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ערװעוזלט. מעגלץ־ חילקוױט און לאנדאן
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p «ײס |pnp< מיר נעת m דער סיט 
9**j) io ניט נסו איז פייטא(), (טיטװאך 

 די |ic רעזויטיוט (אנצער דער נאקאנט
iPאי סיעס »סוויען. 3 g  די — יינער, 1

 H נעצױגען ה*ט «ארטײ םסציאליסטישע
inpt ט ײטוט■ נרױסעי  ״נױ רער יוי
p ig' טרוס נאקוסען דענס האס סײמם״ 
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 סאריס אסשו און חשיננרעס, וװס װעחיט
ײייר. חילשוויט

 אסעמנליטען *ורינעװיזעגע פי;ף די
 נאן• און ערװעחיט וױדער איע ויינען

 סין װי טיסען «*ח< נרעםערער M םיט
 עטייכע טיט עלעחשאן, עיזסטרא תם

«P30] .רי אין 1אי רעם חוץ א *וריס 
o)npmp 0P)gi3 ײ8 נאן־ נעױארען« 

 רער צו אםןםנליטען, 'אייסטישע80ס
 די נעװארען ערװעחיט זײנען אסעטניי

)ivogjp, איעס• און יעינג כועריאן טיס 
 חאט שיינם עס װי און ראוען. סאנדער

 ססציאליט־ א ערזועחיט אױך נראנקס די
עדמונד נענאסע םענאטאר, סטייט נױ׳טעו

וײדעי.

 אלנער׳ינער m אננאיאנט »«ס
 סארטיי רעױנלישאנער די האט •אייט־ק,

 1סײ נאך חאט זי װאס זיע;, אזא נעזזאט
י (עחאט, גיט נעפאר מאי  וױיסאן״ ו

 ig• לעווטע די זיר ogn אדטידסםיא«יע
 און םאיש, רעם דערעסען שרעקלין■ יאד,ר

 רעםטשראטי׳טער דער גענראנט חאט וי
 רולות. נרעםט׳ן די סון איינע יארטיי

i n חארדיננ׳ן טאר נע־נוטימט האט עוים 
ױ מררני סאחנת אזױ ניט  חדן. ם״-־נאת ו

 סאר נעשטיטט חאט ipo חייסט, דאס
 איחם 1צ ליעבע אויס אזוי ניט הארדיע

ױ  *IgoP'H דער *ו פאראכטונג אױס ו
 װי• pPp'o איחרע ט־ט אדמידסטרא*יע

 חאנוימגען. שיענטע און רערמורונען
 נעװאדעז, ערװעחלט װאיט קאשס װען

o סון םארםזע«ונג א געװען עס װ^יט n 
 װיל״ אונעשסארכענעם או| וױשראנענעם

 גע־ ח«ניס חאט עוים חןר און סאניזם
 נע־ גיט מעחר טאר ראם אז דענהט,
 די ווטם װעםען אימענר װערען. רוצדעט

 אװיסנע־ װאיט ■ארטיי רעפונייקאגער
 עתועהיט װאיט ■רעזירענט םאר ׳»טעיט

 אין סראםס א געכען »ו אום נעײארען,
 אדכד• װילםאן פארחאסםער דער פנים

ניםטראציע.

 אינדוסט־ און טױיד־ױניאניזם
ױאליזם.

)ptftr 9 זײט םון(.
 םינ^רײ סייינע םערזזעיטניסםעסיג m ווי

 םמכ^װע אדער נע׳מויטע אפימ םון טעט
 טען װעיכע אזעיכע, פון ארנײטער

 יײנ^רער״. ״סקייד ענג^ו אױןי ר»ט
ד םיט וײן pnr «אי וױ חיעט  ״אנסק̂י

? !?ײכאר״
 צו איז עס שװעדער װאס איענםאיס,

 יײכטער איץ סאן/ געװיסען א צר^עמען
 טרײד״ױניאגיס״ ארגאדוירען צו עס איו

 עיטעסטע די םאן/ דאזיגען דעם טימ
 קאייטא״ איע אין סומען םרײד־ױניאגס

 םאו־אר- אזעיכע פון יענדער שעז<יסט
 נראװירער, שריטטועצער, וױ #נײטער

שניײ שוסטער, תאיץ״שגיצילער,
ײ װ. ז. א. חןר,  די געװען עס ז״נען ו

 צוױשען םיחסח דער אין אװאןמװארדיע
 זײגען חױם עד ק»וויטא<. און ארנײט

 די גרעסט̂ע די םאדיוגיאגס אזעלכע אט
שטאדקסטע. די און װיכטעסטע

 #זיר דאכט דארף, איײן פארןט דיזער
 םאר״ דט איז װאס איינעם, יעדען צייגען

 רע״ און בליסען פאפירענע טון ניעגדעט
 אויסערהאיב אז םראזען, װאיווציאנערע

 אײגענטיױ פריחער איו םאדארבײטער
 טרייד־ פאר נעװען דם פיאץ חיין גאר

 זא״ און געחן צו קומען חײנט יודאנס.
 #טרײד״ױניאנס געװעזזנליכע די אז גען,
 ׳גיט טױגען םאךארגאגיזאציאגען די

ױיי  אױף אנדערע ארגאנידרען קען מען ו
 אגדער אן אונטער שטייגצר, אגדער אן

 און ?עכערילץ/ פשוט דאמם איו נאכיען,
 י עתזיסטירענדע די שעדיגען צו זוכען

 ״אילנדםאדיש*, וױ — ױניאגס • טרײד
 יואגסערװא״ און *פױר־ענד־סימפערדע״

 יאזט עם וױייל וײ[, גיט זאיוען וײ טמו
 און •ראגרעסיװערע װעגען דענקען זיך

ױיי ׳ױנ-א:ס וױרלןזאטערע  גלויבט מען ו
ױ ״סינדיקאייזם׳/ סון נליהען די אין  ״ני

 ״אינדוסטריא־ אדער טרײד־ױניאניזש״
• א אײנסאך איו דאס — #״<חם ו א  ם

 םון אינטערעסען די געגעז ן ע ב ע ר נ
קיאס. ארבײטער גאגצען

 דט איבערחױפט עס ניט וױיטער
 אינדוסטריאייסטײ אן כואר גרעגעץ שײן
jr r זײנען אינתסטריען אילע וױי< ױניאן׳ 

ױיי ;םאדכונדעל דאך  •דאדוסט יעדער ו
 ר v צ ג א ג דער פרן רעזױוטאט דער איז

 אין גאר ניט ארכײט נ*?עילשאםט<יכעד
 דער אין אױך זאנדערן צ*יט, אונזער

םאדגאנגענחײט,
מאי. אנדערס אן דעם װעגעז גאד

 אץ מיטגלידערשאשט אונזער
איסט. דער

.)3 זייט םון (׳פיוס
 מיטנלירער *אח< נרעסטע די נע׳ןןאנאל

 דארטען חאנען פיר פילאדעלפיא. אין
53 יאקאי לאשאלס, פיער  ׳ןוטע־ 69 און 2,

 ױניאן. שלאוקםאנער די *וזאםען לען
 װײסט די ,15 יאסאל דא אויך איז דארט

 לא־ ®יעד אלע ױניאן. סאכער דרעס און
 נעחאם, חאכשן סיראדןלםיא אין שאלס
 םיטנלי־ 7,993 ,1920 דזעון, טען30 דעם
רער.

̂אחלט חאבען טיטגלידער 063 זיי• כא
 995 יאחר, פערטעי ער׳פםען אין דױס ערע

 1,754 יאחר, פערטעל *װײטען דורנ׳ן
 4,449 און יאחר, םערםעל דריטען דורכ׳ן
 חאבעז םיטנלידער 132 םערטען. דורכ׳ן

 םאמ־ פאראויס. אין דױם אייעעולטחלט
 79 אדער םיטנלידער, 6335 זייגעז ליך

«וי נים פראצענט,  דױס פאד נעײע; יג1׳
 טיטנלי* 4581 און װאכען, 26 םון מעחר
 ׳פולדיג ז־ינע; פראצענט 57 אדער דער,

ויאנען. 13 פאר וױ םעחר ניט געװען
 די האנען ,1919 דז׳פון, טען1 דעם
 7529 נעהאט םילאדעלשיא אין לאשאלס

 אלזא, םיר ועהען יאחר דעם מיטנלידער.
 ארער מיטנליחזר, 464 םון *ואװאויום א
פיאצענם. 0

 סאניטארי באארד חשאינט
 וױדער עסענט קאנטראל
דדגיענע. איבער קורסען

 דעם פון דעפארטמענט נילדוגנס די
 תאנטראל סאניטארי נאארד ח׳פטיגט

ס און שלאוס חנר םון ת  אינדוםטריע ו
 נײן די זוי כאלד אזױ אז אנ^נםירט,

 אין גמנםער״, ימלםח ,ייניאן פונ׳ם חזיז
 נעענדינם וועם סטרים, םע17 איםט 181

 דארס חןפארםםענט דער וועט זועחנן,
v וױדמר n tv טורמן חננוימחנ זיינע ן 

 דער םון סאםינמס םאניםיישאז די טאו־
אינתסטדיע.

 4נוכ סשול פאבליש אין איז זואד די
M געחאלסען סטדיס, םער20 חגר אייף 

trw n fi סאני־ אלטפ די פון סיסינג א 
nW*w ,̂ס אויסמ־ vm ov |w שטגדט

s

«.d םקרענמאן,
 א איז םקרענטאן אין 125 לאלאל

 דזשון, טלן30 דעם לאקאל. שלאוהמאנער
 מיט־ 87 נעחאט לאקאל דער האט ,1920

 שול־ ניט זיא זיי םון ק״נער נליעדער.
 םיט״ 75 איז דױס, װאכען 2G זוי ר«חר דינ

 שולריג איו פ־אצענם, 86 אדער נלידער,
 דער װאכען. 13 םאר װי מעחר ניט נעװען

 אין ערשם ארגאניזירט זיף האט לאשאל
 פאלנליר און ,1919 דעצעםנער, טאנאט

 נעװינס א טיטנלידער נאנצע די איז
פאראיאחרען. םון מעמנערשי■ דער לויט

םערילאנד. באלטיםאר,
 לא־ םיער סיר האבען נאלטיסאר אין
 שטעלען 110 איז 101 ,4 לאשאל קאלס,

 דער םיז נאארד דושאינט דעם צוזאמען
 די ,72 ראהאל און ױניאן, סלאוקמאכער

ױניאן. װארהערס ווייטנודס
 םיט־ די איז ,1920 דזשון, טען30 דעם

 נע־ לאקאלס פיער אלע םון נלידערשאפט
57 .529 |tm נעצאחלט האב«ן זיי םון 

 77 יאחר. םערטעל ערשםען דעם דױס
a נעצאהלט האבען n םערטעל צװייטען 
i יאהר, n דריטעז תם נעצאחלט האבען 

 םיס״ *וױי םערםען. דעם 255 או; םערטעל
 אין דױם אייננעצאחלט חאנען גלידער

 םיטנלי־ 374 זיינעז פאלגליך םאראױס.
 געווקן שולדינ ■ראצענם, 74 אדער ח$ר,
 ,267 און װאכעז, 26 םון םעחר גים םאר

 נעװען שולדיג זיינען פראצענט, 51 אדער
 טען1 דעם װא:ען. 13 װי מעחר נים םאר

 נ׳ד לאסאלם םיער די חאבען ,1919 דזשון,
 סיםגליחןרשאםט דױס־צאחלענדע א חאט

א דארם איז אלזא, אי«ט .506 פון  םיט י
■ראצענפ 5 אדער מיטנליחןר, טעחר 24

 פאר פראנראם דאם נעײארען ארבײט
o n סונ׳ם נילדוננם־סעזא! שוםענחןן 

n a n.שוםענ■ *ום װעלעז עס וםענט 
j n חעכזד אויר וועחנן פארםירם סץזאן 
n מר לצמױעס פאר שלאסןן  חיניע־ אי
ת אק מ m איוז a im .װיינמממ*

• t»׳(אלי• ״ ).1 י

 אי־ נייעם דעם פאר טיקעםס נידיגע
טעאטער. קונסט דימען

 זזאט דעיארטסענט עדױקײשאנאל רער
 אירישען טיט׳ן אראנושמענטס נעטאנט

i, טעאטצו, שונסט n טןאט׳ןו״, גײער 
 עװעגיו, סעדיםאן און סטריט טער27 אין
 שרינען שמנמן מיטגליעדער אונזערע און

 סאנ־ ימרען פר״ז תאלנען א צו ט־קעםם
 1דאנערשטא און םיםװאן־ דינסטאנ, טאג,

 סאט׳ני. וונטאנ און שכת און אװענט,
 געוױםע א חאנען נלױז דארפט איחר

 '*0 גאנצען פאר׳ן נוט איז ײאם הארד,
 אין הרינען מןן יען שארדס דיעזע זאן,

 אין ױניאנס, לאשאל די פון אםיסעס די
 הלאוש־ דער פון באארד דזשוינט פון אפיס

 דע־ ערױק״שאנאל אין ױניאן, טאנער
 ,906 רום סשװער, ױניאן 31 פארטטענט,

סענטערס. ױגיטי אונזערע אלע אין און
 גע״ נעטאכט זײנען אראנזשסענטס די
 פון םענעדזשער נעגעראל דעם מיט װארעז
שאר. ם. םריינט טעאטער, דיזעז

i n רודאלף אחטיאר נאריהטטער 
 שלום אין אויױ דארם טרעט שילדשרויט

 נשםח״. פון ,נאט סייםטערווערק אש׳•
o וזמ א און n נע״ איצט דארט װערט 

 ״הערנםט פיעפע, שעחנע נאנץ א שפיעלט
 פיז רוסיש, פון אינערזעצט פיעדלען״,

 אין ראלען חויפט די סומיטשעװ, איליא
m לעאניד פון געשייעלם זוערען פיעסע 

 די ארזשעװסשאיא, אסתר און םענינאײ
 זיינעז וועלבע אשט'אדצ| אידישע רוסיש

 רום־ פון אהער נעקוםעז צוריש לאנג ניט
 ייעסע צארטע שעתנע, א איז op לאנד.
זעחען. *ו גדאי איז װאם

 נאקוםען אױך איהר קאנט חתידעם א
 אר־ סיסםאני ניישאנאל די פאר שארדס

 אוג־ װעלכע דורך קאנצערטען, חעםטרא
 םײ צװיי סרינען שענען מיטנייעדער זערע

 װי נילי«ער פיאצעגט םערציג סיט סעםם
איו. פרײז רעגולאר רער

f  * *
טי די אין םענםערם. ױני

 םון וועט סענטער ױניטי יערען אין
 סו־ א נעםינען זיר אן סאנטאנ סומענדען

’TOD זועט וועלכער •ערװייזער, r n n,־ 
o n רען p tjmיטנליעnשלאסען די םאר ר 
 זייז זאל אלעם אז אױםפאסען װעט און
 אינםאר־ נעבען וועם ארדנונג, בעסטען אין

 טע־ נילדוננם אונזערע איבער מיײפאז
ײ חאבפן אױך ײעט און טינקייטען, ו נ י  ז

שאנצערטעז. םארשיערענע די צו טישעטם
נאוועטכער, טען4 רעם דאנערשטאנ,

m’ אין ויעט v אנ* זיך סענטער ױניטי 
 אוג־ ■ראהטיס דזשימנייזיאוםם םאנגען

 געאינטער א פון אױםזיכט דער טער
יעהרערין.

 טענטערם ױניטי די אין שלאםען די
 פראכלע־ און היםטאריע עקאנאם־קם, םון
i םון מען n לי־ און נאװענוננ אדכייםער 

 נאך נלײר אנפאננען זיר וועט טעראטור
o 8 םאנטאנ, עיעהשאן, nנאװעם־ סען 

בער.
 ipo ipp אינםארטײשאן טעחר פאר ,

 און סענטערם ױניטי די איז װענדע] זיך
 ■ארם־n עדױקיישאנאל םון אםיס אין

 די םון אםיסעם די אין אויד און מענט,
• * *ױניאנם. לאקאל
 די פאר זיר דעדזשיסטריחנז װאס די
 די םון ^פיסעס די אין טענטערס ױניטי
 םאר וחורטעז ניט זאיען ממאנס יאקאא

 דעם אין געחן גייץ• און יעטערס קייז
+ m +סעגטער.׳ מניטי נאהעגטסטען

 געחט סענטערס די אין יערנען דאס
 כאזובט גוט װערעז קיאסצן די אז, ^ייו
תר נײע מעחר איץ און  זיך סומען מי

 איץ גאר אכער איז עם איעשרײבען.
 װאס םיטגייחוד, מעחר םאר ■<ואץ דא

 צײט די איצם איז עכ און יערנעז װייעז
 םאר אײנשריעען ?־ך ןvo\t< זאיעז זײ
 ניבען םיר ק<אסען. *ןו יעקטשורט די
 סענטערס אונזעחנ אילע םון ייסט א דא
 דעם אױסקיײבען זיך סאנט איחר און

 גאכ־ אײער אין סענטער נאחענטסםען
כארשאפט.

• • •
 • — םענםער, ױגיפױ סײד איםם

 V2Vל סםרים, טע4 .63 סשוי ■אנליס
עװענױ, ערשםע

טי װײםםםאכער  — םענטער ױני
סט םע20 איסט 320 ,40 סהוי יאכליק

םי חארלעם פאב־ — כענםער, יוני
 מע־ צײישען טם., PO103 ,171 סשול ליש

עוועגױט. pd5 און דיםאז
טי כראגהס טער1  — םענםער ױני

 עװענע א־נםזרוױיי ,54 סשול פאבלימ
סםרים. םרימאן אזן

םי בראנקם טער2  — םעגטער ױני
 און עװ. יואשיננםאז ,42 סשול ■אבליה

פארקװי'. סלעדמאאנט
םי כראנקם טער3 ױ  — סענםער ױ

 אוז פלײס נראיז .43 סקול *אנליק
ססריט. טע135

שי כראגזוױל ■אנ• — סענגמור יוגי
w *זיל יימ »  M נמאר7נל איז .«»

 םאר־ נ״טאנ, אוחר 1:30 שנת יעדען
i ויך־ זאםעלם n עשאגאטישט אין ללאם. 

iv פון u m ;אין סיסטעם/ יעלער1וםט1אי 
י פון אפים  ימיאן, ם1םיניש? קלאוש ו

i עװעניו. סעשאנו 228 ,9 לאשאל n 
* • • ל?װין. סאקם איז שלאם דיזען סון 1לעחח«

 ק^םיטע *אראײגיגטע כילדזנגס די
.9 ,1 לאקאל פון

nאוגז inpo װאס p טעטיד וננס1ביל 
 לער• inpo אלץ זיר, ענטוױקלען קייטעז

ipj טיר jpjpii םון גויםװענדינשײם רי 
 ל?צם?ן :ביישפיעל צום איינינוננ.1םא

 אונז?ר פון לאשאיס וגווײ האבע; יאתו•
o נע־,אם אינטעמעשאנאל iiB W P i אין . 

d pi ז דעם אין און אװענט ועלכעןpלבp 
 אי לוםס1םא א סיינט אס1 ישט.1יסט1
jr פון שאר׳עױענמננ און לדpנ ’ jip jp 
*ovp אײני•1םא צו געלוננע! אונז איז 

 לא• י1 םון נײט1א גילחנגס רי נ?ן
oזיר חאט op .9 און 1 קאלס n jn  m 

 לא• *װײ די םון קאטים? אײניגמע1שא א
 (עטײנישאשטלױ װעט pלכpוו שאלס,

 סיס צוזאמע! לעקםשורס, אראנזשירען
tn v 1 ,ipo ipv j p̂ אין 1אבענ ״טאנ1פ 

שטאדט. פון מייל אנדער אן
 םון ניישפי?ל יזע;1 אז האפען 1לאםי

in» :אכגעטאו װעט ,9 אוז 1 לאסאל p 
nאנ ע1אונזע פון n נאו■ אז און לאהאלס 
 זיך לאקאלם inpo נאך זpלpװ ניכ?ן אין
 ג?ניט. ipth אױןי איינינ?ן1םא

• • •
 װײסטמ&כער פון נײעס ספעצױעלע

טי סענטער. ױני
 סעגטער ױגיטי וױיסטמאכער דעם אין

 צו סיואס א ;עװארען אתאניזירט איז
 זיך װי<ען װאס די שודמען. ויך לערנען

̂יסעז  זיך זאיען גרופע׳ דיעזער צו אנש
םצ21 װעסט 16 אין גיו^ מיס צו מעידען

 סםריט טע23 איסט דעם איז םארגאכם׳
 װאס איצעס מיט נעהטט .״•ו< ״סװיםינג

 באחנז. זיך נעהמ איהר װען נױםיג, איז
 אויפ״ דער אונטער איז שוױם־קיאס דער
 * צוסזגרטאן. מיס םון זיכט

* * *
גיםנ«סמיק. ן%א קלאם א
 חאבען װעט גימנאסטיה״הלאס דער

 דאנערשםאג דעם מיטינג ערשטען דעם
 ײײסטםאכאר דעם אי; ,6:30 אום אבענד,
סט. טע20 זײסם 320 סענטער׳ ױניטי m m *

קלוב. מאנדאלין א
̂ין םיז טיטגליעדער די  היאס מאנדא

 פיהרער• דער אינטער סיזאן, לעצטעז פון
 • װידער קאנעז ח?וײס, ד. םר. םיז שאםט

̂בען דעם אנפאנגען  דייי דער הלאס. זע
 אנצוגעחן װײטער װמינ איז רעקטאר

 אוועגט. םרײטאנ יעדען dk>p רעם םיט
אין םאואינטערעסירט זײנען װאם די

 •ערזענליר טעילדען זיך זאלען קלאס, חנם
 16 אין גטסי טים צו מרישטלױ אדער
 םון אםיס איז סט. טע21 וועסט

 וחנ״ הױאס דעם פון סיטגייערער די .26
• םרײטאג דעם מיטינ: א חאבען לען

אהטאבער. טען29 דעם אותנט,
* » ♦

פארטיעס. נאכמיטאג
 סופער• עדױקײשאנאל גלוס, םיסס

 אויסגעאר• האט ,25 לאקאל םון וױיזאר
אז א בײט  םארוױי• גאױסיטאג פאר •י

 ,26 לאתאיו פון מיטנינידער די םאר ױנגען,
 באשעםטעם• טײלװײז נלויז זײגען װאס

 װערען ..ארגאגיזירט זאיען עס נעמייך,
 אויס• פארטים, האנצעדט אדער טעאטער
 און סוזעאומס באזונעז ערגעץ, םאהרען

 װערען געטאן זינער קאן דאס װ. אז.
 • זאל מען װאו װאך׳ א נאכמיטאג אײן

 אײנענעם אן אין םארבדעגגעז גוט מאנען
 דאס װעמען צו םיסגליד^ר די לןדייז.

 טיס צו װענדען •׳ך זאיען אפעלירמ,
 װעסט 16 ,25 לאתאי םון אפים איז ״ײס׳

סטריט. טע2:
* * * ־

 ארבײטער איבער לעקטשורם
פראבלעםען.

 וחד גאװעמבער כען15 םון װאך די
 וײ אנפאנגען סענטער דעם אין זיר יען

 דעם אװענד, מאנטאג יעקטשורמןורסעז.
 וואלפסאן טערעזא מיסס װעט טען״16

 אר־ איבער לעלןטשור״קורס א אנפאננען
 אווענם םרײטאג כײסער־פראביעסען.

 אעמעחד די געבען בערעגשט*ין. מר. וועט
 *ימנד לעקטשורס באלערענטע און סאנטע
 גיחנ םאר ילאץ דא נאך איז עס םוזיק.

 רעד־י קלאסען. דיעזע אין םיםנייעחןר
I אײך דפיססרמיט

(JUSTICE)׳% if ׳.#, ״ k.
* * « •

I••ו♦•
*•I 1M1«

D לײױעס אעסעמעממלארנאן אפיציעלער im ומירמרס
,סוגאוזפרײטאג

 שלעדנגער ©רעז. פאר ®נים הכלת
טןןאטער לעקסינגטאן אין

 מ«ױם י«נר«ו, טייר י«»*װםװ, ש. ראוז, »נ. םוד װערען נעחאלטעו װעלען נפנױסוננס־רעדעו
אװןנט. *ז טשלרט״ דץ װעט נאראי סעהרעטער - טטננעט ל. י. רר. אץ חילשודט

חסלאנד סאװוןס אין עופאחוונגעו זײנן וערצעהלען װעם שלשזיננער פרעז.
 -n■ פאר פנים סבלת 1?אפיצי?ל אן

o ענם1זי ip«  i sm r> v םון ם1אנזשי1א 
̂שאלם נ?ש«ונאל1אינט? ױ  גתיס פון ל
o 1םא יארק נױ n ונטאנ? d pi ,o ip w 

jpol4 ,!אין נאװעמכע pp> op inpr o n• 
ipo כיכנםאן v po, ;עווענױ לשתטיננטט 

ip יט.1םט טע61 איז i װעט אװענט pj■ 
ײז װים .1ײכש1גשנום אןן א!ייםםרײכשר ז

onp שוסט נל m אליק. נאסט »p i■ 
 פ81ױ 1אי געײעז איז שלעזיננשר ענם1זי

 זיך חאט ip ציייט. סאנאטען יי1י איבער
 1םא הוםט dp ױאט אננעזעשן טך א נאר
m י11אי ip p װאס o»n ip און באזובט 
ip חאט o n  \sm צו סך א 1*נ i n• 
*•IPinp

inpo אלץ פוז l» ip  oi»n1בp חװ־ צו 
iP?npv םיז ip r p in iw i  o n 1לאנ —
 פאױ ארט1 חאט ip רוסלאנה סאװעט

 •v< זיר חאט צייט, װאכען 1■א « אכט1ב
 m פון ive׳jpa װיכטינסט? ,i םיט זעחן

״ טיט נעחאם און ?גימננ1 םאװ?ט  לאנ־ ז
d נע p i ip:pii tpopn^pa םון ׳טישזאל 

 זויכ־ די נאזוכט אױך oon ip און לאנד,
oon ipיDוrDמnניp1 םינםםע  .DP0 

 oon יט,1צוט ip״id א נעהאט ום1אוטע
 נאר ip האם פאלנליך און inptp( אלעם

o צו םך א n  ipjpii ippnpp in. און 
p̂ װאם  ip̂צnpפין לט pd ii»i| אטח איז 

• אין עס»נט1א־נטע ?1JPJ8, און op איז 
o ניט, »נע1ם קיין n אונ־ ער1םיטגל' די

n p r, װאס i” t jpppii אין nJbM’oppp 
ip d «po צו o n פניט, קנלת «pn |ppp־ 

oppp ’ d in ײ װאס ,1תסלאנ פון  poon; ז
”;op פון נאו איצט ניז P ניט :.oipnp

dp צו איב?רינ איז JPW, דאס ■p i- 
 ?־1אינט? אויך האט 1שלעזיסנע זידענט

o פיז ■באריכםען צו סאנטעס n אינטער־ 
i״pp די סון קאגנרעס נאציאנאל?ז n«־i- 

 ip װ?לכ?ן צו שאפ?נהאג?ן, איז נײטער
 tip וזכענאט אלם נ?װאח« נעשיהט איז

 בא־ װי ױניאן. נ?שא:אל1אינםע אונזער
i איז וואיסט. p « w r אויוי'apiv קאנ־ 

o 1אי IP1811PI DPnpinp נרעם n ג־ י א 
? י1ט צ א ן8נ פ ל א p נ i p p o• 

 •ptpp אן איצט איז ip און מ א י ר א ט
ip פון ipodmko קוטױוער tp 'i װעלט־א!־ 

ואניזאציא!•
i n קוםם Ppdpp i p v m i  i n פון 

18 און נאײאוסס? 1'•ppii , ip i in  poon 
ם, ייעלעז « ײ מווי pj in• אזא נ ip o o• 
>n:p:p״D, אויך pn*n| צו ep ip  ipoapr 
i זpנpײ n ^1אי תםלאנר אוםנליטליכ 

dpi !?איצמינ DipotfD. די IPD8JPJ .אב 
 ט*־ לאנדאן, 1םאי יאנאװםסי, « לאהא;,

d הילשײיט, רים p u 80 .,n אוז p ip rn• 
in 08. 18180 יאל w n o - ip o p ip p o 

i ײעלען n n  p n w  ipo isn, וואס ipppii 
bobdptpoo זיין לעװיס ’ o און npi80־ 
רענד.

 שלע־ מייט אינטערוױו אן
דנגער.

