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 רי"הי<ו־וח»וונ*ר> P® י׳ונ׳יו חוס
nya im® אין ײ gn 'goaya’BagP•

)) )») Ml ו«*י)
nm ז#דןי ארנייט nynntt ny מרנ‘ 

 ng• ד׳ןי יןjytai 6״-t»g mg ד־
gp jgtr’f’aifi׳*jyn pg ,yB די ogp•* 

B r׳m יױןי* g׳p g nn״ *n y 
iyjyp o-gom די nyo’-ang פיין oyn 

nyn iy jmayn *pf i« r  frvpfcmega 
ya'yn em^yoyo ׳*־or ״« 

nm » רנ*”,•
mynam פון oya

•)ya| ין»
*‘׳*ײימ־ .. ... ____״

jig ס׳ס ורינ^ט nyiHTnfny® g סy* 
*•s B n n  oy »’’pa־<ey ,|yayn b

an* yp’na g ongn jgoya •nyn•״— 
r r 6 » ir r n  g״oyn Bgn ,B די 

oay•׳Iyaga jg’av nyagongnp ya 
g iyjBO Byn ogn ! nyroayo iga 

nr t b די Byno׳-iyn j-g oypigg 
jyaga Byn jig ynBonrg-pigip *י» 

n nynya
ן ן | j ך

41 ,ny*/י ־סטייט ט jw ,ני#רװײ pg 
 Bayonyeyo nyn שון rnfnpnyn די

ogp׳eng im  nyoaig pg yanyn ,yo* 
ayi’jy'״*n”0 ״wr anytam jit וינט i 
yo,| •װײ B jy r t n •״ י•nm ,anyaa 

fnyay• ngnyayrn׳tn jib  nfg׳Ba’#g 
an nyagspignp nyn pe *ngga׳r*g ,fg 

jgrryro in, וױיס און earutyne .ח
nn ti> nyrrtyay® m  ,magit

n (in oripo־tyago By• ’ידסן ngpgi 
23, n pg״o־o׳.jgonyy

rig מיינט, *יהר Byn •y to אײו 
”(ey יין jnyanra’ng iyoipag <יינט g 

•ft די n  ogn ,iy*gn pg |jnyB*y 
yo’ogp ,הו חאט פימןחפט  ורוי• * יי

jyo •םעות nyauepignp ynyiaig חן־ 
p o’a jya״nyogn g me gmo j ון*

 נאי»• חינ׳וו תס<ד איחם חאי׳מן ןיי
>nyיע »•״* ojn v h  jymrnBP י8•י 
f״Bpg*yi iyj סיט ypn״ie iyB| די 

yppyn lytytr וײנןן n r| חרמפוייט 
imgnyi רסודדי׳••( ד׳ןר »ן* yB’ogp 

p .®« om lyoipm hi fyamn im"״ 
•pyasyB שון Bgp Bjyo'icyo * r*׳ 

b ib s  ft* ■n ויך איחר fnr ר״ן יא* 
י אין •ינװומינ,  ye• די mn ,|ymo׳y י
ט מג  mm זעהט *רנ״ט, ye'oyp «ני

r װי •ר׳»ט n n ר* די «ו דטרט ט׳נ«חט* 
 ארנײ• By חתסױח nyBPyn סיט ;גײס
uni די yB’ogp ypg״p״B, סיטניי״ די 
 ח׳ייןוינט דער egn יטפאיט די סון מר

 *BP דער אין נ*זנ«טטעט ה»ט נטארד
סיםע.

oy זיך, סא^םעחט B tr די »ין 
oyo'Bg ין« Pyogn on, טשי• די »יו וױ 

aye ה*ל נעטהןוותן אין ru tאױף ן 
 תלױרהם הטסיטע־לייט, די חת » ניטט,

̂נראםמרס, און  בפדר זײנען װעלרע םםענ
 ארכײט. ״סיערי?»ל״ חןר סיס ■«תומן

 *,ם g אױןי tjnyn ״טייפ-רי־מןרם״ די
תי*יען. *ו אױוי ניט גוט

ע די ט ש ער ט ה אונ ר שו
 װי — מורה אונטעו־׳עטע די און

 ניכען װאנדער או; םיינכעת בדידער די
:פאאנט וױ א־ז — אינקר אונז

 דעמ פריה, דער אין דינסטאנ כיז
 «יריס נעװען ׳שױן זיינעז אוינוסט, םען1

 «ראטע?״ «ן-ע כםעט ארנייט דער ניי
n«D די אויך און טעאער Dgpp א״'־ , 

m ip r אסאסיאײ־ אסעריקען דער םון 
gr| מאנו״ ,אינדעוונרענט׳ די םון און 

סעקם׳טירערס.
 װאי אזא, איז »«r ״איי״ קיאס א

on םאטי־ 14 װי װעגינער נימ לויםען 
 האםי״ כ״דע ארנײםען אי*םער <אן•

 סיט סאסיטע אתאניזײמאן די «תס,
 אױםוװחוײ ?®סיטע, אס׳ד«מם6 דער
m די ממ v v דער *ו כי׳ ״חלאס סון 

 ח״םט, דאס אײ*. ״הלאס •ון סדתת
 פון זמ«ער נחןסעחו די מורסילען «ז
ד די אאערייםארס, 14 סיס אליינע, די  י

i n סאםיען. זיי סיס סענ?ז זאצ
 אוים םעחלען װאס ארנייםער, די

 imm ,“ני ,קיאס «ן ׳מטאר די אין
 די fie און ארנייטסיאזע די סוץ גאנוסען

Dgn iy p» rw נעװען םריהמר זײנען 
tu n e rn e אוי קלײנן נאר די אין  ו

>m- אר־ סייע ח*מן נאר אזיי יײז 
 אחן fynyj פריח׳נר וי^ען װאס גייטקר,
 כא׳טעםם'־ באקוםמן אימתר אונייס,

_ גולנ• _

 אויי nr נים «יץ עס נאחט נאםירלץי,
 סײן חןרבײ נים oPny® קס נלאםינ•

m ©רןובעל.  Dip נים םיס •וורכזלדזנן 
מק.וימוחןױנמ מןנינ
n ארויס תרכחנן מוועדמקייםעז הױ*ס 

oyvt ,divotnji jiD ijn וורכײםמר, דײ 
ת אױף געמיקם ײערען ימדלכמ  •לזד ני

ד  זיײ ,909דקװ9ימי די ווויסוװםימן מ
 איו נים — איבערקלײבערימ וױל ■ מן

iv יאחח r, וואו jfd װילען זײו מיקם 
״זןדל »זאגס דער ארביממן״ געחן די

ר ח •חיר, ייי׳ו ייגי  זאנס: תנזי י
ח •̂•pm« גייק דאר .ז«י<  זיימק oy י
y דןו אױן r yw ,רכייםער* gn pgw־ 
m ומוסטינם אזױ זיו* w רכיים׳מ•

im די pp״flyp»»r yj( ••װי• וײ י 
yp 1 ויף •ypiBr y>y in•י״■ י•• 

f ,fye״ t« m ,y-g I'ffyg״W  yy״* 
lyiygyiygy ig r  Byi gyn אין i״ 

iyn i ל׳גןר׳אט f, |yn |yr»n״iy 
g ,|gg Bgi gyn 'pgy4׳nyi iy iy r 

״ g אין איג״טון ;iya mn ,r«M oy 
iiy ״f bp׳!■ r ig*״y| די Bgnp'ig’in.•

r g  yin  iyag״ly rr ig i iyg •אום 
i־y bb״B אין iyngn< »״•gs yiyn 

fy>y« eye די i  sypigr־•yirgB  b 
yt^ אין n דןן  i״p ״i •,a •yn יו

i ,,ga׳r g  yin |yygi ,|y*gyB B״־ 
yy*y iyg׳*fnyj BB א»ן w v  n, װאו 

ya| ׳f •pm,גיט ויך און ״ iynym •איס 
f׳,ma g DB

BJgaiyi Bgn אוגז*iyn eyi w 
i yya ״osnp D'ign g tg א־ן אר״ן 
 yBB’f די t׳g Bgi או ,iy ס״נט נר״ן
 אר• רי pe סאנכע <«״״>yti חןר אין •רי

 BByyyjj’m ויף mnn ys?yn ,nyנ״ט
 ׳!,p או iyr*a ,Bypigy׳ yr׳*np די א*ן

y»yv ynysyyר t״yj| ׳וױן ngj אױןי
ארנײטןר די אט און דט«, ימיט תר

ya na| טיט װי lyiv-rDnng mgnyj 
pe ׳•(Byn nt ,nffj ny די װאו נרײן 

ng vPytvi iyn«f»  װי־ און |ypgnpy״
”ng; lyngi ,|ya ׳אוין י«ן >a iy»ngn 

yvsyo n] זיף ang twyi״ya| אויןי 
 ויי BP’B |g;׳n n װאו ,nyyyni y״j די

o yr, ״ און» mga fy?yn א׳יג״ איײן 
f fnyr״.niya ny
®ונלודאנירט כ^רד חש. דעד

״ga iv |yngy׳ דט Byn ׳*יוס *וס
Bgn ,iypnya איז חינזיכט איין אין nyn 

B*m׳nyj ״g "rnyigoo טך ,rnynjg 
 Dp«nBO.״ygnyjyr yry»gjngD די וױ

n;jnnyn ; yney; די אין nBB״BP חאט 
ngga B i’g rn  nyn• ויף yjenB״>,Bt 

aaga vassyn |1M םון nyn ױגיאן 
 gnyiygn g nr iy»gjyryam? איו

nBB״yamgp * p, אי איזyטnyn ny 
n*׳nngga Brg סארנרינען iw D'ntiB 

nyymi nyn ״rny»gBBאיו ״ nyang 
nwrn• זײן

pig>p nyn fie nngga B rg rn  nyn 
nyavm Bn’jg’ypaw ig'jn nyaga אזױ 

”iyB■ אין <go yyg וױ » ya'Pn’nc n 
ny איז nyn nyam ogaynga nyn סי־ 

yrngia, אירם *ו און •g? r>• lysngn 
i |yny;#g oyB’a״.lyBa’nga yny

M• וױיס*•רעזיתגטין  r iX
r p  r w ו י חו ץ

>»)f fie b i1,(״ B
y m\ נילחמ ang yjygpgnny nge*״ 

.nyu
n» nyn״in  n ,, in• Bgiyyyn nyB •ױ

gp’ny®g ng gnni fg r’pnny Bnyp״
Bynugp lyygjg'ygryorm e n  n

,nyny-B nyoryiD I'gl IB nygynpye
.y'ygnagmg ny1

yn lygygnyng syn enrrgp nyi• 
g im׳Bnr)yi ,yiiBina i׳ fin fy»lfl syn 
1922 •,sing  ;yo l7, אויו׳ •jgp syn 

iy*yn oynj ז״ן n« y*g |i» nygyngngB• 
 nyn nyjm |yj״gngt BirnVa ג״טעי
װץי׳ט.

Bynrrgp Byn B׳a jjmrangB אין
 •nny ig Bnmogng •nyn ,nysna א־ן

p»״׳g ng)g״yerB־‘־Bng n  .H»׳yB* 
 •ייוי ■fyinyn•)• i׳g זײו Byn לו;ג
ynר ijnyn lyimyj Byn raryByong 

mgB״a yjyn?־nyra ,lygynBagi ,nyn 
ngfi r און ig׳«״,fyngpipry yjyn 

g BBaysBiigag |ig enngp־rnrga i 
n״pnny nga׳’ig r,״ yayn^mngfi jm

 מ*כט שלעדנגער ■רעדרענט
m װעסט. דער אץ טור ר,ודצען

).1 ייי■ וון ^לוס
 *ורית. tyBgago ngs g מיט Png* נױ
 n״nnyn gagp'e׳ א׳ז חינזיכם nyn אין
aya^הינטער׳עטעלינ. לינ gopigm ,n- 

lyBngn nymewvDia זיר חלום׳ט nga 
na ,n ogn ,iyagt ya^yig יא,־?ער *go 

tyovange h ip  ivagn •w t v o pw i(. זײ 
n״pmv ;,,e ng; jyn :איינס־מרע ■f 'W 
gאון רכ*יט ;ng ״נוט אזעלכע"lyagi y 

yn‘ go» ,n pc .ײטעז*
nyag םאלע Dgn ײע;עז ! װילען זיי 

yagr yaPyTg| װעם ig’an *n זיי פדט 
”gne ynyai'a gn iyj■ עם .tyn’n דט t 
 ivnyn אויסנענוסען lyongn ogn נען,

.tyy;ynyeagp ׳n אויף
jig אזוי ya Bngn ypgB oy pg- 

 raynimagp \wtny on, אויוי ײען.
ogn איז wavy) tyripyango Bngn 

Bng ym* •יעז־רענט Bgn ,na ש 'itfv 
fyannya די fie yagno רי ,ng»ngp*״ 

 D״ntingt ויך ogn ya>yn ,nao|״״ge׳
 .png’ na אין אונו ”3 וױ gagp’ir אין

n  nya ׳iynyn nme עטריבען; g׳r 
 inyn yalyn ,Bagpga* ניטט nga אונז

Bgn raynyaagp in טאטעז tn y  nyn 
nga yanyn pg ,sagnaya פרא;ען oy 

.fyngnya )yannyacng angn |ya”!
 anyPr Baynuyng- סיט *״אטען

nya אויױ איו g umya raynyeagp nyn 
fg’an nyn fie ys'ogp, טיט nytaig 

h  ,rgna igBlipo .n Bayn’tynrB’ni 
I’g |yD>gnyagg iynyn itnraynytagp 

,Pyogn igB’ngo.״
n’ns nyn pg agaair ngB אין איז 

oa’g׳ rn  « ingiiya lycnya gagp’B 
r »  yPg Tie aa’Bna nngga iniaipyrpy• 

pyagr” anve ,לאקאלס I'B’o lyogtnr 
yiypv B;jrrrynB .nngga Ba’g rh״ 

cyn Bn’Djmg Bgn nya אויוי נ.3טיטי 
jyagn aa’ana oyn די on lyogaypyn״ 

 ״a’ng lyrngn ogn irDpai■ די תוסידט
Bmp( אין a oyn״tyayn a;yo’nag Dy 

lyoip ev tyairi י׳מט -agp n  ngo 
.pnrajnyo

nyariplr Baynnyn■ Bgn agoago 
,g” ng ,gn’Pgo pg lynngBBg onoya 
*a’g nyana^n g |g n’t oaagn oy wn 
[.g’an nyn fyaya Dyygna igrpagm 

fo*Hp| ןװגויםסרעםען ויר אר וועס tro 
D’ngo yogaya ^חילקײי mg mr> nyn 

y;gr” anyra’g njnanr fie nyrm>־

lyaonBir׳
gB ogn aaî yBiPDng nyi og ige• 

g’; .ר lyD’m  g onn’Byapyng jyngp 
DnyeDgi-ooaip y;yn’Tg׳ige ;׳»אטץ

Bn’f’>gao'B Bgn onngp pg לײנ•־* 
pPny”׳gp’nyeg pg "igir, ף 1י*י  g ײי

Ba” 'oig ,lyngpipn’K ,Boy^eogi yogo 
|-yagf ynynag nga pg

 iyaa״nange Byn (yngp nyooyny׳
”pg ,B אויןי g jyagn ny’B vvn  nyn 
fyn ױ Byn ,fynyppnnr n’t oyn סיס «׳ 

nina yo” aga ,yrne ייד n )y»ya״nyo 
ynn’Bag; די ppny״B” pa’Byo ^gagr 

gn yanyn ,fg*ar nytaig pg • איחי *ya 
nyo” ang nyn pg BBigpga ,ng •ago 

pnny pg”*׳.D*yn >gag
 ivnngByaag pg lyngp nyBoynu׳

nyn pg yaga ,׳*טיל 
nB rtn’g pe yaago״b pg na

T» 1ח>ר׳י ngn
Tywynif
nn’g lyagn זיי pg panr BMgnnyn
yo -"*ig nayo, lyongn g jyayaya| 
ynra« pg |yoi>a Barraya nn’g Bgn 

n nn’g |yago iy ,lyoaytyn•״yi אי״ 
iya׳i יס .T>ayo ’p oyayaag mg 

”B םיר n nytaig lyram»״*ayn’iyn 
••j, ׳p’)a g ,(yngp .6 g’age nyBbyne* 

n ya’<״ya’a pg |yogn to  .yt| מי־ ױ 
,nyoana pg m e  ,naitya fnyr nr nyn 

B” pa’Byo ya’Pt’a nn’g ;yiymonge 
.o’aya agagr’pvny on •pig

 ־•hjb אינטערנעשאנאי »ונזער
 ױיען8כ« n לענץ ®מ לאנגט

 אץ ארעסטירטע #אליטישע ױ
רוסלאנד.

.ri זייט pe (׳»לוס
gn;y>yo ynayaPgs ,n i’;y •טיקט l iv• 

;םע
”gagr ״רי anyoa'g^ לײדיס nga-

iJyr
n  gy’gfnygpg

• mm* ypn

im w‘4* |t
f• '•
f’g « rp
»־

f  v n a  r*

ijhyn•• סיי ,ynpogb ין
•i׳p# n ,א׳יד »y>i• • i iw r in  i 

o • y a o g yv im w in t pg ׳ , 
ntga ty׳’yg6 ym iy־fig |yB0’pg 

ya iry• סריײ־ױד•(!••^, ti > » itt 
n•|ואא n pg׳ eyoniB yg’Bin . 

f .nyarange y r m••>| מסי* די 
•anrfi nyn pg u m yriW P i•  y* 
,eagny>gB ntM j” f BayBBa'aynog 

 fyaan’ayn yatgigfnia די jya״t oy ײי
ynynag pe מ מ יוג

ro g rn aya 2׳•י« י ןר,1י
•gryanyBavg oayn’tyn•

T ’> Pm6׳ *ngn oayonga
onyp ימיW.״

 *mb סאוױאליפטעו הארלעמער
 אץ אמגעסטיע דערען

רוסלאנד
ny«׳’BB׳pg'ygo nyrn ’g nyn 
•»> p’t n׳ig Bgn oypngn pe inaayna 
lyn’Boyogni nr tyognrga aa׳B׳o iyo 
pg ngnyo lyr'BB ’atogp oyn fyaya 
*gnrgB f«  fygwtg n  fyaya ,njgmn 
o n  |yaya ,nyi• nyo” ang pg yrd 0 ’> 
p• nyin’B 22 די irnngony iy nwngt

 ag’»i>gnyn׳
g Btireya׳

B B’o tyagn ” f ogn ,menyn׳nng’ ny 
B’nyr>g3 •n oeoypga pnvt«’׳yg אי״ 

*ana nyn pa aaia’nonr n  ,irajnypnya 
oyn pg a;i!nagtng6-B)an *סדוסס־לי 

nyponge .זײ טיוס Btunyya jimm 
nn״ ’omaga nng, ױי *tag fya” t ” t 

tya^yt oyn nge fyngnya orgoya 
 ga g omaga jyagn pg* ״jyamangB״

tr-angya >gay> |ig tyeg 8” ir yoomr 
,nag^on pg

 go npBiPngn* די pc y’*i>gtyn די
 ,om fyaya Broeyogn• ̂׳אליססען

go Balgcigc jig BTosyng iye Bgn- 
”omaga nyB*׳ ang |gr |yoo’?g, וױ 

yrgim םען ia y>g BTooyaog ogn 
yvnoagp ylg ,fynyagntî gnyrnoagp■ 

gii׳yag’»if״,ffDgnf>go fig fynyy’og y 
Bngp pc׳pgir׳m pg o'a’P’ayn ,o־•ag 

(.V” ong o'nya
oanayngfi ymiigiyn n ייר |g B’o 

eg׳”ongg nyr’Bong’ggo nm nr >y 
ang’ygo y;1yir;” g pg yiraga g Dig״ 

 fyag’ygt’agang nyo ;*״ang pg סיטע
lyoaglgyj oyn fyaya fyn’eoyogn• 

*lyn yoi’angong ,yo>g n  |ib  nngo 
r  pg ymtlgnm nymon nyn fie fyn’־ 

ynpogo nga lyooyogng n. ?ען

ןותסקױרשאז
ס שכת. M ו; ints sds

ט ע ץ װ ר ד ע ער ד ס רד ג

עקסקן
f f

ר ע סער ד ױ ער גר ט טי ס

ד נ ע ר ג ק ״ י ל ב א פ ע ו
רי סאוס ,אײ״ *יער •ון בייפאנ אזיינער 2 א• נעחם  «ן
כער־םאתםײנם. די דו jgongp תחיג־שעחנעם אױס׳ן

ס ®ח ■רײז ט קע 4 טי i . io
ocyp-o שוין fyanp nr אין nyyyl■ mayalgo: 1אי 

nysgopiglp nyn fie oyo’Dg ylg ױניאן; pg רי *g’yge 
1’Tie o’og pg ;.amy yo” inr 184 ,oorraglp y r ’oo 

oonynngo,״ fig אין nyeayo 1gagr” piny oo’lyrgo, 
o'noe yol06. איסם 62

PB Dn’rtagng
אכער ם ק או ען קל ש די 4 אי # o 

ש ט ענ ר .b £ ב

עתסהױרשאז

CERECHnGKEIT—(JUSTICE)
r g׳y tl fit n y r

m#• ,nyntyl'♦׳
a»׳B /?י« fit ר

 p«f *yn ״ולס
p״f r i

 ,hptnn נןלדלחי
אר*ח. ויא

ױ )J ״!,a 4(י
 נןרענייג״ ס״ן ןן

 זיד ייר חןל* קײ•
װ ר?׳#1׳ו ימל י

#■לןזןן, ני■ איו>ר

זדנםערנמשאנאל רער *ח ןוומוו מחדעמר
I'ttfcu  i r n t sNew York, Friday, Aupii.t 11, 1922, 1922 ,BOiaPg ]yBf f BJH ,JM1l*n•Vol. IV. No. .'12.
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nya'Bairi ן ס*טי;ג סטרייק » nngga •a’giyin. — טעיע^ײט jib באריבטען. א*נטעת<סאנטע גינען קאטיטעס איע

 ״ir׳ny»gBo־״pigf’P 1« ־*no דץ־
r i״BnyBany ,זיו ngy yo’ina n> 

i nyag’apiĝ p’׳iya ׳n pg pmv pig 
.nyiyip

תר װי ”nyro nyn ,anyaa- נרי D 
yB nyn pe jpgטyיayoט B 'j ,yB-ogp 

ya’May gn iga fym«i ,nya-g taig 
yn•־; ang׳’Iga jyagn yany 11 ,nyo 
tm היין »ogn .o«ang nm nr nyvm 
jva”« י* ang yanytg׳’i ogn ,nyo”״ 

,nynno iga t»ioo” ang jynya gy< 
g״nyigoB, nyn nyn׳*״ Bagoya pg 

yfg ’g ,ivngnyi׳gn ,yaf® ײ*מו »T 
pe Bagnpya nynno די ip״ya *•׳ןןי 

o ,oyi׳nnyo Byn jg’in  n  yanjm b 
po nyo’oaya” g n  jm”0 ,imovo o»J 

”myoyna |yBp’Ba די g jylyn oynsgr 
yey*,* חיס רי יויס g’ai’ nm pe.)

”nga jyn’t ogn ,nyt זאיעז ang n 
ninya >yB*a g jyagn ,p-noo j’g,

jŷ gr ויי nyn |yaya נעיע־ א ױנ־אן 
n;ya״oyn o ״nnyegoo" ריכט-נ iv 

jit T ’nB'PigPP nyn jig ,lyanayngc 
oyn png’ na ויו jyagn םון כאשדײט 

n־;aypo nyo'a ra׳n א  jie ,iVBDy 
np׳ya ׳oypigy, ״ng»ngp”׳jge" ׳ye״

 jyry; iy׳־;r װעייכע אנדערע, א־ן ®ע־
 ;רוםטריע,-?ד^ק־א nyn *ng מ:ה א

 T״no אין א־נײטער אלע nya^yn םין
ngc’yn .jvn” p חוכ א לי;ט טאקע 

n, העיפען iv nypgopigPp jyny’ אײוי
)16 זײט אויף ־שיוס

 אין אפ פאהרט שלעדנגער פרעזידענט
אױגוסט חןםמםמ אידאפא

א״גישט מען12 דעם אװענט. יטבת דעם כאנקעט אנשידש אן

nדי ׳ jyo'm nytyn, איז B;yn-tyna 
 agp nyoyyp njn* וד*ן« ,ny;a׳iyne־

ayn׳fie |git די Ig^’nynyD jypnyog

מאכער, ױנקאוט ר ד מאנילזאציע
.. .. 20 לאקאל ױניאן

/ _____________ - r

nyonjmo"aga g פון אדרעשירט יייםעאום מאנהעםען אין םאםסיטינג 
pg tfgnga ngoynpyo האיםע^ן. וױיס־ס^יױדענט

ng ,ל״באי jyngvy; olnymy, אלס 
 nn דזציעגאט הויפט־םראםוירנמל דער

 דער לןוננרעס. טרייד-יוני#ן בריםיש
 אנ־ אין עםעגען זיך װעם קאנגרעס

 לאנ־ אין סעפטעכיבער, מאנאט פון סאנג
ענגיאנר. ד*ן,

 שלע״ פרעזירמגט םרן ערװעהלו:; די
 םון פארטרעטער ד/ר זײץ צו זינגער,

 ארביײ אםעריקאנער ארגאניזירטער דער
 ״בריטיש דעם אייף באװעגוגג, טער

 נרױס םרן איז קאננרעס״׳ םרײד־ױניאן
 אר־ א׳ירישע גאנצע די םאר וױכםיגקײט

Dip אםעריקא. אין באװעגונג בײטער
)16 זײט אויף ושיום

טעסיג װערש כאלפיםאר אין ױניאן הלאוסםאכער ױ
ענטיעטאנע^ לעצםענס איז עס

וותסאכער די בײ טעםיגקײט א  אין ק̂י
 רי לײךען ד#רטען אויף באיטיסאר.

 ״ק^רם^רײשאך־ דער סון קי^יקמאכער
 םארגומען זיך האט יוני#ז די און ׳מכה
אױסצוראמען. םנה דיז/נ

 װײס* געװען ד^רם איז װ^ך ^עצטע
 גע־ הןום ער זײרמאן. סאוי פיעדדענט

 ױניאךבאאטטע, די םיט סיטיננען האט
 לאנע די װאו עקזעלוםױוע, דער םיט
 געריארען אדוטגערעדם פ^ישטעגריג איז
 אויםגעאד־ זיינען סלענער געװיסע און

 דער אין ז*יל עס װאס געװ^רעץ, בייט
װערען. געט^ן צוקונפט נןוי־וענטער
 א געװ*רען נעגריגדעם איז כל קורם

 די םון ארנאניזייש^דקאמיטע גרויסע
 דער אין םיטנלידער טעטיגססע סאםע

 באיסיםאר, ״ פון ױניאן קלאוקםאכער
 מוי װאף/ רער אריו• זײן װעט װעלמג

 כממלין ענםוױתילונגען• מעגליכע איע
מ*םקגש •אשענ^ן דעם אין אז אםשר,

אלנעםיי״ *[ ײע^ן געםאכם דןסרם
 mP( איז דןוס ׳יוי אזוי ״סטאפעדז״!׳/ נער
 יןא־ק, נױ #*ן אוגז בײ געװ^ורען םאן
 קארפארײש^־ די אויסצורײנינען כדי

 *נגעפל*־ דארם זיך האבען װאס ׳העפער,
 שפע־ םאר זאף א איז דאס אבער דיעט.
טעי־.

 דארט זײדמאן ברודער האט דעדוױייל
 באלעבא- די םיט לאנםערענץ א געהאט

 םון באנײאוננ די צו באצוג אין טים,
̂ס עס און אגרימענט,  #לאד א אוין* הא

 דורכגעקומען, באי״ך שיין זײ טיס איז ער
j )7 1זײ אויף שלוס

 1VD ױניאן וײעמאוטמאכער אונזער
 דית איצט סאכם ,20 לאקאי יאריץ, ו11
 n צײס. שטיהעל לעבזר^ זעהד א

סענט רעם גאנײען דארף יוניאן  אנ̂ר
n  trti ^כמפיס  געחם dp *ון כא̂י

 חאם יתיאן n שוו^ריאך. כיסעל א *ו
 סיט קאגםעמןנסוען pyr'n געהאם מױן

ip ך iw d ppd u *d, צו *בער >r t אל״ 
 נישט נאו איז סעטעלםעגט געטײנעס

poippj.? חאט חומוײל n א■״ יתיאן

אלט* ח ס8אינ כני ױי ח א

82 נוםער ,גערעבםױנקײס

D
r די .2 וייס  .} — ngn
 קלאוקסינזןר חןי «ון •יניצמןן די .3 !ייט

סתולםא!. ח. — ׳•יקאגן *ין ױגיאן
 ס. — 4H לאקיל ימיןן חןז״נןרס די

גאלדאווסקי.
ױיי״ דליאלאסלג®. עדױקי״פאגאל .4 ̂יט

!יון. •ו*לי •ארטיי חןר סון רוף
fjrvtjr• .5 D^f® קורומןר אללזינג^י׳ש 

ר. א — יחנפט די »ין ®ור
 יינםרנמךיאגאל •vtr» «ון ענעים י/ |ייט

*jמי «ין n — רעפארטעד. סטעױ א
 .tfjtrv ארגאגיזאזיאנס און itne .7 ײט1

 אכרהם — כילד) (» כד״מ םאדאס
רײזען.

 נאאיץ׳ביכסןל. רלדאלמאר׳ש »דן .8 |ייט
סי« רוסלאנד או«*בוי*ן סען [jrp P !♦♦ם

 מאנוםעל־ סנײנצעל̂נ 26 מיט נעעסטעלט
 אין הײזער גרעסערע די םון טשורעד
סרײד.

 יעצם עס זין האנרעלט רוב דאס
 זײנעז זײ קאגטראקטארס. די װעגמן

 אויסצױ זיף טײנען ױי אײמעשפארט,
 דאס ױניאךתאנםראל. א םון דדעהען

 רײנקאום די געלינגעץ. ניט אכער וײ וחנט
 גא:ץ א איז ,20 לאתאל ױניאן, מאכער

 ארגאניזאציע, כאװעגליכע לעכעדיגע,
 ד *זן װאף דער אויף גאנץ איו װעללע

 דערלאזען* ניט געוױס אזעלכעם װעם
 די מאביליזירם סיעציעל איצטער און

 פײם א מאכען צו קרעסטען אלע מסאן
ױניאן. ־«ראצענם100 א סאר

 זיד האבען רײנסאוט־טרייד אין אויף
).16 זײט אוי!י (שלום

 אינטערנעשאנאל פון נרענטש ערשטער
רעפארטםענט ארגאניזאציאנס

דעפארטמענבן. דעם פון םענעדזשער דער איז פערין1האי דזש. װײס־פרעזידענט

אונ־ פון קאנװע;ש$ן לעצםע די אויף
 גערמדט פיעל איז אינטערנעשאנאל זער

 ̂ורגאניזאציאנס־ארבײט װצגען געװ^רען
 באשלאסען איז עס און ױניאן אונזער אין

 עלזעקו־ דזשענעראל דער דאס געװ^רען,
 אויפצו׳ אינסטרואירט װערט ב#ארד טיװ

דעפארטטענט, ארגאגיזאציאנם אן פאכען

 דרעס און וריסט פון םטרײק גררםער
מאכעראץניויאוק .

װאך. די םאנופעקטשורערס עםבראידעוײ די םים קאנפערענצען

שוכ. ז־־ד. נצלד *רבײ*?ר
אדלער. י. — (געדיכ®) ®...,חלו® גימזןל

0

• קריב® ס»רײק אזיזצגכאחן ד*ו .10 יים1
 קירץ סײםאז׳ כ — ®ניס ינוי^ גינץ
ג. כ י. — ׳•יחי ״יז

rv נימ י .12 יס1 m m — טאביאס. ם
— (חו^רעסלזנ) סייס^װאי י צוליב

בעז• כע
 ב. דד. — גסדיגד וײנ *ו װי .13 יט1

.Hero* קוריצ דוכאווסמי.
ייזסזןנ•®. — .15 און 14 ײם1 אדדוזן̂ר

& #1< אלויוח .13 ױ .1 ײ«1

 װײסט די םון באארר דזשאינם רער
̂וט יוניאה דדעםסאכער און  אוים־ זיף־ ה

Dip די םארשטארקע^ צו נענוםען נײ 
 ?ײ אכגאניזירען צו במסער אתאגיזאציע׳

 1#נעם װערט דאס טרײד. אין שעאער
 נייען םון פיהר/ןרשןאפט n אחנטאר

 י* ברודער מענצתשער, דזשעגעראל
האבסא!.

 געםאכם ױניאן די האט אנםאננ *יז
 פירםע, דזשאבער נרויסער דער מיט

 בראד־ 1115 םון לויזען, און דארםמאן
 ארונ־ ױניאז די האם וואך לעצטע װײ.

 שע־ 80 איבער סטוײיס אין טערנענומען
pys סון n אר־ װאס קאנטראקטארס 

 טוי־ איבער און םירמע דער פאר בײטעז
 דרעסמא־ און ײײסם ארבײטער, זענם
 אין זײנען מײדלאר, רזב דאס ׳כער

סטרײל.
 נעהאם האם םירםע דערםאנטע די

 די אז ױניאז, דער מיט אגריםענם אן
נעםאכט דארוי איהדע •ורבײט נאגסחנ

 ױניאן בײ ׳ער8ױניאן־שע אין װערען
יױ די האמ לעצטענם קאנטראתטארס.
)11 זײמ א-יזי (אלוס

 צו לאנר, גאנצען איבער׳ן ברענטשעס מים
 וראיר־ :ארמענט לײדיס אלע *ןרגאניזירען

 ארנאני״ נישט נ^ד זײנען װעלכע לערס,
 לןוקאל די םאדשטארקען צו אויך און זירט

 ^נםהא־ זײ װאו שטעדט די אין ױגיאנס,
פרײד. דעם םאלשםענדע ניט ליר̂ע

 באשלופ דעם מיט אײנללאגג אין
 באארז עקזעקוטױו דזשענעדאל רער ה$ם

 4א ארביים דער צו צוגעטראטען גלײך
 דעב םזן ברענםש ערשטען ושם עטאבלירם

 דע־ ארגאניזאציאנס אינטערנײשאנאל
 pnבאנ דעם טראנען װעט ער פארטםענט.

 רי האבען װעט און ברענטש״ ״איםםערן
 צוױ־■ סראווינץ דער איבער ױריםריקציע

w שיסאגא. און יארק נײ שען vi 
 םענעדזשםזוגם די אונטצר איז ברענטש

 האלאערת, דזש. װײס־פרעזירענט םון
 ער־ סר א ארבײט דער אין האט װעלכער
 געװען האבענדיג םריהער, םון פאהרונג

 ״אוט אםאליגען דעם םון סענעחשער דער
דעפארםמענם״. טאון אװ

)5 זײמ אויף (אלוס

 מיטעג פעוםעל־יעהוליכעו צוריטפר
דאנפרשטאג רעט נאארר עלז. רזש. פון

םריח, דער *ין דאנערשטאג דעם
 עםע״ זיף־ װעם אויגוםם, םען10 דעם
 יעהרליכער םערםעל צװײםער, דער נען

 בא־ עסעזעלוםיװ דזשענעראל םון טיטינג
אינטערנעשאנאל. אונזער םון ארד

 םאי מאל דאס קומט םיטינג תגר
 נעואלט האם ער <וי םריהעד אביםעלע

 װאס pin צוליב איו דאס םארקומען.
*ין אפ םאהרט שלעזינגעד םרעזידצנט

 האנ טרײד־ױגיאן בריטיש צום יוראפ
 אםערי?ע דשר םון רעלעגאט אלם ׳גרצס

 טי דער און לײבאר, אװ םערערײשאן
 באארו עקזעקוטיװ ז־^גנעראל םון טיננ
 אכיסעי ג?נװארען געחםען דעריבער איז

פריהער.
 אפגע געזאלט האט טיטינג דיזמר

 א' &ארס, פארעםט אין װערצן האלטען
).16 זייט אוין״ (שלוס
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ע;נ דעד די און סטר״ק הן8א״ו
n v n jn fT a.

*y; די g״s;yiחן« jgy;*»׳e v 'ייי
 •ר׳יי״ fKsnynvig D;g׳o;g ייד «ןנ

 רעם tv'ovo «ו in1*׳ B'lrp-ign רזנט
 *’״ ‘י י־ר tvsgn ?.,יוי׳ז׳ןלנאחן־סטרי

t• y riy s׳;o y- n y i ,e;g ניי׳' «פיי יי 
tw inו ד• *ז ד^רפיה־׳ס, ־■״» י  י

 ירנ״טקי, ני־«« « *> tjvyjv'igs ;•ס
a k r«  oy ig;־t pa yjK׳*‘g v־s״ • 

מי.  gp•» ד• |ys-yn א•■״ די;י.נ -yn ו
IV̂ »<סי*;ט iV3>׳- ״ק.״ןנ Sryryj
אפ-מ tvrngs pgpp ogn ,|*p* ד*ס

'v־b yooireginve;gp ד־ *י p,י ־*
 חאםו׳ א »; gi פ־חרען ev;g»ogp די

r נקנ«ן  y'g־;o;g |אפען »; סא־ »ו

־־»' ערויא־טען, IV נעװקן איז עס רוי
 דעם נעענטפעלט חאסיאניעס רי נ*ן

 4םאי י\ין אוץי ;y-r« ױי אז יר*ויחוגט,
̂ופגעכען ניס  סעג־א׳ פין פאחגדונג די נ

־ סיע״ויעלע די ד״ייסם, דאס ׳ױסוט  ײי
 װאס ארבײסעל, װעי׳כע צי חױל*גי?ס

 בא• ז״נען באשעפטיגם, לע;;ער ײגאןז
 ניט [ViVP די »ז ?אנען, זײ רעכםיגט.

ysy-is; ןייער iv oign סיזעבס, די vn״ 
 v׳;p;vor o;gty;it ogn מן נמן

ogp ,osgim נפיױנען סיזען ז״ i״vpv 
>tvePvn ysPyn ,osv;p yp**g א' ז״

t<r*' o n־pyoypo׳׳nogp ive. רער
vngpg pvboiv o n  ogn o irr ijn s־ 

 voovpgs ז״ן tvoi;v;;g סון |,y;;ip׳»
 אנרערע רי ,־vsg װ*רנ»ן, סון •אי׳יסי

 IVO״spk vs'yn ני«מס,1א־י?«נכ»רךי
 *ו הילוי yooyp; די tv״;t yspyn »ון
 אז xPn’Dpyp tvsgn ,Dvigeogp די

;t יױ^פגךמ־גיטעוייענדינ  אויך זיי ty״
nogp a n  pg orgs-we. ױניאך סילע 

 ס׳ט ivoum ארנייטע! ׳סומן ארנייגמר
osype סים און ;v:v;;ny .פייע גארדס 

»n ײ» tvpgny; ov’nn’pn jv rn דורך 
 הא ■יאסעסטען .ooyn’OPf rotnf די

ױניאױ די אין ו״נרען *נמהוינזמ ייד מ)
DfD'CMp.

to ®ון ®יחרמד רי  n ,כר^דערהודס
 טרײנ״ ^נדותטארען, ,fnwnrum די

̂וכמז פימרםזז, mi מז  כאראסע זיר זז
jn חרך *ון rn װ# אין ם^ח»טעהער 

 קאנ א אראנזמירט ויי ד״אנען ממגםאן
 אנ הארדיננ. ירעזידענט םיט מדענץ

m n רי און צוגעמטאנען, זיינען יתיאנס 
 ארױםגע^יגט איז ®•ראנסװארטאיכקײט

 דעם ^יכםען צו הארדיננ אויף גמדזארען
 נע־ באקא;ט ;ים נאך איז עס סמ־ײק.
 ;ע־ םארהאנדע^ט איז D9 מ^ס מארען,
 עס רyאכ תאנפערענץ׳ דער אי^ ת*דען

 הא־ ר^ודסyבראד םיר די אז זיכער, איז
 רעכטע סעניאריטי די אז נ*םאדערט, בען

 צײטונ״ די װ*ר^ אנמרקעגם ז^ומן
 אפ־ איז •רעזידענט nyi אז םעאדען, מן

 אױס זאיל ער ®בער אויכ סיםיטםי׳*.
 דעם עליכטמז צו ואאן זײן געמז

 אז יכחײט>גיyמ א דא איז דא; םסרײש,
tv ̂ע־ט זאא ססרײק אלגעכיײנמר  ערחי

אײזעגבאהנעז. די אויף יוארען

אינ- קוידען אק •רידעז ®ון סימים
דוסטרי.

 אילץ אם׳ער גאך םײנט ■ובליתום ד^ס
 היא״ סעקרעםערי וטוס בױרא גית די אז

 קײילען ®ארטײיעז צו בא׳טאפען האם רתר
n דעם ענדינצן וועם ®ארברויכער רי 

גז די קױילצן. *יז םאנגעי  מאגנא״ קוי̂י
 וױיםיז די בעםער. װי״סנן ןובמר טעז
 וײנעז במסטען »ם יזןנענחנס »יע די ומ

i •דוחנרטייזסענםס, נוטמ n f ובאיסי־• 
 פאר־ ניט זײ ימנען קיח ^מנר #«י

ױיי* סי^מ,  מס ווער ניםא וויז Df ו
 םעטית אלע די היייען. גראכעז זאי
 עננילאנד םיז ®ויימן איכא^ורטירצז ױן

 װי ®אסיר אױ*י בעמןר אױס אייד ®ױ)ט
 א און םיר נאך װירקליכקײם. רזר איז

 זײ זעהן סםוײיק ®ח םאנאכמז אאיכ
 איז ווענ, אייז נאר דא rm ov t* אײן
o n ז י o סמטלען rt י n .סטרײק

̂ם טאנםאנ יזגצםעז  תליוד אין זיד ה
m* |אנד jm m צזויטמן יזאנםעחזנץ א 

עז די אוז סייגאוט י׳י  םאגנאמען *יי
•ראדוצירזננדזן חויאגדקײיזמ •יד ךי •יז

J| פעגפיאוױידא, כגיײטכ, Hfl איד 
 ‘1נ ניוח^ױמ די איייאנ*/ אין דיאנא

v^ ^ מן אנויכ״ענטס y־ W די T O 
 אײגענטיטץר קױאען די מיט געװפרען

 פאר^טעגד״ א אױנ סטײטס, םיר די פין
® דעם פון ארויסתוג^ן װצט גיס :^y* 

 די ^yevsy; כטרײק -yi א־ז יענץ
̂יי*גען <ןיגיכי קוילען ־/יגיאן איבעריגע  ם
M^ ŷsv נא׳עאיסע. די ;אך

ry** פארױפונן איו יןוגפערענץ די j 
 פון פרעדרענט ׳דאיב י*. דז״״^ן פון ױען

 כא* ty?1?־ y:;K̂ ױגיא/ ?"נעי״ס ,ד
y;>r,; א־לי םון די נײ׳צפיר, צום װי‘ 
 פײ [vwizm U"-y2 tyry; ?יינען גא/

^y ^נאר אי־נײטער, די םין פאד^־ונג 
 ןy;אציא:אר א א-יז פאיט־אטען דין גיט
 װיײ און נא־*י;;־;גען די ײאו r;y-yc״»;
yŵ עה1דז־־ r; א אויוי ײעיען כא׳עטיטט 

 דער כײ אנע־ ׳צטײגע־ :אצ־אנאיען
 זיך די ״אבען או*ל וױיזט טיגוט יעצטער

 ןyפא־טיאט :־;;,,ז אין ׳זטעy־נעכyביא
יוי״ױ><;ג א*ן

 פא־ט^כען ;*ט א-ז •ע;ירונ; די
 אבע^ ראם זי יזאנפעדעגץ. רע־ א־יף

 װעט יא;פע־*ע:ץ די א־יב פי־א• א פא־טי;
דער סטרײת. צים היז א כרע״גען ;יט ̂אן די(!י1י y פון פי iצו איז יעדרוננ ׳־ 

 די tyz^r זאל װ^כע y,r*o^n א ׳צאפען
 ‘אי די נא׳צטיטען צו קראפט אין רענט

 פין ׳עכירית די און ;y;j,;;,:־K3 בײטה
״ טײנער״ די y נ i^ נאך איז ״ערײכען 

דעל ;,פ ־*עזוייטאט דעי באקאגט ;יט
רא:פעיע;*ו.

