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קו י לו ן דן א ל עו *י אנ ט ס ס עו װיי נ סי לונג ױ ש ד אנ ח
ן ו ד ו ע ײ װ ז טי הזעקו ו ע ר א מ

.a זי־פ וון «1ןי*?

 /*•״ רען כע דינען מחות איגזע-ע ?ינ;.
 •ײײצוןנן צו — געדאניו א»»| ט*ט ניכדעז
 א*;זע- פון ;; צו,״יקאױ^דא דן• פא-

 אגגעני- איז •*י>סי ג/ררסע א
 געטר״ט ח*נען ט»י און געווארען כען

•*י»ס/ דיזע ג#כווום*יגען ׳צױעי וע*ר
w אװזער n i w a, ̂יאיפ כרודע־  ע

m v n, מיט גע׳צטאנען אס ty.it דורף 
 גע־ isijin צ״ט, ־,שװןדע א;צעי3 דיזעל

טיט  ל״־צז, v-vtyH אי״ע אונז טיט ײ
 אױפציזזאל נעכט דױ ג*טאן ח*ט און
 יוב^ד אױסדױןןר און מוראד• אונועד טעז

 ענטוױ^לט זץ־ ראבען זײכען נןוױסע
 ג;*צױאי;לען ה*ט װ#ס ױני^ן, אונזעי אץ

 ציי רייזבעמ בדידעױ רענעדושער, אוגזער
אטט. ז״ן םון רעדגדרען

 אל״ן ניט וױל ב*ארד עיןזעקוטיװ די
 רייד ברודער צי םראגע, די נאשייסען

 דער אין אוגז, םון אװעקגעהן זאל כערג
 מעחד טיט גאף אז םאנגען םיר *וען צ״ט

 חנר פאר ארבײטען צו ודדער עניעדע
 מיר ױניאן. אונזעד םון צורײןאױםבױאוגג

 כיז ?יער, א וױ טעוזר יעצט, אז םדזיען
 סײ כעיעט* ג*י און אונז. מיט דין ער

:פ*מ*נדע דאס אײף א״י-געשטיטט סי״ האנעז םיננען
דאי־ף ט*ן, עטװאס נע־זען םיר א״דער

r ר״ומנמ כרודער rv c,; אוגו*ר איס אז 
t t c און צוטרױען דעם ער האט 

 *מעס״נער 4ד״;־ פין אונטע-שטיצינג
 איכערציעען IV דך אים מ*טנעו״ע*■.

ו נרוהנר א« דכער, דין א̂ו מו ״ו  ח#ט ר
 ה#״ כ^רנעדס, רי ם*ן םאיטרױאונג די

t כען o די אינעדצװעב*ן נאשלאסען 
 אישטימונ רעפעיענדום א פאר םראגע

באי״אט, סיקרעט א דורך מעמבעיס, די צו
 אײער צו גא;צען איז עס יאוען כױו

 אז דענקט, אימר אויב םאד^טאנד.
pm ׳סרײובוןרג נמדער  i r * iw r m* 

 איהר; פא- ׳עטיסט װערעז, א:גע;וטען
 דער מיט אײן ׳צטיטט איהר אױב *בער

 רײוכעמ, כדוחנר אז כאא־יד, עהזעיויטױו
 ניז אינז מיט גע״צטאנען איז װעיכעד

 פאר״ צו מאן רינטיגער דער איו ;יעצט
 אונז פיהרען און ױדאן דער םיט נרײבען

 אוגטערגעטונגעה וױיטערע אוגזערע אין
 אין ק^ונדיש^נש אונזעי־ע םארבעסערען צו
 גע;ען ־ן יפטינ איהר װעט דאן ׳עענער, די

רעדגניימאן. דער
 מיט ברײנגט װא־טען קוטט איהר װען

חא־ד. ױניאן אײער
 אין פ^רקומען װעט װאוטען דעד

 ׳סט. טע11 נ״ :58 יוניאן, דער פון ^שיס
 טען20 דעם טיטװאך ׳כײטא: 12 פין

אויך אין אווענדס, 6 ביז סעפטעטכעי

»D t t ii •מיו׳יו. מ
tin M1P #ד «ו ײו ואינ•. י

יוגי סי#

 א. ,10 לאקאלStfh ײ••״
m»»־ vn נאקאגט ׳*וין anר׳נזוי־ ־ 
 רוזולמ•• ד׳נר ייאמ־סוגו, ר׳נר םון ט»ט
 *W יזאט סינןריט<« מ<י/« m לאס איז,

̂< גנ*«ין,ר«) די ׳*טי«ס  |1<ו»«וס׳ ז
 םיט־ טטיאריט׳נט נרױסע די *ון וואראן,
׳ ד«ס טוגטער׳»טי«וט ה*נען נלידער » 

 *m די נע׳טטיםט טון נ**וד זמתוט־דו
ױערען. אמענונען דט זט< זימטוויע

 רײונ׳נמ נטnזיy״«רoוױי טלז*,
 און וױיסט מר סיט װ״ט׳ױ םארנל״נט

 וױ־ טילטדןיטיע. פון ייד#ן דערסצזוןכער
 סיטנליד׳גר סטיסריטעט די »ז סענדינ,

 פ־חרןרטטפט, די ?וטי*ען ױניאן דער םון
 אויםפערסזטם־ ?ײן ׳פענקען ניט ער װעט
 טון טוסעי־מטנ/נר עטלינע די *ו ^ײט
 יוניטךט׳ד חנר מ־ט אננעהן װייטער װעט

 »ן כעםטען און װאױל םטר׳ן ט־נהייט,
מ־טנל־דער. די

“ fm n u m  r »
M y tn

I
״פ^לט־אודוואח־טן•׳ אין

,t*'i m0 1‘0

 אינטעדנעשאנאל װעלכען צו
־ 7 איחר באלאנגט לאי,אל

 איחר 1,לווקא װעלגען *• אויס ניט ראנט עפ
 אײן זיך שרײבט און ;עחט — ב*ל»נ;ם,

סעג־ ייניטי נןתו«ס*ען דעם אין
 און װאוינוגג אײעי־ •רן טער

 דוןס — לערענט, ! לעי-ענט
 ג1שטעגד אײן װעט

ג־טצ־ניצקומען.

fi<mi װאאיממןן
׳ומחח,

 W109, די #ין טדוי• תר
,« ״ n ארוױר<?יג«6 אר6 איז ז  ד<ר <דמרו,#1 >. נ.

 *י זטותאליסט און ל<סט#ר
אי, »ים דיחמי

 919 טון גױטומגדי^ן״ט די
y «9י ?)וי| זיןי חאט I19׳ r*TW 

 , 1'פןלקס־א־ניװוח׳ סון טןטיגקײט די
«f י>ט ניו גאך« p flh rw  M jm w' ,דט יױ ס«ו חאט טע mm» •חןרלױ 

 9 אי*ט דורנ^ופיחחון, ד*ם לוינען
ד פון יוױסנר״טומ ר«ר דטגס  אר• ד׳
ר 10 רןן9י11< ם»לױ איז נייט,  ת

rn im 0 *ין זיך
ם*?ט.

 •י<ר opyt ׳קורם«ן ר«ולאחן *עחן
ױ» ייכען פ*;  0 םץרי«ס, לוי

«נו/ ־סוזיק»<י׳#א1<ויט«ריורי? און פ*רום
 •«* «יז ■־זגיןם יי יויי — *װ׳מד׳וו
,1W&—1י?22 יטהרינן די פטר ט־נק״ט
mn די פון *וזאטענ׳פטעי W iip 

 019 1'0 סעריעם לױם׳ןנחג די פון און
 פ״ און סטותנטןן ר«נוא׳ד« רי ס״ אז
 יןי*י' א דורך װ«מן »והער«ר םײיע די

jy ^;יפטר״ננונג נער rip מ די  ;ױטי
 ‘ײא וואס װיס׳ננטאפטען, n אין יריעות

ר.נסיי?;1א';ט. יים־ױינינםטץן זיי אען

ק די לי ב א ל ® ע נ א ש ע  נ
ק אנ ס איז כ ט אנ ט ה אינ £

פלאג דער נאך פאלגט ביזנעם
די םון געגענד דער אץ באפעלקערונג אידישע ױ

הס ס אלם באקאנט איז װאס כראנ ע » ס ס נ א ה
 באנל, אידישע גרױסע די און וואקםען, אײן אץ האלמ
 אן געגענד יענער אין עפענען צו באשלאסען חאט

אפים.
 בע־ די םאר אימער זארנט באנק אידישע גרױסע די

 אידישע' די םון בעקװעמליכקײטען און דערמנישען
 רע־ בעמאהראטישע גוטע א וױ פונקט דעפאדטארם,

 פון במנעם־אינטע^םעו די םאר אימער זארגט ניתנג
 פלאג״ דער נאך םאלנט ״ביזנעם בירגער. איהרע

 און רעגירונגען. דעמאקראטישע אץ כלל• דער איז
 בעפעלקערונג אידישעד דער פון םלאג די נאר וױ

 די קומט געגענד נײעם א אץ ארױםגעצױגען װערט
אפיס אן דארט עפענט און כאנק אידישע נרױסע

 בעקװעהמליכקײ• און בעדערפגישען ביזנעס די פאר
אײנװאהנער. די פון טען
נױ אץ ■לא*ז צײטוױיליגען א געדונגען האבען מיר

חערן m מע,־ פ או ד, ס ר א װ ל קן כו לעכ

ע163 ס, ס ױ ס  גע• װאר נעקסטע װעט װעלכער ס
 פת אפיס ■אינט ״האנטס דער אלס װערען עפענט

 תורצע א אין אבער באנק.״ נעשאנאל פאבליק דער
 א אױםשטעלען געגענד דער אין מיר װעלען צייט

 גרױ־ דער פאר םאסט עס וױ געבײדע, גרויםארטעע
באנק. אידישער םער

 אפיס פאינט האנטס אונזער אין ביזנעם־שטונדען די
 אםיסעם, אנדערע אלע אין וױ דיזעלכע זײן װעלען

 פריה דעד אץ 9 םון באנר״ אידישער גרויסער דער םון
אבענד. אין אבט ביז

י ע ד ם רוי ע ג ש י ד ק אי נ א ט ב ע ר ען ו כ ױ נ ען אי נ ע פ ע  
ס ע ם פ־ ץ א ע א ר ע ד נ ען א ל ײ ס פרן ט ױ ר ר ג ק ני ר א י

סיטי יארק ניז אװ נאנק נעשאנאל פאבליק הי
־ ד ע ״ ס ױ ר ע ג ש די ־ ״ א ק נ א ב

םע163 נעבען כולעװארד, םױטחערן  m - m  m
P u b lic  N a tio n a l B an k  o f  N ew  Y ork

940 Southern Boulevard, Near 163rd Street
איבער םארטענען םערװאלטעטער

85,000,000»
דאלאר> מיליאו אכציג און (םינה
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קראוק וער אין ראנע ערנסםע גאנין א
קלױויאנד אין סיםואציע

איגדוסטדיע. )ליא*ר דע״ סץ חימעל אינער׳ן זיך פא־ציהען ל־יגש-װאלקענש
I ̂א-י -ע־' י  קלױױ פון עיטיאציע ײ

עיגסטער גא;ץ א ע;יא;;ע:־: •<? לא̂;
1/-' טאג

;-c דעצעטבע• טען ;1 ריניענלען 
 טיט אכ־ירעגט ט־ייד דע* א־*ס נעד:־
 *?#סיאײ׳ע^ן. טאנופעיןט״עירערס דע*
s אץ r ̂ו א•? אג״יטענט  יאס פינלט, א ד

z^n צו נדעה האט צל װעי׳כע־ א־רגענד 
 אג-יסענס, דעם א*ן ע;דע*וגגען סאיד<ן
 א־גטע־י-אנד- א;£א;גי< צד דער ךאיף
 א^• חר׳עיכ דרײ טיט רעפ ••עגצן לונ,*;:

דך, ע;-י;ט ע;טיאג^: -;״ דע-
̂ט ̂ן ל״איקטאנע״ די ר,  מױ#ד י־יגי

 סאר־ ,ד פונלט. רעש דױט דעי־ט
 א;• דעפ אין עגחדומוון איעיגע ^אנ;ש

 צים געװעגדט זיף ל^ט ד א׳*ן ױטע;ט,
 אין אײגצודופען רעזעריס״ אױ ״כ#אײ

 איגטער״ ןו;צ*פא;נען חאנפעיעדמ א צײט
ע;רעױנגען. רי װעגען דאגרלוגג
א;;“שא דדיפט ד־<ד i דעי ם,ין : r ; v

t'lt « ;אין וױידזשעס. אין לעכערוג 
 נ^טרד דער ה^ט יאהי־ דעם םון פטילױף

 די נע׳עניטען ראי טוױי תפע״יס ̂ומ
O trvn ;די כײ דאס ארבײטער, די פו 
 קיאוקמא- די איו םאײינסטען איצשעע

 לעכע̂ן א מאכען צו אוסטעגליף פ^ויט מר
 האכען ױי װאס גארינטיס אלע די סיט

 אר- צײט כא^טיכיטער א שאד ב»ל*רע;
 אין האט יתיאן די pr.ir ד״רכ׳ן

 טעמכע- ##נעוזאי״טעז צײט ״עצטעי ד^ר
באשי״א- איז עס װערכע אויף ׳גדט*;;ען

״ פארי־אנגען צ־ געדא־ען סען  בא־ ־ע־ נ
;,נ״א  א־ן **;;y:v״ א ענטיא;־ינ ם*ן :

 אױפבצ״ אג־־עיע ג??ך ח*ץ א ױײדזשעס,
 אײכער־ לאט ;h״•:' ײ אין סעױנגען,

 יױיפ ט>ינ ׳קאט-טע פפעצי^ע א *ױייט
 טשע־רא;, א־־ס •עי־ל״טט״ן ר. ן־־עזידענט

• אײכציא־נײטען ן־י ;,א פ-גרטען די ין̂ל

 ,־ i■ c *rv:׳r^ *' ר־ע *פ;;י:׳ע:יא
 יאנפע* א א־-י אבע׳; כ-*עיצי•פעלט דאג

*v;v. גע״מיט ד־ דאט ;*א;‘’ ־• א־ן 
 א״ינציי־״פע; ־עפע־יס״ ‘א־ ״באא** צ-ב
י׳אנפע-ענץ. א

 י-דא; דצ־ פין -א;-י*•;; דיזע -אט
)0 דיט (״ווױפ

אױפנאהמע ןןאריטע הארציגע א כאקזמט שלעדנגעה פרעדדענט
 -:טען50 רעס פדי̂ה דער אץ שכת

 ׳ציעזימע* פ־עזידעגט איז סעפטעטבער,
 דער אײף אייר^פא, פדן געליסען

 צודילגצלוט^נן איז ער ״אחוױטאדא׳/
 מ״ מיט םויל סונטער, און פריש געזוג^

 וױיטערד^גע די פא- ענע-דע א<ן כען
 אינטערגעש^אל א*;זע- אין ארכײט
מגיאן.
 איז װ״סען, פיטגלידער אונזעחנ וױ

 אין געםאהרען ^לעזימע• פיעוידענט
n אלס ייראפ P r ארערי־- חנד םון 

 יעדוײ צום ׳לײנא־ פעדעדײ^ן קען
 לן#מרעס, דדאן טרײד כריטי״צ ליכען
 א כאיןיטען ער דאט ?אנ;רעס דעם אױף

 ב-ידער^כע העכסט װאריר^ ח*ד*»גע,
o* דעדע די אױםנאלטע. r ד׳יט ער

 קאנגרעס־ אלס נעפא זױיס־פרעזידענט
פארטי פארמעודלינאה די פזז טאן

םינג גרױסער ^ אץ אקט^כעמ טען10 אי״וענם, דיגסטאג ראטיפידישאךםי
כר^נקס. פאלאם, פאינט חאנמס

̂לא־״טעז ̂ז װעינע לא;גיעס, דעש אי̂י ג ̂ט שױן א ̂טו;; א-גזעי• אץ גע״יען געד- ̂ט ׳צ  איז און לאנגיעס צ*ם דעלעגאטען די נײ אײסגעדטע; ״צטאױק ד׳
 אפ- סך א ריט ^רען1נע* אױפמ;ור?ן

 װארט דעד^ ;א;צע רי לןדיסרענטען,
 אץ גע״וא־ען ^#;ע-מלט איז ן^דט, א*ן

)15 דיט י1אױ ;שיוס

ס ד ס ז ענ ױ עז ר פ־ ו ן  ס
ן « עד נ ײז אנ *דג  פון ו

א סאנ פ שי ױן ט פ די
 * ־צ ;,פ בל־י־כיא־ יו. עד־*ע;ט“־•י*ב־פ

 עלזעל״טײו חשענע־אל פין א־ז יא;א
 איג־ פ̂א גע*וא*ע; אפאינטעט כאא־ר

 אץ א־גאגײזע־ דיסט־יהט כעי*נע*:א;אי*
ד״טט״״יט. ״צ״קאי״א דעב

 א'-;*גע פא־־ א־ז טא;4כל* :*•רע~
 פין פעל־עטע• דע־ געװען צ*יט *א־*

 לי־איה־ ״צ״יואגא דע־ pc נאא*־* דזשא*;ט
 *ואלי־ע; י־עצטע ,ר אין ״דן•;. נ׳אנע״

 א*ז באא־-, דדצאינט פ*ן נעאנ״טע פא־
 גע־ ע־ױיײ־ם ארט בעי״עטע־ דעפ פא־

יא• פין א;—גא א־עיס ע־—ב .VA1 ‘יא־
̂וש רעם ״•*ט  יצצטע די פין כא־צ

 א־נטע־נײשאגא^ א־;זע- •;c י-אניזענ׳צא;
 באא-ד עיזזעײטױו ;ענע־א״ דע־ r-n׳-

 ^ן־־גאניזאצ-אגט׳יעפאיט־ אן אײפטאנען
 גאנצען איבע**׳; כ־ע;טשעס ני*ט טע;ט,
טאן דן״ ױי׳ס^יעז-ענט א•; לא;-,  סל̂י
 א־גאדזאצי^ונס־ דעט אנשיל-ע; !ייעט

 4אינט/נמײש^אי א״כזעי פא־ לאניפ״ן
 ‘אנ אי״ע דיפטרייוט, ׳עילאג^עי אץ

צו װע־ען געטאכט ודעלען ;ען שט
 צוױ^־ ארע ;,א א״כײטע• די ^״גאדזידען

 אינ- נא״כענט יי*דיס רע״ pc כען
דיסטײלט. יענעם א*; י-יסט״ע
נעי תנעי אין א*ז היגדכט לעט א*: )16 דיט אױוי (שלוס

ס ײ ל עד ש ס או־ ן ש ו ט ױ ו או ס mm ױינ v '$ מ ח
ען ר אר אסעסטענט אן י אני־ פ  אלג

הען אנס־צװע אצי ז

 סע״ דער ניגס*, רע9סייװ»ד כױרער
 איט^יציעגישע די ,48 ?אקאצ »ן טןרל^ער

 גוט איז י*רק, נױ אין 19ױני סלטוקמאכער
 װייסען זיי ק^קמאכער, די *ו גאחאנם

-V 09ײ דעם חוץ * נעסא, במחנר »ו

פ ײ ס וז װ  t װארסמרס ג
או פ ני אנג א׳ אן אן פ נ  או

ײן פ ס א פ פ־ אנ ד א ניי
 נױ סון א־כײטער נודס רודױיט י•
 א דורכגעטאכט לעצםענס דאבען ^ורל

 געװען נים איו עס — קריזיס טיבשען
 שםײגער רער וױ און, ארכיים. קײז
 פאף דעם טון כאלעכאטים די האבען ׳איז
 צײט שלעכםעד דער מיט באנוצט זיך

 יעבעגס״סטאנ־ דעם ארונטמרצודייקעז
 אינ־ דער אין אדכײםער די פון דארד

 גע־ און געריסען האבען זײ דוסט־יע.
 ־4וױ םאגערע אויף אזוי די פון צזפט

 װהײט־ טון ארכײטער די *ואס רזשעש
 אמיײ באקורען. האבען טדײד גודכ

 חאבען װאס באלעבאטים די פון םאגנע
 נודס װהײט׳ דער מיט אגרימענט אן

 לאבען &,2 לאקאל װניאן, װאירקערס
 הא* ךײ ;געדעכענט ניט דעם מיט זיף
 אנריפעגט דער װאס זאכען, געטאן כען

 װאס ׳דעם אויף דופענדיג ניט, ערלױכט
 ױניאן די און צײט שלעכטע א איז עס
 קענען ניט אסשר װעט פאך דעם םון

 צו ױ װעט טאםער ;גענען זיף שםעיען
)6 דים אױף (שלוס

 איטא^ע- די טון פיהדער פעהיגער א איז
v v 'i אי״ אן אױף ער איז קיצאימניאכע̂ד 

 א; זעחד און סאציאליסט, כעמעכענעד
 כאױע״ א־נײטער תר אין טוע- ערגסטער

בכליל, גובנ
 אינזער אין טעטעקײטען זײנע דורך

 כאהאנט גום דגםא כרודער איז יוגיאן
 אינטעמיי־- אונזעד pc מיטגלידע- די צו

 אזגזערע סון איעער איז ער שאגאיל.
 אונ״ אױף און וױיס-טרעדדעגטען, איטע

 עד״ עד איז קאנװענשאן לעצטער זער
 װ״ס״יחןוײ טער1 אלס געװארען וױילט
דע:ט.
«אר״ יײנא- סארםעד ״אפערילאן די

 סא״ דער פיט צוואםען יא׳־ה, דו טון טי״
)16 זײט אױף (שלוס

׳וע;טיא רא;ע*שטא; פאראנטאנע;
 א£;עהאל- א״ז סעוטעפנע־, טען28 דעס
 פיטי:; ׳שאפ־ט׳עערפאן א געװארען טען
rw איע n פון vw א*;׳ זײנען װאס 

 טא- רײגלא־ט דעל טון קאגטראל טער׳ן
 דאט ױגיאן די »20 לאקאל מדא; כעד

 כאיא׳ צו דך פיטי;; דעט אײמעדוטען
 צי איז עס װאס ט׳צערל״ט, די ריט טען

 קאנט-אל פולען א האכען צו אום טאן,
 r; אין ר״גלןאיט־שעפע- אלע אינעל
יארק.

 ;ע-,א;דעלט דך עס האט כאזוגרעדס
 ״קאאטעלײשאן״• זא;ענא;טע די וחן;ען

שעיער»
 ציד צײט שטילעל א מיט
 א אדױסגעדופען 20 לאקאל
 דעם בא;ײען צו צװעק סיט׳ן

 וױיט וױ אױף און אגריסעגט,
 ״קאאפע* די טדײד פון נאדיטיגען צו

 איז «*ט על׳עטען א״ן רײשאן^״שעפער,
 א;די- דער געלוננען. ױדאן דעד עס

 םא״ די מיט געװארען כא;ײט איז סע;ט
 לעדדעיטי״ די םיט און נופמיןטשודערס

יןאנטראהטארס. מײט
 צו עס געהט לײנט אזױ גיט אבער

 סקעב״געסטען. ״קאאפערײשאן״ די סיט
געװא״ באזײטיגט זײנען ןײ פון םאנכע

 האט יל
 סטדײק
ױ ײ  ט־
פע;ליך

 ױניא; די און ;*ט וױיט א:עי -עז,
 א פיה־ען לײטע־ די גע;ען דאדף

 ?אנ־ האלדש;ײדע;ךער זײעי פיט װאדיב
 טר״ו/ דעם זײ רואיגירען לי״ענץ

 יטאפ-טשער״ רע־פאגטען דעם אױף
)16 זײט אױף (שױס

ארצײכניס8אינח*ןלט*

,40 נ־מער ,נערענט־גק״ט״

ר, כון מו ח א ל אפ ס סז םער פ !אזי
 סאדעדען טר־יד, אונזער אין י«נע נארםאיער ניט דער ןנוליב

:אינסטראקשאנש ס®ינעגדע די אויסצוסאינען אוי,ז א*יך מיר
א״יער פאר כאצאהלט םאנוסעקטשורער א־־ער *ון סארלאנגט 1
. װאך. יעדע ארבײט
 םאנוסעקטשורער א־יער אץ ,־ואך די אס ארכיים איהר ווען 2

 האט ״ער וױיל אײך, סאר קײן,וײ״ דט חאט ער m אײר ערקלערם
 םעל־ ריטײלער״, אדער חשאבער ױין פון געלד קיין בא־וםען נים
 ־ועט ער און מענעחשער דיםטריקט אייער «ו גלײך סאל אזא דעם

שריםע. ריכטמע די איהם געגען נעהםען
 א־נסטדא־שענם אױכענדערםאנטע די אױס פאלנם קלאוקסאכער,

טראכעל. םך א אױסמייחןן א״ך סאר וועס איחר אדן
ױניאו קלאוקמאכער דער פון כאארד דזשאינט

סעסיעטער. לאגגער, ל,

•b׳ נ — ײ*ד ,ד .2 ז*'ט
 ריפער א־ן איגדעיעגדענש דער \/ דיט
~,y,t v:ymmn*y דזשאינצ ifijtttz —
רעפארטער• סטעף א

 לצי — ניושיצען. עדױקײשאגאי .4 דיט
ן ^יםערענץ «וינפעינאצי»נא-ע^ י  י

— *•:״®ער״נילמגג. װעגען בריסעל
קאהן. כ פאניא

ן קאנגרעש כיײד״יןגיאן דער .5 זײט י  י
שוכעלט׳ ױסף — קענעמ

נש׳פי־א* א:ן מדײד .0 זײט  ןורכאניזאג̂י
ישײדע;עש,09 ;ען.

 ה,4,;ר תילוש — (עב?יו) איײן .7 דיט
ציניןיז. מ. — נילל) (»

נאטײךביכעי דעדאלכאר׳ס שזן .8 דיט
ז געזער״ו הא® שלעזינגעי וזןוס .9 דיט י  י

 יאנאװסלי ש. — מרן§ »ין ;עזזערפ
ראדוצקי א. — (;עדינפי סונח די

 זײגעו ײני#נש ןסערי^נעי די .10 דיט
ש צי  םיײ ב. — »־*;»:יזידפ ניפ ^י

נ. כ. י. — *יי־״ א*ז קויץ מאן.
 סיצי*ליסמײ «רן פאיאײניגוג; .11 דיט

 אעאו — דייפש־׳אנל אין מרפזיען *?♦
חאזאנאװיטש•

 אויסגע־ דערװײל א־1ןריגב־גע5 .12 זײט
 סיניסט^רען טאכיאס, מ. — פידען

וױה״ ?. — (פ״ךיםיז׳ ס-מדיס א*ן
ילעי•

ם  ^דװזןרפײז־ שמיעסען. ק־רךז• .13 די
םעגפזס.

*דוועד*ײז©ענ«ס .15 אן; 14 ײים
ײו ׳;r 1 9׳i «ון שי*רסען .16 דיט .0 ז

✓
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p ־ער h  ;mbdhp }Htrpy**y י#רמ נד 
*ן- דר פאנגט

<ysyy נע* גע־זאלט^1« זײגען וי«ןי
y*4•!• ציױי איצן iro קאדועג״ סטייט 
ס * — yp*n רע־ דער פין *י:בא;י אין 

 P* אניעיע די אין *,,נא־״ל. ו־נ״יייואגער
p t h v o פא״- דעט^יז-אטײ״ע*• דעי סון 

 פי־אט׳ אױסגעאיבייט ײ׳אבע; נײדע ט**,
 פא״ יאנדידאטען ;אדיגי-ט א־; פ^־דען,

 בעאדטע כטײט אניעיע א•; ;אױערגאר
טוד פאד אויך י,יי יאי-ײ, ג*ו פאר  ױדי

 צײט דער א*ן א*ן סענאט^ר״ שסײטס
 *rvsV דעש נ*ז פא-ב״יבען ;אך א-ן ••אכ
mv ,װעקען נאװעמנער, טען7 רעם ט*נ 

 קאטו״ ביטערען א אגפיהרען יארטײצן ־•
 םאױעטײט ,pyry דעם כיט דך

 די אין סטייט די ״יאטעװען״ צ• ?יך,
יאחר״ צװ״ געיוסטע די פאר ••איטעי

\pt*ywypp סטייט רעױכ^קאנאר די
 איײ טענ פ#ר א טיט געע;דיגט זיף ־אט
 ג*־ ל,אגװענ*עאן. רעכי^קראטי^ע די -ער

 ציױי״ צים נ*• גיט איז כייײער ••עינאר
 דאט ער געװאךען״ נאפינירט ט*ל טען
 ער ; פלאטפארטע די דיקטירט :אר ;יט

 די צו אולטיטאטום אן גענעכען א׳יץי ״אט
 אין עגדערובגען מ»מע צו כאסעס •אי־־טיי

 גאװערגאר טײ־ועט. סטיימ נאנצען -עם
 זיײ טיט צופרידען געװען גיט איז מילער

;y ,באפעיען ה*ט ער און לױטענאגטען 
 געכ׳;ז צו זיי םון מאגכע קאגװענ״עאן די

 אסילו האט באםעהל דעד װעג. דעם
 גע־ האט םען מהוטה. א ארױסנעױסעז

 גע־ האט מען ײאטעסטירען. ורוםט
עטע דאס איז דאס אז םעגה׳ט,  4כיא ע̂.

 רעפובליקאגײטע פון געיעיכטע דער אין
 װא• ׳יאר? נױ *דן קאנוועדעאנס סטייט

 פאילײ די דאסיגירען אזױ זאיל מענש אײן
 פא׳טין כיינער די אבער סטייט. פון טית
 פראטעס״ איע רעסט1אויסגע באיד האט
 זײנע און •דאגראם זײן םיילער, טעז.

 א;־ זײנען ארױסהעלפער אויסנעקאיכענע
 חנױב<יקאנעד די און געװארען, גמנומען
 םארק צום אפעאירען איצט װעט §ארטיי

 צװײ נאן םאר טא׳טין די ארװײאען צו
1י^ ,״י' ׳ יאהר.
 ײ5רע#וכ דער צו רעדע שציסעא די
 עאיהי געגעבען האט קאנװעג׳עאז האגער
 קאריאדײשאז באריהםטער א ׳ױטה

 איו סעקרעטערי געוועזענער א יאיער,
 אונאעי װאר אװ סעקרעטערי אזן סםײם

 סע־ נעװעזענער א רוזװעילט, און פעקינלי
 דעי םון זײלען די םון אײנער #;אטאר

יקאנער  םא.ײשטעהט עס פארטײ. ^■וב̂י
 דעכיאקרא־ די אםאקירט האם ער אז זין,

 פאר־ האט ער אדמיניסטראציע, טימע
 ער און רעקארד, הײיאן׳ס מעיאר דאמט
 נאװער־ ארײן הימעיל אין געלויבט חאט
 ער אויםטועכצעז. זײנע און םיילער׳ן נאר
 ׳טײכות נאהענטען דעם אנגעװיזען דזאם

̂ער גאװערנאר צװיעען  פרעזידענט און סיי
 יר־נ־ ױיערע םיז אײניגקײט די הארדינג,

 גרויסע די םון גערעדט האט ער צייען.
 רעאובליקאנעי דער נפון אויםםועכצעז

 דעי ביײטפיעיל, צום װי אדסיניסטראציע,
 גרע־ פארזיכערט וועאמןר נעזעץ, טאריף
 מא־ אסעריקאנער םאר פראםיטען סערע

 ה^ט רוםה קורצען, אין נופעסטשורערס.
̂וס די איבערנע׳חזר׳ט  די םון רעדען שי
סענאט* אין דעױבאיקאנער

מא־ רעפובאיקאנער די וחןט םעג די
 קאמןמ אפענעם אין םעאד אין ארויס יטין

טיטען. קריגען פאר  פעיען אי׳טוס ̂י
 די פאר בים. אויר םעיט גא<ם גיט.

 מי״ גאװערנאר האט יאהר צװײ אעצםע
 דײ נעטרײער א איז אז באװיזען אער
 האנט־ קאן ער אז סטריט, װאיל םוז נער

 <ןאן ער אז אעדדןויסאײכמיר, די דאאיחנן
 יתאאימאיל םוז באפעילען די אױססיהחגז

 גא־ נאאיאףקע. דער צו מאיאען נים און
 אייזעײ אן םיט רענירט סילער וועתאר

 םיז שטיצע דער אהן אבער חאנט, נער
 פאכעז ;עהענם ניט ער װאילם סםריט װאצ

 און גוטער א איז ער הונצען. אזעיכע
 פרעזידענט פון רעפוב^יקאנער ועטרײער

 דא־ דדןזעגעראל אטוירני און חארדיננ׳ס
 באצונ אין פאליסי וײן חדר. הערםי׳ס

 ארױס־ מאיל םיע̂י האט ארבײטער די *ו
 און פיאמעסט, העםטינען זײער גערופען

 און נאםפערס םעםױעצ איז מאא אײן ניט
 מיט אדויס םיהרער פעדעריחטאן אנדעחג
 פילוטאקראטי־ זײז געגעז אטאהעס מארםע

w ױניאנס. ארבײםער םון םארםאלנונג 
 אנ״ נעיןענט ניט האט סיאער נאווערנאר

 ^מעאונג זײז מיט ארבײמזןר די םויעען
 םײנדשאםט אױסער ממעאונג אנדער קײן

 על- געסענט ניט איהם פון םען האט
 אז ערװארטעז ניט סען םעז און ווארמעז,

 אויסער אגדערש איםיצען דינעז 1%ך ער
אינמערעסעז. סטריט װא^

 סאנווענ- סטײט דעמאהראטיפע די
 אנגעפאנגען זיד האט םיראסױז איז ׳אאז
דז םױרםי ויכערחײט. וױעמער םימ  ו

 איהם אבער באס, טאםאני דער םאקע
 בא׳מםיםעז צו םאכט די נעםעאם האם
 עט״ םיט נאר טיקעם. סםײט א אלײז
 געפונען זיןי חאבען צוריס םאגאמיז איכע

נאירעמ^ד. םאר חאנדידאט ®אי• <צי'נים

 ‘קריסטא^י םעי־,ר עס זיף -אט ״.יפעטע־
 וױ<יאם געוראן איז ו״ט אײן פין זירט.

 (^צטיצט איו װעיכאר הױרסמ, רעגדאלף
 אד דער סון ;חיײאן כעיאר פון נעװען

 נאװע- דער סטיטח, ^אל׳ איו דיט דער
 םין נאװ^מאר דעמאיןיאט״צער זע;ע-

 נעױען דט אפילו איז טױרפי יאײ,. נײ
 דט זיר האט ער סטיט׳ן, טיט צוביידען
 אבע־ חױרסט׳ן״ םיט אײנרײפען געױאייט
 איט- אײנגעיצפאדט, געװען א-ז סטיטה

 אדעי סטיטה py יוארפ^אטיסנאר.
 מאטום.יאלט דין נעװען איז דןירסט,

 ער האט טיקעט אײן אויף הױרסט׳ן טיט
 רי און מױרפי ״קױפען״, געװאילט ניט

 י1אוי נעאי־בײט האבען חנרח הױרפט
̂ע  געהא^פעז. דט האט עס כלם. א

 ן א צוריקציהעה געטוזט זיך האט הױרפט
 דע־ אלס געװארען נאכינירט איז פטיטה

 גאץערנאר. פאר קאנדידאט סאקראטי״עער
 ■ייאטפאימע א אז ׳זיך פאי׳צטײט עפ

 רועגען אױס^עארכײט. אױף טען האט
 װע״ ;געאטפערט ניט דך טען האט דעם
 נעיטטריטען ניט טען האט םרינציפען נען

 וױ פלױזט דעטאקראטי״צער רער אײף
 מאגוואלאאן. רעםיכלקאנער דער אײן?

