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?23 לאקאל אץ דו חערט װאס
t ח. וון f i m

 ‘•י ivgipyipy |yovyf iyom נ״
» gvyi gfruim ׳(gp'jniy י־ז «׳ ge* 
m יי i)yggpyi־״׳yyyn ,i)gv •ויי 

tys«m yrpg* r »  p*piv fm ע/ד  *וי
 ייוג״נ* •mu iivks אין («װ*רען ניןרט

*gfV8 ivoapyj aiv igo *ipr pgpg.| 
• urnywna די jfrn jm jp jn יין 

*■•MmwMt iiy iiy j ♦אי MiyriM' 
•ig tv ׳ דיpyiyy, ייט» yyyu ױ* די 

I זיו fypgya iv oigigiy |ייי 
y a m״«« ןfiyig׳fyMyt /g דר״ 

jyo»11׳ ,iviyu opyovyMg iy״ » 
tŷ gt ys קײן yiy*»g ׳*ט טינײט•) 

iyagn װי )ig אויף »ויפ«ו«אםען yoi 
yayr,* פאי אין oyn ay דך ng׳va*״ 

t* ,|yj ״ דויי די>yo גיט זייסון iv juyj 
igo •ארנײט, ד oyu ay yyyu זיך *ga 

 רער סיט iyrny)yo רער Pgi רערע;,
s , -ruga iroirvipy־rugpg, jyag* 

a און ug |yn»viv |ypgfם*< ׳ 
irsiva, וױפיי oyu ay דין נױטיג iv 

 lva״Pa iv )ivga אין ארנײט. די טאן
y(’* די א*ן רyנgו•רט״pפ ivirT 'D,* 

m ,ovi;yogpyi oiyn ארנייט די Pgi 
)•T ’g-ayji'a ypg jio ivnyn igev 

oojyn און נאאיד, דז׳עאינט דעד פון 
y1דער cy;pa״Pgt o )y rn "g סאר* זײן 

 און דיפטרילט. «ײן פאר א;טײאדט*יד
gig ג  aiv װערעז ׳פ*?טy; 'gi םארי׳̂י

נאארד■ רז׳»א־;ט
 האנען Dvvgi;pag?yi נײדע <יזע

 און jyogayi ערנסטע אדױסנערופ^
 זיי דיגען דיביזוס־ע ■,גרינדלינע, א נאו

נעװארע!• נוטגעה־יס^
oy אױפגענומ^ אויר א־ז ly'gnyj 

 mva איץ ivoip עס ago y;g*a די
 דער אין ארנײטער אראני׳פע *וײן

 אי• װערט עם און ספױרט־אינדופטריע,
 ־,ay) iv טענעדזשער «ױם 1ג*ו(עגענע

 די ofiyoanga װע*כער א״נעם, נען
 אר־ Igo «ו טױג jig |־giar ye*׳אראנ

ojg’vgi<)ga״ng״:oאזױ און ׳ py;r װי 
oyn r;pa gig װעדען, נעפונען Pgi 

lira טר״ען איהס jypyor.'g זעחן און 
ogn ״ע־ע; נעטאן לאן jVTi’ig rg  iy

.oivavt'v iirri
* * *

 דרעםטאכער יעצטען אונזער נ״
 :עװארען נעררםען א־ז װאס טיטיננ,
 •Vi דעם דיסלוט־דען צו pyiiv םאר׳ן
 יא־ טיט לאנפערענצען רי םון אארט

22 <gp, א געװאדען אױםגעהוינען איז 
 אויף סקױרטראכער די זאלען «י פראנע,

 דרעסטאכער די מיט םאראײדגען ז־ך
 פראנע די וױ אזױ נאר .22 אאהאי םון
 אן ם»־ערט און ערנסטע אן זעזזו א־ז

̂כע נאטראכטונ;, אלזײט־גע  האט װע
 ניי װערען פאדהאנדעיט ;עתענט ני׳פט

 זײנען דרעסראנער ^ויז װאו נדטיננ, א
 מ־ר האנען נעװארען, גפרופען 1אםי*יע<
 םי< אזוי רופען ןװ נאשאאםעז ראחם

אום זיין, נויטינ װעט עס װי סיטיננען
iv נעבען g איינעם יעדען ;עלענענוזײט 
 דער איבער טײנונג זײן זאגען צו
 אונ* םון סיר, םראנע. רyט״וױכטינoכyה

 בא״ אלזײמ•; םראנע די װעלען זײט, זפר
iv^^gn א־ן g ׳פפע־ ארטיקעל כאזונדער 

* * *טעד.
 דעצעטנער, טען9 דעם ׳עבת, דיזעז

 רgD װאהלען װערען אפנפהאלטען וועילעז
ypgpgp אפיסערס I'ngp 1923 יאהר. 

 אז איז יאחר דיזען »״|Dgp־Pngii מר
 ותז הי*י;ער. g און רyנםgערעסDאינ

 האנען נע׳פריבען, ווערען ׳פודות דיזע
 *a’lig *ירקולאר, g נעזעהן ׳עוין םיר

 *yPyrgge׳ רvנטgנyנgז g פון נענענעז
סאר אגיטירט ווערט op װאו טנ, נאספן

v געוױםע םים סלייט gpנדידg.טען 
sngii,,)  IgrpyPy סון :go דעם ניז !*׳,:
 סלייט, איינ*ינער דער ויין גיט דאס ומט
 ׳®טיסען «ו איילס jyago וועט טען וואו
 סיר סאנדידטסען. יענע אדער די פאר

 סעםבערם, אונזערע כעסען דארוס ויעלעז
rg נלינדערחייט ניעט זאלען זיי im• 

 ngj םלייט, יענעם אתר דעם םאלנען
 גיד זײ זאלעז ׳פטימען, נעחן זײ וזען

igp יעדען םון ovpj’ag■ די טראכטען

דרעםטאכהר
.22 דימאר «ז םעםבערם

װע« םעסבעריםז*ינג »
 ד*נער#״ נעקסמען -ווערען ^עח«ל»ען

 1יי 7.80 «ען,14 דעם דזגזמןםנער
װען «ין  210 ה*ל, בעמ̂ז

 *ר*גלו װינםיגע ס«רי®. םע5 איס®
 *#דח^נמל^ םימיגג דעש »וי^ וועלען
װזגיעז.

סומען. צו ניט סארפעחלט
שעהנהאלץ, י.

סעקרעטעד.

 ‘װ*ל iv ןארטי/ וי ד׳פט אין דידטט,
y nya* .ט » »יו נ

 mvfflg »ng אױך |ynyig« ט>ר
*yנttyט  די אין |yj״<>ggj iv T« י

 ווי טטיטפו און טאפפן אין װאהל״
יײ W11 jMMiyi ױו &ארטטא(י רyזײ

ig gy« ay lyayn m i r<׳iv iy»ipg
iga fgpgp ajn lyafginga|׳ Ifgapyj

’,ipg

S
'

I

רןומעגדעןmגענװטס״ ׳ס
אג. ט ש ך

v<g דyר ygj nyavyp׳igp py>gig* 
igriyii 0 חור םוןB’>gfvga׳iyg •אר 

a״iyo ארטײ• )a, .ױ •.), יyapy 1אי 
lyngnyi ive'gnyj נא• איז >1920 אין 

yagMy; גyװgרyן iygl4 a n  |yigo iv 
yaoyvyi* וױיל וארטיי׳יוס״טונ, א פאר 

a רעפ 'jg ’pyi rg  )go .גענויטסטאג
 נא׳פלום דעם סיט א״נליאנג א־ן

 סיטימ g png' דו )grpya אראמ׳ע־רט
, y»14 am פאר w ig  )gggnyjgi| 

yaayvyi^ ארק אין» yollO ,ayga 
db. פיפטע און *n  |y>yn ay ,yny 
>רטg»yנרירז׳ פון רyoױרo חיפ״מפ דען

t ״ייע׳ t _  ftx jsjm ם אדןי ר ח ^ נ p* ײי  pnwi ״ •י

•רי/ א׳י(#ריט
n»* toft, n. t

2i ממל יתיוווחןססאנער n* סקװם
4 AAMdyUMIAiiglע מ » ר * זאם“יו

־ מיטינגען im רעגעלע
װערען א«(ןחאי«ען וועלען

דמעטנער סעז14 דעס דזונןרע̂ס
גילו״נג, פארווערטס אין - טוסץ ד#ון

?אסינא יאנדאז - נראנרןס
פון פי׳ינט די איז ay פארהאנדל^. iv ז״ן )yPyn iv;g,־B מיכט־נע ?עהי

y מ׳טגליר^* די n  lyanio iv .מ־ט׳מען

23 ל«סאל מארד עסועסופיװ
גזענעדזעער ,1P2IW ח.

דעפארטםענם ארגאניזײשאן
• . . א . ל . ג . װ  י

! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א

 וױיססען דוןסעס, .פהוירפס, סופס, סלאושס, נײ ארנײםער ד
 ארום שעפער די פון גאדמעגםס לײ־יס אנוערע אלע און

 דער דאס נעםאנס, אויפםןר׳ןזאם װערען יארס נױ
 אינ• דער פון חןפארפנמנס ארגאניזיישאן

געעפענפ האם םערנעשאנאל
אפיסעס רהייצעהן

־— ן י א —

ױ , נ ן ל ר א ט י ר ק י ט ע נ א ן ק ר ױ א י נ ז ר ױ ש ז ס ד ט י ־ י ט ס

 «ן עצעדטלאך א*ן עטעדט די אין גארםענטס לײדים כײ באשעפטיגם זײנען װאם ארב״טער, די
 ארגמניזײשאדחד אינםעתעשאנאל דעס םיטצוהעלפען געכעםען זײנען שטאאטען, דרײ דערםאנטע די

 א*ט*א-רטאץ די ווענען אױםקינפטע כרײנגען װעלען זײ װען םאן, עם ק«נ;ץ «ײ פארטטענט.
פארעפענמליכט, דא ווערען dijii אפיםעס, כה די פון אײנעם אין אדער «פיס, חשענעראל אין שעיער

 א־ױםגעגעכען ניט קײנעם צו װעט אינפארמ^ציע די
פױוואט. סטריקט װערען נעהאלטען װעט עס װערען.

:אפיסעם ארט־אװ־טאון אלע פון ליסט די איז »ם
 קאנג ברידזשפארם,

דזש. נ. נוארק,

דזש. נ. סיטי, חשרירזי

 דזש. כהןנטש,-ג לאננ
 דזש. נ. חאקענםעק,

«ל. םיטי, אײלאנד לאנג

 חש. j ■לײנפיעלד״
 י. נ. וואלי, סנױננ

 י. ג אדאםס,
 קאננ. קאלטשעסטער,

 קאננ. סםאםפאיד,
 י• נ. וועתאן, םאוגם

 כראנזוױ?, נױ
עטבאי ■אדט

 חעדקװארטערש םרײדס םעטאל
 עווענױ אראנדזש ס. 68

 סםרםי םאנטנאטערי 103
םטרים םאנטגאטערי 98

 כראדזוײ 114
 סםריט טעין 7
עװענױ דזשעקסאן 9

 י. נ. וואלע, םפרינג
 י. נ. אדאםס,

226 כאקס
 םטרימ סםילװאטער 42
 עװענד טע4 םאוס 35

םסריט חשארדזש 340

 סםריט מעין 927
 רעיך מר. — 4501 מארקעם

 ברופ — 4507 װיױוערלי
 ראזענכער^ — 2883 סאנטגאםעײ

Tשנע
 שנעיד — 2040 כרענטש לא:ג

 הראנדא םר.—״ר1499 האקענםאק
 Ti'n — 0068 יאינט האנםערס

 ארעטצקי שוכ, פאשקיל,
 אקאםשיא םערי

 חשאנפאן עליזאכעטח
 כריטטאן םרם.
 סארין תערי
 לאגארדיא אננא

םאגיא ל. — 3796 דדלקיעסט
קעיחםע. •P ם•

כ א ק שיי מענעדזשער. עדץ,8האל ח
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GERECHT1GKEJT—(JUSTICE)

אינםערנעשאנאל
1’llICE 3 CENTS

ss
.ombor l'>, 1922.Vol. IV. No .50׳>׳>([ ,1922Now Vmk, Friday דעצעסבער, טען15 םרײטאנ,

a icrj

ט ר סי ע ען אײניגעאדר נג צי Mאמי
I, 1̂4% / I i /, > u M >

j א•; io;• 4
‘MU( J ■ײײו • «M •» t* 4• ײ| > w - ' —>< f # ̂  U s ר I j ׳•> i -g-
• :י אין דא איז דעצי;:•:־;־־,

 פי־עזידענט איז סייה דער אין .־א;:׳>».;
 אגרזיטע־ יאס אין אגגעקוניען ^י־עזיגנע־

 גלייך זיך האט ער און יא״־פא־ניא יעב.
ארכייט. רע־ צו געניניען

 איז t\'Yj ײײסען ־,יעזע אונזערע װי
 קרי״ א צו געקומען אנדדצעלעס י־אס א*;
 ׳ױניאז יןראוקכיאכער דע־ צװי״טען זיס

h יאחאי* i, טאגופאקטיטורעי־־ס די און 
 געהוורטען ה*ט עס און אסאסיאיײש^ז,

 נעגעראא א אױסברעכען זאי עס דערבײ
 היאוידטעפעד די פון העיםט א כט־ײק.

 אין געװען ש('\ פאקטי׳ט דא־טען זײגען
 פאײאנגט האט ױניאן די אין כטדײק,

 אחין קומען זאל *טרעזינגער פדעזירענט
ראנע. דער אין העי*פעז

 געקומעץ צדדים בײדע זײנען ;אניעם
 גע־ זאה עס ראס פארשטענריגוננ, א צו

 ביז שסילשטאנד װאםען א װעדען טאנט
 און קומען װעט שלעזינגער ®רעזידענט

 קאנםע־ א אויף סכסוך דעם אױפגעהדען
 מאנו־ דעד פון פארעטעהער די טיט רעג״ז

אסס׳ן. פאקט״עויערס
 און דארטעז *טויץ עד איז איצט אי־זא,

 און ױניאן דעד צוױשען פאיהאנדלונגען
א;. געהן אכס׳ן די

האט אנדדטערעס יאס נאך ײעג א״פ׳ו

־ פיעזידעגטט דעכ רעדע; געײארט  די
 גע־ האכען און פ־אד׳גן די איבער נונג

 א*:* דער פון יטטערו;; די וױסען ױאי־ט
 דאדגע די באצ־ג אין טערטע״צאנאל

פראגען.
 אפגעשטעיט זיך ע־־ ־אט אניײי:;סטע;

 דעי אין הויפט־פראבלעםען פ-ר די אױף
 נעט־ ללױויאנד, פון קיאױדאינױסטריע

ױ׳  פרא־ אװ ״סטענדערד ײאף־אדבייט, י
 אר• און ״מײם־אגריטענטס״ ראהיטאד,

 םראגען דיזע אינישורענס. בײטסלאזע
 ער אױמגערעדט. גענוי נאנץ ע• האט
 זײן ארױסגעזאגט דײטליף און לייאר האט

 פון יטטעלונ; די ערקאערט און מײנונג,
 בא־ אין באארד עקזעחוטיװ דזיטענעראל

פראגען. אלע די צוג
 לעזער די װעיען □jn װעגען מעהר

 דער אין פילאץ צװײטען א אויף געפינען
״ענינים :אפטײלונג דער אין צייטוננ,

 דער אין אינטערנעיטאנאל אונזער םון
פדעסע״.

• *• —1 *V •קאנפע א ו נא • ז״ ׳ ו < ״ PV1“ פא pיאױ
י 1 1 1 ׳ : V י אין ײאצי סט :אוק ילי ר y;yn; דy

פארגע־־;וטען א*ז קאנפערענץ די לאנד.
אסא־ ״כאאי ׳ דער פון ען י p ״- י• ײ1י י צ יי אין

ראה סט. טער43 דעי ז י או ׳ טאן פיאײ
‘יזאכ *די פון פארטזעיצונג א ז ג<װי< איז

אפ־ פריהעי 1 ׳י■' «ױי1 יגען זי האס פערעגעען
א׳ין יאיק ױ ; ;ין א ען ו ל•״ V י *v: ;על-אלטען
װאס כנשיך דעש * ft«*•-<> ן> 4 • ׳ « > ?לױויאנד, אין

 ױניאן ‘דע צױי׳טען פאױ דאיטען קוטס
אסס׳ן. טאנופאי־ט־טירערס די און

 וועגען ׳עס זיף האנדעלט הויפטזעכליך
 צװישען סרײד״אגריטענט דעפ באנײען

 ױניאן קלאוקםאכער ק/יװיאנדער דער
 •5װעי אסם׳ז׳ טאנופאקט־״ורערס די און

 דעצעמבער טען31 דעם אויס געהט כער
1922.
 ;עמעל־ פריהער שוין האבען כיר װי
 פון כאיענאטים י־לאוק די האבען ׳דעט

 צױ װאכען עטליכע טיט נאף קיױולאנד,
 אװ ״באארד דעם וױכען געלאזען ריק,

אנדיטענט דעם װעלען ךײ אז רעפעריס׳/

 ער קיליװלאנד. אין אפגעיטטעלט זיך ע־
 מעמבער אײניגע אררעסירט רא־ט האט

 לאקאלה קי־אוקפאכער די םון כייטיננעז
 פון מימיט א בײ געװען אויך איז אץ

 קלאוקפאבעד די פון באארד דדצאינט
 לע־ א פארגעקופען איז עס ײאו ױניאן,
 מרײד־ אלע די א'בער דיסקוסיע בעדיגע
 די װעלבע מיט פראבלעפען, און םראגען

 איז קיױולאנד א'ז ױניאן קלאוקכיאבער
פארנוםען. איצטע־

 די םון מיטינגען פעפבעד די אוי̂ו
 שלעזינגער פיעזידענט האט לאקא״ס

 פראגען. אי*ע די ארומגערעדט גענױ נא;ץ
האבען לאקאילס די פון פיטגיזידער די

 גארפענט לײדיס איגטערגײשאנאל די
 אויח פארטראטען איז ױניאן װאירקערס

 האט װאס האנםערענץ, פאליטישער דער
 קלױױ אין מאנטאנ לעצטען געעפענט זיר

אהײא. לא:ד,
נעװא־ גערופען איז קאנפערענץ דער

 צוזאמען ארבײטער־ױניאנס פון רעז
 פארטײ, סאציאייסמישער דער מיט

 א פאר פאאן א אויסצוארבײטען
 טעמיג״ פאליטישער 'זעאבסטשטענדיגער

 און מאסען ארבײטער די פאר קייט,
 טישעד־ דער <אנד. איבער׳ן פארפערס

 גע־ איז זיצונג ערשםער דער פון כיאן
 כא־ די פון דזשאנסאז, װיייאם ײעז

ױניאן. שיניהטען
 אויך איז לןאנפעדענץ דער אױף

 פארטיי סאציאליסטישע די פארטראטען
 סאציאליסטישער אידישער דער און

םאדבאנד.
אױח שטעהט דעלעגאציע אוגזער

 מענע־ געװעזענער גיזלדבערג, ברודער
 ב^נצרע״ םון באארד דזשאיגם פרן דזשער

 לומען צו געבעםען װערמ קענעדע, אל.
 איגכערנעש^נאר, אונזער פון אפ*ס אין

 חאד* םרעגען און םט., טע10 װעסט 3
װיכםמ״ זעהר יערין.

 לעצטען ,23 יאלאל אין װאהלען די
 געלאסען. און רוהיג צונעגאנגען איז ׳שבת

 ״לינקע׳/ סתם און די״ריל׳־מענשען
 קלאוס־ קײן ניט גאר זײנען זײ םון מאנבע
 אונזערע צו נים באלאנגען און מאכער

 ארומ־ טאכ גאנצען דעס זײנען לאקאלס,
 זוכענדיג מייז, םאר׳סש׳טע װי געלאםע;

 א עפעס כיאכען צו כאפען׳/ ״צו עפעס
 מיט געבליבען אבער זײנען זײ כקאנדאל.

װאס געװען ניט איו עס נאז, לאנגעד א

 סא• די מיט צוזארען האנפעיענץ ד̂ע
 זײנען װאס ראדיקאלען און ציאליססען

 גע- זאל לאנד א*ן דא אז דעם, פאר
 לײבאר אמעריקאן אן װערעז גרינדעט
 די םון מוסםער זעלבעז אויפ״ן פארטי׳/
 ענגלאנד. איז פארטי״ לײבאר ״בריטיש

)3 זײט ין״.*א (שלוס

 דער זײן וועט לאנגע דזשין נענאסע
 װאם אונ^עדהאלטוננ, דער אויח גאשט
 סטודענטעדקאונ־ דעם םון געגעבען װערט
 חד טען16 דעם אוחננט, שבת דעם סיל,

 אינ* אונזער םון אודיטארױם אין צעמבער,
 טע16 װעםט 3 בילדיגג, טערניישאנאל

םמריט.
 אראנזשירט װעדט אונטערהאלטונג די

 ווערט װאס סאונסיל, סטודענטען דעם םון
 קלא־ רי םון סטודענטען די םון ערװעהלט

 אוניװערזיטעט ארבײטעי אונזער פון סען
̂ סענטערס. ױניטי די און

 אונטערהאל־ אזעלכע םון צװעה דער
 די געלעגענהײט א נעבען צו איז, טוננען

בע־ ױך לדאסעז אינזע־־ע םין סטודענטען

 יאקאל פון מיטגלידער די ענטדעקען.
 גאנץ ״טטיטען געגאננען זיך זײנען 23

 קײגער איז ״רעכטע״ די םון געכייטליך.
 מען װאו ׳פלאץ דעש ארום געװען נים

 אנצוװיײ איז עס װעטען געשטימט, האם
 איבערצורײ׳ אדער שטיכיען, צו װי זען,
 ״רעכ־ דער שטימען. צו װעמען פאר דען

 צוש איבערגעלאזען דאס האט צד טער״
 פיז באװאוסטזײן דעש צו איז געװיסען

 זיך האט צד דער און מיטנלידער, די
;.,רוה גאנץ :עהאלטען

 בא* פריהער שוין װי אבער, דערפאר
 די געװען רוהיג ניס גאר זײגען סערקט,

 א אנגעםיהרט האבען װעלכע ״לינסע׳/
 אדמי־ דער געגען קאמפיין מיאוסען זעהר

 איז דאס װי לאקאל. פרן ניסטראציע
 פאר־ געפאכט זײ האבען שטײגער, זײער

 גאנצע געגאסעז און בלבולים, שײדענע
 אד־ פריהערדיגער דער אויף פאםוניציעס

 הא־ זײ לאקאל. דעם םון מיניסטראציע
 געסײלט ליפלעטס, ארויסגעלאזען בען

 שלנארער װי און ״סלײטס׳/ מיט יןארטלאך
 זײערע םאר שטימעז זאל מען געבעטען
 צומאר־ אויױ גלײך װעלען װאס מעגשען,

ארונטערברענגעז עלעקשאן נאכ׳ן נענס,

 אנדערע. די מיט אײנע באסאנען צו סער
 און םרײנד מיט צונויח זיך הומט מען

 אן אויח םארברענגט מען און באקאנטע
 שטײגער. געזעלשאםטליכען אמענעמען,

 םארברענגט כיעז טאנצט, מען זינגט, מען
 עפעס זיין אויך װעט עס אלא־ױנימי.
צוצובײסען.

לא:־ דזשין גענאסע גערענהט, אלזא,
 אונ־ דער אויח גאסט דער זײן װעט גע

 װעט ער אװעגט. שבת דעים טערהאלטונג,
 מיט םארברענגען און טענצעל א כאפען

מיטנלידער. איגזערע
 בױ דעש פון אױסגאבען די דעקען צו
 אײנםדיט. סע:ט 10 קאסטען װעט םעט,

םדיי• װעיען נמעבעז װעם רעםרעשפענטס

פאר־ פעדלשטײן און נינפא װײם־פרעזידענםען די און באראה סעקדעטעד
ארגאניזאציע. אונזעיר טרעטען

23 לאקאל זניאן, דרעסמאכער אוז
צו םארבארנענעס״ װאס כאםען׳/ צו

♦ »•1 ו
 געקומען אויך זײ איז עס נאטירליך,

).16 זײט אױף (שלוס

 פון אונםערהאלםוננ דער אויף לאננע דזשין
שכת דעם האונסיל ספודענסען

 ניט י־עה־ יױיען לײ אז ׳ בא;ײע :יט
 ד״ רער גײט א:ריניע:טס ייײ;; האבען

 באשלא־ אהפ׳ן יי י־אט אזי״ אט !:יאן
 טע; אין נײטיגג א אי-דען אייױ סען

 דעש וױסען ;עי^זט צײט א-ן עס האט
 איז װעלכער יעפעדיס׳/ אװ ב^א־ר׳׳

 טאי־ ?לאוק אין אױפלאלטעד שי־יש דער
ר,לױולא:ד. סין קעט

די װ^ס פאסירג/ דארט ה;*ט
).5 זײט v'H (שלוס

 האפ !,מע סאל נרודעד
דעזיננױס

 טעגע״ דער ׳ןיטעט פאול ברודער
 דעפארטטענט״ ״אטעריסעז םון דזשעד

̂ום ױניאן, קלאוקטאכער די פון  רעזי;־ ה
 איז, אירזאכע די אטט. זײן םרן נירט
 דע־ פון געװארען טיד םשוט איז ע־ װאס

 ױגיאן דער א*ן ארבײט י^הרעדלאגגער
 נײ ׳דעם פון אפרוהען זיך וױל ער און

באשעפטיגונ;. אנדער אן עפעס
 קלאוק־ דער םון כאארד דדשאיגט דע־
 אױםגענױ נײעס די האט ױניאן טאכער

 איז טעטץ ברודער באדויערע״. ט*ט טעז
 די םון אײנער יאהרען םילע דיט שױן

 און ױניאן דער אין טוהער טעטיגפטע
פארלוסט. גרויסער א א*ז אװעינעהן דין

 רע־ די האט באאדד דזשאינט דעי
 עס און אננעחטען, געװאײט ניט זיגגאצ-ע

 צו יזאטיטע א געװאדען עדװעהרט איז
 זײן זאל ער טעטץ, ב*. נײט איבעררעדען

 ניט אבער האם ע־ ענדערען. באשלוס
 די און באשלוס דין ענדע־ען געװאלט

 די געװארען. א:גע:ומעז איז רעזיגנאציע
 נאטען אי; אױך, האט קאמיטע זעלבע

 א אוישגעארבײט באא״ר דזשאינט פון
 אי; דאגק א אױפדריקענדיג רעזאלוציע,
 מע־ לא::־יעהריגעד זײן פאר א:ערסע;ו:נ

 רעזאלוציע רי ױניאן. דע־ אין טיגהײט
פא^גט: וױ זץ־ רעזט

 זײגעז מיד דאש אנבאטױאכט, ״איז
 אפױנ־ דעצעטבער, טען6 דעש טיטװאך,

 דירעין־ אװ באאיד פון געװארען טעט
 דורכצורעדען זיך י־אטיטע א אלס טאדס

)7 דיט אױוי (שלוס

אינהאלט־פארצײכניסס

□.50 נופער ״גערעכטיגקעט״□
 אועיײטןויפ קראײז ש. נ. — ױאך די .2 זייס

ראםיטע. עדױל*י*ט»;אל — 1 לאלאל
 אי;טע־נ;*לא;אר אונזער םוז עגיניש .3 זייט

רעפארסער. פטע,־? א - ײעסע דעי אין
 דע*א־טםע;ס. עדױה״יטאנאל אונזער .4 זײט

— 17 לאלאל ױגיאז כאכער ריםער דער איז
הע?ער. דזש.

 פון כאא-ד דזשאינט םוז פיטײנ דזני .5 זיים
קאנגער. ?. — ױ;י*ן קלאוהםאכער די
 םדאגעז. אינאניזאציאנס אוז מרײד .0 זײט
 תלוש. — בילר) (א װאגדעיער דער .7 ?ײט
 נאטיץ־ביכער. רעדאקםאר׳ם םוז .8 זיים
 צו רעקאמענדירם הארדינ: ■רעזידענם J( זייט

 ב. — סםרײכעז צו רעבט ראס צונעהםעז
— זיף גס׳ו ivr׳;;o װ*ס םאר טײטאז.

לעבעדיגער. דער
הרב. בז — זײ! או^ םײשט עד .10 זײט

 נ. ב. י. — שאיף אוז הירץ
 לעאן — כאאם אײרפנעאישער דע־• ןן. זייט

 (גע• *אױק אין װינםער כאזאנאװיטיש.
 שװארץ. י. י. - דיכם>

 — א:דז׳שעל-:א:ס און עלזאםינײעאגס .12 זײט
העיער. דזש.

 דובאװ־ ב. דר. — נעזונט זיין צי ױי .13 זייט
 שכיתבעז. לויצע סקי.

 קוױביױ;נפ:. •־אצעגט 3 .14 זײט
 אדװעי־סײזמענםכ. .ir« זײט
̂סיגנ סו. זייט  די םון בצא־ד רז־שא־נט פ־ז כ

 ס. כי. — ױגיאז דיעכמאמד א־ז ױ״סנו
טאקאדו.
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 פראנע דער אינער דיסקוסיע א טען
ימקיזס״? איז ״װאס

 אויס״ וועדט נעראנק דיזער וױ אזױ
דעג״ טאגען5םאד? און נעטײטהט  פאר״ז̂ן

 פראגע n אז װיכטמ, איז אדטינ,
|.jnyr קיאר און דיסקוטידט

̂ילד- דד״ וחןם אװעגט מבת דעם  ג
 פראגע: דער אינמר ילמקםמורען סטאון
ץ ױן ארבײטער ״דער  געזונד״״א ד

 ימ״- וחניכער סים םדאגע, א איז דאס
iv i אום מקאנם ױץ דאדוי ארנײםער 

 דין אױ«י אױם^פאסען דױ וױסמן, צו
 םוו נדטארכימזעד די אױף און ;עזונד

׳שאי. זיץ
 ילעוױן טאקס וױ;ט פדיה זינטאג דעם

 סזד דער פון יעקנדשרר צוױיטע n נענע;
v* ײ איבער 6 פון ריע 'O W M םון 

אםט״.8געזעיל? הײנםיגער
 איו סעמע nym פון אױפנאבע די

 וױכ• n מיט צוהעדער דעם כאקענען צו
^ טי;ע ץיי ג v אזיזי פדי & w איג• די 

 :עיטטיצט װערס סיסטעסע דוסםריעילזן
 Dm אויף האם זי װאס וױרקונג, די און

 און בבלל טcי^אyזyג דער פון גקכוי
כפרג^ ארבײטער-קיאס דעם אדף

 אין קוטט ,1 לאקאי פיו טעטכערס
ijn קיאב אונזערע ןדיט. ב^טיםטער 

 vv.9 ינגםאז6װא? 1581 אין זײנעז רוסס
בראגקס.

 קאמיםע עדייקימזאמול
ן ו i י«ק«ל י

לױױי ל. fig סםיינזאר י. נאנלין, ם.

ען צו כ ל ע ל װ א נ א ש ע נ ר ע ט נ  אי
אל ק א ם ל ג אנ ל א הד ב ? אי

•;z יימר װד*בעז ד• א-יש :יש ד*:ש
ן גיךזש — נא^ג;^ ו  אײן ?יך «רײבש י

̂חנשסשען דעס איץ . סע;״ ױגיםי ;
דאס — 49״7לזןרegaea■ ._mm. I wירן ײיוינונג יײלר *ון פעי  ! cijnm 
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w מן0>«ו1א « r » גי tn p ין  י¥• י
ii tW trm rp v h* ײיו 

i w  g i r w H״ • W 'M) ױד דןר 
 אסס׳ו fnjf-H0H^iU0fi ד♦ און

y 0 אןן r aלדיס w m  fjfif/i ס0ד 
ר ivow ?01 9* (ן w v i r 
M0| דאפ ^ • נ מר און י
j י איו j h h w j M  W
oiy .ואפ״פיי DO10P*

T «0ח *ר «0n m אױפ׳ן i 0 פאר 
§iry ji0 m  mn»  ?יױויאגד, אין ^

jffW P  10 P̂ n• ^ן0ױ fifl לן-דו?אגד 
 פאר- ווײט myuy4* א r״r דאפ

•8? tfjyi^fyiקױ זאי ײעזי;גער 
fyo *א״׳ין

cyi פון ^טען oyn ;געחט ט0טא 
Y א״ן אױפ JgfW p קטױו0י0ק דעי 

vw 'M  o w w n\ און ן0ױגי רער h 
03^00:y״o און cy ר0פ קוטען -yejgp 

DjyD«-,50 0V1 10M)03 10 TVVjyY,
 םון oiyii0׳9pyi«09-pi0?p די אין

 ײ0װ אודאי זיך, ק״דיגחי״^ **י־אנד>4מי
m ע־ דט ר0נעס ױניאן חןד פון זײ; 

 יודאן די זײ טוי; װאס וױס^, -ט0וו
iw; טיט׳ן א;דיטענט, סיט׳ן jg -בא 
 יע• ;עקענט דכער ,דא־״ט^ די חני^

 ־,טא: ער0נאנ ר0ד א-,ן ,•yrnn נען
r v y j-

אדנײטער, די :«יה א אנער איז
האנען חרױויאנומר די

 טעם דעם יאדזר עטי״יכע פאידכט אןין
0i א א״ן ן0א״:ײט פון r i0*;v■ ...א-ן 
 רי אויב סטרײיען צו דך ן0טי>,ג״ די

 האנדיען ניט טע-ר וױיען נאי״ענאטיס
 םען זאר װאס ׳איז ױדאן. דיעד ס*ט

 אױף אונטעד זיך iy^ כי״^עט טא;?
m :v mvi:nv און !ױניאן דעד דיט 

 0P“ א טיט יעײ״פט״ז, ;ט0זיד0-1וױיס-
 lyv'T כאארד^ דזיאוינט םון 1״סיט
 און װאכען אײגינע דיט מו*ן

 די וואגאן טים0נאי*ע: די טיט ?:עיט
vz^ov דארפען וואס י״נקטען גײע 

ry ::"in] אנריטענט. :ײעם דעש אין
̂בען  םון היאלקםאכער די אבער ה
 ■חןד־ חערען נעױאיט דוחא ?י״ילדאנד

ט  איצ־ דער אין •ואיט ?ויעדגגער׳ס ^
 נעװאלט האבען די סיטלאציע. טיגער
 איע די װמגען דעגקט ער װאס ׳וױסמז

 כא״עעפטעט עס ײמיכע טיט םראנען,
ױניאז. די איצטער ױך

 װאס לאקא^ס, די דאס אטת, אי? עס
̂־״ען  יוניאן קיאזלדאכער די אונױף ?זטי

 אונזער פון טײי א זײגען קיױוילאנד, אין
 ??אוקמא• די אכער ׳י0נ0אי:טערנעמ

 א טײלװײז דך איז דארט״לן ילדאן כער
 אייגענ״ אן א*ז עס זיך. םאר ױניאן

 איז דארט ױניאן די ױניאן. טדטיגע
 אוכר אנדערע ;א;ץ אוגטער עגטיטטאנען

iv i:v w, אינטyכאדיגנונגעז, אנדערע ר 
 םיט האט זי װאס טנריסעגט רm אדן
 אג- גאגץ א אויף איז כאטיםyב̂א די

 אנרע• די פון טנדימענטס די װי רערעד
 די לאנד. אין קילאוק-םארקעטס רע

 די מיט צוזאטעז לסשל, דאדטעה ױדאז
 מיט זיף באדערט םאנופעחט״טורערס,

 כיעסט מען אינדדטינירס*, ״עפייעענסי
 װערט װאס שנזץך די צעה?ט מען און

 ס׳איז און גארמענט א אין ארײנגעםאן
 םרא״ הײן איז עס !װעילט יעבעריגע א

 ??אוק• יארקער נױ די די דאס ניט, גע
 געדוידעט ניט װאלטען לנושל, סאכער,

 im>n עס װאס םאכינאציעס איע די
 אכער ק?יװ?אנד. אין קיאוחםאכער די
 מיט זײנען אױס, וױיזט עס וױ ,v:vי

ײ די'באיעבאטים און צוסרידען רעם א  ד
נאך. זיף כריקאנעז טילן

 ק?ױױ אין קילאוקטאכער די הלױצור,
 דער װאס הערען געלואאט האבען ?אנד

 אינטערנעעאנא? דער םון ■רעזידענט
 אײנ־ אײגענטים?יכע די װע;ען דעגקט

 ױניאז, קלאוהםאכער דער םון ריכטונגעז
 וואך, ?עצטע זײ בײ געװעז איז iy און

 םממ־ אייניגע זyרט0ד אדרעסידט האט
 ק?אר ?ײ פאר האט און כער״סיטימצן

 y?0 די באצוג איז שטעילונג זיין געכיאכם
 איצט זײנען זײ װעילכע אין סראגען,
םאראינטערעסידט. מטאדק
 דעם םרײטא:, םון ״פארווערטס״״ אין

 געדרוחט געװעז איז דעצעםבער, טען8
ווע־ םראכען ״װיכטיגע ארםיקע?: אן
 ??יװלאנד״/ אין ??אוח־טרײד דעם נען
 װערט עס װציכען אין חענםארד, י. פון

 פרעזײ *םון סײנונג די איבערגענעבען
ט  <אגע די באצו; אין ט?עזינ;ער ^

 איבעד״ דא װעיעז מיר .ח?ױו?אנד. איז
 דעם םון ?&טעיען וױכטיגסטע די נעכען

ארטיהעיל.
 יענעם אין װערט אנדערעס צװי?ןען

:געזאגט ארטיקע?
ר ״די  לאגע קלאוקמאכער׳ס קליװלוונ̂ז

 .my«r jnjn*: םיש ®וורגלײכען גו נים יויז
 אדגאניזידש קי״יװלאנד *ין וויו ױניאן די

רען ן ׳װי *יעםדןד •יל געי̂ו י  יונדעיע י
די םימ אגרימענש ע^שזןר דער ׳•*עדש.

אין געיואחנז גדילאסעז »יז ^לונבאשים

ער סמעף ts פין ארי עי ר

 1*' אעדופמריו P1M ד׳נר Ml ift§r*stmi ד♦
ןר״ ijyrtjrn• — ק?יװ?#(ד.

w יי ^וי• m lw ip רי אנןר0ו?9קי gor•
t* *י01א n« יוגו v i v§ n w r t m y 

•tm?>m, — יואסיײן *רנאניזאווי•;® ךןר 
iffMlf אין זואימי• נא*«עגט ?ײדי• די 

_________________________ר,09*0>ל3
A9iB 0 מר •ון ולל• חר איו?f»n, קללוד
 דײגערע •ארסןג• וויטע^ טען דאי(״ לאגד,

 װי •ירםעפ y»ynyiji«|jj»^ סןחר און
*y 'p v .»על דער א«עד& ז ̂נ י י

ן י  קלױלינד ?זןלמעגחײ•. י קלױויא^ד י
 דער «ון קאיי»אנען ד« «ון ?ע;יגרײך די איז

 ועיבס■־ אלףן, ,v* עס אינדופשריע. קליווק
yptnj n ודליד,0•או׳**  in און y r n 

 חא* ראגו«;קודיורעיס ptקל» קליןןלאגדער
 זײ װאס •עיה •רײען דעפ אויפגעגווומ בען

 וװליב געחאש, «זי■ לאנגער » •אר ח*נ?ן
p אביועזענחײ■ דער f ױניאן א jin חאנען 

 •עקיאריס גיויסע זײערע »ין יײגגע«יחר«
 וױיפ• סזז חעלנע ולן וורבײשס״סיסמעסען

צענשערס. אולס1?־ *נדזןרן אין גיש
 גע־ אײנגע«יחרמ נײטויל, *ום ׳איז עס
ן־סיסשעפ׳/ י ױארעו פאבריזי־ די ״סעקי̂י

 ««נאנמרגלננײלמ איז גארסעג• א ®ון רוגג
 װללנע )ערא«יעס10 אײנ#א:ע אין גע״ואיען

 פאר אויספולעיגען. זיך ל»נ; גיש נעס« עס
 ער• ?ײן ח^בעז ניט סען ד^ייי ארבײם »זא

 ויו חאבען טיידלעך בע^ײמלינות. פאחרעגע
 זײנען און אויסג^ערעגט לײכ* סלאכח די

 קלעגלײ פאר איכײםען צו *ופרידען עןיגע*,
̂ם ד*ס לױידזייעפ. כע  ׳ד;רצו געפיחרט ח
 פיחייען ויך ז*ל סאגופעקטיפורער דער ןז

 די פון אוגאבחעגגיג װײניגער ^דער םעחר
 א סון גײם דער אין ארנײטעי. ״סקילד״
 איכערי; געװען גים איז *'מ*'', סמיײק,

ן מײדלקד. אנדערע באקומען n אז־וער י  י
 אנדערע אין און פילאדע^פיא ׳יארק ניו

 גע״ גארמעגט גאנגער דער ױערט ׳יטעדט,
 גיפ אנעי אלנײטער, עייפאחרענע פלן מאנט

קלױולאגד. אין
 בעלײ די חאנען ערםער אגדערע אין

 ״כארוחשע קײן געחאם ניט מאל קײן בתים
 קלאדק גרויסען פאר׳ן אוילו ממו*״.
 אויסברענען אפש פלעג® ,1010 אין סווײק

 ®לעגען װעלנע מאסעךסטר״קס, ■לוונלינגע
 קאגפטרוקםײ א םיט עגדיגען גים אםת ייד

 דאד ?״גען זײ אבער יראגראם, ױניאן װער
 פון אועםיט דעם אײנגונאמען גענוג געװען

מאנופעקט׳פורערס. די
 גע־ לעבען דער איז אבער קליױלאנד אין
 חא״ םאגופעקט׳פודערם די רוחיג. פ^סען

 אין געחאלםען און חאנם פרײע א געחאם בען
 סיט אינדוםםריע, די ״סאדערניזירען״ אײן
 אר״ די חאבען װעלכע אײנפיחרוגגען, נײע

 1911 אין געטאן. ניט םובות ק״ן בײטער
 א ?לױולאנד אין אויםגעבראנען אוילו איז

 22 געדויער® חאם װעלנער סטרײק, ביטערער
 םארלארען *בער איז סטרײק דער װאכען.

