3 oivu on3vvזיד ילס 
0*1 },vo*n 0 כיזV11 01I3VV 1V"3 iv i 

on* l” f OVII 0*1 ,{V1V11 03MDV3 
V>* IV>V11 ,1921 ,1*13*' {VOl OVI 

*'3ivo3 פיטנלידער  in  po*»3"׳?*
”} V1D'003*P 1V1 O'O׳ » 03MPM3 {'IB’־* 

0V11 ” 1 tie 1V3” P p* ,3311V13V 1V?V3 
}3י1שול יט3 « » 26 *ii mvo i* c  o i'i
V ו*נעז•1

- - - -

 דינען כדטגליעדער די װײט וױ
גוט׳שטעחעגז/

 םריחער דא דיגען װאס ציםערען די
 וױפיעל דערצעח?ען געװארען, אגגעגעכען
 נאארד דזמאיגט די אט פון מיטגלידער

 יעדען דיוס אײג;עצאח<ט חאכען ̂אסאלס
 גאנצען דעם דורך און יאחר, פערטעין

 כאטראכ״ to אבער װען צעגזוס-יאחר.
 חאכען װאס מיטגילידער צאחא די טען

 װא• 26 יעצטע n אין דױס אײנגעצאחיט
 ארױס, זיך וױיזט צענזוס-יאחר, םרן׳ם כען

 געװען זײנען מיםגיצידער אזעילכע דאס
 אזעל־ און פראצצגט. 86 אדער 458,92

 אײגגעצאחיט חאנען װאס מיטגאידעד כע
 צענזוס םאר׳ן װאכצן 13 די׳יעצטע אץ

 ■ראצענט. 42 אדער 22219 געװען זיינען
̂אסען דיזע-צוױי אט ̂ידער קי  לאגען טיטג

 גוםמםעחעג־ דער םאר ווערען באטראכט
לאקאיס. h טון מיטגיצידעחשאפט דער

 די אן זױיזט טאבעילצ םאאגענדע די
 גרויען, אין לאקאלס די פון םארטײאונג

̂זטעחעגדע םון ■ראצעגט דצם ̂ויט  גוט
 צוױי רי םון האבצן זײ װאס טיםגלידער

 דעם אויןי כאזירט סיטגילידער, תלאסען
 םע־ דעם אויף און װאכען 26 םון •עריאד

װאכען. 13 מון ריאד

לאקאל נומער
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מיםגלידער פאררעכענטע ױט
 בא• טריחער שױן האבען םיר װי
 חא- וואס םיםנלידער אלע זײנען םערקט

 םון׳ם מארלױן• איז דױס אײנגעצאהלט בען
p, 1920 30 דעם ביז צענזוס־יאחר, rn, 
 דװס-צאחלצנ־ פאר געײארען םאררעכענט

 יצ״ די יתיאן. דער םון םיטגאידער דע
 •אר גצווען שולדמ זײנען װאס נינע

 פארחנכצנם זײנען װאכען, 52 װי םעהר
 גים צאחלען וואס אזעלכע םאר געווארעז

 אויםגצ־ זײנצז אאסאלס די און דיוס, <זײ\
 צו סיטגל^י ריזע געװארען םאדערם

nor יכען pc דעם חח א ײױאן. דער 
 אויך חניארםסענם ד1רעהא אוגזצד האפ

װ#ס נדסניידצר איי n אויסגןמםדאמץ
i r i  r : ״ ’ ׳ ;־ *

 w-n;vaciD יאחר ®וו פארלױף אין ז״נען
 פ̂א ױדאנס יאוןאיל דיצרע טון געװאחנן

אורזאנען, פאר^ידעגע
 n אין ?ײנען זױיזען, רעקארדס n וױ

̂ס 13  נאארד דדשאיגט דעס פון יאמאי
 ג^סראנען יאחר דעס pc םארלױף אין

 וױא• 9 אדער מיטנלידער 2715 געװארען
 טיטגיידער^אםט, אג*ער1 דעד טון צענט
 ק״ן א״גגעצאחלט גיט חאכען ױ* וױיי
 צעגווס״ פון׳ם װאכען n 52 דורך דמס

 טען8 דעם געעגדיגט דך חאט װאס יאחד,
.1919 טאי,

 •ראצענט 10 אדער ריטגלידער, 4090
 חאנען מיטגי״ידע^אפט גאגצעד דער פוז

 דורד וױ אורזאכען, יעדענע2סארי צוליצב
 טראנסםערען דורך טױײד, פון ארױסגעחן

 א;דערע נאך און יאקאל ^דערע אין רך
®אריאוען צײט דער מרך חאכען סנות,

n •מ« m\
סאיס * חור חרף ̂י  |ורן|4•אר *'

 ואיn 1 אי >vmראcryו
 0805 אוױסמפאילען,

J« ואו^ד חנר pfi •ראצעגט 20 r׳ 
̂אסט.

מיטגלױעדטא•• דער ®ון װאו?ס דער
^ צוױיטער דצד אץ אנ  Wti ט

m די (עװיזען װערט דא, דנען i 
 טיטו^תר• דױס-צאחיעגדער דער
̂תר o'p® צ^ט דער דודך ̂וגזוט-י  צ

 im םריחצרדימן דעם מיט מאמלײו
̂ןו n וױ \vm מיר און יאחר  טעטנ

 צימא/ טאנעלע n געװאחסען. איו
m חאט װאס יאחר דעס אץ i Tf 
 n חאנען 4M9 מאי/ טען3 דעם

roד 40884 געתאט v>̂  lfגדyא
 װאס יאחר חנס אין ױעחרצנד דער,
jirn דעם געעגדעט רך  )ytD/JO “ 
נעװען מיטגיידע^אפט דיזע איו

___14 ®ון פאמרעסערומ א מיעט דאס
i •ראצענט. 30 אדער מיטגלידעד, n 

 סיט• חור פון צאחל n פאמיײכען מיר
c צײס דע̂י אין גלידער״פאפט n  pc 
 P8 צאחל חור סיט צענזוס, פריחערדיגצן

יiirniff 0 .1920 יאגואר, פון צע<זוס דעם  י
 סיטגיידערמאפט דעי אץ צואװאקס א

 די |10 פארלױף אין •ראצעגט, צוױי פון
 im)9 חור אײדצר צײט מאנאטען זעקס

געװארען. געכיאכט איז
וױ און נאר למקאלס n לױט םיטגלידעחטאפט דער פון טארםײלוגג די

j געװאקסען זײנען זײ

יאקאיס

1
3
9
10
11 . 
17 
21 
23 
35 
45 
48 
64 
82

jrtj^nrroin p *אוזל i )if 0 אװ19*? (1• סרןוועג•
(1• ואחי דע1אחלע9-01ד« סי«י«דעך opimi דער

•*•גלימי סיווגליחןו סאי »ע(41 דעם irto iio ,אי»
)irn  nruao ׳go ׳.טען1 )irn iwio ניו  )irn ביו 

10*20 1010 1020 #«ען30 1920 ען,£10
15 1412 9476 10888
4 60 1299 1349

38 2103 5622 7625
a 158 G108 . . 626«

46 723 157(< 2299
9 269 2923 ־•'־־•־'’ 3192

79 151 192 343
21 948 4541 5489
29 1459 5011 6470

123 220 . 186 415
96 4269 4416 8075

11 ׳ 37 325 362
135 416 309 725

80 12214 40884 63098 - — טאטאאס
 אינ חןר איז װאס דערםון איגעזעחען

 מא״ עטאיכע אעצטע די אין איז דוסטריצ
 n איז קריזיס, ̂טיקעא א געװען נאטעז

 דעם אין אאקאלס םון׳די םיטגאידערעאפט
 גע־ אין געםאאען.9א ניט באארד דדעאינט
 זיף האט כױטגאידער׳«אשט n געגטײא,

 פארגרעסערט טײאװײז איצט אויך נאך
געװא■ ע&םארקער זײגען לאקאלס n אח

 אין אופדפטצגחנן די װען איצט, און חנן.
 פארכעסערס, זיך חאכען איגדוסטריע דער
 אץ אאקאאם, n פון ׳עטאגד דער װעט

 םים• גוטישטעחענדע םון צאחל דער נאצוג
 רי םארנעסערצן. מעחר נאר ויך גאידעד,
 pc כאארד רדפאינט דעם םון אאקאיס

 יארק דו אין ױגיאן קלאוקמאכער דער
 װאקסצ( סון •ראצעס אין אאץ נאך זײנען

אועױגרע^טארקער.

I האונסיל םױיד נילדיננ פון האנדלוננ פארדאםס ליינאו אװ פעדערײשאן אטעריסאן
n טרײד• בילדינג דעם םון האנדאונג 

 ױניאז סקעב א אנערקענען צו קאונסיא
 א אין םארדאמט װערט יײנטערס םון

םאר• װאך די איז װאס םטײטכמןנט
 סע־ םון נאמען אין געװארען עפענטאיכט

 אמע־ דער םון סרעזידענט גאמפערס, מועא
 חוגא און אײבאר, אװ םעדעריילןאן ריהאן

 ל. אוי ם. א. דער םון ארגאנײזער םרײני,
 םון םארעםענטאיכט איז סטײטמענט דער

 פון וױיס־סרעזידענט קעאאי, ה. דדשאזעו׳י
 איז װעאכע יײנטערס, אוי בראחןרהוד די

 גרויע א סיט סטרייס א אין םאדװיקעאט
 קומען עס וועמען יארח, נװ אין באסעס

 *ױניאן דיסקרעדיטירטע עטאיכע היאןי צו
 סטײט־ איז פאאיטיישענס. און אידערס״

 ״ױגיאז״, נײע די אז געזאגמ, װערט מענט
 האט סאװ.סיא טרײד ביאדינג דער װעאכע

 ם. א. דער צו ניט באלאגגט ארגאניזירט,
 .c א. דער םון קײנמאא וחןם און ל. אװ
 ■רע־ דער װערען. אנערחענט ניט ל. אװ

 באס א איז נײעד^ױניאן״ דער זידענםסון
 נײע די אז שטארקער נאך װײזט דאס און

 םאיאײ־ א וױ מעהר ניט איו ״ױניאז״
באסעס. םין אננעםיהרט סקעבס po ניגונג

 איי© ױניאן אמת׳ע ■ײנטערס, ״גוטע
 געחן״ גיט ״ױניאן״ נײער דער איז װעאען
 אלצ נאםען. גאםסערס׳עס אין סעמי, זאגט

 V יױ מעחר ניט איז דאס אז איח, ?עהען
 םאדשװמחנן װעט װאס געשיכטע, בלאןי
 n כיוױוצז. זיך האט זי וױ לvשנ אזוי

 ארױס• ניט קײנמאא װעט ל. אװ ם. א.
 צו טלזאיטצר איז עס װעלכען קײן געבען
 פעיצרײ- סטײט קײן ״ױניאן״ ריזער

 קיץ או; אנעיקענען ניט איהר װעט ׳טאז
 ארםעטייש װעט זי באדי. סענטראא סיטי

 חנרח סקעכ א אילס צוגענאגעלט *טםעחן
 טרײד כיאדיגג דעם אנבאילאנגט װאס און

 אחיס• סקעבס n גערען ער װעט קאונסיא
טרײבען״
 סטײפ• חנם אױטאױזירט האט םרײני

 n םון םאחעטעחער n װעלכען מענט
 נאסצן po געמאכס האבען בראדערהוד

 נאד דעם צו po ל. אװ ם. א. דער םון
 דאדצר•1חוױ־ פון קאסגען די אז ערקלערט,

 חאונסי< טרײד בילדינג דעם געגען הוו־
n ורערען אויפגענומען איצט װעאען  po 

 םסכיס נים קײנםאא װעט ל. אװ ם. ס.
 םיחרם צס וױ סאאיטיס אזא צו זײן

יןאונסיא. טרײד ביאדינג
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i ממל יוניאו אוױיסאוס הממ ח*ר אױ
:py ן* id iniypapyena] *סלינ* 

ay*9i« iviyrt איד װ«יען פוניס יסיס די 
*®ytyiopya tvii'U'onyaoy® yivt 

o*o>*m invti׳.i
IvoipynyBra ire■® pyeriy in 

aeiya: ג»ןי ויייך an ,״אילטיראטום״ 
*pvaua® ym ram vi ypyina |ya>*n 

i« tna tyayn anm•®״yu׳y׳»t ,ap 
epanytay tysypn נייט *v»'B?ia ovi 

 אים וואײריןןײדיו ,aie'on pyi ניו טוס
 *pyeinaa |"P ivstyn (יט typyt p«׳

nn®® tv® ,תורח p pyay׳m vty׳o* 
 VBPyiiyio'i*ia ivnyi.| איז ®יטיוחייט

nyn® ו רויט 1»ורטײי»דיyר ®llie'e 
v opva®v® ypytna no־o ׳®iro, און 

ovo'ay tr רי iv נאס, אין אין tvov 
.on pc pan רי ■a גיט ויך ויי

®eo'pppyo OPva®v® vaia אג•1 רי 
pvp onan n®v® yy איז יט':יאטום1א 

,tvjyt «t .nun nn®® py: |v®ip*i 
ivn r» זיי ii״yo) סון on טחת פטר® 
 Wivavp on אויזי זיי tvopyn תורח,

ypa nr® ,Pvoavi® a py: osaovi* 
a'n®׳ty, און jv® ivn דו >*ל *•yni 

t iy typײערniiy® v, זיינון t« ין ניס« 
W3MJ| .אודנערענט
i״nuvo vpv וײנעז i niV;pye 

Bny:>׳o, ז» טענח׳וoyn s אנט® 
 די ivn py®a סילא, Vvpib ata טיחר

opyaev® םון pvp 11/חאכ <ון1אסןוטיא"״ 
 yn| טײיו, ovp op׳pypo;yp ווירחיױ

pvbv® vb' ipi oany: tyayn «t װסו 
tvayn opya®v® ypytna נעטאנט yp a־ 

 tvivan »ו |y®yn ®יט tvny: איו נען,
opya .p't ,ניי נערי׳נתים IV® tv®vn 

h oaa® .^ואנט װי יעב in  five
opny* oyn ,װיר סנוס ,nyp a iy:yn 

a׳ta t נורע;ט אסאסיאיי׳עאן די jiryn 
tina, היאזוען כזע; םי.*:ט ®viynvp ■ ־ 

 n pyay ,|1®®® ,p®:«׳Pv «י*טת*ס
 :דױ־ t״p .vpypia via: a via*די איז
ye ׳׳m i,וואו ־ t typyt ay*׳y| נא־ א 

 pya®v® vpvijim lit Pnyv® דייטעגדע
 ay ג־ט«. ז־ינעז ,tyayp h tyaa® אין

 *V®PV®'® טוצענד m פאראן ?ו־ט זיינ^
a׳yj ׳pyeyu, די ymya'N נא:ivraevt 

 עפ טיאנית, ,pya pnpy yj״Pp א נמיו
 «ון*חײזער1׳א׳י״8אסן« ׳|x m ירט,8»א

»iv?a סעזאן אין ויך lyj’eyj 4 ניױו 
 ארנ״ט yy;xj די .8»»י״טאר 0 און

 םאנ־ניאנױ ני• נעניארט 03y» זייערע
 דט ויעיען זײ yjpyn פאר פעקט^רעים,

 ירעסען אינער און פאראנטײאוטיױ ויין
 טא יון«נטראר, גוטע k חאט ױגיאז ךי

ayn 1 אג׳טטעי איא זיי מאנען
 די iwyppyjx ניים .pnyo נאו

 ו׳׳ע־ אגנעהן יאזעגריג און אפאפיאי״פאן
n זײערע מ*ט איננעיעטערט רעטנע־ש 

 יר• נאנץע וייער אנװאחי שעפער, סלײנע
 טאנ־סאניפעח• נײ געטאבט װ¥יט נייט

 א׳נדױעיוט׳ז׳י ױנ־אן די האט ט׳עורערם,
 דז׳#אגערס די אינער פא,־¥ונ א נעגענען
 י,יײנעם א אגהאױטפנדיג װאם דערמיט

 ן״ער אדװעיטײזען זיי \vw ׳פא■
 p;ypny» געניאנט^ אינטייר איט םחורח

 חרyו א ;אר ויי טאכען אכית׳ן ר¥י אין
p״>av3 אינע• די און אינטייד פראצענט 

 איזא האבען זײ די׳טאכינג, א׳ז רעע
oapxpyj דער• זיין דא;הנאר ױניאן די 

 זא< עט װעז זײ, זיו <ויגט עט וױיי םאר
 8װא סו[\זר, פף א שאםטען אפי<ו זײ

 אין רײזען8 די פאי, דער ניט איז דאפ
 pip גיט ז״נען חייזער אטאט׳איי׳טאן די

yiyojna, אי) װי היענעת נאןי ניט אױנ 
 Pn בײ PV’yyBD ,pyjyr yרyאגד די

ארנ״ט. י״ן כעטערער
 O'Vt גור דער א׳ז װאו *וזײטענט

 װע־נען סיט טאנופע?ט־ןןורערם, די םון
̂וןלס)' די שאריטי״ען שיענעו ז״  

 חאנפן ay ײעז טטרייי, גאנ׳ן ייף3נ
 ?«*ya און דיאכות, בוןלי אויטנ¥פע)ןיט

 *ר׳י• yרyBנרע אנ:ענאט¥| האנעז נחיס
»y| אום y׳, ip׳*yj| ,װען און ארנ״ט¥ר 

 ׳פט׳י״ םyד םון נ^־ינען )pyo״a»»״ אן
 אויםנייטען נע׳ואיט האם יקױת נןגתן

 ח«וט רy װאו ןyרyאנד אן אױף ■צאץ *יין
 ייי lyayn נעלד, inyo סרינפן געסענט

 זאצ ױניאן די ױניאן ר1ח פון פארצאננט
 אין |nyj *ו בעצ׳־םיאכות די םארװפחרען

X קרינט רען װאו •<פ«וער, די v i pnyo 
 אגרימענמ, on |y3»« ניים (אנװאחי

im חאט ױניאן די ;o>®vy אייננ¥חן 
 ז«יל ארנ״םער ס״ן אז אפסאך אן אויף
 נײט נאטיס אחן פיאץ זײן סאריאזען גים
 דים• ני׳ט זאצ באס סיין »ז נאדיננ תם

 *חן cvv'tt )yjy®«< אחןר ט׳פארתש^
ײ האנפן — נאסיס,  •v:v an פון זיןי ז
i* חאט ױניטז די ומן ואנם), v  i n 

 טאן נ̂י זאד א<» \vp זי tv קצ׳זחרט,
t»*n אײמעפיחרט זיי v נמק״ציסם 

my’ \vm ,נ׳ד האט װ¥<כפר ארנייטער 
 אױנ און «ראץ. זיין tyty^o מאצט

y־׳m ז׳ו חאט א״גער ;r»  א אין ay׳a׳
 פון אראגוענוט¥| איחס זיי חאנפן ■(אץ,
 jnytpni* נפםוזט חאט ny אןן דד*אנ

 אי« װאס ■רייז, an אױן• ײנ»ן
4nvnn' intyamv

די י pyPD yvmy ט״פ » i atyv'n 
|yn«iyit« tyian nunr'pya n  fyn
‘Vi ײו1 יי י / iM#fl (Pyyyp• iya**a iy 
fin <jyt«n• ^?וי ארמטפידרי  |y»u 
v דא־ r w ״ רי *  m v t j (ystyn an׳ט 

yiyjyio<nv apn t •אי 
•ױיןו די  lypniniyatna nyi

ryvyapyitJ ן fan®•*•' ף> י( 'll,
f• i v w v i r n t ר־*

tv די •'f pa fyt'n
a*uoyj ayn־*irapyiDa® fny' ayy 

 fyip•• a'i «»•yii py, אוינ (יyר
 pytaty ja •pm v*n ױני*ן יי ײ«ו

 a fnn'M"® «p*iiyi pntta oyi אייוי
 *(*p i« pyuy •n םאי ניײ• צ״נאר

M®'־-iy א־ן p« n  [yu'fliaa״n ,|yt** 
ys| די a ivimvnn •pyitvapytuaa 

n t"j׳P׳pyi \vm )"•®yp |yi (ױדט 
 •1או i'ijy־vy*u*i• און yayni pyi איו

t ivtyt ny«y®  jTiyt״pyjyj"® *iy 
 Tf pajyt |ysan "t <ppy® ג*ו >1ױד*

x fa fvtyty iy ivs'ppyi״a-iay y;yj*׳ 
י׳עי־ דט 1א' B*P ״אס ב״יא, כיענט

•,otynp''a*jyp• a ציי pyt'tyn דט און
ay ־טא איו; f"P אײן PM• אין 

Pta®׳P'taa pyypyn ,•jy• איט• זיף in 
 yt |yaan* דט איחס |y־yt "t םע־ט,
ys*Pi.|

spa yoeppy® ypy"t |ysa® "t״a 
p"BB'ia און ii׳p pa• |yp|" גיט •אי 

tysa® "t tan tvayita ,דאס *pan "t 
ivu און אױס *vipvp (VPi'Pt ivspyn 

 paa p'?i8ia ta |yt"t yypyti י"׳»*נס,
lyytat ayp ,גיט טרייד pyp paa p®j 

 אין B״apa ypy«״ fya'i «ײ ra ױני*ן,
pvn'iravpo, ײאס yupan| אױף זיו 

i tvs'i "t aaii" ״on ay׳piy ניױי
a»'3Pa. *
 ysuvuv VPa ivsypayt ivatyn* «״

P"po |'M ayy'PVPB yj״ on ,'it •נײ 
tvn ,py<iy א yj״;f'a ptaip •pvii i 

axy< איז y?x py נאד גיט דאי •pniy 
 PVJ ארנייט, pn iy ivyuy( בענוכזען

yj t*a py׳oy׳lypanyj uy זײן אין אױך 
yt'P iv «י• פראנסחייט, w •רײן 

ia .lyaapayj y'ypapo ys'pyjy®| 
 aar pn Bpyuryt ״t lyavn py; ניט

lyapyia Pyt פטיויען■ Pat py ניט pap* 
iy tvaipty tva ,נאר ט׳פאריטי py ivn 

a׳papa |"t py oyn ,|y®ipy;p'piy t 
piy׳p ניט |,y>'pp atypyt

t״ lyayp זין ;aoya lyoitv •סײס 
pya •פױיחייט נוױלסאן׳ fyp'pitpyy iy 

p׳ P yryn ,opyuyp' ױ;יאן *yi uyn 
w רי iy ׳פיסט v<״vo און ay yjpyn 

t'a ניט וײ t lyayn ly'yoyt" דט V*• 
tvsvm, אדער $va'Pay t'a ivivma 
 paa* ראט pyoyp pyp jyn ,ona װאנען

t"t typyp .נטןי |1א נאו אין נאד״טומ 
yapyta ו> הא;ען טענות opy:oyo, אין 

 pn tytyii wyo vow? n אינערחו׳פט
uipyayn פון P"po pyp,

yspyn ,opypiB'opytuao <p («t 
\,vvivo ntyay'P'yytyi yapyta iyt” t 

ivia: yapyn זיך ,opyn tny' tv tv 
pyspyn a ayn ניט a׳pyt'oip't t •נא 

bpvp py®oy 8אחי pyo"3Pa ,p ivtvt 
 pa 'P tyan na Piypyu |y*״pu׳ און

 pyo״3Pa 'P ivn ,“ayypoia, נייטעל
 *p oy .iyjpyBi¥B’ia ניט vt אי״לען

 •osv r» pyayn נח׳ם 'pya “y׳3iy׳n״
a ®:at״,a iytPyoiyo סון נאיעױס ayp 

jy? o'pyjpyuy:״yn ,yo| ח*ט ױ *y:iy 
POB׳a o:y ר״ז fit* ,pyo"3Pa *p pao 

h  |yn יתיאן typn'tspn tv::a:v: t'a 
on נא׳שרוס *yp opyjpyiiy: on t'a 

 pyoypi osvottnv* זיו "t האנען סיטע
ova מ׳ט :aaP'py וועז און ayn oyp 
”yp •aP'pyj t* ״tyaPypy: ניט P P"ii 
ntj 1ראג־ גיט לראייז ייין,( na ׳:p'l

a "t tyaoyp סך״ t tyayn" אױיננעשיןם
 iv.־y» iv׳py; "t ta ״א,-,טימאטזסי׳״

t:ipa.
ytyn ay טענות IV3v:y»y tv:"t 

typyny: פון ay tyoyn ,opyBoyo n 
bo’pppxb ניט BT3*'Pya ,p ayti paa 

 ױי eyii paa py: ,tiro typyny:וײ:ען
 *pyii ,pyn'pa tnyny:ברוגו ויט זייכען

 טםחת״ tya'Pnne • •any: ז״ טען
npin. *׳

ay:Pa pn:״oony: py:y •Piy py 
p׳ pat אויף *yp "t  4»>ap naytyp'a 

nnaopy n oany: pir ty:.:: יט: 
 cy«03: בתיס 'Pya n tysyn Pyo אײן

a ypaoa tv״.y' py: |ia, ty»:i' pn p* 
ypa®a pn די איו'llwipyiB'ipa ty»:i 

p tie nn::y jny'׳ ' py: ,pyppyos 
ayn D'nr'pyB די ya tv:iany: ty»:r* 

,BPvaoy® nn'a paa a:ynp:yp ypya 
oי p.״a typtna ״t און n ,נ״ און אוױ 
P't אין paa a tvnaapaa orP tytpan* 

ypa® iy?yt alia *Pya n wap טאנען 
a ,tap >«« ,pysypo iyoo:py tv׳|ypp 

*ysyio'ia o:yirp:yp y>ro jypyn («t 
ypao p't tvsyn «t |ta .jypyn opyo 

>a:: אויוי an יט: »*t fia oPy®ry:ay 
n n :a  1* tyttwynya'a tv: ד1י ^ 

3'own «t tn 'anrora yapyn ,oy:t 
pny®.