 םאיטיײ צו געװען איז פ־אגע ד,ויפט די
 רי און פאלטי׳עענס, צו דדפאבס אען

 פיאטפארטע ארער פראגראם פון פ־אגע
 םיאגע א וױ ןײ כיי ניט מעהר דאך איז
 אפ־ װעיכע טיט פראזען און װערטער פון

װאוטער. די ציגארען
 אטא־ פאאטפארסע דעטאקראטי׳צע די
 אדמיגיםטראציע. רעפוכלקאגער די ר,ירט
 םון סיי און מיילער גאװערגאר פון סײ

 רעפוכלקא״ דער הארדינג, פרעזידעגט
 צו און אטאקירט, ׳עטאר? איז טאריןי נער

 איז ארכײטער די פון יטטיכיען געוױנען
 דאהערםי׳ס דזשעגעראי אםױרני אויןי

אן  געװארען. אנגענריםען אינדז׳עאגק̂י
 םאזיטױוער דער צו קומט עם װען אבער
 זײ רערען דאן פאאםםארמע, דער םון זײט
p ir אדאפ״ זײ דבורים. קילארע קײן ניט 

 דעםאקראםי, הילען באריהמטע די סירען
 pיאר נױ םאר רעכטע אױטאנאמי׳עע מיט
 אין׳ יצטעטילאך און ׳עטעדט אנרערע און
 מעהר צו זאגען זײ םטײט. יארק נױ

 םארכעםערען צו א,ין פרױען פאר רעכט
 זײ- זײ סטײט. םון געזעצע ארבײטער די

 פענזאר- אומכאגרענצטער אן גענען נען
 דט אזוי פיקט״טורס, מוארױ:; שאר עיפ
 גאי־ אבער ■ראהיבישאן. גענען װי

 איז דאס ארוים. גיט זײ זאגען ״גײס״
 וױ ניט מעהר וײ זײנען געפער<יף. צו

 ־־־־ וױין, און ביער סארט שװאכען א פאר
םארװאסערט. אביסעיל

 קאגװענמאן דעמא?ראטי׳טע די אויב
ם הי^ענ׳ס אנגענומען ניט האט א ד  ^די
 אנגע- דערםאר יי האט גאװערנאי, פאר

 פראגראם. זײן :אידעעם״, זײנע נוטער
 שאםי־ העלטח הײיצאנ׳ס גאמינירען אין

 ױנײטעך סאר ?אפאאנד ראיאיל שאנער
 א פאאיטיישענס זעחען סענאטאר, פטײטס
 הױרסט םון כעס דעם שטייען צו םארזור

 איצם זיןי װײזט עס װי און היילען, און
 טאפאני םון רײהען די װעילען ארויס,

 נע־ האט הױרסט גאנץ. כאײבען האל
 סכױט׳ס שטיצען וועט מר אז וױסען אאזט

 רעי איצטיגער דער אז אפיל קאטפײז,
 רא־ אזוי ניט איז ?אמיײז סאקראטישןער

 װאאט עס װי פארטגעמריטעז יא־דן די?א<
 ״טד װאאט הוירסט, אאיין, ער װען געװען

 הײאען אז זיך, פאחטטײם עס אאםען/
 ip און ביי׳פפי׳על דעם נאכסאאגעז וועט
 pjnr די סמיטה׳ן. ^טיצען אױן װעט
 טא־ ®ון רײהען די אין ׳פסאאםוע א םאר
 אוסבאגרינדעט. נעװען איז האא מאני

 מעהו״ װאס און ׳אײניג איז האא םאמאני
 געװײנאיך באקעססט װעאכ^ ■רעסע, די

טי?עט. דעם ^טיצען איצט וועט טאםאני,
 דע־ םאר׳ז סםיטה פון נאסינײ׳פאן די

 גאװעמאל פאר ?אנדידאט מאלןראטי׳טען
 חןױב״ דער נעםאכט צוױיפעל אהן האט,

 זיײ ?ײ אויב נערװ^ז. םאשין אי?אנער
 םאא אין זיעג א כדט זיכער געװען נעז

 זײנען געוואחנה נאמינירם וואלט הוירסט
 זיכער נים נאר פאאיטיישמגס מעהרערע די

 א איז סםיטה ״אל׳ איצט. דעג א מיט
 צײט זעאבער דער איז אזן פאפואערער

 עויר־ א פון רעפוטאציע א אוץי ער האט
עז• איכעז  זאר אזא איז עס אױב פאאיט̂י

 אמו״ די אז איז אמת איז װאס מעגאיך.
װאאטען חןפובאיקאנער די װאס ניציע

m \ \m n  w m\ ,!חױו&ט׳ m t 
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i טונטןרווײד i n w די ר n וו w*‘ 
ױי n און טען ד׳ טאר •?אטמאחמען* וו

dvp זײ\ דטא איו נןנוטןן גרוגט אין
nj

. טען . . it 
 jjm סייור צו אייגס אאץ איו אינ^טןר

י נ^װעמאר, פארנלעען  ססיטח ו
 קײמר ארט, וײן אױף װערען ערוױיאט

 פון אינטערעסון ױ דט סארטרעט די םון
מון נײדע און ארניעןער די  די ױי וי

איגטערע• העדצענדע n םון ם^טיוטע•

קלײן־־אדען אין אײראפא
 רער װאס וראכאעמען, ׳צװערע די

 האט גרינען די איכער רעג טער^״צער
 גע״ גיט א<ץ נאך זייגען ארויסגעבראכט,

̂אסען.  עגד צװי׳עען פלוזען נאטעס ׳עי
 אנדןרן און טערקײ פראנקרײך^ י״אנה

 ?יצוד חאבען דיפיאמאטען נאציאנען.
 װעט ארײן. נאכט דער אין ״צפעט ניז גען

 װעט ? פריעדען אדער jynp זײן דאס
 •אאנ־ הגם פאגאגדערוױ?אען גולנגען זײ

 דעם אין האנדאען די װעאען וױ טעי?
 פראגען זײנןן דאס ?o’inp איצטיגען

געםרענט. אוטעדום װערןן װאם
 און ענגאאנד צוױווון כאציהועען די

 מיט אנגע׳אטרענגטע. זעי־׳ר זײנען טערקײ
 הארינ;- גענעראא האט צורי? טעג פאר א

 גע׳עיקט ?אמאגריר, עגגאי^ער דער ׳טאן
 װעאכור אין ׳פא^א קעמאא צו נאטע א

 זא־ ארמײען yirp־w די אז פאדערט ער
 נײטראאור דעי םון צורי?ציהעז דף יען

 ״yp ענטפערט ן.yאyדארדאנ די םון זײט
 די א? אואטיטאטום, אן מיט •איעא ראא

 םון זײט אדאטי׳^ן םון טרופען ענגל״עע
 צוריקציחון, ױך זןויאעז דארראגעאען די

 cjn נעגען רy רט,טoyפראט דעם אױסןר
 ״yj אן lyijyii גדערyנ̂גy די װאס טעראר

 אין רוגגypאycכא רyישpטער רyד גען
 חורבן רעם נענען און ?אנסטאנטינאפאא

y גריכען די װאס ^ o| טראצי איןy.צו ן 
 איהם האבען עאײם די װאס ׳נאטע דער

 *y אז ׳פא׳צא קעמאא רטycענט נע^יקט,
 צו זײ פיט זיר ןyDyטר צו צופרידען איז

 װאפוך׳פטילעטא;.* א פאר אראנדפירען
 רער פרידענס־קאנפעיענץ. א פאר אין
 בא־ פאאגענדע עאײפ די ער שטעלט בײ

און כיזרח אז ע^יטענס, :דינטנגעז
 ערטpגעpצורי באאד זאא טראציען טערב

 אז צוױיטעגס, און ׳טעל?ען די צו װערען
 קאג־ םאראאזען נלײך זאאען עאײס די

 ?>*טאט די איבערגעבען אין םטאנטעאפאא
ן.ypטער די

 ?אנםטאגטינאפאא םון באריכטען
 ׳שאיח רyט’ראנצויזיD דער אז דערצײאען

יקט ןyהאכ עאײס די װאס  עמאאp צו גע̂י
 ווע• א׳יהם מיט איבעררײדון צו פאיצא׳ן

 געאוג־ איז סעטאמענט, םרידאיכען א נען
 אםיציעא^ ?ײן מיסיע. זײן אין גען

 yp נאף האט רyDנטy דײטאיכען אדער
ŷטעףקי דער אדער םאשא מאא pאראא־ ר• 

 חאפנונגען די אבער #נעגעבען ניט מענט
 װידער זיינען •אריז און אאנדאן אין

^זטארק.
 םון באהאנדואט איצט װערט מור?ײ

 זיך רעכענט םען ז׳יגעד. א װי עאײס די
 מים סאבט. גרויס א מיט װי איהר מיט

 גע- טער?ײ איז pnw צײט עלpשט' א
 פאר און עסטרײך. װי היאסאאז אזױ װען
 שפאא- די דאנסעץ טער?ען די דארםען דעם

 םראנחרײן, און ענגאאנד צװישען טיננעז
חנאח׳ס. און האסען נאציאנאאו די

 װי זאגען צו םריוז צו איצט איז עס
 ווערןן םארענםפערט וועאוז םראגוז די

 קאנםע״ םרידענס רyגע■אאנט דער אויןי
 זײנען ענדערונגען װיכטיגע אבער רענץ,
 -י םון רןזואטאט אאס םארגע^מען מױן

 םע- אין סאײךאזיעז. אין גע^והעניסון
pמאכאמעד סואטאן, חנר ־האם גוםא ״ 

j. זײן סאראארוז םןרטור, דןר * v n 
 װײא אומערװארטעט, ניט נעווען איז דאס
 יא־ די טעריזעז,״ ״ױנגע די וױ מנעא אזוי

 םון נעםיהרט יארטײ, ציאנאאיסטי^ע
 דעם איו געזינט, האבען יאשא, קעמאא

ײוז אאגע סואטאנ׳ס  דער אוממענאיך. גו
 פרי״ די אונטערגעשריבען האט סואםאן

 גענען עאייס די מיט טייטי הערדינע
 נע- האבעז םער?עד ״ױננע די וועאכע
 סואטאן דער געזיגט. ענדאיך און ?עטפט

 דעי נעגען סעםםען צו ניט נעראטען האט
 ברע?״ די אין זיןי אנהאאטעז אין טריטי,

 צוגע־ טערקײ האבען עאײס די װאס לאך
 פאראארען האט סואטאן דער װארפען.

נעהן. מוז ער און רעכענוננ. זײן אין
 א םארגעחוםען איז נריכענאאנד אין

 האט חאנ&טאנטיז תעניג רעװאאוציע.
װי־ און דזשאב, זײן פאראארען וױדער
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i<« y-n 0 זונ׳נן imrte* ׳יי •nn תר  
r 'to 'H  V* י ד«ם /1<אנ ר1א;»נד׳ » י  

סנ נא׳״ש ) I t )  1 י0 •ליץ |”י אויו׳ ר «;

Aeccpme• for n ilH iii at apodal rata at pa*Mf prodd^ for to aadlM 1103, 
Ad •( October J. »17. aothodaod oa Jaaaarr JS. 1919.

גיי
r m h\ ר יורנײמ׳נר אן מ W ן i s t 

w n«• ראט״ f״i יײץ• a i i r i t i  t in 
 fft f»- ײ׳נילןר ח׳«טרדז׳•, זוחן״ ויין

t ןװ^מן קרױנט  * fH  op . r w• 
ן9װ^?ו i י »j׳i i אײן tin  rtpp oitfo 

^ סארט. א;אנר«ר ײ מו t חןןירט דן i* 
N ײ«<מ ײרם״, יPי מיט ק׳נדג נײץר n 

r ר«ם גענןן רןבעלירט i  ')to Ifi'B I'H 
אין ר*ז trail ײט0 רע־ ריט טאטע;.

^אנד n י |9־0סטר1איי װיד«ר גרינ r•

 יןונד*) !19 און |0יטנד I*' ריי98 פון
 brr אז ר«דט רען און ■אריז, אין

r דזטאנ א »ויס׳«ט»ר?«ו זיך םאר r 
v a j r■* 1 אי>ט, נריכץנראלד. פוןH 

 BJfn און קיםר נײ«ם א האט נרינענלאנד
 »•tffl ט,9יואנ'נ נ״«ם א האכען בא?ד

 •אר♦ פונ׳ט אנ־םזנל כ<וט׳« נעװינען « זי
 אנ־ס<< או־ך און #רעסטיז׳^, ^ארענע

y״ii9 איז op אנעי טעריטאריע. t*> 
 די <«אי««ן. *ט װעט א-הר 'V האפט
 סדויממ גיט זייגען דיפלאראטעז על״ם

rn א און ט׳עוז־ים', געכעז »ו  nm nn 
 אױןי !,א פראנסוייו און ניילנאר/ טערקיי

 גריכ^יאנד *ז םאראינט׳נחןפירט ניט
 !!נגי׳אנו, כ^״נט קריגען. dvbv זאא

n א־היע האט עננ^אנד <ובער rv  vrp'r'n 
 דט איהר א'נט נר־כענראגי און ט7א־

פ־אםע. א־ן
 9ע?'י די דערראנט רוסי׳אנר ס^דועט

 חא;' פח פראנען רי אז טענאיר, כםעט
 ק«• דארדאנעי^ די און סטאנטיגאיאיצ

 מםאאני״ אחן װערען נעסעטעיט ניט נען
 איס^דוס, מטאאטט<ייט iv גיכען ראס

אנד  א*ן פאראינט«ראסירט רעהר 1אי רום̂י
y• אד«ר ענגלאנד וױ םראגען, די n p a n 

 גרענזלן רוסאאנד׳ם װיי< איטאאיע, אדער
ivvm׳ דער איז iiB דארדאגא• די אין ים 
 אימר אין קא;סטאנטינא«אי. און <ען

 סארנוניא! זי איז אןנען עקאנאמישען
 נ<’«טי poiy5 די םאר ם־אנען. די םיט
 אנ^ו״ד נענען ^געהױנןן םען האט טענ

 OHii דוסיאנר אז ילאנראז, אין רעני׳צען
 מאד iR»Rs«yi oiv װעוען צונעאאזען יע

iryo װעט זי אויב כערענץ, r ir tn e iir 
^  rnyt דז׳»אודד« ל'איד תנאיפ. ־םע1|

•pi וו׳נט װאס סעטלמענט דער אז
 • זײן ומט רוסלאנד, א•; װערען ראכט

נעניאפטער.
y?׳i;y די וזאט װאף א איבער םאר r 
 פלוזסח די װען נעעװיגען •ארטי ליינאר

 סיפ גערינסאר. נעװארען זיינען װאלקענס
 •אר״ יײנאר די חאט *וריק טמנ א

 1קרי twpi א§יע< א; ארויםנעאאזט ט״
 אי« אויפרוא דעם אין טעריזען. די מיט

D דז׳עארדד^ס לאאיד אז ;עזאנם, lT in 
r זיך רעכט •)קיי ניט האם iy in y  inן 
 דארדאנאמן די פון וועכטערין די פאר
«V א כריענען רערמיט און  די טיט '

 סים זיר ענדיגט אויםרוף דער טערהען.
נע^װאינמן זיינען ״מיר װערטער: די
 ױץפ עס אױנ ■ראםעסט, דעם מאכען «װ

 קאד י פאררופןן סיר מעיען זיין, נויטינ
 ארנאניזיד ארכייסער איע (ib םערענץ

תריעג״. נ״עס א פארהיםען צי .זויעס

 אטעריתאנער די אין פר־יוז־יט
אונױוערסינועטעז•

 O9s׳ny>0p און איױײעיםיטעםען רי
 קיינ־ אנעי ײאר. די געעםענט זיך האכען

 סעג• די jib פרא;ע די איז כעםאר רא^
 |1א ערזיהמנ סון *מײנען אין ?יכהיים
 0ל1כ 'H* נעװארען נעמטע<ט ניאחננ

 די סאי יאהר, דעם װי זוארף און
 נע־ באקאנט ׳»ױן איז םאנאטען פאר טע

 אעײמרסימ* כרעסטע די ראס װארעז
 הטיאם• »יז חאמואײ מי <אנד, אין סען

 אידא^ lie יאחי די בא׳טרענמן ביי,
 קאיאכיביא אין יערנען. זיןי מענען װאם

 נמחר נעםאן עס איז אזניװערסיםעם
 ■סי״ זאגןנאנטען » דורך פארשט^ט.
 נײע יעדער װאם עקזאמע!, כאלאנימען

 זײ נראקידז! מרכסאכען, no סטורענם
 ~i»r אין סטורענםזןז. אידײמ די אױם

 אדסי* די אםען. סעהר מען איז װארד
 זײ אז ערקיערט, אפעז האם ניסטראציע

 די. אז אידען, פיעי1« פאר רא1מ האנען
 אנניא• די ארױס׳טםו*ען װעאען אידען

 *;דעדע אין ױ. א. א• ראסע, סאקסי׳טע
 סיט־ אנחןיי! דא זיינען ײניױערסיםעטען

 fyo אידע;. פיין דערלאזעז *ו ניט װי לען
 דאט oy חזם. !919: סטירט9ראם8 ה«ט
 אי״ £•; ■ר*«ק:ט א ;<>י האלסעז.9ניטנ
 איז •11 ■ינקס ן.9ל׳ןל9צו: װערע; דען

 **r הסלא;ד ׳צלר .־אל אםאליוע־ י9ד
 » זנט * 9נ«ם9י-א:* א :אד א־דעז נען

!.9ה1לסיט11א'נײ ביןזיכעז
 רעד ד,אט /״ריק סןן עטלימ :ײט

 א־נײתיסי* די פדן 1י;׳יא פױ פרעזיתןנט
 ע־קי־עי־נ:, נײער א ד־ט ארו־פ !9ט9ט
r™׳ די :ענ־אנט האט 9לכ9ױ e t:: פח 
 ז.9נט9ז*ד9•ר חאללדזש אנו־עיע 9א9פי
HC ד• פאי^ט: װ• א*ז ננ1י9רקל9 די
^Dyrtnv ״ניז אידװערסיםעםעז איז  ז

 סס־דענ* פון מם־זיסען די ;רםילט9איב
אייי :יאלר n '•«••־פ־ן ײאיזםדן טען

 זייעימ vjv z *לק1ל *יז ;vo־:e רע9נרעס
r׳ i* םעכםעד אין זיהן in io c.איז ראס ׳ 

*9־0 דער זיןי באפלאגם כט,9ל0 נ דן  זי
־9-לonm •» 871 עדזױהיננ אין ב־יי־ננ

V

י̂*

E Tױ ר
 ^י!יPM Dpi 1»10ארy• )»*.*, 0 •׳;
«i׳R6 *y ,״• r־”e ד  רי ני״ו*. אזױ ו

,np<nr׳app ו91י9ט,*פ911איני א־ן o׳W 
 טי״יו זיי ;יאס0׳« api לאןט^י׳ד״ו

אר״^אי׳מ |1א |9י׳ג*1* די |9פארסאנ
v 0 די -ו-נ i  191-10 e ft0ד־ ארP■

i m - n ז |90אחיא0אריס די *
0 ,tm pt»םױ !90 זיד• 0׳190אר׳ 
9»<>-m -in|( »די ן9דורג«י •i:v 
 !91-10 װאס די \prwp",sp ;•M ().״1

 איז 1190911 אי0 0-1 (91-10 ,0;- ןיר
ו ,91R-B רי » ip 01י9י)אי די | v ip it■ 
0 trt<׳ייי-ז 190-11 «- זיף, :•9מ900אי 

ft»ii.......... ..........................
 ‘אי
19ל

 א״מע■ |9נ0ח |90יוי* 9n<90־yn רי
lynyi -0011 ד nnaijn אן yj ,PW i'W p* 

דנ  נען0ח זײ ז-. פאר א-ז r'00 909׳'
 אלמאד• די O0n \pnp\pmr* ע־^ט דןי
 פאד װא-סטty30n )9 א#0א-יר א-ן פ9נ-

 א״ננע־ כען0ח «ײ ן,9י!י0י *9־ט9י*נ־
רןן  א-ן סאכט די |9חא*ט «ו אים או ןן

ik i-o  ,B;yn yny-i ײ» *t909ipyni די
90-P5-M9O) די סין בילה« פאר -*in

rל0? די אץ ,גװא» n y 9ז-דענט9«ר,! 
ivi-i ס-«רח-ס po 9חער׳*ע:י די 

 םארלאנ• די ן9פיהר19ים1א זרכען ;,9ל'*ס
ר0םאי ר.90רע.־ yny-f ;it עןנ * |9|

 !,9אנ׳}וטאלט נ-לממס די ם•) !9ט.״־ רי
 חי, |9,ינאנ-ז-רm 0 ־9אדב״ט ;9ט0פא־נ

ן90טא9׳ ”1 — ן90רא פי; 19-1999* רי

 ׳|9יל11 זײ |90-זרא000א- א א•0
 *911 -1 1אר11111- סאיט א א■0 001•

•.901י9י00 די א-ן ««ן0יר-;*

I

עסטר״ך. ד־׳עיפעז c•—; - הי
 ליג די וזאט r-,-9 טי« -pe » ט-ט

 iv::i9-i א־וזיע געע;ד-:ט א;ס9;•-׳ • א
א א-י װן,׳דא  יאױ דריטער דןר איז ^ןגן
 טiזאyג ושדסטיױט, yטיטוצ•oא•נ ״י א?

 פלן פא־כאנד *-’אטת׳ אן זײן ױ חאט
 דך האט ןyאז̂יyגoאױ אכ^- #;אציא;^

cy ד-פי״אמא״ נאריחמון אסת, «•;■-. א 
yo און rטאאטoפארםראטע• וײנען רײט 
\*r די jju v r i, אבyדי ר : " *v iy זאך 

 דײ iyii אין ריידןן, איז אא;ןן זײ װאפ
• ןy^יאראט  האכען און ריידען, גאר יא̂נ

 עס הייסט דאן ׳ג*ט רא:ט אypyב- ין••״
̂כע ךי  ב,4ק י״״טעיא־י^ער א •יו, װעיט ז׳ג
כתאדם. םון

זי״ .־yc^nny’ רריטע־ רyד צו א:^־
 די ןy^אכ ;ײ^אנס אװ ;y’P רyד pc צו;נ

w iv iv ry y *  w y די v:**t עסט־ םון 
־ חאכון עהײס די םעטי״ען. צי רי-ן  ד

 נ־ט װעאוז די אײנ או א-וסגעזןהע̂ן
 ג*ט כאאד וועם עסםיײד, ״סוטאןן״ זעדן
y צי• װאס די; ^ v o. זאגע- דעי זינט 
;»;ycדײטיע׳ האכןן אפטאך פרידענס ׳־ 

 פארא״ני• צר גןדכט וסטדײך אץ י״אנר
הא• אענדער נײרע ו?א;אפי׳ע. דף נזז

 אײנציגע די איז ראס אז איעגעזעחען נען .
 א־1על דיערן אי-פ^־עב^ תא) ויעאכע ורע;
 דאס האבען ואײס די אעכענס. ytrינאפ
 פ־אנח־ אכער אײגזעהע*. געסווט אליף
 פאי• ■לאן. דעם ;עגען גןװען איז רײך
 געסאנט װאאט ױאס דאש ױײא ? װאס

 א*ז גרעסער, א״ן ׳טטאיקער ד״טיאאאנד
 װאש צו היפ-ך דע- פ-;שט איז דאש

 ענער־ :אגצע אױזד שטרעבט. סראנחרײך
 דײט״ן• כיאכעז אי-ף ov^iV'y: איז ניע

 נאנצע איר,׳־ היאפאאז. אין יש״ואןי *א:ד
 צוטיײ ״,ארי, געװונדעט איז דיפאאמאט^

 צ- און אײראפא צו^״יאיטעדען אלן זyל
 פײנד״ און האש םלן סעמןד די פארזײעל

 איהד איז רעניד, און ציטײל ^אפם.

סאטא.
 זייגען ״פרירען״ pc יאהר דרײ נאף

 פאא; א מיט געסוכיען ענדאיף עאײס די
 א איהר נעכען צו איז עש וסטר״ןי. םאד

 איטאאיע םדאנקרײך, ענגאאנד, האיאה.
 אײהען װעלון ^וכא״סאאוואהיע און

 שטעאען איהר העלפען צו געאט וס&רײך
 צוױי־ איז עס אבער םיש. די אױ׳ ןיך

 y? עפעס װעט עסטרײך צי פעלהאפט
t: די םיט טאן נען f y ע?א- איהיע װען 

 מאנטראאירט װעאען באציהעגן; נאניי׳טע
 נאך איצט װעט זי . עאײס. די pc װעדע;
 םין יאף דעם אונטעיװא־םען זײן מעהר

 הענט נעבונדען זײן װעט אין עאייס, יד
 זעאבסט־ זץי ױעט זי או אזוי, פיש אין

 ,דע;־ טאן. קע־,ד א קאגען ;יט ׳עטענינ
 אי־ יזאט נײ׳שאנס, אװ איעג די ׳אסת

 אױסצואדבײ״ פון ארבײם די בעמענוכיען
 איג די האואח. אזא סאר פלאן א טען

 איהרן אונםער געגומען עסטדײך האט
 האפ״ געװען איז עס אויב און פאיניען,

 דע;-״ ר,אנען דאף װעט עסטרײןי אל נדבגעז
 זיד םאראײניגען םדן ■אאן איהי גרײכמן

 אמװײ״ איצט עס איז דײנדשאאנד, םיט
 נןוױםןר א פאר נטזאיyא■נ נינסטע:

צײט.

ען צו ב ל ע ל װ א נ א ש ע נ ר ע ט נ  אי
אל ק א ט ל נ נ א ל א ר ב ה ? אי

oy »איח• לאק#א וגעלכזנז צ: אוים ני* ם#כ 
 אײן זיר ערזיב• און ג*ת« — נ«י#נג■,

סענ״ ױניטי גאואםמטען דעס אין
 און װיוינוגג אײ*י •יז סיצי

̂נ•  דאס — אערענמ, I לצי
 ansyww *ײד ויצ•

ג**צרני*קוסען
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 דורן איז װאכןן opyi‘״i:’C די דו-ך
 1085 געװארען טyנדyאט אפיס םyד

שע• אין קאטיאײנטס
y3- אין <.אם§אײנטס 250 א־ן yen- 

r m v שטײ דער וױ ?אמיאײגטס^ די‘ 
 פון פאחעײדענע, נעװןן זיעען אי?, גער

נאראקטןר. פאיעײדןנארטינון א
r זעהן רyצים גדעסטו די o רזס כײ 

: ^׳ ט ײ א קײסעס׳/ ״דיסט׳»ארדדן* ״
 סאר איז שעוער ״אעדויעגדונט״ די א-ן
”m ר'סטש*ררוש jyiiy 110; צײט דעי p
yo׳ןןעפער, ריםער די אין און ׳ס A1

נ״yאט קײסוס די אט ז״נען וױ און
V געװארון דעט

:הכא סך דער איז אט
 דיס״ 110 די פון פאאען 00 אין

 ״אינדןיענ- די אין קײסעס ט״צארדז׳פ
 רע- ארנײטער די זײנען iyay^ דענט״

 פאלען 22 א*ן געװארעז״ איגסטײטוט
 אין געלומען ניעט ארכײטער די זיינען

 הא- סאמפלימטס זײערע װען צײט, רyד
רו אױפגעגוסען זאאטyג בען  און [,װו

ט עס סען האט פאאגאיך ^ז  ןyלא! ג
 כלױו אז אלזא, טיינט, דאס פאלען.

 דיסטשארדדפ 110 די פון סאלען 10 אין
 ארכײטער אפנעזאנטע די זײנען קײסעס,

געװארען. רעאיגסטײטעט ניט
 די אםבאלאנגט װאס וױיט אזײ

 איצט ?לאו^עפער. ״אינדעפ^דענט״
 דיס- די םון דכל סך דעם זעהן יאכדר

ŷ״ ריפןר די אין תײסוס טיטארדז׳ט iy^

fn |MW §וןחו# טןן ̂אן חן
P8 r וס r^ ft געטאן װוורם אפ*פ 6דן 
M ײ 'W tW lv נא- לאט״י אנןר 

ן ׳ואואון וא״ א (אד טיאכסון י cv י i 
רןןאדט,

p״ טטויpv דור v t/דאט װאט ם׳
y u m  i i im iih i

y•yp y* גןחט y w^ .שס סט̂ל
ly 1 אין טטרי^ס ודדןר iy irp ifty 

̂ר חאכון —  ייא;ג וױ וו׳חדו׳א׳ט. סך ס
 א*ז נ^ןראי״-סטרײש ואנ׳ן וס איו

0§im  r w im m אאו n w r  yr*i 
״אמאדויו*״ די (ען1<וגא111י סמון

f*i /ואפ טו א^טע׳! r& אנ
tu lP "W 9 א פאר 

piriyr*,i

 ש';ע•’חרא דא iy;**i cy >», אנול
iys פירטון ד אין y;**t; ט*;

 v- ד* און אגריטעגט, דום גאבנוווט^
 סטר**ח. א״ן דורפיןדט !ײ חאט דאן
 דורצעח^ט רטyװ רןפאדט דןם א*ן און

 ״*״f פידטוז y;yf pc ״עעפעי די װאחס
*ל,’בט־ אין געמאדוז דעד^אןדט געז

,‘ט״עי4־ נדאס״ לא־״פדאן פ*דטו די
 צ*יט- א אדנ**טוי די פיט ג^אכט האט

 cyo:^c--ic רך לאט ז״ — אגר*נ♦^
 אײ װאנען 40 רyיני*טi ד* (ענען צו

 גע־ פ*רפע די oy חאט װאס צו כי*ט,
׳  ;ע״ארפט זיך *r חאט ואס1 צו טא̂ן

 צ״ט״א;ר*ט*<;ט;' א דורך םארפאיכטןן
 זא״ ארנ**טער ד* כד* חןרפאי, מטתטא

yzn ארנײטון אען  r v :^ y  w ד״ 
 צי*ט-אגדי- דעס ןyכדאכyנ חאט פירסו
 ארכי*״ ״א*א**גען״ |yo’;׳y; אט5 מענט,

nyD. דער״ פ*רםע די דואט ױנ*אן די און 
 אוי!־ א*ז dmp די סטר**?. אין קאןרט

ן נן ן ו מו נו  פוז רyיאי צום נע,*וארען אי
 P* פידטע די אגוומאאצ^ ׳מ;*אן דער

נון פאר לאװט דן  א;ריטע,ט. oyi נ
גאא*״• ph PHnc:ytgi p,c sew 1דן
 pn ;עװאדן; דערלאערט vh ^טײן

 פוא׳/*טע;ד*; ז״ך האט זי װ**א סטד^ק,
yo אפגעזאגט i;ii8 *n n| ,װעא״ ארכײטער 

.DP״2׳y;c*nH האט *וניאן n כו
ר די פן  צוױי דעדטאגטע די פון ^ו

סט־״י?. i*h גאן זיעען פיררען
pn רעפאדט דעם H,! ״י ־א אבע־ 
 זײ־ ׳עויער װעניעש סירכען, מיט צעטעא

 קו־־צע א פאר סטרײ? pH גןווען נען
געזוארע;. יטyטyגעפ ז״גען אוז צײט
 ;ע׳ iy:**r סט־י*?ס ד* פין yטoרyמ ד*
 :אורזאנען צ,*וי* «-hc מװארןן רופען

r ערשענס, * o y i הא״ פירכיען די װאס 
 נעאא- |•w ארבײט די ארויסג^יקט נען
 ;ארבייט א-ן ^ינ״סער *נסי*דH די זןן

 ניט האכען זײ װאס רערטוןר נס,90צוו"
 װאס א־בײטע־, iya**oo:*Hy.־ גןװאאם

 yspyvtf אומן־עכטעררו״זו האכען ז*י
^ילט.

31 |’h 41 םון םאלען n דיס״ 
 ^ןעפער ריםןר די אין ?ײסעס ט״טארדזמ

 yy רעאיגסטײטוט ארכײטער די זײנעז
 yy מון האם ?ײסעס opy? װארען.

 ארכײטער, די װײא פאאען, לאזען סוזט
 קאמאאײנטס, די געמאכט האכען װ*ס

ו ווען ׳נע?וםוז נימט זײגען י ו ײ  קאאגון ז
 כאײכט, נעװארען. אויםגונוטון זײנעז
 וײ װאו ?ײסוס, 4 א*גנאנצעז אאזא,

 װעדען געפ^וגט ניט האבען ארבײטער
רעאינסטײטעט.

p*v אוגז כרײנגט דאס y דעם צו 
 גרויסע ד• ;עטליך: ׳פו;?ט פדיהערדיגען

 נעמאכט זי*;ע; רעאינסטײטשענטש צאחא
 דעײ זײנער עןפער םילע וױיא געװארע̂ן
 צו כדי סטרײ^ pn געװארעז סלערט

ן מו ד ו  כאשופ־ צל װ*דעד פירםען די ו
 האנעז זײ דד^כע ארכײטער, די טיגען

 דעד pc א»;עזא:ט אוסגערןכטעדװײזע
 אפ׳ די פון פראצענט 50 ארום ארכײט.

̂נע? ארב״םעד געזאנטע  רעא-גסטײ־ זײ
ד* װען דעמאיט, עדעט געװאדען טעט

 «ורןן11|1 -טy>יpדyד ;yr i ׳צעוע־
 איפן נ׳#ו& טון גיט?ן פי*ט י“פט־
u! דט ;iry יןנאט*פ8נ די נאױןגען 
D דף האט jyo ph ט*:, צי דאס w yj 

 H -- אyטיט ןyטYy4י ריס׳ן נא;וצען
r^ n o* פאר דך יאט ו*(יאן1 ד* אנוי 

ר ןיש*  אר״ ד♦ fg *•<|'צטויט, דט !י
ױןן נארענטינט סינוז ולאס ־טו*, נ  גן

r•*־ yny’*f צו y v i ר ןן4!*־Hyינcט”טyט 
װויון.

ph פאר  " y t ד דורךyןפ*ס ם 
 18 פון סוםו ר* גוװ^רון ^אווע^דט

סןגט 70 ט*ס 84 חונדןרט
 *״p ph סיפו דןר מין $1030,34

i ווטירט-• i^ n y i ק^אוק-חליזןר פון 
דויסור, רycר* פון ,$254.45

pn דן»$ד« דוס ph א; ד$ אױך 
 פירסןן דרײ ״פי*גס״, -* ״*'יטץם׳'

jyr*f סיט י$דון1גן נאיוסראפט n y y 
W;פון ̂ןiי-רyoצי פידסו די סוסון. 2T 

 דאאאר 50 נאצאה״ט האט סט-יט,
ד און כיילם y*r,*D ד* ;׳צטיאל חו $  י

y»32 y ם*ן 4טז-אי i נא- האט סט״ 
 םיר- די pn ^טיאף, דאי*אר oiG צאיזאט

yo ד םין !*;,6קאיyר nyo20 ,.דז$ט סט 
 די ,-$(•.׳צט דאאאר jo נאצאחאט

 נ*ט פאר כאצאײט זזי lyann ׳וטראןי
*,*;*אן״דויס. די נאכחורען

y  ̂ -yi pHצטyדמר האט צײט ר 
 ם*יסון. y;** פי;זי סיט געסעט^ט אפ*ס

y- פ״רנין; די : i; צ אײננעצאלי״ט, W0 
o “־;<יא '- ’Cyo* פאיזיכעי•;*., א איס 

m *ד אוי*טע; װץ*ען זיoy אגריש^ט 
̂• טיט ױניאן. ד

 א cy !*h ?̂*4אי ,Dr־yr א*ל־ װי
y y y v רעפאדד pc ,ױנ״אן״טעטיגקײט 

 ברר-ע- קרער*ט קופט עס ררע־״בע פא-
yT ppvroט ׳״y;yדדצpk  ,-y אי*ע די 

3*oo;yc*n**H-cy:f פון n oyi 
 ד• זאל ד^א־טשעגט• ריפעל א,ין ד^ט

 פארט״ וױיטער י,י;יאז דע־ פאר «רבײט
̂נן מ-ט׳ן ױע־־ען נעזילצט פל״ס. זעיאכייג

. אן ג ר ג א נ אי די כ ײ לי״סע־ ל
r איז אים w i■

אין נלע;:ס׳עעס רי;; טעי• א־ב״י ל־י
אז ׳פיוס, צ־ם געקיטעז :ז זײג^ פאשי*ש
סא• ה**ס, יגענע א* אן כען 3”!V( לא **!
ײע־ ז פאי *H0 כ**טי;גען, y־y**T א״£

ר. , pc .א ידןר טיטנל די אשטיװיטעט,
װואכע |,y׳r:y^ זײ:ען פאשײק ײין

p רי*דע/ i װי טאז איז ־ כיע־־ י:ע; #» .t I •*־• 1
זיײ ״אסוןי בא*ע זאך א ז*י רזאבעז ש )יר*
PC איבײט דע־ צו גלייט גלײך ז״ ;ע־

םיאל, רעם כפישרע; ו * י
נו״ א ־יפט irys וײ האנעז לעצטענס
כאי ײ ייננ אדנײטער אן פא- ־ע 1י «d• י̂ 

 ,1דא־ 12,500 לואסט ױעאכו יײשעאיס,
 םא• צו ;ענײדע, דעד אויף רעטאגט דע־
 ז*ין זאי ל*יסעא״ם ל״באר דער אז כען,

 געברדיך, איטיגען דעם צ• צ׳ינעואשט
 ט•** 8 אדוס כ״־ט פאיבלנדען *’,ז ו-עט
*יצא-ת. רא־״א״ זע;י

pc .ריננ איב pn טיטנ־־ייע־ « NB
יע• פאר ײסטע-־ט :אג זײנע• פאשי־ק
אז זיכער, דינען זײ :;.,ענ* ארגטער:
פלאן דעם יא;; בעבזען ;ים זײ ס/ירעט

 צי*ט יןורצער א ריט פארוײײרינען, צ*
 צ*זאטע;' א ;עיאט זײ האיען צ*ריק
 רי׳ ביי טעטבערס. 70 א־ום pc קלגפם

 yy נעזאטעלט איז צרזאטוגליגפט זען
 ד-אבעז איצט ביז דאיאר. 630 װאדען

^׳H זי* :*^ .1800 iy;»r ראיאר PK 
̂״עס א״ן און וןע״ט  ך. א• די אין ■אעדז

 בא־ גדט איז דזמױרױ ניי pc לרײזע;
 איי פאסײק אי; פ^עדע א אז לא:ט,

aWyp דוי גיט אזוי

לי ל א ר מ ע ש ט או ר ק
#יעזענטירט

א אני א ם דינ א ר
 סאפראנא דראםאטיק

םון רעסײםעל א אין

ליועת חסישע אה אוקראיניען
אנ ם פ, זונ ענ װ עו5 א ם עד ו אנ פ ה א

האל םאון אין
אדטיסט וןסיסטיננ

יאנ»8 דער בײ פראנםקי וױקטאר סאלאיסט. װײאלין באראה, סאול
in «ון 5הא into פון אם-ם אקם3 אין ב^קוסען iv ט-קץטם  5«:0ir-pi-ip.©• ]י,009ר:9ט1אי די פי« :

3 pole Doyn ,פראר. םער4 סטרים

־'V־'v•'.*׳:־V*׳'־ '7a ־• • '%׳» */• a׳

ט 121 ם ע ע43 װ ט, ט טרי ^ ניו ם ח א י
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 אץ קאנפערענץ איגטערנאציאנאלער דער
כילדונג ארבײטער װעגען בריסעל

 ויך ד,אט ל,א;פעיעג־ל די אײדעד
cjyoyyj ב־יסעי־, אין pH ph אגטױצר״ 

y גען o irv rwא אין אייסשטעדגג, א ־ 
 אינײטע־־ביי־ װעגען בילדינג, היײסקול

j ; n איז אױבשטעי״נג די װאו רופ די 
 יױטע סיט דעיןארירט jyr.yj איז געװען,

 א אין נעװען אז ראפ 1כאס־* פאדזגען,
 א*יס־ דא־טען איז עס בילדיגג. ®אבייק

 טעיוס־ צײטשריפטען, נ/וװען געשטעילט
 סטא־ אויטלײגפ, •יאגראסעס, ניכער,

 א;דע־ נאך אין פאטאגראפיעס טיפטיקכ,
 פאיגע־ האכען װאס מאטעריאדען רע

 טע־ עריו׳קײיצאנאה די זיף סיט שסערט
 צ|י*גג1נאו יארב״טער -yi סון טיגקייט

 אײ־ סזרח פין טײלען םארשיידענע אין
ראפא•

 געװען איו אינטערעסאנט באדגדערס
 געװען דארט איז װאס מאסעריאל, דער

 קאאועראטיװער דע־ פון אױסגעשטעי״ט
i;H אין כאױעגונג sr y.

 גיט געװען אויף דארט איז אסעריקא
 עדױחײשאן ״װאירקערס די פאיטיאסען.

 ציגדצטעלט ו־אט אטעריקא״ אױ בײרא
̂ע די פון סאטעריאל, געדרוקטען אפך  א

 אינטע־נע־ ׳צא;אל”י־,”/גד פא^ײי־ע;־;
 יא;ד. א-ן דא ט׳׳גט־גרייטען און טינגען

 ;עצײגען אכע־ ריאט עײלו;ג8א דעד אין
 אדט־ס־ די אײפטעלקזארח״ט כפעציעי׳ע

 װעי־בע פ״אי־אטע־, ״פא-שטע״פ׳/ נ־י:ע
ײ;;; : prx עם“ פין געױא-ען געשיקט 

 גזעריא פ-ן דעפאלטטענמ עױ־לײ״י^אי
 הא״ ״פאוסטערס״ די אינטערניי״טאגאל.

 פימבאלי״ איפ; ?ינפטײכע; א אייף ;כע
 טעטיגחײט, עדױיױי־צאנא^ אי;זעי זי־ט
 גע־ באױאונדעדט אלעטען פין זײ;ע־ א•;

װאיען.
 לאנפעיענץ דע* צ• דע^עגאטען ד•
 נרי״ פון צוזאמען ע&א געסארידען ?•ינע;

אנטױעי- אין אױסשטעליגג דע־ צ* כ̂ע
• ’V#

 געעםענט זיך האט אליסשטעלונג די
 ״אינטעי־נאציא״ דעי טאנ טוב ױש א אין

 טוי־ צעיזנדליגע און ײנענ״־טא;׳/ נא״ער
 פא* דיערע מיט האנען כעי״גיער זענטער
 פיז גאסען די אױן״ םאראדירט טיייעס

 נע״ זײנעז זײ פון סך א און אנטור*דםעז,
 דארטען אין אויסעטעילונג. דע״ צו ירטען
 הא- צו גערעגענחײט א געדאט זיי האבען

 ענט* דער םון נע׳ציכטע די זיך פא״ בען
 איבײטער־עדױקײ^אנאיל רער פין וױקאוננ

װע?ם. רעי איב־ע־ כאױעגונג r• י׳*
 אר־ פא״ באװעגוגג עײיק*י׳טא;אי די

 אוג״ יענדער ysn אין גיט איז בײםעי
 ילעג־ זיבען אין אייפדכט. זעאבען פער׳ן

 עדיױ ארבײטער די װערט ׳יט*טיל ׳דער
 פון אנגעםיהרט נאװעגוגג א:א^t*;,קי

 פון בא^טעהעגד האמיטעס, דזשאינט
 די און כאציאליסטען ׳טרײד־ױניא;יססע;

 די קאאפעיאטױוען. די פון פאר^טעהעי
 ט״׳עעכא־ ׳בעילדום :זײגען ילענרער זיבען

 ילוק* פראנקרײך, דעגמאך^ סל^װאהיא,
 סקרלס די עסטרײך. און ה^לאנד סילםבורנ

 דע־ ׳עייגילען עטאכלירט האבען זײ װאס
 אלע די פיז טרעכוננען1בא״ די אפ ריבער

נאװעג:;;ען.
יען אין  אין אינז נײ און אויסטרא̂י

 אר- די װעיט ^סאאטען פאיאײניגטע די
 טי־;נא״ך6הוי *;;עפילרט כיאדו;ג בײטעי

טרײר־ױני^ס. די פ־ן
 ׳ןווױיץ דער אין און דײמ^אאנר אין
 אנגעסיהרט טעטיגקײט דיעזע װערט

 די און טר״ד״ױד^גס די םון כמותםות
סאציאליסטען.

