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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

עזולםאטעןר רענגטנ באסטאו אץ באזוך שלעזעגערס פרעזירענט
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

א״ האט שלעדננער #רעזידעגט פ
 םאנטאג לעצטען נאסטאן אין בראכט

 ;ע־ דארט האט ער און דינסטא; און
 פון געהענדיג ׳טעג ״ביזי״ צוױי האט
 אייז פדן צװײטען, א צו םיטינג איץ

א כאפענײג צוױיטען, צום ױניאךאפיס

is לאקאל פוז עקזעקזטיװע אינפטאלירט באראף סעקרעטער
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 עקזעקוטױר צום רעלענ̂סע[ פאר 

.1923 יאחר דעם פאר כאארד
 כא־ א מאכען מעז םלענם סענעױשער א *םאר באזונדער. געווען יאקאל on אין װאהלען די זײנעז יעצט ביז

.)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
 דאיט זײנען עס .,װערע אויסגעגלײכט

 י״א־ צװישען כייספארשטענדנישען געװען
ןקאל, און יזאל  די צװײטען אױף און ̂ל

 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
 :עה־ זײ אז ׳Dy:xsp געװארען געטאכט

 מיטגלידער, :ײע קײן אדײן נים םען
 הויכע צו פארלאנגען זײ דאס אדער

 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

!םאג עלעקשאן אץ סקענמ -ניט יזדאן אונזער פח סיטגלידער די זאלעז
 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
ײ װעז פארםליכטעט,  שטימען געהעז ז

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 iy n דאם געמאכט אויםמעירקזאם 

n** פאר y n װעם ט18 דעם אין פארל;*צוננ;יז װעלבע yo| שטריינג 
• ױערען. באשםראפט

אײ. דזשאינט פון נאםען איז א ר
.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
 טי־ נאך װענדען צל זיך ייאו אדרעס
יועטפ.

־,:אי־ע: טען12 רעם ׳וע;טיא זונטא;
 כיאבען גאסט :ױיסער דער װעט בי<־,

אמע־ אן אויף א״ויסטליט עריצטען
 א'ל.ש
 פנים
 אליין
פא"

יײי
װעט עש ש. אטפא•רפ ייקאגער

קבלת ־ גיויםע א װעיעז געגעבען
;אשט ־ דע װאו י<?י־, :עני קא־נ אין

טיקעסס די . רעדען •ך אי • װעט
׳,באקוכי ציי יעען ז פ;יש ת • י V ׳ ׳קבי יעם ו א ׳ ז א• יסס׳/ ״פ^יװעי

 א• או; סקוהל
• וך » ••• *■»ףלײםעאום. j ו W ו י»• ׳׳ו׳גן t" kl W • , י י, • ‘ו - ן< •» ג ייזי «

גאפט.

ב־אנזױיי׳ער

א*:זע״ באצײטעגס
;רויש<ן יעם צ בא

סאײ אױצ^בױ ס־פ uחאל
i*i ««<-»%»-• י «־־ .44 נוטער ט״m *—✓ ׳׳/׳

‘׳- 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,

... ^ ^ .■ .. _____________. ן........ .
Mjf r- f׳ ' * ^  I!ן| t| - f ־ .



דא^ ן r : א״ן v ,!ny• רא' ־ r r
’V*yi iy w w פא׳איפ״ די יט 'n yunrn t yi־
״ױיינט׳/ h "1 גי־יות א " i\) װאס jyf'vyj טען

טוט. ע• ivr, אעטצ-ד-ייי^ן py צי רט ח jyr
r גי v ו •>» 1 ו n ׳oyoi4 ; ײין ;»־ ?ירצן ט^יאי־י אין
T א• פ;י 4v• איצט טא״,ע י '*אכע ־טעג?,

£אמי ; ניע lיyא;י ־y*y"i iy נ •ד6־ טאני yc; ןיא sr

ױװיזשאן פראטעקטיװ פוז אפיס אץ יזדאומםימ״פ
va ו»מ א 10 םיןר ח#ג*ן *w 

m רעסאגטען y in ד*ר פון 
J פון *פ>ס on אין טיגס״ט f* rn• 
im u, אס װ*ס aW n tm h i o w n

W i w i m/ פס w
y$ חנץ ח׳פ, נריתר f*n חןר y m 

i n  ,iy*f 3״*r w i i  i i W l i f i i 
im ו״ן 1אונט* ח*ט *  v*i >*io j*p 

p§ די o#tl im riw o iM o סנן18נ*א 
n ״די nwwMn• oiniropim jgo

mjm o ןסס// i* *n  o n  p* pm אײ 
lyoptnn i n  \ n m m פייע פון 

•r v M t o m *  n  p* oor’ttoap 
 ני״ר װ*נעו, ^חן פון משף * mo ר5פ

 א>) *סטאיעחש״ *יגעמ״נצם oyi נ*ר
o &דײו/ i#*n  in בפציחט T i אױוי 

 ניז דז״פויײ טעןon 30 פון צײט ך*ו
»1*קט*בע סט*ן חנס

*inn  n  p אין »יו צ״ט װ*כען 
 גע- oyuyog p* אױפגעגוסען *פיס חוס

y;y״mgo 699 װטרען i .מפא״גסס^
rn״ ו״נצן קאמפא״נסס ד m ro o ’i- 
p״oyo" ,׳־*ועי״מנ ״װ״דוש-קא״מס״ 

 ^ומפי״נטס סרנ״נו, פון ט״אונג1פא
i״n» צ*חיצן מל 'ih m w  iyo סק״י 
 ?#ספי״נטס איע די — ודיטצר, »?ױ און

w סיט Jn ד lyonom^p װס ז״גען 
n םפן און נפפפגט n• וױײ פיע דט ז״ 

n ל*  .I'n n 'im אין קאםפיײנטס 
on *און קלאסישיצירט דעפן ט1רעפ 
מדממנפן. ר#9 יי

 101 ̂׳טעהען א״ן אין vטvny רי
 װערס סען און ״דיסטשאײזש-פ״סצס״

 זיײ זײ אזױ וױ ט1עסי1»יגטע1ם* נא״ך
 אין *ט און געװ^רען. אטעגדעט (צן
m .רעזױלטאט

 קײסעס די זײגען פאאען 67 אין
iy גוגסטען צו געװארען זגט׳עיחןן i 

 ענט־ זײ זייגען םאיען 30 אין *ודפן,
 אסא- דעד נונסטעז צו געייטרמן אייחנן

 די דינען סאלען 14 אין סיאײיעאן.
זײ גאװאחנן. צוריקגעצױגען קילאגען
־my #ען1געװא jyrwjipnra ?ייגען
 אפ־ די סון מאגכע װאס דעלםאמ נמןנס

 אנ- צוריק זײגען אועײטעד נעזאנטע
 םלע־ זײערע אױא געװארען ואעטעיט

Wזײנען קאמ*לײנטס די א״דער ׳ 
 סיױראם די םון געװ^חנן ארש;ע;ומען

 וױיל צוױיטעגס, צדדים; נײחנ פיז
 די געכיאכם חאנען װאס איב״טעל די

 װען געקומען, ד׳פט דיגען מאגעס
 אויפגע־ געזאיט האבען היאגעס דימרע
װערען. גוסען
װע״ ארבײטער אסגעואגטע 101 די

 נאןי םאכען די לױט קלאסיפיצירט דמן
פוןומט: װי

 7 םינישערס, 47 אפערײטאלס, 32
 3 ענײדער, 20 סאטערס, 18 ױתסעמ

 אײן סעםפצלטאכאר, 6 נ^עימען,
 סקױרט״םאכעה אײן און רחנסמאמױ

 די אמעגענען ווערען רעיארם on אין
 ?ײגען וואס ארבײםער איע םון גאמען

 געמען די אויד און mipiya עגסזאגם
 חאם דאס וואו סילמעס, אלע די פון

•אסירט.
®עי׳/ .כעק
 ײאס ״אייטעם׳/ צוױיסער

 חד דעם אין אױסםערקזאם
/ ״בעס איז ט,1«א ײ rn״ *רער י ^ ii 

קלײמס״.
 דעם אין װײדזש״סאלעקשאנס די

 סעחרסטמנ־ זײנען אםיס״ ^אטעקטיװ
 אנ־ די סון וײ װי אנרעת, גאנץ סיייצ
o n דזשאינט םון דעפאלססענטס 

גאארד.
ivo די אח לסשל; i^ in ךי םון 

 איהר זעהט נטסyםס1אBn ומדערע
 געװא־ אויםגעםאהנט איז עס װי אפט,

 װיײ םאר סוםע כאדײטע^ א רען
oym גע־ א פון אלבײטער אלע 1פא 
 אוים״ האט פירםע די װײל ׳שא■, וױסעז

î ביזנעס, נענקכען n יב  אן עפעם צ̂ו
in ^ i .אין טראבעל i n  o nאיז ט1א 

oy אנn n.די דאס מיר, זעהמן דא מ 
 רוכ דאס זײנען וױיחש־קאצעסשאנס

 חאם ױניאן די װאס #סוםען קימנערע
 בייטער,1א מאנכע סאר אדפנעמאחנם

 on באסומען ניט חאכעז זײ װיי<
 םאײ זיד האבען זײ ותאכען םאל פרייז,
 םאר כאצאחלט קרינצן גיס 1םא דוננמן,

 ojn באסוםען ניט סאר סע^ ום־סוכ1
 באסוםען נים םארי און יתיאךססײא

on ״אווערטײם״ 1םא •רײז ליכטיגמן 
סג^־ אילע די אט םאר ארכײט.  אוי

i חאט זאכען כענטע n אױםטד אפיס 
 םארשיײ םון אלבײטעל די 1םא סאנט,
דאלאו־. 316.94 #סקס1םי תנע

 אן נאןי דא איז רעסארט on איז
rווײדזlי סון ,אייםעם* rא<עrp״̂׳אנם 

i אוגםער געהם יזאס n ד :קעיעל י
yoi’»n .אין וױידושעס i n אפ״ 
 סון 1ןױסק די אננעגעבען ס1וח| סיילונג
 נעיוא• אויםגעםאנט ^ינעז וואס סוםעה

m םאנכע פון אי־בײטעדי די 1םא y r• 
־run זײנען וױיסשעס וועםעס •וד,

in
צו ציהט

כטע״ 8 םיו

*W ד #צן1װא1ל
W9-10 lcvio סוסען כײדע דאיאמ 

1 V M W, ,אראר.1 096,04 איזא
אמבא״ װאס וױיט אוױ איז דאס

 אינסייד די פון 1טעי,כ1א ,ד ׳אנגט
שעפעמ פראטעקטױו

נאף דא איז עפאיטon 1 1אי אנעי
״ײײרזש־קאילעק־ 1םו 0י™

״װײדזש-קאלעק- דינען דאס . צאנס
 סאכ-מאנױ םון ארנײטער 1פא שאנס

 פאר כײט1א מאכען װאס ׳ס1ע1םע?טשו
 סאל דעם אין חײזצה ילאטעקטמו

 דיװײ פראטעקטױו in אױס חעלםט
n 1̂ ,ד זשאן nםון טםענטס1עפא 

 י1 ען1אלי1קאנט װאס ,11כאא חשאינט
.1סאנ״םאגוםעקטשורע לי םון 1שעיע
 םאל- on אויף געטאן ט1װע אס1

אופן: ען1גענ
 װאס סאכ״סאנופצקטשולעה א װעז
 בײט1א םאכט׳ n̂א או־ױס, נעהמם

 כאצאהלט פילסע אטעקטיװ1■ א 1םא
 װײרזשעס, זײערע 1טעי1ב1א ,i ניט

i זיף װענלם n ,אונ״ האט װאס אפיס 
 סאב־מאנופעק״ oyi סאנטלאל זײן טער

o innw ,»״פרא* םון אפיס צום שא 
iy און זײוױזשאן״״. טעקטױו i א״1א 
on לױױזשאן״ טעקטיװ iy ii צו זיף 

iy i י1 באצאחיצען צו םילמע, 1אינסײ 
o םון 1בײטע1א י1 םון וױילזשעס n 

 ער.1סאנוםעקטשו ־ סאב־ ען1עםענ1כאט
i האט אוסן on אױף און n םון אםיס 
 ט,1קאיעקטי דױױזשאז״ אטעקטױו1״•

 אר־ 1םא ?אלעקטילעז, געהאלםען אלער
 יננ1סאנופעקטשו ־ סאב םון 1בייטע
 און .1דאלא טויזעגט זעקס ארום שאפס

 דאס אז זינען, אין האבען דארוי םען
 וואכען צעהן שון םשך א 1פא בילויז איז

 עס איז צײט 1קורצע אזא 1םא צײט.
 דעם אין סוטע. באתיטע^ גאנץ א
^ן ט1עפא1  נעטען n אננעגעכען װ

 -1שי סאב״מאנוםעקטשוריגג איע די שון
 ױס־1א געפרופט זיד האבען װעילכע םען,

 בײטער1א די באצאהילען שון דיעהען
װײדזשעס. ע1זײע

* * ♦
n איז ״אײטעם״ 1נײע א  on־
 אײנפיהרען געבען קאםף א איז פארט

טרײד. אין םאשינעס סםעציעלע
װע־ ,1ע1מאנוםעקטשו א1 זײגען עס

 איז עס װאס װייגיג, גאנץ ארט עס מען
 דא איז עס װאס סיזא*, 1שילעכטע א

 אײנ״ נאד זוכען זײ און או־בײט, וױיניג
 בײסטינג 1שעפע ע1זײע אין צושטעיעץ

 װאס םרעסינג־מאשינס, און טאשינס
 פרע־ די םון ארבײט וײ אוחןק נעהמען

שינישער. י1 םון און 1סע
 דער• װערט רעפארט on אין אין
i וביז,1 בחתז־ דאס צעהילט, n •מענע 

 יװיזשאן^1 ״פראטעקםיװ םיז 1תשע
iy צו סyקלאנ מאכטyג האט i ^פראט 
 םאנוםעהטשור^, י1 אס1 אסס׳ה טיװ
 y>y'vyeD ארײן איצט זyלyשט וואס

 געגעץ פשוט יסינירען1יסק1 ר̂יyםאשינ
f״yiy .^ווערם ״נאטיײױ, אדבײם 

By1 o איז זאנטyג וױיטעד n׳ט1א — 
 אײנשטי־ ג^ואילט גים האט אסס׳ן י1

i סיט ט^ n אך1 אשיציעל, מײנונג 
 אפצו״ אשיס oyi געארגגען איז אכ^

 םון ^ן1םי כיסעל היבש א האלםען
 די שעםער ױיערע אין זyלyא^ײנשט

y5»ywy»o איז איז yi on־
 םון נעמען י1 זyבyגyאנג inyii ט1פא
 געזאילט האבען וחגלכע ^ז,1םי די

 האכען און זyםאשינ n זyלyא^ײנשט
 האם ױניאן די וױייצ ̂״y: ניט אס1

*רײננעסישט. זיף
״סםאסעדזשעם״.

 װאפען צעהן י1 פון יצויף1שא אין
 אויסצוגלײכען ̂.אטyג אםיס in האט

 פאלען די אין /lסyשny״סטאם 29
 קאמ־ Dסאכyג ױניאן זײ ניט האט

iy צו פלײנטס i ,איז דא — אסס׳ן 
:jyny נע־ האט אסס׳ן י1 ׳ם1פאיקע 

i צו קאםפלײגטס סאכט n װ ױניאןy־ 
 ־yש yמאנכ אין סטאפעדזש^ש י1 בען

iyo.
 אין ^ראב^ס די *ױםנלײכען בײם

 *yBסטא״ די וח^כע צו<יב lyoyr י1
Dyrn״״ y:''T| געסאכט irwyiw, איז 
 םון yקאםיט א געװען ̂נyזyאנװ אימ^

 זy1נyבאטרעם oyi םון בײטאר1א זײ
 האבען ס״*y^שyB̂סטא̂ yrn שאפ.

 אײן םון תרכשניט אין זyהאלטyאנג
טעג. דדײ ביז טאנ
 אםא״ דער םון םעםבערשיפ די

סיאײשאן.
n פון  oyiט1פא nרװיםy1מי ז 

 האט אסס׳ן א^סטױו1פ n דאם זיף,
^ 226 איצםער לי טג  1יכטיגע1 םי
i צו באצאנגמן עס גע?אגם, n אסם׳ן 

 קילא״ ען1ווע םעם1סי י1 םעס.1םי 226
 און קלאוס 144 :פאאגם וױ סעסיזױדם

 ט1ססוי 7 חײזע\־, קאוט 72 חייזעז•, סוט
 ־pyםאנום דתס 3 און ער1םאנוםעסטשו

טשוחא־.

קײםעס׳/ כאארד ״טרײעל
 ״yi on ^רענרינט תבין כחתר

 םון צעט^ ילאנגען א סיט ט1םא
”oyo כאארד ״טרײעל P.װען ״ h 

lyoyio^o םון i n י1 און ױניאן 
mo־iyoyio פרן iy i זיך ?אנען אסס׳ן 
 א אױסגלײכען lyiyil אײניגען ניט

iy; האספליעט, i ony אײ קאמפלײנט 
iy װי באארד^ ״טרײעיל צום 1כע i 

 דער אין ױגיאן in צװישעז נטyאגרימ
1 .1םא עס שרײבט אסס׳ן

iy i באשטעהט ״ד1כאא ״סר"על 
 שון 1טרעטע1פא א #פ^זאן דדײ שון

i n ,א ױניאן iyDyioiHE םוז i n 
 טשער־ רyאיש,טי1אBאוט אן און אסס׳ן
 דים1צ בײדע םון טחנט^1םא די מאן.

 אתומענ־ און טענות yiv"t 1פא ילייגעז
״אומפאר״ cyi יט^,oyi 11 1שא זyט

 באשטימ^ ראחי iy איז טײאישען׳/
 װי און ^yiy: איז עס 1צ 1װ^כע

iy כלײבם אזוי באשטיטט oy.
 די םון עטל*כע איכ^ײענענדיג

 ״אומפארטײאי־ די םון סיזשאנס״yד̂^
 ויכט1בyג jyiyn װאס טשערלײט שע״
 סאכט '/oyo״p ד1באא ״טר״על י1 כײ

oyi oy ,״אוטפאר־ די דאס אײנדדוק 
 טיײ1אומפא אזוי ניט זײגען טײאיש^׳

 ׳זײן געדארשט װאלםען זײ װי איש,
ty> iyon^  זײער איז דאס װי ^

 yiy’'T שון yטאנכ זײן. צו םליכט
yגטשײדוננyניט עס זא̂י חיליגגען, ז 

^Diyiyao1 ...פארטײ״ אביס^ זײז 
 אז ׳|ryr דןי, דאכט סאן, מען איש.
i n דער אוי,יי גאנצען אין איז 1ױש 
 ענט־ די אכער ארבייטער, h פון זײט

 איז באלעבאס דער אז ׳איז שײדונג
!גערעכט

 אױס םאלגט ױניאן די נאטירליף,
די אױף נעהטם און ימע;ט1אג דעם

 ױדאן ױ אמט• ,lyun^ro^y דאזיגע
 די דרוס.1םא מיט גערײס עס טוט

Dטר1אy1טy םין m ױדאן jyin^o 
ורעױען אײ״טער yטאנכ אז געוױס׳

ovuripyj פון on טײאײ1אומפא״ 
w"\ ,טש^ראן ^iy אנסשײוונג די 

 אן איז אפטאןי אן אמענור^, װ/גרט
̂או די “איטא  ע:ט1נ ױניאן 1yמאכpק
אגױטענטס. ״|P נישט

אײ די אױך פאדשטעחען דאס און
oyuvipyj אטאל |yiyn װאס בײטער

 טאן1טשע ש^1אזטי1אוט«א oyi םון
 םאל־ וײ נאארד/ ״טחיעי oyi שון

 cyi אין זיף קאן ױגיא; די אז ,jyiyoif׳
| 1 דט שאל ;yD*»ynאג מוז ױ אס

;yoiy| קוסען, זײ וױ ^שײדונגען רי 
:1! זײ צי 'iy ארגײטער, רי מגסטען צו 
 םיחיעג- נאס. oyi גונסטען צו 1ע1א

 כטvרy{ יג1םאלשטענ דינען זיי אז ׳דע
 קאן װאס אב^ אי,1או זײ יסט111פא
yo\ /ייס•1ט בלױז זיר קאגען זײ זטאן 

 אײנציגע n גישט איז דאס אז טען,
 די נעגען באגאנג^ װפרט זואס
 ״אומיאיטײאישע״ די םון ארבײט^

ly^jyo איז iy i גyזy.ישא£ט
 yiyv\ ניט קײנעם פון iyc* זאל

 רyטyטר1אD י1 דאס אױסג^יטשט,
 באארד״ ״טרײ^ כײם ױגיאן in םון

 ׳cyi אין 1שול װעיכע 1גyג1אי האבען
iy«n די װאס ’'o^:y םון oyi אומ־ 

 אםט זײנ^ טש^םאן פארטײאישען
 שארטרע־ די כײטער.1א די געגען

iy םון 1טע i ב דאס טוען ױניאןyסטy; 
o אױןי לףיס י1 1סא ײט^1ב ?ײ n 
 קענען דאס װי nyo און ׳אושן זyסטyב

iy^1 טאן. נישט זיי i פאסירט oy, 
 טאן1טשע אוטפארטײאײשער in דאס
 מעהר־ איז "11באא ײעל1״ט חגם ביי

 cyi כטyרyג ;עבען צו נענימט סטענס
nי צד. ןyרyאגד ŷס  עס טאכט גשא
 מעג- זײטיג^ א אויןי אײנדרוק אזא
 ע:טשײדונ;ען די יײענט מען װען ׳שעז
 שיז טש^־לייט איט״ארטײאישע די פון

באאיד׳/ ״טרײעל דעם
 אינ״חארטײא״טע די טיר זאלען
 אײנ־ דער אױב ׳זיק םוחיל טשעילײט

 איז באירטען, ר׳אכ איך װאס דרוק,
ריכטיג^. קײן

ט

רער פזן כאארר חשאינט פה מיטינג
יתיאן מממםאמר

קאמיטעס.
 דעם שון סיגיגען, טיפארלי 1ברודע .

 in םון סטענט1דעפא ײד1ט לײבעל
 סא,־־־ אװלײבאר, פעדערײשאן ריקעןyאם

c םון לאקאלס די אז לאנגט, n דזשאינט 
iy אן אנשיליס^ זיך זאילען באארד i 

 ארן אתאגיזאציע אױב^ערמאנטער
 ױניאדלײ״ דעם פארשפרײםען ה^םען

בעיל״
in אי• באשליסט באארד דזשאינט 

 יא״ ע1איה צו y־«;פ די בערצוגעבען
קאלס.

in n o .װ. א y i־iy ''oלאקאל םין ׳ 
 ד^עיאט אלס ט1אינסטאלי רטyװ ,45
באארד. דזשאינט oyi םון

in n o ,11 לאקאל פון סאקשטײז,
 דעם בײ לאסאל זײן םארטרעטען װעט
c אװ ד1באא r^ p y n.

צושריסטען.
^,1אינפארמי 11 און 1 לאקאלס י1
םראגע די ןyנומyאויםג זyהאב זײ ראס
y i םון n,װ^• קזאמינײשאךקאםיטע
yc דארםען װעט yקזאםיניnפאר־ די ז 

 ביזנעס־אײ־ םאר קאנדיראטען שײדענע
DDJyrn דאס ו״עהאם^־ירען, זײ און 

 זײן קענען cr^ny:yn יקט1יםט1 די
 קא־ עקזאטינײשאז דער םון םעטבערם

 קײן האבען ניט קענען זײ אבער מיטע,
 זײנען אלײן זײ װי אזוי כטyשטימר

קאנדידאטען.
 ס4לאקאי די פון רעקאכיענדיײשאנס די
fyiyii .גוטגעהײסען

 דאס אױך, מירט1אינםא 1 לאקאל
^ ײ  אויפנע־ האט באארד עקזעקוטױו ז
 אונבאשעםטיג־ י1 םיז אנע1ם די נומען

yo זײ און y1קאמyנדירyצו אום דאס ן 
 װעל־ lycHDP^p ?ײן אס1y 1זיכ זײן

 ־y: ניט האט שאפ א אין ארבײט רyכ
1pאגyב קײן זyנyםיטD̂ ביזנ די זאלעןyס 

ן אינסטרואירט נםסyאײ^ש ^  צו װ
in^^Ktpy י1 און ביכיאף, די ^  ט

Diyn, װyלכy ג וחגלעןyצו ײערעז פרנעז 
 yiy?״ זאלען םי̂טyנyב גענרמען זyהאב

̂ען זײ און רוערזנן, זyנוםyצוג ביכלאןי  זאו
wiy^ |yonya 1םא i n קא״ יווענס1ג 

םיט^
py1 i nאםyנ^ײשאJ 1 לאקאל םון 

גוטג^יסען. װערם
 זײ אם1 ט,1םי1אינםא 10 לאהאצ

 זyאלpאםא1פ י1 גוטג^יסצן זyהאב
o סון n באארד י1 און 11באא תשאינט 
o אח i^ p n 'i 1אקטאבע םה, o n 

טען•11 און טען4
 תסלאנד םאװיעט םון 1יע1ם די

 ,1באאר תשאינם on איננואוים^ן
א האבען ותט ooanyoiyp זײאר דאס

 :ץ- טען12 דעפ זונטא:, ^ז1קאנפצ
 דער דאס לא;;ען,1פא זײ און ױעטבער,
 דע• צװײ ivp'K' זאל באאי־ד דזשאינט

n צום ןyגאטyל n y t^ p.
צורי?געװיזען. ט1װע צושריםט דער
 אינ־ שטיטע״ ŷארבײט y״ic ״די
^צד ןyטon 4 דאס ט,1פארמי אװ  נ

־on |yiy 23״fi צײםונג זײער װעט
^ א מיט עקדסטענץ יעהריגע; אג?  ב

iy אדץ i װ באארד דז״פאינטyאײג־ רט 
 צי פארטמןם^^ פינוי שיקען צו

nyi .םײערוננ
in גוטגעהײסעז. װערט יםט1צוש

אינפאי־ yאמיטp לאננע״ ״דזשין די
 ־yג דאס ד,1באא דזשאינט on מירט
 ער־ צום זיף טyװ yי*אננ דזשין נאסע
iy מיט זyפyטר מאל ״שטען i יאר״ גױ 
iyp ארבײטערשאםט iyol2 oyi נא־ 

lycoyii אין v: ih p^ ,זײ און האל 
 באארד דזשאינט דער דאס םאילאנגען

מיטינג. cyi צו ןyםארםראט זײן זאי
cy בא װערטrלאסyנעהמ^ צו ז

0yDPHC. ציױי
באריכפ. שינאנס־קאטיטע

 דאס ;באריכטעט קאמיטע םינאנץ די
in אראנזשירט םארבאנד או?ראינעי 

 טyװ אײנגאהטע די און ?אנצעיט א
 או?ראי;ע. אין הונגעריגע די פאר געהן

i 1 דאס ן,yאטע:דירpרע זיי nאנצ^ט 
ראלאר. 25 מיט ען1װע מךשטיצט זאר

 א איז lyclyii דאליסאני, ברודער
ly םון טעטבער iiic עםפײן• גינםא׳ס? 

pאמיטŷ שטיצ פארלאעטy דעם פאר 
p'esyp, פינאנץ־?אמיטע די און pnא־ 

 ״nyp נינפא׳ס 1ברודע דאפ ט,1מענדי
 200 מיט װ^עז נעשטיצט זאל ײן8

דאלאר.
iy םון עקאטענדײשאנסy 1אל i פי־ 

גוטגעהײסען. װערען נאנץ־?אטיטע
 גע־ טיט״נ: דער װערט דעם מיט
שלאס^

.pyo לאנגער, ל.