oyn די א<א::ט3יא f«a oo:«>aeyp 
»t |yo Dory: ,pyt«n iyr«rayaa n 

nr aniya• m  |ia >yo y>a m P'ta 
t,״ n  fia 1« ארנײט nn יזגימ rat
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mWVmjTTw . . ״nyiay• ♦i t« ,na *yrfiMfi <p
typyt ואןי •י♦ אי»ן »f mu tav n 

i'N lytyp*ty n j pyma typyt ״•'•# 
tn»אי• "i'* « 'i /•(01‘ •*•ט'יי y*pyii

y<| ׳ «'יןiraiaftPN ia pyiyny״ *a t
רייי׳ ®וניער אין fVMiini'9'a ױ י

 ייו 1ו׳טנ« *ייט pyy#n pyp אר6
tyauyi ״י]. '!יי י׳יייײ י■1י נאײײי׳וו 

»p«pb py, י י' ואוvow *מ*ידייומ>» 
yn |yp״yyapi'8'a «p p«* t אי

yy a:’יט: :na •any 6י 1י׳*נ׳» סיי
 f t...7«y n• tywipa•

■pya• r 
(

tys ■ד״׳ו^י׳ומי'jyy ily i'T a י וי'*a 
o lyaiapi'a !®רנייט® iyi'p'3 paa״ 

t p«>:״p |y1״ pya tיט paa tynyi 
o yvsaopaa׳fia ty'H' pytna na |yp

tyyjat na •yas . tyiiai pyay •yy* ,spyasy® vivtp 
ii na ,fy»ipiyi«pa ty «t>« יאת וי 

t ayn p«pb na׳,o in ivvi pyp'iap p 
a«|pa \v» P'm ׳*it ,®"aia-pyn ow

i׳  'ana n r
«  IPa,^ a * f״pyia'ty?-iif,p'8־' !1p 'l5  
•vii w n m n ii o~i typyt tyatapi'ra

tyjyj m די ♦11'■)*<"•>

W  * U f im J L

M V W J W s r sf'a pyfl'i• fyyiy « ן ט '•
yi'p 'It* fyppjanai «t jypyn יד* tia
•♦•a pytna' ni 
'  p "ta fyppt'«״

IV  o i ־
• •l

J

- IVW  f, , I,jn , rim ■■ן״ די™i f :B 'i
typyt "t ,ant tyviapj ויט aiPMpy* 

pya ♦i n» fypyn♦ •1<•'/ טיו•
a v o ^ v v oאורי׳ט*רס, ״ O i m

 py ta (fly (y®''ipa* ארזיף ויט •yn#׳
ty n• n 'i'ip׳pn p®» t'a •y ,o

׳lyyjapj'B'a ♦i na טונמ ,• ytrtiyjy® ,pypuyp״•

יוניאז סמװסמאכעד נ« דזזמינט ®ון $;
py׳iv »y .םיטינג ^

 ya'ayp tyy»׳pvpy yann'apaa וי
fp oyp |«a •nap׳pyp iy ppaya •nyy 

nyoypy״ pa איוור pvpy״׳*yv Pa:yv 
 Win na it«o pny on paa. ״•pi•׳

p׳ tyoiiyjiy •pyn :npypn'a.
yu'oyp ),:ana נארינט 

 t ta •yoa'paa yo'ayp Nana' די
pas tynappaa yn:«a tyopanpy •yn 

fia vrott< זי *Pya oyp •P'Piyoypyp 
:i yp;y

 ipo |pyiyt ♦p< אסדסיאיי׳••( •11
typyn o םיט r o v v i  Pyt apnvoa •iy:

papyp 25״
Pyt ״yv'oyp |yr:ynpyona״ .

typyn tro vv i סיט papyp GO.
Pyt yB'aap pypyp yniyopa ♦i 

.paPyp 60 ®•a typyn ®ravy: 
ap:yaypn ypa׳«•'* pn )1• »y 

.tyo"ny:®i: typyn yvayp r:a: 
*yn ayaanaa traniypaap pnna 

y:| די *yapyn ,oinpp'a ♦ni די oyp׳ya 
tie די *yi oyn •pyypnn ny ppyya 

py>ppy na <twט ta די t'a yy'ayp 
ta na'ay'n'a די pyoz7 pn na ii'pp'a 

:*yoa'paa .typyn oe'tpy: pyt ®nae 
 pnna ®pypppy ניפדיןן, pn tyiyn דיו

nypoap*׳®' ta די y paa yiapa חייס 
na ppyya anyrtp oyp paa׳a n •אײ
aaae py .yaonaa'ii »p na y: •אױס 

®nyrn  fto |y®a:y>n ♦p oatmva 
pn ■at ppyya מסטקייט• pat pn no 

p oPao na ta ®troynnaa py tia♦ יד 
 ptra oyn ,o«n y tytfip :יט oyn :יאן

 pyoyar tvaytya ya'Poy t'a פ־י״נס
P®o t'a jyman 1« |yairo*ia®' 

mnypoap pnna no ®a'paa pn 
iyo«nyioii I'O'ern'a ®pyn״ ,p fia 

ayo׳fny:iy:y ®p'aipoora ®pyn ya 
 o«n a Ivan? fia (®«apa pn סיט

ppyya anyrtp on pao.
 כאריכמ דירעקטמרס ny בסארד

y: on t'a ,nva:v®aap® yoy:y:* 
o'Pa'*yo pn tia tva׳'®»,opaa pye 

*yPraa ®yn '•®pao n ta ,®p'apyana 
ra  n jyirmy o>y: tnaat «  tyo״yir 

apa״op" po y:n«mao n tia pyo׳ 
ppyya onyrtp 'P ta o::a>paa py (ia 

opao pn tyapyn pyt« אין *oap pn'a 
 paa pn .pyaaapiypp *p tyr'inr* »»ן

yo'ayp a tia ,tyo''ny:®ii ®pyn ::ap 
',ponypi'o pn'pa *P no mtynyoraa 
*ona ,re'nypaap ,nyan'a ,py:;a< 
*y » ': ,eaot'pa ,royo ,pyPayp ,ia< 

 oyonyaa ®pyn ,nora fia nan װיט׳פ,
y>p:an iy.)

» on Pao די 'pP'3 a tvami y:apa 
y:o'ia pyo«n ®pyn Tiyya onyrtp* 

on romyPoap pnna .jyai:® די 
ppyya pn tie ®"poatppyoona״ na 

oyn typynp nyan no ta ®pypppy py 
f'a ::'pP'3 »p ta ooiainn pn py 

:®nan ppyya ei'yrtp pn pyaPyn 
 ״typyn ®annae ea«P'a ®yn ,®ty׳

np pn ta n't am oaoPityi pn fiat. 
eyn ppyya ׳ט: |.y:'iati w tan jyayn 

tva ta py®«n ®pypppy py *׳pya ®:yp 
3 »n» ppyya orynp on>י::ס1י* »*a 

t'a y:«a fia ®♦pb® py®l» in  t'a y: 
py®27 pn ססדי̂נ ta o::a>pao py 

*yio'ia >yt opyownn ny ppyya pn 
tia yiapa h  |ya איחר *aapeaa oony 

yalyii y®'®yp a tyoryaa fia ,tyo 
typipay: >yt י® mr« ^נילױמ 

r®*ny7fao pnna no ®pyon in 
• ,tyo«ny»i: ®pyn :atnaa n't na 

pn'pa n no m jvm m ia yo'ayp 
p ,'ponaw'• ,pyPeyo ,laPcna׳®«*s 

0*1, ipnnp סוודק̂ץ אוץ fmm 
ovu י״ח p i w n׳v  i מ ד מ ױ if 1 י iJF 

י מרילס ו Afti |ib סיטיגג נמססון ו

iiy® ii'O׳' 'a py 
ny ppyya ®),ynp ♦p סאויטאױ 

yp®:yy> פארראנגט yt ty'in ♦p ta> *'•׳ 
*lya'ypjya'ia pyp nr pyyypyat 

®.aaiypyopyp py®
ny:®ii ®pyn ®•♦pop* pn'׳,tyo 

iiy>oyp ,ipyai«o pnna ♦p na׳»'y״ 
pa r®ya :׳•®yyj'y•® tnyn 'ponyp

.jypiyoa iy
e>y®y׳y»''pa >־yt oitfia oyit♦• pyy׳'j
a a ta »::a>pa• 48 >api׳®a<׳a. w*y ״

•r*־׳

n  ®p' ipo pa oypp on na tnyn* 
na ta ®py>ny >apy> pn .•:yaopa• 

*pa ®:yaopaon (®•:yenniyana on 
iy'>y®'a y)y♦• |y®«j׳'opyaaya yy״ 

a a ta j*®nj t'a onap®׳iy<>y׳'pyy 
a na iy tniyoa >at ®:yia oyit••,״ 

.oa:">oayp yr:y'>vo
nt pn׳®p'ryipya'a ®pyn ••♦po 

.opyopn'i ny ppyya pn nr
a py• ®tn pyonpyo pn נריוי 

ty ®P'ry: oyn tyr'a'oyoa ♦p oyn 
n a  ♦p ta :♦Piyirttnao ,ty'jn pn 
nn'oyi ®yy♦ tnyn ya>yn op«p»o 

•ipw p 'pi* tnyt opyaoy® nn♦• tyiyi 
tnnor I'nyo-tnmaa f«a tnyn »yo״ 

yt i Biytyi ®pyn pyna on na> יי 
ty'in •וי na py®«apa ♦p fyp'irp'Piy 

♦p ®yn ,®«y py®:y®pn»a'ia pn 
pn na ty'ii♦ pn im n t *pyi'ry® 

'*ly'ypiia 1» tnyna'ia tyr«a'oyoy
 Biy on pyo otyf^vonpyo pn•‘1*״1

nn nt ®p'try: ®yn ty'in ,p oyn pya 
oyoa׳a״ty'in n ta m innypy ,tyr 

»•3ia 'P typ'r nt pnnf tn'poiy na 
apa in  nt py®®♦פי• ׳ on 4נסייו 

ta tyownr oyn tyr«a'oyoa n  to 
*n  tfBipyionpa eyn ya>yn yiapa 'i 

eatnayipye Pyt p«p® na Piyony jyt 
tynayp opynyny: on pao tnyn 

:.np''re:y ta pao
כאריכ®. סעועח׳סער׳ס ח׳סענעראל

tyiyn ®yoa'paa ipyan'B pnna 
ny y:a> pyi'®»y< pn«״ty 'K 'm  ty 

ta ®pypppy na ,iyr''a ,ovoa n  fta 
na®״ *”t tyoiyia oyit'a nytna tyn 

no D'ty on t'a tyaipyianpa |yi 
tyoa'p® 1* ty®"a'oyoa mopyeypo 

 aye nytna no o®i«Poeyp* אײוימ
eyn ,opya זיך a'oyoa n׳«o:y jye* 

nvo'ia tveiyia oyit'a nytna ®:at 
.e®:«»syp n typpnmpaa na ,tyayi 

py ®yn nar ty (py®«n ®yoa'paa Py 
taapvre •a® yi'i«a oany: ,סיםינו 

paa ®Py: ;ypaat n  m yiana 'P tan 
on סאוױאציססימסן *ona na t««aap 

*na ta ®pypppy py .tnyny: jyoiiyi 
on pao p't jyayn ®«ppy®o •a® nyt 

®yoa'paa py .tyaipy»y onan P'oa 
ty py®«n אױף on סיסיוו n  trayn 

tyanyiona o«Ppy®® •a® די inppian 
py®ypo pn n•׳®*yn «t pa t'ooa n 

tyt'iiyio'na too ומיס inpyoo"ia3 
on paa ׳®yn ;®♦n' <p oan pyeon 

.opniropyanaa ♦p nt ®P'®y: 
*y®tp pyiytyny: in  ,taai't pnna 

*py pyi'tnry' pn n« py®ny:ya Papyi 
*yr«ry®na on f.a o in 'tno  ino 

pya'a ppyya onyrn o«a ® in  .Pa: 
*,®yea pn jy®*n* y:ap pyroor in 
®pypppy py tia ,ty'n' pn tia jy®«a 

p ta* יןןיאן pan pn ma jnyo® oyn 
?.yonyona ®pyaoye n tyo*n tia

סיםינג דזןד װזןדם ojn סיס
jjroyp®.

#/ >rW  ylJtliK7
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עראוױנץ דער אױף ארבײט אר־גאנױאציאנס
״ י ד מ ״ י ״ י

tyipyn •nya t'a »'®'®*oaa pyp 
pytna •yn ״pyaayoiyo tyyao sn  
®:yaopam iy®"t'ia:p® fiy® ny •iy 
p«pipyopy tynyi t'a (yinyin'a •yn 
®it tynyi t'a py .tyos'inn ypa i<a 
t«o t ia: Tt ®yn oPif pyp fia •utai 
tia py®«apa 'P nn o .(y»Panpa• 
*y: ::'• 'a oyp nt jyi''t ״tynyirvny® 
Bi'®oy®a• |yi"t oyn pyj«spa tyaip 
*na 'P |1• pyoy® ®:vnai •לײדי fa  
(1• tia opypiy' |1> ״pap®py»® yi'® 
*•na n a ױ:  y®yp ni<״ tvayn ♦♦t tia י

וי ״ , yipyp 'i  nt opynyint oatppy® 
*p'®y: staniBiy ®'® tyayn pynn 
yop't'iaiiy jib  p«®py®na on ® in  
in  na yyp'i'iaipy »וי t♦• py®«apa 

,®P'pyPoa pynn ♦p ®yn oPiy 
*ynyi ®P'oima t'a יסיוו® pyiy 
tia y'tas ״'I'lytfiy '®tup jio tn  
pyona ,t'pyoPyn .®n ® in 'tn• o«it 
]1• B«apa 'P t'a oy ®o'to'ia oyoyn 

.®:yaopaon tat® ny ®iy •yp 
®yn ::ipy«o"iaa n n a tya  y 
oyp ״:I'® '® on nna tyoipyionpy 
ptnPO, yap•• in  |i• py®«spa 'i  oyn 
on i« tyayn ״'iaooyp ojm ®o׳oo 
•iPa די •pn .tyoiP• ®atnay:יוו®'• 
®p'ppyiena ייסעי3אל ׳ i  jyayn tva 
•at'iaipa m  naapiap py«t"® *>׳ 
pynip in  t'a in•׳, t'a voPvn tynt 

,typyny: eay'Paa «t ניי o«*
P V O iyp yn jia y rrB ^ o iiy ta «

*as piyPp y yp :♦a pyoiypyn אין 
py .|''®®i«n tyayi t׳®*® pypioepyoii 
ppy' v : t'a •a® • eanyi Pysa eyn 
®,I na pyoiypyn t'a tyoyPeia t'a fia 
ty'n' a ®♦s ty® nt tyayn tyopap nt
®:yp איחר .pyo«apa ty'in ®'® na
pn ®ay>® 'n jypy—  -----
,®Pn'oy: eyn pni®Bpyoi:yo pyrtyp

pya'pn Tt
n• ״i f  :n *p ia tnytpn »׳yn py ;yn 
tyaipy: t'a ״ivoy>®:a t'a py pyaPiit 
oyn py .y'pyu'py® ״|«t, t'a ,on*a nt 
®ta p't oyn iy ta ״py®'a ״.to ®pn'oy: 
p״ i® pyp'iany n  tyiyp® eoyayi 
er'a «t tyayn ,p'pp'Ba: .'®anas tia 
*a• a tvay:y:p'Piv fia tyrnry: ויט 
,pyp t׳a ®pao pn pyay .oypp y:«o 
*ya ty’H' ti na t«®®i"n pynp oyp 
teia oy:«oy: v *na tyPaoaa yeaa 
t<a ®:yppyiiy איחס ®yn ty'in n  tia

.®any:
 pyoa'p pn ®yn uaaiy |io איחם
pyay ppaa .paPyp 10 ®'® oeaienaa 
*ypapao f 't  ty ,tyrnyionpa Tt ®yn 
pyopanaa tyooipy a |io tynyi t'a tva 
*yp• y i» tnyny: ®Pye®y: t'a py tia 
in  *na iao«PB tyovyp .oy כעװען 
typyny: tyncy: t'a py tia oyyypo 
pn .yiaPPia o׳iy 'in  pyp onP ,i'iPi® 
*yio'ipa ויס p®• |«t py: oyn pyoa'i 
na oy .pyn ♦p tyo oyp oyn py ״tyayi 
tn® oyn oya pynp oyp ״pyan pyay 
tyynya i* דס tyoiny* v tyiyraa 
v na oy .>y®'® o>any: ®,o p't 
 nonn ®*,a ft® oyn py tv ,npao אימי
t'a tyoyPoia ypoa® f 't  ®,o na py 
oenapy: py oyn oyn pyi .pyoiypyn 

In n * tyan p't ,fna |yan>mm ן

 נארפמןלד אץ סיסױנג »
 yp ty:«t ,♦tP'i®n ni .ppjnopa:אין

pyay® oo«n ין« pyay® piyPp pna 
 oiy'vat'iaipy tnaniy•®״iy pn איז

oronyonapaa p't ®yn ®:yoopaan 
 a na® tyovyp .Pyopy®® pn*** ®יפ

pyp t'a ,pyayopy t*®9 on .:y®® 
a:״a tnyny: tyanyi .::'®סאססי tan 

pyottny pn tnyuw oaaoyi na oy 
tn't'wm. סאתיד y 1* pyo«apa v s r 
y nי«3תאaי*yוo3*אPייpn {,a o 

.tnyn ®*ytyiopyo oyn Pyonyo®
חי די  nwnnyppf® ססױים חעױ

nfrijm ittp
*yny: jyopynyiay na pyn v tn X< 

in איז n r  na די pn ft® tyranuyp 
jyr'popy® o«bo 'tram  i'i«,״ pa 

t'a s ir in  yPa tynaPaa oy pyaPyn 
*y®»pn w fwiaPaa oynepye® pn 
J»  na pa ,pya«P ny jy®«pny• f*״

nw *®*וײ־גיט־יט־ pa otaoyP 
ײ ^יי «י י V«1ײ' P f'a ®nP«®aa r

__na oyn .tnnPytn n v ry o  n
»*P, pytna pa pnynn ptayPayiv® 
, *Pay טץס׳מ® ̂יס f r r  n yppyn

n ״ r  n: po״ yi tomm y na•
anarm י״יײמ׳ימ n®  pn vrtin*• 

pa la ir r n im n iv t iia

 *ny• jap'pyoa pop *ו *:מ׳וילססן
 *na •iy®ityP •yn ״pya"? ny ד״׳סץו

i*:y tyiupy®׳»yp tyo'ni o |ypn!"■® 
,py®"apa ypiyt'i® ' i  tyi'f'iaipy «t 

a |y»«apa yapyn x)♦ יסיו •ריי״ו v m 
1<" in  n• o'pyopya ,i•י aiyopai 
a׳m ♦p®8iu׳vo® oyp i®• 1וי ',tP 'irti

fit*
iib״״  pyn* in  oyp ,®anoaa pa 

nap ayp)*׳ yt'i fa  |yifi'oi*i"y ra 
♦'®•*aia yapyt ♦p pom® ®:ospai 
inn®®״ oipaiiyeo jia o>"Po*®ti''ii 

o'tpy oyn׳®pn po py»y® ♦p t'a |yp 
pypy' f'M 'Pooni'a ®:ysiai • 'i<" 

jia ,p)aP jio eiy®®
aapoaa fa*״® *py a ta t ip  oyp 

®'♦•pao '1 pa !"•®ayoiypiat'iai 
Biy®pai o'P«> in  po \ m o iv *  oiyp 

O'PBOiPi'a״ <a:y® ''rye i'a  ♦p ®yn 
®•yno ♦p tyoa®i*»y tyt'naa ty'in 
®pyoy״ ®p'BO'tpy pyti'P• toari ya>yn

i«a ®pyp ®yn |ia ,®pye® pyiy' t'a* 
»•n jib  piaiiyoo m oan a ®in'Byi 

*iiii'pa3*0B«apa nyoya tia oy®ti 
onap וסן״

' iyp ״tyoy>®aa oy ,״זיי i  o n• 
o«bo 'tP'iBtp n i in  po ty®iyn 
on on ®o«n iya"> ny ty® ''in y• 

atpy׳;at׳»:•y ®pyn oyn j"a®aro:y 
<"* <a:y®«:pyB!'B in  tio ®pn'oyi 

pa ty'in oiyppyn ®:yoiai o 'i 
eves'inao tia 'tP'i®n n: ®vao® 

 tia tvolyn 1» ®:an pyr'io • סי® זיו
p'ooap tot'P ty«®'*״ pn 1* oia* 

i' ויייססן  tnyoyaiaa tio pyn* on 
04:”3Pa״niyt'i®  ♦p  t»  |y®iM'Paa 

pyo«aia ניי on (♦a pn">P tynio 
yyo®.״®

oyn oyp tv ®'i viapo t"P t'a oy 
inr'Paa yo'iPi y״ y eyn oyp ta pa 

•oap*o:y'*at'iaipy pytna toaVn po 
 opao tyt'p o'® .'tP'i®n ni pa, •יין

y®»''>:yp in  po ®'podmps un ®'®| 
pa ®«apro:y'*at':a:py pytna pao 
tviyan omy: p't typyn ,®vao® oyiy* 

ya ♦p tia oy®tpy®tP 'P״»'> 'i  tie 
»*t ya>yn ,'tp'i®tp ni pa pa>®pyo® 
*na ®i«iy: tviiy: pya'a an oyp to: 
'*opypna 'P .tvpyo® 1* o«apa pyt 

O'nvi oyn ty®:yn:yp pop tio :up 
y'a> אופייט י1 הסיסען *oia pytna jib 
:®voopaon o:y'*at':a:py pa® ny 

"®.apa pn pa
סקרעוטאן pe שןסער קלמוק די אין

a ,a':«n>'o:ya ,tyoinro׳a t יי״® 
a ,®pyo® in: יאץ• po יןױלען ,pyppye 

pyp ypap;. pyay)!■® האנען *®ytaa p't 
 p®aa p'liys .pyay־®piy>p אײגיגס

pya ,p ty' פתים ®pyay® piy>P y>y' P 
y: jyayn׳pyypan® pyp tv ,®:ia®n 

tic ano® שוילעױנ׳י:•!( די *ypiaa oyn 
jio ivria ,p f,a ,pyay® PiyV ,p jyp 
ryoaa ;yatyr ®•: «t typyn ty*:r pyp 

yp...ן pa®n py«t pyay טימס® ®,,I 
®yn ty'in ,p ,py®Pat a tynyi na py 
»t tm iyi Tt tia tnytpyp pyay® ,p 

tvtnp ,p ;ic ano® pyi .;yp't'iaipy 
pyp>yo״ yp® oyn®: אמס דך pyp pa 

i<״P'P tynyi ®•i na ,tyoiyppo tic ®i 
typyppaa 1* myi די oyn «pyaypo 

yiy• t'a tyna:y::y uaaiy jio t'a 
ty'in pytna ®yn a:a .pyay® piy>p 

yo'iPi a ®pyoryiiy «t nna ״®*op'io 
o<»,ליפט י1 ״ at'iaipy tia׳*ty און 

na pyay® yiy• t'a tia aiiaiyaypo 
 fia py®«3Pa ,p i typynyi 1' ליבםינ

f 't  ty>'ii tyoiyppo fa  pyay® piy>p 
tie pyo«3Pa 'P ,ip ®pna ®p't'iany 

®.pyo® n m a  fa  pyay® piy>p ,p
onyo®pao oy ,דך *yn eyoya ,p ta 

oyp tva אתיט: ana .tya’>iyi אױס״ 
*yn oyn 1 * io ,pyay® ty'n* tyo>an 

t tva« ויו ®ta tya«>ppaa onapyi 
typ oyn pyay it.a• ,;yoiyppo fa 
myi oyn trn ' 'P ? jya>yn Tt jy® 
tyayn py®«apa n  ,op«p®o tyan tv® 

