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טראכער וױדער זוכט ״פואמעקטױר רי
)1 וי*« םיו ן׳יױם

סעד׳י־י. גיט און פ*-, שריינט אסע׳ן
 דעי• סון פארשטעוזער דער נאטיר^ך,

 דעי סיט צופריחון דט iny? rg אסס׳ן
iy װ*ס שטעיונג פעסטער i •םארטרע 

 ן א כיען געג האט ױד*ן דעי pc טער
 א כייט ײעסע דעל ידן ארדס t«g ער

yyng; in n נעמי׳יןי, זאגם עי טענד״ 
 8 זעהר איז שיעזיגגער *רעדרעגט אז

 איגט^יגע;״ העכסט g רעגש, װאױיער
 ?עיר איהם גי״ײכט עי *ין t»;ys טעד

yK vn vB. ־ — ער זאגט — *כעי־" 
 פ׳ן ןרעױדעגט טאלס גי איהם גל״כט

 דעד פון פרעזידעגט א*ס ♦ו;»*ן״, דער
 חיא״ ד*ך ער טוז — ער ו*:ט — יודאן

 ארניײ די כדי ארב״טער, ךי פאל טען
 pg עדוױילען, וױדע- איהם ן^ען טעי

 זאל טען דט ער דע״י־אזט רעריבער
 רי pc «ר*דוקטױױטצט די אוגטערזוכען

״ ארכײטעל.
 IV ? טענח אזא אײף געםעי׳ט וױ
 וױיצ *רעזידענט, אין חיסרון א גע£ינט

 אר־ די םון רעכטען די פאר שטע־זט ער
 קאן אינזיעיניר אן נאר טאחע נײטעד.

 געדאנק♦ געניאיער א?א אײנםאי״ען
 לאזט שלצזיננער פרעזידענט אכער

 ער ;װעג pc אױגטערפיהרען ;יט ךך
 ״יןיאוק די אז דורכאו־ס, כא״טטעהט

 נאר אפ;עכען דןי זאל באאלד וױידז׳ע״
 װעיט דאס וױ וױידזש־פראגע, דער נ״ט

 טרײד דעם pg באשטיטט קלאר גא;ץ
 די דעם װעגען האט ער pg אגריניעגט,

 דער צו אײגעם בריף. צוױי געשיקט טעג
 צי צוױיטען א און אסס׳ן פראטעהםױו

 זאף די עס זוכט װעיכער באסעט, סד.
 װערט בריעןי די אין פארדרעהען. צו

i m i הי«יר ע־קיערט ןאך יד
ד״םייר. *ון

“םא רעדען זיי בריעף, די זיינצן אט
:א?ײן ?יד

 אסא־ דער צי כריעןן שלעזינגער׳ט
סיאײשמז•

צאכםאן, םאתס ®ד.
 מענעדז^ער און וױיס־*רע?ידענט

 סאנוםע?־ סהוירט און סוט יןאאװן,
אסאסיאײ״ ידאגתקםיװ טמוותרס

 י״ נ• יארק. דו אוו״ טע5 285 ש%\,
— :^אכםא; םר. .״װערםחער

 א תפינען איהר וועט ״בי^יגענד
ײ איי װאס בריעןי, א םדן קא#יע  י
 באסעט, מר. צו אװעפנעמיסט הײנם

 װעיצכען בריף, דעם אויף ענטסער *לס
 װיאו• לעצטע געשיקט םיר צו חאט ער

 מר״ האט םיר, צו בריעף זײ; ״אין
 עחטטוײ רעם ארויםגעבראכם באסעט
 אנצוםאנגען אגישטאט אז סאקט, נענדען

 מיט־ אלס טאן דארף ער װאס ארבײט, די
 ״T'0נ? כאארד, װײדזש דעם םלז גריעד

 די און פארדעסםען די םעסטצושמעלעז
 ווי/ מאכער, קילאוק די פון ארבייטס׳צייט

 ענ־ מאכען צו אונםערנעמען גאד זיך ער
 די צװי׳מען באציחוננען די אין דערוננען

 אונ־ אין ארבײטס־געכער און ארבײטער
 אײגע־ זײנע נאר לויט אינדוסטריע, זץר

 גערעכ־ אינדוסטריע^ םון באנריםע ענ
 עקאנאםישע םון טעאוייען און םינקײס
געזעצע.

 באסעס סר. םון פארזוך ״דיזער
 הינםער־טהיר א דורך ארײנצוברעגגעז

 ארגא״ בײדעגס אינזעיע װעלכע אישוס,
 דיסקוםירמ גריגחציף האבען גיזאציאנען

 כדמונח׳די^ אזוי איז עריציידיגט, pא
 אג־ אײך געצװאונגען בין איך אז

ד אױב צוםדעגעז, ײ  / א אסאסיאײ׳טאן א
 װײדז^ דער pK פאי־׳טטעהער אייער

 ערנסט, אגריסענט אונזער נעמע; באארה
 םיט עיאס א מאבען זיך װיילען אדער
אים.

 אגריטענט דעם :עהםט א־הר -אויב
 איהר אז בצטע/ אײןי איף װייל סט׳ערנ

 באסעט׳ן םר. אײער אינסטרזאירען זאילט
 אונ־ די אנפאננען זאםארט זאא ער אז

 אגריםענט אונזער וועאכע טערזוכוגג,
 םו־ איך װעא ניט, אויב פאר. שרײבט

 אויזי חרטה האט איהר אז אננעמען, זצז
אונםערזוכונג. גע£אא;םע די

אײער, ערגעבעגסט
^ בענדז?פאם״ן ענ שלעז

פרעזידענט׳/

 באסעט. מר• צ־ ברחע,ז דער
— :באסעט מר. ״װערטהעי

̂טען האב ^איך  בריעוי אײער ערהאי
 בא־ אין םאנאט, דיזען טען13 דעם םיז
 װײדזש־ דעי pc ארבײט רי צו צוג

 נעװארען באשאפען איז וועאכע באארד,
 געשלאסענעם צוריח אאגנ ניט דעט אין

 סאנופעמ״ קאאוה דער צװישען אגריםענט
̂וז, ■ראטעקטײו משורערס  די אסאסיאײיט

 וואיר־ גארםענט אײדיס אינמעדניישאנאא
 ט*'! באארד דזש. די און ײניאן, <ןערס
ױניאן. מאכערם קא*וין יאמןער נױ חןר

 םון •אפהאנדאוננ לאנגע גאנצע ״די
 עהאנאמײ און געזעישאפטאימנ אײעחן

 האט איהר װעאכע פים אנזיכםען, שע
 םאנאגדערצו״ זיןי נויםיג םאר נצםונעז

 זעדיר איז בריעף, אײער pk שפרײטען
 ײעם איהר אויב אבער ;*ינםעחוסאגט

םימ אםענהערצינ זײן עראיבען םיר

‘אײ< אז אײף איןי וחנא אײף,
׳נ  it דט נאר האט אויאגדאונג גא̂ג

 yn א»הד װאי ארנײט, דצר טיט טאן
w אגפארטרױט וײגצן איך m w, אייש 

 אוד וױיחש-נאארד. דצי פון טיטגאירער
 פאראינטערעסירט דט איז כאארד וער
v יזײן מיט v w frn אינזעי

 צו ארכ^ט נאשטיטט^ א האט כאארד
 n פיקטען צו םארשיאג אײער טאן,

 אױט קאאױןסאכצר, די pc וױידושעס
ך י v אץ •ראמקציא^ ד irv n -װצי 
 אװ ״סט^נדארד א א״גצופ»חד*ן :טער

 שױן vn *יאד^יושאן׳/
 ״go זר םון געװאיען םארגעש־לאגען מאל

 צױ סא̂י ייעדען איז און גוםעיזטשורערס
^ט^ n ;׳ון געװאתן רײןתװיוען  ארנ

 חאכען׳ ארנײטער h װאס אוחאכע, די
 צוריקכעװי״ םאדשאאג דיזצן נ^ל יעדען

 דיס״ פאר טעמא לױין דט איצט איז זען,
r איז עט קוסיאן. w אײך פאר V) 
 צוריקוױיזעגד•; ארנײטעי, די אז לױסען,

 אױ ״סטענדא-דס pc פארשיעגע די
ופיחיס, חאגצ; פראדאקשאן׳/  ♦V fg ̂נ

 די אז און גערעכט, םאישטענדיג דיגען
 פראטעקטױו מאגוםעקטשויערס קאאוק

 דיזען צו צוגצשטיכיט האס אסאסיאײשאן
 )ניט װען ױדאן. דער pc שטאנדפונקט

 דעד כיט אגײממנט רעם דאף זי װאאט
געטאכט. גיט ױניאן

 דזשואײ, טעןpc 17 אגריפעגט ״דער
 צװישען געװארען געםאכט איו (\\22

 אײף אטאסיאײשא^ די א,־ן מניאן דער
 די אז פארשטעגדניס, קאארען זעחר דעפ

 םארדיגען ארנײטער די װאס ׳וױידזשעס
 זאאען ארב״טען, וײ װאס צײט די און
 וױידזש״ די װאס ׳זאכען אײנציגע די זײן

 אג״ דעם אין אונסערזוכען. זאי כאארד
 די אין אליסגעדריסט עס איז רימענט

 אומצוױידייטעע און קאארע םאאגענדע
:װערטער

 דער pc פליכט די זײן זאא ״מט
 סאיל־ א סאכען צו כאארד װײדזש

 גענױע א און אונטערזוכומ שטענדיגע
 - ג י ד ר א c די פון אויספארשוגג

 פון און ארכײטע- די םון ן ע ט ס
ז די ע ר א י ר ע פ ״ ס ט י י ב ר  א
 - י ד סאר און אינדוסטריע, דער אין

 סעק־ אאע זאאען ק ע ו ו צ ן ע ?
 דעד םון רעקארדס די pא ביכער טארי

 pc און אסאסיאײשאן די און ױניאן
 אסאסיאײ• דער םון מעםכעד יערען
 די טיט שײכות א האכעז װעאכע שאן,

ן ע ט ס נ י ד ר א ן ס ו י ם  ד
 זײערע כדט און ר y ט י י ב ר א
 j ע ו ןו י ר y ■ • ס ט ײ ב ר א

 דער פאר אסען צײט יעדער צו זײן
 איהרע פאי אדער באארד וױידזש

םארשטעהער״
 צדדים בײדע סון אבזיכטען די ״אז

 װיסיעא אונטעיזוכען צו באויז געװען איז
 ניט איז עס און פארדינען ארבײםער די

 זײ איבײט וױסיעי סראנע קײן געװען
 קאא- איז װײדושעס, זײערע םאד טאכען

 אנרי־ דעם אין פונקט צוױיטען א םון
 :םאאגט וױ זיף אעזט וועאכער ׳כיעגט

 אנ־ יעדע מאכען װעט ױניאן ״רי
 \v:v? זאא באארד די אז שטרענלנג,

 אין אונטערזוכונג עהנאיכע אן פאכען
 מאנוםעת- pc רעקאי־דס און ביכער די

 מעפד תײז גיט זײנען ױאס טשורערס,
 אסאס*״ פראטעקטיװ דעד אין בערס

 צו״ װעט ױניאן די אז און ;אײשאז
 ריכ־ װײדזש־באארד דער צו שטעאען

־־ י ע פ די פון קאייעס טיגע
 םאנוםעק־ אזעאכע pc ס ל א ר

 אגרײ ד.*ט זי יתאכע טיט טשורערס
 די וחנן ׳צײם ימדער צו םענטס,
 יױ די סארלאנגען. עס וועם באאדד

 פוגהט א ארײנשםילען װעם ניאן
 מאנױ רי מים אנריטענם איהד אין

 קײן גיט זײנען װאס םעקטשורערס,
 אסא־ פראט^תטיװ דער אין מעמבקיס

 םאר םאכען װעט װעאכע סיאײשאה
 סון באקומען זאא זי אז מעגייה איהר

־ י v פ די םון קאפיעס ריכםיגע זײ
״״. ס ל א ר

 םון רעדט ׳אאזא אגריכיענט, ״דער
 ס ל א ר י־ י v « די םון אונטערזוכונג אן
 ס ע ש ז ד י י ו ו די pc באסעס, די פון

 די סון ניט און אויס, צאהאען זײ װאס
 ארבײטער די והאס ׳ט י י ב ר א

װײדזשעס. זײעךע םאר םאכען
אײנצעלהיי• דיעזע אײר גיב ״איןי

 מיט ארײנגעהן װיא איף וױייצ ניט טען,
 tg בלויז, נאר דיסקוסיאן, א אין אײך
 אג־ דעם םארשםעהן בעסער זאאט איהר

 ארבײם די אז װידערהאא, *יןי רימענט•
 אײך פאר ניט איז װײדזש״באארד די םון
 םון סיטנאיעד אנדער קײן נים׳סאר און
 דער באשטיםען. צו װײתש־באארד דער

 םאל־ פונתם urn וחנגען איז אגרימענט
 אױף ניט ער p» ׳קאאר שםענדיג

 pc ניט םאדיםיצירט, װצרעז אוםן קײן
 איםיצען סון גים אח װײדזש־באארד דער

אנדערש.
 איהד װי אזוי װירקאיד איז עם ״אײב

 ?ענט איהר אז בריעוי, אײער אין זאגט
 םוז אונמערזוכונג אן צו צושםיםען ניט
 סײ״ ארבײטער, די םין םארדינסטען די

? נעםט עס דען אונםערזױ אז ארײז אי

 גיבען א־כײטע־ די *טיא*נ 4y*rii נו;ג
v( פאי ארױפ w ,סד טיט װ״ירושעס 

1 v "  iry ך  אידיד אז זאמן, צו א°
mvv כי־טגי״יעד יןײן yn (יט קענט i pc 

 נא* איז נאארר דיזע מ״י, נ^ײד,
 טיט י,א;טדאחט אונףער דורף גתנצט

 ׳אפאסיאײשאן לא^פ^קטשויערס דעד
דו  וױײ די po אוגטערזוכוגג אן צל ני

pg o w n ,סיט דט אבער א״נ״ט־צײט 
y<P .נײעיי גאגצער אײצר ויאדאחשאן 

 איחי אז אײנדרױן, דעס vo אוץי ראכט
 די װעגען נאגרין״ חאארען p^ דט ד׳אט

 איד וױירזש״נאארד. דער pc אויפנאבען
 געװאר^ ניט איז וױירוש*באארד וצי

 ״אגטװיק- צו צװעח חנס סאר כאשאפען
 ברייגגען װעט װציכער פיא;/ א לען

 — איעטען פאר נענעפיט דױ^רחאפסען
 כא־ די pg ארנײטער די פונאייןו^ דעם
 אדער וױרקייכע חײאען צו אדער ׳סעס

 דער pg קראגקחײסען א״מע-עדטע
 עטלואס איז דאס איגמסטריע׳/ ^אללן

 אלס באארד, וױידזש די ורעיכע מיט
פאראיגטעיעסירט. גיט איז אזעינ^
 באארר א אין וױידזש־נאארד ״די

pc איגדוסט* פון דט אין ציפער-זאנלע־ 
v*v'i .ניײ װאס אלץ ארניטדײטארס 

 אסאסיאד די און ױגיאן די צדדיס, דע
 א*ז כאארד, דיזער pc עיװאיטען שאן,

 אפלאנדאו;־ קײן גיט ציסערען, ראיעי״ע
 ד• ;עזעצע. עיןאנאטישע װעגען גען

 צלזאמעגגעשטעאט איז וױידזש-נאארד
 :א- אירפא^טײאישען אן r.ng נעװאדען

 האבען זאאען צרדים בײדע כדי דס,
 װעט זי װאש ציפערען, די צי צוטרױען

 קײן ניט אגער איז זי ;ארױסבדענגען
 ארױס׳ ניט קאן זי ׳באא-ד ארניטרײשאן

 פאכען ארער אנטישײדונגען, חײן געבען
 אג״ דעם אין ענדערו:; װעיכע אימענד
,ײמעגט.

זאגען, צי אליף א*יף פיר ״עריױכט
 :,ם פיטגאיעד אלס ׳איהר װאס דאס אז

 איבעיגעגע• האט וױידזש״נאארד, דמר
 איה־ װעיכען בריעף, דעם דרוק צום בען

 מײ! נאך איז געש״יבען, טיר צו חאט
 טאקטישע קײן געװען ניט ׳נאך מײנונג

 כיע;־ א םאר זײט. אײער סלן האנריונג
 יצ געװארען אנגע׳טטעלט איז װאס

 איז ארבײט, פטאטיסטישע געוױסע טאן
 ׳פרעסע דער pg ארױסקוכיען שעחן גיט
 אג־ ניט אשיהו :אף אין ארבײט רי װען

 עפענטלײ םאכען און געװארען :עסאגגען
 האט װאס צד דעם פאר פראפאנאנדע כע

 םאראורזא־ צי ארער ^4אנגעיצטעי איהם
 צוױשע: דיסללס-אן עפענטאיכע א; כען

 א; זץי צוױשען האבע; װעלכע ׳צדדים
 באצײ צטעלטעימעסט;ע טיט אגדיםענט

הונגען.
 בי־יעףז דיעזען םון קאפיעס שיס איף

 דער צו אליך או; האפנוד נארמאן טר. צו
 סאנוסעחטשורעדס סק\ירט אלז סיט ילאלח.

אסאסיאײשאן. פראטעקטױו
אייער, ערגעבענס

שיעזיגגער׳/ בע״דזשאםין

 ער־ דער צו קאנצערט גרױסעד
 ארבײטער אונזער פון עפענונג

אונװוערדטעט
.)1 זײם פון •ס4(?־

 באזארגען באצײטענס זיד װעלען װאס
 בא״ צו זײנען םיקעטס די טיקעטס. מיט

 אין לאקאל יעדען פון אסיס אין פומען
יארח. נױ נרויס

 דעם שבת אויםצופארגעגס, גלײף
 נאכםי־ L30 אום נאוועמבער, טען18

 ארבײטער־אוניאערזיטעט אין ײעט טאג
 די פאר לערנען. דאס אגהויבען זיך

םארשרײבען. זיף שוין מען קאן קורסען
 צו זיף אײנצעלהײטען מעהר סאר
 עדיױ אונזער פון אפים אין װענדען

 װעסט 3 נום. דעפארטםענם, קײשאנאל
יארק. נױ סטריט, טע16

in 1 ןלן ;יילום f(.
 נא״ piy W"1 װאס pi pc זייסןן
 חא״ pg טיקעטה^ pg|/; ר-ט לאדען

I im צו מאס טעחר גיט כען n g i 
^ן דיזע און  jyfg* דט כןאן טאר מענ

 pg צס וױיט וױ נױזען די !פאלען
i מענליף נא• f  ,frw t |jr^gnfjD4'.N 

 g^g פללנוו ה״לינא א רעי»נאן לעט
 סוון 0"*רס װאס ׳iycgopig^jj יעדען
n |yay( צו פינקטליף pno אדער
yDOJHige n פ־אצעגט דרײ  pc ̂

ig רי jyy>gniyi צו  yytpmoiH• 
ען צו י*ב*ן, בײם נײטסלאזע ד ^יי  ס

 גױט, די f’g גיט וױסיל igc כאט׳צ
 pg !ײ ly'gcgc איז װאס היעגער דער

I oi/^’ogc דיעיע
 װאך די וזאט ש^עזינגער פרעדדענט

 'סענ?ן9 נאארד עקזעתוטיװ די באווכט
 -yjc ig ײ1 און 35 לאקאל ,3 לאלזאל סון

iy צו עגעמיש נעהסצן צו זיך םארערט i 
h וױרקען, זעחן צו ;איבײט  tg «דרי 

 קלאוק ארנײטסלאוע די סאר פראצענט
װערצן. D^yogty; גיכער װאס זאל םאכער

 ת םון געלדער די מיט ליסטען י ו
 װעי*ען װײס צאהלונגע/ סיאצעגט דרײ

I ױדאן/ דער pg ארײנקוטען f ^ i 
 -טאר װעיען װע־־ען, לװיטירט קירצליף

 ״גערעכטיג־ די אין װערען עסענטליכט
 יצאפ־ט״עעײײט די זאי׳גן הייט״.

 אלן געלד ראס קא^עקטירען פיגקטליף
 סלן אפיס pg ארײנטראגען גלײר דאס
 דין זאי שאפ דיער כדי ױניאן, דער

 װע• װאס ׳עעפער, ערשטע די צװי־צען
 אלנזער pg װערען סארעםעגטייכט לען

פיעסע.
 גױטיג איז עס צי קױם ;לליבען טיר

 די סון טשעריײט די צ• ראנען צי
 דאס אפילס, װײטערע ?לאוין״שעפעי

 די צו נע־זסען ענערדש זיף זאלען זײ
 די וראצענט. דרײ די םין חאלעקשאנס

 ה״גט סוך גיט שױן ױדאן־ילײס ז״גען
 n איײן ;עלױס םאישטעיען זײ אלן

 די pg זאןי, רער סון ערנסטקײט
 די װאס םאסענט, דעם םין ערגסטחײט

 אין דורף טאכט ױניאן קלאויןטאכער
 דצר אין קוי״זיס־צײט איצטינער דער

ynponrg, ועהר איז ריטדױלןי זײער 
 ארנײ ו־י טאן זײ זאלען אין נויטיג

 וגיאן,1 דער צו איבעמצכעגקײט טיט
 טיטגרידעי אינײטסלאזע די צו און

 חנד אויסגעסאלצן איז עס װעלכע אױף
 איצ דעם פלן קי־כנות די דין צו גורל

 קלאופ״איד דער אין קרידס טיגען
 דער צו ענצרדש זיןי נעהמט דוסטריע.

!טשערל״ט כרידער ׳הילפס*איבײט

מערר,זאם!8»ױ .־ױיסטטאכער
:4’ryc-x•:, אוגזערע :אזונען «ו גיט 

 װעלען װאס מיםינגען, מעםבעי יעחספע
 ׳רינס*א; קונזעגדען װערען :עח»ל«ען1?

 «רי דער נאך ב#לר ?קסזאבזי, »ען24 דעם
 איס• 210 ׳חאלל :עטחאװען אין :ײט,
 די׳ אונזער אין אויך און סםריט, <*.טע

 ברוקליז בראגןןס, אין אתיסעס שטי־יקט
pr .בראנזװיי

 נײ װערען #ארחאגדעלט װעלןןן עס
 נרעס&מױ־ דער ®ון וראגען םימינגען דיזע

 צקזי־ דעם »ן ריחרען װאס װיכפיגקײ®,
װצאנער *ו און לאפאל אונזער «ון םנזענץ

 אמ״ nc מיםגאיד איבמרגעבעגמר ?ײז
ג^יכ* בלײבעז דם טאר ױניאז זער

גילטיג.
גױ^ םיא

ו דזשייקאבסאה טשארלס מ

ם ר י ו ק ר w ם ע ב א מ ס ע ר ד • 23 לאסאל יוניאן
ו ארםטע־קזאם

םיטינגמ סעקשאן רענעלע
וועחןן א«געוזאלםען װעלען אסםאכער טעו28 דעם דאנערשםאג,

 בילדינג םארווערמם אין — טאון דאון
קאסינא לאנדאן — בראנהס

וועחמ• פארחאנדעל® וועלען «ראנען װיכטיגע זעחר
באזוכמו. *ו םיטינגען דיזע אױאנעאאדערט דים אידד 23 לאמור נאארר עסזקפופזו

ער, /1 אני םענעחמער. װ
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GERECHTIGKEIT—(JU^CE)
*1» W r t ל׳ו•

ױ ד<• די ײיז ׳ײ
m  *>n |ײ»

ו ו י ו ײ *

 *rtnnn נזו«חי
י אר*ח, ײ

)4 נ״«/ 41 (יי
 *I••*)n»i ••׳ן •ן

V 1«י ״•י• איי• I 
וז«י ײז 4״•«י
>׳• ײיי׳י

wptw ױ̂נ װזװהערס מרממס לײדס יתסעתמאמל מר *וז «ומז
OUNTIt it*  ruth, H u h f, on. i i ,  m i .  iy*g?Y e l IV. No. 43.

 קאנ»ערענ*ן א חפט רעפעריס אװ כאארד
סיטואציע קלאוק קדװלאנד די װעגען

ערעגץ דעך אי( •ערעישמײן וױיס׳ירעױדעגמ און ׳*לעױנגער1 ורעױדענמ / >מי*[״ דער •ון קאסיטע ק^ו

 ״נערעכטממ׳יט״ די סון לעזער די װי
 סרידפ » «ו געחדסען איז ׳אוין, ױ״ס׳ןן

 שלױױ פון סיטואא׳ע pi*>p דער אין
 »חפ טרײר אין *גריסענט רער (פ;ר.
M אױס io rtm  ip ijp o ip  vuy די און 

 גײ גרײטען, גענוסען ויך ה«ט ױג-טן
 אגדיסמגט, דעס פון נפנײאונג ד«ר

מ *חי»ו׳»«מ<*ן ײד  ׳פ*חןמ»«ן א
r וײנען װ»פ m די #»ר וױנפיג pî >p* 

 די הודפ ח*ט ?<יװלאנר, »ין סאנער
 מ דערוופתט ױנ־*ן חןר פו| וופנדלינג

 ?טװלאנד םון ?<פוהרפנופ<?ט׳»ור«ר
 חא• פפפ׳ן זייער פון סיטיננ פ *ויף *ון
 ניט iiומל׳ וײ ד*ם נפ^ױפםען, די נ«ן

 ױגיאן, דער ד*ט טפו «י הפנעו «חר
o װיסען געל«זט ח«נען די און n 

 װפלנןי סו| תפעריפ׳/ פיו ,נ«»רד
m i n i ז דז׳פוליאן י n י n ט׳פער״ 

 נאנײען ניט מעחר וועיעו «ײ דאס סין.
on ױניאן. רער מיט אנרימענט

 סרינס־ » געמײנט י,4פיי חאמ׳ ר*ס
 ױניפז די ױן ױגיאן m *ו ןרפאערונג

»o v גענורען m v ’VofO די ivoonp, 
דיחמח. » «ו ניייטען ויו

iy’0 פװ נאארד nn פנער t n, 
 די איז עס עמסט וױ סאר^טעהענדינ

מן iv נפ׳פיפסען הןיט יפנע, א  פאר־ » ד
p׳o *ינויסזונרייממן אמפי נןיך זוןי r 

m און ערענץ8קוונ ס אױןי *דדים 'o r i 
 ,-pro רn און אויסנלייר. אן ספכען

 ניײאוסטןר רעי בפפרד, דער םון מפן
r n p r n פמיסנע־ חאט דעק, דזסולין 

 כײדע «וו טעלענרארעס װאף די סיפט
 חןר «ו און ױניפ; רn *ו «דדים׳

 חפנפע״ א iv הוכ׳ען פו אספסיאיישאן,
o זונטאנ רע:ז n ין פקטאנער טען2(י« 

יפיק. נױ
 •’אייננע־,• האנעז *דד־ם n״o און

קאנםערענץ. דע־ ip קומען iv לינט
 פון דיויעסטפרס פװ נאפרד דער

pip^p i n יסס׳ן מוןנוסעקטיש־רמרס 
eon אױסנעסליבען או; מיט־ננ ט געהפט

in *ו i»op־ur*o דנעו r w אץ Vi
wpipoifp o n  iv m r.

״i 0יס )P0| אויו n .אויןי ױליסן 
p rn  |io

01»
ipenoioo אױף ױדסן די jfp  o n•

oj’p נסטיר rn  |io סיטימ ipovp)  o n  
iv po’opp m m fiip i or*m p איז

nnpo. ין* m »יא«־ט ip f’p• 
« ip»*fp>r, װײיט ;n ’fno monvj 
po m װײס  ,rornpo wn«fno• 

iprnpj סון m יאוססא־ ?י׳וויאנד?

ipo ודײ *ון יאיסן m ^ JO 'O סון d pi 
*סטיד. oח׳ססיג

opii im w n n t  oipii op <n אױף
nnpojfp on ו*ו ivo;io ipruofl 

pf op ip jjih «im  po5pn> נאדיט •pii 
m  ip i א<ריס*נט1.ט*יי in  ipr’iiv 

o*jv אין אסס׳ן, in און ױגיסו  •i 
«ip»i?0'iio op ״« די סיט) popjio 

i( inpii iPfoin op»״pjj׳iysnv אי
̂לופ nn. זײט יו>1א ו

וע ארכײםעה קארסעט נרחשמרס
״8שא m״ mזואמיחןן

געפעסעלט, סע?טארי ק»רסעט ױארען דער אע סטר״ק דער

opp)op ,o אין ioorn^o־o ip 
ppe epoipp v ז״נעו סטייט, v v n  p i• 
IPipn o*ipoppo pt'i I טאריס. 'm 

 אנ׳ע־ ני־׳ד־אף, ipo;prio נס׳*עסט'גט
irp א א־ז opn סיידראו״ י־סאנע־ i 

ױגיסז. • igo נ׳סטע^סל ׳סיעכטעד
 יסס סלחדיי, *pi סאר אמאל, סר,1

ogipj * n w v n y o v *  ipuiM אין 
up o ip o m n oיסלאאס ״ •ip ? fifi 

O כעט li33״ “,*POi .iPO יייז M 
,f po'pv״P ipj״ii;po״l 11*01» גערדען 

ipo» ך1דו p ip i״o ון סלחגי^ סון« 
ip ip »•( »ױף i׳t־o״p״o נסד *n 

 oo«iiypj»« זע־• ױניסו די »'« טרחנ•־
lP*i«iiP3, 10 יייזP •i ip : o i o;popp1* 

 װ״נינ כריוז׳גיסרט אין יס?»יס סעט
 »״־ •1 ל*ר,1נ»ט־ פונה^סנידט. װ»ס

io i p »*o; pj| די o- ooppo opoipp 
jpopi נ־ט ippuoo ip o*>pti«t ר־ט זיך 

i j p j p i p j  i n״o. און in j irp j ipoo i 
ט?י ד• פון חױס י1 יסס ליוױס »רנ״

®־אצ. דױי וי פה קוױטיחנגען ערשטע ארכײםסלאןע ױ פאר
d »ין p i 0״ נומער”prBopipjפסנ־ ״

ipo'>Djpon«o to v גען o ליסטען די 
 די סון |p;«>npp o:pppio ררײ די סיט

r i«o ,ipoirapioV״n p ?אוםנליפליכ 
ipeopur און ip i’ io, זײנ?ז ײסס no 
 ז״ערע סיט זיר נעסינען און נייטסלסז
i »י| ס»ס'לי?ס n װעל״ לאגע, עמםטער 

po גױט. ׳טתפליכע עז1ליי
 אין ליםט?ן מ |po'1ojpon«o 1מי

n o  on 1םי וױ jpopn ״  םיז באסומען ז
ip iw m o דזשאינט פון n«oo די םון 
m ױניסן, 1סלסוקם»כע n o סיליס 

ח»«יסװיט«.
o אין n םס«?נט ipo ipp ג?נױ נסר 

 ײסס ipooopioip י1 אזוי וױ ודםען, ניט
« זיך האנ?ן כאשעסטינט זיינען «np• 

ipopi iv IPO װאס ה־לף די i « c  ipo 
 נ״טסלסזקpip «1״t i«o זײ, nc יאננט

ipoopiir און in n o איינס נױם. אין 
 האבען קט»כער1סלס די ,ipo’t ivo» איז
 ברידעיליך, העכט אסנעתספן w» זיד
 העי־ ip זיי, סון ל»נ;ט1ס» הסט דען ײען
ipo א ylpooi ;י1 זאך ipo«opip>P 

 העל־ ip ערשט די נעװע; 1איסע ייינעז
ipo א ;poi ,ויד הסם סען 1נא װען יאך 
 dp און חילף, נאן־ onjpiipi זיי «ײ

ip איז u r זיד ipi«e׳tp1pDc, אז ip 
t״pip ״«i ip  ,p jp i״ipoopiir pip 

ipo «opio1p i n ’io |i», זײן יסלען«ײ 
ipnp װי n n o o  ip. נילער tpo ipp 

ו די יסא׳ס אײנענ? w t» סנח?םען י  ו
, ipdiioo כסר io״no  wpo (ip o ’>i j*

i * n n װי i*o |i« .ir,pi:« ip גלױ״ 
ipo, ז״ז װעט אזוי יסס i n ,סאי ooi 
;t ײסס ipo«»pioקל »לע Bpr«o ip*״

i סינסטליר iplpn ט*נט i  *i iplrov״ 
 נ״טסלסז?1א ד• ^pn ip סרא^נט

«o i10”1״ »'| ipo,
)is ז״ט *ײ,* (מיוס

toe iv t *jpo  io j  f»* ״ס#ען• אן א*ו
to r

o י*ין i« n״ipo״o״i « n די א׳ן 
0’ioeppo ײססען jpi’up'pi |1« ipo ' I p j. 

״  ipoo ,ioopj קסר »סרסל ייד fpoo״ י
oipiא*ז ״ tPO'lopi op, ו דאס װי*« 
ip i ר־ט שט״נער «pi טע1ז*,ט״א־ג»נ,נ

«oi״ipo( ד• און f opopo;״ip rn  ;p
)10 0)" »ייי 9י׳«יי

כאססאן נאזונס שלעתנער וחןזידענפ
̂וט ש^עזיגגער •רעדדעגט  װ^ן די ה

 נעסאהיען איז ער נ*סט*ן, נאזוכט
*yn •אױן o n אונזעיץ סון םאריינג 
^gקgשטפדט. יענער אין ױד^גס ל

. פ מיטיגג א נײ זײן ד*רם װעט ער
W ר/ןס W  קלאויר דער סון ב*ארד 11

ivo w דורכרי־ידע; ױך װעט און ױדאן 
לא;ע. איצטעער דעד װעגען

 קיאוק אין יאגע ײ איז כ^סט^ן אין
 אױף יןויק. נױ אין וױ כעסער גיט טרײר

וק די לײדען ד^דטען  סון כיאכער ק̂ל
 אין ארנײטסלאזיגקײט שלעק, צוױי די
tm ק^דפןודײשאד׳/ w יודאן די ארן 

 בא־ צו זיף דעם םון וױ טיטעל, זוכט
mg ,]V"Toגיט וױפיעל אױוי אזױ וױ ׳־ 

 סארקיעגעיען. אכיסעל איניען די איו
 אתא״ אגדערע נאך און דעם װעגען אט

 די דארט זיך װעט דואצי^גס״סראגען,
g^v| שלע״ פרעזידענט סיט כאראטען 

 געםינען פרוכירען װעט כיען און ױנגער,
םראגען. מאנכע אױף עגטפער אן

 דארט װעט שלעזינגעד פרעוירענט
 עקזעקױ טיט׳ן מיטינג g ח^כען אױך
 װײסט די ,49 א*קאל םיז כ^ארד טמו
 **<ןאל דער ױני^ן. דרעסמאכער און

 אר• אן אגצופיהרען אן כאיד טאנגט
 צל כעסער אלם ;פגיזאציאנס־קאכיפײז,

 פרעזידענט אלן ׳סאף דעס ארגאניזירען
 אױסארכיײ העלטען ךײ װעט ש^עדננער

 אנצו״ אמבעסטען וױ םלענער, די טען
אמאניזאציאנס״קאמפײן. דעם פיהרעז
 װאט טעג פאר די םא^ קלרצען, אין

 האבען עי- װעט ז״ן, דארט װעט ער
:v :v .ארכײט

 אין ארײן װ װארפען קלאןקמאכער
לאנואן מאיו פאר קאמפיץ

v*ל האט ױגיסו ipo«» pi«ip ״י
oo*l«'ppo oלoהpנ «סל n  !PB״ipc 

oo«p,|1 ״ ipopi in ;ir«o• ק•1קלא 
«»o i«p j  ipo״onNipinp i n  i«o o 
fie לסניסו סאיי Dpii;«P oiv. 1מ»י 

iv א*ז לאניסן iip j ojponmo איס ip i 
?o o n «o|« די פון ipoo •ipo«o?i«lp 

iprov•* i n 8׳>ip b o p סייסו o״ 
»oo הסס ?לאוסס io p j סיל »»* ויך סיס 

nnvמניסו די דאס ׳ lop גים זיד pno- 
jpo סאכיס״ן, מ׳ט׳ן «n* יהער,1ם װי — 

»p| איו P»*;i«o| םיט חןליױ, מ*ם 
 ע1ב״טסלא1א די i«o 'לשס'»דכ״ם1

» * »in * l פון i n ,לײ־ װעיכע מניסן 
m פון m ינסײם.1»רכײטסלס נתים?ר 

ipoo אין opi |io inporppiiw ip p :« i 
»pr*oo*l«*vo| האמיײו ip ;op נ־ט *i

ipoiwpi«>p( ״נןן ויי און םזםע ראך ז

!אױפםערסזאם סלאוקםאכעד,
 אויס־ יעצם קענען א״דזשענטש ביזנעס פאר אסליק״שאנס )1

 איםם 40 באארד, חשאינם חןם פרן אסיס דעם אין ווערען נעםאכט
סלאר, טען4 אויפ׳ן סםריט, טע23

 אויםםאבען םען קען א-דזשענטס ביזנעש סאר אסליק״שאנס )2
 אוהר 9 סץ נארועםכטר, טען4 כיז׳ן אקםאכער סםען דעם סון םאג יעדען

ת אכענד. אין אוהר 6 כיז סריח דער אין  נע״ אסדיקײשאנס קעגען שנ
ארחר. 1 כיז ודי שסעטער נים ווערען םאכט

 שוין זײגען וועיכע די, אױסםאבען נאר קענען אסליקיי׳סאנס )3
ױי  נוסשםעהענד זײנען וחךכע אץ יוניאן, דער אץ םעםבערם יאהר *ו

לאקאיס. זייערע אץ
בא־ וועיכע םעםבערם, די אױסםאכען גאר קענען אסייקײשאנס )4

«ו ען אננ -82און 48 ^3,17 ,11,10 ,1 יאקאיס n י
גחס, ױניאן סרײד נדם

ריםער און דרעסעס סוט^ קלאו̂ל באארד חשאינט
װניאנ̂כ מאכער

םעקחןםער. לאנגער, ל.