 בא• די פון אויטאקראםיע די און געגאנגען
 געװארעז• פא^טארקם מעחר נ*ך איז סעס

 ב«* חיסטאריאזע זאגען, *ו אזוי דיזע,
 װירקונג גרויסע א געחאט האבען דינגוגגען

 אעדוסםריע. קלאוק קלױולאנדער דער אויף
ך זיינען עס  װאס קלאוקםאנער, רן אי»ם ̂נ

 פון ״פלױ׳י־םזעי״ די פארגעסען נים קענען
 די נמרים... אין אידען n וױ אזוי *מ*ל,

 מעחר אי«ט זײנען קלאוקמאכער קלמולינדער
 *ו ענטוזיאסטי׳פ אזו« גיט און םױ׳יב׳דיג

 די אין כרידער ז״ערע װי קאסןי א אין געחן
 גרינ־ דער זײט «טעדט. אנדערע םעחרסטע

 די חאבען ,1918 אזן מגיאן דער פון דו:ג
 10 דורכגעמאכט טאקע קלאוקםאכער חיגע

 אויפ־ איז עס און ענםװיקלונג, אוגגעחויערע
 א םיט ױניאן, אמארקע א געװארען געבוים

 נים איז ״רוים אבער גײםם. װאונדערבארען
 עס ג״.0ם אײן אין געװארען אויפגעבוימ

ם*ל. א םים אלץ ענדערן *ו אונםעגליך איו
 אז זעלבםטמאר^טענדליך, *לז*, אין, עס

 אנ־ די יאחר עטליכע די אין חאט ן0ױני די
 געקענם גיט םאל א מים איבלען געקליבענע
איאזאפען.

 אזוי ניט איז אגריםענם קלױולאנדער דער
 קלאוקמאנער, קלױולאנדער פאר׳ן גינסםיג

 גױ״ פאר׳ן אגריםענט יארקער נמ דער װי
דער בײ׳פויל. גום קלאוקסאכער ר?ער0«

 ■ונקםעז ענםחאלט קליװלאנד אין אגריםעגט
 א מים רעפערים״ *װ ארד0״ב א װעגען

יעם. בא׳פטיםען *ו ״רעבם״  רע״ די װײד̂ז
n זץ־ חאבען פערים r״רעכט״ זזיער ס«ם ן 
 וױידז׳יעס גע״ניםען אין באנונם מאל *װײ
 איז קליװלאגד קלאוקםאכער. חיגע די פון

 װאו לאגד, אין עםאדט אײנפיגע די געװען
 זײם וײנען קלאוקםאכער פון וױידז^עס די

געװארעזי געפזנימען מלחםח דער
ענםחאלם אגריטענם קלמולאנדער דער

'0ור »װ ״סטעגדארד װלגען פונקט א אויך
 ארבײםער די פארפליכטעט װאס דאק״אן׳/

 ארבײם סאס יםימטע9ב« א ארוימוגעבען
 װײ בעלײבתים, די סקײל. םיגיםום פאר׳ן
 גאראנםירען *ו פארפליכטעט זיך חאבען דער.

עפםיגען זײ ,װאס ארבײטער ךז  פער*יג בו̂ו
 0 כען0װ 20 — אדב״ט יאחד אין וואכען
סיזאז•

 םיײ ארויס דערפאר רופם אגריםענם דער
קלײו״ די «װי«ען נונגט״פאר«ידזן:חייט?ן

?לאו^מאנעי. לאנדער
פע א יעצ* ,","i די גע;ען איז *אחי גדוי

פ •וגי,מען. •ע ען «יך ח** דן ז די ע ג פ ײי ״ א  נ
ען די ג פינ ן טי  ••יעיי•״* ,•■א* ל^לאי׳ס, די •ו

ו גער ר^פען, אי פגעי אוי
י מי י אג לוי׳ עי1?• קלי אנ מ ל עו או  חאנ

fygljgJlMN *צ וײעי ענ ד עזי ט •י  א מי
עי ג רדי ױ קו טונג, סעי  גע״ זיך ח?« ,*אס1 אנ

ט. יעדען אויןי •יחי*• ײ ר1י0 פ ע מג  חאט עז
ען די אריןי גערעד• ג נ טי ע פון עי  יא• אי

ך ח$ם עי ?א^ס. ט זי עד עי כג ט דוי  די מי
עי)?י*אוי ?לױולאנדער אנ  רעיק״ויר־ א אלי;״ ס

ט, ערoיBjfא דיג ט חאט און ^י עי קי  די עי
ן ייפע^ונג ײיי דעי •ו  די צו 4נא0אינ«ערנ

 לי׳אולסא־ דעי פון פראכיעטען װיכטיגסטע
עד ׳ און לאנד אין אינדוסשריע נ י ו  דע- א

פ ^ א ^נ ^ רנ ע פ נ ־ ציס *®ע״ונ; אי אנ ױ-  קיי
אגריסעגמ.״ דער

 יעס אנבאיאנ;ט ׳װאס װײט אזוי
 אין ארטילןע•*. דעם םון נ\"ל עריפטען

 איבערגעגע• װערט טײר צוױיטען דעם
 װאס רעדעס די םין איגחאיט דער כען

 געהאלטען חאט ?זלעזיגגער ■רעזידענט
 װעל- טיט הוייט״יראניצםאן, די װעגען

 א•;• קרדויאנד א*ן רyוק-טאכ0̂p די כע
 יעגעש טײסטען. אם דך זyטערעסיר

 דער אין איגע־נעכען גױר וועיען טײל
װאך, קודעגדע די ;;,אפטײל

MAIM'*ו ׳  איז ״;ערעכטיגקײט״ די אין
 איגטער אדנזער דאס געםעידעט, געװען

 ארגאני- אן אנגעפאגכע; דיאט נא?0נע?}
 אד• צו כאיטיפאר אין זאציאנס-קעטנײן

 צוױי• אלע םון ארבײטמר די גאניזירען
 אינדלס- גארםענט לײדיס דער אין גען

 װאס ארנײטער די סועציעל און טריע,
 סוםס ,cpi0lp בײ כא׳טעפטיגט דינמן

 כאל• אין קעטיײן דער דרצסעס. און
 םון אױפדכט אוגטער׳ן ?ןטעהט טיםאר

 ארנאגיזאציאנס- רנע?*א:אל0איגס דעם
 װײס*«רעזי• ױעלכען פון דעןארטסקגט,

 טענע• דעד איז האלפעדין דז׳ט. דענט
רושער.

 אנ• אויף דארט װערט גלײכצײטי;
 קלאוק• דער נעגען סטרײה א געפיחרט

 ױעלכע בלוםבערנ, און דאנבערג פירטע
 ױנ״ די אױןי ?אקאוט א נממאכט האט

יאךארנײםער.
 רעם םון אויסגאבמ יןאגטרי דער אין

 ־y:;0 דער װענען <וערט ״פארװצרטס״
 םאלנט: וױ כאריכטעט לענענהײט
 רזויס־ איז מיטױאך און דינסטאג ^לעפטען
 » געװעז חאלפזדין דזאײקאב ■רעזידענט

 מייקערם. קייאוק באלטים^רער די בײ גאסם
 סײ * יגעחאל»ען0 ער ®0ח אװענד דינסטאג

 4לאקאי ®דן באארד עקזעקוםיװ דער מיט טינג
 צװײטען א געחאט ער חאם סיטװ^ך און

 אלמיװע און עקזעקוםױוע דער טיט םיטינג
 פןןרבארײטונגס נויפיגע אלע און םלסבערם.

 אוים־ געװארען אויםגעארבײט זײנען ■לענער
 באלטימאר. םון נעסטען םקעב די גוראטען

 זעחר חאט דט0טr אנדער זעדע ןןז באלםיםןןר
pitgvw אין «ײטען פזלעכטע די פון געליטען 
 געױעחנ־ װי דאס און אינדוםפריל, קלאוקס

ױןי ו;ערופען0 «טארק זיך פ0ח ליך  דעם י
 19יױנ דער אוין• און אלגעמיזן אין םרײד

סועךיעל.
 געזעסען ני«ט זײנען חנתים בעלי די

 חאבען וײ אזינ און העגט, םארלײגטע מים
יאנס די ענחןרען *ו גלװאגט ניט*  קאנד̂י

 װעלענדיג ני׳פט «עפער, אינסײד זײערע אין |
 חאבלן ױגיאן, דלר םיט םראבעל קײן ח^בען

 קאנ• םיט tiiftw די אגגעפילט אבער זײ
 די «עולאך. קארפארײעאן און טראקטינג
 איד וײערע םאסיטעחענדיג ני׳פם ארבײטער,
 ארביוטםלאזיג• פון געםריבען און טלרעסען,

 ׳יעילאד םװע» דיזע אין אװעק זיינען קײם,
 קאנדי• סארטען אלע אונםער ארבײםען און

 מקלאפערױ. רעגעלע פון קאנדי׳יאנם ע^נס.
 יאסט• םײער רעגעלע זײנען װעלכע ׳פעפלאך

 רועל• ̂פעיער ליבט. חן0 און לופט אחן קעם,
די פון לעבען דעם געפאחר אין *םעלען כל

»או״ וון ל*נו« יעדל א-נייטע-
t אין f ע אןf ייענל• דיז צ fp י iff i] ײיf 
 flMfy •11• יון 100יf יץא״לי גע־׳גען

r ;אנץ ." t ביז y i t• 1’)נ»  ‘jin א אי1 אנ
ד אחי־ם ל-מען .ע**י•־;.1 ן J0 * נ i ״ •n 

 ‘it ,ypigf י00*י?0ר01 אין.דעי איבײצ
ע• דע• ײנז f חי און ח*י• א ' k'ta*t,
פ *ועיעז א־ז ו1 דץיי מי י f י i kytn 1אלי•^ 

,ז ד?ס •ען, ־ , ^ עז4• iP יי׳ ifiy i eyi ײדך 
עז פזן, «ey»<ri ••ן װיי ל ג אי פ •  f‘4 די
y,',' ,ז0יi•* י יי חאנע; iky דיג איו ײ אפוןו  ו

f •0 צזג־י in  .:yi^yn* אי*ץ לו wtiip אן 
פ ?«>זװ עס •וי א*ן לנד. • אוי ן די חן ן י ו ו  י

#סעו אייי ן iy ץול אן ן0מאנ *v נ ו י  ״ifp ד
ס אאנ ײד, אין די T הא• און *י f גפ0י00ל 

n דע• 10 געיזענדעט i f t f n f t y n* דוייי' נאר 
 חאפ חאי׳ולײן ס-ויעזידץנמ*•I*א• וע

׳/ן.0י0פי«וא די איבעמענ-״נןלן
y דעפ א-ן ry t; ^ ר  ‘״פא־־װערטס׳ נו
ifm אײן ••ע-ט v rv z 'n אײפרו/ אן 
 באי׳ פון ױדײן לראולראב^• ד״ װאס

 ן01י*א01אדױפ וואך יעצטע ראט טירא־
: פאמט װי זיך ̂עלט א־״פ״̂ו דער

•41 װא*«ttfrw;"א־ ״נײדעי
iy ליפען *ייך מען ביז in דורר oyp“ 

 די אן גי• ױניןן, דעי אין ar**p מעס.
 Tf ©*‘*,א *עןער, ••עיע n •ון אדיעסען

ק ײ נ דעי- »ן אן ד א ; י א4ן אן.0ז  װי 14ב י
אפיןרײ,|י*-י ן0דו^ד איוןר װעט גןוך יאגג
i נןר איוור *yn 7 lyj’fnt אןן f f j 

tytiya 0י1 איחר חאפ 7װ»רדע• r 4p 
11א iy*0ii yiyM0 10 *“פאראניווןדײינל,

 איז פארזןרגונג אײנציגל װעמעס לינדער
 אוופעיני״ן• •nyn וועינע• געזונט, אײער

•nyn איחר »אג? אין סיני* יעדל כען
אי*עטע: נאך 4ייו״I / ״אפע14*? בײ *?יאפען,

 י0ל00 א אויו //י0נ*יאת«0״? דער דאך איז
 אסיל1’ און ?ומ* ב?*. גרליסען דעם פון
 פאי״ 10 װי טיפלי* א געפינןן ,יזאמען0 אלע

 איד גרויפן אונזעי יאגע. די בעסערלן
 נא* יפדנז איו אונז. מי« איו מעינע«אנא^

טח*®. און רא*ח םי* חעיפען ו0 רײט
 נײ ?ינדלי «*י,י קײן ניצ זײגען מיר
איגטלמײאןגאל. ׳פ*א-לער אונזעי

! •nyprסי יר«1סל און רךאוק בײדער,
 .lyoipyjj איז דערװאנוגג פון ׳•*וגדע די
 יזאסען0 ללכען. נעסעיעז א פאיי־ וזימען0

י נדעי»1ח פאר  ״10 *עילר. עגי^ן ענ»09ו
 ריי• איז נאדינגוגגלן מע^יפלינע פאר זאמען
m yj 10נ0ל ן* Mnyiyr y^y*M׳

v סטר״מ דעם ודעגען w\ י0ל 
 א מאכט0; ראט װאס ?לאולרפידכיע,

 נא״ װעיט ארנײטאד, די אױף לאקאוט
:ריכטעט
ן פיחר• ױניןן די װאס סמי־ײק ״דלר  ן

 «גלרג,1כל און דאנעגכעיג פירםע דלר נײ
 ויײ *ער1ארבי n אויסגלצײנענ•. *טעחט

װאנוו **עחן וועללן און םוטיג׳ נען  גיו׳
̂ל iyinpni0 װע* פירמע די Tnyiארגײו א

 »*רטר#טען אעטעדנעשאנאל
י ׳ י ײ ען“■ * ש ד ױ י ײ י ענ ר ע פ סנ  ק

קליוולאנד.
ן »׳ ױ ש א ט״ אלי  מ

ץ א
.)1 זײט נון (*לוס

 װעדען געגרינדעט זאי עס הײסט, דאפ
 ארכיײ ■אייטי׳טע זעלכסטלצטעגדיגע א

 ץוזאטען ױניאנס, די און טער-פארטײ,
 זאלען לאנד, אין סןציאליסטען די טיט

 ■אלי״ ןיאױפ געמײנ^״אפטייך ארבײמען
̂ד. טײטען פע

 זאכען צו ^װער נאר איז דערוױיל
 עויו־ װערען, דעמרײכט װעט דאס צי

 עודות די כעת קאנפערעגץ, דער אויןי
 צו נאר לאנע די איז גע^ריבען װערען

 קא;ען ^וױן זאי מען אוםבא׳טטימט,
 דאס דר, הערט דעדװײלע וױסען. דאס
 רי סון םארטתטעד געסומען זײגען עס

 דעגקען, װאס ױניאגס, אמערישאגער
 צײט די געקומען דט נאר איז עם דאס
 אר- די פאר אז מײגען, זיי דעם. םאד

 דאפ דערװײל איז אטעריקע םון בײטער
 ועלבסט״ לײן אנצופאננע! ניט בעסטע

 עס און ■ארטײ, ■אליטישע ?ןטענדיגע
 אדער סײנונג װעלכע זעהן, צר בצײבט
 מע;• אויספיהרען. װעט עפ צד װעלכער

 יען1יװ נעמאכט דא װעט עס אז ליך,
לאםפראמיס. 8 עפעס

ר ע י ד ן ע ג א מ

לאלס עקם■
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אלענט שבת .־עם אןגמזןדחאלטזנג  m asms לאוגסיל סט־-־ענעס
iw• ד<ד i f lM n t t•“* :״ #׳** • 

 די ןון יוין 'טצט8יוודױצר יוינ״טצר
 .״• . w )״.jK*K ד*ע טצ;טצ*& ײנ־ט•

ucj«ryf■ /אוגט^י־ואיטלנ; ־נ - « ojn 
ו »*י*<נג*, ־צני/  י/צצטנצ*. «מן1» דן
i מס »>,׳ !•י־־^רען otn ד#ס i t » n• 
 -•*״“•נטע־די * ד«־ »ון ס א׳״ד־ט^רי יצן
 סט־־ט. flrlfc B®yi׳ (; נ׳לד־מ, סוי
ira ארנ.״•;־ »*ן י־ד,צן ן,1טי«צ׳ ױ«ט* 
אי״מט. אנג«ג«ט׳ון *ן ;עז

 “K װצ־ט תאונס•' סטײענט«! ד«ר
ii״‘o טטוײונט׳ס יי »יז Ofn ניט-י־ 

 איני׳ו־ |1» יןיאסןן ד־ י*ז זיו י־נען
 *ודט•• די «דן יוונױיע״ט־טצט **נ״טצי
r ר־ fie *״גע סצנטצרס. M a$ ;ו« 

ד וי״ט ײ• *•), י*מכ־י דעס י נ ן  •IV ר
*־;• »ו; כט*דענט«ז ד־ טען4ז«רענ»הא

 נד־דער״ »ון נ־נד * א׳ן ידיונצן ״ניע
**ינז־צ־דט רע* *'( ־•־כין-׳־ט

r־v a־ if•»יױגסיןר אי; ״י״יןס״ <׳ 
,1ידנטןײו«ו««י ״ »;  נעזע*• אזע־־גע נ

 נייחענט יווגטעײוויטוד׳ען ׳עאזט^נע
ט ניצן און ivova ',‘f ד«( ״;;  •iv »איני

אױ,׳ אװענט. אן יאדען
דף, •;*;“באט• ידגט^ידטונגען ײזע

; r rI * ד»
כעייענטעז.

 ו-ט•;;4וונטע-י4 רע- *י״י
 ;עיױכע ז״ין י»ײף ״עט וע:ט1א

oyn im -y i rn "o ttiPW in t ;ל*סטע
 געהן װעט ד*ס יוײגטייט. פענט 10

 דעפ סלן #*יבגיובען די דעלען 1V וויי׳
13&UV

די טיט

?ב,ז
‘VX

*רענדאר* דבעיוועכענט
א״ר־ױגג *־אע־נגא; א־ד־וערדסעס״ אדנ״טעד אינטערגע׳צאנא*

פטריט. סוטע אץ •י״פ אױרװיגג
«* <ץ< I I•• »י*

 מ/-עסבעד מען10 דעם ׳ענת,
y״® ^ ^ n ט׳;-*ט>יי דעד יו״ז לןיע-פטעז LBO

יי»*נס,
טןןג 2.30 טיוקטיק׳/ אדן •*^יכ-ס ט-ײד'״ו;**ן ,8טד"ד-»ו;י#;י! ײיו — נ״

.ly-.ny  ̂ ,ciiciio / —
דעדעםבער ממע,״ דעם ורנטאג,

 ••נדמהיונדיער. ״׳fyjmro^-y י»ח ״•ס״כ^^יע •דיח דער אין 10.30
jO,ידן ״•*ליסי׳טע -- 11׳ it  yo3#yyj y^irvifo; די yyitor jro rr ’irne,״;

סיויסוון. / ה. דר. —

י אין טי ד ^ ױני ד ע ט נ ע ס
דעצעםכער טען18 דעם טאנטאנ,

 סצטע ». 320 ,40 סקול *אנל־ק סןנימי, ׳.־;•ט• ר״יזע־ס •ױ־כט _ אלועגט 8מ׳.
 פי«רג*רעם דר. נ׳ת־כגמ״,• ם-ייד״־זנ•*) »•; ״*•נזדסט,-ע*ע : on »30 )סט.

o tv iy i, ילעהרער״
 ססאון און נאענראר ,84 ססול יאני׳ה כענטער, ,•ונ־ט נראמוז׳אעד — אווענט 8.30

אסע־ א־ן וניאנס—טר־־ו אזן אינדוסס-ע «ון אנטרוי»לוננ ״רי : 310 רוס עװ״
לעהרער. •ואזי»סאן, ט־ע־עזא ריקא״

דעןלעםכער צען10 דעם דינסמאנ,
 לעכען סט״ טע103 ,171 סקול »אנליק סענטער, ײנ׳ט• זזאייעם — אװענם 8.30

לעוזחןר. דעייאן, סאלאן עקאנאט־קס, : on 400 עװ״ טע5
 «אײס בראון ,43 ססוהל •*כלק כענטער, •o:׳r נ־אנקס ׳׳איעד — ארדענט 3.80

 ס־לװיא אדב״טער־כא׳ועגזננ״, ד• אזן ״ע?אנאס•? : 305 רוס סט., טן135 אין
לעהדער. האסאלר

דעצעפבער סצטען דעש םיטװאך,
 : 404 רום עװ., טע1 לענען סם״ טע4 סקכטער, ױניט• סײר א־סט — אזועגם 8.30

tfw ״פאדערנע vמ לעהרער. ײילנערם, ל. א. אינסם־םחויאנקן״, ס״
 איסם p־m■ סראםאנא ,61 סיןװזא יאנליק סענסער, ױניסי נראנתס — אװענם 8.30

 יר םר״ד און אינחסםריע סון אנטמײןלוננ ,די : 601 מם סס״ שאריאס און
לןחדןר. וואולפסאן, סיזערעזא אסןריקא״ *ין ניאנס

 םר״:•;;, פיז־קעל אוהד, 6 אים ,40 סקלל ואב. — סענטער. ױנינױ םאכער װ״סם
אינסטראקםאר. ר־מער, לארעםא סיס

 און x,v וואיס״נגםאז ,42 סיזזל *אבליק — סענםער ידנינױ כראנקם צ־ױיטער
•ארסװ״. קאערנזאנט
 פעיז-בע! א-ן עװ״ גישוױק ,147 כקיל •אבל־ה — םענטער ױניםי וױייאםסבורג

נרוקלין. סט.,
‘r*t זעאנען א*ן סעזאן דודנין װע־ע; פאיטנעזעצט װעאען קורסען דיזע s א־ן 1או 

ס־טנאידעד. אונזעיע פאר פריי איז אײנטייט צי־ט. זעאבער דקר
 ע;;א-פ ״אדװענסד״ און אנפאננער פא־ עננא־־ש נעי׳ע־ענט װערט דעם אױטער

 אװענט. פיט־ואך און ד־נפטא: םאנטאנ, סענטערס, ױניט' אונזערע א'ע א*ן
ירנמערנעשאנאל. אונזער פון נדםנלידער פאר סר*י א־ינםרים

אן. ט ד ױ דיו ־ אז ש ענ ם ם ק ע
דעצעמבער םען16 דעם שבת,

 עיועכ־ו. צ־ױ־טע 228 א־ז ,0 אאקאא פלן אפ*ס איז אידיש, א־ן אעפט-פור .א
אעװין. פאקס אעקטשידעד,

י אין ס ד מ ח ״ ב א ל ז ק ל « א ק א ו. ל
כראנקם. עװעניו, ױאשמנטאן 1581

דעזועםכער טען17 דעם זונםאנ,
דעם פה נעב״דע ׳מאנאמי־שע ״די :א־נער אעקנדטודען װעט אעוױן סאקש ;

סיסטעם״ איצםינעז
 נזד־ ז״נען ידאנסס די א־ז וואױנען וואם א־נטןרנעשאנאא דער םון כױסנאידער

 בא־ זיי אאקאא װמאמזז צו אײס נ׳ם פאכם עם אעקםשוי^ די it קוסען צו אאדען
װיאקאםע! זײנמן אאע אאננען.

ױארלע-ס די n־עיא־ט ־ער
 לאנ• נידא ע־־לל״שאן

®עדענץ,
ry דע• ד־יין ם־ן איױס 1“".' א-ז 

 ד• פ־ן חאנפצ־עדו ד«י »־; נא-נט
אנ־ד vi< נ*ו,־א עדײא־״צאז ״־יא־״צ־פ

/ א׳ א •1 רי | i א־י י jn  W  w W i m 
r 0 דו א*| r‘! א<• פאנאט ״״יט׳וו 

 זיי• 200 אנסדא־ט נאיינט דצר ריא,
>ivt װעגצן איגואראא**• װ*נט*מ פ־ט 

 ײ•1»א־״ איצ א־ן א'"1צרי׳י״" ״ריינאר
פאזצז, דצנ^

 עד כע;ט, 50 י,אסט רצ«א*ט דע•
 פ׳טגאי• די ע«אי׳», א*ן סןדדואט ),א

 זיך א׳נסערצס־רצן ײאפ אונ««ר» ד«ר
v זאנצן אזױגצ נייט w\ רע»טרט דעס 

 עדיוהיי־ אעזצר fie 0«)»• א־ן נאאוסצן
גמ16 ױעבט 3,יצוא־טרענט יצ^נאא

יאױה, v; לטר־ט,

17 לאקאל mמאכער ריפער ךעו «ון
yv f טעןoyi 10 ׳״עגת ip y in w- 

*? i»tc fy*r*ii -אכען טיר ען4  y4•• י
׳ט*ג יyf4ד נעינ״טע.

y* ייז ̂עײעז ד*י י״ע א״ו 'ra-4, ׳y ;v
, ייפע״ ,ד בײ וז*י*דעי׳׳ מ  וױיל ׳4מ

 חנד *ז ^י־געסזן, דט דו«דפט א*-,ר
 -iry; דט ק°נד*ר m ?*נע- ״יפע־

 it pt 09ittfifjr • ס49י ^טיטען, רען
or- ,094-#-rj כט94געט איז ;ny-* 

nr ryr^iyi• o* -ען, r די jyrri94ii 
* ם*ר׳ן טמן ח*ז רy^94ט ױ*£ער *  ע4י

jy ;יס iy^ r טעז װי ryi^* * o t y v 
*p * ̂ם. יןילײדעד *ידי^עד  רי סר

מן ינמ•4כי ר״פעד  ״עמיטע; י»ין ײן4*־ קי
עכ^ו ״טקהןי*ר״״*6 די *זױ וױ 4̂*
ת*:ע די  ,-yv,r v* רעס pc *י

 ^n: ov v* #03^״o יח, *ודײטעז״
 -yp כי*ננע וױ יןוטנליצײרט *זױ ;יט
דײנ^ען. גען

 ׳דעױפ*ר *יו עס *ז ׳ױכעז4; סי־ר
o־ r ז״ע־ע ה*:ען נ**כער ריסעד די 

 זײ p* ;וט nnyi טיטגילידער אקטײוע
״נא׳ער״- *־ן ניט דערינער ז״ך נױטינען
 *ין י״דער, jy״yi טיר -ױ*ס ביננען׳/

 pc לינןעד*ט-ר שווססײן ם*דעמע די
 לי- * װען ^ויײילען. y־yn*: *•יניגע

 באלאט, דעם *יבעד י״עזט כי*נמױ פעי
 נע- ב*ק*;טע נעגדכ רארטען ער נע£י;ט

 ••ר- *ון *ויסצומי״בען, װעכיען טין טען
 ליעט נ״ט, יעט*;דען קען עי *ײכ ׳לזעיט

 נא״ iv ״סי״ט״ ק״ן באיכלזײןען ;יט ער
iv* ״גיטימע זײן װעטען •*ר שטיכיעז i- 
 ;עהערינע די װ*ו וױיס, ער ;עבען.

סי״טס׳/ *לז קדיגעז iv אי;£*רט*ציע
ױך ד* וױיען טיר  אז ען3קי*ר"טא י

 כאיאט אונזעד ״,אזי, ׳גיט האבען ט*ד
 טיר טע.3רע און יי;י,ע װי זאך אזא

ױז האכען .V ט 3 רע v : ני
 דארס־ל; גימ oyr ער3מא ריםער דער

 ג-ו- קײן און יא־טײ ח״ז אױסמילײבען
 כאיאנ- ק*גדיד*טען אונזעדע איע •ע.
 דער iv — גמ»ע ן י י א iv גען

 דער״ .17 י*ק»יל ױני*ן ער3סא ריסעד
 די סיוזלמן גים ײדנו נײ זיך װעט £»ר

 ojn סון סארכיםערק״ט, »ון יטערקײט3
 כ»- אונזעד *ו העי-ען, מיר װ^ס ס*רם,

m* ערכדז רױערעז, y ij.
 ד»ך- כילויז װעיען ביאכער ריסער די

94 |ycער- און פעתעסטע די ױסװעהיעז 
 האנדידא- צמטעי״ דמם פון פאהחןנסטע

טעז.
 ניט ה*כען מיר אז ניט אבער ^ינט

 ;״up 23 ה*נען םיך תווסף. װאהיל קײן
 ב*ארד, עקזעקיסיװ דער םוור דידאטען

 וימרען, עדרוײיט דארמען 16 וועלכע פון
 זעהן אײנער יעדער װעט נאטיד׳ליך

 װיג׳סען םיר ג^יקליכע. די םון זײן
צעטעי. גייהייכען דעם אילעמען
 װ*ס נעםען די ז״נעז ם*אנעגדע רי
כט^ט. ארים׳נ ערעיעען װעאען

 כ*אדד: עתזעהדטױו דעד סאר
אםילאס״ העררי
׳^ער*וױטץ סוויד

בעילסאז, אבדחם
געלפאר. ילואיס
^נציגער, גײנתז

 394כי,יה יס94לו
 ppocurnmi וױיליאס

וױיסביאט,
יאנקינפסק•, דזש.

• ׳ילי#סקי יס94יו
 ילעװענט״-אל, ט*דיס

 אעװין, בענדז״סאכיץ
ד^^קאוױט״ז, איזיד*ד

טאק, בעני
דז״צאי, כטאנקמוױנדס,

 סטעטפעי, דאהס
פעסין, וױליאפ

 •רײוסאז, דוד
 פדידדאן, דז^ײיקאב

פדיזך־, איזידאי
אנדן,‘’? ילדאיס
דעגזין, ילאיס

י-א.M**-5 אבא
 די יױפמן ױײס״יחןדדענט פאי

:פאינענרע
סאדנער, העדי

סעילצער. ילואיס
 קאנדידאפען ז״;עז פאלכעגדע די .

 באארד: דדסאינט דער פאױ
 בעלסאן, אבױהם
P אברהם r־p,
 ׳לעווענםזזאי, טאדיס

טאיסקאוױםץ, *יזיד*׳־
סטאנקע״ױכדש. דזשאו

:טראסטיס
לענט, פ^ו־יס

טאיעפכל/ אידד*ר
j w r ,טען

וארכ^וט, דוד
•רידוגדײך, ני״טמ^

ער.1?אס*ו -עדי
 טיכיג3*ד א דיגען yנדyפ*^; די

,y rv-, עמױ-יט ;pn*ny נײס y>y;in| 
 נמ?עז־חימ״ קײן ל*במ;ײנ דט טיטינ^

:די־אצעז
 4יאראי פון *־עדד?;ט איפ

נ*אדין. 4אכ
 א־טס עט סארדז^ענט כ4א

דיורקר״^טײז. לעירי
 סעקדעטעי נג,*רדpyר א-ס

יייסק/ ילואיט
סעתדעטע- מיגאנס א״ס

העיער. 4ודע
* * *

 איינ• ארע די האט איהר אז יעצט
 בק• ע־״עקישאז, אונזער װע;ען ץעילײטען

 «ו טאכער ריפער אי״ע אײו כייר טמז
 שסײ ivm װעט טען ״טט״מען. הוטעז

 אוהר 5 כיד פריח אודזד מ pc טעז
 מאג on *םיס. אונזער אין אוועגט,

p דאך אירר רוזט ir א— וױסען ססתטא 
דעמסכעד. כעז1>3 דעם ״צנת

̂ץ נאך פיד־־ם pnnr ס. פירטע די  א
 פון כרודעי א •*•ליםיק. רױע איזזר אן
 זוכענדע נארימ ויך ט3מא ׳םירמע רyד

 ?אילמן די •wjt זעיכען pc ארכײטער
W א טאכען איהם פיט r” ‘> yrw 

r*.  — אזא אײר ;עפעילט וױ נו, י
 *רבײםער אײגיגע אז אםוז, ס׳איז

 • 1ה*נע איהם סיס גע;»;נעז זײגען
 סען סיטימען; עטיליכע אחןר טיטינג

 *בער *וואסמז. tf)tvb״{$« געוזאט ח*ט י
 *ט 1תא עי אז םאחןזסיץ, ד*ר סוז טען

 איהם ד^כק; וײ ••;•רען. גיט יײטק די
םארםע. און lyrivy•:( אניסעי

*’P ר  jd םון כרודעד דער ױ*ס זי
און נעםאכט, ovy’ וז*ט סומין
 ײ*ס ״גײם״ ער,עיללאםטע די איז דאס

 צו םארנוםען ד* דך האט פידמע די
גאסירלץ• ׳װעם ױניאן די

̂וכען פידטע דער אויף אוע. »ז ה
* * *

 ארײנ- זיך האט •ענקין ד. םירטע די
 רעדט זי *•.p איז ״דור״ א געגוממן

pe /יילײן אױו• ״דושארימ׳ 
 די אױוי ילאק-אוט א מאכעז עס מײנט

 סון> אדכייסער די רידען נו, ארכײטער.
 פון אז זיה םארמטײט ססרײקען.
ץ םירםע די װעט סטרײקס  נים ילעכען ?י

 pief ױינען כױר וױ אזױ םאכען. הענען
 פירכמנ. דיזער מיט באקאנטע אאטע

 א נעכען געװאילס איהר מיד װאאםען
ןווזאםען זיך רעדם :rrvy ברידעייליכע

 שלוסנ ווערען ז*יל את ארבײטער די פיט
* . * *

 עדױקײ׳פןד אונזער םון אדכײט די
 זײן צו ארױס זיך צײנט ק*סיטע נאיל
 הא- שבת דיעזען עדפאילג. גרױסעד א•

 נעהאט עננילימ• םיז סטודענטעז די כען
 ענ;אי• דעם כדט מיםיגג ערמטעז דעם
 נ^ד״טםײן. הענרי פר. ילעחרער. ׳ןזען
 פארנע- ,זי םאר ה*ם גאידמםײן סד.

 רועל• ארבײם, ויק פח ייאן דעם ילײגט
 צוםרידענ- ארױסנעצײנם זיך ה*ם ע3

 ב#»ך אנוועזענדע. איע צו שטעלענד
 עדױקײ• דעם םון ילערײן. מר. האט דעם

 לעס• א נעהאיםען אדטסענם1דע שאנאיל
 ;עכוי ״דער טעמע דער איבער ם^ור

pc ארד- מקאנאסייטער יעצםינער דער 
 ^ןןrנעי אויסנעהערט איז זי נונל/

יט ;רעסםער דער פים  אויפסערסזאםי̂ן
o דאנערמטאג. מיטנילידער. די בײ n 
 אנ־ זיר װעילעז מאגאם. דיזען טען14

 רע״ אלע לעסאנס. עננילישע די פאננעז
 בריעוי כיקיסמז וועלעז דזעיסםדירםע

 יענמע די דעם. װענען מעלתנג א פיט
 ערחאאטען, ניס בריעוי קיץ װעיען װאס

כריעזי. די אהן קוטען זאיען
J * * *
r נאמען ן’מיט באס א האבעז פיד 

ס  לע- םר. דיזער לעכמנדינער. טישא̂ר
 כױר אידעיל. יעכעדיגקד א איז כענדעער

 צײם. לײננערע א פאר pup איהם קענען
 םענצעל א כאיען ער פיזננם אםאא.
 פצזנגם ער אח אײדז^ננם, ביזנעס פיס׳ן

 דער װען ארױםקוםען. איהם צו נאר
 םיח- ניט ?יד םיענם אײדזשענס ביזנעס

אײג־ ןיך ער פלמנט אױפנעיײגט, ילען

n

דער פה נאאוד חשאינם פון מיטינג ױניאן קלאזקסאכער
באארד, דדטאינם דעם פון םיטימ א

 #17 /11 ,10 .9 ,3 .1 <אקא<ס רי סון
\2 23, 36, 46, 64 f48 איז 32 און 

 דעם #פרײם»ג ג^וארען אסגעחאלםצן
מ דעם אץ רעצעסבער, טען8 ^דו  פון נ

 טע16 װעסט 3 אינטערגי״צאנאא, דער
ססרים.

•יגקאװסקי. כרודער :נדפערםאן
 א«• זײנען דעיעגאםען פאיגצנדע די

:נועזעבד
 *בראסאוױם׳ט — 3 יאקא<

בעיסאן —-17 ״
 קא«יאן — 21 ״

םארעס — 46 ״
סאססאן —82 ״

נאוױמצקי. — גר. ■ו״לישמר רוסיש
 נד־י יעצנמז דעס po •ראםאקאיצן די

 נאוועס״ פון כאארד דומאיגם פח׳ם םינג
 אין פאיגעיעזען ורערען םעןDin 29 נער
נעחײםקז. טט

 די״ אװ כאארד די פון כאריכט רער
 טען6 דעם דעצעסכמר םון רעהםארס

געהײסען. גוט און םארגעילעזען ווערט
צושריפפוען.

הא־ זײ דאס איגםארסירט, 3 ילאקאל
 פון פראטאקא^ען די געהײסען נוט בען
 רעם גאװעסגער פון כאארד רדטאינט דעם
 דעם פון וזאנדלומ די אייר 1אי ;טעז29

 אײ״ ביזנעס באצוג pn כאארד רזשאינט
 אב־ איז וועאכער סטינילעטץ, ךזשענט

 אילעקס. ברודער כײ געװארען דזשעקטעט
סטורענט.

 אינםארמירט <לא?איל זעלבעד דער
 די געהײסען גוט האבען זײ ראס אויך,

 באאדד רדשאינט דעם pc •ראםאסאילעז
טען.17 דעם נאװעםבער םון

 דער אינםארמירט צרטריםט דעם אין
 ״איג־ דעם םון קאםיטע א ראס לאהאי

 ״װארקערס רער און פאנד״ רעליף ךיען
 גע־ זײ צו זיר האבעו ױגיאן״ רעפענס
 זײ האבען זײ און שטיצע, סאר װענדעט

באארד. דזשאינט דעם צו רעקאמענדירט
 ברײ די םון ב^טעהענדיג קאםיטע א
 ppcnyrtrB סײמאן סורץ, מאקס דער

 כער־ װערטהײמער, מאריס באוך, העי־י
 שמעטע־ װ. פי?, אטא פענסטער, נארד
 מעמ־ באארד עיוזעקוטױו שוכמאן, נ. רער

 מאנ־ םרענק איידזשענט ביזנעס ;נמרס
 דזשיײ איזידאר רײך, איזידאר נאוױטא,

 אקטױוע די און בערקאוױמץ; י. ׳סאבס
 דאײיד פאסט, משאחלס, מעמבערס

 סעססין, לואיס דײוױד, הענרי שװא^ו,
באארד דדפאינט דער דאס ;םאמאננען

 טא?ע אבער — געערגערס םיהילען םאך
 מ־ט 5זאי מען ססײטש, בײן. צרם ביז

טאגצען. ניט איהם
 ^עבענדיגער מר. ?יך האט אסאיל

 ױ- דער געגען סארזינדמס סrעטו איז
 אז באשםאגען, איז ױניאן די און ניאן

 סעקױריטי א אײנלײנען זאל םירמע די
 אגרימענט. דעם פון אפהיטוננ דער סאר
 דאלאר 100 געבעטען וגיאן י רי האט

 גע״ נאר ^פירמע״ די האט סעהױריטי.
 דורך ענדאיך, דאלאר. 15 געכען װאאט

 •ערזא־ זײטיגע םון ארײנסישונג דער
 האמפרא- א נעװארעז געמאכם איז נען,
 25 אײנגעילײגט האם םירסע די — מיס

גע־ געש<אסען איז און דאלאר
װאיען״
 אויח םירםע די האט א; דאן פון

 גע־ נאר האט זי הארץ. א נעהאט אונז
 אוגז. געגעז ״קאגספיראציעס״ מאכט

 ילע״ מר. האט םראנצױזען די װי אזוי
 װיד- מוז ער אז געשװארען נעגדינער

 ־— ^ראװאנזש״ פאר יצעבען זײן מענעז
ױניאן. דער פון נעםען ראכע

 אזױ געװען. טאקע עס איז אזוי און
 צוריקגעסרא״ האם םירמע״ די װי שנע̂י
 פירםע די זיר האט דאילאר, 25 די גען

עיט  םון און שאפ׳/ אפעז״ פאר ערת̂י
 לעבענדיגער סר. אונז באקעםפט אן דאןי
טריט. און שריט אויח

 נע- איהם מיר האבעז טמג די אבער
 אפצוסטא• געיוננען איז אונז פאקט.

 V ל V ס א י אפילו שאפ. דעם פען
 ארבײט. דער פון נעסטאפט אויך האט
 אהן האנט, yoovi זײן איז יאסעאע און

 אויסצו• שװער זעהר איהם איז יאסעלען
 זײ• יאםעלעז צו אנדערע די אח קומעז.