*to ,®"am 'P tyopynyi |ia eipyoya 
p tot* חאוולסן תיס3 מלי pyp bps יר 

oy: tyayn "t ®oya ,ty'i• ,יוס ta די 
n  .toa«pipn b »i  fny ojm ty'in 

*oianaa n  ,toepyp po wp'O obobBo 
laaoyp V  pa « ,  y®״*' *pyona eyn 

BytB'Pia fa pranvyj ים® trai' Pn 
*oyp pa •a® irn *  • pto*m wia 

ty® ton® m m  n y t ד *ya ypypia
.T'P® ■BP pa MB

ttmyi a t im m  ra  tyaanoB ty 
ra גיי ft a pbb pnaranmaai n 
am די pa ia r)®  f'P  n  eyn f r r 
trn אױך ftyo  o n  no not nr----

tn n t  B'ofrypaVa pa •
r »  yoma׳ p r r ?  tmyi t-----

tn n  •m* fOBsapB in n i  ® D י י

t׳a oiyp t• a iy jyv i •חןס^ןןויי
'ip im 
ipyi a 'i

 u״ ayn «♦ זיי
pyiy t iy יי
tiyn זיו tyi'Ti

i'®yi t"t
ty'P' ־ 

,•a® oyp tyiyn♦p
eyn ty'in pyla®piy>p' py'B>yia>'■ 
tia papyp eoianpyp p«>i vay
״   .......... ״........ _ _iaoyi

p«>i oy eyn ppyoian pyupa ,>ai 
pi® o>yo yop׳B pyp jia oanpyBna 

,tyaiyppo אין i>'oa mi* p'P B'l 
pyp oyp ,lyniyio'na Tt oyn oy

jiyoin r r•  oyi tyo'ii j v w w i  
*y®«ipyana pytna po oiyaaii

 •'typarwi nt ivui>vi t'a yap איי•
V: tia a'»ypa>׳• tio pyr'spa yn: 
iib  •a® oyi t'a oaypo ארס try♦
'Jr  ty*• a*: pyay eyn oy .tyeiypyo.......־■■■■־־
*yn pysyps p״ poo ysia® )in tysuyt 
■•yyo pbb a ,•a® oyp |yty>pa• tva 
pyay ״tymapao e iy i r>a pyi (yi"»

___  . ___ ®'B
i Biyp •pyn oy .tyeana "t b <® 
yaaa 1* y'*ae*ta ta ein'oynr

Biytyi״ typ^yep'• ♦i oyn
____...- . . ..................1 nי

oaypo . סיאוס wav? oyp, זיי <«|yt 
 i |yi«t "t tvian po |VB'i>nr אוין
yy״)

tyeiyppo ,yt>a איז r i  pny® pna 
t t«p׳nypwBpyoiia® paa ra>• pya

na® 'i  .pyBV®*aypo tvaaoiyana 
t'1® typyn ®pyo on na pnirepya 
Oyraa® ypy"t מיט tyan: tvtia p>aa

n»> in io I4114« אױף 

־ נאארד וזשאינס אײו איז מסארס נאססאנער ױ #ון ןאראײנינוננ די
.fyoiys סרעו פרן

•'p®y» pyn'pa ױן® ayn איו 
•yn ״e"pi׳B3ypyi, 1י fa  tya 
•yi epyn oy oyn pitiao on ty* 
y>a iyi'i«apaa 1* tyeoya אין eai

pyena איין a .ppyya .®n׳p 
«yoa pyi :'em  B 'l t'a

ta t'a aay® 
>ma o>apa

יומ«מ ו«ך ׳״m״ ״•,״ יייו 0* 1א ״3'171
oyp oyn pao Biyeirta to \vwm 

apyo a tyayn nr I'B 'ti f'a׳'yo.vi 
eyn .|v>apy> y>v tio oaa®pyryp

 yia> 'p ♦it tyayipya'a t'a >'ii איו
f'a יtyoy: ®pyn oyo yn tia ow.

.B>apy> 7 tyeoya fa  tyayn P'o 
4 e:pf®tp tvi'eyy' on  1* tviiyiaa 

12 iv>apy> j fyi"* 4 ♦p .ppow, 
 ay ®®ya ,50 >apy> .73 |ta,* 66 ״24

oi'y®H on i* e'l py o::a>aa >y*• 
ppyya״ pyp pyona Tt py ®rayi pyp 

y®n on tie nm®n׳'p .ppyya oi 
*yn 49 tia 7 ,iv?apy> « 11* yi'pya'a 

o ovo'ay nypntaa jya׳»*a ypv«t o 
.11 .a fa tvaaio'ia ,opyo'ay v:*i 

i ®i* via ta׳t'a p:v ויט pvomy: f'P 
oii"pa |ia ויט *oya pvp nr |**n t«P 

pytna tie ®Ba®py^'>:o'i pyiy® 
tvayn ,>viy®yipyoi'a סיעלע *yi 

pyay .»a> fi®  ® T 'bvi tia ooian 
P tviiy: ®,i ra  ov:״<yt pya>yii ,py 

 :״veati* vaaie'ia •i tvonv: p't אױף
p v>a tvuvpa,״ t va>yn״I'apafi ivi* 

t jia vivpb pvp fa  ®P'oirve׳•i* p 
.f't i* ppypaa ov ,n tvp«piy®at 

*ivniyp p'yivp'® pvp py: emv 
a tyiyppv: oyn tyeoya tvn ,ty® 

pvp oyp p't ®yn ,®ivP'tna*o«n 
tvouvi ,tviaa w iP3 ,o:vP'tn»*o«ii. 

*1 *pib riai tvnvi ra  tia o«apa pn 
yny: tyo>anv:oy tvi«t bv .Pibovo• 

*ipvipv ,p no tvii'®'® vn«p a in 
v>v tit oviv® .א לאקאלס vo’eyp 
ia t'a 7 tie׳i» tvpynvi tv3’>pv:o 

ia׳apaB״tvovppiyp a tvo ׳•tie tat 
oi* *ia ,i:ii'i«apaB ,ריטיגג pvsPvn 

ovp ,pyn®'® tvpynvi tvoranviay t'a 
22®v®'®yp ,p ®yn ,pv5®v®ivb tv 

vpiveypyp n ivrya  oaapavipyo*
: ov*

1( *at'iaipy pn tie tv»yi pn 
i i 'oipvipv ®ryrtp ,p* f 't  >yt t r* 

'. .11 .i .> .a pvp tio ppaya
2( '*anaa f 't  >yt >apy> pnv 
n* טיוט  6 fie ®Ba®pyon®pao a i* 

i«pa) ppaya .tpy .®ti pn i* iv®aiv<* 
<*vn ,opyppyn oiyp'ova ,i  ®ivavpyi 

npn tvi«t ya>״ *y> no ®oma v 
).4 <ap

3( v>v ראקאלס »*t tvayn typyt 
py t«a t'a ovo'ay nv.®

4( typyt o®:v®®paan vp:v:>ye 
tvoci'B'vi 'p tnn'o i* tnvn tVB*®vi 

: ppyya iv®ipvtpv .®n pn no
»*o ov'P«> tia ®P'ipo ,piyPp (a 

.eivoopaon ony<
a( ,ײייסט tia oiyp'ova ,on i 

:®.yoopaan o'ip*tvin 
.oivsopaan oiai'B (i

at ppattya p וױ p> אױפנעחאלטען
ווערען״

 <yt ppaya n*®ipvtpv .®»p י1 )1
paa ®:vo 31 tyi'PP ׳tvpy םיטוליסד 

.pyi* vpv' >apy> tnv' tie
2( P>yi o®'PBi''a ♦p tie ran 

n<״yt nap> 3®® אין  pvp «a iya.® 
pvtpv׳®׳,ppaya n.
 גײ tva<״typ >apy> pypy 3׳ )3

ny* pvpv'>:®'« ,p oyn ovp ys>yt 'i• 
i pyo oy pyay ,tv<׳m  pyi'vi'n f 't e 

.pyn v ®:vo 3G
4( riaya ii'eipvtpv .®ti ♦i 'ia 

Bv:va p"p®o tv>ny» ivivp >yt,®׳ yt> 
a tv>ny*:«a >apa> pypy0׳'iapaa t 

tvpv paa pa>ap (1) t«a ®־®.PV'N
ev:va p«p®b (G׳B>ny*vi >yt u 

i» pvpv'Pio 'o voap«npaa 1* ivpvh 
*I'D tia ,pyn a pa>ai (16) tnv*cia 

vi> 10* — ר״ט( tnv( ראיאר • .pyn 
j«p >yt tvayn «n* vo®pv '1 pvb 

i o'eviva p« p®b׳.tnvn B>ny*vi e
0( <yt ppaya ivoipytpv .®ti 'i 

ipa oayp a tvayn׳ovott tvi''>i*u* 
 פיןןי fia in׳®o®i* pvp סיט טענטס

)6( >o>apy.
p:vo®paa va'o׳>a '1 tv p*> 

B פונקטען 'i if® '® tvtv'P «a tvayn 
I•® pvay ,tvpvn o>vp:anpya oivpv:* 

t va:״tv ױן® na tnynvi tvo«nv:oii 
a tvpynv: tyovi •io® a ra o«apa n 

n׳a v®a׳.oopvitpya >vo
 ypn v>a vtv'i p*<׳oivavpaa איו

pvpv'M®'® ,p 'ia ov'vvpiv® םיז na* 
t tvpyt tv>apy> vpvt׳p מיט *va «t 

•B'ia tv>vn tvivpa ,p jvii tia ivivp 
a ivpvii tvoiivi״ ary> ,p־t*>yt ,tv 

a a ma ivavp «t:׳ivn tv®:vi’>vo 
tvp'®ipo'P. זיי

pypa ,םאנסאן
jte'oyp .:an nvo

PVtna «a .a .i ׳®p'o fvayn iro 
oanv: איין PBPio tv®nv:v:ia״povi ,t 

Bin'tna*o«n py®®py pytna : p<' 
pa. א:ט»י חאט ױוטאן ♦p t'a |j»i:vi 

tia ii'O'® fie iviimianpaD סי*< חאט 
•paa v>v'o tvaao i* py>p tvaPynvi 
0>.tv:apo V0PV®:y

ii׳'o־fynv: t'a tvtae o:nMVPa 
o«a pmvv'tpyo ׳®.iro

 מאנופעק״ און אמאלגאמײטעד
?אנפערענץ. א אין טשורערס
a bv m׳t באהאנט env: ,tnynvi 

pynv®®pyo tv®'n* r:vpva:yp a ty 
PVnvo®'at! fa  pv®«nai>a®a pvp tio 

opvpii-opvana® irpypp ארב׳ן VI fie 
n  vatvn ,tvinpypye •p tvivn ppy' 

ya m*®:״ ar opvpiropveua® pvp 
nr 0'ipa typyo® «t ta ,tvom oty< 

a nvpveiyp pvp .ty'in pvp®־.pya e 
ra  on fie o'ty on fa׳pao׳::’a®׳jy 

n«a tva>vn ,ta®pv®e ־י־ים* ,jyayn 
pp. וױ<יאם «>•tyoPVt

שלאף ®ארץ הײנט
נעחמט

י•4לאקם ■ עדןם

סיחלען.
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ועוןוהסוו dis נויעי י יי im v נייווד tי v inn•
v«,װ*ינע <־ Iran, י«  11M raiMPMa ו

M •1» נ״(«׳«טײ׳ןר* דט זאנען, m s
u ׳»•#$(1* n, ן1 סיר» י r וײ ו o r* 

•ייסאיש*’•** די *ז סאנען, טע־הזאם

mooni, חא• יינעל » 1שא ועי נעס 
i.28. — <יד«י l

י טיואיחין  סאר «ע• pra ,iNpj 1י
.33ל.5 — ראסאוױטזו ורעםער

i פאו «עי נע? עיסאן, א. v r ’re 
.25.84 — ואנארעיססי און נעוױן

in n יןי,1נ און* imb ־רײ• שיגישעו
.14.90 — וױס

.9.09 — דעי יײנאר 1שא *ע• כעח :$ןלר, אין עננעי־סא[
 םאי *vs נעה סאן, א־ן לוקיי־טעויסחי

.44.00 — נודקטװ אשרייטאו
פיני־ שאי ס־טרןאוו, און נ׳ןרגטטײן

.8.00 — ראזענניום י*ער
.60.00 — ׳עטראף שילץ,

.25.00 — ׳שטראוי נ־געלאייזען, און סיטרין
 געווארען ovopyin איו *״ארען

* ♦ «י>!>$.66.09
אץ ס3קעםפ*י ס»(צ*אל*סטי?ןע ױ

 0צ*אל*סטי״פ0ס יעהמיכע *1 חוץ
 -pi0*p אוגזערע 03*08 א*ן קעכי^יגס,

 ט*כ־ ץ3(א א װעחני*ף0( (02103 כיאנער
t 1 האבען אנטיי*, טיגען o1*אח דעם אןי 

 סיע״ דעם כיפ**ן,0? ן070צ*0ס* » געחאט
 •000*00אױס( 5 *1 מרן עיעה״עאן י0יט
 דיסט• אוגזער א*ן מפי****ט.0אס נע

 oci8i03 סיר האבען 7*813013 איז ריקט
 סןילא־ ט־ש. נענ. אונזער וױדערערװעהיעז

 ארױס״ דעריבער האט אפיס אונזער סאן.
וקכ^ונער *1 «ו אויעיז *ן ;דטיקט  לן̂י

 זאלען זיי אז עריטטענס, ,7*813013 שון
 **-80 יון עיעידטאז, איז נאטײלמעז דןי

 ניט מעוער. *1 איז 1*0( זאטיען טענס,
 מיט איגערזטען, ז*ו ז0האב עעטער טיעי

 7**8 דעדטאר איינפאןי געיד־זאמיוננען,
 o**v יענמר iv נאו האכען 3*308 ועתר

 יא זיו האכען װערכע *,1 און געארכײט,
 דיעזעז איז א,1 םיד .ררעיען אוגעדופען,

 די און נעטען זײעחן קװיםירען באריכט,
םאר• אויך אבער דא וועילען טיר םומן.

ז א^דוק^א י י י עי י עי «דער י

Ufm nw חןדיקט^ר j 
ן י i^ י w j  i m 

>k  v n  w t «ין ו«י*1נו•

oy מיר װי ¥ײט י*אנ;ע א יפױן איו 
 דט דיסטריקס נראגזוױיער פוג׳ם תאנ^ן

 חןר אין נאריכט קײן •אחנפעגטיינט
 אן vא אורזאכע די #ועחנכטמח״ט׳/

 פסח םון אז זאגען, יזען טען :איעםאנע
 הא- צוריק װאכען עטייכע סיט umy ניו
 אדער וומגיג קי׳אוקטאכער אונזערע נען
 רי אין כאט״ט און געאיבײט, דט נאר

 אזעיכע אין ז1א ױדאן דער םון אפיסעס
 אר• די אבער איז כיד״ נראדע פײטען

 סיעיד דער אין אפיסעס די אין נ^מ
 ניט אזא סרובטכארע, ניט אוא *ײם

 ייינט עס אז )אי*טענײכע א*ן ראנקכארע
 באריכטען. *ו דעם װעגען <אר ױך

 טרעחריד געװאיען איז יעצטעגס אנפר
 און קיאוקס. דא איז עס ׳פטעדטעי, אין
 הא־ קיאוט־טאכער רי םארוווױיםעיט וױ

 װא• עטייכע מיט עחעט געפיחיט ױ\י נען
 גרוײ דער םון יעצט, מען חען צוריק, כען
im זין האט עס אז מיינען ביז/ סער n 

 פראספעריטי. םיז קװאי דער נעעםענט
 זיך חאכען קדאותראכער אונזערע און

 די iv צוגעכאפט אזױ אױסגעחוגגעיטע
 אד גוטע די אין וױ אזױ נאר נאנדי^ו,

 אפ״ גיט גאר זײ קען מען אז ןױיטען, טע
 יטים די םארדאגטען צו *יון רײסען.
 האט אױבעחטטער דער װעיכע טוכים,

 ארויםגע״טיקט ילחכעים צו אױף וױ אזױ
 מיטען רעכטען אין קיאוקטאכער די אױף

 יטטארק זעחר אויס יעצט אומ קוטט סיואן,
 זא״ זײ אז ברידער די :׳יט קעכיפע־ *ו

 דער־ ?וים דאס אײניטלינגען דױזא גיט <ען
 #סאי אײן מיט קיאוקס ניסעי װארטע

יטפעטער. פאר כיסעי א אױף ילאזען גאר
 כאארד עקזעס. אונזער איז אזוי און
 דורף נאיפע&טיגט ״טטארק זעהר נעווען

 אויפ״ מיט װאכעז ױם־סוב עטייכע י1
 אײד און ׳טעפער נעגען קיאגעס גפהסען

nזונטאג׳ס אדבײטען פאר ברידער ןמע 
 סיר ניט. טאר םען װען ׳שבחים, אדער
 װעד איע, די ןװ דא זאגען טאל«ע מייען

 דעם סאר נעװארען סאמערופען זיעען כע
tPP. אפנעחוםען ביױז זײנעז און נאאײ 
 זײ־ אםנעחומען אז כיוסר, כיסעל א ®ים
 דער־ מוםר םיט נאר םאינ דאס זײ נען

 גערע־ איע זיך האכען סיר וױיי םאר,
 ארבײטער די דאס ׳םאקט דעם סיט כענט

 סטא־ װעיכע ׳שעפער, בדאנזוױילער n אין
 סאריײ ױם־טוכים, אידײטע ע < א פען
 ילױט ׳צײט םיער אוננעהײער טאקע רעז

d pi ױם״טונים, הייגטיגע די פון אױספאי 
 םאקט דיעזען פיט ױף רעכענענדיג און

 און טייד אזוי געהאגדעיס עקז. די זזאט
 ארויס־ אבער זץי זאי צוריקגעהאיסען.

 פער־ אדער ׳עעפער, זעיכע די אז #צײגען
 װע־ ;עטראםען נאכאםאא זאיען זאנען,

 װעיען ׳או;געד;צייכקײט אזא כײ רען
v o האנד־ פעדזאנען דיעזע געגען םוזען 
 יטארף וױ ׳געזעץ ״טטרענגען יױט׳ן למן
זײן. ניט זאי ער ביטער און

ד פאיױכערט *גוט דורכאױס ניט גען  ג
 דט אזעיכעס מעהר װעט ער אז װארען

׳עטיאןי א נאצאהי״ט האם עי אין טאן
האנמונג. אזא םאר

ן א ט ר ע ט נ א ע״ ט < א p ן ו א ק
 Pipn — סט> אסכאח 11» ץ, י ו ו א נ

 dpi ציעען צו ענמזאגט דף האט פירמע
 װע״ פאר ניכער, n ביונעס-אײדדפענט

 נד איו יעא• דער ארנײטאן״ די טען
yore כיז געװארען כטאפם  n חאט 

ניכממ איחרע צײגען nr י״גגעוױיועט
— יינערטי 1G2 ן, א ח א p ה

 היאנמן, געװארען גאנראכט אונז איז עס
 מיט אוגטערהאגדעיט פירםע דיעזע אז

 אין יפטי? םון *ר״זען װעגען ארכײטער
 איו ׳עאפ דער קאטפרײנטס. עהניליכע

 סטרייק, אין געװארען אחנטערגענוטען
 נײע א א״נגמיעגט האס פירמע די כיז

 m״ דעם אין פמיוען די און סעקױריטי
 דעם <ױט געװארען אױסגעגייכען דיגען

ױגיאן. דער םון פארדאנג
ן י ר ט י ן ס ו • א י י א ל י ע ג י כ

568 j n סוטער xv — אײ״ איז דאס 
 בראנד אין טעפער גרעסטע די פון נער
 אבער זײגען ״עאפ דעם אין צרות די ״וױ<
 גע״ דארט האבען מיר און גרעסערע, גאף
 רערםאר ׳טא< א״ן סטרײקס. צװײ ראט
 גע־ האט ױדאן־פמ״פער קײן גיט װאס

 א און באמאךמא׳פין, מןר אדף ארבײט
 ארבײט ארױם״פיקען םאר א^o צוױיטען

 ניײ אין ט״טערטאן״ דעם באילײדמען און
 אינ׳ם ״געױעגט״. טיר האבען םעיע דע

 אװעקגע־ מיר האבעז סטרײק ער״שטען
 נא״ דער אויןי ױניאךפידיטער א זעצט

 דער איז פאי צוױיטען אינ׳ם טאךםא^ץ,
 ז״ן פאר געװארען מסראשירט באס

 געבען געטוזט צונאב אי״ס און האנדלונג
 אבער װעט צי ארבײטער. די רײז א

 ױגיאן־ בעסערמר א זיין יעצט שאס דער
 טרעגפן ׳טױן טען דארף דאס > ׳טאפ
דארט. ארבײט װאס ״כי׳טפחרד, דער

ן י ק ב א ז ר י  ׳ן י P ר א ב א
10>lf .׳טאפ דעם אין — עוו/ כיארקס כט 

 נע־ געפיחיט ארבײטער די זיך האכען
 סנצ־ םון נאן פרײזען די אין קריװדעט

 גע• זיר האבען כײר ווען און סיזאז, טען
 האט דייז, א נאך סירמע דער צו װענדעט

 געעגט״ געװעהגיליף וױ באס דער אונז
 בעסער ער געהט רײז, א אויב אז #פערט
 גראדע האבען מיר ביזנעס. די שון ארויס

 א םאר געסטריײזט און אײנגעטטעיט
 ׳און געקראגען, עס האבען םיר און רייז
 נאף זײ עטעהען יעצט, הערען מיר װי

n(' טאכען *יז ביזנעס די אין w v...
ן א ם ל ע ד ז ע י , א ן י ו ו ע י

 דעם אין אױןי — עװ. טהאטפארד 36»
 שאר סטיײקעז געטוזט כײר האבען יפאפ

 א גאך און ארכײטער, די םאר וייז א
 ארביײ די האכען סטרײת הירצען גאנץ
פאחלאנגטע. דאס געהרא;ען טער

 פי־אספעסם 1D34 ן, י י ט ש ד ל א ג
 יענגערע א םאר איז ׳טאפ דער — פיל.

 ער ױניאךשאפ. קײן־ געװען דט צייט
 אדגא־ סטרייס, קורצען א גאך ׳יעצט איז

 ער באדינגונג, דער טיט געװארען, ניזױט
׳טאפ. רעגעיטעסיגען א עפענעז זאי

 אין ערקיעהרט האט אפיס אונזער
דדטײ. ׳טעשער: פאילגענדע די סטרײק
 לאנטראקטאר םט., װאטקינס 1־3 רײםעי,

 אט״ 2525 ׳טקאיניק, איז באנוױט, ק. פאר
xv יאנטיק
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 א אףpK 3 סטרײק, אין שא• ם01 סון
i0 איז !,0P**ioo ז0אכ8 10• i 10 שאפ• 
!•010803 *זירט30»

0*p o 3 0 r* ן1א * י 1מ 0, 
2612 •iy i  — .80 p*d30*o בעל־הבית 

 !,0זאכ 01בײ זײן *n &n0i30 ניט **8
 האט iy און ,1ב*יטע1א אן אי כאס, • •*
 שון ס101אר *i ן0לג0ש אלט803 ניט *ץ0

 ן0ארבײם יט3 זאל 10 אז יאז,31י 101
 *13031003110 איז א•ש 101 *ז3 •***(,

i0 א*ן !0101103 ן0ס i .p**ido באס 
 אז יטי,11סעק* א ן030ל3א*י םוזט03 חאט

3 ir0o 0011 i fבײטען.1א *ט
 i0C0Oo*ip 80. — 315 ץ, * 1 ש .
 יפח1ם 10310031ס* ן0חאב ישא• 001 »*!

 ־30p**ioo 0 ן10 ב*יס1א ח. .1 ,0**318
101 on0onMO 00 jtdtd ,100 •ז זיד

13031003110 ■0tP 101 1*0 8000 m־
י ז*ײ TO 1ג* /P0-100**0 1010801 0י

 אמנעס־ אן אונטערשױינעז
*ראהןלאנדישאן. טיע

n אםנעםטיע פון םראגע די r  pm 
 וױ$- •רעיידענט »י| איננאנזוען א**ם
 אי*ס זיר וחונחנט עס חקנט. סאנ׳ם
 אא דעאארטטאגט דער איחם• אן בלויז

 פאר• דאם איבעמענענעז האט דזשאסםים
 ■ריזוד ■/ייטישמ די באםרייען *ו לאננ
 <יי- סענטראי די ■רעזיו־ענט. *ום נעים
 n וז*ט ומיכא קאנםעחזנץ, נאדים באי

 אגד פאר געארנײט ענעתיש «״ט גאנווע
 » ארנײט די ̂נעםיחרט האט געסםיע,

עי אי אונקט, אזא  ניט זאי •רעזיחןנט י
 פוז נעזעץ ס״מױעיעז * אויי ײארטע!