 כאוועגומ די אויןי װערט עגגאאנר אין
םון קאמיטע, דזמ^וינט א פיז ^געפיהרם

 ארביײ דער פדן טײאעץ פאחמײדענע די
n אבער באװעגונג, טער r האט גרויע 

 םריהער די אין װי אױטא:אמי/ן, סעתר
יענחןיר. זיכען דערמאנטע

* ־♦ *
 פיז ״■רינסיפא׳ל״ דער ׳םען דע הענרי

 כריסעיל, אין ארבײטער-קאלעדז^ דעם
עדטאן דער געװען איז  קא;״ דער פון ט̂ן

 כאריכט א אפגעגעבען האט עי פע.ײענץ.
 דער םון םעטיגקײט עדװקײ^אגאל די םון

 פיז לואסיטע״ עדױקײ׳עאנא̂י ״סענםראיצ
̂י אנגעוױזען האם ער בעילדום.  די אוי

 האט װאס אומ׳טטענדעז, גוטע באזונדערס
 עדיוקײמאנאא םקכםיגער דער צו געםירט

 נאפעא״ n אאנד. יענעם אין באװעגוננ
 חיײ און ס<*ײ\ איז לאנד דעם פון יועיוננ

 אינדדסט״ ארגאנידדם^ נום איז א*ן פײפ
 אין ■אליטילע םרײדײוגיאנס, די אין ריעא
 עקןעאםי^ און פאדםײ אלבייטער דעד
 איײ באוחמומ. יןאאפעראםױוער דער אין

 ^ורם איו ארכײםער די צױי׳שען נינקײט
נעביטען. דדײ איע די אױף פאתט א

 עתװןײשאנאי" דער םון צוועק דער
 אד״ רי גענען צו איז דאדכתן, מעםימײם

 איבימטאנד זאאעז ױי בילדמנ, « בײםער
 כאוחד אײגענע ?ײער אנצופיחרזגן זײן
 ודנ- נױםינא די חאכעז זאלען זײ :נונג

 ד• איײז זײז צו ב^דזנג און םע^מנץ
גאוועגוגג. ױיער םון פיחדער
נצ״ זיך זזאם יזאסיסע מגסדאלע די

.JfiH• צי. פאדמ פ־ן

 םאר׳צט^ ט,ינ ׳l I?»1 ̂־־־ אין ג״ינ־עט
־ ;  די /,וארא א״בײטע־ דצ״ ן פ י

 H אין ײאטיביע טײי״־ױניא;
 tpyvi דעי י־אאפע־אטיװען, ,ל ;,פ ע צ

 נע״עטע״ט, דך דאט קאני־טע די ויאט
 פאתעניע די אין אײכנעדרילט ויע־ט

:װע״סע-
 די אנפיחלען און אלגאדױרעז צ•״

̂ע ‘פ־ טעטיגקײט  M'pviy טעל4ארכי א
י פיז ןער*¥א£&עז•yp ׳צאנאר ״  ־־r י
 ד♦ נאזאמען צו ן כא-ועדמ^ טאנטע

ד ״ג  נע־ זײ ל̂א װאס ניימנ!/ נײט א־נ
ןyילC’ו;צt ניעג^כרײט y*yDכע א נען

eyi ,אין ^אטען-יזאצין״ ŷ H זײגע yc•
1V1.״

w ארגײט^י רy^יyנ חןר iy 'w אין 
yp*n^ חאט גחאןא, סון םאר׳צטאלט א 

חר א נײט ;טycyyJ רך  oyn רy ,pmy ̂י
 >ןyנטyTסט bO- 00 ארוס פאר •יאץ

^or ^̂קאסט חאט אייפ^נױ  asO.OfK;ג
 יויו נ^ט on פון פיאצענט 8;) פ־אגיו,

iry נ/דגאפען vy j די םץ y^nnojyy 
yr^priy^ ס קאליט^ :  yריגyאינ ̂ד

w p y i  V* םין •y ^ v i ,^נ״ט-אנ 
r r y ^ p  iy i א אױף דאט }*iw w y 

ן עס ווײנען פי־ נױיא,  נאזאמט װ^̂ר
 עס וווא דיסטריחט^ די פא־ דעחט׳צורס

y;»v; י,״ץ דטא y trv r jiir ij יlאאyoן( 
yi pc^ צyנט'־א^y• אױף װןחנן כױלא

 ח*ט ד נ*נ*ה
דומד) ״n# >וח&

תי ^ i ח נוו n r < f v t " i v i§<
1 ““

II •
7 ywײס.1>*ח yty î
<r *  yj’b^Mi firing 
1 y r» fp  iM w "9 v n  y m w y iיוtor 
^tontof b ^ rr ’fi \n y^n
?py &jf&yy ס דו ׳yi״(H גוי

ד 0 מ־ו$ר׳<ן פ-וורס

 יזימ ױר§
מן ii׳9g>p די רי«ן, ייי
i»a מיגייי זיי{׳ון^n '^יומדיס

j דעפ אױף j i^ ik b |ד• פו 
 פו פײט »ין אנטױישפיט זיף ח*מן װ«ס
מן דפחוײ< נ״׳חרר, ד«ר ״  ?<אספ די ז

דז ןומאדזירט  פו ארנײשפי די פאר ני
*ין טייגפרע ,ד איגהפטר^ו, >יױי

u ח^נפן סמויס ym ר*׳*־;יסט«ן. r n
*זן 1921 '|1

̂ן ה״נט קל«> •ןי׳ןלמ 22 '»ײן זײ ה<זנ
Mf’JS וניז>י<ונ׳ר״|6 פאנתן

ויי
r׳t̂ IKCK די ס«ן. a i l M  i» r

̂ל דז׳«<וינט W״ תר פון י,<ו;טר tojyo
 נײטחן• די םון *ון ח^ר׳ט^' <רױי(ײ׳«ןן

א־(דוס«רי«|. ם«דע

דעעארטמענט עדױקיישאנאל אונזעל
as

מי ר״ אץ ריגגלידער אינזעדע  ױד
בענג״ערפ,

 ױדטי אינזעלע פין ערפאמ דער
ר,Jאד״c כעגכע־ס  גיעס^י p«f צו כטyו

 די ר.yרילD װען אירגע;ל וױ סעןאן דעב
 פא*' ,ד pH jycff ׳ע־ין זײנען ייגגסע־ס
y;yi**r יער- דאס און פר־־לס, ?“פאני 

אן. געלט גען
 דא איז קיאפע; ל' אין גאטירײך,

 סטודעג־ נ־עלר סך א פאי• פי־אץ נענרג
 קאגען, דיר װאס איץ טוען טיד טעז.

 אי;זער סון לyטגליד,ט לרyר װאס אז
 די .ו*ן לדיאכען די אט^דען jy'־H? ױניאז
 y-yrrn איע jy^n? ס^טעי־פ״ ױגיט•

̂ו סיטגלירער,  דט jyi;y»H װאס ר; אפיי
א־יכל^פען. בyד א-ן ׳jyDxsp די

 ריטגיירעה סך א פין וױיפען טיר
 די א*ן אײגנדצרינען דך ״ואי׳טען װאה

 בוי־טינע די נ־ט לאכ^ זײ אב^־ /זyאסcרי
 זײע־ ;רעד־ע,v זײ זאי־ען דעיפא־, צײט

 ײ1 צײט, יא האכען ytfyu פרײנד^ yל
r־^y; ך י י ל ג דך K ו י מ ׳  ׳ י י מ
ן ;ע נ י . א ן ע ס א ל ס י ד

 אוג- אין פטוד^טען ,ל פון צאהל די
ע־1 לyגרעס imyii דאר,־״ yלyז

אונזעד װעס דעלאיט נאד דען
 נעחלױנט טעטינמי^ עדײקײ״טאנאל

 װעט דערא^ט וױיל נ.sלםאיy מיט װערען
h גרעכער  jy-yn פון צאהל *vv^yvv•: 

ױניאן. אובזער אין ט״טגליחןד טע
 ד״yגט’א איגזער פין מיטגי״יד יעלעל
 העי״פען דארף םרו/ איע־ טאן נע־צאגא^

Dyi טאנאיל  אין נטyפארטסyל ^דױק̂ײ
iy i .יט  םיטגלידעד, די זאלען אי־̂נ
 די סיט לעדקן מחל, פאר^טעוזן װאס

 און װעגיגער פאר^טמהן װאס מיטנלידער,
 אר״ פון וױנטיגקײט ,ײ דעדהלערען די

 סעהד װאט אז ony? כײמעל־בילדומ.
 זאיען yD;HPH2 yרyא^ pe סיט^ילעױ

 -אוגזע pH קיאסעז די אן אג׳צליסען זיך
.oiyo:yo ייוניטי yר

pH א דעען ס^טערס דדטי די- 
איז װאס יעלנען צו קלאסעז

 דעם pH דעדע יעחוז רHפ נ־צליף זעלל
 דעעז ניצליד אזױ «ינחט און אא;ד.

 - ר v ט י י נ ר א װע;מן יזלאסען די
, ן ׳ ט נ י ע ד ״ נ ר ן ט ײ נ ו  ו

ז מ מ ע י כ א ר  עהאנאמייןס. ph פ
v דיגען דאס iM w n yy i,] עדערז וואס 

Hינטyליגyנטyוױסען. דארף ^כײטמד ר
h’| יןיסגמיי״ דא זײנמן ש^סעז די 

 it איץ וױיסען y3fw לדיער, כענטע
 th שטײנעמ לײכטמז h ערקיעלעז

jny•̂, *זאי cy יז;*nyb'^Hc ;y.?
Dy װעדט ojn^iyj צו oynyo |y3yj 

 װאך. א כאזyל ^יז לעסאנס, Dry? פון
 נעהכתז װילען װאס די, ?h ׳טיעט דאס
 יןומען ךאדפעז גענעג׳עטאנ.- אײן נלױז
 פין משך h איז איז װ*ד, pn אוחןנד אײן

?cry זײ ײעלעז צײט װאנען lyrnbr.n 
 בא- גוטען H האבעז pH קורס iyt3H: דעם
 זײ וואס געגענ״עםאנד, דעס pc ברײוי

דועלען
 ,yryr;n קוטעז לאגעז jycn^r די צו

h ל- ,ד פון סטודעגט״׳נז רעגעלע לי חמ 
 pn קומן ?ײ זאלען סענטעדס. :יסי

 וועיעץ ?ײ וױסען״ זייער פארגרעסערען
 ז״ערע לײזע; צו וױ פאר^טזהן דאן

: מעחד h אוץי •דאבלעמן '*vq:v:'1vq\ 
אופז.

 מנדערע אין אידיש אין קלמסען
מפראנען.

 פון לןאכװקניפאן לעצטער דער אױף
 קליײל«גד, »יז יינטעמזדפאנא^ או;?ער

 אױסצונדײסמז גמװארעז נא׳טיאסען איז
 iyt;iH ;,H טעםעקײט זןדיוטי״*אגאל די

 קאנײע;- n האם ניומדעדס מגי^ן.
 עדיױןײ- דעד דאט רעקאמנדידם, מאן

 גרמםזד iy3Ho זאל דעפארםמענם מאנאל
n דערנייײכעז «י אנ?»סר?מומ*ן 

מ;נ- גצנמ ;״ט יזאנלז סיגמלידעד,

 אלכײ- װענעז ל^אסעז אטעניען צו
wn-'y ,vw 'i'yr'yvj,?•" אף אין> 

Vי־כyיא iM zvw yy  y,] ג־בען כייר װאכ 
 ;•yD 1דגיט v*y?rH פון ivcnsr לי אין

j־sry,

 קײן גיט ;ז א פאל אבע• ?,א אטעיײ
 האכען יאלר יכערעט דיט ״צוין ו.

 אין |y^*r כיכטעראטי׳עע גע-אט טיל
 לװאיטא״ ,ד אין דוס*^ אין און אידי׳ע

n,, פיטנלידער אוגזע^ װאו yjM.HP«| 
titry ״צטעגדיג ן־אכען ןyל^אכ די א*ן i 

jyiiy* ?,h oy j^nc-y פאלג אyינ;yן 
 אין •ײגנ פלויען, און לy;yט וױ זעיזן, צ־

 בײס uvyty;^r.H דך דאבען איס,
 צױ זיך oyryorn גרויס סיט pn טי׳ע,

־ט, ̂מיר י־אב^ ^y*yי די יױ געי̂ל  נעי
 PH טעןyלאכלBר'yט,,לכH ,ורעכע ט״צורט

ילייזען. צו זײ װי
 -3MjyD די אט װעט סעזא; היעטיגען

 *yv או־שנענד״־טע:: כך א אונלערע ל,ײט
 יןאנװעג״ די װאם ׳cyT דאנק א - ׳רען
 צו בא^יטימט לאט סליװלאנד pH ׳:־אז

 טמטיגת״ט עדױקײיעאנאל די ־,פא נעבעז
y ^אנוןל1>עדױק דער .״.4;עי רעלל i- 

 האכען צו רyגyי8 טאכט פאדטנ^נט
tyo*^ y3f»y?n אין ysH ^קװארטאי tie 

 yny*,;H אין אױך אין ׳דו-יארק נלױס
v םיר װאו ׳עטעדט w\ ריר ס.4אהאי>י 

H ty^ynידטטזy<'yא ן?yD?y יוי״אסען yn- 
 ילעין״ און רעדגער yט’ג טיט כעגסליך
 סיט־ ,ד װאס ןyכHרB״ט די אין ט״צודער,

[״yboyaon inyDinit גיידקר
 בררפען y^ytn פארמירען זיד זאיען

?א- און /זy<,HרטHקװ yנy^״דrםאו די אין

 firyn ,poryi וױכען אזע;5־ אינז די לעז
 ״pys אין ivryr yyryt ׳ע־לען זײ כ״ל

ט׳צורעל,

*ײט. ױם-טיב איצטיגע די
y די צוליב r ’?n ױבמוונים ynv&rן 

pyrn או;ז פח פך אyלy ^כטודמגט pD 
tyon די r̂ סענטערס״ ו;יטיז די א*ן 

iy;yn צי־יה :f^jyoH ivs^yr jyoy 
פכות״ נאך גליץ־ אסען4?• די

ױס• וןגליקליס א די וױנאוען ריר
 די וױסיל זyרוזירH זיך ?ײ iyf?^ טיב.

 דער• נלײך וײ וײיעז מיר רyאכ לאנען,
 רשyנמyס די pH |yrHsn די אל נ״אגען,
 ?א• .Mf אױוי װאלט טען און ^פען זײנמן

 pH צול^ fny; ױם־טום נאך גל״ךי זײ לעז
 ױס- גאר קאנען װעלען זײ אלײן. חלל
 װאס ׳סיג1,פל לערנען אין ty;H^K טיב
y זײ ^ r; ײם-סינ די דורך טארלא^ן 

צײט.
 װאס ריטגלידער, ysn ריפען ריר
 pn אײג׳טריעען ג^ואלט דך האכעז

 צוריתנצהא־״ט^ ױך ןyוזאכ גאד מי״אפען,
 oy ?אתן וײ צײט, ױס-טוכ די צוי״יכ

̂ yn ױם-טונים די װי דך או״ײ טאן
 נמחור, און ^װעפטער קופט, אלינער.
 ״1י? ארן קלאסמז ,ד אין אײן זיך ^רײכט
 ד* םיט דך נאנוצט pn וןורט רע;ט!

 פאר חאס װדאן א״צד װאס קלאסמן,
 אגםװי• לעמם^ קומט, .tyפHryנ אײך
t און גײסטיג דך וןעלט r v t. יאמ^ר 
 אוג״ pH ײם״סונ גאד גלײך טןהן א״ך

vorfp jnyt; !

ק)ר או Iל
ס ר א ט ײ ר ע פ i א

 vi ק«םף מװערען ס דורכגעסאכט יעזום האכען םיר
חי נרויסע 0 פמרםינדערען  ק#ר«ןך אץ סקעכ די סרן מ

שעפער. רײשאן

פ*•
 ונוזחיז גרױסע m *ופצוש^פען נעלונגען אוגז איז עש

 יױן געווארען באזעזוט זײנען ארנײטער די א־ן ײי ,,
שעסער. לעחשיםיםייט םעהר און נרעסערע
אפעריי־ צ«הי א פארכליכען אבער נ«ר זײנען עם

 דו •יאץ קיץ נעפונען ניט יעגט ניז ח»כען װאם טארש
ארבײם. דער.

 ל«קאל טון םעםכערם אײך, גו דארום אפעלירען ם-ר
ערפאלנ. אן פאר רעארגאניזײשאן דעם םאכען ןנו העלפט ,1

 אין אייך •'1 אפערייטארש םיל אזױ ארױןז נעהםם
 בעלי־ איױה שיקש ױניאן די אוינ םעגלץ־. נמר ־ױ שאפ

ײ אז זעהט שאפ. אין אײר צו םלאכוח  ד$רסען זאלען ז
זיצען. נלײכען

 אםצושאפען א־נםערעסען א״ערע אין סיאיז כרידער,
 ניט זאלען םעםנערס זעלכע די אוט ארםיי ארבײטסלאזע די

ײן  חפען דואש נעשםען די אין אדכייםעץ צ נעצװאונגען ז
אנםזאנם זיר חאט ױניאן די וועיכע םיט שעפער קלאוק זיר
כעםלען. ד

םװו , קסזעסו ד ר י i מ  w
-m .ל j .ח

כמנש־זשיר־ימקחמויר שעהן, כ. ט׳פערטפז. ״אילאן, ב•

* l ׳  L

ו • י » י נ י ק  j n j i J. ..          w    **4

קענעדע אץ קאנגרעס טרײד־לניאז דער
m ד• ifv iifp  y»;w יו• tm •  •דיי

ײ 6ײ״ ״יוייר׳ה ''י׳נ^י *ין י ן י י ‘י
ם־ו ‘ס*גסרע*י אין iyii ױא־־סןן

a ^ 2 1  &n״w  M iim lp u m  tin  f 
I f r r w •  j i v f t  tn r t v n  t \ 6 rM 

O די פיט פירולײך ן » M H V ty פון 
י*חר. ys^ey yt/<y־ י1

 י^ט ytfjm ,yp’-injD-n'mjn'-s ד•
י׳אט י̂ו ̂ותרשן די אין ̂ן i«M» י W 20 און 

09 .M M V O n tt I9930I |‘M I'M איי 
iyyy< |yi;ipiir-Ko אויפנן־ פון וײסט 

(•^Byjyi ,׳יטיי^טיים• iyj>yn פל׳וגם
 ר1אײ« |yn ארױסצ״נ^ נויזט אוױ «יד

«n די חנרר^וחגט ג^ר ך#ט y׳ r| וד»yר 
.Dy<״y רי

V) tyn רץר ח<וט |yoy>y א-ן inp 
שי סיט אייגדרומ א־יו סאנט  *iyo9*j י
 9י9' ױ׳ןלגןר סיט ייטpטDרנy אין ל״ט

.jy'.piiyj ד־סלוט׳רם vn סי»נע
װצל־ ^ejipjyoHfiv די אנװאחי ן א

 *y^to די וױ ^טאחן אוױ גאר איז כע
y ^ s כ ארנײמזןרHװyיאנד, אין נוגנ — 

ו צו געיזימען איז ן ן י M ו 'w v w מיט 
 די pH וױ סיטגלידער צאחל y^y;y^r א

y )'^ y ’-o גלױ״ חגר אכער איז יאחר^״ 
 גיױ״ חני ׳?רעפט^ y:yr^H די אין נע
jya א-גאנידרט די א־ןy א״ב״טעײטא־ 
 איז oy tyii וױ ׳*טארוןער פיל םען

סייל^.
קאנגלעפ״ לײכאר און ״טלײדס דער

̂ע yכ‘יyו די דא ״עפילט yדyנyp םין  ראי
 יײ־ w״nyiy& \yp^v*2y״ ד• דאז

־ די אין נאר״ ^H״v b r r .^׳צטאאט 
 ריכ־ oy וױל מען אױכ pyo no דאװס

 סיט yj^H םאי־נ^יכען או^אצען, טיג
yi-< ^אגדער

oy די װאס ם-אגען, רא וײנען *yor 
 ŷכyז רי איז ״יזאמלעס״ oyi פון יונג
 אין אפילו אבער ל. פ. א, די פון וױ
Hכ^זעy געגען ״קעמפען״ וױ פלאנען 

oppoho, די געגען און Hנyרypן ם נוג 
Dy — vm דאס אי? רוכ^אנד yojiH  1H 

 ey — רוסלאגד צו לאס רעל טא1; איז
 ם*י״ אז געפיחל, דער םאראן דט איז

 אלגע- אין omyn oy — הייליגע״ ויינען
א;ץ״y>טאי׳׳ עמנהר סײן  רוס״ סא*ועט צו י

לאגד.
יאח־ מ־ם נאך האס ״חאנגרעס״ רyר

 ליײ א אמאדדרען tyo^ryj ציריק רען
 הײנט. גאך oy טוט tyo פאלטי. נאר
oyi p צײגט אלײן דאס ir ד ^י ט נ  או
 װעלכע ל״ אװ ם. א» ד• כיז איהר סין

 און סרימד די ״כאלױנען אין נאך ניױנ
סײגד״. די נאצט־אפ^

 אין ״קאננרעס״ דעמ פדן ?זסעיונג לי
 לאט איםיגראציא;ס*םראנע דער ;,באצ
^ םיל יעצטעגס זיר ט ^  דאס איז oy נ

u״ דער װאס ׳םאל סי־״צטע w־Dy" קומט 
 ׳;jnny^piy-jyB’v®.^: א םיט אלויס
 tyry1 םיז tyiyn טיצטe,רyאו;ט מען װאס

ראריהאל״
 ארגא־ ״די ; טyלוים ערקלמחחנג די

Iy םון ארבײטער ניזירטע rr )i v iv w 
 םרײ^ םח כאװאוינט yנעדyק זעהן צו

y און ענערגישע אײפנעקי^טע, v m 
 או ז,yגypרy;H און בירגער, ריטענדע

 שגעל- אם tyryii דערגרײכט typ דאס
jybo איסמראנטען, םון שטראם א ד?רר 
y• דער זײז רyאכ דארו״ שטראם דיזער i 

 םון וױלען *ײנענעס רעס םון זולטאט
 רצזולסאם אלס ניט און א־םיגראנטמן די

 רע?לאמען, םאלשע און שעחנע די םון
 אינער םארשסרײ^ן *נענסען שיף װאם

 דער אז ׳סיר ty^H^HD מןרםאר ױראו.
 םארשסרײס םרײ זאל נnyjyp װענען אםת
yn^ איכyםאר* וחנלכע די און ױראו. ר 
 y-; ?אלען ןyoHלpyר yלשHפ לײט^8ש

״ז.yרyװ שטלאפט
 רעחאמ־ל;- אויך האט cy־u:Hp חןד

 ארײנ־ בײם וױיוומען נעלד די אז ׳דירט
jyov ̂וקע} לאנד אין  וחן- איגעשאפט ז
 ליט״ און opyo app די אױך װי ר^.

 אז דערםאר, רy איו אױך .DDDyb רעסי
 pn לדyג סיט זזעילפען זאל חןגירומ די

 זyרלאזHם װילען וומלמנ ׳לײטע ד• יא;ד
 לאנד. אױם׳ן זיר ?yvy?H3 און שטעדט די
y די r t r ’H קאנ״ דער װאס אױסנאיןסע 

 כינעזעל, רי נעגען איז פארלאמט, ניעם
cy חו״ז א װעלכע, i לאנקולירען ןײ װאס 

 אי־ט ךײער איו וױיס^ די מיט ערע?ליך
 ry^yn *ועלבער, p*oאלגע אין לעבעז

jvp ^דע־ צו שאדמן נאר נ־עגג yp* 
ערוננ.pryבאפ נעדײצער
;hp nyi פאר^א:;ם אױך  טען אז oy•־ ;

 נאסוראליוימגן דאס רyלײכט ty:H:־ 4,זא
 װעלט oy יעצט. איז עס וױ רyבירג סון

 ״ryii סרו/ אץ כיאן יערע- אז פאײאננט,
 א װע־י־ען ivnyo זאל יאהריג פול איז כע

 by איז לאנד. א*ן יאהר 3 רדען כירנעל
דאלאל. אייין וױ ^הר tyoonP ניט זאל

 yלyסyנר א האט סyאננלp דער אז
 nyjyp pc מןגידונג דעד אין װירקונג

 “HpnyoH די אויוי ל. אװ פ. א. די װי
 ניט iryt גמחאנט מען האפ יעדרונ^ נעי
 זײנען ודאס רעסאדם״ען, םילע די פון נאר

yzvm w] אפישמלס די אין געװאחןן 
 װאס שםמלונג, דער םון נאר •אט̂סycyר

 דעם נעהסען it אייסנמסוםען א*ז עס
חאנווע;״ פון צײט דער דורך קאגגיעס

r סון y y s i f,

i;yfnto
pm ססחיס Ir. --------
r t̂o h to r-wywirntoto rw ^pt tontoi
oyrfTMi pm itoirpMiyi i װאס n  no

i  n lto  pM Wto\ ד to^i^o 
ו מ ו ן ו ^  ynt ,tfjWto^ י

0’oo pM o^ng typif o i f r
wy«i•-

M11 pi
ogfl tyo ♦ני tw jy iw u j  f4f זאל it״ 

jy iy ii tnpypynm r i
tVH וױ nym סטיל די

* *-*#y)̂ M ph  ytryn /']torn פיין
iy די i  pH oy^MOHp yo o rn ,ווערט 

 סאד• גיוילד דאס ד״ו, M (yayi ווגשטאט
to ffl ״itotofttom/׳ mi ntM pM די 

yypw m  fM tyiHbtnue ogi jjn ^ y i 
ojypyr און tib o ô yp̂ M נעליט *vn 

 חוץ א ודי< יyד ph tyo האט רען׳/
ph ,emorybyi ס*iv o v א־•

iL אדך ליס W  top^ryj נאװא^נטע 
ס^ידאט^
no oy דא jynyn bjftyj ?א ry i

t*H -y^yn ,orv^^o h  p i lyonpye 
iy פון ויחרןר חױוט דע^ i ,נ״עיד ױדאו 

^shp לא^לא^ h i h vn ־אט װוינער 
״ D2Hoyi ליכ inyf ניט ױך  ײא;״ די נ

lyo^ilto ymoMinyo די״ סיט פיל״/גי 
yoo^oo yj^  פט־ײל לעס ט ס אױו יױ ;

 ויי;* לעצמע• אניעפיל^ט לאט '*y ױאפ
 -ע:־-ו;; ך• געצװא-;;ע; דאט װאס טעל,
 PH דעכאטע א פא- אי־פצ־נ^סצן דאפ
 ;ע־ *אגי לאנגלעס חנו נט.vניHs§אל

 ס״אטעש״ ;,א מיאסעפ4יטע סיט שטילסט
 אלוד דך pc יאט iv^oyi• nyr כיז ׳טען

 פא־אנטײאלט״יכהײט די טע׳מעװא-פען
h  ty?vo# pe א און סאידאטען nn דyם 

 ayr pc פאילאנגט רy,ovרB רyד האט
 כא־ צי ;יט סחאעיא, גא?וא pc ס^סיעל

 די זאל סען און ,דאט^4פא' די נוצען
-yp*opmt 1 כאיד
 סטר״יז דעי דאס ׳איז oHorvyi רyד

pn jn( אי? g n y ) o^yoyoy •״גא׳ ר 
?oyדי ״ t  y3,^loif c:,,H״pc 3;io רע־ 

ym o m ryo w ; y iy;^ אן אץ ׳ערייבט 
 v*־b ״שיואכע״ v *׳ סדן fH עריט^ײעל

 בעײען איז עפ װען tvrn װןכ סיודס
y phדyנyp אין  — yפא־* היאפ א ר ?T 

 כ״ •y^yi געפיליט ;yp לy װען אלײ^
אלנײט^־ סון נאז דער

 נײשויל דיזע; orn-iŷ דאכ איך
h jy דט r^ t it? זײגען it גױיסע 

 דע״ ד• אז ציע׳לז, צו אום נ*ר ר^רע;
 עי:“ט>יאי6 ®ארשיי^נע וולינ דרונג,

 לעש צי ,צ inyo דך oiyn אורואכען
 .־עדױגנ יומער^סאגעד ײ וױ ״חאגנרעס״

it ״אסעלילען די ttoirnnyc ״,י ״,א 
* * ײיבאר׳/

cyi;:np iy i לעגיפ^א* א זײענדיג 
bDH«nynyp yiroד ;אט זיד האט ׳  ײ

yay;y;M inyo; מיט ;;*fyoy רy'י‘:זא' 
y3iyn ,oy't די אסענדירען זאלען *py 

H lyyytyj y^oyTDO'tדvר y^: tycnr 
y3lyn אדע״ ׳שאדעז פיל אזיי ניט ז*לען 

ארנײטער. די tyoryn פחןהר אכיסמל
פא* איז #יל8ש,יכ צ־ם ^,lyo^; אין

 פא• :אל לyאב סוטערס-פוגשסנ^ ראן
yapyn jymc ה*נען ya^oy it .הי;לעי 

om דער :*p ,כעז אז סארי׳אנגט ?ah 
jy אױך t^ r פינד אײן םיט סוטערס — 

 *yjo’rH אױך איו VD»oyi iyT ביי און
 דין זא/ װןס סיאג^ די נעדוארען נראכם

 H?H אז סוטערט. yDHi^n-.HCJiH די םיט
 inyn דיששטירט עמסט זאל םראכע

 ױאס o;yo^iy צײנט "oyiHHP״ בײם
jy:yp lym א םאר o א ;אר אדױומומן 

 צװײטענס, און לאנגרעס, א נײ סלחפה
 PD אװעק זײגען דעלעגאט^ די וױיט װ•

pn ,P3«ny3 nyi הײראט th הײ״ א דא 
יײ * •י*ג?ײט.

 דזאט ױגיאן רyאונז װאס ערםאר-גנ רי
:oymy דעם >tyovy אי;• די םיס יאהד 

 האט וועלכע אפילם, און ד?שאגסש*נס
vvitpp} i : ih נאהנט it טױזעני אכט 

 yo; אז׳ איכערצײנט אונז האט דאלאר,
typ ניט jyrcy: it  tytrunny גערעכ״ 

 ארבײטעל. פאל פאולטס די pH טיגחײט
 ;yoipy: צונו״ל טט nry? ph דאס און
 איגדזש#גקש*;ס ;y;yn yonayi די װען
 איז oy .tyoipyntoD איז ;yoyp^B און
P נעבליבען גיט Dn:ypyi שום לױין כײ ’P 

 •yiy: די אנכאלאנגט װאש או צװײס^
tyt הײגט זײנען די װי פיתעטען ררעבען 
jy אין פארװעהרט — tw ד*ס '•tybyp 
 פאר״ מען tVP typ״ioc אפילו אז אץ

;״hp״ תןר א־יז ״אונלעאל״ אלס
 ty;jni tytyty; די אז ׳פ#חגרם ׳̂סyגל

 ,tjnyn אםענד*רט אזוי זאל^ פיהעטזגן
 ;;״y pn װי ניט זײן ty>¥T זײ אז

״.1לא;
ro ״די ipon איבײטסלאזע״ ױעגען 
 ״ך1א ארן היבשע א געװען איז — ?ײט

אינטקרעסוןנט?!. זעהר א
 ארכײםסלאזיגקײם צו אה1רפ אלס
: סאלגמגחנס סאנניעס ד*ר פאר ׳עלאגט
 סעדעראלזו, רענירװגען, די אז )1

 tmo גיזױי*לזן1ס און יראוױנןױעלע
y;Hלקyנyד ז פידטגטױאדםליכקײם דין

ypi |yty> iv .צ יאפ א־= אין וראנלעס‘ 
?lypo tyfM די mV'A jy;;Hc;M'  א־* "

 נ־־־<!, ױע;ע/ ראוארירען m כי״ססן
iy i"fi, כײאז)yM, רײדגאן ry^ yn רײ־ 

i דגען y i sy i/ הײזע־, א־נײטער נויען 
 א־״ ;:,אשטינד־ג oyi -yorn אי״עס ן א

JHO גײטס
־;,ר ן-יײאטע ^ליױע׳ ; ־:

 ;־,׳:•ײ ר־ סיידען ארנייטער אוצולײצען
 ז**;ע• אלכײטע־ אי־ע tvL״MHV דען

־ קיץ ;עױא־•;;.i רעדוצילט PIHOi׳? ד  אי
טײס,

vcHi"BH t-l״ ואטי,פ* ׳ ע ־,.,א : 
jih ,ivvb;v;H ל• דויר ואיטען T.,׳ 

 ; ■־vi א פע־יױם״ ־־א״סענטי״עס< ווגגס
i;y :y i;; יטען צ אי*ע יצ pc •̂־ב  ט•;־ א

.y?HP
 אי;־־.ױ־ע:ל יטפ^אד;לריטיארנ )\
v אי־ע, סאל כא"ד :syn א־ב ;יט דינעז 

 פע־ “א־־•; אלבײט סע;1גאל צי שטאגדע
 —צא סע; זאי־ אויך וױ אינייטען, 4t ג1ד׳

 ״אל :*;־;,,א ד• צ־ פיסע; yo ny; לען
jy;'iiHC ניט :y :y דעפ, מלך ?r . r די 

א־נײט. ־*־גע ׳;־נ־ע דט דאכען
“y;y*l V.'H די D• *־י־ א־ ״י״; ד; 

 ־,פ בי־יא׳׳, ״ײייבאל דע• pn שאנפ״
v :syn״ ;״,ל ״r r r . rאיז ״ :• ,

איו ־ לל׳קעי’ א ;׳יא־; ךי,א -י־א y®? f M^ ף « f— * y (II • HM«יי »1 *־* »
 y:־־vo א >:" :*־־, טא ס־ ׳די;;ט
 ״‘א;־ פ־<־י״־ *־* זע א pH ־;1י דע*
oy א.-;דעל” טי; י־ע״פא־ ־י)דא״’;;
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ן < י
;•י־::א; r;•* ״'־־; לע* א־ז T? ;גע נוײי

 rע ײאב ד־;פ ט־אץ / ב*י־א ‘,\*־נא
ז ־  א£אז־צ••;. אן דעב גענען jyny; א

־לי י6 אי
n y ׳ ̂ י * י״ • י יי יי ii י * *««»•*«« ן < < h ייי t ״י י> חי

 ,* ײ ײ־ ה׳צא־ א״וי ־נ א אפאדצ־ע, א;
 צא־י* ד• יצטא־ה. ,,,א ניט דערםאל הע^

אך•־“ געױען y־*:yn ׳רי;י־ע;אטעז
hpעקאנט סעז י־אט אױסנע־סעלאנע; ״; 

y?-.yt| א״ י; א כי*ויז פ־;;ע־. ד• או*ף•: 
ײ  ד* איז ראנױעגיסא; סין צײט ד* ד

אין •y;y; i<7׳ צי• ;yopniiy; צאלל
א־ז ײ י ‘ M ל y נ  רעזא א ;yn ;yny; איז

 *־p>;yp ד׳ אז ׳;;זא־”ד< ;גענ^«כט”א*
 סאװ־׳גטי;;־ צו יײהען ?א.*: לעדדונג שע

 דאדאי טיד-אן םיפצ<ל; םאל דוהי־אוכד
 דורכ;ע;א;־ ינט“פ" װארט עש הכיאל.

 דל־• •n cy-zic -־ ציע1דעזאי די גען
 ױ־ב־ ר• געסאבט פ־-אהר האבע; רעדגערס
 פ*; ,,פ לושלאנד, ;yc״yr pc טיגח״ט

״ p» נקט יסטאגלפ ארבײט*<ל א;  פו; :
 סטאנלפיגקט’ א;יטאלי'ס־;;01ל א

 Tפ דע~ אײיסנעהיסען א*ז דא אנע•
 די או•• אטא~ע יסא־פע א ס*ט זילענט

 אפטי ױא״ט דאפ כאװעטען״רעגילונ;.
 :*:־־ ;yny; א:י<־ <־ איז ׳;ycr|ny; ניט

r; ;יר ;y אז ;ע־־אגה, א א־ײנצונ־עגנען 
 !,פ אפ ;יט קײנעם סע; ראי־ט ולשטענס

 ע•ינ זאי צוױ־טענס pn ׳דפיא;1י לעי־פען
 צױא;־ אין פ־נוי א צריײנען נאך בעשעל

 פא־ ל״זע״ ;ן,,יב און דאדאל סיליאן צ*ג
 װאב H*i**KpD ;אױא אין מ״גערס ,ד

 אפירו זײנען ײאפ הייזעי אין ױא-ינען
רוג־א־ די ?̂•4,א ;.,פאס ניט חזדים םאל

y*tir ד־לננעפאי־עז. איז
pn זיך פלע;ט פאלנאנגענהײט דעל 

 ״פא־ זא;^אנט< ד• צו גע;;ערשאפט די
 כײש אױישצײגעז ל-יאהר נאג״ל — שין״

 כסעט עס איז סאל דאס קאנמעגשאן.
tyt;n; pn .;פאלישמאונדע yanniH; זי*־ 

;jy פאלאז yטליכcoyony ; y, די איז 
ya>yn ,coyn גל איז  יאל- pnyo אי̂כ

hp,- צרליב פןןרםרןוטען געײען דיענײכ 
oyi װאס cy האפט iv צל פיל •:?typ 

pyon;yPri װאס רעש, צוליב אױך איז 
 נא;־ אץ נסעט זײגעז ױניאנס אײגעע

 רעצטע; דעם אין אונטעלג^אנגען צעז
 ?אנסערװאט•־ די — צמײטענס ז*פ.י£י
 פיהרע־ ראדי?אלע די ױי דט אזױ ׳װע

 בעסער װעט עס אז ;,py?y;;'’H האכען
 אײב ארבײטער־באװענו;; דעל פא- זײן
 ־y: ;ycoyp כייט אפנעכען ז*ך Dyn מען
 קעמפען ניט pn האפיטאליסטען די בען

 א:־ װעט דאפ יא;נ װי י•.י̂א דך ליט
 דעל־ אבעל זאנען, צ* שװער א*ז דאלטען

 ניט אפאזיציע צופיל קײן iyo לאט •,־•יל
 פרעז- דעד ױאס רעפ חױן א נאסערסט,

 פאיגע־ ניט ״רעפאלט זײן pn האט דע;ט
yz\ פאי־טי״ ואל?עלס1״ ד• אטאקילען צו 
אין *?מירױטעמ לאסינ״פטישע ד• איז

yiy;yp.
 דיגעז — ?אנװענשאנס ysH ב*י וױ .

 פארשי״ פון tyiniiy; גע־זאיט^ רעלעס
y:jn ^און סיניסםארע• שטאדט־באאםט 

״yPn ״פ-אטעלנאל ;oc.״
 פון פלעזידענט גאטפעלס״ Pynoyb״

typnyoH pyi. לײבאר אױ פצדערײ״עאן 
 ״?אנגרעס׳/ דעב אדרעסירט אויך לאט

 פון דעלמגײט״ ״פדאםע־־נאל cjn חרץ א
mvi לײ־ אף פעמןדײשאן ״אםעריסען 

 דאס געװען איז oy כאי״סבאק. סל. כאל׳/
vovrv אררע־ האט נאספעלס װאס םאל 

 איז אױפנאמע די .ryp;;np □jn סירם
;tyiiy אזא ;ים וױיט y^^DH't^;y װי 

 אינםעײ אונזער םדן קאגװענשאן ,-yT ד•
;ע״ א געהאלטען האט ער ;••שאנעל.
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 ד•* י־ אוי־ז זיך ;;,פא־יאז צו טינ —אפ
 ין—א ;א־ טײטעגפ פא״ אוץ פ-אמאטען
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צ־װיליזאצ••;. ;א;צ*;י אינזע־ סיט :ז א

 ע* אז pא אפט״סיסט א; איז ע- אז
 אי־ אן אי־ס ע־־אר־ו;; פ*י ךי,א לאט

 רעפ פוץ ״עי״נען ,דע לע• פיל־על כ״טעי־
 ■ yn דע־־צעררט ־־אט ער י'א? איעלדאט,

 ;אי־* א סיט פלעזענטי־־ט א־למ ראט כיע;
 — ע־ זא:ט — ׳א"יא: •;*;־. ז* דע;עכ

־,סי ר• װעז צ?ר*ס, יאלי פע־׳צ־נ א כ״ט
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 ע־ױע־״ט סײנערפ אגלעיע ס־ט על איז
 סע־ דעפ זעלן ,צ. תאסיטע pא געױאלען
 פא־״אגנעז און טײנפ ד• פיז געדדטער

 ױ• איבײט;•־ לי פא־ מיױלענע־ר:; א
vd ’ohp איז tyo .;yiipiv; tyo ;y:c".H 

 רע־ לאט דאן א*ן ט“עי;־יפ;”א זײ האט
 ,\ור — : ע־היעללט ז*־ םענעדז״־״לד

 פאר־ .*y”«» פלעסאט־טור״ א־ ;נ-א;דסיד
 האט קאטיט< ר* פרי־זצײטיג). איז לאג;

y: ־עפ אי־ניעב rn־.y; איל א־ן אנגעק־ײט 
pyr.H ארבי־טער. ר־ צי ראס רעפארטען 

yn; צי נעפרענט ז־י יאבע; איבײט״ער די 
:,פאי^־ ז-יערע באק-יניען דיאבען די ;,,;; 

 ^טפערען צו ;*וא.*פטיג ;יט זײ ׳דאבילז
 לא־ יע־ פיז קײגער וױיר ,p;• ארער יא,

 יאה $.־אפ געװאוסט נ־ט האט ;,נז־ט
 — יא, בארײט. ״פרעסעסשור״ װארט

 א ;yny: איז עט — ל;רינט’;ינ <ר ר.אט
 אר- ךי ;yn צודיה, לא;ג ;ים זיא־ צײט

y? אזיך pK בײטער i y האנילן םיהףער 
 יטמ־אך. y;y;••*• y־y? ;עקאנט ;יט
vי הײנט. ;יט “אביל : v פא^י־ איז צײט 

 װי״ מעהר פאי איז ?אסו* אינדער עי.יב
pyo הדים; pyr.yp א y ;r y r־y א*ז ya־ 

yo־y װעלם.״
נ6 « נ4־

 רע־ 403 געהאט האט קאנװ^שאן די
yapyn |ycn;yp ^םארםראטען האב 

 טוידעגר פופציג און הינרערט צי ;אה;ט
 yny:yp א*ן ךא זײ;י;ן ay פעסבערפ.

ryoאביער ארבײטע-, א-נאנידרטיל ־־ 
ry i נאר נמיעט פאיטױעט לש״י״קא:;ר 

•y;y, נטער־יא ד• צו ^אלאנד^ז <ילכ1וױ 
 קע־ אין פא־־אן זיא ay ױניאנם. ;•ע־טאנילל

;yry ארבײסיער, טױזעגד צװאנציג א 
 ױניאנס, ;אציאנא-״ע צ• בא״אנגע; ױאס

 ״D:yp:yEyr:*H״ צו טױזענד דרײסיג א
 צו ט.**דע;ר פעיצע און פי;,ז א ױניאנס,

 טוידענד פאי א זיא ױניאנס, ?אטײרישע
יוגיאן״. ביג ״װאן די צו

i אויף n זײנען קאנװענשאן ;yny;
 אייסגע״ ן.y:טyפאכ! אינםערעסאנטיל ליפ

n;ya''t אנגרילס, דער אבער זיך האמ? 
”D; זײן סיט p:yDKsy און a;y“.y.טקי-ט 
 געפיהלם דך האט צײט, yv;n: די דורך

 פארשפרײם האט וועלכער אפטיסיזם אן
 ־py; ניט לאנג װעט oy אז דעפיהל דאפ
 די זײן עלען11 רyארבײט רי און מען

 : אנגעגרײםטע די אנשטאט אנגרײפעי
 דעם באװײנען צו װאס ניטא איז oy אז

 םארטינ, זײן דארםען םיר — נעכטען,
 םאר־ דעי און סיר זyםםyp הײנט װײל
! אונז נעהערם נען

rr־r
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 םילאדעלפיער אין ״לינקע״ די
ץניאן. קל#וקמ#כער

:חנדאקטאר װערטעד
pw דט צײט לאנגער א פאר }»’ 
 םילא״ אין זיןי הערט עס װאם *ריבען,
 חלילח, דערםאר, ניט אכער ד/לםיע.