 ,פח םאבריקע די און ארונטער, אויך נען
 און פוסטעװעט; פאנטעל׳באראן דיזען
 שוין איז מען, ?אנט װענט, די אױױ

 יעדער און. שימעיל, אנכעװאקסען דארטען
 שאי, pn אין לעבמנדיגער פח טיאט
 גע- א אין עכא אן וױ •ונקט אפ הילכט
 pא איז מוזה קײן pk װאלד, דיכטעז

 מען מוז רענט און ניסא, אויד עאפ
 פראס- און יעצט איז קאצט און צאהיען,

 באנק אוים׳ז ער קוקט אוםעטיג, און טינ
 א און זיך, כאוױיזם טרער א און כיכעא
 נע- די און ארױס, ?יך ?יםצט קרעכץ
 ווער — פילאגעז און םאטזןיעז דאנ?ען

װעט ױניאז די סע^ױריטי וױםיע^ וױיס

w א אסױגטען זאי o w אוגטערזױ צו 
 ־ytpy דער סון חאנמוגגען yoniyi פען

.3 <א?א< וײער pא נאארד קוטױו
געחײסצן, נוט ווערט פאריאנג דער

 די po כאשטעחענדיג ?אםיטע א און
 און גאיצכשטײן סטאנקעוױטש, נרידער

 נרוױ4או;ט צו ••ױנטעט pnyn הערסאן,
 און ילאקאי, דעם pא ל$גע גאגצע די כען
n ^מיט»נג רעפ צו נאריכט א ברעמ 
כאארד. דושאיגט דעם סון

ב&ריכט: קאםימע סי^מיעל
 *•ױנטקט אין וועלכץ קאסיטע, די

 -pnn אװ כאארד דער כײ געװארען
 כרוותר נדם lyiyuvnyo’* דך סארט
 אםי״ איס רעןענאציע וײן ויעגען סעטץ

 כאריכ״ כאארר, דזשאיגט דעם סון סער
 נרױ פיט גצזעהן דך האכען ױי אז םעם
 כא״ חאט יעצםער רער און םעטץ, דער

rאס>yכאשיוס זײן ענדערען צו ניט ן 
רעזיננאציע. דין צו באצוג pא

ברו־ א? רקתאפמנדירט ?אמיטע די
 אפיסמר איס רעזמנאציע מעםץ׳ס דער

in  po□ אגגענױ זאי באאיד דזשאינט 
װערען. מען

רעױגנא* דמר פיט צחאמענהאנג אין
 פאי״ רי ארײן חאםיםע די נרעגגט ציע,

 ‘בא דזשאינט דעם צו רעזאיוציע גענדע
 א;גע• א״ינשטיפיג ווערט װעיכע ארד,
:גומען

 מיר דאס אנכאטראכט איז געםענדיג
 דער בײ געײארען אכדזשע?טעד זיינעז

 דעם דעצעמכער דירע?טארס אװ באארר
 באװעגען צו איגססרוקציע םיט טען,6

 צוריקציד»ען זאי ער דאס מעטץ כרודער
 וױיסער זאי ער אין רעזיגגאציע, זײן

 דער אין ארבײט זײן פארטזעצען
 סון אי:טע,*עסען די םאד ארגאניזאציע

 אין פעפכערס די אין ארנאניזאציע דער
און ארגעמײן,

 אזוי דאס אנכאטראכט, אין נעסענדינ
 אי־ נעקאנט ניט האס מעטץ ברודער װי

 בא* זײן ענדערען צו װערען בערגערמרט
 אר־ זײן םארטזעצען וױיטער און שלוס
 גאג־ דער און ארגאניזאציע דער םאר בײט
מעםבערשיפ, צער

 ברױ דאס באשלאסען, עס זײ ׳דארום
 אנגעגוסען זאל רעזיגגאציע מעטץ׳ס דער

 זאל באארד דזשאינט דער און ורערען,
 כרודער צו אנער?עגונג pזי אויםדריהען

 ער װאס ארבײט, גרויסער ןײן פאר מעטץ
 אין ארגאגיזאציע דער געלײסטעט האט

און אויםבױען, זי העלםען
 דער דאס באשלאסען, װײםער עס זײ

 םעטץ ברודער װינשט באארד דזשאינט
 באשעםטיגונג, נעתסטער זײן איז ערםאילג
 פעטץ׳ס ברודער דאם זיכער זײעגדיג

 סיט םארבלײבט סימפאטיע און גײסט
 און באוועגוגנ ארבײמער אילגעסײנער דער

און ױניאן, ?לאוהמאכער די
 א דאס באשלאסען, וױיטער עס די

 ווערען ןאל רעואלוציע דער םוץ יע9הא
 צײטוג־ ארבײטער אלע אין געדרוקט

געז•
 ווערט ?אכײטע דער םיז רעזאילוציע די

געוזײסען. נוט אײנשטיםיג
 דעם פיט דך געזעגענט סעטץ ברודער

 ער דאס ערקילערעגדיג, באארד דזשאינט
 דארף ער װאס שטאר?, זעהר באדויערט
 װעלכער פימ ארגאניזאציע די פארלאזעז

 לע־ זײן פון יאהרען בעסטע די איז ער
םארבונדען. געוועזען בען

מעטץ, כדודעד ערקילערט שלוס צום
 דער מיט פארבילײבט סימפאםיע זײן דאס

 אילגע־ דער כיט און ױניאן קלאוסמאכער
:באוועגונג ארבײטער מײנער

:ב»ריכט קאםיטע פינאנץ
 ראס באריכטעם האםיטע םינאנץ די

 פארלאנג דעם אויםגענומען האבען זײ
 װעלכע האספיטעלער, ױנײטעד די םון

 די פאר פאנד א םאר ״דרײװ״ א מאכען
 רעקא־ זי און האספיטעלער, יארקער נױ

 זאל אונטערנעםונג דיזע דאס מענדירט
דאלאר. .‘300 סיט ווערען געשטיצם

 גע־ גוט ווערט רעסאכיענדײשאן די
הײסען.
אפוינ־ ווערען מעטבעדס פאלגענדע די

 בא־ דזשאינט דעם םארמרעטען צו טעט
o צו ארד n נע־ װערט וועלכער באנהעט 

 מ. ארן גוסקין ר. ברידער די םאר געבעץ
 איז געשיקט ווערען וועלכע װײנבערג,

 קײן רינג ארבײםער דעם םון ?אמיסיע א
רוסילאנד: סאװעט
ה. סיטשערסקי, ס. ראטהענבערג, א.

 סםאנהע־ דזש. ברעס, ם. ׳זאסלאװסהי,
 בארעג־ ה. עטקין, ס. ארטש, ילעא וױם׳®,
דע־מײעד. װ. א. און י.־מאליסאני שמײן,

 בארײכט. דירעקטארם אװ באארד
:קאםיםעס

 סא־ םון ארבײםער די פון האמיטע א
 זיײ זײ דאס אינםארמירמן מעדאװ, ל1מח
 סםרײס םאריאננען איז סםרײה, אין נען

דאס ערקלערט, קאנױםע די בענעםיכ^

* ורײסוױיס? װער וחןאען? יעצס
\ן העלער. דזש.

סטרײק אין עיהלערם זײ האט אפיס דער

נאוױ׳ליגט. װערט סאריאנג חנר
po y א o ^ p נאכ־ |1• ארנײטאר די 
 ,-או!י אינפארכץ*^ סאוױטצקי און רילא

yר o;yoyn ;yoro •א איז שאiגyנרDly
jy^ iiy i (ראט נראנווױי, אי Diyoyyj 

 Dyo דיער א p* ׳יאר? נױ אין שא• א
 אין fy^nyi ארױפנ^י?ט איז ארנײטער

oyi .די אפיס fg ,Dyonng3 yo’Dgp 
 Mt אין .fg4’• צום oi^3yp*o jvi״f זײ

^' די זאל אפיס דער rg פארל^גען מי  ו
fyvvt ד צוyארנײט. ר

 ?אנט* אפיס D;yoyii טעץ, נרודער
^ig ראלירט  oyi, ,איגםארגײרט fg די‘ 

;iy כיזגעס א g״D iy m, פאגטראליחנד 
 ־g>ryi;g דך האט דיסטרי?ט, דעס דינ

pn  jyj אוינ דעםJyדyרמאנטyשא• ן pg 
 ״ongj rvn רyנרוד לט.yטyoyג איחם
 חאט דy וױ רעם נאך rg (W”(( טעט

op’ry^^ng םון סענשץן סעט א eyi 
 y3^n ארנײטער, די דך חאנען אפיס,
ט חאנען ״ ^רנ  ־go און נרי^אgג םאר ג

 און זyרופyא«ג כראגזוױל, אין וױטצפי
ארנײט דער צו •יעצער די ןyגגgםארל

 װעיט קאטיטע דער פון םארלאנונ דער
דיס?וטירט.

 'ijyi װערט פראגע די וױ דעם גאך
 אוױנ־ צו נאשלאסען װערט ארוסגערעדט,

 לױוײ, ברידער די םון ?אמיטע א טען
 מײ א האבען צי הױרסאן, און וירלין
 און ארנײטער סעטס כײרע כייט טינג

 DjyDys* ?ײעי צו םיאגע די שליכטען
צופרידענהײט.

 דער פרן אדבײטער די פון ?אט־טע א
 ויײ אז איגםארטירען גיײכפנהדז, כױדמע

 צױ װאכען אײגיגע מיט האט םירמע ער
 דעי־ רעזולטאט אלס און ״נעפעײט׳/ ריק
 פעפטאר/ n אױפגענעכען זי האט םון

 געעפענט צוריק נלײפענהױז האט יעצט
 מנמאר־ ״די נאמען דעם אוגטער שא■ א

 דך ענטזאגט זי און קא.", ?לאו? קעבעל
 צו ארבײטער ארטע די נעכיען צו צוריק

 רע* ״די אז באהויפטענדיג ארבי־יט, דער
 דארום פירמע, גײע א איז םאיהעבעל״

 באשעפטיגען צו פארפייכטעט נים זי איז
 פאר־ ?אפיטע די ארכײטער. אלםע די

 פיל־ דעי־ געגעז זאל סטרײק א אז לאנגם,
װעיען. ערקלעיט מע

 ?אנ״ אפיס װעטעגס סלוצקי, ברודער
 דער אז ערקיעהרט שא■, דעם טראלירט

 םיימע די אז דאי־ױו״, באשטעהט אפיס
 איז איבײטער׳ אלטע די נעטען צוריק זאל
 ערפילערט ער זיך. עגטזאגט םירמע די

 כטריײ צו םריה נאך איז עס אז װײטער,
 דעפ ערשט פיקסט פירטע די וױי< קען
*5שא

פרינ״ אין אז באשלאסען, ווערט עס
 בא־עכ־ ארכײטער איטע די זײנען צי•

 קײס גא;צע די און סלאץ, צום םיגט
אםיס. צום איבערגעשיהט ווערט
װ. פון סטרײקערס םון קאפיטע א
 אויבעגדער־ דער אז איגםארכירען במס

 ארגאגײ געװען ניט איז שאפ מאגטער
 ארױפגע״ זײ האט אםיס דער און זירם

 שאפ. דעם ארגאניזירען העלםען צו שיקט
 יעצט »ז װײטער, ערסלערט ?אמיכדע די

 -פארלאנ ךײ און סםרײפ אין זיי זײנען
 צאהלען כאטש זײ זאיל אפיס דער אז נמן

בענעפים.
 צום איבערגעשיקט װערט קיים די
אפים.

:באריכט קאםיטע סםעשיעל
 אױיגטעט איז וועילכע האכײטע, די

 דעי אזױ װי חגקאמענדירען צו נעװארען
 ג. ס. נאדאנהען זאל באארד דזשאינט

 אדיטאיס די האטבורגער, ס. איז װאיוי
 אײנ־ פאר אינמעתײשאנאל, דער םון

 דע־ רעקאדד אוץ דזשאביננ דעם שטעלען
 גע״ האבען זײ אז באריכטעם, פארטמענט,

 אז רע?אמענדירען זײ און טיטינג א האט
 םיט װערען פרעזענטירט זאיל װאלף נ. ם.
 ׳ד. pd 500.00 ווערט דעם אין פרעזענט א

 טים אסיסטענט, זײן האםבורגער, ס. און
דאלאר. 100.00 פון פרעזעגם א

 גע״ גוס װערט רעהאטענדאציע די
הײסען.

ב^ריכטען. מענעדזשערם
 אויםפירליבע; אן ניט מעטץ ברודער

 טעטיגהײט און ילעבען דעם פון באריכט
̂עצטען דעם אין אפיס זײן אין  ער סיזאן. י

 דורכ־ די געװען זײנען עס נױפיל אז צײגט
 כיעמבערס די םון פארדינסטען שניטליכע

 די װאכען װי׳םייל און דיסטרי?ט זײן אין
 דיםטריהט זײן אין האבען סלאוסמאנער

געארבײ.ט סיזאן לעצטען
 רע־ זײן אפגעבענדיג פעטץ, ברודער

 רעזיגנײשאן זײן ארײז אויך גיט פארט,
באארד. דזשאינט דעם םין אםיסער אלס

 רעזיג־ מעטץ׳ם ברודער װי דעם נאך
 ארומגערעדט, נענוי ווערט םראגע נײשאז
 ?אמי־ א אפוינטען צו באשלאסען ווערט

 זאס<אװסקי לעװיה ברידער די םיז טע
 ברױ כױט דורכצורעדען זיך מאליסאני און

 רעקאםענדײ״ א ברעננען און מעמץ דער
 דזשאינט דעם םח פיטינג דעם צו שאן

באארד.
 זײז אז באריכטעט, סלוצצי ברודמר

 ײ. נענען סטרײ? א ערקלערט האט אפים
לעבענדינער. טש. און בעס

נעהײסען. גוט ווערען סםרײהס די
 ער אז באריכטעט, בראדםילד ברודער .

 פירמע דער םים טראבעיצ געהאם האט
 ארונטעתעשי?ט האט וועילכע הא., סאטס

איז אפיס דער װי דעם נאך •רעסער. א

ip צו jyogprajy מוחנן w p it דyר V I• 
g rs ^סטרי pg ר r• מ h  4P P r* 

>ר#|»1װM סטײט^נט
ijn סטרײק iy;yi דyלןמר••• ר‘

ihnvmוgלp ליס  •4,peyoyi pg ,hp p
rר ראט y£vt די וױ ,oyi נאך ŷי  ־1•<
jד טוט r r y y n  lg*^ oy,

 ‘ל» .fjT41 1 רyד ;y^yi P־»>rc& רyד
IP 1 כ^וײט־צ lifM J W M S IH  v g» 

t n, מו די וױ ר H ט0ח וי ^ iffrlh 
J צודי די w n i  yyp 'ryryD :ng 

 !/Pg •P03ngi כי-אדפי^ד נרותר
rg האט ער Dyopy^gp ד*לאר

«3ש*1ר רעם רורך ' ^ig• a jystrg
נg די M ר*ה*י p• רyDMי V m  pg* 

כלוט.
iy ם*ם i  tnyn oyi מיטימ ry i׳gf-

ר.gטyרpyמ ל^מץר, ל. •1ס?

 װע• nmnogp«נאד
pw?p 9WD הליװמנד ױ נעז

שי' )0 t1 וײנו וך(.

 ״np gtg iyDi:y;ig |p3gn נאי׳עבאטים
tfDlPrgl נערי^ען

iy^m -,y3gD ללאו? די
yo^nyi , ען י ־ ^ ״ ר v ו v 'n  fy^n* 

yi M-'צװ jig פאיבעסערונג^ i \PW 
pg wnyoyn g r 1 םינט rי Oym ^n/
ogit דyנ̂ ר/ggרד Wffi •nyoyi tig
n• פארל^ג ן אױפ  p נgלyפgם>ט ipiv

n*ל h  .}vv 'w w ױדאן yjig  Dgn- 
jVD^gn אײגיגע v i v w,] •אױו yn־-f 

IWg^g3 *נױngi jyi^f oy 1 רyכ
n נ״ע די געױארען  ogn ;yoppi 4אר 
jry ואל oy פאריאנגען, בײטער irn g

jig .Diyomg oy^i a n  pg ר$ס
 fig ײערצאמט כאסעס צי האט אידם

rs אז jyDgsr*3 האבען ױי H\ דארף 
 jgp jpd !אגליניענט ל־ױין טעדר גיט

דעס׳/ jng באגעהן
T גענוכ״מז האט ױדא; די אנעי f 
 r־gg3̂ רyך — אין קריעג צים גרײטען

v.g אר^מערי׳אט. זיך האט רעפעייס ny 
Dgn צו צדדים ביידע נערופען -jgp g 

4ify n ער םערענץ.  *jgJ 1̂ g Dgn 
yo jig D3gi3y;c’i;iy l צדדים y i ’iiן 

 ngfi א צו ?ורען צו איצטער ?וכט
אגרימ^ט. נ״יעם א ןy;yn שטעגדיגינ;

 ׳אנת jyovyp fjyiycigp דער אױו•
 yt*\wv א jy^ipyrgt איז זוגטאג און

yזy&ר װײס און שלאכט װערטער rנ/ נט 
fit iy דער ■ער^צטײן, r »  ongn ר  דן

 •yj דזאט ן,yנצyאגםערp די אויף ױגיאן
ngD mv רyהyמrרgפ די געכען i pc״ 

 פאי׳ן גאנ, גרטען א אסס׳ן סעפטשורערס
yrnym די אגע־טען p טיט שט^ומ 

ט inyD fy^n זי♦ אז סטראשען, דעם  ד
iy דארט ?ײגען עס אניימענט. קײן r n 

̂רען דודכגעלופטערט אטאל  H גערר
jyigiD א נ;מע אינדופטריע דעד םון 

̂נען, pg עס און *;ריטענט נײעס  כעכיל
 finyn םא״טגעזצט זאל קאנפערענץ די

?ליװלאגד. אין
 א jyiiya איז קאגפערענץ דער אױןי

my פון נאארד דזשאיגט םון קאסיטע i 
 רער םון ?אםיטע א ױדאז, קלאוסטאכער

̂ן כיאנופאלםשירערס  רyד און אסס
 טשערטאן דעי . רעפעריס אױ ״באאדד

 טשעד״ חןר געװען pg קאנפערענץ םון
 דע• ״,onyon rg ״באארר פון מאז

 דזשאדוש טהלמר, כליל באװיוסטער
.pvd װ. דזשוליען

 בא- איז ױדאן דער פון ל,אטיטע די
 : jy;gny« םאל;ע;דע די פון שטאנען
 נדױ %^לשט"\, מ. פדעזידעגט וױיס

 ס*ז טשערטאן ppocgdgp א. דער
 אסתר ש״ועסטעד נאארד, דזשאיגט

 pg כע?רעטער, רעהארדיגג שוױיטצער,
 דזשאיגט pc מעמבער גרין, ה. ברודער
באארר.
 אתאני- ם־ז שאפ כידערםאן פרינ*;

װערען. זירם
 פלױויאנד אין ױניאן קלאותםאכער די

 ־״g 1צ טעטיגקײט גרויסע א אן פיהדט
 שאי. כידערמאן פרינץ דעם גאגידרען

 טעגלױ, pg װאס אלץ טוט ױניאן די
 פון ארבײטער די מים צונױפצורעדען דך
 דך כעאײנםלוסעז 1צ זײ און םירמע דעױ

 םױזענדער ױניאן. דער אן אגצושליםען
 און ארוי^ענענעז װערען צירהויצארס
 דעד םון ארבײטער די צו םארטײלט
 װעדען םעפטארי דער ארום סע?טארי.
 צו אפיעלס כדט •לאפאמען געטראגען

לײס. ױניאז רוערען צו ארבײטער די
 גאס H זיך שעהסען ארבײטעד מאנכע

 נעװיסעג־ האכען אנדערע אדורכצוגעהן,
 און כלל םון א• שטעהן זײ יואס ביםע״
 אר״ אנדערע די פון הארצעז אין װערען

 fig םאדש«אט טר״ד קלאוק f'g בײטער
םא-י־שאלטען.

 g חאכען oy no צײט דער סים און
 זיך fyno ודע״לען ארנײטער די וױרהונג.

 h געטהאן חאכען דאס וױ אתאנידמן,
 שז»עד. pig^p nin3g די פון ארבײםער

 וחנ״ אמאנידדט שסעטעד, אדער םריהער
זײן. זײ לען
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iy i  pg /!yi^gig)g?5 m  m  1 vr 
oy tg ,tynyj rg  U)y9ing lyg^nv 

jyryf m gi pg י,צװ n n u t w
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y^ pg /iy?| צעט״יט, א״חס דאט 
ogi V 11 28 /Pi5 דט ;pg ivpr’iy 

oyi m' יעצטיגען iv•
pc i״ ) i » v ,טיט יאחאיט T t i  h 

y « i r i׳ypo >gt iyj^g pg , • i " i ' f i i״ 
ye| יןי1א v pc pern oyiוױיטyן pg 

iigge. !ל״עאגט iytpg fg fnyi tv דס
*i;g p n v  iytn ivp 22 ,pg !וױיטע

 מיט עכטיג?ײט1נע וױנאיד /fytg* דט
ט יאדת  נאכ״י pg, 22* דאז טyו1 ױט, די

pg 28 ,pg* jyeyt נעהן ly^t tv 
tyegi tv oig ,ngge p rg r t i אײן 

•tv pg *gpg4 יכטיג יןאגען! -’t’:g;ig 
fyi דעפ tyvJg;;^ i ^ i i. כײר g i• 

i firs״ iy;g*ryjigo ig c iy i יאן, א■ 
iy  tg״ojyow נא״ע^סט pjyiycjgp h

tg ,o*gpg* yr^e pc 1טי •gi jytve 
gt 22 .Pg* pg ,*gpg* P ’g fya* די 

tv pc ytgic איז געחן •goitg^p Dyi 
iye דז״עאעט ngge איבעךגעבען tv 

oti;yiycyi g .די וױכא*ד װאוט •̂oy 
u oy iv*ytt oiye״ ™gt ,jyo* דאן 

 כייט זיך lyrr^gigc ג*ײר Pg4, 28׳
 ;י;טערי,א1פא g o*g |tg 22 יאקא*

 o'tv fgr^p^cg אז טאכען *gpg4׳
 iypg׳3Ptg*P די pc ngge דדעאיגט

r t  iyo’*r;g  igc ig’j r. און ly^go 
i  pntv iy  gt^tt, דאן /עאזיא<*יקײ 

gigc iy נלײנט i״gpgs iyD:,j* אין 
iy :g5oyii iy i באארד. דדעאינט

'״ttyiP'ltV 23 .Pg* ugi ogi אויר
 -jyitD *yjgi,MiJgpjg״ fy*ii וײ זען.

 •yai^o אױם׳ז oy מסט iyo ,it רער׳/
l y r 'o r  fv m, דױ־ די הײסט, דאס 

to  iy*gt onytv tg /y* ר"ננעהן* 
iy אין * i תיעאיגט pg ,ngge דאן -ytt 

i ״t iy«״  iyiytt’*yi' סעסבערס g pg 
22 .pg* .□tig iy:gtt igg וױיסט ogtt 

ogi ,און ני״נמ iyp iy2 אײנעםײ :יט 
 צוױי lyD’Pt כ*ײכ^ .oyi אױוי מן

*o*g*g.
t״iy רעכנונג rg א :iyDt. זײ 

pyttg oiy; 22 .Pg* i וױיסעז, sge i t 
iy צי Mt באארד, ד^״אינם ^tt נעהן אױך 
,pg* tv 35 60 אױך pg 10 pg4׳
iy און — pg* tv 89 .Pg4 48׳ i 

iigga o rg r t i  iy:gt:oyn הערט 
ty אױף i^o ipy tv. דאן oytt שוין ער 
v:v?\ טאן o w  iy  □gtt װעילעץ tg} 

jy rr 'g ig c דך iy  ,tt װעט ;.y*ytt 
*Dg.i 23 .pg בעסערען א געםרנעז 
igsa. 22 זײ. .Pg* r t  *gt ,iy;gt אג״ 

r6׳,iyo אין !iy  pg ,nggD דדטאינט 1
it *1בא *i t  22 .pg* ניט זײ :,ty iio y 
tg די i n ’iycojyiD iy*ytt טעמ״ די 

 נאג־ די איבער זײ גיב^ אונז, tv נערס
yv ;י£יא; tv iyiyco;yio pc דעם yiB• 

gt iy  ,o :y ir* טרענספערען. זײ פאד 
 אג• ניט pg. 22* וױיטער קען דאס

ig דט נעהטזנן. c iy i, טרוי^ מיר װאס 
tg ,o ניט ;yi’tyic □yi זײן וחןט ער 

 ,י צו דארף עס װי ly^'Diy ניט כט,4פי
 iytg* ניט איהם װעט טעז ig: דיז,
ogi טg.װי אט און ז tig' : בײ *gpg* 

23 t'g ניט pg lyencngc די lyc 'e 
iytt עס lyDgnoyn g t'g ךוער און ay 

pg ,lyegooi'tPD g rg ניט װייסען וײ 
g t'g dv iytt ריכטינער .lycgoDyn 

iy 8 טytt װי טא iרyזידyרויסען נט ? 
iyo די בעבען דאן איהם װעט Diigpyi 
o די םיז iyn ;'D און pg Diyoyis 

DigD"iycg yr*oy, און vo\ וtעט 
 pg. 23* װי 'ttg pg .lyiycjyio וײ

 װעט ,ooi'tpp pc *gpg* g lyegn װי*
iyo"tt די זײז ye*yt צװײ *D*gpg 

oyoyn pc. עס t'g דאך tg ^pgc g 
iyo טאג tv הײגט "n g ירטס1ס? בײ 

o :yvgii 3 I"P די םון ניט ;yvjg מזןפר 
23 .pg* Itc •'tnye. װיבא*ד םא j't 

 Dyn y*g iviyDDjyio iyno• זאילעז
iycgo, טא fyi'DD'tpy iy:yp oytt 'tt

gpg* g 'n  'ttg pg ?*gpg* g* װי־
*iy*ytt ,"t fy מוזען זײ pnyp"*igD 

jyD צאה* די "ng  ogtt ,oiynoyo במ 
oyoyn. אגצײגק דא 1*אמי pyi 

iy ייל*ז, j: 'ty * r  ogtt האט *ayi igc 
iy ,ואגט g tyo'Drge iy*gt v o  tg 

:yo'tty םון צײט g tg ,lyogjgo 
lycgsoi'tPD 23* םון .Pg א!ביי- מוז 

iyo בײ tv □tg ,oyoyii זײן g •דחןס 
gt iyo iytt ,iy3gp* איהם fycig i 

iy  .tyiyccHy™ ,6 זאגט tg מאנאטען 
p't *gt צ'יט. בצשטימטע די i n 

*•t'g ig ניט iyoDy*r p'p, מיר נאר 
fyjyp טינ איהם jyDiy::g, *װי ץױי 

tg ,p i i n  t'g פתנז #*t tyo".i oytt 
iyo ד' געז "3 ig, װאס jy::g*gn צו 

*v t tg ,fyagt iy*gt " t  tg ,23 .pg 
yo "n g? 6 נאד p'P וױ ניט. םאנאטען

|y*ytt i n  p’p t o  Ypn fgi oytt 
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 P8) (9P. 22 זעחט, »*חר װי ז*,1*־
 ,23 ?,8י םיו #(*ז oyi *;:עהמען ניט
 זייער אין ג*»(יסעןiv)*t 1*1 8 כ־ר *ז

 ־”91*0 1זי *ן1 *ון ,11993 ט3רד»*־
 ריזי״ |1א ivD*ii3־iv * *יז עם כינעז,

p17*(*׳ iv t.1 1*3 *־ז עם יט* *’;* 
,1*' 0אIV * 0*1***3*3313, *1( 1 ןןע;

*23 .p*) t )* ״ *ז ***:זעהן, ז  ע3ז
vii»o־V33i( יט זיינעז; l**p עבטע,1;ע 

ר3 װי .P8. 22( ;*:;ענע) און  ער *(
 נזעמנעיס ד״ ווע(ען טאן, *ט3 עס װעט
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ע ױ ט ײניג א אך ־ פ טי א אפער א  ק
ר װע ע ט ײ ב ד ט. א פ א ש על עז ג

גע־ ה^בען P'ltv 'א־זר yא":יג כייט
 אידי-ע yoiy*py;c'tg גרופען וױסע

 גע־ ני״שט זיך האבען yD*ytt ארבײםער,
 pg כארדערס אי*ס jycy*:"g ?ענט

 םרעכידע פרױואטע, pg באררעדחערס
 אין איזאלירט ב*"כע:דיג1םא פאטײיעז,

g ,סאציא־ איז עס ווערכען אהן ציכתי 
 דירה, g פון ?אנסומער D*g ױע־ט *ען

 ז^בסט׳עטענדיג ;,,^g כעבוסעז האבען
 ניױ װאוינען און ךיז פאר דירות דיגבען

ק^אפעראטיװ. פעגװײז,
־gi ,jyDpgtty; איז 4צאהי זײער ױען

 װאס הױז, םאסיגע g אפגעדוגגען זײ בען
gt* וײ א־־ײנגעהכ̂י ysg .iyoysg צײ 

 מלאף־ אין אויסגעטײיט זײנען פערען
 און אײגציגװײז זואויגען צו צימערען
 אונםעריטסען גאנצען דעם pg *ארװײז.

 אײן נעװארען אײנגעארדערט איז עטאה
 גע־ אײז קיר, ?א*עחטיװע אלגעכײינע

 ביבריא• g עס־צימגר, 1מ"נעאפט*יכע
pyo אר־ גאנצע די גאסט־ציכיע־־. און 
 פארװאי׳טען און אויםפאסען פון בײס

 ,1א*" 'נער1א"נװא די פון נעטאן װעיט
 :באאפטע tg ?אכייטעס עױועהאטע דורך

 װ. ז. א. igoyipyD פארװא*טעי, א וױ
 אמאניזאציא־ װירטיטאפטיייכע די פאי־

am װעי־ טעט'ג?ײט, פינאנציעיע אין 
 האאםעראטיװע א אין נויטיג איז כע

\.vvivo 50—60 פון ארבײטער־ה"□,
̂ס  װערעז אײנװאוינער פיטגאידער א

 בלויז ױניאךיײט, ברויז אויפנענומען
iy פון יעבעז װערכע אזעלכע, " t א״־ 

ארבײט. נענעי
 בארדערקעס, און כאידערס זעלבע די

ytt]»* האבyקאנ־ א*ס אינרױױדוע* ז 
 גע־ נישט באדײטונג p'p םומערס

 און פאראײניגונג דורך האבען האט,
 דורך םארברויך זײער ארגאניזירען

 אוים־ רערסיס הײם, * ארבײמער א"ן
 ארנאגיזאציע, ראדיקאלע p'K געבױט

 א אויף אונטערנעמונג oyi כויענדיג
 קא:־ p'g פון םונדאמענט זיכערעז

DtD־p'giga דעם אױף נישט און 
p האט װאס מארה, כליגדען tr 

 צמגטערט, קאאפעראטיװע איין נייטט
 האאפערא־ דער פון 'ונגקייטm איבער
 האנ?ורי־ און פראדוציר־באװעגװג טױוע

 ?אפיטאליסטישע פון אנכאם רענדעז
 שטאנד־ iy*g'vgD פון אונטערנעמונגען.

 צוזא־ לואיעראטױוער דער האט פונקט
iy: דער טענװאױנען, :'0 "t:y :yקא־ ׳ 

ly און א'י:פ*וס *עהטײוער r 'iy i 'V iy 
 ארגאגיזאציאנס־םעסיגהייט און װערט

 ::,tngDiy פראקסישע פון מ-טע* א*ס
 אומבאםערקטער־ ביסלעכװייז, נעתאט

 די ןyכgמ צו העכער ווירהונכ א הייט,
 סאציאלען און שטופע yע^טוע*‘;יyא'נט

 'נער,1מיטג*ידער־א"נװא די פון װעדט
 םרן פארצוג דעם דערמיט באװײזענדיג

 ־,חבר אײן אין קאאפעראטיװ, װאויגען
 אוםרוהיגע/ א'ין צװישען סביבה, עער

 װאס ,o:vov>v ארבײטענדעז ווכענדעז,
 דער אין פאסירונגען y^g אױף רעאני־ט

אדב"טער־װע*ט.
 *יכטיגע, פון צוגאײך געניסענדע

 און רײן־אויפגעפאסטע ציטעדען, עער-נע
 נע־ ,1ש&" נארהאפטע געזונטע, פריעע,
 צוגעגרײט ךיםאראנטװארט* און עטאק

 ־oyttpgcotg א*ע פון פרײ יז,יה פון
 איע־ ,צוריקיטמעהענד^ און *יכ?'יטען

 ןיא ערגע״ז וואויגען פרעואטען פון ם*וס
 פרעואטע אין iyoy און צימער, א"ז

 אונטערװארפ^ זײן און רעסטאראנען,
pg .p נאכוחןהעניעען רי אונטער c in 
 ארט סאאפעראטיװער דער װאס דערטיט
 קיין נישט נאך נײער, א איז װאויגען

iyD2y*yi עאפט אהעד, ביז ;*רט־לעבען 
 פון מיטג*'דער־אײנװאוי:ער די בײ עס

 צורי?גע^*טא־ ,־iyony*y: ניעט נאך דעם
 אינטע־ דעם ביי נאר עצעטענט, נענעם

 ארבײטער״ ױנגען גײסטיג *יגענטנעם,
 עאפט, וואס ענטוזיאום, אז עלעמענט

 *y* ראציאנאלע באפעסטינט און כויט
 דא־ ארבײטעדע די םאר בצגס־סאיטען

סען:
 הא־ 3 די בטycיyג זיר יאבען אזיי

פאחשײדענע אין הײזער אפעיאי-ײוע
.)15 ז״ט אייף )■•-•'•כ

י ק ג י ט כ ע ר ע מ י ג
y ~'vy;, ̂י ̂"*י *ר
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כיי״ױ) (א

pc תי־י׳ע

rg  iyp*tiD iy » P  iy i געױען 
 y*; צײט y;:g* g אם1 און ?ראנח

" מיויגט  ,4דערפעי ארים ח*יין h pg 1אי
 עס ויאו בערג, סאװאיער די אין הויר

iy;ysc פ אפט דךgטרא;,רביyפרײע ז 
 כיאד־ םון iy:gttgigp|־yp*gtt װיגטען,

y,סטgנטgם נע r ,װאס חױת jy ^ i זיך 
־ װייטען א א*ז עיגעץ געצויגען ^  אין ׳י
 אפרורענדיג ,4שויגעי יצװארצע גחיסע

 y:iyj"D2׳ די פון ןy•פ'צJי די די אױוי
iytsyc. זײן yn y 'tc גע* איז כאטקע 

 pytt- אױף ,eytt פון װייט :יט ״®טאנ^
א זעהען זיך טען4זיעי נטysD Dy כען

ytt iy i  .iyiyj"eigD; איז goy*g?
̂עגעז ־y; האט pg רyכטgפארטר g געי
y:'ttr,; איזן *צװײגילנדיג, און iyDiyii׳ 

היט  jyruy^iN iyrc"K אן פין דעיצ̂י
*iy2y, הא־ סוף קיין ?ײנטא* װעט װאס 

 זיינעז ;יעכט און ;yo די אז און כען,
y*K ביסעי־ א און אײנטאניג. אין ג*ײך 
 הי־ײן ראס נע־צטאגע; איז זייט א אן

̂י  ״ײ־ אין ,c>ypog3 פאי א פון ‘דעיפי
 יױי• א |y^sy; איז :ידעריגע! טעי
 און טײך, iyi;yD':c א כדט טאר טעי

 די נעפײיען ז*ך האט ־,,ט היגטעי׳ן
 ;,ytt טינ װען װאנ^, פון סטאנצי^

o:ŷ D ז,באוױ זיךyא בעיג די אין ן 
ר.yאײ:װאױנ lyc'DigDL״״

ysH פארגאנט yi o;ysD*נױזיקע־ ־
 און כאטלע זײן םיז ״טװער נ״ם זיצען
 א-ן וױיט ;yptp בי־יהילז yo;y־Qigc טיט
y פון ;ןיסראנט און טא* ;"t און חביים 

נ־ א ו.ױ א*הכ א; האב^ װאס פדײנד,
IgMyiD iycy* איז ,ivdv'^w ;אנצ^

 iy;r.yc• דעי אין lyoigi גוט און
 א אידזם האס iyo iy:gtt םון יפטאדט,

03gicy; ;yp:gip .אהער
 איהם טען האט צײט yovy* די

 אי״ן ,iyD"tt װאס יאר נאזוכט, אםט
 א װי טעהר ׳שוין איז עס און וױינעער,

n tnאז ׳ iy געזעחן ניט ?"נעם האט 
 רyד איפיצ^ אויף Digtty; איץ און

i פרעגט אוחגנד sg2 .אנקוםען iy 
 זיך און כאטקע אין ארײן ארײן פי־ילגט
 טמיע־ דער און פיאנא, lyp'sr זעצעז
 אױפ און ארום בער: די און ;,ytt ריכער

iy;y*D זיך lyiytt pg lyiynw 'tt אך: 
itg iy* '& r .פארטראכטער

 iytt אסיען, ̂ב1אגה אין אײנםא*,
lyp'tis iy i געפיהיט עוין זיך האט 

g סך iyoy3 ארן lyttiy; y ;"t האנyז 
 פארנאכט ער איז ,or.inge ׳פוין זיר

;iyDyty בײם its *yttr כאט זייןpg yp 
^yr געטראכט rg; פ 1צgר*אזyדעם ז 

ng i* זיך און pg lynypotg ,׳טטאדט 
iy  tgtt אפט פלעגס ;y2y| קאנצעיםעז 
 tt ,o;goiyi' זיך האט ער װיגטער.

t'g iy  'ttg איז דאס געװארען. קראנק 
 דעעפייט האס ער בא*. g ;עװען

g D:yttgnoy3 .ף סאנאטא י ו  דער א
 גע־ ניט הייגער איז איהם rtn g ביהנע

iytt. ער האט אמא* מים tg ,iiyn y i 
 ;־yo פיט *ts ;ytty; איז װאס זאי/ פון

iyr, א איהם אױף זיך רו?ט yiyttr 
y; מיט חיה ס'ע1מיא ; ' i ,ברע־ אױגען 

tt y n y;' .געהראכען1צ איז זי םײעד 
 D^tty; און iys'tny;D'tg זיך אױזם, צו

 ארוםבאפעז *אפעס םאדעחמטע די מיט
 ;,yp'or איהם jyony; און הא*ז זײן
 ־oyp pg שרייע! iyot:y; האט iy נאר
 זא* פון טיענשען א*ע itg איהר, מיט פען

y איהם געטאן *אז g זיך האבען i־* 
םען.

g ;iy i(̂ האט iy זין otKttiyi^ אז 
oy*" עד i פח tg .Dy'vg;'vtsgn] ראה־ 

D'1'to איהם האבען ;lyogiy פארלאזען 
 1א' רוהיג אליין, jycy* און שטאדט די
בערג. די

 iy אז ,o*i'cy; iy האט איצט און
̂ריז קען ער Dgtt ג*י?*יך, איז  סעג די ע

yc פארלאזען iy i Dyi.*
iy האס אטא* מיס i םיז םוזיהער 

o- דערװײט^ס iy i iy i עטיטעז y; pg־ 
 ־y; האט *yi''o א .jyiyiw זיך גומען
 iy;;tty; DyBy האט סאן א itg *אבס

its ״igoyi,/ ט דעדtזיקyדער־ האט ר 
y ?אנס r i ׳טמאדט. פון םריינד iy 
itg o זיך האט iy is iy i איז pyttg 'זי 

 ארזט ט1מ'ג פאר א אין אנטקעגען.
 מנגע גמפע yגא:צ א i.iynyi iy האט
 און oypot*p כײט מײדלאך, און *ייט

 W2W ogtt־ הענט, די אין ?ערבלאך
 װילרע pg פע*1ט טיפ נטyגyבאג איהם

 האפפאניע גאנצע די 'סג*עיטר"ען.1א
 האט pg Tyy ביסע* א iytty; שױן איז
 װײז׳ סר א זיך פיט iy;gioy; נאך

 זײנעז yא* םארבײסען. itg בראנפי;ן
 האט פען און ,iypito צום iy;:g:y; זײ

 הריליעז צו ;ןיבאש*אס םריהער pd נאך
• נאנט. גאנצע א איהם ביי

tt' *האט קאפפאניע, א אין אאעדא 
lyp'tto iy זיך i פיה*ט1דע אמא* ם*מ 

 באגרי־ yo'igtt די אויף pg אײנזאם,
 גערוםען און ;ע״טפ"כע*ט ב*אס סינגען

 ־y; די פיז אײניגע זיך. צו גיפסט די
צום ניט געװען >.יהט זײנען קופענע

y פא־ א D־־yi;'?gn ;ן.יהאיצ r ’D'^Hs 
 גע־ *טױן האט iy װאס ;;,,א־פיגיאגט

o;yp פאי yo׳;yy; גאר ;.,אגטיפאטײצ 
y א א״;ע i"o*׳ g טאכסעי, א ניח׳ס 

 פ*ע ױגגע, א נאר נאך ׳ypo;yitoD א
ytty;goi“HP י״יבען רונדען א און האד 

 בי־יקען ;וטע yn*x פיט האט ;עזיכט,
 איז אירפ און ט,y(אפי־‘י איהם געיציקט

;jyigtty ראי־צ אױפ׳ן *"נטער א*ץy.ז
 א־ז 1אי" ;yo איז רyר^פיyג א פיט
̂ר ;י*ח׳כ zyi כאטקע.  זיך ראט טאכטי

