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 רעמאנ־ א פנים קכרת שלעדנגער׳ס ׳
!באנייממװננ גרױם פון סטראציע ן

.)1 ז״ט פון (שיוס

 פארואטערטע, די םון סער^אכיח״ט
 »ױ חוכאױס סון נאשטאגען איז מאס

 ד# יאגע ערגסטער דער צו גיאן^״ט,
 צוױ׳צען יואטוי דעם באעוג אין *אגד אין

ט. און האפיגאל  אנ;ע״ חאט ער אונ״
 אסא״ די װאס שטערוגג, דער אױוי וױוען

 נעח״ טאגופצמטשװעוס פון סיאיישסגס
 אגרימענטס, די צו באצוג אין איצט מען

״ װאס  מיט גע״טראסע; נעפאר ה*בען ז
 ארוג• כוגח דיעו אויןי און ױגיאנס, רי

 און שניװת. ארבײטער די טעוצורוײןען
 דאס האםנוגג, די אױשגעדריהט האט ער
 װעלען ױניאן אונזער פון ©יט:ליעדער די

 חאיד צו דך וױ םאמעגט אזא אין וױסען
> טען.

טודקארי• רער אן דך פאגגט איצט
 וױי• ניט געװען איז װאס פראגואם, שער

 עגטודאס• די וױ גנאגײסטערעגד, דגער
אװענד. דעם סון רעדעס טישע

 איו פראגואם אױפ׳ן עושטער דער
 בא• דער פױאזשנײז*וו, פר״נד געװען

 װעיכער שפייער, לאגצעדטיגא ויחניטעו
 אזעל״ קאנצערטיגא ז״ן םון ארויס קריגט

 געשפיעיט חאט ער טענער. חערליכע כע
 דער איו דאס כיארש׳/ *רױטען רעם

 רוס• אין ארמ״ רױטער דער pr מאוש
 גע• און געזונגען װערט װאס לאגד,

רוסיאגד. סאוױעט נאמ אין שייעלט
 ״רױטעו דער איז אכיערייןא אין
 בײ• ?ונטאג נעװארען• געשםיעלט םאוש׳'

 חאט דאס און כיאל, ערשטען צום נאכט
 באדיס״ מ^רקוױרדיגע א ארױסגערופען

 אבער איינםאכע די הערענדיג טערונג.
pit טוטיגע שטאלצע, צייט דערזערבער 

 אגט• כארש״, *רױטען דעם pc טענער
ו פלעקט י  אן אױג גייסטיגע אייער פאר ז

 רויטע םון רײחע דאנגע אוסענדליכע
 מיט׳ן טארשירען װעלכע ארמייצעס,

 ה*ט װעלט די װאס טוטח, גרעסטען
 גרעטטען דעם מיט און ועזעחן, אסאל
 און יואמף, צו קאמף פון — הגםש, םסרת

 פאר סאציאליזם, םאר׳ן זיעס צו זיעג פון
 עס מעניפחייט. דער pc נאםרײאונג דער

 עוױם גרױסער דער אז זיך, םאר׳טטעהט
 ײילד געװארען ממיש איז טעאטער אין
 איו טאדפ דער װען באנײסטערוננ, םון

 איז אװאציע די געװארען. געיעפיערט
 וײנען טעגיעען !שטורמדינע א נעװען

 יע־ ״עס :גע^ריען ארן אױםגעיעפרוננען
 ם־ראדפד״ און !״ ארמײ יױטע די נע

̂ור נ#ו געטוזט האט האװ  איבער• אט
מפייען.
 טאר׳ט״ ״רױטער דער איז אזוי וױ

 איז דאס * פיראזיטנײןאורן צו געסומען
אינטערעסאנם. זעחר

 גע״ מאר^ ״ דעם האט שיעױנגער
רוסראנד. pc בראכט

 געבראכט ניט עם האט ער אבער
 װי אזוי — נאטען, אין אױםגע״עריבען

 גע״ רוסראנד נא;ץ אין װערט מאריט דער
 זיך ער האט געזוגנען, און שפיעיט

 אײדער ניגו^ דעם זינגען אויסנעלערענט
 האט געעסעגט זיר האט םארזאטיוגג די

 הינטער םארגעדנגעז נגרן דעם שלעזינגער
 װעי- ן, פיראזשניק^זי סאר כיחגע דער
 פארצײכעגט שטער אוים׳ן עס האט כער
 דער אויף באניײטערין זײן נאטען. אין

 דער היגטער עס האט חפץ, מיס ייאנא,
 ׳םיא;א דער אױןי אײנגעשטודירט כיהנע

 םאיטיג געװאדעז איז טארש דער pא
ששיעיען. צןם

l i t כיאדש״ ״רױטער דער איז אזוי 
 דא װעט ער ארעריקא. אין געקומען

#•אםואער װערען געװיט גאג״ז
̂ט םיראזש:י.קאװ פריײד  נאבדעם ה
 קינאסײ םון נומערען אײניגע געשפ־ערט

 ארויסגע־ אויך האבען װעלכע טוזיח, שער
בײםאי. ;רויס רוםעז

 ער- מיט זיך האבען לאנצערט אין
 א יאעװ אגיטא מיס באטײ<יגט םאמ

 ענסי־ קארלא און סאפראנא/ דראמאטײן
 טעגאר. <ירישער מעקסיקאנער א סא,

 טיט אויסגעצײכענט זיך דאבען בײדע
 אויםגע־ האט באזוגדערס זיננען. זײער
 געשמאהען זײן מיט טענאר דער נומען
 אפע• דער םון אריע באריהםטע די וימען

 אבער איז <יידער ד׳אםאר״. ״עיידר רא
 גע־ א גענען צו צײט געגוג געווען נישט

 צו קרעפטען מוױקאלישע די לענענהײט
ײ וױ #סעהר זינגעז ן האבען ז  געהאט זי

אײענט. דעם םאר סארבערײטעט
 איז, עס רעדנער. די \vow איצט און

 די א״בערצונעבען אונמעג^יר גאטיראיה
 חג־ םײסטערהאפטע די גאנצען. אין חנדען

̂ײן סאננעס דר. טון חנ  םארנר װאלט אי
 דאס צײטוננ. דער \w זײטע; פאר א םען

 רעדעס הארציגע שעהנע, די אויך גלײכען
שױעזיננער. און יאנאװסקי שאוז*ן, פון

גענ. געװעז איז רעדנער עחטטעד דער
 ״סאר״ םון רעדאחטאר קאהאן, אכ.

 א;־ אהעד איז טאנ יענעם אין וחנרםס״.
 װראנגעל יענעראל אז דיעס, די ממומען

 און נעװארעז צוקיאפט גאנצען אין איז
f םאר הבא כרוך א סים 'םארבעדונג 

 צוריקהעחר זיין צו שיצזעמר ;ם
אױך שוי; ער תאט רוסלאנד• מס

n דעג גרױסצן רעס אװט;עועדט  pc 
 #שוגאים ו״ערע ארע אינעך בא;שעוױי/עס

n ױדעגיטשעס רעדיויגס, #יןארטי»אתס 
װראמעיס. און

נעילוינט שטארש אױף חאט קאדאן
 פעחיגיזײטען גאטירדכצ שרצדגלער׳ס

h פיחרער א ארם  pc זײן אה טאסען 
 צו נאזיצט ער װאס ׳טאראגט גרױסען

 א־ן ערשײגוגגצן און זאנען נאאנאגטען
ױ אינערגענע̂ן דײט^ו pn קראר די  ער ו

ע־נא״ דינע דורף נאוױזען דאם ראט  ױיו
 נ/נדרומט צטיא װערען װאס שר״נוגגען,

 ״גצרענ- דער אין און ״סארװערטס״ אין
טיגקײט׳/

 גרא״ ועדע, pn םארענױגט ראט ער
 ?״דיס איגטערגעשאגאר דער טורירענריג

 חאט ױ װאס #ױדאן װאירקערס וארסענט
 אינעו• און פעחיגען פרעזירעגט-אזא ארס

טעגשען. געבעגעם
i קאחאןם געג. n n װארים איו

 »ן םארמיף אין געװארען, אױפגענוטען
 אוגטעד• 5טא< אײגיגע ער איז רע.״ע זײן

 אפ״ סו{ שטורם א םון נעװארען בראכען
ראדיסמענטען.

רר געװען איו רעתער צוױיטעו דער
מאגנעס. כ י•

שעחנ״ די פון איעער אין טאגגצ• דד״
 ארא״ זעיטענסטע די סון רעדנער, סטע

 דורך םארטאלט. װעיט די װאס טארס,
 דער און װעיט״מרחטח דער פון צייט דער

 א געװארען ער איו רעװארוציאן רוסישער
n ני־״גט חײסער  pc טער*מאסעןז,ארכ# 
 פרײחײט סאר אוכיעדום לעטפען װעיכע

 דער פארנלינען אכער איו עד רעכט; און
 סון רוב דאס רעדט ער און *יד זעיבער

שו שטאגדנוניןט דעם  גערעכ• און פון-ױ
 דעם לױט אידישקײט, דער טיט טיגקײט,
נכיאים. די pc באגריוי
 גרויס אױסגעדױהט האט רעמער דער

 איע- א״חם חאט ניען װאס צופרידענחײט
 דער אין כאטײטלען צו זיך געראדען

 ױנ• איגטערנעשאגאל אונזער פון שסחח
 שיע• פרעדדענט םון «דם קכית צום יאן,

 א אפגענעבען איהם האט ער און זינגער,
 ״שמם א און הבא״ ״כײר הארציגעז

ן עיליכם״
 שטימער מײסטערהאפטען זײן אויוי

 אפיעי שטארלען א געמאכט אויך ער חאט
 אמעריחא אין ארבייטער אידישע די צו
 די מעגייכיןײטען איע םיט חעימפן צו

 אי״ אורגריסריכע די פאר רעייעף־ארכײט
םיי זײט יענער םון דען

p<t בא• װארים עוים פון איז רעדע 
געװארען. נריסט

 ס. נעװעז איז רעדגער געקסטער רער
 ״נערעכ• דער פון רעדאקטאר יאנאװםתי;
טיגקייט׳/

 רעװא״ מיט גערעדט האט יאנאװסקי
 פאכאס. גרויס מיט און םײער יוציאגערען

 כאגריסט ער חאט װערטער חארציגע טיט
 און #ש?עזינגער פדעזיחננט גאהט׳ דעם

 צו• וױיקאמצן װארימעז א געגעבען איהם
 װעט ער װאו וייחעז, אונזערע אי; ריס
̂זעה מיט זץ•  ענערדע באנײטעד םרי

 ארבײט נרױסער דער צו וױעדער נעהטען
 pH יוניאן, אינטערגעשאגאל אונזער םון

 בעסע• און שעהגערען א פאר לאטױ .דעם
 מיטגלי• גרויסער אונזער פון לעבען רען

דעריטאפט.
 א אויף אויך האט יאגאװסקי גענ.

 דע־ ביסעל א א,י©ז אײגררוטספולען גאנ״ז
 רעדנער, פריהערדיגען דעם מיט באטירט

 דאס אמעוױזען, האט ער טאננע^ דר.
ײ װאס םרײחײטב-א״דעעז, שעהנע די  זי

 םארצײ״ די pc געװארען געפיעדיגט נען
 במיז גיט זײגען נביאים, א-דישע טינע

 באמת זייגען אידעען דיעזע דאס אידישלו׳
, ע כ י ל ש נ ע מ ל  כאהערשען װעלכע א

 ׳צײטען איע pc פרײהײטס־העםפער די
 האט ער לענדעד. און נאציאגען אןע םון

 פאר האטף גדויםער דער דאס באטאגט,
 געם״חרט װערט װאס םדײהײט, און כרויט

 דער איבער מאסען אונטערדריקטע די םון
 י1קאכי אינטערנאציאגאלער אן איז װעיט,

 אלע םון פאראייניגונג א דורך נאר און
 פון אידעע גרויסע די דענען ו«עט םעלהער

 כרידערליכקײט און גטיכהײט פרײהײט,
 אלע םון קלאסען אונטערדרילטע די םאר

נאציאנען. און ראסען
p-.nni יעצםער דער — חביב אחדון 

 שלעזינגער פרעזידענט געװען איז רעדנער
ױ און א/ײן.  האט טשערםאן דער נאר ו
 אױסנעבדאכען האט םארגעשטעיט איהם

 האט װאס אפראדיסמענטען, םון שטורם א
צײט. כיינוטען עטטכע אנגעהאיטען

 דעם איז שפעט נעװען שויז איז עס
 סך קײן געבייכען ניט איז אטין :אסט
 סורצער דער אץ אבער רעדען. צים צײט
 גע־ עד האט גערעדט האט עד װאס צײס
 רוסיאכד, צו באצוג אין זאכען סך א ?אגט
 ביז דאס מען האט אמעריהא אין װאס
 האט גערעדט און נעװאוסט. ניט איצט

 כאגײס״ מיט װאדימקייט, פיעל מ״ט ער
 קראפט. א״מןרצימענדער סיט און טערוגנ

 טתיעדיגע וײ געשיידעדט האט ער ווען
 וואס איותן, •אנראםירטע די pc לאגע

ץי גצםינעז  און דוסיאגד, סאומם אױסצר ז
pm ס האס עד ר מ מיי *do ®ת נױט די ג

evu ,דצר חרר פאראורליכט רופיןןאד 
רע• צטיס די פון נלאלאדע

 טעא־ אץ טעגיצצן סך א האנצן דװמצן,
 די פון טחןחרען ױ דף ועוױשט טער

ע• ױך חאבצן װערטצר j/j^t אױנען,  אוי
גשמח. דער אין געשדטצן
 געװען איז טעאטער אין ארצטען סאו

 נארפע• n װען דאש חערצן, צו גײצם א
 גצ״ געמאכט איו רעװאלוציאן װיסט״צ^

 רע״ חױ פון פיחרער די וזאנען װארען,
 געחאט גיט דנען אין אפילו װאמציצ

 פאנ• n גאציאגאליוירען געמען צו נאלד
jypn איגדוסטריע די אװעלשטעזען |1א 

p i יסודות. סאציאליסטישצ אױןי לא;ד 
 נלױו — ער זא;ט — גוװאלט האגלן ״1

 די pא ערד די לאנה די סאציאלידרען
 נעװאלט רערוױ>לע וײ חאנצן פאנױקען

 צו די פון חצנד פױװאט ךי אין יאוען
 ױי גצחערט. פריחער חאדען די װעמען
 נלױז סאסריקען n אץ געװאלט חאנען

 ארנײטער״קאםי• אזערכע א״גשט;,ען
 צו זיף רעכט א חאכען ואלען װאס טעס,

 דער פון פארװאיטוגג דער אין מישען
 דער פון צײט דער אין אנער פאנױה,

 ר ע ט י י נ ר א די האבען רעװאױציע
 און םאכריקען די םארכאיט ן י י ל א

 סא• צו די רעדרונג די געצװאונגען •שוט
 ארבײטער״מאסען די דאס ציאליזױען,

 די ;עצװאונגען פשוט חאנען רוסיאגד פון
 רא• גאר pm צו פיהרער נאלשעוױסטישע

ױ דײוארער  אל״; אגסאגנ אין וײגען די ו
׳ געײען•

 שת• חאט נאג״סטערונגי נרויס טיט
 םערקוױרדי• דעם װעגען גערעדט דגנער

 אר• די גאחעושט װאס עגטחיאזם, גע?
 פאד רוסלאנד סאװעט אין נײטער-מאסען

 איז װאס סיסטעם סאציאליסטישער דער
 איז עס געװארען. אײגגעםיחרט דארט
 אױםצורעדען דארט — ער ?אגט — גענוג

 און ארבײטער, אן מיט װערטער םאר א
 און 1 באדיסטערט אױף אלײן װערט רען
 ער האט באגײסטערונג זעלבער דער סיט
 ארמעע, רױטער דער םון גערעדט אױף

 סא• דעם םון דורכגעדרונגען איו װעלכע
 לע״ סאלדאט;?ן די דיסט. ציאליסטישען

 אין ברידעיײױ, אםת דך צוױשען נען
 נאציאנא• אלע פדײדען. איז וױ לײדען

 װאו און גלײך זײ םאר זײנען ליטעטען
 װערען ויך געשינט ארמעע יױטע די נאר

 אגטי״ יעדען pc געשיצט זײ סון אידען רי
אגנריף. סעמיטישען

געזאגט, שלעזיגגער האט שרוס צום
 אין רעפובליט כאציאליסטישע די דאס

 pc ארבײטער די אז װערט, איז רוסלאנד
 חעיפען. איחר זאלען װערט גאנצער דער
 איחר געװען װאלט חילןי כעסטע די און
 מאשי־ גױטיגער דער מיט כאזאי־גען צו

 אװעח״ אום איגדוסטריע דער פאר נעריע
 אױף לאנד pc פרארוקציאז די צושטעלען

 נע• האט ער ותן און אופן. כיאדנעם א
 איג• דער סון םיטגלידער די אײב פרעגט

 צי צוסריעדען זײן װארטען טערנע״עאנאל
 חינ• דער אין רוסלאגד כאװעט חעיסען

 װע־ סעגײד װעט דאס גאר יױנאלד דכט,
 שטורכ א אױסגעכראכען האט טאן# צו רען
 יע. אז ענטםער אלם אפ־זאדיפטענטען סון

גראנדיעזער א געװען איז עס קורץ,

[ ■ / j m v m w m i ’m m r ' i w
o n *  fin on «  s w u m, נזוזוג׳ןר אי« און 

 *ופרי״ oe:yn סעסטער סון ארויס ויינען
 יאנ^ ומס אװענס «;וסר״נ«ר1 דןר דען.
י«ר«|.lyovnufi 1 גיט ר*גג

r ייויר ו* נ*ר רארןי עם i  b w m•
fiB פ״^ײיניו׳ים דער w ו*ס , ly^ *ױף *װענד^נז jfiB y r די yo* 

iV3« ijy? 0911 *ו׳או־סטען און ynpyo• 
 ny> ;ifi סאױנערעזען״ ה«וט נאיטף טער

e* זדן יטנען y 'y n p jiin. סט iy « t'H* 
w«9 איז eiyn ־טריםט n m  nc iyaipy 
o n y a תיל?וױט i

,yey jy i ^ y ’ u j וןי  I נס̂ר
^ »oy 09 נארויער ״איך y t ז י  פיר י
T ? jy a ji* סיטי;ג דעם *ויף זײ| *ו 

;iypy׳ סע9נענ לננור ; n׳ v יר און* m i 
ױ 09י ןyרyפ«רזינ *ו *ײך  פיט נין »
r מיט אײר iy n און n a n 1 איןJH **נ 

ו lynnyppm* זיין *ו גריסינ! י »ײ• פון ז
v א•89י

נענרזיעא״ oyn הנאח טיר טוט ״עס
ײ l״P ivinyaya איו nyay'fi־pie׳ מין  •,9י

iv* רער אין װײר jw n v a *ארנ״טער 
מ נלױז דא ױיגפו נ*װענו;ג  פיח• אײד

 דפר פ*ר «ר ווי נאנאכט זײנען cyn רער
 דפם סיןר׳פטפרלען *ו סיס־אן װינטיגע•*

 n *ויי׳אען נרידעמינפײט פון נונד
 נייחנ פון ארנ״טפר פרווסען־נאװאוסטע

 םוט oy און ־ם. *טיפנט״עען סון ז״טען
’| *pni איז ער ויאם חנאח אויר סיר i r• 

tyaipya; ײי  ?ריסי• איפטיג^ דעם אין װ
 אינ״ דער פאו ׳עטעהט ױאס סענט9ר שען

D נפרטענט רײדיס טערנע׳שאנאל ivpTy ii 
l רyד אין ױניאן y i i 'o v i j r •  lyyjw j 

 ומט אםערי?*, אין נפװענוננ ארנייטער
״ן פאדערען זיך n רyך9קי ז  ,pip •אוס 

’y באזיע;נארע n y jy, די y i9> » W j 
 yuu א<ע די און אינעמעבעגחיים

 פאחטטפגו, און כאיאקטער פון מעלות
ײ א׳הם tvsyn װערנע  *יעניען אונו נ

נעמאכט, טייער טזוי
אײער נריד¥ר?ױ

חילקװימ.״ מ*ךס
 tyaipyj איז *ו׳פריפט *װײסמר א

 פריינם, ;רופע » סון םייאדעלפיא, פון
y םון מיטנלירער אייניגע םון n y j y m 

n עקזעסוטײו y y s, נא־ סאננע פון און 
 װעל״ ,opypyp רסער9י ;ױ די יפין אטטע

 םיי»• »י| נעװען ;yo יענעם זיינעז כע
 ־PBJ9P חןר «ו דעלענאטען »?ם דעלם־א

ײ רעליעוי. פיפעלם םון רענץ  נא• |y:yn ז
נא• אױסגעדדיפט און נאסט דעם נריסט

 1זײ o;kpp; ניט נען9ח זיי ײאס דויערען •
מיטינג. אױפ׳ן אנװעזענד

 אונס׳»" זיינעז *ו׳שריםט דער אונטער
 וואג• חערי )ן9זײדט םאו< :געיטריבע;

 י, יויט׳פ,9לעפפ ס. חטלפערין, .t?n דער,
או, .e׳n לאננער, י. פייננעת, עזי  י. נ־

 לאננ, ח. או) נערנ׳שטײן ח. שעהנח^ל־ז,
רװערטס״.9,פ םון ר9עדיט ר9לײכ

 •19 ז״נמז נ>«י.דיכו;:ס-טערע;ײודען
 תר פון ארד9ב ח׳טאינט פון נע?וטען

 פון טילאדעלפיא, אין ױניטן י?טאכער9?ל
oipyrpy’« םילאדעלפיע• דער םון בטארר 

 no אח 16 ראקאל ױניאן װייםטמאנער
 פק ליעג״ אייד ,נעטשוראליזײ׳עאן דער
־ ־ רעסארו נױ

 אססץ מאנופעהםשורערס הלאוס כאססאנער
יוניאן דער םיס אנרימענם דעם אפ כרעכם
.)1 זײט סון (שאוס

 נא• איז דאס סחעב־שעםער. וױ םעהר ניט
 אוסן, אזא אױןי געװאוען געטאן טירליד

 און וױסען. ניט דערסון זאל ױגיאן די אז
 און געװאחר דערםון װערט ױניאן די װען

 אסאסיאײשאן, דעד צו טלאגע א כרעננט
 דער או אסאסיאײשאן, די אײך באװייזט

 די ארויסצושיקען רעכט א חאט כאלעבאס
 דאך איז עס שאן. סהעב א אין ארכײט

 ער מענ טו את^יט, זײן — ?ײ זאגען —
 אײר געשעלט װי וױל. ער װאו מאכען עס

 גע־ אסס׳ן די האט א?ױ און צ לאגיס אזא
 סון פוגקטען אגדערע װעגען האגדעיט

אױן/ אגרירענט
 איו געזאנט, שױן וױ אגרימענט, דער

 טען15 דעם ועװארען אונטערגעשריבען
 אחוץ צײט. יאהר א םאר 1920 יאגואר

 דעם אין סאראן איז פראגע װיידזשעס די
 די םארשפרעכט װאס פונקט, א אגרימענט
 פון אבער ארבייט. װאכען 42 ארכײטער

 נאך איז ארבײט געבען כיז פארשפרעכען
װייט. נא̂ג
 ללאוקמאכער די װאס וױידזשעס, די .

 װען גרויסע, חײן ניט זיעעז ׳דא באלומען
 פון װײדזשעס די מיט זײ סארגלייכט מצן
 וױי• די םילאדעלפיא. אדער יארס נױ

 גאר טאקע הלייגעז, זײנען דא דזשמס
 הלאוס״ די זיך האכען דערסאר ללײנע.
ײ װאס דארויף, געשטיצט מאכעד  חאבען ז

 ארבײט. װאכען 42 פאר /גאדאנטיע״ א
 קלײ- מיט ״נאראנטיע״ א תירמ, דער איז
 טאקע זיי באסעס די האכען װײדזשעס נע

 — ארבײט װאכען 42 אבער געגעבעז,
1 אז גיט זיד הױבם דאס

 אונזעחן זײנעז דזשולײ למצטען ביז
 אדער גאנצעז אין נעװען באלעבאטיס

 מיט אגרימענם דעם מיט צופדידען חאלב
 דעך מיט םאקע אפשר און ארכײםער די

 א זיף חאט פלוצלומ אכעד אייך. ײגיאן
 דעם אויו• אנמרוהם וואללען שווארצפד
שעזד א אץ גאםייה תממכ לױםצחנן

 מאכער הלאוס די לומען דזשולײ-טאג נעם
 אױוי קאסטען די װי אזױ דאס זאגען, און

 אפםאך דעם זינט וײנען לעבענס-מיטעל
 ןיי פארלאנגען געשטיגען, טך א ױי מיט

 ?אל װאס וױידזשעס, די אויף העכערעג א
 חעכערונג די נאכצוחומען כ־אכען מעגייף

 די• לעבענס״מיטעמ םון לאסטען די אויף
 כאלעבאטים די םאר איז םארלאנג זער

 ןײ או איבערראשונג, נדויסע אזא נעװען
 נאכ• צײט טעג עטליכע פארלאנגט האבעז

דעם. װעגען צודענהען
 און םאראינעו וײנען טעג עטליכע די
 געלד מעחר אז געײען, איז עאנטםער ?ײער
 פראגצ די ארניטרירען און ניט ?ײ דבען
ײ װילען גיט. אױך ז
 נאטירליד דך האכעז ארבײטער די

 דיעזער פון געקדענקט שטארק געפיחלט
 נאר ברױט-געבער, זייצרע פוז- האנדלונל

ײ  איז עס װײל סארשוױגען, עס חאכעז ז
w לאנגער א נאו באלד געװען io תר און 

 צו געװיזען זיך האט יסעזאן אגקומענדער
 דך די האבען אגב שװאײיך. גא̂נ זײז

ײ אז נעטראכט,  עפעס דאך האכען ז
 אין אדכ״ט װאמנן 42 םאר גאראנטיע״

געשװיגען. זײ חאגען יאהד׳
,rnp זאך די מאכען צו אום #איזא

 באלענט״ די חאבען 4אױס װײזט עס װי
 םימ ארבײטער די אױסנענוצט פש*ם טים
 ארנײט״ וואכען 42 פאר ״גאראנטיע״ דעד

 געפר• דעם צוליעב האבען ארכײטער די
 איצםער און פרײזען, ביליגע סאד בײם

 פוײטשעפקעס געזוכט באסעס רי האבען
 — און אנרימעגט דעם בועכען צז כדי

גאראנטיע! אױס
נעדענ• עס-נאםירליד װעט ױניאן די

 תי פון כאסעס די מיט דך װעט און לען
 צײט״ פאסענדער א אין א׳פדעכענען אסס;

 נאדטגז דך װעתן באסע דיעזע סײדען
 דיד װגיאן דצד מיט אכריסזננט ojn און

אױפאמזן.
סנײחןר״ אב. י .

■ m i

GERECHTICKETT -  (JUSTICE)

״ _ _______u$3 לײױעס אינסערנעעמנאל דשר פון ארנאן אפידעלער
“^ י™ ״י י^ י י ^י י״ V״-י o n o C T r

װאהלען
ffp \^ Po !T ^ fi( ia y^ ?o v7 2 fl, 1920. , גאוועמבער טען20 פרײטאג, .

לאקאל אץ
 נ<ד טען30 חנם נד,9אנ נסטאג9רי

 אין ײאחלעז םארסוסען װאתן ױערנער,
 ןלא ױניאז, דחוססאפער און װ״םס תר
 און נאארד irtoipytpy אן פאו ,26 פאל
 װאחלען די .yfi'oyp קאגסראל א פאר

 טי• y^y'yyiD אויף פאוקוטען זועלען
jn װאס טיננע!, yn| ױ דער םון נעײפען  י

o פאו ויאן n ,ותק« jib ברעננױ אלע 
*oy די יאר^ גױ ורויס אין ■pyyyp 

 נעחאלטען װעלען סיםיגגען את די ױאו
eyn itnyn אין װערען געפאנט נאפאנט 

 נ^ר וױיסע, ימיר j׳ojno גמנלינער תר
מר, די פון גיט מ  פאנען פאלגליך און «
אנאנסירען. אי*ט ניט ov טיר

*יי״ דער אין פלאץ *װייטען א אויןי
 יאפאל םון םיםנליעדער n וועלעז טוגג

 נעםען םיט צעסעל םולען א נקפינען 26
 •py םאר׳ן לדיפען וואס פעחאנעז, די םון

uw pyt כאנטראל דער פאו און נאארד 
 דעם פון• סיטגריעדער די און ?אםיטע,

תן לאקאל ת  באטראב־ *ו זזאנען «ײט ו
 טי־ די ביי ׳*טיטעז *ו |ybjm םאר טען

 פאר־ זיך מסער נעוױס איז oy סיננעז.
 פאך עס לאוען «ו ניט פריחער, *וכר״סען

t דער v o w .םיגוט
*e ײ כים אפמר וועט אויסער׳; 1ז
 םון אױפםער?זאם?ייט די *יחקן «ו װעג,

^ר די טנלי  װיכ• װי ,26 יאמאל פון םי
 יוניאן דער אק ײאחלען די זיינען oy טינ
 דענ אין נאזונדערס און *ייםען אלע *ו

 ay]*'P סאר איז עס םאםענט. איצטינען
 np א גיי חאלט עס דאם ניט, סוד קיין
 ׳פטארי זיר לאזט וואם יאנד, איז דא זיס

 נאדעל דער םון *װייגען אלע איז םיחלען
 מאנױ םארלןײדענע די אינתסטדין.

 נענו־ זיך ivsyn אםם׳נם םעסם׳פורערם
 געוואלט זעחר וואלטען אט נרי?ען טען
 *ײט שלעכטער דער טיט נאגו»ען זיך

 און ׳פכירות די אחנטערןװדריסען אויןי
ד װאלט ךי ײ ווען אחנן׳ נים ױי װאיד ז

“

 ארנייטס־ דעם םארלענג^ קאגעז טען
 איז מאסענט ערנםטען אזא אין טאנ.
 רייחען די אין ער׳שטענם, נויטיג, זעחר

 חארםאניע ynnvn זאי 1ױגיא דער םון
 םאו־ די דאס צװייטענס, אײנינ?ייט, איז

 זי״ אין וײן זאל ױניאן רyד םון װאלטוננ
yipa רוד ניים דאם ;חענדyד םון רyר 

 און ם?חיגסט? די שט?תן זאל?ז ױגיאז
 ױניאן די װאם ,iPB:׳pa pנסםpנpרנpאינ

 פון פליכט די איז op און םארמאגם.
KרpדpליJםיט נרױם?ר דער rדעם םון פט 

o<9 די *ו ipoip «ו לא?אל  p־o;p׳p* 
 װאח• די איז נאטײלינען זיך םיטיגנ?ן,

ipp און inpt, די נאר אז poornpB און 
 ײערען opnpmp זאלען pגסטpנpמpאיג
i אין i ’ oipptpp אין און ארד9ב i n אנ־? 

 םון ח?נד די אין װארים ?אםיט?,. טראל
ipw po  PtPH אינעמ?נ?נען דאך װערט 

 פיהרער־ די יוניא;, דער סו; ׳עיקזאל דער
ארגאניזא*יאן. רער פון שאםט

 שריי• אויסויכט, אין נים ipayn טיר
 זועםעז כדpאית םאר ׳פורות, די נענדינ

 די אניטירען. «ו ?אנדיראם?ן די פין
 דאם tpayn ױניאן רpד םון רpדpםיטנלי

d״oapn p אויסצואוועוד םרייאיים און 
 אין רp3א איז dp .ipa»* זיי ipdp» לעז
 pאל מיטנלי?ר י?ד?ן פון אינם?ר?ס?ן די

 איצטינער דער אין רסpאזוגדp 3* ראל׳
p *ו *ייט, ערנםט?ר p i, די י9נ דאס 

poornpc מעניטען איב?רנ?ב?נטטע און 
װ?ר?ן. ערװעחלט |9ואל

w און האפ?ז םיר n p־iPO, די אז 
 אין ipppii ױ/יאן ר?ר םון טיטנלי^■

 די ־אין נאטײליג?! זיר םאס?ן .רויסע
 ט3פלי םולפ זײער טאן װ?לפן װאחלפן,

 פאםענר־ און poopa די jpanpinp און
poo 9י זיעען װאס די, םון מענ׳שען 

 באלאם. אויש׳ן
ײע־ װאחלע, די ;?רענסט־ז׳עע, ,9אלז *•

p דינסםאג זײן ל?ן jpay 1טע30 דעם 
npaopuya

JSSi

וי אץ סםױיקס ױ װעגען ווארט א
m p ׳ שעפעה

*npvan צו dp״j pרpבאוונד קיין
 לאי? רםאל?ר9אוםנ רpד נאצוג אץ מן,

 po וקיאינדוםםרי?9קל ד?ר אין ׳אי«טער
 חנר אין זיינ?ן ov ניטא. איז יארה, נױ

 קיינע פארנעהום?ן נים צייט מ«סעד
 איצט אי« זאך די םארוויקלמג?ן. נײפ

ipayii iy טיט נעווען איז bp װי »  n 
 *ו וואך דער אויף איז ױניאן די וריה,*

 װ?דט dp און פאסירוננ?[, טפנליטע *חו
 יא* װילםאנ׳ם ■רעזידענט בג?פאלנט9נ

ו װײטינג״, ,וואטמפול םיז ליסי  חנר ני
 אגיספי «יך וחנם זזיטע? אינײםטריפלפר
, , אויםל״טעתן.

 אויפםעדהזאטקײט די דא זױמען טיר
po רי piyap, טפױוט p x סעו  ער3מא וי
 זיי* וואס ,tvovo טלאופ po רייחע א *ו

ipj סםרײק, אין pm פון םיםנליעד קײן 
 pe*׳ די איז גפחן נים דאחי יזניאז יקר

po apa פידטע) די tpane ארבײט. םאר 
oy א איז po ppdpk ו ip ו d t b, וואס 

טטרייק. אין ׳וייגפן
is מד«ינגפר פ. ח. y p  ha,. ואוענ 
 בראדערם גאלד׳פטיין ויטפט, אח םעלד

apinsyo pw pna pm ,באנ״ תארל צלום 
 םארסם, קאיאסא) מאירםח, סרײמ וזים׳

 דדפיי חײחי, אח חיינפסאן סםאח
^ דמױי ײי a מי  m ,מאים אמגןדים 

 און אאנאוועו כדאדערס^אח pw aayaגרינ
ן סיחדס יתיאן ךי ארענטםיי].  די י

n ססרייקס r t . v t t w .m u מײ די ם
w ומל׳מ נתיס  jvno » םווי jvaraaya 

 אר־ די פוז אאתוונטס poajnpנ די
נ״טפר.

t י _

 עױזקײשאנאל איגטערנעשאנאל
גאנג פזלען אץ טעטיגקײט .
 אױ ארבײטער אונזער אין קורסעז די

 סיט אגגעפאנגען זיר חאנעז נמומחיטעט
 זײ־ װאר לעצטע לעבעדיגקײט. גײער א

 ארדוױי סר, סון געװארען געגעבען גען
 סון כלאנקעגחארן, חערכערט און טעד
ײ אינדאסטריעל אװ ^בױרא דער  ו

 געלעקטשורט חאט טעד מר״ סױרטש׳/
 די און פסיכאלאגיע :טעמא דער אינער
 מר. און אמאגיזאציע, מניאן טרײד

 דער ״איבער גערעדט חאט כלאנקענחארן
ײ איגדוסטריע׳/ שטאל דצר אין לאגע  ני

 באזוכט גוט געװעז דינען לעקטשורס דע
 אױס* ?ײנען און סטודענטען אונזערע פון

 אינטערעס. גרויס מיט גפװארען געחערט
 דאס צוגעגעבען, חאכען אנװעזענחו אילע
 וױרקליד סען קען לעקטשורס אזעלכע פון

לערגען. פיעל
 זײגען אינטערעסאנט װענעער ניט

' אוניװערויטעם ארג^מער אין lypup י

 אםצ״ באװאוסטער דער װאך. דער סאר
c ריקאנער y » i, םר. ױמע* די סון אײנער 
 אצק• א אנפאנגען װעט וואוד, ^עםעגט

 ליסעחו״ ^םאדעתער איבער םשוײקורס
 ווצ״י גענעבען װעט לעקטשור די .״טור
 נאוחנםבצר, טען27 דעם שבת, דעם רען

קטשורער דער נאכטיטאג. 1:30  װעט ̂ל
 בעלעטריסםישע בעסטע די אױסנעהםעז

 םאחנרנע רי סון pnyn פאעטישע און
 סראנל עגגליש, שיאניש, איז שרײבער,

 חנר סלאנדינאוױש. און רוסיש צויויש׳
 ויי םאײעזצן אויך װעט לעקטשורער

 פמעךײ אינגערמ די פון !אעמעז בעסטע
n y w חנד פון פאעטען ענגלישע און 

 דיםקוםיחנן װעט ער און צײט לעצטער
ױ אויזי  םאתצוד שוײיבער דיעזע װײט ו
 אינערבױ״ םאציאאגר דער מיט זיך מען
 נעזצלשאסט. איצטיגער דער סון אונג

ט י1אױ (שאוט________ .)16 ז̂י

ארכײםער עםכראידעױ ױ פון כאנסעס א
66 לאסאר יונ־אן,

i ' ןיו'

 שיינט dp וזי אפ, זיך ניט װאס אנ?נטור,
PP'vpbo אי; םקעבס צוצושט?לען מיט

א ipa״t װאם ,npipe׳ piyap די
 » זופט ם??ב*אנ?נטור די םטרײק.

