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געװארען. געדאנט זײנען סאר׳טיאנען
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 וױיסםעז דועסעס, ססדדםס, סוסס, סלאחס, נײ ארנײסער ד
 ארום שעוער די פון גארמענפס לײױס אנדערע m און
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 פץ שםעדםיאם אץ שמעדם די אין גארסענסס ל־ידיב כײ באשעפטיגט דיגען ױאש ארב״טער, די
 *תאנ*ױיש#דחד אינטעמעעאנאל דעם טיםזדהעיסען געבעטען זײגען שטאאטען, •nn דערפאנטע די

 אדם״אװ״םאדן די ודעגען אליסקינסטע כרײנגען װעלען זײ ווען מאן, עס קאנען די פמרטטעסט.
r װערעז װאם אסיפעס, כר. די סון א״נעש אץ אדער ,0*0» חשענעדאל א*ן שעסער f .סארעפענםייכש
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יוני» npnw נארטןנס לײדיס אינסערנעשאנאל וער *ז אומז ווויממר
F U C I  • C f lR f lNpw York, Friday, Novamb .Vol. IV, No, 47״ 24, 1922. ,1922 נאװעםכעה ט;ץ24 סרײטאג,

שי?אגא אין װאד ניזי שלעדננעויס
ם ע אג ד ט ס נ ם די ײ ג כ נ טי װ ®מ מי טי קו ע קז ל ע סי נ או װ פ, א. די פון ק אן. א־ן ל. א ט שינג א ד — װ  ע

ט ד די ענ מ א ק ע אן די ר ש ױי ע ד ע אל פ ר ז ער זי ױד ען ו ס לי ש ם צום אנ א ד ר ע ט ס מ ן א א ד ו י ד׳ ױי  ט
ל. » א אנ ד אז דנ ע ט נ ־ אי ט ־ י פ נ ט א א כ י ־ א ש פון כ טי רי אן ב ױני ד־ ס, טריי ע ר ג אנ ק

̂וט ׳ציעדמער ירעױדענט  סאנטזןג ח
 שי• םון ווודײןגעקערט דך דעדפדיח ווין

̂וט עד װאו  זעחר »t םא״כרוןכט ח
̂וס וױ ׳נוטיכ n ניטרװזענדיג י׳אה נייי  ד

*V ̂וט עד ׳עטײגער. דין ;עװעהגליך  ה
׳געװען איז ער װאס טאג יעדען

״ * מיט טיטיגג א נוחאט עג ער פ אדנ * 
Ti,] ̂וט סען וואו  בץ אדײנגעמיט ח

vvw ג דער איןgכט .png
t o צײ• ב*:רץל א כאקוסען חאכען 
 ״פאד״ יעיקאנ^ דעם ׳עילאג*, סון טומעז

 אין צ״טוגגען, אגדערע און ווערטס׳/
 איבערנע״ טאג יעדעז ווערט עס װעלכע
ס װעגען געבען  ד^ר־ כאדך ^עדמער׳

 gagp’ir אין טעטיגקײט זײן ױעגען ׳טען
g װעילען םיר ־טאג. פאר ט^ג i איבער״ 

וס מנען  נעוזמען פיר װאס וױכטעסטע, ̂ז
v פון סחיס w .צײטו;;ען

 איו ואגסוםען .ש^עדנ<ער׳ס זחןנען
 פון ״פאױוערטס״ דער ׳שדײבט

:ם^מט װי נ^װעמכעד טעז11
שיקאג^ אין אנגעקוטען איז ״עד

 דא״ ׳עוין אדן גאכמיטאג, ד^גער^אג ^
J ̂וט אװענד נערשטאג  ^ופנעהאל־ עי ה

 םון סיטינג געמײנ^אםסליכען g צ*עז
y^g עקזעקוטױו PD o^ggn 

 דעם .ivvmvtvi רדgנא דדשאינט
 דער כײ ערקיערט ער האט ׳מיטי;נ

 אום גערוםען, עד ה#ט ערעפגונג, ן
 איע און טע;ות ysg אױסצוהערען

אויסגעהרעט. האט עד און צדדים.

 אנגע־ זיך האט װע?כער ריטיגג, דער
 פארצױגען זץ־ ה*ט אוהר, 8 פאמען

 כיינוט יעדע אין סארטאג, אוהר 1! כיז
 ה#ר־ מיט געװארען אװעקנענוכיעז איז

 בײדע פון רעדעס ערנסטע ארן ציגע
 אױסערגעװעהגייכער אן צדדים.
 נאנצען דעם געהעריטט האט ערנסט
וץ און ״טװענד  אנגעצױגענקײט די ט̂ר

 קײן געװען נים איז צדדים, בײדע פון
 ה^ט צד יעדער אונטערביעכונג. אײן

 רעס־ גרעסטען דעם ארױסנעװיזען
 ערקלערט, און ש^עדנגער׳ן סאר פעלט

 פ^ליטטענדיג זיך םארילאזט ער אז
עגטישײדוגג. זײן אויח

 ךך האט טיסינג דער אנװאהיל
 האט פארטאג, אוהר 2 ביז פארצױגען

 האל דעם פאדלאזען גיט קייגער אבעד
 <ע* האבע[ איע אס ע:דע, צו כיז

איצםינער שילעזיגגער׳ס tg םיהילט,

 פאר גוטעס סיל מײגען װעט באזוך
ױגיאן. מאחדאכער יטיקאגא׳ר דער

 זונ״ םון ״פארװערטס״ עיקאגא דער
 גע״ האט נאװעםבער, ;זיט12 דעם ׳טאג

 מי• דעם םון רעפארט םויען א דרוקט
 קיאו?״ די םון באארד דדשאיגט פון טינג

 ̂־*ע־ פרעדדעגט װאו ׳מ;יאן סאכער
 דעם אין אנװעזעגד. געװען איז זיגנער

 ;ע״ ׳א:דערעס צװי״עען װעיט, כאריכט
:זאגט

 דער האט איוענט ״םרײטאג
 זײן אפגעי-אלטען באארד דזשאיגט

 האט טיטינ; דער טיטיגג. רעגעלען
 כא־ ערעטערען פיי א געהאט אבער

 פון א;װ"ע;ד.ײט ו־ער צוליב ראסםער
 רעפארטס די ׳ט;עד;גער. ■רעזידעגט

פים גע-ואדעז אינעגעכען זײנען ^
)0 זײט r.MJt ןי»לוס

דזשענע- אונזער פה מיטינג ספעשעל א
באאר־ עקזעקוטױו ראל

 װערען שורות די בעת כי״טװאך, דעם
 אונזער םיז אפיס אץ װערט געשדיבען,

 ספע־ א אפגעהאלטען אינטערנעיצאנאל
דזשענעראיל אוגזער פון כיטינג ציעלער

 פ״טינג רעב איץי באארד. עקזעהוטױו
 פון טיטגלידער די :אױ אנװעזעגד זײנען

און א*ן זיך געםינען װעלכע באארד, דעם
יאדק. נױ ארום

 לאס אץ הלאוסםאנער
 מנע־ שרכ אנדושעלןס
ססױיה ראל

 גערו״ װערט שיעױנגער נרעױדענט
סיטומ^יע. ד;יר אין חעיפען צו פען

 1צ געקורען איז אנדז^עיעס אאס אין
 יױ היאוקטאכער דער צוױ^ען קריזיס א

 אסאסי- טאגופעהט^ורערס דער און ניאן
״ דאדט האיט עס און איי׳טאן, גע־ א נ

aP^noo-rgiyj
באקו״ ׳ךאט שיעדנגער #רעזידענט

 וױיס״נרעדדעגט םון טעלעגראמע א טעז
 םון םענעדזיטער דער גארעדעט״ן, מאקס

 אנדושע״ לאס אץ ױניאן ?ילאויטאכער די
 געזאגט, װערט עס װעלכער אין לעס,
 אין •y*y״^pig?p די פון העיצםט א דאס
 ‘,עיא# שױ[ האבען אגדזש^עס ילאס

 כײפ האלט יװיאן די דאס אח סטאיטו
 גא:״ אין געגעראיל״סטר״? g ער^עדען

טרײד. צען
 ;ע• אויך רוערט סע#גר*סע דער אין

 דער איז •רעדדענט דער דאט ׳זאגט
 אין ׳נע?א;ט װאלט װאס אײנציגעמ

 אן כעזgט טאט/ננט, איצטיגען דעם
 װעדט ער p* סכסוך, דעם אין אױסגלײך

(.,ng ?ומען צו גלײך אויפגעםאדערט
 א*ז, טיאבעל דעם םון אורזאכע די

 האבען ?יאו^םאגופעחטשורערס די װאס
 כיט או;טעיהא;ד?ען צו אסגעזאגט זיך
 דך וזאבען /ון ׳ױניאן או?טאכער6קי דער
 ארביײ די באצאהלען צו אםנעזאגט אויך
 אין ארבײט טאג דזאילבען א פאר טער

 נעזעצלי־ א איז װאס ״עילעקיעאךדעי׳/
 א געכיאכט האט דאס ױם־טוב. כער

און ארבײטע־־, רי אױןי װירקוגג שטארקע

 טען30 דעם דאנערשטאג, נעלסטען
 דעי, ״טעג?ס״גיװיגגס איז !אװעטבער,

g אין ױם־טום נעזעצליכעד ug5און ־ 
Ttg די ביי ױם־טוב געזעציליכער א 

Pיצאוקמy:gדרעס״ און זוײסט די א׳ץ ר 
 ״goptg^p קײן ריבער8ד זאיל טאכע־

 דרעסמאכער און װײסט ?יין און כעד
 ארבײט. דער צו געהן ניט םאנ יענעם

ly o ^ ^ g n ^  ^ g דעם פאר דארםען 
 זײ וױ §וג?ט כאצאהילט, ?ריגמן סאג

געארכײט. טאג יעגעם וואילטען
t d האכען jyotpg3 םון צושריפטען 

n בא־ דזשאינט בײדע פון סע?דעטערע 
0Tigבא״ דזשאינט קצאו?םאכער פונ׳ם ׳ 

g^ דרעסמאכער און װײסט םון און 
 זײ װעיצכע אין באארד/ דושאינם

 די פון נאטען אין אונז, כעטען
 מאכען, צו בא?א;ט באאדדס, משאינט

 יענעם װעלען קאמיטעס ספעציעלע דאס
 זאיצ ױם־טום דער דאס אױפפ^סען, טאג
 ארבײטער, די װערען. סארילעצט גיט
 ארבײט דער בײ טרעפען װעט מען וואס

 גערוםען װעילען דעי״, ״טענהס-נױויגגס
»—---------1---

ח א כו עו ױ עג פ. װ א ש ען־ פ א
 מון אדיפמעדקזאםקײם די ציחען סיי

 ״אוען דעם איבעי־ ויכוח דעש «ו לעזעד די
 און גאמיעיס סעסױעד «װי«ען ׳י*■"

 א:־4 מיד װאס אםע־־יקא, :\t סיניססע- קדיגס־ געװעזענעי בײכלי, ד. ניושאז
*17 W וון 9 זײם אויןי ׳חאך די דר׳־עו 

צייםד:;. מי
 אנ״ זײן װעט ויכוח דער װי דעם סיו

 דעך וון רעדא?»אי דעד ׳ימ* ל®׳דדול;
 אין װארם זײן זאגען ^?דעבסיגקײפ״*

שיאגע. דעי
^__________ ____ r—“

 זײ און גריװענס־קאכיטע א צו װערען
װערען. באשטראפט װעלען
 אויםגע־ אויך װערען ארבײטער די

 אפײ די אין װיסען לאזען צו פאדערט
 װעיצכע אירגענד ױגיאן דער םון סעס

 װערען געמאכט װעט װאס םארלעצונג,
 באאעבאטים די באלעבאטים. רי סצד

 טרייד־אגריםענט, לױכודעם מחויב, זײנען
 םאר׳ן װאכעךהענד די באצאהלען צו

 ׳טאן ניט דאס ורעילען זואס ׳די און טאג,
 באשטיטט גאנץ זײ פון ױניאן די װעט

אױםםאנען.

 צאו?־9 די װאם מאס־מיטיננ, דעד
 אייג־ האט טאנטרעאל םון ױניאן מאכער

 םרינץ איז דאנעריטטאג, לעצטען גערופען
 ס. װײס־פרעזידענט מיט האיל, ארטהור
 געװען איז הויפט־רעדנער, אצס זיידסאן

 ספע־ איז זײדםאן ברודעי ערפאלג. אן
 טא־ םון מיטינג דעם צו געקופען ציעיצ

ראנטא.
 װײס-פרעדדענט פון רעדע די
 אזױ װי פיצענער די אויך װי זײדמאן,
 אדגאני״ צו ארבײט דער כױט אנצוגעהן

 קלאוה־איגדוםט־ פון אדבײטער די זירען
 גע״ אויפגענומע! װארים זעדזר איז ריע,

װארען.
 מיטינג בײם גערעדט אויך האבען עס

 ט. און סע?רעטאר, דער שובערט, ױםוי
 םון אײדזשעגט ביזנעס דער חשײ?אבס,

 אין גערעדט האט פאזיצע א. ױניאן, דער
פראנצויזיש.

 בײם געװארעז אנאנסירט איז עס
 סי־ צוױי לעצטע די װי אזוי אז מיטיננ,

אויסעמעװעהגאיך נעװען זײנען זאנס

 געװארען געדוםעז איז סיט^נג דער
 װיכטיגע זעהר אײניגע כאטדאכטען צו

 אננעלײגט גיט קאנען װעלכע פראגען,
 פ,*א״ זײנען דאס שפעטער. אױף װערען

איגא״ דילם ‘צ שײבוה א האבען װאס גען
 אינ־ איגזעי װאס ײן2ניזאציא:ס־?אמ ;
 אײ- אױױ אנגעפאנגען האס טערגעשאנאל ן

 ^ריםיעע די אױך און םראנטען, גיגע
 אײננעטדא־ אטאל טיט האט װאס ׳לאגע
 אג־ לאס פון קלאולראכער די כײ טען

 אײ״ דא אויך זײנען עס און דזשעיצעס.
 װעלכע ״דזשוריסדי?שאךםראגעך/ ניגע

װעיען. פארעגטםערט באילד דארםען
 אויף װעט יטלעזיננער םרעזירעגט

 אי״ טור זײן םון באריכטען מיטינג דעם
 אין איבערגעבעז,. װעט ער לאנד. בער׳ן

 אונ־ געםונען האט ער צרטםאגד װעל«וז
 װאס שטעט די אין ױגיאנס לאלאל זערע

 גע־ םאכען װעט ער און באזוכט האט ער
װײסעד. פאר רעהאכיענדאציעס װיסע
װע־ מיטינג דעם םון באריכט םױלען א

״נע־ נומער נעקסטען אין נעבען מיר יצען

 דערצו, געםיהרם האט דאס און שצעכטע,
 אדויסגעםא־ זײנען מיטגצידער מאנכע אז

 איז אנדערע םאר און ױניאז, דע־ םון לעז
 רעגוצערע די צאהילעז צו עװעריגקײמ א

 דא״ 25 און 10 פון איניסיאײשאךכדס
 באארד דזשאינט די האט דארום צאר,

 דעצעם״ טען15 דעם ביז אז באשצאסען,
 אדער סהױרט, אוס,4הי יעדער לעז כער

 דער פאר טעםבעד א װערען דרעסמאכער
 און מענער פאר ס. 50 מיט ד. 2 םון םומע

 געמאכט איז עס פרױען. םאד דאצאר 1
 אין ארכײםער די דאס אפ< אז נעװארען

 באשצום דיזען אויסנוצעז זאצעז טרײד
 דער אין מיטגצידער באצר װערען און

ױניאז*
 דארס איז זײדמאן װײס־פרעזידענט

 אגװעזעגד איז ער און שבת, ביז געבציבען
 בא״ דזשאניט םון כױטעג אױס׳ז נעװען

 גע־ אויסנעארבײט זײנעז עס װאו ׳ארד
 אנצופיהרען װײטעד װי פצענער, װארעז

 מאנט־ אין ארנאגיזאציאנס־קאפםײז דעם
רעאצ.

 . ספאנטאן האבען שפער די פון העצפט א
 געגען פראטעסט א אצש אפגעסטאםט,

 סון האנדיונג זעצכסט״הערשענדיגע די
 מעגיליך, ׳אצזא איז עס באלעבאטים, י־י

 געשריבען, װערען ״עורות די בעת דאס
 קלאױדאיג־ גאנצע די דארט שױן זאצ

 גע־ א אין פארוױקעיט זײן דוםטריע
נעדאצ־סטדײ^
 געעגטי־ האט שצעזינגער פרעזידענט

 פאר איז עס דאס טעצעגראםיש, פערט
 ארױסצױ באצד אונםעגציך געװען איהם

 פריהער״אונטעדגו־ צוציב ׳אד,ין פארורען
 “tp װעט ער דאס און ארבייטען, טע;ע

 קא• נאר װעט ער װי גיך אזױ אד.ין פען
אװעקפאהרען. דאנעז פון נעז

vp p-----------------------ם
ס י כנ ױי ח א מ ־ ט ל א ח נ אי

.47 נוםער ״גערעכטיגקײט״
a-----------------------ם

. ײ«ד יי •2 ײט1 נ  אין כרױועל א .7 -
וױינשטײן. דוד — רעדאקציע

שיקאגא אין אדיפמו שלעזינגער׳ס .3 זײט
 rn ®ון סיטינג זאצוד?ער. א. —

ױניאן דרעסם»:ער און װײסם בןוארד
מאהאװ. .p ם. —

 די דע*ןןרטמענט. עדױקײאזןןנאל .4 זײט
עןע־ דער *ו קאנגערם און *#רזאםלונג

— אזניזעו־װיטעט ארבײטער פלן נונ;
םינהעצשטײן. א.

 פון באאדד דזשאינט סון מימיגגען .5 זײט
לאנגער. ל• — ױניאן קלאוקסאכער דער

 שי־ אין װאך ביזי שלעזינגער׳ס .0 זײט
 מי״ «װיו .1 זייט פון עלוס — ק#גא

שעהנהאלץ. י.—22 לאקאל פון מינגען
 אנדערסאן. ש. — (אאלום׳) אײ די .7 זײט
םיץ־ביגעל. רעדאקט*ר׳ס שון .8 זײט  ̂נ
 ״יזייעז ײעגען בריוי דורך ויכוח « .9 דים

שאו.
 ג. ב. י. — אארף איז p*-p סו. זײט
 וןדייסםי׳יער דער ערן נצחון דער .11 זײט

 חאזאנאװיטש. לעאן — דיקפאםור
וױינסער• ז. — יאעםעז

 לײנוש פעטער ^םועסעז. ?ורצע .12 זײט
— מן)ניןלאג). (א סיליסנען די מיט

דראזשנער. א
 פון קװיפירונגען דריײיי־מצזןנט .13 זײט

קלןןוק^ענער. די
 אדװע״םײזםענטס. — 15 און 14 זיימ
קלױויאנד. פדן אלעי־לײ .10 דים

רעכטיג?ײט".

סלאוסםאכשר פוז מיםיננ מ«ס עופאלגוײמו
םאבםרעאל אין



TJ U V I ' f t STTT

» ךי  ע»ל*׳*ער nvn tie ראלע ג״
ו מ ״ P'fenini ל

 ־fn lyongmy 1« jyuy; pg oy װי
i»a די?y pg fynfggitnya ;g׳  •yj n;g״

t; ״(yrtg די pg o׳ »i>:ngn y. יי »i״  ‘׳
iny׳?־ ״i  ,ryMtiva׳ )nyrgaag פון n־ : 

‘g י>וױסוז i  pg׳in• grtn n.׳.•• v; |yagr־ 
V וו• nyoyn; נ׳סיח, א כססט 'V ’t 

 די ;,y׳(׳«u o;ypy; n׳t jjragn o׳g;iy׳
gn ivngogiinyotgp^ .־,M; ״)nyri'to 

otvoginga pg, ׳ די?lit |V'f*,ya '״  נ
6 ;,v)i;v;;v)8 fig  fynyyai> ynײסי ין 

tip׳pg no י*יד> ng) jyaiyn ,ytnngrn 
(1 די .102  ־yn )41 ugn ״onga ng״

ogn ,ivugoia ,מר די י*ז ה״סס  •ונייי
onga״ o ra  pg די uv״vo *׳ypnge 
onga״ .otyoglnga pg

ײ״' די onyit ׳ר;ח; סיטצן |g יױט  צ
onga yooyn; yo״ g otvoglnga pg־; 

lyomyj די V’V'tgDg y ly r e g, ״י”| 
fgag o'eyoDygo׳v׳g ,"y׳ynn םיהרעד 

yagnן na yiyvyoo׳ti׳y l׳;g i pa oy־* 
t pg otyogl״ oyn |y»y)ngo אױנ׳נן־ 

 ־goa»׳;׳ די |y;ypo;g נענת די אױף *ן
yn.| ויי ongn ogn nyoog *pig jyrnp. 

 oy .o;yoglnga po (yiytyn די <ויס
onyotrnga ןיך fW  ig׳annngytn n יין* 

ga |ylytt no'npog*׳i ig |nvo׳׳ynv 
o;ypny;g lylgt oyvpgno װyרyן o>g 

vv די tg ag  y ly y o g, רענירוננ די און 
o y i נ אױךyסyר ivagn iylyn לינצ־ די 

y m  jyign\ זיך g׳׳nyn רי ang״nyo 
onga.די ״ o׳nynn םון nyn ״>nga 
onga״ nyag jyn.nylpny, ז« *vti " t 

־nga D)g׳y׳tgag oig כטyר ny״t י״ען
אױםנעכען. ;יס ס״

׳ang די ogii y>gn נײע די  nyo׳
ongaפאתעסען װעט ״ pg אריאמענט■ 

pg גרױס פון tt׳oa;׳p״nvny .o ׳one 
n׳ogunyo;gp nyn םון y i יײו נ»נ«ר 

oytt u rnyn םים חנמנען סווצן זיד 
m<׳ די .nyo״ang די gag r>gnya 

urn o>yoimyj otyeonnyo ogn די 
 ng איחר טיט (V))g;y;)g pg דעדרתנ

 נע־ tg> ng;ga «ױ oyn oyg נ״ט.
 ױײ< <ס;ע voy;y;;g)ig |g »ין םינען

אר די jn וועט רטײgB י״נ jyo y דין 
 אי« קריטיח איחר און װטך דפר אויןי
 ג׳ד ױאלט עס װי נפפפהרליכער םיל
 *נער .rv־»ypg^ yf׳giV6’< די פון װען
 דער איז װיכטינקײט נרעסטער חנר םון

 רענירוגג די םאל אין :פאפט םאמענרער
 לאו נאגאר כיי׳פ^י, oiy וחןן, םאלט,

 זעהר איז װאס תריזיס, g אנםרפםפן וועט
 װעט ער אױנ און אי*ט, פרע;פ אפטע אן

 1דא ?ריזיס, דעם איבערפומען |y;yp דם
 ־ipg רעזיגנירען סוזען רעגירוננ די העט
 נע״ דאס האם דזמארדז׳ט ללאיר װי ראט
 ’,onga ליינאר די װפם דאן און טאן

רענירוננ. g ם^זירען ניוזען
 נאריםטער דער םעפדאנאלד, ראסזײ

 איז וועלכער אסיפיסט,8 און סאזויאליסט
 איז •ארלאמענט זום נעװארען ערװעהיט

 דע־ י«*רטי ל״באר די פון םיהרער רער
 אוג* אז ערװארםען w איז עס פוטאםעז.

 ארניי״ די װעט םיהרער׳טאםט ז״ן טער
 פארלאםענם אין פארטרעםערמאפט טער

 און אנרעסיװע איהר אנגעמען וױדער
 ניע^ונאלד מיט טעטינפייט. ענערני׳טע

 ארנייטער נעװארען ערעװעהלט זיינען
 דורכנעםאצען זייגעז װעלכע רעפוטאטעז,

 דער״ עיעפ״טאן״, ״להאפי 1918 דעם אין
 ■אסיפיפטען. נעווען זיינען זײ װאס םאר

 אר״ װי םיהרער פאנםערװאטױוע דעהר
 די דורכנעםאלעז. זיינען הענדערסאן טור

 1אי ארייז איצט טרעם פארםײ לייבאר
 ׳טװעל דעם אויף איז זי עפאכע. נײער א

 ענג״ םון רע;ירוננ די אינערצונעמען םין
י יא;ד.

דײםשלאנד. אין רענירונג נײע די
 נע״ רענירוננ דיים׳טע די איז ענדליך

 םעהר ׳טוין האט װירםה קאנצלער םאלען.
 ■א־ וואפיענדע די אנהאלטען געקענט ניט

 די רעזיננירען. נעסוזט האם און ליסי
 נע״ האט וועלכע רענירוננ קאאליציאנס

 נאנצע דאס רעפרזזענטירען פרופט
 אױף נעזעסען איז וועלכע ,P^go דייםשע

 םאציאליסםען די צװימען ׳צטולען צװײ
 איו אינסעחןםצז, רעא?ציאנערצ די און

 רעני־ דער םוז סוף דער דורכנצםאיען.
 דער איבערראטם. נים פיינעם egn מננ

 egn oy ogn נעוופן ngj איז וואתדער
געהאלםען. לאמ אזוי זיך

im איז רצנירוננ װירםח די n ר  ס
 .tg^DJMBgn און מאכםלאז ראתםערלאז,

 סת ודיס אוגערםרצנליכען דעם אונםער
 נים אנחני־ש טטר א וי ogn פלײס די

o ivm .דערסאר און זיין ogn ypgo 
is זי םען ig  .irro o ’tpy o>gjy6 אזױ 

5v:v די וױ yoo*>gnrgo yrjjynsg rg,? 
 go opong’go* די און קאסוניסגתן די

ogjgo nga א סים האבען ציאליססען

p'ny און פא־איידגט ז׳ך f׳׳ny ניאנט 
ו דאנצן •*טארמצר, lyignyj א־ו ׳ י ׳  י

:yiyjg*yrgy| ,ןרצס״ די אין דצר׳«ר)רצן 
 אינרד רצס פון gv?gig>gp א•( ••צינצ

 ogn ,oyroo grn ראמאט, עיצן כט־
iya*my«g און רצ(יח« די אטאז׳רצן 

 ogn «אריארצ;ט אין |.yoc:־g,yg3 וי
 רצד־ nyn א׳ן ;נ־א־אריטצט א כמ־נצפ

 ־g’gi: א כאצ־אל׳םטצן רי |yign רו«
(g ןyנgn צדלים נ״רצ ר־טצס,  ׳nyfy״;

 די ;yo'gnjg ;•ט וױ׳טצר ;y;yr וי.י אז
 non׳n ny-yjgn און רצדרונג. ׳*ותפית

ogn ט 1י) נאךg;gטyרטיעיח ן oy אויפ־ 
גצגצנצן.

o;ynoyna ,א א־ז װצ־׳נצי צנצױט 
 צו lyouyj דך ogn סאציאי־יכט,

m yn  nynjg'jg ivtg r,« ׳פורות די װצן 
ya’nryj )ynyii( ז-« )ng רצנידוננ די 

 g nyag ,)yngnyj אמאנ׳ז׳רט דט
nynyjgp ׳» זאי װעי׳נצרyag| אזא yn־ 

 .־yn.iyngiiyj ראיצטיסט ׳צױן א־ז ג־רוננ
 nyn ,gjip o^ynn'ii א־ז ?אנצי׳צר ני׳צ

n׳ngopyn םון gn nynכינורנ־ogער<iyp 
 װצי־ כ>אג;אט, ny'y'noonrg אן ל״ן,
ny3 ־ז« lyngnyj on’y t 'o ^ n j'g ר*ט 

g;ip .;ym די j ovroo )•א א yomgB■ 
ny פון ynyjg'gpgyn ,n .אינטצ.־עסצן 

ogn ojyn’iyna nyyoo'ng'ygo nyn 
 ?״gyn די אז |ny)j״g גצדוזס מסתדא

r jynyjg'y;  ־yp yo'vv א״נצינצ, די iy״
yj| א,*ױס׳*יצ«צן njaVo-'n םון nyn 

nyyoggp nyroy'g און g?o»-j6gn־ 
yjgn nyi. מונא צו nyi eyn)׳ivi צי 

nys^yn ,oyj’6gp g ]t f ry w im m 
oyn |ypgn ?gt צוטחיצן jgeop'n no 

yn-’imyn ig איז j נאװאוסט. ;יט •n 
jy6gn |yoo’pg*ygo אםייו n g ro  g- 

oyo אין nypg ,oiyoa^aga צו ovn oy 
ypgyn n׳lyjrf'y j |ynyjg צו lynuyn 

n״njg>ro טוצן פא־ציסטי די װי oy א 
צוױיפ^האפט. איז איססריצ

•«
I

 דער און רענירונג פאעיסטען די
סמרלאםענט.

ngn voyy* נצניטא איז j'lgoio,, 
oyna jyoo’ygB nyn׳ny םון ,y lg o ’g 

nga ly איז i’yny׳ojyoglnga i און 
yayiyjo’ing) צו אולטיסאטום »ן yn n■ 

 pngnyj on*־g tyigt זיי אז •וטאטצן,
 זיי װצט ny ogn iytfg6 און זײן זאס

 oopyn g אױױ ogn ny טאן. הייסצן
lynyrm g א־םן nga oyn otynjurno* 

 אאליטי׳סצן i״p )y3nyn jyjyp יאסצנט,
y:gn oaog>a’n nyng| צװאנט; D’ing״ 

iyo .jyoynoiy צו נצוױינט איז inyt 
o>jnigng6 ojyoglnga oyn זיי־ מיט 

nyn .oypro:yn y;yn איו אאחלאמענט 
;jyny ײ אלס כאטו־אכט ; ;myanypngo 

 פאלי־ nypiyn און ; y'ognpgoyn פון
 'in \ynyor דך נעמאנט oy ogn טי׳ןוצן

i y ’ognpgoyn |yj מוס^יני oy ogn 
oigiiy;, און vpgyn n׳lyamj yny)g 
ivngn פרײפד אומעתם ooyogyjag 

ynyii nrng) זײ lyjyp oy ײ טאן  זיך. נ
nrcn װעט yog jyiyp |yo) כמטאל און 

nyn״.־o־jyHuyngo ,n ;yp זײ• ױצלכצ 
;y| צו •?.,ypgyn lyyn’OK

 איטא־ oyn ogn רוסאאיני נצניטא
vzvm  ojyoglnga iy r ’;rn\ אול״ אן 

 n lyi^gD, כזאםngnyנ nyng :סיםאםום
jy^yogp ניט אז א־הס, פון ny oyn אויס״ 

 כא־ װעט ny און פאחלאני׳זנט, oyn יײ(צן
”(oy .fjtfngn y •טטימן oy)>g םאר״ 
onyotr זיך lyongn oy tg ניט vniyp; 

 אונםעי װאלזלען. פרייפ ,yiycg ]’ק•
P'trojgp oyn םון o^gn lyoo'rgD ,n 

 ngj iy?nyiny onoy; p?go ogn ׳סױן
 ״ny lyoaoioyn ,n ogn ny םא׳סיסטצז.

ny tg onyip איז o g ngj;  ניענ־ש, ny״
ogn ny tg ,אוי־ב נעסענט :ogn ny ng 

otyogf'nga oyn lynytg^ga ,o^gityj 
 otyog^nga nyn nyag •|yoo’rgo מיט
 ogn און צינמתי׳ט גתיס אין נצומז אי(

gcyi ogn ,j ’^goio ogn ivnyiyingi- 
vgo n  ng: .onyn־ĝ־g iyogn tyoo״: 

nyng /r>goio rytyt nogp g onn'cvt 
ogn ' ; ,sgoio זיך ngc ײער! P'B'np 

 tyogoiayn 306 .ivpgnryi ogn ײצנינ
jyngn נצשסימם on'g ngo, 116 און yj-

y\ן on*g. די nga iro-or 
t‘( א׳) lW n l t  rW T M  g |ynyj ng 

ngo»״I f )  ogn y?<-myn ,c o in  y 
n׳ ng) »in<jyn ׳;jm tg 't f  o r״ if 
1 imyregpnge pg ngj o?gn׳ ?t i r i 

 ti <Plg ,)go |gp «f ogn |yt<״iign און
*goto לאנל  ״|f |ye*fnjg oy־i ״(

i־g טט׳צ-מ f )  f גיס oaigngj.