ײ זרינ סאנגרעם׳  אט- אן עיקײחנן ׳*ית י
 טיל/מראמען, איחם «ײ שיסם מסטי/ג

 •ראקלאםיי־ אמנעםטיע אן סײנעז זאי מר
n שאז r, »*4יי -

 אסנקסםיע. אלנעםיינע אן םאחורם
i wאיע/ועלנע באשרישז וונלײ*ו /  ו
 «ױ ניט אייר ײעט אריזאנערם יליטישע

 •רעזי־ ער. אז זאגט, טרױזנשםעי/ן.
ערקצע• יז איױסײזיז *t ווייםןז, חמם

אעי. בעק פון קאלעקשאנס
 װא- 6—7 0צט0ל *i 1שא איז ס0

 1זע31א ן1פ !010803 ט1קטי0?אל כעז
 ־•**P03 אין (0סוט נדע03פאל *i אשיס

:(0ישטראפ און
 איריי- 1פא — סאן און ענבױם3פײ

.39.20 — ןט0103 טאר
i'*ofB0 י•3םי פאר לד^טײן,03 און

1060 03**13.09 — *PD3.
ב^עםטי־ 1סא אף1שם באיארסקי,

03) 10D01B אלאר.1 100 — ׳שטיס םון
P1081!* ם^י- 1םא ,10ליסצ60 ן1א 

2.20 — |080P iy r.
אסריי־ 1םא !,0DP10O און לא0י1אב3
100 10^0 — T80P103.

 םינײ םאי — וױן0* און *מ•!010
1060 PD1083* 1.99 ־־־־.

0>P03 ,10**0 )10 *PD3060**■סאר ־ 
V* — 28.00 10*ײב i.

 רס**ם0װ0 םאר ס., ג און 103קראס
.3.00 — לאאזרוס 10?אט 1שא

 10ײט1א« םאר *0B pya איצקאװח,
.22.60 — 10?אל

 10D *0B P03 לץ,08 (10 (001*03
.10.34 — א1?אלאנד ימער3פי

*0• בעק ,oi0*»08 און ת0ב30*יט
.yi30i* — 18.39 ר0ײט1אי םאר

*P03 ,)0O p0 *pD80r«P0 םאר «עי 
1 10d**i b .13.50 — אװת3אבי0

 P03 ■0* 100 •10001 ס?י,10באי
— *!T0P .3ס* »ון אװעז .io <יס,031םא

101.30.
 •»- אאײיטאר םאר ,pip און ר0לצ0ס

*1.13 — P0.
 פאר *P03 •0 *ן,80* און ע*מ*ן10

.9.76 — *יסאן 10אפרײט
A ~ !001*3 100**1 אא״ סאו• *P03 ^0P>i0*p »0 1סםא IM

030OO10J01

 מ־ תױנסקער־דענעננװנער,
 געבודטס* אײזןר טעװעט
ו אונטערגאננ &ח שטאדט

 עלענד און סרוי«ר ®ח to'ov די
 נור און ram אוגו *ו דעמרייכט חאט

wrv'>p אזש לאנדסליים תומסה/ר 
fie י« אונגיית חנד יס. וײט יזמעד* 

 שארכאטט <ס t» נתיס, אזױ ד/ורטען
ovnoK in ומחמדיג op. און חוננןר 

 שאר־ און שארוױסטעט קר*גהחײט.ח$ט
 מ* דער פון מממל דדיי נטעם םילינט

 איגערנענלימנ/ די און שעלימרמג.
 אוינ אוניתתאנו «וס םאר׳מששס ויינען

frpve ומס אמריקא םון חיימ n ״  ז
in נמשיקט ניט  .tnm דער שון ש<יח 
m vonminvent רעייעף «י«ע<ט

מר עששטיין, תי  נאזונט oyn ו
o און דוױנמ n ג/זעחז on טרוי/ד 

 ־w:nmwi תרונ m טון *יעגו־ און
janwov סיט ה/ט »in r אױג«ז ד> ייו 

o>nmn סמדסיײס, תױגסקער רי 
 op גרױס װי ׳ס*סינג א זיי/ר/ן ניי

iw די זייגען rann די ®יז 'trip * » 
iw( ד, אוז שחתן דיי ^ מ ק  װזי

ד די זוױ׳יײז טאדמימן גיד זײנ׳»  י׳
 אסטיימ n איז שרסם איז וױסס נ/דינע.

• יי דודנםט• שס/דט נליומטת ׳מחן * 
Iוואו נאס, רי»ר W \nmrn

מז arm מנייחס, ס*לא ײ, אי ײ  נוי
מר די ױאו רניי  סייםימ ײז ת/מז י

m nm rta ח די רי  ײטטיג״ט •יוגי
w  m ײי י ויי ש י ײ

 in פון איכזלנעניינענע די עויס, נית
 זײ װייי ח״ז׳יר, די אין ייגען רלחניח
 איז שיר אין קי״דער היין ניט חטנען

ד עסייבע די יך.1 נאוױיזען *ו גאש  ו
 אױו• זיר וזאיטעז מעינע שימיסען,

/ו א שון חייף תו ײיו  דענ־ ra» ו
 וױיי אונטזרנעײן, נייס מאיטען ׳מן,

 יו/ס סיט ס׳טי׳נז קיין גיס יו/מן זיי
 tnrniw י’א חדונ אױסיוחיײטען. וײ

r שט/>דט, חייסאט ײטע 1/איגז a in! 
 נ׳ז־ זיינעז קינישר״וױנעיןר 1אונז« װאו

n נמיס שסאנ/ז,  \pop i ק*יינע j.p• 
im n װיג*1 אמריקאנער אונו שון 

irao. •י׳/סנונג, איינזינע זימי ir* t 
 חייף. 1אונזע אױף /גנעוױזעז איז ל׳ומן

p אונז פון 1װע און v\ שגדי״ נלײמן 
?in 1זײע אויף שוױינען
op ויך ה*ט o n )* i» j א m o j m 

u n n w n חזייעף tie w o n 5 די
מ נאניזאזי/נע!,1/ תי  א*ן r«מש׳נע; י

p ניי ir, יונג Jim יס« T» ivi«n שאו־ 
 אי; שימן זו זזרדן on n» אײגיגמ
 אםשנזיסםען, יואס 1» י׳ילוי חױנסי)

ף שיראײנינמ די ,1סי און ן  ק/ד ^י
jjrmi jrem חדגסמר איזנ חילוי זי 

מ טיג׳ו אימו־ לווגדסיײס מ1י  איז י
re a p ײ ר ײ*ס T’ ז מ  *■רױ ד

jra זייזחנ סיס Tt tnm .wno” a
jn m חיישס * m pw on|' איזז
otrar אמײיןא, אין p r t t i  o t  urn

t** 10*01 ארץ 0**7013לא 10603*81 דד
ii/ TW  T P * y i  pm  v v n  m om 
tip  09MB 197/11 JH 'V m  VUM If

iy ״ען1באם Mr ip t'i o/n ,'lie omo■ 
 M9* סוגי׳ס 1MB j/rPn/P m נעסאכט

jn שרייאיע, n יג«ױ«י״1■ זדיי די זיך 
 נײשטײעחןן. *ו outlaw jjnrJW עיז
j גיט נ<ױמן זײ ''in  f'M, ויי JW'M 
■jn n  ,irao'9in נע׳םענח׳̂ג זײ 

w m  d jjp װיגנען ויי* ?

pf?m im ,j i i i סלחטח ■DiviMt'i ויינעז 
מ on יייז בי״־ייט׳  וואד די r* מיי

י *ייז*גס. יי ®יי ענ1°
 וואד. יי מיעגו־סםען אייעו^ שיסם

.יתןזי־ :סייעט־סמז די ס1אדר«סי
 װא• חאח, וויזײס וױלססז, ײייירףױ רענם

• םי״ ®״׳יי םעל/נראםען י1 סאכס ״״
מז on ira*» סײנם pm סית,  םח נ*

ײז » ״ייז ״ ני  די pDiraw יי :יייןייי
”"“Jיי ״® ^ יי «ותינייי»ױ*ן. י

סע• איו מרימרייםנן םאי ^ןי •י■1 jrm לענראםישארײסנמױשס w שון
rvnpbm/p באדיס <ייב*ד מי

^ ״ י ײ י מ '־M /ותאניזי״ױ/ונ/ן י

”pb P דדממןראל m געווען איז ioo 
 אילט׳ומעשאנאי די pm סאמר 1סינא

o יוניאז ס״יתרם סינאו• n נעימנס ניס
p'p in n וױי< מים on מומן איז m 

o וועחײש/ן״־ססײי^. n ימיןוז אונוער 
 אויסנזד pm oiyp״o סינאר די צוינט1ע

o in /o חו w אונמ  ira / r זיי. ותיפען
-p n n  m osmow ■mt i r a P r m  o n 

pm  ,oin " o im t o  n  im « tor מ  די
jr a n  m 'i3 נסזאגס זיך» . train iv 

ײ ײנןן ,ז pm ■1 ו  jrao'9iM9M>»יג*י*י 
 f וװויננ׳ח ןײ tra ipp דאנעת)״.

o n נעאדבײט jfm  pm  •eon■ m 
PM iw ׳״•■  in  jim  mm)  jn n r מ־ 
ײז i י f  j ifm m o  m mm oitm im b 

Hm m M'im  t n n f j o w ' J mim■ tm• 
tra נוי m »  jra jim ניס .jra "3 iM 
• די מו ■לידס m tram® ■mt «ן אײיי

M--------/מל9 o
.• r o '« n « n׳ »tm r

*Sfi די mim וױ פאדב־נתמען נױטיגע
tra 'rfln w 'iM  in. |

!חעיפט העי־םט,

IMoivro , וואלאס ס.  
no  , סימוערסאן ם.  
Ufa i' ו n i  oppev op'ea ,
tra**, 61 W. 2d Ei^ N. T.

J f30130«D010P 
t'lW w W fyf M lwi Com. 
if f  te f f  04.. V, T.

מ  --------------ביייער *.
מ---------גא*ד jd 0םירס די
י ױ י ד ד  נג ײרד ימי״ חתם ״

סראוז י55______________מחמיססית
ן נעדזמעם גןנערס .ו
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I*M u

m געגעז עדות ^לעכט-גאגלױבטער 
 * און *יגטעמעשאגאל דער

 פאר ראט״געבער אולעכטער
• ®רן באאײ עקז, דעם

M ל*ק*ל
 פון *צ״ט״ אין ארטיקעי אן אין
 װיס י אוטיהפל, in זונטאג, *אצטצן
 דער געגען גאר (in דפט נייט אופריצט

 איחחג yr»N געגען jin אמטצונ^אגאר
poopps, פNקײן דט חאט ער װעטען ר 

lywnwy ^נױואחראטצן, וױ נאט PN 
jyoyii iifjjfii אז ש»י#ונצוחערעד גיט ער 

 v* טײנען טעגישען pvi װאס אלעס
 Pn רושאנס, yiy״t אנצוחאיטצן גלױו
 עגט po׳«yj די חאב^ דצופאר גאר דאס
v\jn\ פאודצגדולאן דיעם דעם NDיא־ ר 
 n ודחנר א״דפ יצחפ גצפיגט ,26 קאי

 אויוי חםתו כין אױסצודסצן ןאלצג^ח״ט
 גע• חאבצן װעיכע ׳?ײגע גאים1ש אלצ די

o סאגט n איהם שועױשט טעות גרױםען 
ivfpotniM, דער טון קצןיופ טשיצוי איס 

 אױסלד נאנחצו, און נאאוד, דדפאמט
 דעם םאר גיט סאפט עד t* •מפנדינ»

.PV0 די איהם געגעכען טסט,
גט גלײך דא ?אר צס  אז װערען, גע̂ז

 אינצרצײגונג, סױער דעד סון רעען מ*ר
 פע• די צו אכטוגג ;אנצ^ ונזערN סיט

 א"־ יצחין פון ערודיןויע pN מעקײטען
 דער ש״ף איז װאס אלץ, pn דאס ןיק,

Nopiifep^ כפרט מגיאן pn דער N,•: 
 ױד װאיר. ^דםענט <ײדיס N̂נNlןŷמy•ו

i r i ,נכמ p't” K pnv» ?»n דט י״שוט 
pyo-o^^nif,.) רפט ^חר^ orvN 
w yo ip i •mj די N̂ pוpמNכyײגי^ן, ר 
ipro'H ip im, װאס lyoipyj vn אין 

 טדױמױ״ רyדיז pn איהס מיט סוריחחגנ
N tmפyרpn ŷ ח ער ויע»עזN̂ט inyo 

ipm$ פ וחוגמפרNרNנטװNר̂םT םNר 
o n פון סוןי טדױשריגען •N9Pin?p pn 

pn»’N pny’ pn ,ynynNP^n ראױט^ 
pn ,p ^  yy;w p«f כח iv זעחן n 

ip ’n pn in? עד ;ע״שטאיט. ריכטיגעד 
N m  onptיyאון ״רױט׳/ ס |y• pn 

׳שװעבעי. pn •ער סיט ויסט •
̂ט •?ױ r דערו^רט onp רy ח t יף^ 

ô ויןר n3yay>ya/ ״צײט״ די נ*ר װי 
 tysN ג#יד אנשוזידילען שר׳שינען, אין

pn iv'D^njini די pלNוpסNכyױניאז׳ ר 
ױ, n ןו  m רyדPNציy ״צײט״ דער םון 
oijrf נױטיג םאר גצ^לטען P3inn n op'n 

̂ן ו*  איז ארטי^צן סארט אזא אז #ם
 שוין איז cy אז און ׳וױל?אמצן דט מחר
 םאמצסצן צו אײוי?׳ען יצחח סאד וו"ם

m ,אטאל איז װאס ד*ס ynya.| אמנר 
 יצח? פאר חאט באטרצו• א סאר וואס

H״y'pn| א זיד מאכט עס װען װאונ?, א 
 אינ״ דער ״ארײנצורײכען״ נצלצגצנחײט

y )m$wpr\n רעכטס עיעס אן וױ און
om יא?אא דצר אן אנגצ^פט זיך צר 

^ אפ  געװעהנריכצן זײן מרײכט pn סד
*.yp^N •אד^ון^שוחננצלדיגצן

cy^M אונז װאס JN^ נאר ניט 
 מיר נאר #^דניט איהם צו םיר חאכען

yT?,DNiolo| םיט pn  dp ,oPi'N דאך 
״  ילצק. רחם^ ׳סראנ?חײט n?n איחם ג
mr די חאט pאו^pס-Nדי ױניאן, כער rN• 

fin:i$vpnpo בר^דײסצס, די rD3No;n 
 זאגט מען װי ?*רך, pn m̂n נאראװס

 װיכטיג וױ םיוזלען, מיר .v^>:p אין עס
op פ איזNר pn ענען צו געזונד? ncn ̂

lymo^m אויה גאױבעז מיר גאל. די 
m דעם םון וױיסצן אלײן מיר נאד גיט 

אאבא?אגט, tn סוד דער אז נאר סיה
 חאבען, צו םודא װאס ניטא איז עס ווון
m חיסטערי׳עע זײנע םיט חאילח זאל צר 

 on מאכצן איםיצען אויוי \pipp דייד
nraonno .װעד אדרכא אײגדדוס yp| 

 אײזיס pny' װען fipt א״ן ^גװײזצן
 צו װארט גוט אײן כאטש געהאט חאט

 פאר ?אאו?סאכער, רי סאד אמאיל ?אגצן
m לאננ ניט דא אט ? אמטצמצשאנאל 
 אױסגעסאכ• מניאן דyכNopלאוp די חאט
 ײאױ םאר קאטןי lyrn^yn אזא סצן

 סון ovop מחמרט איחד חאט אדנײט,
y'pn^N pnr? |yp מצן סאר?עחרט, ן

 דא|, נעראדע און אסט; גאד m *גודיזצן
pm דצר icnp• באס צוױ״מז pn אר״

 חאט אינדוסטריע p̂אוp דער אין ־נייטצר 3
pn̂ יצח? איז #גצפיאסצרט *ס*רס m 

 װעיכצ, ארטיקלען, מיט ^יסגע^סען
n♦ אױ אױןי מאכען גצ?אנט װאלטען 

 װאלטצן ודדקוננ, םינדצססצ די
נצ״שאדט. פיצי׳ אדבײסעד

אטאא» נאד .זױדעלחאלצן T-® אא
מ נייו

T ניס אנויכסדך, i
מ חי י«»,אי

ט נ״ן. טוט. *ו װ«וש חיןונון, רען  װןי
 גיט עס ער װןרט ן*ר, דער געװען ו»ס

 ניט זיף jvp ער ויןווט נןר געטןן,
חעישע(.

 איצטיגען דעס וױירע א נוטראפט
.26 דןסאי סיט פא?

 עיוזעיןוטױו Jmym-n דעס שאר
 א נעיוןור״! ואוגענואנט איו נ»*רר
 וון חאנררונג תוױסעו א אינער סראנע

 .25 יואקאר וון נאארר עסזעיןוטיװ דעם
 מעטנער• גרױסע די 1א וױיס, סיגד ן

 עקזעריטיװ דזיןןעג. א ןרװעחיט ה»ט ׳*•ן
 )׳»ו'«ע דער אן ורע«ידעגט א טיט נאארד
 ענטיטיירען iv dim דערסאר נאר טאזע
 חי־ װאם םראנען, שאריטיידענע אינעו

 אמאניזאי גרױסער דער אין פאר םעו
 רענענס-אױשנאנע די איז דאם *יאן.

 נאארד. עסזע?וטױו די׳טענעראר דעם םון
 איז באארד עשזעקוטיװ רז׳שענערא? תר

 דעי אין גערינט ו/ענסטער דער וױרש<יך
 זײ־ כ״טנרידעד די און אינטערגע׳שאנא?,

 )*־ װ*ם רינטער, די וױרש<יך זיינען נ<
 יעדען אינער ענט׳ש״דען סוןען און לע\

 שאר שארנענראנט װערט װ»ס סכסוך,
זײ.

 אזױ אײזי? pn׳* עס װייס נאטיריױ
 דייר רארף םען אגדערער, יערער װי מט,

 װאס־ איז ילענער<ױ, טאנען זײ *נעו
m אויף זיי מען רושט ? מען טוט 

 לאיעדם. סאנסטיטו־שי»נע< ענ;<י׳ש
 דז׳שאס־ תאורט ״סווריס :םען ׳שריינט

 איז רעוארטער״ .שאורם נאראװ״ טיס
 נאםת דאר עס ^יגנט עננרי׳מ אויןי

n׳p’e : ,נאראוי עס ?וםט וױ טאשע 
 סטעואן אױואן, שון םאװעט א דעו*ו?

 דייו־ די זאך. װאוירע א — םיכ*?יןא און
 װעילבען פון וראיעטאריאט, שון טאטור

 איז יענין אריסטאקראט נענארענער דער
 איז דאס אויסדרוש, ׳ןוטארשסטער רער
 ט׳שרעזװי־ די וראנרעס. םון ovv דער

 אינסטיטוציע. נאנעילע א — ט־״*יקע
 שע, — ק»ורט דאסעז־׳שגײדער א אנער

 םיט <ראדע דאף, »ון f עם זיך ■אטט װי
 איידק pn*« עס װי< דאמעךטניידעו די

 אמעריהא אין רעװאילוציע די אנשאננען
 ריט אט שאםאן. רוםי׳טען דעם אויןי

 יווחש עס מיינט אתומעגטען אזעיכע
p'i«a אינטערנע• די אװעש*ו׳חרנ׳ענען 

 נאר דארף ער אז םיינט, ער ׳שאנאל.
 אינטערנע־ דער שון קא« אין טליידערען

 ״ניירא־ װ»רט ׳טרעחיינע דאם ׳ש»נא<
 יי איחר שון ווערען װעם עם און ?ראט״,

איש. נארג
 אונװירדינ איז עס קינדער׳ש, איז עס

 טא^אנם־ און װירקליך־שעחעען דעם שאר
 װי זיה סעז ער אנער א״ז־ק, pn*’ שולען

 I״P אז חעלפעז. ניט אױס וױיזט עס
 זיינען ארנומענטען װירשליכע אמת׳ע,

 איז 1װעח*«ו־טא װיאען דער און גיטא,
אני־װאס. אן זיך סען כאשט נרױם,

 אזוי איז 26 ?אסא< טיט שא< דער
 םאר׳שטעחז. עס w שינד א אז ?לאר,

 mp> 26<« שין כאארד ע?זעחוטױו דזןם
 אלם אויפ«ו׳שויעלען פאתלוםט זיך ת»ט

 געװאיט האט ער אוזורואט»ר. #׳שוט׳ער
 ד«ם אוועקרױנען :קל״נינפײט א נאר

 יױ רער םון םיאנליעד יעדןן פון רעכט
 שאר מאנט נאנ*ע די שארכאוען און ני»ן,
 חאט זאך אנדער פיין ניט און דאס, זיך.
 25 לאפאל פון באארד עשזעסוטיװ דער

י עי דאו האט דורנשיחרעז. געוואלם  ו
 ווי דעמאסראם, םארנרענטער אזא שנל
 ער־ דער זײן באדארפט אײזיס, יווחש

 חייסט, װאם ולאן. אזא גענען •טטע־
 פון רענטע די אװעפנעטען װילט א־הר

 עט״ איחר און םויזענדע, און טױזענדע
 גאנצע די חאבעז ײילט חונחןרט ליכע

 ניפא־ אמת׳ע דאד m דאס טאכט?
? לאיעװטשינפ

 די אז םענח, א האט איוזר אםת:
 איי דעםאסראםיע אי*טינע ביז נאנ*ע

 זוענינע בלויז װייל כלוםר׳טטדינע, א נאר
 איז ׳שסיםרעכט. וייער סיט ייד כאנוצעו

 נ׳ד וואלט איחר טענ׳ח? א אבער דאם
 חד דאזינע די ערקיערןן nr נעחןכט ריזנן

 איטימר ווען בלאא, א אלם סאפראט̂י
 דער־ נים נע׳טטערם, סומענחנ די וואלם
 דאן תכם. זימר אױס*ואיבען אאזען

 סענעעז • רענט־דענמגדע אצע יואלטען
 בלאוי״ אזא אײדער אז «וגעטט, געםוזט

 םא- אײער ׳טױןיגעםןר איז דעאןפראטיע
 ? אזױ װירקלױ ev איז אנער וזיעם.

wm  t«p די סאמן *ו װאנעז דט ומט 
 ותלנער־ אירנענד סון אז כאחױוסמ^

מ ותרט וײם א  אױסןןד נע׳אמרט ױן
מן א איחי אי #אןן גןנ * זיאט פראגעז, ,

m ױ u pons i r r u אליין c l •אוי
w.* «1 איחחו in, דאס 1אי »pw> 1א 
 נאנעיוט פויח rri«n רי nvai «ולח.

 אנער jvp פײנער זפרנסט, ויר ivivi זי
 א*חו in נארוינפן דט איחר ד׳ןופאו

 נ־ט איז ,ev טוט עס װער און, חונט,
 פיז ׳פונא א װי װעדגפר, גיא און רעחו

v'nsa .פאיקס־חער־שאפט
 דא• א אױוי פאױפטעיען זיו לאטיר

pnv u m ליי ו־עוטיען א*ס אײויק׳ען‘ 
 א•! א־כייט װעינער וױיסט״םײהער, ויס

 פאי״שטעהע; ניט װעינער, און ישאו, א
״ נעליעבט מאכפן iv זיד וױ רמ,  ד נ

 •dpv 1א איז עד װאם אױוי אדנייטער,
 אויסעדװעחיט פיינטאל;•ט װערט יוןדט,

 תרפאר ivp און •צאו־ס׳שןרראן, אלס
p״r«ei וויר־ טיגדעסטע די חאנען גיט 

ip» ׳שט•* זיין טיט ניט ױגיאן, זיין אין 
 אי״ ענשט ו װאיט. זיין טיט דט רע,

v װאיט ?,א־יז pnv* אז מ*«ע•, rv i,־ 
 או *פני אױפץ עס יר1 לעגט גען?
 גע״ רענעלירט דט װאלט אייזיפ י*חפ

 װאש ס^רױעט־^מאנױאציע, אזא גען
װארט יע«טע ד»ס מיינוננ, זיין נאר איו ,i יילו• ms י

vni וייג׳ק
* ו ו י מי ®סזריוטא^ inגז

וױםענ-שאשט? דער פון
 חאט »ייד? י*חח אבער װעד, װער,

 נענע־ iv יעצטשר דער זיין נאדארפט
 דא• די אוזורואטארט, דאזינע די רענט
 וױריד נאאנזינטצן װעינע אינגיעך, זיגע
 אנעו, ױניאן, די רואינירען «ו <ױ

 זיו רואנחדט dp דאף, שאריצטעהט איחד
 זיי־ װענען אינטער:עיט»נאר, דער װע;ען

 ז*ו ח»ט אזױ — יעונאיס נלוטיגע גע
 און ױגדאן אייגנערעוט, איידק י*חפ

 לאדפ, טיט טיישעל «וס איז — נאראוו,
 די מיט גידער ױ׳שר. םיט ט״פפל «וס

!נױראחראטען
 פאד א נאר אויןי אנוױיזען דא לאםיר
 װי טאנען, ?לאר וועיען ײעלנע וונרטעז,

n א אזױ vo לינטי״ פלןרע, זאנסט טיט 
 איו װאס דאס, זעחן ניט ivp אוינעז נע

איחס. ניי נאז אונטער׳ן רסיפ
 טיט ׳טױן אז אן, ווייזט אײזיפ י«חפ

 װע• נע׳שרינען ער חאט *וריפ יאחרען
 טישער• ישאפ פון וױכטינק״ט דער נען

 םען װאלט מיטימען. זייערע און לייטע
 אינזערע אין אז מיינען, געקאגט דאד

 אזא פון ניטא זנר פיין גאר איז יוניאגס
 דער, אדת דער אנער איז איגםטיטוציע.