ליםעראטיר. איבער צענזאר
 גיד אין אינסטיטוציעס די םון אײ;ע

 אױסגעאר־ :םyצטŷ האט װעלכע יא־ק
 איהר פאר׳עפרײטען פאי פלאן א נײט

 אפטy*syזy; ״די איז אײנפרוס ״טװארצען
 אונמארא־ פיז אונטערדריקוג; דער פא־

 ־yn9סי׳׳ די פאי• סאפײעטי די — ליםעט״
 די האט tyir^1 פאר וױיס׳/ אװ ׳עאו

 ןים הסyטrכא װעלכע ״געזעיליצאפט׳/
 פינא:־ צאחל א און סאפנ^י ס״ דזיצאן

^y>y ^׳פטיצ oyoyii ^װערט עס גאמ 
ט געהײם, אין ;עד׳איט׳ען ^ר  א א;;

 *צרײ״ איץ ארויסגעבער די נענען קאמף
*v* פון ^ כ  נע־ גיט ז״נען yװע<כ בי

 םא־ בא׳טטיפטע זעלבסט די jyvy:פעלען
 גע• האט כאפנער װען צע;זורען. ראר

 אדער ״יעלעכט״ איז בון א אז פונעז
 װעי״ אײן ער לײגט דאן ״אונמאראילמ:"

 קאורטס די םיט זיר באנ*צט ־־y : טען
 בוך. דעם טויטען צו כייטלען אנדעיע ןיא

:אנ־יפ פילע ע־ קרינט צװעק דעם פאד
׳עםיצע. ציערע

Dnim
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מי חןר ײ ו ר ו * ד r*' אין « m,
»<׳

ryg t, 1 פ«׳*יםס/ די I f fו* ױ ' ו «  א
»׳ m*־* •׳

ס«״י׳נ או״טרא רי ^ויד  יו/יזגי «
■cgfl f lit 1 װ-דערM 

g־î־ gi>a׳yj יי )ןקסױױפ^מ

y פיט r^ w ;דדעאן איז ציייק טע 
 גײעם שפאנעל א מיט ארויס סאסנער ס.

 נע־ האט עױ װאס ׳כריױ א אין פלאן.
 פאב״ yנרעסט די םון צװאנצינ צו ײןט5?

 ״אוי״ דעם צו און יארק, :ױ אין לי^ערס
 פון ארגאניזאציאז אז — לינ״ םאד׳ס

 זײ רy יאדעט — שרײבער אםעריקאנער
 באאראכטען צי קאנםערענץ א צו אײן

 אנ״ אז םאר ׳טיאגט רy <אן.5 דיזעז
 נע־ פאדטיגע צענזארירעז צו *טטאט

 און ׳טרײכער די זאלען כיכער, ררוקםע
 מאנוסקי■־ די םארלייענען ארויסגעבער

 א צו ׳דרוק צום tny: ןײ אײדער טען,
ly צענז*ר ^ n i צו יסק׳ענמו זאל iy i 

 װי אזוי גיט. צו כלור איז מאגוסהריפט
 אין דיקםאטאר אזא האט בײסכאי דער

r n ir r n ,אין *מואוױס׳/ די און לאנדיס 
 נאר האט םעאטער דער אין הײס, וױי

 אוגוסטיס דיסמאםאר, א באשטיםט װאס
 דיקםא״ א סאמנער םאר מלאנם טאםאם,

 אוד־ זאל ווקלכער ליםעראטיר םון םאר
 םא־ שלעכם, און גום איז װאס םײלען
 דיק״ די אוז אונמאראמש. און ראליש
 ליטע״ ׳טעהגער דעד פאר ניט איז טאםור
̂ור ראטור  yכ,אםט^rװיסענ פאר אויו נ
 דער זײן דאס װעט דעדהױסט ביכער.
 צו דיהטאטאר ליטעראטור דעם פון צװעק
 זאל פראבלעם נעמלעכטס דאס אז זעהן

 די ווערען. באהאנדעלט ״אנשטענדיג״
 די ניט פאלנען וועלכע שרײבער״ ״ױננע

 גאטס• ׳גוטע םרומע, די פוץ בײשפילע
 רחמ-ת אהן וועילען צענזורעז פארכםינע

װערען. אונטערדריקט
 ער״ זיך האבען ארויסנעבעד מאנכע

עס •יאן. דעם םיט אײנשסימיג קלעהרט

m r w l i•  in סײתן 
W1)N2 \n/ לא;ד w 

in פאשיפט/ ויך װפ*ן כע /n n »n"; 
i פארזאטלומס די דען m w די פין fp‘ 

 צושט^ימ ט*צ>*ליסט*ן, ױן כי־ניסט^ן
m *ון טאשיג^ן דרויו o tn w סינר^ריפ 

f און t tT V W p  jj/Dttvyj ,fyb jyw ir 
מ גאגצע ח אפ^^רו  trvf^nriFf איו נ

r די אין ,r ;y i) און זײט א *ן שטצהט 
I א נאך *ד»& לןיקט. f i i פון v r m 

 <רי«תיט צושטאנד ?רעס אין
 (®בד^ יייז שטעדט/ פיגו׳ אין געריאדעז

D ה^כעז פא־ציכט• די װי i jw y 1זי אז 
b פארלאטעגט, דעם כאפאי^ װעלען fr 

 fry װאך. א DsyDry;py*v רעדרוגג די
 פאילטישע די אז tyiŷ פא־- ײא• איז

 1ד ^ט זיינען yאיטאלי םון רעגירער
טטשיקעס. פין Dyr;n: יע-וא-צע  •אגר̂ו

אז א־ן ־׳״ײאי איז רעד--;ג די  דאבט̂י
ysy? טאן. צו

 ‘א*יכ ןyאיצטיג ayi פין אירואבע יד
 האכעז תאטוגיסטען די ױ#ס א*ז, ב־יך
 אלנעסײ״ אן ^קײ^ט ציריק אױאך טיט
 -סי געגעז סטy־אטfi אי*ה פטרײיח נעפ
 פא־ די פון פאדםאמומען yראטישyכט

iy : ״טיסטי i ,סיד א נעוו^ איז פטדײר 
 ארױכצוטרעטען פאשיסטי די פאי s;א
*y;yj ;yr; פא־ אין ל^טודסטען די- 

y שיאכט אין גאפעז די װא;דר^ isyfi.־־ 
 שטעדט yט^יכv פון אדב״ידסטיאצי^פ די

 איז ועװ^רעז ארוגטעמ/ןוו^״פעז זײגען
 'yryD-H לאבען סיפ^פאטײ^סעז׳׳ די

 גע־ רעגירער. פלן iyDi,3̂ די נירען
 זײ;ען שנ־׳;רט yיyא:ך און *זלנײ ׳;יא
lyv: אין ĵe םון א;טראל4ר דעם אונטעל 
̂ yi א;ו;ציא ד גאבײעי• פאיעיהטי די

 איז של״נער^ ןןל»^י»״^רט,א נאליטט^י
yr'K כאווע* לעד פין פי־-ע• די פין 

דנג
y^y-B- גע אםימ לאט שאלטא‘ 

 אבע־ ״עדום, פאר tyoyn דך פדופט
y וױ רעהר i? fo םא די צו אױפדופען‘ 

 א*ז פאבסט יyל דע. m.y טיט *עיסטי
 םרידען/ אין פא-אינט^כילט אױך

 די אילפ חמלען וױיזט oy װי אבער
 װעניג. גא;*ז האטאיליפען נאםליאטישע

 טערא׳ איז נאװמגונג ארנײט^• לי א״ב
 װי־ צו מאכטזאז איצט זיא אין ריזירט

 לע־ לי ליידעט אנגלי,־״, רעם דעלשטעלן
 זיו וױיזט ד ^ײלו[ םעהד פ-ל ;ירונ;
 סאכטלןוז אבסאלייט א־*פ אלוים איצט

 דעל איז לאגדיען צו איגקאספעט^ט א*;
 זיך |yp רעדרוגג די יא;ע. איצטיגעױ

 די פון אלנײט דעל ט*ט צופר-ד^ זײן
 לyהל^יכyפyג א איז עפ אבעל פא״עיסטי,

 לעגײ א pc •יעכטיזש פא- קלאפ
 זעלככטבא׳ אלגאפיציעל^ אן ווען דונג

 ה^ט איהרע אין רטyנ yבא;ל ׳עטיטטע
 לyד צו :אר גאייאגגט y3^yii ארבײט די

 סװי אז זיכעל גא;ץ איז עם רעגירומ.
 פא׳עיס״ די םין רעגירװג ,ד װעט סוו״ בל
 אלנײטעי• די וױ ל״דען כיעלל yאנפאי טי

כאװעטגנ.

םיערען די  אין ק^נפערענ״ן ירע
ל»נד«ז״

 ערעןזסy•ר צווישען קאגםערענץ די
 וועיכע •ואנקארע, און דזשארדזש לאיד
 ®ננעפאנגעץ מ^נטןוג יעצטעז זיד האם
: אמ כאםראכם יחןרט י^נדאן איז " *v 
ײ איז געשעוזנישען וױכםינסטע די סון י  י

 װערם װאס פראגע תוייט די רןופא.
״ ײ איז םארהאנדמיט דארט מיי ײרז  א

yro חוכות, שע 'H איז אליאירםע. און 
 םר•* די אז עס, הײסט װערטער, yא:דעל

:y אײר^מאי״ דעם ראטעלועז צו װי איז 
jyrסםלוק סינאבציעילען אדן עקאנ^םישען 
אונטערנאננ. pc םוד

vz'̂ qv קאגסעחןגץ לעם פאר טעג 
 טדאגקדײר צוױשקן באציהונגען די ז״יבעז

 אנגע״ זעהר נעװארען דײטשיאנד און
 מ^ונאט דעם פון טען15 דעם שטלעננט.

 םלאנקרײך צו צאלימז דײםשלאנד דארוי
 דײנמד דאילאר. מיליאן צעהז סון סומע די

 נים סוםען די קען געוחןגליד וױ ׳יאנד
 סלאנקרײך אז נעבעטעז זי האם צאהיען,

 ■חד כאדעגװנעז. די פאתריננערעז זאי
 ;עענםפערם ני״ײר האט פואנקארע מימר

 סאכען ;אריש ;יט זיך זאל דײםשלאנד אז
 טרי- די אין װי חובות איד״רע צאהלעץ או?

 שױן זיך וועם ניט אז ׳שטמהט םיס
 אזא םיז , נזבמז. עוצה t» ®דאגקרײר

i חאט ענטטער n אנ־ םארק דײנדשאר 
 צו. א«1א יאנעז 1וױיםע זיד נעםאננעז

 אין נעלם וזאבען וחגיכע um״<i רײכע
ײר ח^כאן באנחעז אנצויזיש?1ס  אתיס וי

 ארײנגעיעגט און נעלט ױי«רז נ^װמען
innr> n» »ן באנקיז די »יז n  און .3

 נואנ־ םאפמ האט שיעטע! טאג א םיט
m «ז גאגעכפז פארע i f אנ«ױ-1■ די «ו 
 «ו נעים ארויסנקכצן נים נאנתזוז זישצ

o ד^טיײ די ifo v fftn. איז יאס

r*______________________
m * w t • n tn«* ו יי n  t i 

t r • w n n ו t י r n n ^  i חר יןן
i vaי w*g • i '1 מרײ

>r w
m m jit m  v *  on* T f m n

ft ח f  ftw  A im
p״o i היסט m  la r m tn  iy 

g־y r(* ינ׳יס מ1מ»«סי^סי• f »  w 
m n  ;go ד^ס «וי>ר#•*. אין ®  סיי

gנy* דט g> ויס11 סייגהדײר> >#W 
yi«yj; •ח״נת ד f lW W  » T »  sgn 
r ד׳ןר יף1א ,*,n-g קוסען )n y fliV Jg 
ogn די j;v*׳^y ײנגירונג rn tm .m 

J-,g6 g o-o׳gי•yר ;yog ו» ip;g-D3״
g (>gנדyרg y׳?W  ,vg lyi^yg y rv g

ovg וױ  ;yp i;gp;;y tg ,gp**,y9g פ  ד
 Og־' P’rn די |yr*»ig סין ןyכטgטר

 *y»g fyn o״v רyד pg א־וי ?יטט רען
y>rg•/ po *טyדgt ר׳יא  rg ^ jy  rg| 

g׳y*r .חונ׳ת g *,jn‘*דg׳* טע*5‘י•Ig 
yog; y, די a;g• ,;y;iy; ••»יט y '^ v 

jyn חונות ד־ pe די ry'  דייט׳*״ ;,,g o׳
O in iy jig  ;yv;g; pg lyopgu a;gp 
fyi;gey;;g OPgr g«gr*g pg ,;y*yp 

 M(P po* ר״| lyayP ןyl,ר•׳H;gיy איוו•
ya.; •וױ *וזו־ אנע yog״,gp נg•יlטyוof 
g״î g e y rrg  r ?װי y ^ ’g ־.*מערע• 
a־-p<*,iv |y;g נ׳ט ענדייאנד יןען ;|yoy
g־־r דעם זיך ;g, iyy;gסיז ד |y>ngv 
 נעט •go דעי ,gp׳iy«g צי ז׳ונ־ת די
 « ע'״ס אגדערע די i־g פ^גרר״ר ד

y'ngy,; יו״דגסםענס צלם Dgv ,ogT 
B *ראגקרייד g .gp**yog**3 תוטט ז• fP 

iw o n y ־•/ gs» g| פון. ys.i«y! יוד* 
n חונװז :I on• ^ v־ ; g ; g  ly 
g־׳o״*,a סון n?  »יץ דײט׳ןןי׳^ד ;y׳

טעילר. pg ניעה•
yjy; S 'rg  pg ngpgo *,gog;yo|

 וױי< חונות, רי !yK::׳׳g:y»g jg-s דעב
yזעהט ד pg דעס gנgנדyד ig t lin g o

 <־yc vmHV»gT׳g די apg קדינ נ־ע־י
yp- נ װערעןcgװערען ״י•ט tnv"t pc 

 פריי״ .־pyo |ypy; ״i ;yo ט7•ו חונות,
y תריגס |yp־vngi9 :v ה״ט 'v ro g. 
 iyr':-»g po רײדען ראן pg; ;yp מעז
 װעי׳ןן ,,I ווען ,rg'gp זא:ט זזונות, די

jyopy;;g ־»u 'g׳*yy •פ־ט״ע go* *ד*ס 
g־פgדV.נט

 תאנװענשו« רעליו* סיפעיס
םילאדעלפיא אין

*9 «י
*\ עז

רעם&
ר מ ײ

 ברזגג״ די מאו שטעדט, y^c אין
v ■י*עיס סון סשעס im פײזחןן 

 *ינטעח^ די אין טעטינקײט 1זייע
 *דביײ און כגות1ק סילחסה די פון

 MD1W־סאי ׳וױן זײנען איגסטיטוציעס,
 דע־ 1פ» דאלעגאם^ םאר װאוזל*ן די

 N^n ■עיס’• רי וועיכע קאנװענשאן,
א«האיסען. בימן אין וועם קאםיטע
re^ שי׳פאגא. אין ^ n v, •נידחיי

 טגחד און יינ\, ׳נױ«רל נאטם^ן. ׳ווען
y i שױן זײנען שםעדט IF iw uryi h 
מ1צענם רי ®ו| געוואו־ען. וועחיט1מ  ט

p אתאניזאציעס ארבײטע! ir  fv3fn %

 שטאנדםמחן זחנט קאנװענשאן די
 סעיםעםמג טע|4 אוז טעז3 ׳םען2 דעם

 3האט עין1לא דעם איז דעי) (יײבאר
i עװעגױ. פערמאונט אוז בראד n *י» 
 חד o>yr» פון ענטש1כ רyסי‘יyיאד
 מ מאכעז צו סעכיליכעס אלעס טוט ייוי

o 1סא םארבוײיםומען n קאנווענשןמ 
 וױ ^נאםעזFיn די םאל באסװעם אזוי
פעגייך. נאר

o צויליב n אדתוננ טאגעס גרויסעז 
 וחנימן וועיכע יינקטעז, וױכםיגע איז

ט1םא זyדאלפ ^ א; ^. ה ע  b3in3 וו
i n רעייוי וניפעילס «יז קאנװזןנשאז ft 

 בײםער1א ם״לע די צו סnאינםע גרױסעז
מ ארגאניזאצימס,  אד םון וײנעז װעי

 יי איבמתעגעבען איצם אויר און םאגנ
ם^סעז  א־־נאנימר בײמעל1א די םון אע

iy םיז ציעס : r ים. זײם
 אדגאניזור ̂עrנטוyצ די צוױשעז

 איעגעיאדמן זײנעז וועלכע ׳וױ?ס
 נעםינען ^עגאטען שיקען צו װארען

 1״אמאיגעכד ״אינםערנײשאנעל^ רי
ע״, ״•!כ. םעד״ צייז״. ״•ועלי ־ !י

 אר oijrifto די ®יז באאד-ד ״דזשאינס
מ ניאז״ מד ״נא*יאנ*ל*ד ױױאז״ ס1.

*l*r

l U I U UJ T T

ש־קאגא אץ יוניאן מלאזקסאכעה דמח פה פינאנסעז הי

*♦fgi

B . I

׳ ל ײ מי. נ • 
ypyr׳o r /יי

*jfyigt0 ײן? t ip אין 
oig a-bv'-pn  pypfgp -go» י<» m• 

ft i p r w  , r ;  r> v$•״♦ 
״ ף די fg י־ף, נ  pyi פ»ר ׳•סר̂ז

r ^ r w w  Dyn lyiorm gy pyi 
w׳p inyi ןיט a n  p, סון ;yb’inv 
m פ־רירט ריר מן u  pynpyi,|yjyngo 
מ8,׳ חני oy*y pgp ניו סיך «  סי׳ י

)’pyb9/פון ׳ g rg  pyf^g׳;y’ggf, 
g; » go־pyo ogn eg:: py״  g;yeo 

ii;y־oe my:: ,*tfy; סיס ; gp;־e 
y *♦ױנען, i«0  pyig ,eypg f'g ipy; ig* 

g i^r; fg ,e;yoorj־ppyf g r •ױמוי: 
o (5yropg pyj׳*,g iy? ire fye?y« o 

.lyopy:: typyppyj
pyongi װיל g־•pg oyp pg ypge i 

g 'yp’o «׳igo ey:e ריס *oyo ypyi;:g 
Dpya יעגעז: pe p;y eyi די ;,pyi'-y 

y;»yn זי׳ g iyngv:־|g*;v pyp :» py 
gnך g pg:: p'g0:־, ey eg:: pg :־Opy 

Vn r רי סיט g  .|goy; ppy; ypigp 
oyp *go op'py: g ;ypy;«g gp ppoy;

,1)121 PPg'
 ypp'g spg ;:g װײסט, pp־g וױ
" pg ,iyep: ogp );יט װײפען i  :yepgp 

B pyi«g־«g jy;yp׳oy;p״׳pg of 
ep;ge,,״ :f yepyi; pe מי*רg pge jy״
ivppg:, פון •nwm pgr>j#p» ypyi«g 

y; pge ,iypg:iv; iye׳::pg jypypy ye 
 ngg pyeoyo pyp ogn ,o;ye,«> 40 די

im־oyy o^״o;giy; veye  pypg ,o, 
pggp oyt pg .;ypgipy; oV ’byy pg 

Mװי 1׳ •gtrynyopg pyp ig j o^ge 
 p;go jyp;gpp oig ,e;ye 6 10 ;»צ

p;go e;g*ygp;gng o n  :y ,o;ye ג 
pgo ,o;ye די ig pg oygo 6 opgpgy 

o n ״pg ^;;ye 3 "o;yseyeg :ipyiyp 
g pypy* oig pg .e;ye 40 )yogi•״ 

gi pw*■ די ■Dge •pig iyepg pe ,ypigp 
p;y;y5y;;g yop’r»<״,inyomge o 

:iypyi ס*ר •ge pjgo (ypy* |y>p;gpge 
זו;רער.

m o  pyo >gpy;yrn oyp iy;yi:.
-g ; pyp .|ypyp ig Ve gop pg p;go 

 limy; pg png' ;;ge;g ל»;ס
$3,718/78. t o  v o  tysgn png' pen* 

 g o;ye 10 ig $161,406 סויםט
 igMppyj iyegn סיר ye^ini pge *סיק,

$16,149.60 18,308,86 gPg Ijrogtig 
pyp pge P'o tvegn eaoyooign נעקױםט

$17/100.00 po yo:o, זיר מטעיט g •g 
ם tie 68.86^$1. נ»י»;

o ogn *;go tyo” i:vo n׳typyi: p 
0”3Pg pyp pg tyoy;', ogy«,״ o n  i'g 

op'oo'ipy ivdPpv  ,p;go iyp;inp ׳pie 
m pod פון נ״ען־ typp pg ,png' 10 p>g3 

mgn p;ge סיר ;n ogny׳tie ;;go;« t 
pp:p ,$10^66.96 png'׳tyign png' i 

opy>gp p;gc tyt'P pko p'o׳OP 
0^$8,266, *p .$18,CB2.7G tyoHlig 

ye tyypgyiy; : ty:iy; |y;” i n:ngw* 
 ivongo;gp ,$3,060,00 מפיט

t:g tP3g;e»tg ny;ypp ^l,026X« 
. g->.$614,66 נוירס pyp pud עכירות l 

g< נעווען סויס;סנען די זײנען )װזיסען 
46.58956 o;gpge g ;'p;yigppye'g 

9^413,033 ty;yeyp :gpn סיר tg 
ogn ogp די y;pyoj'g׳oig ppgp >g;ge 

$2,400,32 typypow סאניםויריאום ■py 
tin ,go'Bgp םיר lie o;gPg3 g tyrpp 

43353, $15. oo T ig  oyn oy ׳tinge 
ig ig ,opyeoyo ypyoig tv;gopyp ig 

oyii p« id  tym מז  ty• קײן png' די
tureyp יס;;T 'ii ,typyn opggy די •v 

png' typp ony; p;ge typp tie go'gyp 
pye>yn ,p;ge oyp w יר1 מפם׳ ,T 

tg r” igp pg inm״( v o  tvePyii ty;yii 
 pg■ g tyjgt pie׳ yptto pie׳ ומאעו

 -ye׳tp pyp jyp ,ooignge מי ױזרטער.
opyo * ty;y7e'ip« o'eg Pkpw ײױף 

 pg>gp 1 tie opyeoyo ypyoig pe ן
 רי י11 יig ,png| «11' » טענם 50 םיט

t« p« opycoyo« ניט ײ;ען1 1פ»׳ ig 
 y' ,ty^nggge w o:yooyo« oyp- װיצינ

tg O'eg o n  ooip oP«D;n סיט ;y;'p 
n  « ty;«n re׳gpy;ye> אסעם״ 

aim װערס ovoptfgp, ׳pgepyp pie 
7g״Dgn ,t םיטנלירקר רי jyegn יט; 

 די tyegowepip D״n;y;yl׳y: ’p מהאט
 ;־njmy; ooip ye^yn jnnyggpe נאנצע

 »םעסםע;ט pyp«pgp » :וען pgD ייר
" y; g tvegn׳ge טpyו1 t  i«n ,|yog(>e־ 

 p» םירען1.דיםמ ig y;«pe די יענענה׳יט
 tyegn ,ty;yד»נ pypg p׳egp מטיםען

P'o סיט tyoi;yjM> pnig png' m 
e g׳«<gt o;yooyD« ypp ogp ,oi>z 

 nyny; 'P*; אין typyii *רײננערעממם
 סיר t»egn רערשאר yp«o p» דױם, ליכק

tie tybyeppie jnyiiig pg 1«ט׳1ל׳|

tm t  w  a r ײ  י י

•nia

eyp pgi
ײ |i1« פ

m n png* t n  t 
n n m\ ידיי nrn 
typp if ׳•$;ד tmy> ■yp 

eyp g ognyi p m * v«•׳
י ««"...... ;f |yig;e׳ig י iy״

yin iht irtjw י ײ׳  •pig די ,yegiP'g י
מ ) אי ײי  tyei/n ■1) ס׳ר ײײל ,fg ת

ppy; tw o  yo'ipi tyrigyi van  m 
pgn יי P#ge״g pe i;ig״-ytgg eyj 

oig ogn tyo tyjiyn ,pyjoyo g in״ 
pyo ty;;g? g ig oV•# ׳פמדי! ’OP’gpg 

p« 81*יי/| py■ pyp t'g eyp e'^ig gf'g 
iyp«־typp p;ge tyt'P ig g ׳tnyg png 

g ,e;ye«׳;ogy to  pg ey eg:: »go 
tynyi ײיי  ysgn pysg .o;yo*; דר״ ג

no p;ge tvn;gpp pg e;g*gs a p p 
io 1ft pysyn׳p-o ivD*g'i ,pgpgp p;yt 

p״gpio t יס; o•; ?gt oig ig ,tysgn 
oe״yl n;y; iyיtypngg ty;yp ig Dig p 

Pgsoig •p׳ '» *gpgp 6 tie vow yp;vo 
pyo;ig typigp? pgn׳oe׳oo pg ;;ig 

g ‘ g*gi׳ ׳egn ,typy 01- ח«טK oyp 
i ,g n "J״M vrys'o  t,־

11 ;igל*' vo ראנען -yp m i p ir 
p-o typyn ,*•;go mytyp oyp o;go 

 oyp ;v»"ii יד־ר ;vn 1»״ fg ׳»"!
n׳e;g pg ,p ;« b ;yrp pe |:se;;« פין 
 p;gD typp pg ־*o tysgn ld2l png׳

io 6 pe o;gP«s g ogny;׳in 3 p;yi-; 
o pgPgp 9 pg opyp־•p ^;yo 22 o 

g; o״; n  •mo yog ׳g png4׳ |yi:y; t 
io»׳p«Pgp 43 tig opyp;m « p;y סיט 
04 io 9 tyogng gtPg ,a m9׳ ,p ;v i 

o pgpgp 63 opin;:n׳o;yo 1« o. -ױס« 
g ig :v o  tysgn tvsg;;־y;pyo־pg;ge 

ypyp;g ig ,pgpgp 40 p;yrio 3 opgpgp 
 pg :g ,o;yo* 10 סיט pgpgp 64 o;g;׳i׳

oy^g pg eyggt'ig;״p t8 ׳ tie voio 
psytpo 49 סיס tyogng gt>g ,p«>gp 

11 o pg>gp 143 ,Piyi'io׳,o;ye 10 o 
g׳m 11 tie oeiVige g ;♦p;yigViys-; 

o pg>gn 89 opvp׳.o;yo 94 o
tysgn o'g'eyp tinyons n ig; סיר 

;g ogny׳:ggr;g;pg o n  n׳,p;ge o;g 
T>oy; די g;  טױ־ tviiys t 3׳g yog״;

pg>gp 20 p ;vi 92 סיס •p pg ,o;yo 
tg׳p ;yno 6 tyegpogs tysgn iysg;o 
2 opg>gP 68 oinsm׳<*g ,o3yo 67 o 

oyp g gi׳g׳o 2 tie o׳:opyp;m 2 p;yt 
30 o pg>gp׳.o;yo 76 o

pd די  ysgmg דעם g׳r;g; t ער־ 
p .vPpypp׳ yp pye׳»rg  «o בעויען 

ױז  ;־ט זױיס t׳g ogp tig ,o;yo 2 ני
;ogp fg  oe'inpys'g ,n;y יט; ■p«p■ 

o׳׳g tvsgo ig e;׳gp py■ yspyn p;y־־• 
i ogp ;yo ,p;ge .rg  |g i» go׳iVeg p 

d׳g :ױיל ,o;yo 2 ׳n pnyo סיל ;vp pn 
p;  dv pנעל ױיפיל pys׳i ״|t ;יט לgo״

typ נױטינ i׳-pg opgo yrp og .p 
 rg עס ye^yi: סיט typ׳i;׳g;pg םון ניים

g oyos׳gp■ ,tyooypg typ;ispge pyo* 
tvoyv אזן poo׳ typp ig x׳ p שלוס 

t; d tyii ,tyoipy; v״ o  ty׳p ביי האנען 
p og ty;;’o*p ypypnyo׳yigpe yi 

ps; p׳  i ^ p׳t pg op' oipd; ׳  tyoipy; |y׳
g o n  ig;  d tyege|:׳ iv ,ei>e׳gs |y׳;g״

 poid רי ;;,ge;g tg pge ,Dלgpgל רי
o 10 tie׳:g .pgpgp p;yt ט״ל נרױסען

g pyp |io; ; ׳ 'yog ׳eטyלט r ig זיך םיט
p;ge g ,o;yoopg»yp D'i»gyp pyp pge 

opyii oy ign נyחgלטyן ;pnpy םון 
s dpvsoho׳p ty;gii t׳ ysPyi הרינען 

i׳  tyrp pg .tuoy: yoo־oe׳gs ypy׳
tysgn p;ge נייר ;po o;gpgs g ogny

3 gpgp fli opyprn* 03 ר־ט o;ye ; 
pg״sprt iy9ioyo־t ׳s tysgp •ng׳־p 

$34,403,90, piv׳p osnggy;p׳ e־pe ye 
g rg  ,$30,607,M;׳lsy; f׳p tys׳ yeio 

o 4 pe tie־׳o pgpg•; 137 p;yt־,d 3 o 
n g׳s׳s e׳s tysgn p*y; 'ye׳׳T ig  p 

pg;  oiPg« ,epgpgp, ך pge tyeuy״;
 e;ye & *■gpgp py4 o׳;pp ,o;gty; ׳11.

p pe׳ p׳tie oe^yx g ,ei די g;  -o’PO״
p?ys, ׳tg ,ppyr^^eeyeg :;g ngpoe׳: 

ogn eng לgקgר :< pg;;׳׳I'sp ip  tyoi;y 
 ogn iysy;y;e’ig ,$16,1X13,90 Png׳
 ony: oyp pg ,$14,343.84 n׳;e לgpgל
it ׳p t״pg pie׳  ypvegu po voie •טױ 

rg  Dgn 'gpgs iy r i  eg:: ,.p .p ;vi׳e■ 
e ,p iy o^gyy:־;״t jyn ,epye״ •gn 

i ty;gppy; |ys״gro py־y: pg pyb׳■gi 
pkb *gpgp g typ ,דך ii־pysg rg  ro s 

•y: rg  5 ‘ gpgp pe ,ve'iypo pg tg 
 vrp'py'B'e;״ g ,$32,803,44 ען3כלי

ig oyos ,yo:o׳: D׳gpgp Tig ogp p' 
59, ;ogn 18 ^MPgp . $029.69 : p'^oy 
54 *gpgp : $6,961.06 'Pinypo I'g 

iyPO pg ogn׳p:e$1,797.03 ׳ gpg* j׳' 
81, egp ד־יסט ■*,gpg* -yogp pyp 

$3,642.82 e oyoyu ,100 'gpgP pg- 
jyy;g; ר־־ tyopgirge טארט׳:׳ ז־:ט 
1921, ogn 0 די ד:־ר) ogny; ;yog;go 

g; ;  y-y•׳ i ,Pgpgp $11,135.70 yog״
ysg;o'ig; $8,178,70, ז״:ען tvnys 

i$2/57.00.׳׳ rg o;g'gs py
ogp ,typyn ojgiy; typ :yvpip pg 

p :v ;y;;g'gs ogn pyp'y; *p׳ gp opyi־ 
ys‘ y:: ,opgp ׳oyp tvoMny tyPvoe 

oeypogs ,p*ggs org ivn די ;io voio 
$58,380.93. -oyo ,p ogn ogp tie 

pP'S oenpy: tysgn onys;;׳ rg  op;gs 
ywo g gp $7.330 םון. poo pg״p 

y ,p tyny; rg  p;ge־;:pysovvyp tie y 
$7,920,61, opyci;go jie ’O’Pnpyo׳•ie 

 py3לV11 ,p;ge 'לדי:נpyp 3 $4,660 רערס
tie ono^vyi g rg ׳typng ; «  •oyog י

v yemy: iv pg ,o:vo״g T 'g  rg  tyo 
 tvpgny; tysy:y:pyng di׳p ׳p pe סייל
p w׳gs ,pyny |yi׳tie o»y  onyoe 

$13,462.77.
pyp ל3ה סך ys'pgp rg־, go pyp-' 

)$16,433.62( p;ge P'o pg ;pyp;ys 
pp opn:m pye ,p;ytno tnyucie״״ 

pp ro׳׳ pg?gp סיט ywe:׳ me׳ ,o;yo 
 o;yoopg«yp ongetn )$4137.02( דער

pp opyp;in p;vrio pye׳׳o;׳ i׳tys 
gpלgר o׳ini o״ o:vo. ל דיgpHלty 
8 |y;gopge$58,380.93( לע( tyogtiv 

vino osg ruDic,״;: pp״ •sg opyi;m 
; סיט pg7gp «׳; ״ ;pp ;,vסענט. ״

p* s; ;  •no tvs't ($7/130,00) DPjgs ׳
pp p;yi״ opyp;m ון« pp׳׳.pgpgp ro 

s pe *ts'inpye;«׳opyei׳epypie
t־o py׳:n ;m  opyt ,p;vt־o 

yye  |ig;־ pg ,pg'gp ;;פילדי p;ge 
pp ($18,41X3,771״io tnyv׳py'D ,p;yt 

11$ •;vsyi o'yp;m״ yys't ,pgpgp;זי־ ׳ 
n  ,o;ye tvs׳ge;׳M'ltfgnyp ppggs o 

)$7,709,07( t׳;•in tysn ,p;ytno |ys 
ysyt ,opyp:״ ׳ ;gPgp l* ריס t׳ivs 
tp .o;ye׳p;ge go'iKP pye Pgpy;ye 

;$1,866,36( «:,vsyi ,opycm tnyvs 
o *g'gp os»׳pp o״o;  .o;yo pro ׳

POO״-no tVS’1 ($7,930,61) P;gB P 
p;yt, |״ ; pgpgp ry;gnv |ig Opyp;m 
 iv oypg ,gtpg .oive p*׳g ;,vsyt ריט

I'VIKHV opypun (120,962,27) tyogi 
p;yno, ״ ;mV rveie opypun t׳ -gp 

pgp ריס v;gnv:ויפען ׳ .o;yo
-ovvyp DigPgs pyp ;yny; rg  ogp 
pys דעם n ,11121 ,tyo31;״o־iv־;go 

t;  ys;go .opypiyy; P<e pye'V ,p tv״
f OPigD;״Diige ys;go tig -ycyp; ty 

t:  oyp tviyn pg: ,;y-gny: pyiy'p ty״
s typyn׳*p זיר ivpypiyognv, סיר אז 

g« g IVPyn־■ yn ;yonigo;׳:y־, ii• א 
'ng־ .erg

 קאמפאױע ##ערא רוסישע
רעארגאדדרט

 קאמפאניע, אפערא ;לענר לוסישע די
 זױ דעם אױםגעטראטען דא איו װעיכע

 נאכ־ און כראדוױי אױוי פרידער סער,
 איצט איז טעאטע־, קפ»יער׳ס pH רעם

 די געװארען. ריארגאניוירט אימאנצען
 נײע דרײ צוגעפראגען האט קאספאני

 װעט זי און לוסיאנל םון זיננעל גלוסע
 אז אוו; דעקאראציעס דיע tjrmr< אויר

 אױםפיהלעז, װעם זי װאס אפעלא® רי
 דעם מיט װערען אױסנעשסאטעט ואיעז

 ■עטרא־ און מאסתװער די םין סוסטעל
 קאמיאני די הײזער. אפערא גראדער

ױראי^ ס. םון ררערען געטעצדדשט װעט
 קאמיאני אפערא גרענד רוסישע די

 שםעדט רײהע א אין אױםטלעטען װעט
 םאר קוסעז אויר ױעט און אסעריקא אין

 װעט ױ יארק. גױ אין צײט סאגאט א
 אפעראס רוסישע באריהמטע די שפי^ען

טעאטער. כראדודיער א איז
 נעםינען זיגגערס דיע די צוױשען

גוט־באװאוסטע א גוטאװא, מינא : ױר
 אפע- מאסקװער םון סאפראנא יירישע
 דראםא־ א אױואנאװא, ?ינא ; רא״הױז

 זעייאנא מאריא און סאפראנא, טישע
 איז װעלכע מעצא״סאפראנא, א ׳װא

 אר־ דער כארבין. םון אנגעהומען ערשט
 ײיק״ םון רוערען דיריגירט װעט קעסטער

 דירי״ באװאוסטער דער װאסייליעװ, טאר
 «עט• אין טעאטעל מארינסקי םון זשאר

ראגראד.

װ. ג ל. א. A5 לאסאל יוניאן דעדנמירס ױ
 געװאדט יאמ האכען דעזײנערס די

 רעל אין סעטימענט יעצטיגען דעם אױף
 האם 45 יאקאי יזיאוק-אינדוסטריע.

 דעד אין ערװארטעז נעקענט נים םעהר
 אנערקענט װערען צו וױ צײט יעצטיגער

 ״אםעריקען די מיט אגריטענט רעם אין
 אינדעפענדענט די און אסאסיאײשאן״

 שע־ די אין דעדינעלס די אכעל כאסעס.
 זײ ׳כבוד אױף אילץ נאר װארטען סעד

 דארפען ז״ אז צוגעכעז ניט נאר וױלען
 ניט װעט יעצט אכער ױניאדגײט. ײערען
 װע״ סוזען װמילעז זײ און יאמ, נעמעז

ױ:יא;. אונזער םון מעמבערס רען
 נעענדיגט כאלד וועט סטאפעדזש דער
 דזשאינט רער םיז אעיסערס די װערען.
 n צור•? אומקערען זיד װעיען כאארד
 קאנטלא־ אנםאנגען און •אסטען, וײערע
נע־ זײ װעלען דאן און שעפער די לירען

מענשען מידאנען
דעם דורך הײזער זײערע סון קראנקהײט פארםײדען

פון געכחיך צ״טיגען

ו ס ס א ל - ם ק ע

רעגולירער מאנען כאױהמטער דער
 לײכט איהר קענמ םיליאנען, יענע םון אײנער ניט זיײט איהר אױב

 בא- עקס-לאקס װאס ׳עקס־לאקס כרויכען װעלכע די, פון אױסגעפלנען
ײ דארםט איהר דײם.  אױף געפינען די קענט איהר זוכען, נייט לאנג ז

 טעאטער, אין סקול, אץ שאפ, אין נאס, אױפ׳ן מריט. און שריט יעדער
 געםיי־ איהר קענם ווענדען אוץ קעהרען נאר ױך װעט איהר װאו אדער

 פאר װאס דערצעהלען אײך װעלען װאס געברױכעה עקם־לאקס נען
םאגען. פאר׳ן איז עקס־לאקס מיטעל װאונדערבארער א

 עהס-יאקס םארקױםען דראגיסטען פיאגרעסיװע אאע
כאקסעס. סענט 50 אין 25 ,10 אין

 זאל מאנופעתטשודער דער אז זעהן, וױס
 ־ א ב אין אױך אגרימענט דעם האלטעז

ג ו ם צ ע . ר ר ע נ י י ז ע  עס ר
 יערער װערען אויפנענומען ראז װעט

 נעװען איז דעזײנער א װאו קאמפלײן,
 -yrw איהם האט מען און כאשעםטיגט
 איו סטאיעדדט דער בעםאר טערנע׳פיהט

געװאדען. נעפאכט
* * *

 די פון אומצוסרידענהײט נרױסע די
 יאזט מאמעגט יעצטיגען אין דעזײנערס

 ־27 דער אין ״טארקעט׳/ אין פיהלען דך
 דעזײ־ די ארױס קוםען עס סטריט. טער

 ״פראטעק־ די אין ארבײטען װעלכע נערס
 ׳רי ״אנציהען״ טרײעז און שעפער טיװ״

 הא־ און ירניאן דער צו באיאנגען וועלכע
 פא־ עס און רזשאבס, קײן ניט נאך בען

 ווע־ װערמער אפאר זאנען צו זיך דערט
דעם. גען

 פיט׳ן חת־נה ניט האט דעזײנער א
 און אײס, געהט אגרימענם זײן באס,
 *וען און דזשאב. א זוכען ער דארוי דאן
 הויבען דאן דזשאכ, א זוכען גײט מען
 א האבען דארױ מען אז םיהיען, אן זײ

 דעזײנערס די װען ױניאן. דעזײנערס
 אר־ נ־א^ענט הונדערט נעװען װאלטעז

 אנדערש גאד איצט זײ װאיטען גאניוירט
אױסגעזעהן.

 ־j'i א װערען גענומען מוזען װעט עס
 איז עפ װי פאך. רעזײנערס איז דערונג
 זעהר דעזײנער דעם פאר איו יעצט,

 באס פון באהאנדעלט װערט ער שלעכט.
 הייפע דער רורך נאר און ניט ניט זעהר

 פאר־ קענעז װעט ב$אדר דזשאינט םון
ײ דעם פון לאנע די װערען בעםערט  ד;זי

 »תים־ אבןד דארײ רעזײנער דער נער.
 זײן רארױ ער : אינטערעס זײן צײגען

 *•:יאן שטא״מע א אז םאראינטערעסירט,
 מו־ םען װעט װערען, אויפגעבויט זאל
זײ. מיט רעכענען זיר זען

 װעט אויגוסט טען12 דעם שבת, ריזען
 עסזעהוטױו װיכטינער א פארהומען

 זײנען םעמבערס אלע און מיטיננ באארר
 כײ אזיעער 1 קומען צו אויפנעםאדערט

 װעסט 36 ױניאן, דער םון אםיס אין טאנ
סטריט. טע33

גאלדאװםקי, מ.
מענעדזשער.