״ און apaMD*piypp סארנאר?ן ipp ז ' ip 
ip׳ אין ארבײטע; ip e, 1אי זיינ?ן וואס 
םםרײ^

 זיר ?ר3אpiyfp 6 די םון קיינער ואל .
 ארבייט?! inp;*ו םארםיחרעז ל»ז?ן ניט
pa ,׳סטרייק! אין וײנפן װאס טעיער 

tyaat ארבײט?ר, רי pe ;p d p p| אן באט 
o » a ia טיט payrcnaB גליק?ן pnHDMר 

ו י pe o*bm pa ו  ipapncaa קלאוק• דער 
pm י?נ?ר *ז ױכ**ן, מאכ?ר  > ar נים 

pm  dv j >’ h d o  pa פ<»יפט די po ד  י
npo dy• טרייד׳ אוגײספר־אץ ד?ז ' m 
p וױ ’ i  w  ,ayo paa סים lia  n a n 

jpapnpa'a now ױניאז, די pa ליר ניט 
pt| זיך mm3 a n a  ,inn*oaao]  tpb״

v ניט די פון םען iv n o rp a ,נליק?!״. 
anpppa d ;mi a ioanariypo a  omp•

>.1« t
oar ,tvam vt ra pa 'a  pm  dv ■די 

avaaopupp v o 'ru ױניאז aao onvov 
T, די סון tvoan די ’ao pa  apo” aaa 

pa דאם iv o a n  vuna \מן מ  ’nova ו
oaaD v n n v  pa״in v «  Da’a• מלי די 

 ,־wahao ivaMo vtivbpm וײנסן בתים
m a t סון םיםנליאחס* די a n ײ יתיאן  ז

jp די jvava גיט 'rum vavi םיט a n 
o « p rn a  pe oaao ימיאן די װעט vaa 

bjm pa ipovnva’ a  iva**ppavnr 
aaa n  nrvpo״j r n v  i n  po avo

avaaprunc, ױי a ם3ו n  po םקעב־ 
auuvia דװייו 9סוי w ברי  a n 

a n  a v a m  o pvo k ר סי מנ  י
ן מי » ...............ו 1T f^ W P 1.(W ie ra a

 באנאז די האט אװענט שבת יעצטען
avD” 3aa ’apa’ yaaop 60 לפקאל ױניאן

נז פיז  א jvav;vi aaiyeanavoi'a avיו
anvi ׳ovpiaa ovinpe איז o n ״חעד־ 
apiptviip לײם?אום״, נער i ^בעטהאװ 
y n #.

’aya an ײעט a •אודא P in t! : װאס 
op«p םיםעז אין iovpiaa a !Pina 
tv rv ע3»זעל אי«ט «vd ,צײטען Dya 
anpa װי lVDVPiaa ניט ליגעז ;?pi'T pa 

pa ,DiVDpap : n a ’ n a n  pm דאס 
3 nyDP’ P rtna; «.א מיט אנקעט ■ay

d«hpi iy ’ ip  h  Dyn p’aiv jVDMjyo 
ay; « װי זיענ, נתיסען •pa pm  Dya 

DPaapDPi ipppלyמ i D איז *p;. apa 
ay> Dyn iy רעכטי;סײט״, ’ ip  ,a pa 

 זיע; דעם םײערען צו א׳טלצסצן3 לטyדער
aan בא;סעט. א a» זaר aya ייר apay 

iP יוכיםעל i’ iyaaD !אי apa איז בא;העם 
;dbhp ipayppi jpap;p ׳« לעצט?זna 

ניי;»כט.
DPPjaa apa Dyn apay a a sa n זיך 

D aam n צו ,pvm  tPD3P«ya a ;pay.a 
’ Dip’api Dyn oya ג?םייר, a פייע־ צו 

jpi'aapn’ ao o n  i n ,זיך אי און זיענ 
awaan״i n םיט a’ טיטנלי־- אלטױוע

a ipjpp  j y ’ ip  a n  po a n, *׳p a n 
 opayoa papttoi’D ,a ipip» צײטקן,

PPia  oyn! זיך iy ya אױח npa אינ 
a n  .PPD>n jpav’aoDH נאגקעט ayn 

d אויד ־טוין ip h p i םאר apoipnyi a 
a po o u ip ip o y w» און באאסטע py־ 

a n ’ Pio’ o  jnvo איז a n זיך ױניסן 
jnpa ivaan םכח Dyp, ,o n זײן וועט 

n1»״ apo
DVPiya a n  pa נעװען איז y שעה־ 

m pa api'yaan a ,api׳p5 טצן,3חעזי 
an אתוץ jpaapp אויןי H ;o m  n סון 

paoaaD iv אויד וײנען »» לאקאל n f i- 
 -paDaaD pa D'cy aaapiprta po טעו
a n די פון j ia n ia גיל־ װאם לאלאלם 

o n  m דז׳צאינט נייצם a n  |'K aaaya 
איגדוםטריצ. opaa pa וױיםם

a n טאוטטטײסט?ו p x געויען ta 
*i r  a n  po *8QOPD aaaya p ' dippipp 
i ,19י  a n ia a״Dyn ap pa  ,appaa ipo 

ap ro  h  oan'BPi טיפ oyp ,;pyoav 
a  ivoavp; oyn מטיםונ;. נוםע ppaip 

i n n וײנ?ז pd  ipayppi • tnaanp i 
an irtpao a jm nw o־ tw ,ayaaa .aa 

pnyp .D> jriMB iv• מיים o m n n a,] .י 
D ײנבעת,6 P yo n  po a v m v iv o 

t r i p  avaaopiyap a n  w  aaaya• .ם 
,26 aapya PB a ym p ip o  ,taoayn 

a צליאם n  l»  avvrivDiVD ,taoavs'p 
תי «מנחןנםיג?ײט״ ̂ apaipoya םי

aap ya .n r ip  oapoap a n  no .tn o 
. po .avsarn. o ־ ל. 4« לאקאל » 

io  *mow* po am npvD  a n  j, .ל 
D "PPD anv i- a n  no i* 

ppao jbqj A p  t »  , it ta p w ®  r a n 
tao> ־ V די W 'm ff im M im' ח י

B’ oy ,ײאלינסלי no apivnpipo apa 
ipoaanpi oyn apaapp ,ly ’ ip  apa די 

 HD'iai a כאקוםען pa ,papa חױ<ט
P’pypy. י ״
op אייר איז ippp i םחיל ,gr»  py

 pa' ראכט.3פאד ןוט נאנץ .oyn עולם
 באטי̂י זיר oyn Daaiyaa טוזילאליש?ן

 apap'Birapa’D "apra, 0״; a ט1לי
’IB פון םיט;לי?ר y םון נרודער iP  apa, 
apaapp איז ayi װ»ס ipoippi 1םי aap* 

 .םע־ טים oa't;oy עולם opa oyn און
Dyp ,P'p ?לאסישער po יעקשא;ט" d 

oyn א ארוים;ערושעז;jpopa ,אולאןן 
oyn ipdp pay: זיך •tea oaw apa 

D3MJ a יז3 טענץ מיט זירט n  pa d pb v 
«p 'a.

ם כני צײ ר א ם ט־ ל א ח אינ

נומער ״ 48 D "p i'o a y a v i,

■4*
■m

י*־•׳

̂  ... ד. םאהס — װאד• די .2 וײט
-י♦ בציתז דזעוינפ «ון מיםינג דער

אאנגער. א. ,י ־
 םימגליצל אוגזער «ון חנל סך דער .8 ײט

אאעהסאנ* ־־־ לפנד• *יגער׳ן
טראכטענבעמ. דער

̂בען שינן״ .4 זײט רופליגד. סאװעםו pH װ
צי \ויל עם -ווער שלעזינגער. ב. —  י

גודעלםאן: ח. — טיר• סײן ע*ענען
̂ס .6 זײט 185 לפקפל ווין זיך חעיט װ

 ברוגושאאץ מר שעהנהאלץ. י. —
ױניפן• דער םי® רפםעק#יװ1 דער «ון
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 נאציאגעז־ליעג דער מון עדעםנוגג די
זשעגעװא. אץ

 די זייגען הײנטיגע און װאך לעצטע
 געריכטעט װערט גאגצער דער םון אױגען

 ח. ד. אסעטבלי, די װאו זשעגעװא׳ אױף
n נא• דער פון םארזאסיונג, אמעמיינע 

 עו־שטע איהר ערעפענט האט .ציאנעךריעג
 דער פיט נאװעםבער. טען16 דעם זיצוגג

 בעיד פון הײםאגס םאול פון ערװעהרוגג
 םער״ און איין םארזיצענדער. אים גױם
 םארטראטען. געװען זיעען לעגדער צע

 אבער איז לאנד אנגעזעהעגסטע דאס
 וױיל פדינה, טעם׳ס א:?על געװען דארט

 םאר• געװען ט ש י נ דארט איז זי
טראטען.

 םארזוך א געװארען נעראבט איז עש
 םאר־ די צו עפענטליכקייט םויע געבען צו

 דער אבער אסעניברי, דער פון האגדיונגע;
 דער אויף שױן דורכגעפאצעז איז םארזוך

 באשהאסען׳גע־ איז עם זיצונג. ערשטער
 דער םון ארבייט די אײגצוטיירען װארען

 אז און ?אפיטעס זעהס צוױשען אסעכיברי
 זא״ קאטימעס דאזיגע די םון זיצוגגעז די

 טײ פארפאכטע הינטער םארהופען לען
 הרעגערע די פראטאהארען. אוזן און רען

 גע־ םורא אױס, וױיזט האבען, שותפים
 װערע; אינטערעסען זײערע אז האט,

 םאראנדקעס, אזוינע םון ליידען שטארק
 געקעטםט האבמן פארטרעםער זייערע און

 םאר־ היגטער זיצוננען געהייפע די געגען
 װע־ זיי האט עס אבעו ;טירעז מאכטע

 בא־ דאזיגער דער געהאלפען. װאס ניג
 עד כאראקטעדיסטישער. א איז שרוס
פאר־ די םון פארטרעטער די אז וױיזט

 קײן האבען אסעמבלי, דער אין טראטען
 עפעגטליכער דער צו גישט צוטרוי שום

 װי םונלט םערקער, זײערע פון םייגוננ
 װער־ דער םיט םאר דער געװען איז דאס

 האט װעינע שרום־קאגפערענץ, טײלער
 דער ניישנאם. אװ ליעג די אט נאשאםען
 דייטש־ ארײנצוגעהמען גישט נאשלום

 ענדע־ צו ־נישס און ציעג דער אין לאנד
 בא־ א נאך א̂י שיום״איטאך דעם דען

ױיז  איז זי װי ריעג, נאציאנען די אז ו
 רוקעךבײ!, א אהן איז ארנאניזירט, איצט

 נױ װעניג גאר איהר פין קע; כיען אז *וון
ערװארטען. טעס

 סך קײן אײגענטליך האט קײנעד
 ליעג דאזינער דער פון ערװארטעט נײשט

 אײראפעאישע די און רעדרונגען, םון
 עס װערכער װי ײענינער ~ ארבײטער

 פאד־ םון פראגע דעי אויסער קיאס. איז
 פעל• די םון באװאםנונגען די הרענערען

 אסעט״ די איז םראגע דער אין (און הער
 איז באיטיוס)׳ קײן צו נעיווםעז נישם נ<י

 םאראן נײצט ארדנו׳נג מאנעס דעם• אויוי
 4זאי רואס םאקט, אײנציגער אײן קײן

 םאר אינטערעס טטשות׳דיגען א חאבען
 װען אײראפא. םון קראסען ארבײםער די

 איצסי• די אז דערצו, נאר געדענקט םען
 אז צייהנער, אהן איז נאציאנעךר־ענ גע
 װאס ׳טאכט באװאשענטע ק'יז האט זי

 באיטיוי• אײגענע איהרע רורכפיהרען זאל
 נודד א םאר װאס לןראר עריטט װעיט סע,
ארום. אוז ארום איז זי קאמעדיע נע

 אסעטבלי דער אין דעבאטען די אין
 צו אפעלירט דערעגאטען עטייכע האבען

 ליעג. דער אין איײנצוטרעטען אפערילוא
 װאהרען לעצטע די אין װי אזוי אבער
 געגעבען םאלס אפעריקאנער דאס ראט
 ענטפער צוױיםעלהאפטען קײן נישט גאר

 אין ארײנצוטרעטען אנבאט דעם אויח
 זערבסטםארשטענײיך, עס איז #ליעג דער

 ארויס״ זײגען אפיעלעז אלע די אט אז
רייד. געװארםענע

ס רעװאמציאנערען. אײרישע די  איז /
 עגטשרא־ וײגען אימעגדער די אז קראר,

 פיט םרײדױיט זײער אױסצוקעפםען סען
 ■ונהט ס׳איז און #הענט די אין געװעהר

 רעגירוגג עגגלײפע רי אוץ־ אז קראר, אזוי
 איר• די באקעפפען צו ענטשיאסען אי!

 גרױיטאטען, און געװעהר םיט רעגדער
 דער אין טרױעריגסטע דאס איז דאס און

לאגע.
 אױס וױיזט האבען צדדים ביידע

 םריעד־ א אױף האפגוגג די אױםגענעבען
 אופאױפהערליכע רי פיטרה. ליכער

 פון צושטערוגגען און מארדען רעירם,
 ברויז העלפען דערפער און שטעדט נאנצע

 און האס, םון םראפען די צובלאזען צו
 ראגגען א צו פאראורטײיט איז אירראנד

 איינ־ זיך װעט עס סיידען בירגער־הריענ
 צוברע־ צו געגגער די םון אײגעש געבע;

 שוגא דעם פון װירעריטטאנד דעם כען
צייט. קורצער א אין

 עקזעקוםױו דעם פון זיצונגען די
ל. אװ פ. א. דער פון קאונסיל

א. דער םון קאונסיל עקזעחוטיװ דער
װא• צװײ לעצטע די םאר האט <. אװ ם.

װאשעג־ אין זיצונגען אפגעהאלטען כען
 אינדוסטריעלע די באיטפרעכען צו טאן

 ארויפגעשװאױ זײנען װאס םראבלעםען״
 און װאבען עטליכע לעצטע די אין מעז
ארבײטס־ דעד געגען מיטרען געפינען צו

 םארשנרײט זיך האט װאט לאזיגקײט,
אינדוםטריען. װיכטיגע עטלימן אין

 םאר אפען געװען זײגען זיצונגען די
אבער פרעסע, דער און פובליקום דעם I פאר־ זייגען װערכע רעגירונגעןי שיעדעגע

אירלאגד. אין װאקסם מעראר דער
 באזונדערם א נעװען איז װאך לעצטע

 בירגער־ דער װאו אירלאנד, אין בלוטיגע
 די ברויזען. צו אויןי נישט הערט קריעג

 אין אננעװאױרען האט רעגירוננ עננלישע
 אײגגעאר־ אן פין וױרדע איוזר גאנצע;

 קעמםט און רעגירוננ געזעצליכער דענטער
 עד־ םיט םאלק אירלעגדישען דעם נעגען

 אויס״ אן גענען וױ גרױזאםהײט גערער
 די #םעינערם שי\ די שוגא. לענדישען

 אן װענדען רעװאלוציאנערמן אירלענדישע
 דער פון פארשםעהער די נעגען םעראר

 ענט־ רעגירונג די און רענירוננ, ענגלישער
 לעצטע טעראר. אויף טעראר םיט פערט
 ער־ אפיצירען vנ:לישv 14 זײנעז װאך

 און בעטעז, זײערע אין געװארען טאררעט
 א םיט נעענטפערם האט רענירוננ די

 נעגען גרוילטאטען און פאגראםען רײהע
 ענג־ די באפעלקערונג. םריעדליכער דער

 פאר־ פאליצײ די און סאלראטען לישע
 און דערםער גאנצע און הײזער ברענען

 אפילו מענשען אומ״פולדינע דערשיסען
* פראצעס. נעריכט א םון סיםן א אהן

 נע־ ערסלעהרט איז צושטאנד קריעגם
 םון שטאדט הויפט דאביין, אין װארען

 זײנען סאלדאמען םאםען און אירלאנד׳
 אין איכעיאל אוזין. נעװארען אפגעשיהט

 איבעראל פאניס, א הערשט עננלאנד
מצד אטענםאטען פאר זיך םען -שרעקט

 פא,- די פון כאראהטער אמעפײנעם דעם
 אופן דעם םון ?עזזן מען קען האגדלוגגען

 רעארגאני• האט קאונסיל דער אזוי װי
 די ױגיאגיזירען פאר לאםיטע די זירט

 צױ האט םרעסע די ארבײטער. עטאל
 םיטצ־ דזש. דזיטאהן אז נייעס, די פוילט

 םאס־ ז. װיליאם און טשערמאן, פעטריק,
ײ קאמיטע, דער םון סעקרעטאר טער,  זי

 האגסער־ אז און געװארען באזייטיגט נען
 זייע־ פארנוםען האבען םיהרער װאטיװע

 פאר־ האבען צײטומען די םרעצער. רע
 אוכד אוים צי — דערפאגען צו נעסעז

 סײ אז — אנזיכטליך צי װיסענהײט
 האבען פאסטער סײ און םיםצפעטריק

 פו; רעזיגנירט צוריק צײט א מיט נאך
 ״באזײטיגוגג״ די אז און עפטעד זײערע

ײ װי נאכדעם שױן פארגעהוכען איז  ז
באזײטיגט. אלײן זיך האבען

 אורטײלען הען פעז װיםיער אויף
 דערוױיל האונסיל עקזעקוםיװ דער האט
 ׳טטע־ באשטיפטע <ןײן אנגעגופען גישט
 םראגען װיכםיגסטע רי צו באצונ אין לוננ
 האט מען לאנד. םון ארבײטער די פאר

 א אלס הואװער הערבערט אײנגעלאדען
 לאונ־ רעם פאר האט ער און ױעץ כעל
ױ דעם איבער דעדע א נעהאלטען סיל  ו
 גע״ ארבײטען קענען ארבײםער די אזױ

 אויס־ אום בתים בעלי די םיט מיינזאם
 ענערניע םיז םארשװענדונגען צוםײרען

 די םארגרעסערען און מאטעריאלען און
 באריכטעט׳ אויך ווערט עס פראדוקציע.

 זיך באראטען צו פלאנם ?אונסיל דער אז
 עקספערטעז אינתסםריעלע אנדערע סיט

ױ װעג א געפינען צו  די לײזען צו א?ױ ו
 םיט צוזאטען פראגע ארבײםסלאזינקײט

 איז רעזאלוציע א ארבײםםגעבער. די
 וײ אויםצופאדערען געװארעז אננענוםען

 װײט װי אויף באשרענקען צו רעגירונג
 דער לוים װײל, איטיגראציע, זײ מענליך
 איסי• די זײנעז האונסיל, פון סײנונג

 אמעריהאנער די םאר נעפאתר א גראנטען
 די םארנרעסערען און ארבײנדסטאנדארדס

לאנד. אין ארבייטסלאזיגקײט
ײ די פון פראטאקאלען די אײדער  ז

 נא״ עס איז םארעםענטליכם זײנען צוננעז
 די אין װאס זאגעז, צו שװער טיײיך

 נישם. װאס איז אםת איז באריכטעז אלע
 אםימ אז באדויעחנן, צז נאטירליך ס׳איו

 איגםאר־ נישם איז פרזןס ארבײטער די
 וױכטיגסםע די אזוי װי דעם װעגען מירם

 האם לאנד אין קערםערשאםט ארכײטער
 כרע־ די ענםשײדען און םארהאנדעלט

 או־בײטער. יעדען פאר פראנען נענדםטע
 םיכד רי אז :זימןר אבער איז זאך אײן

 זײ- האונסיל ע?זעקוםױו דעם םון נלידער
 האבען רעכטס, װײטער נאד אוועק נען

 קאגסערװאםיװערע א נאר אנגענומען
 אינדוסםריעלע סאד פורא אוים שטעלוננ

 ארבײטס־ נרעסערער נאד איז אוםרוהען
גו־ קײן נישם גאר איז עס לאזיגקייט.

 באריכטען אלע די אין װאם סימן, טער
 םען הערם װאשינגםאז פון הלאנגעז און

P װעגען נישט P באדיײ אײנצינען אײז 
 קאוג״ עקזעהוםױו דעם םון אויסטו טענתנן

 סאונסיל דער אז קענםיג״ איז עס סיל.
 כאשםימ־ הײז אויסגעארבײט נישם האט

 לײזען צו אזױ וױ פראגדאם םעסטזן מע
 צײט די װאס אויפגאבען, שווערע די

אתיסנעתהם. האם

קאנטעו^ג״ן^וועג^^וגמעתעח* א

V 21 זונםאג j n  איז גאװעסבער טע̂ן5
̂ורק גױ אין  םערתוױר״ א פןורגעקוםען י

םאר• ארבייטער םון קאנםערעגץ דיגמ
 צוזאםען םארטרעטען װזולכע שטעחער,
 ארביײ ארגאדדרםע סטס״ססס אריבער

 א אנגעגוכמן האט קאגםערענץ די טער.
 זאלען עס אז םאדערט, װאס פראגראט,

 באשרעגקונ״ די ווערען אמגטזנרגעגופען
 אז און רוסלאגד סיט האגחוי פאר גען

 האנדעלס־בא־ א״גשטעיען ?אל אפעריקא
 רעפובליק. סאװעם חנר סיט ציהונגען
 ארגאניזאציעס םארטראטעגע די צוױשען

 נװ אונזער< םון פעהרסטע געװען זיעען
 ארביײ 275 אריבער און לאהאלט יארהער

 אײ םון םארטראטען אתאניזאציעם םער
 םארזיצענ״ דער דעלעגאטען. tiuo בער
 עד־ געװען איו שאנפערענץ דער םון דער

 דער םון פדעזידענם האנגאה, א. װארד
 אויף און יוניאז, םערערײטעד סענטראל

 עטליכע געזעסען זײגען פלאםםאדטע דער
 צװישע, םיהרער׳ ארבײטער אגגעזעהעגע

 פון פרעזידעגט היערי, טיפאטי — זײ
 םםײשאנערי ״אינטערנעשאנאר דער

 היל־ סידני ענתשינירס״, עגד םײערפען
 אטאמאםײטעד דער םון פרעדדענט פאן,

 פרעזײ אנדערע און װאירקערס קל#דיגג
ױניאנס. גרויסע פון דעגםען
 אײנ־ איז װאס רעזאמציע, א אין
 אונטער געװארען אננענופען שטיםיג
 פארםליכטען אפלאדיספענטען דױלכיגע

 גע• אצע אגצואװענדען דעצעגאטען די זיך
 װידער זאלען עס אז ,םיטלען, זעצליכע

 באציהונ״ האנדעלם װערען אײגגעםיהדט
 א ארגאניזירען צו און רוסראנד םים גע;

דעם פאר פראפאגאגרע נאציאנאלע

ד ארב״מעד רי אין נאזונדערס צוחנין,  יו
יאגס.
 םארא די פון דעמגאטען די

 בײ• צו טארפליכסעט ויך חאכאן מניאנס
 אוש דאלאר 2600 אריבער צוטסײערען
 מגען נאװענונג דאזיגצ די אנצופיחרען

 קאסיטזג עקועקוטיװ אן בלאקאדןג דער
 •iv םיט נעײאחנן ערװעחלט vn 26 פון

̂ר- צו םשערםאן, אלט האנאח װארד  פ
 טע• וױיטערדיגער םאד •לעגער םולירען

םינקײט.
̂פערענץ דאזיגע די  ̂וזן ,vא ק

a ערשטער דער געוחנן צװײםעל, r m• 
 יארקער גיו דער םח שרים גאניזירטער
 •ראטעסטירען צו כאװעגונג ארבײטער
 דער םון •אליטית דער ענםשײדען

 דער• n אדמיגיסםראציע װאשינגטאנער
קצלט. און הומער דודך רוסלאנד שטיהען

 חאכען רעדנער אלזנ װאס פונקט א
 פארבאט דער דאס איז, אונסערשטראכען

 םיהרען םוז רוסלאנד םיט האנדלען צו
 אג- און דײמשלאנד עגגלאנד, אז דגרצו,

 פאר״ זאלען לענדער אײראפעאישע דעחג
 און פארה, חסישען גאנצען דעם נאפען

 לאגע אינדוסטריעלע געדריקטע די אז
 םארבע• כאדײטעגד װאיט אפעריקא איז

 זזין םעגליר זאל עס װען געװארען סערט
̂שיע״ רוסלאנר םאר פראדוצירען צו  פאר

 געגךוידפראדוקטען. און מאשינען דענע
 בלא״ די אחנטערצונעהמעז םאדערונג די

 מעגש• א גאר נישט דעריבער איז קאדע
 איז ד פאדערוגג. הופאגימארע א ליכע,
 איע פאר װיכםיגהײם גרױסער םון אויך

 וואס n פאר — ארכײטער אפעריהאנער
 װאפ די םאר און לעדינ ארום שויז נעהען

 זײע״ אגצואװערען געפאהר אין שטעהען
דזשא̂ב רע

יאוקןו נױ דער פון נאארו וזשאינט פץ םיסיננ
יוניאן סמהנאכער

קאמימעס.
 ברײ די םון באשםעהענד קאסיטע א

 פאריאגגען לאנג, ה. און פײן פאקס דער
 געיד טייל איהר געבען זאל ױניאן די אז

 בױרא, איםיגרײשאן די אויפהאלטען םאר
 דער אױוי געװארען געשאפען איז וועלכע

 ױנ־ הלאוקפאכער דער םון איניציאטיװע
רהשאפטען. די און יאן  קאםיטע די גע̂װ

 האם אפאלגאםײטעד די אז ערקלעהרט,
 דער םאר דאלאר טויזענד געגעכען שױן

בױרא. אויבענדערפאנטער
 לאמיטע דער םון םארלאמ דער

 אװ באארד דעם צו איבערגעגעבען װערט
 צײם זעלבער דעד אין דירעקטארס.

 איגסטרר קאפלאװיטש ברודער װערט
 דײ אװ באארד די װאגען ביז אז אירט

 דער־ ער זאל האנדלען װעט רעקטארס
 געלד סומע געװיסע א אױסצאהלען װײל

בױרא. דער צו
 סאציא־ דײםשער דער םון לאםיטע א

ער  פאראײן אונטערשמיצוגגם ליסט̂י
 ארגאניזאיאן וײער אז אינפארםירמ,

 דזשאינט דעד און באזאר א אראנזשירט
 די שםיצען צו געבעטען װערט נאארד

 באשלאסען װערט עס אונטערגעהםוע.
דאלאר. 15 מיט שטיצען צו

 םאר- נױרטערי* דעי ^אידישע די
 םאר־ דער שטיצע. םינאנציעלע לאנגט

 םי־ דער צו איבערגעגעבען װעדט לאגג
קאםיטע. נאנץ

כאריכמ. קאםיטע פינאנץ
רעהאםעגדירט, האםיטע םינאנץ די

 וחד געשטיצם זאל חולים ביקור די אז
 םיט יארה נױ לאהאל ;דאלאר 6 םיט רען
 סואװעניד סקול רענד דער דאלאר; 10

 הלײן בדודער דאל.; 30 םיט דזשוירנאל
 רעהאםענדײשאנס אלע דאלאר. 25 םיט
 טטגזד ווערען קאםיטע םיגאנץ דער םיז

הײסען.
 כאריכם דירעקםארס׳ אװ באארד

0כת10 דעם (נאװעםמנר
 סיסטעם ״נױ די םון האםיטע א

 באארך דער אז םארלאננם, סא.״ ססױרט
 ברױ איגסםרואירען זאל דירעקטארס אװ

 דעם םון טענעדזשער דעם םריואסט, דער
 אוםצותעהרען זײ דעפארטםענס, סקױרם

ײ װאס סעקױריטי די  דער אץ האבען ז
ױניאז•

 ווערט לאםיםע דער םון םארלאנג דער
 פול םים אםיס דעם צו איבערנעגעבען

םאוער.
 םוז מעפמגר ט אםעלבאוים, ברודער

יוסט־ םון ארבײטער אז און 35 לאהאל

 ער דאס אינםארמירם, בלאק׳ אוז גארטען
 זײן טון נעװארען ארונכממעשיקם איז

 עגט־ דך האט ער װי דעם נאך פלאץ
 צו װײל ארבייט, דער צו געהז צו זאגט
 געװען זײנען ארבײמען םון נעהסט דעם

 ברודער פרעסערם. אנדעיע כארעכטיגט
 זאל סטרײק א אז פארלאנגם, אפעלבוים

 איהם ווערעז ערקלעהרט םירםע דער נעגעז
רעאיגםטײטען. צו

 אויבענדער• דעם םון פארלאגג דער
 צו איבערגענעבען װערט ברודער םאנטען

פאוער. פול םיט אפיס דעם
 זיגײ דזשיאקאםא, דאטי, בריחנר די

 םון םאראבעםא, און באקארדי סמאנדא,
 ביד פאר עקזאםינירט װערעז ,4» לאקאל

 1או סקוירט דעם םאר אײדזשענטס נעס
 איײ נאר װי אזוי דעפארםטענט. דרעס
ײ פון נער  וועוען, אפאינטעט דארף ז

אפאינטעט. דאטי ברודער װערט
צושריםטען.

 םאנד׳/ האספיטאל ױנײטעד די״
 אױם־ פאר נעלד יעצט זאםיען װעלכע

 יארק, נױ אין האספיטאלס די האלטען
 םײ באארד חשאינט דעם םיז םארלאננט
שטיצע. נאנציעלע

 אויבענדעו• דער פון פארלאנג דער
 איבעוגע• װערט אינםטיטרמאז מאנטער

 אויסצדגעםיגען ס^רעטער דעם צו געבעז
 באריכטען צו און אײנצעלהײטען אלא

םיטינג. נעתסטען צום חנם זועגען
םענעז־זשערם. פון כאריכמען

פיר• די אז באריכטעם, רובין ברודעד
 םארי א טאכם מאדקס און םאלאםאן םע
 סעט אלסען איהר ארונםערױפיהען זוך

 סעט נייעם א ־ארויםנעהםען און מענשעז
 מיט איז רובין ברודער ארבײם. דער צו

 דעה גענען סטרײש א אז םײגוננ, חנר
ווערען. ערקלעהרט זאל פירםע

 און סאלאםאן וועגעז באריכם דער
 און דיםתוסיאן א ארוים רוםס םארקס

 זאל חײס די m באשלאסען, ווערם עס
 קאםיטע דער צו מזנחס איבערגענעבען

.,עקשאן״ אימידיאײם ״אן
 אז װײטער, באריכטעס רובין ברודער

 האט בראדערם ראזענשײן םירםע די
 באהויפםענ״ לײטע אלע ארונטערנעשיהט

 די ביזנעם. םון ארויס נעהם זי אז דינ
 צו געײארען אינסטרואירם זײנען לײםע
 נעהט טירמע רי צי שא■ דעם היסען

ביזנעס. םון ארויס װירקליך
 די אז איץ־, באריכעטם רוביז בתדער

 אפנעהאל• וחוחנן וועלכע םיטיננעז גרוםע
 פראםעק״ דער פח שעפער די םיט טען
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 דך איז דעיארטטעגט רעיןארד דער

 צעג״ א מאגאט זעקס יערע םאכען צו נוחג
 סיטגליע• דמס-צאחלעגדער דער פזן זוס

 ווערט דאס ױניאן. דער םון תרשאפט
 פון שםאגד דעם װיסעז צו אום געםאן

ױ גוט אזױ *אקאיןס, די  םיז שטאנד דעם ו
 צאח״ זײער גאצוג אין םיסג^עדער די

 קאנסטיטו״ דא זײנען ov דױס. םון אוגג
יע״ די װאס פארשריפטעז ציאגעלע  סיט̂ג

 דער באצוג אין נאכיןומען דארפען תר
o פון צאחלונג m. גור איו םיטגיליעד א 

 רעגױ צאהיט ער װען גוטשטעחענד, דאן
 היגטערשטזך ניט vא און דױס, זײן ?אל
 שרײבט קאנסטיםוציע די וױ מעהר ליג

מאה
 איג- דער פון אפיס חשענערוןי דער

 דזשױנט די אױך און טערגעשאנאיל,
 םאר• צײטען נעװיסע צו זיינען באארדס,

ױ * וױסעז, צו אינטערעסירט  עס גרויס ו
 מיט־ דױס־צאהילענדע n פון צא̂ה n איז

 ילאק<;ס. םארשיעדענע n אין גייעדער
 ם־ ארו דארף ארגאניזאציע דער אױןי װען

 אסעסגחנט, געוױםער א וחנרען געלײגט
 ארגאניזאציאנס געוױסע טאר פאנד א נאר

 איגמערנעשאנאל דער סון צי צוועקען,
 באארדס, דזשאינט טוך^די אדער גוםא,
 גוטשטעהעג״ אױןי.דער באזירט עם ותרט

 לעצ״ רעם *ױט םיסנליעדערשאםט דער
 צײגט צײט דערזעילבער אין צענזום. טען
 װאס לאקאלס, די םון וואומס דעם *ס

 באאםטע די אי זעהר אינכתרעסירט דאס
 םיטגליע־ אקטװחנ n אי יוניאנס, די טון

 םון אונט^רזוכו̂נ די לנושל, ותן, חור.
n צײגט, לאקאל געוױסעז א טון רעהארדס 
ײ קאה̂א חגם טון םיטגליעדער די »ז  זי
 דיזס״ זײערע םיט דױנטערשטע^יג נעז

 די ור צײט לענגערער א פאר צאחילונגען
 יענע װערען עס. ערלױבט לאכסכיטיציע

 ארגא־ דער ם\ן סומעגדירט םיטג^יעחגר
 יע־ םון םיטגליע,ער די אויך גיזאציע.

