
הדז ימינד וד m חד גײנאר
טי די אץ זיין איחר וױלט  הויז ױני

,דעי; ל״באר
 PRiairyinyora רי lie םיטנדרער די

 ױניטי רי אין דין וױרען pan יאחאלס
 ליי׳ ,nyiaooynn און וױיסט די שון הױו
 סון טענ nas ד• )״;ט9 דאס •,yn נטר
 פאלט עס ׳־ען װאד, יענער םון ענדע דער

 רער״ ־טרין דח דארטעז דעי, יײבאר אױם
 ייט־ו an רןורט א־ז חנל סף ז*»יםטרירעז.

 רע• די וזה א טעניעען, הונדערט נאף סאר
ynyi ,זיר ה*נען װאס װאיויייטאניסטס 
ovnoo’r ׳טױן n n סאר 'nyiv ,וױיט 
םױחער. סון נאר ד*רט ױין ן9װעל און

 נאיעלא• ח*ט יןאסיטע חױז ױניטי די
yo,| אז oyn נעכען סען זאל מאל oyn 

V כיױז שאר«וג . n i y n y B r o n  iv 
̂יןונאיו די פון מיטנלירער  לס־ אינטערנע

 oyn װאס רייר, טוט vbiorp רyד קאלס.
 סטריסט נאנץ זיין |ytto tyo oyn םאל
pa ארױסשאה״ װעלען װאס טיטגליתר די 
 pi:*p ניט מ*ל םvד דועילען *רין ךען

9't iyonyiB״yny ,איז ראם װי םריינט 
 ״״niyjynyi yרyאנד נײ ivnRiiyi לעטליז

טען.
 יױ די אין װעט ,oumyiypyi דער *ו
 tynyn ;ענענען אמאל ר־דער רױז גיטי

 נאריט־ מיט ,onyviRP nvi'Dnaoimi א
̂. טע  an יטויז דינען דןרוױייע םאלאנט

yoon’nas ""V װאם טאיאנטען lysyn 
 דארט, ז״ן iv םאר׳טוראנפן בא׳שטימט

n א איז דאס y irn ao ’nas ד פוןyוױ־ ר 
 ווי• חור po nyiiiriaoinap א 1אי סיאר

nyi .אוערא l״ivoyi ynv נאקאנט ווע̂ר 
osaoyj וז¥רעז nyovar. און oy ווערען 

 נאך. און נאר האנצערט am אױף זײן
 א pn 9vii oy וינעל, pie׳ איו אײכס

 *yi oyn oan ,onvviRP נוױסאוטיגער
 די ביי יאזםnנטy סיל ivanon-ia מיס

niytym a.
 pn װיי^ oan ל1סיטגליח די איזא,

n די חויז ױניטי די אין iy םון 'nnV 
 אין tn׳noo׳rnyn גליױ זיך זאלען ײאך,
 םט., yo21 bbvii Cl ,la'in nyn סון אםיס
 דאלאר דרײ דין oyn ■רײז רyד .6 רום

m םיטנליחנר די טאנ. א ini אויך nan* 
 ואלאו איין אםים אין א״גוואחלען םעו

 פד»פיל pa ״נאם״ סיט׳ן םאחרעז פאר
 *oo’rtnyn .pmv און חויז ױניםי די ניו

in n האן tyo 30:30 םון אפיס אין זיך 
פארנאבם. (#!:»ניז שריח רyד אין

• • •
 אין ניט-םיטגלידער און סיטנדידער

הױז. ױניטי דער
 ראל yא'ינ'נ רyריהt וי|8׳ האנען םיר

 ivnyn זומער דעם ראס םאכט,yj נאפאגס
 ױדאן־ הייז ױניטי די אין אי״כנפגומןן

 oy ס.8ארנאניזא*י yרyאנד שון אויך <יים
 ורײו. אין ר׳ע־ד8אונט אן דא רyאנ אי«

 לאסאלס רנ^יאנאל8אינט סון נזיםנלידלר
 lie מ־ם:ל'ד¥ר װאף, א דאלאר 18 צאהלען

 א דאלאר 23 *אה̂ל ױניאנם חנ1אנח
 סאקט רyד איז שיינט, oy װי אנע־ ײאך.
 ,tyj״o 8ראנכ או| באקאנט נענוג ניט נאך
 טיםנלידער ק״ן |yj״i זיי וױבאלד אז

̂נאל אין  וױ־ זײ און אונזער־א־נםערנע׳עי
>y| סוזען טא הוז, ױניטי די אין ?יין דושא 

 איז דאס אריינ׳ננב׳¥ן... איזין זיר זיי
D’liyj קײן ניט B״yJ ׳ך. י
 סאל א פאסירט האט צוריה לאמ גים

 האנען ly^ys םאנכע דאס וױ־זט װאם
 סון ר־טגלידער סאר לט״yם8,שאר׳ זיך
 אין 1אריינ«וקוםע אי:טער;^יאנאל דער

הויז. יזניםי די

 רערזיא׳סטריט דף האט װאס ניאן, א
 דער םון טיטנליד א שון לyגינ א אױף

a irv yn yu ra^ זײן שאר איז nycaa* 
i־iv דארט סון aw ;y«8jy;iy און קאנטאר 

oinŷ,חאט ער דאלאר. ש רלאננט8י pD 
 י8אונז jib מיטגליד ״|p ניט איו ר8 דאם

i דאס און ױניאן, t ואוסט, ניט חאט  ̂נ
”»V9iiv דארט אז i« )yiyii| מיטנליחגר 

האט iv.oy'y«ri«na yiy«־a פון
 זייז פאר רארט זיין װאלטinyt 81 רyאב

 ני״ א onyavi ןןאט iy און״. װאקײ׳פאז
 אין lyoipiyi'na כדי פריינט, א נײ נעל

 חאט iv װען אנער, איצט הױז. ױניטי די
ia׳y;iByio| װיל טא איז. יאר די װי iv 

 6 םיט חויז ױניטי די lynyaanga ניט
 רארט זײן iv ױעז נ*ו, נפרט און I דאלאר

^חלט. ניען װי מעהר סך א װערט איז
 lynyi דאס איז אלזא, זיר גטyםר עם

iw״ רŷיvאײנ דער sv ii/' א־ז װאס 
yi:ajy»’na| אן כדט חויז ױניםי אין 

wnynia ױניאןעינעל{
 לא־ 8ל8אונז סון ס־פנליחור די זאלען

 ױניאךנינפל רyײ1 אויסנארג^ ניט חאלס
ov חױז. ױגיטי די lyni'iiraa iv אױח

 tmaip װאס די אז ,oan װי נמחר נים אז
 ג•1א םון םיםנלידער סײן ניט |yj״t און
yi ,זאלען ױגיאן y*n*v| דאלאר 5 סיט 
חד. װאך א ס מ 1¥ױני די iv דאר י«

i טױזע«מר אזויפיא n r 
 — ״jyoPamvo’W וזױז
טא| iv דאס סחױנ אױך
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טעםאד לײכטע א
 גאיספגט נריידימ, דראשטיננ, אין

u<reypo, םון ררייפיננ |1א םיםיננ 
 טשיידרענט און םיסעם לײדים,

נארםענםם.
inaviiy נאכםיטאנ ׳פנת

7 |io 2 .9 ביז |io 6 ניז.
אקאדעמי סעש»ן מאדערן די

.701 חם סמ., 7מ44 װעםם 114
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 קעשענעזו, צורשען נױק א
 רוםעניען, נעסאראניען,
נויארק און נוקאותא

 ר^טעווען וועלכע אידעו, אוםגליקליכע די ©ון מײל גרעסטע די
 דעם ®ח טײלעז אנדערע אץ און אוקראינע אין ■אגראמען ױ פון דך

 אינט באלאננט װאס בעסאראביען, קײן לױפען רוסלאנד, אטאליגען
̂ן תרגנות דאדגע די פדן טױזענדער צערעדלינע חמעדען. צו  װאלגער

 דדננעױגע, שטעדט חמענישע אנדערע אץ און קעשענעװ אין or* דך
 קרוכים האבען די קאפ. איבערן דאד א אהן און האלב־נאקעט כארוױסע,

 שװעױג־ גרױסע ױ אבער העלפען, זײ וױלען װעלכע אמעױת^ אץ
 חאבען רוטעניען נאד אמעױקא פון געלט אינערשיקען פאר קײטען

/1חיל נױטיגער דױנגענד דער פון טײל גרעסטע די צוױקגעחאלטען
געװארען. אפנעשאפט שװעױנקייטען אלע דינען איצט

נאנק נעשאנאל פאבדק הי
שווערינסײםען אלע אפנעשאפם האם

 פאנלי^ דעד פון קעשיער אםיסטענט בערגסאן, סעמועל מר.
 א חרכצוברעכען עךשטער חןר נעװען איז וועלכער באנק, נעשאנאל

 געעפענט איצט האט פױלען, אץ אידען די פאר געלט־הילוש פאר וועג
 אץ און קעשענעװ אין באנק נעשאנאל ■אבליק רער פון אפיסעס

 חןר פאר בעתװעטליכסײטען אלע איצט האבען טיר און בוקארעסט,
r געלדער םמ אױבערשיקונג P ,חמעניע גאנץ כעסאראכיע, קעשענעװ 

בוקאוױנ^ אוץ
i — אץ װערען אױםגעצאהלט װעלען געלדעי די

- דאלארס אםעריסאנער אץ אדער לעיס רוםקנישע
שיסעןן וױל אײנער ור

 גאנס נעשאנאל פאבליק די װאם געלענענדדיט גרױסע די אױס נוצט
 און חםעױעו אץ קחבים אומגליקליכע אייערע חעלפם און אײך גים

כוקאוױנ^

נ«ק נעשאנאר פאכליק ד
ױ אמ ק ג ר א י

ססױס לודלאװ הארנער דעלענסי
:ס ע ש ט נ ע ר ב
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 פא־ אינםקרנעשאנאל
 פאי נאפרײען נו וערט

להישעארעספירפע
pvo. ,איגטער אוגזער «ן באראוי 

Paiy’ry i חאט n טעל א נ׳דפיקט מאוy״ 
voru ״װתיים אין o irm n •  iv ,*rin 

iv in איחס הארריננ, in n v tB ’iM •נא 
 יד נענ. סארםיתר, א?<מן חןם |2םרײ

H אנתת די אויו אזן ,oan ױ. דז׳»ין i 
 נאו ivesiisv eyn ,yavoenv ליטי׳פע

n אין  ro ys ,ciytna nvivp'nyDM n 
 ,oi'7iyyi לאננ piw ויך האט מלחסח

 עלכע11 לױט ,ivvyryi די tie ysjao און
t yoi'D ena n״yj| גע־ רטײלט1פארא 

 Dvaryiaa piv. זײנפן א»רעז,1י
n  iib e iyv tn a  oiv yem i^yo n 

 n' ויד זט9ל ,tVBBBBw 9םאראיינמט
סאלגט:

,m an B in ’in a .ח«רדינג, ג 
»nn״B ,חױז 

,tBBii'raii, .ס. ו
 |1א חונתרט די pa lyoyi ״אין

m i]אונ־ פזן טיםנלי^ סוימנט ׳ 
 אייר םיר IVBP3 |8י281וארנאנ זזןר

ח»נד* אזן tyosriBaa iv אויםריכטיג
>y| אין i n ײם? pa װ. ױת׳»ין

■ 911 ,e s nר2לכ b i'bvi זיך BV'a אין 
Painva פריזאן pp 1א אםלאנטא| 

ו1א פריזאנער. ואליטי^ג אנחגרפ די י
 V31VB tv ,Bivnyi • ivayn ,םיר .

פרוכי• tyoivsny ■נטי־אמריהאנפר
oan  tyaiipiyotriv in׳ ivsyi 

i סיט׳ז v m  ivDinyi a tie ivbvj 
a n ’B, ,נעתד^ל imnsraa iv na 

a n נאטען pa איחמליםט, אן evil 
 םאר |pay> nva ז״ן ivayiyiaa זזאט

nםיר עמ».11א3ר־26יי3«ור ר lyean 
 n אײנזעחן iviyp am איחר •ז

a בײזװילינ^יט n  pa איחר |1א Bpii 
pa tya'vina n< חאנדלען  b»i 

 יפריכ*1א און o״pi'oanyi ר9אםת׳
טינפיים.

אמ, ירד ,טיט
כ«ר#ף, ״אגרחם
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 m א רופט אינםערנעשאנאל אזנזעה
סאורעט־רוםלאנה המלפעו צו פערענץ

ײ קאנפערעגץ דער *ו ו מ ח מ ן ע ר ע  עסזעקופ די גערוטען יערעןװ
יארק. ניז גרױס יוין לאקמלם

אונזערע אלע «ן זמױום

w A n r y i iyn, תילוי bv'iimo in  pa 
a n r in פאר חסלאנד, אין w w l'o  n 

yn yo| ,לר3אי דארפ oy ayp dvbvii
Ban ,*lyinn va'fpw  i n  ow n

bJvii yviai n  m nnyiaPN. אימד 
•nn n  |ya>yn pa ,bv ’b ivb o n  P n 

nyi״>n i n איחר «ר3« מסימד. אין 
i 3 דאך, ױײםט n n  iibיז oyay ivb איז 

 *an bnii די pa yaias וױיט. נאגץ גאך
iva ייד tyanviaa, וי ׳פטײגפר א װי 

y>yn , in r in  nyiapnyaa| אפריחyר 
iv lv o v מסלסנד tyiniinaa ys’nyi 

nran fiat אױף a in  ivaao״ yo’nyi 
pinynr״Ban ,|yB חיל דיrBBרaייB 

*Pa ויד *ii iyn tyn’vaaa DPaainv״b 
pi .לאנג

Ban aaia'wvnyBiiN ivina *וסוי 
on n a i taeyi nva, נליױ lyanivi'ia 

ivBipyrpy n a  na rm v o iitp  a 
B'ni pa oPapaP nym v pa onaaa 

p נױ ar, 3 אױןי oyn sy ivnynאלד
viaaa n  invn  lyoiiyia’ ia װי a r  iv*

pa־ayinn די סאו חילף פען  m n ” P 
רוסלאגד.

rinvaaap n n װערט tvoPanyiaa 
BDii'ia ipbIO o, סיטװאו n  ,Biyna 

v n איז n״B” pi’Baynyi« n  ivti b״ 
pa pinn aiv onvi די Bלvנער pa 

bvii nynyaiap n n  Ban iVBtfrNS 
lyonyua י« ya?yn iv| ^«חסל *yii 

 pa Btyny lyoa'naa (yiaP םיר לען
tVBBpyi .מםער .

nypyiv’aa n איז אט n נריו״ oan 
B in ’in a• ׳ny«’iy?e נ׳ר6»רוי חאט 

*ymvDJ'a nytaia pa tveai pa ,bp'p 
pa Bvivoipyipy yPa iv ,Paaa'w די 

: pna' v i pa oPapa?
1n tvia’P'oנגnyליי*nנpa n 

oiv on^yaa ivaan nianDivoy'iiao 
nv:apnyna ,פאלס pa pnywB’rB  nmn 

d’bpbb ,נארסי nwyi n n  .n>in nao״ 
naa איו חילף not myaynanan nnyt 

no ivo נלײו זיו ana n  .jyainia*״ 
b 16.(״i אױןי 61(׳טל

 סאװס חװ װיל פירםע סאנ־םאנופעהםשױמ א
סליװלאבד אין אגריםענט םרײד דעם אוםװארפען

w אן וױל פירםע די pw w nra 
 םאנופעסםמומור׳ן חןר םיפ *

 קרי אלע איגטערעסירט
 אי כייקןןר, .n ױוטפן טערי
12 וױל ■ירטע די — קיים.

פן קלפוקםאבער nyn גען  צױאםען יוני
 ם»ר- חאט װאט פראצעם, a — וש׳ן.

 םעקרע• עקס־קריגס — קלױולאנה אמ ז
ני דער •אר njpan חןד יז  תןר אין ן6/יו
דאלאר,דעםעדזשעם״ ענט םױ ־

nvPp pa yinooma'a piaPp n n  pa 
*ana a ipoipnaa iva'i pa oyn niaP 

Ban nps>yn ,ayv נעטאכט *aDjyo a 
r v, אין n n  pa |ynnp n a  ivaPyn 

ivaan saarPytya יד» on’Dnyoi’anaa 
pa ױ tyonan pa ana גיט naa aa 

*nan syvana n n  4>aPB ns a o n 
a nyBa'n naa tyoipnaa. .נ n״Bnpyi 

Pp a ,nniBi«a pa|״ tyan Pyanyor 
.niaPivPp

a pa vovvv}  «n אינטעועסאנ־ גאנץ 
טע•

 maPivPp pa יתיאן nysaopiaPp די
B*ia. n  ta ,neap a onn'oviia Ban* 

t *b״ in yn  Bpyoryi m r  nyayw 
PanBiartaiJV ivapyt I'nyopa י1ו h 

Ban o זײמו, nyayw אינפייוי״, r i 
o״n  pa ta ,T ia  bj פײד״6י1,א y r* 
*asnsBnana yraPyt n  p«t Pat nya 

ly iiu in װי n  pa ^  nyayw. ,אינפי
*lyarPaa bpiw  a n  Ban taifl* n  pa 

pimv nysri naa a B*B .jynaiiyi m 
onyan  na nnaaa* n n  Ban״ n n  tia 

*Bitna njaPpiPP p a  rnBoimia waPp 
p*t tn v m טגטיסײחגג n n  nyaia 

n : yiana* אנם׳פיידוגג n  ta ,p r אינ־, 
t »b״ tyno nnwapyauao ויין *naa 

rPonanoia3 ־na nr«t naa״o r i  ,o 
pa Bsaoyi tnyn די .t ’bbir״ ,nyayr 

Ban tia סיט ,n san Biyoma a n
lysaPryi Bart Poor 

pa amrt ,t״ vsoopvfip m םים r 
in אויטסי▼ די iB o w  nvwrr pirPp 

3na n*aPyt n״yuiiin»3*Bo,| גיס 
yraPyt n ^װי ױייחזדספייל n  pa 

nyayr t ’d pr. אנט׳ייידמג די pa
 מלוי אייד חאם חאוויס אוו

n רי n  iib if i wupyauRB 
n m  v o w  on וייגײט 

n jn t a t i w r ^p j m w 
a t »סטרי# lyoPan ♦n P*m 

tnaniaoB nm* in^ טיט

nan oy tio ,Bnyayn na nnaaa ו1א  י
onyrntropytuao n  iao ,אסס׳ן iv ױ 

 אדער איהר naa נינסםינ איו אנטשײחננ
ניט.

nyoa oan bvPr pb nnve די
pyouNo*3aB n אכט׳טייחננ  lyoanoyi* 

םון (לכע, ■ ■
Pyonyor ,סײנסװילצ niaPnipp jyayp,

pa n n iro אײן nn  pa ,ysPyta v o tb

laan tyoai t'nyona birprs pr  o r i 
o״o nnivn pa ny״oan ,ny ײ! *yi nat 

ta ,opjn yon'D n  .oniap pa oaana 
iv lysnsnaa nyrnPanyi a p r  bv 

oiyom a ir nnn tyii’iiv סאנ־םא־ לי 
ynym pa ivoPamvaiia nnirBpyau 

BBH3nR yraPyt n  nyayr־|y«iaina3 
 ian .nyayr, — סיגסײר in pa מי

oniap I'snin yon'D n  B in a — 
oiat ,nPas 'ii ... ? n n ' n n  an pa 

)B1pr 16.( י|י1א B"t

 סאנפערענץ וױכפימר א
סאםיםעס שאנאל

m ױ i פאנװענשאן 
 :פוןפקפםאכער

פארנאנד
yo7 oyn ,laont| אוינוסט oan יך! 

eiyoyyi לי map ys’Pn.nyi unv yol3 
a n y  it ן *nao nysaoiyaap o n  pa 

oo'Pr nyoPyii ,mas די איין אויו «*b 
nyo” 3na nyj’P יאן.11י

 oyn pa lanymap yj’oj״n די
3 tyanyiBiiia oan niainaoחד די ײ 
.740 yPa Pi ,Bta'tioiy nnyo (yoaiyp 

lanym ap n  oan ,naonn t'a Ban 
M I^anyiaa onyii|. דמר rriypiR 

niaanao pa. היים
iyomy oiv pa Ban מאל i n  pa 

♦n oan ,maanaa a n  pa yo3’ry i 
i n  pa lyoPanyiaa onyii lanyiuap 

nyiyina חײס pa די Ban Mipim y 
 iR lyoyio a tyaao iv opyanaa*2* ניס

pmn אױןי niytynia yPa.
•yiaa Bnyn tawyiuap »n ,atPa 

tyoPan גיי אין»•naii nymyn' pa ,pna 
210 .,BiayBi'P onyp איסס jso  yo6 

).Pan lynanoyo nyiytynyi(
 aiiyi oiyayyi pa lanyiuap* די

tn םיס r« a׳nyr'oaa'fiBiy ,nyB 
nyo'ia .uiPoanaa לי oa'in־*BRR3 

ipvoinat o im n a  ,niaanaa pa yo 
pa ,taonypiv nyonpyo pa לי *naa 

nyB3»n pa lynaiiyi onionna uiPoat 
aPii laonnPa pa ppiva aap iim־ 

jyr'iiv די tnionna iv nynyn 
r  p't oPatyi oan tanymap h. *יא 

h  pa naapann n n  ,iponai 3*״nyi 
 nan p't אױוי nyaa pa ny סיגפײם״

np B3Rpyi o m  Ban ny pa tarup■ 
a inyimyj oyn tanymap *n .|yo 

•nail yviai
Twv oan Paiar"inyopa nytua 

janywap n n  op»r די *R3 niyiPaa 
: yoaniyPyo-BuiBim

 D*n">* Paiari'inyoiia *די
onypran oiyonai מניאן Bp'r 

tia lyomi yi'vnan n n 'a לי *oya 
pa tanymap n n  iv yw 'ii yo 

 ayp pa oyn noaPP nyonip* די
in .ap'nyoa pa Bnyp"o •אלנאגי 

nyo'a typ't nypnoayp yonn מד 
*n pa ivni'n yornnaa »n pa tyii 

o n  pa ,map n n  pa nyo«3na 
*i>nyo nnyo ,nyoys naa *iorp 
|y>at .|yiiii3ina3*0Bii3na ya 

n  pa ,tv ipu n o n a  n yn a •אינ 
pa toynyo די •tyiiR pa nyonana 

pn ,yinoomi'a נaו ,lysuniPaany
11' 3»DVyi t.״

Paiarnnyoi'a לײוײם Biyonai 
onypniaii מניאן 

B. .1ינגע1שלע ב. in 'tn a 
.rtno-jjyo גטרטןו, אב.

 עדיוהײ לאסאל ױ פון
דאנערשםאנ דעם

.זי
09 s

;יי
pa oiyoonaan PaiRirnpiny n n 

oam PaiRiryinyoi'a nytua א אײן 
pa nynyaiRP tyrosin nnyt די i'n y 

ynytua yPa pa Byo’oap Paiarmp 
pa onma* 1גי גתיס'*irp n n  •pna 

a n  inyn  ivoPanyiaa oyn n n y a 
,oou'ia ivb18 o n  jaornyjRn 

sna m נלײך  nai^  די pa o'aa pa ״
66 Prprp ,ta*m inn'anaoy tnaa, 

220 yol4 BB*a ים.1סט
o m  rm yaiap o n  ana פאתע־ 

iv tyiana yjiB3’ii n a i inyn  B a ra 
n ךיספמדחח y ' pa tvoiBraa iv pa 

man yoiaap PaiRinipiny PrprP* 
■nan Byn ov .ivonaonw pit onan 

I'nva ivomp n  m m  oo'oraa ivb 
n  pa tat«B iPBBmu מגיםי onyBiyo 

nyonsna pa pn אתימתימט pa 
n m a  nai מינסיגא m at• ׳*

ivomy oiv t'a ay וינס סאל nyn 
J ^ rr rp m n v  naian ryro iya ײר 

r a  • B M in a i וטטללזו, ,m a in

a n  Ivor t'a oiyeonaan nyrn o r i  
tnt oiyoonaan n n  pa ,nyoit im a i 
IV3ro םיס lyoiinva ony yviai- h  

.(14 put *ina BiPr)

 סלאו^ ױ פון טשערלײט
שעפער. ױפער און סרןױרט

לןיען ױ ני• אזיועגואדעו■ זײ■ איחר
מז trot• n׳t ?יינעם מיי • «ייז י

ג*לד. דוןרקינג
tnyn *ןיזי •n p■ ••ערליי• די

 י' pa *רב״מי■ *רוישגוגעסעז גענ«#ען
nyayr יי. ײז pa •in* tynyi brii 
 ײ־ « iati «י*ץ תײן ג•• n*i ח*בעו

 nn ti* •»* י|8 ל«ז«,װימז :ײ*ען.
a pa s<ia ,tr*pi»״ny ■ד*יי ׳יי ■IV

m r ^ ט po. קי
# םאפער וײפער און נ װ

*דז



p i » p a » a a m w n חום סמיטסג,< * i2 .אױטסט n m

םםרײ־ שיף־ארבײטער יאפאנעזישע
קעז«לץ•

 זיך זײנמז סםרייקם םרעםדע סים
*input נוהנ *ײםוננעז אכמריקאנער 

dpub בלאםט מען איינענע: םיט וױ
 םםרײידברענע־ םוז אינטערעםען די אי|

 םין םטרײס יאאאנעעזר דעם ווענען רײ.*
n די r* 1אי ארבײטער papp, ,יאפאן pn־ 

 די m jpanrpa צייטונגען די מן
 אר־ דער iy אום זיד קערען סטרײהערם

 איז םםרײס im אז jpdmo אין נײט
 דער — װ. אז. א■ טאריבער, וױ נום אזוי

 זעל־ דער צו נוםח. באקאנםער אלטער,
 אין ער׳שינען װאך לעצםזן איז ציים בעד

 אינטערעםאנטע אן צייםעגען זעלבע די
 נאאםםע רי אז יאואן, םון האבעלנראטע

 otMPpa T'Piip ipapn שיוי־יארדם די סון
 די אז ,papp פון נאוזערנאר דעם וױםען

 jponpityiM גרייט זײנען האסיאניעם
 איגערנע־ פין םיםטעם די *ריגציפ, אין
ipa די אין יארדם די םון םאדװאלטיננ די 

oipn האםיטע. ארניימקר אן סון
 םאר־ אנער ipapn םטרייקערם די

o אין שפיצעל א dppp דצכםינט n םאר־ 
w av די םון op'imbomp צו ivapa די 

 קאנ־ ײ»נך1,סי סון oam א ארבײטער
 זיי אזן סיוי־יאח־ס. די אינער םראד
 מצם, גיז סעםםעז צו jpoMProip זיינןן
 קאםפרא־ םארםיחרערישס pPm די םראץ

 םא־ ׳זײעדע פו| איינע ,םיס־פאר׳צלאנען.
ipurtm ,̂יסבותמר די אז איו  וא־ ססר

>,jpipit op'rpippttM |p
roipp, ׳ציױ־בוי יאאאנעזישמ די אז 
 'און jpp»u זײ װאם וויימן ארכייםזר

 םא־ jn»"t םאר tpoopp *ו נרײט וײנמ
im  jputim די םוז םארזיד mpomp• 

 bmp א ארבייטןןר די pmpmiMO 1* נמס
*ײט ר*ך: סיס,םיד׳יסךסאנסואל־־אין

jut , אפ5אאײנחןן, ארני*ער די o a n
 חןחוייל זיו opn .ויןי, ארנאגיזלחמ »
זיינען חנרוױיי jpapapii"M ים1 ויי

העטסילד. םיד *ון ם*רד דער
 אװ טיאיוי נעוועזענער העםםילד, סיד
 צענםראלע וי איז םאטעויאז, אין •*ליס
 און עטריכע פון טדייעל רעם אין פיגוו

 םון קיאנע דער אױף מענשען ומאגצע
ipapn רעםעיד פרױואט א ערפארדעט 

tvo, נעװא- דערשאםען װאך רעצטע איז 
 נע־ פון טרעפ רי אויוי טוידט אויוי תן

 וועלט׳פ, טטערטער דעם אין ריננדוזוח
 איז מערדער דער װירדזשיניא. וועסט

 דער אין שייאן א רעםעקםױו, פוױואט א
 1אי אייגענטיםער הוידםײן רי םון רעסט

דיםמריקט. םיגנא רעם
יאה־ איז מאן, ױנגער א נאך העטםילר,

 אגנעזע־ די םון אײנןר נעװעז לאננ רען
 די אין ױניאניזם םאר קעסםער הענםםע

 יאהרען, א פאר ם«חנר• קויל טיננא
 5 זיינען נענענט יפנעם פון מײנער די װען

 היײ זײערע פון געװארען ארויסנעװארםען
 םארםאמט אוםנים אויוי.ארעריויי און ס/ןן

 האט געננםטערם, גערועענע םון נעװאדען
 אויןי בריד;נר זײגע פארטײדינט העטםילד

 די פון ׳פםײגער כאראסטעריםטי׳פען חןם
 זיך האט איהם און נארג־אײנװאויגמר,

 באלרװין די םאריאנען צו אייננעגענען
 דארף םען גענענט. יעגעם םון געגגסטערס

 גע־ זיר ער האט דערםיט או זאגען קוים
 און נעננסטערם די םון ׳ענאה די שיפט

הנתים. נעיי זייפרע
 א איז העםםילד פון ערםארדוע רי

 האםוי יעם אין איגצידענם חראטאטישער
 אײנענטימער ד• און מײנערס די ציױשען

 צו רעכט דאם פאר קאונטי, מיננא אין
 םארזאמיוננם־פרײהייט, די פון גצגיםען

 אין םרייהײט mm און *רגאנחאציאגט
 וױרדזשיניא. װעםט פון קױי־םעירער די
 אז באמערסען, צו איגטעי־עםאנם איז עם

 םיט i'N העםפילד׳ען םון םעררער דער
 nm םאר ערשינען צזריה װאכען עמליכע
v י«ד סןנאט s, די אונטעדזונט וואם 
 די ניצד עדות אן אלם מלחםות, סינגא
 צונע־ אםען תאט ער און הכתים, נ«לי

 ער איז צײט יאהר נײן םאר אז נ«בען
 בעיוי די םון ׳טפיאן באצאהלטער » נעווען

 פרע־ צייט גאנצע די האט *ין דנתים
 םאן. ױניאן נוטער א זײן צו טעדירם

 נם׳פ, דאזינער רm או רעריזװירדינ, ם׳איז
 דעם גאך איז נאםען, ז״] איז ליױולי
 גייל אױו• געװארעז ארויסנעיאזם טארד

 די אין װידער יעצט ןיך געשינט ער און
/ םיז מיי־םעלדער '11]/0 031/11/3. tub 

 איר.ש װעט סען אוינ שטאיה צי־״םעלט
 נע־ ייי וױיל טרייער, צום שטעלען נכלל

 נזאד־ א איז םסוםות יענע אין רפכטינהייט
tw. ,S3 יאנד סדן םרעםע ״נרויםע״ די 

 נ־לוה, א׳ דעט באשאפע; צו שוין זוכט
 חד א איז העםפילד׳ען םון מארד רער אז

 איז םחלוקת געײעהגליכער א פון זולטאם
 טרעפט װאט פאסירוננ א .פ־לם״, א

 וױרדזשי־ םון בערנ די איז אםט גאנץ
 םיינערם רי אז האשען צו א־ז עט ניא.