*
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 נסד/יג־נג סרנ״סער סנ/יריקאנער דער פץ נעסיכטע די
 ®רסנקרײו *«ין עגגיסנד אין מרנ״טער־נא״עג־נ! די

 סו־נ״ס׳ד׳נוו׳עג־נג דער סין ׳צטרעמוננען •[h *־־מ-«ראניעמען
 סינדוססריע פ־ן ענטוױ־י־ננ די
 ט8גי<זעי*עא ה״נטיגער דער פץ ;יקאנאכיע די

 ארכ״טער־כא״עג-נג דער פסר רעמער וױגר״סען
מיטינגען לס;סי די כײ יעקסיעס

הענטעיס. ••דטי די £אר׳ M*lI •ג זץ־ רעדז׳ג״סטײרט
T*•; א־ניער

 נאדרט איו י, װ. j ל. א. דע^ יןc דעפא־טניענט ‘עלױיןיישאנא' pc א־ב״ט ,ד
y ארנייטע- די pc ״צטרענומען יי אין צײ״ען די לאס באױאוסטזיץ, דעם אױף îfp? 

y, םארוױרלליכט iyr; דורך f״y-y 4 אױפ׳ן אגשםלעמװגעז אי־גענע’* ;*ir 'p v iy 
וכ״י״עען יוײט״ן וױ גיט אזױ גמביט,  די זיי גיט אמאניזאציאז די געביט. עחא̂ג
y טיט יױ rnyo די טאכט בי^דונג ;מאכט i- זיך דאכט fyocyTtt באמצצ;. צו

ס ישרי־̂ס די i עדייקײשאגאל pc כעגעכ^ ורערען ד̂י y i־)*ojyoo כא־ 
 לויסען די pc טאגכע *יואס צייט דעי־ אין .4ציי דיזען דירכצופיללען צוועהען
y רוע^עז * y o r ;y r io w| באדעיפדש^ איגטע^עיוטועיע ,ד pc א-נײטעי, ,ד 
ט אוכעי זוערט ^ ע מ א ?יי fy2y; צו געװיכט ;יעסטע ד״ נ  ייאחט״עען א pc ני*דו
זועדם.

y ארכ״טע״״באװעגוגנ דער pc •יאנלעטען די r־y; קאאל און אגא^יז־יט 
ע די ״אטודירען דורכ״ן נ^כיאכט נ ^י לג  נא״ וײנ*[ די רואנ״לפע אױל סריגציפ^, א

ycâ סיר דרט. n; ארױסצורוםען דעם דורך j״y 'r y jy  y, מ טעהר אלרו  ײוז ^פ
̂וא װאס קראםט, גאנצע די און ױדאן, אינט^עשאנאל אוגזע- pc יטובה דין ז

y מ^געז ודאוכ דעם אײף iyuw מיטגיידעי
^ן צו האפגוננ ד v* א פי m i y,\ נ^שעיעז

 אמעריקא. א־ן ארנײטער-באװענונג
־yT ריט דעם דעמר״כען

■WW‘? ג^ק<יכער^ז אח
 ײניאי װארקערכ גארמענט לײדיס אינםערנעעאגאל

 נטyארטרBדע עדױקײ^וגאי?
1022- l<r23

אטטײיונג ס§עציעיע
 און איטא״יעד׳ע^ אין אידי׳ע ענגאי^ אין װערען jy3y;y; jy^yii װאס ?ורסען

 חנר אױט ^yvyf»i y;in^^nyc אין רyידfiטגי,מ גרו«ען yo^ny( ס»ר רוסי^ אין
ר.yכאזוכ די pc כטתוועסליכקײט

 רער פון רyידfדיטני y;ŷ סאר װיכטיג רסyבאזו:ד זײגען tyoiip y^y'vyio רי
jycyio זואס ׳ĝשאונyר;yאינט r צו iyonyn*c םאראגטװ^ורטאיכע ■̂o y^ ri ײין 
 ®ין ייון נאארדס ivoipyrpy םון סיטנליז^ר ^,^yro'CgK* וױ ארגאגיואצי^ דער

̂-,y* מאד^מצר דער פון רyכאראקט צירטערי>,1קאמ דער ס.y■רײז'קא^םיט o n r 
iy רטyפאד ;*ryc  y^yin  pc די וױ םעהר ;y3,f»:nyiiy איגפ^ולסאציצ טאס yn# 

;iy א װאס •דײזצןrטyרyסירyט,ארבי די ןy.װאס שורס^, די ר iya’i« jy rp 
3»jy cn r ,װ געיראך^ןysyן ;yבyדי ז *y 'w w c y און jn.iwciy^ וחויען װאט 

i:n*D־ijnyDy נוציליכקײם ,ד pc פאר פימכי״יתןי די iyT ^אינטצמ^אנא py סאר 
ארכײם^באװ^ונג. רצר

y די אין ’Dipon y j 'n p□ ד װעטyר ijr.nyl האכyצודן חיאוי די ז pומ^y iטyנטy 
דrפאר די ןyבאטיאכט ly^yr וועאכצ ױניאךבאאמט^  •ראק״ $ pc סא״כיען yנyי

מםטנדטוגתט. מ'?וען
 אױםם^נרקואסקײט Vc |yiyn jy2y;y;ŝ קורס ןyדyי אין װעט תגם אויסצר

אײזענכאחן ׳עטא^ אין ארבײטער די םון זyטאדyט און •ראכאעםען די צו
אינדוסטריען. yivnx און

: ײידי׳י ײין ױעיען ;עגעבען זועייען ?ורבען סאעגיעלע €אלגענדע די
כ««ןן;ינג. םרײד-יוניאן די .1

לעוױן. מאקס — אדבײטער אט^ײקאגער r̂; סון y^יכטyנ די .1
 דןר «ו| •ענדעגץ און גע׳נינ^ע די ^גודי־ען ךו איז סעריע דער «ין אוי»«בע די

 -וױג סעחר די םי■ נוחערער דלם באקלנען גו ;ארנײמזגר״באזועגונג וומעריקאגער
 סע«אדען !ילען, *וייגמנזןן, די מים סגעגיעל און ױניאגס #מעריקאנער ®ינע
 וןלנלר דעו״ if י.; װ. ג. ל. א. אוגזער «-ן ^רגמגיזסציןןן «זן **רםען און

 או־בײגמןר״באװעגוטנ דער ^ון םױ«ריגני§ען1חוי די םים והערער1 דלס באקענען
אלגעםײן. אין

אגד אין ארבײטער״באװענונג די .2 ׳עײץ״ םמקס-----פראנקרײו און ענג̂י
 וױנמיגע סעזזר די מיס ןןחעילד דעז בןזקעגעז if *יז סעריע דער «ון אבזיכט דער

פיאג״־ײד• אין ע;;-א;ד אײ ארבײמער״באוועגוג; דער «ון
ארביימער-באוחנגונג. דעי אין ^•טרעמונגען און צײט־סראבאעםען 2

 ר׳רעז ױאש שידינגען,«ja און פאדכען מימ דועיען באלויכטען :ועט ירא;ע יעדע
סיבײכ. און ?אייטא^ מדז װעלם דעד אין «אר טאג־פעגליך *ידס

לעהיער) אײגיגע טרן װערען כאהאנדמלם (וזעם
אינדוסטריע. pc אנטוױקצונג די .*4

ײן ארן ער ךןאו בעל-כליכת, דעם «.־ן הײם די ןנזוי װי ;עאיבײט, ד.?נע; *ממיליע ז
̂ם טאדערנעם א אין &א־־זוא;ךעלפ זיך ה

y די ^ ^ ^ p y לעװק״ םאקס-----------געזעצשאםט הײנםיגער דער פון
 וזיכטיגע די םים זוחערעד דעם באמינעז if איז סעריע דעד «ון אויטגןןבע די

 װירקוגג די ;ע^טיךם; װערם סיסםעפע איגײסטייעלע די וועלכע אויף •רינזייען,
 ojn יזי^ אזן נכלל געזעל**■* גןונצער ד^י «ון געבוי דעם אויף חאט סזי װא

ב»רט. ארבײםער־׳קלאס
ארבײטעי־באװעגונג. דער פאר רעדנער צוגרײטען .6

אוג״ ^ריגען איגטערגדיאנאל דער פ,יז םיטגלידעי געקליבעגזן װעלען ?ורס דעם אין
 יע- אוז געדאנקען זײערע איגאניזירען וון קוגסם דער אין ייגונג ן1א טערריכם

ארבײםעי־אראביעסעז. ייבער דעדען איבערצייגעגד און קלןןר קענען און אארם^יע
םיטיננען. לאקאל די בײ לעקציעס .7

. yfnip ס ע p װערצן געחאלטען װעלען װאס ל^י t די נײ רעתער ■ראסינלנםע 
ע איב^ר לאקאלס די §ון גיוגעס־םיטיגגען  װי ארבײ^י-אראכלזןסען, ן1א עקאנאם̂י

חיגיעגע. איבעו־ אזיך
 אסיס איז אדער יוניאן לאהאל אײןנר םון אסיס אין זיך װענדעם אינםארםאציע נאך

 דעיארס׳ עדױקײשאנאל ױניאז װאר?ערס גארםענט אײדיס איגםערנע׳טאנאא דצר םון
^148 נדצצלסי םעלזסאן סטריט. טע16 וחגסם 3 סענם,
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זדמ וומלי וארסײ אדנ״שער מדאדססישער ױױשןר חןר וון אדזר̂ו
̂ים אינײט^רג אי־-״עע חב
 •אי •א^יומ ו^ײטי׳צצ ״ױנטיגצ א
 ארצריחאגצי נאגצער דצד

 ״V( ׳צטאדט דצד pH f^yyyj f א *צאמט
יא̂ל

^ ט טיץ אי  פון ^ודאגש, yD^r; pc פ
 4טא *yi pc •אי־ט/ י״ינא• רyארטc רyד
V’י̂איy r ,DOאון •א־טײ ר pc ♦י 

p'v צוזאטצן זיך ̂או̂כ jyeyiayj /׳צנמ 
 גול^(ט דאיטצן py p^r ןטען5

Dyi אט אן פאר גיװדצטײןyיP4}אyד 
y •א-טי/ אינײטץ- •אי״יטי^ד r w 

 אײpy 1 ןyטyארטרc אמאדזירען, זאל
<&y r r| א דיrטyרyoyן pc ארנ״- די 
ארצריקא, אין ןyoרא yנדyט

0א11 גלױסען oyד אץ
W גאד לאט ו^ט-רי״חסל W i  Tf‘ 

 איווציט- דצר pc די אין ילאוצן
 אג׳צטאט ffn ;אלני»טעד׳»^ט רyליכ

py T ח*ט אײדנ^יט f די 
fy^ iy jm *  ;yirn ״צטלאס א P0 

ir א נדזדצד א fא ׳דסט f iic דט 
nט>אדני ד♦ װצן נט;1רער? yאpc DC 
iy i אנצצר) i^yn לץם Mfmttnv -צו 

ivv 'w אױף »-v r i fn ify fiiv yc^Df 
y)^3yc ,א אין — טײיעןfחאנצן צ^ט א

פאדצי״ pc נטyגyנא( דף
y:yi סײיצן pc דyאט יyר^אגyאר״ ר
jysif f האמן און טoאrרyנײט r r w
וײ װאס

 V* װאס מפחוגט: Tf חאנ^ וײ
̂נ די אױסגאנצ yr^d^yc וױכטיגסס

 א;צר0אסצרי זמר סאג צו װײנס
 אוסן װצינצן אױף ^א•ט/rרyאדנײט

 אדני^סצדאאפ^ אסצריקאנער די ?אן
מ מי  נאדיײ אוא סאו רך נרס יטyטr ו
pnjyo ̂וי נח צן ori או  -y( עקאגאס̂י

̂הרצן נח דתצן ׳כיט  תר אױזי אױך א
^ז? אחונא •אליסימצר סנדי ױ אר

גאוואוסטזי״ n טון אױו^ן n סאר
;y r ^טײי ■p אד״ •סצר^אנצד חןר 

nכײט ŷאפט onyor נויט in נדו^מד 
 pc ארניי^ד n װאס כח, •אל״ט^וד

w נריסא^• נתיס *n דך fjrrv^ny 
ד r^onc דער דורך * ״נ  און •אדט/ י

n אpnyDאגyחאט ארני^ד׳אאמט ר 
 סאר״ cony סאי jyoinv צוס זיך

̂ו סארװאס :םראכט ^ג״ ג»ט איחר א  ג
 נאדיממכחון אזא fyoyrwo צו נען

יאגד? po ■אייסי? דער אין *לאץ
סאציא- yגy•ראכryגoאױ די סײ
mvnviv W Mtezntfv y^״יי^טי

 אדפ״ נרײט ניט גאר iy:i,f וועלכצ ̂זyט
 סאציאליסטי^ן נאגצעז ovi צונעכיען

 ׳שיוס, צזס ivnw נעטזזם זyאנr ׳tדאנלyג
 #אייטי׳ע^ iyo,n3 צום ;yr דער אז

r איע פיז קאמף w  y jy1״y n y r  iy o 
 איטער לyד pc איג^אקעיט זיך זyלאב

 £אר- ײיז ס״נד נאיעטלאפ^ צו סאלטיק
py^oiy■ yio פון פלײנט גיםינעז jnc 

 ״oo^yf א פון אטפבױ יyד אין גאר ליגט
iy;n;yor כח, יאליט״״צען

 •אליסי^ר רyגH;yoroלכסyf א
 אדבײט^ן y;y’ pc אויטגעכױס כח,

 ;אכ״ דס זיך וױיען ycttm עיעםענםע̂ן
^ycy| אױס;^»ראכעגע די נאך ניט 

 און סארטײ^, תאייםאייסם^״ע yאלט
ט pc די נאך נים ייױך  אױפ״ צײם צו די

מג^  ׳י-א;דזזסױחן ^1רי״״0רעפאדס כלי
 nyp יאייםי^ן דאדיהא^ אמייו אדער

vim v v i .;yocctny■ ארכ״טענדע 
 mow• אין פארסירען דך זייעז כחות

;iy;n;yoroo3^yt ^ w ;y אדנײסמר 
«ארםײ.

 יאליסי^ןד זעלכסטמסעגדינעד א
 איע fyo^ry^ דך py זאדל װאס כח,

jy^ rw f^crw nyo^^^ װאס ;fyoy 
y טדן •ר״נצ״■ דעם ivrizvwotiTnn 

 סאר אינ^אזזןנדינ •אייסי^ ארכײמר
w ^ז^ר n m n i אדכ^םעד-אתאניזא״ 

אנחד איהות frvrc צו דזוכם דאס ציע

yo**n« yi| איחר לדט ;«•*oy;y -אי . ״ .5

ye^ rc• ,אי»ט״ת•
nycu;y iy i vm o n, י װאס, •j^p 

f jy iy i ,אר^ אץ חאט; pc באד** א 
yi;yo| *"ט pc דץד ^iyj«pny -יד 

m( /טeאrלyט>#נ vw ,15 ׳צנת oyiנאא 
r >ול/ j  ym 4אר?י

Mוח jyf’i אדף ״צליט lycy^y רyד

yy<^| ,י אוז לא;דyדyנאװאוססזעי- ל 
;iy ,איג^טעד ivoiyv וױל p  jvjmo 

yi;y סאכסיאױד •אויטי^ער לער צו 
pc dMP דyארבײסאוד אכ^ריחאגער ר 

 אר טוואן סװי כי סװ• דו ײעט
^yo| ד אןyא נײ$ר רyoר,p;אyליי• ר 
 אױםןך די פון y;’^ דורך •ארט/ נאד

 או• ijr^yii װאס ̂זyטDד׳עאyר•yp ;אטץ
f^ ט ע ד ^  םארי nyo^ny y,f; די א

ט״/
י דער אין וד רyדגyr דט ^ מ » 

;yאלני♦ט -׳yל D^yrדאך אין אױך איז ׳ 
^i y n טי,אלנyר yr?־c פאר- די ;רױס 

 אר• רyדי*ש,א nyborv njny» וױדו;;,
 דיואך pc אזױ וױ אװעג ויכט ס״נוזר

 w pnn און אדױסצוקריכ׳ען סאדוףדוגג
yoip| א צו Pיארyאי״ סאחשס^דניס ר 
nya אייטי די•ŷ r ^דיחחמ װאס סראגע 

 אי סײ און אדניימר אן וד ,,ס אן א*חס
איד, א

 ארנ״טאך אידי׳צער אונוער אץ אויר
 וױרװאר. ד^ר צו םז«י א iycy;סוו לטyװ
 סאד סעגליכ^יט די גיט •ארטײ y;^ ד♦

jy’HC oy;ytw ^ c ojn ?סאד אדסדרד 
 אלן אין ארנײטערמאסס אידי׳צער חןד

 9 וױ אױזר נאריחרעז וחןיכע ׳סדאג^
 דאך אין ׳ח»אםם0ארכײט y r י ד י א

vv iy^yf\ ד א חנחנז1 אדך ד ״  ני
iyovponni טײל pc ניױ״ דתר מןר 

ivo ארטי/ ארכײטער אמריקאנעד• 
ארכי^ סאציאליסטי^ע v&H'n רי

̂נד  גאסײיי זיר האם p*v ’5yii ■ארס״ ט
g קער1ניױ^א דעד אץ ימט y n n w 
o ?,א און ^ c׳־yor| ניײא^ חןר אין 

pD jnrcipytpy lyc^yii אסער^ דער 
 אמרײ יי ארט/1 לײבאר ?אן

•r^ ארויף ד^רםיט זײגעז צױן 
 אױחניסלי רyאונז וױ װענ iy3^y? דעם
 p אנגד»יאסען זיא וועיבע #ועגונג1כא

iy דעם r ii אינםערםר סאציאליסטישעז 
 ברודתר־יאת^י אוגוער וױ און ציאנאי.

 fw סײי א איז װעיכע זנגל*נר, אץ
 •ועלי די •ארס/ לײכאר בריטיש דעד
 נײאד דעי אין זעהן אטעדײזא ®ון צמן

 on אײף עריט וױכטיגעז א •אדםיי
 די אז ̂#yi פיהו^ן דארף װאס װעג

 זיץ ז^י א^ריתא סון אדכײםעחשאטט
 נערד װעט זי װען ׳םאנ םv:y' צו נדײט

jyc איכ װעיצזyרצונyכיIy וײ זיך אױף 
 אינער• און אםעריקא םיז סארװאיטונג

יסודות. סאציאליסםיעע אױזי זי כױען
 אידימא רי צו דאריבער דוםען כייר

 םאל צו ענדע אן אסערײןא פון ארכײטער
 גלײכנייםע^וע •אליט״פעד דער צו כעז

 1ייח סיז סײל נרױסען א האט װאס
 יאלי• צװײח סוזען סיר ארדמנעבאאזט.

 איצט זyאנp םיר װערען. א?טײו טימ
in y ii איא»יװ יאייםי׳פ m טח סױיל א 

 יארסײ, ארכײטער 1אסעריקא;זן דעד
 אונזאו סאס פולעז אין אויםהאלםעגדינ

yivv'n אי• דאס באםרי^ן צו אדכײם 
v m ױעע פיז ®איק y>rty*D יײדיז״ 

 םחנוה אתאניזיחנז איצס קאנען סיד
ז רז  PH זאיען וחןיכע אדכײסצר, אי

iv חןד און אײן ilv i ײ* ערםימז צײט| 
m ר0ארבײ& וױ םליכם עד yo c  po• 
jyr^Td ojn מון ?יגדצר וױ אוז

ivtrn און 'n  i n r ,ארכײסער fcm•
ft< תחום אין אד^ננצטאיצ! ניט איז כעד.

m YMYi ? i t  j:׳,}

װעסט וז אז טװ קורצעה שלעדנגער׳ס פרעדדענט
#ילסדעיו׳ס״ סין נסיוך ס

ס»«ױ סייס «<*סר ד׳ןר ס־ן <׳וו  ז»
u ח׳#«<רסל סין, m•< סרלסומן• 

no M  o m rr ,ח»י״ ׳זייײיסוד•
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0 T f oiiDifi eon>סײין, 1«0ײיי
o * * n »  •on i f  m די >■of y tty 

f i «  tf>«9 n •10 ורייס ייר •
«j r m  no r » « i ט1 סלס ס » » •11 
iH• אמרישסן »i f i f׳«no Wo 10ל»נ 

r<io on 10ל>1י T»n«o f
<i« i  ifv iip  i n  T io  oon i f  fio 

in ff p yPw  n o im n ניןי״, j f o 
eon i f 1 ון10ססדי' •i f  jo i 0 no<i 

e#* יסר 4«ססתס oon i f  <n o n 
oyjyt ססג »*o e r o m e  no< ♦<) f<o 

t r i סיז מיסוסםסג׳ס־ די •♦( םיסימס 
rfifooeo i f r o r o  o n. סיייםסנ 

o )fn׳ «ר 101 fi ),it,) <1יסנ11?י, 
i n די שיז נססדד ײ׳ײסיגס pio'P* 

«י5 נ «׳ oon ?י׳ײיסנד סין ייניסן » » 
 inon nr נססי׳יס ס סמ׳ונים׳נו ס׳ןגס

 א ס׳יגרסל סיטיננען urwya <רזיםן
 ס«געתנען יסי <ס ו«למ1 סױןי ססנסט,

ס ס ותרע; n (10 נירינ o טןטיגק״טען 
 ‘09 דעס (18 י|י1ײ>00 ס־ן ױניסו דע־ *•ן

 ס«נע• o*oi יי־י סרייטסנ •ענעס «ט.
f וסר׳ם?;  i n  iro n v i*׳*fO* ניסניוס‘,• 

 פיוי*ס;;ט ײסט *וניסן די ױן ד־סינג מי
̂וזיכנער■ *־עז־דענט  נ׳יט׳ננ דעפ *hi ׳ע

 ססדנעהױ ס־ז סיט־ננ דער סרר^סי־ען.
h n;• ׳! דעםoyjnyi *נ־י״ חן־ א*ן ײס 

 אין ס־נז׳עענירס יסהסססטײו י־ l־e דימ
 ע־ים דעי נס׳יכט. דט זעה• נעײען ■•ז

o n יעױס*ט i n  own i n n ־עז־דעצט# 
iv oon נ׳ס״ ס־^סעעז דעם אין ׳סנ׳נן 

 זײ־ דיטנ*ידער *no* גרױסי h ua סענט
 ס־טיננ דע• גײט׳מ. »ס נעממען מן
 סי:טע- העלסט tynfi סלנעמ״ן ס•; סיז

o io cn 1נסי׳נר׳» סין.
 הלױױ סץ ט»; a זײסודיג גסט׳ײיו,

 יר״מעטקט אייר ^יייז עי ײסט <«ונד
 זיו ױניס:. דער סין זויניזזלסו סיע סין

mftfl סטונ•1נא נ/ןחסם סון סל׳ום סיס 
 כס־ נסססטע, ױליסז vie די סים מן

 נ׳זנע־ און נס«סה.יטע, ניס ;io *סהלטע
m מן "i ״D r» rn io׳o;*eגאר װסו ״ 

t-h ot נױםע jnifi.(
״ ׳»כת ין געײעז (,it׳: ׳ןי סי« טסג נ  י
 טלסוססא״ דער פון נס»סס< די סיהסנא.

ו  נעװסוסט האנען סיהסגס ס*ן ױניסן «
ooip ip tg נ*;ץ ס י1י1ס ijnmp ייט< 

>0| Wgn «f( סרסנז׳עידם סרירער סוין 
to ױ זיר יסי נייססג סגת  סנםסננען ניי
 ססנוםעקםעירער ד• סיס קסגפ׳מתנ׳ו 0

מן מ o ניגײ׳ון | n אגריכמנם, סרײד 
ו וס^מר י סויסנעניננ׳ןז. ׳סױן י

ogi m g י נקװעז ני׳סם 1סי ן  .1*0 ד
 ■רזדחןנט הסט סיקאנס »ין סוםענרינ
 *יז עס 1« נאכ״זדקם ניײך (דנ»ר

 *״דעד ogi *ון סוסזי מםיימל *
 נ*־ די סים rijnfojgp g nr נעהט *ן0

ן דסחי (׳ונססיס  דורכחד זיך סריהער מ
Fmnr i n) ,יך» ifo’H nr ײאי נענױ of

D?in״
 pא כאארד דזמאינס חור pm #אסאל

fy איז #יקאגא m rv  -PW>p pc fנלױ 3
m m לאקאיonniu limy; vm p וױ 
dH j סיטגייחנר די ח^כען דאסאלס 

pc לא ריpםאחשםא־ מוסער זץ־ אלס 
 (?שיכסז די איז אכעד חײנט ואן.

o אץ דגם n כאארד דזמאינט 
 די 400 ̂אpלא ארײמ^םען אױך

 און ױניאן, סאכער סקדרט אוז ייסם
n  mינfpוםDאכyשײ סון לא?אל ר 
y n i piן ly;goro;y םיס- ג^ױסעי

vm דיז אויםנעגעכען נים האפ און 
 םאר סײ fy»^Y J^yoyכ אויף ■אסנוננ

i n םאר סיי אח וועלט גאגמר o n 
 באנוצעז זיך איצט דארןי םאלין, *'רישע\

כער ר*ר <דם הנלי ת^ מ  -iv:vlvi אוי
o^m אן זיך אגצרצלמן iy i צױן •ועלי 

y oyn o דורך ••רסי/ nר ivtlvn די 
'«y r n אויפהויבען ארכײםזנר-סאסען 
9*i r מצכ סאציאלען איז נאציאנאמן 

f אםערי^ אױן y 'w w םאר ■אזיציעס 
m אידי^וו־ DcnenyD^c-vi רץ 1אי  י

א  גמםעז צייט זעיכער רn אץ און 4ייר
pnm *ן w ארגאניזײ חנר אח אגגדיל 

ע  דער םון םאכט אאלמדשער חא- pc מ
-^ אנ פ  מעלכע אדנײגמרמאםם, ^רי

t>rk \סא«ײ די כאיצםם^ צו ביכ*ת ױי 
rupmn vtnoo'Xm און *wvvnyy 

m ראח?ציאנס*םימ־ די םארװאלגמן» 
p f סיר n מן b אאר מ n אסע־ נאנצען 
^rאנyם n m y"fm\ ^םאיי

y r n ’o ו סו י י נ ז אםמריקא! סון ו
 אוג״ פון תיוזען די אין ײךא jyon •יד

ױי!
אידמזער דער פון ה. צ״

ארכײ״
«דץ

אםעריקא.

V0'tfWWi%*,\ ׳ײגנ f״yj| ן דא אויך
cp'iy** אניס-gp m w m n o  tv 

;*^oyoyp jyoc1 אד איז צװעת דוױיט 
^y ודאגפ,4 רי אין צוראנען y r 

^T f |Cf גאו. פאר׳ן םיחלען ,ד פון גיט 
אױך תאן קאץ א דאס: סען ^גט וױ אח

שט^ץל א ,iyc«o y^^p cycv יס^וי
 לyאניס מאכט;yאע די חאנען טורצי

 ;*,ארי ױ' •yp ,ד pא W'WW'ציס
M inyyj,

yf>c v* ov געװעז נױטע •iynn
fy n iv  in y in n  T f און דר iv i 

r f f lW W טיט h א•- איו כא^נכאסים 
ly^nyj W '7 ti סי- גאו ^גטאג פאר 

ױמר iyoy»r חאט pא טא*,  נצםוזט ו
jynim o v W W נײנאכט. אױף

 א״נ- vn פריח רyד אץ ווגטאג אויף
ycny;| סיטיגג א נ^ואו^ן pc ד^איגט 

 yipy- יאקאל איע מיט lyogfiy נאאיה
o ivov. אױף oyi םיפיגג iyj’,ft 

 זואפ iyop;i« די ןyװאדyנ ארוטגערעלט
 ov"j רזם םאר פאר של*נס ױדאן ח

D;yon;g און jy r ’f oy אױך y ;n n- 
oiyooip אגד געװאו^ןyרy ,ד• פראגעז 

^onnnpיא?אל אײן פו) ״;iy;y צוױײ 
i n  jyo רfyאיו ולטאט jynyj דאס 

iy i זיך האט סיטעג Dארצױגyנאך כיו ן 
iy א 5 y 'i .םארגאכט nyi ,טיטיננ 

 ;yv:y; דעם o'־y,ny; האט ׳עס הײסט
 אױף האט “נגע,עז4יטי פי־עדד^ט טא;,

r; גא;ץ טיטינג םyד ;y די אממגע^דט 
̂ ,אביס ארײנגעכי־אכט האט און לא;ע
 דאנכע פין קעפ לי אי; ליאיקײט מעוז•

 װעי*כע עקזעקוטױועס, די סון טיטגרידער
 די פון ״אנציזזען״ גע^אזעז דך האנען

̂־ט י• פון ט־טע^־טאכעי,  דעי פין ;־,׳שפא
א־כײטע״׳כאװעדנ;.

 האט אװענט אוהר 7 עי׳עט איזא,
 די טיט לאנפעל^ץ דע־ אמעלויכע; דך
כאטים.y^כא

 ראנוםעחט״שױ קלאוק ישילאנא׳ע־ די
 אז ׳זא;ען צי גע׳שעטט ניט דך האב^ רער
 נאך און ׳שטיפ-ארבײט ציריל וױלען וײ

 װעי״כע ׳אטאל סון זאכען״ ״גוסע אנדערע
 זײ װעיכע סון פא^עסען, גיט הא;ען זײ

 רyאב ז.yװאויגyא•ג דט דך פאגען
 ױנ־ דער םון שינרא זײענדי; ^נדגנער,

 האט נץ,yרyאגםp דער אױף yאדקאטיט,
 ער !נ״ן גרױסען א טיט געענטפערט

 םאל׳שט^ן, צו זyגעכyג :לײך ױי האע
̂כע |y;yr אז#  ױנ-אז די װיל זאמח, אזעי

 אנ־ האט רy רעלען. ניט אפילו זײ סיט
:yvyy,\ עס דאס lyj’r דא nya^oc’n 

 מען און דארף כחן yלכyזו Jy;yr זאכע;
m סוז n טא האט ער אוןyp םאר- נלײר 

;or*>y ט די זײ פארyפו גות i n ױנ־ 
ט קלאר זײ סאר האט רy ;יאן כ ^  ג

 קאן מניאן די ןyכארינגונג vtfv'u אונטער
 אונ״ איז אגריםענט, אן שליסען זײ כײס

נים. װעלכע רyט
 א פארג^פ/ח איז כײטאג פאנםאג

 בא- פײן צו ivm סאנםעיענץ, צװײטע
 -ipy; ניט םען איז רזדולטאט מםיםסען

pro. םון םארטרעטמר די n ^כאyכאטים 
 m;yo אלע r-uyiyno-’m געזאנס, האכ^

 ירצילירivlyv 0 זײ דאס ױניאן, רער םון
 דערב״ און באמלוס, זײער װיסען <לאזען

געכליכען. חךװוײל ov יאיז
 ר0ס האט פריה m איז דינסטאג

 אחײא, טאלידא, איז ויין געדארפם זינגער
 איגעםאהרען נטyאװ סאגסאג איז ער און
מיפאנא. פון

♦ * *
 גאלצע א טארבוגז^ן איז םאלידא מים

yנזן a w אח ?y^ נז* אינטערעסאנמ א 
ואג אן איז op שיכסע.  װאס ^אןrpאינדז̂׳

 ג^יכ״ ^ אין בלאט נײ א אױא כרשס
 ־yאם אין ?אםפען ױגיאן טרײד סון סע

ריהא.
 גרויסע םאראן^א איז טאאידא אין
tntfp האהן, נאםעץ אונ^ר׳ן םירמ 

 po צײם אין מארטין, אוז פרידלענדער
 אופמד פון רyסאכpלאוp די וחןן מלחמה,

 ׳טטיס-ארבײם, אפג^אפם האבען טום
 איכײטער די נעםאז אויך דאס האבעץ

םירםע. דיזער פון
 די האם צוריס מאנאםען עטליכע מיט

 צו ״אולםיסאםום״ אן ןyכyגyנ םירםע
 אר* זײ ענםוועדער :ארבײםער איהרע
 װעחגן זײ אדער עטיק םון וױחגר בײטען

 ארכײםער די שאפ. פון אויסנע׳טלאסען
 ארבײםען געװאלט נים עטיק פון ןyד.אכ
 זי 4װארט jyo5*ny; האט םיר^ די איז

אױסגע׳שלאסען. אלע זײ האט
o אויױ ױניאן די האט n נעD;yםyרט 

 גמנו^ז האט סען און סטרײק א כ״ם
ytrn,; ארויס שיקט םירםע די װאוהין 

ארדערם. איהרע מאכעז
 האט פירסע חנר נעגעך סמרײה רער

 האם ױניאן די נאר וױ םאדצױגען. זיך
jyiioy^'iy װ עס װאוyאר־ געםאכט רם 

 באלד שא• nn א״ז םירםע רער םאר בײט
 איז דאה אבער נצוואתן, אפגעשטעצט

nםירםע די האם שטיל, ר rvny איהר 
 סך א םיט נאםירליך, געמאכט, ארבײם

 א«- איחר חאט דאס אוז שװעריגפײטען,
םויזענטער. מוועחן Dאסpyנ

 האט ׳פוחןרינהײטןנן הויפט די אכער
n םירםק ;Deny ױ װאו יארק, נױ אין

̂עצ-ע־״צן א נצעפזנט דאט  א׳ן אפיש כ
 אינײט א-לל כאכצן צו דא זוכטyנ תאט
y' ילד*ן yrff ,ד אין in* די*א ;1א pc 

 א־ל- Tf וזאט ׳צאפ אין איה• נײ ױאה
 פון אינײט י' פאכ^ צו ״;^ױנט״ דט

 -y; ארץ איהד Tf לאט אכעי דא װא,-
n*3 צי אני לועט,  jy*ip ארנײט yi• 
n מאכט yn yT icvc pc; איחרy וןר־ 

,iyo״3
 ׳yi uyi אין ױניאן די איהר חאט
m yor# רyדט וזאט ן y^yy) דאנyן 

̂ג די אין  myi פאל אינײט די רy•yr yד
yc^yr ,vovo סטרײל אין געװען ײיו 

רC yin און 'yo דך חאט onyyyy אין 
 ר¥י \yyyi א-נח^א;^אן אן נאך קארט

pיאוpמאכyאון טאלידא אין יודאן ר ;y* 
jy; גאנ אונזערyvל ^m pryryoyn 

̂^yמyד# פארלאנג^יג  dpi אױוי //פyדז׳
ד זד איה^ רטyטi״̂׳ \n דאם ׳גרוגד  ני

oy;/וױ ד׳צלעגדע מ׳פאדז^ א און ׳ 
iy i לאיyהאט פירטע חןר םאר ר ;o r n y 
 ״פארפאי(ט״ ױדאן די אז איהפ, פאר
 oesyp y3syr ׳yםירמ yri;yo*^:c אזא
y״ פאי 'o n vn mאין ״ pmv די םאל 

 ׳שטיק־ ׳הײסט דאס •*אן׳/ fypnyoc״
 א-ז אלכײטעל יעדער װאו ארכײט,
 א ׳שטוגדען וױםיל ארבייט^ צו ״פרײ״

 דזישאדז׳ע דעי האט ־— ׳גא* וױל על טאנ
 אינדז״יאגייר אן פי״רע דע־ א־ױסגענעבען

 אינטע־- ־yt;iy נ^עyפםאדעי,אי ׳שא̂ן
iv״ צו נדעאנאל in ציריה׳/ פירמע די 

 יױין ט*ט ״jyyHZ'ttD ״ניט כיעלי איהר
נאל״שלײטען. כעŷאז נאך אי; סטלײקס

 גע־ צט־״י, א װאלט אזוי װי אבע־־
 די װע; ;,ymyװ נעװאינען אטאל י,אנט
 סט־ײי אין פילרע א יאזען זאל ױגיאי
 ויא• ׳פיײ אי פיאניז איכײט איהי כאכען

 דעל האט דעם װעגע װיסי זי ;אי
 ;־,א ;,א נעט^ן טלאכט א ניט דז״עאדזיש

 א־ר־ o״p די סײפ איגטעמ^״אנאל זעי
 יענעכ פון ענט׳ש״דוגג די צואװאי־םען

 עה איז דינסטאג יעגעכ אין ־.,ליכטע
 ״רעליריגל׳ א פארנעק־מען טאלידא אץ
ŷ,'־i און ׳סײס דער פון 5f̂ o ;yrfyמ  רyד

 טא• געג. טימ נעטדאפען דך דארט האט
 או;זע- םא- לאיעל רyד היילקיױט, ריס

ױניאז.
 חא־ט א־ן ;עװען דאלט איז עס און

JvPM לyה;y׳ע א הרyז rvoo
 און נדערy6םרידי האח^ פירכחן די

 אעעהלאגט ױדאן רyאונז האט מארטין
 ״סארפאמט ;yo אז ^קאגס«יראצי^׳ אין

 אופגי׳שט׳/ און ״אורזיסט ־־,pny; איהר׳/
j; האם y װי כאוױזען דארם הייפוױס 

קלאנע. די איז oy לעכערליך
;j y פארס אין געברמען האט חילקוױט 

 ׳לײט ױגיאן y;ytyry( ׳«רכײטער yאײגיג
yc^yr כ״ איצט ארבײטען ;ny םירפע 

po ,6 און 5 םים ארנ״ס^ און שטיז 
^y^ y r  ,nyo^ynor צאהי זײy4א ן 

יכyקיל גאמ  איג־ די אט און §רײו. ןŷג
 ‘רײנ רyoוױyג א קאגטראקםארס, סײר

מר א מטיין,  כליטצ* נאמן סיט׳ן צוױי
 אכטoyג ןyאכn א״אנדש^, נאך און ׳ער

 סלוןגל'- גאנץ א סאירט אין אאעכפמן אױף
אײנדרוק. ליכ^

 חכרח״לײט, די םון oyr^ פון
vz בל':רץ איצם זײנען v n y r;  די אין ״

i:vn לאיער רער האט סירמע, חןר םון 
 רy m ̂ןyראגpyארויסג ױגיאן דעד פון
 א סט^ר׳/ oy;oni״ אױפ׳׳ן pmy; איז

 חאכען yc^yr ,oiyoo;y y;^c •hiy? §אר
 און ״פרײחײט״ yc^im כאװיז^, קלאר

 אייגטד האט yoro די ״כחןנשליבלײט״
 וד«תר דארם ארכײט מען ?ינט םיהרט

po .שטיס
y;n רyד אויף it ,צו הילהוױם 

iv דעם זאל ײגיאן די אז נ^ואלט װאלט 
^ עא« י  חכרת דעי האט אמאניזירען, װ
!נײן :געענמפערם מאן

 היל- גענ. אױזם גטyרD — װארום,—
גיט? אזוי איצט oy ony; אײך — קוױם,
ער. ענטםערט — ,my^r ניט —
48 איצט דאך ארבײמ איהר —

 איהר האט פריהצר און װאך א שטונחגן
װאך. א 44 געארבײט

 דער צנטםערט — װאס איז ׳נו —
 יפטונ־ סאר א םען ארכײם — חברה־מאן

םעהר! דצן
 דאס כאוױזען, האט הילקוױט גענ.

 •וניאן א נעוחנן איז חכרה*םאן רyד װען
s 75 דעם אין פארדינם ער האט מאן * r׳ 

jn 44 געארכײט און װאך־ א דאלאר : io r. 
 זײנע מיט ארכײט ער װעז היינט, װערענד

 װאך א אפ קר ooy; ארויסהעלםער,
i פון 4121^5 שכירות n צאהאט סוםע 

ny דאילאד. 72 ארבײטער זײנע אוחןפ 
 מים דאלאר 42 ׳עס הײסט ׳איהם בלײבם

סענם. 85
o מיט האט הייהוױט גענ, n כאװײ 

p צור״פ אײגםיחדקן מים׳ן דאס זען, 'or• 
 ארונ^דריטם םירסע די האט ארבײט

 ארכײםמד די po לעבענס״סטענדערדס די
 בא־ ארום אזוי איז ױניאן די דאס און

ם םיג  דיר נעגען סאמי » סיהרצן צו ^
o אין דאס אח סירםע, n קײן ניטא איז 

סאנסייראציע.
 נים באמטימט נאך סע\ סאן חס־װײל

 אױסגאננ m זײז װעט עס װאס ׳זאגען
i n  po .קײס

y n y r t f i |דך לאט דא4־טאי פו 
yp yyy*m; םא־ o^ywytyn -'/יי״עי*;;/

i ן א  y K " t ,* יאל* cy ־ א*ו'r ;y jv y 
jVnUiy.in ^;טיט אוגט^לאגײמ n 

/!!,כאנ* fv;yn א־לטאדפערט׳^יע^1?
אג-יניענט דעפ

 צידיש ג°דע *yp• f y פייאד^פ א־ן
 אכע- *ך,,ס;'*>,א אן ‘צ :yp*ry; /•ײן
y דא־ט^ אי*ך y i; טאנעס־ א׳יסץ א*צט

Vllff)) לא-|א-»^א יי^ ygy.jr-
 צי פטו־ די ם*; אלױ M1 לײכט, דאש

rjyiyp
^yovy) א•ו -א;^צטאגyדעם ׳גט 

)yoJ; ̂ןר די חאט דסט^ או ̂ופ  ױג־ מיצאווה
" ־אcyילאלדe pc יאן *jycnyjj גלױ־ א 

l y w i y w y *  ;yo סט. א־ט״ש אין fcyo 
yoc^ ד װאו, y;nnc נענױ גאגץ איז 

o דטyלyאלוטג ;n ’tyi• ,jy^nyi ^  ־y׳
iyyyf ̂וט  און סיטינג oyi אדרעסידס ח

oTy lyc^m iy i ט איןyאטyויר חאט ר 
 יע״ צו oאfpרyocאױ גאמ לטyהyאײמ

װארט, זvד
 ״y; אדרעסירט אױף איז טיטעג דעל
 m ׳אמדול סאחס נלודער pc װאלען

rדyנyט fער pc דvמדאן, ל
 כא־ מיטיננ רyד האט צנטודאזם טיט
 אויסרא• זיו נעהכיעז צו ״שי״אבען

m ״חאיוארײ״עאן״ די רצן y v, אין 
 lyo^ny דער כײ ;y־yr געטאן 4זא־ דאס

 וועלעל איכי׳שטעגדען ,ד |yn ;ע^עגלײט,
אפעלאציע. אזא םאר דנסטיג ן,יז

 לםיעלyלאל,D די האט נ^גאכט ״גנת
 יעלצזינ• נענענע; כאײעגרגג א־ב^טע־־

j'myi אפ ,ד•־ פא־ )״:יל*נא;לעט8א אי 
 איז א־ום אזױ און ׳ױדא§ א-ן פאלל^

 ;ױ ;yv דעם ;;,פא״יאש פיי־א-עיפיע
ל. א ל-“א’

 אינ פץ בדענטש עדשטער
 אדגאניזאציאנס־ םעדנעשאנאל

דע^אדטמענט.
̂שלוס ).1 זי*צ וון ,

 ,,איגטעי• דעש פון אסיש ילייפט יע*
y א־נאגיזאציאגס כטע־ן א ;ײ׳שאנא i• 

 אינטער־ דער א*ז ךף ;טיג־;פ ״פא*ט:*ע;ט
 טע15 װעסט <; גוט. ׳כ*?לי;ג נײיעאנאר

 אי; אםיסעס כיענט׳פ טיט ׳.1 כטליט,
 םאי!גט: װי )/יאלל גױ איים אר4̂*טעטי די

.; גװ ן׳נואיל אין סיט/ לדעױלד אי;  דז̂י
 לאנג אין ;דדט. ;ױ העלענסער, א־ן

 וואלי, כס״ינג א-ן און דדע.; נלע;טיש,
 קאנעק- ׳;איםאלמ סױט אין אין יאר̂ק דו

טיקוט•
 דעסארט־ דער גיט טארעגט לעכ אין

 תי^ק־ די טיט אם אטטײסטען דף טע;ט
:?y iyארום ׳עטעטלאך דע־טאנטע די אין .״ 

 רעם םיט צװאכיעגהאנג א*ן יאלל, נױ
 יארק. ניר אין ״סטאפעידש״ ;,א כטלײק
 הײזער pi^cp י#רקער נין די פון טאנכע
 חןר• פריהעל די אץ שאסקעס אױף לאנען
 םאר־ ׳האט מען און ׳עטעטיאף, ראגטמ
iycy יענע אױן דך, עטעהט r געדארםט 

 געטאן וזערט ארגײט דיזע .iy,טעיr8א
די סון כאארד דדשאינט ריט׳ן בישלתפות

ת־טאינט דערױ:יו קלאוקטאכער
 ארגאגײזצר צעהן בא״שטיסט האט כאארד

 דמשארם־ דעם אין אלײנגעשיקס זײ אלן
 בא- אין ארבײט גיטע טרען זיי װאו ׳מענט

 די אין ״סטאפעדז?;". קלאוק דעם צו;
ŷ m דyלכיא:טy דא זײנמן ׳טטע^אך 

סטרײס. אץ עעפער קלאול
 אי:א;יז»ציאנס־דע־ ״איסטערן דער

 אײ^םעצען גיכען אין װעט פארטדענט
 םילאדעל״ איז אפיסעס בר^טש yרyכyגר

 װעלכע םון כאסםאן, און באלםיםאר ׳פיא
oy ארגאניןא׳ די ורערען אנגעפיהרט ויעט 

געגענדען. yjyי אין ציא;ס-ארכײט
 איין פאסירונג אינטערעסאנטע »

דזש. נױ כעיאן,
 לעצ״ איו ®אסיתנג yםאנטyרyאי:ם א
^yc אין םארגעלזמעז ט^ס דזש. נױ ׳'

 וױיסם אײגיגע דא זײנען כעיאן אין
 אינםעתיײ די װעלכע שע«ער, דרעס און

 אר־ נעסלופס פריהער שוין האט שאנאי
 די זײנען צײט יענער אין אין גאניזירען.
 נע״ אביםעל ארבײטער די פון װײדדפעס

 די האבען צו שפעטער געװאדען. העכערט
 גע* װידער שעפער יענע פין באלעבאםים

 ארבײםער די פון הויט די שינדען נוטען
 איצט לײדען. נעמוזט האכען זיי און

 שע־ יענע פון אלבײםער די נאר וױ ׳אכער
 דער־ האבען מײדלאף, מעהרסטע די יע^

 ײידער איז אינטערנײ׳שאנאל די אז הערט
 סשוט זײ האכען העלםען, צו די דא
 פאר־ האכען זײ ם. ר י ט י א ו ו ע ר