 איז עס וױסי< אויף תאטפײן, דעם אץ
כיענליך. נאר

 קלאוק״ די ניט קאנען כאזוגדערס אלן
 די זיין ניט זאל oy שלעכט װי מאכער,

װידעך לפעזyה םון אוועקשטעחן צײט,
)7 זײם אויזי (שיוס

אינהאלט״פארצײכױס

.43 נוםער ,גערעכטיגקײם״

 *ון יל8א אן ש. נ. — װןיד די .2 זײט
̂קאי* בןוארד עקזעקוםיװ .1 ל

 דער אין גאסירונגק װיכםיגע .8 *ייט
 — 20 4לןוקא־ י-ני^ז׳ רעינקאוטםפכער

 איז זיד חערה װאס .D^yiWD ארטור
.IVDWV'V ה.—בדאנזוױל? ,11 לןוקאל

 ־yr:?p ׳ אינפערנפגיאנמלעז־ דער .4 זייט
קאהן. מ פאניא — בריסעל אין רענץ

 קיא־ת״ באארך דזע#יגם *ון סיםינג .5 זייט
 כ־יטינג ר.yלאננ ל — מניאז סמכער

 דרעס״ און װײסש באארד *ינם8דז׳ פון
מאקאװ. ק. מ. — ױני*ז מאנער

 ןורכאניזאציאנם־פראגען. און פר״ד .0 זײם
 לאקאל פון מיכגלידער די צו װארם א

^ ם. — .60 ט עכ ש
 —(סליצעד ארבײש דעד צו פארםיג .7 זײט

— סוד... יענעם גלאזמאן. ברווי
ר.yאדא י.

נאביץ״בינעל. רעדאקשאי׳ס פון .8 זײט
 — געזא־ען ;יט :אך פאיהאנג דער .9 זײט

[.H^y? א
נשע־ דער .10 זײט  באזיג־ די אין געלד־ס̂ל

כאזאגאװיסש. לעאז — לענדעי םע
נ. ב. י. — אןאיף און קורץ

 כאן. צ• איז ױאש פראגע דזיר «ו .11 זײט
םעדלשטײן. מ. —

 לייםען בײ אזמ-עשען. קורצע .12 זײט
.iv^nu ז. — (!עליעשויזו זיד פרעפפ

̂אזאנס דרזײיראגענט .18 זייט קאיע
אדװערשײזמענפס. — 15 און 14 זייט
 לא״ די אין סאפירונגען װיכםיגע .10 זייט

גרינכערס ה — 50 ױן 41 ?אלס



Tar n n  m r y m n
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 פ«נגט ענגלמנד אין װ*חלען-ק«ס,ז
יו ״I* ז

 ילאיד •רעמיער םון רעדגגמצי^ן די
 די םאר עמוארטעט מען לאט ״דצארדדע

 ניט כיען האט דאך װאנען, פאר !עצטע
 ׳ענעכ אזױ קוטען זאל עס אז דלנלױנט,

 ניכ״ דער אז געגלױבט, אשילו אבעז- ןײ־ע
 עס וױ שױן װעט דזשאלדז״ש לאיד ?ערער

 דעם איבערקוכיען װעג א ;עפיגען דז
 די ערגעתוטען)איב איז -y וױ ןרידס,

 יעצטע די סאר קריזיסען. !ריהערדיגע
 פיענייע• געװען איז ער װאס יאלל, ויצען
 ^ו^ט״:ע8 םייזע דורכנעניאנט ער זאט

 דער ארויס אירער איז אין ׳.*טורעטס
 אזיציע,8א די איז טאל דעם דגער.

 קאנסערװומטױוען דעם פון ט8-ערה״
 דעם אױף טעכטיג. צו געױען ׳י;עי*4פי

 ױגיאניס״ דער טין םיהרער די פון טיטינג
 געװארען כאיט^אפען איז פארטיי טישילר

 א7 גענען 18*י םון ט^יאריטעט א כייט
 קאא- די שטיצילן צו ניט כיעהד *עטיכיען,

 דזיעאלדזש י״איד ציאנש־ר^ירו:ג.£,י
 אױסװע;, אנדעי קיין געהאט ניט האט

רעגירונג. זיין אײםצולײזען װי
 פאריצטעהט ,r;yp ענגל״עער ;־,ל

 דזיצןורדדט׳עס יאיד אננענוטען ל׳אט ל־ך,
 אײנגעי־אדען האט ער און ׳אןיג;אצירעז

 :ײעם א צוגויפצױעטעלען י*או נאנאר
 .רי לאט ער טיגיסטארױם־יןאכיגעט.

 אבע־ האט רy אנגעגוטען. א-יני־אדו;;
 דער ;יט איז ער וױ אזײ אז ׳ערל.רעדט

 ױגיאדסטי• דער פון פיהער אפיציעי־ער
 גערו־ מוזען פריהער װעט פארטי/ טעי
 קאנסער* אלע פון פיטינג א װערען פע:

 און ■ארלאטענט־מיטגלידער װאטיװע
 פאר ערװעהרען איהם װעלען זײ אױב

 םאר- א כיאכען ער װעט םאדטיי־פיהרער,
 מינישטא׳ נייע דאש צוכויפצויצטעאען ןוך

 אז זיכעד, װי גוט אזוי איז עס רױם.
 די פון טיצע6? די ?ריגען װעט לאו נאגאר

 געק־ דער דין װעט ער אז ױניאניטטען
פרעמיער. פטע־־

 אדער פאאיטײעען, א איז לאו בא;אר
 זאך אזא אוינ קוגצען. אהן דיפראטאט,

 פארכ־ איז עױ מעגליך. איבעדהױפט איז
 ברעקעל א אהז פארעפיצט, :יט ׳יאז
 כא״ װאס םאריפטאגד/ ״טנעלען דעם םון

 דער- דזיפארדדש. לאיד רארטעריזירט
 װעלכען אויף טענש, א ער אבער^איז פאר
 די װעלכען אויױ פארלאזען, זין קען טען

 פארלאזע*. זיך קענען קאנסערװאטארען
 רעפרע־ פרובירען :יט װעט ילאו באנאר

 אינ׳ אלע ׳פאיק גאנצע לאס זענטירען
 נעטרײ װעט ער קלאסען. און טערעסען

 די ילאנד־אײגענטיכיער, רײכע די דינען
םאנופעקט״עורערס. נרױסע

 צױ װעט או4י באגאר װי *טנעל אזױ
 רײן־קאנסערװאםי״ :״ע די נױפיטטעקעז

 רע־ צ• פרעטענזיעס אק; )ר*;;ירו:ג װע
 װעט פאיזק, גאגצע דאס פרעזזגנטידעז

 װעלכע װאהלען, אלנעמײגע ױפען עי
 מי־ דעם אין פארתומען טעגליך װעיען

 קאמפײן דעי ניאנאט. נעקסען פון טען
 ״טוין זיך ראט װאהלען הוטענדע די פאר

יטױן האט דדטארלדט ייאי־ אנגעפאנגען.

 אװ סערערײ״צאן אניעריסאן
 רעדע. ודכטיגע א געהאיטען דארט האט

 פאר׳צסעהער א אלס גערעדט האט ער
 גע* איז װעילכער םעדערײ׳צאן, דער םין

 •רא־ א אױסארב״טען העלםען קומען
 ם. א דער סון םאראײניגוגג א פאר גראם

 געמײנ״ םאר לידויצען רער און ל. אװ
 דער בײ אקציאן. ■אליטײצע יצאפטילינע

 ל, אװ פ. א. דער פון לןאנװעדצאן לעצטער
 ״קא• לידז׳עען, דעם פון הױםט דער האט

 עהנ״ אן געהאי*טען טאהנײדער טאגדיר״
רעדע. ליכע

 גערעדט האט גארפערס ®רעדדעגט
 פאליטײ פון גויטװענדיגקײם די װעגען

 פארגע״עיא- האט ער און אהאגדלעי ׳עע
 םעדעריײ די וױ פיאן קאגקרעטען א גען

 אר״ ציזאטען זאלען לידדעען די און ״עאן
 גױטװענ־ די כאודזען האט עי־ בייטען.
 ?רעפסען די ארגאניזירען םון דיגקייט

 דער- און יעטאדט באזונדער יע־ער אין
 אינ- נעגען גערעדט האט ער םעי״.

 אנטײױניאן דעם געגען און דזשאגה״עאן
 גערעדט :יט האט ער אמגר קאדפײן.

 פראגראם זעלנסט׳עטעגדיגעל א װעכען
 װען פארטײ. זעלבס<^*עטע;דיגעי א און
 דעם אויף דינען גערעדט, האט ער

 דער וױ ;עפט, אזעלכע געזעסען סטײדז״ע
 איצט־גער און דדעאדזיט געװעזעגער

 װעלכער ׳לא;־יס דירעקטאר״ כײס־כאל
 ע;ט״ פײנדליכע םייע ארױסגענעכען האט

 ער װען ארבייטער, די ;עגען יעײדונגען
 ׳עלי* און רײדען צי דז״עאדזיש. געװען איז

 אמעריקאן דער מיט פארבאגד א סען
 צו צײט זעלבער דער אין און לידזיטען

 ארב״טער ןיפ ױעכטע די דועכען יײדעז
 דאט פא־אדאקס. א גערעדט, טיא־ ׳איז

 גיט נאך האט םעדערי״עאן די אז מיינט,
 כיאפיץ. א:י פאײטייטען איהר ;עכיםען

 דאס און קלאר, יא אבעד איז זאך אײן
 זעהען פעדערי״צאן-פיהרער די אז ׳איז

 פאליטי־ט מוזען איבײטער די אז אייז,
 פאראײגי- מוז מען ׳װערען ארגאניזירט

 עלעטע;- רעyא;ך טיט קרעפטען די גען
 -,,םארא זרכען צו אניטטאט אבר טעז.

 פיאגרעסי׳ און ע4ראדיקאי די טיט ניגוגג
 פאר־ איצט זײ טאכען עלעטעגטען, װע

 ארנײ• און רעאקציאנעיע טיט בי:ךו;;ען
קערפעױעאפטען. טער־פײגדליכע

קאממײנעױעט. דאהערטי
 האט -אלערטי דדעענעראל אטאדגי

 קאמפײגעװען אנגעפאנגען װאך לעצטע
 קאנדידאטען. רעפובליקאנער די פאר
 פ^אטפארטע דעכיאקראטייטע די װי אזױ
 סטײטס אנדערע און סטײט יאדק נ*ו פון

 א איגדדעאנקיעאן דעם ;עניאכט האבען
 ארביי־- די װי אזױ און קאטפײן-איעי,

טע־ זיינעז י*א:ד גאנצעז איבעי׳ן טער
א*;״ רעם געגען זײעו אין טיג

עפיבליקאנע־

 י ;אנצען
האטפײן

 ־י האט דדטאנק׳טאן,
 לאזעז צו ;ױטינ פאר געפרנען פאדטײ

 פאר״ און ערקלערען אי־ײן דאהזןרטי׳ן
 ע• װאס ״אי:לזיטא;ליטאז דעם טײט״טען

באלך״טאפ די כעכען ארױטגענומעז האט

 אדרידסטיאציע, האלדינו דער אונטע־
 אין וױכטיגסטעל לער געױען איז

 עכ* אױפט די אז גדא״נט^ ארעלייזאגער
 װירקעגר. װײט און גרױס זײנען צען

 צוױיפלול אהן איז הארדיגנ פרעדדענט
 /1היל( די נעסײגט וזאט ער װען גערעכט,

 װ^י געעגנען האט רעדרװג דין װאס
סטריט.
 דך תױנט צײט זצ״נער דעי אין

 דער אז נולטע^ אלץ ארױסיױיזען אן
 אין רעפובליקאנעי די צוױ^ען לאנ״ף

ופטער^ א איז דעכיאלראטען די  אז גענ̂ל
̂ו איז עס  צוױ^ען אונטעל׳^יד ק״ן גיט
 וראמינצנטע און פארטײען. צװ״ די

 נינא- װי רעוונ^יהאגער^ פא^יטי׳צענס,
 םדן •רעזירעגט נ*טלעל, ס^ורײ ״אס

 פרעגיז און אודװעלסיטעט, קאלילביא
v דצר םון ארױסגעכער דער טאנסי, :H 

 צײטוגגען, אנדערע און העראלד״ יארח
 ^מעלצומ א םאר אפען אלױס זײ;ען

 •ארטי/ אײן אין פארטײען בײדע פון
 מא- צו ק^רצר העלפען געוױס װעט דאס
 װעט עס און לאנד, םון פא^יטיק די כען

 אױסצתצםינען ארבײטער די חעלםען
זײערע. ?,א פארטײ װעלנע

 פר^נצויױש״ א פון ׳טװעל אױפ׳ן
אפמ^ך. רוסיעען

 פארניסענסטער דער .פראנקרײך
 וױײ װערט סאוועט־רוסיאנל, פון יעונא
 פרע״ דער רוסלאנד. צי באצוג אין כער

 אװ ״טיצעמבצל פאריזער לער םון זידענט
 100 צו געײעגדעט זיך האט קאניע-ס״

 וױכטינסטצ די םון יאנדעי״ס-יואכייסיעס
 ארויס* זאיען די ״עטעדט, םראנצױד״עע

 אנהױ״ זאל כיען צי סילגוגג, ז״ער זאנען
 -רוס סיט לאנדע^ס-םאלניגדוננען כען

 דער ׳העריאט עדוארר ניט, אלער ^אנד,
 •ארי*א״ םון דעפוטאט סאציאליסט״צער

 אוכד װאס גאל דך האט װעיכער ׳טע;ט
 איז רוסיאנד/ אין רײזע א פון געלערט

 אפיצײ אן וױ כטעט ;עװאלען כאטראכט
 קאנסערװאטױוע, ,ד שליח. ע;על

 םון רעדען צײטונגען דזיעיגגאאיסטײעע
 סאװעט־ דער מיט עטע;ד:יסיפאר ;ײע א

 םואנקא־ פרעכײער אפייו און רעדרוגג.
 די כר״נגען צו פי*אז א אויזי איבײט רע

צוזאמען. רעניױננען צוױי
 עראנצױד^ע רעאקציאגערסטע די

 גע״ אהער בין חאכען װעיכע צײטוננעז,
 סאװעט״ לי געגען קריג אײביגע פרעדיגט
 -באלמעוױס די איצט •צטיצען דעגירוגג,

 פארטראטען זײן צו םאדעלוגגעז ט״טע
 װעלכע פרידעגס״קאגפעלעגץ, דער א״יוי
 מאנאט נעקסטען צונױפקלײבען דך ױעט

 זײ- וועיכע פראגען, די פארי,א;דלען צו
 גאהעגטען דעם אין ארױסנעװאקסעז ;ען

 טערלר״ דעם םון רעזױ׳טאט אלס ײזלח
 רוסאאנד גליכעז. די איכער זיג *עען

 קאנפערעדן, דער אײױ יטטירע א פאדערט
 און דארדאנעלען די פון פראנעז לי װײל

 פארבונדען טיף זיי־בע; 6יזאנסטאנטיגאפאי
 •אליטי^עד און עקאנאםײטעל דער כייט

 םאייעטעהט עס רוסי־אגד. פון צוקונפט
 פלא;* די װארום א״רזאכע, די אז זיך

 רוסי״צע די ״טטיצען דזיפינגאס צױזיישע
 דער װעט דעימיט װײל ׳איז פאדעלוננען

 װע־ אפנעיעװאבט אײנפלוס ל1י*ט,6ע;;י
 ניײ דעש פאר אורזאבע א;דער אן רען.
cy עהדען, פראנצױזען ־י װאס ׳פרא;ט; 
 פאיבאנד א פאר נ*,ידא זײילר אליך איז

שא־ די אז fyryr זײ דײט״שיאנר. דיט

s

m •וצט*;-ראכט  W ױם •ffU ftlfit/ 
»1 \1\®ו •^ליטיין^ר א־״ס און

n ליכ^ו יוו מיחט oyi ן i- 
M^ איהר, טיט ד*ן # r tr ̂וו 

fliW ®אר טו-א און לאנד W t'il 11 ^ון 
w  tv i ;גאך יצ i m i y \ i\ ד iy r f-

r א או חײט, i f m i  W t o 'm f a
 •M 91״רװ1ר גאך vn פדא;לר-ך אין

ר1* חזיוט־טא^װון ר> תן”1 רצ;^ה
^ וא^יסי דיצר רץר רו׳סיאנד, נגו

ער דער ײ חוו W 11 חוג ^י tytM l 
®אלימיקס. אץ
 ifnUlfl רצלנציט סעקרצטארי

y אגגעפאנגצן r ’i 
 א״ראו^ די װצ(צן צרקלערינג אן טיט

 &יײו \HH f’N ר1 אטצרייוא, צו חונות
ר y^ נעגען ^ h רוחל סון ן

 \1(זלip) 11 און m א״רא•* חמות.
t חונות, איחר® f u iגאך חאט ;ד ®n- 

^yר yרלוי<y,ױ אז רט VI ם11ב" 
 נאלד אי/ פראנקל^ך און באצאחלען,

 |yiy) ypiiDH רytארr א מיט ארױס
tsrw ם1 הואװער׳ן, svu t ,דך fg די 

 און Dy•ר די אכער ״צוױיגט, רעגירינג
y^y’y^^^^®n 0^*טאאט א;אנירע און‘ 

 ®אר Dנyרyאדסג ועחר זיײגען ל>יט
 -איירא אין ווונ, dyi כעט^ צו וױ זאך,

י הואװןדס אין רען זעהט וא
i פון פראפיטיר^ צו םארווך n 

iW א״ן לאדגק^ט 'fiW P i ,װאס כאאס 
זעיט ניען אײלאפא. אין עקדסטירט

( דערע חויװ^ר׳ס אין ג י צ ת י ״ ^ -צאח jy;yp iyijŷ לי או י
 רŷאfי>רyאט װאס גצלחןר^ די םיט לען

"f װאס /tyריא׳לyמאט לױד-ע די
̂ט אױד אוןאי אץ פארספענדען ®

fyrip י ________________
 חאט ir>nyog לןאילאדפט, דיערע םון

 צ|/1דפר׳לא װוט ד און טארי^ א
m^ זאל מען א? 'im i>  \1P'V iyr‘ 

טע  ראטמ״ yrrn רyאנ ארטיקיען. ^ור
 ny§״r״«p h דארפען ריאלען

n וײ פון פאדערען צו jy n tn )  yiy^f- 
 -•*ר און פאר״צקיאפ^ צו טײגט יײטען

*rs אױסרפנתנ די די. א-עטען  \ i m* 
גר,יס. דעלפא- איו ריקא

 אין yדyר ליאװער׳ס סעקרעטארי
 oy •אאיט^/ יטועכליך1לו אפיצר אבער

ט נאר איז ly פאר געצ̂י jn w ia n ניר״ 
 ®אר״ אט און װאוטס. פאפעז םאר געל,

^ כימער די װאס. ח א 9M צ  Iv in• 
i פון אויסנאנען לי סעס. r v m  i n 

 יאף m יאהר. צו יאהל פון װאיזסען
r בירגער די אױף r m w  myii ל♦ אין 

y׳o^’0©pr|^rpyf יזאמי דער ותרט 
ט פאלטײען די צוױ״פען ר ה ^  Ps* נאר ג

 י רעדרומ, בילעערע א האכען גען
גאב Dyi טאן י,ען ורעלכע גירונג,  re ד̂י

 מוטט סוכיע. ח^ענערעד א םאל רילגירען
 M' א אן װײףט איז הואװעל איצט

f פון יאך דעם פאמריננעלען צו ir 
מד י.וםט אײראפא ס־צאללער.pyט  א

 jyp זי װע־׳בע ;עי^ yסוני אזא ריי,א
 רי ױך װעט דערטיט אפצאלען. מוז אוז

 !1א פא-גימסעי-ע/ אכיעייחא פון yל,אס
yiאיc ;'־,נירג ־י פון יאך די;ר rעל;yז< 

*יאפעאי׳עע לי דאס וױיס, וזואװעל צ־ •̂* 
 דיערע צאהי*ען יזענען |ysyii לy;לyי'

א איו עס :יױכטיג ניט איז חובות
 ניר״ די פא־ אי־גידעגט״ ״•טי׳אגעגדעל

;yאין ־ yi□ ,איז דאט און לאכ״פײן ^  א
אינטעלעסירט. איהם ,י,יאה

ן ל א י פ ן א ו ל פ א ה א ו i י י צ ר ד ע ױ ל נ ס י ם

 זײן קאניפײן-רערעס. v^'i געהאלטען
 ראד כיערהײט די אז ׳איז 1״ה.״פט־טעט

yv,'D«r .̂yD האב פיהר^־yאין ז lyj'T 
 צײט דער אין פארטײ, y;yאײג זײ׳ער נאי
 אין זyהאב פריאנה^נ ;,זײ: און לרי וױ;ן

jyrr נאנצ דאסy .אב פאלקyר*ל• די ר 
yi□ םון טאקטיק די ^דילרען טי; ;ז,4וױעי 

 y; y^jm• פארטײ, רyראלyליב ד׳;ר
yn; אין פארטראטעז yi*קאאליציאנס־ ׳ 

 איצט איז דזשארדזש ל^יד רעגירונג.
 פארטײ, רyDרyם א םון רyפיהר רyך
 קאאליציאנס־לי־ פמ onyorna yכ:>’yװ
 קאאליציאנס-האנסערװא־ און זyראלyכ

 אנםיה־ װעט פארטײ לײבאר די ז.yטאר
 די ױניאניסטען, די געגעץ קאטף Dyi זyר
?('vc'x iv2\ דזשארדז לאיד און^yפאר־ ט 

קאאליציאניסטען. די טײ
 אין איצט זyהאב ױניאניסטען די

אריט^ א נטyפארלאס  איז dv מאי
 װאוד נדעyקומ די אין אז מ^ליך, הרyז

 בא- זיגער. די ארויס אויך זײ jy^ אען
 סארבלײבען װעט עס, הײסט ׳לאו :אר

^  אז זיכער, אױך איז oy אבער פרעמי
 צװײ־ די אדוים זועט ®ארטײ אײבאר די

 װעט וועאכע סארטײ, שםארסםטע טע
 די פאראאמענט. אין םארטראטען זײז

 זײ זײגען פארטײ־פארשטעהער אײבאר
 און נעהםעץ, ניט לאנג וועט עס אז ׳כער

 גע- זײן װעט רעגירונג ױניאניסםישע די
 די װי אזוי רעזיגנירען, צו צװאוננען

 די ויעילעז דאז רענירוננ. דזשאזש אאיד
 ארבײטער־ אן צונויפשטעילעז ארבײטער
רעגירונג.

לידזשען. אמעריק#ן דער און ל. אװ מ. «. דער צוױשען ®ארבאנד א
 לײ אמעריהאן די האט ײאד לעצטע

 -ירא־100 פון ארגאניזאציע אן דזשען,
 איהר אסגעהאלטמז ®אטריאטען, צענטיגמ

 סאים. די איז קאנװענשאז יאהרליכע
דער םון פרעזידענט נאספערס, סעמיחגל

s >.רבײגד.
 דזיטיע- אטאיני לyד האט יטבת זyטyל

 אין yדyר yo״jny זײן געהאלטעז ;יאלי:
 האט רy אלײא. סטײט םy:yיג,א זײן

 האט ער אינדזשאגקשאן. װענעז :ערע-ט
 אטאקע-.ז y״;T חזר'ט/yר;yאיב וױדער

^ די אויף ײס  ״דלװאלד־טא• yny^r סטל
 -אש ;יױ;טי;־אטי; ■שוט האט רy ;טען״
 ר־yד האט iy בירג^קריג. פ*ן ל?ג;ד

 איז װאס /^פארyג ״רדיטע די שטיקט
lyv.ya אין אטילריסא. פון שוױעיל אױם׳ן 

 ארד״ ;בראכטיארײ:; האט רy קודצען,
 פארטײדינט האט רy לאנד. אין נוננ
 װעיל- דזשאסטיס, אװ נטyפארטטyד זײן
pyD ״^ אין איצט הא^טlypyTjא ״ 

 קאמױ שיז האנספיראציע״ yרליכyפy״נ
 רויטע, נלאט און שyוױקyשcבאי :יסטען,

i:yyj דyאט לyקא:ורyרילגירוננ. ר
 קא־ D'^yr^ דזשענעראא אטארני

 קאכד מיניסטאחעז, yרyאנד די לעגעז,
iy)iyr’B .י אויךyלyשטאנד־ זײן פון ר 

fyrnw אין האלט פוגלט w אויפ- די 
 אדמי־ רyפובליקאנyר רyד סון זyכצyטו

 ציריק װאכעז סאר א מיט ניסטראציע.
 דעש |yny:y: הארדינג פרעזידענט האט
 דערצעהלר האט רy קאמפײן. צום מאז

קאננדעס, דער אז ס,1:ײ שטויגענדע די

 אב־ איז צוריק װאכילן פאר א טיט
 yאל פון מיטינ; א ly^^r.y; ;עלןאלטעז

yל,זyליטיװyפון ש ysK ^אקא^yאונ״ פון ז 
 ארבײטש״ םון yפראנ די דואו טרײד דעי

 דישקוטירט גרינדלץ־ איז לאזיגק״ט
 געמא״ אנגעװיזען jyrn oy געװארען.

 צאהל גרױסע א אז ןyפאקט מיט ןyר
 nyi זינד :אך האכען דyמאכ1קלאול

>jvuvyf קײן פארלינט ניט אפריל D:yo.
 געמוזט זyהאב oyivoipyTpy אלע די

 סראנע. דער אין לו;;1ישט א נעהטען
 םאר װעחגן זy״אפJיyנ געמוזט האט yלילפ
 אג־ איז םאלנלץ־ און ארבײטסלאד; דיזע

גז  כא״ אײנשטימידלר אן נעװארעז נענו̂כ
 ארבײ- װאס רyאוקמאכtיp yאי אז שלוס

 פון גטyראצe 3 iyiy,,DC*’,n זyזאל טעז
ארבײטשלאז^ די פאר וױידז״שעם די

5"i v i ^די כיאל דיזען זיך האב 
 dvi אױף ןyאבגערופ ניט רyקלאוקמאכ

זײן. דארוי עם װי אפײל
! ר ע ד י ר בא־ עחזעקוטױו די נ

אײו צו אפעלירט 1 לאתאל פ-ן ארד

 מיאומ״ די צו און ^y'vyaD אפעלײטארס
^iy3H אײמדצ צאהלט אממטײן, אין 
 צײס ןזא און רעכעלמעסיג פראצ^ט 3

 ימצס עתדסטילט װאס קליזיש דעם פון
 אנחד אלע א אױר cryi טרײד. אין
v i צאהיצן. זאלען שאפ אײעל םון

7 דט אייזר האט לײגטאל נאר J 
 וד pyצװ הײיעען םעהר א םאר צאהיט

 ה»« לײנסאי נאך יעצט. צאהיט איהר
" דעהר א םאר ג^עבען דם איהר !V* 

ת דאהי. oyi וױ צװעק נעז *" א
713 װאס ברידער אוץ שװעסטער

iyo; בײ אײד טיט נמזעסען tv v r m  n 
 אד״ אמס יעצט ;עהעז בײנקלאך און

ײ מיז סייע כײטסיאז.  כוכ• שסאדנמן ו
# הוגנער. סון שטעבליך

ה ײ דאדוס איעיירען לימ ײ  סומ י
 m שוחוססצר אײערע צו פליכט אײעד

 דך צו ציים זמלנצר דער צו און כרידער
זעיבסט.

מ- זאימן ארכײםסיאזע די אז זעהט

שמ*ער. די איז קאנדיציאנען
צאחיס און פראצענטממ 3 די צאהלם

נלײך. דאס
ק״ בא««רד, עקזעקמױװ ב מ

 to אאעדײסאדס, כרידער ב. נ.
 גאסראכםפן װעיצן םיר אז וױסען, יאזען

 8 די כאצא^יצן נים וידע״לען װאס די אאמ
ד איס ■ראצענט, מ ע ד רנ r צו מ i r ’f 

ײ אח ױניאדכד^תד ארבײטסיאוע  וחד ו
 נרי• דער צו וועדען גערופעז דעדםאר יעז

יןאםיםע. װענס
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oy יעכען איג׳ס צ״טען דא דעען 
הײפט״פלאץ דעם jyn א •ון

m u mע דעי דט וpא;אטישyר 
i לאמי/ n טיט לאטוי טאדט^ײכעל 

 אל• איגעילינע ד♦ גאד נת♦^
 יעבט צײט אזא פרא;ען. (אדואצ״א^ס

*yy& נ#אyױגיאן. קיאוסדאנעל די ל 
n קיאות- די װעיכע יאגע^ שיענטע 

w in  n s n דט לעז ׳דורך יעצט 
cאדyגטycרD ׳עטארלע א מרך װעלען 

vm vD m ivn  m i} •אני,־? I1 W אינ־ 
m iw w v tw to, מױ ריר נאל 

i i\ גאדז ווכען יעצט vmn :n װעגען 
*m w יעזען. צו •לאניעדען

 לויפט״ אינזעל איז נאו׳יאיסט, וױ
 -oypB2 צו וױ טאג צו ה״נס •יאניעס

i tן i i s w n v  o n חוגגער, ;שװא 
 די• סיט אלײג;עריסען זין לאט װאס

:i שארפע :n : i דײחען אוגזעיע אין 
פאלגיכטען! צו אינז דלאדועט א׳ין

 די, פלן פא^ש ׳;אטירליך ,vn עס
 דיזער םין ;עט-אפען זיעען װעיגע
 אויוי שולד די װאלפען דימל טגפח,

 דער ניטא איז cy יעגעש. אדעד דעס
 זאל yepyr אמאניזאציאן, ק״ן אין כח

 און פארטײדען. אנשילעניש אזא הענען
ן און אכער חעגען טיד  זאך די דאלפ̂׳

 וױפיל אויף סאליײנטעד^ ליגדעי־״ען,
כחית. אינזד-ע א*ן איז עס

 ;אי $y לאט 1 יאלאל אל;זעל אין
 ז״עגדי; אין צוליל, יא;; א״י;;עזעד«ן

 מיוכח שטיקעל א פון יא;ע דעל אין
 כאז,״;־ ישטאדט א אין פאל איײ^
m אלע די אנג^וטען דיר ליאכען 

 װעלכע jyp'j'o נױטיגע ארן טעדיכע
y;p> n  ;y;yp לי;ד ניסעל אyרy.• 

 כייט׳ן tyrcicT^ עחזעחוטױ^ אלנזעל
 טעגייכע אלע אננענדמעז לאבען ׳אפיס

yא ?ײן אז ׳jry? צו טיטלען rט  ים,י
y אלן r^ v ty ;rB שטונדען iyp̂ T אין 

cyד פאר לוערען. געאלכײט ניט עמעץ

 פון שאפ־טשעריײט די כדט ןyטsהאyגBא
 לעצטען שעפעל קלאו? כראנזוױל לי

 אקטאכעי, ט^cyi 12 דאגערשטא;,
 פאר- דך ל׳אט טשעלכיאן רyדyי װאו

 •1V2 דין אין DyHn טאן צז טyפליכט
קאיעקשאגס דיזע צו ליכחײט

 עדפארגל^ף״
 און נרידעל

האנדעלט ,11

ויי־  א זיך כאאי״ד מקזעקוטױו n האס
 אכטונג גיט און קאמיטעס אין געט״יט

m ,ד אויף v v. סח אפיס דער cvi 
ט ג אי y סאנטyג האט כאארד ^ .̂yi 

 םעג־ פיל אזױ ןyצyבאז צו א:שסחןנ;ו;ג
 כיעגליד, נאר וױ אלב״ט דעד צו שען
 זיײ װאס אדבײטסלאזע, ניסעל די און
 אונדער זײ שאר האט פארבליבע;, נזן

 יעצטע די שאר א*ן ;עזאמט, לאחאל
 סיגyלכיyנyד טיר האכען וואכען פיגף

 װע־ yטשלאזMא־ב אונזעדע געצאחים
 לא־ רyאונז רyאב רעליף. כעגסייכען

 לא״ אנדער יעסןר װי גוט אזױ חאי,
 דאס ןyאנהאלם ניט יאנג \vp קאל,

 דעלי״ איז עס און חןליןי, פון צאהיעז
 איז איז פיאיט-ש, זעחר ;עװען ב*ר

 סעמ״ yרyאונז דאס ■יאן, דער צײט,
ײ םיט זאלען ארבײטען װאס כערס  די

 העי־ פארדינשטעז זײערע פון !י-אצמגט
ארכײםסלאזק. די פען

 מעסכערס אונזערע אז האפעז, מיר
 אויפנעהסען כאדיסםערונג םיט וועלען
 זייער ארויסצײגען און כאשלוס דיזען

 אדבײםסלאזע זײעחג צו סא^דאריםעם
 זײנען מיר שוועסםער. און כרידער

o איז זיבעד n, אונז האט דאס וױיל 
 סײ שאו־טשעלכיאן דער נעצײגט שױן

האם גאביטש ברודער וועלכעז

לאחא̂י סון ׳עװעסטעל
 קיאסען״בא-ואוסטע וױ

 ד׳אגד״ דארפען לײט, ױניאן ̂רyטMא-כ
־יעז״ ? ־ ♦ ׳ >

 דינען יאחא^נ״יטינ;^ vרyזrא אז
 אל״ אן שױן איז דאע באזוכט* ״צױאן

 א יאטvג אבער האבען כייל צרה. טיע
 אין צט,yי אז ̂ןyלװארטy צו כטyל

 זײן םיטיגגען אוגזערע זאי^ צײט, א?א
 נאטירייכצר דעל באדכט. ממחר פיל

טלײבט איג׳ם אינסטינלט
 א אין *ס;ו\1ש וױ זיך, דאכט איהם,

 אג״ די צו y:1̂ זיך צוטוליען שטורם,
 חלאוקטאכעד, אי;ז, כײ ;אר דער.