 איהרע אלע אנשטרעננען וועם ױניאן
 סער־ דאזינען om שארםאלנען צו כוזווו

mםאר ,אױםצודעהען איז ׳שסיאן איז ר 
 שטעהען װאס ןmאהDנע די װעלם רער
 אין ארבייםער ארנאניזירטע די םאר םאר

לאונםי. פיננא

 םםרײקערס די פון חוג^ט עטיינע
 םיחרט עס װי — *עװארען ארעםטירט

 די םאמז■ אזצלנפ אין יאפאן אין זיך
 נד ׳פױן האנפן rap? םון םטרײמרס

 וײער אין סרבנוח צאחל חיב׳א א נראכט
 אום־ קיין ניט זיינען דאס אמר קאטוי
 יאפאן אין אפילו װײל קרבנות, זיםטע

 אר־ םיט ׳פיםען קײן נויען נימ מעז קאז
טורסע. אין זיצען װאם נייטער,

דיינמדראנד. אץ פרידעךםאג
 נעװען איז אוינוסט ערשטער רער

 *עחנדלי־ דײטשלאנד. אין םרידין־טאנ
 טייתז אל< אין ארבײטער טויופנתו נע
 נענע־ טאנ יענעם וואנץן דײט׳פלאנד פון
ניט םלחםות סײן מעהר װארט דאס בען

jmn'D.
 בא- םינכען םון אויםנאהם im םיט
 םיליטא־• א אי*ט חער׳פט op וואו ײאריפ,

 מאםמיםי:נ?ן װאו און קליקע ריםםישע
 זיי־ פאובאטו{, rmiva טאג dp:p> זײנ?ז

 אפנפחאל־ דייטשלאנד נאגץ רpאיב געז
 אונטער דעמאנםםראציעם נ^ואר^ טעז
 טרײד־יוניאנם, פון $יחר?ר׳פאפט ר?ר

tPoo*e^prpr^jjh^D, ליגא שלום די 
 אײני־ איז סאלדאםען םארסריפעלטע פון

rts'i^tn pi ^אר־ די אתאניזאציפ 
 חאט דײם׳טלאנד פון נאװ?נונג ביים?ר

 אתאניזי־ אין הויפם־ראל די לטpפיe׳pג
 וועלכא )םpםאנסםראציm דאזינ? די ר?ן

 ,IPipr שלום םאר נאר ניט jpiwi זיינפז
 tPBom צו דעסאנסםראציעם אןיך נאר
mאיצטינ רpר?פובליסאנפר ר w in 'im* 

 ארויסםא־ א| און דײטשלאנד אין םארם
 ױנ־ מיליטאריםטישע, pאל ipipi רונגpד

ppריiWMpdmp p r, נאף זײנען װאם 
 אין ט?טיג נאך זיינ?ן און פארבלי̂ב

דייטשלאנד.
 IPWi איז אײנדרולםםול נאזונח»*ס

 ארביי־ .j^pa אין דעםאנםטראצי? די
 זיר האנען שטאדם םון ippp אל? פון רpט

 |papj לוםםנארטען, אין לטpפארזאמ
p opiptpiipi omייזpרלינp̂ ,פאלאץ S3• 

 זיך און ליד?ר pרpיאנvװאלוm זוננען
 ארבײ• אוז םאציאליסטישע צו רטpהpצוג

 ת• דער פון גייסט דער .npnm ט?ר
̂נ די אוז מאנםטראצי?  די םון שטימו

 »ע- סוםירט ב?םםעז אט ?אן ארבייטער
im דורך am םיצלע די םון נוםח Jnm,! 

.נ?װאר?;. נעהאלטען ז״גען ײאם
 די |Pi״t צוריק יאהר tpyt .םיט
 זיד נענוג שטארפ ipmpi ניט ארבײם?ר

 דאן זיים אב?ר אנםקצנ?ן, ןpלpטr צו
 אין צאהל אין אויםנעװאקסען םיר ז״נען

 ניט קיינםאל וו?לען כױר און מאכם, אין
סלחמח*. א נאר אין [ponpi איינטײל
 אונזער פאר כאראהטעריםטיש ם׳איז

^ ר  דעמאנםטרא־ אל? די האט זי אז פ
 םאר־ ם׳איז, םארשװינ?ן. וױ טpנם צ'?ם

 לאז?ן זײ ג?זונט. ניט איהר, שמעהם
 IPDKo pBדײט׳ די אז װ?לם, im ײיםפז
 און פאליטיה שיום באשטימטע א האבעז

 !Pin מענ װאם פאליטיפ, א פראגראם,
 די םאר אויך גייםט לייט^תר אלם

ארבייט^ אםע־יפאנ?ר

 קאננרעם• די באעםראפען םען זאל
? נים אטענדען װאם לײט

pאננmו יארק נױ םון פום?ל סםאן 
I אין ביל א ארײמפםראנ?! האט  ,Bm nitp 

 *1KP םיצלפ די צו נ?חמ?ן זיך זאל iso אז
 !?וואוינ־ די jpaifn paPp» נר?סלײם,

d צו חײט p p w  tPi’ ip פון im  im•» 
פון זיצוננלז די ?ז1אם?נ ניט און רוננ

ominip.
 נאציאנאלפ mpזlאו no פיצלצ אויןי

tpipi^ i־ p 1 האט imביל אזינפר 
im א אתיםנ?ווא\־ם?ן  .p m n i’m ביל 

 קאנ־ די צאהלצן זאל ipo ,אז םאח»*ט
ײ וואם *ײט im םאי־ גלויז סלײטmנ  ז

 לאנ־ א אז און א:װעז?;ד jpnpi זיינ?!
d p ii,  װי טצהר 1אפוו?ז?נ איז װאם ^

םיג tm זאל נאכאנאנה טענ װײ p«w 
p װאס ער,1װי די, פלאמ. זייז i” t| יינ־? 

 נונת ז״נען װאם ,1אפײצז?נ נים סאל
im i ’ P צו ניט ?ײנסאל ש?הל?ן1פא און 

jnpi באלוינט זאלפן חדר, אין tm pii םים 
 זאל נ?האלט דיער — קלײניגהייט א

im פאח־אפעלט p ii.
נאלםא• 1אונטצ נו̂כ אזוי װײט אווי
DW» pp׳imiPBts װאלט *ip ira • imp

 םיר אמר ביל. אזא סטיצצן פס1א1־נ?
t״iP i מ ניט  גרײט זײנ?ן 1םי צו ,1זי

 בא־ ײילען 1םי *י *טייען, *ו ביל אזא
 וואס דפלפאו־ מוננדצםלײם דיי שםו־אם?!

 נאמ׳ד . חטנעז םיר ניט. «ײ.אטפניען
י םאלגט 1פא האגגועט אין פאסיתננ^ ו

im »ז ,זגײם1יעצם י  ווי־ 1םי גייז, — י
is• די נאממ־אםפן נלט לען sK o ssr ti 

םםאו•  צום פאומט^ *איגײטפז.. .גי
iPom 1סי זאלען בי״פפמל, drKa .םר 

פין טחבו־ am־ --------׳דני1ם<ו  e m , 
גי די ,װאלםפ) ? נ'ל

«ירת< .ip יועו סר * לײ׳יז

 יחנחע אםת׳יו im װ״י»י| רינגממ די
 טפויד — סיינט Dpi (און נאטיגילט זײ

S33’0'o pפאליטי םון טעט) r,! ײאס pi- 
 pr’B’Pp■ םיז חפנט די אין זיר סינצן

Dpopa.
ip װאס םיט ניט וױיםצן מיר i דא־ 

im טעכניט איז ולטן דנער p ipopa 
ip®־ i און טיטט^ איצםצת־יגצ די װי 

om אםת inipipt, חויבט dp ניט אונז 
m « .אונז 1פ» איז זטר אײז אהחמ 
: ipppopn אלנייטער די אגבאלאנגט 

 און סםײם Pip) ו
tpiipi Ppe •נא

 *op נאך װאס ,iioim נפױאונפן ניט תן
pom»op pa*P״tPoptpi tvoPoii o אין 

im ניט און חיים tpioPrpnofi 1הײ 
ymapipptpi pa'Pipr

 opuipp mptiw tpoipi- 1טי )נײן
isc נאשטלאפע; ניט ל״ט im, זיי װאם 

 זיי פון PP'B ,oippist ניט. אטענדען
p'oma « ipi’ip  ippipi, נ»נץ א און 

po’in, «אין זיצצן 1פ ip i זיר איז הײם 
 ־pa און !?זעצםאכערײ. אין םישפן ניט
ipo פון «ipn ,jpiipvoPpii rP פיל אזוי 
ppננp1סלײט pPpt; אין זיצעז im ,חײם 

Ppt'o tp פאד גענוג םארןלײגעז ניט p 
,onpiip.״ i|« װp1לטע lע3שעדלי י 

ipopp'pi■ yptpi ננעפירט1ו1 ניט •̂  נעװ
ipi אוז pppa opi גיט װאלט BiPMipa

op« ,ooi»om■ n די *pn o«Popiupp 
tpipippi jpa 1אי זיצצן פאר im .הײם

f זײ אפױנטען ןלי ריכטער ערוועהלען
im ״םיטי apPp נױ אװ 'pipאיז ״ 

o'tip םיט i ppipar p״ap ,פלאן tp 
ipnpupi im םטײט פון ppr אפוינטען 

 P’P ivPpt ipPnpti n אז און יפטצר1
nm ניט papn| װעל tpPpt op זײנע זיין 

tp ,onipoppm ״זופםיס.  apPp im 
p tvPnpttip ppt pPpt opi הויפם an- 

ipo און opn ,p'O'spP pa>Pipoa»i p 
jpapi aitoap Ppt אױוי ipoa’i  n און 

jpoanpi. 1 נרויםע די Pnpvטעו־,3י 
 ipap tpppt ,tpoanpi די ̂יהרען ויאס

 א אויח ipjfcttpi no imptt נסטטיטט
poipo jpmtp.

ip i טיטי apPp םענה׳̂נ -pi »i tp 
t ipoan״jpipttpi tpi םון אגןנטח־ען די 

1אונםע r* און opopa pmo'Ppp י1 1 ipPptt —  ,im m די ipoan און -anpi
ip i ipoitp אודאז opopa פאאיטישע h  
mPa op 1 אי ײאהל־םיםטעם  ip i’ov’P 

ערײעהלם ״ pppo, opi tp ,Pponp אן

 און סטײט pip1 נױ םון ipoan י1 זײנלז
pim ip ־־ אלע םםייטס 

” tpy«t שטימטע, t *v •OPOPBi'tap 
 om סיט טטול jpa'Pipoan cm י1אוי

opa tpr'B'Ppa om no ip ii, סיט צי 
ipjim tpi its ip ii om, װי im סיטי 

apPp װיל t ,opi״ipi זײ rPp אײנס 
ipopipoi'p no ipbpibipo און iip e r 

■tprn opn tvopit טיעדליו *t איג• די 
ipo«aip n  no ipompo, מ די פון  נמי

.tpttmpn opti tpopo epppe
m אן pi ipo” 3ip ipoipi'Ppoi'p

poa'rpi im  im p  p’Pa p ipoiptt ntPa 
p ניי אין ipopitpio oanpi n פון ir 

mp' ip סטייט i  poppP n  ipo אין און 
pe ttt ipapn opti ipPpo pPp| םים ip- 

tnpt ip נתיס 'ppa און 1בײטע  ipp יוײן 
ip t  to : ipt pippp די aip״no ipo

”proampi l די אין P ipoa'ipi״i j  o 
po• און iip i op* זײן אוץ־ ipo ippp 

opi ײםער,31א *ip  ■un ,ip jot >a tp 
a״optt ,ipo ניט i  jpapn* תויפט nm 

n* צי — ipoan די jpo’oirpa אין n 
ip i 0 איצטיגעו־’jipoo י* T in אנ־ אז

םאײ די סלס שםעחן ײט * im p’ צו.  jpo 
*pPp im לויט ״,  Ppo’opp no tpopto 

•jpPp’O װאן ipoa'i no ptpio סישער

םינםינעטי אץ גאקאלם אונזערע
no םאול t4״«taT

ײ 1םי jpapn םינםינצטי אין  *pp װ
oppp אײנינם1םא ײנען1 זײ און T in 

p תיסוינט t opi .nppa״ppppp ,jpi 
30, ttp ,bipdpib ,98 PpppP ;oipdpp 

ipaPptt ,63 PpppP רײן נ?הםט« ppp 
 n- םו־ײד. ptppp no ipo״aip אימײגל

opn Ppppp ipt ברענטש א אויך jto 
P'tio ip i  .ipb,,aip*|p,tio־[troipia 
tvotpptpp pimattpa p opn איי־ אןן 

ipdpipPp i pi'i צום .nppa o i'trn 
ip i ־opn muma אויך pimittpa םעם־ 

,ntrtm o imittpa p ,jpii'O’o ipa
B׳oipia*tP'tio im ט,1װא אייז עיט

opn Ppppp p optt poapi ppp opn. 
oPnpo op איחם ipom imittpa p rtPa 

ttt זײן .PpppP p
t oppppp jto ipii'o'o n״oti jpi 

jpiipop tto ipaopo im p' .poattpa 
jptt ,jpii'o'o ' i ,גיט -np*P3 ip n ip i 

jpp םושצינ ip io v  oipo, און -pa jpo 
P ip צאהלם i .pppo״oapia o n׳,B 

oipopp n און ppp jpo'o ,oipopit 
 ppp opo'o 63 PpppP .tPapn צװיי

onppa tt'otpptpp n  •iptt אוו m. 
Tpti ppp jpo'o nppa. אלגעםײז אין 

jp'it' n  jpi«t לייט mpo p i ליםציפ־ 
oi'i'P און ipiPpd 1 אויס T'Popi'oי 

ip i jto oapopi ipiptt optt PD'Prpa 
aip j«p .jp'it'״ipo ipo ני׳פט *ip 

o ,aprn p jponpi״jpo'tt otpp ip jm 
jpp ip •ip'it' n ני׳סט jpo''3ip jnpi

.11PP ll'Pl'Ptt P Opn IP |P1'*D
 IP'in יoptt ,oipaopo Pnp 1* די
opn ,איצט om tpi .400 otip t'K 

P” iot« 1917 ײין opnpi tp'it' n  opn 
IP im  no .oipaopo oim itn oppt 

lPi” t ינע,1אײ mpipPp ׳o'tip ,ip»pe
tp'it' no־•S3 ipi” t m m io .ppioipp 

im  n* ,oipaprn (pipit 3׳ no bps•י 
 pa oipPo optt* םטײן, |1א סםייח *,tptt׳

o״aip 400 שעשםינען i’oopopa ,ipo■ 
rp איצט  opi .ipo''3ip 175 ntPa 

Ppip'rpnpoi'p-m ipaPptt ipipp im 
o'D ra  opn צוױי א j ,p'litt ipopipo 
p om'cpaip ײ^1םס opn optt געתי־ 

opn p"ioo ip tn  .ipopipo 4 oip 
T'W up PpiP'rpnpbi'R im  oopppi 

nppa o i'trn  n־ tiipo ,,opi'oi'D no 
1 oipt'to 18 *tt1אצא.

ipo«aip '1 no ipooi'iipo n אין 
”mpappp i״t םינסיגעםי p o r 'i ipi 

n אי| *יאל.3אי וױ  ipapP. n'OPiPo 
3ip״jpi'm i np ipopa p i ipo• — 

jpapn "t jptt ,סובײט «it —  ,T'Pi'opi 
im' נױ אין p pip אין po'tii p irup 

opor. םילע ipapn ipo” 3i» n  |to 
 p<tp ,opor I'tpo'tp חים pipi"p אן

opi'oi'o P"ii JiP3 n' >אי piotip* 
oPpun סיס .np״*.tppoiyp• itM “p 

pn r t  jpi'Dpi ipopttv ppp 12 אמס. 
tPO'taiP optt ,ipo” aip oimitn ױן 

ADI'IPO ,opptpp 'tt ^T'TO P1PU1R 
opopn 1א| .f'om 'o, . זלי ito ipppr 

tp opopn| פיוופ
•IP IPl''t OP 4*1't 
IW mptppp^pwc׳

i ן י נ ״ אתאגײ *יס ו

IPBPr PIP' I'M 1P0” 31P 1P1PO Pl'Y 
*pio IPOOP11 OPI .oipopp '1 |Pl” t
*papppa piptitp ipo'ip 0"3ip oipy 

 opi ItM •Pl'OIKD pip' t'l I'M טים
T'tP t>p pi'aPpt םיס ipopr jp'it' n. 

a״ ipr'a po td  im,* סטוין |1א יח1סט 
o'o ipi'aPpt om ipo* ארפײס u p  ipo 

opo איז ײי upPtt'Pp. אין. pipiio n, 
 no ipo o״aip ,ipopr jp'it' י1 אין

TPtt•
•ptppp im  no Ttppa o i'trn  im 

ipapo יתיאן oapo איצט ipaipo־" 
~w pi'ipa'p n  im 't'ipnp t* ipiito 
a״p i'i'r ip o  n  no iPO אין סו־ימ־ס 

P im״P'looni'P oipoipi o n. 1םי 
ipapn ׳טיין po'Dpp p opporpupopttx 

ty ,oppppp pim'tmpo n  no ,25 no 
aip '1 Ipo״optt op 'tt Ppir 'ttp ,o 

I'P o"aio mpo Ppo'ap ipupoip זיך
l” t OPtt Jpt'O im  3'1P n« .Tpapr n

pto p ipapo ty ipo opim ,ipota• א
OPO.
1' 1 no oipaopoי Dip'll' pppppp 

t״pi| 1סי1פא ipo ty ,נים י1 אלץ piip* 
aip poi't'i״opi .ipi't'ipnp ty ipo 

!Pit : oppp imipaPpo im  |pi” y ipp 
t'M pibtc ' i בײ nppa o i'trn  opi 

o i'trn  im  opn ,ipipttpi oi'otpo'i 
iipo p ipopr ty )popPrpa nppa 

3ip oip'ypt'ipnp ipd״o 1א| T'tp 
*pn OPPPPP '1 .1ipB*011t3'1"01PD p 

m  oyp' it* |PO” npi on t'tr opi |pa 
t o  ipo א ty oipaopo pPp |tc U'O'O 

*pi Ppt npo ptp 'ttp 'tt ipo'orpa 
im  no aiti” o n  .ipiptt jpopr 
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I*
״ כ י«ו ת ו י • •

 נץ דעו פוו כאארד חשרנט פוו טיטינג
יוניאו קלאזקםאכער יארקעה

צושריפסעז
tv d u vIivd  3 lypyl דער o i’y rn 

Iyi ■rays די אויפנעםען nr pivtb העי־ 
ipd די poipiumva רוםי*נד. אין

 פחוגע, irtn טיט iwrupsvnp אין
in אדהיערט n s ̂לעזינגער iyp « oyi• 

 פון owpyl נױארסער »יע םון פערענץ
i n אינטערנע׳שאנאל opr פארהוםען 
10 a n  ,tyiwwדי האו אויגוסט, ־טען 

pivtb רוםלאנד אין *ארהוננערט׳נ די סון 
era רזש. דער און װערעז, אויםגענונמן 

 IPP'r *ו oipiyoiuD'tv ווערם נאאוו
nr םין האםיטע » סאנפערענץ דיוער £ 

 און נוםנעהייםען, dipr םעריאננ דער
 נרײ די םון ב*מטער«נריג סאםיםע ■

ppop ,n*ttr w, און שםײז םאכאין״ 
 צו אינםטרואירט dipr יאנאױיכדש,

ipupoy סאנםערענץ. ריזער צו
ayi btbiveiw  35 Ivpyl נחדער 

o n  jvo lm rif רעזיננירס *p in  alv 
dvi דדשאינט דעם שון rw ys זװציב 

ipsynr ,לעװין םילי■ ברודער און געזונט 
ip oMptttp tw נאארד דזשאינט דעם 

.rvla p*t t w
in n s  in װערם iptylpiflt ער און 

 tty באארד דער «ו ערוועהלט אויך Diptו
tp Diyopnn רעסערס די םארםרעטען■

ימייז•
3 Ivpyl tic n vttr in n s ײערם 

rv n ערװעהיט «זייטער vys in  nr די־ 
רצהםארם.

 ב»- םײגבצרנ מענעדז׳שער דז׳מענעראי
 פון םאנאנדערםיילוננ דער װעגען ריכטעט

:פארנט װי opo’Dy די
דעסם. אראםעקםױו

r n. ,מענעדושער. רונין 
 סצױרק. קאםפלײנט פיי(, ס׳פ.

ivddpp ,’PDoamvii, ,וועלארדי ip liv i, 
 שאצנערג און םאגנאװיטא לונינסיױ,

אײדז׳שענסם. גיזנעם —
דעפם. אמעריקאן

Itvo ,םעטץ iprnp ips. 
r n. ,̂ן הייט  יואמפייינט־סלער

 ypips* קוק, גאלרבערג, טאהער, םאזער,
 א. םוםשיגראסםי, סאטאנא, תיטץ,

*ips ראזענבלאט, ילעװין, נאצרבערנ,
איידזישענטס. ביזנעם — דער,

 אפים טאון דאון
6. ODim ,B irr־iprnpipo. 
r ס. n. ,קיוױרק. ?אמפליינט ריננער 

t'pop, ,כראונםילד ipoova, ,אראנסקי 
 ענםם.rזTאי ביזגעס—פאהן, ,,דעםט

דעפט. אינדעםענדענט
 םענעדז׳שער. סלוצמי, ה.
 קלױרק. לייגט6קאט נארליאן, װ.

 םאקס, ר,yוסטr םישער, רייך, חיינז,
 נאלד יאהצבינסקי, נאלוב, פרעסם,

 אייד ביזנעס — ברוק, און סאמונאלע
זשענטם.

דעפט. םקױרט
 םמנעדזשער. פריזאםט, ס.

r»i. ,יזלוירה. קאמפלײנט םפילםאן 
 אײ לינד, סםאוט, פריעםעד, נ״לינסאז,

 ניזנעס — לעף, דאטי, זענשטאט,
אײדזשענטס.

 אפים הארלעם
 מענעדזשער. בראדפילד, ס.

 ביזנעם — דזשײקאבם, און םאריקאנדא
אײרזשענטס.

אפים ברוקלק
 מענעדזשער. האראטענוטא, שי.

איידזשענט. ביזנעס — סאלאםאן,
 אפים חשוירזי

 םענעדזשער. ראזענבערנ, א.
T ’t r ביזנעם — םשרינטשיאני, און 

אײתשענםם.
 אפים כראונזוױל

 םענעדזשער. באביטץ, «.
ניזנעם — חאראלינםתי, אח •איגמר

אײחשענםס.

 באריכט דירעקטארם אװ באארד
 קאנ־ 1פי ארבײטער די פון תאםיטע א

 נע- זײ או ערקלערט װייםםאן טראקטאר
 זייער װאס חןם דאנפ א לעדיג ארום ומן

 נע״ איז שינדעלתײ^ פירםע, *ינסייד
 לײ- זײנע נעבען צו נעווארען *וואועען

 ארנייטער די האנטראקנג *ײט » 90
i אז פארלאננען װ״םםאנ׳ן &וז n אפיס 
 שיקען זאי שמדעלתײם דאס זעחן ואצ

ממטראקםאר. זײער *ו אדבײם

םלוד־ ברודער פון ערשלערט ומרם
 it געצװאונמן גאווען איז ער »ז סי,

 שינחמהײם םירכמ תר פו< פארלאנג׳נן
 Tאינםי די ם*ר ?אנטראאם״ ״ציים א

o נאר ארביימןר n וױ i n חאם אםים 
 אױמנמעאוחגגמ די אז לעמואוסט זיר
 ך1ו1 סימב־שעיש־ פילע שפײזם םע1פי

 אויס• איז ארבייטזד־ אינםײל די וועלכען
ip<« «ו םיל נעהומען  4»t עמלאו־ם 
i װען »ו וױיטעו־ n נעמאכם האם אפים 

a n **”םיט ם־קאגטלאקם״ i n םע1םי 
 וױמד םון ארבײםעו־ י1 נעזוכט ip האט
 ײ1ק נעסאנם ניט זײ חאט ip און םאן,

i« e iv i |pt >װ״ t״ip •נ?װען איז שא 
 אז פארלאנג *opi ipjpri *•ו־שיאסען.

i n זאל אפיס jnpt זאל שי^לוזײם אז 
 ip• ארבײט, »ביס?ל שיהלן אױך זײ

in n a  oiptp ,1 םלוצקי tvחאט םירםע י 
 mpr ארבײט זי און בײט1א תיין ניט

 dpi נאנקןםען קאנען זאל זי t» שוועו־
 pin'v םיט האט זי װעלנען קאנםו־אתט

.tprtpo 1אינסײ
in װי dpi נ*ך t ia ט1װע םלוצהי 

 נע־1איג? pivtb יoiptt 1 ם,1אויםגצחע
tpapi טיט זײן.אפיס «ו i n *שטענ•1ם 
 פון אדיב״טעו־ י1 «אל uw tv דיגונג

ip «ו ולעצעו־ jpdpj וײיסםאנ׳ען i 1א- 
בײט.
 tie 1או־בײסע די םיז האםיטע א

 זײ־ «ײ tv ט1םי1אינפא םאן און ס«ילקין
 װא־ 6 לזסוםש די iv& סטו־ייס אין נ<ן
 ip״t tv פארלאנג?[ ױי און צייט כעז

װע־ען. DipepmvD זאל נענעםיט
i n איבעויגענעבען װ?רט סארלאנג

*פיס. צום
v פאםיםצ tie די ip i tic ipD” 3iv 

i םאוײאנגט י1<א1הא פירמע n  tv אפים 
 םיט םאראינםערעסילע! 1םעה זיר זאא

 Jijtt בענעשיט 1זייע און םטו־ייס דיער
•IPiptt געהצכעלט

ip i «אינערגצגעבןע װערט ,לאננ1ש 
.1שצ11מענצ לזשענעראל צום

 טיי־ םון אלבײםצר אן ,1סײזע לואים
ip ,ט1םי1אישא װשםעל ip i pjvi v ,tv 

 אזינעגלער־ די װעלנ? ריאמאניויישאן,
 ip t'v געםאכט, האט שירסע מאהנטע

 אתיסנעשא־ בייםער1» אײניגע נאך םיט
1P in שא■. םn סין ל/ון t ia  i n- 
 י•1צופ 1אי שירםע די tv װ״טער ט1?לע
jpi 3 צו נעמען צו יק1צו זייiv  ip i״D 
vt'svi in* פון povjdiv ipi םיט n s 

 :־v איין איז !,w׳ ײטiP3>v *«3» װיטש,
i פלא־ז, דער n  5P3V ניט ויי װיל אשים 

a 3צולי onvP ?יננ1װאי היינע ען3נע n 
 צו צוריס ויר צנטזאנט םע1םי י1 ױאם

tv o געטצז n״iVDJipDiyi;p3 .ברולער
p in n s״VD ipt̂לvננט tv מען Vt> 

 ivd 1ייטע31א נ?הז צו ?ללױבעו איהם
i n וועםעל, שילמע

i n פארלאננ ip itis  a n  tic מםם
יס?וסיע.v 1 אתים

in n s 18 םיו 1חבי o nאט??טױו 
ontptPtfD dip : אפים p̂ip
 מיטי האם װעםעל ip״d םצ1םי י1

 י-v 1 ט3נעםא יש1צו tPavtvn איינינצ
 ס1ײםא1אי צאהל v און אתאנױײשאן■

 װען ויס;?שאלען.1א ,dpi pjvi v !יינצז,
n האם שימזע o n  Dsvapt יאתאנ!”• 

i האט ז״שאז p פ אשיסv̂לvגגט tv אין 
vd? שירמ די «dp צושט?לען tp:'rvD 
1 |P̂ vt1'יטע3אר ויםנע»לענ?1א י 

o קריגעו n צו האט םא1םי י1 צוג.1פא 
dpi .האט יעצט צוגעשטיםט povd  n 

v r  o n  Dipopm vt Ppdpii■ און iy 
 אלטע וײ םאלצוג נצבצז צו ען1צופרי אמ

iv3־"ipd טיט i n פח אויםנאהטצ m s 
i n .חובינאװיטש JPDVPP dpi װיל n 

s צו נ«זצן צורי? גיט םירםע ir  i n.ייט
■1P ווצרם שייאנע י1 װי dpi נאן־

dipu ,dip?p פאשלאסען i n  lv אפיס
P ipm ען3לוי1ע  אי• די אין iPt״3

prips 3 וישצונעוזז1אiv״i n  ivb  tPD 
.PPDPtt POTD

v די «ן ?אםיםע .r n  tw iPD"3iv 
 t« חאפ tPo tv ט1םי1אינםא פינג?ר

iPDitpnPDtnv נ*ר םטו־ייק אין o n 
I'D 1P"t tv DJ'»3PTtVD D'DV i ײי n־

3iv pd״ivd  o יאנאם in )  ip>re
 iP3?Pfl ),1פיננצ תשולױם »ז פאםעי

iPBvrn v tn איו m w. די pd'ovp 
m עתןלעו־ם  tv האט אפיס v Dsvsps

ג<ד ניט האט און יװם?תוכוננ גרינוליכצ

G E R E C H T I G K E I T
A Jwtoh Labor Wookly _ _. _  .

k tm ttou lU D W O an n aat Wortara* Untoa 
l Mar T art,«. T. TaL ■tayraaoat lit*.

V. TANOV8KT. Editor.
ABRAHAM T U T U  Baalaoaa 1Ur.

I la adraaoo. t l bt #ar roar.

tv rt פאווייזצ קימא P3flrtt ציי־ מייצן 
UPil'M ovn 1P1TB OR>trt1 tv I 

tp וחויכש u ru 'a m יאנאס םים .ip ir t 
m פארלאגגט pd'svp רי  •tv זײ זאל 

At"3iv i n  tv iru» P'ltv tPt*l 
tv Diplpip revs ip m s יאגאם

1V30PS V 1P11P3 t'V 1P33'D |אי i n
tvpnpsv .אסאסיאיישאז duvdsv סי־ 

tvt האט t op'rP3ipo3nv ip|" נאנ־ 
IP tv }'13P1PPP1P ,tprspe DPD tpy 

dips 3 י1 אין H 'ovrn.יזנעם in n 3
ip tv iPD"tt dip>pip rove פאח־ענ־ 

iP3>pti ,iP33'D D אס1 טינט t'ltrn 
 IP3VD ײעט ,ipjj'D יאנאם צו זוהן v איז

1PDVD |” t IVD S"31V n•

a נאך n י tram ra בחרסר ו n 
 יינצמעגצ־ puns די וחניט אויסגפומדט

in צום e r a•
i n £6 י*קאי ®ח צושו־יפט «t

jpsvn «t jp3>ptt פאײאנגפ mepsiVD 
tpj בעצונ eipn ,prvtrDPii i n *אי 

iprnp3ps ?rtpjpm  etv tpspjpsivs 
ip tv ארײכנחממן 1וא v ביריכט *pit 

-vniPD'tv o n  ns tpunnvs n  in 
tw 13'D'o tpeopp] etv PvpvP םאנטען

D1VOPPT1 tflp TUttp "I•

]PD
m טיס  oipr  o n סיםינג V>rps* 

.tpsvtppc לאנגער, ל.

פון םיסינג באאו־ עסז. דעם פון רמפאדם
22 תמאל יוניאן דחןסםאמןרם וער

NEW YORK, FRIDAY, AUGUST 12, M L
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וער פון נאאוד וזשאינט ווו מיסינגעו צוויי
אינחסטױע ווייסס אוו דרמס

Jinm N נ*»רד דוסאינט סון *«in  t* 
 חסזליי סיטװאן, |yi«nyi «»»ר«טן1

 צטע1 װעסט 10 אין ,1921 צטען,7 דעם
iy» סםריט, u n נרודער סון סארזיץ דעס 
‘ נאויין.
o ײערט עס ip ioyi נא^חײ די אױפ 

ye סון :אאטטע o i* « m דױ״ נאאור 
 װערט עס סאל. ראר אויפ׳ן ע;טפערען םען

 יגט6ד«׳» פון yoo»»3 8»ז»ל |,806י083
 ל6ל אויפ׳ו ענטפערען דארםען גאארו

opno,3«p דערעגאטען. די וױ
 רז׳פאינט ד«ר פון רפפארט ר«ו
 on איז סצטען רעס דהווליי •ון גאאוד

נער״ענט. וױ געװאחון געחײםעז
 רעפארט חור פארנפרעוען װערט «ס

 דז׳פון ■ון רירעהטארס אװ פאארד פון
27 e nרעקאטעד םאיגענדע די און )טען 
i»oii»ii6; װערען »»י«ס1

 אגנע׳פטעילט «»י חאנסאן י, גװדר
in»n אלס i» on» iyo פון ni*«  o n* 

»»o in i מו3 ;תפארטנמנט  דא־ *. ײ
o פון i»oti»i»o — ראװיץ n •אסא 

 *opiib׳ רי און דעפארטסענט סיאייסאן
 אנ• זאיעו פאספאנעריזא »ח האמען טפר

 פאספלײגט אדס i»iyn «סס«לט1
i פלױרסס. n »חס«ר3ט« 3«ר»3חס» 

 1V3MD «װ פעװארען אױטאריוירט איו
 געפינען װעט ער וועינע אראנזטםענטס,

 חד ?אספלײגט w פיי ראטזאם פאר
 !אױפ װערען נעפיחרט 3«א פארסמענט

poops אזסן. ן
db*io« א אויוי i 89 יאסאל פון »*« 

תו  נעװא־ i»»6>»n» גאיאסא ל«»ן נוו
m איס o«i»3n סיו in ip e n o o s  o n

 סאטא פרודער סון פלאץ אױפ׳ן יאסאל
סאםמרינא.