 רער צו אפעלירען און שעפער די לאזען
 זײ זאי מען העלסען, זײ זאי םען יזניאן

 שטעלען זײ זאל סען ארונטערנעהמעז,
 איגטערנעשא־ אונזער פון שוץ אונטעד׳ן

גאל.
 אר־ דעם מיט צו ג*ם פאסירונג דיזע

 צו נלייף זיך רעפארטמענט גאניזאציאנס
 דאס ארבײם. רעד צו טיבטיג נעמען
 שהלאפעז װאס ארבײטער די אז װײזט

 -md גרײט זײנען סקעב־שעפער די אין
 ארגאני״ צו זיף ױניאן דער םון רוף דעם

 אײנ־ די נישט נעװיס איז בעיאן זירען.
 נארמענט לײדיס די װאו שטעםעי ציגע

 עלס־ שרעלליך אזוי ומןמןן װאירקערס
 אר״ די װעלען דארט אייך איז •לואםירמ

in בײטער 'D ^g rn צו סארלאננעז איז 
 ׳אלזא לאן, כזען אךנאניזירם. וחןימן

 אין ארכײם דער אין ערםאלנ ערװארטען
i n צוקונםט. נאהענטער



«4
♦ ® I ’ i y y n y ו

im p אין אינטמרנעשאנאל אונזער פװ pop•* a n
׳ '*4« ,pd'upi a״טענד׳עע זיי| י 
puni,וי *ט איז ״ j j iV<b w ט־ ס»ר»

p ipapw paC״d ̂ז ̂ףז  ־4געײ *יייסגע
nדי טון ן >*m p i p׳j/ » ״  װי־ יייז /

i h j p d ז«ר די וזי»> p iptim נ״גיוען 
#י } c n ,ס פיהי־ענדמ *#•ט׳וור״  דן

 ר«ם *חן «יך ivjwp tpip< ל)«ר|1א
ט וױ־ ov סיר fyjJMO נ*(«חן, ד

•I-
ך טלי *ג »־sov ײעינע װ*י*טען *״(

Pa ״pjpjjtfpjנ«נונ ׳*ױן װ«רם«ר ״ 
piipi| פאר n »זיסיט ר«ן זױן ט*ירעד 

״ו «ין  «;ין «וום ג«חר«ן dj*tp< גי
 סו א זיו ivd *nn װ*ס חדנד,

n in ,irunw נע־ וזא װערט^ ■*ר 
 נ*ו דערנ״ טאדאן «נ«ר איז (וו

op»p, עחזיערוגנ. »ן *ויף װארם װ*ס 
ד װ«ט *־חר *ןן י *  bit ן, nptאי״ן נ
 נ*ןי איו ,דערקיעממ״ «װײט« די ס*

t mדי וױ נויטימר <־ PDinp.
ו ז»ןי די י : ««וי *
p« די p ’d> ט  ״M די *ט ױ«ס *יי

ם א-ו טיי<ו« ip ד vm p ״נע״ די »ין 
 *?* געױעז נראדע »יז חננט׳וקײס״

pjnpapp, ן ז  די דאס **■עיזדינע, ן
p p jh j ד אין •ר׳וס׳נ אנ  יעדען כרעם »*ז י

ro ט*ג o ענינים די םיט נ«װען פוי 
אי,1»<טערנע״ •זלנזעד• פון  וז״נט *נ

ס «C נ«ת ױ ׳פטאי׳־דנרונ אזא י
ד דערמ^גט  א־ז עס װיםיעד נ#ר, זי

npj ip a n im־ *p| ײע־ פיעסע חןר »»ן 
o n  ip j ט *ננעמסענעם רןנ  אין אנרי

 עס װיפ-י ; אינדוםטריע קי^ות דפר
op װעגען געװארעז פננעמרינען 

o n, י׳פוט — ,דאנענען״ *ין ״דאסױ״ 
n » a ת ע  א איז דעם םו) אין ! נ
 אין ;עויפרען ipapjpjipa*• נים ײפרם

m ,אפםיייו;נ
 w *ננעהויכעז זיף חאט opaaip און
o א סיס םעמח n jy ip t n.
p די r ’D O ^ io c אײזי םארזעהענימ 

 ם׳פט״נסנעזפנטע די ג»ס, *1P*"V* דפר
ד א ״פרייחײט*, ס׳ ע  ווקיכער אחם ני

pa*n op| זיך *pp jo ii׳>ipa, וױ n r׳q 
מר א פאד<*, if ארזס אנ  אי־ נ־נםעי נ

n ז ב«ל ז ו  װאס ,ivnvo ; ניפ«ס׳«ני
אנןן  נעםער, סאר׳ויידעלע נפדיגס ׳פזין א

ם זיןי מר אי מוו ס ױ  פאר׳ויידענע אין א
n i p i n r, כי «דן אנםיימענוסען 

ט — כאווןנוננזן, חםיניס  נא״ רעם יוי
או׳וי ; נוסח קאנטמן כען . װאנען װןי

^ ם?( » י אט ״.....מעו זיננט ננװ »t» ז
ען דיו« מ  •יוצ־ ייר האנעז װעיכע מנ
 יענינ׳ם אונטער אונםותערוקט יוננ

ען׳ ט חי  אזים״ דארטען זיך םארטון, ,
ן פויײסערען, י  םיילע די םון כ׳פר׳ען *ו ז

ס חםא-ם  אננעקיינעז ױך ה*נען װן
ײ אייף עיןנ אין ו  ?)טיקעי א נאר נ

ם, חי  םענמען זוינערע דיזע אם — נ
ן חאבץן י  קיאוק־ דעם אן• אכנעכאום ז

 םא״ געװאלט טוין תקא און אנרימןנם
א׳מעריסע. אין יע1וואילי1ח די נען

 נים רערםאר זיף חאם קײנער אםת,
v קאן עם װער ערעקען• נעדארסם :r 

 נאנץ װײס ,םרייהײם״ די סון לייסע
 מין רעם «וו ניט באלאננען זיי אז נוט,

ײ רעװאיוציעם. סאכם וואם מןנ׳»  ז
 עפעס ניט אנער פלוידערען בלויו קאנען

 קא־ רעװאלוציע א קאנען ויי אויפטאן.
סאכען. גיט אבער סאכען ליע

ײ פילדערען לסשל, אט,  די פאד ז
 האנעז ײאס איז רעװאלוזויע. ריסיטע

 האכען זיי V נעטאן איחר פאר זיי
ו י  א<ז זי װעז איחר אויף אננעחאננע) ז

 האנען אלדערע פארטינן. א געװען ׳פוין
ײ רעוואליזיע, די גוםאכט מן ז א ו ה י  ז

ען « » ת « תן איר%, אויף אנ  װא־ חןר ו
ז נפן  ארונ־ בארנ נעפלוינען ׳פי־ז »י

 געסאחר קײן ׳פױן תאט םען װפן ס׳נר״
h ׳טױן האס op ווען נפזעחן, נים i 

י פאגען וופם םען אן ׳פיינם, י  איהר נ
 ז׳שע װאס םו לעמזן*. » .סאכען זײם
 האבען, צו סורא וואס סאראן רא איז
ד א םאכען וועלען לייטע אוןלכפ אז  ח

ײ 1 װאלוזויע  א םאמנז בלױז יןאנען ז
i n V n ט דערבײ און נעיילדער  בליינ

.DP
 עם װי טאקע דאך, זפר,ט סען און

 זואם ,ppe׳p< איז dp ױאט ,tpiip[ איז
ר דא dp זא< און פאסירט. ט׳תאס ד?  » װי

o פאר nnpii סארזױיממם סאל n בענע־ 
o פיט n  tie חיסםאריס?ר... *וקונםםינפן

 דפר• tpni»n חכחדליים די נ«ר װי
 איז ױניאן סלאחןםאנפר די או חער̂ג

ip o v p i רי םים פאחפספגדיגוגג א «ו 
 פרידליכקן w אויוי םפנופעקטטורערם

ipo; נליין וײ האכ?ן אזמן, u p פיל־ 
p n r i : ,זװריס ווייזם .קלאוסםאכ?ר

o n אנריםפנם n I״nnmD rvr הא־ 
םארראספן*. אײך נפן

 גים נאסירליד, )זײ האבקן חדניי
 «ו »מופרםײז?ן, n אאיין ויד פארפפלס

 םרוספײטיד «ו וױכטינ, פאר זיד סאכפן
ײ אן רפן,  או ,ipoutj די סארםראסען ז

 נאר אין איינםלוס״ אן ipayi. ץו
M( אזעיכ? 0

ײ האט ױניאן אתופר אנפר אננ ז י

רעפיןרטער. סטעף H פ-ן

 IV ו־׳גנ/יו .יינרע״ רי ם־ן מירעי דעי
 ^ייח־זזיגדוסין* ד^י pn ס^טיסענס טעז
 1 זי דןנעו חכרה־לײם די וױ — רין,

̂י-ן  IH פריסח דער — !.VD’O-ryj•• א
̂כען זײ י־*ם •נ־ס  די no כאקופעז ה

 ׳סיי* » — ק'*וקכי*כער. סאכעז גױ־כע
ס)ר^סם (יK חויז יװיטי רי no ו/ןרוננ

ן ו ו ו

ען גע^^זען ניט ם ^ פון אין נ
/ ״נרױסע די סען א  א D*n ױני^ן די ר

רעפערענדוס׳/ ״* נעטןון: ק*כיאנדעיוע
 vn ומ«ז ! נ^^וםערס די צו װעח און

ער אדױגנעקוםען  oipr i אײגםי*וס די
m 1 געװ*רען אלץ דעם םון

ט נײעט נאר  ה#- די ני^ט. נןור רי
 אין םראטק ^רעקיליכען א נעכאיט בען

 jr ס י ו ר ג די מין טאקע און נים9
v און ! ן ע ם א ס r i on -חכרה 

ט ײ ײ אומפאר^עהמט וױ ׳י  כיט זאילען ז
״ן  in ב^&ען, גיט |ד״ר6 קאנען ׳ז
D סאסעז״. די ״סארטרעטען וײ W 

תר אז אר^ ׳עוין וױיסען  ןיןי העיט קײ
ה דיערע צו ניט ״ ר דאס ר ען  רע־ תי

ט ױך כעגט r סיט ד i ̂נן דאס און  ט
 נעהטען וײ ניט׳ טiר^ױyנ,א דארף

 גר׳י־ דער כאױיזען האט דאס עינסט.
 ױvנfp קי*^וולומאכער די םון װא*ט סער

o נעהמען n ,אגריטענט
 איז געלץגענהײט דער אט װענען און

ער דער אין ט ^ ט ל עע געװען ^י  אײנ
ער דער אין כאסערקוגגען ^ ד  T• אי

ט װאס ׳סע o עכרה׳ אז געװען װאי n 
איטײלוגג. דער אין אנצוצײגען גיט

ען כל קודס  עדיטא״ ער^ינען דינ
 אין צײטומען^ אילע א־ין כמעט עי*סזר

 פאריאכט איו ״פרײהײט״ די װעלכע
 גא״ אידןר פאר געװארען פאי׳עפאט און

y r nאון ׳ H ittro r y m n n o n a o 
o׳ בא^נ ?דן \vouv: האט זי װ*ס r 

.ojyof’yoyo רyווקםאכpקי
t on; ly •אר א |y״ w c r w אן פון 

yn«pony׳f ״פ^רװערטט״ אין Ifu n i 
Ijrv חנרה-ל״ט יענע װאו ענץ, דעם ip 

j קא•. איבער׳ן y v 'M אגדערעס 
o ד^ןרם װערט w n : —
הװדזניס?ר, ה§נען jjio’or*■ דער .כײ

 ווױסג?* קיאוקמימרס די פוז םויז^נרער נײז
 §*רס״* ל*ררו«ט^ר רער וװ סאראכטוננ דריקם

 ארויס. ווײנם נאנדע ד^זיגע די װעימ אי^זײט׳
 D*v ,vn Of מנערייו װי טננעוױזען ר.*ם סעו
 ־0יז> vooiyv די אסיורנאםײסזגד דער נינעז זײ

 »רגוןניז** ר^טױווי*נער? * איס •ייםענםעז
 און ײ1 מיסיסעז תיאויזסאמר די און זיע,

̂נם, דעם אין ׳שסערען  אין װעהרענד סעםעיס
 1אי owo'fovo היאומסאכער דער איו אסת׳ןז

»p y| קאר,ראד אוז זיעגרײכזי סר א «וגקםyר 
 אסאמאסייס׳ןד. ד*י no סעטעיםענם דער וױ

 row און סרײטאג דעם װמגעז געחןדם האט םעו
j די װאו •מצער, סאימידענע די אין jio ’o tm 
אננענאננער. איז

אגרימנס דעס גןןגען צאהי ...די״
 ןואהי, דער סון ®ײל עלפטער »ן גערדען איז

 אנרי״ דעס •?ר נעױארען ■■נענענעז אי? װאס
 וו«חל/ 1קיײנ דיזע נאםראכם םעז ײען אוז םענם,
tn אנרירענם, רעס נעגען נעזזםיסט האט װאס v 

 ױניאד אוו כאנאר*נעהסער די םוז nA»o די
נדעסער. נאך אױס נרזגמר

yr? ijm ה?*זן'סאכ*ר די געסןולג• האם I 
״I קײנער

o םון ׳ןןלוס צום n >מדזםאריע 
 כאראקטערידרט חכרוז-לײט די װערען

•־ : פןןילגט װי
 Wi דארמו תנרזז כיסחן זיז/ סרענם ״..,סעו

 if וי® ,yjw ■יל »א«ױ חאכעו ומנמסםעגס
V יתיאו א אױפהממו ■רואװעו I ifiyj ,!"אי 

 foovwp ר1וײ 11*רױסווײז דײםייו אווי נים
loy קוסם וזי חימם •ארםײאיזדזײם.

W חןר איו אנםװארם ותר v, סיר װאס 
jnrtnjro m האכעו yjyj w r .״ ד*ס סאי?IFJ 
מו » >הו •כער ׳nנפמו ניסרמ  סיס *כי, •י

 נינץ אלץ נאקאנם וײנמו װזנלמ
 .Dyprfor װיססע אוז נאראניס מםתח׳דינ!

 יירדר* זימיו חנרח 1די? אז ׳»לײן סcm■ דזנר
 וײ זי♦. ifijrp װ*ס ׳די >תי׳מו דזזמוק א איו

wrvow אוו סםײרו® אױפ׳ן *W, װ?למ 
מו האגס׳ זתר ניי נעכאפט חאם םעז  אין זי
ojn *!װ*ס אתימר, זײ זןמעו איו סופלאר־קמם 

מ״. זמר אין ד**יאםיר*ן *ו  ^נד־ייי
* * ♦

o װמגעז n אין ד^ט אנין ?עלבען 
מ, •^ד « געהאם *םארווזןרםס״ ר  קו

 כ»ר•״ ט. נענאסמ נ^םיצלעךל נמלומענע
נאװ.

j n j n n ק^ומוניסםען די װענען 
: ער זאנט

m• םוו אױן ותי v» ״״.וחנו in i *מסדגיס 
yo.מתזינתר נענ*סמ ו own מ* נוס וײ ײג  יו

iy»rio וײו סים o n jn y tn יגי׳ אווי• 
or a n  ,w o w ײ1 יױ קוקיו וו סחיח א איז 

r קראמז r v o f j  .vt, יר® rtr 'i נהסוח 
ן סיס- otOry י נײיו אויסדײד: או וײ חא̂נ
 אגפר otrt>ejrj האכזז יתיאן דפר ns נליותי

ו נים, m װײסם ותר r אזפלמ איו י n איו 
rvsor vn װיס ••אזיפיע, רי ניייד* ד*ס

tin m 1י0 *אראילטןרמירא m  0fi 
P0 M ןיפ וײן»ול פארפןדיס ffiirt
_________ *טיגי׳נז/

״ r * * ־ *
oiv, א11# /1אי רזי&ו ♦1 *י& אימייח I♦׳ 
י60 60ר רײפ, אזױ ן״ןעז '1 ffnft! «1 1fn 
t׳ fti דויע dlo'11 ;ז#חר אפןר n  fFf ,ftnlf 

tryg <ןײל*ר ifi f i ro f i Mpiiom e*j 
nt סײססו די r fit« איו •t M  I f f  fiffi״• 

tn, רוי&?-יפ די װי f t r f  ♦1 fit ♦ני FVt
. ytt® nt(״ 1 n r א•1דאפ *,r>nm ♦tf

t מי f  <H0 110 ,vitro& ♦װ fy rn  iy
r דײנ גרעאו א לפר וײ, t t  y©’H «1 inyi 

t n t זײ, ני׳ fy r if ifm t  ft sn ff &y fit
i״ny 01®^ ;אסירלילן?’/» ׳

ד /it* *ט  a-iyf/ איחר ו
^ן חכרדרלײט די קו א ^ך נ ו nר IjfjMf #ff y3sjffl

ט ^ ט ^ סג ױ ר nyMf pa f א y ^ n y j -סנ 
iyro ט*ן טיד יו^^ה ^ן)ל װ*י ^ 

I f i  iy ; r n o טך א * לנ מ  אױס- א
r» fV3 î n r o  ,n ,lyny 

̂ני- |/Ff^n it כראכטyג װ
fyjyj onn r  an y jy i jy^ r^ y j yo ן  ד

fy9ny)o*> t/ סיט -yj oyvyn y^y^f 
n  jyj -^חל^וחראכ jy jy j vn , i r ^ v 

,‘'nw nnuovn  iy r ;v t
iy o f  oyn oy נ*ט in , ; y i t r 
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Trn yj»?’3 t nt njyno fo נלוסרזיס in ”l*o 
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in נסס  .ijroln ז״י *yitnp »n ngj lyrtn 
nmf oitnyi nyo” 3nt ynynjt ♦n nt nyygo 

 it® יסי3ס iy3gt oiyryi vnmt fyo ודסלס
®jnnyomg® nyi’enoit nyn n״ 
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 ״ססא״ דוןד קוסס דזןפןחןגדוס נ^כ׳ן
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w ,m סיס l V0 ’ift יחר® ®oyn ft ooynt 
ntf V * *n lyiyn .iy3yn m^trorwo fynnj״ 
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נוזיגטע־
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iyo •־/ otn ojgr” ®tn yv*i? yt’n tyitD 
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ft ,” f ry-y* o r in די iyoi? otn ,jyi” ®r 
fit yDOr*n® ’n f” f iv’r  f ’nt נעסטע own

 נעסט ױ קלאוקמאכער יעען
7 ארבײטער נאןואחלטע

טער  ג<,־עכטיד׳/ רעדעחט^ר דעי
 ענטפער ׳אײער איכעריעועגדיג !קײט״

 דעד אין אז כערק^ווױץ, דז״סייקאכ או
 דעם נײ^וט טען ^הא^ט װעלט ארכײטעד

 כאצאדדיטער אליטער אלס קל^קטאכער
/ ב״טער׳  נ״עט אױגען מײנע ךזא ד,אכ אי

 צײ• א איך י״עז גו — ;גלױנען געװ^ולט
ג א ,v ױגיאז, סײן םון םיכ< נ טי  װאס ^

ארויס. נעכען נאסעס די
 אין #איהד וױיסט «ו;קט. צום

 אז וױסעז, דאס איחר דאדםט גיט, אײכ
 ביז 1921 טען14 דעם גאװ<םכער מין

^ולײ ׳טאג w חײנט  1922 ׳טען28 דעם דז
 קלאופאכער רי <ןון טעהרצאא די חאנען

o װאכען. 10 וױ סעהר ני׳שט געארבײט n i 
ט  סרײ״ די אױף צױן’ העכערען אפיאו טײ;

 קאאוירארבײטער כעסעיע די װאס זען,
jv r in p דא^אי 56 אײן* טא;, צו הײנם 

ײן ^ױן טיז ודאס  סאכט ׳ענעאערן א ז
^ דאס  װא־ <<: אױף טײלט ׳גו אר,‘’!
 זעוזר װאך. א דאאאר 18 דאס טײנט ׳כמן
 דעם פון אטת גי׳עט בא^אה^ט, גוס

 עסען, דארף כיען פאפיליע, א יעבען דארןי
 כאצאה־ דאקטאר*ביא א יזאײדעד, רענט,

 דא־ 25 םין טעחס א ,♦וינאךדייס, ילען
אאץ. םאר זיין קען עס — לאי־

 ׳צגוין ס׳איז אז נייעט, איהי דיינקט
 טאן צו טיאכט א עפעס צײם די געסוםען

ך? דעד װעגמן א  מע.הר װאאט אפ׳ער ז
טאקע זאא כיען אז געװען, רעכט זױ ניי^ט

 לןוטט ױאס כאס, יעדע־ דאה פאדעיען,
 ״ נ א ר א ג זאא ױניאן, דע- םיט סעטי״ע;

 אטװעניגעטען אי־כײטער די ן v ר י ט
̂עכ״ען ;אך סעזאן. א סאנאט 4  פון אי

jv i, i r געחיאנעז לאבע; כייר אז ן,,יאא 
 דאבע• ריר װאס אנריטענט כעסטען רעם
 vn דאבעז גי׳צט מיר ;v^vn געהאט, װען

פעד. לדין פאקעט
ג מײן נ ד ײ  ‘״גץ^ענ די דאס איז, ר

 קאאוסס אד־ז־ע עםעגען טיז טילגײט״
 פיײסטע ד טרײד־פיאנען, פאר כרײט

 א נאר אכ• אינקס, ®וו רעכטס דיסיזוסיע,
 װע״ געדױקט דאס זאא טרייד, פון פראגע

 ט*<ט־ כרײטע די װעט א־ום אזױ רען.
אגען זיך כעריעיפ ט נאי  .,םי־אדע א״ע רי

 פון ניען רעדט ׳יעצט א\ז oy װי איױ
ײ װעאט דעד אין עסsא  ׳ט*טינ;ען די נ

 א לעצט מע; כ״אכט אזױ וױ : נײעט נא^
עבען ײ ̂י ק^אילס. טויע־ינע די נ

ײ װעט איהר דאס האפענטיייך ייע* טי
 עױ דע־ א-ז דאס װארים דרוקען, טער

 כאט״ע יערײכ איך װאס י*עםער ׳צםער
י יןי׳אולוטאכער א יאה־ 10 *צױן א;  ד
אײעױ פא״אויס, א־; ־־,אי אי־

ץ, ד. טי ט עי ױ * ו
אי כיערכע־ אי .17 י

iy? iyo םילד. ׳יעי’א די קרינעז. נא־ ®nyoi
f t די םוז חיכיעז ®ראדױםען דעירי אלערליי 

 זיינעו נרינבעז «ארס. םארעסט ארום סאיסס
jyntnyj on” tnto אז אױף ny:yi” t .םארם 

r t  r;yo nyny’yy®o * ננ*tyntnyi olrowy 
*1 inyi, ארייז, קוםט ױאס איעס, אז l” f im 

nr/ f אוז װאנ אין ריכםינ נאר נים t,* ר®; 
nt r א:סס*וט זייז אױך ז®* עס ’no .נוט

 נאקװעסייכ־ yj*אזע ד׳סט הױז ױניםי די
r® אנרעד קיין ױאס )סען’®־ t r נים זיר ?עז 

 אױסגע־ זיינען כיישסי*, oi® אזױ, ®ארניגעז.
o דער צװי׳םען nt*3jn tyntnyj כױם i’in* 

yn n® איע nt ילדי:נ3  .oyrnyotציהעז כלאוי 
 רי םוז געהז קעז מזו אוז םייל, א כמעם ®א- זיו

oyrrnyotr גיעכםען רעם איז האל ד״ײניגג צום 
f רעגעז t זיך. אייננע^עז נים

//  ̂®רײהײט דער מון טאגט ער
 איהר האט ער װאס דאל- 5

טױנער ד״ פאך צוגעשיקט
 נילזינונגס־ אין םרײגר האכגע?ו»עצטער

!יאנאװקי ש. געגאסע
ד עראױבט ביטע  צײ־^ען עטליכע די

 vt ״גערעכטיגהײט״ ארנאן אונזער אין
 אינוע^ע צו םראגע אײנציגע אן יעטעלען
ײנד, / םאר קעסםעז װעלכע םי הײט׳  ״סײי

ײ האב איך  -’דאני א ראלאר 5 גע^קט ז
 opi טײנערס סטרײקענדע די פאר עאז

 אל- גענאסע צו אדרעסירט ׳אסריל טען21
 פאנד. א עםענען iv צו׳פריפט א כייט ׳גיז
ל םײן אין  אז באםערהט, איך האב איי

 גאר ?או/ גוטע א זעהר איז םימיאםיע
ך וױל ivpyi דער  םזוטן. טיט׳ן זעהען זי

ײ האכען דאאאר 5 די  טײן און צוגענומען ז
ײ האכען סײנערס די םאר אפיל  איננא־ ז

 ״נערעכט־ג־ די םרענען איר וױל רירט.
 םארלאג- רעכט־צו א אין האב צו קײט״

סון ארויסגעכער די םון עךקילערונג אן גען

 -י ״יסע; א*ך רעג ^פ-ײלײט״/ ,ד
,ז װא*וס vאכfא.יר  די fjrouyrv ראנען ,

מא״י-ט/ אפ*ל טײן אין דאלאר 5  אי
yyo איך ^ פ ^ די ױאס װי אנ  אטומ״ ד

 אי^ דא^א-׳ 5 טײגע טיט געטאן דנסטען
ײ ג-אטו^רט צײטינג זע־*נע די האב  נ

w איה- y r o w y i*  lw v 'v my דא״ ס 
״יי טען5 דעפ ^אי  דאן האנ איך .4או
ט  םרן אראונעחן װעט ר אז ,opiyiyi ד

jy ג^י״כעז v ט )סטיל ׳טייין דע• וױיל  אי
ןVi זײ ײעיכע װייזע, אין ו כ ױ י  טאנ״ נ

 פאר ככוד ה^יגל• גאנץ א איז טעג־״יך
yr:vo,\ ך ־יפען ;,:4ײע־ ס* ד ט ײ ײד  פי

rytoVP
? עג רג. »ר בו גז גי

פייאדע^פיא ׳םט. טע ׳י כאיט 918

 אין ץניאן קלאוקטאכעד די
טעטיג, װע־ט בארטימא,*
ײט פין (יעאיס .M ז

Vטיא־.״ דעכ נאגײע; ־ ײ דעג ־ א אי ד ־ ז  
c.;אי י°כען

־“: יאבי טי,צ דעי אין ; אן ־׳ ר י  די
ט געױען א*ז אי  ;ערו־ ;•א•” די האט ׳ד
 גמױען איז ױעי־כע־ טאס-טיטי;;, א פען
 דידטאן װ״ס־פרעזידענט כאזוכט. גוט

טי;ג דע־ האט  זײנע אין אדרעסירט מי
 געװארען אויפנענוטען ז״ינען װערטער

 אײר א-ז כייטינג דער ע;ט,יז־אזם. טיט
מע םון געווארען אדרעסייט מ  ־‘לאהאי #י

 אין *•:•אז או״טאכע•4לי די םין נאארטע
בא^טיטאי.

ען׳ אכרהם פ״ז ײז ר

 םון פדוי א זיא איידעילמאן נריינע
 אילײן׳ ד זאגט אזוי פער*י;> יאד״- א

 װײ< גלױכעז׳ ואוױס איהד jpp סען ®»ו?
 װילען װאס דאטע^ די פון ניט איז ױ

 דעם טיט יאהרען. זײערע םאריײהעגען
 וי האט ער און צופרידען, ױ rn סאן

ן אױוי אױך,  פון ליב. שסײ:^, די
 כא־ זי גישס, ױ האלם ®אספלימעגטען

ף געוזט  אפילו ארט איהר דעס״. אהן ד
 גראב, צו איז טארע איהר װאס ד׳עט,

 אלגעסײז אין ארן רוים, vt כאיזעז די
 סוחר׳״ א םון אויסזעהן טעהד זי ד׳אט

yo צױױלי־ הײנםיגער א פון אײדער 
 טדאכם מײנע, דאגח ״א דאמע׳ ןידטעד

 מיקר דער גארי״פקײט, א^ץ vm עס ד,
*עולם״חזח״• זיא

 איהר אין זי זעהט ״עולם״חזה״ און
 כרײ״ סאדאם כאםיפ און ;קיך ג-ױסע-

ץ רעכםע א האלט yג כ  זי איז דאך ״מ
ן ײ י  קיף, אין םארטמעז מטעגדיג אליד י

 העיפען צו גוםסקײט, פאר־ חיילה גיט
 אײגען איהר צוליכ נאר העכין, ד<ר

 און ׳פטעהן תענונ האם זי םארנעגיכען.
 זיף ■רעגעלט ׳זיר כאקט עס וױ ®ױןען,

, יאכט און ן  עצה׳ איהר געבען צו און ד
 ארויסקוםען זאל געריכט יעדעס אזיי ד״

נע״אטענער. י״אפ
״  פארזוכם מיטאגס״געריכט יעדען י

עי ; ־, ״ גוסא, קיך אין סאקע אלײן :
 איז נעראטען, ארויס קוסם עס ;r* א־
rm פא־ וי or זי ׳זיך אױסזןד ivp אלײן 

מט ײז4;* דאס  לויםס און םארםראנעז ני
p* זאל אין נלײך n, גױ די אנצוזאגען 

rr:rz yo ײעל״ אײדעלסאז, העררן דעם 
ם ז״צט כער  n טיט מסועסם און דאי
אי ;עסט. י

 אײנס — זופ א זי*ן הײנם ״יעט —
ט דע־ אין  מים זי דערצעהיט — י װעי

ך האט עס — רתפעלות, נרויס  זעהי זי
מון.  אײדעלמאן, העררץ דמם אײמעטז

r סאיידמז אי״ס n in,\ צי נים פאסט 
 וןלײניגקײט, אזא םון ‘װעיען נתפעל
 אלס :אר געסט, ־די םאד :אך כפ׳־ט

 אײעק־ ניט עס ער קען נממאהי, סרײע־
 איהר זאגט ער אןן האנד סים׳ן מאכעי

ט, אויס ײ ק כ ^י ע ײ«v וױיסט עי־ אז ז

 איץ. קען ד בריה. א איז זי אז לאננ,
 אראפ איהם בײ פאלען װילענדיג ניט
^ די ל ײן אוױ* ב  ער װי בייכעל, רונר ז

iy^yo זועלען איהם װאלט r אן פאר 
 איהם ׳פםעקען כיאכ^ים איהרע אז #עדות
גוט• זעהר םאל אלע

ט םיטא; בײם ױיז ך ו  דער אז ארויס, זי
 בײם יעדערער גוט• װירקליו זיא זופ

 ^טראלט ברײנע דערפאר• זי לויבט טי^
 וועניכ^ איהר יאיז oy נאר פרײד, םאר

 ודפלםה, גאגצע איהר באװײזען װיל ד
 איהר און ovi אין חריםות נאנצע איהר
 מין אזא גאר םארגעבען צו אײן פאלט
:שאיה

 זופ דעם אין אבעד׳ האט װאס — •
!טרעפם 4 נעפעהלט
 װי ׳אזױ זיף, פארטראכםען אלע

 על־ רי טראגע• ערנסטער אן איבער
 פרעה־ ארויס זיך כאפט טאכםער ע1טע

ליף:
וױיס. איך —,

:לוינענ־ ניט ׳זי פרענט 4 וואס —
 גרױסע א דעריץ האבען זאל זי אז דיג,

ידיעה.
שכיאלץ. װעניג —
אר! א ביזט — : 
 גךאד דא איז שטאלץ

 ניט• שוין טען דארױ
ט! אויך טאקע  — ני?ז

סאן• צום
 םיט ער קװעםשט !װײס? איר —

 גאנץ איז עס זיף, ראכט — פלײצעס, די
געײען• גים

אי ביזט עט, — קלויז־ א באבע• א ג
זי׳ ענטםערט — קלױזניק, א בלײבט ניק
 איז עס אז אלײן; איף• ײײס — גוט —

ײן װעט שלעכט ׳דען װאס טם, ר 4 ז  אי
 באדארפמ דא האט װאס אבער, מײן
ײן, ײז זאל עס אז ז ?’געישםאק נאך ז ר ;
*i װעט איהר אז זעה, איף נאר — ir 

עי  אײר פרענט טיעפען, נייעט יןיינ
 דא : זאגען אײך שױן װעי איך בו<רם.

 לזגאכעי׳ העפעי קלײן א געפעהלט האט
אנםיק!..• אן נעװען עס װאלט אט

-ין זי :עלט ךא " אין א ־ אםת׳ע א

 <אכט
 סך׳ א
 דו ינו

װמנדעט

 — זי
 םעהר
 װײסט

זיף זי

 רײד איהר בײ זיך iyo’&r oy און ראל
אויםהעי., אהן דעם װעגען

 ׳ןוטעחט מדרגה צװײטער רyד אויף
ovi jy נאר שלאף, דער איהר בײ ;yn 

p איז דערין װעניג, pn? זי דטyר i r 
 ער סו׳עים׳ ־inyo אלײן הערר רyד

 ^פעט ביז טיטאג נאף אטאל יעלאםען קען
 נאר זי גיט \vov נאכ׳ן נאכם• דער אין

װײ  װאלט עס יוױ אזױ געגעץ, א מאל צ
 \yzvi דאס װעדען נפאס שױן איהר

: ־ארויס פויל דטyר זי און
 ;עי־׳ן טץי װעל איך !.׳.א־א־א —

זיך. צויעפארען
 איז פלא̂וpD 4 אויף onyou״ זי אז

 זעצט זי סאטאװאר• דער םארטיג שוין
 אוםגעדוידי; הוקט און טײ טרינהען זיד
 קצב׳טעי דער אויף װארט זי טיר• צום

nלy ״;: ײאס ׳כעס אין זי איז טאנy 
 אמאי דארוי.זי מען אזױ, זיד טיגטyעפ

 א א*ז עס — זי קלערט — אויסזיד^ען,
 טיט yקצב'ט די קומט ענדליך !העזה

 yoyo רויטע םיט םול קוי׳ע נרויסען א
 םאחמוױנדס כעס איהר םליײפ. שטיקער

 א טיט קצב׳טע די באנעגענט זי און
׳שמײכעל:

 אזוי הײנט זיך איקי האט װאס —
4 געשפעטינט

 קצב׳םע די קװעם׳פם איף•.. וױיס —
 זי^. דאכם — םלײצעס, געזונדע די מים

 m:p געהײסען נעכטען מיר האט איהר
זײגער״ דעם זימןן טען

איצט^ איז װיםיל און —
זיכען״ איז איצט —

 אויפ׳ן קוק א גיט אײדעלמאן טאדאם
 ד־ טאקע איז עס אז ׳זעהט און זײנער

בען•
גלויבען, איה^ װעט םיר, און —

 מוין איז עס אז געדאכט, זיף האט
נעלאכט• זי האמ נײץ...
יע־ קוי־פ• צום גלײף זיןי נעהטט זי

 בא־ זי באטראכט םלייש טיקעלr דעס
 אין זי, יױבט ׳עטיקער אנרעיע זונדער,

 קלײ״ אויס זי זעצט פאדקערט, אנדעיע,
 באמעײ דערבײ סאכט און חסױנות נע

 ברא־ אױף גוט עידײאיז װאס הונגען,
ײאנט הצכ׳טע די יזאקען. *,א**, *ואס מען,

ב ױ ־ א ד ען א דט זײט אי ט-ז  סי
ר עס איז ע ײ ט א כ לי ס ®  װא

ד ע ל ע ורערען- צו שנ
o* איהי אוינ v tv אטעריתא אין דר 

 דיזע םאכעז צו דע;שט איהר אױנ און
yv אלס לאגד iiyo v  iv "n] צו ילאץ 

 ענט׳טולדיגיגג קײן דטא איז װאחגען,
 האט סיטיזען. א װערעז װעיען ניט פאר

 איז יעצט, ביז פארגאכלעסיגט oy איחר
 זיר o:yp איהד ׳פפעט. צו :יס נאר עס

 פארלױױ אין און דעם צו נעהרען גלײו
ynri 1 װעט צײט yקורצ א פון 1 • n; א 

סיטיזען׳

 כײ איז ד אז לואטפליכיענטען, איל־
 םאי־ װאס טאדאם, yDiny די איהר

 דאר־ און פיײט אױוי אזױ זיף עטעוזט
 כע־ דעם איל-י ?י טלאנט טאתמ פאי
חלק. ןyסט

 װאג ײ וױנ׳צען זיך ןy;yo ריר —
̂ר  אין ״טײן האב איף פיײיע וױפיל ;אי
 זאנט - ! ןyט‘,האyרגyא*ב זyבyל סײן

 - ג־־לית כייט אײדיליראן טאיאם די
אױסצוי^מ^ זיך צייט ^ײן

 !מאלאטעלצ :ישס, דאס זאגט -*
 אױף כיבינוה — yקצב׳ט לי עגטפעלט

 העלפט דא ׳זאך y;yבוירy; א איז פלײ׳ע
 איהר רארםט װאס פ״אקטיק. קײן נים

 פאר עלטער א״ז נ. טאראם — טעהר
 פאײ צו :ים אויף, ר׳טטyנ און אײך

 ד פרע;ט און סלײש, חיבש ׳זי;דיגען
 אײך |yp זי .rn סלײש װאס נחרם
 אז :אריטיזײט, אזא טאן זא; א אדאל

 איך האלצמן׳ אין טיר שנײרס עס
 ער־ נאר וױיס זי צי ׳אסיל נים^ וױיס
• ריי װאס אין איז ברוסט װאס הױם,

צופרידען• איז אײדעלטאן כיאדאם
 און טיר ביז׳ן yט^קצב די בעגלײט זי

 קו־ זי זאל םארג<ן אז איהי, פארזאגט
jyo •זי און םריהער :o iy אײסיז ניט 
 א »ט”ג הערם זי װאנען ביז טיר, פין

 nvtn קצכ׳טע, דער פין ת׳עובה קלארע
•y:y איז ?pit טרע• די אויף :

 איהר האט םאדאמעיע, םארגען, —
. . . ! 4 גוט זעקס, האלב מ*ך

V -t• *V*
 דער an גים סאראם די אז :אכלמם

 םוג־ איהר זאנט איז פלײמ דאס קעכין
 רעס. סים זיך נאנעהן צו װי אנדער,
 איז אין איהר הוננעיט עס אז ׳זי םיהלט
 — תימרם, ד צוםרידען. זעהר דערפון

 נוייחס חא■ איה־־ pא 4 מען עסט װאס
jr םיט לyצעט גאנצער א דורף r m * e• 

ן האט oy טאבלים, נע י i ז r|* צמע־ 
r^־ אן זוכט זי געס^• y r r און מאכל 

:oyey 03’cy יזאכי? די אן ׳זאך אזא 
 קמן םאראם *־jn װאס באװאונדעי־ט,

. ״ • אײנםאלען
 שלא- דף לע;ט איירעלמאן טאדאם

 קײנסאי װמרט זי זײגער. א עיף םען
 נים, כאס^עלט ױ ביז אנטישראםען, נים
 האכען צי װאס ׳:יט באטי-אכט זי ביז

סאלגען.
 אײדעלסאן טאדאם לואס יטאדע,

 היק םארצעה״ען צו ליעכ ניט האט
טאכ^ם ••ע״כע וױיסס, װער :חלוםווז

ט זי עי . • . ופ4חי איז ז
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iw נאטײז־כיבער רעדאקםאר׳ם
Jm

*רנ״« א>חו אץ jpo*a*p rn<<n ד>
w x י*ן1> ד׳ *ו) ps א>הו t״d

1* o n*ײ ייײר *יס »*ויו?»,1>#ד*• 
iy i pn lyipor״*r ro * r tm ר׳נ״■
w r y *  *em, י> »ו• *iv«yy»n״ 

pe איחר «״«, *>*ר ivnysriNB, סי׳ 
ysoyy,) ן« ey׳r׳o;rיזײו *•(ושמיר, ׳ 

lyntm y ;vs, (• די p’O’onp ײ״י
נדי •ינײט. m *ו נ«יד

«iy j די s” 3m )*ױסזיסט ויין ;יס ן; 
n <ו t)* ן»*ןנר׳ onoS tpi git, װ*ס 
i;p ג»רמ ו״ן ן*ל )vor;yi’iBTV)• םייי 

3«y i ,ײ׳ס* n־tint t ;•װינס in 
ip סיט ,ee«״ j ip h די onp׳p <o װעט 

iy; יך1 i 1* |ysy .װי ,8»וי11 טרנ״ט 
*ו »יז יי׳׳געי w מס׳גט <*ו*גס,

mnyepN;; ,ע• װ*ס ד*ס h׳;׳ok ו*
i (**•(*ן, *b m  ,)ro ) ,syu׳i p i »ok 

d ppbi; »  ’1 pt׳pn ip t k* »)*1װ 
 נעי-סיאנות אונזערע tn *ײ««ס־ג«ן,

i r m ד«» yni*,*דיפרן פון ׳ u״h׳opk,
or i f ם  װ»ס וי״י, נטווייזען, י״נ

of*i גיס ןיך nw״jfi סיט y1׳ |yifB 
 פטרקערט. פ«י ד«ר «״ן פ»ן *ױ> פוגסט

ypw  ig ,nog ויינ* o n נא׳פט־סט 1»י 
1* in g n n נײדע די ה»נ«ן yori«B־ 

p i m רי o״n דדיס* g ;in דריטעז׳
ifsifti ;טין «״ *i *«oin ;yyjNj 
-«*«*♦« «iyo ר־;ק'יט¥1^ די i*n •טון 

T oyi in  DrByj ii*ii ,on r*« yy״'״ 
oi«OBiN m״»׳i’« iy / ;ynyo ;yr 

ton m» ד»ד  p;ז¥יטענחייט. »ז» ׳ 
rg  igoin װינט־נ *זױ iy i פון גייסט 

B'o*p in w  m׳■iyoiiN m  pH y 
mg,) סזן yno in vgejg; יינ״ די זיו 

foy; ifamfo( די yooni מ־ח iy '«נ 
”pn yi« סון ויך סריי׳ןן oiiNiNB y1 •טי 
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 זיינעו׳ זיי ױי *זוי טינדוססר־פ קיסופ

 1* סעגיױ, װייט װי |,yoyji*B ן»ד »;
f״ •yoyioiN; ס«רע•’9 פסר׳פ״דענע)

v« ס׳ןן, n וױ ivzg ,;•n on נסנ׳י 
«oy »«n i ,נים g: vn oy ?yn• 

m  n װ־יען. ניטע־
y

 סר. iy:yr oyonga t*n oy יױס
yoon,*׳ p n ויין I in i id ’in םון i n 

 ־v( נ»נץ » lyiuronyouio די po «ײס
p n  oy 3*in  .ifnron ר ײיי  ,ton װי

•iN onyor lyooyo .10 f־r i*  oyi n״ 
pN ,ynoonj’N in on  ,nr 1וי¥<כע 

IN «1»רנײס p n ,נא׳עעפםינט p n סוווינ 
n jyoyj w׳nth o i ,נטיױגוננ iy  in 

jN |yoy> ivjgp >gt1׳N ri:yoe| נא־
oyny דודד rng) o n ׳iy ovv ,nng 

o jn ’tn■ pn ifj’oyr opto ojr> pn 
if«py l« ניס p up׳n in i ,lyrryr p 

n״yo| מזינמנס vogm■ >ײיי on 
dptoiinoo m  fp«o pn שיעזינ־ פון 

>|in . ir :r  iyy)N] iv ipn  po pn iy 
n ppno pn סױנ  on,•« םיר ניוינפן 

m  iy r ’N” oiN»oiN in  f• p i  w־ 
oyn iyo ״ipon פיי *on pn ind i 

o n  onw  .pry \rt)g( טריינטי׳פען 
pt• פון ipom |yr*N” oi*«oiN on 

pn גויםיג m  in, ת די װען  D’ny ניי
r iM  |yon״y jn סײנוננען N־on iyo 

y in׳yrno ip. 1נ»י ווי Pn iyoN 
on הזיסס ■opp זיי זיינען *in b p ’n 

iw n i ipo inp ,|yj«or מיט igotr n״ 
N po m i ipp׳in  ,I  in ,«M” *iyo 

o נײס n ״ ניס )in פון iy>N״? i*״
m נתסמ  on  pn ,|y«nyor pn י  י

ro'ogo iy n n  m  po oiga װעס 
»”1 ,iyj«0W3” N IN

un oy)N p סױנ סיז*. n  o n,וי־ ׳ 
tnyn or װענפן נסריכמס to ל,9סס9ב 

p n ז״נע, »יסװסחי די l y r ’N d) n סון 
DNii .iro ny j ny» ,jpo^ np m סנ־ 

N iyr;iN Dem on״.lynponNo oyjyj 
iy jp ry )r  oan ’m o, ג«ר סימ ססנען 

po>־t, נים »iyjN, ער *ז pn  pn ) ni 
m חינזילט r ’N” oi*ooiN. ,נײן iy

n” oino i,iyt tw my» pn״on pn n 
inp iy .oyrrr’N po opto נ־ט *iv

i  tn ,prnyr oyi |y»N(׳ lyo-oip* 
fi” n*׳oy, ו״ װי i״•yj jysNf ,ov'N iyj 

o;׳iviyn eiy סויף ספ־יו iy .ipn g 
 eg »•» 111” רפט,tm טv»־ po ה»ט

r ysN o-o oyi |yjyi ,rlNeif |y®״yj 
f jyj” f to  p« ,mmo־iy fg ,iyo 

oyn פון oyi *׳oppiund ג־ט •yio»N 
iyo ייויו״ yoonro on. 1סי /,y#” n 
«ioinyo;iN iy i im  oegn iy tn 