 צו םאראינטערעסירט זיינען יצאקאצ דען
 װי ילאגןאצ, זײעו םון שטאנד דעם װיסען

 װיסען צו פאראיגטערעםירמ זימען זײ
 נדער1£דױס־צאד. דער פון שטאגד דעם

יעדערשאפט  איג־ גאנצער דער אין םיט̂נ
 באתומען דאס און ױגיאן, טערנעשאגא^

 מא־ םיר זואס צעגזום דורכ׳ן װיסען צו זײ
צײט. צו צייט פון כען

 םאכען געגומען האבען םיר אײדער
 נאד מאנאטען זעקס די •פון צענזוס דעם
 גע־ עס האט צענזוס, פריהערדיגען רעם

 צושטאנד אוםנארםאיצער דער דאס שײגם,
 אינדוסטריע דער אין איצט חערשט װאס
 פון שטאנד דעם געשעדיגט געװיס חאט

 עס ױניאגם^ ילאקאל אוגזערע םון מאנכע
 װעט אינטערזוכונג אז דאס געשײנם. האט

 איז מיטגליעדערשאפט די דאס !ױיזעז,
ױ גרוים אזױ ניט איצט  געוועז איז זי ו

 די דאס נעדוכם, זיך האם עס פריהעד.
 װירסתנ, n געהאט האט צײט שיצעכטע

 םיטגאיעדעױ־ דױס״צאהלענרע n דאס
 •yi א בלױז װעיען. היענער 5זא שאםט

 םיז רעהאדדס די פון אונטערזוכונג גויע
 געקאנם האט לאיןאאם םארשיעדעגע ר

 לא־ דער וועגעז אםת דעם ארױסברעננעז
 זאל םען און דוכםעז ניט זיד זאל עס גע.
 בא• וױסען זאל םען טחגפען, דארפען גיט

שטיסט.

באוױזען. האט צענזוס דער וואס
 גע־ געםאכט איז צעגזוס לעצטער דער

 ביז ,1919 טען,1 דעם דזשולײ טח װארעז
 װי נאכדעם .1920 טעז,1 דעם דזשולײ

 רע־ n געװארען אונטערזוכט זײנען עס
 דעד באצוג איז לאמאלם אלע גארדס

D »יז צאהלוננ in חײי ערשטע די איז 
אחר, טאנאםעז  וײ וײנען צענזזס̂־

~iy געװארען: לירם1מאב רעזולטאכתן
 באזװחןר; לאקאל יעדען םון שםענס,

 ױניאן. גאנצער דער פון — צוױיםענס,
 געװא־ען םאיטיג זײנעז םיר יחןן איז

 אױס״ מיר האבען ס,1צענז גאנצען סיט׳ן
 •v אונזער האט נור נים דאס געםוגעז,

 |1א גרױס איהר אויפגעהאלטען ניאז
 מים׳ז םארגל״ך איז זאנדערן שטארהײם,

 נעװארעז ױ איז יאהר םאײנעז םון צעגזיס
 האם צענזוס דער שטארהער. אמ גחנסער

 בײ n אויוי אכםעגדיג ניט דאס נעװיזען.
 איז צײטעז לעצםע n פיז סלזס טערע

 זײנען אינדוסםריע, גארמענט לײדיס דער
n פליכ־ זײערע נאכגעקוםעז מיםגליעדער 

 דער אין דױס געצאהלט האמגז און מעז
ױגיאז•
 אײ ארטיהלעז םינןי פריהערדיגע איז

 מור־ אין שויז םיר האבען ענין דעם מןר
 פר? יעזולמאט דעם א̂ױ אגגעוױזען צעז
 ̂אג־ איבער׳ן לאהאלם די אין צענזוס דעם
 דעם אנאייזירם האבעז מיד לאנד. צעל

 באזונדער. לאקאל איטליכץז פין שטאנד
 אײ די דאס ארויסנטװיזעז, זיד האט עס

 צעג־ דעם אין געװאתסען. איז גאניזאציע
 לאתאלם 96 געוואעח באטראכט זײנעז זוס
 נעםי• וועלכע קענעדא. ן1א אטעריקא םיז
 נײן און שמאאםען דרײצמהן איז זיד י-עז
‘שםעדע, צװאנצינ און

 דו־יח, טען30 פון צענווס דעם זיגט
 נוװאחון ארױסגעגענען שױן איז ,1^20

 • צו לאמארטן דיע 1צ גשארטערס
 טילװאק/ אין יאקאל רײנשאוט»אכעד

 דרעס• טשילדרעגס א צו װיסקאגסיןן
 •#ד גארבאגדא^ אין לאקאל מײקערס

 פארלײט פון יאקאי * צו ן סילוױיגיא
 וױיסט פזן לאזאל א צו ;שײןאגא איז
 ג. װעמאן, מאונס איז דרעסטאנעד און
ןיא יאקאר מאכער רײגקאיט א צו י.:

 נעטישטען » צו ארן ׳■א. םילאדמלפיא,
דזשױרד. נױ חעקענסעק, אין יא?אל

צענזוס. פון הבל סך דער
 רעדל• n פ*ן ה:ל סד א מאכעגדיג

 #סיר זעהעז לאגד, גאגצען א־בער׳ן טאטען
 די האט ,1920 דזשון, טען30 דעם דאס

 װ)ור״ גארטעגט לײדיס איגטערנעשאנאל
 דױס־צאח• 132,756 געהאט ױדאז קעיס

 וזא״ 4,871 װערכע פון םיטגליעדער, לענדע
 פאראױס, אין דױם אײנגעצא^לט בעז

im שולדיג זײנען 58,996 iyi םון דױס 
 דײ G91,41 ן װאכען 13 ביז װאד אײן
 26 און 13 צמישען גערועז שולדינ נען

געװען שוילדע וײנען 14,733 ;װאנען
 את װאכעז, 39 און 26 צװישען םאר

 צװײ דױס געװקן שולדיג זײגעז 12,465
.װאנען. 52 אה 39 שען

n מיטגליעדער גום״טטעחענדע צאהצ 
 בא־ געװען פאלגליך איז מניאז דער אין

 װאכען, 26 פון פעריאד א יוי1א זירם
 דעם אױף ילאצענט. 79 אדער ,105,537

 ז״• װאכעז 13 &ון סעריאד א פון באדס
 אדער ,63346 גוטשטעהענד גשײעז נען
פדאצענט. 48

 ■ר*ד 8 אדשר מיטנליעדער, 8,660
 םיםגאיעדע צאהל גאנצער דער פון צענט

 דורכ׳ זײנען אינטערנמשאגאל, דער םיז
 פאר געװארען סיספענדירמ יאהר

 םיז פארלױןי אין דױס קײז צאהלמן נים
 אויס־ מרך םרענספערס, דורך װאכען. 52

י סבות אנדערע נאך דורך אוז שליסעז  ד
 11.306 ארױסזעםאלען לאקאלס n פון נען

 אילזא. פראצעגט. 11 אדער םיטגליעדער,
 זײגע• װאס מיטגליעדער צאהל גאנצע די

 לא׳ אלע פון ארױסגעפאלען יאהר דורכ׳ן
 פדא- 19 אדער ,19,966 געווען איז האלס,
צענט.

 מיס״ איצםיגע n פאדנלײכט מען ױעז
 מיטגליעדערשאםט דער מים גליעדערשאפט

 דאס מיר זעהעז ,1919 דזשון, טען1 םיז
 ,1919 טען,1 דעם דזשון םאלגענדע:

 104,293 געהאם אינטערנעשאגאל די האט
 הא־ םאילגליך מיטכליעדער, גוטשטעהענדע

 מיס״ 28,463 סון צואװאקס א םיר בעז
 מיט־ אלע פיאצענט. 27 אדער גציעדער,
 װיוײןילץ־ פעגען ױניאן דער םון גליעדער

 אינטערנעשאנאל n מאם שדן־/״רען,
 אױף געקאנט יאהר לעצטען תרכ׳ן האט
 מיםנליע־ איתר פארגרעסערען םימל אזוי

דערשאפט.

 נאציאנאמטעט אדן עלטער געשלעכט,
 םיר האבען צעגזוס איצטיגען דעם איז

 ו•rאונטע אז מיט בלױז אפגעגעבעז זיך
 םרי• דער דמס־צאהלונגען. די װעגען מנג

 םארגױ אויך זיך האט צענזוס הערדינער
 n ®יז צאהל די םעסטצושטעלען םע;

 עלטער געשלעכט, באצוג איז םיטגליעדער
 םיט באנוצעגדיג זיך גאציאגאליטעט. און
 םעסט״ דעטאלט זײנעז װאס ציםער, די

 n ארויס םיר הריגען געװארען, געשטעלט
רעזולטאטען: םאלגענדע

 132,756 פון םיטנליעדערשאפם א םון
 פ-אצענט, 51 אדער ,67,706 םיר האבען

 •יאצענט, 49 אדער ,65,050 *ון יען,1פר
 העלםם א װי םעהר עפעס אלזא, םענער.

 אינ־ דער אין םיטגליעדערשאפט דער םון
 זיעען ךײ פרויען. זײנען טזןרנעשאנאל
 און וױיסט כײ באשעפםיגט הויפטזעכליך

 גודס, װהײם בײ מארסעטען, בײ דרעסעס
 נאד אדז קיסאנאס דרעסעס, טשילדרענס

 קלאסיםיצי־ טרײדס. עהנליכע אזעלכע
 עלםער «ײער לויט םיטגליעדער n רעגדיג

 חד פאלגעגדען דעם םיר באהוםעז נאך,
 פראצענט, 10 אדער ,13,276 :זולטאט

 ,50,447 יאהר; 21 פון אינגער זײנען
 31 אונםעד זיעעז פראצעגט 38 אדער

̂אצענט, 30 אדער ,39,827 יאהר;  פ
 אדער ,19,913 ;יאהר 41 אונטער זײנען

 יאהר, 51 אונטער זײנען ײאצענט, 15.
 אונ־ דעמן פראצענט 7 אדער ,9,293 און

 n םיז העצםט א ארום יאהר. 61 םער
 31 אוגםזנר אלזא, זײנען םימגליעדער

. יאהר״
 נאציאנאלי- דעם לויט םארטײאוגג די

 74 אדע- ,98 239 פאאגט:; וױ איז םעט
 אדער ,22,569 ;אידען זײנעז פראצענט,

 n איז איטאיליענער זײנעז פײאצענט, 17
 9 אדער מיטנאיעדער, 11,948 אנדערע

אמעריהא־ נעמישט: זײנען פראצענט,
 עכד מסי״מג פױאישע, פראנצויזישע, נער

^ז אני  נאציאגאאי^ אנדערע נאד איז פ
 םער- דדײ כמעם אלזא, צײנם, דאם טעז.
 םיטגאיעדערשאםס נאנצער אונזער םון םעא

ארבײבתר. אידישע םון נאשטעהט

rr אײנגעטײלט ניטגליעדערשאמט 
®אך לויט׳ן

 חאבען אוטילרען פריחערדיגע n אין
 ריטדיע- די םון צאחל n אגגעגענמן ריר
•1ג׳ חאט עס שטעדט n לױט תר

ױ א נענען םיטגא^ד אװזעחנ ו
 ד* געאגראפיש. פארםײים זײנצז דעד

 נאו געװארען אגגעגעבען דיגען טאטאים
דיסטריסטאן. און שטאאטען נאו, טםעדט

 וײ\ גיט אױך ס׳װעט או דענחען, טיר
 לא?אלט די גרופירען צו װע; אױסע״׳ן

ו צוױעען די £ױט סאנען, n לדט י  י
 טאמד פאמענדע n איגדוסטריע. דער
 חנר פזן םיטגליעדער n וױ אן צ״גט יע

 לױ• פאדטײלט זיעען איגטערנעשאנאא
 איד גארמעגט לײדיפ דמר אין פאכען ױ

:דוסטריע

 אײנםערנעשאנאל דער פון לאקאלס זײ אץ מימגליעדער ®ון ®ארטײלונג די
 J1® צענדס אין פאבען, n לױמ ױדאן װארקערס גארמעגט ליידיס

.1920 דזשו̂ן טען30 דעם געענדיגם זיר האט װאש יאחר

1 ע נ א ו
ן •יןוצעג* »ון צאתל דױס״זואחלעגחג וו

p. 1980 ען3ס0 דעס סיסגלילדער a n.
וײאגענפ נוכ*נער

.5 725
3.2 4232
3 695

2.0 2615
5.0 6576

.3 415
29.1 38629
1D 2550
7.8 10201
.2 238

1.0 ia'W
3.7 4950

10.6 14109
14.6 19373

3 648
61 8078
2.2 2928
2.4 8192
.4 498 -

4.7 62י'2
3.3 4386

100.0 132,756

-----------------------------------כעגר״חנ״ס און נושאעדס
-------------------------- — ארבײממר דרעס טשילדרענס
--------------------------------------------מאכער באטאגחאא

-------------------------------------------ארבײטער ?ארסעט

-------------------------------------מאנער וױיסט |1א דרעס
---------------------------------------ארב״טער ענינראידערי

------------------------------------------------------סיגישערס
----------------------------(פאדש״דעגע) מאכע• נארמעגט
------------------------------אױבײטער ואפער און קיטאנא
---------------------------------------------טײלארס ג״דיעס

--------------------------------------(ללאוחס) איערײטארס
----------------------------------פינישעוס און אפערײטארס

-----------------------------------------ארנײנתד ועטי?אום

---------------------------------------------ראכער ועיג?אוט
--------------------------------------------------ראכער ריפער

------------------------------פײלסצײט און ^ירלס שייינג --------------סאכעד ס?וירם
---------------------------------------ארבײטער גודס װחײט

■4

------------------------- םאטאצ
 םון ■ראצענט 55.6 אדער ,73,832 דאס ציעם, טאבעלע חנר פון חכל סך דמר

 םאכען בײם באשעפטינם זײגען אס1< אאחאצס, 54 1צ באלאנגען כדםנציעדער די
 10 צו באלאמען פראצענט, 29.3 אדער .38,962 ס?ױרםס. און סוטס קיאו׳?ס,
 H ®ין םיאצענם 8.5 אדער ,11,200 דרעסעס. און װײסטס מאכען אס11 לאקאלס,

 A928 גארםענטס. כיאכען װאס צא?אלס םארשײדענע 9 צו באלאנגען טיטגאיעדער
 אדמד ,2,615 םאכער. רעינקאום םון צאחאצס iv 8 באצאנגען ■ראצענם 2.2 אדער

̂ס, 4 צו נא^אננעז פראצענט, 2 1 אדער ,2550 ?ארסעטען. מאכען וואס צאחאי 9 
 •ראצענט 3 אדער ,609 און לאקאצס, עטביא^רי צוױי צו באלאנגען פראצענט,
צאקאצס. טײצארס צײדים 9 צו באצאגגען

 אר״ מיטגאיעדערשאםט אינטערנעשאנאצ דער פון העאפט א וױ פעחר פאאגליד, -
 םיםגציעדער די םון פערטעל א װי טעהר און ס?ױרטס, און סוטס ?לאו?ס, ניי בײט

 אונ• םה פראצענם 85 זיינעז אלזא, ציזאשען, דרעסעס. און װײסטס בײ ארבײטען
 דרעסעס. און װײסטס סהוירטס, סוטס, חאאו?ס, ביי באשעפטיגט מיטכציעדער זערע

n צײדיס דעד אין צוױעען אנדערע פארשײדענע אין אדבײטען פראצעגט 15 אנדערע 
 האסםים לארסעטען, װדױיטעודס, מאנטלען, ראבער בײ וױ אלגדוסטריע, גארמענט

 עטבראידערי און פעטי?אוטס ?ימאגאם, ראפערס, דרעסעס, טשיצדרענפ םײצארינג,
ארנײט.

——.......... י—     — - ־ •"■״ — ■ - — —— — ■ «

נויאדסער דער פון וד88כ חשאינס פון טיסיננ
B08DWPP18ױני ־־

.)2 זײם |id 01(שצ

 גרויסער א זיממן אסאסיאײשאן# טױו
 מיט אױס הערען פעמכערס n ערםאמ.

 װאס אויפסערקזאסתײט גרעסטער דער
 דער װעגען זאנען צו האבע; אםיסערס די

 און ױניאן דער צוױשען לאגע יעץטיגער
jn• .אסאסיאײשאן

 אז גאדיכםעט, גיסנעוױנדש במדער
 סם., טע22 װעסט 133 לעהד, פירםע די

 לייטע. איהרע אלע יסגעשלאסען1א האם
 דעם יף1א געענטםערם האם אםים“ דער

% סטרײק. א מיט לאקאוט
 אז באריכטעט, בראדפיעלד כתדער

 דיסט־ זײן םון סינקעלשטײן, םירסע די
 אסעריתאן דער פון םעפבער א ױחט,
 ?אגדישאנ^ װיאן n נאך ניט מסט אסס׳ן

 מיײ רער מיט איז נראדםיעלד כרודער
װערען. ערקלעהרט זאל סטרײ? א אז נונג

באריכט. םע׳נעדזשער׳ס דזשענעראל

 דאס נאריכטעט, םײנבערג ברח־ער
 ?עסםע* כרודער אװע?;ענומען האט ער
 איהם אוץ אפיס ■ראטעתםיװ דעם םרן

 עםציכע n פיהרען זװ איבערגענעמ;
 יעצט. האט ױניאן n װעלכע סטרײ?ס.

 געםאן ער האט דאס אז ער?יעהרט, ער
 אריינגעטרא־ זאל גײסט בעסערער א אום
סטרײמרס. n צװישען ומרען גען

 טרייד אין לאגע n אנבאיאננט װאס
באריכםען. צו װאס ניטא איז

n עפפיץ, דעם שמיצעז םיז םראנע? 
 פידד יא.*ח 1ני אץ האספיטארס n װאס
 װערם עס און אױפגענומען װערם אן, רען

 זאל באארד דזשאינם דער אז נאשלאסלז,
 םים האהפיםאלס יארח נױ n שסיצען

דאלאר. 500

.Uבאריכםען. םענעדזשערם׳

 n אז באריכטעט, רובין בתדער
 ארוגטער״ האט ?ריסטאל דאװיד םירמע

 אפרײםארם. 2 און פרעסערס 4 געשילט
n א«• און •רעסערס ארוגטערגעשי?טע 

 זאל סטרייה א אז םאד;א;גען, וײטארס
 אום װערען, ער?יעהרט פירמע דער גענען

 n װערען. ריאינסטײטעט זאלען זײ
 עס און דים?וסיאן א ארױט רוםט םראגע
 אי• זאל קײס n אז באשלאסע;« װערם

 *»ן ?אםימע דער צו װערען נערגעגעבען
' עקשאן״. איםידיאײט
 זײן אז באריכטעט, פריזאמט ברודער

 גענען סטרייק א ערקהעהרט האט אםיס
 וועלכ• קא., דרעם גארדאן םירמע דער
 אחן םינישערס 3 אמנכמרגעשי?ט האט

אורזאכמ. װעלכער אירגענד
 םירםע n אז װײםער, באריכטעם ער

p וױסען געלאזם האט לױױי און ארד11 in 
 מאנופעקםשורי^ אױץי גיט זי אז אשיס,

תשאבער. א מערט ן1א
טראב̂ע נעהאט אױך האט אפיס זײן

 שײנאו און העםלער פירםע דער סיט
 . i עגסזאגם זיך האבעז זיי װײל דערפאר
 םטאנרארד אננמומעגעם דעם צאהרען

 Ijn גאך איגתסטריע. דער אין פרײז
 On פון נעסםאפם האבען לײמע n װי

 געצװאמ נעװע; פירםע די איו ארביימ,
 סטעכ דעם םינישער דעם צאהלען צו געז

 בע< n אױך און וױידדשעם פון דארד
 אױו םירםע די האט דעם אױסער פעי.

 yn *ו דאלאר 2& פה םײז א נאצאהלט
?אפיט^ רמליען״ פיפעלס

T באריכטעט פריזאםט ברודער W,
W קאלע?מעט האט אםיס ײיז אז P ia 

דאלאר. 156.69
pwo למגגעד, ל.

,י
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« נו ז טי ע כ א ץ װ ט א ע װ א ד ס נ א ל ס ו ר
3. I

9 iV P 'ta  13 o pji* tv iiy j pa ov*«* 
po װען נסגס, iua׳ pa איך M9 tvson 

vj׳va*t׳n  iv o iv. 31 נ׳סשס*b i?oj׳o 
.j ju 'ia n

p? רי p o 3Viv j» tie iv ty״bא״ ״
 XJBP03 גוט גאיוסאוג מאחם נאמען רעו
iv ת״ן נעחומען איז apnvoa א סלס 

in מ־ס ״נוגד״ דעס pe ייליח v*y jjia 
 tiifn װערט־םירטח רי א״רער יאתר »

 ער חאט o״v ׳עט־ש א אויםגענראנען.
 אגיטא«יאנס״טורס סיט tysyjyjBO זיך
 11א ״נונר״ רעם פאר onropyp אי|

 סא«יא<יםטי• אידי׳»ער חמער דער או8
y v a iv iv *  ivw. 1־א ׳»»עטער VJ iv* 

ר רער זו*וען א  «פס** 1םי עדיטאר י״נ
o און ווערטס׳/ o i נעגיאנט איחם האט 

vooo די אין 'DJ'B ס׳ט פארנינדונגען 
ly u ia ״b׳v jivo j«׳bjoאיע מיט איז ?״ 

v iv ijo ראנרעסױוע• cjo 'JP 1*9 םון 
U איכער׳! פון אח יארח 8P ivvjbj. סין 
o n נרױסען ivsbo pio pp סון םטרײש 

lo in, איז«ר a tvnyj או;• פון מיטנייער 
Y/I זיר האט ער און קאטיטע סטרייק 

 כאגייסטערענ• אים אי נעראנט פאייעכט
 איפ^ אי און ,tvoao די iv רעמער תו

׳nv טוער פראקטי׳פער  םון םיחר׳נר די tve׳
םטרייס,
רוסי־ די אױסגענראנען oon עס װען

rv iP o n v i 1017 םענרואר, פון, oon 
"l ם־חיען, נענומען נאידפארנ t  ta לס׳ז* 

nv tv אי« o io i׳  חנריס voPa ז״נע |ye׳
 *ו״יחייט פון זון די װאי רוסיאנד, אין

oon די דורננרענען אנגעחוינען עגדיױ 
nv tv איז ער װאיקענס. iiy j״tve עײ די 

vow רוםייטע tv iy jo 'v iP on v i, ווע<נע 
tv ראן חאגען jjacyjjo םזן iv u vp  v ia 

iv p 'iiv׳iv tyooioe ז״ער iyo?a ,חײס 
o רוס״עער דער װאנע; פןן po o b b v i 

eon ײ םארטריבען. ז
tv io? iac oon iy ױני, איז יארס נױ 

 םין טען חסס o״v לאננע a און ,1017
o ניט איווס ivny j. ו חאנען דאן י  ז
nyng סאאגגען, דערטראנען iv  ta ׳סוילס 

a יאלע נרויםע pa ׳ דיy iro n o e העם־ 
V*. די ױאס lO 'V iPonyi ה*ט opoovi 

o, ניט חסט מען דזרכנעמאכט. o ia iiy j 
 רע־ װעינע אין און זיך נעפינט ער װאו

 נאך עטעחט. ער רײחען *איײיאנערע
 ער ta ידיעח, a *נגעקומען 1אי ־*פעטער

 םון מעיאר) (סיטי *נאלאווא״ דער איו
 דאז נערריט־ןועװ. תנורטס־׳פטאדט ויין
 נאכרינט םינסטערע רי אננעשומעז איו

o װסנסן n נער• אין ואגראס נלוטינען 
 זיינען םרײנד גאאדפארנ׳ם און דיט׳טעװ,

 חאט טען איחס. װעמן אונרוחינ געװען
 »* איז אירם צי נעװאוסט, ניט ־זאנאר
ראטעײען. «ו לענען זײן לוגג׳זז

פאדלאפעז, װידער זיינען סאנאטען
 ia הערען, נענומען מען חאט tin און

naat> aj און מאשסײע, אין איז ta ער 
ײ ראאע װיכט־נע a דארט ׳•■יעלט  די נ

 ניםאעכװײז כיסאעכװײז, נאל׳טעװיסעם.
 װענען הערעו נענומען «לץ מען האט

 נע־ באװאוסט איז עם ויאנעז ־ניו איחם,
̂יאנעאער דער װארסן  ta ,noa סענסא

 רעדנער געװעזעגעו דער גאלדםארנ, דר,
 לייבאר געװעזענער דער לעשט׳פורער, און

 א**ט ׳טטעהט *פאױוערטם״ פון עדיטאר
 םיליטערישע אאע ןזן יטפי*ע דער אויף

 זײן ta ;ארמעע רויטער דער םון טולען
 אר* חיטע די כאוארגען «ו א־ו ארנײט

אפיציערען. םיט סעע
 איר כין נאלדפארנ ,ג״עס״ ריזען

 ראט נאר נאזוכען. נענאגנען א*»ט דאס
 םאסש־ אין ריבטי;. נאנצען אין ניט איו
 גאלד־ מאסס אלס ניט איהם מען שען װא

ײז םיט סארכ.  ער וזאט טעט־נק״ט נייע ו
 עד נאםען• נייעם א אמעניסעז אויך
 רוסי׳ןןען עכט ta מיט אי*ט זיר רוםט

*■עטראװםסי. — נאסען
* * •

 צװעלוי פונסט נעװען איו ov '«לוא,
 טיך האט אנורססי ווען כיינאכט, אוזע•

 םיהרט װאס טױער כײם אינערנעאאזט
 ניי גלײו װאױנונג. פעטראװסהי׳ם *ו
 ירa האנ טויער pa טריט פאר ער׳אטע רי
nרB,יחלט ta ניט דא נעח איר iv אבי 

a .tvotrn טיט גװארדײעץ רױםער a 
 אפנא״ םיר חאט פלייצע אויפ׳ן נישם

o“>vow נעםאדערט און ta איחם אל1 איר 
 ערלויבניס (די ״■ראיוסס״ םיין ודיזעז

 I״t iv םיניסטערױם אױסלענדישען פון
מאםסװא). אין

 געװי• איהם האב איך װי ׳פנעל אמי
o n  yn איכערנע־ חאט ער און פא»יער 

 iv• כאלד מיר ער חאם גאמען, םײן לעוען
 חאט ער טיר. •עטראװססי׳ס iv נעפיחרט

p lr פריהער, סון נפװאוטט a ta •״טא 
עי איז דארף עלעײננער״ ווארי׳טט׳פ  דיו

n s t o r איר װאלט ניט ווען סוםען, דא 
 צעדע־ §אר a נאך דורכסאכען מדארפם
 ■עט־ iv ם*ר וואלט םען אײחמ• םאגיעס

געײעחג״ וואריס :איגעלאתן ראװסיןי׳ן
i טח ליר n אנמעלדעז םריחער סאלדאט 
o n פון גאםען o n װאר• און נאויבער

»pr קרינט ער ביז ta פעט״ פון ענטםער

Miircna 1*H גאדרפארג opto גײ נאדך »
n------------------------------------------------------------------------- -

, פון ״ נ ר ע ג נ י ז ע ל ש

 איײד nyjitai ovi *at iy <v ראװסחי׳ן
דט. 'V *ראזעז,

o א״משלונמז חאנ איף n ערעשטיי׳
 עפען אן נאלו ו»ד חאט טיר די נעל. ־*ען

w א'« טיר פאר און געטאן iitvwyi רי 
y נרײנע, iv n v w o ’ ia טאמס פון פיגור 

n׳p'o a אין גאלדסארנ y o«׳y| ,ױגיןארפ 
או האנען מיר א״רער  oy**coia נ

y די lyרyורvoאױ a v iy ו•911»ס*1ױס1נא 
y״a fviv?v9 מיי tyj״t טער, j אד ױ 
״ געפיהרען די ״ivt*yn די י1אױ רפרפ  ויי

ײ ;ען pנײרע אוגו נ ia a r  iv \vm 
װערטער. פאר

 a אי| פיזןרט9רײנ(8 טיר חאט ער
 טיר עטופאננס״איטער, מענלירטען ׳טעחן

y?onp״ii yny״o a אונטערגערוקט  ys, 
pa א««ל נאלדy jj i| און nyt״tyo 

 עי סינאועטען. pa yyno ארײננרעגנען
tvo די ta פארזיכערט,- טיו חאט n a i-o, 

 מונדעטוסעס, פאפירענע מיט אנװאחל
ױ נוט אזוי ו״נען apnvsa די ו  yosva• 

 טא׳ ״פיליי י11 אסילו ס־גארעטען, נער
ריס״.

וןא• מיר רעדען. נענוטען tvsyn טיר
̂*ט דן אנדערע רי איעע נען  געפלא;ט
 po נעװאלט חאט ער װעוטעו. די אין
 ‘Vi «ױ חאנ איר און גײעס, הערען טיר

 גאן נייעס. חערען iv orva פון שפאוט
a ̂ן  נא• מיר ער האט ין1 ראנגרעז שור

 אױס״ נעטוזט איחס האנ א־ך און דע;ט,
̂חיפן  •yn און אלץ tyjyii נאריכות דער

 אינעמעיאוט האט ער װאס ארעניען נען
יאר?, נױ אין

tnnyvm געטהט איחס חאנ איך
 רעס tyjyii און ״פא־װערטס״ רעם װעגען

yey[ ״םארװערטס״, פון רעדאשטאר iy 
 po טיטארג»יט¥ר אלע po ?אחאן, אב.

 טיט־ טעט־גע איע פון pa ״פארװערטס״
 אםאסיאײ• ״פארװערטס״ פון נליעדעױ

 אפנענען געסוזט איהס חאנ איף ׳טאן,
a ועפאוט po ״אינטערנעשא־ אונזער 

 ױגיאן, ?לאופטאכער אונזער פון נאל״,
 tie pa ױניאן װײסטמאנער אוניער פון

 ער אםיסערס. איע |ib pa לאשאלס אלע
 מיט טענ׳סען סערע1א po יעדען נערענפט

 ••t ױאלט ער »י אמי נעםען, וייערע
 האט on מיט נעזעחן, נענטען ער׳פט

חאט ער :נאנמענט כיט נאך ז־ך ער
po דמר װענען רעסארטס געפאדעדט מיר 

 vsooavp,‘ דער װענען אטאלגאטײטעד,
o װענען ױניאן, n ויע־ סטד״ס, פאריער 

 ארנייטער tvivn געװערסשואסטעז, די נען
 אפילו tia yvainvo דער װעגען רינג,

׳מטימע״ ארבייטער *םרייע די מענען
ױ נאנדעם ער׳סט  איחם חאכ איך ו

 אײוי סאלדאט״ ״נעהז<ונזאםעו a ודי
 נע* איך חאנ נעענטסערט, סינשטליר אלעם

 מימ רעדען «ז געלענעצחײט די ?דאנען
 האט מיד מאם tyoat די װעגען אירם

 וע•1 איחם מיט רעדען iv אינטערעסירט,
nyj’ov איחר ײעצען רוסלאנד, ;ען 'a לא־ 
 אױס• |ia חאסגטגען איהרע מענען pa גע

זיכטען.
 טיט געױענדעט איחם iv דך חאכ איך

:סראנע סאלנענרער דער
 מעחד װייסען אמערישא, אין ״טיר,

 סא• מאם דעם, ױענען ױעניגער אדער
 אכער :דורך ova מאכט מסלאנד װעט

 pa jvoipao טיר מעלנע באריבטען, די
 «ראסע• po אלע כטעט דינען אטערישא
 מענשען, tic ,tvrjvo־ouio״v סיאנעלע

 אייר יוי1א גיבען אייו, 1V שטען װעלכע
pa pip a מײנוננען זײערע אינער ניבען 

pa .חע־ ױעלען װאלט איך אײנררי?ע 
איי״ po מענ׳טען, ״אינסײד״ ta po רען
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m  oyj« לױ איי ת a אין זויי  i n»  ty׳
ױ שסטף, |11 p ו ta ער onyt די)yV ia לא־ 
vi, ער װי pa ip ia  uoas איחר, מי אזוי 

סרג, טסשס איוו ט1 ! , פון אײנער ״ י  י
pa tynyoip eau י po |yn**i y ו o tn y 

u u y iia a  i y i, י  זאלס איחר ta איו װי
ta P טיר i jy>at אײנענעם yo׳;tye, ױ  ו

onyt איחר o v a מסיסגד ooae p i 
ttny«a noap ty אט אויןי איחר t 'i םיט 

tyv iyn י o י iv ii v v ia t ׳ שאנטpa| דרײ 
y » a i 1 יאחחנן

 po סרנײטער־סיחר׳ד ta אלס ״אייה
ta (װאם *אן,90אוגאד t'a דורננעדרונ־ 

la, דעס ט־ט גען y r a  ty ip 'ao 'ta 'vao 
oyn, יוי1א אנשוטען לײנט טיר, זיר דאכט 

r \ v io iv  1* y;ano nyn,"\ ער חאט •v i 
י1י1א רעדען אייר טיט ױל1 #איף *אגט.

a״oy jyp 'a  iy «י1י1א ז,1ל׳ i n ׳r o e,“ 
ly s iy n  pa 9 טיר tvty ie״n אסט אסי 

pa ty iy i די you yo la אײטפן — pa 
i n ׳po p ro a ימיאנס pa .סטר״שס״

<ua״ D ii איז pa ,סט!ײש p 
iv סטר״שט v ;a i i y i  \vm אסיטאליס״? 

ia 1 ײ?ט1סט «י מעלט. טי׳סער o 
 •j'P נעסטע 'po 1 איתאלען ׳עעחנסטע

i y i  |io i n .יי?ט1סט זי מעגטח״ט 
ia o 1 גיט p i  iv n v uא״נסיחלפן אס 

ly tp a  .o t'la 'v a o  po שא* סטי־יש 
i לי pa מיטש i '; y i« י1 ייפלאנה ןיפ 

la סאסעטען  y o 'ii ' i  tia ,H ii'JV i• 
 װעלכע סישעטס רי ו״גען אס1 — טעע

y חיטען o 'm  ly u ia ,011 סעשטארי- 
y סאמידען נ*ט אלt ta, 1 לא;ו, ii־tv 

נענצסטערס, א׳ן פשעג־אגענטען די סון
?p p 'jn  ,patpoia, װאנ;על1 י.־ט»,1ױח

tia 1״טע11 אסי pa .מייטער
io י1 סיחתן אסי מי pa״ o״•fo iyp 

 וײנעל נענגסטערס tia סשענ״אגענטען
> ia״a די גיט , o  tymaoyj v r v j 

t o iyp ” io o ״a ׳סמא שרעסליכע! סיעל 
1 t'aאו iy » m  i n, שען מעלכער •y ia 

o n  IV3 טוט po מניאד ערגענענסטע 
o ל״ט p i'n  p i f אט iy tn מחנל i'ia* 

״tyoao סטריישעצלע אײערע  האב — ?
עגט.1געס איחס איך

iv לײחןן 1סי ״יא, u in,האט — ״ iy 
o w t o m i — איך 1״אנע iy 3 't ia o 

ױ,  טיג.1ם tia ייסט11 ״נען1 1מי ta אי
ia| 11¥1 אט jy j” t t o  s oam aoאלױ 
1 ia o  tia .tv iy ja 'v11איאנעח1ע.־ואל t'a 

u p ניטא 'p״noap ' i i  i ” io  y iro y אין 
io  iy t ' i  iv1״? iנאד סט a iv ,׳סטאלץ 

i y i םיר מאס שטאל׳ז ty;yp ׳טטעחן *ya 
:lyv ja s i y i  tv מעלט tie ;nya tia ני*y 

iy t ' i  .y:y't iv  o v :a P in ט1ט tia די־ 
iy t ׳עטאלץ *pyi^  n  »11 ly ro o y o  p a 

)iv H in  v o e y>־”pa ; t n זאנ איך 
' ta אײך, i i  t 'a  yy» ia  iy t: ia  ta אײ־ 

miodvd  y jiy t װעלכע p: ניט jyp iy״
«13 t”.״|

»o p :n 1איח iy s a ,נ,1סא1גאל ניט 
ta דאס a pa סראואריזס ביסעל vחאנ ״ 

 tie ײם11 ״איך — נעסרענט, איחס איך
tio 0 י1 ערשאחײנג ''p j'0 3 'ii y o 'iu נא־ 
i נײסנמחננ n  pa o t 'P a n 'a  tia אייט 

iy3a  ,neap a jib א־ר o” i i יך1א n 
» po ניכטענדע1סא ip i'H אן *y io 'ia 

tyoiy::m .ניט או1 װילט איחל מאנען 
a to ,tyoa'inaa ר ע י י y מאםעז 

v חינויכט דייעכ P» זײנעז n n :a״ ?
iy3a״  pa ov האם — \" א»י סאלט 

o ivco jvv: iy — ״y ii tyoao y iy t: ia* 
t n ו א  חוננער. tie געבױנע! ניט ו

 1אבע נס, א »ילט, איחר יב1א אס,1 חסט
i n נס :a ia e  otiytrv״n y ינען.׳1א

■in ■ m u■ ו ■■■     ■ ■* ■aa w a ■ — ■ a a a o a a o a a a o M W K i w

םיץ מען6ע זאל װיל עס װער
ן. ס ם לע ד ו ג ׳ ח. פון

 טיר, ם*ין עפענען זאל װיל עם װער
 םיר, סו חױז אין «רײן אונגעשטערט

 אן אויכען זעצען זיך שמצל טײן אוי,ז
 אננעםאן קלײדעד םײנע אין
 ' ;הױז סון כאלעבאם דער זײן און
 ארריר װעל דתיסען אין נאקעםער א א*ך

