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 ערשטע די אין דאן, .pmv יאחר ■אר א
 ־yn ?אספײן, אנטי־ױניא! דעם םון טענ
tys יטאריםטי׳שע6הא שארישידענע די 

 די אז געשריי, א אויםנעהויבעז נרופען
 אינרוםטריען די ״רואינירע!״ ארבייטער

 םליי־ ניט ארנייטען זײ װאם דעם, דורך
 זייער אומיםטען באנרענעצען און םינ

■ראדוהטױויטעט.
 att אז מסתמא, jypsynvs ידעזער די

 א ב<ויז אכגעהאיטען oyn נעשריי דער
 oyn איהם *tys באיד און צײט, יאהר

 ׳שניידען צו ״דריױו״ דער אננעהויבען זיך
 די אז אויםרײד, דעם אונטער ׳מכידות

 דורף יקרות דעם אז האיטען ארבײטער
 םאר־ זאל טען ני׳שט tytys זײ װאס דעם,

 טענה, די שכימת. זײערע היענערען
m פראדוה* ני-שט זיינען ארבייטער די 

 נע־ ני׳שט מעהר ׳שוין טען האט גענונ, םױו
 אננעהויבען זיך האם שריזים דער חערט.

 םאר׳שטעהער הא»יטאליםטי׳שע די און
 tvsyn רײדעז 1צ אױםנעהערט חאבען

.y'vpnyna םארנרעםערטע
 סאמ־ nvs'tyn דער קוטט איצטער
 ארדןז װארסט און באריכט ■עטענטער

 םארוואיטונגע: אינרוםטריעאע די אויוי
v נאנצע די נטעט i r נאנצעו דער םאר 

פרארוקציע. אין שאר׳שװענדערי׳שקייט
 <אגע די tysyn װאם עהםםערטען, רי

 םאר־ ארבײטער ויי האצםען אונטערזוכט,
 םין םראצענם 25 םאו אנטװאוטלױ
asy'vpnyna ,האיי־ און םאר׳טװענדוננ 

 פאראנט־ מיינוננ זייער <ויט איז, טא<
 םין העיזםט א װי םעהר םאר װארט<יך

ssnsro דער riyc, און דופייקאציעם 
 אינ־ די אין םאר הוםעז ayn םאלאוסטען

ypyrnsaovt אין <אנד. םוז ■ראצעםען 
 ביגיא אז באריכט, דער װײזט יצרצען,

 די אין פארשטעקט זײנען דאלארט גען
 איינריבטונ־ אינדוםטריעלע פאר׳טידענע

tvs, און אויםנענוצם,/ ני׳שט ײערען וואם 
 ■רא־ דאיארם םיליאנען אז םיינם ראס

 גאר* םאר אויםנעצאחיט װערען צענט
 נישט ברייננם װאם סאייטאל, םאר ני׳צט,

 בוי־איגדוםטריע דער איז אז ;נוצעז קיין
םארלא• דאיארם מיליאנען נעהען אליין

 אויף דושליחאציעם אין י*חר יעדען רעז
 דעם און איינעם אױוי ח. ר. אננאטען,

*yssy נעמאכט ווערען ״דז׳שאנ״ זעלבען
 יע־ און אונטערנעהמער, עטליכע פון םען
y טויזענטער אפט ק»סט oyssy דער i* 

 אן tysyo [yp מע אײדער װייא <ארם,
 מעכאני־ אינזשינערען, די דארפעז ארבײט

 אונטערזױ עקםפערטען אנדערע און קער
tvs, און אויםםעםטעז ivvyray װערם די 
pe םון םארלוםטען די אז ;ארביים דער 

 פאר• tvsyp טויט־םאלען און עסס־דענטם
 און פראצענט 75 אויף װערען שלענערט

 בא־ דעם אין אינטערעםאנטסטע דאס —
 *■'־P צװישען םכסוכים די אז — ו־ינט
 װענינער םיל אפ קאסטען ארנייט און מאצ

דענפט. סען זױ
 ם׳פאן אזוי װי אן, װײזט באריכט דער

 «ראדו?ציאנס־םאר׳שװעג־ די #אזײטיגעז
a n אג־ צװי׳פעו רעפאםענרירט, ער אוז 

ru n ,זאכען :vt
 איכ* אינפארמאציאנם נאציאנאל א )1

 צו־ און וועדען גענרינדעט זאא טטיטוציע
 אינדוםט־ ווענען אינםארמאציע ׳פםעצען

באדיעמנען; ריעאע
 םםאםיםטי׳שע נאציאנאלץ א אז )2
 זאל וואט װערעז, נעגרינדעט ןאצ ביירא

ן  כא־ tie סראגע דער םיט tאפנענע זי
a ivoeyv ארבייםםלאזינהיים. אזן

 א ווערען א״עעשםעצם ם׳זאל אז )3
םאצפם־נע־ איבער אויםזיכם סוציאנאלע

jam
 yt* םכםוכים אינדוםטריעלע אז )4

 בא׳שטים־ א דורך וחגרען נע׳*<יממם <«ן
’P’D נאציאנאלער «קר Jye•

5( «t סאנסוםערם רי tv^yt קויפען 
 נעװיםער א אין נימם זאכען נױם«נע די

אויסעיריי־ זאצען זײ נאיר יאחר, פון «ײם
 1ג#נצע דעם איבער אונפויפען זייער סען

יאחר.
eve נעםקר איז tyoy«< נאך r ױ  ו
ip a ” Ps.> נעםאכט חאט באריכם דערvt 

>t e r״y>rtye» חנר װעגען 
ארנ״יםער, די םון נ״אמראתפטיזױטעם

װאס אויםםו, וויפםינער » אמ דאט אח
 די פון ■אויציע די ון

מנצי־ זיתר אין :יי«מר

 קוילעד ענגלישען אין ענטװיקלונגען
םטרײק.

 חאט דז׳פארדז׳פ <איד זוי דעם גאר
 גע־ װאנען עטלינע פון ם׳פך דעם אין

 םארנע׳שאאגען אהער, און אחין דרעהט
 ני״שט זײנען װעילכע פ־שרות, טיינערם די

 רע־ נעהאלטען און ̂ננעהסבאר נעוגעז
 םײנערם די זייגען רערעם, םאנאני׳שע

 זיך וואר צעצטע אונטערנעהטער די און
 אויוי צוזאטעגגעקוטען מאל עדשטען צום

 lie פאריפטעהער די אהן קאנפערענץ א
 ער׳שטער דער פון ענד צום רעוירונג. דער

 א נעװארען םארעפענטציכט איז זיצוגנ
 װע• םארהאנדלומען די אז םטייטמעגט,

 נייםט, פרירליכען א אין אפעפיהרט רען
 פארט־ װעאען קאנפערענצען די אז און

װעיען. נעזעצט
װע• םיינערם די אז םעגליך, ם׳איז

 רעלעגא־ גאצ־אנאאע א פארװפען אען
 נוי• אויב וועאען, און טען־קאנפערעמ

 אפ׳שטי־ רעםערענדום א דורכםיהרען טינ,
 אונ־ די םון םאר׳שאאנען די װענען מוננ

 םון סמנים זיינען דאם טערגעהםער.
 צו פריוז צו נאך איז עם אבער ׳שאום,

 ארויפ־ קאן צייט יעךער צו אורטײאען.
 ביידע װעאכען װעגען םאקם, א ?וםען
 אײנינען. פאנען גי׳שם זיך זאאען צרדים

 זייטען בײחנ אז אוים, אבער ס׳פוקט
 דעם אין םטרײ? דעם ׳פאיכטען װיאען
 ,זיר באנוצעז צו אום װאכען, צװיי פון משך
 רעני־ די װאם םונמ, םיאיאן 10 די םים
a n דיםט* די םאר נעבען צו גרייט איז 

 סאענ־ אם זייגען שכירות די װאו ריסטען,
 געםעטעאט וועם םטרײס דער אויב סטען,
 סוסענדע די פון םשך דעם אין ײערען
װאכען. צוױי

ארבייטסאאזינ־ די ׳שםיינט דערװײל
 םיאיאן 5 ארום טאנ. יערען םיט זייט

 ארום איצט נעהען t ארבײטער עננאיישע
 הויאעדםטרײס דעם צואיג איז איידינ

 ס׳איז טא^ יעדעז םיט צאחא די שטיינט
 די םײ װאם ני׳שט, חידוש |”P דאריבער

 אונםערנעהםער די םײ און ?ויאען־מ״נער
 צום םוף 8 טאבען ׳שנעאער װאס װיאען

— םטרייק.

 איז נעסעטעאט װאף. א דאאער 8 פון
itny«*״b רער iiy j p אויא tpecyp y* 
 w אוס ויד tnyp ארנ״טער רי םים.
 נלויו שכירות אאטע די אױוי ארנײט תר
 הדטים. צװײ — «ײט ■unnip b סאר
 בײרע tyjyp צייט דאזינער חןר אין אוינ

 אעננערען א אויוי ייננעחן8 גיט צדוים
 אינערנעג׳ד סנסוך דער װעט אנרימענט,

 *ojy די און ארניטרײשאן צו זמרען נען
r״a n דעי פאר אויד גיאטינ זײן וועט 

/i ניט די וחנן צ״ט iw tfv i פארחטנראוג־ 
tyaB זיינען נען ivay.

 גע־ פיא חאט סעטעאמענט דעם אין
 דער םון ■רעזידענט װאא, מאטױ האאפען

 װײס־ירע־ אוז ױגיאן פאטא^גרײװערם
 םעדעריי׳פאן אטעריפאז דער פון זידענט

 פרי־ םאטט־עננרייװערס די אײנאר. אװ
 44 פאו ױאך 8 דאאער 66 איצט געז

 א יטל. 60 און ארבײט, װאר א שטונדען
 אױנ רנײט.8גטנם* שטוגדען 4 טיט ײאר

 דאאעו 8 פיז רײז זײער tyinp װעאען «ײ
 בעסט־נא• די זײן זײ יועאען ייטה 8

 ניז*רטע8רנ8 די אין רנייטער8 צאחאטע
* טריידם.

 רענירונגם־אננעשטעלטע איטאליענער
סטרײקען.

 איענער8א:ט די tie אננעשטעאטע די
 חאבען רוים אין אנשטאאטען רענירוננם

 םאדנעם א ערלאעהרט ױני צװייטען דעם
 פאר־ חנר גיז טאנ יענעם פון םםריי̂י

v וועט אאטענט t ,דעם עפענעז tPO ll 
 םאראאזען אננעשםעאטע אאע װעאען ױני,

 טאנ 8 שעח דרײ י1אוי םיםעם8 זייערע
 פאדע־ צו כדי מייטננען, אפהפאםען און
שכירות. םון רבעםערוננ8ם א רען

 חד איםאאיענער די םון נעהאאטען די
 פאענאיכע. זײנען נירוטם״אננעשטעאטע

 די פאר זעאנע די םארבאיבען זײנען זײ
 נעאט 08י װי אזיי און יאהר פאר אעצטע

 דער פוז סך 8 אנגעײארעז האט נד8א םון
 פלעכער ו8נ נעהאאטעז די «ײגען װערט,

 ־8■י איז יפרות דער װעהרענד נעװארען,
 דער םון נרעסער. נעװארען פארציאנעא

 רע־ די אז י8פא עם איז זיימ צװײטער
o נמעט האט װעאכע נירונג, n נאגצען 

 טיאיטערישע אױף אויםנענעבעז בודזש^ט
 וואנען פזן נישט האט כאװאםוננען, יס און
 איחרע םון אםען8נעה די רנרעסערעז8ם צו

}ארויפאײ־ םוזעז וועט און אננעשטעאטע
שטײערען. נאך פאאפ אוים׳ן נען

 ■ראבאעס די אייזען װיא רעניתע די
a א דורך n y tj^ B D נ־8 חא8« דעי םון 

 צו כען8ס יםענאיו װעט oy געשטעאטע.
 «ד די פון נעחאאםען די ןyרyםyםארנר

 געטאן נישם T8P ט8י ײי אזױ באיבענע.
 חד די װיא ■אראאכשנם, תם tny יתחגז
עבעז גירימ י ושרװ״א̂־ yo י ryay8 לגמ 
 די טון םיהרער די נום״.8,כ ם8תאײנ

 אומצוםרירצן אכץר זיינען ננעשטעאטע8
o םיט n ײ אין םארשאאנ n ז y  tn yn 

 תשיאאיםי דשר ןyנyג פאםוי 8 פאערט
 אננעשטעאםזן וײ ^8חגדפאבינ8םיניםט
 די םיט פארםעםטצן איצט ויל וועאען
a םים כחות n אין חןזשים דזשיאאיטי 
48זיג םוזצז וחנט *רדים די פון רyאײג

» .........—
ר קערעז עלגוימוערס סטרײקץנז^ זי

lit די פון סטרייס חנר r y o y e”• 
tyan eyn ,onyn 8 נאשאפטיגט'n - i 

 נעזןנ־ tyn אעצטזג זיך oyn צײטומ׳ס,
ra דיננג y s םםרײפ חנר y» n#  eyn* 
«ן  ארביימר, צאחא 8שאײנ y באזיז נו
ayn אכער ער a m  y DM»yay נױ אין 

*jn y די Dnm’n a ry o y e ייממ? 
 און ארבײטער, תוואאיפיצי^ מנטט

e זיך ayn סםרייפ וייער o rv טינערר 
tya נמ טון *ייטונממ אא׳ו גסינט אױא

 צוזאםעג• כײ װידער ח«לט עסטרײך
כרעכעז•

יvאP y חאט הרען8י y פאו  yאBPו
 &ע13עססר״ די tyנוטyרנyאינ פארטײ

 און ןyט8רpyםyא־דyציyD די םון נירוט8ר
 צײט י¥נער צו ן.y«ארטײ רבייטער8

tyn ayn ,זײטי־8נ ד¥י םיט אז געחןנפט 
 אײסy די זyאyױ טאציאאיטטץז די פון גוננ

tn וייכ¥ר1 yn און tyayj ימטרייכי• חןר 
a רyש iv ijn מ אyנאיכpשטע־ צו ויך ײט 

iroy jypy ty< שיס. די אויוי
V רעניחננ jtfypnjtfp די t ayn 
 אש^נד»•8& א ר8פ 1רױםנעװיזע8 אבער

 איריא אעצםצן שוין און דורכםאא, נען
tPJ” t א׳גריפא־ די דינ¥רשםטריױ 1אי? 
^ryאyנtinyuyi ty די 1אי jyfnyn

 ר״8ם װידער האנען איטטעז8צי8ט די און
םאכט. זייער גרעםערם

 y |ny װי ayes עםםרײו איז חײנט
 ayn פאנינעט ?אעריפאצער דער חןנירמנ.

 װיל פארטײ אנדער t״p און ושזיעירט
 •jy םון נע8אויפנ די זיך אויוי נעםעז כיט

 1̂םי«ין8אום די .anayn די פיחושן
 אטעז8אפנעה זיינען ayn רעפערענדוםס,

tnyuyt איז y jy rrn y e ם«ד8 טון טיימז 
V אפש*וט«ויא8פ8ב די ty ,tyt״n רײך, t 

 •yti ayn דײטשאאנד. םיט |8ראײנינ8פ
ױ אזוי אוז ,wa^'V ניט עא״ם די אען  ו
ty>yar om חןנירונכ די vi v t  ayn, אין 

a גענען ,yiyne דאזינער חנר rt 18וױא

 פאו• trnvi *t איו ,anvp^ysya דער םון
 גיחןראאנ^ v *ו טטראורט״לט אױס

v איו טטנ »ו הײגט 'ta a v אין ur ty- 
iptpj װי טושטטנד tyn ,נט• די און ס׳איו 

 צד tyyj8M«M איז איינחײט 8א8נ8*י
 א'ס*8צי8פ די *י pea y ס׳איז טײאט.

ya^jyoytiy tvan• n r r i i ty)yn tva* 
 ys’Pay די װי אט;נ זוי8 רעגירוגנ 8 א׳ון

yyjMiyna( זײנען v:ynaryto<ia| פײנד־ 
>n n  w v 8 די ײי«ן. שטארט>Dyt״y j 

vtv* yy'oyjypy זױ8 איז אאנד םון 
ױ שאענט  די .nyny ניט אוינ ,tvuvi י

y anvenao8גטtנv t  ty ו» t iv a r ia״y* 
tyepnyna jn שטעדט, די אין DijnjitBP 

" tVJBP װ״א ן,8װי ?ײן t ישרט jyjnp 
 Dnyaa די אין אט.8נ nya״a נאויז

nytan nyanyn Dtnyn 8רנייטטא8 און* 
np y ,jn*'< די וינפייט. im r y t'y  yjy

י און טישע, פינסטער. זיינען אױסזיכט^ ו

 400 געשניטען שכירות חן8ענב1אײ
אנפאנג. אן אלס םיליאן
 די דורך enn’D ארד״8ג וד8די«רייאר

y’ypnaajypjn,ח•81ײוענ8 די אויןי ״ 
jyj םיט v .83טאי8 םיט םאיים tysyn 

v צוריפ n  Dyn ארד8נ ty an rnyy i די 
 *yt ארנײטער jnywyt”8 די פון שנירות

jyp פוז any ayn ושתצירם ױאי טען yn• 
vayy? .tyn ד די איז ד8ײy rty ענטשיי־ 

8 a nרויס;ץנענץן tynynyj אין *jyp v 
anyD nyaynp, און it ay״,D’ iny v t  at 

ty פון דרי^א צװיי n ajn״n  ayn ,t 
ny* v- רבײטער8  nva tptynpyt tyayn 

ttm ayn (jjn זײ ניי איצטזןר ytpyiiy־ 
tya. םאר tvnny* y, ר8ג *tyaiuye v 

tyayn ,noyp jyay< די ‘Vi nyD” 3ny 
y  tyiynp 800 רײז tie ז8םיאי y ny>yn 

’jny«t tya ayn nyay'B .nny שכימח 
tynvjyPpnve ז•8םיאי 400 אױף

a ,anyjjtfpnye n רכשנים1ד tie 
12 aayyyni, יוי1א מרװײא זיך באציחט 

D ו8נ איניעם. tn«3tyt»״ 104 P 'r5 140 
ant Djnjynyj p ir  v t  tvsyn אדו8ב 

p'P t'K םים 'o tw ,n^pa nya$yt nvn 
ye” n*> ,ני׳ט jypyn tyaye>ityn n  tv 

y.אנyt די זײז
 פאר ayn נששטיטט גיט גאך פ׳איז

v אײזענפשחן די שטעאונג Dvnnnyna 
a n  lie  a iT 'r e iy  nyt i* tvoyj ty$yii 

 װײפם tya ayn r>y .nnyya רײארןאד
^ay t איו, דערװ״א y ii tw iynyeiyp tv*

yn3VDip y נעחאאטען iyp 'v  py ttnyii| 
n מאי  tvsynawa vt .אאנע ay מײזט 

v 8ימיאנ די tv אױס, t  ntfjm שםע• גיט 
jו אנטפענצן pnyar אען j iv 'r a iy  n r

חױז ױניסי פילאדעמיער דעו פװ ערעפנוננ ױ
 vr'eyoynn v ,tnr אאyaDp םים

ytynaya ,וושאכע דננערין tysipya ayn 
pdiivpbdd a rt’ ניעדאא אד8נ tie *םיאא 

*nrw yii nn*v nya nyDaypny nre>yn 
tv’iv «אעז  n rt •ty«’ t אין8מנד •ny 

 פיאאחגא־ ayn |1פ Ba^yetJ y סעםםער,
nroaypny ny’B פיאע אמ ya ynynay* 

 nyttiv ,tyanyo םיש אייר ײי אאנםען,
^t נײע yii ,nyrnyjyts tyr«vnpyn 

lyeott 31B av ir אין tynyj שנםײא rn, 
19 a nםעז p m, אין nyttw טי  חײם יװי

y>’iiny, .וא
y$y'yyaa y איו טריין en 'rtjyny 

tyoyj iv  tynynyj די typn iv  &ny3t3jre 
1 ,sia avע3ועא :,yatit tvnnyeay ayn 
9 3t*nyn pe ,aiyanya nmv .נצימױנאא 

v t  atyp nn’y נ*וד tynytys סי־ סיט 
aayp אין nyn tie a»By 18ני1י• bdip 
 די ראיח«8פ כיש מיאס ■wry אױכ נאייר

>ntte py anyn t” t pr B” ntyjypy■ 
nyn py tya tpoyjyuv tv ty jrn a ד  י

’t. ניטי tn
 tyayn טאאnyt 8 אײו tytyanyn טיד

t nve v t  ty rn aa 'm yn״ny •ײאפיי

ty r, פיאע tpayn anyaeye ynyttiy tie 
ayn ,eai'^aayp nynsw די tvtyp ניט 

t tysyn״pyii ny״nyn py ty r ױניטי 
n״D’m y n  .a־»’nye ,ovy’ v t  an 

ny^yii צייט nn’v יױאט tiy tynnye 
t״nyan a 8טי nr*y .טײט n ױניפי 

nye tvay t” t ay r nny' |ytn ד  מנ
t py anja״aty> ,yt>y .n rn c  yny 

y w  tyo 'ii ayn״yny ■פו־ייס jy>»m ayn 
tynnya• י>ך8 םיט

y nya tyrnp iv  tyui^yt t'y  t r y 
1 y r'y - ,tyra  tyfn ?nym ysya83תא 

y nmyאy איפט t 'y  ayn py ,avyv tiy 
re ye - nt"ne jiy  nyaaynr nyttiy 

 typvn• סיט nytאת pmv איױ ?אתז,
anytya t'y  t'in  py ey*y נעװארען 

y  nye״ny .̂ועםאיפפײט  yn«n y בא
tvnyuyt a v rtjyn v  t'yp't tyanyvjyp 

 ny nyn iv* ?וםט .tyt'D נאנמז ayn פאר
y nye py trtpay״py tyr*'pyn ny 

nywm ױניטי .a*'n
 קאםיטע, חױז ױנינד י

ji ,כערינשטיץ pya•

ה א ל ש
IN נעחםט
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פרײו

װ טי טעק א ®ר ״
i ר ע כ א מ ק או ל ק
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nר n  pa yeoyya yjytyuvi n  tyn 
tysyn *tyv"y'Dyav irepyayna, 

n די ״אײננעשםעלט y r rv a״ tysyn |iy 
nnya גיט twnjyn apyuya םיט nyn ר  י

ayn ty ,o r'ay t *yniv " t  tysyn ,ty;■ 
lyty 'm 'nyn. eyn״ nysy .ty 'tr n 

tysyn " t  ayn ypyo .נעםײנט ia  y 
V םיינט טאא t atyp ay tiy p ity tya 
nysyapiy>p n אויס  .n'layp dpjib ױ  י

ty ,Dynyn3ieyM"v aeye iv t'y  ty'j 
'n .tvty'jnn'nyn nn'y >yt •\v vty 

a 'j n y r r y a  •wry ayn tyov איינגע־ 
ayaMtyn nyn .atyer איו ayn ,tyuyt 
t 'irn  unspyayn■, n׳tye״ nyn tie 

tnynyt >yar t'B גאײד py ױניאן 'iy 
y״3 די ױי ,nynne װי טעםיגש־ נ»ך r* 

na py yjy} pjycH^״yevi ay ayn n* 
tyt'iiyuy ayn p ir  tysyn v a  .anyn 

 tsiy bdip av'y py nynne tyo איין
yt"iiy אויט iv3y ayn| ל8נ ysv.?

nye tysyn v s זיך ayn ,enyeyn y 
m  nynns״ tie nyrny;ys n n  ,pan 

ly rm in  irapysyne,״ yavn  ayn 
*pyn'n iiy  nvya• aiv ttvownn nyn 

tiy ,tv 'jv  nysvDPiyPp n n  lie "anye 
*averPie ay a ra y a rv s  anyeyn nn 

tvapye a'D Me t 'y  anyen nyn .rn 
t און n n  ys?yn ,nye'v שאדו גאנץ tie 

eyn D'ey n n  ayn B"snv nyau nyn 
10 yavyp n  t'y t r s v  n n  nye jMsyt 

anyen a n  rnjytyp ...py a«v tn yn 
nyn y 8פיא  v iv  v t גיט rya« 'n iv־ ' 
nyj״ ' yi3” y  tyiiys py nv tw ” iiv  pa• 

n שםעאם n  .B"snvv3 a y n 't  n n y 
py mpp at''<i anyan ,ײיטאיד! n ayn, 

irapyayne. t«  D'ey a n  py n n n 
ty r r irn״ n n  b 'd ennnyj v t  tysyn 

ytאa''p;'Dyosyiyn nya י« py ,nyn'ne 
v* py nya«sny »n pe jy* די a n ya ry 

anye |y)"t nyeyr Vi״D rn נעװארעז 
8'.Pya n v  'i i dv

n  anyen n nרyv166 חאם tie
-Vi tyj” t " t  »itv ' i i  py DB3"tei3yp 

tnyny j a>yaya חיד py .D'ay a n 
tie troys n n  tysyiltuy anyn anyan 

y11 «a ,rove nny'יdj">bdvp 'n n n 
S'Mv .tynyiw  tys'Jaysa'iy ty3«t 

rornyeכn'̂אv a  tysyp tysvtmy y ניט 
tys^ svenve לי -n'e vn ' tie troys 

t pa iy n  t'y •tro״ny ײם> *div ,  pniyi 
v>vytyt״ tysyn " t  tyn ^ n sy n y j 

ty 'sr n n  b 'd BJruym ye, װעא־ םיט 
*ynsyaay ayn |y r"y 'D yav ny"t nn 

ayn tiy ya'»tynnye n y  m איינ־ 
t n 'i i  n'o .n y j'ry a  nn'y a Jro ry i

in 'i ip a .  j«p p 't Bu״.״
166 'n tie 49 «ײבעז פאטואײנטם 

m nyrD D 'n,־aro” p,״ y11 pyאay ys 
.nyD” sny 62 asyp'iinya jynya tys?" 