 װאס געװען ניט איז צס מ״ל
 געװען, יע גדארע איז עם ׳ארײמנן. צו

 מ/גן דערבי/ ניט איז קאפ רער אבער
 םײ פון גע^יריבען און געמריב^ װאלם

 אז נאר װאף, אלע פאל, אלע לאדעלםיא
 העלםען ניט זיןי פען קען ׳צרייבט, סמן
 אונמר םון צױעטערער די דערםאנען צו

 און *לינלוע׳/ ?יך רוםען װעלכע ױגיאן,
 כדאי, ניט איז פאלעפיזירען צו זײ סים
 נל״כ־ זײער לאנג אוױן האנען זײ *ױיל

 אלעס iv אבער םארלאדען. געוױכט
 H םון חוצפח לעצטע די סוף. א ק<מט

 דאס דערגרײכט האט ױניאן־צױן&טערער
 זיך װילט עס און נידערטרעכסינסטע,

צונאגלען. ׳מאנדקלאץ צום ?ײ
 רעכט איז אלעס כשר, איז אלעס

 ״ליד זיך לוםען װעלכע יענעע, די נײ
 קופט אױנען פארגלאצטע מיט און קע״,
 ;׳צרײט פען און פיטיעען די צו סען

 פיס זײנען פיר ארבייטער, *ברורעד
 װאס אויס פען ;יסט רערוױיל און אײך״,

 די אדיף זיף־ געפינט תוכחה דער אין
 כרענגט מען װארום באאםטע באצאהלטע

רעװאלוציאן. סאציאלע די ניט ?יי
 ניט, העלפט זאך קײן אן זעהענדיג

 אנדער א; צו נענומען זיף זיי דאבען
 געהט פען נאס. די נעםלץי, — מיםעל,
 תיאויד םון צענטער דעם אין ארױס
 איבײטער! די רייצט םען און טרײד

 װעלכע זאכען, אזעלכע דעו־צעהלם מען
 ױניאז, א םאר נאר ניט זיך םאסט עס

 נעװלן רעאקציאנער צו װאלט עס נאר
 מעז צוױיטען. דעם ניקאלאי פאר אםילו

 אזוי געהט עס און אויפצוהעצען, טרייעט
 מ דערנרײכט עס אז העצער״, די וױים

 טוט װאס בזזים, בעלי די םון אויערען
נישמ. גוטעס קײן געװיס ױניאן די

 אד- םאררעטערי׳שע ריזע ברעננען צו
 דדטאיגט דער האט סםאפ, א צו בײט

 םעט״ א רוםען צו באיטיאסעז נאארד
 סאײ זײ סעטבערס, *לע פון בער־םיטינג

 סאר מאי איץ און פאקטעז די לעגען
 פאריויפרער די ׳שטעפפלען צו מאיל אאע
ױניאן. דער פון

 נעװאיען גערופען איז םיטינג דער
 געלענע:־ א םארלױפדער די געבען צו

 קיאנעס. ?ײערע פארצוברעננען הײט
 צו נעװארען נעגעבעז איז װארט דאס
 באטיאכטען ״לינקע״ די װעלכען ׳רעם
 יעניגען, דעם צו — םיהרער זײער פאר

 צוריק צייט קורצער א מיט האט װעלכער
 איז דױס קײן קאלעקסען געװאלט ניט

 •ראצעגט א קריגען װעט ער ביז שאפ,
 ‘פרא רעם טאקע האט ער און דערפון,

 םאר־ געלדער רי און... גענומען צענט
 שפעטער איהם האט מען האלטען.
 נעלדער די ביסלאבװײז צוױננעז געםוזט

 דער געװען עס איז ער אױסצוצאהלען.
 אג־ באדאיפט האט װעלכער יעניגער,
 קלאוקפא־ דער םון באאמטע די קלאגען

 געבויט איהר האבען װעלכע ױניאז, כער
נעליטען. פיל אזוי איהר םאר און

 גע־ עי האט קלאנעס, אנשטאט און
 אפדור ברודער אז דערצעהלען, נומען
 טיטיגכ קײן רופען דעדלאזען ניט האט

 אױױ ארעסס דעם נעגען פראטעסטירעז צו
 אמ־ אז האנווענ׳עאן, קאםוניםטי׳ן»ער דער
 הײז נעװארעז אראיגעבראכט איז דור

 ״לינקע/ די צוברעכען צו םילאדעלםיא
 קענעז נים עם װעט ער אויב אז און
 און ױניאן. די צוברעכען בעםער ער זאל

 \vo דארוי — ער זאגט — רערםאר
 צו־ און גאסמן די אין מניאן די מיםםען
ױניאז״ די כדצכען

 װע<- צװ^טעה א *עחופען vא יאן
 דיעמ גאמ א ױניאן דער אץ איו כער
 ער נעםאןעלט. ניט און געפאקט ניט

 ״איו ^רײט: pH אזיגען H םאמלאצט
p3 אן v כ י ל ר ח v ארנײטער, ר 

 איף טיר, גלױנט ארכײטער, כרידער
 דער םח לאסט די ;זאנ אץי װאס וױיס

אחסלען/ טײנע אױןי איז מניאן
 די פון אנקלאגע n געװען איו דאס

 אונבאװאוסטזיני• אדער באװאוסטוינינע
)V .כרעכער

 האט סען אז זיף, םאר^טעהט עט
 ׳זיין צו כאדארף עס װי געענטםערט ?ײ
v אין iw m, פא־ די ארנ״טער, די אז 

 לעצ- דאס האכען דארםען װעלכע סען,
 נאנדע די װער פאר׳עטעהען װארט, טע
 םאר־ צו ןײ ׳^טיפען װעלען אלן איז

 סאכען אנגעפאנגען זײ חאבען ׳טרײנען
 זאל עס אז דערלאזט ניט און טופעל א

װאוט״ א צו קופען
 עהר־ יעדען איכעיצ״נען דארף דאט

 זײנען לײט דיזע װער ארבייטער, ליכען
דך. “סון‘ סארטרײנען זײ אין

 מיט אױיס איז כלעטעל זײער
 די םרן דיט דער אײן״ אז ׳בראף דעם

״ כיזנעס״לײט געװען זײגען רעכטע  נ
פאר׳עטעהט זײנען, זײ נײטינג. דעם

&1"*ל ל,10 איע וױ ױך,
w  "1 i w w  |jm r in if iw

״ איחר ח*ט געאורינצן, ניט מסתםא  נ
ן MfK גאר אין אטת ד^ר עולח, אן ,ד

 זז^ט ומלכצר ?ײערע, סון איעעו
 צו ניט כחות זײסנ אלע מיט געארכײט
 רוכין ןmm איז ׳װאוט א צו דערלאזען

 ^דידצר-׳צא• א חאלט װעלכער ׳קי§נים
 םווס* P’p לאנג ׳צוין אח וועלכ^ר און

 א^מץר נאף יוד^ן, דער pn גיט נער
 ניט איו און באנאנאס מיט וזאנדעלט

pH גונ־ דארט איז א״נער נאף טרײה 
̂וצט איו װעלכצר װען, W* א jHiftj י W 
 pH סקעב, נעװעזענער א אכער #סאן

 מיט ״לינקצד/ הײסער א ער איז איצט
 נעדארפט איזזם מען האט צוריק צײט א

 אכער סקענען, ניט זאל ער נאצאהלע̂ן
 רוד^ןרט ov או דערהצרט, האט ער װען
 ׳ןולאנט פען אז געמײנט, האט ער און זיף

 (•לאץ אם געװען כאלד ער איז — ?יך,
סיף, לאזט ^לאמה צום גומט עס אז

געזינדעל, דאט עם איז דאס און
 פאנטעל ״לינקען׳' א אונטער האט װאס

 גע׳ םארגיכטוגגס״קאפןי א אנגעםאננען
 ־Hs’t אין ױדאן קלאיקראכער רעי־ גע;

דעיפיא.
ר. ע כ א מ ק ו א ל ק א

ער ס ער ט ס ײ אנ אן נ ש ײ ס פי םי א סינג ר  מאר םי
םמאן אן םאיר האננרע ד אנ ל

געװינען. און קעפסען װעלען ״פיר
 כאװאוסטזײן דעם אױפװעקען װעלען םיר
 זײ אז יארס, נױ אין ארכײטער די םון

 סאציאליסטי׳עע די םאר ׳עטיפען ?אלען
 םאר־ װעלכע אײנצינע די — קאגדידאטען

קלאס״. ארבײטער דעם סרעטען
 קאנגרעספאן האט װערטער די םיט

 םאר רעדע זײן אנגעםאננען לאנדאן מאיר
 קא:* טען12 םון קאנגרעס צום עלעקיטאז

דיסטריקט. גרע׳צאנאל
 אר״ די אין טעטיגקײט צו אויסרוןי זײן

 גע־ אויפגענוםען זײנען דײהען נײטעי
 אפלאדיסמע:־ םון ׳טטורם א מיט װארען

 די פאסע• פארזאפעלטער רער םין טען
 םארגעקומען איז סצענע באגײסטעדטע

 װאס מיטי:: ראטיםיקײשאן נרויסען בײם
 קאנ־ לככוד נעװארען אראנזשירט איז

 איז נאמיניי׳צאז, לאנדאן׳ס גרעכפאן
 מיטװאף סאיאכטאג^; טעאטער פיפלס

אױענט.
 און פענעי טױזעגט צװײ איבער

 טע־ פיפלס דעם אנגעפאיזט האבען םרויען
 און פריה געקופען אױ עולם דער אטעד.

 יעדע• באיגײסטעתנג מיט אויםגענופען
 קאנדידא־ סאציאליסטישע די םון אײנעם

 געװען. אנװעזענד דארט זײנען װאס טען,
 האט לאנדאנ׳ען פאר אװאציע די

 האט עי ײען םינוטען עטליכע געדױערט
רעדעז. געשטערט זיף

 ער האט פאליטי׳שענס, טאםאני ״די
 םעגליכ־ אלע מים ?יך סטארען ערקרערט,

 סא״ אײנציגען דעם באקעמםען צו רױיטען
 קאנגרעס. אין םארטרעטער ציאליסטי׳טען

 דע־ די האבען עלעק׳עןנס לעצטע די אין
 געפרובירט רעפובליקאנער און פאקראטען

 קאננרע^ןא־ טע\12 איז םאראייניגען ?יך
 ניט אבער זײ האט דאס דיסטריהם. גאל

 איםט דער םון ארבײטער די גצהאלםען.
 סאנוײדאט. זײמר צלעקטעד האכען םײד
 צובראכעז נאר טאםאני חאט יאהר דאס
 נא־ טייי״צעז, בעסטע די דיסטריהם. דעם
 ארבײםער, אידי^ע װאוינען עס װאו סען

 אנמםאט און אוחניןגענומעז, זײ האבען
 טען12 איז *״נגעטײלט זײ האכען דעם

בואערי די װי פלעצער אזעלכע דיסטרײןם

<r

וךרטהינם קלוגע
ב»קם 8 הויז אין אימער האלםען

ס איו ל ם- ק ע
 םמםילמן גאנצער דער פון םאנענם די רעגולירם דאם

ײ פארמפארט און כיללם. דאקטאר ז

סטןורס. דר*נ «לע אין ב*תס, » םענט 50 אין 26 ,10
*V

 טאפאגי וױל דעם מיט ט׳צײגא״טאון. און
 א־כײ• אידי^ע די םון כח דעם צוברעכען

 אן צרוױילען צו סײד איסט דער םון טער
קאמדעסםאן. אײגענעם

 איסט דער םדן ארבײטער די ״אבער
 םין צוטרעטען לאזען ניט זיך װעלען םאיד

 רער םון טרעפפס די םון ם*ס ׳עםוציגע די
 נענאסע ^אט — םאמאני,״ 1א׳ כויערי
 דער- ניט װעלן — אױסגע׳עריען, יאנדאן
 ארכײטעה אידי׳עע די אז לאזען,
 טרױפער רי קעטפער, די זײנען װעלכע

 ז״| זאלען פאסעז, די פי; דענקער און
 פא^יטי- טאפאױ ביליגע פ׳ין פארטראסען

 מון פארטראטען דין דארםען זײ ^עגס.
 ;עדאנ- םיט און אידעאלען פיט פעפטען

 איסט דעם פון לעבען גאנצער דער קען.
 דעם אין אװעק געהט ארבײטער סאידער

 ער און פראגרעס, און בילדדננ םאר קאפוי
 סא־ וױ אנדערע אז דערלאזען, ניט טאר

פארטרעטען׳/ איהם זאלען ציאי*יסטען
 דעד״ ילאנדאן ;ענ. האט רעדע דין אין
 אישט דער פון אײנװאױנער די צײלט
 אלס געװען איהם איז עס שװער װי סאיה

 אין קאנגרעס, pH סאציאליסס אײנציגען
 פאדטרעטער די אײגענגײציג און דום װי
 האנד- פארטײען קאפיטאליסטי״עע די פון

 האט פאדע, א זײן פלעגט פריהער לען.
 שי- םלענען באסעס די אז ערקלערט. ער
 סארטרעטער אלס לאיערלאןי זײערע קען
 אלײן זיך ױי לאזען הײנט סאנגרעס. אין

 דעד צו נעקוסען איז עס אז און ערװײלען,
 אײגער יעדער האם ׳טאריױ םון םראנע

 אס״ זיף האט װאס םאחצלאג א געפאכט
 אינתסטריע, דער פאר נעלוינט בעסטען

 פאראיגטערע״ געװען איז ער װעיזכער אין
סירט.

 רוסי^ען דעם םארטראטען האב ״איו
 אויס־ לאנדאן האט קאננרעס אין אידען

 ביז״ רײכע די װענען רעדענדיג געשריען,
 הא״ אגדערע די וואס אינטערעסען נעס
 זײ האכ איןי — םארטראטען דארט בען

 םאר׳ן ארץ דרך האבען צו געלערנט דארט
 געצײגט, זײ האב איןי אדען. רוסי^ען

 םאר־ און וױיס איד רוסי׳צער דער אז
 זײ״ םאר בעסער אמעריתא ׳טטעהם
 געזעסען זײנען פלאטםארמע דער אויןי
 האנדידאטען סאציאליסטי׳צע אלע כמעט

 נענאסע ?אמפײן. יעצטיגען דעם אין
 פון ט^יערפאן דער נעװען איז װלאדעק
מיטיננ.

 שאפ־ דעם םרעזענטירען
טשערמאן.

 ;יטעל* ה. א. םון ארבײםעד די ׳מיר
 פארזאמעלט ׳םט. םע29 װ. 39 סאה
 צו באישליםעז םיטיננ, סםעיטעל א אויף

 שאפ־כדטערפאן, אונזער פרעזענטירען
 יא־ 50 םיט םעלדםאן, בארנעם ברודער

 ער װאס ארבייט, גוטער זײן םאר לאר
 אומ* יעצםיגע די בײ געלײסטעט האט

 א״ן אונז בײ חעחשען װאס שםענדען,
טרײד.

׳גרוס ברידערליכען םיט
לא־ סאלאף, סעם :קאםיטע די

 ; 1 יאקאי דײװיס, י. ; 1 קאל
j ,פ. ; 1 לאחאל האמערםאן

׳שװארץ, ה. ;1 לאקאר װינער,
; 9 לאקאל םילעד, י. ; 9 לאקאל
.9 י״אקאל יעוױנסאן, ה.
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IV H ר«»*רי#" אװ נאארד

D פעריס/ fi די | »
ו גאא<«וס«ן «)3דא אס^סיא״מאן דער י  ן
iw׳viKp׳n|)ו| ׳» o n אן »<ריס»ט« rv 

, tvn ןן m'Mon אײסגעיןן, װעט י נז ר  ן
 א איױט אויך ד”ײ IV׳*"■ ר־י .21̂

נאטל«ר*, ,8 .6 נריעף.
n א?זא, איז, ד^ס *?P .רי װ*רט«ר 

 טעחר װיל׳נן אםס׳ן רyד ם,־ן נאלענאטים
 *V ד׳וי טיט אגייטוזט ק״ן ה*נעו נ־ט

 ׳*ײנט, ey װי אנ׳וי־, |ya*n זיי ניאן,
ivovnae, רי אז W 'iv א־ני•ט די איןyר 

ס דעם אץ האנען  וואס ovtv אייר ײ
iyji»t w.

חל׳װ• אין ן•־:*«* ק^א׳יקראכער ד' א־ן
 די ראניי־יזירען ’,V3[׳V( (לײן ראט יאנד

 ־וני*( ד• װעט 1ני*ט- jyn א.־ן ארני¥ע,
tvnyBDjy װי• סטרײח, {ע<«ר*ל א מיט 

 ניא■ ת־*«ו.־ח ד׳ wwnn•v ‘אנ־זו־ דער
;v v r v r׳r‘ זײ• עט »ז ין^איאגד, א־ן 

 װען \,VO'"i VW 8אױ< יאנג p־r ;ען
 די דייוטיחנן ompv( אאײז ד.«ונע; ז״

y וי אין ארבייטער די pc בא־ענונגען r• 
 הא- קליװיאנד *ייז י:י«וקד»כער י• סע־.
̂-ט כעז  און ױד*ן ארנאדוייטע נוט א א־
 ארוג• װיחןר ר*ז«ן טינ זיף װעל«ן זיי

 (ig rye^ojw■ ׳|nyor* טע.־׳»ט¥לען
ם ■jpm ארiveayp iv^yu 8 ז״ ! נא-׳ע̂נ

 זײ ארנייטעי, אי׳ם 9׳עא »׳( רענטעז רע
 ח<ר iv אודחעח!( ניט רעהר ייד ודעי״ען

 יוליוד די פין ׳»הי»םערי' יומפאינע־
̂פירת  וועם עס אוינ ׳»ע»ץי, ק

 אין דארט ר^סטען iv T? אייסחורע;
 אויסגעםי• נאטיםy‘נאי די iy*yn כ.־חות,

 נעװײדיג״ א נעלואט הןונען די אז גען,
 די nny^ וועיען זיי ח׳ןוני(. אין טעות

אומנר״מען. ניט ױניאן *וקטאכעי‘?׳
 *ין סיטוא/ייע יןלאיח חזר אץ יויר׳ז,
 עמסםער יעחי א ארײן טרעט קאױולאנד
in נוןאעכאטים די אוינ טאדענט, rv 

,4׳עכי 01V pydip כיו^ייטענס נ׳ט ד*רט

 אן #ן םאנגט ױדאן גודס וױיט
קאמייץ. אױגאדזאצ^נס

)1 זײט po י׳צלוס
 פא־אנט״ צו די רופען צו זײן יעױאר

, װארסליכר״ט
 די אויפנעכראכט זעדר ראט דאס

 ברודער וױ .02 ‘אחאי1' פוז פיטגליחגר
 #יוגיאז דער םון פענעדז^ןער דער דיװױס,

 אױיסנעױפען עס ד׳אט ׳אינעד אונז גיט
 פון סיטגלידער די צוױיפזנן טעטינקײט *

 רע״ נענזמען האט מען און לאיזאל דעם
 רופצן צו גענעראל־סטר״^ א סון יען
 םא־אנס״ צו םא,י רעכ סח באסעס די

 אױפגע״ איז םיאנע די װארטליכרױיט.
 צו- צײט לןורצער א פיט געױארען נדכיעז

 און פאס-פיטיגג, פעםכער א אייןי ריק
 אום דאס באטיאסען, האס מיםינג דער

 די זאיען צונזגרײס, כעסעד זײן צו
 געטעקסם יאתאל דעם סון מיטנלידעד

 ספעציע״ א פאר דאלאר 10 מיט ווערעז
 אינאניזאציאגס־צװעקען, םאר םאנד לען

 א האנען צז פאיזטײע מײ;ט ראס װאס
סטדײק״םאנד.
 אק• מען10 דעם אװעגט, דינסטאג

 סעם״ א האבצן ױניאן די װעם טאכער,
 האל, בעםחאװען pH פאס־טיטינג בער
 נצנױ ;אנץ װעט טרייד אין לא;ע די װאו

 מיס- די זאלען \.rxtv כזרצפראכען
 דעם צו אז זעהן׳ לאקאל דעם פון נלידער
̂ע קופעז זאלען מיטינג  םון אדבײטער א

 ױניאן דער אין באלאגגען זײ צי שאפ,
 ענםיי צו פראגען זױכטמצ ;יט. אךעי

 םאר״ סיםינ; דעם אױ,יי :ועלען שײדען
 אד־ װעט פיםיגכ -דער ומודען. געלענט
 tin פון נאאפטע די פין וחורעז רעסירט
 פיעבעת, י. נדודער פון און ילאקאי*,

 דעם םון פענעדדצעי דזשענעראל דער
 קלאוקפאכער חןר םין באדארד דז^אינט

ױניא:.

 שאפ״ דעם פךעזענטידען
טשעדמאן.

 גיגד װ. ה. פו; אדבײטער די ׳טיד
 אױם ^פיעכען עוועגיו, סע7 498 בורנ,

 בר. שאפ־^ערסאז, אונזער צו דאנק א
 יחנוענםירען אדיך וױ יאבלאנסחי, סעם
 פאר ריננ דײםאנד א פיט איהם מיר
 וױנמען מיד »ון ארבײט, גוםער זײז

 ;עזונ־ טדאנען קס זאל זןי דאס איהס,
 :תאםיטע דאס םעדהײד.

.23 לאקאל גדיגכפרג, װ.
.23 יאקאל אלעאל/ ב.

.23 יאיןאל לאזעגפזזלד, ײש.

.%*

‘3 W ,;vo'ryi :*יט י• א״א
ן ד• טצ־

̂ני n r * סגצזצחן "K יאט י ר
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ns נאטיזנימד רעראקטאר׳ס
Bill■־

*' נרױפעז g v־h אױסזינטען מ* י '
?יױוימני• א־ן ק»ם? םיזכער

וױ״ סיטנים, yNg י־ױט קליװיאנד, אין
 װידער כראנוםעחטיעורער וךאוח די <ען

 יראולטא״ דעי ט*ט כוח אין זיך פעיסטען
יוגי*ן. כעי

 ,ר האבען י*הר פאל יעצטע די פאי
 גע־ כלאנופעקט^ורער ידאוק קלױױאנדעל

P ױדאן. רער כליט אגייטעגט אן האט i, 
 אגרי־ דער אז זאגען, ניט קאן םען כאםש
 ;עװען פ־טים זײגע אי:ע אין איז םזןנט

 ד*ו יוגיאן, רער פון האלצען צום ׳&םאיק
 איהרע אין אלעס געטאן ירגיאן די האט

אגרימענט. ױעם אױםצוםאלגען כוחװז
ס םון סאמעיןוכיען זיינען עכ  צי ךי

 זײ דינען סכסוכים, םאי^ידעגע צײט
 גע* אױסגעגליכען אוסן םרידייכען א אױף

 אטאר רעםעריס. אף באארד א שון װארעז
 צל גע׳פסיןלט געריכט דאזיגער דעױ ר^ט

 עורער,ימאנוםעקט ?לאוק די םון נונסטען
 יױט ארבײטער, די םון גונסטען צו אמאל

 יױער, זײער אױסגעםראגען האט עס װי
 אין איגדוסטריע קלאוק דער אין און

 עטליכע לעצטע די םאר האט קליװלאנד
 מאדהעדטניסמעסיגער א געהעל״שט יאהר

** *םרידען.
 האט אגטי^ידו;; לעןוטער זײן אין

 םאר ;ע׳פסקנ׳ט רעטעריס באארד ךער
נים כאדײטענדען א  ארכייטעײ די אין ̂י

 ׳צטאנד- ױניאן פונ׳ם נאט׳ע און ׳טכירות.
 בא־ מינדסטע די נעװען ניט איז פוגקט

 םון װײדז׳ע־רעדאק^אל א פאר רעכטיגוגג
 אונטעדגעגע* ױגיאן די האט דעסטװעגען

 ד׳אט אדי װײר אנט׳שיידוע, דער זיך בען
 געגענזיײ רער אגריכיענט, דער פאריאנגט

 און ױניאן דער צוױיעען אפטאך טיגער
אסאסיאײיעאן. באסעס דער

* »
צר, יעדער דארף אגריכיעגט, דעם לױט

 אין געענדערט עטװאס האבעץ וױל װאס
 אמ־ גאגצען אין װיל װאס אדער איהם,

 דעס װיסען לאזען אנרימעגט, דעם ברעכען
 מאגאםעז דרײ מיט רעפעריס אף באארד

 ענדיגט אנריםענט דער אײדער פריהער,
 ענדיגט א:רימענט דער וױ אזױ און זיך.
 י’ יי האט דעצעכיבער, טען31 דעם זיך

̂אזט ניאן  יע״ אל באארד דעם װיסען :עי
 אין. העכעױגנ א פאריאנגמ זי אז פעריס,

 רי דאס גרונד, דעם אױןי וױידדטעס די
 «רביײ קליװלאנרער די זואס װײדזישעס״

 ״צו פיעוט זײגען איצט, םארדינען טער
 יעטארבעז״. צו ציםיל און לעבען צו װײניג

 זײט׳ איהר פון אסאסיאײ^אן, באסעס די
 ,אויו מיםינל א טעג די אפנעהאלטעז האט

 װי־ יאזען צו בא׳שלאסען האט זי װעלכען
 װיל ?י אז רעםעריס, אױ באארד דעם סען
 מיט אנריםענט קײן ניט מעהר נאנצעז איז
 נעקסט<ו םון אז הייסט, דאס ױניאן. דער

 האכען ניט באסעס די וױרען אן יאהר
 ױגיא:. דער םיט באציהונגען קײנע מעהר

 קיצױויאנדע- די װערטער, אנדערע אין
 האכען וױלען מאניפעקט^זורערם יןלארס
a ״אפען w," ו-־יסען :יט כיעהד וױלען re 

 נינךױדאן אדער ױניאן וױ זאך, אזא
**ארבײםער.

נאטיר־ האט, קלאוהם#כער*ױ:יאן די
ענט־ איהר מיט לאננ געװארט נים ליך,
געװארען *ײנבארוםען גלײך איז עס סער.

אויף באארד, דז^אינם דעם םיז מיםיננ א
איז אנגעלעגמנהײט נאנצע די װעלכען

עס איז נעװארעה דיסקוטירט נרינדליך
בא־ די אויכ אז געווארעז, באעלאסען איז

זיי־ ביי םאו־בלײבעז װירקליך זאלעז סעס
ענט־ אײנציגער דער מוז דאז באשלוס, ער

א סםרײק, א — זײז ױניאז דאר םיז ®ער
גאנצער דער אין סטרײק דזשענעראל

הליװלאנד. אין אינדוסםריע קלאוק
**
*

גרינדלי־ און אײנציגער דער איז דאס
 די װערען נעגעבען סאן װאס ענטםער, כער

אלטען, זײ װען באםעס.  ארויס״ לכזשל, ̂ו
 מיט פאדערונגע^ נעוױסע מים נעהוםעז

 אין ענדערונגעז םאנכע םאר םאראאננ א
 נעװען נאםיחליה װאלט, אנרימענט, דעם

 דיסקױ םאר םארזזאנדלונגען, םאר *לאץ
Droדע־* אוי באארד דער וױ דאן, איז ׳ 

 אזױ עס װאלט באמ׳לאסען, וואלם םעריס
 סאנוםעקט״זר קלאוס די בילײבעץ. נעמוזם

 אזױ ניט האבען קליװלאנד םון אבער רער
 ארױסגעסומען נים זיינעז זײ נעהאגדעלמ.

ענדערו:־ מאנכע םאר פאדעדזגג דער מימ

n״f fg טסתטא, יױיס^ן ו״ גען. y פא 
 אז און ,vנטyרvגoאי דינען דעײגגען,

 ^ינראי״ װאיט רעפעייס ̂א כאארד דער
 חאנען ׳*gfi-.yi ר/ צו צוגע״צטיטט גיט
 -n;g דעם וױלען אז כא׳^אס^ן, די

 pH אדער ניט, גאנצען אין גאד כ״עגט
תן וײ װערט^ר, אנדע״ע  וױ״ דט טעחר וד

 ױדאךקאנדײ קײגע ױניאה קײן פון כען
 ׳צעפער ערעי>ז דואבען וױלען די *צאנס.

 ׳צע#עריסיזענ* גערעדט, ריכטיג ״אטען׳/
 טיט ארנײט, ױץ טיט אינײט דער װאו

 װי נאר חפקר, זײן זאי* וױידדצעס דינע
 אנ״ װעיינען טא צײטען. אכיאלינע די אין

 וױ געבעז, ױגיאן די־ יזאן ע;טםעי דערען
V יאטף א

V
 פאר״ כאסעס רי אז דין, עס קאן
 פאר- וץי טען קאן ניט^ עס ״צטעהען
זא- נאסעכ יולױולאנדער די אז יעטעלען,
 ױ' אז גלױכען, און כלינד אזױ זײן

 אפוױ- דיערען כא^לוס אײן מיט קאנען
 און קיאוקטאכעי, די םון ױניאן ד• יעען

̂עס  םריר״ און ׳עטיי רווזיל כלײנען 6זאי א
 דאס איגדוסטריע* קראוק דער אין יץ־
 גא־ אזעי*כע םאר גלױכען, צו ׳צױער איז
̂טען רען  מאנוםעק־ קלאוק די דט סיד ד-א

 וײ וױיטען, די יןליװאאנד, םין ט׳צויעי
 קאר^ כיטערען א ״,,יזאס, א עיװארטען

 “אפ׳*: ניױנען די ;א- ױדאן. דעי פון
 טרױסמוםען יזאטוי דעם אין קאגען זײ אז
 אי*ע פאי סאר אײן דאן און זינער, די

ױגיאן. דע- פון װע־ען פטיר 4טאי
*•*

 גרויס־;ן זײע־ ?ײ טא:ען דא אנע-
 כלעטער די אײפמײצען ןײ זאלען טעות.

 עלף כדט געיעיכטע. אײגעגע^ ?ײער םון
 יןלױױ די האכען ,1911 אין צורײן, יאהר

 סטרײק א ;עםיהרט יןלאוקטאכער יאנדער
 דעם האבען אדבײטער די און ׳די גענען

 געװען איז ױניאן די פארלארען. כטדײק
 כױט םאמיײך אין יצװאר זעהר זעהר, דא[

 די אבער אײ-ט. איז ױניאן די װאס דעב,
 ;אר כידזעז טאנופעקט״עורער קי*אוק איטע
 קאמוי. כיטערען יעגעם געדענקען אודאי
 זײערע מיט ראנופעקט^ורער די אכית,

 כוחומ, םינסטערע איע מיט און מייליאגען
 דינסט, צו קאייטאי דעם יצטעהען װאס

 סטרײק דער אױסגעאיהרט. דאז האכען
 נעגאג״ פארלארען ארבײטער די פאר איו
 כיאנופעקט״עו- די דואנען אודאי און ;ען.
 עס אז גיױבעגדינ, טריאומםירט, רער
 האבען ענדליך דױיי• געלױנט, אלעס האט

 ױניאן ק^אוקדאכער די פאדטייבען זײ
 דאס האט לא;ג וױ אבער קליװלאנד. פון

 געםױטעטע כלומריטט די כיז געדױערט,
 תחית אויםנע׳טטאגעז וױדער איז ױניאן

 אױפ־ וױדער האט ?י ביז און ;הטתים
 אזױ געקעמםט און יןאמף, א געהױבעז

 זײנען װעלכע באסעס, די ביז יאנל
 סטדײס דעם פון זיגדייך ארדסגעקומען

̂ן  אגרײ אן קזיליסען נעמזט האבען 1911 ג
 ?יגרײכע די יע, ? ױניאז דער מיט טענט

 אנערקע״ געמוזט האכען מאגוםעקט^ורער
 רעפרעזענםאנטיז די אילס מניאז, די גען
 סאדהאנדיען און הלאוקדאכער דײ םון

**!איהר מיט
*

 זײז געדארסט דאך האט אליץ דאס
 קלױולאגדער די סאר לעסאן בעסטער דער

 קא- װניאן די אז מאנוםעקט^ורער, קלאוק
 װעט ױניאן די אז ;טױטען ניט זײ נעז

 סעק״ זײן וועיעז וױ־^ס לאננ, אזוי לעכען
 אר־ ײעיעז מענעעז װעלכע איז טאריס,
 עס וױ ׳אכעד וױידדןתס. סאר בײטען
 סאנופעקט״שורעי די האבען אויס, וױיזט

 דאך איז עס דעם. אן םארגעסען גאר
 נעה הײנט יאהר. 11 םון מע״שה א יעױן

 די אז אױס, זעהט עס און . עס ;עדענק
 א נאך ױי נעצװאונגען דין װעט ױניאן

 עס איז נאך דעם. אז דערטאנעז צו מאל
 דעצעכד טען31 דעם ביז ש«עט. צו נים
 ד־ פאד צײט גענוג דא נאך איז בער

 איבעי״ צו זיך מאנוםעקטיטורער קלאוק
 ענדעדען מעבען און קאגעז זײ לײגען.
 וױ״ זײ ילאזען מיר אבעד בא^לוס, ?ײער
 אנט״זזלאעגן פעסט איז ױניאן די אז סען,

 איז עקזיסטענץ איהד םאד קעטםעז צו
 אד- די ײאס רעכט, םינדסםע דאס םאד

 אי*ע ,סיט אױסגעקעטפט האבען בײםעד
 ;עדזןנ- אױך זײ ען>זאי און כווזות. איהרע

 אױס״ זיך זאל עס אפ^ו ווזןן אז סען,
 וועלען קאמן״, גרױסען דעם נאך אז יאזעז,

 א זײן אבעד עס װעט זינעד, די ארויס די
א״ז ײניאז ד• א פא• ;א־ זי;
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 יןלױויאנד, םון ארבײטער די פון ׳עטיטוגג
 H םון ׳עטיסוננ די אױך וױיסען טיר

 י^טיטומ די אינעיאי*, םון קיאויןמאכער
 דער םון סעטכעי׳עי• גרױסער דער םין
 װייען באסעס די אױכ .^אנאrטערגעrא
 װאר- מיר אבער ;וט. און װאױי האטןי, א

 אײ.׳ טען נרי דך ואלען די אז די, בעז
 זײ װאס הארף, כיטערען הענסט דעם

 זיד וא׳ר •iV וױ איז, געיזאט. אטאי* יזאבען
 פאר- די װעי״ען סוף כי* סו,־י עגדיגען, ניט

 די ניט כיאניםעחט״טייע•, די זײן לירער
אירבײטער.

m  ifmg iw i  v m  
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g װעגען װערטער פאר g פםעגדארד
oWtgprtm• אר־

יעכטע ועהר זיי־בען צײטען די  אץ ̂י
 טראכט קלאוק-׳עעפער. די אין ׳טעפעד, די

 איו דאס מיטלען. םאריעידענע װעגען דען
 טראכ- אימער זאלען ארבייטער די גוט.
 םאר- צו יאגע זײער וױ ׳דעם װעגען טען

מיעכט, בעס/ןר סייל איו עס בעסערען.
 עס דענקען. גיט נאר װי דענקען, ןןל«עם

 זאלען ארב״טער די אז בעסער, םיל איו
 סגולות, כאכס^ע אזע^כע װעגען דענהען

 אײדער הרע, עין אן אפצדעפרענען וױ
 פארצוױיםלונל אין הע;ט די אראפלאזע;

 צו װאס ניטא גאר ס׳איז אז ערקלעדן, און
 םארעםענט״ מיר האכען דערםאר כ^ן.
 ילא- םון צינמין נרודער םון בריף א ליכט
 ״נערעכטיג- נומער ילעצטען אין 23 קאל

 סיט ארגומעגטירס עד װעלכען איז הײט׳/
 איי סטענדאדד א םאד ילאגיק םון שײ[ א

■דאדא^אז.
*

 נויטיגען דעם ניט איצט האכען טיד
 דאדגמ די גרינדליך צוגלידעחון צו ■לאץ

 אכמר ; pprv נרוחןר פון ארגומענטאציע
 דמר ogit איז, אױסזעצונג הוייט אונזער

 ?אל iv 1ות dgrpgigi■ אף סטענדאחיי
 ,piroDg ווערען אײנגעםיחדט אםיילו
 פארכעסע- האר g אױוי ניט קאן און וועט
 םון קוואי דער pg װאס לאגע. די רעז

 סײ[ װאס דאס, צרות? אונזערע אלע
 די ?ײנעז דערפאר ניטא. איז ארבײט

 ארכײ- איז כאס י^עז1צו םארהעיטניסע
 זעהר ארכײטער און ארכײט^ד און טער,

 סטעג״ יעי־ ׳יא -ען וד טא אנגעצױנענע,
V העיפמז עטװאס ■דאדאק״עאז אף דארד

V  נים איצט זיך קאנ^ מיר געזאנט, װי
 סון סנולה דאדגער דער מים םאתעמען

 וױ- טיר •ראדאפ^אן. או• סטענדארד א
 םון אױפמערפזאמפײט די ציהעז נאר לען

 סױם לומם איהר אז ארכײםער, אוגזערע
 זאי װאס מאגופעהטשורער, א נעפינען

״ן ניט  א פאר יעבען און לײב טיט ז
 אונז איז dgrpgigi■ א^ סטענדארד

 כא״ שױן האט אלײן דאס אז זיך, דאכט
 פיה- אדבײטער דענהענדע פילע דאדפם

 עיעס דאד טוז געזױס אז יטיוס, צום רע;
 ■ראדאקישאז, אף סטענדאדד דעם אין זיץ

 האד״ צום טײער און אזוי איז ײאס
 ;אך הײנט טאנופעקט״שודער. פון צעז

 גע* איז געחעממט האט יוניאז די זאך. א
 גע־ ארבײם װאך פאד קאמןי איהד װאינען

 דױ אױסנעפיגענדיג אדג״ם, *טטיק גען
 ישטיק- פון סיסטעס די איז oy געפעדייך

 אדן בעי-מיאכה דעם סאד סאי ארבײט
ײניאן. דעד םון עחדסמענץ דעד פאר סאי

I פאד פא^א;: א כי״ט איצט דעז קודם ׳:יז
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pg *igopyo ,!תסיסנ rvg»*jgrig |g, 
ײ םד״נד^יכע א סוכסידידען קאן דואס י  ן
 גע- ױ זאי דאיעדס, טױזעגדעד טיט טוגג

m פאד פינעז rעמליכע ספענדען צו וד 
 איעמעז נאך וױיל — דאיאד, הונדעױט

 אממדנע״ די נעדעכם״ שימזיננעד איו
 כדכד צאהיל נרעסמרע א האם וואס יעאנאי,
 ןואחים אכיאינאסייסעד, ,ד וױ גלידער,