 פלייש דאם שטיקערװײס רײםען
ײ, ןז פו

ר׳ ®יז זי
 :געשריי װילד א םיט שרייען

 איר, ניט זענם איר
.איך ניט םער בין איך

1 onyt in<aיאחר ײ1ד יסוין אין ו או 
io סי o  iy t: ia״o in 'B y«a  o iy ii p |או 

l i t  o io  iy i די io o״o iyn  o iyp ׳ia o a• 
.lyoo vo  o "n jy o a lro :y  *i pa iyp 
iy׳ iy ״ :a iw  iy, ה נססײוט ױאס  יי

tv iyo yu  a O i'ip ■10 סלס i y i  •it•• 
v ivo  ys'Pov pa . ly i'iy n״oy« o 

i 'o  'n o ' « tv iyn in 'a שיס*•j ia i i i  tv 
iv i,״

,jynyo^iao P i א״ערע oa tyoao 
a jy9>yii *map tv t'i׳to om 'o  in ״» 

an* 11 איו« §.im tv i iv o 'P iי *iy 
tvinvip ויי y9 '> iyno'ia:ia v u t f  v tn 
nonio יוי1א *Pt סיסל m ao׳y ;n y

?״ אנטען10
iy oon — ״oyla tynyoinao «זײ

d iv b o jw j—»1סי tvson ססכט אונזער 
iyppyo» ly* די סיט געװאונעז o iv u 

 איז װעלט יty. 1<'* די י1אוי יעדען׳׳1ס
tvnv: ta i שנזר o ii3*nonlo po, י» 

in  iy t:m  oon* גיט :y iy t jia  .o iyny 
o o i tvo "n  tyoao. זיי to ,tvo 'P i די 

yo ia יף1א אט1 :מלט tjia מלחםח די 
ia  ,iv ;:ian vy jo 'iia| פארטײדינען טיר 

,y 'v « o iin  iv t j ia  |i* y ia p 'ia s  ' i 
tvoPanopa tn yn  «t tia לעננסר p i 

iy i שוגא tyoPano'ia o y ii.״
ty «יו tvson 1טי jy ii Diymv ta i 

io  iv o " 3 ia  n  tvia 'iiv tv jjm 'vas ' i| 
1' iv u yp  y in j a די סיט lie  iin j" 3 ia 

t .u a lo ii״ yn u a lo n  pa jyo” n• 
po tooyj o אלעט, נען iy n  ov oon די 

1 pa iy o ''3 ia  y o i'P ja jioסארשיפ־ י 
y ;n לענדעו ta נלא ריn a p 3• זאל iia 

to tia ty 1 טערגע־״־םען iy iiי t y jp i'jv i 
iv זאל׳ןן  ty iyno 'ia 1׳ tvv'oeי U 03•' 
tn 11 עס,1אנ3טען־ 'P ooa  V3*vn1סלאנ, 
pa ײ iy חאסנונג Py'o לענען ז t ' i  *pia 

310 yo i'P JO Jia  '1 ]10 V'oa*o'c•  ״
.iv o

vj ly tJ ia׳a o iy 'n y j oon tn 3 e 
 103ל1ח1 אלגין, נענאסע שטונדען. 1*א

ov זיו נעסינט 'a אין pa anpooo 
 איז רננעז,8גאלרפ ב״ איין onyov׳

tvoon t o  tvii tyoipyjj” ia נnyאלטty 
tia i n n  pa נאטייליגם. יך1א זיף חאט

i 'o  tvn חאבפן o j'u y v j, איז pup 
nv jvuvj״ im a .31א01נאל םארטאנ 

a ta ,o חאט jo tyjiv i 'o״i n איך pyii 
iy  o y ii aiiPDoo po tyinoepyiia 

B 'ia׳iB״t ty3״o jia  typ ja iy j y j«  j•״
ia תםלאנ! tyjyn נען o  Pyp 'o ia to pa!׳ 

doivihob,״ i  ia o  |ia' ״j '0 3 n y j* 
p״o,״ •tvsvjo 'o  Pyp 'o io o y i i 'o  tia 

o n ראנ טאנ געפםטען o n  t o ארטי־ 
Pyp ליר1װי? po tyoipon •איחם

 31גאלדפא 1מי האט tnyjpyra םאר׳ן
oin'eyjsm אל דורךpo tvivo'v y זיין 

װאוינוננ.
 1V30 י»ננ/1א11« א אםin* 1 איד

lys'j אט1 םארדיענם on א• נאםען* 
 yoi'iopyi yj'ita נאך חאנ איר לאץ.

yj'tta ,ojyn *ראכטסול* ooynop אייוי 
״ yj'ita פ,1סלא די !tvj'iiaj po, אזא 

■!אכט, tia נלאמ אזא לושסום
 זיר ,y'toojao םיין pa 1אםיל ;טאל,”?

o םאושטעלפן. ojypyj ניט n  pa •יא 
yj D'nyj v'vtionyi iy חאט לאץ i iao* 
 םילי• םי¥לפאנ¥ר א ענטװעדער ינט1װא

 ־OP'J iv sup נאהענטער א אד־ער אנער,
 pa tnnoe iv Divit pa cy לאי¥ז.

anpooo 1נא vna3 on  tvpipivjo״ 
iyo .אליין

uny'jyi iy 1¥׳3נאלדפאר f  tie pa 
 זװליפ jjij'ian yni tytonyj אשטימט3
 חאט ny סמט. זיין jib מיפםיגשייט ŷד

 tyiyn ov ion ,dvd'bo זיינע ואל̂ט
jyjnyjja yj'03'n nnyr onn'cyjsm* 

ivb'H i סיט םסשפינײנג pa ח״טלז n 
yyoia. דעם פאר oiyioB ,1נאטי זיך• 

 ja iao* ןyרyימv j«yj מ'ט pm o ליך
vo^vovvi, פאר iao ,tyvjyiye:op •כא 

.ii .r .a ,iv3it
nv׳'tyy 3 די r\V"o  yjny'tyiao*יל 

pa nn צואש ראהמע;, םײערע tyjjyn 
 1ילo 3 אויר זיך orev: ,a:yn די אויף

 ,31גאלדפא םסשם שסהסן, .3א yoojyj פון
 1מי y3?yn םיר, פון און הילססן ני1סי

tynon זיר on  tvouyj iy'B y*o :טס 
a״nn פארל האס עדoזvj ty פאר יארש 

רוסלסנ!.
i איף פין סחײם y i  t'a  ty3noeyj
מטי0סש3 איהם ra yrtfim שארעט־ע,

iy אלם  .tyooooe-D Jjn 'jy i ty j'03 'iv
 נראדע רyבo אױטאסאפיל, to אויו האט

i;yna ayjp' איז nניט יל3אױטסםא ר 
pa tviiyj ,ז*ך 3הא איף און אדתיננ ■yj 

 1פא y.־y׳־o א מיט ;״y;yj»03« םוזט
eyjryr a pa pjaEtryjp'a pa5nye 

.rn'iyp
 ם־ט־ va רy האט ;nyjpyita ססר׳ן

a Wivm •̂  pa ,y"?3־v a טיט ל״ל
 iv Bsaoyj T?jyo 1פי ikb האט דאס
ty;y? שלאפטן v:v די אוין• נאפט ovp• 

ojouvj איז װאס o pa jynyj״lyo'v j 
tie חאנתל '.onao

 ־־y p*s נדי;טyyג זײ• האמ חגךבדם
ivor םאנ anrcoo pa.

u m  , m u s

m 25 לאסאל יז װ חעוט ?
i a* ' t י 'a  tvsan ys'voy vovvp 

ii'o ipytpy iv t j ia סיײ ia* נ o  tv iiy i 
tvou די סיט •a p jo jia v i y jn v 'in a o 

jj ii'js a o v  i n  D'o tia ivjyv■  ojo 'v 
ly t r a  pa n a o 3  o j'o tr t i o n  po אינ־ 

v 'lo o r i, סיט a po tvoatpas o n 
o j'o v t i איז נאסח־ •yjjo  i ' t  oon i " iD 

o״J א סאנגסו y i pa V30»y y יעבען po 
iv t j ia .אױו• ױניאן i o׳pa o טריט 
' J ייד פיחיס i  I'nv״pa oyo'ipopa v 

iy i .װניאן pyotpjyoativ v iv jjv  o a i• 
jjiv די *ון y jn 'r ia o לס?אל¥ן a pa״t 

tv iy jjy אל¥ פונמ •v  i y i  tie tvooyip 
tn ניאן yn ט1יליוי3סא •j iy  o y i pa 

tvoo 3 םאטענט׳ ia o 'ia  oan״po tyo 
i* יאליסי 1*3ייטלי1איינ איין n  ia 

y 'lo o n j 'a  iw jo j, , סיט נאטש i n 
jib J J ii'ls a o y׳o חשאינט oan ,nao3 

ia o  tia p iy in 'o  ynopa*  *i o iyn 
ivvjoj o n  po pivopan 1יי1ט, ycpyn 

 שר״פעלץ oyiv• |VJ'Doy*a3 tv טרייעט
yo i'O 'p 'Ba ' i  po ,י13 לסלסיסז iv 

o* «״ן v o ''iv b ia נעגען tvs'pjyo o n 
t'a דזשסינט m נאטש שונא,  u o a s 

t3VJPa tyjyn p די iv sy i-o io n״y j •אלי* 
jyjyn ,y סיס 'lo o n j'a  i n  po שליססן 

KM VO 'ua 3 טיט ?'ys n.תים Dai 
' vvjoj* טיינט i  o ir ייט,31א pa oan 

tn y ' po tn a n y i a in '* y jja לאשאל 
in u t a s׳ D n  t fo  j'i> yjja* ja װאט 

in חאט לסיוסל 1י«דע J it o s •פסלחאג 
o in תים,3לי־¥3 י1 טיט to ovy' po oy ii 

1' n y*JOJ3'03׳ io  y j1״ oפנעפיחרט1ו 
tia פאוץזאנדסלט o ' jib tn vn זשאינט! 

i n  .n ao3 חשאיגס -B 'ia  ovn n a o 3 
yjsa tv?Mt D iauyoo  h  o a i ,tyoao• 

tyonyjB'ia tia ,tn 1 היט ynפסרשיע״ י 
i ” io  y jn־ty i't 'jo j ia  tia tyon3a io 

i' ;1׳ נאן־ױניס ,iy*yeי jib tysaJB'ia 
i n חשאינט t n a o i'3״3 i •wyt tyj־ 

i y i  tv ii ,o v a  py'vyoo ,v p d ׳m a 
1921 u a  ' i  tia i ' t  o iy o jy n y jin־ ' 

 •pyn מ־ט אסססיאיישסנס, י1 מיט נמגטם
V3 1טי tvson אvtלפvotfivv i v,\ 1דא 

3 tvoסנ״ט tv iyn. 1921 סױך pa tvB io i 
o י1 װערעז פאנייט o jyo 'u a י1 מיט 

ii .o in iro p yB u a o  o jn jy * y u 'a' 
p 1 1איח o  ,onytייט31א י o n  pb 

a o דישא׳נט n y  pa eon ,n ao3 ניי־ 
iv t j ia  pa v ' vid 'odj' o yo i'?3aoy 

io״i, ניט inyt ״פטע, שייז? jyo tv ii 
oon נסו j m  pa די iv ivu vo ira ia 

io  pa Jt, j  iVJ'OJ"n1״ T ia  '11 , iאל־ י 
oyj״t'a  yja? y j לסנה

iv sa טיט i n נרינמננס o y i tic 
t m חשאינס aos1״ tyjיטים11סשסי י 

tio 25 לאשסל, p o  oan פיז o v 'a פסש־ 
ysyj o• טי׳ש ia n  tia p in n 'B  ' i  tynyj 

j 'o ia o  o 'j ,y 'lo o n j'a  i y i  t'a  p i- 
.ty ianyj o in

 אנפסנג פיים pie׳ 3חא סיר י11 כאטש
ly o 'iu  a inyt o a i < o:oo in טייל po 

3 ia  i n״oy ii tia in vn ys 'a  oy ii ,o 
n  pe ;y iy ii o n jy o a׳,n a o 3  o j'oe 

ly לאשאל t'a ov׳a oenyn אך1 s v i a־' 
p j'o y r y j3״yj y jn y '^ io B  *i'ia o״ 

tvo, נלייך dv גיט װסלט ,j'o jyp  tv iiy j 
tic pnov y דסס o 'iu  a די pj'oyo״o 

03 o j 'o m  o n  iv ty jja jy jiy s 'a  p a• 
io  pa tia ,n a״n  i pypo ata pa i 

ipy jpy n n  tie dvo 'dop y jy iy 'enaB 
t n a o s  m o3״ tyj״ •jia  .o "3 ia  i n 

yo 'oop-D jjiiP '3 iy t ניט אפיט האט 
3 ia ivD 'ia  tyoyjiaB״iv iyjyp» tyo 

*ia  ys iyn  ,o iysoyo n v tJ ia  ty jia taa 
3» ' «T ״t ta ניט, ty״ i i  tvson typat 

inaB  iv״v i y i  i i n  typ״pypo tie o 
t |iaמאכען ״ IV3VJ iv Dojyo^ tuaia 

ivo iyv jap איינעם סין נאכמיטאנם po 
io ״t .tnvoavo די  tppyn״tyj’ip  ty 
iv tyoo 03 טאראנספולסטע י1 'o ia* 

y j'P ''D; זיך iiT y jJ io n y jiy o jia  ' i  pa 
a״D O 'io j״t tvpyn iy i? y j״pp inyt t־  ״

pm v h  .yj׳ pa oy״ ii vo 'oop >ajoc 
t tys'pojyBnae ivviip״yvja j iy 

pm y״׳oyn ,̂1'ia  .o aua i*  POJoe 
i n  tn yn  o yd jo jo טאנ tia .סלסץ

o ״3 jn 3  yovyp ' i׳e״p o  ty jj'0 'D 
yovyp ;yoipynaB נסמיניישאנם io b 

3 .tpyסון 1אאר *oyo yo'oop poiojop 
tyovyp x iy s 1' האט שפת ovo 'oyj 

t3a״pyt׳ys iyn  ,yo'oap toe 0* האט'ia 
*yj o jotrpyrtsa y jn v 'n a B  o iyny j 
*ap ' i  • tyoon jop  v o y p o o j  n  tv: 

a3 r a  vo 'o׳tic iv jyoc איין iy3»yo 
DJVi3 tv iy ' tie־n  pa ,tf01 ״V3DVO 

t ia i o n  lie״o n  iv o jia  ,ro jn 3 t io o 
p״B .' .13 ;ic םארזיץ a iy jy r t i , : iy j j 

n ao 3  o j 'o m  i n  tpe iv m y jy o 
o iysaop io ip  tio .מניסן

 ypa pic׳ 03ao yo'oap torpypy די
yii oy .tnnan *i iob tvjjio''iV3iaB* 

3 pnyn oyojntvj \V«<1' איסטס jib 
iap׳e־tnyn tia tyoai'ijap yjnv 

 שאס־ tyiy' iv tnyn סדו־סנמיקם
1 tyjypas pat iy ns ,taoiyroײ3 י*

a סלאטת c  p't tia■ 1 טיט' *a i'u a p
pa tvo די כוײ a  tvson jn a t O ivseyo

tn'oipo’i מגליכפייט  i t די pj'nyB־  ״
tn r  po tvo ,קאנױלאס nan •i tnyn*

tviyn o לען in 'B y ts in יף1א pob o n• 
' yjsa ivpyn typnati נענדען i  s teia• 

o v i ,uv3a jooojv 'i  tv iyn tyoion
yPV'VVOO "3 ,1V3OV110J IV030 

0JV13׳IOB PV'VVID IVB11VJ ,IVJJ'D'O C 
ojvi3 iviv' .pytiv ovi׳nvinv oyii c* 

t ivp״*os a i in  naos ii'oipytpy t 
 o'j ,C0JV13 p't tveyioiao iv 11' לאט
 1V3DV0 iyiy' tvii ,tvina' אמאליגס אין
 •yj חאט c׳ojvi3 tie iv'cnyojia אחן
03 ii'oipytpy iwjoj iv i iae oian* 

DJVi3 in v ' oyii ?oo oai .na׳*iv c 
t typnvn״.aoonp j

*as a ivaovo tv iy ' ivsvj iv  ' i s 
1 tie tvo"pj'nvB ' i  tyjyii n v 'uי •jap 

mv ovn ,tv o o n טיט׳נג פונ׳ם 3ס;חוי 
iy  iy?a  iv —  u y sa  ja o o jy 'i —׳oe 

*a i'u a p  '1 iV3 'a  y 'D ipo 'i a tn y jja. 
iy  tia ,tyo׳i  l y i  io j ,DVisaj oe׳*ipo 

;.y o 'o r  oiv tnyjiys'a  tvo ovn ,v'o 
tvoip o iysoyo inyo  oon tvPot 

oa3 i ' t״ia pa iv?naii h  pa ivJ'p׳*D 
vooj'nve ,yoomopa '1 JV3"PP און 

3 ia״jyo yoooato׳*ipytpy ]'iae  tyc 
tvPion '1  ion ,ivvvP* '1 .n a o s  m o 

o jy i3  tyiv* tie׳oyn ,tvoipiae oyn c 
ivs 'p jvo  i n  pa tv iyn otojojo 

.yovio
yioo oiysoyo nytJia; ניט *yjiae 

ivtjia pa typnan yj'ov'a ' i  oai ,tvo 
 lyj'jyn, גיט jia inyo ניט מיינט ױניאן

i׳vat'?'30o י11  .y' מניסן ov'a tio 
a tn't'p'soo׳ioB  p't tia mm3 nn 

ia3״ioop tvuyoip on iao ovo,* יב1א 
oyn lyspyta סויף B'lia to'Ji' ivtjia־ 

.tviyn tvjjianvyj
p pa oy״no t ניט yiytjia iob 

iy i tyniiv tVJJ'i'vas '1 oiysoyo 
n iy ניסן1י i pa״,I'coa oyn pa oo 

iv ivpo'o y?a j'uyijynja yovy? *i 
pa .y'vat'jajia ivtjia tvsyisiv •אל 

oovonja y?a p'oyj אסאםי־ י1 מיט 
i' סיישאנס,  tie oojyo'ua 'i  i'ia 'ii 

ia i oiyii^opyeoao ypyii'imj'a* 
tvo 1921. 1 פסנייט ibijb' tyivnי 

v״yvnp a inyt t'a o סון -ysiaB ypa 
״ !!.pas tviyn osaoyj tyoiai tyjjio 

v ,i׳:y?a tyonyjjyoativ ov'a tio ;a 
yin'a כחות yvjaj '1 tyi'pjajia tia 

o'B p't iv '13 'lyj'Daa׳iv vuooe 
tvvpaiojo? די pa ,v'vaio'o yj'ov'a 

t|״ lys'ia i pa oy .ian iy i jpia 
i' ס3פ?י iv i't  lysoyo tyiy' iib אינ־ 

jia v'vbpjbjib p't pa tyi'oyiyo 
tyiyj'03'0 a tvanyj אנטייל iy i pa 

DJO'vat'p'3oa״t pb o''3ia״iy װניסן 
in־a א:םאנ;עי און v ' Ban ,oyi o פון 

a״ta tyanyj tta tVaip oyn i •אשטי 
tvii סנטייל *ipytpy iao typnan n t'a 

naos mo 1 און jypnyiryי yooj'nyo 
ty ĵya אלם a״lie ivoyioiae yiy 

a״lyo'iu iy .ױניסן
שעהנהאי׳ן. י.

ח א ע ױ ם ב רעדאלןטאר. צו
1רעדאקטאר װערטחער

 אינטערעסירט אײר ד#ס ;גטיב איך
 ״גרי• די מיט טאן צו איז װאס פראגע, די

 םון מעמבערס אלע *י אימיגראנטען גע״
 די דאס װײסען, אינטעמע׳ט*נא< דער

 װאפע ̂שטארקע א װערעז קענען ״גרינע״
̂וסעס. אונזערע םאר  גמיב איך און כ

 די ב#סעס די זײנע; דעריבער אז אויך,
 אי• װי חוצ^ח׳דיג, מעחר צײט לעצטע

 V טאן צו איז װאס #ארזא םער.
געראטע, װאלט #זײט מײן םון איה

̂וס ̂ונאל די ד  א עםענען זאל אינטענעש
 דעם םאר ססעצי̂ע (ר1ש& אדער ?ןא#

 םיט גרינע די מאכען צו באגןאנט צװעת
 אדבײט. דער אין סיםטעם חיגען דעם

ײ םון םיעלע  גוט הײם דער םון קענען ז
 חיגע די וױסענדיג ניט נאר ;ארבײטען

ײ עס טאכט ארבײטס־מעטאדען  זיך בײ ז
ײ און ,עםאינען  יעדען םאר ארבײטען ו

 זײ. אפערען באסעס די ױאס #*רײז
 װאך א ארבײטען װעילען ױי װען אכער
 איגסטראק־ גוטען א אונטער צוױי *חנר
̂ור  װאירקינג־ א האבענדיג אויר און ט

 דער ^וין זײ װעט ױגיאן דער שון קארד
אויסנוצען. ?ענען נים מאי סײ\ ב*ס

שע• אדער שאפ אזא דאס וױים איך
 מיה. און געאד יןאסטען דאדםען סער

 ניט װ/דען קאסטען די גרויס װי *בער
ײ װעגען זײן ױ קרענעה זײן אמ ז  די ו

 סאר־ וועלען ױניאנס די װעלכע ל,אסטען
 צו, ״גרינעם״ דעם איבערלאזעגדיג דירען

 די איז װאו און !באױעבאטים אונזערע
 כרידעמײ מאראלע, די זײט* מאראלע

vd דעם געבען װעט םען װאס שטיצע 
 אאצױטא- ׳שטיצע אזא דעז איז גרינעם!

 אינטערנעשא־ די דאם גױיב איך ¥ צען
 אונטערנע־ אזא שטארס גענוג איז נא<

 דאס חאף איו און מונג״דורכצוםיהרעז.
 דער אין דרױןען בריװע< םײז װעט איהר

 װאס הערען לאםיר און ״גערעכטיגסײט״
זאגען. צו חאבען םעםבערס אנדערע די

גרוס, םים
טעלסאהן, נאזײא

.26 יאקאג טון מעםבער

וון כרונז־ס«נק וער
T t_

tjti3 in י׳ י1 ס׳ט s ״לצדס ש
ivionyj «113 pa tvo .to ioj *?on 

'1 tvson ojjobjo .o'j o in  tva tia 
*iob iv onanavi oiyuvopysuoa 

oyi |i* ivjjopp 0011 ״piypa tvo^*״
03'tsa 1V1 •too 1V I't |V3"PP "t

*vj pa ivjjopp vspyto tvtopo'iia p* 
t .1'Puvoina* pjoj tvn״ tvson 
a to iob oon inyt o?*nyj1״ pnuי 

IVSOO 1VPV11 ivjjopp 1 י1י1א' 'P10PP
t 'no ,it jia ivsaa״ t tviyn׳i'ia i 

a ivso .;y*n*o oyi«'׳to <j'uvny 
p ivsaa jyjjapp ytyn״a t״,O'J pmj 

ivjvp ivsaapiopp n״11  P ׳oij iv pile 
t |ia oiyiwopyBuaa yiytjia״ on* 

a ta tyjao îaB t '?j tvs׳vtv'i o 
vjjopp; טיינט a oi |ya׳tvtao tv oie 

t tvson ,pbh on״ iwjao tvauyj 
13 ty'naa ovi,ו«*טסנץ

pp ,i pa״p'i* tia vr'no'p vj׳'vc 
'1 tvn jnja a oi po ivpoivov 
*on pa «113 tvnyj ;v3"t eyo'njnma 

opouvj tvs זיך a sv'piv tyoysivs'a 
a, iv׳ i pa yp'nnass׳t tvvjao ,nn*e״ 

pjao*«ii3 a. זיי on'a tvvjao יף1א 
 ta ,jo'o a tvnyj א־ז דאס .11שטוס־?ש

oon «ti3 iy i ויו oj'uvvj.
 aa* יtypjyi con o« o 1״n א־ר

oivucu-veu סיט f״tyj'ovy' iy 
IV Tf PIT "» tVPJVl 7 PJOO'tJIIS 

'ii oyisoj to'jn iy i o'o tyoysivs'a 
t״ t ta tnytyj tvson״vvjbj iv 

yp«yoaioo«״ pa ׳tia tvpaBVJ3i n 
t״cjyBO» wjoj iy׳yii״ •yj pi?3 oon 

iaB iv opi'ii׳yiytjia ]ypiaoe 
a׳*i  yjyj״tyo'ii ivp ivn 7 tvn 
t״nyj iy״ya *׳!a 7 y'oaaop״pa oj 

t .ivs't ivso״ a tyjJOByjJo tyson 
ii3״«pjao סיט iy i ,;׳ו:יס pa lysiyn 

a iv TPjny inyo יס־טסגץ.1ש
Tt tvson DivuB’DPVBijaa h 

iy i ta ,;nytyjana ׳pie■ מיס *J1' iy i 
 ״t tyson ,tyvian oiv o» ״t t'a to׳

tv3oi:yj*o נ״ט tO’Ji' iyi און iae* 
3'Tt tyu סשענ סים tvojyja י•1גא סון 

iy לאס. i שיחך a׳t iob ,D'jbo t״ 
iyiyoy3 a.

iy'i׳t tvson oe״ a ojvbvvj 
 tvson ,''moi3 אויף א־יתש^סי סשענ

ia3״vpd tvopa to pna ovytyjj 
1 pa ofoiym a lyspyn ,ojyjaאי• י 
i׳׳•yj .osypo iao yoyi* vvianr ve 

t tvson opjyi,״ ta ׳*ip oy ;yii ,ovv 
o'j oyn ,;yojau'o'a tyoao to tva

האנפערעח ארנײםער
עו אז

 טיט ®ראטעסט־װ וער
יונ־אן

ypo iv vj'u׳  iviOJia* iv P't iynie* 
t .tvs״n ivso yj;״ioj yj'u yj‘o 

P״j yj'u t׳pa o 11 נאר ,mnv ypo•ל* 
t vs״ ״»v;ona ivj׳iy i pa !vjaoie 

n ivopo״t opvpv ,o״ fi ■o׳׳•Vi ovi t 
in v ' oyas .!V3vpo inv: jio pjoi 

a ivpij׳iv juyj Djyj'pvoj’a t 1*א*
 זאף. yoia'o a t׳a \vzvpo ta tnyoe׳

ia׳t tvson ovi iyo״ p״ysotiia t ניט 
it ,]V3VP0 jnyj iv?״ n׳ *jia jio two 

11 ,tVBO "t IBB IVP't 10'JP ivt1א 
P3ao״tno ivaiJVJB'ia tviyn vo ׳-yoe 

tyjjn און yivunas ׳pj'ivnv״tia iyo 
ia oeasyjB'ia oiyn ov׳t q״ t״ Ot־

!V"f .OP10VB3 J'03'1 IVJ'IP )VP
a obvpo yj'u *r.a jjijboi׳*yjo'ia t 

io ,tvjn״t |y״ ia״typipivj ׳*ID'ji 
1V?3'3 O'O yo■?״

to'jn 'i 1 לייס typynאר iy3o ניט 
11 ,tnyjייל t״ ii״*no to ,ion tvo 
3> t |ya oyii no״ ,tyj'ByjO'ia io i 

f iao oyn tai pa1או:רענלי ״ t״iv t 
3ia״io pa tvo״t oy .i״ivso tvj 

l'» tysoa y3pyti ,yspyta taiao io i 
ia imn a״ii ion a ty»a3ivj״oyvn 

.opiyaasaia i't tyjy'jyj'o'iia tia 
lyso סיס lO'jn '1 oyn mrBJ vspyta 

n tyo'n׳ .tvjysyi iv i't
*03 '1 oyn yp'jyoaioo yt'i lyso 

yoi'Biae vs'Pov 'i .tyBPvn j'jyn oyo 
n  ta ,typn’Biyi i?a3 typyn osypo 

n ion״ti׳t yspyn ,ove״ '*ip typyn 
t oyn j'uvsypo ivj״ *joj a tyooop 

ita onon .totyo iyv' ׳tvo »ii pvjc 
t oyn״ p oyn |yj’Bv;o'ia״*tO'jn t 
o taa׳t o3» ״ia typyn o״jia tyo 

t״ io oyi tvto?iBB jytio iv>yn״i 
iy«ia p't ovn ooi ;ia iwjbj pa 

.oj'tiyj
i  iao׳ta ,J'O'u pa pynv tyty 

oyj i ' t  tvPot cy ooyp•■ inyo oon*׳ 
i  ona ivj' ׳oy ivn  inyt iv tia ivuve 

yo '13 ,tvsypo onyj| זאל t״ lynsaj 
t tvn ivjvpivi ;yjyp״ io  tv?yn״jy 
to'jn a pa yoiPB'na 3׳ ia  *ae״.tvo 

o n a i tyiyn oivsava yiytjia 
oiyioBVJB'ia׳ *ia  yspyn •i p yw io 

tOO'iya ona uvjvj iy״3 i pa tyo 
iv ,o’loo  yo32 t'3 voJO jib vjyny 

t io bv3 n'iB iy i  pa ypa p't״ tvnyj 
3ia iy i  iv1״ ona o׳ יian ,iy«vc 

ioo tya״op, אום yspyn tyjyp iy i iv 
.osaisyj tyiyn osypo 

___________________B 1ע7קאט■

 חסלאנד, סאװעט װענעו
. ־פאמ

 איז חןד נעטד^װען גרויסער דער
 גע־ געװען נאכמיט^נ זונטאג יעצטען

הן*בע« װעלכע דעלעגאטען, מיט
 ק^גסערענץ, דער אין גענומען אנטײל

 דעם םון געװארען םאררומע; איז װאס
 ארכײטער חומאכיטארען ״אמעריקען
 סא״ אױף כלאיןאדע דער װעגען םאובאנד״

 דערעגא• ouu וױ מעהר רוסלאנד. װעט
 פארטרע״ געװען, אנװעזענד זײנען טען

 אין אונאדזאצ^נע! גרעסטע די טענדע
̂ורק. נױ גרייטער י

̂וס זאנען, מען סען אמעםײן ין1י  ד
 ערם;ו?ג. געװען איז לןאנםערענץ רער
 צװי- באװעגונג א םון אנהויב אן םאר
 •ifc צו ארכײטער אמעריקאנער די יעען

 ארונטערצונעח־ רעכירוגכ דער םון דערען
 כלאקא• עדעקליכע די רוסראנד םון םען
 טיט טאן צו אמערייןא ערלויכען און דע

 ^נעעדעגץ דער איז — ביזגעס, איחר
ערפאמ. גרױסער א געװען

̂ורט זײנען רעדעז געװ*־ געד»ארטען ד
 סרעזידענט מאורער, דז״טײטס םון רען ו

pc םעדעריײ סטײט םענסימױיניא דער 
hv\ ר; *װ ̂טי לײ̂ב  םדעזי־ היל/ טימ

 אינדזשינירס, םײערמען די םון * דענט
̂ט װעלכער ̂זט זץ• ה  צוריקגעקעהרט ער

 סארטראטען האט ער װאו ענגיאנד* םון
̂אן אמעריקען די  לײנאר אװ םעדערײ

̂־ ;יןאננדעס ױדאן טרײד דעם אױזי ̂ש  דז
̂ציאליסטישער דער םון קענאן, זעף  ס

 דער סון לע£קאײת, אײברעהעם *ארט״,
 עיאסכערג, ױסזי ;ױניא; טיט׳שערס

 חיל• סידני און סעקרעטעה דזישענעראי
 אסאמאטײ• דעד פון ■רעזידענט ׳מאן

טעד.
 געװען ?ײנען קאנפעחןנץ דער אױוי

̂חאלס אײניגע סארטראטען  אונזער םון ל
 ̂ופיס דזמענעראר רער אינטעונעש*נאל.