?ly o r r a g רי־ *ו •וןראורט״דט•
101.

yoyyn װgו f ) ’^g n  ogn» #ו»‘ 
n׳I f f  ) '• f  iyn lyt'nyjfi'v* ongp o 
g ״ )no oy״n  na ?y 

t yynyn;  ,צלרייז nng׳ nga g ט־ט |y״
ooyng־ngo lynguyt on אנט״לנצטצ| 

 nyn |1• |ga(׳yii)gp nytyog nyn אין
l  nyg'oo’jiogn״onga ngn׳*״ אין ״ 

gtgp. ״ (f ז  ta jyg'f ig oam'ngo ;y|״
nng< g ׳ פיגן׳ 1צnng סט״ט אין na״

igt. ^צמי׳פ onignga <n״f y»n>״iy 
V־gnn נ. װיריאס 0  nyn (n־nypo*,yjg 

 די ,ynyn)g pg yngn vnm< רארודסט,
g״j׳)afit yyn y r נר״נט nga *n nga־ 

omg־־yon איז tag nyng׳yy| ♦צ״ט ד 
 (•״V oiv lyrnyjg נ־ט, tg ,igt-na א־ן

nyo סט״טס nno־omgp o.
n׳ n tg ivrov) ogn omgp׳ ragp״ 

iysgn fyoou ו־ר nyi lyjyi a i’U inga 
 fytyj iy,׳*’oo׳igp,nj־o׳־otg סט״ט

nypnyti איז tyngiivt ;ysgyyj (אי nyn 
 og eg tg onye־av) ogn tyo װען צ־־ס

gv־jyo o t אוס jm’jyn ny;gpnyog •n) 
 I'g ׳y*yio׳oo)gn •n ag װ׳צט jyo אזן

ngo ’n«׳ny־i  g |y*ynpny ;ynyn oyp־P' 
mogo פ־ן og*ngeyngna—און *ganga 

jyn. צו nyi (to njgl ogn )yityogn 
y ־ויס ir rm g a  ivagn ngcyt ny 

y ױסטיץ oyn ר־ס jyogtiy סט״סס i* 
y) lyyytyt omropyoi;go otvoonga־ 

ogi iy צו iypit ypnyn ״,t נצן » m 
oy .nyng nngov) yo’tn אסת, איז tg 

1 o’jiogp ,n״onaa nga1*' ׳ p tr 
 ־gpnyog די tg ,onyrt nyn אױף go(׳

g yyw oo jg p  ny;׳t t׳ig ,nyp׳nyo( 
n  tg f i m u n t  iyol8 oyn ,nron 

m׳g nngoy; yo׳h t״jib  o די lynyio 
ryty; g nyng .gynyog tie ט ״נ  g ני

ryty;. און g oy׳,yn y iT iV '*  ongo t 
e;yygna 100 *n ngo nyoyipgn;׳y 

noga׳n tg |yog׳ n ogn״nng iyn 
y y ilg iiy i pa oiyny; jy i jyngn ogn 

;n |yyt nyoyn זארעז  oyogn.; די nyo׳
n,׳ ey) ivngn ynnyt)״n n  tg o׳o״ 

ogn oagny;otng ogn ogn ynyo 
o n;g'׳nga g o ׳nng צוn׳ongn p 

t jyngn ,)ynngotrag pg p tr׳f־ •yi 
onyne פריח. צי אכיסצי n׳ *ntgngo 
r;׳togp h םון ס״יו;ג  pg |yeo׳g)gp 
ױ ynveo׳n און yypgyn ׳n tg װ״זט  נ

ng; oynyr .אלץ... — - . 'a
 *םעריקא. אין goigoקלןן

jyoyyn שנת g׳flroipy; nyng t 
iy;gnt nyn׳o y n a nyirt י n y 

g nv^yit (go;goynp rtnngrtn׳*n  t 
r,p;  ״טי״ |yog; oyn o׳o lyngtty; o׳
ny;.״ ngo װאכען n ogn׳ *ngo ona 

”tn; שױכען a yy;g;׳t po oy׳ivoip p 
nyng םון און t;  ogn jyo .ny;yna y״

g׳tg on«  pg ngnga ;חיס סיט )yoi;y׳
g go;goy?p .ogngngo׳npy; nyng t 

pto ניס nynyotngo o>g פון ;*gno nyn 
tg׳«׳nyr ;מנ  (יס אױך איז ny ;מגי

yotpy;| צולינ g לוסם n״g ny .yt׳t 
o |yotpy;׳o g o׳o׳g ny .y׳*ipy; t 

iyo צז np;gno pg gpnyag |y;;ynn״n 
ynyoiyng; pg .באציהו;;¥ן ny איז;*y 

מן ״ כעטען קו ״ און ;;m;׳yn nyn נ  נ
n׳ p;go׳gt iyo tg iyn> םראנפרייר 

y׳g i״t מיחל n .חונות g ny׳-ipy; t 
 ny;gp׳nyeg ׳n צו (ytro״ongD צו מן
oyn ״ ;oo םון np;gnB׳T•

go;goyip װעט oynyn jyongn gn 
 nyn ngo iy>p׳ong |yo״ne׳ װעט און
 ngtnyn iyp iyo .nlngn png׳ נױ

 oyn ny ognipg ogn iy;gt ניט א־צט
nyeg ogn )y;gt׳oy nyng .plgo ny;gp 

g׳t ׳;p go׳iiy p״g ngo ogn ,nys 
np;gno״o;ytynayn ny n׳-gyn ny .on 
o;ytyn׳np;g~D nyn;g';g on״n po i׳ 

y;;gn igrt ogn ׳*ayn ny .ngff olyoo 
o;ytyn׳n oyn on׳׳tyt ״ ;oo םוז *gtr 
 jng ,gp'nyog pg oyn ny וחזניזס.
 צו nyng : yogao'o jyoyno ,‘צװ״סע־

igoo'tg oyay oyn ny איז opgna g,״ 
png- ׳n .OEgrsyc״ny t־g ;yn ;yo׳ GERECHTIGKEIT
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n nyng .)yngny; onylp׳ <*go 
t |yop;ia yn)y;;  y>׳v׳og;ig ty״

ng׳ny .)yngny; |yny;y;o׳oyn ,o;voK 
egp ngogtyo)׳g |ynyor)"ng o 

tngo oppa׳n iynyn׳ nng״*y>« g nyo 
r  o;yn״tn׳a/׳ g , |g nyng׳;|y;n;yoit 

n״n ynfnw /'rtn׳ n>״n mgn״ngn 
o ogn mgga׳ntn |yngtt nga g o׳p 

i  o;gty;ag׳ ang״nye. ,צוו״ט׳מס 
ig oynttgp nyn >gt׳no״oyn iyt -״> 

ogp nyng nnggn nga׳o g Dig ye״y 
g nyn pa;׳eonyo״jto'ogp onyogp o 

n׳ gt oagmyanyp ynyyyao> ניט •ga 
,n w a n g  po nynyotngo pa fnrer 

ang״nyay;oo 1 אוןaia ogn׳.ng) ,oip 
g og>p i r o n  o n  pa|״>( ogn ^חײסנ 

t ng) igt ogn nngga g׳•y»yogtiv p 
n  oge .oip'lato ogn po onyotr ״ )y 

rgo; g igeo'tg oyn n׳ y׳ng) t יס) 
t׳n  nyag .nya ))אױסל״וי m  pa 
n״o'tiy) o n  nngga nga ׳»|g p

רעואסציןן אױ כריוי א
!״גערעכםמק״ם״

 *עםועסען סורצע די אימנר^וזענדיג
iW 'W נעמין יעזער, און דאמס^ד9ר 

t h נאםער- ו^ר » מוכען ;ױטיג ©•ר 
ז«ך. ועינעד ד^ד וחוגמז מוממן

 •! איהר, שרײבס יגדערעס
im װעט חיססאריקער *וקתפסמעד 

 קיאוקסא״ n »ז ״זדלוס, »ום לממן סוזמן
 אר• ןױי״במװאוסטע קײן נים דינזנן כער

 אױם• זיך האכען זײ וױ יױט כײטעד,
ײ געםיהרם 8 די סון **היען דעם נ

t דעגקט v k גע- װאלט עס אז ׳דט 
 יראלטײעער, םייל און ידער מעהר װע
 די פמר געטעקסט ה^ט טען װען אז

 י1אוי דצען װאס ד/ *ז וןדכײטסיאזע,
 /10 ארכײטען און סײם-אגדיטענטס

 יאח̂ד א װאכען 50 ג*נ*ע גאד אדעד
 פון «רא«ארציא;ע< אדוגטעדגעבען ואיען

פארדינסטען>׳ זײעדע
באאמסע• אדגזערע טיט זעיבע דאס

 אונזערע נדו^ים רי װאס ׳ניט וױיס איו
 אי? ׳יא וױיס איך װאס אבער נאקומעז,

 נאהענט קריגט ביזנעט-א״דז״שענט א »?
 הײסם יאהר. א דאיאר טויזענד 3 צו

 צאוד ניט מעהר אױך דןןךף עד אז עס,
 א סאגאטען 8 טעסט װאס דעד, וױ אע?,

>' סטדיטען די יאהר
קאייטאיליסטי• סארפילוכטע די אפיילו

 סעחר אױך דאך טעקסט ארתוננ שע
 אין •ראיארציאנעי. װעניגער אדעד

 ווארום ױמר? דער איז װאו וױרקליה
 םאן, דער וױ טזןקס אזא צאהילען איך ?איל

וױ פייצ אזױ םאיל זעקס סארדינט װאס
V T *

שייי א װײזען אײר איך העז אט  בײ
 א־בײ״ ארױף כין איך איײן. סיר פוז
 סײמאן צו אויגוסט טען30 דזןם טען

 נאם ; דאילאר 60 באדונגעז זיך גינזכודנ,
 או| גאנצע א וראך אײן געטאכם דאנס ?ײ

 א<ד ביז װאך א םענ 3 און 2 ווײטער
 ttn חאב איך ווען מזנן,15 דעם סאבעד

 זוכען געחן געסוזם און םארלאזען ■׳לאץ
 ניט איך קען אילזא, אנדעחפ. עיעס

 דעם׳ םיט ג<ײך טעקסט דעם אאחיעז
ן נאמ א נזמןיבײם איז גזןזעסמז vא וואס ט עס יא א זוסעד. מ ם י ט • y ש

 זיםי וועם איחר דאס האסענדינ,
t דדוקען, מעד « P in םאראױס, אײך 

שנדץ, דחר ױינ  טעמבער ו
נוטעי לזןדדפ^ר !

• ^:־י ־ ׳ ־י■ ׳
 כרי• דלם אויף ענ»וזןר »[ :אגמעדתונג

ivo מורמ״ די אין וו?ל, vwױאד. די ״ .

.lw g  ,nvaoviWj )d g ^ tט י י ק ג י ט ג ע ר ע 3ג
ae»ax5a»asa«asgtaga»gngBrea,a.,a.Ta.׳a.,aaaa«

שיקאנא אץ אױפטו שלעדנגערס
po r;yn;gaoyngp yiyvyao .» זאלודקער

IM אנע 'V 'O, פינף א
yiv^yyipy $ w נאארד א»גט1דד* און 

0«ר>װאט און ןy;צyרy^jא0
y)in**^y»jiH| מyחדyרyiv»™  y 

ך ^י ^ ^yד מון רyדרעס- און יןיאוק ר 
 םון רעהארד דער איז דאס ױדאן, יŷ♦אנ

o*/ פרצדד^ט 'ly jj’tyT פאר ארכײט 
 האט עד װאס צ״ט װאד א חןר

^מאגא. אין ®ארנראנט
H iy ווארוס i,גטyמry^רעד״ אנא• 

 ?,פ אזד jy^*naiHt Dtioy; ו?אט דע;ט
 װעגען יאקאיס *עייןאגא׳ער די טיט צײט
ד סאר׳עידעגע םאראן fyr«t דעפ  ט״גו
 דינען איע בוכשטעביױ אי^ אנער געה
iy ט»ט i דא פארכרײגגעז ז״ן אז טײגוגג 

 נויטינ געװען איז טאג> נײן yרvoװא ד♦
ט ראט און כ א ^ נוצען. גרױסע ג

 צוױסטיג־ אינערייכע גע׳ציכטע, די
 סיט דאס זיך האט אנ;עהױנען ;פײטען
 איו פארקראכען און כטט9ר און <יגלס

 רכיילות רײסערײען פערועג^כע צו דאס
 ׳עטרעד א װעז װעיכע *טעז>#גאר״צק און

 געװא- כאנוצט דט װאיט האיט גער
 װאר״עײנייכלױיטעה איע יױט װאיט רען,

n ױניאן, ?יאוקטאכער ״עטארלע שעחנע 
 תװא- פ^רדכטעט גאנצען אין גיט אױב
 ;א:ץ א צו זיכער אכער ד װאי״ט רען,

 געװאדען, א»;עישװאכט גראד נרױסען
 די פאי געט״נט װאיט דאס װאס או;

 די װעדען פאר מיאכות, ב?ל חונדערטער
n אײגציגע די איז ♦ודאן r ,נעגען וואנט 

 װערען עס װאס אטאקעס, אלעריײ די
 מיענטער יעצטעער דער אין סיעציער

 קען ׳הכתים כעיי די פון געטאכט צײט
כאגריף. א טאכען יעדער «יך

 ברעה פון ״עװאנגעילװס״ גײער דעױ
 ׳כאנראכ און פארדכטע ׳צורײס מטעך,

 אײך יויכגות דינע געםוגען לײדעד ראט
 יעדער אין ױניאן. קיאוקטאכעי דער אין

 קרײנע א געגרינדעט דך האט <אקאא
 ;ײער דער פון אנהײגגעד, פון ?ילײזעי־
 גאגץ דך האבען װערכע תורה, <י;קעי
 אױפ־ נאבערעד דער צי ;ענוטען טעטי;
 ׳טויןי טאחע טיעיח׳ן כרײנגען םון נאכע

̂ד,  דער >.ין א״בעראי*, וױ םריהער און כאי
 געטרײ זײענדיג און ױגיאן, “שי״אולטאכע

 סרײהײט־ברעגגענדען און ליכט זײעױ צו
 הײ־ דיער אנגעםאגכען זיי האבען ביאט,
 אי־ די געגען ױעלום חס ניט ׳האטף <מען

 •רינ״ ױניאן טרײד קאגסערװאטױוע טע
 פארטען איטע די געגען אדער צי«ען,

 יערואנען. געגעז נאר אמאגיזאציאן, םון
 ניט געײאנט האט װאס װער אירגענד

 טוז טען אז אײנסאר?»״טא:ען דין צו
 בלאט, װאדפענד ^זמוץ זײער מטיצען

 רעאקציאנער, א םאר געקרוינט סעז חאט
 דעם עטערט װעילכער אײנעם, פאר און

 םון ״נראיצעטאריאט דעם םון •ראנרעס
 אז געטאכט, נאך זיך האט ילענדעד׳/ אילע

 איז איז באאטטער א געװען איז יענער
 האט װידער״ערװעהאונג, פאד נעאאפעז

 דעם טיט און ארכײט־צו, אן נעגעכען םען
 “:א״ נאאיװען אונשויצדיגעה דעם פון כח

 ארונטערגעזעצט. איהם מען האט ראד״
 װאס V װען םאר y װאס פאר סטייטש,
 5זאי מען אז געטאן ער האט אזמילכעס

 איהר i רו׳דפ׳ען פיא אזוי דארסעז איהם
 םעהיג, איז ער אז צו, אלע דאך ניט

 : תירוץ דער איז ? געראטען און ןריציך
 בא־ די יצויט און אםיס׳/ אין לא;נ ״צו

 דאס איז צװאנציג״ און ״אײן ריטטע
 םאר ![לצל רחםנה ננכה װי עהגער נאך

ך ^טעהט  געביליבען ימ1 איז מען אז זי
 יאמער־ און גע׳טריילן די צו ג^ײכגיאטינ

 פאםםס־אר־* זײער סון םאריצאגגען ̂יכע
 דאילאר. ®אר א געכען זא«* מען אז גאן,
 א אײנמא^ געכעטען האם סען

 איצץ און דריטעז, א און טאא צוױיטען
 אכער איז װאויי^ און גום נעװען װאיצט

 זײי־ םעסבערם, געװיסע זואס אומאיק, אז
 די םארשטעהן צו טום*יג"8״? צו ענדיג

 צױ נאך דארןי מען אז לאגיק, זע^טענע
 האט װעיצכע עײקע, געװיסע א צאוזאען

 און רזײ^יגע איחר םאר געמאכם עס
 DVלx באשמוצעז צו אױםגאבע עחשטע

 אט עריציך. םאר האילטען זײ װאס דאס,
 האנען װעלכע אונגליפיציכע, דאזיגע די
 אײנ־ זײערע צויציב פארמטעצעז ניט זיך

 עטיליכע אז אידעען, ״איצטע״ געבארענע
 פרידזער האבען זײ װעמען םון חברהאײט,

 װעניגער נאן און נעוזערט װעניג נאנץ
 אזעי־ ווערען אמא̂י מיט זאיצען נעזעהן,

v i דא די אט און זייערע, םרײנד הײקע‘ 
 פע* אזעיצכע האבען זאילען טענשען וינע

 די קענען וועט טעז זוע^כע םיט טענטס,
 איצ״ םאכע?. ניליקיליך «מוט ?לאוקמאכער

 געגומעז האבען צװײפלער די אט ׳זא
 געגען מרעםטעז םיטיאאע •ראטעסטירען

 גע־ זיך האט װע^כער װי^פיר, דעם אם
 חוצ*ה'דײ א אױף חײםימ מאכמן נוםעז

אוםן. נען
 אױוי אינעריציכער^^מו* אן איז

ך טוים און עכעז5 ^י ^ א  אנגע״ ה
 זײנען ?ױ, םיחרט עס װי און פאמען.

 אײ מםארה צו געווען נים צדדים כײדע
 צו אום *ן,5סיט די איו דק^ײבעריש0כ

 די אבער האם גכי׳ני, בי׳ני נעװינמן.
דעם פיחיזגן אגגעחויבעז אתאניזאציע

 איז עס און דעיםון, רעזויטאט ׳עיענטען
 צדדים בײדע דאס װײט, ,אזו געקוטען

 ;עחט זאך די אז פיהרען, געגוטען האבען
 אז רערבי/ האילט עס אז װײט> צו יטױן

 אײ־ ;ירדערגע די רײגט װעי?כע יײז>ה ,י
 עס אװעקיפטארבען. איגגאגצען זאי ער>
 װאס קראפט, קיין געװען ניט אבעי איז
 רײסערײ־ דיזע צו אט סווי א טאכען 4זאי
 :יט* אטת׳ע, די דאגק א ׳ײא;ען כיז ען,

 יוגיאן, דער םון פרײגד פארני״עגדעטע
 די אינפא־טירט ארעס דעם װע;ען האכען

 אינטערנײ״ דער םון כאאטטע העכסטע
 פרעזירעגט דאס גע׳פאדערט און ׳טאנאי,

 איבעי* זײענדיג קוטען, זאי עלעױנגער
 ׳טאן ריכטיגע״ דער איז ער דאס צייגט,

 נויטיגע די ברײננען קענען װעט װעיכער
 גאג־ דעם םון טערקוױרדיג, און ארדנונג.

 סטא־ און ״ייגקיזם זאגעגאנטען צען
 גארניט כטעט איז א;יטאציע״ •עדזש

 דאזיגע די םון אײ;עי יזיין געװארען.
 גע־ גיט טױר דעם האט ״װעלט־רעטער״

 װארט גוט א כאט״ט זאנען צו עפענט
 זײ װעיבע םאי טובים, טדעים די סאד

 אײנגע־ װעיטען ;א:צע םי־יהער האבען
ל״גט.

 בא־ אדעד םאטרײדיגען ניט װײי
 באאטטען יענעם אדע־ דעם לעטפען

 געפא־ האט ער װאס געקרטען. עי איז
 אז איז געפאדע־ט, ״צטרענג און דערט>

 אײפ״ זאי יתיאן רע־ פון ;אנצקײט די
 ״עמיאיק׳ען וױיט איהי װערען. נעהאיטען

 !יג־טיריק דין זאי סעקרעטעד, א פא־
 אויס־ ;עטרײער, נוטער, א ׳טאן מ;יאן א

̂ראט געפױבידטער  פיוזען ער װעט סאי
 ט״עערטאן, פאר זרח״ן וױיט איהר ;זיץ
 אפ־ טוזען אבער װעט ער זדח, זיין זאל

 םון טראדיציעס די *ון כבוד דעם היטעז
 :אר־ רײדיס .*א:אל״אי:טער:ײ אונזעי
 איע און ױניאן. װארקערס טענט
 טא״ און פארישטאגע^ איהם האבען

 וױ געפיהרט. זיך האט מענטענוױיז
 אנװעזענדע די פון אײנע־ יעדער

 נע־ ישטיר הארצען אין זיך בײ האט
 צו װײטער און אן הײ;ט פון שװארען

 בײ גראדע איז און פדום. און גוט זײן
 גע־ פאיגענוטען מיטינגען די פון איינעם
 רעזאלױ געװיסע א דיסהוטירען צו װארען

 קאטוניס־ ־ גע״שװארעגע א װעאכע ציע,
 צוגעיעיקט האט קאטיטע״ טײט־גע׳כשרטע

הונדערט־פרא־ א האט הסכטה, אן פאר

 פאייטי־א; א געטאכט יי;קער צענטיגער
 רעזא״ א >.ון פארײארפען, צו זעי*:ע די

̂וציע,  ״רע- דעם םון םאיפאסוגג די לױט י
 אײנלס״טיטיג איז שרעזינגער אקציאנעד״
 פאר־ א״נער האט נעװארען. אנכענוטען
 םון א״נעם נעגען סריװדע א געבראכט

 האט באשורריגטעױ דעי און רעכטע, די
 נױטיגע די געקראגען שיעזינגער׳ן פון

 באטרעפעג־ דער האט קריטיק, פארציע
 גאנץ א.־ן ייב. םאר אנגענוטען דאס דער

 ״פאר־ ^יקאגא׳ר דער האט ריבטיג
 ;ע״ האט ער װען באריכטעט, װערטס״
:*טריבען

 פארבראכט האט שי*עזי;;ער ״גענאסע
 איז איהם און צײט, װאך א יציקאנא אין

 טיט סנים אי פגים זעהן צו זיך געיוננען
 ‘סיא דבעציג און פיגף װי טעהר עטײאם

 טעט״ אינטערנ״׳טאנאיל דער פון צענט
 רע• דינע ^טאדט. ריזער םון בעדיעיפ

 איבער ניט טען װי לויט האכען, דעס
 און קיאוק דער אין קרײזען איע פון

 ;װאילדע־ א געטאכט יוניאן, דרעססאכער
 םארדאגקען צו אײנדרוק. עטארקען

 רעדט ער וױ אופן, אײגעגארטיגען זײן
 זײנען טעטנערס, די טיט צוזאטען זיך

 אױסגעגיליכען טיספאריטטעגדניסע סך א
 געיטא־ ניט קײנעם האט ע־ געװארען.

אויפריכטי״ זײן ;עזאגט יעדען נעװעט,

 באארד דער פון טיטיננ רעגוראר א
 ;עװא* אפגעהאלטען איז דירעקטארס אװ
 1922 נאװעמבער, טען6 דעם טאנטאג רען
סטריט. טע21 װעסט 16 אין

םעערטאן. — ריעזעיל ברודעד
 איז לאװ און כילײט םון ר,אטיטע א

 ׳בעטע;דיג באארד, רער פאד עריטינעז
 זי אדער פירטע זײער צװינגען זאר טען
 אינסײר איהרע פאר ארבײט געבעז זאר

 װע״ װילען זײ אויב אדער, ארבײטער,
 באשעם־ ניט זײ זאלען דדטאבערם, רען

 איצט. וױ װאנארבײטער פי^ אזוי טיגען
 דער וױסען נעלאזט האט האנטאן ברודער
נא״ געגעבען עוין האט ער ד»ס באארד,

 א*ז oyjy* צו >\נגעאנטעט טײנוגג, ;ע
 װאו דאוא, ניט. אדע־ געפעי־ען ראפ

 ױ1א ר9 האט געגויטיגט, יך1 וזאט ע־
 פײיגד 1ס♦ קריטיקירט *ען, ער וױ ״;א־ף

jy ״פייגד׳/ yנאגטyאגf סײ און iy ^ iy״ 
 טיט װעי״כער *"נץ- ‘יערע אז ׳די;

 ױניאן די װע^כעס בײ װאס, אימענד
 איחס פון װעט ^ידען> ויעיום חה קען

 טפטyנא^ אופ; ביטע־סטען דעם אױף
װערען.
 סאלידאריטעט און גאנצלױיט די

 אים װאס איז דאס ארגאדזאציע, דער םון
 האט דצס צוי״יב און אינטערעסירט,

 פיל זעחר געכראכט איל״ן עי
 יע• דאס ערװארטעט, ער און קרבנית,

 און זעײכע דאס טאן 4זאי אײגער דער
 רץר• םארטיג דט איז װער אירגענד אויב

 נאר דט באװעגוננ רער םאר ער איז ׳צו
צעדדך>י זא;אר נאר ׳נוצל*ך ;יט

 גע־ יעדען פון דאס עװארטע ״איך
 טעהר נאך אכער טעטבער, װעהנאיכען
 טזא װעטעס ד/ םון דאם איך ערװאיטע

 ׳םייע ,ד םון אײנער דין צו איז עס
 סאטע דעם פאר זיך טיט ׳צטעיען װעיכע

 האט — באװעגו;;״ דער םון רוקעךבײן
נעזאגט. ׳ע^עזינגע״

 אין באז־ו דין טיט האט ׳עיעדגגער
 םאר־ כעסערע א געיצאםען י״יראנא

 טעטבעיס טעטיגע ,ד צוױשצן יטטעגדדס
 גוטע די ױדאן. קאאיקטאכער דער םון

 ;עװיסען א ביו ״עײן זיך לאזט וױרקונג
 ליץ ארגז כײ איז עס און ׳םיהי*ען נראד

 סיזאן ל,וטע;דען צום יעױן אז צוױיפעל,
̂ען נעהטען ללאול.מאכער די װעלען  םילי

דעיפון. רעזולטאט גוטען דעם

 ־ או טיזען ?ײ װערען דזמאנערס, רען
 א;״ דזשאיערס רעגויעד א טערשרײבען

 װעיען װאס ארבײטער, אלע און ריטעגט
 טוזען ור׳גרען ׳ov* vor דיערע פאריירען

 }• איז עס ־ועלען, א;;ע^טעיט וױדעי
 דעש א-בערצולאזען געװארען *׳עיאכען
 דעם אין קאטיטע דער פון פארלאנ;

אפיס. דעם םון ר״שלת
 פון געװארען ערהאילטען איז כריף א

 כא״ אין אסאסיאײעאן, דדטאכערס דער
 כא- איז עס אוילטאךדזיעעסעיל. צו צוג

 ברױ אייטארידרען צו געװארען ^לאסען
 סנסוך דעם שייכטען צו האכטאן דער
 אולטאן• װעגען אסאסיאײ׳צאן דער טיט

דזיעעסייל.
 מיט- ארגזזערע פאר ״סײפםי״ רועגען

גלידעה
 אוי^טערפזאם האט הא^דאן ברודער

 סײערט, n ווע;ען כאארד די געמאכט
 געטרא״ זיך צוריק ילאגג ניט האבען װאס
 װעיל״ אין יארק, נױ און ברומין אין םען
 פארלױרען האבען ארבײסער צאה̂י א כע

 דער דערצעהלט האט ער לעבענס. זײערע
 זײנען עעיער דאזיגע די ראס באארד,

 דאס אבער ׳שעיער ױניאן ^ײן ניט געױען
 יוג• צאוזיל באדײטענדע א םאראן עטאיז

 םײער״ אױך ?ײנען װאס שעמער, יאן
 פאר יעגט האכמאן ברודער יאסטקעס.

 דושאינט די אז Jםארלאגגע זאילען מיר
 זאל קאנטראל סעניטערי אװ באארד

 אױספאר״ גרינמיכע א אנפאנגען באלד
 װאו און אינדוסטרי נאנצער דער סון שוננ
 זא• וױאלײמאנס, געםינען װעט טען נאר
 באדי״ צו זײ שריט װערען גענוטען אען

 גוטגעחײסען חאט כאארד די טיגעז.
 ןוון רעלאמענדאציע האכמאן׳ס ברודער

 זיף ׳מטעלען צו באאויפטראגט איהם האט
 דירע^• ׳פרײז דר. מיט םאו־גינדוגג אץ

 אװ כאארד דדצאינט דער םון טאר
פאנטראל. סאניטערי

 רעקאמענדאציעס האכטאן׳ס ברודער
 אג״ דער נאך אײגע אויפגענומען זיינען
:באשיאסען װערט עס ארן דערער

, ס נ ע ט ע ׳ ר  גוט כאארד די הײסט ע
 האכטאן, כרודער םון רעקאםענדןןציע די

 זאל טראכטטאן בערטא שװעסטער דאס
 אויןי געבען צו אכטוג; ײערען טימטrבא
 ױניאן קײן נישט און ױניאן וױיסט די

 צו״ אױף אױםזיכט האכען זאל •שעפער,
 פאר״ כדי װ. אז. א סױרחולארס טײלעז

 טעטיג״ דער פאר באדען דעם צוברײטען
.1923 פון קייט

 באארד די הײסט #ס נ ע ט י י ו ו צ
 פאר- ברודער דאס רעלאטענדאציע די גוט

 ברוק״ פון װעדען טרעגסםערירט 5זא גראז
חױיט־אםיס. דעם אין <ין

 טיניט״ם דעם אטכאאאגגט װאס
 באשילא• באארד די האט סקײל, וױידזש

 דושאינם חןר צו רעהאמענדירען צו סצז
 קאטי״ א ערוועחאעז זאל וי אז באארד,

 יע־ םון פארשטעחער אײן #זעקס םון טע
 די מ*ט צוזאטען זײ אלן לאקאל דער

 זא״ כאארד דזשאינט דער םון אםיסערס
 רוײדדש מינימום די דיסיןוטיחןן לען

 עקזעהוטײחנ םארשידעגע די מיט ספײל
 בא• ארײנבחונגען דאן זאא און באארדס
 דער צו רעהאמע^ציעס שטיטטע
םמגליך♦ וױ שנעל אזױ כאארד דזשאינט סעק. מקאװ, קי ם.

FATIMAםיגאדעטם

̂נצינ פאר צװ
נ מ א ו8ד8- ו, ע ס ע ם1ל » 

ר י ר 18 ס ע ט־ ט א ע ר א ג י  ם
ם ר ע ו ױ8 ו ך ז ױ ם־ ה ע  ר

ט ר י ט ק ע ן פ ו ױ ס ז ד א ע י  ס
ר ע ע; ? מ

 רויכערעד סאטיםא זאלען
זאגען אייך

Liccrrr tc Mykii ToiA co Cf.

m פון מיטינג m דדעס ך פזן באארד 
ױניאן מאכער ודיםם אוז

װע• וױרען זײ אויב אז ׳םירטע דער טיס



U f l U V l f c S f

דעפארטמעגט עױולףשאנאל אוגזער
) i f  j w w - y

» * r
ל * צ * ש ט ״ ״ ן י ן טי ע h*1 ט

WHO) ffuff eye ,o;yno P®r*
t m t i f r t  r ־ *׳ןא״׳ויס*>

®ye . * w m  ?y jy r״ r m i ■'tint•
is ,-y• r«egi 1*/ py py

®v,־ y׳t  py t״m
fyryn ד׳ rm - n  ‘1 pe a u e ry•״

....................................................T ־" ...........................