 נאטוול״גע״ סײן אויש ניט הפנים האלט
 פלוןיי װען ^vy1 1יגראד אויך... זעץ

:v\ אוי פוןyc,לגעyvג^יכ^yוױכטיג״ ל 
 פיט,v:vz א״בײטסיאזעז אין וױ ׳ק״ט

[ .iysr^r די r : v w, ארן iy i אלגע״ 
 רטyװ טרײד אין צויעטאגל רײנער

 טיטי:;ען אינזערע \v:"i דיכקיטירט,
 אנשטאט ̂זyפ•אג און באזוכט, שװאך

 באשפרא״ די ווערען טיטינגען, די נײ
iyr ריד אױף יארק גױ א־ן> cפט;•yר 

v;yry, לײ• לײבאי אלום א*;ז ניי און 
שעאים.
 אינ׳ש איעיילעז, n װייען מיר

באאלל: עקזעקוטיװ ;ריד םון נאמען
 Vi קודט ! רyשטyrש אלן רyבריד

 די אין אנטײל u*2mv: ט״טיגנילז, די
 א״ר לוילען טיר ױגיאךפלאגען. yאל

,y,j : ,v• אוגזער א״פלעבען 
וױדער און טעטינקייט

 •pyp און זyראטyEyר די אײנפיהלען
 בײ האבען זyגyפל טיר yr?yr, טשודס,

lyרyא,•נז ;:^ 1̂  y. צו cy^H cyi •דארן 
ן טע  קא״ און טיטהילף אײ^• לאנ̂י

 וױלט איהר אז האפען, טיר אפילראצי^
y?ĵ H־y װyרטyר :iy^ny און ערנכט 
iy^p צו טאשען אין cyi ני;קשטען 

♦ ♦ ^מיטינג.
 א*יפ• די iyn'v אױף וױלען םיר

̂ס אונזערע פון טיערקזאסקײט  ר*;כי̂ב
 ״py רyד פון באיפליש iyovyf» oyi צו
 m*2VP cyi jycsyn צו באארד, וטיװpyז

 פאר־ יײבאר און רyפארכי דער פון פײן
 דער פאיטײ). y(סאציאליסטי^ טײ

cjn ]vtfv צו באשיאסען לאט אאקמל i 
E^yp; '  די טאראליש. און פינאנצײעל '

ש v הילפ^ םאיאי״̂י ^ v v פארטײ די 
yביט א איז ׳אונז פון רװארטעטyאח־ ל 

 קען װ^כער ^Iyדyי םון טיװיטמם
iy2y3pyrp ביט אv " it  ^y •צ״ט

'im v לאקאל, אוגזער םון םילמבעד 
 וױכםיגחײט די פארשטעדיט רyכ>װעי
 העל״ וױל און !,,B^yp חיינטיגען םון
 שיפליא״ פריינד דyאונז ערװעהלמן פען

 לאנדידא״ y:ny^ אלע די און לןאןי,
 •ip זאלען דיסטריקט רyאונז אין זyט

run דער תרף אװענד װעלכען אירגעגד
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 אין קאנפערענ״ז אינטערנאציאגארער דער
כילדונג ארבייטער װעגען בריםעל
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ציױ׳צען

* אץ ־בילדוגג ױ? ע מ *
 טעטינקי-ט עדױיןײשאנאי? דער םון

 סאראײגד די אין ארבייטער די
 כפענהע־ באריכטעט יואט 'עטאאטען טע

 \לאר־ די םון סעיזרעטאר דער טירער,
 אכי־׳ג־ אױ ביורא עדױק״שאנאי תערס

 ׳עי-ות, די פון ׳ערײבערין די און רילא׳/
 רי;י פון װײס־פרעזידענטין v איז װעיכע

 אונזער און קערפערשאפט. דערמאנטער
 וױידגער גיט ארױסנערוםען האט נאריכט

 דע- די פון באייכטען די װי ענטודאזם,
 אױב לעגדער. אנדעדע די םון יעגאטען

 איז באװעגו;; עדױקײ״עאנאל אוגזער
 אייראפא, םון יענדער די אין װי איננער

 איג- אויר אנד5 אונזער דערםאר דאך איז
 װעי״ט׳/ ״נײע א אטעריקא דאך אי? נער,
 איז באוועמנג אינדוסטריעיע די װאו
 ױגג. גאנץ פארהעלטגיסניעסיג ;אך,

 אױעקשטע־ געקאגט מיר האבען דעיםאר
 טעטינ^ײט עדױקיימאגאי? אונוער י־ען

 עדױק־י־ די באזיס. כעסערען א אױןי
 גע״ האט אטעריקא םון באװעגוגג ׳שאנא•
 פון זײסען גוטע די איבעמעהסען לאנס
 .־י פארװארפען און נאװעמנגען ־ענע

 אױספױײ ;עקאגט האט כיען ; •־:יזענטע
:עביאכט. וזאבען זײ װאס םעות׳ן די דען

 cv ניאנט ילאגד אונזער םון גרױס די
 צענט־א^• א עםאבלירען צי אוכיטעגליך

 אױך זייגע; כייר ארגאגיזאציע. זירטע
 אי;־ — פאילק, אייגהייטליכער קײן :י״״־ט

 םעי־ אי־ע די ־םון געסיש א איז פאלק זעל
 פין ראסען, און נאציאנאייטעטען לער,
 ברײנגען זײ אין װעיט. אלטער דעד
 זײערע אידעאלען, זייערע זיך ט*ט ט־ט

 טראדיציעס. זײערע און ;עױאױגה-יטען
 סארט, יעדען פון ארגאגיזאציעס, זײערע
 שטעמ־ פערזענליכען א זיך אױוי טראנען

Sys. רא׳ אדעל נאציאנאריטעט יעדער 
 אײגע־ א אין רוב דאש ךך גרופירט כע

קרייז. ;עם
 4,זא אוגטערנעםוגג אן װיל מען אױב

 םולע געכען מען מוז ערםאלגרײך, זײן
 נרופע כאזוגדער יעדער צו אײטאנאמיע

 ׳שטרײ;;-«ע;־ א כאװעגונ;. דער אין
 ;יט גאי דא קאן כאװעגונג טיאלידרסע

אױפטאן.
עדױקײיעא״ די איז אגפאנג סאמע פון

 הענר די אין געװען רא באװעגונג ;א־ל
 די װען ארבײטער. ארגאניזירטע די פון

 װאר־ גארכיענט לײדיס אינטערנײשאנאל
 עדיױ אן אנגעפאננעץ האט ױניאן יערס

 גיײר עס איז טעטיגקײט, קײ^אנאל
 באװע־ דיזע דאס געװארען, סאר״פטאנען

 דערװאקסע״ פאר דורכאויס זײן זאיצ נרננ
 זאיל באװענו;; די אז און מעניצען גע

 דער םון אױםדכט די אונטער *טםעהן
ארנײטעחעאפט. אמאניזירטער

 א;* האט אינטערניײטאנאל אוגזער
 טעםיגקײט עדױקיײעאנאל די געפא.גען

 יאהר דעם זינט און ענטוזיאזם, טיט
 דערפאר אגיטירט כייר האבען ,1917
 אמעריקען די פון טא:סיקאנװענ די אויף

 האב<; מיר יײבאר. אװ םעדערײמאן
 לער־ די באאײנםילוסען צו נעזוכט כסדר

 באיטעפ־ נעהמען זיך 7זא זי פעריטאסט,
 זאל זי עדיוקײ-טאן׳/ ^ײבאר סיט טיגען

 טעטינקײט עדױקײשאנאיל אן אנפאנגען
 טרײד־ױדאנס; אמעריקאנער די צװײטען

 אינסםיטו- עדױקיײטאנא^ עטאבלירען צו
 סון אדבײטער־באװענו;; דעד אין ציעס

אדעריקא.
 א:גע־ האט אינטע־נײ״טאנאל אונזער

 טעטיגקײט, עדױקײיטאנאיצ אן פאגגען
 ױניאנס אנדערע װען צײט דער אין נאך

 איבער־ איז עס צי געצװײפעילט, דאנען
 אנצוםיהרען ױניאז א פאר מעגיליך הויפש

 איז ױניאז אונזער טעטינקײט. סין אזא
 צענדליגע אויסצונעבעז צוסרידען נעװעז

 דעם מאכען צו דאלאר, סײזענדער
 ארבײ- גאנצער דער פאר עסספערימענט

 עקס־ דער לאנד. פון באװעגוננ טעד
 אײנגעגעבען, אונז זיך האט פערימענם

 או־ רערפאר מיד באקוםען איצטער איז
 מ'ר אז װײס מען קרעדיט. סך א כיעטום
 אנגעוױזען האבעז װאם ׳די געװעז זײנען

 ארביײ עדױקײשאנאל די פאר װעג דעפ
אמעריקא. אין באװענוגנ טער

 די דאס איז, רעזולסאט דער
 דורך ארבײטער־באװעגוננ, אטעריקאנער

 סעדע־ אטעריקען די פון קאנװענשאנם די
 אוי^גענומען האט לײבאר, אװ רײ׳שאן

 קאמײ ספעציעלע א טעטיגהײט. די אט
 אוגםערזו• צי- נעװארען אפוינטעט איז טע
 די־ איז באװעגוננ עדױקיי״טאנאיל די נען
 גינס״ א ארײנגעבראכט האט קאמיםע זע

םון קאגװענישאן די און רעפארט. טיגען

 ױם א*ן לײבאר־לײסעאום, איז װאך
 עפעס נעםינען ישױן ײעלעז זײ און ,111

 דעם אין זײן באהילפי; צו טאז, צו
קעדפײז.

!אפ זיך רופט בוײדער,
נרום, ױניאז טרײד כױם
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 איז סיט/ אט^אנטיס אין •*. אװ. פ. א. די
 vj בא׳צראמען ״צױן האט 4919 יאלר

 עדױקײ״צאנאי ,סטענ־־י;ג׳ א עטאבלירען
 עדיױזיי׳צאגאל די איז אזױ חאטיטע׳/

 אינטערנ״׳פא״ איגזער פון טעטינהײט
 נעװארען, אעדאי־סירט ״ כלויז ניט נאיל
 דאס געװארען, אגעימענט פיצוט איז עס

 וױכט-ג״ גרױס פון איז טעטיגקײט אזא
ארנײטער-נאװענונג. דעם פאר קײט

 א דאס נעװען, איז רעזולטאט א נאר
 גע• דינען װאס טענ״עען, גרופע געוױסע

 ארכײטער״באװע- דער צו נאהעגט װען
 כא״ צו טע^יכקײט א געזעהן האכעז גרנג

 ‘פאך-ארנײ אינחסטריערע אן *טאפען
טער״ביילדוגג.

 די אט סץ איגיציאטיװע די לורך
 גע״ צוריש יאלר צװײ מיט איז טעניצען,
 װאס א-גאניזאציע די געװארען גרינדעט

 עדיױ ״װאריןערס די איס באקאנט איז
 די אמערישא׳/ אױ כױרא תי״טאן

 i דינען איגפטיטוציע דעל םון פינקציעס
 איגפארמא״ וױנטיגע פא-יצפרײטען צו

 ארבײטער-קערפער״ באװעגען צו צ*ע
 אײגענע ױיערע גריגדען צו יטאפטעז

 צו און אינפטיטוציעס ערײקי״טאנאיל
 עדיױ עקדסטירעגדע יעיין די באלאגען

 אר״ דער אין אינסטיטיציעס קײיצאנאל
 ארכײטעד דער כייט בײטער-נאװעגוגג

אורעטום. פון טעטינהײט עלדקײיטאנאל
 קערפעד״ דער פין קאנסטיטוציע די
 עדױקײיעא״ דאס אודריקליך, זאגט יטאפט

 קאגט• ױעיעז װאס אונטערנעהכייגגען 4:אי
 זיך קאגען ארבײטע־, םון בלויז ראלירט

 דער פין טיטגלידע* D*" סעןיעליא;
איגטטיטוציע.

 דער םון יריגציפען-ערקײערונג די א*ן
 קראסען די דאס געזאגט, ,ױעלט ביײא
 ארבײ- פון צונױפגעיצטעלט װערען ױאס
 די לערנען צ אױסדכט אן לאנעז טער

 אר- די פא^יטעלן צו בעסער איבײטעד
 העלפען װעילען זײ כײטער-באװעגונג.

 קעסםעד, בעסערע װערען ארנײטער די
 דער פאד פײטעד באװאוסטדגינע כד;ד.ר

זאך. א־־בײטע•
 אױך זײ ד-אנען דערבײ ;אטידליך,

 וױ־ דעם בארײכערען צו *עטרעבעז, דאס
 געביטען, איזע אױןי ארנײטער זד פן סען
 ־Vs פלן טעוזי א^ו געניםען קאנען צו אום
די זאי*ען צ״ט דערזעלבער אין און בעז,

vr;yo; וױ<״ט די איבערציבויען לעטפען 
 פון פ״ײלײט, טע-- פון יכלד א איליי

 װאו ;צ-עכטינלײט, עמאנארי״צער
;ליק^ך. י־עבען וואגען זאי*ען טעגיצצן
י״א• די פון צװעי ־על איז דאס אם

 ארנײטער פון געיצאפען װע־עז װאס טען
יעינע/ צו אדנײטע^ פאר

 די זײן ־א־ל ארבײטעיכילדיננ יא,
 ניל־ ארנײטער-באױעגונג. דער םון זאן
 אנחד פון ?אנטראלירט ווערט װאס רװג
 דאם אבעל נילדונג, דין דךי טעגען רע
ארבײטער-נילדונג. גיט איז

 געפיחרט נירו ארנײסמױנלידוגנ די
 ארכײטער די נאר גיט דאס אוױ װןחנן
 סעג״ םא^טעגדיגע כלעדזר װערען זאלען

w,) ̂וז אדך ז*ל ד^ס נאר  רי ׳צטארק
 ארכײ״ די דאס ארכײטער-כאװע;וננ.

 בע״ לאנען צו אים׳עטאנד דין זאלען טער
 װאס •ראכלעמען פילע די לײזען סער

 טאג-טעגליכען דעם אין פאר די ^יטעהן
 פאר איז דאס עקויסטענץ. פאר י1 קאמ

 נויט- גרעסטער דער םין ארבײטער די
װענדמשיים.

 עדױ^ײעאנאי ארבײטער די אלזא,
 די פון הענד די אין דין מוז באװענונג

 ארגײטער־אמאניזא־ די ; ארבײטער
 מאנטרא״ טעטיגקײט דיזע דארפען ציעס
 ױניאנס די מוזען םאלגילץי און לירען

 טע- עדױלײיצאנאל די אז פארזארגען,
 װערען אגגעפדזרט יןאנען זאל טיגקײט

דין. צו באדארוי עס װי
 בא־ ארבײטער־עדױקײיצאגאל רי און
 ־,א סעהר אלץ דך צואװאיזסט װעגונג
 אי• געגריגדעט װעלען עס לאנד. כער׳ן

 יולאסען אדבײטער- כײטער־קאלעדזיטעס,
 ארגאגידרט װערען טאנכע קורסען. און
 כיאנכע ױגיאנס, אינטערני״עאגאל סון
 -צענ פון אנרערע און ױניאנס לאלאיל פון

 צעהן ארום קעדפעריצאפטען. טראלע
 פרױען און ניענעל ארבײטעד, סויזענד
 אינסטי- דיזע טיט איצטער זיך באנוצען
 פיז אױםגעהאיטען װערען װאס טוציעס

ארבייטער־ױגיאנס. די
 צו פליה צו איצטער נאך איז עס

 דיזע ארבײט. גרויסע דיזע אגאלידרען
 נאגצען אין ניט וױיט :אך איז ארבײט

 יעױן איז אבעד אײנס אײגמישטעאס.
 אין ארבײטער-נאװעגוננ די דכער, גאגץ

 עדמ־ אײגענע איי־,ר זיך ׳טאםט אמעריקא
 אונ• זײן וועט װאפ באװענו;:, קיײפאנאל

 טרײד- ,ד פון אײפזיבט םולער דעױ טעד
ױניאנס.

 ארבײיי אונזער »ץ קלאסען די
אוױװערדםעמ. טער

 װע- :אױעטבעד, טען18 דעם פ:ת,י
אוגזער איז קלאס״לז די עפענען זיך לען

 די זאילען ־סימעט.
באטײלעען דך ױלען

ױניװער ארכײטעד
ו װאש י טיטנאירער

זי; קיאשען, רי אין
געוױינלי װי רעז.
װעדען געדזאאטען

4סלווי ד.ײ ו אוידוױגג

קלאשע־ דיי ײיזי*יז

, d I ׳«
 ינגטאז1״יװא

 אין פאײס
 װע־ קלאפען די
א*ן יטבת ;;,יעי

ק״א־

t< ע ׳
די אין

א ,
 יא־ל. גױ סטײיט, טע10
 װעדעז געלאיטעז יען

יעצט. ביז װי דנטאג,
 די אנהוינען זיך װעאען *טבת

בײטאנ. 1.30 אום כען
 זיך װעלען קאאסען זונטאגריגע די

דעיפליל. אין 10.30 אגהױבען
 געלערננז ק^אסען די אין װעלען יעבת

 טרײד־ױניאז איז ליטעראטוד װערען
פראבלעמען.

 טעי װעט קלאפען זונטאגדיגע די אין
 :פסי אין געיפיכטע עקאנאםיקס, אערנעז

כאאאגיע.
̂א־ רי אין אעדער די פון איסט די ק

 פא־עפעגט־ נעװען פריהער ־פוין איז
איבט.

סעז

 ערעםענונגס דעם פאר םיקעטס
 ארבײטער ניון קאנצערט

אונװוערדםעם.
 אױסגעטײאט וועאען װאך :עקסטע

 עדעפעגונג דער צו טיקעטפ די װעיען
 ארבײטעי איגטערנײ״טאנאר דעם פון

 אויר• י;:טאן1װא** אין אונױועדסיטעט,
 טע10 אין פאײס אױרװינג סק-א, היי װי:ג

סטריט.
 װערען פאיט-י^ט װעאען טיקעטס די

 אין ס£אלא־s אינטעדניײפאנאא אאע צו
 פאר- ױעאען זײ יארל. נױ גרײטער

 הײסט דאט פראפארציאנעל װערען טײאט
 טיקעטפ באקוכיע־ װעט אאקאל יעדער

 די טעטבעריפיפ. זיין פ-ין גרויס די אוים
 אבער װעט כ*ען פרײ. זײנען טיקעטס

אדײגצוקוטעז. טיקעט א האבען טוזען
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 ■6 א־נאנ־וא^יןט רי פען
טריידש. גאדאא די *•ן ארנײטןר

טרײ״ מוױט װ<# ילןזעױ אינזעדע
 טרײד־ ״ײאימנט די דאס הערען, צו

t'0 אן נ׳נקויטט ־זאט ליד ױניאן ) t r 
if נ״לדיג!, אייגוןנ׳ו אן )חיים im  |*e 
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 <ר׳טיי* 9•רייגינ » נעױיס *יז ד^ס
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 ד«ר ניא־ינג. נ״«ר דער אין טאקע
 ײו| פרײסאג ורקיר«ן96 װעט נאיא־
 נא״ערכיר, ;103 און \102 דעס יצבת,
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̂יוא? חנם *וין* ה^נען װ«ט א

........ ..............& ־

 fjM האג׳וז ל<מיי ר«ס פון מיטנליחנר
 ײד1 דרעס«ש די אױפגענייט. טרײוױציג

ממן פא^ױפט לען  MWa'0 טאר׳ן ו
 יוחייג״ אננא ׳פװעסטער ליענ. דער פון

 אינןף אויפדלט די האנען װעט ־לאיר
.22 םה נוטח דעו
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 ט־״י׳־מיאו ״װאומןנס רי פון זירענטין

ליעג״.

 וױיאלץ m גיט לארסען חדאל^
רעםייטעל.

v םון אינהאבער טודת די j ן ר ? 
 י האנעו װידער װעאען

iv סיחמ• בריייאנטענןס דעם הערען 
jrm פין לא־סען, חד*יוי ׳עפילעד, avn 

 רעסיי«מ( װײטיין א נענען װעט ער
B ^װענט׳ זונטאנ )האל טאון א־ן n 

נאװעדנער. טען3
 אסיסי• דער איז לארסען ױדאיוי
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 אי« איירא*א אין אוער. לעאואלד
סןו איס גאקאנט נוט לארסען  גיוי
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ר אין קורסען ע א־ ד ש ע ערנ ט  אינ
בײלדינג. נאל

 אנאנסידם פריהעי ״שוין איז עפ זױ
 קור־ ר^בען אויד פיר װעאען געיוארע/

 דער אין היים, נײער אונזער אי; פעז
 װעפט 3 ::,,ביאד אינטעתײיפאנאא

סטריט. טע16
אינ־ אין ־־־וויפעז רי פאי־ גרופען די

 ארגאניזירט :אך דארפען ביאדי;; זער
 זײנען װאס מיטגאידער אאע ווערען.

 זיײ לודסעז, די אין םאראינםערעסירט
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 נויטינע א־״ע באקודען קאנעז זײ אעז

ליישעז. ד• װעגען אינפאײטאצת

מענשען מידאנען
דעם דורך הײזער זײערע פ,־ן קראגקהײט פארכ״דען

פ־ן געכרויך צײםיגען

ס ק א ל ־ ם ת ע
ער ער ד ט מ ה ארי ען ב ר מאג ע ר לי עגו ר
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םאנען, פאר׳ן איז עקס־לאקם םיםעל װאונדערבארער א

 ׳מם-אאיןס פאחןױפען דראניסטען פ־אנרעסױוע ע4א
באחסעם. סע:ט 50 אין 25 ,10 אין
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?ע־עטע־. לאגגער, ל.

̂דאן- דעזאלו
 ;עלאילטען1ן< ^״אי״טיטי;;, א כײ

 אי״ די פון סטליט, טע4 איסט 85 אין
 771 ס#קאא, אין אאעידין פון ב״טקר

 פולם ם^רדץ דעם אוגטעד בראדוױי,
 װערם ס^טער, כר. אײדדשעגט ביזנעס

רעזאױציאן: פןואגענלע אנ;ע;וטען
 אאמען אוגזעד נאדאנקעז מיר

̂״עדמאן,  פאר קעסס, ם״עד בדודער ט
 אינסערעסען די אין ארבײט גוטער דין

 מגיאן רער פאד אױך וױ מא«, םונ׳ם
איעס איהם אאגערײן, אין

d דקדביײ, האפענדע גוסעס. ip אױן 
 אשד כדוחןד ם׳שעיטאן, נײעד דער

 ארב״ם דין פאדםזעצען וועט <ן*ד«,
ענקתיע. ועאבער דעד כדט

 און א»יל אן מכפ סאפעד בד,
ר ®ין אדג^ס די ^אדעדס  ^האיאס״, ון

 כײןױשםײע״ נודשאאסעז װזןדס עס און
n  rn דאיאי. 30 םון סוםמ 

וױעפיאד, דךןייק
סאקאא, סעס

שדססזןדמין, העדדי
קאםיםע• רעז^או^^גס

I -דע §*ן א
>y-*vy: ג׳ט 

u ןויה r n  r v w *  w t  eyi, יי-ן
yני- עפ״״ט, rנעד• ד

m ***- י*ן v/,**>*,
D;4,r׳y yn^^^ א a ס»ן yi־״ 

y®yi M H / m  W V»; אח 
v m  y v נ^איד ד׳וי ♦̂iye •טי 

 ווטען oyi *y"f «אי
tryi< ey y iyW ti« i אי״

m i w m iן yMf- צו פײאאמ yi• -פ 
)* )M V n trY

W ד*י W W דז׳ע#»;ט דעס פון 
̂ואר •״yo |yD27 oyi סין 1נ

»lyty^yn^c mvn iy ^ y גוטגע־ און

ט איינ ̂ן נ  דירעקט^רס נ#ארד ®
yi iy®;i»• ^ק®־ ״איטסײד רונר 

myn ^כײ אז נאדינט oyi 
yrm איו y| א®״ םין ׳עקס נען

̂וס נאקא^נט, דך e^n א*ן ^8 ®אא ד
W ̂רס אר״ געשיהט דט א

ען ט  ב״ יןאטיאד, חשאסאין iin 1® נ״
y iy®1jmד׳*ט ד >D^3iwy טא־ ,,דד פיט 

 געװ^ איצט איז yryn אין צוריל, נאט
jyi -טיט ואי-טגע yi•ד-עכ עי*עשא;ט ׳

iy iru ע-לי־ע-כ, ה^ט •-א-איױץ
אפ;ע־ זיך האט וופ*ס n ר*ס
D;®f א;גע* דע־ א»ן אי־ניטײ^ז סון 

^D^njy;y ̂ן  כײ דע-פא־ םדע;ט עד א
 צ״ װאס דידעלטארס אװ כ^ואיד רyד

 איז דל-עיטאיש אװ 1נאא- >1 טאן.
 א־ביײ רי ראס #נא״.״ױס ציס געױטען

 דע־ בײ געארנ״ט דיאנען װאס טע*,
 כאלענטיגט זײנען ,•®:*#א; דז׳עאבטין

 קאט־ דיעס עי״עפאנט דע• נײ ״yvy'9 צו
 ר#-א- כרודעד גע-ײסען דאט און «אד,
 שױיעע ;ײטיגע n ;עדעז זא• ע- ודץ

דעט. װע;ען
 פי; כיענעדזשעי ״,ל*:כע-;, .1 נדוחןד

̂לןא•  עי׳ כעטענדע ,iyrr-y איז ,50 י
ש דנד  א האנע; צו To יאיא• פא- י

 על אשיכ. בדײדינע- myr:w אין •יאץ
uijrn אױך i : v געסאכט, אױפדערפזאם 
 יאלאל ז#ל לאטפײן oyi 28(1̂ א״ן דאש

W טשיאדי־ען־ די ;שײסמןי>א ארך 
א״ן וױאיגט 50 יןולןאר דרעסטײקע״כ.

 ד׳;ד אױסגאבען ד• פין ׳ײל זי״ן דעלען
 גרינבער; בדודעי־ :־ן פא-׳ציא; ע-שטעי

 פעק־ צ*ם געװארען איכעמע;עכען איז
 א-ז צוױיטען דעפ ורענען אין רעטע•*

 לאטיטע א געװאדען אױפגערועהיט
̂• א׳ז ;ודמאן שײעסשער יד םץ  ױא״ק
 ר• כאס-אכטען צו *״ע־י כרודע• אץ וױץ
 צי -עחאכיענדאציע א מאכע* און זיד
דירעלטאיה. אװ כאאײ דעי

מימטײלונגען.
געװ< עדהאיטען איז כי״טטײױגנ א

y רען t •2 ײאהאh גלינדו;; דער װע;ען 
 דע־ סט״ישאן. הןואעלטימ דײב א פון

 דאדגע די אױפגענוטען האט אאלאי
 א צונדפצדױפעז נאשלאסעז און פיא;ע
̂ע פון טיטינ;  װע־ סעק-עטארס יאקאי א

 איצט גלינדען פון דאטזאטלײט דעד נען
ארטטענט.8דע אױפרא;״;; דױס א

 פין קאכיטע ר״לש דער פץ כאריכט
סיטינכס. שאפ-טשערלייט

 בא־ איז װעאכער נעראין, בדודעד
j שטימט r w w שװעס״ די טיט ציזאטען 

 אריסצואײ װאיקאוױץ און גודכאן טעל
 די פאר דעגולײשאנס און דולס כ״טעז

 כארינםעט, טשעראײט, שאפ םון טיטיננס
̂ונעז זײ דאס ̂־־ די אױסגעארבײט ה  פא

 יעהאנ״ענדי• די ױעלכע רעגעדען, ;ענדע
:נאאיד דע־ צי לען

טשער״ 8שא די פון סיטינגס די .1
 דע־• אונטעי ;עפיגען ז*ך ?אאע; יײט

 ארגאניזײשאדלאטי־ דעי פון אױפדכם
 ןיפ טענעדז״עעי דעש טיט צוזאטען טע,
כןואדד. דזש^יגט דער

z: שאפ די םון םיטיג; דער ד#ס
 דעש אױף װערען גערושען זאל טשעראײט

טאגאט. יעדען םון ד^נעדשטאג אעצטען
גע־ זאא סשעדמאן יעדעז דאס .3
 שאפ״טשעד־ א -- לאידס 2 װעדען געכען
 קאדד, אטענדעגס אן און קארד םאן׳ס
״ צײנען טדזען *ע;’ז^ די װמלכע  יערען :

סיטינ;.
 זאא כאאיד דזשא״נט די דאס .4

 װעײ טאגעש־א-ת־גיננ, א אױסארכײסעז
 עג־ טעגען זאלען פשעדלײט שאפ די כע

נויטיג. פאר געםינען זײ אױב #דערעז
 בײ זאלען טשעילײט שאנ די .5
 און טשערטאן א מרורעהלען מיטינג יימדע

סעהרעטערי. ידאםאקא• א
M רעהאמענהאציעס, אלע דאס

 מיטינגס די בײ אנגענומען װעחון װאס
 םארנע״ זאלען טשערלײ&״ שא• די פון

באאדד. דושאינט דער פאד וועחןו יעגם
 םון אםיסערס און דעלעגאםען די .7
 עקזעסױ אלע און כאארד דזשאינט דער
 טוזען לאהאלס די םון מעסבערס םײו

 n בײ זײז אנװעזענד אומכאתנגם
פיםימס״ םשזןרלײם

 -אט ד-של־ש-א; גרינײינער א גאו
 נא׳״״־י־אשע; לטאישyד*ר אװ נאאלד ד•

 i'.fi רעלאטענדאציעכ n ג^ט^ה^כען
yi* 1ט< לאט.

 אג״ און געטאנט װע־ט םארשיאג א
 כאאי־ד פין כאר-כט דעד דאס געדטען,

 װעלען אױפממפען זאי דירעקטארס אװ
 רע* צוױי yD'jny רי •וגקט. גאך פונשט

 דעי װעגען כאארד םון לאט^אציעס
 דעם װעגען און תאטיאני דרעס ׳דעשאנט
 טגע״ ג דינען ל/0 יאקאי םון פאײאג;

ן ע ס ״  רע״ אגדערע די אױך געװארען, ח
 די״ אװ באארד דער פון קאטענדאציעה

 אגגע״ און דיסיזוט-רט דיגען רעלטא־ס
;עװאדען. דטען

פינאנץ-קאמימע. פון כאריכט
n פזן באריכט דער f i קאמי״ םינאנץ

 םין געװארען געטאכט איז װאס טע,
 טשער״ די קראנהארט, א;נא שװעםטער

 דיסקוטירט איז לאמיטע, דער םון יליידי
 גיט״ איז אין ®ו;קט נאך פונקט געװארען
געװא־ען. נעלײסען

* /1•מיטטײזונ
 דיע־ נ״ יאש טיט, טײרט 22 לאקאי

 גוטגעהײסען זײ האבען טיטיגג יעצעען
 פין פ־־אטאי־אל באארד דז־צא־נט דעכ
 פיאטא• דער טעטבע״.8סע טען27 דעם
 א*? פעפטעטכער סטטען דעם פין ר.אי

 דעש חוץ א געװארען גיטגעה״שען ך,יא
 דעל לױט וױיל ״הא-אס׳/ װעגען פינלט

 די פא־דינט 1יאלאי דעם פון טײ:ו;ג
אי;״ טעלל כך א ציע אינסטיט דאזינע

 דער דאי־א־. XK,(1( װי טערשטיצוג;
 איע דאש פאל, דעריבע־ שיאגט י־אלאי

 א־ז פארטד^טען דינען װאש יאלא^כ,
 פי־ געבע; זאי״עז באארד, דז*צאי;ט דעי־

 כלי ״האיאש׳/ רעפ יג־טיצע :אגציעיע
 טע־ ז־ין אױפנעבע; דארפעז ניט 1זאי עד

א״ראפא. אין םיגתײט
 פין פראטאלאל דעם ד-שלוטידעגדי;

 םאר״ די װעגען סעפטעטבער טען27 דעש
 באאיד דדצאינט די װאס באיײטוגגען,

 איז ,1923 פין קאטפײן רעם פאר טאנט
 מ אױשצידיילען געיואיען כאשיאסען
 לאנטאן, כרודע־ צו דא;י, כאזונדערען

ט װעיכער די  טאשינערײ גאנצע די צו ;
 :ט־ײיו געגע־אי* כען,8טעגי דעש פאד
 פון *צ.ײן האט יאקא** דער .1י;28 םון

 האט־ דעפ אט װעגען געמדאשט פלילע־
 א פאײענען ;יכען אין װעט ןיא פײן

 די פין אייעסען און נעטען פון ייכטע
 דין ;,באלײ״פ קענען װאס טעטבעלס,

סםרײק. דעם א״ן
 “צ אז געױארעז, באשראסען איז עפ
22 ‘איאי1י פון :;,טיםטיײ* ד• נע־־טעז

 רעהאטעגיא־ דעי פון אפ אויס דעל טיט
 איז ווערכע ״האיאס״, דעם װענען ציע

 באאיד דע־ צו געװארעז איבערגענעכען
דייעלטאױס. א*ו

 ה>זט ע־ אז טיט, טײיט 25 ‘***רא־
 פיא־ באאי־ר דזשאינט דעפ נוםגעי־זײפעז

כעפמעטבע• טען18 דעב פון טאלא^
 טיט־ די דאפ בא־יכפעט. 89 לאלאי״

 אוי־ז האט Hאיזא‘י דעם פין ני׳ידעליפאפט
 די נעהײשען נוס טיםינגען ש״רע:עיפאי

 נאאי־ר דזשאינט דעי םון רעלאטענדאציע
 ײאך־אלבייטס־שיש־ יד אננעהטען װעגען
 שט:יעי, ־דאי-א-די;ען20 דעפ איז טעפ,

 איז רעקאטענדאציע יעצטע די אז און
p*r זײעי פון געװארען גוטנעלײסעז 

באא־־ד. עקזעתוטױו
 א־־״נצושטעלעז ייא״יזראכעז װערח עס

 פלא־ א-ן לאלא^ דעס פון טיטטייילונג ־*
מאקאי.
געיטלא״ טיטי:; דעל װעי־ט דעם טיט

כען•
• /י ׳/̂־ ,KX1׳־מאקאז, ק. מ.