ריכ־ • ijropn ײיל• איײי אוינ
 דענקט אלעוינגער וו*ס נאגרין םיגען
p טיזטיגע די װקגעז iip w m אין 

 לעזען *ו ג>• טירטעלט 1• רוסלאני,
 חודאןטזר דןר זואס ייגטערײיו, די

 י*ג*ור «. ,גערןנטיגשייט״, די ®יז
.Bn<R ■•b געזוי• ת*ט סקי,

י  אויןי געדרוקט איו *ינ»עדוזיו י
■ q ■יז * ״י n נו«ןר חיינטיגעז •fO'MPipi.״■״ ,

1' t 0ip«8 DPI 180 BOPP'D;  IP״
p• נעװארשן צוטיילט p i8 'P i8 i8 i צו p i8 

D פון לאשטלס אינםערנעשאנאל 'n i «נ 
'p i8 1?1טיטנלי י1 און ipo ip8o ipipp 

י 1אי טיששטם  '8ל P1P«'' 1פי DP0'D8 י
יוניאנס. שאל

u p ויילען ip jn 8 0 in  n •אונ 
in 'P io 'o  n p i, ס8ײ «ipo8n ippp •טי 

ddpp, צו ipoip ת די ציים. איז ו iו p 
po 8 איז ליםם 'iio סאחטסיונג י1 און 
dpii זיך ipjptp 8 פונשט t88״ ■ip j 

PP8 1PD181 1PJ'*t8 1 1אי םיטםPD8PD 
•IP0M18D זיין ׳צוין

p״piptow 8 חוץ8 ip i זײ• לאהאלס

ipi צו o n 8 פגיס שנלתiip} m iP V i' 
m סא דיi ip j r w w n f  w h ip י  ו

«88•■ «001P«18Dראײ•8• 1 |,88יאי״ 
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v iv דאלאו־ u ײאלט in ואמ ivjnpr

v»»f a׳ ־ n  |ta a; IV* v סאר t״ •

lo *אחרט  tvo ראיאי iv* v אין mvo.
־ ויך לאגון in«v«*vi« די  «׳

o n ״opv 1V11VP,״ ««»t«*t»p ,!*P in<
vi *sv'bvt t«v rvtvi im * i  i n  tv
in  op״ ioo ivp«iiiv w iv  t* m vtt
viv««t it...... . ..................

חסלפייל די אין ײ*«י**ן״  v r iv i ' i i
tiv««t jn v in p iv i t* * ׳אין )  o iv ״; »

iv)««t ivvM י*ײל1 אין rvriM p •פאו 
tvrip w it ,|votv?iPVM *«* ovoovi 

t««iv ו v n t v iv r v i ,] iv v 
ivs'ioorp ״ly ijvoז״ און ״ i״ivb די 

in*< ו» פון I'lyotiv iv i« n iive *אױס
 in«ip i««p tvi’ip. דס ivp ivv tv יייד,

e p i נלייגט v״i  ivv 1» v ״* די■ 
invovi««n ivavu oivt פרי• »»סוילון

iyn. ־׳ v ivtv* *Vi 1 *,*VP *vtvo 
i* ivbvj y rv ive כא*»*ג*ליו»ופן *i 

or*o איו *j«p |1* iv n o  in tyo ip  i n 
m,* ינ1א iry n  ivt««i* «i דס •>in v 

,unyivo «i ivivuvt bivbvi t*v t m« 
i*  «i tv״tie |yt ױלון? oo'orva jyivt 

tnyv כיי i« .סיעס
•tivr |i* m*v vbii n v  ivt««t o n 

i««i n. וויפיול י«י1א vtiy* «י w«tn 
w לײי it van* «i t«v * n  — ivt««t 

o rom toa* «ד«i  (n n  |io uto««n« 
p* ttwoiftye *v tn««i o*v ,ivovb 

u r t n  *vn .יא1א מיטיאמחדיי *p b 
r t  t«N |y»iiomyo װא• גיסא *i פאר״ 

tu n. די *iv* «i ivpj nitivo««oiv
*iv  «i pv ono«ovp *n»vp n u rw

 .IVB*»«1B ניט — ivsvn ״t o*r נײט
m n>«« אײן «אי ivo ~  Bd«orva iv t

typ גיס tn«ip |««p tw«ip 1א| oyi ive
r ניסאל ip  ivo evr* א« n*v ivo tio* 

tv? ««* פי*ל ii׳B׳iyi«irtvi«ip «i py 
|.y»*npB

די
B ea r

קערססר־ ארכײפער «לע1*עגט
ijr גײ י*רק 1ני »ון וט r נײט1א

ivoti oyi ,m ל»טען r ,נאװלרנער
iyo«n i איו n  ivivuvj tvBi*nvt*v 

t iy ס־טינג i pa״in n o jy *  iy אמיי׳ 
n נ־י פ״ Bevnyjiyp טעל v  די — 1

*״»ל1,סעלט »u*  o i פסונסיל״, לייגאו־ 
 *vs invnvt נאסיגילס דינון oy און

we vuom״ Biyo tveopy; o n.|« ס׳איי 
Ivm'B’b  tVBivn 1* tnviiyt tvov’ rva 

jyoriy o n און lie M o n y jn  |yo*ii 
.ru n  in v 1

vrvnyoj'H iy יי tjiv  pe m von* 
n o ire  * jy j'on* tviivt tvt««t Pvt*

ivo נײ oytv טיטינג
iv rn  n ty tivc ,i ט1נאריני *Viiyt 

: ivbov n y ro a ’ii «i ivo jyi 
tnvrti — o tn ’tyio ivo סאלױואן 

po די oivpi«vh Pnw*o דזואוד און* 
•ytyiiM m  po * jn ’tno ,nvtvn .n 

ivo ’*invo, iy j *1ל»ינ«iv«a.״ ivo 
iveyipyo — 1« *. וױליאס |io ivnyp 

*pyo ,otivs a  ooyny pv oiyoooy'B 
in n oan t ivm yn n o  m  po iv o n 
BYj«on tvnt ivnvo 61 .ovnyayp 
o n  t«v iy*no u  iv* mvmvi 

ivDipytpy ,1* נאארד.v mvavtB גי״נס 
n* *אחי  n vp n v i pv yn«oviiivotvP 

i i  jM««t oivn«i«Bvt «i .tvovtn‘ 
m  o*B pv yyoio mv in v w t *ovo

ja m *  *WBoyo
•n ry j r t  oyn jao«o i n  m««v 

oyn \vo סזןסח̂ו ojjnmn• ,oivwqqi 
oy i ססיײקין ®ון f r n r o i •לײ 

y וויסײגסגוסון כסמ y f f  o n פון 
i n ך w די »> or m r w r w-

ofn fin inNrriJSP jn אינסססלירס n 
n סד חןיעניםען,  w o o  « pm oyn״ 

to y tro fjnn  n  e in fo o rrm  n די
fm Dfinnjjnnf, ifoiiw^ iii 

̂ן to •סי ד•יין/ ft ir ס n> ניס \im 
iw סיתז y ^ jf r f  i n  ym ^אדג 

oyn i f  ,oownfo וותסארססדסכען
m a a b m  a a a a  * * a a i m a a m i  a m  m a m  m m a a A I  m a a ml9M o m  ?♦p F fw m  n  to /Off• o n 

ro o jfff i oyn fm * o ff «ר ̂lo n f 
io v t אדנײס#ר V 0  f i f f o  o n

fT* דסרס?ו f |f}f) ffs^oofff3 w ’M t 
im» סגנדימן m  o f ממסן m♦ •נ*יכ 

000«

ןןדץ. כדסעװעם רעמקזדע די
v m גײ׳ס^סי po ייי־סאמומ חי 

n* ירײין סין j f  T t  o y i ofw f O r f i
J M  M  « 5 »  i n  n o  warn ױ י

m S t p i ? i p

ך ן ^

tf t u p״♦
ױ p וי i  m 

i f p t f j f  n m

f iM  " i w  t l v n r  m r i ד«•
tnvav i oaro אי׳י u rn  • n |« «י 

ow a««* i״ n1*1, *״» m
i  in iia iiio « « iM  o iv t״r־*y>

s«:;׳ T , « X O T i r i r i
m m  , t r im  fy t'iv a v i «  nvia 

m v'10 t««t a i v**v »*«t 
v׳*»t m y iva  woivww i

py rn*״ y jv 'i
»«f tyr«py , j r i i v f  
i«l««> PI

ya«m v
|yp«iy*v «i «♦» iyr«py

n n v a w jy iv f i (i«i««> po  tor««in 
y m iv  pv (F a in  ti* ta rH u a  «i 

in v u iv c ,  yr<v«vv».״ p« a  <« *i 
tvrtypjvp iy**yi k י> i«v v«w  * n 

r t  yrova v v rv rv a  ivn o tv?  pv 
tnymyain *סי a n  jytyn n w iv a 

iva r«vo«iyvpviMy r w  i«v ay ,t«ty 
iv»p*p  i«rtn« dyavyp in v ia  o n 

,o o ivp in  i«t van 1* tm  tv a a y i 
0*11 y iv w J 'T i*  iv v r n  n  oyi 

ysvv b«jן r v  iy««ia*a i» *«ir i««p 
yiytivayt yr«o«;v• יס» , *י to i *י n 

va tyiyii o• ״o«*p״ iv io v i oyn 
in ;  if סזן nows iv  n*«y*M «i rw• 

1* tv /*myipiy i*  oyn , in ײסיס 
yp* p«t v * i t*?*nי*ל »«״ vanova 

*v• *i«i*a«v yia tv pv oyyiu in*n 
i׳*yp B««ivva i* ift *jyjjvoyi * ro 
.on*v ivo in

v * m ארכ״טער «as7׳ v t r* n iy « j
y iv irva tiyo av  tv i* t •מאנייא* 
tnvuyt tli* ry»  p v  n אין i n 

,l* * * im  po t a r o  v i«iv ,r«pr 
*ovm ytvrnv** «i t*onei*• ovu 

aia oyi pa ty**  ro««i j«v *aip iy*״
i ««ipjvio  , it n׳ ,itn a o  .oi«i>*a 

i n  ,r« itr «i pv v«pviino*vayrB 
t o n  |i« i*»tp״tvn^ vnyoav oy 

t«v 1*״איג**מ*׳ױ*נ*י •ioo-iyo««no 
iy n t ’ 1 pv ooim o  iv* iiv a יי־? 

no/ ר*י*<*»*ן, די *n n v a  *am i 
o v 011V |*B׳>«»»•t ovp ,iyB” 3 iv lv 

y jr t rn v *  •i pv a r v w u  W 
tvavn ,tyvovnytyi ynoypBV, נ*ו v 

 i*»v*• י» I*B1 tyttv ,*«oipv«i 1*»*ל
yj*ia n׳n n n p ir iyo« !

pv iy n t '0  m  1* tyanor n o,
*iv  o n  po a rtyn oonoo  iy>«oo««i 

t lym נ»יט*ר pojy 1* oiv ovpp״*o 
iv  i n i v o  *lyooyp yr*t«o pv yro* 

/aitypga u r i
i« סתס*oa i* nna o n  y«*vt«t 

ivnyt ײ vj«b«m n o  o«o iyo««aiv 
9**oa ,»nyo*ao«iv i*r«t«o ivo  tno 

om a t ססד v ya«n*ryp׳ia  ,i*ui3« 
i n ז*ל <ואל*טאריאס *yi pv n v o r 

.aoo««i jiv i«nynyp tn*« *at 
tva tn  o n  «n «ne i*av י*י* t*o t*p 

i סײמוײו 1נמי n  ivoav |*a” in n 
i 1**אייס*ריססיס r m  ,eovnytyi 

io ניס  a w  o«t w a v  a n״n a t  y 
typtn i n  oyn* *♦«»ד ry v n y o rv* 

t««t ty* ג*ל a n n n  o n את**ו *י*ל 
v 1׳**סס*יאליססי tw .ooonytyj 

im סאמייד m  tyoiatwv t*t*P סלס 
r w r  ova * aw  «i ai>a m n w -o* 

t*a ו* *o w n o  o 1* .n .1 ,w *  vtv 
*.ovnytyj i*r*o

n ♦i»׳ov” i  o n  tw r o m p  oo 
APiiya pv r א»«מת**י*ג*י t  e*n

MaAA O M tm • ftAlAiO■ MA MMMWAAAנדקעטס w מאר ■רימען חאלכ
B ajm  AAAAAMAAOV iAקארנעגי א wnרעסײטעל״ ״

t«v 1 *סיס i n  poד ױיססססנ*ד« 
3«tv 5 י*מל^ »*e tyoipua po  ivp 

po W a ’o n  t«*r«p o n  w e oeyp
חססזוז דעס iw* מ̂ר im w w r 

o סלגסדס w o ifu, נדסדוסך *Djjti,
i*awp pv ,lyaoynvt t*Bl7 o n« 

*va w p«t tn*a ooyp«o n  .» n 
po o«ov pn  tvtar יסססי t«a M

4(3*110 JVN3VB_____ ____
if «ודיסססאמו־ ד *o iyv , is  f*v 

po tmt v r*v iy  jm v p io b u  o v r 
T v  o n׳o n  bvp i*a««ir t*r •נ׳ו׳סדי 

no# i אץ ב׳מ n,! וווגיממד r o w״ 
o o ifin fo , po fm״ tfo fj r w im 

o בתגזזו^נר n  / if^ fo o 
4>fft רזסו(ײ m® i f  Dfn 

i n  fm y in m w m  n  mo o im ry j 
O סק חוח» ♦תמד fi fm yOmo oon fo

m ניי גסינון fP iv  f f r m r  BO o n•
w סמחממר סון  n  ff^ft «ifi03

חו לו fm oof fm fforvj oy ג i
t• iff •מן וי i וױי f  pm  ff jn m o f m

DOf o סיס ■״ דדאק f i  oorm
iu 1• סריװי/יו מגז  jrw /|fvivoי

abb AMMAMA Aâ wMr u m  v j p דך . jonw to
po  OWN PN

חןרםיסיגנומחמינס
מײ׳סס דשד r»כ*ארד

אוןדחמאעחססױ
pv nova o a v m  pa i)«o«o v 
po v«wonav otm tw «o««a i n 
on  m v iw  i*o>onytav »•« n v ’ Pj

...1*11*39*1, pivotw ,iw o סאר־
nvnianp via ivooyar p i r t, 

v tysytyiv* o n  waivo m t ia 
pv j o ’ovp i* ” i i  m  po •a«wa 

iya«t t*«oipo«i ir t y i in  « w t די 
tysnyii* oy«yniyovpn v*iva*o

t tn v tw
1, 1 ova oy t«aן11*לי* *jyaip i 

yv iy iv rti v ivo  tvny* n itoao  a 
1 ,n a n  o a v m  tw ly rtiy iyoל* 

i n פיס* tyiyii oyoivniva פון v 
n  mat ysiyn ,” n  ps yvovp 
oi* tyoviyin  «i tie tnyn omyn 
tyo” 3iv tn*» ” t ,nova oi«vm 

lyovtty סיס m n a ויס*® ,tvo)y«f 
*lyoav i n  tie o jy i’ fne*o” ii m i 
»i  iv i” inyeio oyn n a m  /v iv ry i 
*ye iva iiye roa  v t«a ,o iasrnyiyo 

o n  ive  t n n  tyaeyi o n  ly m y i
*09,

ive  . im r tn o  * lyoyipyo /J 
’o i |yi*nyi oi«ae*i tva«» eov oyi 

מ  n tie tto’ovp ♦i .tvti■”■* יי
9 tnyi y i a n׳iv n o  t i n  o.\ זײ 

jyiyp אױך זין tnyi סיס *iyo n m v 
tvoivn ««t d*h ,t*i*t לס זײ* *ve 

*va |y>*t ” t pv ,oov e n  ive nyo 
o n  tie iao«o tyoopyi 01* t*oa«i 

n *  n  pe t*on ,rwva oa* rn וײ 
i*e tv in r לס* a n  ive  tvoeya e n 

,im r tn n y e n p v e  po ooe 
3. i n ס>ס* nova o a* m  p i 

”| v«w ו*ל f די r t  yonyaavסלןר, ״ 
pv 11ימ*י3*סי(ד pe 28 יסקאל.

ovp i n  tvoiiyuv o m  oy A,־ 
vo׳r e in s  «i t* in  y«*oii*ovpn o 
**t oyro ina  yty«i yia o n  ,oyo«ev 

m  ittoao p«t in אױסויכס o n  po 
.nova o a vm

tvoiiyuv * in  oy A «ו *iv iv 
1 o n  *o«o*p «i o*n eoiyortס*כם* 

o a * m  o n  pv w  i n n  !*nay 
.rwva

*to ive  tnnaa esveyi t n n  oy 
»i  tw oyo'ovp yin««mve pv yoov
_ OAMiilAAMI abbmbbba Aab babAMAAA aamababJabam: D inn i*  tnyn tyivti*• ni*i7V• 

,nova o a * m  po o in«tno *too 
irm a סיתי po /ya ivnon סק*ל> 

10; *in m  ,o in 'tn o  o«a iv o n 
tie / iv a rm iv a  ««i«ro*i לסקאי 

w ײײטול־ ן* •o n r  (om «tno o««a 
lie ,n n iio ip  via ivo 26 לןפאל; 

in n s  ,on* oy o iyrm oo ײיליאם 
A iv n n  po m o 

i*i” t o iv o p m  av nova oat 
tnonvi o itm iy «ד iyo nw 7vo״v 

.o ; io  30PV9 /poena r r t  t t*i 
j« 1ייװי1 חײססן ; 26 יסקסל ססימר״* 

r e in s  lyono  ,too 26 יןסאל; .n 
,m n  t**” i  ;M  w pv? rn n v o 

39 m v9  ,n o iv i ton  po w  w a n 
*iv  t*i” t *d ’ovp oioao m  tw 

4i Jtnvaw  o w n ל** יײגסײיסץ׳ 
.66 <vpv> ,to a in o  .* po ,10 pop|•bab ambbba â aaAMAMM M̂AMAMAAA Miדי ut i*i” t puvnyo n iy rv o 

tW ’P ionv  m  pa tnvavt o w n 
.1 ;10 i*pv> /P*evw a  jvowvp 
*yi* ,lyvovm  A ;26 w pv> #*aonp 

n ;26 WPV> ra m s  wo, ראכינס־ 
roao 4tri ;61 *van ,ra, ׳*ptf

0 TfDfltTpy } Wילא*oU 7fPf7 /fl
pfoufjifo  D ifii of םא וואחלABAbao Abm ^̂ ^̂ b̂̂ kbabbb̂  b. b. b b jî aMAAA AaAAMno o iv rn fjfo  n f  im fs  oin ודיי 

m n a  t n n  r w w  n  tw : ס
nmo” i  ;26 9*pn ,wawo *  tv* 

”0 nveoapoo pa j u  W pn ,9*twiAMA Abb̂ AAM aAMAĴS9 /Off/ *fWP
tv o n m  t w  o m  oy, ד*ס 

n a m וסל v iw * a  m« םעני־
aamammM b̂  maA maaM amaMMMAAIp ifm ץ •ױך n• די וי ro fp  o fio 

vDTrmrif n די  po i f f  **?fooĵ M 
o• ממממ n  •rm ffw rm o o f םײ 

m fp  o r f m  (to im סתמזאג 
/roorm p W *  4wmF

 ממאלס ױ אױםער יארק ניו אז נדםגליעדערשאפט אונזער
יוניאן לאוקטאכעהק דער פון כאאװ חשאינט פה

מרסכטענכעח/ •לקססנדער פון
̂יד «ון (יירעק«אר ל).0נ0«ינ«עמזדי יוגזער •ון דעיארססענם ריסוירמ און רןל

^ דעם אין טי  דך צזיר װעיען אר
pי גױ םון לאקאלס די כדט םארגעחםען i f׳ 

 דזמוינט דםY גיט באלאגנעז װעלכע
i יתי קיאוקםאכעד דער םון נא*רד f. װע־ 

 געמריכען כדר חאבען לאקאיס יעגע גען
 סע- דער םון ארסיקעי ערשטען דעם אין

 באטראכםען אויך דא וועלען םיר ריע.
 ראט- און ■ארם^עסטער םון לאתאיס ױ

נ. עעסטער,

װניסנס. דרעסמ&כערס און װײםט ױ
 און וױיסם דער םון ארבײטער די
 באלאנ־ יארק נױ יין אינדוםטריע דרעס

.89 און 25 לאקאלס די צו גען
30 o nלא־י חאם ,1920דזיאולייי טען 

 םיטגיציעדער. 23,233 געהאט 25 לאל
 חגם דױס נעצאהיט חאבען זײ פון 4063

̂םען  3890 יאהר, צעגזוס םח פערטעל ער
 3966 יאחר, סערםאל צוױיטען רורכ׳ן
 פערםען דודכ׳ן 10271 אוז דריטען דורכ׳ז

if3 ח 1043 יאחר. סערטעל f אײג• נעחאם 
 םאל- פאראויס, אין דיוס זייער נעצאחלט

 אדער םיםגליעדער, 15280 זײנען גליך
 נים דױס געװען *ולדמ פדאצענם/ 66

 ם*מ- 11314 »ון װאכעז» 26 סאר <ױ םעחר
 מול־ זײגען •ראצענט, 49 אחןר ניליעדער/

װאכען. 13 וױ מעחר גיט פאר געװעז דיג
i, 1919 םען1 דעם i r n, לאקאל האט 

 איז דאס םיטגיליעדפר. 25,000 געהאט 25
ע די םים געװען אבער ̂יעג̂י  מיט־ איטא

 אפ־ שפעטער זיך האבען וחניכע גליעדער,
 איז עם לאקאל. באזונדער א אין געםײיצט
 םאר־ א םאכען צו םעגליר ניט דעריבער

 דעם DDMtnjnr^^m דער פון גלײך
 דורך םאר־א־יאהרען. םון דער םים יאהר

 דזשוילײ, און דזשון מאי, מאנאטעז די
 ארײנגעגומען לאקאל דער האט ,1920
םיםגליעחױ/ נײע 493

דרעסמא־ און וױיםט דײ ^9 ̂אקאל
 ארביײ איםאליענישע די םון ױניאן כער
 םארמירם איז אינדוסטריע, דער אין םער

 דעם אין .1920 יאנואר, »יז געװארעז
 צזאכען געקאנט דעריבער םען האט לאקאל

סאנאטען. זעקס םון ױז5ב צענזוס א
 דער האט ,1920 דזשון, טען30 דעם

 1849 םיםגליעדער. 6443 געהאט יאסאל
 ער• די אי[ דיוס געצאהילם האכען זײ םון

 3694 און יאחר, פון םאנאםען דרײ שטע
 900 םאנאטעז. דרײ צײײטמ די דורך

 זייער אײגגעצאהלט האבען םיטגציעדער
 אױס, םאכט דאס םאדאױס. אין דיוס
 ■רא- 71 אדער םיםגליעדער, 4594 דאס

 םיט חינםערשםעליג געווען זײנען צענט,
 זוא־ 13 פאר װי םעחר גיט דױס, זיתרע

 און מאי אפריל, םאנאטען די דורך כעץ.
 678 אױםנענומען ראקאל דער חאט דזשון

םיטניליעדער. גײע
 דורכ׳ן זײנען װײזעז, רעקארדס די וױ

 ארױסגעפאלען לאקאל דעם םון יאהר
 J2& אין וױ פוגקט םיטגליערער. 1215

 פאר־ קײן װערען געםאכט גים דא קאן
 זײן באצוג אין ̂אקאל דעם םון גל״ד

v לעצטען דעם אין װאוקס i r.

סרכײפמןר עםברויחןרי פון לאקאלס די
 לאקאלס צװײ דא זײג^ יארת נױ אין

 און 6 לאקאל ארבײםער, עםברויחנרי פון
 לא־ חאם צענזוס, דעם לוים ^6 לאקאל

 ,1920 דזשוץ, טען30 דעם געהאס 6 קאל
 1268 זײנען וײ פון מיטגאיעדפר. 1606
 דמס געוומן שולדיג ■דאצעגט/ 84 אדער

 ,894 און װאכעז» 12 פאר װי מעחר גיט
 גע־ שולדיג זײגמז פראצענם, 59 אדער

מאכען. ±5 םאר וױ מעחר ניט װען
 צענזוס םח םערםעל לעצםען דורכ׳ן

 116 אויםגענוםען לאתאל דפר חאט יאהר
̂יעחנר, גײע  מיטגליעדער 242 אוז טיטג

 ארויס־ לאקאל דעם פון יאהר דורכ׳ז זײנען
 סיטגליע״ טיט פארגצײכאנדיג געסאיצען.

 :כדי זעחען לאתאל, דאם סון דערשאםט
 געחאט ער חאט ,1919 משח, \vtfi דעם
̂י־אדאר 927  דזשון. סען90 דזנרם ;טיםג

 סיטנלחר 1606 נעתאט צר האם ,1920
 6ו6 םון צואװאסס א צײגט דאס דעו.

̂י n םיטג f^ פראצזננמ 62 אדער
n לאקאל  J66 צםברוידארי ״באנאז 
 1045 גצחאם חאם ײניאז/ ודארקפדס

 .1920 םעז,90 חנם דזשון ;סיטגלתדער
 פואצעגט, 89 אחנר ,928 ויעאן זיי סיז

 וױ פמנתד גיט פאר דײוס נאוואן שולדיג
 אחןר םיסנייעדצר, 619 און יואכאן, 36
if שולדיג זײנאן פראצאגט, 69 it f i פאר 

װאכזון. 13 וױ סאחד ניט
 ויימן יאהד ספדטאל יאצסען דורכ׳ן

o אין אריעגאקומז n ת פיאו לאקסל  ײ
 סארשתדפגפ תדך אמר טימלי־אדאר,

̂גאן סכות אדויםגאפאלאן יאהד מדכ׳ז ו
68 in r ^ x r n, 9 אדאר o n  JM ftfm 

757 oonya m i opn n m / fo l
4920 ,tfo90 o n

 אינד lie 288 אװאקס1צ א אלזא, צײגם,
יראצעגט. 38 אדער גליערער,

ױניאן. ווארקערס װהײם-גודס די
 דער חאט צמגזום״יאהר םון סוף כיים

 2464 םיםגליצדער. 4365 געהאט לאקאל
 שול- זײנאן פראצענם, 56 אדער זײ, םרן
 26 פאר זוי מעהר ניט דױס געוחןן ריג

 זיי־• פראצענט, 30 אדמר איז ײאכמ
 11 פאר װי מעהר ניט געווען שולדיג נען

ײ זואכען.
 זײנען יאהר םערמעל לעצטען דורכ׳ן

 גמװארען- ארײנגענומען לאלאל דעם אין
 םים־ 161 װעהרענד מיטגליעדער, נײע 88

 צו״ האכען, פראצענט, 5 אדער גיליעדער,
 יאהר דורכ׳ן סבות, םארשיעדענע ליעב

̂לאקאל  דזשון, טען1 דעם םארלאזען. דןם
 •ױ:ד א געהא& לאקאל חןר ד»אט ,1919

 : 3000 םון סיטגליעדערשאפט צאהילעגדע
 םון יאהר רורכ׳ן צואײאקס א מײנט דאם

פראצעגט. 45 אדער םיםגליעדער, 1365

װניאן. דרעסםײקערס טשילדחןנם די
 טען30 דעם געהאט האט 50 ̂אקאל

 3038 מיטגליעדער. 2462 ,1920 דזשון,
 שול״ זײנען יראצענט, 71 ארער זײ, םון
 26 װי מעחר ניט פאר דױס געװען דיג

 43 אדער םיטגליעדער, 1816 און װאכען,
 ניט געװעז שולדיג זײנען פראצעגט,

וואכען. 13 סיז מעהר
 זײנען סבות םארשיעדענע צוליעב

 לאקאל דעם פון יאחר לעצםען דורכ׳ן
 אדעד םיםגליעדער, 1554 אךױסגעפאלען

 #דד&ת מען1 דעם אבער ■ראצענט. 39
 3986 געהאם לאתאל דער האט ,1919

 אלץ נאך צײגט םאלגליך םיטגליעדער,
 םינד 276 םון ציאװאוקס א לאלאל דער

יראצעננ^ 7 אדער גיליעחגר,

װגיאן. ריפערםאכער און קיםאנ• די
 לאקאל האט ,1920 דזשון, טען30 דעם

 םוז 799 מיטגליעדער. 1336 געהאט 41
 שולדיג זיעען פראצענם, 60 אדער זײ,

און וואכען, 26 םון םעהר נים דױס געווען

 שולדיג ?יינעז •ראצענט, 43 אמןד ,676
װאכען. 13 פון מעחר ניט געווען

 חאט יאהר פערםעל לעצטען דורכ׳ן
ײע 66 אױפתנומען לאקאל דער  טיט* נ

 יאהר םוג׳ם םארלויף אין אבער גליעדער,
 פרא״ 28 אדער מיטג׳ליעדער, 398 זײגמז
 דזשון, טען1 דעם ארױסגעפאלען. צענט,
 סיט״ 1444 געהאם לאלאל דער האט ,1919

 ילאקאל דער חאט םאלגליר גליעדער.
 מיטגליעדער, 108 םארלארען יאחר דורכ׳ן
*ראצענט. 8 אדמר

ױניאן. טײלארס לײדיס די
 און טיילארס לײדיס די ,80 לאקאל

 זינט חאט ׳ױניאן, שנײחןר אלטערײשאן
 זיך געװארען, געטאכט איז צענזוס דער

 סעטפעל דער םיט צוזאמעגגעשטאילצען
3 ױניא|,.*אקאל מאכער

לא״ האט ,1920 דזשון, טען30 דעפ
 פון מיםגליעדער. 2378 געהאט 80 קאל
 שול־ פראצענט, 75 אדער ,1784 זײנען זײ
 זוא־ 26 סון מעהד ניט ר»וס געװען דיג

 וי־י• פראצענט, 43 אדער ,1021 און כען,
 װא־ 13 םון םעהר־ גיט געװען שולדיג נען

,כען.
 אין איז יאהר םערטעל לעצטען דורכ׳ן

 עלןי געװארען ארײמענוטען לאקאל דעם
 און טרמנספערס דורך םיטגליעדער. נייע

 יאהר דורכ׳ן ?ײנען סבות םארשיעדענע
 םיט־ 566 ארויסגעפאלען לאקאל דעם םון

 טען1 דעם פראצענט. 38 אדער גליעדער,
 א געהאט לאיןאל דער האם ,1919 דזשון,

 פאלגליך ,1486 םון טיטגליעדערשאםט
 םון צואװאוקס א יאהר דעם אין עס ציעט

פראצענט. 60 אדער מיטגליעדער, 892

װגיאן. םאכער רימקאוט די
 לאסאל האט ,1920 דזשון, טען30 דעם

 1219 מיטגליעדער. 1521 געהאט 20
 שול- זײנען פראצעגט, 80 אדער זײ, םרן
 26 םון מעהר ניט םאר דױס געװען דיג

 זיײ פראצעגט, 55 אדער 342 און װאכעז,
 13 וױ םעהר ניט םאר געװען שולדיג נען

װאכעז.