שט. oemy־4
im w  py v r w M )  *Jte iv 

■m ivr-t oy in• oeyviye y inyuy® 
fjpyny; iwryn *״,e r r  ew e m 

tjjr ffrre 'M i oeyey; oyn ey 
*י •)e fyoeyro eye ,;ey®״;® <yer׳  י

nttiy it״yi44if ' « w*״׳uye 'M״ 
®yt; נרודןי errs ,ײ *tit■ וייי  *yi 

fe jit*׳yen'e eeyy® o ry■■־ 
r eס וי f,4* י y ir r 'n  j io-p 

,eyoyrryo ,f.eyp .$ f jf f i  po;vi 
•'eye W y w iT iy  ?y jy r 'T y o ry 

ii .n jiy ,yt®®;״vo'0 eye ,;ey? י״* 
 optvtye• * o«*ii ,eyoyo4;y • נ״ססי

eye ,;ey®p4e o w y נy Jrדf»׳yד pe 
^y 1®׳■ די yey4בטראנ«י״ו jy4>p, ׳•* 
®ny p# jw irro  *,yi (yny»;»

peyor iv®yn eyrye r e ־ « 
p* ov m i '  *n o;yo, •ד *r»  ey״

ps iw m tm  v i  mm •ד «!m *p 
if"ieyn ,;yew  pit״ )•'’oyn Of ייי®

i״ /fypnyj;• fysyn 44t .oe4rt;yey 
py ey ro; וױ 4i, די w s e y* 0י0י| 

 ט־ט jv®y;iy ,o4־y ״«e® ey״i py זיד,
 eye fryojry® iy eyoy® em נ־אדונג,

4#fiiey p* ;y'rYyo*׳v; iy®י) ױ® 
*eve ps ,iy ,•®srrvfyj ,4typo-py eye 

y ey®?yi׳׳o ןין s״>iy |yo44ey®ey® f 
1 y iyeyn4׳po  •e pe eyassney® ,e p 

eeoH־y ,jy׳t yjeyn j״ i4״®vry® iyj 
b;׳,o

ny eye;yiyn;y eye־•'fio;v oyr o 
ooy*־• e fjr»i;y;®-y׳ ,eyjeye

ey eye,׳p״׳py lot's »yjyy ׳־& 
t eye y-ryer■׳jy;;seyj;y e י״טסנ®

y o*4® ,ey«yi<yj ;yi 
*e.A

7 eye ,ejyvyיט׳
ry׳*eiy )׳«, «׳ y ,*yrj׳e -yy* ״*ye

eyve•* eye py p<ri} y /4>׳> 'y׳*H'yo «u ט
e rt pe eeip y oeip eyeyyj *׳py•

y*yi••• r•״ : eyyy ee טי« r y y e 
ey'ejyev'B-e eye;yeey*y pe , y j, 

y •e»־׳,eyp se^'BPy' •e i e yB ־»p 
l  eye ,B;yny m - 't׳״syiiy: iyu׳־ 

M i
jy-ym fy ןױך* iryv  fyyyryj 

BJsye ■n ,eurweye rye : נ«*ד jy
-- »״eyjp«ej0<iK yy(*(*״ypy״

B oe«<*ue׳e<«y,
”eyB"״ eey *e py seiyeve •e 

.oרy•־טe. ,1 ג.
o;yiv» — •וני׳ס׳ט•״ py נ>וי,,י־

p׳׳p*y.
 נטyדyנ e;yry: ;y-yn eyuyiy׳

yj jy'yii syn ,(yoeip yeye;y iy-yv* 
yv iyeyj״p yr*e ,iy־yj |y*yp |yoe־ 

Wp ; py ,Bjyry ;w e e  |yeyn mm 
e9׳ p,טייט *■•#;y'yn py ,ye-yey 
t״,e (it eye’eiB‘9 V'H eye *,ee i 

eyy;,y*;,׳,opypye *y;yy
ey ך ווייט*» *py •e oye ,jyeyn 

eyB״׳;D ?y;yy׳e;D־c (ie eye<׳‘yey׳‘• 
e׳yr;ye Tt jyeyn y( ר׳ט mm  eye 

e;yj״ryf (y'yn py o|׳ yrpy ty־ 
p p d v b  *,y jy y ’Pi'ey״eeye ey; .d 

y-yf .r'epyeey pe; ״ fy ,(pyf ז
e• .ר•״ *eye oye r,«y oeyn ey oyn 

Deyn ey oyn ,B*y; eye py ,esnee 
yyi; |y.(״;;ee 'yr ̂ו־־סכעגענעז.

ziyey? tyiyy iyeyi eiyr-yt
■lyeye r V ־

,m ײי
PV11 (yieye lyr 

fin y
 ye;yD** דט׳

eye;ye
j i  , )W W  lyayyyy |yeyn ;yore׳ 

py ;yee ט־ט־וווך y»y?d •e ,e;yny׳ 
f; B״ i) pe B j 'f f i#  '1 eye)iy iy

 *1׳ ׳py lyeyn (ymp 1 ױ
i n f p  (yiyjy) ••ye;i י׳ו m• 

<■ Mjy ei;yney py׳*yf'1 ,y

1'

ye r py ,eyeyy ו»ך ty ,tyuv) Been ifiiifii( יי fifw Jifiitf, 
1/1^ f d«h«« פוןדנד^ננען 

ywey: די

r»• I׳n «ד/ 1̂«
yyy eyn pe
M w  eye «y

y♦ ,•^••יוי
« I״ ,1 f

y« ry j|
ni»»׳Myfeiy״B.

yeytry pe eye'NB•* '1 (yeyf 
1 ryyyeך< b lyywyj־•ypy; eye b 

fljy<״yn ,B• די jp׳i |y׳•yn i» /•) B 
jy ; ,yyiyp^yitpy iye׳,lyrjyo veyee

f m ill" ייף y״j»׳e״py (y3 ד •yep 
1 fit |i>s' יידט׳ Biy ery; Deyeiys 

p4 lyuttfiyey;׳u׳ y pe eye;yo״ev 
ey< py*׳y e«f D3׳•eye .p

Bfye ׳<>n;y»y*y; •e By״.B

»  ממונג דער is מנמרס און *אחאממנג*
אוניװהרזיטעם ארנײסער אונזער וון

י ן ד ע ם י ו ן ק ־ ר א ע ז נ ו י א ט י נ . ױ ־ י ע ט נ ע ם

y3y;y; jyeyn eyn ,fyoeir »e|
 ױדטי yeyfpy py ;ypg eye |y-y״

oeyo;yo׳ f iy fyjyeereye׳yypy p* 
y <n eya;yeye׳-eyn*ee fyn e;y;e 

Tf |y>yn yyn (e< די ne |ysy;די n r 
oy3״sey eye py iyre^  fy *1״(i ״

jyoeip <e .B;ypys b ij eyiye ry tn y 
f;3״eyy;ony periey• y;y; (y׳D4 

erye »e pe fyeyny; סיפ׳ן pney״״ 
eyn eeip eyey< .B;y«rytye >y;*r 

.ojyove opyt pe feyevye
jyeyn m tm  m m  fyoeip •e 

oyoyo ye;y;pye 4e : או־ף
yoy^ye*•( אוז eye pe (yy;rijyB 

jjiam*3'eyB443ey׳׳ — •I'nye o pw 
*B3 fyeyn (yjy;y; b ip i eeip eye py 

iy yeyejif׳B44?«yfpeyoe 3* יי «יyei 
ey»;4y eytpy py jyoye־;•v >y;yr4

 y4eooie;4y eye pe ;;ieeniB;y •e‘״ נ
yoy py »uynye iy4Jp*T4eo 4e py* 

).yoeeyn ytyeriB — yp4e
oyn (yoeeyn yifeyno y3>yf 4e 

ny y mm״eyry oeip |yo : ״'ey *e 
nee eyo443.״

D״y r;y; pn m m  fyoeip ye׳j' 
.e;yeyeye pat o;yoyeyo

ooip fye ; ״eo״*e py Df4jy4ji4-e 
yoyyor yo;4P<yeyo״( *eyo .ee pe 

yr*oy;ypy, py .oPy»;ye oyeyi 
fypyo fie ,eyo443ey n  py fyoy>3fee

_ •fr^ye ט *זוי ״װי lyeye v n מנ n  y ״/ 
oeip eyeyryeo y pn eyn oye — 

oeyorn .? .y pc, י« : o;?ye
fie j;ieyoro;y 4e .y ״נ־ די* 

ooe;ip־|.yeyiip
4ov4y ;yer fie e;yor eye' נ.

.Dtnpr’i• נען
n  j *בות44׳ eyo4;3ey eye fie״ 

»e w ;44royep m r  ty «i;yny3 
eye o.eyor oyn oenrn 4e .e 

Boenp;44y fyro ry  ;yeyi־.oyep 
y fyatr r iy  oyn oewP’n .eo 

*r y  ytroyjypy y;eyeyo, ey34y oeip 
oynno’oo״ nor y pn oyn oye 

one 3 וױey ov 4i»y״eyy;y; eye o 
oy«py e y re ry*״.oyeo4o ey 

y ooip fye קיאס y׳yjypy, : e n״ 
, pe ךי py דיתס '; ; i ir n y r e w n y 
nVo׳yeyp y.יד T»o y pn oyn oye 

mor eyery־py lyrpyeyee. ;yam o 
fyreoyojyp״ oye ^וױ ןןייס my מד

^ כ״ ״ ף ; י ײ י י יב י נ׳ד eyroir4y eye py o/^oeye ־יקיזו
yro• fie snejynjy rvnryo n.'* 

ye־;p״ — ny oyn yoyo eye en*y 
.oeynye oyeynyo .4re oeip V ireme 

m מי rw n w ti oeyn ^wiyi emy 
m ןײ סיס m  jn ttn  n  fyoew סים־ 

fnyoreye erne; י תם » ! ג י ז  •י
ocyreyry; yj-ory סין yen’*. y>y

By;ypy ,'rvyo  ,lyiye־׳c יעז I'yi,' 
4o״py ,i ןיי *eye r54DD fnr fyeyn 

py oeyreyry; eye py oyn fnyor 
 B3yoyr.y34y ®eye oy oyn ,o:yet״

jyeyn, ײ נע־ eye |4y (ys;׳yo vey נ

 fyoyye oeyyjyp py jjpoyjeyt יד
e4iy fyo;)4ryn py o;yny ;yo-e®* 

pn; ,מ-י-סלױ *••yeyereyem n  eias 
 4feyn'jiy eyo44aey eyjpy jie' ;ו;ג

yey py jyoyey; jyny; py |Byo ה־ג־ 
*eye oyn o‘iy eyo4ie; eye jiy ,jyoj'f 
*y .e;yny jyoy;y;;y eeyf y osyej 
e׳ Tf jyoyn ,eyp-no *e •y ,eyjeye 

iy׳o;y®44vy;o ר*ט r״e yey׳jy;;ieo4 
y oeyreye ony oye oye oye jiy סף 

.jyp;y;eyt
 y;o4iy ®•f oy•וו oTy eye יײ׳ו 1סי

v®־־ie; eye !D:y־py ■neyo4e4iy eyo 
oe<ey;;y jyny; 4 ריטoo*4tio;y jy־fyy 

on jyoy;;y ,ony3־io׳•ov »4o py re 
3io׳o4;e ye;yo®4P  yre4׳e fie .ey 

 ne; oye py ye;yryn;y •e ;is ey*#;־{*׳
ryn jyc;;0׳i4eyo4e*iy »me4iy jyD 

J4® i  jyfyeeyoney o;yey; jyo ey.e 
jiy reyor •׳;eeiy yroo4<0,׳p;ye 

Tt oo.eyrye jy<;n e y 4 4 f oyn 
 oye nn y oyn ; o4;׳;v yo^yiy ד*ט

i oyn< Tf ooey;eye jy4JP e׳ y 
o eeos־e4iy jyooyp o׳jy r4oy;ypy j 

 4e ji® v;ye >e jyeyoy®eye iy נענ-ט,
40 T iy Tt 4f 09fiy;eye ,eyo,43eyט 

o ; n r 4y e y״■eye — ,o44® e y 
Tt 4f oniey; ריט ei4ey״*yo ey;yr 

 eye4e;o4o ,e jyep4no;y, 1« טעהייט
/f jy»44e3 i44׳ jie n;eeo yeyoye y ie 

jyeyeioeip jyey®ye y iv ,rw 'v o ry 
jyoye ,,f py .e;yor ט4ד oty4fio;y 

oyejyee jie eyoi; jyey4 jyoi;y;e4iy 
o®ye®y;eye 44f ey® oye jyo eyn 

;;usyey eye ei»e oeyyjyp oye ®4'y 
®3ey e y 4 41 ji״.oyeneynniy eyo

ט ג ע כ ע רװ ע כ י י? ל א ד נ ע ל א

ה־״ש־־ל, אױר.ד*;ג װא׳טינגסא{ אדדױערױטעם, ארכ״טער איגטערנעעאגאל
סטרים. טע19 און פיײס אוירװינג
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•.192̂ נאײעסכער, צטען4 פרייםאג, י י ק ג י מ כ ע ר ע 1ג

 רער פון באארד חשאינט פח מיטינג
'ױניאן קראזקמאכער

 יעצטען דעם םון ■ר^וט^^ען די
 םון כ^ארר, דזשאינט רעם םון ביטינג

 םארגע־ װערען טעץ®10 רעם נאװעטבער
נוטגעחײסען. און לעזען

צושרימטען.
האט ער אז באריכטעט, 3 לאקאל

 דעם םון׳ •ראטאקאיען די גוטגעהײסען
 דעם נאװעסבער פון באארד דז׳טאיגט

 די םון אויסנאהמע רער מיט טען10
 צרטרישט דעם םון 2 און 1 פונקטען

.1 יאקא^ םון
האט ער אז באריכטעט, 9 לאקאל

 דעם םון ■ראטאקאלען רי גוטגעהײסען
 רעם :אװעמבער םון באארר רזשאיגט

 דעם םון אויסגאהמע דער םיט טען,10
 אין באארד דדשאינמ דעם םון כאישלוס

 אין ,1 יאקאי םון צושריםט דעם באצוג
דאס פארלאנגט, האבען ױי װעלכען
האבען װעט <אקאר א ײאו דארטען

 ביױ צאהל די ביױו באלאט דעם אויף
 בא־ איז עס װעי״כער צו נעס-אײדדטענט,

 קאנרײ זײערע םאד מען זאל רעכטיגט,
דא־ און דאשיר שטיסען קעגעז דאטען

געגען•
װערם צויעריפם זעלבען דעם אין

 אז דאשיר זײנען זײ אז געזאגט, אויף
 הא־ צו •װערען כאװייינס זאל 1 לאסאל

 עקזעקוסױו־ דיער םון מעמבער א בען
פאיינג־פלאץ. יעדען אין באארד

 ער ראס אינםארמירט, 10 לאקאל
 פראטאקאלען די גוםגעהײסען האט
 נא־ סון רירעקטארס אװ באארד די םון

 דעם םון און ׳טעז1 דעם װעכיבער
 דעם נאװעכיבע•־ פון באארד דז׳עאינט

טען.23
 אינ־ האונסיל״ דעסענס ״לײבאר רי

 ארגאניזאציע זײער דאס םארםירט,
 טען22 רעם קאגפערענץ א האבען נעהט

 באארר דזשאינט דער און גאװעמבער
 רעדע• צװײ שיקען צו םארלאמט זוערט

גאטען•
צוריהגעײיזען. װערט םארלאנג רער

 ראס ׳אויר אינםארפירט 9 לאקאל
 פראטאקא־ רי נוטגעוזײסען האט ער

 בא־ אין באארר דזשאינט דעם םון לען
 דובילער, און שעף םון הייס דער צוג

 םון זאל ארבײטער סעט נײער א דאס
 ארױפגע- ארבײט דער צו אםיס דעם

װערען. שיקט
״ריפט זעלבען דעם אין  װערט צ̂ו

 םיט vh 9 יאהאל דאס געזאנם, אויף
 פא• זאל אפיס דער דאס םײנונג, דער
 ארויפנע^־קטע די פאר פרײזען כען

טענשען.
 צױ דעם םיט צוזאסענהאנג אין
 או הײםאן, ברודער ערקלעהרט עריםט

 דאם געווארעןו אינפארםירט איז ער
 ארביײ ®רעסערם, און םאכערס ססוירם

 ארוים״ ?ײנען םעט, אלכמן דעם םזן טער
 צו אםיס דעם דורןי נעװארן געשיקט

 קײן אז דענקס, ער און ארביים, דער
וועיען. געםאכם יגיט זא< אויסנאהםע

 פרע• דעם םון ערשלעהרט װערט עס
 דער אז באאו־ד, תעאינט םון זידענט
 מד ניט האט דירעקטארס אװ כאארד

 םאכערם סקוירט דאס דאגעגעה ראט
ארבײטען. כלײבמן דארם זאלען

 אר־ אנדערע די אנבאלאנגט יואט
 אויפגע• הײמאן ברודער ווערם נײטער,
אםיס. צום װענדעז צו זיר םאדערט

באריכט. קאטיטע םינאנץ
 דאס באריכטעט, קאטיטע םינאנץ די
 ב. ד. ,35 לאקאל סון מעםמרם צוױי

געװענדעט זײ צו זיף האבעז א., נ. און
g,׳ ■ י י- י ״■■ .............. ■ ■

 וועלען זײ און רעדע, גאנצער דער םון
 איו רעדע די אז םארשטעהן, געװיס שוין

 באגײסטע־ פיט געװארען אויפגענוסען
רוגנ•

 אויך האבען רעדען זאכליכע סורצע,
 װײס״ נוםא, מחותנים סאםע די נעהאלטען

 םעס־ די קאהן, מ. םאניא ארעזידענטין
 עדיױ איגטערנײשאנאל דער םון רעטערין

 אלעקסאנדעד און פאםיטע, קײשאנאל
 עדיר אינטערנײשאנאל םיטשהאנד^ער,

דירעקטאר• ,קײשאנאל
 האט קאהן פאניא װײס־םרעזירענטין

 םרא־ מיט׳ן צוםרידעגקײט אויסגעדריקט
 עדױקײשאנאיל־באװעגוננ די װאס גרעס,
 עטליכע ^עצטע די אין געסאכט חאט

 אנוועזענ־ די צו א&עלירם האט און יאהר,
jn באװעגוננ דיזע העלםען זאצען זײ 

ערםאמ. נרעםערעז א נאך צו דערםיחרעז
 האט פיטשהאנדלער אלעה&אנדער

 דעם װעגען אנוועזענדע די דערצעהלט
 •אר־ לייבאר ״כריטיש די םון זינ גרויסען

 װאהלען •ארלאםענט w^vל די איז טי״
 דאס אנגעװיזעז, האט ער ענגלאנד. אין
 עננלאנד אין ארבײטער אתאניזירטע די

 אנגעםאנ״ צוריפ יאחחנן םיס נאר חאכעז
 אז או ב*וחנגונג, עדױקײשאנא^ «ן נעז

 איצ־ דעם צו נעחא^םען נעוױס האט דאס
 אין פארטי״ ״^ײבאר דער טון זיג סעען

ענגלאנד.

 זײנע; וײ וױ רעם נאף שטיצע םאר
 ׳צײט לאמער א םאר קראנק געװעזען

 צװײ די ראס רעסאפעגרירט, זי און
 פיט װערען געשטיצט זאיען פעפבערס

יעדער. ראיאר 25
 פון ארבײטעױ רי םון קאםיטע א

 דער צו געװענדעט זיף האבען קאץ א.
 זײ, א־נםארםירענריג פינאנץ־קאםיטע

 דעם םון ארכײטער אן זײערער ראס
 האבען ױי דאס און קראנק, איז שא■

 פאר טעאטער־בעגעםיט א אראנזשירט
 שײ די דאס םאײאנגעז, זײ און איהם,

 טי־ הויפען זײ םון זאי נאגץ־קאטיטע
 רעהאסעג־ םינאנץ־מאפיטע רי העטס.
 גע־ זאל אונטערנעהסונג די ראס דירט׳

דאלאר. 50 מיט װערען שטיצט
אויך, באריכטעט קאםיטע פינאנץ די

 פארלאנ; רעם אויפגענומען האט זי אז
 צו שטיפע״, ארבײטער ״םרײע דיר סון

 באלל בויערן יערליכען איהר שטיצען
 אונטערנע־ די אז רעקאפענדירט׳ זי און

 100 פיט װערע; געשטיצט זאל פונג
דאיאר.
 פי־ דער םון רעקאפענדאציעס רי

גוטגעהײפען. װערען נאנץ־קאםיטע
 אדן עקזאםינײשאן דער פון בארינט

קאפיטע. אבדזשעקשאן
 רי םון באשטאנען איז יאפיטע די

: פעפכערס פאלגענדע
 און קאפיאן לעװי, — 1 יאקאי

שעהן.
דרעזינ־ שפעטעדער, — 3 יאקאל

לעפקאװיץ. אין סקי
 אין יאנאװיץ דרלי;, ■— 9 לאקאה

הײמאן.
דונינסקי. און סטאלער — 10 לאק.

 גאלר־ סאקשטײן, — 11 לאקאל
טשאנסער. און שטײן

 סטאנקע־ :אלדין, — 17 יאקאל
העלער. און וױטש

 און עטקין הײפאן, — 23 לאקאל
װאנדער.

 בארענשטײן לעוױן, — 35 לאקאל
ברעסלאו. און

 ניציטא פאליסאני, — 48 לאהאל
נינםא. און

בריה. — 64 לאקאל
 ;רײפער ראשינסקי, — 82 ^אקאל

אשפיז. און
— באארד דזשאינט פון אםיםערם

 קאפלא־ לאגגער, םײנבערג, ברירער רי
פינקאםסקי. און זויטש

 שטיפ־ (אהן םענעדזשערס דיסםריקט
 ס. רובין, רזש. ברירער רי — רעכט)

 בראד־ ם. סלוצסי, ה. פריזאמט, ס. מעץ,
 און באביץ א. קאראטענוטא, ס. פילד,

פערלפוטער. ס.
 דינען פעפבערס םאלגענדע די

 בא• דעם אויף נעװארען ארױםגעשםעלט
:לאם

.1 נוםער לאקאל
פ. סינאטאן, .2 ה.; אײדענלאנר .1

 םײן, .5 ס.; עלקין, 4 א; דאװיראװיץ, .3
 ס.; םײנבערנ .7 ס.; םלאם .6 מש.;

 הײנס .10 ב.; נאלוב .9 ס.; םעלדםאן .8
11 ;J. פא״ .13 ס.; סעטץ, .12 ה.; לעח 
 רובין, .15 ל.; פאלטער .14 כ.; זער

 ראטענ־ .17 דזש.; ס. רינגער .16 דזש.;
 ם.; שנײד .19 ט.; ראזען .18 ט.; בערג

א.; שװארץ J21 ם.; סאלאסאן .20
 2A י.; שומאן J23 א.; סעאעזניק .22

 דזש.; װארשאװסקי .25 ס.; טאקער
ס. זעלדין .26

.3 גוםער לאקאל
ב.; דרײזין .28 ה.; בערקאװיץ .27

צװײ־ דעם און רעדנער אײן צװישען
 פוזיקאלי־ די אויםגעטראטען זײנען םען
 א ראבאק, ראזע םים טאלאנטען. שע

 האט םעצא־סאפראנא, אנגענעמע זעהר
 רוסישע און אידישע געזונגען הארציג

 האט פאזוטשו אסװאלד םאלקס־לידער.
 וױא־ דער אויױ זאכען קלאסישע געשפילט

 טע־ א ליבערםאן, לעא און לאנטשעלא,
 אפערעם. םון אריען נעזונגען האט נאר,

 אײני־ זײנעץ טאלאנטען סוזיהאלישע רי
 זײ און נעװארען, ארויסגערוםען פאל גע

 דאס ״ענקארס׳/ געבען געםוזט האבען
 זיײ װאם נופעיען, די צו צולײג א הײםט

 פרא־ דעם אויף געװארען אנאנסירט נען
גראם.

 ארונטער פען איז קאנצערט נאכ׳ן
 סקול, דער םון דזשיסנאזױם אין אונטעז,

 פז״עהליכען א נעכאפט האט מען װאו
 באליב־ דער מיט ױניטי״, ״אלא טענצעל

 מען פיאנא. רער בײ בעקלער סײדי טער
 ריעל״ ^װירדזשיניא די געטאנצם האם

 דער און ױניםי־האפתעס, אנדערע און
 אסױ פײן אפאל װידער זיך האט עולם
זירט.

 עס איז ארום און ארום קורצען, אין
 1א אװענט, אנגענעפער זעהר א נעװען

גענוס. גייםטיגען אםת׳ען םון אווענט
פינקעלשטײן. ל.

M דזשײקאנ^ .30 ב.ן םענסטצר .29 *
 .33 י.; רײף .32 סאמױױטא .31

פ. ראזענפארב
.9 נוטער לאקאל

M בראונפילד .36 א.; באביטץ 
 .38 ס.; דצמנוס .37 כ.; קוק .36 י.;

 הײט .40 ח.ן גאלדכ^רנ .39 ח.ן פישער
 ד?ש.; וןעסטצן .42 ח.: הענדלער .41 ל.;
.46 י.; פאונער .44 נ.; קאפלאן .43

 סאייןין .47 ח.; שוסטער .46 פ.; רייען י
ד׳. שוסטערפאן .49 ם.; סאפנער .48 י;

.10 נומער לאקאל
ה.; בלום .61 דזש.; בענדער .50

 ס.ן פערלםוטער .63 י.; גאגלער .52
 א. וױינשטיץ .55 ב.; סאקס .54

.11 נוםער לאקאל
ה.; כראדסקי .67 װ.; בארל.אן .56

 פ.; קאופפאן ס.9 ל.; גאל^טײן .58
דזש. פיעסס .60

17 נוכער לאקאל
פ.; לאהן .62 א.; בערקאיױץ .61

ל. נאלאב 64 א.; קלאטה .63
.23 נוםער לאקאל

ברארפילד .66 ס.; כײליגסאן .65
1• ׳- לינד .68 ס.; םריפעד .67 פ.;

.71 ב•; שוב .70 ס.; זאפט פרי .69

.73 ;א כסאים .72 דזש.; שפילפאן
פ. שערפאן

.35 נימער ל לאקא
קאיאלינ״ .75 ל.; לער באצאהי .74
זענ- אײ . 77 דזש.; גאלד .76 פ.; סלוי
.79 ה.; לובינסקי .78 ס.; ר שטאט
.81 n פאסקאװיץ . ,80 ;. ה לעװין
.83 ^ • ׳״< י סלוצקי .82 טש.ן אראנסקי

( טוכפאן
.48 נומער לאקאד

קאפונא־ .85 טש.; קאדטיגוטא .84
 טשירי;־ .87 א.; קאטאגי .86 ם.; לי

 דאטי .89 ב.; דעסטי '88 ר.; טשיאני
 םוטשי• .91 ר.; לאדופא .90 פ.; נ.

 .93 פ.; פאריקאנדע .92 פ.; גראסי
א. װעלאררי

.82 נוםער לאקאל
ל. ראזענבלאט,

 אברזשעמשאן און עקזאםינײשאן די
 די דאס אויר, דעקאפענדירט לאםיטע

 םון באשטעהן זאל עלעקשאךקאפיטע
 דעם ס*ן דעלעגאטען 30 פעפבערס, 40

 לאקאלס 10 די םון באארד דזשאינט
 דעם אין פארוױקעלט זײנען װעלכע

 באארד עסזעקוטױו 10 און עלעקשאז,
 — לאקאלס זעלבע די פון םעםבערס

 באארד״ עקזעקוטױו אײן ד׳ײסט דאס
לאקאל. יעדען פון םעםבער
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^jf װעי*, n g חאכ yn אינערטרינעןן 
n ױםוסען געיעגען איו שטאדט* g pc 

t יון נאמ גידעריגען v i " o  p^p g דער 
 דורכ׳ן געילאםען ניט אוז אײוענכאחן

 מײל g געװען pg סטאנ^יע h ׳עטאדט.
 גע- דך חאט װאס סיאץ g בעבען אװעק,
 סיײ g געװען rg דארט סיקיוױ^ רוסען
 ב״ם םע?טארי «יליל g pn סיי דער

 *קימען איגזער נעפאר נאר סטײ״עאן,
 כיד וײערע םון ארױס נ״דע זײ דינען
געס♦

ל אין  דינען אװעגט אין און פריה ר
 װאס װעג, g דורך ״כאסמס״ געמכיעז

 םון ,P'gc טארנער׳ס גערוסען דך האט
vonnבידװעי. אין סטריט םעין אױף ל

 רעסטאראךכיזגעס אין געחן אובזער
 םאסע׳ס דער געװען איז װענ אױסער׳ן

 יאחר א סאר דעם ױענען חאט ױ אידעע״
 געגאנגען דעם נאך און גערעדט *ײט

 אנטקע״ בילדינג ײדי;ע5י g געדונגען אין
 גע״ האט זי כאהדסטאנציע. דער נען

 װאד• וועילען* דורכסאהרער דאס גילױכט,
 אין ארײגקורען ׳טרײץ g סאר טענדיג

 אק •אי ישטיהעל g קויסען רעסטץראן
קאםע. טריגקען
 אײנ־ געװען נױטינ איז אנחױב סון

 אויסזעהן עס •יאץ, דעם צוארדערען
 גענומען האט דאס רעסטאראן. g וױ
g חוד^ נאנצען

 א אזיסגעםא^ט האט טאטע דער
 נרוײ רויטע אין נאםען זײן מיט ״סײן״

 נאםען זיין אונטער און כוכ^טאבען סע
 :כאםעה< ^טדענגען g —י

דא״ ״עסם
 גע־ װעז זע,טען אזײ דאס האט מעז
 ־j/5 געקױםט איז מאדקײס א !םאילגט
 און טאבאק פיט אנגעםייצט או« ווארען

 דמם געװא׳סען וזאט םאסע n סינאיעז.
 נעגאנגעז כין אץ־ װענט. די מים םצאר

pg סקול pg ,װאס צוםרידען ממאדט 
 היהנער. די טיס פארם םון אװעה כ׳בין
 אין געװען. ניט איך בין גליקליך אבער

y בין אווענט n סקול סון אהײם געגאנגעז 
 װע״ געטראכט און סאיק םאירנער דורך

 נע׳ןןסילט זיך האבען װאס קיגדער, די נען
 גע^סרונגען האבען זײ װי שטאדם, אין
 םרןובירט עס האב איך געזוגגען. און
 אבער װעג, אויפ׳ן אלײן זיך פאר טאן
 עס האב איך גענאנגען. ניט vn דאס

 נעקוקט צװײפיל םיט און אויםגעהערט
 דערזעהן געהאט מורא כ׳חאב זיך. ארום

 ׳שםימוננ. סרעהליכע םײן אין װערען צו
 פאסענד ניט אױסגעזעהן םיר ךאם עס

 געװא־ ערצויגען איז װאס אײנעם, פאר
 איז טויט װאו היהנער־פארם, א אויח רען

געװען. באזוכער טעגליכער א
 אונזער באיטלאפען האט מאםע די

 אפען װערען געהאלטען זאל רעסטאראן
בײנאכט.
 פאסא־ א פצעגט אװענד אין צעהן

 מים נאכנעפאלנט דורכגעהן טיײן ?שיר
 װאס ארבײטער, די סחורה. םון טרײז א

 צום צוקומען פאענען טרײן, דער סיט
 פרנסח צוצוכײסען. װאס רעסטאראן

 האט מאמע די צוקומען. נענומען האט
 בײ• נעארבײט און בײ־נאכט געעלאפען

 נע׳טלאםען. האט טאטע דער װען טאג,
 ביד די אין םאטע דער איז כײ־נאנט

 םלײש געקאכט האט ער געזעסען״ נעס
 עטלי״ פאר סענדװיטשעס צוגעגרײט און
 אידעע א איז דאן און בארדערס, כע

 זיך דערהויבען קאפ, איז געקוסען איהם
 גײסט אעסריקאנער דער װעלט״ ךעד אין

ארוםנענוםען. איהם האט
 איז עם װען ׳נעכט צאננע די אין
 דער האט טאן, צו װאס װעניג געװען
 דענהען. צו געהאט צײט נענוג טאטע

 איבערצײנוננ, דער נעסומעךצו איז ער
 שלים־ א נעװען אהער ביז איז ער דאס
 געװען איז ער װאס דעם איבער כװל,
 װײםעד אז און נענוג, אױםריכטינ ניט

P ניט דאס װעט 't•
בײדע, א? — געװען איז יאאז זײז

 אונםערהאנטען זאלען מאמע די און אר
 pg ארײנגעקוםעז איז וואם עויצם, דעם

רעסטאראן.
 אונ״ געוואלט ער חאט איבערהױסט

 אםר איעערע. די םאר טזןרהאלםוננעז
ל, סיט זײ זירעז מן. מיט ף װי

 צו אויםגעזעהז האם םאםמ די
 חאס אבמר.?י זאד, אזא pg >ווײםלען

 םרעחליםג די דאס געגאויבט, חאט
 װעלאן די אוני; צו סוםעז וועט װאמ
 . םאכען: םרעהליך ויך און !יננעז
 ױי װעלכעז אין ילאץ, םיד אזא ײיאע?
fy זאיעז w .מן . תו

 דינען װאכען דרײ אדער צװײ םאר
 םארנוטען אידעע טאטעלס סיט׳ן טיי

 גע״ ניט סך קיץ האכען -נײר געװען»
 יע״ טעגייכען אוגזער אין אנער דעדט,

t ד׳אנען כען o טיט אגנעשטרעמט דך 
 פאר״ צו ניײןען אוכיעטיגע n כ?ען,1שס

 געשמײכעלט האט ראטע ,ד כ״טען^
 אגנעוזטענייג אץ־, און כארדערס, n צו

 אוג״ צו כעיט1,גע*עמ האכ ׳איהר םין ויך
קאץ. זער

 פון נערװעז געװארען איז טאטע דער
 צופרידענ״ שטײכלען, צו אגשטרענגו:;

 געפאטעיט ניט האט עי צושטעיען.
 כאהן־ די אױף אטוגיציע דין םין םי?

