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ארבײט. עדױקײ?זאנ«י אונוער
iמ-ט׳ן ia c m טעטיגחײט דעי פון pa 

o iy so ia o v i 9aiar**pmy iy t im חנם 
 • נעװארען ארויס:ערוםען איז סיזאן
 •na װערנען tv נרופען־נילדוננ, — נייעס
y iy t ויף האנען מיטנרידער n a i װארים 

tv tn v iiy. גערערט שױן חאבען סיר 
o n  tyiyn א טיט •i y װאנען pa p*nv 

iy םיר tv9*n 8י iy?p טיט ױאס סאנען 
o n װערט opvnvao.

tyviip pa בא־פטעחט pa | n  i y i 
דעם:

i דער iv o i ,a׳ '  9ai8r**pmy 9ai8S׳
o איז רעאארטמענט v o y iv o r a ia t אין 

 פאר מאכען iv באחװעפער איץ דעם,
 נאטײריגען iv זיר ivi*9io*o אונזערע

pa י  װערט ov און tvovp אין חראםען ו
 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״iv i אין נראדע *iv iv 

o**v טעטיגקייטע;. ױניאן ט־ט סאמורען 
jy דיוע אט סון r iyo גענריגדעט װערען 

ivon i, 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 y i ס פראב־־עפען די«̂  פאר, שטעחט װ

 tar**pmv װענעז זיר האנדעלט עם װען
v םאר iyopam yi .מענשען ov זיינען 
 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

riy א אויוי נער, ivc iap די פון m y• 
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 סאנםעדע̂נ
 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

̂יעלען חןם םאר סםודענטען  לעהט־ ספ
 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
103 סמול פאנליש אין  סטריט טע171,

 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

 אין סענטעי, יוגיטי ױייםטטא^ער דעם
 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

■ עדיוקײשואגאל ײ ק ג סי ע דן ■ ו
j r i m

m ׳•ריינ• יילאחולייי iiw  m ו 
t ״דור tm tn  .*w smpw  l im e

N !*♦f w n *»««, •ו יז ו ר י  *mm •י
n r o  p« rn r f ir a  jrurt .רייוד• i«m 

H דיז«ן f i n  in j* a » M r mm mw im 
a umtr, אין p m  *up *srmoM

מיין די װאס  •או אריגיאיר• חאט י
Bitm פאר סיזאן, ח״נטימן ap  i t r i 

in אואגושױט איו a n N י  נא■ ווולט ו
o שינסטל«רין ריהמטע n ao >אמ MM* 

 ארו• נאל«ט נאריחמטע mm און לאװי
 ארק׳נס• סיספאד רוסיש׳ןר דער און פע,

ט«ה
 קינסטל׳ד tmeyv די איז •אװיאװא

«t סארסאגט, װעלט די װאס רין P  ivן 
 •mm3 שוגםט ymm דורך א־נעמ׳ונען

jvim י» m ױנז m תן. און פר״ד׳ס ײ  י
 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
ly א fm vv is 10 ווערט וראנראס( 
 ,dimm 1«1די פאו פארנער״טעט איחר

n ײױינאשיאסען חאט ױגיאן די  iv* 
o n  ivivs ײו נילינסטען י פיר ■ו  טי• ו

oovp, אוס m m  iv « אלע סענלינשײט 
ן נעטען iv אנטײל מעסנערס  דיזמן יי

o r .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
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דעגי*. ד. opos •ון

is דער v p s s v n s 'o די געגען 
ארבײםם־װ*!*. ׳*סונדיגע

ipssp» איו קיינמאל נ*ר iuc »t און 
js ניטערער t 'iV B m s ’S ר• וןן נעגען« 

iiv זומיסנעגענען יס3 נייטער־ױד*( i** 
ipi, דער װי ne נױנורגער חשאסטיס 

i p p i s * 1*3 tie סו*רים ipsps o u s p רי 
 IV פיחרט װעיכע ׳יוגי*ן װןוירסערם &*ר

 דז׳טענע־ א ראנאטען 6 יעצטע די ■אר '
e סטרײיו אל1 a r n e r  is o סארטײ• צו 

 |Pts״u* יטעפער די אין ארנײט די לסן
p7o נא־ דעם אויוי טרייד אין ארנײטער 
ארנייטם־ויאו. ps*isioir40 א סון «יס

נרוכ׳ר׳שטדי־ די פון אפנערעדט ׳טוין
ם נע נויי  טעראר, אץ נעײאיט, אין ני

 אינ־ םאר אויסרײד אלס דיענען ומינמ
 ארנײ־ געװעהניינע די איז דויטאנק׳טאנס

o דער האלט טער־סטר״סם, u s p פאר 
ו *ולאוען is נויטינ י  נר״טריר גאנץ ז
o פון *יע?ען די אינער n קאמף לאננען 

 און םאר־ארב״טער, סטרייהעגרע די םון
ip ײ םארדאסט  און נרינדליך, גאנץ ז

ts v w s v n s 's  ip i ארױסנענענע!, װערט 
tnn*oiso*io jpm ?יי אוס pinso is 

ילענןר. וײ׳נרע
v n s v n סל*נט נױנורנער IS,

a םאריאנגט ױניאן די 1■ sponp א 
s א צװייטענם, שא#, פיאחר io trs 's ip c* 

 ארניטריײ דריטקנס, רינע.ארנייטס׳ײאו,
tsv די איבער jtfpo ארביי־ װעיבע אין 
 pip?** םון סעס די נעהראנען חןונען פער
pa*> ,יטיילו;; נלײכע םערטענם, נתיס* 
 ;סיע יייז *ייש דער אין ט ארני m נון

 אױערט״פ, פון נאנרענצוננ א סינסטענס,
ospaoppt• — עי־טטען פון םייערונג די 

is לעח־ייננ אײן — דבעטענס סאי; e 
*j n w  ;pip א — אכטענס is s c םאר 

ארנײטםלאוע.
r רער n s e ’t i יוומם o is ,אז ׳טיום 
 אננעםיחרט ניט װערט סטרײס דיעוער

 ארגײטער־ די םון העכערוננ די פאד
.n iv a v, םאר נים אויר is  ppus o n 

י פארנעסערען  ארבייטער, די םון לאנע י
 פארזוך א עס איז אל׳ז םון ״םערר גאר

 זיי• װעיכע די, םאר ארכייט קרינען ווו
 םון צייט רער אין נעװארען נעסעתט גען
ארנייטסלאזינק״ט״. אלנעסיינער אן

 דאס באטאנען, *ו דא איבעריג איז עם
 א־ג־ נאזאנדערען א םון איז םאל דיעזער
 ארבייטער, ארגאניזירטע די םאר טערעם

 נענען בלױז גיט ארױס טרעם ער וױיל
 אינ־ אזעיכע — עא• קלאוזר דעם

 נייעס קײז ניט יפױן זיינען דז׳טןונק׳שאנס
 םאר״ אלס ערסלעהרט ער װייל :אר, —

 אירעע, יעדע און «רינ*יפ יעדען נרעכען
 די און םארט׳שרים דעם באד״טען וועלנע

 ארבײטער־לאנפ דער פון םארנעסערוננ
 װעל־ יאהר, 25 לעצטע די םאר ׳פא• א'|
 םװעם־ צום י1סי א נעמאכם האבען נע

 ארבייטער די נענעבען האכען און ׳פאפ
 ׳ ■לאץ ״א קל־״־ער־אינדוסטריע דער אין

 לענען צו םענליכקײט א זוז״, איזידער
אטעמען. *ו און

 ־IV iv םארלאנג דער אז ואנען, *ו
 ארניײ אלע אז אזױ, ארבײט די טיילען

 אר־ תאבעז קענען זאלעז טרײר אין םער
 איז לעבען, א מאכען פענען און נייט,

 םא־ די »ז זאנען iv מײנט אועעז^ל־ר,
 גענענזײ־ םון א־דעע םונדאמענטאלע טע

 נענענזײ־ און אינטערעסען םיז טמסײט
 א איז ארבייטער די *װי׳טען חילוי םיגער

םאל׳פע.
מיר, האםען יוניאן, װןוירסערס םאר די
 העכסטען צום םאל דיעזען ברעננען וועט

 ,V אױמוונעפינעז אום לאנד, פון נערינט
 ארבײטער די נענען סלאפ דער אם איז
 נעזעצ־ װירסליר ׳ןוטרעבימעז זײערן און

 כאײע־ ארבײטער אמאניזירטע די ליך.
 איג־ אנהאלמענדען ;דויםען םיט װעם נוננ

אנשטרעננונ־ ז״עדע נאכפאלגעז טערקס
________ נעז•

ענגלאנד.־ אין טײנער־סםרײק דער
 האנ־ אלערלײ םון מאנאטען ןםליכע נאך

 םײ־ דער האט אפלענוננען, און םעחננ*ען
 לעצטען אויסנעכראכען דאד נער־טםרייס

o 16 *בת, nמיליאן א אהםאנער. טען 
 זייערע אװעקנעלענם חאכפן סיינמרם

 םי• א נאך ווענינםםענם און ווערקןוײג,
 העננען ײאס אינדוםםריעז, די יוין יי*|

 וועלען םײנינ^ינדוםםריע, דןר םון א• ־
 ארבייםםלאזינפיים צו נפוװואונגען ויק
טפנ. עםליכע כמקםטע די אין

 װעט םטרײס דער אז האפנונ^ די
 ׳טװאכע. גאנ׳ז א איז אנהאלטען, נים לאננ

 זיד ײאהרשיינאיו, ,omi רעגירוננ די
jvoenv o םאכען is פגסואגען n ׳שרים׳ 

 םיי־ די םון באארד ןסמתוםיװ דער און
 די *ז ערקלעחרם, אםיאיע( האט מדס

 און ענד, is איז ארבייםער די םח מדזלד
 נאנצען זייער פארלארעז חאמן זיי ואס

j דעי איז ינ«ן1נ( j m n
ר  סא־ זיין איז עױן תאט סםרייפ ת

m אגפאמ ismiwusw שיםען םימלע is 
 םאר־ איז יך1א ;האםענם די אין נליימנן

אחיס־ רפגימנג דעד tie תװארען

 יאנ־ און אױסיאנד, גאן הוייען *ו׳פיקען•40 די
 {■in פו; מטעדט גחיסע אנרערע אןן ראן

 אום נאגט, ניי פיגסםער וײנען ראנד
קוייען. ביסעל א 1אײנ*ושפארע

 װעט )מן ערװארט ט«, קומןנרע די
 ׳פיאנענד. נעזאנועוס װערען לאנע די
 אײזעננאחדארנײטער די פון ױגיאן רי

 טראנספארט^ניײ די רון ױניאן די און
 ״םריפעי רער is :עחערען װעינן םער,

ו קוטען איײענם״, י  דיס• is אוס »נױף, ו
 און סםרייס, טײנער רעם אינער קוטירען
 סעס• *זױי ריעזע װאס חילןי, רי איבער

 זײגען ארנײטער־ארנאניאואיעם םינע
 םיינער. סטרייקענת די נעבו«ן is נארײם

 קיאר נאנץ עס חאבןן ארנײטער ריעזע
 גיט װערען ויי אז םאױפםעחן, is נענעבןן

 דיע־ אין זאיעז מײנער די דאס רערלאזעז,
 וען1 1אפ־י מערע;, גע׳טלאנען קאטף וען
 •is ארױםאוגעהז יםקוטען1א זײ זאל עס

סימפאטיע״סםרייק. א אין חןם ליענ
i רעײלטאם דער איז םטרײס דער t]

 מײנערם, די פון רעפערענהם־װאוט א
 דער |1ם אנבאט דעם פון זיך אפזאנענדע

ו זאלען מיינערס די או רענירונג, י  םאר־ ז
 צאהי נא״טטיטטץ א נראבען is פליכטץן
 האבען װעיען זײ װען ער׳טט |1א קױלען,

 זיי זאיעז םיניסום׳ דעם אױםנענראנען
 איאטיגע זייערע אין חעכערוננ א קריגען

 035,098 נעװען איז חאום דער ׳פביײת.
 נענעז. 428,1st גענען סםרייק א םאר
 פון לטאט1רעז דער נעװען איו אנער דאם

 ־’HS פארהאנדממען פון רייהע יאננער א
 רענײ דער ן1א ױניאז סיינער דער ׳אען

 םיינמר־םע־ די האט דז׳שולײ אין חנג.
 נעסעסינםע זעהר א םארלאננט דערײ׳טאן
 *עחן א בלויז ׳שכימת, אין חעכעײכג
 קאג־ רעם י1אוי ׳טטיצענרינ זיך פראצצנט,
 דזר־ חאט װעלכער רעפארט, םראלערס

 tic פראם־טען געװאלדינע די פון צעהלט
סינען־איינענםיםער. די

 די »ז באחױיטעט, האגען םיינער די
 װאס פראצענם, tic 30 ׳פכיתת־חעכערונג

 נאר איז ,1919 אין נעקראגען חאבען זיי
o לױט נענונ ניט אלץ n נמיסען 'nnp. 

i n  is זעלנער s״o מיינער די חאבען 
 םאר תיילעז 1« פדײז דער אז נעפאדערט,

 װע־ שארקלקנערם זאל חוידנעברויך תס
 דאם טאן, פער דאלאר 3.54 אויף רען

 האנען ילען1ס װיםיעל פיעל אזױ חייסט,
D םאר נעקאסט n הא־ זײ ;מאי לעצטען 

 דריננליר איז עם דאם נע׳טענה׳ט, מגז
in צו נויטינ 's n s i לענענסײואסטזן, די 

 םאר־ סון עולם אלנעמיינער דער דאם און
 אין טײל א 1צ בארעכטינט א־ז ברויכער

 םינעך די םון פראספעריטי כתיסער דער
אײנענטימער.

i סיט ענצען1קא:םע י1 אין n •רעגי
 פיעלע אננעהאלטען חאבע; װעלכע רוננ,

 פאתעשלאגען רענירונג די האט װאכען,
 װעלכען 1איבע אל,ש»ן,1א18 םיניםע א
 עם11 װיידז׳ט־העכעדונ: לאנגטע1פא די

 אין םיינער, די מערען. נאכנענענען
 אי־ אן דײד האנען «נײס,1עפע1 ז״ער

 יקנע•11צ יטעט1מא'א בעתועלמינע^עױ
i ׳טלאנ.1םא לעם ײיזען n •גחיםעו 

o םון ט1אגנעםיח װערט ײס1םם n נ•1א 
 א•1 העטםער, מוםינעז און ערםידליכען

^ און סםילליע, בערט  אויספמביר־ ע1א
i אין 1קעמםע טע n ארב״םער־גאװע־ 

י נוננ.

i p פרײע פאר קאםןז y i p.
ס1נטע1א י1 ט דאם no ננ1װי ^ jid 

n פרייער n 1ני נאן,1װ« נט1םא אין 
i i n  ,p iip « ,אם11 עטאדט־אװינאנץ 
 אן אחן נאס אױם׳ן רערען is םארװעהרט

 געװעהנ־ די 1נא ויעלכען אין לויבניס,1ע
 is געװען זוכה חאבען פאליםי׳פענס ליכע

 פיעלע |io מnםטיnא די איז סרינעו,
i דאדיקאלע v i i n, ל*1בא׳* זייגען װעלכע 

 דאזיגע די יין1 נר1ע אין נעײארען דינט
i ױמםען |1א ארדינאנץ, n חאם דזמאח׳ט 

 » נאך ויך םים באצײכענט — ײט1באם
o אין עפעל1ט n די 1פא סאמף ׳טמערען 
j 1םי ייהײט1ם n n אזםלוננ.1םא |1א

 אזע1 האלםס, דד. tie עםםיחנג1א די
 וחןלע( 1םא איינינע נאד |1א ענ״דערםאן

i״t n, איז i n  unwi קליםאסם tic א 
 און סאציאליסטען לאלםיגע י1 םון י1קאס

o נענעז בי'טער1א n [נעזעץ. דארםינע 
 אוים׳ן ׳שלאם א יםנעהאנ;ען1א האט ױאס
m װעלכע אלע, שין מױל n\ םיהלען און 

»i n׳e, װי m קאר• ים׳ן1א פאליסםאן 
i .1נ« m p  i n אחיס־ חאם נעזעץ 

n נעתטען s s  o n ן1א םרייע *לע סיז 
i קופם עם איז מענ׳פעז. דענקענדע n- 

i לער1ם םאר n  O 'nnp לי־ אטעריקען 
 אויםנעטםעז האט ודולכע ױניאן, טיס1כע

o n האם ן1א קאמןי ov אבט1נ;ב o n 
r» פאל t כיז o is ט.11קא ים1«1ס

 m ,01 עחזלןח האס סעא דז׳טאםםים
i n םאונם נאנמו־ tsm n i אײינענץ 
W.? ניט איננעזעצליר, איז f ’ s io ’ODJSP 

באשםיםט גאנץ סאנט ענטעייחננ יעזע1
n דאס n  i r ’ io  tic e s n אפ• (10 11א

מ• נ«ן m יי n m לאגד. <אנא׳נן אינור׳ן 
סןו פאל׳יי׳ט־ןנו אין לו ן ו נן ״ ד ו »  ן

tn נוטען s u v i »אררינאנ^!/ יז«לנ 
no e ואס נאמיט is מאנעז !ועינע s n 

ivesvos' 36 n 1ײע1פ n חאנצן 
rsv(אזעלנע iv, וײנען וואפ i n •ח»ול 

lym טאט ro p vo u w }  i v i  tie •נטי* 
ל«נד. גאנצוון ׳ן1אינ« רעד־חיסטעױע

 רי און אלנייט׳ד־נאװענונ( נאנצצ י1
 עממנטען אנרעסױוע1■ אח יתאלע1א1

 ןנטטיי״ די איצט פמוארסען יא;ד פון
 m 1אינע געױנט חעגפטען פון חנג

 אוינע1 די tie יאג»ליטעט31פאנסס'ט
ov .m*״ t u r a זעחל נעווען װאלט 

 זאל םעלע אזעלכע tie אײגעד אז מיבטינ,
jn אנם1גענ s i i חענסטען ׳ן1פא oanp i. 

 באהעסםט מוו דױל־פאחווליסענימ אס1
וועתז.

חעיטי. אין פאסיחנגען שרעקלינע די
 נעטאנט זיינ׳זז תאלען1«1 םיעלע אין

 פיעלע o«s 1לעצטצ m 1פא ען1נעװא
 אטעדחער•1סאל ר> אס1 ינונגען,1נאיטול
n עאםט  tic »חעי־ אין סט״טס 1׳וני'ט 

 אונ־ 1איח סיט אױס ייר ציינענט טי
 אס1 |1א גחיזאמסייט, און מעניפלינהײט

תזןן םח לאנע י1  אינ• אונגליפלינעז ו
i 1אװטצ זעל n אסופאציע ic| אנקעל 

 •iy י1 אנער יפענמיו, נאטת איז סעם
oy געקוסען ויינען װאס קלעחרוגגען, i iio 

o יןאטאנלײ n  tic ם״,1קא ״סאלין  נע־ י
 א אתיסנעחםען חאנען נאמעס, אל1נע

i׳is׳ n װײל לאנד, נאנצען ׳ן1אינע i s 
גלױ־ ׳*ױן no סען װעלנען עמח, אן א־ז

. נעז•
j:8 אלע אױו• אכטענתנ דט n o r• 

 tic 1יפטוע1א רי וױיס־צױװא׳טען גוננען
ײ אײנינע בלױז — עכענס1ב1םא יעזע1  זי

in< נע׳פםעלם נען s n s אנקלא־ אונטער 
 נ־1א םון ענטפלעקוננ יעזע1 איז — נען

in® נעזעצלימז j y n o  tio ( m s נע־ 
v m n א חעיטי אין va^P nv אנסלא־ 

 איספעריאליסטימע ;זערע1א נענען נע
t םיטאו־ען ע1אמזע און אםב^יעס it 

i ען»1קאלאניױ .װאוילםעםיגען i n קױל 
׳פמעוד. איז

i n פעמא• די אחם נעחסט תפאיט 
n וײעזע זטן ,1920 |1א 1916 צװ״טען 

v׳ i P n ' i c ,סענטעז ײען םאלהעלטניסע 
 חונ־ י1 איז נעיואי־ען נעשאסען ז״נען

j o i n, ײ מייל ore o געהאט חאנען ז n 
i 1םא מטיסע זייער אויםצוהוינען n נ•1א 
i״t tic אפחעננינקייט v אינזעל, קליינעם 

n נעקוסען1פא ו״נען in j אין i n ,צײט 
 *זעלנע ט־ט טתסייטערט חאט מען װען

ip 1םא נעװאלתן i זעלבסט־ נאציאנאלער 
1לענ ווייטע נאנץ אין נאשטימונ; n, ן1א 

 1שא מעלט י1 1זיכע סאכען 1פא װען
nמאpסען האט ^אטיע h  o iv cw m 

 םון ם1ײכט1 איז מארר ט,1נל נעסםע
אטעדי?א.

 עקםע־ פער סטרײק-יאהר א ,1919
לאנס.

 פיעל א»י םאל ״ns חאנעז 1919 אין
 1איתענ אין »י נעםםליילם, 1בײטע1א

תן װעלכען ת imspJ n »נ  tio זעהס 
 איו סטרײלער י1 פח צאחצ י1 יאהת
k אבער p i i פיעל גיט נעװען ip o n J, 

t די יט1ל n y t ’ s, סטאטיס־ י1 װעלכע 
ױ ם־שע  חד סטײטס יתײםעד םון א1נ

 יםנע־11א חאם ליינאל אמ •ארטמענט
נעבען.

 זיינען 1בײטע1א סיליאן 1פיע איכעל
 יאהל אין 3,374 אין פאתױסעלט נעװעז
tn די .1919 p t 's דאס ,1פלא םאכען 

i״iod צאהל זײ p p נע־ זײנען 1919 אין 
i פיעל װען n n, דדײ י1 אין ױי n t* 

j* ןזעללינע n n f.