 דיר 00»יאחי־ פאמתל ififtff̂ דורכץ
 סינד גייא אויי אמימאנוטאן יאלאל

 ויי• לאפאל סיז ארויסגעפילאן גליעדער.
•mo דורך יאוזר, םון םארלױף אין גען

 אחנר םיטגליעחנר, 1062 סבוח, Vשיעדעג
 ,1919 דזשון, טען1 חום פראצעגס. 54

 םיסנליא״ 1946 געהאט לאקאי דער האט
 •mo יאחר דורכ׳ן פר האט פאלגליו דער.

 סרא• 22 אחןר םיםנליעדצר, 424 לארען
 םלחםח, דער םון אפשטעל םיט׳ן צענט.

 סון פראדוקציאן די געפאלען טך א אי?
 •100 זיר האט עס און ראבער״מאנטלען

 םא• ריעקאוט די פון צאחל די קלענערט
כער.

װגיאן. םאכער פעטייקאומ די
 לאקאל יוכיאן מאכער פעטיקאוט די

 גפחאס ,19-0 דזשון, ממן1 דעם חאם ,4)3
 אחןר די, םון 440 סיטגליעדער. 648
 דמס געװען שולדיג ױינעז םראצעג̂נ 68
 66 און װאכען, 26 םאר וױ םעהר גיט

 זיינצן •ראצעגם, 10 ןודער מיטנליעדער,
 ורא• 13 סאר װי מעחר נים געוועז שולדיג

 זיי- מאגאסען דרײ לעצטע די דורך כען.
 גא״ אויםגענומען סיט;ליעדער ;ײע 6 נען

 ױיגאז יאחר גאנצען דורכ׳ז און װארען,
 דזשון ארויסגעפאלען. מיטגליערער אכם
 •9* יא?אל דמר חאט ,1919 טען,1 דעם
 rm םאלגליו םיטגליעדעד. 30 בלויז האט

 צוא• א כאקומען יאחר דורכ׳ן 46 יאקאל
 9090 אדער םיטגליעדער, 618 םון װאוהס

 גרעסטאך דער איז דאס װאס פראצענט,
 אײנ״ װעלכצז אירגצגד פון צואװאוקס

אינםעתא• אונוער אין יאקאל צעלנעם
-------- שאנאל.

 װײסמ אץ ױדאן אנחאלםאכער באט די
מרייד. דרעס און

 יר באטאנהאלמאכער די ,58 לאקאל
 האם אינדוסטריע, װײסט דער אין ניאן

 מיטגליעדער. 333 יאהר סוף בײם געדואט
 ױיגעז פראצענם, 48 אדער זי/ םה 1̂1

 28 פון םעהר ניט דױס געװען שולדיג
 18 אדער מיטגליעדער, 61 אין װאכען,

 טעחר ניט נעוועץ שולדיג זיינעז םראצענט,
װןוכען. 13 פאר װי

 דורכ׳ו איז סבות םארשיעדעגע צוליעב
 174 ארױסגעםאלען לאחאל דעם םון יאהר

פראצמנט. 38 אדער םיטגליעדער,
 דאר חאט ,1920 דזשון, טצן1 דעם
 און מיטגליעדער, 451 געהאם לאקאל

 דורכ׳ן פארלוסט א עס צײגט םאלגלץ•
 96 אדער םיטגליעדער, 118 םון יאחר

פראצענט.

ױניאן. דרעסםײקערם קאכטאם ר'
לא• ױניאן, דרעסראכער קאסטאם די

 דזשון, םען30 דעם נעהאט האט ,90 קאיל
 ױי, םיז 380 םיטגליעדער. 527 ,1920
נע־י שולדיג זײנען פראצעגט, 72 אדער

 י װ ג ל א תור םװ לאהאלם די אין םימגליעדער םון סארטײלונג דיי
כאארד דזשאעט צום כמלאגגען װאס לאקאלם די אויסער יארק, נױ אץ
g םיטגלידערשאפט דער אין פארנלייך « און ױניאן, קלמוקםאכער דער פון V  I ״ : 2’■ני K י  f ״
ע םון M | ענךיגט׳ג ןיך האט ןןאם אהר<-יסצענזו חרכ׳ן לאקאלם םארשיידענע ױז l ׳טולדיג נען ז י*%ענט,8 40 *דער

.1920 םען,80 רעם דזשון און ,1919 חשון, מען1 דעם
 צױ װאכעז. 13 םון מעהד גים געװען

 לא• דעם פון איז סבות םארשיעדענע ליב
 203 ארױסגעםאייען יאהר דורכ׳ן קאל

 דזשון פראצענם. 40 אדער טיםגליעדער,
 גזד לאקאל דער האט ,1919 טען,1 דעם
 . צײגם םאלגליר מיטגליעדער, 517 האט

םיטגליעדער. pc 10 םארגרעסערונג א עס
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 סײלםמענם און קלױרק שיפינג די
ױגיא[.

 וײנאן 131 לאהאל אדן 130 לאסאל
 איגטער• אונזער אין לאקאלס נײע בײדע

ױניאן. נעשאנאל
לא• האט ,1920 דזשון, טען30 חנם

 79 םיטנליעדער. 108 געהאט 130 קאל
 שול• זײנען פראצעגט, 73 אדער זיי, םון
 96 םאר װי מעהר ניס דױס געװען דיג

 96 אדער סיטגליעדער, 27 און ײאכען,
 םעחד ניט געװעז שולדיג זײנעז פראצענ̂כ

 םעוי• לזןצטעץ דורכ׳ז װאכען. 13 פאר וױ
 ארײנמנוכתז לאקאל דער האט יאהר טעל
 rm 130 לאקאל מיטגליערער. נייע עילוי

 צקנזוס נאכ׳ן שויז געװארען ארגאניזירם
ץ איז םאמליך יאהר. לעצטען םון י  ו

 םאד געװינס א םיטגליעדערשאםם גאנצע
אינטערנעשאגאל. דער

 מען30 דעם געהאם האט 131 לאקאל
 386 םיםגליעדער, 390 ,1920 דזשון,

/ םון מיטגליעדער י  פראצענם, 99 אדער ז
 םעהר נים דױם נעויעז שולדיג זײנען

 נמנר־ לעצמען דודכ׳ן װאכען. 13 םאר וױ
 לאתאל דאר האט צענזוס-יאהר םח טעל

 און םיםגליצחןר נײע צװעלוי אויפגענומען
 דאם םיםנליעדער 22 האבען יאהר דורכ׳ן
םארלאזען. לאסאל

 מד ארגאניזירט איז לאתאל דער אויך
 און •1919 פון צענזוס נאכ׳ז שויז װארען

 מיםגליעדעחצאפם גאגצע זדי אי םאלגליך
 אינםערנעאאד דער םאר געוױנס א זײנע
ױניאן. נאי

 צאחל גאנצע די נעווען םאכעלע דער צוים איז ,1920 דזשון, םצן30 דעם
 דרײצעזןן די חוץ א נױ אין לאמאלס איגנמתפשאנאל ת םון ממעליחור

 צוזאםען .48,094 — ױניאז, ̂לאוקטאכער דער םון באארד דזשאינס םח לאקאלס
 ראטשעס־ און פארטשעםםער אח לאקאלס• צוױי די פת םיטגליעדערשאסם חנר פים

 םיםגלידעדשאפם דער כדם םארגאיך |m .48,204 ביז צאהל די זשרגרײכט םאר,
 יאהר רורכ׳ן צראװאוקס א סיר האמז 39^7 גפוחמ rאי װאט ,1919 חשח, פון
 םים־ טםשטעהענדע םון יראצענט דאר פראצפגם. 22 אדעד םיטגליז־אר, 8636 פון

̂אר, pe onf* o אױןי נל n 10 «ח פארמײדע^ איז יעדיארזג מאמגדינאר 13 א

י. J פארטשעסםער, אץ
 סלײנאד א דא rm פארםשעסטעד אין
 •79 לאפאל םײלארם. לײדים pc ילאקאל

 ףער האם ,1920 דזשון, טען30 דעם
 90 םימגליפדאד. *24 בלױו גצהאם קאל
 לי0 זיינען פראמנם, 83 אדער ךײ םח
אי וױ םעהר גים דױם געוחגן דיג  16 י

 48 אדאד מיםנל^דער, 10 »ח וואכאז׳
טיחד נים געוחנז שולדיג דמעז פראזחננם.

_______ ואננן•ו 13 פאר וױ
4*את»נתירס rm אױךחאי(אמל
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נאשוײנוננמ וײזע שלעזינגער׳ס פרעזידענט
 יארה נױ םארלאז^ חאב אץ־ איידער

 בייצוא־ ^•ענחאגען נאך פאחו̂י *ז
 אינטער־ דעם pc אאננתפ דעם װאויגען

 דער האט םארבאנר ׳ענײדער נא«יאגא<ער
 אוד םון באארד עקזעקוטיװ חאוענעראג

 דעם אױסגעדרײןט איגטערג^אנאי תר
 איר זאי מעגיױ, נאר אױב א? װאוגש,

 די אלם רוסיאנד. פאװעט באזוכעז אױך
 פראנחד און ס״-גכטיגער אזא םון פיחרעו
ױ אוגאגיזאציאן ארבייטער סיװער  אונ־ ו

 גע־ זיי האבעז איז, אינטערגע^אנאל וער
 דער איכער אױסחיגפטע שריגען *ואלט

ער  רוסראנד, םון רעפובריס טאןןיאליסט̂י
 און צײטונגם־קארעספאגדענטען םון דם
 םון זאנדערן ארבײטער, רעריעף םון נים
ױניאךםאן. א סון םעדטען, אײגענעם אן

 איך ערםילט. װאונש ריזען האכ איך
 סאװעט״רוסלאנד אין פארבראכט חאב

 מיגוט הײן בין און װאכען םינוי פאמע
 אץ געװען בין איד געזעסען. ניט לײדיג

 צד זיך און םינסס •עטראגראד, סאסתװע,
*opipy געקוטע; איז מיר װאס אלעס צו 

 יאנ־ געהאט האב איך אויגען. די אונטער
n טאכר מיט יעגינען, םיט נעיפפרעכען 

 אררױ דעם םון פ־עזיד־עגט )דעם םקי׳ן
 םיע־ םיט און ״ענײדער־םארבאנד) םימען

>y ,וױכטיגע םארנעהםען װאס אנדערע 
 דער אין ׳עטערען םאראגטװארטריכע און

 איך רוסראנד. םון רעגירונג יעצםיגער
 זיך און םאבריקען ^נײדער באזוכט חאב

 געאר־ דארטען װערט עס וױ צוגעשקט
טעהער א װאס ארעם צו און נײט  םא̂ר

 אינ־ קען אמאניזאציאן ׳פנײדער א פון
 םין סאברײןען נאזוכט ער װען םערעסירען

 קיײ״ אוױי געײען בין איו טרייד. זעלבען
w ,גע־ מאס־מיטינגעז, אױוי םיטימען 

 רע־ די װי באאבאכטעט און רעדעס חערט
?o r אויםגענומע;. צוהערער די םון װערען 

 װיכ־ די םון אפיסעס די באזוכט חאב איך
 און דעפארטםענטס • רעגירונגס םעםטע

 װעיכע ד\״םאשינצרי", באטראכט מנױ
 אײנ־ האט רעגירוננ *טעװיסטײ&לבא די

 םון םארװאלטוננ דער םאר נעארדערט
 צײט םיער סארבראכט חאב אץ־ יאגד.

 גאלדפארב, כיאחס רייניןוטײן, כאריס טיט
 םיזליל, דר. אגורסקי, ס. עושםיין, שכגא

 מיט און םר״נא <ואיס ריעד, חמאחן
 מיט גענאסען, אנדערע םיעיע פיעיע,
 נױ םיז געקענט נאך זיך האכ איך וחדכע
 עט־ מיט באגעגענט זץ־ האכ איך יארק.
 אונזער םון מעםבערקעס געװעזענע <יכע

 םון אײנמע (וױיסטמאכער), 26 <אקא<
 אמע־ םאריאזען םרײװיױיג האבען וחולכע
 אױסגעברא־ האט רוסיאנד אין װען ומןא,

 װעד אײנע, מים און רעװאינוציאן, די כען
 געװא־ דעםארטירט אםעריקע םון איז נע
 און נארדמאן עמא םיט צוזאםען חנן

̂עססאגדער  גרויס מיט און בעריוםאן, א
 װאס איעם צו צוגעהערט זיך אינטערעס

ײ  װע־ דערצעחיען צו געהאט מיר חאבע; ו
ו װעגען און רוסיאנד נצז י  זײט איוײן ז
 האב איך םאריואזען. אמעריקא חאכען ךײ
 דעם םון מיטגגידער די מים באסענמ !יר

 אידישע פאר סאשיסאריאט ״צענטראלעז
 זײע־ בײגעװאוינט און אנגעילעגענהײטען״

 זײ װעיכען אוױי כיזנעס־מיטינג, א חגז
 די װאס שטיצע די װעגען גערעדט חאבען

 דיסטרי־ דזשאינט רער םון םארשטעהער
 צו םארשפראכעז האבען יזאמיטע *אז5ניד

 רואיניר־ און פאגראמירטע די פאר שיהען
 בא־ האב איך אוסראינע. אין אידען טע

 שוהל אידישע גרויסע מאסיןװער די ווכט
 הערען צו געיעגענהײט די נעהאם און

 צו האבען דור איטען םון אידען וײ װאס
 האב איך כאישעװיהעס. די װענען ?אגעז

 צױניס־ סויע^ צױניסטעז, םיט געזעהן זיך
 ארטיס־ אידישע שרײבער, אידישע םען#
 און (געװעזענע), סוחרים אידישע ׳מען

 חןר װענען םײנוננעז vרyךײ נצחערט
 גאס, אין געהענדינ ארדנונג. נײער
 מענשען, די צו צוסוסעז זיר איר פחננ

 און היײדער, זײערע און פנים׳ער ?ייעדע
 צר זיר איד םילענ חויז א אין פומננדיג

 הויז אין באיעכאטישסײט רי צו אופמן
אמעםײן. אין װירטשאפט ךי n און

רוסיש, סײן נים סען איך וואס דאס

r m\ 1אי *יי דאס און צענזוס נאכ׳ן 
• rtrn\ « םיטנ^עדער־ דער םאר גאװינס 

איגטערנעשאגאיצ. דער פון א»פט

י. נ. ראםשעסטער, ודן
 » דא איז ראאסשעסטער אין *ױן•

 .120 לאקאל םײלארם, ליידיס םת <אסאל
80 o n1920 םאן ,p m, ילא־ דער האט 

 ,”1 םון 56 םיטנ^יעדער. 86 געחאם קאל
 גע• שו<דיג דינעז •ראצענם, 66 אחמי

pm װאכען, 26 םאר וױ םעחר גים דיוס 
 שו< זײנען פראצענט, 46 אתר & אין
 װא־ 13 םאר װי םעחר גיט געותן חנ

 דער אין זדז םיםגליעד נײצר אײן מן.
 זעקב װעזזרענד צוגעקוםען, צײם לןןוסער

ארױס־ יאהד דורב׳ן זײגען סיטגלתדער
vflm n.

1 o nלא- דער האם ,1919 דזעיז, טען 
om n >m אוז םיטגליעדער, 24 בלױז 

 סיט פארגדעסערס זיך חאט <wp& ד§•
w ) * n p  H  kתו ׳ •ראמג^ 264 א

רוסלאנד סאוועפ איבער
 דעם אץ איבערלעבונגען זײנע פון אײנדױקע אינטערעםאנטע

 שילדערונגען כאראקטעױסטישע — לאנד. מערקװירדיגען
 וד — באגעגענט. ױך חאט ער װעלכע מיט פעדזאנען ױ פון
 טון טיטגלידער געװעוענע ױ אױפנענומען איהם האבען עס

 פעחענ• אנגעזעהענע אנדערע און אינטערנעשאנאל אונזער
חאל־ און אמעױקא אין געװען פױהער זײנען װאס ליכרדיטען

 רע• םאציאליסטישער דער אץ שטעלען הויכע איצט טען
■אסירוננען. אח פאקטען וױכםיגע — פובלילן.

. ב. פון גער נ י שלעז
 שטע־ א געװען םיר פאר נאטיריױ איז

 גע־ םיר, זיך האט אייגמאי ניט רוגג.
 די י1אוי קוקענדיג און גאס אין חענדינ
 צו צונעחן געװארט ״אטשערעדס״, לאנגע

 גאין אין געשטאגען ?ײגען װאס מאנכע
 אינערוזױפט שפײדטארבעס, זײעיע טיט

 געסלײדעט׳ רײך געװען זײנען װאש די צו
ײ װי זײ בײ םרעגען און  דעם גהײכען ז

 צי און רוסיאנד אין פאריאדאק יפצטיגען
 און ארט דער םיט צופרידען זיינען זײ

 אײנ״ װערט סאציאיזיזםוס דער װי וױיזע
 רוסיש קײן סענען ניט דער געסיוזוט.

צו דאס געשטערט נאטירליך טיר האט

 איו װען בעםער געװען װאיט געװיס
 בא־ גוטען א אבער רוסיש געהענט װאיוט
 רוס־ סאװיעט אין װאס דעם םון גריעזי
ױ זיך, טוט יאנד  עוים גרױםער דער אזױ ו
 איבערחויפט דארטען, פיהיט און יזעבט

ע אזױ װי ר ע ז נ ו ז א ע ד י  לע• א
 ;איך חאב דאס דארטען, םיחרען און בען
 איבערגעבען פרובירען איך װער דאס און

לעזער. די בקיצור

 צוגעװאוינט זיינעז װאם מענשען םאר
 אנצױ איצועסען, זאט טאג א מאג דריי
 אםיױ אדער יאחר את בגד נײעם א טאן
 רוםס אין װאויגצן צו און יאהר צוױי איע
 אדער שייען מיט נאחײצט װערען װאס
 םאר םטים־חיטערס, םיט געװארעסט נאר

 פ?אץ קײן איצט סאװעט־רוסלאנד איז די
 אנ• ניט זיר װעילען זײ ױיםיעינ ניט.

 סריגעז גיט סעהר זײ װעיען שטרענגען,
 פאר א כרויט, שװארצע שטיקע̂י א װי

עד  סארדיגקעס פאר א אדער העז פעני̂צ
̂עזער פאר א און  ן כרעקפעסט אױף םעע ג
 טעילער א בחיט, שװארצע שטיקעי א

 חירזש ביפעל א װעדזשעטײבעױ־זופ,
 און עפעי חאיבען א יינועךפודיגנ׳ אדער

 וױ״ און דינער, אויף טעע נרעזער יאר א
 אדער ברויט, שװארצע שטיקע< א דער

 א אדער קעז פעניציעך פאר א װידער
 טעע גלעזער פאר א און סארדינקעס םאר
 װעתן דאס זאגאר און סאפער. אויןי

ײ סײרען הריגעז, ניט זײ  אר־ ײעיען ז
ײ װען (אויסער בײטען  איגגער זײגעז ז

יאחו). 50 פון עלטער אדער יאחר 16 םון
 אין יעצט זאיען מענשען אזעלכע

ײי םאהרען, ניט רוסלאגד ײ איידער װ  ו
 װעט טענ, פאר א אפזײן דארטען װעלעז

 ױי אז לעבען, דער װערען מיאוס אזוי זײ
 באישעוױטעס די שייטען נעהםען ײעיעז

 געבאהנן זײנען ױי װאס טאנ דעם און
ײ זאנאר אויכ געװארען.־  מינד װעאען ז
״ װעט געילם, ברײנגעז  ניט אױך דאס ז
 בעסערע אדער מעהר קריגען צו העלםען
 אויבענאויסגערעכענטע, דאס וױ ־טפײז
 װינ־ זאל עס וועלכעז אין ציםער, א אדער
 װעלכע נגדים, אדער װארים, זײן טער

 אנגערד א?ױ זײן װערט װירקליר זאיעז
װערען. צו סען

 סרײ ניט עס די װעלען ײעניגסטענס
 טרײען איז ;וועג געזעצליכען א אויזי נען

 אונגעזעצליכען אז אייוי זאכעז הרינען
w װענ« n ,ספעקויאנ־ בײ קױםעז חײסט 
 בשתיטח), חאנדיען װאס (םענשעז, טעז

 קוי• װײל ראטען. ניט סײנעם איר װאיט
 םארברעכען, א איז כפעהולאנטעז בײ םעז
 הא• אײסערארדענטייכע די װעיכעז סאר

 כאשטראפט טשרעזוױטשאיסע) (די שיסיע
 דעם אי סיעסויאנט דעם אי שװער זעהר

איהם. םיט האנדעלט ^ןיכער
באלשעװיטעס די װאס אורזאכע די

 כע- און םעחר קריגען צו ניט דערלאזען
 טאקע זײגען די וױי< דט אי? סערס,

 צײ סעחרסטע די וױ כערדער אזעלמנ
 די שטעתן קארעספאנדענטען • טוגגס
ײי !אגדערן ׳םאר  דער אין רוסלאנד, װ
 יעצט, דך געפיגט ױ װעלכער אין לאגע
 םיג און זײט אײן םון בלאלאדע םיט

 אײגפאך איז דים׳ צװײטען םון טלחמות
 באפעמ איחר געכען צו אימשטאגדע נים

 אנסאלוט איז עס װיסיצל סעהר קערוננ
 אױם״ ניט זאי אײנציגער קײן או נױטיג,

 פון אוסקוםען אדעד חונגעד פאר געחן
שעלט.

 אײמע• ױינען װאס אבער די םאר
 m ײען (און אוגטערצוחונגערען װאױנט

 טאמע איך םײן ^אונטערצוחוגגעחנן״ זאג
 וױ ניט כםשםעו, •שוטו אונטערחונגערען

 װארס דיעוען אםאל געברויכט רעדנער א
 חא־ װאס די פאר פלאטפארמע), םוךדעו

 אג־ אניטשעס געטראנען איסער בעז
 אנשטאט ראפטשעס ^יז זאהען שטאט

 ״טיסטער װאױגונג װעםעס אין און שיך
 דעם סארנומעז וויסער האט םראסט״

 װערטער: אנדערע אין — אויבעךאן,
 רוס• םון פױערים און ארבײטער די פאר

y גיט קײגםאל חאכען װעמע יאנד, i״ 
 בא״ די םון קײגע און עסעז צו ואט חאט

 א צו ביז חאכען עס װאס ?װעמליבתײטען
 םאר• און רבײםער8 די ד8גר געײיםען

 זײ פאר — יסשל, מערײןא,8 פון םערם
 וױ עדן. גן א יעצט אפיױ רוסלאנד איז

ײ חאכען יעצט, חאכען ױי װעניג  אמ ו
ױ מעחר ײ י  אונטער׳ן געזזאט חאבען ז
ײ ארעם װי צאר;  תבען יעצט, לעכען ו

 דער אונטער אמאל וױ בעסער אלץ זײ
 :דעם אױסער הנוט. דעם פון הערשאפט
 רעזשים יטען8 דעם אונטער װעהרעגד

 אוגװיסענ״ אין יטען8געח זײ מען חאט
ײ און הײט  םארשטא• ניט אפיױ חאבען ז

ײ און זייז בעסער גאר \vp עם אז נען  ו
b האכען-נאר o נעסערס, אויוי געחאםט 

 אױםקלעח• אײן אץ יעצט וײ םען לט8ה
 אזױ איז יעצט װאס אורזאכע די אז רען

 סא• א אן םיהרען ױי װײ< איז שלעכט,
 װעילט גאגצע די און רעװאױציאן ציאלע

; מעםפט8כ  האפיטא• די כױיז ניט זיי
 זאגדערן װעלט, נצער8ג דער םון ליסטען

 ארכיײ די *וץ• גראד געוױסען א צו כיו
 םאר• מען ;װע<ט גאנצער דער םון טער

 דױמ־ גיט יאננ װעט דאס אז זיי, זיכערט
 פון ראױת טיט אן זײ צײגט םעז דען,

 גרויסע אנדערע םון און רלןס8ט
 נעםצן די חאכען זיי װעלכע םון םענער,

ײ אז נעחערס, ניט אפימ איצט ביז  םד ז
 אל־ די ןיך וחנט דאן אז און זיעגען, זעז

 ב/ר צום ענדערען יאנד םון לאגע נעםײנע
 שנעל אזוי אז גױיבען, זײ און סערעןן

 װעט לאנד םון יאגע אלגעםױנע די װי
 מד וועחנז אױך ךײ װעם כעסעה ײערען
 װײטער װאם *? #חאםען זײ און סערן
 בעסער, און בעסעד אלא וועחנן זײ ײעט
 פאר• די umm םסױם װעיעז עס ביז

 באל• די פיחרער, זײעחנ םון שפרעכונגען
ײ און שעװיהעס,  א אין סרעען וועלצן ז

 אוז ערד סוטער די װאס אאעס מאס םולער
 אים״ זײנען ארנײט כמננמייכע װאס

ארױסצוגעבען. שטאנדע
 ארבײטער די טאפע זײגען דארום און

 יזד ספעציעל חסיאנד, פון פויערים און
 גע״ אריכמר נאד םריחער זײגען װאס נע

 פאר כאנײםטערט אזױ יעצט, וױ ױען
 ענםוסאס• אזױ אין באלשעוױזם דעם
פיחראר; באלשעװיסםיעע די פאר טימ
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ײ ׳•ליפען ד»רוס w «יך ז  t P to •פר״װי 
י אין ליג  מחגמי• די אין טויז׳נגחור, ו
 ארסזנן; רויספר רןר אן טויוענדער גו

o n m איז jrpgB ײ סאר מװען מעגיױ» 
 רעניקין סון ארגמפן די םארםילינפן »ו

 *יים 1« חאנפן w און סארפאאק און
מ *יים *ו ױ i אינפר זיעמן נו n •ױ• 

 נעס«ר פיןל איז װ׳ױכפ ארםפפ, לי׳פלר
 גפקליי־ נעספר םיעל זײ, פון מאפייזם

o n ײ פון M פיעל פיןל״ און ז  i r o n• 
 פרטעע װראננעל׳ס זיי. װי זואפפגט

ן כ»וט o ׳יוי n זפלנען n o דעני• װאס 
 ס vאױנ און תאלםאאפ׳ם; און סין׳ס
 אפווכען ערג׳מ פון אפעם׳נר זיר װפס
 ײעלען Dim װאס ,מגפרפל״ » נפר

 םאײעס־חס־ אױח ?פפפ » ארויפלענען
 ארסעע «ײ| און איחס זיי ,יועלען ׳ר»נר
in אויו ro ifo rw.

 סיין םארנעסען נים קיינםאי ווע< איו
 אונזער םינםש. ניז סםאלעגםק פון רײזע
o נעווען איז ק*ר v tv v o v m 1טרײ א *ו, 

 םר״ט־קפרס 72 געםיתרט חאס וועלנע
 זיי האט טפן ארטעע׳ניקעס. רויטע םיט
 ײאו םראנם, טינסקער *ום נעםיתרט ראס

 אננע• איו פאייאספ! די טים םלחשח די
 אויםנע־ האכען םאלדאטען די נאננען.