ך  *t;y; און פיאנא רער צו ovyty; ;י"
 iyey* אין פא^הס־^ד^, א ;;י.*פי*״ ן1יפ

 בחוי א געישטאנען ״טרין איז א־ױ
ד ׳syפדyר רוסײט בי־ױ א אין ; י '» PC 
jy װאס די, i'n אױוי ysK ־4פארזאפי;! 
;iy יאי־ ^נראנטע;, סאריטי״עע פון 

 פין אײפייז^י אפת״ל רי פאי זיך טען
די א*ן יאיזרען אפ יעבען א־ן ;עדריהטע

א־; פיײעזM•אי ־ע; oy’:gsgp :א 
•.yj-gp

 ;*,פאנאנדע״נ האבען איבילריגע רי
 ג^אכט ט״ט, פ׳;>יא ■•yry^c ,ד צטעייט’

 ח׳כר; יעם \vovzv( >.ין גע־טפאטט און
 !־1יעױאי באײאוסטע א ״פפיד;; טאכטיער
י־יר. ציאגיעיע

 דער ;!,צונעפא" ־טטי" א*ז דילר־ו־יר
i;yttg, אין ליכט אננעצוגד•;; פ׳האט 

 ;־,אײפג זיך האבען אי־ע און כאטיע,
 ;yo .;ycy און טיינקען טי׳ט איוכ זעצט

 זא* •y ־־,yp'ro צום jy;goLMy;w איז
 *ytys; פאי א ;א*ך און ט־ינקען, אויך
 ;ער־ און אופרוה*; געױא־ען iy איז וױין
rytt, די פון אין yiyoo;'D ,וױנקיען 
 iyo"tt קייכט געדאבט, איהמ זיך האט
 חיה, פיאיס׳יל ,v^vvy די אי-ם אױף

rt ogtt* ל“אי א'הם iyp'or-.yi.
 ;אך lyigtty; איז קאפפאגיע די אין

 'vot;y; ה^בען iy;yo די און •צבוױ׳ער,
 ריײ און פײדיאך פאר די צו צוטטעדזן

 .,,ז פיט iycyic און פרײער א*ץ דען
 ,ypDgigsgo א פיידלאך, די פח אײנע

 ,yp'i אוז הױכע א אויגען, שװארצע מיט
ogtt זיך האט ;iyo*gny א;אר• אן פאו־ 

ogi ,ypoD'o א טיפ *;pg P'tt tg 
 פיט *gt פען נעיטריען, א*עפען 1צ האגט
 ברה־עריעאפט, אויף אױסטרינקען איהר

itg און פ^עצעס זײגען זיי א*ע אז 
;y i .iyo :r;ig־ yoto* איז ;lyigtty 

lyp'tto iy און גרעסער, א*ץ i נ*ט־ איז 
opiyogo איז ער דרויסען. אין אתיס 

;iytty בײז אזוי itg ^פאי אופצופריד‘ 
ogtt זײ lyotpy; iy r r נא־ אזוי און 
 אזױ א*ז ogtt ,mi זיין צױגיט^־ט רייט

איהם. צו געקופען *אנגזאס
ogn iy 'פרי ooyogy;sg איז און 

 איז ogtt ,;ytt פיט׳ן pyttg *אןyפאפ
iy;ysy; *Koy*g פארטראכטעד א pg 

lyrttry; ogn, און **yi ,rm y r r t r 
ysg iv; און ;yo די צעה*ט,אז ;"t ory 

py .r;go;''g ג*ײך  pg דויך איז oyi 
tgtt ,*yo in א*ז כאטהעס די אין I'tr 

iytty; פי;ססער pg די lyzgn D'ly'tB 
;pg ,iyDg*ry איז D'tpg ם1צ .i sgtt 

py ogi opgi ביסער א זיך y;sg׳ 
 pg ארום, iytty; איז יפטי* *ט.1יטטי
 בא* זיך ogi D;yp*gtt די הינטער פון

lyt'tt בנה די* pg פיט iyDg;gz t-gog 
i;y; ;א;צע די ;y א פיט igCDgD־.I " r 

ogi g i pg פוזיסער דער f iyn y i, אז 
 ארויס איז i*gtt פח זוײטע! *yo'a א

 D'tp זיך ogi Dgtt מאן, g ;ytt אויפ׳ן
ogi .ocy*ry; איז ;iyo*g ig iytty 

iy tg*o "i g ,iyiyi;gtt g ,pg'Dgs
pc עריטטע די 'jyu g יתענד, זײן 

Dgtt האט go;"p* ניט ;tgtt ogiy 
iy;y*wpyttg זײן ogi iy  .sgp שייז 

 iyc'g osy*iyy;otig זין טצ" אייניגע
iy די  ברויט שסי?על g מים o:y*y; ׳;3
 א פון װאסער טרונס g pg ט^ א

gttp*׳ px א'צט rg ער ;Pigo^ iytty 
 jycgi Dgtt רע;ענס, די pa o*mpym״

 1זײ און ;,ytt אין דורננענעצט ם1אי
ogi lysiyp iyo;yp'ioy;D'tg ,pyigi 

;o;yicy ער היץ. פון Dgi גע־ זיך 
n צום ש*עפט g i מיט t;sgi g,;; אז 

Dy iytt די פון איז oytt ony'tB איהם 
iytg*;"ig עכטעען; pg 1רא וועט ער 

o יטטארב^ ;יט ;ti g 'tt אס. אױם׳ז;
ig; ער Dgi כח קיין ;עהאט ניט 

 I'tg Dtg*y;Bgig זין Dgi און ןעהג צו
ogi lyp'tto iy ערד. דער i  iytt itx 

D ;yo"tnyi pd ,!אז דערזעה i y i מאן 
 צו;עגא;גען עד איז *י;ען, ;עבאיבען איז
 פרע• אח װפען זyםt;y; pg םאיד, צו

iy גען  iytt און איז t'g Dgtt מיט 
i א'הם. n  ig5 װאנדערער ogi 1שוי 

f; ניט y i " i  o;ypy. האט ער ;DDt;'y ט 
 א'כער נעריםען זיך ogi נשמה זיין און
yo אין ;iyn די 'i* .ארײן

־gory; טע*יב g איז lyp'tto דער
 iy שטארבע;דעז. אוים׳ן optpy; pg נען
 א" lgoy;;g לא;;, און ךאר iytty; איז

 1א איז פיס׳ ב^רװיסע דיט שמאמעס,
lyopgttgD ,»gp iyopyiy;ag פיט גאך 

g .ig געדיכטע i טיפער Dgi i t ;o n

 pg ־־,yp'tto פין נשפה ד• א״ופ;ע;ופען
yא־ז '־־ i"t  ,v pyrg כאטקע yeti; די 

iy פענעי, in ;g n  cyi *gt iyo איבעי־ 
rg 4 אייס. tv טרא;ען  trg i*ײינע 

 *yo’v iyD’*ttv pg ig; ,jyry; גיט
ח׳כ cyi iy;ysy; t'g ovz אױפ׳ן  ̂ג

 די־ 1אי- אויז חי׳ײדער די pg טאכטער,
 אפי.ע* האכעז ייון lyD’iyv iytty; נען

ד iy§'yp װײסען ױנגע/ איהר דעקט
 ogi אין ,o;Mttigc I'g 1׳צכו iytty; איז

 בא״ײדיגט ־1אי ogi כדעץ אז געיצי־יעז,
1 v'otg'o oiyiy; pg.דער ײד yp*tio* 

 g;-yi- פאדצטײנערט. 'tt Iyיב‘ביy; איז
 ־tt pyttg און יצטוב pc איויס *y איז
 •yoysg "t '־אט ־,y חאפפאג״ל. ײ כען

;y;tcy; בײפ v:ys t t: יט״״גע'־*“ א. 
oy .צי״פ

זי• ־,y ״אט ײבי<״, י'*יי
 שטא־כט ױײט טיג דא pyoy* גענרפ״ען

 ם1א* יאי״• דיױפ^. א*ן •yin;gtt א
 7א־״ני אין yiogr pg איײט־אנען

 jyrgttorg איים יאפיר ׳oy; pg כען
ע; ו״:ע אין אגטאן אין ײר  איך pg יי

y**fir *,ytt; ם,1א' פאי gt pg״ y,־ 
ivzmAoy יקײכעי. א^

-- iy פון איז g ivrt־■ ■ ! cg 
jy*iry;D'tg ogi ;״«pt -y ראפ־ די 

 pg -y*yi;gtt א פאי־ Dg't פאניע.
iytt דא. ״פטארבט

;tgדי ־־ py'*g iy;*•? yiyijg פיט 
 ־״;■g כאפיא* oyi iycgi ז־י א־ז א־הפ

pg iy;g^oy; כgטyrg pg yp(;־o;y‘'y 
 t'g האפפאניע yv;g; די און בילט. אין
 ,ijrgtty; אייסג^יכטע־ס ,tt 4־gog פיט

ogi'o pg שסיר רײדען גענרפען pg 
iy;y*c ר.ען װאו צוױיטעז, דעם איעעי 

־t אי־ע ראחטאר. א איצם*י«רי;ען פעז " 
iy;gory; iy; ב ארוםyט pg ;טדױערי 

;or,vi iyiyi;gp iyo*g ly i ,tt optpy 
 פיט ;yoy*g אױ,־י optp pg אויס שטיל

 pyrtg y^yp;to פאי־בײנהטע, אזעיכע
pg אפאי־ כייט o iy u n  Tt jy3gi 

y:vo ye'*iyi;tgtt־9 םין רg;g. דyי 
)iyog*e g ,lyp'tto *y;;t כדט v־• 

 ‘־sr ovyty; דך ogi חענט, טערנדינע
 lyigtty; םו* זײ;ען אוי;ען זײנע pg *ען,
iy;gjry; jy;"t ŷ פיט g .;yiyio 

h באצױבערט. pg שטײ* i jy r* r  gtg״ 
 ־y; ניט sgo;"p א־הם פין נאך זײ 1בע

oiyi. זײ ogi זיך lyoy^g עײאי־ט; 
y;"tt,; סיי־ אזױ פא־־אן איו פא-װאס 
Iiy; jyr;yo itg osytt iy אױף יײדען i 

pg ;ytt g jig □ng נ־ט װײסען tgtt 
yi* טויט •oytt זיי lycyio. און □yi 

iy^yi;gtt איז ;ttg lyigtty' וט; pg 
 ־r.ytt הײן געפיהלט ;יט ogi ער ;רי;;.

pg iiy^  jy;go 1קער*ע דין, pg ׳עטי־ 
y*וטע ׳; iyo"tt pg ,;ync, גױוי״ פ־ט 
 ysgi; רווןענם, די אויף iy*r*c yס
g־pg ortty; pg iy3'tiy;c'tg o i 

 אײ ;כער,יה Vsא א־דס פיט זיך געטדאגעז
ysg ŷz ,;בי;ר tgtt נאנצע די ytt־־c 

לאני״y; פיט iytty; פיר איז
;ע־ וואנדע־-ע! דעי איז אזױ און

pg ogi lyp'tto iy i itg ,jysigor 
 דינע pc yr'g lycgrgD i;yttg יעגעם

*yooy ,זאכען ogtt ער y;;g ogi־*ivc : 
iy׳׳ i טויט iyiyi;gtt □,;to...״

ר ע ד דו ץ סאל ב ע  האמ ט
ם. ר עדגני ר

;Dt*r 1 זײט פון(
 י?צ־ךזעז11צ *gt iy פעטץ, בױדער מיט

y האט ער Dgtt ,y'vg־;;tyi די ;;" ig־ 
;iyny פ*טי;ג יפ'ן1א pD באארד ttg די־ 

pg ,oigopyi ער gt* װײטעי ב*ײבען 
iy פון דיענפס אין i ־,א י1 אין ניאן1י; 

po lyDyiyo טנ*יד^אפט דער  און, םי
 yo'ogp, די דאס אנבאטראכט, pg״

 ttg כאארד פון א'גסטראקשא;ס די יט1*
Digopyi'i ויך האט D iyiy;Diti מיט 

iycg ,royo ly it ia איהם האבען מיר 
P ועגען1בא ;עקא;ט ניט 't iy iy i;y  tv 

tv ot*rgn ׳ פארב*ייבעןiyo"tt מיט 
דארום dv זײ ױניאן, דער

y די דאס באש*אמן,״ 'vg ;rty i םיז 
Jnyti iyot;y;;g *g? rovo ly itin.! 

iyn איז *yn n צייט jyp 'ii אױס, מיר 
 iyt;tg ד,1באא דושאינט םון iyog; אין

 rovo ודער1ב צו ;;t;ypiy;g און אכטונ;
iy3 זײן פאר '*i'o iy;tg פא־ ארבײט 

iyt;tg ,אומאגיזאציאז pg
y דאס באשלאסען, אױך Dy ״זי' i״ 

royo in װינשט ד1באא רושאעט iic 
p't pg ;*gciy 1גײע toy;iyo;tg,;; 

 און ארץp't pg 1 דאס ״ויכער ?"ענדיג
iy נשמח  oytt םיט בלײבען אייביג iy i 

iy o "n g כיים און בכ** וענוננ1בא i n 
און ט,1בם מגיאן ?מאכער1?*א

 די דאס ,iyog*rgs וױימער עס "t,״
prytt DD'*o;ycngD *gt y'vi*gtyi 

iy i  pg !ארבײטע yonc.״
ם י ל ' ן, פ י דו ע ל

, ע. י נ א ס י ל א ם
. ה. י ק מ ד א ל ס א ז
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w מון in נאפיזנימל ׳ס
r ײ j r ^ o j n  y w ח ■ױיד י

אד׳ דט ov r־g אױס, oivr oy ־ױ
n נײנג  igo

o־ipi*o׳im ה?־ױיס<י ון£ n  |16 jy3
m‘*׳ m  ,lyorg ״ כען ן )y«g׳*03 י̂ן

 דעם |yavi3ivog oiio׳il3 זיי׳ד דורןי
oivonrg ד«ר ס׳ט p*׳nyagoPig־i־]lg 

pp j-g־ijgM i. ײ» ?g iv iy־ov »׳«ײ 
g,(־׳ f rg״ jyno ן י inyr Tig (y ן o n 

v vo ק־יז נ־ט iy]y»g11(» 1”־־ :,vo 
gr:־iv ייױף פעכט ני־־נען t־־iy ד  ני

ly :־עיוס iyu g  iy i  |ie ,סנער, זי־ט 
 Tf ויי )voiyir ,o־־g זעלט עס וױ

ng־rg ,igip (ig iveg |VWiV8 זיי 
r pmv jv tv־־iy יוס,8נ»׳ ,ivvn  (ig 

tg דער ogn ,oryonjg זיןי ענדיגט 
 )3י־־נigr ,ivaovvyi (vest 3 דעם

.oegip אין •ו״טער
v

iv ogדעס 3<־ jyagi עטיינע די 
t (ogn ,(W]yivD]gp־־)vo lg iy jig  (yj 

t (ngnv:״ivognv (gi o ס־ט o n 
onysyn n כ^ארד f, נטד g V3־ov 

טאט^, קיינע «ו נענראנט גיט  ר^י
oy m w »ו נטהענט אזױ ׳פזין »י» 

31 ojnיירת׳ן דעי אין דעצענינער. טען 
 oiyniiropyBugo די ogn <*נע, די איז

 (1C י1נרי ny״i נ׳*ט )yegtryj ד.אנען
yo30 ojn( סעיטעטנער iv נאארד דעס 

 װי ,onyeyp די t« ,gw ,onyeyn אװ
 oyiy pirn ןייער זיין דם pgr oy נרויס

wo n וה«ים8$יוױo n  jy ;אין סרירע 
pyn;ypiv>? oyn ,װײל — ?יטומ־טר״ד 

lyn וױל nyr oy| אזן ארנ׳יט ז״ז P’o 
”yj,| — נאמיט rv (ypyn י^הח« סון f 

o n  prri r נא׳ןיוס io( די oyogB 
o n  ivonoivog ד«נק » און אנרידענט 

r״ny ניס ov'M (yoipivo’n *  (ypyii 
t r« ,(yog« ימסן* i pmv״py נא״ 

).go iv ogroy tgPoogo r;gr ,oiPtr
V

 yoPgn opnuropyoo«o;״pigPp די
g׳tg ,oPgiiyi ov די ypgr onycn(

 אויס־ ארנייט די זיד אױף )yonyj איײן
ngiv״jyo « די. ס*ר אנריטענם נייעם 

 סאר opgnog קייינסר g gn nyog איז
cn ערסילוננ די  iio סארלאננ. דאזינען 

oryocny איינ״ יזניאן די ד*ך דארף
in׳ n  (yo’oc. דאס און yp( און oyn 

 סאר־ זיו )yp ד ).go נים ױניסז די
yigp( די אױף onyoyp (אי yo’ry i, 
 די אז pyag ׳;y;gps נא׳סטידםע נאנץ

 lyoא.־נייoאױ זיי סאר )ypgr וזססריס
 )ypgr זיי pyoPyn ,mm yro,־go א

 די װעם דאס ),yopninyoiig (yno דך
Pgor*p (g’jr ניס yopy«g.( דאם 

 וױדי;ר־ אין )yv;g: אי) )ynyi ײאיט
 »א־ און )y»’vjn» nnm מיס ׳שײוןי
 אדיי;* נארייט איז )gױני די ליסיס.

yoypoiv( אין mo־y»iP*ugn( די מים 
onniropyoogo, די ד!רד און )yoip 
pyo'nyi g iv ננ.1איינסארשס¥נדינ 

g rg ,nyog ,דריטער ,iv  nym’*oo’ig 
r ngo Pgi״ g (yogo( ,אגרימגם iv 

ivp oyp די g’jv( אייג־ נים ?יינדאל 
).yo 'or

נע״ t״Pg jg'ji’ די I'ltr oPgn און
gPingc grg iv (yo’onv oPgv,: װי״ 

oiea ogn nyog (yp די נ־ם אוסן m 
onyc. מי •nnjypgn ngoyegn, איי־ 

:ogn ,onyon n  (io ny נאנץ זיןי 
op'Tiyjo’ig n;yono : גיס וויל ״אין 

)yrooyoPg o n  (io y’Pgn n  (yp’itr 
]eg אין o pji■ ijypii'pp מי cm grn 

pyo וויל oy .*און ניס ogn ד איזgך 
jyrn די *.ipg: וױ דיכטינ,  onyon 

gn נאר ngo אייז ;pyiiv (yo’v.y : (אי 
g onyoro]y oy Pgo איבסר סבסוך 

 די )yrniv jyjgio נא׳סטיסםס נא;ץ
om v «nv, ותיכע g oogoyi (yagn( 

ym אנרימנס iv( ,זיינסן זיןי i־g די 
m v i w o’nyon\ זייער ■tnPyr iv ,po 

o״n סדדיס yogn( ססדסליבססם זיד 
iv .אוננמרװארמן nyog באלד וױ 
p(־־ ojyonjg ־ מהר 1אי]go, םי 

ogii בלייבם ? )go iv onyon n  ige 
nyni ׳j g ” 1 ige (yege״*njg oy 

 נים. אודאי דאןי זיי )y;yp דיס םסנ̂נ
זיד י1או־ נעהדסן ePgiiw epgn ומר

tgno]gngB gtg־Po־po־־o '< די כדי n* 
PoPyn (yjyp jypgt onyo( אין nn 

 n*־o nynnc (yno ,yjgp דאזימנר
nr־ym i*  'o n( ייד n y  ,(rnyn mono

 iyp־n •־i rg ,op]i• oyn *i־ig ,oiyo״.׳
vv ,;m ,ojyonrg |g (yogn״O]yo, 

r jvmאױ,׳ ״ iyooro3*n yono oyn 
•#t o  (y;gi ,o pj אויף ii ,(Big oyn־ 

v n׳׳o n  *g# o־v?ng־y] g (io |g־ 
 נא׳פס־סט Pgr ארנ״ט ׳עט־ה מיסעז

r;yiy] g iv (voip ,(ynyn״D]־ny סאר״ 
O 'm vuv. דאן jyjyp (3 ׳»•־'v t 

mv־o די ׳,א•־, ־ןי1 סא־י׳אזען o'pytyn 
vo,ng,־ :r |y;]y־vo]y * r־yn ] ] iT״ 

yj| די yopro,״ ׳ov y :'yn  iviy 
v ovnyn־i.״׳r ir<ח־ר־? * ־’ .niyp 

g ogn jyn־y]g r* ט•; pgc * n, דאן 
iw; א־ן onyoyi n זיינען ;g סאכט״ 

f oy :yo ,rgp<־ iryr iv igo ryn •n 
r־oy ,(•נג Byoyn v w זיי [[1יא1יסנ1א

v S.£ ■•jk •y£yjyjtg (yjgn״u א.ן
 y]im א אין m.yv u'ynjgmgo ס־ח,

r y y ' v v
׳.־

vg  o n  !,g v w  n  t'g yo^yig־ 
o־sv ;w ,oryogo (yj א־ז iv lynir 

iy;gr ,בא׳סט־סט ogn ד־ ]oy yoopy־ 
yo y rP; װעי׳ען :,c'Pgn . ;v a v 

נ1א  באיצט־סט, )yrgr נ־ט jvivp ני־ר י
pc opypiiropyc’Jgo'pigPP n  ogn 

c njgPivPp־ysP( ד אוןyנypן oyT rg 
*iy:g t o  jvivp ,o;yogo (yrovg 

y;gr| ט־סטלייט,8בא' ס־ט rg די jv־)g 
r:g] (ryoir oyn סעבט ypg v ik 

gc yo א׳הרע 'y jryro 'ng־:).y];ny
oy ־ ״1א סאר איזigpp opgcjny,־ rg 
n ־i־;tg ,on Tig oovo oryotr. (g 
n ױן איט n־־n ,yr־ oy »ניז א־ g׳ov 

n[ נא׳סטיסט g ry; די v׳־g ogn ,o 
]ny׳oir yo־p אדנייט no ,(yonyr no 

rynyn oiyuvi/j, ׳. די אױנyo yv;g״ 
g n g o־imya־Pgr oo נ־ט ocgiryjig 

g ogi .(ynyn־ng ,rמ״ט, ־ iiמיר ־ 
jyjyp ,ועחז pyn יף1א נ?ט,1י»ט־«1ה 

a (yoPyn־־mv yn־yno . o( אי־נסאר״ 
ig Pgi ogn (yn •mm (yjgoir־•o 

]oy־g~ , i n n  ein; נלייבט -pg iy i 
yoר njg־o]yo קדאסס, אין ig( אי• די 

pyo־yj םראנען y1 (ypynסyטPyט )io 
pyag iyogo .onyoyp n ,דאן נ־ט 

 סאר״ yrvcgtry: ypg rg ,oy הייסס
JoPyn־i n  (ytrnv yo ־i־]i n  (ig (g 
pigPp־cog oyiiropyoi]go;דערען ׳, 

yogiayng.( דאן און
v

 ניט )yp.ro סיר און :־ט iviyp סיר
iv״o»g־o־oo־tr, ס־ד איז yiyeojy( אויף 

yigio i n : ״ig( ,דאן״ gi rg( םיי[ט 
a g oy־iiv nogp iyiyo־iy i (yir 1־* 

i־3  (ig (g־ Pyi־״m־n .o־ nogp iy i 
oyj oyn־o (y;yp ,tnyii o ii־g i־ov 

i׳igigo d־oyn oy rg ,TPiyo .(yigro 
DV]Pg |g iv (yoip־־nogp oyj אין iy i 

pigPp iyv]gj״g־ioon j־y אין Pp־m 
Piyo ; ugp־yj oyn nogp i n  rg , i־ 

o־o (nyn om־g o]־־,iy»y«r yjpyv 
iyag ־oPgcrny זיינען אויסויכםען די 
v ym[ אויף onor ng־־yo( אין iy i 

pigPp״g]־ioon־y אין Pp־Tim .i]gPn 
o־n i־־Pp yiytiig ogi ,|yo־in ]yPn 

Py3־״nipgPo וױיססן r (ig oy״eii iyj 
igngo־־yv]jnipyt]gp ypg ige oyo,( 

rgi n  ogn;־y ־־]ymo y איז -yj i n 
pigPp iy ׳סינסס i (io״g]־ioon־g y־j 

pp־i3 (yp i]gpn;:־־y.(
V

 yeoyp (ypyn( טרב״טסר די ,y־
r igo mm3 n־־i ypg םיס y־־iy יױ 

 [־*gjig זייז iv oryi iy־־r igo ניאן,
 *yp (ig ,(ypyP iv opyi iy״r ige ם,1זי

yp (yeigi yo־t־P־n־v jytrjyo װי בסן i- 
r  n  .(ya־;m ogi ,(g־og,i ,ypg yo 

i •iogp o[־ n  oPgny] o,־1 ־־ *pigPp 
Pp (io imoopyougo־i]gPn, האבסן 

ip  oiyppiy]־ i n ־i־]r .(g־־nnyo n y 
g (yjm ngc (ig|־ r־־tyoonga iy 

n i* «•־ jyaPyn איז יוי,1ב n  (yDign 
c n[־  igo oj o n  (g־r ,o]־־y( הyכםם 

PiypyP־ya (או Pio מים nר lyooayn 
cg iyag .iiv in־nr iP־Dg.i cnag] i 

 g: ,;yPo-־o ypg oyi:yny;ig (g[־i־ די
 iv oig ,yooyDBgrniy n ט־רליך,

jijyoimgc g iv (yoip־yago (ig o( 
r jvrvpm v iniropycngo n־־py 

g3׳oiPo. 1ני g־r ing r iy :g  ov־־ 
j  i|gj oy־r (ypgr (ig .(goy: o־־ oy 

 yo ya,]־Pov yocpyi n אין )go נים
g־Pgi oy ogn r נ־ט g (yoipigE־I

l i» ׳ע׳יד די  b j־ n ז״ן   » r ' מייװײגמ
ײ *V יPy 1«־?'ij#o־ ײ י׳ י

/ugPii־PP |׳g Biyuropyo

ד נ־־עפגזער דער ד * »t;:a  r n w 
•ױיחי־ט, ^רגײטעדם דעס

 r,ng זיך )ypyoirig (־ט )yp־n 1־פ
o ig[־yopni yP( (אי •ryi־y i»  ד«ר* {

 meg] ,oy*»gp B־v irnvsvo דימ׳ס
igo |ig |g ז־ו yjyo( ־־» r־־yjgj i 

bs’ii (ig ojgoyiyoj’g,]1«־ ־ )yno 
njg iyag״yr( אויף g־c סונקט j w (זײ 

yoyo״g pyryn ,n־jyi> irg• «y r 
3ig i סיט n״jyi,gviyo]]• (יי *yog 

i־g (•g ,gp־g oy ivsPyn iy3־i] t*־ 
o־yiyriig rg ,j אינ״סער r |y‘gr(־־ 
,igpp V3g[

V
»ryi־g jjn igri e ]y i־j זי־ן irryoyo 

om jyogpyi ניט v y o נ־ט א־ן yii״*; 
n ,iyj־ i־ cgrgo}}׳ J g (•o־־io  oy־ 

»Bv*g o n  ogong ,pgji־i  |yj־־ngip 
P״i  (yogi Pgi lyopyn ,ngga iga־ 

oogo ya'^vyryi yPie נ*ט *gpiyi iv 
oo i**p iv jyt*״־ly j ’o vg  iy i ,P

n־P ng iP: “ ogi ngga״ g נ־ט ;•y 
ogi iy־־n טו־גט,  P נ־ט :•y; •i ogiy 

ya’Pvyr סא:ט ig־׳vviVB־r ;yjj]׳־y 
yrjiT'irojy( א״ז ;•ט yr'g 'iig a  n״: 

o־ig ,iyo( נ־ט ig»,־ r g  n־־i j r  .iyo
gp o־ry־t jyapyn ט־ינ־נאי, ;y i־T]־j

o ,omjyogpyi־r ־i  (yag־ rgi־yr 
goכט vo*ig־o־i*vt*i*g ,;y*,i]־r ;yj׳y r 

ro]y״;.y;]n
*t

 יױ ׳טי-וןר;-ידענט -א-די;; פיעזידעגט
אפנעײייזענט ;״ט חענען ov״ פ#מט:

 טרן רענטע ק^וגכטיגײציןונעי׳; די װערען
 פון ^חנד אײזענניולד^-נײטער דעם
 רע;״ ח״ין א״זעגניו״דרענעדז״צעד. דעם
v דט לוע; ׳עען :v y '*m*z דין ױע-ען 

 וױ^ עד וױ yn ״וען ^ודנײטען צו רעכט
 ײעץ מרנ״טעז, *v אוי»ודעױען אדער

 יע;י-ן;• ךי יױ א״ײ אבע־ דוייל• ער
ע נידעיצען צ• א-נטעד זיןי ;עהכיט  ר';

 בא-צעפטיגט איז עד בעת ייגטערעסעז,
 ;ױױסעד מדן ײ;כט עפענט^נען אן אין

 דער pc ז״נעױוזײט די איז וױכטיגקײט,
 צױ דין אז ׳פןו־י;רט ;ל£א ;עזעי^»£ט

 ;יט זאי דינכט דעם פ״ן דןי ריקציהען
 כדײנ״ ניט זאיל און צ״ט א אין קוםען

 זאילען װ*ס דעזויטטטעז, אזעי״כע צו נען
׳טערעז דינבט.״ יאזינען דעם צ̂ו

V
 אז ׳עס דײ:ט •זעדטעױ ;יא;דער אין

̂ו״ א^ןענבא-׳ן-אדנײטעד די װאס דאס,  לז
 ױגי־ טענט״;ע זיןי £אד אױפגעבױט כען
 איכטע״ דיעדע :א״ציצען צו אום ׳א;ס

 אײ ק״רצערען א קדיגען צו אום רעסען,
 נעניגענחן א ;עןיל,ר צי אים בײטס-טאנ,

 אי״ ;א;ץ א איז לענעז, צד אום וױידדמ
 אינ• דינען זײ ד4:א זױ זאך. נעריגע

jr דער טער  pc n rוױ ׳דע;ידינ; ,־ 
 זאיען ךײ אז ד/ ®אד זאמט זי באילד

 דןי זאי״ען די אז וױידדצעס, נוטע קרמען
 װאס צו טא איכעדאדנײםעז, ניט חיליילה

 זײערזן? ױגיאנס די טאלןע זײ דארפען
 IV צו איגז א״ז עט וױ ׳ט״װער דאך, און

 מיט אײנפאדעסאגעז ;יט זיך חילערעז
 פאראײגינטע די pc ■רעזידענט דעם

rאו זאנען, אבער דיר מוזעז ^טאאטעז 
 א״זענכאהךאדנ״• די וזאבעז איצט כיז

 געלן.יא״ האבעז די װאס ׳אילץ םאר טער
̂י- גוםעד דער דט דאנקעז צו גען,  באי״

 סעכ־ זײערע דוקא נאד רעגירוגנ, צענדער
 זײ װאס ׳דאס דוקא ױגיאנס. טיגע

 מבדױןי מאכעז ;עטעגם איצט כיז האבעז
 אױפ־ רעכט קאנסטיטוציאגעילען זייער פון

 ראבען די יוען אדבײטעז, צו צוהערען
 דױןא איבײטעז אױפהעדען און נעװאילט,

 זיןי זא̂י נעדארב״טען דיער װען דאן,
 האט דאס דוקא—פיחילען, שםארק יאזעז

 וואױרשמאנה םון גראד דעם געכראכט זײ
 איז, עס איצט. נעניסען זײ ווע^כען
 אײזעג״ די װאיטען אז באקאגט, למשל,

 צו רעכט דאס געהאט גיט כאהךארכײטער
 זײ װאילטען .סטרײק, א סיט סטראמען

 געסוזט טא; ד׳ײגטינען ניו אפשר, נאןי,
tin צדת^וי און צעהן ארכײטען :iD r; 

 צו רעכט דיער און פאכט זײער ניט װען
 יחסנים, גרױסע אט-די װאאטען סםרײקעז,

 געזע^אםט אונזער הע;ד - וועסעס איז
 נאןי טאדםעג^יר, ילענעז איהר פארטרויט

 אײנ־ די וױ מעהד, ניט םארדינט איצט
 זײ קעץ װעד טו ארבײטעד. פאכסטע

 אײזענ״ די זײ ווען אז נאראנטירעה
 זײזד אױפגעבעז ותאען ׳באהן־ארבײםעי

 דעם אױף פאר^אזען זיך און ױניאנס רע
n r ױגלןט זײ װע׳לעז דעגידוננ, דער סיז 
 באהאנד־ :וטער א טיט זיכעד אזוי זײז
 וױידדשעס אמטענדיגע ׳גוטע מיט ׳יו:ג
 האבען זײ װעאכע ׳ד*;:מע vלn מיט און

 דאנק א ׳איצט ;ע;יסעז און ערווארכעז
? אײגינק״ט זײער

v
 אזױ נאדען. ניט דאך זיך דאדף םען

 פאשזזץ װעם י-אגנרעס דעד װי שנעל,
 איײ די דױ ש:על, אדי ארן xvw: אזא

 ביד״ געזעציליכע א*ס זענבאהךארבײטער,
 נע״- אזא אדנטערװארפען זיך וחןאעז ׳גער
rvi, פים ױניאגס זײעדע דאך רדעאען 

 זייער מיט טחןדשודיס, גרױסע זײערע
 איבעדי־ אן *וערעז ס^יגעריע נאנצער

:v .דאך ־זאבען ײניאגכ די װארים זאך
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א״נײטער?, די pc נא^צ^ײן די װערען

/*
האידי;; ■רעזידעגט למ?ל, איז, אט

 קדיעדמײ- ,ד אייף נרוגז ״צטאיח ין,4אי
 װערכע א״זעננאהן-ארנײטער, אין ;עױ

 אויפ־^ט•;; די פאר ^סטר^וןט ־־אכעז
 עד וױידז״עעפ, איצטעע דיערע פין

̂ט  עד עיילײ!. גדױסע א פא^ גאר עס יי׳א
 סט־ײ־ די םון יעטעי״וג; דאד;ע די לאיט

 •דאגרעס״. צים שטערונג n״ ס4אי לוער
 דער צזױיעען אז #קיאר דערפון דאך איז

 א דין יע י,ען ארכ״טער n און דעדדומ
 ׳ראס כרײיניגכען, pא אינטער׳עיד ;רויסער

 גוט פאר האיטען יזען רעדרוג; די ױאס
 די יזענעץ דאס ארנ״טעד, די פא- ;ענוג

 ̂״רעכט זעהר פאר נאטיאכטען אדנײטער
 אין דין געפאאט י,ען וױ טו דך. פאר
,c אלא  באיפיצען זאיל רעדררמ די אז ^

איגטערעסען? דיערע און איבײטער די
v

 פ״ינו;:, אוגזעד יױט טאקע׳ עס ל,ען
 אזױ, באי״ד װי און דין, גיט קײגטאי•

 אײזענבאהדארגײטער, די פאר ״ועט
 װערעץ, אגגענוטעז זאי געזעץ אזא אײב

 pc װעלכען אין ענט״פײרען צו כילײכען
 זײ זי/ פאר יי;ען װאס ׳װע;ען דדײ די
 װי חאגדיען, זאיען די צי געהן, ען4וא

 א»• דערפיט אין בירגער, געזעצי״ינעגדע
 םון רעכטע, דיעדע איע םון זיך זאגען
 אזא אױוי׳ און פרײה״טעז זײערע איע
 די םאטשט׳שיזניקעס, די װערען אופן

 אדער, ;רעגירוננ דעד םון י״ב-אײגענע
 דער פיט קאפל״ א אױפנעהכיען זאיען זײ

 די vz יאנג, אזױ קעפפען pH רעכירדגג,
 אפצױ דך געצװאוגגען זײן װעט דעגירונג

 באיטיצערין א pc ראיליע דער פלן זאכען
 אינטערע״ ז״ערע און ארבייטער די פון

 ױיער װארםען גאנצען pא אדעד סען,
כען אידנעגד אהן גאר סיאכה  חאכיף, װ̂ע

yn ̂נן צו אגדערעס װאס זיכען  אר־• אן ׳ט
 :אןי האט רעגירונג די וועינע אײ«י בײס,

 בא• איהרע אױסגספר״ם ניט דעדװי̂י
 רעגירונג די זאיל און םיעיעז, שיצענדע

 אײזענבאהן״אדבײםעה אזעילכע זוכען
 מיט אונטערװארםען זיר זאיען װעילכע
געזעץ. נײעם דעם װיילען פרײען זײער

V
̂בען דכעד, ניט דינען פיר  די םיז וחנ
 אײזענ• די י1קאס םון ווענען צוױי לעצטע

 אמד אננעחמען. װעאען כאהךאדבײטעד
 באחבח אננעחמעז דאס זיכער, זײגען מיר
 געזעץ נײעם דעם קאמוי א אחן גאר און
 ע5אי םון אוםן אזא אויף אפזאגען זיף און

̂ס רעכטע, דיערע ע אי ײ ר  ארבײ״ פ
 אײזענבאהךארבײ• די ען5װע דאס טער,
 שײ:נו אוםן, אזא אױף אט נים. טער
 סון ארבײט pא פיח גאנצע די איז אוגז,

 דאזי• די מאכענדיג הארדינג, ירעזידענט
 ארױסנעװארפענע רעקאמענדאציע, גע

ארבײט.
V  אזא האט מאסשטאב קילײנעם א אויזי

 ילעבען אין חרכצופיהרען ידוכירט געזעץ
 מײ־ די קעגזעס. פון *ל&\ גאװערגאר

:iv, דאזיגער דער טובח וועמעס פאר 
 חאבען געװארען, כ^אפען איז געזעץ

 איהם. געגען קעםפעז אײן אין געהאיטעז
 נע־ געז/ת דער האט פריחגז אמטאט

 קענועם. pא קדיג ?ממנדינען בדאכט
 איז נעװאתןן אױסערװעהילט איז איצט

 א אױןי גאװערנאר נײער א קענזעס
 אי־ זיף־ םארפיליכטעט װאס פאאטפאיש,

 געצװאוג״ סון איאעז־געזעץ דעם צומא^עז
 דא״ דער אז מײנט, דאס אינײט. נענעד
 ניט פארהאסט געװען איז ;עזעץ זינער
 גא:־ דער pc נאר ארביימער, פון נילויז
 דערםאר קענזעס. yt בידגע^אפט צעד

v:vp\ וואם דאס, אז גאױבען, :יט כײד 
 זיד װעם קענזעס, איז כעאיננעז :יט איז

 אײועני די םאר געזעץ אאס אײגנענעז,
 אנד״4• נאנצען איבער׳ן באהךאדבײטער

װאס ׳דאס אז גיויכען, ניט יזענעז דיד
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צוצונע רעקאמענדירט חארדינג פרעדדענט סטרײקען צו רעכט דאם מען
 ״Vi• pc טעסעדדע לעצטען דעפ אין

 יןאמ״ ovJHpnvoH צום הארדיגג דרענה
4 רעצעםכער ׳דעס m  ,H דער איז r . I- 

 םרײ און םראנק ארױסגעקורען דרענט
 אין ארניטרײ^אן נעצױאוגגעגער **ר
 ואגאר נאך vn ov סטריית. א pc צײט

( אנרוםען ד^ס פ׳רעג צי םראגע א ,V• 
 אץ חאט עס ארניטרי^אד/ *ץאוגנענע

 V'P דט אכעי ל/ נ א ו ו צ״ די
 דעם )״ן M ײ ר ט י נ ו א ״

 הא״ צו גיאט איז ■ילאן ןךעדרענט׳ס
 זא< װאס באארד רעדרומס׳ס אזא בען

yW\ ״אולואז׳/ אן אװיסגעכען fg ס ״ע 
ן ז י * ע ט א נ ר א ו פ  צ
״ ע ק י י ר ט ס !  ■א״ דאריט און ן

!סירט
 הארדינג פיעזידענט װאס ׳«אאן חנר

 פאיקא- קײן ניט איז פארנערעגט, יאט
 אינדוסטריען. א<ע םאר גיט אךן כיענער

•רע״ דער טאקע איז דעם םיט און
 צוםרידען. נאנצען pא גיט ארײן דדענט

 א עועס אױסחיעהרען װעילען ט4װאי ער
 איגגאנצען מאכען זאי װאס טאכעױיחע

 איז איהם אכער אונטעני״יך, סטרײחס
 אײגגעפא- ניט •אין געניא^ער אזא אןיג

 צוביסי*אך, דערוױייז עס ער טהוט יען.
 דעם פיאר... ״אינכטארםענט אױס׳ן

 (אױף זאגט מעסעדו״ט ורעזידענט׳ס
: )7 ןיידדש

 ברײנגעז געקענט איף װאיט ״ה^ואי
 קאנג- און סענאטארען די (צו אײף צן

 רעחאטענדאציע ריכטיגע א רעסיײטע)
 װעיכע סטרײקס אױסצומײדען .יױ

 װאקי״דין דעם ;עפאהר אין מטע^ען
 דאס אונזיכער מאכען און םאיק פון

 א איז עס יעכען. ;עזע^אפטי״יכע
 אן איז עס אין צױױליזאציאן יעװאכע

 דט האט װאס רעגירומ א״נפעדױגע
 צו דך טוטה דעם און סאדעטאגד דעם

 צום געפאהר אזא געגען באץארעגען
הא״ טיר װעיכען ׳פאיק סון ױאחילזײן

 זוטער. יעצטען איבערנעאעבט בען
 יזאט רעדרוגג די וױ ys* װײםט איהר

 ברײט yn ילעגג דער אין געי״ענט זיןי
 סכסוכים, די אױסנלײכען ד׳עיפען צו

נעילוגנעז..." גיט איהר איז עס אנער
 פדעזײ דעם זיך װייט זעהט איהר וױ
̂יאגען יטטארק זעהר דעגט  ■יאן א• םאר״
 אונ־ אכסאיוט סטרײקס טאכען זאיל ײאס

 גע־ איך װאיט ״חיואי ױין גאר מעגיליף.
 קען ער :געװארען כיקוים ניט איז קענט״

 טאן גיט דאס ער קען יעדענפאיס !;יט
 אינדוסט״ איע אין אדנײסער Vs• אויוי
 װע״ ברױז םאר דעדוױיל ער ישיאנט ריען.