 א ;עװאדען ערחאיטעז אױף איו «ס
 «ײ וומיכען אין p«3 89»3 םרן אראויסט

o«»p» חאנפן i»ob*i אויוי געםאנט o n 
 װאנ־ און סאסקא סון טרייעל טראגיטען

o« װעינע מטי, n  i»oi« in ,סיי־ טויט 
in זיי ײעמן ארנייטער אמאניזיממ די 

p«3 i«3 ןי.3»י «ו סוספן n האט *n 
i םאײאגנט, רימױ n  w דזטאינט 

 װי סנ«ל אזױ אז נאסליסען זאי נאאװ
i n אוג־ זאלען אנחױבען זיך װעם סיזאן 

m rt 3ס» <װ װעוען נעכעטען ס1מעמכע|» 
 יא־ װ«לכ« נײטםייערוננען, •רייװייעפ

m גןואספיס <«ן im די תרך i»oo*

 עחזאיטען איז יםט1«ו׳* 1*װייטא א
o i סון נפווארען nאppאrואנזDJי n* 

 נע״ האנען זיי זועלכען אין האםיטע, ספגס
i *ו «אמ?ייט01אויסםע די ומעען n 

 אתא• י1 1ײעיבע םיט אײ*ו װיבטיגער
v זיד סען1א1 ארנייטזןר טע1גיזי m m.\
w חאפעו «ײ i n אי ט1אסעלי i n 

 םאראיי׳פ חעילפען זאי 11באא חמאינם
i 1 אוסװארפץן פיגאנ*יןיו אזן nזשר 

3 אין אורטייל רי׳ס o o in » 3 ’w o n• 
.DVYKit טפן

 נא־ «וו נעװארען בא׳ןולאםען איז עס
o ײיליגיז n 8« לאקאל סון לאנג1סא 

גפװארא!, באשלאסעו אױך איז עס אזן
i 1 וא nלאננען1סא זאל נאאח־ זשוינם 
 א שיקען זאל אינטערנעשאנאל *i 1א

 סא׳ סון טאםעס טטאס וײ «וו פואטפסט
 טע• אוסמעהרליכע וײ גענץן סאטשוזעםס

אין געװארען נאנוצט זיינען װאס םאחזן
oyyin• o n ײאס m ה>וט שטאאט

װאנזעםי. און סאפסא נענען סארפייג•
o אינםארטירט חאט 89 לאפאל n 

iv אז נאאח*, דו׳סאינט iii3 לס1טשא 
i אויןי איז 1װעלכע ריזוםא, n רעהאטעג־ 
 נע• אננעשטעלט 89 לאקאל סון דאציע
ir« w 1סי ארנאנייזער אן אלס i n 

 זייז ארייגגעגעכעז האט ,1נ»אר דדסא;ש
y w n n in וחזלכע פאאטטע!, א אלס 

o 90 ?ראםט אין אריין ואל n  ,n o rטען 
רדסולײ.

op באשלאסען איז >tnonp אנצונע־
m טען r u םיט עזיננא*יע,1 מזוטא׳ס 
m ,אן חייגט פון אז םארשטענױנוננ 

i םין כאאסנמ זאלפן n 11נאא חשאינט 
’oiv op’pou זייערע אמינגענען t n 

 סון לאכאל oiy נים און נאאײ רדסאיגט
נעש־תט. זיינען די ימלכען

0 0 0
 באארד משאינם םון זי«וע *וױיטע א

o טיטװאר, נעװאושן אסנקחאלםען איו n 
 •21 װעסט 16 אין ,1921 אױנוסם, ס«ן3

onoo n, אוממר o n םון סאדזת m 3 
m מין״ מ

 אייײשענם ביזנןס סיױתיא, סרוחד־
»1 o n שי-1* אי« דיסיאייסט, נמקיין 

o «ולינ או עלסל׳ןרט, און •ג»ז n ױאס 
a n w p m  m י*יד1א איו םימעדממר 

inנעסא n וואכען 1סא א *1איי IV30P נע־ 
כאאאחלט ניט איהם אחן חומת יוױסע

in w, י םארלאגגם» i n  t« w i n 
o ײ«נ«| וא< נאארי ת׳יאינס . n חאנר־ 

 גאמלאסמז איז םארשלאג א אױף
irw nW K ױ אויטאריז^ן «י ח ײ  •T^n נ

im נאכאיסוםען «מ , i3 קריותללא׳ס 
לאגנ.1&א .

i ׳•» n ײ סריהאוידמאן סיז סלאסאסאל  ס
^en ro  l l נפחײסען *in u n p װי אזזי

W אױגוסםדנם ■ון ■רס  f it  ;iPQi״ 
yo ««ו i .tn n ipoopin

לןקאל 1• נראססי

fr »י. J ײ

W X T V

 אײחשענט יזנעס3 א אלס װער«ן שט*לט
o פאמ*ט*ן 1» n פראץ iv iii3  no 

n חאט ויפלפפר ריווסא, טשאולס n* 
ט,  אין װערען גע׳פיהט זאל iv און דו
ovi גא• »ט איו דסטריסט, נראנזװיל 

«1שטעחענ1סא <עװארען, חייסען  די אז י
in סון אג׳פטעממ n s איז נראססי m 

פראפע. א אלס oipsvivi װייל
 אופן11ערהאלטעו{« איז *ושייפט א

no גע־ חאפען זײ װעלנען אין 19 לאשאל 
o היסען לאזט n 883 ח׳פאיגט, ו  t» י

in n s  n י1ל8אי און סעט׳נל װ. חשאן 
 no געװאלען אױ«עקליפען זײנען םאנין

איימטענטס, פיזנעס זיין *י 10 לאהאל
 *ױ א ײננעשיסט1א ח»ט 22 לאקאל

ױג טױפט ^ טי אל  חשאינט m אינפ
 אױסגע• זײנען סאלגאנחג י1 אז אוד,83

 איי־ פיונעס ארס מײאחמ קלימז
o םיז חשענטס n לאסאל:

omoo ,חײטאן, 1«יגסוג נױתסםײן 
ir* ,18108■ נייטעו סטיימאן, יס180 n 

 מאקס לאגס,18 לנא8 ',61018• 01לי
 חס13א א,1ש»»י 1016011 טאספאװיץ,

 גאיד ,1100 אוו1 שענטעמ גײםען פלמיס,
n 1טמי.

oon א n v מעשיקט איז* inonvi 
 או מאכענדיג נאפאנט ,60 לאסאל סון

in n s טטעלט6 איז גחסאו סאפס«« 
tio inonw כיזנןס א אלס 99 לאסאל 

אײחשענט.
*w *ן06אשל3 איז סארשלאנ א אויןי

1« ou (nonי1 חייסען nporj8» סון 
3 nפון איימטענטס יוג«ס *n 'lrm o n 

p* אוו אוד6נ n או און ?אלען6ל גע n n 
oi80 ד אל1דזשענע םיט׳ן *וזאםען «׳  ם

iy r n אײ• ניזנץס נאשסיםץן זאלפן 
p* די 1פא חטאנטם n oo'i p jn 'n o o

סין.
i* א אין חאט 26 לאקאל n׳oo ג׳ד

®8>11863 o i'6 rn  o n  in, ליכ1* או
n n 'n o e נע״ ניט זיי חאנ*ן זאג»ן11א 

מן1א קסנט ״ סי ס תי י ד3 םון סײסטא זי  י
ט oi« ד*«טס1אײ נעס אינ  ■n»63 חס
16 און 1 iw ’i n  (iron א urn .ייט*
א*1181 |806גאשל איו סטישלא: א 1אױ
3 1« inפאײאנג, 18זײ |8אװי<ינ 

oon א n y 8וזאלט18 איז| tnonpi 
no אם1 ן8לכ8ײ (1■ 22 לאקאל n ip n o o 
!תס*ית m איז

אסי  האט אוטנליס i83’>pnr א זד ,
i |8אם108ג n מסלאנ!, 18לט80«וױי1פא 

 •3in |8א»יאנאל1 גחיס׳ון א «ן לײדס וי
 181811 180180 סיליאן 20 אחס .181

 161 |1א 0*10 |1א הוגנער lie נעדיטחס
 |1א ליסטישע8רי8אימ* זינעניאחלע* 8

 lie ipripo *1 |81זיי םלחםח, »יװי<
 *81■ 6 |1א 018080810*18 118ל011
03»n r 81 |81ז״ זיי 18 י11א געװאתן*

m*183 60* ,1ח*י 18083 1« 18111811«
o in 18 קאל6ל ,22 11863 oi*irn i n
o טייל 6 אלם n  no 18ל816*38118אינס 

י i* im ל6י ט,8י1808ל6• p 06 1ח*י i 
.״p>6■ 8r*on 81181ליי

 *8D6^r83| 81 1*8 סארשלא! 8 1*18
oi*irn i 1א |,816ײ n 1פא <6י נאארד• 
>8«8| iy i no ל16«י8118ט1אי« *n  i* 

no ri8iyoi6P 8 ipb 8*8 אלעU6 n n*
 |80**3181»0*18 *13 |8לאל6ל 81806שי
 180083 06 |8י6* 1*0 *116 *11 1818•ל
 .11לא011 אין ipripo *i ן8לפ8ח 1816?

161 8 *18 1*8 O0*nn81 |8לט8ה*
no tn I*1 16 22 ל8?6י 611 in n 8>pl8

|8ל606061■ *1 180**181011 18361 ”1
no T1863 oi*irn no ש  לײ1ת

I8o*20 o n 27*180, |1א o n  **3irn 
iy מיט i אחס10י1א o n  no םײל pins 

«1 16 i n80 111שט*ל o i8oo i8*n  no* 
018rt181. 0 0*0 1*8 22 לאקאל i n•**

1111, 16 1**18 11110016, 116* 11 Oil*
80 381818m o n  no m38ori6 n*

1801181 16| 61818011> *180nP80 
,080 *i  180 i8oipiyo >6i m iotm o* 

0183 »T1863 01*60n  n, ױ1א 
11* 1* 18*0018001*606 80in60ini83
1**181 038081 18161181 01*1011 lie

ײ,63 i*183 18063083 61181 1*8 א n* 
101» I8i*i i8P*oi»p*n» in1» יפס ip* 
22 <8P 1* איחם .tn*in6P

ip n is אפתזם no 08i8> n  ,in « o 
>*1«» 8 0P*O811**18 06P ,60 >8P6 

10*08 118083*1 18>1*183*0 118181136 
 *nP181P**0. 818 18>1*3 3<*1« **|1 «י
.oi*>*ii83 18161181 איחם 1*8 0*1

118*101» 8 DP* 0811» 061 22 >8P63 
lie e*ipo8ipi8oe*i8 *n mipn ** 

6011*81 11863 »1 8183 1*«0 r 8  m 
no *iooni*8 i אין n ס1• די  <H6« 8חי

1806 .18880, 833811 118 1» I816TI* 
0180*1838 1* 8*1P8 0611 Oil811800* 

*i83* יי •טיחמחייו in  .18080 ir n 
o n  i n  18 ^3183188 22 38P63 06P. 

**18118 180*111 8 183*1818 <61 TM83 
oi6*»8t • ײז םי  ךי tn*T*ir*« ײ מ

m. ײי ײי8 1836 .18080 1806'  m 
63*0611 T 63« 1836» װיי סיט P*H* 

י ir ו t מענערושער
0*0 183*1 8e*tMP 1*0 **1*161^6 i n 

---------t«3B  «
i

nf
גיז

811* *1**1 18118131|** 0 11 01» 0 1»*n.
8011*01 3*118.
1» * 0P*0VU**18 0*n 69 36P63* 

10*00, 1011**1180*1 3636*61■ On 
0*18 i n  0*8 180*20 081 ”31011 no*

0181 10) 1» 11883 *|8 013063 ayi
081 ■183016, 16 361 11863 •o n  m 

8*180181183 6 1*18 .99 38P6> On 
1830160 8*1 8063003( 18161181 8** 

1838118183 10 03*101» 188161 On| 
3«P81*1 11« 118«3 181 1« 3«P*

8o*b«p 3*a« i n  jib o i« a n  i n
10| 1011>” 081 29*80) 8|* 11863 «1 

181 080 ,81830380*1 0*1»0 |10 D**P* 
 *38P6 60, 1833811 8*1 6100< 1י0 183

8*01 1181«81| 0*0 26 1«183 t |1B|** 
3«00»3 ,1816118( 18011810*18 1*8 ,3»P 
1* 08*3 1 18 ,1811081 0»n 80*0«P* 

181**1 01630380*1 D*1«0 18181 I8163P
81«8| o n  ,r i'm o e s חייםס: 

0180018 — 18 8*1 i n  18 I801P81 
310**0 6 6 i8i**t איו m ie i n.
«11**0180 — 18 o n  0108P81 06n 

060.
1 1*0180 — 180100 18036181 0»n 

vi8inn**>p '0638303 o n.>
0180180 — 1806181 0638363 I**t

«1 p*oo *i no 181**1■ n  m * « n n• 
316**180. 161 8*11* 1*1 81i n i 6160* 

181161 8*1 6*183*m  118 013063 in 
16**03613811 6 0*161*080 118 6 60*

n  o8o*i«*6o *i .o i6 > n  080*i*»*
*8<P160 >«t *16100 n  1« 01*1180«p

0181 *1 11811811 ,18361 10 18 m w 
i ט8יס1םינ» n  t« ,oi*ii8o«pn o«n 

10 H8«3 1V01P81P8 i n  |10 01>O63| 
3«n811 08*00180118 >61 60 >8P.| 

18*8 0 0«1181 18063063 1*8 18<O1*«
8 i 08o*i«i*e o n  1801181181« m*

« !01.
1* «1611*1**0!« 63 0»1 80*B«P' 

1*0803, «1 1** 8 180361810» |83»n 
0*0*11 1*001,!« 18*0011 180*2 o n,
18| 80*0»P i n  |10 D183S80 ” 118 W 

»”181 )18118 «11818110. 1” 1«83| n* 
ר i ריני n  t« ^nni8o«P n ס »ינ ס  ח

3«118 n m «  I83**>P0*18 3«t י08ם
n o«ii n  no r«3o o n  *i*i« oi83*«

183 03180160 «1 )”1 .11*0*0 0**3 I* 
069*80 1«0 18*1 18063063 18 8011)

8 8860*1838 0*0*11 61*16116 i n  tie* 
8*18 0011*18 ,180**10 180 80*D8P

80 <81818011 i n  18 |1« ,18012 On* 
1801181, 0180118180 O18OO180n

18( 3«811**8 |8<61 0180nP8D 3«P‘
n  i n  .11*0*0 o n  i« iv i8 ii in o 3* 

■016 8*1 1181011**180 1181«in• 
«06 011838316 *11 *|8 68 <6P6**

0*3 160 **|1 »<1 <6P«3 i n  D80*06P* 
180610, 8*1 1 18161181 |80**n8l01l*

 68 3ל»ל* 16 ,1601800 |10 111311611
י י niB»0 י1 1*8 180810160 זײן ז l3 
06 : 080*06P06'80 *יP, ת  «־61י16»

*I60**־»P TI863 01811*11 118 80*06P 
80.

10 <6P«3 |1D 118318061 0618>n 
«06 18**618<n  *1 038081 081P1800 

180, 18 038081 1*8 06» 013083 i n 
H863 01*8011 180883 0**3 in611Bl

0*0*11 181811 o n 6> 10| 1* 83* ר»לP 
8008, 8*1 181181 18181 10*001»P i n* 

8*8 i n  •H863 01*6011 |1B
601800( 61 06183n 18 031181 0«n*
*no 1111**0 H 1 .0381 ח»ט 1183180

180618381 8*1 181181, 16 13* 18 1 i n*
®18016 013063 >«! 813111 |81»P*
181811 01801180» »| 0811 181811 0יר8

081 18110 «0881811 181118 1« in 811
8»*10*001»P.

D«n 06 38P6> no p*l*11 0«18>n
81»1*81) 1* 18*i n  |1B 0**P0«tP18O0

oi*«on אאוד no o**pi*o8o i 1» נ n 
m *3 |8P*1806» o n,1833811 *»|״ 

*i«n o in 'tn ■  i« oi*oo8o«io o«n 
1,«* «1 18 «!3 1*0 1063**18 181118 
8 08 .0 3 n  .« l*oni* 161806P»י

36111863 81■ 1» 806118380 6 |8P*r* 
1*0181 «118»* ■1*118181600*1 8*011
«1 161*1• HO 0 3 n  •11 1*0111* |8**1B63 
 *IB36P63, «06 1**81| ■11316 יי ײ 1י8

18361 11863 01»י011 181(18 0*0 |81
160 83381061.

ױדעי  no 180118(80 »יץ,616» נ
06» ,e i8oo i6> n  160**8*0606 o n

163*0803, 16 08 IB 6 16160 |81**t 
18110*o n  0*0 )1111*3160 1*8 |80”P1 

06*1816 080 *1 3**11 ,185**316 |1D*
0183 0*1 18(360 |6P**8*0606 i n  |1B

18*0 081 0**3 110 6)1*80)0 1811 08
0161 1*1, 6* 0*1 <61 180**316 |”P 

6*016181 8 0**316 i n  no tn811*** 
18 1 180 1*0 811)18 081 «1 11*180 i n

«1*16• 18| «11**0180, 181 ■16 ,0P11 
*1P 160**8*0606 *1 118 16*11’ די 18»
180 18 6 013063 361 1B 183080 i n|

181 0606*8**160 «08011**11 |83n6
1111 0*1 018» »|,0**8*0606 i n

0813111«*01. 01630 18 181*183 160 
18 116* 3810 11* 08» 1811*1830 m H 3 
«11*BB16P 6 3«l P16*U l” P imPP* 

8181 1801181 «818| 13* 18*80»8118B| 
0*0 116 1833*8 *1 160**8*0606 m* 

3811 |1B 180*1118001600*6 *1 *11 Oil*
83 08 3****3l0*0 8181118 >*0 *116 l n 

i n.
r*11616« in i1  *011 1*8 03*180 0׳3

81**«80| 18161181•
p .o. ,16081 םסקאווP8B. .
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 ב^רד עקז. דעם ®מ רעפארט

 דרעסמו»בערס דער ®ח מיטינג
.22 לאכןאל ױניאן

4 e**t tie duo(.(
i* 3111• |1א 18ני»ן־סעי1י oi*i8o 0 6 i 

•80*16*11* *1 |10 18081801*8 *1 אױס
■18.

8o*o«p i n  no o i« o n  i n ווערט
1*01811 11■ opil■ **3 0P11B 01*01PD 

018 8B**«81011 n i8.|
n■* ארייז op*o 8o*o«p אסיי די  in* 

«■0 1 01811 08 |.BO80 o n  *>1* no 
11163 epno ins* 1818« o3m «n8i■ 

*s«i o in i o i« o n  i8«i«i i n  • in 
.i»d**«8ibii o n

1* 0*0161 |8P*0 0BB'O«P 0*0« TIM
«n n  *3i* no o o i« o n  n8**i i” i 

18080. m 8 «  o i« o n  *i לט811םאר»א
8D**«81011 |1M.|

0. 13110, .18OnP80*ll*OP8

 װעלען װניאנם אטעריתאנער
חסלאנד. העלםען

1* «180*1838» 016*11* 181»P
««83| 6 n1163011160<*»־ ri81801«P 

1*10 1*8 08 .183080080 |BB8 o n 
1801181 81««81•| 160 3810180 *1 B n 

«180« «1*1, 07*80 100*0 18) n*80־ 
18118*1. 118 180 080161118 «1 i n 

«1*06 0»1 381*080 |”t 0811 181i n* 
•018, 1833811 8*1 «!001 8 180160 

HTVin |808*11«0 i n  |10 IBllBl. 
'«« 8*1 180381 «3«tie tn ««81 01*D1 
180 no lyonpyo ,«n*P •o o«*33*n* 

3 n« oi**io 3«io«1ײב jio 3*dii«p 
11**180 1*1 «*i n  no 180«! |*8 P1

1Bn8BO1«0 16*11* TIO J>0'0«P 3«D, 
11«0 ««83| »|8D>8« 18 01*1*16116 T 
8*08 081160 1163011.

180 080161118 «1*1, «1 0116 6 
3 i**i 1838« di«*ii* o in imײם i«p• 

ri818Bl«P 8 |” t 0811 08» .nnBD 
160 180**31» 18llP*1808 |1B 80תםי 

 «נ»נד .oi«t8i ««*P o«n ״,180**31»
•018 8*1 301808*1 116*180610810 

 D«n*P 080*13 ,1163011 160 חילוי 160
1» D«*8 180161118 1*0 Jin«83P1B*
1**080 1808 o n  011« n818P |1D P

183080, 18| 18 0811 1181*0 1801P
1»0 jn*38i« 8*08 1*0»* 08 וי•3»י t
*0180 0 1*8 08 J0610 80*0*3«■ |**P
.״81610 83*3

חמטוהים און דראגיסטען
לךנדער דיערע ניבען

ם ן ר ם ■ ע ק א !ל
 ̂ T

אבטיחר־טיטעל בעױחמטען דעם

זדיסעןזזאסגוסאיז זײ .
\
j .־■*,-]

.... V״.

1201 ,B013*W m«12 D p i0 * * P 3 * » O P 1 P 3
6*

ץ ם א ע ג ד א ן ט ו ע פ ה ו ר

.(1113«8»18)

8 180111 183*181 8*1 8 3P|**
i 0*380*00811, 8 »י| 3801800 n 

83801800, 11«03*1» D 11 ,0*118 זיך* 
8 11*181 8*3811 38B*81111P1P 0* 8 no* 

0118 i n...
1*0 1018*00 1**181 1* 10**3n80

«11* 1**1 »180801 8*183 1* 18*80
1 JIB 180833 n« 181811 81*18P80O* 

1810181 «» "! 183»* 0811 ,180*13 n 
0*0 8 11*881 30**18 081 3801800...

oo'toi« o*i איז no ii« *m no i n
׳*310*01* *118 3801800 1׳183»* 380»*
1*1 838 1*8 |1» 11011■ 1*8 081I18B* 

1180*181 «!13 ! 08 1181* 1*|« 0888 
1383 1381*0811 *38 0*1 ,in 811 in 
188 8 180, 1«1 1»0 181*1'310*01* i n 

10| 11«8 188 1811 188181 i n...
11* |*« «83 «81<»P 833818 8 in i 

«1111«00*110 ,0181*183*18011 81*118P3 
«1*1 8*08 110 081 *8111iP1P D־in38B 
«11*0 1* «1*818«118*81 !11, 11*0 «11 

00838188, 11* « 381*803... 1* 11*03 
1*1■ «1*8 18'mtO |'B380»* 110 11»1־ 

8*1183 '3801800, «1| «1*03 «1 1801P* 
1*1 0*0 8«*I818P*TO180*!8 |8P*33 n 

i־3i8B די 8o pi**3ik b  i n  tie jn n o
1«1 «*«1 03*3 ,80*1811 *1 118 ...T18־* 

81 3*>1801118 )811**13 |1t m  118 J8P 
11 ,01»** 0118 »1 180**180188 JIM* 
*3*3 o n  ,180 833818 n n iK  83« I'M 

0*181, 1*8 ,t81180«*18*18011 I81*T*1B 
11*1835 «083 0118 — 1* 81*1180P811

i8tK ii n« ly ie ip i ,in 3 so אױוי iy i 
*1 11■ ,180118 JIB 118 in«30311D 
1*11*18*381 8*1 0813 181*183800 i n
1 180*1 — 183*1» JIB1*8 *1*1118 יך « 
3*rn83Pi« i t8i*o3 יםז, א — »יםז« 

03*B8ii83*« t*« o«n כחות די טיט Tie 
18880...
*11163 6 1»1 0888 איז 01»** 183»

oi* i n3־io׳o” p:*i.
in388*8im pip son**3p8i t*n *i 

 *18 0888 ידl 3801800 «*»18 1׳1801»*
1 ...18 380»* 018 1*11800 %11 n n*

 םיט אײן 183»* 0811 ,180*13 803*181
 ,38דם8סט דאס i80«o i»3ppno ר8זיי

181800 310*01* 01**n־ *11 ,181*1׳*«
180. 1**818 »11**181 **«1811 00*3 «11 

«־80 180833 818**1 11» .18303110
1800, 0311 1*1, 8 13*3*118181 »1 O n

8»n  lie i«o.8» ״P80 0  i n  1*8 n- 
1*181 0813 183*30**1 1{» 1*1 03*»B 

01”» |8P*0 381*18 *1 :310-01* i n 
0*0 6 3«,118t81 18**1 1**10 in in 

i r n  o i* 'io  o«n די n ,obi3 n«3p* 
0*0 1*180180...

1838 1,180 11* 0118018 1*1 03*»B 
1*18 *!118P1P ,8«11 110 310*01* i n*

־3א»א31א8 .3801800 |10 181”» *1
,180*13 81*118080 *1 1801*« 180
,180830188 088* 1*3 1«1 ” 1 |8«8DO 
ni8B 818183811801118 0*0»־*8 1811
1*1**111*« ,I801K1 0800188 *1 183
811883*« ,V031KG81 18T*01«B *1 JIB

110 181*1»111»** *1 »ך1 183*1 |81”»
3801800 81 818**1 lie 1183188 O n* 

»8011, 1*18**133 ,8038P*110lV*P1MDO** 
81 l*D3*3 J18018818, «1־P 81*1«n| 

33180**183 3**1811 ,11* 11800*1 18*1* 
01818381 818* *T...

«83 I8P11I180 181**1 3801800 T*W 
*8«n n  i 83*o o  i n  r«  o *«« וױ t** 

nins e*o i8o***u]« |83pii l* i i8o3«n 
180 833811 ,1111*08■ 181*03*11 m 

0*838 ««83| 0*0 183*3O0KO18T*3 M 
o8oi« iii8  o**pi*i3n8»i», ־3811 און 

83 181*1* 1800 1*8 I801P18B 01**n 
380...

tio i« o i n  in*i38i o iy ii *n» 
11«8 0811 ,3801800 l**3p o n  |*« 9T 
 n* « 11*181 8*3811 ,0*11» «יד 03*1»

w 3808tn ip ip  o* o n  no אתם

jn ח״ס *ון o i8 p.

 onpoo 3801800 t 16*1׳183»* |11 1
81*1. 1 1836100 8*(!0»3 11« i n  no| 

iP יך1» ויך i in m w 3 די מרך*i8 i* 
80 118080*81 13*180 8*1 3801800 

ו1 נים dp urn »ה 4»ריי ,1”»זיי dp י
■ ip3«b 11 ססראחיען די ,tit i n  lie* 

0*81813 18881, «1| 110811 «11 18011» 
ײ יך,1 תכס «  no 3861800 י81»ױ111די

 ימ1 זיך ט3אײ i8i**p 18»ב !ין.* 1« -
n דאס אזען3ם»ר חיעם n. ױאר כ»ר ז 

 חיססיפ־סםע די no זין■ סוזױיום נינדזמס .
0*181 »1 1* «”181 «”1 MD 1T6038,{ 

 *I831BTW1 R 0*0 *110 N 10011 1818׳
*no ei — סנים סינ«ז ii i n .»סח חױ' 

ip»«3 ipo itn • 1«י זײ w  P8H8 יד די« 
800180 381**081 181181180 *»in |1B 

0*0 3 833911 Jg<p |18 181*8 *1 t” Wr*« 
if i חמגײ י8יײ ir o n  t *i 836i״ 

ת»ע« די ענ38*36 »*« 06 אבאו־
118011 8  no 1860191 0380**1618 0613

n«3p in 3 » סוןi*p i n  lie p«3i» 
*«i 3801800 םים«ז. »i איחם !*« 
 1»1 ייn 18 1» ר8יי1801P8118 « 1 13נ»

 1»»נ« J8D8118 83« .18P831 81811א
 *־i«»ii» 1ח»ג« n« ,oi*i**«i«o ויך ויי

18O**10O18i ג«ן n i 811K0 1»י w 
00»8018 »| 0013 181*118011 181*1«P* 

 װאס ,ii«3p*i8P«3i «נ«ם1י1«18 1דיג«
 1׳1אינ« הײננ«ן 1סװ« «ז3י3נ81 אי«

*3poi80, ה»ט און i»cn8i 1א*י די- 
יין...3i*P» «1 »יז 18ױ»יינ
 נייז 181*1810**8 «1*01180081 די

3«oipoo 31 ד«ם ח»נ«ן nnױ  *018!« י
oipc. 1183, ניס ר,»ט «ס in»! I8DHV1 

1וי ח»ב«ן אחיס 1«1היי די no און  ד1«1
tyi” ii«3 t»o 180 -7- 1אײנ«אױנ« די* 

0*0 ,8P1MOO ,»1*0P*11»13*1« j»o 
18 8i«3n«t»1ים׳, J18 פדס « l»i*«ii 

«i — 0818188 י«133 *1 1*8 אנץ3ג ri8 
(*« np**t »3 «1רי׳ם־םונ1י בעסטp*** 

3» .i n,און 1«18ס ינגג, און ם3» ע 
 »*138» 803*183 0*0 «1י1איי ,18*118

 1*1 א««|3 ,00*18 די 18011» 1833*3
p»n» 1 די סיט n»3*n1ד« י8 1»3«ס 

,811»* 0*0 318 118 18083!« .1« «31*P 
11* 180180, 0811 1|»«» 0(« «»»1 8
 ייט3 «18ט3« די «ח«ן1 ,1«» «1יפטי11

» םיט 3i*P i צו i»ii 1««יי ץ1דיר n» 
o 1 18אמט ,1» nדיג«ז1«1»«8י1ינדא 

i»p«3i־n«3p 88 !׳יערע1«3איP...
o» 3יםע3א i» n םיט 1» «ס נ«הט 

83*1» *1 — 3801800 no 11811* i n, 
i n  i« i on**3p»i ,o**3»iii* »pi83o 

n « o  i»i*o*i8ooD*ni נ»ה «n די **io 
»i*»33 ס«, 3 i” o**ioii«p n i8, םײי־ 

0818 8*1 1*18 180110 0811 ,1«r*3p* 
118 ,018B18P ni»B11 ,8318 »1»” t 

13111*03*81, t8,| 0811 800*״P«! » in
«, ni8«**i אחיס ען3 i83i» iii« ii

118*18*8*0... 0*0 6 03830*81163168* 
*3« *1 »ו1 יי1 (81368 131181016 181

n» o 3 איזi*p i n» .!אין אריי i n 
J8P*33 n 0**8 1נ«38! » ” » **» 18B1K11 
ו3ייח»סאסט3  «סרײ11יס־»1ם *i י1י1א י

JPDT811 D«ii n 1 בענ« iy iioו  חרך י
n8**t 18011« ?n«i08 די אויןז »סם io 
 11אo**pi»nnoi8 «11 1 םים »ון םיס•

ibbimii םיט «יו «וױסען תרך יר1 זיי 
183381 i n  181811 I8111P18D83 ,ז»ד 

0« 1» ,180*11 18183 »18110 *1 D811 
1181* 01”» I801P1K8 3801800 1»י...
1**18 1 188 1*10 1*8 0”pl*ni1D18”

11*0*1 181 1*3pi י1 .800*101» היין 
183*101« ii» ” io  ,m n io םיט i**ip 
i»38or ,in «3» «ר3»י o io o io יד םיט» 
8«1 110 : oni»i38B 0*1» 1*8 «ן3י1א- 

i»3n«o»i « 3**8 1י11יה«3פ, o n i» ii» i 
i 1*41103 18 ס«יץ םיט׳ן n «81 «ס1װ* 

 3»3*0יי3 «1*13801800 0א1 1*1 01*8
80P11181 סיט 1*8 180118 (10 .1388

183800313 01”» IK ,0n3»0»l,
118 018 1*30P1*B180*0 »ו1 1י0”11יי־, 

1 ipoipikb *iik i8 1 אסo*iiiניס8«ס«ח 
38*80 ״3־נ»0*ביי 1*03*11 081 —
118*180 1* 13801800*1» “18318, 81* 

o n  110 ^*1131“ *i i»i ׳ס־ין13ס« 
3p«1, דאו »*! *,ii» יב1א .3801800

i»**t no. ii33 i n  m 4 «o i n  *n 
onpoo Spoipoo אין *ii oi**n ...i«p

«11* 0888 «!1811 1803810 *Ml |»D |8P
o in i» ..? ״

b*o 4iin*8i» p iin o o  *i i»s» 
1833811 1* *810*1» 61 »*« 11811* «l*rt 

o»«3 ,in « ii» i os« i3 דך l83n*o. 
0*0 |« D1»3*H 18BU810O8UM08־K1P 
1»* 0*1 09 װי »ך1 אײן זיד ןײ יס1 ־”1

19 «e**pi*niiei װ יר3כ830183י1א»
00188*188. 118 0*0 01183* " ? טיי ״

«n ת סיס א ח־ «i י im n « o יר3«נד 
 •1חי n־«u« *i *HP »יינ« יים3 ױ»« די

tn*o »1*1806» jrum »1 ם«ד o *i
1*1 0181018 09 181811 |1B ,831*P i n 

161 3»***3810*16 081 183»* 1183 ,U 
1*01 3801800 1180 ,181*18016 i n־«

11K3P18P631 in iP O ll ,18181*188im.