לץ א ד אנ אדקעסטער. מ
איקעשטע.־־ טאנדא^ין ר. א. דער

 יזלאב נײע אין איבערגעצױגען זיך האט
פטריט. טע7 אישט 134 רוטס,

זיי״ אפ איצט האלט אדקעסטער דער
 אװענד. דינסטא: יערען ױעהוירסעלס נע
 ‘פיא נײעש גאנץ א אװן שטודירט ער

 אויפ״ ערפאיג טיט קענען צו אים גראם,
 װעיכע קאנצערטען, ר. א. די כײ טרעטען
 נױ־ איז סיזאן יעדען געגעבען װערען
 ט*טגלידער־ ברײטער דער פאד יארל

אדגאניזאציע. רער פון שאפט
 טיטנלידער נײע םאר קאטפײן יעל

 םיהרט ארסעסטער דאנדאלין דער װאס
 אקםאבער. ענדע ביז אנהאלטען וועם ׳אן

 נא- פון שפילען קעגען װעיכע פערזאנעז,
 כייטגילידער אלס אנגענופען װערען מען,
 זײ דארםעז דױס לײן קלאב. דעם םון
W װעילכע די, צאהלען. ניט 'b v מאנ״ 

 סאנ־ פאנדא־משעלא, מאנדאלא, דאלין,
 ניט זאיען לאנצערטינא, »ין דא-כאס

 שפי• צו געלעגענהײט די םארנאכלעסעעז
 און ארקעסטער, אננעזעהענעם אן אין לען
זײ״ פארםאליזאדען צײה ועאבער דער צו

קענםניס. םודקאיצישע ער ו
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ivv ״ *ײ«ר ®יס*aavfra, *יי•• ון* 

 Uffaid (ran היינומ סײן ׳*יחנג׳ון
o 'oarvfra וס**<׳ןסןר>3*ויפכױ*ו

M ׳(ר׳«ס,ר ד«ר il* ין* ff?r׳•a 
 -amya « — f’d BdDfiB d'u(׳

”jfi׳*« iai סס-װ*ף,”*רנ d 03d >»יס«
 ד׳נר rd סיזסגס די ססרי׳ננמר׳ון *י

m  ,tiiww-t fd  .r iM n a ’d-pmo 
W ©ו*ר גיט ;עװיס ■ר*ן tm t i  m 

Deawv, 0מײ( ד*ם װ*ס, *Wf p” 
 fflfa*M* eyn ׳נס װ*ן ארוס, יסהר
ly דעי ro u r ־0נ די מ־ט סגרירןנט 

ova. נעיױס apz ־ס; maid ד ר  י
 די *ון ״iv&Mf*r>a״ די *ו ,Dawו

ivpnyoa*" מ«ן  •40 » ל*נ*ן laid ו
 f•׳9Mnp 0 *ויכ״סס־װסו, ׳*טונדיגע
D arra. סיד װויון װאתו׳סייאין 
ן”סטר רארשען « >a*> fid ,on iaa 

 pd |jnai׳or®i* די וױ pg סטר״סען,
a” f ia*> pd oayo'Davo m׳o vr u, 

v oy pg״oa זיך i*a* סײן דט a״ig aaia 
p׳•iv nyoaynga i r i  ige aanruy p 

ocaip, װסיט gtg סטרײס ig |yvyj 
iga r>a®i* 3 דיyjwpKfp, װימ 

 g iv <«”**11*1*• ג׳דו׳נן װ*<ס ער
n דורכסאא y  ojn paוטtg oav®*® ;y• 

me רי eyoga װ*יס rag) ;yi'.ya 
 *ר«ס*, חד דורף pyago iv ליינט

o n 3״aga1־* * ' pך *  ; laid jyaya י
ya w• ®יר ,onyt איחו *  fyagn 
naya^ f iyjg«pig3p n ׳  ig״ya| •וי• 

>iy»aŷן די ׳ p װיל y r* Jid  oo סי
yan| ר«; »i ״ססיוe»id "lyiyon|׳ 

n׳iv<d IW11 «1 ,anvi og .agy 
p44׳ p ׳ion g (naioy סרג״• דט 

g |ya־i חןר v״•yiio ,nnag ogn o 
y in •^רנ״ט* t pa״( aid48״ |yo 

g iy i)io r װסך «) .my® ioa pd 
 aa*״aid ya«״ioir40 g pa טוץימ^

 די jyn ,I’Dyn «״( oany oyv. ײסר,
׳10ifOd״aid y)naio״׳*44 יע«ט'נע

 *oria’rpyioa די pd (yagfl 1סי װסט
py'io י1 1ויי װעט aid״oo״pa ioii 

ng ylg״iagi fie i»o. 1מי )yigo 
do ׳«iya׳yiytaid |yygit ,י1 נחות 

 pd iyo״aig״nyii׳»n די pa ױססן
 lyaiyt on oagoya דזאט יסר? סו

i מיסטייק i  D’o” יסהר pt» ,piny
yiyoya 1«״* pd o po pyoגדוגד* 

 a•״fl פיז ioa jyp ױ |id נענאננע;,
y)’D; ;טא iv סט זיף id pyoip| די 

n״y ‘iiv3״,־ig׳,t iyo״old Dvyi jya 
 ייו8י dapo |ya״i זיי tg ,nm *ױף

yaidi vo  .lyagopigpp »| סט 
ig ,lyayjige ־44 די•id  yria ,u r 

 I’d iy)gipy( 1מי הסנען נײטס־װסך
 onyuyryo'id lyaaig סלחמה־צייט,

 oira ugi ay װען paDyoiraid ל׳כע
i'o  iid ,iVD” aid o>iyoy;a’ig •ז״ 

jya נעװען DP’i  iv y’g’tg• g pd״ 
0D” 3ig in״yiyoid iv iyaaiaa’ida 
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iiv״ro  ig pyoyaiv I ’ogl ,D)yD 
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lyigaoogp pd lyiyiiB- g iga 
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d i ’id׳oid ,ago p 44 ױי נוט h• 

”oo טםונו״גע aid״Dgn ig r סט ig a 
DiyovP די aaoiya, 10י װעט נעוױס

opga on,״3ao סט שלעז־ננער  iyayp
rg זיינען סעיסנס די ly v i’p ovyi, 
״ װי i,• װען ijmya זיינען ז t  Pd oy 

pio3P i הער n  Pd»־pd .ynoonai
OVI’PIBB DO |gtVD i n  I’d BgllldD 

pngnya הסנען 1סי כסטט ida״i;yo 
U inaior »i owpy;«o >װ״ in 
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PB tyooya o'10 הענט, n  pd, ײסס 
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pd ,T>oigi< ער n m סי oo ioi 
n״f oo pd סי סם עסען, געבען y 

m׳p pd וױיבער d  D in og .in a, 
 ivaaonr prn ,igopinn װערטער

oo iv oid oi ,iv>a o mgn Jg i* 
jya רי fid jpiooru'd די pyogo

,in m t  f  
11111 m1״  *Mrp i  /|fi P I iyag 
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w m  m  in  Pa p * d p t  ׳1 
t i tm t  •1 ly iro f ig l iv i *f ifiii׳
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a >gf pd ,iga׳,ivayieoig iga iv 

iod* ׳* דיi  iy i pc lyiyoli״pd iy5 
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«mi דעד מיפגרוער»ון ױ גו וחןרטער am 60 לאסאל ױניאן *רעסערס וױיסס און
ך וז*ט ויײט ל¥גגער » pc ^ןױן  ד

^י עס ד*ס  ועמאכט היל^ר ו
jjn im יודנזערע €»ר yo׳:o iy3 -אײ 

^pyi jy;»M y ^ y u  y r j 
pc fm כ^גדירט yiurj דyר ire ipytpy 

וױעז #נגעגוכיען און נ^אדד ײ גער̂ו  נ
j r r o - iy a o y o  ly ijtn. 1ײנע1 עס 

y ^ונער r ; Mn jy ry j וייכ אדרזיוכען^ 
y3?yn נעםאז גיט איז ד^ס a ^ V iy j 

פ*ג; cyד םיט ׳»י¥ט יייז o *נ rt  p b 
syp«״pc |M ט יורנוער ^נ ש  נאארד רו

jjr jy^ ip  o y i iy o סטר״ק געגעראיל 
4&23 pc ד םיט אוןyר : *i v i y w w 

m ם#דעדומ e ט ײ אדנ ^ך  ד#ס איז װ
^דיג, »כסאילוג&  iyn ס£ע^עי גדט״ו

ר v~ רי m\ ױנט v די נײגעװוו l w 
, ¥וױי ן ע ג ג י ט מי ^ ^  m:n די װאו מ

>y o ^ r w  y:yoi^y באא־ד דזיע^עט םון 
v v ' iדגװאיעז. פ^ורגענראכט ן

 זײנען עס וױ געזעהן^ האכען כײר
ע באהע^טעדיט פון אדױס  סער- אײדג
t\ v w ע כ ^  ארױס;עױארפען דיגען װ

pc jy-^nyj גיאר.8 ךעד טו; ?»  ג״ א pc ו
 אונפעהעקײט. זײער פאר יל^קאי, זער

JH jy n y r y i נערענעגהײט א זיך פאר 
 ײ אין ציטומ?ע;ײט א אי*יג¥וכדע;;ען

 ארױס״ און טערנערס די פון סוחות
 טיטעמפיאג^ז די איס זיך ^טעי״עגדי;

ײ ד-אבען ׳עטילרארכײט, פאד  געםאכט ז
 און כאארד .ipv דער םאר אונמע;ריך

r די o ; y r ^ w־y ו קיא• מעסבערס¥ 
ן זyמאכ ׳  י1א,*י םראגען די דיסקוטירען י

ן iv י v m 'lv o v n, כאװאוס״ קילאסען 
ױ און ^םײגער^ םען  זײ איז אדום אז

y 'V in jyo ^ p y i ם פאר אדכײ ^ד ײ יו  ג
rמyד yדי אונטער געײי׳־^ז, טימט :•y 

 ^טיק-ארכײט אוגטער ד*ם
Bארדיגyײ ז מעהר. ז

iv; ^וכער איז oy ייעז  jyoipy רער 
20 o n  pc y ’V guyo up y i ״ ר א  ^י

to w u ער ^כ pnipiiyj |y3^:; איז װ i:y 
pc ױי ד׳אנ^ כאארד, דדט*ינט דעם 
fyo *ן םאמעסען זיך :yo inM  in y^ t 

jy ;y: די און װ^ןײארכײט ^m c  yon״ 
opyo o; און דינסטען n  o t r o r y n y r 

fyocc jn*? וחנן צײט רער אין jn ;n  r 
y זyגnארD װעיכע טרײד, אין n ^ ’D״ 

ע ה^וכעז נ':ער, o גוטג^.ײסעז *י n 
טעקס,
ײ ה*נען דא pא  ארויסגע״ ערשס ז
y זײער צײגט ; ’o o n ,ט אי ט ^  וױ און ג

oy ק״ן נאר איז אויס זעהט ;r y jy i 
ט* i ני j n  iv אוגפאד״ און אייקורסות 

 װײט, י1א? געהט oy אנטװארטיליכקײט.
Dip ײן נעכםען ערשט סענ מען  א ז

i v iw n  h pniropyowco *רער 
 yoip| חיעט און כיזנעס׳מאה א אזױ
in און y i i ״ אi r » o y r o/ רעװא- א 

rל v jy דyנ1 r ' i iv ארכייםמר־םאס^. די
oyn oy מהען in y i i  |yo i:y j א 
iv  H t fy o r איג- די הפקרות, דײזער 

n y o :y r> y o ן1א n y o o p y מyםבyרס 
fytio ^ מ ײנ ip םאר א y ?B> מען1ק iv 

 ג״1א מאכען יייז סעמב^-סיטיגנען די
pc y א ד*ס מעגליה i i i j ספאדאגבד1א

in fiyo  |y^t jv w iv b  y w r if i î״ 
n ״נױאגסטװ^׳ אין סיטימען po 

װערעז• ^■גסאפט
 n אױג ̂ןyoyרyאיגט yרyא^ אױנ

nyooyo nאוגז pc ןyסyרyאיגט y דײ 
me jyj ̂רס דאן װינטמ^ אײך  איחר ט

o דט n  ,wmyim א^גוד ̂♦w  nyi 
yv i y:f»yn gfyj^nF•\ דך mviip״

jyjyo פאר i״*armp y ir r i^ w  n y
iy^ i דעײ#?ען דט p’oipyipy o n 

ך1א נ^ארד ^ אח נאויכטען י טז י ו ן  פ
 jnvov'iv ד^-ריט אין ארבײ^ די

oyf»cװ^ס ׳ yאיז ס In^iya oo^vy
 ocn OMii אין PVbbî און טיה חרן

 ה^פ״ און עײיינטער:;ג אדיעגענראנט
 אר• nywm פון יעכע; דע= אין גוג;

בײטער״
ו/ y ס ג y ?ו ר.

*00 יאלןאי סעק,

אדבײט* גוטע טא־ אנעךקענונג
 |1א חינחוס pc ארכײטער h ׳מיר

 םאר• סטריט, טע27 איסט 14 גראס,
 oyi ,nr# ^אפ״מיטיגג א בײ זאטעילט

iyol4 ̂וכ̂ע  אױסהער^יג און אקט
oyi זער1א פין ר^ורט; VW ‘*nv-\ 
^י מײה װ  tv כא׳טריס^ ׳כ1גאי ב, נ

«yTo;y?yi| ד^יאר, 50 ריט איהם 
 אר• iyoi3 ױץ םאר ;;ijyny^c איס

 מ on איחם ודג^נן סיר pא נײט,
niyojitya |yvin«c^^

 כיזנעס״ רyגז1א מיר נאדאנק^ אױן
 אר׳טאװסק/11 כדותד א״ידש^ס,
,P י נ ו ו א ר ח r מ
ר, y פ y ש ב.
r, ט ר ו ג נ ײ װ p ׳ן
j א ו ו א.  O ס p ׳י

^אי-קאמי^

סענ״ העלטה ױניאן דעם אין
טער.

131 ,iroayo no>yn igov in 
ioo yol7 oo’d׳otg> ,o .װיסען ogi 

va” d in׳ngv i n  ivn ,;go iyaד 
y: Pd oayooidgn׳*an pg ,iyog>B 

*Bidan in  Pd ign vvaga g .ago 
n r ’t pd o” r|gov igc |P0g o;y® 

 tw ago״iB ;8 ניו po 10 סססיאיעס
nzv — 0 ניז.

 >דד דער פח מיטגלידער
!טערנעשאנאל

8*י אגאליסזןן ?יד װיל« ייחד אויב
מי ױניײעדוי<ז</ אדנײיתי  יי 1יי י

 זיד גלײד ייחר דאר•® סעג»זדס> ױניפי
 •ח §יפ8 ייז *גייממד •ײנ׳ירײמז,

 •ו| ¥*«ס אין יד*ר 4מניי לאקיל •ײעד
 י8װ* jyonfijn,• 8 עדײקײאאניל

818* 80.

״ ר ff?/׳• *ו1ן

i l/ im w  Tt »9ff ^yiF^i H יין
. רyד

ifr»  iy i pc״>w > iiim 
 4yi yיi נייד |yj^t טריןאדװ^ אטאיט

 פאדט*דנ*ן lyoptyi ט״ט׳ן
03Mfnyi, א װײל ooryn- 

ft3רyטogn m א oy* y^g^o)* ̂לם  א
ny h  jyepni jynggng§• אױף n 

yD yj^ngלדyר o;yppo>o Tf 
 o^npy?)io nyn אץ 4סyכריא• אץ

 טױ g נױס pg ׳*ט״ן אויף דר ח«ט
ypyiy*) ynm o g ^mys^fyi חײ׳ 
ignyogn nyo’g y i  ogn 4•yo -פאר 

^יגען,
nypgow oynnfgp די ogn רע;

yoongugiv r ס4»דוטגעיױי,עי  ong 
גומיסי

yi ynם ogn agongo דך nm3 g 
 ny ,oBgoywig nyiyo jyog: סיט׳ן
ogn ױן ןיך^ go yo^oy0 י*g3yjBMg 

y ogn ogn ,o:gj nyn nmn ר nngn 
nno nyn pg |ynyoro4igייהס מכט ׳ 

̂וכו סרודױג.1א  oyn, אױף rnjypip גי
ogn ny ogn ױך נײ opyntr ,nypyn g 

ny דך fgt ny tg pgn דט pngor iv 
g״jyjl4>P oyn jynynngo pg jycgnn 

o»g3 ny ivn ,*go ŷ g pg pyj^t po 
y; p- דך ir ogn nyj«f nyn tg ,#ng 

 Tt opynoiy n;gn yy^2 g קלוגגען,
 oyn ongn o*g3nyn ̂יטוחל, oiv אױס

nypit די אץ y yrnjyogno״*ny|׳ v :y iiן 
g'ngn g rg- נאכט. nyn אין אױף  oy 
I'nytP n לינט  pg pym לױכyo: אין
nyn 4טוגקעי

v oy״oj ארױס, דך Ig: rg oy tg 
cm y xnc nga 1 חאלנ* ngj/ױ ny 

,ynr?3 g ,nytr ^nv yv:g: ig: ogn 
n;rvnoiv yv'm״oo’:iv o איחם דך 

ny^g;רײב, ׳ oy^io ny דך nyongn 
nĝ זיץ :אר אײן. ip ׳ איז-y: pi2 

onyor׳ onyn ny עס װי lynynp 'י ny״ 
ny:yn. מסע

v iw w  o ir: אױף oyn׳ oy ogn 
ig : ogn פאסירט, דס nyn tg

-yng'vong onm jy ŷongo igt nygn 
pg ogn ny .tyiny: ign ny v* m 

ײ ים׳ן1א lyongnysonng :אכט ןנחױכ  ד
nya ד»ן go^g• pm ,o tfu n tfv און 

ny H3 ,jyt’in yrn ו*ל P4o y3rn ogn״ 
 אײנמי^ jy:gp pg |ynyn :יט טא?ען

pg ig : onyoynngD ogn pg .jyo 
 ngo nyogo .o^prmnoig pn- איהם

ypgo ovm ny onyn, צרל'ב n ארױפ״ 
)V|y3gt y:yongny

DBngn ny tg דך jib  ,itg וײט איץ 
 אוים׳ן בל'ס זײן omo ,jynyn:g אױפ׳ן

3nm .to׳v%v jלטyלt d  j'nyong v 
g ny onytnjn .ליכט גתיס א ליכס 

 ngnngp o.:׳ib y:gfng» nyn אזיזי
yn; איז jy:goiry:B’ig ny אמי in 'i t 
oy איז o^ny א:חײכ ב״ם ,nng’-nnyl 

oy pg ׳מעגליך1א איז tg 1אםיל nyn 
B״>gt o:ymoo nyooro> דך fynynyo 

nyr nyn’no gtg. אין
onyn ny א טריט. יך1א r:yo 

pn ong ony: אח pmv חדר איכע^ן 
 ogno jy:’nn #oy:yoogoy: g. סים

 ?.ny: nyo’m jg oonn •״g דף שטעיט
pmv pg jnn ntg, הין ny .pmv jig 

 וױײ ogn jy:>go iv 1<אםי דך כאסיהט
nyr: ,װײל נעמיש ny ,םענ־ אז װײס 

&.jyBglr jy
 א jyvgnBjp jg D3'in j'nyiyo כיי

 ogn .omrnnoig jg jig נײגעוײגקײט
iy i rg שכל ib׳:jny:omg o אזוי inn 

nyn מיט נאכט?י Ig: jig ,rjyip g 
 :״g בעט, jib אמיס ny ^ייכט אײ:עם,

:jgoy זײנע איז yr'noig שװײסיגע 
sryiinyojig, גנב׳עט ny די יף1א דך 

v'bv ׳טםארק איז עס וױ אזױ םיננעת 
g jg ny o^ynnor ,nyooro 

nyn גיט שטוחל ny:rg ignp jyroTn g 
.y:g^nge nyn

אױןי. jynyn nnn oy:y’ אין טתט די
 תרכ׳ן j''ng זיך גליט׳שט לבנ^ליכט

og■ nyn .nyoD:yo וױיסמײם opyngo 
 pg אזױ זיך בױגם ny וױ בץנשען, דעם

 רי נלעט אדן ערד רער iv oypog: זײנע
 .ty:g^rr:ig ogn ny װעלכע סיס,

g א5י::y בלײבם וױילע ny אזוי jnyotp 
 ny«'B זײ מים םום, איק יף1א שס'ל,
 •ngD ער .o:gn אןן סוס ?nyn:g פװ׳ם

 g אין :.gon^ םח ivb^ דײ בייסם
 onto n מי ,ny onynnyn omg ײייילע

iv jg n זיך הױנען nnn oy:y' אין rw 
y:ying3,| װי g po iru w a ig ,ייםעל? 
 pngor ױײלע g אױןי זײ ogn וועאכע

yc5gny:iv.?
o:ycy •p^yogi אויוי nyiyo זײן 

 pg ■gp זײן ארויס שםעסט pg חדד
p'ng ngrngp p^ypiio.

.o^yp po cnyo’v ny 
ogn #ליב ogii עסרײם» 

ddip ,ngn̂ ngt^ אמיס po וױנ 
.jycg 3>gn tngn enyer t o  n  .nnn 

ny»yo onyrurjוױ ״ Ig : ,?go ny:ip g

y n ,eng ony: ,ny:y:goy::* i ר
nyM: g f4g, טר$נם Im r s u m 

̂וזי ^ yy^P] דך y♦4: f4in pg png
44f ,ynoync ,yo:gpg30ig ,jyo:yToo
Pc4ig ny:44g T^ny ŷ g ny3g jyrn 

yo:ity: .ivo’riv׳ jig yrrgrorn 
o'oyn .irvi o'nyongc yp’:ng,royD 

jy:44t nyn44̂p 411 דס ,ojymoD g pt 
ng: וױ yo443ng jy3ge;"g jg po4״ 

 f'nyiyo rg לוח Dy:ycg^rngc סיס׳ן
pg jy:44?pivnyn:g:gB y i  nywr 4׳n 

^4:44:jyagn lyogtiv ogn ,|yo44P 4ד 
pirtp’g oyn 03goy: orrg yin פון 

.eg44: g iif  ,jynojng g
pg װי :-ynyc4v g ,4ng onycr ny 
nyrn םון •nynngnngB g opip ,c ŷp 

r a  ny:y»r2^gn nyn pg nyn pg nyg 
ovyt ,j4ng דף j44t /Pyng mrt3 ny:y4 

ד pg P'tw ,jy:gnongc rg •דם  װיו
 g טי״* ים4כ 4itg ov4f ny חנײיך.

0344nr jig o44v P4or רײכס. און^ h 
 y: nyn- דך חערט oy ,Tor rg אכט:

jynyor n  jib ::gt.
 jib פיס ,n jynyo’V j'nycyo 1בי

pg osyp פון ny:yolgny:r4g אויפ״ 
nyn pg j:i:yn כחיר pg

C344nr, רייסט og בי#טעל אײן jib 
ny 4jyo44nv oyn יכט^^ :,T : ,t 

n̂ Bg• y^ypiip ogn pg 0 כיזmi |mT 
g .oopgn 4 שםי^לitg t4g o44v 

:-y r4nr Tt opip ny»yo .jy::g:ngB 
iv rn, ס4:מ סיט .nynjign
■i^vil:: גיט ̂nngn g ny:y די 

onyor ,jyi ,די נמהסט אױף g־: 
ig^gypa y:y3nry: הא:ט אין ng״j 

otgi pg די jyi4t3nn זיך y r4t imn 
ny::’B, װי ny:^g מיט טוט ,nogt 

ig^n:44o r ים. ביים
n  ny o:yTigfi igjnyn אי״ הע:ט 

oy .Bgp j'nyo איז עי — ױן/ דדכט 
 אים Tt onyp ny tg ,jyroy iv סתפיל

p4t rg  ,to  nyn iv ים:» jyog:g3 מיט 
4B ,nyf^or־»nyrnny ,ליכט g ייכט jib 

.044png3p:gn
pg TPyog• מיט nyTor כאםראכ־ 

jy3gt yn:y:igB n, סמג  ■g ny oio 
ny : nynyn:g nyn ig : y:44g לyשמ 

' ngB ,iogl ׳ylyivig-tg: 4n אויס i״ 
טימ זײ ראכט

 ;yngiiy: tm טיר ױיט ny:y4 אױף
Tor.

ogn ongn ינט1:עװא .nyo44nr g

jyBngiiy:ong T t ogn nyayo אין 
 g pg nyr nyrnjyoip nyn ngB בעט

 גע־ .jyDg^nv:4,|g כאמיהט דך האלב.
T װאוסט, t ny oyn onyn:g tg tg 
 :.go j'oTn jy3gn3iv pp n4o סיחאען

:ny jy ::i::yno r:g  ynyoyn: ogn ng 
rg  nynyur r ig  ,03goy: ogn עס 

*no oiv .jyBg1nv:44g jyiiy: on’g 
g ny ogn טאך :jgoy סים o:gn nyn׳ 

jy3y:y:nyo4g T t  P» אױזי :-go o'og 
.ogn

olgoyn orny איז -goy::44ng ny 
jyi אין no yn’־:nyn״oylB פון j'ngB אנ־ 

ng: .jynyn jyBglr רי אין yorny 
-yoy:ngB jib  jyoiro y:4n:yp4nongB 

44nDmn jyo4iny::g p ניש ir T t ogn־ 
oyn inn ?yo פאק Dgn nyr^p צי־ 

y:4nnyo׳ jy;:4lp y:y:ngmyn פון cyn 
-np jy3,iny::g ogn nycyo .nypyii 

»תיס. oyi -פון כען

y;Brg r:go-gB ogn iy y y  p4f- 
*4:nyoo:4B-jyog: nyn pg jyon״.v

jyny: jy ;44t jyrig  y :44t ט  חי
gBרrיj44t — 4 yBg ים:• •v r o r 4n־ 

n  ,yogii כארען — nyn .jy*gBy;:4’g 
jynyor y/yin — אין ,144נל .jy ro 44:p 

tg: n ״ jig ov4Brngc עםא-4אי:: 
ysyo’o Dgn jy:4ivy:o4tg ,onyo :בײ 

lyn םיט נא-עקט nyt4il3 .חויט y :44t 
m gn ,ongny:o*ig jyry: jy:44t o:yn 

r n n y m  pg, די jy r ig — ,קיײ:ע 
jyp:itnga ,ypoinvmp ע־ל טיפע אין 

nyi. וױ ng: ogn ny פארטאכט ,n 
og ny: ny ogn ,jyrig דעם jynytorg 

•jyo4ic  g pd
jysruv ,ng^Bir jyornyo:ig jid 

o4o4no:ip׳ign אין ny ogn ,jyn’Bg i 
,sypyt Dy;yn'igB g OBylry:o4r g 

ogn איהם osypriy;nyn;g;gDארױס״ ׳ 
:jyoi:y פון nyiyn ; y i '? isy: g ongn 

 ־y:orng לוסטע, g jy:gmy:fig נמיט,
jyoy jy :ורען i4iny::g pg nyey jg 

oM.nny:n:ynyor. וױילע אי*ע og,n 
jy rn y ::g  y i  ny צו .y:ginga nyn 

oy r o r n g c  ,^ynyni g jy irn y :B 4*g 
otrnyiv .;,,ng s,vi pg o:y1y::44ng 

y ogn,אסכדע״יט ־ civ .syey cyn 
ogn ,:,ongc jyny: j איז ny tg סוף, r r 

i ’t ny מישב :jy ry די ז1יאויפ;יל;יעס און 
n y lg r אױך

ny ogn y :y i ,1iy:ny3,g ogn צורילז 
yn:ny:oing ,oPypnmgB| יצני־ א בייט 

.jyosgngi : ,oinngc jig ynjn
D’ing rg  ny אין :.eg

 :gongc-nyigopg jyongn אינ׳ם
g nysyo ogn ס̂בyל o*'yo,vy:nyo:ig. 

jyDD'i^y; *,,p jyzgn jyaog^ n 1אי 
n .4,ypjio nyn, נ״טם שױן איז לכ:ה 

:jyign jynyor ,n .jyny 1זי *y::g
i>yonvo4ig jyinn כזרח׳דינען אױש׳ן 

nyeyo : 1זי ט־אכט היסעל.
nnn — קאלטליך gonge.: 1אי 

n: װאלט yo rp  cyn jgo:g oengny 
כא:טעל.

cyn cpiny::’’ng nyc'c ogn ny 
jy^opg ,n jy r r iv  sgp. װי ynyre g־ 

p g  y ig■ ט,,װyםאחטטופט ר c:yn ,n 
cy. אין :y ry ?  ,n

&gאנג. ז״ן ר^כןןרט:
ig אין :  ony: ny:r nynne gtg ט  :י

Mtiognc nyn. און g cgn ny ײ  צװי
j y r T 4c גא:ג t .p^gc j't 'c:  טריס y״
jyeg^p איץ חילכיג nyr:gDngo nyn 

g: jycg םון D״pogt״ : ,n, וױ Dsgn ny 
y:nyv^'n pg jy ::g :y: די »1מי yDigp 

D. איהס האט לופט rncnyn
 jyngny: איהם איז אםאל כייט אוץ

n y r r n o ב״ם :ny ogn ,p:gny האט 
jyrn איצט :yD r .אזיי׳ אױב דזיסאב 

ign ny oyn שױן jycgn װי Dy איז 
 יע־ nyr צוױי בלויז ארבײט ny חױנה.

jyn הכ,םרgr:רy.ב1הא ז :ig פי:ף ngn ̂
cyn jy:ycy ny .פ סאלוןgבריp־yn^ט: 

^Dnyngi44 טראמװײ־או^ײטילר און :-y 
jyn צו שױן nyn .ארבײט ogn nyn''g 
jyti ניכטערען א״פ׳ז jy:ge׳ :jyo Deny 

g בראנפ^ טרו:ק g ,nc., ,ny'i nyng־: 
: צוהדבען " .,DC'n :gD cyn

:i׳ oy t'g געפעראיך. נישט jgp 
ign ny זײן dp: iq O’tnylgp pg אין 

 oig ,y'ypyn nyoeny 8 ־yn פא־ צײט
ארב״ט שבת טאג פ-יען cyn אוהר.

1
ט א: :י־; 12 t43 jg o :צעי  yגא א ר
־ r y n  r פי: *V קרי;ט א־ים ong און

יכי״ עגע־ :עי־ ייין jycy נ״ט׳ן .1*11 g
דע־ .־ע:־צ נ ע־ פײי א סא־זאמט. ת1ה#ח

יוער סאלח-ק דעי דסקינד,
איײ ציצ Jg 1זי nyiyo jig הױכס

?y,ן gt ny? יט: jvroycrngB.
ny tg איז yoipy:iv| איז סארון, צום 

 ‘אױס שװע? ־yn ,,ב געאעגען ongn שױין
:jynvy א :ny:y, אן מיס y:ycg,צױ ־ 

nyoyroogni .כרוסט ogn ny וים דך? 
n?yp:io nyn pg jynyty::g״<o. ע  די:

T צ״הן ה״סע t  jy ign :טי ע ױ  ׳-y; מ
jg o־yn ny ogn שירה׳ט. :g e *;צ־;א 

y :y:ײ ם סו־ף־װעטער. pg ש:
:t ngiogno אױפ׳ן Ig״ :  jycyty: jy 

 *nyng yonyפאררױכ jig nyD,,i־g צװײ
nyp,:g3ye .csgn ט  פעקלאך רי

>*r o :g" די אין jy ign  , , t .o:yn אױס־ 
:jynyty הי:ט, ,צמי װי jyvM ogn אוירי 

jyongn ,cysg די l y o rn y o rn, דער 
jyengpjg , , t Pgr cgzym c.

jycgn y^g אופצו־ א״סנעברוםט 
iyeipy::g  t'g nycyo ogn ,jynnD 1צ 

D ysr. ז, £:g זײ:ען , jy״ :g o ry׳ T t 
nyo rg  onymny: .װאס חזרים, װי איהס 

t jyngar״i צו nyn 4טירעי, ;y:gn j ib 
,ז װעט דען , :Tt ;yign ,jy:yongp n^g 

jym re  ypyp:iD געשפארט nyorn 
j'nysyD. האט קוים ny אױפ טיר ,־ 

:y״ycgsi;׳ jyo rn  j ib  c t m  , , tiycg .n 
:g jisgc pg 1״ncy: א מיט : ״ 4io־ r y־ 
jyc.

 זץ װארפען קלאוקמאכער
 פא־ קאמפײן אין אדיץ

לאנדאן. מאיר
.'ו1 זײס פון ;עלוס

jypnyimyn פאיר זײ^־ ign:gn ! אין 
 טאכא:י jyn ׳איצט גאך איבערהױפט

Ign זוכט in n דעם טריקס פא־שײדעגע 
 o:gn:gn פון lyc'^tycnnK דיסט^קט

y^ytg  nyoyg .D:yn *טע:דען1אוכד 
jynyn DCgey: jytte אyy אנשטרײנ־ 

:jy::tצו ׳ :jycy :טאײא, gP I'nyz'g»׳ 
r פיט jyclyn צו sx אי איז װאס : ye־: 

n לא:דאן n'ge ליך, y rn  sgt זײן nyn 
yDynonwcפון ־ jyol2 אין ^סס־יקט 

.cyn::gp
 yoigny:Bg| איז פרײטא: ןyצסyל

:jyngny םון פיטי:: א n, באאכיטy םון 
 בא־ ױ פיט pg:gry:nyorg nyאונז

yDeg פון nnngc o r g r n פון nyn 
 די טיט צװזאמען ,jg»:v קיאוקסאכער

c לאסאל די פון באאטטע :g ':v.
n y ::n y?r D:ynnyna א*ז :y־ 

jgonyo’D nyn jyn. אויף : :,D'e cyn 
 צװי' ברויז jyngny: אויפג^ומען ז״נען

jy:gnDצו וױ ׳ jycsyn ד, N־ytgsCD"c 
nycgepig^p , צו אזױ װי און jyssyn 

segp cgn:g,,.;? םאיר אין
:cyncg װי cy איז y: onyny:eing* 

jynyn jgoy: jgp cy ogn ,jyngn םאר 
y: jye״mg די i:y :cns t'g ,ytg?DD״ 

jyngn און קאמפ״ן רא:דא:׳ס םאיר cy 
 א^ע cאn טיינו::, ארעטענס jyny: איז

jy ::t::,,nDr:x טוזען :ynyn Dzgey*• 
 jKecyn:!gP ogn ,jyslyn צו בדי

yn Dl.nyiny nynm p מאיר r̂ jgn:gp־ 
jyn, און cy איז jyngny: jyogTrgi, 

ypgo in דאס  ngt jye נ^יך :jycy צו 
nyn .ארבײט

cy px פאר איז |yc^py:cnx cyn 
:jyngny א y>y'vysc ־,אטור,אספײן־ר 

yoטיט ׳ n ; m .סאר g royo־nyro c״ 
 באדנדעיס א־בײםעז oyn cgn םאן,

 jycny.n צו ׳דיסטריר.ט c:׳gn:gs אין
 פין cnyngnpnyn ,n קאניפײן. cyn אין

oyn yo'egp nyn ז,  ר,?י:םאז אין ;,
yo'egp p'BOgp nyigepiglp ,n .ng,n

^j'nyc ודעט  jyp 'i’Dnng י?ט“דיסטו
cnycyn:yp, אויף װעט און jyc?y,n בא־ 

y:ngt; טיט onyrogn פ־ו טאג אין 
jgrpypy, פאל•־ טאטאגי די אפצודױטען 
 יטטי־ די ןy:yצו׳::ב :יט jysgt טײטענס

jyre, ״ װי  היט טען ng: jyn ׳עס jy:o ז
jyn ,n: ניט :y אויח זיד פאילאזט כיען 

ny''t און ױשד O'TTpnyn.
 ny3gepig?p ynx בעט yo'egp ,ד
Dgn אין העילפען װיאען nyn ,1זי או־בײט 

קא־ דער צו קלינסאן אין פעאדען צו
ײ װעט ניע; ױא■ מ־טע  ויאד סנװײזען ז

ד קאאזקדאבער די זאאען ט»;. צו  ניט ׳י
 קאיי־ אין קוגיען זיי זאאען בעטען, אאזע;

ך אױף נעטען אין האא ט,ןן  פון טייא א ד
ט נענוג ד,) איז עס ארבייט. דער  ארניי
 העאםען װיא װאס איינעם, יעדען פאר

 צו ערװארט לאמיטע די טא[. עפעס
 העאפען ?ומע; קאאוקמאכער םןי א זעהן
ט, םארנעםט ארבייט. רער אין  גי

 איז צייט די אז נרירער, און ׳סװעםטער
 פאר• צײט םיעא ניט ׳פוין איז עס סירץ,

״ באיבען  ארבייס און עיעקטאן דעם י
$ איז !-יעצ י

 דער םאלאוױי, זיםער דער נישט
 געזאננען, פ־ן םייםטער גחיםער

 הוידעט װאם װינטעלע ד»ס נישט
 זאנגען, גרינע די ׳םסיפעריש

 קלאיע דאם װאםעריל, דאם נישם
 טאלען די אין בלאנדזשעט עם װאם

 לאנקע דער אויף שעפםען די ;ישם
 װעלדער, שטאדםישע די בײ

 טויבען שםילע קלוגע די ױשש
 טראנען זיך לופט בלייער אץ װאם

 ליבען, דעם םוד יענעם װייסען
 זאגעז ליבםטער טיין וועל איך װאם

 הייליג־שטילען, דעם םוד, יענעם
 ;זונען זיבען ווי נליהם ער װאם

 םייער םון איז װאש םוד״ יענעם
אויםגעשםונען... בענקשאפם םון און

W W M W 8son

יימ
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נאםיץ־ביכער רעראקםאר׳ס פןן
 דער •ון ענטפער ישטאםעיױגער «

״סראטעקטױו,״
 m יסנססן, «־, הסס טענ די
D**il״fOQiove סון fl*»P0»g1• i n 

 loinom )•׳ •רעויחננט *לו צונע׳ציקס
ioboio ויןי* t״w חור 1« גריוי *מיי 

 ־umooino# איחר *ו po •רסטסקטיװ
r״ii רעס סין n־noo3, ,סר dodos. 

ov po<** אמר״  , in סן ivooio, װאס 
 ײסס ענטםער, סן ,pmo׳* יסססססלס

 נס״ קיפיען, אן געבסן i« סויס סיידט
m ססיםססן  .iyo»io סנטחסיט נריו׳ 
 '0•י די )1 :•וגקטען דרײ ם^נענדע

 on לײגם ניט נאר oonoi טסקסיװ
 פארהאיט ר סכויססמ. !ע־סלסססנעם

 די )oony. 2 זעחר דוקא on*o iv זיף
■ipopoooi ניט װיל און ג*ט שען '« 

 נס־ סר. iv ovvpr,ooi*o oi״p נען
» חאט זי ,lynyotrnoo איחר ססט,

 ז«י זי to איהם, po םיינונג חוינע 1*
 )8 דײוטירעז. i* איהם עריוינען זיף
to. אנרי״ דעם זיך פאר האט באססט 

 נעװארען ע?ויססעןpo 1 ײסס ססנס,
 •poooio דער און ױניסן m *װי׳»ען

 סינ׳ד יס ױיגען סס אױנ po סימ,
 סײנונגס״סאר׳ןןיידענ״ פראגע א אירנענד
 *yotmoo רי po סיחס |yr*n* הייטען

ion חןרוי יסן,1ױ דער םון on fOion 
 iioo3*rti**n lovioi, דער נס־פי׳יסען

 סיס*יעי סיז װעיכער הע«נוד, טר. מיט
.oyi פסר ;עמארען אױס;עק?ינען

אױס, טיידט «ו*זעהן, סי« ov וױ
 on אכסאן7 מר, in**oi*o*io סר״ט
 ״,tin• םראנע. דער םון עיסר סאכיע
 סאנט נריוי זיין אין ׳®•לעזיננער דענט
 »ו מעניױ, נאר איז עם וױ קלסר, אזוי

 װ״רז׳ט־באארד רעם סון אויםנאנע די
 on אין בא׳»טימט נאנץ און םויל איז

 גאר יאנםאן סר. זיו מאכט אגרימענם.
o װענען װיםענרינ ניט n ער־ און 

 |”אי וױידזמ״כאארד דער אז קלעהרם,
 •1טא ,•V ה*ם ער װאס כא׳טםימען, דארןי

 וויירז׳•* דער »ז ותרטער, אנחןרע אין
 קאװ־ט, סו«רים סארט א איז כאארד

P דעם אינער כא״טטיםע; קען זואם 'r־ 
 דער און “״■ראטעחטױו רער פון זא<

 די איננארירען נאנצען אין און ױניאז,
 אנרי״ דדר װאס אױטנאכע, ע5ס»ע*יע

̂אר אזױ האט מענט  פאר נא׳טטיםט ק
 דא• דעם צו אנער װעיען מיר איהם.
 כיסעיע א *װיהסוםען ■ונקט זיגען

 א אױוי בילויז 1וױ<ע םיר אוז שיעטער,
 ער׳טטע די אויף אי׳טטעאען דןי ווײיע
בריף. ילאכסאן׳ס םר. איז •ונקםען צװיי

כאהױי״ די ׳טעהן זעהר ?יציננט עם
 •ראםעה״ די אז <אכמא;, טר, סון טוננ
 «ום ערנסט זעהר זיןי םארחאיט טיװ

 דער פון האנמיננ די אנער אנריםענט.
 םא< איצטינען on אין *ראטעקטיװ

 <ױט פארקעהרטע. דאם וונסט צײנט
o n א פון טראנע די איז אגריםענט 

 נעלייז־ א פראדאקטפן אװ םםענרערר
 אז טיאר, דאך איז עס װארים, טע.