 זײ נײ ארבײטער. אײזענבאהן די נען
 מ׳חען און א:;עפא:נען ׳שוין ביען האם
 וױיטער. אכיסעיל געהן צו ערילױבען זיף
 םאר •רעזידענט דער יטילאגט די םאל און
 איצ- די אז טעסערדש, לעצסען זײן יין

 אין זאל באארד ילײבאר רעיילװײ טינע
 האט זי װײי װערען, אפגעישאפט נאנצען

 אונפעהיג זײן צו ארױסגעצײגט זיך
 עגטיטײדומעז. איהרע •רױפצוצװינגען

 אויסנעקלי- זאילען •לאץ איהר אויף און
 דצר דועילכע ׳|vr:vo פיער וועדען כען

 די און אפאינטען, װעט א^יז ורעזידעגט
 עגטשײ־ ארויסגעבען קענען זא<ען שיער

 כינ- פאיקאטען זײן זאלען ׳דואס דונגען
̂י pא ארבײטער די סאר דע:ד  בתים. כע

 אײנענע •רעזידענט׳ס דעם זײגען אט
# :זוערטער

פאדע״ אינטערעסען סאילק׳ס ״דעם
 געגענען זא^ מאכט vnc די אז רען׳

 צי טרינזנאי, ארבײטס דעם צו װערעז
 באארד איצטמע די בילײבען װעט עס

םארגע־ װי װערען געענדערט אדער

אזא מיט חאכען קענזעס איז סײגער ײ
p i םיל אזוי מיט 

 וחד אננענומען װעט באקעמםט, איםער
 איײ ס^יאנען די pc כארײטװיליג דעז

 עס קענען מיר ׳גײן זעננאהן״ארכײטצד.
T מיר קקגען דערםאר און גיוינען, ניט f 
 «י?אן דאדגער דעד אז פאדשטעאעז, ניט
pc םאר״ אםא< זאא הארדינג ידעזידענט 

װערען״ וױמן^כט
V

 צו צײט כעסטע די נאטיר^יף, אבעו/
 סאר אר5תי םאכען צו און פדאטעסטירעז

 םון שטע<וננ די געזע^אםט גאגצער דעד
 איע סון yn אײזענבאהךארכײטער יי

 איז פראגע דאזיגער דער צו צרנײטער
 מוין װעט געזעץ דער װען #דעם נאך ניט

 ער װע| איצט, נאר װערען, אמענומען
 לײב• איז עס געפ^אנעײעט. װערט
 וומי״ געזעצע, אז דערלאזען, צו ניט טער
 אינטערעסען די צו םײנד^יד זיינען כע
 וחד געשאפעז זא^ען ארבײםער, די פון

 זײ״ סאר קעםפען נאכהער אײדמר תז׳
 ער״ דאדום מעגעז סיר א^אפוננ. עי

 באװמגונג מעכטיגע גרויסע א יוארטען
*p 5זאי װעילכע ריכםוננ, דאזינער דעד 
•p סון מוט דעם אוועפנעהממז גאנצען 

 :אר טראנטעז צו געזעצגעכער יוגזעחנ
o עך5״ראדי<זאי אזא •יז n r דעד אין 

ריכטוננ. דאזינמר

•יעוידעגע׳ס ד;יס ױן אלישציגע י^י •
אין צופ לעפעדז׳• עײשיען4*

רא״י״ אכיסלע

מײמאן. כ, פון

V יזעגען צו ׳^אגעז im w] אידיוע אז
ודעדען אנגעגומען זאיען ענט^ידוננען

סכסיך; א pc צדדים נ״ד* כײ
 צוױי די כײ אז צוזעצען, דא אגייר6י און

 דא זענען װאס רעדע דער סין אױסצימ
 יזאנגרעס דער וזאט ;עיוארען, געניאכט
 גרעסטען יעם פיעדדענט דעם געגעכען
̂• געדונערט. ר:י*ע ד׳אט עס אפיאוז״  הא

 ניט ;עױעהגריו טען אײאדריט דינלן
 ״ריטערא-ין׳ע״ הױף זיי־נע ׳עטארק, זעהר

 אײפנע• יף4געװעלג װעו־צן םעסעדדעעס
ב נײ׳ם יןאילט זעהר דטען  ניי כאי ׳ע̂ו

 גא^עריס. די נײ סײ קאנגרעסי״ײט די
 רי י:ו;ע באניערהוננע,־ ריזע אט אכער

 ;עױא״ען אויפגעגוטע איז ארנײטער
 ‘Vi :י״ז איז עס .skc”2 גיױסען ריט
 גא:צען דעם אין ׳שטעי׳ע אײן נאןי װען

 £•”א ןואריפ אזײ איז װאס םעסעדז׳ש,
 ־־ע יואו א*ז ראס א־ן געװארען גענוניען

 זענען ײאס ״פרעטדע״ די װעיען רעדט
 צי אין יא;ד, ״אונזער״ צו אונגעטרײ
 ״אי:* צו א*ן אינהטיטוציעס, ״אוגזערע״

 װעכיען און טראדיציעס, חײליגע זערע״
 אטערי• פא׳׳ ארץ ד״ף לע-רגען ס׳דאך^

קאנסקי׳/״
 קען מען אז געזאגט, פריהעד האנ איך

 אנ־ נים אפיי־ו פי!א; פלעזידעגט׳ס דעם
 ארניטרײ״טאן״, ״געצװאומעגע רופען
 םיעי םאראנען דעם אין איז עס וױיא

 י*אטיף ארביטרײ״עאן. וױ צליאנ; סעהר
 האם פרעזידענט דער אז צוזעצען, דא
״טעיט 4פיע זעחד דך  דעם אױף איגע̂״

 pc םארטרעטעחשאפט ;^ייכע םון •וגקט
̂ל/ רעם  די םון און אדנייטעל די pc סא
 אױסגע״שפראכען זיך און בתים, בע^

 נאפען א האט על דעם. געיען עגטיצידען
 ׳י.אטיטעעז סארטעז אזע^כע געגעכען

 אינטערע־ פאליטײדענע די ועיכע1 אױוי
 ״■אלטײאי״טע׳/ םארטראטען זײנען סען
 בא״שטיטט אדיין רעגירוגג די װאם די און

 אז דוכט, מיר ״אוניארטײאי׳שע״. אלס
 סעהר אי*ס ארײן טרעט טערמיז דיזער

 pא שפלאר סאלין׳ס דער אין םעהר און
 װערען געטאכט געדארפט װאיט עס אז
 טעות דיזען אג^״טדעגגונג נרעסערע א
 אן מעז הױבט אפט צו פארריכטען. צו
 אויןי און •יעסע דער אין כאנוצען צו

אױף און קירכעס אין פילאטםארטע,. דער

p•* טיאיויגנ yn י״י״ענער די i n irup 
 זאגאל אלן אדױ/ןדס״יזדענטע נאצא״י־טע

ע־ינ עינסטע אין : pc ׳עייײ ;עלװג^ע 
 ',וארטי טע־ט״ן דעב כאנוצען צו נעל,

W "n אז באצײנענען צו יזאכ״טעעדv̂״ 
 פארטלעטען *לאס לואדיטעע; סאלטען כע

 yn צ-דים, אדעל •ארט״ען פאר״עידעגע
 רע* די ױאס אזעי־בע ״אוגיאדטײאײפ^

 r,טvעארrט לױיר אפאיגטעט, דרוגג
 דעס אין •א־טיי־. V?' ניט "1 פאיטיעטען

 בא־ א״ף -יעיט‘ טצטעדזיע ויעדלעגט׳ס
 די נאצײכעגען צ• pטע•ט דיזער גיצט

ד ,,רעייװ איצטיגע נ י  א אי*ס באארד ײ
 דאלטען װאס דערפאר ^פארטײאײצע״

 די פון פאיטיעטער \\ סאיט״אטען ז״נען
p נתים/ :עדי לי yz דר״י ארבײטעל, i 

 רע• די ״אס ״ב־נלילום׳/ דעם pc דרײ
 !־עדדענט דעל אפא-גטעט. האט דלונ;
 דינען ענטיצײדוגגען זײע־ע אז ׳זאנט
 ?,Is: געדענטע געדען טאיי אלע ניט

 געװען דינען דארטען װאס דעלםאר
 זעקש געגען אוכיפאי־טײא״צע ,,דל כלויז

 איז פ״אן זײן י״ט, לאטיטע פארטײא״שע
 רעיל־ ;א;צע ־־יז־; אז איצטער, דאױם

 אפ;ע- זאי־ y פון באא־ד יHב,’̂ יױי
p ױערען. ׳צאיט i ̂א׳ל דיעל ־*,,א  זאל פי

 א״סקי״בען ײז א •רעזידעגט דעי ׳ער
נערלאנען. ״אונפאלטײאייצע׳' 4

לעש פין ײדען ר ט ;י 4וײי איר
דער pc דיט׳/ 1*אי״ ״אינפא־טי םא^צען

אשילו נ״עניעען, פאד נא־־ ט ײ ד ,4אוניע;
צו עלרליר, <ן ־אש“י פא נן y;״ T די דיען
T :טי;עיוי I P i ייאי־ש ״א-ש א•: דין

p*,r 4אי אזוי^ אז עש4א דאב -- גען־
א״ב און ?,4לאי פלז 1 •־ לייכט עש אז

אנגעהד״ דט ־ל נא ן דיאבע ײטער א־ב די
דאזמע, דאס ;ו אפײ פאלישטעהן צו בען

אילײעע ;/[,:*אי* א די ״ : יױ ען, נ• דארףי
 ;עװאלט גיט ל׳אבען ויאש ׳שראלפען

 אױערען די בױערען זײ פריי, ארױסגעהן
 אין דאס ניט טליע*... פון לײרעל בײ׳ם
 װאס אױסברײנגעז♦ דא וױ< איך װאס
 איצטער ביז אז אי?, זאגען יא וױ< איך
 אדניטר״״עאן yz גערעדט מ׳האט װען
 סאליעטא- םײגד און סלײנד םון דאס איז
 אויוי ס׳װע^ען אז מײנען, צו געװארע; געז

 גייײ א זיצען קאשיטע ארנ־יטרײ׳עאן דער
 צדדים. בײדע pc פארטרעטער צאהי כע

 א דורכאױס זײז ;ױטי; װעט עס אױב
 ״אי:»*רט"אי״עער אן אדעל ״שלש׳/

 אזעיל״ גלןהשען נאר טען ױעט טיטערכיא;",
 מטרײטעגדע בײיע װערען אױןי כע

 הױבט איצטע• צד^טיטען. װעיען צדדיש
 אז עוי״ם,‘ מיט׳ן אײגצותגעלען אן ער

א דוקא איז פארטרעטער^״אפט גיײכע

̂׳‘,״פא־טײאי ^i לאנײטע .* i  n  f i  p i״ 
 •ifv. ר' גאר t-i ^א־גפא״טײאי־ש^ ׳ע,יצ

«ירצ; די ie ׳צטעי־ט רו  ;v p i  yn yn?
ivum אליגטןר פא״ט yn דv*ט י יי(י

pc .6 /,א־ביט־ײ״שאד'ie w s  p i ̂
myo :rn  p’r זס 9 רץר: \V)Vm pc 

n &n l'*0‘ נאנגעב^ pc זי,י i t  p*i 
if צישיײען  nviin i i.ד tv ליyלט 

D אױס iD n i p i ,Tf fvwn דצם 
ט ע ל - ר v ר i ' ' ר n ט א  ל

 V'ronp יצדדונלפ א .ד י ז ן ע ד
p טצנומ, •JVT’3 jviYflSPi װעם i 

r ארױס;*נצן iJV  in ’i״Vfn o«nf 
 נײ- nifi בינד^ונד p’f װצט ענטישײדומ

j צדדיס, דע i  p iדvיV iivv  v• לצן 
o אגג<מפצן דאס r w  i  immi, א p i 

i״? סאלט i3 M /וויע״ iv י̂ן ii iW W i 
yn W אלױסגעבצן W 't o H נהוניפ® 

 >רyיט>ני״i ריט בתים <♦V3 צ־וײעען
 r׳ViJV rnvoyo ורעזידצגט׳ס דעם

 ל•*״ ivtn ר^אכ^גיײ^ בי^ם אפ זיך
r פאר ני*ייז באא*ד בא־ i3 jy fMi אד״ 

 אד אן tכי״יי־ א*ל דאס אבעי בײטעל,
 vn nwDiij^i יד״לען לער פאל פאנ;.
 אעטע״ד״ צ• לאכייטע א אפאינטעד יעוין
y ד נ y צי א ין y ר אין כען v ,וױ ן o"n 

 1ייאצייפי yjy- אין כט־יילה. צ־ניײדען
 די ײיט ;עױאי•; אןאינטעט ,יי,א איז

 ״אעפא״טײאײש- pc באנריפען לעצטע
 פא״ט״עטצ• א״יײטער נע יי י,״ט'/..

p£ ניט דארטען זענען i .|yjw*i אױב 
 יע־ עטי, בײטער א אײזעננא״ן די בײ
 צ״ די א•5 ענט־טײדען ״תאורט״ א ;עז
̂י־ הט-ײלען זאי*ען זײ  י-אס פא- דט, אד
y די 4זא :syr כא־יצט דט טעע״אלע 
**iv y לויהלען די צי V i"3- i?•.

p i ע*אנל/ דיזען; rv v in 'O אילש 
 y*־c ני׳ע; טיז /0״•לו לאגי״שען זײן צי

 ב*י א־ז ן1יאײזעננאי*; די בײ אויב :;ען
״ ניט װאס פאר נ״נעס, קויהלען די  נ

 רא;ד^' פין איגדוכטליען אײע
 עצ״4י pc rדזyשעכ פ־עדדענט׳פ דעש

 פאטע דואילדיגער א א-ז פרײטא; טען
 •יאכ פילרע- א״נײטע״ די פניש אין

p זי;ל פאט־עען i ,אז נ״כעי yn •י־עצ־ ד 
D״.yj "1 האנען װאחיען טע i גמיסען א 

 כטײט אין געיןעטפט ל־אבען די זיענ״
m געגען לענזאש ; ,i״^,y4y| עלינט; 

 לישט איצטע- געױאלנעז, -א-טעז א*ן
o <?ידעגט“£ דער ttfr  p i עלד עטױאש 

p ליכעס i געזעצגע- נאציאנאלער דער 
 אך א? איז עס קעיפע^עאפט. בענ-ער

!ivo~no v^vw צו יועדן א״ן
 ױעלען ארנײטעל ד» וױ יאנ; אזױ

' צי לוי.ען צו דך אגהוינען ;יט  mm י
;yjw 1( און פאר געטי־׳אז װערען װאס " 
 יע־*עןp«>i 1 אלבײטער די לױ לא;; אזױ
 גיט .*יעי״ען און זיך פו; הערען לאזען ניט
 רענ״ דיערע פא־ יןעטפצן צו ;ר״ט דץ
 װעגען כעטינען יאיליט^ענס װעלעז טע,
צלצלנעלדען. די pc רעכטע דיעלמ וױ

 צו לענט -אס י״ט, ױדאן ארבײטער,
̂טעי־ט סטדיײןען  גע״ 5;־״ אין א״צט י״

!פאהר

 ינגעגעבען הןום איד בראנזװילער »
; אורזאנע גס. א פאר פאדערונג »

רענענען. ניט קען װײג זיי;
צײצונגס״גײעס.) n (פון

זא״ סטעrקאמי און קוריאזסטע די
 דעם װעגען שטענדי; איתר <ײענט כען

 אירזאכען אלס אן גיבען סצנשען װאס
גם׳ן. פאר

 װאיט דראםען״שרײבער םעהיגער א
 גט״אורזאכען דאזיגע די םון ;עקענט

קאמעדיען. וױצעסטע די סאכען אילײז
 n אז געינײעגט, מ^לn האב איך

 פאר אורזאכע אלס ׳א:;עגעבעז האם םאן
 ער, זאגט װײב, זײן װאס דאס גט, א

 נאר — זינגט ניט מלאף. םון וױנקט
p וױנקט. i עס, מײנט וױנקט, זי אז 

 ׳נו איהם... צו ניט דאס איז ׳ער זאנט
גט׳ען! זי ער וױי

 געילייענט איף האכ מאיל אנדערס אן
 םא̂י (דאס גט א פאר אורזאכע אזא

y אנגעגמכען t נע־ האט זי םו־ױ). א 
 דעם איחר יןושט מאן איהר אז ׳טענד»'ט
 ער, האט טבע אזא אױער. ילינקען
נט... א זי וױיצ דערסאר און וי זאגט

 בא־ איף האב צוריס ילאמ ניט גאר
 מאן א :אורזאכע אזא אויך געגענט

 ער, זאגט זוײיל, װײב, זײן pc נט א וױ<
 די איהר בײ זיך ש*סל& עסט זי ווען

צייען...
אודזצ״ נאריש־קאמי״פע אזעילכע אט

זיד. נט׳ן םאר א} מענשען דבען כען
p און סאםישסטע, די אבער i דער 

 אור־ די איז אוםזינמסטע, צײט זעאבער
 קאסטא־ כראנזוױיצער דער װאס זאכע,

 1זײ אז — אננענעבען האט מער״יעדילער
.IV3V3VT טם קען װײב

!נאליש שרעקליר שױן איז דאס
 אזא םאדקעהרט, אדרכא, :ואג איך

 וױיב אזא מיט נ*ײן. א דאך איז וױיב
מיט װי אדוסטלאנען טאן א זיך דאר,א

 גע״ ״יאל.רי;ע18 אן כייט װי אוצר, אן
ייבטע!
 װאס םרױ א — קילײנעקײט אײן

 טיט וױיסט איהר !רעכענען ניט קען
 מיט יעשעקט דאס V ^לעקט דאס װאס

̂יקיןיך א W א פאסיליעךלעבעץ, ; W  
̂וקת אהן רײסערײעז״ און מחי

 ;יט רעכעגט זי אז מײנט, דאס א)
 שױן זײט איהר צײט וױפיל טאג יעדען

הײםג דער פון
 חשבולט זי אז מײנט, דאס ב)

 װײ דאגעחיפטאג און מאנטאג vלn דט
 פאר געלאט האט איהר געיליבטע םייל
נאך האט איהר וױסייל און חתונה דער

mmn iy i
ogi ;) ,ז הי־סט« g־in פאיס 

igr ( איי) גיטyn tg ,(go iv (yan g 
g1־ mײט g iv pyrig ,";סיטינ, t״o 
g־ig j m אין iy i  iv pyng jy'nog 

yirgla־ np]־•y
g ogi ,(ig ( i־n  r הויסטזאך: 

rקיין [יט א״ף ־ינם8 ־ ii iiatrn־e>־ 
g־־igreopy] iy]־iy אוי,« אויס ניט 
r־־t ;װיפייל ױייב lp־־iy  i n סאנט 
g־jig m יענע־ סי־ן ווי g־iy i  iv r 

מייב.
n־g ogi ,(ig ה)  ig] r הויים־

 קיי) og נ־ט אײד ב־י oony: וי ;זאך
jiatrn 1װא g־ng r]]־ocly.i g jyoipy 
g (id־־iy ־־■P'C’ii Y n איה,־ Dgn 

igD»׳i־n jig oiyp־Te איהר *igD ogn 
? סינאחרם
gtg :o אײ) מיט ign א־ז װייב 

p ig[1״ rיט,1 ױיב g oy־g>o g r ̂
yoyp g (ig( מים grg ױײנ g־ig j r 

y? g ig•‘,)־y’TogD j־־p [יט ] —  (y:y 
ya( (אי n r u.

gp iy]yo y־ig[ ווי עןי, iy itg  tr־ 
t oy (pa(33 ! ־־grng oig (yayjjg 

g ige נט n g ogn ,ogi3״ yp( ־]o 
g ,jyjyayi־o pjis  r וױ g (pay;:gיo

g ige yagrng נט g eg- ,ogi״iy
 g o־o orgrg: נ־ט T׳g ogi מייב

גער...יצלוי
 נ-אגד א pc דט ס״גוגג, די יױט

 £ין אוטד־ילען אלע זיך ;עלשען וױלעי־,
 •ױי״ לואכ דעס, פון ילעבען פארהײדאטען

 "1 װאס דעם pc רעכענעז, יזענען בער
,לכדת אײס;עיערעגט דןי לאנען

PSm’mm •
 ;יט דא,י לאבען אינײט ̂יc קײן
 רע״ yn זײ זיצען גל — פדדען אונזעלע

J די גליקליך וױ :כענען .  vn nj3r. 
 נעקסט־דא״ דער pc טאן דער ;nyr וױ

p לער וױפיל איז! ריגעד i ראן דער 
 וױ מחד פאלדיגט םרײנדין איהד פון

I כיאז איהר
 גייקלאך לעבעז וױל זי װען פרוי א
 גיט דארף ׳לע:צ:ען ?ענען גיט דארף

 ייאזען חשנונות א-ע זי זאל !חמכילען
 פאר״ ךך ער זאי מאן״. איהי פאר

קאי! דין דרעחעז
 עד אידי נראגזװ״ילעל נארישמר א
p האט ir גע- ניט אורזאכע אגדעד קײן 

 — וױיב דער צו זיר ט׳עעיען צו סונען
!רעכענעז גיט יןען ױ װאס דאס, נאר וױ

 ?ײ וױ כמעט כין איך חערט, איהר
 װעגען איז/ יאהריגער 08 דמר אז #כער

 ניט דא נעילײענט האכ איף װעלכען
 •וננ, צוריק געװארען איז ער אז ל*::,

 דאיה, דיע א און צײחן ני*ע געקראנעז
 דער אט אז איך/ זאג זיכעמ איך בין
 וױיב כײע א געקראגען אודאי האט איד

 זי רעכענט רעכעגען. דט ivp װאס
 די דט רעמןנט יאלרען, די דט איהם
 איז דערפאר טאקצ און מויל, yn צײחן

געװארען.., ױגג צוריק עד
ד
 אינ״ דער m מיטגלידער

!טערנעשאנאל ־
ג וי  צרם *:אליסןן זיד װיל» איחד י

^ איבײס^ר ערזי װ גי ן ידעד או י  די י
 ויד גל״ד *יחד דארופ ס^פערס׳ ױגיפי

 c»f •11• »ין עניװעדער א״ג׳צוזיבזה,
 P• אןיס אין אדעד ױניאז, יא״יל ײעדי

^ עדױקײ«אנאל ענ מז רנ א װעספ 8 מי
.eo rel6

ו



y? י-אט w e n t דאכ vn o*n *>ל 
om y/r :y**p א vyo־r m i  y r

itH j <י o#• 'ĵ MO *'* א״ ^ט״י״ט
i‘פ ײי

ד ט־ט ?yT*־c<t f*n צד א״• ״  טע- ז
yy'fiyj,*■ ד־ו»מן o»r -y m 7פײ >y• 

o n די ii״ ^p* tvoy*yop*-yo 
 ‘רעש pg אכטיג* yiyo״n פא*ד״;ט

§j?»y* 92 צר ד*זעי-po o-yov *רד ד 
yrfl, ׳ivi*Hye y-y^ov; ;״#

^4ײ געןיי־ד^, im »יז ןוואיד  f‘* י
o«<g 4 1נ״י ^ןיידענ־י״ט !״ע״*•v,* :׳y* 

yy'Hjfi־‘
 אד א; ;vי•־אנ *ײי ־v צ״וי״טע• דע״

tviyo״f̂״oy א ;cy;yfyv,y דאפ
vg א y jn sy iig r• די ; ץי־עטנעט ;*y 

״ דיעי סא- שיײען ;oy אט; pm אי*ס־ 
;Diroy ניט^״י״״ט ריט y;yn; דעם

טיגעז y פי̂י rry ;yo-, ײינכײ׳ ר*ט ^יז 
״ חדפ־״׳דױע דעהײיד גרענצטע ד די ״  נ

ט mvi*״mv דיעם oy- פא- לי
׳׳ Iיזאר׳ כיטעל^ ,א

yj* .דע- אבע- יואנץיד״ pyuv צװיב 
ט זײנע; די װ^פען  פאי• pm אמאדדי

im fvin  jyoyj : ״״; דע־,•P* r y
rnyim -װ^־נע Mijic -yi ph״:o;y 

po דעי ay*nyvn p * jpvm p ;m;im 
 ״א ;*ונט, •vo;h אין ואוען4;* שטע^ט
yrv«fl" שנאר, געפיר־ט, װעיט טי״רומה 

 Dior; ypy"i, נסתצו״צט טערי%יט4נ
upycoyo, ;;און אכטו oyungTtyo 

pg םון זאך א y i• ״ סאו;א;טנ;ח"ט.! 
נרי״ די פ»דדען קוןרןי״ ;*ן4ד,״ל g״
 ('*'/VP אי״טען Dyד סיט ארו;טער ר?ר,

 אײער ריט *-ו;טעײ §ד... אײן שר״ט
מ — ;אט ג״עמ ...iv ציו״טעי דער שי"

pm ,ף p י״ניי t t ry w  fm• װעיט 
n g;יאו״צ הארצען... ׳ yp:niyi\ וױק־ 

y*; רח, אין דך oy pg סיז דך די״סט 
y;no jn;y;jnc : א ד*וט*ן
 זיו סאסען ד» װ*לען נאף יאמ וױ
 וױיסעז וחניכע די סאי נױגען און כױן^

? אינסטינחטען yiy^f /yy»nty iy וױ
 יא״ דך /yogo די װע-ען װאנזן ניז

jyr ׳ פיאזען פון םארפיהתן/
מ וױ *  יאזעז זיך ;yogo די וחןלען י

 אין ׳עפײען י^וען דך און סארניענדעה
 כדידער n 1#ג*ט iyagn oy װי ׳•דס

lyo^^-m אט םון i n ,מאדזא^אן^ 
y t f n וױי אין ^וטײרט זיר ראט* 
 קאסף״ ח״ייגעז א״ אן פיחרט און וודדים

 ׳»ײנעם םון ivoy-yor» די םאר —
וס .״ iyrny;yr 1: א דין דוחא וױל ̂ד

* ♦ ♦
w( איז דער ^ iy א y^rvyio 

v פארזאט^וגג w r n  \vtrm  vn,\ די 
*y*Yinoo«JW זעלט *p, דער אז 

 די וואס דעם׳ ¥ו פיהרט כדודער״קרי¥נ
iyo ווערט מני^ז g w# א״גפלרס איהר 

 אונ־ װערט כאדען דער און ססדעוױגדמ
 גערופען טיו האילט א טעמעגראכען,

כרודער-קרי;. דעם w וועדען
jyo סון געסט אײמע^אדען האט 

cm אנװע־ זײז צו מגסר*י-פארכ*;ד 
13V1 דיזער כײ v'v'vvvo•, ,םארזאכלוננ 
 m*v אידנוננ, כדי״גנ^ סזןגיױ אײב אום
הארטאדע. און ׳עאום םען

 פיהי*ט ״עטיטומ אנ^דעטיײגגטע *׳
v t דטע• א -א/ א־ן yr;yo־|iyjyn 

̂ופי*עזען w;y״y* י׳אט  ״D*ty; די םין א-
 דורכפיהרען געקיכרעז ד*;ען ו•* tn ׳ט^
y*t־y ס py;y דט v i:r :v 'j אנ• אין 

 זאי*ען רעזױכאטען די װאכ נאט^נט,
̂־יעי־ ײיז 1,יז דט  דעם ריט אזױ vn פפע
טע* jy׳;ov4N דעכ לע;ען איז ויאה *ד,

;y4״'yy.,.*
yiיניא• ״ ע; א איז ־אט ט׳ז̂ו א־  יי

'n״ :mrt ,;;פא־״ רי ע־חיעדט אײנײיטו 
;;.,ריט re r»yry דעם זארעי־טע
 ־,רע דאט זאכ״״ך, ^נע- לי״ץ, זעיי־

 יראיען א א-ײסגענראכט ט׳טעײטא:
 י׳־־ ;ריד אין ;yi,M;yry:‘׳y; רי טרן כײ*ד
 נע ךער אויף [yvr,y::n ױ,אט און ׳;יא;
 איגאניזאציע, זײער דראז-עט ײאכ פאי
 צי פא־טזעצען װײטע־ ױעט טען אױכ

 דיט־ אין ־אס שון זייעה ד* םאי־פפרי״ט^
יאיטאדע

 דע־ פין נ״עגעדזיעער א*¥ט*גע־ דע־
 אין פארכע״עטעיט. װע-ט אי^אדזאציע

 םראזען אהן ״עפיאך, ליאיע** גאגץ א
 האט ער װאס א־כ״יט ,ד אן עי ¥ײנט
 כ״יט ׳אדט אין אדײן >\ז עי ז־נט *עט^ן

 ציטערט ײערכע ״עטיטע, ירי;;ע;דע א
 פאי־י״ויטדע־ ז״יגע jy;y; אײפיעגונג פין

̂ט, ער אז עד כאטאנט  האט עי דאס ש-ד
;oy; o;*-yאז ארכײטע,- די ,-״ mv ר*ט 

 דא ז א עה װאס נעסטע דווס בעגעכען ז״
ע.יא״;א;יזאצ דע- פאר אילס אי;

 נעטט ער אז ׳ער ע-ייע-ט ״עיוס צום
 םעגע״ םאר תאגדידאט איס זױדעד א;

 גאר זאי עס אז ׳באדי:ג רער ריט רד״^ד,
̂וט. דעם אייף זײן אײנעױ  4ספעציעי באי*
 בײ זײן דאס ׳ט,<יfװyנ ׳»טא-ק על װאיט

 גאנצע די האט װעיכער ׳נד4,ם יyרyט
 על זי:ט איהם נעכען אי;טדי;ירט צ״ט
 װעי־ ביאן דיזעד אז אכים, אי; אריין איז
 איה גרױסען דין כייט יטטאיצירט כע
 לױסעז ז^י ׳אםט דעם זוכט װעילכער און

 די זאילען און ׳קע;עךחא:דידאט ארס
 װעטענס אין דעם ערוױייל^ מיט^ידעד

prnyc״o ̂ויבעז זײ  װעט ער — טעהר גי
 טא־ די פון כא׳שילוס רעם — ער זאגט —

jyo סיט אננעםעז געש^נען װעז אפיױ 
 ״טטאיץ כױט און ׳קאפ נעחױכענעם א

y oyrדין פון יאהר דעם אויף סוחען ד 
ןורגאניזאציע. דער אין טעטיגק״ט

 ;עגנער די געפיידעד, א םוסע^ א
 זיײ פון זיך־ רייסען אונצופרידעז, ז״נפן

yרy ,״ ערטער  א;;עטעז ד׳שט וױילען ז
 נעהן נלײך ער זאל קאגדידאטו,- ז״ן
 זײער פאי פעלד דעם פר״ לאזע; און
״ ;y□ ײאונש דעי איז דאס אט — ׳;אט 
 וײילען דער און איב״טער, כרידער די םון
עדילײזער.., נ״עם דעם םון

 װי א־ און נא־ פאאגט דיססוסיע א
 דעכא־ אונזערע װעניג װי ! פ״;ליך
 םייע די פאר געלערנט האבען טאגטען
 אין מערבערס זיינען די װאס יאהדען

ארגאניזאציע. דער
 כרײ דער אז זעהן, צו איז שמעדצליך

 סאלידאריעער דעד געפירזל, דעריליכעד
 םון תטצית דעד א*ז װעלכער געפיוזי?,
 פלאץ װעניג אזױ האט ױגיאגס אונזערע

 אונטאילעראגץ םון געםיהל דער ׳או:ז ביי
די און ׳מאס עטארקער א אין הער׳טט

*»

״ חאלםעז א״דלאגד אין אןן  1*9 נאך ז
ז אגדעיע די אײגע עעכטען א״ן *ין י  י

״' זײ אויב אסימ פאיװאס? זײ ®דעגא י  ו
״ ^ד»ען װאס צו אנעד סעץ.  אנגעבען ז

 *ו לוסס n ? אורזאכען װעיכע אידגענד
איעס. גס«עי«7««ד סאידעל

סא  חןדדינג׳ש ®דן נהת §יל wytr קלעמ̂ז
 איחר »ין זעחמ י7 קאנגיעס *ר׳ןמ רלדע

 אמע״ װלם ^יעםעד *דער •דיחער ?9 ׳רסז א
 *יגםערעסירען «ו אנחויבען ויך יאד ריקא
 אנגללעגלגחײמן. איחרע אין 1911♦ סי®
ײן •יידען דעד ידע■ דיז און•  געזינליט ן

 V? נארפ אלמןר דלר אנזןי ועד. לזולס
 דלי פין ל*לז9ד.חיז מעם ^זעדיקא אל״ן.

̂ג ?וי9 עסקיס, יײיאילאיעל ®ױ זו״גז^ס  לן
 דעישין. כעגעשים ק״ן חאכען ני« װע» זי װי
ײ 9י9 ?וסלז װלש און  םי*ען איחר װןן ׳8ו
 װלט ליםיק9■ יײראיעא״יל די אין ןיך

 לדאזם דאן נודלן׳ נלװיסל בילגגלן איחר
 ד?ער9אם »ין ן1זי ודלינדפרידלן דל- וולס

סכנח.

 ײ9 אןן לעקמור^ד ^גדיטל^טלי דלי
 קלו?פ קױ דלס •ון יל9י ניו אין גןא״זלד

״ חאפ חיײזאיה דד. ל*ען, ״ן ג  ®ארחלר ?
מי אננזיתי דיססדיסט ג״ס ל ̂נד־ זיך 9* ז

ײן איז עס גרויפ װי אויסצוזאגען, זאגכ  ז
 חברח. דעי שין קריגט עד וזעלכלן געוזאלש,

 ׳ר98דעי •trc» איז עס אז ׳גיט איתי סײנם
״ן וױיל  ער און קלײנע׳ צו 9 איז געחאלם ז
̂כלן״ «ױ געזזעמפ זיך חאם  ער ביליג װי ל

 אר־ און רעדגעי לס9 פאלאנט, זײן רקרי»ם9»
אוי»גאבעץ חײליגע זיק פאד גאנײזער,

״ן אין  אײ־ געסאנש עי חאפ עי־קלעדוגג ז
 באתוייםונגען. אינםערעסאגםל גאנץ ניגע

 קלען דעי דאס ערקללדב, ער האפ עימפעגס,
 צו אויפגאבל זײן ou9 געזזשזלם ?יך חאם

 צו־ וױל װללנע ײאיאגאנדא, ״די נאקעמפלן
 פון גיינדער די סון אידעאלען דל «םלרלן

 קללן דער עס קלן רום9וז '.9 אםליימ׳/
 זי איז רלגירוגג? דלר צו זען9איבערל ניפ
 דעם *וץי דלם? י4פ» בייאזאפען פאלע ר*ר
 בל״ ?ע9ט חא® אזוי אז געלנמערכ׳ עי תאש

 *דער דאס ״איו «רח די אנער ,P? דארפש
 רעגירוגגס־ פילל גאר דעדגר״גם חאס גיפפ

 געח ה״נפ «ללצלר.״ גלזױסע אין כלאםםל
 גןך רלװאלוציאנעילן אונזעיע װאו װ״ס,
 זיך מיר דערוויסען ױױיםענס ך.?זי פיגלן

ײן ן«,*  קלד• די פון אײנע T9 עדקללרונג׳ ן
 מזוייפדפ״ ;rar-yi-p״ דלר פ,״ן יל״יאפפלן

 לו«יע9דעײ בלוםיגל 9 פאראויסג״ןזאגש האם
נויכיג פאר קי׳ען דעי חא״ב נר, .19«.* »«ן

 אז^כע דיגען ׳גאט ט״ן ארנודעגטען,
n נארי״צע, n v iv p, ?פיצוט איז עס א 

 טיט nyt אז^כל צוהליען צו אינרעדיך
— וין ק״ן חאנען װלי״כע פמידער״עז,

:־אפט. קײן
 זאל — דאון סיט — ! רײדען סטאפ

A i ערי״זער גײלי א,*;זלר r r n.. וײ״ 
 האכן וחךלכל אױסג^רײען געםלױגען נען
 מור״ ׳&טילען דלם אין אױסגעמי״עט דך

 לאזט ט־^*א...י̂•־ ׳ט״״ע־יע״א... םון טי־ען
העיען. אינז

 גאנץ א ראס •וערכער ט׳עערטא;. רעי
 עס וױ אבער וױר כאדאקטע- פלטטען

 ̂•טי׳ כעסערע א כר״נגען אױס זעהט
 אזוי און געסט די צוי*יכ ,הפלציעל טו:;

 זיך האט כ״ידער די פון א״נעי װי צגעי־‘
 גע־ האט און א-ױבגעטאן זיץ ז״ן םון

 ׳ר״דען זאל 4גואי ג״יעד דלי אז םארערט
ד ׳טראץ צום האט  נא;״ א געוזאט ראט (

 פאי־גע* יךי>,; רעדגערא פון בטעי4י צע
 די פפייט4 װעי־כער דאן, דעם יצטעי׳ט

 דראניא. דיזער אין יאיע ־ויפט
* *

ױ;״ א )גאט ג״עי דעד *טטעהט עט
 אױםרעגומ בלאס^יך. 4אביסעי ׳דאן ;ער
 די גלדכט. זײן אוי,־* אייסגעקריצט איז

כעס... טיט יטפריצען און ם-נקיען אויגען
 רייסט אױסכע״צד״ כײמענדיגעד א

 סא־ די םון אײנעם םון ארױס זיף
 בא׳ אגדערע און װ״, פאי הוררא ׳סען

•טטירדזנס. פון טאן א כייט עס דײטע;
 גערעכ״ םון ?וכער דער רעדט אט און

 נצחון, פון טאן א כייט רעדט ער טיגקײט.
 איין ם^נאנדער וױקעיט ״צעהן, רעדט ער

 דעיצעה^ט אגדלרער, דער גאך םראזע
 עוים דער טעיעה׳יאך. פיקאנטל זעהר
 דך רײסט צײט צײט פון הנאה, האט

 און צופיידענה״ט, פון געיטר״ א ארויס
 דעם ארונטער רייסט ער און רעדט ער

 העכעד דך הײכט סיהרער, איצטמען
 העכסטען דעם אויף זיך רוקט אנרערע, םון

 װעילכע םיאזען דיט װארסט ^טאסעל,
 אט באדײטונג, צװ״ענדיגע א דזאבען

 זע״ נאכםאמלר סייינע זאיעז ער טראכט
 וױ כין, איך גרויס װי הערען, און הען

 װי און ^®ראך, 1טײ איז ר״ך װי קיוג,
םאנטאזיע... ם״יז איז טיוי און ״טעהן

 ״טטױ ארכײטער ברודעד דער א.ין
 ה״נט גאט, ג״עם א האט ער ׳רעםט
 און הימרען די אין אויף איהם ער הױבט

 כ^א׳ אי; װארםען א־הם ער װעט םאמען,
טע...