 ניט קןוגפערענץ דעד אויןי *בער חאט
 םיט• די װײל טארטראטעז♦ וײן געקענט
 עסזעקוטױױ דדטענעראל מון גלידער
̂וארד  ^נגע״ ערמט טאג יענעם זײנען ב
o םון כאיטימ^ר, םוז קומען n סערטעי 

 עקזעסױ דדמענ. םון םיטינג יעחרללכען
באארד. טיװ

m טיז געדאנק חוייט rvn v tw 
 בל*• רn צומעב װי אזױ אז מװען, איז

n « p אםעריקאנער קען רוסיאגד אויוי

 רוסיאנד, מיט חאגדרען גיט קאסיטאל
 ךי אמעריקא אין דא עס פארגרעסערט

 *־,נ זאל דארום און ׳»רבײטסהאזיגקײט
 סאריאג־• צו באװעגונג א װערען ̂יאםען

̂וקאדע די אז ׳גען  ארונטערגענױ זאר בר
̂ונםערענץ בײם איו עס װערען. מען  ק

 סע קאם א געװארען ערװעהרט ׳טפעטער
 עס װעיכער אין צװאנציג, און םיגף םון

 םיחרער* ױניאן באקאנטע ארײן געהען
 זיך ״טטעלען צו אידייטע, ניט און א״דײעע

 און ״עטערט אנדערע מיט םארבינדונג אין
*י באװעגוננ די אז #זעחן  פרא?ך ברענגע• ז

רעזולטאטען. טייעע
̂ס ײעלכער ׳הילי טימאטי פארטר^״ ה

ון טרײר אויס׳ן ל. אוו .c א. די טען  ױנ̂י
̂ט ענגלאגד, פון קאנגרעס  רע־ זײן אין ה

 םיז שטעלונג איצטיגע די הריטיקירט דע
 ״די רוםראנד. געגען פעדערײ׳עאן דער

 קע• געזאגט, ער האט ארבײטער, ענגלײעע
̂*טעחן ניט נען  *un םון סאליטיק די פאר

 פארבײ אזױ איז זי װארום םעדערײשאן*
 באציחונגען איו עס װעלכע בעבעז סען
 זײ מ/גן איז ענגלאנד אין רוסלאנד. טיט
ײ' װעלכע דעלעגאטען, רי אויכ אז כער,  ז
 מאננד דער אױוי נעװען אנװעזענד נעז

i םון לןאנװענ׳עאן רעאלער n .אוו ם. א 
״  בא• עטװאס כאטיש געװען װאלטען י

 רוסלאנד, אין כאדינגונגען די מיט קאנט
i געגען געשטימט ניט זײ װארטען n 

 האנדעלס־באצי* אנצוםאנגען מזאלוציע
 סון #אליטיק די רוסלאנד. מיט הונגען

i n ס̂א קײן םאר העלםט ם^רײ״שאן 
i גיט y i באװעגונג״. מגיאן טױיד

cאלגענn  nאנגענױ איז זאמציאז 
i אױוי געװא^ מען n ענץ1קאנםע: 

 אתאני- די דאס אכט,1אנבאט ״אין
 #איא1אײ אין נאװעגומ 1כײטע1א טעױר
 זיך האט עננלאנד, אין סיעציעל און

 איר• געגען כא׳שטיםט גאנץ אױםגעײיקט
 אינערײ די אין ײנמישוננ1א 1וועיכ* גענד
 סאװעטמן פון אגגעלעגענחײטען ליכע

i גענעז חסלאנה n בלאn^ p םאר, און 
i n חאנמלסיבאציהזנ־ םון עסאכליתננ 
i םאר אויך און מסלאנד סים געז n -אנ 

i םון עמענונג n דוסחיער םאקםמתר 
iw n n  .« n » :n, א

 עקת־י די דאס באמלאסען, עס ״זײ
תלמ ^סיטע, קוםװו עמחנזזלט איז ו
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iy «»ײ *טולנאננ iy  )ya ראי דרײ M 

»ן עס און טאג, ײ jyo y ו iy u y  y i«׳y| 
yu)yn ןיו (גא«1׳צס חאנען  סייי איין ני

ir «<ױי אין e, ניידע און ivch ' p סענ־ 
iy r ״»y i| ניט <ײרען און נעזונד נאנץ 
po רענטע ה״נע** yoao)ny i| יי• פאי» 
yר v n y j, ױו  פעיע, yoyioopy אין ני

 1”א נ<ויו שטולנאנג oyn אײנער ומן
iy*o iy דריי אין ס»י iy ,איו טעג oy 

n «ן y  y )ya iyM y]  שטוײ חאנען .Mi״
jyo’ גיט נאננ  in y ו םיר און טן איז י  י
M םון סמן ה״ן ניט u y o r ia t. נאויז 

a c ty  i n  fjm) םארנרײגס שפייו די םון 
yo ivp oyp| אין צױלאמ irp  y iy u ia 

ey אנרופען M io yo n a c.
oyn פאר־ פון אורואנען די ן״נען

V MIByBV
 M* סיר האנען ארטיתעי יע«טען אין

o זפחן y i דעד אופ ac ty) אונזער פון 
iy פאמאזפן קענען (yt יס»״ן t r a ספר־ 

iy i גויטיג איז n  o y i םון סוסקויען 
p y iy u ia׳y>yt oyp r| און אתטיוו ויין 

fy)yt ארדסררי־ אײן אין חאיטען נסדר 
ivp די ארױס׳פטופען און r״»oyn t נע־ 

. זיך סינט ןויי אי
iy iy i זאכען צמיי נויטיג זײנען s ער״ 

yt o*׳p די פון מוסחויען די אטעגפ, yp r 
p׳ ויין יען iaoa אויסאי• *ו גענונ 
יטפ״דמאטעריא• די אויף דרוין דעם כעז

)can ,|y די א*ן ןיף נעפיגען o yp r’ P, 
י צױ״טענס, און פוייו ו  פנטחאיטען זאל ׳

fy)at oyn iv אזעלכע lan yoao עגעז? 
 פון |y)yy פוסקוי די m״i און װע?ען

oypr’ P n ארנ״ט. זייער טאן צו
 ?יש־ נרויםער וער פון ט״י יע«טע די

yp א•* פאר׳ז רעזערױאואר א וולס רינט 
 ואספיט oy װאו פלאץ א מאטעריאל «אל

ן1  װערט ער אײדער סאטעריא< ריזער »ן י
 םאר־ ק¥רפעד. אונזפר פון ארױסנעמיחט

 ‘נא נענינענדע ניט דאס אדער טסאפונג,
ו םרייען י  אונזער םון אפפאי דעס פון ז

b p,?״ yp| װערען שאראורזאכט רארום 
 די און ypB״p די;ע די װאס רעם, רורך י

 אר־ VPC'P דיקעי דער פון טײיל פריעטע
 דזרנ^ױפטויען גענונ עטארפ ניט גייטען

יו די י  דער םון ט״ל pyovy< דער צו עי
 רער װאס דעם, מרך ארער ק״טקע, די?ער

 אננפזאמ¥ל־ די ארױס־פיפען פון ספכאניזס
ױ ניט ארבייט מאטעריאר טע  {ןןחוןר oy ו
n .פארמטא״ פון קילאסעז *ווײ דיזע דין 

 םין א״נע ועהר ןיך אונטער׳סיידען פוגג
 װע־ באחאנרע-־ם דארפען און אנדערע רי

אופנים. נעyידl̂,םאר אױף רפן
 פעה־נ :•ט ק״עיזעס די זיינען ווארום

אדנייט? ז״ער ט<«ן «ו
 pytn אויא jynyoDjy מיר איידער

y-^no ;רייגומממן כל קודס סיר װעיע 
o y i כאיסולדינונג ׳שװערע א פון מאגען 
 ארויפנעלענ̂נ איהס אויוי האט |po װ»ס

 באציי״ נעחעד.נ<ױ װערט םארעטאפ־ננ
םאר׳סטא־ נאםען םיט׳ן כענט
 iv:*a דער האט אסת׳ן דער אץ פוננ״
 חו*»ט די דערפיט. טאן צו װפנינ נאנץ
 רװאוארyרעז אלס איז סאנען םון ראלע
 *ורינען, נעהאלטען, װערט ׳ספייז די וואו
 ארױסנע-ט־סם און םארדײעט טײ<װײז או;

עכװ״ו םי אומ־ א; < קי־סהעס. די אי; ני
״, _ ,־ אױי W מאנ¥| ק־אנקער גארפאלער,

iy< םאדסטאפזטט פאראורזאכעז ומיסעז : i ד סמכיול,ען «ו נען י i p v  pס i םאו

nm)vyoov די iy s ,ים םענ׳פין*
 פאר• פון v>inyiu»j <ײרפן ני״פפיומ,
ו אויןי וױי< אטאווגג, ו  חוי ותן פיטער, ו

p y iiyp איפ ײעו אונפטױאנט, װפרט 
y>ipoic| פרי• ו״פר פו} טײי א פאמירפן 

ynרריy l ארנײטפ B«pvnyo( רי ײפרעו 
p״oypy ט»| «ו פעחיגקײט וײפר אן אויך 
t״iy װײי ארנײט pynyi oy ױין. פו

o די פון אונטעמונוגג אן yp r’ p איז 
vw עיטערע iv i\ םוםסיל די דאס *יעט 

»p רי א>ן ױאכט ly איז cyp'׳ jn און 
ײ mi ־אװאנער jya'0 נ  vtojitvj ,y ivM* 

yv.| מיר ^yiv?p| םאר׳פטא דאמם‘ 
y אין טונג v n o  yiyo?y\ װאם חדמיט 

iy;mרyײt אין טוסחורען די  Bvpvp  y 
 ^םאלגוייו |yjyp iy *ו־׳אװאף פישוט

ארנײט. ז״ער טאן
t oy״jyj רא אױך VM lyiwya yiiM* 

yMpoia oiina| די אץ oyp irp ארנייט׳ח 
 די• פון סאננע בײ איז. נ«חערינ וױ גיט
yt פיגדוױיז פון ל״דען ווערכע מענ׳טען 
 םוססולען די זיינען פאר׳פטאפוננ סון אן

cyp די איו yp פוגסט mi ״  איטע נ
in־uo גיי ^װאן. און דין ר״ט, y, •ויי 

 .BPypMiojy ניט ■יפוט םוסתו<ען די נעז
y מען טרעפט טעחרסטען אס m טאוט 

iw נײ פארטטאפומ :v o האנעז װעלנע 
ײ און נאיעעםטינוגנ, vijyyM א  IWM ז

 ײי <ופט, פר״ער רער אויח װענע זעחד
 ׳opvipp (oרyBגטנראyטo נור־מאיטערס,

 דרפסטייספרס, ,oרyגײדr םײלסי״ט,
װ. או. א■ ׳סוםטערס,

yo ym»׳;y| םארנרײyMנרעםטע די ן 
 typMiy םאד׳וופארס רעבען py״t פון טײ<
y ןיי .osyn פיער io; פיד׳פע װעניג 

lyMuynoa v ארבײט, jy n  inyt |ys»o 
)oivopy״oyt( ופיעל ניט געניסעז און* 

 דארוס jynyn jypipoio yny״t לופט.
 איז נױד פון |y?ipoio די אינסװאבט,

’ojyoypyai״p די סון n o  oypt, דאס אוז 
 TtrMyr oypi*׳!p די אז דע־וױ אסט פי׳חרט

אױםנאנע. זײער [yveny jyjyp גיט
Bרױyן »>y r| ניעחר נעײעחניןיך mi 

 חגײ איז דאס פאי׳פטאסוגט םון רyנyמ
 ,tyoyopop טראגען פרוי^ װאס פאר,

oyp jypm  o*n און בױך in y o p די 
p׳  y■״P די ארנייט. וייער טא; *ו oypo׳

ly iy ii oyp א אויןי ••סום iv r 'jy o y n 
o אוםן iyo try i טאן *ו f״iy און אדבייט 

jnjm  lynoyj[ ר די אױך ױי ׳ןײ  ניי
yMpoio| ײיז אפגעיסװאנט V3VP] ניט 

ריכטיג. ארנײט ןײוןר טאן
r די פון |y>ipoio רי זוען אפ־ט ’ P• 

oyp ערען11 און ׳טטארק^ געזונטע, 1וײנע 
 ארבייט, ny״t טאז iy ג^טערט ניט

ײ רארפ¥ן  סטיטויירוננ, רי האבען אויך ז
 ׳ספייז, סארטען געוױםע פון רייוװננ די

 *yp 1* אום )מאס נעודסער א אין און
yj| טאן i״py .סון ארנײם די ארבײט 
oy די i:yn  b v p v 'p אין אייד דארוס זיך 
 און עסט דעג־פ דער װאס יטסייז סארט די
עסט. ער ױשיע<1

vs:tm א פוןrזy׳} רעi i״mi ,|yi 
ה זזפ, ¥ר,”א םאײט,  או. א. רyפוט מיי

 אײמעזאפט איננאנצ¥ז כפעט װעחןן ».
b און ס, די אין s ײ פיז נליינם  י

 קרײנע דיזע טאסעריאי. אופאל װעגינ
סיייז די סון איבערכ^ייבאנץ  *וזאסען ׳

jy״p די פח זאפט^ די םיט j« i oypo ניט 
r די סטימואיחןן jypyp «ו נענוכ pוהעס 

ױ ׳פיײזעז, אנדערע ארניינמז. «ו  פרוב־ ו
 נרויט (ומןדז־שעםיינעלס), נדינ«יינ, טעז,

 .pyryp אדער זוייןוען, נאנמ פת נעפאכם
?jytiy איכyאינ״ נענונ ?י׳טתעס די א־ן ר 

tyV םאררייליכע ’o. זאי׳זז די v m\ די׳ד

u ia a o t r a t ו9» איז ו1א ן  N פפם י
y ify a אופלאר^איפ פון n y y u v iy י  1י
yppyn ו נא״»ד רער» <וו  זין. BJ’Byi ן
in o a״y u n y ,פראגפחײטפן a«ii *טױא 

jyo •א nm א• אױך אגפן.11« פפויפר״ 
j די פון ארנײטס־פפחיוקײ■ די y p r p 

 די פארייחנן פימױפראנפתײטפן אץ
oypv<p ײי א y ארנײטם זײפר פון א t* 
 גרטגי׳פע מחרסט׳ו די את חיגכײט,

iin פדאנפחײטפן jn i ט אױן אױיי  »ן נ
J01l|OV1*t

m נרױטפ א ip t h •ארגייט דפר אויו 
iia חאט טפנאדופ פארדײאומס אמוער 

^ tyn i אונופו • o n r c a ’o y i אײנפי
r איו ) n r t, ^אױפגפמגט (ענפדי «n 

f מאח חאט it |ײ» tyayפר םאדדייפט ״ 
TVMps ז״ן און נעםעו״ py»t טפײו זײן

j w m

 ארנײט זײפר טתן typv«t ױיגפ און
r t> ,הןי, טארפפפרט ױי
ym יפנפופנם,1א מפ, אין איז אייגפר 

*tvt^ yiao .1090« i n, םרויעויג׳ 
um ,fy (ײדט iy אחד rv n r אײנער 

a וװטטטגו א איז איו m  oy. un i איחם
«i ראם איין ניס y,ם ער אדער ״  ניײנ
״ jobs iy װאס t״ta< די גיט )ny o n 

ונג1סאױפסא פון אפט
yova««ואס  fy r פארטײחמפ די פון 

own ly o tm t סיחחנז nr ,םארטסא״ע 
 טעחרסטע רי yo)yn פון פראגתח״ט א

iv r;yo .אין (ײחנן fyoopyi אוטיקני 
t וחנלען o וואס מיםלען די מוםראכטען 

r\ גובחיבס דוורפמז \ n\ ריתן rwwMm 
nr .סארריכנתן

_ _ _ _ _ י_ ס ד ו א ל _ס _ _ _ __ _ _
ס נ ע ו ־ ם ױ ו מ י ח ר מ נ מ ץ . י ו ם א ס

v טעהרסטע די אין tלv ײגען? n קי׳שקעס 
̂לרי:, אליין ײ וױי< ש  גוט ;יט ערפיילען ו
אויםנאבע. ןײער

 װענדעט קיסקעס די פון אדבײט די
 איז געזעחז, עױן האבען נױד וױ זיך,
 צעילען םוסקוילען די פון עטאדקײט דער
po די םון וועגט די c w v 'P, די איז און 

 לןריגען צעיעז מוסזוי דיזע װאס תיצונג
קעס. n אין דך גמשינם וױןוס דעם ®ח  ק̂י
fit אונסעטיגק״ט pc צעלעז מוסהוי דיזע 
yp; קוםען דאי־ום p n n, פזס״ די דואס 

 זײער טאן צו מוואך *ו ■עוט זײגען קויען
 םעהאם עס װ^ס דערפון, אדעד אדכײט,

ײ זאא וו#ס כײטיש, די , רײדיננ n ױי  ז
....... א״בײטעז. צו צוױננע:

 זאר קאנפעחמץ, דיעזער אױף נאװאחגן
 איכער׳ן קעטיײן א אנפאננעז נ<ײך

 ארבײטזנר־ את \yrrv,y יאנד גאנצען
 כלא־ די אז פארערען, n קעראע^אםמעז

 אדונםעד־ נלײך ואא רוסיאנד אױף מודע
 חד סאװאסען רי אז און װעחנז מגוסען
 אין זועדען גזדשטערם גיט דאי גיחנג
̂זזלןוםיװ די אדנײם. איחר  קאמיטע ע
 גאציאנא• א אתאנידחנן זעהן אויד זאא
vft םון צוזאמענםאהר r>t -אדבײסעד 

w װאו יאנד, po אתאניזאציאגעז n 
 און ווארי( דיסתוםירם ואלעז סאדערונגען

 דצד ®ח ותחנן גענוםעז זאא אאמלתג א
באזועגונג. אדכימתד אטעדיקאנמר

 םו? גענוג ניט \vzv דאס ארבײט. דיער
 פאר־ צו אפט פיחרם ״עאײז סארט דיזעז

^טאפוננ.
 םאדאודזאכען אין ראאע ניױסע א

 pא ארט די אױך ^פיעאם פאר״פטאױנג
?r די אום עסט. םען אזױ וױ װײזע "• 
yoy t װאס o; זאא vzvp\ פאדדײס נוט 

 צורי״ און צוטאאען פדיהעד זי טוז װערעז,
 כדי שטיחיעד, קאײנינקע אױןי ווערעז בעז
 oypv'p די םון אדן מאגאן פון זאפטען די

 םיט כאריחרונג אין שומען \y:vp זאאעז
ly יעדעז p w .די צומאיאז אױ^ מפײז 
t חאבען מפײו o ױי  ׳«ײח? רייזזען צו
 דם ?ייחען סענמען מעחרסטע די אבער
ײז, וײער גענונ דאס ױי ?ןי
 אױ״ די װעהרענד און ׳עטיקערוױיז, עסעז

 װערט ^•ײז מטיהער דית םון כערפאעכע
 זאסטעז פארמיאומס די \y:yp פארדייעט,

 PD סײלמז איגעראימ די צו צומוסען טט
 דעזואסאם חנד ש*ײג מטיקער דיזע
 םײאוױיז באייכם מאײז דיזק דאס איז

 פאר־ צו אפט םיהדט דאס pא אונפארדיים
jo it y o r
p שאייו, ריכמיגע ביט אסען i t 

מ po נעגונ גיס ענטהאלם וואס ױ עו  נ
A צוסײםע גענוג ניט שטאםען, " W און 

n נמו r v t  n m איבונגצן V fiw o n  n 
א דאט ,dypyrp די po וסקולעןo די AitAMAAiA A A HMUiAA*M AAA AA iדינ a Abaaaסשנכש po אורזאמן די po סאדאסא 

w בײ «ומ srm  v t n m.\
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iftn — — — 10.84 •יופ> >0 y ro 
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3.25---------------*ן017*0 ׳0*0*
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ל ע ■י ו * ר פו ע » ײ » ט די ע ר א סינ
ס ר ע ק אן. מײ ני װ

 מד םיגארמנמ!, פויפט איתר וחגז
 םי• דײטאגד א דא איו dp או דייגפט,
 ארױס־■ זוערט םינאחנט חנר נאחנט.

jyנעג ty םאכער סינארעם פייפער די פון 
 איינךי־ דער איז סינאדעס תר ױניאן.

ך פיטע( נער jn חו ) y n ארג״םםלא־ די 
y i טטי־ א סאכען «ו דיינפען םענטעז 
yp) .לזנבען

 טאק.try:און טט איז סינארעם ותד
fy ב(ױז דארפס איחד ty j און םדית( א 

ר אײד ותם ער מ  *ופריחגנשםע(ען. ד
dp טום איהר און םעהר גיט אײך תאסט 
v עלירמ סיר סהאט. כרידמרלימ■* 

w מ !ייתרע אי ט  אויסצו• נעםיח(ען מנ
jy p n o r « האנד. םדײנדאיכע א אוני 

 םיר ? איננטיירען ביטע אזא איחר ימנט
 אויםער־ נים ח(י(זו ײייד פון ןy»ור(אננ

אנ־ גיט דארפם איהר געו
n׳•  jpjjt io זתר אוגז פאר סאן *ו 

 איהר ארגיים. ׳שותרע א פאר װאס וױיס
 ריי־ אונזער פאדאאמע באויו רארפם

 אייער פויםם איחר ותן סינאחום טאנו
b jp p  .*w pibo איחר nm נעםעלינהיים 

I אונז פאר םאן ניס
c סים m,

םייקערם סיגאחןס •יי«נר די
1 מניאו•

unoae ,m ,ר מן ס ע » מיו ( •.1י י י   p  I « I  9 f י   f  Iז

o אין n פזז אוו׳מד M M vrouyno 
i איז y w  M n אעגע(פי«ד דדפאחן 

jyoytyj אץ o n )וױטען ארס־׳פטוח* 
o n קרייו, ח״טי׳ו״ןז Dipt תאט *yj 

ײז ניי ס׳עודח די פראװפט  iy סיט. ז
 נייס פיטר מנםראיע די fjmyj איו

i און טיט, n ג האט פ״טרyװארפfy ײן  ו
 און נמםױועז ויין אויא טײן שטארלסגמן

iy t iy p  ivoeyo( רױט BM tan ײז  פאר־ ו
fyosim ,או אוױ פנים oy אויס־ חאט 

ױ נעזעהן iy״o אן פזז קאפ דער ו n y t 
 װי נעװען גאנמן איז איו ער םטאסוע.

 ויין אונטער אײוען טטיק נדy(יהi א
K>״oyjy ,חאמר i״y m o o n p i y j ויי־ 

 pM אויןי fyttpB אויסנעארכײם װי נען
K<״iy :y .)ײ ק«װו«ד  אינ־ רועאהן נ

o 'D y ’ Bfyj איו האנד חנכםזד tiw yi 
iy אנרערפ די טםוח(. (עדיגפר א » y ) i 

 פון פארנומעז fjmyj זײנסן םיט אחס
i פין םיםגלתדפר די y i ,פאנדליס jm־) 
fy״t נע j ת טטי(, געזפמז איפ ד מ ״ו  ו
 פאנ• פון טעוגע װי חאנען, שאטענס ת

 װאנד אויפ׳) גפםטנזט פרייד, סטסםיטסר
ly o i’ n .איו גרופפ דער סון א״נער די 

 ות<• וװון, אינגעלפיעלד׳ס דדפאחן נעווען
fy איו בער i’ in y אין נסװארסן rn y )o p, 
tv איו און iiv i u r r סםוײונם א fio 

 אויו איו דא ינדאותר. אי| סחמלאניפ
in סון טאנטער ט גדוחנן n s y i ,יאחר 
;p װפםפן אױו•  נלקענם ניס יזאט iy״

 װאם תיו, א fie סראכטע! ניט און הוקען
 איינצי• דער אויסנליחען. נײם חאלט

ר :ער ח נ ז ײ פארטױן פו o נ n ם״ער 
a פריחער מאאר, ראנפרט נ׳גווען איו n 

 ויין אי«ט אבסר לפחרלינג, א מםיעד׳ם
p it,) מפהר אויםנ^עחן תאס װזןלכפר און 
 א״גפנער אן איע¥לפיעלד׳ם חטאחן וױ

i אײתר זוחן, n ,בלאםער t n y n p 
ססידענ̂«

 נײ־ נלם״ערט האב¥ן טיופ־ די בלויז
iw ) u y׳o אונטער ־סוב ױם 'ay;y .דאך 

ip j ’ iy )  i n רזשאחן ביי טםוהל «(*yu 
 צום געװען איו וואנד רעכטער פ־עלד׳ם

fyp jn :a וועמעז װײב, זיין םון i n טויט 
 vy*( זייט איהם םון Iyנענוםpאװע האט
טחעגנס־נימיננ. טען

 װעניגע װאם םליכסײם,1צע א םיט
fri'O־mo נעלענט װאלטען P y i 1ויי אין 

 אליין אלסן m חאס ,1נ*םו 1אסםע1«
a *װעסנזמטעלם n ־ נפכזןן ׳טסוחל  ױי

y׳i תאנען אפט אח געם, r נעקוחט אוינען 
ov* ױ ארם, לעדינעז  גע־ oy וואלט iy ו

u או סעגאיר פאד האלמז p  iyo)*p  i n 
 צו אנט1טי1?מא זייז jyp'trpnMi זאל
o n 1פא װעניגםםענס פייעד, ®יעהליכען 
o n 1איי ijpm o. ליעב טליר1*ע אזױ 
iy איתם איו iy״a און v  i n .געײעז 

 iy װאם ,iy* א fPMW איו קס 1אבע
f װאלם iy i האו~ 1ויי םון אדױםמריםעז 

»fr, ׳im, וױ אזױ p c«pײנגזאל ען? 
 אז מ־עוי, אוױ ay fypui:ya ױין, נים

p״iy j ואל ay נים ypנyז fn y tm איז 
o 1* זיר זאל אליין iy »ז n ניט m 

o איז פאנען. n יאהר םארנאנגענעם 
 אוחזיד הױונעזינד זײן po םתי א נאך איז

f y j^ y i 1קב אין ניט אובער איהם, פון 
ײ האנעז אך1 או־״ן.  גלהאלטען נים ו

p״fy i'iy )  i איהו 1פא שםוחל,.
 ויין און 1איננעלס'על ת׳טאוזן כעת
o איום נעזזןםעז זייגפן פאמיליע n טיט 

 ?יי 1הינםע מאטענס םאנצענדע די טים
yan די ויד האם ,1װאנ אױפ׳ן jyo 'u i 

o 1םי yn^ םראם ל״כטער א און 
o* האם ir m n  T דנרך o n פאר־ 
i סון סליאפקע די הויו. n א־נ־וקנ־נ־ 
 נעוואיען אויפנעהויגען את ם־ר 1סטע

ovay fio א lyon tP tn ,א איז האנד 
’y u i אננזד ארײנגעסוםען, איו םײז־על 

 האם זי היט. א pn םאנטעל » אין סאן
fW* זיי M yjiyoyn אותפנעלזוגם און 

 דאז, ׳טי־נעל. אונטעו־׳ן םיט אױם׳ז
ױ נאכדעס  אננעהוקם םינום א האם זי ו

o n י אח רר״ז, נ«סיםליבען ip* ו y ii 
 אוחןלנע־ דך האט *ון 1נעחענמ םען

ם i» דודזאהז נעמן מז ) r t ) y i j׳o 
iy o o n ,ױ האנד  וואלם פלאץ m ו
in o o ry איהר. םאו■ מװאחט אנמנרייט

ip איד בין אט —  i ’ )u y, םא־ 
jro — נ׳ד האםם דז — נסואנט. זי האט 

 אחן טמנגסנײױמ־םיםאג דײז געסען
iyo ,1סי a ן איד  *ו p״n* fyDtpyj ני

fy u n o u u 1די סיר ijy n u  o n.
 פײותנס געויטז װיתוליר איז oy יא,

n האט n איננעלםיעלת  fy jip o y i 
yoy i yo)yi םײסול׳פע p״ )i n י וואם» 

o:v$t װען אנסאז n הויד־ארב״ם 
A:[ איז ם׳ע סאל׳ן  ,fW9y»tf lim y 
io א־הרע n אי״ וװטיילט נעווען ?ײנפן 

iyp איחרע fycy io, אויוי o n איינ־ 
fn אין פאכעז n 'n r jy האט װאס איםז 

 אייב נעפאםם. מסט׳ח אס 1איה זיד
^ האם בלאס, נזײתן וײגפן jPP»P אי
i ■ח פיאם m טנוװ־ r * t  a n ♦ו* וי» 

j[ * נענעמז u i d  yenty האט וי אוינ 
}טאגטספ[ n פארבראכם  איחד »

jn און זינד אץ פנות״מחײט s n r חןו־

iyoa נלז  " t נזלאמן1אינע ניט חוך 
P טום פיין ’O 1איח אויוי o״y ) n; 

 אױס־ ojypyi גים האט וי אױסזעחען.
wo ly ועחן j ’ j p i־o in ) y, ןי װזן 

 fio אווע?נ׳טא;גען האםyנ נלױו װאלט
 חאלמ א 1פא po»p םטמגיס איחר

n׳ w e ר יייז W יי  pm oinypyjpnm 
o װאלט סלאס iy o ’vy i ארויפצו n  j it 
 ״Vi האנלו װאס דיןולעו״מזקעס״ זעלנל

 סאו־ און חן.yגpןmא איתי־ כי• פלאקערט
 געוי׳נן וי איו אינגעלסי^• דזשאחן

ap ra נ, וייז סון טיאסענם צװיי  ױ״
o[ 1איח האט iy װי אווי n  f it  o p in y 

tyocny ,האבץן וי» װאס טה¥נגס־גיוויגג 
;o iy״i או;טער ט־אנט1סא  אן.oy:y 1״

01nחאט 1א iy, כטם׳ס iy איו iv iiv j א 
 Vi‘ ניס מע:׳ע, חא׳יטער און ׳טט־זמער

p in  o:vp( סינד, ויין צז װ״כק״ט אחן 
a( ניט אויו 1איח iy האס דאך אח im 

fyp’m v בחסם. ויין *ו
ם — ’fyoopp ניו i i אתייס״ ,O M ir i

 א אן סון סוסענרמ געואנט, iy חאט —
 חאט טטיטע וײן און איהה אױ^ ויים

 ‘V( ויאלט yo«o f״i — גע«'םערם.
iv דיד, fnyi «ו ׳סםזוח סאו־ jyyyn«e׳ ia 

 םיער גאנצע עױן אונו סזן *װעק איו זי
,™׳טים.
ס איד —  וױיס איו סאטע, ,oy װ״

oy, — חאט •o iyoo iyy i ) y jr  o : n n.
o בין איר ותן אר,1 יוון — n y iy אי־ײנ־ 

fympy[, וואט oy נעטאן שלאנ א 1סי 
o אייג׳נן n אין y i pc ׳e״f פון o y i 

c״iy, 1םי איו עס או fyoipyjiao, ױ  ו
o אס אין ויצט וי n ׳צטוחל!

y איצם in jo  n  p ir  fyoiyi םיט־
i[(׳ n  fio m y אנגעחויכלן פאטיליע 
i 1פי •fyoip ויד צו n און אשוננ,1א־ב¥ר 

 t'W oy 1א נאנר״םען, fvouv; חאכען
io סון גײםט ק״ן גים p גיט און p1״ 

v״i פיז אס׳שײן jv v '*  y iy ,וכחנית
ח־ 1איה אליין. ודע;ס1■ םאסע גאר  נ
i n געײעז איז i n האם װאם נע?םםער 
 און צונענאעסן איז iy נאנריםם. 1איח

 (•עב־ םים 1חאנ זיין או־סגעשםרעסט
 דאר ;ןי1א1 בתדער א װי םאסע ׳סאפם,

 װא־ים במו־עה א װי נאנצען אין ניט
 iy איו צינ?ייט,11נוטהז ויין:אנצער םים

fy אר1 iiy j א צו נערעדם און נלח א 
וינד. פון .סינד

 iy הטט — ■רודזנם, 1שװעםםע —
m ביז א־ר — ם,Dתy נעזאנש y i *?נלי 

y[ די װאם ליך in y j םאת האם השנחח 
y r n  o in ty i'p אין ױ:קם אהײם, סים 

i n 1מי 1פא צייט m ״ז־י א זאנען צו 
 איך, וחני װאבען פאר » אין ".1נעזונ

iB ,1י»װעסםע K״fy i 1אי ט־ם־אנער אלס 
n וױיםע )» ^jy ים. פאםיפישען סון 

 נוד באליעבטע ן׳יזע po איינעם נילזט
m איר האוי זיכםער r i t צו אםאל f.iyi 

i »1אוי r r i .ײ איר זאל הלואי װעלט  ז
n״i איז נעויכט דיין — זעהן y אלוד 

o:yo — אייוי'oyiy ם .lop םון ויי
[o־mo איו ׳פאטען » o״ n  fy]M)oy 

o״n׳)o ^פנינ
— io p  i n איו in y i ,סינסםער

 ארויס־ געזזנטבערם, וי האם — כרודער,
ו״נער. םון האנד 1איח יפנעל צימנדיג

 לעצםעז צום ט־ר »ױו» בעםער pip דו —
סייער. יוען1 שו; ׳צ״ן גײם םאל

i שאר n איו צייט גאנצער n צװי־ 
 איז וואם נלוס, י1 — ליננ״טוועםנתר,

o י1או* נעװאהםען n סיס שםאם תלבען 
ly jp ony iB K  i n נעשמאנען — בלום 

 עס שוועםםעת איהו־ י1»וי נעיװקם און
 אויף װארפען צו זיך נעןױנען איהר האט
 •y״i א׳ז אזוי במסם, שומםםער׳ס 1איח

m iy n  n יר1 וןולעז in y ' i i *צוזאמנ 
po .fyBMp צוריקנע־ וי אט אנפאננ 

v א פון װארע!1י1 האלטען o v 'bv i] ע־: 
i פיהל n  po און n w r סיז און i n 

 נצ־ צוסיצל ויד האט ■רודערגם אז «דא,
iP צו אום ענדערט 'yco jy איהו• אויוי 
ײ1 א״נזנפ איהר או אדער ל־עבע, מ  0ײ

fy װעם jyn איהו• 1פא שארװאורף א אלם 
 וי װעז אבער שומםטצר. פאילארזנער

i צו צמוװמרט זיד האס n באהאי-םער 
ױ מוצחן, און שטיםע  ^װעםטער׳ם צר1 ו
 וי ה*ט הייםי׳פשר, אלץ װערם נעזיכט

 ױ1« :אײגס איזח אלעס, אן 1¥פארגעם
 עפײננ א ! jyoipyjpnflf איו ענס1

 בדעה נעהאם וי תאס פאראױם, טוקנדינ
 צר ׳טטאדס זי 1אי ארוםצדנעהמען איהר

ו ויד. צו ח־יהעז ו נ ו fyofyt o איז ן n 
 אייםנעהו•* פרודענם זיך האט שאמנט

 opinoirv:DMR ה»ט און ׳פטוהל po נען
o nn*M״n װארנענרער א םים חענם 

.y j’ o
j גײן, —  ;n y o״o ,f״j שוועם־ 

 בא־ — יםגע׳*ריסן,1א זי ה*ם — ,1טע
in n גים. םיד p n ברוסם u p ניס 

[o צו װעדעז צוגעדריקם l״ i y
 איו און אויםגעציםסרם אאט סצרי
p גצבליבען iy o r, ד תאט «י וואחם ז  ו

 פינסםערער איו װאס עםזואם 1א םיהל̂ר
ױ i ו n ,קנר onysv ח איהר זוזימען» 

o® •־ודענ^ען, n  n r ײ װאם ח׳ר ז

a »ו אויסנעוױזען מן iyn y i m m  p m 
a צוס איינס n  p t  in v iJ B יגט) l i t 

i ײארימה״ם  pc״iy o to  iy׳o ,אטיגןל 
ת ״1 יתלנצר אין  אױסטד fyj״i ניי

p] o in n a  oyn n rva  nya .fyoptn• 
n׳1P3M fPJMt n םיס ווגט  ,1 pan  J 

o n  osit, חאט װאס h im נא* גיט נאך 
iyiy» p o m ייד האס ;y i'iy y ip m y 

 V•( איו אזן iy״o נייס ׳*טוחל סזן«ײן
t o  fy iy ] \v tw v צו פניס סיט׳ן i n 

y( ו״נע או אזוי װאנט, rre a sM P ח»ם
fy מעו jy n n  djpppj io j װ o ײ n 

tvoa r fynyyjBD סיו o n סי<#1י 
[oyn 0 װאנד/ אויס׳ן m ia  ipao 
®ivipoj סיט iaoy[ ׳in א איחם  a 

:tao װ״כען און
— oip, ,־ ראנערט  •Si M oan ־

*a®] — דט וױלסטו n  |ytyj האגד 
yo)a p n| יינד«1פ

o iy o t i צװיסנעהאל״ זיך האט מאאר 
tvo סאר aivoao a, אבער ysvn  n 

y* איו און oeoyppi מעכטיג האט r n 
im p י;טען1נאל״ און ׳צטאלץ 1ויי ]y* 
ױ חאט iy ;פיחל  אנם• faay[ י*נ a י

o קעגען iy in a, 1איח אננענאיט האט 
pa u an חאט o p n iy jiy  oy זיין צו 

JJ0110
o אוױ, ניט — iy o a i ! — וי ומוט 

]o p ty א מיט iv n y M ia ,און ׳*ס״נעל 
— חאנד, 1איח )PiMyyjOMia חאט וי

 צו אױסנעהםען ניט םיך ארססט1
ים.1װא

o( און y isa, נעהאט ויך חאט וי װי 
i יעיען טיט יסם1נעג y i  tie ,סאםיליע 

a סחתנס ייד חאט m s ip vn *  i n y ’ ii 
״ ׳צטוחל אױם׳ז iv נ o o y i i n פון וייט 

i)V ח׳טאחן 'D )v ira. גא־ פון איו וי 
iyp א םיט (n״o a fyny[ טור j')o 

iy o ia y  fia לינ?״ט,¥1םספינ ly a ’ a 
y* א 1*בע נעשטימט, סדעוזליד n y a o 
ly u n סאטאס oan מרטדצ״נם 

pa ly סט';ע1ל איהרע ורך1 o iy n *טא 
fyo. זאנעז פלענט מעז fvpyii אױוה 
 yi ,fa* סיט־חײט פון נאך חאם, וי או