געזונט־םארהיטונג. און צייהן
 אויסצומײד^ lyo^yi צײהן yנעזונט

i8 ?לאנסחײטען. םארשײלענע E in 
iy:'ip איז ױניאךלײט t״n y םאםייצײ 

 סון D:yoo^־Bn נטאאyד ovi איז **
־yn ױניאן רעם ^iw y o םוז i n .ל. א 

 ניט סטריט, טע17 איסט 131 י., װ. ג.
p yiy נאר ''tיאנyp צייחן D^’.iyi, נאר 
^ן זײ nאyג אויף װ yאױסצומײ• וױ נט 
in .צײהן־ם^בעא e:yctoi*Bn i n 
 און םרײמאנ & ביז 10 פון אםען איז

.6 ביז — שבת
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®ינישערס און עקזאמינערס
חי ׳ונ»׳ני ?).yti»v 1» י

ו! ?opo? ?yrnyiva חײמאן ל> פ־ן
i סיר װ׳נן |yr?y? ט״ןס-;נ״ v n 

r «סרװארפ*ן o אזוי O 'tro jysr• 
W > ir•  yrijyti|נר, סיז ׳ n r o *מ 

 P1- יייז ״פיד׳««רס tro י׳טסן לומן
oivrooi•״
ײ יײגגען י״ן iJfflWnyro נ׳האנ  וו׳ןיט׳ור, ס*ס י• ס iputyt און <yp<M י

 רפוסח ס פסו אפילו |y»jyotro *נץר
i aj .נר ivwiyo o r t>fn firo, ס 

 א |jm» ׳ןר װא?ט — ׳פר״נןן tv ך0
 ײא?ס ססרייסאר, ק״ו דס סון ̂ד״נער,

iy, דד, וזי סאי iwm /ro itfJm י׳ד 
m סנ׳פדימן ז«ו m ן י  irp-o*m «ו
נ״ ססאל ׳נס סרעפט וסך אנעו —

o r  ivr'ttv in ,ip'roro מים ׳ס
ro w * n ס פסרסן ?y r t f? ,ג׳נדאנק 

i<״ r סיז oy סאי. דעס אזוי ניס 
w דסס iy t  ro, נו, ױײי ro ro חסם 
 ס פארמײדעען tv י iPottynyDtto ןיר

פארסיידינען. גיט זיו יאיס prytt ןאן־,
r נו. ir o >נאוױיז׳ון, מי to פיגי־ 
oiyr, ו״ןינע P?yor| ייר ivrootpy, 

 סון עטונדען, yr?vyivtjio ארנ״סען
 װיו ?,popv ס סױס םיר ומנןנט «ר

tnyttto יײיוי ניט זיר פירען ר׳ןמנפרס 
o ?ײס, ימיאן ווי r  no זײןרע «װױמם 

oiyrtjam, ססר־ *ו סזיו עס, חייסט 
rtlP\ נ־ט נעסען סיין רויס. װניאן די 

 סוים׳ן סיחס ניוינ איך ;אר אן, דס «ר
« איך וואדס.  סיו נןסער, סאן נאן־ װ

 ׳עעיער, זעחנדיינע נאן־ זונ«נען ומ<
o די וואו n yrrt כאן־ אויף זיר פירען 

 טא נעסאיען. מאט roro וױ «ר»ר,
 די אז >' נמדרוננען רערפון א־ז תאס

 אזױ ?ייט ױניאן נוטע ז״נען פי;י׳ןןערפ
 ׳עםערען םיני׳טערס. דינ«ן זײ וױ יאמ,

 כיים םענ פאר א פאר אמ׳מ אבער זיך זײ
 און !יייט יוניאז אויס ױי ז״;ען פינור,

 כח דעם נאז'*ען קאן א׳פפיז נרודער נאר
u ;וױ ז־ך אױפזופװז־ען די וױױננע 

?יים״. יתיאן
 א״נער װען !גרודער טײערער נ״ן,

 גוטמר א ער איו סאן, ױגיאן נוטער א איו
 שיגי״ א אים ארנייט ער ווי טאן, ימיאן
 אדער עתזאםינער, אן איס אדער ׳מר,
אפרייםאר. אן אלס

 אדבייטען יפטוגדען אוננעזע^ימ
 — זיך טרעסט סy עקזאםינערס, נור גים

 נעטראפען, ניט אוױנס oy װ»,ס זזמאי
•oy r אפע־ פרעםער, תאטערס, ארנייטשן 

 רענסט נו, סינישעיכ. און רייטערס
 oy ײאיט איהר אז א?»«יז, נר. איהר,

 ײאילט אזוי אױב אפזאפען? נקפאגט
 דזשענעראי םאר׳ן :אסיגירס אײך איך

 סאכט און ױניאן רער פון מנעדו׳עעד
o r אז ניט, ניזיכ א׳ר אנער !דזטאכ 

 אר־ ראס אי׳טאפקז אפילו סאנס *יתד
 די ניי ׳ןוטונדעז א־נגעזע«<יכע נײםען

 אייר יאי מען װען אםייו — מואמ-נערס,
 װארסיננ םון ארױסנעכער פאר׳ן טאכען

 יוענען נאר רעדט ומר היינט ןארדס.
»v t* n\ םיז כרענט׳טעס איע אין עס 

אעחסטריע. ױנזקר
 וױ 1פיא א אן אפיילו ניט א׳טפיו נר.

 קאנמראי: זיין סיט iny«f וחנט ער <זױ
 סו־ װעט — ער זאנט — יערעחןר «דנ

 לאקאי 1סי הארד וואירחיננ א האכען וען
 זאיען זיי אז אנזאנפן, זיי ער װעט &

o ניט און מםונךזן. יתיאן *רכייטען r 
 די *ו לקטקרס ׳פיקען וועם ער «י־ײן.

rytrc״to (o אז אויםפאסען, 17זאי «ײ 
 ק״ן ארבייםע! נים זאיען עסזאםינערס ױ

ir אומעזעזוייכפ t to r•
 בר. נעמען, מטיינער א װאלט וױ
 זא־ »t אנזאנקן «ײ זאל איך אז אספיז,

>f\ אונ; קיין ארבײםען ניטyזpכע’*ר 
 נאך ם־ר *ו קומן זיי װזןן סטוכחןן,

 אז איהר, דעגקם }'קארדס רקימ וט«
 םאי־ נים סעבערם אונזערע װערען פ-ר
 םאלנען*' יא זײ וועיען אייד און נעז
 «־ לעטערס שיקעז אננאלאמט װאס און
 םײפרייטערקע א אץ־ האכ טעעדלייס, רי

ip קאן און איהר, וױ אזוי p t לקטעדס 
 א־הר, װי אזױ פונהט ט־שפרלײט די צו
 או־םרוף אן סאכען אסיױ יזאז א*ד 1»י

 אי׳ ניט זאיל סען to ,yojns דעד דװ,
 *ייז נדען שט עןוליכז1אוננע קיין נ״טען

o אז דענקם, א־הר אויכ r וועם אלץ 
 אשפיו, כר, אלײן, א-הר נאר העלפען, ניט

 ivooeoif און שעועו די אין נעהן מוזם
 שםוגדען, מ אונגע־עןול ארכײספן פון די

 סרעדזןנ־ א םים נאזאתען אייר איו וחיל
 רעכם דאס נפמן אײך ווזם וועלכע טקל.

 אונ״ ארבײנמן םון לײםע איױסטאפעז
 אנמר׳טייד, ptf ,trytor מזעײ׳כע

 קארדס װאירקינג אײך םון האנען ד• *י
t• .איחר וױ ניט p m אייר איד גינ 

 TO סי נים, אנט1 יון פדױױלענ-עס אלק
׳שלעכטער• א 1ני

ro'o םיגײמרם, די םאר גום נאר 
ro כר. זאנם ro, די װסס cnyt^ootpy 
lino חװ־ ווען ארכייג^ דיער toyאבד־ 
י  כעיסם, טסקען םיסספז, נזכען זאי »
סי־ די וחנלען באטאנס, די אננעהקן *ן

 רער סון א־נ״יט נ וױינ |V30a רס3ני׳פ
 אדער אױסריידען, ד¥יפסר oyn נאס
ד־סטטארדז׳*^. <אר

)דט נסנ׳ז onyorioo נאס דפר ד,
 סרכ״ט, ט־ס nvrootpv א| ײעו אז
 )opy׳׳*ro די *ו נסראנגט לכפ3יי

 ,oiyrootpy נמחו חאכען |yo דסרפט
 סויר ר»ך סרנייטען opyrootpy יי 1*י

 נאר lyoyt וײ — אוסויסט. פסו (•ס
ײענינער. װאר ס ראלסר עטלינע סיס

oiyrootpy, זאנט roro, דינען 
o *י דארף iyo פיני׳טער, סײן גיט r 

 דט no ,ivo״prnyB y?y’*y«o חסנען
y?o סיניסאר oy |ytfP. ניט r o •פי 

 ypo ;יס גלוספן, מאכען jytfp נימפר
yני’פ rר iytfp ״ ספימ>tyt ד סypyrfט 

t ס חאכען נאדארםם |yo האט n o ערען 
PopfP סאכפר, ניזטען סון ojy.t-iyTo, 

pנy־נײ■yסתר ר rn y 1 נייסגמדס
 נים jytt to באהױיטו«¥|, אי^ר¥

 נע- ניט Dרyזאטינpy די tyot’ftt איחר,
lytt אמאניזירט ro ,ס־הר — יעכערליר 

 ypy״o y>o כסעט to ראו, זאנט סלײן
yoמנyרס y2oyo ytytyttyt ivr't־'o 
o װאס ,opf? 9? פון r ,דײנט to איהר 

w האט m סון oprtm p3’>oy t;to 
 וײ םאר ipooryt האט און רס,yסנyר
 ?נס«¥י א — עי,1?<יי כאזונרער¥ן ס

..אויפטו . !
r איך  Vtt ,|¥סז אונט^טרײכ 

 יאקאי, ny״o נענעז גארני׳שט האנ איך
תר  זאנ איך .T>tyny« אייך נענען *

oy, אנרייננ^• אן נכלל כין איר ויייר 
 דעם םון ױניאנס. אינדוסםריעיע פון

o איר בין עםאנדפינלט r  tytyt, או 
 דעיזר typ'oo’tpy יארפ ;יו ro ,,ft עס
סון ;םינ־מערם פון א״ן װי

 סיינאעער \״vi ניט t׳o ׳״אקאי איי¥ר
 ס ס>ן־סז ro עס יאלאר. סעישערס

 םען ווען און ביימפיל, *•ם ,11 לאי/אר
ft? נוט נעםען yjo'to iyo oytt typtt* 

 f*? דעם םון סיטנלי^■ y?’o to םינען,
3 ?op, ״ דיy:oc >y»oyo,"־ t״iyt נאר 

 pit? נאר ?...ytrt'D אסת׳ן רער אין
 *fpty? בר. םיט אנחוינען op ויר װי<

 ?*pro ס״נס ׳שױן אי1 טא װיץ?...
tnyt•

ttp o סיט r־r אי־ ר?כאם¥ די איך 
r  ?V3? .־ין קאן עס סראנע! to .נר 
r» ro אויף נענרנ אייט האט p:?pto 

To ,ty?P’o?o םיט י1ב* צו בין o r ז־ך 
tv tnyo .פארנעמן t t ? r?״ oy orn

t״.tttpt t

22/־R(̂7,M'jn>w«oux rmiisנאארר עקזעקוטױז m פון מיטינג א
 y$ ג^ומיד װ עק^נקוט פוג׳ם דצונג *

vh ,22 דרעסטמכ^ר דער
׳ועגט1יו דעכטאג געױןרען ^•געדוןלטען

rn M m  w n w n  ivoio on 
 דעס אוט׳(* סטייט/ Vt)2l ומפט

 ראניגא• נמדער פון Y'lift וױי^גען
ודץ.

 יוד^ן• ̂וגרויולטען וועגען פריות די
n נוןדיעוגגען  pH ױרמץ נ'ײ$רג*נ 

נג ם׳ט ןyoyy? םון איז װעלכע וער,
וױ־ *יז pDyi אויף נעװארען ^•ג^ײגט

w אױפגעגוני^ דער w.) בריחןר 
 יןרוימ- םראגע די חאס װעאכער פוןרכעמ

 *״נ^״םונג ױק pH ה*ט, נ??נת*ס,
 ־yכ H ח^כען כדי *ז , *נג/רױוע

W סערעז W} סו« ױ/ *יבער 
«i םעהר dh« )*גץב pH כעיycאױפ- ר 

§iyon •נײ• די סדן *יבײטער די אוין 
 סציןד דעם יױןי ^עוער. yט̂יyטyסyג

 ^יט״ כ^זןיד .דזש^נט דער ט*קע האט
 נ^וכ^ום^• iynyo אגגעיטטעיט וױליג

 •in די אז inyt pH שעיער די on געז
 *ן״יױג inyn זאיען וײ pH בײטער

םיטג^דעד.
 אנטוױ- זיך האט y;nio רyד ארום

 װעי׳״ j'H דעבאטע, yocnn3y>’ א קעאט
 •rv סונ״ס מיטגילידער סעחרסטע די רyכ

ivoipyi כאטײאײע, דך חאפען כןוארר 
 א• ^באען די אױח אפגעיעטעאט דך א*ז

 איגדוסטי־יע. iy?jiH סון פראבאעסען
h ih ,]VVM האכעז טאנכע W ײ סף  ד

 ציגענעכען זײנען ^עפעי אמוןגידרטע
 ב*ז- די פץ דיסטריקטען רי צו געװ^דען

 אי״ף אזוי האכען װעיכע נעס־אגענטען,
 ױי אץ ה^נטראלירע; צו ^יעפער צוםייל
 אײשפאסען איז נעהערינ וױ :יט יזאנען
דיפטריקטען. זײערע אויזי

 איז דיכחוסיע ילאגגעי גאגץ א נאך
 ;כא^וס םאילבענדען צום געקוכרען כיע•
 '־עלאןרע;* זאי כאארד עקזמקוטיװ דער

 ז̂א ער אז כאא-ד, דדעאינט צום רירעז
טעילען  אײ• טקנ׳טען> [v'V'wno א א̂נ

 אן אד^ד באאמטע, איצטיגע די םון נעם
 זאיל װעיכער כיענשען, פאסיגען אגדער

 די איעמסע^ען אוז ילעכען צום בר״נגען
 <ױט מאםיטעס דיסטריחנדארגאגיזײ^אן

 בא• דדטאינט דער װעיכען ®ילײז, דעם
 די״ אנגענוסען. סעואן לעצטען האט ארד
 אי־ אױסזעחער דער דין זאא *ערזא זער
 PH ארבײט, וױכטיגער זעהר דער בער
 דעם אט םון סארװירקייכונג דער דורך
 סענליבהײט א האבען םיר װעערן •אאן

אינדוםטריע. די קאנטראאירען ןוו כמסער
 די• די םרן איכײט גױטינע די כדי

ד• סוז וײ איױ ^vivtr אינאניזירטע

 נאטאז ריכטמ ,ip§virin׳w טע“א
 כאאײ 11WWM דער חאט /ןyרyװ

 האנטרא״ אג׳עטאט f« -עש^טעגדירט,
 (T,״ *ײט אי«ט jyjMt װעאכע ילעיס,

#o?yDiyy)j׳ jy ty גאו ^H*Dy;f•^ 
yד nגטס )}^o^yory אײפ^יוא״ ומוחון 

ny»yiy n אױף פען
 tnn קאיי״אן נערטא ^וװעסטער
ס חנדמא^ו איחר אריעגע׳איקט  r יי

 -־•y קאסיטע, גייװ^ס רער r׳c טגיציד ג♦
yvv 'v 'n, ום•1י איחר םאר איו עס או 

 םיטינג^ סיל אזױ בײ pm סעגליך
 אד איז רעדגגא^יע איהר וואך״ yדyי

̂כיסען ,inniiy( ג
־y-ipyo רyד  אויםפער^זאש חאט ^

ivbipytpy o ג^זאכט n או ׳כאארד 
 ביליײ y,yH3),tyi קאויאן׳ס rרטyנ טיט
vi] אילם ojyir-u דרײ נאא״ד ySf• 

w ̂וװ :<»ידינ 'yסטyסאן װאילקאוױץ ר 
 איז זי װי״נ ויצונג^, ,ד ווו שסען ניט

 ק״yדיר אװ כאארד דער םון טיטגאיד א
̂ורס  װעלכע נאארד, גטזHr^ םוג׳ם ט

ס- און אווענמ ly^yt^n טyט,מ  מו̂ו
 א ,yv.yj איז װעיכע קלײה אינא טע•

 '״iyn האט קאמיט^ דער פון טעטכער
כאארד. עסזעחוטױו פילם גגירט

• בא׳עלאסען דא״יכעי איז עס נעו̂י
 גייע א םאר װאהא^ ניאכען רע;

y די או; האגײטע, גרמועגס i;y ;f̂ D •ןײ 
 םאר״ ס״סאן :געװאימן ערװעחיט גען

 כ. ל'*'[, א. ראבינאוױץ, רזש• ׳בער
̂ארא רארפטאן, ̂דכעיג, ק  סאניא נאו

קראגהארדט. א;א א,ץ טשײסין
ײקין עװעסטער װי אזױ  א איז ט̂׳
 איז ק*םיטע, אסיי רע• סון נייטגייד

 געױא״ D^nyiny סטײננערג ^•װעסטער
פיאץ. איהר אליף קאכייטע רyד צו רען

̂• דדשאינט םילם סעסרעטאר רyד ב
 א דו״ך ראט כיאקאף, ברודער ארד,

 -ytrv אונזער וױסען ג^אזט צי^ייםט
 טרײד *װיטענס די אז באוא־ד, מוטיװ
 דז*פאיגט *ים אפ^ירט האןט <יד ײדןו;

 בא־ דעס אין כאטײאיג^ צו זיף כ^וארד
 דער אײגנ^רדגעט. האט זי װ*ס
 צו.הא״ ;yotein האט כאארד די׳ןןאיגט

̂ו״ א אזן כאזאר אויפ׳ן ״כוטיר א בען  ק
 צו געװארען אויסגצס^בע איז כייטצ

 אױ^ אויםיאסען און קאיידצר ?אמאען
 װעט באזאר חןר וױ אזױ ״נוטה״. רעם
 ער םאריאנגט סןומןוסצן, גיכען אין גאי
 אז באאיד, דזמאוינט סונ׳ם won: אץ

 מיטגאידער באארד צקזעקיטױו yרyאונז
 שאר קאײדער הרינצן צו זעהן זאלצן

 עק״ סונ׳ם מיטגאידצר די כאזאר. דעם
 געװא״ נעבעטען iy?^: באארד זעהוטױו

»r• מיטציהעאפען pH ם־ז זאטיינג דער 
קאײדער.
 באאיד דזשאיגם סונ׳ם כאריכט דער

 :,'•Vii')* vh טע*4 דעם אממאכעי פיז
גצװארען• םארהאנדעאט pH דען

 א*י םיגאנץ דעד פון באריכט דער
 ד װאס טיטיננ, איהד סון קאמיטע אשיס
 v* אחטאבער, טעז6 דעם געהאם האם

געווארע;. נוםנעהײהצן ארן פאיהאנדעים
סעק. ^שדזזנהאי^,_________

שגת דעם i לאקאל ן א װאלען
.)1 זײט ■ון («לוס *

 קוטױו״yזpy אן סאר און Vn*v זונדער
cy ב^ונדער, װידער כאירד i rnn  pH 

 נעװען זײנען װאהאע אפטע די וואס
 אויםנטבען, גרויסע סים סארבונדען

oivow האם : ^ ,h oy לאק^י דצם 
 ױני#ן- געורעהנאיכער זײן מיט אונצוגעהן

 בןוארר עתזעלןוםױו דער טעטיגקײט.
 סעה* די ארן באשיאסען, דעריבער האט

 גוםגעוזײסעז, עס ;y3ifn שאךפיםינגען
 זארען יאקאא דעם אין װאהאען רי אז

 צײט, אײן אין צוזאמען, זײן ײײטער
םא־־ט̂י און

 פאדקוכיען וועאע־ שבזז דעם ״אלזא
 די זאל און ,1 אאהאל אין ןyװארןי די

 םארםעה־ ניט מיטנאידער צשהא גרויסע
באט-יאיגען. צו זיף װאהאען די אין לען

 פאר אנוױיזען, נים דא װעלען םיר
 די באיאט אוים׳ן האנדידאטען װעאכע

 איז דאס שטימען. yזאא םיטגאיד^ר
pH זײער נאנצען " *vivi !וואם זאר 
 דאס ׳איז זאגען יא אבער זײ װילען םיר

 קוםען צו םאיכט זייער איז ערשםענס
 ״װארט רyזײ זאנען קוםען צו שטימען,

 לאסאא oyi םארװאלטע זאל oy װער
 איבער״ און יאהר, קומענדזגן רעם םאר

 הריטי־ ״»יצטינער דער אין נאזי הויפם
אינדוםטריע. דער איז צײמ שער

 צו םליכי? זײער איז צװײטענס,
w לויט ״ר.רלידy lyo'D̂״ "i* •איבערצײ 

 םעהיגסםע אץ yבעסס די םאר נונג,
 רעש אױף אמטען די סאד קאנדידאטען

 lynnn םיטגלידער די זאלען באלאם.
 נאהענם ױניאז דער םון אינםערעסען די

jf די סאר שטיםען »ון הארצען צום i״" 
מז וואס זאגען,  אט װי לאסאל דעם ורי

סארװאלטען. נן
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 ער ה«ט םעהונדען, y/z**n אונןװאיט
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טעט.
ערוואכט... װי ער האט אכער ענדליך
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 ז>ך און ז» אין וןרײננעקוקט זײטלאך,
וױיבען״, געזעצט
y ,ד איז ׳טטינדען אײגיגע אין r y- 

פאיכעסערט. געװען י״ונכ
 יאט אין דורנגעיײעגט זי האט ער
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רעדאקציו. דער אין אװעקגעטראגען

 באגע- איחם האט רעדאקטאר דער
 און ®ס״כעי* צוםרידענעם א מיט גענט

 האט פינגער צײײ נעכטמע די אנשטאט
 האנט 9גאנצ די ארײננערױןט איחם ער
 ער האט דאנקכארקײט גרויס פאר און

 די אונטערגעטראגען ניט שי/ןר איהם
חאנט. צוױיטע
 ״VI טאקע האט איהר עס, הײסט —

 רעדאקטאי דער חאט — מאכט!...
אויסתרוםען. פרעחיליך

— געםאכט./. גוט טאקע און —
 גצעגט״ זיכורקײט » מיט בײגיםאז חאט

ץ װעט ער — םצרט. צוםרירען. ד
געװאילט, זצחר האט ער !יא א —

 איז ער ווערצן/״ געדױתט זאיל ואך די
נחןנש... יליכוחילצר זצחר » איכןרחױיט

 דעם םון זעחט םען !יא יא, —
 ׳צסייכ־ כײגיסאז, חאם — אינהאים״.

,jגאכגעגצכמ אענדיג,
אװע? ?וױן טסקע עס ׳עיק איר —

 חנדאקטאר דער חאט — דרױן! אין
 09 — חונט/ דײ געריבען זיר פרעהיליך

no ץ וחנם ער ן״9ער?וײג װאר די  ד
 גוט ס9 חאט איהר אז צופריחנן... זעחר

 וױיס, איך — דכער, איד כיז ם»כם9נ
כצגט... איחר אז

 צױ מחר ויץ וחנט מר יא, ׳יא —
vivm בײגיסאן חאם — םרידען! vt,\ 

 זעחד זעהר, עס איך האכ געםאכט —
גוט..,

 כאצאה- ורעגען ענטמוילדיגט, אך, —
 איחר םאתעסען.. גאר איר חאכ אען

 ®טי- א דאך איז דאס געלט.. מויז תריגט
 די צאהלט ארבייט םאר ארבײט... קעי

גי'יד״. רעדאיןציע

 אײד 1• געסאכט האט ערצעחאוגג די
 דער םון ילעזער םייל די צװישען דרוק

 סאנו״ דער װײל ער^טענם, צײטונג.
 עס נאםען װעםענס אייוי פאקטוריסט,

 בא״ א גמװען איז גע־רוקט, געװעז איז
 כמ״טױ א אלס ■ערזעניליכקײט ריהםטע

 איליי!, םא?ט דער אט צוױיטענס, ער...
 האבמן זאי ער, װי גכיר, אזא װאס

 גע״ איז אידעעז, סאציאיליסטישע אזוינע
סעגסאציאנעי. זעחר װען

זעיל״ צום איו ארום טעג סאר א אין
םון םיהרער דער געקוסען אװטאר בען

נום. וױחגר מױן אונז איז עס איזא,
 פרנסה: ורעבען דאכות 9אל זײט א אן
 קאנקורענץ דער אין נײעס יעצטע די

 םאכ־ די — איז היםמ< םים׳ן טענ^ םון
כיליצען. און תנעחןן פון ריקאציע
 םכמוי״ ״עילעקסייק באװאוסטער רעי

 דערוױזען: פונץ דעם ס9 חאם ססײנטעץ
 בייצען און תנערעז םיט זיך ^פיים ער
 םון ת׳ײסעילע רער םיט איהר און איד וױ

 װען צײט חןר (אין זײנערס. אונזערע
ov םעםער). כײם ניט איז

oy גוט. װידער שוין אונז איז 
 המררן, דמם װי בעסער סף א נםאלסyאי

 דותא איצט איז איהר, ועהט ער, גאט.
כסדר האלט סען צרות: גרױסצ אויף
 זײנמ נארנימט צו מאכען אײן איז

 זײן װאונדער, ?ײנע כדאמית/ *ס&'
 דמר־ און װעיט־כאמאוי, םון גחיסקײט

 ססײנ״ סיגי/ בארג םון נסים די חוי«ט
rvo י9ב די און  ״טאג׳״ םון בתים י

 דונמרן םאכריצירט סטײנםעץ להכדייל.
 תורה, טתן בײ ײי •ונסס כייצען און
 םאבריצי״ ״טא;׳״ םון בתים כעלי די און
jm איצײן../ זזורה כיתן די .

 םארםענ®״ װערען םעשים גאט׳ט
 םאר־ אפט גאנץ סײנט דאס און ליכס.

*ovrron. זײנע ״פארכיזגמוחנם/•.״

 איצט ״םאל/ דער גים װעומן הײיליגע
 עקס- און lyf’oioi ברוך םיט צוזאמען •

 דונערען און אדװעדטײזמענםס אאקס
 קוי־ האנען באלד מען װעט ביליצען און
 יעדען אויןי רעקארדס, װי םארטיגע םען

פושיזארט.
 איז גאט חערר Dyi אויף אלזא,

עכ־ װערט ער רחםנות. א באמת  ביס̂י
 :םארקאנקורירט ארויםגעמטויסען, װײז

 איבערםילאנצעז, שוין םיר קאנען דריז^
 מיין םיר זyהאב ביציצען אוז דונערען

 וועיעז םיר און אביסעיל, נאך אײגענ^
 דער םוים־קלאפ א געבען גאנצען אין .

םאב* אנהויבען װעילען סיר :גאטהײם
lyנyאײג ריצירען ^ n  y, יעדער און 
 אן אײנשאפען האנען זיך װעט אײנער

 זיף םאבריצירען און היםעלע אײגענעם
 זיף איז בליצען, און רעןyדונ אײגענע
גאם... א םאר אילײן סרוינען
אםוזי״ העכסם זײן װעט דאס און

 ארי־ םיר האבען אזוי װײיצ ;אויןי רענד
 די מיט באגוגענט זיך ױז5מ לײס םע

 oy װאס בילי-צען, און דוכערען ערדישע
 העלם״ בעסערע אונוערע צו אונז מטעיצען

 האבען מיר וועילען איצט אכער — םען
ע ש ל ע ם י אויף... ה
םאברײ םון װעיצט א איז עם הכאא,

 און ;סים םאבריצירט סען קאציע.
 םאבריצירט .מען װי ■וגקט װאוגדער, ״

 םאכ״ ממן װי •ונקט קעסםײךאיגענס,
סאװעט-רוסיאגד. ̂ אין ̂סyרוב ריצירט
 jpiy:n דער ווער איהר װײםט און

 א — איז*׳ םאבריצירער ביציצען און
y? (װאס איד! r ,דען iy יט װעם; 

איד^) קײן זײן
 גרױסע די ארו>ס גינען איתנן, םיר,

 װיילט, איהר װען און אידעךםאבריצירער
אויף. iyi'K גרויסע מיר ןyפאבריציר

iy אונז םעהלט און i אונז בײ מין 
 און גוים גרויסע פיר ןyBכא אלײן,

אידען, גרויסע זײ םון םאבריציתן
iy םון נײעס לעצטע די i דאזיגעי 

 אידזןךםאברי״ גרויסער װאונדער^יכןר
y ^ p — דזשארדזמ. ללאיד איז

 ״y:D'iH מוין מען האט איהם אויך
אידען... א אין פאבריצירט
 njy; !דז^ארדז^ ילאיד *ריםער

 האט און צרות אויף איצט איז ער אז
lyמוזyג i 'i i ’iy i D — גייין מעז קוםט 

yאידי א איחם גיט םען און rזײדען ן!
 זײדע iyof<y דײן תמארדזש, ילאיד

!פיאץ און □ny: און — שםואל הײסט
 p’lopy^y םון מכשף דער םטײנםעץ

iy דזמארתש ילאיד און איה א — i 
איד! א אויןי ■איליטי? םון מכיפזי

 אםת םאקע איז ראס אז מענליןי, און
 גוט נעהמען זאל מצן װמן וױיא אויף.