BivoPN׳eigo lyonyj n inb iyin 
n moNlo ,iyo׳ooiiPN pin)p iy i i־ 

i׳yiy” i po jpiyoyi)iNo n in j y
p״i i*׳oy, װ״י iy ניויכס IN ,T>n*n 

 nryvoo ou •ifg, ניט װ״ט iviyn וײ
t o’) iylN» ” f tn׳ogplgo ivm  p 

t-n oy p» גסחוגסיגס. i ooyo ,iyo 
iy i *׳oppoirNe ׳* פוןm  pn ,ly iriy i 

i,tvno» פון n״|yo inp i n  ,oyni
IfOPNB y'PON ,I  0'1N It ,1” ! iyo*f

*jin  o n  ,i « )p lynnoopig |yiyn
 N 1’lpi'n |yiyn lyogopiNlP*• 9י91

p« oiiovyryo סיס פסמייױ yiyi;N 
oiN11<״ ,oi«io it po  yoiyrg pn iyo 

oyn ,i«io lyogopiNlP in  pn on 
oiN» ,iy»'ry)r״i n  ,pn iy •ii ,r<N 

*pnyi iyo<nyi n iv iw o n v  ivno 
N«>.| 1נ״, on .נ>ס pn oy iyoN 

inyt ,מנייר tn יי i i <n pN y<o<DNP 
*NP )Nt jyoPNO ylg no HiomyoiiN 

 *לlyolyii ,in)■ n IVO<<01NO<1N 1 נסן
yi<ioiv iyi<j<<ii iy ויין i* nvo*; 
j׳* ’uyivo

N1 f INI* N 1NB p'T OV INP ON'I* 
y'O’ONP <1 TN ,IVlVDOnNB 1'T TO

,lyoNDPiNlP •i tn ,ivpbvjo 'tn oyn 
iy i inb ״ ,0*״*inb ,|yo«oiN «» ON 

r)t) iv p i ׳,i ’D ivjnt ,oym<<n yjnyy 
 N) •INii* יי יסיער 60 דורנ׳סניטייו,

yiO'iN oyn vd<dnp <i  tn ,ivint to* 
pn tn ,oppb inyo<’ii oyi lyre ג*נ״ 

iinr ז״נעו lyoNn oo<<3in  yolyiN n 
*nti yi’iyo’N <i on  pn ,25 n r  pn 

3iN iy כען i no״,oni PB ivayl iyo 
oyn iy o*n פסײינט in  ,INT’O pn 

,lyoNDPiNlP m  tn ,i*lp |yiyn oyn 
NB'ivl’DNB n T>inyryj pn iyo)yn״ 

oih inb ,iyo םלױ מד  ײיידנער, װו
inh <i  iy ln  30 <n. װעינע vo ’DNP 

*'”ii <i tn ,iv' jpob' iv iy;*p in  oyn 
”(W ) iy)N» iyo«oiN on po oyoti 

tin in*׳ זי in ,|yiyn<3 סען  onyoe 
y<ioon;<N <i in ,opjioitnoip on,

N3 PN iyO” 31N 1V1 IVOlyil |<N׳*BVB
<3iN on n ט>גם, ir t<n״*y) N iyo 

 *O’layiiPNO |in o«priiyoip:N פיז בען
min< vvjnj oni i in  o<<p־ yn  oNii f

NO NTH |<N (NO y’O'ONP ’1 INP? ׳ (

: iviN׳i זי pttio «nv in  dn 
IVONDPINlP <1 TN ,|V0<)rN3 INP <T* 

ti” h׳inTVoroiN voI ptn ivojin ,ovb 
tonp נסשנינתן ניס invn, װײי t<< ייי״ 

vono in  ivj 01סיניס onii ,j p j ’Dno 
 o«po’)jyo n y<VoNB i«t pn on<N נים

i* .עבען) t« װעיען N3 01m<)«׳iyo, 
no oyi* tn ,בי״בען iin ,T’N oy <ii

p ivon  iniTOpyBiiNo <i o n״l
 on tn ,i<T tviNlpn 1* ניט נתנט

iv ip *רבייםער׳ס j« t ovott'h .חויך 
N IVD<<01NO<1N 1TPBN IVJNP ” T ,inN 

in)o, װעיכען (וים dd” 3in  vrov’N <i 
in 3 I nt o«v״,invn oiy»y)iNB ijitd 

,ihn< PN IV3NH 25 DN0IP3N tn ,,itn 
N3 mini 1VO” 01N in  >N*׳,DJVDBVB 

on  |1N ,IIN’ |<N IV0N11 40 ,1<0 IVJNT 
0*1 1TN< פ>י in  T’N D” 31N IV0N11 

IV DTPN DVDO'IOIND initPDPPB13NO
IVD inp in  onp ,oprTi<<n jyopi 

i״:n i’vnn  ipo)pn itpti<n po in
”optrTi.״ipo'<3iN <i םון ii

t זו*ם o  ipo I n i ,Demon;* tpn 
r ;w פון װיינינ itv o n״pd| ,סי*ן iv* 
i< (>ב  iP3N .IPONITN p jn ” triNB

in )• on im  onp ,<i t<n pDoroo’ii
PV;n |’N 1P3NDP1N)P p) ’o ipI pii| סײ 

D’O J»gTV) N ,1” 10 on IPTNllNO IPT 
(nop’p ,)nop’p dpii ir:i< <i ipo)ph 

*(dp ׳שי־ום ניט  OTin dpt op .!POND 
d3־ Ipt״ )P3| ב״ yiN.ipoN.paiN on

.P0*N6

g״gif «yn rTiryr r r *otpond i**
'9’9’OHf <1fK |yj” f TD 01-1*11 ,IP3ND

pyou(W p in* y iyo i*  , r»*׳«,iy i i
ojyDOj<j<<n, ד *miv yi;yp>yi t ip d

f |y>*,<׳ uyo|׳, j׳o1» ׳ f׳ «*iy«<<r
i« ii׳(f oyv11*1,׳N6 p« |« i*irt iv iyp

iy 6׳i> )״ i O’) pn on tg ,|yp-ל*
IfT” ! 09 <11 •1TN ,<<f lyoi’HNl m n

ii*  *i ys'yn po ,lyiyv n׳,® nyn 
i p« <11 ,iyp)<3 ) ,e 03«Dyj״* rv yiy 

11 ,iy*י<< ifiyn |y»iTj<i«3 iN*)v <i 
ii Y)gi iyig o') int *yig n n<)׳׳i

jy<»iN <<f iyo t-n ,o<nyjBN׳)iv i 
N6*y \ryw)gr<״i j<׳i טיט *rv  ysiyr״ 

>1 TN ,)’0”,) or PN INBiyi pN .t/t 
TT<n*1׳ p» oy׳ *n״•r) jrg i iyo 

 jysn iy 1<״n ייי גדי ,iviyn ׳*דט^
9 iyi<npjNP iv o” i>r̂ )roט< <yjy 

pN ,iyoyr yj<<)p נ>ט *yTO<n* iypD 
*out’n pin' p iy i po iyiy^ oner 

io־y
4»4
n ruro iy i p*3־>n g m t׳iyy 

t׳* in  <11 ,ijiij oyi *i<in (in ,not p<o 
iv<*׳ym<N o ״*ogn ,)PoyiyopN rm 
1< IPOMII ITI'N IPDITyTB'lN IN'JP

ns iro w rw  oyi on ivto idnp*
N 1DNP iy׳* ׳*>*( i .BN׳T •0 >«3 >|1׳V<N 

3>in ,oj<npyi ט8 דט< jyomo p<p* 
r ד*ג*ו ig ) g o’o iyo<T pn ,j)N*)y 

Ti׳*3׳n in<p < <i iw ,j>n#i  iy׳s)« t* 
idnp iti’N lyoypvB’i* 0•) |yo*)r׳ *yj 

inn  lyrNs oyi \ri, נ>ו oyn iy נים 
 ivo ,|yiyii "oyonyJO’iN, ינ1ס־י׳*ט*נ

3 TN ,1V3<T INB IP0VJJN 011*1 JPD” 
1 oyn lyooyvyi ivoopyjי p i* )p vvjw 

IjyiVJOTN |1N P1*< I’J PN V’1001irN
on po oj<;<<iy»’iN j’liyorno i«t 

*pyu* Ni’oa in  i n  PO go .eort 
ivinb 1<3 די* ,OVrTT’n po vine ניט 

in  if t<3 ojyooj<p<n pn ,!w in  p* 
iyp:n igo in  hn .i*u  lyo-n; * 

*3n*3 j’liyo riB  ip p <t td  t* ,to
1 on  H* ,opo'oon iyiTiN p* oreי 

oyn ptn ib w ;n; ט<; ’ii ip d <’i i |iy j 
i׳ oyn ysiyn ,tpsit iv o jin  vvigi 
*11<*1P11 |1N ,IPOPNB ’1 1N)P |y»n30 

tn ,|ys*D oyn ps •ד y jn B  vptn i
1*T, 11” ל3יV PD01PT ’1 1*0 ,nmol

T’N d jpd ’itn  iy i yrpii in b  ,in*’ 
itipd  ,lyiNiiyi wog'vv( *ניט 1נ iN־*B 

.inpn |y3<iip

n  <r r* ,i**j i< m  po if iy i•*•׳ 
yp<)»<i* |yyj*r p*|׳ p)<< ס*ט iy i 

y i*<r|* ד׳ }eg y<ur*t*TP* ym r
oo’fpy g(׳i  o n  |i* ,in

>,iN’jv iy i  in  iyeojy m  iyny 
1< n*y<r׳y* ״pyoii*o P in»׳»

i
IN* נ־ט *נט

)0 1י1'*
nyi*• *t* r-pi’n inyor/»

y ITI’N* 3• ׳
opyBu*o * iy i*׳p |yii׳p ׳*)*i<o ,op*

')"T S

iin קל*-ק די ס>ט ?*נפערענ׳ן אין o* 
I’n l y i ’vopye .*סדקייג 

n op׳n r  t * ,י כײ* o n  i n, ײי
 ״”N P1*< 1<) |ir |N<)1< 1P3NDP1*)P די

D’O |P))1M’1*3 P0’11P) 1'1N 1’T OP(
,iniroppBDNo ip p in ’ i<) p ip p in

IPD1)P))N |V))1))’1N3 P3)PT n  m vii
n n ; *  pn  m iropyoi;*D  n  no 

,iN)P i n  T’N'o O’iNii .oipo;pv pmP 
p iv3*n 0’ ; in p in <;i’ ipt ; int*״*i*o  i 

r״p ;n ” n * o  'pN dojpd’i :*  p ;n 
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אנמןױקאנער מיט רוסלאנד אויעבױען מען קען
.2

? געלד ארבײטער
נאי^עוױקעס ,ר סון yvn די
מן ̂ו• וו  וױ אזױ ןאר ר> טעיעןrפאר
 גקנוסען דך װאײט^ו חייאנד׳ס ^דות

 גענוג דט חאט רוסיאגד װאס תרפון,
itvw נענמ m' רויהע און 

̂ווגעהן איס דאט^ריארען  איהר מיט אנ
 אר• רוסימע די גאד ז*י*ן אינדוסטריע,

 ארע וױ זיוכען, ידע n קרינען נײסער
 ווו־ װעי״ען רוסיא;ד אין םעשטאריס

pn נאל׳עע- די און ארנײטען אנסאמען 
o דעם קריגען דאן װערען וױחעפ m v 

 ביז עחסויריםעגט. דיער דורכ^ופיהרען
dv m̂ םרחםה, דער צויליכ זײ חאכען iv- 

 אינטערװענ- דער און נראחאדע דער ייכ
y’v געד»אט דט טזסענ?ינ?י קײן iv טאן 
n גע־ דיגען ךי ׳ארנײט האגסטרולוטױוע 

 םון געװינסען די ^•חיטעו םיט כײזי װען
 ם׳עענס א ov’H די דט רעװאיו^^ דער
 *ארבייםער אן װאס ^יגען װ^לען "1 או;

 ילויטעט אזױ אױפטאן, קעז רענירונל׳
v̂̂ דעי y’v c• דא״כארמעװיסטי״פער• 

ניפח.
 היילםאנ׳ס איז אגדיוג^טor דעם סון

 <וי• נאג״ז » רוסייכד, אין ״jr^oyv^p״
 טאקע אוגטעמעד״מיננ. נעגסוױרדיגע

 ראקםעיער אז םאדערען, ע«עם װארום
 דורכםיהרען העיפען זאילען םאמאן און

 אין עקפיעריסענט קאםודסט^ען דעפ
 ארבײטער די פודם־כר זאלען רוסיאנ̂ד

 ק*;ען זײ װאס ׳כײ^»יי » ןױינען אלײן
 הונ־ nyi םאר און רוסלאנד סאר אױפטאן
yjnyj| עז  האט היימאן םאיפ. רוס̂י

 אוץ .y3g-ic די פארסויירט אזױ yטאק
oyp די îyrpga גרvעז yptac ׳מטארק 

 װי ■ונקט ״,y'oyvjgp״ חילמאנ׳ס אױס
 וױל־ םון ׳׳oy'Dyv״?^: yriiynn® די

^y ^נסyםrרy חײויאוד, ד. יאם ^ v :g; 
n:yP0Mg n׳ye ,אז קאפיטאיליסטען 

 קױ iv ̂יאײרען ;ים זיך jypyii די אײב
iyo די נאך oy'oyvwp, די װאס oyiigo 

ŷ ךײ, רטyאם חנכירונג g ly^yr קאנ־ 
vעכיyם iv nnyii iy3y;y:pyiig די 

oy’vgT̂ ארכײםער yK̂nגy,אױםי gĵ .g 
 איע^ Djn אײנ^רעדען ;□,yo^nv און

iy □yj,□> אוי װפט רוםיאנד אזDנyריכם 
jynyn װאס ארבייטער, םיליאנען די םין 

 באלי׳זעוױסטי־ דער םיט סיםיאםידרעז
iyp* ̂ןגיחנג״ ר

 אמת׳עץ דער אין רyאב עס ׳שטעד«ט װי
iy סיט i לײחןט רוס^אגד? אין יאנע 

ypgo םון נאך איגדוםטריע רוסי׳פע די 
oyiתאפיטא־ די איחר םעהלען עס װאס ׳ 
jyp זי װע^כע מיט מאשינערי, די אלן 
 םעקטאריס איהרע אנטר״בען jy:yp זאל

 עקאנאםי־ איהר םון אודזאבעז די אדער
yv\ ענט־ אז םיפערע םיל ז״נען חורבן 
 אין זוכען ניט מעז דארף oyi אויף םער
iy i ״סאװיעם איז אדער ״נײיפאן״ היגער 

 באליעעװיסטישער דער אין נאר רא׳פיא׳/
■yoyi, װאם >ony פעטרא־ אין ארויס 

 די אין ניט און מאסקװע אין און גראנ
o^yngony ראדעק׳ם בוכארינ׳ס, די םון 

ס, און jyiyD די אין נאר סט^אװ׳ 'v 
iy אין םאמגםענטיליכט ווארען װאס i 

 זשיזן״׳ ״עהאנאמיםיטעסקאיא מאסקװער
ŷקאנאםיy (דאס r .(ילעבען

טע, דאם  אײך זיך װארסט װאס ע̂ר
 הוהט איהר ודען אויגען, די אין נלייך
ŷאנאםיטpŷ̂ דער אין ארײן r̂י»9ס 

 אז איז, םאנאטעז, לעצטע די םיז דפיזן״
 רוסילאנד םין קטאריסyD ymn yv:g3 א

lV2i$n ̂ט אינגאנצען אדער זיך  אפגע׳פטע
$ntנר jy^ i סארקלענערט באדײטעגד 

iy’’T האבען זײ סחמת ■ראדוק^אן 
v װילד װי יא, פראדוצירט. ל י ם ו 

 די רוסיאנד, אבער \,vW>v ניט זאל דאס
 נא־ און בארװעסע ׳yDiy::inigD ארימע
yoyp עקא־ אן דורך איצט יזןבט רוסיאנד 

 ־ י א םרן פימט װאס חריזיס, נאמימען
! ז א י צ ק ו ד א ר ס ־ ר צ  שרײ- א כ

̂עסקאיא דער פון כער  ̂עקאנאמיט
 אז ,72 נומער דעם אין מןרצעהלט דפיזן״

 אויילענדײטען פאר׳ן קאמיסאריאט דער
iyi:Kn ארדער א; קענסלען נעסיזם האם 

 עי װאס מאנופעקטור, װאגאנען 60 םון
 פאברײ לאדדשער די בײ ב^שמץלט האט

 איז רעגירוננ סאוועטען די װײיל קאנטעז,
 םאנו־ אײנענע די אפצוזעצעז ככח נים

noypo, רענירונגס־ די אויױ יליגט װאס 
 1אי ׳קו;ים פײן ניט פינטv: און סל/יאדזס

̂- אנדעדע םילע סיט אויו איז אזוי  פראדו
tyo, רוס־ אין פאבריצירם ווערען װאס 

 ״עפאגאםיטשעסקאיא ז^בע די יאנד.
 דערצעהילט, מארנדפ םען30 סון ז^יזן״

 מאססײע אין יאריד iyovy< דער אז
 הונדערטע איז אז באװיזען, האם

̂ס און טדאסטס  פון אפטייילונגען האנדע
 װאס סאוועם, (דער ״סאװנארכאזעז״ די

 ;יט םאילסס-װירכדפאפט) די םאדװאלטעט
 גאר יעטראגראד, איז מאסקות םון נאר
̂אנד נאנץ םיז  אױזי אנבאט דער איז רוס

 נאכםרא־ די װי העכער סאל 100 סחורות
 ״עקאנאמי־ די ״שרײבמ אילעס, ״דאס נע.
 חןר אין אז באװײזם, זמיזן/ איאpסyrם

 אננעחומען איז רוסיאנד אריסער דער
 קריזיס א װי וױיניגער גיט און inyo ניט
איבעריראדוקציאז״. םון

װעיל- רוסלאנד, וואס ,oy חומם vשt וױ

שוכ. ה פין

 y^g די אין מטארק אזױ ?יך גויטינט כע
 מוזצן אמאי דיט נאר זאל ■ראדוקטען,

lyo^rw האט זי וױיל פאבייקען, איהרע 
 דער איז סחירות^ ציפיי״ פי^דוצירט

 איז באפעליוערוגג דוסי׳פע די אז תירוץ,
 ניט האט זי אז געװאיען, םאראריכיט אזױ
 גויטיגסמע די אפילו קױםען צו װאם טיט

•י-אדוקםען.
 דעם םון צײטונג אויבעגדערטאנטע די

 װעה־ אז אויס, רעכענט םארט״ע טען29
 רוסײ יעדער האט מרחכיה דער םאר רע;ד
 אויסגעגעבען דורכיעגיט אין ויער& *צער

 אויף קאניקעס 43 מיט רובעי 22 יאהר ׳א
 אין ער האט סראדףקטען, פאחעידעגע

 רױ 3 װי םעהר ניט אויסנעגעכען 1920
 קראםט קױןי די קאפיקעס, 41 מיט כעי
 7 מיט איצט איז פויערטום ררם״טען םון

 אגכ, מילחמה. דער םאר װי ,lyjypp מאל
 דער האט װעיט א*ן קליירער ^יך, אויוי

 אויסנענעבען 1914 אין פױער רוסי׳עעד
 — 1920 אין קאפיקעס, 19 מיט רובעי 9

האפיקעס. 69 װי מעהר ניט
 האס יאהר יעצטען םון פאריױוי איז

 מעהר ג^ך פ־ט דעם אין יא;ע די זיך
םארערגערט.

 די :אר אז איהר, דײנט אפיפר נא־
- האט באפעיקערונג ^ ־ ^jy קױןי־ איהר 

 םאסקװעי די דערצעדזיט קראםט,
 די אױך אז אפרייל, טען6 םון ״פראװדא״

 רוס־ פאל̂י םון רײכער ניט איז ר^רוגג
 אזוי זיך, דאכט זיך, נױטיגמ לאנד

 מעדיקאםענטען, םארמידענע אין ?גטארק
 זאנעגאנטער דער אז אױס, זיך לאזט

 מעדיקאנ- םון (טראסט ״םארםםראסט״
 אלע די אהינצוטאז װאוהיז גיט האט טען)

 זײנע אויף יינצן װאס ^דיהאמענטען
iy מחמת סקלאד^ i םרן קאםיסאריאט 

 שסר: לםyג קײן האט געזונםהײט םאלקס
 סקלאתןן %י עס. זyקוים צו װאס סיט
 אײנםאך זײנעז ״םארםטראסט״ דעם פון

 ׳פםעהט אזוי סחורה״ מיט רטyםארװאלג
 ״פראוױ דער אין ריבעז6נע? בוספטעבלױ

איריל. טען6 םין דא״
 פוײ רוסי׳טער דער םין םאראריםונג די

w n y זיך האט כאםעלסערונג jynuyj 
i םיז ניט n פון ניט און ע1בלאקא i n 

 י1 װאס ,oyi םון 1;א אינטעלװענציע,
 באל^עוױס־ י1 צוליב האבען ים1םויע

 סאנםיסקאציעס ארז רעסװיזיציעס טישע
 ל^ער.yם י1 בײטען1באא צו אופגעהעלט

 ״עקאנאסי־ n װאס י.ציםערען,1 לויט
 1919 אין איז ברעננט, דעיזן״ ם״טעסקאיא

 םון פראצענט 82 נאל געװארען םארזײט
 םארזײם געווען זײנעז װאס ער,1םעל י1

 װי 1מעה עטװאס 1920 אין .1916 אין
lyioyoip iy פלאצענט. 69 i װעמ יאהר 
 פויערים י1 םחםת ערגערער, אן נאר זײן
 אוים־ נאר נים האבז נובערניעס םילע םון

 n אױך 1נא יעה,1? :אנצע י1 נענעסען
 אז אויסנע^ענם, ם1װע עס און פיה.

y םון פויוי-קראםם גאנצע י1 i□ וסיעען! 
 בא־ װעם יאהד נעקסטען 1פא •ויעלטום

̂- םיליאן 100 װי 1מעה ניט עפעז1ט  גא
y ;n .װעגען !ובעל i n קויױ־קחוםם 

i םון n באםעלקמרוננ 1טימע1^םא 
 y^yrg בײ .ryiyi צו ניט 1גא זיך לױנט

װאס ות,1סח< י1 ײעיעז באדינגזינגעז

י1 א םײלע; ןy?'o פאנריצייט װערען
סיוילאד^

 נראל זיך םיהלט ,D.iy? איהר וױ
 'אטארלער י/ײן ניט ריםלאנ! אין איצט

l נײע אין וחק1 y r ^ r םyאס1 כ.,קטאר 
 נע״ םאראריטט אזוי איז םאלק לוםײצע
 אגריקויטור״ ױס״צע י1 וױיל װארען,

 גאנ* אין איז פארטעיײ n װירט^אפט,
 דך קען עכ1 חוץ א רזא-נירט. צען

 אםילו ענגיװיקלען ניט איגמפטריע י1
 נענוג געפינען געקענט װאלט זי װען

iy דעי פחטוז קונים, n o n טדאנםפאדט 
 צו- אונטעגליכען אן אין זיר געפינט
 כאר^וױםטײ׳^ !יזעלכע לױט ׳עטא:ל.

 איגלופטײע גאנצע n לײדט צײטומעז,
 “צםוךםערכ׳ םון לופלאנו/ צענטראל םון
 םון i;y;y; אוראי םון און ראיאז ינען1
 !ערזעלכער אין לױילען. איז טאעעי א

 דעם כאסײן רyדןvאנעl אין זיך האט צײט
yר,;iטvמיל- 100 אנגעזאטעלט טארם׳צ ז 

 נע- ניט האט רען װעלכע קוילען, דיפ יאן
 עס װײל װארום#׳ ארויסםיהרען. קע.ט

 מור־ אין װאגאנען. נענרג קײן ניטא איז
 טויזענד 10 א;;ע?ליבען דך האט םאנסק

iy װאס קוילען, טאן i פון לואמיפאריאט 
 עי,האטאײנגערןױםט.1הא; ײעען1אייסלע;
̂וירען די ברענגען  קען פעטראגלאל קײן י

 אײזענ- כייימאנסי־וער לי װײל ׳;יט םען
 איננאנצעז ככיעט זיך האט ליניע כאהן

 דך !אלפען לערוױיי איז אפנעיצט^ט.
 צױ םעקטאליס ^1א1א;1«עט ריײזע א

iy אין איז םאכען i עטעלכומ^י■ 
 מאלט׳צ ט^13 םון טא״yנאז ״קלאסנאיא

j רי או ,1מי יעזען i r ; y i; האט yרלױכט 
iy i ״לאגכאם״ )n םיז פאמואיטוגנ iy i 

 נא- !אגעצקער פון אינלוסטליע קױלען
 אויס־ i״p קױיען די lyiri’DitO’iig סײן)
ijy 1 ,1לא: iynםפקטא־ •עטראנרוחר י 

 מען אז דצלווארםען, ניס זיר \vivp יס1
 סא;סל1םו םוץ קויילפן צומיקען זײ זאל

 א־ ס די .1 נ א י ס י ו א םון ער1א
ט ע ו y ו lי גlנ נ טyו נ י  ם
iy3 n nז ׳« oy יײכטע־ סיל איז 

 ^ינאסלאװyאםpyי םון מוייזנן םיחל^ צו
 װי נגלאנ^y קײן ^־1א יק•1אםע קײז
t אד.1■^»-אג קײז o מן  געקענט װאי

V3jyi3| א אהן yiy im  ny*r אזױגע 
lym םיז בײטאי^נ m p iyo  i n, לױט 
o;y^'Dyw ,t חילסאג׳ס »i’םיז ״ iy i 

t^ סאװעם^נז״חננימנג, o  ny ויכעז,4גי 
yoD רי אז rW J אײ צו אום נענונ איז 
^’:oy' זy^צײגyב  jyiy : ,עי׳צטענס

 אין ניט איצט דך נויטעט !וסלאנר אז
 י1 אין ם־כיל1פי 1נא יס,1םעקםא נײע
מור־וױר־ איהר םלן בעס^ונג1פא  אגרייא̂ו

 װע־ ■ױערים י1 וחגן דאן, 1נא ^אםם.
jyp און םארזײען צו װאס םיט האבען 

 קע־ iyo װעט ,inPyo רי בײטען1באא
jy iy i Jyj סון jyjycy אTנy^נ y^yii 
 צוױיטע י1 רוםילאנ!. אין םעקםאריס

 םאר׳ן נויטיג אבסאלוט איז װאס זאך,
 איז — אינתססריע אוז האנחניל מסישען

n חנם פק אוישףפטע^מג lysp'Dii אנ־1ט 
 yװיכטיגסט און yצםyל דאס און ט.1ספא
i םיז אי׳פאםוננ די איז n -קאמוניסטי 

 lyהינyאומפ 1איה מיט 1י?טאםי1 שער
 טyנטyפyג חאלט װאם בױ!אקראםיע,

yi□ נאנצעז pyמיש&אנא yayP| םיז 
n און 1לאנ n̂טיpם n אpטrױטyאון ט 

y^iy:y םאל?. רוס״פען םון
 י1 םון 1אײגא האם צײם yטvyל די
py yטyסאװי nאנאםיoטyגעוױסע! » ̂ז

, א ojy^yrno אײפסאנט ! י י  ח W י
iii^ y ro y <i^o) אגסאמ^ זאר m iy* 

 ‘סאן PV'Wn פון עקם«א-ט oyi טינען
lywpn^i• pn ן" U אױסײגד, ? fia• 

ylאין רפ y:"\in ײי יענחני *H I 
fiffyא:חור און ראטװיי טאגיע, iiy ) y 
y iy דוסיאגד, pt טײיען :nם yf?v vn 

 Vn yo^yn !וכלאגק וױ לאנד אזא אז
 לאנד. אנײ?ולטורעלע אן ןyvy: הסיד

yointD^y typ; םאכײת lybpnyii ̂ניי  נ
 פינאנס״חןן זאר רע;יר.ינג n אז נתנאי,

w בײ עיספא*ט. אזא v v i'n  iy i -«§ 
 vn !יסלאנד םוז איעטקײט נאנציעיזער

p צו װאם דעב װעגע־ גאי ניטא n n, 
W  i :hsd ii סייס יזאנלורײעז ;יט 

ijg !ײטיצ־״אנד sj:y *yin סיט iy i -גיי 
 איע״ n והטען,1פ*א אילרע פין ייגהײט

yrv תאז 1!•ס<אנ ױאפ סיט זאו r 
jyin ip^p ארב כילינער סיט איז,,,© 

 װי רyיy,יo רוםלאג! אין קאבט אל*ל יא,
iy נאי אוסעטום, i א־בײט^ םין פרײז 

n איצט איט1 זי־ינען יצנירות ארבײטער 
y ם*ל ;אד r-yv j- זײנען ,,ז וױ jyvyj 

n-KV אינטער׳ז
iy i ,אי־זא, פ^אן yyt iy:yoy iv* 
̂ןילד □n מיט רוכלאגד אין טאריפ  מפ

 אי דארוס |yp איבײט^ אסעריקאנ^
 וטי-1 0אoojiy. 1 װעיעז געגרפיען ניט

 5A ש:ײחור אין זיך נויטיגט פאלק y״:•
 it>yt n איץ. אין װי ררעניגער טאריס

 ״?אנ^סיאנעחןן״ אסעריקא;^״ ם•; רי
f זyפlװאyמyoאונ זײז טyװ r t y v i  iv 

pyאנאביMעiyvy?yj y, װי f iy im  y'n 
opm װעט ד רוםלאנ!. סיז פעקטאי־יס

Si iv אין sy;:K״ פון זyד,י‘י אזױ v rn v; 
נאח״צמנ אין מא^״-אל, רױהען

/ י י א
סאע רויהען אין
 אגדעחן את וױ פוגקט נאלײכטמג און

 ^אן1םאנ 1סאסקװע און ער1■עטדא;רא
 •ראדחױ- טyװ זי װאס שי״דאר יי אין
yn? האב װעיעןyז oyi ציקואי, ז^כען* 
fTאיכע י1 םון סחוחח n וױ ’on y;n 

 חיד lyniD סײוזן םאכריקען, קיײחור
iy ויר1 האםט מאן i דיסי ״אײועמאד 

o װאס ^ילין, r iy i אין on n,©© 
 ירארוטי- ארם1 תענען iv ׳^קטאריסyם
iy^״p ביליג אז־י עזי i, אז oy ״ך זאל? 

קיק איט1 םון די ןyעקספא־טיר יױנען
ypnyog...

 ״אסאילגקסײסאד״ י1 1פא אז מע;ליך,
 'iyvy ןyכyוגvאױם זיך מינט םעסנ^ס

i כע :y i '^  D iy i:n א?א אויף !אלאר 
Djyon’topy ?y;^Tii, ערס1נא?ו fjm 

pyigi י1 האט אריין y 3yoרקלyרr« ,o 
i איז אס1 n !אזוי װי װ?ג אייג^נע 

 אונם^- מון 1רוסלא< ראטעװען קען סען
 מיםניי- n »ז אן, :עהםען 1כיי גאגנ.
iy i םון iy i /אמאלנ,yטיםיyװײסאן /^׳ 

 קאן כק[:ש ױיטינ^ א װי בעס^ נעװיס
 און זײ פאר זיר לױ;ט oy װאס וױס^

iy ניט. װאס in טאק עם איוy 1נא g 
y קײן װאס ןױםאל iy iJg  y rv j’'g -אר 

y'vgtngng iyo,,i אין iy i װyלט g,? 
^ון ניט טvיg ביז נאר ס א עג  דאד אט אי

 \yvDyooy:vi גרויסען grg אוױי פלאן
Dgosrogo ה צוyלםyן Pn td h  □yi 

w צײט lyoPytiyi איז איז פאלק m in 
 אתא״ yjyj^g יyo^oigt'ng? 1 אויר

 פיח־ רי זיך באציהען װאתם גיזאציאן.
pt iy i ע;גיי©צ, די i״nvjgie ,yro- 

yנynאיטא n איז y in jg ױניא«ט 
n קאלט אזוי  iv ״גאיy ;y i חאנצקסיעס״ 
iy 11 און מאסתועג װאס iאינםאר- יםפר 

 ״זײן אס1 קען > זײ אפ^רט נאציאגאל
in זיינען זײ nלy טy:n?g y^g ״r i3* 

iy הארנס״, ig גענוג ;ים gi;yogsP״ 
1 װאוסט

©yty : װילט איהר ואס1 אײך זא;ט
^..gpj ניט א1 איז

חלוט׳פ... ניםעל
ר ע ל ד « .י םון

 ױנענד, איחר pc חלוםים ניטעל
 נערטעל. שאםענדינע ד«ם פון

t, בײדע דצ;ץ םרדכי און 
ערטעל. שםילען שםילען, א אין

 :זיםצען צו אויף נישם הערט זי »ון
 יאהרעז שװערע צייטען, שװערע
 װעחןן זײ א;ן געהען קוםען,

פארלוירען... אײביגקײט דער אין

 • שטיבעל דעם צו ױך בענקט עם און
 פע;םטער־שויבען, קליינע די םיט

 דעכעל ביים טויבע;־שלאק דעם צו
— טײבען די האדעװעט מען װאו

 טויבען, שטילע װײםע יענע
 גערטעל, אין זיי װארקען הערען

 אײנמאל נאך כאםש יך1 װינשט זי ארן
ערטעל. טייער טי־ער, דאם זעהן

 דערפעל דאם זעהן מאל א״ן נאך כאטש
בלימהעדצוױיגלאך אץ אויםגעצירם

 וחןלדעי, דאס זעהן םאל איין ;אך כאטש
פומלאך. די טשװיטשערען חערען

 כלויע, די אזערע די און
 װײםען דער םון שיםערט זי װי
 פימןר שםיקער םץ נעץ א אין
קװייטען... רױםע pם נעץ א אין

 ד חפס םען »ו זיך, ז־אכט איהר און
 :רימןןם שטילען, דעם קװאל דעם צו

 ניםעל צארםע פארװעלקטע קום
!שעהזעם דעם װאםעריל דעם צו

 םקאלעם הויכע די זעהן װעםט קום,
 שםערען, םיט ויך םוד׳ען די װי

 לידעל דםע אלטע דאם װעםט
pt הערען... נאך םאםענױ דײן

 צוריםען, דוערט עם האר*ן, גיםעל׳ם
 שפינען, װןןבען, !כרונות און
ה^ פון און  אויגען שװארצע אי

רינעז״• רינען, טרערען היירע

*



w n אן- yv\ א y גע־יען I 
I ע;* א״ז^נאחדסטרי״יו דע• או דנ^ר,

p? דמם ir V, מיזאר דעי גא- דך דאט 
jy גאטת ט9ר״1 ijc e y p g ן גי־ פיע- די 

ro ,הײבע; ״ניאל^-ודה׳/ די ײדא;ה 
r ןיך ^ / y ־נ־ *עיעײדיך פיר^עז צו אן*  

d w h c I •נ־עעת א־נײטען בי״ײכעז צ 
,,ז pc סטי־״ת^, דל

 ן-ע?ידעגט וייסען צ׳דאזג• p״*• רוןנןן
\fען די אז )ןרר*;;׳ן  איד׳ם טיט ױ̂י

 ייזע־ פו״ ײ*ס nyiytjgp א ן7אנ1
n y-yog l נא• איז א־יי׳בי־ױכיע; װעט 

y איצטע• v r• 7̂אנ פ״אפעצײ-עז, צו 
Oft9 ״;ג־־יב״ יי ן א םא־ט ז»ר ט*ט: 

עײ זענען #»»סע: ג־ויסע. ז
 ג-אנסיי גי־ױסע ר• pc •jrrvc די

 ניט וױייען א־יזעגכאתךא־כ״טעי־ די #<;
 ז־כע־. איז ראס סטריײן. יןיין האנען

 געשפ״ע־ ועיזעג^יכע געהאט ראב איף
 די פין פיקיער די סון דר״ עיט נען

J־yor ;דיער םון געדעיט און א;ס ײ 
«*v r; ,וױי־ גאר זעבען די אז סױל 
>r גענע־אר א סא- נאנײסטערט װאס 
 א פ'ן אײזענכאדגען. די אי** ךײלןט®

 ;־,פיהי דיזע זאנען הטייילן, סיטפאט־
p נ־ט ״רטי־כ*• ל־ ראנען v צו לעכט 
^ »yu; די ותן און יא®•לו jy-yp

03V% po/׳, o;״y; די n  i n ־ 
 אג־ |7האכ די - ט כ y ר y כ י ל

 אגײר^טס די אין די, טוןגי-׳ן ריס*;ט,
 דיזעס ױערען. ן7נראכ7ג דט טאח^

rc 70גרוי די םון שט^וג; די געײען 
"  סין אגםאגג נײם גנאחךױדאגס71*

 די *ז געניאכט, האט דאס ;•טרײין
 ןיא אלײז ניײמנן זאיען 7*א«-ל״ט

 ״,jyi דער אין כאסעס די געגען יאנאו
n? װאו דדמ, y M כוחית jy;yi וױיט 
trj אױס״ לאמ חענען צו גרױסא גענוג 

 אױף m דיזעס ; יואסוי דעם וזאיטען
 יפױן מ׳הויכט װען *סעי,1* מטעיייגג די

iy ל א פון ר״חנז ^ ע ענ  סטרײק נ
 פא;״ די װען און אײזענבאהגען, די ןויף

מ נײ דר קען סאדע jyV פי iryy 
hm* ״שטארק r« ,נױטי״ דער אן פױי;*ן 
ארײנגעפא־ ענײיד איז םײער p:w תר

 ̂וטארק וױ •וילװעד. פאס דעס *ץ
oy ד אז וחןלןן, ניט אוגז דד װאי״ט, 

non ^יױ אײזענבאהן מכטיגע נרױס 
onrl ז*ילען iy w סטריײ די הירםע צו 

 L’: אילײן אנער זיף סיר װיי^ן &ר,9
 דעם איבערגעבען װילען םיר ^•נארען.
 ,־yi אין איהם םינען11 םיר וױ *דאטאנד

ןײן. װירמייכקײט
וױ• בראדערהודש די םון פיהרער די

 די אבער #סטרײק קײן האכען גיט יען
 דער אומרוריג, וחןיט ײל1 און רענק

 םאן ױגיאן אסערײזאגער ךודכ^ניטיױ
 רעװאיחויאנמרען, גרױסע רי פון ניט איז

 ער סקעכ. קײן דט אויר אי? ער אבעד
 גים סען און קיאסאןעאוואוסט ניט איז

 די ס<\ ווינטערעסען די אז אײנואהן,
 די םון װי זעױביגע די איו ^אאלײטע

 אילע און פאנדזתטאדען אינז׳טענירעה
 %נדוסטריע, רyד ביי ארכײסער אגדערע

 ער דארף טרײן זײן אויף ױען אכאר
 ״גארדס״, און סםרײק״בדעכער פיהרען

 פיה- iy אן איהם זיך הויכט םיייץ, »ון
 ,ד אין ׳ארבײט דער בײ אוםבאפוועם ל?\

 גי־ אז חוינט ארבײםעד אי^םאכעיע
̂ר  װאס די װי געװיםען דער פגאגען *ו צ

nyop] דער אױף pc yy*sr ױדאו״ דער 
 ארכײטעי דער װאס אצײן דעדםאר ׳אוין

 די מיט קאנטאקט נאהענםען סדן פוםט
 דעם מוז אלײן ער םאתםען. !רזיסע

 אד״ז **v אין ארײנםיהרעז אינדושין
n ער און סקעכס, ביי םארריכט װערען 

ײן סװ  אין סאידאטען םיחרען ^
.lysyr די צג ססרײק־ב^עכער

 אנ״ זיך פײצ און רענה די pc האבען
 ‘ירא ױי ^טיכיען. הערען צו נעדיױבען

 הומט זײ װאס דעם גענען ם^סטירען
 סקעבס םיט צוזאםען ארכײםען צו אויס
 אםטע האבען זײ װאס דעם גע;ען און

 די ״נארדס״. די מים צמאסענ״שטויסע
 יר אמעריקאנער די פון פײיל און רעגפ

 װעט און דיסציפלינירט גוט איז וױאנס
 צלשט•״ דער אהן םטרײה אין ארױס גיט
 א דא איז .עס אבער אױבען, סון סונג

 עהרריכע די סון געדוילד חנר צו יראנעץ
 ױניאניײטע, נעסרייע און *רבייםעד

 מעהר אצץ אנגעהויבען האבען זײ
pd ̂ודעחןן צו םיהחנד זײעדע אסציאץ. ם

 די האבען דעם, םון תזולמאם א״ס
 נרויסע םיר די י pc דדײ םון םיררעד

ט סטאח, בראדעיהורס, נ ע ד י ז ן ו  ו
 יליע, אינומענירס, יז9א ב־אדערהוד די םון

 רײי״ אדו כראדערהוד די pc •רעױדענט
̂וכמרטסאן, אןן טרייגטען, וױי  ■חד ר

 פײער״ אװ בראדערה׳־ר די םון וידענס
 גע<אזט ^וין אעדזשעסען, ע:ד צוימ

 אז ם׳ערווארםעט און זיך פון הארען
 אײ־ די םין ,!מןזידזןנם ^עפאדד אויר
 די װעט קאנדוקמאי-ס, רעיצוױי אױ דצר
 סטײט־ זײן פימ זײ צו ציעםעהן םע;

 א ביויז זײ םאדעי־ען דעדװײיל סענט.
האױד״:;, ירעזירענט פו; קאגפזױע;ץ

•״ יי l*e ד־ער דער ve <ynic-,y ר;־זI /1-«יי חןי P ״נייי׳ני
8r* * W i ־s r 0 יד j. <? ח#«ו ly n h n y ̂געױייל י ײענען *

l ־•• - ן —-ט* y n ^ t* «״ ו/*רדי•i f f l י •«11 א׳| אי^מעי רע* י
צ’ •־־־״ * ער ־ *י «/»{*»*- -- וױ־מעך. ט«זן •y י־ ר * n נ ay i ־?אגמ. א

מײל*; נ און

 «ר Din ד־פריס-רץן «ו א־־ם ,די«
 די ני*«מ *נ«י סט־״י,". פ־ן ׳!טאני

 "׳ האנ׳נו ,r;jrvtj*p דיז׳ןן פ^דעיען
ivsr׳f *ן א־ן ׳*ױן * 'e 0«י הט״טכ׳«לט 

 װ*ם ון••!?&׳ די *נ;«ל«נ«ן פרעדדענט
 הט״ט־ ריזץר דיםחוט-רל(!, וױיען ?יי

 פאאקאטעלעפ א )ז־ף װנט נ־ט, דענט
 ר־• סון ע״װא*ט«ן ר׳רענ װ*ס נאגריןי

 י *!,ױל די UW'M(‘יאנפעיע; י«י
 »־נ«ר׳«• װ«רטער<-כ«ר א א־ן פ־ה־ע-

 נ<«יפט איז סט״טר׳ןנט ד־זע־ צומ.
 '•V לײ«יװ0י!«ד«#י די *ו נןװאר׳לן
 יאי׳נן ״f אז ױנ־אנס, די םון דז׳*ונטס