 א דאילעד טױזענ& צוױי וױ מעהר נים
 אטנא* איז וו*ס אדבײט אן פאי — יאהר

 דעי סיז אינםערמסען ,ד צו העכמסםעז
c אז אנדעחש״ נים ? אסאינאמײםעד j 

 װא״ אורזאכע, וויכסימ סעהר א pn מוו
V נאך איז אמוי״גאפײיטעד ,ד דום i איצם 
o אן אנגע^אסעז ניט n אעטעתאציא־ 

 םע״ ®ארכאנד. ארכײטער קיײדעד נאי״עז
̂ז די עס איז דחןי״כע םיענעז: סיי נעז  רrכ

̂ אדדזאכע יױל^נע

ו £ /
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9 f i -y:i איז inyt ,inyr רינטיו״ דט 

ryo-, ,ד גיטyר »n y נא• אזױ אוױן אין 
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^^?jy ^  p» n y i i i i s y חאזא^וױט״ע
y ,p>iys noריינט ר^ pur nysi א

ט9ד דטyר Ay .jnyir צו ניסעל  פון י
 גיט וױ ד״ט׳&לאגו/ אין j^sy^MN אן

 דוא״ iyriyo די ׳«׳אוט I m דאס אפת
v p דך נען irוגyצרות, די צו ױאױנט 

oMiyj, וױ ד״ט׳^אא־, אין JU iy y n 
 y? ysJJfv ,iyy-:״ŷ יןלאס א דא \yy>ן

jyi, פראגק- אין גאט וױ ׳זאגט רען וד 
ך;  דאס םון גיט ny» oy fyoyn>0 ױי

yDoya ראס און Aysi ; yoo;nytr װאס 
y| די פטyא;כאטר ifM dyoio vomaj ysj, «,f ףער,י»<ר-הןנגע עי^כריג ע׳אמת

 פין jjny3vr-irfTMi » פון oiyn איחד
y די r r n ;װינאיד אכע^ ארכײטער 

 האט ,iv?*o אײן אין -׳איט טארין ־־ער
r גא;צע רי דאך ^ n Mr4׳;nysy קײן 

ד אין אםוז, ;יט, באײיטוג; נ א ^י  די
ײ קײן 9גיט פאיה^טדסכיעסיג, ׳א*ז • 

 פאל מגר איז דאס װי ב״טסלאדגקײט,
̂ל״ עננלאגד, אין  איו דאס Ay3i לכי

 די אומייי!. AyOMAi דער טאקע ̂אך
 די בזןװאײע; זיעען אדנ״טאר דייט״עע

jy o rw ארנײטען די װעלט״ דער פון 
 פאר און ®ראגקרײ^ פאר ^גלאגד, פא-

lycyr די םין אײגע איו ראס !דט 
 אר־ איװ^טליכעד רער פין אורזאכען

:ײטסיאזיגקײם.
*y; ̂ ;יאגפr רײט׳עע די און ׳;ו —

y די י׳אנען לויס r ^ i J ip y איי־ און® 
/׳ צובראבען ^טארק די צדעטעכדע ס״עע

 אר״ דײט^ער דער ניט, דוהא —
 קיא* צו ציל־כאױאוסט, צו איז בײטער

y םאר כעךנאױאיכט i,□ אױגײטער- די 
 געזעי״ןןאפטליכע אײגציגע די איז ױגיאן

 ארױסגעקוסעז איז װאס *•;כטיטוציע,
 אמע- דעם פון אונבא׳&עדיגט און :א:״ז

 ױניאן די געװיס, װעי״ט־חורכן. כיײנעם
 ארביײ די םאר אױפטא־ פי־י ;יט לען

 אופיעטענדעז, איצטינע די איגטעי טער
 ארבײטער נע׳עויטע דײט״טע די אבע־

 פאולירען זאלען זײ ודען אז לױיסען,
 פיל, :אך ;עװען עס װאלט ױניאז, זײעי

 ניט דיאבען דעדםאד און עינער״ פיל
 האםו״ n ניט און צרות, עקאנאמײעע די

 כיינ־ דאס אױןי נטypגע גיט ניסטי^ע,
 ױנ״ טרײד רײס&ע די מעדיגע דעסטע

יאז־כאװעממ.
 דער- ^וין האט איהר אז יע, —
 זא;ט טו צרות, קאמוגיסטי^ע די סאנט
 אין ראלע א oy»y נאר זײ ^■ילען סיר,

i ױראפ
 שלעױננער האט — ראליע, זײער —
 — שטײכעל, כיטערעז א מים נעזאגט

 די װאס אױסנ^יילם. נאגצעז אין איז
 צױפטערעז, ןרוכרעכען, ;עקעגם האכעז
 םיאנק־ אין אויפנעםאן. מוין זײ האכעז
 לזנרער, קיענערמ *נרערע אין װי דײך,

 ׳וױ <ענדער, נײע די p9 נאזונדערס אלז
״ זזאבמז #ם^עכאס<לאװאקיען למשל,  ׳ח ז
yvw צדבראכען״ ארכײםער־באװמגונג 

 אױס״ JM6T זײ האנען ראס אז איצם, איז
 וױיםער ?ײ קענען װאס םו געםיהדט,

 פארניכ״ און צמוםערער די וײ, טאן?
o יזענמז ׳טער m  pn בױען'  אחוץ און )
on פון מרא■ אין איצט מען יעדט 
 באל׳סעוױזם און חאסוניזם נאנצעז חןם
 וױײ ען.1לי די אױןי ?וסייכעל א טיט
 איז ױסלאנה אין אז ׳אלע דאך סמז
 תורה, ^גײער׳״ דער םון קװאל סאםע דעם

pc r i איהם p*p p ir עס ניטא. דוך 
oenyn נײע די רוסלאנד אין איצם דאןי 
 פון םובות רא׳טי די ■/y״: Ajn תודח,

 ■א׳ צקאנאסייטצ :ײע ׳חכסה נײמר דער
ייסי״-
p̂ רי אז ,oy :״סס — i \vtzv 
 זיר האבען רוסלאנד, אין וױ יזדאי,

iy פין אײסגעגיבטערט i כראמענAyjio 
 שכל. צום קופצן אין האלטצן און ׳מכחת,

^oy פון סיטן א דאך oy איז ני, iA i, 
אױפלעבונ;. סיז

אזױ. oy איז זין דעם אין יע, —
 Ayi םאר טױט איז קאםוניזם דעי

" איז דאס און װעלט. *pc vi 
y״A אױסער אודזאכען, די i r ^ i J i P r j, 

 און ױדאי, אין ארב״טער די װארום
 אזױ זyרyאדc עננלאנד, איז כאזאנדעדס

 זאי פאלועם״דענידוגג ,ד אז ׳שטאיק,
jyAyr o:vpiy:v. דזאב איך :yדyדמ 

ז־r פלן פיהדצד yנטסטy•דאט•נ די סימ

. '9 M 1 W  V  P•

;yjyn )p iy i i is ^ v r fr i  n w 'ju v
 vvf .am ־

m in  mi
j«p •*) r i  urn p• w v תס״ 
i f M i i i i i״  i  i y i r ¥ו 

i i  / ifM iflr is  p i•10 ׳ ♦m;
( רוסי^ס־ ! ו י ^י P;/ י i S r i •  iro

iנyד Ayi pfi r i  ^f ,טיעעג
tyn *yooys iy i  r i טוד• fyiyn iv 

W חןר פון h חוי פלן yiiH3 סימנ 
p אין i o m iia g o נאוט^נט ;p̂ ft 
IV רyאגד W  JV W <א*1 ג׳ג דא׳ט ױ 

m i ty •r^giyo p i omyn i n 
p i r r * i  ;yivfnyjn iv fii  / i> i«n

f דץרר»ט i אײפ- ואל רוסלאנד
ŷרyן pp א f i f i i^ r i i i יאנד y i ps- 
*own •yvtgt

— y-yt ;yo-׳yvo g :y i p i o
oyA t }r i Vo o n  iytyp ^^נייט *«»<* 

i י9כ o m iw
09’irAys^i oajh ;yo /PM — דט 

-y ryv jrty r -oyAj^p oyA r i i  Vc 
ir^ins ojn r רײ i i  P i -אג״ יײכא? 

oyA; גאכץ א ff׳rv :n y iy r
D׳¥Ms i אייר נאט אט ir ,oy- pc V i 
ytyr iyp;yA Ayo^OAi r לי r V i y; 

nyA סאלועט yt t»i oy ;yr JHAMjn 
p?׳ i ,y^v^ityA Ajn iv lyo ־  *ועי־̂נ

oy ועיט* oiA ,omyim yy יאפאן sit 
m«n ifnvpjAiv י׳אט כיב״-, פ*ן אררעע 

פיאטינענט די פין א^נער ־¥או, טאם
yoo אדנײטער-פיהדער p i ,A;i^ny fic 

 אין ;yryj אל״ן איז Ayo?yn איעעי,
A גא;ץ, -י o-’yorvt ױסלאנ^ ic i^ r, 

yvA V r iii דט איז עס א^ב :פ-אגע 
ooyA, ד׳א-טען ואײ איאן1 אז r r * i 

jyoiAsio אין w o, איז װארוס טו 
ju אז חוכט, v iy r im iio  ,a לאי- זאל 

 ח׳עאד- אין טעןiAלio איל-ע טען
rs rn? /נ o n הע• כאדא-פט איחר 

 DAjrrr וינען ,a pc ״יזיד-היר״ דעם ־ען
 װאס געװאיעט, איךר ױאלט דעלעגאטען,

 װעגען דע;לפ אינײסעי ענני״י״צע- דע-
y דער ro v 'i,רוסי״ןןע־• ־ 

o-iA נ״ט פען דאלט

sy^v^ifn ד  ארעניטענטב יאגא־ א־
v^yn; פון אױט9*ע יע־ א;גע;ולע;, דס 

 דאס־ איז װאכ יואל;כיי, *,inyiVV'f̂ בי^
vs^yfװ• ״ va- םון י־ י־אינל עלזעיזוטיױ 

yAפ. א. ״ Mדענאטײט ג•י; לוע-ע **>, ײ 
}f א*ן  א־ן, ב־״ט. pH יענ; *wגיי; "
f i ױאכ •אט רעיענאטען די פון -א*עע 

 קא־נ־ יז׳עענע-אי• פין װעיט אויפציזעצען,
 *o;y לואס אײגע״, אי״סגעקיײנען כיי

o-yc ,דע־ די ױע־־ט דעיפ*ט און אירב 
 גע״¥לאסעז פעי־ע טע-כטע די א*ן נאטע
 אכ- אייסנעז־ל*.; טיד א;פא;; pc oy ^אט
 אר־ נ,יא ̂עMא^ואטoyAט-M iv כיי

 אנע־ טא^ךכיעסיג; אכיסער ױ״יט,
f i דע־ צו צינעי/ויןט פע^• דך ?אנ א*ד 

yrfiA* ,עס א־ך האכ פי־ן־וגג ryt,*־ 
nyf• ״עטא-ק ;y rV yאײך זא; איך ;״ 
 y*yA;־;iiiHa iv איז oy אז אראי־, גאד

M?:)y fA׳׳*y אין אדנײטער״פיהרעד yA- 
״ :ג/יהי;ז אי• פײ־ אײי ;ןיזאנ הילנען ז
אז- yoAyn- fװ״דגאזוי

 ŷ -עד-ינ;.
pc דעדע/ פ*ל

yt^M ־עי yא•? אדנײטעײפי^-עד ר
 ידנסכדעי אפת׳עי אן הינדכט -עױ אין
p לןען ער i רעדע א pc טינוטע; ציױי 

V טעהד, זא;ען bmi א נזעדער 1א y:AyA-. 
n ,ציד פון myA א אין זאנילן י,ען o r- 
yA«; ,צלכ ניט קײ;עד קו׳דט ר*רמ נײן 

 םראזען, פיט ״עיטע; iv אום לואנגרעפ
 פיא• *ײכטינע פא-האגדלען iv איפ נאר
געז•

ײ װי איפ;, דער אז ,oy ־ײסט —  ז
 אן אי^ ענדאנד אין -איט הא;-לע;

 *y; אײך אױף האט ארכײסעד-קאנגחגס,
אײנדדוס^ גרטען א כיאנט

oy o אנפאנג אין — n אױס־ טיר 
:jryry ביפעל* »yApn, די;דאיז.־־א־ ניט 

 םאד• לי פא־ אײך ^יטעלט נעגיג״ סיש
 סארפאיטיגט iviyii oy’Vi?i?yA שירענע

i ¥ײט א כײס  ,Aynnc״Art Ain *קאנ 
פעז.1אײ;כאר OAjm גיעס

 ;א־ cy לזיק באטדאדטעז, גיט oy װעט
i 'mm v' זײן״ דט a, *י־עגאסען צאלי^ 

 איב^ ;עייען א*ז יאגגרעס א-צטיגען ציב
7 AyAiin^ די;ען פא״־א׳יאלי׳לן ;iyny 

ד טעהױ, irJH>y^yA יזיגדעיט דיט  ־
 ע- ;;.,ט r:rc במיז יעיט’דy; קא;;*עפ

ו יאט  אװז־ ,ציױ טאנטא;, ל;יא;געפאנ; ד
 דע־ זי,ח *:*לין איז יצ:ת אלן נאנטיטאג,

 כאיטל־ אין זעײ׳ז צל כעײעז ניט יע;אט
 ד• ,ױערעז אפנעהיט דאך טיז טי ט,-יא

*Ay—;ryr אין ״צטיעננכטע
געיײ״

 לױ 7 דעדלנאטען הלגד^יט זיבען —
ט?; צאלי ,a איז גױיס ״ נ  רי לדעכיען אי
 ־yi זyראנ ;yji;y?yA ללגדערט זינ־ל;

V ■לעזענטייט
 yj״s;:y יי פין פ־;-־״•טעדנ ד•
 טיד־א:, ז;יפ איצט א*ז אנפ ט״ייד־ײנ
 טו־זענט, צילאנצינ איז זיכען הוגדעי־ט

 •»־.־ אעצט־לכ א:ט. אץ ־׳;י׳ךג־ דרײ
 רעי־־לנא־ הלנדע־ט א:ט איבער ד• האנען

 א ן א ז*לקפ ;ע;ױ לזע;ט*־ט’־8,־ע טען
נ-  א£;ע&אריל:ע רי ;*,אנ י־יא;. ד אי

א• א:דע*ילאינעז *לניאךכלעכיניל־־ב ט̂י
פא־ ;־ט :;i;yvH2־־ א־בײט*; *a ד.אט
;לײט כלאז• :;רבייט לי ״.*לט,8 *ד. ?r< וי % *י^ ♦ <ו • א י י ■ ̂ W* י פ־י־ע פא־ ך,יאיטנ־־;;י :ט «יי י* *יטא <ו ׳- ♦ זײ אין :טעז, אן־פײ ילג נ־ע
זײע־ פ*ז ן ־ליסנעסאל׳; א אלפן אזא ז א*י

יל;יא:ס •tiר ¥

״yקײנע ;

אירזאבע^ א״נצינע ר ראפ איז —
 די דליפנדאו־זאך. ־י איז דאפ —

 האפ־־ ’,ענני״צע דער װאפ איז, צללײטע
 האט אטעריקאנע־ אונזער־ וױ טאליזם,

 פיה־ אננעהליבען כללחמה דער :אך גי־ײך
ױ־ די געגען קאטפײן ^טארקעז א רען  ;ע־ א*ז אינדלסטייע; פילע א*ן א;כ.י י

 ש:ײרט\ צו םאדזוך א ;עײארען כלא:ס
 אי־ די פאױלעננעיען צל וױידדעעס״

 ־א־ ‘טאי אלע :יט אלן בײטכ״׳עטונד^,
נח נליט-גען uvi האםyנ ױניאנס די בע[

 לאנגע, און קדחוע כרעטער פון געכױם
 סך. קײן נים םאנועריאדען

 באהאנגען ליילאכזןר םיט װענם די
דא־• דער געדעקש נרינס םיט א:ן

iog נעלע םיט f כאשאטען, דיל דער 
i איז פרינדלאך y i גענרײט. טי׳ש 

 פלאםען שטילע די ליכם די סון
נעוועעט.■ דדערם װינטעל א ד:רך

i םאכט קלינגענ! j n קידוע, טאטע 
 :א־ין זיך הערט שכנה א טיר אין

 סאמע •ליבע די ײם״םדכ׳דיג
ײז.1א ס׳עסעז סוכח אין טראנט

 או״ן, דרך מיט שטיל, ײנגווארנ
 : נים פון עסענדינ, טראכםען,

 ניםען נימ נאר רענען קײן ־ךעט
נעוױם. 1םי װעלען שפילען

 װעטש׳רע. די זיך ענדיגם שפעטלאך
 צוגיין. זיך םען געםט נאכהער

 פארזװקען שטיל חלום א אין
אלײן. איצם סוכה די בלייבם

 לבנה די נעלבליך-בלי־ך,
 אויף. דארמען לאננזאם זיך הויבם

 םוכה שםילער אין כליק איהר פאר
אויף... האנכ1פא דעם וױגט א םאבט

 םא־יצטעחט .iy;y;xA די־ :טעיעיי צי
 צ־ פא״םעללט ט : ״אנ׳ דאל אז זיך,

?אײ יײיקונג •זי־עני־ע ,K^i^yA א האכעז
י אויןל פט אינעי^י ױניאנכ, ניאנכיל  י

 אי־כ״ גיט *יי:;־ ry טײטיעט y*y:K:־״׳
פ  אײ עגגל״ע־לר ־ע־ פי; צײילגאנג א ̂א

yv»ts עגג ־* :י•;. :;.,בײטער־באײע:
 רי־ א נ־אכט, א איז איבײטעײבאיל•;:•;;

 חייב זיך קעגט ״־ א ילערבע ניאנט, זינע
 איז טײגלנג, טײן ?־יג־ אין, .,ם^־יצטעיע

 זיד באנלצגז זי װײל ;,,טענט אזוי זי
A* ריט y,* ייואםז־ איהד אץ לואפע ;

ארנײ־ ענגד״צע דייטא8לא נעגעז
 ר)איד ״לטא־ית אױי פיל־ט טעי־כאװ^ו;;

 אייױ וױ פאליטי״צען, די;ב •־*1א קאכיײ
Moi:ifpy oyi*.׳jy דע־צל פ^ל״ y:^f| 

P ;;,,לאאפ׳ל־אטילו יל דא i  y :syp אײנ/ן 
 ¥״* לעי pc ״עטיצען טעכטיגסטע ,״ פין

 עננ- די איז פאקטי*־.־ בײטע־־בא־י׳לגוננ.
;,א־בײט׳לי׳באײע; ײ״.־ע  פרן טײי א ;

o ,ז לעניל־:;. לייד ;y : r זיך
 ov אלז טליט, איז ״לי־יט ׳,איל -איל כי־ט
r־*3 ד• אז שדא, נלױפיל א איז ,o 

 זי ידען ;ילסאנט, לואלט ,פא־־ט לײבא־
 »-גלע די װעי-ען י־ײבט געװאיט, װאיט

װאיט זי װען ׳׳ל;;לא:ד אין רינגפ־פא־טײ
'H• •א״ל ;עלפע; צל געגוג>1 יוי .י זיך ;עפילי־ײ

פא״אנטװאיטײיכחייט. y־*״: ,י־ ־י,
י • • >,» וי

׳׳ י ו .
אלנייב־ד־ <נ;ײ*עע לי קללט *וי א*ן

 א״ לא;ע*י־,yאט אונזע• אײף לענו;; בא
 t;•־;;״, טיט אודאי בײטע-״באװעגו;;.

 א*ז 1 פאלאלטונג טיט ;יט א״: צ•:;,
 ;אט- אינזער פלן ־א־ט זײ לא״טילן ־יאכ

̂מען איהם זײ iyT*o אילאי פילי־כ,  ־־אי
לעאקציאנעל. א פא-

^ □yA איד«ר דאבט -א אט — ד נ
 אוזײטעל־בא־ ענגיי״מע די טעות״ ;;,ט

yv:,:: אונ־ אײזי ;לינטצעצי:; טיט קולט 
y ŷr ? פ»ד האט ד פאלקעהרט. ;לטיפ 
 1לא זי רעסיעקט״ ;•עסטינן דעם אילןל

אומ־ אטעליקאגעד ;,אײג׳לגארטי; לי
 די ׳עעצעז צי ױי ילײפ זי אױ ״.־טענלען

 אביעדי־ רעד פון א־בײט ױא:;די;לבאלע
 װאמ און א״בײטעל־באױ/גנונ;. לא;׳;י

rv ;אדפע־־כ׳ן, א;באלא;:ט  DAyii יאכס 
ow: דעהל ׳;:גיא;ר אי; ז־ך vv ׳־״• p i

באס־אכט דא~ט ץעדט אטעײלא״
 :ייעט אױ: ;־עסטע, די פ־ן איי;׳;: פא־
 ר1ארנײטיך־פיײ/ ;'*לסט־לן״ oy־ פא־
 א־לם דא־ט ;עהען ry .osyn לע־ א*ז

y;yr: צי או; לן.ירע;ע:ר גאגצע אילב 
<־ ל־ל־  yo; ״אט א־יכ צי אבטו;: ;־":

 פ־א־ לי עננרא:״. ;,א י־-ב באנית אילב
 נעבע־ ײיך ־אבען פי־־לעל yט•:ע:טפט

 אפ־ פא־געסע; ;יט rs,sA ז̂א איך טען
ynyr.v: צ* נעױכ ה״ללצריכען א זײ פ*ן 
 לאם כעפ״, טל נײ ״יעדעטבע־ .,יכעט׳ע

 פארביי* ן.yבעטyג זײ םון יעדעי ט•־
 גדדסעז אײ:י;ע אויף איך ־אב ;עלענדיג

 דז׳שאן פרײנד איטען אײער פלן אײך צי
 כעפבער א איצט איז לוערכעי־ ט״־גוןר,

pc 4לאיגפיי ‘טענע־אי ־ז pc ו ־ע־  ב־-ט̂י
 דזיטאזעה אי־טע; דעם פון פאיטי״ יײבאר

 ליא־ל־ דילי פין פיליע־ לע־ א־ז װעי־נע־
 אנדעל*;. איז ׳י*א:דאז זיא ײניאן “טאביל

 העלצליך. ;yo'A; און אײך געדענקען די
אדײ נא־  אינז׳לר צי אוכיקעהלען זיך י

 :עלעגהט אלנײטע־, עגנרי״פער דער ענין״
oy ,לי־ין :יט א-ז ;וט P 'v y rsK2, װעי־ 

 װעלעז צל ;ערזיטיט דע־ pc יײדט כעל
 אלבײטעל׳ ;א;צע די י1א״ אלליפצװיננען

 פונק־ 21 זײנע װעלט דעל פון באלועגונג
 לײן זײ איז ly^nyc :יט 4ס׳זאי אז טעז,
 איבײםער ענגלי״ע׳; די ױד״ של קלצי

 די זײנען אמעריקא איז אז פא^טטעהעז,
 עננ־ אין לױ אנדעלע :אנץ אוטיפטעגדען

 רעפאים רעט לסשל, זעהט, אט אגל״6•
pc ללענאטעזיד פ־אטױרנאל ענגלײצע די 
 ל. אװ פ. א״ דעל פון ק^נלוענ׳טאן דער צו

 סאי־קערם, :אי, קריטיק. pc לואלס קײן
 םאר פא״״עטענדניס טיט פױל באליכט א
n ם. א. iyA פין ארבײטען גרויסע די i 
 רוס־ דרענעז פונקט רעם אין אפילו ל.

 צײ ל• אװ ס. א. די דרעי׳כעז אין לאנד,
 pc האנדללנג דזצר טיט ?&טאלק זיך נעהט
art קאנגרעס, לײבאר בריטיש tVAy>PAy 

 האט ל. אװ פ. א. די אז דעלענאטעז, די
yבא די אנצועיקענען ענטזאגט r sװיםםי־ 

 VOW די װײל דעם, צוליב רענירונג שע
 צו פלײלײט ד• אלבײטעל די ניט :יט

 וױיל און םלײד־מניאנס, זײערע לאבען
 אנ׳ע־ אי; פלאפאנאנדי; א אז פיהיט זי

<. אױ פ. א. ל• פאיניבטע• צל אום ריקא״
 אײפנענױ אײך מען האט לױ און —
טען?

בלידזןר־ אמת זיך, פאל^םעהט —
 װארם״ nyi םון זק בעססען דעם אין איך,
 קאלעמג םײן pc yiyA רי וױ רעדע, מײן
 טײ א נצםאכט זyהאב האםעץ, איף װיל
 ל*,9שס די איבעלד»ױים אײנדרוק״ פען
 iJfayii נערעדס האב איר Ayo^yii אין
 זאל ל. אװ פ״ א״ n אז מענליכקײם דער
 אמסםמרדאמער דעם אן א^ליסען זיף

 גאר־ זיך גטyק איחר ל.KציאנKרנyאינט
 געװאיט װאלטעז זײ לוי םארשטעלען נימ
 װע־ זאי* ל. אװ ם. א״ די אז מרןופ, אין
ארבײטע־י־בא-יענינ; AyA פלן םײל א רעז

ו ןון זײט אויף וזיוס
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זײנען ױניאנס אטעריקאנער
אתאנידרט ניט

י;א;;-עפ, פ*; טע; :*־; י־עצמצ ױ א־ן
 יוום דיטיג, זצהר א-ז טא; צו וזלגובל ױ;•;
 פין אדויספליה^ן װעט װאס :־*נ*־*, די

 וזי־ױנ׳ה, ״?גטייןעא א האנען 1זאי לע־־פעל,
 געווכט לאנדאן כיאיר לאגגו׳׳וסמאן ראט

 קאמרעס גרסס׳דיגע; דעם קײלינען צי
 עטװ*ס באט־:• זאי־ ־,ע װאס דעם, דו־ך
 טא; גיט א'*ב א־בײטער. די פאר טאן

 כאט־צ עי זא~ ממ״צוו/׳דיגעה, ע«עפ
 פ־ייגײיכקײט *טטיי־עי• א ארױסוױיזע•

T:״<־ ױניאגס. די צי r דאס אז 
 איז געשצהענ״ןן ,ל גע״־;;ען. לא;דא;'צן

 און זיך, פאר אין אן איגטעיעסאגטע אן
ir א האט irvy iD; אלנײ־ פא- װערט 
 כאט•* זיך איגט^־צסירצן װאס טער,

יי4פאי דעי כייט ‘אניהעי  ײאנד, pc טי
ד טיט אי;י* ״ ־־* ן פ ®אי־יטיל. ״ ]  ״
א;ש•

ר ל ,ny־ ;y;yr, *צױ; יאך יז״סט א
 דאט לאנ;-עס אטע-*לא;ער דצי־ ױאס

 פײצד־ *־עם געבען צי ניל א אגגעניכיען
 אנ־ געייד) לי אױך (אין כיאכט די רי;;ט

 אױסצוגעפינען קאדיסיע א צו״יטעלען
,yc.,.p -ךע ח.ר: אײנצעי״לײטען אי־ע

 ז א *,ב דיזע־ װ־ אײ כטליע. :ל א
;jyvy טע־טינעי, ;עי,ז אץ פארשי־רען 

 ‘יצ אין געװא־־ען אגגעגי־ניע• איז עד יױ
 איז סענאט, א*ן אין רײז פ־עזעגטאגטען

 פין יאגפעיענץ א צו איבעי־נעגאגגען ע־
 די סענאטארען. םיט שאננרעסלײסע
 איז ניט וױ זץי האנען ראנפערעגטען

 אין איײגנעבראכט ;,א כטי,סדײ\יאי
 cm װעגען נאליכט א יא:ג־*עס

s:•וױ ׳ yיןאנםע־ דעם פון ארױס אז ־ 
 tn*2b רעפ ®אסירט האט דיזמס רע;ץ.

ױיז סעפטצטמנר,  אײדער טעג, צוױ• נ
געשיאסצן זיך האט קאנכרעט די;־

 איו בא-יכט קאנפערענץ דער ײעז
 קאננרעס, אין נעװאחנז א-ײנגעבראכט

 אױפגעשטע״ט לאגדאן טאיר זץ־ האט
 אז אסענדטעגט, אן געמאכט א*ן

 לאסע״ דעם jyp^rpniy 4זאי יאנגיעס
y רעפארט רע;*ן i  iy* ריט ׳יזא;פעיעץ 

 ׳יא;פערענטע; *־י iy אינכטױק^עס די
 א כיל דער א*ן ארײניצרײבען זא^ען זײ

 קױ• ךער pc דיםגי־ידע* ,,ry אז פיניט,
 רעזידע:ט9 םון זאילען סיעיע;־קאט£י

ױז װעיעז אױסגעק^בען  דער א.ײף ני
ך ױגײטעד דעד פין רעקאטענדאציע י  ד

ױניאן. װאיתערס
 א״יטטיכיען צום געקוכיען ס׳איז װען

 םyד פאר זײנען ארענרדענט, י״אגדאז׳ם
 19 נעװארען א»:ענעבען אטעגדטעגט

 דאכ ̂.8 — אילם געגע; און *פט־טען
 גע- נעיטטיטט א*ז עס װען נעװען איז

 פארצײ־ ניט װערט עס אז אדי, װאיען
 װע״ איז דאפיר ״טטימט עס װער כע:ט

״in״ יזיין ניט יזײסט, דאס דא;ע;ען.

tfU• <•׳<•• f1! ̂ג-* ׳ אס
«my די *ײ./נען iy t " )v ןןײן yn•‘

דע• אין ײג־ין -עי-כ
 אמעיי־ די אסי, ־*אל-בי;•’ץ:•ײ‘*

 ויך ;עלען,« ען,נ;••>* י-נייגס *מנעי
ן ־•* tא ״;•*־גע• t;i׳•!'» איי״ייזע די ד

מײמא;. נ פ•:

 ניט ייאגדאן אכע״ א־ז װאוט״. יןאי-
ײן  םא״ אין ביעעם, די אין גרינער י

u*.yiאז ׳ Dy דורך װ^״ען גע^טיטט 4זאי 
ty^iryj, איז ey װ*ן 4•4,-אי א

 אױ^ ״אױארץ כי-ײבען זא״עז ?y4:v: די אז
 געױארען, ג^^טירט איז Dy י11 )װײה

^ן4י פא״ ״פוין ?••נעז  גטyאטענדר ס/אג
i; @גענ^כען» r w y (י)ן 1^ טי  א־ן ^
)yjy; או הײס^ דאס .15#; אילפ 

 ױאוט דט-חױזארד רער אין ױע^ץנד
 ררײ וױ דעלי• געגנע• די ;yvyj ז״נען

 האכען װאס ד/ וױ טאל דא^כע; א אין
י1ז ז״נען אטענדד^ט, פאי-׳ן גע־עטירט

 גע־ *עוין ״צטיטעז רעיזא-דעטען ־עם ,,יא
 טאהי* ןyנ‘רהאיyאנד חאיגע נ^ויז װען

 ׳ר1אי) ״דאסירדחעס׳/ די וױ ניע-־
 *א•9 אין ןyכyכערג’א דאש ט׳וױד װען

vum,, אמעגד־ יאנדאן׳ס פא־ רעען 
^י מע;ט י  צ8 ?ארגע כלױז געװען &י

ט9 ;^ א ym; רי פון י yj;y , ^ן ט  און ^
r v w w װאוס רעיאײעטען דעם אין 

 פ־א״ W אױף גע״טטיגעז ״עױן ,,ז ז*עען
ט ;עננע- די פין ^;

pc זיא איג^דעגט ח^ינעפ דיזען 
 ׳דוכט דיר י^רנען״ iy סך א פאלאנען

^ך ^יגט פאסירונג דיזע אז ט  די אז דײ
 ני• וזיב׳ע א םאלט דאכען yײט>סיyיןאנני

 אלבײ- אלנאגיזילטע די פאר לא ר *,כע
 נא״ ז״עלע װי די ^טידען אזד טע•.

 איז דאס אין ׳די;ען גיײכונגען טיײיכע
״  לױכיט עס ורען אלנײטעי. די געכען זײ נ

 װעלען פאיצ-יכ^ט װעט עס אז ׳אכע-
 לאגגרעסמאן אז הזכלוגות, ספר די אין
 געכעז געגען גע״עטיטט ד-אט סא ע;ד סא

 סוייען-ױדאנס, די «ו פא-ט-עטעל״עאפט
־,אבי יעױן אינעל די חי״עױעז דאן

גאכ״ל ׳עטיטען אין ysyo עלענסטעל
אנדעליע.

 אזעי״נע נענרנ :״טטא זײנען עס אז
 האבען מולא זאיען װאט האנגרעסי״ײטע,

 וױ נעסעל ״עטיטען איז ױ;-א;ס די פא-
 די איז ^געכען, רע; ר*ז ״צטיטען, זי•

די אלײן. ירניאנס די פון ״עויד גלעסטע
א;ס ׳שענלעז ■̂ו IMHאױפטעדלר גענייג •יט * .ן

 זיהען ׳דעם •v זאטלײט
איי פיטני״-על דיעלע iy נ*ערי«זאר?ײט

אויפ־ יד :*ט

י ס  i?o<#ycf&ct&cecf0ittcr&^w craoo w o

שארף און קורץ
ooocjr.-o•:•.•:•:mi•:,:.

 זיך syn ;ע׳נסײנע״ג• און גומ װי
 לאט ער װען ^ידדע;, געטוזם ע־עזינגער

 ב?־ א־צי-על. ג»יד£אי־ב׳ס אינעי*;ע*ײעג«
 סען ׳גיסע בלאכרץוע סאמע j:c אז^ ׳רע:*;:צ

 כאלע פײיען טויכייכע מיט א־דזפ אויי״
 גיו די צ־ ײר,אז5 א א־ויס ;יפ ס^כקוױ;
ר׳ייײממן ״*רוי ;לא־?כיאנע- יא־־ע־  סי

 ויעזידענ®׳/ נ^אןער׳נען זײעי ם6א זײן ן פ
 כן^יעװיסאיאעי־ דעי פאי־ אז ׳קלאי איז עכ

 דזאלז. אין בײן y װי ׳•יעזינגער. איז ביןנדע
 יײנ״ זײן און אילם ארrrx 1: *יטערען י• ז

 עס אז בימערקע:, ,,y נדאי איז עס פ־יס.
 ׳גטאר? האי׳ט װעלכע ,yr.pcyo זעלבע די איז
 ,סעלו״דעאערסיגײ• •ון ןרינגי■ דעם *ון

H נוןפיאכא סאסקװע אז ד«ים, ?אן״.
 ®עיי־ אײגענע ז«ור יאיק גױ מון איםשדסײד

 נײ eaypy; זי וויךם וױ ניפ, װען ®*י״יע.
«;י פילל׳ז זיך דנ״ ײינ  ז׳לגזדזן ״ייל ־*ז »

? אנגלללגלגהײנזעז

כןיטגעניאב® ^עזינגע• nyn בערלין »רן
 חוײ״ אײזי? יזח? װללכען םארק, גאנךען א

 *י איבלר/ײגלבען גלבלםלן אידט ayr װיטיג
 '4,״*כ? '7ל פון נרעזיח^ט חילמאן, סידני

ײן אלפ׳ כאסײטעד׳/  גלאנ״ דלם לו בײטיאג ז
 7?5מיליא; y אויפנ־ילן פון ילאן דילדען

ן ?נײדלד-עעפמאײ י  דא ואל סאס?װל. י
ײ ילנןר לו אז ײלרלן. באבילי?®  װען 1ן

 ׳■לליינגלר׳ן ייבלדגלגלבלן חא« אײזיק י»ח-
ײן  גלװלן װלי• םאיק דלי איז בײםדי^, ז

 יײיגליגמדחלל 9 גל*י אסזןרילןאגלײ אויא
סענם. y ®יז

J כ. י. פון

 דער װע;ען זאגען נ*ט אנעי־ טל; קען דאפ
 גאױערגאר־קאנדידא■, דלס און פי־אפןא^טל

רעױב״ דעד ןון ;אעעינןי'*, איצטיגען דעב
י,א־ט3 ־ילאגעי

 נױ ®«ײ• *ון •יוד*ײ דלסאפ־אסי׳יל די
 ׳■דין syn קאספײן קוסלנדלן דלם »»ור יא־?

ן ילאגמארמל א ו  כאײלמאי-לאנדיד•* א י
גא״ גלװלילנלס דלס •ון [yny■ ײ7ד אין

ײי ײזדלז זאגלז ?עד סלן פמיסח. װלי־נאי : 
״ דע.*ז ,•׳r ז״ין :לראגט דאנלז ז

 זײגלן אײ־,)&א פון םיניס#ללי.*סש די
ײן אין B?yn סען ניזי. «עח• איצט  בדל• י

 םי• ;ya מען 7yi װאס סוחות די זיך כען
י נימ ע-ין איז לס ארן V סלדקײ ו ז  די י

 קלײן־ אין מי׳גענעל בייוטיגע איצטיגע
 זײלד אװל־ ?ײ <ון רלינט ױאש אזילל.
 גיה אזןי װיבילד אז געדא:־, דלי װי ׳ג־א*,

 «׳י־ צלביאכענע. די חןנב רי־זטי־ן, דעל נ»ך
*?yrsy4 יירן זיך גו ?דמלן געקאנפ אלדקײ 

 דאם־ זאי*ען װארום כל ׳פײם אזא געכען זײ
 כא- אנדליל די אויד צאל ללנען גיט זללבל
 *ו עי?>פ אן די״ינעז זײ יעלדלי•? זי;פע

 דוילר־ נ־פ א-ן אי״זיכער וױ ׳נאגיײ£ען
זי;. ;אנצע־ ז־יעי איז עב ל?£צ

אפפאניע, די  *ז:י ױ.אסכ ללע־כע פללדאז̂׳
 ;ע־אלם פעג די זזאפ ילניאנפ, די פויפייך
 ®יײע אינײצער אירזיע ;יפ זי אז װיסע״,

 א-יס״ א:י :דאי, איעס ללנע:ס״וארזיבל*ונ;.
 «;־ :יפ זיך :yr'7 אי־נײפע- די ty £ישרעז
ן ׳טייסען פײיד״ױגיאנס. זאילאספע די י

 ״ys זייעל «>ין דענ׳געז די זײנען דאדנל
 ו״וי די גט־יריז, נ־יב. לל׳יע. לועגלז גדי׳
לר״ סגילכאז,־ :אנלײ בא״אנגלז דלס *לן

אידיס׳ דזאפ לא־־ב ••» t ךידעס־ גאך קלליפ
 «אי ײ״ז כיז א־ל־ ;עגעז פהק וײז געגלבלן

 י״יפ, ;יעספליי דע־ איז •ya א*ה• ry איזזי
iy כעגיבפ^ ry  y?’,;: ;•לײג״ ירעצ ז• א 

 ;ע״ ל*»מ זי :»־־ ז.7ענ1י נים *ילם סיפ בןל
 ל-5 ̂אנג ניפ איד.י ןלן י-ל7ל ״די ו$י «ײפ

ם ל ^  ®יאגלז לזד״ל״ זי־* לי *ז זוזמן, ב
I •« ,.״ן*דאיככ :יםלז

y די t׳*y ;y r 'y לו דיסטרילטלן |^iyf
y הל-לז c « ^ o jn « ^  yiy^t# ״ אז ו

h  }yw-yn ^11 און אפלן אױג pyt0א
 מװ^רן)/ גוטאן דאס װ^יט טו^. די

 אנ- נאר טע4קא;גלעט^ סך א װאיט^
 דעפ אין גע״פטיםט און גערעדט דעל׳»

 אנ־ גאמ א און יןאגגרוס *טעריקאנעם
«.3ynrŷ דאלטען װאלט גײסט דלל

w ױדאנס די אנער דעען t •א•
רא אלטץי רyד ואך. nyi אין סיװ ױ  ו
njy מוי  -jfl דו#ט טרײד״יודאדוס^ סי

 ױדאנס. לי אין טיו׳ ^#ירען ?ײנע לאיט
W די וחןן דאן, אפײ״ו אז טיף, אווי I 
 דיזע ׳ודאנס1 אניעריקאנעל די pc רעל
r ,c־y^ איײן זײגעז װאס vwy\ די 

 ץנר ״•יור □y7 פון הױפט-אפאסטאיל^
^ די אין סיראי׳׳״חולט אנ  ״או זוכען ױד

 א נאלױנען אדעל פײנד א ןyעטראפ,נא
 דעם אין אפילו זײ \v>"i — םלי־ינד׳/

 םאיל עגד ׳גרyר ד• .siDDyopiD ניט ״פױן
 די פון רוף oyi אױף א• גיט זץ־ רוםט

 פאליטיק וױ #וױיט אזױ אױוי םיהיעל,
y; איז ;i. פיחחנר די yo^yi; איyטyר 
 פאר- ןy^אב די װאם ׳דעס םון פרוכט די

דיט״
ט האט עס כאטיע  oyi מיט טאן לו ד

ק^ דיזען פון ענין  איו עס לyאכ ארטי
 טאכען iy פון אוצוהאלטען דך שװער

ד oyn jyjyn כא^רק-גגע; אל9 א  או
 ױדאנס, עע>4א-ד אוגזעלע םון טעל^יר

אנ״עריקאגער. די כיו
 גער^ט jyo װאילט הטנע דרך פי על

 ױדאנס רyאנpארעלי די אז ע-וואדט^,
iy ס. נ א י נ ו י ס ל א זאי׳ען j-> 

jyo גל אyסyוױ פא^יטיק, אין א;טײל ר 
y•; העץ פאלט. ױדאנס. אידילגע r ia y 

;y אױ אוןcע;yױגyא אין געװארען ן 
 דאנער״ און מאנטאג אלע װאס אגד,6'

 אי• פאר װאהלען פאלאגען דינען ׳עסאג
^jy v םימן קאמוײנס ׳עטורםײפע און 
 דער פון סיטגלידלל אלע לוםט. לי אן

 ױײ םון זכות דורכ׳ן בימעל זײנען ױניאן
 ק״ן וױסען ;יט כ״לגען זײ עלטעלען. עלע
 זײ ;yjyp קאנסטיטוציאה דער פון א־ת

 וואלללן די פין צײט דעל אין אכעי
ד פלאקטיציחנן ״  אידי״ ׳שטיטרעכם. ו

y r סי־ אגדעליע גא;ץ ?יי־גען ױניאגס 
 פיט;לירלר זײעדע םון פילע טואירט.