26 tynyiiys tyj"t nro” sny n  tie 
aya” DD3'yn«,״ n ayn1״ »t ,DDײנען 

-nv n n  iv tn yu v i asyaryuy pmv 
 yssyii pe ,nyvy>e 83מא n אױף נײט
t «t״tnyny] a iytv iay tyj.
*38 n  b 'd  tny iiys t'y  ayn nysy

ys ניס V tn y iiv s  aro ''OD3'yn 
3 anyen n nיס tysyn nycDsy tv 

*oya'*p, y s r  pe nny״ 'n d '3 py 
nro” sny 'n anyn ,tn e n iy עז3זײ 

tny• ניט iiys aro"BD 3 'yn
py אסשא, םאא, אײן nyana y oyn 

tn, ״Dro"DD3'yyn» asypys נים yn 
V פײ מייא t Dyn utsintgspy n n 

ayn n rone  n n  ayn ,tvnivsD'iny 
eyp t'nys'y tnytyt,״ rv  v״*n e  tro 

nya סיט nye oyn ayn .Dns*Dne y 
n  py Mnsvpa v  •m* py Dsvn iy 

yau nro"snv ײכטן» asvnsyjD'iy nnyt 
.nyana a n  tysyp troys

Dsypys D'S ayn >ye tro” iiv  y py 
p 6סטײסע3רעאי 'D r y tnyn־,nm” 3r 
ny ty ,tyt'iiysa'iny v מייא t  ayn ay 

nsvPe n  bis p's typ. •
D'S nrovp v ayn Pve tronn y py 

a ro ” B a s 'yn , asypys״ tn ro, >ײ« 
n n  nve .ayr py Dnn'inys Dyn ny 

tn אװזאך זעאבעו־ yn דט *n  asypys 
ys'3” y iy s  tn ro  Dyo"DD3’y טמיי־ 

^ .nyeyr n n s v  py nro 
asypys D'S Dyn Pya tronye v  py 

M חסוינטטיימט 'ii ,pnyr'S'B y  tn ro 
t'lPs asyoys tro איז  Dyn a y r  a n 

py  D"snv anyo o n  "3  py aPyeeva 
.sys״ Jisys troys ים3 "

inn ,p«s troas'B v  py אא^ײ 
nv n n  pe tnynys asytysey py nya־ 

D נײט 'ny asy iD .n y  m sssru  p n a
po •פסיילס״, שא oyn אתיסנעײי זיך ptt ײ ------------1 נ

ayncirtro

8 pe • רעטאלטער. םטעף

n n  nye tnynys asyppyssy nys t'y 
.1 pypyp tie ya'oyp asyirns 

D*s nyr'S 'a v  ayn Pye y t'y *tys 
ny P"n ,tnyn  aro"DDS'yn asypys 

*ys D'S a y r  t'y  D"v> tysyn 6 nye t'y 
yon'e n n  tro 'n  s'nsytyp a's ,trow 

nyspyt n די n  nye •tionn ysytniy 
y nys tysyn nytmy״ys's ארכייטער 

”DyD ;יט DDS'Kn. asypys״nys in y n 
t e n  n n  y tiy .nyayr ynynsy py־ " 

yssvo prs די סון nyD"sny PDsytysay 
t ods” Pbdvp yny''t jyn tyoipys a's•״ 

b 'd  tnynys troisyso'iy tvs ױ trove 
py קאמפאײנטס יענע Dtioys tro ayn 

•typyo. tytyp
,typye yspyty tynys n'ie tys''t ay 
iyn די iv as'D snys jys” t nya''sny 

tnyn /רעאינסםייטעט׳, 'it my nysy 
ysy' t'y שעפער nys DV'y nyns t'y 

p״,n a'D tro  ayn ,tynys a's a ''sny t 
a'snys asroyo a n  py tyon'B ys'tyn 

ysy* •tysyo asypys רעאינםםײםםענטס 
”y nye tnynys as זײנעז Pysay Pips 

v nynyays״yn nro"sny n  any .a■ 
tysypp ysy' typyii ,tyssyPnyB^ay jyp 
ya a n  py |ynyn troisyso'iy n n 'ii 

.asroyo tnsya
sivys py B " ii nty די,r rn ra a 'n 

ayo''p״
tysyp D3''Paoyp 47 tvoip ansys 

d 8's nye onnirapyoisyo״vP| רי 
29 .nro” sny ypy ty r 'iiv  V'Ps B'»an8 
tie' 47 די Paoyp״t aas״PsysD'iy tys*' 

troasis iv tnynys tys די any״.nro 
 asypys D'S nvs tysyn ysnys'y די

D roay rn y,״ t'y  D'ey n n  tw  tnyn 
n ,t'y  ay .trounve " t  o 'o  nys״DD 

.D "v tie ysyno v nys ,ay
7 ivnyiiys asyoys |ys"t tvsypp 

typ 'r trove  yaniys ty ,e'ey a n  py 
vynDsyp ty 's r D's iv D” any anny 
onyan nyn osyt a n  tysyn .anyo 

:osPye m
tie D'ey t'y tvemys tysyn v״ d 

ty 'sr n n די ypy tie’ D ''Pnyro a y r 
t py nyayr ysy'זײנען ״ onnyeyse'iy 

Ps tynynys״tynyn iv n סיס ■ys yny«f 
nsysypyssy n n  tysyn D'DysyP״h  .b 

,tya 'ii atypys ansys tysyn D"Pnyra 
ynatnve tysyn D'aysyPys n y " t  tv־ 
tya D's nnro ayn tyPro " t  tv ,tys.׳׳

ty 'sr n n  tie B'oy n n  ,n'Pn'ays 
s 'iy  tv aPyn אויןי'tro ; tron'e ysy 

v " t  D'n, ״ tyoPyn sytiv a, ז n  tyPvn 
6 tv ,tynys |ys"t eysvPp 3 איןvo׳ 

nyayr ys ז״נען troys as'Deyrys אײ־ 
D's tyssvPvs eyn ,nro"sny vs's אין 

ty 'sr n n• װי tys''t ,nysy D 3"r ay 
ayn py מעהר tynys snP ir טשער־ די 

B'DysyPys ysy. לי םח אײס 'm  ,nyapr 
Dsytys D איז װײא iyn Dnyayn a n 

tvemys tysyn v, :בםירוש d |'א D'ey 
ty 'sr n n  tie םין נףמד?ײט די 'ysy 

nyayr ?אי «n 'i די ,nro” 3ny ys'tyn 
tysyn ysPyn איז ys D'S ty 's r n n

^ מ ג ״ ם ע ײ ״  o n *  h r  ty's'M "ai'nyn' *i ארנײינמר z f b r t“ ----- - ----- -- M•yspyii py aPypyP ,n iv tnynys typn 
tya'Prsy v t  tyenyn " t.״

ayn ט3סײ tv ,nronyn n n s y  py 
tyn די Pnyro״•pyn nyeyr ysy» tie D 

n n  iv ds 'Pb ny«t tyoys nyDys tya 
nyo''any ysy' troPyn ,ty 'sr נאך me־ 

tV'si' tnynys nyn .אײס 
* * • '

•y r  sisys yn tys''t vm o piyPp py 
*.Da'rnysanye, iv tnynys ayn nya 

n ,a y r n n״ys'P 'y  iv  onynys ,ay Da 
v t  bsvd  ,is x'DvsyPva ,םםתםא ty 

n שותפיס n y ' py ,Pyov v t  tynysnt 
 -ya ayn .eyv nnsitys y asyey שותוי
a va סיס,inoproyna״ b 'd ' i i  ,tron'e 

n n  iv  D's tyssypys ayn tro ve  m 
a n  t 'y  .iy r"y 'a y a v  n'oproyne חר 

yty ys'Poy pe DPnyvnn Snyn a iya־> 
tyssiaPyar. ys״ •proyna, yssyo py 

ipd״ •ys ''an jn Dnyn ay py tre va 
*vd  n r  typ D'ey n n  m  'ity . : Dsyt 

nyayr y "s jysyey ayn ,nn irapyeu 
,”tyssiePver, m pa oyaM tn y aPy 
*yeyseny anymropyeisyo ysy' tys*'t 
*sv n n s ity s  tro 'P r iv tnynys D in 

apsyon . 8םי onyn ay py ppsr i n 
yspyty pa P row  nvvsys v tvsysyssy 

tysyn eyn ,trova םיט נעםעםעאם n n 
omppya. tyaysys py ty'sp״ ' »t tv 

"t ayn osromsv a n  troPvn fyPro 
tyamrymrosiv tysyn. , די .*mppya 

ײ ayn טיס״  py D3"Pyss"y tysyn ו
600 ps 200 t»  tv r 't  ,trs v  n n
_ _ •nypyi 

*ye p y  enyarn a n  pa dipt ant 
te Prow  y• ־

D'ty DPys ayn t*y tvPva 80 t'M*
I'M 'it ,D'ey t'snin tnynys asyoys 

v ys'Ps” nys״aonevs ro ia  n  ...iyD 
7^307 .nypyn

10 DPyvvs Drnvs'? tysyn iron 's 
tv apys ayn די apn 'n  nro” sny. אויד 

py i8׳in די ״.p'psoiy t״p יס3 t ae 
apys ayn Dpnyvas tysyn '*t ,sv ,iyn. 

nyn " t  tvsyn ayn py װי סײ tyays 
it ansvs erny' די v t  eyn ty 'sr 

pys, DssyPnva tm Dr'oyss” ny .׳«״■ 
tvoyn זיי ,DPnyvysay DPys eyn tvsyn

t איז ' ir גים p״V 'yn rosiy  nya'tns t, 
ypnvsD'tnv v t  ayn ivpvb 8 t'y 

Pp* 'n ty״a y rn ” H nye aa״ is*'t 
J )  iy s  py py ,as'esynys tynys a*s 
JSProyays D'S iy s  nvt »n t'y typye 
D"sny nn  D 's ty iy s  anys D'ey nyn 

oyn apys ayn tysyae'iy iv די "■any 
*sy ypy .tron'e ysy' tie aaip nya 

DPys eyn dsvovs tynyn tvssissnar 
.tysyoivB'iy

lie  enyan o n  tvsyn a*«n 'ity 
ps'aro ty 'sr n n״D די אין,*pyeyna 

״.nyayr טיװ
Ps״vs״pynny nysy v a  tvsyn s'D• 

tTO"nv v pan • rn  n n n s  pa tva 
a D'n«> tia enyan״,nyayr nyP 

ysPyn זייגען nrosty nrosny asyevyp 
,nnvys e s 'trn  tie y'vp'no'nr n n 

ysPyn tiy זײנען *sty tynynys DPyerys 
t'nye אױפויכט j 's n  nntns pe 
tysyn צװייטען .pye iro "tiy  v Dnyayn

נױ פוןחןר נאאדד דזשאינפ טינגפת ״ו יוניאן סמוהםאכער
ארססרר

nnvys e s 'irn  a n  tie ss'B ’d y 
,21,17 ,11 AO ,9 3  ,1 epypyp m tie 

23, 36, 46, 48, 64 *ysay py fa  tiy 
tva3 a n  ,sya''ne tnynys troPyn 

lirtn, איסט 62 אין yol06 .םטריט 
'.paiiyps'a nnms —  tyonyra 

ss'O'o tvavyp |ie tvPypyoyne ,n 
.tya"nysais py tytypysnye tn ro 

tie as'nys n n די *p n n  ny snyys 
"*nysais |iy tytypysnye anyn anya 

.tya
:צושריפטען

a'nmy nassn m אאדעט y״a n  t 
nays as'irtn״ nn<y tip ssisyev n n  iv 

s״.a»n ny
avynaas 'y  anvil nyoynpya n n 

roynsypya essie’s jys 8 typ 'r iv 
*.yn " t  tv ,on'enyes'y 48 PypyP 

tvs נוטגעהייםען tie typypyeyne 'n 
'.80 tvo7 a n  tie n a y s  as'irtn 

ty ,an'onyes'y PypyP nysPyt n n 
nyvns םיאיוא yrpe איז ■ys oPnynny 
nnyys as װארען 'irtn  aiv אויח a n 

6 snm s tie rvPe,ראםבעסא nysPyn 
.an 'ss'tn ayn

•tytypysiv onyn nynns n n 
n v " t  tv ,an'onyes'y 82 Pypyp 
pe ssiPnrony nn  nye tvs''t anysoro 

.aasyrtv'M  dvsps
 nye asyrpyPy n אזוי 'ii ysyne די
 ,troipnyai ptPyt אײתשענטם ניזנעם

yP rys onyn ay py troisvsa'iy anyn* 
Pyt anyopn'n ny nnyys m tv tvo 

 ypyn* איהם און type v ײטען3ר8אױס
I nnyys os'irtn  troopys div tvn'nsyo

JS'D'D
באריכט. קאםיטע פינאנץ

n' פינאנץ ty on'nsyoypn yo'oyp 
n n האםפיטאא py Pmtsyns pe איםט 
100 d 'd tn ro  DV'orys Pyt pny» rs 

.nypyn
 on'nsyDMpn yb'oyp ז3א3םי די

rs  Pypyp [id P 'rp '•  n n  »y n ro "ii 
yr'DD'py'vya pny' 'פארםי *ps Pyt 

tn שטיצט ro 60 סיט .nypyn
pp s'P dspsvd m ךי. Pro opsyns• 

yr'SV'pya'y tie onyorys ys ארניי־ 
tynyn DV'orys Pyt ,nro 25 סיס .pyn 

rsys'D n n  tie oy'vvnsroypn ypy 
.tva” nv3 d u  tynyn yo'oyp

,11 PypyP pa ,p'om ys'n nnm s 
ayp Dsyiiy'ns n ערװעהאט װערט n  iv,־ 

nnyys DS 'irrt D n  iid vd.
:באריכם קאםיטע ץ3קאנפערע

tvsyn Dros'nys nyssnyPr nyvns 
pe ssyso'ty e n די d' d twsnvBsyp 

proyna n- די n  pa anniroprotsyo 
tyr"y 'ayD v ipd אין n v " t  sivys 

troys tvs"t ysPyn ,tvssyPnye וױ 
tft : osPye די tw a v r tv 'ii די ■piyPp 

tnvn  o v v in n  tvPyt nysyo ; י  my י
pe tn s io r  dd«s די *yt njtsyopiyPp 

tnyn  onyssyPnyD tvP ; די DpyDisvo־ 
tvsyn tvPyt a n n ir ױ rop sn ryso iy 

 nro.״sny typ'nvnrosmy פױיחײט
ty ,orosmys nvijnypr osn'tyna 

n v iy s״iwsynyasyp yn טיס m מאנו־ 
rsnrosyp o'sy'SP ■wn py nnnropya 

pa tvsyorys t'M ysPyn jtD'oyp די

D ,nyss'tyPr nn 'ns״eyps'a ,snyss• 
,t'pnyo ,snvsvvr ,nyPeyp ,pain 'pd 

^ms ,nypyn ,nyasvro ,nyoioPnya 
py nysiP ,yes's ,nypayns nnsyn 

t'a ry איז nsyo «n tvsye nt tvssiPys 
t ivn'vivp'nw anymropys״*n y s  n v 

ysPyn ,tvssm זײ m  aProrys tysyn 
*ys roPy ypy ty ,onyppny ny .ty'sr 
*vs ny jsaynp py tvs"Ps tvssiss'n 

tysvarnvB py ay ty ,nyD"ii avas'n 
tw anniropyBisyo »n ayn ,tynynys 

*yp v tvProrsroytiv tvPyt ty'st' 'n 
tvrsro opyt pc tyr'D, דדײ j n r  pa 

py vsyp n  p r im e r tvPyt ysPyn ,nv 
rnaDms'y nytsw טיס •B'ty pynv a n 

*yo m 'tty m D” PS'Psyo v tvs'cvsiv 
tVB'ipnya tysyp tvPyt anw rapyeis 
4Vt"n> nsyn'tnv nnro nye eosponys

a״ a a n״nna i ' t  oPror as'nys P 
ny Jiy  pnror nnyt nyss'tyPr n n 

ty ,onyppny אויף *yn twsynyasyp ypy 
tvs די *|y  tvaPynys annirappetsyo 
 yns nysyopiypp m ty tys''Paoyp* אײן

ty 'sr n  * .a” sny sisys a's p rrvn 
ayn tvsyn anveynenve גיס aPynys 

ty tnrom yc typ tro nysy .tvsvsiv 
 as'DBvrys pnvii ay wn n»no y אין

I 't  tvPyt ,tvrsro nnsyp ia ys'Pnsnyv 
y* אין tvsytnya איינצעאנע נעפינען r 

ay T t I'Pas'tsy tvPyt ysPyn ,nya■ 
tv nnynys ay 'it  tro"any iv tvaPyn 

t״.Pys'y tv tvs” t tvrsyo yspyty .t 
t p םיט n v r ssiPnsyn iy " t« די *S'M 

nro''sny ypy tie tvan ro, ׳ןו־ enyPpnv 
n״ptsysyn t'y  ty 'sr 'n ' i i  'ity  t8 ,nro 
”t nys'y tro*« די sny ysPyn tvrsyo 

nims yny, א»י py יך1א yn ty'sp 'n* 
tysyo ysPyn tyrsyo m tvsys זיר t״iy 

syo tvs'Pnnp tv tysyo iv d u  pynv 
an8״tv nyD"ii Dros'nys ny .D די 

tyr'ayp דאחי o n  iroipsrovnv i ' t 
't oyn tros'nya nye nvaopnys tro l 

nn'y tie ssas e n  t'y tvssvsnn t'y 
tn 'n io r ' jtmDDins'y n איז vsyp י n 

yoopys n סאםישאן רי  nye i 'w  oyn 
yp P*ey tv dPv tvsm tvaysya ys'Poy* 

tw ty'sn 'n iyn ro 'o די •opyetsyo 
'*oyay tropyayna n n  tie anpmr 

 nye tysyp nn'y nye typyn■ איישאן
py ay .aas"Paoyp n r ' t  tvssyns 

ty ,tysyamye t w ױ ye'Dyp P'ay 
ayn אױפנעהםען aPyon nys P'ay tv 

y py ty'sn n n  pd  pn'iPp y tvn 
D's tyPro tv r ” y'oyav n n  lie p v iPp 

pa BS''Paoyp a n  tvas'Pr tysyp די 
.ann irapycisro

yn tronsyPn nnyys a• די s 'ir rt 
D'D Dnynyso'w nyss'tyPr nntns tys

iroc 'w  nyoavns n n־dpPo J3''PD8tp 
eyn o sn 'tn a  Pynpsprn nytsw eyn 

t'y  aros'nya tw osytys אײנשטיםיג 
D'D B"Psvs tw ,tnynys tva"nys au 

.irosroa'nyPay tie a v e r  y
*yrtn nytsw ,nynys nnms •pin 

jyos't n n n s  py ,nvanpyo Pynvs 
yw tVP't ,O3n'tna*o''n nyarny n n 

js 'D 'o  aiv nsvtyiisy tro
irovnpya. לאננער, ל.
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רעוארםםענט עייחײשאמזל ®ױ נאםיצשו
. I ■ ——ו־י■ . . --------------

pyt o y ii נעקםטען דעם לערנ^ן םען

y j«m׳ jvn ,jyr**pnn ivo׳ it jib o 
jvn די vo טיט ®ארנוכזען ד*ן ז״נען 

jvivn jvosbio ,ײעידער e״tvs ײז iyp* 
pyiyr**pi*iv iv טרי t iiy  uvu ,iv w pb 

i o iv e o iy tn״j ;מיט׳ן פארנוטע iya־ 
 נעחםטען דעש ס«ר ארנײט די .גטרײטען

 *pvim װעט זוטעד יינער דעו װען סיזאן,
jnvi, אונזערע און jvn ve וױדער ווערען 

 ערנ• טיט jvoviimc iv זיו ןײן גוײט
ivpviopvpvoim  ,ivo b ,רגײט» jvpvii 

v רעטאיט י*ױן iv h m יערער *iy  jvsyn 
ia געגרײט t י jm ו  jvtypp .יןורסען

o די vm  p tr  jn vn  ivivpb 1םא• 
 oimpms ניכען א־| װערען jim סערטינט
osyovt .ווערען v iv h m ;סטודענטע 

ivivo ן דערװאדטען« ivo iaon vu i'y 
סיזי*|.

ir וױנטינער c a  jvpvii vpm jib זיין 
o אינער הורסען די p iy 'irm n e אין 

 ליא דר. ון6 אונױוערזיטעט, ■רנייטער
 אעצטען נאף ה*ט תיאס 1זיי ױאימאן.

jv i'ivvnv jypo 1־א סםודענטען, סך א 
 מיטגלידער אונזערע װעיען שרסען די

jvsyn י  די שטודירען צו נעיענענחײט ו
v 'va t'ia n y טעטאדען די איז *v ii oyn 

o תן m vn v iiy אין אדנייטער די םון 
 די אויך און אינדוסטריע, אייגענער זייער

 נאנצען jib אסטיװיטעט אינדוסטריעיע
 םיט׳שער א־נטערעסאגטער אן לאנד.

tyn ז״ן ײעט קורס דעם אין  ,oy i 
v״r*jy6 *י in װערען *ייטען a*WBO* 

 זײ־ םיט קיאם. דעם אדרעסירען (יםטען
jv ער r'BPM ii דעם וױסען iia e n v iv i 

t jvPvti** טעארעטי׳שען דעם נאלײנטען 
o im o r. סענ רען ,tvo iam v iv s n a i 

o y i םטודענטען, אומערע vsPvn װילען 
 די שון מעכאניזם דעם שאר׳שטעחן גוט

ov אינדוסטריעלע 'vyp iany אםערי• אין 
ivPvn ,yp נרױסער א אין Pnyv •צוגעצוי 

iv Jnvn iv i יןורסען. רי * 
cv געפראנט אויך װערט iv געכען 

 יענע שאר א־די׳ש אין הורס ועלבען דעם
jib םיטנלידער, אונזערע jviyp oyn גיט 

jm voa אוניװעדזיםעט. ארנייטער דעש
jjtPvn jvoup n נאך m a ניכען אין 

o i'o iy ia .װערען

 iv חייגט איז ov וױ אטעריקא, נעבויט
evw טאג,  opnvvm  jvo די uni*p 
m די oyn ,BPipo P'Psyi די איז ac*'* 

 iv נײגע׳שטייערט jvsyn ראסען רענע
iv דעו i ' t ' i .ארנײט

 טיט By זיף גיט oyn וט,ytrPvtvi די
י חאס טונ, ױם דעם וראװען רעש ר6« « 

 אננעלע״ רער אינער לעט8אמ8 א טיגט
 אנ־ אויר װערט עס װעלכען אין נעגחייט
v יערער װאש געצייגט o n ינט8גע װאס 

 1אי געט*ן8אױ האט לאנד דעם אין דך
ריכטונג. דער

o אין n צװײ רא זײנען ואטשאץט 
 נאזונדערס װעיען װאס #אראנראשען,

 דער סדן םיטגליתר די אינטערעסירען
 ײערט סאראנראןי א־ן אינטערנייישאגאל.

 נע•8אוי חאנען אידען די װאם דערצעהלט
 און אינדוסטריע די «רנ»גיזירען צו ט*ן

אינרוסטריע. ?ליירער די נאזונדערס
 אננע״ װערט שעדמנראןי צוױיטען א;
 נעטאן8אוי האנען אידען די יל6װי וויוען
 סעג• דערװאסםענע jib נילדונג די שאר
 געלוינט ישטארש װערט רארטען און ׳טען,

 עדױ״ דער אר8 אינטעמייישאנאל אונזער
 jy שיחרט וי װאס טעטינקײט ̂•י׳שאנאל

מענ׳שען. דערװאקםענע •*װ״שען
 אונזער װערט ,yלזy זעחט איחר װי

 jib ענטpרvגy טעטינקײט עדױקיי׳שאנאל
 װייט. J1B אי ;^vnyj jib אי מעג׳שען,

 רינטיגע די jye רyנ דארף jvo ווינים,
e ־שוי! עס װערט זאן־, iv n v jy, םריחער 

.'tjwvbb׳ אדער

אונזו פאר אויטינג *דױיטער א

v וי שרסדקרוננ»װ אמיציעלע או mםימשם rt ?יל»סא i 25 לאסאל פון כאאדד עהז. פװ אינסמלײממ9 לאסאל און

טי די חויז. װני
 אין חױז״ ״ױניטי ד• ns עשעגונג די

Denys ,דעש וארק jitrn  jvol7, איז y 
 jib לענען דעם אין ער׳שיינוננ וױנטינע

 װיכטינ איז עם ¥רנאניו»צ'אן. אונזער
 גע־ » דט ואט װאש דערפאר, נלױז ניט

 *ו חנאח מיטנלידער אונזערע למנענחײס
jib jvayn לע• אין זאכען ׳שעהנע םאנכע 

 ‘נא eyn אינסםיםוציע אן שון און נען
 װינטיג, אויו איז עס אלײן, זײ «ו יאננט
 רעזולט׳אטעז, די סאילוםטרירט v ווײל
eyn בילדוננ jyp .אויםטאז

 נעלע־ גיט חאבען װאס טענ׳ששן, די
nנט o n 1אי אידעעס חוינע שון װערט 

 צו שארלאננ שינ׳ם כאנייסטערט ניט זײנעז
 נעמען אומ׳שטענדען, די אױסנעסערען

jVDfrt נאװעגוננ. אזא איז אנטייל אן o n 
 נאװענוננ עדױשיי׳שאנאל jy jib ןחד־ט
eyn ,o 11א לינט n אינ׳ש אויף װעקט עס 

 אוגי לענען ײעלען צו םארצאננ v סענ׳שען
 די אױנ או; אום׳שטענדען. בעםערע טער

 ריכ• דער אין שארזוך y איז חױז יזניטי
 אװטער״ װיבטינע א געוױם עס איו סזנג,

 און לאני׳שער » אױך איז o«n נעסוננ.
jy אונ״ םון ענטוױ?לוננ אוםשארםײרליכע 

נאותנוננ■ <yjye״׳piHV זער
jvo די כסײ ד«ר««חלט n y״nvo׳ 

o n לס« jvnvo ײ זיינען  בארעגטיגט ז
nנמ םײנט דאם גליסלאר• לענעז *ו vo 

 אםחיתן, «ו זיר נמלענענחײט v חייסען,
 ׳שעח״ אלע טון <עניםען *י נעלענקנחייט »

jwy» w׳ oyn עם־איי n ײעלם, דער אין 
 און .n אי• 1אי וואסא קוגסט, טוויט, וױ

p y o ro  v זאכען די שאר jyp זיך מען 
jv>p’«ojy נyנילדוננ. דורך ר

 jib חויז ױגיטי די jib עםאנלירוננ די
ז ווײסס אונוערע ו  y א*« ^סםאכעי י

 jib ;עחױחוננ און ניאדוגנ שון ^ילטאם
« nveva םארשסעחן jib ; tv sn  mb 
 ׳שעחנער אלץ לענען וועאען *ו &»רלאגג ■

 •V(ויעאען «ו וױלעז y jib ;מםיןר אוז
מן ”o די גי pjnvr דייכקײם און jiB דער 

rm u. ארנײטער די מםען נילרוננ דװך 
»1 m o w טד ביסלאכווײו אוז איד׳מס 

ײ ם«| .tvלינnשארוױ *ו עס ייד ו
u נוםער y אח חױ« יתיטי די iiu ij 

רינטוג^ דאר אי|

״ צטען6 זוגטאכ, םעםכערם  7ח
 אראנז׳שירט איז װאס אויטיגג,

 jib טםודענטען־סאונסיר םונ׳ם נעװארען
 זונ• אוגױתרזיטעם ארנייטער אוכזער

o טאנ, n א נעװען איז דז׳שון, &טען 
 אונזערע פון םיעלע ערםאמ. נרויםער

 ויר פריח נאגץ וונטאג חאנען מעמנערם
 jib און פערי Dive רער ניי געטואםען

 ,םילװער ג¥ו א*נעשאחוען דארטען
rדי טון איינער ״,p<״ v v m  vooivv\ 

 עולם m װאו איילאנר, סטײטען אויוי
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jvoyn סזן רענדינ  o n מיטיננ jib 

n׳woipvtpv >oiv3ve סט. אין נטארד 
 נע־ נים לאננ אנער oyn עו לואים.
 זײז געדאוסס oyn ער נלײנען, ?אנט

 צוס דאנעױ»טאג, jvo*n יאר? גמ אין
̂־ענץ PVDD1I סאנם .  iVJ’n *in o«e* 

 עס זvלכvײ אויוי אםאםיאיי׳שאן״, סיזו
i{ נעםאכט איז n  tn o iiv ש*טעלס«ט 
i איגמססו־יע. m* חימר m אמ  v 

oyn ו נלױז באװיזען* jpsyn ׳טי־ איז 
yagp א »,iv i ’o ’>n״» ana n n vo w p 

piypp iv* געאםכמ די 'y w ’ r  i n  \)i 
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jvp jvo נים איצט jvo’ ii, אויוי וואס 
jm nvBJMp van װעם JW1P1DB, און

op t זיך opii ואך די «װ p t ’o ,jpjh jp 
epn זיך m  jib jaraptiMP n  jpjpbp 

ו אססד, םענליר, <. אוו .b א. י ױ ו  א
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jpmppp, לא?אל או l װיל y״jpin'BJ 