 _תאריערע,1דדפארמ? אאיד |9כאםראכט
 ¥לע צו צו טזיך פאס ער װי אוםן זײן

 אי־ ןכם אן דאס איז — אוכיפטענדען
אוםן. דישער

^וגג mo זיו האלסען זײן חײנמ

1

y i־ Big׳־y ygc/g/i» iyo ;•יא:׳׳ א 
i««׳ v » r יןו/ס//:

דנ־• א ז״ט א*הי )g ,oy ««”״ —  איה,• ogn ys׳i״8gniPB ...!'y־ytJ*א
yrnryz( ״ כ־י*iy״•• ,׳ryy-y iy• 

y i»־ לי« r  f׳8<«־»n־>ey ...ro0 
 •gn i<» ogn ,yz*״/*• Ogi י«ר איי
ipp (אי n iyi/*׳o/׳ny ־ט>yראט•רי 

t טאן דר^ואןר א1א
 וזאט ׳סו־ א איהס פארטרױ^דע און

iy i ארטיגצד דןר פון חױוט־פיח^ר 
91 rfװץגדעט;

*ראנ־‘ חכריס yiffiiN פון סך א —
 י-אא איד תפיסות... די אין א־צט טען
o נאך װוט, איחר או n סא א»עי וױ: 

 -n 7*י װוילט-אדוױאימ ציא^טטי׳צו
y ייינז i rn 'v פין אוזאגעז דט N<״y- 

, iyc^fp העײ״צע דאדכע די פאר גדבה
iy i עועס האט טאמפאלטוריסט

H־‘osv?HorviD ע•0א ונדיליד ייר זיא? 
:רופון

 ער־ מײן אײגענטי״יף האט איה״ —
 דאפ דט פארשטאגען.״ ^עבט סיעהאינג

 דא^ט איז דץרצו גערײנט... א*ר האנ
..,if^ryB-pvn אר6 א אר״נגעפאיון

yi•אנ איז פיחרןר ׳fר DDft כא־ 
v ia w\ ארײנגע׳״ און זײגס 1אױ 

j טעגה׳עט
̂׳ ט.,נ^יyדMע‘fכ אײער אוטדסט ־־־

P רyא♦י האצ*ן ר1ט ifiy i נוט דאיט 
n^yy די םאר״צטאנען, iy; איז i r y i-< 

 סא־ iy״H y^nyi אין כען
 װי ?לא- איז אנ״וױאומ ציא^יסטי^ע

 צי צוסריד^ myt זיינען םיר טאג.״ דעי
 ר>ײ די צוױיוען דט נ,יא איץ־, ^4צעוזי
 װײנינ- קערםער, yivopo ,ד םון חען

oiyoo ד און דיסטמו״, די פוןyרDאר 
ivinyfD סיט אײר טיר oyi, טיר װאס 

״ װעיען פאר כה1ג א אמעמצן אײף נ
«g irn a  yDywy? n

 זיפץ א האט פאמפאקט׳״מסט דער
 ®װײס קאיטען oyi איגעוױ׳צט געטאן,

:איסנדופון רך יון ivivor דין פון
נ איו א,1 א — בח...1ג א אײו ד

 נ״דפאן ױך חאט »דוס װאןי־ א איז
אין אםען1געט סאנופאקטוײסט מיט׳ן

-rw iim  m
 פאמן״ "1 האט 1צדא?טא1 דןר
iv ׳ן1פא אײנוס שנתלס iiif, גאכ׳ן און 

 שסײנזלע א מיט ער חאט פאחציממן
:נאסויוט

m תאט נ״ניסאן ח׳ yygo ov 
 אינומע- ןרצוחיומ נאריחססע ר0*ײ

i*״ 01א1 פאמייכס און עמנצן f ״1א 
טאגחוםיע..*

iy i נימי- האט יסט1מאנוםא?טו 
w- גיט און אנגעסוקט, כײז סאנ׳ען v p 

 חאט צארן, דין א^נחאינתן ^רלי(• דינ
iy אױסנוכרוסטג

 לצגט כטf1 א פ»ר װאס סיט —
n מײן ארײ[ 1איח iro סאציאייסמײ 
w פראזז]J,

o איחם האט נײניסאן rײכיענדיג 
*01W019V1 4 מחמ און אננעסיפט

! ? וױרקיץי !גאם מי♦! אך, —
 איכעמע״ כיױז דך, אכט1 האב, איר

מריכצן../
 *—!איכעמע׳צייבען הײסט װאס —

iy האט i יזיצם../9ג זץי ^אװטאר״ — 
t מאכט *ון נעסט 1איה o  ŷ fnp אזא 

oyvivo... משרת מײן *v דוחיגצר א 
 cyi גמטר♦♦ יגט19ג האט װאס ,1אי

 אי״ ov:nw om םון טי■ א כעיל״הבית.״
אזױ אימרען אוגז איו װאס דור, טען

.)15 זײס ױיף (®לוש

 איז דאס כײנהעל? ■ראסיעדצן אױפ׳ן
 1אי א גאר וױיי !י>ע1אי oov אויך

ivp וױיי גאמישט, אויף האלטען ויף 
 און אײן אין >:iyc איז 1אי א נאר

 איע אױוי טאנצ^ צו צײט דערזעלבער
y^ קײן אױף און חתונות r ...ניט
׳עכיל, אויפ׳ן לעגעז זיף \jp ov יע,

אידען. פון שטאםט דדצארדז׳פ יאיד אז
 r\mv שטיקעי א אזױ, צי אזױ או;

 אי• איע פאר גיט אויב אױף, דאם איז
yi,; ציוניס- ♦1 םאר דזפחות, לכיל איז 

 ״גאם׳ס inyt oyi אין קענען זיי טען.
 1לאי אס1 איו 1ערםא1 אט חאנט״.

צױניזם! צום סיםפאטי^ אזוי דזשארדזע
 און — נוי, א אך1 איז 1באלפו אײ

iy 1 דאד האט \V2VWi״דעקילאראצי^ י 
̂ײן  vo\ :וױילע א װארט איז — ! ? אי

 *iy הסתם מן אויך 1כאלםו נאף טyװ
jyiyf»p פיאגע א ס׳איז אי^ן. א פאר 

צײט... פון
;yo אז זעהן, נאך װעט איהי און

 אויך אז ,ivrByiDrH גיכען אין װעם
 װעדז׳מ• יאלתאװני? דער נאסט אונזער
o וױיס דער װאוד, im iy ii חןר םון 

 א איז טײ,1פא ארבײט^ ענגלישער
...oy הײסט 1>א א — 19אונזעריג

 א ז>ין ישוין 1גרא װעט אס1 און
גױ א װײל :צױניסטען די 1םא ק?א■
 "1היסו iip״ םאר׳ן בײטען1א קומט װאס
 תרף חאן סען און ״׳1^םיטמי א איז

 .1דאיא איבעײגע עסייכע מאכע? איהם
 ;ip״ ׳ן1פא ארכײט װאס ,1אי א 1אכ?
װאונדער... א ב^ױז איז — ״1היסו

םיר אי?: מורה אונםמרמטע די
צדװ^ אױף *♦? גאט און ח(ןייצ1םאב

\
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wrap רעדאקםאר׳ס מון
 וייי* on o׳r׳o ו״ן in ׳וײ«׳ון1

n*׳oy( ,׳*נימת on o n  iy  Jim *ני* 
y'yo, ׳3• נ*רn n «  y>yo •ש»ר

o• ו״ן יױס )אוימי«ס״״ ס״ט׳«ט, r
n׳i n  i •די• אײיי׳ o n ,ד * o ו n

״ן ino קרינט יײנער i; ארנייט, ו f 
 »׳« *רנ״ט ו״ן װ־סי< ג*ד, דאם

jw די ,ווי אוױ און װעיט. ft jy •*׳i n 
vn גאנץ i״i, ה*ט iy דערסאנט ויו 
9 וואנס אױרן ״טו װערטעי **ן  <«״,0

o n ט1אױס;עט״ט׳ן חען n imjrti׳I 
oyi טויןי *ט און װערט, שון זין o n 
o ער ה*ט vo ry j ייין n n * t,;; לױט 

iya>yv די o n׳o n  yo נאדא־שט 
 כפראקטץר, אגדער נאנ׳ן m אמעהרען

 אמירענט׳רט: אזױ ה*ס oven סר,
o וױנפיד n ס״נט *אױתיגגס״ װ//רט 

o וױידו׳ססס די ניט n טרנייטער אן 
orip, ארנײט זיין זויסי< נאר n׳i 

np w די m דארף ווערט, נאסת m׳
 דער סיט זיך שאמעחסען טאחע סיטע

 װאס װאריס, .HirifDO'iN דאזיגער
 ׳שויז װעט יזאריטע די in שעויח, די איז

nopin>p o אז למיווי, אויסגעשיכןן, n־ 
 ו׳ינןן װ״דוסעם דורכ^יטלינע נער׳ס
i »ז ,yi<״p ג*נץ n  W  oy ,|9 וײ( 
״ן פאר iy׳n ארנ״ט ז  i אשייו iv די 

באדןנסינם, נ־ם אױן •ױידז׳עעס קי׳יינע
A

 ח*ט נ«סעט סר, ז/ונ;ן, ניט |yp סען
m גסנץ rt03 yoiNir־yiyp,> םענח, זײן 

m u ׳pi*oe ,ת*ט פאר׳שלשוליט oiypyi 
 זייז |,yo*yov>v נעוויסע iv יש׳זי׳רען

o ער דאס נאר, איו סעות n נ׳דןכ׳מט 
iwyp n איין אױף  o m *o אױךסאר״ 

n  ipnnn שון n;ypjn-iNip 
 חעשנוד נארסטן )מתזי»שר ווי ס׳ונ׳מן,

n און n JN, ןם ח«וט מיןדננ«ר און 
װך נעסאכט פי/יר אימם שאר  נריוי. זיין י
 imip( נים איץ אגשר איז bpbno גיר.

 אין נעחאיםען *לץ חאט און *וסריתן
 יונ־ iyj;nni/B לאסיר :נמנח׳ןן א־ין
 אי«ט חןשנוד. דר. ס»ר סבסיד זער

 N אױך נעחרטנפן האס עד אז »נער,
v אץ רןסאו ^ m סוז«ן חןשנוד, ניר. שון 

כטס«ם «־, ויעט װאט :סחזנקן מ*ר
 בא״ מר. א׳ווס jpp וואס ? זאנען אי«ט
? זא<ען סעט

A
 אי״ יעזער די סיר נעטען »י»ט און

 די, iv נריוי ראשגוד׳ס נער^יײענןן
:שא*;ט וױ איו נר־ף דןר נאסעט.

סי .■ייעיע•

8 m,נעטרייט ה»ט «ר ׳מ׳י«ן ivjN* 
n ,nvn f y r w  n ivsns נױני ׳*סיזוול

ן «ר. סי ד ן !vm ט נמסעמ סר. ד
n אץ דעפוןן v r » y
 ײVi ,oyopa* •9 טי, ovn ->»ש
rjrm w שון m  j’N ivBpp#fi» m 

ii־i * 9 9 r r i r׳y׳ N׳f iy jji Bv װאס 
y \ rר ly m ?  I'-l 1 |ymi ארױסטױט 

m א־ן m  i *n voyna iy i ׳ י י י י י י  י
non• ויר rmt שאר 1װ״גי yJ nניארy־ 

rv ,|yri
___N »׳BP׳yp* י — . ,
ny׳«yy| ,און חא»»ד טר .p y j/ 'iy v 

yר y^ ' lyVBK'f'ivoMN N«n«y/ oan־ 
■%«♦( yi*io;y| שאר^נר^נ^ וץ־ 

o n סר, שאר טנ«ך iv n jiyn ■ט« 
'in o ׳•״דאן, n סר, שאר אוט׳גנוד -ayn 

j־i. ,וישױס Nfli ראיח i y שארי/ווט 
v דר in טר״ ii;Byn ויין און UN ,pop 

ny«*iyV סר. אויף דט ויף שארלאוט 
ד, »«ו m סיטן, n דאו oy i־n ו  iy  in 

 opn ,־y in ; njpyn סר. דט ויט1()
yap/p| נטווון j«n זיין rOBNn;jnny* 

p<׳b, אופשארט-יא^פ״ט. ויין אין

y;nyr rp*&•; inyi .yiyi הא;ד״
iy <(״ i  np וייט oyoaa .to no, ,>וױי 

opu שאר n רyעי ח/וט נט 
tN׳n |yyymvi|םיטנליד ״ *NP tvt no 

v n |yjyj r o v״ v « ניייז |,vo״ in 
on ,myofl ײיי־״ גרונה ריכטינ׳ט 

y*r'זy}Jד opn נ־ס olpiiyi ריי איו 
lytonoo y>r« «אויןי זין in ,ט׳^ידוננ^ 

y ofhדאר ר I'N oonopj I f *  r;w 
מו פ׳ר ,oyoNa סר, iv נריוי ז״ן  זוי

oanoyi rtfp  rm t at ד אויןיrN'■ oy 
pjio3nyj« m  i<n״o,״ jin •נ•' סו 

o'oyo ארזיר• n iya«e n י *In ,ypof 
מר איו איגטרינ^  םיט עטװסס, ניט ד

n owi זיך זטי רז׳מנס*ס#ן lyiyp 
מר, נאמזזפפן,  אױס, זוייזט oy ווי ן

n m  our ♦ד yj’i f i ויאנד־ אוגוױרדימ 
 «־. oaNoyj 0PDN3 .10 סון ײגנ

n jy y n r  «r *won 10 נדיף iv. ׳ י  נ
iv ih  no y*ofp n |yp*nviv iw m o 

iv ana .סר * iy«n׳ y, וױ סווי iy 
iv |yjfi o w n  o>f«yj o>fti *  y-׳

i*iy«»i׳ f i  iy  in> ניט o״or> ,|VJ 
jyaoo iv iy«i>yj p סד, n  nKayooa 
jyoonro סיזזלאן •woyn סר.  oyi 

yjy; oinmO| * i׳ y » ’ty, און in ד *׳  ׳
io. ס-ינון, ;יס <ft וימשר  ,iy o n 

«iy׳ ממא־יכס זוססגוד 'iy?e׳o וזאנדיוננ 
N o*| אוס׳כסיל oi'N ino.

A
y .n o v n  i«n ipoyl a vn o n• 

p*׳o |ya>yn ,o דנע; ר י oyooa .io 
o n :  nm׳o אין iy i ,הסשנתנ iy  in 

v n  pa m u  Dii*N no in*v o n 
yrooi*piv tm .סנסובים ou iva f 

n i fo n  iv u in  fy in׳f i  i די ,y iy i 
®iiy t  o n  |y«ni i f וױכסינקן >lfoy 

mpy.i iNoifj .to o אין n  ,r*ij;y־ 
 כלי און כדיוי. ויין דולך oyooa .to «יס

tv lfi iy iy i nyuiN נום inyonao 
too ifi חססנוד׳ס ia׳i, ח«יספן t o 

no*, 1 נױסינ’ia  oiv rn y iimא ׳ 
p׳iuy o n  oyn ya * ii ,noipn y j” f 

ino  iPOMo ii/lp rnu די .lytyl
A

*i״ r וין ניין• וו״ער n 1•,» u*jyj:* 
גיפ״ןןויגיעלע * lypniivs'i* נ?פ*«סעז

דענ?», *n׳N וזייל ס״דו;, ועיזענלינע » וון
 דעס דערגיייכען *י י׳ליועז min typ ד*ס ןי

 T* זיועז. יוין זז*:עז y*N סיד 8יז* ייל,
up •גי ;lyay ״ז? r'lv 'i'tif ,;;מיידי  ונ

nסר. *ון אימי ני« ד*ס *געדקען, *•ך ‘״
עפויסס !ןיליינעו :יש [7*7,"

ח*נד״ גים פיך iyp *יײיידען, יי' כיי •*י
 8*1 ב*׳יל*סען *ין a*r ד*ו ,‘*זיזיע לןן

״ן גי« ווע• 8?  גע״ *י סיי «»י J׳B*fo*.• ז
״ו :ען  8יוןי8דוו *יז װ*נע סייגון;, ם״ן *

j׳iy<y<i* e,* 1:• *:ןד |yp yj*yי׳ *וy*־iyi 
׳ii ז*ו די jy^o וו :■iy i* *  lyB

tyvi*’ y*׳ »• l יך זו*נ» TO »׳pi»B
N;  oy ה*ט וױ : jyino |yp iy״

N in j  oafpyi vpno״-N3 .io |y>Noa 
oiNO yrn/o nin ivayi iv oyo״«iro 

o n  in ,אנדינתנם in די youfp דארוי 
v in ,ײס31א װיםיל אוגססחומן m 
aiN״iyo סאכס ino ד*ארס די o n 

p y p  iy ז ז י י o י n איו אנדיססגם 
o n  i n n גיס װסרס סייז ?o i f o w 

n m  u סד. ומ i n  T f o n  ,oyooa 
yoim  ou| ומנט. ניייכס אויוי vn 

m תידא lyo ’iipi n : i y a ) n  o f
on o n  looooNor* ניט :נעזאנם 

i v r ’N o n  ,n m r r r t m  t o הסם 
מ, ב׳ מיי n» *נ m  n זײ ?io m 

o n אוססואו־מסססן ly o p n n, יז« 
ד m באװײוסן, *n ײ  in מר  סריי

y in  no יילען* ytva n« i r a  in n־* 
i; ליד n n  lyaony. .סר oyo»a 

yi o ססניס תײס n  iy  no p n  no-
מן נממן  סים — אנדיםסגס אין זו
w ^מד w ודלמז, זײז Din זוײסיץ 
מן ז^ל װ^ס עסוואס — ניס סיד  מ

i f סותימ m m  n ח יתסעדזוכתג  ׳י
m ײן •m e r  mo נממתי/ ״ימתי 

ogn .סר m g s געםונמז״ •ון ^זוכם 
ogri׳T׳egn ■c ד• fffjiw n ר■ ogn

Dfii / wMpiy Dim IfilBW

 װעגזןן סײגועלז אײעדע מי■ *ינ^רעסיר■
̂כען *ו װי דעס, קיויימל יון ס

̂ני׳•, סזןחד ןדנײ«ען  וויחר װי #»ון ח«דס
 געװיסען y :s ניז וײ סי« ייד כין װײס®,

•mi ]vp ךס ;עװען גד#י
 »ין •יוויך ד*ס וײ[, גי» «װײיזןל קײן דום
 ײי״ געגעכען איך ה#כ *יל *י*«יג*ז חןס
 אויו״ חענסודסים^פיעע די מגזינ«ען עחן

קײ■. ־ מעדק̂ו
ov o קלןי׳ סיד «יד *נ*ד ייו עס r 

 אנ• yv'ovtm װעגזןן ני« r ייל ^יגתל•
ח r״0 ׳זינ*ען c אימו יײעחג׳ י r •ו*

 •וור־ יוינדוסמרזעלע די «ון <י» קינומיגען
ו ױן וויחד, חעלותיסע. י  «לזך םר. ױן י

o «»י ניי jn<ofp » זײגען וינגעד r װעק!
 י»ר ג#ר «ראבע, גינזזן ײ יד#נ«עז8מ יו

 װזןלגע •*קיתז רעיןדומז *ון ױיסגעןינען
 כיורייק- זײעו־ »ין 61מוגמגע גמגץ וײגען

ד ויי .,ימי ■יר״ ױן iiyjywinr חןב יי
njrtv מ גןך עס י n י rw  vm « ח^ינונג 

ת ■ון ײ ג ■r יײי®׳ נ  ױן ירנײ• די ױי
ר׳יעגדזן דיזזױ־ o*«7 ••קעךווויס̂י r ל■? 

t זײז j n r r, דין jm■ « װײימ■ r i» o r 
» י « ו י  דויזמ ײד ■7ײ וחןלכז מירין, ג

o ס»■ r סלן ין .jm*or •ירניידײ׳•■! ̂ג  י
r r ^ f ,̂לימנז םיד *זינ וחגדיתד גזןחיוס ײ
^ג ז ליי י ■י׳ייעז •מי?ד ײ ײי ײ¥ליחנן ׳

vo * ערן,יגר יו נא־י חעג»
■P• »MH ד  די יין קןוןיסע; «;י9געל י

try j*yu געיוען זי וווינ
r• ע-ון^יײו/ r ד נ«ך ײי וו

#ייי, יע
v »  »ry« oy ן:עי o r  j»m •ויי־ איד׳ 

in  j j u r רy v ע ד סעו -׳ סי סו ױ א עך ^ןו  I'? ן
»^1» *,ft y«(נעסען ליך י n יעסעיע ,!יי; 

ו י י ץ  גרד דיזע אע *ז יעגקס, איחי ו
yoדy ײל גןי«יגע• א איו יו״נײס י וןc ןן

iyr*ij<«j וי־א״ ;ןןנווע• דעי וון וײזונג
 יי״ד »ײ{ד יומיעי׳ימייעז סו *•§ ײז

giyny װן״■ דעש אין ןןי־ײן איחך 
 ׳יני- »וידינטע ,oyrt^’MD ״ס-י^יוגס״

 ״דעזויײ װסד■ דעס סון נסדײןןינ; די ד״ו/)
<)s r נון׳ ןועי■). איז אײנ;ל װןס

 געדענ״ ניט ?ען איך דסס ׳עס •אסײט ןנעי,
yp\ גע־ זזסבען «ו לענען גאנסען נוײן ווין 

o r פיײ אזוי »»ױרוי»■״ ווסיט׳ 
oy איז r אין יווישדי־ול״ אזא 

tyifyn ״מו (דעי װערב דער
 װי ׳זין דעס אין גענרוינמ װערט אוירץ״

 ״*ו :נדענ;ט וויחר װזד׳גען •ןל, oyi אין
 דעם אין אןילו אנער סןל■׳/ װןגס אוירן

 *בער ;איגיגעװסחנל״ד נאגץ oy r* •סל
 (סוסמ׳סעסמװײ נ«ון oyi *ון ןאל oyi אין

•y»|^y( אנ* אין מיר עס איז ״אוירניגס״; 
 מיט ;inriftiy מײן אין אומבסקסגע יעז

 » װען אידזם. ;yo<-,i:yj מיר וױ ענגלי׳י,
riyo ,*;זן o r ״אויר־ זײנע *,4;עחמי זײן 

 ׳יװעד־ איז ׳יןחר » דןלאר VM איז ניוגס׳/
̂ס גלוינעז, «ן  אויןןװ• tt’oiyi מײגט ער ד
nשאר •יסדוסיר■ ער *ז ע׳ןראי ךו דיבען 

o r ,װיסיל *יל׳ אזוי לןריגמ עי װןס געלד
iy רןדוגירען. דיי!״■

lyztf זיד דארסען סיר r איגיט; 
 ‘״װ״ װעדטער h מיט *וזאמען י§׳ן«׳לען

iji "oyvnזײנען ארבײט״ סון ״יעויסדען ן 
r בא־ און וו*יסדריד; אגריבענמ דעס אין 

 ביכער די »ון אונפערזוכונ; iyi «ו «וג
«P יי O llfpr. אײנוועלתײט, אײנ«י;ע די 

0911 iyn» ל״. ״יעי מר איז דערפסנט  ̂ר
 חןןכען גו געמײנט װןןלט [po אויב וינסמ

 ירסדוקטױזיטעט, י*י ױן ווו«מרווגו» אן
 װעגען גערעחט ני■ נטy»גרימ iyi װןל•

 דערםסנט געװיס 1ל9וו נסי רןלס״ו יy״« די
of’,i»y ד װץגעןyדער ס־ן אוניערזוגונג ר 

•רןדזקטױויטעט.
̂נםיאקט א אידגעגד  ססרם אזא טדן ?

 װעז יוון גאנגעס• ©4א• װעדען געלײעג• דירן״
̂ך װיל אײגער  אומגעװעחנליכע אן געבזןן נ

 עס טו« איחר װי װןר̂# א «ו §»ר*ײ«׳»וגג
גס׳/ aifii oyi סיפ  עס איז ךאן ״אוירג̂י

4,y i r® עפינןן «ו װינטיג; mnt איר־ דעם 
nyi ]* עגעבענע די אין אונטער׳יםינונג;:* 

ly^ynr ארטײפד אזא טאר א;דיםענ« וון* 
̂בעז װעלכע ׳יע;יגע די װען ■ו»..  גע־ ה
̂נט  ייר־ געחא■ חןלטען אגרימעגמ, cyi מ
 יוניסר־ «•• גײ® יעגער *ו אבזינט *ן גזןנד

 דאד װסלט זיכער ירסדוקםױויטעט, די יוכען
oyoy אגדיסענם, *ון *ײלען ילגע אין געײעז 
 *אקטען די םיכען זועגען זיך רעדמ oy װאו

.y®»Dfp דעי־ §אר «!געג;ליך
 סך• קוריען א םי■ ׳סליסען מיד לס?ט

 װערען, באטראבם גיס קען בריף iytn •תנל.
 איז װסס עטװיוס, איכער עגט׳יײדונג אן אלס
 ׳ענט^ײ־ :1 ןyװ«רyג ;pzp:p: י:יס9ג סײ
ר דען,  פמדזוך פדײנדלינער א בלויז איז ̂:

 ענד p'VP די «ו און אײך «ו בדענגען *ו
̂רהײם״ גאניע די דס7גו*עקנךױר9מ סדפ  קל
Ofr אױיס: קען »ידŷםy־ * נ דעם סון ז

 א;* דיזען «ון לײענען ן y נ י ל ר י ם
 ײעלען זיי און איחד אז ׳p3yi איך ייסענפ.

 זאג׳ איך װען זײן, אײנפאיאזפאנען מיר מיט
 בי״סייל גוסען א וןײזען דאיי 4־אויפא אז
 בוודײםװיליגקײם זײז אין אינ״טעי זי צ:
̂גטראקט א זזאלטען ע:  און עחי־ענחאפםיג ק

 איהם װע;ען װעלבע איר;ע:ד זוכען *ו ;יט
 סון מןןס yגדןיס א ח$ב וויך :י־עכען. *ן
0’y*sfi0 דיז אין קסייםאל םיםyבא־ ר 
rזטיoמyוױיל אינדוסםליע, דער §ון לײן ר 

 סילע [y:»M יד^נלעמען איחרע אז װייס, דאי
v o מײן איך .yiyiir און r  rpztfײע■ ס 
 פאיפעחלען *ון ארויסןןוסען נים גוםס לןײן

n עראז^ן דעם ס*כען «ו r®נ$ר און ׳ iyi• 
 םים ארײגגו^םויען םריזען סיד װײל «אר

 די אלע טריט ער׳ימען יעגעש אין ג^ואדס
pw,] ,ך9נ קוםען קעגען ׳*סז9ח סיר װסס 
on ער«םעל דער רוי דזןם, r ער־ זײן װעט 

לגיײך.9*
חערגליכסט, ®ײער

העסגוד.״ נאיסעז
/♦

ורמאן םר. אז איצט, און  העסנוד ̂נ
 געײארען םארטינ הערצליכסס אזוי איז

 זײן םיט און עננליש באסעט״ס םה םיט
 ארבײט, די סעסםאן םאר ••רדערונג

 סוסם װארט לעצטע ד^ס אז םיו/ דענקעז
 וואס שונוםעקטעורערס. pig*p אונזערע

 דיזער זאל ?•נען? *ו איצם זײ ה^כען
 װערען אױסנעםיהרט אגדיםענם םון טײל

 סארלאננט חעיגוד מר. װי עהרענהאפםינ,
 די לאזען םאלעז זײ װיאעז אדער עס,

 םיט ׳אזוי צי אזוי ? אונטערזוכומ גאנצע
 ארויסדרעהען ניט זײ ^ננעז מווײנצז

 דאזיגען דעם טון ״עהרענחאפטיג׳י׳ זיד
יז •אאנטעד  זיך האבעז זײ וחנלכען י

 םים ארװספומעז כצזען זײ מארדרעחם.
 דענ?ען זײ װאס דיכורייםן ?אאחנ נאנץ

 דאזי־ דער רארןי יעדענםאצס, םא|. צו
 ךײ סאר אעסאן א זײז וױחנר םאא געי
 וומז־עכדאיז דיאטאז ניט קצנעז זײ אז

 םארסליכ- זײעדע נוון אדויסצודדעהען זיך
און ױניאז, דצר צו כאצוג איז טתגעז

i עו103 £28£2י m  g S a a S E
 y;yc9 מיט אגגעלזסען חאבען וײ װעיכע
 n זי*ט דיער אױף חאכענדיג אױגען,

 n װאס ^ויע-ס, פעד׳יגססע די נעסטע,
 אײן סוזען זײ םארטאגט. ■ראפעסיע

̂ע פאר מאל  קאד » אז געדענקען, טאל א
 עהרליךג; יגערען געהאי״טעז טוז טראקט
 א) געכױט, אזױ זײנען זײ אױכ אתר,

 אוד מאראלי׳ע און פיזײצ זײ םאד איז עס
 פארפליכטונגען,. די נאכצוקומעז מעגיליך

 אי^ ײ1 סוזען זיך אױףי נעסען ז*י װאס
 צו דט בא׳פליסען סאל אלע םאר סאל

 חוד סיט קאנטראקטען קײנע מאכען
 קאד טאכען אי :אבער אזוי ױדאן.