Tin• tranftation fll«d with th• 
PoftmiatOT •t Ntv York Citf on 
October 2 2 , 1920, a• required bj the Act 

•1917 ,of OongreM Approrod Oct. 9th 
known aa th• *TrAdinc with th•

"■n«mr A c t
וױמע. — ריגע גןזך

 אונטערמריײ דעם נ»ד ם^תען אויוי
 ס^װעט סיט װאםזןנשטייל׳&טאנד פון בען

או נלייר און לינא, אין חםלאנל o נ n 
 לײ םיט 1װאפענשטילשט»נ jid שליםעז

 די־ פוילישע » האט אלק,11סוא אין טא
o אונםער װיזיע, t c n n n 'D  i n א פון 

 זעלאגוססי, אל1נענ« אפיצער, פוילישען
 פאד 1איח םיז אנמױםען זיר לומs«לו

i מיט כינתנג n און ארמעע פויל״טער 
 ליטװישע י1 מילנא, םאמאפט האם

 לים־ h מען1א1נע» און הױיט־שםאז-ם,
is װישע  u m n (ױילגא. פאו־לאזע

ip r « n  i n פאמון tp :inn  is אויא 
pjpso  i n צװײטפ א p o r t אין pokd 

l צפן1הא i t ,שוין חאט־ ליטפ ;poupcy 
Poiyo pnop c i■  k |אי i n בילחננ 

i״i א םון p ס מנ p• ליספ״ 1אלע1, n 
ipoPpno’o און זצלאנוסקי  p m, מים 

ip 1איח אלס װילנא r n f i  i n  •ipoips 
 pp« פון פאתװאלליגוע א איו פאמון־

 באדיג־ ־ וואםעדשםילשמנד אננענוממ
id c און גוננעז, i 'e i f e o s n v i  o ipn; 

i n פוילי״ 1?נ־אינ?ח~אשטי1שט101נל
i אתמר*ז פאחאסלוכמן האלםזק s r  n m o אויוי חאיחע o rn  o n.־ o y i ךי

y i ' t n איו •ארנאפומ to * ױ• פו א
 סיג«ריסו ויר חאניז װ<יג« רעממן,
i n  tie מ. ווילייפצר ס׳ w ײ e rM D 

o «י זיד> r ווירזץ, פױיפר !אגיו א איז 
ך אין o מו n רי חאגען ipnponoD

m  tie נײשאנס אװ ליצנ tp ir p v i א 
o איז פנים, א־ן ואטש ׳טלעלל־נפן r 

 גלטע• [io געפיחל » אחיסגעחפען האט
m פאודתס ip r o נאנץ M׳ 'pi s a r* 

i n  tvs םאלטיפ tin פיז פאיאופ״ס i n 
n. 1פױלישע i v i n
i p i איו פאל « ip ou ביישפיעל tic 

o n כאאטישצן n o o n s גאנץ אין 
’tpin |1א מזחדאײראסא, o ipno opn 
ip iv o ’ i> is נג10ט־סאמי1נל tp rm s 

n **ח •ייי׳נז און ייםע n s s  n לליינע
אױטא־ ילישע1• י1 שסאאססן. שכנישצ
tn מסעסען n n p ip ויז» o r  <esm,

 איו װילנא פון נא**ז1סא דאס נאטש
 •110 לאנג,1סא ip״r אױף גע׳פעײז ניט

jpjpuoopi 1 ניט זיי װעלסן is cm sי 
norm זיך on tPipj ipi'sisp'iw •װי 

i n  tic ipi באפpלpp^און«ײ חנ IPPini 
tnposun ״ אױוי»tie o t n  i p זצלנסט״ 

ip אין גאשט־מוננ. s ip i ip i חא־ צ״ט 
m לעטצן, רי בען  tio o ipo ii»ip חילס־ 

op כאסט1סא ליטא, tie לאזיגסײט i 
opapn ,p נאוד־ריסטריסם o n ii jid 

o חאט שיפזאל b is ip i באשטיםט tpipii 
p לי װאס is איז או״ניטרי״*אן תלך i• 
p לאננ ניט עח*ט האנעז טסן iis P 'l is• 

שטיטט.
 אל•n 11 כאר tP«pn אוסן אזא אייף

 און קאםף נאציאנאליסטישפן סון הענם
o r i f o 1אינס פ1שטא נאנץ h 1סא• 

n מגליפטס1א iro־o״o o r, סאמלעסיד 
m p i או ם ^ n םױז r  o p iפליכסן 
tit* iv על?נה i i in ,מאננסל p«p ii tie 

ppst psu 1סא נעליטען האט ד m .יאתד

ען דדלקוױט און לאנדאן  מוז
ערען ערוועהלט • \ װ

יו . —
.)1 זײט tic ם1(של

 אין כ־טיזק״םאסםיטיננ?!, נחיס? צמײ
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 opp ipooopis>p n• אח ?לאוסמאכעה
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 םיטינג אטיפיקיישאן1 1קלאוקט»כע
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ip n is נױם ײכ?לזאן,1 סעם o ip e m n 

opo ip א i iJ ’ o 1םא i״ip jpspnpo'o t 
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o v i |**p |pines o*s iso  tpioups, 

o r ,חײסט [pups tps**t opn ,pa>pto 
 tpspn ; 438 62 סון mpo 1סא s*ilie׳
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p**s 6 iPois»so*io t w r  i n םיט־ 
i n s  psn**inoo ap*>is tio ,m*7s 

tps**t |Pa ארלױןי אין■ ms* ne אתיס־ 
.ipr7so*o 84 tplseps

1919 ,n v n  tpo l o n, ״m  o s 
 no m*>so*o 42 niTa oonps יסקאל

osn oeovm*7so*o n זיד m * m 
46 i n s  ,tsnpe 19 o*o o ip on sm e

■.o sp sr

לואיס. סם, אין
— oo no. איס1ל s> **ns r  tps**i* 
r>̂ 16 יסתאל n  .78 |w לי•3סיס 

a tie eoovm״n 582 יסקסלס t'O 
5<* n* m*>so*o 91 osn 16 7ops< 

78 .441 o r
426 w n r •  80 in s  ,m*>S0*a 

sn>iv tps**» ooonn*>so*o m  n■ 
oin סאד ,tpasu 26 *ii mpo o*s 
213, t»s**» ospssm 40 m s 

jpasii 13 ne mpo o*s *mo. 
78 IPsrPPM ms* {P0SP7 osn 

jw n  tpol o n  ,m*>so*o p**s 
1019, m  o r לסמיל m »  818 oonps 

Mvm*>so*o w*oro n  .m*7s■ 
 MB ne ssnppinnoe o איזא, וױיזס,

c סיסנלידיי*, s p s re  89 m s 
mt n  o*s t o  te a r 16 7ops> tie 

t o  no 1919 in r  ne !Pipe 
o*s m * m מז ״ T*>3io■ קייז מ

i4 pptiD ̂דאר וואקמז דאס כאךזג
• £

w

' '3 ' in - ־».,-»•’. I... .it 4i %..A
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הלאולםא• דער פוו נאארו דזעאינס םיסיננווו
ױניאן נעו

ולושױפשען*
 איחר w ארמױט,6וו»ג l>״ אאחאא
i v u m w די גע^ודערט חאט נאאוד 

 איגדע^עג• דעס פוין א״רושעגטס גיוגצס
נט דענט  טראנספעדירען צו דעפארש̂נ
 ?hp*> iv טעטנערס א>ט>ור>?ד?צ אאע
מיעגאץי, װי שנעא א?ױ 48

מטגעחײסען. װצרט צושױפט דער
 נרױ דאס איגסארמיוט, 28 ?אא6ל
 געװארען ערװעחיט א»ו גארד סעם דפר

 דעם אױף נאארד דש*ינט צום דעאעגאט
חאפיאן. נרודער פון «יא״ו

 און צוגעיאזען, װערט נרודעד דער
 nip נאארד צוט ערװעחרט אױף װערט

דיוע?טארס,
 דעם אױזי פאדערט 35 ^קאי

 טעיענראמע א ״עיקען צו נאאוד דזשאעט
n סאריאנגענדיג מירסאן, ורעזידענט 

 פאאיטי־ ארע פאר אטגעסטיע •אאיט״עע
•ריזאלערס, שץ

 אזא אז איגסארמירט, סעחרעטעד דער
 איז וױאסאן #רעזידענט צו טעיעגראטע

pup געװארען. געשיקט
 א דאס בארינטעט, •ײגגעדג נדודער

 ידאטעק־ די םון כייטעי, טשעיטוז שאם
 װערען, אםגעחאיטען װעט שעפעד מיװ
 ױנ־ דער צוױשען ילא:ע יעצטינע די װאו
 די w װעט ויבאסיאײשאן דער און 'אן

װעחנן• ערקרעהדט •משעול״ט
באריכט. דירעקטאר׳ס אװ נאארד

 םון ארבײטער די pc ון#םיטע א
 בארד דער אז פאריאנגט, לצװין ־טשארלי

״ זאי דירעקטארס אװ  אר־ צו עדיױכען ז
 .5 ביז אגשטאט אזיעער 0 ניז בײטען

 שאפ דער אז ערקיערט, האמיטע די
 זיי איז זונטאג און שבוז, ;יט ארב״ט

 דער וױיל ארבייט, דער צו געחן צו ^וװער
 דארםען זײ און ניט אױפט צא^ױיטאר

, שטיגען• םיערע .נעחן
 װערט ל«אמיטע דער pc םאראאג; דער

אפיס. צום איבערגעגענען
א. pc 4 בראדערס, ?אחן םירכיע די

 אםיס דער אז איגםארמירט, סטדיט, טע8•
 דאאאר 160 כייט נאשטדאפט איחו חאט

 גע־ אלײן האט נאס דעד וױי^ דערפאר
 פרע־ קײן .}עםטיגט״כא גיט און ••רעסט

w. באס דער אז ׳אז גיט פירטע די 
 ערקילערט, ער אבער געפרעסט, אלײן חאט

m ער װי גאכדעם געטאן דאם חאט ער 
 צו פרעסער וןײן קריגען געקעגט ניט חאט
 אז סאריאנגט, םידכיע די ארבייט. דער
 אויבענ־ די אומלןעחרען איהר ?אי טען

סיטע. דערמאנטע
 װערט םידטע דער פון םאריאיג דער

אשיס. צום איבעמעגעבען
באריכטעט, אייזעטפטאדט כרודער

 אשיס חאדלעם דעם אין איז ער דיט דאס
 ױניאן ניט םיעיע אמאנידרט ער חאט

 אר־ םאר כעס״יײס קאיעקטעט ׳פעיער,
 םיעלע נעמאכט אױך האט און נייטער,

 סעקױריטיס געבען צו סאנושעלטעורערס
4ױגיא דעד צו

כאריכט. מענעדדטעדם דזשענעראר
 ער־ יאגע יעצטיגער דער װעגען

 נײעס p'p אז פייגבערג, נרודער חיעחרט
 מאגופעקטישױ n םארגעסוטען. גיט איו

 אויף געענטשערט גיט גאך האבען רערס
 גע־ זײ חאט ױגיאז די װאס בריעוי דעם

געשא־ װערען זײ װעלכען אין ׳פיהט,  א̂ױ
 קא־ גאװערנאר׳ס דעם צו געחן צו דערט

 ער־ ער אויסטײטיטונג. »ן םאר מײטאן
 קאטולײנטס, די אז װײטער״ קלעחרט
 דער אין ארײנגעקומען זײגען װעיזכע

 דער םון מעםבערס געגען צײט יעצטיגעו
 איע זײנען אסאסיאיײעאן ■ראטפקטױו
^װעריגקײטען. אחן געװארען גע׳^יכטעט

 ,48 יאחאי םון צו׳עריםט דעם װעגען
 אז שאײאגגט, ראקאיל דער אץ׳װעלכען

 זאי אגענט ביזנעס איטליענײשער אן
 און דר/גס דעם אין וזערען ארײנגע^טעלט

̂עהרט דעםארטמעגט, סקױרט  ברױ ערהי
:פאלגענדעס םײגבערג דער

̂כע ישעםער, די אץ  קאג־ װערען װעי
 אױבעךדערמאנטעז דעם טראיירט^םון
 זעחס ארום ארבייטען דעפארטמענט,

 האם־ זײערע pא איטא?יענער הונדערט
 מיט םארבונדען איז אטענדען צו פלײנטס
 באטראכטענדיג ^וזעריגקײטען. געװיסע

 אז םײנבערג ברודער ערסלעהרט לאגע״ די
 רעקאמענ• צו ישלוס צום געקומען איז ער

 לא• םון שארלאנג דעם נאכצוקומען דירען
.48 שאל

 פיינ׳ ברודער םון רעקאםענדײשאז די
גוטגעהײסען. װערט בערג

װײטער, באריכטעט םײנבערג ברודער
 חנר צװי׳שען לאגע די װי גאייו אזױ אז

 אסאסיאיײ •ראטעסטיװ דעי און ױגיאן
 האבען געװארען, שאריעארםט אי? ״שאן

 װעלכען אירגענד אהן מעמבערס אונזערע
 ױניאן, דער םון זײט דער אויוי אשיעל

 םײ דעם םאר צאהלען צו אנגעסאנגען
 םײגבערג ברודער םאנד. דאלאר ליאן

 אויך נאר זײנען עס אז אבער, דענקט
 דארשען זועלכע מיטגילידער, אזעלכע דא

 אײנצױ װערען געמאכט אױםמערחזאם
םאנד. דעם םאר צאהלען
 דזיטענעראל םון רעהאסצנדײעאן די

גוטגעהײסען. װערט טענעדדטער
 דזיטאינט דעם פאר ביאדינג א װעגען

 קאשלאוױטש, ברודער באריכטעט באארד,
 סטריט סער27 דער אויןי בילדינג די אז

 ספעיןולא־ א פון געװארען געקויםט איז
 מעהר װאלט עס אז גאױבט, ער pit טאר,
 קוײ צג בילדינג די פראהטי׳מ געװען ניט

 האט ער אז וױיטער, באריכטעט ער פען.
 אײנע און אויסזיכט, אין בילדינג אײניגע

סויםען. ױניאן די װעט זײ םון
 גע־ םיטינג דער װערט דעם מיט
שלאסען.

סעס. לאנגער, ל.

17 לאסאל אץ טעםיגסייס און לענען

אויסכעסערונג פעהלמר א
̂וך לעצטע נעװען געדרויןט איז ײ*ם איטיקע^ דעם אין  ״גערענטיג־ רי אין װ

נױ דער יפון די םון םעמנערשיפ דער פון ׳שטאנד דעם װענען מייט׳/
 ורוס־םעהצער, א נעװען איז ױניאז קלאוקטאכער דעד םין נאארד דז׳טא־נט יארקער

 דעם םון ציםערען די אינער קעפאאך די נעסאיר, ײערעז. יוארענירט no װאס
 אוסםאר־ געמאכט האט ד#ום און פארדרעהט, געװען זיינען טאבעצע קאלום דאכעצ

 ריבטינע די םיט טאבעאע די איבער דא דרוקען טיר טאבעצע. נאנצע די ׳פטענדלץ־
• ~ ' יײז. כאדארםט הןוט עס װי ?ע*<אך
,17 ,11 .10 ,9 ,3 ,1 לאקאלם די םון םיטגליעדער פון פארטיילונג די

 באארד דזשאינט צום אננעשלאםען זײנען װאס 82 און 64,48 ,45 ,35 ,23 ,21
 צענזום־ דורך׳ן װאוקם זײער און ױני#ן, קלאוקםאכער יארקער נױ דער סון

.1920 דזשון, טען30 דעם געענדיגט זיך האט װאם יאחר,

t «*חל it 
̂חלענדע  דױס־צ

 םיטגלידער
דז«ון שען30

 »ון צאחל
 דױס־ןןאחלענדע

 םיס;לידער
מ«י טען8

פון ■ראגענט פון צואװמקס
װאוקס דער םיםגלידער

סאי, שען3 פון ס»י שען3 דעם
דז׳יון ביז ,1919 דזאזון ביז 1919

1920 מען,30 1920 ׳טען30 1019 1920 .

15 1412 9476* ,־ 10888 i
4 \ 50 1299 1349 8

38 2103 5522 7625 9.
3 158 5108 5266 10

46 723 1576 2299
9 269 2923 3192 17

79 151 192 343 21
21 — 948 4541 5489 28
29 1459 5011 6470 38

123 229 186 415 48
96 4269 4416 8675 48

A 11 37 325 362 64
135 & 416 309 725 82

90 12214 40684 68096wWvwS; — *— ואס̂א

p חאבען טיר iir לענגערער א פאר 
 םעם״ אונזערע פאר געיערינען ניט צייט

 צאחן... א איז דעוםון םיבח די בערם.
 זיך חאט צײלען דיזע םון *טרײבער דער

 די טיט צאחן א ארויסנעמען געלאזט
ע לעצטע ז א י צ ר ע מ  אינסטרױ ^

 חאט ער גיט. ׳צויז שרעגט נו, טענטען.
 מען נאר !זאגען צו און צו.דגגען געהאט

 גע־ דאן האט עס זיגדיגען. ניט טאר
 צו <»ט• איצט, אויך. עמער זײן האנט

 או| גוי א וױ געזוגט שױן ער איז דאנתען,
 צו װײטער מײגונג זײן אנגעמאכט האט

v איצט. ביז וױ ׳ערײבעז,
 של רבוגו טזרדיגער א אין

!עראם
קאםפײן. דער אדן םאכער ריפער די

 ניט סוד סײן קײגעם םאר עס זאל
 חיײ האבען טאכער ריםער די זײן.

 אין סעזאן עדגסטען דעם געהאט יאחר
 א■־ זיך זײ ח*בען דאך געיעיכטע. דער

 ױניאן דער םון רווי דעם אויןי גערוםען
 פארטײ\םאו סאציאליסטי״טער דער און

 ̂ארשסטען אוים׳ן שטיצע, פינאנציעלער
 אטת דעם אמאל נאך צײגט װאס אוםן.

pc ריםער א אײנטאל — גלױבען אונזער 
סאכער. רישער א אימער — כאכער

 ארבײטער די יעל,1ביי^ צום נעהמ?ן,
pc כםעט האבען זיי בראס. װײניטטײן 
 פיעלע געארבײט. ניט זומער גאנצען א

pc ײ  םאר״ צו געצװאונגען געװען זײנען ז
 אר״ קײן איז עס זוײל ׳עאפ, דעם לאזען
 זיי האבען םונדעסטװענען געװען. גיט בײט
 סון רוף דעם אױןי אפנערוםען גלײך זיך

 אסיס אין געכראכט זזאבען און ױניאן דער
קארםײן• םאר׳ן דאלאר 174

װע־ ווערען געזאגט קען זעלבע דאס
 װײניטטײן לואיס םון ארבײטער די גען

 170 געבראכט האבען װעלכע בראס.,
 די װעגען אױך רןאסםײן, פאר׳ן דאלאר

 בראס., וױינמטײן איזידאר סון ארבײטער
 אר־י די פראפוס, דזש. םון ארבײטעד די

 און װײנעטײן און קינדלאז pc בײטער
> אנדערע.

̂גן צו איבעריג  ארבײטער די אז זאג
 בא־ זײער ארויסגעצייגט דערמיט האבען

 און איבערצייגונג זײער pא װאוסטזײן
 םון זיעג עגדליכען דעם אין גלויבען זײער

קלאס. ארבײטער
 בא־ און מוט צו גיט ערשײנונג אזא

 אי־ דעם פאר ארבײטער צו ;ײסטערוגג
באוועגונג. ארבײטער דער םון דעאל

 מיר אז זוערען, געזאגט אױך דא זאל
 גע־ בלויז װאטיהאבען יעניגע, די *טעצעז

 יענעע, די װי סומען, קלײנע זאמעלט
 סושען. נרויסע געזאמעלט האבען װאם
 שלײנער א פון ^אפ א אז זוײסען מיר

 בײ^טײערעז ניט קען ארבײטער צאהל
 און גרױסערישאפ, א װיםיעל םיעל אזוי

 געדיכ־ אויך דערםאר איז ראנס אונזער
 רודיגגער, ח. פון ארבײטער די צו טעט

 פונקט יןא., סופרים/קלאוה ראזענבערג, א.
 שע־ גרויסע די םזן ארבײטער די צו װי

 די אין בײגעשטײערט האבען װאס םער,
חונדערטער.

* * *
 צוצושדײבען װאס צו ניט וױיסען מיר

ײ םיטינגען אונזערע װאס םאסט דעם  זי
 װי באזוכט, <וט אזוי ניט לעצטענס נען
ײ ז  pb פאנכע זײן. באדארםט האבען ׳

 דער מיט זיך װעלען בעאמטע אונזערע
 צו \וי לערנען אנהױבען דארפען צײט

 דאס בײנהלאף. םאר — רעדע א האילטען
 טראגישער זעהר א געװען אבער װאלט

ארגאניזאציאן. אונזער פאר מאמענט
 װאדום גוט, גאנץ פארשטעהען םיר
 ארויס־ ניט האבעז מיטגלידער אונזערע
 •yn דןערען צו נײגעריגקײט סײז געצייגט

 דער םון אולטימאטום לעצטען דעם גען
ױײ זײ אסאסיאײשאן״. םראטעקטמו  ו

 װערט ניט איז אולטימאטום זײער אז סען
 אלעמען, גאך װײל טאבאס. שמעס הײן

 א מאכעז װי טאן מעתר זײ לןענען װאס
? לאסאום

 סײן דאט איז םונדעסטוועגען אבעד
 דארםען כמםבערס אונזערע ניט. תירוץ

ױ די אזוי װי זויסעז אײגענטליך דאך  י
 דיזע אט ״הענדלען״ צו דײנסט ניאן

 גע־ פאסיגער דער בײ אולטיםאטומגיקעס
למגענחײט.

סטרײס? א חםען ױניאן די װעט
 ן סטרימן P'P רופעז ניט ױניאן די װעט
 לא?־ א גאר אדער צאתאוט, א זײז װעט
 זעזזר זײנעז םראנעז דיזע־־אלע אט אין?

 קױ צו װעדט איז עס ױן אינטערעסאנטע
געהם װאס הערעז אוז מיטינג א צו םען

co אצזא, ױניאן. דער אין א; איצט ip
םיטינגען, די צו

* * *
רא״ סיערס פירמע די האט לאנג ניט

 ער?רערונג אן ארױסגעלאזען ?א. און בא?
 ציי־ שלעכטע די װעגען צײטוננען די אץ

 םר• חאט ער?לערוע דיזער אין טען.
 פרעזידענט דער ראזענװאילד, דזשולױס

pc אר״ די אױב אז געזאגט םירטע דיזער 
 אן געבען טרײען ניט װעלען בײטצר

 זײערע װעלען ארבײט, טאנ עחרליכען
 װערען, רעדוצירט מוזען פארדיענסטען

 אין ביזנעט די מיט אנגעחן ?ענען צו אום
 פדײזען. םאלענדע pc צייטען איצטיגע די

pc צו מעז חאט סטײטמענט דיזען p'P 
 נאר װי ivsip געקאנט ניט שלוס אנדער

 באבע׳ס דער צו נעבאך לע;ט פירמע די אז
 האבען טיר און ביזנעס, די אין ירושזז

 דער אויף טרעהר א םארגאסען װיר?ליך
y דער פון לאגע טרויעריגער s v c סיערס 

 םארגע־ ניט דארןי מען וױיל ראבא?.
 הרי• שעפער אוגזערע pc פיעלע אז סען
 מען און םירמע דיזער סון ארבײט גען
 װאס פארשטעלען, לײכט דערפאר זיך קען

 סירםע אזא װצן געטײנט, ,װאלט דאס
צײטען. שלעכטע דורך מאכט

 פאר- זואך די איז ?ארג אונזער אבער
 שלעכט אזוי ניט גאר ס׳איז שװאונדען.

 די םאדגעשטעלט. זיך האבען מיר וױ
 צו־ א דורך געקוםעז •אונז איז נײעס נוטע
 ציײ די אין געלעזען האבען מיר םאל.

 הלואח א םארלאנגט םירמע די אז טונגעז
 םארלאגגענ־ און דאלאר. םיליאן 50 םון
 די ארויס גיט באנדם, די פון ?ויםער דע

 םרא־ איהרע pc עך?לערונג אן פירמע
 םאל־ ארויס זיך צײגט עס און םיטען,
:גענדעס

םיר״ די יאהד-:חאט 4 לעצטע די פאר
 פראפיט דורכשניטליכען א געטאכט מע
 שלעכט, ניט דאלאר. מיליאז 20 פון
 ^א־ 6 לעצטע די פאר װידער, און ? הא

 האט ,1920 יולי, ביז יאנואר פון נאטען,
 15 םון פראםיט א געמאכט םירםע די

 ניט געוױס אלזא, דאלאר. םיליאן
שלעכט.

 אונזערע אז מיר גלויבען דעריבער
 צז װאס ניט גאר זיך זזאבען מיטגלידער

 מאכט קא. pn ראבא? סיערס זארגען.
p|  װע־ מסתמא און לעבען, א הרע עין "

 ארדערס געבען צו םארגעסען ניט זײ לעז
 דאלאר פאר א מאכעז אח יארס נױ אין
pK חוב. דעם באצאהלען

דזש״העלער.

 פאליטישע די
״פריזאנערס״

װײגבערגער. חעררי טון

pא בריעף, א פריגען צו גיט ײנמאל 
 ערטוטיגוגננ םון װארם א ^דער דאלאר

 םיטי גאגצע םאר זועזען מענשליר א סון
ץ נאר דערצו און — יאחר  די.גאנצע זי
 פאר־ ׳זיך מען ?ען — פריזאן אק צײט

 שױדערליכעם? טעהר עטװאס שטעלען
 פלוצ^ונג װען עס, איז גוט וױ טו,
 א אײר פאר ערשיינט הימעל, םון װי

 װאך יעדע אײך שרײבט מענשען, גרו&ע
 יעדען דאלאר 5 אײך שי?ט און בויעף, א

!מאגאט
 סײנםאצ איז םריזאנער, א זײן צו

 משך דעם אין ווארעם זיך םיזזלען ניט
 צו ?וםט דאן און װינטעד, לאנגען םון

ײ םרעגט םענשען, גרופע א אײך  אײד, ג
̂וס  פאר אלץ pc מעהר װינשט איחר װ

 א ענטפערט: איזזר און ?ריסטמעט,
.cv ?רמט איהר און ?אלדדע, װארימע

פרי• אין שוױנדזוכט םון אויםצוגעהן
 דארט מאקי עס האט איהר װ#ם — זאן

 אוײ ?ײנעם האבענדיג ניט נע?ראגען~־און
 הענען זאלט איהר װעםען פריזאן, סערן

 אינטערע־ אײך םאר זיד זאל ער בעטען
 דארם, םון אײך ארויסצונעהםעז סירען

 דאן און לעבען, דאס אײך דעטען צו אום
 א אײך פאר ערשײנען זאל פלוצלונג

 אויסםיהרען זאל זועלכע מענשען, גרופע
 פריזאו, א אין אריבערצונעהמען אײך
 װאם און טויטליך, אזוי ניט איז װאס

 ארויסצונעה־ גאנצען אין אײך זוכען ז̂א
 םאר• זיר איזזר קענט — דארט םון מעז

 םער דיזע םאר גלי? גרעסערען א שטעלען
שען?

פריזאנערם םאליטישע אלע די צו אט
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 מנס״ נײער חור ®מ מנוערןנז צװײםער דער
m ראלער r v m יוניאנס ל. אװ פ. « ױ פון

 נײער דער •ון •רנקמען איע — רוחיגעה h און מעחגער א איז מיטינג דער
 אינ- אונזער פון דעלעגאציע גרױסע די — *גגעגוםען. ק»גסמיטו*«ז
 וױיס״ירע• אונזערע סון דרײ — קאגפערענץ. דער אױף םערגײשאגאל

קא• ®לאר דער אין קאחן ם. מאניא םים און ױנטא חעליער, זידענטען,
ארדנוגג. חאלטען צו כױמע

 דער םון ?אנפערענץ צװײטער דער
 אלע פון אעריערשאפט צענטראלער גײצר

 יאר?, נױ גרײטער אין ױניא:ס <א?אל
 םע״ אסערי?עז דער צו באלאמען װאס

 פארגצ?ומעז איז לײבאר, אװ דערײשאן
 אין א?טאבער, טען18 דעם שבת, לעצטען

 געט״ געװעזענער לײסעאום/ ״חעתער
 דער םון חײם איצטיגע די האל, האװען

r דער ױגיאן. קעפםײ?ערס iy iyw kP 
 9 פון טאג, גאנצען דעם געדויערם חאם
אװענד. אין שפעט כיז rvnc דער אין

דיע״ דאס םעלדען, צו אונז פרעהט עס
 דער םונ?ט געװען איז ?אנםערענץ יוער

 װאכען פאר א טיט ערשטען, פונ׳ם נןיפוך
 §ונ?ט חות. א#ערא סענטראל אין צורי?