,bm opupb* ,"atMipippyp״?אוד און ״ 
iP די אין סילס״ B p m y ip, צוזא• און 

jvo טיס jpipn jpmvpp p in די ׳טוין 
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o m ו* n w n m  n  jpp’o m n גלײו 
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*n o n  .ainy״oo אײנשיח־ אײנשאך 
pm* jp i 3 אלסע דיio*p'or״o •סיס 
iy i  ,opa י1 אונטער װאס אגסטאט 

jpsyn opoo'o D” 3iy*p»or לי■3 די? 
n א oanpi םלאכות n ו* jpsmt אין 
i»  o n״jib t די o a ip e iy i וחנן און 

oyn jvo ניט ויך oipppi ,אייניג*ן oyn 
 אונ• opu ארײננעםימט, יוגיאן די ויך

popoo’o ip tn  •ipo אלײן סא1פי די 
 באשטי- dpii pלכpװ אײנ*מפ, n ויין
jps די ■i״jpt אוישנאג* די און i n  jib 

vo'oyp ipo iV ip iy t ו נלויז זייז װעם» 
in’ װיפיפל א׳שםים*ן3 P ?1אײנ*ינ 

jp װעט B in טאנען oa ip e iy i, לויט 
o n ,רייו■ oyii טא1פי די po r opti* 
 ױגיאן די און ooipoimi די אויוי לען

 ״|p און פאנםראל j״p jpsyn ניט וועט
o s n ײנ*וםימ*ז.1א ויך

i  p tv 'i״ov איז opm pi jnips איז
obipttiyB*א אונם*ר ״ p»pp^ די, 

o in iroppB iin o וױלpן y״t n ’B i 
,ot’«pr>y3די אין סאװ?טיזס״״ און ״ 
״1PBPB׳
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oyn im ro p p su ito ,די וױיל טסואלט 
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jps נים זיי jpypnyo'to o y r, וױ n 
i n  jib o ipo 'fiy ױניאן jpsyn אלייז 

*JPspiph״ iy i ו* *ptpp n  j n ’Dtpon
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ip sn tn, אום jpspi t* a*s הײן 
”opi נעילעג*נחיים p ו* r*B jPMts 1אי

iponn pious. סיר וויל?ן n  tpsao 
: urtpppip n ip i> ot

ope*oyp*mr jpipit p m ib  n איז 
o 1 יאסאל ״s או־ױשג׳דשוואזםען n s y i 

jpuwnvpi jpiipi t*y יאסאל *on װי
n  jpsp«*B*wt און א1יי3 אי־3<יי n 

n  jib jpt*n■ ײ pjpotppiB’n ו y כ?לײ 
Pum* אין מלאפות  jpsyn , ip ip r  n 
j p u m םאיעז. *ז

pirns n איז o Jn iym oo נעװא־ 
jn 1 פיי Mtpyp jib po’oyp-sno i n

ip םיט׳ן *וזאטען m p ip o  . pyip ip i
jpnw p .o o ip m « y  opit’ s n  jim 

oyn p ip ir ty s  r s n ’ r m כיז״ אײז 
jpaO rpm tB o ip r ir n t  dpi ר1אײ* 
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jnvt, אז i n זאל כ?ל*טלאכח נײעו־ 
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o ro ip iy s, לױם m פײט,1א 1ליי
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01P0PP ,o ip op ii ,o ip n i’B .װ. א. א
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o>por אויפ׳ן ויר o p in iip o r, אז i n 
jpsipti ,t” is אן ipo ” sm סאפס 

 poNim• ״|p ניט ראס איז ,oys םיס׳ן
oyn psppii ,o^nipipiiu iy ו* jyo 

t ’ i>s טים׳ן oviip* i” M אןן 1ײסע31א 
i n  iy i  ,oys d p i רײז vn* op פון י i 

p איי m ib  n ׳ז1שא opub ,a y r jp*iyi 
a* װי y r  in p יס1 איו t״y i״ip ip i 

iy i  ,n*sn*pps םייל א איו »i n  j 
ip *m i .ױניאן y y r  i n  no orm i 

y״jPM ti א i*n* o n  n n, װי op איז 
sin i n פוז i n ו ױניאן* j n ’pyio iyp 
y r  o n.״■

jib *nyys ivoipptpp i n 1 לאפאל, 
jponpiiviy jpoyprya oyn ip  jpn 

jv tn ,לאן■ p jpsyn״j ניט נייס *y rp i 
jpd, >װײ s y i׳io o  j1219״ jib p איו 

p״j איין M r נים i* tpiim pi op«rpi 
i n ,או־בײט oynvi <o*i oyn ip  w ti 
o אוא n  ,pe*eyp איז tpsm םאו־נאר 

i  jw  jn yn p i oi*op<* *וױ* oiypyP 
jpp*h זײ t iy i  ,jpsppb’m״ ty j p >*ii 

i* קאסיסעס jppyt ניט *pbi* |**p |«t 
po 1נא לינ*, ip iysips זא־ ותלכע און 

j**t jv< טלױ1א1101םארא *jy*n* i n  i.
1* *B*M JPBiyi JPPP11 DPO’M P 
jpoy• אויוי iy  pipoippiB*iiy **i *i*

s״t**is o n  jpi*v  jp>yt **t ,ipo 
t o*i<״ips>pt i n  j*y jim in ipn  ip 
pspjni ,b* *ײט ’sibsb • i jpos’ Pr i 

jvsip 1םא jpo psppn i* ,■yr j*y 
*yn o*i Boipni**y. ovir*s j**p nun 

jps. אפער bp איז },P iyoru tB  iypp 
e*i jpipp Dpe*oyp *i ty ,jputnpi

p i'iipereosppt pi**p jpipn *אינסםי
D iyno םים .posn  pr*eyiyo*iy 

*i  jib o p iin iu o r  i n  t*y o n 
1 opypyp 9 אגן, jy iy fi jpi**t op ip sy 
-0*1 1* jpsn psppn ,jpiytiPB po*iipi 

n**s jib opivoipptpp *i j n ’OHpip 
opypyp ײ און  **״ppips*y ניס jpi**t ו
n ip s םיסלען, די אין *ys **t psppn 

.jp*ii
1 o im  inpppip i*oאסאל, אר

Dp**i *i jn i* sm t psppii ,v>y *i ty 
doiphuib , jib״ ot*npr>ys, jpipn״ 
ot*opnyo, jw,מאס ״ iroppB iiyo *i־

o n  e*o opynpi jpsyn o in לאן■ jib 
o vo 'e y ra y r, װעלכע u ipu y  jpi**t 

n**s *i **s jpiynpi jvo ,טר לאתאלס 
o*i o n  tp אויס iy i  ,mi**nps*y 

i* o iu n  jn*PPiy i*o j*>*nt**s 
1*t |ib jppyt **t ipsitopiypp ppy 

*/ •ipsyo ppeyp, אט ייכען1ס1םא i 
jib o**p*iyi *i o*i jpi**o **t P**ii 

*i  jn*o*tpipo*i i* iy i  ,jy*iv i n 
jp**io psppn ,opn*eipptpp ר1אײ» 

jpo iyon  psppty jnn*B אין i n ױ  י
jpi**t psppn ,jy*i זיי •jpnyn oi* o*i 

*oipbp iinpppip ptm jpsyo i*o 
 i* >yo p>y uto >yo------»** «-■«»«* MlMlttpsppii ,pypn p'oiy«e *i tpaitoo איין ow ליף,

p m i  o*o jpiytip■ psiyo jib o ipn 
*i  jpipi em*BPiM jpivoyo pesppr 

jib opivoipptpp לאפאל o*i 9 jiy  l 
iy 1פא i  ,jy*«* i n  j»  jponpo ro  *i

ps>pn ,opump ps’Mpnpo m t דיזע 
p e iy s in  *i trips jpsyn ip m iip b

.ppimipptpp
i* עקזעקוטױועס jw מ 
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in*y oeiopnps*y oyn 144 אםיס j*y 
po9 ip iu tp  *,nipnp po**n* .סם n 

op**} o יתיאן n  eop*BPiB*iy eyn 
o*m סיס ppm נאשותםליכשי *m b  jpo* 

T t  jppyt **t n s  * m a n  pm*y 
ײ ײי סיײי׳מ rm אין ייך נ y ^**n i n 

D*ey*DPit*s jps*»npnpi o n איו 
*לײנו א דא אזיד i* 1ו  im b
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in  JPB3 op i ,oipny iye««iB,* 
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yoo i’y jyoippnyfi t*y ,ones vo6* 
tpp jpopnpmp **i o n  ijb jyr**p. 

n i n  jib ny«p״,j i t iv  ip iy s jio
,26 Pypn

.*ppb P y iv iv m  ,nyiys .sy ,is 
<yJyrpnpoi*y i n  jib ip u rtp io 
• .11*0*0 o n  oipbviv oyn

•ypBPP ppiopo oipi*tpirB**n 
ippp*»pbb i װיטיז, n  jib jy o ip ro  i n 

oyii po*syp jyrppiv איז jp1*Pppib*im 
n y y s  .tpp p y iv iv r t i jib iputnpi 
lP in*ti*sw . PMiyrpnpoi*y i n  jib 

■y o*i ipsyeoD**n n  jib jppnyn n 
jvoyoPitpi *i jpipn os*iys y שון *i 

װאחלפן.
jib >yp >yi y jpoiipi oipn bp די 

..tpp jpopnpinp*” i  op i jib ipT>iB*o 
.n yys

nyiys .is ט1סטאלי1אי o n sy i 
n y y s  .tpp o n אין *ye i* o y o n y 

*piv* jp iy iys jps*>mpnpi o n  |ps 
*pi o ipn op oyn ff.ro*B0, tppy*iya 

 ipiv>vi* אזא פיי jrtspynpi לױ1װ*ח
n״i  o i*oipb*i  ivBvs ip  oyn ,o* 

pypyP ov i jib pimp חאלט און y jy i 
n p i  po lyonpo i’y *m i ײעל־ איז 

ipopnpinp «*i i n  jy  ot**n ip  ips 
vsy»*iy vip**t Bipsapo n y y s  .tpp 

dp .jpos’ Pb jm איז tw i i i i ” o j**t 
iv** 1* אום n y  ip tny  jvi'ooyB iyc 

ivr*o*ip ip t* i t*y iv 'y v io  ,p**yt 
iv׳y tvn יאגע, y iy i bvi iv s 13 י1לא• 

ptiM  jt*»pypi ps*>pnr yty opnpr• 
t*iyny p i׳;y jp iipn B*yitr po i 

i  jpsnsi*  i» m o 'o  pin*r*,yB• או־ 
Dp’y 1פייטע y r iy iiy, איע pipooi'B 

jpnpor mnis איז jiy  odi*i חעלםען 
t i*y pyo'iyp1״* iv iv P i n v םאתיפ־ 

jpno o n y i ,Biy*n* *i jpo אלע opy־־ 
jpoyti* ,jy*ii* i p i  jib Dipsopo vn 

n a y s  moipvtpv i n  d*d אויױ זײז 
i n ײאך *ovpms 1* bvo**imsimb jiy 

JIM ,B'M ltr V1” 0V1PM nvtl'.y JPB ויד 
1*0 *1MB*0*1 *1 JIB jnn 'BIM t JVtyP 

vs ’Pbimiibim טומעל־טאפעה it oyn* 
ovo *i jib mmo n** נען  jvr*oi» t 

oivs מיט o i’ i in y o  iv  .jpiaiB זײן 
n v i מיס .tpv o n  Dsn iv  oyn o n 
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הממממו ױ - n לאסאל אץ אלערליי נראנזוױל וון יוניאן
ך ס׳איז ײיי  אינערטרינען ניט ײי

pn| וממן שוײנס מען to ,mw עי  י
ipisppjppi םוג׳ם סױסגאנג *sPBOtto 

o וי טיט ייטױס ipvssw biio s ײסט 
m ipcospj ניי שטיממג טונ׳רינע ױס 

 ט;אי.8»*גטערנע׳ דער טון טאמנערס ד
װירהרינשי>ט. דעו אין עס tw ״to יס,

.ps'ppipn pe*s םרײד ssipn *י 1א  י
 ״*to אינטעמעיעאנאי, דער םון רייחען

ys| ניי ריטנרידער ארע  tPB*׳iio |1א נ
 אינעײ ס׳״סט נפרט, הראויונזאנער ךי

 דעי 1אי מיטנריד עחררינען יעדען *יעט
V i סון ט8פיחרער׳עא פעחיגעד אטת n* 
 ipss'tpfs נךודעו װעינער םון ניאן,
 סרעדיט. גרעסטען דעס איה דעניז קורט,

 םיז כח ׳טטאריוען דעס נאוױזעז ס׳האט
 די ipsppii מיט ,to'porsosio אונזעו

 דעכענעז׳ נערווט זיך |P3pn נאלענאטיס
 נײ גענייבען סיר זײנען ועם דאגין און
נעװינסען. פריחעױדיגע piptsio ארע

 םרינט iptsio ro דעוםאר טאיז׳ו
ipoisiod' io טיםע די םון «״יט רי סט 

 מ«כי אונזערע פון נעפיחיען ױם־טונ׳דיגע
 נויטװענדיג־ די זײ tpipppip און נערס
 דיס־ פרײװירינע סעחד נאו א פון קייט

 גוי• די רייחען; Piptsio אין טיפלין
 םו| ssipioosimd inpo א םון טינחייט
<(רגאניזא*יאן. אונזער
ױי ;עיענענחײט רער ניי  זיד איר ו
 *spd די סו װעדסעד פאד א סיט װ׳מדען

 די io אויך און 11 יס?א< פון נערם
 װאם יאיןאיס, אנדערע די פון םעמבערם
 ױילען סיר ״?.itspis אין ארנײטען

 ,mo א אינע־ו, אז אױוי אנמערהען זיי
 םי״ד אין נא׳פאפען אריין זײ יועיכע

ips tw אייין זײ tptio סט cp i אינע־ל 
no ,ipbosio דאס tw ,דאש נעשייר 
ipeps. די אינער ארוםװאנדערען

to״ ppjs סיעק, עטװאס ס׳װערט ווי
 אי־, קראוקמאכע־• די ארויס ןיך יאזען
o גער׳ז ipos. אין יז׳פאנק זוכען זיי 

o אײוי קוהענדיג גיט ,ipbps די n סי 
 איי״ גיט. *pip bms יוניאן א ס׳איז
 to דענחעז, אדנייטעד אונזערע פון נינע
 ההעכ־ סיי• ניט איז •״os *אפען אן

o סון םיינוננ די אנער עאפ, n ׳עריינער 
 :פארסעיטע א פונקט אין *״רעז דיזע םון

 מיט נעסעטעיט ניט איז עאפ א כי־זסן
 און ׳טאפ ססעב א עס איז ױניאן דער
 דאר* ערילױבט גיט איז ױניאךםאן היין
 ערלױבני׳ט דער אחן ארנ״טען «ו טען
no נרעכט זאנםט, אםיס. ױניאן דעם 

 יױ דער םון דים«י«רין די מעטנער דער
 א איײן זיך אױף נאעאםט אין ניאז
 טיטנלידער איבערינע די אויף און *רה

 נאדאר,״ מעטנער אזא און טרייד, טיז׳ם
 דאם װייל ײעיען. בא׳טטראםט ?ינער

 ריחרם דאס פריװאט־זאר, pp ניט איז
 וויבאלד גאנ*ע. א אים ױניאן די אן

 w םאמינען זיד וועט מעםנער יעדער
 אליין איחם װי פאף דעם 1אי חא'.דיעז
 ניט אײנינקײט אונזער איי נעםעיט,

 װאלט איינינסייט ײען און פארדבעדט.
 רײ• אונזערע 1אי געהעד׳פט נעיוען ניט
 l״p סים אי*ט זיר מיר ײאלטעז זמן
 ניט לאםיר און פרעחען. געחאנט ניט זינ

 א נאר דערװייל איו דאס אז םארגעםעז,
מאנאטען, םינוי םאר יואפענ׳פטיל׳פטאנד

 דער מרך אט .1821 נאײעםנער ניז
 באוױיזעז דערינער ערעם מיר מוזען *ייט

אייניגסײט. אונזער
 איײן ויד טראבעל םארם״חמ *ו אום

 סעם־ די אן טיר זאנעז יוניאן, דער סון
 m אין ארנ-יטעז נעחן n ניט נערס
 ארנײטען נעחן זװ נים און שא•״, 1.א<«
 ווארהינג א אחן ׳פאפ, יוניאן א איז אםיײ
טארד.

* • •
#

v s דא נעצװאונמז נעװען דינען 
 אוטאננענע־ אן ווענעז ׳פר״כען »ו איינןן

to ,אונזערע *וו״פעז ■אסירט װאם «אף 
 אוגו איז דעדםאר נמםכקרס. 11 לאשאל •

מי נא• rt חארמן <װס און אנגעגעם א

סלאמן דער אץ סעסערםענס עהרענחאפטער אינווססױע
 גײ נירװנג *ו pi-n דעם װפנען רינטען

 פדונירט חאנען טיר טעמנערס. אונזערע
 דיסקוסיאנען אײגאזפיחרען טאיז אײ;יגע

 מיטינגען אונזעדע אױןי יעהטיפודם און
 א| פאר ארױסגעװיזען «ין האט ואס או

י ייר חאנעו אי«ט און עדפאמ,  אה־ י
 געגײנ״ n לאפאר פון טיטניידעו טיװע
 װעיר׳נ קאמיט׳נ, עדױלײעאנאר אן דעט

 '551̂אױפ דיזע אט אנצופיהרען חונהט
 סאס• נוייטערען א אױף ארנײט רוננס

׳פטאנ.
 נא׳פיאסעז אויך חאט פאטיטץ דיזע

tv 30 נאר. ױניאן א איגאגיזירען 
 גע־ סוזילאיייט זיינען װערנע מעסנערם,

 את פאריפױגען. ׳פוין ןין חאנען זאגען
 א האנען וועינע מעטבערס יעגיגע די

 אדעי דעסלאטירעו, זיננ״ן, w טאיאנט
 אגטױ זין גענעטען זיינען םאריעוען,

׳פרסען.
יי * *

 דא זיך פאטט עס «י ניט װייס איד
 די װאס אגריף דעם אויף אפאועגטפערעז

 ס ראקאר פון קאמיטע אמאניזאציאנס
 ״נע־ גומעד לעאטען אין ;עמאנט האט

י .11 ?אקאל אויף רענטינקיים״  ••יינ גי
 ״נערענטינקײט״ דער פון רעדאקטאר דער

 אויסנר מיר װעלעז ערמיבען, אוכ« װעט
געיענענחײט• די איצט «עו

נאםערהע!, טיר וױלען עריפםענם,
« ״קאמוי״ דעם אין דאס '«P W 

 11 לאפאל אױך חאט איידז׳פענטם ניזנעס
 «יד םאכען דערפון גענומען. אנטייל אן

 נאנפער רער וױםעגדינ. ניט לייט יענע
 לאקאל און 1 לאקאל ןיי, הומט הרעדיט

 ילאי)אל װאס דעם, «ו נא*ונ אין און ס.
 אױםאדופמנען, רענט דאם זיד נעמט ס

m 11 לאשאג ״אויפלײזע]״ דארןי טעז, 
ױ םאכעז זײ אז זאנען, ןיי איד וויל  ׳

א׳ דעם חאנען זײ גיט נארי׳פ. נלויז  י
 איחם חענען זײ ניט און גענויט קאי

 דײחנן לייטע יענע אוינ און אויפלײזען.
 װיםעו׳ «ײ דאדפען דעמאקראםיע םון
 חאנעו 11 לאקאל פון סעםנערס די אז

זאגען• «ז ײאם עפעט אױך
v s מז  נעײעז איז וואו :םרענען װי

 פון פאםיטע״ ארגאניזא«יאנס״ די אט
 11 לאפאל ווען s«״ יענעד אין 9 לאקאל

 נזעם־ די זײנען };עגריגדעם זין האט
 ׳טויז דעטאלט סאםיטע דער םון בערם
 ייי חאם ijw אדער ױניאן־לייט, נעווען

 טרײנעז אינער־נװאלד נעדארםט נאו
 איז אויס, ווייזט עס ווי ״. V ױ;יאן אין

ײ 11 לאקאל  גריננ. נאגץ אכנעקוטען ז
 איז *וברענען אבער ׳טווןר איז בויען יא,

נריננ...
 װײנט טאםיטע אתאניזאאיאנם די
 חנר םון חורבן דעם אויןי שטארש זעחר

 נאארד. דושאיכט דער אין דעטאהראםיע
 אט נאשטעחם אײנענטליה װאס, .אין
 אי« הלאנ׳ק, זײ װעלכען אויוי חורבן רער

 דזשאינט די ,ווען :באםעוײמן «וו ווערט
 זאנען — נענרינדעט זיך חאט באארד

 מ־ לאפאים גתיםע די חאנען — זיי
 טלײגע די tw ראלע חויפט די שפילט

,העזח״ די מחאט נים חאנען יאלאיס
 לאפאיזם. ויםע1< די נידערשטימען «ו

 יא־ גרױסען א פון כאארד דזשאינט דער
 א פח װי דעח מעחר נעהאט האט קאל

 חאנען לאקאילס די יאקאל. קליינעם
 איז אויםאנאםיע םולע נעהאט ראםאצסט

י איז איאט  חנר ניי מנכט גאנ*ע ו
 לויט חײסט, דאס נאארד״ דזשאינט

u פון חורנן ,דער אי צשון, זייער n חר 
 װאם דעם, אין באשטעחט םאקראטיע״

 חאט לאקאל קצײנעם א פון דעצענאט א
 *ו און חןח א ואגפן «ו .חעזח״ די חיינט

 מעז ותצבע טיט זאד א נידערשטיםזןן
 אױב אײנםארשטאמז. זייז ניט קפן

 נאדארח לאפאל גרויםער א אוינ אזױ,
 א אונט׳נרדריקעז nr רעכם דאם חאנאן

 זעחר עם חאלט דאן לאסאצ, קלײנעם
.דעםאסראטיע״. דער טיט שלעכט

 י ' מפענסער, ח.
.11 לאיזאל םעסרעטער

m

m

)1 דיט פון ו׳סיןוס
 דאהומענט אפיפיעלער דעו איז אט
 ויו לעזט אפטפך דאר װאוט. אין װארט

:פאינט וױ
ע )1  אי שטימען»ײ|, פדדיס נײו

ov דער פון איגטערעסעו די אין איז 
*יינאוארתען, אזױ איחר אינרוסטריע

«t םאנ־ די פפר זײן טעגליך ואל עס 
 גארטענטס פטרקױפען nr תפאגטאן

it« גיט םאר  pc פרייזען. חוינע 
 זא* אײן דארום שטיט׳נן *ז־דים נײדע
 דרײ האמיטפ, א ערװעחלען it פאוט

 דרײ אזן ױניאן רער פון טיטגיירער
 אסאסיאײשאון, דער פון סיטגלירער

אויפ• פאלגענדע חאנען זאל װעלכע
_ . _ ־ גאנפ:
ארניי• און שאפ שטודיחןן 1* א)

 איע נאפומען nr און רעסארדס טער
 *װעק פאו׳ן אינפאומאאיאן אנרערע

זא* װעלכע מעטאדען, אױסינארנײטע!
 פראדוקטמױטעט אויפחוינען.די לען
 וועלנער פונלט, » nr פרנייטער די פזן
i גערעכט און עחײין זייז זאי t נײדע 

*דדיס.
 רעפארטען זאצ סאמיםיע די נ)

 קא־ דזשוינט » *ו חודש » טאל איין
 דער פון און ױניאן דער פון טיטע

o 1 און אסאסיאײשאן, nטען:אװעם־
 פאלשטענ־ א סאכעז ױ זאל 1921 נעד

 טעטינק״ט איחר פון תפארט דימן
 חד איז ■לענער די פארלימען אױך און

חא־ װעט זי װעלכע פאםענדאאיאנען,
 אױסגעאר* מאגאט פינף די דװך נען

בײט.
o 1 ניז )2 n1921 גאװעטנער טען 
 א אלס דינען אױך לאםיםיע די זאצ

 ׳עט־ זאל און פא©יטע אפיל דזשוינט
 װאס קאטפליינטם איע װענען פייתן
jn םארגעלײגם איחר פאר װעלען im 

 אר־ 1פו אדש־ מאנופעהטשורערם פון
 ענטזאנט װערען װעלען װאס נייטער,

 טאג ׳עחרציכען פײן טאבען גיט פטר
אונטער־ זאל קאטיסע אפיל די ארנייט.

מז  אר• די סוז onopn לייבאר די זו
o אין בייטער n 1אי שאפ, גענאנטען 

nn געפינען, ויי אוינ  to ספטפעיד 
קאםיטע די Pot נערעכט, איו טשורער

חסנדלונג. זייז אנעוקענעז >
3( o״n נאכ־ אײן שטיסען *װיס

i נסשליסע די סוקומען n  no דז׳פוינט 
לסםיםע. ספיל
אונ־ םריהער יסלען IvtoPp סלע )4

m טערוונט yn די פון opmpp םון 
i n פון און ױניאן i n ,םססיאיישסז* 

י זאלען װעלכע  טסרור סאסולײנטס ו
 ”t ברעננע! וײ איירןר םעטלען nr מן

i n  it סאסיטע. אפיל ,
o 3 ט1דסטי n  jt rn,1921 טען.

 דזשוינט פון םיטינג עגטוזיססטישער
באארד.

r *ו עושטע די t  ivo’n in סםיציעל 
o n  ivtvti ,די נעװעז זיינען סעטעלםענט 
iro o in n באארד. משוינט פון i n טי״ 

 ״טסנ1פ נעײארען ספנעחאלטעז אח טינג
o 3 גסבט, כיי nדזשון. טען

ספנענע־ האט שלעזיננער פרקזידענט
 *JOP 1ד« פוז נאסען אין בסליכט, א בען

rtnvo .פסםיטע
 son IPs שטיל. נעװען איז חאל אין
 די — ׳*סיד « אפיױ inpn געלסנט

ipsotppn נע־ חעבסס נעותז ויינען 
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ה הון
?&מוי װאוגדערבארען א גרויסען, א
אינטערנעשא• אוגזער אױסגעםאכטען חאט
̂עסער דאס און גער. ער װײ< ער, איז ג
קאםוי א קאמוי, ביוטלאזער א געװען איז
םיט נ#ר ברוטאאיטעט, m קולאקעס, אהן

און וױאען א״זענםעסטען געדואד, טאקט,
***אינעראײגוגגס־הואםט. אםת׳עו

 מיר האבען אנבעטרעפט, אונז װאס
 װען מאסענט, דעם םון אנםאנג, םון גאײך

 אנגעםאגגעז וץי האבען קאנםערעגצען די
 ®רא־ דער םון םאגשטעהער די צװישען
 געםיחרט, ױניאן, אונזער םון און ט/גקטיװ

 א צו קומען ניט טאר ניט, דארןי עס אז
 אונ־ װאאט אזעיכער אז ן קאמוי באוטיגען

 ?ינלאזער א געװען אומשטענדען די מער
 געג־ אונזער פון רעדען די םארברעכען.