»311*1 ' . •180*0 16103«3 in
1* »088* onpoo n 180*0 אין • י י

380 «1| 0*0 *«13811*03*1180 m ײ  יי
uo* װי *iprrn אױף UteM Mnoao m, 

0**181181 8'* M * ■ *  83*8 m.TI8ליי  י
183 T*3l  1*1W3«8 ,m  H i  no> ײנ־ י

לז ײ 1’ייי'. י«י ײ ײיי סים 4**1» 3861866 י ז י 2י 5 
י זיי pnean■ סיין ךימן מיי י  ײי

183081, »83381 1**181 P»T ײ■ יארײי 
0*0 4JU811M3 1*3118 0םר׳8«׳18» י»” 

3i*p t*« ni3sn» ח« o n ״ מ י *י ״  יי
1« 181 P« *183*1*188*60. T86Y3630ײ 

n  w rr סון ױנגוממ TVtniD r,
םיי ihi Dint איעער, יאחנוי זיי סיס ווון

*.m n tut Itnrtmbll MM MOM
44 1

1*11103 110 0”3, 181*1380806 o n• 
 no 1133 m 1**18 1811 ,1388 ״3»3

?»!״. »*| oi**« onyoo שטעדטעל
r»; »רג i» i 1 «ו אזיס ן«ד,ען **|r* 

*1 183*8 088* 1*1 יח«ן8 0811 ,180180
183081. 180 j"8  *1 0*1 1«»0 OH»t* 

«06i n« in נעחאלט«;ע i« o מ־ א ד  ײ
i 18 «!181163 דיג« n  |*« 0H11 ,1*t.«* 

T» (»18* !1« ” 1 188*13 D»1 0«0O18 
»»*0 18 883188!» 0811 018 '1 1«n*1B*

 !״”3« 183*30180 181 »*! 188838 «0
 I80O8881O118 01« 11811**16 ׳)168

*181**3 »*!,11016 )6 .1388 <״63 0**3«
*” » 1*« 180« 01*3 »1631 183*30860 
**« 116 1 *in ,3810 481*16 »*133 »18 
,1*6 181**00 1»” » *11 0*1 161 4*8

1*1 180*118 1111 088* 1*1 ”1 ייד«ן1
181611 061 »08016111...»
»0 1»00 8 83» !1» ,0**8 8811P 
383 D” 3 Bn 118 1*18111*8 1»8»3i 
 lie סװ־ות״װיי! ויו «יה«ן b«ii ד,3פ«
«1*3(» 3*1 «011!» 8618 «338 383”P*
1*4 11* 6) 808*180880^ 11»1«3»* !n*

180 81*l3n»101« ,»!*«11018 0*0 0>*B* 
0»«33811 !,80180 <80*3 03»* 8 .J
»ױ*ם183אי 4*18111*8 !”1» 0*1 «)1**1
1*1» i*» |83” 3p i6b ,in i* p• די i» 3 n 

tie 1אתפי די» **«*i n  n  i*i« !1« i8 i 
3*«**1» 0M»P18B J»l” t ” 1 .im w

18 81!« 8D»018in» 081 !»181 no
 «!1יל1 0811 *1 *11 ,181*1811 0*1 3*10

8*18113*4..
»0 8*1  0««» 1*1”3 *».18 1838 »ך1

 *81 םיס׳ן ,1388 383 0**3 061 0*1»
*188 .13881» י|8 381181 0«1803<»8
1»1 !18 ,01*11 0*0 !881811*8 )8DP811 
»111801**0, 8!* 1181*80 188836 «1*0*
1»3**>03 0*0 18381 1081 800«061 e 
3**0 3«3 1380 «1] 3«D1 181 »י| זיד* 

i» j»* ««!־!in n  |»oi«ii .,.|**o>** די 
0180(» 131181018*4 18! »311**0*18 |n

8*83! 1' 8**0 11* 08 0«1”8 .T» tf5*1׳»
»ll n n i«  .0081*8 »18061383 |»D*' 
3|» 0*0 8 1100' 10( 8 380838 8180' 

180811. 0*3» 1*0883 *1 in*01P0» 
3»**0 *«1<» )18 .03«11 383 0**3 i n  t 

0811 n m»!» 3»* זיו*n •i*i« o**t« i* 
80 18010 1381 181811 no 11810*1« o n 

«”03*181 00*3.
■13813)1 jn»'*f 0*e 18 838 t»3«D 

33*01»11in 0*1P 1*1.18*1380 018 1»P.
1* « ,8001*008*6 *1 — “l»3l,

8» 8338» ,3801800 |W )*! »00P1*3B*
i»l*Donp i6 זיין » op6»»*i» ב«ז i 

«1| 30*88HP T18” l 1*8 1608336 1»P1, 
i־p*D»3**3 נחי« n ” 3p, 3 די םיטP”־ 

1» 1»3«0*n 1| 0*0 1 אױס׳ןK ,08P* 
0*1 18163083 0*0 8**1181» 08P8HOB 
0*0 1* 81183 0*0 ”1 1*1» 18P61 —

«י 1836» זײ 483*01» 1*313» 1183 ” ! 
*»i iiuTiM  i n  16J ס38ו*««סט « 
no |«*t 8001*008*6 jroopl'30 *1 |»1 
3801800 —  1 * ,  TPO'l'niSO ״0*1131
161 ,01” 3P8» 1**3« 0 »* זייP311 —  
0**1830*1« ,08330» m i«  1« 0*0

 ערװארםזםע לאמ דאם חארץ. אויס׳ן
|.V1*83«116 1יי 06» ססיי
« o**p3*d o אחס. »«רסס D ie o*e* 

p »סנמ3 in ip in s  e*e ,dbpoo ױג«ן«
 ,1380 אױס׳ן 183*00 ”1161 838 (81380

1זי 180»* 118  »ייד הייו 181831831110*1
”P 4»18 ק«ר «יג«|3»יי T”| 3”א אייז' 

l»i*ir ~.ין *ת רי»י« i n סםיליןײם 
118 1*0380 80*00 »'*| »י3 1*1 01610

: 1380 1'183*8 0*00*1 
IIO 3-3*3363 !1611 3*3*3383 —

...1 סחרי ־ל3־33ב»
1H38P1P18 0 6*0 די”P3*3ir*B 

»«1833 838 «011 1**181 61 0O181W3, 
*«1 0«18 18 133*183, «1 861 ««0 81 

03M 08 .3*80 8 1«1 1*8 180 001P
1זי מי,1 ו1 06» 6י »« י  סאחא־ «ס י

 *־0881P*4 138881 41יי » 18»» 0380
183*0 31* 1*1 18 *11» )81*1 18 P3«B* 
181 41**P1*3B JIB O fl 183*80 *1 ןאן 

i**i 09 I8i**t» ...ממים
«183 «0 *«1 0809 083«»1 «11*01,

1(« 1* 8080 8*81611811! *«13, 3*0 »1 
ipspp in. « װילחד i»i*Yiirari ד* 

i*» oo**i **w ב«< n אחיס m  tie 
»18 180 4 8 in «  *1 03*10180 |W*

86| 100*1811 «1*8 ■18018 818”« n
o*n »ir*t !»8(1811 n« Mrw n« 6*m

»■* 1»3T*0 .0*81100 *« ,1*81 m »*| 
163*1»! «0 «81 ,088*6 18*U83*ieiMD 

1<1 DIP »*«08 M1י3יג»«., »”»n 
80188 «038 «»3|» »”| 1»*8B אףוי .o n 

09 »*« i n  .00*101« o*i ס  no יץ6ס
 m 06» —ימ״■3י3יי3, — 3801806

01183 «. *I61 08M״־o n  0*0 *H611 
3«33, «163 «8 ,080**183 0»1 DM «

no Das m  n« 083P »5Sm  i «b
i n  |1« •..0811808181 l*« ,38T 

n* ייסמתר i> סןןיריי «I6 i p6
i • •׳ •״ *ו f;

מ  Ml 13*08 0813«! B18«y30»8 0*1 י
״ ײ גי ני ניי , o«n 180118 *ייס o«n»i 

18013 1* 381»» 1380, 118 «8in»P01| 
 18 191811 1« »ז>W P*1W 1**1 30 1י*

««0 180*13 I9UMD9H6...
«1| 08 0*181 »*! 088* I*! OSH•*

 N 193*3P1«B 1*1 1836» י8»8 1» 4»«
8060 110 *8111, 6*008*81 6**181, 10| 

8 11*11■ ,8600 |80*181*1 P , in 3 **» 
8«818**1 |01» 81» 1*1» *11» B9 |n 
«18138, 833811 ««83| 1” 018 Oin*B83 
 t1 1* 183**801800, **«80» ״.18*1

33*1*1 0311 ,011» 1»3 l” 0 *1 TIB 1BP, 
"»183 08 1* 3**30080181*83, 38ins* 
1*91 33'380 81*0133*310 *1 110 IPP* 

180 10) *0818 3811 0600 IPO*181*1P* 
83 13”811| 8*1 1M0BP8 ױ 1» 1»יי* י
181*1 80*138» n 8 ” t,.*

0«*183 1*1 *088 1* *8311, 0081P־*
81• *>3801800 IPO'niSO o n  no t — 
1* “1131*0, — «11 1* *38*81 n 8 ” » |1B 

«!1813803, 0811 910*0 «** 0*0 |81**l* 
0P3” 1PB1 ,3801800 18” » |1B IP01P. 

0110»1»1 t” 11» ,138» 8 1818”« י1איי 
*1818 100**011 1*1 8,| 6*18 0083 |M 
8 30*1180*81 3363, D*1T« 00**1 |W 

i n  i8oii«  8080 no i*» « o m in
״18318“ *1 "3 »«1

00*3 01811 1* N 483*1« |1B 8D«p 
0*1808 110*18 3*01 «1*18081810 «1*6 

"»818 1803811 ”« *11 *118 .IP'O'IB 
*089 3183**180 8 ,19019!»» 8 in P ” t 
3*1938 018 1« 13P.

118118 1» 088* ooiim  ■mom**>
3» 10**1 |*« *0818 11*%D8 1811 ,3»P1 

183 1*1 0»1 «1*3”11 *1 |83*3P180 
183 110 180 088* .18 180**11« O n* 

i i»n»i״ *»i 8»* 8 איזr3»3i* in 3* 
•»««*0*1 0*[[3P 1» OB«3 0811 ,” TO 

«1*1, 0180188 »1 1838 (1» 1800P8 
11118081188 188 11 0*1 13»« 1«”t*** 

1*181, 11* 1* 1380800*1» ««183 1*0 
3«11 118*1818”« 188 Ol” 8830*118 P*00

י 1»י  oo*i n« 3**mn oo*i n« י
 נייספסל• אױפ׳ן דi*03*»3in 1«3 »י»ר

 »**38» 4יטעלט1»ח־i* 8 אױןי 11» ד3פ«
i 83*bo  »pi*3e ,yo ס»«ו.1» »ז אהן* 

oi* no n* «י »ון « 3 i in»o i« i i»  o*i 
3 io׳son ,o n  1» o” p i* i «סט6 ד 
160.

118* 13*08 1111 081 80*38 0*0 
tw 138818 inV'OIKB 1*08• *1 םיט» 

18*10830**18 1•» 8 188 18 |818* tie 
0»1 1*8 0» 183» .183183 in ilO O 

80*38 1811 ,1180018 81» 1« I8S1P81 
B*18 !888 01*3 33830*18 i n|3611 ׳* 

3»o. « 161*»»ם im —  o3n»t ד»ם 
3801800 0811 1*1 3«5p0*0 1133״ ln 

1818 0 *1 ...n i8 0  0*0 SmPPTKB*«
0» 1018*18 01811 18*180 1*1, »1M *»

o o y iio r :
— 1*3 t,** “״33נייני*ני -  o«״« !.

t״ i o r «3 ,oipp m*« o«nסרײ־ — ״ 
»1 1* 13801800*81, 1* *111»3”0 «n 
«1*1 1* 0**1»« l*1 in800 ” l«3 ,1«3l* 

»**»1838*80 n.
— 1*0 08 3*0 «1*6, 3«O r, ת י

6*m in p o n o  —  ,1 i»rn»i o»n m»*
"»18*81 80*1838 .1« 180**11« o n

«3»1 081 1081” 3801800 *1 JIB*
tn»3«iio o”» ה»ס דעע n  iyi3i3o»ii 

1081” 6| 118**180 18~ «06» 1383 n 
1*1 M1 ,181183 N |»3810»nni838B*>

m o«« nr .**1081*531* m*
60«,18T1P no ” 1081 0 |8 D3 

833811 JO**n« 1"13»*1 018 1*1 |81i1»p 
081361 11* 1” «06 1*1 8**8381811( It
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נאטק־ניכעל רעדאקםאר׳ס  ns
שר  װײסט לײדיס די דאס ױעלען וופ

פילאדעל־ מדן םאנופעקט׳טורער
פאחמסעהן. פיא

 אויפ״ חאט איגטערגדפאגאר אוגזעי•
 בילדונגס״ אוןוױכטימן גרױסען א געמיט

 יי־ סיטגרידער. איהחנ פאו• אינפטיטוט
i in אינטערגע״ואנאר דער םון םיטכריד 
 אדער איד פוױ, אדעד מאן יארין, גי״ *ין

"Von די האט טװאוצעו, אךער וױיסעו 
^pלpגpנ̂ונהt, רעם נאד חאט ער װען 

 זיי אױסצובילדעו םאריאנג, *צחגעם
 םארטיםען צו איז אויסצונוײטעו ג״סם,

 אסת״דעניןעגדעו אן װעחנן צו וױסען, זײן
d p o. אינטערנע׳צא• די ערפייט דערמיט 

 אויםגאנע,. גרױסע איהרע פון אײגע נא<
 V,מאטעריע די םאר ברױו גיט ןארנט ןי

 *W מיטגרירער, אירע םון עחזיסטעגץ
 איג־ די ׳פיייז. גייםטעע דיפר םאר ^יד

 ’’!( דעי םיז ארויס געהט סמרגע״צאנאי
 ט ג נאך איז ארײן נרױט אז במרצײגוגנ,

 א-ב עהדסםענץ. סעדציזיכע א םאר נעגוג
 אינ־ איז אוב״מןר דער װאס אז ס«יי

 וױרקזאסעד ׳פטאויןער, דאס טעליגענטער,
 ברױט. ׳צטיקעי דין םאר קעםםען ער <ועט

 *ר־ אינטערעענטער דער אז אױך, וױיס ױ
 יאז א וױ זיך, ♦ציאגען דט זועט כײםער
 דט װעט ער אז וױנדסילעז, םיט היכאם,
 םאי נאר טאג, נעכטיגען א םאר פעםפעו
 אז וױיס, זי און ססיצות׳דיגעס. עטװאס

 װעט אייבײטער אינטעייגענטער דער <ועז
 םריה־ עס ער װעט אוגםערגעםען, עטװאס

‘»irrאע״ דער אױסםיהרען. שפעטער ־ 
 װאױ אימער װײס ארבײטער טעיןיגעגטעי

̂ז 1סע וואס #ווײס ער אײדוואױאױס.  ח
 אי;ע־ טוז װאס און כאיד, ״כעז דערגי־

 די למיפל, ̂•עטער. אױ(י װע-ען טג<ײ
 זײער לױט זײגעז, ארנײטעד טײםטע

 אינטע״ זײערע לױט און ״טעם«עראטענט
 האבען די אםת־רעװאיוציאגער. רעסען

 ארד־ די פאר ייסעאםט נרעקעי ײן1י גיט
 פון אויסדדוק דעם לויט װעילכער, אין נומ,

 האכען זײ מאדםעסט, יןאסוגיסטײפען
 און םאריירעז. צו װאס ניט גאד וױױולץ•

 ײע־ וױ אנדערש, ניט גאר יןעגען אלע זײ
 םאר רעבען, נײ א םאר באגײסטעדט דצן

 ארביײ דער װעייכעי אין ארדנונג, נײע א
 דעי הבית, בער דער װערען זאר טער

̂ןער  ̂טאדק װי דאה יעבען. פון חצר
 דער־ ׳צטרעב/ןן און װיגיצען עס מעגעץ אלע

 צװי• אונטערשיד גרויסער א דא איז ׳צו
pv\ ויעם פון ̂טרעבען און װאוג׳צ דעם 

 דט־ דעם און ארבײטער איגטעליגענטען
 אינטעליגענטער דער *ינםעליגענטעז.

 ̂טײצער נרויסע אלע זעהט וורבײטע־י
 איע װעלט, גיײדיכע יע:ע צו װענ אויפ׳ן

 םון טויערען די היטען װאם םאנסטערס,
̂ען דעם  און טראכט ער און ׳עדן גן אידדי
 באזײטי־ צו וױ םיטיעז, די צוער״פט ווכט

̂ידענע די םארניכטעז און ען1  שנזע- םאר
 זעהט נינדאיגטעליגענטער דעד רוננען.

 אז א'ין, זיד רעדט ער ;ניט איעס
 א׳ױוי װאדט לאנד םאד׳צפראכענע ראס

ארעםס. אויםגעשטרעקטע םיט איהם
ארײניןו־ װערען נאר דארף

 בלינד־ מין אזא םון רעזויטאם דעד סען.
 *wb טדויעדיגער העכסט א זיין מוז סײט

 אלע איז ארבײטער םילע גאד איהם.
 בלינד־ דיזער םון קרבנות די זײגעז צײטעז

 כחות אײגענע זײערע חענעז ניט םון יוייט,
 דערפאד מונא. דעם םון כוחות די און
 אינטערנע׳פאנאל די װאם כילדוננ, די איז
 הענס־ דעי םון םיטגלידער, איהרע גיט

 און גוםא זײ םאר סײ וױכטיגיןײט, טער
 אל־ איז איבייטעד־באװעגונג די םאר ׳סײ

 דעװאלױ קעטשעי, בא׳ןואםט ד געמײן.
 איגטעלינענטעז דעם םון אבער ציאנערען,

 זיך װעט װעלכער סארט, דעם םון סארט,
 אז הא* טיט׳ז אומדסט מלאגען. גיט

 נעבדױ• אימער װעט װעלכער נאד װאגד,
 טי• וױרקזאכיםטע די און דיכםמע די כעז

 א*הם פאױשטעלט ײאס װאנד, די וױ טעל,
 צױ צו גליח, און סדײחײט צו \וענ דעם

אוטעטעדען.
*«

 נוםע א םיט אינטע־נעזואנאר ,ד יע,
tm ביידונגס־ א*חר םיט אינייט ײיכט־נע 

 1א' יואנען «י אנער כדי דעיארטטענט.
r*', ערם-אען *אנ«ען r ,ותט אױםנאיעז 

 ביי־ דעם *ו «ייט חנד מיט םוועז זי
 אי*1ס א נאד צובויעו ומס־דןיאױטײענם

fiti זא- י7םא;וםעל,ט׳טו־ אונזעדע וואו 
m* מ׳דוי אב־םעי יוערןן קאנעז <ען ay 

 מאנופעיד אונזע־ע אױד ווארים למענט.
תענד זין געװיםען א איז זײנען סמוחנר

ױ, אר6 ערזוטעום, קעטפען, זײ םער,  י
 אינטערעס׳!!, מן»סע;טאנע ז״עיע פאר
מ •רדנוגנ, רי םאר *װײטענס, איז,  װעל
 י1אוי וענען «ו טענריניוייטען די זײ ג־ט
 נאװאוסטויגינ אני^רע. פון ארבײט רער

 טוען זײ װאס איז, דאס אבער ניט, אדער
 אר־ *ווי׳פען תאמף דער און טאנ־טעגריר.

 ן1געוו/ װירקריו װאיט קאפ־טאר און בייט
 נײ״ די אט װען אי:טערעםאנטער, פיר פיר,
 נאזעסע! װאדםען *דדיס יועספענדע דע
אינטע״־נענץ. ;ױט־נע די

חא• םיר פאײיייועגען, ניט וױיען מיר
 פילע אז וױגענעבען, «עיז אויי עס כען
 אונ* װעסען םיט םאנוםעקם׳עורער, די םין
 • אין ׳פטעהט אינםערנעישאנאי זער

 חוי־ נאנץ א נאזי*ען סאטוי, מטענדיגען
 אױס־ די אינטעייגענץ. םון גראד נ«ן

נ מנ ״  חנר אין יו«מםע ניטערע םון ם
 יפי־ אין יארין, נױ אין יןיאוק*אינדוםטרי«

מנ־ אנדערע פי?ע אין און קאכא  טרייד־
 םוז קאנטראיירט װערען װעינע טערם,
 פארדאנ־ *ו איז אינטערנעמאנאי, אונזער

ס פאיוט, דעם הוייטזעכי־ו קען  מא־ די חו
 אינטעיעענט נעװען זײנען נוםעלטישורער

 ׳פאדען װעיען זיי אז א״נוווזעהז, נענונ
 איגםע־ איינענע זייערע אדיין, ז<ר ברױו

 איינשיארען זיף װערען זיי אויב רעםען,
 פאדעיונ• נערעכטע די :•בנענען ניט און
 זײינען זײ אינםעינעשאנאי. דער פון גען

 די זעהן *ו נענונ איגטעיינענט געײען
 יואס־ נרויסע די זעהן *ו ;ןײ גענען כחות

 אינ־ ויי האבען, זײ איז חאמו*, א פוז טעז
 אונםערנענעבען ייר םענשעו, טעריגענטע

 םאנױ ד־זע אוםפארםיירריכע. דאס *י
 שויע די דורכגעטאכט האבען 'םעקטשורער

 סרי־ זיינען זיי איז כעםםע, םייע פ־'ע, םון
ד געײארען נער  זיי־ אכער יײדעד זײ. חי
 דעם םון ראנופעקטשורער אלע ניט נען

 מאנופעקטשורער, דא זיינעז עס סא־ט.
ט האט נאט װעכיען  די אט נענעבען ד

 ו־א־ די שכל. פון םתנה נרויסע שעהנע,
 דורר אױס זיר צייבענען םענשען זעע

 םיט און עקשנות. משונה׳דינע בלינדע, א
או רארף ןויי  קנע־ אינטערנעשאנאל די נ
 ארײנכרענכעז װעט זי ביז הנעלעז, איז יען

ל,ע*. ז״ע־ע אין שנר אניסעיע
• **

 מ־ מאנוםעקטיצורער קלאס דעם צו
 אין װײסט־מאגופעקטשורעד דער הערט

 מערהען צו ניט איז עס םייאדעלםיא.
 ?ײערע אין איגטעלמענץ םון ׳צױר ־הײן

 װי דעם, נאך אײך, מעדקט האגדלוגכען.
 אױספיהרעז אינטערנעמאנאל די זעהעז זײ
 טאנױ די םיט סנסוכים איחרע אלע אין

 מטעיט, םאד׳פידענע די אין םיקט׳פורער
 סריגען ארבײטער די זאלען דערװײל אז

 אוננ^ר ארבײטען און װײדזמעם דיזעלבע
ײ קומעז איצט, ביז זוי כאדיננוגגען אאע  ז
 &יט אז םאדערונג, מ׳פונה׳דיגער דער מיט
 אן טאכען אגאל1איגםערנע? די זאל זײ

ײ םיט אז ;אױםגאהם  אייג־ די זאל ז
 — אגרימענט, אן פאכען טערנע^אנאי

 אר־ די אז אנדימענט, אן — אייו מעדקט
 פראצענט 25 אראפלאזעץ זאלען בײטער

 ארבײטס• די אז װײדד&זעם, זײערע םון
 פון װערען געוזעכערט זאילען ^טונרען

 םאר ױם־טוב־טעג, איע אז ,48 אויזי 44
 אייצט ביז האבען אדבײטער די װעלכע

 זאלען באצאהלט, דעכט כױט געקראנען
 די אז און װעדעז, כאצאהלט ניט מעהר

̂ין זאל אדבײטעד אן םאר פראבע״צײט  ז
 :•jfb האנען צוױי• אנ׳טטאט װאבען םיער
ivv, אינטעליטגנץ, םון םונין א סיט כאטש 

 ערװאר־ און םאדערונגעז, אזעלכע ̂וטעלען
 סיט מאכען זאל ױדאן די אז נאה טעז
 !)1דערם אונזיז דער ? אגרימענט אן זײ
 ארבײטכד צו אײנשטיםעז זאי ױניאן די

 זײן גיט גאר יןאנען װעלכע באדיגגונגעז,
 גאד װאלטעז אדבײטער די װעז ערגעד,

 ז*י געהאט! ניט ױניאן חײן מאי יןײן
 די כױט אנרימענט אז מאכעז זאי ױניאן

 ^•4נו זײער םאי בלױז םאנופעקט^ודער,
ײ װאס געגאד, סע  א־ר־ די יאזעז זועלעז ז

 הונתד-לױן א םאי פדאצעװעז בײטעד
*צעפעד. זײעיע אין

 •jrT דער ניט איז פארלאנג םין אזא
 דאזיגע די רױב״לוסט. בלױז םון זזלטאט

 וחנלפע אלע, בײ דא א*ז אײגענשאפט
 פון הארעוואגיע דצד פון לעבעז א םאכעז

 ױב-יוסט,4! דא איז עס אבער אנדערצ.
 קאגטראל'רט דויב-יוס£ דױב״איםט. אדז
י•1̂ו אינטצייממץ, מאס נצוױסעד א פון

ױ ױן /נחן,1 צו ןױיט ^ וױיס^ pנ  T? װ
 איז װאס רױג-לוסט, און (אפצו׳צטעלצן

••מ״ דער m #ניעך
 די טיגער• וױידען חומעדמען » פון ט»ט

 פילאדעל• די פון n איו רױנ-יוסט דאדגע
 V* ױ צורער.1וײסט-מאנופעוןצ1 פיער
 פײן איחר אין גיטא נלעד, איו ױ וױיד,
אונר. טענ^נען פון פונון

**«
 איז ניט־אינטעלינענט אזױ »ו;יוט און

 די iv אננסט זײער אז פאריאנ;, ז״ער
 JJL4VW1 אינעדנעגענען ז«ר אדנײטער

 |ys װאם זאנען, פאראן ארניטדײשאן.
 ארניט• ויך לטזען װ*ס אדניםרירען, ל«ן

 נע• װטלט עס װערנע אינער און וירמן,
 ייעז סאטוי, א אויפצונעםען זיגד א װען
 אויס• פרידלינען א iv קומען w מען

 פי־ די ײאס אינער *נער, em נרײך.
 פווך־ מייסט־מאנופעקטשורער לאדעלפיער

 יון טעחר גיט ייז ארביטרײשאן, יאננען
 עססויסטענץ, סאמע די וױ װעניגער, ניט
 אלע און ױניאן דער פון זעינםטאנטוגנ די

 אלעם, Dm ווארים םעםנעדס. א־הרע
 ♦ו*ו אויספיחרען, װילעז נאספס די װאס
 צורייש• ײי ווענמ׳ןר, ניט און מעחר נ*ט

 װאס אלעס, ארבײטער די פון אװעסגעםע)
 אר1 זײ םאר אויסנעלעמםט האט ױניאן די
 אט און יענען. איהר פין *ייט נאנ»ע די

 איז, ארביטריישאן, iv אינעמענען ראס
 דעד רעזולטאט דער זײן נים ?•< עס װאס
 ■ראק■ האט ױדאן די אז עס״ מיינט פון,
 ארציי• די פאו נעװאונען ניט גאר טיש

 זײגען נעוױנסען איחרע אלפ אז טער;
 'און נאטור, *װ״פעלחאפטער גאנץ א פון
 om אוסויסט. געהעמפט חאט זי אז

 םילארעלפיער די פון אננאט דער טייגט
 קאנען ױניאן. דער *ו םאנופעקטשורער

 אינטעלינענץ סון ׳טוור א מיט מקגשעז
 איינװילינען זאל ױניאן די אז ערװארטען,

דעי«ו
00

 פעחלט אר*ז פון םעחר ענטשידען ניין.
 םייאדעל־ 1אי וױיסטםאנופעסשורער די

 אינטעלינעגץ. עיעמענטארסטע די פיע
 נרוי* » בלויז איז חאנען, זײ װאס איעס,

iVd .װעט םענשען אזעינע מיט איעטיט 
 ניט ג*ר טורא, םיר חןובען ױנ־אן, די

 «יײ ארנוםענטען. דורך אויספיהרען קאגעז
 פאר נאשאפען נ*ט זיינען םוחות ערע

 זייערע איע פון הרןיר איז דאס דעס.
 •na מוזען ױניאן די וועט זײ האנדלונגען.