 ־נײ• באדינט זײ האט ער ארבײטער,
 צו אויס;עזעד.ן האט ער אכער נאכט.

 ױגגע אדער סא; ױגגען א אױף װארםען
 קענען זײ זאר ער כידװעל, םין םרױ

טאן. קען ער װאס וױיזען
 גע־ טאי־ אי׳ע איז ?אונמער אויפ׳ן

 קעס• געטאכטע, דראט ם*ן ׳אזא שטאנען
 בײ ד^כ איז זײ םון אײער. פיט טעי

 האבען זײ אידעע. זײן געבױרען איהם
 אין איטפיי־ס נײעם זיין רואיגירט ראס

ילעכען.
 yn בין בײ־נאכט, שפעט ,4אײנדאי
 קורות טאדנע םון געװארען אײפ;עװער.ט

 טא־ פין ארױסגעריסען זיך האבען װאס
האלז. טעג׳ס

 האבע;.זיך ׳איך און פאטע די ׳כײדע
 ג־ א אױף אװעקגעזעצט אױםכאפענדיג

 ציטערג־ מיט האט זי און געלעגער, זער
 װאס לאםפ, א אגגעצוגדען הע;ט דיגע
טישעיל. אױם׳ן צרקאפען געשטאנען איז

 אוגזעי פון טיר די זיך האט אונטען
 אין *Egsp א םיט צוגעמאכט רעסטאראן

 טא׳ דער שוין איז ארום מינוטען עטליכע
 האט ער טרעפ. די אױף געקראכען טע

 האט און האנט אין אײ אן געהאיטען
 םױוער. אין וױ געציטערט אינגאנצען

 זיך םאי געקוקט צוםישט װי האט ער
 אונז אױף געװארט װי *לוצלינג און

 אי־ זיך האט ער נאר אײ. די װארםען
 אוועק־ םארזיכטיג זי האט געהאלטען,

 נעםא״ איז און טישעל, אוים׳ן נעלײגט
 האט ער בעט״ םאר׳ן קני די אויף לען

 איך און ׳ר.ינד א װי װײנען אנגעהויבען
 אנ־ האכען בײדע מיר איחם. טיט אויך

 די קלאגערײ. םיט לוםם די געםילט
 ארן האפ די געגלעם איהם האט מאסע

 אוג־ דארט, װאס זאנען, איהם געכעטען
פארגעקוםען. איז טען,

 רעס־ אין אונטען, האט עס װאס אט
םאסירט. טאראן,
 ױנגער דער האט אװענד יעגעם אין
 בידװערער א פון זוהן דער העין, דזשאו
 באגעגענען פיקלװיל אין געקומען סוחר,

 גע־ ערװאט אויז װעלכער פאטער, זײן
 ־אזײגעד׳דײ10 דער מיט לומען צו װען
סאוטה. די םון טרײן גער

 צױ שעה 3 אויף געװען איז טרײן די
 אין ארײנגעהומעז איז דזשאו און שפעט,
 טדײן די ביז װארטען צו פלאץ אונזעד

אנקורען. װעט
 pyp דזשאו װאס אן, םינוט דער פון

 אדײנגעקױ רעסטאראן אונזער אין איז
 װאונ־ געטוזט אגדערע זיך ראבען ׳מעז

 באנומען. זיך האט טאטע דער װי דערען
 דער דאס אױסנעװיזען, האט דזשאו׳ען

 ארומ־ פאר איהם אויף בײז איז טאטע
 געװאלט ן1א סלאץ, אין זיך דרעהען

 אנגעהויבען האט עס אבער אװעהגעהן,
 גע־ ניט זיך זזאט איהם און רענענען

 קי־ באלד אויף שטאדט אין געהן װאלט
 סי־ א געקױפט ער האם צורײן. מען
 ר,אפע. א געבען געבעטען זיך און גאר
זי האט און צײטונג א געהאט האט ער

, לעזעז. נענומעז
 האט ס טרײן, דער פאר װארט ״איך

 זיך ער האט — םארשפעםינט׳/ זיך
םארענטםערט.

טא־ דער האט צײט לעננערע א פאר
 נאך vvp דזשאו דעם האט װעלכער ׳טע

 איהם אויף געזעהן, געהאט ניט קײנמאל
 געװים האט ער נעכוקט. שװײגענדיג

 פון אטאסע פלוצלינגע א ־םון געליטען
 געוואוסט ניט האט ער םיבער. סטײדש

 האם ער טאן״ צו הענט זײנע מיט װאס
 קאנ־ איבער׳ן אויסגעצויגעז האגט אײן

 בא״ צו זיך קעין דזשאו םיט כדי טער,
גריםען.

נע־ ער האט — םאכסטו?״ ״זואם

 צײ־ די אפנעלאזעז האט ?עין ד׳זשאו ^
 טא־ דעם געזןוסם. איהם אויןי און טונג

 ן אוים נעקוהט האבען אומעז םענ׳ם
האט ער און אײער, סעםמעל רראםיגען

. ̂ : רײדעז אנגעחויבען
וחנג״ז געהערט האסט וועלצ, ״וועלל,

 האט (ער ״ty סאלאסבוס, סריםםאםאר
 ״דער כעם). אין זײן צו ןןויםגעזעהן
 « נעײען איז פאלאםנום סריםטאםאר

 מא־ װעט ער נעזאגט חאט ער ליננער,
 און שסיץ, אוים׳ן שטעחן צו אײ א{ עןכ

צובראמנע א צובראכען. ?י האט ער

ן י  סאי׳ן אױסגאזעיזן וזאט טאטעד
 יעפ פאר ו־ך א״סער דין צ,י וױדטאר

 *,,האיאטב קריסטאפאר פון םא-ברעכען
 עס דאה געזאנט, געזידע״ט, רך האט ע־
ד די י״ערנעז צו גיט טינ געװען איז י  י

 VA יןאראטנוס קייסטאפא• דאה דעד,
 איערען נאך װען טאן, ג־ײסעי א געװען
 פא־ ה־י״ט״צע; אין פארראסען עי האט

טע;ט.
 אין אײ אן גענוטען ־אט כאטע דעי

 ;ע״ ױ האט קײקי־ען. געגיטען זי
pg osyr,,p גע* ׳געשמײכעי*ט הע;ט, די 

 עיעקטריציטעט. םון עפעקט װע;ע; רעדם
 צוכרענע;* דטי דאס עיט,>עיקי האט עי
 אין אזױ זי יײקי־עגדיג :אר א•; די דיג
 ״:®•ץ אי-ל״ אײף זי ער װעט חע;ט, די

 ךי פין ט,יױא**רר די אװעיושטעלען.
 אייפ װעט עיקרערט, עי דאט הע;ט,

pg ארויסהעיםען. דעם
 טי״ר יעפ אין דל ראט קעין דזשאו

פאראיגטעיעםירט.
 טײ־ טען4איבע־געיאי ׳:־־ין האב ״איך

 גע־ טאעע דע״ דאט — אײעײ׳/ זענדער
 ״חײנע זא;ט,

וױיס איך װיפיר אײער גען
 אויפ׳ן א־י די געשטעי*ט האט ער

 א א*יף געפאי־ען איז זי א*ן קאונטעי,
 אין נאך סרובירט עס האט ער זײט.
 די לײקלענדיג טאי״ יעדער אטאי*, :אך
 און הענט זײנע פון רס4פאי די אריוי איי

 פון װאונדער די װעגען רײדענדיג
 האיבע א :אך װען עאעקטריציטעט,

̂לט יטעה  אייגגעגעבען יע איהם זיך ה
 סעקינדע, א פאר אײ די אױעהצױטטעיען

 אין קוקען וױזיטאר זײן געסונען ער האט
 א-דזם האט ע־ װען און זײט, אנד/ןר אן

 קױ צו געװאונען זײט די; אױ,-י צוריק
 א״בערגע״ װידער אײ די זיך האט הען,

קעיט.
 דעפ אין עגטוישט און אויפגערעגט

 טאטע דער האט דורכפאל, םיט׳ן פארזוך
 אין האבע; װאס םלעשער, די גענוםען

 זײ און םארזעהעגישען, די געהאט דך
גאסט. דעם צו װײזען צו אנגעהױבען

 7 האבעז צו גלייכען װאלסטו ״װי
 — ׳׳ > כחור ר ע ד װי העפ, 2 סיט םיס

פערלד די װײזענדיג געסרעגט, ער האם
קא־ זײן

ט*;ק■ ;יט ױ״ס //.
•4IMP

ני•

## • ״״ _______

 פארזעהעגיש וױרדינסטע
לעקציע.

 זיך האט שטײכעל אױםדיכטיגער אן
 האט ע• פ:ים. זײן אױ\י צושיילט

 צו גלאפ א הא:ט זײן אױסגעשטרעהט
 ער וױ ,6אקסעי איבער׳ן העין דזשו טאן
 פא־ העץ׳ם בען אין אגדערע געזעהן האט

טאן״ ױנגעריש װאויל אזוי לון
 די אנקוכענדע םון איז גאפט דעם

 אין געשװאוםען איז ױאס םאדזעהעניש,
 טא״ דער געװארען. נוט :יט אלהאהאל,

 ארס זײן אויף צוריה איהם האט טע
 בײ א נעװארען איז ער אװעקנעזעצט.

 פניפ זײן װײלע א אפגעקערט ׳בײז סעל
 טא;. צו שםײכעל א געצװאוגגען זיך און

 אויז צוריק םלעשער די ער האט דערגאך
אױעקגעשטעלט. איט זײער

 הויכטוטיגפײט םון אויסברוך אן אין
 אױף ׳קעין דזשאו געצװאנגען ער האט
 סיגאד א םיט האפע א נאך חשבון, זײן
 נענופען ער האט דע-נאך נעהםען. צו
 אלן עסי;, טיט אנגעפילט זי שיסעל, א

 נײ־ א וױיזען געהט עי־ ד*<»ס ערקלערט,
קוגץ. עם

 אין אײ די אגעאדימען װעל ״איך
 געזאנם, ער האט — עפיג׳/ שיסעל דער
 ארײנלעגען עס איך װעל דאן ״און —

 אינװע־ םלעשעל פון העלזעל דער דורך
 װען יטאלאכ״ז. די צוברע:ע:דיג נים נינ,
 בא־ פלעשעל, אין אינװעגיג איז אײ די

 און אױסזעהן נארטאלען איהר זי קומט
דער- הארט. צוריק װערט שאלאכץ די

^l ו#ל1 ג#ר y i t n ד n r#5i אײ
T י^(## דד» *" f m n m 4* h

mu ח i r w  \Mtm  « iw  n##n 
i n n 11 יײפאן• H  Mfg ראשט 

צן אג ^^ " ײ א-ינ * 4y y n e  pg, ;וא
f’, ואל^ן דט. דאס pycym דאס

vn ד, i" ״Dglif' 4,yin נ״ס g
",rvp

pg y טאטע דע• i גצ״ 
fWJmil צו p*f .נאסט jfp ,g^fi;• ױאט 

T כײ f דאה ׳כא^אסען yn' װאס
fg y חאט i טיט אוױ איים yn yyv• 
̂וי״ע, vn אניעט^יעפעט, צען  דט אכע• ני

 ײגעi w 1ועט*־; ע• onn געפע״ליך.
 דעד צ• דך גע;*טען ױידע״ pg י,אפע

צ׳יטינג.
 רי א־ן דייה געײען f׳g ,,א די װען

 א אין געניטען ו•י טאטע דע־ ראט ׳עפיג
 לײדיגע; א ;אן ג׳ל:א;;ען אי• יעפע״

r״v:״uv.
 םא״װאס נעס, אין געװען איז ע״

 *yג גע״צענתט דט אירב אט- גאסט זײן
 דעב זערן צי אײפטע״קזאטחײט דג

 אי*פ* דך ע״ איז פיגדעסטװעגען לידן.
א־נ״ט, p’f ריט אנ;ע;אג;ען ריכטע

 גע״ ע־ דאט צ*יט אגגע4’ א פא*
 ראלז ,ין4 א־י די ארײגצ^עבען קעטםט

 יעיסע? די ־אט ע־ םיעיעעל. דע*־ פין
 ארױפגע״ אידוע; אויפ׳ן צי״יה עכיג

 אנצ־אױא־ע- די פ׳כ,יא ,יא לי יצטעייט,
 אפ* דך p,H געדנ״ען דאס דע-גאך ׳רען

ם־גגע״. די געברענט
 א*ז עפיג די אין באד צוױיטע א נאד

 וױיכער ‘,ביסע א אײ םונ׳פ עיאפץ‘ די
 האט עי גענוג. ניט אנעד גע״וא״ען,

 m4j ױען איז ;עװארירט, ,אטאי וױדער זי
 רעכ ״טוײן לען ער דאס געדעגיזט, האט
 םא־*צפעטי;טע די vn באץײזען, לומ

 yn ׳;;יא:געי.-ט סטײשאן אין טרײן
טיר. צ*פ געלאזען זיי האט לע*ן דזשאו

 לעצטע ד* געטאנט האט טאטע דעי
 pg p*g די כאדגען צי אטעט-עגגונג
 ־,,g אלס רעווטאציע p*f פעפט־צטעלען

 •Pnnnvoyn צי וױ װײס װעלכער גער,
 רעסטא־ ;,g D’g צו מוכיען װאס געסט טען
r א״ n iv;;igv^Hi האט ער ראן. n g* 

 די pg ציגערריסט זי פי״איט, j'g צוגעחן
 צי־ דע;ט ?ײ;ע אינטעי ויר האט אײ

 די;ע אײף זיך דאט ר װען בראכען.
 קעין, דזשאו זיך האט צוגאסעז, ללײדער
 טי• בײם א«;עשטעי*ט זיך האט וזעלכער

אכט. און א-טנעקוקט צ̂ו
 ם־ן אײפב־וך דע־ עפ האט דא; און
 געסוטע;. האנד טאטענס y*o pc צאהרן

 דראטענעם פין *,א א;דע- אן כאפעגדיג
 יזאפ pא געױאיפען זי ער חאט לעפעעל

 ע־ אבעױ ראן. ״;;ען אפענדען4' דעב םון
 ז״ך חאט יע:ע• געטראפע;. ניט האט
ארױסכעכאיט. דך

 pg ערװעקט ־אט דאכ אז גלוינ איך
 אײ- אי״ע צױצטע־ען, פארלא:; א טאטע;

 אז גערואלט ;א־ יזאט ער ציברעכען. ער
yn זעה;. דאב זאלען טאטען דער פיט 
 א:װע״ פאטעפ רע־ אין לופענדיג גאר

 לני די אויף איהר םאר ער א-ז זענהײט,
 ציפאפען באיצ^אפען ראט ע־ געםאלען.

 אפע•.>:־יי רע;ען דך און רעסטאראן דעם
 אײ:;דצלאפע:* ךיאי כ׳האנ רע:ה, איך

 א; זעלל געױען א-ז שיאו• מײן אבען
 אויפגע״ ;יך ךיט כ׳האב אוטלױייגעד.

 װאס >.י/ יע־ א״,ז געקולט און כאפט
גערענע;. 3צ־״ט אויפ׳ן איז

 ױאס ,צ געױאוגדע־ט טיך כ׳ראב
 פאר אי/ ד• האבען בארא־פט לאט םען

 הרן לי א־י־פ ק־טט אײ דער פון װאס
 פראגע די א•/ ךי וױדעל לײגט װאס
 דאלס א-ז pg יט4בי p^a אין ארײן איז

 דערפאר כ׳איז גלױנ איך פארבליבען.
 טא״ טײן םון דהן דער נין איך װאם
 םוז פיאבלעטע די א-ז הײ;ט ביז טען.
 גע״ ניט געדאנלען מײגע אין אײ דער

 בא״ א נאך איז דאס און געוזארען לײזט
 דעי פון זיעג סאלשטענדיגען פון װײז
 דאלז װיפיל וױיט אזוי איבריגעס אײ.
נינע. פאמיליע סײן איז

מאגעץ שלעכטער א
 אנ• פיעלע א־ן אפעינדיםימים בלוט, אונרײנע קאפ־׳צםערצען, ברעננט

קראנקהייטען. דערע

ם ק א ם-ל ק ע
ר ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט מי ר־ ה םי ב א ארדנמנ אין םאגען אײער האלט

 עם םערחים *יים 1דערזעלבע אין און פערשט«סוננ קורירט עקם־לאקם
פער־ און שלעכטען א פון קוםען וועלכע קראנקהײםען, פיעלע פון אייך

tlMMb IM 1 9 tM Maםאנןך. שטאסטען *
 יאהר־חונדערט דיעזען םון ערםינדוננ וױכטינםטע די איז עקם־לאקם

ם#גען־ססעצי«ליםטען. פראםינענםע םון רעקאםןנדירם װערם און
&ם*רם. *נ11 »<* אין *קם.3 « ס«נס 60 *ת 25 ,10
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jig /ngga ר א ס  nogn סיר זײגעז ^

n c1Vדŷן ogn די ;pic yo yvy i yv;g 
;j»g jyoipy די P3 '^ ;ycy^  די ״

jg’jv לײדען. ניט ן1דערס זיכער וחןט 
gכyדי ר r*g rnvד ׳gס y^c אזעילכע 
 םיט igנ ס^־־^ירײט ווערען זyיכםryג

iv pyuv o n ת1כיוח די פאדגיסטען 
 געהם jyo מניאדלײט. nyr;ig סיז

vn jig ong\ חטלט g j’g״j ,שמוצען 
g j’g״iy in  ,\yztfi j אילץ ig 'irg־; 

 yp^gn•: אזוי טוסאנע, אזױ כ^םיםט,
 סון פארטײדיגונג די איז oy װי דיג,

 אט ״םרײהײט״. רyד אין yprt די
 גרעסםע די זײנען סyאינםרי; אזעלכע

 jy;gt מיר jig מגיאז, די סאר הרgcyג
ny?;ig  iv :ס ד ע ^  םון זיר זזיט ס

iv בלינחנ דיז jic ;^vrnyn אינ״ די 
jig jw;’»־ g .פיא״ ׳עאיילאטאנעס 

ט ^  אײו כט1ז jyo ogn ^g; ;יט י
 אײך ױט jyo װאס רgם jig אײנצודײדען,

" ניט האט איהר jig גיט ?y i .באװײזע 
i5n;gn grg;; נידרינ, איז ;p ! j^oy|״ 

iy 3’^nny האנדאמן ניט מעט מאן מניאן״ 
 ױניאן״ זײן iv באצת איץ חמקרות grg כױט
j’g סאל img 11 יא האט oytyיכםיגyס 

jyvynvong ; אין irvg f»gc װײסם 'g 
r  oytyילyכטyס g jy;yn מניאךכא־ 

jyong, ניט איהר דארסט jy^nytong 
ט מי תר גאס אין ^  אדער דער אין א

 •y?py רyײg האט איהר צײםתג. רyנy.י
 דז׳שאינט‘ ny^g האט ־vrg ״םמו1ק
^ iy״g ^רדggב ע ענ ש  טיװ1ע?1ע? דז

^jy זײ באארד. ii איהר, װי נ?ט1פ jig 
 jig ױניאז די אז איהר, װי םעהר נאד

 דער י1י1א ישטעהן jy^gr סיהתננ איהר
 •cgn;nny jic הױך רyכסטyה סאטע

ײ jig םינקײם,  נאר ניט אייןי jy^yn ז
זײער טאן jy^yn ;אר אױסהער^

1g1יסvרgטyדאס ן y v 'i םון 
nמניאן. ר gדארף י1אז ם g jyfn;gn 

i^Dgn;yo ױניאךםאן, 'iiy; g ױניאך 
y^y די מאן. ii ny3g און ארש נעהען 

g jyf»,iyvnnלfî yמזרטות ײ jig •םאר 
 רכיאת, jig ■לאט^נס *&רלײ שירײטען

 די ניט, צי עס וױיסען זײ צי זײנען, די
i עמסטע n  jic D 'g;ir .ײניאז jig,

ס. ד s ע ; g ט יל ע ו י A ט ע ס

אמ«ע■־יש• ג צו ר מ ײ ב
ףרץ-1. /J 4 בט א״יג•

:gn : 0108601 רר. חנד ״;,ט דין
jit נר/־י אײער ;זי•ן:איט iy ogii
נ״אד- H תרך .DOing jyeio
;yn טאנ׳ זעיכעז :׳yn *ין צושאי/
7* ,r אב iv מיד p zrvy ד׳אט :
iv v סיט י׳אומען yy דעם אין ^ט

»
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e r i  ,m t-y eyi in «••? רי •t **o
iM *n  in  in iy i ly jg i m w׳l9i 

 *־נ־י״ די jn i*yijyi>99iyo9• 99ד
ryi in  ,iy«־i׳iy ױלך i״ vu/n••- 

/vb m y n n w n  k b i9״.־;iv נ״ט m 
B J9iy> in - n y i׳ni״y :syv, ,B,

n  inns|דט ״ p״in  oiyoovs i
yysifrt m w w ד*ןי lyeigryj 

 גר״פעד רyר ד׳ט יזד•/• ט׳י׳ר די
iy9*'»;969 191 in b o m .נ•••״״

n* ;•״ף צ״ט נ« ,Iv n B im e r n 
m ר״ן jvr ארי־ננעזן דט

n| •ד ie ly 'in v i| ס••״ ארנ״טער, די 
r * n  *y iy i 6 ח«וט hױ יו־נ־ m י

t ;•* s* iy j;yn  o*n *y i9|״:v i iy 
vn*lBJ939u eyi fie| יו״דז׳ט; in 

8'*m *,y |yi|ה*פ ״ eyi u s ir in 
•«!9*9( u rn  ;y;-ytiv m in  dvb: 

in/|f»!nrug*HM * |n m ארנייטס״
pgH ,vm \6<וווי/יו״ vi d m דעד 

n׳  |yy| ׳ט*ן יועכען ™יסען m יי 
y 'nnyj ym  |yt»y( אנטוגנפ־ *ן ר׳ט 

* •19 V 'DM sn. ,-נעי» n ו״ די* 
#1 Bemp'yiy) jw r iW Jשאײאזען י 

y 9*♦דור jy rn א־נטע״ נא׳עייגועילינע 
yen) וױי< <א;ע, נא;»ער דיזער א׳ן 

 1אי יאיטנעד פורעד פײן ;׳ט m וי
'inyj 9דיו  שפי׳עיא:, * tn ד«פ )|y׳

 אנ״ פיין אין דט iy9»i>iy נ׳*ר זמינען
in  yiyc i n געזעל׳פאשטי־׳כען דעם

>iy^y« •iwy, פ״:־ הטנען װע-כע 
in<׳y; (יס ל09  iyu יזען־פדאנק־•• 

m דעסטװענען in פאנען ךײס, m 
 ?ראנק• דיזער in אױססיידומ די פ»ר

 אייין הפנען yplyn ,\vvn<i יזײט.
 סיט־ זיינען זיי אוינ פיגחןר, קיין גיט

r פין !יידער iv iv m m קערועד׳שאפ״ 
 ^ט־מען אין yyytyj פאישאסען טע;,
ר « •yjyj i n| םין אױפנױאוננ די 

fl*o*OW״iy t ער^יתוננ די שאר טדער 
iy פון t in .סיט־ פאדרערם, ױנענד 

 פערוער״ נעזפינענענדע די in גליחןי
v im : iyomi«B ,\vvnv די םאר 

pc ; r r j y i ׳פםאדט* א*ן ׳פטעדט, די 
 ױענען ׳פט׳סען ר׳ופחױענטאנטען

 פאדמער. די נונע זיינען ויטס ענינים,
 אינ־ אונזעיע סון טעטייע yאנ*s די

in  o y y n n a, רע«רן- אונזעדע דןוס 
ivcn c jy i די חן»רעזענטירען -ytiin 
jn  (yoyi בא־ די דט און י1כ חןם 

קלאס. א ;it יינטעדעסען וונדעדע
אוי־ טען19 רעם םון נריף אייער

 אדװעדטייזפענט אן pc *•ט־רט נוסט
 *װ ט־טייכ׳בער ק^װיענדער דעם סון

י«- אונזערע פון א״נער m ?ארעדס

iy״y לא^ u n׳ m r v  yj-ynזיד זיט 
m e n  n ׳ן»

 1ר$נץ »r ־yt־:״?K ־•!k וייוי •nr 6׳י*
yi mi n*n• ין6 איז )Ipr'jfi

̂י fין** Vmi ,fyeg ז״ו גיע י|" •ויינײע r̂me^K 
p* &*ו י» jv־cn r r i g ײ *ינ'יט*י לײז  ז

b*j ״,ו *"*m i ' s n ר•*יר y“ 1?" ג*« ר#ט 
ײ1ימי* ן ו ־, י

hסטײט־ דיוען פין גיוגד דעם •♦׳ 
 •מר^רעט, דע־י טיך עיײדע-רט ציעגט,

 dsh ;דך ביו^וזט »*ווי ױע״כען
y;MH׳ : •v r rב*יןעהרט איו ־ 

 i*r ;vcvf.• םין אידעע דער •v יען
 פאר^טעה^ איך ױ» ;,ױ א^עי׳

 ׳עטע־ די וױיי 'עטע״וגג, דיזע ;עגען דט
 דיזע וױ»ר ג^י/ ׳פאי*׳עע h איז ײגג

 װערט ׳צטעיומ נעדענטע א״יגעגט^ף
 *’מאנוםעיזט״ע, אײניגע פון אײט^נו^ט

 טאדפעקט׳עורערס, םין גױוען א־ן רעיס
 בא־ א באדאי״טען ‘כיאגטעי א איס

 פין גוגסטען •v זײט דיע״ פין ײעדמ
דט׳דדאן״עאפ. גדעי־^סענעפ א

איף ט װאיו דעם װע;ען טא-ע אט
און עצה, אן אײך פון -אנען נעײאיס

ערנס״ חןר טי,נ ב*יוי דיזען ״נ ״עי איר
n צו װעט איהר דאש האפנינל ג*ע•

ארױס״ ריר צו נדליכי!ײטען,,י פ פייע
רײדען צו פ-ײגדליכק״ט די נאך ו װײוען

ענין. דעם װע;ען רײ פ :אלל ־ צ• ד
אדער דרײ דא זײ;ע; זעי, א*ף יו•
װערנע ״שטערונגןן, פיר גאגצע אפשד

קען^ײן ער .1 ^;;ע-רען. לען איעער
w דט״ ;עיציןאסעגעס דעם פין גיגשטען 

 דעפ פא- ז״ן ל,ען עי .2 ;״דאד״עאפ
פ״עפעיע;* דעכ פא־• .2 ;״שאפ אפע;

גע• דעם פאר .4 ;ױדאך׳עאפ
 ק״ן אהן גןו• ױגיאךיעאפ. ׳עי־אסענעם

c*r ,רער אז זאגען, איף וױל קיעי׳ר 
 ניט. טײ; גיט־ױניאן״יעאפ געיעי״אסענער

 ׳א,י;עדטרע;ייך איז עס אז דע;ר,, איך
 װערען אפנעזאגט זאיצ טעדע א *אס
 זײן נײ איבײטען צו רעכט זײ; אין

 הארט ער וױייל דערםאר, ;אר טרײד
 אן אן אנכעיעי״אסען זײן צי גוט פאר

 פא־אײ־ זײן צו און ארכײטעי־ױניאן
 אין ט־ײד זײן אין אנדערע טיט ניגט
 פאדבעסערונג די פא• טאט און ראט
pc טד דער אבער אוממטענדען. זײנע 

 אזױ *;קט6 א־ז ױניאך׳עא■ שילאסעגער
 װעט איהר הארצען. צים ניט םיר

 גיט דיס?וט*ד איך דאס פאר׳עטעהן,
 קיוג און גוט איז עס צי ׳דעם װענען

 אן אנצדעייסען זיף ארכײטער א; פאר
 ;עױען װאיט איף װען װײ^ ױדאן, א

 א;;ע- זי־ך איך װאיט ארבײטער, אן
 זעהר געװען און ױגיאן, מײן אז שי״אסען
 גע״ װאיט איף און איזזד, אין אלטיװ

 םײן פון קראפט די האבען צו ווכט
 קאלעקטױוען אין שוץ סײן איס ױניאן
 און וױידז״שעס מײ:ע פאר זיף דינגען

 א:עי ארבײט. כייין םון כאריגנוגגען די
 אן זײענדיג ׳דאס ׳זײן עס קען וױ

 גיט דײכער פאר איך האי*ט ארבײםעד,
 וױ — יוניאן, א אן זיך אנצו׳טייסען

 זיך האנען וועיכע ׳די אז ׳דין עס קען
 זאיוען ױניאן, א אן אנגע^ילאסען יע

 רענט א סיר איבער קריגען דעם דודף
 א בין איר אויב םאכט^׳ א אדעד

 אנצױ ניט זיך באיטליס און ■ילאמבער,
 װעיכע ׳די קענען ױניאן, א אן שליסען

 זיןי :י״ך צײיננעז אנדעחע, באיטייסען
 א אמ: אגנעהטען אדער אנצױטמסען

 פרױ מײן פון הונכערען דאס בי-ידה
קינדעד? און

n כאצײכענט חאט א^יץ איחר
w »ן וון אויס״א^טומ n g ן¥ סון 

טױט^טראוי, $לס ארכ^ט^ד-יודין,
 און וױרקומ^ א האנען ז̂א דאט אױנ
 ײעי- אױף דט, ^וױנ יצכעי^ך^ אי*ס
 •װע כאחײיטעט הצן אנצר ודונד כען
j r דאס חאט *דנ״טעײױדאן אן דאס 

 דס״מגיאדארנײ• א ׳אט׳נחנן צו רצכט
r« ז״ן בײ ארנ^טען פון טעױ n? 
 זיף סטר יע נאחױיטעט איחר אױכ און

 װעיל־ סיט אווי, זױ רעכט, דאזיגע ראס
 די עס קען ןvBטראr און ט^טיען כע

 אוינ V אױספיחרען ארכײטער״מניאן
̂וס גערענט^ רעט איחר  גוט• א אין ד

̂• אינדוסטריעילער אמאדדרטער  געזעי
 ניכדױגיאךארבײטער דער איו ׳צאפט

 הא- דאן — טױט, צום פא״אורטיייט
 צוױי אופן אזא אױף דט דען נייר נען

 װעי• ׳אײגע אמערײןא, אין חנדחנגען
 אױסעײיכ״ די כ*יט טאז צו דאט כע

יטי״ געטײגעםלא דעס לױיטען.סון  נא̂י
 אונטערװארפען איז װאס י״עבעז, ׳עען

 פון םארםאסט ׳;עזעצע באױאוסטע צ•
 רעפיעזענטאנטען, אױסערװעדוילטע די

 פארביטען טא^ איע קעגען וזע^כע א־ן
 צװײטע, א און אנדערע, ארײךי װ^רען

 םריײ א רעגירוגג, עהסטרא־לעגא^ע א
 די פאר ארגאנידרט ׳געזעי*יעאפט וױהיגע

 א םין אינטערעסען די פון פאיבפעערוג;
 װײ אייגענעם איהר לױט װעיכע יזי״אס,

 כײטגלידער- איהר םון אױס ׳טליסט ׳לען
 גיט װיל זי ױעניען יעגיגע, די ׳צאפט

 טױט־ איהר ארויפיעגענדיג האנען,
 וױל ױ װעמען יעניגע, די אױ^ ׳טטראוי

 אוי(י ארױםצוױנגענדיג און ׳נא^טדאפען
 מיט־ איהרע :יט זײנען װעלכע אי־ע,

 בא׳עטרא־ איהרע פון םאלגען די גלידער,
 מיטעל קײן די גענענדיג ניט פוגגען,

 רעפיע־ פון רענט דאס העיםען, צו זיך
 אפעלירען צו רעכט דאס זענטײ׳עא̂ן

 נרא־ דאס א£*עטע<ען קען רעדרונ; א?א
 פאר־ יאזען אזוי און קױיען, פון בען

 פאטיייע מײן אין טיך װערען פ־אדרען
 אפישםע־ קעז דעגידונג אזא יטױט צים
 לא״ און טראנספארט־םיטיעז א<ע לען
 םארהונגע־ סאטיליע כיײן און םיך זען
vi.] סראחק־ די או״עטעלען קען ױ 

 דאס לאזען אזױ אין דעדיצין םון ציא:
 דזרך םארוױסטעט רדערען לא;ד גאנצע

 זואיטען װעלכע ׳די אלצ אין ׳פעסט א
 גע־ פארגיכטעט ^טײגער טיז אזא אײן•

 פערזאנען, די געװען װאלטען ׳װארעז
 גארניט ׳ניט דעה קײן האבען װעיכע

 יטיעק־ איע די אט װעגען זא;ען צו װאס
םאראורםײלונגעז. ליכע

 דא זיך אפצו^טעיען ניט טײן איך
 און גדופען אלע די םארטײדיגען און

 איהר װעלכע אויף קארפארײשאנס,
 אנזיכ־ די בריף. אײער אין אן וױיזט

 גאנץ זײן קענען זײ וועגען טען*אײעיע
 אונ־ אן זײ זײנען אזױ, אויב ריכטיגע.