 הענ״ נענלינען םראנע דאזינע די װאאט
 עס אז ױן, ׳טיקט לוםט, דער אין נען

o װענען עפעס נעװען נים וואלט n אין 
 די דאס פאקט, nn V אנריםענם דעם

o איז װערט פראנע נאנצע n אנרי״ 
o ניט זיצנע תיין םיט םענט i ^ n, 

םרא״ די אז נאװייז, בעסםער חןר איז
װאם צייט, רn םאר נעצייזם איז נע

• nווי ,,ט. נעמלאםען. איז אנריםענם ר 
פון הפנדיוננ *tn טיט עם .מטיםם

 דוקא וױ< ■וועיכער פאר׳פטעחער, זײער
in n t אזױ און םראנע, די אױפעפענעז 
o פארוואנדלען ארום n אנרי־ נאנצען 
 ?”פײפער אמ ״םקרע• » אין םענט

 פארהאילטוננ ערנםטע אז דאם הײםם
1 אנרימענם צום

וױים, ׳»נדערע אילעיוױ ^כמאז, םר.
 סםענדערד * ווענען םראנע די »ז

 דיס־ מםארס זעהר איז •ראדאק^אן אװ
 אגרי״ דעד אײדער געווארעה יןומירט

 מר. נקװארען. געש<אסעז איז ,כמננט
 מאנוםעסטשוחורס די אז װײס, לאכםאן
אוימ־ וױאענדיג, דט װיאענדיג הןוםןן,

̂אנג זײער נעגעבעז •  סםעג- א פאר פאר
w■ •ײ דערד rpip ir, דאן ערמם איז 
 שלײ «ו א״נגעוױימט מניאן די חןוט
 ■ראםעת־ רער םיט אנריםענם דעם סעז

1• »! רײדענ pro prp וױ םו, «דװ.

 -n>g וויס פאיה^ט^ן-דך עמסטען
tw o ון® iy i ראטעק- דער פון דיט• 
#*§ w ױל ױ> p vn אגרײ דער װען 
 אױןי ,ivotfim ׳ידן ייו פ^גט
 װעגען פראגע g אױפהױנען נײ דטס

jgg 4׳pipiri• טײ סטעגרעיד א
•%

o אין n וײן אץ •ונתט צוױיטען 
 Dgn ער fg יאנסאה סר* גט#1 גריף
 איגסטמק^מס גענען וװ נדמח דט נ^ר
 ירטטעקטױו דער פון wivogng® דעם
i רעס פון iw w iv 'v. װט<- סיר 
pro ׳ילטכס^ טר, גילױנען נעװ^אט 

r\nn ,״םר דט* םיר חונען ל״חור 
 אױס• שרײבט נריוי דין אין נאסעט

w ,Tf’pni ער חןר אין חטט ער  גא̂ג
 on אין פארחאגמונתן n פון ^יט

 אײן אין מחאילטען וױידדט-כטארד
̂גצועארען  סו? ivnvoingo די סיט לו

 iv ס״גט דערסיט •ר^טעקטױו, *דער
g פאר זײן tg זאגען, *ױ

 mV< ער חאט דאק^אן4ר?1 אװ ס^עגדערד
i מיט *עטעיט n סון צי^טימוגג פו<ער 

 דט דען עס איז a^r.^pyogi״® רעי
g ,אױגעךאויס׳פטעכע^ר יעטארקמר 

 aio ogn ׳דעם וױוי׳עען וױדעחפפרוף
ץ אין זאגט יאנטאן  סר. און נריןי, ד
 נאחױ■״ בײדע זײגעם^ אין נאסעט
 טו אםת, דין ניט וףn קמנען טוגגען
 איז בא^ױיטומען צוױי די פון װעאכע

 ^טעיט איז: סראגע די ריכטינע^ די
rn די נפסעט טר. g c;; סטעג״ » פון 

איײ זײן אױף rg דערד
vm אחרױ̂ת m g דעם כלויז ער טוט 

 פאר 4 מאגופעקטיעותרס די םון וױיען
g דער ĵv? צו וױכטי; ?עהר עס איז 

 עגטפער יאכטאן׳ס מר, iv2g ׳װיסען
 ypg אין וױ פרט, on אין שטאמעיט

yin3g.
*»

 זײן אין ■וג?ט דריטען דעם אין
 v*ל אז ילאכסאן, םר. םארילאגגט נריף

 זײעד צוױשען סכסוכים און םראגען
 סו? פאר׳עטעהער די און פ^טטעהער

jypgf jg^r in װערען פארגעילעגט 
cyi igo גאנצען n^n׳tf״iigg3# און 

 ov Pgr אזוי ׳זyנy/•סק oyii iy וױ
iya''f»a. אױכyדאױף oy orvr אויס 

 igc- 1פאי;יגשטיגע גאנץ g ױץ צו
 ;yic g igj ף1דא מען ׳1אכצ ילאג;.
jgo מר. בײ »ig^2gf כ ינ ע ו ו y 

Dgn iy jyjgic זיגען, אין iy ?yn 
y;gic ŷ״ o;gז f»yn i:y ; i ’g/און ׳ ov 
lyr^rD’rg זיף טyװ  ig^p די ;yv;g 

 אױכ ;.gsrigc oyi פון אונדני;קײט
r פון y2g;c'ig י1  oyi״n g g r rn 

 אין נאיעטיסט igip כא׳טטיסט, איז
oyi אונ־ צו ׳איז דאס און ׳ימענט1אג 

ry^nyo די Dy&TT"inyo"oig און 
 איז דאן ?,yo^ng זײ וױפייצ צײט, די
oy ,אי *ז !יכטיגy;gic vztvu i:y n 

ן י י א D ד c ^ i ^ n? גרע־
 ?yiyii עגםפײדפן ף1דא ן y צ י נ

iigg גאנצעז oyi םון rrtTT ii. אױב 
n g g rg n vn  iy i iy 2g איײן קעז 

2^ov ogn /|yo,D אויפגא־ זײן איז 
̂ד oyogn .1כי דטך ?yp דאן בע,  כא

i ־ <א̂;rרgם א טאכ^ n  ig װײדדמ־ 
g? nggo* ̂נ זיך i מיט זy.מlyפא n 

y די «י אונטעמוכוגג, '^ D n j’g-pigPP 
^וקמאכעײיונ• א איב^הויפט ף1דא

^V ?ag נאך 1באא iy^yr i n  iyp on 
 אויב ,y;gio g מיט ivdw oyoga םד.
ŷ p̂דנגly איז Myii injyog■ i n-

ם^- D'|g53gP .io יויט און, מ?גט,
r טyװ ^נג, iT 'ii i n־lytiMi ngg2

 ניט ogi איז חום. 1איכע &טשײרע\
i n נnסטŷ אונזין V יD'liy: fv אונ־ 
 :־gp W<*:' רי איז ogi ־OTg זין,

nyvspyr םון io. אכסאן׳ס^ y'V’tgt 
i אז n !!צנט׳טיײ ןי1דא וױית״ש״באא 

iy3'g pn י א i נ y ד נ yDPyn 
.yigio

•*
 הױפט־ רקם צו מיר tiwtp ד* און
 אין האט ?אכטאן םר. וחןלכען פונקט,

 םיח נרעםםע די זיך נענענען כריןי ז״ן
 צו בריף נאגצען זײן אױםצוטײחנן.

 רn צו ׳טלעדננער װידטעם באםעט םר.
 םון פונהציע די עם איז װעלמ םראנע,

on ,איז םתקציע די צי וױידמדבאארד 
 צי און אנריםענט, on םון באשטיםט

n n האנעז קען װייחש־באארד 
grp אגפנחט אירנענד ויו אויא נעחםפן,

I f l 1*י I f l  W 
i ײיומ יי n  in י|« *ײג<, ופגצ׳ןר' 
 ■i חןס fjriirr יאנראן «יר, *ב«ר אט1

(<ורגיט, יחיוא׳ן ג«ו*דט, /
/#

נצן W »ד. צו <וי(־ט1 «*ר י̂ו W 
 דא ״|f פאר און ׳•טאגיר׳ון >יין •אר

iir׳«*yij| אין ואר va tu, ר>ר ffflW 
ן אר״|  ד>ף, ןןר 0ײ1» יאגן, י״ן י׳

f» גאסצט׳ס ,«ו I W M #ר־ע 
In ׳פ7•י אוסװארפומ די וױרפיױ m 

מ. » ײיי מ י מ o* «ױ tabmv ו r די
o• פראנע, r ו״ן פארט •י«ט p'V m■ 

פאר r 1ײ״חא״נןא on #ון זא<
 א•1« די ut ,10י)י גאנץ איצט א־> או״

 ,tjiottiyojip די ניט װי< טצסט־װ
on די ווארופ גחוד, וױנטינסטוןן

pio?p9״«opyot*׳oy lyVfl oiyit ,ויט
o אױף fyoyiyuo ׳»ױן סיר חאנען n
ivo'yt א־ן פיאץ iy»u jyovyi ״Vi‘ 
ooyi׳w״o,״ t״ y v r) ׳דט to די 
 דסמױססן, רינסיו אױף ז־ך lot ויאיט

 ־yorjyriBtv דט •ױיט און ח<ײן װי
 *”tnyowpinp די ז״נען <«דיג

 ,oiyn די r* )דט דויאען ז״ דזיצעס.
 פאר צסחיט און opiolp קױפט װסס

If יךחױיע1עק1׳צ זיי f  ,fyt'ni ')איי 
 נײ P inyti|>1 ט̂א vlo פסר סןול
 ארנ״ססר, די גיט זײנען דאס to דןי,

ivoyo on װעלנע  Ivrip די §ו| 9חל 
•yt” i)איו דאס צסחי׳ון. ז״ װאס ׳ 

 1טרײ« ,,t װאתס חױיט״נמנר, חןר
n די ivp’otnn צו ,,tt׳o״ioifiyojio,« 
oy נאך דא אנצר איו « u n i, •>ומ 

 iy״t 1פא װינטינ, אזױ opit* איז נער
נאאיוס.

/*
iy ותן צ״ט, דער אין i סגױרעגט 

 מא״ ,ד האנען ,moityi |yoo>ryi איו
pioiyt אין oonyj ;ופעקט׳צורערס

די פין איז oy מים•? ספצורײסען1ס
האט דסן וױי< ארנ״טער־וױידדטעס,

ro די oyttyrtoyj גסך y i’iy פון 
r n , 'ii־׳iit״i n,,. עצטע די אין> oy* 

f״ti די האט כיסנאטען יכע1 i׳trK״״; 
i nא נעקראנען ״ ivpioor »איט.1ס. 
 m געװען oy |y״;t o״t א״ן םון

o m oam iw tt״iy i״ioo״iy i ,p 
n>yn׳iv :y r  iyB־ioo״p׳ iy i דט 
 pioob׳ ראו iyao ,iyiy;ii>yi גאנץ

m iyp i'tt פון סטר״פ n ׳yo»oit,| 
1 yolyttנע־ופע; »נען t״iy נ׳ענטינען 

'1או פון py׳n ;רי־טען oyi צו ם1הס
y;oo’*op ypynooni’M yiyt| צו 

j r״tt ivi״o ym ; םון ly im o  i n 
t״o ז״נען io i ,i  oy דאס אױוי i״ 

 ־n איעײ״ אױןי iyr״n מםיינענדע
 ײסט נסי ניט ooi ,,tto ,1כעגס־סיסצ
t oiypyi״t א n n פון inyiyipioc 

tt n״io i ,oym אין c io i׳yp פעיע
n נעט-זט נזען הסט  lyiyoyi א׳־כ״״
iyo״r״n׳cye( אז t״ iysot וױ״סס״
דט mot און דען,יכק1די jy;yp איז
.jyp״ioo צו ;עצװא-;;ען ז״ז *

yiyrjig on jy^yV jyo^r iyo’T
oiyiiropyoug^-pigPp ודײ די און

tg #;yo ♦זי iyo3g-o o ;̂ig3 iy;yp
אױנ ד׳״גט, וױיח׳עעס, םון

w: די זײ טײ; ogn טו אזו/ ;g אוג״
|y3gn אזנטמדזונוננ, די ט^זוכונ;^׳

^ oyn; דדעויל" איז דאף די g io y
״עדײ צו jjgp׳-g2 1זײע אין |yc?y.i די
jyi ,װײװ^ס iy3g iPgo’ii אונ-
ivo די ;n :yy־־in:yor^tg yo איז

ig; ov צו אונדעניליך tycg.i אױוי
gtg ,טו אױסגאגג jyoigi ogn די זײ

000אונט^זדכו;;/׳ נאנצע
 oimropwwga-pigjp י1 װ^טען

iyog ty^iponig אט סיט w t g i  iy i 
pinnpPpiy װ^ס oy !געוחןן אפ״פ 

ogi iyog j ניט ’oy^oyjt'o iiy t 
i n  iy r t  jvrvs of’gti און אמת ;r:g 

iyog tyjyp .oog.ijnny סאנױ רי 
Diniropyo חאנמען, ניט אזױ iy i״ 

igc די אט ;-gpin yonniigc yv;g 
y<Dgs םון g ;נאסעט og ig c in 
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r f w o  t y r n ^ f•  fnrruir j'f^a•> 
̂יט  דס נ*ר |jmyj יו

ד י♦ זמ? שלזכס,  וױרקייו װ«יט וי
irnyi ״א?ד nryo n ?אי ivm, װטס 
 וד גיאט, א?ױ דט pnyj fjrair̂ דאפ

רטע1א^מ? אן  אטת, סעיאדדאסע* אט̂ו
oy רעיאדראטאטי׳צצס סך » דא איו 
ץ סך » /וזrכyל אוסצר י

 א אחן ^yipi^yjp^ וױײ/ vn װאס
 צוואס^חאמ. יאד׳צען * *חן און זץ

װאס איז אמסצרפײד דצר
rtjy n ̂נסא< איז  וד גוט אזױ דט ק

ת- וױרקייכ^ אץ דער אד«י
 אינטרי- אן oyiy פוויט oy אױנ כצן

iy ארא• דס פאיט גאצ̂ט i פאר״ 
 קאד״ דין צו סחי » מאנט װאט חאנג
mvn. דאס >tnim ?yayf אטגע״ דט 

 איז oy פאוחאגדפאי. » פון האתט
 גע־ פון ;?iyyto«״pe אנחאיט^חן אן

ivr^ynyr געקיײ דך חאיטען יוטס 
 אוינ אגדעחן. דאס אין איעס ט^ט

 רy אז ׳גים נאן סײגט פאי^ א^גצד
װײ״ א אין דעס םון ארױס איז
 אױןי וױדער איהס איהד זערזס אדוס לע
n םרײ װאס זעינע דאס סו^דיג פיס 

iyn ̂ט נאו  און עגער;יע. סצחר ר
 מיעס *פייו, מטאדנט אײנער אױכ
 דין צו סוף א אי^אי גיט אױןי גיר

0"vvw v, אחןר גוס ^P3y. די אץ 
yoainyo פאיען yrn? װאס בענרב דא 

ן ^  סײדעז ײאץ. ויץ פאמעהכמןן ז
 •ער־ נא;אבטע גרויס^ א איז א^גצר

 אנדע- קײן •יאץ oyoyr ׳זפ;ייכין^ס
 אזעיד אכער .jyonyrpc דט קען רפי
 חױיט- n גיט גצװזןהגייך עפייען כע

»yf>r? זײ יענצגס״דדא^. דער אין 
 אויף ראיען jnyjy^p סים ױ\י נאגוגענצן

 ראיען חױפט די געניטען. פתסטע
 םיםעימע־ n צו צו rttnynyj םטיזנז

jytrTno ׳מטע- װאס אזעיכע צו אחןר 
vn\ מדמח. דדריגע סעהר א אױף נאך

 דע־ תען םאלען דד&ארדז׳ש׳ס ילאיד
nכyאן איס װערען אגגעגומען ניט ר 

 נטר קען עס גאוילה. דער פון אגפאננ
 צו נרעמעז זאי דאס אז דין, געמאיט

« ;y^pwn imyojn און עגגיאגד אין 
 זיײ דעם חוץ וועלט. נאגצער חנד אין
 ניט אינגאנצען איהם פון נאןי סיר נקן

 האכען איחם נאך \vivp סיר פרי/
גיכמן. אין גאר און צוריק

 דמם אן איגגאנצען זיך ותנדט דאס
 1אי וואחיען קו^נדע די פון אױסגאנג
 װאחר־ העכסט דועלע? יואס #מעיאנד
 אוגעחאיטען דכמן אין גאר מײג<יך

uni־a|y אחן װעט רזש^ררזש ילאיד 
pto װאחילצן. די אין םאקטאד א ו״ן 
 אלױסצײ־ װעיען אנחעננער וײנע אויכ
 איהם םיר קענען א״גםיוס, v\m נען

 דעם אילס האכען אסא< וױדער נאך
 <איד אױב װעיט/ דער םון ״•רפסיעד
 דא זײגעז חרכםאיען, וחןם דדפארתמ

 םאיל״ — מעגייכקײםען צוױי אנדעדע
yanjycr ,כירנער״ אדער רעאקציע 

 ״טאריס״ די ותן — רעאקציע קרינ.
 וועז — כיתער-קרינ און #זיגע| וחןילען

n די ארויס זאי אדכײםער־טארםײ 
דגערץ.
 אבער איז מעג^כקײם לעצטע די

 דער״ •?זוט וואהחשײניןיכע, װענמעד די
 אז ערווארםען קוים \vp \vo :ױיל םאר
 זאל *דבײטער-פארטײ דער םון זיג דער
 קע״ זאילען אז.זײ זנטשײרז[, אזױ זײן
 רט־ זײער מרכםיהרען נעהסעז ?יך נען

 נס אזא אכער 5זאי ■ראגראם. ד^של*
ש^[,  אויס״ אנחגר קײן טבער ותם ^

 ״םאריס׳״ פננל״מע n דין. נים וועג
pr*m קאמי • אהן n עתטנאסײשע

 ארױס־ ניט וזצגט yiy^t פון ;ןפדיטיט
^IPf* ײ? y?yp| ^װע- •׳צרות טוכ 
 אנער חצדצטפט, •*ייטיפער תר מן
̂ט r דעד |yiyn ו ’o®j^py*^

 יאיד פון נאדײטװג v*io די
o 'r tv w rn אין נאישטער׳ט פצעען 

1 ̂oyiגעװען דט זײגען סינח די יאס 
 קאגסערװאטײ די גאר ליב^דאלען ד♦

yn,? רעאקציאנערען. די — דיכטיגער
 קא־ א געװען איז ח״צארדז׳ש יאיד

rצי,?̂ו yרyםיyרa איז ער חייסט, דאס 
yuvi? םון ירעמיער נ׳צותםות׳דעער ט 
 <יבעדא<אן די םון — פאדטײען צוױ♦

 קאא־ דער אין ן.yױוDרװ̂?yאנסp און
y2pn V 'r t| אנסערװאטיװען די אכער? 

>o$nv דער םון צװײ״דריטעינ ארוס 
 די .,,פארט מאיאדיטעט פאראײדגטער

*v v w אריאםענט אין סיטג<ידער■ 
y?1M| און יליבעראיען אוםאוחעעיגע 

ארנײטער.
̂חמה דער כיז  לאיד ױ\י יאט מ

 ?ינעראיל, א םאר כעגטyנער דז׳פארדזיצ
 אפי־ נאך ער איז אועיכער איס און
 נע- ער איז פאקטי״ש םטוביינעז. יyצי

yn| ד  דער פון ■רעטיעד יינ^אלער מ
iyivoiinyo?pp ,ריכ־ אדער •אדס״ 

 יאר־ א אהן גאר !רעםיער א — דyנזט
 װאס דערםאר, ;עװען איז יאס ט״,

 ראטע- געדארפט חאט חפאדדז׳ט *איד
 ארבײטער דער פון עגגיאנד װען

 אר״ אן םרז הײסט דאס געםאחר,
 האנען דעש צוייב בײטעד-רעגיחנג.

 אראי־ נעםוזט חאגסערװאטיװען די
 כייט צוזאמען קאאיליציע n ׳פיינגען

■רעמיעי. ״ליבע׳י־אלעך דעם
 גע־ ניט אבער האט סאאליציע רי

 ביײ פון צופרידעגהײט דער צו ארנײט
 צװײ אױוי טאנצענדיג צדדים. דע

 געךארםט דדשאדרזיש יאיר האט חתונות,
 פאר צדדים. בײדע צופרידענ^טעלען

 ׳ער װי כיענישען, *רינציפענלאזען אזא
 יע־ האט ער *טװער. גיט ;אר דאס איז
 האט ער װאס צוגעזאגט אײנעם דען

 געארבײט גיט אכער ס׳חאט געװאיט.
 גדשיעפט ד׳אט צד יעדער וױי< דערפאר

דיכטומ. אגדער אן אין
 האט לט׳טי, צז/ ליבעראיער דער
 א ארן רוסראנד מיט האנדעל געװאלט

 האט דײט״שלאנד, מיט דערנעהנטערונ;
 דער נאכגעגעבען. דמוארדזיש ילאיד דאס

 די געגען איז צד קאנסערװאטיװער
 םרײנדישאפט םאר און כאל^עװײןעס

 ױאיד עס האט םראנקרײף, ריט
 דערפאי נאככעגעבען. אויך דדשארדדש

 “קרחת׳ אזא געװען •אליטיק זיין איז
 ארויוי ;עװארפען זיך האט זי דיגע.

 ניט רױינםאל האט םען און #אראפ און
 כייט ה#<ט טען װאו וױסען געקענט
איהם.

 רײךפערזענליכע א נעװען איז עס
 גע* האם דזיטארדזיש ילאיד •אליטיק.

 נע* איהם זיך האט עס װאס דאס טאן
 און טאמענט כאטרעפענדעז אין לוינט

 װאס וױסען נעקענט ניט האט אילײן ער
 הויפט־זארנ זײן םארנען. טאן װעם ער
 איײז, דדשארדדש יאיד — געוחןן איז

 עס יא:ג וױ מאכט די אנצוהאלםען
 געדארסט ער האט דערםאר זיןי. <אזט
 אנ־ כדי כסדר םאגעװרירעז קונציו אזוי

?ןידוך. נים־געלונ;ענעם דעם צוהאלטען
 געקמנט זיך, פאחשםעהט ׳װאלט ער

 קאנסערװאטױוער. א װערען לײכט זעהר
 בײדע פאריארען ער װאלם דאן אבער

 זיך װאלטען ליכעראילעז די װעלטען.
 קאנסער־ די און איגעזאנט איהם פון

 געדארםט. ניט איהם װאלטעז וואפמוען
 לאנג אזוי איהם זײ האבען געדארפט

 ליבעראל * געװעז כלוםחשט איז ער װי
 עננלאנד םארהיטען געקענט האט און
 װאלט ״ארבײםער־געםאהר״״. דער פון
 ער װאלט ליבעראל, אויס געװארעז ער

 קאנ־ די בײ חן גאנצען דעם פארלארען
סערװאטױועז•

 לי~ די צו איננאנצען צוריק אוועק
 גע־ ניט אױןי איהם זיך האט בעראלען,

̂שפאלטען האט מר אױנט.  ליבע־ די צו
̂ע  אסקוױט־ליבערא־ די און ■ארםײ רא

 װי־ נעװאלט ניט איהם םון האבען ל&
 אײז געבליבעז איהם םאר איז םען.

 יארטי/ נײע א גרינדען צו — כדירה
 מע־ די און ליבעראלעז םעסיגע די םון

 דאס האט ער קאנסעדװאטױחןן. םיגע
 אבמר םעברואר, לעצטען טאן געװאלט

 סאנסערװאטיװען די םון פיהרער דער
 ענגלאנד יאטעװען ״לא״. געזאנט האט

 אבער ׳יא — ארבײטעד־נעםאחר דער פון
 פאר־ קאנסערװאטױוע די עיאלטעז

טײ  אויס־ האט ער און !ניט דאס — '
 דאך זיינען װאהלעץ קײן נעםיהרם.

 פריהער״ די און נעװארען געמאכט ניט
 א םון פא<יטיס אפארטוניםטישע דיגע

 אײז מיט געריטעז האט װאס ■דעםיער
 םיט און םערד אײן אויןי סוס

 איז םערד, אנדער אן אױף צווײטער
קראםט. אין געבליבען וױדמר
ביו אננעהאלטען עס חאט אזױ און

w אי| קרידס יעצט^ דעם v rw\ 
 pyr®pp אין אוסא״ניגחייט די טזרח.
 •אווט רץ צו ארויסג^עט זיך חאט

WDDV1B שץן1ענגל דעס פאר םאטאל
 ח׳צארח^׳ס לאיד װעלט. דער אין

 רו?וט גריכעגלא;ד צו בנו;ע פאליטיק
 א פון ש^ל אױפ׳ן ענגלאנד געכראכט

r׳¥#n ^איד טער?ײ, מיט מרחטח m 
 jyj״t ׳צײנט, עם וױ טישױרט׳עי̂ל און

 pnyt דאס מלחטה. פאר געװען טאקע
?T חא- וײ װאס אױפחף דעם פון אן 

 צו און לאנד צום ארויסגעגעבען נען
 ?אגסערװאטיװצן די קאלאגיעס. די

 מאמצנט לעצטען אין אכעי זיף האכען
 לארד דעײאזט. גיט און ארײעעמאכט

 םראנ?רײו מיט אגריטענט קױרזאן׳ס
 \vm אױס* וױיזט oy וױ געװען, איז

 קאנס/גר־ די וױ<ען. דז׳צארדז׳ש׳ס ל$ןיר
 אױס- חגליךyװyג וױ האבען װאטיװען
 נא- דערםאד האנען די אבער געםיהרט,

 ױי •רײז. טײערען א זעהי צאהלט
 םא- צו רעדרוג; די געצױאוננען האכען

 איחר װעט עס װאס ׳צוריקטריט * כעז
 דער אין גיט ככוד קיץ םארישאפען דט

װעלט. דער אי; גיט א-ן הײם
 ;עװען װאיט דז״עארדזמ לאיד

 ערדח?״ לעצטע די אט אראפגע׳עלוגגען
 וױיזט םעגיעען, דעם פא־ אױך. רונג
 פאד גרױס צו ניט *רײז קײן איז #אױס

 דער םון הויפט דער דין צו ככוד ;םיד
 יאיד װי כיעגיעען אזערכע רעגירונג.

 זאף קײן קיינמאל גיבען דךעארדדש
 זײ װארפט מען אײף. ניט פרײוױליג

!ארױס
 איחם האנען או־ױסגעװארפען און

 רעאקציאנערען. רי האיד׳ס׳/ ״דאי די
 לעצ״ פיטינג א אפנעהאיטען האבען ?ײ

 טעחר נא״עלאסען אזן דאנעריעטא; טען
 דאס יןאאגיציע. די פארטצוזעצען ניט

 לאיד פאר ;עסיעט אײנענטליף האט
 רyר!אמ םאר׳ן גענומען :דדשארדז^ע;

 רע״ ער האט דאן ארויסגעװאיפען. און
זיגנירט.

 לוא;סעדװא־ די צװײשען מעסיגע די
 ט׳שעכיבערלײן, *שט״געי, א וױ טיװען,
 די אנחאיעטן וױדער ;עװאלט האבען

 װידער פרזכירט האבען ךײ קאאליציע.
 ״ארי דער מיט לײט זײערע סטראשען

 האמ ארגומעגט דעי־ בײטער״געפאחר׳/
 עס געוױרקט. :יט סעהי אבער שוין

 זײנען קאגסערװאטױוען יי אז ׳טײנט,
 ישפיצ דער אט פון געװארען םיד שוין
 סען קען אייביג געױוען. זײערע אױף
 העגנענ• ״;עפאהר״ א סיט לעבעז ניט
 יעאקציאגערען די קאפ. איבער׳ן ד•;
 די וױ פיהיען מישפעות ענגלאנד אין

כעסער :םלחמדי דער שאד דײט״שען
 אה| *שרעק אײדער ישיעק כייט סוף א
 ארכײ״ אן דא איז עס אויב סוף״. א

 איצ© ̂עױן זיי פיהיעץ טער־געפאהר,
םאימעסטעז. צו זיר איהר מיט בכח

 -אריסטאקרא סעאדאילע ענגלי״עע די
 סף א נעהאנדעלט םאיל דעם האט טיע

 םו? ארענטליכער און אױסגעהאלםענער
 :אםיר־ בורדמואױע. <יבעראי*ער דער
 װאלוסעגדער דער געגען זײ יזײנען ליף

 ארבײטער״ ישטײגעגדער דער pc סאכט
 איצט זי װעלען זײ אבער דעמאקראטיע,

פײנלימע. וױ ניט אפען. כאקעםסעז
 לאיד* אױף פארהאגג דער אבער

 און צװיײפנימ׳דעקײט דז״שאדדז׳ע׳ס
 ער געפאלען. ניט נאך איז אפארטוגיזמ

 זעהט ער און םיס די אײף וױדער איז
לעבעדיג. זעהר זײן צו װי אויס נאך

 מענשען גענוג דא נאף זײגען עס
 קאנסער- דעם אין #לא;ערעז בײדע אין

 ליבעראיען, אין װי גיט אזוי װאטיװען
 אין שטארק זעהר :אף גלויבען װאס
 װאל״ װאס און אפארטוניזם םון כח דעם
 אפענעם אן רידחירען ידעילען ניט טעץ

ארבײטער. די םיט קאטף
 קוםען נאך קען דז״שארדזיש ילאיד

 א — נײער א אױןי רײטענדיג צוריק
צענטער־פארםײ.

 אױם* אינטעדעסאנטע אן
קלוב. סױױק אץ שטעלונג

 אויםשטע• אינטערעסאנטע זעהר א .
 #קלוב סױױק אין םאר איצט קוםט אוננ
 װערם עס סטריט. טע12 װעסט 14

 פײנ־ *שאפונגען, די אױסכע״שטעלט דאיט
 געמאכט איז װאס דראואינגס, און טינגס

 בא״ דער אין קינדער די פו; געװארען
̂ון, םון ׳סקול םעיער װאוסםער  סטעלכ

 ווערט דאיט װאס אלץ דזישױרזי. נױ
 פי| געװארען נעישאםעז איז אויכגעישטעלט

 ביז דרײ סון עלטער דעם איז קינדער
יאהר. צעיזן

 װאס קינדער, פון עלטמח די זאלען
 די באזיכען סקולס, אנדערע אין נעהען

 װאס #זעהן זײ *ועלען אויס״שטעלונג,
 באקומען זײ װען ״ג־אפמן, קאגען קינדער

̂גריגע א צ1׳׳ געה  אויס״שטעלונג די דזונג.י'
 10 ביז פריח דער אין 9 פיץ אסען איז
םרײ. אײנטריט אװענט. אין
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no tun• rigi'e 89 ס־ן m m  mס
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vo> ירפ» onyongl •8 ד*y>yi •פסי

H fflH0n|*--f <8°־

 <80 וו. .tv)g>p 8. 10 עטטריינ״ןן׳ן
 oon ,o*i*9*»y) VB<*׳moMH נןװיםן
ijnjmH ון סיוז׳פ־ס רי «ו® am *פי 

pigo-noi. « ד׳ני סיז יחסן y>»’*׳<v 
f»n*׳*i)y>on דער פונט,  >y, ׳* די*VM 
« m די׳  ,tg>p *׳y v n* ,די סרסגין 

m װ״ ס׳. *. oovevo סססנילע  m g
 BV9BV89 ז״ן איו ידוטנים ד׳ םיז יחסז
 ריי,׳נ1*י׳ יויז א״ר ניי דא־לאר. רע.-

 ט׳ט׳ן *•נער ׳*טארה גיט דך טע; נערט
 ה*ט נכיא ״)6 וױיי ניסחרא דטאיוי,

ם *ינ׳ס נפטרפוי ?ייו ניט  יאנד, א־׳נע̂נ
 נא• ייז בפױגטע אונזעיע איז אנ?ר

 איחפ םאר איע ןןיה׳ןן אע;דער םרײטע
 פ;יפ. די א־הם פט* כױגןן חוט, רעם
m‘# װ׳זר׳נן iv גאט, רער א<ז ער dr i* 
 אין»ראת הכנעה. אי) חענט ,ד אױס קע;

 טו׳זעני 10 פון 909(! חנכוד.
 נפיפו׳פן נ־ט ?יינמאא חאנץן םארעהרער

 די פפו אסימא«־« ארןריהאנפר פיין
 «ט«ר1 אורז־נטנ*י« די «ונ«ר אויגןן.
 in ׳צטארהסט׳ן. די נפ?אנט, ײי זײנען,
 |/1מיט׳ א*« פון נעאד דאס איו דט<*ר

m די װערטען, »י׳נ םון װעיט •on<» 
o< וױיפ װ׳ןאנע r חפרץ o 'rt /®וי» *n 
ט *ו; דמרמיט דך כזנט  נאפאנט מג
on רפלאר*פורס *n וייו* ט«נ* on 

r«״ סרפנט n ייין ״גר׳פט, דיקע אין 
 ט׳ןו׳ו פ־ט אויןי דאס נאפץן u׳m די

 פ׳ורנ^טסטפ אײ«רע ווי גיינ׳ןרעמײט,
 דיפס ני׳ס״נפי די ספארסס-פאטריןט׳נן

m* און i ^!פ« װןיס״אױפטרייסי׳‘ 
o אין סיתננען n .טו^רט׳י׳ננ׳ס m 

■זױ נעװסתן א־ז דסיטר פון סינטערעס
noor, אפיױ או w m o ’Doo in*
ono׳iy r פאסו* די און ״סןרותונמ״ 

 מסוזס האנפן סאחן״ ״מיט׳ו ניסםיטע
 -r» on טעניױ פונייפ^ן ינחױנען
o iin n. ו* in סוג׳ס י«תס1פטפו<א 

 װטיס im װ*ח»ע, נפמין, אין 1ד*א
די i mmim סארגצ׳נען אפטר תסאנט

oyn (owi«>io*o טטאל חאט װייספו 
ivovtw װע; אייראפא, איו iy האמ 

 1י«טטנפ8װ*׳ סונ׳ם imtrvuoio דו
on in «ו סיני נ»ת in j אײניגען 

 איינע״ זיינפ no סטך אױפ׳ן ווזאם״עאוס
vi פינמתן, 14 יהרטע1ב« די מיט יוזזות 

ט׳פיח׳ 1ארעײפאנפ 1אײע זאא פבער
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 •oi •m ivn io ,oiyiy^yj אױף א*חס
m ,פסאס ii׳jvn די §i״ivf אױף >v• 

ii vm נסנס־פ־טאסן io n»  no׳vro 
vo’ivBivioa( ניט v iv ipמ ivbo  to 
m  ioi ,ii דו דט 1יסיס o ,ח־ינ 

VH080P, אױף ױ1 נסימ זין ו׳ױנסן
v'o .אױף מחיס oio ׳w o o איי 
 V8v>o loo ivionyi onp-nyi! חןי
m 1ט»י׳נס ovivui'O'oivavp״ ooii
Vi no• איוזס אױף  T» in ’ioinJOP 

tvmoi. •ד »m ׳ ׳ז1פסoe״ivi פונ׳ם 
 רי iVflB'10 to l«o oiyviv יסאאר
mmo »פו yrn on vi m• •פסלהס 
nivo״o. ״ פיוורסן סרסל  nvii ovi* ז
ion ׳m onv׳ סססל און ׳,lypioov 

 אן ,tvnoi W׳vov mi-\ 0-9 1 סססי
m io דסל mi א v i>mi| ,ססחןײױיחטסג 

 א פיט rvt א סײט סו סייט פון ן1א
o vinoo׳iv b׳i ,לױט סלץ — ?ספ on 

ro די fie נינלייט iip׳.iv r’;nvpiva 
o»׳ n ) ov>aoiB-ooi>oii on  iva 

o r no oylaoio״fiM |yi ססי׳גן tio די 
i (tvonp-nvi״vi| ׳סױן tva’irviDMO 

tnonoi טיינסן no ,oi*o דסר in  i*o 
 ריט מר o נסד ססט onaoio דסזינ׳ןל

i׳tv>n ivb, אפ*מ votvi *i ioo •פי 
0 ,IViTlVOVI no VHP 0 ,1WVPT10J 

b׳*v׳iod טין i1׳ vo.דוכט סר1 מיט 
 א(יף סנ־ן oio ז״ן נסו top um זיה

o*ovi ovi די מי vbo ib tio tn*Pioa• 
ilv i vivio'o״•vi ooii no ?o*inio 

tvn ?רי טיר *ivirtviiivi m  ,v im 
m  (io ivo ספ׳טאאיסט־׳^ד? <•vivj

ן יוינטעיעמנע v* ®לץ גיכ  היגטיג *
 ג^ועזעגעי* װילמעיט, טון מעסוטרען n אזן

 דן יוויך *«in #בעי■ ס׳טיז ?ײזער. דיימער
ן »יז װןס ׳ט«ללס  װןס ןן-ן וױנטי;, י
^ן. װער■ ײ ל מו מן  ז7י0ײנ«,*^י0 נדי אי

erJ -9: «יו חןנ םיזז, און
עש יויך itfn §ז:י ןןי יעטע-עסמגטע.