 חאט אינטערנעעאנאל אונזער רוקא או
 דער פאר כוחות איחרש אין אלעס געםאן

 טי־ ׳טאו״טטעראײטע פון אײנםיחרוננ
 נרויסע גאנץ זייער אנערפענם און טיננען

 דער איז vPvov דאזיגע די װיכטיגשייט.
 עקזעקוטיײ דז׳שענעראי פון ענט־שײדוננ

 פול ווערט עם װעלכעד אין נאארד,
 אר• דער שוז וױכטינסייט די אנערהענם

 םי• זייערע און טישערלייט די שון נייט
 ניט באםערקט ױניאן דער םאר טיננען

*pnv ;אז ניט, אויד זעחט ער אייזיק 
in באארד עקזעקוטיװ דז׳שענעראל 

 ראט* שון ראליע דער אין זיי אגערלענט
 ארנײט. דער אין סיטהעלםער נענערם,

 עסזעקוטױו דעס שאר אז איז, «רח די
 ער װענינ. ev איז 26 לאהאל פון נ»ארד

 נים װיל ער ׳שגנל. חכל דער זיין װיל
 on שארנעחמען נאר ױניאן, דער ריענען
 אוא אויא האט ױניאן. דער פון ילא׳ו
 באארד w’dipvipv דזשענעראי דפר אופן

ענט׳שיידען? אנדער׳ש נעקאנט
 Dpavroviw זיר חאט אייזיפ י«וחפ

 נעטאכט חאט האנםטיטוציע, װארט צוס
oin באאוד עקזעפוטיװ דזשענעראל 

 פאד־ חאט און פאורם סווריס פאר׳ן
 ײענען יוכשט in אז זעחן׳ iy פעחלט

 קלענסטען דעס שאמעחפט קאנסטיטוציע
ענטשייחננ. in איז ■לאץ ,

 מאנט ואראגראוי לשצםען זיין איז
 *vi« אונזעחן פאתואורןי א אײזיש יצתש

 *in זײ ווארוס םיחרער, וואלוציאנערע״
**ivt ו ניט» P״ovoiiftn  l, װיכ* וױ 

 אינטע- די פאר זײן ניט זאיען זײ טיג
tvon םיז in ,נאר און יתיאן n,רפאר 
ײ װייל i איז םאםיניס זיינען ,ז n *שאנ 

 tnaiiv: אננשנימץן איז װאם סםיםו׳שען,
“.pm* in נאנמן א טיט

 א אביםעל זייך מערסט דא וועלא,
 .181שיח אונזערע *ו האלטוננ םילתת

 נע• זײ anvil ארטיהעל נאנ*ען on איז
 ווע- 1םא םײפערם, •׳שוט׳ש אלם םאלפן

חד א נלויז איז יזאנסטיםוציע די םפן  ו
n בײ בליימן «ו װי טענזיע, v ” t 

אוי1אנ1וא לשצטעו on אין חשאכם.
 זײנען םיחלער nvww או )1םי נשפינען

i איז ivp’Dijmd םאטיניס, n חייליר־ 
 איז דאס ײאם קאנסםיםוציע, א םון קײט

 פײקע״ פון חיווך in וונפט נאםידליר
oin. נאמיט, 1נא v:va in n א חאט 
een ו זיןי* in m en n ’ii• װי אנער 

dv doip, אז pmr נאחױ■* זאל אייזיק 
ivo םון פאנסטיםוציע די דאס i n 
נאג״ א ׳טוין אלט איז ױניאן, וו. נ. ל. א.
*in  iv ? װײס in  iv ,אז נים n איג״

 א יאחו• *וױי w האט מערנעשאנאל
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 in( אנפאגגס״ווגק^ in דאד חאט מיײז
n פילט» חנר איו דאס  in וחיסא 

 (P'o אוױ ד׳אצו •ראדואיחנן דיסטריען
 ♦11 סאופ אײראפעאיטען חנס םאר

 •iy יאחו N סיט זױ »pniy יאחר פאי א
pn.

n NpnyoN!♦ םאר prtop popp) n 
 חױפט• די און פאנריפ ײי |jmyj יאחר
 דאט ױ vn איצט אײיאפא• פון קיאס
 גיטט אײראפא קױםט איצט ד׳שט. ®וין
 •׳צוט — ly'ayo אנלפי בײ םיעל אזוי

 ד׳פט איז פרעדיט איחר װאס חגרםאר»
 נױטמט אײראפא פריחער♦ וױ גוט אזױ
 פראחפ״ אסצריפאנצר אין איץ נאו זיף
v אײראפא אכצר #טען n לעג• די #ארים 
 מצחרסט^ dn ?ױ נױטיגען װאס דען
pn וײנען סודרות אמצריקאגער n •יעג 
 טזוטן, װאדגסטצן on חאכצן װאס חגר
 נא• כיזנעס-#ײט אםערמןאנצר » » • און

 אי• אױס \potpvp* ?ײן דטט טר״בען
 נא• yגוט n אחנר די״, א ״םי דצא<יזם•
 דאס — פראצצגטען גרױסצ מיט ראנטיצ

 אמעריקא וחניכצן ,אױןי נאחנן דער איז
 y^Ny• אײרא די און זŷםטy׳שy; םיחרט

 צאח• צו אימ״שטאנד גי׳שט זײנ^ רyנדyי
ivi און די״ א ״סי yny^t ^גאראנטי 

y3Nn| װ פײןy׳שטיײ חגר ני׳שט. רט 
 IN איז ביזנצם רyנNריקyפN אין ׳שטאנד

 םיגאג״ אײראפעאי׳ש^ oyi פון אפקיאנג
jy;>y%y ,כמעט חום פון קריזיס jyoNny• 

 וױרט• דyי♦צNyiאײרא חןר םון ברוןי
?אפט•

 א?ץ א^ראפא רטyװ כאג |jny’ טיט *
yגyװ rקויוי-פ רyפױעט דאס און חיג in 

yiy' tro| דף מוז טאג N hסyריNPנyר 
^y’VPnN םארpיyנyרyראס און ̂ן 

̂א ׳שוין פיחרט  סאולגען y>N ,ד צו מםי
 ר•yנyיpםאר םון ארבײטסילאזיגחײט, םון
 װ• ז״ א. גוםא, דא ^®pJ'nyD^Mp טע
yױyטyרyג yגרויס די rבױמװאי אױף ז# 
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 װאס — ynyyN nytr'D^p דצר לויט
 פונים• סצחר *לץ סחורח די רyביליג
^ |yno צײט ז^בצר חןר צו אבצר  םי

yiy3y^nK® ly^D vow| פראדופציע 
 באדערםני׳ש^ די צו |yoN*iviv זיןי כדי
 םאר• דאס און םאר^ jyiyjy^p * םון

 םאר- און ארבײםםיאזמק״ט ווורזאכט
pילyנyבא• דער םון פויןי־קראםט די רט 
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• באחןן• דצר ציטערט oy און קראף רyזע

 םױ אויםגעברויזט, ג̂טyרyאויםג גצװיס
 חאב אזוי צי״שטורצמט. ̂זyנוםyמyנאגד
 טyרװארטy האב איך און גצטדאכט. איר

 םון םילאם״פײ^יג^ ,yo'<n ס;yדyר
 די םון סyדyר yנטyארvyן־אויסגyvהאר
 זyארזאמלD yלכyװ פא^סס־סינד^ yאיצ
p* זיך t צו אזוי וױ באטראכט^ צו װאך 

 טויזצנ־ די םון זyסyרyאינט די נאשיצזןן
 איד ׳יא םאםייליען. רyנדyטױ< און רyד

 רוםט םצן דאס״װאס ערװארטצט האב
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 iy:yp זאיצ װאם ׳ניט גאר ? געווען איז
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 ^לס רyד און ןyונגpדycבא צטאיכע
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 האט טyזיטyדװyנ און םורא אוים און
r|yD̂דyר םײערדיגצ מען Nny3 Dy אדער 
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 שטארפ איז מצן yn באװאוסטזײן, דעם
 אויםצװעםצז^פיחל, וולעס מעכטיג, *וז

 ווען .יא, נעשעפטליר? און געמוםען
? גצווען^עסצר איז

װילם. איחר װאס אײד זאגט און
 ׳קיחל, זײן איצכג בעםצר נעםעלם םיר

 אםשר איז גצשעםטליר און נעלאסען
 רצוואלוצ׳יאר דצר םיט אײנקלאנג אין גימ

זוסאן סיר וועאכע םראזעאלאגיע, נצרער
געמל^אפטצימר !וונזאד אין שסננדיג
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̂יגyג די ̂טyם oy .J.Vםראז yי 'W hp

 רyד אין זעהט |yo װאס זיך־, טyנדyװ
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 אין |,y^N' yאמאאיג די נאך שרײב^ר,
jiiayiiNn רyאונז
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»om א#ערעטא ם״דעל״, אומארישע 
טו• קאימסן/ ח. jib סקטען 3 אין
 טסמא• אין פרידזעל ל. פון זיק

״דזשע• — טעסטער. שעװםקי׳ם
טוזיקא• מעיסו״, •we יױפט גיע

 פון אקטען 4 אין קאםעדיע לישע
 יאזעף םון םוזיק קארננייטח, ז.

טעאטער. פיפעלס סין נרױדי,
 חאנען װאכען סאר ע«טע7 די אין

 אױנען־דערכזאנטע די אין נעזעחען סיר
yiyoovo פאר׳פיעתנע נא;ץ *װיי ot* 

o װעינע פון איינע יערע כען, i’Tveo 
 טעסטעײ *ום איפן אײנענם איחר אױף

נעוזער.
 אפעיױט “73i**o אוננארמוע ״דאס

o n  iy טעאטער־נעחער, אירי׳טען ivoim 
 in געװארען אינערדריסע ׳ןןױן no עס

 ׳ווטיײ גיגוניס״ אירי׳פע זעינע די רערען
 נאהאגט ׳פוין איז װעיכעו און גערם,

 פון דרעח יעדען טיט קנ״נהו, יעדען נ׳יט
 •7yn און טאראנטען, חיימייעע אונזערע

 ,63(** עטװאס גאף ראחם גארט כער
i>*eo אניסעיע יי|1 יס< נײע דאס ווען 
ivn v, איטע. ראס וױ

 אוננארי־פע ״יאס no םיט דעם אין
 ניטא *וםרירעג׳טטעיענד. נאנץ מיירער״

p|** 3*3 פון סיסןveo> םוזיפ, אידישע 
 אזא m אסת׳ען דער אין איו עם אױנ
W<׳ 30אידי 7v*3y»o םון ;?אן•  פון ,3
y«oאנ״ אלעריויי און חױות אידי־טע <3*׳ 

 די - ».113 און תניעות אירי׳טע דערע
 דער םון ױסטינקייט די פרעחליכחײט,

 ׳»ופרינגערײען, די װיצען, די אוערעטא,
 אין איז המע׳טח טפור גאגוועו דער און

 װייט זעהר און ״אױסיענדי׳ט״ גאג«ען
 נא־ אזױ אירען רי איז וואס דאס, ם*ן

 01311 ראלעגט־אי נארים הער יזא;ט.
 זי• מאדאם םירשט, א אין םארװאנרעיט

 סע• ח. ;םירשםין די אנחילטא אין נעי
pyn,* איע סיט ױננערמאן אידייטער א 

 פיר׳פט, ױננער דער װערט *ינמועװשעס,
 V װערט םינקער מסי ואיאנד, עדוױן

yrjvo• סיר׳טטיינע 'T, נאםען טיט׳ן 
 פאן א װערט נאטאנזאן ?71000 סטאסי,

 נראוי װערט מינאיעםרא הערר קערענםס,
 װערט נאײשטיין זינס ?סגעסיאנא, נאני

 סאנארעט״זיננעיין, א זוארעסקא, סי<װא
 אױנעײ״טענאגט װערט נריננערג דערר

 *no או| ,iyo**n א־וי און יא״סדאוןי,
ויייטער.
 ייד סיײען ?יי וױ ניט װייםעז סיר

 אויף שענען מיר ראליען. ז״ערע אין איע
 םיר װ״< מבינות, ק״ן זאנען נים דעם

 געסענט ניט קײנכיאי דר חאכען איײן
 א pc גץיטטאיט דער אין םאר׳טטע־־ען

 אוי־ אן םון ניט א£יט נראןי, א םיר׳טט,
 איז עולם דער זוייט ווי בער־ל״טענאנט.

 םון ׳טישזאל רעם אין םאראינטערעסירט
t הענען ;רא£ען און םיר׳עטען דיעזע o 
 נעהרט ער דף, דאכט זאנען. ניט אױף

 םארט א־נטערעס. נעוױסען א זיי אין יע
 גיי־ מען איז רענ׳שען, אוננאהאנטע גאנץ

 אסױנע־ זײ, סיט כאחענען iv זיף נעריג
 וױיט װי אכער עיינם. ש<ום א זיי נען
 *ו־ װערט עוים םונ׳ם נ״נערינק״ט רי

 ניט. טיר וױיסען דאט םרידעננע׳טטעלט,
 תר אױב װיםעז, מיר סענען װעניגער גאך
 ויו נעװען כדאי איז עם אז פירלט, עולם

 חדשות. #נים דאזיגע די מים נאקענען *ו
 זי;־ זייער ריייען, זייער אז איז, זיכער

 זייע״ טאנ*ען, אין ׳שסריננעז זייער <ען,
 ניט זײנען ה׳טנות זייערע װיצען, חו

 האט עוים אידי׳טער אונזער װי אזעלכע,
 אויף זיך אפש»יעלען געזעהן איצט ניז

 א אלס זײן, חען ביהנע. אירי׳טער דער
 יאננ וױ איהם. עס נעפעלם נאװינע,

 אנהאי־ קעז לאפייז דאזינער דעד יאבער
 *ייט די ניט. םיר וױיסען דאס טען,
 שפיעלעז אפערעטא דאזינער דער איןױ״זען. װעט

 — אקטיארען נייע דריי הויפט־יאלען די
 טאגארעם״דנ־ די אלס נאלדשטײן, זינא
 ס׳ר׳שט* דער אלס סעיעצקי, ה. ;גערין
 אלם םיכאלעםקא, הערר און זוחן, ליכער
קאנםיאנא. נאני ט־או•

רינ״ גימ אױך איו עם ׳טווער, איז עם
 אורטייל נאשטיסטען א נעבעי w טינ,

 איין זעהם מען װעיכע ארטיסטען, אינער
 אונז זיינען וועלכע דאיען, אין און סאי
 זײ אי םעני־ד, םרעסד. אלנעםיין אין

 קינםטלער; טאיאנטפולע זעחר איע זיינען
 או־ מוזען ײעיען םיר ניט. אז םעניױ,
 אורםייל. ענדליכפן אונזער סיט ווארםען

 אז זאנ«ן, איאט i'ir אבער סענען סיר
 •nyv נאנץ א סאכם גאלרשסײן וינא
on און ערשײנונג, איהר סיט אייגדרוין 
m חן גרוים סיט װירקלין זזאט וי m 

 האנארעט־ דער פון ראליע די שפתיס
 ר$1 סיר סוזןן סעראמי, ת זימערין.

 הײן ג;סאכט נים אונז אויא האס «ן,
inou dttuwiu אײנרד̂י i’« ױין סיס

 דט און זיגנען וײן סיט דט ער׳פײגוג!,
 סינאיעסהא חערר ׳פוי׳נוען. ו״ן טיט

 טעחר, עטװאס םארשורענען m ׳)וײנט
 וינער פנ«ר נאראקטער״ן*םיקער, איס

t״iw ניט. סיר
 זיו חאנען *פערעטא נאנאער רער אין

 חײסיש. ועחר נעפיחרט איןטיפר«ן איע
 נע׳פפיעיט אסט האנען וײ או הענטע,

 חאט אױך יוערעטא■ ייױגער רער אין
 געחער׳עט האט װאם םרעחליניןייט, די

 געױיסען«ראד א ניז«וו ניחנע, דער אױןי
 און טעאטער־פונליהוס, ראם אנועיטטעקט

 1» ׳פלוס, דעם *יהען מען מעג דעם פון
 אױפ*ו• עס ויו לוינט *״ט *ו «וײט םין

 אפע• ניחנע אירישער דער אויף םיחוען
 ,דוקא זײנען װעינע ויעםען, אזן רעטאס

 נאראיוטער, א םון איריש, ספ׳ואיעי ניט
 פון אוסות אנדערע «װ אפעיױט װאס
ױעלט. דער

 ה#סןויע טחיהאיי׳טע ?טמנליט׳ס
 פון נאט׳פ סעיאר׳/ פאר יױםט ,ח׳פעני

 טנער איו נאראקטער, אמעס״נעם אן
 איחר אונטער׳פיאס. אירישען א סיט דאו

 אמיזאנט, אי גיײנױײטיג איז אינחאיט
 ,1”«קען דערפאר, און אינטערעסאנט, אי

 אויפדער?־ קנא»ע נאר עויס דער ׳פענרט
 נרוירי, יאוען* פון סיזית דער «ו זאסקײט

 דער דורכנעויענט. איו זי װעינער טיט
 וױ אינחאיט, אסידאינטערעסאנטער1׳»

 קא• דער פון וויץ נעיוננענער זעחר חןר
 אויפמערה־ גאנ«ע די פארנאוען סעדיע,

 חאט ער דאס איױ, *ושויער םין ואסקײט
 *ו ווושוחערען זין סענליכק״ט רי ניט
 אין 1א י״ן, דאחם m עם סודפ. דער
 איו וואס טיח, גאנ*ע די איו פא< דעם

 און טוזי?, די אױןי *עװאוען פארװענדעט
 סוזיפאיישע אייו הײסט זי װאם פאר

 חאט זי אינעריג. נא:«ען אין לאסעריע,
דעם. אתן אױסקוסען נעקענט

 סר די אז זאגען, *ו ניט ס״נט דאס
 ניט. װײט איחר. ׳טאדט נרױדי םון זית

 אזױ ניט פא< דעם אין איז סוייס די אנער
 רוזייוא* אנדערע סאננע אין וױ װינטינ,

 די איו <ע«טע די אין חאמעייען. י״טע
 אליין קאמעדיע די וױיר נױטיג, םוזיס

 קאמ• אץ אינחאלטסלאז. נאנ־ז איז
 נוי־ זעחר ;יט זי איו קאמעדיע נייטח׳ס

 הא• דער םון אינהאלט דער וױי< טי:,
 נעװיסען א iv ניז וױרהלץי איז רעדיע
אינטערעס. ׳אאײנעגדען א סיו :ראד

 און מעתר ניט דא זיך האנדעיט עם
 ״’NjD גיײכע די אום ווי ויעניגער ניט

פרוי. אין סאן םון רעכטע ט״טע
 אנ• זיינע פראגע דאױנער דער איבער
 נינליאטעקען נאנ*ע ;עװארען נע׳פרינען

 זא״ ניט דארים סען מען און ניכער, מיט
 טראנט קאתנלים םון קאםעדיע די אז נען,
 in נעדאנח נייעם איז עס װעלכען ביי

 שאטע־ א עני(. װיכט־גען דאױגען חום
 טאן. m סחױב ניט אײך דאם איז דיע

 איז;עטאכט עניז דאזינער דער אז ;מונ,
 ניײכ* יער אי לענעיי^ אזוי נעװארעז

 פאראינ• איחם טיט זיןי זאל גילםינםטער
 אתים־ איז עם 1א נענמ, טערעסירען.

 נע• דער סיאר זעהר געװארען נעכראנם
 «א• נאנצער איהר סיט פמי די אז דאנס,

גאף איז גלייכבארענטינוננ ליטי׳טער

 אווי ׳סאן סיט׳ן ולײו יט1 יופן ם1נש
 \virn אין ו> איו עפאנטס״פ װי
איהס. פון אאחעגגי*

 ׳ר11 קארעדיע, א ודרהייף rn עס
 ערד זעחר א פון איו !רונר״געדאנק טעס
 ו, אויף אנד׳גרער אן נאראקטער, סטען

 סא■־ tiiVMt ײארגו ייאץ פארננליטת׳ם
 א נוריעםק. נעמעהגלינען א דערפון נען

 רא» אווי ספפראזשעטפע, א איו טײדעל
 ױ »י יא» יי1א ;חתונח ניט וזאט זי יוי

 ״רענעגס״*װעק", איחר ניט רערגרײנט
 פאו• דערגר״נט, *נער איחס וי חאט

 נארי׳פקײ* ״מײדערשע אלע וי װארפט
 •in י׳ונטע״ א פרױ, א ו״דט אין טען״
 סאפרא• קאיננריטח׳ס איע. מיט (רײך

 אנדער גא;ץ א פון אנער איז ושעטקע
 וריד איוורע m טרײ נלײנט זי םטרט.
m»’n אס,1עטי חתונרי- ד׳ור ג*ף אויו 
 ויןי חאט מאן ו״גער איחר װאס יױןי

 מאן׳ס איחר גענען גערינט. נאמיט
 <׳ד זי נלײנט אינטערעסען «?אנטסישע

 פאד״ איחר m פרי^יפען, איחרע m טרײ
 פאר־ וי ®עיטי. ארס <ויפט |1א )טײ

 אפפערט ׳1חוי מאן׳ם ריינען איו/ר יאזט
•m oiopi? גא^עו איחר אױןי

 אינער• •טליטי׳טע איחרע ליענ
 ׳עואםחאפטע ראס און )¥ײטננען

 )רעם פון ארדס סט1ה סאטןדיע חור אין
 א־ן נאראקטער, אין נאט׳פ מ׳פעגי, װאם

nnvB*n״wiu| ׳טכי, אי| אייו אפשר און 
 דא,* טאן, איהר |1פ ׳פטארקער פיעי איו

 סאגט אפוזעננינקייט עחאנאמ״טע אירר
 סוןי דאם אזױ חייפיאז״ tvvjmj אין איחר

ןיענער. דער סאן דער איז םוף נ<
 דער פון נרונד״געראנס דער איז דאס
 סא^אייסטישער חןר א׳ז דאם ייעםע,

 און םחיען״פראגע, דער אין ׳פטאנדפונקט
 נא״ א טים ארױסנענראנגר ױערט ער

 זא• איע דאם אזױ קלארסײט, זאנדערער
 דעו ^ליעב דוהא פאר׳פטעחן, עס יען

 אין פארם״ nnrn’n און ׳עפא״יגער גאנ׳ז
פארקערפערט. איז נעדאגה דער װעלכןר
 טעאטער רעם םאײאזט איהו װען
 אנגע• נוט זיו חאט איחר וױ נאנדעם,