 «יס »'נ«רנץנען סט'יטט<נט ד־זען
 דיס־ ד׳ןר פא• נאדס * ס‘*' פ־עז־דענט,

קאנפערענץ. נ״פ יןיפיע
׳ו«' *פיסעה נאזונדאת ״אונלעי־ע

 0י0רץהר איץ ריט פאױואיםען יע;
 Vivfji* tk קי־אנאס, רעהר׳לי׳ל אין

̂נן טיטדידעי  אחןרט60*••£ג מער
nr׳vonyji»o| (̂ ̂ט־־ו  1*י יאקאט

*v jn i ז<• 0011 נאהג׳ןן פ׳־ן ט׳ײיען
 ײ«« 1*י ;«פאהי. א און אונדכ׳ד נען

 ׳׳״ די לעל«ו פ*רנר«נ«ן א זע;ען
 נ«־ ivjyr ױ*ס נערח־יטס־גפז׳ןץע

 1« *נוינם ד«ד מ׳ט נעװאר׳נן טיוסט
 אײג«;טום און <ץנ*ן ד*ס כא־פי^ן

ד זיו־ ין<*נ«ן או>ף •וניל׳ק-ס. פון  *ו
א;לריפ« די נ׳ננען ט־טגאידער זעיע
די און ״ V די פון ימ«ז1ני B in iw ts 

מן װ*ס מארדס) וזיםער  ((«״0 מ
 1«' י0«י«« די יזי-ו׳ fjn*ii»j •»טעיט

ס*מ«*(י׳». א״זענניי׳ז די
ד *ייטער״ ״כיז  לןער1א ײי

וי*י' *׳ >יר אױסס*ד«רען ׳*טע;רי;ען
 די א״פפאמעו אין ‘;•יםיא• טען

 יי ס*י *ון אגריססגט פון אונרטע(
 סס׳סינ<om •1 פון אינםעיעסעי

 סיר ד!*ג«ן ז*כ«רהײט, אין פר-דען
 ד0ד*ס»*ד mvui* ניי נ«׳«וסל׳ם

 •ימ«ער. זײ«חו אויף נליינסן *ו
)1•*ד*רנ*ר׳ •פטענדמע ד*פ *כער

m די פון iv o v ii, י אין  ־«'11* רן
 •ר«' ד*ם נתיס נ׳נל־ די ן1ם ױייזןן

 סעםק־• א אר8 ש*ר׳*לאג יידענט׳ס
iru־oo־ipv on םין מנט in 
 -ע1א«’0סי די nv־i»iir מאבט (י,1סכס

 ד«י ה«נט. די אין האיםמן «ױ
*י*11•*י די |io םארלאנג ד״טל־רער

o די *ינרעכ׳נז 1« םןר im § w יױ 
 אזן ד׳דזר איץ *וראותאבט נ-*ן

n* *ון יאקאמאם־ײ׳זן סעד״• n i 
 •y inmi 1« טיטװעלו־ינה־יטען

 די *■ן פאיריכט׳ון ליט און ביאכען
 נע״ אױר *זױ דער פון נמפאהרען

 ־«״ oijni כאשעםט־דנג פעהרליכער
m גרעסעי. ט*נ

פא־ט־ דאס אז ר־רא ,״■ר'ה*נען
n דיזע זעצען ivo n v עפאר״ ,•ועם* 

on ייזןn סיידלינער  iv inn ’B אז 
 ני־טעי א אלס מיםניידער, נזעיע1א

 ז*יען זעלנסטפארטיידינונ;, פון
.ID?* ד«ם אי; mini אלי־גגע^יגעז

 *זא ׳ןוםארל נאדױןרקי סיר איז
ענדינסיים.״11יט1נ

 סט״טי אי(ט«*׳ן **ינ«!7ל10נס א
iv w  ojvo ; ■0י0**נ *ין סט*וז■

0*1.
 דט *פ׳סי oyn פס״טר^נט *0די)

̂קאניסן  10«*י11 *ס11 יי גאפרידימן פא
ijr̂ jrn ארנ״ט׳זי *י« פון ראגט די ««י,ן 

v i*  tyiTOiy פין ׳״ט י1ד׳ •i  0H׳p׳־0
IW *»10, אין |yp<׳i א אין V H 'i 
אר׳ oyi»iy׳*־ojy *ן  «*•־' I»V־׳11« י

n א־נ־־ט א-ן טא' y iחאיט ״ ov 
 H(* 10( ס-ר ן viyi סין נ-ט. נאך

ריזעי 1V1* ־«*.100* א-ן -ט11
 א׳ |,0«1יiv 11 לױס-ג א-ז סטייטססנם

y ן * n m\ «׳ii־'iyj וי«0 די «מז1י/-) 
 גיט. iyin*»vi*״ די 1״א *יינ״טסר

*r נ די אױנyא־ן נתיס, ̂י i״in  iy־‘ 
i»3n 3iv iv prn jyo •יוניאנס, ד yn״ 

m ^״ נ-י נל״נ»y■ «--יאן |0ט-י#י■ 
ir-yn ן־י nv״«iy 0'*־׳ דיi 3‘ fflMJyf 

i in y i* ן-ך iv ׳y'-yov■ ״««ן ד• *יז* 
lyeoyp yi-ov.*׳ די פ-ן

 *yov* uo׳p *סת, ד«ס נד-<0ן*ל
oi *,yo-rj •yr־yoyo iv (i; ,נ*ט iy 

 נ*חך ד• ;n •yvיyד, ד• ;yr.vor אל1
yo*u*o| יט1 ־^ן0« «ײ mvi30i די 

f t  |y«n n0t די w׳־3־iye, •די כד 
*3i׳־iyB ז״ן א«ן0ן vyi׳y;}-*i| ױ  י

i*e iv-־*j־yj| ־« iypyj.)־
1 *iyo־iypye |yp־־׳'”< ii0 i*a 

 ‘גײי ־נ1אי1ג- * ?yi0ipyi ח*ט ר0נ
yo ד,ל** oy-vi'*ryi פ׳יז iyiye״׳B(* 

y3•# ivoe*iny*iyp׳*yv;«,- i; ,יאני 
i*־iiy in * c t־i 0 *. די ■tי• ־ו 

n*־V«ni*o! א iny;yj״poo?׳־ lie 
*yi י*נס1י) o*n נא-יאגגזז i 0i  iv 
•iyiy־״-o^yo ,|0i ט ׳ ; : א״ך

ר *  ) ר 0 נ i y f י י א נ
ר » ד * i • | j  m i  i i p * 

־3 y־ o, * ר , * ע נ י  א
ס1י נ * י l נ i e ' נ *  נ

y v אז *ון ! ד ג א < ן oryt'o 
11 o*i׳• פ*רט ז־ד ייט.*ro״-,: |y 

D i n m  oy » 1*1 ו י! 
ir־t iy:*n vo ׳*סת  i|־ v>y-o >*ס 

i ןינסר p* »ג«נ*יט,0 0) i-o |y>yn 
yo*nנסדנ ן iy i  ‘ V30 ,|v»iirio ;v 
 ".10׳־ Tt נאױעלט oy״ אז א-ז *סת

•iynn ר^yסיר יען011 ׳עיעטסי ר 
1* א;דo•־׳.•v דעפ iv ivo-piv פ*רט

0 iyj‘yi-־• iy3n o r■ * * *
x; ר•• ד׳אנען איצטעי ניז r r v 

 אכעד ארנ^סממ די pc דיט דער פון
 V ;ירוגג1ח דעד סכוח ע*עס איז װאס

 י־אט װאס און איצטמ̂י ױ סידויס יױ
> וױיטעל טאז צו כדעח ד

•y אז פידןי־ט, חארדעג •רעוידענט
 פ:ים אין •אט^ אזא נעקראגצן ראט
pc אײגצגטיטער די pc אײז«. די 
 לןוממז. ;יט דר צו נאי קעז ער אז ׳נען
 כא״ צו סדוכירט ער האט אנסאמ סון

 וײ נעט^כט ויך ענסו^ונג, וײ; האי״טען
 כצויז *אס^רונ; דיזער אױף קוקט ער
 •jncr ואותחגייכע די pc ודיגעד וױ

דודכ״ pc ווע; אוים׳; ילייבעז זואס רוננעז

i r r t א y®*nj ;אי M ive r r y i i r 
 yoMnj א טאכט ט*ן װןן ארנײט

jj^nyjny»)ic מן ויו ס*ן דוןרןי  רני
ױJ ןן״יף jyי j;n yo r yo ר דו#ט  ו

cnryi צו / | נ ח ^י ?י  -i^rc די אנ^ר ן
y r ’B f̂ י*&מ״ דט ^וט ׳צטירימ* 
lyc^nn אין y0** איצפןר ׳ציץ איז ר»r 
 Djyco^oo אפצגצם אן ריט ג^ומצן

fyjyv גרױמר ׳צחלןליד דין 
j i r) דצ• טיט pc jp tr in די -r y i 

rcipyrpy mp^ ׳
 א? געטײגט, נאסת ד,אט חארדעג

yחאט ר )tfyoyov נ»חן-ט<וױי# חנם 
וזאט ואואינגטאן א*ן איע*ר יעך^ד

i דער מסיעט״ y r n r מ מון  צײ״ די
>iy דט אױף איז jy m מאר קיימר 

 חןר in ס,מסײג אזין און אד^חן אי״ע
j אץ ז א סטײיק iw iu .ן נע^זײגס ו  י

tn רען חאט וױ v in 
;jy ?צדדי-ם גײר* ןופ »אדטדעטער די א 

jy2̂ n ^צן פאלתאר ^נ ^י א  אנצו- פ
cyi jysnyj ר•yדדyנט/o ,די סאחאיאג 

 פאד״ רyײf ןyט^האyג jyc^n אינײט^•
ya h  iyc* ,jycyicr^ ̂ןן כתים  האנ

ט נאזאד ד^יכגו *״עוט׳ן א ג^אנ
D• און jyriy i איו הארדימ pynr*

 חאנמוע רyדיז jyjyi cyconc;y ייך
h  pc כתי̂ס נצי״י *ay i y i סיײי האט 

y r א &ycy jycco צי ar- ניט זאי

 lf;yr ר^ירוגג חןר pc ■yp yאי
rn דץס סיט סאדממ^ דyא•צט o o. 

 צ״יצן ytn |yp טא; orr ני״*•*, צוס
?y;y| צן כ ^י  דער ח^ט iya(#pyj ג

 חאינע א און צוױי סאר נטyידry*ר
y v io v כמיר ?lyotr^c r נאנ־ מיט׳ן 

yv; קאניגyט om jyjyp ;אײו^כאה
1nco-iy^ip pc.? דצר נאך ^iy j 

w r o v v iH p) רצוידצנט דעד דזאט■ 
 אטאתי סיט r;yiyהאגפ א זyט‘איnyג

yדז rגyאון דאהפרטי ראיל lycnpyo, 
 יאגג מהר *ויך חאט װ^כער ׳פאײ

o^y^yj. האט חאמאר a,y ן  סאי־״ ד
 *״jyo סיט כאראטיגג א אויז• ׳ציאספן

 כאראסוגג װעיכען צו #כאראח טאר
oy סעוז״ אױד ̂דגעחוכלעז ׳צ§צטעל א״ז 

 יןײ׳ אז זיר, סאר׳צטצד׳ם' ײהז־ רעםערי
 yin מויף װאס אױס דט ?א;ט גער

 *ל* לyאכ ׳פאר יןוכיאן ?אנפעלעגצ^
 גצ״ גערצדט איז דאיטען וואס וױיס*ן
 װאס זyהלyיצyד פזע^אך װאיען.
j איז דאלטען r a m r H.. מ׳וױ^סט 

 םאמצ״ ד.אם באלאה אז ׳כײ׳»«ײ* צלס
p זאי jjr.^yi די y ^ y y nסען 

 טינעס, שױהיען ארן •דיזענכאהנעז 4׳ד
 •דפד״ דעם דערצעליט אױך האט ע-

 ojn אױןי כ^טעוזן cim צל אז ׳דע;ט
 נא־ א סאר ביל ױץ ןyהסyאנציג on:yס

̂-קאטיטע. ציאנא^עד  ר׳וױיסט קױהיל
 iyoy2y; האט נטyזידy«ר דער אז אויך,

 אניסצי איצוהאיטמן זץי שאלאה׳ן בײ
 צו ;yn$n צײם <י׳זאי כדי cyi דיט

 האט באי-אה •אליס♦. w םאירירען
צוגעזאגט. דאס

 גיס איצםעל דך קען יע;ילונ; די
 א כא■טyג האט זי געכען. עצדו יןײן

rפון יןיא■ טאיהען yvpc אדן אײנענע 
ro גאנצעז איז איז און נאדז^טע rnw 
 לעדוױיי ד טום דערסאל געלוארעז.

 די םון ■אטמ דעם סון אכער גיט. גאר
n דרוק cyi pc און בתים בעל'  pc 

 ov אז סאכען ׳זיר \vp כראדערהודס,
 װמט װאס •איליסי א ארױסקוסען זאל
Jim בײם עטזואס כאם^ זײן

oy ■לײגעי׳ *ױן אן׳ןיי ;עלוען י־יןל;
ן «יך האלפ סעס א־נזעי װען י  *ו״ גאנצען י
 yt'H* דעװןלןציןגעיצ זײ;ע *•ן ףיק

יננ ̂י• דיבוריס. ״ ן̂ן  נא״ נימ גאנמעד ז
 ;עװעתגלינעז דעם סי« •®יגיעםען דאר•®

ןא ץ ^ פאמיליען״ ן7אונ«!־*די; מן *ןן ןי
סכסוך.

^י( !-עכחײם ךי »? ײ  ״יז7ני ״8ד
Bfn ז ד?יא• כויזןנד געקיאגעז ׳  ';°ע די ז
 ןאר גל־דאיעז ;;זאסד*פ זיעען װאס מען,

 לא» דוסלצגד, אין ׳*סאנפעגמ תונגעד «ון די
 ,VT 3«רע; ;ס גע״ועז. כלדמ אלײן זיך זי

 דעםזללבעז ״יז גלליאכעז זי חאט װימיל
 נלי אלז װעגלז אגיליע V* דגעלד5בלו

? ױחנים
̂״ל• יי ןאדאי׳יוג עגגלאנד׳ש r ׳®ע t 

̂יות*יס איחיזג  בתגיי, חוב״ת זייערע סלתםה
 ׳ח-נ אימי #לג״עז ײח- ‘זא אזיאםעדיןןי

w װיילליד איז ^::ytsy ורא*® מלז װי 
•: אײן״ זא;ען n:yyy; עש אנד4?:;* יוידי
r א י״ײ ד־־> נע- א א־ז s r r: ״ :r t־

 ח־גות, די אז ׳זיך :איענענמ םזין אז אןן
 ע:;״ ׳*ולדיג זײגען יעגדעד אגדלי־ע די דאס
 איו oy if אווי ®ייצכגמן, ;אגץ ?ײגען לאגד,

n ײנ״9 אסאל עס װעס זי אויג ;יזיסזד 
yzyy^np,] סערילא 11 זזגנ איחד דאה •וון• 

,i:tf*::y wyv מוזען *•ע&דיי אמי־ *דימעד 
 זעלכע דאס אן3 גימ װע® זי אויג נאנ^לען,

 יאדלײקצנזןן 1ג#גיל אין אזן ׳רוסי*אגד װאש
 סזןן snyi אדלדלן, אימדל (דעוודיאײבען)

 ענג־ ;דייססומיג וױדקליך זוי ®ײן, עד«מ
 גימ דעי־••! זאל עס װאש אנזך, איז. י#;ד

 4,®דא לס wry׳•* דלמזייל ׳אדויס?זסעז
 גאך לאן עס יי׳־ז יליאי; ־,»ע4,י ןןונזיןד סיס

 אי*״ אונזעי אז דעדצ,*, ?ומלז ׳/-rwi ׳אסאל
ya •װזןנדלז דאיילז ויך זאי* יודא i• אס?־ 

 אינעד ׳*•♦;yiiy; ,cip : r.wpz 9 סי■ דילא
®i r. יליס איז י*א״ד אוגועי; ryr,; •נא 

 ארן אטעי־ידא, ל.־פ, ;יגא, איז איתרג; לײן
"יא;*ז7י-י7,.אד א*;ז. י

שיוגיא׳ •#"׳•ירעג; די ס״• פ״אבע• לעי
̂אנ־ יייז יאי־פײזז ל׳עפי׳יע ־.Tfn ײ־ז. •*ש

*: אינץ־י;;• ״אגיעי־ לזי י7ביי« א״ז, ״;

 מרוי קא•׳׳. גדיװאלצנצד פדן י״ײדעז
 די •ון אגגצשלאנ*? די וזן 7ייײ י-אםגלי/

 frpofo אין ן7ד7װאלו*יאנ7ךד7ליס«#1סא*
סיר :אוי^זדיריצן רליל איחד אין חאפ

אי מ״ זײגלז  ׳אוי€ קוס• oy ״>8«אדיא7יי
 די ס״ יה ׳ז7?אסוניס«5 די סײ זױ

 •דאלעמאי״ דלם אויזי וואלאצן ן7סאציאליס»
 וןידק• סען וואל■ אנזןר .rpm 9 גשחא® יא®

 סיר זײנצן יראלזןאןײא®, בײס נצײשג■ דיל
 נײחן וײ ירן ®4ליאי ד־ אי וינלי װי סךחי

דייכלז. לזן711 ®,נ

 ״7י ®אװע® די *ז באריכמע®, װער® עש
נ; f* 7 ;ייו r®ױז אדזי«צו»ימחמ די*״יב 

ן יןחי 12 גיז ייעגלאך דוסלן^ד ו  ם״דיאר י
n יאחד 11 ניז ytaryt װארום ני», איך 

 .14 נת סײדלאד אדן 12 ניו יינגלאך דו?א
 װי ׳ײ«יג7 גינשי ײלילז מייײאד ׳זיך דאכ®

y ידי: א-־ז אינגלא״ iv אוגמלר• ®ן ז7סאב 
ײן באדאלן® &n®^ 7 ׳ד’״  גאי ד®.7•איק ו

 ,vpf® דזןד זוי ודיכמיג, אזרי ני® איז דאש
 הא® ifo װי ׳7לג7ײ ײגזד״ ,ל מלי דאס
ני די איו געזאגפ׳ א*בז  #ין מאאוגג 7גי
 די עדי״׳יב® דום-אגד, מסוגיסםי^;ז דעס

 לס און אױיסצו^ימז׳ רצגידזגג 7ד־סי*
̂׳* מן יר אגמזיבעז ;אי־ איזז• ו  *אד יןאס ׳י

״ ל7ב-יז*־ 9 ז Mry:i גאד ?;נלז י י  די י
?,יאייסאליסמ ̂ טדינזד״. ״

.־«ינ*7 לעש ׳1נל־ ז־ז׳־״זלעפ 2זם* .יע־
װילא^״ל ■9וו :?•4ײד ®זדליאן, »•; לע־ *
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דערצעהל איד//
 נאםצן דער איז ?״nyviyi ״איו

po איעצם pc ל ייyצםy דדײ uyD• 
pc |y)7i^yyiy ,סאר- דער װאס ראבאי 

 איך נעבען.7ארויסג חאט ,קולטור״ לאנ
oyi גראד ר7אכ yi□ דצם סון גאםצן 

 מײן po י7טיט oyi איס נאנד דאדג^
n m n, װ״יל oy אם ריזירט7כאראקט 
iycoy9 דoy ױנגען ווונזער סון טאלאנט 

y ,oonoy>y3ד א איז רyרצyסרײ הלער 
ynארויס רוסט ?ור״בען זײן איץ״ פאר ר 

vvw,\ א פון ׳צטיםונג רי װאונח^רנאר o 
 װאס ̂םyנyאהרcרy אן pc ivrnn א

 און lyiriyo װעצס, n inyiyj דאט
nvn, ד׳אט opipyi 1א טיט "1 אױף 

octriyocpc ניט דערזעהן האט ׳אױנ 
 דער־ נאר ג^צטאלט און •נים זײער נאר

 און סרײדען זייער נ^סות, yiy’p נליקט
 17גרים9כ ^3y*yj זײ םיט האט לײרצן,

 ער זאםעיט יעצט און ׳עיקזאי ךיער
 םרײנד אױססערקזאמע 7רוחיג זיך ארום

 װאס ׳דעם ורעגען זײ רצעתלט7ד און
 און װײס. ער װאס און געזעחן האט ער
 סייסט ערצעחיונג די ! הלט7דערצ ער

 ר7װאס ׳שטראם k וױ ״יג07גיײכס וױין׳
 דעם אויף װאסערכעט. רוהמען א אויף
 איהר לקט7מ ר7הל7רצ7ד □yi pc #נים

yo ŷr; גיימאסע א ל7אד שמײכעל, א 
 דערהויבט ייעבן... אדער האס ,Pypy םון

yô yf| זישעסםיקו־ ׳הויף צו ^טימצ דיז 
 און דא בױיז ׳שטארק, צו גיט יירט

 דער אביסעל. ער אקצענטירט דארט
 א ני׳שט אבער איז םאן רyאלנעסײנ

 נצסיהל־ וױיכער, א נאר נלײכגילטיג^
 לי־ א סענטיםענטאלער, םװאס7 פולצר,

 גלײכמע־ דעדצעהלונג, באסארבםע ר״מ
 אנ־ סון אינמים ליריס נעסיהלסוי, ׳סינ

דערצעהלונג. דער םון סוף ביז׳ן הױכ
דערצעהלונג*! דער סון סוף כיו׳ן

 רא״ בײ זאך אזא דא איז ר7איס ניקום
 אםט זעהר דערצעהיס. מר pm נאי

 דעם אין אנ׳שװיגען ■לוצלוננ ער נלייבם
 צוהע־ די און דעיצעהיען זייז םון יױו״
 אן םארוואונדערם איחם קיסעז רצר

 פיוצ־ דעם דורןי אומצוסרידען קטװאס
 זײץ איז למשל, ׳אזױ סוף. לומדיגען

v o w נערו־ סען װאס דערצעחלוננ׳ 
 א פון םײי טער1ע̂ר דער װערען םען

 זײנען אזוי און ״נאלדצנכארג״ ראמאן
 רע7קירצ און קורצע זײנע םון םיעלע
 דאם אפילו איז אזוי הלוננען.7דערצ

 איהם בײ װערען זײ עמלאנד״. ״נײ ביר
 אפגזךשלאסענעם אן צו דערםיהרם ניישט
 אז סיהלען, זיך זאל עס אז אזוי יןרייז,

 דערצעהלונג דאזיגער דער םון סוף מןר
 וױיטע- דאס אז און כארעכםיגטער א איז

 םעשוז. צװײטע רעאיזמױןאםעמעםארא
 אימפרעסיאניס־ די װי איבער, רײסט ער

 מעהר זיך װילט עס װען ׳דאס םוען םען
 לײ־ דער זיף ענדינט דערצעהלעז, נים

 זײ בילד. דאם זײ בײ זיף ענדיגט װאנד,
 בילד דאס אז אזוי, ניט קאסםאנירען

 גאנ־ געישלאסענעס אבסאלום אן זײן זאל
 איםירעסיאניסםיש, ענדיגט ער צעס.

 רעא־ אבער ער דערצעהלט מןרצעהלען
 לירישע נעװיסע א מיט הגם ליסטי^

 סזן טאנכצ לאזען דערסאר באםאדבונג.
 ענ־ םון געםיהל א דערצעהלונגען זײנע

 באםרי־ םאל׳שםענדיגער ניט pc םוילמונג
 ^אדען, גרויסער א איז דאם pc דיגומ

 זײנען טאז זײז און מאםעריאל זײן דען
 קװאליטעטען. געװעהנליכע pc וױ םעהר

 םענשען. די קען ער pc נאטור די קמן ער
אידי׳שע װענינע די סון אײנער איז ער

 ן7דשאםט7לײד ן7סאחל <ואס ̂רyכMשר,
 צױ האלנ יױיטצ, pc ׳קאם סון גי׳שט

v m m iw ,אםטפאל און אחאינערונגען 
 אדצר אױסג^־־אכטצ, איננאנצצן גאר

yjyty>yiD'nc נא־ פרעסדע 7ר7אנז* םון 
 נאטור די סאלט ר7 : לר;[ר^:ו[\רט(רש
 נא• די האט iy ̂ןyטױדy נע7אײג נאו
 איהר מיט אינטים זעה̂ןyג אלײן טור
 ו-1אינ זי ׳שילדערט און ט7באסריינד זיף

 נא״ א ראבאי׳ס אז ׳טײן איר װי׳דועי־
̂ד^טור  מיט אױסצומי׳שען ניט איז רונגyשי
 קא־ איגנאטא׳וו׳ס, אפאטאשו׳ס, מיט

 קען ער זײנע. ס׳איז אנדערע. און כרינ׳ס
 די קען ער ׳־ny די קען ער נראזעז, די

 דעם א־יבער הימעל דעם און ר7בוימ
y>c.□ די מײן איף חיה. די אויך קען ער 

 לכע7װ מיט כהטה, און םערד םון_ נאטור
 אויף זײצנדיג באקאנט זיף האט צר

 מאכען סיר זיר װילט דא ר7-אב ל׳אגד.
 ׳צילדערונג^ Vi(" אז באמערקונג, א

 סערד׳ס דעם סון ל7צי7ספ חיה, דער סון
 *,ןיי ״פסיכאלאגיע״ סערד׳ס □in נ״שמה,

 מאנ• אז ׳סײן איןי טאדעלל^ז. ני׳עט נעז
 צו ־nyc דאס ער רטyילדLM םאל כע
 גע• £ערר רעם גיט ער . ף י ל ש נ y מ

 אזעלכע, ארײן נעפ־הלען און יאנקצן
 עפ טראנ^. זײ אױם iyL:*״yD די װאס
 װערט, ysyn:iD א ׳ליר פאר׳שטעהט איז׳

 זײ װאס חױת; די פון פסיכאלאגיע די
 אונז פאי איז זyפיהל און ן7טראכט
̂שע א כםעם  װאס פראבי׳עם. מעטאסיזי

 צו רyשװי איז סיהלען און דענקען זײ
iv* באיעםימען, i איז מװער אזוי ניט 

 זײ . ם י נ לענקען זײ װאס טרעםען צו
jyp:yi מצנ^ליכע אונזערע ניט ciyj־: 

 אינ״ 7אונזער ניט האבען זײ און קעז
 ׳שלעםען, זײ בעת זינען אין טערעס^

 זײן (לעז רוהען און ארבײםען לויםעז,
ענגלאנד״). ״נײ אין ״םערד״ לyקאפים
 אינ־ זעהר דאס. וױיםט ראכאי און

 אונ־ םאקע האט םאםענטען טערעסאנםע
 ״ חױת דײזער אין שרײבער ױננער זער

 װצ־ ערצעהלונג די לםשל, פסיכאלאגיע,
 איז עט זעלבטטםארד. םערד׳ס א גען

 אויסצוהויכען סאדזוף דרײםטער א זעהר
 פאר סאחשטעלם װאס שלײעו/ דעם
 בא׳שע• ׳שטוםער א pc נממה די אונז

 האנדלונ־ אונז ׳שילדערט ראבאי פעני׳ש.
 ארוים ׳שװיםמז זואס םאטױוען, און נען

 עסעס אפגרונד, טונקעלען א םון עפעט׳
 דיקםירטע, מאכט בלינדער א pc װי

 צוזאםענהאנג אהן און שכל׳דינקײט אהן
 ם7כם איז װאס פסיכאלאגיע, א ס׳איז

סיזיאלאניע. א
רא־ בײ זײנען סאמענטען דיזע

םײסםערהאםט. אײנפאך באי
 אינטערע־ אן צו םיר קוםען רא און
 ערצעהלונגען, זײנע אין ^םייר סאנם^

 םון קריסם, רעם סון שילדערונגען די צו
 נאנצע א האט ער נוים. םון נשמה דער

 ברענגם ער וראו דערצעהלונגען, רייהע
 עלטערע און ױנגע פארמערס אדויס
שיקסעס. איז שקצים
‘נשםו̂ת זייערע ער רט1שילת זשע װי

 דעם אויױ אםם זעהר זײ שילדערם ער
 אין חױח די שילדערם ער װי שטײגעה

 הײסט, דאס סאםענטען. בעסטע יענע
 רוים, םונקעלעז » םאר אונז שטעלט ער

 דרע- אדער שלאױ האלבעז א אין עפעס
 דאר־ סון pc נשמות, פארזונהענע מעל
 םאטי־ האנדלוננען, ארויס שװימען טען
נישט זאנדערבאר האנדלונגען, םון װען

po ארױסגצגצרצן ראבאי)
אטצריקא) פארדאג פון

ראסיזץ שאול פין

 פאטא• א םון וױ oycy ,yciyupyקאנס
 אזא pc נשםח n דיקטירטע. םאכט לער

nyr oycy r שגיץ cא ועהר אכ^4םי א ־
 קאלירען, דרײ צװײ yכK;ס,ױאיvרימיט9

jyii,) דינ^ מײסטצנס םל^ציעס7ר 
 די־ און y־mojvDysy האנדלומען דאס

yovyi. דצטח רי כאהאנדצלט 1ראכא 
 ^טyגדcהcכ רy וױ פו;קט קריסט א פון
 ער חייסט דאס )/חיד א סון נשיםה די

 yנײ c jyDCtf צו ירופט דyאד ׳צאיט,
jyp קײט jc iy i pc האנד• און נצסיהלצן 

 7םאראײנפאכט א שאפט ר7 ײמעה
.jyiPD’onc צוס כיז גשמח

 זיײ סון ;׳צמה די איו *:רערש גאנץ
 אן שױן איז דא ;.yc;׳yo אידישצ נע
 שטיםונ־ מאטיװען םון rvנ ר7נדליכ7אונ
yi,] רעגרגבען pc .שוין איז דא דואנסצן 
 איז דא אפאראט, קאסיליצירטער גאנץ א

 פײ מיט רויס ר7נ7באלױכט חו(ל א שױן
W 9 לע y p rnלy כאקאנט pc אינטים 

 rc דא שרײכצר. ארנזער צו נאהצנט
 yjnyu׳ נדליך7או. סון םעלד־ א אויוי ר7

 סיל־ און דוסטיגע און פארכיגש בײםען,
 7פסיכאי*אני די שױן איז דא .7ארסיג
סידאלאד^ ;,קי ;יט װײט

צאר־ זעהר ;yiyii רצדצנדיג ניט שױן
t״ םyד pc נשמװז y^H'c yט c ר-7ד 
 ר7אלט דצר סון אידיליצן yכטy /^הלyצ

 ז״ן דאן און — ,pyonvשם ר7אידיש
 גאלדענכארג״ רר7״ד. הלוננyערצ גרױסצר

y מיט i□ ^ראםאנטיש niyc7־JVװאס ׳ 
 ויך דובט קאלט^ דין ר7אונט טראוט
 גאנצצן 9 אויסערליכקײט, ר7כם7פארנר

 ערינערונגען ציצס9גר ס,״ן רעגענכױגצן
 חײסט רצדענדינ, נישט אידעאלען, און
oy, םון נשמות אידישצ זײנע סון yn״ 

 פאר־ די אסילו איז טענאריע9ק כצרער
 ע:ג• נ״ע די םון נשסה אירישע כםע7גר

 חיל, נדשײפעל נאן םאר^רס, לצנדער
 פאס*ליצירםער םיל אונענדליר ׳פיל אױך

 נשםה. תריסט׳ס cm שכן׳ס, װי״זײן
 ׳רמערס9ם צװײ זײט נײ זײט װאהנצן

 םאליאק דער און רג7נב7ראז איד דער
y ;ס7כ7ל אומנליקליכ^ ב״רע ן.9זש r i i 

 און אויסקוק אהן סרייד, אהן שװערע,
 װע־ א־ן מענש 9 ראזענכערנ איז דאר
 םוס־ און זיר ן7ג7ר נשמה כסורנער סעם
 אין •ראצעסען, הונדערטע זיר יען

 איץ זיך ציחט גשמה מוטנעד זשאז׳ס
 די אי ביידע, םעיג. קלעייגן}ר גרויער

 ראכאי׳ס םאר שטעהן קריסט דער אי חיה
 אומבא־ אן םון ערשײנוננען װי אועען

 טרעפען רארף מען װעלכע װעלט נטער9ק
 און ׳איז זײערער באדײטומ דער װאס

 אינטואי- םיז אפ גאצען הענגט דא
ציע, שאםענדע די האט ציע,  האט אינטוא̂י
 קינסםלע״ םון סײערי א אנגצצונדען זיד

r עכעס און העל-ןעהערײ רישע c דער־ 
 ניט אויב גוט, איז נעװארען בליקט

 קאנ־ אויסערע בײ קינסםלעי דער בלײבט
 טיוי, נישם טענער, םלאכע םיט טורען
טשיקאװע. אפטמאל אבער

 9 שרײבען ראבאי׳ס האט דערהױפט
 גײגע- װערט איהער נאטקע. טשיקאװע

 אײ:ער װי ערצעהלונג זײן הערענדיג ריג
 װאוהין לאנד א םון גמקומעז איז װאס
 לע־ סענשען װאו און זעלטען קומט מען
 װי אנדערש זאנדערמר אזוי עפעס בען

 אונ־ 1 מענשען א סאה װאס און מיר.
 דאזיגע די pc אידען. ברידער זערע

 #אוגז pc װײט אזױ ניט גאר איז װעלט
 טאקע נאר #יםים זיכען איבער נים ליגם
זײ־ דאס דערגרײכען, צו האנד דער מיט

 חא® לצבען, גאנץ אונזשי רעװאלוציןגיוירם
 oy װען װי רױנזם, ר7ניג7וי «יל אגגעסאנ®

̂זמארבען ל®9ײ  ■•ך ר7חנליכ7געװ גאגץ 9 ג
 ®םרע־ א.*ן ן7ב7ל ;אגצער oyoyii לימי׳סען,

 יצם באראבעװעז «ו גריגדליכשר ךןי »י? בען
צולם.

 קאנ־ 9 »וין» ליסםעז9ז«ורג פאראידצגע
 בא־ צום גצקוםען דינססאג וײנצן יציעגץ
 אוי*־ די ®אר װעג ר7«ײנייג דער ?9 אלוס׳

 איז *עלקצר, די צװי^ען ירידעז «ון חאלםונג
 ריכמיג איבערגעבעז 17זאל זײםונגצן די «9
 יאסירונגען. לםליכע7לװ9 7נ7יאיד9• די

 ^רעקליכע די ?9 ודוי# 9 װי ככא^ איו דאס
 גע־ נים אידם ביז נאך ?יך חאם וואס סלחםח,
 דצי ®ײל ®<ןיב*ען גאר «ו ביז איו אנדיג®,

p ®9זולמ7י i םריאםיעע און ליגצנם די*■ 
 יז־ חאבעז צײםונגען «ד 7לכ7ו1 םי® כלאפס,
or»o י.7לק7« די יזז םוחות די

*9• ר7י 1ר7כ7רבר9• לערלײ9 זיך חי®
 די איז װזןלכער צגרײם, קאםי׳יאנצד ליס

 נײעם 9 ®9ח ׳19ױי P® צוריקגצקוסען ג7®
 ײ9 ליג ליס9• 9 נעםליה ײד.9 17777 19יל

 נים לאגג איחר װע® ל«ג 9<9 םי® סיאאנ^
77 17T7Pויך ®7װ איחר ®ײדען ן.77װצלמי 
ײ«9כ  ײ9״* 9 17גריגד און ארוסזעחן נס7י

 דער איז ס9י נס״.9נײ׳י יו9 7לי ביצכער
i© 17777 י77י77אײ ’ri7777 7י9יל77 די' 
ליס״ליג.9® 7ם7ײ

 פרענדס די בײ זיך בעם ״רװערםס9״פ דער
 י®.9ק אין 19 םיד קלאג : *א8י־ סאװעט אװ
 אוגםערזו־ גרינדליכע 9 נגם9רל9« ל״9״ק יי

ךt םאכען ,,פרוינדע״ די בער9 נוגג.  י9ג י
 װי סיםן, בעספער ר7י איז 09י •7יד כלא

ײ נעבאה אונעולדיג,  איחר ם״נם זײנען. ז
? זוי9 נים

 7פיל אין און בערלין אין ,19לאנד אין
ןא אזםעדם 7ר7ני9  אםעריקא און אײראפא י
 ײעלם־קריג דער פון יאהו״צײ® ם7ז־ צו ®9ח

 ־9לי77 גצדעטאנסםרירם, גע״ריען, עולם דער
ײן״ רעםם: איך אויב מץהר״. םלחםח ?

ל ?ײנעז םעות, קײן נימ ב9ח  “7י 7לכ7י9 יי
 גע־ געפילדער גרויסען מים םאנסםר^יעס

 אויס־ ®9ח םלחםח די אײדער 17ר9װ77 מאכם
.^ ר ב ע  ״®עםער, װןכען י9® 9 יאה אין ג

 פאר סאזוגע װעז7ג ®רײער דיזעלבע זײגען
ן זזר7ם נים גלויב איך םלחמח. י  גע׳פרײען י

דקמאנסםראייעס. און

 סזן נם7נד9קארעסי 9 ®רײכם ,1919 זמם .
 אידען םויזענד הונדערט זײנען בוקארעסם,
 זײ 17לט9ח אזוי 1אי רוסלאיד, פון אנםלאפען

 דער 1אי ג9ם הײנםיגען ביז לויפעז איין 1אי
 ם.9נ9ם דען7י םויזענד דרײ פון דאהל

 9 «ײ י9® ייד בוים יא 11אידע ם^רגע׳גע
ײ און עדן גן אסת׳ער  אײן אין חאלםען ז
®לאים. ®לאי דארט. פרן לויפען

oy 17ײ לע׳7® 17לעב איז *ם9 1סירע9י

ײן ן7ג9ר^ם9אײג<ו םוז ן7ם  װאס oyn םי® ז
 זTD*9ty7 : 9 17ב9ח חכמים 7לם9 י7אונז

9y 19 ׳ז7רב9«מ צו רט7*9ב 07אײנ איזP 
 9 אין י9® ®םיקצל 9 1707 1 פי קוםזזז עס
רצסטאראן. ר7דװיי8בר

 קאםיטזג דיסםריבױ״אן ינם9דז״ די
 נדס7*®ר נאמצן םים׳ן גים זיך רופט 7לכ7ײ

 װיליגם9ב 77» די חאם ״,9׳»י9ר »7םאװ אװ
y v n t ײ װ  םוי־ ר»7חונד דרײ און םיליאן ו

ײז י9® דאלאר נד7י  קיג־ 7רינ77חונ די ן#7י
 חן,7» נץ97 לץ9 »י« 09י דזסלאנד. אין י7ד
 בײאזפיז- די »9ח 7רי7ײ 9 י9® װאס י7ב9
״ ז9 ,7רונ7  ל7ם7בל 7טוגיסםי׳יז9ק 1אײ 1?

 מינ- ם7י גים 07י פון חאט גד9ל אונזער אין
קם.7ל77י9 בײנדעל דסםען

־977ל7»״ד7װי90 די ז9 ניט׳ מיר גם9ז
 םאן.77י* או נארניט 17כ9ח חאאג אין 17»

 און ׳נ״חם9ב 1 אר קלײדם9ב זיך ן7חאב זײ
 באריכם?©, רם7ײ oy װי ל®,7נד9רח9י 17ב9ח
nדזאװלי יצקעל ז7חיב* 9 y. נאך דאס איז 
ײד?9 ®אר 7גי7װ לץ9

 פרע־ lynyn 17ם9גנ90חן־9גב7ז”9 די אז
 ן7חריג9י9רת9פ דעם װי רדינג9ה נם7זיז*

yyiw, איו oy ־9םרי9י 17לכ7װ כ׳סר. ®לץ 
 אויפגע״ ר7בoy 9 ן7לם9זו י7יילד77 17םי»
 רבײ-9 די װען ן,7י«םונג7 7ר7אונז ן7חויב

®iyגם9נמז7 ייך 17לס9ײ ־ iyony3Ti79 דעם 
■®רת? נם׳ס7זיד7י1

 î׳yp 7וױיט 7י<1ד* די פערטערס, די נען
pH ר7&*ר& אידישען טין לס7וו די fאי
 -yi ר7רד9פ דצס ה*ט ראכאי יילא.7א״

oyorr ̂ט ר7 כחוח. נעסטע זיעע  ח
 rfg ן71יד9כ 1ינ9 לצכען פאררערס דעם
 pif pc'o איחס. ניו "P 19נ וױ

 71די ogn ער .oyo^c^yBD איינ^ע
 Ogn דאס און זי jvp באײיוט, ררעים

 טשײ אזױ אפט חלינגט osnyvnyi ר7
ypcp אױף סענשצן, פון לצכען דאס וױ 

yDV:csi אן  •iyi:c אינטעיצשצ^ מיט 
 וױ אנדצרצ נץ9ג טרױסצן pc געסיהלען

״ שפיר^ טיר 7װעינ ר/  חס7! זיר. נ
 פאר־ יאדערדינען חױכצן, יאנגעה דעם
iyo, שכן ז״ן ראנאװין, איד דעס y 'n- 

 םו״ !ײן םאטצר, וײן װאלדין, דוד כױם,
 יצדצתר ר^וזצנכעמ, 7פאמילי די טער,

pc צתשמת סיט פינור, א — די pc 
 צו 7ליכ ככיומער pynylir און ראר^ן,

 או[ כחיםה י7ד צו #לד9וו צום צרד, דער
רד.7פ

 yiicp'ro אין װ^ט 7ואװ,רט׳ש א
! 1 ײט7רצ7ד

ער ס ױ ר ק ג ײ טר  און וױי־סט פון ס
ר ע ב א מ ס ע ד ץ ד ױ א יארר,. נ

).1 דיט פון (שלוס

 םיר• די אז חשד, א ן7קיאג7ג גיאן
yo ר7«7כ־ש7סק אין אױך ארנײט מאכט 
pc נאכ• ז7נוס7ג האט ױדאן די װמן 

 כט907נ םירסצ די האט זאך די זוכ^
 .oyi pc שסצרומען אלע ױניאן חנר

 אז ארויסגצװיזען^ זין האט עם קװ־ץ,
 אגרײ דצם נעכר^כצן חאט yore די

 ארוגטצרנצנו- חאט ן9יוני י' יייז מי<נט
pc ivo אר- ויאס שציור אלע סםרײק 

 ניס־ די אױך אםילו איחר, סאר כײטען
 ןן״ חאם 7םירס די זואו שעיצר, ױניאן
 טױ״ א איכער און איכײט איחר מאכט
 זיײ ר,7::ע»י די אט סון ר7ארכײט זצנט

 *yj *יקצר סט די ססרײק. pc נען
 אױדיסא״ סיזול רצנד pc ?יד סינען
יארק. גױ סטריט, yol5 איסט 7 רױם,

 דעד וזאכטאן, iynm וױ לוים
ly יאל7ג7דזש rn y jyo סון o n 

 װצט איבצר, אונז גיט כאארד דזשאינט
 שטרצמ, כאזמרצרס נעסען ױך ױניאז די

 אל1 טרײד אין אנריםענט דער דאס
 װעם ױניאן די װען און װערצן, אינעהיט

 װעט סירמע, דער מיט װערען םארםיג
 סירסעס, אנדערע די צו נעהמען זץי זי

 הי״ וײ ic צעטעי, אויס׳ן האט זי װאס
iyo אגריסצנט. דעם אפ ניט n ױניאן 

 א װידער נאזסען איצם אויך זיר װשט
 ניט י1 םרײד סון אויסצוראמצן מאל

 חאכען װעלכע ,nyay^ אמאניזירטע
 עסלא- לצצטע די אין אנגצסלאדצרט דן
yc .קרידס׳יאהרען

 עסכראידערי די םיט קאנפערענצען
 נײעם * װעגען םאנופעקטשורערם

אגריםענט.
 עמברױחןרי די pc אסאסי׳איישאן די

 איעיגע סיט האט מאנוסעקטשורערס
 אגרי- דעם נעכראכען צוריק מאנאטען

 n סיט געהאט האט זי װאס נט7מ
 לא- .66 לאקאל ױניאן, עמכראדעיצרס

 דושאינס דעם סון טייל א איז 66 קאל
 איד ס7דר און װײסם דער *ין באארד

 כאארד רזשאינט דער pc דוסטריע,
 דלר סיט שאמף א אויםנענומען האט

 נרײסען נצנומען זיף האם iyo אסם״ן,
 עמכראי״ אלע po סטרײק א רופען צ*

 גצ״ איו צוועק דעם »אד שע#ער. רזרי
 אתאניױישאן גרויסע א נעװארען שאםען

r װעלכצ קאמיטע, c אױם״ אונטער׳ן 
העסענפעלד. ברודער םון זיכם

 צו D7 וחןט אבער, שײנט עס װי
 -07 די pc אסס״ן די קוםען־ ניט דעם

 15 באצאהלט האט באסצס כרויזזגרי
 כדצכצן פ»ד שםראןי דאלאר הונדערט

וחנלכאר דער סים אגרימענט דעם
 װאך צטצ7ל צנדיתן נשדארםט זיך האם
 תאנסצ- אנתױכען זיו װצלעז ײאר די און

 pc באארד אזשאינט דעם צװישען רענצען
 נײעם א שאםען צו צווזנק םים׳ן אסס׳ן די

אנריםענט.
 1תא מאמענט דעם אין נאטירלץי,

 וועט ?»ך די װי וױסען, ניט נאף מען
 אגרימענט אן וװיב אויסדרעהען, זיך

 סרידליםןן א אױף װערצן נעשאפען װעט
 וחד נערוסען םוזען ורעם עס אדער אוםן,

 םדי- שױן װי ױניאן, די סםרײפ. א ן7י
 7אל יעחננפאלס םאכט באמערקם, דגער

 םטרימן, n צו םארבארײטונגען נועןינע
T מאכם זאך א ץוי גרײט זײן צו t.

r שלעזינגער פרעזידצנט c אײננך 
 pc באטײליגען צו דןי ן7װאר7ג לאדען

 מאנוסצק* די טיט קאנפערענצען די
 האכען נאר וועט ער אויב און טשורערס

 םשנ עםליכע זײ ^ין צײט, נױטיגע די
 ער װעט יוראם׳ pc אפסאהרצן ?ײן פאר

 וואמנ ויין זאגעז און דארט p'f נעוױס
באלעבאטים. די צו

-L *
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ע א ײ ר נ ע פ נ א ק
ך •יו(י׳ ד• p& nryifV? ד<• tfjrfvי
*r וץ י*ן  -jrnjy ד ״ ^י ײ  ױ^/ן *
yy א• ;ry ניע׳ות א r;־n «׳#י*י;ל'ש די

̂ר  דט סאי ד##ס ,ny-'ye©*; א ̂יד-
 דײיסע ײ״ז כ*4ע©ל pe חא(סער*;ץ מײן

 ©'rv pe קא.םער*גץ pn n ס/ןלחעי,
1 jym y iא אי re r;rve;gp • ר y * 
J v . ר y 4 ס

y o t r; )איו סאנטא v’Ojego •ר״ 
go; *ואגחאר• ;jyory ײי לאגיאן ^ין 

mnye;g9 יאיד סר, סיט .r fn g rn
y/*t ov אײו yonvi; ד, •r r e rן

re ^ײימײv* נעמיע ••ין
v m• ̂ט װאס * עס דך חײנד־ע
y אי״ץ i jyjyn* ד©*ר< .yos’rv i 

yiyn; די ortmgfjn y r ir n, ̂נז ̂ג רי
־V)D4rg איז װאס ,rfiTUMgp ד*ר

 אין ט״»לאגד,44ד אײוי גאװאדאן י״עגט
 /yo'D די ;,yngt ניט יזא; ד ױאש
 דע• לי־ט ׳»וירינ א*ז ;ד9'»ל044ד ױאע

 אזױ גײיס, א?ױ ;ו*י:ע חאנטריפ־ציע,
 ניט זאי דײטיאי״אנד וױ אז ד,4•חמי

9*pc ;ypy ,לא־ זיך Mt •t א*ײס :יט
 א-יך פינאנציעי* אז םיאגתרײך אגעי

 י־אס, ד װאס ״;4אי צרות. ;דױשע אדוי
v די אט ויעען n r n .די 7אי רינות 

״ אױוי )זי כט9י  א־צ־ אי,-,ר זי כויט ז
 צאײט סיסטעם. וױיט׳אאפטי״ױ •י;

 א״ך פרא;ל-יד איו ג־ט, נד9י1דײט׳*
נאכקראט.