ד יײדעי װיסען/ בע?ןגט ̂ב יי ;עייײענ©, דו
:וזי 29 ויכער לעזער דע- װעט
 דער וון דעד^-^ר דער #ז ;עזעזזן׳ איך

o:־ ני© s?r ״טײםז״ r •* ל^רעגעײעז 
 ׳וױלד*ד*ס *לז נײגי־יןג געכליכען דעם וויבזיד

 גןן־ ווומגעלײענצ. ;על^זען עס ייך חןןב
ד קוים w דעפ ;עזעזזן יי r r r׳*c י״? 

 ©C9 דן*בעז וזעלנע ׳קדי«יל מון סענמןדען
v •טרנומןן iײי ייאז׳ מזיי •00 ״ 

f סטסר גןנצלי חיר t ,0 וד^עי״טn: ד  יי
ך *:r ׳כלי נדי-ך און «ט0;לכ ייד יי
 זיי״ ןןעינע ׳כי׳- רמ.0געג גיט ל0קײגס ויר
ס *ײ* גטנזעי דער •0© 0ד גען ״ז דיו  -ע״ ;

 מ״ ׳0גי0ג010«• לײ7-0«ר דער סיט דלן0וו
מן £יל סיכ נען  סל״ וױלחעיס׳ס לײענעז גו
*ט״פז״ די ס0ו,״ ס0ד ירן ן.7י0סו

ofn ן -דזיײמן *ײם ג«ע0ג די י ײן י  י
 י7 י0 ליגגעיי, ן איז װילחעלס ז0 #רײלן״

י ז0 ;;7ל©0* ד♦ ד,=7רדר0# ; *v יונ״ טיז 
 7ל0גד ס0י — װ., ו. א. #רטלױ0װ8נ0ר0•

 ׳יטעיגן 7ויל *•ן י0ג «0ח עד ז0 מװײוס,
ן ז7ש0גע«ײ סעםיימן ןיי:? »«ן י *יל. י

 וי־ די יןןגטעדזונ• x$n 0011 סיטע0? די
 װ?ט0ס •ון •י-ײגד .רי •ון דילס0ר7«0דך0נ

סגלײ^ן B0r דוטלטנד״  דטזיגל די וויי
ױ וױימר לזיט דזןס יטט *ון #1

 דעי נע•0 גיי*ע,0ל די גיט ?ען יויך געגע;.
 דיגלן ליגט1ײגגע/י0 נ;ן0ח וײ פ0ד ׳ל0£#

 אנ;ע- די ד,*ץ 0 לייגעי צ׳ן0- לןציטע, »יס
 ;יפ א״ז ;ענעגען ניצ ״*ייעד׳/ 7;©0?ל

 סיר -ye איז ׳;0פ ג: פ0ל זיי נ^ייומ•®;©
״ ig נ**ױיז, י*ס«ע•0לל דעד  די ;יכ זײנעז ז

 r-«T ע*־ס דע• זזעסען מעג׳וע;, דיגטיגע
 די אז *«0ל* כיי י0£ י׳ײד איז עכ י*;ע;.0»

 £א-דינען ס^ױעם־ײס^נד״ *•; ״•דייגד
 ד׳אנען n? ןןען ׳ןן--י־ןי סיגדסבען דע: ניפ

 אונגעלז*:״:; די א׳נעיג-גענעז ©0;עד. ס.*דא
 א-יכ׳ סיבע«07 0 1* כ^־יגלײט זײע• £ון

 עס בא,*ןע;״נג. ;גע•0; דע• £•; ערוועדד®
:דייך אי•; בלויז עןלם דעם •0C 0לז0 נלײנם

£־ די גענען  ri יב; rs••• 11!?ײןMT0
̂עז זײ ןו♦ ;ג«0ל  ,7ארי©7 0 זעז0ל ;יס דוע

 *ררײגען :ע7*י»יד0£ די ;,ו. אזיספיןןעמי**
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 בעד0 ז.7נ73ל703»ו זיד נעמוזפ דעס *•לינ

י20 דעי ןןץ  ג?0ד 0 ך0ד נען0ח ז״®, ל7מ
 ״0נ ם20ל72 ;יפ י7סמרײק די ר7מיליט דעײ

 זא0 אויןי צ0 און ז,790לד״ט0גװ קײן חןע2
ײן סיפ ד0רנ7לו0ג ל7ד ®0ח אזןן  מילײ ז

o *׳נוט ;עדאמעזועמ ן7י*5עד'׳8 y i ;?0נ גופ• 
ױ:י דער י״ן ײעסמיז׳• 07ל סע;,  ז«0,

p נ:אנזנות« i ly i'n w  iy i איז ״#ײסז״ דעד 
 ןלײגד 0 איז ל7סילל igrgmgi זיי׳ חנש׳ 0 *

if; י02 זיך ;7277 ייי ס0װ דבײםעד«0 די 
7t :mi»; םים דארום ז71י0ד ד7»דנײ« די און 

to♦bit rnoy; 0ח י7לכ7װ י,7סילל §אר® 
זיי ודיסער אויןי אויך װעם און אי*ם ביז
01*7117; 1 pcײ■.0די02 ײ?ר?

9:yig?3g, ר״ם-סי- י7חןר■ 
B ד«7ישם2 I0O ®*ו ״גו״גו-אײס״ אי* iy i 
^ ד7׳ייעןי רו עגי  87אי ביו איז 7לנ7ײ י
 איז, ס*נײז«0ל״ד0 ז73אוי וײנץ איץ *דײעץ2

דע״ f סים בם.7ר72 7י0720יו י»ד«
 י7ד שון חױנה איחר 8«יח 7לכ7װ גייױנכ׳

 דליכ״7דMr די *ון דיי,7סנל7ג •7ספ7װייד
*:m מ?ג אויסגזדיוס^ייפעז, סכע it  iy i 

 זיך חן7;׳»ם0 נרם נץ0; 22ידו27ר ד70«דיזי׳
iiro זײן. *ו____________ %
ד17■ד אייפיגעד דלר יס«7נ7  1*ו גם7י

ן איו ודנליק«7י דײנדיעד י7י י  לם7רזינ01 *ו
ײן מים  נען0זז לם0?72 .1925 ניו ב0דז* ז
״ן  ל7בi7:0n 0 יןךזר, ם7י ך02 ן7תל0װ די י

 ;,72וו7אויסג ד20׳»ל8דײ אין ל77ליפי0» די
$r 01 די B»»f2 חר7ז אי©פ איז ז7זזל0וו י»b 

 «ון ר7יאליפי? די זײ« ארן גינסםיגע, קײז
i ז,7ס0ל9׳0כ ;7נ0ײ יאדמײ?;, 9̂7 f דעד

M גם7נת*7סY0 0 ז7חס7גג0 ״״•ל רײבשפאג
פ7נ7 יד7ח ײעלנעי דויד ,7«־יייסם207 י7י  י
ד17יד לס0 װעיען גי׳ימיס® ל1י ניו ג•7י

iyiy^g7 ל^יי/ /r ^1* ״
 די סון 1V3V*(09״310 ׳1 חמיײ״, וי

ii0B'O 1« אינ״טעי )iiiV3*ii06 ovi, 
Ml?9 0110 ׳PVJ 1V9” 310 to IV11 O01 

iP <mn׳T>9)V3V1 iy 9i ס vo'1'vi
i  m a׳ ,r>p noi i>*oo i*o v9 io

io ooii9V f'O oy m o׳tv9>omvo די 
מף, pg סח0׳2

gpnyog pg/ ¥'איגחסטר ,י נ*ט, 
rg אױף ggiy )yuD5yn oyiסוןל po 

0 ,u w n g jgד יו cyoo jyoipy) iyag 
iv וױ rn .10 נסנמ ovדט פייײבט ז 

inyo 45 וױ g׳״BO iy די דיט יאחר 
0 y2iyigoדוסטרי2י î g 0ד •pgnyiorg 

 פאר ogroy ן0ט pe y2gio די און סעז»
 oy2^p פח ךtlg 02 ארכ^טסל^יג^יט

jyigpyi נאטראכט דט טo2רy גאנץ
 gpnyog pg ארנײטסלאד^ט די

g iyDg P0 סך g ׳iyוyרyרy וױ pg די 
vivno ,דוסטריען2י0 די ל/תרער pg איײ 

rw tfv \vv'i yopyii ,iru yp  y^’gyggi 
 yog- אין וױ /o>yoy׳y22^g inyo וײינען
gpn» דארט i״VJ| 0ד׳עט y7>yig 

vvw'Yi 02 ניויgro, האכען, ריר וױ 
 גרויסע y^ytg יט2 זײ |yagn רgoרyד

itg pg w o ייט0 די tg ,iyoipy2 rg 
no ,jyiyii ;goy; egnoy no g- T ig 

”py2̂ ןyכyו;0 g iy iy װעלכער onyi 
pg י״חנן, די סיט פיחי״נדםיט ogr ער

דך* ong ^טyז
2yp y r ’gy igT ’g h  jy2?goi0Dg2- 

pg iy i 221 ועחןT 2V1 h  tg י0ז T ig 
g pn?ro2"g| םארזיכ^ ארגײטסלאוען 

02211 )rviv ױף ivv, י 'ow  ivrtvi oyi 
 pg איז אײראפא, אין ס0ד בען0ח וײ וד

in y rr  g ypnvog *אייטיט וױיל חלכח• 
2 agnדי אך g g i 22i;y rg riyD ^ ^ g 

 װעיט ס,2וױיטע0 ;יערדעyv^p 1 נו$נץ
ogi gi 3* נ*:ץ רענירט ד2לא,‘tny, וױ 

v' ; גדערyל פעאי׳עע0אײר די iy •סטײט 
 -gi 10 סך g ogny2 ni לט0װ 22דרו7ר
;y; װעגען yym  gtg, ,אזױ דריטעגס, און 

 רyטזזרכg די gi ;y2’M ■אליט״ש וױ
pg ,lg rir r;g2 די מאכען אין jig yyyivi 

pg כמעט וײ האכען וײ ^יסטײטשען 
 טער210 איז ׳;y;gr 10 ogr יט2י0נ וױ

 ioo נטערny2 סך 9 ^מיעטעגדען אזעיכע
 חאכען זאל 22חנ«רו די אז ארנײטער, וײ

;.go י0 ער2י2דיogr 1 זאכען אזעיכע
 “2אי די ען2זײ דיט, אנדער דער סון

 ענט־ nig אכיעריקע אין תסטריען
 יעדער ogr פיאשיטען די און וױתעיט,

 אזױ זײ;ען כרײמט, אינדייסטריע
 פא־נעניט היגײכט דיזען אין אז ;רױס,

 דער pc v*se אױכעךאן דעם אכיעריהא
i .ועיט

 דינען אינרוכטייען n אייב «0אלז
gi די אז אין ירײך איין טעכטיג אזוי 

 ארבײטסלאזיג־ פון סרעח םון דען0סערי
 װי ״טיעחליכעדע כף א לא דינען יױיט
 אז אין ?ענדער, עע,יעא90ױר די אין
 אר־ ײזרען£2א" gi rg? 221דע;יר די

 עהםען2 דאדף םארזיכערו;; כי־יטסיאזע
הרען :יט. אויך זיך לויגט עס און ̂י

 lie שאײאנגען ניט \ir, װארוס
 זאיען י י ז אז אינדופטריען, דיזע
 עקזיסטעגץ, אן טיט פא־־דכערען א,י;ז
yr; ױא־ רעעד^' אמם ;עהע; נ״יר I 
אננען גיט  gp•: װעלכמר ,cga פון פאר̂י
 אי;* דער pc ז׳־יט ב-זנעס די יירט0טד

 היעז00 ז2או rg? iy אז דוסטריע,
Viyyr ong געהען כדר װען

 װאו שיאגע די ך0ו* ?יך טעלט67
 שיל אזױ ;ער׳םען ס0נ דער ogi װעט
 ײאי ענטםער׳ דער איז ? הלען00 10 געלד

 זײן פאד רע:ט היע;00בא 10 ער נעהמט
ngopyc ױאר יאהר, גא;ץ א פאר 

דעזײנער, זײן ;yrngggn 10 ער נעהסט

1025 ;,i r n. 0« די אויב נים« וױים איך• 
 pc װאונ׳* 07י 0ל רעײ^ענסיר?; ר7ליפיק

מעו גדען0ג ס7י  חערר אז ryzp -7ל0ו דיי
 :א־ ש7י *ושרידען.■מים ל7זינ איז רפ727

װײ קײן pn ;יט ?ענען דעס ;ען7ײ ׳שלוס׳  ו
 •£0אר דעם אין א£ילו דים0װ מײנונגעז.

ײן י7פ7ב איו נד0דײם^ דינזפען  דעד ז
 סעל•0ז נעד0£אײנ ®ן אײדער ירעזיד^ז,

ד«7כ0מ

T םעז10 דעם pc ״**ױזעיסש״, איז 0 
 םערקוױד״ 9״ *pvny: ;71172 איז ל,7ב0ם

 £ון אי*ט קוסט C0i? אײגעם, שון גריןי ר7דיג
pr.pooa" די וױדקליך ןארדינפ נדיןי ל7ד 
 אויי ח,־יבם ל7 ײש.7ם0י?ז7אוישס וולסםע

oyi pc ::grrgt oyi ;?רוס• געחײמגיסשול 
 lie בילד א זיך פאר זעחען מיר ;אד ד«20ל

ד0£  ־0P אךן אויסגעלאשענחײפ :.^יפ,7רנ0י
p ז,0י1רוי i שאר־ וועדם נל*ם די 7לכ7וי 

 ׳גוי־ דער ן«7ר7ד0 ׳ס07אײג pg 8י7גליװ
 17« ז7ײ ד׳7קלינ7אזר ך0ג איו 07י שון דער
 7»נאנ720ז ?ײנ?; ס0ר iv ;,72?« אין חאפ

 ריס־י בראבפ72 ן7ב0ח װעלכע ספזיאליס®?;,
י ד?®. «ו לאנד  אלץ נאד ן7ני װיל 19י 1י

 27ײ ס7י אויף t0 iv װעל*, די אײנרײדען
if; א?ז 7רליכ7רי7ק ,0חײ27ונ?17ג r>vo־ 

ד מ7ײ »0ליע נ ^ U *ום קוסען רו .ci’2iovp

oyi
oyi

pc »סערל״טטיץ. מ

 jg א. יאהר, גאגץ א אר6 סײיסיײט,
r. דוקא וסל װאדוס iy i ,ארנ״נועו 

yrכ4יyר ר  pc ryרטיקv דעס ירט0דו0ו
jy7ryr דyםי־0ר9 ע2זײ שריגט ם0כ ר 

pg jyno ,WO ײט,0 דער ogr ער 
ogn חוגגערען ארבײט קײן גיט i

 דאחי ורע<כע איגדוסטריע די
 דארף איגדוסטריע דיזע ארכײטער,

.jyD'(g0io רyט1רני0
v אױנ i"o y ft0 ארכײטסלאדגקייט 

 גױ^ועגדיגקײט א rg פאדדכערונג,
י iy 0' 1י iyסטריע1ד2י rg יעל0ספע ס0ד 
 די װאו איגדוסטרי. זערpg 210 2ױטי2
 גרויסע די pc ט,זרטליכק01טו20ר0זטש0

 מיר װעםען סאר ע2י2יע די jib דיר00
yT 0H gi0; העכסטע די כט,יר2דע* האט 

jvr .yvow קאנדײ און וױידד^עס 
ph׳  D2gB ל•0ווז0אױס אוסמעגעיך כמעט 

0 |yoדעם וליכ ogr װערט ארבײט די 
yoi2y;i0; אין אױםגעמאכט און ■*yr 

 pg yny:yrp ױיגען וױיחמעס װאו ער0
עאנס  •2או אין ערגערע. ען2זײ קאנד̂י

y;*. ,אומ• בעסטע די אוגטער אי; טרייר 
 iv מיטעל א געױען גױטינ ׳עטענדען

 יעאן. אין ב#;דעל דעם סארהאלטען
 יעלעכטע א אין ויטינ2 ס0ר rg סיע^על

ײט.0
או;־ װארום אורזאבען, רי pc איינע

 איז« כרעקעלט10 א;ױ ;,א טרײד ;ער
 אױסגעסונען יט2 גאך האבען טיר וױיל

 פאר־ 10 אזוי װי :ייטעל ■אסענדען א
 אייגע יעאפ. אין באכדעל רעם הא^טען

 ניא־ אונזערע וראררם אי־רזאכען רי פון
 זײן ,.V בעכער דך לוינט ׳ורעדס1וסעקט״2

וי איז אלנז וױיל איז דדעאבערס,  ניט ̂ג
 ארױס־ דאס דעײ^זען ;יט גען21נעל

 אג־ דעם סרן באנדעל דעש פין ״טילעסען
 אױס־ בען0ה איהם אין egr ׳עטענדינען

 ׳אפ1יי קארפארײ׳שאן א אין נעגיאכט
 אלגעמיײ אן אין אדער *צאפ אויטסײד

.Egr שװעט נעם
 גע• האבי;; םיר אדת« טאקע איז עס
 אנער ט^עקען, צו דאס סטרײלס רופען

 דער״ כײטעל רער ניט זײנען סטר״קס
iv, אן האבען מוז קראנקה״ט יעדער 

 דעם jvcgnvfig ניעריצי;. אנדער
 '־3 דורך סטרײקס, דויף ישאפ, סװעט

 אוםמעגליכקײט. אן איז קאסיטעס, קעט
 א ױורך sgr סוועט דעם צו׳טאפען60

 פארזיכורונ; ארבייטסראזע םון סיסטעם
מעגליך. יע איז

 פארזי־ דארפען װעט באס רעי װען
 געיױסע א טיס ארבײטער דעם כערען

 רען1 באיעעפטיגו:;, פון צ־יט כא׳טטיניטע
 א צאהלען דארפען אירם ער װעט :יט

 באש אזא ױענענטליף סינ״ע :ערױסע
 פי־ געװיסע א האבען טוזען יטױן ועט1

 אין פאראנטװארטליכקײט, נאנציעלע
 ױאס אײנער יער/זר :יט אז כיײנט דאש

̂אר 117 ;אר פארניאנט  קענען וועם דאי
 אײניפירר זאל מען װען נאס. א װערען

 כיען זאל ״זיכערוגג פא ארבײטסלאזע רען
 ער און רדטאבער דעם צו קומען אויף

?rg װעאכער יעניגער, דעױ זײן דארפען 
 איבײטער די פאדזיכערען דאדפען זאל

Dgr קאנטראק־ זײנע פאי אלנײטען 
 סאב־טאנופקעטיצורערס ארעד טארס

 באיעעסי־ םון צייט באישטיטטע א כייט
 דז׳עא־ דער עד, װעט ניט װען טיגונג,

 :ע־ א װעכענטליך צאהלעז דארפען נער,
:עיט. סומע ויסע1

 דאיפען װעט דדש^בער דער װען
 װײדדשעס פאר פאראגטװארטליך ;ײן
 pc אדכײטער די םון קאנרי׳טאגס און

 װעט דאן סאב־טאנופעקט׳טורערס, זײנע
 צו איײז לויגעז בעסער ׳שוין אילש ;יך

 אונז אים ניט װען טאנופעהטישורע?,
 װעט פאראנטװארטליכקײט ניט. אויך
זאל באס דער אז דערצו ברײננען מױן

 צו ארבײט מעהר װאס געבען צו טרײען
 דער אז מײנט דאס און ארבײטער, ;ײנע

 און װערען םארהאלטען זאל באנדעל
 דאס און װערען, ארױסנעישיקט יט2

 שױן ױעט יטאפ םװעט די אז מײנט
 נאטירליכען א שטארבען שיזעז במייצה
טויט.

 דארױ דענ̂ר איך װאס פיא;, דער
: פאלגענדער איז װערע;, אגגענוסען
 אדער באם־מאנופעסטשורער, יעדער
 אר־ זײנע פארזיכערען דארף דדשאבער

 בא־ א װי װײניגער ניט מיס בײטער
 יאהר. א ארבײט װאכעז צאהל ׳עטימטע

 אדער 40 ,35 כײמסיל, אלס זאגען מיר
 װאך, יעדער םאר יאהר. א װאכען 42

 דער דארןי ארבײט, ארבײםער אן ײאס
 די פון װײדזיעעס די צו צוגעבען באס

 פרא־ 15 די ראצענט.5 15 ארבײםער
 װע־ װערען אײנגעלײגט זאי:ען צענט

 אויס־ פעיזאז, נערויםען א בײ כענטליך
 דעד פון — צדדים בײדע פון געסאיבעז

אסאסיאײ״טאן. דער און יאן21י
 געהן ;אלען 15 די םון ראצענט8 10

 ארבײטער, די פארזיכערען צו פאנד א צו
 א מיט בארו, דעם סאר ארבײטען װאס

 די פאר װעכענסליך געלד ס*מע געװיסע
 װײ־ ארבײטען װעלען זײ װאס װאכען,

אג- איז באשטיפט װאכען די װי י:ער2

 ו0 חן0נ ואל נט00•דא 5 לר.0י פאגג
y א iy y ii9 i iv 2gc\ א סיס myj- 

 לב|0װ ,02י20י ,ד Tro;y:yr ניע1ס סע
0 jyvvיל-0רו ון0 ;0ארנײטסל ן00ינגאג 

 דט, חיצפנס חײן iyv2V22’g \yini כע
yvv י0ד  \ym  oyr ogr ,oga

ט1,רנyDgr; 0 0מט,ט0*0נ n פרנ״טער
 •022יזiyvip rg 1' 0; חר,0י ס0ד דורך
^10 yo ריק. 10 גט000ור yj iy i- 

0 fg ,rg pcnvn P2glי0ד ױכ DgD װפט 
lyo’r, ;02 ט0װ ר0 א nלט -np pmv

0 Dyr ,\yi0ט י| -ni ]yiyi iv Dy2’2Mg 
0 y2ר0רנײט n כען011 י»טיסטע0נ ng 

jyrm 091 און כײט.  r o  ogr ,rg 
 טאן, דט Dg: ט0לDgr 1 י,0יע:יג ר0ד
;rg סי- 9 לט.0ג ן0סט0ל, איחס דאס 
 ס0כ ר0ד0י דארף נט000®ר 5 םון ימוס2

 טװ/9'2 די נײ טען4רהאי0ד Dig געכע;,
 ארוס ן0גאנצ2אי געהן ררעילכע יעניג^ די

לײדיג.
 אר- n לירען0נטר0ל קעגען iv אוס

 רעדד^יס• א דארף ארכייט^^, pc טעע
 י0 ױעיען אײגגעסיהרט סיסטעס ן0׳עזזטר

 פון ארנײטער יעדען ן0ר,סטרזרעדדע
 ער צי פרנײט, ער צי אינדוסטרי דער

ניט. ארכײט
 רע- ריכטיגען א דאכען צו אום

 ר0לײב 9 טוז סיסטעס, ן0ר;׳עיסטרײ^
y מאנידרט0 רא1כי iyr,; אין 0טאיו און 

 -21א כעלײבתיס, n םיט 9פארטנעריעי
 פערזא;, א ;id דענעדדצרענט די טער

 ר0י0 צדדיס« כײדע סון אױסגעי^בע;
 יױ דער םין אײנעס פערזאנען, צוױי סון

 אסאסי- דער םון צוױיטעד דע־ און ניאן
אן«2אי״

 דורכ* קענען זאל p’rg ן0י*:י די אז
 ־21א אן איז יא«1יב לײנאר אזא פיהרען

 בױ- די :ייט ביי׳צפיל א מענלינקײט.
 יגא-0 האס איײן מניאן די ogr ראס«

 ע2אײ געזעהען. ״עױן מיר יזאבעז נידרט,
 דארןי בױ*א אזא cgr פײיס, יי פון

 ogr ארבײטעי, דער דאס האבען
 נאר וױ ׳גםט1אײגל אנדעי ל,ײן ניט האט
 יעטענדי• דער הייסט דאס ארבײט, זײן
 rg? א-נתסטריע, דער ;id ארבײסעד געי

אב«1דז״* oiv פרעפערענס לריגען
 בװ- אזא און רעת^יסטרײיעאן אזא

 געלזן װעט װאס פיאצענט, 5 די א,־ן רא,
 דעד אז כיאכען װעט ארבײטסיאזע, פאר
 אז אינטערעסירען, זיך אויך ,יאי באס

 אדבײטס- r^cnv קײן pn :יט rg? עס
 כאס דער אי? יעצט, איז עס װי לאזע.

 װאס וױיר ;י׳אנע דעל סיט פרידען1צ
 איז קיענער א״ץ אדבײטסלאזע, מעהד

אי־נײט. דער pc פרײז ־עי
 בא- א איז אן4פי פארגעיענטער דער

 אן דײנק איך א;ױ וױ דעם, pc ?יה
 פאנד ־ פארדכערוננס ארבײטסלאזער

װערע;. אײנגעפיהרט דאי^
̂ויב ךיא  יעצם קענען טיר אז :יט« גי

 עלכע11 &ראבלעניען, אלע פארױםזעהען
 ;gr§ אזא ;yr אנסיױ^ע;, ?יך װע^עז

 T^nyry2 װערען. ;ע;ומען2א זאל
 עקפפיריעגס די :,yzŷ דער אי:? *װעט

 אױסבעסעמנגעץ, ;ױטיגע די לעינען
y :syn 0 װערען געשאכט דארפען ;icײט 

צײט. צו
 עפעס מי;ען טיר — זיכער איז אײנס

 סװעט־עא■• דעם אםצוברעכען אום טא;,
 א-ינצוםיה• אוש סאן« עפעה פירזען נײי
 כ•זיטל1ץ1פאיא:טו פון סיסטעם א רעז

 באנדעל דער אז פארזיכערען, צו קײט,
?rg מיר װערען. ארײסנע-שיעפט ניט 

 טיט פארזיכערען צו אײניגעס טאן כיוזען
 און ארבײטער. אינזערע עקזיסטענץ אן

 בע־ א דורך װערען געטאן :אר קען דאס
 בעסערען א דורך ן,7דײ;ק ארט סעדען

 צױצטענדע עקאנאט״צע די ס?ן באנדיף
 גאר יזעז דאש אינדוסטרי. אינזער פון

 לאגסטתק• גרויסען א דורך װערען געטא;
;.gss טידוען
 אײנסיהרען rg? אילײן יאן2י? די אז

 מיינט פיאן ארבײטס־פארזיכערוגגס אן
 t* מײ;ט עש אױפגעטאן, ניט נאר דאס

 ארבײטען און טעם אזא האבען rg? עס
 צאהלען או:;ער װי אוםן דעם;עלבעז אייױ

 װעם ארבײטער דער סטרײק־בענעםיט.
 װײניג. קריגען pg סך א צאהלען דארפען

 כחות די אױוי יםצוהאלטען1א מײנט דאס
 ארבײטער אויסנעהונגערטע אונזערע פון
 אונזערמ םאר ארמעע ארנײטסלא;ע א;

 העלפען ניט ט2מײ עס בעלי-בתים.
 -2ארײ אןו עפער67ט*7ו1ס די אױסראטעז

 פאראנטװארכד פון סיסטעם א ברײנגען
 ?אל איײן ױניאן די אז ײן,2 ליבקײט.

 פארזיכע• ארבײטסלא?ען אן אײנםיהרען
 אױפגעטאן, ניט גאר מײנט רונגס־פאנד

װערדע. די יט2 גאר האט עס
 מיז ױניאן די ניט אינדוסטרי, די

 ד• מאבען. 1צ לעבען א אױף געבע; או:ז
 ױניאז די באס. דעם דורך אינדוסםרי,

 צו דאם אינדוסטרי די צוױנגען דארף
טאן.

 אינטערנעשאנאל װעלכען צו
? איהד באלאנגט לאהאל

 איזור לאקא־* װעלכען ג• אוים ניט טאנט עס
̂אנכם,  אײן זיך ערײבט און געהם — באי

סענ־ ױניםי :אוזנבסטען דעם אין
p טער i און װאוינוגג אײער 

דאס — לערענט, ! לערענם
̂םענדיג אײד װעם

גוםצוניצקוםען.

*
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״Jfn יײyM 1 גו#. iffy* — ציגרין ד
t דעי s*a ייען m  sny• 
po ײ *T if iy * *  y'ft»* r *  u ri yk <ד 

y*Tvff ־יי* e r .חןדפלן oy א®*‘
.ty a u fy iif  11« *8 *t? ;f"ff p y r

_ ?t<ff c ט  .p<tar<nyi ױ ד י ױי t‘ ו i 
איח- yjtyu ףןחן, ,a*. rs$s * ןןען

iy tyrynya דyי i«fl|yjy*yj י מך*‘
ג עג I»« דעי• po ע f n  tiy»#nyjy י/ז

ו דעי- ^יװלאנד. ^ װ י ל 1m?•® ״ i" 
י ״? .-״ •ע34וןע ״ן ן א ך י>1*ו נןלד ו

j» - t a ,עפ װ« *יז J M f  ifn n ן י  •ו״ י
a. 711 •ורוזער a*g סידואב־ע לער y j i t l j f i r 
מ1וױי ג#י -y ח#ט רעיעפ **.ד?דע די גען

-*I® י*«•IJMiy #1 ניצ «פז/מ* ל*:ען, y חןפ
מי tyayn װעלען מי- *ז ׳ליך f<* r די r-

W |יff 1 אונזד׳ע זא־עז ;ײעי JM ײ׳ 1 *
ץ *גדעי• *ן י י י P* י  ׳/i"PjM»iy*iya״ מ

pn יו^עי סיד •*וי^וענפלינןן גימער דעם 
 *ינײמפ^?-איד׳, pay מם וועגען י»עי*#1ר

sty*,-”. 3 *בעי «ו?ען נ־*רy*#t «י ז  ®׳
S אין •גני זײנען ’® fyyjfa 
p* ?א:ען מיר איחם. i י־-גי״ע מ*כ iy#fH 

mrya p r y * ־,גױידע גזיט וינוד/ אאי?על 
 1ייי ײין כעדיו. ד*?ע*בע «)«ו:י סקולטאן

 עחנלינעז *ן עי־ aAyyiv.ijf ביגעייע קלײן
 דע״ *ז *נגעיױזען, דאן ד,אבען מיר §ל*ן.

*ן8 דןזיגער -? pn איז י f ia וױדער׳»וױך 
 eyt סי« כײ א־ן ?כי,1̂*־ א-נזער מיג• פײ

p o a su j געט״ן1*־ אין *גיזפ צרײד״),יני r 
י ויילען  אוגזער לויט ,iff צולייגעי״ נאך ד

 *ויפויחינאר גיט ולאן ךער איז מזינוגג,
 װי״ יר9 אומ׳נכעגדען. א»נ:*יגע לי אוגנעי

ען •*« אבע• לען לויו  איחר ביז ואי־אײפ, ^י
'» אי ניצ װ;  װע*נע אזול, וױ מאנען, ;י

 ל-ניפז די װע« אידוי•, דעג?» ן ע ל ט י «
 מייז® יחרען1דוי־ג«ו אלפ ^:װעגדעז׳ טוזען
W װײסט ?ינער ,1ג״יי #לןן. ff ,ז דאך« 

 װעלען דז׳יאבעי־ם און סאנווערט^ירעד ך«
 מ ®ן וױ ׳־אן1 אײעי $ן אנכאוע; גיט זיך

 דאדום וזעט עפ זײ. ®א• ;עױײ״פ נרויפען
ײן צי; ז  «יך, ויע^• נוח. אנ«ואװ־^דען גוי

^ דאזיגעי דער עס איז װעלנעי  אוינ און ני
 נא״ אוגז׳נפד-דען, די אינצע• ױגיןון, די

! זיגםאזע^כען?
 חאיציגע אײעיע ןא־ — אײזנער. װ.