מ דעס אויי קעמםען א  •רימיטיװעז נ
 דזשענעראל־סםרייק, א דורד שטײנער,

 *ר שע«ער וײערע האיטען זאי װעלכער
אננ, אזוי פאר געמאכט  װעיען זײ ביז י

ט איז עס אז דערפיהלען,  גענוג ני
 אויו אז נאד װילען, י י ז װאס דאס,

 אױף האט ױניאן זייער און ארנייטער די
 או־יס, זעהט dp װי ,om זאנען. »ו װאס
 דונר פון רעזוילטאט דער זײן ניוזען װעט
 וועם סאםוי דער פילאדעלפיא. אין לאנע

 ♦״ן וועם דאם אבער ביטערער, א זײן
 וױיםט־ די נו«עז. גרויסען פון קאםוי א

 P51«םאד איינםאל מוזעז מאגוםעיוטשורער
מז זײ װעלכען לעסאן, א קרינען מאל א  ז
 צו אומםענלױ איז עס נעדענקען. לא;נ

 סיייעז ארנומענטעז, מיט זיי אויוי ווירקען
 װאס חױת, די װי װערען, טרעינידט זיי

.v>yv אין זעהען טיר
**•

 ניט זיינען אויס, אבער װייזט עס װי
 בללנד, אזוי װייסכדמאנופעהטשורער אלע
 זע־ ויי פון םאנכע נ־ט״אינטעלינענם. אזוי
 מאנ־ טעוח. םשוגה׳דיגעז זייער אײן הען
 IVP ױגיאן די או אײן, איצט ועהען כע

 םארהאגדלונגמן, סײנע האנען כיט םיט«ײ
 באזינוננ, זײער iv פוסען וופלען זײ ביז
 אינטעליגענטע װי ריידען אנחייבען און

 dp װי ארויסצוסריכעז כדי און םענשען.
 וועלצמר אין ראנע, •אספודנע דער םון איז
 כיט־באחד זײער תרך זיו געפינען ויי

 Dm געװענדעט ייד זיי ח«ובעז נפנטקייט,
 זײ ז*ל ער םילאדעלפיא, סון מעיאר

 ניט איז דאס ביאםע. no ארויסשלעפען
 פילארעלפיער דער ויאן. שלעבטפר ליין

 ארײנםי־ זיין דורף איינמאל האט מע־אר
 זוײסם די «ווישען סכסוך דעם איז זיד שען

 פארטי• ױניאז דער און םאנופעסטשורער
 אויס* נעזאלט האט װאס סאםוי, א דעז

 ער צוריס. םאנאטען אייגינע טיט נרעבען
 סענש, סלוגער •ראהטישער, א זױ חאט,

 איפ־ שײלאקס פילאדעלפיער די געראטען
 םלייש םונט דעס םון סאנען om צוליינען

 םא־ די דארוס, םײנען זײ דושולײ. ביז
 איצט װעט מעיאר דער אז נוםעהטשורער,

 ערשטער דער זייט. זייער אויןי זײן
 שחוקליצער דער געמטען, איז דזשולײ
 םיט דאד זײ הוםט אריבער, איז טערטיז

 «ײ ארבייטער־םלײש. םונס רער רעכט
 דער טעות. א m אייר אבער סאכען
 אוװארטען om נעראטעז האט מעיאר

 עו׳ט־ חנס ניז פאחנרוננען נייע די םיט
 Dkn צײט יענער m װייל דזשוליי, טען
 >ץ6אלגצ אין לאנע די אז גענלויבט, םען
 גאנץ וופרען 1א1 וועט אטעריסא •יז

 ייעדעז סושוח סאנען װעט םען און קלאר,
o איבער n, ארונ־ טוזען ארבײטער די צי 

 אוינ און װײדזשעס, זײערע פון טפרלאזען
 ו*ער אמר, װיפיל. פראנע די איו )יא

 און נעקוםען, םאתע איז דזשילײ ערשטער
 װייט אלץ נאך איז לאנפ עסאנאם״מ ד•

 «יז יסרות נמיסמר דער בייפטיםם. ניט
אויף נעווארען נןייגדערט ניט אופן בשום

 M איומענד טיט ז«י טוןן ײ אזויטיי״
 די פון סאחנחןן ivtm רענט פון ׳פײן

 ׳•גיי• לימו ייד 1ז«י« אז«ײ אובײטער,
im זיי• װע?נ< פארדינסטמן, זײערע פון 
 אומ׳ווטפנחןו. roova די אונטער גען,

 pr*im אויסנרײו חוו ם*נעוע. גאגץ
 סאנופעס• די און א׳נטעמעשאנאי דער

 און ,.װייססס קראוהס no טשורערס
 איז ש#עדס םארשירענע די אין דועסעס

 ר/ר• און דערצו. נאװייז בעסס׳ור דער
 פילאדפיפימ, םון גמיאר דער װעט סאי
 אוג• אווי וונפט האנײען װעט «ר אוינ

 װי פיוג, ייוז עחרפנחאפט וארט״איש,
 נפיניט פריחער, מ*נ»טען עטריכע סיט

 און ט״גונג. אנדער הײן שפנען׳גענען
 מאגופפפפשור■ די ט*ן. דאן װפיען ײפס
 אננעדען סוזען זינער ווערען ז״ ער#י
 חא־ זיי װייל עגטשײרוגג, מעיאר׳ס דעם
 װאלט געװענחנט. איתם m זיו נעז

 קלױ און טעוונעי פיר געירעז ניט אנער
 ייאס טיפז זײ ווונן זײט, וייער פון געי

 סא• די 1 װייען פרײען זײער םיט אלײן
 און שישאנא, יאדס, גױ פון נופעהטשורער

 פילאדערםיא א*ן סאנופעקטשורער םילע
 איצואװארטען נאשטעחן כאנען גופא,

 סיט הומעז m אוס טאנאטען עטלינע נאר
 אויס• גפװיסען א צו ארבײטער זייערע
 װ״סט*מאנופעקטשורער די נאר גלייר,

 א חאנפן שוין סוזען םילאדעלפיא אין
 װיינינעי ניט ייון װײדזשעם, איז שניס

 די פוו פארגרעספמננ א פראצצנט, 25 ײי
 אי«למ נאד איז ארבײטם־שטונדעז,

 װאפ« פאר פאדערוגגען. חוצוח׳ריגע
 חןר נייז, 1 טונים סעשים \ועלכע פאר

 אנדעלש נאר האן פילאדפלפיא פון מעיאר
 טאנופױפ־ די דאס וױ ענטשײתן, ניט

 ■אר א נ*ף געדולדען ייר םוזען טשוחנר
 טא• איכעריגפ אלע טיט גלײד סאגאטוןן,

 אינמסטרייןן. אונזערע אין נוםעחםשורער
 *pd 1« פנטשײדונג די װעט סאספר נאר
 m ױין פרװארטונג, יעדע גענעז יאר,

 וועט סאנוםעקטשורער, די פון גונסטען
 א אויוי ענדערען ניט לאנ« די דאר עס

 זױיסטס לײדיס סון ארבײטער די חאר.
 עגצד זיינפז פילידעלפיא אין ררעסעס און

 om אייו• נאכצונענען ניט איצם שלאסעז
 זײן סענ op װי זוינסיג און מ־נדעםטע,

 די npa* ט?יאר, דעם פון מיינונג די
 ipspo m בבוח ניס איז מײנוגג ראזינע

 נילינ• די זײז זי מעג און וױיסטעל, איין
 מאנוםעהטשור־ די פון npipr די איז ססע,

 מאניפפהטשורפר די אויב דערםאר, ער.
 אפצואווארטפן איינװיליגען ניט זאלען

 טעןdpi 15 ניז פאדערוננען זײערפ םיט
 -01בא גוט זיר דפרװייל און תצעסבער,

 םיל פיל, םאדערוננע! וי מאכען און כענען
 אזוי, מענשלינער, פיל פיל, נעטעסיגטער,

 ןײ אינער קאגפז זאלפן ארבייטער די אז
 מאנר די אויב ;הפחות לבל דיםהוטירען,
 פלפסער דער אין ותלען פעקטשודפר

 נאזינוננ זײפר m סוםעז ניט שטונדע
 » ארבייטער די י1אוי ארויפצײיננען און

 טאנפר װײסט ליידיס די װעלען קאטוי,
 אױפ־ אײנקר, װי אלפ פילאדעלפיא, פון

̂ן ס־ נרצסטער דער טיט איחס נעכז  נא̂ג
 פארצי• נרעסטער דער םייט און טערוננ
 אר־ דצנסענדצ ארבײטער, װאס טערוגנ,
 ברר די געגען םױזלצן קאנעז כײטפר,
 מאנופעהטשורפר פון צומוטוננ טאלסטע

 װאס ױניאן״ארנייםער, m ארבייטפר, צו
פארנעיווסען. אםאי א־ז

קז אר הי ען די פ  חוננןןר־ פון מיליאנ
טארכענדע ת ש שו רוסלאנד. אין נפ

 tpovtm גארסי, אז ויך, דאכט אונז
 •p« וזאבצ! סאיועיט־רענירוננ דער טיט

 זיד ײענדענדינ טצו̂י שטיהעלע » סאנט
m דפר פון רענירוננפן בורזשואזצ די 

 1אי רוסלאנד חצלםעז זאלען זײ אז וועלט,
 האלטען וופלנצ זײ, נױם. נרויפצר איחר

 שװצל אויפ׳ן שםעחט וועלם גאנצע רי אז
 די אז חײסט, om רעװאלוציא), א פון

 נארײט זיינען יועלט דער פון ארבײהעד
 נא־ און אלצופ די שםירצען m פצחיג און

 ל«ר זײ חאנצן ארדנונג, נייע די שאפען
 צר ווענדפן זיו בפדארפט װייזע נישער
 כרי־ העלפט ארבייטצר. די m ערשט

 און ברװשר אײצרע ארבייטער, דער
 איור זײצר אין חסלאנד 1אי שװעםטער

 «ײז דשן top אח נויט• גרויסצר טינער
 רעװאלוציא* די או צװייפעל, א אירגענד

 ווןגלט דער פון ארנײטעושאםט נערע
םיט באלו tpenpio* גיט זיך װאלט

 אי־ װארום 1 ענטוזיאזם העכםםעז דעם
 וופלכצר חואײער, א m ווענדעז ייר זא

d האסט װעלכער און בורזשוא, א איז pi 
? סס װי סאציאליזס, ת »  זיר װארוס ח

פ m װענרען ר ת  mn*tpi mmtm'ta אנ
ip i ipopm ,|pt אינטערנאציא־ דרימער 

ט שיער חרג׳עט גאל  &אג יעדען אװעיו ני
פיו, 1אויפ׳ א  אר־ די im זײנמו dp א« י

מ וופלכ? בײטפר, ױנ װיריןליר זיינ  םח
pn mלPDחומ?ר־שט»רב?ציצ פון די ן 

«םיליאנען
A ■

Dm ,»1< טיינונג, אוגזער לוים איPnp 
ipdm א ij .זײ לאםיר אכער פארזפחעז 

Dm סאכעז גיט om .י פארװאורא  י
ױ. איז נויט די נרויס, איז טיט מי ח  א

djpdpi ip און n טיט צײט אזא אין זיך 
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 ••־ אױם׳ן וױרער שוין איז רוםלאכד
̂ג־ארדנוגג. ליטישען ט
 צעהן א אין און גערואלםען ה*ט נאט
 א אױםגעבראכעז האט גובערגיעס רוסישע
 אין םרעוזיאו געװארען איז עס און חונגער

 ! רוסישע איע װעיטעי. •אליטישער דער
 זײנען װאס •ראםעטען, און עקספערטען

 ארבייט שטאו א אהן געכליבעז געכאך
 -אױםשטאנד, יזראנשטאטער דער ?יגט

 םיאכה דער צו גענוםען צוריק זיך חאבען
 װײ שױן צײיזען און דיסקו־עדיטירען םון

 דער םון שטונדען רי און טעג די ד*ר
 רוסישע די רעגירונג. באלשעוױסטישער

 געװעזענע די עמיגראנטען, ••ליטישע
 אנ־ װידער האבעז גענעראיען, און סו־יצים

 םיליטע־ א םאר אגיטאציע די געםאנגען
 אונטער םאל דעם אינטערװענציע, רישער

 רוסלאגד. םאר הילןי םון אױסרייד דעם
 אױםגעהאלםזד אז איז זייערע לאגיח די

 דארוי רוסלאנד העלםען שױן אויב גע.
 אזוי וױ און ראדיקאל אױסהעלםען םען
 דעם העלםען ראדיקאל אנדערש מען הען

 עלייאיר־ אן דורך גיט אויב פאלת רוםישען
 לאנד דאס עםענען זאא װאס ארםעע, טער

 דיס־ און םארטריבענע אונזערע םאר צוריס
? הערשער קרעריטירטע

• נאך נעװארעז איז םראגע רוסישע די
 הערבערט זינט הןומסליצירטער ביסעלע א

 רעליױ אםעריקאנער דער םון ווואװער,
 אםיציע־ אן געמאכט האט אםאסיאײ״עאן,

 רױ מיייאן א צו הילוי םאר םארשלאג <«ן
 זינט אוז אינװאלידעז און חינדער סישע

 *KP םיט קאםיטעט הונגער רוסישער דער
 די און םארשיאג דעם האט בראש סענעװ

 האט דאז זינם ־״ אנגענוםע?. באדינגונגען
 סא״ םילדער מיז א /»עם אױסגעבראמח

 ״העאפעז״ צו רעגירוגגען די צוױישען 7ני
 די טאן. צו זיך איילעז אלע רוסלאגד.

 א שױן האט װאס ריגירומ, םראגצױדשע
 רוסלאנד, צו םרײנדשאםט אויוי חזקח
 װאישינג־ אין אנגעפרעגט אםיציעל חאט
 אםע־ םיט סאאפערירעז קאן זי אויב טאן,
 םוס״ דער רעליעף. רוסי׳שען םאר׳ן ריקא
 אלע םון באשטעהט װאס קאוגםיל, רים

 םאר־ גערארםט האט •רעםיערצן, עלײם
 םארהאנדעלם, שוין האם אדער האנדלעז,

רוסלאנד. ״העלםען״ װעגען
 עס און האכט עס װארט, אײן םיט
 די רוםלאנד. םיס וױדער ̂שוין ר^ט

 קארעס״ לאננע טאג אלע האבעז צײטונגעז
 הומער רוסי׳מעז דעם װעגעז פאנדענצעז

 דיילאםאטעז, די םון #לענער די װעגען און
 דער און רוםלאנד. העיפען צו אזוי װי

̂ויער ארימער  און געוױס יצטעהם צו
 װאוגדער גרױם אין אױנען די זץ• רײכט

 אויב גע׳מעהן. איז עס װאס ניט װײס איז
 געוױם איהם איז ערקלעהרומ אן זוכם *ר

 די םארװאס ערםאהרען צו לייכט נים נאר
 םיט בלויז האבען װאס רעדרונגען, זעלנע

 ביר־ דעם פינאגסירט צוריס יאהר עסליכע
 אנגע־ האבען און רוםלאנד אין נער־קריג
 אויף ביאקאדע גרויזאמע אזא חאלטען

 הויט םון •טוט איצט שפריננעז רוסלאנד
 צו איהר יןוםען צו ̂נעלער װאס ארוים
חילזי.

 האט ערמײנונג זאנדערבארע די אט
 פאר םעלד ברײטען א געעםענם דאריבער

ע יואלירטע םיעל און םיעלסאכע די  רוס̂י
 סיעקולי־ צו פראםעםעז און עהסיערטען

 אײנער ^ער פראםעצייען. און רצן
 •ראפע־ און וױנקעל זײז איז זיך מטעהט

 זיך ווענדט עס מםײמר. זײן אױף צײעט
 איז באלאננט. ער לאגער א פאר װאס צו
 זיך, םאחשטעהט ער, צעהלט #אנםי אן ער
 סאוועטעז םון ̂טונדען די און טעג די

 אין ער זעהם פרא, א ער איז רעזשים,
 פאחשטענריגוננ םון עמאכע נײע א דעם

 צום האםוניזם און סאפיטאליזם צװי׳שען
 ער איז בײדע. םון בענעםים גרױסען

 א איז ארײז ער םאלט פעסיםיסט, א סתם
 די שםראםעז אן הויפם און טאן םוםר

 זײ לםאי רעגירונגען קאפיטאליסםימע
 לאבען א םאלח רוסימען דעם דערלאננען

 רוס־ װי א?ױ באיאגעט א אויןי גרויט
 נעקרא־ רעװאלוציע דער זינט װאלם <אנד

 וועלק קאפיטאליסטימער דער פון נען
באיאנעטען. װי אגדעױש, ע«עס

 ענט־ געװאלט ניט זעחר װאלם איר
 דיפלאסירםע רי םון איםיצעז סוטיגען

 וועלכער צו רוסיאנד, וועגען אפםפערטעז
 בא״ גים זאלען זײ חדר אחנר ךיכטוגג
 אלע זײ אז זיך, דאכט םיר אבער *אנגעז,
 אננעהמענדיג, םעות, גרויםען אײז םאכעז

 אײגיג איז װעלם יןאפיםאליסטיעע די אז
 איז רוסלאנה צו באציחונג איהר אין

 פאר־ די אױסםײטמען זײ זוכען דערםאר
 א<ס אײנע, דוסלאנד צו ד«ילוי גצמלאגענע

 צוױיםצ, די און ליכצראליזם, םוז ?יצג א
 כױר רעאסציצ. דצר םון םריאוםוי א אלס

 חילו• געבעז צו גרײטקײם רי אז מײנט,
 דצר פון נראד דןי נצחסט דוםלאנד

 האפיטאליס״ די צײי^צן ואסאייגיגסײט
 צו באצונ איז גאר גיס לצנדצר םי©ע

 די אז און אלנעםײז, >וין גאר רוסיאנד,
דער ןויז זוכצז גאר םצ| דארוי ערקאצרזמ

איז וואס צגדמרומ, •אלים^צער עץי^וצר • • *

 קאונסיל סופרים דער זינט פארגעיץםען
 צו געזובט און •אריז אין געזעסען איז

שטײנער. זיין אויף של(ס םאכען
 בא־ אכט, אין דאס נעהםט םען וועז

 דער און בייד, אנדער גאנץ א זיך יןוםם
 קרינט הואװער מר. םון הייף־םאױטלאג

 עס באדײטונג. דיפלאמאטי׳שע מיעפע א
 און אן הילף בלויז נים זײן צו אוים זעהט
 «א־ טיעםער א מיט הילף גאר זיך, םאר

 פאר־ װײם א םיט און כונה ליטישער
 גיט איז עס זינצן. אין צוועק טראכםעז

 צװעה, הוםאגיטארעז א מיט הילף נאר
 געשעםט, אויף אויסקוק אן םימ אדער

 רוסישער דער פאר אנטראג אן פישוט נאר
 אםישר קלינגעז קען דאס םרײנחשאםם.

 גענונ דא זיינעז עס אבער װילד, אביסעלע
n םין אזא בארעכטינען צו נרינדע v rn.
 פאליט״שע אינטערנאציאנאלע די
 גאר לעצטענס איז אמעריקא םוז לאגע

 גע־ צו העלםענדיג גלענצעגד. אזוי ניט
 איז דעמאקו־אטיע םאר םלחמזז די װיגען

 גאר געבליבעז דעםאקראטיע גרעםטע די
 ליבעסתרפלערונ־ אלע נאך םרײנד. אהן
 בא״ דאם געיןומען איז אםעריקא צו גען

 ענגלײןדיאפאנעז״צער דער םון גײאוגנ
 דראהונג דירעהטע א איז װאם אליאנץ,

 אלע םון ״טטאאםען. םאראײניגטע די םאר
 אםערי־ דעם אויםצוברײטען האפענונגען

 א אױםגעלאזט זיך האט האנדעל, ?אנעם
 םון םוטער־לאנד דאם ענגלאנד, חלום.

 איחר וײז צי ארוים זיך צײגט אםערייןא,
̂ז יאפאן יןאנקורענמ. ״שארםסםער  א

 םאחטטארקט סיביר, אין ארײנגעהראכען
 אײנםלוס איהר םעהר אלץ וױיטער װאם

 אײ אםעריקא׳ס דראהט און כינא, איבער
 פאסיםײס אין פאזיציע בערהערשענדער

̂יה #עם טוהט זי  הסכמה דער מיט נאםיר
 איז אמעריסא ענגלאנד. עלײ, איהר םון

 מעכ״ אײנציגעז הײן אהן געבליבעז איצט
 םרײגד, אײנציגער דער םרײנד. טיגען
 איז רעכענעז, קעז אםעריל,א װעלכען אויןי

 זײנען םראנצויזעז די אכער םראנהרײך,
 פרײנד־ זײער םרײנד. האםטבארער צו א

 װי לאםט, פאליםימע א מעהר איז שאםם
 לאננ, אזוי םרײנד זײנעז וײ געװינס. א

אםט דער םון סענען זײ וױ  נעװײ םרײנ̂ד
 װעט ענדערעז, לאגע די זיך זאל נען.

 ווערט, םיעל אזױ זײן םריינד׳שאםם זײער
צמלענדער. די םון װי

לא־ זעהר זײן צו דארימנר זעהם מס
 ®אליטישע זוכען זאל אםעריקא אז גייש,

 רום״ און אנדער*, עתעץ םרײנד?ןאפט
 צר דער אין חען םרײנדמאםט לאנד׳ס
װערטה. גרויםעז א זעהר םון זיין קונםט

 פאליטיס אינטערנאציאנאלער אין
 םײנוגגסםאר׳צײחנג• פא^טימע זיינען

 קען װיכטיגסײט. צוױיטער א םון חײםען
 דעםאיןרא־ קאנסטיטוציאנעלע, די דאך

ע די זײן ענגלאנד טיטע  עלײ פאליט̂י
̂ער דער םון  ױנקט יאפאז, אויםאהראטי
 דער םיט געווען דאם איז פראנמרײך װי

 די זא* םארװאס רוםלאנד. צארישער
 ײזר מענען ניט אםערימא חנמאתראטישע

 אויםא״ דער םיז עלײ •אליטישע די רעז
Vרוםלאנד באלעעװיסטימצר חראט״שער

 די זײ? קעז ̂טערונג אײנציגע די
 חויכא די אין אבער געםאהר ״רויטע״

 שויז געםאוע די אט מען האט םענסםער
 אחטױחגן אן אלם אויפנצגעבעז לאנג

 םעחר גים אן זי האלט סמן אוז פאסטאר,
 דער םאר צוועמען פראפאנאנדא םאר װי

 האפי• די וואלם רעאיןציע. אינערליכער
 געהאט םורא װירסליך װעלם םאליסטישע

 זי וואלם גקםאהר*, ״רויטער דצר םאר
 ניט און לײצעם די אפנעלאזט אביסעלע

 וױ עטײוי, אזוי סטרונעם די אנגצצויגעז
איצט. עס םהוט זי

מעגליכ־ דער אנבאלאנגט װאם און
̂ע״ די ארוגטערצוזעצען איצם ק״ט  באל

̂ן קצנען װיקעס,  וױ טרויםצן, חנם װעג
 עמיגראג״ רוסישע די בלויז טײגט, עם

 םארלירעז. צו גארנ״פם האבען װאס יטעז
 בעםער, ניט איצט ?ײנצן אויס?יכםעז די
 צר יאהר צװײ מיט נעווען זײנען ױי װי

 אינ- אויןי םארזוםגז עסליכע וועז ריה,
̂ען. ןײנען םערווענציצ  דאס דורכנעםא

 איו רוםלאנד וואס דערםאר, ניט איז
 איהרע וױיל גאר געווארעז, יעטארקער

געוואחנז. מװאכער זײ;ען געגנער
 סא־ די װעט םלחםח גרויסער א אהן
 ארוגמערגע־ הענען גים דעגידוגג װעטצז

 די צוטםעלעז ווצם וחגר ווצרען. זצצט
םיטלען. סאםעריעלע די און סאלדאםען
 עקאנאםימ איו וואס פוילעז אםמר

 און רוסלאנד, וױ רואינידם, םעהר גאו
 k טווא• סך א םך, א יאליטיט איו וועלכצ

 צדצטע־ ווצט •יילמז אז זײן זאל ? כער
 וחנר אנצר האגאבעךםלייט. חנם לצן

 •wmr איז עס ? נעלד דאס גצבען וועט
 וחנלמ איתצגד אז פארצדפטעיעז, זיך

 צום קוםעז װאנען איצם זאל חנגירדננ
 גצלד סעהר םאדלאננעז און פאולאסצגם

 צױ יאחר צװײ מים םלחםות. גית ׳םאר
נאנונ געזזאט רענירוננצן די חאבען ריפ

\9ס** צו ורצלם־םלחטח דאר ®ח שר"ס
־ יי * י• ־ ״ « • י . ״ ־ י

 געגען מלחסח נעהײםע א אויסעטאטען
 ■אר־ םון צו״שםיםונ; דער אחן רוםלאגד
 ש('\ דאס זיך האט איצט לאמענט.

 םלחםות נײע אויוי ־ און אויםנעגוםעז
 דער און סיטיען, נײע האבען םען דארז•

 איז מיטלען די טאםען צו װעג אײנציגער
פארלאמעננתז. די דורך

̂זער דער האט בכלל און  הוננער רוםי
 אויםזיכטען די םארגרעסערט ײאם װעגיג
 ער םארקעהרט, זיעג. ̂נעלען א אויף
 םלחמה םיחרען םארקלעגערט. זײ האט
 טװע־ א זעהר איז לאנד רואינירם א םיט
 םאר ׳צונאים גרעםטע צװײ די ענין. חנר

 גרוײ א — ארמײ ארײנדריגגעגחנר אן
 זײגען — װעגען שלעכטע און ישטח סער

 גע־ זײנעז זײ וױ רוסלאנד, אין דא איצט
 רעגײ די צײטען. נאפאלעאנ׳ם אין ײעז

 םיה־ װאם די, און דערפון, װײסען רונגען
םאראנטווארטליכ־ םון פונ<ן א גאך לעז

 ענטטטאנען איז פאלזנמית שאופע א
 אסעריקאן דער פון םיהרער די צװי^ען

 םיהרער די אוז לײבאר אװ םעדערי״עאן
 ױניאן טרײד אינטערנאציא;|ןלער דצר םון

 אינטערנא״ (״אמסטצרדאםער םעדעראציע
 אםעריקא־ די װאס דמם, צוליב ציאגאל׳׳)

 אויגאניזאציע ארבײטער נאציאנאלע נעו־
 אינטעיר• חגם םון צוריקנעצויגען זיך האט

̂עז  װאס פארבאנד, ארבײםער גאציאנאי
 יאר * פױט גרינדען געהאלםען האט זי

 זײנען זײטעז בײדע םון צוריק. יאהר
 וג-1באטולדי שװערע געװאחןן געמאכט

 צד אײז םארװאורםען. שארםע און גען
 אומאחוצנד אין צװײטען דעם באשולדעט

 א. םאמטעה די פארדרעהען אין ליכהײט,
װ. אז.

 אםע־ דער צװישען בדוך דער וױ אזוי
 ארבײטערשאפט ארגאניזירטער רימאנער

 אינםערגאציאנאל ױניאן טרײד דעם און
 אינצמד און װיכסיגקײט גרויסער םון איו

 דא םיד װעלצן ארבײטער, אלע פאר רעם
 דעם אין םאסטען די איבעדגעבען פרואווען

 םאר- — געזאגט בצסער אחןר סכסוה
 י1או־י צדדים בײחנ םון ממנוח די צוליעצן

 דער פון ציטאטעז דורך און גרוגד דעם
 סעסחד אדעגעסט, חש. םון מיטםײלונג

 אםסטערדאמעד םון בױרא םון.דער טאר
 עיןזעקום׳װ דעם צו אינטערנאציאנאל

 דעם און ל. אװ ם. א. דער םון האונסיל
 •vi האט נאםיערס סעםועל װאס ענטםער

טיטטײלונג. דאזיגער דער או̂י געכצן
 םענורג זײנע פאר לײגט #דעגעסט

 די וואס אױסזצצונגען זײ װעגעז
 האט לייבאר אװ מעחנרײשאן אםצריקאז

v נעסאכס m\ אינ- דער םיז בױרא דער 
 טרײד פזן םעדעדאציע טעתאציאגאלעד

 חך דער צו בריוי אפצנעם אן איז יוגיאנס
 אדעגע&, טר. שרייבם במרא, זעער
:םאלגעגדע דאס סזמרעטער, איהר

 *ע• ווםעריקין ד« ,אז ערקלער® ̂ייחר
 פאר עס געמינ* ל״באר אװ דערײ«אן

םי• פארבלײבען *ו װײםער אוטםעגליד
 פון סעדעראצזע איגמערנאציאנצלער דער

 וױיל: ױגי^ס, ברײד
joiw״ w ̂נספיפוציע גײע די חאפ  ק

̂או® פצלצ*ענדיג  1•י פריגצי• דעם אפגע
 יעדער פאר אויםאגאםיע פפלפםענדיגער

 •עדעראציןג ױניאן טרײד נאציאנאלער
 פון עקזעקומיװע די ה»ט ״צװײםעגם,

 דורד יעדעראציע׳ אינאערנאציאנאלער דער
 ■ראת־ און אוילפ פאחג§ענ»ליכע איחרע

 אםעריקאגער די •ארפליכטעמ לאםאציעם,
 «ריר רעװאלוצזאנצרען » *ו ®עדעראציע

«י•.
 געײארעז אגגענוםען י איז *דריםענם,

,ארויי• וואלט וואס דױס« פון םיםפעפ א
 ■צמריי• #םןריקאן] יצי ױיוי גזנלײג•

tgw\ ־עגסערטרוא און ̂יײצרע לײבאר אװ: 
אויסגאבען. ליכע

 ־ דער •י זאגעז״ צו לײד אוגו ®ו» *עס
 צםעריקאן חני וון קאוגסיל עקועקוטיװ
 ;ניא■ קצגטיג איז לײבאר אװ פעדערזזשאן

אינפארמיר■ ;ריכציג אדער גןנוי״
 מו^מוייווצ יײעי אויב געײאיעז.

• פון ?* יואחי• 1ד» איניארסירא״ ריכאיג
א זיד י אחיױת די »ו י צי י •םצייקי• י
 גאױ ׳אנאייל חאא וועלמ ,tדעלעגאצי נער
 •ו|ן קאנגחנס אםםסאנרדאםעד דער א*ן סצו

 ײר נןאאיס® האט ײזגלנצ און 4919
 . אונזאד «ון )8 #דאיפצל •ון ®p:n דעם

nmmo^p^ לגא9* ױי זיך לצז■ װאס; :
!יצא«רצ«יד ; איגאןמאציאנאלע %נ * י

 ] יל־! אזן נאייאנאלא •ון כיישטצחן זאל
TTfM* ײגיאן ארייד גצטייגל r יצ-* 1•י

ו #רנאניוידאן זייגצ!* װצלגע לצמ־צי־, גן

 אסילו אױכ דערםיט. זיך רעכעגען קײט,
 חמצט װאס •רעסמ, םראנצויזישע די

 רוסלאגל, מיט םלתסות צו אםען איצם
 פראנצױ• דער םון טײנונג די אויס דריקט
 א זעתר אויר דאס חאט רעגירוגג, זישער
 n איו םראגקריץי באדײטוג^ הגאפע
 אג• אז געוואחנז, גצוואויגט צײט לצצטע

 איחר, םאר םלחמח פיהחנן זאלען חנחנ
 רעגיחגג םראנצױזישע די אפילו אויב און
 רוסהאנד, םיט מלחםח םאר זײן איצט זאל

 זא• אנחנרע או ביױז, דערכױט זי םײגט
 דאס גענען און םאלדאטען די שיקען לען

געלד.
 זקהר איז אוםשטענדען די אונטער

 נאסת איצט זאל װאשינגטאז אז םענליך,
 כאלשע- די מיט םארשטענדיגונג א זוכען

 קען רעליעוי אםעריקאנער חנר װיקעס.
 רד די געװיגען צו אויםטאז םיעל זעהר
 n אמעריהא, אין םרייגדשאםם סישע

 אזױ האט אסעריקא ?אפיטאליסטישע
 סיי אוז •אליטיש סײ געװינען, צו םיעל

 םרײנד• רוסישער דער םון מאםערציעל
כאלשעװײןעס. די אונטעל אפילו שאםט,
 m — ווערטעל, אידיש דאס זאגט װי

 איחם מען שגײדט גנב, דעם דארןי מען
תליה. דער םוז

 בא• ®רזיך-ױגיפן ב>ז«םיסטען א אויןו
 חני ®וז אךו«א:אפיע ך« אז אזוי ?יס,

 לאנד 1יצדע אין באװעגוגג ®רניד־ױניאז
̂ גאראנמיר®״♦ זײן זאל

 י1אוי װײטער אן װײזם אדעגעסם סר.
 װצלכע דױם, פון סיםטעם די אז דעם,

 אויא לאסם א פאר באטראכם גאםאערס
 *יי ארבײםערשאםט, אםצריהאנער דער

 אםםםאר־ דעם אויןי געווארען אנגענוםצן
ם האנגרעס דאמער  טון צושטימונג דצד סי

unוױ אזוי דעלעגאציע. אמעריסאנער ־ 
 ג&• םארקערפערט איז דױס״סיסטעם די

 *un פון קאנםטיםוציע חנר אין װארען
 ױ• קאן ארנאניזאציע, אינטערנאציאנאלער

 בלויו ווערען אםענדירט אחנר געענדערט
 וו*ל־־ לאנגרעס, רעגעלםעםיגען דעם דורך
 .1021 םיז עגד צום פארסוםעז דאחי כער

 שוועחנ, מײן גמ»ט אגב, זײגען, דױט די
 י1דאי גאנצען אין זאגט. גאטיערס טר. װי
 איזן צאהלען םעחנראציע אםעריסאנער די

 (^י• יעדע םאר יאחר א םטערלינג םונם
 איצטימן דעם לויט איז םיטגלידער, זענד
 © .אוםגעםצר עס באטרעפט הורם געלד

 יע־ םאר יאהר א סענם אײן םון דריטעל
ל. אװ ם. א. דער םון םיטגליעד דעז

 אינױ םרײ^יוניאן דער םון בױרא די
 אחד םר. װײטצר טענת׳ט טערנאציאנאל,

 ווי־ בעסטעז איהר בײ אםילו װאלט #געסט
̂־ס׳יס• די ענדערען געקאנט גישט לען  די

 וױ'ל דאס, װיל גאמיערס װי אווי טעם
 און אמת׳ע *ן פרעדיגען װעלכע ״םיר,
*־P און ניא® װילען %עם*?ראמ«צ, רײנע

 גא• און ״דיק»א«ור אנװענדען נז®® נען
 tV :ויטיג״ אוםבאדינגט פאר עם ®ראכמען

 קאנסמיטוציע אונזער אין עגחנרוגגען די
 מא• אונזער דורד װערען עמאב»2 זצלען
 ײצ^צ איחר, או גלויבען .םיר גרעס.