ט גא־ זײ:ען  םון פייע כירגעל. קײן ד
 w יאנד אין גענ׳דג לא:ג ניט דינען זײ

 דזרנ״ גיט קעגען אגדעלע נימער, ױעלען
 פון קומען אי*ל און עתזארען, דעם מאכען

 דלם געהאם גיט לאכען װאס לענדע-
 דאי וואלט im מטימע;. צו אײנםילד

 גױאײטע די אז עלװא־טען, געמלגט רלם
 ׳א;ט״ל טינטיגע-ען א נעהטען ױניאנס

 ׳ראי*ע נלעסעיע א ״טפילען זארען און
טעלל פיל זיך זאלען ®אליטי^עגס ־י און

^y ) i* ד♦ *>א ̂א6׳
« ף « )0ייויא( י

פוןי- (יןא1• אטת׳ן
?fitn n i i r y> ד g i r r i tנ יyאMי

tf )1• #«tl f ) « i  1 |J 1» ד>ן- ? i i  M  n  it• r y t  « «

» T ׳ ליו ?
-- . r. .לוי־...

ly an rV i | י (n י  M*f׳
r*«3« די — נריד׳נד גױ׳*< t f l l f f l  ,r 

n e im m .וי נ׳ מי מרי f ד יו ir m 
ם y( #6״y ייד«; iרט e y iy #0 • ו ״ i 

)’M K I D - B J f C M t״ I ’M 
t* *ון װיוון־^ן, די f r •אוי « 

lye 'ry j ס #יו ®וןר• oyii )די יף1א *״;
^ ר דיסטרימט^. yny״i ט

 VD |yj״f י»יסג• רyגgpריyרn די
y iyo 'y ון« y iy n g e r די #ון M r v n
ס ׳«»פ*ת »ון *מת די ױדאנס. די װן ■ —MM AM Ai AM AAMiAiA ]j 4. » , ״

״ _ .r r ________ _ 1נ ________
r; ײ אורפפרמײדלױ ;y״ »ן נ

.............1, tg ײ די •

g׳H׳ognyi |yygn g jguv yK יימ gn* 
ira נ^ך g׳iy » y ו* y r y «  , ly o o y w 

» n
yj^yn (o)iy oyjy# ״»tg (iyj ר״ די* 

W- נלויי »יז נ״ט  jnjyB’ir^ ig t  g 
 *jig ײי By^g )yio jfryn j ׳עעפטינרנג

 סוגות נמיי ir*ia y^yn iנסyנyרײyט
yjflgn w w קײן ניט יייז f l.״( yaMni 

iy3gn י א־יר^  רי igBgfl sgii גתיס, נ
yjgt «  ni ,yr^vf,) ו ו g ר נ y ר y ר 

 iyo״n y3>y« , y י ג g י g כ י ם ■
 irrni ״i וi רינט•( ;י« *ל״ן «ך1

מז  •jgp גיױי רyדg ׳jyBjgp*3Pge מיי
oy-1 ׳ןyרgopgטר rn iinyii ig j nng* 
D* »  •jyt>rjig yppyt* 3«jjig ...oyp״

p m  in\״ r» ,וייווגחןר ggn יי 
iyagfl *yjgpnng «׳y3»tnge •ױגי 

ojg. •« די ognyi iyagn רyיfייס, ר* 
י »י r•״i iwnvo-m י j imiiyj

 ,nyoya lysgfl 1« זײ פ»ר סט*נ«ר
ojg'jv verj*>i’yD^ invo. מר#

yr'B'?g» i»*| לינען i׳j r r u  yin iy r
 c ojg’iif,,* רy*נrרJfsg עpרgטl̂׳

iy jnysm yBrn די *«ojg*jr y rn. 
ז ־ i i א r r i M y i י i

י | ע נ * ’ ז M ד M H i i i • 
ר ע ר נ ע ט י י נ ר * g o a g* 
ט ו i ל * i ט י n( נ i־ ׳ ! »

. ט ר י ז
m רyד̂» *ז טיינט, מ׳ר i"m •יינ 
 omniyog יטניטז׳ס רטיר פין *׳רע<ט

 א־ד ,ojg’iv די im ig דײטליר, *ײנט
 yj'gyp-iyign’B yroan 909 די ר״ן

 uronyj נטר iV'gt ױניטנס, ריי«;ער
 די fyB^gii יייד, יי עתסטעי אניסעלע
 inyom שי< g iyyi3BM» נעחענט

K״iveg oncr זייערע טיט g»׳y;’B
ytnjga •yirB'^ge. ,«>די o fg׳|yp

 נ׳ר מד זיין <gi העיפען ניט ׳עויז זיך
ד ן ע נ י ו ל g a* *וטנעז ׳עד״ נ ײ ר  ס
ן ו « u t n o v n , ' ־ ] " [ 

flg ig די װע־׳כען r'nnye |gpnjwg 
ס 1ננענוכלע8 ראט א״כאד  ״gר *״וזר יי

ר ,oym נמסער זייז זאי ט*. ת ״  י
נ*ט נע׳זורײ mmאבעד נאידי»ט,

 ״,<g■ ngc אויזטנע אן נרויו נלײכען
 אריין. ל¥3אר ד• אץ ipag*1 •v ט״צענט

)f r־.o 11 ז״ט אױןי(

״ז ־*r׳5 ױעלנע• געיעץ, » ;ע־אזען  j י•8 י
;T;jH׳׳5 «ען-ליצעי sn'ii ;•t x׳ r ן? 

4(׳ ניי l’O ;•.i יעדע•
 (1ו *ייפ. נע־ויפע * •■ir,-3 , זיין ען1ד*־

 וע;ורונ; ו.־פי«ע *יזפינע די ”;עטי
 ז װעלען ועם, זון זוספריפ די אין עש

:k עררא־דעצ ד.?כע[  רע •;t ניומ•;; דעב ׳
!ע’«ימ«ל,

11i .

ד יל ״ ׳ י ז ״ א־״ס־ פע; ד־ ryr.• •,א

אי־״8 לייב*ד £איפע- א:ן ts^yryo* די
 דעם #אי* ̂אט£אי־ס5 איחי• דייך ;גפyדלye םי״

 11• פריוגל די ry װאח^קאסף, תוםעגדלן
 איבלדגעגלנלן yT■4 כיער אדן װײן לײכםען
 oyi פיסוגג.7רע»לרלגדוס-^ y לו װןדען
 װארוס »ריגל. די ױימלסידלן ^לר ח״סם

של די האפ  געחאט ניט ■ארפײ ס^י^ססי
 לײכפלן רyB ^•יסלוקומלן לײןy*g 0 דלש

̂דרם בילי־ן׳ און װײן  ארויסקוסלן ניפ ךן
 רײן״ yry אין אז װאי*, •לסםלן y מי^

 געזעץ דער האפ #:;לללגלנחײט ■ליזלנלינלר
 געזלץ yry יעדעי *ון \yuji גו װאס גארנים
 נעיזעג־ £*ן פןדגזופלמיגינ; די ■«,-ם סײגפ
? ווײיחײפ י*י:עײ

 סיר ל׳אבען לו-י? דײפ ק־רדער y דיפ
y גזךזייסלי y «ון גלחלי־ם ’»yr^y^y קו״ 

 גלניסלן זיך אוי,יי ryn דוללכל ותס״תללן,4?־
 ״jyp די ^•יןלוהא־טלן י£גא:ל י גרויסל די

 חלד אילפ ספײפס. ױנײמלר £*ן ספיכוציע
 •iyc זיך זזינלן עס ry ynirn ;ופל די איך

 אונפלר זאציעס1^י;אנ ^ידעצעy£ אײניגפ
 ״niiy״ דעי־ £.*ן ,״זדלכפעד *דז בלנעי דלש

 H לוהאלכלן1אוי איס װידלי און ליק׳/
 װעזלן עיואך א ®א־ װאס לאנספיפוליל.

ײן מוז סyך  ry ׳7לא:םפיפולי דאזי;ל די ז
 !אויןל^מעי £יל ’’׳ry אין זיך :ויפיגפ זי
y’ty ;ײע די v jyn y פלחר גיכ ואילאנגש 

^ן מיליין y װי ,,ײלניגלי ניס יי־ז ײ פ א ׳«
:•29 ?ly^y ייך *r y02 דלי־ מיפ ללמעז• 

 Dr^yiiyo א-ן י־אדזלא-יזם re ללפזונג
 ד^זיגער דל- ן-ן לאז•:; דל־ .Mp’?yay אין

נײ;ל• ״יעדלד : א*ז 7yr»;y;-y’7 ד־י,ג
 לולבפלי״־נײ״ א חילס ילדע א״ן דדלכפל־ א

ד ״.4י

 ניז״ #ללדדיי r* ערלללרונגלן ־־ •־יש
בלסע־ אןן “:לשל rNr לש ״®T* :עכ־י-־ש

 אפלי* לולמ װלן גד»עשמק*װללמ. דעד אין
 װלי® עס ty דעיויתללן, וודנײפער דלי־ ׳גוין

 <ye דלר אן«ר עש איז אדעי ? נעסלי
 r*»y ניזנלס, די גלחען עס :עסלי־ ,••;־: אז

? ןרגײ»לר £א*׳ן עי;ע-

 גלןויס זײנען עגכי״אנד אין א-נײפלר די
 װי זייגען, זײ און סלתסח. גלגלן ^טאיק

סי״סײמן »זס ̂ןyפyלrג®y ח״ס•, עס  ײי
ר [yory;-,i:y טלחאח, y •ון געי#הר די ^ן  ז

 4דז׳נלגלי״י y #•ן סיפעל ללסמרלסעז דלם
r זיך דוכפ סיר וױ ןנלד, ס«רײק. y  ,cry 

oy7 לײכ־ 9 9י י1י לס גויםיג. נימ #ללס * 
לגג״ די לוױגגלז לו rry װי פלילר
 װל״ ;אר «ר#זנ«לן ל׳י גי® רלגידוגג לי^ע

f יי םלחםח. ולי ז#- yry גלן ii״T r iy״ 
 דוויפלן לריגס״׳ייא״נןלער די יודן נײפלי

n די ;yeyryi «,״ *םזאגלן גאר דיי y i 
 ביק״ די ;,pyjyp די ׳לזeyוrרדyo #ידל;ל

t ׳סלן ^ ^ y קדיגכ-׳ניפלן״ גיוטיגל
r טארפידאס y .? װ״ y|*. .׳װ. ז iny י דער ן  ן

 די ty ,pytj״y סוזלן װעפ sr5»3yp ;ל״»לר
C01 כיז .pyiiy ?♦y מלתפות ו*ן לײפ
ד syr גל׳ילחן, גיפ װלפ  פודי, #םארל יי

ty ליגפפ זלחד ניפ עס פײנלן ןדנ״מלו די 
מלחסת. גלגלן ׳סכלילנג ?ײלד דיפ

yמ^ידז rח. פילי• ר ny: r y  1*y-yp װאם 
 ty/i פyח לר רוסלן#נד. «ון ל.*ייק;לקוסלן

ye־ ^w y * י;וגג1ס ז^ן לײפ. ללנגליל 
 זלחי לײן גים vn 0נאליילװימ די וולגלן

 בלי.ח#פ־כסא דוסי׳»ל די nye ׳מזײלל^פםל
 זיילן לד׳ ®1דלדלזךז• זי/ «דן סלהדספל די

 וױ ,tnyo פיל ^3jr«e-<y0 אדן py^yp זײלי
̂פtry: זײזך לז נאל׳ילװיקלס די ו ^נ

 לד אבלי רײדלן. ׳לעחז ?לגלז לינגלי, גליפל
Bfn ״ן ;עזלחן ניפ- pjtyjry װאס ׳ז»ד 
ס. מאנלז ipTyt זײ  באל׳פל־ די »ויי;ןנוי

ײן גיפ ?עפזלן ײי?לס  לר קאנסאדוקאיװ. ו
r y ך  סאװלפ-רלגידרנג די Dy7 זיכלי, ^י
לס oy^ .n#*7yn5y לענגער ויל ניצ ?לן
jm• יגדזסלן•■ rT• w y׳ ort קיי׳ ?לז
fS *אייאייסזאגלז. ניפ ;לי lf  •fii®•פיל 
 קיאס *tri»»r»y דלײ זיל זײנלז נלילײלן׳ די

 למ ort גיפ׳ יוי• לס דלזסלן ײסי**ר, ״ין
t*; *yt .:״ יאפי״ל? f iy rי״אגד. זײ״ןי ״

i O i y
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IPPia aya |y״ yi ס־ן1י1»יאויו 1אי זי
 דלם אץ אינטערנאציאנאל׳ ודענער דעם

 פא-־י״ א^א§הענגיגל די װאס סאמענם^
 -‘׳y^HO מערהײט דער םיט זיך אײגיגען

 אמ/ךש^וסען איו װעלכל דעמאקראטיל,
 הע- ודגטערנאציאגאי, צװײטען אן,רעם

 פארכינדומען זײערע אױף םסילא רעז
 אינטעד- וױעגעד דער או אזױ וױען, טיט

 א־ן נאדײטונג ילדע םאו-לירם נאציאגאל
 דערסיט למנלגסםלהיג. סלהר ניט איו

 פרא;ע כחוגעגדע אזױ די ארײן טרעט
 איד םולם וועיט״אמאגיזאציע דער םנן

 בייען א »יז סאציאיליזם טעתאציאגאאלן
 דאזי- דעױ פון פארענטסלרומ די םאזיס.

 םאג גרױסער א אין א§ חעננמ פראגע גער
 װעט עס כאראקטעד א פאר װאס דערםון,

r װידער-פא.״»ײ;י:ט; די אננלסלן v t 'n 
 װאס הײסט דאס סאציאא-דעסאפדאס^

m א פאר nrn הא״ א״ר אױף װעט לס 
 ווערס װאס #פליגעא לי:סער דער כלן

 פון pjra&nv דורכ׳ז פארלזםארקט איצט
אומאיחלנגמע״ די

 דלד פון וױחור-סארודינינונג די
 האם דעסאקראטיע ־ סאאיאא דײטמער

 דיי״ םאר׳ן כאדײטונג געװאאםינע אזא
ivvv סאציא״ איגםעתאציאנאאלן און 
ך כדאי *יז עס אז איו^  ענין דעם אץ ד

 אױסקוכילן אונז וועם ov םארטיפלן, צו
ד סעהר נאך דלם װעגען ר״דלן צו  א״ן ו

ײ;י אפ״שטע^ען זיר אאסיר היעט סאא׳  י
 גרױסזןד דעד פון זײט היסטאר^ער דלר

יאסידונג.
 סאציאא־דעמאח-״א״ אוםאאהענגיגע די
 דלי אין לנטמסאנעז איז פארטײ טי׳שע

 אפי״ דער צו א*אזיציע איז סאחסדדצ״ם
 ■אאיטיק קריגס״יאטריאטילזער צילאער

 סא״ אאטלר דעד pc סלרחײט דער פון
 געכא״ אאזא א^ז ױ ייאא־דלמאקדאםיע.

 אלס מאום־^אדטי^ א איס געװארלן רלן
 אוימריכטײ״ מטארקלר א טים יארסײ א

 דאפ נלדנונג. אינטלמאציאלאאער נעי
סט בעיקר האט r איד ב^טי o y ^ i ’B 
jrm זיך ױ האם דזגרסיט און or •אוננתד 

 ײ2 כאאמעװ^עס, מסימא די םדן יפײדט
I גאך נעומז איז ל»ל:ם-פאי*טיק די וחנסען
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איז טיייטאריזם דער כצת
 ׳צלאכט- די אױף פונאנאנדצמעפאי׳לן

njrtyo מאגאר־ דער אין םרא^קרײך פון 
י כיזם י m• י nw iPIftt פון געמארען 
dvi ^חאט װאס ׳עטורם, רעװאייציאנעד 

 אייםגע־ די חאכען לאגד, ד#ס פארגאוט
 ;ע־ ןvאדאטyo און ארנ>יטער ׳צטאנענע
 ארכײטען צו •אדטײען ב״דע צװאינגלן

 א סארסײדעז צו און חא;ד אין האנד
 צײט יזורצע א רלגירומ׳ ׳•ותסות׳דיגל

 חענד די 9א גלי״עגלן טאיט ואנצל די 1אי
 װאאטען די װען ןראאצטאדיאט׳ פיכ׳ס

 װאיטע; •־!איטאנ״ע, א*כײטען ;עיאנט
 סונ׳מ ״פטיײ, א סארדױדיוי״יכען נעלא;ט רי

 ^א;; r**H פא־־פלדטיגלן א•; כאציא^יזם
 קלא־:. - א־נ״טער £*;'ם פאײציעס די

 געטאכט אכער יי׳אנל! שאקטאײלן צױיי
 אפהענדי: פיאיעטא-יאט דײטיעען דעם

 געװען איז ער װען צ°ט, רער אין גלאל
 םא־ מירא די :ייאנד אין כל^דנית דלי

 אס׳שרעקעגדע־ דעד און אײא״דטע די
 הא־ אי*יאירטע די ריסלאנד. pc כײ׳שפיי־

 אל־ רעם לוס^אנד, כא״עטראפט דאך כלן
 מיחמה־י פריהעדדינען און פרײ;ד סען

 מיייטערײ אין ניאקאדע טיט חאטעדאד,
 דער װאס ׳דעם צוייכ עחשפלדיציעס ׳עע

 איכעמענוםען <עיזאט חאט גאאאעװיום
n .״ װאיטען וױ טא י*ע^»אםט  זיך ז

 ונא1ל באזיגטען דעם א; געװען נוקם עי׳צט
 ■ראאל־ דײט^זער דלר װען ד״ט^לאגד,

 דעש נאכצומאכען דך דערװעגט םאריאט
^פיל דוסי׳עען  רוסײ דער איז דערלו I ני

mv v ין םאד בײש*'ל  ניט גאר געװען ז
 רוסילאנל אין פארקעהמן. דעררוטיגענד׳

 דיז־ און אנאלניע אן עדעטאנען ז״גלן
 א געכראכט האכען װאס אמאניזאציע^
 מאסען. די איכער עילענד ^ױדערליכע;

 פויעדים־ דעם דוסלאגד, אין נעת ^נעד
 אינ־ דעי םון טײלען גרזיסע יזאכען לאג̂ד

 כא^טעהענדיג דוסטליע-ארנײטער׳שאפט,
 פוילרים. דדײ״םערטעל אדעי רזאלנע פון
 דערפער, די אין ראטלװען געחאנט ןיף
 צעכראכען דאיט א*ז איגדוסטריע די װען

 ״עגטװיקלונג״ אזא װאילט סא נעודאדעז,
 חױך״אינדוסטריע^ען דעם פא- כאדײט

 סף א םון טױט םיד׳עען דעם די־ט׳עלאנד
 ער־ נעהאט װאלט און טענ״עען מיייאנצן

 די אט ײעלט־כילחכיה׳ לי וױ פאיגעז געדע
 •אראיליזירט האט מורא דא&עילטע דאזיגע

 דעם פון וױיען רעװאי״וציאגערען דעם
 די איז און ארב״טערײןילאס דײט׳טען

 זײט ספלות דיגע אלע pc הדיט״סיגח
.1918 גאייעסנער
נע־ זיך האבען אלעכען םאד טעהד

 •חו-געפיד״לען די םון כאיזעחעען לאזט
 און מעדה״ט״סאציאל׳דעמאקראטעז די

 קאסוניס- די אז נעזעהן, האכען וײ װען
 געטראגעז דעםאלט האכען וועלכע #טען
 א; חױכעז ״סיארטאהיסטען״, גאטעץ דעם

 האבען קאמאלאטען, איעדלײ סאכען צו
 פון אנהויב דער איז דאס אז מײ:מ,9* וײ

 ענעחגיע נאנצ/ן וײ/ןר האכען און סוןי
 דעם געגען קאמף אוים׳ן קאנצעגטרידם
 האבען אוסא«חעגגיגע די כאל״טעוױום.

 דעי אץ חױינדפײנד דעם נעזעהן אבער
 םיליטער־אארטײ. דער אזן כורזשואדע

 צובראכען אצחויב »ון גלײף איו דעם דורך
 קאאליציע־ סאציאאיססי׳פע די געװאדעז
 םון זײנעז אוסאיהענגינע די רעגירוננ.

נ; דער רו  •אר״ מײדעמאנ׳ס ארויס, ^גי
 אינאײנעם רענירונג א געבילדעט יזאט סײ

 אין חאט און ■ארטייען כורדמואזע פיט
 די איבערגענומעז רעגירומ דאזיגעד דעד

 פאדאנםווארטליכסטע או| שװערססע
 איז קריגבדםיניסטערױם דאס אויפנאכען״

 סאציאל-דע- דעם םון הענד די אין אדיבעד
 פאר״ זיד האט ווצילמןר ׳גאסהע סאקראט

 און אםיצירעז ודלהעלס׳ס סיט נונדעז
 ״ארד- די אױםצוהאלםעז כרי נענרשלען,

 געםיהרם איז קאסף דעד לאנד, איז נונל׳
 נע- יינסס, געגען אױסמליסליד נעװאחנן

o גען n אר־ דעם םון סײל עקסטרעמסטען 
 װעא״ סאארמאקיסםען׳ די כײטער״קאאס,

 #נארימ?ײמען סד א אאנעםאז האבקן׳ כע
 אוײ אן ארױסנעוױזען אױך דיאבען אנעד

 דער אין הצראאיזם. סעתעוועהנליכען
 דער׳הת׳עט זיעען ■זןריאדע דאדגעד

 קאנםער״חנוואלוציע דעד מדן געווארען
pat איי־ די סון לײס גאסקעס פיז 

און דײטיאעז םון׳ם פאדטדעםעד דעיסטע
אוומזען סאציאליזם^ אעטקמאציאנאאצן

 תודט יוקסעםבודג, דאזא לי^כחנעכם, ךײ
 מעדהײכדסאציאל״ n וו. א׳ m אײזגעד

V 'om p ion צײט יצנאר אין ?ץי האט 
 אוכד די בעת קאסאראםיטירס. •דזמליך

גזד גזךצםואט וײנען װעלמ ••חאגנינע.

 לינקס, מעהר אלץ יאגע דער דורך װארען
םאנאנרערנעװאקסען. געװא׳לטיג ױיגען
 ור׳ג׳ ניט האכען. אוטאסהעגגמע די
 גע־ װערט, ךעל אין אלײן ׳אטעהן לעגדיג

 די ביי אונטערל:אלטיצוננ סאראלײעע ?וכט
 אויס׳ סון •ארטײען סאציאליסטי׳טע

 צום געװענדעט זיך האכען זײ יאגל.
 געפאדערט אין איגטערגאציאנאל צוױיטען

 פארכרע־ די אונטערווכען צי קאמיסיע א
 טערהײטם־סאציאל־דעניא־ דער םון כענס

 צװײטען םון עקזעקוטױוע די קראטיצ,
 גיט געײען אכער איז איגטעמאציאנאל

אקציאן. ערנסטער ר,ײן צו סעהינ
1( רערץ אין M אויסגעבראכען איז 

 אינאני־ איז װעמגער קאם־״םוט^'/ דער
̂.ז נאםקע׳ס אונטער געװאלען דרס  פון נ
 רעי םארטרױענס־לײט. אײגענע זײנע

 װאונדער״ א אויף ראט קלאס ארכײטער
 רי אפגעיטלאגען אופן העלדי^ען םול

סקע אטאקע. קאנטר־רעװאי״וציאנערע  ̂נ
 ק^טפר^מיםירטע ׳טטארק אנדעיע א*ן

געםוזט ; y ב א n סאציאל־דעסאיויאטען
 די בײ מיניסטער־כעגקי־אך. די םא־לאזען

vy'vyn^H װאס רייכסטאג, צום װאהלען 
 ראט פארגעקומען, דעדנאד קורץ זײגען

 גרױסע א געכאיזט ״ארטײ יעײלענ־אג׳ס
 נעבײ:יבע; אי־ץ ;^ך א־ז ׳י גאט״: ניפ־ר,.

 ל׳?ט פאריאטענט, אי; פאיטײ ;לעלנזי; לי
או; •*:טימען ניאסע א י^ד;ג;“ב'. *־לך זי  אומאפחענגיגע די בעת נ״אנדאטען. עי״יר י

 ׳עטיטע;. פיעי צוגעקיאנען האט סארטיי
 אנגעהוי־* זיך האט מען טאנדאטען. או;
 רע־ צו איהר טיט מאל עי׳טטען צום בע;

 מיט פארטיי, גײויסער א מיט וױ כענען
 מערהײט־סא־ די צוקונםט. רייכער א

 צו־ אזיי געװען איז ציאלדעמאתראטיע
 אז װאהל־רעזולטאם. דעם דורןי רודערט

 םון ארײגצוטיעטען אפנעזאגט זיך האט זי
 מיט קאא^יציע־רעגיױננ א אין נײ דאס

 אומאפהענ־ די אהן פארטײען כורז״פואזע
 פיינ־ זײט זײער פון האבען װעלכע ׳געע

 מיט ק^אליציעס אםגעװארםען ציפיעל
פאלטײען. כירגעריייכע

(אױ־ םריהער י^הר א ערןל אז מיט
 אומאפהעגניגע די האבען )11(19 גוסט

 אינטערנאציאנאלער דער אויף ערקלערט
 לוצערן, אין קאנםערענץ יסטי^ער1סאציאי

 אינ־ אײן איז אנגעהערען ניט קאנען זײ אז
 נאס־ און ׳פײדמאנ׳ס מיט סערנאציאנאל

 ׳טםעמער, ח^ים םאר א פארטײ. קע׳ס
 יײפ־ זײעד האט ,1919 הערבסט אין

 פאר ארויסנעזאגט זיך פארטײ־טאג צינער
 צו־ פראלעטאריאט. פון׳ם דיקטאטור דער
 דעב םאילאזט באלד זײ האבען דעם ליכ

 געזוכט און אינטערנאציאנאל צװײםען
 בײ־ זײע־ מאסקװע. מיט פארבעדונגען

 סאציאליסטיעע די נאכגעטאן האט עפיעל
 צװײטען צום פראנלזרײןי. פון פארםײ

 אינטערנאציא־ דריטען דעם פון קאנגרעס
־ (ירלי נאל  פארטײען בײדע האבען )1^

 ערנםטער רער מיט דעלעגאציעם געשיקט
 םאר׳טטענדי- םון װעג א נעפינען צו כונה
 אינ־ ^טארקען א אויפצובויען כרי גוננ,

 רע־ אלװעלטליכען דעם פון טערנאציאנאל
 דע־ נראד סאציאליזם. װאלוציאנערען

 גע־ ארמעע רוסי^ע די אבער איז מאלט
 אוץ װארשא םון טויערעז די :ר • ׳שטאגען
 םראקלא־ צו געקליבען זיך האט טראצקי

 און פרילעז אין סאװעט־רעפובלײז א מירען
 אליאירטע, די מיט סלחסה א פיהרען צו

 דייטיעע! און פוילי^ען םון הילה דער מים
 גע־ דער אין רהיין. בײם סראלעטאדיאט,

 געװאלט ניט םען האט ^טימונג הויבענער
 םען םארקערט, נאר הנחות, קײן מאכען

 באדינגונ־ די םארשארפט טעהר װאס האט
 מאסקװער צום צולאזונג דער פאר נען

 אנ^טא־ זײנען אזױ אינטערנאציאנאל.
 אנ־ באדינגונגער/ 21״ כאריהמטע די נען

 אמת׳דיגע די מיט קאאפערירען צו ׳שטאם
 מערב־איי־ פון פארטײען סאציאליסטישע

 אג־ די נאד אײנע זײ מען האט ראפא,
 זי־ האט האלע אין צו^פאלמען. דערע

 דריטען םון׳ם פרעזידענם דער נאוױעװ,
 צו־ ובעצםו בכבודו אינםערנאציאנאל,

 םאציאי־דעםא־ אוםאפהענגינע די בראכען
 װאם טייל, דער דײטשלאנד. םון קראטיע

 אונטערװארםעז זיד געװאלט ניט חאם
 װיײ• האט און דיהטאטור םאסהװער דער
 זעלבסם׳שםענדיג־ די אויםנעהאלטעז ם(ןר
 פארםײ, אוםאפהענגיגער דער םון קײט
 שװערען א םיהחןן געטוזט איצט חאם

 דער געגען פראנטען. צװײ געגען קאמוי
 דער און םעחזײכרסאציאלדעמאהראטיע

 סארטײ. קאמוניסטישער ניײםארםירמער
 הויפט- זײערע האבען קאםוגיסטען די

 נעשפאלטענע די געגען נעריכט אטאקעס
 לעצמע די דערמיט איז אוםאפהענניגע

 קא־ דער רעכט. נאד מעהר אלץ געמוםט
 םון גענענד דער אין רעװאלט םוניסםישער

 אר־ איז װאם ,1921 םריהלינג אין האלע,
 מאסקעװער תרך געװאימז נאני^רט

 םיט נעענדינט זיך האט און םארטרעטער
 אום־ מאסע א און דורכםאל שלעסאיכען א

 םאר־ םעחר נאד האמ הרבנות, זיסטמע
 די םון פיעלע געגענזאצעז. די שארםט

 צוריסגעהו־ דעמאלט זײנען אננעשםעלממ
 זײ צװישען אומאםהענגינע, די צו מען

 םי־ קאמוניסטישער עקסטרעם דצר אויןי
לעװי. •אוי רצר

 יאוצ n 11א יאהר לעצטען דעם אין
 נעװא״ ארבײסצ^לאס דײטשע; דצם םון
 קאנטד• ,ד ערגער, און ערגער אלץ רען

 אויםגעהױבען וױדער האט חנװאלוציע
 האט ראטעגאו םון מארר דער קא•, דעס

 אלגע- אן םאר סיננאל דער ?ײן נעזאיט
 ׳צטור•, קאנטרעװא^יציאנערען סײנעם

 סױזלעז נײ דאס פרן אנגעהויבען האט טען
 קאנ״ א אין כאדערפניש רריגנענדע א

 אין ארנײטער־כחות. די םון צענטראציע
 גע- געבאלען איז שטיטוננ לאזיגער דער

 וױדער״םאראײ• א ̂רץ געדאניז דער װארען
סאציאל־דעטארןראטיע. דער םון ניברנג

 םאראײניגענ די איז זעהט, מען װי
 דורןל זײט אײן םיז געװארען םאראירזאכט

 םון דײטש^אנד, אין לאגע שװערער רער
 פ^יטיק דער לורך זײט אנדערער דער

אינטערנאציאנאל. מאסקעװער פון׳ם
 גע• שטארק אױך האט ספק א אהן

 די צוױשען שטימונגען די אױף וױרקט
 דער אין װאס פאקט, דער אוכיאפהענגיגע

 פון איכ״טער די בײ איז צײט לעצםעי
 די געפאיען שטארק װעלט נאנצער דער

סאװעט־רוסייאגד. פאר כאנײסטערוננ
 א^ײז אומאס־ענדגע רי פין םיהרער די

 דעך״ בעיקר פאיאײניגינג לי באגלינרען
 פראי״עטאריאט רײסשער יעי װאס מיט
א פיהױען צו נעצױאיננען איצט איז

ף ט א ק ־ ס ג ג ו ג י ד י י ט ר א ם
 עקאנא־ זײנע פון אײפלאי׳טינ; לעי פא"

 װײטערדיגער לע־* נעגען פאזיציעס מישע
 אנװענדען טוז עי װאס און םאיעלענדונג,

ysx יעפ־ב^יי. ,ל באיטיצען צי בח*ת
 ־ע־וא־ ױיךקען :;,פאלאייניג לי *ועט

 ״‘טערלײט־סאציאי דע־ rי'א ייוציאנערענד
 אי־זר זײן לייעט ײאס לעניאקראטיע^

 גא;נ ײייטערדיגען דעם ״,א* אײ;פלוס
? סאציא^יזם א*:טעל:אציאנאי־ען פון׳ם

י ר ד ע נ א ק די ע מ ס א אנ ען ױני נ  ױי
ש טי י ל א ט פ י ט. נ ר ױ י נ א ג ר א

.)10 זייט ן־ן ע״וס
 א עפעס האנען געשרײ דיזעל זאל

 װירקליך ארבײטער די זאיען ממשות.
 א'ן ד נ י י י פ זײערע װעד װיסעז,

זײנען. ד נ י י פ זײערע װעי
װעל־ אדענדכיעגט, יאנדאז׳ס מאיד

 קױיען־ די געבען צו נעזוכט האט כעד
 אין פארטרעםעױשאםט ײוניאן טײנערס

 איז הוילעדקאטיסיע פרעזידענט׳ס רעם
 קאנ־ אץ ױניאן־מאז דע־ רורכנעםאלען.

 גע־ שױן האב איך װעי״כען װענעז נרעם,
 קוםער, ביר. שיאלטען, דיזע אין שריבעז

 י*אנ־ גענעז געשטימט ל,אט אלאיא, פיז
 טד. זעלבינער דער אמענדכיענט. דאז׳ס
 א געגען נעשטיפם אױך האט קופער

 פאיר װאס אמעגדכיענט, פריהערדיגען
 זעי־בינען דעס צו נעכ״אבט האט יאנדאן

 קאטי״ דע־ פון מינאי־יטעט א אז ,4ביי
 באריכט. א ;עבען קענען אויר זאיי סיע
 טאלע קען סקאגדאל אונערהערטער אזא
 ־,פאל אנ*ערייא;ע־ אין פאסירען נאר
 ארום פארארירט װאס אייגער, אז טיל,
 שטי- str .גרעס8י* זאי ױגיאן־מאז א איס
 פארטיעטער- ארבײטעל די געענן מען

 ניט האט װערכע קאמיסיע, א אין שאפט
 פאק־ אױסנעפינען צו אײפגאבע די נאר
 גערעדט, אנפאנ: פון ט׳ד-אט וױ ׳טען
 אויסנע- איז אױםנאבע װעמעגס נ^ר

 געװארען אױסגעברײטערט און שפרײט
 מ י כי ; ע ט כ י * א ב ו ״צ אום

ם ע ט ר כ י ז ב  - א •ט ו צ א
ן ע ע פ י י ע נ צ ע ז ע ע ; ג ו נ ב  

ר ע ר ד ט ס א ד נ י  די אז י״ א
 אין װי הױפזעבליך זײנען נעזעצע נײע
 — סטרײקס אויסצוטײדען צוקונפט דעד
 צונענעבען ;yovs8 פיז אפעז איז ד^ס

 שריט איין בלייז איז דאס אז געװארען.
ן צו געזעצע מאכען פון ע מ א ב ר א ם  
 אזא אםילו םארשטעהט , ס ק י י ר ט ס

 ד$ך, און קופער. מר. װי שאננרעסכיאז
 קאגנרעס אין ױניאדטאן א ז^ל דאך און

 פון פאיםרעטער נעענן שטימען צו װאנען
 קאמיסיע, סארט אזא אין ױניאן דער
 םון רעבט דצם גענען אםילו שטימען און

 װעיכע פערזאנ^, די םון םינארימעט א
 אויכד װעט איײן הארדעג פרעזידענמ

 מינא־ א ארײננעבעז הענען צו קלײבעז.
 און פאקטען די װענען באריכט ריטעט
 ױיזעס — אונטערזיכונגעז די םון שליסע

 דער װאו לאנד, א אין פאסירען נאר קעז
 פאל״ א איז איז װעהלער די םון געװיסען

 אנדער אן איז פלעט. היךהער קאמענעם
 נעבדאנדמארקט אזעלכער װאלט לאנד

 אדגא- די פון פאררעטער אלס נעװארען
 ױניאן־מאן הײז »יז ארבײמער, ניזירטע

 האכען נעיוא^ט :יט׳ איהם מימ װאלט
ומשא. םגע תײז

 צונעטשעפעט נראד זיך האב איך
 אםע־ איז ער װײל הופער, טר. דיזעז צו

 איגעריגע, די םרן נארישער אדער נער,
 זײנע באװײזעז לײכטער ם׳קען און

 ניט ער איז אםת׳ן אין אבער האנדלונגעז,
 זא־נענאנמע, איבעריגע, די פון ערגער

 גע־ ערװעהלט זײנען װעלכע ױניאנלײטע,
 אדער רעפובליקאנישע די אויף װארען

 י ד מ י נ טיהעטס. דעמאקראטישע
ן ע נ י י י ז ד ד נ י י ר ן ם  םו

 יתיאנס די און . ס נ א י נ ו י י ד
 וױ מעהר איצטער געדארםט װאלטען

ײ אז צײנען, מאל אלע  זײערע האלמצז ז
 עס װער אוז װאס ועחן און אםען אויגעז

זײ. גענצז איז זײ מיט איז

.־ז
\ז ,
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n׳<;; די : nי דאכען ־‘ 
 <׳ .רא זײ געפי-־־ט. ;יט
 נעז ס־־נ״ר., v ג<;ר**ט

ד v;נ• א ט י י א ; י  ״־*•• פי־׳־ע י
י״ ■ אא״-* ״K,.:vr י•

;  •״; ג,ג גרינען רי א-יד יג: :ד
ני L״vry; ;אנץ jyovv; »־; וןי־מע־  

־j*< ק :i״־’״ װי א:וי ־
 רי% םון ט גע־טטא דער א־ן ;א,ד

 t- r - ־ רעדױנג ly*;::"••* צט-־ד א
r y!רןוגטטאגםי אױף צמ א א• ״,;־־־ 

מס־עײדע א כיײגען ײעט נא״א  ־נ יזי
ך דע־ ד ־ ט י  ‘-‘םא ^נע;ז דפע״יע, א ד

׳יין טעיי־ע־ די : צדד-ם צוױי נעװען
אנד. עננ

װע־רו ו־אפענ־זוטיל^טאנ! דעם כייט
א ־־C געפאד־ ד• בא״י-טיגט .....דעי

 א *T געיא.ט •*•וער ־•א~ט יאה קר•;,
י־ט ױאכ ׳•וי;יע; ליזירם  איצט ז־ך ו̂י

 סײ;ע־7אמ א; אין פא-ײאגיײען געקא:ײ
.nonio אײראפעא-׳עע־

 איגגאגצעז ניט נאך איז סכנה די
 א יא זענע; עס אנער פאײטװאונדען.