 ו י•״ מוזען טיר אנעי־ דאנ- א װע־צ-עי ואד
 װעגיגע׳ די וון אײגעי זײט איח־ אז ׳גען

 ן א ״גערענמיגקײט״ די «9 אענען װעלנע
 נוונו״ זיד יוונאים די טע;ען ארנייצ. איחר
ז ואגען׳ מוזען טיד ̂:•ןך דערסיט, נען  י

 געיענטע?ײ®״״ די ניט ל׳אם ל״דעי ל״דער,
 גאדאראגי ױאיט ?י ױעלכען #אײ»לרס דעם

 חײי ע^׳יטע;•, ואלדינמ. זי װעי*גען ח^נען,
 לײ״ *ו מיח די גזו״גיס זיך נעחמען פילע
 **ד1® וױיל ׳«וױיטע:ס א-ן, איחר; ענען
 פןי״ זעתר וײגען ׳נא?ר;:-ט?ײמ זײעי אין

מי« 4פאי דעי איפער איז דאפ וױ דענטיג,

מ נ ע ר ע נ

y/n y i y t * i r t * i •ד ® ^ײ עויי עי ״ו
myky r t i f  *yi f<#. דעי ן-ן א-ו,אי

y if r y r / s״־אנצ *'׳- fײי איא יל*,i® ; •yi 
m ן1ןןיט»ידי דןך^ yk9ייג־ לי ?911 ?׳^ 

ן /M« ט״אנעען וןי״ jra ״4פע-געיו^גא י י
|fy? n  e-ffl jyjMf H/• 9׳י*ײ(1 ויד'  י

Bfiy/1'M *y<i t i  tytsff^s 1 1 ײי ׳•וי’ 
y r ^ « n א>ן אץ r y n j f -איגו

*י ל/^ען,  tynyj r*«y^9 »y, וין^א פדן
 ו9ױ(י ״ytjiff אץ tyvyjj »«j ד^ך

y, 9 די א& a f f i l  y f i^ ii^ i» די ^ ®  -*ו
t *ןןן*ףי», y v f ^ m  y«9yn 9 גיו •y

tys^n ל yi»t»Mi y♦ ןףן iy ד#קטי•9י*ני 
MytMi. ל t^iy t* ןי y ד אינוyמ׳ י ^ינ  נ

 tyt^fii מיי iyn ,tynyji iy װןל§ ןי♦
ty41•’® yiyi♦^ •<& •iffyji '• י ײו

i$ /♦iff JH iH f  f f f  tyayj 1י ר®9ויל? די|
ן יי דן י ty״y? iy*ff ו

»Jf» אוג♦  n i|M׳iy• ן י ^yy• י iytiy •ייו
yey^B; א|*#ד yif»yi «1»f I f l•

yf♦^ »i .י ײין ® §y f•* I t jw i j f  /iyaf
ן •/iy«<Mif /fin ר$ך ו י י װי ײו ג

yffl 119 iy? ly t iy s^ נ י ײ מ  ®ײ״ yײו
^ yy^yn ,fjn ל fi tiff ,ty tffrf ■m י  -ז
ו ל^ן י f if» ו  iy iym/♦♦ עי4י ייינעז» »r

jMjyj,.. -א9 אי(לע י 0ד| ,fאי י
^ 09;ו19ל נ o ן n  ^yo»f ״געיענטיג- די 

B"pן ״ ן j* סון סרגי♦• איחר ו in y t y M 
i «ון ן1א ^y»»ff ni |ל11י1ג ftf און r 

דעפ אין איגז «אר?ט1?אי׳ (דעיע,9 מעגיגע
^ ד^עען ^ג ל  װע-ען ניט איגז לן♦! און ג

ועפימיפטי״נ.
.2 לאפאיי סע?יע*עי רעלאידינ; רובין״ ט.

rt - פאר׳ייעטיגצ -לן9׳י* זיף חס« אימי
s װאיו• נ-י,יו. אײע• לימ r איחר *•y 

tyt^ffr פאי uיסניג it נןן  דעם װעגען סויי
y״ דל M1 )״לײך r ^ r t /ררעיעו זאנען׳ 

 אין ? •אפי*ט חסבען דערצעחל*, איחר װעלנע
 «ען27 דעם ס,ץ ,ונעיעגט^לײפ״ נ־מע^ דעפ

 9 דע-סעתלען איגז איחר וױלט כער,9ל«9
f «עיס»/ fn סימינג דעם א-י,ז סאפידט *9ײ 

ין ן באא-ד דז«וינט ן ו ?ן11 מם ו  סעו* ג
 די ףײנען וױיפעי, סיר לויט ׳נון #עפנעיו

 דעינעחלט איתר וױ )אנדעי# גאנץ יפעו9?
י ז״נען טימלער אץ לױיעגעי• n וי>. י ך ג  ג

עי9 צל• אײע• 11? לימעז  r-,y איז ס9י :
, ײ׳פיאי♦״. ׳ייענפ3ע/׳ איצט ! י י די »9 י

-1fiiii-iyof9?if^p yyjf יײדעלויא1• 1אי
, «9ײ עז פ ^ r מניסז די 1א נן r »מי ני‘ 
?yn,4 •יא;ען, לילגע 1« לען9י  י9נ ?ענעז :
 אז איווצ, ײניאז, דער אין כאאכ נ?ז9נל9

; ׳י*ססעז9נ איז עפ :r r r r, ע-9«י די אז»
yoyo,?* ;ען זײ װען פויעי״׳^נע־  גאי- זיי
 ד«־׳*גזעיעסדע9י״*ני זײעד אנואנגען װידעד

ון י*ען9ז «.1’יב9  יוי*ינירט1דים ן9ײני דעײ ו
yn,ז ־?!׳ י ײ״ *ל B9ii ױעגען סלחי 9גי» י  ו
אױמןן יסת׳עי יעדעי און ׳דען  eyn ײגי

 איז װ?: ,s^vifz דע- t9 זןיג^ן, געוױס
 פ»ס• לעוןטען דעש אוי,״ יען911גע נגענומען9

 09ײ )ijryu ; 2 ד-רנגעויח״צ ל9♦ סיטיגג,
 »*n וייאגען ״װעלנע פיאגע: די נ:»«י־עס«9

 א-נייםע״׳נאלועגוגג, דער סיט ן9יג *ו יע בען
?׳׳ װןי״כע און *  .יע?גע׳יטעי*כ1א אימי ®9ײ ני

י «ימ אלענפ. ג*ן9ג  י״גײמעי״מדןעכונג, מ
י ן 1**ע*ע ׳ן1לגעסי9 1י י  נןמלנטען :ץ9ג 9 י

̂ע, י9ג ׳יייגות  ,י9ײני די פיא;ען ?ילע פיי
ן טײל 9 »׳י9כ אבזד׳ ו  יצע-׳נא־ א־נ דער ו

זlie 9 פריהל• ®9ײ ױעגלגג׳ יגען9ז ̂׳״ י

p י j^ מ_________ ________________
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»111*11, ijniyi חענפפ #i f l f J i J i f r

ד װי ,yin# ftff •וילו ל««ל, געחמ*,  י
 *I 1*0 1אינ11ר#9נ דער אין lyoryi iy «»יל

y *ון ®ײ״דןנלױ״מגלמ/ •יזפט^דיע iy iif 
iy «יר לויפ /1״וןינרעסער אזעלנע ? i rי ׳ י  י

y! גרויפע, OMiyi 9 עם i^nf ,ןנעי *ונ״פ
^ r זיינעו ?ײפ • ײ ײ • lynyi yy ŷTr

yif»io y«oi די ח** װןם אײן, טינ
^m f מיט r  ,19» iy ,,t ״ אינזעי- לויט®n il 

 iyiliiiy9iy#M^ff יט1 װעיען. אויפגעלידען
I ײ«עע9י9י יעי כא«מפ 9  I ” ♦ ^ r, ײ® 

 די 11• ?איטגדסי־יצעמ, פעחר די ?־ן בײט
‘ע י* ? e י • א זעיץן נאי בעםעי״דעגלעגמ,

 גי®. ךry tyryag^fft 91 װע־ינע די, ן ע ר
o *י♦' אונזעיע מיט נעל9־־1צ דע* r
 איבעי־מאנען איעפ קענען זײ אז) מיעען ןײ

 יaryat92 1 דעה אין *ס געװאיד. פיצ
 פאר- איביל®. זייעי ?ון ®עדלינןי♦• !רעפמע

 יי נעוי9 ײז 9י דיייבען סיי- אז )זיך snya׳•
riw עס iyin« 7*711 ^רייינע׳ די ערגפצע,
מו מיר עחרליף.  '71 די סון יט1 9י ײי

^יז ען1י9 איז tysffr װעינע ׳עז19*9ל  ג
ג׳ינג זײעיע עיזן ג־יען ן
י«1 גןי- יי♦ oy ,im דלנערראן. כ.

1119 1 jias«nאנדעיער אן *־719 191 ד̂ע י 
 קו- דער *ן1 סיג;ליד א גיט סדעי- 7י איז

yi p ינכע7ע1 די 0*1911 י*ו?ס־?י*ען.7 i,- י׳• 
 איהר סון אינעי^ויוע און באװעג-נ;, בייטעי

 נײ׳ סיפ יײד איז ®ײל, נעס7אדיט71־*ט9̂
כע p* *§ילע יגעז.1*• ױן *סייעטעי אז̂ע

 פאנט ואי־טי *?ע-פ9װ לי •fn איז׳ װינטע
 -fft*7Di*,ff י*זיד9® מיניעסצעז דעפ יג*ט9ג

r ליאופ׳ען ן7דאזיג דעם ׳*ען iy roא,*ן ,1־ 
 ,*y c־y*,i*f! עגו*יי רי*ײ7ל9 נזים י9ג מרײמ

 -19ג די י9 י׳9לי* פאנ* 091 עפ. -עטעז1»ו-
 ד־ױ א*ז ׳*יד1 איז ואיצײ זאכענאנטע *ע

 ןאי i7s*9^*;i גיט ח^גען מיר *איןוילצ.
 ;אנ״ די ו,*י*י דעפ, װעגען רײדען •y װינט•;

yy קנאיע א -91 אוגז ־9» איז פע״גח lyo’ff- 
 י«נען9ײ ליי 17*1 ל9 אונז, גלוינמ יא׳נוג;.

, זיך ו מ או ו י ר ע  •א״טי י?ליפ9װ yyiffi די אז ד
 9 1״י1 -,71111111 ניט א־ן *rya ניט א*ז

עס -ט9װ cyi pc ניעגט*
דאפ -9ג א־נ״ײא׳סט, ג־מ אוגז נאר גיט
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ער ז. סון װדדל

̂וט עס פאר: אײך עטעאט אײך ה
 סען וױ ;עװען, זײנט א־הר אס;ע;ליקט.

גט,  אאגע, יידיטיעער א אין געבראכען, ̂ז
 כרד גוטער א געפונען זיך ס׳האט און

 גאד א אגטליהעז אײו דאט װאפ דער
 .צעהנעיאאך!... צעהן הונדע-טע- צען

 ניט ס׳מאכט ;יט^ גלױבט ה-יא װאם,
 אזױ פ׳האט אז ס^ר, א״ך עטעלט אױס.

̂וס נאכמהד: אין סאסירם... ;ע־ ס׳ה
̂וםעז צײט א אין נס: צוױיטער א מר

 אםצ^יארען געלוננעז אײו איז ארום
 געהן -pf יאזם איהר און דאלאר הונדערט

 איז געהט איהד ח*ב... דעם באצאהלען
 עס װעט אײר גוט וױ זיך טיי-אבט איהר
 טעהר דארפען ניט וועט אירור אז זײז,

 אײר ױאס טאר יעדעס כאסען ד• דג־זאגעז
 כעיל״ט־בה א״עד אז אויסוױיזען ױך וועט
 דאפ אז אגםקעגען... אן אײן קומט ניק

 אײנםאיען ניט כיעהר אײך װעט הארץ
 אײער אין גלעקיל דאס װאם סאי יעדעס

 הענט אײצדע אז םאן,״ תייגג א וועט הױז
 וועט איהר װען םעחר צ-כחגרעז ניט װעלען

בריף.״ פאידעכטינסען א עפענען
 איהר יןוםט םחישבות אזעלכע אט פ-ט

 איהר און ביחתד גוממן אײצר צו ארײן
 א«גע• איהם האט איחר אז איהם, זאנט

 איהם דאגקט איהר און ח-ב, דעם בראכם
טובח. דעי םאד זעהר

ר עד רופט ך: צו אז וי ײ םײן א
 אכער #ילײד זעהד כדר םום עס פרײנד,

נעחסען. נים גע<ד אײער האן איך
 דעד״ א איהר ומרס — װאס־זיפע —

:עלד, ׳עילעכט וומער ס׳איו — שראקענמר
סיאדטעז? םאלשע

ר — ער ענטםמרט — חלייה — ת ו

 דעד געיט^ פאדצ פ׳א^ אז ׳דעז זאגט
 :יט געי*ט אײער ?אן איך פארװאס טעם

 פ״' פײגע װאכ דעם כיחטת *••ז נעהטען
 װאס צושטאגד אזא אין זײגען נאגצען

 האכען.״ דט געילד פײן מעהר םאר איך
 ניט »לײצעס די כיט מײט״צם איהר

 בעבעט איד דער ױאכ פאױשטע־־ןעגדיג
:זאגט איה- און אײך צי

 װ״ אזוי ׳ װאכ זשע איהר װ״סט —
; אדופ איצט געה איך ך ײ  *9א איך ררעד ל

ײ ארבײטען  פאי װאכען פא־ א אײך נ
חוב. דעם

 אױס ע־ שרייט — !וחל-לל חס —
 אוארבײ- יןײן ןיפ — דערשראקענעד א

 דאס דעדטאגע;. ;יט ;אר איהר זאיט טען
נעמנט. אוטנריקליך כיך װאיט

 — ייאן א;דער אן איך האכ טא —
 האב איך וױ אזוי — פאד איהר ש**אגט
 זײ דיגען טיר ײוי1ז װאס כדלכושים א*אר

 קײן זײגט איהד און צ־״כרױס אכיכעי
pp ׳סיר סון טמנעשעד אביסעל נים הרע 

 אײך ואד איך «לאן א געװען אפשר װאיט
 דעם פאר פלבושים טײנע אװמקגעבען

 זיך איך ומל נעלמ דעם פאד און #חוב
i דלכושיפ אנדע-ע הױםען
 — נ־ט! עס טט ניץ, ׳נ״ן או/ —

 רואיגי״ כייך װעט עכ — אױס ער שרײם
איינינ... אוי«י רעז

 — > טאן איך זאי זשע װאס איז —
 הײסס ׳כיר א-דר זײנט — איהד םענה׳ט

pv >חוב דעם םוח i
ם — !אײך נדט אי? כאס —  עד שר״
̂סט װאס > איר בץ משונע — אױס  הי

«T הונ״ גאכמן א ז-יז סוחיל א״ד ויעי 
דעױטער^

7א ויאפ גע״ט דאס ז־טע ;עטט טא —
ן^ײך 2*1

 אז ערלןלעלט, אײך דאך האנ איך —
;עהטען. ;יט דאס ראן איך

 פארצוױײ א שוין שטעהט איהד א*א
ך שיעי,ט םערטעד^  טיט ניט.״ אנעד ד

 טרעפען.״ ג*ט זיך נס אזא װעט אייך
ײ איהד, זעהט ח נ  יא זיך ט-עפט \1ל"נ
 אונטערשיד אײנציגער דער פאר אזא
אי גיט נאשטעהט הרואה די װאס ׳איז  ג
 הונ״ סך א פון גאד הוניעדטער, אײן םין

״ טיליאנען, טױזעגדמי, פון דערטע-,  ניי
ט, אזעלכע יאנעןז אנ  אדער צע״ז, .
 גםקא״ די איז װאס כיריאגמן, ציועיף

 נ*ט השגזז י,י*ן נט*לא האט אידר ׳כ*נה
איז... דאפ װיפיר

 היואה דעי וועגען דאס שטועפען ט*ר
 געכיאכט האכען אטעריקא, ״טיד׳/ ױאפ

שותםים.״ כייחטה איהיזן און עג;יא;ד צו
 ראנאםען עטליכע יעצטע ד• פא־

 װעגען רעדען צו אויןי ניט טען הערט
דץ דוחי די דען זאל צי :הלואל דעד

 אין ■רעסע, דער אין אײגפאגעז... אדער
 יזאג״ איע אייף און קאנגרעס זיא סענאט,

 האכי״ אײן א-ן ז*ך מען האלט װענשאנפ
 פאר״ פראגע. דאדגעי דעד װעגען פערען

 אגגע־־ װקדמן טזןכדם און סבדות ש*דע;ע
 קלאר אזױ אבער ;עגמן. און פאר געבען

 יאנ״ דער אין שרײבעד א וױ דײטריך און
 הא״ ילאגע, ד* עמזימיט ,טײרס״ דאנעי

 ניט ק״נעם פון איצט כיז נאך טיר בען
געלמרט.
יאנדאנמד דעד אין שרײבער דער

״ מ ״ ט ױ טזמה׳ם , : אז
/ איז עס — מ  גא״ רא׳-פען כיר א

 דערעמן חוב. דעם אטעריתא צאדזלמ;
p אין גיס קײנ^ר איז to איו פראגע די 

 איצממםען נכח אנמריקא איז צי גאר,
ט חוכ.״ דעס אוגז פון  אויממאד- n ױי

t דאדפמן •«לעגער נײטמ o אויסצאחלען 
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oy lysufyi יט1 סאסיר, אױןו iy-ya*y1די 

if יד9 f  11 Sfii ,oyl lyiyn 9אי H99 -Jj 
1*1 ,iff♦ 9י1נל j ’orfiyy itfi ׳17חעי «יר 

n i  *y*n if יס» ffifi i^ftiy•״רעװי׳ •*׳ 
if f/9אי 9̂1797 נאד ןנער ׳ r: -״'ivy 
if f9 ׳׳ rm 19 7 אלטע po ,ifi»7נ ,-on 

if f  yr. ־ ׳פ1ני1ל װעגען•yoy ימ חעי־ען® 
9f 1? עולס מי ry p iiך  1•* ר7ל*7י*7ג tn י

yot׳po lyyin o -•07 י-ײ if f  ,*i סיחס 
 ״7געל ער׳ילעי דעי ns ?*מעי9נ ווסויל

y-yv tnrj*;i; •*־,•,נ r»- ײן  07 סיינ po ז
ofn p ’f •yn, 17ל7רי#0 *ט1 י•9 װע-ען 

y*סויך, ^;*יען ליר *־.711711 *9• 9 [7199 ׳ 
to 1-711 ציעאטער י-עגסיס סין an**7^«’‘o 

 לןרנ״ ז pc ?ארעדיע ס עי-פאייד, י*יפ1 נזיג•
 po ז*ין דא-מ א־יך *ויפ71 װעלען 1נלי

עי9 טעסגע״ד סנדעיע די אין סליך  פיל :
 גיט -rסי רסיןמ ארבז pf iy-yn •y גוטעס

לי־רוסרטען.

האינע צו טיקעטס מעאטעד
ד ע ז י ױ ■

 דעיארטטעגט עדױקײשאנאל אתזער
 1סיס׳ אראגושטענטס געסאכט האט

 ijn אונטער יןונסט-טעאטעי, א-ד-שען
 n דאס שװאױו, ניאריס פון דירעהציאז
y לאלאייס אונזערע פין ריטגילימןר if f/ 

p■ האינען א פא- טײזעטס נאיןורען n״ 
 פאד ט-קעטס צ״ױ- באיזונ-עז װעיען ו*י

ײ1 דעפ  די- איז דאס אײנעם. פ*ן 9ר
 ד-טװאך דיגפטא;, טאגטא;, םא- טי;
 א*ן שנת אלן א',יע;ט דאגערשטא; און

ראט*;ע זוגטאנ
 דע״ עדײל-־שאנאל פון אפ*ס אץ

 סטרים, טע1;♦ ױעסט U •ארטכיע;ט,
n frװאס זאדל,ארדס,יס ארױס^ענעז ןן 
 פזן כאחס-אפיס אין וױיזען דאיף רען

 סענס & נלױז קאסט יזאל- א טעאטע-,
y צו ? y i; 17דרו? צו קאכט ;כי *יאכ 
לארסע;. רי

 : צאוזלע; זא-ען טיר אזוי וױ םאראן ;ען
שט  ציױיטענס, ; גאלד טיט :ס,7עי
 סחורוז.״ ר*ט דריטעגס, און ארני-ט דורך

ײען טיר אי*ען9 א  די װעיען גאי־ד, סיט צ
ט כאגקייעז אטע״יפאנע• ען, ;י  דעײאז

ױיי ײ ו  7צופ אױך אזוי שױן דזאבען ז
 יאהר אלע צוקוטען כ׳װעט 9א און גאיד,

 טאכען דאס װעט גאי־׳ד טיט גרודע אזא
 פיד זאיען געשעפטע;״, זײע-ע פון תי א

 אײגצינע די א*ו ארכײט טיט צאלילען
מ׳ פאר טאן וןאגען טיר װאס ארנײט  א

 פים סחורות איהרע פיהרמ; איו ר*יןא
 וײ װעיען זשע װאס שיםען. א־גזערע

 * ארױפ״ ׳ש*פען אמעריקאנער די סיט טאן
 זאיען• %... כו*דעם אויפ׳ן ?ײ טראגען

t o כחודה טיט צאהרעז i איהר זעהס 
ױ דאך ך כאשיצט אטעריקא ו  מיס ד

מו ניט כדי טאדיףמעזעצע/ אז  אר״נצוי
ײן  אמער- אז סחורות. אױסלעגדישע ?
 אױסגעארכײםע או;? פון נעהטען ואל קא

 איחחנ פאױמאכקן דאך ד ךאלף סחודה,
ײז א דאס איז םאבדיפען. אײגענע • 

 אונזער םון סיר הכלי, איהר םאר
ײט ת זײנען סיר אז סזדה זײנען ז  י שול
ד ווילען ס-ד און גדײט ז״גען סיר חוב,  נו

ז טאז ס*ר זאיען װאס אבעל צאליען,  י
P אונז pc געסעז ניט װיל אפעריקא T 

ס ?ײ\ נ*ט גאיד,  1הײ נים און ארכ״
... ? סחורה

 גרױם א ניט דאס א*ז : p-in זאגם
 ד װאס עמלאגד אויף נעבאך, חיזמנות,
p ז״ך נמם-נט k ״ אונאנגענעסער אזא י  י

 מםײ • ?אנכען דאך איהר װעט //״ גע
טד צו אוגסעג<-ך אי? עס אזיכ נסמה  אי

ן ניחל א-חם מסן זאל טא חוב, דעם מ

-1 ארכי״טםלאןע פאו פראצ. וױ די פון קזדסידונגען ןןרשטע
).1 ז״» |'|

ט דא גיא־ עכ »•• / די נ־יעע; ני ;» ט ̂כערpp די זאי־ען ״״••> פא־דיגט ן nאיז טיייון ״.-ענגמר . fH עס ד/«ס ׳D"v vo׳:j n א־ז ־v ״• גע״אט. ־אנע; די •ואב א'־ז א־יע>יטפ און סארלױסט ״.••׳ז האנען און חד/י-ס, פ׳יע םאי א־נ־יט /והן ארוס נע-ען v:v' ! D;* ;אי סא־דינען װעי׳נע •ע יע־ ערגער טאי* טױזעגר נ/ןך »נער א-ז װיינ־נ, פארד־נט נ׳ען האס דט ױט »■«' יײ וױבײיד דאס נ״נוט, -kc ;י«יע פייײ ;יט ווחר

עסײעזI יו»«י»

הלאײז־
י־פטעז

 דילטע גיט לאן -עע-
לו־ל,/ אזא אים יך9 -אגדע״ט

אי ע ז p -,דע-נ ’P ‘פין 8:יא 
 לי *,איי, אױספעי-ען ;*ט טלײד

 פ־אצעגט, דלײ ,ד פון צאד׳^ונגען םין
t װאס o פאר- צו װאר די אן פאמען 

אי יעדעל עפעגטי״יכע/ ײן טוז ש  אין ז
 טרײד יויאוק אין שײ« קײן ;ר״וזע דער
 פון ייסטען די אײף אויספעלען נ*ט טאר

 פא״ילפענטריכט װעיען װאס שעיעל די
r r n.? 7אל פא־ קי׳אד ױץ װעט עס- 

ײן גיט װערען װאס iPBPt? די -* סען  ז
היג- כלייכעז װע״ען ל-סט, דעי ״וי י

פ־ א־י זיך א*יףV (I « |!)•1י י)« 1ז טע״שטייל״נ,
 זײ ױעיבען פין גאסעז שיעכטען א צױזען
ט ז*ך ‘כיאי קײז יחניעז ,י יאגעז ;י ־, ; 

:ױא״צע;
 ׳'איל7ר, די פון *'״י״אי־טשעדרײט

 אז זער.ט !שעסער ליפעל און ספוירט
 אויף אויספעימן ניט זא̂י 6שא אײער

 צאלי*ען װאס ׳שע»ער די םין ליסט דער
 אלבײטס־ ז״ערע םאל ס־אצענט דרײ לי

בלידעל. p» שײעסטמר לאזע
 די pc קױיטיריגגען די ז*י;ען אט
ט יצעפער c יוי v ־  זײ ױי כי

:אלײנגעקודעז
*י1יי •« I ׳נ -* ״

̂עקעאנס ®דאגענט דרײ די ױ־נ;•; פאלגענ־ע די יזקטאבער. טען18 א־ז םען17 פאד ק
 מ״״;־נ*יו;

 י-־־.**» די־-.
ינע1ק« י

אדרעפ ׳ירי־£
 כט־יט yD'i,'• ו־עסט h ,י,א נאירענט יאצץ
סטרימ yea׳J װעפט ,וב ־ע*ד,6,־־יגנ ר. יעא

כורע
- - 170?«

— - 0. 44
 יג״׳«״יז> — סטייס סי-׳טא *ועסט m , י־א און כעיןנ־צ-־ן ו*ם. ר'7יי״

ססס ׳;•יע iso יעצ י־י*:׳ יאיזאר ײ;יא;, י־עסעי דץנעדז׳עעי ב־עפי׳סי, דז״•
7ײ) - ------פםריט י.::טע ױעכט !־.7 ריס״ איז עדע'כא; רונין, רא*ס

 הת.ינ סמ הצטע א. 4;/ דעיאיט., די״צאנעיס איז נאא-ד yn פין אפ**ערס
 17.סג־ כטריײ p*jiri איכט. 4ס דעואיכרענט, דיעכ אלן נ־־יוט סין *פ־יעיש
ז»ע; סמ סנ־טע י K( דע§ארם.. ריפער אין א־;דעפ*;נד׳;;ט יןפ כיפ־כ־;י

20 01-----------סטריט «׳:שע ויעבש 142 נייז, א*ז «איאה ועיסין׳ 3
K1 22 סט 7B23 ». 40 ,דע«ארס אינרענענד־^ט אוז *סעריתאן םין •פ־כעיב
7.2fi,־.------ - י״;;ױ7 *עיבטע .:to לאיען, אי; י״ױא-ן-רײד ױא׳ראן

— סטריט סכע איפט »1 ,נדאס ?א-ען ײד״אן, נ
----סטריט ט*27 ױעסט 1צ2 רז־צ״י־אבסי?, ר רןזעננערנ ל
י ר ------סטריט ־.טע1 מעסש .*ו ריצ־עראז. א־ז דעירא; ?,י

----פטיים סכע2 איסט 42 העיו, א,ין פא:׳;'־ דאניאפ, ס־־ראן
{';;ציז — - - - סטייט 7«:ט1 א-כט M האהען, יוא*ס ראזענעא-, דדצײקאנ

a/jio-------- - סטריס 7י׳.־ט1 װעסט ;57 כאן, אי; רײד ר. ׳ר,א;עא-
a: 20-----— בטרים 7024 ױעסט 10 סיסרין, אוז גאירעכ-־ן יעױיז, א

lono — — - סט*יט צטע2 װעסט עטערן. אין יא;י; ד«זענטאר, דזט
סר..יא----— ■ כטדיט צע21 װעפט 1« *־,*•רא:, :,ײ הארערראז ד*לע',

13 1׳'»------ בט*יט ;,י׳זט עכטזו 1/«׳. א־ן יבי נע ״.־רעטעיער.
סטריט ׳-טע2 *יעפט כ*:ב. אי; ב־־נ-בעינ נ סיינ׳עט־יז, סי

»/י .* / א #
2)־־. 1 « -
—

סס.ס -
״;: א־; כרירט ־־.■׳;'כע;׳;דל •■א;ד׳;ר, ד ; :יאז,יי. ר״יןדב ד ן ,2T! י

z\.' 2.2ר,----— - - • י - כײ־יט טע1ו א־כט
 A י*:אי ױנ־אז, ס“טי*י׳; בעדנ';■* ״ת*ירע;עד יעפ:אי־יטץ, כ

u י־עכט yaai סטריט __ . ------------------------o orA.. •i י
.1 יאהאל ׳ױ;יאז איע־ייסא־ס י,•׳*־: ז־צע־*י:יעי נ;־;איד

. - - -----כטריט ׳.־כע1 דילסט 1«א/
כםריט !צטע ױעפט 22 .נ־אכ יאה•;; יצ־אגר, ט

------U1 ׳_׳
— — — )M ,V

יי• י־ ס־טי דז״; , 7עײ רע־י־־ןיו m , י־א ?*¥*: ;,:*זדכו נ*־־ט -אועגנע־רנ.
<----- ---------- ךי-י נ ב׳;.א:, נײי, ראפא•;*־ ראזעננערנ, »

̂אפע ראזענבעײג, ס א.«ז7 - ■ פטריט ןנטטע װעסט 12« ל־עדע־*, אוז דז־
i׳h נונעיטא;, אין ראהר ראלעז, דזע i נועסט vvjt 17.70 - — ספדיט
------ - כמריט ;י;;ט1 וי־;סט נ'נ7 װ״כנערנ, ט״*אס נלדסאז, ט.
׳.siסד -----סטריט טע2* ױעסם י־.ו ,ב.־»ב עװיגגער דארנעננעמי״ א

י:ל —---------— כטריט טע17 װעסם «׳.4 ?«., קלאוק סליעהט סייז,
oi»2iyr*.•? .rnקארמם־ז/ י. ׳ nn ספיים ׳טע27 װעסם — _ :jmjh

m. ,1«---------— — סטרים ט־;2 ױ־;כט 140 יאדעז, ס. םאיטאז l f l
20.00---------כטריט סע27 ױעהט 1 ,‘ר«ז־;;טא און »ןע? אײ־טאן, י

r. 1 נאיד־עםײן. n«22.96 — • -----— ססריט סהםע ויעטט 29 ׳*;ההיא
27 94 -------ספרים ד_־טע’׳ װעשט 1.53 נארדנע־־;. און י*רעז קאדעז, .,דו״.

77.1H-----םסריט טע21 װעסט X• ריבין, איז סיאדט י*אהעז, נאידאז. ס.

29 42 —----— — סטרים מע22 לועסם r«* װיפליז, אל; זא»ז* .,,׳׳יװ ד.
Ivor, —----כטי־יט ro:;o ײעסש 2« לא״ אוז דאי־? םארגאליז, דו״.'אזע:י
74 ס»----------סטייט טע27, ודעסם 1י2י־ ,ני■ אוז קראוונער דאגטיו״

ד.82«----סטריט 1׳ט׳27 װעסם 122 י«״ ײ*ול יאיט״ה־א; זיסערניאז, דז״.־,
20.08 -----סםרים םע22 װעסט 10 ׳ל«. י.א,יט דעגע♦ יאזאראײים״ז, י*א*ס

24.05 -- -------עװעניו טע7 && דו־װיטץ. און ?ינטאן דאדיעע ד
io 6----------סטדיט טע24 ו־עסם iio י*., ®מס סטײר חאהעז, דז־ע.

lrt.'iO----סטרים מע24 ײעםם 142 יט״ניזא•. אוו נלנענבאז ׳צטײגכערג, ■
29.00 ------ספריט טע22 װעסט wo אלעיניק*?. אוו סינעל םאדער, א.

54 .ר*׳------------סםריט 7027 װמסם 122 רוכ/ אוו נרינפ♦ .1;«:*־•
go 58 — — עױענױ לטע סגאז ים*»סיזי,1 און לעשלאװיסץ סאסחאװיטץ, א.
2G50--------- סטיים D07 7022־־ 147 סי׳יגנ. א־ז ?«העז כיעי*?-, פי

1115 ־* — סטריט צםע1 װעסם 1צד. *שיפסאז, איז אסםרא,־״ פאיינקער,
4»ד..«----------------------עװ־לניו טע7 300 רודיז, ס. סירער, י.

סנ סס —----------ערועגױ סע7 3מז י,7ס7ײ סײער ןקאםעדפ), טויץ
11.92------------עײענױ סע7 ןטזר. רועסעי, פײער סיגיעערסא ׳:׳ויץ
i 34----------גױ7ײ7 טע7 זששז ׳-7פ7ײ פי*ער (איערײמארס/, ״.־ויץ s

ו-------סםריט סצםע ײזבש («; פרײאד, אוז סאז7רם7נוו יזיײז. ב. ו א ו

.72.75 ---------סטרים טע1« ויזסש 51 בראט״ נןאדקאוױטץ ׳יױן7- כ.
1.י>05---------סמרים אצםע ooy 17 די*, א.יז ראזענפעלד טירער, א

—---------שטריש ט*<18 ױעבש 15 ׳יזאי:ער ד. יאישטאז,
- כטריט פע27 »*בט 1 ־־,«., דיעס פיענ^־אר־ג־י־או ניאשדאז,

--------------ססריס ז׳-־כש ײעכש 1.7.;/ ניארנױיש א רע־ז.
̂'.סע איכם 4י> ?*., אוז נ־־זש ױכ. ;־ױעקיז, כי. ---- — סטרים י
ו ל'־;פ;עשץ, ג. ן י  •— סטרים 7027 י־זסט 15 טא-טץ, אלז ד

 — סטריט v£i1 װזבם /ט .,up ליאוק נאױעייסי אנר*, מ•;*
 - סטריט וצםע װעסט up. 117 י־איי כטערייגג .,נארס: דז״:

i קיאזח כיאיטיפזר עדס,יר*ד:״ .to ,nr סטריט סזשע װעפש 
 סטי־ים 7צמ1 *ועסט 1:57 כאז, און שיינדאז א עדע־׳באז,

כסייע 7׳ט2י« װעסט II װיינבעינ, אח יזאהען ני־אשםאז, א.
---- סטריט טז15 װ/שם 58 יא״ ר,י־;: ט*ודעין

--------- עדזןגין vy' 171 ®יננעי, יואיש די־דאגד,
 — סטדיט 7022 װעסס 12יי ׳י«. ־,,־**ו ק־;יע;־;ש ױכיז, *.
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 זעי״ יעם טיעל יואס פרײמן, און נע~
 די יײנען איצטע* אי־ב״ט. באיט נען

 חיע״ פרױעךיו״־נ״יטע־ די פא־ סלײי־ם
כ*ע;ע־. די פא־ די וױ נע״
 יאנג*' ״־ •־* :יעטא־•; בעסערע א .4

־pay*j* אײסכייד רי ראלייע;
 א-בײטכי״אזען א; אײגציפידזחנן .5

 זא^ען ל;ױ ~ דעב צו אינש־־ענכ־פא;-.
ען  א*ז *יטע־• א ־י ׳צד*ים ביידע צאל̂י

באיעבאטיב. רי
 :יט לא־־ע; טעגעל׳א־בײטע- .0

 *עע• דיעס — א*ן ױערען דיסקליטיגי־ט
 לא״עבאטים ״* גיבעז איצכעי ®על.

 פ-ײען• צ' פא־צ•*. ;בי־ <י8שע רי זי»־
א־בייטע-.