 וחן® דעםאקראםעז׳ *אר אוים זיך גי»
 און אטאנדוונקט אוגזער רעכמפערפיגען

גערעכ®״. זײנעז םיר אז *וגעבען
ט אג m ז  m .םח. פאר איז ל. אװ פ םלח

 ון9* איילס *רעוואלוציאנערע די װעגצן
 אםםטערחר די האט יראקלאםאזדעם״,

 ©״f צו פאלגענדע דאם םיטםײלוגג םעד
:געז

 i®*n איחר װאס באדייעדען ״טיר
 צוױי װי םעחר גיא® געלײענ® קעגטי̂ג
 אויב אייל. דאזיגעז דעם «ון זאצעז
 סעגליף ואד נצפוצען ניא® הא® איחר

 tm ײאם אייל, חנם אינדארסירען *ו
סו״ םלחמ̂ז געגען גצװארען ארויסגצלאז®

 «יל ®vn איחר או אננצחמען, טיר זען
ארויסרו• געגצו אויסצוועצצן וועגיגער

 און סיר, װי סלחםח, װזנל• נײע א «ען
 «יסןד i ס*קטי« עקזיסטיר® עס אז

 סו באציתונג סײצי *װיפאנן איגרונד •
 סיײ די •ון מצימומ לצי סון םאפסח

ו יײראיי איז ארבײסער. ראפעאיאל י  י
 אוייגאנוםצז גינססע אפיל ךאזינצר דעד

 #11סרגײ« די פון נאד גיסס גצייאתו
איגע •ון אויד נאי ד1 בורזסוסיצ װ̂י  י

* »41
ײ יאד ײיל• *אימי י tf יאגען# ני  ו

 וואס לעבען, סעטיליכען סון •ארגיכ»וע
 י0« •ויודאורוױיל דעד געװעחנליך ®1טײ ’

«ו| יארגיבטונג די ארבײטער, סיליאגצז
ײי• 1מא ריינסוס־יראדויירער, םיליאגפז ״

fnbaon ijrJ
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 װאם ניט מײם איך און

 ׳םעחר טרינקען ניפ קאן »יך נאר
בוס. טאדםם׳פען םײן

®ראט, יעדער םײן איז — עקעל
1 6 4 6 A *  O f tA A — ט» . . . . .  עםױין. א װארם םיין און

*י  — סוד םיין אױסזאנעז 1אי ז
ח»פעוזן.8* נימ םען װעמ

ץ םײז אױ,  ■אתעחן נים װעפ י
 •m !ױ• IJT9 סלווסצסריג

ר יי חי לן ט  — קליץ, חקסליך, — חן
ס״ס. רער חעט קוםען

 נאנגס* אויסשוואונג, ip״t אנאכטעט
1* « DID'PO'IM ,OIDPOIM "» DJlpO| — 

iv^itc 1P"t } ׳IDPtPJ |IM ...|PlMO ,p 
*3P no UlMlirB'IM DPI TIM TM 3pfl

p i p i 3׳i׳o*ip׳ip in, יט ם״נע, ניט; 
n ,DIPS'MO״Jta>Vt DPI —  IIM ,DP DD 

IP1PD " t ...|P>PO "t.״
«ציר1?ס ניט ipipn זיי ם״נטט, —

נ — י  *bin «ױ iim ipPPt 3PiD א איו ח
DPIPPt.

pjps ,np —, ניט ip  opn —  ,d pi 
otpodjppj .״ — שנעצ  I׳m סאצען ז

m  ;o p iio r עם1צעגענס*שטו DOiPii 
...DIM "t

iim iNt'D m e ,ניק״ ip s'in p p  Dpn 
ױ  שטול i״t אויוי dpiipps יג1סאנענ י

opipj אצ״ן, זיר 1« ײי 
op — א ײיר װײס ip ip i טשיסט״* 

ot'itppj ipspn גוס. גיס M״ipt 
oipslpn 8 אין זיר BDpn ipr'opov״

 1P0"1I* P ...M1M11P3 אין ppnp טאצ,
IM ppi OPtPD'IIP m 0«  Blip snpi| 

m op Dpn 6?pr»׳ ipipiipi •אחיני־1״ 
ipd ״...IP״  — ipo'T i p איוןם t'M 

p ip i|״ npip״3׳  no .4P0IPPJ גיס ip׳
«11' 1PD1PB P און N |IM IPOOt'D M 

PPM ,..iPDDPPt ...|?אצ םאצP3'13P P| 
 פריש... ״t |P3״t ,ipoip ״t ...ou גיט

Dpi נצוט p io  ...tPIPip '1 I'M D3pp•
t ipi״ t i n  ppii p i 't די tie o o p iio r 

Dpnor ip און <עכ״וז i  tp ,iPDynpp 
t tio״ IP3M0 t o, סיז•״ «ipi n

1PI"P |IM ...rpnp op " t DP 0DD1M11 
 ניט.» iP3״p ...jppipoiM גיט זיו מיצ

DonpomoD ? ... 31 ׳1 אפיצוm״ip d, 
 ipd* ינט...1נע ivspn ״t ipopii אםיצו

... 9 טעהסט״
”ipd ׳tp ,iptpt iv 1 םיינסטו— 3im

1 ',1 IV 1M3WMT01M |Pi"fוPצפIPJ'I P 
t״ ?

Dipcotpp3, ״ניק״ oun — גיין, ־—
 ,ipsptpi ניט דאנספאר, .opi ניט —

M dpi׳t'M dp .ipsv  ̂ d p i t ןױנט א 
Blip ,^ צ  op וױגט. נרױםער א א

id״dp .d3 .יאגם l i n  oonv; op 
onp. אצעםעז dp |im Blip dp oonpt 

i טר»נט 't צוצציננ, אצעםען. םיט■ ddpip 
 אין סגיס נעצ?ן p oonpnpi ,bum ויך

n א ״סינעצ, iv״D״PD| ׳ipipdb, •וױי 
M |im ipn PD׳M ipvipn i׳i  t׳i אי

0D1P, 1...״ איP11
imd t'M dp סיט פארכ״נענאננען »ונז 

idמptננpצ  p׳p o מאן, חױו־נעױיססינער 
.Din tPPPPtIO |PD"13 p מיט

T t D«n — ? DPI op DDilPt — 
t,׳pונעכױגען ״* to iv, — אין ipj 

dPpii ipi איז ip ״ ;אין נעװען אױטl'it 
*pp P 1'IP IP11P3 ; IPDPTP3 P0110 I'M
P׳o׳׳p ipc׳ip in אין t|שטאט ״; onp 
M׳ip i ocp opn on נאנצע טויט IPVP3 

11K 03P11P3 צ TIM | P 3 P ; צ * P 
I'M To נ n  IPI t'M ip  ; 'MUM I P 
 מיינסטו opn אןן ;צ?נענס־שטורעם »

t opn״no ip i i* איהם מיט ? opn 
םאצען... םאצען,
 P3P״(m מיינע טיט ׳ppo און —

i״ opn — ״טשיפם״ 't  "P'J א pj pm3* 
11 P IP3P13 "t — ,IPD.צט? p 1M11 

p o ״טאט, ip i םטרייש; m imii ,טטו־״ט 
imii ; nusip  o ip i 3 אip,| םאצט dp 

im ip׳D no tpvipn אין in...|״ oipii 
n p n  n עוצם... ית3 א ו״נע ipd* 

BTPtnPI ip״  |PII |1M ... ? DDHPD 
1 ,opiרפיחצט» inpniPD'iD n ip• •צא 

v •otpn n  •p ip  T t  IPt׳Dt זיד tp 
ip  ipp •mo i n שוין ip t ניט .ipd 

DptpriBivsiM  |« ip  oipn םצ?ן,11ם 
p ooip ,נ״ער p ׳ItmnpnpD iv iptw 

M DP DDP ,DIP |"t׳•IPVIPn |'M Dn 
iiv׳p ױננ ipo ipp ,ipipii ניע p נײ

>1V DP t'M |P3'0PD'1M |P3P ■״.DP 
 סיט׳ן Tt אננ?צטiim i 1׳t ip קצאמערט

ip  t'3 ,DP11DP ...פאצט dIpd.״
M u״3tp די — u piip3*ipo׳n p t׳,n 

!DDP Dpi אױןי M1׳P13'P P3P3"M Pm«. 
spn — יך« M׳ipnp3׳PD| ״נ״ן׳ס״ p״ 

|.PT0ptp<
P3"t I'M IIM DPIPPMP T 9  opn ip 

T אוינאן t spn גאװי w i n ' s  ip i  |pt 
 IPBTn dppp נאוזאצט• opn בציאסס,

t|״ ip n p n r .אויג?|*נצאנץ
DP IIP DjptPl DP Spn IPVS'M — 

tp oipii אטת, 1אצטע — *w tm  3pn 
)” .D})riV

— nsM, ,3 — אםת, spn׳pאאנג* ״ 
sippprpi opt טיט׳ז p tm opp װײלא 

: S313P1MP ipspor
JY13 P3'3"M n  t'M dp — ו»  DP ו

D3P3Pl tr>P |"1P IPlPD10*־ >DBP110r 
I P 9 n v  s  1 V JPT3P0 IPSipi IPt 

IPIPII- . . ־■
n חאנזנו 1סי v ,T t״«j3 . צאני״ די,

M׳ir  t׳PV3P3 PM tpnpt t( ^ י  אליד ,מי
S3P3 i p i־pt iip ״ טיו «n פ ד ׳ מ י  ג

fstfn׳3  wpit n : t i n  .pm n. o 
DV3PBP3011P ׳S3POpe~



ז ײ ר ז נ ו ז ע נ
דוגאװשקיו ב. דר. פון

 *נ װי — םענשען. פון נעזונם פאר׳ן נדמט ד*ם װאס און בױר זטעו־
 עגםוױקלען *ו עקסערכױיזעס לײכנזע — כויך. פעםען * רןװזזױרען

*■MBMaaMk m ו •נױך־םוסקולעז.------נויר-םדר די
 ה*מן אדםײןיען סריהערדיגע די אין

 םי םיז מארםעז יײנםע באיןזריבען סיר
ynt די טאר (עיןסזןרסײזעס) איבוגגען 

 דער סון *וז ארעםס די םון ענסוױהיזע
 ז*חר זײנעז oirr’Diyopy דיזע בתסט.
 דצעני• * ה#ט מאס יעדען סאר װיכטיג

in ®ון וױיל בזףמםטיגוגג, דע n צושיל 
 7»*ױסג7§לייןו די ווערט טימגעבױנען

 וועדט ברוסט די וױינמבוימז, קדיסס,
 אויף נים געהםען לוגגען די און סצאך
צזפס. סר״®* מנזג

p דטדדם װעלאן מיר i* o r ,באטאנען
ר *ױסקוקעז ז*< עס קעדיע װי דאס  מ

ן *רומקסענע ת מ  ^יזמזע סאכען n מ
ך און חינסם, די סים כטוזעטנמנן  יער־ ד

w  prj טזזמםען זװ• djt rm ר  זעזזר *םו
ס ד*ס <ױיל וױכטיג, מ  <מטװמד חציפעז ז

 *׳י־חם וועס or לןיסםיז, ברוםם ךײן ל*\
מז על  מזיג־ ײיז •ילז טיםזזד *טהיכמז ס

ej ער ■
 וועמ סיר ױאם ימספרםײזעס די
 אייד «?וי אויך נאשרײמן«ײג«ן חײגט

 די וױ דורכצזפיזזדען לײכם און פאך
 איז«װ אױסנאבע זייאר אןן אזײחקדדימ,

trPP'itojr םוססולזנז. בויך די
מן מזזרםםק רי  travn וחןלכע מנ׳

 גרדםע « און בא׳מפטיגתג זיצענדע »
 מטןזזענדע » חאמגן װאס די pc צאוזל

uv'cctm n^ (בויד, פצטען * קרימ *V 
 טארשי־ pc און פארשםאאתג pa לײדען

r r m  w n יע־ סואנקהײנמז. םאמן 
 חנר אין ם«םם ניםעל א האם םענש דעד

i צװישען נויך, זיין pc װאנר n חױט 
 באמצט מר»ער חנר םומוימ. די אוו

 ?ם װאו טאייכלער « »לס ■<»ץ דמען
 ון אויי סעטם םאט געװיםע א א• לעגם

ל. גױסח  װעלכע מענ׳ןוען, pm אמר «
 זײ װעלכער בײ נאטעסטיגוננ א חאמן

 זיי «י סעהר עםען וחננינ, זיך «װ««ג)
 גאר שיײבלער בױך זײער ווןרט דארםען

 ddvd רי ם׳נטם. מיט איבערסילם אזנעל
 דורך דריגנט םוםסולען, די אױוי דרייזט

 אח מװ»ו זײ מאכט און םוםסוילען די
אויסגאנע. ז״ער ערסילען «ו אונםעחינ

ך די ע| א האגען מוםסולען נוי ױכםיג  ו
 י די סארםױען ן» ערםילען. w אויפנאנע

״ בויו, םון װאנט םאדעושטע  העגםען ז
 אויוי (קיעקעם), נעדערים די אוי*חאלטען

 אויפהאלטען העלסען זיי און אלאץ, «ייער
 דיזע װען קער«ער. pc נגייכנעװיכט די

 די דורך אאנעטװאכט װערען םוםסולען
 הע־ זײ ארום שעםס צופיל pc אנזאסלומ

 זייער אין הישסעם די העיםען גיט נעז«ײ
 1או ,1ריי סערפער דעם האלםען צו *רב״ט

 נלייכנע־ די אויטהאלטען נים קענען זײ
 מוםקולען אנדערע קעריעד. pc .וױכט
 בויך די סון לאץ8 דעם סארנעםען סיזעז

 ״אוועד־ ארבײטעז מוזען יע;ע םוםטולען
 דאם און אנ׳ןוטרעננען, מ«ד.ר זיך מיים״,
 אוז םראכעלם םארפידענע צו םיהרט

?ראנקחייטען.
 די סאו^טארקעז מען סען אזוי װי

 אזוי זוי V םוםסולען בויך א^ע^װאכטע
 אונסעהי־ סויל׳ג די דאם דאכען םען «ז
jn ד כאלאדענע סעםם טיט  םוםקר נוי
 אױם• זײער ערםילען קענען זאיען <ען

גאבעז
 אר־ «ו מוססולעז דיזע זװיגנען חרך

 מװע־ נאכהער לייכםער, פריהער נײםען
 םאן מען קען דאם את ׳צװערער. און ךעד
עקסערםײזעס. נעוױסע pc הילוי דער סיט

 םוססולען ארעם די דאם זזייטם איהר
 תרך ענטדױהלעםער און שנמזדקער ױלרעז

 די־ צוױנגעז װאם עקםעדםײזעס ארעם די
 זעלמ דאם ארבייםען. צו סוסהולען ת

 חרך םוססולעז נויד די מיט אױך פאסירם
 אר *ו זײ צווינמז יזאס ןקםזרסײזעס

נײםען.
 עיד לײכםע איינימ איחר אאס דא

:סוסקולעז נייד די םאר פערםײזעס
 פון »אז« דעד (איז גלייך שםמהם )1

 כאשרימז האמז *יר וד ,אםימשאן״,
 עיזסצדםײזעם), סרידזעדדיגע אתזערע אק
 נמלאזם ארונטער נלײך האלט הענט די
מז. די «ו ײ ם ז מ  סאר־ *ז ז׳ד ביינס י

ליז, קניחעס די םים אױס,  אײנ* גיט נ
 גיממן זיד «א< מראןד דעד סמבזימן.

 rme׳ די בח (היסםען) ,חיאם״ די הון
 נעבען באדעז דעס אנדירען ומלען סמנער
 אױט זץ• ןלײבם דאן טיט. שאיץ אײעות

jm נלייבער םריערדינער דער «װ צזריק p
 די אדינר ׳■'«ם אי« גויד «ײ«ד אוינ
 שײאר זײנעז בזיך ודיעד טוז סוסשולמן

 אײזר טהאן. ימנען נים דאס איהר װעט
 אנבועעז, עטוואם ימנען.ב׳לויז זיו זמם

 קןנען נים וועיעז הענט אײארע אבער
 « נאך ארובירט נאדען. דעם נרײמז

 איינינע נאך און מאל א נאך און סאא
svo רובירעז■ om דאם באםעריועז איחר 

 :י־ אןן ניחדימןר גריימז זאנגט •ײארע
אנריחזז ק«»ן ויי ביז דאו־ימר.

o n .ראקטיצירט באדצן• Tjropjf jm־

 ;אגז זיח װעט אײך ביז טאנ יעדען םײז
 די מיט גרײכמ אוז אגגוינען זיך לײכט
r « r איחנר װעחמד באדען דעם פיננער 

 אייננע־ ניט אח שסייף כיײנען סניהעם
בױנען.
 עיזסערםייו pc jnn*c «וױיטן »
 :םאמענרע איז מוםקולען ביד די סאר

בעט, t'rw אויממױנעז נצייך ליגט
 (באדען) סלאר אויט׳ז ב׳נסעד נאר אחןר
 נליד המם די צחאםען, ore די םיט

 ױתא־ אדער זײגמן די בײ אויטנאצױמן
 לאננזאם, י1אוי זיר זעצם יעצט ■ענס.

»t עלעגבוי־ די אױזי )ןמשאארזמדמ גים 
om םים, די אױ*הױנ«דינ גיס אזן 
 דאן טניומם. די אימבױנ»דמ אד«ר
 חןר איז אומס דוריק לאגמאם זיו לעגפ

•אזן. אייעמועימצר םריהןרדימר
 בייד n דארטיז עשסארסיױ ריזןר איז

 איז ימרמר, דאס אויטהױביז םוםסויען
 אוז שוזאך זיע«ן מזססולאז בויך n אױנ «

 םא^ גים דאס זײ טעניט פזזםם םים סול
 אראסמיס״ דודך איבונג״ סילע דורך אכער
 יעדען םאל אײגימנ דאם i»T3n■ חדך
 ימ־ צייט ד«ר םיט דאס איהר װעט טאג
«. מן ט

 «ץ הריניז איחר פענט חילןי עטוואם
 שאר־ דודך מסארםייו דיזצר «ז אגאאגנ

 אראר בעם pc זײס בײם םים די מ׳צע«ען
 איזזר אויג נײמימ, א pc זײט דצר בײ

 אנ#ר •Drop אויאץ צקםערםײן די םאכט
 קיינצ אנצואוועגחנן נים איז גלײכער

 *Die בויך די צװיננעז און סיסצל היצסם
ארגײט. גאנצצ וי טהאן צו יװלען

ט איחר ווי שנצל אווי  T« שייז מנ
 די pc הילא די אחן נצייר אוישזעצעז

 די־ םאכט פים, די אדער עלעגבױנענס
 נאכא״ םאל אײגיגע עקםמרםײז זעלבע
: tciM פאלנענדעז אויף נצנד

 לעגט לאננזאט דאן אויוי, זיר זעצם
 תא■ אײער איידער נאן אמר צורי^ זיך

 בעפ, דאס אחנד באדען דעם באריהרם
 ואם.איו אוי^ צוריט לאנגזאם זיך זעצם

 מיך די טאר ארבײם שווערערע סיל »
 עהםערםײז אײגפאמג די וי1 םוםסולען

 אייערמ ווען אבער ייר• אױםזעצעז םון
uv>oio Tia צו צוגעוואוינם װערעז 

 שוין זײ מעלען עקסערס״ז ערשטער דער
 אה צװייטע די ערלערנעז ימנען לייבטער

 נע^מער מםערע * נענעז זײ װעם דאם
ענסוױטלען. צו זין־ הײם

 םאר עסםערסימ pc סארםע דריטע א
לי־ ®אלנענדע: איז םוםיןולען בױך די

 אא־ חןרזעלבער אין אױמעצוינזח גענדמ
 באשריבעז, *־יהער תאמנן םיר Mi זע

 די אום בתםם, דעד אױו• הענם די מים
 דעם אנריהרען נימ זאלען עלצנבוינענם

 איחר װעלמ אויוי בעט ראם אדמר באדעז
 צוזאםעז, סים ב־ידע אױף הויבט ליגט,
 אײנ־ ניט קניהעס די אױםגעצױנעז, נלײך

 אין נלייר שטעחן םיס די ניז געבויגען,
 די צו »ער«ענדיקול»ד״״ לוטטעז דער

קעריער. pc העלםם אויכצדשנמ
 וױ עקםערס״ז זעלבע די איז דאם

 די אנשטאט נאר, זיך אויפזעצען דאם
 דער און נאדעז אוים׳ז רוהעז זאלען םיס

 זיך זאל קעריער םון העלםט אױבערשטער
 אויםןרשטער דעד בלײבט אוימהויבען,

ר טון העלפט » ד ד גלייד רודמז מ  אויסנ׳
 די pc אגסאמצנדמ םים, די pp צוינעז

tsn rn, דיזע אױך אױא. זיך חױבעז 
ך די pc געטאן װערט אדבייט  םום־ מי

p’« װעם דאס אױך תילעז. «  T אגג6אנ 
ר תרכצוםיהדצז, שוועד לײז מ  אײ־ נאן• א

 אנ־ *יץ־ דאט װעם •רוביחנז מאל נינמ
לייכםער. איז unsT’J סוטצן

טאר• *א־שידענע נאד דא זײנע ןם
 ענטװיק־ די פאר עקםערסייזעם פוז מען
 םיר אבער םוסקו^ען, בייד די םון לוננ

 די און לײכטםטע די אננענעגעז האבעז
 דורכםיהרען קען ארכ״טער יעדער וואס

 שװעריג־ שום אהן הײם דער אין זיר ביי
 שוואמ םיט גייד םעטער « היימען.

 יעדצן םאר נעשאהר א איז םוסשולעז נויד
 סאר• צו 1םי כל •no פיהדט pא מענשמז
 אויך און אינאנגענעהטליכקײםען שידענע

 אוינענ־אױסנעדעכצד די קראנסהײםען.
 הןל־ װעלעז עקםערםײזעם אײטואכע טע
 שםארקען און oeve די דעדוצירעז פען
 םאר־ אויד דעדמים און סוםחומן בויו די

נעזונד. זײן צו אויםזיכטען די בעםערען

 דזש^יגט נעהסטער דער
חאנפערענץ.

מנ«ערע:« דזאוינ* נעקסמער דער
&, *ון ק#םי»עס עדױקײא«:«ל שיי »יז  ן

ל  10H* גױ יןיז לאקילם ייגפדןתי״יא̂נ
] jfwmynfT דעס ײזחןן #!געימלשדנן װעמ

8 errאויגופט. ו«עז

ן ע ס ע ו ט ש
ך^דוו^טאר דעם ונדױעען  

ר ע ז ע ל  :: n  | i u

 •י איחמ »ײג« 8מ«יד ־— יחודה. בז
̂ז• *״?ר *אד ז ג«י #ייץ מי איז ל  תי ײ
p״* n a p r”איז •״׳ ejr װײל ׳דער§#ר 
 איו עס וױיל ׳או#ר *מר״ #גו« »זוי איו עס

 איו« װידעמ ®ײגונ^ ר7®וגז ‘®לעב̂מ אזו*
 גע• גיא ®אר און גי■ iyp געדיכמ אײער אז

א״עו ווייל קײן ן»» װערען דרוקט
̂ץ געדינ® m זעהר א n, אומכעחובעל®, זאחר 

 עתרע װי^יג ?עחר געבאז זואלמ ov און
 װ#לם װעלם די װען ®רײה ^*וקס#נער דעפ

̂ס ר וו  ק»ן װעלא א«חר »ון אײ̂ג
 סעז *ז *יערײדען, ג#ך ויך ®ון *טירײבזט,

 גימ *ויד געאעלמ אוגז דרוקזגן. עס ק#ן
 ד#ס אז געדיג^ אײער «ן גאםערקוגג אייער
u rp קלאוקסןןכער׳׳. ̂■ר#סטעז » ■ון 
 lie און ויך «ון ו«יעיג ®זוי מירקליך איחד
̂ד  ®•ר לײד אוגז אן& & אויב ®ר״ד? איי
 איח- גי® «יד קל#ו?באזנער דעוי ן#ײך.

^; אזוי לען ל §  V ח*® ער ®®רקממג «
 םעגאד זײן ®מארק ג»גץ איחלען *ו רזןכ®
 איבערתוי•• אוין אי« עס װעד®. 1ל«כע
ז«לעז 1«לב?ס״ אין ד« »ז *יי*

 ססזדוגע: דער אויו וניטבלזט אויאתערעז
p 4«רי«? טנמלא ?ייגען ״סיר u r it ײ  אמי
n דערטי®, גי® ««ינעז טיד #«ןר׳׳  t f וי״#

 און1 נאז, די •®ררײ&ען
 גי® אויך איז •ד»ם ’ מוד.6® ̂אגי ®רי«ען

ײ •עלם 1אםת׳ דעד איז װ״ל גומ,  זעתד נאד ז
דענקעז *ו אזוי בארעכמיגא ןי«ן צו אוס ®יל,

ײ דיײעז *ײא גליעער ולו *בער ;יי׳ד  ז
 1אז טצאנלין, אזעלבע ר#1 דיך םאכען גיס

ע גרוגד דעם »וי% ־ ל ט ע ג ט י ו  עפד 1«
in ®אד װ#ס  , y i□ גים זאל עםװ*ס דעו 

זײז.^
»4 3—4 — vmvnv o r, איזזר ון#ס 

1 w m  ®pnr1עמי«נלי §v יי^ *ו *ון* 
 וז*ס ׳גוםעד. דעם ®ין ®#רעיעגאליכ* ווערא
 V אי? עס wtign *װײסע, דאם רעאס8אגבא
n* «י.*«וד, t*u זעמר  p לאגג #וין װ#לס 
p i דאס װײל געווארעז׳ #ײנגעאיחרא אונז 
̂ס איז  TW וואם ̂רבײסא «ן א״גענםליד ד

 ניא םיר זעתעז דסך רעחזקויע, דער «ו חערט
 אןןרעוענטליכעז. «ן דאס םעגלינקײ® ד«

ע װעם אפאזד  •#רעימנפד *ז ד»ס םעגליד זי
jb א אין מאל אײן ליכען m o יעדע
̂ך,  און ?יכער, גי® #בער סיר ?ײגען װ
 אוכד ז*לם איחר !ןווסל®, נים ל»?גז7ײ םיר

.«דערםןןנ® ®ײמי וארװענדזגז זיסמ
̂ל נאד אוגז  װאנען •®ר » אין דעם וזעגען אםן

#on, נען ד#ן אײך װעלען טיר און  געבעז ̂ן
̂פיספען # ענמער. בא

 אויאמערסז#ם נים װי — הומד. מ.
 «יחר ̂גערעכפזיגקײ®׳׳! #ײער לײענ* איוור
 אאר דעד#סם#ר דעם ^רזרידאע מ#כ®
 איז װ#ס און מףאריבזגז, ג#רני« ח#ם ר7יו#ם*

ן אונמערגעןלײכעגט געװעז  ײ#ם ן,—« ל. וו
 ײעדזנז, אויסגעאײ®•® גיט אוון באום ק#ן
 איז, ep#o דער י#:#ו\םקי. מיעמ ד#ם אז

 •וגקםזען ם״ססע די אין איז י#ג#װםקי ד#ס
 c#n איחר «n ןײה םי« #ײג##ר«*#נעז גאד
 לעאטער דער אין ;.עלייעגם געװיס #וין עס

 אוי«מזןרסז#ם ג#ר ז#ל ד# ^ערעכםיגקײמ״.
 םיעונ^ אייער לויפז ׳אז װעגען, געסאכש

ײן געק#גט װאזמס ג#הל ד« חא&  גאד # ז
 ־גע־ ׳געם#כם װאלםעז עס װען גרעםערע, «יל

 וזעלכע ■#רבססיטונגען, גויםיגע אלע וו#רען
 געני• גןװמ םײנוגג אײ#ר נ#ך זײגזע
 גע־ גי« װ#ל»עז «זן#ער יילע ווען און געגה
 איד־ דעם *וליב געאזלןןסען איננאנגעז װען

 דענ־ »ו געגײגמ זיעען םיר סל̂ע ■יגען
 דעם אין אן<ך גערעב• ?•ינמ איחר »ז מן,

 ד#ם 4אי ערקלערזנג אײגגיגע די ױנקם.
*1 װ#ח»ײגליד ח#בען #ר#גז«ירער ײ  גע• י

on® נעקסטעס װאום. גרויסען אזא אויזי זיך 
#ראנ־ בעסער #ל׳עם געוױס ®וין װע® ם#ל

וועחמ. ז«ידט
m ױסוי ip r. — אז ארײב®, איחר 

ז A ל#תאל «ון םי»גליד # ?ײגט איחר י  ד#ס י
לב1לט#רװס#גד#< tt דייען ־אײך ק#מז סײ

 •m ני• איז גרי^ $ר•יי ױז #מי
j n 0 וז#ס ׳®עמ # זײן *ל» איזור #ז*m
o ײלס גיי# r ר#נ»וו#ר»ל«סקמ^ איו••

 אימד װ#לי סעויחל, it# געחא® איתד װ»י■
ד׳ תס י1אוי #נגןיילען :י« ע  ימ־ עי« ^ינ
 «ז #«עו#ר*מהזח, גי® זײג® חד1א םען

 נ*• װעכ^ילימן זײן *וליב ג#ר •גמר*,
 ••I די »» איז «ריבעז7#ג עס ?ר #®n ח#ל®
 •m אײן אין *יחר ח#ל• ב^וולדעוע רי#ע

 # t*n ד#ם #ז אחלד, סײנ® דערת#לעז\
̂® »ון סיסן  עס ? «#ר#נ*זו#ר»ליכקי
̂ל אמיגעד י7זי אז ייז,0 ®,נ ג#ד «ייך ? 
 י7 כ#*« עמרליה נץ#1 מט־ייג® ן7זז#ג

 *ימן זיינ• ב#לד איל *ייז, ס גץמזכ®
̂ײא o ח r  nr איז » •p i  T*n 

t •וסוויודע װי 4*«ג#ו וױ  *ift f*ft o r 
 m מזעז.7« ז7•#ר#ג«רו#ר«ליג װירקליד

 עקז#טמײ• די מנגעז ז7׳ױלדיגו»1מ 7ר7א"
f t! ד גי» #בויכמליד ח#® זי #ז ׳ק#םיטע  ו

 חיגתי•.״7« טיט סעגאיעז 7גײ ?ײז זעגעל#ז
 •י<ע|י 1̂א אימר b#r װוותם #דרמ/ ®ןץ...
̂זי m ג#»עז «®׳[a #^?רומנז גיס בד  r ® r* 
p^ #?« נןם j f D f t f P M i  ?® m a«o o r®
to® # ״ •*דײנםווסרסליכסי♦® *יז כעויחל#»

 י1«! *ל**ט1 גי® טון מחװלדיכוגג *ז* כעז
1 אירגעגד tttfo ברעגגען וו גויטיג 9 1• t 

ז ז r דדכ• ®זגז ,0717 מד י r»י ־• ana  n r 
» גי® m ר7אײעו* i טיט *ריבעז7ר*7*ז t i• 

1 ג י ם a י ר י7 p 07 *#«גז. 7 n  tfp» 
it ל#ס«ל איז i ®סי«׳ז ג«7« ® ?יך סןג»מ 

tTOfJ דןןדזעער אזוואר̂׳ י.ךסןי /oktX1 ׳ J/JV 
o r חאדץ Ktft >מז* wr ,ימד• jn־ 

*p דלד jn * o o &#0«* ו*®2#ס זיך זו # 
®g n o r .י ל0ס ד#ס ייעלעז גייי ג#םען•“ 

*s ני« סדיו* ער a n rm>\ טיר ®ון 
גען v.®4אםד דעס אזיסגע̂ו »  p 0 וחגלעוT 

ini P«? ®on o — ••ייעימהסליבעז ®זיך r* 
ir י7 « r.* ־אמזער טבער וסל אין m 

ײ לעז7וי רא7אוםזיסמ #ן ̂ד״ ם ̂עגמל  מתי ?
ד באסט ®״,npaioaanTÔ די  טווול אוג? *̂י

״_____ ז»ז•
479DTTB •T לויט — .22 אל0#ל סעסבער 

ift iiA 4ינו#רם#*י?1ו ♦*r סאסררעד בדודזןר 
n n p ttn 1ייי ׳22 ל#קאל ממח^סר־סוז O n 

 07 ודייד ®ךןד aiaanvys ״c#n 7 באריבט
tm ך®: u® ̂ס t 0 ®לתעגעגו#ך r mייז 

P #דער עד,ערדנ# m ער Kfn ®מי *fa  o r 
w w  i^r eenqnf• m׳i ’t ײז n o• 

W♦״ im t  an® n r »4מלו־י Of0  17» f f 
ז ifBSTOT® •ל® #■סיטמןם איחם o 0 ״ r 

 naeofp דער ®ון מאמיסונגזט n געגעז איז
 סין #!♦& *זם גלײד V? װענדע® ד#ז ®מיע,

נשעהגײ^^סל דער  ווו) 4קל#נ? י7זיד «י* ̂?
no• י־ינעז? «,:n  i f  j a i i7 f ד0רג־י*א7אינם 
o איז חאגדלען וזעט ג#ל n ני® •®ל *>n r « f 
י *יז א7ל7• 7פר*חערדע •לע י^ז ײי ¥ ו  0י

o סדונה זעלבען n 4• גדוגדm  P 
i n  ?i® o r  4rnsrp ו1 ײסג ר7ריכ«יג 

^ ג♦® געססן זמד* oy®P ײזמ 47מניל  \י
Jtf® i ®זוי ^ידקליך ®י? 07 ®ויב ®̂י n 
07 ?t  tup 17a# ®ft\* 5«0י 17»ײד ני«א 

tt su  ®am 0 «עג*ליד7 םסכעז *ו ?יך, בײ 
געי^לחד.

v — ובםאז.0»7 ח. a גע• ®ײך ח#בען 
n& אײגעם |i» ®וין ם1גםוע7  pj נו״ 7»®ארי־ג 
 717*יגי P* א״עדעכמיגקײ®״ סיז 17י7ם

 *#דזעתן, ®ז־ןר עס ח#® ®יחר ®סועסען.
ip if *גי® לײעג® ®ימו f  p in1»י וםײלוגנ 
17  װעג# #נדער ייז0 י#7ב ®״®וגג. 1

 ניס״ 1םי ח#בען 4נ7®יע ענםמערען *ו #זוי
p® יעגעם ipieap ויך ®ייד םיר ן7ח#ב® 
T גי® ק#געז 1טי װ#רום 4ב17ל01ע M fiy ifi 

 »«קי uufp iiD טיקעל.1® 1אײע ך7ליכ
 ז7ת*ל* םיר וױיל ®יחם, t7P»tif ני® ®ויד
i 1® #רמיקעל, r»P גי® fן7ח#ב 1טי למז7ז 
i® ®ל#ץ קײז נ?® n  P ^ייםזנ®

 • »יז 7»ונזער — ציסערםאז. בעסי
 קײם ן7ה#ב 1םי און ®״םונג, 7נ»ליכ7כ7ײ

 והגזלעגענחיי■ 7»יעענ אוגזערע פ#ר ול#ץ
p® 1711» ״»ען it  u n in® עג• די ®ו *ו® 
 ל.7air ®יחם יועלען זײ צייטונגעז. 7ליכ

 «#וד גי« ip ®7וי ח#פעצםליה ®ון, דדוקען,
^ די ן7ם#ב צו ן7ל7י י ו  אינ זויז^ונג. 7נ
7? i nזנז עס *דעח® גייש 1לבע® nr ?47י7ז 

o r •יז ?עריז7ל » זײנ® ®ימו» *it iw צייר 
im ®זנ̂ז t  t®fa ®דסײסעויין קײן ני« ץיי®

«p איז נאדעל־סויײדא o r ®׳im ■זעתזן גלייכ 
 יזבעד יי«יקלעז0 דימװסקי״ס ב. #ײ

i. זדנמחײ®.