 זוך, איןל װאס אבער צרה. א ׳גליק
 פדא־ די אויף ^ינט טעהר ביסעל א איז
 םון װארצעל סאמע דער אױ װעלכע גע,

 ;עזעאןןאפטליכען דועלכען אירגענד
 ל• אװ פ. א. די ׳שטעהט פארנךפריט.

 געישלאסע־ דעם פון פרינציפ דעם פאר
 אלגע״ װערט עד װי ױניאך׳שאפ, נעם
 אינדוסטריע דער אין אנגעװענדט כיײן
 װאס, ׳יע אײב און ,אטעריקא^ אין

 יענע, מיט טאן מען דארף זי, גי׳ױבם
 אורזאכע, אן אירגעגד צויליב װעילכע

ײכער פאד האילטען אנצו־ ניט זיך ג̂י

 אין ארכײטער-ױד^ח די אן ^יסען
 צו אום ׳ד חאט מיטיוען א פאר װאס

 םי• די םין אינטערעסען די כא׳ציצען
 און םרױען טעגעה מענ^ען, *יאגען

 אר״ קײן זײעגדיג ניט ׳װעיכע קינדער,
 קענען דן, טעכני׳טען דעם אין כײטער

 סרײד־ אין מיט^ידער קײן זײן דט
 און ילענען דיער אין דאך און יוגיאנס,

 געטראפען ׳צטארק וײ װערען םר״ה״ט
 שטרײטיגקיײ איגדוסטריעגע די דורן

סעח
 בא• ערגסטע דיזע אײף שרײב איך

 טײערער מײן םראגע̂ן און טראכטונגען
 געינע• האב איף וױיל גאמפערס, םר.

 באװאונדערען צו װא״שיגגטאן אין רענט
 און חכטה ׳עטאאטסםאנ׳שאפט, אײער

 ארויסגע״ האט איחר װאס פאטריאטיזם,
 דעם םון קריזיס גרױסען דעם אין וױןען
 באװאונ• די לאנד. אונזער םון ילעכען

 געפיהלט דאן האכ איף װאס דערונג,
 ױ אז עכט, צו טיוי, צו איז אײף םאר
 דורך װערען פאיקלענערט קעגען זאל

 ^פע״ אדער איצטיגע, װעלכע אימענד
 װאש בײנונגס־פאר׳שײדענהײטעז, טערע
 מײן אונז. *וױ׳מען פארקוטען לענען

 און נעדולד אײער דאס ׳איז האפנונג
 דיקטירען אײף װעלען אפענהעדציגקײט

 איס דאס אין וױדער, טיר העלפען צו
 בריוי־אױסטױיש, דיזען פין רעזולטאט

 צו ערלײכטערוננ די קריגען איך װעל
 אונםער׳פײדען טיר דאס ׳זיך דערװיסען

 איף דאס״ און פונדאםענטאל, ניט זיף
 מיט ארבײטען צו אנגער׳ז וױיטער לען

 זיכער כין איף װי אכיערײזא, פאר אײך
 הוי״ אין געהאנדעלט בײדע האבען טיר
קריגי םון טענ די אין גייסט כען

 אכטונג, און ליבע פערזענליכער כייט
אײער, העיצייך

ר. ע ק י י ב ד. ן א ט ו י :

 גאמפערסעס — ברי,־״ וױיטערע (די
 נוםער קומענדען אין — ע;טפעד

(״גערעכטיגקײט״).

לן ענ ק ר ע ע־ די אנ ט ט גו ײ ב ר  א
ײעד פון ס ז ע נ ז ט. בי ענ ש ח ײ א

 זינ• הערמאן פון ארבײטער די ׳ךימ
 פאר״ עװענױ, טעדיסאז 105 יטאפ, ^עד׳ס

 מיטינג, גוט־באזוכטען א כײ זאםעלט
 נעהמען ׳טען8 דעם :אװעםבער מיטװאך,

: רעזאלוציע פאלגעגדע די אן
 זואד״ ברודער דאס אגבאטראנט אין׳׳

 אײדז^ענט, כיזנעס אוגזער ^אפסקי׳ס,
 אוג־ פאר דינסטען גוטע געלײסטעט האט
 אונערםידליר• ארבײטעגדיג ׳טאפ, זעו־
 יעדער םאר בעסטען אם װאהל דעם פאר

 אין ױניאן דער םאר און ׳עאפ אין אײנעם
אלגעמיין,

 אויסצױ באישלאסען, עס זײ ״דארום,
 ברודער צו דאנק הערצליכען אײן דריסען

 זײן פאר אנערקענונג אלץ װארשאפסקי,
 ער דאס האפעז, כייר און ארבײט, גוטע
 אין ארבײט גוטע זײן םארטזעצעז װעט
גײסט. זעלבען דעם

נרוס, סיט
ס א : ד ע ט י מ א ק

 שנעע העדכיאן
 קושנער מ.

 געחשעז דזש.
 ברעכדטניידעד ט.

טיטערםן ׳טאפ לעװינסאן״ ה.

 סיללער גאװעתןא• «וין אי? סיפ.פרנ:ח
 אין לא-אפיס yyyty vny] 9: עד ײיו^יגפ,

ײן נין םעג־ זןןבען לןך«ר»קמי?, ו
yw,] ̂ש ynyzw* װ î] זןן־ אזעלגע אויף זיך 

 יעזזרלינע » *דײגכדײגגען ייחש װע® גען,
 09י סולמר. סיליצן פערמעל y ®ון חבנסמ

vn ניפעל* vryo, וױ*יל oy ערװאר״ קען 
z ĵwiv^trvysvz y \yn קלאיק־ דער שון 

 נד*אנס דעם דורך וועלכזיר, יוגי^ן, מכעד
 ב»״ דער מון ארויס 8ל0« װ^חלען, די §ון

 וי־מס־ 9 וזימד װזי® א:ן #סימג^ס״רײ^
iym .®«מיד

••4WP ױ ̂כ י  t* xnyrvyi ני■ גןך ח
מי סי  אויןי מנדידאמען ״לינקןי׳ די §וך אי

ס*ן דער אין ניזגצס-אײדו׳יצנ• ל ױ  oy ̂ז
ursyo געחאל*, חויכע די »י#ו ןוין »יר 

9 ®fw ®קריטג ניוגעס-אײדדיענ vn עס
ײ ®י« ? גי• וירקליד1 ״י « י י

*״יגס םעזזי געתי• לינקע ד« ד*ך
לז םי■ װי ויצחןן, ױ אויסצרזמײל■  ײי״ י

n r u f  n ^״•ופ®

vn ojmjr װעלכע ׳ת#תאאיע ן םי« פויל 
®fr% ip rr if יוניעדייקסצן^ סןל

 ציימ״נג •®ריזער y «ו קוס■ pipoyo «ון ׳
l יךיעז^ די yeygy u  vy אייטאײן

w א»ו « ^ r^ n y גזװי«מן t+n 1ײי חרם׳ 
yyi ^״י® y מד חנר 1« סיטינג אעציצלצן

עער מי ס ז אי־בײ3 םוני י ד גא:צע די * ײ  א
ע איי ע ט ך ײ ם ען עיקלעדס ע אי װ ע  קאגטי•״ ®לש ג

עי. אנ צי אדו ע די רעװ א?י;  y איז *,מע׳*־ ד
ע ךי; ש׳ ? מג,י ־ מאשקװע. סאר ילדrא גו

דאנ־ צו ד*ך מיר האבען עשװווס פאי
 קוםעגדען דעם אין עולש זזל רבונו דעש קען

 געק^ם ד^ך האבען מיר טהענתסגױױ;;.
 מזילי אין װעדען פארװאגעלם אדער געביויען

ײן און  די װעלנע ®ויזעגטע, די צװי׳גען ז
 יויס־ חאט װ$ך לעצסעי פון עלד־ציטעיניע

גע׳הײג׳עש.

 צו סעגח א האבען מיליאנערען אונזעיע
 צאלען געידז׳ לוי® ען,1דאר זײ י־עכירונ;. דער

 ני®, אבער זײ װילען סעקסעס, חויכע גא:ץ
אי? :זיי םענה׳ען ליגען. זאגען ךײ םו?ען

 ם»בען אונז ז$ל רעגירונג די אז ׳ױ«ר א עש
 ®ענח. ריכטיגע א כ׳לעבען, ליכנער?

 :פרעגען ?ײ וױיטער. נאך געהען אגדערע
 װע־ ®עקסעס? צאחלען סיר זאלען *אדװןוס

 רעכי־ דער ®ולדיג? ליעס םיר ?ײנען םען
 ׳?ײ זאגעז רעגירונג, די ^y אי? רוגג?

איחר קוםם פארײ^ס מז אונזעי־
ד *ה געלמ? יי ן י י  א דא איז ®ענח דער י
 צװײ״ די אן ניט, סעהר אםת. ביסעל חיב׳טע

uw אמת דעם פון תןלפפ מע nye .ס׳איו ?ײ 
ty j\on  yywo ח^בלן רײכע די y גרויסען 

 רעגירונג. דער «ון ב<די<ן»ונג דער אין חלן
o/y ,iyzy אסרו, יױחןר איו ty רעכירוגג די

 בןן־ דעם אין אי עטארק גאר רײכע די העלפם
 אי און ׳צ־ין, [p:yn זײ װאס דעם, £-ן זיין
 גאנץ דעם לויט *גצוזזמבעװען, םעחר נאך

 אג״ די eryn דזאנד אײן װמרם; ריכטיגען
דערע.

 חערר ־,,רײכסקאנצלע דײט׳גער נײער דעד
 סאציאל־דעסאקר^ קײן ניט איז ׳קו;א
 ניט זײנען סאציאליסטען דייטשע די אבער

 אויןי געהמען זאל קונא הערר אז ׳דא;ע;ען
 רעגי״ די פיחרען צו לאסט גױיסע די זיך

 ביזנעס־םמן y איז ײר ׳אמת רונגש־^ןי.
ױד  פרעטענזיעס קיינע מיט סימיעל, ענד י
 גלויבט, םען װיבאלד אבעי, איזש, קיין אויף

 ,Boy דיזען פאר יאסענדשטער דער איז ער אז
״ן עס לy״ז םינה? נפקא די איז װאס איז  ז
̂ y לעבעז״. צום א:י ׳ביזגעס*ם¥ז y םון
 •רעזידענם סאציאליסטיעער דער אדיך איז

אייזען. אדן :y®r איהם פאר עבעים

 ןyן-yאוי: poyo אין מקסעל, א אין
 װיסען ״םײםז״ די זםyל ׳«יזדז« דער עון

inyrn לעזעד, חונדערס׳טויזענדע איתרע  ty 
 ?ר װיו לײקװאיה אין איז ראקןסעלער ל.
rילם■ :tonny* ^ y ײן אין  אויטאם#ביל ז

 װאונדערעז געזונד. ען80בע אין איז און
 ,םײםז״ דער בײ עס מרעגט ווער זיד, םיר
oyn נאר, םום? ראקעשעלער ty ״טײמז״ די 

 y? ?י װײס םסתטא גײעס, yty דרוקט
 אלע און אטעריקאנער, גענוג 9י ?ײגעז עס

 אינ״ ײעלכע ׳ד.ונמרפר*דאצענשיגע מסתסא
 און נײעס. ^ןלכזג םי® זיך םזרעסירען

oymyD נ ®אקע,?  n»y ךyנ איז וועד *
 דעס זיר אין מאיקעריערם װער און ׳גמיס
 ביליאנפמיק דער װי אסעלירןא,־ פון גײםמ

? ראקעפעלער

 ביי׳ קלעםאנסא צו הבא״ ״ברוך זײער געשיקט
 עקס־ געװען איז י^ק, :ין אין אנקומען זיין

 :איחם צו ערײבט ער װילשאן. נלעזידענט
 זויל־ הערצליכען y װיגשען אײך מיר ^לאזט
jycyp געפינען װעט איהר װאו אסעריקא, אין 
 ״yn «ון פרײגד׳/ נאר װי אנדעיע׳ קײנע

 i? װילסאן עקס־פרעזידענם עס וױים אבער נען
 שונאים. פילע רyג 9י קלעמאנפ¥ ®yn אפשר

cnyn מליין װילס^ דען האט Byap עונאים 
 אוםרעכם?ו אדער רעשם מים אטעריקא אין
ײן קלעםאנס^ זאל װארום םו  זײן און ותןוr ז

 זײן פרידען, װערסאליער דעם אין מײפטער
? ער װי גליקלישעד

 זיד syn רעיובליק װײגדטזרח׳דיגע די
yנ;עrסאװלפדרעגירוננ- רוסישע די אן לאסען 

 אײד כףאימא־רעפובליק די ®yn װאהרעײנליך
 אויפ״ איחר פאר גלײכןןר איז עס ty געזעהן,
 עקזיםטענץ זע^בםם׳טטזןנדיגע איחר צוגעבען

 םײ רyz9 .pipoyo *ון רעגירם װערלן און
 ביסעלy אויסזעחן מעג oy כאט׳ט ׳זיך כםyד

 גרויסמן y געםאכט eyn זי Ty חוצסח׳דיג,
 באלי װעט ןז װעלכען אויןי פעחל־שריט,

y®rרp חרםח y2yn.]

 דז׳יצ״ די *yn ירעס־בארינםען די לויט
 עקם* ®ן אוי«געבוים .yp עלעקםרי? נעראל

 *®rrp יגע#גוואלד די »yn װעלכע רעי־מא^ין,
 ?אנפעײצעללצזי ®ארפלוכםזע די מויטען צו

 חסר̂ו אײן נאר םענעמן. די געןy■ל יועלכע
yn® די ם*® צוואםען ער£ינדונג. נײע די 

 חוע״ענעו i»ryo די טוז תאנסער־צעללען
 קאנםצי• לײדט-וון oyn ׳:®jr*yB דעם אויד

 כלויי tjm5'r>yy ?®ל t^ryn די »זוי װי
ען און קאנסער דעם *•מי דעם״ לןו
oyn לןם״י ינען.1אוים*וגע נ»ד ־בל״במ

M  ■ i r w ip:yn װעלכע ע^יפזע, שאםע די *װ״יען

ר ע חון ד צ שעד דער פון נ שיםטי ®א
— i כערלין
אינטעמאציא־ דער םון לאגער אילם

 ׳ע׳עון איז אײראפע אין רעאקציע נארער
nmm : איטא־ אין פיאנירען איחרע

 א נצחון, א אפגעהאיטען האבעז ליען
נצחון, םר^וטעגדעען אין גיכען גרינגען,

ערװארטוננען. אלע אריכער שטײגט װאס
 אפאזיציא• אן נאר נעכטען פא׳עיזם, דער

 רע־ די היינט איז אי־גאניזאציע, נעילע
 םיהרער דער כיופאליני, נירוגגס־כיאכט.

 מיניסטער־פרע־ איז םא׳שיסטען, די פון
 כא- מיניסטארעךקאבינעט דער זירענט,
מעהדהײט. םא״עיסטישער א םון ישסעהט

 אזוי געװארען דעמרײכט איז דאס און
גע* געװען איז עס קאכיף, א אהן וױ גוט
 זאל ארכיעע״ ״פאשיסטי״שע די אז ׳;ת

 אויף װײזען זץ־ אדן װערעז מאביליזירט
 יעטעדט איטאליענ״עע די םון גאסען די

 פיה־ איהרע איז יעױן איז רוים םון און
 װיחנחפטאנד, ברעקעי א אהן ככיעט רעד,

 סלוכה־סא- די געװארזןן איבערגעגעבען
 כאדײטען װאס דען הענד. די אין שי\
 צענ- םאר א מלוכח״איבערקעדעני״פ א בײ

 V םארװאיגדעטע און גע׳הרג׳עטע דליג
 געװענליכע קאסטען קרבנות פיל אזוי

 װאס דאס, ׳נײן ױם־טובים. פאטריאטײשע
 מלוכח• א איז ^יעןsאיטא אין זעחען כייר

 םא־ די •עפאציר. א דורך איבערקערעגײש
 ױיױס אטאל װי ׳זאגען קענען שיסטען
און ;עועהען בין;עקומען, ״איך : צעזאר

געזיגט׳/
 םאר״פײדענע די אין רעאקציע די

 ׳ז“•טטאי מיט קו?ט אײראפא אין לענדער
 טוסאליני אױןי לנאה און נאװאונדערונג

 אין ױך בײ טראכט און לײט זיינע און
אנגעהוי־ האט איטאליען אין אז הארצען,

 רארגעך איהר לױנטעז איהד פאר בען
 סימפאטיע פיאטאנײשע בלויז ניט רױט.

 פון םאלקס־םײנד די צונויף בינדען
 רוסלאנד אוגנארן, ױי^ען, דײט״^לאנד,

 עס םאישיסטען. איטאליענײשע די כיט
 אדנאגידרטע געחײמע אױך זיך ציהען
 כוסא־ אנדערע. די צו אײנע םון פעדים

 צו־ צ״ט קורצער א מיט געװען איז ליני
 םארהאגדעלט האט און אונגארן אין ריק
 אפי־ הער-שעי. אונגארג׳ס הארטי, מיט

 געדעדט האבען די אז ׳עס הײסם ציעל
 עס םראגע, ױנאסלאוױשער דער װעגען

 אז ׳ספק ביעקעל קײן זײן ניט אבער קאז
 yn םאר״שטענזײגט אויך זיך האט כיען
 רע־ א געגעץ ה״ילױ געגענזײטיגער א געז

 בײ אז )װ״ס כיען לי:הס. פון װאלוציע
 פוי־ איז װאהל־קאמפײז איצטיגען דעם
 גע־ עיעמענטעז שװארצע די האבען לען

 םון אונטערישטיצונג םינאנציעלע קראגען
 פא־ דער האט דײט״פלאנד איז איטאליען.
 ״רא־ די פאר׳יטבור׳ט אזוי דג שיסטי״פער

 בײערען, איז אז רעכטם׳/ םון דיקאלען
 רעאקציע דײטישער דער פון צענטער דעם

 ״נאציאנאלע־סאציאליס־ די זץ־ גרײטען
 אנטי־ שאװיניסטיישע, זעקסטרעטע טען״

 עילעמענטען), טעראריסט״שע םעמיטײטע,
 סאנאר־ געװעזענעם דעם אױסצורופען

 זאהר מיניסטער־פרעזידענט כיסטײשען
 אײ־ דורך די^טאטור. בײערישען פאר׳ן
 רעאסציאגע־ ישטארקע איצט געהען ראפא

 פא״ציסטי־ גרויסער דער שטיטוגגען. רע
 דא־ די םאױשטארקט האם ערפאלג שער
 בלײבען :יט קאן דאס עטימונגעץ. זיגע
 פיילען אין װאהלען די אויף װירקוננ אהן
 פארלו־ באלד דארפען װאס ענגי״אנד, און

 הויפט־ די זײן װיל כיאסקװע אויב טען.
 איז רעװאלוציע, װעלט דער פון שטאט

 דער פון הויפנד^טאט די נעװארען רוים
 בלאזען װינטען רויהע װעלט־רעאקציע.

 זיך פון לאזען װעט רוים *— רוים פון
הערעץ. סך א

 גריננער אזוי דער זיך דער?לערט זוי
 פארטײ, יענער םון פאישיסטעז, די פון זיג

 באישטא־ צוריק יאהר צװײ מיט איז װאס
 און כיעניטעז הײםעל קלײנער א פון נעז
 רענירענדע די געװארען נאכט איבער איז

 בא׳־ קען װי i איטאליען ׳םון פארטײ
 טרויערי־ דער װערען ערקלערט זונדערס

 אר״ איטאליענײשער דער אז ׳פאקט גער
 װידעױשטאנל האט-אהן כײטער־קלאס

 אז און דיקטאטור םוסאליני׳ס אנגענומען
 ?אמוגיסטען און סאציאליסטען די אפילו
 םאר־ ערנסטען קײן נעמאכט ניט האבעז

'צושטעלען אנטגעגעז זיך זוך  קאס בעת }
 גע־ צוריל יאהר דריטהאלבען מיט האט

 טוםאליני װאס זעילבע, דאס טאן פרופט
 דײט׳שער דער זיך האט איטאיליעז, אין

 אײן װי אױםגעהױבען ארבײטער־סלאס
 רעװאלוציא־ געװאלםיגען א מיט און מאז

 סון םלענער אלע צערישטערט מוט נערעז
 דינען װאו קאנטר־רעװאלוציע. דער

 קאמןײבאגייםטזד אלטע די אהינגעהומען
 איטא• דעם םון העלדישקײט די אוז רונג

i פראלעטאריאט ליענישען
געענדינט, זיך האט םלחמה די כעת

 דורכגע- םאלס איטאליענישעז דורכ׳ן איז
 אי־ כאמש ענטוישונג, שװערע א גאנגעז
 זיכער־ די צו געהערט חאט סאליעז

 סאציאליסטײ רי vn דעמאלט םלוכות.
 םון אײנע אלס האט ותלכע ■ארטײ,

 נאנצע רי אײראיא איז װײנינסטע די
 מלחטה, די באקעמםט קאגסעקװענט צײט

 אױזר איז עס א? ■אי*יער, אזױ געװארען
 צו װאחלען אלנעמײנע די בײ נעלונטא

 מןיוםאםעז, 130 •ארלאםענם איז ^יהעז
אינדוסטריעל אלס איטאליען כאנדמ

דיקטאטור
קאועכיזנד•;::! •וייד««ע>וי«ען *■•נזע- *מ

ח«ז<»מװיטש. לעאן

 nnpy יייז רדינה ענטוױקעלטע עט^רת
s o דעי םאר נינסט־נ ט נ N<yMD• 

 געװאלדיגע יי נױמנונג ליסט־שער
 אי• וזאט סאציאילתם פון םאר״«יטארקוננ
 נורדאױ איטאליענייעע די נערגעיערןיקען

 אי־ די pD קי־אם נרויסען רעם און אזיע
o* ׳vc':v ®‘.אכער םען11װן זיי יצים 
 נעקןונט נאמ״עט םיטיען יאקאלע טיט

 -1װע באײעגונג, א נענען אונטערנעםען
 הא;- דער פון באדען אױפ׳ן קעססט כע

 אונטער־ װיי םארױר יעדער םט־טיציע.
 באװעגוננ סאןויאיליסטישע די דריהען

 די ילערנט עס װי ױ, װאיט געװאלד, מ*ט
 סאר״ טעהר נאך ערפארונ;, היסטארייעע

 ארנייטער 'עני׳עע1טא,א ,ד ^טארקט.
 עראכ׳ענט8טער םײערדינען ז״ער מיט

 זע־׳כסט־ גענרנ נעהאט ;יט אבער האבען
 in םיהרוננ דער או:טע,־ 1אי כאהעריטונג

 הא־ ס־נדיהאליסטען אין נ'סטען-לאמ יד
 רעם געמאכט יאהרען זײײ פאי ז״ כעו

 א־ן םאבריקען די פארכאפען צו סארזיר
 ניט איז װאס פאדזוך, א לאנד־ניטער,

 נעװא־ א^עיעיאנען םוא־פטענדיג כאױז
 זיר האט נאר בורזיטואזיע, דער פון רען

 אזעילו אין נעװעניליר װי א־יםנעלאזט,
 א,, ענטױשוננ גרויסער א מיט

 ײף ארכײטעך די אין דעמאראליזאציע
 אױטארי׳ די איז צײט יענער אין הען.
 דערשי- יעטארק רענירונג דער םיז טעט

 הער־ די םון אױגען די אין [Win טעיט
 ניט איהר האבען װאס קלאסען, שעגדע

 דער״ האט זי װאס יזײן מיחי געחאנם
 םארלי־ זאלעז ארבײטער די אז יאזעז,

 ■רױואט־אײ׳ פאר׳ן ײך־ארץ דעם רען
 וױילע א אויח נאר אפילו ״און גענטום

 :םאב די איבער קאנטראלע די באקוטען
 כורזשואזיע איטאליענישע די ריקען.

 זעלבסט־ װענען קלעהרעז גענוםעז האט
 א״3 דער אויוי זיך האט ט4דעמאי הייו*.

 ׳כח גײער א באוױזען בױזנע ליטישער
 געװאלט םין מיטלען די פיט האט װעלכער

 מיט׳ן בלש יערגען גענוכמז טעראר און
 קאטו־ טיט׳ן באזונדערס ארן סאציאליזם

 בוד- דער פון איז װעלכער כח, א ניזם,
 האט גלידעד איהרע איז װאס ז״טואזיע,

 איבערגעלעבטעד דער נעציטערט נאך
 משיח א װי געײארען אױפגענומען שרעס,
 פאיטיזם, דער נעװען איז דאס הגואל.

 אלדועלטלי־ דער פרן פרײױקעניפער דעי
רעאקציע. כער

 דעם פארשםעלען ניט ױך דארף כיעץ
 לויטעד םון ארגעיזאציע אץ װי םאשיזם

 בא־ װעלכע חנרה־לײט, ysy: געדונגענע
 דארף מען װאו אומעטום, זיך װײזען
 אדער סטרײק ארבײטער אז ברענען

 אינסטיטױ קאכוניסטישע א םארניכטען
 אילם וױיט ניט םען קוטט דערמיס ציע,

 צײט־היפטאריע. דער פון םארשטעהן
 אידעאילא״ זײן אויך האט פאשיזם דער

 אידעאלא־ זײן אידעאליזם. זײן און עיג
אי־ פארשײדעיע די פון געמי״ש א איז גיע

Q ׳ג־עי6רצי םון ׳דעעז l'vvifi4, גיטשיאד 
 ס#צ-*^פ, קריסטיינצן רין א אין סטװא

 ^צטי• דעי כיוס^ולינ/ איניציאט^ור ז״ין
 דצר ארvn 1 מיגיטטעד־ולצזידענט, גער

i דער געװצן פלחטח  r l  iffiP irijn 
 לי^ישצר1איט> דער פון צענטר*ל-*מאן

 yn /,'tatr.n״ יאיטײ סאציאלישטישער
 ראדייין*־ עחסטריפ דעם צו געהערט ה*ט
םונ׳ס פליגעל לען

מ״ vn װעי־ט־ררחפה די װען ליזם. ױי  וו
» ער איז בראכעז, ױ * ױ n iin י iiijfiן 

 yn גצשטצ^ט דך ה^ט ער רענש, אגדער
 ין^גצן װצלכ^ ,vvw די םון רײרע דער

 ד^ר M צױצטצהצן צו איטאליען מחצצט
&i פון וײם דער י1אױ םלחמח W M  n 

o צו ה^ט און n נצגרינדצט צװעח Vn w‘ 
 /ור vn רליורח דצר אין צייטומ. גענע
 /ןר פרײוױלמצי. אלס געגאמען אל״ן

 <וסof’rufi, 11 פולם באשאפער דער איז
״ן אוגטער איז ד צנצמישצר ז ן מו י  ו

 חי>- n פון םונאנדעיגעװאקסצן שאפט
 ^ורגאד- גצװאיטיגצר א צו מענשען םעל

 n צו ל"*ן כאװאפצנטע םון זאציע
W 1 ן1,ז 1®י סלוכח> א אין 'W W "iW 

 פון רווכט די ער וױיסט םארגאנגענהײט
 *y< צר האט דערפאר און אידעע רער

 םיט פא״^סטצן די אנצוםילען שטרעבט
 •^וליטישצ זײעת צו צמעפאסט אידעען,

 אידעצן, םאײלאנטערט^ אויפגאכען,
f איױ אכער האבען װעלכע i " f ונחצנגער^ 
 נאמאנטצן לענדער אלע אין דעס צוױשען

טיט אומגעלומי^רטען
 ב*קצפד צו חלערט בורזשואדע די װעלכע

 כאטראכ- כאװעגונג. ארנײטער די םען
avm דעם טענדיג w, חױיט- דעס אלס 
 אנטנעגענגעשטצלט סוסאליד האט פיינד,

 ״•ר^לצטארישצר דער םון v:niv: דעם
 גע- דעמאשראטישצן דעם ניט דיקטאטור׳׳

 n ניט אלעארכ׳־שע^ דעם נאר דאנק,
די נאד רעהרהײט, דער םון הערשאפט

ז n* n® מפשלח jy י irm
 םון סינדעוה״ט שליכענע

 נאסצפפט פוסאליד גיטשע׳/ פי על שען
 סיט ק^וטודסטען די זעהט מען װי

מיגדצרח״טס- : מעט^ודען אײגענע
 רינדערחײטט-ח^ר״ גצגען הערשאפט,

 פארסי- געװאלט, געגען געװאלט ׳שאםט
 גע״ דטשיאגישצ כלומרשט דיגע שענדיג

 סי- נעסטער דער זײגען װעלכע דאנקעל
 דיקטאטור די אידעאלידרצן צו טעל

 ״צאױיניסטי״עע, מיט געלט״בײטע^ םונ׳ם
 ציא-no ״ שריסטלױ ׳איםפעריאליסטישע

 צוגעצדגען ער ה*ט געדאנקעה ליסטישע
 ; קלאסען אלע פון עלעפענטען זיך צו

 ט^כא״iP א אמאדזאציע דין געבענדיג
 צונױפגעזא- זיך ארום ער האט ראקטער,

 עלע- אװאנטוריסטישע ריגים אלע מעלט
 הערדישע צו prn זייער װאס מענטעז,
 םוגאנדער- מלחרח דער דורך vn סעשים

 דער נ*ך ה^ט און ;עװארען געפלאקערט
באפרידינוגג. ?ײן געפונען ניט כלחפה
 און כורזשואזיע איטאליענישע די

 ציפרי- זעהר געװען זײנען פריצים־חלאס
 כא״ דןאבען די װאס ׳הילף דער מיט דען

 נא־ דע* אין םאשיסטען די פון קרכלען
 און — פראלעטאריאט דעם פון קעמפונג

 האנען וײ ?אטוניזם. םולם באזונדערס
 פײן גא;ץ אױך הילף דאזיגער דער פאר

 ברײטהארציגכטער דער מיט באצאהלט
דעד פין אונטערשטיצונ; פינאנציעלעך
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שען פארברענגען צו איז גום װי  פאעצען, א״ך צװי

 פארשטעחן. ניט אײר איר קאו אלײן׳ דזי װי פרנקט, כאטש

 קאקעטען כלויז אלע פרויען, שעהנע װי זײט, איהר

ױ פונקם, און ײ, ו שעהן. א*ן אפט נאריש אױך ז

 זיצען ניט נאר צוזאםען א״ך מיט זאל איך װאד און
קאפי*, אין דא א־צט װי צו װעמען, בײ הויז אין

ױ װערטער די מיר בלענדען איז  כליצען, ו

םײ מײן פון פארע די צטיא װי דאן, פארגעהען

f t

אזוי. גום און

א צו שיקם אט  םרוי שעהנע טיר.