 ,ivn’ii נעלוננענע ארערי״ די םון יאנט
 m א״נפאי נעראטענעם נאנץ דעם פון

 איס ײר11 פרױ, א פאר ראן א סאכען
 m ליינםער כלוסחפט Dn^ איז פרױ

 וױ ?אנחקטאר, אים שטןיע א קריגען
 די ערנסט נאנץ יד1 איחר ׳פטעיט טאי, א

 ׳ןןװא• די נעץם דזשעד טאקע איז :פראנע
 אונ־ כזוזען איסער זיר וי װעט און נערע,

? סאן איחר פון װילען om טערגענען
 דז׳פעני אז יייז, סײ ענטפער דער און

 איהר אז ;חפרען יאזען ייר 1פי נאױ ױעט
 װעט םארזון נ־ט״נעלוננענער עחעמער

 נאף ראכען in |io *■׳*רעקען ניט איחר
 דאך ײעט זי ניז פארזוף, א נאך און

 דעם |io ניט איז ח׳טעני װארים זיעגען.
 ראס, ניןי אזױ אויןי <יט זואט םארם,

 די אסת. |1א ריכטינ פאר האיט זי װאס
 נא״ w תנוג ׳פםארק איז העלכע םרו/

 ליע• איהרע חארץ, אייגענע איו/ר זיענען
 קאנ״ אין קומען ז״ װען בעס״נעפיחיען,

 איז אינעמײטנגען״ איהרע סיט פליקט
 ער־ איחר װען נאזיענט, ניט מייס :אר

איין. ניט איחר זיו דט פארזוך ׳פטער
די ׳טייעיענריג טאםא׳טעױספ/ 'נעסי

j m
ף אין ר א ד n  |

®o r. . ר ע ט ו ם ל ע ר ע ■ {
פריח, חײנט

 םאד אין ארוים כ׳כין װען
 קאנטעטי פיט קארכ א ווער חאט
 ;אתיפענעשאטען מיר אױף
 אנטקעגען געטאן שפרוננ א חאב איך
 זונעךרעגעז׳ בונטען דעם
 חונם דעם ארוםנעכאפט פדייד פון
 לױפען, געלאזם זיך און

 • רייפען, גאלדיג־בלויע אױןז רײטענדיג
 פעלדער, פינקעלדינע אױף

 טחױ, פץ טײכם
:זעה און
 גדגדא־יסנעשריי, סים טיך באנריסען נעגז די
 פליא״פליא״פליא, :קאטשקעס די

 םע־זרע- קעלכעל: דאם
 כערד, לאננע סיט כעת די
— ערד גדין »• יעםען וועכםער ויי

 — קענערייך, סײן
 קעניג, בין איו םעגשעז, חעי,
!גלײך? םיר «ו איז וחןר

ס
a

$r אל• אי אין שפטס׳יטנ׳ורין,  rim• 
 דש* פאר יו*«י»*רין איג׳»רלײ(ט׳ו סט«

 »׳»י«כט. א׳י׳י פין נאפיײאומ
 רט* אייור ןזפ טײ< ן וןnjn א*ן

 mi אץ יט.imi \nm 1 וי א*« ייע
 דט אײ»׳נ<«נט. ייף יי וואט ראיי«

 ׳*•nn ד«ם ייו מױ«ו יי איי ווייטיש אוױ
 ר־ראיי«>1נאראמט׳ איחר |ir טײל ט׳ון
 «י א׳ו טארעגטיון vdcj*v פארע די אין
 די טאסא׳א׳ןװסח/ נעסי !׳וגייגען איץ

 (אר דאט ויפינ׳ו ו/ )1׳»ואס־טאנ״מו׳
̂, א״ן  רא׳ w — שטר«נו« איין אטני^
 ■in טון ויך ?אטש«ן טעאסער otn גען

לענטער.
 now די נעסי איז on אי׳ופ מיט

 «1ן(י׳*ײ< איחר |1א ׳קאטעױ« חנו פין
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3 o t« ivms״iy iio ,•sov>mi iy 
...in n  eto>oo on tmoa >3 bup 

mv T>iysn •no op3ii iroo ro oy 
mnoo פון jyrsyo tys'Powrsin o 

tnyii >oi iv סיחמליסס אןו o no 
tio tnno• m •m ,lyooyp סיחס iy 

••*1030 m o it s  • tnoooMo >oi
o• o tvs ; 3סױ on•• tony• •i 

 Tf WP ti« ni’VM ns on •pi I'o יס3
 otm .tnotrro ioo tnyoo*>303 גיט

3 ywoo«3o (••pיט ivoPvn סיחס ob m* 
...oo’Pon’o o 10B |V3

oy »סי iyivopy>op • toioa iV30
OB 0 IV011 TO 0011 m>00 <01י333 o 

 ניט tyjyp ױוידיס oon ooi no >יסס<3
0 )1• 03013330*110 0*1311 IVPMVin

t i onrio eon .»u3no3*op>o• 3* וױ<o no ono o*o o aW  tio oner o 
tyo.03 ״oii oo” 3W>o• i33*toi in

 nvr )30*1133 • 1*0 1*1<3 1330 סויל,
tyson i3Tn yi*3**o — insii יסס n 

0113 |V3**t I3V330V010 3>y*1VOBO 
p>o® ooi io t33*i>3 nn3• ,m n 
trwii |33*vnn 3*oo**3 iyn*io noi 

133• 03 01> t**t פיכולת o tVBor iv
0*300 |33”! 3<0 1330 — P1jm*003iP 
0> 0 •0>*330 **|P 0*3 1*0 3313O1113*OP 
*>0031• J3i3**«ny V3 װי • *i*n* 

33ooe*ouio*eo 33**i eon iy>eo3*p* 
fio non nwt 13 ivn ivo שספס 

1**33 no io• eoip •no ^i3neo3ip 
ton mo*iyo p>oo 0 n• 303*033 m

03 3*0 10*no .01*333 DP>OB 0W P1T10
tw 13010• 3>rvoo 0*130300 שספס
no (nt o•*• in <ויט  (io i*i303 on

m  on.
1* 000*311,( *OP>0• *1 33>3H TW 

3**1300 31 *1 no 33” • (33**1 I3BOO*> 
 T303>31 TOO OOOP 713PP3D 3<0 י נ 33

IV in  100 331133*1100 ,3310>0niv* 
on 10• P*>3 D>13 >31 no /»31P 

 <*1tn • (33**1 oon /)*3130 33**1 |W דדןי «**) T» •Off P<00 0313* 4יי0«
000 «1 no 30*000’>P /rr**BH130M 

11*1000'0 VV1**33 0**3333 ײ/3י )W
3**mn» n• wvnm/ ן» *no tw in
3*>P'10(33 )30*1303 313*1 0*1< )10 ׳** 

33**1 )0 Om*tfO |W T f 03 0>3P 
**|1 *WO (W 0**133*1 (*’» 10• (3B00P

ootw n• o>wi m *ייס-  (*• T(o 3V33 1*173 (OW>30 000*30׳3*2  P,(
1 TW*

*I

IV I3>0•)**• •*) *33"P •311 •V 
inny>nn •3• יסoo i3>••(*• o

IM,* שס•• 131• )/30**113 • אימיט׳רט
r ,1333* *11 •י(ל• i 3>o«3*p an  »*w

 1313030 •0ײ 3f>133 131 י*י ®י״יײ
3*03 1311*1« 1*0 *«i 1311 OOP 13>OW* 

08 30*313 ♦1 (31133 O>011 •3 -0V13* 
in  |W 13>OD3*P 031 1•• 3313*T<* 

״.1V P13110B31P 30301003) • *11 3311 13003••<ש
 W |0 |W*» «איש 1*0 03 3*10 )10

M1B13000 (3f3*1 I3V1303 1V 03n• 
»10 1* |0 )10 ,I'D* N )1» I3331BOO 

o /13>oo)*p |33*vt**o ש*סי• ooi t*ir 
 1V •snow to •030»3) 0>0 1*0׳0
0*0*0»1 (3331300303 tw B3*V* *שס 
»3331) 13P>yt VMM) J1B...

o in 3ii o i >03 tw t v  to 11יסו
0» 0*133 131 7311» 3010• 0 0110 T I

000*1/ 11*009 W *B 0*>V*V00 in—
1111« 33 0(333< 313**1 133011 3V303* 

11*0301 0<*3'3 ,11'OBO )31*101 On* 
01133 (33*103330 (33**1 33303 )3PV0* 

1 0*|'0<3 /1*3 ,01<*0*300 )33311 m***
*O*>o*80• •*0 |33330•*<• 01133י |V3 
*31003• tw oveiie j m*oioo vr*• 
*oyp *i o*o opo*y)i33*o t3t**f tvi
’<•310 in  tw 01*>B*VOO 10D 13• 
*33 •on 13P73B 3>0 |W 00>PM30 
|*0 11*000 on •33>B33 (W 0330»

in  )1• 13313/1 *1 |*« fill /11/110 *1 
•101133 |10 ••0/133 )10 /•**noiyo
on T 10 3311tn••/• 13»300’• 33שפ

13*3 •31
____ ■ m  tfiM
‘0011P 30*113 OOI |3B3r
1311 /0)3000 )3)*ttBi*t •31 TW ,3I/O

311• 33**1 |30»3((300113 )330P 
11/13/ tW 

P1311,
0(< 0”| 11)*t*0 ,•>311 131 |» >3P 

fo — I3OO13O0)*• on ,הסלסנד on• 
0))1*3 (10 ,13130* <*0*10 Tf |33*m3 
0*3• 0/* 0101 0 IV101131 I3B0T33 

31*33**0 |W 300311 030311 /P1311 
n>yo0011 03 |31”1 37• ׳ i f'O ,ni10 
0300 3*0 P10*1* 0*31.)״ tyoODO• l

voom *i |ib 3)**o pbo •>a no ooi 
*,i  ins yocyn *i i33*f tw .ni>yo
.1307011 13901(0■ *1 130311 *ף10

1310113( osoovi ,n>*7n,״ iyso no oy 
nvi)3o ■ tvionyi i)w **a o)yoyy< 

 yi103)1))13 10| 00* ײ |3(39**30ג 13
o>o ip7ys yiyi)o (1• ivdib •סימי

300*63 16) 031 611*1313 «piyi100)1P,״ 
iyp>y6 yinto •i om שוין 133נסזי 

1*313 n>yo 3o*iii פיז no ,»o> 3)oi 
ivson ייד ooi**p> יט) in  oin*ios* 

,tyBODO■ t*'P 0*3 13)00 <<i 0011 o*o 
131310 ivnr t*o >op*ioi BMinoo 

yp tvrtvo •no *11 |37yonyiOB t i* 
*•*o ny**t o*i> tVBor fio |333> tvt 

0/1)11,/ •*) 3311)1*1 •«*1313 Tt
 ׳ |3(
)3)3

1V1 133*300)3 *(0 ״3S| 3*0*1״« 01(11
o i 3p>v• yinmos tit׳nnntos o

 invi iy tvson ys>yn no |3(סספס3א>י(
 j**0 אין 13P73B •133709010 3י0
 n ♦1( שוראן• סייו ס*ט ,7*׳•׳nriyo״

o/iyoriOB ,3r*o ןיך f( 1 ס*טP t**o*> 
)3911 **|70 «** 1(« ,0*1 ),0*«1( TO 

110*in  |16 6011*001*30 |3>yori3B
311•> ii on t w*׳׳»iyi חשמן — on* 
 •*30P 3r*i*o y*(*׳«oipio די יסן 133

ivpio* i*) in  (id oya ״))3 011«*iii• 
3*op סלסאס״ opyi o7nyyyii33*o t*ir 

D3**io •m nn 011*> (ניאים m  ono 
)0 *OP’IOI 370)0*30) •1 17*B0 10) I 
 *OOS7yt 1*0 ,Tt 0(11,133*1« 0011 |״3<
1 1*<B0 — |3)0*V0) |IB l)19*orOS”

o*i tv/yp ״ ),(** 110 ti*oi en invor 
onyip ion o*iyip tvs 'נסצאמס׳... 

0 )*03 ,1110**3 37«p*1M1*7»)0*3O
),0*31<01131 3(י׳*3’70יט0 *1 1*1(30*1(

**0 •1 *11 (1010P 0 137083)0*10 001
*033(׳••( יסס סיט1 3000 3(יש3טא<י

n*p yin סיט • ypoaoirop tyo’iioa
D׳t*33< א(יף י(1(31יי11(0 )1א — «131

3>*3 *i  opiyooa ,•ion in  tio  i*•• 
tw  6pipioB •pi •on *i to, ,»w 

 •״״to סין tyooivi i)*p doi סיי איחס,
opipyiw i*o tyo>on 3)3 טיטB0

10*31,( !01>•11 11313( 1IP6M TO |3O 
0|* *3*1106 1P31 139 1*0 1)07 tny*

i ,n>*>n ,t׳o tw טי( i o*n13 )30׳ o* 
tw /mvo*iy»opy tvt. .11 031 tvsoo

 TIO (31*631 Tf J3J3P 3** (ניסיס 10
•13P73B 31m...

סונן םלחםזו •
.(uiloyny(

שפואחאחן, ס. פון

iש<סח, סנרהם ׳ — to  tvan ♦no 
113 mo iv •i/i*B oon ,tn*o on.יט 

6*10 — no>r omso Mחייסישסן 'ן 
.i3i«*or

1*<B0 )♦0 טי*)<*)IB *W*P 0 />3P
o/wnn iv to •,mo* **nv 11 סיחסB

11**30)0, 013• 33, i 0*10 13 B**1T
 '/ay ony) do •013 10*30, ״,30*10

o/nao .1 in  oon io o in  •*) tw 
 ivo)MpM3 0 ,3up o iytiw no, ש<טה

I3B11 ,10001)07 0 131310 0*003 m o
no>r o/nao '1 ,(••) /110 on*« to 

0*1 103* 3/1> 101 0 *)firwpt IB P011O 
133*010/ 0*1 13, 0 •30130> 0337310 

33113 101 |301P 1*0 )10 ,O0*> in  |W
is( ׳••■i*o ,tn vn  00111•) .*ivo 

yon( ׳1 סיתס •n >•*« /wTr o/nao 
i*o tvTof tn  ym ito 1 סיחס (von 

tyryn to 0(• דסן in*o oto (yon 
|.VB») 3*7*000 I'B'IM

1' *poo t*o (• ir i*o no>r o/nao 
133, 0 ioo t w  envnn iv 10 oon

3 on*y ,T*o0 311100 י *ii o*w Tf, 
 סייך o*i iw |3וךיי סין <ד03 יױ מיגט

•• 0 ,011 tvmfo/
01311 |*3n»o ® ii, m  *ifo *ii 

to wp001 ,owivio*no on*« ••a
0*(30 )IB 001 .13331133*0 •*) T 

13101 101 T*« |3P TO .(nv/l )”.»<,
in  to 01311 װסס "tvnoo on, n*f

703*33 0 101 1*0 131M 3*W (W ,7»B 
1*0 •)3 /3130 133*7(30106 Typwr
1*133, 10 w* 0/1*0 װסלט *>*vi onv3 

3331( rm nw w p I**p /iwvin t w* 
oi, 13 סני yn 136101 0«) in30 >ot* 

wnoo on, t” t (n.״( — 0 noo •u13־ onw — J |3i 
on O30BO3 iw w o n  n o*w

 to ,131*W0 |*0 0 TW 03M1 ״131100»
0*1/1 1*0 *n ,10330 /133 •7TBin« 

011>0 )1333013 0*0 0*0 30*irwa 
<mw m •1310 ,if סױס ) io7pw r
 י13«ײ( די Bow D3**P31 »00 ס7װ«

i׳ ir  iw  no>r omao(• (300 סי* 
o opn יאחר iToa mv no oy .opyi 

••13 *03O133H01O 0011 13 03*1 mo 
1»713D*P 13*6 0*0 3**11 001 W13nO, 
0**n *1 )18 .31/1 (•3 (**P0*131370 36*׳ 
0*1 in  133*7310• 1*173 |*03 OTO 

pfiyti?ns, דםכ or yויסזןנמ yjTwv 
iw ד w o ip  iw io f ח סמן 

f i t n i/jr0 ™o Ofp&mo 
01*31( 0*0 1* *0*<P 383*0 *1 no TO 

iy  o»n iv r ׳i  no .)30*101 no) pw* 
t**p »07 t w rwotoo ovpnioo

a >**n ,tnwt o*i *d i*® חני oon ׳*a
די בלױז נענרווכס  wo ” מג״מקןס, וו

3*0300 3130 106 1*1« 1330 13 0<W1/ 
̂ל, j tro אױק דך •חגמ עד ffw חמסמס

o m 7 ױןrm m  om 
י יייו ניי>■ 1ייי wm *ד pfooino סיסמאן yo  jyyiio îo y t א 
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 •״י1׳׳?•ם *עם9י ני• ?ײגםאל ועסעז 1*0 װײל

ם*ד 19*9? זיו *?נטו?רען9# .11* .19*19
 *pi oiN39io*im איז װאם ,opi אלעס ;יט.

קל«ד1י11 איז /pp*oiH עגעם1 1סי װארען
 י1 ן.9»ר119ג עז39*9?רג3אי סיג3י1 גא:ץ
m3 איז •*?לעגער עם1 םיס I,* י**9 װאס 

 פון ט1װא א •ארטראגען ניט ער ?ען טענס
ipip* p*onp סײליגםום. ו*ין ip 9 איו 

 ר»אר91 19*9? 1םי און /ipp*09*9• 9 חסיי/
 *9? םיי ?1• איחם. ip*p* 19390 *יס 19*

oo*n i אויך ג?ן *in 1• גיסP09rHp3*NiN, 
opn ן י  חלט9«1•א ip •90 01*09*9• «ײן י

 193*9גי opi p• r*pi*90 *1 inporiM ו3
ו?אN»1 1 ל9?*019 193*91 191 ל.9טי?19
9 *190?9 •9**03*N *1 IN• »U *1**om 

n*;pi** ן י  *•0 ואהגלײד »ין רוסלאגד, י
 י1או* •אלען װאס ,i9**n**pi 9191*9 ילע

 בא״ גיט i*on 1אײע חאט oyi .19 איחר
i םיר ?ס.1םע **n ip?*9i# 90 איתר מאס• 
 •t»ii3 n י«3 1939 אמז. m« 1901*91*9 זיד
ip• ניס 091 •**ו 1*ס בעטען לע-געגחײס9ג 
13 *19. 19• op •19 ipopn לכע9אז *N il 

190090 ? i« 91<אג p3אויך 090 9**נס io *n 
 p 191• ר9ד9סיסגלי 9ל9•* -וײם.9גוס

 ססתםא psfrpn 19390 /1?)א3 ?זע?וטיװ9
 אײ opi •3אי כיז ז9*9לזי13ר9•יב חלט901א1

 n 19390 13 אום ,op *•03 װעלעז ל/9ס*?
*•N ד91 09 19110 ,1*1311190*1• 93לי11י11
 .191*א אסור ו*י opn 091 ױן ז.9ז9יל93

19P op 91 09י אז י*ן,1 לס9091 אויד?*pi 
י 1910•* ל9י 19י9ל p• •1* י9 ו,3מ iיןי 

 19**1 1919לײ **ען9£*9 זײ לען9ז סײםעי
 *11 ?זאם?י*•,1•וי»םע 1סעח םים 1•ײםו*

.03אי C 3*1*?9*91 10אי 19390 ײ1
 190 און גים 19? לעיסע ס9י — •11 ?.

• נים ײ?  זאכען, ipn?1. •11911919*90 !?י
.1909«■ גיט מאר 19« ע3מעל 1?3•י

 אײערע p• on 1« 93*90 — א הערעא
לי193  אין י93א *עסן, גאגץ זײגען ר9ז*9'

 •0*9 — ?11אײני 091 זײ 193סא עט*ין1ל9
ײ1א 0911פא יגט1ל1* ס *jii• — ?1י n i3 i i 
 19i**t ליעדער זיי אז׳ גיט/ ?װױיפלען 1סי
ז 191ײי91 *קטירם1 י  ׳י9ים3 .אםת׳ן19»ײ י

 ?לא- לע9 די ש9 זײנעז ד9י ױן געםים/ 191
 אלם. י11א 9,י9ז9®יל 9**נ3 ײ? P® 19ג

ipto**• i/ ®**9 ״939ל 091 *n גלי? קײן 
 ם.1סל n 1*1בל 1אי ש9־אל זיעלט. י7י ״1איי
 װי«יעל י1אוי •אסקות?. א איז לפ9ײ די
••1**91919 o**n:t 1״יי דאס איו oi9?Pi
09 I*• 193• 0393 1191N1191 0*1 *ר*?ליד

 סרי«ד סי• לlop, •1* איו מעל• יי יםס•
?«• ^ עניג ײ א »י ■יי ו  ד« ,no• .9ל9«י ג
•ty 11» 190• 19י P• 191לי 9»0םײ . ,non 

י אז ,1903110*1• *ך1  »יז *ח90 9ג*9< י
ט py *i m ;ן91לי א n *•,3 *ײג  in 

1109* 9»n i 111*90 איו pm .*װיסמעגי 
m• ײ חיאס י*ס אח ויי ל׳ו ױי « 19091 י  ני
ip .9109* י*ס /90*1ט* •91 iim סיד tty 

^1939•••-p• ipitoop דעם m i!?  .1נ«« •!
 תר^9?1«א **.19391319• 191191 לי9זי י•® \

« םײ »י ײ 19י p 91• /19ײו1119 ז n  op y 
V• ד9י יym 09• Ur *09«09 ל9«י *  op ON 

ipn# 1939 •11 *9 •וIWK9 0911 י• y*N 
סג ר נויו ^ לי ־ ג ^ '

p W M t t איױשע ױ וון מונ^עאן ױ   
אםעריסא אין ־  — ,

 מאס. ײאוסטער, א־ן איז יעזוטעגס
tvo^nvJH 1פי «ונײענ׳»אן1י רי נעװארען 

 אסערי־ אין קט«ו»עראטױוען איר״אע די
m o אד־6 גוט געווען «יז <ו*נװענטאן די 

אײנ־ גוטען א נעםאנט חאט און טראםען
.pm

 װינטיגםטע רי אינער דא גינען טיר
 *M /ונג«וםען זײנען זואט ועזא<ו*יעס

 איז ךאם האנװע^אן. דער אויןי װארען
 קא־ די tic סאנװענאאן וערטע ׳יי געװען

אםעריהא. אין א»עראטױוען
 «ן i׳*«w«;*p פערטע די .1
 קאאפערא־ אידישע פון #ערעואציע דער■

 א<ע אױוי פאוערט אטעריהא pn טיװ/ן
 גיבעז װע<נע אוגאניזאציעס, ארנייטער

 גיײר «ױ ק/»אפ«ואציצ, םיט *■ ױד
 פארנינדוננ נאחענטער אין אטעצ/ן «ו

ם׳ןדעראצי׳ג ?אאפעראטיװער דער מיט
 אויוי פאדערם קאגוחגנטאן די .2
 ארגאניזאציעם, ארבײטער אירישע אלע
 ארניי• אידיאע ראריהאצן רי אזין װי

 אונטעראםי• זא<ען ז״ אז ,yon• טער
 זיי׳ װע<כע קאאפעראטױוען, די נאר *ען
 סא־ צענםראלער א אן אננע׳ןו<אםען נען

^ו1אפ/ ט  ראם װײ< הערפפרטאשט, א
 נאראנםי/, ב«סטץ און אײכצינע די איז
 אונםערנעםונ־ און ארנאניזאציעם וי אז
jgi ̂ו נאםת זײנען  ניט און שאאפעראט

נעםען. ױיערע נ<ויז
 הא• אצע אויןי םאד/רען םיר .3

טאפטען אפעראטױוע  ארניי־ אוז נעו̂ע
 סיין םאכען צו גיט *תאניזאציפס, טעו
sir פאאפ/רא־ אויפ׳ן טריט /רנסטען 

 נא־ מראטענדיג ניט זיך געביעט, טיװען
 פעדע־' פאאפעואטױוער דער םיט פאר

ראצי׳ג
 י1אוי םאדערם ?אנװענ׳טאן די .4
 נעזעלמאם־ האאפעראטױוע אידימע א<ע
 אגגעטצא״ ניט נאך זײנען װע<נע טען,
 קאאפעואטױחגר אידי׳טער דער אן פאן

 איחר אן זיך זאאען זײ w פעדעראציע.
 חפ־ איז דאם וויי< אנמליסעז, נלײד

 א בא׳טאפען צו כדי װענ, אײנצינער
 נאוחר מאאפעדאטיװע א^טע ׳צםארסע

 ׳צציםען װעצכע קאאפעראטעוען, נוננ.
 שאאפעראטי־ צענטראלע א אין א; ניט זיך
 תרםים זיר ׳צטעצען קןרפעדטאםט, וומ

 קאאפע־ גאנצער דער אױסערחאלב צצײן
נאווענונג. ארבייטער און ראטױוער

 געזעצ׳טאם־ האאפעראטױוע רי .5
tint אינ־ צו נצייד אויםנעפאדערט װעוען 

 יעת ווענעז םעדעראציע די פאוםירעז
 װעצ־ נעזעצטאפט, סאאועראטױוע נייע
 האט אדער נרינדעז אין ויך האלט נע
גענענד. זײער אין גענרינדעט ׳צוין זיך

 נתם• אונזער אוים רריסען םיר .6
vo זוידערערװעחצונג דער אויןי ׳צםחח 
סאציאליםטעז• םינןי יארסער נױ די פון