4.*&י

 און ״ גחןנאמןר דער
ו ארכ^מער •דד^יער

u w w אםעױמא אידמ»ון אמחדנער ױ
D װי יאוזר ממם אימר שזין י in אי־ 

y r r ip *  pa m e jn זײן אין זיך כאדס 
 אי־ ז״ן ראבען נאר ניט בלוט. אייגאן

 םלחםח, ותר פון <ײד*ן די מרםראנ׳זז
up■ זיימר אימר a* T t  irsyn atyp* 

e l'a r p מן שוידערליכסםע די  נזנװע
i n  p i אין נראד םלחםח. גדויםער 

 pa םײל נחיסער »» יואו אמראיגצ
o n א<ק איוישקו& m קאנצענטריר̂נ 

m « n םאראליש ארנאדזירט «יך *eta 
 דער אונטקר נאנחנס טאראנטווארטלימ

 גרויוא־ pa ברוטאלע pc ®יחרערשאפם
 אויפנא* הײליגםםע די pa ווערשער, סע

pa f t גצוזצן איז באנדעם באזונדערע די 
 pa חאב ואס נאו ניס פארניכםען צו

 נאר אידענטום, אוסראיגער דעם םון וסם
פאר״ ײ1 חאבען רציחח באזונדער

 שאנע־ועג־ ניס לענענם, אידישע ו
ipt סיח אאילו >N״w •פינדעדיעד 

i אט נראו n צושטאנד אוםנליפלימר 
Dpi מענליכקײט די נצגעבען גיט Mia 

m חע<■ 1צ זיי נרידער, אםפריממפר 
pa שרזקלי־ און אצידדדיליכער זייצר אין 
n o .די װאם םארזונען אלצ לאגצ 

 .הא־ היצפסיארנאגיזאציעם אמריפאנער
 זענען העלפעז צו זײ כדי נצםאכט םח

own די מלממן. נים ײי lyein tm 
אר־ ן*ו האנצן װאם ונשאפנמן

אטבי־ דער םיט אמריקא אין גחירס
 זייערע םאר םיטלען שאפצ[ צו

 אלםער זײקר אין שטעדטלאך |1א
 נעהענט ניט איצט ביו נאך האכען ײם1

 חיצםם־ארבייט, יםצ1נר די מרכםיתרען
געטטצן. דך יױ1א האבען זײ װאס
 םאר־ האבען זײ jib טייכ גרויסער א

 באזונדע■ אלם נים קעגען זײ אז שטאנעז
 די אט אנםיהרען לאנדסםאנשאפטען

 הילפס־ארבייג^ סאלאםאלצ און
אר־ חנר 1צ פאראננײתורסליכקייס

גען זײ האט פאר־ 1צ זיו געצײא̂ו
 ארגאניזאצי׳ נרױםער אײן אין בינדע)

m זאל כע5מ1 in i רעפרעזענטאםיװע די 
o n  iw איחונ־ אוהראינער

אג־ זאצ װעלכע און אםעריקא
מ די אנ  פאר D«airDe5»n נ

אוס־ אמעריקאנעם
 נעשאםען איז »זוי אירענטדם.

 pe םידעראציע נאזױאנאלע די
 אמצריסא. »יז איחח
 די האט ארכײט m 1* אטרעטענדיג

r איפראינער w n n (פארשטאנע tv 
 מעל־ װענעז די יםםרעטעז1א tin אלײן »

n 1* פיהרצו זאצען m זנדםעגליכתג 
i פיז דורכפיחדתג חװ־ n נרױםער 

 גועיםע ערשטע איחר iia לפם־אהציע
*vp v שײמז1חדוצ1א נעײעז איז :ײמ

jrrm סייז ונער m זאצ ותצכער 
 זײ pa פארטײלוננ די אנםיהרען ײן

 װע־ געשיקם ױעצען evn ום־מיטצעז
c n  pa m 1* איחמגצם אםעדיימנער 

m אין שװעםטער און ברידער i n 
 יעדער tv מובעז, גתגליד pa ינע

אםערי• אין מנדססאנשאפט ינער
n 1צ הילא צו pnsip מנזח זאצ קא rra 

 שטעדט באװנרערע די pa מנדםצײט
pit י 1אי זאהראיגע, «ז שמעדטצאךpftv

 אי־נטערנעשן- דער ®ת ענידם
ורעסע. דער אין נאל

).3 וײט |1פ (שצום
 יתיאן די pa מ., נ. זיינעו• v 6 טםט,

םט. 1אשיננםא11 «19 העדהמארטערם,

 יאהר היינטלגם פיהרט 49 צאקאצ
ו o 27 שבת, פישניפ, v מי nי-1א טען 
װעסם־ ,11נרא פאצעזיאנתן איז מםם,

ראהםבורי.
 מען ט5י1פ םיטיננם די 1צ װי א»י

 איז םענ״ הײםע די אין קוםען 1צ זיך
תהו־ פישנית v pa אידעצ די םאסע

 י11 ׳ײ<11 ױניאן, v 1םא נעצוננענע א
 יייד ם1צ םארםאז p’t ניט זאצ «ען
 צװײ tv יאה ׳ד׳נ»יים״1.נ סיט׳ן ניס

T באגצגענען 1םיטנלמש מניאן t ער־ 
 םאר־ און רײדען tv סעו פאננט נע׳ז

 פאלג־ אין טרײד־פראבצעםען האנדצען
i «1 זיד מו דערםאחנט ליך n ’ ll נמן 

o 1צ נאלאנגט n  pa a n .לאהאל
 *iva w גרײט קאםיטע ■יתנ̂י די

’ tv אםװזמנטס, שיידענע itv 1אל 
n jw jiu v וחיייז T t  im p 

םאדברעננען. eu pa ליגען

ta ,BTDtvivt pa iM פיחלען אױך ’ t
<evn in יי w ײ ”«ru שייןען ז t ivd 

 m״׳t pa אניןומז jnvt שםעדם״
tn ra r.
m סאטישןנד״ r a אױיץ pa j w 

p»t יו ארנייטvיe גןותז v נוצלאמ 
i r  tm װאלט p*p tre w u ” iv אד 
w ’vip גיט ומנס. לײדיגע סיס l»p 

pa am סיספאסיע tic Dvn iro ivm r 
trra די איחס  iw ’vipia, נאר »•p r 
n הילוי, קאנסטרוהטױוע און סישצ  tat

 true ap’irov איז אידעז אוקרוויגער
 חילפס* די שיקען לאסישאנץר זייער םיט

ir דער ױעלכע pa םיטלמז r n p ia •אי 
evn iv זיה גױטינמ רעגםום a m  pa 

iw 1» מעךעראציע די ’vipia אין אירען 
 ivd p'aovp v אונטערנומען אמעריסא,

הלײ■ pa גראסעריס םעדיקאסעגמן,
aovp o n  pa • in״ivd T t tio t* 

iw 'vipia m r '  tn'Dinroj'a איר 
or troru pa נעשיחלען די לעבצן lie 

 t w•« םלינט tut פאראנטױארםלינסייט
w חופיס ױ Pvtp'r i ,ינ n  n> m 

 וױ |ia באראנדלט גרױזאם itv חאמ
 1צ נעװענדעט איז חאפעטננם־בליה םעס

irrv iP ia  o n 01איחונט irov  pa•' 
ap. מ1כל t o, אידעו, אמעי־ימנער *rp 
tw וײ jrtPrn יאן i n יעצסיגער *ovp 

iri'v יעדער ימוי צום ■שטעלט יין■ ip ia 
pa tn 'a 1א אםעריקא| T ia אױ יעדער 

 ap'irov pa, לאט-טסאנשספט קראינער
i n  tnt x r tv ײצג t'a ,די רוען אפען 

 חילוי דיזע פארטיילען 1צ מעגליכקיימען
 ״|.t גיט תימץ t״p טאר ידא, זייגען
 no ap'irov אין 1אי אוקראינער יעדער

Tt באהעפםעז m  pa פע״ אוהראינער
1 ,jrttn n1איח דײד ואתם tr»P די 

 תרכנעםיחרט הילפס־ארב״םען נרדיסע
pnrii. איד אוקראיגער אײנציגער יעדער 

T אוין* no אםעריקא אין t נעחמען t״l 
 סאם־ יעצטיגען דעם אין בייט1א טײל
i סיט צוזאםען tia יייז n אולראינער 

 םיט־ יטינע1נ די פארזארגען םעדעראציע
 רא־ יה הילוי בחמגען קענעז װעלכע לעז

 אי־ לייחונדע די pe לעמנם י1 טעײ׳מ
אוהראינע. pa םאסען דישע
 עס :אםעריהא pe trra סראינער1א
 חילוי םאר tin הארצרײסענדער v ?ומט

tan tie אירענסיפ. אוקראינער t" 1פא•

 באאםטע וײ םאר אנערהענדנג
 סלאותמאבער דער ®דן

ױניאן.

 חארלינ״ tia ״די tia 1ארבײטע די
 זײ• אסnr,. 11 זיבעטע 333 שאפ, קלאוס

 10 לעצטצ די 1פא םטרײפ אין נעמען נעז
trp װאכען, 'ii צוםריחונחייט 1וײע ים1א 

 דעפארט־ .אמעריהאן פון אםיס מיט׳ו
o 1צ אטענדעז םאר מענם״, n םסרײס 

i איבערנעבענחייט. פיל אזױ םיט n 
 איז עם װאם אלעס נעטאן האט אפים

 צו־ v o«n יעײו «י כמנאיה ממען נאר
 מ־ ואי םעםלסענם םרידענשםעלענרער

 1נױ וױלען איבערהויפם .trim םאכט
 איבעתע־ p't 1םא שנײד/ ברודער דאנקען

 דער פון ארבײט די דאם זעהן, 1צ בענהײט
 אפנע־ זאל םירםע אויכענדערמאהנםער

 נע־ Mia evp ראם מערען. שטעלט
 צופרידענשטעלצג־ א הרינען 1צ האלפצז

םעטלטענט. דינעז
 שא■, 1» ארגײסער די םאר

װעהםלער, םעם
נעק םעם

זאלקאוױט׳ש. 1דזשא
טשערמאן. לײפער, םעם

דעזײנינג
a מעטאו לייכטע 
 נארםענט נריידיננ, דראםםיננ, אין

 PB דרײפימ tia פיטיננ םסעםשיגנ,
 ׳גדןזילדרענס און מימןס לײזײס,

גארמענםס.
שבחנאכטיטאג -,*וועגחנן

’ 1 po 2 • .9 גיז pe 5 גמ.
n די J n ® o אן ש ע אקאדעטי ו
at o סס״ 7ם44 װעםס »4 n.?

ir®®®® ® pom  ® r m7p«of•

JH«W® w o*
5 . V . ^ T , W r T ^ . V ^
י  f ד ♦ י ל 9   im חממיימ n r ”  1 
a n  •it• ד j ייו w w o  r v ^ i w

מ א ל ס ה ר מ י ױ ע t א r s r ל א מ 1 מ
״ ם א ז ן ל ר ע מ ו י ו ®

ח ו ס ו ל ס א נ  ם
®׳ ר ב לי רו א ו

.. .̂ ai
ס ױ  ל

 ס דער
 מןןחר

 אװערטײם
נאזע־לט. װערען נען

דייעניגע,װעל
חו װעלען ע  ג

שטרענג זעחד

די ר ע ד ר א ײ כ

i מנלאל מרד«וו שתזעסוסעו
ארד ערנ שער־סעקרעטעד. שעחן, נ מקנעת

 $1,804000—&*ומ*גם
 14000—סיטגלידער
$4$—נדענםשעס

ך war w* י i m •  
iraaatn an 

*pa tr •*ל׳יישצן
 יאד איו ריונ ײצישאו מד

ד ײ ײ ײי in»׳ •יי  t״*• 
l y n ײיייאי* ja vn a a

 רעש?ידי ®ימועער ױנגאיזדער ארבײטער חןר
 ®אר סאניטארידם אײגעגעם װאסחאםאן ארזיען,

מיםגליעדער. מנסאמינחו דמע

n 1• עינחןר »ץ אממגעגוסעז ײעיעז םעםגערס  u
יאחה 4•

> ״י ײ « • ײי •ייז ני• מד ^ «יי 11• ייד«<יױ ׳•ייס• •י

i נ*ר i r u n  r t  ]M i'pe'W

V S CIRCLE
NEW YORK, N. Y.

THE WORM
175  EAST BROADW AY,

ז8$מר איו סרוניס איחר

ט ע רנ א נ

 די '^iiw װייםען לעזער אװזערע
trp 'm ri'ia  tia tro” p n rt ir נ?לס 

traan פילע .aan' t'a onnp די צו
פארטדוי־ חרך ניט «לט געשיקם דאי1א

traan ir מאננע ,irtanra לימ r n
trD”W גמזאם 'intr, נים jntrD'ii מי 

 ,0נעל דאס ארימרשיקען םיט׳ן •נצמוזן
in a םיט׳ז אנוװנץחן װי trp 'n ra 'ia 

n r n  tr שיוי־טימטס ײנר1פ nna אר 
pa ,n>'n n n וײ oanw D'uw travn 

a " n n םך pa .tre” pa'pep}p»aeia 
a טן pa מאס נ?לס וײער travn "t חר

p שייזט a מוױם t r m  m vM vB.
trt»  n m m  t o  t r w  o n  pa 

a סו traPwona. •ד' » '*rn  oait M 
>jp או׳םפייען t״a m a  tia P W  i r 

P זושי־ דאס אמו יתײז 1ייי יײיימז׳
m״ troipaa ir>m פר״, צונעשיפם •

T ■אמפלעט 'a  am  aaa ^ rra  pa 
t i t  tran אינםארם״שאן m  twm 

pravn t • אננייזנ׳מחײם. נאנזזד־ o 
 וויס די און מאפיעס צ«װײ אשרײניא»3

i m ,וחנמן מריימץ pn וץ
40B1MP vt dP bovi o n  vtvnv

tsntroBs אןן »ם$םמםױסס
Bron»1709 Pttkln Ava, Brookljra

ם: די *ו טדגקיי חן ע ג
t שיקס pa an אוױ דיס o פי״ a n  (to ravpa ,ווםסלאט• w ♦aa m 
traPrn «פרוניס םײ pa .ױראי
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)>i זײט pa (׳אלוס

•myaip דעם ia« ס*רנ«רײטו»«ן די
םיײו׳ ועו

 דע• עדױשײיאי^ײ שוג׳ם |ysai אין
 ט»נ«ו> באחאנט מיר שאנען •»וט«עגט

ov o n געױננען איו o n  iaa קומענדען 
 סון רעחרער זעיניגע די חאנען ia ביזסו

)ivavv או » נאו מיט סיזאן  יעח־ נ״ע .
 זײגען דסס ורסטינ׳ןנץ, גרויס סון וער

>m ny פך א מיט און װיסען גרױס סון 
jinnaaiy, ירס־ איז זײ סון איינער 

 עגד אשספאיו, סון סאונדערס סעסאר
 נעװען |y*ma* סייע סאר איז ער יאגד.

 ״װאיר* די סון שלאסען רי אין יעררער א
 ענד סון אםס׳ן״ עדױשײ׳סיסנאי קעוס׳
o מיט נאקאנט גוט איז ער און <אנד n 
 פאראייניגטע רי »י«ט נאוונט ער ענין.

 «ו אײנגעװיליגט האט ער און שטאאטען
 אר• אונזער איז יעשט׳סור־קורס א <ענען

 לעש* וועט ער אודװעחיטעט. נײטער
 אינדױ און סא«יאלע די אינער ט־מורען

 און אײראיא סון גע׳סיכטע סטריעיע
אמערישע.

 ײע• סיזאן לע*טען פון סורסען *רע וי
 סף א מיט אוו װערען סארט<עזע*ט יען

 נאך שומט דעם חוץ א אױסנמסערוגנען.
 ״עהסטענ־ דער נײעס, א סיזאן דעם 1*

 געבען װעט װעינער דױױז׳סיאן״, שאן
״ (עיזטיעווס טעםבערס*מי־ יאקאל די נ

i אין מיגמן, n פיטגיײ די זואס שױטד 
 יןשטשױיס רי ,jvuanao װעיען דער

i n n  w vii אין עמליפ, אין
איטאייענ״*. אין און אירי׳ס
 עדױש״יסיאנאי אוגזער יזור׳יען, אין

 נעיד סאר׳ן זיו סארגעחטט רעואוטגלנט
 אי*ט, ניז ווי נרײטער םך א סיזאן סטען
m סארנעסערוננען. נייע ט*ט ot די 

 אונזערע סון קאטיטעס עדױשי״פיאנאר
 שארשעחיען ניט יארש נױ אין יאשאיס

 שאנסערענץ, «ום סארטרעטער יסישען 1«
 זאיען אױגוסט. טע|18 דעם דאגעריעטאנ,

 שומען יאשאלס די םון סארטדעםער די
 זײ זאיען ;סאר׳סיענע זײערע מאכען און

 עס םיינונג זײער נאד װאם אנוױיזען,
 גרעסערע א אלץ או װשרען, נעטאן דארןי
 זיף זסלען מיטגלידער אוגזערע סון «*חל

 און טרנײט דער טים סאראינטערעסירען
1« jyaip זאיען קורםען. און יעקטשוום די 

 און שומעו יטשטלס די סון סארטרעטער די
 גרעסערען א מיט טאן ארנייט די העישען

ערשאלנ.

 ױניטי פון סטודענטען די צו
 ארבײטער פון אוו סענטערס

אוניװרזיטעט.
 חןבען װ»ס סטודענטען אונזערע אלע
 ן״נעז װאױנונגען, וײערע ®ון געמו»ם

 נ״ע ןײערע «י?ען ווו יוגז געבעטען
 ז#לען ןדרעסען די *דמסען.

 דזף עדזוקײ׳ואגןןל וון ^יס אין װערעז
י»רש. נױ סמװער, יוני*ן 81 ■ןזיטמענט,

חױז רם88 ראוסױיל
ראוד םייפעלװאוד

י. נ. קאונטי, םאליװאן מאנטיסעלא
חויז בארדינג קלאםע עחטמע אן

באקװעםציכקייטען. מאדערנע ׳שטײגער. אונגארי׳שען אױס׳ן
M **♦**^באארו עקזעקוטױו שון מעמבער נעװעזענער איינענטימער. «י 
W • ♦ ר. רז׳שאינט סון און 36 יאשאי או א נ

!23 לא^ל פון ניטגלידער
 m *וריש האט אשיס אונזעד *

 אין ח״ם, איטער אונזןר אין מושט
 גיד איע סטױט. טע14 איסט 231
in יאשאי דעס סון גשס n איווט 

o אין אטעגדעט n .אס»ס

אױסשליסלץ־ ?ױ«ט

 םחעע ׳*#קאמניא
 סשאי גוועטאסשני

ס ד װ לי . סחעע ל

%
^w,

• ג י . י : ^

$260wwE3J« I1-S0 ?IwsSs
5w **•וד i? n  *Mfwn

פ . ר ג ח ׳ ״ ט ש ל י ע װ מ . נ ט ס י ־ מ ע ר ג מ ג

2441 נתםערסי סעיששאן

 פרעס לעאנארד ױ
יארת נױ סט., טע23 איםט 42

אינעראל פארלאנגט גדעחאײטם תדונבארג רןאמפעטענטע
a נײ שורס וראשטישעל

ג ר א ב נ ו ר ס
 איינשונסט נרויםען און אושונסט אומאסחענגיגע א וראשעסיע, you א שארזינערט

ג י*נ נ י י ז ע ד
סמ־ tiN וישיגג דר״ויע, גר״וינג, ,utptia ועועין
צינ^גארטענטם. ױז שרויעו טענעה *ון ■«>״
 ור«ש• »ון ע»«»ליגע8ווי »לע •■a געלערעני װער»

iya<m1jr»«N ya*a.
 נײ ii| 10 ועגליד איוסווןשאןגש y^nאינדױױ

4, ia,» .bin aiyiif 0 ור״**ג hn טיומןו «
 יי יידעעז׳ סןיערגע סיס»עס״, anus iy«j,דןר

.oavia ריזןג״בל רעױי»*»ען, נעס*ע
*יעו ■עלעוןניוא אר״ג*, י״גיעלח״אען סעחי ו*ר

קוסו
CROONBORG DESIGNING ACADEMIES

EatiblUhed 1191 
N E W  Y O R K  C H I C A C O

1*5-237 FIFTH AVENUE 109-118 t  DEARBORN STREET
Phone, Mtdiooa Square 2140 Phene, Central 4771

ג ט. סרעד׳ק סון דירעשציע די אונטער צערער, שאמסעטעגטע זעשס ר א חננ  ק
a אויד און א- אװ א. ס- ס. פון םשדאצ גאצד א נאשומשן האט װעצנער n עחסטשן 

i סין סרייז n אין אױסצײננוננ סאו ,1898 אין אויספטעצונג װעצט i n ארכיינג

̂רפעט מליױנג ̂ו
y>a פאר נעשצינם שארוע&ס

ט 8 נ ע ד א ס ר א י
io ראנס  re .חעכער און ם 

n סרײע i'n a o o סאנאטעז. זוםער די דורר

שיט ש וואר ס ני ד ר ע א ר ע י ע א ט ל ם » ן ע פ ר א ו ס

 וו«שו סיר זימשו- זײ *ופםאנד a סאר װאם אין אויס ניט טאנט עס
nor in ארױסנשםסז n און פםוינ שון a lyoae״n y גײ ווי שאריעטם

* ■ CTי • Tremont Are. and 110th St, N י
g g r t l  w .  1622-18» Wenteheater

« וױיסט
רעזײניננ

םײסימ פעסערן
i«

■יידיננ
ט ער ט װ ענ ער על ט ג ק ױ ט  ס

ל. ח ױ דיו ע א
שטונדען. נאכט און כײםאג
#

 ס«ע«יעל איו לערגען «ון •»דן F® ייגיעי
 װיו־ •ון לײן חןלסײל דער «»ר נוגליאספ

ip%* ווון י׳יילדחננם דו^וניווופן סיסע̂ס 
MJprms OBffis'i

?vim eny איחר אײדער i  cDim 
כױסםײ^

 דעדי פון קאלעדזש ליעדיגג
ע מײקינג ■עטערן אץ ני

A M R R O A M f l l גידדימי דןוײוך ודיקייקעל

•j y i .ראזענסעיד, י m enrH.
 יאר^ ניו מסס סע14 איסס 232
)tyn«f » -)W *יו «יו •

89 און 66,60,58,25,22,10 לאהאלס פון םיסנלידער
 סאעש־ טיט׳ן זיך נאנוצעו וועצכע טריידם, אונזעדע אין מאנוםעשטשורערס דא זיינען עס
 אויר זײנעז dp שאטע̂ו שײן נאשעסטינען *ו ניט חרך, אי»ט םאכען םיר װאס ■עריאד
 ׳שטיש־ די סיט סרײזען סעטצען נײם אוי«ענו«ט װערט *״ט שצעכטע די װאו םעצע, דא

 ארבײטער די און טרײד אין אגויטשגט סון םארצע«ו» א זיינען זאכשן בײחן ארגייטער.
 1אי נעחטען *ו נעכעטשן inn טשערליירם, און סששרלײט די באזונחװיס שעיער, די סון

If־ — : niyi?ao opi נאטראנט
 אין וױםען נלײך עס לאזט קאםער, קײן נים באשעסטינט באס אײער אױב .1

ױגיאן. דער סון אסים
** ■0%

 98• •רייזעז סעטעלט איחר אייחןר יוגיאן דער סון אסים אין זיך כאראט 2
־ \ ) שטיק־ארבײםער. די

A ט םען װאם עסנױאיחןריס די אז אױן״, סאסט ע מ8« שא• אייער אמ בריי  ל
ט •} ניט, םאםער עםבראיחןרעד^ ױניאן פון וועוען געסאכט אז  וױםען כאלד עס י

‘ יוניאן. דער סון אסיס אין

*}!.ארגען אפענע טיט אױו» אלעם דעם אויה ■אסט
ihn.

I

m רזשאינט ץני m ורסם און רכעםס 3
f  V

rהאלסעריז, חש.

יםענעדזשער חשענעראל
%**  *. 

« Sii

/ hoPbD •P •D
ר. ; ׳ ע ט ע מןןן״

11
i r.\\* ■* ii

%

m מי m אינטערנעשאנאל דעה פון
ן אדרעסען דיערע אה

WPfl
I. רם,8סרײט8 ס*סעס' עגד צײריס׳ 

288 pa4 י*יש- ײ1 עוו״
j 4 שלאושס״קשרס, סילא^סיער« 

>#8 jע aeי*מי«י«,’1 ״ 
j סעמועצ• און טיילארם צײריס 

 VP- ל«סינגי«ז 725 — סיישערם
יויש. נױ ’
A ױניאן שלאושמײשערס - «. 1028 י

 .10 מלסיסןר, פ«״ נ»ל»יס»י
a 1816 — ױגיאן שיאושםײששמ n.

 *יײ- «יש«*, ס«״ דױויז׳יסו
.« n n ’a iio y 894 — מאירשערם a 

alSO; יש-8' 1*1 ש•״ 
M — ייניאן טיישעו־ם רײנשאוט .7

,OONO נןשפןן, .,co קןוזוועי
j יעם1<ײ dipoini ס1װ»ירשע —

4u נל»., ןולען PBi*«ti» me״*
__ ש*י.

 228 — טיילארם םוט אוו שיאוש «.
u*pya >.ש-1י« ניי עוי 

 שאטעדם׳ נארמענט אמאצנאםייטעד .10
י*יש. נײ ס«ריט, jm2l װעס# ך

II. סעש• 210 — ױניאן שצאושמײשערם
tva נ־זקלין. ס*״

19. oiyoyio װי׳ײנג־ 724 — ױני«ן
, ;«• 0DN8 ,tyaeya ,.so•

 ורינס 87 — ױניאן שצ*וסמײשערם .18
שעגעדע. טרע«ל,1ס* .,n ,.co *רטװ

 בד־ 84 — ױניאן שצאושמײשערס .14
 שעגעיע- ,va:«i«e ם■״ «ועילי

ג. 88 — ױניאן וו״םטםיישערם «.
co yell,. ,8י •ילומלוײ.

 טל• וראטוױנאל — ױניאן שאטערס .18
«j דינג, u ,9 an ורעגשיין און 

co ,.eny. ,ס». לואיז
«ד 117 — ױניאז מיישערס1יםע1 .17

.pi׳* גױ עװ״ מ:ד
o — 1815 סוט אוו שאסוה .18 iyo n o 

w דיוייי׳יןן ». »  ,.ao ■אילל
146» — ױניאן שאטערם שלאוש .10

ססנטיעוןל, .,co קלארק
 װאירשעמ, םענט1נא װאט׳נרירוא .20

יארש. גײ .,80 2817 .11 22
k — ס1טײצא יס1ציי .21 b ■»«ם«נ 

o נ. ,plan .,80 סערי n.
א. 281 — ױניאן טםיײמרם1סהוי .28

co yal4,. 1>ג «•pi.
 א-11 724 — ױניאן סהוירטםיישש־ס .24

.0080 ,188083 ״80 18831*0
 ». 10 — ױניאן װייםטמייששמו .26

*סיש. גיז .,bo סע21
28. D1PP**DP18>P 10 305 — ױניאן* 

.8 שליײלאנד, רילדיע, ויריןי
 •10 805 — ױכיאז םײששרם םסוירט .27

». שלימלינד, נילדינג, וײיסי
 2718 — ױנאן טײלאוש יס1<ײ .28

bo laopponמאס. על,88סי ״
 805 — יוניאן םיניששרם שלאוש .28

i*»io׳i8 ,8 ,1לאנ11שיי נילדינג.
 *2« אדד 811 — ױניאן שאטערס .88

.8 ,*821*01*0 41נילײ וס8ל
 408 — ױניאז װאירקערס שארסעט .38

.S8P ,8י8נר*דיס« נילדינ^ ױאר:;,*
 287 — ױניאז שאטערס שארםעט .84

קסכ נײײ״יסד^ ״ny ל88שש«י
נד8ק2ס 229 — יוניאן פרעםערם .86

»1711*1. 1*1 *P18.
o 1׳ענ טיילארם ים1אײ .88 n i •םײ 

80 11701188 191 — oiyp״ OpNI* 
no,* .סאסס

87. oiyoyia ר8סו«ירי 305 — ױניאז
 .8 ,118ל11קלי נילויננ.

285 — ײניאז שאטערם שארםעט .80*40
.S8P ,1211**11 1» ,.«2 **0*111*11

22 — 1ױניא ײאירשערם שיסאנא .41
83 2817 .n1 ״. .*

 — 1ניא1י שאגמרם סיט אה שצאות .42
.1לא:11שלי ג,1י1ניל 18י1סו*י 306

חזד 49 — װאירשערם נודם מחײט .48
1*180 0080 ,ipeoimi ,M. ,

 — *. נ. »װ oiypinrn שאדםעט .44
-  לײדים n» רס9ח»ײנ ימייםעד •

88 — i n .וו yon .סס
a מטיססום .48 w in n t «1יתי — 

•. j ״ya86 80 מה 106
 981 — שלאױזסיימרס *יסאליסז .48

9814
M א*11 919 — ימי»ז תײסםסיימרש
- *•*18011 0^ 188893, 0080.

.1ימי» װעםטײשערם סייילח־סז׳ס
iיײ• :״■ myon. ג .*

•A נאדפמנט יײדים o iyp va ii •ימ
 8לא ס•״ 11*180 .0 19914 — י»ז .

• שסי• ,oy ׳«;
8147 — 1ני»1י טיילארם לײריס •*>׳
- *yi»»• ■m im a*׳׳. ••. 3*׳•;
J• 146 — יוגל*ז סייסארם מײשאוט»
s*' *׳ ײ* ײ..'2 ל״יי”• -ז; m

*5ג*גל55^י״ ^ ג י י  ״

מ ״ ״ י גז ד ד ״ ג י
1יתי* trvyan■ יט0 »ת שצ*יש <•>

ל808י
— ױגיאז Diypi*an גודם מחײט ».2

*• J עװ״ סעמנד 117
 »ח• 311 — ױניאן קלוווקמיימערס ».3

̂וס n װ* ג. חאל, •על l 6על ייז
•9 סעסמעטי, ׳ס«ס.