 בליקען שטײכלענדיגע אלהרע טישעל צװײטען םון

ײ כאטש און ױ גארניט, םיינען ז ײד די אײך פון ו  ר

 שיקען איהר סון נאר בלויז שוין אזוי דאך םיר גוט איז

שנױלערהײם. אױך אײך איך בעגש א אזױ איהר, װי פונקט און

f t

 װיכטעס&ע דיער פאר נאטײאנטצן
pppniv rn אט אױפגאנצ •  o nורמ־ 

ojo אילם ערציחצן צו רינטמ /ולוןטוװט 
 אס^טילי- צו און ליסט ס*צ*אל>סטי'צען

 .uiifnifS סאציאייסט^^ר דצר אין חןן
W געט^! לט t\w w n פאר o n 
 נאלד דצן נצײצן, דט צײט |MP איז

iv' לר w t m\ איגציע יעגע
a ,vn \vtnn p ,װעיט-ס^וציא^זס WHYi 

,nrדי אױף נצן *W ' l W W -ס^וציאייס 
 אינצמצ- און צעריסצן נאװעדגג טי׳צע

t\ איחר w i n  w \ wאיץ וט 
צלדסטי- ארנ״טצר-ווורט" טענטמער

 ^וחנרצנטיגע דדײ ח״גט יצן
®ארכא- צו פארזוך פולם דער
 גע- ;עז^גט, וױ ׳וטn ®אנריחען n יען

o p t ii דער אױף דצר^ראלידרעגד ועחר 
 צנ- אינייטצרשאמט״ איטאליעדשער

׳צט  צצד דך ח*בען פאױניטצרט^ ײין ט̂ו
 *פגעהערפ ארנײטער טױזענטצד ײיגער
 ^;געסיי״ט דזאנצן און סאציא^יזם פילם

 אר- רער פאש»סטען, רי pc נאנדעס ד»
ס ^ ײ ע ט  וױ ׳װערט איטאייען זיא ניי

o n ט  דןיסט^- דער אין •אסירט אזױ ד̂׳
 טדױ »ײ:ע;ע vvv מיט נאקעטפט

•4V
oy דעס צוליכ o n *יעגי״£איטא דע

 די איצט געדואם גיט סאציאליזם יעער
 ס»- די אגטגעגעגצ-שטעיען דף טאכט

 יואר-ניסטען ,ד דיקטאט^רען״ שיסטישע
 א פון יאזונג דעס ארױסגעשטעלט ה^נען

 דעױמיס האכען אנער גענעראל-סטרײ^
 אילם ;עהאט. ;יט ;4עדפאי שום ל,ײן

 ?ײן דט^ דעם פאױ vn וראלעטאדיאט
שטיטוגל רינטיגע

געװערדעאפ״ און ס^וציאליסטען די
 י^- צי טאחטיל ,ד אנגעגורען ;yoyiד טען
 פדי־- א זיד רעדרונג פאשיסט״עע די זען

 אוי;ען די אין לאטפראמיטידען צו הע־
pc רורך זז״נט דאס טאפען, בדײטמ די 

 פ-אפאנא:דע ניאנען צו כיעיצים איהרע
 פ/שיס״ ,ד דיגען נאטידליף דך. געגען

 פאלשפרע- אי״ע ערפ-לע; צו נכח דט טען
 א טיט ;עכיאנט לאבען וײ װעינע כונגען,

 אויף און רעכטס אױף הארצען ברײטען
 טויזענ״ הוגחודטעד דערטיט און לינקס

 וױל״ א אין ארײנ;עױארפעז סענ״עען דעד
 דודכפיזד װעיען זײ אױכ שכרות. דע
 כא ;אציאנאליכטישען גאגצען זײער רען

 טלחטה צו ברײמען די װעלען ראקטעד,
 מיט אױך אפשר און ױ;אסל^ויען מיט

ענגלאנד.
 שױערעד א דוערשט איטא^יען אין

 ארבײטסלא״ די ?•יזיס. עקאנאמייסער
 גרױס. אױסערגעװענליר איז זיגקײט

 סארלארען האט דיונה״נױדזיעמס דעד
״ן  לירע איטאליענישע די גלײכגעוױכט. ז

 געװעזענער דער אױב חורס. אין םאלט
 א-ױם״ דורכ׳ן םארזוכען װעט טוסאליני

 רײכע די אױ,־י שטײערען ;דױסע ילײגען
 פרא- דאדנע די פארענטפעיען צו קלאסען

 אס־ אידזם פון ױז,גי זיך זײ װעלען געז,
 פדאגען די ער פארעגטפערט טרײסילען.

 א;״ זײנע פון מאסען די זיך װעלען ׳ניט
 װעלען זײ װײל צולױפעל כאלד הענגער

 דער פון מנעכט דעם דערקעגען איהם אין
 דאזיגער דער אם צוליב בורדעואזיע.

 און אסנעשװאכטעד דער ניט לאגעיוױא
 סאציא- איטאליעני״שער דיוארגאניזירטער

 אז האפענדיג, אינטערװענירען, איזם
 װעט מלוכדדרודער בײם פאשיזם דער
 די אױך איבערלעבען. אלײן ױך זיד

 ם*ק- רי אננענומען האבען ?אמודסטען
 האמןן זײ אונטערװארטען. פח טיק

 פאר- אפיציעל אמאניזאציעס זײערע
 אריבעד וײגען זײ הײסם, דאס םאנט,

 און njrconpy אונםערעריי^עז אז צו
 שיעטער״ א םאר כחות אנ?לײבעז וױאען
 וײס pv po orrgo דעד ?אמוי. דיגמז
 כדי סיוכודסאשץ, די אױסצונוצען ?וכס

 סיר סארסמסםיגקן. «ו שםענדינ אױןי דך
 נאהענססםצר דער אח שױן וחןאעז
 װאו״ ועחן «ו נמיענצנחײם « חאמון צ״ם

 דעדװײל ווגםװמויוננ. די געחם עס חין
 סחנח דער אין ״יליחודים* אבער איז

®p דמר jrtp g n
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ff3״if  ,** if •*1 |ל1 *ײו*ר י*ד^*n ff 

ײן f ו»,4ו*ררי י*ח-י*ינ*ן ז ii•1*1 ״ 
ױ *1*4*4 *נץ4 * ל*ב*ן ב*ד*י»« ז י ז י נ ו * 

/fn,®* 4*114*1 •*4*•11 ד*ס, 1*4*11 441 נ
*P f f 1 יגע‘*®׳*f4*1 p* .1*»f4fO/ ײ  ײ*
^ ♦*4 ח*:*ן p* *רנײפסיןז, ןײנ*ן ןןנ  *י

̂ש פ4 *ן4?* ב**,4יט»14 ד  T* •׳* /1״**fn י
^4 ס*ן tfffi װי אײך, מיד *ן4  P* פ4*
* *ן4*י*טי נז*״ א *•§ /1די*4ח* r*i*i4f 4ו

i 49 * *י׳יכען *י f n1* ן/*י**י p'* ר*ז וי
O י*ז*־***«? סעיען ׳ fl אוינ ויד• י ^וד 
T *ז *יו,4§רי ד*ס יו)י1א זיך ׳ל-^ט אימ- ,
ר׳ ג־ע?ס ד*־* [ r דן w x** *1י /1װד־•  *ײ״ י
ײי9 *דש4 ׳  *גע14*ײ די ויך ט*י*«1׳ בט*ן,4א
f f••* •י*;*, , i r* f•4* ?*<*ן «  i*?nf* -סע״ס 

ס? ;״ײנ* ב*״פ ♦?,4f? ב*י'4ד*ר?ד סיט דײ
I ד/י ױאפ•* r4*s׳f i  aם *ן ״ ^  ׳«*?ס *ינ
 די/ *ז *ז,44ו*י־א> S4*?*4 *•יך איחי־ ט4װ* •

r * n  I* ײט*ןרןן : *p 4*1 ס*לזי *ן4ו*רדיft 
yskrtti ! *וא״• ױ*לנע די, װי דײס, ה*ב*ר 
44fV» װ*ר,־ם r*4M*n דינ*ן fi * * if 

•*t* ױײסט, איח• וױ»ל גיט? *כ if, ײ * 
D4*ar, 04»*1*װי ליד/4*0ג1א *ה איז/ f i i4־® 

p 1*1 ןfי4r א iu *בי*כט4 ד*ש i•נ*״ pe 
* r*r*4*״ f  p *  iעיען4ידרי ®»I4f. איתר 

s*fn 4*4 דאן s *rיט p ’p *®ד*ס*?^טי 
 י*^נ*4 *ן4ייז איע ךכ*ר4ו,* p* יאן,41י

*ן4♦• א אי4 יחסנים, 4f *סען,pc *?4 י  p i״-* 
if*♦ ד*נ?ט — ד*׳׳4״*ט* לײ  pn יזז״* 

i* 1*4 1* ג*ח*י*ן ®4גע,•,•*• ױ*ל« f1י f ? 
ט  ‘*4 ?וד**ן, p* נ*טר*נט*ן, י**סיר א̂י

*ן4ורי ד*ש טירליף/ *י «י  *״זי״ ט*ר׳נײד4אי ^
י ®עז *י4 *•1יז׳*יא1כ מ  ױ״ f 11* *ו•9*ו

אי ?•**ר *־*ן1ו װ*ט *פ ןi* יאן,4  אײד, ו
 יב4 טא• 11* יט4 קען יאן41י די ױאױפ

י* ו t די װי ח*נדל*ן, ז f i r n ia* ג*ז*ל“ 
riw# י•4!•י דעי* p i ז*ד11בי*ז ד*ר* 

4*1 *•*a r« r 44יכ*׳וי*, די *יז n r•  pe״**
פ4 ט:ם,4*ײג*  “4*4*ײ דעי׳ חי ,4א:ט*;די י

*ן.1*4 *״,•ו*יב*ן *יז ט*ם *י  מ*,תר e*n ו
f 4 ד*ש ׳חאט עי4*ײ ש1*ײ;ענט  r ' fי*ס*״ 

*ן  ימ4 *ס *יז דעיואי• פ*ד*יפ ®וץ י
ע* ד*ר *ז ״עכט. וױ ס*ת-  ז*יל טימ*ר4*י

, ד*ם ב***,תל*ן כי ו o ד*ם ו ffe r, ד*ס ו*ר 
« עי cfn ׳נוץ, ײ; ? pc .למ*ל, *יוזי, *יחם 
ofii ײן חאט ? *♦*4*0104 *f4 a *r p״i4#

1* cfn ,4 ב*׳גי**ן a in fiיט fnיט4 נ*ן 
D, 4 די r * Bס, די *ט ט י H4**4 די יט4 ^ו

n*4’rfO “Of*er.*♦ ס דייין• ר*קעו*ל*י*
 *נל ד*י ד§ך א*ו io .4יטי14 ז*,שי ז*חר,

פ4 חל*ן,0* דאיף *י if מח*י:,  P* *יחר. י
i f 4 י§ר װערס *יחר*op*o,® ל *י|/ *ס זויוי

i לס *יז f י*כ®.01א c r f u י•4«רי ד*י*
,«p 4;*?* *רנז*ר* *ar 1 ד§ך *יז* *p r 
,01*נט4*י* p® ב§זי**ר דעס ®וץ *ב*ן4

 *,•♦!״ ®א?* *ר 4*1® דערואר ®ס*י?*ן. ד*ם
ת. -ייי9י41י ד*י נויו ו4ן  » ה•?* *יז *י
op4ii י4ױ ד* ר?*יס*י.9ו if, זוכ® נל, ?•דס

w i  • r  t** f t *  i fי^• ׳ m * m ד•
♦«4*1, 19? i*»*ii ,§*iסיל  יײנס*ר ®4fit י
4*11 /i f i f t f i 1••#** *4*pד*י וי® *ן p• f i r 
1-* if< ir, י « י * in י i♦  *I in f  n r i 
0 1 o f i ♦ a f11• -ס*ײל f*rn»M i,

9f p f*4י§ P  I P• י|• JlO »lp*1 f י |1,* 
hmji ®♦u*4 f♦® if<jp 11 s m® »*ד - ײו  ו

♦*pn i*f« ff3  f ‘# i® די i® ,*•®*®nr 
®•ff  f f i r^ י ד*ר * י ״ נ י |( in• /»װ|י 

4fP*4 f  p P  ®M?• ׳•ר•®
, PH 1’P®®♦ *ל 1® I f P P  H H f  1*1i?ff

H ד*י, n ffff  * i m « * j »p  ®♦o ^ff ofn״• 
4*1 ®I  | f  ♦i p  ♦1 i*®*®n®n ׳®נל ד*י ♦®I 
•f fp p  ® i f  j f « t ל ® ון • i® *נליר1^ p-
H p *ד*ן11 *»|ל**ז4 i/ *1,װ** 

 0®י** חוץ I ®♦ד/י. ®ין i*®onn*»sf •♦ך
i*n*4 IP1|4 ®*fn ר ®ל*נ« ו*»ר®• H 

3 ׳סװן** if*® p♦ 11״  i*ii ,n4 *ל«*ן i p״* 
i וי»ל®  1* ® * ® a P r f i♦ 'חל®*95כ*ס*ר** 

*®♦♦^®n 1 #®ף♦ *p* *iy»®pp ױ ד*י י
♦•f.״♦ ®p 4*ו®«* f 1*4*11 *ד«*י11 •ןי 
4 h®ו®-נn ff*®ן4•®דדי *לנ*11 נ®®®®*, ל* 

om m* *4 >*»ולינ*i*®4«r. ♦4«רא ד* «p
® n*f״ i*־®׳,^ : o ff*  h  ♦*4Hp*® ,ס*חר
11 i* j i p  ♦if f♦•♦ii» h *י  *®f 41 י♦i f, ד*ר®

ל ס*»מ t*4Hp ♦p ®וינ •♦*? ױוי  p♦ ו
i ®17*® *י®,11 *ז4וײ  ♦1 i p®4״: װ*ר *

i *1♦,♦•♦ די וװו♦••® f כ®״ ♦♦י*ר* **מל*ן 
4,♦*f  *®of** *וױמיל ?1*ח*לע*4 חוינ f 

of*a^ נא׳נמיסט -- *ן4קײ ♦ןל I f i 
, i*p ia ד♦ i f ♦j p ♦דןד ז f  l*o< ®w ״1,ל* 

*ן  *״p f•4 ש*ר ד*ן, ofii רf4 .®4®n*4 ג*י
«4 נאןם®* די װעייען o4®n*4 *ד*ן4  ®ײ י

®4 ®ד*״ נ♦♦®^, i ימ4 *נ*ו,4איב** ♦it® י i f ♦ 
ך ^לי o! ד♦ ד*ך *ן4קוי 1® ®ינ♦♦®*!, * f f* 

s* ט4יו? if♦• ,ל1 ויל װעי•®, זײגען זײ ױוי
®i ®י® jy s^ n ®:*ד pe -r♦* ®;*p זי ♦ 
5®i*4f♦ ♦♦t tf , : r r גי-עסערעז * ג*בעז 
** * «4® •p *ר*♦♦♦ f f״V^n♦* ♦n ,i**04H 

כ1* •®י׳»**»®,  ויײװיל♦;, *ס ®,♦*ן זי♦ י
 דא׳ חןבען ♦®4 *י4?ײ ?*ן •®סידליך, *♦♦,

*i סי« יו:*י* .1*4*4 :4*n ®:*יחר ?ענט ר* 
ן ואד*י*ן *ס ו  *לנען11 *.־♦י p« ? ♦p ו
ײ *ז ,i*4ft *יחר »p*5 ד41גי « ױ ײ ו  ד*ר- ז
4 i*e®י *i*4r,f ,יד װעל *יך׳ װי ס*חי* 

f4מל*ן •®4״  א לf,נf *ן11*4 *יז *ס ? »
 *־בײטער די *ן11 *ד»ג®,4 חי♦•® י®4 *♦♦«,

4 i p  1*5fn,®ןיחל* o**f חילש^זסטע, די 
ן *ימרער די y.n נימיגע׳ני״סגענס®*, די * נ « 
4*41 »f®יד*ד u ײ ן ח׳־יד, ד*י ®דן ז ו  ד♦ ו

C4*p4f ii, ד*ן fn® ד*ר ♦£n*ײן געמוזמ ־יר  ז
n .ומ־ »רב♦♦®4 *ר ח®® §ד4 גי# ר־יאך* 

* 9 *ר ״f4 זיס®, '®eif*4 ®fn,ױ לץof ר* 
ofn*4 ®fn, עינידעריג®* די ח*לו*ן ו* *־ס 

*p .*®4 נ^נײדיכfii® ,די װןל«*ן *יתד 
f,י*:♦י!נ*י ♦*fn*• ® t4־® i* :fn *־ *ז*לג « 

 גע״ *ס לטען911 מעיח׳ים? *לכע1® וייי♦*״,
 ?לןסען־נ®װאוסם* *לען,1ז *ס i*4*p װןל®,

H ד*י ניס. ג*װיס נײן. *^♦♦®*ר? f 
’O איסס בי־*נ;ם כײמ*ד״?^ס r f *ײ״ זײנ* 

*־11 מז ®ועד, *ײגע;* ז♦♦:* ויחרער, *4*4
r דער *ולז רוס n fן4®®*׳ ♦®*.״* *i אײנעם 
ײן ו*ן ײן «ו ,of4?• ז  ־9נ r:f4 גלײכען, ז

?094 9 *נ*ס •1 וױ גג*ן,1ד*ד9ש זונד*•*

11♦ *n /®♦♦f p♦® p i /♦♦® i r  *1t f r
̂*i׳•® y י*ס ♦fP i3|״*i i ) ײ * ד ♦iff /1*4•ן
*-n »*נ*י*ײ f 1*1* 1*11*4 ®4־fii עי װ♦

p i ,p® ; i*i 1 ד*י* ♦♦®,I ^ r*ijf סןל״
ל ®n®♦ ®*ן ן ®*4*י ד♦ ו ♦(•1® נן׳ו*•*•♦® י

p® 1®♦ ®•׳•י p® *י״י, |®׳•4 i* י**״ דןס
or» P י •* i  w ip y p f P .*®י״* p f♦
 ♦®o /*#♦»*• *1*<P ®,o ילד*i♦ 11 יל*ן4#»

i*pr®*i r * » P. װ*ז *s «ד ד*נ♦! if  ,♦♦t 
i*p*«׳4 ♦1 f *1®ו p  ♦11 /®p♦ *11 ,1יױל♦

14 f♦® I *  1*pj*1 ♦P® ״*® p  1*0” 0 f  /♦P♦ 
o*®4 ♦♦♦ןרן *p r, 1♦ ♦•0. ®ר*פ*ן ♦®o ♦p  ♦p 
ל ®♦♦*ר מ מ ר ®11 נ * *ל ®״*ו •4.® לינ »

ifo סעם o fn. — «סעק״ 4ד* ®יחל ♦♦י
ל pi ר*ס*י  ׳•ד♦♦- י®4 לום011 «ו ,18 לן?ן

p *ל♦4כסײ׳י| ד*״ ipi® »ar» ל*פ ג*ן i 
1® ימ,4 מױ*ל *ס ®ימל ו♦♦® ? ♦וני^ן ד*י

on«n «4 ,0» *יחל סו® i f  ofiiן ד*ל*ר♦® 
if®  1* ® * * o P r f i? *ס זןל לס,914י*ד*

 לן״ ול*ס*ל דעי if ,1*1*11 באלינ®*® ד*
r, f;®p♦® p i  4fp®* כr f1־ i*Df 9 ®ויף 

* &ד**ל»ן p,l 1*IHf34®♦♦ ,44יסי0 י «4• 
♦♦»»1, *1 i f  i*ofn ס»4בי? *ס4*4®ײ  זד״1*

ל ו*יג*ל1 ז׳סענס,  ♦{•1® *ויוואסען דיר**® »
•־*סעי. די pi «ער*ס*ן4*י די

p חי» *יחל ד4װיב* ײן.4—*רק. 1ב p f 
 *♦♦*- ג*ב*ן ♦װ 4••♦סי וא״ »*ן4*ח*4 י®4

 ר*ד*ק• ואל׳ן ס4«*04י4וױי ,i*0f4 ®סת׳ען
® סיר זײנען מ*ר, ני ס .4*לי4•♦♦ *זוי »י « 

 ®4fp*4 חאט *יחר פא?ט*ן. די *ן4װ* זעלבע
ײ ®ון *יעי־,1׳ ®*0®־rf2 די ^נגעבען ז4®ו  ען
^44*1, tf ג לי  ®4װיי *ו-ז*נ*ן ;*װיסע וו

 ,1«לינע4•*•עש* ♦<: i*4ft מיל tf יס,4 *יחל
 לויס גד*לטfג*ח סיר i*s4fn יס11ג* און

 סיל ♦11 איז, *כת ד*ל ב*י44f*^fi. 0 אײ*ל
־t*.•: *ין ®4ft*4 pur האבען  *:®״ ערססען ;

 ♦ •tf ן*4p אין ימ4 *♦♦ך ליגב אײך, 1» פ*י
? די «41: 90049; 4 f  po׳נלעבס־ויח״ סעי**ו 

44H, ♦װ «o ,זיך. וױ*ל*ן דןס ׳®לײבעז 
po f* *ון t ♦♦11* יס4 ?ען ׳ולײבעל Pס* 

 *ײנ״ i*otr:געװי דעם סאכ*ן יס4 ל9קײנס
ך זי♦® -r*• דלו*.  מײ:*;• םעות, אין *וי
*e i, מיר ש9י די;, : f r** סורא *־מיצןן; 

 ff ,e;ft*4 ניפ 4־f?ײגס מיר ח*נ*ן *•יך
ס*ל9 די  *בילד*ם*ן4 די ל:*ן9ו ד**פ*ן ינ״

י  ל•9« נים ג*:ילד*ט* די *•יך ח*כ*ן רי
 09די ?♦♦:*• ױ״ל *יסיצ*ן, ג*;*ן פיידי;®

־ p* ♦־־®.pfof ניט זײ  סעח*ן0ש*ר ד
i® ,צ ®fה Ofii ניס, לח^וטין f ײעל* •:« 

 סײד*ן *;סועל/ *י־14א* סים ו*ל1כרי צ*י
*4ז*־ די ל909 ױידעל גלוסס *ס ם*«ח: :

 ׳*ײס,4/,ג*רענסי די א:*י *צ־ײבען. זיך
*י «»*; *ן4נ•ימי ד*ם גי® ח*ט f ו ff «םןי 

ײ. «ײינ*ר
ױיגשטײן. דז׳ע r ■״ ו * i: ׳נ*ן91*ול

*4,װ* ן *ײנלם *־®4,על? חאבען מיל : ו  »♦♦״ ו
 ל*4* 1* *װ*זr 4* *לנ*ל11 *ין ״ליג״, *ל

 ג*״ מיל חאבען סא:*ז,8אײנ»י־׳ א*נז סים
 וארעוענסלי״ צו יט4 ײכעל4•־ ואר חאלסען

ר לײ*:ט י.1בלי יוײעל כ*ן  לדי• *ונז*ר *וי
o ל*צט*ז *ין ®אייעל pײס׳/4*ר*כסי4״ *־* 

 אייג״ נים *ו;ז סיט ח*ם איחר *ויב און,
ײן, פאר^םא•*[  *װיפ4 אבלל איחל װ*ט ז
*ד ®*!4,תא סיי װארוס פארעםלהז, סע ו  נוי

לל*ן.49ח צו *זוי

םיליאנען ױ םיפ לײנוש פעסער
)f ן ו i ו f ג*ל־סל*:»). *ל*»*ר*ן

דראזשנער «. םון

לענינלעם, דער *ײנדמ סעטער מײ\
 וױיסט ;ד«ך ̂׳יהר קענט ייטערה^ סון

 ה*ט ער »ז אדר, מסתטא ד*ך איחר
 םעידער סון ירומה גרױםע ד♦ נאקוםען

 -fip חײזער, fin םאבריקען מעילדעד, אח
 םײ איעריצ" און ̂ידוגכ סחורה און סען

 ױל- פיז םיגעס :*לר, םרן םינעס נווס:
 א כקיצור — מינעראילען קױילען, סון בער,

גװאילדיגער
זא נ*ו בין םארקערט, איה און  1» י
 מ^םעות םאר װאס ארכײטער, אדיסער

i איהם געגעז איך כץ
3fn געפדעהט זעהר םאסע דך איר 

 זיך Dfn אונזערע «חח8םל נאגצע n אין
 ארײנ״ז־ קלײגיגקײט א עיעס נעסחןהט.
 ‘בויל'*:טנו אוסגעריכטען אזא צילרינען

 םע״ אזא אדום משיחה! דער אין סיס
רײבען־ צו גוט גאר איז םיר, גיצױבט סער,

 האבעז איהר^ מײנט װאס־זיעע א״יזד״זי
 די ױם־טוכ. א גע«ראװעט טאקע סיר

 וױיב מיט חרע, עין קיץ מ^יחה, גאנצע
 וױיסען כיז׳ן געםאנצט קעדער און

 דער־ זיך 3fn אלײן איך און ארײן. סאג
 נעגאנ״ בין איך וואו ;האשערדיג םיחאט

 איך znn געזעהן, ה*ב איך וועםען און ג*ן
 לײ• םעטער דעכ םון דעױצעהיט רק

 דעז פארװאס װארים ירושה. כד&ןיס
 איך אז וױסען, וועילט א נישט?

 כמןיחה, דער אין תקיןי אזא אצינד האב
 שרייב א איך טו נױט א אין אז און

 דןוך װעט ער ^ײבדש. סעםעד צום אריין
 אונ״ ***ל טאסע און םאלען, אאזען ניט

i® א טערװארםען f א אויך״״ טוילער 
מייציאנשםשיק. א םעםער
 Df3 דער op*® ה*ט פאבדיס ̂|x אז

 האב ביונעס׳/ ״סאגקי סאכען נענוםען
 ביט׳ן ג**גסםעדם כאאד טאס* איהם איך

 פאדגעסט םיסםעד, סעל, :װארם חארבאן
- צו of ח איחר וחנםמן ם״ט נישט נאר מז

 גאנצען א איצם איצוסטרײלעז סיר בײ
 אויס״ סיגאר א אײך כײ װי איו סעזאן

צוסםוקען/
 Ofii געװאוסט, האט נאס דער און

שוױיג, א געמאכט — און סײנט סען
 מול קיץ ארימאן *ן אכער דאך ה$<ס

 כרױוצי א אן אײנסאל סיר סוסט נישם,
 סארטאן איז ער הױת אז ®עט*ד, סונ׳ם

 זדות און עסקים, גרויסע די םיט דארטען
 שונאים תםיד זײנען װאס שונאים, זײנע
 איצם איהם ?ײנ*ן משפחח, גאנצער דער

 נישט ילאזעז און זייטען, אילע סון באפאלען
 איהם םשיחה רי ואיל בכן טסחד, סיהרען
 דאלא״ טויזענד עטיליכע צושיק*; בא<ד
רעז.

 ליײ פעטער דײז דיר האסטו אט ״נא,
 םיר הױבט — מיליאגען׳/ די סיט כוש

 און יצעכער. די נעהםען צו ס׳וױיב אן
 דערשצאנענער: א םיאר, איך געח אלײן

 מען דערוױסט חילילה טאטער — דאשית
 זיך האט יצײבוש םעטער סונ׳ם אז זיך,

i בוידעם. א אױסנצלאזט f j ̂ט דאס  םעה
 אז רעמויסעז, זיך זאיל כאס דער אז םיר,
 םוײ אונז בײ בעט לייבוש סעט*ר דער

 — שנית און חסד. גמילת א זענדערס
 סאר״ אזא נעהסען דאס םיר װעלען װאו

 דאך איז םשיחה »;צע די אז ? ם*גען
קבצנים. לויטער

 א איטליכען פון :איהד זאגט וױ נאר
 איז ארבז בײ העטד. א מכצן ד*ם פאד״ם
 אנ״ כיסעלע א נאר אײנענע, דאס געווען

 זיך םון קבצנים די האבען דא דערש:
 גע״ און אראיגענומען העמד לעצטע דאס

 און פ*ט*ר. כױ^אנסק*? דעם חןטעװעט
 פעםערדיג א ציגעישאטצז נאך דעדבײ
 ׳י*כ*ן ם*ט*ר אזױ אוץ ״אזױ :כרױועיל

 שונאים. אונזצדע אדפה דער אין ךײ האס
 פאר וחנלען ®איםעױקעס נצטרייע אײערע

וואסער״ אץ און םייער אין לויםען אײר
האכען יימעדהי^ אין דאדםעז, און

 מעשים. געארבײט קרובים די אױך
 געםיחרט און איגעגעכעז העסד ס׳ילעצטע

 סיםעטער מיט׳ן מ<חפה p:^f® א
שונאים.