 טאן, זײער אאץ םון םעהר צד, נערשען
שאע־ ב. םון אײנדרוק שטארקער דער און

 דער אויף ארגומענטאציע זינגער׳ס '
 אונז האט צוזאטענקונםט, ערשטער
 אוםגעאום־ אן נאר אז גאױבען, געמאכט
 װעיוכען אירגענד םון םעהא־שריט •עדטער

 קען קאנםערענצען וױיטערע די אין צד
 םרידאיכען א םון אנברוך צום םיהרען

 אומגעאומפעדטחײט אזא און אויסגאײך.
ערװארטעט. ניט צד קײן םון מיר האכען

V
pv ד*ה p iv o t נאויבען אונזער ווי 

tm ,ענדינען ויך װעם איועם אז נעװען 
 ווע־ נעילײסענם on זאיו ראך םריד<יר,

 זיך םיר חאבצן ציים צו צייט םזן אז רען,
 אונטער־ די נערװעז. ים*?3א געםיחיוט
p*jp די פון גרעכוננ ip b j*p| ײ א פאר  װי

p? ■ װי אוכז, חאט b?  oavop( אנדערע, p׳
po’av? ?אונזער אין ינ1׳ש*קע ?)[Pan 

דער־ םטרײס. א אויסםײדעז קעגען םון
 אינדוסטרי• אלגעםײנע די אונז ה*ם *ו

p?p ילאגע p iv o t .י־ער אין באאונרוחיגט 
 די אין מען לייענם טאנ־טענליך אםת׳ן,

 אר־ די םון װײדזשעם די װי *ײטומען,
 און רעכטם נעשניטען ווערען גייטער
 אונםער דא, תומנות. אהן גאר לינקס

 אמאלנאמיי־ די 1איי װילינט נאו, אונזער
 א «ו סטרײה, ־װאניגען26 » נאר מעד

 ארבייטער־ די איז פראצענט 16 פון שניט
 ־«ראצענטינער16 א צו אוז זױידזשעם

ױ טו פראדאקשאן, סון סארשםארקערוננ י  ו
 געשםעלט זיך טיר חאנעז םעגליך, עס איז
 סלאוס־מאנוםעס־ אונזערע אזי םראגע, די

 איבערצולא־ אײנווילינען זאלען טשורער
 װאס אויוי נעװען, איז עם װי אילעם, זען

 נעשטאניןןן זײנען םארשטעהער אונזערע
 םיגוט, ערשטער דער םון שטאיו־אוךאייזעז

 אגש־ זיר האבען האנםערענצען די װי
V םאננען

0 ס0
גע• זיר ם״ד האבען צײטענוױיז יע,
 מוזע^עס מיר ;ערװעז. ^טארק •יח<ט
 םריײ לעצטען װעז און אויסזאגען. ^יצט

eiגרויסע, די געװארען בעסאנט איז אג 
̂יכע ̂זורח פרעחי  צװײ אימאך דעם םון ב

ױ אונזערע און מאנוםעקט^ורער די מען  י
ױ ביצײבט, א<עס אז ניאךםאחפטעהער,  ו

 מאגאטען, םינוי נעחסטע די םאר *נאװען
 געשירונגען װירק^יך הארץ אונזער זזאט
 דער געװען געװיס איז דאס װי שסחת, פון

 פון מעםבערמי• נאנצער דער םיט פאא
 דער איבער אינטעתימזאנאא אונזער
 אאע םיט און לאנד, םון אענג און ברײט

ױניאן. דער םון פרײנד אםת׳ע
 םאר סרעדיט דעד אבעד מומט װעמעז

̂יכען דעם אט טאט גיליק V רעז̂ו
0 0

 חרעדיט דער חומט ליניע ערשטער אין
 וואי• ױניאן. קלאוקמאכעד גרויסער דער
געװאוםט נאר םאנוםעחטמורער דײ םען

 דעד אין ילאץ װאכעזr א אירנענד
 םען וועלכע דורד ײגיאן, ̂לאױןטאכער

 און םארװאונדען, געקאגט איחר וואלט
 גים, םיר גלויבען םארװאונדען, טויטליך

 װאר םאגוםעקממורער אונזעחנ אז
 דער גםיה.... דעם בי^טעחן גמקאנט

 קלאױדמא״ אונזערע אז איז, אבער סאחט
 אינטעליגענ• אםת׳ע זײנען נוםעסטמורער

 מאכט די נענוי מענעז זײ מענמען. םע
 גאוואוסם, חאבמן זײ און מניאן, דער פון
 אופדשטענ״ ניגסטיגע אלע םיט זאנאר אז

tin ג>ט דאך וײ קצנצן זײט, זײער אױוי 
 דער םיט סאםןי it *נצופיחחנן חאפזנן

 םעמ די מגען זיג » ווױוי
חאט װאלכע יוגיאן,

 םיהרער• םעהיגער דער הרעריט, סטער
 אלע םון מעהר און ױגיאן, דער םון ׳עאםט
אםין הויוט־םארשטעהער. איהר  בעגד̂ז

 מיט םארבוגדען טאקט, זײן ^לעזינגער.
 װירען, מון פעסטקײט אוםבאזיגבארער אן

 האט ער באװאונדערען. צו אײגפאך איז
 די פאריארען גיט מיגוט אײגציגע קײן

 ער האט מאמענט חײן אױוי און געדויד.
 מאנופעגזטשויער, די םיהלען געטאכט ניט
 דאס נאכצונעבען בארייט איז ער דאס

 וױיענס־םעסטקײט, דער אט מינדעסטע.
 איבערצײגונגס־ נרויסער א מיט םארבוגדען

 און שלעזינגער פרעזידעגט םון קראםט
 םארדאנקען צו איז קאםיטע, גאנצער דער
 גליהליכען דעם םון מײל גרױסען א נאר

אױסגאגנ.
00*

 אז װערען, באמערקט דא נאד מוז עס
 אנדערע װי ניט, זײנען האנםערענצען די

 הײ םון אראפגעפאלען דעגקען, עס 'קענען
 םיל װערען געטאן געמוזט האט עס מעל.

 קאנםע״ די אז ארבײט, םארבארײטוגגס
 רעם צוליב װערען. מעגליך זאלען רענצען

 טרעפען צו םריהער זיר נױטיג געװען איז
 פאר־ א םיט נאטירלץי, •רױואט, נאנץ

 גתי• א מיט ■ראםעסטיװ דער םון מםעהער
 אז איהם, מיט קגעלען און אײנםלוס סען
 װערען. אײנכארוםען זאל קאגפערעגץ די
 געװען םילײכט איז ארבײט דאזיגע די
 ״אױסגעםיהרט איז זי- און שװערסטע, די

 םון װי אנדערען, קײן םרן ניט געװארען
 האלטען םיר שלעזינגער. פרעזידענט

ײי דעם. אויף אנצואװײזען נויטיג םאר  װ
 וױי• װעניגע זעהר אז זיכער, זײנעז םיר
 װירק־ זץ־ האבען םילע און .דעם. םון סעז
 נאף פלוצלוגג, אזוי װי געװאונדערט. ליך

 װעלכען אויוי מיטינג. קריגערישען זייער
 רעזאלױ זײער אויסגעארבײט האבען ױי

 םאדערונ״ באקאנטע 3 זייערע מיט ציע
̂ורער די זײגען גען,  געחומען םאנוםעקט
 םארלאנגענדיג ױניאן, דער צו בריוי א מיט

 כאסרא׳כט עם האבען םילע קאנפערענץ. »
 עס אבער ;השםים מן נס א אלס םשוט

 צײטען. חײנטיגע נםים קײן ניט געשעהעז
 דער געװעז איז האנםערענץ ערשטע די

 האנסע־ פריװאטע אײניגע םון רעזולטאט
 שלעזינגער םרעזידענט צוױשען רענצעז

 אײנםלום־ די םרן אײנעם זינגער, םר. און
 און ״סראטעקטיװ״. דער אין רײכסטע

 עס זאל זינגער מר. םון קרעדיט צום
 אױסגעםיהרט עס האט ער װערען, געזאגט

 אראפקלעטערעז זאל ״פראטעקטיװ״ די אז
 איהם און קריגס־םערד הויכען דעם פון

 באקװעמערען, םיל דעם אױןי פארבײטען
 קאנםע־ םון זיץ ציװיליזירטען מעחר דעם

 םאר־ די מיט םארחאנדלען פון וענצען.
ױניאן. דער םון ׳שטעהער
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 עד און — קרעדיט םולער קומט דאז

 — הארצעז גאנצען מיט׳ן גענעבעז װערט
̂ט גאגצער דער  דעד םיז םאחשטעהעחמא

 מאנוםעהט׳פורערם, אויף ״פראטעקטיװ׳/
 מא״ אויןי אינטעליגעגט, װעניגער עטװאס

̂ורערס, ײ ניט זעחצן װעלכע נוםעקט  װי
 ארגוםענ״ אלע װאלטען נאז, זײער װי טער
 געהאט ניט םאריצטעהער אונזערע םון טען
 אײנםאך זײ װאלטען זײ װירקוננ. קײז
 װירמליר איז עס און באגריםען. ניט
 אכטענדיג ניט װאס קרעדיט, זײער צו

 װאלטען וועלכע אוםשטענדען, אלע אויף
 זײ װאס וױיטזיכטיגע, װעניגער סארםיהרט

 און יןליגסטע דאס אז אײנגעזעהן, האבען
 דעם גאכצונעכען איז זײ פאר בעסטע דאס

 איו ער וױיל ױגיאז. דער םון םארלאנג
 דאס װײל לאגיש, איז ער וױיל גערעכט,

 אױס״ װי װעג, אײגציגער דער געװען איז
שאטוי. א צוטײדען

 איצםי- דעם אין שטעלונג זײער םיט
 קלאות״ אוגזערע זיך חאבעז סכסוך גען

 זײן צו ארויסגעװיזען םאנוםעקנדמורער
̂ל״חױך  מאנױ אנדערע אלע איבער חיםע
 סײ נאס אידישער אונזער אין פעהטמורער

 זײער אין םײ אינטעליגענץ, וײער איז
 א אין סײ און םיהלען, םענמליכען אמת

 װירק• וײערע םון א^אצוננ ריככינצר
 אז זימר, איז עס אינםערעסען. לימנ
 םאנופעקם• אונזערע זײנעז קײנמאל נאו

 אונ• מי יאיולער אזוי געוחון ניט מוחוד
ײ װי סאסען, קלאותטאכער גרויסע וערע  ו

ײ אח 4אי« עס וײגען  גאר- זימנד װעלען ו
m I rv אומעו־* יאיולאײ־ ױיאר דזיד פארלירעז נים

 אײגענע וײעת םון #םאל דעם אין ארבײט,
ליכע אמת די סיי און םאױשטעהער,  טע̂נ

 זײערע םון ^טעלונג ליבעראלע המכסט און
בתים. בעלי

0 0
איבע• גאנצען אין םאר האלטען מיר

 םון וױכטיגקייט די ערקאעהרען צו ריג
 םאר יןאנפערעגצען די פון רעזואטאט דעם

 גענוג זײן װעט עס ארבײטער. אונזערע
 אינדוס• װעגיג דא זייגען עס אז זאגען, צו

 צײט, איצטיגער דער אין אאגד אין טריען
 ארבײ• די םון וױידזשעס די װעאכע אין

 גע• ניט װעניגער אדער מעהר זײנען טער
 שטונ• די װעאכער אין געװארען, שניטען

 און געװארען, םאראעגגערט ניט זײגען דען
 ניט איז ארבײט־סיםטעם די װעאכע אין

 מיר געװארען. געענדערט באדײטענד
 קאאוק• א דא איז עס אויב ׳?וים גאױבען
 וױסען. גיט דאס זאא װעאכער מאכער,

 דאס און װערען, באפוערחט נאר זאא דא
 עס כאטש אז אונז, צװײטען באײבען זאא

 טד װי געבאיבעז, איז אאעס אז הײםט,
 האבען װירקאיכקײט דער אין דאך װען,

 בײ א געיןראגען מאאכות בעאי אונזערע
 שכירות. זײערע אין העכערונג א סעאע

 בי־ םיא איז אאעס ניט אז אמת, איז עס
 נאך איז יקרות דער געװארען. איגער

 פדם פארגאייד אין אבער גרויסער, א אאץ
 אנאטען6 12 מיר, זאגעז םון, יהרות דעם

 קאענער. ביםעאע א איצט ער איז צוריק,
 םאר װעאען ארבײטער אונזערע װעז און
 זעאבע די הריגעז מאנאמען 5 נעפםטע די

 באדינגונ־ זעאבע די האנען און װײדזשעם
 םינןי די אין װי רעכטע, זעאבע די און נען

 צײט, דער אין פאהאיאהרען סון מאנאטען
 א װי מײנעז, גיט אנדערש גאר עס קען

 אאנע. זײער םון םארבעסרעונג נעוױסע
 דער טון באדײטונג אםת׳ע די איז דאס

 אעצטעך םון בשורה פרעחאיכער גרויסער
 ט ערװארטען נאטיראיך, םרײטאג

 די אז מאגוםעפטשורערס, אונזערע רעכט
 און פוא אנעדקענעז דאם ארבײטער*?אאען

 װי םראגע, די זיך שטעאט עס און גאנץ.
 אױסדרײ ארבײטער אונזערע זאאען אזוי
? אנערקענוננ דאזינע די ל,ען

ס
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געװא־ באשםימט איז עס אזוי. מי אט
 אונזערע םון דעםי׳םארשאאג אױוי רען,

 דרײ זעחס, םון קאמ:טע א םארשטעהער,
 פון זײט דער םון דרײ זייט, אונזער םון
 האבען זאא װעאכע מאנופעפטשורערס, די

 אויסצופאר^ון אויפגאבע איהר אאם
 אויןי און אינדוסטריע, אתזעו־ אין אאעס
 פאר־ אויספארשונגען דיזע םון גרונד דעם

 צוזאמענ־ װײטערעז א םאר ®אענער אעגען
 דער און ױגיאן דער צװישען ארבײטען

 מאנא־ פינף די װען אסס׳ן, ®ראטעפטױו
 זיך װעאען ״װאפעךשטיאשטאנד״ םון טען

 הויפט־אויפגא־ איהר איז דאם ענדעען.
 אויפ־ אן נאך האבעז זי װעם דערצו בע.

 אונ־ םון םאא יעדען אוגטערזוכען :גאבע
 סאאגע א פון םאא איז טער־פראדוקציאז

 און מאנופעקטשורער, א פון זײט דער םון
 הא־ מיר װיאעז אורטײא. איהר אפגעבעז

 בעאי אונזערע םון אנערקענונג די אז פען,
 דעם, דורך אויסדריפען זיך װעט מאאכות

 נאד״ װעט קאמיטע נײ־גמשאפענע די װאס
 צװײטער איהר אין טאז צו האבען ניט

 םון םעאע אין דזשאדזש א אאס אױפנאכע,
ראדופציע,  םעאע אזעאכע װײא אוגטער̂־

ססmםארקוממן. גארניט װעאען
 צו כדי דערםיט? מיר מײנען װאם

 װעלכע אירנענד אן אגפאננ פון באזייטינען
 אזוי זיין םיר וױלעז צװיידייטינקייםען,
 סיײ טיר מעגליך. ווי אויםנעשפראכעז,

 אוים ארבײטער, די *ז חלילח, נים, נען
 מאנוםערןטשורערם, די צו דאנקבארקיים

 שםיה־ םון צייטען אלטע די איז װי זאלען,
̂ע־ *רבייט,  בײ נשמה די זיך םון ארויסיא

 ארגײטער די טארעז דאם ארבײט. דער
 םיח• מענען «ײ װי דאניובאר טאן. ניט
 ניט םארען און ניט הענען זיי אבער צען,

 געזונד. «ײער םיט דעם אר1 באצאהלע;
 אי־ ארבײטען ניט אופן בשום טארען זײ

 נאר• נצויבען מיר און כחו̂ו זײערע בער
 עס זאלען מאנופעקםשורערם די *ז ניט,

 נוי• יא אבער איו עם זואם םארצאננען.
 ןןך־ ניט זאאען ארנײטער די אז טינ,־וןיו,

 אז ;כחות זייערע- ר ט נ ו א בייטען
ז גיט ויר יאאעז זיי ע נ נ ע ר ם ש נ  א
 אויפ־ קעגצןי זײ װיפיל ײענינער, םאכען צו

 זייע־ צוים נאטירליך, ארנײםענדינ, טאז,
- כוזווג חו

••
 חר זײנעז עם אויב ניט, ווײסעז םיר

 םלאכות בעצי די װען םעלע, אזעלנע וועז
 אנשםרעננונכ שטאדהע » נעםאכט האבען

 זיי װיפיצ אזויפיל, אויםצוארבײםען ניט
 נאםיר־ נאנץ ארבײטענדיג נעקענט, האכען

 די אבער פעיוינפייםען. זייערע לויט איך,
 זיי־ עס אז נאהויפטען, סאגופעסט׳פורערס

 ראס אט פעלע. אתלכע נעװען יא נ«ן
 חאט ױניאן די •אסירען. ניט םעהר טאר

 םאנוםעמ* זײ עחחנדװארט איתר גענעבען
 םויזענחנ איחרע אלע פאו טשורערם

n םעםבערם, r tv םעהר זיין ניט װעט 
 אחנד, »י.אנדערפדאדאקשען״, זאד, אזא
f ײי it B in  pro םאלרזשעריננ tv דחי
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 חאנצן סיר אז חאפעו,\ וױ{ען •
דאס אזוי, ענין, דעם נעטאכט לאר

י 1םאנ« vtn אאייז דאס פיחרער.  יוג• י
V פיא, יאן t אײנפלוסריי• און שטארסער 
צופונםם. דער פאו נער

םיר
 נעטאכט קלאר נאנץ

 םארשטאנען אונז חאט איינער יערער
 איצם און עס. װינשען םיר װי פונקט,
 איז איבער, אונו גצ״בט עם װאס אאעס,

 אינטערנ׳ד גאנצע אונזער נראטולירען צע
 אסת״װאונדערנארען איחר םיט שאנאל
 איו קלאױדאעדוםטריצ דער אין אויםטו

 ם»• װעט אויםטו דאזינער דער יארס. נױ
o צײכט און גלאט כען n אוג• פאר װענ 

Ynn* אין אינדוסטריען זערע iv  r t 
i צאנד. איז •טטעדט n דא־ איו נעײיגם 

 יזנ• הלאוספאכער דער פון בהױז ניט רום
i פון 1נא יארס, גױ אין יאן n נאנצער 

 .1<אנ נאגצצז 1׳1אינע נע*פאנאצ1אינטע
 װי• עכט1 םילעז םיט אחם1 סענען 1מי

 1םי װעצמ טיט ,1װערטע ר* !ערהאאעז
 אינטערנעיטאנאל י1 :אגגעפאננצן האבען

o '1 םון איינעם אויםנעפאכטען האט n i* 
 אם1 איז נעשיכטע, 1איח אין קעמפע טע

 1« װײצ װיכטיגסײט, זײז איז 1נרעםע
 נעװען איז 1« װייצ בלוטראז, נעװען איז

 פאמוי v האמוי, 1איכע1י1ם א ,1שטיצע א
 קוצאהעס, מיט ניט במטאלעה פײן גיט
 איבעו״ 1אטת׳ע און טאסט םיא םיט 1נא

אפט.1אענוגגםײ|

ל. אװ פ. א. דער צו װארט «
קאנװענשאן.

 םון שלעכט װי דענקען אײנער ניעג
 טען, םוז צוגעבען 1אבצ ל., אװ ם. א. דער

o ל. אײ ם• א. די אז i'o jy tn » n ם1פא 
 װאם באווענו̂נ 1ארבײטע אייגצינע י1

 m אין אטעריפא, א.איז1 האבען 1םי
m םוז אלײן 1פא m תאגווע;־ יצהרליכע 

 און װיכםיגתייט נחיסעו• פון זייז שאן
 1ײנ1םײט איינעס, יע־ען פאר נאדײטונג

i פד פײנד סיי און n .וי . אוו ם. א 
 ויך זאל 1איםיצע אז מכטי^ צג איו

או1איננא 1איח םאמינען קענעז ן , . .^  י
 פון joe ״|p ניט זיך זעהט עס ,1מעה

 זאל י ואם1 באװענוננ, נייער א 1נענ1אי
 דאס װען אפילו פלאץ, איהו• םאתעהטען

טאננע װי וױנשענסװערט, געװען ױאלט
p in.?»*•

iy i 1בײטע1א הינע י1 אז איז, אמת 
 פוז ניט איז איז, זי װי אזוי כאװענוננ,

 1דע ניט איז איז אפנעפאלען,1א הימעצ
nםון זולטאט o n בייזען אחס־ נוטען 

 אמײטעד יענעם אדער «ם1 םון ײילען
iv איז זי .1ע1פיה i םי־ פיז ^ולטאם 
 IPP פאר1ע1 אןן אוםשטע^ן, םילע ל«,
תו 1נא ,1אםש זי, ת  זי װי וײז, ניט *נ

i ניט ?ען 1דערפא און איז. n אטת׳ער 
iv םון 1ײנ1ם i װינ* באװענוננ 1בײםע1א 

 שעדינען 1נא 1^ כײז 1איה שען
 1« אז םיינע!, זאל ער װען אפילו ,1איה

 םיט װעט ער נור צו,1דע כוח דעם האט
 pram 1איה העלשען בוחות זײנע *לע

?אמף־םעה̂י 1מעה ,1געזינםע בעםער,
באװאוםטזיניג. 1מעה
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 טיט אײנפארשטאנען ניט זײנען טיר

 אבער תורח, אענין׳ם םון דאגםעז פיאמ גאר
 אײנםארשטאנען איהם םיט זײנען םיר
 װאם ז*ך, אײנצינע די אז ■ונקט, אײן אין

 קען מענש םארטגעשריטענער מעהר א
 איו באװעגונג, *רבייטער דער םאר טאן
 איהר האאטען און דרויםען שטעחן צו גיט
 םון בויערען נור קריטיקירען, אײן אין

 זײנע אאע םיט וױרקען זעהן אינװעניג.
 1אי װאס םיאעס, אז שכא, מיט און כוחות

 אױםנצמד זאא םאאש, איז װאס שאעכט,
 שטע־ אונזער איז דערםאר ײערען. סעדט

 סיר כאטש א., אװ פ. א. דער צו אוננ
 נוט, אזוי םעהאערעז איהרע אפשר זעחען

 ײ א זאגענאנטע.*קריטיקער״, די װי
 סײנטאא, םרײגדאיכע. א געוחנן ר ע ם

 םון פיהרער די אונז םאר זײנען פייגםאא
 ניט זײנען און געװען ניט א. אװ פ. א. דער’

 וױיא דערפאר, נאר שװינדאער *פייקערם/
 אײגפאר־ געװען ניט זײ םיט זײנען םיר

 געחאאםען איםער האבען שטאנען-׳מיר
 ארבײ• אײנציגער דער צו שטעאונג אזא
 אי| דא האבען טיר װאס באװעגונג, טער

̂יך, חעכסט פאר אמעריקא, םאר שעד
אוםגערעכט. העכסט
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 אוים* װאם אפט 1ם« האבעז נעװיס
 ms fir ל. אװ פ. א. די tww צוזעצען

 ניט עם םוען 1םי 1אבע אויך. עם טוען
o םיט נאו־ שנאח, פיז נעםיהיו ׳א אין n 

 זצהן צו װאינש און נץדאגפ אײנצינען
ip* די o « n v  urivp’iw םא• באװענוננ 

o ׳א־יט « כעז o m n vo. דאנט אונז און 
tn: 1םי אויב ׳?יך v אפ, ניט 1נא ויך 
 יע םאכם ארגײטעד־באװעװננ ד* אז

i ים.1םארםש n גים, איז יט1טש1םא 
 םיו־ װי טצספא. שנעלען אוא אין אפשר,

איי ער אנעו־ נעוואונשען, op װאלטצן
n•
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 איצ־ די tv חאפען דאתם וױצ׳מ 1סי

p ro ,םאננם װעצכע פאנװצגשאן TV T t
iPDis o n  4mb»pp O b o m .יז יוני»
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i*» i n r  apipugjivc no 1;ײסע1נא

DP11 IPP'I .DB1P1110D tOOVI m  i
inpa tw ip tuyp  ip m זוי •pm 

t'ro p צאמן lie TO) vn  ivipg v i 
p’ppvn  ip o p ri'ip  i n  ipivt risop 

•jvp ipr«BO')vo*iv'P i n  ipipi nv 
*npov n  p r v m p v jm  p ^ i^ o 

ipj«p ארנ״טש״ tprog iaop o n  tv 
»f׳it*oe סיר פוציס. כיגוזישצ פון •ip 

o itv  ,ipoion>״r i ip די סון in n אזן 
י o סטײטסענטס ו n  |*m די סון םשן־ 

ipbvivo  m tp סןסועצ פון o ip io p i 
tvotpptpp o פון א׳ן n ,אוגםיל? n  tv 

 צופרידען נצױז ניט opn ?אגװענשאן
 ,tPtriB pa'>jnp«pj די סיס זיך שטעלען

wj■ װעט fp o 'ta u עטוואס אױפצופאן
no )inporiy סאו טטשות׳דינצס  i n 

ps^pn ,ipip>■ pipbo j'o tin האפיטאצ 
o די iptpt ט1שםי iv״v .ip b

 די opn טיר, tPovn*r5v פון 1טעח
 שטע־ podpb איחר נעהטען ?אנװענשאן

 וואס װאס ?<יזם,1נרינ opi נעגען <ו»
 ױג־ טאננע 1גא אין יעט1אײננענא ןיך

 m אן אננץשצאסץן זײנען װעלכ? יאכס,
’pjo שױן חאבען 1טי ל. אװ פ. א. tv• 

 טיינוננ, 1אונזע אפט 1גא דױסט
«op t פשוט איז v ,אס1 שאנת ovnp 
 נעסאנט חאט קאורט פאפיטאציםטישע א

 •B’tpivc vtv פון ױניאן אײן נאםױיען
ip b ,זױ נשםח n t ’ ia.> די n t v r איז 
 ױנ• די ip» איצט, tv ,ipopu איצט נאף
ipivwpj n■ ׳טוין איו יאו o ד1נ סון  י
in, און n ׳ נױip p iv אר־ איינמטצ1פא 

 סאכען צו נאשצאסצן חאט בײטערשאםט
 גאנ• m פון אונטןןמובונ; נרינרליכע »

ipp ,אױוי אין אננעצענענחייט vtv אופן 
o אונםענציר םאכען n אין עציזם1גרינ 

i n ,איז צוהונפט op 0 י1 געווען M. אװ 
w ניט חאט װעלכע ,4 in  ip t t f in אויוי 

o n פון 1נתנ n i n>״ip r אויטאנאםיצ 
o סון n ניצדינג otpooiv»n. ,אוי־ גון 

 װינשענם־ נוטע, א inpr איז טאנאטיע
Bbijnt .ײאלטען 1טי זאף n  pntpt אp•צ 

 pup[ 01װא שלעכט v זאנען צו םע
m m, 5 אבערp אך1 איו B in י•1נ?ט 

n* טיט שפאט ביטערען בען o  iPD'iii v 
in איחם טו־ײט סען ײעז ציס, ipnvw w 
n און ?אתפציאן אויף i ’i i r,) ײאס 

n ענגט1ב t v r •אױן ipvtvj ip i כיי•1א 
n וויצעז 1מי טער־באװצנונכ  tv ,jpovn 

 מרכנעלום־ װעט אננעלענענחייט גאנצע
onto אויוי װערען i n ,און סאנווענשאן 

 גױסי<ע די tnptt נעפונען וועלען עס אס1
 נו־ינר די מאכען *ו מיטצען און זוענען

rv אונטערזוכונ^ נויטינע און ליבע io 
t אי| ,אויטאנאמיע״ t i t tv n n t v  tin

אויסרײדען.
•**

p 1אונז« וועט ,1אימ? »י n p o rv•
i אויוי ipovioivo דין שאנאל n *פאג 

i פון ווענשאן n .ד י• אײ ם• א  די ײי
 פאנװצנשאן 1אונזע װעלכע ^ענאטען,

 שצ׳ד נ. ;זײנק ״t וו?חצט.1אויסע האט
ip וינגער, h v > .i, •צין,1בע ח. סעטץ, ם 

 שוין זײנ?ן ןײ אנטאנינ'. און נאף םע־י
ip נאר ײענ אוים׳ן tu n. טד וועצען וײ 

p גײ װי מאא, אס1 זױס n p m io  n 
p אייניגע 1אנ?1ארײנט פאנװצגשאנם, i• 

 םיחצןןן ויך װעם op װעצכ? םון ואצוציעס,
i n נײםט, 1נײע i n נד1םא םון גייסט 

t איז שריט o  .H U ptw npB” 3 iv  i n 
p ניט ווצצזן וײ tv'.lPovn זייצ׳נן m v b* 

 tpavn וואס ,opwt^vtn די צװישעז צעז
ip טיט אויסשציםציד סאו *ו a rv  i n• 

 אריינצוטראנען םעהצצן1םא ניט נעשאנאא,
pâ איינ?, :opwt>vtn צײיי נאך ptt 

tpaino’ iv  ?vt די pjvio ד1נ וועגען  י
ot’? n איז o n ?יננ1כי io״o i ?פאונםי 

P נױ אין iir, איז v ,נאר צװייםע v ?׳םא 
n םנח tv n? צײי׳אעז vp’ipov און o n* 

 סון פאגווצנשאן די ?vt וואחם און ?אנד,
i n .באשציספז ניט ?. אװ פ. א w שי־ 
jpp איחר po'Ovp pjprm 1מס?אנ נאך, 
ipo ניט און ivi דך iPtv?ivo די 1אוי 

r v  fljr j n m v  w  w o iv v n יי?יד1נ 
M םוננציד״ tm n  p r ’oti pt'ovm n  tv 

iptvtojy in  ?vt יינצו?אוען1א ps?ptv 
 BPH Din ipav .oopt אוננעװינשםע

4t i םון 1?שו וײ זײן ניט שוין n .ם V« 
פ?יכס. איחד |רפי?ט jpsvn װעם ױ <.