 בחל כרעכען, זײ װעלען אי און וטראקטען
 דאס — געלעגענחײט יעדער כײ כעז
 ג*ט זעהר ׳זעהר גערעדט, מילד —* איז

 װע• עס און ׳ניט קען עס און מעחן,
געהן. ניט

 קיאוק׳ די צוױשען קאנפערעגץ די
 קלאוקממכעה און םאנופעקטשורערס

 קלױויאנה אין ױניאן
 דא ?ונטאג לעצטעז קאנםערענץ די

 סארשטעהער די צװישען ׳יאר? גױ אין
 קלױר םון אסס׳ן קלאוקמאכער דער םון

 fijn פון פארשטעחער די און לאנד
 קלאוקסאכעד, דער םון כאארד דזשאינט

 װעל״ רעפעריס, די מיט צוזאםען ױניאן,
 קאג• דיזען צוזאמענגערופען חאבען כע

 גצ״ ניט דערוױיל נאך ראט פערענץ,
 רעז^טאטצן. .טסיעות׳דיגע צו כראכם
 סא״ די פון םארשטעחער די ׳ניט מעהר

 וױיזט עס װי האכען, נוםעקטשורערס
 בא״ דיער אויף געקראגען חיטה ׳אויס
 אג־ דעם אסצוברעכען גאגצען אין שאוס

 r̂ אױט ױניאן״ דער מיט ריכיענט
 א. ם. קאמיטע, זײער םון סארשטעהער

 יא זײ װילעז ערק^עיט, האט קאהען,
 ױניאן, דער סיט אכרימענט אן חאבען

 כיעחול זײ זאא װאס אגרימעגט, אן נאר
צופרידענשםעלעז.

 און טענות זײערע זײגען װאס־זשע
 אגרימענט? אלטען דעם געגען מ־־יװחןס

 ארויס״ געקאנט האכען מיר װי װײט, אזוי
 דער גיט טויג סענות, זײערע פון קריגען
 די װאס דערםאר, אגריכיעגט אלםער
 די אויף שטרענג צו אפט שטעהט מניאן
 אז טענח׳ן, ?ײ אנרימענט. םון תנאים

 ױניאן די חאט צײט איצטיגער דער אין
 װענצן זעחענדיג :יט טאבען זיך געמענט
 םאחנמג אגריםענט דער װאס םילעס,

 װאלםען באסעס די װערטער, אנדערע אין
 אנריםענם, דעם א#ברעכען געוראלט נים
 בא־ נעלאזט זײ װאלט ױניאן די װען

 שסיקקל א אלס אנריטענט דעם ד׳אנדלען
 איםיצצד שוין האט אשר־יצר״»אפיר.

 באסעס! פון טענה טאדנע אזא געהערט
 ארבײםער. אן ענטזאגט כאס דער למשל,

 א ױגיאן די האט אנרימענט, דעם לויט
 אורזאכסן געניגענדע פארלאננען צו רעכט
 רעםצ־ די װען איז, הא^דלוננ. אזא םאר
 איז ארנײטער דער אז פסס׳ענען, ריס

 געווארעז, ענטזאנם אומגערעכטערהײד
 אד צורי? ארבײטער דעם באס דער סוז

 םאר איהם באצאחלען נאך און שטעלעה
 ארוסגענאנגען איז ער װאס ׳צײט דער

 מאנופעקםשר די דעם אין זעהען לײדינ.
 א?ױ ׳אמת עולח. גמװאלדיגע א רערס

 uni אבער אנרימענט, דער םארלאננט
 ױניאן די אז געניױבם, אמאר עס האט
 אנרײ דעמ נעסען װעלען רעםעריס די אוז

 ױגיאן די װײל ,p* ? ערנסט אזוי מענם
 באיטטעחט און ערנסט דאך אװזם נעהכיט

 ארבײטער אויסנעקעמםטע אצע אױן*
 ׳׳ אגרײ קײן ניט באסעס די װילען ׳רעכט
 אנדערש, שוין איז איצט !נײן סענם.

 זײ אנרימענט, ם ע ד ניט וױלען זײ
 אםור עס סיר קענען אנדערען: אן ײילעז

אגרי• אזא זײן עס װעם פארשטעהן.

 בעלײ די םאר* אנריםענט אזא טויג
 נימ זײן אבער ער װעט ? מלאכווז

 הייסטד^ דאס צופרידענשטעלענד, אזוי
 נײעם דעם עױנםט נעמעז ױניאן די װעט

 דאו ׳וועלען אלטען, דעם װי אנרימענט,
טענח, דיזעלבע האבען אאץ באסעס די
טרײד. חןם רואינירט ױניאן די אז

*•*
 אױןי םאל. פאלנענדען מיר נעמען

 צדדים ב״דע האבעז ?אנםערענץ דעם
 מד ניט טארעז עס אז אײנגעשטימט,

 קאנכד אינסײד קײז ײערען שעפטינט
 צר םוז ארבײט די דאס איז יאקטארס,

 ארבײטעי אלצ צװישען ווערען טײלט
 מיעיז םראגע: די זיר שטעלט גלײך.

 בא• זאל ױניאן די אז בתים, בעילי די
 אדינ-5 דאזינע די אויוי שטרענג שטעהן
 כמד זיר אפט זאל זי אז אדער, נונגען,

 בתים בעלי די װען זעהענדיג, נים כען
 באדינ• דאזיגע די אפהיטען ניט ויעלעז
 םוינן דאס װי פונקט װארים, . V נוננעז

 הען ארבײטצר אן צורי? אנשטעצען
 רואינ■ 'א אלט װערעז אױסנעטײטשט

 אויד קענען אזוי אינדוסטריע, חנר םאר
 1זײ באדינגוננען ענעDננערוrאויבעז די

 םא־ די פון אינטערעסעז זײ געמנז אםט
 װי טו ערםילעז. צו נופע?נמזוחןרס

 דאזיג■ די אויף אײנשטימען זײ ?ענעז
£ ? באדינגונגעז

IJnin צ**טען אלע צו זאל ױ אז ,,ױ
 און זיי, טיט מיטארבײטען קאאסערירען,

 אכער קוסט אינטערעסעןו זײערע ״אר
מיט קאאוערירען לעןזי ,»» יז ,רצים

w דער ״ jv, כאשעםטײ ׳כײש«יל צום וױ 
m נוטע און ׳מעטעכערס ױגיאן בלױז 

 זײערע נאך קוסען װעלכע ׳'אךלייטוג;
 געװאלדען וײ מאכען -םאינטען, דא י

 םאר- אגױמעגט דער אז היס/ןל, ביז׳ן
 חאנדלען זאלען זײ אז ןײ פון לאנגט
 די אינטעחנסען. אײגעגע ױיער נעגען

 -j*p זעחר אויס זעהט געשיכטע נאנצע
 מאנופעק- קלאוח די אז ם׳איני ע;״ד

 אײנ״ זיר האבען קליזולאנד pD טשורערס
 געװאל- א איסיצען טוען זײ אז ׳נערעדט

 אי- םארהאנדלען ןײ װאס ׳טובה י;עד
 אז און ;*וניאן דער טיט נערר,וי»ט

 גע- ניט ױניאן קײן גאר װאלט זײ אהן
זײ!י געמאלט סאנט

I U J U U J UT

* ♦ 4י
 געפעהרליכע גאנץ א איז ראס נון,

 ניט טאר יװיאן די װעלכע אײגרײחנניש,
̂ן אײנװארצלען זיך תרלאזען  םוחות די א

 דערזעלגער סון כעלײבתים. די םון
 די געליםען אםאל האבען קואנקהײט

 יארק, נױ פון סלאוסכיאנוםע?טשורערס
 געןויזען, זײ ױניאן חלאו?מאכער די האט

 ̂םעות. ביטערען גאנץ א האכען די אז
 די םארשוואונדעז איז דאן זײט און

 נארען מיר אויכ זיכער, חולאת. דאזיגע
 ױניאן קלאוקמאכער די װעט ׳ניט :אר זיך
 שטריט די אין געהן מוזען קליװלאנד אין
 יארק. נױ אין שװעסםער-ױניאן איהר םון
 אלע םאר מאל אײן מוזען באסעס רי

 די אז םאחט, דעם מיט ׳טלום מאכען מאל
 עקזיסםײ נאר הען און עקזיסטירט יוגיאן

 כא״ גאנץ און פול װעט זי ווען ׳רען
 מעמ־ יעדעז פון אינטערעסען די שיצען

 װעלען זײ זוען ׳דאן נאר איחרען. בער
o r אגריסענט אן װעט באנרײםען, נוט 

 ױניאן דער און כתים בעאי די צוױישען
איז אנדערש וחנרט. געװיסעז א האבען

אנרימענט. סײן גאר בעסער אסישר יסױן * *
 םאדערונגען, די צו אנבאטרעםט װאס

 ױניאן דער פון סארשטעהער די װעלכע
 מעהוןסםע די זײנען געשטעייט, האבען

 צום7 בארעכטינט. זעהר געװיס זײ פיז
 העכערוננ ■ראצענטיגע צעהן א בײמויל,

 ראס איז, םאקט דער וױידזשעס. די פון
 קאאוק קליװלאנדער דעם םון װײדזשעס די

 װי קלענער, באדײטענד זײגען כיאבע־
 קלאװך אנדערע אין ארבײטער די פון

 םא־ דאזיגע די צװישען אבער צענטערס.
 ויעל־ ״נײע׳/ יאר א דא זײגען דעױננען

 לויט קליװלאנד, pc ארבײטער די כע
 גוט זעהר ׳נוט דארפען מײנונג, אוגזער

 דערמאנען זיך זײ זאאען באטיאכםעץ.
 ״װי־ דעם אײנצופיהרען םארזוף דעם אן

 ■ראדאס־ אװ סטענדערד סענשאםטליכען״
 האט טאנכער נליקען א םאר װאס שאן.

 װײסען איצם !איהם פון ערװארטעט
 פרא־ אװ סםענדערד דער שלעכט װי זיי,

 צו־ רעכט איז םיי״ע בײ אז ׳איז ראקשאן
 אמאליגער דער צו זיך רײ־וצוקעהרען

 אונזעד אױט ןאיז, דאס
 םלאם. אגז םײער םון נעשפרונגען סײגוננ,

 איבערלייגעז. גוט ׳גוט זיך עס ?ײ זאלען
 י ■ראדא?שאן אװ סטענדערד סיין נעװיס
 זואך־ארבײט םאדערען ניט װארום אבער

 ■ראדאס־ אװ סטענדערד דעם אהן און
 מעג־ איז װאס דאס,־ זאל װארום ? ׳טאן
 אין מעגליך זײן נים ׳יארק נױ איז ליר

 •אר א נאד דא זײנען עס ק^יװלאנד?
 ױניאן די \ועלכע םאדערוננען, אנדערע
 אונז װי יימילעז, װעלכע און *טטעלט
 רע־ נעװינשטע די ברענגען ניט שײנם,

טאטען,  זאגאר^םארערגערען ניט אויב ז̂ו
 פאר־ דעם דא מיינען םיר לאנע. די

 פאיזיכע־ ארבײטסלאזען אן םיז שלא:
 בעלי־ די מיט בשותפות רוננס־פאנד

 געלעגענהײט אנתןר אן בײ כתים.
 ברײט :אנץ ארוםרײדען מיר װעלען

 איצט אבער םאדערוננ. געשטעלםע די
 דער־ צו נויטינ םאר בלויז סיר האלםעז
 פלעו־ אין ױגיאז סלאוקמאכער די מאנען
 זאלען זײ אז םיהרער, איהרע און אאנד

 םאדע־ יעדע איבער איבערלײנען גוט זיך
 װעל״ ׳ני*ע די איבער איבערהױפט ׳רוננ
ארויס. שטעלעז זײ כע

איצ״  דעם אײן קאנדיד^םען אונזערע
קאמסײן. טעען

 איז צײלען םח-דיזע שרײכער די׳גד
 ■אר־ דעם םון חסיד קי'ז ניט אוםן ביעום

 מיםעל, א אלס קאםןי, יאנזעגטארישעז
 דעם פון באםרײאונג דער םאר װעג א

 עקאנאמישער, זײן םוז ארבײםער^לאס
 באםרײאוגג. פאליטי^ער און סאציאלער

 #לאנדאן םאיד םרײ;ד אונזערע ײעז און
 און קארלין נינםא, •ענקיז, דדטײקאב

 אן נעםרעגט איהם װאלטען נאף און נאך
 :געזאנט געוױס זײ •ער װאלט עצה,

 אײערע צײט, אײער ניט ״פאיספענדט
 אינדירעקט, ארבײטער די פאר כחזת
 :דירעקט גאנץ טאן עס קענט איהר װען
 גרויסע זײערע אלע אין ױניאנס, די אין

 אין זיך נויטינעז ױניאנס די ^עטפע.
 אלם מענשען ענערנישע עהרליכע, גוטעו

 ראטגעבער, זײערע אלס םיהרער, זײעדע
 איז דארט אט מיטקעמפער, זײערע אלס

 צו םיר װאלטען אזױ פלאץ׳/ אײער
 אונז בײ םרעגען זײ װען ;עזאנט, זי•
האבען פרײנד אונזערצ אבער עצה. אן

nt סשיױ»ר^ײײיעז ונײימיט !ייאדט

סאציאל-דעמאקראטיע דײטשע באנײטע די
* r M H W W ו  מ ל  • ) ID f W W  I t f n m אוגזער פון 

כערלין.
 דײטישע נײדע פון פארא״גיגונג יי

 די ׳■ארטײען סאציאל״דעמאחראטישע
 די און יארטײ סאציאלדעמאקראטישע

 סאציאל־דעםאקראטישע אוםאיחצנניגצ
 א אחן — פאקט, א שױן איז ׳•ארטײ

 גרעסטער דער פון יאסירונג א סםק
 איג־ און דײטשען פאר׳ן וױכטיגקײט

סאציאליזם. טעתאציאנאלצן
 א אהן א?ױ און נרינג מאתע װי

 פאלי־ איז םאראײגיגומ די הארצװײטאג
 אחינו אדער רוסמן בײ װען !נעקוםען

 םרצ־ געדארפט זיד װאיט ישראל כני
 •איטײ אילם איבערקערעגיש אזא פען

 איגצחאלטצן פריהער סען װאיט לעכען,
 חנכא- און ^םערענצען טוץ ■אר א

 טע־ געיאימעסט און גצכט גאנמ טירט
 װצלט א אײעעלצגט און חאר או־עטישע

 פאראײניגומ די אז םיט׳ןרעזולםאט,
 װעניגס- םיט אױסנצלאזט זיר װאלט
 שיאל- נײע צעחגדליג תאלכען א טענס

 אין זײגצן ״אוםנארמאל״ װי טונגען.
 און דײטשען די אוגז םיט םאמלײןי

 אוםות ■רינצייען־שװאכע אזױ אנדערע
 פארקלערט זײ כײ מעז האט !העולם

 סא־ גרויסע צוױי פון םארשםעלצונג די
 חאבען װעלכע ׳■איטײען ציאליסטישע

 •ip נאקעסםט, ביטעד לאע יאחרען זיך
 םון םארשטעחער די צונויף זיך סען

 געייל- און רעש אחן ריכטונגען ביידע
 שותפות׳דיגען א אױס ארבײטען דער,

 נוושליסען אח ארום ריחתן יראגראם,
 ארגאניזאטארישע שײכות׳דיגע אלע
 װײ לאזעז און פראנען ■ערזעגליכע און

 •אר א אין עטסנם<יכ?ײט דער סען
י חאט עס װאס םיסטײלומזה קורצע ן  ו
 -ip באלד •אסיחנן. תהט און סירט

 קאג־ צוױי צײט אײן אין צונוי^ םען
 צחאכמגפאחרען סעיעראטע גרעןםעז,

 סאנ?ציאנירען און •ארטײ, יעדער םון
 ■ארםײ״סארטרוײ די ®ח כאשלוסען די

 וױ נאכ^ם םאמען, אױןי ענס־םענצר.
 פארענ- װעחנן תאנגרמםען דאזיגע ףי

 םעגשען זעלכצ די צונויןי פוםען דינט,
 אין און סאנגרעס שותפות׳דעען א אויוי

״ פירען שעח •אר א פון פארלױף  ז
 םאראײגיגונגס״צערע־ גאנצע די דורןי

 צענטראל-קא- נײעם א וועחלמן םאניע,
 ?אםיסיעס, נויטיגע אלע םיט סיטעם
 ארכיײ די צו מאניםעסט א אן נעמען

 םאר־ איז פאראײנערנג די און — טער
 שטעיען אוםצוםרידענע עטלילע םיג.
 דאס .אבער זייט, א אן אװע? זיף

 צוױי די שמחח. די װייניג שםערט
 נעגעגדײ זיף האבעז װעלכע ■ארטײעןו

 די װי באחאנדעלט און באטראכט טיג
 דצר םון ארא■ זײנעץ שונאים, ערנסטע
 שיאגעל־ א עקזיסטירט איצט ׳סצענע

םאר״ די :פריש אין ױננ ■ארטיי, נײע
 םון סאציאלדעםאקראטיע אײניגטע

דײטשלאנד.
 קײן ניט אבער איז יאדטײ נײע די
 נאגעל אײן אין פארמאנם זי בײב/
 אידישע הונדערט ■אר א װי כח, מעהר

 סיליאן אײן אינאײנעם. באװעגונגען
#סיטנלירער טױזענט םיער־הונדערט און

 ׳ראט תײן שרײבער דעם בײ נים םרענען
 ;וײ סאר ניט ער האלט נאטירליןי, ׳און
 דיגע מיט זײ אויוי אנױארםעז זיף טיג

עצות״

 ילאנר אונזערע אז דעסטװעגען, םון
 יא, שוין עס טוען־ ■ענקינס און דא:ם

 בא־ פולסטען דעם כױט עס טיען און
 וױכסיג״ גרויסער דער אין װאוסטזײן

 ארבײט זײער םון ניצליכסײט און קייט
 ארבײ־ די דארםען ארב^יטער, די םאר
 כחות, זײערע אלע סיט העלפען זײ טער

 נא- װערען. אויסערוחוהלט זאלען זײ אז
 די פון רעדע די ניט דא איז טירליך,

ם םיט זײנעז װעאכע ארבײטער,  ̂ד
 ■ארלאמענטא־ צום באצוג אין שרײבער

 און איכערצײגוננ, דערזעלבער םון ריזם
 ■ארלאמענטארי־ פוץ װײט זיף האאםען

 אין ניט זיןי באטײלמען קאםןי׳ שען
 פאר װאוט זייער ניט גיבען אח איהם,

 זײע- לויט האנדלען וועלען די קײנעם.
 דא איו רעדע די איבעחוײמננען. רע
 יא גלויבעז װעלכע ארבײטצר, די םון
 די, pd ;■ארלאמענטאריזם דעם אין

 גע־ א םאכען אח װאוטס האבעז װעלכע
 זײ אז ׳מיר זאגעז די צו וײ po בדויף
 העלםען כחוח זײערע א<ע מיט םוזען

קאנדידאטען. אונזערע

n« האנדעלט עס  T ױענעו אױי ניט 
 IN *ךער סאוגי^יזם םון y;aio דער

 יער״ די ווענען Diet װי איזם, .אנדער
IPo די םון זענאיכהייטען n i 'u n p 

t םאמיצייכט נעכיהט, זעאבסט. n o 
o *■אנענט, ןײן מיט אאנדאן n צויםט 

na יקט,1דיסט זײן *i n סיט וענהין 
 מיט נינפא׳ז און תארלין *דזר זיינעם,
 מײז זאנעו ד*ך עןמ דארוי ז״ערע,

וײנעז אונזטרע אהידיא.
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 איכער״ העכסטער דער ס*ט אידעאלען,
 h פון אינטערעסצן די צו געבענסײס
 די״גענען״ ?יינען ומר און ארכײםצר/

iw om nw? ,שוט׳ע■ yy^p אלי״■ 
 מינ״ דעם אחן וױסצ^ אהן טישעגדלאך

 כאװאוסט •יצ, אץ •רינצי■ דעסטען
 אלץ צו םײגמיך אומנאװאוס^ אדער
 אויף בר״ננעז ארכ״טער דעם קען װאס

o העכערען א rדערםאר לעבען. אין א»על 
 בא״ װעלכע ארנײטעה אונזצרע דארםען

 •אליטישען דעם אין יא זיןי טײליגען
 קאנ- אוגזערע םאר ׳גאר שטימען חאם^

 קעסי־ די ׳לאנדאנס n םאר דידאטעןו
 לױסען וועלכע אנדערע, אלע און דיס

 סאציאייס״ דצר פון טיקעם דעם אױף
■ארטיי. ארכײטער םארמער און טישער

A  אדבײטער ד• ווארט. א נאד איז
 װען םליכט, פולע וײער סאן גיט װעילעז

 דואוט דיצר א*געכען כלויז װעלען זײ
 ׳קאנדידאטען. סאציאליסטישע די םאר
 אױפ״ דיער פאר םאכען עס מוזען זײ

 זאיען שטימען זײצרע אז זעחן, צו גאבע
 האנ״ אונזערע אז װערען, געצײלט אויך

i כא׳גנכ׳עט דם זאלען דידאטען n r. 
 עיעח״ דיזער אץ אז זזאפצן, וױלצן סיר

 די װעלען םארעע, די אין װי שאן,
 ענטױ זעאבען דעם םים חלאותסאכער

 וױדערער־ דער פאר ארנײטמן זיאזם
 צו אויןי לאגדאן, מאיר pd װעהלונג
 ■אליטישע יארקער גױ נײדע די להכעיס

 ניט זעהן איהם װילצן וחנלכע מאשינע?ו
 אד־ n דארפען זעלכע דאס ערוועהלם.

 אנדערע אלע צו באצוג אין טאן בײםער
 עס און קאנדידאטע;. םאציאליסםישע

 ניײגענרינדעםע רי אז מעגליך, זעחר איז
 זאל ■ארטי סאשעליסט״פארסצר־לײכאר

 ארײג״ זאל וועיכער װאוט, אזא קףחן
p א כרײגגען rir די »ין העדצעד די אין 

ודלעד-יאליםישענס, ד

געמע־י פ״־״ע״־יגע  די משװאו•
׳צאפט.

 פיי-ע־דיגען אין ״צײן ד׳אב איף
 אנטילײז^נגס דעכ ועשי״דעיט ארטיק^ל

 חא- אומאיהעגדגצ די װאס /09■ראצ
 נריגדונג דע־ ז״ט דורנמטאנט נען
v וארטײ דיער ®ון i .אגט״צטא• א־צט 
 ״צײם א אי*ס צײט רלחטח הןר אין גצן

 •אזיצ-ע א אין שטעיזצנדיג יארטײ/
 אויןי נאר רעדרוגג, דצי צו נלױו דט
 ׳צא- טײלוױי? יאטריאט^ער, דצר צו

 אי־טער דער םון ואייט״ס וױניסטישער
 אוציטײיען דף איחר םין װאס ,1§ארט*

 סאציא^סט- זעקר א פאדעיטyג ד׳אט
 רע״ דײט״צע רי ױען געוױסען, שער

 זײ דינען ׳א-יס;ענראכען איז װאלוציע
 ״,יואפ׳יניכס אונטער אר׳ינטעמעפאי״ען

 דער או דײכעגדיג, שטיסוגגען, שע
 אין יןאייטאליז□ ■ולס אוגטעמאנג

 דער נײ *עטעיזט װעיט גאנצע• דעי
ט דף יאנען ז״ טיר,  אױןי דערא̂י

 לײיצינצוי־ אױסעראדדעגטייכען זייער
 ארױס- )lffl9 ;דעצעמכער וארטײ-טאג

 דער אין ראטעדפיסטעם םאר׳ן ועזאגט
 א ;,א סי־אי״עטא־יאט פולם דיי.טאטיר

זין, נארעעיױפטישען כעלר
 :־*;ע־ײ:< דיט יאא^־יצי׳לס םין

y׳שיתפ א :־י־*ען צי וארטײען rV m 
 פא-יצטעלט ׳דעטא"ט -אט רעדרװג

ײ ׳דך  #רײד קײן ױץ געלאגט ;יט זײ נ
 1א אנצױצסארען ;עזינט ז*;י ־זאבען זי*

 איגאיינעם פןו־כיירען צי אין סאסקװע
 רעױאלױ ;ײעס א לאטיגיסטען די מיט

 iniPDgo איגטעינאציאנאי*. ציאנערען
 לאיט^ן א פיט ;עענטפעיט אנע* האט

 שסאל״ דער טיט און ױאסעד שעפעל
 *איסײ -ענ;י;ער1ניא א דעי טין טונג
 סאציאי־יסטי׳עע אג-ערע ריילע א און

 בארשעװ•ס״ דאזינע די אט יאדטײען.
ט אײן ם*ן ט/ד«יסארטײ**א״ טײצע  ז״

ריס־ אין עגטױיקײוג; אמעט״גע די אין
 אנדע־צד דעד פון

 די נײ איגעקיהײט
 1א,־״ ;•:״סע די נײ
ױעי־ם) נד,גאגצע. ךער

אײסנרון

אײראוא אץ יאגד
 ״טטאריו ד׳אכען ז*יט

 דוי אוטא«ד׳עגגיגע
 איז נײטעײסאסען

 ;אי׳ע;טען א אי; אטוגה די
pc דעװאלוצ••* סאציאיער דעד

 קאנטר• דעד פדן פא-זו:ען אפטע די
̂• צ• ד״ט״צלאנד אין רעױאליציע  פא

 צונײפגעפ•-® האנען כיאכט די כאוען
 ד די

;גידיג
 £ארט-י• דער אין ארנײטער ״טשע
pc ־א:*ן א*ז רעױכייין דער

 דעמעלנטע־ שטארק
■א דעמאקראטי־שע

 נ״דע ־ט
־טײען.