 פאר׳פסו«טע, זייערע אין מרעתיליר ועחן
 רױ און חויוען *וריםענע שארלאטעטע,

ײ פון םיעלע כ»׳»פעס.  נארװעס זיינען ז

פו, אין נעניננען.  זיי• זיי םרעחלױ ווי י
ײ ׳*עחן ווי און ו נעװען דאס נ«ן  חא־ ז
 ניט נעזונגעז און נעווננען! דאס בען

 פלענען םאלדאטעז רוסיעע ײאם ליעריאר
 .אינטערנאציא* די זפנדערן זיננען, אמאל
 ליע• רפװאלו*יאנערע פנדערע 1»י גפל״
i n, טיר זיינען טענער די וועלנע פון 
 העט־ װאט די נלויז נפקפנט. נום אזוי
 םיח־ װאם און זאך נרויםע אזא 1פא פען
י אז לען i לינט 1חענ י1 אין ןיי ני n עױ 

i* ם*מ n  i n פוז מרנפאל o n ,האםוי 
 טאכען לוםטיג זיך הענען אזעלנע נלויז

i ווען ציים פ אץ ױננען׳ און n םאנען 
 ׳פםיווי( איז הערפער m 1אי לערינ איז
opnva און  d ip.

לאנג• זעחר נעגאננען איו ײן1ט י1
 מטוג״ » ײיארםט qpinirinm ארום זאם,

w  .n נ*ר איז m לאהאמאטיװ 
 םלענט ער ווי אזוי 1אי *לטער, אז נעװעז

 *ד ער םלענט געחן, *ו *נפאננען נאר
 און םקרייען, צו און ענארנען או פאננען

 טקרי• *ו און ׳טנארכען «ו אויפחערען גיט
■tv נעקסטען צום קומע; פלענט ער ביז 

 אםע־ אין *פטטעיען. ויר איז םטייטאו
i׳in *  *p ו »ן אין ת נ  וואלט לאנד ו

 אוננעדול־ געםאכט 1סי זיר ׳פלעפען אזא
i םון איך חאנ *1 נערוועז. און יג1 n 

 וואם װייל ;נעחאט הנאח אסת ״יאזדע״
 אלץ נענאנגען, איז םריין י1 .אננזאטש״
 ניט jpivn נעסענם םען האט ױיטלינער

;אאך,1ליע די בלויז ■ !t i n ר י1 אויך  ווו
 פון נעפוטען זיינעז וואס טער

 ׳פנאר־ דאם 1ואנא םרײם־לארם. י1
 לאסאמאםיװ פון םסריפעז ־׳ און כ«ן
t איז o נע־ ה*ם עם אננענעהם. נעײען 

 נאי באםא־סאפראנא סארט א װי קגונגען
 טע־ vpiKoe׳ איז ׳טעחנע י1 זוו נלייטומ

 ארסעע׳ניקעם. רויטע ךי םון נאר־׳פםימען
 זײ איך חאכ חארמן גאנווען םיס׳ן

n נעוואונשען,  tv ײעל־ םאר חאפנונגען 
 ׳שנעל זאלען אװ,1ג »זוי העםפען זיי נע

 נעסםטען אז twwtnvtt פארװירסלינט
 אונטעו זיננען חעושן זיי איד זאל מאל

אוםשםענדען. בעםעי־ע
ivovtt i n און שעחן נעווען איז 

i װי אזוי און ;טילד n אויא םלפנט *מ 
 20—16 אויוי םסאפען םםיישאן יעדען

 *נקױ אײנםעמעחן איו פלענ םינומען,
o n  ivp סראוים ויםע1נ י1 אוז יואקזאל 
i י1אוי םענשען n .ד יע׳ פלאטפארסע> 
o איז ײאסזאל i ’ iv p n און ודויסען םון 

 סיט און פלעגס רויםע טיט אינװעכיג פון
d קאמ פון בילחור ph io, און לענין 
p v iro,. יעײמ איז g tpm> אײנ־ איז 

iv » גפפיססט o ’ rv tW, פו| םענשעז װאו
’ivtJTV in v מן  1אי םישען יאננע נײ זי

 *ײטען(אזוי אסאלינפ *ייטוננען. יעתן
w חאנען in  t oטיטרײזענ• סײנע חלם 
t ( n;  נױ נעװען װאסזאיען די אין iv״

 װאר־ םארקויםעז פלעגט םקז וואו טעסע,
P,* און ov םאר* זײן דארנמן פלענס 

tn *ו םױנט w, ת• דארטען איז חײנם 
מז םענשען י שםיל. און חיג  די ביי זי

 ניט םיידעל א און יעזפן, איז סײפיוו
 האר־ םיט קומזןן וואס די זוו נימו■ אײיפ

n » אין ווי פוגהם טעז, jm in •לײברערי
 נע־ 1ליי ניט אווי 1סי ח*ט סיעשאי

tvo הײן ניט םארשנמח איך ײ*ם n o n, 
i או*י ווי v t r i סמאלענםק פון רייזע 
t מיואלם האנ איד .po:?o איז r r n 

 העחגז ;סאלדאטאן n «ח ספנמ םים
n םס r n אײמנע o״m חא־ זײ וואס 
t n ו o װןנעז זאגען י n ײאם »did d 
ױ w י rr אױםנעפינעז וסל*נד;1 אין 

מן זײ אויב  ניט איו האםןי זייער m וויי
 זיי װײט וױ אויא אזן מװשזנליכער ־אײן

 פאר זײז «ו טסיינ ייד נאמים זײנפן
 םראזוסי מנין, »pioo פת פרינזױימ די

ivbw אא  .o y o n  jm ru»  n  pe ןײ 
■prtpuvrv• פ׳ םיס מ ײ i פ mניא-מאיי

If

my n זױלטאו■ c M
1 t o ■ממ ן יײ אױמ׳ r ייי t ” i  v, ווייל

b איחס חאנ איר iv w i מ ד תו א אױיי־ײ
iv ר״ם׳יפ ו*ר o iim, ט1פהגי איו זזאנ

פ /--------------- *נ *נ 1איוי׳
mvo • ovnyi ח*נ איר tv tnvtvi נ«לר

נפ׳יפחמ*. * םארפי^ן

iv און  tv פײ| איו • א׳ m יס.1 ויי vo
iv  ogn iv o iv tt v*׳o ״ i  opvt םינף וױ  

אויפוע״ ר*ס  in  ogn iv t  oivpvt גיט 
IV Dgtt IVOVigo 1 1 י ״1  t'V יערענם

iv איו iv u vp v i'o tvn p  * ivttvi אין 
t עםטרייר). o  ogn iv א1■ סיין 1אוי‘ 

e ivco ivv t vi אין n o n |אלפפ אי Dgtt 
|t פון ח*נ איו o iv ״ r v t t  ,ivoo iv׳t 

ivtvi • ־םלױ* iv ig o n * ■  , iv im, 
ro איז m v t tg o . Digit Dgi tvttvt׳' 

).VDgtvt (וזנר,
װאו I roongttgo און םאװארישטש

m m vo ig i  onvor ov איין n v o, 
oivn סען ro o 'ig ttg o  o ig tt o g i. י* 

g o in  ov '* •tve v Dim  dv ,פויױ
iv *י 'i* m  tv o in  tvoי ׳* o in  tvo 
ty י פױער, איינםאכען אן» tvo םרענט 

vig ic v, י* oivpoip ivo אויןי g •־א» 
tvo —  vi פאננט oigtt o n  o*o |g 

oov*igttge. אידנאנץ *on  ovttge 
vtio* אין .,no איו לאנר  vvoi* i n 
 *gttgo oigtt םיס׳ז יר1א זיר IVO םירס

ro v 'iv ttg o . : v o n אט״,1ס*ל.go* 
ro v ’iint ,פ*לה*װניפ״ ,vovnvttge 

tvy'Dgא. ־״ it* .tt 4 m,.it ,t* װייט 
 oivtt ,tvesoagio eivpvi 3gn איך ױי

oigtt tytyn נלויז ניט נעגמינט to! 
ניישויעל ot* װי ,grant ואפלינפייס

IVOO'O Digit i n 1אי Igt ,OP'IVOg* 
t in װייל tg <vp*o tv3»t>i tvo ti n 
מ * t ivvaro״o 'is n  tvt און tg זיי 

T t  tvom ווי* IVDing•
Dgtt IVO IV'O '1 t in 3 איר|' *PJ 

tvogn* tvmgt 3 םיטgn ,tvogivgD n 
ו י ױיו י  ס*ל- g װי oivnvi ס*ל איין נ

tvv'Oti v 03vov) ogn ogi סי־שניר״, 
ty אן «iv*m ,ס*לר*ס ogn iv  tto איהם 

tvegi t'o אייו 'o  tvonviig ■ס*װא 
r o n.

ovos אויף 'oo in v״tgv איך ח*נ 
tvr*t egti tv'p'ogD v v 't o  tvogiovt 

iv *נטל*פוז io iv o v  n  tto איז tt״*o 
 IV3gn tvpo'3g* י1 װ*לכ* מסלאנד,

i* *גיםפייט די פארכאסס. n  it 1*ל*נ 
T פון t  otg> m n ig tt  ytyn נא■ ניס 

V3” i«.) װי tvsgn ivPova אויס־ זיי 
p *  ,pdi'd  ty ipo invi ogn .optpyt 

vtvn it■ invo *אוסנליפליכ in n ig t t 
n אויף tnvtvi איך ת*נ  .o rv ivo o  n 

V''t D'D T t IV3gn "t tto VODinvO* 
v i 1 פאםיי'*ן ototv oovvvviי *■unv 
vi<' םיילסן t go״iv יז3 חיים *ot •ססיי 

•t«*
 i ״t tvo'W ion ? זיי tnngc װאו

tvi'to '1 אליין װייםסז ״1  ion .o 'j 
tvigio, ביי ניס אני t .tvpo'pgo n״ 
ovvrvi T װ*לם*ן t ,וליסליר tvo gm 
t otgv״ t״po : no>ovroimgo j»o t 

i n  iV3g אוגגליק ii*3DirovngD ogn 
oi'ovi ו*ו *tg viv> otv |*o oyy וי 

ivp איחר o״unvP3voo3 v iv i ניס 
vs'pp'vmo n ויי tto .grt׳■*״  ,grin 

in n iv t t, ויוי* t'lveito  ,o ig v 'o o  n 
t*3 tvoigti tto ,vvo'n tv''to די vo 'n 

*go '1 no gronviog P'lty Dim vvoiv 
 tvogn ויי V3>ytt ״,gr>oivor די <יאמן

t* i tio ,tvoin«o זיך זיי ײעמז *p 'ii 
tnnppoio .אחיים

 VO'11 '1 tg ,1V3'I |VI 10*«*' זיי
tnvn evvo די ■t .tvoip**3 tPPO'fg״ 

o ס*לס*ן n וגויגען ogi |'o ,םארלארען 
op tvn י* • grtgvo'io ייד ז n n iv. 

ovn o לאונ ווי װיים ivtt *נ*ר g i •רויע 
y m און ive i'tt i n  tg {,tv ooip g i

...1 DVtllgS ItO OVPgl t'K tvo tto

*n o  o iv 'tiv i ogn ivo *ii'D v'tipi 
t o  .otipogo t'3 oittgp no v rn  iw

0**TOO Ig0**10 OiltgP IPtgllOD tV3 
vo27 o נאבס, nז t o  go •1V3DVOOVO 

T to  jmpogo t*o tvotpvag |vi**t
IOODI'1 ,Vgtpgtl 'POlIgTIiVDPVIV

vi gt>'»t t* כיים*!, o  .gro2i o n 
jt'o i• ■  i n  t'O tgnvo tv'■ tut

r* די i i  iv n o ii o n  tto ,am mrioi 
tnngovi t o  tvi**t .vnpogo t'3 m

 סליסיונ״ססר די סליפינו־שאר. א איז
ogn אס*ל jrm vr v ig i f*t enovi 

o  gntvi t*o *t״*itto3 o*o ovo3*inj 
*oooo grtv* i n  oeivaoiooogp p in

I'Vt, םיס *oiooogp t n r  t'O oogp g 
*vott go doP 'go y in w  o*o ,eivo 

tio diivoo 0*00 סיס y iv ro o. הײנס 
tvo ogn בלויז *i n  tn tov tnvt oippvi 

 tpsgistv gmvi, זיינסן tvoogp די םח.
tto tio oeipoeiooogp n די  no tn 'o 
tio rviyov I* iv 1 די n v  ivooivoו* 

in v n v די ;*וןװסאכסן v iw n o סיסם 
o* »יז יױיימא 'ng  ivo tp  vs'Pov t*o 

tv in w 0 די'go n  no .T 'iiv ii,* 
 tvo gn״o ,tnvinri'no גים — מסס
v די tio •tgi די «י "•יײ a n n o r פאס־ 
m יאיעז vo'pnvogpw  v ir n o v  no 

 דאחי gro tv ,oion *tt* »יז ייז *״י
votrn ס*ל יטלימ o 'ip ״?o tviv״i n 

ויי. אויוי אייססלאפעז grp יײז
ז t ײי o כיז tvo ipviig איז 

T *  Pgn imp£ סווי *םיחלט1 ייך «
t ײי סינימי ס«ד tto *יל■ o װ*לם *ig 

םיז »יי״ײ ■ •!׳ ' t». o n r| ■ וײחן •f

י׳ פי ײ ײ ן י י  סיו ײי »»י און י
 װסלמר !*סיל׳יס׳יי^ g IvigiPVJ ח*נ

igo  ogn ײנסל טייילנר iv ig io vn v 
v סיין p rg rt v nr pvvovo, און g 

opvt ig o  t o  ogn ogn ,|*o*VPV*n 
evnv ? v s ii n v t'to׳rgtpgn tie o in 

g• לו io vo , ppogn ovivtvnvi o n 
o > •*ל 'l'o  i n  ov** no ov ton* 

n pyiv *tt* tio ,tn v o 'io  tie o n v o* 
o v n y iv o  1V3PVH ,on vo ig ii vog iv i 

o״*o io o n  voo i'D S 'ii '1  n® ov i
ooivo פון ,tVIVO'IO |10 Ot'TVOO'l'O 

i*o ogn געגעכעז •V 'lV ignoogm a. t,״ 
tg ,I'IVVO'VD no |V3'ivvnvono

t o נין tg no vitpogo t'O ivogprn 
ic איו  vpio n  3gn״,o ig o v  jio o'>n 
3gn איו iV3itog tnvi t* tvogpvos 

.IVIgP'IVOg voigpgs
,oigtvi onvo ig ii t o  ogn ,grov 
PVit איר ion ,'gngo Pvogn no i'iv 

*03 ,tvoipp'ity ivn t o  t'3 ,ovn iv 
ivo'* o t o  ioo ;vngt פסר *lo i iv i 

iw ייט* ogn פא־כרעמען װעל איך t'g 
.vnpogo

ogn onvoion tvn 1סי *viiV3'o 
tvavi ײ .v 'lv ignoogno,״ I 'iv  t'O 
t iv i״iv t 11 נעײען *no iv3g ; iv 'tי

HOPOITOVngO V101 1V3'0 O'iVT't די
tvm ov iv 'o  yvioi i ' io  opnvi |Vi''t 

v ig iv  tv oto; ,נאייינטומ iy i  no t'O 
t iv i  tv'noo״tviivi iv i 12 נלויז, no 

*io i o i 'o  ioo oonvi ,gtio ,sgn t o 
vv• חסינעז tV3it tnvnyono igo בס־ 

.voigp
ro  ov jio mto iv 'o  t'o ovv. ' 

i v i ' i״*yo io ti .iv i i 'o  ogn —  "o ''o 
t o  in " o  0300V1 ootpivoD'io on 

tv נין iio iv io 'no. — יב1«ס t im o״o 
T n o  ooip ,l'lvm n סיט t o םיין סין 

o tvov tvootiv tvivit i 'o  tio ivogn 
*ono tvtio in 'o  ovn ,o 'l to ; igo 'o 

iv i'iv m n  o tnvi 9 ניו into סין 
3 ,iivng׳o''o*ivooo t״.

 t״t ioo opioios סיחם agn סיך
 •1סיי זייז agn סיר ivag סריעײיכסייט,

PVtl TO 3'10 .IVOtlVllg O 1111ל« 'l 
3gn ,1 'ip in n  tnvn סיר D301DV1 T t, 

itn i סיר o io igoop i o i'o  g iv ir 'io 
•tvooaiya'o evov no

t'o יענעס ig i t o  agn oivogo 
t'K "DVl'11. 0 1*0 to ,ootonvi O 'l 

tt* o 'l' לייפט jmpogo no tvauivt'to 
v ,סלסץ *oaiya'o ovov ivp ivo ton 

iyag ivovov ivo igo o |*o .tvo 
va'iov tio 0 D1 0 1 1 V1  p iv  t o  agn 
ioo " 0  to tv i'ip  ivp tvo ion ,iw vpo 

1000 ,ppan 600 ioo  ii'iv n  o ,ivan 
ivan  400 ioo  o 'lia  vinonv one o, 

vpo tgn o סיט nv,' שטיהלעך ivpiv 
200 ioo ,תנ*ל *n  lbO ioo ppiv to 
ioo 390 נעל,  ivogrooo I'Piinvv o 

Ivan איז ioo ivppavnv vpvoovp o 
260 .Ivan

o iv io :ייך ito oogp ov ano' 
i  oo'ip ion  io  ,iV ''o

t vnpogo no : m 'n  i n  t'o״iv i 
T t  tva 'i ogn ,grvivo m v i g i ig i 

g■ סיט V'ygPiPvos סון *nvv o tvaoo 
1 ,tvan  dpiיט lio  ; im v o ''a io דיע־ 

t vt״og i tv i די v iv ' no o 'lip סלע־ 
iv*. ,3 !סםירליך't די '*o v o 'iit v ir o 

o o 'tn n  gp ו י tw. ז in

tvovn ,tvoeiv o n איר vi agn* 
dpod דר. tvitvi t'o ,ivatto'io װ*לס

!*לדפסרב.
*1 1 dpoo*1 לדם*רנ i't nonיט 

ngiovo ig i ,aignigi dpoo mvo- 
o tto i'iv t*o 'pongiopo to n* .,po 

P'o r ייט* tio p'ipovooi ivmoM m 
on ojmgo po in* םיליסזנרישזג די tr 
o'o ooionyi ig א*ו agn ר*ס י,10ל i 

ivn'io ivagn va'iov, 1אי סייר*ר agn 
.pig* t'l tvtgPivo

p o'l |im onvoioti o*i ivag״iy i 
ooionvi ogn doivdo'do vi**t no 

pongiovo׳';tgonve ivig om v o 
to ,ivooivi onoi t «ײ אין o  ivagn 
 iga'0 םיס invt סרירער ייך י*< איו

 I'iv 1סי iv>vn on'g ״a ;ו״נ׳וס״ן
ponoiovo gri'v׳'no D1־ po ov10 י* 

no ivon די ogn ,ipigp'ivog n m o 
o*v* ivi«*' אין jmpogo. ריינשטײן 

 iv .oiopga ou myt vnpogo אין איו
loo ito vi'03'ti mvt g oonyngc- 
oi'ivoo'i'o i'N vpvov va'PDignoig 

aig )io״ng oivooioon) o *1לייב.( 
 po oyno t"t gogipvi 1נסל agn איף

ty pa סיהס tvugivipyng.
Dgn | '* o v i" i .iv i םיך *gn m vt 

grouviD 'io o n און o p n yy in  t o 
v ia in  ogn iv  ya iyn ,tvagt n n n v o־ 

ogn mg* u ro  vngp n  im  oayp 
t'g  t'g  iv .עטליכע סיס רוסלסנד *go 

p 'lty  ivoo i ער איז nng jvnv i panp 
,I g n r  m vt ig i  r o  iv  pg oto'o 

rg^ ivu ivag ליהייד! t'g  t'g  iv  ogn 
o 'o  m n  iv  no no>oii*ojnigD ט־וים 

*pga n  ogn o n g  iv a 'o  n n vo o ''io a 
n  im  ivagn o v p 'iiw י לע*סע י  װ

•lgo v ic 'io  m g'
,*ipoivp gnn'io po invinn t o 
oigtvi iv — ליך״  ogn, —חדססר., 

tag t'g by tig Dgt i'o  gran ivag
t'g ongn .״ , . !ייסט״

t : i n ,
מי א Svp n■ ל*גו ײי . r * g  tv>tm 

n v o ײר agn —  Hi  tvvo io  'itg  ivivp 
.o iv io v i an*g t o

i iv*' ,די i" t "1 hop ' 1 1 , iv o ivn 
go אין ivo ivn  iv tno־i ia״ — Dgn 

.e ivoo ivvi iv
i g i  ,t'o  o g i, סיין o1״ ,imיט 
v io io  o m m vo״ — o agn׳*vi i 

iv* טרייט o , —  on'g O'O iv i'o g a v i 
iv ig io io o  , l' lv m n  iv i ' 't  ogn ,tvv

)V1VP ,I'PIVOIVP OVVOIOVID'IO po
IVTvng יט1 io  po ivo” a io״.

ivnvi t'o״t ,סיחר  —  ,oavivi o 
y i'iv io  lo o iv i po —  ivooiv |"t 

i» VPOO t o י lo*״aio י i iv i  po iv o 
t to ,o iv ii iv*״ 'i  to ,invt ivigt 

viopgia ז*ל *vn jvouviogio ti'.o no 
o 'l tuo tvagt iv in i'iv i n  to no tn 

P tvpmvono״i 'o  tvn .nionao t 
1 tvavnיט p ivagn״p no viopgaa t״I 

ov m vi ivagn i 'o  tvavn ,monao!״ 
ip auvi tio׳t o  tvavn ;oi no ,tv?n 

aio ivivp״tvo און •tv i'v n g i און *gn 
cvao tio n iv i tva״.

,aotp'v i v i םון n oaon  oviigo 
tio m a iio n  iv i  t* a* *tao o iivn די 

jv u n 'iy i |11*0 די סו j ip iiv a  v iv iio 
t ovn״l, אז tvavn ,'t די o 'i vi*P*aa 

tvavn " t  to tio tvonvnvD ino ״*I 
nionao tvpm י» vono חיב — >׳״ 

o iv io v i iv o m i t o.
iv ,יאן io i 'o  d*ii ,;*o i ’o ivavn 

'ivcovp no tvm 'io  ,tv iv inn :o vv, 
1 ■tv iv inn  |io tvm 'ioסרבייטער־ י 

x  vooap׳o 'i noop o jn  ovn noaon  t 
tio oraoo'aop r a  tvavio'io םיליט*־ 

|io tv iv ii tv in on v io o  tvavn o n 
oavn iv v io i i n.״

l”0? *ס1״ l  1V11 tVIV'HVl 1V3* tv 
iio> *n,״ — i 'o  agn סיהם p ivoo 'io* 

.oaocpi oot
«ioop o n  tvavn iv i i 'P  v iv tno, 

tvvvtoigo 11* סיט v ' l iy iv  m vo i* i 
t o. סױב ae tno io o״iv n v  ovn t 
v** זיין ii*  tvagn i 'o  ogn tvm iv  i 

iv i i 'P  v iv tno  ov tvavn ,tviioo .ט*ן 
*iv n y i i 'P  v iv tno  tvait«a otio m*o 

t» ל״ו o  ' i i  ,tnvt tio |vo ''n* iv ii'p  n 
t o* . in  tvn i' iv in o  ;vn'viv״ vn* 

tva זיין *yiD 'io  iv  ogn —  "t ivoovp 
tvn v טיט .aniVDO"ioa

 גאלד״ געגעבען מיר האט דײנטשײז
 און נומער טעיעפאן און אדרעס פארב׳ס

 טאן צו רשפראכען8ם אױך מיר חאט
 צוזאמענצוברעננעז םיר טעגיזיכעס קעס8

 דעם טאםס^׳ן, מיט און לעגינען טיט
 געװערק־ אי־רוםישע די םון פרעזידענט

- שאםטס־םאוועטען;
 טעיעםאן־נױ גאלדםארב׳ס געקראגען

 םאר־ זיך געטרייט באלד איך האב מער,
 ניט טיר איז דאס און איהם, מיט בינדען
 אין טעלעםאנען די אנגעקוסען. שײער

 אין װי ערגער ניט ארבײטעז מאסקװע
 טײ םוםצעחן צעחן, א נאר און יארס, נױ

 אין האב רעסיװער, דעם חאיטען נוטע;
 חע•# זינגענדיגען גאלדםארב׳ם דערהערט

״1 <או
 אדיבערקוסען הײנט נאך מוזט ״איחר

 אוייי געזאגט םיר ער האט — זעחן״, מיר
ענגלי^

 האב — באלג!״ סום איר ״אלרײט,
 צוםרידענער א געענטפערט, איחם איר
אײנלאדונג. זײן םון

\״נ  יעצמ בין איר באלד. גיט ,"
 אויף מאכען עס לאםיר ביזי. שדעהליר

בײנאכט!״ אזײגער 12 ױנלןט
 שיאסע ער אז געמיינט, האב איר

 גע־ גוט ניט איהם האב איך אז אדער
 איבעמעםרעגט איהם האב איו אוז הערט

שטונרע. רי
c 12״ p j .a םײן אין ביינאכט, אוחר 

 — סאדאװאיא״ באלשאיא 6 װאױנונג,
ענטםער. זײן נעײעז איז

 מען געהט נאכט דער אין שםעט ״אזוי
 איך האב — באזוךצ״ צו םאסקװע אין
גאװאונדערט. זיך

שפעט, ניט דאם איז רוסלאנד ״אין
 םיער אויוי גערוהט אי? זיעעד דער וױיל

 בא־ געטרײט סיר עד האט — *םונדעך,
דוחיגען.

 םיער מיט אויף דאך םען שםעהני
 איהם איך חאב — םריחער!״׳ שטונדען

איגעלאזען. ניט
 וױיל חשױת, םיעל אזוי ט * <-״

 אל־ מנטפערען. צו ביזי צו יעצט ביז איר
 חײנט אוחר 12 געדענקט, באי. גוד זא׳

 אויפגעחאנ־ חאט עד און ־— בײנאכט!״
תםיװער. דעם נען

 םאססװע איז ^פנעװען בין איך אז
 אז אויסגעפרגען, איך חאכ ״כעג אייניגע

 געוועחנ־ גאנץ א איז כײנאכמ אױמער 12
 וױזינמן. םאכען צו אױ* אוטוגדע <יכע
 אויך איז לענינעז םיט אאאינטטצנט םײן

j בײנאבט. אזײגער 12 אױוי געװען y i 
 גע־ סיר םיט אײגםאל תאט גואומעווא.

d j»o אײנס אויוי נאר אאאעסטענט אז 
נײגאנם. אזײגאר

 ביײ שאעט גאט אין אלײן געהן צו
 סווא סײז מאםתוחנ אין םען דארף גאבט

 נים, אײר מקעפעט קײגצר חאנאן. נים
̂ו זיך ?וקט אײנאוי  אויא ארום נים אפי

ד וײנאן וואס ״גמף«װת א<ן די אײך  ג
%גאוזזג ויזדמם צײ״ *ם«רי<ןא&*ר n ן1

p »  m  i& e n  f f i  t* • m w נים

 mא אױנ m און <«גאןן םימ׳ן זיגיר
 אינאױ חויין פון נײנאכט ארױס ווווס
מוױא- וטא1 נאך טראנט טען װען חױיט

r װצט &נז צי ?יכער, דמ מען איז w 
 דינאן םעאףות אלע דיעזע — קומען

 צו געפלױגען. ניט און געשטועען
 א8 אין ב״נאכט שפעט אלײן אײנער

ױ זיכעיעה פיעי #םיעל איז קוחנ  |1א ו
 :?ד6מ אין םארבראכט חאנ איך ׳פיקאגא.

 י18אים ביז און װאכען צוױי נאלד ?װע
 א 3 אפט זעחר און איײן געגאגגען
 א סוט גוטען א אין ױקא איז ן0-^

 ׳ ג א מיט און אװערקאוט ;וטע, 8 אין
 p ח«ט עס און טשיין, או; װאטש דענע

 ? איך אז ■אסידט, ניט מאל אײנציגען
 איאר ררערען *■;עשטעלט אימיצען פון

̂וכ איר װערען. געגאדערט  נימ אױך ח
 פאסירמ חאכען זאל דאס אז געהערט,

י אנדערש. אימיצען מיט
 איאיגנד דעם געסאכט האב איך װען

 ז״נאר דער איז גאלדםארנ׳ען, םיט סענט
ױ אזױ און ;פעןי נאר חאלכ געװע;  B ו

 וחןי דער און טאג גרױסער געװען נ#ו איז
 !יך איך חאב שעחנער, א געװעז איז טער

שטאדט. די אנקוקען אװעחגעל#זם

 מעחו װאונדער 8 איז מאסקװע
זײ גאסען • חוייט איחרע שטאדט.