 עס• דער פת אינםםןןליישאן «ן אויןז
26 לאקוד םון קאםיטע ועקוםיװ

 ײטאנtptwp? ipnpj 10 ז״נ?ן 1םי
i n  w tnv?p[[”« פון אינםםאציתנג 

p b 'b v p  tt’Btpptpp m פח ?<&! ?vpv 
 סון װאח? יtv 1 איז, איינװול iptttv און

pj v mpt iptip] r v  tpotpptpp m• 
op tv ,*w p o v i ויינען e?npnipo'w 

iptjpo  tpuptp[ םיט poopd אימאציי־
jtmp] p«נוננעז. v  o r ג?ײד •no  4T»]pp 

ipt םים tpuup iev  ponn p?vprv, 
p on  o?vo]nP’  in v״,ipp 'oyive i 

on קײז on  tpjpp pp?p p  iptjpo •אױס 
v pntm ^סיינונ M it איו » ]».t pr

t o אולסייצ׳מ *op סיז «  די nt״ ח
i n n ב םון .ip j]’tp?r, נאו־א̂ו vn־? 

ק, ײ מ ח׳ •י
די סון ײ נ

j מיטינג פערטעל־יעחרדכער  pa ,3 ע.
לואים ס&. אץ

 דעכאמע ד• סכסוך. ??אוקטאנערס דעם אין povwijmw דער אין שיעױנגער w סויםאכס און *וטרױ
 פארסי• פייע סאר אמוסענטען פאױטידענע וױיסטשוינדוסמריע, דער אץ אנגעיעגענחײטען די איבער
i פון ארכײס די גוטצוחײסען כאשלאםען סארשיעגע, חןגע j n װאחל״קאמיסע, ס#עציעיער V אי• װארט
כײט.1כי?דונגס*« 1אונזע סון רעסןןרס דעם כער

v 1« אײי חינשעו o n, 0|ח וואס 
i n  i” t o?vtp[ פון אינחאצס *yp? ip p i 

pp’o iv  ipo? פון ויצונכען די סכוח o n 
 איע• אונז חאט יואיס סט. אין .3 ע• 4
]oivvop אס1 — ■אסימנג ;רױסע די 

p?opo P3’? in o| 1פי o n אץ סנסוך
p’lo o n rv  piv?p i n אין .p iV ’ in 

vt V i.? 1נא tv ,in v n  oposnvs 
n]pip?p]]V ip 3*ו?י r t n  i n״pv o 

po 'ovp p?pw pio  v tvoippj פון o n 
p ip* דושאגנס 3vopiv?p m  lit  mvv3 

ipjvotvs  p v  P3?pii ,ivn םיינ• י. פון
3 OPITtl |» ip rtip jp o  ,J1P311אא, 

OJ'ITtl tio iponppo ,1PHV? ?. 
11VV3 און iPTtIPJPO ,1V?DP13 .r t l 

36 ?VPV? lie.
מ3םײנ י.  ipip«p? v, אין חאט ?

o?m w in  n n  iP3’?3vt inpt ipsv 
ipoipprvo t n  P3 p v  ovu ,op?v 

Tim ,ivpjpipojvp p אויוי tn ’T ivo  n 
 אויס• י1 סײנוננ, זיױ ?ויט |,pj״t ײאס

 •pp ivyjpipojvp די װאס םיס זיכסען,
pj| ויו tp ru p•

ip i נאנצער n<Oipptpp ?ttipjpTti 
n v v a חאם oip?pip in ?םו pv נאנץ 

אויע• חאט און ,r?v טיט איינפאחצטאגען
poo?io pn  op’iip j| צו צוטמי n v-ןי 
pv ,ip« np?r o t n י1 נענעבען איחם

ovu ip  ovn ,ep?v tvo w osvo p?ic
tpj’opj נױסינ. םאו־

,iV?p JPPHV3 ovn ovo?itpi' ip l 
■nvva ipoipptpp ?topjprn i n  tv 

p oavopa on  ovn״mpe t, ,ח?י?ח -iVo 
i ’t ],u ptv? אויוי •nnp?T o jn n p i 

u p p j p t  ,ipj’] איחס ’now  ip?id o n 
,IVopj iv i pa ovn ip  ovn ,r?v pv 

opn op ovn pv איחם ]ipoiponv iv
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* « ) מ ו »1ו ײ מ, מטיעו דעםק m יי׳י i
tm די ןײו vii o r  tie ui?*np, װאט 
 אױסו׳ד שטיםיג1איי opn ,s $ תו

os I'M M< ״|t אױו דריקט 'o'o t m i, 
«איס.

 וייכטיוע גאנץ א npap ,pa?״p א
Bpn povan ךער ארױסנערוסען pn* 

b ib b ן r וזײס וו p a n 't n i 0 סאדא. 
tpnpe די אימר pvnp״**•t p?p .ipv 

M| גאטױיױ o״tpavornvBi, ני?* אז 
 apn* רr סון איו ארנײסעו סאר׳ן דמו

י װינסיגק״ט, ססער  )npa איז pavne ו
 *papa דארף ניררונג סארט א פאו ױאס
 ױניאן, npn ne ארנ״טער די tpnpn נען
 די jpnoiipa אױסגעדריקט איז עס און

npa*a ,aaia**t« א iiv״pe,? ד די אוינ  ני
pa*ov*o סון ארנייט ערױהי״טסנאר n n 

v ip rp n p o ro? ריבטיגן, די איו *mo 
B? ro די סןן a*nap״  ,tpovomtn טװער 

tnpti»a**o, ךי וואס סיט pi*np״tpo 
 םאר׳סטאד״ no נאסעסטיגונג npn האיסט
עי lie קעדונג  זיד onpt עס ימיאן/ י

papדי אז ניט, ס tpoaniDO י אין  ו
tp?vt ?vaptrpanpoaw n סון קיאסעז n 

ד nnpo tpnpn נילרוננ די וזי
ױניסן״סעפבערם. נאװאיסטזינימ

 סון pnponppo די ,tpnpp ט. סאדא
o n אדיוסײ׳סאנאל oipoonoepn, און 
 ioa* די סייסטענס ?ינט עס tram אױוי

oiain*vnp pv ,סארטיידינט חאט ארנײט 
pnvor ran ארנײס עדיוקײ׳סאנאל די 

 ניט top tvo ,non איז. זי װי אזױ
tpt**wp אזיא n ir»o׳pa*n ,רעזויטאימז 

vo* די אי ,03״ynpa*v איז«י דאו ? itn 
n n  tw tPo טוזען און ז״נען ניידונג 

tpa**t P3?m ,panptv r*t גרױםען סון 
tpvia סאר n r .זין, פארטטעחט יאיאן 

to אוא איז ,nivoripapa tPDtwnooao 
 אויוי אנאואוױיזען npiw׳ איז גיידוננ, װי
 dp ivp םעז װי ,oa*npi נאטםיסטעז א

ip rm ip סון נענים עהסגאםיטען אויס׳ן 
o n |פי< אזוי :ארניינמר <וי tw אזױ 

tpiwnpa np opn Vo ןװייח׳סעס אי 
 npao*ino opn povan* די .n או. א.

ipo איגםערעם, איגעם״נעם אן dp npao 
o?ip n שױן איז n  .opor 1* iphpi 

Bpn גיט p ovnpa|״ pvn ארכייטען «ו 
o’wnmp, 1א| onpen n r אין *pa?o 

o( נוםתחייסען אי« סיין n  |io tPnpiiP 
tpvava .נ p. .נ

 אינעת׳ד t*v onoon npi**?p א
npo?npinp n n  |io jpnonpa tpapa

 געױיםעם האט איאס, פינטנ׳דיואםיטע.
3 n n,אין איו ארינט npou .»  n אײ/ו

po’oop אנ?ר חאם tpoponpi סאר »*i l 
o טינ n  fpioPnpnoo דז׳סענ?יאי 

n n in in o  nnonppo ?א־ינינ noepn* 
npoppp n n  pa>pii ,IPs ד סיט חאט* 

.tra ip » o  o” w prno
mmmrnmmammmmmm1

op זאל n אויך tv otovj 
nvorppo >vnpipm ױין אין י1נארא 

onvan דערמאנם חאט out n v o r גר 
ipo אױליטינג אונזער ,oipoonvan 

o אי«ם יד1 נעשינם ח?לכ^ r  nponv 
. nnivoppnv פון סארײאיםוננ m 

inpaipoaono. לױס׳ן onpii ono«r 
n  nnא■poonאדן נ?חאים?ו נט nn 
npoopa ז איז און או־תוננ« *apn nn 

npoo װינטינפײם nn  nvo אינטעת׳ד 
׳•סנאל.

מלחמה אץ אױץ אמ אמעױהא װאם פ»ר
זעלדין א. סון

MP*npov 0011 nvo, ,P in o  *n 1אי 
nv״i 1אי n n ,װי איז, סלחםח״ op װייזם

 ועיכע1 *ו פראנען, pip* פון pj**o אױס,
ipo ו מוז י  ,tnppoiv «ייט tv o״v סון ז
 nvo t**t ניט יאל ראס אוטאננעגעם װי

tpv*t opu *n אין npooipo pa*in, *n״ 
 איז o#n .7vtp*r אוגזער נפ־עטיסען און

nvonpn, װאס pivno *n אגסאננ סון איז 
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.o**pa*>o3pop n n  t*v tp iiii” vnpa*v. 
ipo'ippiop tpapn pnn iv נאר .npmp 
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divupi tpapn **t cp ii nvonpn oPnpv 

p i*v i**v  *n tv ,tP>o**nv iv אבזיכט tie 
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o in * tn »  opn ,tpnf>pn nonPo p in 

tpoPvnpi irnnvn עטליכע t*v ,o n n 
oovm po'iipi nnpt opn np pnpn אי־

W ארכײטמר פת ניילרער
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tn*ipm *v ,trn o vo  ,npo**anv v r 

.n*i> r*t 1» ip o w i ipr*rm*» tw 
op איז tPiiPi איו *n .n*n» nn 
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nve]׳ t**t ■unpn ,Tinapi tPo*o**n 
iip  *n iv onpnpi opn npnvovaov״*? 

ofpn nnש  nve tiv tvovopPe*n p 
 jpenvn ,t**t tpp ,o״n nn 1אי כיל•3
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11>• apnpa*v pn׳ti די *o*iv pooi*oa*w 

tpnn oipr*a tie tPiiv•
opn *iinvn >pm*ip איז n n  t**t 

o**opo o*m>*e nn  nve* אין ,tpnipp 
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ך י םל י n t* של P U P B v n  i v 

p o i  * i  * * v n v e ט ש p o v ן 
ז י . IPi**t opn nve ס o p * n p o v 
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t*o 01«ש שױן tpn .npip*vi>#im •אי 

opn t » oanrp  npv*o װ» tvapt סים 
np o>pn ,pmv *mp* pa*>op ססתסא 
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opn npi זיך tPP*TiD*iK *itv o?ptpa 
Dmv?b*iv dpp tpo't’ ivivne o n  nve 

:• npoo*a*o
a*veio op’npov po pn tP i"t dp, 

dp tv ,|pe**nava opn ,ipoipo naprio 
onvDoiv t*o״onve *n opn ,T?n״*a*a 

P> lPovoo po? אר״ז *pio a*np po 
v״t np״t dp .o״*ain pn npap tpa 

npa»p*npov tp*?*o onn, וחנםעז n n 
t*o pmv nptaio .none t*o pivnpa 

*nve 1» tio invent *n tpnnmvnpa*o 
o onnain t*v m prio 50 *n tp?natni״* 

tpaa*?pa tno om  dp j p?*.״
o tpoopnaapp opn onapa״tpo?pp 

onpa?*a npo tie ?pp*onv tv tie on*o*v 
oe*noovapo "enp»nvn, po nppnve 
o*a npa**no nn  ion ,1918 rw a nve 
nn  tmpa t*v np tv ,)pep rava iv 

*np navavepne nyo*?iap tv tie oe*vi 
.tpoveo poa*a**onvfi *n po p*vvt*iva 
*pa t*o p*vvt*avanp n r  tie ppnv nn 

v *n 1» tp?yooiv iv tm״ne |pano״*na 
*peoap ,d**?p *n nve ?vnpovo tva?* 

nv tpapa o n  jidoppvdv p?v t io  tn 
n *itv tio״.npo

?*pp**o jvooraipp opn on*n*opo 
t tpo״inainpoaio tv pe u innpe t 

: nyonm rip i?p e  *n pp
,,tpav?p tio v*vvonpea*o *n a*io 

t opn״iiv?va .no po pn tpa״׳D ססיים־ 
t oipd״*m  tpt*msj twpp ti« noo tyi 

n n  tnpnpa tPaavava t*o ,tn שןמ־“
*pa o?m  n n  po tnnanve  npooa?* 

npa*v poa*r אגם p?pe tPnipa*? o i? r 
vnve *n no״dp a*io .|povor.poi*a 

op*npoo tv . ,tnp ii tPt’ iiva ipp׳o 
nv״opn ti« non?o n n  po tpopnoa 

*ap nve non?o n r  tie ianpaip?nv« • 
opna*nava ipiipi t*o ip p?pb pnn 

,o**pBf?v» jra*noa*o ,?nanw  *t*io 
n ,p*vv?i»*ipo tio p*yn*Boapp׳ dp 
n n  ?pt tvn. ,oa*n?irva onm ססת 

,o?pii n n  nvo tn yn  oa*?oapenve 
pmn*n iv T?apooio tpapa iv *na־ 
OBiipiv n n  p« tpananve 'on  ip?

*pa tpapp *nn tpm e tie nana *n tio 
*ao?»pa n n  nve tpnpn onpa*tnve npo 

nrapo npo״nP3*o o.״?

n

3mקאנװענשאן םאציאדםטישע קומענדע ױ

טע־ בראדודיער *אר טיהעטם
IkklkUiO fcllllMII•• kk• AkiifeMOftBסרײזען. רעחצירטע צו ®טערם

oan ,oaopoa tpavo t o דזוך no* 
tvo ipp oapeeioBpn ?oavr**pi*np npt 
tPt**ne pon*»nn 1» dopp*o tpoipoa 

«1 jnpoopo np**irtona p?o סי־ די 
ntenon dopp אמר noo tn p ii tpoiapa

___npno tornpo _ nnpo
»T

D'pnon po om *n* ipo26 opn 
 lir ipoapnipp pa*?nnp* *n tpapep זיך

noe npo*DD*?o*vpD npaop*npoo npn■ 
jpoamapp n n  tie aninnp*apo *n .**o 

0*1 io׳tpp tpo po ,oa'PeipenvB t 
npe np?p t שױן ?o*v v tpapn ov*o* 

n jib npopvnva o n  ipipii aii?yoo* 
*apo tie tpopne *n .tpaaiPnivnnoe' 

t amnnp״anopio*io tPi״tnpnpa o 
npa ,npnne *n ,po'opp v tie or*a 

onoe *n tie״n n  tie epro ina p in 
onoe.״ papeinpr*itv *n t*o opn 

o P3?pn ,dpod'd vmpiv׳tpsiipup t 
tprapiiapp nyovp? n n  *riv tnpnpa 

*d*d nprtpn n n  on? .pnp* i*a po 
o n  oeia nn*?ao*o *n tpo*oroa opo 

1 po tpiiomonnoe *n ne o?vnyoישס 
.opo’opp npnp tpooippn *n

aiunnripo poa*?oiPBrOe *n 
*a*ipii do o ’onppo) t*v onipao nnp 

ano'oo n n  tie uio?veoep *n (tpoo 
onoB n n  tie־***t .DEvrnpn*?3o*o 

npT?io*o *n tpa»iB pa?pn tno ot**n 
t*o nipai*nn tio roa*n nve tPD?vn 

iio ipopo jpa*ov*o o r״r׳* ii״tno Dt 
onve n7n?poo v noe opn*30״*o־*? 

tnm  P3?pii tpaone *n iv jpopi nn 
*n d?o oaonooa ampnoa nn  po 

panipana,;״ to om*na*o t*o *t 
nip״*!*npe-oipap? Dpo n n  tie in o 

anv no o**p״pi*npe Do״*n opn ,o 
onoe״ .ov'toa
*n ro  opaiemvor tPi’ tpn o n  tie 

1 oan ,«10*1030 to ompioישס p*p 
*n n  aaionoav tv t*o *t .anoinpa*v 

jpopne p?v pm*o tPO*n» Dpn ,noe 
p poo*i t*v״*npe ?pt opn npi**o t 

o n  po oprYm ooo doiiop tpap?r 
nv ne Pt*־nmaeno p ארטיי, די■ tie 

tp?poo דך pm p*mv* די e׳t*v *t .D 
n ,aaiovnpa*o p*p oo*a?״ aדי ״ *v*o 

r**np p ro־***onve n n  po tPJaionor 
oapppi oo*i tpo opn oeompT?io*o 
napna jro*opoie p*p iponpnny 

•TPioPvnpe
ompao n n  po rv?e oe*in o n 

ivoyaioe די po*o pippo .ױמחים opn 
pfivB n n  po tv tvnpi״ nve די ?povp 

nn״ *onve n  tpapn opn no nnp1« ״* 
fpo?p»o מיט *po .p*mv nnp* np• v 

,oo*nvop?pn» tie t o v o ph  ,o rom 
popnn  ,?vipntvinpoi’o npo*rt ■m 

t opn —  p*vpo״tpopaie oenn *n tPi 
*n tie nnp* i»am .vnapiv n n  *i*iv 

t tpavne ya*tpn״nv jpa״*pa 03vnapaa 
nv tpnpn״ tio ,tpav?onpB■ nnpo npnp 

o n  tie T»*fi n n  t*o av?onpt p*o 
*npB povptpiapapaoio *n op .tvnpmv 

n n  ne aaio**nap to tPi**t lPio?o 
n n  po o**na**roo*a nptp?oaaiicpn 

onve.״ o n p o i’o tpa*npap? d*io *v 
p*vompoi*o n n  tie ?otp*o o n  po־ 

*v ,uiipnoa np«**oo*?o*vpo np?va 
tiv eroanpe*m*o jt*rpa*o o*io npa

בונװאיד. .a פון

IPDPiie *n tp:**t **npvap?*iB nya*oD**a* 
n ppnv o*a npap?onpB״*n tic npo 

n״npD״pv **nv nve pe tp ״  np•* װ
tv ,np?p dp t*o D?ve:p?o .tn י  ו

onve nn  I'o aaio?vep״ o*i *tpi t*o 
*avavc 110 opvpne nn  tv ,o t t u p?* 

onn?״.tp ipa onpa aai
|io tpiK> n̂pc *n pe tpa e n  pe 

*npa *n tv ,;npt iv t*o tpio?onpeavapi 
n n  t*o tPoipoy?P P ii’DPV »apa*?anvD 

onoe״ n tn*Tiip*? iv jpait* ש«א?־ 
v mo*׳opnpo op .?p« p?v nve ?poi 

p3*?D*opneopp *n o*a pw  Tt״tie o 
iiv  nve״ **P11 •tpnnp* v nve tiv lpnnp 

a div ,?vip*vvanpoi*o tPD*nn tpi*״ 
 p*v pc 3v?enpB v oavopi װערט שס*?,
tp T ״onve *n tv זײט, t ?pt איהס ip* 

 tiv ,o’vin 21 P?o ampowip שאיסען,
n*?io*o nnp* tv —  n rn a o  nn  po 

onve nn  tie,״ o n  nve dto ’ iv dkii 
n n  pe ?pt ,?vap*voan»oi*v jponn 

onve״ ipipii ■tnpn tPDp?opiD*m 
vnvfi״tpa*i םיט ױך onve pnniv״tP 

v po apo po tv av?onpe p*o oapt 
nv״ompo *n .0*3 npo po tv npo 

o*i? vp*npov nve on t*o opoti’ D סיין 
po ,tPO**iiv p e*i? neno tie iv?mpe 

.nnoa *nv
o׳■nve 1» oapnoio tv t"t o?pii 

3mlpp *n tp?**omoשv npa tp״*t nyn 
tpopa onpn Dpn oan ,rvoippanpe t*v 
t .tpopipa pipmenroio p?*e tie״ 

p?p*e*»3*ne p?v po tv ,niv*aa tpapt 
noo״o־tpa*t tp?m tpavne די ,pa'opo 

tpoo*aionpep *n ,tPOD*onpen *n, די 
tnvn ;p* tv t ?ipo jtoan״T ? i 

op aaionov pa?pr npap .p* t*v 
1 ?ptישט tpa*t אױוי tprapiupp n n 

ap11lpp *n opnשvnvB tp״tnm*oap3 
to?v״*nn po pootp?oaine *n tie pa 

onoe nn  tie po3*opi.״
nv tpa*oiro o n  n*o tpoaonova 
tptio ,.e •d npivpnpoo npn tie navoo 

v t*o *t tv tpapaiv n*o שיוי nn v jnp 
v tnp npm v — npopa ,nn .שיױ dp 

t״,nnn*e pa*Tipn*ne *n tpa*?anoe tPi 
o npap׳*n*e iv tpom mpo por*a t*o 

tn. ה? די»» tppaitpa t*o npr?ao*o 
yivnv po P3*?ep iv t*a׳v .oapt'io a 

o ,poopna *n or*a a*m ,po*na?״ pe 
t״ t״•pnpenoneo 1«  npr?ao*o tpi 
,orvvnnPB p?«ip*vvi ,.n .n ,Dp*vvn 

n *n* ?אידיש *vnnpe ptp*oD'?K'vpo 
*p*?vo*v *n ,P’wnnPB pr*a*e *n ,p*v 
 11V .11 .tv .0 nrotipa** דייטש?, ישע,1

D*ep tp?vap*»va o n  tpr״pe *n tio* 
t p*vvnn״tpoippanpe ?po p?v tPi 

 o?v Dp*vvnpn»B *n .moti?o שטי??
t ??a «״nppa*?. tva״ onve nn  tie,״ 

t״*n  e*o dp**i o n  pe npaipmp tpi 
o .Dt*?o*vpo tryap*vi?pii״ *noe *n 

o״ d tio pvava v  d?o״ pnri'v ?ט־33ש 
tP?**o PDPiippioippiipootiv ״?lie  tn 

*a*o ,p*ovev — o**npavnp npa?pt nn

מנען פזן לידער
ראתצקי. א םון

דדי̂׳ אלטער דער אץ
 ■ װילדהייס די הוליעט עם

 םאכם, םים און וואום םיט
 דארם םעג די פאתלאנדעלפ

 ;נאכט אץ חושך, אץ
 ם1לענע די טארניבטעם

»p און ימנ pe אלם — 
עי אייף ם׳קוקט  . אתיע י

קאלט. א(ױ. װעלם די

 חיםעל 1דע דאם קאן ױי
 טױב, ן1א גחיואם זיין
 געשרייען, ?ינדער »
 רױ^ און«ו םאח־ צו

 שםורעם קיין שיקען נים
 בראנד און פייער םים

 וױלדחײם, די •ארםעקען
שאט־ די פאדזוישען

ponpii*?anve ,ot*oanPD*n1״ .oישט 
t op1״ ,tp?o*o pn |paישט oid po 
opep, ישם! t dp״i?*bv .npio pn tpi 

Pn  tPi*ii. tpovan P?pap*vvtipo *n 
?vap'vvanpoa'o tPO*nn oiv ui?poo 

jpapn שױן **opnpoi'v iv onpnpiB’ iv 
jpo oaponn po .nn*?ao*o *n tn 

onve iw*oo*?o*vpo *n tv ,Tt״ ,t*o 
onoe po*o*?p» *n ,o*opnppo״ jib 

ano״*inn  Bpn ,*?onve *n ,ov?p npo 
,0Bvr?ptp3 npavp*npov *n tp*ianpa*v 

o*?pe jiv o ’opappp opn trianpa*v׳*t 
ton ,npoainv t*a |pa*iv pe jpap?