 ״אויסגעצײ״ זיך חאט םיטינג יענער װי
ט״  ׳ס?אנדאלען און טוםצל זײנצ םיט מנ

 אױם• װיר?ליו םיטינג דער זיר חאט טזװ
 רוחיג־ שםיל?ײט, זײן םיט מציימננט

 ער־ דער םון אינטעליגפנץ. און קײט
 דער װאס לעצטען, דער ביז םינוט שטער

 אין חאט !צדויערט, חאט סאנפערענץ
 צאחל גרויסער דער צװישען זאל, נדויםען

 — צאחל אין איבער-טױזענד רעלעגאטען,
 און רוחיג?ײט פײנסטע די גצחערשט

בדידערליכ?ײט. אםת׳ע
 ?אנפע־ דער םון ארבייט חױפט די
 אדער אננעהמעז אין כאשטאנען איז רעגץ

 קאצ־ דער •פון םונ?םען די צורי?װײזען
 ?ערפערשאםט, נײער דער םאר סטיטוציע

 ?אונ־ לײבאר ענד מרײדם סעגטראל ״די
 װיסי־ ענד יאר? גױ גרײט™־ אװ סיל

טי׳/  געװארען געגרינדעט איז װעלכע ני
 טען10 דעם מיטינג, ערשטען דעם אויף

 אננעדד בײם נאטירליך, סעםטעמבער.
 האנסטיטוציע דער םון פונסטען די םען

 דעבא- די דעבאטען, םארגעהומען זײנען
 אינ־ אן אויןי .געשיהרט אבער זײנען טען

 ברידער־ אמת אן איז אופן, טעלעענטען
 די םון דעלעגאטען די גײסט. ליבען

 אזוי םונ?ט מניאנס, קאנסערװאטיװע
 ראדי?אלע די םון דעלעגאטען די װי גוט

 געפרואװט בעסער זיך האב׳גז ױ;יאנס,
 צו אײדער םארשטעהץ אנדעיע די איינע

p באקעמםען, it פעלע מעהרסטע די אין 
 גאכגענעבען קאנםערװאטיװען די האבען

 גע• נעשטימט איז עס ראדיהאלען. די
 און באזונדער פוגהט יעדען איבער װארעז

 כאטש אגגענומען, זײנעז םונחטען אלע
 גע־ םארםאםט זיינען •ונקטען םיעלע נאר

 ?אסיטע סאנסטיטושאן דעד םון ווארען
זין. ראדי?אלען גאנץ א אין

 דער דאס נאמער?ען, צו כדאי איז עם
 ?אנםע־ ערשטער דער פון גײסט נ״זער

 אויגען די פאר געשטאנען װי איז רעגץ
 מעגלין, איז עס און דעלענאטען די םון
 דיעזער בײגעטראגען האט דאס טאקע אז
pער װי רוהיג אזוי זײן זאל אנםערענץ 

 PR דעלעגאטען, אײניגע נעװען. איז
 ױגיאנס, ?אנסזזרװאטיװערע די pD דו?א

 האבען זײ בעת םארבײנעהענדיג, חאבען
 אפ־ זיך פונסטען, מאנכע װעגען גערעדט

 פאסירומען מיאוס׳ע די אויח נעשטעלט
 הא־ זײ ?אנפערענץ. ערשטען דעם פון
 ענטריס־ מיט דעם װעגען גערעדט כען

 אז געדאנ^ דעם אויסגעדריחט און טונג
 אויוי םאר?ומען ניט מעהר טאר אזעלכעס

 האט דאס אז ;ארבײטער־םארזאםלועעז
 ארגאניזירטער דער שאנדע. געבראכטע

 גע־ א געגעבען האט און ארבײטערשאפט
 •רע־ קאםיטאליסטישער דער לעגעגהײט

ארגאניזיר־ דער p& מאכען צו חוז? סע

 מעהרסטענס זײנען װעלכע ̂אpריyאמ אין
איז אונבאהאנט,

 רעליעןן און דעפענם פאלימיקעל די
 857 סעקרעטער, אדעל ס. קאםיטע,
 סיטי, יארק נװ כראדװײ,

 5 זײ שי?ט װאך, יעדע בדיעןי שרײבט
 דארט, פעקלעך און םאנאט יעדען דאלאר

אן־רולס די װאו  PK עס, ערלויבען פר̂י
 און ?ריםטמעס, םאר פעקלעך סםעציעלע

 פ*רשידענע אויף םריזאנערס די העלפט
אוםנים. אנדערע
 געהאלםען אויך חאט ?אמיטע ריזע

 פעלע, םיעלע םון םארטײדיגונג דער איז
ט ניט זזאבען ^ ע  ?ײו ?רינען ג

אנדערש. ערגעץ pc הילוי
 גליהליכערװײזע האט קאםימע דיזע

 דארםען זאל זי װעמען בעאמטע, ?ײנע
 קײן ניט אויך און זוײדזשעס צאהלען

p אויך און רענם, 'p עהסםענסמס. אנדערע 
סרײ. געטאן װערט אלעס
 בלױז זיינעז םעלע דערטאנטע דרײ די

 װע־ זזונדערטע, די םון אילוסטדאצימ אן
 אלע ביז געהאלפעץ. האם קאםיטע די מען

 פריזאנערס אינדוסםריעילע אוז פאליטישע
 װעיען שטאאםען די אין נאציאן דער םון
 װעלכע די, דארםען באםרי״ט, װערעז גים

 בײטיאג וועלכע^ס*איז מאכמן מגען,
קאםיטצ. דיזער צו

 פוז מאנכע באװעגונג. ארבייטער טער
 זאל עס גצפאדעדט האכען דעיעגאטען די

 שטראף געװיסער א װערעז כאשטיסט
 װעלעז װאס דעלעגאטען, אזעלכע פאר
 כאנעחסען. גוט ניט זיך מיטינג א אויוי
 וױר?־ ?אנסטיטוציע*איז נײער דער אין
 פארםיידעז צו אום םינקט, אזא דא לץ־

צו?ונםט. דער איז ס?אנדאילען
 דער געװען איז גאמיערס פרעזידענט

 אכער קאנםערענץ, דער םון אױך טשערמאן
 געשעיט ער וזאט ?אנפערענץ דער פון

 גע־ האט ער ןץאס ערגעניש די םאר נחת,
 ער קאנפערענץ. ערשטער דער םון חאט
 צוגעגעבען שמחח מיט אל״ן דאס חאט
 דער פון סווי בײם רעדע שלום זײן אין

 אויף איחם מיט צוזאמען ?אנםערענץ.
 מא״ םרענק געװען איז פלאפארמע דער

 םע־ אמעריקאן פון סע?רעער דער ריסאן,
 פרעזידענ וױיס לײבאר, אװ דערײשאן

 ױגא ארגאנײזער דזשענעראל װאל, מעטױ
 םון רעטער pyo הילףyג םײנשטײן, םריעי,

 איז רyלכyװ ז,yשאםטpרyװyג yאידיש די
y iiy i| דyס רpyרyטyד םון רyאנסטי- ר? 

 מיט- פאר א נאר און ŷאמיטp טוציאן
ly רyד פון גליערער i '^ y t קאנסטיטד 
— סאמיט^ שאנאל
 ?ער־ רyזyדי םון מיטינג רyדריט א

̂טyגfiא טyװ פערשאםט c ןyרyװ ןyהא y i 
 האל. iy^yt איז yטאק נאוחנמבעו/ טע;6

 װע״ דים?וטירט טyװ מיטינג □y:y’ אויף
 רyד םון רונגyלpרyדy•רינצים די ןyר

 טyװ דארט און רשאפטyרםyק נײער
 די ןyרyװ הלטyרװy װארשײנאיך כסטyה

ט^ ^ז  דארןי רשאפטyרםyp די װאס ב
 צוטרע־ |y:KP שוין זאל מץ\ אום ןyהאב

 די רyלכyװ פאר ארבײט, רyד צו ןyט
ט2קצר פ א  ן•yװארyנ רינדעטyגyג איז ^
 דרי־ רyד דאס ז,yהאם זיך װילט oy און
 הןyש אזזי פונסט זײן טyװ מיטיגג רyט

 צװײ־ רyד \v)m איז ov ײי רוחיג׳ און
ר.yט

ty זאגטyג דא דארף שלום צום iyn 
 רשאםטyטyםארטר רyד |y:yii װארט א

 לאקאלס רנײשאנאלyאינט yרyאונז םון
נץ.yרyאנםp רyד אויף

 נטyגארמ לײדים אינטערניישאנאל די
o iy p i^ ii ג דארט האט ױגיאןyדי האט 

 אינ־ רyאונז רשאםט.yטyסארטר yסטyגר
 םארטרא־ \v)w דארט איז טערגײשאנאל

 הד דאן ױניאנס. לאהאל 21 דורך ןyט
jyo קאר דיybנטyדי לא?אלס, 19 מיט רס 

 טימ־ די לא?אלס, 18 םיט רסyםײנט
 מאשינים־ די לא?אילס, 15 מיט סט^מ]

 לאנגשאר־ די און רyמאכ םעאר ,די זyט
tyo י לאקאלם 9 מיטyדy,פיאמ־ די ר 

 די לאקאלס, 8 מיט yרyאנר און רסyב
yלyיוטריp ארבײטyאנד און רyרy 5 מיט 

װ, ז. א. לאסאאס,
y אט i" t| ד דיyאyגאציyדי םון ס 

:לאקאלס שאנאלyרנyאינט
 פאדטראטען אפרײטארס, A לא?אל

 טש. און רyםאז ב. בלײסאן, דזש. דורך
םײן.

 דורך — טײלארס, לײדיס ,5 ל$ס*ל
םאסט. טשארלס און נפארבyראז םרײנק

 —ר,yארבײט ריyבראידDy ,6 לאקאל
 און רyגראבנ ?ארל ̂רyםאאצנ ם< דורך

װײז. ם.
ש^ ,9 לא?אל  דורך — ?אאו?־םיני

 און ?^שטץ ףyדזשאז סארסין, איזידאר
.pip ב.

 ayo דודך — דס,yט8P ,10 לא?אל
 טיליפ און רyוטDרלy« ם. ר,ypנyש ב.

אײנמל.
 בראנד םון רyאאוהםאכp ,11 לא?אל

 באר?אן װ. בראדםקי, ה. דודך —־ װיל,
o דזש. און y is.

 — ױניאן, רyמאכ רyדים ,17 לא?אל
ד. און נטהאלyװyל ם. חטלער, דזש. דודך

')m o* ')
 דורך — סהוירטמאכ^ ,23 לא?אל

^אץ. דזש. און אדyבראדם מאסס שוב, ב.
 — ױניאן, רyװײסטםאכ ,25 לא?אל

 און.י. הײםאן ס. האכמאז, דזשואױס דורך
ש^האלץ.
 — ױניאן, cnyDyin ,35 לאהאא

 טש. ארן nyi^ ל. סאאו,yבר דזש. דורך
באחןנשטײן.

 דורך — מאכ^ היםאנא ,41 לאהאל
 נ. ‘און רyאניBס םארא ?אהן, ס. םאניא

נאלדשטײן.
 דורך — ױניאן, רסyזײנyד ,45 לאקאא

 שום־ ה. און גאלדמאן ח. ראטאננאליא, :.
נזער.

 — מאכ^י/ אוטpטיyם ,46 לאקאא
̂ט און צוקער 'iyn דורך םײגגאלד. רא̂ב

 ?לאו?םא• yנישyאיטאלי ,48 לאהאא
 םאליסאני .y נינםא, ס. דורך — כער,
?אטאנ^ א. און

דרעסםא״ משילדחגנס ,50 &ס*ל

סי• ס. און לראםכצרנ י. חרך — כצר,

 — ארנ״טער, <ודס וױיט ,62 *ל04ל
 ס. און ?רעסין נ, ליפטיץ, ט*<י דורך

דײװים.
̂ווק ,64 סאכעד, נ<וט<ונח<ו< קל

 נריס, ». און גלונאװ ד. דורך —
 — עסנראידערעד, נאנאז ,66 <<וקו»ל

 «. in* ר״זעל נ, װאלינספי, <וס־• חרף
םרידסאן.

 — ימיאן, עפויוםינערס ,82 <*י)*י
 רא• ל, און ם״נבערנ י, א׳עפ׳ז, י, מ. דורד

זענבאאט.
וױיסטמא• איטאליענישע ,89 יאקאל

̂ודגי יואױ««♦ דויו - מי, a*(iM •גט
קדיימלא,

 mn אין אחן דאס איו ועחט, ייחר װי
ר mvfJiM און צעטעי״ םײגער נאנץ א  ח

f «ץj ואוט זיך וואנעז יעגאטען f l v 
w nm nn• 1װייס־פרעזיח» אוגזערע,. 

 מיון| אױף דינען קאסיטע םראר דער פון
 ־ סיט טיטינג ״•רעלימינערי״ א אויף
 )J ז״נען שריטע װאו פריחע*, ט#נ
m זאי טיס־נג דער געװארען *JM 

 J(”3 פ־עי וואנע; אדן«ײ שײן |1א ׳עעײן
 «וי אן ז»ר דער פון ניווכען צו טראגען

JJ פאמ.
פינקעלשטײן. ל,

רקדאססאר צום כרישף 8
ר ע ס ד שיו א ע נ ג 2«0 בנו 5 p.

 כטידyרyגw דער פון טארpדאyר רyרטyװ
מײט״;

 pc כאשלוס Dyn |y?y^yi^n איר
 •yn באארד nwpyrpy ר̂אyנyדזש םyד

yiH רyאyקא:סטיטוצ'אנ רyד גע\ ic םאר 
 פון ״כטיגקײטyרyג״ רyד אין 25 לא?אל
 -yi אוץ־ האב אץ־ א?טאבעד. ןyערשט

^tyty ש. םון באריכט דעם 'pointin,' 
iy;yn ד םון זיצונגען דיyנאר באארד. ם 

 כיײ די זיך וױדעושפרעכ^ מײנונג מײן
סע?רעסער, iy?iiK :סםייטמענטס yד

 •ipyrpy צום שרײבט באראף, רyכרוד
 •dvd די און 25 לאקאל פון באארד טיװ

̂-ס  חנר- רy ן ליעמנ״בריעוי זyאמת' אן כ
ט ^  רטyװ ארבײט yגוט וײער אז זײ צ

y םון נטypרyאנ i□ .ב. דזש y i’ ’ f " t| 
 |y*m געוויסע אויב iyiy>nn ניט אױך

 •myi זyאײנםיחר jy^yn 25 לא?אל םון
yo ,^אכ טעטיג?ײטyסוזען זײ ר oy 

 ?אנסטיטױ רyד םון oyp^ די אין טאן
שאנאל.yרנyאיינט רyאונז םון שאן

 ןŷבyז םyד םון זײט רyאנד אן אויוי
mv רוםט כטיגקײט״yרy״ג רyנומ i nyT 

 בו. כל oiynoyo y^y? די אז דאקטאר
ŷדיגט ר  •i"p ד־ואבעז זײ אז זײ, באשוי

 מיט אז זיי רוםט און i^oyi גארניט מאל
^ *^ir,;y o y i yim y' און ״?יחערס״ 
 װער• yרyאנד אין רס״.yשיס *םרא̂ז

 לא• אונז, iyo גיט האנד אײן מיט ̂רyט
 לvvvב אין טyגל א רס,yמעמב 25 ?אל
 אזא — פאסש א רyרyאנד רyד מיט און

זיך. שאק̂ל nyin^Y די אז פאטש
 פון רyזyל די אויב D'ip גאויב איך

P״ רyד i^ yn y i׳^ ' y^yn| חלאר yn- 
אין שטרײט ןyצטיגyי חם ;yiyn חגן

די ןyזyרלyאיב ly^yn זײ iyn ,2אאיואא&
̂יב צוױי yןyא rרמאגטy װידyרשםראכy• 

:y ארטיpאy.חוץ ז oyT ד אין איזyר 
 אײן באויז סארטראטען ײט"pכטיגyרy״ג

 צוױיטען םyד םון זyנטyארגומ די צד.
iy?'' צד i אויב דארום, ניטא. אינגאנ^ז 

 װאלט םאאץ, זyראויכy מיר װעט אי-הר
v איד m  ;y ŷn\ ?אר־ די צו אויסדרו 
צד. זyצװײט תגם פון זyנטyגומ

oy טאק איזy ,אונז אז אמתyלא־ ר
 םארי■ מיט רשיםyמעםב א האט 25 קאא
 םעהר ניט איז oy און מײנוגגען yנyדyשי
^y נאטירליך. װי  iy i |y i''t אנדעחנ 

 נאר לKשאנyרנyאיגט אונזער םון לאיואלס
 בyצולי ניט רyאב מײנונג? אײז מיט

jyoip nyi ג״ די םארyםyהראיכyא,ײ ״ 
 .25 לאק. אין זyשטרײטיגקײט yראיכyנ

 צװיש^ איז 25 לאקאל אין מחא?ה די
y’םארש גאנץ צװײ iin y .צדדים

־yi oyoyn ,yנדyTםראטעסט די אט
>oy |yr ^זיע yרשיyנyד אין זy״ רy i* 

 שטארק זיך האכ^ yאכyװ חגכטמקײט״,
 די םארנװאאדיגט tyo אז ר^נ»ראס^

pאנסטיטוציy ד םוןyאינט רyרנyשאנא̂א 
ty i^ n n ד צד. אײן צוyשטיצט צד ר 

 טאזyאויםג האט רy װאם דארויף, זיך
 יאהרצן מיט םריהצר, ױניאן iyn םאר

 דארף םען אז איז, סײנוננ זײן צוריח.
̂ש זyאאז  וױא, רy .|ynyi איז עס װי אא
 חגם אױןי הןyשט זyבאײב זאא סyאא אז

שטײגער. זyאאט
 הטyבאשט װיתגר, צד, צװײטונר רyד

tynyt y^yn ,y' די םון i'iy ,אז אײן

 • ts וױיסען, װעאכע היז נ״טען צײטען
 צו שטרעכ^ pn ;yopnn מוז כאװעגװג

 וא״ לעצטע די שטוש^ nyiycyn א אאץ
 (נרענטש)״טי• רyמעמכ די אױב או גען,

ty טעגען i" f יר»|1?ציא1פו *\\ טויט 
 ?וכצן jyo דארח פאפיעה אױפ׳ן נאויו

y iy i ih 2פארא^ס צו אזױ װי מיטאען• 
 לאקאל pc סיטגאיד^שאפט די רעסירען

lyw צו 25 iy i אגטי'ל אן pit דער pn• 
 jnt אמאגיזאציאן, דער פון טמױטעט

 -py im פאר סײ װאחאען אונזערע אױנ
 גאאסטצ yב»צאחאט פאר סײ זעקוטױו

 אוגזצרצ אז צאחל, pn |">P אזױ זײנען
n דך ןyחמyש אויאצרוחוחלטא ynm צו 

r און אמט דצם סארנצחסק t אנחפצן 
Y די פון חאטyוnyoאױ A T n ) onycoyo* 

p in, סאך איו באראוי כרודצד װען אז 
ly tu s  jynyi גאאמטyר ph צר• ?,א 

y מיט ןyװארyג װעחלט r*ey חונחנרט 
 ן,yראכiשyגoאױ ויך ער חאט ן,yDשטי

 אגצואער̂ג אום רעויגנירען װיא iy אז
iy די T 5 n ro ז̂א ?" אזyד' איגעכ^ ז 

y?״ סאר זyשטימ iv כאאמטy — ער 
fyonyuyis oonyry ישוט זיר האט i 
uvi .(אא דאס אמטyךי איץ זעחען ס 

iy״ די ",oiyp'P״ tn ic /דער וױ שיסערס׳ 
טא• ארcרyד # אן. זײ רוסט טארpדאyד

yp זײ חאכען jyDyiyipyiw כמyט opyi 
ly צו צײט כאנאטען r i ' in n H שא•״ די 

אױס״ ניט ״גאר םון דט
 אנ• און ארכײט רyרyשװ סון נאר טאן״,*

n איז lנגונyשטר in 'c y io n n ,געװאדען 
y רטyחונד yטאיכy אז i^ io 'D^ טאר״ 
̂ ppyty רטyחונד yטאיכy pc טערyטר

 צװי' yf»H זyמיטינג צו אטענחגן זאיאען
 און גyר•טyזומ yo״n די אין סײ װאכן
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נעיסאן, און סייער פירסע ד•

װ 6---------נוכוואילד חעדי ײ .00
M דאמליז און עפ■ r  o m,

 8.00 — *איד׳טם״ן ד׳סיאזעף דודן
סאתעג׳טסעח, און מערטאן
 8.76 — ■פקסמר דזשײשאנ דודף
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״BP דדסס טאקסותי
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m> o סיט חאוס פירמ די m״ 
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םלאכח ?ןלענטע א
»)i>* ו >0• «פי י ip ו jnsn iyKU 'i • f l l.(

ראחאקי, א, *ון

%4י)
•ס•

 <אר איו 1נ־ ,1ו>»׳ן>די אטת דסס
r ניט o o t ארנ״ט דער פאו eon איף
 <»נסע, א זײן סו אױס ז׳נחט זי טו,

10 שיטט זי סװ«ר װי ח־מלסןו *נסר
T 9.

פארדאנשען «ו איך son יסס |1א
נלייכער. דסו טיןןח׳יע חנר׳?, סיין

 װעסס פאנריס, א*ן סר, יס> ,oip״
 און אוסזיסס, װאנסן פסר א אוארנײטסן

 מסס nr נסססחלס. שריגען װעבטו דאן
 1 |01■<א יא;ג אזױ יס «יו

le םארפיונטער אר, iv s o a 
 איחס איך נין דאגשנאר װי יסף, און

 אזױ זיך חסט פיר סנמסחל געװען. דאן
 אייזענס, די אין לענער דרעוןען ועװאלט

r״>i x,| ,יט011 איו חאסערען o sm 
 נעפײס־ און געפײלט נאנט און ט»ג דו

 טיו eon נאלענססטע די סנסר סערט.
 די IVHV1 אי« ד סונסיסזען, גים om סו

ריי גסר אי| םױ אינער װירטין אײ י
_____. גײטער,

s om׳son n<sn >i װען זסיטען איו 
w אין m  s io r. א r o ia r ססג אױוי 

 ײס3אר סננעחטען געחן »װעש ער םיעגט י
 ״אונטער׳ן אפס .o״no ׳טפעט ivoip און

. ןלעזעי״.
׳*יענ• שיין ניס vsos געװען אין ער

 איסר םיט זיף װעלענריג ניט און טער
’nn עו eon א״גרייסען, o סד נעיסזט 

in n.״
 אינסײ (עשספסנדעװעט, חסט ױ און
Jw ארעכמן םיר, םיפ ו«ױ«ם rr io n n m.
,eoon יי סיסנם סייס, נענונ נסר 

 ם״י א נענופען son איך װען זסנען,
 יסחו פיזר eeon — חאםער, א סדמר
 קלײגמר, סשסר׳פט, onv( ?יך. פ»ר *ײט

p<roP o n סאדש אץ םיר פיט סוס און 
אריין.״
ו סראנעז «ו נעתאפ son איך און י  ז

»r סינסלעס, שארסספסל, נרױט, סיט ?o, 
eon (in וי con אר״ניא־ נעשענט נסר 

jpp .םים אחין r v m r איימן no די 
 ניסזעז שייעה זעטלאף טיט סלײםען,

o n ,חדר, אין איגנעיע אױע■ םיחרען זאש 
 עסען און א״נעם, יערען אונםערםןניג «ײן

ז״גער. יס׳ן1א קרײנש
ת״, װי נסמן אנדער סיין ,שליי־ .

 יי3 איו son ״,m* ,מםיק סדער נער״
 רסס סלענט סיך געחאט. נים איחר

 איו son ooh סנער םאררריםען, ׳טםארה
 י|3 איר טסו? נעסענט איננעל אריםער

ײ  אונטעמעװאר־ אן װי געװען nn’o נ
 *,i>'n רער םיט טיו Don םען סענער;

 V3PW «סר א fiD נוט־ז/אען, דעם םים
 ‘׳פליס om nr עז3ס*נעגע בעלי־סתיס,

 «י נעצסהים. סחן יסתר סיער אויוי סער
 און טונח, א סאו געחאלטען וסס האס

:אויםװארפעז ספט םיר םאענט
 סרט דיין אױױ יסע<!3א גליס ,ס
 אינגעל, עםער3 א נעקרסגען איך ײסיט

 װסס .so)i* רוכעל רטmנ1n מיט גסך
son איך fie קליײ און עסען גסי ? דיר 
i n״.

s פלעגען ארנייטער די imטםייכ* ״
 די פון נעטראכט געװיס ipson זײ לען.

 son איך װסס אסטסט װייל קליידער...
ױ — סרינען אדארפט3  אויס־ חסט מען ו

 ;אר״ נייעם א — סנקוכען יי׳ם3 נערעדט
n םיר דסט ׳טיך, ניםור, n נ׳ד םײסםער 
 *M אלטען אן ׳שין־, אלטע זיינע גענען

 כנמלני*־ פאר פון ׳<ppm געטרסנענעם
הסזירספ. א ino חיטעל א צײםען, קי׳ם

 סאר זיי, פאדיענען פאר ארנייטער די
«r זײערע כרעגגען n וועהע־ רער פון 

v ריי, d o v m s,; ,גל״ ר. אוז טסבאק 
ivsv טיר סלענען i ספיהעם. עםליכע? 