 אספאיט מיט נצפלאסטעיט בר״״,
Eכ״רע םון בױםער מיט כאפיאנצט

זיי•
im שעחה 8 זץ־ ניט מעז װאו און טען, r 
 שעחוור װאוגדערכאר םון חירכען מען

f סערגוױרדיג און ארכיטעקטור in y r 
•ארקס, און סקװערס
 אי יאחר opy? כאלד שױן איז עס

 tUt DDP'bju גיס גאסען די האט סען
 טס אלסערײשאגט i״p בילדיננס די אויןי

 זײנאן בילדינגס פיעלע סון געםאכט.
 ילאס- שטיקער פלעצער סר א אין שוין
 די זעחט דאך ארונטערגעפאלמז. טער

 באצויבעיאנזי, און שעחן אױם שטאדט
 חא<ם וון די װען םאמאגט, איבערחוייט

 אד ריעזיגע די װען און אוגטערגעחן כײז
דער אין דאך ריעזיגער 8( פאלאס

yo באגויפ םײסטעוס יארמולפע, א פון 
 ױ* קירכעז״ש«יצען און געפארכט) אדער

גאיחןנן זון׳ס דער םיט באגאסעז
 1 •יכטי

או| םערצינ, מאל פערציג # . ז , -
װמלפן םיט קירכען, םעחר נאף אםשר

גיפ ?ײנע איז באריחמט, איז מאסלײע
ײ װי אזוי געװארען. געריחרט ײפל• י

ײ װי אזוי גלות, *פ,עריכט װאיטאן ז
נן״ םאדלארענעם זײער נאו געטרויערט

p yײ הוקען ׳ שטעתאן זײ אכער אויס. ז
8?y .די דווץ־ אוגגעשעדיגט vy־jrp r

ראײא<ד בארשעוױםטישער דער םון טעג
in א אין געשװעבט זײ חאבען צי^ן

דערחעדא •לוצלוגג זיר האט ov :םאהר
״IIPDTP די םיט ״נידער געשי־ײ: א

ו האט עולם צורײצטער א און י Up א ז
ײ; אויף געטאן אײן װי םעחר אבער ז
םון קופאלעס פאר א בלױז און חירכע״
רעװאלוציאנעחנן די האבען קירכע, דיזער

חד דער םון םיחרער די געשעדיגט. ניט
א ארויסנעגעבען באלד האבען װאלוציאן
טשא־ צו נים קירכען די אדדער שטרענגען

ייוסטליד איז ארחנר זײער און פען,
נעװארען. אױסגעםילט

זואך.) נעססטע—באשרײבונגען (װײטערע

 םיפימפץ רעד
ארד8כ וזשאינם

 םאגד״ האספיטאל ״מנײטעד דער
 פי• באארד דזשאינט דעם םון םארלאנגט
 װערם צושריםט דער שטיצע. נאנציעלע

v אײ באארד דעם צו איבערגעגעבען T r v i 
x טארס.
 אינםארםירם רעװױ״ סאשיאליסט ״די

 םאן15 דעם אז באדארד, דזשאינט דעם
 א זvװער אפגעהאיטען װעט נאװעםבער
 ארגאניזאציא• ארבײטער םון סאגםערענץ

 זשור• אױבען־דערמאנטען דעם םאר נען
 גע• װערט באארד דזשאינט דער און נאל,

 חנר דעלעגאטען. צוױי שי?ען צו בעטעז
 די צו איבעתעגעבען װערט צושריםט

 דזשאמפ רעם ון6 אםיםערס דזשענעראל
 n זײנען oy װער ןyינDyאויסצונ באארד

y■רזאנy,װ זyלכy שטyחינט חעזyר m 
.y jy iy i^ p

 גראטולידט לאגדאן מאיר yנאסyג
■yרזyגלT פאר באארד דזשאינט דעם 

 קלאומםאכאד די װאס ,ay't גדויס^ חוס
ty^ n צזא איחם ערוועהיעז אין געהאט 

pאנגרy12 םון ס o nקאגגדעשאנאל טען 
 דל םון װארט לאנדאן yD8jyi דיסטריקט.

 tm אויפנענוסען װאמגם ןyנאםyלyד
באנריםט. ^רצליר

באײכמ. מענעדזשער׳ס תשענעראל
 א אז נאריכטצם, ryna^D ברוחנר

 נאגאן געײאמנן רטnyלpרy איו ססוײק
̂  באלזיעער״ ■ ח. םירםע דאד
 אװנטערנעפיקפ האט פירכמ די װי

 וערקמאוס פר שא•. דעם םון אדנײטער
 צוריפ• *וםריחנן נמוועז איז םידנמ די אז

 ארבימו, חנר צו לײטע 6 *ונצחםעז
ךגאייאימ גים דארצו חאם אפים דער י . 

 רי אז װײםער, נאריכסעט ער שטיסען.
 גאזואחנן איז גאלדװאמער םירםע

 דאר מון כמםבער א און משאנעד,
אסיסיאײשאן, מרקי

ר ע « לו ׳י.
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140 11. 26*7 011 .011 .1C•"

87.00 — -----------»!0170* בש,0ק
1 inלל,0ס» ח. ן1• 17״«ב10 י 

 לױו״, im״i סם. 7*3 *. 33
01788!« — — — — — — 00« .

1 fitג»ל״ ס. .0 !1• ביי*ער10 י 
21 .0 ".11101? 1333 ,817ל
13.60 — ----------ט»ן170* »ון,1ב

i ••ביים״ד די פון  m i in•« 
 01100 ".11101? 820 ,100ל7כ
 17.50 — — »!017*** ׳יץ1!0ר?7?

in ר7יב״*0 ?י in .1*0001* י, 
לער,7* *י7נ .eo פע3ס ». 38

21788!«---------------------16.00
p 1*ע?"10 י1 11• i 1» »ן10ב) 

*00,!« 46 11. 28*7 0.* .? 
 15.00 — $5.00 7ירט פ .8® ד״מיס,

*i0 די *ןן  !1» 10חערם p* it:״
,c?«i .eo 7*81 װ. 41 תינדלעי,

16.26---------------------עדסאן8*
*p די i0*״?in  it 001? פו?פ. 

 פ,pn יס1מ» xo *ע9 ». 41
6.00 —— — — — i«oi*;y* 

in י7?״ט1א די in ״«#l«oi 
.11 32 ליפסאן, p» ן0לליס7

 pp, ®0178!« 11.26*7 ב סט. 7*01 >
in 1ביי*ע10 די in 1» ?ין0לי! 

 .8* *.0 7*28 ». 30 ל*יק,7?
 :7סי*0? »!.0170* ,17*018

 »ון ןי0לגי?0?0ם ,17ײ»ו*
28.22-------------------------•»קס

p i 1 17?״*1» די inל0**7»ז 
«137 *,00* p 0 7מ»** •1י.*

017. iir* r3,10-------1*217** »׳
p i די i in?״0  i;ns 8י10•ײוו 

io. 7*22 .11 10 .,0? דדעס
6.00 1*0178* ל,7רפי*?0ג לוסיס

•p 1*״0י7לי0 !1• ר7ב״*10 די 
«ii ,7*6 79 דובין in.ח. *״ 

 11.60 $2.00 701 פי ערם»ן,0* ,11701
p« די y*^?i0•־ p i «1* ןי02ק! 

י eo, שע13 *. 60 ,17?ס*:ד7י
10.00----------חמ*ז78* חעז,0? ס.

•p גאלד־ סעס וון 17»רבײצ די 
סעם ס*. 7*16 ». 36 בערג,

i«oi78------------10.00* גאלדיז,
p t 7*זזײ פיז 17ב״*10 די*  ־7י,

pr*yo 32 ,17"*11 *זן .* 
.;00? *,7*ש:י *. ס*. *ע10
7ם1י8 .1*017*׳» װ״טני, ד. —$12.00---------------- 88.00

 p* 17ז01 1י1 1*י־?"*ע די 110
in *עii. 17 138 גױסיון, to. 

: 7*’20? ;ן»21 ?81 ,ל7*7.*
 11.50 — ס*ן1711סיל P* יל?י7*7י

•p די i?i»’?i0 חעלד פון ?D0i,. 
 דוד- ל. ס*. שז?31 .11 1$

:7י*20ק ; 1*0178* גיםמקי.
6.00-----------רמ*ז78 1»י 0י״י»*

•p 0 י7ר?ײ*0 די in. ר״ו״ס 
«p /ס. סט *ע32 .0 15 סאן 

סז•0ק ;102170* סילײעיסיז,
ס**־ ן1» װסק«0ינ8י» ®ל:
86.60 ^----------------------ללר

•p די i0״?it i 10דײנח פון* 
סם. r*3 מ. 39 דייקין, »ין

i*oi78------15.00* ראזלנבליב, י.
 סאסולל in 17?יי*10 די «ון

 סם. *ע22 .11 48 ססדללזעז־,
»00 »!0178* זוס?י,0«ו? ס»ריס .

in ו?0?ל 100 פיז ר7יב״*8 די 
7*14 ». 116 .,0P .*פ ס 

ימד ז 100178• ,ױינסקי,0גל
»2.00-------------ס. ל. p :7®י«

m ב10 די*  דדלס ז0*יר? פיז 17״
0p10«7 10 ״ «. S8. ל7«יזדי
4.00------------1001701 !,0ס1ל8

P• י  Ii* םוקער in ער1ר?יי0 י
J1 *״.7117 7*5 144 ל״ז״,

7.75-------------»|0י781 !,70»
p״*n in ר71»חב״ די !1• w 

7*20 ו». 215 לד,8»״ננ ®ון
;!«•171« #rni0i0n .0 jmb

 1»י ק8י08 ל78#י0 :78*8»
 15.00 — $5.00 7•*תי ;07לי1»רג

to! י78ל?״8 וי i7**ap«n tn 
 m 7*28 װ. »2 ינגזד, 1711»

ifm «« K* 8.75 !»יס»י8 קלזיגח̂י 
!1» !801» i n  W O f

n ק.0ל פמ מ*טגליעדער ױ m ײ״ ״
ר״ /1ו I י

m טרײנ׳ןן די«ו/ן ס־ט i א«• איד 
 tn •יט»י«חד וו׳ורטי״( א״ה פון ׳*•«ר

 r® יאן,11י וחויטאנאר און װ״טט ר*ר
 •ארגראגט «א«ן mחאג איו װענ׳עז
יאחר. «גט נר/ט

״ m«נ  v r א״ו im® י«מי• ®יין
 װאדיײ»ױ ׳אריט אונןרװירט«א/ר ןןר

 אא• די אמר איג׳ווראיימו, ארויסװפ«ן
מ׳ו ס׳טג?י«חוו, פימ« מ  אין \tiiip י

 ױדאג׳ס ד/י מיט פארניגמ/ו («חנט«נר
ovb׳pj״i»d, מװאוסט ®ויו חאנ׳מ nןר־ 

in װאג/). <אר י׳נזטו די *ײט
 און <י«ד«ר1®יט א?טיומ פ־«י«

מ •an פריעו פ«רז«דג« ס״
 די mm T> פראוגרימן «ײ נ׳ןן,׳נזונט
 T® חאנ«ז װאס אװואנ/ן,

 ימיאן, ד«י אין אטט ®יין אויפ^ענען
 נא• איד חאנ וואד געװיםפן א ניז אין

 פ•™ איר ג״(/ייואײט. זײ/ר פרױמט
 ׳ורקי׳ורומ אן *וידמ נין איר m אנ/ר,

r ד r e ד«ר פון ®ייאייוד׳נר טויז׳מחו 
 וזאגע; װעינע ױדאן. סײ?ערס מייסט

ר אי# נאטראכט אי<מר ®יו  פרימד, יײו
 זײ«ר («ידי?ט0אוי מאנאן וממ׳נ און

m ניי סיר nr פרײנדפאפט n v i  r r c■ 
חײםפן.

 אוחא• ײויפט די פיגפט. »יס יןזס
n אץ אסט סיין אױםנענען סײן פון 

 פיויטןר יפפטינער ®ײז איז ייניאן ד/ר
 נפפ׳חיט, אימר a®n איו *ועטאנר.

 ז*ין וארא יתיאן א פון נאאטטפו א או
r א ײי מ/תר פסװאס o r ו אױס׳נר אז* 
» מדפיל/ן  *r איז פיינטען, מטינע זיי

 די* א נעחסען *ו סחױנ נעאםטער רער
 ױ• דער אין אנטייי א?טױו«ן רעסטען,
in ט«טיג?ײטן טאדטעניינער דאנ׳ס

 פזןמ »ן ארנײטינד די פון
m• טא®• ®ר. חרד אאם̂י 

r rn y p-------------------------
®̂א נרא•׳ נחונןג פון

--------רייוױוטאן קאארא דורד
m פון  r t fa v i• .אאספ

--------ויגדנפת מסיחמ ודרך
o®p p ס/נטראי פון m,.»

— --------פאפדסאן זײפר דורך
p פון ra t װײסט o®p,.»r.®» אויט«דפי/ו ר«י an® ןיין ניזיז

pa®«n tn• ta ®*a׳ אי»יו >oai אין
ו י׳יי1 י אוו •®ידא®, א י  — — ®׳פפמײדי וײאר דורך

װ ®,an און פריופט פון ײ
----------------יפפלאן בוירטע

 קיע• פוג׳ס נײגעמטײפרם
 אין פינפנץ פון םטאא ריתאי

 דער פון דאפארטםע,® ר«?ארד
דיז.  ליינא״ דורו ®p׳opa?aP ױ

— — חטײפאנסאן און װיץ

 אר ®ײן iaaa»n«איו, <לױנ ,can דאס
«ןיו,1אי װ/יטח י/חר נאר נײט «י

חט״קסנסאן טטארדס

 *ױסשטעלונו ערפאלגױיכע ױ
׳ױני*ן דעדיגערס דער פון

89.00
1486.47

 י — טאטפי
פריח«ר פון

 1676.37 טען8 רעם ;אװ. ניז טאטאל
.vmtr.pva שעחנחאלץ. י.
26 ל. י. סאנ, דו, און ווי־סט ל״דיפ

 חאנען וואס ט׳^ןרדיט אי« נ. נ,
 די אפיס אי[ ארײננענראכט ניט נאר

tnpDaio*׳ia ז״ערע טיט ליסטען ?a־ 
?o:*e>py, ואקפן ov גיט י׳מס נאלד, טאן 

 ?אםייין דער כאט׳ןן ׳•פעטפר. אוי(י אפ
 דא אנער «יינען םאראינער, ׳פוין »י«

:ia ניללס פיעלע w .דערינ/ר נא>ואחגען 
נײםרענע. אײערע ארײן גרײננם

im פ/ איני/י ױ רענטיג/ אין וי
lapw P ia ’ P יידאו ®larana i ®a דעס
 ivsan ,1910 אין סטייי? דז׳פענויאי

 אם־לו !עטרו־דט גיט דעזיינ/רס ד• נ#ר
« la r i ’ ja n a ױ ו און י י  ז

י״ד• אינטעמו׳פאנאי יאר
a*r BPapra^.; ו------

ײ נען a: טאל, י im פון םראנטען iau

B ia 'jv ײעיעו w ia׳r m סיז®; פיי׳ו
i־ .......... ר־' r־־ — ־־־

ia׳m אױס

 פאל ויך פון אלעפ ןvn אין ל/נען רa”י
 ®BMP פאר׳ן 1אי נאייענוגג ארנ״טער דער
מענ׳גחײט. גאנזער דער פון

 פרא««• חי;דערם אטת די םון א״גער
 נא■ אלעםעגס אונזער <אװיפ איו טיגע

דיע״פאנסאן. טיטאתס ?יענטעו
V יאחר.ױדיק אנט ם־ט ■מתט  ®an!

jy אז^ באײיזען אוגז «ו זיר c o a s  ]id 
 אלט געױארען אננעשטע״ט יאן איז און

 <טו •ו;יאן. אונזעד אין טײױיה ש^פלײנט
 Un ®an י,אנכאן”1דזי און .26 האל

יי דערפאר, אננענומען ניס דז׳אאנ  V ײי
oan דורך געדענהט am םאנעז *ו y> m 

אייגפאך חאט iMBBaP”׳*n נ״!, 4נ«
איוד אײעי״ענעבען זיר םון בעפטע אלעס

נארני/נט
an •na •n ®nan״

ד“.־ .. , _ ^ : : ״ u:״.
at• <ײר ta ,Dotanai ®an im m r 

 at;’® פאי׳ן ארנאדזירט װעיעו ייגיאגס
 אי« סלז? ®nan oa װי דף א»י און

®,m®a> ®an פan 1אי
 זיר ®an nar״tan און ן

aa ojn nas ®:an®aa׳® nt״nj. יי» 
t״taj יעײעו oapp nanansttaa a, און 

® aa, nata’n ®a* טאל איין נ׳ט trt 
a?p nranm״® laivr iin ’ i'n t r a די 

ana®״ny דעכנונג «״ער אױף און ••np
lar ח® a®׳• a nr®ע ״ דנ  a» n®>an* ייי

n״t® אױף ^an nan
a ia®” » naaa®״ta ,און זיר r a 

עז  ױנ• a>a .®,nr nan nar ײיס׳ק מנ׳י
nanar nan ],a ®nr א,Jמa,n®o זײגעז 

t '« n a-  ai napnao•® און tananar B׳
,nna’ nr nna* lie ianan

nr ao פיו Dan eaaoai ®an oara 
na t » nai’nan״iaoaan®j ״ז אין  ל®• ז

aj י ;־,a nan ],a launanja a®®a י
a .anoon סאנױממטע; *מיסע סך 

onaaarn  ;manat ta rn די אין tan,,״ 
mmaa taait ®manat tasan m at 

m® ®״[a׳»a אין איז ®יןיעי,  t i  ®an 
tm״nat®׳ nr ®nmtaat atan® ׳®לעב״ 

;.a®
Pa® a ®,o איז ®*tat a ;ro ipana 
vn rranm  aa די אין •n jta naman 

taptmat די ®ון n an r .m a r ,tm 
l« r a  na ta ,;aTn*® ta im a tta  ®an 

t ],a ®o*®na״i ,או® etm  na ta אריין 
t n׳m an ®an ]ta not את ,japtanat 

®*,n a  o ia  ,staenas na ®an oaaa 
aeotna® |ia aooaa n  tattansnr

w׳i n וחנלמ n  f7^ rrg3  f p f t 
 ס»מז »*חד »דן •מ* תר ®ון מדמדס

 מ*חל^7ד w מחנתד גדי^ממד,
•t חנד *"* i f  fim ווסס וומס ג*ס

v »ס פ»ממ»ס ?ו tw  nr\ סס**יס, גײע
 דס !n 1380*170187 7780 73י7י1 «!

u*1711 ,170*08*1• 71ל**7 »**! n  18 J7

 10,00 — — !0017«׳•
«ײ0 יי !18 "17 •1! 0* fiyo1ל 

10,!" 10 11. 22*7 10, — — 6.00 
ii• it?״10 »1 !1• i ״•̂ ̂ל? i ור i! 

08*80'*10 7«10 •11 21 ,P.
114J0----------10017«׳• סיללי, •0

p« 7«י0*י1» וון י7ג״*10 די 
7*12 ». 40 .,0P .0 !10 .p 

80. 1 J*18.00 100178« ,110?8ו
p i 1* לעללר (18 17?״«10 די! 

 XC .« *עM 30 40 קל״ן,
7.25 — — 100178» 4י7"*ב8

 !1» יגקי1* 1יit«"?i0 8 יי !10
 «.e t«24 .11 122 קי״ללר,

80.00 -----  100178» י,7י0ל לי*ם7
טרע^ורער. קאילאוױנז^ז, »ימ•

ר ).1011 7»?ס7*—17י«ירו**11ק (&

אי־דישען דיעם *ין ,שײלאק״
ער. ט א ע ײי ױניא;, natט r אין װ a  iatMotaP"® n 

f גרויםע a םאראן n w  t*a na .n s rj 
 *ערסלימד a ײי onatoao anatttj• אר8

®wan״nM זיך חאט ער װייל פאטע/ atj 
a און הארץ ארנייטפר׳ם nan אין  m an,* 

 pm או; ®רעױז. און ian״p jatttat מער
onanoao ,n םלעגען iaotp מין a® n* 

nr nat און א־הם M׳prPnamanB’ iM c,n 
t״na otynt ,nan  na פוור חאנען אימער 
’any; װא אnאיםפד או; טײיפט, םין ט 
t״ anyt; א nmt® טרײסט. םון

 וור na׳P ת׳טייפינסאנ^ ianan aאל
atanp; ; ^אל »By na איז nat גפפױ 

tao 1אי nyotanat איהם, םיט כא^חרו;נ
a״a סיט r t יאחר ma׳jin  n  an <P 

 taa ta ,;anatatona זיך האט nnאaנ
ianan no א ae'tao ;arnas,; אום w 

ns״ia tt ננ ^ו m*אוג אי; א  nnnpan nat 
tאn,טמענט Ban נלייר זיר מען *tanat 

an® ו* n»׳”atKBnaP; נא^ און ®an 
 אין ;aP'n אזן לאגיק ׳•;t ®nn’Bnan מען

a חאט na און ,B;aoo.־Msan cata׳ tt 'ia* 
 *an איחם nMcan ana*D װאס דאס טא;
at; ניט oivpvi .נאװ״זען

 פח nat^* א*ז דזיעײפאכסא; נמדער
la די rtao, ה״נטאל זיר װאיםי^ װאס 

 *at איםעד חאט na .iajnM •n אין נים
ן טאן ״  װי איבעמעב^, עט־ל, א־נײט ז

״oat א t ויין אױף סאיידאט na״ o p i 
 na וױי< נבוה j״p otitaa ניט <ao קיין

r װאס ,oan® ta װייס. a  ia®at ®an na 
 — א*דעא< lao'tni א nKD ;anat יאם

nm n®B ארב״טער an na .ttitanas® 
•na ra  ,n ],a n r ’oat ®•t >a®t” P T t

פון פאליםיקס און .ױויסםיגקייטזן ליכע
nattw ,״< אמאגיזאוויאן« r a  oa ®•נ 

ײן איז a נאטור ו  f” t nr .אליטיטימ® pa 
r a  na ארנייט זײן נײם ז־ך anauatta

ianan nm םון m®n ;®,aariain®  nm 
no |ia ״ו  D'taooaa® oan tie ט״י a ו

an nta .;anan ®aim•® ריא naa'a 
rn iana i ita ®nmtaj,®? און **an ,it 

aesaa® manta erm tanat r t a  ian 
i, װייסײ nm איז r t r  na®ao®mn na 

taoan איר ®o a rn t la r n a  ®®an®a־  ״
aoona און a®DS’®ra •ו״גי■ ®an r a 

n® ®anat natn natra ״ ®״ן®®®;a rn 
, at ia®an ®an* 1יא זיד i iw ’ trn  ana 

iao ta ®an פיט an® ]ta ja®a? em* 
oant פון narrm ipna® na irn •תא  י

sat na®,a ®an r a  na ,tanrartיהלט 
n ׳®r a  nr ttt®®a aostp ״®*ont at 

ana®״*at a lao itat ia®an astan ,na 
•®,r ta  a rm n i a>a pa n w o r  asm 

ia®nat ®m ®,o  tarnra® r t  ®an r a 
r *ו רעסועפט a  taoan ®,o ,aria* ,n 

a tanat ®,t pn״eptis ,tmtae®na®t 
ױ pa janat p® r סיט .,n nr ו a  ia®an 

a naBoniB nm״uriia®®naei. איך 
t r t  ®an,® נום^יס onao’ ma און 
a®*an ,a’ רי jatat «סי*יסטעס n a 

larnra® r t  m an פאסיװ at ®,t |ta* 
p laoit״ta taemera® i״®l *a® pa P 
 mtt ®,t ! ״•®rnatta tasan oan סענטעז,

na Btaeantu ova am  nat . m r  om 
®!.,a a rta n a  nar®®pa natrm 

nar*a r a  eta®ao n a re v r  nm 
n• t a s r  om  p® a e o ro s n rn  fie 

nm װ״סס ®ma®a .סיגאד די ױגיאן 
®natnanr® nattta na m an •אתאני 

oata® pana e a r  r a  am aro tanra t־ 
latanrama® tanan la to ’o  ,iiwnnM 
ta  ,tatat tap ta® ita ,im rtn m 

n®״ r n  pa ® era ta rn  o '-m  m 
taam craa a  taenatmta tra m o r 

antan® trr® pnoo;ap^ אגװאהי n״*a 
ta rn  tm aoao n w t t n m  m 
enma® ov .eaatattatateta p w a r 

prr זיך aatpnaeana aaosan n  ®nan 
nt t r e panea® aB o ro rtn ao  n  r a* 

n •  rrm  ,®m na® די tnr״■i  tm r m 
r a  taoantan® atat די ®*m  pa bddb 

*at ®,nt na®mn nm pa .am m ota r 
D׳-t n t r a  m tm aam r aontat r t  tat 

a ra n  ,tao זוסנן praa® nr י׳י* pa 
pa ,naoan vxm ײ atat n* נ  taoan 

p,,® און Tpa׳na®e פת nm יתיאן 
P«n p ’ P ® Prtr׳x n  t

n איז  oa r a  etaea® ata ין ®ייגם®

״ oan אין ;oa אױיזוען ®nao®a 
ny’ to pp r onm ta» 'ia  o r a  onan׳o 

nm, סוחר ®m ytyn  tt״ ״« p(׳ r( סים 
/,Pf?” ®, o?a t'D ionpnra n n r in 

tao®tia סיט *n® om ao  ,nata 'te nan 
nat’B r n r  m m ta n  na ®•aponart 

j p t״.naoaa® tamma oa
T •  a trn  ontm tao taoma onr 

onn’ tytena ao אױא nam*a nm 
n׳BPtt® ,iaat*tra yjn ׳ װיnj'iopvB 

enm r,* האם a  n •taanraiia n 
Ptana■ nm naotia tmarat m ’o,, 

na® אױפזיכס .o ianpnrr nan no 
tanan oa אױך ®וין *nat o®aoat 

na®)®״nm na® jatt אויספיחרונג nt 
>nrannta Ttaa®׳ namnapoorp 

 ״,r®a® באסוםם יואס nm, ײאםא,
tmattat o איז ותלנע p rtra t איז ®at 

aoa•® a®״ trn  .anaoaa® amapBan 
oan רעזמיסירס tram י. סון n a trto.

t om׳an naoaa® r® אױך at־ 
aoa’■ a ®onp סון nm ׳ןןױפם׳טטעלע־ 

pn װעט והדמ האריילאװ, טריס *tna 
tanan m n'tat חײנם־נעז •tatao 

n .0 סרייגם  nan ra  nar׳<anatae 
.naoaao om no naornataס

 עדיוקיישאנאל &ון ערע£נונג ױ
נו״לאדעלס̂י אין *רבײט

la tyn ,שכת tao l3  oan ,נאװעםבער
tm אוהר 7 rto * o r  oan ,onta®K אין 

קאלױ״ און טראנ?לין חאמ, טרויםער גױ
•®m aatap ,trnm at Paiaao a ,.na a 

a pn  oyn oan .ojpn pa ױם״םונ 
o ®ח וױיםט די ta®nan סיט אבענד, r n 

 na״t tatatma oan ױניאן םיילע־ס
prna”׳pa;at .םיזאן nm סא־ וױיסם 

®oan np®pan ,naooppna p?an:ao na 
 םאל tana• nr t?atna taonnt a נעמאבט
taטpארױםםי im ai nptan nr oan ,ta* 

n״na®naB o״ant tapp’aaao a Dao* 
dk-j. אױך ia trn  pa can קאנמנט 

a נוםע a taonat אנטייי trra ta n ta o־ 
k ,pn 6רעםכע nan pc n«ילmלBיpר 

oao P’oanaia״oa,• סײדי סיסס *ia p 
D לאן. tntm ao ®an nta®a nm וחד 
tm א םים otm. םיר an .tamanna® 

”pna און װייסט אלע f ,map” t®omn 
na pa n r n t״®m m ta n t nao ־ײדם» 

 ױם״ tatan pa taonat ינםײל װעלען
taatat pa r 26 םוכ. a  ow'o a סענם 

n  tapan ia .אױסנאכען
o• סמיטאנ r ta t  tao l9  om  ,nta®a 

naema nm tm׳ oan נער, rooaoB 
r a n  Ban ,rnropm װעם ױניאן an־ 

tma•) ta® פרייסאנ nta®a.( .אלד דד 
 ny®’a tmtempa? oan ?דאיםי זשערנאן

n עמואבוננ oaPP nao” ®na om  no. 
nonat 716 pa p n  oan nnropyp nm 

®nan ,סטתט .onnaonna opn

amoataw מלנזד  a m  ®,,s אינטע־ 
a pa pa oroaw anao taom ו® ®a* 

tm  ®rt r t a  m an a?״nat׳-o*ona o 
in,®״“®■ iJ7n'Bat a®״*

a r t  m an  1919 n n r om pa 
mtanat m arnm  aam® ד י » ד ר « 
na r® a na® Patavara®י>® *a® pa 

naotta tmattat om m ipt ?•a 46 pop 
r v  taoat om®״na onarnm  na 
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 אץ װאחלען ױ ®ון רעזולנזאמ חןר
אלגעםײן.