 אז ;/הא, םיייגסר״ו yypo וױל
 װאו - א* ;.vTigf יא זאל דיימ״ןדאנד

gf* 7; ד ;yoy ם־אנק• י־אט דעם אייף 
עסה. אילר ניט : ענטסעי אײן ריץ־

gf* רײט׳ציאכד sgr ; y w r  T f אז 
 איהרע pg ;yegrpinge ד <gt יוא;ט,

ŷ די אז איעלואױכער, gf; ארכ״טעז 
9 yy^ J| צאלי־/ז אבער ׳י*עת סעת •• 

ױ. סו מונות
 דארט־ <זיי דט ̂עױן איו <;ג<א;ד

y w «  , r T W יט דעען םינוןנסען^ 
r וױ שיעכס, וי1® :v w t  n׳ys. ד 

;••דס-טינ. זײן iv פאיגינען זיו #(
 טא- ןוגט4̂' חונית די «לײגעןife 9 ד
 טאיאטא״ א פןוײ rt-n^rti יד9ל 9י

 םאריענגעיען — דיעך*י*גד פמד ריום
^הײנ־ איהרע *ייט גקיױסער » »ויף
מן״

דר לוינט ו םר»גקר םוןר גערױס,

4H »ן1 וy יכ* •ו fywrŷ ײייד i״• 
4i< טוטיג.  ?y3iry l i r r i i ’i  iyo &yv 

jyoyew ס^יילח״מ M, ל*ס ד ר*ס
מר ד?ר מי 4f’t נןווןיו f M  *,yrD’H' ! 
ir 9 נימד^כל-מ pn יױיט ie r i9יחר

ni»er r» i;^ y y  imyii ^•nrrv ii
tŷ, ד(»ט n<w if im r * '*  r  r ;  
- f״45 4 9 ײ רכ^ י7® י ®ירא ו44? ו ו ר ן י
<1 96 רמ/ר915#4 9 ר  Dרyט

r i i» r  iMfn &yu. 1(0ט׳י44ד f4n
י 4if9 <9מ "i וױ טערר ד#ר  4ti 941ו

Tnw m® — ײין tym .i)r»yfsyf9J 
 jyf47P9 ן9ומי* lyt^fjihe 44uf yדyי

nre p«t ,^4,9 דײט׳י "f iryn  pH״ 
 ר<י9י Tf fy^er 7 ײרנ ן9דריק גג9י* כיג
pro די ^ ט ײ 44f J !19 ז9יט9ח ד W 
hyii r||( 9^ ניט r ^ r  ;yrנyױנ9 /ר 
yn; ר^זט f• דם iy;9y iihjrfi 
rn און גיט די

lŷ וי» או ׳דוקא iyt ̂י ױי4f 1 י
ר 6איח ײיז חמו״ cyT ;yDytײ9  m ̂נ
ן.yכ9ר

 יו ?•*ײז, צ-פטע־יםא־כ א על א-ז
ק^וי^ד^ד. ׳עב-ר׳ער
bei^‘3̂* לױײו דעי גיט ׳ארת 9e r 

 *כור4 ^כור. איז לא-אלאד דע״ דט אין
f• w די דינען דוי• אין ih e״/*y ״4י^י״יט 

iybs9ii ײארים, [.rn~v:i« יױז ':יעגס
פא״^טא* יד ױ*יטע; געװ^ זײ
 ד* iy גיט זײן רעז אײכ אז )גען

'9״ כסיר ;•ט :yb אײב דײט^ע;,
m זײער חנװען ;rפא״לדי־-ט, ׳ 
ifpjm פרי־יגד׳צאפט, דיעי y ŷn; 4ד 

lyrPnmc ד^רפע; גיט jy^ye-i ײ  9 פ
 איז סוזי כל ס̂ו דײט־ט-אגד. נעזונטעי

 ת״ץ ניטא רעײ ;M,r דאד
 האל^^א״ pe י־אגד לרין דײט־ע^אנד,

 י״4פ 9 *¥ט9 יו9 גד9ל9ט׳44ד לעמס.
 ;yr mrn יייז חןראלראטיע, ימטענדמע

^ מ^הר נ^ד צו איו  ,׳f לןײט,יט*'/9יןר9ד
 יד ^כעי ייוט.9^90 ום,4ל9ל4חוד

 װײט. אדי מרמעץ ױט ly^ni םראג^י^נן
mm:,49 9ר־י נע;9ל 44ז  |19 ;ysybyMf 

 זעי״ ‘לא ^yryMn ,v מורא ט9ה װאס
 סירא נלויו יו*ן ער געוױנע,/ רוען טע;

 חנס ^ודנ יןijnfbW, 9 ̂וטעגדיג ה*בען,
*עות׳דיג דין  09י *—רי^״9ג ם.9נדױז ׳̂ר
 די־- רעגייעי ײדי}ע9נ9םר די װ^ס אלץ
לע.9ט איווט נען

y  ,* » «  ^ 4f m  w f  w  ,i’1 r v b n w  419( י י  v* m
m , t> 'W i i ״ ji jy* r i m  
« «ftt M n ir n  r t f

— tf פ׳ די <*ו  « ײ6י
iyn>;» * r f »י» iw» i חו־ף *im־ 

1«« «t f i  w m  ,m מד^סטיי׳ן״#
m י» r r w jm i vm  tfrmt י f>» ו mM|ר ׳ «<f ן

גןי i ײיי r w- »*נ ײ#י ױ  ומט «r י
r t ^ייפ•!•• »w ו *י ״ײ׳ון« > ת מ  ׳

•i r r ד r ניי w׳i[ ו ״ י פ ײ  flit •>» ײ
. י / יי # די «ון נוגד חר ״««»(«׳

tn«« ייי s»v ׳r«״ r׳n ׳>ir»n j
m\' *און ,1?י it---- •1י

מ ««(« ג א Vm נ

u / w i. i J iM n  a w ; . * ; . ; ״״ ׳

| 1ײ־ ״יי׳יי/ <י <»^ני « r ״יי ׳ n• Itfltmjf «וןח«י(טעי׳ו«יי«, />« «״«
ו,•<־#ו «ר9׳*ט*י {«ר פײגחריױ װ««

r »»4 אוץי׳ו f  » r i  ,f
i« «•>,| »»1 יייגט י Tfך» D»‘«H 

ttW. דט• riH f »»ײ " *iry n  m F

n ?  I 'mטון ׳ n»» זיו ח«י«ו r•»
,imm irrv m m 

»»i •*׳•mff
! י• c« n׳*w די

 ׳•ט־טוי* י׳וײנו נפמן י־ו פ;<*טגד
ר טיט׳וי•  י1 מח, ׳<ji י• *«;ד,rט,>1 «

 » syay «ז דט, וױד זי סרמומ, וױי
*ו ״ ) 9»»» »»1 «jny»ri| ס׳ןג־ איחר 

צו iy׳«i ir.fl*D it מ?״ ij, ו* in to 
yi*׳ny9*iyi •» oyn ^#y ׳* ניטiyyo 

 א״ן rly *ױף ײטט ««n פייגליי׳ד,
fyo ; •now* »דדו ; ;« yyo-m !־י? 

mn*n ivwm ד״טיפי׳א-י m ינטנ־# 
yy; ; «  וױרט׳צטטט־ nm יוידזד iyy£*־

 װטסט־ x *xe ,f ;yjx^ : 9ys9׳9 **ד’
ys^x mumirn,יטנז**ינ׳ס8 ־ mm 

~x *y9x ;yט ײעט עגד^ד 9״•)
־xc פאדע־ען yxnix*# oyn ,;yy‘׳«ט

v r *ענט ד»נ »י»נר־״ך 'x• •הא.ד 
y■*■ ניז v•xט f^ŷט•־ט ■ x :xט^xד 

 iy ?•רט ov ;v״ »ז s״״v ‘י
x ׳׳y f x*ei־i9i‘׳^y v, יד•; ז*־־ r׳o 

i;x l נ׳ט y9xn| ־עכט י»ס x!'*־־ •y 
;V9y; ד־ 'x v jx;• ־ע;ט, ד־ m- יז^ד״ 

ר־ט i'x ;yc*n כyד ר־ט r-tr-ri ל?\
j־x: דן״ j ^ x ;ד• פי : r*׳ y ,עי״יס 

*uyi דxך tyjxiaiy a rx  i;x ‘ ;jy ז׳ך 
y• ^טראנקדײר װ׳י הסנדל. ד» נענ 

ת:  טי״ עטאדמ x האט ז־ •יײן. ײיני
yyo - ״ ד#כ לא'ט דy r r טא״ חיר 

x s ve*־i׳ xc xtx■־ — X;• ז־ 
 וױי*. זי cxn טאז ד״ט־ע-אנד ר*ט י«ז

 ‘ט» ,yvtrx ח••; נ*ס ד>ט ד־־ט׳ע-אנד
rx יו״ן ;y?*vnx־i נ*ם  ,yy*r5x 

i r e‘"!*.
*ri’eo'ix 9yn ‘ **V3X‘ B :yn *iy3x 

nn*x ;**lx ;y «׳o־.-yj !W»9*i9x-nx 
in*• ר״ט׳ןי־ײנד, ניז  (jn*ox• Jyj*r

x״, ^   ̂ .ai - - ltfni ינייפ«ו» ■in am tava titm a« fie yy^iif ד  
am  v a lw im ג«ר iyejni «ון  u

....  ....... ה«נ װפט 
«»»ר«גי

1« v r> . . . . nyy(}•* »♦» 1« •ראנקריױ) »*) 
i t* דט lye'-yn, ׳*ט׳ויפן. ג«ר 

f wm tye» 1דײ«׳#ל«( ו«ר< f f i ׳»f
IH tiw rtf f»y i i r t r  im v  > i y s

rj|ij » טגחןר x *1T9|1 ׳ ,XM r*xוי 
.e r x  n r»  »nyn »y

i*x o ri ה י י «*er מו  xy iy s f
ti f» ,a(•׳i w f  a i . r f  ’tf* w

ly «וױ iyny» »y׳x ניי יטוין r c if  v b 
ivmm ון «לס<ר,1 אין פרטנשר״ו* 

Mxס«י «׳< «»׳ *ן w  uf iyi” fי׳ײיט 
f» jmxny( ס*י דאס או־ר in  jyo 

X iwnih^y ,1« ^רח in  ■T'MD'IX 
 n» וטור׳וו. lyiyiyi lyiyn mm# די »ט
iy© ׳*ױן on iy»’ii i#ex ^רפזולטט 
ix9׳ f xyn ov׳*| rn)90 ,m at « I 
t|׳*,9*1 ׳׳» IX 19 ניו*ז X n*iXרyyר y0״. 

y-*j x- יודיױס .inyotmiy *y9*r oyn 
 i ד«ר i*x yjx*6״o«*in ר■ װאך־ם

h׳o»׳p;x1׳ixp *i .|y»rri»y o נ*ט 
oyii .|y>pxv, יאריר iy;yi, די נ«ר 

im ro#  yi*oy*x׳iyio, נ״ yrjm 
o־,P;x׳*׳x syiy oyn T־.o*i־»|,yDy 
 דייט׳*־ •xn ,i;xony X iy ;yo*p ו*דע־1

 די.*ו*י' ;ys*,P3X3 |y;xp נ*ם ayn י*א;ד
 פראגק׳־י*ד .ײעט ;,yiji'^xy ע * ט
«y*־n ;y*׳iyo ׳y־^i;X-i;v |ix ,;yex* 

 יוי־יויט דער געגען. ;,,ז י90י,װ ייעט
,HP oyi ;y3,,rc, װעט 9̂ •yn-r״®

 ס-ידען ,tnyj*; טוזעז עכ מט אדי
V ׳^*סען9כ טאהע זיד זאי־ ענגי־אגד 9 

 ל*טיח9• רyד א־י,־ז ^,גאי־יט mr״ 9
pc ;סיט כונד *ים ס:* א נ״אכע e9״)r- 

̂יסען גד9זויידײט העיפען ׳רײך  ר41 ו9 י
 •ly;yr,9 אירי דעם דורר דע־״פעז ין9

 ,-D9:9Py גע:עי,49 אי.תר ׳סט9וױרט׳ע
nyy .דכעײי־ט

 פון omit דעס אין א-ז ה9י אכע-
T גי״וינט עס - *ון געטע-, ד״ f ט.4נ 

 גע״ ריערע9ל ן4ד דו^דדדפ יא-ד
 ־יף9 װעט עי ק^ט^ראם-סען. אייף כט9פ

 ל!*פ״ דיעס oyey :yrey 9; ט*י ד^כ
•D4b ir.

̂י־ ' awrwww w w w  
י 9 /םאםאװאר א גזלינ

iyyeyifoi9)
כעז כיג מון

^ m ^ iyiWMwr hfw' tut mi i—iyari
ivnyo װyדyפין ט;ליהייף1» ן x 

זיי פארט *xp x #רטח, x &ון םלחםת,
pypx ,iy3*x....ס ױ״ י11 םיו, ױ«ס> נ׳

 TPp׳ix»9 ראט אן, מיר קמט *ויהר
x ojxoy: .ימ#ה xoiryj־.y3| סיר, נײ 

V, י»רר, yiy;;yi ןװ א,**ף אײן it i X 
rx נאר p p *x עניינעז; — oyn, םיינט 

x׳m /ה״זעי ip <cyypx׳yp־|'fiyro
onvi ׳ie,;* נעהט.... r x  tx n »o «o  x

x‘ *e  .)Vi'lzvi.....עדם; iy omx Tx
 rixP.* חןר אויף ז*ף, iy d*x נר״מ אוו

t זאי, k  opxpb, ;׳?p;yp;x |x iy.
onynn פיין oyo*o סוןםאמאר דעס 

w| זיף. סארקריםם ,
 iy ז• «3KQ ,r>*j*9 תיין סיס—

x t x  imp ,t o׳t נ*#ס jyoPxp.
— DOn OX‘. .TX 3X1 frtX3K3 

 ,dp’x ז*ף 03XP איסר נאנאז#? איהר
נ  זיף נ*י iy‘yoe*pnx וױיס, איהר »י

טייײאװ. אויס׳ן
 יאס״ דער סאר *,1 ואנמ ראנה, א —

PJxrn jrp אײר א**;ענס א*ד האנ )V' 
נת.

ipixlppiix lyox אן — סיך yo>x| 
 ניס. ,ix *p*x’1 *ך1 ווילט — כארדאר

;pyy אן םיר «י גיס
 ,D*i.־x c*־x ורארסט מיך, פאינם —

 *xc x i*־*x :■•a d»ii א*הס. סאחןויסם
rxmxe
i3x3,־ x osxno׳omx t x  >jm ,i 
lyonyj ארן lyoixiiD’m, ײי f in, 
איי 'Dv-lyix dx זײן רxי •׳י ix  ix 
ixo iy!

י זי סאכס ג IK סיר, י  yp T|» ײי
t o ני#ם r״j r| סיס ixiixoxD o n, 
3n א 190(1 101(0 איו " )9 . *.#1X3 

T» i ix T• נעהם x 
9i'>ov ix  T« ני#םא: — װאבען

1 imroir׳*mm  iX3 ,xi 1X3,' ײox 
ds.׳׳xaTy; x,' — 3 סיינם ו#ם

WO 0X1' 1X3 |1X '1X310X3 V313X*
• m  fix ,1X003X0 X 1XD31K !'#1X3 
0*P3 1 נאיז־X031X DOO ,1X3X31X1

up m, ,הכמ x׳oo3xonxn«o! 
ixouym ״ o'ixoyi on, נ  vo

TX 1X11 XODX3X'X3 '1 r*3 D3VO 
03" " IX 1P*X TX 3X1 .|"1X 1'1 3"3P 

,13X3 XPXO
i bjy*» (i• 3׳x האט — p״ v o׳
f|X3X1

oix ,oxii ;Tx ix3 fixsxi —*
X IXP 1X3X1 X ">X0 ,03X1X3 03"0r 

0'33‘,3X1,0X0 X 3X1 I'M <1X3X1 IXO
xroxo x 1X3 |ix ,t x  3 f i, ,.״,x און '

.1X11X0X0
1*1 '1 01X731X11 <1X11X0X0 X —.

o»x3# oxn ויף x oxox װי נ״יר x׳m
>1X11X0X0 X O'O DUX

M xxm איך xsxs :imx, ,,יח#ד
4444 03X0*03X0

00X0 ד lie 3X0 X3*30X •x T o 
1XD311X r s  ixsnx, גיס p*!i* t o 

x 03xo rx ,o'ixon o nסיי ׳ ix,״ 
t o;xi:׳
non o,״x 3א*ך׳ — n  |X3X1 i 

*13*DX ir*X 0PX1 (IXIO'IX .1X01X331 
X3*03"P D"11 1X3 1X3 ,0*'1X3X 0'1X 
X TO "3  X I IP3XO#X33"X .|XO"X 

x ixoci; 11׳ xtx 1X01X331׳ po m*x 
xto*ix#3,־xo x i**f x ,iy3*or x ,i 

 3XPX0 X O'O IXD1PX3 1*1X iy, איז
f׳3 t  X O'O |"1X 0010 r3X0 X 1X1*

x »3x10 ,3xp3׳ i” :13 סיין ייךX1,״. 
o 3׳ n  rx  ,oi*x t «  3jr* ,o r״ 

T*x סאר • i*o  i» ix  03X0 f3ypxi, 
03X10 .31X1*03X :IF o;xt :0 אין?*,X 

1*0 ,03X3**3 ,31X1103X t*X 31X1103X 
3'*OXXTO !1XT10 —  ,1X0X3# T» IX3 

TO I'X״.. l*3x• fU ’X 03**0 1X11:**
,—xpxo  n x r r x  o n  xox ix3n

1333 13333#, — T03!״n
rx״ i  1X3X111״X3 i*f r x  3xi o 

o ix iixsenx o n #3 איו •nx3 I"Pום
3X1 TX .|X3*0X3 03XPX3 0#*3 )BIX

y x 1X0X3 OHOX3 T3i:x׳.ixo 
x•# r3X3 1X11X3 rx* ד#ס  ixo*x 

o ,o i*nn׳n**3 ,1X003X0 **mr o 
0X3 x e*o tw. אײף  p>vm o«3 ix i 
ל •גד^ד קײן מ ס om •חוץ מ  ה^ט נו
rn om om ^מנר ני׳שם עס

*yvy; * 9 דט ,w i 9 ועיט^9י 
: ?mr,y •;9 §״אכט, r  T9 בא־ 02״נ 

-9-JC/
rv ״ןm Mt9 piwi 9 ״ך9  sin״y•

9 9#- vi vo  ,v on fw  ,ry îyii ן י  ד
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n סיס oy טרעסס סער y  yזyדי םון ;4

yr;yo.; אונ־ אן תראנקהײם, לײססע א 
 זײ און ײםpסיגyDלyגyאמר סודײטענדע

:9 it ]np ר,9©ס9י og... אזוי.... גלאט 
 דאס ׳צײגט אונםערזומנג y4i:y; 9 איז
 מענ^ען gtg pD*nyrrgo-iyriyp די

 דאן לײדעט T^rtyny; רואינירט. איז
it 9 ;id r;yo gtg דרו©, בלום ען3י1ה 

.1א.א\ נירע;, ©ראנקע הארץ, קראנק א
 ער זיך, נדמרם1א1ו iyp;gip רyד ;19

 ףי• אױןי אין יבע;,1גל ניט דאס זיך הען
זסעהן. ניט דאס ;yjyp פרײנד גע  פאו̂־

 אזא געװען מאל אלע איז רy זיך, דאכט
 -y; םענע... אײזערנער אזא נעזונטער,

 פאר עסען פערד, א װי ארכײטען חענס
 אזן שװאם, א װי טרינקען ;,yr:^o דדיי
 שיאפען, אהן באגעזזן נאנצמ; אי; זיף
נעװארען.... קראנק נאר פלוצלינג דא אין

oy לוינט T f ראנק אמאל© it .;זײ 
 יס1א מעז געפינט קיאנקהײט אין ט1עי״
 \yzy: צו אפסוננ איז oy װיפטיג וױ

״ט ק^יפער, איים׳ז  קראנקען אויפ׳ן ע̂ר
 ד״אט מען דאס אױס ;yo רםיהלטyד בעס

 סען קערפע״ ;id נלי^ר פארשייענע
 טר-וען זײ װען ,oxny זײ דערפיהלט

וױיה.
omp וחןן yo; כיען און קיאנק איז 

 אלעס עסע; ניס קען סעז אד; ;יט, טאי
 חי זיף ;yo דערװיסם װיל, ;yo ײאס

 קערפער. פאד׳ן איז ;yoy ד*ס .*ויכסינ
פאראור־ בעם אי; באוחנטנג יעדע עזין

 די יגע;10 װאס הפיליל, ....o4ir אין מיר
 דלו1ח קײן פארבײ ניס איז סy רײד,

 — זי איז דאס דאף. ony? איר או;....
 ארום, דא ©לײנװארג דאס און מײכ. סײז
 וױסען. איר דארםט םיר, בײ איז דאס
 איץ איז5 דאס ©ינ^רנארסען. ?ײן ניס

 אײך? איר סרעג זואס, צוליב און םײנס.
»סאסאװאר on זװליב איץ .!

 אײס, רטyאטo אחגד ןyרצyמr זאכט
 oy יױכטיג וױ עי־׳מטי ;yo פאחפטעהט

 י/ד ה1י טאס yנדyגוגyג א האב^ tv איז
 וױ קלײניגקײט, אזא אפילו טאנ. דען

v צו oyn באקװעם א ראכען in y r,\ קען 
y tg re g  Deny ;yo; ,דאן yo ;yn; 

y 9 סארכרײננ^ דארןי t ig i; אין טאנ 
כעט. קראגקען א

yo; 344 א םון לערנען פי^ קעןS־
 םyד נור האט ;yo אויכ קראנתה״יט טע

pm .ער חןר חנרצוrטy־,װיפט און ר; 
 ־jyosr גיט jyp ;yo איז לעסאן ססער

 זיף אין רyBרyp □n אויסברױכ^ דינ
K״,ynyiio; .ד םון.׳עטראףyר reoyo־ 

y3און *טטארק איז קער§ער ר jyp פיעל 
 אינגינסטײ אינט^י אפילו ןyנgרטרyאיכ

:yijyoroig V.; 1;עלאי ײעיט ד אײב' 
jyo נום איןŷבער רע״ אידנוננ. ד  זעי

nyrrrryo ̂י  ysgvr א איז ר,י;ר§
 ניט קען װאס סא״עיגערי, yט9כיעכז
 pc ביאז :טסטע!,,1י דעפ טע;ל9א'יסה

 גע־ ;יט וועיט ־,y איײב ׳וױ:ט קאי־טען א
 איז דאס ארדנוגג, ^yoi: אין טעןלהא

ד  ק־אנלר ױאס ;סא;,4י װיפטינסטעי י
או;ז. נטyרyי יײט
 באקאנט־ די איז יעסאן ציױיטעי א
y סיט •טאפט y y g .־־,;,ק דער גלידעי 

 הארטאני׳ט אזױ T^nyr.y; א-ז פער
osyory::yo9fit, סיד דאס ysrvc; יט: 

 די סײדען דער,,4:י פאי״עידעגע איגזעיע
 אונזע־ע פיהלען נייי װעה. :זיא םהוען
 צײהן־װעטאג, האבען סיר דוען צײהן

 האבען סיר וחגן קאפ iyאונז פיהלען מיר
 yרyאיגז םיהלען סיר ©אפ־װעהטאג.

 אונז ;yino זײ ווען omy פיס .א\ן הע;ט
;yp ;y;go רyד דאס סיר וױיה.

 אונפאסײ אדער *טעדליפע פארדײ^ :יט
:r  v'״y r; סרא־ ער װען ראן ער׳טט 

 אר־ ?ײ; גיט oino ער װע; טעסטירט,
 אינז ^טאפט6 און איז געהעריג װי בײט

rסy.רצען
 אזנ- pc גלירער y»^ װי לאנג אזוי

nyr ■קערyאדז הארסאנ״ט ארנײסען ר 
yino; װי אדבײט זײער ;n y .iv; איז

t וזעיען o יט; f pe*, פא־גאייעסי* אין 
m .44ז נון  iy3g 'ױ y^o\ ?וױיה אמ 
 ני־- jjryn רען,41י איגז פאר׳אאפ/נן און
o סעדר סיס צו זיד n gצ־ ארלזאסחײט 

iy ,4f אין ״ע«דאן ^סיסער v rt; יצ ניט 
yrKo; די yiy'tyD; איץי pz'yr בא־ זײ
y;gsn; ־*To ;yo’^ye o’oiy אינ״

iy ״y׳ ryp סעחר םין ;.y ig r
 יױכטיגעי ציױיטער דעי איז דאס

^goy; קראנק פון pv ;•א ;••*v די םון 
 ניײג־ קראנקהײטא; ogn ;yti; הױיט

נעזי
oy ;אך זײנע; y j,03,v y r r ’g 

 ניט װעיכע זײן, ר.ראגר, םון ״•יאפיטען״
’yo nyiy־;tJ עאצט• eg וױ ;jnyny איײ 
;pe y איז זיי nyi פיי־ינד• םין סדריי,41א 

 ח״עבון דער און ;י,ען9ר,ר צום •צאפט
rc;n פון ypjgip; .זע^כסט yn; סיר 
y:4,f; ריטאייטעגי*'־ םאידסען עטע;דיגי 

 ״,;yj^HD ph ״ברױט םא• לאספף כע;
t גען״ o  ;v3gn איס* זיך גיט צײט י־ױין 

y אױף צוי,וחען ;e’yTK װי לל״גיגחײטען 
v^ ױען ny3g פרײנדי^אפט. r,־ Diyn 

 באזוכע;, אױזם חיסען פיײנד און קראנל
if ױארט, טרײסט א אירם ברײנגע; ig 

;•^vois3 y r<; םרן אײסדמק אז א״ס 
 סיס־ זײע^ איעי םלײגד׳פאפט זייע*־־

 וױ טײעי, ױי omy ;yo osn4c אטי,5
 לאפ א־ז. עאפטיפרײ;ד אצבאר1או:״
 ־־,yv סיט לזען ;yo װאס לי,cyi א א-ז

iyo ניט no ;yo ,\yzyryvn דאס 
v ׳עבע;>־ני,די אײי; w e r n,; אים oy 

r ;,חיעב דעי אין ;.nyoriMt צו c :r 
 זעדד א-יך איז D03>yt זypקרא; םו;

rn יױכםיג.  ;yo ;vr .רי און י,יאנל 
 ;y-yv צי ijify; ניט ^יyר טענ^כלריט

w  or.yov פ םאריייען אוינע;, לי •y■ 
̂ע  נאד״טו;; iy״f םי־אנ^ ״וױכטינע״ י
 ;yiyn ״אוגכארי־יטעגד^' y3Jgo און

myt ,דאס װיכטינ v: P ; vd יאגעגי״ע 
 װעיט, n אײנרײס^ דאס יײכטים, :אך
 דאס ;,yr;yo y'־yi;g ]yzrinz יאס

ivov^o רי פיס די סיט ;in ;yTvev; 
y םון D;y3y< זאנאר iy i;g, □אלײן אי 

y צו יײך iy r; י1אז זײן צו דאן מײנט 
;n g סעני־׳יכקײט די װען ניצלאז, און 

pe יט1ט ביכ^ א onyor סאר n אױ־ 
:u y iy ii ,\y סיס־ אוז םרײנד׳עאפט 

 באקאנטע פון ;,yr;yםיטם די pe סאטי
yo;gp93;i9 ym היכ־ זעהר דאן װערם 

....װערםהפוי איז טיג
 צײט it ¥ײם םון זיך לײנט oy יא׳
 ־V3 oy אויס, .DiyT'g oy דין. קראנק

yr;yo d אויס רטyס pi; סאכט און 
 אױוי ;yoNiitDMg wfiyo סעהר איהם

i;n; זײן y.

Hot ihe Presklent Rsrdoned
PeddlerJake’sDc^DicIc
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שסועסעזן קורצע
ען ױ* רעדאקטאר דעם *ו
:: לעזער n אין

0-------------------------f r
gfytr'l• n גיי •י׳ו־נען ני־י t כ  |g 

ftgTew »n# v*4 נײיועי •yy ׳ *0 s  3 f
tf**m T ד־ װעז דא ’f lynytotipt 

 װאא״ njri ןארי״יינגמיען ;עקאגמ ין«י־ מיר
 י••9 יfjriajt- #1 אבעי לייץ. ̂ייער ®ון עיג

אוי#ו.ענןז. עם ריי ס•וען «עגדען1י
 •ילאדעי*ויא י־־ובין, לאל,ס

r:•; די א־ז r אינןר אל« י«וין m f, 1אמ*|
 ״נןיןליינקײא^ די ©ןן צוױימענ•, טען
If •ון באריכ»ןן ינ^ן%ןאיען?ןנצ ני« f f f

fm דעם אוי^ :♦וזונדעי. מיפוגי*יד n  rn• 
f •׳•ערסאן, א ר,gמyקרJסז א ׳•געימ t^ fr
 T• •1 אויגאריזײםנ ױניאן דעי פ*ז זײנען

בrn טאן. עי גינען זײ י נ  (י• עטיוןס יי
מז גאי •ארדי־ץלען «m ידער רינמי;, מ גי נ  יי

 «רא»עם«יד^ «י יאץ9 רyד איז ׳«יר,טען יי
פ1 געגען ן*• י  גאר ״ו;ערעב*יגל,ײ•*, דיןר י
f״ יי ױגין;. ידע ••ן מיםינג לעם אויף i- 

 ביי״יי^עז איז רענציגקײפ״
 זי ריפיגגץן. די י1יױי ר»י קומם ױ*ס ד־אס,
 ז7י7װ ®,נ טאי־ און ניס ?נעי• לאן
ן *יאץ דעס י  אײף eSysf׳ מיםינגןן. די ו
קןן סיד אז ןאי,  דעם, *ין ג־ס״ אייער דיי
ogr איז •yo ipyrg; א,  <jםיסי דעפ ״,
און א צוױיטעי, א ק-סען װעפ באלד  דײטעי׳

-yj אנדער גוינץ א דעי־זעחיען װעיען זײ
״ י|יז ®ע*3’׳* ד ז י t * ״לז ®ז״ל י י o.

f װאר־ם אײגזעחן לארוס ד-זפ אילי f איו 
 •אר* אייעי עייילען ,י אונז *#י אינמעג^ך
ד *ארעוענטייכ^ן נו און ״ בדי^. י

 יאר- גןװאן איז װאס בריף דער : עפ-ואכ :אך
 *ס\ £וי איו •׳•ערס*;. דעם ורן עוענמיינפ

 אנד בייחןר ױן געװןרלן יינדארסיר• ;אנץ
 •it •וי׳מאןן רךס חאבאן םיר ;yoyv. זו ד־ר,

, ױי חד װלםעז is און ו  קלאיקםאכןר ין
n ®יייאדעי^א אין p y  ^ n r] ,װ♦* צוסיוי 
«9« באסת עכ ogn עי נ  ft#t ד*רך ײי
 ירגיי•. ײניאן איבעײגעבענע אנגיווחריגק4

ogn ,o א:ן r מ איתר  דזןך ?g אוגי, ירײנ
י Ogr אלײן׳• דבר בעל n זי rV O ’i  , itg• 

עװןי טיימ  *♦? ,0אינטרינןן זײנע דורך ן7ג
 אויסגעקיימן איז לר רgנ פוי®, גיפ דוקא

 »«ן ■og הוינען געיויסען g is געײאיען
יזי דער o ױני r ■לייך. ווירקלױ אונז סר 
agi א-גי £אי איז g באװײו, ק^רער g tg■ 
ז ^rogopig^ 4ביסעי חיב׳יע א r נ^ד איז י  י

y ואינלזנדלגז, זײנען װעלכ* אדעל^א4”! r־ 
r זײנען מוחות םעס y o i« is, װײ־ זײ א-ן 
 וחןר און ורײנד, יער1ז איז עס װעד ני®, כען

m םווכפ ogr עמװאס, גיך ■ו:א. זײער ui 
פ איחר אז זיכעי,  ריכ»ינן די איבלי־ נים ;י

y ;: iv o g i; לײג■ איחר םיטינג. »ון l»ng 
V *םדור׳ס ברודעד אין װערפער ia ,װעל׳כא 

■, וײנאן םיר r ער אימלזײ; g r ,ק״נמאל 
ז ז*גע;* געקןנם גים י  ••ו הינזינ■ דער י

fM•• באמת בריו אייצל Tjrvrn. דאר- און 
•nsgo ,ig■ 19 יײקענעז׳ ני■ קענען מיר W*
g עי •יז םיטנליד tg י n rחי זלנ■ ׳ 999 יי

 ypipp:g, יעדעי ײי נײטוגג, דער אין םחותן
i *בעי r אזא rigo ײי •ר״נז ך נים קען ׳  נ
דײטונג אונזער א«ן י*אץ9 קײן פינען
ע געדינ® -ty״g — .;yngp װ. ג«^ פו
v אםת. דעם ניפ •#ו■ זאג■ איחר וױיל o 

 »ז איעס, \yiyi irrys רועפען די49 חילעז
 ,19דס9ח דעם סים •ול ים4 איז ח*רץ ײער9

 ■י1 זיך גען9ח אויגען אײערע «ון ד«ס און
tyogiy; ן פדעחדען׳ קײז  ברוס■ ײ?ר4 •יז ױ
iy=gn גיט זיד typnyj עז5קרעכ קײן fig 

ר. 9 ^  טריי- •ילע ?יכער ם9ח syg« דעי *'
n״tyBרײהײט די ניפ בער9 ׳• is לי• זאגען 
9« ;.y;,די רקעחרם ysgMng י*ן g; אסת׳ן 
 oyד חלכעי^, ד?ש געבען is ױנז איז לם9»
אםת. זyרyסyב

ל■9גלװ ניפ ogn איחר — װייניןיפיין. ד.
 אונזאד לעזענדיג ז,yאויג ײלרע9 גלוי^ען
 ר־װע^ס7רנײט9 דער אין ;g םײנוגג,

ט גי^ם כ א ^  דאר §לס קלאוקסאכער, דער ב
 איהר •םעד.’רבg טער^אהיs'באcעי:ס

rg 1 זאך אזא,gn® זיך cogtya אד.« g י י  ו
ג1ט  זאר זעחר g »gn איהר .oyo^z די ;פו ;

T רעןgדערב W  ינײפער־*«♦־9 [9 ײעגעז 3
ײ אן ■וגג. ^ ײ ב ײן ויט <*gB ײםונג1אי  ו

 לי- די ליגענס. •אר^ענטליכען אין #ולדיג
 ני■ נוטעס קײן ארבײםער די װעלזןן גענס

g i איז oy pg ן.gט r ,פ#קם ogn ן י  י
 ר9קלאו?בלאכ די װערעז ארבײטלר־וחןלפ דלי
i2gn־D2gרעכם מיט ׳ iy ig גי■ רלכט, אהן 
רי איס ערגסט־באגואהלפע, דז אלס

yongsgiTwyi װעי*ען םיר i r i i
 וזי«יל ׳דעם וועגען ־p’g מים דיסקומירען נים

 «ון געארנײט ;y^gr ק^יקםאכער די זyכgװ
•jyo דז^ולײ ביז 1921 נ^ולםבלר

 tyogn זיי ogi גלרלכם, זענם איהר tg ליך,
:ngy״o װי נזעהר נים y s ז ה rt>g3 .iy3gii 

 ו־ןןg®T איז םזףיח די tg ?יכער זענען םיר
 OU tyfgrya איז דלם װעגלן איבערםריבקן.