 םא־צעהרען. דט געלד om םלענ איך
 *0P צװסנצינ־דרייםינ *וזאםענשלייפען

o vp-b, ו זוארסעם נסך ׳טפת און י  ז
 ניט טרעפען א,ין חײם א ״אראפכאסען״

 װעניג אפילו נאר חלח, זוייםע שיין נסר
 ■־0 ■סלי*«, רער אױף ברױט ׳טװאר׳ז

 םלענט זי סאטען. דער נעאד יסס נענען
om םיש נאװאטען זיך אר; צונעמען 

. :.m n n o
 בלסז־זאס, פיים ׳טטעומנדיג איינםסצ,

 1אי ארויוי ׳טםרישעל דסס צױמנדע
 סײ״ חאםערס, די פון םוםעל איג׳ם איס■

ת לעז o םון רוי׳טען om י n 1אי םײער 
ipson ,pppnno ענ־ גענוטסז געראנהען 

imps םיין no; איך Dsmop) son 
pns ip«m א :חיים ,peoe nppjmp 

^ר קלייגמ  oppxj ,epnnos... ;קי
P״l ,׳טםרוי קײן ײסלץ o n דורנ* אויװען 

tn דידזדגסלד *ײזײמן. r ooip סאר 
 חיים ר׳ חביח, מל חמ־ חד׳טים. «זױי

w גאנץ א אלסמר׳ס, n jr r■ ,םים איד 
 jponm ייי oqp( רייד, גוכמ ביוטר׳פט

oon :n( די אתיס o r 1«' װעט nm
 נים אויך אלײן בין איך ? העי תכלמז,

p ’ P .עיי *ipp  t וחנם איחד נינג 
ן t« חויז, די אסליידיגזט טימן סיד » 

pn irVs j r i.
n■' איז o w s בילד?ר p fm j'n r

: סימ» מן ױ ,לײ־ וומססד^ •
חו״. o די n•

10>’P| אװס «ױ ppto ...iP ino iirotHP• 
ps .ױת< Inpn ,npn איר pp| זיי 

 ■לוסיס איר דעופישל ,ipoppn ניט או1
 son איך או אשסעל ipospn opn פאר
 יסס .esnpppmps'B גיט np׳»׳ טיף

o ׳»טרישעל n  no ניסז״וסש eon זיר 
iponpjonno פון n^n *pn די און 

Bײpeoרeon pp ׳טלײען נסגיטען i
”lo>n np)po״ > n ׳טױן io| סמײ 
npr טיסנ נאל: די טיו רייס איך אז 

io< די ארױס p»  ppo'so אריין טיסג ,p(׳
 גאר ויד esoo np און (,noee׳ סון ײסיץ

 <P«( איר טײנסטו װסס ױיסענדינ. ניט
i p t ’ > op»p 3 ? דיר סון eopiiי  םיר י

*נניד״... דעס jpeoe ד״ן iv jnps אלד3
 «ױ tptpnp( איז א<יייינוננ3 רי

n םיין סאר ׳*טסרש o n  np»n, איף און 
ipoo^ros son איחר סון אנטלוים^ >ו 

 1?זאמ1* סיר son איר .now א lie מי
enpip( םײן מיט pii>pn nsn>׳ pn-> 

e"snpp> eon nvs א אין P)roos«o 
 םאר׳»פראכ?ן סיר eon np lie םאנריק,

no״ipenm tpop)ios 1אי mnp> n n.
T o  |pn iproenvno ipeenp o n 

o *וין iPoipp״((no יגין n ״ )ro>■ op 
son םיר איו )evpip ו גאנש א יױ1א*

jponon כיז iP)on די IPom oro״ 
ip>pn npsoo זיר *ipoon ,און שומ?ז 

pn t o> ס״ן דורך lPsp)P)nps’ B nsn 
o 1 * imon) ,i פון op״ ״

 טסרסרסס. o ipup( איז פאבריס אין
nm געיספעז איז npn .npno n n  ,!,no 

enm  IP'nrp) dp»p eon toonoo אויוי 
י t* אי((י?ר, י o  son ,oon ,u p ניט 

n ,enpnpj>ם״ן ״ )p)onp איז tnnva 
n n  bus tPBDnoo אוסנעכוננ o n  tie 

tpme pm< די םיט *לאץ, o, סיט 'n 
oon posob dppbip p>P( זײ סױן• סיז 

)n)P>«» tP»PP״sno •n noo o״.npo 
rTn> nponor o npso אויערשן רי איז 

ey'vnps’o n)oa t o  eon װאו t o 
n נין, 'o ' noo איי )n n  ip)*erp 

toonoo םיט s o״pip ipi מיט סון o 
*ennnp))poon ׳pp’noe> אין npn 

enoo ,n)on,) און הפנים, שלסנ?ן, סום 
»e)0tp: יט חססט) )enpnp וױ T o 

? חסלץ״ (סר «אינ(ל?ד, שריי:
 סיד, (enpnp, »0( גיט son איף —

t d  eon np npso ...O)’nps'o ניט )P* 
: pn|( און im״n לסזט odpd e>oiP 

p))'o o> שוםט *n|אין ״ nnon ,p'nsoo 
np אלP אין nm שרית no)  ד׳סלץ iP>one״

not n’ in p t די ipnppo’ io ,o)pn’ io 
P'nsoo H, ״  ןדעיע ״p;k^׳b׳oo»« 1ז

o) toonot o•״ n  ,on'o B i’ innps’o ,op
’n איז pיvppל ז״ן o שטאי־ק ניט St״ 

 inp( גפײסלט son איך *יון tpnp( ם?ל^
op»p ipsit אן npn)K ,)באש?פטינונ 

eon זיך enpnnpsnpo))o טעקלער מײן 
o ipo iw ) t o  no) T״n״ o  ipn זסל

3'^.tPS
— op איז)no ױ שלים סזױ ניט  n ז

 זא(טp» np ה«ט — not זיך לסטpשט
n3” nDלop —  T סיז )npn^ no די 
pomp ,״ט* )op o,np) npnso .יט) 

ipo nnon ,osnps’o ״ן  ״סאסשלושנע״. ז
 אויו• קוק pppnns ,loo \m 1 «סל ײסם
T O.

np איז opnoro o ipnp> p i r־
3 oon np ,npsooעאnט”נ •noD om  |io 

imm noo too ײנ?ל •p) |io ,m in  o 
װ״ םאכט  םי־ onpnsin פינןי טױוענד *

jpom o( ל ס ויסהל3א טאנ.^ ס?))אי 
 np חסט ,npsont? א ,nno• 16*16 םון
’ipspsp)0 םט”פלp3 זיך ino no די 
no*י(קטלױ. ל»

p* חסט — או, יס װארט — i np 
osot, — ביז om o),o nm־opn nps*o 

ivoip, איז »יי 1אי .ppno rpsnp
 k : p'nsoo די osonoos son איך

•n צווײ טיט ,npo'» npPoor ,npלאמ  ״
s po npoospo |pn״m ״»ipo, אתס־ 

oomps סיט oppoorpn P)poonn, װי 
s ipo״n ״nv .ponio o אין 'O ipn״ 

n, ,װקנט *o Dpnnpsspoon)  «ום np״
n*״PO,| ײסם קוים no ipp ipo) )  tnp,״

״ ,n ״s opomoP סיט )p i c oo npn ,ipo 
ip ניט ויך יסל o 'ro m o סיש. אויס׳ז

o( אזוי — npo't npo״nv ס 'n װי 
nm, ס סיט אעעס״לט onלnv3 װסנס 

n 'o pjpoo to PO, איז npn סלסץ ion 
r  ipo״ )oppt .posoo opn on םאסי־ 

tvs ל םיםnpnpנnno ipom■ p די nm m
p»onp))o| סױא o אױוי זוסל לאנג?ז

om ,)סילינ *no iv  tP))oop))o ipson
3”nPOPt3 DPB1P .|PO0(1'«0־ P»SI

,n opon'pr װי p«o זײנעז ״  W is^si* 
 רי נאחנס. חיל«?תע po״ns יוי1א ל״גם
sno״ipojo npo נלעסעו די,, ip o io r ײ  ז

np)poo nm pO זײס po p r o s  nm  no 
n» nm po״npo ,ז״ם onv pnoor־ 

ivonor o  po np onpn ,wpnopsspe 
S'DPPin T t  ,ipe'srps npopo אויוי o 
ono opns np>pi ,n p )w r• אויס׳ן 

n סל*ר, t  «  po״sno npo״■on ,npo 
eem  pnssm unpe r אימװדײ״ איחם

)v m  B rtr ■4 ויי t t
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.)1 (ײט םון יוס8(

 ^וזאמענגעקופיען זיר זײנען ד«ן ױג**ון,
סיטגייעדער, אקטױוע ;•וויסע «

 זײגען כאטראכטוגג גענױער « נ^ר און
 רט״ ו0 אום ד*ס לוס>8 «ום געקומען (ײ

 נאדײ דארםען מני$ון» וווגזער טעװען
 אומ*ו«רי• םון אורזאכמן די װערען טיגט

 סיטג$יעדער» אונזערע *װישען דענחײט
 א דוו־ו ווערען געטאן נאר $ען דאס און

 רער אין אומענרעװמ םונדאמענטאיעל
 זאל װאס אמאגיואציא!/ דער םון םארם
 א מיטגליעדער *אחל גרױסער דער געכען
 גרע״ א געחמען «ו געלעגענחײט ע9כעסע
 אגגע״ ױגיאן׳ם דער אין אנטײ< סערען

 אין װארט דיער זאגען צו ;לעגענחײטען
 איכערמ אי( עס סראגען» וױכטיגע אלע

 אז דענקט»0נ חאכען מיר דאס זאנען» «ו
 גע־ דארםען אומעגדערונגען נױטיגע איע

 דאס »»אינװעניג״» םון װערען מאכם
 טאסע און גוםא» ױניאן דער דוו־ד חײסט»

 איבער געשטריטען םיר חאבען דוריבער
 אין מאיאריטעט א כאקוםען «ו יאחר א

»כאארד עקזעקוטױו
 איבעד• גױטיג םאר ניט חאילטען מיר

 גע• אםען8בא איז עס װארום ו׳ח(ר׳ן»0
 ׳עאא־דעלע• םון DW4K׳nvinyp די װארען
 דער אין םוגקציאנען (ײנע און גאטען
ך םון מעחרםטע די — ױגיאן  (ײגען *"

 כוו־ נלױ( וױלען מיר כאהאנט» דעם מיט
 קער«ער$וא£ט דיעזער צו דאס טאנען,

 איר״ איכערגעבען געװאילט ניט םען תאט
 םיטג^דערן די םון מאכט װעיכע גענד
 וױרק־ די (*ין געזאיט בלויז חאט דאס
 דער םון Dcnunyanyp עקזע?וטיװע ליכע

 איבעמעחמען געזאלט האט זי ױניאן;
 עס װאס •ריװילעגיען אין רעכטען די

באארד. ע?זע?וטיװ דער האט
 ׳עטאנדױג^ דעם םון באטראכטענדיג

 רײד r*p זײן גע?ענט ניט דא חאט
 רעכט װעילכען אירגענד כא״טרענ?ען םון
 םיטגיײ די און סיטגילידער, אוגזערע םון

 באטראכט אזױ װיר?יליך דאס האבען חגר
ײ און  אי צוגעשטימט» דעם צו וזאבען ז

 ׳טטיםען דורכ׳ן אי «ריװאט» רעדענדינ
 אופד יעדער טיטינגען. נרענט^ די אויף

 אױך װעט באאבאכטער •ארטײאימער
 סון ער׳טאשט8?ער די זינט דאס צוגעכען»

 געװארען גע^אפען איז שא«־דע^עגאטען
 איגטערע• די גע׳&טיגען נאדײטענד חאט

 די ױגיאן. דער צו מיטגלידער די םון סע
 די און באזוכט בעסער װערען מיטינגען

 נעה־ צו אנטײל װייליג זײנען מיטגילידער
 מיט ױניאדטעטיג?ײט. דער אין מען
 דזשענע־ טון ענט^ײדונג איצטיגער דער
i ראל i  Dipyrpy ,אװע?נעהמענ• כאארד 
 ע?זע?וטי• די ?ער«ער?ןאםט דער םון דיג
 איחר איבערלאזענדיג אין טאכט װע

 דעם אויןי אײנםלוס אינדירע?טען א ביויז
iyp זyאסירונגB םון גאגג  v w i  oyn• 

 זי #|ynyn רטyטc״yג *יעל •^»אפט
.jynyn טyםארניכט ניט רyאב טyװ

 א טון גרינדונג די אנבאילאנגט װאס
y*^om רyאונז א*ן באארד דז״טאמט 'K׳ 

 געװען אי^ר כאארד n^ipyipy דער איז
 איײ ̂רyריחD מאנאט^ טיט דעם. סאר

ו חאט אינם^-נ^נאל די רyד י  ארײנ״ ז
iw אז האט ג^שט» ipyrpy nyn באארד 

 םון ױניאנם לא?א$ yרyאנד אײנגעלאדען
 מיטיננ» זyאםט$יכrםי*נyג א צו טרײד
 נטרא-yצ א ארגאגידרען צו pyi^ םים׳ן

y'D ר»yאנ דאד ^M«ny»nyp לע 'ii$ 
 םײנ•yג אין גלויכ^ ני״טט זאלען טיר

r̂יכ  און א?ציאן» רyנטרא$vצ ר,yאםט
 ynyniH ןyבyרצוגyאיב טיײט זײ^״יג

 דזשאינט ayn צו כטעןy־רyאויטאנאמי
 זײ־ מיר אז ט,pגyדyג סיר חאבען כאארד»

ŷארציאנi•רא א צו בא^כטיכם גען yר 
nטyםארטר yאין ̂אםט oyn ̂זאינט  דז
 ov דאס ׳טDהאyג ןyהאב םיר באארד.

oyn ײן זײן ניט? ^♦^^y אנ• די םון 
ynyn «̂ם  כטyרyג װי נדיגyהyאײג! ילא?א
 װאלט ov ריכטיג ניט װי און *יז» דאס

 םאר־ yrnynyi א jynyi צו ניט געיוען
 םים־ טyמאיארים nyn צו טמוטערעאםט

 ny^ (יך האט .עם ט^יד. םון גיידער
 סון nyטynטnאD די דאס אתיסגעוױזען,

 םון די םnעnבאזונ <א?אלס» ynm^ די
nyn קאטny10 ילא?אל ײניאן ס« fyi T̂ 

n אױף זyבא♦שטאנ ליבערשנ* y i -״?אנ 
 אוי!י אײח^ ^כט״ סטיטוציאנעלען

oyn ױ  •pn טnyװ oy װי ^כט, ̂יכעןpnו
 rr&yroo,$״P3wynyi om פון טnטי
 •ytpy nyti^ םון אומוױ?יגהײט די און

 onyii דאס *ײחןר נאכצוגעב^ קוטױוע
 גע• איז מיסנליחור, די בײ אנגעםרעגט

נאםירייר. װי n*w ניט װען
p װי אבער, ח$ך ir גyזאגם »nynn«

 םון ענט״שײתנגען די אויס םאיגעז םיר
K n y iym> אונ־ װי באאתי» מקזעמוםמו 

oarun נאטראבטע( ניט ?ײ זאלען םיר# 
p t ווױמדיכםיג» ג<ױמן נדר t t דאס

K. .’ -* ' _ י !

 איחף דער צ״טוױילינ, ױין ג$ױז טyװ
t טcאrוyטynארטD•8אpo 8 א$ im

• ב״ אױף זyט,n•8םאר ױך •ליסייך  ו
 א״גטאמא• nytiim סון יא?איס ynynאג

 •nקאמח תומעגדער nyn אויף און ׳פאגאי,
 ?אנסטיטוצ״א״ n ױעילען nynyאוג? אן8

y>yj ם  t און ווערען נאד״טינט גײי
 איגדוסטר״ןמ yטnצע;טראריןי »ypnטא8

 Tit װעחנן ג^אםען װעט ארגאגיואציאן
lytvn איגט  *יימ• nyn p« באא^ ד̂ז
 װאט ײאס ױדאן» nyעסטאכnn אח װײםט

l םון װערען נאח^צט i y  Piyn«« nyn 
y yny**t in פ״ר׳ n̂א••םאnטynטy.ר

 •ytpy pc גאמ^ אין איץ* inn מ*ט
 /25 יא?א$ םון גאארר 1 $וטױ

fe אגגא iH fW H ip,
$ארכער» א» ס»

מױד םאהאזעף, !י
w o w  n*

oy «איצט ניטא א$?א> איז nyn ly iy ii 
nnyo y itnc ׳«טרי*טען» צו װאס n 

y• ויענע( ונ?טען8*עטרײט״ i yitnD nyn 
nya^ fyn צו nyn נpyסטny .סאנװ^אן 

 oyn ןyסטיגyכאם צו nya*y ביײבט איצט
♦♦!ay באא ^א*גטnn אינחס״ דער אין 

y^yn «y^ זשױן אי yטאנ^יnאון ̂ט 
ט רyורצp א אי( אט כ ^ jo װעגען נ in 

nyoiyny nyn םון מיטימ jy iy n 
p• ןyחאיטyא■ג איז כאארד דז״טאיגט iy i 

yuyy$ fyn| מיטװאך ^ װ  <yחאט אין א
ױיnאnב ̂.nנטyס ו  32טיטי nyn 1אוי א

jy איז iiy i סון םארדץ אוגטע^ן lyn n a 
 •חנױ• וױיס nyט8ny «!H04y(♦ יסnמא
ynאונז פון נטny .איגט^דטאנאי

jy ?יינען סיטיגנ oyn אױ* iiy i *םאר 
̂ג די זyאטnט  •up די :יא?א$ס ynנyםא

 או( וױיסט די ,10 $אקא< ױגיאן סערס
nyDyooynn 25 יא?א$ ױגיאן< n וױיסט 
^ny באטאנחאל o יא ױגיאןP68 ̂א, n 

 ױגיאן סnypnװאי ♦nyn^n^y כאנאז
’yty ,00 יא?א$ iy^ yo^  ♦n אזן וױיסט 

i און 80 יא?איל ײגיאן nyסמאכynד j n 
nyoyn• >םון &1נרענ nyn וױיסט tut 

ynnםסאכny 25 יא?אל ױגיאן. *lyny 
 געוחנן 1אי יא?איס yD4*onyn די םון

Dאnטnאטy5 ן in n ,טען א ^  אױא ד
w tfv i o v i װי *ט״גער oy איז n -פאוי 

 <$ר nyסאכpלאוp n פון אפטJmטעynט
 כאא^ ח׳שאינט ny^f אין ?אלס

m  nyn̂ענnŷא ivDipytpy כאארד 
 דורכ׳ן זyאטnטnאD ג^וען טnאn 1אי
Dאnז*צyנyn,מאױס בר(חןר ז Hoiv*f| 

װ  ױידםן סאוי D;yn'rynt וױיס רו
ny^yii )איצט אי nynni ילאקאל מיט 

v קומט dv )yoyn און 'vל onynp טאי 
ayn װאם ny האט ^nyn נyאס טאן 
 4ױניא nמאכע וױיסט njn nyc איצט טוט
 •yo ,pnyany* דז׳ט. גטynזיyn§ װײס אח

ny^nyi סון oyn אתאי• טאון אװ אוט 
n נט.yטמn«אyn ניזאציאנס  nyn«׳y iy־ 

 פארי• ^n*n oyn באאויר v.^ipyipy ר*ל
 3בי ביוי( אטעןnטnאD דין ׳1זי חטyשט

r n  nyn. באאoyn nn םאל״• זײן שױן 
rטyנHאײנג גr yטy,ביז לט Dyif ny 
Dונpציאניynװי ן nynya oy* זײן. צו

nyn א געװען אי( םיטיגג .lyyn ip 
oy באט ?יינעןnג אכטyװאynאײגיג• ן 
»■nyiy5 צו באצוג אין o v i, םא• צו רוי 
מן זאל ny?y*n אז זŷכ ײ ^ א

 fut ױניאן, nyn יטוכח ,lyoDya אם וױ
n♦ גאנצy ̂יימ  אלע די םון אפטrnynטני

ט איז oy יאחאלס. כ ^  t געװא^ן נ
 ײעתן חיטyװny זאי oy oyn ט*רשל*ג,

 םים• צוױי םון nנyחyטrבא yאטיטp א
nyT$i םון ♦yn nynyיyנאציy חנם צו 
 אמינ• זאיל yאמיטp yryn און כאאחי

pyn jywynaאמענnאציyאזױ װי ס y iy n 
pעmy»nאDב אט ?ען טDyטyן ^ ם  בא

 סyנדאציyאםpyn yty*n .fynyu םיגט
 קױ צום ןyנגynי*גבnא ?אמיטע n דאחי

»yniy| םון טיטינג yn□ תעאינט 
 סא- דיזע נט.yאװ םײימאג nyn ,nnבאא
 מ<ם אויסא^ײטיען 1אוי *nnn yםיט

 נײ«ר nyn nno האנםטיטוציע א nynא
rnylnyp.אפט

 חנם םון n^ynpyo ny^ויםיגnאD אלס
 כתחנד ןynװאyג זנרװעחייט איו באא^

y י. r̂̂ץ  <אד טון nyטynpyס nyn הנהא
fyu .25 ĥp די pאסיטy אמיג• װעט 

pyn ynn^ ^ lyn aאמyנדײrאנס tut 
nyn באא מ״צאינטnn װyםא^טענחנ ט 

rאײגג yטyט$ ynyii| װyט nyn כאארך 
y פון ip inny ! ,f) 880^3 א iym :yoc• 
ynטny, ל די 1אוי און*v כא• אגחגיע 

yooo װעט מעז װאס .tyfinnn 
oy איז n , i ' i: y oאס n y o y ir צו 
ny iyn באאח• ת׳עאינט tw y n in o D 
pnvii 89יי יא?אצס> אײניגע 1נא טיט 
fyi^f לויט ny’ *t נאה 1םאy$1 צו נם| 
fW א װי .ny^ooynn און װײסט " W 

r די ס,nypnװאי onu װײט די o 
t די po nyסטאכynד חגן׳ס ito *p 

nyton םאכny. ורען v w i 8אי 
 918P i'$pnni( 1זי זאאען ?אלס

y ןyאםfצו און פאחמסעח; n in i) 
אײ דזשאינט א  « געוױס oy װאיט נ

 אמנד .8אציfגאגיnא ^כסינע א
p* א io f •פאי nyoy»r. ד ױי רו  ת
o נאפעסםיגען 1(י r t r n  nin 

 m װײסם חנר אין יאקאיס די ®ון
מו גוטא. אמתטסמע o 1 װי t i

hm  p m״ x r t ̂
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jib ועופקפפו׳ס raw נינמל ־
ד r״—■־ ~ rmm

י פון אסס׳ן פראטעקטױו ױ p י m• 
enyrnw-upyeiiMO קלאױף ױ און 

ױגי*(. נ»נער
 nyt איינער opiiBniMoc׳ jysnvn טון

 סין אורט־סאטוס ovn פאטואנטען ןיט
i n פ־אטעקטיװ j'scm די פון piynp* 

TiMya e ס»נופעי־,ט״:ורע־ס i'y rtn  oiv 
 *w ער tie ,jy*ii’ nysMOPiynp דער פין

jysyi, אז nyrtyn nyn איז אױטיסאטוס 
 impo* איינפיו אי )ס׳{וו;חדידוױיד אי

ty’nyn, די חען דערסאר vvimi עפענט־ 
 ;יט jynyt עס vsnvn טײגוננ, גינע
 myniM ויף סיספאטיפן, איחרע ןײו
 און איחם סאדדאטען װי חעיםען, ניט

אױפטוער. ןײגע
oiyocny, »•« אױש) MniMpe Jim*

>’tV יוויטיטאטום. אן םון איעפאצ דער 
 ־pvcumo אונזערע מײנען ,jyovn סיט

jysyn ,enymyo ויי eyn ,jyo iv זיי 
jyp’r סיט אוויס *tart נעמיט צייכטען 

V די ,Diyt נ׳ען V צטימאטוטס1א i’ tyn 
irupyoynB אסט׳ן oyn א nnypyn סון 

viv ’t yniyviym דער אינער jy’ in ךדי 
once pm jy’ iv יטערני׳פ חיי<ע אין* 

 nn׳M פון nmsi נװארדיגער nyn פאר
nyny(, ״ey up*t עסט־ גרױם*מ*נט, די 
 Mm* איחר ,j'odm וראטעקטיװ די רײר,

 סער• nysMins׳ nyp’np דער *ו טיסאטוס
y אונוער yn ס״נען טיר ניןן, m׳o i 

 *ו• ער מוז ׳עטונדען 4H אין in נפארד,
 גיט אױנ און סטרייסס, נעװיפע ריקרוםען

 ntM טאקע ד*ס װאיט pm סיחגיח. איז
 *JMPO נעװען ev וואיט ׳פא< דער ופזתן

 געהאט נאך װאיט ev אנער ד«ציעז,
ovav סענ נרױםדאנט, א סארט זין. א 

t♦ די טאן «ו סטרא׳פע א ערצוינען זיך 
ױניאן. ׳פװאניגקע פויעיגסע

 *MP «ונקט ראו אנער pm אםת דער »
 זיענע ניענ^נדע פון רעקארד דער •ויר. '1
f »פון זײט דער אויף ניט אנער ;רא »י 

 אויוי דוקא נאו אסס׳ן, ■ראטעסטױו חנר
 די חאט װען ױנ־אן, דער םון זײט דער ״

 pm ev ווען גע׳פיאגען, גיט איחר יוגיאן
iv ivoipvi קאטוי א v ניאזט דאו און 

 ep'i? און פרא׳ט, דאוינער דער אן דן
iin אולטימאטום »ן  iv ,טאטער מגיאן 

דער׳ערעקע;. ויך ןי ומס
 דאס pm >' יערערלױ ניט דאס איז

 די אז ,ppiMe ׳פטארסםטער דער וים
 םאריא־ פיפוט האט אסס׳ן •ראטעקטיװ

 װעינע די, אז פאר׳פטאנד; איחר רען
 אױנען״ דעם א־חר נײ איצט #ארנפחסען

 ראט* און םיחרפר איחרע זיינען און אן<
 פא• װעכינםטען אס די ז״נען געבער,

ס׳ונדע?
 אר־ פאר װײיע, א אויף אוגענפנע;

 טא״ די פון r.vjo די אז )p״o נוסעגםט
 נארעכ• יטטיחעי א האט טפממיפורערס

 חאנד• iv װעג דער אנער דאס אי« סיגונג,
 טאיפיגעריע vvjmj א ? Pmd אזא אין צען
 ײי דעם, סאר נעװארען אויפגענױט »יז

 ׳פצינ• *ו אג׳פטענדיג און פרידזיך »זױ ,
 וױצען דאס pm סכסוכים. אזעיכע «מן
 אג־ םאנופעסט׳פורערם. או;עזרע גיס

י — נריעף אניטםענדינען אן מרייגען  י
*>pm  w קעז זי אזא, און אזא P1M ײ׳  ײ

evav m אגנפהן. ניט טמר  ev ;נעטןי 
 ק־דט, גום, אזוי זייט דארוס ווערפן.