כאציאל•
n אין r

ער  נע*עג- די דיגען ■אליטיק ■ראקם̂י
 פ־ייער ״צװאך״ זע-ר ;עױא-ען זאצמן
 ;עזאגס, װי ׳אלדא»לע;;יגע די זײנען
fjnivi ע;;ע• אויסגעשיראכענע> pc 

 אי? דא א--ך סאאליציע״רעדרו:;ען.
rז אין ענדערוגנ אן פארגעקומען f M 
 סאציא־ די ד״גונגען. אלן שטימוגגען

 יןײן ;יט לאבעז וארטײען ליסטישע
 בייגעײ יי ׳פא-יאכיע:ט אין סעחדחײט

 רע- די ניט. אויך רעיוכרײזאנער ליכע
 איעך *שטיצען אי־זא זיך קאן גירונ;
 סעיזרהײס, כורזשואזישע רײן א אױוי

 באיעבא־ פין כיעחדח״ט א אויף ח% ד.
yvw כיאגארכיס־ אין רעווײײזאנער 
 רעױנליקאניש״סא- א אױף אדעד טען,

 א אײף ה. ד. ׳מערזרד«״ט ציאליסטישער
 דע*ונלי- באיענאםישע פון סעהרהײט

 אין סאציאל-דעכיאקלאטעז. אח קאנער
 סאנארכיסטען די װאיטען פאל ערשטעז

 (שאװיניסטען) דײטש״נאציאגאלע און
 ״ואייטען ז״ ׳בתים בעי״י די געװאי־ען
 ־עאקציא־ א צי רעג״רונג די־ געשטויט

 פאריטיס ארב״טער־פײגדייכעד נער
 ידאלואצירעגדעד א צו אין אינעױענינ

 סיעציעל אייאירטע, רי געגען ■אליטיק
 ;עפירם װאיט דאס פראנקיײך. געגען

 חד ד״טשעל רr פון אונטעמא:; צו
דער פ,ין נצחינות ארע pc און ױנליק

טידא סחטתדייט״שער רעװאיוצוע.
 די האט פאיגען דאזינ^ די םאר אט

 ױעי״ סאציאי-דעםאקראטיעו סעהרהײט
 ז-טער אין װאחיצן די גאך איז כע

 דער םון ארױסגעטראטעז געװען 1920
 ארײגנעט־א־ צודיק איהר אץ רעגירוננ,

 ׳אוטא»חעגדגע ד' אױך און טען.
 קאאליציע*רע;ירונ- פון נעגנער זײענדיג

 א*צטו- די ;עישטיצט דאך האבען נען,
 זוכם װעלכע •ױיט׳ס, רענירונג גע

 -ivuw אליאירטע, די םיט אויסצוקוסעז
 אזזן אז נעמעדוזט, האבען זײ ווען דיג,

 מערט און פאימן זי מיז הילף זײער
 קאמ״ רעאקציאנעךער א מיט סארביטען
 פוץ עיסארדוננ דער נאף בינאציע.
 אז גענלױבט, האט םען װען ואסענו,

 רי האנעז סכנה, א־ן איז רעיוכליה די
 עריןלערט אפילו דך אוסאיהעעינע

 דע״,י- דער אין ארײגצוטרעטען נרײט
 יעצטע די געםאלען איז רערמיט רונג.

 אוס־ די איגעט^ילם האט װאס װאנט,
 סאציאי״ צוױיטעד דעל פין אפזזענגעע

 •אר״ ודן יארטײ. עדrראטיpאoדצ
 פון פראהצ־עפ די האכען יאכיענםעז
1 )oi*w 13 ז״« אויף(.
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d י־ אול יעי״פאשיזם1 d toי
m רעי i ,o r m*

iys ין *•י* « iy»np ׳ס*» jr * n r i
« 1*0 vo'in»ט«■ *•ן *:ט8 7יטי׳•* 
 טע־לץ״־־׳גסטע ד־ jit 73*יי *יז ,7*1

iy**»׳jy;ii3 עי־ »; ,13«■• יונזע־ «ן 
 jryv א נ-ט וו*ט כעז וו*ס ׳*יינימ,

**P’r v  in פארא״ס״ געיאנט !*•*נ׳ט 
jnjff, פארטיאנ־ ראנע; רעצ 0*1ו *•ן 
jyo ל• ע‘* ז־ך .o y אינטערעס״רען 
 »ו*טי*נ«1•-•;זע־י) *•; *אי־ט•־ כ״ט יץי
•3Vs3*i־v.; יינס*. v• ;ד• ל*בען טי׳ 

 17י׳*37*•ט*'״ דע־ געז־נט. פ*׳*יסטי
3yp3׳ o r פא־ס-יט;* t׳*iy v i iy, 

 * *ײארענצ״טטעיען !•,,ר־סאי סיניאר
 oyn ci’K'ft דע־ ױ*ס טאנינעט.

140, jyv זאט׳ױ, א־ז ז••; װעט ער 
 א־ז לעריױיל וע־;. iv 173*• כיײבט

נאװע״ *yi פ•; ז־נ חני
 •3*• וױ •••*די; רעי- אז•• פינלט נונג

ס׳ױעסאנט.
זיי• im פא״טזט׳ ־ע■* *־ז 0*װ

פ*׳»יסטע׳', ד• «ן
 די פון ל־נ־ א א־ו otmat דע־

 א־טאי•?!, א•; טיחדל״נאנװעמעג־^ע;
 :ענ״ט־ז־■ א־ן אויפיעדטע; ד• פין

 ל*ט ״ע-ט־ל-נ דע־ 0װ* ט״יסי־נצען,
 איגער־ינע ־־ פא־אירזאכט ד*־ט

 *׳טא״ לעב נ׳*ט jyo*rv מיודע־ו:;
3y*l!׳׳iyi ־ טעסטעיארענטvan: א *ין 

v iy v i?,*״v jvt*r*3 o• א נא׳טאפען 
iy ױ*ב ,y'vv ם׳ןנטינע :r  o*n 

c* - מזיגט m  yp*o J1זי װעט *.־ 
jn י׳ןרװען 1y:t״ ססתסא m.
 נא־ s3 cup זיינען פא׳טיסט?! די

l * i r f־jvoo, איטאי׳׳ע־ יינערגענענע 
3*yo**io*» r r,| ס1ו* iy**s ױ  י

 *סנ*ס•3 פיינ?, ד♦ סון •*ל׳׳ןונור׳?!
0*jy iro  y r, זוי קיינ;?ן ױ*ס* Ifirr 

o װענעז י׳%,17»*טאיי *ין r דנ jib 
1* **0*3r1׳*jycm ye, ;װ«נע W 
,y*iyl3די און רויס פון ״ yola דוי״ 

ia*3״a oyom מר, ip איטאי׳יע־ די 
;nr ״ניו׳  םון פ־׳אטערעז am װ?תז ז

 ײ«וסער?ן לי אײף פ?הנ?י איםיייען׳ס
 װ*ס ד*ס װ. .1 *. *לר׳אםיק פון
r »יז r טפ*־ דער און ׳טטימונג דןר* 

xt<r«o o ;10 ספעל r
r *בער ׳טיווי*־מ*נ*ם,ם** r דער 
a r r w נעװ*ר?מ, נאװזווסטזיטג די 

t i ריבטי־ טרזשואדע, *לגאניזירטן 
• א.־ן ט־םעל? ד• :נ«ר |» ח נו ד ״ מ
r t. זעיטען *׳ז נמיס*נורזמו*ז־ע די 

 מ* ה*ס ז׳ נ*«**ג*ייסטי׳ט. מהר
rM *m ניטראנט און מװאתנ מהר 

 טעריטאדיזיע *דעי נא*י*נאיע ךי
 רי דך. םאר עננ n פ*ר נחגניווע;
r t w נ׳ןר 1*• *זיע1רד*1ס<ײדנ »ת* 

 נאייטגאייסט״*. ישטאמו ;*מאחנייך
 נןניט, אײנוױנקר איחר איז סיצוכה די

 די מאנןדסװאי. אײנוױמר דער *ויך
ט?ן ס טי  אױסנע׳*פר*נענע זיינע; »

 11» »ינטעי;א*י*נאייזס םון מולאים
»יט»ייעני״ jib *נמנגער פ*רכרענםן

T ו«ז H f:$ ril *יו0 9יי f lit
••*19•»?'»••? "at מ*ט לפלאא•*flit •V

*•(סןמ«י«ו.

®סניסס. נ פ־ן

»ינ?ר ?!‘א־טײ :**־*נאי׳־יס. ׳עען
o r*, יייד?;׳**•^ * ז״ נ״ *•ז,* 
ir; כער y.יי ״» j׳i r r ג־ט jm * iv 

;jw r נידא^ט ד־ ר־ט,? ■,טוור?’* ;
j*״ir>jn r׳«ji׳ n׳v די r # r r מן״ 

 •*יי״ ר׳ט *־פיי jrom«* י־ו נ?ן
y און טיס e r o r r i. ״#*׳*יס־ די 

i מ?ן" r r M 0י9 ניט דו *W'lf 
 •i*iir; ה*ט א־טאליען האיינ־נל׳יטע!,

 א־טאייען דארף — קר-ג רעם נען
 *יט,11ג? ל*ט זי 0װ* *יץ, קרינען

 ט*ט?ײ«ד״**ן י כייב ?יגט א־טאי־יע;
 *urifl די )ײן ד*רט זי ד*ר!י — יס

 *דרי** נ״ס יי<ט '?!‘*'טאי מאכט.
o׳jr r י- יס- f *nn, ל*רס f|די ״ 

 jnp on ’* באיעב*סט?. נע’»יינ«
 ־ri ניט *V׳*־ *•טאי־<נ«י די ל*כ«ן

 חייא די דט jjm ji« ,jrri?n*t ה*ט
6 n jioתי 11» ־א;*ױי?ן » נ;י ? 

 rt»i(«3 « irvyj, *יט*יי?ן '!*■*ט
jn יד־יז נ׳ט m; ט?מ?ד נייס *י  «י
n*־jy ה*ט יס jrw n w * «  Pj**i);y״ 

 n* 1* גיט ji» ׳*הרת^תרטוד, ׳*ױן
ro* די *ט סיט דך כענ?ן n r»v; 
 ,jyn*Bi» מ*ט קריג א נער־ינט װ*יט

tw( די ?ינ?ן11 *ין הריג א it ה*ט 
 ; jyrnrj 1« ׳**כס jyooi־;on 3 ניט
^ נײס אי «’«jyr*B ־ױ ליוט יס,« 
 »ױך ת*ט וו*ס רייגײ׳ » י?,11י»0*־1ױ

oeoypy; 1 *ין» ,jn ruPn i o r| ױןי« 
on 0*11 *ד, ז?ינ?ן «— yi>«0i 
 דס #*׳*יסטקן די »nyj איעם ר*כ
 זלײר די ji« o«Pr>yB'8 י¥י »ן.

 ,חבסות׳/ סיי;ט ת»נ?; נויזמצאדע
<W9, <י» ה*נ?( ד•

 פא׳פ־סטען ד• װ*יט on* ל*ס
 *ז* פ*ר נ?ס*כט ניט נ*ר אפ׳אר

im w rס*כט ־( jm י”י ניט* 
 y•; *זויגפ/׳ יי *•ז װ*ס ט*ר?״.

 סוןגס״*»ײ ט?ר*ר, ,d*'ip ד*ר *׳*ד,11
נאפוננ.
 סע;1*ינ?רג« מױן ו״ ה»ב?ן ד*ס

 *110 « סיט omy ס.1נ*י׳*?וױ נייס
 ס**י*ייס־ די דיג?ז *װריס *ייט *?ר

jniy; jyo| « ?״ *ין 03ט» נרױס•* 
pn«o. « ה*ט *ייט or ,ױסגעזעחן* 

m זײ אז m מן מ אי  דװ־ו גמסס די ס
מר *מ,1חדו*י • * >i j r״m מ־ 

iroip די jwm »r*nyo’n ינגמר• די* 
n«o rnooi>»i**o n;**׳*;*  m 

 ס*ז־*<יס• נ?׳טפ*יט?ז. זיו ח*ט טײ
jyoo<;io«p ji* jyo (3 דו ה*מ*« 

 ד*ס .o««;ir ניטערסטע די װי תעםפט
 *ונעיטװאבם ס**י*<יס«מ; די ה*ט

*•מ*יי״ זײ פון |1* *ת*ניז*«י*;?י

cjn זי׳לץ tis אלס דזאאדדזא, ל*יד 
 ײי11דןי b*t *ייים־סיגיסמי. פגליאע־
 ;ױיסע־ ?יין .?ל נ»ג*ד סר. •*רגומען

ז ריג«י«עז,jpym pH 9 אוגאערא״ד י  י
ר ״ן  «יי ;;,1יעגיל די »יחרען 1* ױעג ו
 עס w סייג■, ל* נ*נ*ר גי«, כ;חי צ>»ל
n »>ז r; 1« לאנג *״י איינעס «*י צענוצ 

jniT די •יחו־זז 'i, דז«*דדו׳« •*׳זיד
wbpi ןי» 1אי ער «ז ®ענח׳ען, *״ן *ין» 

 דאר»?ן זיי אד; «>>, *מיאען חיגס»׳ןר7«
w *ײגענעי זייןי «»י ח*:ען איהם in. 
 י»ינ«1ג נאיי1מ די לאנד, ד*ס «,c״n ד*ס
 יןי1א אז ז״ז, ם«?ע הען *׳לס. אין «ין

»n ; ojr׳j*e ״ ד״יוואנעןt>9P"•' ל*יד ז*ל 
r n i* m .״ן לין אי״גואמדל־ ײיחד  ז

sew

Bfn rm ^יד frtn י ניר «o rגע;ען ׳ 
ון גזןגנלר, זײגע •יע  ;י״וײ די איז י
 Bfn ,vm§fi n ווון .vr^tyi ארבײםלד סןן
̂״ןדמ, זןד  חענדזדס*גס, די ווין גי■ וויז ןןךק
■c^of^ ̂מלר-יימדלד. מק#נ»ע די  •וי-ב

 1ז?י ײלילז זײ גע«לזמרליד, ניננ זײנען וײ
 9די זיײלן עס ג#- סויכלן, גי■ דןװ^ו^יל

 גדוימלר דלי ױז זמ דלש ביידלן וולל׳כל
#r i, דמינל vm\ ינלדקעמיעז• ojn תז  ניג

ױ ם׳מ״וסתן. חלל־ h »? •#מ סײ ׳•*לל *
̂נס ̂נען pypgpyp און דלױס  גלייוזל■ זיך ח

ir^n *ל^יד •ון ינגלנלס ני ojr'rmfytT 
jnam ו if י r u  m די r ,y r» r* מ׳  מי גי

ijr ינחל-ל, דן יימלו net- װללנל inhirg 
m*o rwv .ח#כלן

rm לןיד frn גימי-לר י װירקליד »יז

^לן יויס »ז וױיס, עס ללדל.  ׳י׳ידן י ןננוי
̂ר *למ1װי עגגי״יעז דלס ױיןי  גי• סען »

1 נ^ם גליזוחד די נױ»לן0 JW* ליײ ווןי-יש 
 בי- ייו Bfii ,Ofi •יר ני* זיך ׳•ילל• נלי

is ,«mp* י « ?or ?א!נני- 0*1 *?,7ר:נ 
?יגדלי.״ לי זיד ׳יי־עקעז קײנצע

 רןײ״ין»די;לד דל־י יויו יו^עסײז יין
 ^יונ;,יױילי;. »נץ געװען »:נז נײ קיוססײן

 גןל וייגו. בײ דז^ןדדז׳סלס יןויד ?ײז 9ני»
אד״ג;עבד*כ» a^r לןסמיגקײ• ווגיסעלל

עלס, וױל ?יוסיײן דעס *ין ̂ד̂ז  מ• י ד
^יגגעלײדען ייז ו^נעד י7(*9?

 יײ;לס »י- לעדע » חוולמען נו גערויוילן
 מנגללססיון. * װליען זױל װןס סילס, ^דלן

 ^כיײן-סיינר• וײז »דן װלד«ל»ך ע©ליבע
:װעלען יוינליכזוגזכע: r »-דינען

 סײן ׳רעמ חײנסיגער ם״ן דויך . . . ״
 זיך יוון ביחנל, די ס^מ^זלן •i ;יפ ייד

̂ב *m ניז װײל ׳לי*י?9י מי® *אדנלםלן  ח
עזזרײד*" ילנלן «ז יייך

---#r גלגלן״מנדידי* דלס גי= ;לן
 לוסי 9 זײן סלז ד־ ^גלי מיללס׳ סי. •*ן

ד יי׳י׳ *ויי ײיייס  ״9■ װלגעז װײס יי
 עד .wnגעגלױ^צדי ילילי or? יויז לי*זלס>

ל סוו  *7איג» ״די ®דן ?דלי״לזײז • 1”י ױ
ד רלסלו״  ווזן״ or? v» or? 19 גלוינא יי
r יימלד ofii גיגסימ׳  ק»ס״ 9 זיי גלז9ו 0

•ײן״סיימ׳י״.
ללמהז דלס •ון OP<M1B9BO ...״די

מגגרלס״ אײנסיגער קײן if װײולן, מנגרלס
ייו or? *לוייילן, ^ו9גדי ני• ייו מז

# גי■ איו מכגילססיז קײן װײל ססתסי,

 ?ן3ה* o«ii ,jyoro גרײס? די מן
;*myj׳jy3 יך. ז*סר?ן *ו ויי סדוס» 
 די iy jyoipyj דס jyj״j jyo»8 די

im*׳ »ױס סס*»*ייסס?ן p s.;; די 
 * |y׳;iyyjiy «ײ jy3*n ס*»>*ל>סס?ן

o*u ,am p;rr ה*נ?ן די JV3V3VJ 
*ir pniB*i ט,”פריד«ח1*וס* תר 

 דאנען ס*nnaiM jin, 11 אנטױ׳«ו;ג
 די ,mp ג*כ׳ן *ח?ר׳*טjyo 3*8 די
8«i ;yo;״jynyj jy ,ר?װ*לו*־*נער 
 מ׳אטיסט. פ**־*ליסטי׳» ניט ?לנ*

f jyn11 ״ ,jnrty; jvspnס*«י»- די י 
>jyjnp iro r דך nr«״y| יף»( t;״iy 

 פרירענחײט1*0א' ד?ר ײpm, 3» די
jyj” t nnoi* ji* די lyjrnooyijiB

B3*־^|,y3
 *ײגענ״ רי *ט ה*ט פא׳פיזס ד?ר
yoe*r| רע־ גענונ׳ען און אױפגענאפט• 

J « jy ;n״oy י*;יזם.1ו*ל1ר? ס*רט*
 jvoo'Jr'yro די םון ׳*ססיןייט די

 ט*כט״«ר*»*נ*נר*. זײער jyny; *׳ז
im ה*ט  oy ׳ *ױך 01פ«׳*י«yny3״ 

 *ל-3 די חאנען מסלאנד *ין נדסען.
i w־p in  « o r tv; oyp ,ס11 דעם* 

n אין ?כרט1*«?ו ה*כ?ן די  jvayp 
 רי jV3*n ט*כט־»ר*פ*נאנדא. ד*זיגע

r«B׳yoo| נערנענוטען.’* »ױך ד*ס
 טרייד סיט׳ן *״;?וט^םינ jy״;f «ײ

 ח*״ רארםען ״טער3*ר די ױגי*;יזם.
jya פ»רװ*ס נאדיננוננען. נ?ס?רע 

yp*o 1 זײ 1 ניט* jw*t קר?םער די 
מי  נים? o*in«o ור»פ'ט*ן. 11» ח*נ

m* זײ |1* m  "jyio. פאםאלען זײ 
 רענימננ?! yp*p*p פארנ*•*) סט?דט,

 פ*נ״ דער iy *§?לירט ר*ס ». .1* ».
o n  jio vm*b טעסיע״ הייסכלצםינען 

m w o iro n מן  דער חםון. *י»*לי?ני׳
r*e׳b t Pt■* of םאכט־אמ־ די *ו 

iroproo. 3 ער;»o*i ש*םודס־ די 
o״ye פר»ז**ל*ניע o n  m rn, ז* 
n די »  i?;*p jrooo ײ ר נ jm ען,3^
m ויי *ii ,ג*ר jyn איינינ, זיינען זײ 

jm מ*־ דער *ו זיך. »ײאפ?ג?ן3 די 
ro מף דער אױןי **עלירט jy»y oiv 

 *זױ ד*ף *•ז ד*ם נ**י*ג*ליזס.
״די : jy;*r ס*׳*יסטען די .oie■׳

 סריגען דארפען jyo»o איס«ל'?ניטע
n די ױ*ס *<ץ n  .jn ’u ם*רםער — 

n* ?רד ס?הר ro rs  ji י1י1א •רייזען 
 — ארפײטער די ■ר*ײקטען. זײעדע

jnrarn און מיז you ארכייטס־פװ״ 
 you — חענדלער דער שטאנדען.
 -ip;*p jib א׳שי*וננji 3* ■ר*פיטען

r3* .ranנים זיף תערם ו iv iv די 
jyoo’P*'V*o יענע ח*טוניסטען. »ין 

ײ זיי אײםקרנ»>ױ*נ«ליסם?ז. «ײנ?ז  זי
 ה*ב*ן די איטאליע. נעטרײ ניט נ?ן

 זײ• זײ רוסאאנד. טים פאלנינמננען
 י3* איטאליע, פארחױס?( iv נרייט נ?;
 זיינען זיי .0» זיין ז*ל רוסלאנד אין

pyom *o. כעי סיר* jyp’ii אלץ 
 איטאליע ם*ל?. *'טאלישניששן ס*ר׳(
איט«לי«¥ר!״ די פאר

נליי״. ji» ?י11ל1ו ניפעל די עד§11
 ״yii די [1« א״נער *יז סילם םר. ״...

 «*״ *ין ני® צעחעז װעלנע ,lyrjyo ניגע
 ריינער כ*נץ 9 איז ער ל«.7צ לינ1« ל<■׳?

7 .jn‘ »*8געל וז, j ib 09 *ין געחא עי■
 יס-s*n «1 ער עס. jy*>m iv אצס ליאישפ

נ1*י'א נזןחןנןג■,  «*' איו 1געײ גיפ ז*ל ער י
 ?ן.01»*1ייחם*11ך*ס« וײ 17װ*לא לי®׳?,

«ji עי w ijs 1» ??נגדעס אין* oi מ׳יייעו
״מ*נ*ר :ײעיססל ד*ס געחס י11 ױיל1 עס,

״.on׳no יר*נ;
ך--- דער־ ן1* סילס, םי. ני» מן »י

 ר״רען, i* אייגגעלאדען סיר ס?ן syn ס«ל
 1* אמןנד »׳! געסעי »יד 1ני »פ«י ויייל

מז ״  1??נע ײעלנע די, יוי »יחם, ס»ר י
or»׳

---oyu o y .ז«;ם סילם ס־ u  u *1ם:
 דעם ji» נראדמיי ־עייקזענסירס ״ך•

 19 «»יאסי*נען, oyn עי י־דיסםײ?פ.7«ן*»
 נאאןסםיגצנג. ncyn זילעז lr׳y=׳ry 7»ל
 סי־ דעס פאר חונדללס״י-איענם y »יז עד

 »ינ״ jny׳ ס»ר *יז עי ל*נ®.1?7מפ*ס«
״ן 1»י תױסם״יע ן1» 11» ער דיססריס*. ז  י

 p׳t 1»י ״17»ינ*עיעס ״ללזנעיע די י״יל
 לענענס״ױ״חי* » ס»י »יז עס דיפפיילפ

•iy געחן װעפ ער «נ*«ס־«»רז,״«עי דעס 
ity11«1 »<וען, ידײי יי »»י »”י1 ׳ oynינען 
 יינלריגע סלע »»י װי דיסאײסס, p׳t »יז

איינױאוינעי״.
 געלאכש «ט»ר? אפאר?, oyr לס1ן דעי

ו1א ײימו• ראזאער׳ס סל ן10  אליסי־ די י
מןn ײעלנע «לנס,  it י״נגעלסחה «י־.ס *

גע״ p'Ksr *ם»י?. ח*בע[ דעדע, די וזאלאעז
*׳•®׳•זןיזעס.’ B’° י7ני *-5י4’

עי ד• ״  9 ««ללס .ם»ו' נג1*יי» מי
 מל’»ר» לזןגגעיען » ײיד יינ?ז1«י^ע״
« יי ײ*ס גליס?;. יי ײלגלז «1« Mipnן 
 ,nc* ײללס. דלי נלנרינ* *yn ?»’*סעי

*ו ח*» ײעל• ײ *י *י׳ ■’* ײ  -yj oyay י
ju  jyoys ,םזויימנלי דזןס לסאל, *סלײלא*

BPV11 f n• ס B״ יי in יף»
 ריןי- דער זיף 'ערקי״עחרע דערסען

w עיפ^מ שנ/ןלוןר o^rvo n  pe• 
^  ״®•ילקס- » וױחןייף vn ov נו

 ר• •רימימיװסט^ן דעס p* וארטײ׳/
װ#יט, פולם נען

w n ̂כען !»?• וײ געדגט, די ח
y'HO'K pc. רעדרװג n נען

pn ̂נחױ״ ער^ט ױך װעלען ט9»י
צרות. דיערע כען

 וחנן ;דער9 גץ(* » איז עס
 פון oyr<7 n ארײגקריגען וױיל מען

 חאט סען װען און רעגט, n אין טוןכט
 די מיט זעחן דאס קאן מען ,pw די

 אג- ח^נען לע^טע די נ^^עוױקעס״
 אינטעמאעי^ רסוכלע איס נעוודנען

ענדי׳עער דער אין נא^סטען  סא״ אויס̂י
 אין ק^מו;יסטען געםעהר^כע און יליטיק

̂יטיק. אינילענדי^ער דער ̂י  איצט ס
 דעם פארקירעװען כײם .וי? האילטען
̂ועיל פראנט. אוים׳ן.גאנעען די
 אויסיאנד צו כאציהונג דער אין
נאייס- אױץ תװ^ורען וײ דינען  נוןןל̂י

ע^ טי׳עעה  — “*מס״מו סאטריאט̂י
p װערען זײ »ז אזױ ir אילס כאטראכט 

 ןלארישער דער pc ױר^ים אמת׳ע די
 םען און ׳די*ילאמאטיע און #איצימיק

p רעדט ir ̂ו  נאנײ- מץ א װעגען אפיי
 םראנ^ויד^-רוסי^ער דער סון אוגג

 אײנענער דער כנװע און איליאנץ״
 אײנפיהרען געמוזט זײ ה*כען ׳מדינה
 •רמואט-איײ קאייטאיליזם, דעם *וריק

 זאכען דכען אנדערע אלע און גענטום
pc ארתונג. כורושואזער דער

 כאםת קאן וחמבאר #סאמיזם דער
 ק<ײנכ?ר• מין א אילס ווערען כאםראכט
ם גערייכער ױז  אץ סיע^יעי — ב^ןעו

 וועט — ן ע ד א ט ע ם םון ■רט דעם
 םאדקעחר- דער ■ונקט אױף ןונחויבען

 און כא^עװיקעס, די װאס לעיע, טער
 ה. ד. צוריק, אױןי געחן םוזען איגדכען

 ריכטונל פארקעהרטער דער pא װידעד
בא^ןועװיזם. דער װי

י  נא״ עקסטרעםע אילס אן הױכען ױ
̂ונאיליסטען  אויס^ננדימער דער אין צי

גאג״ on פױגמ, וױילען וײ ■אייטיפ״
 דעם אפי<ו ים־בחמ, אדריאטימען

 עגג״ «ו געחערם ײאס םאיטא, אינזעיל
 נו pא יאחר* הוגדערם איבער יאנד

כען ̂ומנז םא׳פיסטען די וח̂נ טגגי ח  וזז
 טנפמס iv װןוס חןרםאה בילויז *יעס

 ר^ס ים. םיטעמענדישמן אין ?יןי
 #ד א ןװ נרעמען ילײכט זײ קאן אחום

 םיס און עמיאנד מיט זאםענמטוים
 חודט עס װי א?ױ אכער ױגאסילאװיע.

 אווי pא ׳v? טוט עס וױ *ייכטער, זיד
מר זיך װעלען םאשיסטען די וױ  זי

 םאראוחאכער די דין צו אײלען ניט
pc םוזען די װעיען מלחסה, נײער א 

 ח. ד. האםיראמיסעז, אויזי אײעעהן
 אױס־ גאנמן זײער םון *•זאנעז זיןי

 גאר וחנילען זײ פראנראם. צענדישען
p'p וײ חאכען. ניט כרירח ןןנדער 

 ״אינטער• מעהר װערען םוזען װע<ען
נאציאנאיל׳׳.

 ■איליטיק עגריש?נר5איגי דער pא
 אױס״ קאנען ניט אויכ דאך זײ װעלען

 זײ צו״ זאגען וײ דואס אאץ, סיהרעז
.)15 זײס יויןי (׳ילוס

 ד9? גימע 9 א?יד איז אםעריקא קסקסײל.
 רעז9קסי9 נ*ויוי*ע9*ר רײזענדע די *אר

 כסלדיגען ױנזער גײסונז די גןפ 9י (ם״נס
)9קלעם»נס סס9ג ®רסנ*ויזי*ען  חך זי ?