1 pav? *n onpnישט «t ,pr*JKno v npa 
.r*opr*a*no onpn

o׳*nvnnp iv T?n*ova jpnpa o?pn 
a tv ,tpo״ **opv *n tp?pt pav? vtv 

|npoa*oiVB'*iv tpait tvoapop?p pnyn 
onve *n,״ nv״i v tPa*im»i״*p? dp 

Dapa־a״onve *n tpnpovn ,oD״ tie 
 t*v opn npap, ,״ט.npaאnpי־tpש? אייהו•

po *n pe pavaBMV *n oo*i.,a*oapp* 
onve pa*o״ *mv ?pt po a*iv ,tpopapa 

npn tie o?vna*v o, ?ױט טיי?ען n 
onipao•

ootpva op זיד v n n״a tv ,piYii*״ 
pap’tvp *n !*myopiap) op*vpvne n 

Dnnav3VB?״)pa*? |iv oan *i*iv aai 
*ipsp *n tpvptivnpB tpop?ova tpapn 

opn dp t*a ,ph*d חמ3י11ש1סא nn 
onve nn  t*v n»*?ao*o npovp?.״ D׳t*v 

3»*o? npa*ov*v nn  nve r*oo*npop»n 
v i v pe aaianp-apo nn  *mo tv ,pa* 

amapp np?vap*vשpt tp? שםעחן v 
onve nn  tie tPo*?eivD*iv ao?onpe״ 
nn e n  noe tn*o*ao ovn ,pa*ip* *n־* 

*n npi Dpn pv ,?viv*winpoi*o tpo 
i?*e* ,rpannp?pnp opa*? po?pnnn*w 
tpa?pt o n  nt ,npnn*e poan *n nvo 

n*־av?onpe nn  .?vip*vvnpoi*v tpo 
onve *n tv״ pt? דך o n  tp tPO*?eap 

c*van p?v *i*iv ?vip*»vinyoi*v tpa?pt 
)o opn opn״o o i״*nve *n tv ,T?oapa 
o״ onve v |**t nt tnpne*iv ?pt״ 

vnve n*t tiv״tpa*i מים *o’liopp *n 
**a, po |pa?pt o n  tie t iv  t*v (ipo 

nip npo *״ .tPin?poe
nD o n  tie ^*onppoאvpיp־שם*n}v 

t*v ,opne אסשו־ noev .*im npopa 
pa vp*npov pv ot*?o*vpo npn opn 

nv *n opn ,on  pe tPi*n״ nnpo nnp 
onve nn  t*v Igaamtnoty״ *m  IP?rn 

cv .oTt*?voD*np tn״*pa op t*v nt 
D tv npo׳rv  oa v tpoipnpe ?pt׳'|pe 

nrev .ponoDpp *n pv pa*opo *n 
nv op opn״*a*03*ne*iv nnpo tpapnoi 

p״*npoapp n  tm aaupiiva nn  pv o 
pv oampptipp tnm  tp?m tpnpovn 

t״*o*o*noopy *n liv  orovnnpoapp np 
t pv tpo?vnpao*iv —  ipo״*oopp np 

a *n tpr*nv npap .ot*o*n״opn n 
pr*oo*?v*vpo *n — tnpa tnp?nvD 

onve.״ *m  o i’iipa v t*v opn a*iv 
a tP?״t n״•tpi’ iipa tpo

o׳p v tpnpa o?pn״?p*?aoiv npi 
— a*iv ,tnpa tnp?nve ?pt .e.o *n tm 

d a*w׳t o?vh״onve nnivav t״ iv 
•nn*v tpapno iv ,rv?» m*o jpopanve 

anv p?vp*mn *n tjjp*nv p*d*o״npo 
P3*?na*Biornpap*vi?pnpn■ npnav pv 
rv  tPop?v npa .nav? fie ipoipop?p 

n npn* ?ס^א?יססיש onve״ o*i 
npo'OD*?v*vpo npn pe ?p*v oenn m 

n  tpnpovn iv *na .anapnva באית־ 
DC*?v*vpo npooanp nnp* o?pn am 

onve npapapanpa*o po*״,npa** oapo 
onve *n tmpa anpo.״

p tv ,nnv *n npap t*o״nnao t 
onve,״ ?pn *n tpopanpa’v ?pt opn 

poo*a t*v .e .d nn tie. םיס nrtnv 
*io tpoo’iiopp *n nve opyeon tpvaoa 

onv» np**t tv tpapt n*o tpt״ )nnp 
tp**onve( ,איז ?,ovp povo nn*v o*i 

*n pc pnpano *n tnp ii iv a*npeoiv 
*n tpo*nv Dp*v*nono npip*vi?pTin 

anv npiopnpov p?op*nvn״*n .npo 
oapovnaw o n  |pn?*a opn ,tpnpopo 

onve npv*oo*iiopp nn  tie,״ |P?m 
 nv p?vp*״*mn tpdvo *n tvanipa כישם

a״oveo'D, pr'DO'?v*vpo pv npo*״ 
npt.ס׳אױ ״ *iopp nptnv nvo or*a 

pn pr*oo*a־|t o*o |popa*p״e r pnp״* 
t»»iai»D*!V jpnpopo pa*n?ppi*n ,pa*v 

?v’npovo jp*m tnpip*»i?piin o n 
t*o en*o tpnavnnvB w ,vpnpov tw 
p?o*»pd propoppnv ,povtpnm v 

oave
•ipp nipoip *n tponaoa tp?*ii n*o 

“ip tpram nn*o jp?aai n*o .tprim 
*po nn  tie *iae*ionpTii f in  t*o a?pe 
,tPBpn jp?m n*o ,**onoe npr*oo*?»*v 
*pa mpnnriv tn m  om  **onve *n tv 

11^ *o*?v*vpD pnpip*m?piin p?v tv 
Ipivp T t t»?m epp npoa*a o*o rvo 

ip איחו־ oa*? tiio noe |po*?vip npn i 
oWi po tpramapp n n  tie peppio *n Iפפיד?*.®*®]
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אײראפא אץ
V.1'״"׳ SW •"'״י

 פון םאריאנ אין איז pm* לאנג גיט
 נױרא *רנײטש אינטעמאציאנאלען דעם
 אינטערעסאגט אן ערי&ינען זטענעװא אין

 אר־ רער tie רינטונג־ליניעס ״די :נינע<
 זינט אייראוא אין נעזעצגעבוננ נייטער

ײ״' נרא׳*ורע דער אט אין םלחםח״. דער  ז
 געויא־ *ונויפנע׳שטעלט און נעזאםעלט נען
 גענויע די ארדנוננ נעװיםער א אין רען

̂:עז אלע די װמגען ידיעות  אי| םארנעסער
 זיינען וואס *רנייטער, די םון לאגע דער

f די אין אר״ננעםראנען נעװארען m w 
 די נאר אין מיוכות אײראפעאישער די םון

ױ, דונט ס׳איו, יאהרען. לעצטע  כדאי י
 דא־ די tie עט<ינע נקי*ור אינערצוגענען

ידיעווו• און *יםערען זינע
ארכײטם־ שעח׳דינער »כט דער א.

.a p
 אינ־ אז נעיענסען, דארוי <עוער דער
 האלנ א און דריי יאהר א םיט נאנמן

*pm ארנײטם־ ׳פעח׳דינער אנט דער איז 
 אין איינגע׳פריבען ivnw ניט גאך• ט־לנ

 איירא־ איז לאנד איין פײן פון נעממן י ו
kb. זײנעז אייראפא אין גים ערגעץ אין 
י  נעװא־ אװעקגע׳טטעלט ניט שעח אכט ו

 lie טאתםימום דער אלס נעזעצויך רען
 ארנייטער אזע פאר ארנייטם־צײם דעו
 רעויאלױ באלשעוױספי׳אע די לאנד. פון
 ?»־ ער׳עטע רי האט רוםיאנד אין *יע

o שטיטט n ארנייטם־טאקםימום. ראזינען 
« m in אלס םיניאנד, האם ׳עפעטןר 

 אריינגענױ לאנד, אוטאפחענניגע *װײטע
׳פעוו. אכם די נעזעץ אין סען

 ׳עיעטער ם׳זיינען וואו אוטעטום, און
 *ענט־ די אין רעװאלוציעס אויםנענראכען

 וזיכוי זיינעז אייראפא, םון טדינות ראלע
 אכט די געזעצליו נעװארעז פראקלאםירט

 אלע פאר און או־נײט סין יעדען פאר שעח
 דייטש־ אין ארנייטער. tic קאטענאריעם

o נמעט נע׳פעהן דאם איו לאנד n ער־ 
 נאװעמבער־רעװ^מ־ דער נאן־ מאנ ׳פטען

 טעע־ פױלען, אין און ,1018 יאהר אין *יע
 מא־ אין דײטש־עםטרייך און נאסלאווקיע

m 1018 נאט o w n,
i n ארנייט, ׳אעה ״אכט :לאזמג

ny אכט r רוח״, ׳אעה אכט און ׳*לאפען 
i ײפלמן פאר n פראלע• אלומלטליבער 

 נע־ און נעקעמםט שםענדינ חאט טאריאט
 טיט איו יאהר, ט*ז1889 פון בלוםינם

 לעבע; אין םארװירקריכט נעװארען אטאל
iy דעם דאנס א iy :r* i> 8«n זינ tie די 

iv? יענע אין ארבײםער־םאםען n y.
 אויך אז אינםערעשאנט, אכ*ו ם׳איז

 האנ*ן yp?yn לענדער, אנרעח$ רונ דאם
 דער םון lynsynyn די איבערנ*ל«בט גיט

 yr>y« די דעמרײכט האכען רעװאלו*־ע,
 דאס איז לסשל, םראנשרייד, אין רענם.
jy«yi *1ם i n דיר א ר*נירוננpyטy10 ר- 

 *נסייט1י1אום*ום די אײנצרפטיל^ ט*ל
11 oy i tieנאר אל¥םארי»ט i n .סלחמח 
 אין שויז איז רעניתננ אנ*ויזי׳פ*1ם י1

tyo’D נעמ ינ1קty *אתיםצו־ 1נ**װאוגג 
 געז׳ןץעללים, לינעראלע yn״i א ;עבען
 נעםיח־ y^ײ*טyנ זײ אײנצוחאלטפן בכדי
tn איז אם1 ־ם»םען.1»רב״טע י1 םון 

 פון «ונסט1שטאנ םון נויםינ געװצן פשוט
ŷיyםיליט י1 r *לאט•. םון *ס¥|1אינט

 *װײ אוז 1ײם׳»לאנ1 נאר יאהר א
 מװייץ, די חאנצן 1תסלאנ נאך יאהר

'tny iie נארווענען, אןן ?ty'JBit און«אר־ 
 א״ננע־ ײך1אנפ1ם און 1חאלאנ טונאלי*,

o פיהו־ט n אמייטס־ אמח׳ז־ינען אנט 
טאנ

 *ונױפ• זיך איו װא׳פימטאן אין נעת ,
o םיז סאנפצגזנץ זײ נעסוםען n -אינטעו־ 

 אנ־ האט און ארבייםם־בױרא נאציאנאלען
 *וױ־ אפסאך אן tie ■ראיעסם א נענוטען

ty r מ « >in iy, װאט ynyi| אין ארײן 
i n ומלמן לויט נייטאנם״, אװ .לינ 
i n אכס ur:»Ynyr וסט־ט וא־נײסט־טאו 

l אלם גאטטיטט i e  DW'OMB אלע 
 תיכף 1נריכענלאנ תאט ארכײט, סינים

o איחו־ע אין *ר״ננ*םראנ*ן n  itntvnu 
m» *םליכע אוז במ, דאזינצן n ,ל׳נגחא־ 

איטאליען מלניצן, ,1*גנלאנ לם׳*ל, װי,
p איז iv o y in נאו באלז• חאבען o n אױך 

i חסכםח 1זײ* נצגעמו n n. גנ־ אױנ* 
 מבטינ*.טו־ײז- י1 סזן לאנו• אס1 לאנה

 אזי-m 1 1* *װצשטאנ*) איז ױניאנס,
i לעצנמ, אלם נםעט באװענמנ נער n־ 

 1נ*װיםע » װאט חױיםים, oy זיר סלצרם
n טייל  po וזאמן 1*או־בײם עמלי׳מ 
yo מי־ו ®•יחצז־ אאין p n n אסטאכען 
i נעחאט סאייםאליסטצז זייצר* טים n* 

iip אין »רב״טס**ײם. אזא יינם1«  i n* 
p אי« 1*ננלאנ אין יעדאעתםםת* w 

tn נט”1תn 1אםיל » iiw זיבעז א n y r- 
i y n .אזוי ארבײםס־טאנ tv צװישען 

Beep I האט נוםא אושײטעי■ די 'm ד* 
nyr e די ליב a r נויטינע ױ אי נ*פ*לט

r n y iy, טיטימ די אי

m פארוױלליינט v iiv i *איינ iip י  ו
n חויוט «  o n  tie ly u n n v o״iy o 
 *vow נט*ט הוםט טאג *ו חײנט קיאס.

 •ypy |v סײ y^ypvn yo'v.yt v םאר סוס
;rvty; o n  tvtyt v, םײ v נאחאלטצנצ 

ipvjip y מרך iy Y ’ in vo א•11אפ«ו׳* אויןי 
m נען ipim i ,i סון rvw. 1נא ly jy ii 

ly u itv a  o iv iy t |y iy ii no oyi.
 פראפעםיאנאלער פון פרײה״ט נ.

פארידיניןונג.
Y אין און 1ײט׳פלסג1 אין ’ looy זיי־

o ביז׳ן נען jyo ip 1 םון iy iעװארו*יע 
im 1918 אץ p אין םארנלינ^ ארץ נאך 

obvip שטר אלט* ױtyyytyi v»y, װאס 
oyytntva p חאבען ivov און v» y*״

lip uu האלטען v iiv s  y iv iv 'oypv i■  n
n v  o n״ov>p iy o. דייטש״ אין אױנ 

V* איז 1לאנ 'oyovi• n  ty iy iio on iiP 
 איו ,roayo inyt נעװען באװענוננ נאלע
rytya o ט |yny:דאס n  r  v i, כנמט 

i •1 איהם. ן y נ y נ y i•נוםא ינ*י tie 
m איז פסראיינינו;; פראם¥סיאנ»ל*ר 

o גיט זוײס iyp iy jv  itmyt םונ׳ם .rvm 
m *װײ n אין yלז*יvױn י1 t n 

 אויוי ovnyt חאט זי װאס חשועח, י1 און
v ל אנדערע סךŷנŷ חאט אפא,1אײ אין

 חוכט ראס ייט1אױסנעכ און םאריעטארקם
 אײ•1םא *ו זיר |yovo סרבייסצר י1 םון

 ,oy'*vt'JV)iy y?K2V'cpo*i■ אין ניגען
 אמייטס־ ו־י סיט ivsvobv זyoלי8׳ *ו

o נכלל חאט און נעבער, n  o iyoy invo 
3 י1 פון פוכג1װי י1 אין כח iv״iy o* 

ױניאלס.
ערד־ןןרכײטער. די pe יאגע די ג.

rytyj o איז ׳אטרעננ נאזונרערס y i 
n די *ו jyuyt 1ײט׳פלסנ1 איז v n y״  ״

 האט yלכyװ טלוכח, פרייסימע י1 טער.
o אױןי ט1בפ זיר y i פון הלאם

n כינדןנן נטyלo ,1נא«י** 1לאנ י1 y  oy i 
 איהם סלצגט םים, און הענט ארנייטער

 י■1טײ1םא און *ן1נסניזי1א זיך לאז^ ניט
 לע<זסי•v 4̂ אויוי אינטצמוםען זיינע נען
o די אופן. ווען ” i׳y’*^ ynn ye חאט 
iy״3T«ny oyi ײט1נאפ o חאט און 
i איו־ אויו n טמאםט1לאנמוי yscoyt• 

o שטעלט n אכט nyr׳y r i| ארנייטס־ 
i פאר חה א טאנ, n י1 םון *ײט yo’ vu 

 ניט יראקטיש ס׳איז nyo ־ארבי'טען,1«ר
 ארבײםס־טאנ |y*np אזא oyos טענליך

כ*וםיהרען.1ו1
iy איז טשצכאסלאװאה̂' אין אויך i 

lym אכט 'n yv 1םא ארכייטס־טאנ• 
lyoiyo n אויף נעװארען שירייט v סון 

o” a iv r iy  i n. אזא איז ייר1אנק1ם אין 
 םארװידסליכט ניט נאך nny תyל געזעץ

 iy3V onpev iy ;ל¥בען אין נעװארצן
i אויוי n ארלאטעגט םון םאנ־ארדנוננ■ 
in *ו lyouyuy נאהענט איז און vn• 

 איז 1עננלאנ אין און איטאלי^ אין
yo o פון לאגע י1 n̂לrבײט^ynvo  ŷ• 

iin: סערט y iiy אן אויוי m JV .אין אוםן 
אין נאך rvm באזונדער א תאט 1עננלאנ

iy i םון *ײט iyp yo’ iiy j lyovrvo n p־
 באשטי־ *ו אויןי (סאונסילם) פערשאםטעז

o n  lyo 1םא שנירות די םון טיניםום 
 אין וועל^ איםאליען אין ארב״ם.1לא:

pyii ,in ניכען y ty j ty iy ii lyoytyjo’n v• 
1 lypivoenvo ^ yn  ypת םון אלע1 י 

vpלpyטיװy ^1* אפםאכ tytr’ i i1לסנ י 
n י1 און בעלי־בתים y״iyo«3 iv .ױניאנס

ארבײטערקע. דער פון ל&נע די ה
;׳עאיז

’1 in n vכנ*םיחרט1ו >in v iiy
in סך א איז :yp ל**גמו די איז זיע?ע

ik וארען p p i*
oyo, װyלy3 האבעז ovny; o p n 'io w 

v ׳ypivott 4אויפ׳ סוננ1װי >yםון ג*ן i n 
yp iyo«nv. אין uv>Jiy איז iv o  p ir 

i n אתים םלחםח rvw  v, חאט װאס 
o םיניסום v כאמטיטם n  ivo  n ir s r 
jyooo’iv םין iy o « n vי1 ,׳ nwnp םון 

oyiyonyuv ,itv  o n סיס־ ,סװיטינג 
oyo.״ o y i ץ  אי אפילו נאלסננט מזן

ly iyo, פלויצן, אי nopvo iy j אי אפילו 
.ly ’ iio  an  o y i o ro n y o r v  yo iyon 

ip אין ty io״i איז איז i n ײט* ,jnp  tie 
o* אין n  w  ,1916 m y באוואוססצן 

too j y r i ' r n״po p די ■ly tn v י״1.סי 
oypoyj״ )jy’no, ום* irooiPyo ,סייל 

־לאר, yt:r לאר,1םיי t oyn״yt| אין םאמונמן 
o in ’py jo in  ,(y’ lo o n i’ v^ n y j i n 

t 'a in  in y iw: מללטנמנט ,rytyt v 
oyii לי ”oypiyo, ט1^ו J tie m v a r n 

”a |yo וחןלמ a iy״ y i איז i n .חיים 
י ir יאחר װי e w r, 1918’ אין m y, איז 

o in ’oy«” y in yu y t rytys m >yr m 
o אין אויו iy i iy j  ,y’tym yj איז o y i 

m vi y r ty i אי נלײד tyMiB iv o, אי 
iy tyo  ivo. ־ •

v סן־ *yuyt lyoyto’ iK r v  .inn yo

שמועםען קורצע
d׳

רעדזוקמפר דעם וױעען !  
it  t y t y f ז  י י ו  nd

ױ — סיןןװן, מ• י ו **ny •i י
•9 װעדען 1» סעגגעיןד■ • מ» י  ■#ױ״ וי

Ifif 8ד* »ון «רני§ףײ«ןד, לעדען itn ia y 
U1N m ««ו in  ira ttfiy עײ 

 jm* tyyjyj• 1»י *|if iy ו»» »ן1 קלעחדען
ײד מיי §»ר׳«*»נען ו 89yi fJiM י י  »ו 5ו

y ױו*ער ייחר *pn סןי דן• i• •אדגיידוי 
 אין גןר yyn עד eyn #סןייװען nyys ׳סןן

 דיח״ #לעסען •ון וויחעד »•8געח גי» ויגען
* my 1קײ ty געדעגקעה סען ly r n m• 
 ynyyfyjjyjyj גיגץ amy «Miy *ען

 ^^ןײדונ• וודויס^נען ניי קען יעימחןסען,
מו »וץ1 יןוו ל1« זןיעו װעינע נען,  ^ניי

 11• וד8ו| ד*ד »ין ♦■,ny נײדע ׳•*עלעז
 •ttrijy ןן #עגליד9נ1» דןס איו ז#ד דער

yn• 11» ל1• ?•ל rw ע• ^ודידעו»»
»i די יען f no ז י y* lywyi• י
 אדנײיס״גמנעד. ח ן1• »יג»ערעסען די גען

pii» iw* ואדקעחר•. •#ל דעד איו #זױ 
iyn ,*•ny וןל• וי•, וײנען •דדיש ב״רע 

y«n די וױיל *י״דידען/ ̂ימענדיג
vw, ס»געח מעינע n  tosmsMSJM vn -אינ

 ?•״ םעז קעז י»# עי׳יי נײיע׳ וין •ערמםען
 דינמינע. די iyj«iyii ידער סעחי vn #גען
 ייסער inyvv נ»» דןך 1PP iro mi Mft »ון

«ioyp p* יס׳/ »ל» «ny 11• i i■
vo  tyno any iy ןננעחמעז oyi סי«על 

•11 iy ,?ji« aany ,lyvniatsiN וןר yty 
lyam aiaiy מ?גל*ך, »יו inp iy^yn a«o 

, »ay 11• גי» mm דד ly i 'i i iy  jniyaa^y 
ly «ון #•»ל ayi »ין jy ii יחד« aijn 1»י 

w pVJIm aanr ,lynny iyn» דyירגיגד ר 
nyiay ayn iyam• ניט .iyV?;«n aaypyj 

lyonya iy« inaiy iy iy i no OMiy^ ין« 
 yanai^» די pa iyDyiyoa«« n יגב»*ר»כ»

iy iy כדי yt iyל i y  aie lyiyp 
 fib /iyan«iaisiy p» ytypan pm פאלג

 «ר»• n »:ב»»ר»נ» »ין געחםען in» ער
a»i iyn .nysyroanaiy 11 pa iyaif, 

m ?ײן iy 8ל811 a iny^ «נ געײען, ניyד 
pa typyiny iy לב״םעד, ךז• «no  p 

i דער oyii םיט #אײן ao i^pnn זעחען y 
 ,apayiyj — a^iUMya זיד ayn רyטnביטר
 ,âרyלpדy עי iyn — ארביטדײ^ iy »לס

1 tyצוטײלונג י •iy i p ,נ• 1 » »דבײט 
 iyp 1 y •1 a y a v e ו » y ל y ר y ט

^i »מ»ל זײן iya ר |11בל ניט«• o oyi•« 
iyansi« 11 iya iy;yt iya ,lynyapyn: 

1» ».auיג yt jpyװירקליד וײן ל ty ,non 
’tiiyoymya iyiaycroi« yo; אוגמעד iiy 

oayiypnyia »i aa^na-oaiiaiy ysi^a n• 
— iyoio ya^;yioiyai« iy t»a lyaoyp 

iy »ויב »ײה םעי?® j vn oyi סת« — iy i 
oy ti» ניט y;yn h 1 בל:ײ paי ly o iiy ii 

iya ,iyinrspyr.:yo p i ון» •yiya:i« n 
aiy pa iyo״lytio i« iiy i .iya םיר «•jn 
iy:yaai«a זײן# t«« iiyana p« aays ty 

inyt oy מסר׳דיג yan ;̂ y ארגײטס״טײלוגג 
p• any iy »ין i סלpy^ י»ד iy:yp ס»ל« 

iyiayoooi« p i?׳ vn oy iyn «גי ya inyt- 
iy *nr 1 בא׳יטזגחן׳אויףa iy iלyר •a in 

oyi p i ;ann»t ■ודיגוי «oyii •iya^ p 
1 aayiBicayאין איטאטע׳ וװײטע י iy^yn 

anaiy 11 ty ,aaytya aiyn oy אוטיילס ?»ל 
lyiyn 1 גלײד lynnaי y^yii ,lyanny 

iyr« i^  ,Bp»ry; pa j»ny• iy:n? םיר * oy 
 I »נ• yoinya v ty םײ:ט, oyi ty אויס, ניט
yyתל «yt iyan2iל y1»a iny iy* lyfyp 

n  oyi nty ty iy ii apyoya m:yo ארגײט 
ytל iya ^בלײג •y;»nya 11 iy. 1םי -yp 
iy: גיט ayn iyiai♦ h  ty ,lyaym ס«yל 
•nn y  pa mypyo-li^yn yty ly t^ y i 

iya׳ y lymylpiy ayii ay: iy i lyoyiiלס 
5«nyaai». זײ אױב lyiiy^ lyf’M •גי *y.״ 

iy גת i iyya *ײ* •iy i P« lytio ,ifia pa 
m  iyf זײן pylo pa any iy i iy i au.

w יול w *  y i ײעיעה lyaiyn n  ty 
yoinayanatoio y«yo 1* lyima iy:yp; 

iysyנ1» ׳ ^ yii•♦ י1 י iyar iy: n« iyM i 
t iy^» אויסג^יטוזט lyaoai; 1» unyii 

hi iy:n? oyn 1« py .lyansiy ♦i pa
fi« *lyiyuyi B3imy> iyya«i p« iya 

iy i לוימץ: «iy rn ia ia i. י1 סים iy n 
aiyn iya אייד y fyaiyiiyaia גיעמל H if 

oyii .lynrapyai^to ב»טר»וט:« iyny 
iy באםזגרקונג, r a  iyr<«nBiya3i« iy i ty 

iyo פאדביגלט iyrpyo oyi״iy i «10 cyco»o 
lysn^J זן נג1«ו»ײל• P« onsiy ״7»ל? 

iy םיד ty 1̂yחרyלpרy no lytio *ײט׳ a 
t?noyr ,ניס lyayii pa ײינג* אימד oy, 

«lynyanyt n o  p ,גיס oyii ו»ד n ia ir y 
oyn oy 1 םי» איעס« .yiyisy oyiליב 

no M» לy©»גג o  p ^נלײב iyny בדיװעל 
Iyn ytopys i«a.