 67 — ױגיןןן מײקערס באסוונהאא .64
J װ.  /.M po2t .י

 — ױנייז עםבדאידערערס כןונווגז .66
J ,£0 םוע14 ». 390

̂ווממיייארם .67  8189 — ייגיײן ת
.V ,9ל*י9« «.׳0 מ#13

 85 — מני»ז װאירקערס גארסענט .68
J9P ח*ר«ןרד, .,M כלײק

69. m to ס. 944 — װניאן פינימערס
0 7.10 pd8וו,’1יל*דעל Vi.

 מניאזו דחנסטײפערס אוז סמוירט .70
קענ. ,91**ר*ג עװ.. סיאדינא 908

 װאימןערם׳ גוודס װאײט אוז דראס .72
̂יסאר א. 1028 'ס»ו.1נ*ל ..io בסל

 קאטערס גארמענט אטאלגאמײטעד .73
 /1יל10 װססינגפסז 724 — ױניאז

מאסס. /191093
 יק•9מל io — ױניאז ק$אוססײסערס סז״

•OOttS װאוסמער, ס*., ן0ס
 פיא• — ױניאז אירײטארס הלאוה .78

 און ע111 ,9 רום בילדינג, !וירגאל
.90 לואיס, .id עװ./ ורעגקלין

̂לארס צײזײס .79 חע• 123 — ײגיאז ט
קס:. גדינװיפדי׳ עװ., ן91םיל

 — ױגיאז קאטערס סוט אוז הלאוס .81
1857 13 .U939 ./10 טע?’r/ .אילל

 —ױניאז בעגראדערס אוז ברןןלערס .82
י. ג. ..io טע10 .1 78

m. בעװעילי 84 — ױניאז קאטערם to,. 
קענ. /9נמ9ר9ט

 מאדאנאא 715 — ױניאן קאטערס .8-1
.9 ׳9ליד9* סס.*

so. מעין 705 — מניאז טײאארס ליידים 
in9rn  .io ,.io/ .עג. .*3 ג?

 ?ס93 — יוניאז םײהערם רײנהאוט .87
דזא. .3 7191םרענ ,530

 מיײ דחנס ענד װײסט איטאליעז .89
.,io ט?21 װ. 16 ױגיאן^י- הערס

י?.9י נױ
v .ױגיאז םײסערס דרעס •רײװעט סס — 

יק.9י גױ עװ.# ן9לע?סיגג» 725
s — ױניאז ימםערם מאאוק .92 i •בד 

קע:. ,9נט9רio,. 90 ̂וערלי
 טײ• צײריס ע!נד םייקערם סעטאעל .93

 בילדיגג, י9ירי1סו 305 — לארט
.9 קלױולאני,

19 — ױניאן װאירפערם הארםעט .95
קאנ. 7ורי3רענ ״io ן9יום9ח

 אאטערײשאז ענד טײצארס לי^ם .9»
 ס». יק9 419 — ױגיאן װאירהערם

נ.9? חיײיעז״ נױ ום),9(ח
 װ. 529 — ױניאן טײלארם איידיס .97

?»ל. גדזעעלעס,9 09ל ס«.י פמן8
 311 — ױניאז סרעםערס סקוירט .98

ײ  עלם »ון םמנ7 װ. ̂ ל,9ח וס9סעל י
oio,. /9 םיגםינעטי.

too. װאירהערס גודס ווחײט אוז װײסט 
־9אי? .*00 װעללס j 29 — ױניאן

אילל.* ,93

ױג• װאױחארם טײלארס גארכמנט .101
 באל־י .,to י9&1יל»N. 3 1023 — יאן

מד. 7י90'1
 «4 — ױניאז טײקערס רײנקאוט .102

יOB*. «&1 גולמוולס JVP 7ל99י
toe* דחנססײשארס און וױיםט <ײדיס 

 סײיעל 540 ?ל/10?1 י9לײנ — יוגיאן
ל•9? סגײיעל?ס, לןס יוו•,

 164 — ױניאן טײלארם לײדיעם .104
קי״ ,306 י. סס., ז9וואייונס װ. , יי

̂לל1 9ג
 י•1«ל .1 925 — ױניאן ?אטערס .110

סו. ר,9ימ1נאל ס»., סיו
 ױד מײקערם רײנקאוט ?ליװלאנד .111

 בילדינג, י9סווירי 305 — יאן
•9 ?לױוליגד,

 מג״ װאידקערם נארטענט לײדיעס .112
 £, .10 ירסור •רינס 87 — יאן

JfP #ל9ג«ר?9מ
 מנ״ װאירסערט גארטענט לײדיעס .113

ססונט סס., •?212 ». 723 — יאן
#t j ,193װ?ר

ר .114  ױג״ טײקערם רײנסאוט ?גד רא̂נ
 רײסין, .,to איוי 2030 — יא|

ן.1נס9וױס?
J16 ,ווחײט״ און ררעםםײקערס וױיסט 

w 843*45 — םײ?ערס גודס n 
r נ. גוסר?, ,48 י. סס., n.

ױנ• װאירסערס גארמעגט ל״דיעס .118

V9P 1117 —  i r #ו11קליני וװ 
0**9119.

 #19*וני טײיארט לײדיעס ?אסטאס .120
1רא .,io »?י0אר?1 20 .?ר,10?1 )

12  ױדאן, דחןסםײקערם ענד וױיסט .1
.m ו. וױינליגד, Hii? לינדיס 636»

 ױנ״ װאירקערם גארטענט לײדיעס .128
 190ו?ט?י סס״ מנין נ. 74 — 19י
דו«. נ.

 אלי ענד םיט?רם גארטמנט לײדיס .124
וי• 411 — רס9ירק9ױ טעײי׳סאז

ל,1? #9•ר»נ*יסק סין גילדינג, ל?ן
 ױנ״ װאירקערס גארטענט לײדיעס .126

.MB ,I9oir?o 38 opio — |9י
126. *>d?*t 132 — ױגיאן רס9טײל

J? גריגוױ■!. #.io ן9ח?םיל» 9
 ײ. 456 — ױני*ז מיאוקםי^ארס .127

.39? ®יעסיוײ, סס.# נ*ױ
 69 — 19ױגי יר?ערם9װ ראבאר .128

.Doao ?ױטברידז•, .,io יליטו■
 84 — ז9*ונ* טײ?מרט מיגהאוט .129

W• סט.# בעװערלי  ,9oir9.
 ױגיאן, ?לױרקם גארממנט ל**ד*?ס .190

נ. ?װ., נד9ס?? 228
ם*ילעם• ארמעמו3 ריטײל .181

#דוױי9בר איס• 175 — 19*31* ל*יט
3. .*

 —ן9*וני 'ר??רם9װ באטאז ו?9?י .132
ס •?29 װ. י. .1263

סרידעוװעומ
־מננםו

פחיען פאר דעזתערם
פער פיעל

 ®יעל און לערנען צו לײכט
ו ®ארױענען w געלד
p יײם׳נ הונחט־מ i t  m a n אױס־ 
תויו געצערשגט m א e n און mrr 

lyjyvriya 91«> זײ <t.לד

קורס א איצט נעהמט

םקול םיטשעל
 םימןס םרױען, שאר דעזײנמג אין
 קורם א קלייחןר. קינחןרשע און
 באל• א נױינט סקוחל טיםשעל אין

^ י גע־ ורױםע און •אזישאן י

 נארספגם $* MDB סיטש« די
 נריירינג סיישי̂ג ppopa תוײנימ,

 שצײתד. ייױזן ט»ר םיםינג אין
 on סים יאתר want 60 ?טאבלירט

j5«r>7 umDru

 רעזולטאטען. בעסםע מעמאחןן. בעסטע םיפטעםען. נײע אידעען. גייע
.lvea$D אב«ר n* טאנ איױש. «מ אתמרז־יכם •ו־ימאט

you .מן מדמטג
&jar סרי*אן א םאר טסט רורdtj9®f/fo 9 ^רײכס. n 19גססר»^ס9ואפ

יסהינפטע.1א y)w «ן
MITCHELL DESIGNING SCHOOL*רײטאג. און סיםײאר טאנטאג, :קלאסעז אכענד
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*מוסט. ,aurn > י p ג י a כ « ר

 •tjd מ#נו«ערןטשוריננ סאנ *
 אוטװאר־ קאורט חרך וױל מע
אץ אגױמענט טרייד דעם מען

ד. אנ ל װ לי ין

).1 זייט םון (•שרוװם

אר־ איהרע צאהצען רארפען זאצ זי זי,
 װערט װאם שנירות זעינינע די בייטער ,

 טו שעפער, אינסייד די א*ן נעצאחיט
 דא? עהזיסנױועז* יואנען זי װעט ײי

 1»י םירטע די טענה׳ט — דאר מײגט
 סאב־מאנו־ די םאר אז — אנקילאגע, ד«ר

 דער םארשטעלט װערט םעחטיעורערש
 ‘פיא םרויען־חיליירער דער םיז מארקעט
 אדער ניט, וויצען זײ באצר װי דויואיע,

׳וניאן־״ןעפער. אױפהאצטען גיט סאכעז
 אודאי װערט װערכע םירמע, דיזע און

 קאנ־מאנוםעחטשורער אלע פון נעשטיצט
m׳i קאװט םין וױצ ?צױוצאנד, ארום און 
 אנ־ נאנצען דעם סעגען אינרזשאגקשאן אן

 אנ־ די !אינדוםטריע דער איז ריםעגט
 יזילאוק־ דער קענען נעריכטעט איז ק<אגע
 מאגוםעקט׳ער דער קענען ױגיאן, םאכעד

 רע• אװ באאארד דעם קענען אסס׳ן, רערם
 םארניינעתענדינ, װעלנען, םון םערים,

 דער איז מעק װ. דזשוציאן דזיפאדדפ
 הילאוק צװיי קעגען אויר און טשערםא;,

 װעצכע םאר ח<ױו<אנד, א*ן םירמען
 און געארבייט םריהער האנעז מײערס רי

 1ק״ מעהר םירמען יענע פון קאנעז
 צױ א אי!ס און באיזורען. גיט ארב״ט

 םאב־מאנוםעסטשוריננ די נאר בעט נאכ
 דעמעדזשעם, דאצאר טױזענט 12 םירסע

 ׳טא■ זײער אין ײאם ׳פאדען, דעם םאר
 I ני* קײן װעוען נעםאכט ניט םעהר יןאן

! םקעב־אדבייט. נאר אםשר אדער צינע,
 אינטערע־ גאניז » וױרקציך איז דאם
 זעהז, צו נציינט עס און קיים, םאנםע

 זאנען צו האנען װעט ?אורם די \ואס
 ם. וױיס־פועזידענט אונזער דעם. װענען

 דער פון מענעדזשער דער ■ערעצשטײן,
 איז קציװצאנר, אין ױניאז קלאוהםאכער

נעװארען. ניזי נאזונדערם דערװייר
 אאס װאם איז, םענםאציע א נאך

 איז יוייס דער אין ױניאן דער פאר לױער
 אװ צקס־םעיזרעטער געװארען אננעשטעצט

 םיה־ װעט ער און בײקער, ד. נױטאן װאר
 ױגיאן. דער םאר קײם די סאורט איז רען
 האט סרינם־סעקרעטערי, אצם נ״יוער, םר.

̂עהאצפען  אנריםענט דעם ׳פאםען צו מיט
 מאנושעקט־טו־ די און ױניאן דעד צװי׳פען

 איצט או) פצאװצאנד אין אםם׳ן רערם
̂ען איז  זאי ער אז גור?, דער אױםנעםא

 נעריכט• אין פארטיידיגען אגרימענט דעם
ov ,דער סון װאם זעהן, צו אאןא, בא״בט 

 פאריזו־ ײעט עם װען יוערען, װעט קיים
 קאויט די ווי און ויכטער, פאר׳ן סען

צוטראנען. דעם צו זיך «ועט

 רוםט אינטערנעשאנאל אונזער
 העלםען צו קאנםערענץ א

םאוױעט־רוסלאנד.
).I זייט םון (שיום

 םארלאזעז ניט טארען אמעריקא םון טער
 !רוםילאנד 1אי מאםען אוטנליקל־כמ די

 הונ־ םון אויםנעהן לאזע• ניט זײ טאר טען
 דער ײאם סראנסהײטען די םוז און נער

זיך. מיט ברענגט חוננער
 דארי• רוםט אינטערנע׳טיאנאה ,אונזער

 אונזערע אלע םוז סאגפערענץ א אייז נער
 צו יארס, נױ נרוים אין ױניאנם לאקאל

 «,1היל באלדינער פאר ילאז א בא׳טםימצן
רוםלאנד. םון הוננער־לײדענדע די םאר

 אויםנעפאדערט דארום װערט איהר
 דאם אראנדז׳טמענטם םאכען צו נ?ײר
ײער  באלד זאל באארד עסזעהוטיװ •

 האנםע־ צום 5 םון סאטיטע א אױינטען
 אלע פון איינגערופען ווערט װאם רענץ

 אינטערנעשיאנאל. אונזער פון ;לאקאלם
 װע־ אפנעחאלטען װעט סאנפערענץ דער
 אוי־ טען10 חןם אווענט, םיטװאר י«ז

 ייאעלם די פוז אדיטארױם אין נוסט,
יארק. נױ סטריט, םע15 איםם 7 הױז,

טיר  נעםינען װעט רווי דער אז װייםען ,
 הערצער אייערע אין איסלאננ נוטעי א

 טיטארנייטען אונז טיט ײעט איהר און
 האנדעלט ׳ װינ׳פע. בעםטע אייערע ^ויס

 םון בייטראנ דעם סאכען העלפם און ג<ײך
 נויט► די צו אינטעתע׳פיאנאל אונזער

יו אזוי איז גרױם אזוי *ײו־ענדע  נאר ווי נ
םענליך.

 *ייערער, .נרילערציד
 עלעזינגער, .בענחעאםין

י. ». נ. ל. א. *־עזידענם

 רעחשים־ שױן דך w טעז
טױרען.

im זיד ק*נ*ז םיםה-לידעי ױגוערע v 
̂יסמרירען  קל•״ זייי* קורסעו די •»ר רעדז

עש *רביי»ער יונזזד־ יין «עז  וויניװערז̂י
סעגטערס. ױגי*« די ו§*ן

•vtf יין דעש זחןגען ג«ד ויך •רעג•

קארוםא
 נאידענער דער סים טענאר גחנםכמן חנם פון םעריוםט נרויםעז אונזער איבןר איע םרויערעז םיר

קארוזא. ענריהא מטיםע.
 איז ער אז זאנצן, איטאציצנצר די װי אזוי «ונפט אםעריפאנער, אז אונזערער, איז «ר אי יאנען, סיר

זייערער.
וועצט, רער אין גאציאן ״|p ניטא איז «ם םעאמר. א<« צו באצאננט ער או איז. אסת דער אבער.

ס איהם. נאד טרויערעו ניט זאצ וואם
 װאוגדןרגארער זײז nt געמאחנן נאצוימרט זײנקן ײע<מ םאסען. גרעםםע די פאר נעזוננען האם ער

חארץ. זײן אױף נאר געזונגעז שטיטע זײז באויז ניט האט עם װײצ ׳שםיםע,
 אוױ אײני^ י1אוי אונז סים יעמז וחגיעז טענער זיםא ויינע אנער אונז. פו« אוועס איז אטיםע 1«יי

אאצאדירען. אויו און ווײנעז און יאנעז חעחנז״ קענען ײעצעז םרייעו איז םענער װי צאננ
דא. נאר זײגען וועז«ײ םריח הוסט םעיעשאאנם. זײגע פוז איינעם יערעז םטאס אין םיר חאבען איצט

- ®ון דידעתט װיקטראלא אײער קױםט—
בױרנם םאול

 גינען װעצכע אינסטרוםענטעז, עעהגע גרױסארטיגע,
 אױסגעשצמד וורבײט״ םײגע טאז, הלארעו « ארויס

 אויסבעםערונגעז, •אםעגטירטע לעצטע די סיט טעט
 מציאח. זעלטענע * עס איז $100 םוז •רייז דעם םאר
אםםער. סאעציעלען אונזער חרד עס איז םעחר נאד

יעצט אפפער םפעשעל א

סאנארא .זוימםר».לא,
n גראפאנאלא, m

רעקאררס דאלאר 25 טיט א״ננאהלען אהנע
r

י *

T  H  ■«—

h $25 «ת סםײים מנרערע— .m  p s
4י6גי יע^עיעגפ ףיעע מיזרמדױעזאיה

נ ח מ נ ו ס א ר א ם ט ס ם י m י y ו 
|fS װנ&אנ און 10 ניז אגענד

ר

n n i n ז  ו י  * * m rA c n o x

 »לע פון ארנייטער

 םאראײ• צענחגר,

 די און אײו, נינם
 ו״ן װעט װעצם

ii׳l n p

GERECHT1GKE1T—(JUSTICE) ~

t r a m
 חחזסתי בצדגתי

אריח. ולא
).6 (אױב«

 גערענפוע־ סײן ז9
 זיד איד ח#ל« קײ•

 וזעל »ון
אולאזע!• ניט איחר

̂ןלער ̂ל דער פון ארבאן אפ יוניאו װאירסערם גארםענס לײדיס אעסערנעשאנ
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הזננערינעאיןחםראבד ד פאר םאגארנײם האלנער
 םיטיננ ערשטען דעם bk האלט קאמיטע די — ױניאן. דער אין די'רעליןש־ארבײט איבער אױ«זיכט ױ האכען וועט סאלס
םענטראל״. בראדוױי ״האטעל אין אװענט, טיטװאד דעם

כאשלום זעלנען דעם ױניאןנעהםם«ן סלאוסםאכער פילאדעלפיער פװ כאארד דזשאינם
 אינטצײ אונזער װאם האנםערענץ דער

 רעם טיטוואך אייננערוםען חאט נעאאנאצ
 חויז״. ,פיפערט די אין אױנוסט טען10
 חעיפען צו ווי •יענער באטראנטען צו
 ד1רוס?א סאוועם אין וזוננונר־לײדענדע די

 אזינ־ אן זעוזר און שעחנער א נעװע איז
r װאם בריןי דעם אױן• דרוסםםוצער. l i־ 

 צו ארויםנעשיסם חאט ׳פיצזיננער זיחונט
 אינטער־ דער פון נאסען אין צא?אצס, ךי

 אפנע* ■ינשטציר זיד חאבען גפאאנאי,
 חא־■ םיר וואם צאסאצט איע די תםען

 םון םארטרעםצר און יארק נױ אין מן
 זיינען באארוט עסזעסוטיװ זייערע אצע

םארטרע־ סאנםערענץ. אוים׳ז געסוםעז

 דז׳צאינט פון נעקוםען אויך זײנען טער
 אינ• םקוירט און קראוה דער פון גאארד

 1אי באארד ח׳אאינט םון און דוסטריע,
אינדוםםריע. דרעס און װײסט דער

 צו געחומען זיינען דעלענאציעם די
 קאנ־ דער װען און צייט בא׳פטיםטער דער

 אוים־ עט האט געעפענט זיר האט פערענץ
 כאטש םאםעז־םארזאמיוננ, א װי געזןהן

 דעיע* בצויז נעװען אנוועזענר זײנען עס
 די פון םארעםעהער כלויז גאציעם,
,־• טאםען.

 באראוי אנ. סעסרעטער־טרעזשורער
 קאנםערענץ. פון ט׳פערםאן געװען איז

«ר האט סאנםעערנץ דעם עפענען ביים

 טי• דער װאס צואיב ערסאערט זורצען איז
 םאר״ און נעװארען אײנגערופען איז טיננ

 ער־ אצט ינגערrיעr ורעזידענט נצ׳עטעצט
רעדנןר. ׳צטען

אננעװי־ חאט ׳ציעזיננער ירעזידענט
 ױניאן אינטערנע׳אאגאי אונזער דאס זען,

 נאר רוםיאנר העיםען צו בא׳שיאסען האט
 ארעס־ איצטינער דער אייחןר צוריה, יאנג

 איז חוננער, גרויםער דער אוםנציס, ?יכער
 זאנט — אכער <אנד, יענעם באפאיען

 אונזערע אין אומ׳צטעגדען די — ער
 סען אז אזעיכע, נעװען ז״נען טרײדם

 נא־ דעם דווכםיחרען נעסענט י ניט חאט
אין — ער זאנט — אבער איצט שצום.

דדם אײגענע אן בױעז אן פאנכט אינטערנעשאנאל אזנזער
 באקאנט םריהער ׳אוין האבען םיר װי

 אינטערנעמאנאי אונזער האט נעםאכט
 די דארט מאכען צו הױז, א נעקויםם

 דזעענעראל דעם פוז ה״ם באמםענדינע
 בילדינגם אפיט די אין רענט די אםיס.

 וזאם כמן דאס נעאטיגען, חויך אזוי איז
 איין אזוי װי פארטראנטען, געםוזט ויר

 פון באםרייעז צו זיך םאי, איז םאר םאי
 אײנ־ די ילענדילארדם. חוים־מינדעכדע די

 אן דערװײצע איז דעם צו רםואח צינ«
 אױן םיר וועירען דאס און הײם איעענע

׳ חאכצן. באצד
 אינטעמע• אונזער װאם חויז דאס

 א איז זיד, םאר נעסויםט חאט שאנאי
 טע16 װ«םט 3 נוםער אין הױז, •ריזואט
יוארנער םון חױז צווײטע די סםרים.

ם
אינהאלט־פארצײכניס

34 נוםער ,נערעכטיגקײט״

ן םיסינגןז ב. נ. — ײאד די .2 «ײם וו r n■:קלאירןםןןבער דעי $ון ב$אדד *׳
צאנגער• א. — ױניאז

 «יג*ןרנע«א• אונזער «ון ענינים .3 זײט
 חד םטעוי א — ירעסע חוי איז נ«ל

•ארטער.
 חד ןדױקײ׳יאנאל «יז 1נ*»י«« .4 «ײט

— רעואהסאי *ום נריף «*רםםןגם.
ז חאנמטײז ח• י »יז םינםטער. נ. י , 

מי ױגיאז רי»דרס»נער ד«ר א  — 17 י
m. .העמער

ר װיים#מ*נ«ר דעי <ז| םיטינג .5 זײט יי
סי• מענהאאץ. י. — 26 ל*ק«ל >»ן

 לאקיל 'וניאן דרעסס»בער די (1• ■<ננ
םנדצר. ם. — «

ט1  יליםוטמ ׳יסעטעל חיסט*רי«ע ד> .6 ״
חינדעם. ל. —

ז ווי .7 «יים ״ » ו  דו־ ב. דר. — «ױיג» י
 רא־ א.— •*נאגראי דער באװסיןי.

רחמי.
 נאטיץ־ביכןל. יעיאתטאר׳ס 1*י .8 ײיט
 ׳ טאניאם. נ. — יויב«ר«לןײעז «. זייט
 דער — װעל® ביכןר דער איז .10 זײם

 ס״נע «ון גרןגיצעז די בײ הריםיסער.
•ערלםוטער. ם. — (גצדוכט) ניטער

 *רנ״■ «ון .מג*עחנר״*אז״ די .11 זייט
 ביערד. וו. אירא — •ראנמיײו *יו

 און ל״נאו *רו *עדערי״מו *םעריקאן
»ינטערנ*«י«גיל. אסס*ערדאם מל

 קייז «דץ נאד ׳יםומען. קודצן .12 «ייס
 )זן ׳ילוס — קל*ו?ס. ב״ ג>א *דבײ■

■"» 1.
 *יווןרט״יםעגאס. — 18 1*י 14 .18 זיים
י .18 זיים ז  די ײז קאניקי• יײגאײמי י

מז זייײ. •»•«* לי י«ר1 דזי •ון יי ■ l״Jl ■ י י! Hi •

 נאטירליר דארןי וזויז די עװענױ. טע5
 זאל עס װערעז, איבערנעבויט איננאנצען
 זאר די אםיסעם. םאר זײן צוגעיאםט

 אר־ אן צו נעװארען איבעתעגעבעז איז
 צייכ־ אלע םיט <לאן דער און ניטעקמ

 פאננט איצט םארטע. שוין איז נומען
איבערצובויען. הויז די אן שוין םען

באואוי, םעהרעטער חאט וואך לעצטע
 דזשענע• םון סאמיטע בילדיננ דער םיט
 די נעםאכט באארד, עסזעמטיײ רא?

 ארכיטעיוט סיט׳ן אראנזשםענטס לעצטע
 ארבייט די סאנטראקםאר, ביצדיננ און
גצייר זיך זאי חויז דאם איבערבױען פון

 װערט חויז אצטע דאס און אנפאננען,
ארונםערנעריםען. שוין
 פצאום, 4 האנצן וועט ביצדינג נײע די
 אפי־ א<ע נעפינען זיו װעצעז עם וואו
 דזשענעראצ פון דעפארטםענטם און םעם

 םײצינג טיט׳ן רעדאסציעם די און אפיס
 צײטומזז, דריי די פון דעיארטמענט

 און ״דזשאסםים״ ,נערעכטינהײט״,
 אינטערנע־ אונזער װאס ,דזשוסטיצא״,

 א זײן װעם עם ארויט. שאנאציגיט
 .אימ־ למצטע אצע םיט ביצדיננ שעהנע

 א נעוױט זײן װעט און ■רואײסענטם״
.)19 ז״פ אויןי («לוס

הלאוססו כײ ניפא אדנײס rp יז8 נאר
ײן עם װעט ? םיזאן פאחטאעטיגםער א אדער םיזאן שלעכטער א ז

 חונ• שרעסציכען דעם פון אנגעזינט דער
 ותל■ רוםיאנד, «$ין כושעוועט װאם געד
 םויזענטער אוםצוברעננען םטראיעעט נער

 אר• רעװאלוציאנערצר דער םין רעבענס
 םעתר טאר איצט — רעיונציק בייםער

 אוםשטענדען! פון זײן ניט םראנע ה״ן
 אוכמוטענלןן, ערנטםע די אונטער אפיצו

 ווערען נעשאפען באצד םוז זיך, ב״ דא,
 לום־ אין חוגגפרי״דענרע די םאר חילוי
1 לאגד
 יאנאיר ׳*. אויר חאצט רעדע הורצע א
 ״געחןנםיר די םון רעדאקטאר דער םהי,

ק״מ״.
וזיצןי• דער דאט אן, װייוט יאנאװםהי

 *M אויר האט םאוועטעז־רוסצאנד םון רווי
 די םון חערצער די אין אפקצאננ אן פונצן

 — װצצכצ רענירער, האייטאציסטישע
 א באהאיטעז נעװים ױערען — ער ואנט

 ש«ײז די םיט put די הינטער שווערד
 די אריינשיקען. אהיז װעצען זײ װאס

 צואײצען ז*ך דעריבער דארפען ארבייטער
 «ו םחוינ זײנען זײ וואם הייף דער םיט

 רוםצאנר, אין הוננער־י״דענרע די געבען
 וואט דארפען זאל טאװעטען־רוםצאנר בדי

 די צו היצוי גאר װענדען זיד װענינער
 פאפיטאציםםישמ די פון צדפות בעצי

 K״t מיט זיינען, וועצכע ־ ירונגען,#1ח
 אומצוברעגו אויסען גיכער נעבען, צדסוז

).16 זײט אױי 6(שלו

 P”1 אצץ נאך האבען ?צאוסמאכער די
 טרײר אין ארנייםער סך א ניט. *רנייט
”t ניט נאר האבען P ארבײט דער צו ■צאץ 

 ארגיי־ •צעצער יע חאבען װאס די און
 און וואכען. פוצע ״|p ניט אוין־ נאו טען
 םיט פאיבונדען זײנען װאם םענשען די

 דער םחמע?»ועט אינדוםטריע דער
 א זײן קצאושם נײ םיזאז חיינטינער
 זיך האט םיזאן חנר אחנר שצעכםער,

םארשפעטיגט? אכיםעצ נצויז
 נצײר ניט צאנע די איז דאר אבער

 םאנבע אין שעיער. pt»>p אלע אין
 אר־ דא יא איז הערען, םיר װי שעפער,

 נאכגד אפיצו ׳אוין ארבײט םען און בײט,
צײם. געװעהנציכער דער אינער ארבײט,

 האט ׳פעפער יענע פון ארבײטער די צו און
טענח. שטי?עצ א ױניאז די

 די םארצאננט ארכײטער יענע םון
”j ארגײטעז ניט זאצען זײ דאם ױניאן, P 
 אין ■צעצער אצע אײדער ארבײט נאכט
 אארײ־ םיט םארניםען זײנען שאפ

 קאטערם, פינישערם, פרעםערם, טארם,
 נא־ אין פארצאננט, ױניאן די װ. ז. א.

 אז טרײד״ אין ארבײטער אצע פון םען
 אר- דא שוין איז עם װאו שעוער, די

 זאנעז, צו אזוי האבען, זאצען נײט,
 אר־ סעט םוצען דעם םארם״, ״םוצ זײער

 ארגייטען אן פאננען זײ איירער ב״טער,
םציכם די איו עם און ארבײט. נאכט

■ אויןי («לום .)12 י״

שכת דעם םאמר דרעס און װײםס פוו ניס פיס
ק• גרױםארטיגער א זײן וועט אויגוםט, טען20 דעם שבו/ דעם יי

 אלםער באװאוםםען דעם אין מאכער, דרעס און וױיסט אונזערע טון ניק
ברוקלין. •ארק,

 די העלפען פאר געהט אראטיט דער סענט. 10 גלויז אײנטרים
רוסלאנד. םאװעט אין הונגעריגע

 דרעם און וױיסט דער פון אפיםעם »לע אין באקוםען צו טיקעטם
םיקעט. אוים׳ן איחר געטינט פאחחןן *ו װי דירעקשאנם ױגיאן. םאכער

 קױ צו פארפעלען גיט זאלען אםוזירען גום אםת זיך װילען וואם זײ
 געלאדען זײנען לאקאלם אינטערנעשאנאל אלע פון די'םיטגלידער םעז.

•יק־ניק. חןם *ו קוטען «ו

 סלאוס אנדזשעלעס לאס
 דעם כאנײען מאכער

 אגױ־ האלעסםיװען
םענפ

 פח נײעם אינז «ו דערנעתט עם ביז
 צייס. חיבשע א ג«טם אנדזשעצעס צאס
 טים־ אז איצם, זיך םיר דערװיסען אווי
 אא־ איז ױ<י טעז27 דעם אווענט, מאד

 צװי• קאנפערענץ א נעווארען געחאצטען
 לאס פון ױניאז פצאוהטאגער דער שען

 אסא• ״פראםעססיװ די און אנרזשעצעם
טאנוםעפטשירער^ די פון םיאײשאן״

 ןײ חאט צוריס ײאכען פאו א םיט
 א אסם׳ן דער *ו אריינגעשיהם ױניאן
 אח אגריםענט פון חאפיע א םיט בריף
 ואצ אנריםענט חגר אז םארצאננט, האט

וועחנן. באנײט
 א כמעט איז אנריטענט נײער דער

v'M P וחןצמו־ איצטינען, ביז דעם פון 
 *ר רער צװישעז נעװארען נעטאכט איז

 צוריפ יאר% 2 םיט אטם׳ן דער און גיאז
 רארט איז שיעזיעער פרעזידענט ווען

נעװען.
יו־ פיאוטמאכער דער םון בריוי דער

 פאגםערענץ דער צו געםיחרט האט ניאן
ױצי. ם«ן27 דעם אומגט טיטוואף םון

 אײננעלארעז האבען צדדים בײדע
 םעקריד עליעהיטיװ דעם פאהען, ב. םר.

 ו«ר1 זײן זאל ער סאנאטארױם םון טער
 דימר פון טשערמאן אומפארטײאישער

?אנםערענץ.
 1« פרעזיחמט דער שאצצט, מר.

 .יראטעפםיוו אנדזשעצעם צאם דער
 אצע פון נאפען אין נערעדט האט אםם׳ן״

 צו באצאננען וועצכע םאנופעפםשורערם
 רזשענצ־ יענטש, בדוחןר אסם׳ז. דער
 אינטעתצ־ אונזער פון אתאנײזער ראצ

 ״ספאוקםמען״ דער געווען איז שאנאצ
ױניאן. חןר םאר

ד נעםיחרט איז פאנםערענץ דער )
.)16 י״» יויף (אלים

I.

< t־; ׳׳