 אז ״אױס עס זעחט אױן• אױבען פון
 עגד חארדינג פון װאחל-זיעג גרױםער חנר
M ניט סיינט p p ראם וױ זאןי, אגדער 

 איז פיחדונג גאגצער ז״ן םיט מילסאן
 “מייי די םאר ראדיקא; ו צ נעווען

m; אטערי• םון װעהלעו מיליאגען און 
״ חאבצן דערםאר און קא,  אינער־ א{ מיט ז

 װאוטס פון מאיאריטעט וואיטעעגדער
 ארטש־רעאק• דעם אױןי פאוביטען or*׳/

 רעיוב־ גאגצע רי און חאודימ *י^גער
 קייגמאל חאט װעלכע •אוטײ, <יפאגער

 זא• ניאמנן צו גויטיג םאר געחאלטען גיט
ו ן ראדיקאליזם. םון אנשטצי אן נ

 הען לאגיק םון גראד געוױסען א םיט
 אג־ עס װאלט אז װערען, *מומענטירט

im n געחאסט עולם דער געװען,יװ#לט 
 וױי< דערםאר, רעושים זײן און ודצסאן

 רא״ דעם מיט פאקעטירט בלױז חאט או
 געםוזט יאגיש דאך ער װאלט דיסאליזם,

 קריס״ םאר איער רעבס׳ען, פאר *מיסען
 דיזע אז איז, אבער םאקט דער סענזען.

 פאר• געצויגען האבען קאנדידאטען ^ױידע
 זואוט. קליינעם גאגץ א *ןעצטגיספעסיג

o £ין n םאר װאוט נעװאלריג־ריזיגען 
 קאג״ רעפובליקאגער די פאר אין ןןארדינג
 סעגאט^זעחט און לאנגרעס אין יידאטען

 לײ• דער און סאציאליםטי׳פער דער דף
 איז טו אז. נארניט זואוט גאר״^ארטײ

 אנדערע אהע און חארדימ אז ׳הלאר דאך
 אוײ זײגעז האנריראטען ותאובליקאגער

 וױי< דערםאר, דוקא געװארען פורװעחיט
 רעאקציאנער מעוזר םיעל איז עולם *ונזמר

ראדיקאל. $וי
 תר אין דא איז אמת טראיען א
 ילענגערע א זײט ׳פוין חאכען מיר •תנח.
 אםע־ גרױסען אונזער געװען חױעד אײט

 ראדיקאליזם, אין ניט עוים דיקאנעם
 נײגונג ^טאריןע א אין דויןא נוד מלילח,

רעאיוציע. צו םיפוט רעכטס, ןונןןי
 אונזערע דערטאגען דא וױלען םיר
 האט װאס רעאקציע, גאנצע די אז <*?ער,

 אי־ יאחרעז יעצטע די אין רײט8םאר״ע זיך
 נעחאט ניט אוםן ב׳עום האט לאנד, נער׳ן
 רעגיערונג דער אין אנפאגג איחר כיאל אלע
 דער רעאקציע, די ינגטאן.1װא* אץ

 די םאטריאטיזם, וױלדער סעונח׳דיגער
ען אױף יאנד וױלדע  אנדערע פון מע̂נ

 איז און אנגעפאנגעז זיר חאט סיינומען,
 געװא־ אגנעהאאטען איז און נעװאססען,

 ׳גרױסע די פון אונטען, פון מעחר רעז
אוי• םון וױ מאסען, צױושעטע ׳וױלדע

A A n
 צטיא דוקא מיטיג םאר האילטען סיר

n די װעיצען טאמ^ר ׳דעם אן דערמאנען 
 צוױ־ מוחות ציהיצטע *ױ*גע&לאכיטע,

vw\ ,אײננערעדט, דך חאבען װעאכע אונז 
tv א דא האבען מארגען ׳פױן הענעז זײ 

 אפע־ אויפהערען אטאל דאך חנװאלוציע,
 הא״ װעיצכע פראזען, ױסטע טיט ריחנן

 דאזיגע די ניט. זין קײן וױרקליך נען
 אויגעךעםעגער אן זייז דארםעז ^אחלען

 עק׳פגות׳• אזוי חאבען װעלכע טיעלע, אר6
 דער אױןי אױגען זײערע םארמאבט «יע

 דאד, זײ װײסעז זיכער %וירפליכסײט.
 וואוטס, טיליאנען און סיליאנען די אז

 םאר געװארען אפגענעכען זײנען וואט
ו און ׳מארדיגנ  אפנע־ ניט ?ײנען קוליד̂ז

 פארדאמטע באויז די םון געװארעז נצנען
 אר״ צאחל היבשע א גאר נײן, גורזמױס.

ײ םיט ■ראלעטאריער-־־האבען—־בײמער  זי
 רע־ די םאר נעמטיטט וױצען םרײען אר

 טיליאנען םיעל אזוי םיט •זבליקאנער.
 האר־ א םאר ^טיםען וועלכע ןןרכײםעה

 ®ונסם געסאנט חאבעז זײ כאט׳פ דענ,
ױ  אי/דאכט דעבס׳ען, פאר ?וטימען נום *ו

 די פארצױעטעלעז זיך שװער גאנץ *ך,1
דנגליבמײט  סאציאלער באלדיגער א םון ̂.
ראוואלוציע.
םאר־ גיט טאר און ניט שען דאס

דאס םארלײסענעז, דאס ווערען. <ייאענט
 םארכרעכען א איז םאר׳י^ם׳לען,

v m\ פארט־ דער וױיצ ;פארטשריט דעם 
 וחנ״ געכויט ניט װעט און גים פען אאױט

 טאג, נעכטיגעז א םון חצוםות אויף חנן
 צע־ םון פאקטען אױױ םאסטעז, אױן• מד

 ניט טארען אאע פון מעחר ייון מן.
 ׳שפיע״ פא־טשרים םון םרײנד אמת׳צ די
>xt .ײ .עטרױס״יאאיטיס  די ippip טוזען ז

 אויגען. די אין גצײך אםת דצס טאתטען,
 װײטער אנגעהן זיי שענען אוױ טר •ון

,i n- ,י1סי כצ סווי זאצ װאס וורבײט 
 רעווצםאםעז. גווױנא»ס ממ־־ד•

ro $ p  ,u rm ie o n דא איז אס#

ױ  אין אטת םיער געזאנט, חאנען מיד ו
 זײ״ איבעריגע אלע און חארדינג אז דעם,

 וױיצ דוקא, געװארען אױסערװעחרט נען
״  רעאקציע, די זיך מיט םארקעריערען ז

אטת. גאגצער דער גיט וױיט עס איז ראך
 איצטײ איהר םאדדאגקט רעאפציע די

 םאסט, דעם אזוי גיט דעג גרױסען גען
 דער וױיל גור רעאקציע, רי איז ד װאס

 ראדיתא־ און ציבעראליזם זאגענאנטעי
 געװארען ■ערזאניפיצירט איז ער וױ 4ציזם
 ארױסגעוױזען זיך האט וױלסאנ׳ען, פון

 דערםאר אט באנקראט. םאי״טטענדיג
 גרויסען אזא רעאקציע די איצט פײערט

דעג.
 םאמע־ װיצסאניזם דער חאט װאס
ו מיט ׳עטעיט י  >' א:םא;ג סאמע זײן אין ז

 איז וױיסאן פאר כראגרעס. סאמע דעם
 א געװען אסעריקא םוז דעסאקראטיע ךי

 ארויס א*ז ער און ^וױגדער. א און כלאוי
 צױ מוז רעגירונג ״די אז יאזוגנ, זײן מיט

 װיצ פאר פאצס׳/ צום װערען רמןגעקעחרט
 ם*יײ אםעריקאנער אצטע די איז סאנ׳ען

 ארוים איז ער און טויט, געװען חײט
 םר״ירױיט״. *נייע א פאר גע^רײ דעם פױט
 דיפלא״ געחײמע די איז וױצסאנ׳עז פאר

 איז ער און חזיר, וױ טרױי געװען מאטיע
 אםעגע םאר םארערונג דער טיט ארויס

 פאר רעדרוגגעז. צוױ״טע; םא-האנדצונגעז
 ערגסטע, די געװען סלחםה איז וױצסאג׳עז

ען װאס #זאך נעםײנסטע די  קענען מע̂נ
 םיט ארויס איז ער און אונטעמעחמעז,

 זאך, אזא דא איז ״עס אז יאזונג, דעם
 פאר םייטען׳/ צו שטאצץ צו זײן צו וױ

 נאך זיעג שעהנסטער דער איז װילסאג׳ען
 און זיעגער אוד ?יעג ״א געװען מלחטח א

כאזיעגטע.״ אהן
 װיצסאז, איז עולם גרויסען דעם םאר

 גרוים ״ןעהן, איז װאס אלעס, געװען אלזא,
 םיעלע פון איז וױצסאן ערחאבען. און

 סא־ גאנצעד א ־ס א געװארעז כאטדאכט
 עריגע־ איז גאטםערס׳ען מיט ציאליסט.

 איז ארבײטער די פאר פאנײכראט, װען
 איבער־ אידעאליסטי׳טער דער געײעז ער

םריינד. געבענער
 ? דאפעז גרױסע די בלױז װארום און
 סאציאציסטען װעגיג נעװען דען זיינצן

 טעלכע נזעדטעז, ,•אריקאהע זאנסט און
 און וױצסאג׳ען אויף נעשװארען האבען
 םאד משיח דעם אלס באטראכט איהם

? װעצט גאנצע די םאר און אפעריקא
 םון וױצסאניזם דער געװען איז דאס
 ביםלעכ־ ביסאעכװײז, נאכהער, אגפאנג.

ױיז  צו ארויסגעװיזען אלעס זיד האט ו
^וױנדעצ. נרויסער אײן זיין

 גרוײ די םון אצזא, אויגען, די אין
 ראדיקא־ העכסטער דער האט מאסען סע

 זיך ארויסגעוױזען אידעאציזם, און ציזם
 אי־ זעלבער דער ^װינדעצ. גרויסער אלס

 זײ צאננ ניט ערשט האט װאס דעאציזם,״
ײ געוױזען זײ האט באנײסטערט, אזוי  זי

 גע״ זײ און צאפעס, און צײהן טירישע נע
 געלעגענ־ יעדער בײ געשטיקט און דריהט
 דער האט ביסלאכוױיז ביסצאכװײז, הײט.

 נעצאזט פראגרעסיװיזם דער אידעאליזם,
 גאנ־ זײן געװיזען איז מאסייע זײן פאלען

 און חרפה אהן געשטאצט חעסציכען צען
ח. אהן  םארשטענד־ נים דעד ̂גס איז ב̂ו
 דעגקט װאס מאסע, גרױסע די װארום ליך,
 צארן איהר אין זאצ אויבערםצעכליה אזוי

 װענדען גיט זץ־ וױצסאניזם, דעם געגען
 װעיצכע קריסטענזען, א צו דעבס, א צו

 פזן םארםע אנדער אן בצויז זײ םאר זײנען
 די םאר שטימען דוקא און וױצסאניזם,

רעאקציע? אפענע
 חאבען ערםאהרונגעז ביטערע דורך

 בא־ ריכטיגע די אױסגעפונען ענדציך זײ
 איז װאם און װיצסאניזם. םון דײטוננ

 העס״ די זיינע? באדײטוננ ריכטיגע די
 אײנגעװיהעאט אבער רעאסציע, ציכע

 װיצםא״ םראזען. שעהךקציננענדיגע אין
 חי- פון סינאנים דער נעװארען איז ניזם

 גע־ דער און פאאיפסײט, פון פאתריםיזם,
 אפנענארטען דעם פון אינסטינקט זונטער

עס : אונטע.־געזא*ט איהם האט עוצם
 אוג־ אםענע, די בעסער מאל טויזענד איז

 דער אײדער רעאקציע, םארפאסקירטע
 דורך 1או דורך אבער האניג-טריפענדער,

ציבעראליזם. האמפטער םאלשער,

װאוט. סאציאליסטישער דער
 דעם פאר ’ ערהצערומ אונזער אױב
 ײכ״ איז װיצםאניזם פון דורכפאל גרויסע;

 דער אין שוץ 1דיגע אויך זי קען טיג,
 ווא־ אן-מימצ^ימג, אלס צײם. זעצבער
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ױ װאוט, גרעסערען הײן ציחצן ״ ו  חא• ז
 וױיצ דערפאר, טײצװײז געצױגען. בען
 װילי דער גראדע v* כיוחות םיעלע אין

 מיט געװארען צוזאפעגגעטי׳צט סאניזם
 ״נײער א םון רײדען בײרע סאציאליזם.
 ״אײביגען״ אן פריעדען, א פון םױיחײט״,

 מסתטא װעיט, גאנצער דער פון םריעדען
 דער וױ בעסעו/ ניט סאציאאיזם רער איז

 וױיא דערפאר. טײצװײז אגן וױלסאניזם.
 װילסאגיזם געגען חאס אלגעפײנער דער
 נאר חאט פען אז יפטארח, אזױ געװען איז

 איחם געבען צו װי ׳דעם װעגען געטראכט
 דעבב װי אזױ און קלא•, ישטארהסטען אעם

 אויםער־ ניט קענען הריסטענסען אדער
 גאג• דער האט זא־וױ־זא, װערען ועעחיט

 צװע׳שטראמט װאוט ־ •ראטעסט צער
 אוגפארסאסקירטעד אפענער, דער צו

־ ועאקציע.
 אורזאכע, אן נאך דא אבער איז עס
 האט װאוט סאציאליסטיעגער דער װארום

 םיעלע פון חאפנוגגען די ערפילט גיט
 איז, אפת יישוט׳ער דער סאציאליסטען.

 אין פארטײ סאציאאיסטײשע די דאס
 צופיצעלט. און צוברעקעלט איז אמעריקא

 אזוי האט װעאכער דעבס, ניט ווען #און
 פון פאנטאזיע דער צו אפעלירט •שטארק
 פאציאליס־ דער װאצט מענ״עעז, פיעלע
קלענער. םיעצ נאד נעװען װאוט טיישער

 איז צוער^ט אטת¥ דער איז זואס
 צױ שטארק פארטײ סאציאליסטישע די

 און מצחמה דער דורך געװאטס שעדיגט
 האט פארטײ די װאס ״שט?יונג דער דודך

איהר. צו געגוטען
זץ־ האבען שטעצוגג דיזער דאגק א

 היבשע א גאר אפגעריסען פארטיי דער פון
 און מיטגצידערשאפט, איהר םון צאהל

 װעלכע ׳אזע(כע געװען זײנען זײ צװישען
 און איגטעציגעגץ ?ײער דורך האבען

 טעטינקײט פדידןעד־יגער זײער דורך
 די צװישען אײנפצוס ^גרויסען געהאט

 באדיײ א פאאגליר און סאציאליסטען,
נאכפאלגערשאםט. טענדע

 צױ באצד איז געגוג, ניט גאך איז דאס
 הא־ נײער זײן םיט לעגיניזם דעד נעקומען

 איג־ דריטען זײן מיט תורה, מוניסטישער
 אנגע־ זיך האבען עס און טערנאציאנאל,

 רײסערײעז נײע שפאלטונגען, נײע םאגגען
 אלץ געװארען םארטײ די איז אזוי און

 האט װאו טו שװאכער. איז שװאכער
 םיהרעז צו כוח דעם נעהביען געקאנט זי

איצטיגען? דעם וױ לאמפײן, אזא
 אפענהערציג גאנץ זײן דא וױצען םיר

 קאנ־ אײנצינער דער אז ערהאערען, און
 װעםעז צאנדאז, מײער גרעס־קאגדידאט

 מיט הארצען גאנצען םון גראטוצירען מיר
 ער־ ניט היינמאא װאלט ערװעהלונג, זײן

 גאנ־ אין זואצט דאס װען געװארען, װעהצט
 םון טעטיגקײט דער אז געװענדט זיך צעז
 די א« און פא־־־טײ סאציאליסטישער דער
טטיפעז. סאציאליסכישע ײין

 הצאוס גאנצע די האט גציהציכערוױיזע
 כוחות איהרע אלע םיט ױניאן מאכער

 װאהצ־סא?ך זײן אין זיר ארײננעװארםען
 םריהער םארדאנקען צו איז עס און פײן,

 סײ ארבײט אונערמידציכע איהר אלץ פון
 אין םײ און שטימען םאר קענװעסען אין
 םסירות אטת׳ער מיט אויםםאסונג רער

 בא־ אמאל<ניט וױדער זאצ ער אז נםש,
 דאם זוי װאוטט, זײנע אין װערען גגכ׳עט

 װאה־ םריזזערדיגע די אין פאסירט האט
 מײער װאס צורײן, יאחר צװײ מיט לען

 אײנ־ דער זײז אמאצ וױדער װעט לאנדאז,
 אין קאנדידאט סאציאליסטישער ציגער

קאנגרעס.
 ביטערער דער אפת, דער איז דאס

 װאוט, םאציאציסטישען דעם װעגען אםת
 נײטינ פאר געהאצטען האבען םיר און

עי אין ארויסצוברײנגען דא איהם  םר ו
 ויועם ״דעראמת נאר אז איבערציעונג, צער
 מיט צעענס, סיט מאכען״. פרײ אונז

 שאדען נאר םיר װעצען פשטלעך םאאשע
זאך. אײגענער אונזער

* * *
םרױען־װאוט. דער

 זײער םיט זײ ד.אבעז ? פרויעז די און
 געװאױ ערשט האבען זיי װעצכען װאוט,

 אין נײעס עטװאם ארײנגעבראכט נען,
 ענטםעד, דער ? צעבען פאציטישען אונזער

 איז דערװײצ אז איז, ענטםער אמת׳ער רער
 האבען זײ זעהן. צו ניט םםן הײן דעם פון

 זײע- טאטעם, זײערע װי פונקט, געװאוט
 נע״ האבען ברידער זײערע םענער, רע

 האם װאוט זײער װאס אצעם,׳׳ װאוט.
 ײאוט*צעהצער די דאס איז אױפ־נעטאן,

 די און ארבײם, דאפןגצטע געהאט האבעז
ײ פארםײען אצע פון קאמפײן-הוצאות  זי

דאפעצטע. געװען נען
 באשטןגטיגט דערװײצע איז דעם םיט
 םיעצע פיז נבואזז שװארצע די געװארען

 ערװאד- צו האפנונג םוםטע א איז עס אז
 װאום איהר מיט וועם םרוי די אז טעז

 םאציטישען געוחןהנציכען דעם ענדערען
 ׳מאן דער װי רעאקציאנער, איז זי שפיעצ.

 באאײנפצוסען, צײכטער נאד זיר צאזט איז
 דע״ פאציטישע אצערצײ םון מאן, דער װי

 אג־ איזזר װעט דערפאר און מאנאגעז.
 א אוױי צעבען פאציטישעז דעם איז טײל
צאגע. די םארכעסערען ניט האר

 דאס אז װערעז, צונעגעבמז םוז צײדער
 םאלשםענדיג •עסיםיסטען די האב/נן מאצ

 אפםיכױסםען, די איבעך מריאוםםירןו
חאמטגנען םיעצע וױרקליד חאמנז וחגצמנ

a אױוי גאצײגט n טיױווודעאיזי

*ג** * "• i a1930 נ^וועסגער, טען

 ojr אז גיױבען, דט אתו דד װיצט דאר
 וױיל אפשר, אנחאיטצן. אוױ יאגג װצט
 פרױ די װאס טאל, ערשטע דאס איז דאס
 גאנ״ איבער׳ן באגוצען געקאנט דך האט
 ױ חאט שטימרענט, איחר מיט יאגד צען

 זץ• ראבען אופדסט אז וױיזען, געװאלט
 םיט או געשראהען, אזױ פאציטישעגס די

 די איבערקעחרעז זי געחט װאוט איחר
 פוגיןט ױ איז אמת׳ען דעי אין אז ;ויעצט

 אז און מאן, דער וױ קאגסערװאטױו אזױ
 װאכ עויח, גרויסע א טאק• געװען איז עס

 םון תרױבט איצט ביז איחר חאט מען
חנכט. איזזר

װאחרשײנ״ אבער גיט, אדער צאגיש
 •v( דער םאצ דאם געװען איז דאס ציו,

 די אין חאט זי ײעז שרױ# דער פון םיחא
 זיף נאגוצט מאל ערשטען צום װאחצעז

 1א חאםען, צאםיר שטיסרעכט. איהר מיט
 ניט אאנג װעם אאגיס מאדנע דאזיגע רי

 איחו דווץ• םרױ, דאס און אנהאיטען,
 אונ• איחר ארױסוױיזען דאד װעט שטיפע,

 איבערצײ• אייגעגע אילןר אפהעגגיגסײט,
 חור אין גלױנען װעאכע ״די דאס און גונג,

 זײע״ געפינעז װעצען פרוי, עביאנציפירטער
 פאלשטענדע עדװארטוגנען שעחנסטע רע

ערפיצט.
* * *
0

 אונ• גאםםפערס׳עם טכוח װאס און
? פאליטיק פארטײאישע

 חאט ער אז זאגט, אצײן גאמפערס
 אונ• זײן װאס אנצואוױיזען, װאם אויף יא

 חאט ארבײטער־פאציטיפ פארטײאישע
 די דאס #איז אבער אמת דער אויפגעטאן,

 אומזיםט. געװען איז זײנע ארבײט גאנצע
 אזױ זיעען פאציטיס זײן און גאםםערס

 רחםנות א •שוט איז עס אז געשצאגען,
 געחײ״ װאצט דאס איחם. קריטימירען צו

 שי• שעח, חײסער דער אויןי ׳איצט סעז
 װעצען טיר װאונדען. די אויף זאצץ טען
 אג׳אנדער אױף איבערלאזען בעסער דאם
מאי.

0 0 0
\\

שלעזיגגער־װאך.
 פון פרעסע ענגלישע אין אידישע די

 שלע• טיט פול געװען איז װאך דער
 וױ מעחר ניט דאך איז קוםען. זינגער׳ס

 ״נע״ נומער חײנטיגער דער אז נאטירלױ,
 א אלץ םון מעחר זײן זאל רעכטעקייט״

 םון נײגיריגקײט די שלעזינגער־נומער.
 ירעזידענט װאס םיטגלידערשאםט, אונזער

 װאס רוסלאנד, אין געזעהן האט שלעזינגער
 איצ־ דער איבער םיהלט און דענסט ער

 פאלשטענדיג א איז דארט, לאגע טיגער
 צוםריעדעגגע• דארןי און בארעכטיגטע

 םון שוין אז גלויבען, םיר װערען. שטעלט
 לעזער אונזערע װעלען אלײן נומער דעם

 וחד באגרױי קלארען א מאכען זיך קענען
 איז פרעזידענט אוגזער אויב דעם, גען

 םאנא• דרײ מיט װי דערזעלבער געסוטען
 גע־ זיך חאט ער אויב אדער, צוריס, טען

 זועלכער אין יא, אויב און ענדערם,
תינזיכט.

 חאט ער אױב דאט איז, םײנונג אונזער
 ״<ןליעינ<ן״טען אין איז געענדערט, יא זיך
 ער איז בעצם אבער פראזיאלאגיע, דער אין

 גרוײ דאס זעהט ער דערזעלבער. געבליבען
 אין געװארען אויםגעטאן איז װאס ׳סע

 גאנץ אויר אבער זעוזט ער רוסלאנד,
 דעם םון שאטען־זײטען םיעלע די סלאר

T גיט און רעזשים, ריסישען איצםיגען t 
 םאר• צו ױי םיח םינדעסטע די * גיט

. .גלעטען.
 סריטײ בײזער סײן ניט איז ער אמת,

 םים אײנזעהעניש םיעל זזאט ער קער,
 םיעלע נאך אומשטצנחנן. און מענשען
 ניט אוםן בשום אבער םאטױועז, אנדערע

 דוהא נאר כאראסטער, פערזענליכען א םוץ
 איהם מאכען טאטיװען, ערהאבענע גאנץ

 פון מעהר אבער נאכזיכטיג באזונדערס
 אלעסא און לאגע, די םארשטעהט ער אלץ,

 םארצײהעז״ אלעס םיינט םארשטעהמן
 צװײטלעז טיר װארט. אלטען אז לויט
 גאנצע אונזער דאס מינוט,• א אויוי ניט

 אזוי פונסט איחם װעט םיטנלידערזפאםט
 זײנען םאנכע \וען אפילו, פארשטעזזן, נוט
 מאנ־ אין אײגפארשטאנען ניט איהם םיט
הינזיכטען. כע

 ריײ איצטיגע די זיכער, איז זאך איק
 םאר גוטעם םיט װעלם א געטאן חאט זע

 אויך בםילא און שלעזינגער, פרעזידענט
 צו־ איז ער אינטערנעשאנאל. דער פאר

 א םיט ענעמיע, טיט םול ריקגעסומען
 מיט ײעט ער און גייסט, םרישען באטת

 זיך נעהםען מוטח באזונדערען א גאר
 חןר םון אויטגאבעז גרויסע די צו באלד

 אין ארבייט דער םון אינטערנעשאנאל, !
איהם. אויןי װארםען װעלכע הײם, דער

 ־ טעאטער עוחננױ לעיןסינגטאז אין
 םון םאראנשםאלטעט אמזם םאר װערט

 זוג־ דעם אינטערנעשאנאל, גאנצער דער
ױ פנים, סבלת גרויסער א טאג,  האט ער ו

 גרוים m זיכער, דעען טיר םארדינט. עס
 אתיס־ זיך ער וועט איז, טעאטער דער װי

טויזענ־ זײנע אלע םאר קלײן צו װײזען
 און סוטעז זועלען וועלען זואם פרײנד, דע .

 איז הבא. ברוך חארציגען א איהם זאגעז
 אלײן איחם םון ומרען צײט נלײכער צו

 וױכםיגסםע, ראס איבער אײנדריקע דיגע
ן סיסג^סאכט חאט *Or וואט י o י n איצם 
ספולוס זאזוי t תסלאגד• פעחײט̂כ
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 דער װעגען פיחלט און דענקט שלעדנגער װאם
חםלאנד אץ באלשעװיסםישעררעװאלוציע

איחם). םים אונמעררעדונגען עשמכע פון תנמית (דער

יאנאװסקי ■v םון

אמזיג• נ. ?ייט ,m עטטנע די אין
 האג ױרא■, שון *וריקנעהוםען איז נור
 חינ׳*ע » נערעדט איהם םיט ׳אױן איך

 רער איגןר נאטייליר׳ און, ניאכ, עם<ינע
 אינער *ײם, אוגזער םון הױ«ט־שר»נע

 און אי*ט, ראנע איחר אינער רוסלאנד,
 «ד דער אין ערװארטען סען םען װאס

קונםם.
 דעם םיט וװגעחערט זיך חאנ איך

 ער וואס אלץ, .וו אינטעחנס ומכםטען
 אםאלי־ אונזער פון דעראעחלעז *ו האס
 גרעס־ די געגענעז זיך חאנ און חיים, גןר
 עלעזינ־ נ. װאם אויסצונעפינען, מיח טע

 פא■ דענקענחגן דעם םיט מענש דער גער,
 דענקט הײרץ, פיחלענרער דער סיט און
 איך אנער רוםלאנד. װענען סיחלט און
m איז פלאר נאנץ אז זײז> מודת זין״ 
ניט. ׳}וטאגדפונקט זײן מיר פאר נאך

 כא־ באטת םאטענט איין ער איז אט
 כאל׳שעװיזם; און רוםלאנד פאר גייסטערט

p אנער r אין Din מאםענט נעהסטען 
 װאם אזעלכעם, איחם פון איהר הערם
 עכטק״ט דער אין צווײפלען א״ך סאכט

 זיך באקוטט עם באנײםטערוגג. זײן םון
 ■tp 1זיי םיט נטט׳פ *ז איינדרוס, דער
 גע* נעטאן איז װאס אלעם, נענען ער איז

 רוםלאנד, אין *\ovi װערט און װארען
 *W זייגע טיט חארןוען, זײן םים אנער

זײ• טיט ער איז פיחלען
 נע׳פפרעכען עטיהלער פאלגענדע די

 רארפען, געלעגענהייטען פאדמיידענע בײ
 נוטען א לעזער אונזערע נעכען זיך, דאכט

 נײםם־צו־ און נעםיט דעם איבער נאנריוי
פרעזידענט. אונזער פון עםאנד
אין זיין סור«ער אײער אייר חאט —

 —V נ^ל׳עעװיזם צום באהעחרט רוםלאנד
 נאכדעם, נלײך נעםרענט איהם איר האכ

/ *וסו׳ןוט. זיך חאבען םיר װי
ײו נעװען איז — !;יין —  סורצער ז

ענטפער. פעסטער אין
 געבליבען עם. חייםט ר,1איו זײנט —

 — Y באלשעװיזם פון נעגנער אלטער דער
געבױערט. איהם אין װײטער איד .ה*נ

— on םון איד בין א־צט !ױשלום 
 איי עם אז איבערצײגוננ, פולסטער רער

 איצט באקעמשען צו םארברעכעריש מט׳צ
 נין איר רוסלאנד. אין נאמועוױזם רעם
 אין באל׳צעװיזם אז איבערצייגט, םוי

 אום׳צטענ־ איצטינע די אונטער ריסלאנד
tin נאל־ םענליכהײט. איעציגע די איז 

 האם״ אײנצינע די אױ דאם — שעװיזם
 דעם אװעס נעחמט רוסלאנד. פוז טנג

 שרעקלי־ א כלײבט עם און גאל׳צעװיזם
 זין ערגסםען אין אנארכיע נאאם, נער
 פארטײ, סיין ניטא איז עם װארט. פון

 רי איבערצינעחטען ׳!)טאנד איז איז וואס
 נאל׳צעװיזם דער זאי רענירוננם־לייצעם.