תר ”v ׳פיפט • M־v א vo 'ohp יא* 1א.י 
 «אםט דאס ניין, — דורכרייחןן זיד סיר
o־m{wveuMo rivtitM <יט iv. דולוא 
 pm .mpiM t 48» אוצטיטאטוס, »ן

 מ׳ר וױ חאנדצפן, איחד םוזט אסונדען
tvPnvBKl. ניט, אױנ ivo” i אויס סיר

avv’O’ m ivp .o'tmno סיט egpev א
 אנ׳פטפנ־ רvוט׳tr« און יױפר פון מנפיחצ
:a די ivy׳bvy ךיןק״ט  *,נארפכט veein׳

}'כואדאנ־פאזע myn פאר ותג
 םאנו־ די דאט אכ¥ר, pm אמת תר

דורך און וזרך איז טפנח ןורפרס׳
.veenvut

 פאד ׳פיי! א; פיהרט ױניאן די )»סת
)jnv«v אײגינע אין סטרײפס *יים 

אין ׳שוידינ איז וחנר nveM וד.
ז .

 נא* veetnro n נאר חאט ev וחנר
ױנ• ס<אוקםאנ¥ר דער מיט ס׳פאפם
 פון נ*ט נאר ח*<ם זי אז )וױיס

עי.' סטד־׳קס. צ׳פם ייפס שטרײת, י
 דעד אס פאסט ז״ן, גיט ואצ פר פצײן

tn« ■ו » p 1אי jm vpw .דאלא־ב 
m r\ ארבײטער די זײנפז סטרײפ 

■- .d:vd o iw o  dm in«>  veMm
 איענפמיציגט חאט ימיאן

w »ן n m g סיס jn*• פדא־

ocm ivepve|יאי?טא• די װײ< דט )׳? 
ivsgn ive ביוזוגדעד׳נז א vtnMB; .׳.iv iv 

ivMen ר די טיט זיףMנוסpvט‘vורvר,o 
pvpv ;v מיט ypMD נאר p v p 'M Din ו« 

 מעד וױ װײט, אווי פטוײצס |1פארמײח
 ס׳ס״ **ץרלײ ׳פיויפטפן ivtvp און ייר,

 }.C'.m פױמינ^ א אױף פאױפט«מ*ס»
 *ViD'nM דאך חאט ױניאן די איוא װען

iven אין סטרײפס M״iviviv v r t און 
iv< פאר אן זײ חאיט ’C vv;m טאגאטען׳ 

 *vj ivuvt pm או«י ?יאר, יאד ov איז
iv iv i |v« imiiv, פ־א־ טמ׳פ איז «י אז 

 viv״• ivenivo'nN iviguvt װאפױט
 Dvד אין t» ציאר, איז ev סטרײצס.

 רי װאס );vdm;m8 פיפר די פון מ׳פף
»mpv? די אין כטרײפס b ivivp ivdvi•?

 *V( דט אסס׳ן פראטעיזטיװ n ו.אט טען,
;a ר/ןס טאנט  הו• iv פאחיו iveeyi׳

etyspyeye • iv gyo ױניאן, ר¥ר טיט 
 pm פיינט, איחר gyuyt איז דפס װי
y די ט* rtg i ,אליין חאט װאס אסס׳ן 

 איײן און סטרײפס yryn פראװאפירט
 יאד א דורך ןypטיBר׳yד iv iya?vnyj «יי
jyj ,האט פאטף dv*m די veiymytiM 

ivoip iv nevin א םיט iv hjvd דyױ;״ ר 
 די ׳«י חאט סטרײקס ytyn מיט אז יאן,

II אגרינ׳ענט oyד נענראנען ױניאן,
im; טוט װאס nyreiM ,ױניאן np* 
r im אויטיםאטוס סין אזא y11 tזי רט 

 Btvnu'DPVDitNo, די »י ײייד, אזױ
 נתים כעיי tnyt:iM װאיט^ ואס װאס

ivn iM iiyt nnyt, אין pnnyppny זײ 
 פאױ מניאן רyrJ1M נייז, סיחמחי גצײך
ו פיחצט זי .eyp איחד ניט צירט  iv זי

 נטyרyנBי1א יפן¥11 זאר וי אז ספכטיג,
no עכט־ זי און סטדא׳עװאס, פוסטען א 
 איהר :Djy>iyi’M און jyeMPyj רטyפ

 זיין. ivp .Dנyרy«;1א gvr'f מיר זאנט,
w* זיינט איחר ניט ey ,די yp yppyii• 
jn נעז ” re ty  ev,| ײנט איחר» pyo’M 
iv .פארטינ זײנפן םיד פארטײא־׳ןו iv 

iv jnyj ז חגיyנ VD'DMPnittiyiiMY, רyי
 םאר־ 1בייח זיו חאנען מיד רŷכyו1 אױא

ivimP א סיט v״ph iv  d. ז1א;yנאד ר 
yv̂יטעהט ף1סנס ר  dvt, אין דאן נא

n«׳Dty די O'lM טייט׳פט א־הר װאס ” e 
 און א״ה פאסט ey װי קאמיטפ, רyד סון
 איז אױסטײטשונג רyייM im ,iy;«i סיר
 לאמיר אדרכא, איז ריכטי̂ג שײן זיט

:vd 'omp iyA iv gny. פאטיטע די eeyp 
 האמ־טע, די וױ nyeve נאו iyn נאף.

egii ,B” ii חאט זי ;ov;  איחר מיט d״
Bty׳B״j:n? געהן לאםיר iv ,און איחר 
 ניײ״ ey Dyn א»י ,ivi*r dvh זי ױי
:v.; אנ־ ים1סארא דך פארפלינט^ ר־ר 

ny;iv׳:oyi jy פסק pe לאמיטע. דפר 
 איחר m ,)yjMt גאר דאחס דארפט איחד
M pt״ny זייגט זייט iv |nyi iv nviis 

 אר״ די iv5vn נלײו (1א קאסי̂ט דyד
e״yeMrn ^ye ,̂  iv ivvyt זיו סטרייק
• ארבייט. רyד

iveeny א פאחפלאנ א ייך, רא:ט j,
 פאר אס11 פון אנ^ אדגיגפט^ר.6 א
 אנ׳פטענדיגקײט םאדטגפט, איז y־nvn א

 ,oרyר1ט׳ןוpyפ1־םאנp1Mלp tnyi;iM שאר
jyn זײ o:  ױין ov'M tyjyp זײ אז !,y״
i סון ריקטאטארס די n 1סיט ?y’VM

 etn tyonymt* אלזא אנ׳פטאט
̂חפלאנ  א tveMo Jim װניאן חגר jib פ

Bin iv bid ,םנ^ר jy r ’Pe ײ זײ  נ
 jim ס,1אולטימאט נארייט־װילדען זייער

 evav דערטיט jy^yn ?יי tv סיינפן, זײ
אױספיחר^

 איז! דאס e״BMi^y«oiPy»iM װי
̂לכער  n 1 זיי מים jvdPmh jvp b׳jvo װ

n^m vev wimy ,די טײטגנ pvimi 
 מיט אדוים איז אױסנאוזם, אן אחן

 jib »1חאנדל חןר jy;y; סאװאטוננ א
 דער ווי װייל, אםט׳ן, 11■ראטעקםי י1ח

 tyj;iD״v טאנכע jyn אפילו ׳pm אסת
v lvt; די טיט ס־טיאטיז׳דען ;פחייס אין 

^י 1דאדנ׳  דאך זײ װאלטען נתים, נ
 ׳טאנ־ iv jim עפאט iv dsmovj אלײז זיר

yn (n; וײ jyBviD מא• די פאר אחיס 
DPyBiJ׳BBinie׳ ye?yn אזױ זיינפן jycM 

jim קיאר X  ? D3jny)!iM
 en'yniM נאר jy» jyp ?mb em אין

yp ניט ir i,• 6י1א נאנמד דעד דאס ווי• 
jib id ש1מאנ די ^  היל־ א pm ר¥דס1פ

 דער־ און יריט׳שפפקע, vpvmimp א דעי,
 *,IBMP א iv jvdip זאל dp אױנ פאר,

iv אפענעם אן jyn i n  ev il ,*idmp 
 1אי׳ איע, אינפרטדפפפז ימיאן דער פון

 dv'M 4ני חאט מניאן די וואס דענפ״
אױ^פאכטפן.

n
?M0P<P

 פייווןיצ »ך איז יזניאן״ nvtm וי,
m mi ,tnmti ♦«« jynyi »י**ן פי«

ייחי ײװ יי♦ ׳פפירק/ »«ױ n סאי
M״dsmo iy ;y j. חנר מרך פײ און ■DBM

jib דפו jim n u n s  w i f e im  ivviM i 
jib רפר nyviMi פרנײטעו .imyuMB 
jim ו» אטו»פט3א( װאס iPBPyBgiB

 איחר׳נ פױוופו, איחרע «יי(«ז אספ׳ן,
 4WM jynyi 9*1 פייגסאל ע«ח־נענער
W יפווי טאפטיא(, b jp, אזוי m n iira* 

a איחרפ *u ויייד, n  jim .ypDV*M »ר‘ 
 11B B'lBV'iyuMiiv em jib זװטאט

v vam ttלײנפגיט »״) pm  mns ופחר 
 פפראויס)»* jim פאראויסאוזפת( לײנט
יאגעו׳

jim טיר jynMu זײ i סו) pm יט) 
iv .י ׳עפעט  חאט j'obm 11'BPyupiB ו

 iv ivaip iv D «״PB׳Myo רי ארץ נאר
 יאן>11י דפר מיט אױסגלײו פדיפדרינפן

 ivoipmnna אייטויליגפן נאר דארןי «י
 חערען פאטיטפ, נאװפרנאר דפר פאר

’jim ,)UBiB'ifis 1״M איחר iM y iy iיד 
 *yn Dyn איץ jim איחר, אונט¥רװארםען

 נאר, pm y;MiB די .D^yeyevi רען
evu חי׳פר י»נ< ^ר1 ¥נדלױ n  iv8nvi 

uMniva'iM די אין iviBiunncia דפו פון 
/׳ אססאס־א־״פא; פראטעקט־מ

 *iv נארדיגסטע די jim veepyi די
jyBVi eyn dbhp י אױף ^טפפר רעם  ו

in פואגע. v i>פראטעפטױו די חאלט ״ 
 iv (יט (אר (צייך פאר אסאפיאיי׳פא;

ly iyaeiv ,יבפן1י(^(*ספ1א דפס 1אױ> 
jim פאר׳פיאנ פאמינםטיג¥ן iy i  jib 

 ופמאנפטרױט אלײן דאס bmii ױניאן,
ip>p די- nimo vvimi־oiv3״yy״B םין 

yiyniM נתיס. נפלי

 סאנסטי• די פארטײט׳טט אײזיק י«נחק
אינטערנײעמנעל. דער פון טוציע
 jyDiMiv ׳פיסח כאטוגח jyB'iM םיר

iciyo iy'או ,jr.VDP? סיט iy דאס חאט 
 די פארטײט׳פ^ iv ועגט פאיקאמ^סטע

 א ײיל. iv ייd’piob yin'M jim, 1 יח1ת
jib V'vid די יפױן פ׳טיטא 'boimp תו 

 סיר jVBVfl דפרשאר איגטפתיי׳פאנאל.
 pipiM pnv’ dmii דאנענען, ניט נאר

npvsm די םייטיפט  jim yiviB ’DDivp• 
n די .d>vbvi אױוס »י אזױ ט< y 

Jib pm״M pnv׳ דאט די, איז»ר  pif •<דז 
jib imiviviump דער n. .ים י. ». (. ל) 

 פאר• איחר איס נפװארפן, אױספרמפחלט
 D>nymyo’iM איז דעם פאר טייט׳פפר.
jjnMnyi סו»ריס-?<וום, דער טא?י bmii 

 «רעו נאמען אונטפר׳ן נאקאנט איז
n׳iveipyipy Pany:rt באארד jib דפר 

אינטערגיישאנאל״.
 onsie Din jib םארטײטעונג די
 אבעו פא<׳», ריכטינ, ניט זײן ivd קארט

 פראםט, איז נלייבפן סוז זי בצייכט, זי
 דפר־ ?אגװפנעאן. nvDDpyi דפר ניז

iv דאס איז פאר i'nvpn yviMi זיך jib 
p jib P׳ 'P ’M nv״jyvu jyiP’DPMii j 

t ניט, o  jim פאד דאחס תאצטען yi'M• 
 iv dim מארט, א ז(וגאר טארלירפן iv ריג

”j איו ey 1ריכטי ניט װי גאװייזפן, i אנ־! 
i t § iyv׳b די אויוי סײ V'Vid 'Dbimp 

jib נכלצ אינטערנײשאנאל דער jim סיי 
ye די אויף 'm דפמאפראטי-פ, טאס bmii 

iiiT רער אין נעפעט פר iyrjyD yiiiM D, 
 אײנגפ־ jnyt נעװאצט װאצט iv װאס

כפרט. ,9 צאמאצ אין שיחרט
jim םיר, האנפן נרמד א נאר vmii־di 

jv אינעדיג סאר ראצטעז םיר t Mind iv 
 DV’M ׳}ןוין איז ey דעם. רyאינ מארט א

”D די ת,iPy’ y>M נאר v פאר IVBMBVi 
 jib vdidmp iVDipytpy די פארינ¥ר. איז

”<:iynyiy חאט 25 צאלאצ M, איוור אז 
”jyMiiBn jib yt און אדט H גיט איו 

jynyi רינטינ^ פיין jim חאנדפצט זי 
 סיט איינפצאנג ivdoPib ovi אין איצט
jib u דער i t ’ d̂ iv אינםערנײשא־ דפר 
 אקטיװען אן אױך oonyi וי jim נאצ,

 רפארגאניזא־ נויםינ¥ר דער אין אנטײל
jib jm'v די צױט ,25 לאקאצ yo’PrMB 

jib jib jmstivuikp i n  jib דזשפ״ ד.ט 
i i ’Dipvtpy Mnyi .נאאח־

DV’M, א,1אצ PDD1B J1B D” V H I’M
pm פראז¥ן״דר¥שעדיי  ey jim .pvum 

IVDWP .jyMiiMn jib D’iv n  jvoipyi 
m* דשר jviibvidbd^ חאט טיטױאך y 

jVDyii’i טיטיננ טער i y r ” ! o n  jib 
 ב»• לסט¥ר16 תר סיט באארד חשאינט ,

 *py דפר jib jvDMivMn די jib םײצינומ
jib vivdipyi 25 צאקאצ. jim ויי- טיר 

nysn jyi דאט dvh ey ניט jw nyi 
̂ר jim צאננ,  תר j’M באארד רזשאינט ר

ynD דחגס jim װייסט ציידיס on i’M 
«11 ,im  jjn ’ iM’VPiiB jyB” niM dvט jim

jM’iv די פאר ױירקזאס אזױ  yviBi, װי 
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jyiy'mn לי nyniM jm jib Hinyppyeys 

«אצפ.
dimpms pm גיײד  ey” ) ytyn m 

ytyn jib ny3” n9 nyn pm  ,jynynyi 
v”צyן iv pynM 9{דיMf’׳}*yi jim ivoe 

y האט ie v in  M סיט n jib nye m׳ 
n jib nynn’B׳ni .;y’VMPiMiny nvty* 

 DivTivne nyn ,jyoeinM^fn .n (יאט
pm ניט j’M jynyi שטאלס oyn jim 

 jyDi’onyBnMB א jytypvinys’M צױז3
yn jyuioצM jyspyn סט״טט^ט, ’ iv y* 

yn jim opmnyinys’M ivsצכען o׳yn n* 
11 jyaymys’M yn jyp3>”* ײצ •nun ny 
•ipyn nyiP’ iyoe ’n nyrosm y jvs 

’ynpye eyn ,jye* םיט סענט. i i” n .no 
m DMnyi n’o jysyn ,nyni9iynB*’nyo 

V} iv s^ iyn yy!1.׳vnBi
3yn t m  cyn  ,viMne vovnv ,n 

 nyni9tyno*’nyoynpye Din צטyשטyנ
jib די pm  jy ’ iv  tyoD’i ’ M̂O אטילציר) 

tyii ,nyns ypMD jysyn ” t iv ,jynyi
t” נעיציגגען װעט y lyHynsiviyoMtiv 

y1lצט״ypנגM jib Dynצy 3”* ס^«לnM 
jm nMB jyn’0')M iv ,nyo אנסאצוטען

JVlHtOlV ו VJVBMII JV3KC IV זי
”| oiv* — ״,DtfyesM״ t jy iy i pm 
nyB. — ״ty ,jynyt n’o אויף yn nynצט 

1 oynיט ny jyn’nB j” P j” tצאגג ׳ m 
”vn nyo די 3nMצlv יט) t” P jyonyi 

myn אין o .oyn׳jvsmo n די jyBMii, 
 jyiyi dvi}M3 nvoy■^ jynyn װעצנ»

yn n’o .nynns ynytiiMצjvyd ’im ly 
11 ,nyn^io’o y iy i” M ynytiiM tyעצ״ 

jyo” 3nM ys די 1אי jyBMn״jyp’n3MB 
MpnyoM j’M, אױף און eyn ’n אײ 

3”m jyo׳nsMB'jyBMii ynyniM *n j’־ 
jyp די אין ynvniM צyנyt ,nynצyצ ןy* 

yn nyn jib nvenyn n  jye’ ii jyt,צט 
i r 3אוי oyn ” i זיך nyo” n jynyn 
9»’j’M jyn ,טצחסות tyenMn ” t jynyn 

.״1צי*ויn» 3 שאשען אצײן
 *”3n« jyty’n אויף dpipvj 3yn איך

onyny} oyn nysnvn ,nynn’ B nyo סיט 
yty םעםטען jim jyo באשצום ׳פנןארקען 

jvnv'iM p}” o D3’ iniyi c ’ ip jim. איר 
y}i” M y i  syn׳jim DnyDe איתט *y i 

oiyt : איחה ייסט11״ *iyn yny’B j’M ty 
6 jyBinyiiy eyn onyn nynאװאט V 

yopyn’n o׳M ty ,nn’M וױיטט i’nyne nn 
yniiByi3” M nyony jm jy iyi jy’VPM• 

nyon’ t’ iMiny jib V’Vio’doi’m nyoyn 
inn’ iyn״ ?

*yi nys” 09 y Dyn jyon’H” n .no 
oemy eyn •i’ im jyo, סיט jvsnyii איר 

syn נ^טעצט oyn ny .jyiMnB ytyn 
: onyBoiyyi

”jynyi n’o ,o״ V ’n jyoipy) pm  ey 
’iv .jyoyi nMB jypyn^ jvnynB זיך iM 

jypnMoniMns egn oyn jyo ״DMnnMB״ 
jy’VPM yopyn’n, nyny,״ eyn nyny

 םיטאנ־שטונל און פארנאכט פארטאנ,
יועגען׳ אלע אױ,ז שטעהםט 1

 װאונד פיאוםע דײן אוםנאמזעחםט און
אנטקעגען... גלײך םיל טראגםט דו

האנם, טויטע דײן םיר פון װיל װאם
— קוקען? ניט איהר אייןז 1כ'קע װאם

 ש«נל אחן «זױ מענש א קען װי
«...כוקען זיך אויס טאג איין טאג
— 2ארוי ,האנט״ די שטעלםט n פלינק װי

 דערװעקען... צו םיטלײד םײן ^
M אױס, איך שפײ פאראכטונג פול דאך 

שרעקען... עפעם םיך ב׳נעהם און
 אױס ייך האנט די ציהט אט — דאבם םיד
 נעחטען... צו ארום .האא םײן

ty 1כלוי װערקצײנ שטן׳ם לעם ם1ני דו 
פארשעחםען... צו םענשען די
tM גכוו א כיזט דו געחײם אין-----------
בהרחבח, חױו א פיחרסט און

ר<מי כיי סענט א דערפיהלם האסטו נאר
------—־ נדגח א בעטסטו אי(
קאפ, דעם אױף ילזע חויב מא — בעטםט ת

פארוױקל. װז«ונד םיאוסע דיין
 א< זײר פארםענ לעצט סײן כ׳ניכ און.״

n 1 ,ניקל״ גאגצען א ? זעחסם---------------

iyn ?יסערט ײילעז׳ יײ  v im  t i'A’.) 
nytiiM פצאץ onyn ,n jysuo iv pm 

nyD” 3ny nMB nysn.״
nyiiy•״ i nso ever pm  eyn jim 

i״M 1אי שאפט  jyn’n  y iy i” M vny" 
DiynEyi nyo” n t m  syn.

lyovn, םײ(ט M׳*”A  ynyniM, nn 
jyn” n yiyi״ ? y• — ׳ i n*o ny cyn 

 iim ty ,jyn nn’M Dpivn*״ — רע;ט.6
jy i” t niny’nio'o vnvt יט) nMBi” M* 

tyiMD9 סיט oe” ii '{mnynpny nytiiM 
pm  jy’vinyiyn yty’n imvD'I jv i nn’M 

3 jynynyi jyonyiiy״ *ly iiiyp  nytiiM 
 n’B n•׳o ty jim ,nyoeyvniMn j’M lyif׳
3 nyovA jyn3 1צוי o n  nnm01אשצ jib 

ly^iyniyp nyn״ ?
enyBuiyyi t — — [”״( m  3yn 

i׳M o״y i t m  3yn nyny’nio’o yny* 
”D’i39 vnv סיעט M jnyniyt;״ TM jim 

lypnyiiy syn סיט׳ן ny ii’B אױןי nyn 
ynym .em nyn nys’Miyiyi yn” 3vi 

*yo’v n  j’M ;viMDcvi |Mn n’o jy i” i 
jy0D’i ’9M0 nyn iib o iin ’ iinB jib jyn 
jy i” rjynyo’V ytyn .nAiy^ymyoi’M 

•”syi nyn iib nyne lyoys’ t eyn tim 
r  Mi opub .nvmyp j’M t in  jim ,yn 
nyn jib Diyn’ tyn• oyn jib jynyo’v 

nynyB jypnyoM”«׳jim ,ny3” n ny iy 
jyo ivp nyeeiys e'lyoDinM^n jib 
j” t ” 3 jyv’ t I'onyioyi nvvovo jnyt 

3”n9־*Mn pn  ey .jyo” 3nM jim r ’D 
jyoipyie’ iM Din, אי y i 3yn t m  IW* 

D’is r  yny” M, Diyt״ jyp iiy iiy  jim 
”opub oyo איד syn .nyii’B סיט׳ן nyi 
.j'enyBoyi nyroyo אויוי

onvBoiwi oyn jye’H” n: ״n’o 
jysyn יט) *oy i jyo” B iv oynyi myo 

np jynyi jy i’ ’ i n’o jyn j'enyB״jim j 
jim any ,שמאך nyov’M n’o lynyn 

myo  j” P ,myn יט> lysyn.״
jysyn n’o חאן *oy i jyiyn onynyi 

*Minyoi’M nyn t im  vpm o m  oy'enyB 
iiiiyiiMS nyo” snM nynyiy’V, אױןי j” t 

*”sny nyiMP’nvoii ’n im ,pyue’Mnoe 
jynyn nyo יט) inyisyi די *’nMn, iv 

ny^’MyByn” M nyn jib jyiyn "vnyp 
*yi oyn jyD 'ii” n jim ,OBMPnynn’B 
: oiyt

’I* ,די snM nyn jib jvdmo yenni 
nyB־I’M jy i” t MpnyoM I’M ))iiyiiM3 

y’DMBO’D nynie 3 םיט(i)')” MnMB m 
jy’VMnvByyp nyrosn m nMB jim םיט 

.MByn"M jib iiiiyiiMS nyo” snM nyn 
yuo y iy i” M yny” t lybYBy jynyn ” t־ 

v"̂לlynyn ” t nysy ,jvemvoi’K v יט) 
nyn no D’ ’PDnyniityiBy t in  jnyii” M 

xnyn״
oiynnynB eyn xivo o ” dd nyn 

pm מ׳טאח(סט#ן,  nysnyn. אײ(¥(טליך 
v nysoy’na nyn׳, oyn jy’vinytyn nyn 

”Diy די n .jyonyiiy oyn jy riyn iyp 
ו י iD ז inyc m

ymynyo, . ׳y i jtnyn jyosMnc* 
jyosyE םיט onyn oyn ,’nyi’^yo 

Yn jvcmchsדי ר jib Diyn םאשי־ 
j’M yo” nsMB ys’niny jw. jyoD’i 

ysnyn ,nymyn yny, אין nyn צינט 
jyDnMn ,jy r’ iynyryi yovyn n  jib 

jyiyno די o” PS’nonyiiDiMnMB 
yroerp iv ,n pm e .טיר מלחטות 

*n n  jim ]in’nB nyn im jvsnni 
 n j’M’ לי(ט onvn nyn jib כערהי־ט

y די jib הענט d  .nvD” snM גצױ־ 
yty’n im ivs ,מאכט jyn שסצ׳דינ 

j'nne jyoB'iM nnyo oyn ,dviims 
m iy*np jib nnyByi ,n jyBMCBy 

 jyoyoynB’n jim, שטאאטםצייט ארע
nMBiy pm אין  oy myn evovn* 

 nyn jib שיקואל nyn jynynyi טמיט
onyn״.

doimiims j’ ltr pm  ey, די או *mo 
”jib nyD שי(יסטעז sny nyoyo jim 

tv׳ iy in y i ,jvnyne, «1איטאצי TiM jim 
jib ,עננצאנל oyiyoypnyB j’M jy i" t 

 פאצי־ nonno-jyiyi nyn מיט איינסצא!(
 n מאשידסנמןן.' nyiMP’nyoM ,n jib סי

jib yoonnyo וײ jysyn שױן ynBtnMB* 
iv ny’V’By snyn nyny ny’V’Ey jys 

jy i’ i ” MnME ױ nyviMi n י n  nys'M 
jycMn ,n dim onyn־jynyt nyo” snM 

D)y jm jysyn׳c־nyn J’M 1113” 0 y:yn 
.msnno jib y.’MnB

onyn jyo jim cyn onyt jyo im jiM 
yo jyp ,eyn| יט3 זיך *yn nt jysnyn 

jyn «אין ם6םאלטי .jypiMnyi ynyoomy 
nynr mn t im  TnpYH  n’o jynyor 

nyi jie א oy” i קאאיםעי‘ onyn nyn j’M 
ypMD jyo jyp jim ? y rs ’ c-yi םיס MtM 

*MP’npDM ’n ty ,jyoB’mMs o” nnys’ t 
nyi !)ארבײםפר־פאוױצו n  jy3” ns oyn 

m vovyn vomd׳ovn j תארש jib פריד 
t  «  ?oym

V 1'<״
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 קאםעדיע — איד״ א זײן צו ,שװער
אין  םו פראלאג, און אקטען 3 |

 פלײם אוירװיגג אין עלינם, ־ום
 סמאפאק דזשאזעף — טעאמער.