 חריטט נעצענענחײט דאזינער רn גײ
 קאנ־ לאאולראטױוע אירישע םערטע רי

o אויט אויד' װענשאן n ,דאם װאונש 
 שםיםעז, װעלכע קאאפעדאטארם, אצע

 םאציאלים־ סטרעיט א שםיטען זאלען
• סיסעט. טישען
 אלע פון קאנװענשאן םערטע די .7

 אמעריקא אין ?אאפעראטױוען אידישע
 איג־ דער םון מײל א א?ם «יך ערקצערט

 באוועטננ. ארבײטער טערנאציאנאצער
 רא־ די שטיצען צו זיד םארםליכטען םיר

 אצע אין גאװעגוננ ארבײטער דיהאלע
 פאטא ארבייטער רער וױיל הינזיכנמן,

 איײ פרױואט פון אישאםערײ וי פאד
יןאמף. אונזער איז גענטום,

 ארגײטער רn םון טייל א אצם .8
 אאר אוגוער אוים םיר דריקען באווענונג
 אײנשפא־ די גענען צאון און ריםטוננ

 פאציטי־ און ארבײטער אונזערע םו, רוננ
 in םיט אײגקצאננ אין און פיהרער. שע

 inyn םיד צאזעז כאװענוננ ארבײטער
 *an םאר באשצום *ײנשטיטינען אונזער

 באםרײ־ פאצשטענדינער און באצדינער
ארעםטירטע. פאציטישע אצע tit אונג

 צארן אונזער אוים דריפען םיר .9 י
 און פאנראםען די נעגעז םאראכטוננ און

 און ברירער אונזערע אויןי נרױצםאמען
ים. זייט אנדער חןר אויוי שוועםםער

 tram קאאפעראטױחןן אידישע אצע
 די העצםען זאצען זײ או אויםגעםצדערם,

םענציכען. אצעס סיט קרננות םצחםה
 אנמד די אויוי פאדצרען סיי .10

 די אנערקענען צו רענירוננ ריהאנער
אםת׳ע און אײנצינע די אצס סאוועטען,

 n אז און פאצ̂י רוסישען םון רענירוננ
W גאומנטא, איז ׳טטעצען <ציױ זיד 

• רוסלאנד. םיט האגדעצ^׳פארגינײממ
 *py in חמאסצגדיחש סיר .11

 םעדעראציע, in פו| קאםיטע ?עקוטױו
 אייגםצום, איחר אויםאינען זאצ זי א«
 m ש# ei'tto'tpy װאו-צם (־ארם, אז

 אתאמזא■ האאפעראםשוע אנ/רקענמ
 כאשם א איו םעםינ איז איז צי«

 t«p ואל צײז״ לאםעויצעלען
 נעו פאא«ראטי»צ איינצעצנע

 ערםוםינםווד׳ ניט צײן, ראזיגצ! on אין
tn, דאן״ ואר כײיען tyn אינטעחד די 

in  tift tw אצפ ?אאמראטיײער פו
JC9 ׳ ד ' - •-־ ׳

yo; דאס האצועראטיװע;, די uny •יי; 
iy םyנyדזשyפאך• חוחות לנצ זאצ ר 

 yj’ono ניי׳רי tyson צווזי בר¥ננטן
 צו rnynyj ויו נדי ?אאפ¥ראטױמן,

3«y;yp| די םיט nnjitya •האאפעראטי 
yii צע^|.3פאוװאצטוגגס*פוא

 טיפ• iyt«o אוים typm םיר .12
 tya^yny/io on אויו• iy»noy םטען

 האאי׳ד ty״ioyi iy«io פןן פארצוםט
 ד א ו ו ד .v vatm און 1ואטא

 פריוד «ײ| אויו tyiy.no נדר .j י ס
 פאסי• וײן סיט צוזאמען סױט צייטינען

.>y 4או פרײנד, נאחצנס¥ און typm 
 ' צײנאר ךי m חאפטנג, די אױט

p■אאyראטױוnypya y* טאז זתט Dvay 
 iy}ys^3ynya.o זײז פאו פאסע«ט
I'M אז אױף |¥0נאשצי פיר פאסיצ̂י

iyeu tmyoip קאאפ¥ראטץחנ .די 
 ynyi* א tnyn ןyבyגyא■ג «אצ וועצט״
 אנ״ זיין tnny או כדי פצאץ, ריגע-

jjip jn
 ואמ אוגזזר אױס jypm םיר 18

 אזן זשװנאצצו ארנײמר ynnm אצ¥ צו
m צײסוננע,  t m*vnn>vw •פאר

 אי• in פון אױפבױאונג און שפרײםוננ
iyon .אױס ײי?ען טיר פאאפעראציע 
iyt«o ,װאוגט w אדיפא^ נאגצ׳ו די! 

y r n ארנייםער •yen אצ» tyyy»o 
 קאאפעראטיוחמ־ in פאר פצאץ םעחו•

נאומגוננ.
 אויס 1םי typm דאנפ n/Orvvao א
on פאר ,פארווערטס״ on װאס פצאץ 
iy באומנמג אונזער געוױרסעט תאט

Dnyuonoo on .יאחר
14. »yp»n i| אנפ1 א אױט in

ארניימר סון לאסיטצ אדױפיישאגאצ
 jyoiny פונ׳ם אחיסנאמ די פאר ױגג

 (פון y.yoiyooop אינער גון אידי״׳נז
 n או חאפסן, םיר םסאצינםפי). אתח

 ומצ*^ אוגז ojni po'dop יו?יישאגאצ1ע
tvo צו tyoooMo צי• אידישע וײנס א 

 אי| קאאסעראציע, אינ^ טעראטור
שםארס. אזױ נױטיגסן«ױ םיר ומצנס
n״wyj^yj in נײ  o•פאמנדי 

jn אויך םיר tyirooiyioop nytoio 
 מעחר װאס בוך on ״טסן1פארשס צו

.1ע1םיםנציע זיתרע צווישען
16 n א אױס דריפט סאנומנשאז 

 פאאססואטױחג ציסג צײגאו די דאנס
iypyo" ארבייטער־ 1װאוםסס אצס און 

 ציכ•1נאסטפרייכ די 1סא ארנאניואציץס
 צו ארויםנעצײנט חאבען זיי װאס פײט,

א די פאנוןענשאן. in םון jyo^גנ
 n אז וװאנש, on אױס typm םיר
 זיף זאצ׳ןן ארבײםער yrn*o רyװאוסט
 תא• iy»n 1אי tn.oyiyoi.oioo מעחר

tyoJyno’o און בעהעריי. אפעראטיװער
mywoP yiyoyiyiiyo.o iw רי dioh 

in װאס זאצען זײ to סאוט, y ir ניר 
 אויו אין nypyo wonno די זײטינען

D1ארשoײt tw״n.io»o..pj.ow iy •אנ
• .jwy’oyi y in

 אױם op.Tt האנומנשאן די .16
 סזן דאנה סיחו נ י ם י ט ש נ י י א

tie W די אגערהענתג 'dop ivoipytpy 
in יש1איy1טאאססראטױמ ר oinyo• 
 ־1איבזו tio 1סראחקטשמ א'חר too ציס

iyjyay« .חאססן, טיר ארמיט to די y .j 
tie W 'oop ivoipytpy דער ryo inyo 

oyn איחר פארראיצעז נאך e*w ew 
oyn no חאצw0 די ז.npytpy yrey 

ivo פאר tie *lyeoio o »אימרנ¥מנחיי 
..«.peotDo..3io no

כאטיטע: ציאנם1חנזאצ
ססאלינסקי, א.

םעדעראציע. סאא«ןראסי\חן אידיעע
אי עסשםיץ, לו

Mאo1טyצ. 8 נו־. ר JT6 יג 
פעלז־מאן, כ.

«מ פאאס. ספרינגםיסצד
שוםץ, ם.

ציענ. קאאס. נוארק
(.H311K ם.

 ivron טאאס. סעםערםא!
סטאר•

L .

חײנט m_ אםאל
זײס tie (שצום !

 שטיצזג n no ךא אייד איי מהנפײס
̂־ע  .ױעקם סײנצ«נד» ,■ארװעלםסזםצי

mat אמי ניט ?
m נעסעהצס to יא.  iw n תײנם 

 וואם חײנ̂ג in נאוחעתג, uttiio אין
 אםאצ, in כימ no םארנעז צום סיחרם
 צסננ שױז װייטען אין to שצאנט וואס

.י עבר.״ ססרשוואונחןנעם
 *יוי pyug ניס וײנע בדר ניין.

 אױםנססרא* to vi«מאמן TO צח״יק.
onyo ומכ tviiovt, יוי1א 1נױ נעתען 

ooiymoo tynyj |w in  art. 1נױ 
אמי־ יא. דאם אסאםאצ.

)£mJ9af-• *י-

mu/ n אר• סן ונאססאן, חוגגיס 
yô rn ,rootaoj די ססרטרצא •ooio 

vo'dpoi רגגיס no ,נססססן no •ארױס 
yooioy[; א םיט in  IV3V3 odw oii 

y.>n olyro,חאס זי. װאחס ןי •yjsin 
 »ים1ית oyi ioo טסג בצוד^ o סיחרט

eyeivo twl8 on ,nor oio imo* 
iya. וײ to oto>yjo.iio ivagn •אױס 
in• יראז1איגנא צו n ytn>.׳no yx 

 iyio n ססרלוימרצט חא̂נ סון נײם,
1\ tiitviio3 lytn noדי יר1א י yiioi3 

 iytn איז ויו ;v:־on yypyn װאלינטױס
נאסײציגט. צרנ״ט
 סאר tyiyJpiy lyonoi װי^ן ניר

yeo3 iyon<o inצtie unyp באססאן 
 ytn•> סאר nr.tyson no oon דאם
yo מנים oiylpiy איילי«ע tyson סאד 

on סאג. ניוםען in  ooi בסשלוס 
on |V30ts iy סאנ בצוטעז nao oio 

 ניימױ• סויס געױארעז osoevi ניט איז
tyanyr m 1טא צולחכ¥יס (ינסייט, o 
 נע• vo ooi 1נא געפ־־רען. עטיצענם

tnonvi too ישונ יאננע א נאןי nnn, 
 oyi סיס tio tyeooiosin ערנםטען גאך

 tvtn (ysos צי װאונש אױסשציסלינען
 פינסנציץלען tviyoni ס eon ioo ססנ

 נאסטאן סרן באפעצקערוננ in סוססצג.
vo נאהאנט גוט ooi עם iwoio vo• 
 זתטאג, אוי«י o’oiyo ס tymp 1צ ציו

 tytn no tyyytys yunoo n אנס1 ס
yj vo ny.)n in ססייס.  ioo tio• 
w in שטאנען o  mna n 1¥םאכ on 
 וסס toil, 0011 םיטען איז טאנ נצוםען
n tnvn iv̂ נעםײנם ווסצס ycvo iy 

1 vvn,ננים oy iyso מסצס oi.'oyi 
 o םאנד. ים01ית on פאר רורכפאצ ס

i.tio o’.pa^iwoio iy ראנס i' בײ•1א 
oi.oii>on iyo זיו niton no •באטיי 

)t ooi no aw״n iyi 10 איינצינס• 
y3>yn ,in נ״םער rp  prn’o •נאסיי 

oo w in ם,1נסי1אצ11 אצם דך צינעז o• 
 tyn סאנ on שנת, oio טאנ on כעז

oeno tw נססטסן איז iyoiniin 
on ,tyww iniyt'io סאג n ttm •אי 

3io ym״ty.no no itiw  iw אד 
״ ;tio iyt” t o 12 va iyo א חאנען <•w 

̂ן ציכסייט  twi>3 ioo 100 צו.װאצװט
on ,iyc’ip ,צגסז3ײ אין סאנ tw 

on oono יש«נן1אי no oliy גאססז, די jn עצכ11 סאנyטיינט ר o'o סיינינק
1 iiyvio•אצעי n  ioo mw סצחסת 

on ioo ,niuip 1פאנ סים1יח in  tie חילןי. סאלהס
n •י■yצo 11 חןלי *,aעצנע onyoroa 

ty'iio nil iw טייי. wony פיז w  nt 
tyau y^yn ױך o• םיט t״yyioi iy

S f l S t o f w S R  wn t»ait
ײי t|M יאי נאפטסן Ogn ויצא יי

i — רס■ אױסטמצימו  ■on•«
t'O ■ ■רנייי ח»צי»  oio *י י י י ®'®•!

Sv iyw  n mo ייו « nnn iyan 
i'h *I no oon 6■ — ■onnoo

מ וױמוימר די״וי 1• ײייו סרנ «  iw nan rvvaw ניוסצן in  .nar no mo 
 ד■ Tf חאגצן in* ooi יײו■ םאקט

n יון א««»י«׳  no miio in  an on ■Piy )ysMii no no dtoh>oii■ 
iln  to iuvnoa iiio איז גסשלוס tynyi 

no *iyi>n in י1 איו  n• lyoviyovo 
t'o wiy lyomi in  aoi ■1•"ט *רײ 

 i ,lyuioyiiywio va?yto■» ןyצפyn1צ
m o onn o ino irnypip צי»,1נצנ 

aooyi in n  ya>n■ 1ספיי ns חןצי״  iya.m ■י« oy ׳ivnyorioo ניסנס
 סױף *n ininiioniOB ■ mo פאי

tnruoa 8 טיי'iai n doi ,opoo on,

n m  ■♦in *..»
To m  ■*• «10*01 w  m׳iy r •יס 

*ms iy«>«n yi>n n■ >m ii* t♦■ w 
*♦♦*i«. n*.*n m  \wm w  ■oun 

in  Hi inutoa no |y» ■אצ•'• *n
**n  on♦■*■ «♦*1♦♦« ♦i »♦« yy*fn ,w
0 or**חאנען נססססן, סין 0י(סדוסצ

■♦■* ,irn  oviyiiyi m ti ■nano 
ntyt *nm |y*on no iy .n r•»■ צי 

aio n ijnyur׳,r 
,iiioao r«

■10 tn w <oop m m  n o n  in 
u״tooooa iyo,

סיצװער, לוסיס דר,
ןעסטעלםסן יילי■ דר,

ועסדיך
n i■ ,!■סטי*

w m rn 
m אײויק

20 לאקאל מײתערס ױיןקאוט
ם א קו ער מ פ אױ מו.י.- ל. !נ

 ג וױגען
 רכײו
ױ מ
וי וסרמירען

די געססנט נאארד ןקוטױו

 cm ,upw bw װארען
 ױדאניזירטע ויט

ארױסאודחוחען
iio rm o n o p

אונוער
טײ געװיסעד א

 »רי וו/ןינע **׳■■יקעפ״, אדער .םט»ר?עס״
 פסרפי ijno קאגטרסל, ױדאגס דער פון
 ■a ivmpwpv lytuo חאט דסמם ,

עסםען' ױ אין »רימגע«ױג<מ דט ו»לע םעטגערס אונזעחן אום כ»סוליםע, ס?ע̂נ
 סי סרגייטענמג ווערען נעסוגען װעלען װעלכע יעגיגע ד♦ )1
 ײע געחסלטען ײעלען ^oypoor״ אדער ״onypi«BO״ די טון סײגע

 a ׳■טמגג װעיען און חסנדלונגען דיעחן ■אר פ«ר»נטװסרטליך
דאויר, ייערעז שטראטט

■ ti י*

טעאטמה אידישע
h<<ױ<XV%V׳ n  itBinir•

װענט ■ ■ױ♦■■* ידען
1M y■■■♦ ■■»11? און «גת i)

זולושרדס חואלןו
ש » » ס ו ל » ץ א

ט א  ג
ה מ רן נ

.tynouioi loiyiyi י»סר, סעט

אונ פון די סוילו וועלען א̂ין וײ וועו ,ypaoir lornonop ס אין סו״כײטעגדיג iptm געוונען וועלען װעלכע םעטבערס .וערע .. ,
 גענוסען סיטלען עטרענגע

.tjntm נאאטראסט ג
טײל א ער1א •ארטנערס ......

 געגעז ויערען געמםען סיטיען אטרענגע װעלען ״■■[,noiiop א פון
 נהןס• די נדט $99.99 זײן װעט געלד סײנטױטם און םעםכערם סזעלכע

חאגר• וייערע ■אר םעםמןרס ױ *ון ■ארדאטונג און tvt'.pinjnir טע
אט ׳ר םסכען iv אױפטערטו

אר• ארױ״װגעחן גיט זײ ווארנע} אא
יוננעז•
אױןו.עדען ■איערען םיר )4

.......־־*־ ־־־ א פון »•♦& דעם
װאיו אחן בײטען

•מ רד93נ עתזעקוכדװ ארדער נײ
װעקס לואיס
» סעם

 פליים אדרודנג
טעאטער

opoo noBpn’i 1 סאוייס  ,noiir, •וױצ iw  ,rn ,iyi״ jyo ,va ,iy•*■ tooiyn•115 Tit 9ta/tmot
/ __

̂ווג• ׳■נת ורייטסגיאװענט, יעחןן  או
אװעגט און סאטעע ט»ג

אױמיחרוגג שװאױדס מאױס
n i

 גרױסע לעונטע עליכם׳ס שלום
9?אמעױ

שװערצו
חאאיו

f • . . .

ף ®11ן® ע w. i־־s& ד

העלטה-סענטער

<י

ס אינט. דער פון םעםכערס ף פאר ד יזניאן זואירקערם גארםענט ד
סטױט. זוטע איסט 131

 גע• נילדינג א און אינסטיטמױאן אײגענארמיגער אן װערען געעפענט קירצליך ״חועט געבױט ווע^יעצט עס
ia אין ױניאנ^ ױ ®ח ®ארװאלטעט און טארמאגט ׳ט8תוי i סטױט. לוטע _

 צדט־ דיערע ■ץ נעזונד דעם ■אר זארגען דך זאלען ארגאנאואציאנעז ארבײטער די װען צײט די געתוטען ןסאיז
לאנע. עשאנאמישער דיער טאר דן־ זארנען די־ אזױוױ ■ונקט גליעדער
ו דער א י נ נטער חעלטת ױ  בײגעטראג װערען געלדער ױזע און iss^oo װעטתאםטען סע

̂לאסאלם 6 סו,$ו, די ,23,n^ן או  r כאארדס«זדי*נדערעלאקאלעןפארהאנדלען ףעמזעסוטיװ 1»
העלטה־סענטער. װניאן דעם דך.אץ אנשליםען גען

ן דער א י נ ר העלטח ױ ע ט נ ע רעןטץדעםמאנאטנאװעמבער.9«ענטװ9װעטגע ס
. דערערשטערHדאסװעט ר ע ט נ ע ס ־ ד נ ו ו ע ג - ר ע ל ע י ר ט ס ו ד נ י  דאסאתניטקיץטשאױטי*אנ* א

. באדט זעלבסט־כאצאהלענדען m 8װעךען»ױו געמיהרט װעט נאר שטאלט,

אממחאל און וארװאלפעם גןנױנחןס,#אדםאנם, איז יזניאווועלסוז־סענםעו וער ארנײסןןרהלכסס.- ױ פון םעו :
. «י *י י י' יאי . . •0 / **^

ץ. ש&»לץ טעג םמ תעלנמ טיט *'נםט״טתױא( 1א • ■- ■ - • )וווך. מסענדן •יינזעדה״טען טעחד י

 1||| װאנוער חערױ
־ ױיס̂ם.6,ם,

"צז!



נעוױזען װערען או־כײט איהר און ״מאחועל״ די
 חױפם סטדיט. טע110 איסט 109־11 ניצדיננ, גזארװעא די אין

 עוועגױ, *וױיטע 80 סט*ו, נרענטש עװעניו. טע5 020 *פיס,
r נראס. נצומ־ננדייצ עװענױ, פיטקי( 1554 סטאר, נרענט׳א i* 

 לאױ סטאר, דעסארטמענט נאטערמאנ׳ס סטיר, פארטטענט
סםאר. דעסא־טטענט ז׳עע־ס

עוו, םעדיםאן און סםריט טע102 לײק, ד. א.
#

ארנייט. איחר און דארװעל די נאוואונדערן; *ו »חט

אונז ערלױגט פרױען,
צעהלעז

זי איי אט

//

 װעלכע ער^גחנג אן װעלט דער אױוי ארױס אי« עס
וד״ אלע ®ון ®חיעו ױ צודשען דושם n סא־־אוחאכט חאט

נעזעל״ חױנער דער ®ון ®וױעו די לענדער. וױליױרטע
 ױידען גערלץ, און לאנד#ן פאױז, יארל״ נץ אץ שאסט
o װעגען p. כאגײסטערט דיגען איןיאשאן ®דױען ױ 

ih ®i p, לענ״ אלע ®ון קױמען אױנזע די אין ®רױען ױ
 אץ סטארס דעסארטמענט ױ עס. נאװאונדערען דער
 זשורנאלען עס״ ״®יטשורעד וועלט דער ®ון לענדער אלע
 *מ לענדעד אלע אץ מעגעדנס װיסענשאפטליגע און

■Mty> ״״ ,ןי״ דעם. װעגען שױינען ש#ראגען
י י«ן1 ״מאדװעל׳/ ױ איז ער«יגדוגג ױזע ״י• mmin• ״

S®״ מאכעו צו םאשינדעל װאונדערנאר א i r ״»i״״
איחו, וױיסט װ#ס עטנראידעױ״ חענד

וואונ״ ױזען *ט װעגען ®רויען, אידישע
 אלעס וױסען ניט איחר וױלט ל דער

i װעגען p ״טארװעל״ל rN ניט 
 טיט כאקענען דך ז#לט איחר װערטח

 אלע װעלכען מיט װאונדער דעם
 יעצט דינען װעלט דער ®ון ®רױען

? ®אראינטערעסירט
 ®דן ®ארלאנגעו מיר װאס אלעס

 זאלט איחר איז, ®רױען, אידישע אײד
אױן• דערצעהלען צו ערלױבען אונז

 עס ״מאחועל״. דער װעגען אלעם
הא• טיר לןאסטען. דט גאר אײד דארוי

אי• אין דטעראטור, געדרור,ט6א נען
 יעס װעלכער אין ענגליש, און ױש

געיטי: גאגנע ױ רערצעהלט װע־ט
 טשענס א אונז גיט ״מאדוועל׳/ דעד ®ון וואונדעד און טע

 אץ ׳זאלט איהר אז אזױ ליטעדאטוד, דיזע אייר צוצושיהען
 מעד די האכען ׳צײט איבעדיגע האט איחד װען ודים, דער

װאונדער. דיזען טיט באקענען צו דך ליכלרט
 גע• דא װערט װאס קום«ן דעש אוגז *ו » שיקט און אױס פילט

 ט ס ג א ז ס i א *ונעשיקט קריעגען באיד וועט איחר און דתקט,
 , e * י א באלד דאם טוט חןר,םארװעל״. וועגען אײנצעלחײטען אלע

, a א ט י נ ט נ י י ל

ותןנען אלעס
׳ ל ן ת ח א מ

 ״ןןיר״ ד♦ V* דןפ
 )•♦ןןגיווידעדי ״̂י11

 ייז איז M צזי׳יין,
ען  אינטשעס H ייני

^u i י1 קען »;ן *ון 
טיטטראתן שטעגדיג
VI,

s.bo$ ®דײז

?וםאן. דיזעז «ו אונז שיסט און אוים שניידט

תו«אן
יארק. נױ ׳עװ. *װײטען 80 ווצירקם, נידעלקראפט םארוועל

דער ווענען ליטעראטור אייער מ ם י ו ם ו א םיר שיקט פליעז
#סיירוו/ןל״״

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A ddress ......... ............ ............ ............................... ..