#*־־ ו* װ*ס םאקטא־ען, סאסע
׳&מם. ig® כײטען

V עס זיף האנדעלט לואס א־ם
 אעע* איינסאל שױן ה*ב איף װי
 דעם פון נענומען אלץ זיך ד-אט וױזען,

 ‘ד׳א /[?איס רי װאס םרידע־, גרויזארען
 באזיגטע רי אױף ארױפנעצװאינגען כען

 יענעי סעװר. יןוטאדט דער אין טערקען
 יא־ ד״ אױסנעלא־^ כסעט ראם פרידען

 אלס ט^רתיי םדן עקזיסײענץ ליטיישל
 געייע; ראס גאף איז טאמער ^טאט.
 גרי־ די אלגעײיצט ענ^אנד וזאט װענמ,

 ‘טער די געגען סלחמה א פיחרע• צו כען
ײ די נײ צוצונלמען װער,y מיט׳ן קען  ד
iy ארט דיער םארמ^ן, מצטען• 

iy סיט ססירנא i דאט ארום. געגעגד 
 אז טערקע/ די אױפגעבראכט אזױ וזאט

 פון םיחרע-יעאפט פעחינער דער אונטער
 זין זײ האכען פא״«א יןעסאל סזסםאפא

 וױ רײען, רי נ^לאסען ^רגאנידרט,
 — צוזאםענגע^טעיט און ׳עס זאגט מען
 — סאװעט־רוסלאנד פון הילן« דער סיט

 ארכיעע די אט ארמעע. פײנע גאנץ א
 רי געגען געהעםפט יאהר עטליכע חאט

 mW די א? חןזולטאט, דעם םים נריכען
 ייומן צ^םעטערענ׳־^ז א אױ(י זײנען טע

 ד.א- טערקען די װען געװארען. באזיגט
 זיך׳ םא-פטעהט ׳זײ זענען נעזיגם, כען
 נאגױ דט און תקיפים, געװארען זיף נײ

 םאר״ ה*בען די װ^ס רערםיט^ זיןי גענט
זע־ ױי סמיינא. םון גריכען די םריכען

אױמעמידען דערהײל ,ר
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* ׳י־רט ?״א ״׳;, ?? ;
Mf 1VגV  ̂ ט 7ל ״•*ו

‘פי vי*אט וv נא W•׳ ̂*,:א י־ ״•
;,א 1:אמ*. ט־נאלאי־״ א .. ,־,

כי , ̂י־ם ־• f א ,rv 1״" !̂ פא** ׳*
ד ט, •*.־טאן '?ט *־ •*•ע י* יפע ־*' ;v: ״ * 

;,כד־־ יעם ; ר זיץ ;  ‘in טא;. ה־ :
 לbQ^J"J.rנ\2lil'ז ; א - nz*i ז א פי״טא,

yy: א ־־׳,;;V; ייעיר jn ttli,- א ױי C‘,,* 
yn y.;:•די ני• א ,‘־י

;;נ״עגדער.
yr; געהוטען ̂ ו א פא־עא יעניא־ 

 ענד יאט נאפא־/ לאלפטאגט ׳־,y נא^לט
 אי״ם ייי;ט זי אז ־•*סץ•, אזט ;ע■ ײאנד ׳

 ;;־y ד• ײ־ט׳ן־.‘ גע־*; צ־ ערלױנען ט נ
*y r ,s ןר״ ^נט׳צראס^ן האט רעגיױנג 

ה ד י )ױ ̂כיי־ י־עט זי א  גאד די <ן יזױ ט
yy כיאכט c;* איטוע״י^ ב^טי׳עעי דע־
 דף ײעט ואטא יעדא י>־י;יאזא •: א

;v ׳<jy אפ נ־ט
 אזױ ;יט געט^; עפ *אט

עכעאנטינ^פאי• צי״ינ  **“א צ*ײ־יכ וױ י̂ן
י;י.ען, אנדעיע  גע* ױאט ד •יאס באז̂י
 דער פין צעטײ^ל;; יעי דר-ף ױא*;ען

 טעײ די אי*נ איטועי־יע. טע־ין־יצע־*
̂ע: קען  ‘:אפאיי־א:רטא;ט> ;!,פאי־נא? זאי
ד :,א־ ׳עז רא־יאד;׳ די און ״  4זאי זי; ז
 יא ^טערומע!/ •ינום לױין ננע•yבא; ניט
 זיף *־איטע; די אז טעדיף, גאדו איז

 — כאד^מען יי אט iv די א געױעניט
 נ./ ד. א טעסאפטאטאטיע, ׳&אלעכטינא

;.y*:v:*vŝ זי• פארזוף א סיט
 ;נג-א;ד׳סי ;עגידע* זיך האט דערפון

 iv א־נע־־*; א-ז עס א־; עגט׳ע^^סענלײט
גען,  טאילע1״ א ;ע־־אט דאט ראה א? ̂ן

 ער אז וא^יא׳ן, קעפא• א״« וױרקונ;
̂וי  ־י״ דער פון אפליפי־ע; ‘אניפעי זיף ז

 זי״נע װערנער א*ן נאדיסטעױננ, ציגער
אי*יע;ענראנט, איהכ דאבען

 ענניאנר לאט ז־יט אנדע־ דער םין
 איז ינאגע די אז איינלעלן, געטוזט אויף

 יפלר צוױי מיט וױ ,!,“אג-ע- גאנץ איצט
 פ*ז זי אז פאריעטאנע/ ח^ט ױ *וריה,

 צױ א,*ן ?אטפד^מיס א *ױף אײגלעהן
 װאפ זאכע̂ן סך א טע״הען די ריקגעבען

נעױ^־־ען. *וגענ־מעז די בײ ?עגען
 האבען אורזאכען וױכטיגע עטליכע

 זאיל ע;י\א;ל אז רעדורו, נײנעטר^וגען
מעסיג. דין

 ניט ענג״אגר אי; טען איז ער׳עטעגס
מלחמר״ סאר געװען נאדיסטערט ^טארפ

 איז םרעסע די סיינוגג, עפעגםליכע די
 לי• די גאר ניט חיע. א נעגען געױען

 די אפילו נא- ראדיפאלע, און כעראלע
 עס װען ׳טעג די אין קאנסערװאטױוע,

̂וט אומפאר- איז קריג אז אױסגעװיתן, ה

f ח*מן ך,—כ u l f i l  p t  m i
®אן lyD^ijri *vn׳ נ
n \fv 'אי <;׳ & iT iW ii v ifנ ון*#

'K W ’ r j ♦*^*י/ױווור‘
׳*ט^חן if v;;y,־

JJ דא״ ;טאי ד iv ijn/ 
y3 טימימ fijfi( דןר l^ v ijh
פ^רװוןוראאן, איערלײ געראכט א^י אין

ן זײגאן ׳אפ-ף נא?ו;ר<-® ^ י נ  מ
 די ארױסגעט-^ן י,־יגפ*(אפאר דיאד

 נ>ו;ו;אגט דט ז*ף יו^נ^ן א-נײט^מ
 "f פ^ויװאורפ^. אין טאד^מאן ט כ־

ן י״אכאן ט‘̂ ד אדדי  גא;אן (
̂•/ גאי^ןט אפ*<ן גאנץ ^אבאן  fH ודפ

̂רען ויי  ^ײט ^ינאדוירטא |y^y^:; די
v׳> y-y jr; יאדרמנ דער vy םידאן jn p 

 פטייײןפ, טיט געסט״א-עעפ לאנאן זײ
ג** פין ״יו די *ו*ט*ל*ן פיט

 פ^ל״ פון טיאנפפ^יט דעפ און װעלר
 ענגלאכד אין פיאט-אזען. א,ין ןvdױא

 לןרמ דא־ װ^ט ם, ifii ן4י>ו פיט ניפא,
^סירונד פיעמיכע א כאנעגענס

 נעװען א*ז אורזאך ^יױיטע די
 bvyry; ה<וט ̂לנגי־אנד rya פ״אגלרײך.
̂י ל*יג ,-V גײכע;י;אנד  yr*;rVb די געי.

 ח^ט אננא״א, pc נא/־־אנא^הטען
̂וכע ך4פרא;לרי  פר»<דלינ*ז א גע׳צי־
 יא׳צא׳ן. פאלyל טוסטאפא פיט אייניא־

 •v y^ אײם ניט געט^ז ד ד*ט לאס
̂וט ד װײל ;^ר ;,y^yo ד־ וי״ט ניט ה ̂ו  ̂ג
 דעס ״*גנע;1אפ־׳“א זאל עכ^אנד אז

 ל cvy דף און ״ױ^ח גאנ^ טעײן׳ס
־■» ^,אז ין,4לי א־ן י״טען1¥פאר׳

‘א;ע טען. אאעט אײן האט ביאנהרײף
ע;ג׳ואגד׳ס “NJ פארט איז רי,א;י,י פ
יז#י; ליי׳וי עגגייאגי׳כ אי׳ן .VDCrix׳
“ק ‘Xטיח׳נן XDJ׳ אזױ דט ®ראנ^ר״ר
דע-י־ דרי װירט V* p i !•יט״עייא;!,
א־כ:**טען טייגע:* ר״ר א:ק1פ י־׳אט בעי

•*1צו pip א םין S*L אין ׳צלוס. פא־
;,ypiyD י י ־ן א ;ד ע:גי;א ׳טען

ען1*י״ KC ;עסוזט ר yif^ ®ראגהיי״ף
די אדער אפט, יגד̂׳ ,ID עגגלאנד׳ס

אט1 ר .ivpiyo י1 םון פ־י*גד^אפט
^ט דט זאפען נײ־ע די פון ר,יעע  ׳גע-̂י

 איכײטזנז גערױט זי האט דערינער און
 די אי אניטי-ט האט ד פדידען, פא(*•

 פאעא׳; לעטאי מופטאפא אי עגגלעגדער
̂ולען זײ  גא־ חליגעיי^, <v זײן דט ז

jn װיליג ׳פארחערט y r fr ’H א אױוי 
ד עס איו פרא-לןרײן פאר^טענדעונג.  נ

 יןוריאז, א באמת איז עס א־י י^טען.
 רעדממ, פיאנצײד^ע איצטיגע ײ אז

 א^ס באםיאכט יעכט טיט װעדט װאס
 rw טײ׳יטא״יסטי^סטע ,ד ®ון אײנע

 נעודען סאל דאס ;יא- א•? װעלט, דער
 -;,ג כאפת און פאסיפיסםי־יע תרכאױם

יע־יים. דעס האיפען
 ;-•ws:;y פארװ^ס אילזאף, ײיטע א
 חרעפ״ מיט אײלען גע?א;ט ניט זיך דאט

ײ װ^ט דאס, געװען איז ערלי״ערונגען

0*haw*
y ר^ט גי)דמורמ^ן ynrn #מט/ר i 

f סלזי/ט^ ^יכט דט 4•
f i y i די פון o<m v i " i יןוד ®ין ד^ט 

 tny,; ?׳/־P /ר ודיט ד1 £0ח*י9! חוינ
 ^(דוױצ אין יו^ך פון אלן

i^nyi 0 אױף n-ri
̂ט  ל- ^ט ;jffinn נ-יפ &y ^ט0ר ^וי

v ^טאכה *  cy ױנ/ױ( ut די jynyD 
1 0^ii p n  m i  w w  jy?ynס*ײ ״

 ̂פy’«רyריטyט די חײפט ד^ם
y ;yr^f y^yp׳^ iysyn ^

ysy|׳־i זײ און ^y^yii jy3y)yjy°^f וײ
 אין ־yr*yn y*»i® }y־)yv, רyודד אויר

יו*(פטאנטמ*«#ר.
ny30 jyr<f oy /ראלען®

iv t f i װעט ptmv run l " i
po y r^ ״ n<0^ די איז ז  fi® y 

d &0 ן.yי*yדא־רון; w iv0מ0ר*ל, h  f0 
 •ŷ פ00יט ^ר^/לוי רyד /ןy‘יyדארדון;

 רyר א*ו 0װ* י-אצבטאגטיג^•^^ ןyכ
 •0f טימות. yrvn נאנ^- א iv ׳צדיפע־

yריכט 0 איו ד^פ פרי», זײי י׳עז rי״0פ ר 
 דא-רא- די m וױ*ל דערסאר, ypn*j י־אמ,
ם רyד *א ba:yn נעי־ען  פף א םון ^י

 ט/נ״ (ען0רי<> |10 טילי^נען און נ^וכות
jy*̂ מוסטאפא sk^vp א  זאנט סא̂׳

n ניײט איז ער אז או-ך,  iy;yny)0 iv 
m ןy<TVנ0דאיד די םין ה-ט4פר* n 

 או f*0 oy / ,פי* rv טיעט װאם
 ״0<0רד0ד ךי דןאכאן ניט זא̂י ^יגאר ויכ0

 ײגד, ס0ד ןyכ0ה ןו י ןי־ ליעט ל?[,
 ד^פ ׳ט0סל |0000י000 האט װ^פ

M יו0 ;ר.0עמי־ י0יד11 הי־יכט tv m 0ד 
לען ן0י0דחן(0ד די 10 פאר^^אג, 0  ̂ז

 yי0רe;0fי דער ונט^״0 װערען נע׳עט^ט
 ל״ן יז;•ט0 ד^פ ם^ליזער־ליגע, רער פון

m ל0? טעריןײ ױנ0 ^^4פי ^יעכומר 0- 
 יי- רyד כין •׳*18מיטג יס0 װעלען דלגיטען

yy, ץ אױך זא- ד כדי P* |y»0 ד W 0 t 
 -ר0® 0?טי0פ ayv װאס חאריפיע, דעד

 0ד ר0*כ ס-0יפ־פ jys0ov״ DyT לטען0װ
 וױ וױ0 ?0 טעגה׳ט, ײיז :ד0רוסי* הירט

 ױך0 ר *>ו ס1 ׳לוואןי/^ו כײם ליגט ד
 ־א;* פ ד̂ע -ן0 י:טערעכי*ט0פא־ כליטע

 נ*ד אכאר איז ד >ען4נזי0י-ד0ד די םון
 פמלין^ר־לע^ חןד פון ט־נזצליד ״זי? ;יט
 ז/ זאגט חןיי^זמז, דט דפדינער ױ יןאן
10 0 j c 0c^y®^p/ ײ0® ניט זי0 ד ו0װ 

)oisr ו״ט אויף t(M
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ן ע ד א מ ם י נ י ן מ ו ם א י ד מ ל מ
(פעליעטאן)

װחילער ז. םון

 :גמ׳טענה׳ט אזוי אמאל האט איד א
 גױ א דערלעבען זיך קאן װאס צו זעהט
 ער זאגען, לאטיר > װעלם דער אויח
 איז מ, זיע.0ניםג אין געה; ישוין װעט

 אונױוערסי- אין ארײן ער װעט װאס?
 װעט ער אז איז װאס>' איז ׳נו טעם.

 יױ מטיקעי א װמרען ער װעט ענדיגען,
 «גלײ0 איחם עסװעט אז און ריםט...

 גוכער־ שמי^ל א װערען ער לאן פען,
 שױן איהם װעט עם אז און נאטאר...
 0 וחורען ער קאן אפגליפען, גאר-גאר

!... ס*יאה װאזמנע א מיגיסטער...
 געהט — איגגעלע אידימ א אבער

 בר*מ*וה, װערט נסרא, לערנט חדר, אין
 ׳קעסט עםט חתונה, ראט מידוך, א טוט
 ראס ®םר׳ם ער זיך םאכט םאטער אז און
 ק;עלט און ס^טד א ער װערט — נדן
!..•גדול כנבוד ?יך

 לאגע דע־ צו צו זיך קוקט מען אז
 אין מלםריפ די און טײיסטארמן רי טון

 יע״ אז מען, זעהט מאכיענט, איצטינעז
 םגזם ניט האר קײן אױף האט איד נער

נעװעז...
 א8א'ירא אין פיניסטארען די פון

 כזןנקעל דאס ױט. דאך מען שםתסט
 אנורארע- ניט דך דערלעבט זײ אונטער

 םי״ אגדער אן 1שײ זיצם עס װי טען,
 קע®, אכמהן מיט זײן מ׳זאל ניסטער...

 איז װער בין0ת לײז הא^טזז -יט םע: פאן
 םיניסטער איז װער און דא םיניסטמר

 אײנע״ ארנזער אין אםילו :אר דארט...
 םאראײניגטע די אין םדינח, נער

 דער איז׳אפעריקא נארד פון שםאאםען
ערך אן אין גים םיניסטער א פון גורל

מלםד... א פון וױ ערנער
 איצטיגען אוגזער לטשל, נעחטס,

 דען קאן דאהמרטי. מסםיץ-פיניסטער
 קא- און שלי׳םזל׳דינע מעהר א דין נאך

 אכרחם װי V כאשמפעגימ םישערע
 ויר ער טראגט אזױ — כשעתמ אכינו
 — ׳עװערדעל, ®אפי״ען זײן םיט ארום
 אויס״ װעדט און אינדזיפאנקעאן, מיט׳ן

 ®אר״ אי*גענער זײן פון אםילו נעיאכט
 זאגט מען אז ׳איצט ןױיטיגנען... טײ׳ט
 א םיז קאפ א האט ער אז אײנעם, אוץי

 ׳אז מױן כיעז םאר״שסעהם *— מיניסטער
דאלע־טי... וױ לסשל,
ארײנ״ טעדעען א כא״פערט ס׳איז או

 א ׳װער אוטגליפי... אן אי; םאיען |
 אז נעװאוסט, נאר ראס װאלט מטײגער. ן

 וױ אדעי — דאד׳ערטי א זיך ס׳געפ־נט
 דער אױף — דאגלערט• שײיבע; אנדערע

 געזע־ זיך װאלט <;עיט דער וועלט^... ;
הײם, רער אין דך בײ מטילערלײד סעז

 פ־ו/ זײן צו טאן טרײער א גקוחןן װאיט ,
 קינרער זײנע צו טאטער צערמליכעד א

 זײן םון כירגער גזןזעץ־ליבעג-ער א אין
 גע־ באעערט אבעי־ איזזם איז לאנד.״

 סאכט אוטנליל, אן א*ן אדי״גפאלען װעז
 ער און — טיגיסמער א פאר אירפ מעז

 — דורות לדור פאדבלײבען מױן וועם
 ױנקט איגדזשאנפשאן... מיט׳ז דאהערםי

 קדיגס״ געװעזענעי רעי ׳לצרה אח זײן וױ
בײקער. ד. נ״םאן םידסמער,

בין איך :פיר זיך דערמאנט עס
 םארזאסלוננ. א צד ארײנגעקומעז אםאל

 •לאטפארמע דקר אויױ וױ איך ועה
סורדוםעל, א איז ײננערםאז, 0 שטעי־ט

 myy איז אױסועהן זײן און ׳®ענסנע מיט
 ^עכטער׳ס פון 1ראבי א פין וױ װען

 ױגעגד זײן אין האט װאס סעמינאר,
וי- אין יאהר עטליכע פארנראכט  װאלא̂ז

 ווער :פראנע סײן אויף ימיכה... נער
 גע״ מיר סען האט רעדנער^ דער איז

 ניי״ n דיטאן איז דאס אז מגטפערט,
?ריגס-סיגיסטער... דער ׳קער

 תרינ דערתלערט האט אמעריקא װען
מן איז דײטשיאגה געגען מז מ א  א ®
 n װאו קאכינעט, םיגיסטאר?; םון דצונג

 אױסגעארבײט וײנען סלחםוד«לעגער
 — זיצומ דמר םין סוף צום נעװארמן.

 — נעשריכען קארמסיאגדענט א האט
 קריגס-מײ דער אױפגע׳עסעלט ױך האט

 או? M געפרענט: און בײקער ניסטער
ארבײט?״. םײן זײן װעט װאס

 איהם מען האט — הײסטצ װאס —
 -iv דארפען װעםט דו — נעענטםערט,
ארמעע... אן נױפ״צטעלען

— '  קדעס־םײ דער דאם — טאח̂ע
םאד׳חדדפ׳ט... דך ניכטער

איי״ י,מגמפאהרעז0 עד איז נאבדעם
 אין און לאגערען, םיליםערי^ע די בער

 צו;ױפ;ערופען ער האט •״oyp״ יעדען
 ױ' אז גמווארענט, די און אפיצערען די

 אײדצל, סאלראטעז די באלאנדלען זאלען
 אוץ םאיק פון ארכיעע א; איז עס װײי

 לינ- באלעבאטייפמ זײנען סאלדאסצן די
דעי...

ב״ ד. :ײטאן דאט פונדעפטוועגעז
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•17 *•00*1 0110 , 10J0I 01*0 י0ײ000י

00101• ,n o i oorm ot o ro  tw
• •!7 1•* 1« |00*׳10 ».,0 007 »18

TMVpifMmCbopMpt
amiikrW th W cmwdBufr

׳-*

T h e  W ic k e d ly  In g e n io u s  T o r m e n t  o f  

a  G i r l  W h o  W a s  F lo g g e d  b y  M a s k e d  

W o m e n  a n d  Im p r is o n e d  w it h  H o r d e s  

o f  E v e r y  W r ig g l in g ,  C r a w lin g  T h in g

a  W o m a n  L o a t h e s

O n ly  in  N e x t S u n d a tfe  N e w  Y o rkSufffif̂ WUWBRtan

<*n4

 סקדופ
!יועסערס

! w tnw rv m ?w r w n
io«־y׳o ׳itonoosio 1 ׳;0 <*•!001101  :•0 0>o* 0i״I0i 0i »0 ;0*1 ,i

0••* •HO 1*0#0•י ••!••P0*00 •i #fn , i r w, 1000*003 נסס״ד, if

9« ,w i t  rp ארכײטעז ניט 
p;וװעהםײס ״
on ,*or t »•(010•׳ ,׳* ;o*o• fo* )1*0301• <סר •«ר «<*׳

. ד• יס• ייייר . m ,)0ea*r»3 n*»'C0fP0

n א'ן *ונײסעו גפחז ניפ מל ורןסער ןיין
מ !מרו«ױימז*מ• אדקד «ףז

irtm ד• ;yfyi tmi יי w n) ̂ן י׳ ̂-ס  גייייי/ ive’pytpy תר ®ון כיו̂״
jy-yn *W M  Itfpv דןר o;jhv-j ̂ן4װע און i3״;̂״B ir»

. i r n
־ עלזע-ןרט*,*ו ־ * * ל כ ט ק א ,36 ל

r n ,0*ו׳*0;0ל גדעסיסד,*

* r0 8 m  1000700
s jn s ר די  ר א טנ ע ל  

P m 1 r ״  ט ג פ  y u a a  s o w  42

טעו סעג
1« 0*00 00106 100*0, 

•11*00) •010 10) 109*00( 0110,
ו ן * ע מ ױ ר ו ו טל -ױסען;ג # ® ח

top מ ס מע מעג׳סען ססס סדיי
<*|1<0ססיס« '10O, 03*0,״OP»>0 סיר

,0 ,10 ײוי 11101» ,10<
 תסס 31*0*0 סדן opo*oo סויף
1000 *1010 00> 3*1 O301*'3 O0M0|«

.8030 000.*דס 1)000000

ט * ױ ד ה לי ס לי ש ס ױ ט

צוחןסןןסשני יאםניא
cr•?• rrm׳*i ר••

j)*;«*iyi ייז 
rvs^af•’ .דןזי״גיננ

•h ^cm. ד׳לעסיןן
44 11, 034? 00.
?ױ?. י?;^קס 323

'10130 00(
 in•• ruv §ײ סויסיז

iroyo סײקי;ג 
 סתססינג,

r.Mjnooro ״(**ir

/ H

ר ע כ א מ ק ן א ל ק
ס א ר ש ע ש ,ט ע ס י י l ל e y p i y o o i w

 נײ ארנײטען צו ידנעס ניס ערלויכס
קארו װארהיננ s אחן m איו אײד

t n / B r y )« t  p t fp ס ר ע נ ס ע ױ ם י « « ר & ,1 א ד ע ם נ  ני
* ח־ו י » » ח י ) י ען ו ט - כ ר -ז א i נ r m ט נ י ר ? 

קיננ * ד ודאר או ז רן א « ז » d 1ל -b k  i

 רעקארדינג •עציעלע ס א יהרט6א*ינגע יעצסענס האט 1 לסקאל
 קסנטראל א האבען ,נו אום נױטיג א״טבאדינכט א«ז דאפ כיורא.
 ארכײםען ניט ז«לען זײ אז ערשםענס, סעםכערס. אונהןרע איכער

 םיר וױלען *װייםענם, און מןןסער, קסרססי־יישסן און סקעכ אין
 א פענליך אויג אדן פאנד ים8נענע ארבייטשלאזען אן סײנסיחחןן

ביזרא. ליינאר
 םטםבער יעדער םיידען ארכײטען ניט קען ג*ורא רעקסרדינג די

ײן כ**םען אויך אל1 סלא*ן ױין כייט וו*ס קארד. װסרקיננ ז
 ארכײםען «ד קײנעם ניט עריויכט !טשערל״טע כרידער סלז*

 קארד װארקעג א כרײננען וועם סעסכער חןר כיז שא• אײער אין
 סון סעסכערס אסערײטסרס. קלאוק איחר און שא», אייער סאר

 אײדער אסיס 1 לאקאל 1אי קארד ווארקינג אייער כײם ,1 לסקאי
שא«. אײער אין אדכײטען 0ארױ, געהם איהר

i ל»ס. נאארד, ןמהמוסיװ
m .י. װ. נ. ל

i0crr06nym שעחן, כ..loonyre קססלאן. כ. 0> 0o.

%

/ ל

C ׳״/ /

1  אינםעונעשאנאל מק ,לאקאלס«ה•
אדרעסען ךערע אןן

10ט י י p ג י «

׳omo**io• •0*•■ no ״ד>•׳1
190 0M1 W0H • *ײ׳

r0«׳<» • n0׳i«>0 i0״»oi0P י ״
m ;«־•  m, ׳»M»>0ir,( .*•

״ 4 )o n ״י׳ ״י׳ ס״לסרס• •  •״
M  0M0 M011 12 — 0100* •D.

*>1 *0# י
מי״ ^ ס״ ס סי ׳ סי ד ׳ י ל ! ! 10S ׳" i* n« •j׳  i0, ,!••1• מל•׳.
» ip•*•וק •i* o i0p׳>,ii n it  -  io

ײ״ ׳ייסא^ *•״ |ן0׳*׳11וי יי
8. 8*I  -  01001*011 *10TO13O0 ״׳

>0י0' 1'1 •■״ 0*150
7. i״o io pj 81« - *מיסן ר«0סייק

«01ו .00■ ,108003 ״80 |08.'
8, " )1*00 >01001*011 O>0O1O - 

lid-# 4U ״0י)0»י010 )0• כלמ״
מי,

0, 010 no piolp 838 - ס-ילסרס
0 U0p00׳• 1*0 ײ״r 

,O10BMP D)0D*W< 11>*»00י<0ט0 «. •0י0י <ײ .,80 0811 »יס* 281
11. 0>18»00• 010 - I•*** O10P"O*

0 )foייז.01י3 •״
19, ■*M-»im 704 -  )»*>!* onyon

.0000 ,1880*3 ״80 10•
7 — 1**11* O10P*-OP1*11> .W® ■ײיי 

im ״M י*,יי siyo, .דיז מי
11, opi«ip׳-o i0p ת* 84 — ימיסז

מי מ, .,so מן .010W אץסי
15. n״Di0p*-coo 89 — יוגיסו j

0 .,Bo /Bit׳iyn*i#0 <׳.•
י8ו»iv-0| - 0 יאםערע ». « ײ  נ-ל• י

j-lpfln# 110 n i l  .0 on j in
.8« ,1-011 .80 ,,011J

17. onp-onpt-i סע־ 144 — ױניסן 
110 Vfp״ I ' l ̂ר#>

10. 1010 - onyon• oio 110 piolp
i0 !00-k h -i »,0.- ״J8P, .ײ י׳

10. o tw o p  pi• ip ױניסן - i4M
30P .1003830O JU  pi*1p.

99. tn n yo *ii* ארנמנם; ,onyproii 
n ״00 0817 .11 93 • ' I 'l

81. *->on 838380 108 — םיילסרס*
so -if•״ in  ,3 ,pnyis.

*oyii 18 — ir ;i-  onyp*-o o m « .
yatl ,3 ססר-ס-•pn0- i 

 «• 231 — 118*31* סיז״רטס״קערס .2«
.pn0- 1« ״80 דן14

•mi 754 — to*3i* סהוירססייסערס .24
80 10833-r0800 ),08083 ״.

 .11 16 — 10*31* ױײסססייסערס «.
.P70' 1*1 ״80 0851

»9 1011 1034 — I0*3V onyp**ooio>p*
0 .13*111-Ip  ,.0110 M3.

27 1024 — 18*31* Dn0P**OOn*1PO
0 ,13*111 •Ip  ,.0110 M 31.11.

 103V — 2718 םײיארס (יידיס .28
1088•o ,.so i8opjrrn, .•ײײ

80 1024 — 10*31* «npr*3*B piolp
8 ,i3f1ii-lp ,? ii?  M ilan.

80. •00 T10 811 — 10*31* onpoop
0101 3-J l ,*803*03*0 JJ- ll

«8. onypn*or o po io p 40• — ימיסז
3 i03nan3 ,8י00בריײ« .33די1י*P.

84. 287 - 10*31* OT013OP PfO lOP 
H0 10B-I0Pײ׳ ״ .38? י■׳8*0ני'

»8. •i30p0o 9»  — io*3i* onyon
n r  1'» ,1*30T0

20.. 1*o *r נד0 סײלסרס o m סיי־
m  1300310• 191 _  onypרי־ס־ ״

113,- J080
87. •1081 — 10*31* onyon •ײילי״

0 ,nsTn-lp ,m i?■
39-40. 286 - 10-31* onpeop oronop 

.W ח״וי?ז, נױ ״/עװ נרינװימ
 22 - יתיסז װסירמרס ס-ססנס .41

*. .3 ״80 0817 .11
•4. pio >p 10 אח» onyoop ימיסן — 

 .9 קלױול^מ*, עװעגױ, װטלגאם 1021
u לײריס אוװ דעזײנערס ױנ״םעד 

bo tb08. זז. 86 — וו?ר
 —־ ױגייוז ומירס?רס «עם .46

יארמ- נמ סם., «ל25 דועסם 105
 281 — קא*וסםײס?רם איםוואיעז .48

.* 14«BD y,. .י. נ
“ײי יוגיאז װייססםײקערס .48

.DOito *ifBTgs סם.,
w. יוניאז׳ דרעססײקערס

 י. J סס., p»i7 װ 22
w. ימ• װ*ירס?רם נארסעגם לײריס 

 ל»ס .,bo ססריגג ס. 138% — יאז
ק«ל. סנדז׳סעללס,

5S• יטה 232 — יוניאן קאטערס גע9 ̂נ
bo,. ײ. •ילאדעליי̂י

M 1819 — יוניאן פױײן?רס ד״נהסום 
»ילל. ,iu*p»r ׳8סםייי דיחיז׳י^ן

ת^ן ר.ל*ױןפױײז?רס .58 m 724 — י i
̂ס= סם״ .domo ׳ן6נ

 םייסערס׳ כ»ם»נד»ול אח וױיסט .58
ה 106 ̂דס̂ײ י. כ סםדיוג •

ױניאז םיני^רס דד?ס אח קאאיק 5®
1819 1» MWV'W .wo ifW Pivi.לל

— ױ;יאן oרyDyרi סוט און
׳?ל7נזןנ»ד וו.< ס•״ »ר«ור •1•יי 87

in jrw״
— מגיאז װאירסערס גודס ויחײם ײ•

י״ J עװ*<
88. uדד 811 — ױניאן ־•ו?סײק?רס« 

 מלש יון ימ7 װ. j חןל׳ •?אןוס
0»D,1 סינסינע•/ ׳.

 57 —• ױד*ן רסyןrיD נווסאגהאי ^
י. .bo yifli,. 1 װ♦

 — ױניאן עסכראידערערס כאגטגז •8•
״י j ׳סס. yil4 יי- 290

ס0סל*& & ר #  9189 — ױניאן "
.1 ייייד*, ס•״׳ *ע12

 25 — ױניאז װאירקערס גארמנגט ״81
קאנ. חסימןרד, .,bo ניײע

 צ32 — ױני#ן פיני^ערם קי״אוק -89
פילאדעלסיא. .,bo טע9 נ^ר•

 ױניאז, דדעסםײקערס און סתוירט סל•
קעג. *ןר?גםפ, ׳עװ. ס«»דינ» 908

j 232 — ױ;יאז, #רעסערס .71
פילידעלפיע. ס*רי», יע9

 װאירקערס, נװרס װאײט ױז רר?ס .71
בןןיפימאד. .,bo באלםיםאר א. 1023

 קאשערס נארםענט אמאלנאסײטעד .7•
 ססיימ, װא׳יעגפאז 724 — ױגיאן

םאסס. באסטאן,
r — ױניאן ?לארקסײקמרס .75 r ?  to 

סאסס. װאוספער, ס®., ס*ן
 — ױגיאז דרעסםײקערס קאסטאם .76

פילאדעלסיא, , סכ סע3 ס. 726
 ירי״ ־־־* ױניאז אירײטארס קאאױן .78

 ױן »עon 9, 11 בילדיע, סוירגיל
סא. לויי^ .bo עװ., •ר^קלין

 חזד 123 — ױניאן םײאארס אײדיס .78
קאנ. גריגװיסףפ, עװ./ םילסןן

 — ימיאז קאםערס סוט אוז סלאוק .81
איל. ייקיגא,bo,. 7 דױוױאזאן װ. 1819

 ױניאז׳ בר״ןלערס אוז עחזאסינערס .82
י. .to ytl4,. 0 א. 231

 .,to בעװעילי 84 — ױניאז קאםערס .88
.W נ®*8י1»

 מאניאנצא 715 — ױייאן מוט?רס .84
.6 ®ילידא, ».,0

 מעיז 705 — ױניאז םיילארס אײדיס .88
לזן̂י ב״ נ. דז**חן, .to ס•.,

 באעס — ױניאז מיײזערס רײנקאוט .87
דז׳». נ. סרענסאן, ,530

 מיײ דרעס ענד וױיסט, אימאאיען .89
,8סשלי בע21 װ. 8 — ױניאן טערס

^ גיו ו י
 — ױניאן סײיזערם דרעס ירײװעט .80

יאיק. נױ עװ״ לע^סיגגטאן 726
 בז־ 84 — ױניאן ®רעסערס ז הלןי *2

קלנ. .gttfpVB .׳c ,זוערל
M טיײ ליידיס ענד םײסערס .גל סע 

 בילדיגג, סוייריאר i — 806 צא
.9 הלױ״־לאנד,

 19 — ױניאן װאירקערס קארהעט .96
קא:. מגבורי, .,to חאווסאן

 אצמערײ^ואן ענד טײצארס לײד׳ס .98
 ס■. *וק 419 — ױניאז װאירתעדס

קאנ. תיױי!!, נױ (ת«וס)ר
 װ. 529 — ױני*ז טייצאדס צײדיס .97

to pt8,. סיל. אגדזייעלעס׳ ל#ס
 811 — ױניאז •רעסערס סקוירם .98

 עלם »ון yt7 װ. ג. האל, סעלאוס »דד
jomq, ,>8 סמסינ*ס.

 װאירסערס נודס וווזיים איז װײםט .100
<»״’׳• .,to ױלללס נ. 29 — יוניאן

אילל.
 ױנ־ װאימןמרס טײצארט טודכמנם .181

 ביא־ .,BO במלסיםאר א. 1028 — יאז
םד. ר.0»יס

 24 — ױניאן םײסערס רײנחאום .109
קענ. סאנםרעאל. .,to בולנאולס

 דר?סםייהערס אוז װײסם לײדיס .108
 סײיעל 540 ׳»עסיעל לייבאר — ױניאז

קאל. אנזץ׳יעלעס, לןס /װ..
 164 — ױניאן םײצ^רס רײזא?ס .104

אייקא׳ ,306 י. .,to װא׳יינגםאן װ.
יילל. ,92

',באל® א. 926 — ױניאן ?•וטערס .110
םד. באלםיםאר, ׳סם. מאר

 ױנ־ םימןערס רײנקאוט קצױוצאנד .111
 בילדיע, סוייריאר 306 — יאן

.9 קלױולטגז/
 ױנ־ װאירק?רס נארםענם צײדיעם .112

 סם. *רסור ■רינס 37 — יאן
קענ. מאנםרזןאל,

 ױנ־ װאירקערס גארסמנם *יידיעס .113
 מאונט .,to םע212 ». 723 — יאן

י. נ. װזןדגאז,
 ױנ־ פײסערס רײנקאוט ענד ראבער .114

 רײסין, סס., אירי 2030 — יאן
זויסקאנםין.

 ווהײט־ און דרעסטײקערס װײסם, .116
בראיד 843־45 — םייקקרס גודס
נ. נוארק, ,48 ר. סם.,

 יומ װאירקערם גארםענמ לײדי?ס .118
 קלינםאן, עוו, ק^ין 1117 — יאן

אײאװא.
ס האסםאם .120 ע די ײ ם ל ר א ײי , ם אן  ױני

י. ג. רימזעסםער, ..bo ייחןססער 20
ױניא?, דר?סםײסערס ?נד װײסם .121

ט ס י ה א ע װ י ל ר א נ א ש ע ק נ נ א כ
ױ 680 דו א ר ק נ־־ר ,,כ אר ט י .,סי

אינטע^כט ס#עשעל א.־י,פ ;י»נ«ט יעדען געצאהלט ־וערט אינמערעסט
אקאונטס. סיױזיננ ארן

א;גענ,ימען. •ארגעניגען םיט דערען דעפאזיםם קל״נע

איצט אקאונט א״ער עפענט
ט סײוז ױ א פ ע ד-עכער. און $5סס. כאקסס ד

װעלט. דער פון ם״לען אלע א*ן נעשיקט װערט געלם
 דער איז כיזנעס״ ״אלטע א־נזערע גיכען םיר װאס כאהאנדלונג די

ניזנעם,״ ״נײע אונזער פון װאקםןןן שםענדיגען פאר׳ן גוםענט

.132

 רזי, ג. װײנלאנד, עװ^ לאנדיס 636**
 י,־נ־ װאירקערש גאיםענם לײדיעס

 ■עטזיכא־ סם., םעין נ. 74 — יאז
ד«*. ג

איי* עג־ םיטער׳ט גאי־מענט צײדיס
 איג• 009 — װארקערס םעריײטאז

 קא־. £יאנגיסק?, סאן כולװארד. װילאו
 ׳וױ װאירקערס גארמענט ילײריעס

 •א. אן,8סקרעג ^8 כאקס — יאן
132 ־־־ ױ;יאן טײלאיס לײדיעס

?ין;. גרינוויטס, #.to חעמילטאן
 כפ*ל* 43 — ױניאן קצאוהכײקערס

דא:. כםעטןאי׳ד, עװע״ װאפער
 39 — ױ;יאז װאירהערס ראכעי
 סאפש, קײמנרידז׳ס, סם., ■לימום

 84 — ױניאן סײקערס רײנקאום
 קענ. םאראנםא, ׳סט. בזןײערלי
 סײלעס־ נארםענט לײדיעס ריטײצ

 ברןדװײ, איספ 173 — י-ינ״אז לײט
J .י

 דניאן•־* װאירקערס נאטאן קלאיק
י. נ. סם., פע29 ײ. 126

LLO YD  8ABAUD 0
3 State Street

 ראוז קאונם טראנס«טל«נטיק נײע
או יארק נױ םון ױרא«. נ

ברעור הארלא .או
אפערא

שע־.יסע:עי דײגענעיאי ;א״י*, פא־ג׳־גא
טעאטער. סענט^ורי

j ד«בל 41.15 אום •װענם, ס־ייטאנ יתספ. «ארק כענמ־אי אוז י־פי־יש ,ײ••־ : י י  נ
 דע *',rxxm םיט רוסטייאנא, יאײא״עי־יא
און אינטץראנטן נזןררון, ע־ג־טפע,

א:י י א•; םאםאדאכ ם׳צאררנ«*ס. ר־ט  'י־׳
כאיעסםער.

.,דזשא־דא פ־ט . ז ע ם י א י : ;•בי- ,
־ ם־פיאיכא , א ד י א א : אײענם -̂בת ו־אײע נאכי,אכי. '-•••־■;לע •־

 ־איר־ק. םאפאדאפ. ג־פגןי־אס,
קאי»כ כאיעמ <». פון כא־• סר״ *יקער׳םעיםיז
דאלאר. 3 ביז ס<זם :פר״זען

 אינ־ דער פמ מיטנלידער
!טערנעשאנאל

 □ ז־ אנ#ליס?ן זיך װילפ איחי :,א:
 די א־ן אדעד אוגיװערזיסןס, אינײמד

 זיך גלײך איד% דארמפ סענפעיס, ױניטי
 סון אויס אין ענפװעדער *י**דײ:*ז,

 £*ז א*יס מין אדעי ױניאן, י*אקאל אײלי
 װ;סש 3 דעןארפסענפ, עדױ^י׳נאנאד

סם. טע1)3

םקעטשיננדעזײנינג
עז האנם אידר  איז נארםענט־סתאטשמר אוז געטע־דפאכע־ ערםא*ג־**בע־ אז װ?י
ו שדײבט איחר אויב צייט, ם»:*ם ררײ י כאױאוסםער ניט דעי א-ן איין איצ־ט ן

ן ר ע ד א ן מ א ש ע ל פ ו ק ם
 נוא־כתגסס. טשיירראנם אוז םיכעם ליידיס, פה דרײ«י:נ אוז םשיננ7סט נריידיננ, «עםערן־םייס*ננ,

f אינםםר«סםארס. ?פגאערם סיםםעם. יײכםער v םעםאדעז. •ראקםישמ זעהר ro rD , ; ן ״ו ר * 
r ;9 ביז » ®יז אװענם ווערכעז אירנענר קופט •.•*,־זלוננעז. רײכםק i r ײ ג סח מ•(זנ«כמ .4{ נ

The Modern Fashion School
.101 Wert 43 rd Street, Bet. B'way and til Are

ס ר ע נ די ע סון ד

פארראעם סו א װעועו סייײוער פרדען
או “פ־^שעס■ נ-טע א ר ס ע נ ע ז ט ן א ע ױ ־ ו *

 םיסעס «רױען, פאר דעזײנינג אין
 קורס א קלײדער קמרערשע און
 באי־ a םײנם סקול םיםשעל אין

גרויסע א און פאזישאן ךעע
נעחמלם.