 אלס אױפטריט ערשטען זײן אין
 קאדגעגיע אין סױדעל-שפילער

האל.
 םון פיעסע צוױיטע רי שוין איז עס

 אױפגעםיחרט װערט װאס עליכם, שלום
 פלייס אױרוױגג אין ^ואדץ טאריס םון

 גע־ איז \ועלכע ערשטע, די סעאטער.
 עפי־ פאר א םון רואמאטיזירונג » װען

 פ*פולערען רעכט מיט זיין סון ןארען
 גע־ האט מילכיגער״, חנר ״טניה װערק
ױ צדםאלג. שעחגעם גאנץ * וזאט  עס ו

 קאמעדיע די אויך װעט אױס, װײזט
 װעלכער װעגען איד״, א דין צו *שװער

 אריגינעל *יז זי אױב גיט, וױיסען מיר
 אויב אדער עליכם, שלום םון נעשרינען

 אױ־ פון דראסאטיזירוננ א בלױז איז ?י
 הא־ ערצעהלוגגען, זײגע םון אײנער גענד
ערםאלג. היבשען גאנץ א בען

גע־ ז״נען מיר װען *װעגד, רעם אין
 גוט זעהר געװען טעאטער דער איז װען,

 אונז ר*בען מענשען אייגעע און באזעצט,
 צום פיעסע די זעהען זײ אז מיטגעטיילט,

 םארשםעתט. זײ האט עס סאל, צװייטען
 בעס־ די און סיסן בעסטער דער איז דאס
 א םון ערםאלג אן פון־ גאראגטיע טע

פיעסע.
 װען דאס ז#גען, אבער סוזען טיר

 אז ערחלעהרען, צו םארםעהלט װאלט מען
 גע־ דער םון שטאטט קאטעדיע דאזיגע די

 װעל־ אין עליכם, שלום םון םעדער ניאלער
 גע־ םארליעבט אזוי איז עוים דער כען
 געילעבט, תאט ער װען צײט, דער אין װען
 טויט זיין נאר זיר האט ליבע װעםעם און
 סיך א אין אומגעװאנדעלט םיעלע כיי

 קאמעדיע זעלבע די װאלט פארגעטערוננ,
ערפאלג. איצטיגען דעם געהאט ניט װייט

 קאמעדיע די דאם אטת, איז עס
 זיך אין וזאט איד״ א ז״ן צו ״שװער

 שלום ספעציםישען דעם הוסאר, םיעל
 אידען. צום אפעלירט װאס עליכם־הומאר,

 סצענען ,אייניגע אז אנית, אויך איז עס
 סצע־ אלע זאגאר און קאטעדיע, דער אין
 זײ• נעגומען, באזוגדער אײנע יעדע #נען
 קאמעדיע די דאך אכער קעחן, גאנץ נען

 עס חסרון. גרויסען אײן םון ליידט
 די אײנהײטאיכקײט, די איהר פעהאט

 זי טעאטער־פיעטע. א םון גאנצקײט
 װאאט זי וױ אזוי *יינדרוס דעם מאנט

 ױ א ם פון געװארען צונויפגעשטוקעװעט
 אזוי ניט און שטיסאעך, ע נ ע ד י ש

 !אלען עס אז צוזאמעמענעהט, קיגסטיליר
 זאל עם און שמעך, די םערקען ניט זיך

 נור זאר, גאנצע אײן װי אויסזעהן
 מען דאס אזוי םארסםריגעװעט, כאױז

 נואדים, םון עגן אן טאן ציה א גאר דארןי •
 א װערט לאמעדיע נאנצער דער םון און

 צװישען האבען װעאכע שטיהאעך, הויפען
שײכות. חעניג גאר זיך

 א איז זץ• םאר און אן פראאאג דער
 אאגיש כאטש ש&אס, געלוננענער גאנץ
 איז אונמעגליכקײט. אן כמעט ער איז

 נע- צװײ וױ געשיאדערט, װערט איהם
 און איד א אײנער גיסנאזיסטעז, ענדעטע

 איבער, זיך כײטען #גוי א צוױיםער דער
י ו י ו ם א ע ג ד א ל ש ר א ן ם ו  ם

ן דעם ע ע י א י ו , נ ם ס י ז א נ מ י  ג
 גים־ אידישער דער :ראאען זײערע מים

 װערט נוי דער און גוי, דער װערט גאזיסט
 דער װערט טראילאג דעם אין איד. דער

 גימנאזיסט גויאישען דעם םון םארשלאג
 ערקאעהר־ ײעניגער אדער מעהר געםאכט

 אביסעיל האט ער װאס דעם, דורך ליך
 און בראנםען םון מאם די אריבערנעכאפט

 איז אויסטרינקען. ער װאס ,*ױין
 איז ער װעז אײגער, אמאל ניט מוט װאס

 גאויבעז, צו שװער אבער איז עס שכור?
 □א־ זײז בײ אויך באײבען זאא ער אז

 אויסגע־ זיך ר«אט ער װען גאכדעם, שאוס
ניכטערט.
 גימ־ אידישער דער װען איהר, זעהט

 גויאישען דעם געמאכט װאאט גאזיםט
 כײטען צו זיך טארשלאנ דעם נימנאזיסט

 דאס געםען, די און אטעסטאטען די מיט
 װארים, שבל. אוים׳ן געאענט זיך װאאט
 װאם גיםנאזיסט, אידישער מאנכער אויב
 א אין ארײנטרעטען דוקא נעװאאם האט

 נעהענט זזאט אוניװערזיםעט, רוסישען
 ענט״ זיך חאט ער דאס וױיט, אזוי נעזזן

 לעגזגן זיך קעז טו שמד׳ען, צו שאאסען
 אי־ א זאל שפאס א אין אז שכל, אציפ׳ן
 גויאישען זײן מאכען גיטנאזיסט דישער

 מיט בײטען צו זיר פארשלאכ א חבר
 אבער פאפירען; די און נאטען םיט׳ן איהם

 גיםנא״ גויאישער דער טאז זאא דאם אז
ײז צו tv באוױיזעז, צו אום גאר זיסט  ז

 די וױ #mmr אזױ גארבים איז איד א
 דאס נעװאלד, אזא op סאכען אידען

שפאט. » אין אטילו ויך.גיט .נלױבם
אז גלױכען, צו שוחנר וווו רעם מוץ »
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 אוג־ אזוי גאאױו, אזוי גיטנאזיסם שער
 דאס װיסען, ניט זאא ער אז ערםאחרען,

 וױרהאיר איז רוםלאגד אין איד א זיין צו
 זיך שיתט װי מאכל. גרױסער לײן ניט
 גאר געהערט האבען כיט זאא עד אז עס,
 אי־ אויף פאגראמען פארשיערענע די םון
 פון גאר װיסען ניט זאל ער חיתכן, ? דען
 •ראװא־ םון אדער יראצעגטעארמע, רער

i אידען םאר זשיטעאסטװא
 קאםעדיע תר םון פראלאג דעם אין

 רוסיש־ א עאיכם שאום אאזא כאשאפט
 געשטאלם דער אין גיטנאזיסט גויאישען

 הויבט װעאכער םארס, פון מענשען א םון
 גע־ זיך האט עס װאס וױסען, צו אן ניט
 ערד רוסישער פאסהותער דער אויןי טאן
 פאביע־ א •אעװע, א פון צײטען די םון

 אגדערע און סטאאיפין א דאגאסצעװ,
 װאס זײן זאל שפאס דער כרי המנ׳ס.
 םארםאסער דער מאכט געאוננען, מעתר
 אוגשול- אזוי גימנאזיסט גויאישען דעם

 געבארען ערשט אן װי דיג:א<גװיםעגד,
̂אס א צוליב אז ױי\, פען קינד.  הען ש

 גיט־תריטי• דער ;עראויבען דאס זיף מען
 אזא איבער לאכען נאר הען עואם שער

 סאימט דאך אבער נאאיװיטעט. מאדגער
 שפאסהאם־ א װי מעהר גיט גאנצע דאס
 זײ װעאכעו םון קינדער, םאר םעשח טע

 װי השכא, מוסר דעם אערנען קענען זאאעז
איד. א זײן צו איז עס שװער

 מוסר־ דאזיגער דער אבער װערט
 די דורך דעטאנסטרירט װירהליך השכא
 דעם נאך םאאגען װאס אקטען, דרײ

גיט. אוםן באין פראלאג? שפאסהאםטען
 ערםאהדומען, אלע םון טארקעהרט,

 אי־ אױואן סטודענט נויאישער דער װאם
 דעם םארנעהסענדע רויר, מאכט װאנאװ

 אױם, זיך אאזט אידישען, דעם םון פלאץ
 מוכן גאר איז סטודענט גויאישער דער אז

 אױ&אן איד. א באםת װערען צו ומזומן
 מיט רכ אידישען צום אױםט איװאנאװ

 ער און זיין, צו מגײר זיר םארלאנג א
 װען אפגעטאן, אויר געװיס עס וואאט

 שניאורסאן םטודענט אידישער דער
דעם. אין געשטערט ניט איהם װאאט

 שאום אז אויס, תוטט אוםן אזא ;א\יף
 דאס פונקט אויסגעםיהרט האט עאיכם

 גע־ געװאאט. חאט ער װאס םארחעחרטע,
 עס שװער װי באוױיזען, ער האט װאאט

 האט װאס איינעם, איד א זײן צו איז
 פון װירהאיכהײט דער אין געגאויבט ניט
 קומט סוף כל סוזי און צרות, אידישע די

 װי נאכדעם אװואנאװ, איװאן אז אויס,
̂־־זוכט האט ער  טעם אםת׳ען דעם שוין נא
 ערשט ער װיא צחת, אידישע אלע די םון

איד. א װערען רעכט
שול־ איז עס װער ניט, װײסען טיר

 צו־ האט װעאכער דער, צי דעם, אין דיג
 פאר־ םון האמעדיע״ די זאםעננעשטעלט

 שאום װען איצט, שטיקאעך שיעדענע
 דעם זזאבען געגןעגט גיט גאר האט עאיכם

 דאס צי ׳רעם אין אנטײל מינדעסטען
 עאיכם׳ן שאום םון ארבײט די טאיןע איז

 װי ניט. אונז זיך נאויבט װאס גוםא,
 האמעדיע, די זײן, גיט זאא דאס אבער

 דומא ארויס ברעגגט א-יצט, איז זי וױ
 איװא־ איװאן פאר אז השכא, מוסר דעם

 ד' זײגען פסיכאאאגיע, זײן םיט נאװ,
 האיײ א גאר םון צרות ספעציםיש־אידישע

באטרעוי. נעם
 פאר אויך. אמת דאד איז דאס און

 אוני־ דער איז גימנאזיסט אידישען א
 אע־ םון צװעס העכסטער דער ווערזיטעט

 די vvm איהם םון איהר נעהמט בען.
 ביאדונג, זײן דערענדיגען צר מעגאיכקײט

 נאגצע זײן אװעק איהם פון איהר נעהםט
 אנדער סײ\ דאר האט ער האדיערע.

 אן דאהטאר, א זײן אדער וױ ניט, ברירה
 װינד־ א אדער כעמיהער א אינזשעניער,

 א פון האריערע די װי אזוי און מענש,
 איז פארהאםט, איהם איז װינד־מענש

 רעטונג אײנציגע די אוניװערזיטעט דער
 ליכטיגער אײנציגער דער איהם. םאר

 אבער איהם. צו וױנקט װעלכער שטערן,
 איזואנאװ, אױואן א ארען עס קען װאם

 דורכגע״ צרות םיט קוים האם װעלכער
 ארײנ״ ט0 קען מר אז גימגאזיע, די מאכט

? *עיװערזיטעט אין נעהן
 אידישע אנדערע מיט זעלבע דאס

 למשל. פראװאזשיטעלסטװא, װי צרות,
 צו שװער זעהר טאקע איז קכצן א פאר

 ניט האט ער װאו שטאדט, א איז לעבען
 אײ־ װען אבער װאוינען. צו רעכט סײן
 דאך איז רובעלם, מיט שיטען קען נער
 מען שטופט קלײניגקײט. א באמת דאס

 גאך טשעאװגיק יענעם אדעי דעם ארײן
 שוין איז םהאגע די און רובעל, פאר א

' געלײזט. אויך
איװא־ איװאן אז צו, דערצו נאו גיט

 שאםירא׳ם חד אין זיך פארליעבט נאװ
 באםת, םארליעגט׳זיך טאכטער, שעהנער

 אט ראך װעחנן הארצען, גאנצען םיט׳ן
n םאר- װי אזױ צרות אידישע אלע 

 אויס, מאקע תוםט דארום און שוואונחגן,
o סיז וועגינםםענס n ון שסאגדפונקט& 
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 םעהר ניט פארט איז צרות אידישע װעגען
.1איבערטריבע שטארק ו\י

 גע־ מחבר דער האט זײן, סען דאס,
 דעםאנ־ צו דאך אום דערםאר, און םיהאט,

 איז עס שווער װי טעזיס, דעם םטרירען
 מיט צוגע<ןלעפט ײערט איר, א זײז צו

 אין אקט, דריטער א שפייעכץ ניכטערע
 אין ארײן זיך רײםט פאליצײ די װעלכען

 סדר־ ערשטער רער אין וזוין אידישער א
 אמודאידישער דער װען פםח, םון נאכט

 אדעסטירט, װערט שניאורסאן סטודענט
 זאל װאס. פאר ניט וױיסען םיר כאטש

 א איז זיר םאר און אן סצענע די אז ׳זײן
 אםאליגען דעם םון כילד ריכטע גאנץ

 װאס אבער רוסלאנד, אין לעבען אידישען
תאטעדיע¥ דער טיט טאן צו עס האט

 ניט ?עחר קאמעריע דער אין איז אויר
 צזוי• פארהעלטניס די געשילדערט קלאר

 סטױ *ידישען כלומרשט׳דיגען דעם שען
 אידען דעם םון טאכטער דער און דעגט

 קװאר־ אויף איז ער װאו שאפירא, דוד
 טיײ די אז עם, שײנט אגםאנג םון טיר.
 אין םאראיגטערעטירט שטארק איז דעל

 אורזאכע, קײן גיטא איז עם און איהם.
 צו חאט ער רײך, איז ער גים. װארום
 ירושח, גרויסע א באבע זײן םון קריגען

 זי װעלכע פרעזענטען, איהר טאכט ער
 זאל עט אז אלזא, שײנט, עס אן. נעהמט

 סאל א םיט זײ. צזוישען שדוך א זײן
 אין םארליעבט גאר איז זי אז םיר, הערען

 שוין איז דאס שניאורזאז. אמת׳ען דעם
 כםעט איו דאס םאכערײגןע. א װי םעהר

 דערםיט װיל םארםאסער דער שוכדיש.
 זיך \vp םײדעל אידישע א זאגען,
 אםילו, גוי א אין םארליעבען גיט כאמת

 איו־ען. א םאר זיך םארשטעלט ער װען
 דען סיר װײסען ? אזוי אבער עם איז

 חא״ םײדלעך אידישע םיעלע גאר »ז ניט,
 מענער, גויאישע איין םארליעבט זיך כען

 גיט זײנען זײ ^ װיסענדיג, גוט גאנץ
? גוײם װי מעהר,
קאמע־ די א? קלאר, דארום איז עס

 װירה״ האלט איד״ א זײן צו ״שווער דיע
 םון קריטימ, םעדקטע די אוים גיט ליך
 און ליטעראטור םון שטאגדפונהט דעם

 יעדען אויסעד עס איז דאך און קונסט,
 האם קאמעדיע דאזיגע די אז צװײסעל,

אםוזירענדעס. םיעל זיך אין
 מאכט גוי, אלס איװאנאף, איװאן
 װײס ער טריט. ^ון שריט אױף ״ברעקס״

 װאס אידישהײט, און אידען װעגען נארניט
 איד פראסטער געװעהנליכסטער דער

 ער אז גיט, ער וױיס באטידליך וױים.
 זעהר ניט דארום ער איז גיט. װײס

 װאס אלעס, רײד. זײגע םיט פארזיכםיג
דט ער  טו, פדריך. איז אידען װעגען ̂ר
 אין איז ײאט עולם, אידישעד א <ןען וױ

 לא־ ניט באהאװענט, אזוי »^דישקײט
?? כען

 דער ריכטע זעהר איז פרט דעם אין
 זײן צו ״שװער ?אמעדיע, דער םון נאםען

 איד א זײן צו שװער איז עס איד׳/ א
 געםינט ער אז איבערזזויפט, גוי. א פאד—
 אי־ א כײ און הויז, אידישער א אין זיך

 א איז װעלכעד שא&ירא, דוד װי דען,
קליפערלאך. אלע מיט איד

 דער זױרקליך באשטעהט דעם אין
 קא• דער םון •הומאר גאגצער
 הומאר; דערזעלבער איז דאס םעדיע.

 יע־ אין סחורה גאנגבארע א איז װעלכער
 אײנער װעלכען איז פיעסע, אנחןר דער

 םאר־ א סיט פונקט װערטער אדויס רעדט
 אלגעםײנער דער װי טײטש, סערטען

 אײנער װעלכער אין פארשטעהט, י עואם
 דער װאס נאריש<ןײטען, ארויס רעדט

 נאריש״ איז עס אז וױיס, עולם גאגצער
 האלט ער װײל לאכט, עולם דער קײטען.

 אויף ג»ר דעם פון ?ליגער פיעל זיך
 שלום דער אין דאסזעלבע ביהנע. דער

 נאנ־ די האלט עולם דעד פיעס;ג עליצם
 אוםװי־ די איבער לאכען אין צײט צע

 אידישקייט, הלכות אין גוי םון סעגהײט
קלאר. אזוי עס איז ער װאס איז

 וחד געזאגט דא אויך טוז האםת לםען
 רn װערט אפטעז אלע ניט׳'אין אז ׳חגן

 סרעוד דערזעלבער אין געהאלטען עולם
 אפט, צוױיטען דעם אין שטימונג. ליכער

 געסט זײנע אלע און שפירא דוד װאו
 גרויסען א ארום שםועס לאנגען א םיהרעז

 חיבשלאך עולם רער זיד םיהצט טיש,
 אונזער דאך איז רײד פים לאנגװײלע.

 דעם םון געלונגע זאט. עולם
 םחנהליך אםת און שיאס־שטאנדפונסט,

 ער״ רער און פראלאג דער בלויז זײנעז
 אהטען צוױי תצטע די אין אסט. שטער
 דאס־ אמאל נאך װדערהאלם אדער ווזגרם

 םזן שוין װײס עזלם דער װאס זעלבע,
 וואס נית, כיסעלע דאס און •ראלאג,

 צוגע- וױ מעחר, נים זיך םיזזלם #דא איז
צײם. די ■ווויסצופיצעז נאר אבי םשעפעט,

o מים יאך, איו n סיט און חוםאר 
o n םוז גאמן גרויסען o n םארפא־ 
 op n* וואלס קאס^ריא רעד פון סער
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•jid (1• שיייצן אױסנעצ״כ^נט^ ואס

אמואן איס וױיזענפרײגד,
̂נן1 גארדט, אינערסױעען סיר v ו o 
 n וצחן \m צו וערטvtn 1 עס אז זא;ען,
 ןnm צו אוס נלױו מאטעדיע ראדנע

ראלי^ |"1 וױיועגפרײגד מוגי
 ארױסמװ♦״ ױך ער האט ראליע דער אין
̂ו דעס פון שיגסטלער איס זען  נעס• סאג
 פאר״ א וױרקליו vn עס און סארט, טען

איחה אין ועחן צו איהם געגעען

 iin חאט צוױמ יאחר עטליכע םיט
 • אין אוגז באגעגעגעגדינ ׳מינץ מאזעס
 פפמצ״ קעטס^יפו n אין פלאץ זומער

 וחני״ #פאגא<יד תלײנעס א םאר שטעלט
 g אין גאסט » געװען אלײן איז כער

 א״נעגצם זײן םאר חאט און חאטעל,
o םאר און םארגע<יגען n 10 פאמעדגען) 

p באלאנטע און םרײנר m v i\ טאנ יעדען 
 תיגסטלצר רער װײאיידריסײטעל♦ א

 ;אך vא ,1קל״דסנוױ<ןסי געװען דאן איז
 לױט אלזא, ׳נײפע;טס אין געגאנגען

 סיט קינד. א גאך יאהרען און װאוקס
 p)n fJiM צר חאט אבער שפילען זײן

 פאראױס״ זזאבען מיר און באצויבערט׳
 צוקוגפס גרױסע א איהם פאר געזאגט

 דיוצר איו שנת לעצטען טיגסטלער. אלס
 נא״ אסת׳צר װעמעס פאגאגינ/ סלײנער

אױפגעטרא• סטאספ^ וושאזעוי איז םען
 תאדגעדצ אין מאל צרשטען צוס טען
 און סעגשען. טױזעגחנ םיט םול חאל
םאר״ חענסטער אונוער וױחןליו איו עס

 איצ פו זאגצן, איצט קענען צו געבינען
 דושא״ נעױארצן. מקױם איז גבואח מענס

 וױרפ״ שפייען דין מיט חאט סטאפאס זעוי
 סצגשפן-טא- נרױסע די באצויבערט ליך
 מײ< גרױסער א #חאל קארגעגיע אין סע
 אמת׳צ םון באשטאנען איז װעלכער םון

ד יפרער פידעי״שפילפן. אויוי םבינים  ו
 טא(, ריעסטע; ד>ם סיט געשפיעלט #מער
 און פארשטעלען, ;אר דך w< מען װאס
 אחן כאםש #גראציע חעכסטער חנר םיט

 אוױס״ חאט פאוירומ, װעלכעד אירגענד
 פון באגײסטעחנג העכסטע די גערופען

o n אדסגע- ױך תאט װעאנער #עולם 
 סאר אװאציפס שטארקםטע די אין דריפט

o n מינסטלעה אסת׳ען ױגגען
קרימיקער. דער

 בארד דזשאינט פון רעזאלוציע
 מאגטרעאלער דער פון

ױניאן. קלאוקמאכער
̂ינט ס*נטרעא<ער די  נ<ו»רד דז׳ט

̂טען בײם ה*ט  אויםנעדריקט םיטינג לע
 דער נא<רנערג, ח. נר. װאס באדויערן

 נאארד דז׳טאינט דער טון פרעזידענט
האל. אנרזיעעלעם, לאם נאך א■ םאהדט
זעל־ דער *ו יױל נאארד דז׳טא־נם די

 אנערקענינג איחר אױסדריקע! צייט בער
 און אינערמירליכע נע, אויםריכט די סאר

 האט :אלדנערג נר. ױאפ ,,ארכ־יג נוצליבע
 ח׳פאינט סון •רעוידענט אלם נעלײםטעט

 102 צאקאל םון םשערמאן אצט באארר,
 פון סיטנציעד איינפאנער אצס אויר װי

. ייניאן. דער
 אצפ אױך זױ באארד דזשאינט די

 איחם זוינ׳עען ױניאן, דער םון מעמנערם
 ח«ו• און רײזע גציקציכע א םרוי, זיין און
 ארנײט ויין װאט געדאנס, דעו אז םען

 איהם װעט אלעמען פון אנעקענט װערט
 ארכ״ט גוטע זײן םארטצוזעץען מוט געבען

אנדז׳טעצעם. לאם אין
דער פון ב#«רד דזשאינט if« יתזאז

מאנט
.PPD ׳פונערט, ױםף

 פון ערקלערונג
באראנדעם יוםח

• ,נערעכטיגפײט״ רעראק*יאן
 זיח, ראגפנאר זמהר אייף װעל איך

e איהר אױב v il נאריכםען נעפעצעסט 
 פאקט, חנם *ײםונג ווערםער אייער אין
u איך אז p פארנינ־ יעדע *פנעשניטען 