 םארנצן װעט זזײנט, װערעז נע׳צטירצט
D װי בלוט, אידישע ניסען ויך ip האט 

 פא־ ניט לאנד קיין אין א-צט ביז נאר
 פון אידעאל דער איז בצלשעעיזם םירט.

 ווי טו מענשעז. מליאנען און טיליאנען
 םיחלט און דענקט וואס איינער, ימן

 םארקעהרט, >' זײ גענען זײן טימשלױ,
 עס וועלכע טאםענט, איצםינען דעס אין

 אי• פערזענליכע אוכזערע זײן ניט זאלען
ײ םיר םוזען נערצײנוננעז,  םיט העלפען ז

* כחוח. אונזערע אלצ
 דאר זײנט איחר אז עם, הייםט —

 באלשע־ םיט׳ן םיםפאטיע נרזיםער איז
1 װיזס

 «וב»ר הארצען. נאנצען מיט׳ן יע, —
 איוזר .ווען רוסלאנד. פאר נאר נעדענקט,

 וואס אוינען, א״ערע םיט :עזעהן ײאלם
 אונ־ האט, רעזשיס באלשעװיםטישער דער
 אויפנע־ אוםשטענדען, שװערםםע די טער
 אל־ דער איז האבען וועלכע די. שאר טאן
 נידרינ־ דער צו נעהערט רוםלאנד טער

 פאר געזעלשאפט, דער םון ׳ײיכטע סטער
 געקענט ניט זאך קײן האבען װעלכע )די

 ״פאב־ דעם םאר איינענם; זײער רוםען
 איז עם זאנט כמז װי סלעם, םויתשד״

 ווי נעזעחן, װאלט איהר װעז און עננליש,
 באלײ* און אייבינ־ערנידריגטע דאזינע די

 נע־ אויפגעריכט םאל « םים זיינעז דינטע
 *לס״ מענשצן, דאזיגע די װי װארען;

 די איצם איז דאס װאם — ארנייטער
 —רוםלאנד א־ן אריסטאקראטיע העכסםע

 ברוימ, שטיקעל זייער בכבוד םארדיענען
 — צונעשניטען, זייז ניט זאל ער קליי; װי

 געזעהז, אלעש דאם װאלט א-הר ײעז
 אז נעשיהלם, און באנריפען איהר װאלט
 ניט, סעז םאציאליסט א אבער װער, יוער,
 באלשע־ פח נעגנצר פײן זײן ניט טאר

 אין באלשעװיזם פון — נעדענקט װיזם,
 פארשטא־ אויך װאלט איהר רוסלאנד!

 נעפר האט באלשעוױזם דער װארוס נען,
 אנהעננער־ א; רוםלאנד נאנץ איבער נעז

 נא־ זײנען וועלכע םיליאנען, םון שאפט
ט  םאר לעכענס זייערע אװעסצולענען ייי
שםוגחג תדער צו םינוט, יעדער *י איהם

עי —  1אי רוםלאגד אין באגשןוויזס י
d t m מד jn זיי מ r m  m ו«*װאז *ר%
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 שלעדגגער נ. האט — רצליניאן. פ וען
ײ ערקלעחים םױ  געלענע;־ אנדער צ; נ

tvv חײט! ivo נאנייסטע• םיט ריירען 
ײ נאטש םארקס, קארל פין רונג  חאכען ז

 גע״ גים שורח קײן איחס פון קיינטאל
 רילטא־ די אז ׳גאר ווייסען זיי לייעגט.

 — חסלאנד אין יראיעטאריאט פין טור
 איו — חספורש שס לאםוניסטישער דער
 ־M יי« דאס און אידעע, וײן אויפטו, זיין
ײ tv נ»,  פאדגעטערען. איחם זאלען ז
 אויפ• רוסלאנו אין וחאט נאלשעװיזס דער

 זאלט איחר װעםען םיט אז דאס, ;עטאן
 זעלניגע די אלץ איחר חערט ריידען, ניט

 איחר און ארנוטענטען זעלניגע די רייד,
ײ םון אז פיחלט,  חייסער א ארויס ועדט ז

כאנייסטערונג. פלאמעגרינע a גלוינען׳
 םיט ארגומענטירען אז עס, חייסט —

>1אינערי גאנצען אין איז זײ
 איז עס א-כעריג. וזי נאר, טעחר —

 הסלאנר 1אי נעפעחרליך. מאל מאנכעס
 כאר שםעחס װאס אײנער, יעדער װערט

 נלויניגער פיין זיין צו ניט םארראכט אין
 שאנטר״רע״ אלם נאטראנט ,נאלשעחיש

 םען װעמען פאר שונא, אלס װאלוציאנער,
 איז עס װעסען ארער חיטען, ויך דארף
 צו מענליר װי גיך »זוי באסװעםער םיעל

 זיך םארערט מאסשװצ אין כאזייטינען.
 אוג• אלס זין״ ערסלעחרען צו םוט װירסלױ

 תורח קאמוניםטישע די אין נלויבעער
 אמטערנאציאנאל. דריטען דעס אין אדער
 צו האנען אײגער סוז מוט םעחר נאו

 ־8סאצי אנדערע אן אירגענד פארטיידינען
 פאו• no רעדם װער פארטײ. ליסטישע
 טרײד־ אמעריסאנער די וזלילח טיירינען

 די פארשטעחען דאס װי ױניאן־באײעגוננ
 פשרט חײסט דאס—טאן־געבער דארטיגע
 און נעשאהר. אין לענען דעס שטעלען

ײ װײל דעופאר, ניט איז דאס  זיינען ז
ײ את. מענשען. שלצכטע חלילח  אלע ז
 טי• יעדע נארייט קעמשער, נרױסע זיינען

 סאו לעכענס זײערע *פםצרצן צו גוט
 און ריכטיג, סאר האלטען זיי װאם דאם,
 אויף װערען ניט דעס צוליענ הענט איחר

ײ םוזט איחר נעס. איז ויי  םוחל אלעס ז
 בלױז איז דאם אז װײםט, איחר זײן.
 אונ־ שטארסען ?ייער םון רעזולטאט רער

גלויכען. נאזיענבארען
 — שטאנדפונקט, זייער פון זײ, —

 זיינען — פארטנעזעצט, שלעזיגנער האט
 ױניאנים* טרייד ד• טיר, אז אינערצײנט,

 שטארשםםע די זײנען אמערישא׳ אין טעז
 אונ״ םיט רעײאלוצ־ע. דער צו שטערוננ

 די ריט םארחאנמען פון םעטארען זערע
 קאם־ אין "f מיט ארײננעחז םיט כאסעס,

 די פשוט מיר םארלעננערען פראםיסען,
קאפיטאליזס. |ic נסיםה
זיי• רוכ:אנד אין אז )עס הײסט —

ײ נעז  אין שאפיםאליזס דער אז זיכער, ז
ײ שױן וזאלט וועלט נאנצער דער  1«יי נ

¥ נםיסח
 םאר־ זײ ניי איו דאס נעװים. נו, —

 שען און דארף װאס עטװאס, סאר רעכענט
 דערםאר און װערען. דיםסוטירט נארניט
 טרײד די םיר, נאר און מיר, אז )זײ נלױכען

 םאציא־ פארשיידענע די און ױניאנישטען,
ײ װעםען ליסטען״  i״p םאר נאר חאלטען ז

 נרעםטע די זײנען ניט, סאציאליסטען
 ועװאמציע סאציאלער דער סאר שטעחמ

װעלט. נאנצער יער אינער
 נלזיבט םען אבי טערסװירדיג! —

ײ ײ רוסלאנד אין אלע ?יי אז אונז, נ  זי
o איבער אינפארמירם גוט נען n, װאס 
 רום־ אויסער לארץ, m אין פאר סוםט עם

לאנד.
 אינ־ נוט ניט נאר זיינען זײ נײן, —

 םיט אונטעררערונג מיין אין פארסירם.
 דער םון הוייט־פיהרער דעס טאמסהי,

 חאב באײענוננ, ױניאז טרײד דארטיגער
 די איהס פאר םאכען שלאר פרובירט איו

 נלויב איך אכער אונז, בײ לאנע װירשליכע
 נעמאכט האבעז װערטער םײנע אוינ ניט,
איינדרוש. געװינשטזן דעס

 דעס אונםער לסשל, זיינען׳ זײ —
 אמערישא אין וו. װ. א. די אז אײגדרוש,

 וי אז מאכט, שטארשע ננעחײער-א. א; איז
 םוי־ צעחנדלינע און צעזזנדלינע• צעהלט
 םיטגלידער. א־הרע אלס ארבײטער זענדע

 אין אז נעזאנם, איהס האב איך װען און
 עט־ שויס נז. װ. א. די האם אמת׳ען דער
 םיטגלידער, דױם־צאתלענדע טויזענד ליכע

 אינדוםםריע ײיכטינער שײז איז אז אדער
 פון ניטא סםן שיין כטעט איז לאנד אין
 נע• םאםםשי׳ז פאר dp איז װ״ װ. א. די

אינערראשוננ. נרעםטע די ווען
 איבערראשם ער איז מעהר נאד

 נעזאנם, איחס האג איך ווען נעװארען,
 א■ אאלם וואם נאםפערם, ניט עס.איז אז
 םים א« אוז אםערישא, אין רשװאלוציע די

 אײנםרעטען שויס װעם טויט נאסאצרסעם
 נ*םפערם װייל ענדערוננ, ta איתפנד

 אלנפ־ די ויך אין aw נאר שפינסלמ אלײן
 אםערישאנער דער פון שםרעבונגעז םיינע

סד, ?אד איז. ארנײטער׳פאפ̂ג רי® «

 ®ןר• פיעי צר אי« װירשלינשײט חור אין
ן. ywsinevרישוע pa אױס

 ןרשלןתרוגגען אײערצ חאנען )<ו —
1 נשחאלסצן עפעס

זעחר״ צוױיפעל איך וױיס. גאט —
 װיר• a אירנעגד oanpi חאנן) «יי אױג
ײ פון נלױנען דער שוננ,  ,Dnan לע8 ז

ta סון ׳אװצל אױפ׳ן איז װעלם די;אנצע 
a חJײaלוציp, דיערע אין טיעף צו זיצט 

 ײעלנע אירנענד ta חערצ׳נר, ױן םוחוח
 סיגדעסטע די ipaan שענען ««ילען רײר

ײ. אױןי פעולח  ;עװאלט חאט טאטסשי ו
 אונטעררעד־ננ, צװייטע א םיר טיט חאכען
 ער־ די גצנוג נעװען איז טיר רaפ אנער
VW,

ו י ז י  חאנ איך אםת׳ דעס אי
 גלױ• וייער צושטערען נעײאלט נארניט

i איי caT .1נ« a i שראפט, איינצינ•; די 
ײ סאנט װאס  ענער״ אזיי שטארש, אזױ ז
 סענליכשײט די ״t ניט ײאס 1אי ני׳*>

 א םון יסוריס אלערלײ יינערצוסראנןז
 טו נאראשטער, נייסטינען און פױישען
o םון זיי כארוינען װירוס n? ײעט אםשר 

 וײער אין חעלםען ױיפארט ל.-ינען1 דער
 װעלען זיי און שאםף, העראאישען גרויםען

 דאס אװעשצושטעיען אויספיחרען דאך
יסודות. נײע אױף װסראנד פון לעבעז

 נעשענט לטaײ איינער ײעז יע׳ —
 איו עס סענליך. איו דאס אז גלוינען,

אונסענליך. אנער ראר
— onatt איתר זייגט tta, זיכער 

o אי| n ? אין !ינער דין שען װער און 
t o n ,טעגלין־ ta נערעכט. וײגט איחר 

 נעליננען. וaד זאל עס ta אבער, מענלױ
 װערם רוםלאנר אץ ױנעה איז זאד אײן

Dנ תר געטאכט איצט nעשספערי־ םער 
 נעװארען. נעטאכט אמאל איו װאס סענט,

 dv װי צייט, יאחר דריי שױן איו עס און
 דער אין ארכייטער״לאנד ta עשויסטירט

 ײאו לאנר, א סארשטעוזט, איחר װעלם.
 װאו עשספלואםאציע, שיין ניטא איז עס
nװאו אונעיױשט, איז שאפיטאליוס ר 

iP ארכײטער i” t לאנד. סון םיחרער די 
o פון ארויסשומעז נים זאל עם װאס n, 

 גװאלדינער א דאו איו אלײן ראם אנער
םאשט. נעשיכטליכער

 װעלען סראגע דער ווענען םילא, —
 נע• איר האנ — דיסשוטירען, נ«ר םיר

in לאםיר — ענטשערט. p n חאט װאס 
 שטארשםםען דעס נעםאבט א״ך אויוי

מאסשװע. אין זיין אײער נעת איינדרוש׳
יע, ? אײנדרוש שטארשםםער םײן —

ר איבערגעבען. אייר עס שעז איר  1ני יי
 נענע־ איו עם אפערא. רn אין נעזעםען

 שארשםעלוננ. גרױסע א mwitpa נען
n n נאלעריס זיינע אלע םיט טעאםער 
o ניז באזצצם נעװען איו n לעצםוגן 

 אםא• דער איז נעזעםען ביז איך ילאץ.
o אויוי לאזשע סײזערליכער לינער n 
 און זיצען. םלענט נישאלאי װאו שטול,

 זעחענדינ און טעאטער איז אזױ זיצענדינ
 ארכײטע־ אוז ארכײטער םויזקנדע די

 םאר שפיעלען עם װי זעהענדינ און רינם,
tאשםריםעם, איז אשטיאיעז נעסטע די ״ 

 לא;נ ניט ערשט ta זיך רערמאנענדינ אןן
 מאנאפאלי• זײן טץאםער דיעזער פלענם

 שיינ־ האבען װעלבע םענשע!, סון זירם
 און נעטאן, ניט ארכ״ט שטאר שײן םאל

 ײאויל־ אלעם אין נעלעכט האבען װעלכע
^ר םון טאנ ע  דאן אט — פראצע, פר
 ־n רוםישע נאנצע די געסיחלז איר האכ

 חושיס. םינוי םײגע אלע םיט װאלוצ־ע
 ווי lnארשװאונD איז צװײםעל יעדער
n טײן רויך. a n אױפנע־ םיר אין האם 

n םיט צחאפען און פרײד, פון ױיכצט n 
 גענרי־ שא■ אין זיך האם םרײד נרױסער

 םענ• איז דאם אױב :נעדאנש דער נעלט
 זאל ארבײטער דער אז רוםלאנד, אין לין

o ?נדליר םארנ?הםעז n אין סלאץ apo* 
 ,ot*er?ym נאנצער רער אין און ס<ןר,
 ניט op זאל װארוס טו איהם, קוטם װאם

ײ אויך זײן נמגנליר tin נ t איז איז n n 
לט?pװ נאנצער
— 'p, אײר• םארשטעה איך npaw 

’t װאם י?ב?ז, דאם K ש אזוי דארטp n־ 
 יאם פ?הלט op װאו )ןpלעב יאם לױ;

 נאנצע די רערצו און גױםינםסע, םאםע
nptow ooa אונ־ סון םארםאלנוננ, םון 
o ויא װאס אלץ, no טערדריסוננ n  tPipi 

n  in ip m p n,איד האנ — זשים pi* 
םרענם.
״ip שוין אײך דאך האב איך —

 הא־ װאם ארבײטער, די םאר ta שלעהרם,
n אונטער נ?ן  ip m p n n o  o nזשים 
o ווי םסהר נעחאם גים n שאי־ םרוקענעם 
 ?שאנא־ א־צםינע זיי?ר אין ברויס, סזל

n שײז ניט װײט לאנ? םיש? p p pוױ ,־ 
 נ׳ד ניט דאן חאכשז »t .dp םייגט איחר

popiy dipp( דאס קענען זיי און ואט, זיך 
 זיי, םיהלען אבץר איצם גים. איצט אויר

tv אויסנאהםס־ אן אין נים וייטנז וײ 
 pi;״t «t או וײ״ ipd'MI ds'V לאטג
זיי, װייםזנן *יצס נלײו

w ד*א אי« n «י w
 w ■ap<1? אא• לאגד,

 פאו אױ• fynjti «ײ
•ooynao 1 דאן און  האסגמו. n י

wp»taa ר• ױן אוו אײ מו «י/ גי  ו
י מנ׳וו «ר1פריח«ררי וײצר י T י tn  m n

5 ײרך 1אי l’oטpאחן ר a w r t r s  on
חאפנוננס״שטראהל,

<י סכח װאס און — אלמסיימו י
 חאג — אטטאסס«חנ? דריקענרער

V סיחלס ויי — געסרעגס, װײטער t
anta צו a m nttto’na ipawn װארא

 איו יט,1 דט •tnpt <וט, גיט —
o ira  op סארסוצצן גיט אוסן n w p a 

.^ ל w, 9§ מילט וואס ער,3א ג a 
 i«H vnyor רופיאגד רעװאלוצ̂י א איו

 np .e׳aitH סיט װעלט א נענען שאסוי
ata pa די וייז יאגא n r t סון fr*n*no 

 aanpi « סיר «|3חא ,apnpaa pa דא,
lap סיט סלחמח שטישעל s  ana* a ליס( 

n ip t’ io פון װײט סײל?ן tua. דאד, |1א 
 attpi* אונטןרדרילט איז עם נרױזאם ווי

p סרײחייט/ סון םםן nnv1 יעז in  (to• 
 אוו סארואמלונגס־פרײחײט סרײחײט,

 ןין* tjmpi וײנ«ן oy pa ■רעס־פרייחײט,
im A זאנסט לע, tv m  ypanyao w a i*> 

tyawn ya נעטונעז mat a ױיוי Mm 
ip ניט איחי שענט rc y i די p v a n v o 

i נד8רוסל פאר ארעכםי:ו;נ3 n  pa *»אי 
w o שװערpמיו צײט ר ײ  •ima אי
M ״t ta איחר, סײנט w a ypao |yi” t 

ד, סײנט tyowooyn 1 אזעלנע ו י  Mt tv י
m חארצ¥| צום 'tta איו m ? ta lynpp 

oaattaa טאג pa נארט Pao n p <0 pe* 
t 1 סיט דאטען n iy it v  yot'tPaoiy 
 ny'otva לויוt'a oy ta 3 איחר, מ״נט

ot'otpoyn, איחי װאס a w אוײד גיט 
 ppovn P'P pa. ס־טיננ, 1ש״ צו שוםען

D׳j y r האט איחר w rv y a o  a t n n 
t'a ? נים3ערלוי  'tta nyaw י  pia.< י
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 דעד n מרממן oy tn געחערט,
 4Mi פו| o^n^r ין*סיטע לאםיײן כערס

 יןווסנעוווױפ•! «יטאייסטימ-«אייטי^וע
m מאכעו די i  n,\ 111 או IJfo• 
ײ  און דיער׳ *פעיו m \vm ו

 נענפן דיסטי^ם טען12 אין װעט
 ײ•jWJimiyt איחר ח#ט ?מונט^ ״וונעסט
ד די firs^n די װײיל דערפאו, די^איז • 
מד• (ןױןןוש דער סון םאכם ייטישע  םי

 m איחו און דעחצווירט. ױדאן
i געטראמ* מע׳פח

ױ yv3w די פילמ ו חמאי, — •V מוי
 pM איל״ן נאװעגונג גיאן

iH סען וױ געגאננעןן •אי-טיס גע m 
 m וױ I איחר םיט DWDjnyj ויך

r* מיפיעי און 1 נע^עווט ׳ויחר װפרט n o 
w די אין װארט ױ פארטרעטער v t y i 

ח סטייט מט^דט, םון חײזער כמנדע  י
*A ;עהאט יאנד

 דעמאנסטראוױפ יאריטי׳פער יער פון
 די fjrp מדאן מאכערס דער םון

oy ביפױענוכג רyארבײט גאנצע iy •»מ  י*
̂וp די פ יפס דארף מניאן רסyטאכpין  וזי

טאכען, נאסאגט כרײט און

*דיי״ דער ty סעגלי̂ך — דפניאאוד ד•
 FM19 די ועחי• teyn ברין״ יענעם «ון בער
 #נײ 0י| ג«ר tyoip p« פיעיע 1וח»ל«ע9»ו

 װיסןן! ̂נער oy ̂ויחר wyp ווי ז׳יעלעס.
 פימר ayn חפד*ען אין <»ר«ינער דעס נײ

̂ג* גי■ חזד |yj«M סרײג?וקען. געק
 געװען ״גרינער״/ פייס ערו#חרוגגען, זײגע

 ■,yn איחר װעלבע #ן ׳«זעלכע וױרקליך
 ײפ9 לעגגערע $ עוזן *jn? וועלנער

̂ס יוין עלעס, ל  •»ר• װי נסע« יונ̂ד
 ייגזנר• איחר ו» אויך, דעבהען םיר .געסען.
 ווור• »לפ ערקלעיעגדיג אכיסעל, עס מרײבט
 סארעוענפלינ■ חןבען םיר eyii ׳דן>ם ברעכען

̂ען םיו בריןי. דעם ♦ i דענ iff #ױעינפ די 
 «ײ• װײל #גדז׳יעלעס, לאס גאר קומען מוזען

 *וגנן• ןײ פאר oy tמאכ ?ימנקחײ* ער
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 פןר• *ו זיך סאכען ?ײ נריעי אזא װעמ

̂כפען.  ײ9אײ װי בריןי, עארקעחרם, *ר
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בראנזוױל. עװע(יו, פיטקין 1554 :םטאר ברענטש םארװעל
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rDon't gri excitedt Keep cool and 
•moke a Chesterfield. It 1*tatUfisa" 
and the blend ia different from any 
other cigarette• It can’t be copied•

e s t e r f ie ldCIOARBTTKC

זעחר װערען סדדער פחיען םאר דעזײנערס
ן פמרלאננם פיעל

 ®יעל און לערנען צו לײכט
ז פארדיענען צו נ*לד
rrw u m אויס• שוין חאנען לייטע 
nanyPyj אונזעד ntB VB און a w 

געלר. פיפל זײ ס«רדי«נען

קירס א איצט נעדמט
— די אין —

םקול םיטשעל
 םיםעס פרויען, פאר דעזײניע אץ
 קורס » קלײחןר. ^ינדערשע אוץ
 כאל־ h םײנט *קוחל סדפףאןל איץ

 נע• גרױםע און פטזישאן דימו
ח*לט.

 נארטענם ns סשו< סים׳מל די
 גרײדיננ רייקיגג, ■עטעח דפוײניגג,

 הלײדער. סרױען םאר םיםימ און
 חנס םיט יאהר 50 אינער אסאבלידם

tPoeru .עי׳םאלנ

 רעזולטאטען. כעסטע םעמאדען. בעםטע םיםטעםען. ױיע איחןען. גייע
מצאםען. ))בענר און טאנ אידי־ט. אין אונםערדיכס פרױואט

you .בעדענזננען
 רעסאנםטרייש*! ט,0גוסל םר״פן א פאר קוםט אדער םעלעםאנירט מריינג^

אויםמינפטע. םולע און ״
פרײמאג. און םיטװאך םאנטאג, :קלאםען אבענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
N EW  Y O R K912-920 BROADWAY (Cor. 21st),

״ ״  Phone, Sturvcsnnt 8383
P otion  B ran ch : 453 W ashington Street, Dexter Building.

!אױפםערקזאם קלאוקמאכער . |
9 און ו לאקאל פון קאטיטע עדיוקיישאנאל פאראי־יניגטע די

רײכען א מיט טעטיגקײט איחר פון םיזאן דעש ערעפענם

ט ר ע צ נ א < ר
בײטאג אוהר ו נאװעמבער, וטען4זונטאנ,

.dd 5D4 איסם 66לײסעאוג_ מאנחעסען אין
:װערען דורכגעםיהרט פאזיטיװ װעט פראגראם פאלגענדע

A ׳®• װעט ארקעםטרא מאנדאלין רינג ארבײטער כאריהםםער דערT 
םוזיק. קלאםײפע לען

זיננען װעט איזנא רןךפיען באװאוםטער דער פון קאםליאנםקי םר. .2
ליעדער. פאיקס רוםמזע און אידישע

אינ- דער םון דעפארטםעגט עדױקיישאנאל דעם פון לעװין פרייגד .3
 אדרעםירען. םיטיננ דעם וועם טערנעשיאנאל

cH>v art a ארבײטעד פון אויםנעפיחרם עליכם שלוש פץ ־אקםער1 אן 
4כיח« פאלקס אידישע פרייע ,665 כר. קלוב, דראםאםיק ריננ

פוםםאיןפױיו אײנםױם
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װ חשאינם כײס םיםינג ױנדםונ׳ױנער א א א יזניאן קלאוקםאמו דער פון נ
»i קלאוקםאכער די דאגקט לאגדאן םאיר סאננרעםםאז o עחועחלוגג ־זיין 

קאם«יע־ק«־ קלאוקםאכער דער ס״ ערפאלג דער - קאגגרעם. «ום
ל»נח»׳ם — אוואצ-ע. ׳שטורפדיגער « םיט כאנריםט װערט םיטע  . . ע• אװאצ ׳שטורםױגער « םיט באגריםט װערט םיטע

I ױני«ן קל^וקמאנער דער פאר זיעג 8 — קאנגרעם «וס ערװעהלונג

i" ו

1

 גיט ̂וטימען דיזע זאל מען םארחיטען צו
 y•< די אט חוץ * און צו׳גנב׳עגען.

סימגייעחור* נאגצע די האט טענשען
 דך ױגיאן קיאוקםאכער דער םון שאשט

 דעם רורך קאמיײן, דעם אין באטײליגט
» םיט געיט גענעבען ו*בען זײ װאס

קאם•"! דעם ד, נ א ח ר I ט י י ר ב
 •אר א םון םארלױןי אין *נצוםיוזרע,.