 באנײס״ װעדט אבער רערנעי־ דע־
 די אײנםעלע, א״גענע זייבע פון מערט

 צו איהם גיעבן הוררא, םון אויסגעיטר״ען
 כייט האט ער אז גלויבען, פארל^טענדיג

 ער קוסט אט און טאיאריטעט, די זיך
 געקו״ בין ״איך לקסטאז העכסטען צום
r זא;ט — א״ך צו כיען v — כיוזטת ניט 
 האב א־ך דז״טאכ, א״ער האבען וױי איך
 ניט נין איך דזיעאב, דעש דר׳עדד אין

 אייך בײ האבען וױל איך טחמת נעחוײען
 פון םראנע א טיר פאר איז עס ׳אטט דעם

 איצטי״ דער םיהרער, דער פרינציפ, א
 רורכנע־ טריי ניט ערליה נים האט נער,

 צו םעהיג ניט איז ער ׳אמט זיין פיהרט
 אר״ רי םון אינטערעסעז די םארטיידיגען

 אורזאך אגדער קײן ניט און ׳דאס ב״טעד,
עס וױלענדיג און ׳דא בין איך װאס איז

 א״ף ער חאט ׳צטאױןער, נאך נאטאגלן
y^ hכDטm vi h  o ;n;yy; iy;yu y • 

flpmrwi TH, גע״ דט כין איר אז 
דז״צאכ. א״ער דא-ף אין וױיל קוטלן

 ^■דאך. yראסט8 א אין אייך 5זא איך
אױף r״,D איך ! א״ך אױוי ם״ח איו

♦ * *דדצאכ׳/ א״ער
׳זיץ איך האל.., אין שטיל איז עס

^ הארץ טיין ט י  און זוך איך נא;ט״. צ
pip די אױף ;lyo rty טכערס. די סון^ 
v «אר א זוך איך y iw w n ^איך ״אױג 
 צינדלן, דף זאי װללכלר •גיס, א ?וך

v ■ראטלסט טיט פלאטלן w\ ״ דעם ;oy 
 און נאל םיי אזוי טיט װליכער גאט,

 יגיס אין די של״דלרט װארםט, חוצפח
 געכען איהם וױלען די װאס ככוד דעס
 םאר״ איהם װעלען זײ װאס רעם טיט

״ן צו טרױלן םיהרער. דיער ז
 ק״גער שט'ל... ...nv vn עס נאר

 ניט, ןyנyבר אויגען זאגט, רy״נp ׳דטyר
 נא;ט oy און ניט.., ןyםראט יyזיכטyג

האױו.״ טיין ׳עטארקלר גאך
 טאסען די םון א״נלר און ־ - ®לוצלינג

א-יך! iyp4ii מיר אכער :ארויס פ^אצט
ך וױלט איהר ״אויב  mm,y דלר דטyר טי

'?mW זאגט טא ^יטאלץ, טיט oy צו 
 הא;ט ז״ן טיט אן צייגט רy און ז••״
פ^אטפארמע... יyד אויף

,  טײן ״צטארה^־, קלאמט הארץ די
 איך יy■׳אנצ מײן רלװאלטיוט, נשטח
ב*::ױזר, א אױסרעגו;;..״ םיז זיך צ״נדט

טאסעןצו אױיסצו׳ןןר״ען װאונ״פ א
 אײג¥נ¥ר זי״לי טעגען זיי װאדגען אין

״ ה^פיאדנהײט,  און לעכלן צופ רוםען ז
 אפילו אז כאװאוסטז״ן, צ,ים ;ynyii די
״ םון  ױי, מוז¥ן רyטy; א״ג^ע yרyז

״ זאללז  א;״ ׳yיכ6יlד•yט ןyרװארטy ז
כאהאנדלונכ... *עטעגדיגע

 גע־ איז םארררוס דעד פ״ן, דער ;אי
yr; גלײכניי״ צו טאסיע די לגטארק... צו 
 ןyנוטyאכג פיטוט טיר האם dv אז ׳טיג
oyi ר״דען... צו טוטה

 האב איך וױ דעם :אך ׳יאנג יטטונדלן
y ןyאזsםאד i□ אין האט ׳האל o:  y״

 ״טטיטע, מטאיצל די jy;;ispy; אוי^^ן
רעדנלר. םונ׳ם ׳גאי טיט פול

 פ״,־י איר ! אײו אױף פ״ף ״איך
דזיעאכ!" אײער א־יף
"...1 א״ר וױללן טיר לרי.אכ׳

ען ד טי עג עז ד ס א ® ע נ ז  אײ״ בי
ט נ ע ש  קלאוק• די פון דז

ר ע נ א . מ אן ױני

חאראמ״ דעד פון ארבײםער די ׳ט־ר
 גיספלנארר 11 ׳א:י8האט קיאוק ביא

;,טיט ^יאפ א ביי ראכען סטריט,  אג• :
: באיטלוס פאיגענדלן טלנוטלז
 אויפריכ״ פלהיגל, די נענדינypרyאנ

 איי״ ביזנלס רyאונז םון א־בײט טיגע
 זײ סאיאטאן, טאריס ברודעד דזיטענט,

oy ,די דורך אײסצודרייזעז כאעראסען 
י־ ^גערעכטיגה״ט״  דאנס־ גרױסע אונ̂ז

 נרןן״ צו איהם און איהם, צו בארק״ט
 פרעזענט. װעדטהםולעז א טיט ז^טידען

 םא־טזעצען זאל עױ איהם וױגעען טיו־
 װאחל דעם פאר אױנייט נוטע זײנע

ױגיאן. דלד פי״
.1 לאה. טיטעדטאן, אױגעד, ט.

.1 ראקאל ׳<לוױן כעני
.1 ^יאקא זעלינטאן, חעררי

.35 ייאהאיל ׳או;געד

 םאר םןורצ־בעײיכעז זיך און אויפצוםאסען
רעװאלוגיע. דאזיגער דער

 די אין געסאלדען װערם עס װי װעדליג,
ר עויים אוגזעי װיל צײכוגגען,  קוײ ז*ין ̂פ

 קוילען, היודשע װי אנדעישז, גיב לען־גענרויך
 פאר׳פידענע די פון װיסען ניצ װיל און

 קוילען- די װאס (במקום׳סן ״סאבכסישוםס״
 זיז- מאדנע סאי. וײ ׳פ-אגען אויכןרימיס

 זײ װעלען מאגען זײעי נזענשען. די נען
 פאס• לגילײ9 מיצ אפניויעז און עז5»:שכ»

 נים אופן ב׳פים אנער װילען זײ ;קודסצ-וא
 אײזערנעס זײער פון מאגען דעם אפנאלען
®אי^אדען. גי= חלילח איחם 4זאי עס אוױוען.

 סמא< מר. אילינא*. פון גאדועדנאר דעי־
 די באפרײפ עדווארפוגג יעדע געגען האם

 גע• פאראורםײלש זײנען װעלכע קאסוגיסםען,
 «ו ■ריזאן־םערםיגען. ר«ידעגע9פ «ו ײארען

 ווידקליד איז גאװערנאר דער װייל .vn דאס
 נא״ זײו ײי סענאעלע׳ קלײנער w גארניט

 ק^בו־ די פון א״גער זו״ל צו ;באם״פ מעז
 איהם װי אזוי און םיליאגלי*, 9 איז ניסבען

 חאבען ׳גפ9גע? נים ער חאפ באפרײען אל״ן
ײן פון גענאסען אזוין  איבע-יגע, לע9 זכות ז
 יאדאור־ איתם כים מען9«וז ז״נלן װאס

 נים. סיר וױיסען דאס — ;עװארעז פײלט
 גאדועד• דעש פון חאגדלוגג דאזיגע די אבעד

 צאין גאגילז דעם אױיסגעדופען האם נאד
דאז פעיעיג;. — גלגעײאיען אונזלדע םון

חאבען — *טיערא, נים אגדעי?. ®ייע זיא
״ געדונעי־פ זי• י ג א אי ג פי ע ®ין מי ע- אזנז

 ^יקאגא׳ןר דעד פון ׳סם*זײלען9געזע-«
 גאװעדנאר נאר — קאמערס, אױ כ׳פעסנער

ײן פון ױערען איאיגעזעצט מוז סמאי׳  אםם. ז
 װעלכע יעניגע, די אנגעיופען חאש ®;•י׳פיגג

 רלדן ?ײן און דעכס׳ען *ל*דירם9 האבלז
 אוג״ בקןלור. םאררעפער. אלס ׳פיקאגא׳ אין

 וואס אז ערקלערם, האבען געגעדאלען זעיז
 איו *ײם איצפיגער דער אין גויםיג איז עס

 חאנען מררא נים זאלען דע-כע ״סע^ען,
 פ^רפיג זײנען װעלכע און ׳מאנ דעס פאר

 זשע״ חאם ״םאב״ דעם אונםער קעמפען.״ צו
 פון עולם גרויסען דעם געם״גכ דאז -9נעי*

 ײזען9 און שפאל דוקא איז ױעלבער אילינאי,
 דאז דז^ענעראל און סמא< גאױערגאר פאי

 קען װאס עולם, גרויסען דעם אש אז האים׳
ײן געבען  וױ גאװעינאר, 9י9 י9פ װאום ז
 ײי מאן, אזא אייאדירען קען וואס סמאי׳
 או\ ■ולװער מים באקלסןען מען דארף דעבס,
כלײ.

• װעלכעי ׳ער 1 דאחערמי אוגגיילדינער
פון פוספרים די אין געגאגגען בלויז איז
פארגלט אנדעיע אלל זיעע ®ין r* םער4!?*
״ן עס חזר״ עי —געי  י9ס זינדע-באק דער ז

 . גזד חאבען וועלכע אנדערע. לע9 אלעסלן.
 ®»ײ חאבען איחס. םאר בעסעי נים חאנדללש

 ח•* לםער׳ן8§ כבוד. מימ אספ ז״ער לאזען
 ♦, ■רעזידענם װערען צו גןגלוסש זאגאד ?ץ־
 חני »ון t]7tt99nr פאדא״גיגשע די פון

 פ»ײ צוס iy*iyzv זיך דארןי ו*אס אײנציגעי,
 איז. צױת, לערלײ9 אינערםראגען און ׳העי
י װאו געוואלד. דאחע-שי. רי^ער9: דעי י  י

*, ׳,געיעבשיגקײכ
־ז.

It.
■ — • .j*t •A . ״-.M, .. t -■

כערילין.
 ה״נט איז א״ראפא אין ̂אגע יד

 oy |yn וױ רטyאגט:>אד#יc -טארשער
vn ,ז״ט #רייןער oyi ד |1ס סוויyר 

 V• 1י ®א^ט״צע די ט¥הר װאס מלחטה,
 אינטער;אציאנאל¥ר ד¥ר פון טױױם
 חולח jyo4n3 oyi ןyר4ורp ואזיע1בורד

 און V)1 ױערט רyקראנק א-ץ אײר-ןא,
ץ oiyii האפגונ;סלאזער ליןא  צױ ד

 איירא•^ די װאס בילר, דאס שםאנד.
n "n לע:דyסיט ®וי איז מאמ ׳עטעאען ר 

 סאכ^ yo^yn סתױווז, yoooW ד
h םאר¥גטשערוג; די אוכס¥נליך  pc 

^ רו n אן אהן צ״ט-סראגען ג y i;y» 
 סתירות, סיסטעם^ הערשענרע{ םולם

 םון מענשען סעוזיגסטע די װעיבע יןויו
jyp זץ• צובלוטיגען בודדצואדע ךער  n

 ?,ורצען א געכעז פ־וכירען יאריױ
 סי- •אריטײעע, רי רyאיב אינערנליק
 די פון י״אגע yעMקאנאמy און נןג^יעלע

 די אײראיא. אין רyגדyל וױכטיגסטע
v^nyunv^n בא״ װי װער^ ■א^טיק 

 דוו־ו דיט אײן םון נאיצטיטט קאגט,
 און ד״ט׳עלאגד צװײצ^ געגעגזאץ דעם

 פראנקר״ך יקרyב ח. ד. אליאירטע, די
 ט1,ז אנדעד^- ר¥ר pc און ;;;^אנד‘ און

 צלוי- osnyn װאס ,rnuviyi םir, ךװך
 כ¥יקר װידער #גופא אליאירט;* די קען

 אויף ענני״אנד. און פראנקרײך צוױיצען
n די ןyroyvp דיט׳עילאגד y i i r סאר־ 
 שלום- װ/ורסאילער פון׳ם פיליכםונבען
 כא- צו זיר ״עטרעבענדמ ׳אין קאגסראלט

 ̂זyליכטונגDארc דאדגע די סון פרײען
 ,ױאל- יעדען אויף אויס דײטיעלאנד סיסם

 m::y oyi אויף דך וױיזט װאס ׳?מנדעי*
 ענצלאנר האריזאננ^ ^ס״פראגצױױיטילז

 אה¥ר ביז זיר האבעז םראגקרייך און
iyrnTy;o4ng גיט nyo,: ק״ן צו

 הארטאני- דויערחא^םער ות£ות׳דיגער7
 די וױיל ד״ט׳טלאגר, ב;ו;ע אלציאן עעד

 כײדע םון פאליטיק איסועדיאליבטייעע
 האר- וײ[ ניט קאז און ניט איז כלוכות
 װאס y:inyt:np רyדyי :אך סא;ײש.

 כיײ צױי׳עען קאנטראסטען די פארגלעט
 םאר״ און װאפעדחבדים ;,:,פױהעיד דע

 אײנהײטלײ רטעןyיטl*ידער ז״עד ױכס
 *טאױיינגעז ׳ד״ט*שלא;ד ;y;y; פיא:ט נעז
״,,ס pc א־ויס סתידוח די  יעאדפ״ אם ;

 גע״ ע;גל״ע״סז*אנצויזי״עער דעי איז בטען
ר אדױס;¥טראטען נענזאץ מ ך  פאלי- אי

 די טזרח. גאה^טען דעם בנונע טיק
 נצחון גרױסען iy״i פארראנלילז טערקען
 ג¥טאכט דך האט װאס גריכעז, רי איבער

 אב¥ר ^טיילער, דער איבערטוטיג, אזױ
 פראנקרייך pc הילף לנדעריגאגדבאדײט

 אז ׳op»c רyד סאװעט־רוסלאגד. — ײח
 האט וועיכע ר^ירוגג, פ־־אנצויזײציע די
;o r װערטער ״סארםע גענונ געהאט 

 פא^אכטונ; טיםע איהר אױסצודדיקען
 |y;y; סyכ טאראלי״״״ען עםארקען און
ya,n׳ סאױעמײעער מד i״-,n ,;y v;:/ 

 ױשח1ק די געװען טחלל האט װמלכע
 אין זיך האט פדױואט־אײגענטום, פון׳ם
 אנטײענגלי• און ידא־טערקי׳שער איהר
 אלס ןyקyלBא:ט o;gpy; נא^יטיק מער

ר נאר א ט̂י  זעיל־ דער םון טחותן נאד̂ן
 דאזיג¥ר דער סאוױעט־רעגירונ;, בער

 אאס באטראכט *;:גלאנד איז װערט פאקם
 אומ־ גרעסטע און פאדראט מסיינסטער

 ■ר״ז, דער איז ;ױיס וױ דאנקבאדק״ט.
 צאחלען, דארםען װעט דײטישלאנד װאס
 ענגלאנד סאכעז זאל פדאגקדייך כדי

 מזרח? נאהענטען oyi בנוגע הנחות
 די pc םח דעם עגבערט סראנע די אט

 זע־ װעלכע פאליסיהער, דײט״עע יעניגע
 םאטערלאנד זייער פאר י״שוזןה •די העז

«P ענגלי^״םראנצויזישע שארפילרע װאס 
;ז.ינאציהוג;
 עס געהט פינאנצ^ דײטשע די סיט

 פראנק־ אין און באמ״ארא■. מעהד אמ
 שטמנ־ דער צו צו, זיך מעז ̂וקם יייד

 און מארק דײטשער דער סון ירידה דינער
it סיגאג״דפארלעגע:- םארגרעסערםע די 

 א מיט מלוכח דײטשער דעד פון הײנמן
 אײן םון אויג. נאסען און סרײליכעז

 די װאס סאר״דאכה׳ט, טעז איז זײם
 סומעס נרויסע קרינען צו אױסזיכטעז

 און קלענער אלץ װעדען דײםשלאנד ®יז
 מען קל״בט זײט אנדערער דער סיז

 סײנט״ ״נע׳ירשנטער דער װאס נחת׳
iy כױט פאכעט i .דא־ דעם פאר נשמה 

 סראנצויזעז די צאהלען רוח גחת זינעץ
 די אױכ דען פרײז, היבמעז נאנץ י

 ״;P סון וױסען ניט ײיילעז פיאטיױזעז
 םיאט ד״נדמעז, די מיט סחותנעשאפמ

TJ נא־ א םאר נעלט פראנצױזישע דאס 
 געאם. דײטשעז דעם pc קרוב הענטעז

 לאזט מארק דייםשע די טיסער װאס ית
 גע״ א אץ נאד איהר געהט ־אחנט^ד׳ײ

 םראנ״ דזןר טיסער אלץ פרזזס, ײיסעז
 פראגצױױשער דער פדאנק. ירזישער
D^20jS מםיח־ זימע פאױדעקען יזאז; 

 ו^ײטשלאנד׳ס אז טרײיסטען, זיד יח ^
 נאר רעח, קײן ניט איז ^ס^מאגג

 אבאר #פר»גמיי^ פאר גאיק א מר׳מרט
jm י n r ײ אויס זאגט נציט, דאס  וי

 פון׳ם צוננ דער מיט אה מימ^דסודות
דער וױסען םעגאיך ױ לאזם

ך pn עמלוןנד דײט^י־^ד, ^ ר ק מ ר ו

iip״ יוו T liiy ifr  :yr*yi<rH* *vTrl
יעיון

» I 4*4 ****** ׳/ יי יlW*J י UPJ
•1 •,K ײרי/ י vn טשען ר> ירעיען ׳תחוס א  װאס 1רינ |*W ט4נ ד̂י
 סױ yopii yoyoign-׳y ,ד jy^rpv צו

^ אױוי נשס אצי אר ^  װארפט ט^ ר
iy, ד *ראגח, פראנצויזיש^- דערyפא- ר

iv w w ^גרוד- iy i  pc 
 די פאר אחױות די זיך ®יז *י#• סאריז׳

vv אדוי פאיגעז. 'i ל״ן יי״צעס* np\ 
h  iy כישא po׳o ^צלוכה־ פלאנצױויש 

 פראג־ nyi אױסטרא;^. דט נודזשעט
w צױזישצר r  W W J M  אויס־ 1

 pc רעפיציס א 1923 &אר נטyכyרyג
 ןyנטליכyארד פאר״ן פיאגק כ^ליא) 4

 נא־ רyד ŷשfראנyכ אנ¥י גיודזשע^
 פינאנ׳דקאנד• רץר pc דyנyריכט-אוג

t דזאט סעגאט, סון׳ס סיע fy w v M ovc, 
 פארד^ט קונצי; דזאט iyoסיגיס ד¥י אז
 דער נאטרעפט פאחטיש pH ׳nyc4t לי

*ג 17 דעסיציט ײ'  האט פראנמר״ף, ב
 ŷכ א vn שא,fרא;yנ onfiy: וױיטצר

 y'n נעת £־אנח, ניייאן 475 פון חוב
 באקו״ צו האט פראנקר״ך װאס חונות,

o ;v3y iy ;p™  jyo ײ vuv” n, אויב 
״  ־yn באצאחלט רלוי■טyכ’א fytyii ז

 כי- 139 פון סודע די פאר שטעי^ רען,
ײנט פדאנקר״ך אז אזױ  אין ני

 נער- חייש^ oyi שוי״דע פאל זyסטyכ
y:ל pc א איז אז״1,י>ב ;yoMiy 

h נאציוזונ;  vn פינאנציע^ע ^pc y 
 Tyi דײטשלאנד׳ס, וױ עמעד סראגקר״ר
 עראצי¥ס9רצ די אק װאי*ט ד״טשיאנד

״״ככעדויכט א שאפען קענעז  דין אין ̂ג
 סאן פראנלור״ר nya סיוכח-נודזשעט,

 וױנמיגצן זעדזױ א כy4צול ׳גיט דאס
ט¥□.

 הײגט איז טיליטאױיום דײטשער דער
ly דעם יאכט און אוטבאד״טענד ro ’H 

iy װייגמ, פאאח i אין פראנצױזיש¥ר 
 c'pc טארך די אױס זוי;ט און נרױס

 איז עס פאיקס-אמאניזם. םדאגצויזישען
 ד״יסטא״ דער פון איראניע כיטערסטע די

yn, חטאים די פאר ״שטראוי״ איס pc 
ym ?״נע yn n fi דאפ טאר׳ יל^רשעד 

 yo4r;- ין״ז האנען ;יט פאלש רײמשע
o איו און ארמײ rn y i טוד» pc דעד 

 סיגאדד דריקענדע די און סאלדאטשינע
 טיט פארבוגדעז זייגען װאס לאסטעז,

 my:y^p פיעל דאס אױפהאלטונ;. איהר
\ym ^פרי- די האט ?4פא־ פראנצױדש 

 אר- yoojr; H אויפצודזא^טעז וױלי׳מיע״
 איין ױך בױ;ס און װ^ט דעד pc מײ
ד עז,1ײ  פדאגקרײך דשא. זר1אי אונט̂י

 גרױסער א אלן כאגעהן ניט זיך קאן
 ךעך איז איהד אהן וױל ניט ארטי/

 װערסא• דער — בטויל שלום װערסאלעד
 ק״ן ניט םדאנקד״ד בר״;;ט שיום
 ארמײ די װאס ,oyi pc צ^דחל?

 םראנצוי- .־yi װ״ר גאר — אפ קאסט
 שפילעז צו זץ• גלוסט בורזשדאזיע רyטיזי
 ;רויםמאכט ערשטער דעד פון ראיע די

 װעאט״טײלען. vm<yi:n און א8א״-א איז
 דײטשלאנד׳ס לי*פעןיה איהר זאל דעיצו

סארשקלאפונג.
pyא;אריfאין זאכען די שטעזזען ט

=

י י ׳ ן י ״ r יײר י iייו• י־כיו לר t r K 
 •jf( ״ז׳ט .~in )3Y ארױוי. o״t י1 ײי!

 ̂ע /י יד?ו,'ע; נ׳יט׳ן ט־חרד די ®יימו
jyy /וו •טוד ii איד ד״ט^עי דןר פון 

ד<«ט *:('*:ר י)«(ױ־׳ונץ. דוםטר׳׳נ^*
 jv־,yr ו־אט )וון נ׳דוא•:׳(:, ייחנ־ח די

t יז«ו; «1,״ד״ט ד־ 1 ״נ•” דיר i l 'v 
 ׳עטיורפ׳!*, טר >ו ץנ^יונד יו־ן זיר טלט

ג Wפ ײיי עס ײ«| ’11  im אנר4»
d די מרר ד«פ«ן נ<ו*ר״טט«ריקיו w s> 

1*r ‘ir irtraMMinn* * in n׳D,
 yr-a I׳n PK •רנ״איי׳טייגמי־ט די
 i<M נ«ח יו׳סעתעװײני׳יר, ןנד׳ור‘׳

i׳r>*1׳JM ר׳ט ®ייגרייו׳ון ^נײט׳ון 
̂נן  יוינײטסלאזיו• די pm דאמוי״ ״פרי׳

»m וױ גוט וןזױ ׳«M חייט im־’;j j M,׳ 
מי^־ט^יזט ®ין׳ם די כ«ט׳»

ט ”פי חןזט אנ סך M גיי
 דט iYW,t~ (1YW )״נען ײאם בחות,

 o'nt ענסװ^רטונג די «ו*דו<ןט־,יו,
 נ־ױס« lie P’lrtiM ד«ר נןייט, דײט׳ט^ן

m ivdm'P 'op m̂b׳j ,ד״ט׳טלטנד M»' פטד 
y*, נץלו«ור«| ר־«0אינד־ב י״ט׳*«ד ד«י i 

m ‘1VQ'-a: ^i״ » j 'v דעם fr.Mrewn, 
 פלן •י<«ס»<ריט> אורנאט־רלינ׳( די ס׳איי
 ריר ,.*vn אינדוסטדיע, דײט־ע/ר דער

t׳ym| רלחדח, דער פון סלף דעם ז״ט 
ט װאס •ד^טו׳וריטי, א  אויו• זיך ׳עט̂׳

 פ>ליו. דײטיצען פון׳ס פארעלענדונג דער
̂כע  איהר פון אויר <ונער נרייננט לוע

̂ים וייט  ד«ר א־ן אי^רתומ איו כויו
ו װ׳גיט־וױרט׳טאטט י ו  נקור׳ננץmp י י

 און fvf’n• אל׳( אונטער גיטנט װאס
I"P נ׳ונען  wMm סדיטז imp יט זיד) 

 איחר« ניט םארטאכט זי אױנ הןיטען,
 דען סחוח/ דײט׳ט« די געגען נרעני»עז

 «ר1ינs M Din אין זעחן «י נעגױגט אי!
 •im פאר׳ן ׳טטיטו* א זזיסט^ע, דער פון
 ?ולטיײשטיח נרױסען א נאזייטינען יען

rm ״די פעלחער־קטנ^רט׳/ פון׳ס i 
 ד«ר* ל״דט ענגיאנר נאזינטען. פון׳ם

 מח פראנקו׳ייך סײסטען, אם פון
 פי און איגדוטטרין טנאפע א אי״ן

 דדרנין ,nimpiMP דייט׳»< די װײדנ
 הוינט פראנת םראסװיזי׳פען םון׳ם פילען

 on *וי׳נ םארליחנן, im אייר עמיאנד
 נרייד «ו ענגאאנד ייר סטארןט אלעמען

 און דײט׳פיאנד סיט אויסנל״ו אן iv נען
 פאר״ nYnitf( אױפ«וריגטען וױרעו

 דיי אין און iJM>rD׳n אין תעיטני׳עען
j׳ נא«ויחו««ן, נאלעMנטעתא«י’א j j* 

ן IJ׳nMt yir'OMiMPV יאנד׳ס מו  ?י
 iiM^wv פראנזױזען. רי ניט אנער

 *prtre און עקאנאנ״׳ע ייר אויענטירט
Tie 5w די איגט mt יאליט״ע, ײד1 m i i 

גענענזאצע;. ז״ערע
•׳.•אד* דMנ אדער ׳טארי װיינינער ניט

 *אנד *װ אא;ד פון סתירות די װי פער
 יעד־ אײנצעינע די איז סתידות די ױינען

 ;*voinyuj'M נא*יא;»יע די נופא. דער
 די סיט דורך ױך פיעכטען ק<ו;פלי?טען

 י/ימבןן די פון א־נטערעסעךהאנפיימטען
 |i׳s׳׳mm»Mt׳m דעס םארפלאנטערען און

 H9 פיננער נעדטסטע די »ז )אזױ פנויא
 די װען .tr.PDJM>«»M ניט איהם נען

הט^ז פאר*נטײ^*ט(ינמ אי׳ פא
 ׳ראו׳ז ivkimi ריט׳ן T®»f׳Mii פראנהר״ר

jam חגס ;׳ױואיט יוינטעתעדאנפ יעדעז 
 w* פראנקר״ו׳ס םון װידעראױפנוי

ito נעניטעז, ׳עטערטע m̂ii MB דאס זיי 
D̂ װענען דען לאננ;עהאט, ׳פױן M’i o n

 וארק ®ונ׳ם שנײ ױלכערנעם אױפ׳ן
 :גל«נץ גריךכלויער שםר&ליגער א פאלט
דים, כײם ש^טען זײן מיט בױס יעדער
קראנץ. א בלוםען »ון איז דוױיג יעדער

 גאכט, די שלמפם ■ארק זילבערנעט אױפ׳ן
 לופט. אץ ןןםעם תהיגער איהר שדועכם
 זווייג, ta $\\ צוױיג א שםילע קלינגען

דרום. דער נאדלען סאסניגע פין ציהם

8

8
 •ארק פון שםילקײם זילכערנער דער אין

 אײז. דער װאו ■לאגם עם וױ נ*ר זיך הערם
י טאריאנג אץ קלאננ אץ נאכם ׳כױם און צוױינ

וױים. אין ®ארנליווערט שםילע שםעהען
nrrnnnTmu־

iy i r «  • n־f*»׳״.׳ m־i׳en*t> *w
o ^ t( (,-« 6 19ר־גיJ9* M iv ןייט׳ן 

 iM,# #*#י״ג^נט׳יט׳( די דו־־ר ד״ט׳*#ן
i#' טר#ט«ר  I״f n» ‘M 9ד* ,iM״ Mv 

I “#9 ין״ן tV"Yi (׳ט אויר r n i  ivט 
mc׳ט״״״אגי, .־•* r t  im־n - n  iy׳ 

X ) IM1V1,) '1 ־"iM MH'D'׳|,tfiNr»M 
M*1'1# DMH ' i'* 

y.f« anfv<-־״;“DPnM*• ‘ Mi f'.e |V 
Yi "*# Ov־M jy)•׳( *|M ט א-נ־ ײעי

«m־,f'l'/iM-B *on ,‘■Yan .;m״m* ‘ yy, 
v׳־M# ייו ־אט, 1••טא• Y #i׳i #״׳irM׳, 

 J>M*I *Ml |1# |MJMIMDI'M יי .'•׳M ט״»
1MJ O'J ,U-'rM יאלט jMIM'V 

n  |"P׳D1׳ HM |jrM'lMBM* MM׳r׳Mft
rM״i j YaY'tit ,fyetMir8D»׳ §•mim

6(1# |MD'#M*• Ml'D'Mi'MJ IYi W W
JM/M' T 'M  I'M*׳' w 

•IM'MiM'MMl i'll׳f'״MD'lMP ר#1  )jn 
m די dMa ״•!,1אוג׳ג i Y f l'M ith t 

1 DMi M'fMUMf״אוי#גו׳1ויי׳* MSM6* 
טידט,

#ו11 ר״טי)!*א;י א־ן  טיר IMflMf 'י
 IMftM#׳* די פון f<anr #-M׳* ד/פ

i  o n• *־mi lift |yD5M* ,יי לי׳וגח 
•91"M' ,MDDMM9 ,Me-MD̂ MUM ,1MB 

 V*M>M9»11 |Mfiv דינסטר״דראו, אפי*ו
4'M1MHM' IMfdMM T'DMJMU Ŷ

dv״i*m ׳#f I־־MiM .י ייגגסיתa‘ Y" 
'■#*'9.*M '1 IM4״Dtf)1־M#M י י׳lift M*M 

 די |yi ׳|MטJM)Mר־M}וט״, ג«’רויסט1א
1 |i# |MJ'1MM>#M IM1M11 |1M"B’J‘' פארי 

 CM ייר#יט ןyנMנMר(MינM iim דיננטן)
M9MP*M1*"J *.Ml.

Mנ#MרMי1#ר די ן ר11 «1י  MM,4,M# י
 גיט ד#ינ״ f׳M |M̂נ1רMיP*.Mר״M״Dl׳!

ijm«s׳i, די #ft'im# |1M IMeJMP'ISM 
M#M* י«1נל ניט יטג«ן MiM̂Mft «׳u״y*־, 

irnM’ IMftM̂M'iM# nMJ ,IMJJ11I,י׳1ײ9
י אמ4׳ iim ,pm ײ |1# הימ(#ו99 י '̂Mv׳

f »M4׳ IM^MM פאר nw9fi vovt יט» 
MiMiMv.Mi fM'eiyn ,א#ירלאד• mms 

 f«M 9י1|1מריו* |*•1• ((1פאר#«סטינ י־י
imi* #1 נר#ג#נדסט#ר• jjm ' im( נו״• די 
9# mo#99 ײזט n  |1M imomoיאי •in 

dm*pmb׳Bn  im • d#9MP m דיט mim
 IMim׳ M'fMirma n טאנאטירט נחות,

‘lie m»n BMi im פארזוןי M9m#im » im 
 19 VM |1M (IMB9M• M |M#M יארי) ד«ר

ו ו im נ י ט o מ  ,o m דײט׳אער 
m׳id9h i׳m >״ י,»יmm ד סיט מ מ מ  ני

m 9fl)Mi«׳Pi״*imim l"f riMimin M 
J#״IMiyi *IOMP |y 9#י9אי |,M91f1MB 

 ־MD1M |MJ'1M Mi'M I'M |MJ''f יועינ#
11 «M1 'IIM r'BO'ft1 חןר יM1MB1M11 

n׳*<  n  ,>109 O'i 01M11 D1׳«׳V'M M9 
m i מסטרי׳ו n n  imbimi w n t a *׳; 

BiMonnM m # rw a  iMinn, גדי m 
n  |y>M9 •אדנייס«ר דייטש nyuifl 

 imMM m נדי »mo״hh iim יערימת
m 1'#׳im M'M'iM• ז״«ר  b >m ii װו ד
״ •Mil דעס,  ד״ט׳*ען Dm הי<ט«ן ז

li# litu׳m חי׳אס אדנ״טעד v r t  m i 
;i iim סטינעס ?ד*י#ס. ע8נינ#זי׳  y״

m v <״ט f: \van״o i׳m >yo *ראטע
i n 9 ד״ט׳*ער דער :ד״ט׳**אנדiM-״ 
 o;׳i# imimii נארױנט י«י «אט טער
iw אגט n jio r ארנ״טס imo, וױכ• זיין 

,H11M9M1M ר9#יסג91ר#ײא< טינכטער
mt iim> ריט א־נ״טען ntv2 ,מיוד״ 

 n, ר׳נדMײyטMפ פאו׳ן זױדזיסט
 נזרזיעואזיע גרדט די יאת. נע<ד פאר׳ן

 •אטײי ׳iim •ינקט דייטשיאגד i׳m איז
 נא• ד )im פראנקרייך אין ,יױ אט״»

 »רי• מ״יינטטע איוזו איס עס טראנם
 iv ?*>J9iM נאיען9י9נא דעס ײילעגיע

ר*«יסאריזידעז.
׳דאר״ סטינעס פח ױי OMגרM•ד א ריט

mv״ im imh׳i ריט ניט pim#m IM״o 
 d?>m# ד״ט׳ען די *«ט לייען, די אדיוי

•d im,די ״ •d imגדוים חןר פ,ין ״ m׳i* 
 דעד cm •ר״מעהן d>mhmi חטטריע,

<yr׳9 די חןנירונג, י•9מא«<י iM n דע״ 
 19 נד״ט imiimi דינקן ■*רט״ןן גיתמס

 M'DtnPMOMi >m׳vmo די עמד, דןם
o n ועװטיט גיט «נער :wav יזזד• 

 D*.M8 ot»M# IVi'tMi, דעם iv האנס
 ־mcf; רעדרוננ װירטח׳ט t׳M דודנדןס

im |m<| י י m w• י an|ד״טשיאנד ׳ I'M 
o n דטרענט n  iim ׳•v: •ih m ii n ine 

יןריז־ס. חןדהמס רען9שיי m ׳טיינען,

 פיון כאי כױערן יעדליכער דעד
ע די ײ ד » ד ״ ע ט ײ כ ר  א

״ ע. מ ד נ ש

 די פון נאי נױעדן יעהדליכער דעד
o׳m ״mo־d׳* טרנ״סעד .פד״• n  i ־ענת 
י I'M חסועטנמד, <מן16 דעס ױתנט,  ח
 סט. צסע5 רענירקנט, טען69 פח «־דאר•

iim 1 ל׳וקסיננטאן'iynM,
 ־עעדנסטער דזד א־ז כאל נויעדן דער

iim אינםעיזסאנםסטמר imt'o ;10 >M3 
pm פסר נקנקנען װערט ער .PM119 10019 v 

 o>mpm< ייגסיותיישסגסל די טון דסגנ•
9 fiM ,oomp'O imwimj w a nדסד״ יר 

o im די טאחנען sum i w a n  oyii m״ 
j«׳odj ניס nr im>m bi•* flr ;דא־ט «״ 

« mmiim̂ שנײ ח



FWITTTn

ם אנ ש ײ מ־נ א ס און נ אנ ש ק ע ש בז א
חעלער. .trn «ין

̂י־ i און ׳*!•י׳נ&ט i y r i s
i ר׳ט אין r u  o n

e«pii iv פון אויסדחת n •  y י*ס איחו 
Bw( דיר vrv, ג׳יט p0n o n 1איח 

bo דיט «my0s V* 00ד, sv i• 
u׳b s) irvrsn *י iv 09)001׳ ipy און 
i0׳pB״ ?iys און ivvjy'jiifpy iv ון* 

i i  נטרײטוױרי־ yftו די <וט fvoi0no׳0
i y i  jyp i iv yj ניזנעס• *לס |0ױ(י 

D0׳n׳׳0 )V0 ס»ר ayi 11»» חר0י, <)s 
f 0 אייןי איןי i׳IvrDVBn•# « iys 
no b״>m«i<9iH און s*10s jy iri סײן 

b׳o׳s « m זיו 09V0V( ארנ״ט.
ײיז). יייעו (•ו

)o i 0) •py •( דין nr t» (׳«, b״
90f) ׳ iv׳ «0 dv«v f ״>si0 yBS״D. 

B אייזר Ip(׳ • titn ׳),jyoym e b 
ig אין o״d v i  i איז i n  ivsvmpj
fpimB*Pi)* i((Bi?)׳ n  /• ip׳iy r
r0׳ip/ סון y rn i iv v און VDiyv׳\v. 

t ipivotMvיר ויי ״» in  ,B>yoyi 
oy f t( וױ א«ױ iy i איד IVBigi Bgn 

Biny^piy — ער איז o n  ivsng
 — <'ס>' ח״י טטדער ivsg נרענעץ.

arm mi 0 ,|g i אונטער g ,יוייונ׳מ 
Biyn ,))ucgi g B iynga •ײס;ע« 

g ivrg{ און מ0ל1סא h ,זי־ ס חיוס 
iyo ,און וונטרױפט וולוס B irn in g a 
y א װי in, נעטר«(ען נייעטעיע׳ נעיע 
וױנט. ivB'gs ,|yi״s םון

 היולנ״ ד״ן אין אזוי ויץ אין וױ
 ע״״נ־ט״ע, נ״ן ,iV9׳v נ*רױנט?(«ס

 ivuvigi אתטעי נוןנט, yspyn ארום
iv•״; דעס סון ליכט rv ,דער־ יערפעי־ 
ryt ׳ איףD;yBgc ויענט, די אויף 

v׳ )u y ig v  ,ynwnit .״ ׳פאטענס  ז
in און ער׳»יינען r w ig a. ״  םאר״ ז
 איינער יערער |.V׳*״(iP און ׳*וװינדעז

 פאר״ ו״ן ריט ריר Bpne׳ זיי פון
iy׳ װאורןי, iv סטרא• ז״ פון א״נער 

 אזעי־ עפעס .pgv דין כ״ט מיר ׳ןועט
y))g> ys סאר־ אין לאס פון *יגגער 

I m ארזיס. טיר «׳׳ ׳עםעיע( *כטיננ s 
 !קערט ige *יטער איך װי אך, !נדרר
(r דאס  די !די !זיי !זיי ראך iv״

 די ;סדאנעךאטאקע ני״ן פוז קרנ;ות
 ז״ע־ פון א;א<יז ד״ן פין אוכי(יילליבע

n .וח׳עבון דין סאדעיען זיי (עײנקען 
פאיפאלנעי... ןייער טיר, פון סיר, פון

 סיר םאמינ הידעל! אין פאטער א
 ׳פרעל־ cin א■ מעק דנד, ר״נפ םאר

 פאר• אױנען: דײנע |io ני<ר יינפן
דיסטער. yt״s די ט־ט גיט ריר סאלנ

איעם, ללאר rrs םאר יעה איף
 Btny ײי פונקט •*סירט, ס׳תאט װאס

 נעטיאםען. איעם ואס װאלט נעכטען
 נעכייבען עס איז דייטייר און ?לאר

 וועל איו זכרון, טײן אין אײגגעלר^ט
פאמעסעז... ניט קיינמאי קײנםאל, עס,

 א «ירער, אין איע ריר זי*ען אט
 *Ktpy איע — אונזערע םער«ינ־פוש*ינ

 «ו — »ועמ אײן מיט אלע סינערס;
אמנ״ עקזאסענירען, iv עקזארענירען,

iflryo׳׳o n  iyo ׳« סין שרײעיm׳D
 א אלעטען םאר למנען הלאר און ניעטה

nypp אי* אינערליכסםמ די פון נילד 
 אורנייהייכען אן 'פון ;ערריכק״םען

 ק״:־ דאס װעל איו םע! טיױמפר.
 און ז־ר גריבלען טאז. ניט םלהר סאי

 pc ?:״שי״לר׳ע־ם דעס אין זיןי נריניען
vvivs *.\
״ א ן־ך העדט אט און מי  pc נ

",״נעיפט :הענלע־ העכסטען דעם !
 אייזערנע די אױף זיף עםענט אט און

 אויפ׳ן א״נער ערשיינט אט און טיד,
 כילד טרויערינען א פאר װאם !עװעי

 פון איד א פאר. זיך טיט מםעלט ער
 ל*:ד אין יאהר 3 קיין נאר ,46 יאהר א

 א־יפ׳ן אױסרדוח אלמעטינער אזא ניט.
 ניט יאנ; יאנ:, ׳שױן קענטיג, נעזיכט.

 און ;מען דארף לעכמן און נעאיב״ט.
 נאט נעט רוםלאנד איז םאםיליע די

 עמעה״ א־ינצינען און איין דעם פא־
 און ארעריקע א•; האנען די װאס רער
 כע־ און ׳טעיזנעיע װענע; טלױטע; ז״

 איינצינעד דעי ־,V א•; ;צ״טע; כע־ע
 האפ־ און ליבע ז־יע־ װעטען אױף •וגשס

 הענען ײעט קאנ«פנטדירם, א־ז
 דעט זיך לעבען ם׳הרען אדאל וױדער
 לינ־ איז טײערםטע זיינע pc אטעם
 אלע ד• פ־ט באלעסטינט אין סםע.

 א-ן אוכז פאל ער ע^יינט נעדאנק^,
נדצעי. אין ארונםער טאכסלאז זיך זעצט

 ה״סט ״װי פיאנע: א סאלם עס
 א םאלט עס ער. ענטפערט איהר#'
 pc אונז ״רערןועהלם :סראנע *וױיטע
 דעם אין ■אם־רומען וױכםינע איינינע

 אי־ן־ װעלכע pc ױניאן in סין לענען
 — מע י,הק ער: ענםפעי־ם "Y וױיםט

 עקזעקיםיװ די און כאא־ד דזמאינט די
o באארד״ iy ii טוין i n 1עקזאםענע 

 א אזױ םיט און (ם’דמיטy ניםזןל א
 פדענט און ,יעס!׳׳ א אינטער הארזפ

 האם װען נאר טיר :״זאנם װײםער
o n אם i n ד ■אםילם, אומליה ו  נ

i » n  i n'  .פײנ• : ip ענםפעום ?
תי i ט1ווע ,יע״, מ n 1עסזאנױנע

m« א אזוי ט־ט און ט1yטoנא(״ t 
 ,10( מיר B)«f״ י א(10# א (אך אמי•

0it 1» ,in n s• 1פא • ?  נא• י0מ
מר ;א;גט ח  *0י nr* — “1(1פ״(נ« נ

iy ״,48 ?אל  n yco iy אזא ריט ny)sn 
 |>0B |yi*B3׳y ,1VBD 010 B'9 און

iy  iyn 0( איז אמים איז iy?0ey
in 1$ n•• 0 יאי• •n  a n

yj«i| ן010אחיםל ניט אפרילאגט »ro«i 
טפטypyi (יט חאנ איך װיסיי נ«'»ס.