 סןוםיימ ,*ייטװייציגער דער םים דוננ
אםעריפא״. אין otnuifP אידי׳פען א םאר

 סיטגציד איס יוי חזזיננירט האכ איך
טן, עקזעהוטיװ דער םון  אצס אי מסי

*תאניזא׳ אלנעםיינער דער םון םיטגליד
*י*ז•

ארץ, דרך סיט
נארןזנדעם. װסף______

 ארכײ• די ®מ טאט נאבעלע א
שא■ קלאוק א אץ טער

M ארגײסער אן r  w םיר• דער םון 
 םע24 װעסט 122 סחזצפר, ענד נרינסי

x איז םםריס, n n $ o tm האם «ר און 
 פינ־ קליימ 6 סיט פרוי א איבערנעצאזזז

 ארנ״גתר די חאנפן — גויט. איז דער
 םאנ »אוועמװגפנןן נאמר^סען טאפ פון

 די סים אצםנח דער פאו װײדזמעם
 ■עטםיױ איו נאמצוס דער און יתוםים,

 אריינ־ חאס ואט נעיוארען. דורטעפיהרם
 וחנל־ ישלאר, 44Sj66 סוםק די נענראנט

 אצסנוג דער נמותזחנן אפנפגענפן *ויז מ
חײממ :האגדטפ רי
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װערם דער פה איחןאל קאפיטאליסםישער דער
vo אין n s,* ,איו געידען o ipu vpp

ip ip iipj lyoPMnpjBv א VjyiPBipp 1סי 
IK' ארע •ון |9'טאל'סט0סא  , ip u v 

ipsppn ארנ״טעו רי pnנעוP o jp p p j 
מוגען. •ך

m iP3 'v1׳• jpapn oo) איחד Pi* 
p די יערנען סענט ii'o vm po jpp • ניי  או

i p i t o  ip o, ךי עגר»ו1חױ#ט mp' i p o p• 
opn , ip j וױ נאף, יענען onpt op יייים׳ 

o אין n ווערט רי 1• נילויבען״ •א<׳»ען 
d אןן pi iv pm v m nppo iv װאס 

ipnp אי« «י i יאחר«ד זטיןס״ייבען א סיס 
pn, דארף װערט נעסערע פיין אז און 

p i p i״ip j ניט ipipj' h. אױנ op ױ 
oippp; w ןידרעד  |io?pn 1ייי י״ענעו 

in v o in v• אןי רי ט ipopmb סון שוו אי  יו
op די o jpppj )•;p ip b jp p זיי שאר *pn 
 װעגען נאװייז נעסטער דער אים נאן
m ון חטפדנגהיאזמיוײט• ip " t *•• 

.P 'V 't
n דער •ון װינטיגשײט fjp iV B jpp 

opn g אין ניט טושסעהט in זי opn 
ipop jo 'iv, *«; וי װאס דעם אין opn 

otp3pi װאס װ׳ןיט דער װיסוןן »*p n 
Ipo ווארטען פיםאייסטען p jb ' iv, ײען "t 

v n p  ip j  |p]pr| « םרײע u v n ו» IP0 
opn ף«ײ ס׳לוינט  ד«ר אין אטנעסטען, וי

 דער «ינערט1״<««נע זיף opn קטנסערענץ
ע- סון אידעאי ױ װעלס ו  גחיסע רי אוױ ו

 שטעיען סינאנסירען און האייטאריסטען
 ק• ניט ipo ipp נאטירליד םאר. וי «יןי

o p i t« , inו*  טאי׳טטערונג זעינע די א
b מר. ווי װעיט, חןר םון p v o v  o iPBop i 
ip זיך זי ap  .ip o פי«י אזוי אױף IPP 

 נאחויו־ יינערחײט מיט יט ivap טון
jpe, אז ip i אירעאר חאפיטאליסטי׳פער 
 you זעחר נעחאט װאיט זוערט m סון

 די װען װערעו, iw פאװױלחיינט שאנסען
m״v פון םיוורעו אונײטער b p i װאלטען 

ipnp i יט־ און נעטדײ פזױ,ששלאפעריש 
 ױאלט זי װי רעדרוננען, זייערע *ו יא<
Ip זיןי v j 'h י ײ יי ט  װעיט די ןיין. 1י

p;p וױרשריי וואיט ipp i| טװיע־ » זעחר 
 אייראועאי׳פע די װ«ן אויסועתן, רעען

 סר. «ו זיינען, װאס פיחרער, ארנייטעו
 ,אגאר• אזוי נאדױערען, ואטוערס׳עס

 נאװאוסט־ נעװען ניט װ^טען ניםטייפ״,
 נעניג אינטערנעהטערי׳ט און נענוג זיניג

 רי סון פיענער די נ״טט «ו מטנען «ו
האפ־טאייםטען.

 שאפיטא* די אייגענטשיןי װייעז װאס
V <יסטען

 טארנומען װאיט איץ אויסרעכענשן
ו סוזען םיר *ון פיאץ םי«< «ו י  נאנו־ ז

vmױו ן י  סאוײאנג, חױ«ט זײער טיס נ
 עט־ אין װערען אינעמענענען קען זואט
:װערטער נעצעתיטע <ינע

ײ  םון לאםט נאנאע די אז װילען ז
 װערען ארויםנעװארפעז ואיל מלחםח רער
ארבייטער. די אױף

ניט. נײעם שיין דאס איו אייגענטדיף
 מלחםות, נאסאיעאני׳טע נרױםע די גאן
 «ױ יאחר חינתרט א אוסנעטעחד טיט
 אזוי פונשט איז;עװען אייראםא װען ריש,

 <וי חונוח, אין סארזונשען אין טאראריםט
 שאפיטאליסטען די ראבען אי*ט, איז זי

ײ — קונ־ז א נעמאכט  ארויםגע״ וואנען ז
 ארניי״ די י1אוי יאסט נאנאע די זוארפען

 נאנצע די םאר׳טקלאפט חאנען זיי טער.
 ׳VI האט װאס באטעלשערוננ, ארבײטער

 כא׳ עמםטע די אוגטער ארנייטען םוזט
 אויןי און חוננער־לוין א פאר דינטנ;ען

״ איז אוטן אזא  םא־ iy נוט נעלוגנען ז
 רײכטום, פאפיערענעם גאנצען דעם כען

ײ וואס  װי־ אי«ט אננעסליבען. חאבע; ז
שמץ. ועינען דעם װידערחאלען ןיי לען

געײא׳ סאררוםע! איז שאנפערענץ די
 ט נעפינעז *ו טעישער־ליענ דעו םון חןן

תי סנות די פאר רםואח ,  יראנלעמען, א
װעלט. די אי«ט פלאנען האס

 רארף ■ראנלעטען jib רעדט םען ווען
o• אונטער ספן r קאוי• די םאר׳טטעחן 

 זאל טען ווען ■ראגלעסען. טפליסםי׳פע
ײ  קא־ דעם אושאםץן טאנ חיינטינען נ

א׳ ■ראנלעמעז די װאיטען פיטאליזם,  ג
 ײי אנער, פנים. אנדער נאנץ « פוטפן

omrr ov ,דערװײל גאך עם חאלט אויס 
ו סוזען םיר און גיט דפרנײ י  דערינער ז

י םיט כא׳טעפטינען  דער פון יראנלעמען י
 פראנלעםעז די םים ניט און נענענזוארט

אופונפט. חנר טון
ױ לאנ< אזױ  עמזיםםירם ארדנונג אן ו
 די <1א עשזיסטפנץ, איחר םאי «י טפטפט
 סאפיטאציס־ דער פון פראנלןם וטיפט

 יױיטער אזוי װי — איז ארתומ ם״פפר
w .עפזיםםירען

 ־pp \vp ארתוננ גפזפלטאםטליכע ט
ױ <אמ אזוי ויסטירמן י ו  טונקאיא־ שעז ו

» אוױ חייסם, דאם גירען. א ױ י  ױ ו
 דעם ווענינער אחנר סעחר טגחאלטפן טפן

 טריי• |1א נלייכנעוויכם מופל׳פאפםליבען
ן  עקאנאס״טןר חנר סון תדער די מ

פוגת־ אויף וזערט זי וחנן פטאפט.
ו זי *ופאיכ נירפן, י  פון געוועחניױ ז
. ן ײ * .

 יטטליסםעז bmp רי םאר טואגלפם די
n j ױ איזא יאר די אז סאנפן, «ו אזוי ו

. א. פון ץ ײ ע ז

תונג פיטאריסטי׳אע  וױיטער זאל או
 שיאד די »ז טערפוױרדי!, איו ovפינשאיפנירען.

vo «׳»רײפן1 ip* סעחר־ פייטוןן ע1חײנטי 
 *,•MP רי פון זײט חןר פין סטענטײרס
 פאראײנינטע רי אין אפי<ו טאריסטען,
<ע• די v'ogsgpvוײנען װאפ •פטאאטען,

 חערט װעלט, דער אױןי דריגח זיגדסט«
 נאשיפ־ קאפיטטליסטפן ״י ווי נסרר טען
ט דאס זיף״ גען ;י ז  mv< פוסטער שײן אי

י אז פיחיען״ שאפיטאליסטען די ׳פריי״  י
 נע־ אין איז און זיןי ׳וואשעיט ארתוע

אײנאוםאיען. פאחר
 ױר• סו » דעם םאר דא ו״נען

tvocif סאאיפיע טײלװײז ג im| טײד 
ײז v װ v 'a g ig p v, עח• דא װעיען טיר; 
״ זו״< עשאנאטי׳פע, די נאר םען  זיי־ ז
וױנטינסטע. די אפ׳פר נען

 1»י ננין עשאנאסי׳פער גאנאער דער
 פוטרײ• זיינען ער׳פטענס פוטרייסעלט.

י נעװארען סעיט v ו w 'n n w v םאר־ 
ײ װאס יעניער, די אוױ׳טען וועיטניסע  זי

]IV איינע אפהעננינ געװען איפט ביז 
 װס־ ײאס פאקט דער אנדערע. די פון

 ■ראצענ־ *אהלען אױפנעחערט חאט ל*נר
 אונטערגעגראבען האט פראנשרײף או טען
 םראנצוי־ רער אונטער פוגראמענט רעם

װירט׳טאפט. עשאנאטי׳פער זי׳טער
 וױנטינער, נאןי אי« װאס *וױיטענס,

 עשאנט־ די (עװארען אוטרײסעלט ו״גען
 שלאםען די אװי׳טען פארחעלטניסע מי׳טע

 די און לענדער שאפיטאליסטישע די אין
און רענירוננען די *װישען םארחערטניסע

iv ז״ערע p pv b.
 פראנלעטען ׳!וװערסטע די פון איינע

 םאר חייםט דאס אייט, איאטיגער דער םון
 װי איו ארדנוננ, שאפיטאליסטי׳טער דער
 ארנייטער דער »ז מאנען, *ו אווי

 ,םיעל, אזוי •רארואירען אנחוינען *וריש
 דער פאר פראדואירט האט ער וױפיעל
 אין שויהלען םון •ראדושאיע די סלחמח■
 מען, זאנט דײטטלאנד, אין און ענגלאגד

 דדיטעל. גאנאען א אױןי געפאיען אין
 איז װידער, פראנלעם, װערעr א זעחר

 איינשונםט נענוג ׳מאפעז iv אזוי װי די,
רעגירוננען. די םאר

ארד־ שאויטאליסטישער דער אוגטער
 הכנסח זייער רענירוננען די *יחען נוגנ

די־ פון :שװאל אײן פון חויוטזענליר
vopin שטייערען אוםדירעקטע אדער 

 בא־ דער אויןי ארױםגעלענט ווערען װאס
 פרי־ צו באלאננט לאנד דאס םעלשערונג.

 רײכטי־ נאטירליכע די םענשען. װאט
 ערד דער פון און ערד דער אױף מער

 שטייעחון די חעכד. פרױואטע אין לינען
 װערען אויםגעמאנט געװעחנלין םלענען

 אר־ דער םון הייםט דאס ארימע, די פון
 האייטא־ רער כאםעלשערוננ. נייטענדער

ז איז שלאם ליסטען  יאחרען לעצטע די ני
 די אכער לייכט. זעחר אפנעשומען
 IPPin צו נענונ נפװען זיינןן שטייערען

>«p און רעגירוננען די ח6אױםנאנע^־ 
חאנפז חכנםח זיישר טיט חואאות זײערש

oo'otrvi.
’vPP די און סלחםת די vpbd אונד 

 נדטא־ איחר דורך זייגעז װאס שטענדשן,
 די פארנרשסערט חאבשן נעמאיען, םען

 איםנעח״ער רענירומשן די no אויםנאכען
 סשחרסםש די אז איז רשזולטאט דער און

 רעני־ די דעפיציטען. חאבען רענירוננשן
 םוטען רישזינע צאהלען דארפעז חנגען

 םלחםזדחובות די אויף פראאענטש! אלס
 אויסנא־ זיישרש זיינען דפם אױםער און
 רער םון רשזולםאם אלם נעוואשםען נען

 p<* די <פלד. רשם פון םארנילינונג
 *ז שטופפ, him תמרײכט שוין חאט
 גיט ,t« םארשטפחט י׳וניער, סאננע אין
י י  ערנסט |p« האט אטעריקא, אין אונז נ

 ארויםלשגשן ivjph ריױפן אננשחױנפן
 מיינט, דאם — שאפיטאל אױף שטיישרען

 אונעח* יאהר ישדשן זאל רעגיתננ די אז
ײ םען  םוז טייל א שאפיט*ליםטפן די נ

 אזא אויא און קאפיטאל פליטעפן זיישר
חונות. םלחםח די סשאסיתז אוםן

ip פרשטער דער אננאלאנגט זואס B 
 iv ארבײטער די סאכפן וופנפן נלפם,

j v r v n r iB ,גפסאכט ן״נשן םשהר V3• 
 » אזוי <ױ •לפנער םארשיעדפנפ ווארען

 םעהר ארנייטער די םאראינטשרעסירען
י איז י ׳  םארנ׳ד וושרט עס יראדומױפ. י

 םאר־ דער אין דשח » זיי נענפן iv שלאנן
•יפנפר. עחנליכש און װאלטונג
}'שאפיטאליסטען רי \vitfi vm װאם

ײ אלוי. אן סיט ״לא׳ זאגען זיי  ז
p r ניט װילשן e  ipo ’ h״lPDP” j  p j.

 װילשן שאפיטאל אויוי pppe ?יין םון
י jie טפחרסטע די י  נײן, חערען. גיט ו

tvw נאראניס w אוועש־ גפהן |1א ויין «ײ 
in t i םארחאחױופטע, שוושר ויתרפ pj״ 

ײ חננירוננ! דער פראפיטפז שוואמ«  ז
 חאבען רשנירועען די אויב אז םןנת׳ן,

ײ »ז םיםן א איז חכנםש נענונ גים  דאר״ ז
.niMvm זייפיפ פארשיאנערשז פפן

ר, פאר שיאמן «ײ מ  רע• די א« חניי
ע מ ת ipbm ואיאן ני vw b םובםידישם די

ח דיעס י י ו ו  ארנײטסלפ* רי נטדר. י
 די םעחרסטענטייל ?ריגפן מנטידיעס זע

pjpivuvj .םונסי• גרױט די סאלדיטפן 
 נשםוזט רענירוננען טך א חאנעו ריעס

 נרױט tie פרייז תר נדי אײנפיחרען
 ארימען פאר׳ן חויך iv שטיינפן גיט זאי

פאיפ.
טעגח, נערשנטע « אפשך חאנען זײ

 אז זאגען זיי שטאנרפונפט. זייער פון
 העלםט ארכייטסלאזש פפו םונםירישם די

װ״ל נרויסע,װײרזשעס, די אויפחאלטען

פן m <»א סונסיריפ רי  די אינײאילאי
m האל«ן1אױס« «טליגפ**א  ip vm 

a קרי««ן r t ן פרײ« נאשטיסטפן« » אי • 
n גרויא די ־ארנײא. 'B a iD,•* ר S־ אי nw גיאט שרסטעען ;v )M B/ »

vv*o סונםידיפפ נהיא די גאר
מו רפר ׳פוין וחנא װפר״ן,  אוניפד »(

v א imvii 1* ארנײטפר די םויינפן n> 
פל״סינפר.

 או שאפיטאייםט•(, רי מייסען, זײ
 v>vn חןדרומפן די פון ׳פריא אזפלנפ
 1» פייײנא אדער רייאטס, iv פיחרען

 חאפפן, וײ אנלר אויפשטאנדען, עמםטש
«t ויי «ײן טפ»ױ װעט עם iv דפראריד 

נמט• אין ?ען
 ומא ײעיס די אזױ מי ניט ivnvt ןײ

אחן אלטען oiv ivinvppmv ?ענען־ זיך
•*.,VHiv*• *נױטיגער רער אט

mumammum₪₪₪am—a

I vrm די ו  »
rן vtw m f 

סוכסי• ברוים דידי יססלאת,

 קײן ת»בען סיר יו^ב — קאצעסקי. א•
̂בען ׳גיש מעות ן םיר ח י  ענמפער ווונזער י

 ווויןי <ו#ר«ען מיר #ז געז*ג», ווויסדריקליך
, «ון עיעס גאד ײו ̂לען םיר בדי י  קענען ז

ג ׳»ור#י«לען  *ון »ײד •wb זיך לוע« עס וווי
מןדערען. *ו ויד ווונז *אר

v — ברילל. א. o נוי«יגע די ני» ^בען 
M די געבען »ײד »ון אחמנוגעויגען *ײא l• 

 *אר׳ימעחען םיר אבער #ויגן^אינוארסאגיע.
̂:® אײו חא» וואס גי#  גלייר זיך עסוערען געק
 גןך ״גאראמי ונײמונג דער *ו װענדען נו

̂רט ®ון ? לאס״  געקאגט ?ינער איחר װ*למ ד
ענם»ער. ?יגערען און באלדעען א קרעען

*ארעפענמלי• םיר — םרידמאן. קלארא
ײן «ו םקים אוס ׳בריף אײער כען  םווח: די ז

םיר *בעוי *וױיטען דעם אויס ״חער
 איז בריעי אײער אז זײן, מודח זיך םוזען

 דער *ו בײטראג וױכטיגער קײן גיט גאר
 וױדעחאורודז דעם טנח עראזטענס ■ראגע.

̂ס  ערקלערוגג דער וױ׳»ען1 גע*יגט איחר ײ
ן ו ̂רעטזןר דז׳יעגעראל ו  דעם און גאר$ןי סע

 אז װ״לע, * מאר *וגעבעגדיג רעדאקטאר.
f וויז אזעלכער i, ,רעדאק• דער ? רע׳י טח גו 

ײן *ו מחחב נימ איז טן>ר  אײג• ̂לץ אין \
 סעקרעטעי, דזאזענעראל דעם םיט ׳•טיםיג

 יט1 איז סעקדעטער דזאזענעראל דער װי ■ונקט
ײן *ו םחויב  טימ׳ן אלץ אין ווײגמטיטיג ז

̂ר.  עס אז ׳איז אבער פאקט דער. ־ רעדאקט
 עס װידער««רוך. טיגדסטער דער גיטא איז
 סגע־Mא ׳געדאנ? דערזעלבער און אײן איו

 אופגים. פאחיײדענע *װיי אױן• בל^ דריקט
 דזאזענעראל דער ס״ און רעדאקטאר דער סײ

 דדיעגעראל באג«ער דער סײ און סעקרעטער
טאגעז ןײנען באארד עקזעקוטיװ  #אײנפא̂ר

̂בען װעלפע יעגיגע, די 1א  «ר#טעסטיוט מ
 *ון באארד עקז. דעם •זן האנדלונג די געגען
 גערעכט. ור#*ענט חוגדערט זײנען 25 לאקאל

 פון כ«ראקטעריםטיק אײער אגבאטרעפט װ?ס
 זענט איחר אז וווגז, ^ייגט *דדים, בײדע די

 ^כנגד, ווד רעם *ה אײן פארטײאיפז. ועחר
 קאג• פזרעקליו אלס איזזר כאראקטערױירט

 סורא׳דיג וולס — *װײטען דעם סערװאםיזו,
u# אבער ■ראגרעסיװ. t ,»װײ n» •>י» n•»» 

̂ס קײנער גיט# אמת. ניט עס איז ׳סען  װ
 «ו• איצטיגען דעם טים *ופרידען איז

 גלײגגילטיג־ אלגעםײגער דער םיט אזטאנד,
 ךי ־פון טעסבערפזי•. גרויסער דער פון קײט

 ««- לע*טער דעי ביז אן *ײטען פריחעסטע
 די נמכזןן *ו געײארען געמ#ן אלעס איז נוט

 גיט װיל קײנער פאראעטעחןטירט. םעםבערס
 טאקע דערואר און נלײבען, אזס זאל עס *ז

 וור־ גאנווע די געײארען פארגענוםען איז
 אויפטו, אײער סע$רגאניזא*י*ז. ®ױ נײ«
 «אר א דאס ייך, באריחמט איחר וועלכען םימ

 טיטינ• ■אר א *ו געקוטען זײגען חוגדערט
ע ?יין גיט אופן מזום איז גען,  פאר לייזו
 ךו חאבען באטרען״ א #אר װאס פראגע. דער
 טויזזןצדז 80 פון ױגיאן א אין תוגדערט פאר
 עקזעקוטיװ ד?«ענעראל פון באאזלוס דער

̂ילוס דער אמך אמ װאס כאאיה  דער פון כא
אן ̂ארד דזאזאינמ * בילדען( *ו :קאגװע̂נ ב

 חאבען װעלכע לאקאלם, •אר^ײדענע n פון
דפטעלט איגם כיז  ,26 לאקאל *וזאמע̂נ

 ליײ גרינדליכער א «ו פיחרען ?יככער װעט
M איו בא*לום דער פראנע. דער פון זונג r| 

 יחרטfםגעMא װעג ן̂פMא גליקליכערוױיזע
 װעט קערועראזאפט דאזיגע די װערען. *ו

 םיי װי און, פונק*יאנייעז« אגחויבען כאלד
 זןך םיי וױיל ערפאלג, גרחסען םים חאפען,

 דזאזאינ■ דער אורזאכע^ױ^רום קײן נים חען
 ברעג־ פאחיײדענ^ די ^ון געבילדעט כאארד
ײן ניט זאל ,25 לאקאל פין מ׳יעס  דער־ פון ז

 םעש- אלע פאר גו*ען און וחכםעקײט זעלבער
ז זוײסם דער אין בערס י  אינדוסטריע, ירעס י

 רלאוק דער ארג״טעראין אלע ®אר אי« עס ווי
אינדוסמריע.

 די פאר אפיל אײער — וױינבערגער. ה.
 מיר און פארעפענםלינ®, װערמ ■ריזאנערס

 אגנזעלע פון פיעלע גןר אז חאפעץ, וױלען
 אבױןען ?יך ײזלען לעזע-ינש און לעזער

1א M וזעמען ד*, ®אר אײי* חארוניגעז אײער 
 פאר ערקלערט חאט ״דעטאקז־יטיע״ אונזעי

״ באחאגדעלט און פארברעככער,  אזעל• אלס ז
 און לעזעי אונזערע אנבאםרע*® װאס כע.

 װי װײסען זײ אז םיד, לעגקען לעזעריג^
n אימי אדן *פארנרעכער״, די אם

 זיך חאט איחי• װאם געסאן, װאדיל זעוור חאט
קורץ. אזװ גןפאבב ענין דעם יועגען

 נאױ א״*י tjfafn «יר — מילמאן, ב.
ן לאנג ו  װןל- >[1 1» איבערגעגעבען ןננןט י

̂לןטען » געטען כע  H11 רץס, אץ אנטײל דיר
 װעא אימי >111א סיט ואל דער יט1 איז דאס

u• דארום  tv,» או•• אלי*ן װעט איחר װןן 
t 1119 ?יד און נעמעחן j n m r n ןײו 

if ליד*ר אייממ — אלןערמאן. ח. jH f
ן *יר״ם די זײן »ו י  p^m (11 פןעא « ו

m װען *״טען, u  h אד1 חאפ I jf iiir jf j 
t 1 ולאק•[ מ• איחר אח^ i l l«

אי JM1 דןס געקנאטען 1בעקערין  »1 ו
j* דערגײ #נועעל iu y iM iin »11• אימר סי 

 1י1« 1•ײ yjjfi |1א ק1לoiv 1 וױנעלע. דאס
 אל• רי אנ«»«א• דאס אטת, איו עס פארבײ.

 ןגןגו ijfMj נאנץ אגגעלומען זיעען «רות »ע
m און •רװ^ אלומנ די ני« גײע, דאד m 

מז מוזען ײ r יײערע בי iw תר •ל«ע  #יי
j יער1« •אי#לאוען ח#נען װעלבע i t t f ••או 

נ. געדר̂ו
אונו •רעחי עס — איזראעלי. ד.

ד חני ען1װע לױב-געזאמ אזא לעזען «ו  ״ו
י עי ןבער רענמיגח״•'/ נ ײ • 1*ltf yjim 

 גןי• ••רעגען מיד איבערטריגען. אביסעל
m* ̂ןר *? #דער*ו  •1ערעגיי1״ פון לעזער ד

 •עגיינןנ • לעזען «ו פאריפפארען זאל קײט״
1איגער װערען עס װעלנער אין *״טוגג, 1 

 •*# גיגעז •HI נײעס. אלנעסיעע די געבען
עי ®יי קוטעז0Mא קען אײגער אז  י

a? דאף און טעקײט״, il i n י ס»• באקאנט  י
 אנער װןך, ד?ר פון ■אסירונגען וױנטיגסטע

ן זיינעז עס אז *וגעבען, סוזען טיר  ®אחר י
מי  װעלגנע ואסירומען, ^דנטיגע װעניגעי •

 •אד׳ן אינמערעס גרױסען גאג״ן » פון זײגען
 liaoya אונזער סיט װעלכע פאר און לעזער,
ױ אײן ני•. ילאץ קױן חאבען מיר װילען ? 