 ד9נ אבער זיכען׳ אײניגע ך9נ »,*יס כעגס
 ססרגלײכס מלן װען ?9 ?י׳ דלגקס לעםען9
 ®סר גלבראכס ם9ח סעריק»9 09ײ צרות׳ די

 סען וױיס ׳כלן9ז n מימ װללס, דער
 אוסגליק, 9?9 געװעז לט9וי עס אויב ׳גימ
 ®.0T«?39 ניס גלבליכען 8ל9ײ 9םעריק9 ײעז

 190װיל לס איז לאגג װי חוגיח. 9 בנאמגות
ײי סון ענגעל ילטלגדער דער געװלן  יע9י
 09ײ »ון ב*רמ? סראלקרײך סון יייז ככלל

 ײלו פראגקרײך, פון רען9גלװ םאקע לם9ײ
 ?וי9 בער9 מ?9לז*90 אמעריקאנער דער געז
דער איז אדנדאנקבארקײם ׳»וין: עס איז

װעלס. דעי פון לוין

י״9ח םר. ׳ר9ד9ס9םב9 עגגליאלר א־גזעל
 אויס״ םלג די רלדע 9 זײנלד »ין ם9ח ׳װל

 בלן9ח סרוילן ױיב *ײײיעל, 9 געדריק®
יג/ זײן גו ער ט9ײ געםײנט גאזטות.  װ̂י

 קײן ניס סאסימעחען ענגללנדער די כער9
 פו• P* נגלנוםען9 עס נלן9ח זײ און ײיז,
 אין ׳»ירליד9נ זײנעז, ?״ ײון ערנסיי לען

 •ו• םים און סרויען. די איבערחוי■® כלס,
 מר. עס איז ײאנלז סרן ׳דים9װ רלכ®. לען

 יל ‘בען9ח סלנער אז ׳זיכעל אזוי יײײ9ח
 און סלנלר די פון ױרםזילענדיג נ׳יסות?
 רוױי9ח סר. װלםלן מים םל׳יים, ?ײלרע
 «וױי»ללז׳ גוס גאנץ םען קען ?יה חבר׳®
נ׳יםות. קל9» בלו9ח םענלד די אויב

 די פון םיסיגג 9 פיז כןךידײבוגג 9 ייז
 ״9P חד־ Bfn סקװע90 אין ײעםרגדולים9ס
̂*ר  דד־ לסער9ײ ״וײסז״, דזןר סון *^נס9?ל

בער״ אויסדרוק, גללוננענעש 9 יאנסי׳ ד ו̂ו  יי
 וולרלז: ױ איכלרגעדרוקמ *סײינמ דלנק׳

*יםלר״ גרויסלן דעם פון ״דדײ*פעח»על
 •ארנוגמנו גלווען ?ײנלן —־ לר, ®רײבס —
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-4 JL ■<.

1V3PV11MIפו״טאן

שיק»גא פון אלעי׳לײ
סקולמ^ן. ה. סון

"'V׳, ' 'ײא v;ץי' \ . א ץ\ '» איײי <
 » o*nyj o;yovy< ה*ט 5 י*ש*ל

yyi0׳y>y| 01» מיטיגג iym m  iv 
 *ין jVBPJi■ yBTV’on*o רי .י״רא

 r» ר?זולטאט pyp און ,Biyonj» רעס
lyim, זיי ראס ya*n| 1 ניטnyiBU,* 

” y3*ii דעם ״ו0 iiv jib BPiia| '*ר» 
 ד?ס ji* )*«?רײט*רס סאר *>יט י״

 טצנים. 01י ysnvyiyj רי jy;yn סינהט
;l*P op׳3y ר?ם ם*ר רירא, i• jyBB 

 ,jyaynro 1אי oy װי נ*ןי זײ עןם
iyu* |1פ |y:«o אנרערע די ״ײל i 

 דאס ,BTByjO’i* jy3*n ynoonj*׳
 oiyaoyo yiy״j םאר *ײט yר*נB רי

y״i ey ji* װ*ך איין «״ן נלויז ז»ל i, 
 ysryu *•רייט*רס, די פלוי; נעכהיבען

 ”11V פולע a. ןyoאר1ו רארםען עלעןזו
 jyinp jy>yu די jy;*u ביז וואכען,

oyT אזוי ;oyjyony ״ov p* m ;yo• 
 ר?רפ*ר, *יו דאס אמת, פראיםענט״.

 גיט |V3i׳«״y; •טױן ה*נ?ן סיר וױ
םאן *«רייט*ר דשר וױיל ,pmy לאננ
 ■d*p ji* iyooB׳ny3oo;’p ד¥ל איז

 jyoyi דארןי oy ji* «לי*ירטעסט?ר
 חרyo jy;yp iv *דדיס ניידש פאר «״ט

 *rnyo די jyD,0B»׳3 ריכטיג װענינער
 *רנייסער. on סון ׳טנעלטײט ji* קײם
 רy*ב ריפטינ, נא;ץ זיןי איז אלס דאס

 ען3«ײ פ*רט, ר*ס ר*ך איז n;yo א
 *ז ״אימדזױינט״, מםתמא y3;*o ד*ך
 מאד פײ |i* ;uy; אויו איז װ*ך א״ן
 אײן אז |,yi;vco’i* איחר o;yp נ/ן

 ל*־ דיזער jyn רy*נ נענצנ. *ױ טאנ
 םרי־ װאכען ,,uv ריט גלױז האט קאל
 .jyo״ny;BU פונקט זעילכען on חער
 א■3 רטy11 װאס עטװאס ׳טױן איז ד*ס

 <yo’3» םאר אונז כיי *פיט סיאכט
אױסערנעװעהנייר.

 די װאם *יז קאםי׳ט מ?חר נ*ך
b נריד¥ר, זעלנש ib * jy3*o ys>yu 

o נשלפקט םיננער רי n  jib ד*זיג?ז 
 ׳in באריכטעט, jyo וױ האנען, וונקט,
b; פייט״ ״* ראנס p ii* jvtn jy;y פײ

לי •י «םיטימ. לע*טען דעם
 די ,18 ל*סאל םון yineipyipy די

 םאר־ אבשנתן y>’B ה*ט *רעסערס,
 ■y; jyp oy װ*ס דיסקצטירשנדינ נראכט

 yroBinra-ouJ די פאר jnyu טאז
 די םאר לאמאל, Dn Jit מעטבערס

 p* םארלױפינ ji» *״נ״טסלאז^
 |1לא א jy3*o iv געװ*רע; נאמלאסען

 jyn<״ou* oyn jyo jy3?yu םון פ*;ד,
ivzovo imm iv די yoio םינױ םון 

*v;*nv ji’; .ד*לאר oy ניט איז 
n ; j«p3׳y3* ,yoio yo די ד*ך 

 לכער1ו׳1 אירגענד ױאס ,yoio נ־עסטע
jnyui* jib לאקאים יטיקאצאר jy3*n 

 pyiiv. *זא םאר נאטטימט *יז עס װען
*ji ד*ס m סאר׳טטאנען jynyn איז 

 נ׳ינץ איז עס אוז *נפאננ, א• כלציז
 ניט פױיט די !חלילח on ז*ל אז זיכער,
 זי־ ל*קאל דיזער װעם כעסער, װערען

 נ*ר oyu oy װאס אלעם ט*ן כטר
 •V' די לדייי iv ק־כיען ji* זײן, פענליך

׳טותרער דשר jyoyn רyמיטגליד נינע

s-ŷ o גלעזער »ון תיסער — nyp«iiy;ony 
a׳n e׳yo; ,העלנער ם:ך oyn עצין ytרלyרעז 

״ן  סרי«ו;״ם, 7נרעחנלי:1נל סריגינעלע, ן
ן י י ר ז י ל ס t 11» ק iי י נ י  נ

y i i ג טער y11ו , t y' ׳ י י ע  י
y 1 i 1 ל i ' .ע״ i*» J im׳«jy •אידי׳ 
דעי :jy*ynya»' געקענס עס מען ױאלט

VjyJiy •ity oyn iio jio v? ר^טער ‘y־*' 
ayiiyp, די יוי ;y«y רוםיאע yinyiiyn...

yo i■» רעגירעג, איםאליעני׳אע די i  oi 
lytayp און *רב״טער די i״Tn yiy 

iyoyinfc4jn־p ,יספיעבונגען V iyoy»y; eyn 
jibלy׳*סyג דער »ין סלס  B די ,jyeoiryo 

^;n איטאליענסי די  nyi soip oi'« .oyjy׳
 י' ײעיעז ײיל ער iy עדקלסיס, ן1« נו־ם

 י1ח 1»י .lyp ypya נרענם ער ״ין רע;ירו;ג,
 »'י ד*ס יסגוררנג. ךי ^לײן װערם מלס

y; 3y*;y; iy׳i|n רעד ין« אײסניע די i* 
yBO'B.-------------■

”J ב״ »לץ נ?ד זיו חאלס ■nyt חענײ i 
כר״נג® oyn »יד, דסל tt« on 19 סעסריס,

אייי )*רסאלסז׳ חסלם. דער ף י »ו ח1סלחס די
 ד?ר ?ר,8סליגס חןי »ונ>ס םוז spsio «״!

םאוג״• »םת j״i םעניס יעתי^פער

 •noi*»3 0*י8י» it» מעל» y״*yj די
.b וון iy ערללסרינג lyrsiH cy* jib 
 ״up J»׳ Byn ד״סאלאנד iy ס־קסנזלעד,:

1 tynoן  יי J1* נ*יסי*א. jnyPpiy י
 נר׳ד nyiyooByy» y«oi׳nyB n נס»ע,

b»׳ זיך ; i די Jiinio װי jyo Bjmyon 
 on «ױ Bony; jrty ju סעדור אסלסנד.

 «י«»וי• ךו *נד6א1* ד״סאלאנד׳ס jyi־
yi .« װ *י  in׳#n 3n איי ,iiy* ,u'0 ו
jynyj b»׳ ניז :ר i די jnin, װ*ס oyn 
b״1 i נ דיy^לJכy ׳»nyi״

Byipyoyi njn*״ny •ג*װ?מ*ר*ק*גדי

 ארפ״טסיאזיגק״ט סין הייד’׳*
 *נר״-״ די װי *lynyuir נעטר*פ?ן.

nyo” 3n* סאןי. אין
^י י  e;yovy< יף1א ח*ט י*שאל י

 סי• jyo;*oynyor* וןוזו * ;שהאט
טינג.

 חןר ױאס 3לי1? פראג? הוי*ט די
 *yj f* ־ען1»1געו jyBnyi *יי מיטינג

im ױאס oy ט*ן י*ל« inm סיט 
 ױ* די מויכען o;yooyo* געװיםען א

py די jib ה*ס גי*ן *̂p owvzvn* 
,pyiiv jyo'uyj א פאר טירט

ױ ח*נעו ooirura מי  pi*3p די י
 oepyoy; לאנד jyv;«; I'nya’* ?ר3«*

 זייז iv אוס מיד iyoio ׳»?3חי מיט
 )yp«B* איין סאר n;ynv”0 ריכטיג
 די jib oyארטlרוy ה*ט jyo װעלנע

3*oyo ־*jyvjw I'nys ,ד;*> *fi ין* 
y?'B ׳yp*o jya*n Biyoii די p i*>p

 חןר נענען םארםאסטען זיך *סעס3
yiim מניאן, im ״ *p'Bir jyin 'BJ •ר* 

”«jyny ײט,3 >i*B ׳טסונ־ *רפייטס די 
jib און דען  ly v vn y i יחת,3׳!! די 

nya* די o;y׳K״y;in שטעלתג jib די 
o '*רששר גױ n  ivsp] ny3«i3 pi*>p 

 ה*ט oyo*3 די פין פארזץ■ ר*ז־נ?|
 אין סטרייקס yoyon*uny די ןnיoפ*ר

avoir vim ig  vaito, *;*רײננ?״ ׳*יש* 
 רyרי^n זיך iy3*n oy נט.yכyר
;yn oiyaoyo in*v y w n  * jy;ioy-> 

i n  iv o*ny; jya*n ys !*יוני * 
3*1 ;i n  |ya*n t o ,  n;yo yo3ny 

 OBjyooyeo* סיל •it* נעגעבען מגי*ן
 פארלאננט, אונז jib ח*ט tyo װיפיל

:v ;*iiv  w in׳j 13 ,1ד*לא, *BV'« ii 
jyn קײן io d״p ניט *יז ;ji* ,jyny די 

v״r *  o 3 *זױ’iyo, ױ*לט ;iriiy 
iio* o ניט * i ,oon ,ii inyo;״,;|yoo 
uv; »־iyo טײל jib נ?לט די
P*׳ jyo'uyj * *ױף ז*ל 'liv  lyji'oe 

iv jyiyu tvnvivi די oiyaom,11» ״ 
i,•* האנען o’nivo'vi V33W3, ד*ס איו 

jn אויסדרישלױ *ny; iy;«opi«o ד*ס 
”f ,j ניט oyn סטרייש j״p סאל *ין J״* 

3 iv B3yi * jy3*n oiyanyo h  jy<*« 
i>y; ,i 1* וױ ,jyo'Pe׳  ,itל'* ovm *B 

jnyu. ד־ yiroipyipy 3 ח*ט ira n y i” 
y»o *׳yc> ׳}ול*ס?ן3 טיטימ* jycn iv 

« vyoo׳jy‘'y סיטױנ * i * j  ji* , i* o in 
3 *•« y’oipo'i y s 'J i j 'i;׳»?*״« 

1 o *i jyi*ny; jyoי oiysom
y i'i ji* ,i*>*i oryi pmv jyn p 

yoio ז*ל oiyaoiw ,i  jib ט1נאנ* *m 
jyi אױף i jy?n*v*3 iv1״ n y׳ ס1י«j 

t b  j i* .o' i* i *b ז*ל 1*ד*ל iy i ־*> 
o*3 לאל n  ivaoyo jn y ’ i *b jy>n*v 
;'«ry ;iyo>*;* נס’**1*מא;י* *oyo־ 

y כיענט, ry u די j*n y ii;*p ־3 ה*ט* 
.jyo*>B׳

oy איז ;jyuy ײן* ;;*lyjyouy 
״ oln*v |yo jyn *ז כלל, *H y; j ין* 
עי iy אין ני*ז1י ו in  ,jyi*Bi*B o *i 

 ס*ל v*ל 1פא איינסאל oyii 01*?)ל3
*jyopopyu סיי 1»י נג,1סיינ דיזש *ט 
t; זייז *טי;1ג 1*נ ד*ס ז*ל i* יכער,jy 1״

m m •י *iro n **׳iff in* >׳» t i i 
f om oy Vb •וגי*| ir״f «*ר ‘ii׳i 

ii B 1נ* yo j*y» i*  mu ,irm n t** 
f״ r;1״ o-i b **ii jy׳ n*v*3 voavs־?

v יױ/iyo (•* *1״3i* ט? i  11M 
f* bp*• o 11 אבעי n  r *  r-*•jv•*

t o»*s* n»״unpfihn r ין* m
yo*׳ ״f m«״ i״;־* n r *i j*6 1 ro

m r ia p y l  *i ji*.
p*p*p irn,& י*ח*ל ;••  irfu* (G

ip׳Wf?* *rf m ון* iflro א *״ן,(
•yen (1* ivnr.iv •i jit nntvo m 

yi ל*ש*לס *.w n v iiir*j•* in 31* u iv jrcii*3 p*p*p m ה*ט *ר3 ־ט3
no jra*f iy in  ji* * im no  * m * i

r ׳ m ו*ר
J1K B! '

no* j* no
 nm •i ־.

f Bf*r or n>m n׳i 
f *if* «ii ,min  »•* ,orau״n  ir

*p* ir ״ f 3*י  /ior*i nrf«to 3'V3*uv
ipu*p n r  

1•n 
3*1 .

f in  iri*f t f  *f*> or n>m mm

f m)ipi3*fl n״f |1* טימיט*ט r״jw
io if  m i i i  I'• w«״t i )*•iv i״ 

1 ,m poi׳ ?rovr *11ײ3מ/ f״,n r

111131 I* 11111 BT3'10 n re
i  e*n ,n u t m׳i * סו iroro

•f iro״in  iron* H13019 n r
n vn rrf סױנ־לס m in  11 m u

*ױוי
3i*״jro

'<P0
1*0 f m in io vn״ *ri3»*׳BPr 

t*fir• m  )•* ,jrmro myvy*o » 
f tit״irro  ir׳ir n, ומיסר op*o 

m ,fl*p*aiiBמי ji• iiu* ל in i f 
in• h ׳•*• v  iv ד*ט •r 0*0 * in n 

rm iii ji* ,m iifw  iro• •31* jn 
f•* iMMilom 031011 11• וױ  h

m *u ה*ט t i in  1« *Prm u r ir‘ 
j o i**n  m in i*•  on luoipyr 

o*i pro ♦•* or 0*11 ,on r v i 
m  0311*3 iy׳f ג*יו* **in n  .iyiy 

ir  o*n יס» t i ji* omnn voין ״* 
3 *oer• b*i  ir  |i* ,oiraoyo 

v3*iiv B iri3 ii m in  0*1 ,oiyoryi־j 
ii om nia ]im  .**t jib3״**ii iy3

ir  ,v*po in י־»ו חסס o*i imon 
iin׳• moo »*ן  jrB**ai* in r׳irs ro 

b סלאמת, *3 B«*inr3*« iw**» rn rti 
i*• ,f**3i* in  f*« oiyaoro j**p* 

 n«*a n*oiPrtpy in 11 זיר, ׳*ימהס
b*i 1נ*< זיו B**3i* in  1* ivoiiT 

I•* 1*3 1« ,0*3 PSB |**0 l*« Dr J1M 
v j*« ir“*3•* » י*ז1 0ני r
1 10**1, i*  Dm irn rn*

11**3*P” PO *1 *11 1T3,

*3 Bm (jr3*3 
P1*1P 1'*3*P 
1 i«D jro 3 ״

jro*Ur*3 t i* 0*1 ל*ס*ל in * i
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 אינ׳ם הױך סאדכיײכס צו?מד די ווון

ס י  קערפעי דעד וױיל צײם, יפנגע x נ
 דאס סארברויכעז. מנעל mtx ;יט עס פעז

ctn o vn פכײאחל xrx נאך האט ניעטש 
 ער rx אורין זײן אין צײןזןר קײן נמו

מד  צוקער-סיאנק־ די פרמען «ו נעניעם ^
ן אויב 1חימ  Dxo זײ במרענקט מ

 סאר־ [9טע:ש mu פון מפיח סראכמל
 זװתער־ n סרינען טון אײזם בשך חמז

jitip .קהײם
S די »r  o n r ײז א  דיי־ » ס«ר ׳

 •* װיבסית מײר » »ז• «ד*סימקר
 «וױמד־קד*נקהײם דער סיז ^יײזמחןר
»ין m וולנמסיח ד*יזי t וײ יחמימי « 
 חוין־ ילסיר״ זעימנ: סון מענמ מדנסער

jj«n ו » jm r יי «סע• «ומר נמנ «ר 
מ  * מ*ס *דמו> <»־ימר עייי״נז מ*
י די .dot raw ר0נ*רסי י ו  ו5«

מז דייזזמםישז איי  ט«<יר נים זייניס ׳
ו »?ם »יז ״יי׳ ^יי  *ו| יײרענחנו ״יי
• ד^ד ס מדי מ מר ױ ז

מ גמחרסמ די טי מ ת מ די אייז  ׳
ען סעין, I'M רײך ןיינ ^• pn װזק אמילו

«׳ro;v ״י '*n t  r;jni Y)*i uנ^ר ןד 
p״i װ«*ט דט, *ומל DD'»n * Tin 

pt ון־װ*;ד«י«6 •י^טע־ן זי־«ד pM *ו* 
i n  ov? טט ה ׳««ײי די »pn p n קןר״ 

yi,־ cy פיןר גליינעי םיױ דטױס *־ז M 
 ןיר וװחןר־פרווגקחײט דע־ ן פ לײד«גד«ן

 טײתר נ«ר’ײ«ג עסען יוייגױנ׳וײטויגפן
ov׳u יעכ«טיטפ’ס«עצ-«ל״ד ר־ פון פיי 

•[.VV'tn
 תר p.c עמהטקי־ט די יועכען .4

 oyi װעגען םייע, פ־ענען קרוונקחייט
t-M ייינט ײזי' ניט iv .ר*ד «נטסןר<ן 
 רעכען pm sm גיט דך היטען קרינמ כ«

 די, װי כעסער םיי טיחי«ן טין י<«<ר פ-ל
* ייר ח־גי׳נו װעינע  \.vov סיט׳ן *ו '

 גפ«ו׳ןחלט« טין טמת זיין » ׳ע״נט דטס
 חנם ניט «ונמי ענדערט ר*וס םעל«.
 עתססע in »יי דײמנ׳ט־ז טז םיוחט,

 זי t'N סענמןן ױ»« פאר קריונסהייט.
 דענ׳ עיר״יע־ז £>>ר וױ עמפטער, יי פ

 היםען װעלכ« טענעען. עיטערע ׳צעז.
 מפוזר• ייינער »ון עסעז ריט׳ן א■ זיר

 ײ• v ןווקער, יו־נעריגע םון פרײ סטענס
yj ע־נעד ניט דין זו tn םון מענמען װי 

 םון ;יט יייחנן װעי־כע עלטעד, זעינעו
 גיענ׳פןן ױנגפחנ סטר טכעל ד״ענ־טיז.

 עסען, ר־ט׳ן e» ;יט דך ה-טעז ז״ א-־נ
 ■iv עס אין גןפעוליו, שרוונפחייט ד• איז

 אײ״ ם־ן םטמויף א־ן i»3y' ױיער דינט
«ייט. יטהר נינע

 הפכסם־ װעט רפואוז נייער דער דורך
 פוןרלעננןרען iv נעלונגען ײאו״פיינליר

 דייע״ ע*נם^ד*נ״פ די פון יעדענס די
 זיך נייינער פיא איי פס טנער נזטיקעי.

 און באוױיטעגס עסעז ריט׳ן היטען כצ א
 דער פון ם^מען עינסטע ד־ *ײבכ״ידעז
קדאנרןח״ס.

שמועסען קזרצע
רעדאקנזןןר דעם וװױשןןן

« • 
 4 4לעזער די און4 4

4 4

ס -
̂ען — פריממןן. מ. ;עגיוינפ, מיר װןי״

 ״;?רעכגיגקײ*״ דע• פין לזןזעי די ריג ןז
*r r ייוי״נית פיטע דעם ע-פ« לערנען סלן 

 גלוױס דיר װאלגע: כ־ײײײגי^ניוש, ן״ן
 ן-נײםכלןזלן אן פדן ״ספ:?לפד. ^יל-

 V*,״ נאצ׳י !^^ןעגמליבמ. ^•דגז^נער״
 פמןרל cאיה געפוזמ כייי פל*עןיר דאן
e»o pt אײלר ,tr•*5 ימען.י;זמי,ןו- ; o די 

 דעב מי« ןיןנפ. ליג?לן אין בא:!אגמאי*ש
 אינ־ ח»& prxo פיעגגער דער דיכ :*•־ר-י*,
 מיר ןונעי־ ענין. םים׳ן «|p «ו ;יפ גן;לען
 ,.;עללכפי;״ דלי מון לעזל־ די אז דעגקעז,
זײ• מלמנעיס, כזעמיספע איגזליע מי דים׳/

מי־ ײיגדזןלעך. יד ^׳ז אדויס ״י׳יי״ יײ״
א אין ארג^ניוירפ זײנען זײ דוןס מא;פ,

 ז«י ix ׳ויײזxכ :עספלי־ ךעד איז ׳רגי*ן,
 סיפ בעשלר איז עכ אז קלאר, ג^ץ וױישלז

י אזן תעגלז זײ ix אןעלכע׳ :r-x װי ױגייין׳ מ

p אןוף קייגלן i נענעוייפ, #וןלנע ^חד 
 װען קיעען, •ifyyj ויפ fyttyi די װן•

M’jxry »• j fyjiff ♦if,•- /ולוי״ דע־וון־
tya /מיןעף ייז פײ mi צי

י ו#י tyxyi װןל• y ון ru, — ר«• yoxo
|yiy;JXU וןוץ »«Jnya לעזעי די וןר pi 
יעד

x px s.* — »מפיצז נועראו בי 
fya#n fjrtMi וןקפופ וי• פיי i♦x וױ איון 

»yי •tyr*«iyijrx ^דלוןרפען •♦ר ןל p i
וון נןוארר חפןינו דע# וון ויצומלן •♦ד

yrr iix ••♦♦w iy i• פיודופפדין r »  px 
•x«״iypyt װידקליו vrx  »yn mi ,*♦i 

nf^yi &y ןנמיײנלן i ntxרעןןרוחגז. יל 
p it דלפ, נון ןוגןיןדפ r o  B911 חןנען 
װזי #לינןן1וyiynx* 1» וײ rt•* מ« ו♦•

xy •yn זנמ יײעצעז x ^x»px כ#יוכפ 
jj^f♦! $ p i איז װןס px iprtyfiy»y 

9>DXf «ו♦ 7 *«ב?ר1סע |yr*yo yxrmyo
pn«tyiyxi«x ײך b®ii ixip יפי״ דעי •♦פ

*♦!X xnoynytM’X ♦m 0911 .*"nsyssp
f»x iy i1119090 •♦נןר. px iyiyp vo סיר 

ipyn י«9נ^ px lya’Siyiyig• if ײ  יו
•jniy; וון :#ריגיען ד♦ נוסןד pope n 
 סיסינגען, שוץ יט1 נערfyjJ'O* 9’0 9*צ9ל

̂ן  װעײ יען9געײ ל«זז9ח9י;1W"i 9 װצינ
ה װײפ״װןן.  ד♦ סײ ן9רפ»עת9• גי״ײיי
 די OMiyi «xryi ני« «9ח איחר ױיזסנע.
fi^iMJ פול״ םיר ?ײגען 09ײ נעי9 ווײס׳ 

 מר- פולדיג? וער9ל ד♦ !♦♦נען װןס px 1די
 י״9י נוםזי לעצפען אין מיד בען9מ י9•

 px רינ«,9ב לעיפען דעם נלויו »י*ינ«1עוע
ז9גד9 די זען9ל צו געוױאונג-ען |yi»M מיר  י

 מיר ?X און וןורעו^ליכמ. sm עןxריכxנ
̂ן  װי ״יײד סיר וױלזה מ״בײ, •♦!r ח$ל

»nM סע ברידעי דיp*רעxרfון ן» r r x 
 ואמלסט *♦חר ix ^1װיו א גלנען ׳קאלס9י

”jny נריי• *ו ויף x px איילי ב#ריכפען 
»זי 9 אײגענסליר איו כאריכ•  מל9*9<־ גי

 רגע•9פ איז סיפיגג ׳ן1אוי 0911 ׳f־*x ו|1
ין איז ?ורען. י 9 י  די iyi»M *9־9מ9י

 X px אבער װינ»י;, סM;עו איע^עלחײפען
 יויס* נמ9גע־ וילעס ®9M•4 צײמונגפ׳נ^כפ

 ׳בײ«ויל *וש איו, ®ווי װלרען. זען9גד*
 אײננעלחײפען, px דעדלעחלען צו אינצייג

OXM ױן געדעדמ tyn יך:ךר רךר ש9ײ
 געגוג, •.‘גלזד״פזעי איחם ttfn *וױ^ער »

19 9 px »ייכלר• לען9ז *ײ*וגגס״ב#ריכ 
ע9כ װוכ«יגפ*ע די רילדען געגעכען ס י ל  פ

•9 P .וין טיפינג xff באריכמ׳ ;vcxty 
 דלם רויסועחן9 בעשעי סען I9P ?יר״ז׳ גיגץ

ד9י■ P 9* װי טיפינג, דעס וון !♦♦ס■  ״
1,9Pלערליי9 םי« אנגעויקעװע® איז ש9ײ ׳ 
 9 «דן ®ex וײנלן װעלכע לחײ»זן,7«1אוו