 ארולפצוצװ־נגע• סעהינת״ט די חאט
:a איהרע  א װי אוױ ,fy)mcy] y.'y״
 וױ קאםפאניאנ^. ym׳a אױף נשװי,

iiv אין fyny;איו וי a  pc syo n אום־ 
o אין fnytyjo’M ד האט אוױ שולה y i 

uyna fy]'ta i.־ fio o ra n y o ’ a איחר 
tymyppniy, האבען ym 'a םר״נד 

 oy רוען ויי האט וי ta ,fyoyjiao כמעט
ta iy איו ia  ,tytanac האט ױ ia o- 

y’M װעלכע אירנענר לארען yoy it אויף
t״oy’ ) iy׳j אױס i n  pa fy ra o 

m e, ,פיל״כט iyo)aM ײ  *סויוי opipyj ז
o ביי אבער אױנען, אנדעת סיט 1איה y i 

 1נא ויי חאמן iy״o םהעננסמױױננ
i ta p )n ’ cy[״iy צוריט־ 1אי פחדענם 

tyoipy: 1 צו, י pa ״ י  fimyj ויינען ו
oa* איננעלפיעלד׳ס חשאהן .1אנהבא1 io 

o םיט נ^ױנמןן oan פניס כער n 
y איו װאם ,fyvian וײן פון סילאס iia* 

fy iany] t n r a ד;10 מים  אײנמאל ײ
iy ia האם מאי צװיי iv יאגאר *yjD’ ia 

v- ויין pa (אכט, isa  oan iyooy)y i 
oo)’ n ציסעה אין iy  can i a i אײס־ 

o)a« iy  mi fnytyj ייד f y r a in n 
o פאר y i מכא ®i r״f געלער־ אײנענעם 

ly m j ’ i io  i y i  . ire נלח 1ױננע f a 
]fy iany אזױ etr־r i] y ) y װי a •שיל 

n אויד א־נגעל.  ,’ i r e ט,1גל בלירעגיע
o סארנעםעז, oan י a i ױלי[[־1צ א־הר 

jy איו בליט o n yn ro m a  pm נלװא־ 
jia  o a o r po in עטי^טען; jn a n y j 

a אנבאלאננט ױאם און ׳טטױב. אין i־
iy נע־ט ;  can ,iaao סרר אויוי נסקוחם 

ny מיט חמם׳ען jn iirey^  ■ in סתםט־ 
״ םוז הייט ]yon ) ly j y ^ y r, זי בעת 
oan סים o iy o ’ i״wiyoy?aP iy r ) y i 

 האלב pa .ם1אי צו נעשש״כעלם וז»לכ
. ענםמ-םינם. איהם

oy ,;rv אין iip איו a pm yi״iy j 
po כא-טענםעז, יענע fyn 1סרױע nao 

ao א״נענעם ןיין אין שווינדם  IVC'O־

pa o ן n n y  r n o  pa jyo אינערסװי 
i n  ipm .o” p)yn i n n® ]״»Man ijf 

i)*׳>jy ia ,אגט •mvatt o jy in o  oan 
yiynyj pM ireao  o n  fyo׳)ia o  yy 

np  y n׳onvo ’o״( Wivavvi f’ a o p i 
o ia a ry ry צו c״iy סאמאכם סון .fa

ױ (a׳ — u•< ו ’ p ,\ ivm  oa
o ia ty i oan l o r ’D אימעל־ חשאחן 

oao n פיסלד,  \ m m  oan iy  fyn 
i;a® סון n  in. — ח a p n  asan*> 

pm y ireao tvo נליקלױ aoy i.כט 
iyoa דיין o)nyo yoao ,סחדעגס, אונז 

oy .p iaov in y i ,in y i אױס װייזט 
p a y ’ p ’ t an o o ia iy i o)a« M Mi

a) יעצט, — o r ’ P ina yoao
B — ניט, iyeojyy) o in n o  aan.

oy יעצט איו ]n n o v  n  fyoipy 
*ao n  nyo iyoa  .n)en*i’ vi i n  iao 

pa ire lanp) oan P’) ’ a חנגות םאכען 
iy tn  ia o ,סליצלוננ ויי האנען םלינט 

iaey)]a oan o ; n n t  in , o i 'o n n 
a׳aan 11a )yo iao  in !אויסגעחױנע n 
.1® fio ypoa<)p

pm aii I o iv in i ,o in n o — 
m a n  —  ?loon yi זײ y] y)a׳fyns 

a !,a״(.ip i
o in n o  fyn אתיסגעגאגנען איז po 

®1, oan ויך וי o n n iy ;o ia ײ צז  און ז
a fycianyapnia oan׳an in® א םיט 

i ,זײט a fio נאמענענ n y i,״ iyoa 
jn אזױ איו סגיס איחו• an y] o iy ijyya, 

o זיי אז jy p in  omp oy fyoan. וינד 
fia ״ נייזע )jyoan fre ea^ jn אראס־ 

’fyo’)oy נענאיצט ) in®  fio סנים pa 
m an איהם אױןי a׳a  |yia)y]iyo 

;o” P3’)oyn ip3 ’ )py io  fio )yosyo ̂
c r  a״o ire® y] oan )yo אין n m a 

o r  a (fy]’ ia״®*o tano  po mi )yo 
i fio H ioyorBa i n : n״*a iyo ’ a iy 

p. ננ1ש y a o  iia
fP’ i r y j  oan —  ,lyoaao — 

i) y ’ c)y]]’ a fn a sn נעם צװישען pa 
laonyn, — נ(ייכ fia  an יי* pn 

ony] in נענ־טומ, םאםענ׳ם a םיט pM 
n))p ויך סיס!

n a iao) d איז y״ ip i ib גענאיבען 
o n  pa opipyj pma oan fia fnyor 

i)ao׳ir e n  oyiyoo, סנים 1.1אי און 
M mi pm o’ ia  o n  ire^yua oan 

oooypy] o)an םיס a ,מע(כער יטד 
n  oany) oan מאכט p ’ t fysaowia 

in p סי(ו n o איז י n) tie ra)B iy״ r 
o'lyoao im a •שםינעל oan i r  i n 

o iyir.B  pa ,ire ip ym  im a איו nao 
iy r i; y o 'in  i n  pa in n a iw ®סינ 

n םעיניש.  fyn םאםיליע oan צונע־ 
a) m צו o״ an ,t o  i n נישם 1נא ויי 

oiynyj m ױי אבער ,jnyi נעקענט an 
in y i  yjn]yBa)p fit »a)p oyi אויא 

.n y  ly in a io ia f i m
o n זעלבען iiy u a צוױשען איז n 

o אין fyo״n]nyts׳ פארפארבםע y i •םע 
a fio ir e s שטאדט, 1«שננ׳'יפ ]fyny 

a״oym 'neyw  oreyn m לאכען pa 
biio נעװען m in  ia mi 1צ i]  yoy') iy״

iia צו tn*no  n 1אי >”i׳can  .U 
ך ימיעז m ײו ’ a .נעהיילינם r a  o a i 
o נעװזן m iiB .א־נגעלם־עיד i . i ’ a בא־ 

p 1צ זוך a  ooyo in v ro M y n o  o y i 
fynyi פיז פארװירקליכוננ די a״oyj ן»

pa ,fyo’ i io  n jyo an  v : r ותלכע n
 מאנכעס פארבלאנת׳טזןט נשמדז שואדיגע

pyua )as צו a׳m .םשולד®
םאםעראנץ. נ. no יש1א<
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*אסען פאר גע״טרײ דער מיינט װאס
> ש»פ״

מייס• די אין װאס א"ין» םאחט דער
 םאר־ די םון צעגטערס איגדוסטריערע טע

 געביידעט זץ• ה#ובען ״עטאאטען אײנינטע
 1000 איבער אחוץ ארגאגיזאציעס, 640

 קאטערס, אװ טיטעסבערס םאריטיעדענע
 צושיהרען2א" צװעק נאבעיען דעם םיט
 םון פריגצי• דעם םעלוטאריס די מין

 כא־ קיארסטער דער איז שאו׳/ ^איען
 זײן און ארבײטער דעם םאר אז וױיז,

 דער איז רעבען, א מאכען צו סעגרינלױיט
המות. סם אמת׳ער םריגציפ דאזיגער
 קריגגט שאש״ ״אפען יאזונג דער

 זא־ װארום טאיןע, שילהן. גאנץ אשירו
 ,y<8 םאר אסען זײן ניט *טעפער די ~<ען

 זא־ װארום * ארבייטען נאר װייען װאס
 אר־ םרױוייעדוטע געװיסע זיין נאר גען

 א מאכען יזעגען זארען װערכע ב״טער״
 סוזען זארען אגדערע די װעהרענד לעבען,

 דאס איז שראנג? און יערינג ארומגעחן
 פרינ״ דעם שון *יפליילענונג אשענע אז ניט
>' סרייהייט םון 8צי

 אז אופן, אזא אויף אױס דאך חוםט
 װערכע מאנומעקסיטורערס, אונזערע איע

 םאר ריארעמען צו אזוי א;געחויכען האבען
*yet, ,או־ אויסעץ, גארניט זײנען שאפ 

 םרײהײט, םון פרינציפ הײריגען דעם סער
 אטעריקאנער׳ װערכער כיעגש, װעיכער טו
 םרייהייט פון פוײנציפ דער װעםען כײ
 סימפאטיזירען ניט מוז טײער, אזױ איז
פרײהייטס־קעטםערצ נײע אונזערע מיט

 א רעצטענס צוגעקומעז דעם.איז צו
 אט פאר ארגוטענט שטארלוער און נײער
 באטראכט, פרײהײטם־יטטרײטער. ריעזע
 םקאנדאר שרעקייכען דעפ אט זײ, זאנען

 ^רעקריכע די בילדינג־טרײדס, די אין
 ברינ־ םון נע^טאיט דעם אין שארופציאן

 ארײגגע״ דארט זיך האט װאט דעליזם,
 װעז געװען׳ כיעגריך דען עס װאיט ריסען,

 געהער׳טט װארט טרײרס ביידינג די אין
זײ און אפען םון פרינצים דער

 אונ־ נאר ניט. זיכער :אלײן ענטםערען
 פארםלוכטען דעם םון העחטאפט דער טער

 קהאוזד פון םרינצים אונאמעריקאני׳טעז
 ברינ״ װי סארויציאניםט אזא האט שאפ
 דער באס, דער װערען געקענט דעל

 די אין ױניאנס ארע םון זעיבסטוזערשער
בילדינג־טרײדם.

 צו מאל א נאך נױטיג דארום איז עס
 םדײהײטס־ דאזיגען דעם אט רעװידירען

שאפ. אםעז םון פרינציפ
װאר• זץ־ מוז עס װאס ערשטע, דאס

 דענקענדען יעדען םון אויגעז די אין פען
 ער װי שאפ, קהאוזד רער אז איז מענשען,

 םיעלע אין עלןזיכטירם איצט ביז האט
 אונ־ הארצען צום ניט זעהד איז טרײדס,

 דאס אינדוסםריע. פון האפיטאנען ,זערע
 פאר אטעסטאט בעםטער דער א*ז אלײן
 אז ױגיאגיזם״ טרײד אמעריקאנער דעם

 גע־ עקאנאסישען דעם אױןי װעניגסטענס
 פאר גוטעס םיעל אויפגעטאז ער האט כיט

 יע־ ו)יאדים, ארבײטער. ארנאניזירטע די
 געשריי דער אז דאך, פארשטעהט דער
 װערט ער כאטש שאפ, אפען דעם םאר

 םון פריגציס דעם אין אײנגעװיקערט
 שטאמט אטעריקאניזם, םון םרײהײט,

 דער װאס דעש, םון אבער הויפטזעבליד
 געשעדינט באדײסענד האט שאפ קלאוזד

 מא־ די פון אינטערעפען עקאנאמישע די
נוםעהטשורערס.

 איז ריכטינג דער אין אז עס, הײסט
 ניט ױניאניזם טרײד אמעריקאנעד דער

 אויח װע;. םאלשען א אױף געגאנגען
 דעם אנגעריהרט דזהא ער האט װעג -דעם

 פונקט װעהםאגדיגסטען דעפ שװאבסטען,
 טרײד־ די װאס דערמיט, קאפיטאל. שון

 מעכ־ אזױ געװארען איז ױגיאךבאװעגוננ
 אױסשיהרען, געקענט האט זי דאס טיג,
 הער־ זאל אינדוסטדיען םיעלע אין דאס
 שאפ׳/ ״קראווד שון פרינציפ דער שען

 זאל ארבײט די װאו שאפ, אזא פון ה. ד.
 בא־ ױניאן שטרענגע לויט װערען געטאן

 באגרעגעצט, װירקליך זי האט דינגונגען,
 די גראד גרויסען א ביז אײנגעצױמט

 די ניט אײר, עס מערקט אבער םרייהײט.
 ארבײםען, צו ארבײמער די םון םרייהײט

 םאד״ צו באסעס די פון םרײהײט די נאר
ארבײמער. זײערע עז6מתלא

 דעם אין ה. ד. שאפ, לןלאוזד דעס אין
 זײנען ארבײטער מניאן נאר װאו שאי,

 צו באם דער אויןי חערט באשעשטינט,
 סרײהײט זײן סאםאדערזשעץ. א זײן

 און אדט דער אין סײ באשרענקט װערט
און אדבײטער, די נאהאגדלען פון

 קלאוזד דער און באלױנוגג, זײער אין סײ
 רעכ• געוױסע ארבײטער דעם גיט שאפ
 אװעהנעח• ניט לען באס דער װערכע טע,
 הער־ צו פרייהייט די איחם. שון טען
 קיאוזד דער האט אונבאשרעניזט שען

 דעם םון אװעקגעגוםען װירקליך שאפ
t אבער דערםאר באס. i t ארבײטער דער 

 םרײער םיעל הינזיכטען םיעלע פיעלע, אין
 זײן- צײט׳ זײז געװען. אםאל איז ער װי

 הפקר כיעהר ניט זײנען כחות זײנע לעבען,
 צײטען. גוטע די איז געװען איז דאס װי

 שא■ הראוזד א אין ױניאךארבײטער דער
 באשטימוגגען די אויסצופאמען נאר האט

 םון װירען דער קוכט איז ױניאן, זײן םון
 קאגשליקט, א אין באס און ױניאן דעד
 אונטעמעבען, זיך געבאך באס דער מוז

 טו, טראבעל. אױסמײדען וױל ער אויב
 םרייהייט זײן אז שרײען, ניט ער זאר װי

Y םארגװאידיגט װערט
 מאנופעח־• אםע^ילאנער דער װאיט

 קלא־ אזעלכע מיט ארויסגעקורען טשורעד
 געכןאכט, קאאר ער װאלט דיכוריםן רע
 ער טײנט םרײהײט׳ םון רעדט ער װען אז
 איהם צו קײנער װאלט פרײהײט, ן י י ז

 צאר רוסישער דער האבען. געקענט גיט
l ^ i םרײהײט, זײן םאר קעמפען געכיעגט 
 טאנופעקטשױ אםעריקאגער דעד דאך מעג
אויך. רער

 אבער איז מאנוםעקטשורעז אונזער
 איז דאס וױ אפענהערצינ, אזוי גיט װײט

 קעטםט ער רעספאט. רוסישער דער נעװען
 און אינטערעסען גראשענע זײנע םאר

 םרײהײט די םאר קעמפט ער אז שרײט,
 קײן ניט זײנען װעלכע ארבייטער, די םון

 אר״ םון םרײחײט די םאר ױניאךלײט,
אלגעסײן. א*ן בײט

 װײל שװינדעל. פשוט׳ער איז דאס
 םון םרײהײט די איז אםת׳ען דער אין

 טויט. דער װי פארהאסט, איהם ארבײט
 פאר• פאלשטענדיגע די איז וױל, ער װאס

 איז דערםאר און ארבײט״ םון שקראפונג
 אפען דער מיטעל בעסטער דער איהם םאר

שאפ.
 טעגי־ אדכײטען שאפ אפען דעם אין ׳

 אםהענגיג גאגצען אין זײנען װעלכע שען,
 װעל־ מענשען, ;באס פון לןאפריז דעם םון
 זיף זאל װעילכער יןײנעם, ניט האבען כע

 ניט װעלכע מענשען, ;זײ םאר אננעהמעז
 די אין זײנען זײנען, זײ ,װי ארגאניזירט
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0*m n ין« *?//m e/*)1 ־ / !r o wו י
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 «ל(עמײ(עס »ן פון גרינדו(ג די ס«ר (מדעל־/י(דוםטריע *ער3ג/ דער

 jib טענעדזשער אלס במשטיםט זיעסמן מ/ריס — >רעל־פ«רב«(ד.$3
 די — אי(דוכטריע. דרעס און מײםט דער אין באארד ט3חשאי דעם
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באארד. עק>עקװטמו חשע(עראל נם
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8 3 n /*  ,!/)3i**t3װ/ יט/)  *ו װי 1י

 /ה»?ט/ן3א/ יי(/ן1 *״ט, שסו(ו/ן. 4—3
o 1 (/װ/ר/ן n  jib/אל1/3זש ii'o ipztpz 

א i י1נ/ n  jib *פון ט/ו־ג/שא(»?3א 
 (אכםי־ שבת ביז ט/;,16 ו/ס סס»נ,3י1

 *7/3 אי| ,1/30/11/3 1/0310 0/1 .3/0
0*1 /0 .

/36אוי איז t/33i**t אזינ/1 די /ױןי
1 in / n / )  07/p 'ii* /*ט31א (אנ  (id ״

i n ט/ו  ס/ט3 דאש *זוי ,7/שא(א3אינ
i**p /)**)1קיי סרא(/, איי D/73/is אין 
3/7 o nז/ i n  po ש/1/03אי  1אי 7א3(/
סנ/י/ז/ן (יט ר/!. אוי װ/ נ/

jim 03 3/1 1םי װ/לט/ן/Pנע־ 1יי 
 אתיםגעזאגט איז װ/ס /ל/ס, 1* 03/1

po m / n / j /1נז/1א אל/ lie  m n*e 
i n /7א3אינט/ר(/ש, pe 16 1איח/**t 

03/1 <*3/11 ,1/03/1*1/16*0**11 /3/ JU 
t/t*i33 o 3 מיט 1סי ט/ן nיט 03ארי) 
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/1 זײן 1/3אי 1/3/זי(3ש  שי•1םא און ײז
n», אי• א«11י אין ו((/ן1ערסאח 
o /לץ /ר3 /n 1(ז/1א /313 איז
z 3א1דזש/(/ lie ײדן1ט io '1/ o/ i p / d* 

 די אם11 אלץ, 1/3אי אראף3 ,3א זשור/ר
ש/3א*  זײט דורכנ/מאכט האט א/3ט/מ/

o n 6 /ושט/ן/i/3*3iny**3/oi )םיםינ 
n  o n  jib3. 3׳ .ip /  .eיז i n איצטי(/ר 

 וױים־ /1ל/3א אל/ ;id יך1א ן1א *ײם,
 הא?*/ח, דזשײ. סון *n /זיד/(ט/ן,1■

o n 1סי ט־ם/(/דזש/ר6חוי o n אוט־אװ 
 פ/רכשטײז מ. po /ואוטט/(ט,1 טאון
 קליװ• אין לאנ/ איצסינ/ר ד/ר 1איפ/
13/7, n, lie. שיהאגא, אין סשולםאן lie 

ro*n/3. ס /pe איפ/ר j**t ט/טיגקײט 
i 6 אי! n/11א 3 לאסאל ון6 331*7ארשמ 
 ײ•3ארנא /3שי/ד/1אpe 6 דאן און 80

pe o iy r /)/װי — שט/דם׳ סארשיעד 
 jib 1/1ש(יי ארטימאר,3 םון זײדםאן ס.

 1שטא(1* ד/ם איפ/ר /לס1ס/ם פ/םט/ן,
i אין n 1תסט3אי רײ(?אוט/  —װ. .1 א. י
 1/3 סאר(/הט/ן נ/מוזט ײן3א דאס ט3א11
o 3 איז •יא־ז (חיס/ן א n.אױיפט

i* o 1« (אך /(ט3ד/ n /אם*6/3 אל
 סט/3שיר/1א6 די 1/3אי אש<ים/3 ט/

ט1אי ם1אשלp*p 3 און — םרא(/ן  נ/״ (י
 *־3i)*i3 ר/כםט א אחן (/װאר/ן םאסם

n דאן — דיםקום־אן, כער / '^ io o  *i/) ־ 
 סאלשי• iio אר?א(נ/ן6 ן1א 1נ/317”םיםט
y sn /ום ציג/עיקט ם/!,6א8»/ר׳1ס* 

 /ם ן1א באארד, /קז/קוטװו דזש/נ/ראל
i/1 אר3/ 1ל/ז/ די םאו ױ/ט / ii, א »ז 

O 1/3אי ט3י1א3 1/310 n (ײ־ 1/1 אי* 
3(io 1א ױירסליר איז)/יד.3(מ

 אין /ן3/31/3אי (אל דא j/3/p םיר
o/*3* אחן קורצ/ן, i ,א•3 *1 סיתשים 
 פרא(/!, םט/3יפטי11 די 1/3אי שליס/

ם/ן3א( זײ(/ן אס11 אר/ן.11/3 /(ו
o ג»*/ט/ז 1םי אײדצר אב/ל n  1* iv 

 טיטינ 1אי /ס אז ,1םי /ן3י13( יכט,1א3
 די 1/3אי אײנדמק אונז/ר 1נ/פ/1/רצ3אי
 ד/ם םון 3313שט/ / 3 י י מ / 3 3 א

א•3 אי) אארד3 /קז/קוט־װ 3/רא3דזש/

3/diio !/))יםים1יטא1א די פליי iv ײ  1/ז
ײ זײ /ר3א באזי(ו((.  t*3 נראד/ /ן3ז

 ־7*33**33 יש1/3/131א0 1/3*73/3 0אי*
 *1 3י1א זאג/ן, 1* 1שװ/ 1אי /ס po טינ,
 די מרך צים?א3רא6םאן־ םון ײס/ר3אר

ײ/ j/)3 נ ipno* io מ/לען / ו ן ו ג ר1 ןן  ײ/
•3(1שט/י

 !16 /3א111א אסת׳/ די 1אי מאס און
 033*77*3 .0106 1גא «3317/00 1ײ/1

jim װ/ן3 זײנ/ן כאני  םאר ראדיקאל *ו /
ס/31א zom*)03io די  סי•3רי ט,6שא1ײ

in די סאר (/ר, n * o ײמ/ר31א די סון 
 יניז *יםקא.3רא6 סאן אין אתאניןאצי/ם

o n אין סרוי/ריגסס/ דאס איז i n דא־ 
*ji וינ/ג i/3 0 io  in /oo )* e

an* 31צ  i* /3אי*טיג א•/.1
i  jim* )נ׳/ן *11 נ/,7אז/ איו שטעטנ 

/1*11 נאל ז*ך ק/; 03, yo *n jik| האט 
 /לװארט/ן נעק/(ט *ט3אר3 אנדעלס /ס

i  pe,* 1סא איז /ס 1ח/( װ/מ/ס אין• 
i טמיט n ?150 שיהזא lie אר• 1/נ1י1ט 

ר/1(1א סון ײט/ד3 ^ג/ / שי או  אי(• פ
רוסטרי/ן.

 1/ ,1/3*17( נ/מ/(ט װאיט אײ(/ר
o גנ/ז1ויצ א</ *i יף1א n  iio .דזש /ip. 
ט11?א(/6נ/ אר3 ס/ן האט .3  ג/* און /

iv 3 ט3טרא  *nאיצטיג/ די »נ/נ/(/ז 
 (/* *ך7שײ(1אה11 האט דאס מאס לא:/,

אט/ן.3/1 חיצינ/ 1צ םיחלט
o n  po סיםן קיין איז /ל3א אר/ם 

/i *ו /ן11/3 יט3 p i/ o י1י1א y)**p די פון 
i n  *11 ,!/))i**t אי** אל/ איז, אסת 

צ1 טי(/ ס(/צײ1א זיר /|3הא «/ן1י  /(ט3י
ר1 סיט  רוהינקײט 1/3(צ/װ/ח(די1א יי/

ט.6ט3/7/ר3אי ן1א  אס/ס3 *1 3י1א יי
/1/ אין 131/ iy*^ i/D/ )  סטרי/ן113אי /

?3 ױארט/ן /03y צו1 *1 יי3 זײן  (/!,3י
ײ tie זיי »אלט/ן o*i ז d  p*p יט (חת) 

ט/ן (/׳טעפט.  *3/0 *1 /!3/םו3 װאי
ס/ן 1/3/3 ש/;,  א(צױ /ס I/P3/1 ײ1 ײ/

j /33/d / י  נאמא״ 316 מלחמח, גחיס/ 1זי
 1א6 סײ 3*0*1(1אי װאס איץ סיט ם/(ס

 די 1א6 סײ jim קאסןי !16 ג3יחמ6 די
*/(.1 ד/ן3צ/3נר/ א סון 33אויסק/סםו

 •3םא א װענ/ן ל/צט/, דאם /ן3מ/
נ1 1שט/(די(/ / ט/ר,3אר די ם*ר י  האט יי

i/)**p ױז/ן (יס תו ס מי  םט/ן13סי ד/ם א
i 1/37/1 אין 1אב/ .3/6יי11* n צײס 

^ *ו עדר*יט30או* אר/ האפ/ן שי/ אר  פ
3/ / י /  !נ/דאנה ג/(דען7םא /(חײט/ן3נ

 ?אדו•. i**p (יט זופט (/׳!)אנא?1ט/3אי די
izn זי p oyn,|/)/ ים•1א איהם זי װ/ט 

i 3סא אין 1(א םייר/ן. n ט י14קא  ױ/
*36י1אר איהל אויוי t/1 או(נ/ן11/ / ii ; 

 םאטפ/קטשול/לם די 3אוי חײםט, אם1
/ן1מסט3אי או(ז/רע אין  װירסליך זאל/ז י

 די lie 1/קצו(/הט/11א םאר״ך א מאפ/ן
ײ ױאם דאסי 1ארפײט/  •1א11ג/ האפ/ז ז

ט ק/טם/, פיט/ר/ (/,3»3 אך3 (/ן  די װ/
 ס/(ש, איין *11 /שא(אל,3אי(ט/ר (א(צ/

 א*הם װעט אוז קאמזי ד/ם אוים/המ/ן
ט3 «/ פיז אױט(/פען י  ארכייט/ר /1או

 /3י13אישט/6 אלס ארויפקום/ן װ/ר/ן
1/ .1/3י

 03/1*1/16 האט 3317/017 אזינ/1 די
זי7ש  1*173 יט3 /03/םא3 קלאד גא(ץ (ער3/

 װערכ/ן סיטיננ, עשענטליכ/ן אן אויױ
 ט*מאר7אpo 3 (יאן1י קלאוקראכיגר די

o י1י1א 1<א (יט /ן,61אר3אײ( האט n 
 *3סארא איז װאם נאנקעט, יטעהנעם
ד (/װאר/ן שטאלט מ נ  7דזיש/(/דא ד/ם י

o נאארד /הז/סוטיװ n  iid דזשאילט 
 אין (יאז1י קיאוסטאכ/ר ד/ר םון 11פאא

 lie 1((/1זיצ /7א אויוי (אל פאלטימאר,
o n /1מא כאארל, /קז/קיט־װ /ראל3דדט 
in*7« פון זײן (יט ר/ד/ סײן ה/ן /ס /B 

1/ 7*3, i n  iv,״/* »i  j i* /־017 ז/לפינ/
 JIB 3(17/017 י1 1/11/3 אויך איו 3317

מ/ר/ /7א  אי! סײ ר/ייד/(ט/•6 װײם או
t n / i  n /* * i 3/3/7(/ /3פארשי/ד/ פײ* 

ר/יארט/ן. n/**t אין ם*י אה הײט/;
 **ie) 6 חיסט/רי?/, םון סמן הײז

 חייט.3אזי7ט1ם מינדעסטןר דעד םון יק/,3
 י1 יט17 דאס איז, אנער פ/סם/ דאם

y3n*en66 ,קײז /37/11 א*ן נאריכט/ן 
 פארפיצט, און /ט7פארנ ניט װ/רט זאך
ר/31א י«17/ר3ם/ם (חים/ די איו  **3 ז/
/ / o םון ט7ז n /  1אי /ס (ײסט. /ן37ז

 יס•1א פאר א דא זײנ/ן /ס דאס אסת,
 ץ3(א א האט באריכם אײן יט13 (אחמ/ן.

 יס/ר11/3 * !16 1ײמ/3/ר צאהל /3”7ק
/i שטארס (יאן,1י p o im n און oi7*oiv 

^3א6רא6 די דו*ר * 16!-3 i n1צ/3א 
 1* /הױפ/ן33א «ר/ם/, 1יםםיש/7לא/ים*

חון ײ ( jib ו ) iv v n n  * po ,ווײדזש/ם 
o ,(אפמב/! «• n סאר״ /סיי(/ס33א 

*o /17ארי3 כע7אז/ נאף און לאע׳/ ii3 i. 
 1ײט/31א /3דאז* די ט,3נ/זא ווי /ג,3א

»י ןײ(/ן זיי דאס צאחר. אין ימנניב /

 די י/ר/ן.1 אינגאחלט טט נא(/ ס/(/!
 יוי1א ס/סס שט/חט מ/טנ/רשי■ (מיס/

*/in ,/ג/* י/ד/ן אפט1אט3 אי! ■אזיצי 
po P3/i * סארואם. ס7א צח־יהטליט

pi*7P i*/*3* אין לםשל, ל/(/, די . n 
ס*|3/0מא איז נאלטיםאר א*| לוסטלי/

e**n ניט p|** ./ים/ר11( נא(ץ * טט 
 אז,7ײטס31א /ן3״1 ארנ״ט/ר אצ/(ט1■

Jis די /ז3הא ד/ר j n n יד/(ם1ר/6 פון 
i/o 3** ,1(/3שה/זי y ip /o  7/* i/3/rn 
*ro• ײס1ו ראוי, ii/pe/7  .0 o )n * t/ i 

o נ/פו(/ן *pon/3/1 .v און y i טיעפ־ 
lie 1אי 33/7P*■ 1סט/  i/v iy n  *i /  *י

*in ;/t/ ii3 אין נלאדע i* ,1װא יטט/ל/ן 
 אר3 יטt 3* אד/ז.11/3 /ן1י11/31א א*ז /ס
 •1ריל*1צ (/שא(אל1אי(ט/ *1 (יט ט3מ״

 אזי•6 /3/31/11/3 *1 (16 *ט10 » /!3**11
 *03/ /סט6 איז זי םאר?/הרט, 1/3 צי/ס,

 ,1*7* 1ם/ה אס11 /ר/ן3פאח* *ו שלאם/ן
o װאס |1א /(,31/11/3 ראט ױ מאס /n  *t 

.1/3*11/3 אך3
(/* 1אי 3(17שס/ /סט/6 ראזינ/ די

i ,1זאנ/ iv א1 /ן,11 n לײט־סאטיװ lie 
i7)3 »ל/ i3/m *e!/ פארשיל/(/ 1/3אי 

n*m ivs/ ib 8 די o n  po i/))iv*t .לזש
3. ip/1אי 0/ .11אא I"P /3*11 אײ(ציג* 
i/11/3 /נט7/36א 0*3 /3*16 /3*0 n 

i 3לי/1צ שס/טעל אױןי n איצטיג/ר 
/  איו /ם פא־קעהרט, לאנ/. סט/ר״31,

 •31א *וי1א *11 א»י 1אר/11ג/ געטאן אל/ס
/ו  נ/* (יט ױאלט חיס/ה יאן31י טרײד ז
1/11 i n 1סט/13טי in )/P7*n.

 אײ• אן po /3/16 די .71703 (/הםט,
i פאל חיים 1(/(/ n *7אנ/1טער(/״3א; 

o דא םײ(/| 1טי n ,:*1 /ז פארשל* 
 1/3*1/11 1* אנשטאט /ינטערנ/שאנא?,

/ איחר האנ/ן זאל שפטת אין ) ״ /3/ 
ה״ם * /ן3ר,א j/)/p 7/t *t 1װ/ ,33*17*3.

i *b לע/ */i*p3*Byo /)n*en*o / in* 
 טײ• 03/7/3 1אײ(/ דאו אלט11• ט/ן.

 צײט, 1(סט/t* /1* /*! איצט, t* /ן,3
i /ט11 n 1אאר3 עסז/קוטיױ חש/(/ראל 

 /ס אנ/ד .1שס/ט/ אױף /(/ן7א/ ראס
i/ 3(איז * i1 אס/ן7/ש/ ,m / n / j) ראס 
* 1» אט/ן,3/1 י/ל6 אחן 1(א  3די(3פי /ז

/i/3 זאל n  OB'ip)/ ׳טנ/לםט/ןן *ס װאס 
/*! 1נא »ז /ר,3»1 *11 נס/ס איז /ס /ין

18 ,1/03*1/3 I/3/P 1*0 1/7/11 1/3*3
 .1/1*11/3 יסנ/פיתרט1א 1אי אשױס3 לער
p/nv o 1אי /ס n  iv ג/־ /!יס/רװ/חלט 
 /(/ר־ זיר זאל /37/11 קאמיט/, / /ן1»א
 אזױ j/in*oivo*i/ דאם (/הס/ן (יש
 ין1ש זאל on/ אט/ן3מא /3/טלי אין לאס

 איהר/ *ל/ םיט 7(/שאנא1אי(ט/ י1
6*n*t7 i/ (1 אשים/ס (  איי• in/* א*ן ״

דיים. 1ג/(/
■op)i 3 »זױ/(*ii דאם האט *ײט 
pc Di3t7/3 i ראל / i  i/0131/c ד/ר 

 /*17*1**31* /3/3אײ /(/!11 1*173/113*7
/■1 /p .פ/הד *ט3 האט ס/ן ססארס 
o, *)1 װ/(/| /נ/םירט1 n האט מ/ן 

טינ/1( /3* *(נ/טס/ן  * *ר6 שריט י
13/ כאשטס. ד/ם םון אויספיהרו(( 1/3*3

 י11* /װ*ר/ן3 אש?*ס/ז3 איז אױן־
צ מ/(ליר *11 ש(/ל  *3*7 * /ן611/31/'י(

n פ/ר/(ץ  lie *1 1/ט/101ם lie31* י• 
*p* ,z”)(7 ד/ר אין י*(ס io o n ) '/* m, 
 e/11 ,nni73 (/הן װ/ט /ל/ס אוינ
i *37 1פ*ל nםיי(/ר/ in v o / in y o 

6*31*13 16) * *)3 n) '/  /*10D11/' 11־
.07*0 » ר/ן

i*3p n *ל/ס ד*ס i/ i *ם*ו* /ז3ס 
י1 06*171/1*330*0 1/0*113 1/131/

”pe 0 ייט,7פ/סט pi/3*t *i ר1(1א/ 
n/ דזש/ט!■־/? /* 3  1V01P/1P פא• 1אי 
i n  iv 3iv /1פא /ם ל/ג/. 1איצטיג 

 .טען*t* ,0033/1 |io 11 זיך ׳טטעהט
 ,03**31* די *ז ,03n*ey(1םיהר/ או(ז/ר/

 |1א *ר11ש /ן3וי* פ*רטתט/ן, ײ1 /3װ/ל
/1׳ 7/10*3 1 jim*תא־ ײ1 !16 םי/ל/ ם 
3!/ tn *? i« o /ײ ײ ם/ן3*11 ,8/7 /1ז  ז

 ס/םם *»י זיד בײ ײז1 ט3נ/ק/ אלײן(יס
jim ײ/ ?.1שםא p 1ו i/o i7״o 1אי n 

*i n  jib >3173*os*b 3אי פון שםארחײט• 
t >p t i i  t*/ o * i p / ,03**31* n / i די 

1/ /DD3*7nn6iy)אין (נ1שײ i n *»אי 
iw o ,3ס*( ור/ן *ײט/ )*W* סריידק 
i/)**t ל/(ס3 װימליך«/ pe « •חיסטע 
פ/ ריה/,  ד♦ פ/ר נש/ן1א11ג/ װי 1אי װ/י

0*01/111707/613 1 J1M/03 3י3אײ 1ײ• 
r*oo*3*o*6*p i ,03/37 טרײ/ן n*»/ 

■0/ 1,/ 37/11/ 7/ tfmאיחר/ אין /ס 
m ד* j/001703 1» ת1כח / i */היסט 

די?/.
ד ן׳ Ben izD אי san  ru n rm tw

<

j.
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ו י ר נקמריזט ו  נןװי• * םון ם*ן • יייי
 ov *ס3 *ופרידענח״ט, pe ט*ס סער

 אויסגעדריפם p* סס סיחמח. !יר חערט
 סיעיע, 1* גןדאנס, וער נערויורען

im( וײנען װערנע *n3 צײט דער אין pe 
 -3m *3* רער אוייעב ,13י3י30 טיעםעז
 1צ גר״ננױטינ *ניססלס אורזאכע, אנדער

 דער 1צ *װיקקעהרען װעיען (י*|,1י דער
 נע• p* ליענע איטער זייער טיט (י*ן1י

 רייהען אוינזערע ס*mi 3* סל״שאסט,
*ו װערען װעלען ) 330030 *p •נע׳על«ו 

 סאל דער זייז װעט ועלנע *ס3 .33(30
 *ין געלוראנען איז עס װעסען פיערע, סיט
״ םאר׳פיעדענע ק*ס  און תחבולות, 3(

 פיעיע 1צ נעפיררט *ר3 חאנען װעלנע
 רייחע;, אונזערע אין מחלוקות אונױנינע

 ױניאן דער וױנענענען ניט ה*ט װאס און
 זי־ װעט *יצט .33113( אינערינען קיין
 פרוכטלאזע רי 1צ סוף א נעחטען נער

 פוײ מיט זיר װעט סען p* דענאטע;׳
 יערען נאפעסטעען נעהדען מוט שע;

 שמא דער װעיכען װרר וונלט, עװאנען
 אונ־ אין אריינברענען 033P3( «יך (ו*לט

.3310030 זער
 צױ םון געפיהל נאיאנדערעז א מיט

 •yipy רדטענעראל דער ה*ט םרידעגהײט
 באריכט om אױפגענומען נאארר קוטױו

 אי־ כאראוי סעקרעטאר דושעגעראל םון
 געעינ־ דער אין װעגדונג נייעד דער נער
 נרינדוננ דער איבער ,26 י*ייאר po טע
 װייםט• דער אין 33**3 ד״טאינט א םון
 נאה־ די אינער ״ט־אינדוסטריע, דו או|

 *װיי *ין 25 ל*קאל םון צוטיילונג דינע
 אן לאקאים, נאזונדערע סעחרערע אדער

 סיוז םיעל נעפאדערט *ט6 ױ*ס ארנ״ט,
 ערםאלג םיט אױ װ*ס און םאקס, און

ם םון געײארען אויסנעפיהרט  פרעזי־ וויי
 סאדפטעהער דעם אלס ז״דסאז, ס. דענט

אינטערנע׳טאלאל. דער םון
דיע• אין אנער ערםרעחליכסטע ד*ס

 םאר־ om אויןי ױ*ס איז׳ פאםיריננ וער
 די ,25 ל*קאל םון חאמיטע א םון לאנג

 אנטאניני, אוך חורװיטש האכראן, נרירער
 עקזע־ דו׳פענעראל ן3ג*(צ om םון און

 ער־ ויענסאן, םארים האט ,33**3 קוטױז
 סע־ געװעזענער פרעזידענט, וױיס ׳פטער

 םון באארד דז׳פאינט דעם םון נעדז׳פער
 האם װעלכער ױגיאו, הלאוסמאכער דער

 «ו ערםאלנ םון קלאוקםאכער די נעפיהרט
 אי• איימעװילמם ענדליך ערסארנ,

 דעם פון םענעדזטםענט די כערצונעהדען
 װײםט דער אין נאארד דז׳טאינט נייעם

 א,יין דאס װאס אינדוםטריע, דרעס און
 םאל׳פםענדינען דעם םאר גאראנטיע א איז

סערםעריפאפט. נײער דער םון פרפאלג
 דעם םון דא ׳פיין ריידען םיר אז און

1אי װײסט דער איז באארד דזשאינם

ס נאריכנמט רא ואל אינרוםטריע װו
 פרעםער• איווטיגער דער או ווערען,

a האט נחוגטט v v v i װם פאטיטע א»
 » נאך נאארר עיוזעהוטױו דז׳פענעראל

 די ?אל עם tv פ»ולאננ, רעם םיט םאל
 אינ• דרעם און ווייסט דער 1אי פרעםער
 זעלנסט־ א װערען נאװיליגט דיםםריע

לאקאל. שטענרינער
 נארעד־ גרוים םיט האט פאםיטע די

 ׳פטאנופונקט א*הר םארםיידיגם זאטה״ט
 איינ־■ נינסטינען זעחר » נעמאכט האט און

m׳n דעם אױןי ררוה  x. .ראך באארר 
 איבערצונעכען נעװארען באיטראסען איז
 קאם־טע, א *ו אננעלענענהייט נאנצע די

 אױטםאר• גוט אמאל װידער זאל װערנע
 אויסהע־ אננעלענענהיים, גאנצע די ׳טען
 פון קאםיטע א אראר װידער אויר רען

 דז׳פוריםדיה״ קליימט ײעלכער ,35 לאקאל
 םאר־ אננעלענענחײט דאזינע די און ׳פאן.