 1•* •אשירומען די זיגער, זיד, דאכט איז,
 *11 #אינ»עמײ׳»#גאל דןןר פון לעבען דעם
ן ו  וועחנו גאװעגומ, ארבײ«ער גא«וער njn ו

 aav און געדעגקט, מעגליך, װי וױיט אזוי
o* *,1•* אוון, אינטערעסאנטען גא:ץ • אויןי r 
 לואנ• ••ויןי מקל^גען ני■ ?יד קען לעזעד דעד

 וי• איז •**« ועלבער דעי אין װײליפקײ•.
 ov װעלכען מין נוםער, אײנ*יגער קײן טא

 *ד1גז«ד זעתר דד** «װי* • «ײן ניט זאלען
 או<ו *11 ?ייגען, װעלכע •ר^קלען, •ריבע<ע

 נו«וען און אעטערעס גרױסען פון אױיגט,
 וורייקלןן די לעזעי. אלגעסײגעם דעם פאר

 איחר ו;נלגע1 ביכער, און ■עמטער װעגען
ױ, ב«Mל  אזינעס, «ון גןףפרזבען װעדען •ז

 !•טען דעם געבען «ו זיך געפעלט װאס
̂בען סיר און קריטיקער״,  רענ• קײן ני» ח

 גע• 1אי !ײגעריגקײ•, א״ער באפרידיגען «ו
 װןס *ו און נאםען, אמת׳ען ?י*ן אײך בען
 א״ו/ געפעלט עס •בי וױכטי;, •זוי עס איז

 פארזינערמז זידלער״, עדע1 אנבאטרעפט װאס
« דעם *ול*עב חאבען םיד אז אוץי, םזר  וי

̂רען ן טינוט אײן פארל ו  •ל•^ אונזער ו
 •ל«״עד פאר׳ן געלעזען זײ ח^ען םיר כאם•
 אונז, «ו סימפאטיע-אויסדדוק *ער1א געחן.
 •V *עיעז מיר און אנגעגעחם, זעחר נאט•
 פריעד׳טאפט, פון סמן • אלס ׳פטארק, זעתר
 בזןטען סיר און איבערפליסיג, ױדקליך1 איז

 יענע חאר«ען טום ?יך נעםען נימ אײן
/ .9קוו•®׳
גאר• חןבען םיר גײן,-------גלאזער. ב.

 לער די פ»ר *לעזיגגער ב. פון געחערט גיט
ty מיר װ*כען. •אר םע im ח#י • •בער 
 ער אז ?יכער, ?ײגען םיר אוםרוחי;. גיט
ײן םוז  ל«8ח און פאדנוםען, •ט^רק גאנץ ז
 *ױ ?וטען זי*ן ביז נייעס וױכטיגסטע די

טיי iid*«h יוייק, זײן װעט עי װעז ריק.
 װאס •לאן, דעס לויפ *בעך, באאזטימט. ניט
̂ט עד  איו ער אײדער ארבײט,rגoMא ח

ײז עי דארןי •װעקגעפ^חרען,  עגמ *יריק ז
 דןד׳ ao**ii איחר •בער טאנאט. דיזען סון
 •יעל ניט חעלפען נועג, אין א*« סען װאן
 •לענעי. אױסגעארמיטע סM•ראf פון אלע

 §אר*יזר וױלענדי^ גים װילענדיג »מאל,
 אױג װײטער, פרעג• איחר זיד״.. מען םיגט

 װעלנע אױועזענחי*®. י*ן1 ויך פיחלט עם
 תי״ אין &V ייר פיחלפ געװיס פראגע?
 ?ייז •י אויך, םיר פאדויכערען *״ט זעלבער

 גי• װערט װערען, געמסז י1דאר װסס זאד,
M עחיטער דער פארנאנלעסיגב. jn ronn* 

 «1אי איו װעלבער זיעגמאן, םאריס דע:ם,
 זײן ®וט אינטערגי״פסנאל, דער •פיספון אין

Pioא ■דעזידענ® ע?סיגג יולס ארבײט, m״־* 
 איז באר•!״ סעקרעמער דזעענעראל נזינט.
ס; אין פריץ ק״ן גיט אויך  דססועלבע •וי
m• אכדעײע, אלע ט׳ב i, געח• אלעס דאס 

 אג״ ןד1 קען דאס װי אופן, בעסטען אױפ׳ן
 אי*נגעפו:דעװעטער אן אין ז*ין :יט דער®

 «אדל•*• 4®•*? איחד װען ®פילו פירטע,
fjn • פאר איחר rnp.®״

ליזןוי רער ע ס ר ד׳ נ ע ״ ן מ
•01 ^ 0  2H 0

פיו• א (1• ו׳  ,)11 זיי
m, אחוץ <VM• V1V1V11VI v>v׳tvu;p 

 )דך ivsvfl סאדטארױם איטען תפ 11•
p *?j biv, פי טיא  פאר״ אויו iJuviiMa ו

 וד, וױ פפחאגפן איפינע איגאפרפפירא
 pvdvow אין חיליואװיט׳פ, דר, פפיױאש,

, ו )V3VJV1 חאנפן vbpvh י
v זייער m i 1א שעגטעדס| rv ;v׳v פאר 
 חאפפו «ײ |1א איגפאיא**•, גײעי חד

 Amv9 חנפ ייו חיה ודויםפן א ופודם
זאו, דער פון פרפאמ מירריגען
ו חאנ איף י  *vipmv »אם גאר ז

n• •m y• « רײוע oiv אםיפיש*שאוסט• 
ו1 חאנ איו און v ipפאי י v iip  n״o 

 נא־ חאנ איןי דענװע,*. אין אפנעשטערט
o זוגט n דער פון סאדטארױס ly^ 'TM 

 |1א נעזעישאפט nv<׳n ?אנסאדפטיײ
 *ms שייט1נײגערי נרױס סיט האנ איר

ד איפ די *•טיילונגען, איע טראנט  ני
o שטעלען װאס דיגגס, n  IV9M11V •סאני 

[*1M11M3 נרויס «יט חאג אין טארױם,
o pippj w n n ױ  ov 1פיכטי tit* רײן ו

tv iyn געחאלטען ?»vin;«M3 26 v 
אינסטיטו^ע, דעי פון פילדינגס
ip די אויף o jv v m b האנ איך ויאס 

 אופריתן זיין .iv ש״נען געזעחן, דארט
i סיט n ײ מאס נאתאנײונג H’oipm ז s 

 אויפמחאל* װערט עס עסען, סיט׳ן |1א
t די שין, כשר׳פ • טען p זעחר װערס 
 גע״ |v;iM עספנס די |1א געחאלטען ריין

pm o v, און tvo האט שיינער — געדג דט 
bo אז נאשיאגפן, » ניט «ױ ipm 3 ivo 
pop iu גיט p j.]

o״m •[ חאט סאניטארױם דער p jp j 
i P o i v n n v o, מאנען םין ooipm3 ip 

m p j” i״p jp j .םארם־פראתשטעז nר 
v 60 חאט סאניטארױם jv i^m n v o o  v 
in . |im mp םילו, גפנונ חאט ip p פו• |1א 

אי נױטינ איז װאס טער, j* רי • p ’ vmb 
o אחמ טען. n דא יך1א דארט איז « 

iMB*iprn > n*o־o ip n  op (o אויםנע״ 
ז1ט פיןר חאלטשז m נדpי oip, ,חיחנ?ר 

נענז. און שאטשששס אינדיטשששס,
 op pp3>ph פאר נילריננ, ניי? די

iv[ גפזאמעלט איז iv iiv א ppoipo טײ 
ו חאיט דאלאר, <יאן י ’P אין נאו ז is.] 
pn| םארטינ װשט נילדיננ די opii , in v ii 

i n סאניטארמם v m\ ארייננשחםשן 
nv״ rvo io  ]iv o in r n י ■[.pojp’vv 

ipoopij i דאן זיין opii דאם n •אידי 
ip r יאנד. איז סאניטארױם

זיי״ םאניטארמם no ען3אױסנא די
IP( נאנץ iv  ,v ' b m p v] פאר ooip o n 

o, נרױם ip j p o v m p p b io  opi o 'tn p 
p טירשאש, דר. p 3>pii ייט3אר זיין טוט 

jP |1א שנטוזיאזם PP•' םיט 3 P rp 3 ,v* 
v » איז ער חייט. iv o  ip:po>pr אין 
tpw אזא חיגזינט?[[ איפ po אר איז> 

.IP3*Bps iv שװשר |pfe,,v זזיינטיג?
i n ,איז גייםם i n  iPPPpn •סאני 
po טארױם pm p pjb ’ im o ip ii,] נע־ האט 
ipo סיר אױןי סאנט o ps  o n .א״נדרופ 

dp טיר האם vnpi,M״o i, אינסטי• די •ז 
vid׳p ט  ib] חילו• די וױרשליו םארד̂י
i n אידיששר fit* ,j]npp>PBM3 באזוג״ 

fie o in 3 די iv  p r ’i ’ M״[,pd v o  ipo 
ipo גאו מייל pI m ארנײ• די דאו זיינען 
ipo סעחרסטפ די ■ipo jp ’ vm, װאם pii* 
m אויםנ?חאלטע[. דארט

ר קלײנער א ע פ ער ױ ק  שאפ, מײ
ט װאס צ טי ט ש האנד. פולער מי

 נאר־ פריםtie 10 ײם?ר3אר די טיר,
oopn 109 ,p 26 ספנט 'Jmbovpםט., טע 

 iv נאשלאםשן חאבשן שאפ, רים?ר א
0PP ]p*•1 שטי«מז ^’ o d ’ Pb ’ vvo  o n] 

 iv זיר םארפלינםש[ lit* דאלאר 76 טיט
p אוגזשר סיט ארכייטען 'lip ip  1PV3MJ

’tpjp סאר iv s  iv oiv ,]” •opp o n די 
n p tv ’vpvn ,איז ױ?לכ? קלישע oip* 

”M3*ipo* שלאסען 3iM n  ]POOPPM3 iv 
j j i jp i i די איז פארדאנשפז «װ סך א 

 איינשםי״ זיינען װפלפע שאפ, םיז ״פ3
i סיט סיג n ננ1חאנדל tie ײטשר3אר די 

 נחי• א או ספנלינפס אלפס [Pio [«ײ1א
i p o 1סא זי?נ i n 1יאליסטיש?3סא 
o זאל טײ1פא n יאחר o i p 3’ ip j ,]זײ 

ou טיט t in n o, 
אטלעם, חעררי

[.voiptro שא•

ט פ י ד ו י ל ס י ל ש ס י ו א

 וױיםמיפחעע
 9 טחע ®»מטניא

סשאי צוועפאסשני
סראוז י.

ם ע ש ח ן נזן  בענערם או
ח סאסײפםיט יתיאנ^  בר, jo jo י

אן ספדיקסיי תי » י ײ מ י

* * * « ח י ק w ם ר י י

P'lpOטלאנח עלמסע ו ’IPB, 1 11אHI ו1א  I V9M0P( י
ipi, סיו פאפדייא it• fpvtvi |'M 
m א ײ ןotpTpt 8 |1א אונ t )י p t p 'm

ל1ש ^ • א'« P'*1P OPOP11 י •MSPJO'IIM 
PBlpIMBOIM 11M 1JP1P ,]V1M11PJ,] 

* * *
ױ שוין נ׳ י m אי « או np איו װ i ■ארו 

iv זונען iv opii opbp .טאן iv ii ip sv 
iT איד o  ipo o ip B o iv  oip ר״ פ  ,יייי

v o  ipoimi .סיר ניט i ' i r  tPBpn 1אי
11JPJ1P3.״

י1א pip 1איי T* איי מיי י v  A W
ײן זאל ;v ז י פון ip״ p׳M» ו t 'ip  ״,3

T t איד i p t i i 0 נײט,1א טײןOPO 
pp i איז שטאדט די אױס p i]; אין און 

13 m,ײט io״i v b ו י  1סאנויש די דו
opp די ישר, ipoo, די oipppp, אסאל 
t'M i״m חאט p j 1 דיP3PP, י אין  [א״ י

tp]'fip] o pbp  o;ppp; o i n װאס iv 
o טאן. v m איז p ;bm o n£׳i׳ ;•*m .ipo 

;d p o ' io p. טוט tiM n s io  n ip j"M  i n 
pvo דט ' bm i n ט1א m )נײ po אויפ 

p”0 אױס »י חסנות1 jn ]p no 'iJ( איו 
o n ילי[3 אזױ iv| אזױ PD iyt״]

״ ו י י ו

פיו• • 1» (׳ « ! 7(,PP evil 1PJ” V ■1PJV0 ]P0P1V•'(|
ptp'j n,] פאלשאפ אינײט ו♦  |P9M9 i

M IVPPVr]"1V ,PV3V0 OPI tPBVOIPJp 
P 'om no, "]*׳••ip jjv n p i |iv, i n

a״I •tM l א אא  פאי• ipo יארוי י
ל ײ[[ psp> ipvjm 1ני ) o n»| דא, אס

i OUfl'J o אין p i . ״
i p w o  o p iv j ' o n ״»jjmp T t  |P i*

t'M IP'O 1P1P' ,|P01PP)JP9Vt1V OMt
ip ip u p j o vpim s עו סײן און  opn ז

1 iPIfiPP  t " 0  IV • VPPOV'PIIMB t o

p i  op —• איי ppm 'V i n, ד׳ 
oivtpjiv T 'v  spn t v  opu ,pppjp'

|,PJ]"13 1V
ojppi i p  opn —  ifipo if lp i —*

«"| 00P11 —  J'UPOOiniPOJIM 01PB
T זיין opn ׳/ppnpivo״ א t  rp t ,oil 

in  >pn t v  ,pi P op ppum 1באל
11"|,P0  1V 0P11 |Pf

o איו " s im p j«p  3pn ײ v איתס ג
inm אלס iiv I'o'iv ,Ppj]'M'|ipi•" 

*pj iPinp opmip; t v  spn min ipo 
tv ipd'h otpfpj i'o  ip opn ,oPnpv

*M11 ip •  V 1PJ |P0"31M«P tIO T V
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-2441 •o ip o n ;  ipbpIpo ’j סטױס, טםע איסם 42 ■רעם יענאיד רי
 דרעםעס, און וױיססס סיאוסם, ארכײפעז װאס שעפער אלמ צו אפיעל אן

סליידעו פרױען אנדערע אלע און ססױרסס וױיס־נװס,
פמ נעמען ױ טײער ד־נען אײר פון אײנעם יעדען

לאנואן י זדלקוזיט
 פאר אויפגעטאן האכען צוױי די װאם װיסען דארוצ און וױיםט *ײן־ פמ אײנער יעדער

ך אונזערעװניא^
 דיער מאנען זיכער העלפען זאלט איהר אז אײך צו דערפאו־ יעצט זץ• װענדען מיר

סאנגרעט צום ערװעהלוננ
אז אײד, פמ פארלאנגען מיר
i( יעדער m וואםשערס. צװײ ערוועחלען גלײו זאל

 װערעו איכערגעגעבען באלד זאלען ערװעהלטע די פמ אדרעסען די און נעמען די )2 י
 לאקאל דער פון אםיס אץ אדער מענעדזשער, דיסטױקט צום אײחשענט,־אמןר במנעס צום

װניאן.

ארכײט און סוח איז צײס ױ גלײן/ װעומ געטאן אכער מה דאס
איזדאפזל.

װאטשערס. זײ באשטימען אדער ערװעהלען צו פארפעהלען ניט זאל שאפ קײן
־*־־*־־ ־•־־־ —-----

גתס װױאן טרייד םיט

I ’ Iליענ סאמפײן הלאזס־מײסער ױ -

םענעחעער. — טעטץ אל.0נדסערםאן. — ברעסלאװ חשײ
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«רי  »יל• ר> erne דירממוו, ׳פײיד♦, 8י
ר, חווספן «;.,9 דו«. נ׳נר״ ״ן »«(, גיו״ ו

f i f ,  mufimnt
• ווג און  M f  ,» jyii0 נ0פרײ» יעדען   

אװענט א־ן ממטינע ט#ג
̂חרונג שװארץ׳ס מאױס אױפ

1 1 • גרױםע לעצטע עליכם׳ס שלום
יואמעדיע

 אװענד פרייסואג יעדען
טװענד אץ מאטעע זוגמןג און שנת

Why bothtrfJt'« *o muoh eaelerio buy Cbewerfleld*. Twamy 1« a md«tura<prouf paekega far iwenly 
eenie, Thar taula la much belle ft

Cl .םארװאלטער. נענעראל שאר

23 לאסאל מאכעד דרעס אװ םהױרם
ס. א ד)מעררןו »ו

יוע* אפגעוזאלטען װעיען אקטאבער, טען28 דעם דןןנערשטאג, נעקסטען
אונזערע רען

.נדםעגסן סעסשאן ועגולע
 גילדינג. •ארװערטס אץ טאון, דאון

קאסינא. יאנדאן בראנקס,
כאזוכען, צו םיטיגגען דיזע אויסגעפאדערט זײט איחר

23 לאסאל כאארד מסזשסופיװ

ו ארױענעז8 *ו געלד •יעל און לעךנעז וװ לײכט
y ru n iw אויפ־ ין1« חןנון «9<ײ
m rv n v i יטגמר D׳my* f it  n a w 

נ«יד, פי«י די פ«ררי«ו«ן

קורס א איווט נעחסט
— די אין —

 םיסןןס פרױען, פאר ןזייגיגג
y n j n i .קורס א קליידער 

 באל- y נדינם סקוחל משעל
שןןן ןזי גע* נרויסע *ון ו

W נארכיענם «װ ס«ו< ׳»«<9סי די v K iw m  |  I t  I
מ סייקיננ, פ«ס«ון חןזייסגו, JM s■ נר״ד׳ i t f Z t f r f i l l

i קל״רעי. t»«ne פאר פיפימ יױן l l■ ■ ׳
f■ 1 יאחר 60 א»ג«ו «ט«ניידס t  1 1  \ |  o n  e«o 

f ^ «יפ»מ. ור«סט«ן t .

 רעזויטפטען. כעסטע מעטאדען. כעסטע סיםטעטען. נײע אידעען. גײע
ro «כ«גד און ס*ג אידי׳*, אין אמימידיגס וריװאט tfp.!

נ«דימעג«ן. דט«
דעמןוגסםר״טפן נו?ל«ם, סר״ען א פאו פוסס סיעי ט*י«פפנ»רט טריינם,

«.DBi«pe«ia פוי« און
םרײטאג. און םיסװאך םןנטאג, :קלאסען ןנעגד

 פעהיגג די און געדולד די צײט, די האבען אלע ניט ? כען 'א טון נשםח׳לע דאס חאט טענטעריל קלײן אײער
 רופו םען װאם םא׳טינדעל א ארוים איזגם איז עס ישעהנ־ *ו איבעמענעכען איז ױעזען גאנצעס איחר סרױ.
 זאך װאונדערבארע א און (װאונדער. ״, ל ע ו ו ר א ם , א״נ־ אן םאכען *ו איז אםביציאן א״גציגע איהר קײט.
איםכרוידערי םאשין נים םדאדוצירם זי די,םארװעל״. שעחן. אויסגוזעהן באװאונדערם, װערען *ו דרוק,

 ווערט געװעהנליך װאם אנשטאט אימברוידערי. האנד םײדע• אנדער אן אז זעהט טעכטעריל קלײן אײער װען
 שטאך, בײ שטאך לאעזאם, זעחר געמאכט כרוידערי מקגא. ױ איז העטקעלע, שעחן א קלײדער, שעהנע טראגט לע
 אויגען, די ארױס נעםט עם און םלײצע די איץ כײגט עס םײדעלער, קלײנע אנדערע די חגר׳טעם, איהרע אז װייסם זי

ױ אזוי שעחנקײט, סארגעטערען און םארעהרען  טייער די שענסטע, די טאן ״םארװעל״' דער םיט איחר אלײן. זי ו
 ארױםנע ניט ייך, בײגענדיג ניט ארכייט, איםברוידערי קליידע־ שעהנע חאבען םײדעלאף אנדערע אז זעהט זי װען
 צײם. פיעל פארלירענדינ ניט און אויגען, די זץ־ דינ לײדען, םיט אן חערצעלע איהר זיך םילט ניט, ױ און לאך
״ראי־• דער מים אדבײט און באקװעם, זיצט איהר טרעהרען, נ״ס א״געלאך א־הרע א•;

 שטעך װאונדערכארסטע די ארוים זיך װארפען עם און קינ־ אלע און שעהן, אנגעטאן איז ױ װען םארקעהרט,
 איהר און זאכען, טײערםטע די זיר איםבתיחןרט עם ױי״ און זי חנפה׳ענען זי, גלעטען איהר, אוי(ז קוקען דערלאך

 קלײדע קינדער אייערע םאכען צו אימשםאנדע זײן און פריידע טיט א; חערצעלע איהר זיך םילט םקנא, ןי גען
דארפען. זײ װאם אנדערע אלעם און העטקעלאו נליקדיך. איז זי שטאל*ן.

 וו װאם צערמליכקײט די אײביג געדענקט קינד א קלײדעלע א איז םײדעלע א פאר נליק גרעסטע דאם
 אײער איבערראשען װעט איהר װען כאװיזען. איחר איצם כיז צאצקעם. אנדערע און כלוםען םיט איםנרוידערט

 ו אויף עם װעט קלײדעלע, איםכרוידערט אן םיט דעלע טראגען צו אפארדען נעקענם קינדער רײכע בלויז האנען
 פא ניט מאל קײן אײך װעט זי אײנדרוק, טיפען א םאכען קלײדעלאך אזעלכע װײל קלײדעלאך, איםכרוידערטע טײער
 ליבןן םיט װערען אנגעםילט װעט הערצעלע איהר סען. געװאוג־ חאט םוטער יעדע טײער. זעהר געקאםס האבען

 אנש פרײד, און שטאלץ םיט אײך, צו דאנקכארקײט זאכען, איםברױדערטט קיגדער איחרע פאר קױפען צו שען
םרערען םיט ווערען אננעפילם זאלען אוינעלאך איחרע מא־ אלײן אץ באהויםטען. געקענט נים עם האם זי אבער

איזיזי אט

912-920 BROADWAY (Cot. 21.t),
I *hone, M1 nrtennnt 

ffoMfnn nrnnrh: 453 Wflffhin îtm Htrevt, Denlir HuiliUng

NEW YORK

ווערען אפנעהאלטען וועלען םיטינגען װיכםיכע פאלגעגדע האל. מארװערטס נראדדױי, איסט 178 אץ אתט., םען28 דעם אנענד, אוחר 8 מאנטאנ, טדטען װעט יאררן נל אװ אײ סעקשאן קאסינא. לו̂דאן ׳עװ. דױמע 3878 אץ אקט., טען28 אבענד, אוהר 8 מאגטאנ, מיטען װעט בראנהס, אװ סעקשאן כראנזודל ׳םט. סעקמאן 219 אין אבענד, אוחר 8 בער, אקטא־ םען23 ׳שכת טיטען װעט נראנזוױל אװ די סעקשאן

B דץ װעט נעלד 9J 9
a דער וױסעו«ת װעט װעלכער מעמבער, א אונזערער 

 אד■־ םיטחעל§ער אלס װערען באשמראפט װעט ױניאן, דער w מעלדעז ניט װעט און תאריאריישאן א ®מ עקדסטענל
 איהם מען װעט אזעלכען אלס און שא■ סקעב א צוהאלטען

■ כאהאנדלען.
אינײ עקזעקונדװ ארדער בײ אי ®ון ב ק » .1 י נמןקרעמעו, ריננער חש. .0 מענעזיזשער קאטלער, §.

ו א פ ו ש
 1 עװ., צוױיםע 80 װאירקס, נידעלקראפט מאררועל

| יארק. גמ
ט פליעזשייקטמיר ס י ז ם ו  . אײערליטערא־ א

״ ״מארוועל דער וועגען טור
I Name .. ..................................... ..
1 A ddress .................................................... .. •

C d v  • • • • • • • • • • • • • • • •  S ta te  ••*••##••••

געוױזען װערען ארבײט א״הר און ״מארװעל״ די
דיגג, םארװעא די אין tw סטריט. טע116 איסט 109*11 ב̂י in 

 עװעגיו, ןוװײטע 80 #סטאר כרעגט^ עװענױ. טעG20 5 ̂וםיס,
 דע־ נראס. באםיגגדייל עװענױ׳ •יטקין 1554 סטאר, כרענט^

 לאױ #סטאר דעיארטםענט באטערמאנ׳ס סטאר, •ארטמענט
סטאר. ארםמעגט1דע זשערס

 ״סאר־ די איז דאס
 יימנראידערי װעל״

 »ין v* «י האשין.
 אינטשעס 8 גאנןרען

 זי קען סזגן און לאנג
 םימםראגען שטענדיג

$5.50 פױיז?יך. סים
טעאוסליי לײבארארכ״ט א־הר און מארװעל די כאװאונדערעז צו נעחט

:ווערען פארהאנדעלס וועם פאלגענדעס

 נאױנס םענעחשןרס ס
םרײו אץ סיסואדאן ימסימ )2

 וד װיםען םוז לאנע דער אין אריין דך טראכס וואס איינער יעדער
 פאר־ ניס קײנער טאר דערפאר ױינעןאון םינױגנען יעצנױגע די וויכנױנ
35 לאקאל באארד עזעקוטיװזיץ. *ו אניועזענד פעחלען םעגעדדיער. ברעסלאװ״ חשײ

Oft«iitifk.i« ,ןא אדרעסןן יןk נןודען א״עד אוים פילט

210 Caat ■roadway 
1700 Pitkin Avi, Brooklyn

100 Lenox Avenue 
800 Proopeet Ave., Bronn
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