 ם30נ»רם »» םקוהל םיטשעל די
 נריי־ סייקיכ^ •עםיח חדייניננ,

 <**־P 10פרוי «»ר םיםיננ און 3ד<<
in. מר עסאכלירט  nr'• 60 אי
«ר««צנ. uwoiru דעם טיט

ע ײ ען נ ע ד  אי
ע עז ניי מ ע ט ס  סי

ע ט ם ע ען ב ד א ם א ט
ען מ א ט ל ו עז ר ע ט ס ע ג

»ו| 3*0 אוננמרריכנס •רױואט
 בארינגוגגימ. you תצאס?!. אװפנט

קוסם אחנר םעאעפאנירט שרײבם,
סוימר םיט נוקלעם סרייע] » פאר

.m tO IK M ’M
מן  א*ן דעםאנםםריישאן וורי

סקול. אונזער
®רייטאג און מיטוואר טאנטאנ. :קלאםען אװענט

סקײ. חןר »יז «ריי דעםאנםסריישאן

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
IS WEST m  STREET,> i
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m שרעדנבעי mo w wnognיו־ו *nr
h f '1 '.‘t

pd .״נ*;1 עס ײיאו V 44tn r  0m 
ת  fd JMN 1*# 73d .fttrio אײד

f*d o*:׳ טיג• r  *v ,o-do in n  n to 
4i איצט כיז r e 4,d oy jyp ,\rytyi״r

r i  Td  .jryn* 4 יוי־^^ךd44 pd p4f 
 דט nyn ;y;y't דך כ׳װןל pd שימטא;.

T 44 ריט דורכיעדען * .po*yrd J/א 
t שײן טיט *ז v *  y ro vd 4 :אך“M 

״ n *v ב־יגעטיאגע־ דואבע; Td ‘דעי ) 
y אא״אײדדננ ®ציער ir44V; 4 4 4 4 רי V 

* K טער-באױעגונגען א־־כי r  pfi־yu״ 
ד און ״ T •יעײ*. ; s“ CrO, ןי,,נ Td 

 אנ־ילרצן דט זא״ ייאס בא־אײגידנג, א
סיוע די נ-נ־־עבט? דאס ײ »  גיא־4‘* פ̂י

 ד־צי,4נא* באױעדמ יע־ע* pc נאנ-ע
 ;y״y4W§0 * c/1 ײע:ען נע־אש ־אב איך
;,ריט 0יצ £*ן כציי־זנעא־יאט דעב מ*ט ;

df4V ^ d v d ry o rd  W t hnyooog* 
ry ;אנצען דעם :ייט מע־ jyy tn*' ד יא 
 )א*טי*2 י־ײבא־ שעייט4בי דער פ*ן ס־י־
 נעטיןכט לי־א־ גא;ץ וײ פא־ ־אב *•ך
 דוןומ א־ז ײעײצ־ •*טאנדויגלט, מײן
ד גא;ץ א־ן פיל כיא  ינרט9צט*ני־) י
pc ר. איו £. א ־ער pd, נט,44ש כײד וױ 

v::• ־• אז גצ׳ייצל׳ט, אץ־ דאב r fc V r f 
 ;״1V אטבטעי-אניע־ דעס pc ®א״־הי

 *ysyj;d *yrtdi דעי pd טערנ*צ*¥גאי!
 *y“ .ע׳;;רע*ט4 “טע;44ב*י ‘**י נענ־יט

 d כען#9* צו ;yods2־d2 חאבעז זײ רען.
T ״V גץי, אזד דעפ ״ועגען םיטימ Nivo,
* pyp, עפ וױ ?o-y ,דואט *ױס 

w g, די ר*ט Yvijiiodfndc י*א;דאן ײ״ז 
 אא^אנ׳עטאי׳טעט באגחעטען רי ט־ט »רן

 y4vd;y^yn ״y* ט־ט א־ן *ײך, לכב״י
 א Odry; )יאנג-עה נאר1י*י נרימײ• צום .

 .“,Mi'/s א־ן צײט yסאנטy־y#•נט זמהר
 די פא-ב־אכט »יהר וױ ײון
 אין י.ין דײט^^אנד «ין

vryi־r r  iy טיט yY4̂ ‘N^ ג<*עדט/׳ 
oy44̂ o, או״סנע»ונ<ן תבאט-רט/ m 

/ נעגען4פא-^י •v װערט איז װאפ
ן4ב וױ^סט, חרי* *n כערי״ץ, אין

דעם ליט ^o^ro**n איף
oin pni f *ייעטײי v• ̂ון  d p* נעכ״

pc ®d^dejrwe o פון פיטינ: r דעם 
^y4 ly^d^d^dryojד4דyײdcרנdגד<

מ- tvciidcr^d ‘’y’vyio v* וףןיבער
נ יו^רען י J כוןזוך ןז4ס ^ r * 4 pd ׳נו

vs W'V n w  r w  odny) Td
ynjn? סיט זיך y^n, ויעב״עז *T ̂ורט  װ

y זעהען. מװאיס n  i r r גיט 
fורװdרyDט j m  iv 2(^ פ״לdn ,oy 

pd ופען נ^נײין  סיט ר4ו געט̂ר
y^d #rd oi^r- אונזע־ע

i i n m  , m i ™  #pgn 
onyj d T פייןט 4d׳ odn pd נדעח tv 

r v״ivp ר4,י d -*§ ין-טילןיען n  -dc 
dtrvrd-, ה^נ ^גערעכטיג^יס/  Ttd 

 סימי טיט דף געגטyגdנ ד^רס מעט
* g;PdOd •רעדדענט חיילכל̂מ r  pc- 

ץ יױוי סײטעמ  דוסי»נה ײעג ד
aid ע ,ד ד^רס ^יפ¥ובױען ע ^ י  רי

^ t*d 4,v מנ״-ער .g o m נער* mvi 
ird סn4d ריט ,pPd ניט פ^יען t*v 

t̂ d סר. געװען drda T  ,ido^do- ^ ; 
̂״ditdd טד, pd ^יער פילאגא׳ער

>׳mrn'nr, רד. עס t4d װער —
-pd -ndid י^נ^ור דעי ly rn jw o 

cnda pd •y;cd^ ,n g r  ;to^ די do״ 
vo;d? דידעד^ yore, דין

D44:id -פידרע די פא inycr;jtd f4d 
 סון פיױרמ טיפץי דעס פון וױ זעלנע די

 p.c j'ood ?לאו?-ר^ו£עלט־»זדער דער
י*רק, דו

oy >gt — ״[,ו רעגייף ,Td i* r 
Ttd td ,r̂ זיף tr^ d tiy די jrorc 

cdrגyר gs^^ggs opngo pg 
מן0ני םyד מין זיןי ^נ  c4td po idP-• נ

 ,ד Yd דץ, dv \yp רוסיזןנד? נױען
dטsdגdטײטyד ntcnwc r  D ^ rd 

o( חגר טיט r  Y*d pd ? w t  -,yooyi 
ogj^gog n^ רyד  ogn ^*drjyod״^ 

 TY האט ד ogtt דורף pg םיהרט, טער
 -רעװ* dYd םון y^vdotcyi די נעמאכט

V y^vdY^drg rw m 'v t
iy;jMy^r iyad דדט נ״יר הןוט^; 

n̂ id o-iyco;yyj טײנע ^Y^3 ,;y;d 
d3 g״.y r ,oodp-גע״ ר*ט ינעי4יעט ׳ 
;Y org מ«ילט ער וױ vy* y״
T געװ^יט װ^לט ’d mn vd  : iy;gY 

*v iv iv n y yן opgc dווייט^- ׳ o;yp 
Pv םדמכטעה א״חר tt nn’d Dgn . ״ז ײ

Td ;«®*.r Pv^d tv' d— /דן Yd
o r  irom ad* Td געל^ענס oyep
npad / o n p irg c^ דאס Ŷ d נעדוען 

gptrtdo ן י Td Yd ,tYd fiip י m  d 
 Yvadn op vgt npv’O'd Yd ׳;יט נלויב

in 'd ov:vm< .ojnpoda ,גיט oin Yg 
'«PPP'osr p;*oa'r ooapn d ipupa Y

? כײעס
0d* mW 'H l r  npad ״וידער :o:py״

ipr’t. נױט ס*דט ir
 ipad ״§אדוועדסס/ רr פילא, נו,

 npa'd ױט ״o^n^nc^ n די*ם oררdװ
p מדדוקס ro rti y v i ני^ס d n'td 

iw p r o g i i ,יײדל jw ניס g 'rrDgo״

jy^p oy* דd fiy נjp rvif)ym *44י® 
n״c r i  fy j4i jy j“ V ^ i r g4#>״ r 

p i ijtpypy^gl -yo?24̂ iyy< *yi pc
y®4‘p t  ̂ / ^ d f i i e r r״ yi״ y*

d” ט0י iytdry;eMd ^ > y ^ t 
ŷ ט*ט  d״yנטyי i*d j דט, ט,4װ Td 
*נ ̂סpd 4# ״וײית^ט׳׳ די י  ״y; ט4( י־
iy*״ td  m y 4 הט44װd,4£ •י rytyן

dTHTd^l dfd/
p i ,pd 44 חאט כ״עןd pc,̂ 44לגט 

^ ‘pd ;yo4< ל y לע״ ^  cm / לײט44,
M ^וייפט 4d/

 ptr י4ט כ״ען לאט •אל ע4 ,-א
44 /-v:d m rvi*yn4 יdל־ o-yr, גין 

yv;dJ d -dt v^44,ŷ  Td,״ pd ד44ײ 
i לאכ ניא״ 4f Td יט; ;y4 ־י״ט, פ•td 

 כ״עז 1,י:אט /־ט,י* ו•4 גאגץ, pd געזעד
j;d *־4א 4ו• םיר, pc ״אט T‘, !?:ד’״■ 

 )גע-ע^ט :d- Td ױ4 ׳״y:d גער״פען.
w( א*ט4; יד4* א־יך טען ״אט ry :# rv.

4d pj־־y:44f ,4d? ד*י י4ר *^y i 
 •״4נ ןינ;4ד ביי־ע 4־d ״עיש̂ע p4d א־ן
n<5 r ד• j*d־T r פין y:d •yn־,dr' 

א־נ״יטע־־נא״אדגג. נע*

. עז ל • ו ע ג נ ד ע ט שי מ לו א  h נ
ע ע חא-צ־ג מ ױ א ו > ו ע מ ה א » ץ א

;4f־pf e 11 6זיי
 ט־ט יא;;-<ס. דעם פין -טdיv* דעם
l4,d *׳d1^ i ־  *v׳od די n n 4Sy יכ•4ל 
cyjלרט• j h ipoorpr oyi *כעפ 
 dc* ל4ככ d געײען *יז ey ;|C4׳d טען

pd T^yY*yi or*d 4 פאי•y:d nyi״ 
d •y;dpט44•כyנ  טdי od>4 גו(נ,y4,dײ

d ״v r v v w  c 04״2 וינטיגע4 די‘y
;.r ^ c i v n i

dn d pd־yj*v׳ ,‘t in  pd yr-dv 
a־y^rd;c4td w 4W  4ty*i od-̂ ׳4

r  o;ynלyג;4ןy• 4כ^dמyן i4d dn דאר 
4 |y)d»3dndc ,o4#nאנת ,n4nc nyi pd 

pc giYilWd^td T f *W  ••p |ytt 
v44,״Yd 10 pc j gגyי y i pd״ nc״n 

y•y t4aט nygyd npi Y'd ;d»4oadi״ 
O'o tiny^d^da ;gt-ya o4cd *dJdru 

itv ,)y4r c  p,d ny;yo ,|yrjyo״iyy 
iy;icy) ty  jyadn oy ya^yti וױנ- די 

pd id^v 4w ild  I'd iy,o yooi'o 
,n;dn p<f gp^nyi ;'vndn Yvs#n y^d 

ip'/tod g®' ר^ד•; -•^tv ipg t̂ p^d
T rM t ty  onpY jpo odtt ,ipttpi j r
4y;o^d odn np;rYyMp g i r ' f r c 

ogn ,0"V yw p  n  ov*j ער •y) Y4d 
-nd n  f rn ig g  tv ,e rw  pg IP11 

yn pc T d o rv  ojn j-d yidTnyo"a• 
y o " r d׳•״ d4Vdo p,dלyy'D04ר -yvda 

 סיט iryYyY רטdד דך Odn ער נומ.
g^o t כטיגסטע יו ד» pio ♦ד nrn'C

r d  pd npy'OO'f'd’VdO npi i4,c-" 
pd ,uujm gnpg עי d ocd-api odn 

ivopdc yodo 4 ײרןdגטyרpסdנטען 
4̂»d,״) I'd iyay;iya'd wytt *y o«ri 

Yypnnj'^g y;"Y ׳4׳y  oy^ ny od4-"- 
d .yY'n n r  pc jya ט"ל yi"Y pc 

ly^'cy; nyYy? n  j m  Yy^ioadaddc 
nyot; oyn pd y?do ״/DMW w r p j 

rtnyoj'd  oyn pd, וי^ס -ddnr nyn 
odny; odn ndo דיט Dd  ̂ Pd on'd 

pc 0 ô 'Y Ttd o r fw v c rg c  o-iytt 
jjtO דעד "v

c-di ״yy-oc* d-v

m i
ll •(<Y p| f^f/

* r ^ s  lycdn 
P M  M i- in

ij
ײ  i r ״ w «׳ " •«יי* 

1 j׳m i f u)חוי ו«י• **‘״ לי ׳ יוי( * « 
f i r / i r ׳»*'*•/*M W  f i r  f 

i r דייע^^מ f r t iw t f  V‘V" ey r*t
n n ii *!*/,m r!״ ii^r •< fif«K״i r, 

m ir j tvw'iw\ , r* * אי׳יו ייו
fij-eyi י־ו )** Bjjufi *r ,irjfi- j ,i 

m/ fi1*g :» T f0׳ i b I&»׳*;״דס ן א י־
‘יז))*ג« דו-ף

ile ttfi ,-(»0ד«) ר fi f'fi י^׳ןגד * f f 
« k j'B•‘׳ii סף »i׳t נאיוי)״(ט »יי r i 

v"Ka*״;y ד(*«ו נ־יי־׳וי ייין ײ־נ״ט^־ 
,ן• BVMfty iyu<׳ •ryf א י»ט
yn1־ •■y,״ p r ־«y i  ‘ v f‘

 ״y'y»־fi !yr־׳y׳y«., *yr pe ייונל־־אט
k '••ניי־ i־j/׳״ ״׳/yy׳y; נ״ט fif •■yi• 

K# -yros-fi-y״a•• יאגײדא• ןײן א־ן 
 *״d ד• P4n d ,oV4ovyj! v א יג-•ע4 ״,ט
®T 4י !4c /,4;,נאפ^״ע־ טע•4ני  v?d* 

y yv*ry-j׳iyo;yoy ־ ;4אoy;y *ל־כט 
 y4 pd p^d* א־כייטע- 4ל 4y:d לג/4*

y; 44 ׳v:d־־ דיכט״י״ט גע: ? ,4-j d,א-ט 
t*d onv ג^יג r v v  d ]W 'vm y  •t* 

e ;cy־* ;,dooy-iidl d
y Jd05:4n״cyn ^ y <טעז1ו do^d 

y:,״ ,cyn pd oyv ין&4י£טי4ד "•pry)id 
 Cdo •y&4t-5 npomp -yn ;ynyv-, טען

o)dn i4d p4Y oy*4 c ר-טימ״ r׳c 
cdAdi o n#?׳ ,yuUr ^4 ט4בטC pd" 
d44f4: ;*yu*־ pr*vv| 4ל *yryn 

d־pc4 4 מ4ט4ר•ytd p<f ;y'y;־va ־•d״ 
diiiy 444 ,jyyipo yoiypo4-׳cyn ,t T 

 dC wy/t40 oyn• ׳d•4 י׳אנדי״אט •yn ,4ד
myr ^ n r y ^ p( יט) כd‘־dט;yל ^ya•

o־' ........ y r

ט ענ ד ױ ע - מ ס־ ״ אן װ מ ל קו - ס  א
ד ע מ אני ן ג א « ^ ק י  ש

ט. ק ױ ט ש די

•״r א•;

׳ ן nyrD4“• *y^ r, .*ד rdyYi 
S4r-׳ d ; 0 ל^י־יס‘nnTn, עט  ^יי

yoyo xנטyכט w 1'* !dאר, ־״ d 44אאצי׳ 
di • r  l4C Odn־dc ’•o;עע;אט ־׳; yc״ 

נ״אצלש, 4י pc זיידעא ע׳-סינד נ*טא•

i׳« r ײו יי «‘tn y‘
r ' l  r r, !י» o r דיסט׳

! f ■V י*^* H l * «  fi'J|6דע א-ף ״
r  m i  H 'ft 'i» ״ p׳ » rw r  , r  i•«< 

ז#• און 6י< |tfi ׳(>b״i ׳«»!
i r •«״ o r  ivw m ־ג,6פי
\•r t m

e v'n  i r | f>״*fi ד *יוy־ nyfis״ 
 ״ארסרי• ר<• #•ן j*h ••»•»* *yy׳׳fifi*׳

f nyrfifi w*׳fil* ינ•’יו* דף ואיא•״ 
y ffitt |׳« ayi ,ז״עד נ״ט ליוט•״,׳ 

!t t*cג*ט נ-ודסי «y׳i ח־י׳ןי  ׳ן*וױלט ■y׳
yit fifii r«  ,• r t m  •,v iro n» יין( 

j h re *yi״h yjfiiy y־i דער 
M pe voyu'Vt־j״ya• ט־י,,,•«ו H׳i

in׳.V ‘ V

ט ״ ל ד ע ש ט ^ א י פון ש • ד  ױ־ג
ט או ד ל ע ס ע ד ש ע ־)ר ענ, מ עןיא  ר

ט אן עג ט ס ע ש • םאר א א דז « ג  א־
. ען ק ע ױ צ ש׳ אנ ^

׳ I 1ניל* (10 ׳אי־־ש ׳
מ“-4 נ״א;  נא• גע;•• psd לאפ vd ט׳

pd ivdvy ט־א:ט i 4ל yyo*״*nr o44* 
 זןיל דגיאן ףי ס#ר ,o״iyodnyn-4 נעז

̂עכען  אן ט־ט;^דע* ד» n4׳d מ-ו״ס
cdעפנy415 נט pc -דאי״א y:vp tv; 44,4׳* 

ry))n nyo\ כ״-כו׳ז r :* r די געגעז 
pd tyoDyrcyre ר.44טי oyi •דאנעי 

gytt Ydwy יד id4;v האנען *yyn  x 
p,d ; j4D4o*-yaoyo 4•pry( ר דיyלy4̂dנ״ 

pc v44/di ׳עאם־ט־עעלרײט 4ל oytt
4i יא״ט  idc |ynyti ord-ayrde טיט״ 

^,4(י r טoכyד׳ t*d עס (4d ל 'm rg it״
 ׳יד1ט- |4d y;d1 רי r-;yo4tt Ddi ך,44י

y^yt4; לע-44ס*טג 4ל d^44i;yodnyn n; 
nyi ;yay; oytt o ©^,44ניטל גע״ויס r 

4, D4'rjy ;yfyi d Jd4it4^ ט  iy-'ctv:d ױי
P rn  cyi׳'cdtt , i"* ,A-v*‘Q:n'Vpy זי 

y::ptv::p.]־c pc piy לאט  iyn4

דרעסםאכער mסקױרם
23 יאס«ל תמו

i O H t j i v a r w

מיטיננען סעקשאן רעגעלע
,״ערען געחאיםען•y ררע־יען

אסםאכער פען12 רעם ׳ו»נעדשס«
ץ '1K.־ א בייד־נג. פ^רװערמס אין — ט

קאסינא י^נדאן — בדאנלש
ווערען. סארחמנדעלט דדעלען פדאגען ***נטיג;• זעד,ר

באזוכען. «ו מיטינגען דיזע אדשגעשאדערט ױיט אידר

23 לאמול נאארד עקיעקופױו
םענעדזשער. וואנ־ער, 71

).1 זײם rt ו׳ײוס
y;־ “;׳v d• טא״ d ארנײט סך 

c;; d̂ dn,* וױ pd די jny;ynp yawYg 
pd iyo4'aid סך d dn ̂ינ־עז ׳עטעדט,

nyn לײדיס ;odtt ,m oongg o:yoid 
jya"i ניט -dc iy;"Y oy .on'Y';dnd 

d jdi סך «nyo"an נײ סקוירטס, בײ 
 און גודס װײס ,oyojrn |td יױיסט

 ס4נ jy:"Y yolytt xvovn ט״שייד׳־עגס
v* vmrv ;p :ii$ דב״טונן* d lor nyoatg- 

y r 'c ,יוון נאדינגונגעז nyld o o r4i 
d:־ooyi'nוױדמעז ׳ ytyn -אלבי'טע 

iypf-ntvnyo;rid די ;-yos-o;yay1 
 ל"ד'ס דעל '|d לyט44לבd די pc דארדס

;d׳־d o;yoינo rטיT ‘d Yto Odi .y4 
ya'Tiyy d jyadn ײ יליף ;;4ווירס d״-• 

d yo i4Y4;d;2״"•esnyp  ryr pd -yo 
J אי; ריע  twnt <4d ;d r"ryo :'d  n״ld 

ogtt r*p אינטעל דעגליף גאל איז n 
yY*n ,;r;yo ro tg 2אד- מי " ;••p rp  tv 

תן. זי
dYld# אין ?oyt' n;y;y;o4d pg p w 

D"tt״o : r 4Y rc ססויטאן od fjnn'CJd 
ט2אד o;d*ygY'agng די o ז4א און ׳" r 

tc T ד' iyagn ny װעט 'no 'o  yltc| 
o r רוש^נס nngda די מיז rvzpivprp

'd^gp'r pg id4:t

urn;
םיסיננעו סעוןמאן רעגעיע

װערעז א»נעחאיסען ודזן׳יען

אפסאנער סען9 דעם אװענס, טאנפאנ
:ילעצער פאלגענדע די אין

דניו די ע ק ד א ער י ס ע ען ■ד ל ע ען װ ט ם״ אין מי ט ד ע דוו א ס ״
אל ט 175 ׳ה ם . אי ױי דו א ר ב

ר ד• ע ל ד ו ז נ א ד ען כ ל ע װ ד ע ס ע ד ען ® ט ץ מי ר א א ב י ^ לי או ע ם ײ ל
ל 229 ע אן)ס ט. מ טרי ם

 איצמ םאבען םיר צ־־ט ױאםער וױיסם א־וזר י •רעסער כרידעד
ױיי נעםט און פינדנגען די צ• ק*םם ד־רך.  כאשראכםונגען די אין אננ

פ»ר. ארנז שטעהען ױאס פראנע; עדנםטע אלע די סלן

35 לאסאר נאארד הסזעקוםיװ
ש. . ח או סי ע ר םעגעדזעער. ב
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*n rm  # ifw i  
ח  fuc #? י דנ« י
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GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)

r a r n a

JtdYYVt <nrv2* 
neng dM.

J( #נ״ו (יוױנ,
Yl גערעכסיג• סײן 

 ויך ייד ח#ל• קײ•
 װןי p» *ר1£*

.tytr»f ■<j איתר

isffgTM יוניאן ומירסערס נארםענם לײױפ אינםערנעשאנאל רער וזפ ארנאן
P R IC E  3 CENTSN״  York, Friday, Octob«־r 13, 1922. 3922 , .Vol. IV. No. 41אקטאנער «ען13 ,3פרײטא

 פו־אצ. דױי געבז וועלען הראוקםאכער
ארכײםסלאזע ױ פאר וױחשעס ד פון

ט ײ ל ר ע ש ען ט ס ײ ט ה ם גו ע ם ר לו ש א ט שון ב נ אי ש װ דז טי קו ע קז ר ע ־ א א ג ב נ טי ען צו מי פ ל ע  די ה
ע אז ל ס ט ײ ב ד ר. א ע כ א מ ק או ל ט — ק ענ ד ױ ע ר ר ® ע ג נ ד ע ל ט ש ג ײ אד ל ם ם ע אן ד ל לןז םון ®  הי

ט די שאר ײ ל ר ע ש ץ ט ד א ע י ו ד און יו־ניאן ק ס ע ר ע ם װ אדי ט. װ ר די א ל פ א
Pd id4̂ לי 4 lyodoptd^p יארק נױ 
oado דודך א-*ט w v'vm pw  |d קרי־ 

 סך א ארבײט, קײן d04J איז oy דס.
 ״iyod:do ptr otid jyny;תי**תמ*כ^־

 yרy"Y מיט '4Y ארן *ופב*לגעפטינט, נגdי
נויט. גרויס ן4א זיך גע£יגען םאכייליעס

yYH jy^Y jyoytt tv אוסגריסייכע 
jraytt t רyכdםpוdי>ת y נdר r.Tn ? נע־ 

rv װיס, " i  ,v ױני*ן די אבער !ױניאן 
 העל• זײ ישאנען צו םאנד אזא ;יט האט
 ־yאו'סג עױן ;yaijtn יאקאיס יי םען.

ynjvo"4̂  o^dv סון סוםען ynŷ 'Y 
jyfflyn tv ,o n trn o רי g2־".yYd1oo 

' noyo iy:np אכעי 4y געכען, ניט to 
װ״טער}' טען טיט װאס

 םרא־ הויים די רyםv4א Yא• דאס אט
n ױניאן♦ סיאוהסאכער דער אין

y^ 4װ גיײך îr o : r 4Yy?איז ינגער 
vw v i\ און ױרא■ סון rv ױ האם  כא־ י

ry מיט יזענס i ,האט יאגע yר ;lyotay 
 tv ̂ןyרyאגד גאכ׳ן נץyלyi:p? ין4א תםען

 yYd^oo"2^ די װי ,4מיטעי נעםינ^
 אויס־ Y4א ניט װיםיל זאילען סיאװזטאכער

yddny3| ,וועדען jyotptvon כיטע־ די 
o44v r׳ oyn איvטy rאין קריזיס ן 

 מיט iyv:y,־yoJdP אײניגע נאד םרײד.
 דז^אינט די און ony^Yny:yo א^Pdי יי

ŷ$ די װאו באאסט^ כאארד  y:p גאנץ 
איז עס ארן גערואוױען כאטדאכט נעבוי

 פעוישטײן וױיס־פרעז.
 רער ווענען נױארס אין

הליװלאנד אין ראנע
o« וױיס ;rv y n .פמרדעטײן, ט 

nyoHoptd^P i r  no nyrny:yo n r
 דא״ יעצטען איז ?ריװלאנד, אין ײניאן

 T? ׳יאר? נױ איז lyotpy: נארמםאג
yog-tK2;װאנען ׳ n r יצאנע איצטינער 

.nagltr^p אין
e: האפען מיר װי r ly o y אעצטע 
 DnrtropyotagD pt«5»p יn ילאט ייאר׳
וױסען געאאזט n:Kntt'^p םון. ןיאסס
o r אװ ״כאאײ onycyn/א ׳Y װען
 אוים־ וחנם טרײד pg אנריםענט חד
W|31 ׳ Yynjyotp o rטעז nyaoyvr, 

 nyn כױט אנרימענם נײעם i"p זי וחנט
פאכען. נים יײיאן
 נאנץ זץ/ םאר׳סטעהט אי^ ייאגע רי
 אין גע?וםעז איז *עראמטײן און *רנסט

 צו איז oy זואס באראטען זיך יארה נמ
 ער מאמענט. איצטעען oyn אין טאז
 *רע־ מיט באראטונגען ;עהאט האט

o :r 'Y און יסאעזינגער nporpyo בא״ 
D:yn4Y ארן ראיי׳ rc װעט, שאעזינגער 

 אין פאהרען וואך הוטענדע ד• םעגליןי
 געטאן קאן onip ײאס זעהן ?אױואאנד

 אויסצױ םעגאיר איז עס אויב ;ררערען
 בא• די מיט ?אמױ אפענעם אן סיידען

̂כאטים,  lyrto דאף וועט עס ײאס צו ךז
 זיף װעלען באי״עבאטים ,n אויב קוסען,

באיעלוס. ny"Y בײ ח^טען
 איז באלעבאטים די םון באישאוס חןר

 הלױױ nyn אין די?טאטארס ײערען צי
 -pytw און וסטריעnאינ קלאוק לאנחגי

jyopa אי *רבײטער רי כײyD2yn y| 
 פריחער שוין האכען זײ װאס ^אפ, יזא

DDoypyao’td שװ מרךnyccd yny. און 
 nyo״2ng רי װ^ען ^ל'ףnנאטי דאס,

D'ttya ניט yYd^nyn.; אייב oy זאל 
tv iyotp חאםף א# lylytt פיז׳ן וײ

lyovjp זײערע פארטײדינעז ynyo2'd־ 
.pm

 פא־ •kss א געעאי־ען אויסנעארבייט
 א געװא־ען אײננערופען איז ׳הייף

D:'d«fYn אלע םלן םיסינג tVDtpyTpy* 
ortdda די סו nyaiwptdlp יאקאיס 

 פאױ־ ד.•אאןyn איז :ג4כײט דעם אדיו• און
 אפ- איז מ-טינג nyn געװארען. ג^ייגט

סרײטאג לעצטען גערראײען ןy^טdהyג

 ;״,א דעי פון אוידיטא־ױם אין אװענט,
::.רב'לר טערנ^צאנאל

 -yn ;yt*y; איז טלעזינגער4 פרעזידענט
 םארנע* האט און טיטיננ pc טערמאןיט

iy די פאי יציינט D « :y 1 r עקזע־ אי:ע םון 
 אייסנעארבײטען Dyn סnארdב לוטױו

.)0 זייש אויף (שלוס

 קלאוק פילאדעלפיער דער אז ״לינקד
מפלה גרױסע א כאפעז ױניאן מאכער

 פיה־ סמראגטרוארטליכע די פון זײט בײם זיך שטעלט מיטגלידערשאפט די
 םאשע גרויםע די — אנגענומען. גיט װערט רעזיגנאציע זײער — רער.

 אין לינקע די פון צושטערונגש־ארבײט די פארדאםט קלאוקםאנער
מניאן. דער

יער!י•yp׳ך י Sעטליכע
nyogoptd^p פילאד^פיא םיץ ױניאן 

 א פ-הרען iyot:y; לעצטענס האבען
 בא־ ,n ]y:v: ?אטף״ jyD>yD"ttvngo״

 ״קאםןי״ nyt4n ױניאן. דער םון אטטע
 נע־ אין אויסנעלריהט זין האם זײערער,

 nyantpodB א אין פארלוימתנג^. מײנע
yvyn די געגען intn yD^Hd2 ביאפש 

v:' און y v iv rv ry r םgרלויםnונגy.ן
 קלאוק־ nyn אין צײט yלעכטtr רי

 װי א-ז מןד?עטס, yאל םון yשטריtnאי:
:iyy;tgtty םאר 'jy;d)goyn y:y און 

 באזונ־ א מיט ג^ודען זיך jy2dn זײ און
nyn צו פלײס nyo^ytv^ ny4'Y צו־ 

 בא״ זיך iy2d.n זיי ^ט^יוננס־אדבײט.
 tv צײט שלעכטער זעהר דער מיט נוצט

 אומצוםיי־ 1n pc ntnto די םסר׳סם׳ען
y:yn םיטגליynאין ר nyn ,װאס מניאז 

nyo'tnj nyn pc iyn<" ארבײטס־ םכה 
 Itcnyn טולר4 רי rnayongtt ׳לאזיג?ײט

 םון ;,באאטט די אויף םיהרעד, די אויף
nyn .ױניאן

 זײ [V2pr\ ארבײט םײװעלשע ,n אט
 ׳גאס דער אויױ שטיל, nyn אין ןdטyנ

ongn קל די װאוdוקמאכyי jyotp צױ זיך 
 ג^טװײ ניט יך1א ny3d האבען זײ װיף.

 ױגיאן. nyn םון מיטינג^ רי אויף נעז
nארטyהאב ןyאויםג זײ ןyכל בראכט 

 ג?ד נישט שאל ?ײן »ון םראנ^ הםינים
 -y:c4tK זאלען מיטינגען די אױף לאזען

iry t t  !yotj ארגאניזאציאנס און

װאס םראגען רי ׳ yengn; אױף ;y)gnD 
אויפנענוםזט מיםינגען די jynytt און  

א:־ ניאן1י די  D ^ w ry : פיל האט אס  n 
(1G זײט אויןי ש^ם )

 מיפאנא׳עדוזשאינם
 שאפ־ רופם כאארד

סםרײהפ
nyn באאי דדטא^טn יטיקא״ רי םון 

rv'P( האט ױגיאן קייא-קדא:^־ vysטy 
 rynn צררײ א־ן שט-־ײק א onyrpny וראר

nysyo4.
op44noD ,n זײ:ען y: onny^pny־ 

jyn*tt ̂א בײn:פ און ר*ט״yn̂ז4נהי ]i31 
r בײ און סטײט, קעטnטא ס. n. .ב ya־־> 

:;.4nn'2 ;y2sy? אין ׳טאן
oynn ,n כיאכ^י nyByr yn4'a pc 

y:"Y; ן4,א וױ ?r:v& ו:ט“אny די םון 
y אין טעמער4 rn; פון אפיס אין אװעח 

 tKtt ׳סם. Dsytt נא.־ט 49 ׳100 לאקאל
nyn פון אי־גאנײדלד nyn ,ב ױניאןnyntn 

r,y2;44c, א האטynn•סnר• ט .nyp^noD 
vv i האב באסיעסyנ ןyײגיאן האט 

y«yrצײט א ט־ט ־ ntv,.? זיי jyadn 
1<געמאכ v nyeyt*4 y:y4 אבילי

'2 האכען יעצטענס 'yn נ צוײקy* 
nysyo4 oynn c:ycy זיך האכען און nKD״ 

 ױניאן קײן ניט אנצוהאלטען םאסט׳ען
n •n .nyiyrבאא טא'נט4זnn האט n«D־ 

 באשלאס^ האט און yאגnc ,n לטynהא;
v םון זy־ynאc צו v i ,זאוילשן זײ באסעס 

4n ;y;ypnyjg יױ אײנםיהרען און ױניאן 
 ןyהאב באשעס yn^o כאדיגגוגג^. ניאן

?T ,און ^טזאנט nyn גע־ איז ^:טםער
lyttסט אnבאא ^טאינט דייימnר

jynn^ סט^יהס yt4n טytו 'c רואנען ביז 
0 y rn־מען.' jyaypny:K jy^ytt אן. די װי י

 :עמעל- onytt צײט רױעלבע אין
ynדי דאס ׳ש*קאגאי ם*ן ט DnyziKDDynn 

 נתיסען א אן פאנגט ׳ססנ י*אלאל ױניאן,
ט אױף ס1טל4( ײ )16 ז

טיפינג פראםעסם װאנזעטי פאהא רופם כאאדד :־זשאינפ or' אװ װײםס
nyn באא דזיטאגיטnװײסט 4ר פון ד 

 זyלאסyבא• האט ױניאן nyסמארynn און
 *n בעבען טיט-נ:, סטyאטnB א jyctn צו

w מאכטyג איז װאס פאר׳סװע־־ו;; tyj־y; 
 און סאקא ̂ןynאnyקאם «װײ די אויף
 מ*ט פ,־יזאן אין זיצען yo^ytt 4̂טyװא:ז

yny4't *•בער היינגען טײיntא טױט א
eyp.

nyn װ מיטינגnyט :Ijruyoy> jyctny 
 אקטאבע^ ןyט17 רעם ׳נטyttא דינשטאג

 םyײנnב זיא או־בײט, nyn נאר גלײך
 צװי־ ,vaytty nyoopyr nyn אױױ ׳האל
יטס.nסט טע4צ און yט4l יטען

nyn מיטינג nn«n ישם'צם1אונסע 
jynytt און װײסם אלע םון nyoKooynn 

 םון nynטגלי4מ יn זאלען ק.nיא נױ אין
 cyn צװויױ ןyלyשט װאס לאקארס אלע די
nנים באארד, ז^אינט tv jypyenge הרכײ׳גן 

 סט־yאסnפ cyn אין באטיילינ^ זיך
ny״Y jyp'nnD'tg נאך אזוי און םיטינג

 פאר־טװ^ yךy*:סטc ,n ;y:y; פ־אטי;סט
 iy)yj ;yngry: געםאכט א*ז װאס :גיה

 צו געזעצליך זײ pcyY;gtt אלן סאקא
nyמאnדy.ז

yPâ T] ג.*ױסע יר DD,4tt iyDKo און 
nyodooynn ;>.-*,? צו nB cynאטDyט 

םיטגנג.

!אױפמעדסזאם סלאוסטאכער,
 אוים־ יעצט קענען אײדזשענםם ביזנעם פאר אפליקײשאנם )1

 איםט 40 באארד, דזשאינט דעם פון אפים דעם אין װערען געםאכט
םלאר. םען4 אויפ׳ז םטרים, טע23

 אויםםאכען םען קען א־ידזשענטם ביזנעם פאר אפליקײשאנם )2
 אוהר 9 פון נאװעםכער, טען4 ביזין אקטאבער סטעז דעם פון טאג יעדען

 נע־ אפליק'ישאנס קענען שבת אבענד. אין אוהר 6 ביז פריה דער אין
אוהר. 1 ביז װי שפעםער ניט ווערען מאכט

 שוין זײנען װעלכע די, אױסמאבען נאר קענען אפליק״שאנם )3
 גוטשטעהענד זײנען װעלכע ארן ױניאן, דער אין םעמבערם יאהר צוױי

לאקאלם. זײערע אץ
 בא־ װעלגע מעםבערם, די אויםמאכען נאר קענען אפליקײשאנס )4
.82 און 48 ,35 ,23 ,17 ,11,10 ,9 ,3 ,1 לאקאלם די צו לאנגען

נרום, ױניאן טרײד נױט
ט נ אי ש ד דז ד א א ק, ב טס, קלאו ם םו ע ם ע ער און דר ם רי

ר ע כ א ם. מ אנ ױני
ר, ל. ע אנג םעקרעטער. ל

ם כני ײ צ ר א ם ט־ ל א ה נ אי

.41 נוםער ״גערעבטינקײט״

 ש ■j — װאך די .2זײט
 — קלאוקםפןכער די בײ ק־יזיס דער זײט׳ל.
ײיצ הייכיאן. ל.  ענך מרן כישינגען ו

שעב~ ם -- 00 יאקאל באאי־ד זעקושיװ
.nyo

 קאנסערענץ אינטע״נאציאנא^ער דער .4 זייט
מ. — בריסעל אין  עדיױ קאהן. פאניא'

 ארטמענם.9דע 1,קײשאנא
 1עקזעקוטױ מון טיצינגען דרײ .5זייט

̂קא• באאיד r — 22 4ל s»3nyr t. 
t>D"T. ארבײ־ די בײ טוב ױם גרויסעי א 

 שיוס ליװאי. מ. — ל^נדאן «ון טער
.1 זײם סון

ט ײ  אש שלום — ירושה טאטענס מײן .7 ז
ײט  ביכעל. נאטיץ רעד^קםאי׳ס רןc .8ז
ײט  דער װעגען שלעזינגער סרעזידענט .9ז

 אינדוסםריע. קלאוק אין דאכע איצטיכער
סו. ײט  דער פון שעיס״ ״שװאלצער דער ז

 אין רץ ק •I'nSyt א. — ;ואמיליע
ג. ב. י. — שמח״

.ny"D תר — פוילען עדן בריף װ. זײט
אס.nג נפתלי — לידע־

ײט  אינטערנײשאנאל דער שון ענינים .12 ז
.p'ttO^ypO'C ל■ — *רעסע רער אין
 .nyn — (®עליעםאן) מזיח דע^ ניט װען

ny:4nyoy.̂
ײן צו װי .13זײט  tn* ב. .nn — געז*נד ז

 שמועםען. קורצע באװסקי.
 איװעײ אין שי־וסען — 15 און 14טיזי

םײזםענםס.
J9 זייט און 1 זײט פ*ן ׳סלוסען .10זייט

s