 געהאט סורא האט םעטער דער אב*ר
 נרויסער דער אויף ביצויז זיך םארילאזען צו

 םיט ארומגערינגעלט ?יך האט א׳ון טש«חה
שונאים. זיינע נענען ״שטארקע״ חכרח א

 אן זיך הויבען tf דעסאיצט םון און
J די im

 שוגאים, םעטער׳ס דעם האכעז ראשית
 זײע־ אין צעיױקט תאנחוי-ענטען זײנע

 לעגינקצס דער לײבוש אז כלצטער, חו
 ניש״ וועלט, דער גאר איכער אמם *ױסס
 ®לימעניס. ® ערגעץ װאו זוכט און טערט

 בײ הסדים, גסלות ער לײחט — דעם בײ
 א ®שוט *ר נעחסט — אנדערען אן

 צו ער םארשלעיט דריםען א און גדכח
 זיײ זײן בודל זאאען זיי ״שטארק*״ זײנע

 זאנט מען װי ער, איז צי :סחשבות נע
 לײכױ ®ראצענטיגער 100 א : fד *ס

 אויף פאראיבעל האט מר אדער שיסט,
איהם.
 איהם, בײ ארבײטען װאס קרובים, די
 געהן צױן, שונא׳י אייסגעריסען,. װערען
 און נאקעט און כארװעס וכיליאה/ קרועח
 װאך אילע װעקסילען. — עסען סוזען

װעקס־ מיט באר; א זיי מען דעדלאנגט
יעז•

 אן סטײטש, ױצעקו: א דאך ווערט
 ®לימצנילעס די לאזט פעטער אײגענער

 ענטפערט הונגער. םון אויסשטאדבען
ip : ,סרובים רײכע האט איהר ״ס׳אלרײט 
.״העים*ז אײך זײ ז*יל*ן ׳אמ*ריהא אין

ײ האכ*ן ברירח, כאין ג*פאלנט. ז
 op האט בריוי/ א זיי םון אננ*קימ*ן

 האב*ן מיר שטײן. א צ*רײס*ן ג*לאנט
 ק*נען װאס און הינד*ר. וױ נ*וױינט

 אויסנ*־ זיך *רשט םאן? ד*ן דא סיר•
 ד*ם ipop ניב ׳ג*ה איצם און ביימ*לט,

 װ*־ וו*לכע משרתים, לײב^עס ם*ט*ר
 וו*ר*ן ד*רטרונק*ן איז ס׳נישם װ*ז

 האד*־ *ר וואס םים #וו*?סא*ן די פון
 נאש םאר נישט איז op וײ... וחנט

 1ל*כ*רדיג* א אז שטאי נ*ה בראט.
זאי/

גצטאן: זאג א *כדצ*ר טאה* אאט

 אוגז*ר* מיט מױ/ ען4?ו װי איה װײס
 לײבוש npopo ד*ס 1ה*לם* צו כחות

 מייליאנפר־ ױינע םיט *השנות םיהרען
ppd םאר• זיך *ר זאיל ? קא;קור*נט*ן 

זײ. םיט ג<ײכען
tf או:טערג*כא«ט וזאט אנדערעד: 
 אײן נים — *ר פאכט — זעה ״איך
 םאר־ סעט*ר ד*ר זאל :אוםגיציס רעם

 םארז*צען *ר זא̂י נחלה. f קויפ*ן
 ®אר f פארקוים*ן *ר זאיצ ;צי*רונניס

 וו*״ מציאח א אוױי נישקשה, מינעס.
 אלץ ב*צדם. ג*סינ*ן שוין זיו לע\
̂וים*ן װי ב*ס*ר דאס דאר איז  א־רוםצו
 און אײג*נ* צו חסדים גמילת גאך

 און ®נים, דאס שווארצ*ן זיר ״םר*םד*
 מיט פ*נש*ן האד*װ*ן ברויט אנשטאט
IP5DPP11.״
 דאד מ*ן איז םונדעסטװ*ג*ן נאר

 שונאים ס,ם*ט*ר ד*ם און קרובים םארט
 אין שונאים, אונז*ר* אויו דאר זײנ*ן

 ווע?סצען די םיט זיך האד*װ*ן װאס ׳די
 דא|ל זײג*ן הוגנער, םון שטארב*ן און

 ײט,5ם און בילוט איע*ן אונז*ר פארט
 ברידיר גוט* טײ*ר*, אײנם, און אײנס

 “wd םיר, האבק ?רובים, הארציג* און
 נאד און ברוגדלאך אא* נאר זיד, שטעהט

 די זיך םון נ*צױג*ן ררשות אא*
 ש*נ*«ארגרא• »ױן־ צונױםנ*אײגט און

 ״1אי םיין op איך פארםאנ הילואי ש*ן,
 אייי״ םון םםש אטn אײנ*ר י*ד*ר נ*נס.
 םױל ?ינדער׳ס די םון און מויל נ*נעם

 ג*טײ^ט זיך ג*ג*ב*ן. און אפג*ריס*ן
כיס*ן. טיט׳ן

 1אי װאנ*ז פון פון נישט איך װײס
 ®לחױמ איז op לאך א םאר װאס פון

 אנמד אח לצים חברח א אויסגעװאהם*ז
 &V(ס׳בים*ל אונז גיט :שרײ*ן הױב*ז
 צ*טײלען״ op םיר׳ן שי?*ן.8א op םיר׳ן

 ױשה מיט op םיר װ*ל*ן צעםײל*ן און
יסײנ*ײט און

שרי' צו אגג*הויב*ן דאך מיר האב*ן
 ביז ם׳חאט 1 אײך dp ב*ם ״װ*ר :*ן

 אייה ט׳מ*ן אײך, אחן ג*שי?ט איצט
»אײד אהו 1שיס* וױיטער . "

ארײננ*רימנ| זיך האב*ן זײ ביז בײט,

m® *ין t *  i y f p ט און צרות, א(ג*לאנ
,iv Tf ןריחר* װאו ״תת׳ן1לחי ®ח

*י א-נ*- ♦p י*;אד  יאר « > ^נ
H•• 4 אין יאר ® א״ן יאפעr®• ,און נית 

tr n 4ױ ^*דער ®ון זאן ♦*ד*לH P ifi 
 cv׳n3P4 סעט*י נ״ט ♦P פא־לעי*;

 ,1נאט* pp pH ov טו*ן ,ריר ״ צ-ת
*\*:m טונח וײן *רפ

 טסחר א (*טאכט ושוט דאנ*ן די
 װאס און *חת, י^בוש׳עס פ*ט*ר םיז״ם
 אל״ן םיטערחיי אין חאא *ר צױת נ״*-,ר

 דערטא״ ; דא ד♦ װ*ױ*ן טױחסיס עלרר
 די ח*י*ן *ר,4טו סאר א אנ*ד ♦p *ן6

 ויאטע יל״נקער דער אין £ץ^ר דעם
 אײ- כיט וד דך צעט^לט לען ;•♦*ט,

;o:p. טאר א,יןpזאנט ר op®p ip v ^ ’f 
 חערט, ״איהר ; חושך ױך טוט י»לט, *

pc fpjpi uip? -pטpיײנוש; ר pאיז ר 
pc *piטpא; ® ?ײגױפאס ר מ  jpo ש

נחרג׳*!/ אירס דא־^
ip די ®•ן 'rin i אםאי טא?ע If .אויך
 פאר׳ן איץ און ! נחמ׳ען מין א נאך
ipepo טירא שױן דאך איך האנ לײנוש.״ 

ipה op וױי װער .iP4fi iv װארט א :f 
 װער 'opp^irt po4ptf 1 ריט טאן צו

^iv ip עם 4וױי fcrn f סײ״ די אין די 
>' אר״ן ר*י

TO |P0 OP4PO 1PP4P0 iP3f —.
 If ivoprfD שױן האב ײן4א ®•ך
^ חאב ׳ײכוש4 פ*טער מ א  זיײ אן פ

p♦4:״ נע ;f| זץגע אן און ip4oppvסיט ׳ 
Pip^o P4^o opvpifn ip p:4yn 

p און יןדונים ;p i^h ,םאר־ האב כרידער 
 װאס ,nnv און ײדעןp4 4® אן געסען

 אין פיטערהייל, px אויס דך Drpoi״* כען
ט סיט טא: נין  כיזיקים די סיט טרוד »:
״ ®רום דא  טא; דאך סוז ®יך אז דר,
 זארען זײ דדטען און שטעהען ;אכט אין
 אין סיר צו ארײגרײסען ניט חדלה, זין
f אנטאן און אדײן גזויז  opip .״עאחוז״

>' זײ אין
! 1קע4כיע די

 סארגען שסחדז, א זײ נײ איז ה״נט
f יײה, א די בײ איז  lv:W )V2'H

------— ױבייע א יטפעטער יאלרצײט,
 ! זיך pspo : א־־בײט אײן דזאסט דו און

 חיקיס א פאר װאס לער איך אז א•;
 זיך אזען4 װאס ,p;p’ אױס ען4טײ זײ

 דאס פשוט סיר פיאסט ,ip?4po נײצט
 טיאכט עוים, שי יכוגו כושוז. פאל ם:יס
 בא* ;אר קענען װאס |prjpo זיך, איך

 אוג־ פון דינען זיי 1א אפימ, ה״פט^
 זא־. צי גאר װאנעז װאס ; סשוחה זער
 קרובים אונזערע דינען זײ אז ׳ױז4נ בען
 ישון, אזא די צו קוסט װא:*ן פון —

 שקרים po>pif און שט♦? שסד אזעלכע
V וכזבים
 |,P4Pv זײ זאי*ן נעדאכט נישט אז
4po אין פאטעד '.i !

 עסז. וער פון רעפארט
 דרעסמאנער פון נאארד

22 ױניאו._לאקאר
)6 דיט פון (שלוס

^ ,4טרא ל ר?י  iponopif4p דער אז ע
 ?ײן געמאכט ניט האט באארד דזשאיגט
 איז עס םראגע׳װײל, דער אין כאשיוס
 איהם באארד דזשאינט דער האט נוצלאז,

 בא־ איז dp װעילכען םאכ*ן צו ערקלערט,
 זיך האט 22 לאקאל :אך אײדער שילוס

 צו ארײנגענומען נעװענד*ט אפיצי^
 ױגיאן. iponopif4P דער אין װערען

 ארײנג*שיקם וו*ט ילי?ײשאן0א אן װען
 כאםראכ־ איהם באארד דער װעט װצרען

טען.
 באריכ־ װײטער האט ילופין ברודער

 איז װאס םראנע נע?סטע די אז טעט,
ipo ijp id ' ih װאס ג*וו*ן איז ג^ױארען 

 םארשםאנעז איז עס און ׳טאן צו וױיםער
 װ*נען זיך וו*ט *אםיםע די אז נעװארען,

ivd סיט׳ן כאראטען דעם ipptpp .באארד 
 צו זעהען אלײן *אמיט* די װעט נ*בהער

 ל*?*ל מיט ?אנםער*מ א נאך האבען
 די װעם קאנם*רעגץ דער נאך און .23

 אזוי װי זאגען סאנ*ן באשטיסט ?אסיטע
 דאזינ*ר דער אין האנדלען װעט זי

סראנע.
 די איז דעכאט* ^*בהאםט* א נאך

r:piyc:fp *גע־ אינסטרואירט ?אמיט 
האנדלען׳. צו װײטער אזוי וױ ווארען

iv םולם זיצוננ א d ip p ?pp באארד 
 ,22 ילאקאל ױגיאן, דר*סמאכ*ר דער סזן
 דינסטאג געװארעז אפנ*האלט*ז איז

 16 אין נאוו*סב*ר, ט*ז14 ד*ם ®װענד,
 פאר־ דעם אונטער סטריט, ם*21 װעסט

ראבינאװיץ. דזש. ברודער פון זיץ
 זיך האבען סאסיטעט םארשײד*נע

 און באארד. *ק*ז*וטױו צום נעװענדעט
 זײנ*ן פארלאננען זײ*ר* וױ נאכדעם

 ־PIPP ד*ר האט געװאר*ן, אויסגעהערט
געהאנדעלט. זײ באארד־איבער *וטיװ
 נ*װארעז באהומען איז צושוײפם א

 סאונסיל״/ ד*ם*נס ״לײבאר דעם פיז
 סיט נעװארען ארגאניזירט איז ײע^כער

 ראדיתא־ די ידיג*ן4םארט צו ppiiv דעם
 ארצס־ זײנצן װעאכ* סישיגען, םון לעז
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t” o r7 ” ’i, 145 י1י,י« ס. & ר. פ .,gp 15.20 — • — פטדיט טע2* ױעכט

9. tgot’Pg, •־■vayny yo o -212 , gp pig^p gig--------- ----8.00
y’ya .v n״ 2־ t<t ,-y;ga a * ,f” Di װעבט yD.'to 5------- סטליט 7 .0 0

/ i ניטסראז דזיפי-סנפאז ה. y j ’yao jig(2,־ d:ui ucyn>12.25 - סע־יט ־
f, 51 פ iy p װילכט vow 10 --------------------- - - סטליט.to:
3 •g‘ D /gD;ynyP,.17 12 ר§ס ooyn25.51---------- - פמליט טע:

22.00------— — סטליט yo20 coyn 127 ,.%>> Pig״P gDPgn בלײ•,
ny/igo ,oy^gony^t כלv;yv,y poi :001 , cg — - - -- •- 08*.5 —־ 

yp*־ yD; ycjo גאי׳דביל־נ, tig רגy3רדgג ־,y׳  DDyn ;to 34 -- סט־יט.;i8 
j n  ,rc ’ rgpcy/grtp .g1״ uoyn 22 , ogna tgoc8.5 - - סט־יט ׳-*םעo 

טיין, tig יy^gז ליוױי, ד.  50.50 — - - סטליט yD22 DDyn 150 װי
,־/25.00 — — — כר»דװיי pongigo,, 1572 ר. /yago Mk *gלyפ’2

אז, 77.09 - — - סט־יט טע2«־. Doyn 111» ,ona tig ngan גיינפי
f e m y a  .0 J, 111 ״:;*•ד׳;*, און סםיטה yc:to Doyn 20.50 — — סט־יט 

tgy? tig ,r s to xy^ o, ססו D־«gj; ,כט׳־יט m. •12.23 — -- -- סיט
j  ,typgp״cya r :g־vi ,tg.־ yD2i opyn פטליט--------.  ------

gorya cyD,; .122 ®יטער, ד yD20 cryn 20.00---------------סט־יט
9. ro ’ /ypp, סירער yD27 ooyn 15 ,ro^go סטליט —---------)lo.(N

yoio d d w  :10 ,pn»P Mg ro ’ngngn ,pMgpgp סטליט -----— iO.,־jo;
/ 150 ,ro;gpp:ytgp ng pyjge ,ropgur װעסם yo25 50 — סטליט«. 

MPrgp, טי tg־n יי y in in  ho ,.Dg 9.42---------------------סטריט
at.os _ — — — סטליט yoiu װעכם ppign, 40 דדפוריס ,typg? ו.

ir:10«---------סטליט yci7 װעפט i:i.*» ,.gp tig !’ױייניפט• דזט, נראנס,
ogia Pig# ,tyngp .g,. .8.08 םסליט טע28 ײעסט 2סי־ — — — — -r

lm  ,.gp pigpp ^vo'o^uo ,opyyngp װעסט ycio 34.05------סםייט
Doyn 27 x 24 כיטניפ, ס. ig a :y :” B ng Piongoסטלים טע — o.H5

tg o r’D, .3 ם* ,jgD ng nyi7g 21.00 —---------סטריט סצםע ױעסט
yo32 ooyn 33 ,tronpgn ng romgpgp ,pyngo .v n 00 — סטליס;».

120 ,tgo” D ng rgp ,igopyoPg v n ס§ריננםייד v ;y v y------•2.:0i
o. ,כראוטטייז y2-״tg קיױק n o  ,.gp ריננסירד1כ ray iiy------3 .12
9. n ;y v, 45.30 224 כר«ס., רעװיז — — — — — r ;y n y  igonyo
pyagr jig n, 28 מטזינסק/ ס. g v r עװ ספריננםילדr ; y------3.00

oy’gagp m  ,igp ng pypogp ,ropg gyp 33.00 ---------------סטריט
43 /PD0g9g» .P װעסם yo24 33-----------------------סםריט n s

ng Pyjga ,pypoyp .a ,װעסט 108 ױעיס y925 44.00 —------סםריט

ט ע נו ט ס א ס ע ג l צו y r ig' 
ר ע עז ל ט נ כ » t ט m צ ט׳ נ  ױ

?עחן.

D«ומע• גיט lrw "M  voon 
 יויח »יiroipua 9 סען ivp זער
 סוז׳ןן אױסן די — )װ«< *ײן

r עסזאסינירט u m/ סיו *t y  t* 
 • איי ינ<ר1וי־ טאסעטריסט,

 *ון דאקפאר, רערזפיספרירט׳נר
 סארס׳נרטינס ס״ען נצעזער די

*•טיפאן. םעח׳נען א םון װערען

פהסער ל. נארנעט װ.
ט ם רי ט ע ם א ט ס ן א ן או ע ש טי א א (

 •• קימ»וו ניזי כרןנמױי, איסט 215
 •y*no 0 געגעו עװענלו, אענאיזס 102
 »e 0*100 10301 עװע״ •ראסיעקט ססס
 0װ0 י0110ר«? נעכען עװע״ ■יטקין 170
 כראגס. ראוד׳ םארדחאם איסט 202
ס• 187 ױן 180 ן00«וויי עװ״ טע7 «13

asaani ד■—̂גז— • I jg—  mamaBBgmm z

י נ*ו סט1ל, י סאכייליעס איז ױניאן*לײם oyp םוו ־ל;ט9אלט8’2ר ־*oyp pg gD/yi צאהזעקזאטיגי־ײשאנס עז̂פ
אן ח ױני ט ל ע ר ה ע ט ענ ס

g i.ti־cט ?yoi סטליט
?ראניןה^טען. אױסמ״דעז און צײן די סארודטעז iy װי יאס םרייער

M j^ n p ;grga צו סין^יןךסטען
ענת ng םל״טאנ ,8 ביז 1ס nפ : ־פטונד^ .0 כיז lo םיז

ט פ ר ־ ן ן ד ס י ל ש ס ד א

סהעמ ליר װהײס סשאי צװעפאסשני טהעע ?אלאמניא
 ם«ר «?*ד«ס'« נרו״םע

 j׳,o»p «וו רעי״נמנ
דןו״ניגנ. ,סניפירער׳

 ד׳לעסיא א. ■ראפ.
 סם. טע34 װ. 44
 ןײע. צענאשס 322

)00126 00(.
irn ױנגע ס«ר 10רס1ק B 

 םײקינ^ ■עסרעז
סתםסמג.

•5.00 ^ia*iypgo0o

gp ng n,. 7 ה n y a  .g 2i’;rogagoסנ poim  ooyn 25.05------סטריט
 54.79 — — — סםליט po34 ױעסם igoBgn, 152 אוז tgo״rm ייסס,

3. ?P .o r>v•i. ,34.10 — — _ _ סםריט טע30 װעסט 235 סימועד 
p ,n ya iv m i  .nר 'p;v122 ר ,pypagopypg ng 24.30 — סטלים סבםע ױעסם

נאװעםבער. ערשםען נאכ׳ן קאלעקשאנס
.» ny;yp כר^ס u s  ,.ogna ברgו1ד”------------------------^
/ yo2i ooyn 38 ,DMiga*yp ס.  .pyp^’o 20.00 ---------------ססרים

”ogpa i ד?ט. or:ypga jp y a i” o r35 35 ״ ooyn31.13------סםרים םע
yo i» ooyn 8 ,i" o v  n «  apganpga ,typgp 127.84 ------------סטריט

22 ,rogp .g ,pynyaog o 07.53 ---------------סע׳ססריס21 ױעסס
n עייספ/ «  ogpp ,24 19 אלמס ooyn15.30---------------ססריט סע

g 7 ,tgonyo’t  .g ,pyogn JOיסם yo.io 16.00-----------------סםרים
g 20 ,.gp oypp *niopyi ,typgp .v nיo12.65---------סםריט טע33 ם

v ?אופסאז, ל. n. ^איסם 30 כאס yo3i 2---------------סטלים .9 0
9. 40 .,gp oy*n typpga ,M’oenpgj איסם yo2l 5---------סםרים .8 5

pypj’B ,pypya׳i ” os יס0ר אח r iy n y  yo5—78 ,.gp------------8 .0 0
/ «1א נאידכערנ ניםלין, װי 4.50------------סטריט 0ט21 חעסש 22 לי

p6 איטם 54 דייוויגצ י. /nyasyp וז. 12עז-----------------ססלים 11

.■ fypgp, סטאר w »PirD pyBi;go הpoi7 ooyn 133 ,g 21.00 — סםרימ 
Pgoayigp ,M’ oznpgi ,pyog .n 151 אוז ,ppyB;yigp סט0ײ yo35 .30.08 סם 

nyaayigp, ,135 הייסאן ?ריסםאי ,p ’o rip ya  tig 30.00 םט. טע20 װעסט 
o igrong, !25 011 ?ירעםיי *,igcigp iig25.00 — — סטריט טע35 סם
״ מי v—305 ינד,0פר iig רנ0נ*לדכ .b סליי :y n y  yo7---------71.49

vayny yo7-^333 ,pyoyv py’ yo ,naPir----------------------58.92 
םץ סאסי^װיטץ, א װי מ פ  rayny-----58.90 0ם7ססמי- טאפס?י,mm ■0 לזן

i”ov:p i” tt, םיל^םײז hm ,333 נראד—od.03 — — — — vayvy  yo7
a in^ .םײן. ח 20.19----------------סםדים yo22 װזןסם 134 נאירלז

31 ooyn 24 ,.gp Dayopga p*vo ,]"oviyppoסםרים טע — — >I4 .a 
lypgp nytppyo חןסם 147 סיליגנ, אה! yo22 3105 — — — סםרימ

ppyaaytgp ,pyp»o 9------------סםרים0 ם28 סם011 47 נײלל, יה so
22 .,gp oayotga oryuoya ,na'vgpggp .g ותסם yooo 14.05 — ססרים
15 |,goo»ign tig onaayigp ,py:agn סם0װ yo20 4------סםריט 0 20

tigp, הערכזאז yo24 goyn 13 ,lg taro n  fig 100» — — — סםרים
i 1 לי«י?, s  ,pyryo ng igoagpg18.00----------סטרים 0ט28 סט0י

12 ng opyapg ,gpgp איסם yo32 17.50---------------סםרים
23 oojm i58 ,wp’ iig o g ag rn  ng igpa /povgrpgn32.05 — סםרים םע

j ”or .j .ס yo20 ooyv 90 ,rPgnopg 21.12-------------------סטריט
.« vayiiy year—coo nyng ng I'pp'v ,apya-----------------9i.i5

p y y in  p, 40 ם .gp tngp איסמ yo32 20.00----------------סםדים
ri» n yaan a  /  ,tyngy .g ,^ רו 20.00------סםרים ytoo װעשם 34 ב

30 ,M’wmpga .p ,pya^yp .n איסס »yo2 2«---------------סםריםox
0025 oojm ao ,nrngypgo ng Pyga’o ,pypya 29-33 — — סםרים 

py:rg .n, .ר yoi7 ooyn 00 ,.gp PigPp .n ng 17.50-------סםרים

נאװעםבער. טען10 אפים, ברוקלין פון קאלעקשאנם
pgpytyo 210 ,ngp 7.06 —------— —-----------------סטריט

11PgP3------ 12.00” — 421 ■אריזי,
*vayiiy  Pgpoayo 221 ,goog’apgp----------------------------8 .io

10.00--------------------------סםליט Pgptyyo 150 ,gpyrtagp ס
O'POO IgOOIgPO 115 ,gODIP--------------------------------14.25

, ג נ ד י ד ע ג ד ע ש ט ע ק ם
n ye y i pya"paPgBpy tg iypyn oag? p p »k• 

pyago אוז ogago 8 ng pyroypo*ojyopga 
”oa 3אוי ציים, p r pp*g ו י VM |"g ז  09'g 

pyp נוט pyooigvga *
5.20--------------------------- vayiiy  tgoagrn 197 ,pga'ppgp
4.04----------- ---------------- vayiiy  igpoago 105 /pypgpo

15.30----------------------------------עװעגױ טקאיס 198 אםיקא,
vay 921 •יציאנע, iiy  aa'rgPB------------>-----------------8 .4 i

vayiiy  tgpoago 99 ,g'aan .n-----------------------------12.30
vayiiy 245 אטריא,  tgoagrn-------------------------------4.90

■vayiiy  igoagrn  223 ,gBPgpag----------------------------7.30
aayoo 227 ,gPPyaig 6.90 —-------------------------------סטרים

ן ר ע ד א ן מ א ש ע ל פ ^ ס
tpyoy■־aa'roypo ,aa'p"pa ,aa '?"o וז« 

aa’g” pp סוז oayppP'ro ng oyo'o ,o 'P "P 
g .ungoyt* y נארמענטס. r 'O PgP i ppyi 

pyoa*'p .סיסטעם pgopgpooa'g opy«opy ̂
”lyaaiPPgy yoa. סעסינע P . ly v n g 

 ן0 ביז fl no ,oayng lya^yn payap'g ?וםס
A  v a  2 MB ,ago’oaga n ar

opPgaogp 108 ,go'Pgigo tig goga סםריט------------
o א. ' pdo Pgptyyo 42 ,gppgpo'ago----------------—

o ' pdo oypgn 159 ,gpyapga-------------------------
vayiiy — — — — — — — 80 סטאססי,  tgpoago
pyaogo און o '.poo pyo” Pp 173 ,pgpgpgo------------

20 ,M’orppga iig nigaaya’'B סטרים יאםאיעס — — —
oPgr 102 ,gaypayppya סםריט---------------l-------
opgr 102 ,gaypayppya סטריט------------------------

n o  ,**yojnro נרעהעם vayiiy-------------------------
vayny tgpoago 93 ,.a gppgpo'ago---------------—

Pgpytyo 90 ,'*gagogro סטרים--------------------• —
O'PDO opgr 97 ,gPPgp-'P׳---------------------------

no ,'oyotia כםדים ססענהאי---------------- ----
 O 'pdo pgpytyo 170 ,gaayl--------------------------
"iipgpa 499 .ga'Pgppy-------------------------------
י1 י ' o י ' pdo ipppga so ,gogpg ng---------------— 

ט " ד י ----------------סםריט סינעל gp PigPp,. 130 סי
onga 172 ,g 'rog tio סםרים--------------------------

vayiiy  aa'rgPB 848 ,gagp’o-------------------------
-------------------------סםריט oypgn 252 ,gagיgטgק

d ' pdo Pgpytyo 204 ,ga’DPgo------------------------
o ליױיגני ' poo ppgagyp 143 ,.ogpa-------------------

pypy 244 ,.ogpa ppyaaytgp• סטרים-------------------
D 'poo Pgpytyo 211 ,gppyrng------------------------
vayiiy  igoagrn  213 ,'tig p n------------------------

oaga' אוז o ' pdo opgr lor* ,g'aa'P--------------------
0. o ' poo pgpytyo 150 ,gPrrtagp--------------------

װאך.) נעקם*ע קװיםירונגזלן װײמערע

13.00
9.50 

14 75
8.95

12.00 
35.80
600
000

14.19
0.35
3.55

13.30
14.30 
0.00
7.50 
5.73

11.15
8.08
3.90
8.45
400
5.30

20.28
11.75
9.45

10.00
13.50

3B0.23

THE MODERN FASHION SCHOOL 
104 W. 43rd St., •<*. B־w.y a 6«b a^.

2441 גרעםערסי. טעיצעםאן

א די ע ד3ל ר ם א ע ר * 
ט 42 ם ע23 אי ט., ט י ם ארס 1נ י

ם ע ל ר א ר ה ע ש טי ם ד א צי א  ם
ל א אנ ש ײ ק ױ ד ע ע ר3ס ע  ט

םםרים^ jwioe ידםם 62
ןװם• םעדיסאן און יארק *וױעעז

ען צו נ נ י ד ־ א י מ־זיסען א ם א  ח
r«p ארייננעםען eoo םענ*ען

ר  פאר׳אמצוד בעצער, סאנמרמען, »
vn, ײ• .1» אה תונות

 תםס> מינױנב און אפיםעם אויד
tvtv ביז טאנ יערען orar « * ג י  ני

^020 חארצעם סעאעפאן:

אלסע• און טאנער םאםפעל טײלאוס, יײױס I 3 לאסאל אןױני ײחדשנ רײשאן
ם א קז ר ע מ פ ױ !א

לאקאל אונזער פון אפיס דער

ט b ו ם
ט 12 םוו ם ע ע29 װ ט, ט רי ט ך ס , נ עוו. לשפסיננסאן סאר. סם., םע25 איסט 130

גרום, כר־דערציכע[ מיט
מענעדזשער־םעק. לעפקאװיטש, .0

אלע צו

ר ע נ א ם פ ע װ
.23 לאקאל מעמבערס

מיטינג מעםכעה וזשענעראל א
ז־וערען אפגעהאלטען װעט

סען28 דעם נאװעםכער אנענד, דינססאג
ר 8 ה ד או נ ע נ א

ז י ר א א ב ײ ל ל ע פ מ ע ט
ע4 ט ט ו ױ ט ע2 און ס װ. ט ענ װ ע

 װעט zj. לאקאל םיט קאנפערענצען יעצטיגע ביז די פון רעפארט א װאו
 וועלען צוקונפט דער פון אויםזיכטען די אויך װי װערען, אפגעגעכען
 אין םעטבער א איז װאם דרעסםאכער קײן זאל — ווערען. דיםקוטירט

םיטיגנ. װיכטיגען חעכסם דעם בײצואװאוינען פעחלען נישט 23 לאקאל

23 לאפאל כאארד עסזעסוםיװ
 נצויז איז האצ די װייצ צי־ט, אץ קומען צו נעכעטען זייט א־הר — נ. ;.

אוהר. 11 ביז אסען

נעשאנאל ריװעה
eso ,ײ דוו ^ ט•. p־g'ניו גר סי

ttoyiyaj-v װערמ yya»חי* ’jjny סועשעל אוי,׳ סאנאט Bojnyvrv
»”ס »־( י o.* װ v r v r

.tyouy«גג פאמעניגען מיט jypyr דע»אױ«ס ?יײנע

איצט אקאונט א״על עפענט
ח«נ«ר. און $6,00 גאר,סס opg«yp סייוי

וחןיפ, דער פון טײיען ylN אין גע*י?ט ויער» גץלט
ען סיר cgii כאחאנדיוננ די ya״ א־נזע^ דנ lv אר• דער איז ביונןןס״ 

ניזנעס^ r*j* אונזער ײמיזסעז«ון ׳•®ענדיגען פיזי׳ן נ־סענט

הײקלינ׳ם מ,
םינג ענ םקול ד

י. נ. ססױס, הלינםאו 151 - האלל הלינסאו
 ®עי־יײרענער ײ איי טגי טאנצט ױעיינער דער

 װען זײט א אץ זיצען איהר זאלט װאר־ט מענ׳ע.
j אנדערע אלע n n t טאנצען אײערע ?