 א-נטערוו• װע■ װעלכל קאמיסיע״ g זyרgװ
ײ זאל נאר .tyQpg* לע9 גרינדליד בלן  י1ז

oy rg װירקליך איז n?g, איז ogn קען tjro 
tg ,jsrm ײחר ff3y;gi 7 םאן g• 9 ®ogn 
r •9 םלז nפון ילרעז TfiifT5pytt3go n, 

tg ײ  װזך רבײמלר9 די גיראנטירלן לעז9י ז
ר ניגסמענס םיר גום .lgtyo g ]yegign וי

•trm g׳ vnn״ n i יו« ip i דין t•■ oy ?g



t

T v TU I I I U Iv m n w n m w .f

א |ן*» » ftip״0 «יי #ײני׳מ *ןיץ ן 'W  y'( 
yy• יר #»י* lytNifo בעזין? יעדען 

yy m a«* י*ד ly jjtfiji *m ײ•1ט &ון
י ן ױו ן ^י ח#י' ײ1 און 0*יjy*«o if ^0 ו

• tyiyu רײן,0 י« •♦ן אן1 r^ P ®ל^ןאכ 
י ן if jyו f iy if• .ןגסןז iy*| mi, ז W ן J“ 

j jy*ni if#» W 8 ׳ '1P  • ♦ 1 jyiyp •yiyײ* 
f «י1 ii »*«*yi tyiyu ey VlMt •pif*p 

jyiy* m $ sw  v$  p« ifopnp^lp y|* 
yn 7 jyiys• איחד if 0 רךם n# ? v t it i 

9« : jyi*fny« »»11# y i j  i f i  r •  |ys#fi 
1♦ yt/fiy »#יf# ,f די lyiyory-p *r*i 1זיי 

yn »iyjy*pi0i  Hft»»i|j־jy אנ׳ו©אפ M
jytyf uyiMfjyiyi ,̂ויז מיר S?r< כי

•oyi iiyiM יכ^״1 *«0װ Mi n i״ 
♦•y i .נער איז ״ילף^ n # «• װע« װאס

;1«יי 25 יןנע סי© מאן «י״ר  װיייען ז*י ;
ו1 ״ כלייכעז ו#י« ן נ ^ ו  ייי -אס ^

n איחר *רײו, «ײער  »iyp פ. ניפ ײ,*©♦ 
 lyiiMi* גיט ,־MU ו«« *«yp אי״ר •יסען
jjryn ,זיד׳ דאכ© דאס, 1אי ןינאנס־סטען 

iyp© א כאך גי*י«נ« ן.0« גי© אי״י־ fiei/״ 
lyyiy^pif* if ̂חי* די  וויכײטס־׳טמינדען. וו

bnsimn איב״טס־װיד דיגער3־»פ-11 דער 
v* ביויו »ון נא׳ימע״ן ^ינײטס*װןו אן 

 ךער טיג א *טיניען ויונט ,•v *על, דרײ
 זייי ליר |ען,0״ לײ א־נז ;ע*ע״-« «י*אן
 דעי־ױ. קימען רוזען װעמ עס »ז !ינער, גען

 איוים «,יין איז דאס אז *יחל, דענקט בער0
 » נאר גיט ני, א ? lyweifDMN *לױ1*

 זיף בים עס חאס זעחט דעם. װעגען גט0*י
 mi באטי-אנמ, ; אינדיספ-יז;; אנדע-ע אין
 /1קעמןע מיזען איבײמער ען30סיי*י ט^ר?׳•

oiif ׳ ־*ט-נדי;ע14 די איילנותא^טען י  י
 א*יפגע?עמ?ט מן:ען זײ װאס ׳כײטס*װאך

 Pבלי א רו«0װ ;תיען0י וריחערדיגע ך« *׳;
y די *וץי i,i0’1»o-?’c 0 רסײ/0יװ״0יעזU• 

 בא׳ ערגסטע די אונטעי דז*אנ 0 אוין״ ר«0ף
 די אז •ײנזעחן, װעפ איחר און ן״ינג-גגען

 ניט נער0 קען ׳אי? ז« mi «1ג רווא̂ת ךןזיגע
ij^yiyi די אונטער לח1ח אונזער מערןן 

»*yi»»f .וערט1 נריף ײעי0 אומ׳יטענדען 
 «נ* 10 ׳?י0® װינייען סיר ן1א ׳מליני10רעו0■

 -yn ן0««רײכ אתו י*ןן0ו lysfopifip רערע
 חערען/ if מיכטיג ט#קי איו עס מס. \1*

D011 ♦נעז0ח ?י y;ft if,| •ען ’ס  דער ײ̂ד
B^npifif סײ יון ijn ifjyii »ת.01ר

 ן1® חייודחסרון רךר — גריג^רג. .0 ׳
f r• •וײן «,0לי«0ג0נ זײן יי« נזןדינ jm•
חגל ו ?  יס•1י א־ן י«0 ה0ד . י י י ק כ « ן

 ,iyi?״ גע§יחלען ויג«0ד די װי *?יד*׳•*?
tyrt זי« כח מס ני• וויחר n גזןכען f i• 

 yp* ן0ל0ו ו«י ו0 ׳יpir»0»i. 0?1« ןויייגען
ijrafu ijrf יירגזגד I .ע• קורץ׳ װירקונג

0«i »»נ /Mppm

fM ... ך f riyn |Ji0Mf fi
•♦•,̂fyiyn i^ tiy jyn  tp ’fy i 

0»jŷ yn iyjMiyi נ^י *|r ד ^׳ ̂ ,׳ײ ^י
:lyjfliyfiy• 0 ;y .̂ 10נtyiMf i 0»> נרין

tyiyp r 501 יחיf| ,lyaM 0 (יט f  »ynד |
jyi^piyi ין» iyfii0

^י 0 י y*y0iiye|pyi י0•ײ סי י י
f<0 fl נױחןר  iy i l  .yifiy• 0 ifiyt mb y 

tyiyn »)yfiyi0 019 »f ju ך05 y .1 » i 
iyi p« .וןןיןן iyi 0n0i נy»0yז0י*0 י

ly׳i*p •f f«• tfi»0 ר0? ii’f ’fi »1 if ]y
Jl»/iy® yPMU yiHf fyfiyf yl0 ייץן0ן אןן

jyB’T. 1 3«10 ן,0ל« r i f i» n  f♦# pyץ 
v* «יחי mi אזוי n»4 ׳*yiM ŷ *yn »ד1ג 

V»f tyn p  •yn iy 110 iy^yii siypiyi•
 ii ,*»»♦11 ,iyii♦ ן0י11 י די jytMif ץ0ול

 ייד די כיי^ רyי’0 אין רינטיג זאגט איחר
yjyiyii?^* ,yi’rye yn r יאן t  srsMi 

מיער.
r )צסינג0אני11 i .יין -- יי״ק yi• 0יי'
fiiff I װיר?ל«ו 1י0 דאצזענט טיגען 0fi lyn f 

if אן ע?עכ גע^נען J 011DM0 ן0ד און
fyiy? ־'ט0« יײןי בדי «ז א*נז, זיך דאכט
 «f’׳f חיגײנט, דןןר אין דערגיײנען ע|ע&
 גוט y?0« און ץ0̂« אייפ׳ן זײן א^יין איוזר

;1מ/גד«0רע? מיכ טײיען.  ‘♦Miiyi ן ® C׳
 ז.yרnי®יfפ’או 5yiy רליר0110 איז טענס
 ׳יר1M0 3״ f« איחר ׳טרײכט כריןו אײער אין

H טים«ע&00כ oyty י*טען0װ i0Hfi ין» 
 '9י גיט דאך אי« דאס אבעי ־לאגע׳/ «ײער

י פאיקעיט, פאל.  «0 געיעכענט, חאכען נ̂ז
 ׳נרײנט רום,0ד #רײכט נ«ורח. איז איעס
 יןומט נעסעי/ אײנ^ליחײטען. יrזyo מיט

ױ0 מיזעז ליר ט׳ו0נ מעגליך״ אוינ אלײן,  י
 מיר 10 /י<fערrנye0 גיגין ;ען0ן ל0צז0 ך0נ

ty0i»»iif כל̂י א-ינ ׳י־ה0׳»ט fyiyn •נאט׳ 
. 1««1 נאחילןיג tyiyp T’0 עיעס סיפ

אנגעבען ליט «yn איחר 1בי — .01כל .11
עז0נ דעפ נײ^ ײעי0 אין  דגי, נעל p« ס

>ײ^על«לינעז0® ל♦• נדיף דעם סיר קעגען
10 «ס/1«0ר inyi |yny> ®4fn דעס חוץ 0
 י־יד «יחר ®tyjjitt»iri03 yiyi 01*4«0 ל0®

lyjjyii די if . 1 y • p 0 • yi»»Mi -#ב 
iyi^« • 0 ל•0 איעעס ?•iyi»-3y» 0 «יז 

 iy:fn jyo ר«י0ד 1̂רע !#ך. ץמסטע ג*:ץ
MW•• yi0̂»»',wr0i» קלןרע, i i

2441 נד׳זנמרסי םןגל»פ*ן

 «חןס לע«גארד די
42 P 023 o c m ״ ס נװ ס

p נעשאנאל איסט־ױזומר m
m o ר /0ג ד ו מ / -ק0י ד ט סי

lyiryiD אויף tttut^o יעדען גע*<חלמ mjm «וערעפ«1אי
סייזויגג ייון

yr*1p עגוגמןן.0 ®אמע<יגען מי# װערע( דעיאזיטס«

ט נ ע פ ר ע ע ״י ם א נ ו א ק ט א צ י א
0)"1 HM *5.00 08pM S O ' M O y i .ה«נ<י
װעיט. דער «דן ט׳ייען איע אין נעטיקט װערט געיט

 «ר• דעי איי כיזנעס״ ״איטע jnytim גינען סיר װןןפ ניןחאנדיונג די
נייגעס. ״דיע א־נזער פון װמקסען טטעכדיגען פטר׳ן מסעגט

מײקינג ®עטערןגרײױגגדעדינ־נג
ttm v'm ון בײס^נ* *p ,ײװ׳מט-׳^טונדען vsn אעסןונס 

 מ״די׳אך, םרויען, »ר6 יוינדױױדועל סטרייןטאי נעגענען ווץיען
jn רז׳^ודא־ס, rp* א־נםיזנטם און . ס ט נ ע ם ר א נ

פריייען זומער ספע^יעלע

 דעדינינג טון קאלעדזש לידי;ג
מייקינג סעטערן און

.,סיט יארק נױ סטריט, טע14 איםט 222
2 WV'YVו/817 סט־ױועסאנט טעי*. עײעס. טער3 אי) טער

ראזענפעלד׳ס

ט « ד ך ק ל ס ־ שי ס ד א

פשאי צװעפאפשד סחעע ממםניא סחמ דד װחײם
LLO Y D  u u m g

.1 9tft« StteH
ע  ו קאונט םראנסטטיטגטיק די

יירא•. נאר יארק דו »ן

 וױאליסטישער0ס חארלעם
סענטער קײש«נאל1עדי
 סםריט, טע106 איסט 92

*vtv'yr עייס- סעריסאו און •ארה
ח«ל גרױסען א ארױנגען8 »

top סען מנןן םענ׳טען eoo ארי
D*ni•«>»«0 נ«יזר, תסנןמרם׳ןן, *אר

». ,t« אין תולות מן,
 רוםע סיטיע און אפיסעס אױך

n r  m o» ניי סאנ aim v «נײנ«נ 
loertpe: האריאס Jd20

• * • « t *

ט ס ו ג ו ר א ע מ ו ן נ י ו ן ש ע נ י ש ר ע

4ץ ז־/ 7

 אידישער חןר אין ערשינען ווען איז ווסס «יעס אימןרשכזײנט hpoo דיזער
 שי«־ סרנױקיען, כטלעחרענדע םים פוי זײפען 68 ענםחטים נוםער דיזער שיראך.

 ארםיקלען, פרױען ספעזיעלע אױסער עחױןחלוננען, אמטעחןסאנםע רטםאנען, נענדע
 קונדסים »ײך םאר *רםיםטען. באריהםטלםטע די פון אייוםםרירם •רטבםפאל איעם

,קונדס״. סלס סאםירע און וױץ הוםאר, פון פייחשעס פולע ןנוױי אריך םיר חאבען

 און זשח־נאל טרויען דעם לעזט
 זאלען ®ױינד. אײערע עם טײגט

ךiא די ן הנאה י ע ב א ה

און סוכסקריימןר יעחרליכער א ווערם
דעם קריגט

פריי ו8לנ»נ8 איױשפן

זשזרנאל פרױעז חןר
נאר סרױ רער סאר דאותאל א נים איז םירע8פ נאנמר חןר פאר

דעם צזמען איהר סוזט אידיש נאר לעזט איחר אוינ

ן ע ױ ר ל פ א נ ר ר ש ז

 יאהר h $150 — קאפיע א םענט 15
ודינם] is עם שיקט און קופאן ריזען אױם פילט
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i נױ ז«שורנאל'/ ״םרויען r־P
סוכסקרי•־ יאחר » םאר $1.60 היערםים אײך שיק איך

 אידישען דעם סיר שיקם און זשותאל םרױען *ום ש^ן
 סוכס״ םײן צו יחגכדום אלם סרײ אבסא^וט איצמאנאך
סריישאן

Name ...................................................................

Address...................................................׳ ..............
̂' ׳ ̂•?י׳ .'V♦ *׳>■'•׳ ׳ ׳■'4 “•׳ פ

b ר w ib » ס * מ ) (® מן פו מ וו מ ז ז ד י
1, »>o»r׳ v p דײיאריו יניס^ס׳•• 

yisri •oyn loo •סאידי
J ומםײק^רס׳ •ייאחנדםי^ר^^ aaa

no fw9 anfi,. 0• ײ,0•יייחןל.
 סעסיעל״ און סײלארס on<״ ו.

W "D״ao y»20 aeyii if  — D.
^ וױ ייי

 י. 1028 — יזגיאן קלאותםײמערס .4
סר. ׳י0יס0ל0כ סט,/ ר0ל«יס0נ

 װ. 181• — יוניאז ^אומםײקערס 6
tMi»i«ײ, •«., |0׳ יי

 ״. 804 - װאירקערס •מכראידערי .4
0&y»l ,»יןרק. 1*י ׳ס

 919 — מניאן סייקערס רײנקאוט .7
.D0O ^0*003 ,t>o איננ«ין0װ

 — װאימזערס נארםענט צײדיעס .8
.,ipo’fiin# סאן נלד;.. וילען 411

••י״
 228 — םײי*איס סוט אוז קלאול «.

יןרק. גױ עװ., סעקןנד
קאטמרס, גארמענט אמאלגאםײטעד .10

יק.0י גױ סמריםו, כוע21 װעסמ 7
n. סע?• 219 ״- ױניאז תלאויוםײסערס

נרוקלין. ס«״ מאן
 װי׳יינג• 7־34 — ױניאן פרעסערס .12

סאסס. ׳!0ס»0ב סט״ «ןן
 *רינס זג — ױניאז קלאוחסײקערס .18

קענעיע. סןגסדיזול, ס«., ר1י«0
 בע• B4 — ױניאן הלאוקסיײזערס .14

קעגעדע. /0יןגט0גן ס«״ װערלי
is. נ. 38 - װניאן װײסטםײסערס

.0• ניײרעלײי, ס«.׳ םנע11
 ביל־ •ראאוירגאל — ױניאן קאטערס .1•

 פרענלד״ין און *עon 9, 11. דיגג,
oily,. .©00 ׳1אי1ל ס.

 סע־ 144 — ױכיאן ריםערסײערס .17
י?.0י 1 גי .,iiy נד0ק

1819 — •חזסעיס סרם אח •18
jfriM וז. in ,יילל. גן,07*י סר

 1460 — ױניאן האטערס ?לאוק .1•
.ftp ל,07נםי0כ׳ ׳ס«. <ןלארק

 װאירקערס׳ נארםענט װאטערירוף .20
22 11. 7\yo ,.©נױ ס ♦p if.

21. »»̂d h 0;©:0 108 — ם״לארסo* 
nyo ג. רק,0נ־ סם״ wn.

a 10 — ױניאן םײיןערס דרעס toyv 
ya21 ,רק.0י ניל ס©דיס

 א. 231 — ױגיאן סקײרטטײ^ערס .23
ר?.0י 1גי סם״ םע14

 ןוי־ ז24 — ױניאן סקוירםםײקערס .24
.0000 באסטאן, ס®., ן0«ינג©

26. n7ײסטכוײpװ. 16 — ױניאן רס 
יה.0י נױ ס©., םע21

 װ«י• 1024 — ױגיאן קלאוקמײקערס .26
.0 קליװלאנד, עװע״ נא©

 102*1 — ױניאן סקוירטסײקערס 27
.0 קליזולאגד, ,7117 װאלגא©

 2718 — ױנאן טײלארס לײדיס .91
ifopyrn ,.װא««. ל,7סי»« סם

•2 pia^p 1024 — ױגיאן םינישערס
.0 קליװלאנד, ״7117 װילגא©

 ״7• ארד 311 —־ ױניאז תאםערס מי».
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 409 — ױניאז וואיממרס ?ארסעם .8•
lyrnni ,נ.0ק ר©,0נרידז*« בילדיע

 237 — ײניאז ?אםערס תארסעם .84
.i0p ר©,0נרידז׳»« .,ny ל0«י«7?
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«. נ. סם., 7® 17 .11
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 28i — tnppMDpntfp איטאליעז .48

י. נ. ס®., 7® 14 י.
 װי־ 919 — ױניאז װײסםטיײמרס .49

ס»סס. ן,0ס©0ב ס•., ׳•ינגסאן
 ױניאז, דרעסםײ^־ס םשי^דרעז׳ס «.

«. נ. ס©., 7® 17 װ. 22
 ױנ- װאירקערס נארםמנט לײדיס «ז.

 ס0ל ס®., סיריגג ס. 188V4 — יאן
ל.0? ׳ם7ל7נדז״0

 y©9 ימדז0: 232 — װניאן קאםערס .8•
«». •ילידעלפיא, ס®.,

1819 — ױניאז םײקערס ר^נהאום &•4
ifTMim 3•♦ ססרי̂סMp,« .לל»«

 װ»• 724 — ױניאן קלאוהכױיהערס .5»
.oo«e ,108003 •.,0 10»יננס

 םייסערס, באםאגחאוא אח וױיסט .68
י. J סמרי^ יסײ©ח0• 19§

 ױציאז םינישערס דרעם אוז סל^ס י®
 »«לל. ׳ג»»p»r ם©., ן0דיװי?«» 1819
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 אדד 811 — יודפז יןיאוקמײמרס .8«
 tfrt י־ז r*t .1י <. ישי׳ «זי«וס

.0 ©י,7סי(סינ ס«ס.,
 67 — ױגיאן סײלןערס כאטאגהא^ .64

11. y®2 l ו. סס״ ,»
 — ױניאז עטבראיחצרעיס כאנאגז .66

,1 ל. ©.,0 7«14 ». 920
2189 — ױניאז הלאוחסיי^רס

ן. ׳0ליד0ט ס«״ 7*12
.87

26 -  ױניאן װאירהערט גארטענט
ר,ןכ. יד, 06910״ ס«., כלײכ

.68

282 - ̂אוק  - ױגיאז םיגישעיס קי
*יי*אדזי״ןיא •«., פע9 |ר«3
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«וניאז, דרעסםײקערס אוז סחוירט .70
XfP ם»>30י0» עיי., סיאדינא 208

.3 382  ױניאן, •רעסערס קלאויז
;.’סילאדעי* סצרי©, צע9

.71

װאידקערס, גײרס װאײט און דרעס .72
ד.0י*©יס0ב ׳ס©. י0ל©יס0ב א. 1028

 קאטערס נארםענט אסאלגאפײםעו־ .73
סטי־י©, »ינ;מאן0װ 794 — ױניאן

לאםס. בןסטאן,
 קיאי•?״ 10 - ױניאן ?לאוקמײקעדס .76

̂ן םאסס. ואוס©ער,1 ס©.. כ
 T• — ױניאז אירײטארס האאוק .78

 ייון on 9, 11©7 כילדינג, ©וירגיל
.00 »יס,1ל ס©. עװ״ •לעגקלין

חע״ 123 — ױניאז טײלארס אײדיס .79
?ןנ. גי־ילוױ®*, .,ny םילטןן

 — ױניאן קאטערם סוט אה קאאוק .91
אילל. ,030p’» ©.,0 מע13 .11 1857

—יװיאן בעטיארערס און בושלערס .82
♦. נ. ,ס© ©ע 14 א. 221

 ס©״ י-ײי71עי3 84 — ױניאז האםערס .83
קענ. ׳0נמ0י0®

 מאגיאכלא 715 - ױניאן האטערס .84
ן. ®אלית׳ ס».׳

 ין7* 706 — ױגי#ז םיי^ארס אײריס .86
to׳נ. .3 חן,0דז» סס. ״ iTP.

 07»נ — ױניאן מײקמרס רײגקאוט .87
.0דו .3 ן,0»רעג© ,530

 מ«י- דרעס ענד װײסט איםאליעז .99
׳©ײ©0 »ע21 .11 8 — ױניאן קערס

יק.0י נױ
 — ױגיאן מײקערס דרעס •רײורעט .90

ית.0י 1ני עמ., ן0קסינג©7ל 726
 נע• 84 — ױניאן »רעסערס יזאאוק .92

תענ, ,0:©0י0ז9 ס©״ װערלי
 טײ• לײדיס ענד מײחערם סעמיעל .93

 בילדינג, סו^ריןר 806 — צארס
ן. קליװלאנד,

19 — ױגיאן וואייסערס קארסעט .96
.30P רי,1ב37ד ס®., ן0זם10ח

 אלםערײשאן ענד טײלארס אײדיס .9»
ס«. pi0 419 — ײניאן װאירקערס

.50P ,1711״«♦ M3 ),010(״
 .6S9 11 — מגיאן םיילארס אײדיס .07

3®0 t,.© אל.9 ס,7ל7דז«30 ס0ל
 811 — ױגיאז ■רעסערם ססוירט .08

 0ל7 1ײ y®7 .11 .3 ״ןל׳ וס0ל7« «דד
.9 סינסינקמי, ס©ס.,

ארס9ואדר נורס ווחײם אוז װײסט .100
 0P»r• ס©., ללס711 ג. •9 — ױניאו

יילל. ,0ג
 ױנ־ װאיר^רש םײלארס נארכמנט .101

כ»א* ס•״ י0נילייס ». 1028 — יאן
םד. ר,0•יס

ioa. 24 — ױגיאן ערס9םיי רײנסאום
J ל,07ג«י0ס ס®., גולמיול• 7P 

 דד^ססייקערס איז װײםט צײדיס .108
 על1ס«י 640 ל,7«07® לײכןר — ױנ«א|

קיל. ס.7י7דז»30 לאס עװ.,
 164 — ױניאן יס0טײל לײדיעס .104

איקא־ ,306 ס®., ן0װ»«»ינג© װ.
#»ילל ,03

 מיל■♦־ ». 926 — ױגיאן האםערס .110
מד. ,100ג»ל*י םם., םאר

ט רײנקןאם הלױולאנד .111 מר  ױנ״ םיי
 גיאיינג, סוייריןר 306 —־ יאן

ן. ,13קליװל»
 ױג־ וואידקמרס גארטענם אײדיעס .113

 »., ס© »ר»ור ס3•רי 37 — 10«
J7P ל,0©רע30ס

ר0װ נארסענה אײדיעס .113  יונ״ מרס9י
»10 — 723 .« 213*jm y, סימט 

י. ג ,10*1711
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j 1* ,48 י. ס®.,  ,p*i0i.»״
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פון דעדינערס
מ*רל»נגס סו א והןרען סלײדןר מרױען

ן פרדען »מ מענער־ «אר יראפעסיע גוטע א
 סימןס פרױען, פאר דעזײניננ אין
 קורפן א קלייחןר קינ^רשע און
 נאל״ » םימם סקול םיטשעי אין

 גחיסע א »ון •אזיששז דמע
געחאל®.
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 נריי־ םייקיע, פפטיח דזייינימ,
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כעסמזן

 fm סאנ אוננמדדיכם. ■יױואס
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 סולאר כױס נוקיאט 19סרײ א םאר

.7י7א«נמארםא
 אין אן19דעםאנםמריל ®ײיע

סקול. אמזער
פרײטאג און מיטװאך מאנטאג, :תלאםען אזענפ

םקול. דער אץ פריי דעם«נםםריישאן
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 iPBW #תארפאריימאן
מר ײיז וחנרם  אויםנזננוסאן יתיאן אונ
 ואד יאםיד ווון םחוגםזנן, סר » *ויןי
 אוכמםוס װקם קאמי דיזער דאס גתן
זײן

pi o*ir/ (<
r• ד*ר אין r u

in ד חר
V( א*חר אי״ש

m•♦ א f l אן פון 
י ^ יז װ ׳דט י

אסערימא- iir אוד
Dip כנוד סף א *חן דט

r• און t ^ o n אוגז גארyי^עע״ י 
)y ארסm r u, די w vrsuwn>סו 

ד Dnyr^ii גא״רענמ <ייף• ן  ו
נא• אלנײסער yv>io ד» רןyד

גוב^  א״ y^n געזןוגט רyסyנ *y«׳־i ו̂ו
ײנר״ אין רע״אגט^׳יודןונס

 כוןקמנט דט ^רעויכגער pn *ױןי
̂ש  ריטגי״יד * איז ער ס#*י*<יסט. יי

 עד אץ •א״טײ y^DD^ryijo די סון
V'n סוד ין״ן דעיפון ראכט

^l די ןוכער .oh״ ווי״סען n y v .w 
^ן ‘in םין עיי עד  דעם סיט דף ח^ט ס

 גערע״ דך רןוט ד ; גטyכyגע'- ד^ט
:Djy אין פארדיגסטען עזעגער׳ס‘’^ כייט 
< *yi^n רyד װ «ו(דנו די  סיס ׳»11ווו

yto^^^nyD y;Mt) טון שיחחןר * אלס 
n גרדסער rvnvm m i, זײנע מיט 

 ״נעגאישיאיײ אי*ס [VQ"vy'm חױכע
 די אויוי רyרהאנד^yאוגט איס טןור׳/

jyirny w v r w tw די אין יוגיאז יי 
o,DD3y>«aאון ׳ yאײדטטיסיג א*ו ר 

yו1דny,‘ט jעװ^ורyן iv אס- הױכען רעם•
»>jy

 יאנדאן חיץ א• מאחרט ער
n;yoip15 דינסטאג, נן ojnאױגוסט׳ טען 

 די םון ״מוראטאדא׳/ ״שיף דער טיט
 םון אפגעהן װעט ׳שיןי די <ײן• חונאיד
 •יער פון ׳םריה דער אין דעסטאג האפען

XA כײ כאיט דאס ריװער. נאיט 
 םאר^וטעהט עס סטריט. טע14 װעסט

 און שרײגד איע o^yj;py>r דאס ױ\י,
 אונ• םין קאםיטעס אױך וױ םארעוזרער,

 •יער כײם דין װעי״ען י״איןאיס, זמרע
iy אף׳/ סענד׳/ װאריםען א איהם געכען

באנקעט אבשידס אן
אונ״ פון סיטגלידער י#מןער דו די

 הא״ כאארד עחזעקוטױו דז^ענעראי זעד
 אמןןידס־כא;״ אן פא-אנ^טאי״טעט כען
 םאד יטיעדנגעמ •רעדדענט םאר <ןעט
אױגוסט. טען12 ךעם אװענט, שבת דעם

אםער׳ס אין דין װעט כאנקעט דער

 פעדטעל־יעהרליכער צודיטער
 עקזעקוטיװ דזש. ®מ נדטינג

דאנערשטאג. דעם באאדד
\) ז״ם פדן ,•ס4(׳®•

 וױיסט אונזערע פון הױו ױניטי די
 אי״ע כמעם אדער דרעסטאכער. און
 אאיבוער־ פון מיטגילידער יארסער ניו

 זײנען באארד עקזעקוטיװ דדעענע-אי״
 קיאוק- מיט׳ן סארנוםען אקטיװ איצט

 טיפעריײט די זײענדיג ״סטא«עדז׳ע׳/
 קא- זײ און ׳קאם-טעס וױכטיגע די פון
 יארק״ נױ םון וױיט אפפאהרען ניט נען

 אפנעהאיטעז דעריבער װעט טיטינג דעד
 ח#םע<, קילאב עדדעסיר ^דן װערען
יאנג ערזיעםיר, סטריט, טע35 כים^

איײלאגד״
סעקרע״ און יטילעזינגער •רעדחןנט

 דעם םאר ^יגעגרײם האכען כאדאןי טער
 דעם םון רעסארטען, װיכטיגע םיטינ;
 ױ־ אונזער אין סמטינקײם און <מכען

טע די אין גיאן  מאנאטען. •אר <̂ע
 כא״ אויך װעלען צײט זע<כער דער אץ

 אמבעסםען װי •ילענעה װערען םראכט
 דער אין אדבײם דער סיט *סוונפהן

צותונםם. נאהמנםער דער אין ױדאן
ילעכעדיג^ גאנץ א ^צס איז ^ײט די

 םייע אין אוסרוחיגע. אן אנדסע< און
 די סים אגריסענט די זײנען ערםער

 זײ אדזנר אויסגעסאלנען, כאאמבאםים
 שאםט, Dtp און אױסגמהן כײם הא<םען

אוםרוהיגקײט. אן ׳נאטיר<יך
 א<מ »ין אוםעטום, כמעם <ױרער,

 דמר םון אוױינען א<ע אין און שטזס
 מטעהם אינרוסמרימ, גארםענט יײדיס
 םכה די םאגעס-ארדנונג אױס׳ן איצט

 זא־ די \ym סאב־מאנוםעהםשורינג, םון
 ^איקע^, - ״חאריארייעאז גענאנטמ

 די ארונטערצודריקען זוכען װעלמנ
 אונזערע אין סטענדארדס מםאבילירטע

 איסמר םי<ע דורר זײנעז װע<כמ טרײדס,
 גע־ אויסנעקעםפטם יײדען, סך א דורך

 אםא< װידער וועט םראגע דיזע װארען.
 ומד באטדאכט נענוי און אויפטונונמן,

 ענערא<rדז סון סיטינג דעם אויזי ׳רען
באארד. מקזעתוםיװ
זײ״ עס א<ײן, םראגע די נימט אמןר

 םרא־ וױכסית אנחןתנ נאך ip גמן
 װאמתן וועילכמ •ראמלעםמן, איז נמן

 יועם כאארד דער און ענטטמר אן אויוי
vm באםראככתן. גמנוי גאנץ ®ראגען

םי״ דער וואו אדרמס איז אט
: ריערען אפגעחא<טמן וחנם םימ
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אן, ^ר א  סט. y#:ט DDyn 104-Jte חן
i r r  v j

i, ג איז ערשםyוiאנyװyנ^ו^״ ט
t\m כיויו, דין נאניזעט דער ד^ס 
j אוױ y w  iv אן y;Dryj‘ yDJ'D> פא״

v y e r |y i>1i« אױט״ ז-ף הן«ט עס
jyt^yj .^-^אנד

 גגעױאחן נאלאנט איז oy נ^ר ױ1
w װוןרא טypנאנ אזא אז m,\ ' איו 

w* כא<ד n rw  jy o w םון 
 און Dyיyאfןומאד פון װ> פערז^נ^ן

oy,yiD^oi^ ארנ^ט דער פוןyנא״ ר 
T אױך jy^n DD>yii װעגונג, t »>piyj 

ס אין כאטי^יג^  דײ אלן כאגחעס, מ
mjm nm ro yt גרעyoיפ״ סיט ר 

 נ^ר אזױ איו כאנמפט דער טאג.׳ דען
 ארכיײ דעי םון באניזעט דער ג^וארען

iyo •כאױ^ונג
n די כעת m r גע^ריב^ װעיען )•y 

 פאל״ די כאגקעט אץ אנטײ< שױן סען
פע״ אטעריקפן : ארנאדוא^יעט געגדע

אן  טרײדס סענטראא <ײבאר, אװ דעי־יי̂־
רח דו פון /ולײצנס <ײכאי און  און ̂י

 אינ״ געװערק^^ען, רי ׳אומג^ענד
ײ די יודאן, סאא״ערס טערנע^אנאל  ױד

 קעיםײ״ דער ווארקערס, טעקסטי< טעד
 אינטער- םאריערס n #םארכ*אגד oרyין

 דער און רינג ארכײטער דער נסאנא^
אסס׳ן, ״פארװערטס״

&r אין •ערזאנען אײגפיוסרײכע 
 מיר חאגען נאװעממ ארכײטער דער
וםפערס סעסױעל : דערםאנען ^ױן ̂ג
 םעדעיײ^אן, דער םון ױאא מאטױ און

 איג״ םײערםען די םון הי<י טיםאטי
אגרערע. נאך און רז^ינירס

 באנהעט א זײן ׳א<זא ׳װעט עס
טאס^טאכ. גרױסען א אזיןי

ן, דערדאנט אױן דא זאי״  דאס רוע̂ר
 םילאדעיצםיא האט הינויכט דער אין

 איו דארם — ׳װעג דעם םאילאםען
 שבח, <עצטען כאנקעט אזא נעװען ׳טױן
 װענען נעווען דארט איז ^יעױנגער װען

 דעם אױף /זרסגעאענענהײטען. ױדאן
 סא״ רי פארטראטען געװן איז ‘באגקעט

 כאװעגונג טרייו-ױניאן און ^יאיליסטיקןע
 <*״ םון דעילענאציעס םייאדעיפיע* םון

 ס׳ודז און ביוםען געכראכט האכען קאס
םרעהיאף. און לעכעזײג געווען

 איז םילעדעיפיע אין כאגקעט צום
 באראוי, סעקרעטער נעלאדעז נעװען אױף
 רעדנער די םון איעער געווען איז ער און

כאנקעט. דעם אויף
* ♦ ♦

באםערקמן, *װ כיאי איז ^וסKf צום
 מאל דאס װעם פלעזינגער פרעז. דאס

 די פאיכיײכען. גיט יױ־אפ אין
 ער דאס אזעיכע, זײנען אום^טענדען

 רע־ ער אװעקבי״בען, יא:; נײפט קאן
 אקטא- םען1 ארום צוריק דין צו כע;ט
 דארם זײן װעם ער הייסט, דאס בער.
 א םאהרעז אין לאנניעס איבער׳ן ביז

הײם.
 מיטניידער׳שאםם רער פין נאמען אין

 מיר דױנ״שען אינטערנעיעאנאי אונזער פון
 רײ״ גליקליכע א ׳טלעזינגער פרעזידענט

 װירער איהם ניכען אין האםען םיר !זע
 רודער כײם *אסטען, זײן אויף זמהן צו

ױניאן* אינטערנמ^אנאל אונזער םון

 •אוינען־ צוגעפאסטע נוט
 ױכטינ אײר מאכט נלעזער

זעהן•
*8>r)8)*18 800808)1* 01)
>18 183 )801383 )80 I8P 1»1
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B דרעסמאכער. און וױיסט די כײ ורג^ניז«ציאנס*טעטיגקײט5 לעכעדיגע -
אן די — אײנגעפיהרט. א״״ 'סילימן האיכער א — װאו־מרכ^ט. סאר אגיטירען װעט װד ד

׳מעגעדזשער דז׳אענעראל גײעם פון רעקאםענדאציעס וױכטיגע אן נעהםט בא^רד דדאוינט דער — שיאסען.
האכםאן. י. כרודער

בדטיעעז שאמ־טש;זרמאן מאנאטליכע
אר כא־ מאנד וי

 רזשאיגט דער װארט דאס האט איצט
 דרעססאכער און וױיסם די םון נאארד
 די געקומען איז שײנט, עס וױ \מיאן.
 דרעס״טרײד און װײסט דער דאס צייט,

 ^רגאניזירט ײערען זא< יארק נױ םון
 ש,"[ איז דאס וױ פראצענט, 100 ®ולע
 און קלאױדטרייד, םיט׳ן פא< דער יאנג
 און וױיסט דער םון באארד דזשאינט דער

 יעצטענס דך האט דרעס־אינדוסטריע
 דאס ארכײט דער צו טיכטיג תנודען

יעבען. אין דורכצופיהרען
 ציײ דער אין ארט צװייטען א אויף

 סיטיננ א פין כאריכט דעם אין זטוננ,
 די װעיען כאארד, דזשאינט רעם פון

 רעדע א איבערגעגעבען נעפינעז לעזער
 מענעדזשער דזשענעראל נײעם רעם םון
 עס װעלכער אין ׳קער«ערשאפט דער םון

 רע- װיכטיגע אײניגע נעפאכט %וערען
 דעם אין דארף עס װאס ,קאםענדאציעס,

 וױיסט דעם כדי װערען, :עטאן מאמע;ט
 גע־ וױ יארק נױ פון טרײדס דרעס און

 דדעאינט דער און ארגאניזירען. צו ^זעריג
 אנגע- רעקאדענדאציעס די ה*ט כאארד
נרמען.

 טעטיג־ נײער דעי םון אנםאננ דעם
 גע־ באארד דזשאינט דער האט קייט

 צוריל, װאכען צװײ א םיט :אך |סוכט
 ארו:* געװארען כאשלאסען איז עס װען

 שעיער איע סטרײק אין טערצונעהםען
 דזשא־ גרויסע די סאר ארבײטען װאס

אײ װיזען. און דארםמאן )גער־םירטע

 mVi אפנעשטעיט זײנען שעפער 80 בער
 רyארכײט טויוענד רyאריכ און װארען

 סטרײ? דער סטרײק. אין וץי געפינען
 דער #יוײנגען צו געװארען גערוםען איז

 Djyon^ דעם אױסצופאלנען טירסע
 ארנײט נאנצע די דאס ױניאן דער ריט

 וד^ן-1 אין וחנראן געמאכט איהרע
 װעט ױדאן h נאר וױ און ׳שעסער.
 װעט ׳פירטע דער טיט װערען םארטיג

 סירמען, נאר צו נעהסען כאיד זיך זי
 אגרירענט. דעם א־יס ניט פאיגען װעילכע

סא- צו ענטשי״אסען פעסט איז ױגיאן די

 טאנו• די און דושאבערס די פיהלען כען
 א«- מוז גטyאגריט אן דאס פעקטשורער,

 ױניאךאגרימענט א דאס ׳װערען געהיט
אגר^ננט רyאנד אן וױ עמער דט איו

 די פון סטרײק *לגעמיינער
ארבײטעה עמנר^דעױ

 װאר יעצטע געראידען האכען סיר וױ
 וױיסט די האט ״גערעכטעלײט״ n אין
 איגעחאילטען ױניאן דרעסמאכער און

מא״ עמכרױדערי דער ריט קאגםעיענצען
)10 וײם אױזי •׳•לוס

כאלך יארק נױ אץ סטאפעדזש קלאוק
פארענךיגט גאנצען אץ

ש ״קלאוק די ח  ה#»• נארמאן — סולט.1סא נאנצען אץ שוין קמםישאן״ װיי
113 t ; i אויססילען װעט סיינבערג *. — טשערםאן. אוםפארטייאישער 

i 1כי קאםיסיע 1דע אין פלאץ ׳ם1גן(3י1שלע y סון *,*!יקקוםען װעט 
ש מן1ט כױטי ױ-ױני קאנגחןס. י

nys«oo pi«>p iy i■«1*3 אין ׳ #*p i 
o iyo ),i» :i» i טא( «ן1י« מיט זיר *i 

 (»(««( אין 8י 18( 1אי עס סוױ. זיין
<**־p *i סון ארכייטער ט3טויז« א ם1א,־

 צום אפגעפארען שמדנמוז פרעזידענט
ענגלאנה איז קאנגרעס טרײך-ױניאן

ײן פון שיף צום באגלײט װערט #ר אנגעזעהענסטע די פרן און פאםיליע ז
ױניאן. אונזער אין םענשען

8* -----------
 טען15 דעם ׳פדיה דער אין דינסטאג

 אפ־ שלעזינגער סרעזידענט איז אווגוסט,
 ״ברי־ דעם צו ענגלאנד, אין 'צעםאהרען

 װעט װאס האנגרעס׳/ טרײד*ױניאן *ש4.
 אין סעפטעםכער, אנםאננ אין עפענען ןיך

עננלאנד״ ןןאוטפארט,
 פרא־ חןר אלס אהין שלעזינגערפאהרט

 םע־ אמעריהאן די םון דעלעגאם ^וירנאיל
 אײנ־ איז ער ;לײבאר אװ ךערײיעאן

 דעם צו געװארען אויסערװעהלט שטימיג;
 קאגװענשאן לעצטע די אויח ןןהרעךאמט

 לײ- אװ פעדערײשאז אסעריקאן די םוז
 געװארען אםגעהאלטען איז ײאס ׳באר
אהײא. סינםינעטי, אין מאי כיאנאט ]אין

 ״םױ דער אויף אפגעםאהרען איז ער <
 םון שנעל״שיםען די םון אײנע יטאניא״,1
 ״מוריטאגיא״ די לײן״. ״קו״ארד ך

און םינף אין ים איבער׳ן רײזע די םאכט
___ טאג. האגב 4

 באקומען האט שלעזינגער פיעזידענט
 םי<ע די םון אף״ ״סענד נראנדיעזען א

 אין אין ױניאן, אונזער איז זײ:ע סרײנר
בכלל. באװענוננ ארבײטער ער1

 ציײ דער איז זײט צװײטער א אױף
 דעם װעגען נעפינען לעזער די *ררעילען צפונג

 אבשיד־באנסעט, גײםטרײכען ׳»עהנעם
 גענעבען געלעגענהײט דער צו איז מאס

 דא אװענט. שבת לעצטען ^עחארמן
 אוי״ ״סענד דעם װעגען בלויז םיר רמח

םארטיטאג. ןרינסטאנ
 זײנען פריה דמר אין דינםטאג

אונזער םון אםים אין צוטיםגעקוםען ןיך

 טו־ אנגעזעזזענסטע די אינטערנײשאנאל
 שלעזינ- זאגען צו ױניאן אונזער םון ער

 עס !פאוזר־נעזונם הארציגען א גער׳ן
 םע־ און סעקרעטערע די נעקומען זײנען

ױ <אקא< אונזערע אלע םון נעדזשערס  י
 צװישען יארק. נױ ארום און אין ניאנס

ײ  דער שעוזן, ברודער געװען אויך איז ז
 כרודער און ,1 לאקאל םון מענעדזשער

 .9 יאקאל םון מענעדזשער דער הײמאן,
 סעקרע־ געװען אגװעזענד אויך איז עס

ט אויױ (שלוס ײ ).6 ז

 םארכלי- נאר ױינען װאס שאפקעס, נע
 ניט װעט ױניאן די און פיעצער אהן כען

 אין ארײנצוקרעען זײ םיה קײן שפארען
שעפער. געסעטעיטע גרעסערע, די

 דער םײגבעמ, י. ברודער װי
 דזשאינט פון מענעדזשער דזשענעראל

 דט ױניאן קלאוקמאכער די םון כאארד
 די סטאפעדזש דער װעט איבער, אונז
 די פארענדיגט. גא;צען אין זײן טעג

 קאנ־ אין זיצט וואס קאםיטע סעטעילטאנט
 אויםגע־ װערען װעט האטעל טינענטאל

 װעט ארבײט איכעריגע די און ׳<ײזט
 אםי- רעגעלע די דרוף װערען געטאן שוין

 ארכײטער איע כיז ױגיאן, דער פון סערס
 צו װאו ילעצער תײן גיט נאד האכען װאס

זוערען. כאזארגט װעלען ארכײטע̂ן
 די אפעלירט צײט דערועילבער איז
 גע״ די םון קילאולמאכער אלע צו ױניאן

 זײ װאס איץ טאן צו שעפער, סעטעלטע
 ארוים״ זאל שעפער ״זײערע״ אין קענען,

 אילץ כדי ארכײטער, נאר װערען גענוסען
 אר״ ארמײ וײ םאכען קלענער און סלאגער

 סון םארכליכען זײנען װאס בײטסילאזע
 ױנ־ די װעלכע טיט שאפקעס, קלײנע די

סעטלען. ניט ^אן יאן
מאג־ אין דאס למשל, זץ/ הערט עס

 און ״אװערטײם״ מען ארכײט שעפער כע
).16 דיט אויןי (שלוס

 ארגאני אן אן פאנגט אינטערנעשאנאל
יארק נױ אץ קאמפיץ זאצינס

 גע־ װאן לעצטע שוין האבען טיר
 ארגא־ ״איסטערן דעם װעגען מעלדעט

 רער אונטער ניזאציאנס־דעפארטמענט״,
 האל־ וױיס-פרעזידענט םון מענעדזשמענט

 עהזעקו־ חשענעראי דער װאס פערין,
 דע״ ריזער געעםענט. האט באארר טױו

 םיט כלויו אפ אמןר זיף גים פארטםענט
 זואס אבער טאון׳׳״שעפער. אװ ״אוט די

 ניט־אתאניזירטע די טיט זײן זאל
 ליידיס געםאכם װערען עס והאו שעפער,

גוםא¥ יארק נױ אין גארםענטס,
אויםנעהויבען איז פיאגע דיזע אט

 םערטעל- צװײטען דעם אויף געווארען
 דזשענע״ אונזער םון םיטינג יעהרליכען

 װאף, לעצטע באארד עקזעקוםיװ יאי
 איז עס אײלאנד. לאנג עדזשסיר, אין

 דער אין דאס געווארען, אננעוױזען
 שע־ סןי א דא זײנען יארק נױ שטאדט

 <ױיס־ געםאכט װערען עס װאו ■ער,
 קארסע־ אטדערװער, פעטיקאוטס, טען,
 און ארטיחיען, אנדערע נאף און םען
 ױנ״ קײן ניט זײנען שעפעד דיזע דאס

 װאס ארבײטער די דאס יאךשעפער,
)5 ז״# אויןי (שלוס
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• .r נ — װאו די .2 זײט  11• מײנ
̂ןא»מר•. אדנײפער רינג

 ב*נק*« ••אײדס גײס*רײ*$ר א .3 זייט
 סטעזי א — ,lyAJMpr •רעזידענ* פ«ר

רעפארטער• •
•yum??*? באס«אגעי דער איז ,4 זײט

סי«יצ• *יו״ סנײדער. אכ. — ױגיאן
מ יא^יל נאיורמ ivtiDfiyy «ון גען
שקחגחאלץ. י. —

r «ון סי«י» דער .5 זײם f r n• נאיודד 
ױגיןן ררעאןאבער און וױיס• דער פון
סאקאף. *p ם• —

*jn «ון נאמיצען ,6 זײם
פיגיאמי n «ו װ$ד■ • ••ר*םעגמ.

 חײסאד <• — 9 לא?יל «ון
 (•יצזןחלוגג) אסעריק• ווין ײד דמ־ .7 ײט1

אש. שיום —
נן)פיץ-נינזלל. ר?דאק«אר׳ס פון .8 זײט

 גראס נםתלי — ײיגעקײ•
 iv»ipytpy דז׳ילגעראל דער .9 זײט

 ••רפזןי- ijra״v,f זײן ון־יף כאארד
יאגאווסחי• ש. — םי^ימ ילחרליפען

מי l»w .10 זייט ן ג״ל© װיכיעל װי י  י
 ?ורץ ס״מאז כ• — »רײק0 אײזזןנמן

ג נ י. — ״n׳•• ױן
זמלדין. א — «אלי»יש קויחללז .n זײט

צינקין. ס — ויד #*ר ב*לעבאס »
̂ר .12 זײט  ױיס״ ארנײפלי װלילן װאס פ

ל. — איגדיװאנ•? י״ן
.22 לאפ. §ון רלװאלוצי• $ כאראדוילין.

 וױייאס — רלדא<ן«אר נום כדיף « .13 דיט
שאןולסלן. קורצל בלום.

 לאצדס״ װילנעי רי צו *ויפרוף .14 דיט
׳•לוסען. לײ®.

w# .15 זײט i״»owym. 
» די בײ .16 ?ײט ״ ו  דרזשסאנזד «ון ו

ױ כערעגשסיח. ח. — •ילאמלייל י
ir®^r 1 •ון ♦*•f,