iy לטy11yג inyt — .•iyam ח. i i* p it 
yaieyp iy3»»ir iy i pa jrt'miyo 1»לנ 

ow ipm  iyoi: lyaiyiam oyiאוגסזןיי ״ .« 
op .y’ apyipi o'poy^ ״ay 2גע^ל זיד“ 

iya»« tyiiyn pa lynyn iya v ir^yt 
«p*« iytai • ון« • «iy;iw n ס^סליבאן 

y ליאסין׳ס iy*n« ayn ײזנלנאר i״
ח י#ר ויד יו

tjnâ yn ײמי- 1»י »ויינע?ו«וו a«n ay 
ijy« יעי v% alynyi ייד f *nfiiyij^J 

iy tn» 1» יגח «ijm ii n tn לי j y  i- p a y 
11• I י1• י W •5 ני• ײײ fii« p« 1f* r 

lyayj i^oyi ya^iynp• t\ 
T9 p יגח |*ען11ויל״ו»י מ■ ייח• it iya

״pyiyi 8»ל *,npwiftynyitf 1» 1ײ
M י7י 11• ••י ipmי •׳׳  iino 1י1י ײ

1W *מי׳ יוויי ״ ו ײיוי  iysyn לײממ י
in ני• סיי  wypyj גען11עדל •yrya ayi 

m ttrayp iyt^a y viyin י*  ^ ײ י
ני ײי• *v* מיליימ  ayi p«» געייעדי יו

if סיי f  iyau«a *11 סי iya ו« 
I W ח ליעסיז *"*י  'aanpiy* pm י

 עיוסלנ• 11• גייעד P• ♦•ײיעז ייל• יילו״
nyam ■לץ ײ סי סרגײ• p« yiyami 

•♦•TP אױסגילזיונג iyr»i 1« ayi pa לן״ 
ועמ
>ypy) —ין« y iy iרpלnyדJ1ג ,lyjyv 

oy«ioyp-ayr *גןמי*, »יחי זןג oyii אימר 
an p ir  *y» ס  עד?ל»»• iyit« P» גע̂ז

p« o n סעי-1נ לעיימען w י1נ «vn 
yf*ל ,ayn iyo fy #nuya pip lyoyn an 

pa aom חלילײ/ yi ײד« ̂ry ii oyi 
lya^jyayiya im  yaopyj no  i^ yii 

yiyn in» .ערקלעחמנג iy 111 myo 
iyp'ow y iy i ,ול»״ן «iy a  *sitoi 

,inyjOM« au i r  oy ayii ,*uynr 
p» *ילייכ• «ay ayn aonoi« w w  p 

yf *pm  *Mלyל 11 זyty1/11 ר» yy ,iyoMi 
iyo Tלyח t a 11״«? ,yaD*fy^^y«ji« n
tyלypי1ד» p« yooo^iny י1 ip i y*o• 

p לײ*/ ir  iy i p « p r y i בסילא ya• 
h  ;̂ y ty , iy « m., יגיעמ חןבעז װ/גלכע 
ini« mi ,iy«Miio׳ yiyn« |i« pm  iyno 

p»« iy>n» גרוir?syi«pyyi ra/ya iyo i״ 
11 m #aynj ayay iyo r t  irp y ir y^y 

a iy i1י|yפ לyר oyi סלםה «io lyaoyp p* 
yלyiyiyif^ ynyi ynj n  wpi nina y 

aiyoMaoyp y lysyo vo  .ly jjioy iar 
•nn ^yt iyn« pa onp-pjnynjyay iyn» 

iya יו.1 מעגען םײגתג vo #גלויבען ty 
ayn iinyseyoyoM י1 V םי* ען1לע •ivu 

lyjnt y*io mi« p« oyi ,cyiyoPN iyo 
pahpty y i ,ר *יגמעלעענסעyװyלו«יyנŷרy 

1 ,yo^inyדי*ypלonV-iyiaii y, װעלבע •nt 
iy i iysyn nt ty ,oyi p« iyaif nty w 

y 1* ao «vo pipרpלyחרyן y i»tלם ^yty 
ya 2 ג*נץ»: oyii .Niomaaטועפט« *pyn 

lyajyouiy וyר «ym yiyn, דyv.yלוaיyגy״ 
yay1 y iדyo,ווימי װעמ ן nt «m« lyraya 

«r iv a  iy u i ל«ךן מניעי 1» »ײוי• «oyi p
*׳/np;î;ערעכ* גוסעד סטען3גע

.ty^ni ס»רעוע:*לינט ײעם — •p ל.
nty *m iysy ,גיו T> op oVyn ini« mi 
y1 .iyrfi« iiלאץ ד• »«t ואמו• חןדװײל 

iyo *םי t. ל/דױן׳ס ^j j ^ n y  lyiyai
 i* tji» •דעחט oy — פע?עאשטײן. נ.
»8 גד»ע yty יײד 1•י חעיעו ד  iyai» ײ

pa ;tyasy oyi דער t^nyuy^ עס anyia 
«•ji« p r cyroy lyiyn n  a«nniyai« m 

iyty* yiyt איבער nt oyii ,oyi .לייענען
1 oyiiעד* יyג;ף *ייד װזי*עד װעט חלוגג 

nv« inyt mi« oyn oyi ,iya יג1לײענענ 
v o  .lyaim 1 זײגען pa anנג,1מײנ עד 

i  ty» עחלונג^ «p 1גןל יסעד1ל. ti« oy 
y i ין« «y im ביסןךל חימי ioyt 11נל »ון 

yaoyi* r:y; yiyisy p» .םיר סעמלען 
y oaypya im« i^ y ii ביסעל *.tyanmon 

t iyay. װין^ »«t *ני PM ^y;^c:y pip 
iyin« oly ,ifryary;eoye ti« yiayoiayi 

pa ג1אytרly^yarainr yyii»« yeoya y 
lyjnyr iy i p i oiay; oyi in* •«לי*זד 

p« ,vo םיד im  iysyn געויחלט גיט apno 
*iy i mi ,nyoya urtnffUff H lyayo i 

 ר»כ*»2וארסיג;ע אלײן m»« eyn •סרוןסעד
 עײ1 םײן *טיקזגל y cyny; םיד iyayn 3»ג

l?2yn v יי.3־ o זיy3רגyלyילעס, זעז* oyii 
 yiyt:i» אויד ♦ia ,1געועלק ניס wi» 1»י

oni« anpa»1ayo y iyayn t^yt iytj^- 
*,lyanppny* yo^tnp yiynt iytnn«i 
1» ,yi . if iy i prn iy i iyayn nt umן 

oyi 1לעוע װײטערען aitlnyaiy iy tn  pa 
m»« ayn וילעס ;עוינען «•aiip it  oyii 

,tnyt 1» ynypiro lysnt vo  p« .un’P 
ty^n p:nyty1 p« iytj^ yiytii« an* 

yt n  •in* iy«ni:yלv o  oyii ,itfnya y2 
lyanyi iy i p« W'tff* .עדולמג^

iy*tyi:yioyiyp ♦i t it — .PP̂ OT •B 
pa 11 אײיס. this*ין npjiaayiy^ iy i״* 

y2»ip o:ypya ly ty l iy i ayn12• ן r:y2 y 
3 iyaגײןי« •ynya ti« oy oyi> ,cyi pa 

p« lyoip גןך קדסם iya ̂זסליען »ין  n«1 *י
 lynyany .iy**2yo ya^y yaa^ י1
iy זyaלyײ t 11 tyayo a:ypya on v o •קלע 

ty ,vt «ny*an«a oy .iy i סיר ya iyayn• 
yn*לy 1» 2ioMaiyai« i«a 1yרpלnyרy,ו 

 fft iyieyao’0 yiyt2i« *nt oyoyn• *ויו
iy2 oy vo  iyai«i Affi ̂י־עז  •Ji» ? עדקל

yyay2 iyt «ײ*ו* »«nny lyocya iy i t 
PM tbs vo  tyiyp iyan ,pm  . in y i 

nn» ײן* ayoyo* זײ» חןד *ויןי H pa 
«f i« iir  y rn y i1yoi״n«o׳•yt n  pa ,oypi2 

laoiroya^ yaayiya11 «1 ״ .ffwtfiחלןן*
iyayn קלסי yonis «i im « ty ,*ayoy2 

lyrijy^yai* oyi pa ayaiiyiyoi 0ו»ל 
•Oiryo Jiynf yiy pti #itf \pxffi tMl 

י1 װײל ,ijniys םעגליך iy: lyjnt ןים
♦*t

I
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 m שיקןןן m סיססעס m א
unr איז קחנים צז 1
*psd x ship סטײסס מנײסעו אװ נ«ה ד

ו דמארססעגס ציערעז ו  אױסמחלוןן ו
סיסטע־ א אױןי ®אםיליעס is נעלם

Drew אוון
rarip *מעדלןואער i«a נאקװעמליכקײט

 דער יאחר וןןד יעאטע מ אין אינערחױאפ — אן יאחרען פון
 די און אײגע געווען אחײש״ געיט *יאיקען און •ראגע די איז — סלוןמח,

רןו אין קחגיס חאבען װעלכע אםעױקא, אין יעניגע די *אר וויגטיגסטע  ױ
 די װאס געיד חןם און געקופען איז חױוח •ון מיטעי אײגאיגער וועסעס
נעשיקט. פאםיייע דעו ךאבען

 אדער טאגטעד זוחן, סאן, יעחןד או אר׳אטענדייר,8זעינסט איז עפ
 געלט אושיקעז אש1 נאטראנט חאגען אסעריקא אין פארװאנדטע אגדערע

ײ זאגדעח פליכט, חייליגע א אים נאר ניט אווײס  אנגעװענדעט חאגען ו
 און שנעיער װאפ אגקוםען זאל געיט ואפ אגי וועגען און סיטיען אלע

דנער׳
 שיקען *ו א«ױ ווי — פראגע, די גענלינען איץ נאך איו דא אבער

 אםת׳ען;ענום א״ן חאנען קענען זאלען דארט פאנדייעם די אז געלט, דאפ
 דארפען דט אץ געיט דעם םיט אױפקומען קענעז זאיען ױי אז ? דערפון

1 *וױיטען דעס כיז אגקומען אײנםאי פון װארטען
ו חאנען וואפ«יי חןס פרןח קחגים, חיגע אפחל גחןםטע די י  חלילח ז
 זײערע איע סיפ ■אםיליעם דיעחן חעיפען *ו ענטזאנט גיפ קײנםאל

 גע״ שױן דאפ איז דאך פעגפ, יעזלטען זייער אפגץגען אפילו און קרעפטען
 װען געלם אפגעשיקם חאכען«ײ דאסאלפט גאר אז אײנגעפיחרט, אזױ ווען
ן כריעןי א ערחאלטען חאבען זיי געלט״. פעמ או«םען חײם חןר יו

 סאגפפען נענוםען רואט טען
 געװא און געליט/ןן קרוכים

 n און אנגעקומען, איו געלט
 או און mam א«*אחלען נוםען
געבליבען. גארגיט איז געלט

 ג«פע און אםעריקא קײן שרײכען
- פפנעשיקפ ערשט דאך — ו סטײטש

י גיי מ «ן *ייט ״רעגולאר״ י מ » שױי

כ ®יקען

 גע־ םען וואפ פנגע־ומען יע שוין
חןס פון גי« חױז, אין ארײננרײנגען

 — גיפ ׳טוין זיך •אםט געלפ טעחר ן
ײ יואבען  ווארםען געסוזפ גענאן ז

קוסען. וועפ געלט י
_ יע*ט איז פראגע דיזע

 ערקיעחו דער פא
אז זיכער, עם איז ■ענין וױכטיגען חענםט

פו און םפײטס. יוגײפעד
 פמ באנק די פון געװארען כאאנטװארפ
 דיזען אימןר גיט גאנק די וואם חחגנ
 חיגע די און געלײזט איו פראגע די

םיםטעטא־ א אױןו פאמיליעס ערע
י אופן״• טישען

אנ; םפעאיעלע א געעפעגפ חאפ םטײטפ ימײטעד אװ באגפ די םיי אי
r ײיז דעפארפםעגם אויםלענדישען דעם אין r כחןגטשעם איחרע *מ 

*ו נעלט שיקען «װ געלעגענחײט די געגעבען יעדען ווערט עם וועלנע דווך
זאנחןרעז כאקוועסליכער, און ויכןורער שנעיער, גאר ניט מרוניפ זײערע

ױ* ױרא■ אא םעגשען מ וואם םיםפעם, אזא אױף 5 -----------------------------ו
ײ אז וױםען *ו ניגען  געחאלפו כאסת ווערען ז

נדשפחח.

פאתע• דעס חאכען
אםעדיקאגער דיער פון

סיסטעם נליעד דעד

 חןדזזזיסטרי און סטײםס ױנײםעד אװ באגק די פוז פרעגטשעם די פון אײנע
$אד איז נאםעז דעס און אדרעם רעןזיץגאםען, ? 

ד און שיקען וױל ער נעלד וױפיל אפנעשיקם זאל געלד דאם וױל ער אפפ ו
ײערעז.

 כײ ספעזױעלע אין אײגגעפיחרם ווערט mow און אדרעסען נעםען, דיזע
באנק, פץדער כער

5« W S r O ו ״ ו י מ ־ ml ?2 ת א■ מאג זעלבען דעס נלײך געדד דאס ווערט אפ׳סיקער דעם פוז אױפטראג
____ ׳ . ,-״ געעיקט. .

י פארלירעז«יי® פארשפארט אפשיקער דעי י
f®יי 0?,ארױסנע׳® טפנ זעלכען דעם איחם ווערט  2 2 S  ! L 

מו־ וזאט מר וועלמן געלך םוםע די קחנ דין *ו אפ&דפיקט םעז חאט חײנפ אז
געכליבען איחם איז פיל אזױ און פיל אזױ און חייםען

תו עפ ווען איזא פױ אז ס  ײי
“ ־ ‘א־פוױיטײ ,חנושיקען

דעם פאר וויסען, ס
דריםען

אקאונט דין אין נפיאגס
 געיד געגונ ױץ גיפ
ך איחפ ««זפ מל,

״ _r _ . t י,חללע loo אימןר כאנק, אין ל*נט װאס געיד _ ״ fa
ױ גום אזױ אמפערעםם נפנדרליו איפױלמר דער קוסט  דע•**־ רענולאר די ו

_____ ויםארםכאקומןן.

M» י«ג RSlBW W W d9 a»*
י m — ----- ___________, אנדערע• ז m m  m m  mm

iyp v y i אפגעשיקפ jp jm או דעד װי אוױ 
 פעיעגראפיש, *ip® ארדער י1סא מרן
o ואריפעחן *ו לײנט איו עפ p פארגעגיגן

פאו
גי זיך

i פען i| מאגו ניז סאגאטעו 
פיפטעםאטיש ft*״ גא׳אטיספער

t דארטיגע ױ p y a n o e גאאאחלען שפעטער און אײנצושולדיגען «יף 
^יר דארפ מאגען ןײ _ גלײכען, גשמיט ואל עם  און לעגען *ו װאפ ow אי

i p פיט *ופרידען לענפ קרונ אסערינאנעו pאז גאװאוםפזײז פ H •פא 
ױ אי« מיליע ״׳ באזארגט, איז עם ו

 חרד געלד שיסעז *ו פחנ חיגער חזר פארשפארט פיםטעס דיוען דורד
n מליוי אחןר מלעגאטס שלוחיפ, i p

jp פ n y j ו פ *װײטער א ני א  ^•ג
־  די אז ױײפט ער לײט, דיגע פאר '

זאמען, וועיבע
i p געוױפע א ווענענטלױ אפשוארען קען שחג א^ריקאגער p w 

sjm * o p װענענטליך«עהט 1דאלא 1■א א — אחײם״ געלד ״שיקען *ו 
i אז פיל :יפ ., ip n y n  mm אין ט1דא h im• רױ א סיט סענשען די לעפען 

M פא «m וױסענדיג קאו חינען pnpM ניפ. די «ןן לאזט1פא
i p איז פיפטעם in w און װיכפיגער און 1גוטע א <i p y אײגער«אל 

mim b זיף w  jp U M ^יגענע, זיינע חעלפען או געלעגעגחײט 3
iv m jp o M M  i p באנק מ ןון דעפארטטענט mm םטײטס ױדיטעד 

w « m »w איחר ױראי. אא און אטעײקא אין אמאניזאציעם גרעםטע ױ פון 
S y o p o iM• אין m im• אננעלעגענח״י־ אױפלענמשע אין עקספערטען זײגען 

i p וועלכע 1נעלדע און j p p געשילט iy t n  i n i כאנק o p iy o M  jp y n 
i פיפ p o p i  i p .שנעליגקײט

iy איז a * p  i p נאנק די האט אײט t^ M m y טױזעג• ^חנדליגע
M im • ■m im  tie o a w p  i pױoײ פון פך א געל^ר, גע*אחלטע  פון קוםען ז

iM lo iy o r װאו jams אין גיט גאך זיינען פארכיגמנגען p in t} און נארטאל 
jysM םיט ערשט דינען 1געלדע די פון *אחל yoa*n א ii y j ’ i ” M אפ• *וריק

IPM געשיקט iiya.

סיסטעם נײעם דעם װעגען *ינפאומײשאו
y״n iyayn װילס סיחר סױג iy o אינפאוסײשאן oy«a o p  iyayn •סים 

o p שיקען פון onya • m im  iy a  iVya אין ארײן y r w פיער די פון a yvo iya 
79T יoayלp אין ענטװעדער פסײסס, ױױיטעד אװ י1 פון 7 ,e ta y ia 

w a jn n׳o n o o חארלעס ן קוױי)1פא (שיפ׳פ jye ’ i p  —  ro a p a ■עװעגױ 
p n o  fiM ים,1םם n y n o vo  —  tro ap a  opayia פריטאן און נולװארד 

i פסריס, p y אין i p חויפם im pans פיפסח Mayny און yo32 ,6א סםריט 
m ’M bmm opM װיסען װילט jyayn אויםלענדי׳פע iy o ” nayapyaaM, וועגן 

ip w ,פססיליע lyajm ,יוע־ עגעכעז3 אײך װעם װ״ ז. א, שיפס?סרטען, רייזע 
j*aMa i p ,ײיײ•) — פױי

ז י סאנאט דרײ ואר בלו

S75JW פאר קורס זזמער ספעציעלען א
1• ip y a y i i pײז ieo,oo mm♦

 א m״ae׳ אױסצולערנען אײך *ייט סאנאט דרײ אין גאראנטירןן טיר
. סחױרטם. און קאוטס סוטס, פון pvova פױופפפט

 פרא־ v לערעגט לענען, כאג*ע דאפ אפעדייטאר אדזו עניידער v ניט זייט
נעלט• סך א פארדינט און נעזונט אייעו שפאוט םעסיע.

n n a im a, ערפארענעם פראקטישען, א פון לעסאנס וריװאט in״a.פו 
n איז לעמען אונזער n y o, פראקט״פ. און אײנפאך 
ו וועט אפ*ר דיזער י o 1 ענדינען ז n1921 ער,3סעפטעד טען. 
סקאלערם. 60 לױז3 אויפנעגוסען ווערען קלאס אין גלייף. ןיך ט3פאדסריי
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 סעטעל• צום גראטולאציאנעו
 קלאוק־ דער אין מענט

איגחסטריע.
ן (׳ילוס » וו ).0 ו״

 האוצינםטע אונזערע אן ״נעחמט
o צו נראטויאציאנען n ערטאיגרײכען 

 איי־ צווישען סעטעיםענט םרידייכען און
 הראוהםאנױ רער און ארגאניזאציאן ער

 נױ םון אסאסיאיישאן םעקטשורערס
 רעצטען אײער באטראכטען מיר יארה.

 אויפטו נרויסער א איס סעטעלטענט
 איי־ אייער םאר נאר גיט געוױנס, און

 די םאר *אנרערן רארגאניואציע, נענע
 אמע־ אין באװענוננ ארנ״טער נאנצץ
ריקא׳׳.

גחם, ברידערייכען ״מיט
םאר־װארקערם אינטערנעשאנאל

ױניאז׳
•רעזידענט. הױפםען, ם.
םעקר.-טרעזש. װענים, א.

rsrp.־- s=====s===sss , t='=“־־־־־r«־
ען נג רו טי װי ק־ ױ פון ר, או  קל

ער פ ע טײ־ די פאר ש א ל אג ט  א
עד ער. ט ק טרײ ס

קוױטירוגגען װייטערע
53.31-------------עװ. סוטער 60S סיטרין,

557 םינקאוו, און גערעגשט״ן
45.78 -------------------------עוג בלייק

 50.75 — עװ. מארקס סט. 1010 ןן״טאן,
 19.00 סט. װאטקינס 47 נמזייקין, און נאלד

109 גאלד*טיין, און סילװעושט״ן
29.25 -----------------עװ. רןריסטאפער

ליבערטי 01 לעװין« און עדעלמאן
85.90   --------------------עװ.

 23.55 — עװ. טחאנמארד 300 עדעלשטיין,
ניו איסט 1013 מאס, און קראסנער
81.00--------------------------עװ, יארק

19.00 — עװ. ^ריםטאןער 287 גאלדבערג,
10.00---------עװ. ראקאװ״ 707 בלום, ר.

ראקאװ״ 823 קיך, און םזגלםזער
20.20 -----------------------------עװעגױ
20.38 --------עוז. ראקאוױי 245 קו«ערםאן,
מדזאטסארד 159 בואס. זאלטצםאן

28.35   ---------------, — עװענױ
ראקאזױי 832 קיך, און סעלטצער

10.20-----------------------------עװענױ
 21.68 — עװ. ראקאװ״ 37G בערקאוויטץ,

איסםערן 1814 בראס״ גארדאן
10.29----------------------------פארהװיי

40.31--------עװ. קריסטאפער 315 *ולט״ן,
 17.95 — עװ. ראקאוױי 709 יןויפטאן, ח.

ראקא־ 709 איצקאװיטץ, און קיטנער
31.40---------------------------עװ. װײ
33.99 -------------סט. ■אװעל 285 *לסאן,

לײ 152 ראזענטחאל, און חערםאן
. 30.50 ------------------------עװ. בערטי

םארקס סם. 1010 פיעעגבוים, ר.
10.00---------------------------------עװענױ

 87.75 — עװ. ייטקין 1023 *גיידער, ב.
מ• 274 גאלדשםיין, און ע«*ט״ן ־ נ

67.54 — -------------------- עװ. ■ארט
10.00---------עװ. סוםער 503 דאזענבערג,

 35.30 עװ. םקייגק 539 סװיט, און מוירק
ראקא־ 503 שליטצען, און דװארקין

20.00 ----------------------------עײ. װיי
 33.24 — עװ• קריסםאוער 00 אגראנאװ,

110 קאנטערםאן, און קאלמאגאװימץ
27.83 ----------------------םט. אסבאארן

P-------------------$10.36.* דרעס װיקםארי
10.50---------(אדי*יא:*ל) לײן ס. ע. ס.

25.70 --------(אדישיאנאל) בראודי ם. דזאז.
20.50 --------------------?*. קאסטום קאםעא

06.50 --------------------------------1סימא ל.
31.00------------------מאסקאװיץ און זאקס

w------22.10-------------קאחען י. עדװארד
ס.------------יס1א איגט. רענדע, ל2רי*א 8ס

װאד) נעססטע קוױטירונגעז (וױיסערע

אן ךר. ם ער ט לײז ר ע ר װ ע ד ױ  ו
ר ע ש אי ײ ט ר א פ מ אן או מ ער ש  ט

ץ ר א ע ד ײ ע. שנ ױ ט ם דו נ אי

 וױדער איז לײזערםאז װיליאם דר.
 אומפארטײאי• »צם נעװארען בא׳פטימט

w קצײ־ טענער דער איז ט׳טערמאז 
יארס. כױ פיז אינדוםטריע דער

 אטאר־ הייז ניט איז לייזערםאן רר.
 בײ אכער האם ער םענ׳ש. נאםייטעד

 םאר־ קאמף ׳טניידער םונ׳ם אנסאנג דעם
 ■ובליהום, צום באריכט א עםענניויכט

 די אז אננעײייען, האט ער װעלכען אין
 נים קאםוי דעם האט אמאלנאםייטעד

 רעזויד א איו קאטוי דער אז איז מוונט,
 סאנר נרואע א םון אינטרינעם tic טאט

 חא- וועלכע לאיערם, און םעסט׳ןוורערם
 דיזעלבע קע•. די פארדרעהט זײ בען

 דר. אז אינטרינירט, איצט האט נרו«ע
 טאז w חאבען ניט םעחר זאי לייזערםאן

 םאעינערי אום«ארםײאי׳פער דער םים
 ארײנ• דאם וויי< אינדוםטריע, דער אין

 א םײנט לײוערםאן דר. זויחןר נעחםען
 קרעם־עיע־ די אויוי סארדאםוננ צװײטע
n>»o| זיינען עם אינתםטריע. ומר אין 
 איבער סארהאגרלועץן םיעלע געותן

עגדציד איז ליימרסאן דד.

 עקז. אן פאר נאמיניישאנס
 דרעםטאנער דער אין באארד

.22 לאקאל ױניאן,
d «ײ« פון (׳ילוס

 זעלבער דער פון אױםזייכט אונטער׳ן זײן
קאםיטע. סועציעלער

 גענױ נלײך זיר האט קאםיטע די און
 דעם װאחלען. נײע די אראנזשירען צו םען

 דז׳טון, טען9 דעם אװענט, דאנער׳עטאנ
 טיטיננען נרענט׳ע אםנעהאלטען װערען

 ,22 לאסאל ױניאן דרעסמאנער רער סון
 נאםי• די װערען נעםאכט װעלען עם ײאו

באאוד. עסזעזוטיװ םאר׳ן נײ׳טאנם
דאנעריטטאנ, •טיעטער, װאך א מיט

 עקזאטיניי׳טאז די םיטען װעט טעז,16 דעם
 עהזאםיגי־ צו האםיטע אפתיטעקיטאן און
 די לויט דעלענאטען, נאםיכירטע די רען

 װעלען ניכען אין און ױניאן, דער סון רולם
* װ^יזלען. די זיין

 ״נערעכםינקייט״ כופער נעקםטעז איז
 װאהלען די װען אנאכםירען טיר װעלען
 האםען, צו איז עס און םארקומען, װעלען

 דעם םון מיטנלידער צאתל נרויםע די אז
 די אין באטײלינען זיך װעלען לאהאל

 םעחיגםטע די אױסװעוולעז און װאהלען
באלאט. אוים׳ן זיין װעלען ײאם

2441 גרעמערםי טעלעםאן

 פרעם לעאנארד די
יארס ניו םט., טע23 איםט 42

ן (*לוס ).1 ז״מ וו
 טאנ־ טאנ־איין, און אירלאנד, נאצונ אין

 אטעריקא אין אירלענדער די ווערען אוים
̂ערם׳ען. סענען אויפגעהעצט  םענ־ נאמ

 װירסןננ א חאבען אפ׳צר זאל דאם *ז ליר,
 מטיקעל א םאראורזאכען זאל עס אואן

קאגװענ׳פאן. תר אויוי נערודער
 אינטער־ אונזער פו; דעלענאציע די

 נאך אפנעםארען דינםטאנ איז נע׳טאנאל
 באשטעתט רעלענאציע אונזער דענװער.

•רעױ״ :■ערזאנעז םאלגענדע די םון
 סעטץ, סאועל בר. און עלעזיננער דענט

 לא• םון בערלין ח. נרודער ,1 לאקאל םון
 ,36 לאלאל םון לאננער <. בר. ,10 ס»ל

 און 60 לאקאל םון נאוי םערי ׳טװעםטער
^9 לאקאל פון אנםאניני בו.

 רעלענאציע אינטערנע׳שאכאל די
 רעזא־ צװײ יארס נױ םון זיך טיט םיהרט
 ?אנװענ־ דער בײ םארצױצלאגען לוציעם

 טאן צו האבען װעלכע רעזאלוציעם, ׳ןזאן,
 אונזער פון קאמ(« דירעקטען דעם םיט

 איז רעזאלוציע אײן ;ארנאניזאציע
 צווײ־ די אוז אינדז׳צאנהשאנם, די װענען

 א־נאגיזאציאנם־קעמו״נם די װענען טע
 קלײנע אין אינטערנעשאנאל דער פון

 עםע־ עם װאו שטערטלאך, אמעריקאנער
 און שעפער נארמענט ליידיעם זיך נען
 םון נעשטערט װערען קעםפײנם די וואו

 אינטער־ די עיעםענטען. םארשיעחגנע
 םאריאנגען עם, הייםט װעט, נעשאנאל

 און י1חיל מאראלע ל. אװ ם. א, דער םון
 קאנ־ די דאם ערװארםען, דעלענאטען די

 אננעהמען. רעזאלוציעס די וועט װענשאן
 זועט «לאץ, אױם׳ן זײענרינ נאטירליר,

 םארצושלאנען האנען דעלענאציע אונזער
רעזאלוציעם. ניצליכע אנדערע, גאך

 דעזײ• פון קאלעחש ליעױנג
מײקינג פעטערן און נינג

 בילדינכ דעזײנער וראקויקעל
 דירעהםאר. ראזענפעלד, י. פרא^

יארק. גױ םט., טע14 איםט 222
J «ע8 און טע2 (*װ״אען W( 
.6817 סםײװעסענם :טעלעפאן
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VICTROLA — «00.

 אדװער אונזערע פאטראנײזט
טײזערס.
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ססײשןן. jnur וי.ם*ןהם ניער
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בילדיגג כאבוױי

ןןװ. ויסקין 1730
סםרים אזבארו ניער

 אײנע איז קוטט I געלעגענהײט דיזע ניט םארלירט
 נא- אם איז וועלמנ סטארס, םיער אונזערע פון

 וועאכעז אויס ויד הלײבט און אײה צו הענטסטעז
 איהר נאר. װילם איהר •רייז ײעלכעז צו און מאד̂ע
די 1הערע קענם

m mSONORA — tlOO.

 אור- אוו וײס בײ וײמ םוףןןיגען אגחןרע Tאו ײז
 זיעעז אינםםרוםעגםען דיזע אאײן. ײד םאר םײלמ

 ןװ*א• «ו קאליער אדער מינימ יעדעז איז געםאכם
 ןור אײד עס וועאזנן מיר םױרגיכדמור. אײער צו סען

אבצאהלונגעז. צייכטע זעתר םאר אחײם ̂ייתעז

*uco כת $25 •ת סםײ̂י מגחןרע
ך. ע אײ עם תײנ ע און גאראנטי ם תײנ ז רעפערענ י אי ו »3נ

p י
■W&h

ל19913טען10 דעם פרײטאנ, ט פ ץ י פ3ט < « mפ

Mgr* אין נעזעגגענונג ארנײטער
יt 1« •1(«ל " 19.(

 חתונח. דער נאן־ ארנײטען צו *װאוננעז
 נעזעצען נײע די נאלאגגען רערהױפט

 צו נעווען װעלכע ארבייטערפע^ אזוינע
 *דער ?יניעטארינס, זײנען אד;ר סי;ר,

 אין שינרער. זױגעויגע םיט םוטערם
̂נען דײטשלאנד רנ״• פריחער שױן פל • 

 lie 6 משך אין שטיצע באהוםען טערקעם
 םוטער־ זײער פון *ייט דער אין װאנען
 נעזעץ, נײעם דעם לויט אצינד, שאפט,

d 3? 60 פחי שװאננערע א באלוכט t p 
 שטיצע זי באהוסט דעם חת א פארס.