 דז׳פע־ פון סיטיננ נעלוסטעז צום נרענגען
כאארד. עקזעקוטױו נעראל

 קאםיטעס רערטאנטע *ײיי די אחוץ
*ו נעװען 1זיינע 25 לאהאל פון  אנדערע נ

y א :קאםיטעס c 'c ip םון cm דזיעאינט 
 אין ױניאן הלאוקסאבער רm םון נאארד

 דא• א נעהאט ה«ט װעלכע נארט׳מאר,
 טא־ צו קראר ער׳שטענם, םיםיאן, פעלטע

 סארלאנ־ און כאלטיסאר אי) לאגע רי כע;
 אינטערנעשאנאל, דער םון חילף די געז

 די אפט אזױ כ״טען צו ניט נאזאנחגרם
 אינטערנעמאגאל די װאם םארטרעטער,

 דארםען ;יט זאל ארנײט די כדי לויקם,
 אג־ פדן װערען אויםגענומען מאל אלע

 א״גצולאדען «ײ צװײטענס׳ אוז םאנג,
 דאן נאנתעם. צוס אין מאם־סיםינג צים
 םילאדעלםיא, פון קאםיםע א געװעז איז
 קאר■, ברודער םוז נע׳פטאלט דער אין

 רער pc נאארו דז׳עאינט pc טענערזשער
 לםיא,mםילא אין ױניאן קלאוהםאכער

 נא־ קלארען א אפנעגענען האט װעלכער
 םילאדעלםיא. אין לאנע דער װענען ריכם
 כרודער נעײארען אויסנעהערם איז דאן

 םזן ,60 לאקאל םון טענעדז׳פער גריננערנ,
ױניאן. ררעםםייקערם און ט׳פילדרען די

*d פון עיתר סאםע דעם װענע; ii •cm 
 װענען אויך ווי םארנעבראכט, האבען זיי

 נעפ״ אונזער איז נא׳פליםע װייטעחן אלע
ארטיפץל. סטען

 האבען נאסםםויינדליך צו נ*ר ׳פוין
 סלאוהטאבער־ אוניערע ארויםנעװיזעז ויך

 דזיפענעראל צום נאלטיםאר אין ױגיאנם
 ניט זאלען מיר אז באארד, עקזעקוטיװ

 װי דעם, איבער באריכטען מעהר עםװאם
 םארבײנעהענדינ, נעטאן, עם 1חאבע מיר
נאריכם. אוגזער אין

אויםער־ מ*ל דאס איז נאלםיטאר

 סיטינדפלאץ תר אלס געװארצן ווצחלט
 נאארד, עהועקוטװו דז׳פענעראל חגס םאר
 דאל ראפ נעװאלס ניט זיך חאט עס װײל

ו װארםען י  pc אױגעז די אין ׳צטארק צו ז
 גןוועחד די אױסטיידןן און עולם׳ אונזער

נ רי p* נאנקעטען לינע  װ*ס דים,1ני
m*( א*| אױס איהס טיילט טען m •נרע 

pc im סערע o w א־נרוכטריע. אונזער 
 ח*ט נ*ארד עהזקוטיװ חלוענעראל דער

 P* אױפצוט*! *רנייט פיעל1צ נעתאט
 נע׳עםערט װענינער װ*ס נעװ*רט ח*ט

y דצר ח*ט נאלטימ*ר, אין מצרצן. e n* 
 איז נעװאוסט, נ*ארד *שזעפוטױו ראלyנ

 ס*• (י*נס1י די pc ל*נע סינאנציעלע די
o)vo;« ט  ן1א נלצנצענ^ i״p ניט ױיי

iv ה*ט ער s n גyרyגy,פט 11 צר אז נט
סטײ^ ט*ל ר*ם  תו .oyp)*c • אױ

n׳n^ ipyipy p*iy)ye ח*ט נ*ארד 
*oc*ay) nyc דעס pe rn 2 *חן amןל/ 

 נ*ארד דזשאינט דצר ר*ט נ*ר ניט חניח.
3*oy<* * ,אײנ״ צוערשט נ*ר כאנחצט 

IV3PV11 אױף מאם־םיםינג, * נאתס^
iy רyנז1א 3*0 pi*pp ז*ל לם1צ jy)yp 

 ־yם1pyנpרי1צ 0*11 נ*ר cyר נאנריסצן
)oy ט׳^  ׳*מזיגנער, poMipnjya ■רעזי
ב*ארד. נאנצ¥; cm |1א

iyn 11( אייננאמפצן איז םיטיננV**
 yi* ח*ל חנר איו י*ר איז ניו׳ אייי• ײנו
tyn ,און נעפאקט otiov) |ya*n y?y’ C 

 רעדמר די «*ס צײט, גאנצע די inyce׳
(^*צוס. ה*כען

im *לע p i נע־ םקז1יפנצ(1א זײנפן 
im * ii םיט באנײםטצמנ(. אטת׳ער סיט 

*נפר איז נג1ר¥00גא(ײ רyכסטyה חגר
*1’iyo u y ic די נעײארעז t i  pc ynyn 

r\vm v7»  o jm ’t
 «»י װפרטער, yoc3*w”* די אין

tn ריכםיג איחס ז*לען yאל אז yo rw o, 
י אנאליזירט צר ה*ט  V3t? איצםינע ו
 נאזאנ־ p* אמעםײ;, אין אםצריקא אין
mאין רס *nyu i .ח*ט צר אינײסםריצ 

pc n גאנצפ די *יגצלײפפנט ryo פרי־ א 
 אז ערפלעחרט, ה*ם פר לאגד. אין זיס
y (אנצצ די p 'ic c טאנושעקטשורט איז

yom * im  lie< 1צ בדי *jym o i די
lie  n im o ארבייםער די *tit ס11 כדי* 

ײ pc ארױםצמ־ייסצ; לייכטפר  ד*ס, ז
o*n זיי ty)i*ny) iva*n.

 לס1צ 01צ אופלירט שטארס ה*ט ער
 ךאד pc סארפיח^ זיך ל*זפן 1צ ניט
̂וyליננ  cm סארלידפז 1צ ניט פרעספ, רyר׳
 עטיל־ oy)*o)yo*o דעם צוליענ מוט

o ן1א ניט ivp לכערy11 ׳צטאנד, y ii ניט 
*נהארטען. לאננ

mאםת3 ה*ט ^לס ר )y׳iyj)WB זיי״
:y .ה*ט מען װ¥רטער )inyty, אז mר

װסלאנו םאװעט װעגען באריכם שלעזינגעױס
ב«ר«נ^װ. ם. פון

ארטיק־ שילעזינגער׳ס געג. <ײענענדיג
 ס^װעט־רוס״ װעגען געשירעכען און <עז

̂וכ #<»נד  װיזיט, w \h דערמ^גם זיך אץ־ ה
 צזואנצינ און םינוי םיט האב איך װ*ם
̂וחר  אידי- באקאנטע די געמאכט צוריק י

*V גיע װאודכײן. ה^̂י
 מ״ן גאך קורצעז אין געװען איז עס

 איך אאגדאן. םון אמעריקא קײן אנקומען
̂ס ביז  ספעצי־ שטיקעל א געװען דאמא

 איך וױיל קאלאגיעס, אידישע אין אליסט
 צױ דעם פאר םאגאטען עםליכע םיט בין

 אי- די איבער רייזמ א םון ריקגעקוטען
 װען ארגענםיגע. אין האלאניעס דישע

 פון וױים גיט אז דערהערם, דא האב איד
v:m\ האב קאלאגיע, אידישע א דא איז 
 אוז זי באזוכעז צו באשלאסען אויך איך

 וועגען קארעספאנדעגץ א •װעקצי^יקעז
רוסלאנד. קײן איהר

ױ גים וױיס איר  גע־ איז דאס אזוי ו
n w,\ פארװאל־ דעטאלדיגעד דער גאר 
 סאב״ ״פראשעסאר״ װאודבײן, םון םער

 םײן םון דערװאוסט זיך האט סאװיטש,
 קוםט טאנ שעהנעם אײן אין און •לאן

 אײז, םץ־ לאדעט און םיר צו ארײן ער
 ער איחם. סיט אהין םאחרען זאל איך
 א עפעס וועגעז געװען עס, חײסם איז,
 צופע־ זיר האם און יארח נױ אין עגין

 וױל אץי אז דערוואוסט, <יגערװײזע
 םאחרען גים װארום טא אחין. ®אחרען
 דעם וױיסט װעלכער איחם, םים בעסער

 זאמלען צו ארויסהעל&ען םיר און וועג
 קארעספאנ־ סײן םאר םאמעריאלען

דעגץ?
 כשר אויסנעזמחן האט «לאן דער

 גריז) זעחר געוועז דאן נאו בין (איך
 םאהרען צו אײגגעוױליגט חאכ איך און

 שםונדען ■אר א םים שוין איהם. סים
ro y « r• םיר חאם n אנגעחויבען םעשה 

 איז צס אבער ויעחנן, צו ®ארדעכםיג
שיעם.^ צו געוועז מױן

 ״■ראפע־ דער ויך האט ערשסענס,
 צאדד םוז קר או אײגגעשיאדם, סאר״׳

או באח,־םיקעם סײן םאר מז  װאוד־ נ
ײן; ױ אזױ ג  א געוועז דאן בין איד ו

געלאזס זיך איך האב #קבצן נתיסער

 אפגעשטעלם זיך ער האט צװײטענם,
 םיגאדעקפיא אין גאכט איבער םיר סיט
 געהאט ליעכ גיט ״עס הײסט האט, (ער
 האלבע א איז און בײ־גאכט), פאהרען צו

 אין ציםער םײן אין אפגעזעסען נאכט
 דער איבער םיר אויםקלערענדיג האטעל

 ניט םיר האם ער װאודבײן. אין לאגע
 איחם האב איך ביז שלאפעז, געלאזט

 שרעק־ נעװען בין (איך םארזיכערט נים
 אלעס אין בין איך אז שלעפערדיג), ליר

איהם. מיט אײנפארשטאנען
 דעם י1אוי זײנען סיר װען דריטענס,

 װאודבײז, קײן אנגעקומען טאג אנדערען
 זיך זאל אין־ אײנגערעדט, מיר ער חאט

 דער װײל הויז, אין איהם בײ אפשטעלען
 גע־ עס, הײסט איז, האטעל װאודביינ׳ער

 גווארדעי• ניט — רויטע םיט פול װעז
צעס.

 ער• איחם האב איך וחנן םערמענס,
 אײניגע באזוכען װיל איך אז קלערט,

 םיט טיטגעשיהט ער האט סאלאגיסטען,
 ניט איז װאס םענשען, א זיינעם סיר

םינוט. קײן אויף םיר םון אפגעטראטען
 י איחם חאב איך װען םינםטענם, און,

 צוריס וועג אוים׳ן װיל איד אז ערסלערט,
 , אידישע די באזוכען אױד יארק נױ קײן

 חאם ראזענהאם, און קארםעל תאלאניעס
 טיך אפצוםיחחןן &ארגעשלאנען םיר ער

ײז האב איך איז קארעטעי זײז איז אהין  ז
אגגעהםען. געםוזם פארשלאג
r r p, םון צוריסנעסוטען ביז איך װעז 

 קאלאניעס, אידישע זײ איבער רײזע םײז
 ערםאהרוגג אײגענער מיץ פון איר האב

 אז זאך: אײן בלויז זײ סיז געװאוסם
 און פיענעס, םיט םול גערועז איז ערד רי
 באזעצען צו רציחח א געװען איז עס אז

 גיט איז, סיגדער. אידישע ערד אזא אויף
p זײענדינ 'P א גראדע גאר ענטוזיאסט 
 בלױז איד ריאב סקעפםיהער, גרויסער

 סײן איז ארויסגעשטעלט םאקט יענעם
 איך ׳ װאורבײן. וחנגעז ,הארעספאנדעגץ

 חאב איך נאר אדײגגעםאלען, טאקי כין
 ארײעעםא״ בין איך אז געװאוסם, אלײן
 סא״ םיין פארםאסט אזוי האב איז לעז«

גאר האט אםת דער דאס רעספאנדעגץ,

 פון געליטען #ניט גאר כםעט אדער גיט,
ארײגםאלען. םײן

 גענטשול טיר װעט שלעזיגגער גענ.
 א אױסדריקען װעל איך װען דעען,

ײן םיט איו ער אז םארדאכט,  רײזע ז
n אזטגעפעחר סאװעט־רוסלאגד נאך w 

ױ ארײנגעםאלען,  רײזע םײז טיט איך ו
 אוג־ גרויםען אײן םיט װאודבײן. נאך

 דעו״ גיט וױיסם אלײן ער טערשײד:
 איז ער אריעגעפאלען. איו ער אז םון,

 ער חאם ערשםמגס, אז זיכער, םאלסאםען
 ער אז צװײטענס, און, געזעהען, אלעס
 איי- זײנע םיט געקוקט אלעס אויף האם
אויגען. גענצ

װירק• עס טײנט- שלעזינגער גענ. אז
 קײן ניטא טיר בײ איז דעם װעגען ^יה
 אידען דעם קען איך צװײםעל. שום
 װײס, און יאוזר, צװאנציג װי םעהו־ שױן

 pc ראלע די שייעלעז ניט יןעז ער אז
 אפילו ■אליםישען, א אדער דעטאגאג, א

 װיל ער און ויע^ען^ עס װאלם ער װעז
נים. אויך טאהי עם

 קאגטראהם קײן געםאכט ניט חאט ער
 ציי• אידישער קײן טיט יאהר צמײ אױוי
 איחר אין זיך שאמלען צו אום טונג,
 אין סאל <אר א סוםע) געװיסער א (םאר
 םא־ םאר אדער באל^פעוויזם םאר װאך

ט יעגער אויוי רעוואלוציאגען ציאלע ײ  ו
). יענעד אויף (בלױז ם! זיי
 רואס רעדאקםאר, קײן ניט איז ער

 איחם װעלען לעזעד !יעע אז םורא, חאם
װעט ער אויב די צוברעכען

ײן םכבד גים «ײ  א םים טאג יעדען ז
באלשעװיזם. אארציע גרויסער
 דעםאגאג, א סתם גים איז ער אח

 ״סאסען די קיצלען צו ליעב חאט װאס
 #ואכען פלאם״רױטע םיס גאסען״ די אין
 םים תיצ^אן דערםאר איהם זאלען ?ײ כדי

לאדיםםענםעז.8א און סאסילימענטען
#עגסו?יאסם אז איד א איז ער אבער

 ים נאבצען א און חארץ ברייםער א טים
געפיהלען. ®ון

 ואל אױנ ביח איין םאקי, ער vא
ארײגגצםאלעז. םאלקן, גים איחם אױף

 רוסלאנד pa מלײבוויס געניםע די
ער אז נעוואוסם, נאציינמננס האבען

 םr,y חור װאס דא^ אויס דריממ הנתוד
p v a גצדעגקט האס pa .גצםיחלט
'V, ועחר א נעוחון *יו טיטיננ חנר 

 םאר• גיט נעוױס האט ער און געראטעגער
 אױןי וױוקוגנ גרויטע א מאכען צו פעחלט

 גערא• אזױ ױנקט און אגװעזעגדע. די
v איו טצן m\ וחנלנער, נאנקעט, דער 

 ראך ױגיאן, דער םון סאראגשטאלט נאטא
n געטראגען זײנען האסטען ,̂  םון געװאר

 n און דארם זײגען װעלכע אלע,
 קאסטען די נאצאחלט נאו חאט ױדאן

געסט. די םאד
 א געװעז וױרקליך איו נאגהעט דער

 חנם אין יארק גױ אין •ראכטפולער.
 ניט באגקעט דער װאלט חאטעל נעסטען
שעחנער. און רײנער וײן געקענט
 באשטאנען איו וועלכער עולם, דער

 מעגשצן, חוגחנרט וױ װעדגער ניט םון
 שטיםונג, נעסטער חןר אין געװזנן איו
 סײ און טאוסטמאסטער, דער סײ און

 ױסאנס די פון פארשטעחער פארטיעדעגע
 דזשענעראל אונזערע פון עםליכע סײ און

 טד חאכען םיטגלידער כאארד עהועקוטיװ
רעחנן. אױסגעצײכענטע חאלטען
באנ• דעם אױף רעדגער תצטער דער

 שלעױגנער. טחןזידענם געורען איז קעט
 גערעדט חױיטזעכלץ־ עד חאט םאל דאס
 *n רוסלאנד. אין ערפאהרומען זיעע םון

 דעד םיט אױסגעחערט איחס חאט עולם
 נא־ זײן אויםםערהזאםסײט. חעכסטער
 אץ םארכרעכעז א איז oy ואס םערקונג,

T װארםען צו םאמענם איצטיגען דעם P 
 רוסיטען דעם םון םיס די צװיטען צער

 נעפונען חאט ■ראלעטאריאט, העםםענדען
 סון חערצער די pa אפקלאגג טיעםען א

אגװעזענדע. אלע
עיעס. נאר װערען באריכטעט רא זאל
m*סאר איו זײדסאן ס. •רעזידעגט ס 

 חױיט״ דער געווען צײט לעצטער דעד
 אוסגע• און באלםיםאר םאר ארגאגײ׳זער

 לײדיעס די האט צוריס לאנג גים גענד.
ױ סטרײק, » נעחאט ױניאן םײלארס  עס ו

 צײט יענער צו געווארען באריכטעם איז
pa דער מיט און גקײם״ . ״גע, דער 

 pa זיעג חןר איז וײדםאן ס. pa חילף
 םאלשטענדמער• א געװען ארבײטער רי

 אז װערעז, באמערקט דא זאל אורחא אגנ
 באלםײ אין מניאן ט״לארס לײדיצס רי

 ארגאניזירט, •ראצענט חונדערם איז םאר
 ארביי• ציעלבאוואוסטע פון סאשטעהט

 גע• חאט נרעזידענט װײס װעסען טער״
 פימ• צו םארגעניגען באזונדערען א חאט
?אטןי. pa רען

 דעם םיט זיך^באנוצט חאט ױניאן די
 אנערקע־ איחר אױסגעדריקט pa נאנסעט

 a פון סתנח a דורך ?ײדמאן ס. צו נונג
םעדער. גאלדענער גוטער זעהר

 אראפ״ ניט איהם פון חאט םען pa #קוטט
 כמ גרעגעץ דער פון אויג p«p געלאזט

מאסקװ^
 *MD a pa באזעצט איהם האט םען

 ארזכד איהם האט םען pa וחגט-האטעל
 ארוס־ זיך חאמ p^a ער pa( גערעגעלט

 קאסוניסטימע לויםער םיט גערינגעלט),
חסידים.
 עד א? געגעבען, *כטוגג האט כיען

ר ז̂א  אויסורסים, םיט .גאלןאנען ניט זי
 אםאל, סאסירם אפילו חאט עס װען און
 ער חאט נאנעגענט, יא זײ חאט ער אז

ײ שטעלען צו געהאט מורא  pa םראגען, ז
 צו גשזאט םורא מעחוער נאך חאבעז זײ

 איז עס וױיל םײלער. זײערע עפענען
 רוסי pa צײט רעײאלוציאנערע a דאך

 חאל״ םען םוז צײט a?a pa pa ל»גד,
צײנער. די חיגטער צונג דעם םעז

pa בלױו נאזוכט ער חאם זזכל בסך 
 צענטזנרס n סאסקווע, pa ■עטראגראד

 װאהרטייג־ איו, op וואו קאםוניזם, פון
 סא־י אטת׳ע װי שייאנעז, םעהר דא ̂יך,

 קרײ וױל װאס יעדערער, ײײל םוגיסטען,
 •ארציע גרעםעחנ א׳ אדער תשאב a גען

 אדער טעאטער pa בילעט a אדער נרויט
 אלס ס*רשר"בע\ זיך םוז הױזען, יאר א
קאםוניסם. א

 צם וױפיעל זאגען, ניט אםילו קען צר
 מאם־ pa סאםוניסטען אםת׳ע דא איז

 װאס ניט *בסאלום וױיס ער pa קווע,
 •עט״ pa םאסקווע אויסזגר זיך םוט עס

ראגראד.
 סא־ וחגט סען וחנז אז גלױבט, ער

 םעז וועט לאזעז, רוח צו וועט־רוםלאנד
 סאציאליסםישע א צײם דער םים דארם

v ארדנוננ jpp\ .אמגד איגםיחרען n 
 ן•n איםאליענישע pa דײנזשע עגגלישע,
 לאנג נימ אױך חאכען וחנלכע לזמאטעז,

 אז ׳ניט גלויבצן רוםלאנד, כאזוכם צורית
 מן חורבן רוסישעז נרויסען דעם אױןי
pop r וחנן a  opסאציא• צו *חנליכעס ס 
 ניט זעח איך און אױסוואססען. ליום
 ווע<י• יענע דארמז סיר סארוואט ׳איק
ױ גלױמן, געד מלעוינגער׳ן. גע^ ו

 ער ווען רעכט, פילײכט, חאם, ער
 ^ל באלשעוױזם דעד אויכ אז זאנם,
* קען רוסלאנד, אין פאלען יעצט לױז  ב

םארנעחםעז. •לאץ pn אגארכיע וױלדע
pa אפילו t o ,חאבען וועלכע דא 

 סיט זיד סוטעז צו זכיח n געחאם נים
 מא• די אז איכעחױינס, וימען לעניג׳עז,

jrmp אראפנעחםעז «ח דארף pa רתד 
 פארברצמז א אי איו op אז pa ״יאנד

i פאר ניצלאז »י n בודדפואזאר *oTr 
מן nr רוסלאנד אױסער אױ ח מ אוג

. לי
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דער
£נעזע׳ן

 אנמריסא אין ייטסל*זיגה״ט3אר ־
B«o ןיד *tvu ccyu דער ײי איו3 ניט 

m «יר ח*ם סןיןג m i* סיעל נ*ר 
^tyoyc, י*חר אגתוהאלטץן פ«גט 

 ח*ט ״טסל*זינקײט3אר די n* **•עסצר,
י י  איצנמר, פידלען. אגנפחױמן ̂אלר ז
מז  זיי־ ייגמר3*ר טױו«נדצ חמתרטע ז
tyj מן ײט,3אר *חן  ח*ט מיגטצר חנו ו
עײ3אר פימלע סיט ivs’iny*(( זיד ט  ״

|p *חן סאסיליען *o״«'o)y3yJ שוס ״
>y« ,iy| «יחת3׳ iynyn רפנטם נפמגיטצן 

IV03’iiy״ אלע די tyn אי»ס, או j׳״ 
e*n ײט3אר ריyר iy)*ipva jys*n אין 
 Kom* סאר ,םלחסוז nm tie צייט רעו

 *ננע־ מיעתר םען ה*ט — סראטיע״
iys»in רײתן ty;vn אר• נעגען םיטלען 

jy און ״טסל*זינש״ט3 jy ii די *י תילוי 
m צי ייטסצ*ז׳ג3אר m  y in  neס e v il 

oy iy גי• ן גיט איך וױיס אתיס^טען״ 
יא. מי גיין רyכ

 ײטס•3אר די זיך c*n אייראוא אין
 סוי* סך א פיהלען נעל*(ט לאזינפייט

*ו תיסי חער. ענ דפר »י cm נ  ליי
» ח*ט םע און נצפנדיגט «יך ה*ס *iny־' 
* גען ם ק די י<יזיתן3ת *נ לי  פאי־ סי

iv:*n ,tyB* i די זיך voT t’>’3*um 
 די |ie יי«מױ3אר אייגינ¥ אח סאלראט^

 אי־ in* 1P31CV3 אינוץסטרי׳ס םלחםח
 1וצ8םיליטערי׳ טטפן א טיט חנס י״ט,3

ri*pm. סאראטעתט ר¥ל*רד, ךןר 
י פיז |1א |yc>*nyi ניט ח*ט זץ־,  ירא־ י

 גאר־ איו ריס*נםטר*ק׳ןן*ן fie גראםען
טפן. גימט * עי » הי  pc העלתן די »

c r i פריעג״ ,רעמאפראםי׳צעז jy3*n 
ם סײן ״  םען ,D'liy: גפחאט. גיט ארנ
 I* םיחרט םען און *עפפיהרט ת*ט

im םלחנצת, m *c y3>yn אםוניציע *H 
 די ציחמ1פר*י זא<עז צלפע11 ארב״טער,

עו דציע,1אט  ?ליינ־ זײנעז mon>o די *נ
n די ט׳»ינ?ע, u in נחיםע, זײנפן I” P 

 זײנעו ייטסל*זצ3אר n* ניט*, איו נעאד
o צ*חל ןײצר און ך* iy ii ם*ל אלע )m* 

im םראנ?ריױ, *ין טפר.  i*ii *י•11׳ש 
 רyד נ*ד י*ד,ר yotmy ד*ם ה*ט גיום

 3m סון םוחמז די פאר׳םס׳ט םלחםח
3yoom j פח טייל vwp>ye*3 3m« ת*

’y די op3*oen*c ה*ט yp*m אױפ׳ן 
 *לםעפטי־ י3 זיך האנפן ,3י*ח צװיינתן

Vi ג «י ly *33 װ jy ii onyc’ pyj**ײטםל 
ײ |jm ערוזוייט3*י וינהײט,  אז זעהען, ז

3m אױוי םײלט1צ *יז ?לאס ארביי^ר 
oy'*p*3C הםיגיס, פכל y3>yii שלאנצן 

lie •דער ער3אי זיך jyu׳Mw «יד  y;*3D 
 אינט^אצי*־ 1יטצ3m 33* ײםצן11צ

 ייםער3אר י3 זיינען *יטאלי¥ן אין ־גאל.
iyo«3*c םיט *c ’)»)y m y3 i. צננ* אין 

 o>n*yyi צייט yo»3y די iyo ה*ט לאנד
y ניט *בעז3 !תלכע «ע;ם־עס, פלײנצ i* 

 יר1א ר*ס םען האט רנ*רm גלעפט,
*03yny»’ i ארכייםער די צ*הלפן, 1צ 

i y3>yn ,tyc*o3״ iy jניט לאנג ניט יז 
tynyj אמי iyc ’3iy 11 אױןי cy’*p*3cי

lyr’ny iys*n n* 3m:v? m*( אין m
>*11 y3yi)* yיפטיy l 3 נים ענינים*e- 

yc’m  * t* ,iyoy( טייל lie איז זײ 
 lie פראפלפמפז די האבען ארכײטםל*ז,

 אױפ* סצחר cp)ye׳yj ם”*רפײטםל*זע?
 לענ־ mm)K *ין אײדער םער?זאט?ײט

3m, י« *y j ,איצט, אויר אזױ מ*ל 
 פון 3ל*( * 1בליבע3ם* ^נלאנד איז

^-און3?*מ«  י11 יף1א .tyo3*cm *םיס
ס11 ד*ס — ל*נג? ניט. איך ״

 TV3KH *וזײ מיט איז y)*>))3 אין
rv א iy3*iiy( ט3אײננעפיח יפ31צ m 

jyiyn ננ.13ם־םארןיכע”כײטםל*זינ?3א 
 1*י װי ).C)y3ie(׳’* צ*'םענט1(אגעס

>*3jruy* m m )* y די איז o*)*py-» 
 איילמע שלעכט. J yo*(y jie y)*>«3׳

iyj*i 0־cy)P3 yo)ycycc*p גאנץ 'V, 
tnyy o n *  imy’nyj oyii cy m 3י*ה 

3y3” K )3ענגלא oyii זיך -vov 3y3y»ii 
 מענליד jyp ד*ס פיס. mn*' אויף לען

*ין1* *יז, אםת 3m זײז•  ,3ע(נלא( -
yc*3«* m*ל *יז װי *»י m )* v*,׳m 

3m)yJ, סיס־ םםליכע8טש3י11 די איז 
cy .03'i’J*3*om eye 11*1 איז p'p־) 

3m ,ניט b « p)m*>*co” 33* o*ii 
copkii און o*ii איעגעםיהלט ה*ס מען

3B)*p־jy))nyiiP3*c mP)*,yi>*nm 
cm)*>3. נעגען )y ii* c

שלזגזי(* גענ. iye>yn ,e׳ip 3m י*,
 tic אליי!, איהס pc tVQip*3 ה*ט 3(?

*P3«ob׳ די nmp(אי« לצלינ׳ען, ני?*לאי
w 1 סטע *n5)*3 מאכעom>yn*D ה*ט 
))*cm  jyryftttDM* dim ,Dmimw 

p פיעסטצן c  p«c אי| צװײפעל
33 cmײטעז *tc*3*n jmicJn’ey) ji

pc B*n'tm c ivoyyry)3*,3 cm  lie
3m םזמם3נ* לייתם C3yp3,* ii 1י.«  (י
 פאלםזנר אזא *סיצו אױפ צװייפצל, איד
r w, ײ 19ליב33ס* *צט11 אין, װי  איע נ

איא ג*ד ינ*י*עןp ■3* חרצים זײ(ק
מ ״ ףי ײ ״י י יי כ 5י מ ײ מ׳ ײי ײ -1*13■ Mt* PP

p c .קאלטשין. ם

ו נייןם * ז ז  ײטסל*ויני33א iwtm מ
v ((.1ינ¥ר13?ייט־פא i 3y)'oy’ * 3y3 

1<3 r *  rv iו om* אן י  pc ))>3yoy30'i 
 3םעח אויוי זיך ײם3«ו3סא 3« איס׳גן,

y)P3 y3yom) oim* 3ייטמ33א w c p* 
®יטען.