C it y ...................................... ............................................S ta te ...............................................................................^

om unM  i | אי אדרעספ און נאמן אײ׳גו אױס םילס

Marvel Needlekraft Works
Office,

(.DSD 9 S S r» 9 D 4 1 P E H 1 S ) V m  S S ״ T1S 80

Second

• ך »ןןי
i # ־ 

Mנ*ר

m ן לאקאל ױניאן איעדיטארס
ױ. ־ גז ל. ^

! ם א ז ק ר ע מ מ י ו א

 מאננ ראס ®אסט,
 איז ;^כײטען זײ װאו דערשא®,

י טייו י פארכל און יוניאו דןר ני
אז ׳אױם געפינען די װען ׳טארס ------ .......
מעלדען קארפ^־ײשאז, א איו זײ^ארכײטען׳ ודאו

ער א אונז ט_ ײ ה ^ קז ער מ ױפ ם זיא צו עז א־ עוו עןג ױג צ ע צוג

—-™ -־
דןרי ^

ױג טענדיג, רpא םענ א ’®ערדעכ ״ אי טי ד א ד  קארםאױי• אז'

ט ױ א ר ו ע אי י ק « טען י אנגענו

ערע ®ון ךי ו.  געמונען װעלען װעלכע טעמבערס, אונז
ערען אין ו דיג ענ ט ײ כ ײ װען שאפ קארםאדײשאן א אר אלײן ז

מ׳ ״ ״׳ י י ײ יעהי ײעיעז ״
ס ר ן כ מ ע ט ען װעלען ײעלכע ^  א אץ ®אדטנערס װער

שײו אייי ארפ ש װעלעו ק  װערען אױםגעשלאסען אױטאמאטי
i ®װ p .אן װני

ױג עלכע א ם אז ך װעלען מעטבער ר i ח p ט  ציי
ם *לאחלען אפילו סגעפינען, נאכהער װעט מען און דיו  אז אוי

ען זײ חןן דינ שאן א אין ®ארטנערם געו ײ װעלען קארפאריי  ז
ער םון געלד אן ד ער און ױני ײ ט ז ױ ט ײנ א

ע 4 מכער, א רpאונז  דער םון װיסען װעט װעלכער מע
ט װעט און הארפארײשאן א ®מ עקױפטענץ ען ני  צו טעלד

ער אן, ד ט װני ט װע פ א טר ש א העלפער אלס װערען נ ט  אויפ־ מי
חאלטען עלכען אלס און שא® סקעכ א צו  איהם טען װעט אז

אנדלען. ה א נ
.1 לאקאל םון כאארד עקיעקוטױו ארדער כײ

ש. .0 מענעדזשער לאטלער, .6 ער, ח םעקרעטער. ריננ

רינג םעו
 רוודלקאיער שםארקסםעד און גרעסםער דער אלז

װעימ. דער אויף ארדען ארבײטער אידישער

,ו50$ססס,ס—®ארמאנט
 82ססס,—נױטגליחנר
646 —ברענטשעס

 יע• ■♦*®r רי<ג י̂ד ישי
̂סי• װיכמיגען דען ̂נ  עק
(*.tsitp •*ליטישען יון שעז

 np וויז רינג ארכײםחגר דער
i טין *ענטלןר קול«ור p •אי 
באזועגונג. *רב״טעד די׳יזגר

i p איז ױננ 1ארבײטע i p אידישער אײנציגער 
 1םא םאניטארױם אײגענעם אן האט װאס אוידען,

מיטנליעדעו־. קאנסאממטיװ דינע
*

ביז 18 פון עלםער אין ארייננעגוםען ווערען םעםכערם
יאחר. 45

 !אן נלײו זיך שליםם טיטנציער, פײן ניט נאד זײם איחר אוינ

ײעגדעז: זיו «ויסקי»*ע ניד

THE WORKMEN’S CIRCLE
17S EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

נעקער ל. ןגארנעם
w אװ אפסאנמןסױסט m

100 Li m i  Avm hm I I *IrituI * i
215 East Broadway

1700 H tidn ikm , Brooklyn

A

I3*
Not Don't taks U if it isn’t 
Chesterfield. Chesterfields •re the 
only kind that “satisfy.” No other 
cigarette can taste so good —the 
blend can't be copied.

testerfield
« ״ ״ ״ ״ ״ ^

זעחו װערשו קליידעו פרױעו פ«ר דעוײנערס !פקרלאננס פיעל
ען צו דייכט ערנ  סיעל און י

ד עי פארריענען! צו נ
 אויס־ ׳מױן האבען לײםע חונדערטע
 יעצט און םעםאמ אונזער נעלערעגט

געלד. םיעל זײ םערדיענען
קורם א איצט נעהמט
H 14! 4̂ — איןדי — f

סהול מיטשעל
 םיםעם פרויען, פאר חןזיעיננ אין
 קורם « קלי^ר. קינדערשע און
 כאל־ « טײנט םקוהל םיטשעל אין

 גע־ גרויםע און סאזמזאן דיגע
חאלט.

 נארםענט אװ סתוצ םיטשעצ די
 נריידיננ מ״היננ, םעםערן דעזײניננ,

 פצײדער. םרויען םאר םיטינג איז
 דעם םיט יאהר 50 איבער עטאכצירם

עיםאצנ. גרעםטען
t ז

רעזולמ«טען. בעסטע מעטאדען. כעםטע סיםטעםען. נײע איחנען. נײע
קצאסען. אבענד און טאג אידיש. אין אונטערריכט •רױואט ״

בערינגונגען. גוטע
 דעם^נםטריישאן בוסלעם, םרײען א םאר קומט אדער טעאעעאנירט ^רײבט,

אױסידנםטע. םולע און ^
םרײטאג. און מיטװאך מאנטאג, :קלאםען אבענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK912-920 BROADWAY (Cor. 21st),

Phono, Stuvvosant 8383
Bouton Branch: 453 Washington Btrcet, Dcxtor Bailding.

9 לאהאל ױניאז פעישערס סלאוה
.י י

דיזען װערען אפנעהאלטען װעלען מיטינגען םעקשאן רענולע די

אסטאבער סגםעו דעם םיםװאך, -
פלעצער. םאלגענדע די אין

לדיננ, םלארנס — טאון דאון טע בי ש טע און םט. ער ױי  עװ. צו
לדיננ, .1 א. — הארלעם  סטריט. סוטע3 איםט 143 בי
 עװענױ. מע3 3875 קאםינ^ לאנדאן — בראנקס
ש ליידיעס ט ענ לדיננ, אםיס אץ — בר  עװענױ. צװײטע 228 בי

ױלער דער אנזו ש בר ט ענ ען װעט בר ט ת טי n 6 ׳שב p,ען ט  ו
אר אין װיל. סטרימ, םעקמאן 229 לײםעאו^ לײב בראנז
 ערװעהלט װעם טעםבערם םינןש פון קאםיטע עדיוקײשאנאל א״ין

םעקשאן. בראנזװילער בײם װערען
 כײם זײן אנוועזענד וועם םארקין, כרודער םענעדזשער, אונזער
 אלנעםייגע איבער איבערבליק אן געבען װעם און םעקשאן הארלעםער

םרײד. פון פראנען
 העכםמ ווערען פארהאנדעלט װעלען סעקשאנם אנדערע אלע בײ
 זזד םיםנליעדער אלע אז װינשענסווערט איז עם און פראנען וױכםינע

i; םיפױגגען. די באזובען לען ,■ ו i:וווי• : ■ ו׳;
3 לאנןאל באארד עתזעצץטימ

-י»

. • a.- %■m׳. .״־״■־־
v ? .; .



ר ע אל ד אנ ש ע ערנ ט ױוי איג ע
אר אנ ש ײ ט ק ענ מ ט אר ט ע ד

ו•
אין פארגרוסען-כילדונג נאװענונג ך

ארבײט. עדױקײ?זאנ«י אונוער
 pa טעטיגחײט דעי פון iiacmמ-ט׳ן

oiysoiaovi 9aiar**pmy iytim חנם 
 • נעװארען ארויס:ערוםען איז סיזאן
 •na װערנען tv נרופען־נילדוננ, — נייעס
yiyt ויף האנען מיטנרידער nai װארים 

tvtnviiy. גערערט שױן חאבען סיר 
on tyiyn א טיט •iy װאנען pa p*nv 

 טיט ױאס סאנען iyiy?p םיר tv9*n 8י
on װערט opvnvao.

tyviip pa בא־פטעחט pa | n  iy i 
דעם:

 9ai8r**pmy 9ai8S׳'׳iivoi,a דער
 אין ovoyivoraiat איז רעאארטמענט

 פאר מאכען iv באחװעפער איץ דעם,
 נאטײריגען iv זיר ivi*9io*o אונזערע

pa אין חראםען וי tvovp און ov װערט 
 דעײ iv דאס װי װעג, א נעזוכט בסדר

גריינען.
 םיז מא::ע םאר איז נאװאוסט, יוױ

 אטענדען iv ׳אווער ריטגיידער אונזערע
 o*׳v דער אין ארנייט, דער נאן־ היאסען רי

 עס •tvoanv זיר tvoip הראסען ד• װען
 ױניאן־םיט• אקטיװע סך א א1 אויר זיעען

 סלא־ רי iv חוסען ניט קאנען װאס נלידער
tvo, זיי װייל t״ivi אין נראדע *iviv 

o**v טעטיגקייטע;. ױניאן ט־ט סאמורען 
 גענריגדעט װערען jyriyo דיוע אט סון

ivoni, די וואפ v״o זאל רערנען פון iv* 
 8P* זיי װען o**v דער iv ;yiyn געםאםט

 איי׳ איז ראס .ivcaip רי אין קוטע; נען
pc yi ס פראב־־עפען די«̂  פאר, שטעחט װ

 tar**pmv װענעז זיר האנדעלט עם װען
 זיינען ov מענשען. viyopamyi םאר
 װי• װאט לערנען, וױיען װאה אזעלבע דא
לעח רי iv pa קלאסען די אין קוםען יען

 דיס־ און אויםגענומען א*ז שרא;ע דיזע
 אקטא־ טען2 דעם שבת נעװארען קוטירט

 •my די פון riyivciap א אויוי נער,
9aiyr**p ̂ם־טעם יאשאלס, די po ין

 1אי נעװארען אס;עחאלטען 1אי װעיכער
 אין חאנםערענץ דער ,■יסל״הויז״. דער

tvnvi אין ערפאלנ אן v?a חינזיכטען״ 
y?a םון קאמיטעס ערױחײיפאנאל יאקאל 

 םארטרא־ נעװען זײנען י«ירש גרויס־נױ
 1אי דיסהוםיאן ערגסטע נאנץ א און טען

 נע־ איז חאנסערע:•( דער טארנעחוטען.
 פאניא מיס םון אויםזיכט אונטער׳) ווען
 אינ־ דער םון םעחרעטערי די קאחן, ם.

 און חאםיטע, עדױקײ׳צאנאל טעמ״׳פאנאל
 די־ עדױקײשאנאל דער םישהאנדלער, דר.

רעסטאר.
 םיני׳פערם סלאוס רער פון קאמיטע די
 דאס באריכטעט, חאט ,9 לאהאי ייניאז,
 יאחאל זייער 1פי םיטנלידער 70 איבער
 גאטיילינען iv רערזש־םטרירם זיך וז«ובען

 ער• זיי דאם ן1א בילתננ, גמפען אי[ זיר
 כױטנליו־ער םעהי םך א נאו אז װארטען
 פאר נעקסטע די I'K צושטעהן װעאען

 בארינ־ חאבען דאסזעיבע איז ױאכעז•
 לא־ די ן1ם קאטיטעס אנדערע נאר טעמ

שאלס.
 בא• וױכטינע די םח אײנינע זײנען אט
 נעײארעז אגגעטטען זײנעז װאס עלוסען

האנפערענץ:׳ דעם אױף
עדױקיישאנאל לאהאל די דאם )1

 1ט־ו1עסזעק די אז זעחז, זאלע; סאםיםעם
 םעהר זאצען יאסאלם זייערע lie באארדם

 ערױקיי־ דער נױט זיר םאדאינטערעסירען
 סאמי־ דיזע דאס !,א, טעטיגסייט, ׳פאנאל

 עם אם11 װאר יעדע רעפארטען זאלען טעם
נעטאן. נאציתענ דער אין װע־ט
עדעסיי׳פאנאל לאקאל די דאם )2

נדען1שט אפ־ס האבען זאלע; האםיטעם
 םיטװאר **יז דיגסטאג מאנטאג, יעדען

נייע רעדז׳פיםטרירען iv א.'ם אמענט,
סורסען. ן1א קלאםעז די פאר סטודענטען

סאמי־ עדױקיי׳פאנאל לאלאל די )3
 עהזעסוטיײ די אז ײירסען, זאלען טעם

̂ן רופען זאלעז נאארדם  סון סאנםעדענ
 םאדטיעטער ״nv םון שאפ־שארטרעטער,

io; מיט׳( ׳שאפ, 1יעדע iv pvhv חעלםען 
 ;־1א בילתננ. םאר נרופען ארנאניזידען

 עדמש״־שאנאל דעם ן1ם יםזיכט1א ««י'ז
ועפארטטענט.

 ים•1א זאלען האטיטעס לאשאל די )4
 אאסענדע לאקאלם זײערע iid אלײבעז

 לעהט־ ספ^יעלען חןם םאר סםודענטען
 ערט11 ױאס ביערד, פראם. םיז רם1שוור*ש

 םאשעל אװ םמל 1״ני רער אין נענעבען
 זיך םאננען לעיזטשורס די ריסױרטש״.

 אקטא־ טען13 דעם אמענט, םיטװאו אן
בער.

 זיר זאל קאנשעיענ׳ז דיזעי דאפ )5
 פון ש:ת ערשטעז יעדע; ;ווזארענ־יטע;

 פאד־ יעסvדעלענא אלע דאס און מאנאט,
 ?אנפערענ־ די iv שומע; iv זיך םליכטען

IPV•
 דע־ יעדער סין פערזאן אײן דאס )0

 זיין, שיו סעקרעטער דער זײן זאל לענאציע
 אל< דאם |1א גאטיטע לאקאל איחר, ארער
עק־ תם בילחנן זאלען סעשרעטערע רית

 )חאנפ«ר«נץ דעפ סון נאאדד ועשוט-װ
 פאר* נאחענפעו א>ן שטעחן «אל װ^כער
 ״'P11V אינט)«מײיפא;אר טיט׳ן נינמנ<
רעפארטפענט. שאואל
7( iv עויושיי׳אא• פון טאריאגגען

 ױנ־טי א עפענען iv רעפארטפץנט נאל
 א׳טאליעד׳אע די פון א״נעם אין סענטער

 *וון זאל עס װאו שטאוט, אין ?װאױטא^ון
 אץ שורסען און יעיזטשװ־ס װערען נעכע>

ענגיי׳*. א*ן און איטאל־עניש
V

 סענטערס ױניטי די אין סיאס^ די
 ל׳נחרער די און אייגנעשטערט שוין זיינען
 י11 פאסטען, וײערע אויף שױן זײגען
:פאלנט
 איד נראנחס, ,B4 ססוי פאנל־ש אין

 האט סט., פריטאן און עװעגױ טע-װ״ל
 שלאס רעס אנגעפאננען נלאט^ר איזידאד

עננליש. טשול חיי פון
 סטריט טע4 ,00 סזײ ■אנליח אין

עי אפען שויז א*ז עמענױ, טע111א  שיאפ ו
יעררער, אלס לאזארום מר. סיט

 (וױיפטראכעד 40 םתור יאגריש אין
 סט״ טע20 א־סט 320 פענטער), ױנ־טי

י,1דײוױד» חענדי רר. רא װירער איז
 סטריט טע103,171 סמול פאנליש אין

 רו, פאלאן איז עמענימ טעדיסאן און
דראטיטטא;, דזשויױס

 סטאן נױשליז, ,84 י1םל פאנליש אין
 יעחדער דער דא איז עױעניו, נלעכדאר אח
ם׳דאנעל, ע. מר.

 דאד יערע; מיטעז שלאסע[ ריזע אלע
 דאנערשטאג |1א מיטװאך ויגסטא;, טאנ,

אװענט.
v

 ארנייטער■ נזער1א פון ערעפענמג די
 אױר• יגנטא,1א״11 רער א־ן אוגיװערס־טעט,

׳טנת פא- נעפלאנט מערט חי,1סל ודי וױננ

 נא־ מעחד לאלערזש. ם־טי יארש נמ
 נעםאכט נאקאנט ליר2רזח מעט שט׳מטעס

 ערעםענונג די נעולאנט מערט עס מערען.
 m עס וױ שעחן, |1א נרויס נאר ז״ן זאל
 גענויע• םייחער. קײנראל נעװעז ניט נאר
״.■פעטער, אכיסעל דעם ױענען רעם

 סענטער ױניטי רא־יזי וױיסט דעם אין
.25 לאקאל

̂ער דעם  אין סענטעי, יוגיטי ױייםטטא
 םט״ טע20 איסט 314 ,40 םשוי פאנליה

 לעחרער אלט באחוטען iv נעלװגען איז
 כאחאנט נוט איז מעלכער סאפאס, םר.
 אײנער איז ער שױיוען ארנייטער אין
 רעפארט רעם נעטאכם האנען װאס די סון

 ״אינטער דער סאר שטאחי״סטו״ח מעגען
 אויפ• חאט װאם נעזעלשאפט״, טשוירטש
 איז עי לאנד. נאנ^ דאס געתרערט

 רי• ״ליינאר דער םון טיטנליעד א אױף
במרא״. םױרטש
 ױעלען עשאנאםישם מעגען שלאסען די

 דינסטאג ן1א םאנטאג יעדען מיטען דאי1א
 אנחױנען װעלען סלאסען די אװענט.

עלעסשאן. נאר׳ן
 גימ• פאר שלאסען די,רעסריאיישאן״

 דאנער־ יעדען נײטען װעלען נאסטיקם
.oik 0210 אװענט, שטאכ

אנפאנ• זיך װעיען לעחטיטורס די װען
 לעש״ א װערען נענענען װ׳דער װןט נען

 הערמאן סר. סון נױזיק, א־בע־ טשיר־לירס
 ױעלען לעסטשורס דיזע אין עפשטיין.

סאליסטען. סטע1א11נא נעםען אנטײל
א[. ׳טוץ געחען עננליש אין קלאטען די

 אן שױן נעהען שלאסען ענגלישע די
 דרײ טעvלע די זײט סענטער דעם איז

 פון שלאם דײמידאװ׳ס טרס. מאכען.
 308 דום איז מיטעט ע:נליש היי״סשול

 מיטנלי״ סעחר םאר פלאץ דא נאר איז עס
 שלאסען. די םאר איינ^שרייבעז זיך דער

!נעלענענהייט דער מט זין־ באמצט
 כילינע צו קאנצערםען פאר טיקעטס

פרייזען
 די ?אנען 26 לאשאל 1םי אםיס אין

 לא״ אינטערניישאנאל אל« םון מיטנלידער
 חןדו^רטע םאר ט־קעםם נאלוטע• קאלס

:האגצערםען םאלנענדע די iv פריייען
 אין קאנצעיטעז אװענט דנטאנ די

טעאטער, לעתסיננטאן
נאװעמ״ טען17 דעם ריסײטעל םאר׳!

 בארים־ דעם סו; חאל, סאמעניע אי| בער
 ױערם־ אלכערם מר, םידעל-שפילער, טען

 פילע iv גוגרבאקאנט איז מעלכער שאם,
 שבת ל^טע; ױניאז. דער פה מ־טנלידער

 אין פרײ נאנץ נעשן־עלט ער האט אװענט
 עדעםע״ דעם iv סענטער ’ױנים גזער1א

שאנצעדט. נו;;ס
 סץן1אש3 אױך מעז לאז דעם חת א

 די פאר פדייזעז •רטעv1דJn םאד ט־קעםש
 נײשאנאל דעם סין זונטאנ־קאנצעדטע; 10

 חאל סארנקניע איז ארשעסטער, םימפאני
 וועלען אס11 לאנזערטעז די םאר יר1א ן1א

 סעדיסאן אין ײערען נענענען תיושליך
 lie אױפזיכם אונטער׳; נירדעז םשװער

■.1הא דזשולמם

דן ■עסיגקײ■ עדיוקײשואגאל ו
j r i m

m ׳•ריינ• יילאחולייי iiw  m ו 
ttm ״דור tn  .*wsmpw lim e

N !*♦f wn *»««, •ו יז ו  *mm •יר י
n r o  p« rnrfira jrurt .רייוד• i«m 

H דיז«ן f in  inj*a»M r mm mwim 
a umtr, אין p m  *up *srmoM

מיין די װאס  •או אריגיאיר• חאט י
Bitmap it פאר סיזאן, ח״נטימן r i 

 נא■ ווולט וי inanN אואגושױט איו
 *MM אמ< onao שינסטל«רין ריהמטע

 ארו• נאל«ט נאריחמטע mm און לאװי
 ארק׳נס• סיספאד רוסיש׳ןר דער און פע,

ט«ה
 קינסטל׳ד tmeyv די איז •אװיאװא

t»P סארסאגט, װעלט די װאס רין  ivן 
 •mm3 שוגםט ymm דורך א־נעמ׳ונען

jvim ױנז«י m m יײתן. און פר״ד׳ס 
 פינף טיט •אוולאװא געועחן חאט עס מער
m נאו vp«nm )װריש, יאחר r *װאוגדמו 
 מ• אוגז חאט זי מןינע שטונדען לינע

אינ״ריענען. iv מאנט
 )10 ווערט וראנראס lyfmvvis א
 ,dimm 1«1די פאו פארנער״טעט איחר

n ײױינאשיאסען חאט ױגיאן די  iv* 
on ivivs טי• וי פיר ■וײו נילינסטען 

oovp, אוס mm iv « אלע סענלינשײט 
 דיזמן יין נעטען iv אנטײל מעסנערס

or .טונ« • *
 יונסור ווי יאחר רריטע ואט יסױו

 ניל״ סיסטעמאטישען א אן פיחרט ױניאן
 סױ««חנ אוניערע סאר דוננפ״יזאמסײן

 חעל• 1V !מניעט יעדען אױוי ד׳טנלידער,
ive סראנען שסראף, יאגרס די יערגען 

 עלאנא• |in M13P11M3 ניאן1י דער א־נער
שוגפט. און ר1ייטעראט רישס,
 סיז*ן תײנטינןן פיר אױף ױערט עס

 ינ•11 די אינער לזקטשורס פארנערײטעט
 *ועלנן מיט יענען, lie פראנען ט*נסטע

 וראפץטאו וױ יעהטשיושרס נאריחרטע
 פראפץ■ זשיטלאװסלי, דר. ניריננ, םחאט
 עם אנדעיע, און em■ ט»ער זשאן פאר

 •01גר פאר פיענער נעדאנט אויו װערט
 סלאנ, ספיחינש •אנליש א וױ עדױשיישא;,

 סנ־ נאך און געועישאשט, דראמאטישע א
טעטיגש״טען. דעיע

 נזער1א jib d״v נאנצער ועד אין
 םאתױ אױף חאט ארבייט עדױחײשאנאי

 מטע די •לאץ אנגעזעחענעם זעחר א מען
 און מעםבערס אונזערע םאר חאנצערטען

 און סוײזען שלײנע םאר פרײנד, ו״ערע
 «יט11 די ס0י1 שינסטלער נעםטע די םיט

 נ;טאן איסער עם חאנען מיר פארמאגט,
יזאנען.1א איינינע ^ל׳ענ

נײסטדיי• א פארנרענגען ערשטענם,
 נאחענטען איינענעם אן איז אװענם נען

לרי̂י
 יסט1ח די איז דאס |1א ^ו״טענם,

 םעס־ אונזערע גיי ענטװיחיען iv :זאד
 גר פאר נעשמאש |1א פארלאנג דעם נערס

שונסט. שענע |1א רידש טע
 פײ סיד האמז גענים דיז«ן אױא און

 נעלונגען אויו איז עם עררייבט. לעם
 iv אינדיחןקט, כאטש ױניאן, אונזער

 lie אמטעתסנמר סריוואטע די ^ויננען
 סריי• נילמערן תכענען iv האנ״ױטען

 חנרפאר אתסממססוננען. זייערע םאר זעז
 שאנ- ער׳טטער דיזער ראס סיר םיחלעז
 סי• יימן םאר מניאן אממר סון מרם

 דעל• אי• ,310 ם1י װירשליכער א tm ואז
 זײערע און גמסמרם אונזערע איע נןן

 סיי• אלvovi.\ 1 אנטייל דארפען פרײנד
 געלעגענ־ די מרכלאזעז ניס ױי פון נער

 אםיס איז נאשוסען iv םיימטם חייט.
ib| ימיאן. חױ

אל שאנ קיי  אץ טעטיגסײט עױו
קליװלאנר. ־

 ללאוש- ער1 |1ם כאארד דזשאינט דער
 אנגע־ חאט שליװלאנד אין סניאן ניאכער
 עדיר ס מאסשטאכ נרויסען ס א״ף פאנגפן

 טיט־ די imruv טמטינשייט ?יישאנאל
 סיל־ תעריעט סיס יוניאן, חנד |io נלידעד

 pmv ײט3 א מים האס װעלנן מערמאן,
 אװ נאארו דזשאינט דעם פאר נןאיכ״ט
 איז יארשו נמ אין שאנםראל סאניטאר׳

 אלס לאנר11שלי אין נעוואחזן אננעשטעלט
 איז עס |1א פופערװייזער עדױסײשאנאל

iv ,םעטינ• עדייקיישאנאל די דאס חאשעז 
 אנ־ אז1טי דעם װעט שלימלאנד אין שייט

 ,ovm ניז וײ פארמע ברײטערע א ;עםען
 אין טעטעלײט עדמליישאנאל וער וענען1

 o״v iv o״v tit סיר ײזלען ללײולאנד
איםיילוננ. דיזער אין נאדיכטען
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