Bfi ,|y)y)0i 1 לפ«ן0ח0( דט iyi
(V))0}y)S111| 0 1אי ס«לא(0פ BT*'״

iyjy)0i•״; דיס מי(,  oy, 1ני איו
iy i  (yiiyj ,אין וױיל אייסױ i)0f

yw•? ,י0״( n ,iyay113* ט0ח ן iy i
i y i 00)7 0׳(• BBsypy../

jm| אזײ אנט1ט איך o n  iv)vn
אױפ׳ן אחיף 1טי ?ורט ,p)y נאנ«ען

)y?וןס און דאנ o r 'in y 0 1פא"Vi
: א נאןי |0אויג ײ י נ

i y r i נראדע 1־א ט01י1קאנ m
iy, פון חיפן » v  0 .;vDriy cyi

r>iy»iyp ׳ivpigos, מיטל ירנגע פיט
pypys, (אליסעמ נעיאזירט גלאט ^
iy און ױאנווען) קל״נע די טימ לאנט
זאימיפי, אזױ דיר, אכט1 אויס, זעהט

o ואיטiy 1 וױ iry ה״נט )lyrisy
;yi0ny.| װאלט איו )fa ,iny i'iry

iy 1םי און ייען,1נ 1(ע01(עט האט
iy דאכט,  f0 סוז iy ? )n, אז iy איז

iy םון i ׳»ינט 1;טע0אינטעליג pc אר״
נמגז ?1טא1ל איז iy נײטעײללאם.

i יעצטינע h אױף y i  pc iv iii'c ױג־
אז ,1VC0 נאנץ אויו זאנט ip יאן,
iy 0 איז i?0P v i0*׳)iy  .iv קעכשט

o n  10c ימיאן• לע0 סון אינטעמאכג
i סאר און פיהרער n אליינפיהתנג pc

לױט מייר, זײ, 1סא viyovs אין ;ייע
i װי i  iy׳b p זיי האנען אויס, ויך
זיו lac כט0ר נאנ*ע די פט0כ1סא
i אפ־ןאלטען 1סא עס נאט«ען און n

ica סון ראסע r iyca ip. ט1הע נאי
iv יזעןpc 1 חכרה 0 in s:

cp״ :איהם ס־־ענט מען ;n 1איה,
(0 זיך פען1א1 ױגיאנס אז iv׳i0#i0p׳ i

i0»i0p* ױי אזױ  m״׳Y D)0c"
דף זיי פעז1א1 ״נעוױס :iy ט1ענטפע

ע;ט10 >" ״סאמואם ען״,1י10«10אינק
׳1 זיי װעלען לאן ״װ״ל איהס, מען

פארדענטי* קענען ניט ?אפ־טאליסטען
)y| ענט־ טאטע!׳׳, אומעזע«ליכע אין

ניט. 10ג שטיינעלט אלן iy סעים
v װאס ר0״ס n שרייט •)D ivio, אז

— ,“לאסאתטי איי (אט 1אי 10לײנ״
iy, 10 איהם. רעז ענט1פ  BiycB)V
)d iv»O0 ,א״ 1אי 10״י״ב 1• מ״נט

b 'ovdv(,." ״b p )v i ט•0( 1א ,1איה
d ip■ 010 איז ivi0io־r׳iv  D0ii ,ivo
iv אין שיילען זיו װעט b iv .i״ ? b ;vic
yw 0 ר0( דך ic. וױיס iv .ניט

1סיינ v?0 י0 נים 10( איהד ״•ױיםט
s i0 i n  pc״ivc9vp ))Dvii0n v B

s 10 הייגט, ib״iv b־׳i01(0(׳ d;לפ
b) jnpii d׳ t i0010P וױים מ, ?״ ip

d p i iv jp ii דןי לאכט אי־ם ניט. אױך
i 0 ?אל0ל iy 0 נלױז, n  pc) iv•׳ b

(0 ניט ייר JVP ;?טאנאי ,1PT10»10P׳
IPS01 no 0 ל0ל0ל ־pip׳ װייל

ip 0 ט׳טארםפר i pc) /iVD(0rp)0׳
iv י־ר האלט ips0 ײ ט10ס D0i נ

האל־ vמם0כא יע*טי;ע י1 אז דינינע,
1 <0 IPOי S10״V) 1VC0PP PC 1PB־

t ip(0״ ^vo0s pipניט כיי׳שניל לם
DV1 iv ,1 10 סאל 0 P) D01 iv  1V11

ivn ,»0B׳ i0tr"0׳D0DK [0 אין כייט
)T0)iyii0 י1 כאױילינט ט0ה םמיטה

ip ם01 ו״ידז־טעס, אין לעכעי־וננ i
אז ,tvi0pin ניט ניזנעס־א־יתיטענם

ip 0 א־ב״טעי י1 s09 ipi0t 0םט•
r n j i װען עאפ, א־ן pi• האט כאם

o )0- אנע־קענען צל א;ט1ענט זיר n
o 'i0 )ip i ;;צו נאצינ א■; ענטיט״דו

!01 ־אגעז ס0וו אי־בייטע־ אזעלר?
דען ivn •0( פק״ל. פא־׳; נעאיב״ט

1א נעדאכט, אי־פסעלינלאס איהש ט01
'50 םכסלך ,pin צ״ייב האט דניא; י1

d :ען0נעני p i ;טיט ״ענט’א;־ ;אנצע
עגט־ ז,0־ש,א,אסאס i־׳orvo0iB לעי

1,1״א' : jpo0,'|p; ;אנץ זיך ער פע.־ט
ײענען י;ען1;%ל-ע;ט דלזען 1ט־ ײעט
d p i, עס ׳11 אן,1 וױיל dipt ,אײס
'> P | »•*♦•*״* p•; נים דם0ט1׳ א־ן ;־אדע א־ך כי;

פ^נ* פא־ לין עטעלט הײנט
 נאי באגרײםט געדאנקען. פון טער
 אילסעכ־ דער כדארע * פאר װ*ס םים

 אוינען. זיינע םארצויגען האט ט*;ער
 אין נ^יבם און רעװאילוציןויער, איז ע-

 און •ראנרעסיװ איז ער ;אדביטרײ״שאן
 אר״ איע ;״כעכו^ראנדריק״ אין גילױבט
̂אנג דעם םאידאטעז בײטער  די םון םארי

 אד־ א{ םון כיאכען צי ?אפיטאליםםען
 נע״שעםםסמןאריאריי״ א כײםער־ױגיאז

̂וס וױייו דעם, פאי איז ער און ?ןאן,  ״ד
 אויס• יםאיליססען1קא יד הע^פען װעס

 אין זיך םומ עס װאס איזעס צוגעפינען
פון און ארעס דױיס עי־ ;ױניאנס״ די

dpi ipd<i* ,dpi• $ ס«חט Mpu דץ 
«n r  dpi proim  Dpn m w  pipwn 

ipm w •ון p  D p v w m ר״ ױ» 
'%W PrDW ױץ •ון

r# יײן w פיס ח»פ ו 
פ Dm ױן  tsipn און אױערען ופחן ;ד

m י*ון ןpvw ח*ם רם;  m  m i 
w דפ&  vn 1 פויד ױץ רם kv)pו<״ 
ip vn n נרימר, ,Dm רעם m i ראן 

pnnnw m דס %tx\p...\
I *pwn vn pddd פאו ײפס *

 p»n• ױנז אױ(י הפסטי ntoin דור
 ״ספחנר״ tni^o א פאר וו*פ

ipwrppfnpi* *P<'ח*ססו וס״ Din 
מ פ ר מ מוי ע  np* *ח, יספ^ יי

 גפך נין איןי װען m*״ רי א»ן
 און נראװ און סוס^ג און ^ומ נעימן

 ארנײ״ דער צו יפיאר ײון אינעמפנען
 *פ• אים^ ,ro חפנען ׳<מר״נאוו^גוגנ

PDipm, ארב״טמר, קפנסערװאטמוע 
m װע־ נאגריף אנדער נאנץ א מהפט 
rm נפן i'ir tm n .אםפין טאטען 

t ד׳פנמן o דעם אוגטער פאחצטאנען 
 איו װ*ס סאן א חנװיײ^פנער ײפרע

 מ»! א ;קאפיטאייסטמן די ׳פוגא דם א
̂וט װפס  <ע״ דין איס געסאכט ויןי ה

 חייגס נאקעמפען. צו וײ כ^ס״אױפגפכע
m  vn אגדער׳ע. געיציכטע גאגצע די 

 יעגיגער דער ג^ר איז רעװפילחויפנער א
 אױפ־ דין פאר געסאכט זיןי ואט װאס
 כא״ צו זימעז, צו ׳שיספען, צו גאבע

 פארדא״ צו און םארילױסדען צו ר״דען,
 דערפאר פיהרערי אײ;ע;ע ז״נע סען
vn דער אכער 'npvip אפ היט װאס 
 ריײ דעם ׳ױגיאן זײן פון גאגציזײט די

 אײניג־ די ׳ױ:יאן זײן םון נאסען נעם
 צו צוטדױען דעם ױגיאן, זײן אין קײט
 ?*:• צעהגפאכער א גאר ױנ*אן, דין

 באצײכענט ווערט װעילכער סערװאמאר•
 <יטע- ״עילעקיעאן מאחןרנעי דער א*;

 די םון שװארצסטער דער איס ראטור״
יעױארצע.

 א:־ הםקר דיזער ױעט נאןי יא:; וױ
>׳ האיטען
 אנגע־ דא זיך איף האנ װאס נאי

 ׳םיר גלויבט ברודער. דיזען אױף זעצט
 װאס ניט. גאר איהם צו האב איף אז

vn נע־ װײס ער ׳עױלדי;. נעכאך עי 
 אוכגייק־ אן איז עד כעסעד. ניט נאך

 װאס אומשטעגדען, די םין לרכן ^כעי
 גאס. אידי^עד דער אין יעצט העחעען

 ׳גוט םיינט ער אז זײן, אסא̂י ס׳קען
 אזוי װי ניט געבאף םארשטעהט ער נאר
 אײף װעל איף ארױסצוברענגען. דאס

 ײעז זײן, ס׳העז :װאהרהייט די זאנען
 מ*ט ;עיעגענהײט א האט איטיצער

 ׳טאל פאאר א דורכרײדען זיף אידזס
 געװא־ מעניט אנדער אן גאר עד װאילט

 נאר טאקע איך האב דערפאר רען.
 םייל אזוי איהם אױף זיו נעמײנט דט

 ;ע- האנ איך װאס אט *םעילען.0א*צו?
:אדױסברענגען װאיט

 װיסען זײט כרידער, א-ין שוומסטער
 עק־ קענען :יט װעט מניאן אײער אז

 הער־ װעט א״ניגקײט סײדען זיסטירען
 װיסען, זײם רײחען. אײערע אץ שע\
 און האפט קײן װעט ױגיאן אײער אז

 צוטרױען סײדען האבען, ניט טאכט ה״ן
 צוױײ צום אײנעם םון הערשען װעם
 יעדער מיט אז װיםען, זײט מען.

 אגצוהערע־ אונבאגרינדעטע פיליאטקע,
 אויוי געםאכט װערט עס װאס ניש,

 ארויסגע״ ציגעל א װערט ױגיאן, אײער
 אײער םון פונדאסענט רעם םון ריסען

 אײעד אז װיסען, זײט ארנאגיואציע.
 דער — מונא איגערליכער זאנענאנטער

 אדער נעכטען אױןי איז — גאאטטער
 און ארבײטער אן נעװען אײערנעכטען

 קענעז זיכער זיןי איהר וועט איהם םיט
 ױניאן. אײגענער אײע* <ין1 ספראװען

 אויף פונקט, יצײכטסטער דעד איז עױ
 אײער אויסגיסען קענט אידזר וועטען

 פארגעסס ג. יל א פ ר ע טיט צאדן
 איז ^ונא אטת׳ער אײער אז ניט, אבער
 די אין אםאיל, װי פינקט היינט, נאך

 — הבית בעל דער ארץ צייטעז, ארטע
 ׳אי־.ם ;עגען בעסעד זיף םאראײגמט

אילײן. זיך נעגען אײדע־ באס :ענען
׳אײף פון בעסער נאך וױיס װער

 איז עס לעבענם־נױטיג װי נויטיג, וױ
 דעם בײ רײהען אונזערע איז טי,אײני;ק

טאטעגט. יעצטיגען
 באריכטען אײף בעסער אאטיר :אר

 טים איד א זאכען.. פרקהליכערע וועגען
 און אדײן לויפט ״אטברעילא״ גרויסען א

 ער אז שרײט, און יליפען די זיך בײסט
 ביזנעס א געגעז אבדזשעקשאן אן האט

 ביזנעס־ דער איז? װאס אײדזשענם.
 אין װאכען דרײ ^וין איז אײדזשפנט

 ״העיט ארויםגעקוטען. נימ *טאפ זײז
 ״אז — ער, זאנט — ׳נאד״ הערם נא•־,
 א געכאפט איהם בעיען האט באס מײז

 אוץ ארויסגעדרעהט זיך ער האט ״גאר,
 אױך געקופע״. ניט סעהד עױן א*ז
 ער האם !ביזנעס־אײדזשענט א טיד
 *טאפ? פאר׳ן װאיםען נעקענט ניט דעז

נעאײלט זיף ס׳ער װאס

ך י m ויר \pp י n פאר״ ניט פפרט
>d p i fwim \pdp 1א ײאס סיססרויעה« 

צוױ^עו פאי׳אפר״ט יעצט
 װײס וױ פאר, זיןי ^וטעיט סאסע» דער

 א פארקראכען. ׳אױן איז װארעם דיוער
 זיןי זעצט ארײן, ױ\י געחט יןאגדימט

ppvn, האגד א אױף חאגד א פאריעגט 
 א וױ אױס גאר דך׳ דאכט ,onyi און

 זאג איך רענמ. גארסאיער נעווגטער
אוג״ געויען אנסאיוט ט׳איו »ז

 אויח חגרקענען צו עטװאס סעדיף
 אין אױס, אנער װ״זם עס וױ איחם.

 m :אמת דאף װערטעיל אילטער דער
 אױסזעחן דעם פון ודספן דט גאר קען

ר; טיט עפעי חנם אין װאס  אטא^ זי
pp\ עחנערש א זיף PDVוױיסע חאכען ל 

 ס׳קען ווןם חערט איגװעדנ, שערנער
* אסעריקע. אץ פאסירען
איחס האם מען וױ אזוי

 טוס פראנעז, עחפטע די אװעקגע׳צטעיט
 טום און אויוי ׳טטעי א גיײף דף ער

 און ׳״נו :פרעג א סארהאסטי^ אוױ
 n ענטפערען שױ\ אייף װע< איף או

 ארויפ׳שםע״ דען סיר איהר װעט #פראגע
 סיך איהר׳םאך ?י באיאט אויפ׳ן ילען
ען ניט וױ סיי  כא• ן;אוים ארױפיטטע̂י

 א״ר, צו רעדט ער רוי אזוי און ילאט׳/
^ל א גיײך ער טוט  קא<״ דעם אױף ש
 ער און היטעיל די אן טו א םוט ׳נער
 #גו טיהר. זײט יענער אױוי pur א*ז
 צײ־ הײנטיגע ק^וגער א זײן טען קען

טען?
 אוגז האט איבערראעוגג גרױסע א

 איטא״ דעם פון קאנדידאט א נעגעכען
 גרא״ איז איהם טיט יאהאיל. יליעגישען

 קוסט ׳נו םשורה. געגאנגען אילעס רע
 זין. באנארישט און סהי אױם׳ן ער

 א האילטען צו געבעטען איהם האט מען
 א םון עאפ־טיטינג א כײ רעדע קורצע
 האבען ארכײטער די װעלכען אין שאי,

 פרא״ 3 די כאצאה^ען צו ענטזאגט זיר
 אר• די ארבײטסילאזע. די פאױ צע:ט

 װע״ זײ אז ׳נע׳טעני׳ט האבען בײטער
 אג״ אן רױייצ דערםאר, געבען ניט ילען

 און גענעבען, :יט אױןי האט 3יעא דער
ביזנעס־איײ צוקינשטיגער דער אלס עי,

 איבערצײ־י געדארפט די האט דזיטענט,
ניט. תירוץ קײן איז דאס אז ׳גען

 זיף האט אױםגעהױבען, דף ער האט
 אנ;ע־ האט אין םאמױגט ^עהן ;אנץ

:ענגילי׳פ) אין גערעדט האט (ער פאננען
 פײ, גא פ׳ױ״ נראדע. אי ״סיסט

 ױניאנע. נא פי/ אגבאדי פי/ גאבאדי
 איזע ׳בעד איזע בעד, איזע ױניאנע, גא

 ;טען ױניאנע גודע — פײ ױ בעד!
גוד!״ גא — פיי נא

 א געטאבט מאן דעד דזאט גראדע
 אגװעזענד;ג א<ע אויף אײנדרוק גוטען
 זײן אין האט ער ׳דאך וױיסט איהר

 בא־ צו ארבײטער די געראטען ״רעדע״
. . . אבעי צאדזיען,
 טוט אװעהגעזעצט זיך האט ער װען

״דיד :םרעג א דארט יאט א איהם
 ״װהאםד״ עד טאכט — פײ?'׳ ױ

 פרענ, א װײטער דער איהם טוט
 ״דיד :אקטאװע העכערער א אויף אבער

 אי סערע, ״נא ער: סאכט ד׳ פײ ױ
אזוי עולם דע־ שוין װערט ײ״,9 נא

̂ע און נײנעריג  טוען קול אײן אין א
 װערם ״װהײ :ארויס קילוגג א אזוי

 פאר א צױעטעלט און אויםגערעגט ער
 גע־ א אזוי טוט און ־אויגען פייעדדינע

 פײ, עװריבאדי.גא }מין ״װאדױ : שרײ
״ } פײ אי

 אוים׳ן אבער רעכט. טא?ע ער האט
 גע׳טטע<ט. ניט אידזם מען האט באלאט

 הײנטיגען ביז נאןי איןי וױיס װאס פאר
 אן איז ער װײל פסתטא ניט. טאג

איטאליענער...
 באריכט דער איז הודצעז, אין ׳דאס

הענט איהר וױ ארבײט. מײן פון
 איף בין רעפאדט, מײן םון ארױסזעהן

 געקעםםם און נעשטאנען צײט נאנצע די
 גערעכטע, די פאר א*ן שװאכע די פאר
 םארטגע־ די ארן פראנרעסױוע די פאר

 די און ראריקאלע די פאר עדימענע,
 אבער איף האב צופיל רעװאמציאנערע.

 בין איף װײיל )אויפטאץ געקענט :יט
 צװישען שעפסעלע א דארטע; געװען

 בײ אבער האב ךיא װעאף... פייל אזוי
 םרן שטיטע טײן נערעגענהײט יעדער

 מיר און הערען, געיאזט פראטעסט
 טיפען א נעיאזט האט זי אז דאנט,

פייע. ן א אפקיאננ
 פון טראנען די וױ הער, איך ׳א

 זײער ציטערען! .טיראגען אוגזערע
 זײע־ אונםערנעהן. בײם ריאי*ט טידײילה

 םון האנדלונגען די זײנען האגדלונגען רע
 ~~ געהט ענרע זײער פארצװײפעיטע.

 רעם שוין זעה איף קוטט. ענדע זײער
 םארנען: יליכטיגען דעם םון אויפגאנג

 די פאר עשאפאט דעם עוין זעה איןי
טיראנען. בײזע

 שיןורא״ ברודעד דארטען זאגט װי
 דעילעגאסעך שפאם דער םיז לינסהע

 בײזע הויליעט הוליעס,. ׳יע — ‘לי:>
יאצמאןײצײט... איז היינט וױגטען,
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שסועסעז קורצע
/׳ w./ ו • * י׳• טייי׳ ין (

»«1»11יי »ד אן w/׳ /• ־
ע־עכ יאנ עפיעטײז״ א״דע ליי• אנד̂ז

יJ, 1 “,דיו״״זנא**,־ דיצ ve ׳,,:י אייעי
? טעדיצין *עטענט א ר-ײסט ײאס

 פרי־ נױטי; איז סאר״עטעהן צי דאס איפ
 כאר־ א פאר װאס טיט וױפען צו הער
 זיך באנוצען דאקטױריס סעדיצינען ט־;ן

קדאנחהײטען. קורירען יצ
 טעןיגעברו-כט האט יאקרען אטא^יגע

 ערפאהרוג: ךי ץײ< יורײטיכער ;עוױסע
 זײ־ לןריטיקעי ריזע דאס געצײגט האט
 יצפע־ קראנקהײסען. געוױםע אין נ,יט גען

 עקס־ דאס אױסגעפונען טען האט טער
 העי׳סען קרײטינער דיעזע םון טראקטען

 וױ בעסער ;אך אדער נוט אזױ פונהט
 גע־ דערפאד קרײטיכע-. גאנצע רי

 עקסט- מעהדסטענס יעצט טען כרויכט
 א;צען4פי טעדיצינײצע די פון ראקטען

לרײטיכער. אדער
 ;ײע א צו קוטט צײט צו צײט פון

 אײ־ צײטעז הײנטיגע אבער מעדיצין.
 אנערקענט, װערט מעדיצין גײע א רער
 טען טוז דאחטוירים, פון ־געברױכט און

 עקספערימעד דודך איכערצײנען םריהער
 באטרעפענדע די דאס חױת אויף טען

 װאס װירקונג די וױרקאיך האט מעדיציז
צו. איהר צו שרײבט סען
 גע־ א םאר׳צרײבט דאחטאר א װען ‘

 קראנקען, א פאר טעדיצין װײגאיכע
 טעהר אדער אײגע דארום ער פארשרײבט

 זײ אז דעגיןט ער װאס שטאפען די פון
 אױפ׳ן וױרקוננ געװיסע א האבען װעלען

 אז צײגט ער און הראנקען, פונ׳ם קעךןער
cn צוגרײטען זאי ער אזוי וױ דראניסט 
 און אױפ־לײזען זײ 6זא־ ער םעדיצין. דיזע

 א פין פארטע 1דע אין ראנען װאסעי,
פואװעי. א אדער 1!־י

 טעדי־ ;עוױסע אױך דא זײ;ען עס
 נײ־ צום גרײטע, זײגען װעאכע צינען

 בראנ־ פון פאיטען געוױסע אין *ט״יעל
 א דאקטױרים פיעי״ע םאר״טרייבען קיטיס

̂פט װאס טעדיצין געװיסע  הוס־ צום העי
 טאנופעקםשורעדס דרא; טאנכע טען.

 דער אין טעדיצין דיעזע צו נר״טען
 און פיא, א אדער װאסער, א םון פא־טע

 דארןי ׳עס פאדשר־ײבט דאיזטאר דער װען
 םע־ יעדע צמרײטען ;יט דראניםט דער

 :לײר עס קען ער :אר באזוגדער, דיציז
 ג•״ טאנופעקט׳שורערס נעװיםע נעבען.

 זײערע צו ט־־ײד־געסעז ספעציעאע בעז
 די־ װאס וױיםט יעדער אבעד םעריציגס,

 יעדער אין אגטהאאטען מעדיצינען זע
צוגרײטען. זײ קען דראגיסם

 מעדי־ אנדערע דא אבער זײנען עס
 זאנס מאנושעקסישורער דער װעלכע צינען

 זײ שטאםעז װעאכע םון גענוי אויס ניט
 קײנע האט ער צוזאמעגנעשטעיט זײנען

 דאס צימעז צו באװײזע אומפארטײאישע
 ׳ װירקונג אזא וױרקאיך האס מעדיצין די

 בא־ ער װי קערפער פענשליכען אױפ׳ן
 ניט ער :איז טום ער װאס הױפטעט.

 נאמען, קאינגענדעז שעהז א פעדיצין זײן
 דיזען אפיס פעטענט אין רעדזשיסטרירט

 ידורך און טרײד־םאדק א אלס נאםעז
 וױ־ ער לאזט ארװעױטײזמענטס גרויסע

 קױ כעדיצין זײן דאס עויצם דעם סע;
 כרא־ פארשפרײטע װ״ט געװיסע רירט
 דאקטויריב ויועילכע קדאנקהײטעז ניישע
 לײכט אזױ אדער יטנעיל אזױ נים תענען

קורירען.
 מאנו־ דיעזער דרוקט צ'יט דער מיט

 ״נמםטיםא־ צאהיל נרױסע א פעקטשורער
 יצוײ װעילכע מענ׳טעז פון בריעף ניאאס׳/

 זאגעל און םעדיציז באטרעפענדע די כען
 װאונ־ אויױ װירקליך טוט זי דאס עדות
 טעס* אזעיכע קרירט פען אזוי וװי דער

̂פ  געק־ איז זעהן מיר װעילען טימאניא
 װעאכער עואם דער איטיהעא). סטעז

 יײדט, iy דאס דענקט אדער ליידט,
 בא־ די און טעםטיטאניא^ס ריעזע יעזט

 װאונדערבארע די װענען שרײבונגען
 האט. מעדיצין דיעזע װאס װיריזונג

טעריצין. די קויפט
 ״פע־ דיעזע װען יאהרען, אטאאיגע

 סון םרײ געװען זײגעז סעדיצינם טענט״
 אכית׳עד אן זײ פאר :עװען איז ,4קאנטראי

 אד־ איז װאסער טײך אביסעל גךעדן.
 זיכעיע א אילס ;עװארען װערטײזט

 האר״ן טובערקולאדס, קאנםער, צו רפואה
 אלע און קראנקהײט נידען קראנקהײט,

 א װעלכע פון קיאנקהײטען אנדעיע
 דיזע פון מאנבע לײדען. יזען סענ״ש

 היב־ א אגטהאלטען האבעז מעדיצינען
W צום ״פערוגא״, װי אלקאהאיל, דאזע 

 גע־ עס האבעז װאס די און בײשפיעל,
 זײ דאס נעזאנט עדות האבען טדונייעז,

 פונקט םונטערער, שטארקער, זיך פיהלען
יטנעפסעל. א כיאבעז נאב׳ז זיך פיהאט טיכ*ע: א װי

 נעזעץ דאס איז צײטען הײנטינע
 ־,״ילי דעם *1אוי יטטרײננער. 4פיעי -ייז

 pur םוז מעדיציז פעטענט א פון כעיל״
 1אלקאהאי וױפיעל אויםכעשדיבעץ •טסעזזן

*P כדד די *טטאפען יטעדליכע אנדעיע 
 ניט יטוין םאר מען אנטהאיט. דיציז

װע־ באהויפטונגען וױילדע קײגע סאכעז

 רעיי׳ דיע;עי םין וױרקזאסיןײט די גען
 חראנח-ױי- אומסורירכארע יןורייעז צו צין

 דא:ט שװעריגקײטען אנדערע און טען.
 באיעװיגד* צו זוכען װעי״בע די יעצט טעז
 מאי־־יצוױע־ פאי־יצע דורך עוים דעם יען

כוגגען.
 די פאדקי״עגערט פ*עי האט דאס

 מעדיצינס. פעטענט ״עוױגדרע-־״צע סעהר
 עײןר דעם באדיהרט ניט אבער •:אט עס
 עסי סגיפה. סעדיצין פעטענט דער פון

 פארברױך דעם פארקיענערט ניט האט
 לועי״כע סעדיציז, ואטענטייטע די פון

 דרא; די אין די״עיט הויפט עוילם דער
סטא-ס.

 *m־j די ׳;י*יי1י׳עיב צום ׳געיזנ*ט
 ל£זא־ זײ װעהטאג. י,אש געגען ציגען

 או; פענאסעטין, אס*ירין, אנטחאלטען
 *טקדרין, זײנען ײעיכע *צטאפען אנדערע
 רענ;ע- א זײ ;עהכיט סען װען 4,ספעציע

 רא« דער יזען אײנעם ייב צ״ט. רע
 צױ איז ער װאס דערפון קוכיען װעלטאג

 אין אדער הױז אין פאריצואדט פיעל
 פ־ײטע נענונ ניט געניסט ער און יטאי

 לאי׳ דעי קומט צװ״טען א בײ יוםם.
 א־ז מאגען זײז װאס דעדפון װעהטאג
 קוכיט דריטעז א בי־י ארדנונג, אױסער

 פער* א בײ •צלאסען, :יני,װ צו פון עס
 יאסענדע :יט עסען פרן עס קוביט טעז

 קאפ- דער איז פינפטען א בײ ׳ש«ײזען
 א פון סטנים די פון אײנער װעהטאג

 זמהסטען א נײ קראנקהײט. אינערליכע
 יואי־װעהטאנ דער קוטט זיבעטעז א און
או-זאכען. אנדערע פון

 ״יאסאז ביסעי א כייט מעניט א
 קאן אזוי װי פלעגען זיך דארף סענס״

 א קורירען מעדיצין דיזעיבע און אײן
 פאריצײדע- םון קוטט װאס וױיטאנ קא«

 מעריצין די אױב און אורזאכען^ נע
 דעפ אונטערדריקען צו גענוג שטארס איז

 םון דעם אױזי אוכיגעאכטעט ?אפ־וױיטאנ
 אין טא הוכים, עד אורזאכע א םאר װאס
 אזא דאס באוױיז קייז ניט רען דאס

׳טמדליך? זײן טוז טעדיצין

v־rt זיינע פזוי• ,דונא׳וס*, e״y; * ■גע* דעי־ ן 
 («׳* גע־זיס איחס ־,,ט •,־ע־ען רעכ^יר^ײט״,

 ן־ן ג־מ ן/תיען זיך עצ ו עי אז יר,ען.1בער׳
 עי ז־נעי. נזיי זײנען דעם אין ברי*, אייער
 יגיײנעי, א־פ עי«ע;*נה, גומ, פיתיען ,ױעט
 אין, ;עיײענט, װעיעז אר«יי,^ען זיינע דאס

 ״רי tsf-yn •וע־יכער ד^קטאר, איס צוױיםענס,
 דעי אין נזיצנזעניפען זײנע כיעיייך װייט

 גע־ זי-עי אין יעבען, זײעי #ון חוי»פ*«י*אגע
׳ אײעי זונדחײט. ײ  די גא»ייי*יר, איו, נ

f באיויגונג. חענסטע r• ײנןי א ר  דעי אין ין
 איז עש אין זגיױ#י**ז, קען ^,גערעכטיגקײט״

איחר װאס אייך, *ון אעחן זעחי געױיס

איפילר׳נײ- אי׳ס דיבען װעלכע ד*ציגס
ומ1פ*רשטא ו;;.9פאר״צטא געיען לטע
 ©אישײרענע צע^נדייגע םון קומען יזען

 און r* יזע« ,אזו וױ הייגט אורזאכען.
 פעי״ע אי*ע צו העייפען כיעדיצי; דיזעלכע

 אויב רעהר, :אר ? פאר׳צטאױמ פון
 עסען גיט פון לידט פא^״טאױנ; די

 קאן אוױ וױ •.••*יזען,‘ נעװיסע פון גענוג
 כיע- נעסען דורך ״ועיען פאיריכט דאס

דיצין?
 פאר־ יעדער פדעגען ריז דאד,־י אזױ

 סעחרסטע די אבער מעגיט. צטענריגעד’
 נעהסעז ד» ניט. דאס פרעגען רעניצע;

 פרענענדיג ניט דעריצין יע;ע אדער די
 און אײן םאר טע;י*יר vn עס צי אפילו

 אױןי ניײך וױרקען רעדיצין דערזעלבער
 אומ״צסענדען? אלע אונטער סעניצען אי*ע
 אנדעו״־ע וױייל מעדיציז די ;עהטען וײ

̂ען  זעחען די וױייל אין דאס נמהמען כיענ
 ״טעסטי״ צײטוננען די אי; אדװעדט״זט

 װעיכע סענמען אגדעיע פון סאניאאס״
 זײ- און גענוכיען םעדיצין דיעזע האבען

נעװאיעז. לורידט ;ען
 ויואכ טיט פרעגען, איהר װעט אכער,
 לV'D א?ױ דאס פאדט טעז ערקיערט
fyir:yo טע־סטי- זײערע אין עדות זאגמן 

 גע״ געהאיפען זי״יגעז די דאם סאניאלס
סעדיציגס? Oipovn געוױסע פון װאחוז

t דיןען װעגען o  p:y שרײ“
איטיקעי. כאזונדעד א בעז כיע די בײמייןא, צום נעכיט, אדער

The Hearst Papers Announce
#

as a Regular Contributor

Lloyd George
Former Prime Minister of England

,X

who will cable his views of news events 
and European crises as they arise dur- 
ing 1023. Lloyd George’s next dispatch 

will be published in

It will constitute an answer to 
!,resident Poincare of France.
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־בצ,/•־*• ין־מי ע? >)*עזז ענע*׳
5י; ?־י:ג• ״*,ע־ענצ־י׳״־יצ״ די ״יעזענדײ, ון«

ל/ א יעס ע־־כצע ייוןו: ניען *« יניי׳
*H!־-Mיכג*״,ytf **♦;•:*;*•*זנ?,/,‘ «•'i ט «י

̂די• y *•ן עךs ב ry ’-y- •)צעי די *1’י *,ײ׳נ־׳
̂ען / נא-ועג־נג ״rיH 10 ־־ • ׳•n עגג־שע

כ? ״ ױי׳  ד.א:ען ג••• י-עדע א־חי •,יאש ני
!.•;־••ענט •.•ען חאט איח״ ניצ אז א
•/V0 / 4׳•®* ״לאויפא-ישגי׳יץ א n rr »ני

נ ו ףי  אי״ וי יזעי־געש 6ע מיז /•אפ ן
 י# ױי*כ*;ו ,ײעינע די, נײצע-*:א*וד״*ג•״

 זײגען וער*ב#־יעו,*̂נ6”**נ רײגט ד?פ ײאס
ר pe א)דו*  ג*ז,עי/נ1#״ די אז גסינונג ̂ד

 -ואר ׳•טי־״הצוע יויחי-ע »ון אײנע יויי •'׳”י,
ד ג רי ״  צי״ ״עיט ״;עי^נטיג״ייט״ רי ט

 דצי יוין כגזעיו 8יעפוע״ ו.ױיס ליט יט ט
 ־וינצינ* רי אינע־ טע^*ניעפע אי:י גאגצער

 נןיר 10 אין »אי*. י,י»?ן װאי *ייגעז׳ ה«ע
‘סײ די וגעגען ryvit אפועיעז

 יאנד, ןון איבײטעײןר^פע דעי יןe גינג
pn t װע^נע y ^ 0 t •^מיײ די אױס דדי 
 ארנײפץר״ דעי־ pe גגען ׳יוזיעב p# נוגגעז

T t *?vm iiyp ,sswjvtz 7»אי-א« אוין* 
 tfjjf.*״״ ד‘י ‘*ןילד** גזיי וןײניג װי ״י*ען

̂ס,  ״גע־ דעי װןלגען דעגר,« איהר •ואס ד
̂טעי־ יפרי׳בט איהר רעגטינ^י•׳/  ״איחר :ו״־

 ״ג^יע׳גפינין״•* די אז •יויגעפען, גיט דאיפט
 \,pwtp* ע1!/יי*ע p^« 0 בייויו ®איכיע•

 גײ,* די if כהצו&ןי׳• זיר יחעו1ב» װןינ^
ijjjiiiM מאיעיגע pit ז7אידמי* fjn.דא ״ 

 די .r*y« גרויפען א וירעי1 איחר מאכט
ס#- >1 מאי־טיעא ״•״pjMMjnyj״

 איח- און סמסנ^יאיו איגזעי •ון יאריטע•
 נ'%, !־וען אנאויאומען״ און אידעיי״עז רע

 זי אדעי ע^ויסטירען, גע^אג• ניט ײ *4װא•
9• 9 װ|י• W אויפזעוזן אנדער גאנץ lift 
אינ• די if נ•■, דען איחר װייס« ל•.9אעח

-jfp 9 יאחר «ןץיז יעדע חא« י9«ערנדיאנ
if f if ii/ יוויןי lyityu ןפ ifTrr •אוייצל 

אויסגלײר־ און י1י*טעה9» איהרע •4װעחי
ײו  און וריננייעז^ p* לי#יפ9• יויהין נ

 •וי •אר«רע« •ײגציוען ילז יאליפיס יי
 «אקי דער ״גערעכייגתײט״. די נץ9ג און

׳ י י  חןל׳ך •ײזאסןןלאע יm •1| 1״P W י
 דאס [7HT190MM געהאט ני« חאם גאטען

?9 דער ונעגען עינדצסיע
 און T7««jn«r די רינ«יג ני■ «7•אדײ זי

 װאס iU9f)TJir»<N דעד •ון «רינ!יומן
צז ״נײע *״ערע ••7טר9ננ9 מאי  ״90 און יי

/ חזײל ^׳ ױנג אוי  -9t ײד9 סיד וױללן ינ
 איחד 09V ני■, ווידלי װײסס איחר אז נלן,

 די •אדסרלס ״גלרלנמיגקי♦•״ די רלד•.
ן יידל^לן סאדלדגסיל די און גײלכטל ו  י

נ9 י7י אין נגען1יא1נא9  װלגונג.9י«לר'נ1י
 נײ י9® חאל• ר ח י » 0911 אבלר׳ יאס

«iאינלר נל«לז סיר איז, דאס סאדלין, ן 
 #לן19•י ס״נוגגסיאול •וסטל׳ ננוה יײלר

 מיגדלס«ל n ױיסחאלילן גי■ ללגלן 0911
 *״• •ון נוי«יג •אר חאלמען םיר קריייק.

 ידן סײגונג יונזלר אויסצודריקלן וײ• לו
 »אר ?ומם װאס דאס, גלגלן ייאאלס® ױגזלר

ן י  ״9״®• סיר מחסת ני® לס ®יו /נד94רוסי י
 ללן9®ידל 7ײ3 די לו סקל««י« לו זיף ;לז
 ׳יבלן1גי* סיר סחסת י9נ א^ויאונגעז׳/ און

 די דיט געגראפלן ײעי״עז דוכלאנד ®ין ?9
 אידל* מאדעמע יוון ע,ינ ®ונולרל י*ל9 יס1
 9 חאנען םיר אוינ ויא:נגען.1גי9 ייון ילן9

 ”ג1» ידע;ע9ר9® די װלגלן קריסיר, פון װאדמ
 דלר- עש vn רלסיאגה פ»ד נגלן1גילרגעחם

 ליגל9ד די v$ וינלד, זײנ״ן םיר וױיל י,9®
 ״•ײק׳/ יראצלנם מה וײנלז ®ונטלרגלחסונגלן

 חײליגל נזלר1א ®»י לס ל«לן9ײ סיר ®ון
 •ון אוייסלרקואסקײ® די ליחלן n •ליכ®

 זײ װײל *ײקס, דיזל ®די״ דנײ*לד9 די
 ״גייל .יז8 סאסקלז די אין א״ן ויך זױק^לן

 איהר נאויאונגלן״.9 סאדליגל ®ון ללן9»ידל
•.ין טײל •ניגלר ז3019119ב ״דלר ®רײבם:

 מיט זיד יחם19ב אדבײסלד״באװעגוגג דלר
 ׳1®וג«לרגלחמונגל י*ע9 די ®ו סימ^אטיע

 ארנײכער״. רוסי׳ילז פאר׳ן ;עחען װללנל
 ®לווז. קלײנעם 9 .ױידלר 9י מאנט וויהר
 נ״ 9 ג די פיהלט ארב״מלר רוסי׳פלן •אר׳ן

 פיס־ גרלסטל די ולגוגג19רבײ»לד־־כ9 ל צ
 ®וג- יעדע ואר אייך ®א^גליך ®יז יאםיע׳

 אנלי חלל»לז. איחס קען חאס נג,1טלר;עתמ
 אזוי T9 װ״ס, מײל באןואוסנסיניגלד דלר

 נד9סי**1ר אין ידלז20י7לק לם1• עס זוי :ג,9י
 סאוןלכררעז׳ניס, מר^ם׳לר1כל איצטיכלר דלר

ן 1א מלדזי נים ®מת׳ן דלד »ין איז װללכלר
 ן1א טיע9דלפי לדגסטל די דךי ם^ײניגער, גי

 ײן9 נאי האם ױאס לךילע, pc 9 ייג9םיר
9 19Tין t,װי ינען is יהר9 נײ בי׳ײבען 
 גל״ נים ®דבײמלד רוסי®? די ללנלן כ=״9מ
I װלילן לן8ל9ח ’t ׳נגעז1ונםעי־נלהמ9 קײנל 

 גע־־ואיעז געמײנם זוןייםען זײ װלן ילו89
ן9 גים זײנען זײ ײאס לרנסם׳ נץ9כ  דז י

 ײ9 ״דלר ?9 םײנם, איחר ?.4•ל• סלחרססע
 מען1;עק לנדליך T’9 גד9סי1י ין9 נײםלר

 אינער* ז״נלז םיר נעי9 נם״.9מ זיין צו
 יז9 ם1י9 ז9 ׳כ?ת9 גיש איו ס9ד T9 !ייגפ׳

 :״i9 וױיפריחלי #»ם9ר׳יקלMT9 91 וונקם לר
 ס9ײ ללס,iyi 9® םיר י*דן ,ot’,'91 דלס םלד
 jnyui9 ללן9ז ׳לר««לנס ,T9 קלגלז׳ מיר

 כם9״מ דלר װלגלן row דלם װיסלן רבײטלר9
p t ויך9 כדי יגײ*לד״׳,9 י«לז01י דלם tיי 

 ילד־9 11י רפיחרלז9« לןT9ל ני® TT ללן9?
וײי® װי ױײיימגס, יייז׳ גלז׳9ג9דלם לײ
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״נןן ya^yn ו״ןזען, ו״ן  y* tyyiai pit• ז
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29.97 -----סטרים y©33 װעסס 28 ■״ogp ?לאוק ®לײזתר באכיםץ, ם. י.
12.75 — סטדיט םארגאז 196 יעװין, אוז ,שװערנאװס?

yvy yDOj'B 236 ,.■oaa pigpp-----------avoo;,! נטא8טאר ׳■י?יאז
v אכםע 523 איצ?אוױםש, ם. װם. ,o^vy? ס. ;yvy-------------4.00

19.00 —-----------סטריט y©32 איסט 12 וװ^ אוז רסyלבK רארף,
26.98 — — סטריט y©35 װעסט 25 לאנםאר, אוז טירטטייז ארטשאנם,

21.45--------סםריט y©21 װעסם 54 כאנעל, אוז דייטמםאז ?ומנער, י.
5.75-----סטדיט טעoyn© 18 151 בלום, אוז םײםאז שײנאװיםט, פ.