̂ובען צייט װאכען קלאוקמאנ^ די ח
גע״ /lyajrr די אין סאיל^פאגס די דורך

אי״ קאםיײן יאגדאךחילהוױט צום געבען
ט ף ל y בער ג ע ז י ו , m ל א ד ט ו
 אגצוגעחן געםאכט סענאץ• האט דאס און

 און זיעג. א צו ביז ארבייט דער םיט
 געסוםען עס איז j«״dmp םון סוף ב״ם

 איו ערװעח<ונג לאנדאג׳ס דאס דעם, צו
 דער םון זאך די גאגצען אין געװארעז

 נעקוסען איז עס ;ױניאן ס^אוקםאכער
איו געחײסען: חאט עס דאם דעם צו

 יודאן די חאט ערװעחיט, לאנדאן מאיר
 חאט #ערװעח<ט גיט ער איז געזיעגט,

̂ג א געחאט ױגיאן די נידערלאג
 לאגיאן — געדעגט חאט ױניאן די א<ן

ערזתחיט! איז
* * *

ט חאבען װערטאר דיזע נע• געז̂א
םארי• אין װאך, לעצטע װערען שריבען

 וחנן אבער ״גערעכטיגקײט/ נומער גען
 צום געװארען םארטע איז צייטונג די

p m, טאט דער גאך איו  די סין רעז̂ו
 mVi נאשטימט נאנצען אין גיט װאהילען

 דאס געיציעט, רעםאילם האט עס װען.
 םינד האט הארדינג־װאוט גרויסער דער

 לאנדאג׳ם אויך םארטרונען און געשילעפם
ו חאט עס און דיסטריסט, י  דט אייגםאו ז

װע• שרײמח צו עפעס הענד די נעהויבען
דעם. גען

 זיך חאט שטימונג ױם־טוב׳דיגע די
ט  םײ דער א״דער נאר חאאל אין געםיו̂ז

̂ע אין געעםענט. זץ־ האט טינג וױנ״ א
 ?אםיײן םון גערעדט מען האט ?עיצאך

ע ר ח י ד א נ ע די געיױכטען האבען אצעםען נױי און ו מיט״ ביז יא, ביז... ׳ה

 פון באארד ד^ױגם םון מימינג דער
 םאכער ריםער און םקױרט #קיאוח דער

 געווען איז אדועגט, טבת לעצטען יתיאן
 גע־ חאט ער אױסערג^וועחנליכער. אן

 ישטײ ױם־טוב׳ריגע א ד<דר און דורך חאט
 עס װעיכען אין ענטוזיאזם, םיט םול מומ,

 אגװעזענדע אלע 1 נצחון א מלעגען אין
 אי ױם־טוב׳דיג, אי געפיחלט זץ־ חאבען
w r t. טי• ער׳עטער דער געװען איז עס 

a סון םינג n און ע<עידעאז נאכ׳ן כאארד 
W צו ^עגאט nקער«ער׳צאםט ר 

 זיעג דעם םיט ׳צטאלץ געםיחים דן חאט
 טען12 אין ױגיאן סיאו?םאכער דער פון

 גענאסע װאו דיסטריקט, קאנגרצ׳טאנאיל
i לאגדאז, םאיר n די םון ליעבלינג 

 געװארען ערװעחלט איז קיאותסאכער,
 יע• אין װאס דקם טראץ קאגגרעס, צום
o n די געאײניגט זיך חאבען דיסטרי?ט 

 אויף ^ובליתאנער די סיט ^ןאלראטען
^דעפיטען״. צו איחם אבי קאנדידאט, אײן

̂גדאן געג. דאס #אםת איז עס  איז יל
̂וחנז i ג n סאציא״ דער םון קאנדידאט׳ 

 ״קילאױד די — 1אנע ■אזיטײ, <יסטי*ער
ijy»3 אטיטע״,pאט•ײדp 1םטכע n p o r 

i םון כאאסטע סטע1םעח די סון n גתײ 
 איכעמע־ ה^ט ױניאז, 1םעכטיגע םער,
 ע1איה אין קאטנײן אנ׳ס1יאג גונתן
ium 1א ע1גלענצעג געטאן האט און• 
 נאװעכד צוױיטען דעם איז װאס ב״ט,
 גע• גע^וינט ׳שטיםתאסםען, נײם בער,

 1קלאו?מאכע י1 ג.5םאי1ע מיט װארעז
 םון p'aoap דעפ געהאלםעז אויך חאבען

 ע־1?אנג טען20 אין חילתװיט, יס1םא גענ.
 האבען 1אבע ט1דא יקט.1יסט1 מאגאל

iy פון גענאסען די i 1סאציאליסםי׳טע 
o ט1געםיה טײ1•* y i י1 און חאםפײן 

 װעה״ ;צוגעהא^פעז האבען 1ס<או?מאכע
i j n י1 חאט יהט1יסט1 טען12 אין 

 פיצוט ?אםפײן־האםיםע 1קלאוקטאכע
 1העג ע1איה אין לאגדאג׳ען טױינגעגוםען

וי י א.ו ן ע ג א i ט ע ג איחם חאט טון

1 «

 צוםאמענס אויז• יה,1ם 1דע אין <ואך
 ׳שטיםען די װען עיעידפאךטאג, נאכ׳ן םון

 איז עס און געצעהלט1איכע געװען ?״נען
̂״און1׳פ1םא געװען מױן  ׳חתם׳עט1םא יכע

װ אז א  העג• ניט און ן, א ד נ א ל מ
 עם1?אגג אין זיצען װעט שאגעי1גאל די

 1בײטע1א ישע1אי ר' עטען1ט1םא און
i סו( n 1סײ איסט \

 לאםסײז־׳לאטיטע 1?לאו?מאכע די
 גאנ־ עם1 ט1ע1אויםגעת 1יהע1ם חאט
i אז סײד, איסט *ען n שטי־ זאל עולם 
 אס1 1אבע אן.1לאג גענאסמ 1םא םען
 ה־ v ו ו ר ע צו גענוג ניט װײט נאך איז

 פאליטישענס י1 ידאט.1לאנ א \ v ל
 אין טײען,1םא לאפיטאליסטישע די סון

i לײרער ליגט עס הענד װעמעס n שיס־ 
טאן, םון זטל  ח-1חב אזעלכע וײנעז על̂ע

 שטײ טא?ע אייך ?אנט 1איה אס1 אײט,
oy װילט, 1איח װעםעז 1םא םען i אפט 
ײ- פון 1לע1בו די Pim« זײ גיגעז 1אכע  ז

 י1 דאס זאגען, קאן םען טײ.1*א ער
iv אטען1סטנדי iy n עתועהלט 1גיכע דא 
 װי ׳פטימען, די ן v ל ח ע צ דודב׳ן
 קאם־ 1?לאו?מאכע די װאוטען. דורב׳ן

 ^טאנען1פא גוט עס האט י״ךקאסיטע
 געאײ חאם זי וױ גוט אזױ •ונ?ט ווון

 מטי״ זאל עולם 1דע ?אםיײן 'ן1םא כײט
 טט אזוי פונ?ט אז,1לאנ 1םאי 1םא םמן

o דינסטאג, בײט1געא ױ חאט n טאנ 
̂ןקלזאז, טח  ע צ נ א ג די אוץ־ און ע
j 1אי אזײגער 11 םיטװאד כיז ט, כ ט 
>u r םון זאיעז עטימען די אז — #סריח 

M אוחנקנעתיכט ניט וויחם n y ii די 
pם1yrואטKוyווכopק<או1י n w  tyj^t r̂ 

מ׳ן iyvŷ• •וליננ די ווין  טאג גאגצען דו
i דווץ־ *ח n ו^ ג  סםש זיך איז נאכט ט

 םון םען1אויסװאו די מיט (^אלאוען
yo'o^ in םאר חאלל סממני y  װאס 1
ײ אזן fyoipao חאט יטנדאן  גע־ חאבען ז
in וז^לט y^ iy '^ D, 1א n גאנמן אין 

o דאנק א 1ני ypטא און טטתיכמן. n 
מן ל,yואגnגאל ניט און לאנדאן, ותט  זי
קאנ^ס. *ין

ײנ סלאוסמאכ^ און שטאלץ ןyז
,1איח דארםט וױסעז ום1װא טים׳ן
Dtp ג^ורכײט ניט זזאם תאםיײן םאר׳ז 
ז י  * בראסלאו, דדמ. םעטץ, סאול מו

ת, מ  לאנג^ ל. האילאװינדט, סילי• •ייג
n »לזג די און •^סאווס^ r u v נאאכד 

p i n  po mאו  וואס יוניטז, רyמוכpי
tyatpfi לאופכמ- די צוזאסעננזףפטעלט? 

ר in- ואנדעח #ק»ם«ײן^אנדטע מ * n 
$po in r> » » o  ,int^ny• m n x

ײ ײנייזן. קלאוטסטב^ סיט האנעז ז
o^narayrora'D נמוייי
יד  i m r  n  * im n w p .

״ומאמתזיס״ אלס  . onotM

 לאגדאן 1םאי װאס נצחון, פון פגימ׳^
חיט.yװ1y אך1 איך

 אלײן מױן זיר 1איה ?אנט יחײנט
w o ,׳װעז געװ^ ס׳איז װאס ?ײן i n 

pאג̂גyםון סמאז i n ^ױ ?לאו?מאכ  י
 יע•1א מיטיגג םונ׳ם מיטען אין איז ניאן

i חאלל. אין ג^מען y i חאט צנטװיאזם 
ו י i צו געטאן הויב א ז y i חyכD1טy 

^ly האט עס און חויך inp iD 'w א 
n אװאצי^ יגע1ם׳1שםו jy t y iw  y^a 
 בא״ מיט און לטyשטyאויםג זיך זyהאב

i י ז יסט1באג גײסט^ונג  y קאנ־ 
)t»DDyi.

̂יז  #זיף חטŷטrו8ם איז, אצײן לאנד
 iy און ?אלט ;yn'^aiKD ניט אויך
nנy^yבאגײסט א האט

iy  .y iy i האט o n  dp^ ip j תשוינט 
 מניאן ?לאוסמאכ^ yגאנצ י1 און 11באא
r זײן 1םא tn v m v,) כאטמ iy זיד חאט 

oy iŷ& וױ בא?לאגט i i אײן זײן צו איז 
 ־oyia^p םאציאליסטימ^ ŷאײנציג

 yjp'jap’^oiayi ^y'D אזוי iy«nw םאן
y און o ^ s i^ y i ^ ש טי  iy •אלי

^ iy האט — אב^ װײס א  — יגט1ם
 po קאנגחנס איז טp̂יyyג ט1yװ iy אס1
יש י1 7V'W*o זŷ־מאס1PDבײ1א yא̂י

rwאי^י די םון  y o i'i'ja a ^  yty״iy o 
 — םאמיכ^ט iy האט — טyײ iy און

iny? ן^ ײיי y א^נ םים א rn צו כחות 
yטײ^1םא rצו ן 'i n y י1 צײט ye3 n 
^1א די םון ײ 1 י1 ״1ב i#1א^וצי n •וחנל 
i( כע n  pm  in y i ^סאייטא• איצטיג 

ט, אםטtpלyזyנ ליסטימ^ ^ ת ^ צ  נ
in י1אוי באמיבט און םאחטללאםט y 1 

o און יט1ט n r.
i n סי טויר איז מיטינג ^  •Vi ם1א
^ א ly סאול םון ײ m y jy o  i y i  ,royo 

m ?אםפײז, לאנדאנ׳ס 1מאי םון  pm. 
iMoiytw  i n  om d̂mid סון pi^p i n• 

.yon3MP P'Bomp iy3MD
o אלזא, n  1 ’ >m םיטינג po תשועט 

 געפיי• t'M ,ojjniM שבת jyoyŷ באאײ
w i  i n  m M iiy i o iy םון pn^p m- 

iy3no לאנדאנ׳ס מרך ײניאן -nyiny 
 אבי• געוחנן t'M מזםחח די באםמ לונג,

yo> א o n  i i n  yo iyo tnuo, 1נ וואס 
yoM3 געװא- עמחנחלט ניט איז חילמוויט 

iyoyo in ^  , in גyוואס זאג̂ט iy 
r^ p n r  'itM pm נע״ בא׳נגב׳אם 

 pm זאגען, y»< װי װאוײם, ן!nװא
 װםrןnײאyג ^וחנחלט »ויד חילסוױם

Tאכ on’M חאט \vd צס,1?אנג i t  1y 
lyo רי בירם ’ o r.

»> * *
o טויוי ־ n םיםינג po נאוווד דזמוינט 

T נצוועחגלױ״ װי דעאן, im תלטנוטזסיס 
ן מןוו H ג׳ווחנחנלינ^ די ט s n n y j v•

 ‘in ח׳*«נ«ראי חנר פײננןרנ, י, נרודער
ר, ד^ױנמ פון געח׳אער »י  *M3 »Mfl ני
» אי»פ>«ו דער װענען ריכטעט  אין «1י
 גיט «ר ח*פ גײ«ס סך קיין פנץו טיײד,
 ד«ר חרן וױיל חנרמחמן, «ו געײאט

*ו j ם«ורגעקוס׳נן ד« ױינ«ן װ ” P» »  נ״
 ‘PM1M3 <רנס««ו |m םון ענםוױקלונגען

י ױד«ן די טער״ ױ, )1י רי טי w גי m i 
*ו דער אױף  פטסי• <ינ«1ט« »יע »ו װ

ו0פ« M םיט חטנד<«ן ayn און רונגע; ו « 
ײ חאנד  oy װאו נעלעגענח״ס, יעדער נ
ו וועט י  די פארטיידימן »ו ח»נרלען ו

ן סרנײטער די פון רענטען י יי iv ו a v r,
____» O T W I■•

n p v n■ ױ ז ד ױ י  ג
B B ia  ? m f c y p

W ₪ ₪ t^ M '......־־«M i

m( סחװער ױדאן  m i  •TM 1811M 
מ חןר »ין  ן M י נ i י יויגײי 1» ניײי

n a > t  n 3ס. ר » ט )
ז ס«ג«מר״ יטוו3ו) חור י י

*o r 1• א״מנטום) on יארסיי ניו >M* 
 ♦1 ייגטערנ«׳»סגס<. אוגזער פון ססלס

WW ooMpyj איו נילדימ
MJMryryorM iy פון קסלס t;io.)

yo«y) ir איז o n y i oompvj|
ד די דסיאר. טױופגט so פ»ו דז׳סון ני

p m  }'* o iio y i 1330 oon i n •אי
וולאס

ססגטיסל! סאניטסרי סװ פססרד ח׳סוינט
I3*iyn onsyrya 800 «08 יסס אוןP31

to oyo<oo די חת ס ראיאר. 46,000
 סייויסס די זײן י<דיוו3 דסר אין ן3ל3א

 ײ| סלידס ייסא<38 ר3ר יוגיסז, חנר סון
io דסר in> ,סליגיק

י  ייגיסן םונ׳ם mivoyiy 3פ»ומאי ו
oyi |3iy ii esaoyi oyii lyoiyo nô yn 

.lyasyyyi |yol
r דר, m o r n .סרײז. ט

נאססאו אץ ®ארשװערוננ וער ®ון צמאלוננ ױ
י1 אססל !אף *833נאל 313111» |31י

|3»י0313מו )1» ז.3םאי31דװנ טיס
lym ח»ט cv t» נריאזג » סיט lp y iiO 
iy »ין » i« i i n 3ר*3ײט3»ר אידייס׳ד•« 

100003 no n u y ii.
m viiiM יסין־ססוט oim nyopyoiiNo 

o«n פאראאלם זיך « p״ )i׳p i031*״ ,o 
io ly| ליף, r n y iy o  o n  ty^ rpyiiw 

iy m» ׳ ױגיסן«r n  j>״ «o n s m  i i 
ly a n a i* י m ייגיסו. י o י אוױ) «•i

yo* פײן זײן יס1 יס^ זי »ז סװאנ•!, ir 
איז ײגנ , i 110 m m ♦• m3׳ n rד  י
oyi,״ o«u ײ ייי »י ט>1סײ יסס י *0«1י

 10P'*00”31» די 130»׳)»טי3 1313י, I י
n״t סאר |31יס3די y .ססו ארפײספר 

iy !ליימד » >ף1» רסס ii, 03130» אין 
י1 ײל11 יס,1 ״1 (31011 קאמןי  יסס 130ײ11 י

io די 'o׳>m 13ײסלס יססאי 13*11» סון 
i r  «1« !y iy i p io e r  1« OOS3P31׳o, 

3 n y m «  |ysonק<י•31»ױס אט'ס33אל 
io iy |3ײט1«ו » 133 ii « ,iy ii| פאר״ 

,1111311׳•
ifo 1»י 1111311׳»30K 0«1׳13 י1 ip y i 

1*1*131 11*1301, 1311 313111» (10 0P31
 13101131■ י»!ט3311» 131**1 131ל*1מ*ט
» אין ,1**1131**130 •1*1 *1 « P3011MO*

m ir o אין in y o n t  11« t*in ײ• 1זיי«
010131 «11 131130 too*׳• |33י, .m o 

1333131, o*n on«p i3 i* m * i i n״ 
B*«nn 03« iy  in*> io*o n» 

m*» דז׳!וייל.  i*« >3*■« 13131« urn p 
yn « i| 10 די »*ןOM op*ieo*i tie oitm* 

OP1P313H1 o*n 13 11« *i 3, די«***i i 
y iה*ט ״ iy די o**p, 33i« i310*11» ״* 

1301011 eon 03113] |i« .0110P lie 
i* 33*> 3» זיך  t13(311 תים o*i m yo 

m 131*13׳• 13 1311 »1» **1» 13311
*11**1. «1*310)1310 n n iN  r t  oon.
 **101301» 13װ31 131**1 0*0»33»(3 *1

m סים׳ן t t33*n ,)« 03 in  iKom y** 
031131 130**113 K, 30,| 1*0(» »ח*n 

m 3 iin « o  30**ii3 *i ,13033) o n 
*y i « 1*1« e*i orn**ooyi **i i33*n 

װ ,131**0׳» |33(י1אײ  m31131*)33 ײ
I |33*n )00 11**1 ,0 |.3׳»130  o n** 

pool re*e m *« * t3a*)P3io*i»( ג*ר
110 o in * tn »  1313131131 « ,n y s in 

l«*n* i n. י d«i איהם דודך 1י  130 p*n
 » 1»0 0*11 0(311 131 131**11 0»ל1131

n i« 3  33*)inyc3i,03 ״ t)i**i «1ס»ר 
.10*11* 133MO B1*P*|*n i n  |*N 

»1» **HI 001 V t 0*n I311K03U*
«101: 0. •]•*11* io i  a*o im m i

313131131 ,0(*H133| «1*01303310 ״*n
« io p  m 3 •  *o iw  • o r  t*r**i«oi*p* 
i«*״m  o*o «*t |330n ■ « r j* r ר י
(10 )IN ,)301P3111 S13P31 0*1 t«*l 
3**0 13 3**0 )•313| 0«130101 113*« 

100130*30 *i3r*n 11*10 ו*י* m  tw.
)013033 31 t3inn*y«3 *1 J31**l* 

11*131 10”11*)133 «1| 03 1 eon31 יד*
m» מכט m «  13003a t*« t*« 03)« t,

*133 0*0 «00) 1» r t  130 0D*1im 
r  ii* i* )p  3 iio - i3 e o ii i n  t.»*■« 

301MPM301M 131**1 (BNV 1133ini*l( 
130130 »*11 130*1013 t33*n (IN |*«1N 

131*0 00 *1 )33*1313 133*n |1« n,״ 
<»*),1011 13012( 1*0 133(31 O n  (IN 

*13 |3WO**3 131*00*3 3)« t*« t»* 
0*131 01*03311•» 130 1,» 3*0*1 K

o n  too t*« ir « *  m  11• m n*o  *i
m o o.001313 «1*0* 130 ״ r t  o*n 

t*« m סח לאבם31 o  ,moo*in«3 «m 
0 *■1 130 «1*01 730300 N no |31**t 
8 i3nn i3 i eyo” ii* «  *non  i m i 

130*113 ,1**11* 13111» po m *)io*o
p« 130TI3130 m  ,**t מייס •**t n 

»(,p*> no o m
*033 ♦«1 1*0 m  1301P311M0 

10*K3 13 13110 131131 t*« 03 J1« > r* 
p re fe r 10**3,> 3 03 13ײ o n  om*o* 

op*ioo*i o n 0*00 •ססיתי׳ס, m o 
*P3B11M8 o io n m  m  p • o*c* m 

i אסס׳ז. ססוחנרס n  po m o )  m
P• 0**3 331M1 *1 I3031W 1»* 1׳00»

i U £

0)310 «m  110 o in * i) io  0**11 m  p
«00| o*n 13 ״01380*0310*11, אויס׳ן« 

oe« *i i«*,oi3)P|׳ *«n o o o  m3t t
1*M 01*031301*N1«e10**3) «1׳ D

03» 31*1 inyt e )« ii3i  in y i o)*n 
13 o*n 13 ,no« .)**on t*« o*ima 

1333131 «1 1* *11*10 *«•1 11» 8**1*( t 
0*1 i« t m*« 13 o«n t'ooo, 0 י33ס•
 t 13 131131 0*•«)»* ײ1 יף1» ,03» *1
0**13. ,

« 13**130, ,133030 N״ m  lie 
*11*10 33(*p n o , * i o)n3«m  o«n 

m uo״ m  po ימיסז «i  i3 i3 ii p*
,13 D3M0 10*11* *1 0011 I3U11311O1N0 
«1313001 m  .,om iooP30M «8 *i 
i« «) *«1*130 •0 יתט1*סס1 *oom**•*> 

130( 1 0*1» 13**0 0*0 1300031 oon* 
nyiiiM  in yo o iy  |y)*n, 33)311 ,os» 

13111» p« e3’3io*ooi*« oe**n**ie 
m r in,״ «I3in*ei**« i3)*ii **t t« p 

•03)1130*00*30) O1MO03M0101 |1» ״ 
«31)33 33(311 I31N10 ni311*>Pn’in 

1370101» 0»*• 131*833* 131 "3 1313P 
1• 3t**11«a |1*P 133« .3)3*0 po B3P 
0*1 131**1 03 1» P« ,131131 0*1 |31««t 

131131 *•m 3)« *1 I33«n 3t” 11«3 p*p 
33, 31130 1» 130(0nvi >*31*11 I31M1D|

3i o*i 1311 m i«  i**p oon *non *i* 
**<o ii«  o n  i)i>**i3i3D*ii« *n e«n 

i* i)io  o*i,.״ m  po )**on• m
11011• !«« «1*13011310 0*0 m«113l 

Mt«]«ri« 130**31« 3)M |1N ft (TOO*
3*03 i33«n tooooa po זיו onnoyi
0*0'11 (,MPO) 13111« |1D 13*1 t,)** 
11)«0 1* 1»e *1 13111)31 D*0M33)M3* 

11113110 130(011 13*11* 13111» t3131
o n  10031301 n n i«  m * i •ס  <3* ניי

aronyiiM i33*t *«t 0311 *n« m o 
i p d  m

01) *t« m 3 ii e io e m  r . >סיי
311 ,1301 .011 300131 ooip o*m p*) 

in n * •  m i» 3 i3 ) i p*t om  oon m 
p• ־01131*0*0 (3*0 ,1111*1**01»0 13«־> 
•13 13 03» 313111» (10 HIM* *1003 i n 

13*31*1103 113313(1 001 13 J i n) 
1**13 «1011)1 «B**1D«3 131**1 ” 1 p 

3131 t«« 0011 )13)3 o n  11• 131M1131) 
1” 13101131 03M031.

0*1 11)*13 01 «1*110*13111» 13P
1«m  1«0 )«100311301*« 13111« P l 

00*33, 1 1333131 111» oon *t OOIIײד
eon 133)311 ,i3to■ o in * in e  o»** 

0*1333131 0*3) 331!» *1 0**3 |1N n*e 
3**0 0*0 130M113 oon p« )3**10 po 
«111 313111)033 >«3 **>10 p« m•** 

po m •13י(11 אײד טיײי I3pi«i  i*o 
**i3  m  i«o pio* i*i P• 30 >«po< 

n i« lyaon «*t o«ii 33*00 m * )m 
1333131. «13(311 m * )l0*0 n3 !H

מ0 0*1 133*1 001 «303.)
a. .םסנסאן

130113130 ).1 (MPO
" --

im דדלוז d אליטישע די• 
אדעסםידםע.

p io  t*« j3t**mmi**aio p» ט3»י 
*0,« i n  po 0**31« «1 01MPM3 Oil 
7*0*".30 *0»P *I3*)n )1« 0130n >3P 
1*313 137001 0*0 ■0 r> 0*1 30*0«P 

1731 1 ”1 13P*0 1)31 o n  10s PM* 
«•7*0*30 «i  3oi*oon* טיטיגע «i*
0*07 ,03»* .130101 »»1 0011 137P,)•׳ 
m 03 13ײ p o r i 307MP *1 to I3D1P, 

IW 031113011« 30*1«« *«1 130  BP*Q 
01303110.

o i« n i« i«  01311 P3U3 o n «
111*30 «1)111031130 «,nimo nav i*i 

po D3o*e«p .1921 ,iRiiN* 1301 o n 
3(0 1331103 !37311 3*301*1^10 m 
*11*010 IW 131**010• 3)00*101 IW 
0*1 3033) 130370 1* il**10 D3O*O0P 
7*1 «1*730031130 «MO 130730 111« P*

r u  o n  ugm m nM w  m  p• m־•
ro t a n•״•___________.. .______

»W i. t

i

 ועסאנ־ s פנים קנלת שלעדננער־ם
נאגײסםערונג גרויס פה םםראציע

/

«1 «!131, «1 1* •i n  P« 1H79M11N
0133137 130337 0301**3 1N0HI )*« 

0737*011« 1 0*1• n)3P 01« )130M30
13113( t«« ,13)1*137« o in * tn a  pa

«1 13))«• |*« «37 1 0311 |,383*ll*n|יי 
1«1 1*0 1 7**11 .01M13I* «1(1(0»11פ

03in y r  o n »*|, **33ו| t*« ly o iy o 
11'» nn«  .0«1 *11 1030 131131 TTPI 

7717 •1*0 1PM3 U170N11MB *1 0«n•
r » ס«ן y « ie o i« o n  « pe iyop« i«a
«•1 p*73ien 130*00*7«*»«• i n, 

0311 o n  03*11«• 07« B13PN3 1*N• 
«)11, 0*0 *«IN 13l*OD17DBOMP in| 

1*113**133 11*130 «01”. >«3 M3* 
11«07311 m  pa 138**31« 3)'1*tOB1 
11*'130 113*1 *«03, 1«0 «17»1131 p•«*» 

po p י1י1» חט31י1ל»ג011 13131 i * i
1 ; o**ai« po r*i)*iyp o nפיח־ יי

o « i ,jy? חרך iy* i«037« ia *i ,נמם 
11«0 17*00 |*« 1**313 «”1 |1» |,3i n 
3* i ” io  i3 o o m  m  o*o i3o*ii«a• 

po 011**13 130 DN11 ,0111 1301) i n 
pe r*i)*)3P *i i«n  , ii« )  iy iy* 

«31**0 1N11 ,t3))M03))N 1' i r  r t  0«n 
1* «31' 11M7 po 00«K 1*03׳130'
 i m«» 3i*)«o« *i po i«io יפ׳ן1»

t3) r  o in 't y i•  p»3׳( o«n i 3) i•
30*111 313*1 0» 11N7011 )10 03M13 

po m «1)131׳»3 3*))0*0 *1 13 nn 
1130*(M”׳n311« 37« 1«0 *11 ,7M)«B 

«31**130. «0113030, 1**1 p,1 0» ״* 
30 p« yo)3o«n«o *i po i*« ,n u ra•
 ־0*0 33*70*71 1131*10 1•» *־* ,130»
i׳)n o« ii ,D7MPM7 n y t) i«  po m•« 

133 )•1P1»1” 1 « 01«1 P*7l 0«1 0«n3 
30>! «1*0)130113 1131«m םיס׳ן o n i• 
110*1» n i 30«B 0*0 ,OtN'11013 |3D* 
130 «11 *|.3**iryr7331

«133 7« 0*1 037» 137n3»in
ײי33 *1 0»1 *,11» ,1103 י-10 131חנ

33(311 ,n J t lW  1313*)10*0 n )3 t 
1311*0»1001»0 n  1313*1 *1*1« 133«n 

0«03 |3»(t ,1” ! 0)«731 0*1 U l)0»t1 
133373111 ?11313*1; 1P«3 137«! ” t•

130 1* 3731*31 1**00*31 «1*100**11170, 
o*o31׳ i1 לנינ׳ס o« ii , i3 o * rn o n* 
133»r» 111>O«n«0 m  po 13311M3 

1381PM3.
17311MD t*« ,)*113)«1 no« o n*

130 « 3«*17»im ,  73P*Or,11 — ״* 
o  m  ,*i«i«3 ly o n p yo׳po t«oi3B 

«1133, r*eo*i30P«i«3 riM ) o«n 
3»n y ro m iB o n y  p*t |*« o?ib o — 

m *o *i *« r*> i ,«o ii 130M30 p»
1**31! 30331)0 •lin  33*)03 : tn«113l 

i  |33«n o« ii ly r iy o  o m׳o«nyi e 
7**1 0*0037 «1**133)1113, «1B3«fl i n 

«* )i n  1MD 33113 0037*0 0«H3 
113**130 7703,*!« 1**131 01« J301P31

130330 io i  *ii tw  n*io n « i די m n 
r t  ” t 133«n ,m«113l 033033) t3)” t 

«1**1331*130 *«1131T«0 ,mo«30 J 
®3)1)* 1* 30033 •13337 «0371* P־ 

130, *«1 1* 1K .137**1 3 0 n n « B  30M0| 
1* ,1«*»l7 « n n31731»* ״ M )31131 t' 
)3)3 ; 1* 11*0 3 *11» 133»n1131, »ו 

130 3«r t1* •13337, 1**131 0 ״ po*«

0»11 31*33* *1 |1» 133(*31»e 01«1 3P 
1**131 301731! OOBP'O *1 0*0 13030r 

«•1 1*313 •13337, 333( ,133»n,־31 ך 
iny i m *  iBoi*n po i33*t one וי!י«

1* 3)«I33«n 0*11 ,30**7 *1 .D'1«P 
1*0 031,)« 0331 13 03113( r t  |33«n־ 

0130*131 o ira  0 3 1*« *<t o«n •,on o*o
o !3131 1« ״1333( 1»* 13(1*131, n 

0111 10| 7011*11, B l" t 133*131 |1N| 
1” 10*7 )31 (1» 130*30 013 1B01PB* 

0”3 * I3)*0r3*1 1* 1»(7־ (,”< p* 
0*»•n ” 1 .137*1131 0130331 131**1 m 

133 0*1, r t  I33«n ” 1 1« ,001«1iyi
— 17131*( *11 133» ,13011*3 ״1**0

P ” 1 !307*11 —  0)31031 ” 1 133«n־*
»i• *וי.י i3o«yo אין ויין ן3( o n  m
1 3'3M100

«133 1* «»0*111) **1 13CN731IM 
l3oiP3i i3)” t o«ii ,*i .i*nn n « i

p« iB o ya r 0037*0 *i o*o »3(1חאב*
10)13 1* 0*00 0*1)301,! 03 !33»n 
*1*0)30113! 1«3( r t  P* 1*01001) W־ 

0331 11*1 1” 1**7 * !3(103( m a n)*
•)•r.

0*1 11*37! 1« 1*0 1*131, 3* 1* 0*0• 
1*03*1 o>ni*n3) tB3«n iy««37*o, 
3* 1*0, 1*0 3**01 «133 ),0713 riM 
11* *317(30 3(3* 01*031301**1*0 HO! 
1**131 )13113 *1”»)130*30 p* .!301P1,

131131 o a n  t*« ” 1 **a t* ו י i3* ז i” i• 
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