 « פאו מארס 26 װאכען, 10 1פי טשך אין
 זי אוינ און אקושערפע, אז אדער דאקטאר

 וראצצנט 60 — הינד דאם אלײן זױנט
 קוםט עם װאס שטיצע, דער םון פעהרער

אלייז. איהר
 איז איטאליען יייז יייז עננלאנד איז

 געװארען קינועטארינס פאר שטיצע די
 דערסאנם מוז סוןי צום םארנרעסערט.

 איז װעלנער נעזע־ױוראיעהט, דער װערען
 פראנצױזי־ איז אריינגעטראנען נעװארען

 Din דץפוטאט, א דורף פארלאםענט שע;
 ס׳װערט י פינאר. פראפעםאר נאריוזטטעז

 שטי־ א פרוי יעדער פאר םאראױסנעזעהן
 צוס אוין״ נענונ נעבען איהר זאל װאם צע,

 איז זי װאם צייט, נאנצער דער פאר לענען
 געלע־ ױערט ד וױ נאנדעם און שװאננער

 פראםעסאר דער פארערט דעס חוץ א נעז.
 קינד ניײנעבוירענעם פאר׳ן שטיצע םינאר

 פאי־ או;, יקינדער איגער־גע די פאר און
 דאה־ א tic חילןי אוםזיסטיגע זיך, שטעהם

 רעדט פריג נאב׳ן אקושערקע. אן און טאר
 הינ־ װעגען פולע א םראגקרײר אין דא זין־

 נעזעץ דער אז גלויבען, צו ס׳איז און דער,
װערען, אננענוםען װעט

ארבײטער־קאנטראל• ח•
 חר איע פון אינטערעסאנטער אבער

 נע־ דורכנעפיחרט זיינען װאם פאדםע̂כ
 אפשר איז צייט, לעצטער דער אין װארען

י  tic פארשירזטונג און םארפעםטיגוננ ו
 צרבײפער די װעלכען לויט פױנצי■, דעם

 אויםציאיבען רעכט דאם באקוםען אלײן
 םון.קעריער־ י1היל דער מיט קאנטראל א

 אר־ אח ארגײטער װעלכע 1אי שאפטען,
ל״ו םארטראטע] זײנען נײםם־נענער  נ

 1נ« באדײטוננ גרויםע א גלײך. אויוי
 די וואם דעס, דורך זאך נאנצע די סוםט

 זײנען - אינםטיטוציעס נטשטאנענעrנײ
 נאשיצען צו אויוי נעװארען נעגרינדעט

 ארביי־ די פון אינטערעםען די בלויז ניט
 דער פין אינטערעםען די איין נאי טער,

די באשטימען זײ :בכלל פדאדוקציע
 די שכיתת, פוז סאםענאריעם פארשיידענע
 ארײנ־ 1פא םען ויעלכע לױט באדיננוננען,

 א אין ארנ״טער אלס ײערען גענומען
אוטשטענ־ וועצכע אונטער אדער םאבריק

אן \Vi»<ז#>w 9ארנײטס־גענער רער דען
שטער, דער tie ארגייטער

 ססך אויפ׳ן זיינען, רייטשל»נו אין
t« rm 4 תם פון n1920 םענרואר ט«ן, 

̂ורען מגוינדעם  ראטען״, .ןאנריפ געװ
tw װאס w ige אינצמיכע אמ סיט זיד 

 tpigp זײ אױנ .pnsae דער פון פראנ׳ס
 נאשלוס, ענתילטינען »ן «ו קוםען ניט

 צװײ• א אין פראנעס די אריין טראנען«יי
v 11טי v o ' t w, סאנ- טח נאשטעחט האס 

 נא• »עםעס ן1א ארגײטער איז ריגימטען
 געענדערט ניט שױן ivigp שטירוננע;

װערען,
 עפזיםטירם ארנייטער־האנטראל זא8

 טשעראםלאװא?יע אין און עננלאנד אין
 איד אן אין אח נרובען־ארבייטער, פאר

 נארװע• ן1א עםטר״ו אין פארם, נעמיינער
 אין און איטאליע פראנררײו, אין גיע.
 געװארען אײננעפיחרט ער א*ז שוױייז דער
א״זעננאזפאמואלטוע, דער אין

 דערגרײנװנען לעצטע די זײגעז דאס
 נעזעצ־ ארג״טער דער [10 נעכיט יפ׳ן1א

 אז מערעז, באמערהט אנער ס׳סוז געמגנ,
 ז״נען רעםארםעם אױבענדעדמאנטע אלע
 קלא־ am אפצןשװאנען איםשטאנד ניט
 1צ חײנט גושעװעט װעלכער שאטןי, םען
 ד• מלחםח. רער םאר װי שטארקער טאג

 אין אכער גאשטעמט זײערע װיכטינתייט
o n, ײ וואם  םאר־ נײע נעשאפען חאבע,י ז
o ם#«ר מען n חאבען |1א קאמוי קלאסען 

 ארד־ נעװיסע » איחס איז ארייננעטראנען
m מזער דער «ז אלזןנפאלפ נונג. p p ip 

 װעל־ טיט םאטעריאל, א אויף װי דאײיוי
tvs ,דעי צו נאחענט שטעהט װאס יעדער 

ג1טדו איז תדגג,1נ» ארכייטער  1« זיד י
גאקעגע(.

 גױי• דעדינינג,
 סקעטשינג דינג,
דרײםינג און

 טיםעס לײדים, פון
קלײדער קינדער און

ע ט ר י ר ט ם ו ל י ם א צ א ש ע ם

 0 ניז 7 וון ןװענוס אוען
פארגןנס. 6 ביז 2 *ון <ונת

אקאדעמי פעשאן מאדערן די
■ 701 רוט םט., טע44 װעםט 114

*o n  ijw pm מ»ער. בעלןסקן«

רינג םער
 ראז־יקאלער טםארקסטער און נרעםםער דער

וועלט. דער אויף ארדען ארכײטער איממער

si /Boô—סארטאנט ooo 
 82^000—מיטגלידער
645—כרענ&שעס

 יןף »HMT ריע א̂י חגיי
 עק$נ$םי• װיכ«עען חנן
JUMP י$לי«י^ען 1יײ אי!

 Rn א*ו רינג ירנײומנר מי
ן וחןנמןר קול»וד י  «י• דעד י
באװענונס «רב״*ער די#ער

 אידישער אײנצינער ױנגאתדער ארנײטער דער
 פאר סאניטאריום אײגענעם װאסהאטאן ארדען,

םיטגליעדער. תאנסאטפטיװ זײנע
r טון עיםער אין ארימגענוםען הערען םעםכערם a  is

יאחר.46

a ין9 ניס ו9נ ימ1 ייוד •ױג t t m אליסם Tt 19 מײו
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זזןחר װערען סלײוער פרחןן פאר דמײנערס יממשו V#עדי *יעל

 ו ®יקל את לערנען צו לײכט
rill ן פארדיענען צו געלד nnrm n לייית xnm אויס־ «ױן 

w׳>eini אוגמר nve»e יעצמ אח
JjJrTlyC די ®*T | l I f1
תורם sm 5 נעחסם

סיטשעלסקול
 םיםעס סרױעז, פאר חןזײדנג אי|
ו  אקורס קיײחןר, קינדערלזע י
 נאל־ 8 מײגט סקוחל םיטשעל אין

 גע־ נדויסע און •אױשאן דיגע
ח«לט.

 נארסענם אװ םפול םיטשעל די
p חנזיינימ, jow ,נרײדימ םייסיננ 

ir פרױןן סאר םיםיגג איז v ’ Jp. 
o טיט יאתר 60 אינער עםאנלירם n 

ציסאלנ. גרעסםען

 רעזולטאטע[. כעסטע טעטאדען. בץסטע םיסטעםען. נייע אידעען. נייע
קצאסצן. אנעגד »ן טאג אידי̂א אין אמםערתגם אויןןאט

t j r u u rm  m u,
Iועסאגססי גוקלן̂ס pnno א םאר exsip חנר9 םערעפןוױרם מרייגם, f f 11

אויסקינסםע. ®ולן און
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MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912 920 BROADWAY (Cor. 21n ) 7  NEW YORK

n . _ PIm m , Stuyrt— I MSS
Boston Brancht 463 WMbiagtoo Dexttr Balldiny.

ן עסערס  יו
 םיפדעפערס

 דערעסען װ$ס
ני#«. זיך

אױף כליחען קארשען די װי זעחן קוםט  • • וא«פארם נאױױס
 ב;סט; דאס

 םײנסטע דאס
רײנסמע דאס

 S לעבען חייך, *וס 1800 וו$לקענס. די תיגמער *חןןמזלמןךחויז״ גרויסע (דןם
קעטסקילם.) די «ון געגעגד ipwompw חנר 1יי זיד. נןדען «ום *ײך װױגמרליכען

Opjnv קוםען װ$ס סענ*זגן, גרויםע די פאר ני^ט זיד is זעחר זיעען זײ — ױגז 
wo.]?* ניאםד^גג^ויגעגע ייעפןןכעו ײיײל*

 און אוײז נעמנע די םיו גיבען חנײבער געשעמטסלײט. שלעכטע וײגען םיר
חןו קליעע *רעקליך פאר באדינונג ן •יי װאױ• זעחר פױר םאכעז חוריבער ױ

געעעםטען. צע
אוסגעריכט. קוםט $דער )4 ע*. 24 (חויולוױל ®עלעפאנירט ערײב*,

Nadir4• Firm, Luzon Stat., Loch Sheldrake, Sull. Co., N. Y.

נעקער) .5 831רנןפ
א&םישען און ןפטןןםעטױסס 1

216 East Broadway 100 Lonos Avonuo ■ I1709 Pitkin Av*. Brooklyn 086 Proopoot Avow Bran* 11
i
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כאלסיםאר אוו םינסינעםי אץ רער םאנופעסםשו־ סלאוס ױ םיט ?®נפעוןנצןן
 װאך די איז וײדסאן װ״ם־ירעזירענט

«pu| נעקוםען איז ער יארק. גױ אין 
ײע־ נאואסען זיך אפיס דז׳אענעראל

 מיט ח*ט ער װאס שאנםערענווען, רי
 נאיטי־ איז טיאוקסאנוםעקט׳מורענ,

 די נאנייען װ#ען םינסינעטי, און סאר
pure i אין אגריסעגטס n אינדוםטריע 

.troop יענע פון
■vopi*pp רי זווױסען אגרימננטס די

ר  DinutwpDuvo די און ױניאגס מ
 י**ײ סינסינעטי פין און נאיסיםאר סון
ira וײרםאן נרוחןר און אויסנעחן, נײם 
 *ו אנריסננסס די או־נײט רער נײ «יז

 פריריוײ א אױא מעניױ, אױנ מנײען,
 די וו*ט ז״דםאן ברורער אופן. מן

poops ,ואס או האפנוננען opn איחם

 חאפען, סיר און דורנצוםיחרען, נעייננען
 רעאייזױט וועיען |p»ut*n זײנ׳ו אז

זוערען.
dp ,אפאואװארטען אצזא, בצייבט 

 זיר װעט op לאנע א פאו װאס זעוזן, און
ענםװיקיען. דארט

 זידידי עפענט װאך נעקסטע
 פאו־עסנו אץ חױז ױניטי

^ ר א ■ •
).1 ו••• n• (יילוס

o פון פינרער חנרע n אסטיאר גרויםען 
 תשוציא טיס אפטריםעס. נוטע ויינןן

אױפ* pm* צאנג ניט איו »דל*ר

B m p j i______________________

o םיט tpovttv געטיפטען n נאריחםטען 
 וז*ט זי און *װ1װינ*נרא זיננער *•ערא

פוראר. ;רוסעו א נעמאנט
 װעט פיאגא דער אויף נסגלײםומ די

 »«<*זזםץ, ײדי0 מים פון װעחנן נעשפיצט
 נ*ס«:ס ׳סוין טעםבערס אונזערע איז כע
םריחער. פון

rt*;* װ*ס לינסםצער, די פון ציסט די 
 mupop, חנר אין נעםען אנטײצ מעצען

odpvii. נ*ן־. *והומען װעצען עם
זונט*נ, און שבת טענ, *וױי די פאר

 בלויז פרייז, fswsoo א רעכענען מען װעט
 װ*ס כדי םענ, נײדע םאר דאצער םינף

 *ו פאמינמן זיד tp>*t טיטנצידער םעחר
 אנ־ פאר א םארנרײננען און ארויםשאחרען

 נא־ זיר װעצען װ*ס די און טענ. נענעםע
 יר די װ*ס נעצענענחײט, דער טיט גו*ען
 IP3*n ניט געװים װעצען זײ, ניט ני*ן
 װ*ם tv חאפעז, מיר און חרטה. הײן

 חןר טיט ייך ײעצען םיטגצידער טעהרער
כאנו*ען. געצענענהייט

 אייננע• ח*ט po*o*P הויז יוניטי די
 אצע םון נסארדס iroipytpy די צאדןן

 רקי* נױ אין צאקאצם אינטערנײעאנאצ
 און עפענונג דער *ו פארםרעטער סיקען «ו
os רעצע• פיצן •רויםסוםען געמים וועצען 

 דער זיין ייייד ד*רטמו וועט ןפ גא*יעס.
 אונזער פון דעפארטםענט עדױקיימאנאצ

 פון צ*רער די אױך און אינטעדנייססנאצ
o םענםעים. ױניטי אונזערע n נע- װעט 

 טוג- ױם דער *ו בייטראגען סך v וויס
o פון דיגקייט n .וזאטענפונםט*

רעדזמיםטריײ װענען אינפארמ**יע
 באקר טעז ivp פאתרען, *ו װי און טאנם

 ,6 רום םטריט, ט׳נ21 װעסט 16 אי| <אן
פון Bvo'tv ס8נו*נ אצע אין אױך און

ייגיין. דער
 אינטערניײפאנאצ דער פיז םיטנצידער

 םרוײ זײערע תדז׳פיםטרירען וויצען װאס
p| זאצען סינדער, און dp דאס טאז. נצייר 

פרי־ װאס 1טא *ו נויטיג באזונדערס איז
ron

 עןהאטאיהרװ
הינטער דעד אױןש געקוקט

? פעקעדדש דיעזען פון דיט

m׳A:

I •>*fo :k

טשעםטערפיעלך
סיגארעטם

 n פון בלענד גלײכע א זײנען
 כוער־ אראםאפזישע פײנםפוע

 אײנעע םון בעסטע און קישע
 מא־ אמעריקאנער פעמדעדעגע

 אין *וזאמעעעשטעלט גאק.
 ארױסצורבענגען ערך תכטיגען

n יעדען פזן קוואליבױם פײנע 
מאבאק.
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נאסטאן אין סםרײק סלאוקםאכער דער
נעענדגט אפיציעל

 הערען צו םרעהען געוויס װעט עס
 אינטערנע• אונזער םוז מימגיצידער אאע

 םארצויגענער דער אז ױניאן,
 אין ױניאן יןיצאוקמאכער דער םון סטרײק

געװארען. געסעטעלט ענדליך איז באסטאז
 גע־ חאט באסטאז אין סטרײק דער אט
 חאט ער און חד^ים אכט איבער דויערט
 גע• געשיכטע,* גאנצע א זיך הינטער
 קלא• גאנץ א אין דערצעח^ט װאס ׳טיכטע

 איז באסטאן אין אזױ װי ^פראה רער
 אסא• א) געווען צוריק חחעים אכט מיט

אוק םון סיאײעזאן  מאנופעקט^ורעדס, ̂ק
 אג- ?א^עסטױוען א געהאט האט כע5װע

 ױניאן. הלאוסםאכער דער מיט רימענט
 מגפת ״איען^צא■״ די רוען מאל, אײן םיס
 לאנד, איבער׳א בושעװען גענומען וואט
 װיסען גע^אזט אסאסיאיישאן יענע האט
 װעט מעז אז ױניאז, ^אוהמאכער דער

 בא־ די און האנדיצען ניט איהר מיט מעהר
 *יבע־ברײ ארויסגעשיקט חאבען *עבאטים

 יעדער אז ארבײטער, ״זײערע״ צו זו^אך
 בא-״ םארהאנד^ען װײטער װעט באאעבאס

 חאט דאם ארבײטער." זײנע מיט זונדער
 אויםגע- זאצען ארבײטער די אז נעםײגט,

 מאנופעקט־ די כאט^ ױניאן, זײער בעז
 זיײ אױםגעהאלטען װײטער האבען עורער

אסאסיאײשאן. ער
 באסטאן ״םון סלאוקמאכער די האבען

 יױ .די א׳צןי! אן םיט ״אא״ געענטפערט
 סטרײק געגעראיל א גערופעז האט ניאן
 די םאראאזען האבעז מאן אײן װי אאע איז

, ♦טעפער.
םארביסע־ א געװעז איז סטרײס דער

 אנגעװענדעט האבען באלעבאטים די ינער
 ױניאז״. די ״צוברעכען צו מיטיצען ע5א

 ניט אוםן בשום אבער דאס האבען זײ
 םון ױניאן ^אוקמאכער די טאן. געקאנט

 אינ• אונזער םון היאוי דער םיט באסטאז,
 אלע צוייהגע^אגעז האט טערנעשאנאצ,

 םאר׳- די װאס אנגריםען אוז אטאקעס
̂טנ׳טע  גע- געפאכט האבען עבאטים5בא עק

ױנהט געװעז איז סוןי דער און איהר, גען

ם כני צי״ ר א פ ט־ ל א ה איג

26 נוםער ,גערעכטיגקײט״

.v'isn ד. dpvo - ײ«ז. יי ג• זייט
 דרעס מנר איו ב««רד דזעױנם םח םיםיגג

םאקאװ. .P מ. - איגדוסםרינ. װײסם אוו
 אינםערגע׳פפנ«< אונזער יוו ענעים A זײט

רעאארטער. סטעזי א - ■חנמ. דעד איז
ד«§»רט־ עדמקײמוגפי םוז 11נ*םי» .4 זײט

 םון נפארד מזעמוםיװ פוז םיםיננ םענס.
שעחנחאלץ. י. — יוני«. װײםםםפמר ד*ר

 חנר םוז נ*ארד דזשוינם ■ח סיםמג .5 זײט
 מײ לאנגער. ל. — ױני». קי*וקם*מר
נײבאוער. א. — ייסײױגג. לאדעיפיער

 פראמו. «רנ«נמ#ןיי*נס אוו טרײד .6 זײט
 מר איו נוופרד ©j’wn פוז אינםטאלײמווו

 w>r — אינדוסםריע. דמנם im וױיםם
ערמםער דער םוו

 װי לעװיז. ז. - יעםפיאזי. מפווי די .7 זיימ
r — (געדיבם). *י0* n. .חעלאער
נפםידבימי. רעדאקטפר׳ס םח .8 זױט
יא• V - רעפפרמו. יח רעםירםעז ס. זײמ

נאווסקי.
 V* נאװאמנם אסעריקע םארװ«ם .10 זייט

(נעדינם). םרעפס of זעצדי!. א. — יאי•
נראס. נפתלי -

 סלאוק• חנר 1אי רעסארם• .נ«« די ». זײט
י .םינק?צמטייז. 5 - ימי*ו. סאמי .  י

אד<*ר. י. — (אםיאעריי). ח*י
 ד«ר.א«ד no iar:nuap ro*i רי ט. זײט

 צאנג וז. — י״נאי. »ח •עחניײ׳אח ייתאו
דוכאײסקי. נ. דר. - «ו»י. r« « ’ײ

 נע׳• חאנען נאצעבאטיפ די ווי פארסערט
 *ו tPotnvD זיו חאבען זיי :חשבונ׳ט
 רpזײ לאז?ן נאנץ און ױניאן די *וברענעז

 אויסנעצאזען און אסאסיאײשאן, איינען
 *ר איז אםאסיאײשאן זייער tv ,Tt האט

 די פון ױניאן די און ipiviipt ומ?טערט8׳
 •piipj t'v און פארנצינען אח ארבייטער

m װי שטארהער, נ*ך t'ז י  נע־ dp א
Pit,] איידער ipt נערופען איו סטרייק 

נ»ואר*ז•
 אפי*י?צ םטרױש דער שוין 1אי אי«ט

:dJpdpdp. מאכופעסט־ די יסון אסס׳ן די 
 איו סטיייק דער *ונר*י*ן, א־ז מורערס

א״נצעצנע די מיט נעװארען נעסעטץצט

 שארצאוען חאנען װאס םאנופעהטשװער,
•I'ddv די

,1*00*3 פין טעצעגראםע v איו *ט
 נעראצpBדז׳ ד?ר •)סנײד*ר אנ. נרוד*ר פון

 ױני*ן, הצ*וקמ*נער דער פוז ט?נערזשער
 םיחרער חויפט רער נעװען איו וו*צכ*ר

 v t'v PDגראpצpט די סטרייה. רעם פון
 סר v נ*ר חצטpר*pד n *נ*ר הורצע,

 *po די באסט*ן. אין שצ*וסמאנער די פין
:פ*לנט וױ זיד צעזט צעגראמע
 *pi*>p די פון סטרייה גענעראצ ״דער

 נעענ־ *פיציעצ tאי נ*פט*ז אין מץנער
 דער סיט מאנופעסטשורער, *צ? דינס.

«אויןי (י*לום ),19 «״

וױיסס אץ כארו פון.חשאינט אינססאליישאו אינדוססױע -דרפס אוז
י ■׳ \

װע חאלפערין .trn פרעױדענט וױים
מענעדזשער נעראל

 חשע■ אלם ערוועחלט אײנשטיםיג רט
באארד. חש. פון

ױני, טעןdpi 8 *װענט, סיטננאך
 דזש. נײם *ן8אינסט*צײ׳ נעװען איו

 איד. דרעס און װייסט דער 1אי ב**רד
 טר 1אי אינסט*ציי«*ן דער דוםטריע.

 צוציב פארשפעטיגטער, א אביסעצ װען
 איז װאס אוםרעגעצמעסיגקײטען, אײנינע

 רי. פון מאנכע אין םארנעקומען צעצטענס
אינרוםטריע. דער אין צ*קאצס

 נע־ 1אי אינסט*צײש*ן די איידצר
 דזט*ינט נייעם דעם פון נעװארען מאנט

 אצטער דער אפריהעו וז*ט כ**רד,
 אר־ זיין םארענדינט ב**רד דזש*ינט

 *ו איב?רנעבציבען איהס איז dp גײס.
 זאכען, װיכטינע פ*ך א םארענדינען

pdPpii צעננע־ א ארויםנערוםע! ח*נען 
 מײ דעם ה*ט ד*ס און דיסהוסי? רע

 נאכט דער אין os»e< ביו פארצוינ?ן טיננ
אריין,
 צערע־ אינסט*צײ׳פ*ן *פיציעצע די
 .־ppd ער1אונ דורכנעפיחרט ח*ט מ*ניע

 שויןי p* dp נאראוי. אב. ׳טורער1טרצ
ה*ט ד*ס װען *װענט א*ן ש*עט נעװען

T t ה*ט מען און *ננעפאננען dp נעמוזט 
שאחי. אוז סורץ מאגעז

pPDרpד נײ ה*ט י1בארא טארpר PJ* 
 ר?דע. pאנצינt א נעחאצטען צענענחייט

 אפי• די פראװ^ נצנוטען ח*ט רp רpאײד
sיsלs ח*ט אינסט*צײש*ן pפריח רpר 

 נא• ת*ט is ר*דע. הורצע א נצחאצטען
 שמערצציכע די פון pאייניג ריחרט

 שס^ייכע די פון איינינע פונחס*ן,
 זײן «ו אויף ניט impn װאס ״אישום״

 op^ און װײסט די פון ױני*נס די אין
 א נעםינען *ו נעזוכט און.ה*ט םאבער

 ד*ס iPivit פון ?רסצעחרוננ פאסענמ
T נעמט t. רעדם י1נ*ר* ברודער jpjpii 

 פרא:ר?סי• םpד פון אידעאצען חויכע די
jpn װיױט און קצאס ארבײטער פון טייצ 
 ניט אין אינטערנעש*נאצ אינזער tv *ן,
1P?v יענע נענען ״|t כיט' ח*ן און p t v. 

n np״Dt בער* *t נרױס?ר תר אויןי 
 V ה*ט dp וואס פאראנטװארטציכשייט

אתא־ רpארבײט נרויסער א פון םיהרער
),0 ז״ש אויף («לוס

ל. אװ פ. א. וער פון קאנװענשאן נײפ טעטינ דעלענאטען אונזערק
 •po* דער פון ש*נװענש*ן טע41 די
 Tt ה*ט <״נ*ר *וי פערערייש*ן ויסאן

 דער אין מ*גט*ג רענװער אין נעעפענט
 תר ניי פ״ערצינח״ט. נרויס סיט פריח

 *וגיי• גריידגרויער רpד ח*ט ערעפענוננ
 נ*ס• צpױopD יתדרענט פיחר^ טער

 *װאציע. נרויםע V ג*ר כאקוםעז •ערס,
 אױפ• איו רעדע צרעפענונגס נ*מוערס'

נאנייסטערוננ. סיט נעװארען נענומען
 tpitvipr* ניײר t'v l*p;piit*p די

 אונ• פון p*יvנpצpד די ארנ״ט. דער *ו
 דער אויף פארנעסט אינטערנ״ש*נאצ זער

 אוד *רט, epivnytyit* tv ק*נװצנש*ן
iiw oyoi’t•* tpi” t |yo*jy>n sisi•* 

tin וױכטינ* איז dpo’o*p. ר?דד?נס• 
 אין tn*ttP) open*• איו שצצזיננער

p npi׳»*tptpn yo «פיר*?ר o n -ר*
 אפוינטצט t*v צ*;נצר צואי נייטם־ט*;.

m * iip i דצר אץ tpipii pd ’d*p ת*־* 
m איז yoyo סאוצ נ׳זייש*׳.  o yo rn v 

 און צ*סאצ ipjpii po׳a*p תר 1אי װ*רעו
 נ*ו< ריpo מיס און נאדיס, רײט*ד1פ?ח
?ו אין iv־t*v>yj אוױנטעט איו  po׳o*p ו

o>P3״? ױגי*ן ײענען
)ק*םיט? די וױנטינ t׳v נאזונתרס

 1אי רs}}'nיv פר?דדלנט רyצבyװ איז
 וו*ט ק*מיםל ptn .(n*npi א»ױנטעט

 די tyjytt פצ?נ?ר אױסארבייטען ןyד*רס
o םון פארלירצוננ n און ארנ״טס־ט*ג 
Diynnynj יננ?ר1¥שצ opii |'ר אsר p־* 

 ח*ט רp װ*ס צרםאחרוננ רyד ריט ריט*,
״|.t ניצציר *חרo, 1״mpjpPp*» ר¥י אין

v (אלוס ia •ויי to.(

 דער «ו מוטגדדער די צו
!יוניאן קלאוקמאכער

 וונ׳ם י»?ן»לס די וון סימגלידער די
 ■tt« דענקען, װעלכע ב»»דה ד««וינט

 »ײדזעזג»ס נימעס זײן 1צ ועחיג זיעען
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vpnpov. אין o n .װײט גיט נענצנד 
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 פין tyripo װ¥יכע םאצצן, װאםער נינע
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tpevti* tn*o tpppn op'vvippn 
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