רוה״ג, עלעגאנט, א־ז ס?ול דענסינג הײקלינ׳ס
 יוגנע אנשטענדיגסטע די פלאץ. כאהאנענ־י: א

 סקול. דיזע כאזוכען מי־דלעך, און נאיעט — ל*יט
 אײנ״ ױך איהר זאלט טאנצץן ניט ר,ענט איחר אויב

 זיך קענט איהר מענליך. וױ ־שנעי אזוי שרייכען
 םןןנטאג, יעדען זעלכסט הײקליג׳ען הערר סיט זעחן

.10.30 כיז 8 פון אכענדם, סרײטאנ און סיסװאך

ט1ק t מ b .אן צי א מ ר א פ אינ

M. Heicklin’s School of Dancing
CLIHTON HAUL, 161 CUnton Street, Mew York, N. Y.

וינג פעו
r i נרעססער דער *p ראדיקאלער שטארקסםער 

וועלםג דעך אויף ארדען ארבײטער אידישער

ט ג א מ ר א $ — פ ^ו סס ססס,
ר ע ר לי טנ צ—מי א  82מ

ס3 ע ש ט ענ 646 — ר

ו ן ע M ו T רי  b t ’dv 
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 סציײ פמיען פאר םיםיננ א.־ן דינג /
t .יאחר 60 אינער עטאכצירט דער 
jj ערםאצמ נרעסטען דעם מיט

 lyyp'M ײע3
ע3 ען ײ מ ע ט ס  סי

x ע ט ם ע ען ב ד א ט א  מ
ע ט ס ע ע[ ב ט א ט ל עזו ר

 אין טאנ אונםערריכם. פרױואט \
 יננונגעז.1כא נוםע סצאםען. אװענם 5
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S אינפארמאןױזג
S אין דעם#נסםרײשאן פרייע
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 נטך אי« מ»טעגט א־צט^געז דעם אין
*iy ii ז*גען, *ו ogn זיין וחזט m 

 ױ;־ רי שאנפערעג«ועז. די טון אויסגאמ
♦jg צױ » פטרסיידען צו נעסט ד»פ טיט 

 סטר״פ. » אױסוױנ׳־ידעז וטטענ׳עטױס,
 כזענ• װעט דאס *ו גא־, r» ס*א;ע די

 איינג׳ד זיף װעט ogi 1צ זיין, <יך
 זיף װעט כיען ogi מעגייו, א־ן עס גפן.
ing א דאס אויטדרייען, ניט סט־ייפ א 

 װעיען. נערוםען רוזען דאר װעט סטדי•?
ogi ױניאנס דער דין ניט אנעי װעט 

 די םון ׳עו<ד רי זײן װעט ogi ׳פויד,
די * * *נתיס. נ׳

ביזנעס םון *דױס כלעק
בלע?, קיאוק״םירםע באװאוסטע די

 ביד די כיזנעס. םון אדױס אין;אנצען איז
 איבעמעגומען איז םידכע דער םון נעס

 ■רינידגײ ״די םירמע דער פון מװאחנן
 גאנצער בלעס׳ס א:י׳/1קאמ דערםאן
 די אין װעיען צוגעםאנט װעט •לעגט

װאכען. ®אר נןקסטע
* * *

»לעקס#נדער םימ קאגפערענ״ן 8
פריגץ.

■ערעלשטיין, סאיר וױי׳ט־פיעדדעגט
 קיאוקמאםנר דעד םון טעגלדדשעד ךעד

 צװײ געהאט װאןי־ לעצטע דזאט ױדאן,
 ®רינץ. אלעקסאנדער מים ק^גפערעגצען

 וױיט נאך עס האיט ׳שײנט, עס וױ $ובוןר
 חןר מיט פאחשטענדגימ א צו יןוםען םון

מ. פיר
̂וט דערוױיל  אעעהויכען מניאז די ה

 ארגי״ צו קאפפײן, אדגאניזאציאנס »ן
 כײ ®רינץ דער םון *דבײטער די גיזירעז
םעקטארי. בערראן

 ׳«לץ ױניאן די טוט הינזיכט דעם אין
 םארטײלט מען מעגייך. נאר איז וו^ט

 אדװער־ גרויסע גיט ױניאן די צירקויאדס,
 װערען עס ®רעסע. דעד אין םײזםענטס

 םעת־ דער אדום סײנס אדוםגעטראגען
 ארבייטער די כאזוכעז קאפיטעס טאר/

 װארט אײן מיט — חײטען, דיערע אין
 אר־ די כאװעגעז צו געטאן װערט אלץ

 ױנ־ װערען צו פעקטארי דעד םון בײטעד
* * *יאךלײט.

קלארק־פעקטארי. קאאטעראטױוע «
כאשלא־ האט ױניאן היאוהניאכעד די

 סיאוס קאאפעראטיװע א עטענען «ו סען
 װייט שוין איז ױגיאן די און סעסטארי

 טארײירין״ צו אידעע רי ארכײט דער ביי
 ױניאן דער םון סיטנלידער די יניכע;.
 קוי־ זיי און דעם פאר כא;*'םםעדט זיינען

 דאנער׳עטאנ, יעצטען ׳טערס. די טע;
 דער װענען טיטיגנ עדשטעז דעס אויף

 נע־ סיטנלידער די האנען אנ;עיע;ע;הײט,
. ׳טערט דא?. 1^00 פאר קויפט

 ק?ױולאנדער דער םון כאטילוס דע־
 א ארנאניזירעז צו ױניאז קלאוסםאכעד

 איז פעקטארי, קיאוקס קאאפעראםױוע
 מן ■ װאם כא׳עלוס א סתם געװען נים

 פרום־ צוליכ אן מאל מאנכעס נעהטט
 צונע־ נלייך איז ױגיאן די װעגען. יןיים

באטלום. דעם חגאליזירעז צו טדאטען
םעק־ ױניפיז קאאפעראםיװע די
 ארנא־ אנסאננ ביים נילײך זיד װעם סאדי

 און סאםשטאכ נרויסען » י1אוי גיזירען
 פערטעל א אין פאפיטאליזירם זיין װעט

דא־זאר. ס־<*אן
 די אז נעװאיען, פארזארנט איז עם

ו זאל אונטערגעהסונג י  אױסנלי־ נים ז
 הויפם רער און קאנטדאל ױניאז סוז ם׳טע;

 דזשאינט די זיין דארום וועט דעה כ̂ע
 מאיארי״ א האכען ײעט װעלכע כאארד,

ײ װאוטם טעם  סטאס פון סיטיננ א נ
האיחזרם.

ווע־ ארויםנעלאזען וועם נאנמן איז
 חנר שערס. ראלאר םויזענד 60 פאר רען

 זײן אכער װעט טערם די םון פא,־הו־ף
 מיםנלידער «ו בלויז באנרעניצטער. »
 א םיט טעחאנען צו אוז ױניאן דער יז0

 ארנײטער דער אין רעקארד כטפאנטען
 םטרסויםט ׳פערם די וועיען באווענוננ,

 האבעז ניט וועלעז אוטםײדער ווערען.
 בײ שערם. קויםעז «ו נמנאיכפײט קײן

 יתם םארלאזעז וועלכע ם־םנלידער, ױניא;
 יועם ױניאז, די טטרלאתן אדער טרייד

 ׳פערם די אפהױםעז נאארך דז׳טאינס די
 זײ וואם טרײז דעם זיי בטצאחצען און

באצאהלט. האבען
 האאיעראטױוע די ותט אדום *זזי
האנ־ ױניאז אונםער זײן םעסטארי הלאוק

 טו; ׳פטעמנגען פײן חאנעז ניט און טראי
פערזאגצן. וייטינע
 אוג• דער פון ־טייל פראדושצ׳אנס רצו

 ױניאן אונטער זײן װצט טצרנעהמו״
 װעט מענעדז׳צטעט ניזגעס די פאנטראי.

 פון םארװטיטונג דער אונטןר זײן אנער
 קיאוק דער אין עפספערטען נצסטע די

 ׳צוין דינען םטרנינדוננען אינרוססריע.
 סײיס־ נעסטע די סיט נעװארצן גצסאנט

 חא־ זײ און סטרקעט פלאופס אין יייטע
 דער םאר טרנײטען צו אייננע׳צטיניט נפן

 םעקטארי די וױ ׳צנעי *זױ פירפע ױניאן
 םאר׳( יייםטען און ווערען ערעפעגט װעט

 אוג־ קאאפעראטױוער דער פון ערפאינ
 םאר• זיי װאס נעסטע דאס םעמעהמוננ

זיך. איז סאגען
 םעפטארי פלאוס סאאפעראטױוע די

 םאר ױניאן דער םון גענרינדעט װערט
 אמעמ״' דעי אױך אנער ארנייטער, די

דערםון. נוצען ציהען װעט עוים נער
 םעסטארי שיאוש סאאפצראטױוע די

 מא״ פאר » מיט װערען ערעםענט ײעט
 סיזאז. ספריננ אנפאנג ׳צפעטעד, גאטען

 קאנ־ אנ׳צטרעננוננען די װערעז פאריױפיג
 ציױ׳פעז םארקויף ׳צער אױפ׳ן צענטרירט

 רע־ פארלויפיגע די פון טיטניירער. די
 םאר• ׳עעד דער אז עס, שיינט זויטאטען

 קיין ע.־פאינ, רידגער א ז״ן װעט יןױױ
אגגצפא;* ג־ט נאר איז אניטאציע נרייטע

 טפטיײ׳נ חמחןדט אבצר מװאחנן, מן
ן חאנצן סיטגיידער  םטרםליכטצם «וין זי

 ׳ט׳נרט דאיאר חונדערט ט«ר פױםען צו
 צעחן םון םוםע ט איז ראפ יעדערער.

ר םון פיגפגתל ט דאיאר, טויזענר ד ת « 
 צװײפעל פײן ניטא איו עס סוםע. ר1צ׳
 װעט םיטנלירפר׳צוטפט טינעט״נע די טו

 די וױ נרײט־חזרציג טזױ אפרוםען זיך
 סױ גאנצי! די און מיטנלירער אקטױוערע

װערען. גע׳צאפען ׳צנעי װעט מע
 מענעדזאער דער פערי׳צטײן, מאיר

 חאט ױניאן, קיאוקםאכער חיגער דער םון
 אונטער־ דער װענען נן׳ןופרעך » געחטט

 םע• דער סטאון, װארדען מיט נעהסוננ
 נטנפ קאאפערטטױוער רער פין נעדז׳פער

 םטר• חאט טטאון םר. און פיױויטנד, איז
 נאנת דער םון ׳פטיצע פולע די ׳צפראבען

 םײ קרעדיט, פון חינזיכט דעם אין סײ
 קאאפע־ דער צו נאציחוננען אנדערע אין

 סיאוק־ דער םון אונטערנעחםוננ ראטױוער
 אײ־ אסעריסאנער עכט די ױניאן. ראנער

 ארניי־ װעלעז אמאגיזאציע זענכאחן
 קלאופמט• דער מיט חאנד אין הא;ד טען
 דעם םון ענטװיפיונג די םאו־ ױ;יאן כער

אידעאי. קאאפעראציאנס
י«י # «

קלאוקמאכעה די בײ לאנגע זש»ן
 האט נאיועמבער, טען22 דעם מיטװאך

 אדז׳טענעראל אײנגערוםען ױנידאן די
 װאל״ אין האי, מוז אין מיטינג מעמכער

סט. גאט
 כא• ױניאן די װעט ריטינג דעם אױןי

 לעצ״ די מיט םיטנילידער די םאכען יןאנט
 װעט oy טרײד. אין ענטװײןיוננען טע

קאנםעי־״ענ״ די װעגען װערען כאריכטעט
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ג םאטלאגטיק ע טראנס די
ג*ד יארפ 1ני טון
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דעפארפםענם

אויפמערקזאם!
 ווייססמ דרעסעס, ססוירסס, סופס, קלאוסס, נײ ארנײפער

 ארום שעפער די פון גא־מענסס לידיס אנדערע אלע און
 דער דאס געמאכפ, אױפםעריזזאם װערען יארה נױ

 אינ־ דקר פון דעפארסמענס ארגאניזײשאן
נעמפענס האס סערנמשאנאל

אפיסעס דהײצעהן
— ן י א —

סטײטס דזשױרזי נױ ארן .קאנעטיקוט יארק, נױ
 •ץ שטעדטלאף און שטעדט די אין גארמענטס לײדים בײ באשעפטיגט זיינען װאש ארכ״טער, די

 אדגאג־ריעיין־דע־ אינטערגע׳שאנאל דעש םיםצודזעלפען געכעםען זײנען שטאאםען, דרײ דערמאנטע די
 אוט־אודטאץ די װעגען אויסקינפטע כרײנגען װעלען זײ װען טאן, עם קאנען זײ פארטםענט.

פארעפענטליכם. דא װערען װאם אפיםעם, בר, די פון אײנעם אין אדער אםיס, דזשענעראל אין ׳שעפער

ע די צי א מ ר א פ ט אינ ע ם צו װ ע ײנ ט ק י ען נ ב ע עג םג ױ ר  א
ען. ער ס װ ט ע ע ען װ ט ל א ה ע ען ג ער ט װ ק רי ט ט. ס א װ די פ

:אפיםעם א־ט־אװ״טאון א־*ע פלז ליםט די איז אם
 קאננ. ברידזשפארט,

דזש. נ. נוארק,

דזש. נ. םיטי, דזשוירזי

 דזש. j כרענטש, לאנג
 דזש. נ. האקענסעק,

א. ל. סיטי, אײלאנד לאננ

 דזש. נ. פלײנםיעלד,
 י. נ. וואלי, ספרינג

 י. ג אדאםם,
 קאננ. קאלטשעםטער,

 קאננ• םטאםפא־ד,
י. נ. װערנאן, םאונט

 העדקװארטערס טרײדס מעטאל
 סטריט איאנדזש ם. 68

 סטרםי םאנטכאםערי 103
שטריט םאנטגאםערי 98

 בראדװײ 114
 סםריט מעין 7
עװעני• דזשעקםאן 9

 י. נ• װאלע, פפריננ
 י. נ. אדאטם,

226 כאקס
 םטריט סטילװאשער 42
עװענױ טע4 םאום 3ס

 סטריט מעין 927
 רעיד םר. — 4501 מארקעם
 ברוק — 4507 םאלכערי

 ראזענבעת״ — 2883 מאנטגאםעיי
שנעיד

 שנעיד — 2040 ברענטש לאנג
 דוראנדא םר,—־ר1499 האקעגסאק
 םיניע — סס68 פאינם האנטערם

 ארעםצקי שוג, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 דזשאנכאן עליזאנעטה
 בריטטאן מרם.
 סארין הערי
 לאגארדיא אננא

כאגיא כ — 3796 הילקי־עםט

ב א ק ײ ש ץ,8האל דז ך םענעתשער. ע
*
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ױניאן װאידסערס נארםעגס לײױס ייממתעממל יעי hi ארנאו אויייעמר PRICE 8 CIWYI■iwa ̂ y»»y8yi nrai ,iee♦̂•
 דורד שננימען װעלען דרעסמאכער אץ וױיםט
װאד־ארכײט דדעגען רע*ערענדום א
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 םון וע;יעאן,ונ1י! לעצטעד רער אייױ
 כאיצלא״ א־ז ‘א־נסע־נע׳צאנאי אמזעי

ivo אדטאציע אז אגצופאננ׳!! ;עױארען 
 אלע אין װאך״אדנ״ט אײנצופ׳הרען

 אינ־ זאררענט י״ר־ס רער פין צ־וייגען
 דעם סיט א־ינקיא;; אין דוסטריע.
 נאארד דויעא־נט דער חאט נא׳צמס,

 ױנ־ ג׳אנער דרעה און זוײסט דעד סון
 אגי״ אן אנציפאמען כאיצלאסען יאן

 און װייסט הינע די צוױשען סאצ־ע
 װאד־אינייפ אײנצופידרען דרצסראנער

׳עעעפר, דרעס און װייסט די א־ן
טי;; סיעשע' דעס א־יף  »־;- פלן ר׳

 נאארר עקיעקוטיװ דז׳עעגעיאל זער
 •HP א נעקוםען איז מ׳טװטך יעצטע
 דער םון נאארד דז׳צאינט פון סיטע

 םאר״ ױניאן דאנער דרעס און ױיסט1
 •pv דלשענעראי רע־ ראס לאננענדינ,

 סאנחציפגירען זאי נןןאיד ז׳מוטיװ
o n פאר א־נדוסטריע דער אין קעטפײן 

 שלצ״ •דעזידענט דאס און י«יך*אדנ״ט1
 סי• דער איז ארײנטרעטעז זאל וימעד

 דעם ד׳רעקט־רע; זיי העי׳פען און טיאצ־ע
װאר״ארנײט. םאר ,קער»•׳(.
 פר*;ע די א־ז ריטיננ דעם אײח

אן נעװארען. נאטראכט נענוי »נץ0  נ
 דער 1אי דיסקוס׳ע, נרינדליכער א

 עם ראס שלוס, צום נעקומען באאדד
 מעם״ די װאס וױסען צו נױטינ איו

 רא• דרעם און וױיסט דער פון נערש•*
םראנע. דער װע;ען דענהט ױנ־אן כער

 ?*,יצט םדן סיסטעם דעם נייטען צו
ט ״ נ  אזא ניט זיא ױאן־ארנ״ט אויף אי
 װער מ״נען. טאגכע װי זא▼, ,ליינטע

 עס ײעיען כא־־ענאטים די װי זױיס
 רען טענייד, איז עס אױפגעל״ען?

 רען סטרייקען, דערפאר דאדפען זןול
 ניטע־ א ךערפאר פיהרען דא־פען ןןול
 די זיינעז :סיאנע די א־ז לאטף. דען

 דרעס־ און װייסט די פון ס־טגי־ידעד
קעם־ צו דערםאר גדייט ױנילין דצנער

,. m
 נעװארען, כאשיאםען איז עם און

o n ױע״ איכעמע;עבעז זא< םרא;ע די 
א םאר מיטניידעױעאפט דער צ• רען

 די יפיצן ןוו׳צט־נ־יגג. * רעפערענדוס
 צו ארױסי^מן זיך־ אפריהצר ר^טני־דער

״  איידצר י׳פר־א־נ״ט נעפעי װ־־לען ז
׳טטיק־ארנייט.

 װ״סט די פון ר׳טנלידער די ױערען
 פאר ׳צטיטצן לפלואיפ ראנער דרעס און

; יפס װי װאך־ארנ״ט, צ נ פדיהצר ^

י1י יי גע««וו m «***«ו1י1י v ס־ו 3 n 
 לסגד, ;yyidi א׳בלר׳ן ?־■*■?■טיזײצטס

» ײ«#  *8jy»iyi8MM>y« ייין ׳אייז ׳
v 11« ר״ט1 דיגפן «*♦ •« ליף, iw\ 

m wדןס אױג ׳ yn* 14 מרנאױס-♦ 
V, »און «'*!, סי« H 'W V  o iyv iy 'ii •1 (#יי• »*f(.
 אנחשע לאס אין וואפעךשטילשטאנו

קזמען װעט שלעדנגמר פרעז. כיז m ׳
I — ו ו1 1111 ————«

ר ווע• שלעזיננער •רעזידענט קיױויאנד. אין r*i ײ
jm( רינעז נ״ר וױ il vritvnv 
 tyDipyj לפס״אנמעעלצט א־ן «י« ײפה

i צוזאמצדצטויס א צו n  (yr’nv 
n® יי im ימימ מאנער rw o p yew 
 >ניי מן5נצהאי ה«ט 0V און אסס׳ן

m סטרײק. דזשענעראל ’tn r o ’n 
 חר |1• סענעדז׳»«ל חןר נאיענ׳צטײן,
n אין ױני•; קלאוקסאנער y r n ir o n• 

M»״; אתער נעשיקט ח«ט to v  y r•* 
if׳ נטnיfr1« נ*ר דאס סעס, ir in e 

» *m אין העיסמז געמענט מפלט «  י
 זאל ,*y םאדלאמט האט ױני•; די און

 סצחר, נייר אה־;. ארויסקומען נלייך
 יוי1א אײננענאנגצן זיינען צדוים ביידע

 שלעדננצר גיז ױאפען״שטילשטאנד, א
o אױפנערען און קוטען ײעט n ׳צםרײט 

 סאגוסעק- די און ױני^ן דער צוױ׳בען
ט־צורער.

i אױםגענומען איז םראנע די r n iy i 
y דעס אױוי כי׳טױאי אעצטען lrv y is; 
 •pyipy 1 חשענעראל אונזער פון ב־יטיננ

 *W נא־עלאסען איז עס און כאאדי, טיײ
 פאזד זאי שלעזינגפד סדעדדעצט האדען,

o לױט יאס־אדזשעלעס, איז רען n 
 װצט ער ױניאן. דער פון פאדלאננ

 ד^ונערשטאנ דעם יארס נױ םארלאזעז
פדייטא:. אדע־

 אױך שוי; ער װעט װע; אײן אי;
קליװלאנד. א־ן זײן

קלאזק חנר פאר גױט איז ױניאן ױ
אונטעהוכונג ורדזש

 אוםפאר־ דער האפגוד, נא-מאן ט־.
 pi״פלא דער פון טשערמאן טײא״כער

 עטאכלירט איז װאס ה^מישא;״, דיידזש
 אנרימעגט לעצטען דעם לויט !עװאדען
 )1א יתיאן ?לאוקמאכער דער צװישען

 אסס׳ז, מאנוםעפטשורערס ?יאוק די
דעם םון נדטינג א איינגערופען ד«וט

 ארנײםערפון קאדסעט
זײן װילען כרידזשפארט

ארגאנידרט
 ברידזש- םון ארב״טעד חארסעט די
 געקױ ענדיציך זײנעז יואגעקטיהוט, יאלט

 אמאגיזירט ?ײז צו אז #שלוס צום רמז
 ^ומאגיזייט. זײן צו ניט וױ כעסעד איז
 ־װאר״ אילטע די אױסגעפונען ה^נבען וײ

 מײנט אמאניזירט, ז״ז צו דאס הײמ,
 כאשיצט, וױיניגער אדעד טעחד זײן צו

 מײנט אמאניזירט, זײן צו ניט ווע־־עגד
 זײן צו סייגט !הפקד אײנפאד ז״ז צו
 מיט באס סון הע:ט די אין שמילציע א

 הא״ צו גיט מי*:ט אדױסהעיצםער, זײנע
ה איבעי דעח שום סײ\ געז  איבעד זי
 n ארז אדבײטס״סדאפט. אייגענעד דמד

ברידזשיארט סון אדבײטעד יאיסעט
)3 זײס אויף (*ויוס

 נאװעמכער. טען14 דעם אױוי כאארד
 םאר• דער ׳צילעזינגער, ®רעדדעגט אבער

 דעמאלט איז ױניאן, דער םון טרעטער
 דעד און יארס נױ *יז געװען ניט גראד

 געהאלטען6א נעהאגט ניט האט מיטינג
װערען.

 *W איז ׳עאעױמעד םרעדדענט װען
 געענט־ עד האט יארס נױ אין קוכיען
 םאלגענחןן דעם אהפגוד מר. םערט
:בריף

 םא״גענען צו to אײך נעט ״איך
 געענטפערט דיטט אײך האכ איך װאס
 װעיכען אץ כרילי אײע אױוי צײט אין

 סיטימ א צו געיאדען םיר האט איהר
 טמן14 דעם װײדז׳ש״באאדד, אונזעד םון

 גמ״ ניט אײר האב איך נאוועםבעה
 געקאנט נישם אױך און ענטמעדען ̂אאנט
 ניט כץ איך וױייל מיטינג, דעם צו זײז

יאדק. נװ איז געווען
 א אײנדוםען װיילט איהר ״אויב
 כאאדד, אונזער םון כױטינג צװײטע;

 קוסעז״ צו צוםרידען זײן איך װעל
 אױכ דאס םאתעשאאנען, אכעד װאיט

ות״ גערופעז מיטינג דער זאל מעגייך,
 דאנערעטאנ אדע- מיטװאד סאר רען
 װאד עגדע דעד בײ וױייל וואך דעד םון

יאדק. נױ סארלאזען וױדעד איר דארף
 דאס סאדעטאנען, אבמד ווערם ״עס

p דער m צו זײן וועט מיטימ דעם םון 
.)0 זײם אויף (®לןס

ffpivl JWJHר -wm n im mת n w  i« j w i
ױ קלאײזסאכעי

ir tאסטא״ רערס
ו .18•♦׳• וי o דן > n in זיו lyiyii 
W  n« ״ !ns « i טרייד m u  ,eifD*iM 

w h o  • n  •♦m o m, 1«י .lyo o n n
on  m • »*• די iw »dpi8*p* ד י

inHn’lp f**• f f i סיס פאתיטפן -mj 
•fru♦  n m ,;/פיט• די און ס׳זטיסײט 

» «ײט 1י1׳• |,1ױל׳1 דאיםען נ־׳-יע-
«»>no o ;n *m •  *m  ,u♦♦• n y •אונ
 ־Oi n« ivoip »מ«ממײפסנ»ל««ײ «צר

1 \nײן r m  oi*ii וױגטיגע אצע די 
iw n•. »מ פי  ס»ד;עסס ייניןמ י♦ ײיי

 yor*»» ויר »,1»י ,nm ער 4ד»ר< זיו
14» in 1י»נ1סיױ «n*i ין רײזע זיץ« 
>H iro o»׳.ony

 *lints סשסרעטער
פילאדעלפיא נאזונפ

 n ?•סטוס
ער  1 מטנ

אניזן מ א

 סמאגער;
ר ד עגערגי׳• ד א •  ivon• 

• »*נ - ןנצ-אלכײט.  
ד אויוי סאדער• ונאל ♦ 

o״ w n ״♦ד שטיצען  n

 וױיפט■ די און
מערג

 on האט נ»ר»יי »נ. סעזרעטער
n נאױנט 1רסנטא 'tW P 't, פאי• »-ן 

 סס״ןyp-Mrv»i»*i*n• סיט׳ן דו«1גי
oi»ii •ייר ײיט דאי iyiincv»<j די גײ 

o n i  o«w i»p 78 «1 נזאנעי W] נײ 
 HP no• צ׳אנער ov־n »ון וױיסט די

.16 ק»<
o» האט י1נ»ר» סעקרעטער n i־o i 

• « סי  דרעס־רא־ סיסט«ם די 11• סי
 י#-1» וז»ט »ון ,70 ױניןן, גער

 סון גייטצרידער •פטױוצ די ;עכיננרןרט
 1»י »רסען11יריינצו» ויןי 10ױגי חןר
״oy? - •!*!•ניזסציסנס ד<ס »811 ,i• 

 ■11» (1» י1חי< דער סיס ,1ױגי» זייעי
 ?ױ• » סיס #8ײ איגפסתי׳ייגאל, יסי
.iy»«oy»• pnn« צ״ט «וער

PHPHP o סיטגלידצר •י<• n  no 
fyriy<8 זיוי רסנעז i. ז*י»ו זײ 
i ד׳זלםצן צו נרײט n (•דעי »*ז ױגי 

n» ארנייט,  n8**048 ר!*«Wi8־ayp- 
 »ר■ ytn צ־ױשצן לפיע1סיל»ח »י( •יין

 •vp ג»גץ זײן 1צ פאחצירצכט ני׳טער
v ה«וט נ»ר*וי ס נעריג. m\

i n א נעס*ט אויר «»עיע;ענהײט 
 no *n«ip 1«יו1ע?זס? 1׳סיט סיטינ;

 ניי׳סיי•* זײנען עס 1»ױ ,78 ?»ל4ל
i אזױ װי פרענע־, נעװ^רעו נען n 

 די צ׳ױשען ארנאגיזאציאנב־קעמו״ן
 ד,רט,»גנעפ ז«ול דרעס־נ׳אנעד ק^נטאם

.)0 ז״ט אויף 9:1(«

 וי אץ זיו נאסײלינען הלאהמאנער מחל גרױסע
אײדזשסנסס ניזנעס פאר װאחלעו

 •ימעס־מעז זיינעז מ־טװיו יעצטען
 אייחשענטס ניזנעש פ»ר inn«n די

ngup »־ז itfp  i n* ,ח«וט םען מניאן 
o נעשטידט n שיעט כיז טאנ, נאנצעז 

אײענט. »ין
 זײנען ?מ»נער1קל» צסחל גרױסע א

 וײער זאנען געטניען שטיניען, נעסודפן
ov iyn ,oi«n ין םאדטרעטעו זײ זאל« 

 א־כער געעט׳מט ה*נען עס שעסעד. די
oi«ii m טויזעצד ניין  11« in^iO 'D 
 צוטרױ״ » ז»נעז, 1צ »זױ נעװצז, »יז

«o ir־oi«ii צו i n פון אדריניבטראצ־ע 
ױניאן. לל»ו?ר»כער גוױסער דער

 67 עיװעחלען נערארפט האט פען
 שטע- דאס לאסאלס אלע די 1סו ■עח»ז,

 11» כ«ו»*ר, דזשאינם רעס י,א1צמ יען
 די צוױשע; דאפ איז, רעזולטאט דער
 דרײ נ״ע, סיר ד» ז״נען עוױעהלטע 67

n« ,1 PnpvtP tie אײנעד no 9 יאלאל. 
n m w זײנען ymyה*ט h u m

 סל»וס• ױ נײ םראכעל
נאלסיםאו אין םאכער

 אייננעט־אטעז 1אי נאלט׳טאר א־ן
c די פון איינע ?דידס. שם׳העל » n i- 

ח טע א  שטאט יענער אץ פירמען ?י
 אד־ די »ױ,« ט1לאהא » נעדאכט ה*ט

 םון ,•:•אן’ הלאוהטאבע־ די ן1» נײטער,
 דזשעצע-אל no פאדלאננט דאט דארטען

 ױאס סעדזאן, » אהין ש־פע; «מ אפ־ס
i אין העיפען זאל n .לאנע

m «סון ל»ננ1ס i n א־ז ױנ־אן 
o'»0’׳ii n« m«iiyi נאוױלינט in - in 

m. ,האלסעײז i n טענעתשעי lio 
o n א־נאנמאציאנס אינססתעשאנאל 

n«י1ס נ מ  אסנעסאיד ד־נכטא; »יז 4ט
p« in ,אדט1 י»ס1 זעהן באלם־מאר 

p«ן .m ini tgevi
m n i  o n  ip;pii D r rw n סיר

ו»ד.1 נעלסםע נסריכטעז

1 mפץ שו•; טען4»1 ואס1 זעלנינע י 
ױניא;. דער א־ן אמט dvi םריהער
 י1 »ר,ים אם1' זיו, פאלשעעהט עם

 אנ״ »יז אײדז׳סענט ניזנעס סא.* מאהלען
 פראלציאנעלער PVP'Oא נעגאמען

tn»; ױי ױארים, ?אמף. y i עס ?אן
)BiSr 10 ויימ אויןי(.

ם■
ס י כנ ײ צ ד א פ ט־ ל א ה אינ

־ס

ם.48 גוםעד *נערעכטיגקײש״□
 ש. נ. — ו׳יאד די .2 ?ײמ
 דז׳נ^ינ* די יין פעמיגקיימ ױגי^ן .3 !״ט

 •r; האכמאז• י״ ־־ *ויסעס בא»דד
or;i»o«f 82 לאל*ל ױני^ן -  י. מ. י

אשפיז.
דענאדפסזנגט. א:גזער .4 זײט

 ־»ל9ל ױניאז רי*ערמ«כעד דער אין
העילעד. רוש. —

 ױניכי״ די *ון נמדיכם «*לעד א .6 זייט
קאמיטע. דזויז

 ןדאגען״ יודג*ניז#*יאנה אץ פרײד .0 ?ײט
 ״י מ. — (עדנעהלונ;) דעד .7 זײט

חאימאװיטש.
 נןוג׳יץ״ניבעל. רעדןזלטאי׳כ *•ן .8 ײיט
ט  — קד#;״ן ויליפ •דײנד און גענאסע .9 ז״

יאנאװסקי״ ש■
 די *אי־ ארבײס ^אסאדולאיװע .10 ז״ט

שלעדנכעד. ב. — קלאוןסאנלד
ג. כ. י. — «מרן״ און קייץ

 ״ײען זועגעז כדין״ דודך אוכוח .11 ז״ט
 נפתילי — (געךינט) *רײחײם׳ליד 9 .״י9«

נדאס.
 כ. דד. — געזונמ ?ײן גו וױ .12 דיט

 *ל• *ון ןײט ;ופע די דובאװסהי.
 אעבע״ דעד — (*צלילמן) װ״נעדײ

אזמזלסלן. ?דד*ע דיגער.
 די ןון קוױסידוגגעז וױיפעדע .13 ?ײט

צאזזלונ;?!. ייאצענפ ד־ײ
 ®דװעדמייומענכס. .15 *רן 14 זיים
 לזד איז י*:״פ9:כ״9*י9:יז9ד;9 .10 זײם
זײדשא:. סאל — גזנמ