װינ»יגקײ®. וע•9מ ;יגץ
.9 תאל9ל מעסבעי־ ■אמערסנץ, דדמײהסב

 ני« קעגען םיר י9ב9 ל״ה אונז .םו■ לש —
 9ברי יזער9 •9בדי ײער9

 לקזלקו״ ײער9MX 9 קע9»9 ®®®יקע X ייז
ין לאל9ל דלם נדלל®9רײ9• זי ®יװ.  X י

 זײ־ עקסוענסעס ייתרע .4קלײןד יןליםיפע
 גע״ זייגעז ךײ װען ׳»פ9כ גדויסן, «ד גען

 שלן9גע; זײ בלן9ח לן89מאדיד ®לס *לן9ל
 ד?־ וריתלרדיגל די ױין״ ®װלבלל px ילד

cnxii jnv®*,pfi זי sxo® ללשול;־ גרויסל 
 «גל־9 רק9פ» אןיך זיך ®xp ייח״ סעה־

 גי־9יג9 דלי פ-ן מלפיגקי♦® דלי אין י»9נ
ix*’M ,איחר ײעלכל ?אםיכל xp® •גלחאי 

 געלכ. סיט אי #רבײ®, ײלד9 מים יי *לן
 װיל דעם גלגל• ױיך םלשפיר®9•ר איחר

 ־8סי נײע ®ויזלגדע רײגגענוםלןxp« 9 1םל
 גא וײנלן dxm ׳קיל9ל ײזד9 אין גלידער

 גל• ix; זײנלן m ♦:x כלײ®,9י קײז גי«
;709•? y4x וון זײנלן גען9נקל9 דיזע « 

 ךײ חא« איחר ר.7קס9י9נ ערנסמלן ולזןן
:ei^xfx פפי ^רברעגגלן x ;םוז םיםינ 
 םל;- גים איו ש9י ידיב ,px ל;9־9ל י9ײ9

לקולקרסױו ל9דזפלנלי דזןם י91 איו ליך

בורשםין.
agCK8CfiC8O0fflCfiO6C6gC(C6O6O9OeCK9O6O9OB6C6O6OBC9OCTOfC9CBC9COO6O6Cfŷ6Ĉ35ôjOIGSCQ36O6OPC>fc/

׳קלײן ביזם םעםפ, ביזם :וױיס איך
 םײן דײן װאכעדיג אץ
 ליב דיך אײך האב דאך נאר
גיב, נ#ר רוף קלענסמען דעש
 I דיץ בץ דיר, וױ איך לױף

 אײן ליסען די כױט זיך םרינק דו
גלדסט, איץ ברענם װאס גרף, םיץ אין נױף
 לוסם ®אר םיר ודן *יםעח אז

ווארמ, א םים זיך הים נאר נערוד. יעזיער ז#י
 ארם קיץ אנרירעז גישם

 כלום נדין יױיל *ססח. כדיז פדן
 גלומ וואולקאנען גדם זידט װאס
 םלאט ױין םים פןןרךעהרען דיר קאן
 מש « וױ *עכרומען ײר אח

̂ס  זמד»טערם און ®מתיכםעם ודן
!ערד דער ®ון ®עלזעז שםױיפסםע די

»י ••*׳,•ײ i«5 «י l , W im v i — -—י - ■» ■ ̂ ------—*
pי i rx  vo ^xi9#yrytrx 79 דלי 9

fffiny®jix •<l fyiryix y די וען r t ll״ 
px/ /יויױ#• op vo  lyiyp ןרוייגןנלן 
P ’P .1 •9 סילל׳• ױיפ״לM/ר ro •ןןד 

iy»^»iyiy י7 .1גר♦! פי«לר  yn« 1♦ י1י
noipi«n# )vr.p iw 1» סיפ itiy,לר px 

עז. צי px פי ^  ‘• r 9יו| פסתי וי• ויץ- 
v iyi î׳• fft up  y« 1נ| txyi

f װןומ• nn<x װןן גןתי•.  T fנy19 י 
®xl9rfryיx דלר J9 «*« ל xa if unjnyi- 
r9 19? 1די >*לרזונווו1ו9 19 נלז iry iyo 
,Ofif וןר .1989רןמל* «*ימיל9נ «ען

9 mi ®pinר רגײ•991 «9ח יחי  ,99י ון
p׳ ייצפ «9ח ייחי וו|• י1ײי ifif ,חי#ח

r  •y u p  fit• •pn•״, iy i pm $ן• «♦•
 Ifagtif, 01191 זיר רלד• .yiyiio וילל

9• iyo9Mf y f̂ px9 »119רל jix  yiirno״ 
if ® ififi pm  iftia vo jM inyo 

 yi |fi<tty®9-'j- סיר mi ®pm px פלזג.
 דעי px י9ול 1|1ולדיוונ#9ב מסנען גןן

if ifiy*yi y ד̂י lyiyi pny וחנלס ^ n 
 piyot Mtg opii• /y®iy 1״ ־f®J9ifi9t ײ

i ו^וןן i iy ir  vo. ןז tyo וןל lyifo 
jnyiinjfMix 9 נססולדיגונגןןt 11 ifiyi- 

yviyifi .ד♦ לעקן yrfyi קפסןי״וימרומ 
9MP iyi px lyiymnx no| וון ♦̂y i 

 yi• גען9גקלy®ony ®090 ivx 9 ?♦♦®לן.
if juyi » i j  rx ,yiviipyfpy iy^9 Ifi•

9 ifv n r if נרזװעל Jliotif px ®♦דערס 
 no® 1ייח פלינ®. 1ײלan 9 ייחי ®ו®

#nt ,חסודלזןן |if  f 1 ל9ו»♦ pM lyiyp 
v 19 יץ/9 י1ױי נ®9יד9פ ?♦♦ן i’X דער״ «9ח 
f®♦♦ נ״ if i נױת, װללכע• p,x י9דערו no® 

fir♦• in»x ו9?לפו f i 191 i f j i f i r f i•
jn•♦ וון סי®♦!; r 9 ײיחגי« ifi9דלר י 

V®♦ «ײמן װעלנע ב., ג. 9ora נריגדליד 
if נןז רוו טן Of9ל וען.9?י19 ערע1,9 יי

nix ,װיסען p,x, ייחר ®ויב fii* ױוז •if 
 גדוןו יועל9 יבערגעבען9 מיר חעיילן לוינלן,

cif .יע, א-ד.9כ ע?. דז«ענ n גליוגלד 
ו1י מיר ן9װול דימ  רעס19 ײלרIfOMi 9 י
ער 1ײל9 י׳יז לל.01נ לעד̂ז

 ע4ביסע9 1״׳*י איז סעוח די — ב. ל■
 װ קען י•9דערי px ^ערמרזבלן. צוויל

I♦®#! JJipm די נען9ח גים i y® r;n ir• 
 ל•9ײ ץ׳9יל געגיו «9גע,ת 1מי ו9ל*9ײ ליד׳
 TI9I 9 לס9 >נ«י*יכ«9«9ר9• לס םיר םען

 יץר 1ל9נ װ♦ כעמ9 .09״■ זyח׳דיגr®-קrני
 -Ml yoxo oxi Vix !,גלנ BMp rx ץ9יל

 X!♦ ילויג^9 ני« 1M סיר iy;yp ׳®יגס»ל
 ,'.tun בײמ ix סײד ׳יימעז רמי לוקסוס.

9iורעג® ייחר ם9ײ 9ייי ®׳ ty i ךורף ®9ח 
9 1091191 ®fn xoroo .®yxnJ94rx t 

ל«ען.9ערח pur לס איחר
3• l ■|א- C91 לעלעע rx, י«1ל IffllX

נג, t גי׳י• inyf tfoipyuni• םי̂י f t r r. 
 כי״ 9 סיס ®®ייים, סים װער»לר, םי® וול

 tnx װי כעי,9 *יל,909®יל 7ל»9 סללל
 ר•$1 גי® ®fii .!^®®1,xni’x נץ9ג ®ײגם׳

Myiyii עולגםלינ®
 רן99יס1; ײל•9 — םײםעלס•;. נ.

i גען f i  ifiyii piiiono iynix מסיסלד 
yii9o9®״ ,m v ;r iיח» ועלכע1 יײ;ל, לש* 
 •לערלײ px גלסנלליײ «ון חױגת *יחר

ז ׳®יײגיזל, י  תןר 1סי יג».1דלנ9^גכ נץ9ג י
 מם ®p»ryio»ix װזןרסער ytn px בען
Xf,®ודיל ג;9ל *,נ »9״ לקי9»י 0911 ־» 
ן נ®9לר9יסג1י9 י in זײן י iiy«;fx !ס♦®׳ 
 UMX «9ה ̂®♦♦סז״. דער I®י לג®1נ9רלסי9ק

n דלס ;עלייענ® iiif» rx? וט9י לי f i®• 
9 W,לז* ix נ♦♦• די מי ני®, י»9 איהם 

 גללד. םאבען װע» y»»|ifnia אויוגלקוסענע
 ?♦ך וןל ♦1 בי9 געז,9םילי tyoxa וי םעג

 ,9לז9 לעס׳9 דעןירונג. לי1 מי» פײלען
0911 iy ,יז9 װיל x חלק cyi p,t יב1י ix) 

H9 זצױנדלל. ®n rxoy px♦ ,ס9ײ מיכמיג 
f»x ixi r ̂קי9®ר װײל גם,91גל ®9ח ״י  x® 

y* יםלר9 ״ײ t r״)i f 0»r, *•נ cxi רו• די 
ל  *91 דעם px 7P9® :דלל«9ח רעגידדנג ס̂י

 119וםל1 שון ריכ»לן9ב לע9 גײסם• יגלןי
yô די דלמלחללן yt סזךיח׳ ix ,♦mx אין 

y 9 חערומ «רם דלם i’im w^u •♦®®אײנ 
i מיגקײם. f f i f i, ®רען1םסלס9«ד יג״םא 

 באריכמל® בלויז בען9ח װעלנע אונז, גלגלן
 ׳ד9גלײכ שיל (x®7i איחי ל®9ײ "®׳9® דלם
f;• וראמלשמירש איחי ײיײ r) דער WHfO•) 

ix על®119ח װעלנע רגגירוגג, tnx  nix 
onrBixiiXTcoyT®’,* גןר if  oix בלײכזןן 

9i לכל7ײ ®,ox® לר1 נײ  m* .®•®רכ®• 
 •lyii בלענמל, דלם px לס איד,ד ®fii אי1ױ
yr ני® זעלבס®, חײליגקײ* די ״ד9 י9ו איז 

ז dxi בעל9 גלפעען. י T וױיל ר,9דעיש י ix 
 י1י1א זיך ®f®®♦ ל?זיס«ענץ yfiXJ איתד

 יחגו *עיו^ • ױיר ®91 איחר ־ללקסעיל.
 *קיבזמ״ x יז1כל rx 091 •י םײג®״ איחר

ifi;ix  •it .לש וײם iynix rx וולןןר 
f 9 ייז oy וחןן לרנסש. i f i i ון» Maixnxt 
 (91 ײלל®, די יע, ל?,9® יס1גי 9 גליקלן

 •#רברע־ ױייתליד געײען -קיבדן״ • ל®9ײ
 ימי״ fדינ tt װײסןן, םיר w®93 ,)ix כעײ®,

i f® ײ ײנמחג ײז ייאנ 19• ומח גען9ק•• 
mx )fifp h ®9ד (ix ,ifi^ כלעגד«ע i 

if3 i ,®♦xiir-n )fnyii ixnjn דענ״ סיר 
iynix rx  ®f 19 ,)fp «ני• «ליב if ־•• 

סעזי9ל1•ײנגד ועלב®* ייר קײני■* עײעזנ
מו •®רלוךעז n מא־ײ® וײנע( 1מי נ  יי

 גנװיםיוי Ifwui סבי •••ילייימזאג 9»גסנ
nori iynix ײן; ^איימן יסל  סיי •בי ר

 m®oimix3,) •מנער (yoxn )fקענ לע(9ז
jin״ םיי ד#ס  )yrx ריסזיבסןן♦[ קײנע סוליב 

•Ofi lyjxnfoni• a^nynx, ח•״ םיר ו<ספ | 
גןויחלי. (ix ®pififi בען

? t  f

^m f {m ,װעסנער^ v m

דן וײסשע כאנײםע ף א מי מ ח ל מ א ס
f U H U I

0 I ’M p i 9.kf (

n>% יפ^רסירט ואדט״ען w j אײ^ 
0»11 '/DONim'oyritpfi אײ IV11VI 
J ״, h  «uiPJMNiaio iy i pc 

y^ o i pooy^ 7 9 r c o - r iy i חיס 
Z יןא yoyy> iy iר oyioooyi 
Jny*nye vo,! ^♦♦רען ײ m ij n

̂ט ױ ויס5  vomy n אין געסאכט ה
vt ]r<rl2 רעװ^לוציע. ר*ר D9i 

כא״ פאראײגיגונגס״ודסצעס דעם ם*ח
^iiyoi .םארגרעס^־ט

 איז סאראייגיגונ; דער טון ♦סװ דער
m פאר- װאס ,1״אפפי^ס-יר^ראם״ 
5-pc iyay האכען פארטײען נײדע 

^iyn איז װאס און אױס;עארנײט 
m n m אױף גפװ^וען h •סעפערא 

yS ,זײנען װעלכע •ירטײ-קפגגדעסעז 
ir •וגעחאיט^ y iiy i צײם״ איין אין 

 מיט׳ן איז ,אקצואנס-פר^ראם״ 4י
 קלװ א ערטער ■•ר א pc אױסגאס

ny;yvin i ♦מײדט ער דאקומענט 
 טעארעטימע איע כונח א םיט אדס

jy m, ײו קענען דא וױיל  ארױס־ נ;
®jyoMi מײדס ער דעות, חלוקי טישל 

 סראגען, yiropKi■ אזעייכע אויס אףך
 איד ױשט נאןי דינען םײגװגעז ױ װאו

iryjMj ,םרא- די דחיינו, אײסגענליכען 
pi m .קאאייצי^עדרונגען
 םאר ארבײטס־פיאגראם אן איז ער

 נא״ סאמע רער און ןןן^וארט ר*ר
vojpn .יאזט ער וױ אזוי צזקונםט 

 אושגים שאי^ײדעגע אױף טײט׳שען ףך
 טיני־ און סאקסימאל־פראגראם א אלס

 אלעםען, ער באםרידיגט סיל^פגראם,
 באשרידינען. יאזען דו וױלען וחניכע

yuny i rםון ̂עױנ דער איז פינקט ־ 
ס חוױנליק״. חןר  :געזאגט װערט ̂ל

 רעוובליק דעדאקראטי׳טע די ץ♦ אזױ״
 םאר׳ן ניעגליכקײטען נרײטשטע די דט

 דעם םאלק, א־נײטענדען שוג׳ם קאמף
 ‘אױסגאנגס. דעם און ישוד דכערסטען

 םונ׳ם פארוױרתליכונג דער סאר •ו;קס
 שאראיײ די ט1שאדע טא טאציאליזם,

yon פארטײ סאציאר׳יעםאקראטי^ע 
pe און יטארםסטען דעם דײסיש״אנד 

 אלע געגען קאכיף ריקדנטסלאזסטען
 די אויפצוריכטען װידער נאמטרעניגנעז

 רייכ־ די איבערציאנדער״שען סאגארכיע,
 זײ א װערען זאל ױ אז אזױ, סװער
 דער םון פארטײדי;ו;גס-װאםעז מרער

 םלוכה־ די םאר^טאיקעז צו תוונלי?,
 אין רעפונייק די אױסצובױען אייגהײט,

 פון בא״עטעהט װאס אײנח״ט־סלוכה, ו
. גלידער״״. פארבונדענע *רגאגייש

iy חני אט i’f r י־ילט זאץ iy i
-9ב א-לם ראמץ אד אן וױ אױס גיט

oyi pc דיקטאטוי און ױעט״סיסטעם
pH. ^ ^ y * r i י#ר W  W ייץי 

א V* iy m גאחױימ^, dovd ניט
iy נפרי• i  pc 191•• iy י9•רyטHרי<* 

y ער iyi דילטאסור/ iyt״ i O’lyrwc 
̂וך iy טיט גיט ד i ,װען צותעפט iy i 

p װעט פרןויעטאריאס ir די ־אבען 
iy ריט נ^ר /yn;0 ז״נע px כ״אכם i 

ו װאן וארט,nyiyi אוגמיסעי־נאראר  אש̂י
 pc יעטו;; די הארטען קאסוגיסטאן רי

rnנױ פאר רלפונליק דער yvD אp די
yoyipoymompt; יט,ארנ םולםy•ר 

 אח־ פולם iyi’’D yרyאנד די קיאס.
 ‘oגװארטyעגl iyo?:♦ ציאנס־וראגראם,

 ;-yiytvi iynyn גינען םאדעררגגען,
 iya9 גיגקס. פון קריטיק א צו חײם

 סםק, קיץ 1ײ1 גיט אלעסען נאד קען עס
iy'♦; iy םון 1יסו דער אז i ♦פאראי 
i איז y r ^ H i P 9 o y i  iv i סא״ 

 ױם oyi^p 0yn iyo כאט׳ט ציאליזש,
iy צו זיך םארװערען i 1P1P11 jpduo 

APVvforvpa y;א אױך צוקוגפט iy i 
 ׳®םפיצי״ אומאפה^עע די װאס כייט
 וראס9*ר-גס91אקצ רער װאס איז, רען,

iw דין אץ אוגטער ׳עטיײכט  iflyi 
iy רyכאראקט דעם ההדסח צער i pc 

 •ארסין א אלס פארטײ פאראײניגסער
 הגחח א איו דאס קיאסען־חאמי, שו;׳ם

 ♦1 ני• וױיל זײם, אנדלרלר דער פון
 איו ראטעז(פאיyד>סאציא• םעהרדיײט

 ארױס געױעז װארט געפעהרליכער דער
טאתן. דער פון

 וױ מעהר װערט ixnya אײן אין
y•; אלע אין iy i סימנאלידרט i n 
 פאר־ ŷםrאראײנD דער םון 1אקמל1כא
האט סען חאוםסק♦. קארל אין :טיי

 םאר- •ראנראם־קאסיס̂י א געװעהלט
 נײ־ פון פארטרעטער סים זיך, ישטעהט

iy אױף און זײטען דע i םון ׳טפיץ iy i 
yi^iiyi איז לאםיסיע

 דער װאס (,yon( דארף מען קא־מפקי.
 איצסײ ד♦ אץ באדײט קאוטסקן נאסעז

 א♦;״ פונ׳ם yפoyן־קy^vא עארפע גע
 ♦,PDOW סאציאליזם, טערנאציאנאלען

 םארחנכענם אלגעםײן מלחדה דער פאד
 און סארהס פון תלםיד בעסטער אלס

 װי״ סוג׳ס רyK^אױסטײט םעהינפטער
 סיט איו סאציאליזם, ספגמאפטליכמן

lyDcnr r גאנצער א iy o ארױסגע־ 
orniyr^oo o געגען טראםעז n. ,יאנין 
 האמון חברים זײזןרע און טראצקי

 שארםס^ן איים׳ז נעענטפערט איהם
אין.״ס•* בא״שו^גם איהם אח אופן

״פא״-״אט״/ ציאי״ואטײאט^ט׳/
iy אפטr־yנ i 1 נירו* Jf*  א )א '

ry: ,v 9*' די• v rn p n ih17נ pi 
C'“־oyvya לפ :י*טy ♦4H ,fn p tiג•* י 

97 /i y ? i i f l ‘rn  ,y ifiifi Mf׳^•y y 
 pc -4טיטיד h fyryi ‘,y*f,t9 אז

iyMf יאיט,/ yi /*r&oixr iyn•
lyom 1*9 פוו׳ס טחני iy jyo^'iHi־/ 

r י^ד נאט־אנט װןיט /0רא  ffsH
iy i  pc iy v o y i9 io •^ניגײט mi

טא ?ראטי^9־ד*ר1^א9כ ט׳שער
y,? יא*טי9 די אז yi־o ציריל if 14א‘ 
pc e־ r r- x io  y פאי yi״ ?*.fps 

:y; M JW rn  y v״yi pH |y*
0 iy ,4i♦ט א*טי  ע■4א אוטאך; ו ד

 פי;׳ס ןר^חײא אין אהציאן pc חײט
)r w p. ♦ד c r  fyp9̂  yoiyi ד4ל 
yט rv^ראנ pc jy irn fO M iH •ד 

 ;y-y* yrnyni9oi9 •i pe רוחות
iy i ;9 piat פמ׳ם דיט yi*Dyr9r; 

 פיאי^טא־ p,x oyoo40‘oyi49e טיט׳ן
y rnא יקטאטורר רh  p א•ח01אlyד‘ 

px fypyn 4♦f iu ,)pan jpiptpip pi
;p a w  MoiHi iy o i4i 4<miio iy i 

a« פאר iy i ,!PH w w p ru  y iyMf
44t jyriyi 4א| r -'yטyר lyiyp yn4i 

i♦ נסמת VDPyi n pc יזארורא״ צו 
lyô o, א אלן װעט יזאוטהחי rco Ifĉyn גײדא lyM̂c.,. י

jya9 n vo אױנון o iy iy i וון iy i 
^yn u*o 1r w  ly iiy rg n ya ̂

Di’i פאראײדד;; n כור y im  f*H 
yinvyi.; אױפ׳ן i;9n׳־iy i pc Dy 

 (א״ן סאצי^דעטאחראט״ע מ^הרהײט
 דט yoyayi pip אפילו איו ײונסבמ־ג)

9*yo^Hiyi| ,רעפע- א נאד סלוארין 
iy פון ראט 7iyv, ,opjmi איז ;jyny 

iy3n ״ חאט ,1נא;ריסינ אi9P iy- 
oyu איי^טיסינ youyii9; א;* דעכ; 

»jy אײדגו»ס-פי*אן,1פא
 אוסאוהעד די pc ODUfP אױם׳ן

ym אין) Niyi( רע; פאמעק 9י איז 
oyiy, איז װאס v 4;ry א צו -H3yi 

iyo א ט^ rx  yen; yr^p ם•־ דער 
i ו-אט לעדענור pc רומ  ocoypoa, 

 פון דן אוזאגען *ן אלס פאראײדגונג
lymynno ayi סא׳ אין פאסין אד 

י |1א ותס־סיסטעם  דיק- שער41י*טעאל9ו
n ד• טאטוי־, y i 7 , v e r y 4* yi*n• 
 פ״ן דחיץ ינטי4כ קאנגרעס, אױפ׳ן

iy i אױפ־ ואסױו. װערט |1א פארםײ 
 dmvd פארטײ y;y;Mo אן צוהאלטען

i איחר n .כח
lyroam וױ y4vM9i9 cum v w 

po ;m 120 א אין yip iy  p y>ocpr 
oni;9P־yoy;^^o,•, פון ח, ד״ i n 

o4Minjn-oyi«9P, אין iy3iyn ז״ 
iy»M pny^piy צו טר״קײם i♦ איטע 

ארױס דןי iy(•; און פארטײ־וריגציפילן,

,* 4 4 4■m י־ v v? ר*פ ff^ *,yr4c
^ v י1,״״4י rv ,41 ״נ^ימע rH״ 

y»y-yu9ר ן•* r אץ אט עטא־
fc** 7 ״ fj*•*‘•' T 4,f״*fl p * '4li i i
yv " 4י *fypiy •yi pc lyooc-yt

iy ג*ט יג4נ94 *מו r9  ohH^hc מר4א 
פ19  ורא- m ,yoyayi גאײ ג,144כ4ו

iwr^PHi. ײ yr?9i איז סאי׳טייץ 
n•: iŷ דט4רט4יי i pi iy“9‘*y ט♦! 

iv צי w ײ44פא*א יעס יד׳וט9ן ‘׳/ 
r r n i״jH איז i r ^ואר- נאגײט 

 pc ״*,ײ ״y&M4yi א ־v:9 tiy>, *,ט
jycov־ איניאור^גיגע yM־yiHt4c 4י

91 fy;vi,א'־צ-עס chi יעט• iyoM 
yi |M* יטווופט ״עס דיגט״גגטור* 

px סאציאי-ןנ״אזרא- י71ד*'טי* דע־ 
,PD

 א•1א*;טעי־ ,ר צו *•ץי4 איז ו,־אה
 *א*א♦♦• -yi ן פ כאצירווג^ גאיע9צ*
 אין -ז1״?ט־ m oyv וא־טי/ רy,ט,4נ

jy iyyu a איד טע; צ',י• ריט׳ן ,,כ 
yw1־'Xi9,fHi רי ;מרן yipyrre 

iy i pc •yoyio-xc *ט-ןאר-יי“רע־ 
 :••.טעמא־‘ יױ;ע- j׳j*o ס״ po ),,ט

 w־.־ : אי*טע די (וירןי ציןנאי״
pc די yj»ny,iixoio.( :א ז * דא 

y.<os y r i^ r ro ען און? Hi- -אר£ 
 »ן פארי״אנ; דודנ׳ן jyiyv, lyioot״
iy פון ס^דען חנ4,נ i צו 1וא-טי 

m 4n y i וױחןראױסנ•• צים pc א 
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סעםיועל הערבערפ ניז חר נית םלכות פון
(7-

 רוד״ לכית ״ונרונות
אידיש אץ

 און ראכיאנען היססארײשע סעריע ז<יד
 ״טאגעבלאט״ דאס װאס ערצעהאונגען

 אין ערשיגען זײנען דרוקען, איצט נעהט
̂כיען אונטער׳ן העניעאײט נ

דוד״ לכית ״זכרונות
pe א •טריפסיטטעײער כאריהםטען דעם 
v ,נאך פרידבערנ xoiyn: ,חןקענדאיף 

 רו״שם גרויסעז א געמאכט iye9n און
 אידײצ אין איבערזעצם יעצם װעדען זײ

y'vysc^ ש. פון ״טאגעבלאט״ פאר׳ן 
ערדבערג.

גם  דיזער אז באקא.טע אײ^רע אן ̂ז
 גע־ זײן יעצט וױןם אוצר ליטעראריעישר

״םאגעבלאט״. אין אידייש אין דרושט

נט :עדענקט י  הי
לעזען צו אנםאנגען אין

r 1״TH יעדען געיעגעגהײם די גיס ״טאגעבלאט״ דאס ;cי 
 דריםהאיכען פ-ן נעעיכטע די חרכגעהן צו פרוי און כאן

j לעבען יאהר טויזענד ib עכ איק6 אידישען  פארש אץ ני
 *ן6 סעײע א אין נאר בינער, היםטארישע שװערע פץ

ראמאנען. חיסטןור־שע א:ן ערצעהלוננען װאונדערליכע
 דער חשםוגאיס, ככל, פון אידען פון צ־ריקקעהר דער

 ר;'־,־אלוצי!)־ די זעלכסטשטענדינק״ט, אידישע פאר קאםןש
 דער א.**,ז אידע; פדן צושפרײםונג די רוים, נענען נערען

r גנורים או; קדושים אידישע די ױעלם. גאנצער t נדםעל־ 
 ־ער ת״יז. גזדר״ משיח־ש פאלשע שפאניען, גירוש אלםער,

 נר־יכע א־ע ק-רץ, — םעגשען-רעכט פאר קאטף אידישער
 צי־ו־ דעש שיז המקדע בית ח־רבן ע־שטען פון פאשיר-ננען

מאנדאש.