3m אלטעל o*n r v m 3 זיך*c- 
 אינ־ m»)>*c י3 יוי1* <ויז3 *■לייט

יצ־3מיױ־ םיהלען, ה*לץ מססליעס:
3 ,m m>ס,3ײ3ט ינג3י ym)*3*o •אינ 

*lycnyu 0*11( זאצניריננ  *3 03yn 
y i” » ,(oeM irpm to־׳|p* ,))w>yoc 

3*rv m  om  es*30*3 t אלס **epy i 
ye p* o y o ’ iy cצו אשל*סען3 ח*ט ז 

*<yi* p* o)vonycopy om  iy))MB3 
y) |*3 tys*n y3>yii ,oy'30on)'* vs 

33* po iv c<'ײטסל*זיגפײט yo3ה pc 
m*( זײ m. 3 יפטצז3פא י3 יט1לm pc 

r ח*ט חמיײמ v m  3m זיך o ” 3ccn*c 
 םילי*ן 3האל * םיט צװײ אחס אױף

r״33* v m  3y») 3m •3yo *־3ס 
 אר׳ טילי*ן נײן *חם יןי1* זיך ייט3ש*

 m* יף1* זיך ײט3׳»*3פ* 3y .3ייםע3
’3yo 3* ,3ייטע33א iי m )y)?*c וים־* 

?3א( איז ײטער33א :(»חטען ,3לםו1י
3'iy o o y, טען3ם*ל* *yt*3c*o p,| 
 (־V3»)13))0 *1 לײ3*לצ אין 3ייטצ33*

ty))iony)3VO, ,נייטעד3א •אליסלײט 
*iy))ionynyo)i, צײ31*אז אין  yr'Jnp
,1ײע11אמ3ט־ט3שט* אייזעףבאח(^, ווי

)p’ 3opy>y p* iy ,3< סטא(ציפסmny 
33* ys^vn ,iyo)y)* p*״p •n* im־* 

 3yo״33* יpo yooinyo 3 י3 •1פיסי*
t) o״ p 3khm3 |y 1׳עטע(דיגע * םיט 

pm םיט p* דזשאנ  c y 'o y c צ״ט lie 
33K*3)*J mi m m )*  ji* ,3yo>y3״yo 

*t tyo)y)* p״iy j יט) o>y3V33*e אלם 
.3ײטע33א יגע3שטצ(

 3y3y« איז ryty( אלטצן om אויט
yo)*o3m* יpc 3 3ײטצ33א )y3’i אי(־ 

o)’C3y3*3 iv iiy) oy’ 300n, טאל אין
pc ׳טיציננ זיבען 1צ טסל*זי(ק״ט,”33א 
o 1.75* ח״ .3 פע(עפיט, י*ד1 א n .ד*ל 
*3 .3?y) 3y)*p»3yo* pי yoio איז 

c ’ ny i נםרט ?ליין, 1צ m*3 iyn pni־ 
om זי כענט  po שטאנרפו(קט pc אן 

*3y)*p’ iy o ה. .3 ,3בייטע3א pc ,אטע־ 
3yjw>*n .1ד* זײט ל¥בעגםימ*םטען 

m ײזען3■ י3 זיד ח*נפן )3*B 5y’ c 
 iyi'3p yyty) oy«) om לױט p* סערט,

 ,ii*3 א שילי(נ 3y 15ט”ב3y)yo *3 י3
’3y)*p* איז ד*ל., 3.75 *חם ה., .3 3yo 

 3m* שילי((, iyM3B — 12 יP 3* נעלד,
3 3*̂3y. בע(עשיטען ד.י y i iy3yii־ 

 pc 33מע (יט pc יף1ל3סא אין צ*הלט
״ om לױט p* 3י*ה * װ*כען ג5 )oy 
)rv iy 3 *33 איזm3״yo 1צ בארעבטיגט

)33 oo'cy)yיי sve 3 (*וjf mi om 
j)i)'eey לאתן3פ* ח*ט r* 3  pn ״)* 

pm זיבען שט*ט  oy mi ,svo נעװען
.3יחע3פ

.y)y))i*nyy) * pm סאמינעלװ( י3
3m ״3 י((ס11צ (עז<מm ים,33צ — 

 — )3ײםע33* די p* ®*•יטאליסטצן י3
t im 1צ ,yoeny י3 ys'nnc3״* m y• 
 ס*חי• זיין 1צ צמײסצ, יp 3* 3ײטע3

oy .03V3 יז* im*iiP) e m r u y i ן* 
3*(e o)yo*^coy,* tvspyii po ״,)

mi «צ*הלס. IV3VH |yo'cp)P3 אלע
3*(o 3m p * m i* ײ33 פי(א(סױטף 
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ניז.•0װ0 0«זײט 228 ,36 לא̂אל פון אפיס אץ—יארק נװ אץ יוניאן. דער «ון אפיס אץ לײסעא̂ו לײכאר כראנזוױל אץ — כראנזוױל אץ לאנןאל. ®ת פעאסטע פאר און באארד עקזעתוטיונ אן ®אר דינען װאחלען די ̂ןוועלע̂דץ נע* װאחלען. די אץ באטײליגען דך קומען לאקאל ם0ד «ת מיטנליעךער אלע זאלען ̂ױ̂תל 7 מון שטיטען קאנען װעט מען דאס און כלױזאײןטאנ דע̂ג
38 לזמאל מארד גמזעסוםיזו . ל מענעדזשער. כראסלאװ, דזש.
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בענערס און בעחשעס .
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 גרױסע לעצטע ןןליכם׳ם שלום
* האמעדיע

ו ו ר ע ו ו ש

ד אי א

026,052.07 — — ל0&03 גרענד

018,064.40 ------------אן0ל ד30« בילדינ;
9,000.00 -----------אן0ל HI003 ט2דז«וי

2,504.41 -------------------גאגק ■♦•על׳ס
1,000.15 — — — — סטעט«ס 3סײװיג

1,000.00 —---------------באנד^ ליבערט♦
 j-------188.65-------— ק20ב ■♦*מל׳פ
- — נאנק סןגטדאל - 60.94 *י- -

25.18--------------------װאלנאט םע7
p203--------------------18.15 ורעסמרן

ר ע ם ײ רנ ג א רינ
 ראמקאלער שטמרקםטער ji» (רעםט̂ע דער אי«

ט.9װע חןר אױןז ארי״עז ארבײטער ישער1אי
/ י .%■ י

ט אג מ ר א $—ס 1 /5 0 0 ,0 0 0 
ר ע ד לי טנ 8 ~ מי 2 /0 00 
ס ע ש ט ענ ר 6 — ב 4 5

 יע• ®טיצט 3ריג ארב. דער
 ♦•O030P9 װיבסעען דען
?ןאמןי. ישען9לי0« יון ®ען

 חני ®י! 33רי ארמיטער דער
 ®י• דער אין טער3«ע אולטור
ונס3גאװע ««ר11ארב די«ער

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ז ױ ר אי ע ר ד ע ג צי נ ײ ר א ע ש די  אי
ען, ד ר ס א א ט װ א ם אן ה ע ענ ג ײ ם א ױו א ט ני א ר ס א  פ

ע נ ײ װ ז טי פ ט א ם אנ ר. ת ע ד ע לי ג ט י מי

במ 18 סון עלםער *ין אריימעױמען ווערען םעםבערם
*יאחר. 45
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ד ענ ר ה ע ד אי ר ב מ אי

ט עם כ א ט ם ם, ני ב אױ ױ , א ען ױ ם ע  װ
ר ה ט אי ל ד ען ו ב ע ט א ג ענ עז ר • איז מ  איי

ר ר, ע ע ם ר, מו ע ט כ א ב, ט ױי ר, ו ע ט ס ע  שוז
ע, ט ב לי ע ח ג ל ר כ ע ד ץ, א א ד נ ױי ם ® א  וו

ט א ח. ה תונ ע ח ד ע ױ י ר ט פ ע ך װ  איי
ר א ב ק אנ ן ד אר די ל״, א פ ע װ ר א מ ט ״  מי
ר ע כ ל ע י װ ט ז ע ען װ כ א ע די מ ט ס הנ ע  ש

ױ ע ד אי ר ב ט ט, ע ײ ב ר ם א א ז וו ם אי א  ד
ע ט ס ע ען גר ג עני רג א ױ. א פון ם ר פ

 קען אדבײט איהר און מארװעל די
:װערען געזעהן

 איםם 10W1 מלדמג״ םסרװעל דער אין
ן116 » 0 0.

 עװענױ. טע6 630 חויים־אפים, אין
 עוועביו. *וױיםע 80 אץ
און בראנזװיל, עװ.. ייפקיז 1664 איז
םםארס. דעפארטםענט אין

קופאן
ע 80 וואירקם, נידעלקראסט ייארוועל ם ױי עװ״ *ו

ױ ׳ יארק. נ
 ליטערא־ אייער ם ס י ז ם ו א כדר שיקט •ליעז

,טארתעל.״ דעו־ וחןנען םור

עעליט אין אדרעסע און נאנמן איתר אױס סילם

80 S E C O N D  A V E N U E ,  - N E W  Y O R K ,  N .  Y

.........................." g ~

מו און װײסם א ם ס ע דו
i ד־־װאהלען צו ארף

 גע&עסם ה»כען סאנדידאפען פאלנענדע ױ
 סאנדידאטען אלם האמיטע, אודזשעסשאו ױ

 פאד־ ױ פאו מןםנעום כאארד עסזעהוםיוו פאר
 פאר האנױדאסעו און נדענטשעס, שיעוןנע

:האמיטע סאנטראל דער
ארו עק״מופדװ א כרענםש. אירישעו «ארץ נ

)10 פאר (שטיםט
דײוױד פחסגיק, דיױו אײבער,
סעם דעוױס, סערעח דוכאװ,
^*6?;, ס. ח. אפרת, יין®3.

ײ״׳ בי אי עי ® ײ ל *יי
ראזע נױמאן, , מאליע פוײעדםאן,
לינא ראזענכערג, אםתר גרויבארד,
העררי וױיסנלאם, םאריס חױדנער,

עטחעל יאנינםקיע, אננא קראנחארדט,

כרענטש ®רעסערס טעמכערס באארד עקזקוטיװ
)3 פאר (שטיםט

דייוױד פרעס, ױלױס דיללאן, חערםאן נוירג,

ברענטש. בראנזוױל מעטבערס באארד ער,ז.
דאגעגען״) אדער .דאפיר (שטיםט

אײדא ראטחשטײן, רעכעקא שיפלאף,

ברענטש. טאקערם באארד עקזעקוטיװ
געגען״) ד« אדער ״דאפיר (שטימם

איזראעל עחרליך,

ברענטש. ברוקלינער כאארד עקזעהוטױו
 דאגענעך אדער .דאפיר )2 פאר (שטיםט

סאררים סמעםין, סעם גאלדשםײן,

ברענטש. הארלעם באארד ער,זער,וטױו
)2 פאר (שטיםט

לואים שאפירא, םאלליע ארנשםיץ, םעררי גוםערםאן,

װ טי רן ע קז ד ע ר א א ם ב ק אנ ס בר ע ט ענ ר ב
דאגעגען״) אדער ״דאפיר 3 פאר (שטיםט

אחרן ראזענבלאט, א. סײםאן פארכער, דארא םשעכנושין,

ע ױ ל ה א אד װ פ װ ן םי קו ע קז ד ע ר א א ם ב ר ע ב מ ע ל און מ א טר אנ ק
ע ט טי א ט ק ע מען װ םאררןו

נאזועטבער סנטען אזוענט, דנסטאג
$ . • *

ײן *י קוםעז *ו אויפנעםאדערם איז םעםבער יעחןר  סיםיננ כחןנטש י
w ארכייטזאםססע און פעהינסםע די עחועחלען און j y r j y o פארםרעםען 
ק  םשער־ די rx װערעז ארױסגעשיקם וועלען כאלאמם סאםיעל כרענטש. ײ

דעל^ןגאםען. און דײם

ער די עצ ל או ס ו ר ו ע ד ע ש י ט נ חן ט ב ע ען װ ט ם מי ע אנ־ װ  אנ
ט ד ען סי ר ע ץ װ ער א ר ד ע כ לי ענ סע. ט פרע

ט ש ם א ר װ ע ב רי ע ען די ד ס אנ ץ אנ ע די א כ לי עג ען. ט ג נ טו ײ צ

 דחןס־ און װײסס לײדיעס כאארד קסזעסופיװ
־-— 25 ממאל ימיאן, םײמרס . .^ ג

לץ, י א ה הנ ע סעקרעםער. ש

יוניאו נושלעוס כאגראדער̂ס עהמנדנערס,
װ. װ. 4 ל. m m לאתאל

T787 סםײוועםאנם םעל. ־ סס. םע10 איסם s 78 אפיס
 אנגענו־ חאבען לאקאל אונזער פוץ מעמבערס פאלגענדע ױ

אחו פאר׳ן נעאטטע אלס מען \ 1921 י
 באס*ן) ל.
 גראנדינגער ם.
 גאלדטאן ם.
 גלאסםאן ח.
 גראח י.
פער ס.  גױי
 נראפס ח.
 חערשקאװימש י.
זינגער י.

 נעבראכט ס*נען ?#נרידאטען, ריעזע פון װע?כע ;ענען אבדדצעת׳עאנם
 פא• אבחשזדמאז דער פיז סיםיננ דעם גײ און ביז אפיס אונזער איז װערעז
*■> .1920 נפװעםבער, טען29 דעם אבענד, טאנטאנ םיטע,

.82 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
ער, מ. פ ת, י ט. פרעזידענם. גרײ שפ סעק.־טענעדזשער. א

 ועללין ם.

ק י. טאםאשעפםקי ח. סוג

.0 י. ן םישקאפםקי מ.

 סאלאמאן ב.
 סאםםאז נ.
סטײן ל.

 פאקס י.
 ■יין. «ג
 קאחן «.

 קאופםאן
 ראזעגכערג ס.
 ראזשאנםקי ב.
 ראשינסקי ם.
 שוכ ל.
שעוזר א.

. iy

 ׳11 דעם נאוועםבער פון םיטיננ םעםבער אתזער פון כאשלום דעם
 װאך. א סעגם 60 אױף 35 פון גערייזם דױם אונזזןרע סעןווערט

קראפם אץ ארײן נעהט באשלום דיזער

ט, אלמ< מ נ דיי ע ט נ או ק ײנ ר, ר ע כ א  טע:1 דעם פון m מ

אר, ט ,1921 :ו ע ר װ ע ד ע מ■ י ע ט ס ס א ט װ ע ט װ פ ע קל ע עי נ  וו

ץ % ר א ע נז ס״ או ט אפי ענ כ ע ר ע ען נ ר ע s װ o ,ט ענ ל ם םי  א

ע ור ד ענ ה ע ט ש ק רי ם צו ט דיו הן ר ו ע ד ע ר י ע ב ט ע  דאו־פע מ

s והלען o ט ענ ^ םער ס מ ע ט ם

 ניז שוצדען אלע 1אפ*ו*אהאע \ו זיך איילט און אבם אק דאם נעםט
1 tanי *פחלעז דארפען ניט זא^ט איהר אזם יאנואר, םען אלטינ י

רייט. גייעם אױם׳ן דיוס

ער, סל ס ע O םענעדזשער. װ jm ,אן מ ד םעקרעטער פרי

 על ם און לערנען צו לײכט
ו פארדיענען צו נעלד
i>w in <ײ« חתיפרגמ y n אויפ־ 
 י««ם און םעםארע איגתו געלעחננט

נ«<ד. םיאל «ײ םערדייינש

סורס 8 איצם נעהמט
די— • — אין

מ ידן  סיסעס םרױען, מוור דעזײני
 אקורם קלייחןר. קינחןרשע און
 מול א סיינט סקוהל םימשעל אץ

נע־ נרױסע און •אזימאן דמע

פעםטיװער קינסםלעך w גחןנד
נאװעםנער זגסען ועם אזוענם, שנת

אוחר ווכט אוס

חאל סארנעגי?! .אין ׳
4

110 בענעפים דעם פאר נענעבען #

 אינפעלעספועלע חעגעתע און דיוענדע ױ
עםטױ? און דיסשלאנד פןן פראלעסאױקר

:נאפדיליגען דך װעלעו ארםיסטען פאלגענדע
£םרידכאריסאן)

 אוכד באריתממד וועלמ חנד
װײאליניסט פאתלי״נבארער

 כארםעםקא אנאטזזא
 סדאנעדיןן תםענישע די
עגקײזא קאריא

 ױנגער טעהסיהאנער חור
טענאר

לאעװ אניטא
סאפראנא דראמאםיג

אלשאנסקי כערנארדא
 חסימער באריוזמטער חגר

נאריטאז
רימס לעאן

 דרעידעז ®ון באס בןווואוםטער
אוערא

tty קאתעמאדס w jim םטזןלא״ אססנמנדדאגמר 
װידטואזא

 ' באט װ. קאגראד
̂. חנר וווי^ •ריאג

 און סענם 76 ארײתן, חאלנע ®אר טיתעמס באקומעז טענעז םעםבעדם אונזעיע
 און ,906 רום סקוחנר, יוגיאן 31 דעוארטכמנט, אדיוקײמאנאל אין סענם, 60

ױניאן). (װײסט־םאכער סטריט, טע21 וועסם 16 אק

ם ע נ ו א ר ל. נ ע ק ע נ
אפם־שען און אפםאםןסױסס

100 L m n  A m * *  
898 P ro a p w l A v k , B ronx

219 K a rt B roadw ay
1700 P M rin  A  vo* B ro o k lyn
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 נארםענם אװ סתול סיטשעל די
 «רײדיע םײקינ^ סיטירן חמײניננ,

 סליירןר. םרויען םאר םיטיננ אזן
 דעם םיס יאהר 60 אינער עטאבצירם

עיםאצנ. גרעםטען

ע ע איחןען. ניי  רעזולפאיםהמ• כעסטע םעםאחןן. בעסםע םיםםעםען. ניי
קצאםיז• אכןכד אח סאג אידיש. איז אונטערריכם סדיװאט

yen •מדיננומען
מסאגססרי״יאז מקצעם, סרייש א פאר הוםם אחגר סעצעםאנעש שרייבם,

אויסקינםםע. פולע און
,MITCHELL DESIGNING SCHOOL912-920 BROADWAY (Cor. 21«t)פרייםאג. און םיטוואך סאנטא^ :קלאםען אנענד NEW YORK

Phone, Btnyrowit 888S 
Baton Branch: 458 Washington Street, Dexter Building.

i לאהאל ױניאז אפערײסארס סלאוס
.אויפמערסזאס

 געװאחנן גאמינירט זײנען װעלבע מעטבערס אלע די
 די־ 1921 פאר באארד עסזעקוטיװ דער צו דעלענאטען אלם
 און לעתשערם דיערע אפיס אץ ארײנצוגעבען געבעמען נען

 װי שפעםער ניט ארבײטען די װאו םלאץ דעם און אדרעסען
W נאװעטבער. טען27 דעם שבת, בת

1 לאסאל כאארד עסזעסוסױז

si

Tgi ?•
o'1 ״



״הערםה-םענטער ױניאן רער
אונזער אין אינסםיםוציע

ױניאן גרויסע אומער
01.

 נאמ m איז
oy אן איו

־•

eom ynyp 91*19397
 ענערניע און לענען םיט סול ארגאניום

 פון 1100019 א אין אלץ נאו איז װאס
 אויסנרייטען סון װאקסען, pe גליהען,

 פאר׳עיערע• םיט זיו, אויס׳פארײטען און
s i ,גוצצן דעס סאו *וױיגען pc גאד דער 

1st, אזוי או ארגאניוא«יאן. נרויסער 
 יןרי׳ ,װאססע ־שון 09001• חום 1אי נסה

 אינסטיטו«יעס, גייע אלץ 19 מיר גען
 גאן ױגיאן אונזער׳ *ו .גינען, װערכע
ר סעחר m אױף ■רעססיזש און ננו oe•׳ 
400*391 דענע

p* נױ אין io צו איצט טיר הרינען 
 *אינסטיטו*יע,1ױניא װיבטינע נײע, א

 10*6״* דער ארס נאהאנט זײן װעט װאס
 חןר פון לאקאלס די pc ״100190 חעלטת

 נארםענט ליירים אינטערנ״׳פאנאל
 חעצטח ״יוניאו דער ױגיאן. יואולערם
 איסט 131 אין ייר געפינט סענטער״

s o n ,ווא׳פינגטאן די אנםקעגען סטריט 
 10101**8 אן אי) ריי״סשו(, אוױװינג
 או פארלױסיג נאלאננט װאס כילדיננ,

 סון ױניאנט לאקאל אנט םאלנענדע די
,0 ׳1 לאקאל :איגטעמייעאנאל אינזער

.46 J18 36 ,23 ,11 ,lu  ,9
 אינםטיטוציע דיאזע איז איינענטלין־

ט עם זאך, גײע תיין גאר גים ו » י  ז
 ניי״ נאנץ א אויף עטאנלירט איצט אנער

י סאנט װאם ,191**00 עם  אין זאף ו
 חעלטח ,ױניאן דער »ט גײ. גאכצען

 דעם pe ארויםגעװאפםען איז סענטער״
 קאנ־ םאגיטארי אװ גאאור ״דזשאעט

 ©. דו׳פאררז׳פ דר. װעלכען pc םראל,
ו איז «רייז  דא לאטיר רירעסטאר. «

 חאט זאך די זוי שורצען, אין רערוועחלען
ענטװיקעלט. ןיך

u איז םטרייס נרויסען דעם נאך n 
pi0>o אינחםטריע pc אין י יארס, נױ 
 א נעװארען נענרינרעט איז ,1910 יאהר

 יואנט־ םאגיטארי אװ נאארד ,דזשאינט
 אנרימ׳עט״ ״■ראטאקאל דער ראל״.
s סטרייס יענעם פון סוןי נייס איז סאס i״ 

 היאוק־ דער צוױשען נעװאוען שלאסען
 ״•ראטעסטױו די pא ױניאן סאנער

 םאנופעקטשױ די םין אסאסיאיישאן״
ט רערס, o« א געהאט » ph, איא אז 

 װע״ נעשאפען באלד זאל קער*עדשאפט
 זוערען אויםנעהארטען זאל ןי און «ן,

ר pe נלײר,  אסאסי* דער און ױניאן «
 זאלעז קערוערשאפטען ניידע ).00**0

 אויפ־ דער םאר חרקים נלייכע *אחלען -
ר םון חאלטונג  ניי־נעשאפע• דאםאלט «

 םון *װעס דער .9*910*001*0 נער
 אויפצו־ נעװען איז באארד דיעזען
ם ואטען,  *90 ססױרט און יןלאול די »

 חייסט, דאס סאניטאריש, זיין זאלען «ער
 ׳טעפעד נעזונטע ליכטיג, און ציכטיג רײן,
 װערען רואינירט ניט זאל עס װעלבע אץ

 ש»עטער״«ו נעזונט. ארנייטער׳ם דעם
 זיך אוױי נענוכיען אויד נאארד דער חאט

 שעיער די אז אױפצו*אסען טיםיע די
 ויין זאלען ויי ״םייער־*רוף״, זײן ואלעז

 דאס עםהייפס״, ״פ״ער םיט ,נאזארנט
 ארבײ״ די זאילען םײער א pe צײט אין

ארויסראטעיוע;. זיך שנעלער סאנען טער
 אנער ויר מעז חאט צייט דער טיט

 נעניכ. ניט נאר איז דאס אז ארוםגעזעהן,
 וױריו־ זיינען שעפער די אז <אםיר.ז^נעז,

 נעױנ* צינט־גער, רײנער, נעװארען ליך
 זואפ אבער ארבײטען, צו «יי 1אי טער
 שעפער? די pe ארנייסער די מים איז
 דאס ארומנעזעחן גאכדעם ויך האט מעז

 0שא ריינםטען דעם איז לסשל, װען,
 אנ• אן םיט ארבייטער א; זיך געפיגט

 קאנםאמ■־ װי סראנקחייט, שטעלענדע
 די אנשטעקזנן איחם pc זיך סאנעז שאן,

 װע• סראנס אויך און ארנייטער אנדערע
 עױשםע די אין ארבײטער, מאנהע רען.

 גים נאר חאבען קרענס, סוךרער גראדען
ײ אז געוואוסט,  קראנס. ערנסט זײנען ז

 אבער אונטערנעחוםט, אביםעל חאבען ןײ
 איז זאך די m אננעגוםען ניט חאגעז ויי

 אזעא׳ געווען זײנען וױיטער עתסט. אזױ
ײ אז נעװאוםט האבען װאם כע,  זיינעז ז

 נעווען אבער זיינען זיי קראנס, צתםט
 אויס־ נעהאט מורא האמגן און חיצסלאז
 ניט אום לראניצ זײנען זיי אז צוזאנעז,

 דער מארים ״דזשאב״. דעם סארצירעז צו
 איז חאבען װעלעז ניט דאך װאצט נאם
 חנר וזאט קראנסען. אזא שאפ זײן

 סאנט־ םאניטארי אוו גאארו ,דזשאינט
 אזנ־ ס׳ןדיצינישע א אײננעפיחדט ראצ״

 איז עם »או טערזוכוננס־חאארטסענט,
 נעזוגדיצו״ חנר גצוואחנז צסזאטיגירט

 זיך חאט op די,וארכייטער. pe שטאגד
iw די 1אי או ארויסנעוױזען s v זייגען 

 וואם שרזמתצ, אזעצכע נצווצן װידשציך
 צוציצנ זיין, נעםארט גים דארס האנען
 דצם צוציעכ את נעזונט אײגעגצס זייער

 אין ארבײסער *כדערצ די pe נאוזנט
זיד נצסאתו אין מווען זײנען װאס אאס,

פינקעמזגױץ, ,9 פון

 חאנפן ypflnp ריז« אנצושטעשצן•
 די״ שא•. |1פ װערצן נאי״טיגט מווט

 'Pi *Pitt |9J״f \svm אוטגלישצינע זע
 »'• וײ, pa paטאנ און חיצפצאז, נצינען
י pe פגצד סאטיציען, !אנצע im י w 
אװעשגצחן, גצטוופ זײ חאנען

lP״f (pop•• טרױעריגצ pm וועז l 
 טאננ• אין זיו חאט געװארען נפשאנט
t* קצאושטאנצר דער פון צאשפצפ r i i 

 אײנצופיחרצן נאװצגונג, א אכגצסאנגצן
 סאנספטישפדגצגצפיפ* און קואנקען־ א

 איו ארנײפצד, דיזצ תצלפען צו סאגד
 *eviP3«0 צ9צ31א זײנען צייט דער ט־ט

 ציצרשט גצװארצן. גצשאפצן סאגופ
 פרצסצרפ שצאוש די tvoirvi איז

o•♦(♦ שר»ס ד♦ גפנוצפ ,86 צאשאצ w 
 1» סקױרט ו» און ס יאשאצ ױגיאן,

p ,23 צאקאי (♦»,1♦ מאנער דוצפ n |דא 
<א?אצס. אנרערע גאך

 פאד »ן שדאנהצן אײנפיחרצן טיט׳ן
 יאקאצפ די ♦•a איו נצנצסיטס, פאמפשאן

«poipp)ei| נײפ פראגע נײע א 
 ♦11 ,טיטגציצדער. p(♦♦ ארײגנעחמ^

 אצפ אריין מצן נעחדט איצ, שטײגצר דצר
 »1»אךצי ימיאן דצר א>ן דצר3םיטנצי

 חרגגצחי דארן• טיטגציצד גײפר דצר pא
 טעטבערשי•' דצר pe עסזאםצן רעס

 *P3 9גיי די איינפיחרען טיט׳ן קאטיטצ.
 נעוארסט ismייר IP« חאט נצפיטס

js נאױאועגען m ארייננעחטצז ואפ tie 
pראנpp ר.3מיטנציעד m אייגצר 

P11רט pim p אי« טיטגציצד א וייענדיג 
 צד3א דאד איז צאשאצ דער *ארפאצצן,

 טיט• vpipip ז9נעחס1ארייג* 3מ»י גיט
1» גציעדצר  19(צ1צפ אנואננען באצו ♦♦1
 דצריפצד איז op נצנעסיט. סראנקען

 טיסגציפיצד 9גײ די » fp־miip(נױטיג
 19זאצ ױניפו אין פאר זיד שצאג?ז װאם

 1*א דאשטאר, א pe גוט-זאנמג א חאבמן
»i( זײער נאצונ  .^ itp ד איןop 

 אג• נעײאלט ניט (♦»1♦ די חאט פאל
 איתענד pe נוט״יאנוננ דאם נעהניען
ipp9pii ,9( חאט 10;י1י ז׳י דאסטאר* 

 א ipoip «.1 זאצ נוט־זאנונג די װאצט
 צ*9» אויף »ן 10P ipo O0ii דאקטאד,

 פאדצא• לשטענדיג06 ייד שאז מען כען
 (•PHP( זיד IP30O צאהאצס די »ן זעז

 pe י0דיר?שט ד?ס סרײז, דר. צו ד?ט
 ״e;0P סאניטאד♦ 1» נאארי ״דזשאינט

 pנײ po אונטעחונונג די דאס ראצ״,
0« ipnp^ w aצ jpoimpe 1זײ אונטעד 

אויפזינט,
ױ אוז  יעם 1אי (.pupa דאס 1אי »

 סאנ♦• 110 אדד0נ ״דזשסינט lie אפיס
 *pj יחרס£9אײמ איז שאנטראצ״ טארי

 ״0פאי9ד מעדיפאצ נאזונדער א װאר?ן
 טיט• 9גיי די 19וכ1ר9אונט צו טענט

אצס.90צ 9נט0רמ9י די פאד נציעדער
pe 9י מעדיחאצ י9י חאט אנפאננ• 

 ׳09ל 1» גצױז אסנענענצן זיך פארטטענט
.1«צײ
-ip׳ ipopbb ךי 19י0119נ נפנארפן איז 
 א 0♦ ׳פױן t930n טיר ױנאצד1 :99איי

אס1םאײ io נט,9«ארטס9ד מעדיקאצ
 19טאל po ר90ײ1ו םדיס א נאר jnp;נים

 סים• 9אצ פאר שציני?, 19נאנצ א דערםיז
 9דיצינײצ9ט דארפסז ײאס גציפדער

 גס90ואוס9ו טצדישאצ pe און חיצױ?
j% א 1P30HP( נאכדצם 9טאק איז r ) i 

 jie י9סיסגצי א ion קציניס״, מעדיקאצ
 to דאצאר אײז סאר ooiP03 ימיסז י9י

po M w inporo טריסטפנט P0i  po*
נעחסען P39pn סי׳דצאציסטעז, סױרים

 חרpo 90 צאר0ד פינס אפיס איז זיר נײ
oe-, רזוכונג.9אונט סן

IPO O0n DP3301 ױ  001 4(30391 י
 ינט09פאתאנצ חר9ז ן91זײ י9צייחנ די

 O0T אז po ארנײספר 9צ9» אר1 ניי
פ׳ U1PT11 9039שצ זעחר א חאט  1»י

po ontpi 3903• 190 000 19«אנצPP 
 0 19301191 אויד איז po 09 1901191 זין

 םיס יש1שצי ס קצעיש״, סאצ19ד ,ימיאז
 אפיצו ,(טס9011א1איססר 9ת93סא 9אצ

 po — אס,3אפא ♦״opp 93* אן סים
 o*eo איז איז ױיז,1יסיאד־31צ (אד, אזױ

13» poסאליסאר♦ 00 33003 ס3י0ש
 אי־ tot 9תי919 י93 ײרך האנסראצ״

”t זאל 393 1צ 0יזײ1939ת93 30 .33 pe, 
D0P t 399101 0 190אס11910אוי r ip* 

ח 00303 19031 ,0י3א11 !סיסאצ ,3יי
 O1’0OT«( 110 סיס0 393 31930911 003

 P0 10 <״030100 י30יט1סא »0 33000
)91(90091030 0393 003 ,9צי10סטי1אי

t il mimira 91 10יסי י9י r t״ י ן  י
 P••(♦(♦ 91רי 191(0901 אסס׳ן, •90

909*190 »1 ״10(י1♦ י9י 19 199(0»((
T f 190906 ••♦)*9P 10*«* 900)91 1«

ײ י ♦ 1י «41 110 39000 «1 01 0 91*♦• 
9• I ■3 •9 0393 י  ♦ 1 11• •P919Iױ96י 

״ *91 ♦♦1 19*93 19 ,190909 90״״ י
......... . . ז♦9396

, «09 1**191 3♦ ♦11*10 99 ♦)♦9•
 *♦♦• •״39330«• ,19(01 19 ♦110 ,19391

»0013*01 33003 30 100*300♦ 00« ) 
* 0 1901(30• 19306 «♦♦ ״״901 «9 •11

,1939• I0W  81 1«  309• 1900 •91
»״0• •93 19 399( 63י3 •960991 1» • 

ת1 ♦3 1911 ,3930 •190999 ח  1» 0צ9י
3♦ 0« * די(3י T 16*3 1» •1יי 9 9 T 0 

130*30910*193 1*19300 06• •19 )9*
)1901 1903030 03• 19 100 «1, •30 

«3 0*001*910*9 0*1 193039( *••1P91 
•1 ) 0 י((,19*י 9P’*01 0 ♦♦•,6 9(9»י 3• 

901 ♦♦»1 91)1) 193»♦ •30 91• ♦  10(י1,
'01 199993 390(10 ״,39019• 60996

190 3*91 0*001*910*9 093 •11 0<09 
10 *<»1 0*10 093 300 >(*10 110 ,01OPO3 
10] »0013*01 33003 30 •10*100♦ 

9O3O10P״״
300 «3 3>*3«* 19306 3♦ •9OP09 

0960903 80 10*91)3 10903, 90( 006 
3930 )003039 0 10* 0*19300393 •11

 *19 »*ד ♦(,1930*10 11• |10 1*19111*0
 1» |״,00190OP9« 10 ״330«* >|0 19*13

*3י3*י(0 9”( ♦3 0*0 19*13393*0 001
.903 3)91*10 60 0O0P9) 006 19)110

 ״190(90 60(96« 0׳(10 0**6 9(ײ *3
 3(91»* 80 אצס90צ *3 א,1אצ ,0009

03)30, )30 0 0*61 9130)3 03)30
 300 190(9013001*0 9”( 190009 6י01
 |10 09*1(י9 <001» )10 (09*390 *1
3* )090)0 911)19 0*1 093 19306 30*)♦♦ 
)009( 0 9010 10( 86 10*3191 03)30, 

 *331 169« 0 193<ײ3 3930 0911 003
0*91 0*001*010*9 300 393 ♦11*10 )113 

411313
(•P10 1 0*3931 0 301 ♦3 1*0 איצס

 *P*)*)09 )19119 ,303 ♦3 191**1 0י*6 390
 *00 110 33003 01*0033« 0**3 ״0393

0**6 39(♦* 3» 1*0 (״,030109 *300*1
0911 33003 3 «  ,03699300 (**I 0911 
**10 ♦♦11• ♦3 0*00 }**I 30• 19069)300 
pom י3 393 (1• 030)0<3*1( »1 ps 
60)96 f0*H*, 0 «  01«  19)609 0911 
T6 i « 0 סל אמטער׳עטע *3 , 39 O)90 
1« )09*390 *3 0*0 IPOirOO t**f |9)

*ו 0(61 09 1011 ,09*1(*9 (001» « 1**1 
 10 0» ״01900300» (09*0333*10« 0

לעצטע אלע סיט און אואואט
3 ♦3 ,19(1103*31**0 913»0O)11*3י 
0*1 10|* 03)3 0|* 190101 0300*1 «1 
9*)«*3 193911 03009( 010903 09H 

1911 3* 9«90)1)1 10| «3 0*001*6010)
״19019300/0911

3* 0*001*010*9, 11* 60) 010191,
86900 10)390*1 *»««03 (« 33, 

01330933 0, 30**1 7011300 03161 J10* 
090 «1 0 33003 03 ^3009*»3 PO*

A J ■  A A A I  סיטנליאדאד סאמאנדא n טון ׳עטעחעגד
f חאדי ״ ̂זקאלס ף סון iip  pTjnjim 
po מסיוזנל טעערסאןן pip

1, «0033 ,033 ; 39093990 1*(330P 
)00, )090) 86 90( ,1*119( (9031*0 J. 

10;
903033* )090) 11, «3 33003 PO 

3’41*0» 0 300 939* 006 O30OPP3
®אדזזאנדאלט וועחזז עס װזןלכען אױף

A & a a  a a a  j a a m |  A a j i  M A O A A O A I  0 ^ 1 0 0 1 ^ 4 1 0  A O A  A | A a AW iv *  o in  (is \w "tu v m v m אלא .
a a a a a ^ a a  j h A A j A  ^ a a  a  A  A A g  A #  a a a a a  a a a j a  a a a a  A a « A |03*091 0**6 9**1 *3 ",390190 607«  
J9T*P0 J30 9017 00*0 181 1*0 T» 
PO ,1*1)619 90*33 PO 0**)• ))♦P3P0 
3«9*))0*0 93911« 10 *033 1« 09 
*1*0 )6*1 3911« 1991910 (691 19)01
A a a A | A  A a a A |  ^ A A  A A ^  A  A J A  a ^ A נדד קײן ויס|  r p גילרגג ח ססיסוזױע• 
n  o r * m { ח  * p m  « i m  tn

A M A A A A A A  A a a j u ^  A U M | a a A |  M A A a M  A O a a A a a Aץיך i f r i i )  D f ii fw rv i Fnf r i גץן גו
it  i n w  m מן  מ

C l r« f i*  it(•(
«0 80)8 *9» 39(3(960•» ,33 09P 

)♦♦•9 «1 0 •310099( 9»390 i״*

« 0•01
M 6 0 ♦(« )0 10 1989) 0310099) 9«390 *W 3♦) 19)911 •IIP ,190)93«• 99131 •m 1*0 390♦« » ,100)1» <9019)90Ot 40061 in « 3♦» •7)0• 803 ,6*3• ,3930900) 1902• 1«

........... ־ ־

)310099 0*393 •00' ..
A A J i A A  A a a A  A  A a a  a A J  | | | O A ^ | i |09" « J « 0  3917V?

IT0079lPiwWWllw ■ITI
190039 00) «3 079• 0*1 ,

״pa 33 03»*•)* 3» 39060 *((״,9*0•

•69030)19 10 9010( «)3 003**7*191

3 ♦ 9 0  * ( 0 J ״1**091)• 1* « «  10 
0f993MnVf*W 1*03*3 •1939) 190 
*0*) f)01 1*0 •03 006 ,»33 39039P

,1909)0 30• 3*)
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