י *u 4̂ ד

י1י

*;טי p /א־;עי • 11יי* 4*4 4 ן * « .הטעז
;*א־ י יייי *• 1 *»•» ■־׳׳ %)««••«• •»)*. v• י•
איז f »' * •mm s׳י |ן 8 • 1« *י י־סי- • ׳ -J׳ * 1 * n ' 4*אכב ־•עט ♦ ♦ < זי׳• ׳ זע־לן

* * # 1 ־• - f ̂ייס «»* <* * א -44״ ^ ז*ך ו
• לײ• :א ט, < • ♦ י י ן» »̂ « M דעי

CH" י ♦ז * * » ! < ״ ״* ־ע־ :•א די א״י
c די דאי - ** V*״•יא*יכ d 'י י / י י- ס זאיען * - ןי • •**a «:טען א;־־

נ א ע ר ע פ נ א ן ;,? י ן א א ד ט ד ל ע ה
י ««♦«•««« ז ײ ס ״ ט י י י י • ) * * ״

•*i♦?• >n ײי •■*•• — r* ‘י*!י\יײי ,>-;*> - Ota• 2ו/> זי, ^ > ׳׳_■»<, י
 ױ־ pc א-טא**•:; א*ן איז אלטאבעױ,

J סענטעי, דזע־־ט ניאן  צ־;17 א־בט 31
 ױיב־ א נעד^דען אנגע״יאי־טען כטי-יט,

 אנ- בעבטע; אם דוי ׳קא;פ־ע;ץ מ*;׳;
 ־־א־ען >;־:־;־ לעקטשלרס די צדפיהרעז

 ידנעיניעהיג <;יװע~ ײאס ;עזזנט, פ-ן
i**;• א־ן געהאיטע; f ־ ט י ;  צענטער, ־

 ע*ע;ץ5רא; ד• אװענט. פ־ייטא; *עדע;
 פיער; ד• "z באדבט גיט נעיוען איז

 לעיטל־ײאכען די באזובען װ*ט שילער
 » זײם ״**•; סע:טער העלטח ױנ״אז א*;

ע־ ןיא צײט יא;;ע־  נע־חנן איז עיי*צ י
שטידיננ. בעסטמר דער אין

 די״ t £*״:, ם. דזשארדזש דר.
 ל«ט אינסט-טוציע דעד פרן רעקטןור

 -עם v־8 זײן אנװעזענד געקאנט ניט
 :ע־ איז טיטי:; דעד אין קאנפערענץ

 *יאי£- טע״עלא ני*ס פוז געדואדען עפענט
םוגע-וײזע•. 7ערײק*ישא;א סאן,

 -׳׳נקרעטע־ין ,י ײאלז, נ*. פאגיא כייש
 T ־צאנא" ע״י־ק נטע־נ׳״טאגא־ל א פ*ן

 ־י־צע א געלאיטען ד.אט פא־טטעגט,
 ער-לזי*ש«;אל רי בא;ר*סע;דיג דעדע,

 בענטער, לעי־ט־ ײניאן אין טעטיגקײט
 יעק־ די געיריבט ״צטאדק האט זי און

 c< י־אכ ;;,;עדנכדפ־א; איבע־ םשורס
;עגעבען. דא״ט ירערען

 אן א;;ע־׳ױנעז זיך *אט ;אברעס
 יע:ע-גפ יי ו־עגעז דיסקוסיע אמעדײנע

 א;״ ־,.ײ**ט*; זאל*;; קראפען ה״׳דט־־; די װי
 אגױע־ די פי; כך א אין װע־־ע/ נעפיהדט

 דער זיא באט*יל*;ט זיך האכעל זע;דע
־*כקיסיע.

׳ ' I »>- - ^ > ן • י—»•».»*■» .ו»ריי,י —י־ייי,, <<2<? < _ .ו ׳<*׳<ן ן < - א ו ׳ •׳<׳-*׳׳ >>׳<•״ v היײי״'• ייז-יז• »••»-••• *־אלרלזזי ן ו< < ׳י• ׳< > - -1» » . ט > > ו א
,ן k• S •« . י . • », << V *»,,»< ײ יי*8*\* ן •J * <—<- - י - ׳ ־ < » < י / ,* ( א , .

«\ץ• "** ןן״וי• ~~ «*y“ 'ץייון U < <ו י ׳£ W ע , .Sfi. Z  r >>
*‘־ ״• ד !9א א M. •• י— - 0 | j l>,f■ י v-1• ן ע < «7 י •

 װע״ ••- -אט <ש ױעיען. אפגעשטערט
 דיס־ *זא־־נ־ע א אױפגעדזויבעז דעש ;ען

 ז*י י^בען אי־ע ידע^כער א*ז קוסיע,
 לא־ ילאשען דיזע ר#ס אוישגעשפי^נעז,

r צען ,,K ייע• אויפנע־איטען ױײטער 
 :ע־ ״ט—ע א*ז חאדיטע א ארן דעז,

צו איבע־צ־נעבעי באש^ום דעש װארען
5. ש י * י

 ערװעהלט א־ז קאנפערעגץ דעם אוױ*
 הא־ ע־־״דיטיץ נאיטטענדיגע א געװאדען

 דע- :־יט פארגענ••;; זיך 6זא־ ויאס טיטע,
 העלטד.* לי אנצדפירזרען װײטער א־נ־יס
כענטער. ךזעי־ט־* י*:'אן י־;פ א*; קיאסען

לןאנװעגשאן. קאא^עראטיװע
 ״טי־ איז דאט אסטאבעד טען26 רעש

 קאנװענשאן טע3 די געעפענט זיך קאנא
 ארבײטער-קאאפע־ אטעריקאנער די פון

ט סאנװענשאן ד• ראטיװען.  גערו־ ױעי
 םון ריג, קאאפעראטיװער דער פון פען

 םרעזײ ױ׳גר איז װאדבאס דד. װעלכער
 ארױסנע״ זײנען אײגילאדונגען דענט.
 ט*יזענד עטייבע די צו געװארען שיסט

 געפינען ל-אש געברויך-קאאפעראטײועז,
ר. אין דא ײד אנ י



I U*׳f f'6 דןגיי?  u 
8 mo‘ yroס *רלע *ײו

129*391*p, וױ־לא־ ה״לןן mx ־ 6ײ:*i•? t:'j; • k y yu7 r 
i -- -׳ ׳־•׳. יי*?ט w .690? ?ין-ל ojjrcjr*r• ,oippi? נ
3. 6*9379. 1, •mv MPiy ,ב«י.ש port ײיו עפ Miy v pot - - 

.» o90ii Hi , v o t  29193 .0 .0 ,e??*n ט־־ט^ ---------
M 0 ס99ױ 1" ן*«!(|רי *־ן 109191*3 «!ןנפ«»,ר ». i»<וי?-----
,< ^ ״ן m* :פ *n 1M ,090? •011 )װ ין. וןן l ־־ ------ה^יימ

0 i .rn3״ M’t r j f i i j  ,fi0 jjי/ *»ש v im סמריס — — 
)6(91931 eo 0001 12011 :HI ,.0 |lf 1**003**11 pyiy® .fl-----
*199030, tfMfit yoir vtm  7M ,lo ir  00i l  • jm iv-------

1000000, voir 09011 m  , 000? ?1090 t j t " in ״ - ~ סםרים 
0 010030101, 1< 00«0100 •1( 1011*11* 0'0< 60*0, 01 010109•

ny® •7 סםרי iV lr**־ד־- ;---------------)109011 װ —
•*MV iiMpv r n  rtjrv<i| *i ,tvsr • jy,• ײי itrM y i

0o י־הט 40 m סטי־יס----.-----------------------
MV fV 9*> ין ti0tיד /#»נ •l.rrj ,*ffu iiv נרןדמיי —-------

VP if. 0* 6 ר0לפ0וו jr v pיסט m if  Hi *“־ - * ־ ״ ־ ־  ־“״“•
port ,009)1 n ססוסס, do רן0̂9930001 o סט״ — —

0 0(00010001 11*06900*0 )1• o n  to *1 Jiff,40 ־ VTV ---------------------- נ ר;|« 0סטײ |עט|
m 00911 0000 ח.  ,ormop pi019 Mpivs ,roivnv ײס0י-----

or?9P3*t׳Vi fWft w m  im  ,193101110 0100 ?911000010 r. - 
0. m'iOp, 0ײ00 9001 00011 48 , 0000 010 110 91099 סס$ר -
»O0P1״feg0 Wt1 ^ n J ם,ייר-------------------

30030* 9*13130069, 0190 110 90019009, 30(1 0*00 l i t  IttM* ~
0 0000, 991000 10000091, 01100 9070 0001 no-----------
0 §0077 00011 m  ,1101 ,1 MV ,9 ,19021v ספײם------------
0. ?V jfn f fOVPff 917 ,9*19090 MV 099*301 ,D m----------
0 **!003**1, 1, " e 49 ״0009 110 0*1! n v i tout W 011-----
0. 6**1002, 1991001 fV2fl veyn m  ,rtrnvi MV ספייט - —

90111, .* 001903*o n to  0070 0001 711 ,100 MV V-------~
9. 193197, 1, 10011*1 110 m il vom no ,ivvp ריט*• ----
0. 11**010, 10000 110 0133101, 70 0091 i o n פסרים-------

01*1031, 0, 9*28 0091 109 ,1001*13000 .0 MV סטריפ-------
7 11*10003, 9*107 O' ~ us fttfft oifn 118 ,011« mV--------
0. 100001, / 0310, 147 0011 po78 קטריט-------. —-----

?1039, 009 1. 13*63*119. 70 0*100 90X1 OO'n-------
— ־־־* •• ®ייי*• 0970 009," 11 140 *,-0 11031903 .11 .319329*01

1199*1, 991090 011. nn  ,i'*ori90i פטריט 0014 ייסט-------
0. 010291199^ n״e f 1 ןס>,,ח יןןn ומ?ט t0.a סטרים--------
0 ftr/r v&f*i m  , 0091 110 1910391 .0 ,1190101 .nטײם-----

i<;yny yofirf j i l  ,01*3 MV 100H1 r j i l p i--------------
------- v jyiif yey3*f jyr ׳ ,139*10 110 11901102 ,1003900

oo*n 11 ,191099 092 ,191**30 .n טיהטר------------
9. 1013. 0190019 01999 9ojo 00911 m  ,ooon טריט»-------
3. 99101**90 r m o? ,.נרטס yuii7 ooyn itm הטײט-----------

00. 010339390, 19100 193391 no, 9039 1ור״( toyn סס״יט-----
lai ,11100 .011 ,piooo פטריט הרסס סס0ױ----------------

0. 0 9077 00911 m  ,10V0 110 3*1102**11 ,1910Pס*יט-
9199,*, ?30*k :43 ,1912001910 MV T9919׳o1ii do סטריט-----

1. 19109, 1939(1 71 0*100 90M 0091 70 ,100100 ,fl(---
-------סטייט 9o׳jn vtyu 178 ,1**1129090 mv רfרנy•s דוגין,

997*0, ?010, U  ,191109 MV i t l 00 ייםטX2 סטריט--------
, u •103ס0ר ,19019 9 ' M i o u l  MV יy־j» u־yu כטריט-----

1901 ? .o, 010ר»פנ yoao 00911 0 ,*97919111 MV סט-יט-------
----------טסטר» 9017 00911 784 ,0013 709011 ,0*9019030

19W1 ,0**11 ■on 9017 3<ז4.,*00גר wyn סטריט------------
1*39119 9093*1 4im ,19290 3 .1 /90*11090130 J------------

/ 1101000*00/ 011**309 0 0000 0 9078 00911 M iטײט----:
l9g? fik rvn גפנ׳טץ, .9 r ׳ m i ױינריד,----•---------

yDi7 uvyn 13 ,1**001193 1019 /P9H0O00 m סטרים-------
, x ג• x z w j m r m/ ״ ־ ־

9*M ,ifl*9  m  0919011 , i f l 7 ייסט» !y סטריט----------
yot7 eeyn m  ,*90**10 mv fin ifv  4»’W f פטרים----------

100, 100110 91*f»!9 00911 10 ,M ססדיט------------------
V נ r iv r/ 114 00911 9078 ר**װ*ס •,rv»vr mv טטייט-----
vp i.•® 140 •י טר ויע׳*ט»ן,1 / f 9 חוסט&J8 כטריט-------
-----סטײט 9070 00911 180 .,0099 ?1919 0**13300 ומיר®^ .1

m .1י wo mv opyiofv .0 ,fvnyn, 80 •חױי• oon 7) oo 90M -
011 yD34 oeyn 117 ,1*311 .n .3 ,19?9P טטריס------------

• 9*91,? 1*97* yoao ®vfn m  ,r ,930010 mv סטרים---------
0. 1191*1, 011*0 V iyilf 9093*1 409 ,rvoif----------------
r— ,1ײנ?ט-י11 .03* r . = - t t M L r =-------—^ד-־־־ 3 —־

13 9“?• 91 '6 mv*y y?
 ?ט*יט y«i׳e?V4 1 f-;r 7* 5לר/ י 11 ׳*»3*•303 100'*׳•

I09"9)P *r ײי  :'*9"9 9033*1 >י*ו •9נ* *y־;9'3 ״?),yfy*• ׳ני
11**023^90: i דו ד*ע? נ ט ן ‘*j•׳J ?:־y•‘ ju ,י i*i voj 
1ט*י(y-3 302 **17*1 92:11 0־׳f*0 1**t30]*93 J 9־yi V י•י? נ
M **0 100**1 ,4לייפט ~ו,9ײ9י0י  oi9'i hn ,t"urj**f3ס9 99׳
1* 6 '*91 ?1*00,* **?3*10 L*0 993tJ 029)1 illft ,1**003*93 MV 
1*9 90*21 ,09911 1*/ ,1**9 t l '0 i  1)0 V rt3 9 f01 ,10**0 ,1*'90 39P33 

11**109, 19101 110 6*0*0 1(10 1*9093 9*y i r--------- ־
-------- _ טט-יט ys-j* «tfn m ,101*03 ? 0 ®ד,ŷר 9
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.1ערפ*< גרעסםען דעם םימ

 אידעען נײע
 סיסטעמען נײע

 מאטאדען כעסטע
רעזולטאטען כעסטע

 |1א ס*ג נםערריכם.1* וריװאס
*you .ivdkPp biph .באדינגוטזן 

o m r, קוםם ארער טעלעםאנירם 
לער1ם םיס כוקלעט פר״ען * ם*ר

.mVBlMDl’M
 אין דעמאנסםרײשאן טרייע

םקול. אונזער
פױיטאג און טיטװאך מאנטאג, :קלאסען אװענט

סקוי. דער אין םריי דעםאנםםרײשאן

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 WEST 37th STREET. NEW YORK

Phon«: Fits Roy 1674
BmtUn Branch: 463 Wsshington Street, Dexter Building.

ר ע ג ם נ י ר
r e ר ע םער ד ס ן גרע ו םלר * ס ק טר ם טר ש אי ק אדי  ר

ר ע ש די ער אי ם ײ כ חןן אר ר ױןו א ער א ט. ד על װ

ט ג א מ ר א $—פ 1 ,5 0 0 ,0 0 0 

ר ע ד י ל ג ט י n—מ f i o o 

ס ע ש מ נ ע ך 6—נ 4 6

rar i• יץ־ n n  *  ו
**M M Py iy^a»*n מז  
W  iy r «׳ SM׳  1 8 ty י r

 yp v8 ריוג סרביאאא* י0י
 •*- ו«י »ן8 10101 קולסור

JOU0H83 ר08«רבײ ר0די׳י

 רשעאידי אײנודגער אמדער ױנג ארבײםער חד־
 טאר םאניטאריום אײנענעם אן װאםהאט ארדען,

מיטנליעדער. תאנסאט«פדװ דינע
p 18• עלסער pn ארייגגענוםען ררערעץ סעסכערק

l R  T "<  T> M i*  , ס ״*ך ו קיק ני ו לי נ מ  n n ■יחד ־נ  .

s iram ײד   MM*pa*» •m

THE WORKMEN’S CIRCLE17S EAST BROADWAY, NEW TORE, It T.

M



ע ג טי ב ױ w ו  r *  m m« ז ז S™ * י Mד / ; י ״ «

*p .מ דו ץ ענ ^< ->

py י«י«י«/11 #נ־#«- ייך וױרט
 8#f,|*7 ״uv די סין 1*1י7ר־ט( די םיט

7|#4 I 7*p״ «/, ון o:*? ו il מ *, 
.lyiin••#׳ vi-es'H י**ט« ד• ס־ט

 יוי*ס#7 ד*י* וון 1*1*7יס(9 די *ייו
t פין iyo״3i9 די *ון r i ׳‘ײי סאו 

 ׳«י*נ«« י׳נתר * דורנמ«ובט וזןפ*ן
 שײן *ןחו/ i#e ««ט«7 די *־ן *ייס
 די סון *m •*•»)03 *>ן i»n*io סןא

e ט׳וילוד*(•, n i״#iyp• די |1« יון 
i*9*p* ון« nif*m• די ייונ׳ני/״|ג«ן 

 7i»3*׳ «37*19 9390*13111 ארנ־יטץר
 יי /יך, ••«״•ejr •19 *ון .0191*0 ט«

 ד« ״|נ«| טר״דס די פון 0*093*793
oinyoiMo 03*7• די ו««ן11«9י1א» 

t 7 *״פ n  w m rm irv t■#)»ו»
nniiyoo 3 די פוןi9״i*99i ,iyo* 

 ייו 0װ| *7* געטאן «ן3ה| סיר יד,7
 ניז t»f#7i»i, 3#*1 1* ניט o#i ם*(יױ

i* n  t*o*if») m יי«רט1 דאך ויי ח#פ*ן
1*111**93.

 (*«9( די oniyn#!(* «ן3#מ ריר
iy* פון טאכט iii יט«ן9*ויפ*ו״ יודאן 

 יױ די *ין *ון טי״ד, *ין *גרירעגטם די
iy»yir|#*i י((«|7*1 דאך *ימ *יו 

 יי־ «7903*ר*1סו( די ט*ן7*1יס«ו1*
 •i*ii9ivoi* דןס •eiiayi ;יט האכען 0*993*793 רי 7׳b׳h *יו«ן,3י1(יסן־ס

 1ייט*319 ד• *ו *•ן װעה nyi* םען.
 זײ ט־ט ! ׳פעוער (י*ן1*י9נ* די מון

 ’זי װןס (*טןן 0*9*3*793 ד• דןנ*ן
 מ׳פגיטען *ן3*1 ז״ ט.7#*װ1 חןפ*ן

o״m*B *ון «ס9ייח׳11 די i*)i אר־ די 
פייטס־צייט.
ij»i*n ה# ױנ-אן-׳טעוער רי אין‘

 ס*ן7*ו*פ(*ח* און םארטײדיגט טיר פ*ן
 וזינען ארנ״טס-װאך ־יו>יטו;דינ«44 די
 ״(•7i9C iye*i״ ן9(י1ט* ;י די *ין «ײ

oi»i 44 ייסס״*״ט31* די jib ••׳inn 
yu׳ BO va *■ן 48 ני« mײ#ן־. * ן 
im' םון v  mv 0391*#1• *י*ו «י»;ען 

 דארט האנפן װאס א־נייטער נןװארען
 הואכעז און ׳אהו אײנינע זײט נןארכײט
 פריהערדי־ דער אױט װ״דז׳פעס נאפודע;

 ייימו פאא׳י ז״עי א״ף און »ײט, גןר
 הענט״ ״נײע תװארען אחיפ;פ;וטען

 ני• סך א םאר נעארבייט האבפן װעינע
 גע־ דט האנען נאיןנאט־ס דיזע איגער.
 פאר׳טפרע־ ,ד jib הײנע אכט א*ן נוסען
 יענע «ױ נעראכט חאנען «ײ ױאס נונגען

 אונעזאגט זײ וזאט סען און ארנ״טער,
װ״ז׳ פא־ א אחן םארװאם, אהן

 פך א דא רעט װעגען כדי ניט איז עם
W *ופארנרײטערע;. ויך M אר׳ יי 

 ניט איץ dv א־ו סאף ו*עס פון נ״טער
 וױ גוט אזױ דאס װייסען ז»י נאפאנט,

 אנ«ר, איו my דױפט די װייסעז. סיר
 ארנייטס־נאדיננונגע! ־טיעכטע די ױאס
אונ״ נראנט ׳פעפעי ניט־ױניאן די אין

א האנען מיז דאס טרייד, דעם טער
 ױגיאן״ די אױף אױן־ װידפוננ טאפנטע
ivayv, דעס נעחרען דף סוזע; סיר און 
̂יראטען, אינעיל  נ־ט טאר דאס אױס
וו׳נרען. ;־עראאזפז םפהר

* * *
פון נאסעם די סיט אנריגמנטט די
•in אי) ן vi'T.vזיך וועיען טדייד דעם

 ׳אױן סוז עס או; ,1W23 יאדר פוז הױנ
 אתאניזא׳ אן װערען אגנעפאמאן ג(ײך

 גןראנט םוזען עס און *יאנס־כאפפײן,
 •vi א פאר פארנאר״טוננעז א?פ װערען

 נא״ «ו אנרימענטס דימ נעראא־ססרײק
 איע די ארנאניזירען *ו אױך און גייען,

טרײד. אין ארנײטער ארנאנ׳דרטע ניט
נעחן אוס  חןר סים ערטאמרייר א̂נ
 םול׳ו די האנען ױדין די דארא ארנ״ט,

 *וױי די םון מיםנאידער די פון טיט־היאױ
 חוץ א (». און 41 יאפאא יאפאאס,

 ׳»יא| א אױסנעארכײט םיר האנען דעם
 אל״ זיד זאאען אאפאיס *וױי די דאס

 דעד סון באאדד דו׳אאינט *ום טייםען
 ײי <ויט אינדופםר־ע, ojm און װייסט

 האױר אין ;עװארען באשיאספן איז דאם
 פון טאנווענ׳פאן ע«טער3 דער אױף לינד,

אילםעתײמאלאי. אונזזױ־
זיי־ אננעיענענחיים תר אם ווענען

 םך א נעווארעז א«»חא<טעז ׳טוין נען
vtir\vaw\ שון פאטיטפס ז־י *װי׳טעז 
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 אנוחנזזןנד אױך איז טאנםערענמן די נײ

 חנר וואס פאמיטע, ס«*יעאע א נעוחןן
 יער פון בא׳זרד עקזעקוטיװ דז׳מנעראי!

̂נאא’*  פאד אפױנםזגס האט נגמרכײ׳ט
ןווחמ. דעם

 twjm t>n נאר סמן איו דערוױיא
vow ניס תם i\ נאמםיםםןן קײן «ו 
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 inof אפיס. *ר01א jib א״סלאפען
 אייפ «ו פיר«ן נאיד נ״טלי׳דאר די ;אר
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 אין י11 ׳נאר*פאטיס די ט׳ט ט*נ׳*טויס

יואטפ*ן. •(*1םריו׳*ר אינז*־* אי«
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ארנ״ט. in א׳ו אט״<־(*ן3

 אץ «יו נ*׳פי;ט אפ־ס חױוט אונז«ר
 ססײ חןנד די א־ן סטײס, ט*1& א־סט 7

O 10 אפיס on פוז און ניאד־נג, iri‘ 
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 י•11« אא״ן א״ל׳ד ס״ד, איסס ד*ר
n״o *i* ׳**ן j3׳*i ,״ןט <א(*ר M* 
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 ד*י ס*»ר*ס. אין *|fi*3 ר*;׳**ן
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onj, מיג*ן1סריי ר־ט
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 ארבײטםלאזע פאר צאלונגען ^ראצענט דרײ
װאכען פיר פאר בלױז גילטיק קלאוקמאכער

 טײל. זיין jyoyi פון *ויסדרעחען קןנען גיט (יך װעט טר**ד *•; *רנ״טער קיין
 - ביכער ױניאן א*ן איינ*וקיעפען eoyoo * כאקוסען ב**ג;-ר1* חןר

ש;יס;יר. קיאוק ס*ן קױיטירונג^ ױייט;*ר;י ־ - ניט. ו*;*ר *־ן צאהיט
 שאי :ל*נ;ען צא ש־אצענט1דיי

n װעיען ק״אויוכיאכער א-נײטס^אזע 
װא- סיר סאר װערען קאלעלטידט

 אר־ יעדער הײסט, דאס צײט. כמן
 גרויס״ פון אוירטרײד4ק *ין נײטער

 -1א דאחי שרױ, אדער םאן ,rw גױ
 וױידדעעס די מרן •ראצענט דױי נעכען
 און צײט׳ װאנען פיר p.c מיעך א םאר
 האכען זואס כיעניבעלס די מעלר. גיט
 דארםען מאי אײן אײגגעצאחלט עױן

 הא״ װאס די װאכען, דרײ נאך ^הרען
װעלען צװ״ אײנצזצאהיט כען

 די אין װאכען ,*וױ נאר צאהיען דןןחפען
 אײגנעצאחילט דאר דרײ האכעז װאס

 װאס די װאך. אײן נאך צאתיען דארסען
 דא-פען געצאה^ס נאדניט נאד האכען

װאכען. פיר צאהלען
 דעם פון פיסונץ*דע«ארטמענט יין

 קילאוקמאכער דער שון כאארד איגטrח
 פו^זטענדיגע א געשיליס װערט ױ;יאן

 סילאר גאנץ צײגט װאס נונהאיטעריע,
 דדײ די צאהיען עס ארבײטער דעיכע

̂׳כע און וראצענט  אר״ ק״ן יײז ׳;יט װע
 פרוי, ארער טאן טרײד, אין נײטע•

 צו ניט אױסדרעהען קענען ניט זיך וועט
פיר םאד פ-אצענט דרײ די נײאל״ען

 ארבײטסיאזע די פאר ;צײט װאכען
 ?אנטראלירט װעט דאס קראוקדאכער.

 רא•6 דרײ ספעציערען א דורף װערען
 אײעעקלעפט װעם וואס סטעטפ׳ צענט

̂ײף ױכיאךביכלאף, די אין װערען  מיט גי
דױס-סטעסיס. די

 יע־ װעט אײנצאהלוגג טע4 די כײ —
גע־ האט עס װער צײגען װעט דאס

 קלאוק, איע פון ̂אפ־נד״&ערלײט די
 אױפ־ װעיען יטעפער ריפער און סקוירט

 םערטע די בײ דאס געטאכט, פערקזאם
 פאר סאכעז װעילען זײ װאס אײנצאלונג,

 זײ װעלען יעאפ, ז״ער פון ארבײטער די
.)0 זײט אויף (׳ט־וס

 אץ באזוך שלעזעגערס פרעזירענט
עזולםאטעןר רענגטנ באסטאו

ץ ״- מאנטרעאל. נאזוכט ער האט דראך די  מאנט־ און באסטאן אין רײזע ד
 ארגאניזאציאנס״מור גרױסען א פון אנםאנג »ן געװען איז רעאי

װעסם. פידל און װעסט די קומט איצט — לאנד. גאנצען איבעדן

״ האט שלעדננער #רעזידעגט א פ
 םאנטאג לעצטען נאסטאן אין בראכט

 ;ע־ דארט האט ער און דינסטא; און
ױי האט  פון געהענדיג ׳טעג ״ביזי״ צו
ץ  אייז פדן צװײטען, א צו םיטינג אי

ס א כאפענײג צוױיטען, צום ױניאךאפי

 אינפטאלירט באראף סעקרעטער
is לאקאל פוז עקזעקזטיװע

פארגעקו־ א-ז דאנעריעטא; לעצטען
 נײעם דעם פון אינסטאלײשאן די סען

 די ,15 יאקאי פון באאיד עקזעקוטיװ
 םײ פון ױניאן דרעסטאכעי און װײסט

 סעקרעטעד־טרעזשורער און לאדערפיא
 געװאיען אדױסגעדוםען איז נאראף אכ•
 דער אינסטאלידען. צו עוןזעקוםױזע די

 פון בײדינ: אין פארגעקוטעז איז סיטיגג
סם. טע11 38 ױני#ן, דער

 סעקדעטער װאס ׳רעדע דער אין
 געיע־ דער בײ געהאלטען האט כארא־י

 נעשיכ- די ער'דורכ;ע;א:;ען איז נעגה״יט
 אנ־ האם ער איז ,15 לאיז. דעם פון טק

 האכד חעידײעע אי-ע די אױף מוױזען
 דורכנע- ד׳אט לאקאל דער װאס ׳פען

טא:ט.
 אנגעװיזע;, ראן האט רעדנעד דעי

oin האט אפיס אינטעדנע׳שאנאל דעד

מתאליז אץ זאה-ען שנת דעם
*;אװעמבעד, טען4 דעם ׳פבת, יעם

 אין באאטטע פאד װאהלען זײן װעט
 לאקאל ױניאן אפרײטארס קלאוק חןי

 װעכסטער אין מען װעט שטימען .1
 טע4 און טע3 צװישען סט. טע11 ה*ל,

 פון טאנ, גאנצעז דעם שכח עותגױס,
 פאר־ 6 ביז דערםריה איז אדינער 10

גאכט.
 םע־ א פאד ז״ן װמלען װאהלען די

לאקאל דעס שון נעדזשע־־-סעקרעטער
*P ̂סע[ פאר  עקזעקוטױר צום רעלענ

.1923 יאחר דעם פאר כאארד
 אין װאהלען די זײנעז יעצט ביז

on א *םאר באזונדער. געווען יאקאל 
 כא־ א מאכען מעז םלענם סענעױשער

.)6 ?ײם ױיף (אלוס

 העיפען צו פארפעל׳רט ניט טאי קײז
 װען טאט און ראם טיט 15 לאחאר

 — דאס און נױטיג, געװען גאר איז דאס
 אינטערנעשאנאר די װעס — עױ זא;ס
װײטער. אײר טאז

 גאר־ רײדיפ אינטעדנעשאכאר ״ד•
f.14 זײט אויש (זזדוס

צ'. ד^ןרט ;עהט ארבײט די װי בליק
 אין יאקאיס די^אינטערנעיפאנאל בײ

 געדארפט זאכען אײנינע האבען בזןןסטאן
ט זײנען עס .,װערע אויסגעגלײכט  דאי

 י״א־ צװישען כייספארשטענדנישען געװען
 די צװײטען אױף און ל^ןקאל, און יזאל

 פון באארד דדטאינט דעם און יאקאלס
 האבען װעלכע ײניאז, קלאוקטאכער דער

 ער און װערען, אויסגעגליכען כעדארפט
 ד^ס דזיצאב״ ד־י ״אן געװען גלײך א-ז
טאן. צו

 ׳לטשל דינען, לאקארס כיאנבע גענען
ײ אז ׳Dy:xsp געװארען געטאכט  :עה־ ז

ײע קײן אדײן נים םען  מיטגלידער, :
ײ דאס אדער  הויכע צו פארלאנגען ז

 װערט טיטגליד א װען איינטריטס־געלד,
אויפגענוםען. יע

גע׳טענה׳ס, האבען וױדער, אנדערע,
 דער װערען זאל באארר דזשאינט דער אז

 די װאס געלדעך, א^ע פון טרעדטורעד
דיאבען sJ>*r ער ארײן, נעהםען לאקאיס .ו0 זיי.צ אויןש (׳מ־וס

 יזדאן אונזער פח סיטגלידער די זאלעז
!םאג עלעקשאן אץ סקענמ -ניט

 גאי־ לײריס
סאציא׳ א איז

 אינטערנעש^גאל די
 ױניאן זוארקערס טענט

 פלאטפאדפ די ארגאניזאציע. ליסטײשע
 שוין איז פארטײ סאציאליסטישע די םון
 אעעניםען אײנשטיטי; כי$ול אײן ניט

 םון קאנווענשאנס די אייױ געװ^ויען
 די אוץ 3ױגיא אינטערנעשאנאל אונזעד

 זײנען ױניאן אונזעד פון מיטגלידער
 שטימען געהעז זײ װעז פארםליכטעט,

פאר שםיטען צו עלעקשאךטאנ, אין

טיקעט׳ סאציאליסטישען דעם
 הא־ די פאר שטימען ארבײטער װעז

 פא־ זײ זײנען פארטײען, פיטאליסטישע
 זיך זײ פארראטען !סחעבס לײטשע

 אײגענע זײערע געגעז זײ שטימען אלײן,
 פאר־ זײ העלםען !קיאסעךאינטערעסען

 גאי!ד־זאק. דעם פון טיאז דעם פעסטיגען
 דעם םון טלונה די זײ באפעסטיגען

קנעכטשאפט. אין זײ האיט װאס קלאס,
̂רוס )1G זײט אויף (

!אויפמעדסזאם װײסטםאיע־ און דרשס •
c דינםסאג, א,־יפ(עפאדערט זייט 1,איד y i נאװעםבעיר, ?טען 
טא(. האלבילן א בלױז ארבי־טעין צו טאנ, על־עקשאן

3* װאך i״iy o טאג. גאנצע; עם1 פאר באצאהלט קריגען םי;ן1דא
jy דרעסמאנער און וױיםט די iyn דאם געמאכט אויםמעירקזאם 

n** פאר y n װעם ט18 דעם אין פארל;*צוננ;יז װעלבע yo| שטריינג 
• ױערען. באשםראפט

ראאײ. דזשאינט פון נאםען איז
.1עטע1םעק מאקאװ, מ. ק.

 חכר הנא כווו
!לאנג? '

 אטע־־יוא
 א;;עזע~עג״
סאציאליסט״ןןעף,

אין קיטט ױאך ד*
 רי פרן אײנעי י־אנגע, דדעין
 דע פין פיהרע־ ססע

 איצ״ דעד אין פראנקייץל אין באװעגו;;
אן א*ז יאגגע ;ענאסע צײט םיגעי

 איטיצטע־נ־ ג־־ױסעז, רעם פין אײניקעל
c פין לעהרער ליכען r ־4וױסעגיעאפטי' 

 דע* איז טאילס, יןארל סאציאי*יזם, כעז
 דרכ־ם. ?•ידעךס זײן אין נעלט אײגיקעל

 כיעגיט ;עבי^דעטעד הענסט א איז ער
 זעי״טענע־ א אראטאר, ;*,גיט א אין

לעקטשורער. א*ן רעדנעי•
 אניערייוא א*ן ליכיט יא;גע גענאסע

 רע״ען װעט ע' לעקטשור־טור. א פאי
 רער אי; פדא;ען װיכטינע די איבער

 טא;. צו הײנט ײעיט סאציאליסטישער
 “אי;םע זײן װעט לעקטשור־טור זײן
 א^סטי^ער סאצ דעי פון אױפזיכט רער

אטעיייא אין פארט*י
נאװעט״ טען8 דעפ אױענט, כייטװאף

 װע־ען ;עגעבען אילם י״כביד ױעט בער,
 דער לאסינא, יארקײיל אין די;ע־ א

 די ילײט. “פע דאלאר 2 איז «רײז
ײף רא־פען זײן דארט װילען װאס  גי

 א אױף בא*עטעלו;;ען. זײערע םאכען
 װעט צײטונ; דער אין איט צוױיטען

 טיט׳ן ע;טיא;א;סט אן ;עפינעז איהד
יועטפ. טי־ נאך װענדען צל זיך ייאו אדרעס

־,:אי־ע: טען12 רעם ׳וע;טיא זונטא;
 כיאבען גאסט :ױיסער דער װעט בי<־,

 א'ל.שאמע־ אן אויף א״ויסטליט עריצטען
 פנים
 אליין
פא"

יײי
װעט עש ש. אטפא•רפ ייקאגער

קבלת ־ גיויםע א װעיעז געגעבען
;אשט ־ דע װאו י<?י־, :עני קא־נ אין
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א*:זע״ באצײטעגס
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‘׳- זײט
ז

דיI י־ ‘י  װא-צ א ♦ט נ. -- ןאך
.1 יאקאל מערבערס*£,*ז

 עד״י*ו”יא5 אין יוניאן־צעטיגקײמ }:. ט
 רעפאיטער. סםע,ה א - - דיװיזשאן

־נ־א״• ־-» באאי־ך דזעאינט ־ן1 מיטינג
לאנגער. ?. ־־ ױניאן בעי

 ראנפע״ענץ אינטעינאציאנא־ער דע״ .4 זײט
 אר״ קאהז. מ. פאניא ‘ב־יסעי אין

— טאיאנטא אין אי־בײט ;אניזאצ־אנס
זײדמא;. סאול

 ר. ־ פ־ניעעיס א*ן עקזאמינערס זײטד״
 עקזעקוםירו דןr פיטינג א היימאן.

*טעהנאלץ. י. — 22 לאל$ל באאיד
 .1 זײט .יןr עלוסען .0 זיים
 (ערצעהלונג) איבעי־יצרײבער דער .7 זײט

 יזע־ שאבריצירע• בזיר י־ײזען. אברהם
 לעב^ריגעי• דער — ליעפאן)

 :אטי״ךבינעל. רעדאקמאי׳ס פ:ן .8זײט
 סאציאל־דענזא־ דײםאע בא;יי«ע די .0זייט

 כאזאנאוױטש. לעאז — קיאסיע
 ןא^י־טי די און cיזrפא דער .10זײט

J■ .ג• ב י■ ״־ •עאר־י ן.*א קררץ טאביאפ 
סקול־ ה־ ־*- *גיקאגא רןe אלערלײ .11זײט

ו א • מ
 דו־ ב די• — ;עזונד זײן צו װי .12?ײט

 cr.'H צו עמועסען. ר-י־צע באװסקי.
 בורשטיז• ליבע ־— (געדינט)

 אדװערכײזסענטס. א*ן ̂זלוס .13זייט
 אדװזירטײזםעגטס. — 15 און 14 זײט
 װעגען קא;^;יע:ץ פון רעזולםאט .16זײט

 £אי* סיטואציע. קיאוק קליװלאנד די
שײדעגעס.

 אין זײן וועס ער ותנסס. םידל און װעסם די אין שלעוינגער פרעז. פון ארנאנתאציאנס־פור נרױסער א
נאװ. זפמו דעם ארויס פאהרס ער םאלדא. און נםא טארא הלװלאנד, סינסינעסי, לאיס, פס. שיקאנא,
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