באלפור ביז כוי־ש פרן
 א פץ לעבען אידישע דאם שילדערט ערצעהלונג יעדע
 א פאראן איז ערצעהלונג יעדער אין עפאכע. געװיסע

םשפחה• הםלךם דוד פון שטאמט װאם העלד הויפם
 ער״ דעש פ־ן אינטערעס לעזער׳ס דעם פארבאפט עפ
 ;עשפאנם אץ צוגעשכדדט השיא האלט אץ בלעטעל שטען

בלעטעל. לעצטען דעש ביז
 דעם האבען װעלען קינד םקול אוז פרוי און מאן יעדער
 אנציהענדער זעהר א אין לעזען צו פארגעניגען :רעשםען

 דריטשאלבען פון געשיכםע אידישע די ערצעהלונגם־פארם
יאהר. טויזענם

 רא־ היסטארישע פון סעריע וואונדערבארע רי
אין ערשײנען אן םאנגם ערצעהלתגען און מאנען

-D

m יאהר
 אידישע
 אין געשיכטע

ראמאנען
אװ

ערצעהלונגען
 א הײנט ארדערט

 בײ ״טאנעבלאט״
דילער. נױם אײער
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לאר,אלע טאר נאמינײשאן ערשטע זיץ װעט עס װאו

אטיסערס.
װעחנז. םארחאנדקלם ן vimפראנען אנדעדע אױך
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ל ע ש ן ו ספעשעלס

ק א ל ס ק ר א ס י ױ פ א
. a לאקאל ױניאן י . מ נ , ל !אױפמערקזאם א

ממחשערםעמחד ממקשאן»י כאארה עקזעקוםױו אװ טער
פארקוםען װעט 1923 דעם׳יאחר פאר

^ ױמןן נאװעםנער סען4 דעם שנ
io re נאבנדםאנ אװזר 6 כיז םארגענם אוחר

לל8ח װענססער אץ
עװעניג םע3 און סטריט וטע ז

 0 דורכנעםאכם ױניאן אונזער האם יאחר לזחנטען נרידער,
 און םאראיבער נים אבער נאך איז קריזיס דער «*ים jnyur זדחר

רפאר  ייייעז םענשעז פעהינסםע אץ כעסםע די אז גױגדג איז ̂ו
jnyor ײניאן. אונזער פון רח־ער כײס

 ייד דענקם איהר דואם יענינע די פאר שנדםט און אלע הרסט
אינםערעםעז• אייעחן טארםרעטען אסמזסםען לדז

1 לאקאל באארד, עקזעל,וטיװ
םענדםעק. שעהן, .3םמערםאן. קא«לאז, ,3

j .די אװעקצונענען ניט אױסנעםאדערט זיינען סעמנערס ע1א — נ 
 כיים *עווערינקייםען קיינע האנען «ו ניט אום וואך די פײגעם *ז נירלאד

n  .|90*or אין דעם װענען מעלחןן זאלע; כיכלאך די נים חאכען וועיכע 
1אקא1 סזן אפיס 1.
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 ױ װעגעז קאנפערעמ ns רעזולטאט

יטואציע ס קלאוק קלױולאנד
d ?עויטעז iit;* דו יוין איז 
 דער װ*ס ין*גפער*מ, דער פאיג׳דדטען

 י»װיאנד2 פון רעפעריס״ *ױ ״נ*ארד .;
 קיאול״ דער װע;ען אײגנערוםען דאט

 דער יצטאדט. יענע• אין סיפואציע
 געלוא־ען ^#נעאלי*טען איז ?אגפערעגץ

 אסס׳ן, נאר רעי pfi ניילדינג דער אין
 ײאץ, רעם אין סט״ טע43 װעסט 42

 וחד געהאילטען1א אמ*ל םלעגט עס װאו
 דעם םון דצומען חיסטארישע n רען

 ארניטר״ש*!״ א־ו ״באארד אטאלעען
 ה*אינרוסטריע,יהי*א, יארקער נױ דער אין
 איצ- דער נראנדײס, ייאיס װעיכען פון

 גע־ איז רינטעד, יןאירט סומרים טעער
טשערטא;. דער װען

װע• דא זיך האניערט הױפטזעכליך
 צוױשען אנריטענט דעם נאג״ען גען

̂אוקמאכער דער  ?לאולן״ די און ױגיאן קי
 געהט װעלכער אסס׳ן, טאגופעקטשורערס

דעצעטנעמ טען31 קום׳גגדען דעם אױס
 ״גערעכטינלןײט״ די םון ילעזער די וױ
 ניאנופעקט״עורערס די חאט שוץ, ׳וױיסען
 ױדאן די *ז דערהעךענדיג *סס׳ן,
 םאדע־ גײע ארױסצושטעילען זיר קילײבט
 אװ ״באארד דעם וױסען נעלאזען רונגעז,

 אגרײ איצטיגער דער װען אז רעםעריס׳/
 קײן זײ װעלען עגדיגען זיף װעט םענט
 האט ראס טאכען, ניט אגרימענט גייעם

 קריגסתרקלעוד א וױ גוט אזױ געסײגט
 חאט ױגיאן די און אובײטער, די צו רוגג

 קחנפטען, רי מאבייליזירעז אגגעפאנגען
 באארד רער טלחכיוז. א צו גרייטען ןיך
 וױ אייגנעזעחן האט רעםעריס אװ

i און יאגע די װערט עס ערנסט v האט 
 צדדים בייחנ סארזיף א גאף נעםאכט

 רע־ דער און צונױמצוברעגנען, ױידער
 קאגפערענץ דער — געװען איז זולטאט
זונטאנ. מצטען

אנװע־ איז קאגסערעגץ דעם אױף
 רעםע־ אװ *נאארד דער תײעז זעבד
on/ דד. מאסייץ, ר. םון באשכתהענד 

 אוגײ האיקינם .דזשאהן פון חאאאנדער,
 דדפאדדפ וא«*עןיכא מיט׳ן ותרזיטעט,

 נמתרםאן. איס מעק װ. דדמואיען
 דקר געותז טאקע איז םעק דדואח׳פ
קאנפערעלץ. חגם םון ןך»ערמאן

 םאדטראטען געווען איז ױגיאן די
 •מרימטײן, םאיר װײם־פרעזידענט דורף
 סיליװלאנחןר דער םון מענעדזמער דער

 קאטאװסיןי, א. ;ױניאן קאאוסמאכער
 און באארד, דזשאיגט םון טמערמאן

 סאילאםאן, נײטען און •רילוצקי אםתד
באארד. דזשאינט צום דעילעגאטען

 איז אסס׳ן מאנוםעקטקןורערס די
 דער קאהן, א. דורף פארטראטען געװען

 באכד ס. פ. ;אסס׳ן דער םון טרעזשורער
 אויר״ מענעדזמער; *ײבאר דער לצר,
 םון סרעזידענט וױיס העקסנתר, j וױנג
 מאנופעק- אײנ^ע נאף און אסס׳ן דעד

- םמורערס.
 האט פער^טײן װײס־םרעזידענט

 א םארגעילעגט האנפערענץ דעם אויןי
 םאדערונגען, נײע מים רײהע נאגצע

 זאיעץ זײ םארלאנגט ױניאן די װאם
 ;ײעם דעם אין װערען אײננעשאאסען

 זײנען פונקטען׳ נײע די אגרימענט.
pir םארעפענםאיכט געװען װאף אעצטע 
״;ערעכםיגקײט״. די אין

 אויגען• צונעפאסטע נוט
 ױכטיג אײך מאכט גלעזער

זעהן•
אויגעךגאע״ צוגעפאסטע גוט

 אױא נאר באסומעז םען שעז זער
 םוזען אוינען די ~ װענ, אײז

 א• אז םון ײעיען עקזאמינירט
 א איז ורנאכער םאמעטריסט,

 אוז דאקםאד, רעדזשיסטרירטער
 םארםערטיגם םוזען גאעזער די

אפםישאן. םעוזינמן א פון ווערעז

בההקד ל. בארנעט רר. ׳)
אפמישען און אפטאמעטריסט

 d מליגאאן ניער בראדװײ, איסט 215
 bo «ע116 נעבעז עווענױ, לענאהס 102
 D »ן108 נעבען עווע., פראםיעקט 805
170 ppo 'i ,.ייקסיועי נעבעו עווע m v 
m םארדהאם איסט 282 m .כראגסס 

2218 m2 2D7 187 11י 186 צװיאען e

 יאנפעלענ״ז יעס פון רעזואטאט חנר
 ביײ ^וםרלדענשטעיעגד. דץ צו שיעט

 צוגויםגע* וױדער דף דיגען צררים דע
 דורכגע״ כיסעי א דך האט טען קוט*;,
 א סאר •וגקטען טאגכע אױף ׳רעדט
 גוט אזױ דף טען האט אגייטענט גײעם

 קרידו־ אין װעט צט4א און געאײדגט, וױ
 די קאגסערענצען, גאף סאמוומען לאגר
פארעגדיגען. צו זאך

 אויסגעאר- װעט װאס אכע/ אאץ
 װעט שאגפערענצען, n אויף װערען כײט

 דזשאינט דעם םאר װ^רען פאמעאעגט
 םון מעמבערשי• די פאר און נאארד

 מיט* די כאשטיפען. צו ױדאן דער
 האבען װעאען מדאן דער פון גאידער

 דארםען װעלען די װארט. אעצטע דאס
 גוטהײסען קענען װעאען וײ כאשאיסען,

 אגרי־ נײעם יעם ציריקװײזען אדער
כיענט.

 אבער נאך איו מאםענט דעם אין
 ראר- שוין װעט איץ אז זיכער, ניט גא־
 םעג־ איז עס פרימיף. אזױ צוגעהן טען
 עפעס טאכען זיף װידער זאא עס אי/

 וױדער זאא סען און םארדרעהעגיש, א
 די מאחםה. א צו גרײטען רארםען זיף

 װעט קאיװאאנד אין ױגיאז קילאוק-מאכער
 איע צו װאף רער אויף ױין יעדעגפאאס

ענטוױפאונגען. מעגאיכע

 אונ* פון טיטגלידעד די זארען
 אין סקעבען ניט ױניאן זער

!טאג עלעקשאן
).1 וײ• 1פו (׳אײס

 איז ;עביט פאאיטישען אױפ׳ן סחעכ א
ט דאייבע-  םרן יל״טישער האי א אײןי ד

 גע־ עיואנאריע^ז דעמ אוי־ו• סל,עכ אן
 סהעבט ארנײטער אן װאו און װען כיט״

 איז )סהעכ א ער א*ז קיאה זײן געגען
 צים ןיא אאײן זיך צ• פארדעטער h ע•

ארכײטער־קאאס. גאנצען
 אוגזער פון י2טיט;ליר די זאיען

 האבען דאס שטיכי/ן̂ן געהען װאס ױניאן,
 ױגיאן• זײן ניט זײ זאלען ;זינעז אין

 טאג אין סקעבס א*ן יאה־ גאנץ א לײט
!עילעקשאן םון

 אין דא דינען דעם, sys* אחוץ און
 םאר׳ן קאנדידאטען עיעקשאן 1הײנטיגע
 *,ט םאראײגיגטען דעם אויף קאנ;רעס

 )/פארטי ״םארטער־לײבאר די פון קעט
ײ סאציאיליסטישע־ דער טיט ט אי  װעא־ ׳י
 יױ אונזער צו נאהענט זעהר זײנען כע

 קא:* טען12 אין י״אגדאן ניאיר ניאז.
 ערשטע־ דע• ;דיסטײקט נרדצאנאר

 אינטערנע־ אונזער םו״ װײס־פרעזידענט
 דע־ נינםא, כא^װאדאױ ברודעי שאנא/

 איטאייענישער ׳ דער םון מעגעדזשער
 48 יאחאל ׳ױ:יאן קיאוקמאכער

ײ דעם אין  קאנגרע־ צװאנציגםטען אין רי
 ;בראנקס די אין דיכט־ילט ^•^גאר

 טען14 אין פענלוין, דדטײקאנ דזשאדזש
 וױ״ גענ. און דיסטדיקט קאנגרעשאגאיל

 האננרעשאנאא טען20 אין קאראין, איאם
א-ז עס און האייעם. אין דיסטרײזט

טיט״ או;?צרע װןן או דט, פיאגע קײ,
 זײ דאיסען שטיט*ן, געתען גאידעד

 ןיעעז װאס ,jvtfW* רי ‘פא שטילע;
 זײ װאס ט^נ־עען די פא־ ;אהענג/ די

 דיעחן פסי אכטען׳ און שעצען י״יבע/
 די םאיי דט און קאנדידאטעה אײגענע

 קאויטאאיסטי״ן״^ 1ד פון יא/טישענס
 עאעח״ םאר׳ן צו זאגען װעיכע פא-טײעה

̂יחעז איע יטאן  ערעוןשאן נאכ׳ן אין גי
 איבײטער, דעפ דט אשיייו די דערקאגען
.,זי פא־ ;עיטטיכיט האט

 פאר׳ן קאגדיראטען דע־ניןגטע רי
 טשעג״ אלע יאהר דאס האבען קאגגרעש

 רי זאלען טא ערװעל׳אט. יוערען צי סעס
 ער• n דץ ױניאן אװזער פון טיטני״ידער

̂פען צו רײה אין *טטע ערװעחאען, ױי הע
 באוונדערס װעיען קאאוחטאכער רי

 יואאוקטאכעה דער פין אױםגעפאדערט
 ברודער װ^כער פיז חארפײן־קאטיטע,

 טאן יז*כלעז צו ט־צעי־טאן, דע• איז כיעץ
 דיסטריחט, לאנדאן׳ס :יא-ר אי; איכײט

 סא־־״ נאר זײגען װאס טע; עט^יכע די
 אין און ע^עוןשאן דעם צו ביז בען£,:י

 דארף טען י\פא. עליעאדטאג6;־’ דעם
 טען װאטשעיס. אין קעגװעסערס האבען
 מיט רעדען צו קעגװעסעיס לאנען דאי־י

 פאר׳ן דיסטײקט דעם pc יירגער די
 ײא־ האנען דארף טען ארז אז,1ע*עלר

 ע^עלר אין יטטיטען די היטען צ־ טשערס
 די שון פאליטיישענס די אז ׳טאךטאנ.

 גנב׳ענען פא־טײען קאפיטאליסט״טע
 לואגדי• סאציאי׳יסטישע די ם*ן שטיטען
 םעסט־ א איצט שױן דאף איז דאסען

 דאריבער דארץי טען םאלט. געשטעאטער
 יע״ קוקעז צו פענשען, םעחי ;ואם האבען

פיגגער• די אייף חברי־רלײט נע

שבת ערהאלטען ראדיאגראם
אקטאבער ;־טען

ט ז ע : ל ר י ז
״מ״ריטי^ניא״ ד״ או*,ז םריה דער אין דדינט ארוים פאהר ״איך

 דעמאנסם־אצ*;• ענטוזיאסטי׳טע אז פ־ז באגלײט אמעריקא, נאך

 פ־ז א״פנא־םע װאריםע א באקוםען דואב ױניאנם. ארבײטער פון
 צ• א־מנעדולד גררים ם*פי ערװארט איך שערנורג. פון טאיאר

י אמעריקא. אין קאטעראדען םײנע באגענענען
לאנגע״

 באגײםען איהם קומען איהר װעט
. ? אמעריקא אץ אנקומען דין צו

\

טיסומדאװעגס •
מװ. טען8 דעפ

באנקעט א
ר א פ

תשץ
לאנגע

איז
קאסינא יארקװיל

סט. טע86 איסט 210 ־׳
פלעיט פער $2.סס

 באשטעלוננ. אײער גלײך םאבט
 לאנגעע דזשין :אדרעםירם

טור, אםעריקען
יארק. נױ עװענױ, טע4 112

 אװמנט, זונסאנ
נאװ. םען12דעם

מיטינג א

חשין
לאננע

איז
האלל קארנעני

עװ. מע7 און סט. טע57
?C83,. $1.10, 1.65 ם.,55 :טיקעט^

$2.20 און
 ק«ל, יארק נױ :אין באקוטען צו

 סקול, רענד
“״פארװערטם

לײםעאום. ל״באר בראנזוױל

ענגליש םליסינען א רעדט ל«נגע

*

״ V*2 / (

G E R E C H T I G K E I T — ( J U S T I C E )
 »לע פין זרנײסור

 ם«ר*ײ• סינתר,
>or ,רי און »'יר 

״ן װןם וו«לט ז
! ן ר י ײ י

*ר#». ז*#
IM tt*t *,1 ןוי 1 •») If»1«י*!<• t5״ 1 ft *tn tt» rttfIff fit t'l llt't

װ ארנאו אפיצישרער ס לױיס ײנטערנעשאנאל וער ז d מרמנ w p o t מיןן י
PK IC E 3 CENTiHr* Ytitk, frhlny, Ntrtmhtf t", \W& ,m 3V״l, IV, No,

V w שלעוננעו פרעזידענפ
װעסט ף א־ן טזר ארנאניזאציאנס

קעגעדע. טאראגטא, און סינסינעטי,טו»לידו» לואיס, סט. קליװלאנד, שיקאגא, אץ ז־ץ װעט עו װאך> לעצטע מאגטרעאל אין זוךגא דין
 m נא־וערכער, טען7 דעם כיטװאך,

 איױסגעפאיזרען שלעד;;ער ותזידעגט
 די אין אדגסגיז^ציאגס״טור »ן אןי\י

 n חוץ א מידעל־װעסט. די און וועסט
 גפר־ לײדיס די םון צעגטערען גרקסעיע

 װי װעסט, דער אין אינחסטריע םענט
 סיגסי״ לואיס, סט. ?ליזולא;/ )̂יקא:א

קענעדע, טאיאנטא, אין טאל-דא נעט;
 קלעגערע די באזינען אויך ער וחנט

 װעט ער און ׳װעג אױם׳ן מטעדטלאך
אר־ אוגזעדע טיט האלט רא־טען וױ החן

■DnWM
 ••עזי• םון טור אמאניזאציאנס ױזער

 ;•,,א אין געמאכט װערט ^׳,עדגגער דענט
 לעצ״ אוגזער םין באיט^וס דעם כײט קלאגנ

pd איע דאס ייױויאגד, אץ קאנװעניעאן 
 װערען געכיאכט זאר/גן אדוטרעגגוגנען

 גאר״ יײדיס די אמאגיזירען צי בעסער
 איבער׳ן טײלען אי־ע אין װאדקעדס מענט
 באזוך זײן טיט קעגעדע. אין און {*;ד

 זיך װעט שטעדט, דעיםאנטע ys* די אין
 צוױ״ ט,טיגקיyט yiyoy^ א ;ןיאנפא:ג

m\ פון צװײגען אלע אין ארבײטער די 
 אי״ yאי;דוסטרי גאר^גט לײדיס ךער

 ארגאני• דילם פון לא;ד. |yv:n; נער-ן
 צו ערװארטען טען קאן ■זןציאגס־טור

iyiyi נײעס. גוטע

טרעא־ מאנ״ אין נאזוך שלעדנגער׳ס
י״** ov^yoti שױ\ הןונען טיר וױ

 ׳*לדיגמו *ר׳גזיד״גט הןוט װ$ו, טע
m ר״גטר״״י, מוזוכט vm, איד די אין

ק<$ו?»$מר. וי פין ן
 ד ח״ט ט״נטרע״ל יין
 די דיט אגרימ״נטס *•;דױױדועלע ױד״ן

*גרײ סעחדסט׳ן די סיו;ו«״קט׳*ור״רס,
)n*r 6 ז״« י[י1א(.

זונטאג דעם האל, קארנעגי ,לאנג4חשי פאת פנים לת
 פץ ט״ציאליסט״ן או| ארנ״טער די

 נרוו חירצליכ׳ס א בעבען װעלען י«ר״ ;ױ
i דשזין נענ״סע «ו הנא n

 וונטא( חןם דטרהט, הארל םון- א״ניקעל
 אין גאװןדנער, ״טען12 *װענט,דעם

האל. קארנעניע
 נא• א אין 1י*ג« דז^ץ גענןוסע

 די פון פיהר״ר א סאציאליסט, װיוסטער
 האט ער פראנקר״ך. א־ן סאציאליטטען

 הינתר־יאהרמן זײנע פארנראנט אנער
 אזוי ״מליש רעדט ער «יון ענ;'אנד אין

 צו ענניענדער. גענױרענזר א װי פלים־נ
 ע»• אי) )run ער װעט פגיס קכלת רעם
 פון נרוס א אינערנענען װעט ער צ־יע,
וומלט ארנײטןר סאציאליסטיש״ר דער

אץ אייחשענטס
ױניאן ,קלאןקמאכעה

 סען האט ײאכען פאי לדצטע די אין
 לריד םון באארד דזשאינט פון אשיס אין

 א«לי• אויפג^מען ױניאז קלאוקטאכער
 א•־ אײדזשעגטס. כיזנעס פאר סײשאנס

 קאג- אלע אויסטאכען ןyדארם ?יפײשאנס
 זײנען װאס די אניט, oyi פאר דידאסעז

 נײע, ףי װי גוט אזױ אכיט oyi אין איצט
 באתלײדען. אטט nyi וױלען װאש די
ŷא די וױ און yװ רyאyהא־ זעהן, באלד ן 
 די איץ םעםבעדס גענרג jyrcpi זיר נןן
 םyד צונױוי שטעאען װאס לאלאלס *׳ע

 אנ״ אויסצומאכען אויף באאדד דזשאינט
אטט. DVi פאר ??י^אנס
 עיד די ארבײטען אן פאננט רyאיצט

 קאמיטע, אבדדטעקשאן און !*מיג״שאן
v דארף עס רyװעיי סאל y 'v mv\ יערער 

 אן אויסגעסאכט האט װאס קאנדידאט
םון באשטעהט קאטיטע די *יליקײשאן.

 רזשאינט םון באאמטע ר̂אy:ylMדז
 די און ט,ראיyטיט די םון און נאארד

 אא־ די םנן דיסyר־סעקרעטyטידזyנמןנ
 איח״ אן פאנגט קאםיטע דיזע ק».ס.

d 13 כיאנטא/ זיצונג^ יע v iטען 
זי• די מיטאג-צײט. אוהר 1

 דינס״ מאנטאג, םארקומען ויעלען זײגגעז
טען14 #טען13 דעם מיטװא/ און טאג

 וחנ״ זיצרבבען די נאװעסנעד״ טען15 און
 איסט 231 אץ װערען ןvהאלטyג ייען
 <אקאי פון כיידימ אפים אין ׳סט. סע14
?לאוקמאכער איטאליעדשע רי ׳48

אכ• און ״עטזאמידישאן דער םאר
.)2 ?״■ יויןי (#לוס

 שילדע״ אייך וחנט ער און ׳א*»ראוא ין8
 אוירא«ע• n אין יאגע צטי;עיא n יען

 םאראנען זײנען עס װאו יעגחןד, ווישע
pjpo^סאציא o חאלכ-סאציאריסטײ יון 

w ,סיונות
 יא- אוגזערע פון מיטגייחגר n זאיען

 צי פארפעהילען דשט יאױז דו אין ?פלס
.)16 זײ« אויןי (׳•לוס

 סנײדמר אנ. נרװעד
וון ממנעדזשער וחןרפ

ל מ •2 מ
 ,lyfryjya גע־ועזענער דייװיס,

 !־,פא־נ ק״נע מעחר ד« הן>ט
דדא;. ד/*ר מ־ט ד־נ;ען
 ‘iVVfyvvi דע* ס;״דע*, אנ. נרורער
 י11 פון כ^א־ד דדע״׳נט פון רענעדז׳עער

 ■V(א*י !,teem אין ױדאן קיאוקמנעד
n״m דער M 'livw v‘ וײ״ט־ ד«ו פון 

 י1אױ »,2 יאמאל ױד״ן, ױ״־רקערס גודם
מו111 ד״ודפ, װיל־אס פון פיאץ ד«ס  י
 מ־■ ד«ט און א«ט on פון ארױס איו
״;,in•’ 11 ר־ט פ״רנינדומען ל״נ׳ן נ־ט  ׳

n אן איז סטידער כרודער - i-m■• 
 די א״ן געד״נט דט ה״ט ער רענ׳»,

 א־ן גע־זאיטען ה״ט ער װ״פ ״דטעז, אלע
 גיט־ D'Vjtj ועט1 ער און •וני״ן, אונזער
 אים ״נ׳ט דפם א־ן אױך פאנפן
.02 ל״קאל ױ;י״ן, װ״ירסעיפ גודס וױוײט דער פון דז׳»ער
 נ־ידער uni ״רט נ״ען דעם אין

 יר1פ יײט1 א זיך פ״ר ה״נען טנ״דער
 ;״ד איז סר״ד דעי ל,*יט.1טעטי פאר

 /ןס ״ינאניזידט. נוט זיין n פון װ״ט
 ר״דיאו, טויזענדע ד״ זייגע;

 נאי״«ען און פ״ן־ דעס א־ן ארנייטען
)0 ו״« *I'm ום1(«

אמאל וױדעױ גיט האטגוה נארמאן
יוניאן רער גערעכט

 אזרפאר* דע־ זזאוגוד, נ״דפאז סר,
 קא״וק דעס פ,־ז ט׳ןןעררא! ט״אי׳ןןער

 א נע׳פיקט ה״ט קאםיש״ן, װייתש
 דעם נאסעם, מר. ו1 נריעו״ 1װ״טע1

 אסא־ פר״טעקטױו דער םון פארשטעחער
 וױדער גיט ער װןלכען אין סיאײש״ן,

 שטעיונג דער אין ױני״ן די גערענט
 נע;ו• האט שלעזיננעד פרעזידענט װ״ס
״ n ניט סען, )tit דער פ,־ן ארנייט די 

ױוי ארונםערםיחרןן ס״םישאן  זײ* א א
װענ. טינען

 שוי;, װייםען לעזעד אונזעחן וױ
 פון פ״ו-שטעתער דער נאסעט, סר. זוכט
i n וױידזש־קאסיש״ן ניים אסס׳ן

1

®ח אפיס אין ןלעקטשורם
בײטאג שבת 9 לאקאל 1

 איז װעמ בײטאג, אוחר 1 ש:ת, דעם
o'tif עװזנײ ניע2 ?אדנער ,9 לאקאל פון 
 עײ די װערעז געגעבען סם. פע14 יון

 זי איכער לעקמ׳נזורס סעריע א פון «טע
 איבײטעו־ב^װעגוגג• דער פון !■ראביעטעז
לעויין. סאקס — לעקפשורעד

 פארמגעזעצ® װעלען לעקמ*ורס די
 יי זאלעז בייטאג. *בת יעדען וועיען

 ®^דפעלעז גיט 9 לאקאל טון מים;לידי;ר
 שיטגלידעי לעקט־גױ־ש. די ־צר קוסען גו
 אױך סעגען לאקאלס אנדערע א*;זערע ױן

ען קוטעז^אלע װעלקאםעז• זי״ג

 פראצענט דרי צאהלען קלאוקמאכעה
פױ פאו אונײםסלאוע הי פאו•

דט װאכען
ױניאן־ביכעל דין אץ חאנען כאשעפטיגם איז װאס קלאוקמאכער יעדער ז»ל

םפעםפ. פר»צץנט דריי «

 מ* וד״ט ע• ט־״מ*. ״נצומכע! נ״ארד
 »רײ;נחמג«ז הינטןר״טיר, א דורף װ״יט,

 ״סטענדא־ד א א־נדוסטדיע סי״ו? דער אין
r וױ< דערפאר און פדאד״ששןך, אװ v 

 דארף װ״דדפ״ק״ניישאן די װי אזוי דאם
 װי• דעם, װזגען יונטערזוכונ; א נ׳אנען

 הירנ׳ן פאידינט נ׳אנער קל״וק א פיעי
 jjm א־ין אין ש,״\ רען יז״י ט י״ה־
 ער אדנייט װים־עי אונטעיזונען, אױך
 ער װ״ס ני<יט 1םא־׳ אמיסנענענען ה״ט
 פ־שז־דענט ״נער ז״נט נא?ונ*ן. האט

r v iv w v דער פין ס״רשטעדע* דער
06 זײ« אױוי (שלוס

Mינחאלםrווnדיכניo
45 דגזעד ״גערעבטעקי־ם״

 נע• נאקאנט שוין ה״בען ריר װי
 קלאוק״ די דארפען ײאד לעצטע מאכט

 רי םון ור״צעגט דרײ 1אהלע1 מאכער
 ארב״טסלאזע ז״ערע פאר םארדינסטען

 םיר םאד נלויז נרידער, און שוועםטער
 אח•1אײנ םערטע רי ביי «ייט. װ״כען

ספעציעלען א יעחןר באקוסט צמג

 איינגעחלעפט װערט װעלבעד סטעטפ,
 דיוש די מיט צװאדען ניכעל ױניאן אי[

 ײעם מאכער סל״וק א וזען םטעםפם.
 םטעמפ, אזא בימל זײן אין ה״נען נים

 ער, אז אל׳זםען םאר קלאר זײן עס וועט
 ירא־ דריי די נעצ״הלט נים ה״ט זי, ״דער

t 13 א.-יף («לוס ” t(.

 אזניוועוזי• ארכײםער אונזער פון ערהפענענ ױ
מו פרײם»נ, סעס מװעםמוי מ

 טען17 דעם אװענט, פרײנזאג סטעןpyנ
 n ווערען געם״ערט וועט נאוועמבער,

 אינטערניײ דעם םון וױדערעחגפענונג
 ארן אונױוערסיםעט, *רבייטער שאנאי

 װעט סײערונג די סענטערס. ױניםי די
 האי אוירװינג װאשינגטאן אין פארהוטען

אודיטארױם. נרויסען דעם אץ סקו/
נעגעבען װעט נעאעגענחייט דער צו

 אין מאנצערט. ■ראכטפולער א וחנחנז
 באטײאיגען זיר װעלען סאנצערם דעם

 דנגען װעם עס קינסטאעה באװאוסםע
 ליבערטא/ איא טענאו/ באהאנכער ח\ר
 טעצא־סא*רא:א, טאאאנטםולע די אוץ

 װעט טוזשיטצי אסוואלד ראבאמ. ראזע
 עז5װע ארטיסטען די םשעאא. ש«ילעז
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