 9סה. — םט. nyogi©:gs 58 ?•םי., קל•!? אינםערלידזשי םאריסי, דז׳ש.
 27.05 סט. 35 ײ״ 151 ראזעגםעלד, און ר«זענם*ל נאלדשםײז, אחןרב«ו, ח.
,posacnMii ם.  30.25 — סטרים y©23 װעסם 158 יאכאס«וױטש, אוז בלאו '

20.09 ------------םםרים yoao װעסם no זיס?ינד, אוז נאוף ?ורנדו,
27.10-----סם. y©2i װעסס 18 ח«ר«װינד», »וז םילװערטאו ליםנ*וי, ב.
8.3ס — — םםריט טע17 װמםט 37 ה*םי., 1אי םילבער נורװיםץ, ם.
8.10-----סםײט טע17 וועסם 87 ק*ם«., אוז סילבער נראסאוױגד•, ם.
10.27------םםריט y©25 װעםם 108 ׳ק»םי. קלאו? װאלט?יו רעיז, ל.

r n. ,129 ?לאו? ?עןענעס רוביז •.,ogp 11.25--------ס®. םע22 װעסם
25.89 -----------ססריס םז36 װעסם oap,.■ 22 סײםאז ר. ראנד»סײז,
11.50-----------סטריט yo28 וועסם 145 קאםי., ם. י ר. װײנשסײן,

12.00----------------םםריט yoi איסס 54 דאװ•^ י. סײכבערנ, ה.

8 5ס ״י —--------םטרים yo30 װעסס 24 סירעינעל, ל. םרוכםםאן, ם.
47סס.-------------.vy yoci'D 302 ,.loap קלאו? דאװידאװ הארינ^ י.
r ם. צאיאז, ס. n. 28 141 קאם•., נעלדםאנד ooyv23.02 -----סטריט טע

2800 —-----סטייט סצטע װעםם 30 סאס•., ליססאז ס. רץ«ןר, דזיש.
r סעדיםאז o*p D'yn,.§ 136 רזש, רובינשםײז, iy v y-----------148.11

p. ,דר נאלדיז נאלרשטײזy40 ס .,ioap 3.20-----סםריט םע21 איםם
8סה.----------ססריט yD36 װעםט icg,. 302? ?לאוק כאסקיז שװארםץ,

21.00 — —------םםריט y©22 װעסם 134 נאירשטײז, ה. «,yngp ם.
5.20— ־־־ װאמז) 4( עװענױ ^דיםאז 149 ?אם«., קאלכערט נלאנסקי,

18.00------------* — סטרים םע30 איסם 38 בלוםכ^, ד. םאר?וס, ע.
r ? i. ,24 װעםם 142 רוביז, ה. ב. קאהעז©y 14סס.------------סםריט

vy ycc;'B. 230 קאם■., רyנrקיר װאלםזנר װיז,yי אוז ראכינאוױנדש
223.82 ---------------------------------װאכעז) דרײ (פאר

2.85------- סט־ים y©i7 ©oyv 37 רנ,yנרינב אוז נינזבמרנ םעטנער,
14.00-----------סםריט y©i5 ©oyv 48 ,.iogp ?אר מארוױם סטייז, ה.

r. 0 איזראעלס?/ n. ,'31 7 סױרם ©pyv3.30 —--------סטרים טע
26.25 -----סםריט y©ie ooyv 4 רםאז,yלyp אח אנדערםאז ׳דרו?םיו ל.
4----------עװעניו פינםםע 242 קאם■., ?לאוק ילאזא ^םםאז, ם. .0 0
11.75 —---------םטרים y©i איסם 54 םארםיז, לעא. וױיג׳אןײן, ה.

3סס. — — ---------------סט. װאסער 518 ?אהעז, םשאס. נאראו•,
11.00----------. סט דמױזשאז 117 האוז, קאום ילyכ ר^{ןןר, רזש. ס.

*45.84.-----------ססריט y©io איסט 92 בראס., אוז רװאר?יז סאגדער,
m 49 כראס., ראזןנכערג םיום, rP v n 27.00 — — — — — ססרים
8.45-------------------------ססרים דיװיושאז 90 קי־וגטאז. סיום,
6.50-----------------------סםרים דױויזשאז 97 כראדסקי, םלום,

19.40--------------------באוערי 344 ענײדער, סעםיתל םארשזסײז,
.303 -----בדאדװײ איסט 30 לאםי., סענםשורי םװענסיעםח שאיירא, אב.

40.65 --------------------סםרים גרענד 300 נראסםאז, נארסענהוי?,

. װאך) נעליסמע קװי*ירונ;ען װײמערע

,4«ר י » » iv t is .ער סג ^ שי י

. «-ן רעד«?**ד » - «װ.0׳»«ל נ.
י ן נ ל #r 119 ײי 4• \ n v * «

״ נ ל ׳ ו ?׳ • '« ײ *י) ״ ײו ײ ן 1אי >11? כ י ן ו  n ז
 ק״ן »ון ר<*וחןי.זין,1'9 י«י <•«* »'י

i f i ' i רינ«'י.-*״)(«רי»נןר j ,rn׳i ו-ך 
 rijra, 11»« • #•*« ««»«*•, »: «ױיי *י״ן

n*« ץ ן ן>• וווינ• װ«ס <׳», «״ו,יו< ?י  ן
«ו «*ז *«n «*ר«««חן, 1« ? *1) 11»* tra 

m »עז. וי ײ?  *rmjn *••« «עג«, *)* י
tin.? » «1«« «יז »,1«יי« * «ױ «*י

 אױגען• צוגעואסטע נוט
דכפדג ®ײר מאכט נלעזער

. ן ה ע ז

אױנעו־ני*• נע«אסםע1* נוט
 אוחי נ*ר כ»?ום«ן םען «|p זער
 סו״נן אוינ*ן די — װ«, אײן

 K »ן סון װעחון עקזאטינירט
 • ט*ו װעלכ׳נר ט*םעטריסם,

 I*•? דאקטאר, ר׳נדזטיםטרירטןר
 טיורםינרטינס מוזען ניעז׳נר די

*•טיטטן, םעה׳נעו א פין װע־ען

פעסער ל. בארנעט ור.
^®פוימען און א«מ#םעםריסמ

 to קייגטןן נימר בראדװײ׳ איסט 215
 ס•. «ע116 געבען עװעגױ, לענאהס 102
it»168 נעבען עװע., ®ראסיעהט 895  y 
no ייזױחני נעבעז עװע., •יטהין mif 
 כר«נמס. ראוה םארדהאם איסם 262

ס• 137 ױן if®n 136•• עװ., לטע 3813

b i t ארםשדיםדיד
א י כ ם א ל א ע ש ע ה  ס

 סשאי צװעפאםשני
טהעס ליל װהײס

y'ny0gpa yo’n j ר•■ 
 קאםיגג און ײניגג1ד«

דאױינינג. •פבראידערי
 דלעסיא א. ®רא®.

 סט. טע34 װ. 44
עװ;ג לענאקט 322

>yoi26 סט (
i ױננע ■«ר קורמו r n i 

םײשינג •עםרמו
.n^roypo

•5.00 מםאדעדבוןי
*V....... ■ ■״■■■׳ ---

סקעטשינג דעזײנינג,
דאלאר 25 פון רעדאקשאן א

 אוז irp״o:ynoy• םוז לורס םורעז א י1או״
 טשילדרענס* אוז cyo'o לײריס, םון סקעטשענ

נארם^םס.
 כלױז איז •פער ײאונדערבארער דיזער

 זיך סארשרײגט דעצעםבער. םאגאט פאד׳ן
גלייר.
w אירנענד לוםט ?yv» ביז 6 סוז אװענט׳ ;• 

.6 ניז 2 םוז נאכםיטאנ, עבת
T H E M ODERN FASH IO N  SCHOOL
104 W . 43rd Sl̂  D’w‘f * 6'h A'*■

2441 גרעםערםי טעקעפאן
 פדעם לעאנארד די

יארגן נװ ׳םט. טע23 איםט ♦2

s z m m m u

<מראנד״88ק פא־אײניגטע ױ
געזעלשא•©. א־גייטעד_ װע

ןe ;׳•־*•• £ ו ײ .)7 ז

 ov װ*נען ?,ב '*יס, דו סין טײתן
 ניװ®״ ® אמעחוינען די בײ דך האט
 גרױ־ ®♦ין *•ן דך פאראײדגען w נינג

 חונדערט ואר ® םון V"i*v:*rn ע0
 עימ®- םון נױגד on יױןי ריסני״יע^

די עס נרעסער װאס ®ז רוגנ,
 טיטגיי- ^אחי H ®ון אונטע-געדינגען

o'* rv i ערםאמרײנער און זיכעחור 
אתטערגממונג, יז*#יער*טדוע די יזא

 ם^מעחױ rא סאראײדגונג .די און
o '* .m די םון אײנע ^y^v y rT 

 אי♦ נױען ®דער קױםען *ו נעװען vא
 גיױס* * ס*ר הױז נעכײיגע4®'

 מןו- ys® םיט אײגע^רדענט טיט״\ידער,
 אכית׳ע אן ®ין באחױעמייכקײטען דערנע

 וױיקיר דעם פון פרײ #ם,י®רנײטער*וז
 די יענדל^רדס, נעיר״דוחפסיג® סון

 ®!!®נומען וױ *ן-ערל%ערונגעז,8•רי;צ-
 םון אסי*ונג1םאראײגיגונגס*פאר דער נײ
 :פאינעגדע זײנען ;עזעי״עאפט, דעי

t( ארבײטער־קי״אס דעם לערגען 
 &מיײאיזטי דורך ?ע^נסט־סארװא^טונג

 אוג־ ק»*«עראטױוע דודך םאהרוגנ,1ע
 ס®• דעם אנטוױקי״ען )2 ;טערנעטיננען

 דעם םארנרזגסערען און גײטט ציא^ען
 רי נײ גוצרינקײט און װערט סאציאי״ען

ריט^ידער.
אײגװאויג־ די באיצטעהן פאײויםיג

 ני׳»ט םרן יאאפעראטיװען 8 די םין גער
 קינדעד אי־ן יאדיאך, און סארוזײרעטע

הױז. אין זיך נײ
 הא^ט ;עזע^אםט סאראײניגטע די
 ®ײ אין בױען צו *'ל ®יהר פאר ®בער

 פאר חײזער קאאפעראטײוע ®תאנידרען
 א װאו יארין, נױ •טטאדט אין סאמי^עס

 ע-4י פון אוםן ״פעהנערער און יײכטערעד
 איג* דורך װערען דעמרײכס כען

 ;יױכען פרױואטע די ®■יעאפען נאגצען
 ני• אין נעהט עס װאו עס־ציכיערען, און

 איז ארבײס פראדויוטע!, 5פי< אזוי װזח
 קא* דעם אנ^טאט אײגםיהרען און צײט,

 און עס־ציטערען היכען, ®■®דאטיװע
 ארכײטער״ יעדעד אין יױנדעד״גארטענס

 די סאר אױך ׳עאפען דערטיט און ׳הײס
 עק®־ זײן צו מעגייכקײט די הױדפרױען

 סאציאי און זעלבסטדטענדינ ;אפיי׳ט
T; און פרײ svi.

 דעם צו •טטערונכען די פון א״:ע
 קא־ דער םון אנטװיקילוגג און װאויןס

 אטעריקא אין כאװענוגג ®ועראטיװער
 די םת אײנע איזאילירטקײט זײער איז

 וױרט־ יזײן ני׳עטא איז עס *נדערע.
 אוג־ אײן םון פארביגדונגעז ״עאםטייכע
 קײן און צוױיטער, א כייט טערנעטוגנ

אנכיעסעע  צו־ א צענםיאיליזאציע, ̂ו
 פון כאראקטמריסטי״ש איז װאס ישםאנד,

אמערי־- איז ארכײטער־באװעמנג דער

MP 1א נייר h אראיעיממ•
 כרײד ®yn װ®® ®גחױ̂כ ftf |Mf ײעט

Vi] אד^-יל^נער דעי 
w צלצטאנד א כײױענוגכ r y * )  pc 

ט n די טי ®  y in D ih y i® ® P  v y v i iv o 
)י*ענדע־ אײראיעאײעע פון עסי»צ1נא;י

מע.tfp §רעס די ציי

 טיירןעד וױיםט מיטץ אונקער
נאארד. דזשױנט

עי ר רו עי, י» נ * 22 פיז אוניז 'P t f/
 פון נאארד דז^אינט טיט׳ן וױדער איז

n רyראכ דרעס און וױיסט דער v«|® כײ 
 דעש םון טיטינגען יעצטע די פון אײגעם
 לט1אגנ^פט^ ער איז נאארד

ײדאז. דעי פין ביזנעס׳אײדד^ענט אי״ס
 פריהער ״פוין איז או;קער נרודער

 דער םון ביזנעס־א״דדצענט א געװען
nv|® ״;ממאבט ט1דעדאי חאט ער און 

 ®רװארט®^ חןריבער חייז טען גוט׳/
̂ון א־ב״ט די עי װעט איצטעי אז  ט

®ר בעסעי. ;

 חאלנע צו טיקעטס טעאטעד
®ױיזען.

 דע»ארטטע;ט עדױהײ׳פאגאל אונזער
 ריט׳ן איאגז׳מטענטש נעכיאבט האט

 דע־ אונטער ׳יוונסט'טעאטעי אידײשען
 י1 דאס שלוארץ, סארים פון דירעחציאן
 יאקאיס או:?ערע םון סיטגילידער

 ור״ז. י-׳איכען * פאי ט״חעטס כאקוכיען
 םאר טיהעטס צ-ױי כאקוסען װעיען די

r• דעם n די־ איז יאס אײנעם. םון 
 מיטױאד דיגסטא״,, םאנטאנ, פאר טיג
 אין יענת און ®ױעגט ראנער״שסא; אין

כיאטיגע. זוגטאג
 דע• עדױקײ״צאגאא פרל אפיס אין

 ׳ססריט טע16 װעסט 8 פאיטמענט,
 װאס סיז^-קארדס, אדױסגעגעבעז װעיען

 םיז כאקס־אפיס אין רוייזען דארף סען
 סענט. 5 כיויז ooip קארד א טעאטער.

 דרולען צר קאסט עס װאס דעקען צו
חאיטען, רי

 אעטערנעשאנאל װעלכען צו
? איהר באלאנגט לאקאל

 איחד לא?ןי װעיכעז צו אויס גי• מאגט עס
ן געחט — במלאנ;•, ו  אײן זיך •רײב• י

ן י סענ• יוני«י :אחגטססזןן דעם י
 ארן וואוינונג אײער •ון טער

 ד*ס — אערעגם, I לער^ט
 •טענדיג אײך װעט

פןן. •••*מיצקו

ס ר ע ר ע ד י א ר ב מ ע
אױםמערקזאם. ,66 לאקאל ױניאן,

אן די ש די ד אנ עםבראידעחירם די פון קאםיטע אבחשעקשאן און ע־ז
אן םיטען וועט ,06 לאקאל ױני

דעצעםכער סען16 שכת, דעם
נאבמיםאג. אוהר 1 פונקם

 די ה$מיטע. דעד פאר ערשײגען סווען קאנדידאםען :®כיינירטע אלע
באלאט. אוים׳ן װערען ארױפנעיטטעאט ניט װעאען עױטײנען :יט וױך׳עז װאס

עקזעקוטװוע. דער פון נאמען אין
סעקרעטער. אױערבאך. ע.

 אלסןך און םאכער סאםפעל טײלאוס, לײויס
3 לאהאל יוניאן שנײרער רײשאן

!אױפמעדקזאם
ל?>קאל אונזער פדן אפיט דער

ט פ ו מ
נאך סטריט, טע29 װעסמ 12 פון

עװ. לעסםינכטאן סאר. סם., סע25 איסס 130
:רוס, בדידעראיכען מיט __
L ,םענעדזשער־סעק. לעפחאוױמש

ר איסט הן שאגאל ױו ק גע אנ נ
m / װ־ ר ® • ״ו •, לן נ ר ® ,* • * •

i ^־נכערעכט r v  m y r ■גיצסו y s y n y jv a  fy iry••  W t
y a מ ױ ו י י 24 ו ra ,*a,

a ?לײנע i y i׳jy*,f, 1 » r מ l,# גי y y i y i n i  f y ^ jy r ia

ט נ ע פ ר ע ע ״ a א  a n a p a,■ /׳
H M  H f iM  • 4® ! • in  « T m איו 8 u m

ט » געי ר /י y( ו a  y a  tap 'vy ^ ל ר ye ט־י .y־‘ חן ^
 אר׳ דער *׳a "OfM'i yitfa,׳ jnyfra דגען סיר •gn נאחאנילוגג די

ye jyopr* vjrnrytv y גוסעגט m עי ^eyjMS jr% ^ו׳

Ul4

. ם מ ׳ נ י ל ק ײ . ח

סקול דענסינג
;נ. ססױס, זלנטאן m - חאלל ללינםאן

 תעדלארעגער a t*a דט טאנ׳וט ױעלנעד דער
 ױען ד*ט a ya ייווען .*r’a זאלט ovav רעגש.

? טאנווען א־׳ע־ע פר״נדע אנדערע אי*;•
רוחיג, ,o;ajyy ra סקול ד;עס*ננ חי^לינ׳ס

 מגע אנשטענײגסטע די אין.‘#־ נאדזאנענייג א
 סקול. דיזע נאזונען ס־ידלעך, ya נאיעס - ל״ט
 א״ג• דך איהר לטaז טאנצען דט קענט א־ל,ר א״כ

 V? קענט איהר רעג־׳יך. ,־ױ שנעל אז״ שרײבען
 מאנמאג, יעדען ועלנסט ה*־?לינ׳ען הערר נ*יט זעהן

.10a«׳ ב*ז ye ,evyea 8 פר״סאג א־ז מיט־־אך

אינפא־מאצ׳אן, פיר לומט

M. Heicklin’s School of Dancing
OLIKTON HALL, 101 Clinton Btreot, New York, N. Y.

פון דעדינערס

פארלאגגם סו א װערען סליידער פרדען
k ק ם ) נו ז ס ע פ א ר * e> ד ע נ ע ז 1» ם ע ד ־ * t

y a ױננ עזיי a ד eםיםעס טרױען, ר 
ן או שע צ חןר ר קמ חן ײ קורס׳ a קי
ן אי  נאל״ 9 סײגט סקול מינושעל »

ע מ ד  גרױסע א און •אזישאן ^
ט. <נעחאי

װ סקוחל םיטשעל די %  נארנמנם *
ײניג^  נריי׳ םייקינ^ יקנתח אחןו

i *אר פיסיע און <רמנ r n e קייי׳ 
 יאי׳ד 60 אינער ?סאנלירט רןר. 5
g ערםאינ• נרעסטען ד*ם םים

hAkfeftנײע tyyTa 
 םיסטעםען נײע

 מאטאדען נעססע
רעזולטאטען בעסטע

 און מאנ *תסערד^ט. ירױואם
 בארינגוננעז. נוסע הלאסןן. אווענם

o שײיכם, r m t f m קוםם אדעד 
 םוי«ר סים נוקלןם ®רייןן א פאר 5
s אינפארסאזחג

אן טרייע  אין דעםאנסםרײזז
םקול. אונזער

םרײמאנ און מיטװסר טסנטא^ :קלאסען אװענמ
סקול. דער אין פריי דעםאנםםריישאן

MITCHELL DESIGNING SCHOOL!
15 WEST 37th STREET, NEW YORK 2

Phoo« : F iu  R «r 1674 S
Boston Branch: 10 Haywtrd Place 2
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 ררעס וי פון כאארד רזשאינט מון מיטינג
ױנ־אז גואכעו־ זױיסט און

m k b I il'wnon  pc n״״
J•|»* 8*1״ S'VP'** U8״1K fj| 11׳11
8*'v> (y r 'K iy iM־ty •׳*jw y i  , w u■

8e oyi •yap* ,|yi>o oyi *ys׳״*i 6.. 3. . .yj . y(״״

k ׳ ^ '5*yBy*• *yins )1 p» vu, 
i״e r  ,o*py??*y pa |yj*»^y w ז׳י 

m ן s ia y i **• בייט .,M9 pa 
pmv »נ״ yj'-ey :»>״e n  b it  ;y־־• 

r« ״» »fi Bjy*yjii|5 ׳*k *yi״*kb b 
v ye*}«BraBi*a k׳*yiivvi u ״rn  *a 

f pc *yn a״ iv tv'Bi'yj tveryi דעי 
iv ווינ״ט :» i a y iyu a  n  |yn נע־ 

c *yi *•a b jv c*}־.*iyn y װעיעז די 
iVBiiyi D**a*a *yi iv ״w,; י»ט 

ya *yi*דני ־ irvco iy i, ד*ב •v 
y jy* |ypucyraB iiyn״ װ*ל. ער ן 

 ז־#וס B»K'*KB D1-.K1 88« yB״*8?
y i* 83 רו׳עא׳גט*k ;varys w  n

 8i* ז־> s׳M ,y׳ji*B יyר iy>yi !;•*ye׳/•
r ;yy״fi y y׳y i ,;yjnp pnw o:av* 

B*yn i;a*ia8 א־נע־ג^ענען v־.O’ek c 
lyina• ־8י םיז רערנעד ז,8י18י 

y pa Bi**r*y 25 ?,aP?־yy־B, ד־אם 
 t־K *y •an נ^דנערנ, כ׳, y**{<8 וי

b k :ko 8 ona \yv,ys BPBByraB ד«ט 
ta ,B iy 'p iy •» נ*ט r a• די .Dy;i*a 

8’Ban iy»V די si*B׳IK B.’ysyyj y 
iy i;a ׳n  ,am *ט8ה |8ױנ B-.y^ny 

 ם*רר*נ;ט, .־y סטרייי,. pa ysvfl די
1*0 BBaoyi Byn o W 'V vyo  a ;yn 

iy װעדע;,  Nji ױך« aריינגyרyנyנט 
fry u איס a; c סון iy״ v bv b  i y i 

ארנײט׳ןמ
p*i סארייוומ iv lyByjynyrH oiyu 

■D'CK Bin
י  כ*טיגנ jytjvy? פון ל8י<8ט8«ר מ

r ס*ן n. .29 ין6 נ oyi nya*Bjmi>B;טע 
pa fyiyynKc a*vn נוט ;yomy.;

*ואריפםען.
י די ד«ס װיסען, d?8< 22 ל*»<  *8י

B ;**rn  pe W w o ין6 נ^ארד KJ־
 ty״;t |y«29 און jy»22 om רנער8וו

ryi bu״yivipytpy n  4jni»vyj |yo 
pstn k lyBBParyio'iK Bfn ױגיטי רער 

n האט yjpyn ק«מ*טע, חויז  BKPyi 
 •vyy הױז ױניט• דער pyr* אױפזיגט

 אױ דאנ? ly^y-yyio א סקז*ן. ספן
 ט׳ט^־ראן »ום ivi*ryj אױסגפדריתט

is; א ארס ה^ריט^ דפר iVitsys• סון 
 22 יאקא? פון באאדד פקזעשוטױו חזם

 -py איז yB’ci>p הויז יודט• רyר *ו
׳־;.y::yB»>p ס. נרוחןר iyp*vyi װעמיט
 יאלאי האט צ־־טדיפט ,'yistn אן א•;

 כאאר.־ דז׳טאינט רעם א־נפאדם־רט 22
 פאי־ צו ח׳ע¥נט”א oyiT'B אלס דאס

Din tvopyj םון «ראץ py-inB -טאס?א 
 בא־ א־ז דעז־ננ־־ט, האט װ^נען־ װי׳ז,

 ראטפ:* pyB■• ברודעד ;ini>vyj ׳טטירט
r y a. אױך ytn*, װע־ט לױצדיפם y::n■ 

<•.V213
 מי' די iyB״nyi נוט האט 25 לאיאל

r פון נ־טס n. םון נאאדד yi-zvv.ns- 
yo22 cjn| ױ;י- די נאו־אנקט האט אדן 

o«3 ?אד־טע, ה״ז ס• n  >yyy נדטער״
i y j

 וױפע;, נעראזט א־־ד לאט 25 יאלאי
 דאט באא־ד פחזןלים-ו דיפר דאס

y n s y r  ly B ry iK* עא»ירא א״דא 
 לאהאיל פא־ם־עטעז «ױ טפטנןד א איס
so•ה*ם רײז ײניפ• דןר אין 25

 האגי־ די גרסנע־־־סע: ה*ם 66 יאקאי
מי םץ באארד תמןוינס פון יוננ ס ת או  נ
 ב«• האם און סןן22 און טען15 דעם

y מט*דט v rסטyא ר ^י  דער אין וױניק נ
 קאמיטד הויו יזג־סי

r פון מדכפרס n. דזג־ אין נאאדד 
 ;ע־■ באיטטיטט זיינען לאס׳ם*! הןיז ירדס•
cn װי דאדען ifc :
im 22 *אהאל פיז oyiir*, ב^־טוזא 

 דא־ טומסט¥ר 25 יאלאל פון לא*יא;.
 יוא־כ ידודער 60 יאקא^ פין י״ם, רא

 <•yiyn נ. ברודער 66 יאלאי פיז ריעזי,
 די נעל־יסען דט ד.*ם 89 יאלאי
e םון דאנײלננ n נאױעכ־ פרן באאיד 

» נע־ נת;.15 ח
כאדינט. דידע?סארפ א־ו באא־ד
םבפר םיז מ פ•;;.4 דפפ יז

‘ט־מ׳צעי פון פא» דעם סון ?אםיטע א
 די דאם ערהיעהדם, ווענער או;

 ארכײכע־ די אינעלעגט האם סיריזע
 נז־ א־ז דאס ט.”« או;נ«עטיססע פאד
 tv? דאמ א*צם דדטון. סאנאט איז ווען

 rp=*n די א־ז *רבײנמי נײע מנוםען
מן מנ V מ "i ,פי־- ז־י און ארכיינתר 
מנען, n יו  o in נעיזמז זאא ױניאז 

 א־:*־־ ותרט פפרלא;; דער טטזזלונג. א
אפיס. «ום נזמעמז

a קאדמאן סיד נרודער r'z n v א־ז 
 E*r ת־ צ־ עריןלעהדוננ, »ז פ«ר<««ט
מן, ר מ  א דאט ארנ״ט, ער וואו ס׳

דע־ פו; סטאפטי »ו איהס געהאם חזכם
■vs wzv.vrvz*• איז קײס די •דגייט.

iy•׳ K •י/ eiyiin j ',yi ־8* פון ?אג״טע '2*2 יי?̂!
B “א׳ t'n n y  oya ייאתאי! פיז

 רא־ pyp ד*פ ארויס;¥נראנט, u-y״ 60
י א ו י ג,>K א׳ טyד8פyפ i 16 ר r ^ i i y i| 

r פץ בעי. n ו נ^ארד* yD'iiyi ]yarn 
y;y j svtssvv ly inB  ,:visry^ 'v״ 

pyrn 60 ?אי8י פיז, ,BiMtfrnv Bfn 
 *8י oyi פו; נ^ארד ivDnvny די דאס
אי  נאיגטירט jyayyn 2 פיט ־דיה8 האט י

DVl “0CV3\V)'W-<y IV yB'28P א
ס, א־ו נאא־ד ר טז ^ל  אויזאנ^ די ד
 — א׳ז ;יט os^v^y vo'?tr< ד• װא־ום

^ר ניט — *y זאדט  אין אידס. iv ל
iy־ny,TnB א ר־ט אניי־אנ; i נאי^ױס 

v •y-, D*y‘-i־DBnr לאלאל פון )vs tit״ 
ט״נע״ט.

r ׳ r B*- ,נ־אתא־ו pyo. דזיטא־נט זון 
 א־יסם-הרלינ^ אן pyB^ נ־ט כאא־ד

y^yysyrt; פאד בארינט cyp אט18ר 
 נאא־י ד־ פלן נארינט רyר

;.vD'-rys דט o*,yn דירעיטא־ס א־ל
נארינט. קאמיטע אדגאניזאצ׳^ן

cv פיט אניייא;; אין i פו; נא־טל-ס 
r n. אר;א;ייא^א;ב די האט נאאיד 

ya'atfp א איאנז׳ע־רט s y r ט׳^ררא;״

 fH וואחלען
דדעסמאכער

 «ון דעזולטאט
 דדעסנו און סקױרט דעד

,23 ל»ד,אל ױדאן, .)1 «׳•« ן•( («לוס
iv די היי!וי tyBy^B'pyppn, ״ורײ• די 

 ײאח• די איtfo jy: 6 רט8י׳ *ין ח״ט״,
^w n n ys  iy א׳ין א*ן ivfpyyyi 
jyiyn ryyya "vvp״ y- r גרױפע די 

 '8י פאדװאלטען װ^ס |״,ynyirvr8y״<־
 אין דפנען נ־ט דערל^ז^ און ,2!( לאי
yBK־’yp ״ דיyvnaiiyp y'K'v^o״, 
 א«י< איי( ראנטyJ D*n pyoy'B דאס

B״ iyB״nv נאנ׳ן r iv *y ri׳iyyא<• די ״ 
 jyBPKinBB װאס |"ypyi8‘VPKyi״ טע

oyp וױילען און יאקאי*^ yriyo| װעל״ 
i ,yB־,Bs” iny jy, ^װאלט \yssmsn 

)j tvav־,־־K yD־;y i־Bt"B׳DBiv סיט

 ‘tfvv: ivu-nrysaa א־ז יyנ‘יyוי ד־ט־ננ,
y-,: דעפ נאלולרנע־ vo'Si.; דיסט־ אױןי 

 y•; א־אנז׳ע־־ט *ינעז? ״'ט־נג^ *•רט
j  . : v y i׳pc v: ; k ז־, T: n״ r  |y ■#א 

yi־y^ vy j ;y j 'K.; •די־ כײ ׳:יט־נ״;: ד 
yt ז״נע; ,־טי;:ע,נ ;v jyvy־yp'*ic־;
rטy.י״;־

B־i,kycK ?יאנ״טע די .־אע ׳.-־ • aw 
קאאפע־י״טאן פא־ pc ד• o*.yD’CK אין  

נ״דזר אר״נ^בר״גגען איס דעיע־-אט^  
״:•א דער א-ן אפטילױטעט •. 

:;״ נ׳־ט־נ: ייזע,־ זיף ־אט דע־נ״ע pysp'r
יי•סעק־עטע*

m ^ n m n E v s im r- rm
• y i etrlyB^gmvB'iK ״ נפ8חןץי׳» it

<ey ב8 ה^טy1 ג^מיט ר irB̂ iynvB 
 טויט^ » װי fi«׳Mpnyi ח^ט אלץ ר*ס

Bypws. ר8מיטנייד די ne 23 לא<8י 
yBpp| נוט y«Bim*D| װאס ts r רח3ח 
 iyB8n י״ ; ivonM נאטת |8ז׳ינ <ײט

jyi*B^8B, דער אז n ry i nyviai, סין 
 א זיף lysna iv ;*ר מײגט "ypp״? די

 *8P י8י סען ,jywpiviv אזױ װי װע<,
;iya»K■ |y פון oyi איפ8י? nirtypB, 

 פאר דופא נ^טטימט )ysan זײ און —
 טמן 08״ ivnyo די פאר "vosvi״ די

 (יס פאד^ורײען |1M ארנײט ױני^ן גוטע
n ״B'y מיט ')iyp’>i vsvs'iovvs-o.

iy i אדט<• די דאס איז, רעזולטאט 
i״ איז ?KP8< דעם פון ניסטרא^ע y r 

my?״yj B״yi8,| װײס־ סיט |1«וואכ״ 
Bjyivyia .איס ״אנדער ח »,iyrny iy 

oiv םון טראל iy iM y i fyvBBj oyi 
: די ײאפ '\Pso "yp 8 חסינים iyB8P•נ 

ivayn BB»oya ״* דיon  pa |y>n 8י• 
bp.? מיט oyi גאנ^ן ii״if־ys iv •יל» 

t iy i״p ” t iv b b i ,jyiy״o סיט nnv 
i 2 iyi8ipy»” i8״pc y ״?•iyo yiy 

yr| אין i  .11883 iroipyipy Dyi■ 
 נזיט נלאטואיל^ זיר iyo ט״”ײה1״ם

oyi •יי ׳,זיענ״ B iyi iya8 18P״ y3HT:| 
”iyi מיל און זיג אזא ״נאד i ..פאריאר^״

̂ווסקי א. ראמ^ל
אײנכינדער.

1)0 II, nt) Si., New York. N. Y.
.rirBMPnri ׳*נת

ײטעד ס ױנ ט ײ ט רי ם שו עז ט טר ענ מ ט ר ^ פ ע ד

נאקאנט מאכט

פאי• סטעםפס ס״יוױנגס רראר isis אײעיע אױם בױט
סערטיפיר«ײטס סײוױנגס סרעזשורי

.1923 יאנואד, וטען דעם פעליג װערען װעט סטעמפס סײװינגם וואר 1918 אייעךע
באניו אדעד אפיס פאסט אײער צו היינט די נעהמט

סערטיפיקײטס סיױױנגס טדעזשורי פאר אױם די כײט
 טרעזשורי *דאלארדיגען25 א קריגען איהר קענט סםעםפם, סײוױנג װאר אין .$25.00 האט אי־ר אויב

קעש. א*ן $4.50 און םערטיפיקײט סײוױנגם
 ססנ-דאלארדיגען 8 קריגעז איהר קענט סטעמפס, םײוױננם ױאר אין $ioo.oo א האט איהר א־ינ

קעד. אין $18סס. אדן סערטיפיקײט םײװינגם טרעזשורי
 יגען1-דאלאר1000 8 קריגען איהר קענט סטעםפם, סײװינגם ר8״ אין $iooo.oo 8 האט איהר א״ב

 םער־ םײוױנגם טרעזשורי לארדיגע8־ד10ס צוױי און םערטיפיקײט םײװיננס טרעזשורי
קעש. אין $16סס. אץ מיפיקייטם

באנק אךער םאסטמײםטער אײער מיט דך באראמ
סטעםפס סײװינגם ר8װ קײן נים ט8די איהר אויכ

םערםיפיהײטם סיװױנגס פרעזשורי הויפס
ר ה א י ti נ י פ ן י א

:לגט8פ וױ װערםה אין סערטיפיקײםם סײוױנגם טרעזשורי אײערע זיך פארגועםערם
$100.00 ביז אויח וואקסט $82סס. rn $25.00 אױון װאקסט $20.50

$iooo.oo ביז אױח װאקסט $820
 נא״ סטײטס ױנײטעד די פון קרעדיט דעם מ*ט נעזיכערט זײנען סערטיפיקײטס סײוױנגס טיעזשורי

װעאט. דעד אין אינװעסטפענטס זיכערסטע די פון אײגע זײגען און װעינכמנס
̂וס װערטה, אין ארויסגענעבען װערען זײ  אײך ס^סט סערטיפיהײט t« $25 יעדען. פאד צוגענגאיך איז װ

.$820 סערטיפיקײט $1000 8 ;$82 סערטיםיסײט $100 8 ; $20.50 בצו״ז
 אײנגע״ אבער קענען זיי ארױסנענעבען. *ווערען זײ װ^ס ט$נ, דעם םון י^הר 5 *יז םעציג ווערען זײ

1 צײט. יעדער צו װערען כירט8ל
 8 פראצענט 4 אונגעםער סעדטיםיק״טס סײװיגגס טדעזשורי די אײן כרײננען •דײזען, איצטיגע די צי

 אונגעפער און טעדמין, פעצמעז דעם ביז ;עהאאטען װערען זײ אױב האצכ־יעהרציך), (צוגעדעכענט יא־ײ
פעציג. רוערען זײ וױ םריהער אײנגעקאסידט װערעז זײ אױב פראצענט 3

 נאר־ םון און טעיןסעס) ירושה און עסטײט (אויסזגד טעקסעס יאקאצע און סטײט םון םרײ זײנעז ךײ
טעסס. אינהאם סעדעראצ

 ייעם םארהיטען צו אום װאשינגטאן, אין דעפארםטענט םרעזשזדי דעם אין דעדזשיסטדירט זײנעז די
נ:כה. אדער פארצוסט םיז א־ימנטיכער

 אייך װעט בענקער אדער ■אסטמײםטעד אי'ער
אינםאךמײשאנע אלע געבען צופרידענהײט מיט

ו ײ ^

«W ’bi ון• >•y 
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ױניאן װאירהערם נארםפנס לײויס זתסערנןךמנאל דפר פװ ארבאו ומיויעמןר
PR IC E 8 CEN TSNow York, t'ri/tiiy, Uicftnhfr22, 1922. .1922 , .־>l. IV, No. ,1״Vדעצעמבער טען22 פרײטאג, =sr־

ם דו ענ ר ע ט ע ג ר מונ טי ש פ ײ א  און וױיםט די ב
ר ע כ א מ ס ע ר ט וועגען ד ביי ר א ך- א װ

 טען,2 דעם דאנעדשטאג, און מיטװאך ױנסטא̂ג פאדקומען װעט אפשטימונג דעפערענדום ױ
 טעמפעל לײבאר אץ חעדקװארדערס אױ̂ו מאנט ױניאן די — יאנואר. טען4 און טען3

אעחסטױע. דער אין אדגאדזאציאנס־דרוױ^ רעם אנצופיהדען
 דעל אין דרײװ ארגאגיזאצ־אגס־ רע־
 8 ר8ם ינדוסטריע8 דרעס און װײסט

 עגער־ מ8ג וזערט ױד^ן, צענט8י8*100
 דזש^ינט דעם פון ^;;עפיהרט דש

 כעד8דרעסני ארן וױיסט די פון באא־ד
 דזשע- םון ױפזיכט8 די אונטער ױדאן
 האבכ^י!. י. ברודער טענעדזשעד, 4נעראי

 סיט אגצופיהרען דרײװ דעם כדי
 בא״ דזשאיגט דעד װעט ;,‘ע־פאי טעלר

 ציײ אין העדקװאדערס אויםפאכען ארד
 עװ. טע2 און סט. טע14 טעטפעי*, באי

 די אויױ דך דאכט דינסט^ג נער־סטען
 אג־ װעט דארטען םון אין העדהױאדערס

 אמאדזאצ־אנס-אר• די װערען נעפיוזרט
בײט.

 שטעחט װאס איצטער הויפםזאך רי
 ױנ״ און'דיעסמאכעי װײסט דער םא-
 רעפערעגדרפ די דורכצוסיהרען א־ז יאן

 ילױט ׳יכײט8װאר* װעגען אפשטיטונג
 עיד דזשענעראצ דעס פון באשיוס רעם

 אינטעדנײ- אונזער ון6 באאיד ועקוטיװ
 בא- װאר די האט ױניאן די שאגאי.
 אפשטי־ רעפערענדום די דאס שטיניט

 מיטװאך דינסטאנ, פארקומען זאי מוגנ
 און טען3 ׳טען2 דעם דאנערשטאג, און

 װעט ױניאז די .1923 יאנוא־*, טען4
 •ױ טגענוג ם' טיטגצידער די באזארגען

 געגעגדען, אצע די אין פרעצער״ צינג
 אצע כדי װאוינען, אדבײטער די װאו

 אחן זאילען ױניאן דער פון םיטגצידעד
 אין באטײציגען קאנען זיך שװעריגסײטעז

אםשסימונ;. רעפערענדום דער
 װײסט די װאס בא^אט דעם אױוי

 צו באקומעז װערען דדעסטאכער און
 פיאד עױקלערונ; אן זיך :עפיגט שטימעז

זײ פאר זאצ עס כדי טיטגיייער, די

 האנדעצט עס װאס וועגען דין לןצאר
 אויפגעפא־ דיגען זײ װאס װעגען ׳זיר

שטיםען. צו געײא־עז דעיט
 ארבײטס-סיסטעם אן איבערצובײסען

 צייכטע אזא ניט איז איגדוסטריע א אין
 איז עס מײגען. ילזאנען טאגכע וױ ׳זאך

 דך קאן מען און זאה עדגסטע זעהר א
 כאצעכאטים די דאס ריכטעז גוט גאגץ

 זאלען שעפער דרעס און וױיסט ד% פון
 װעט ױניאן די װען ראנגצעז, שטארק זיך
 אר- דעם איבעראדכײטען נעהרען זיך

 אויןי שטיק־ארבײט פון כייטס־סיסטעם
 ארבײ- די און ױניאן די װאך״ארבײט.

 דע• #דארםען איגדוסטריע דער פון טעױ
 ארױס- ׳נױטיג װען גוײט, זײן ריבעד,
 רע־ דער פאר יזאמי א אין צונעהן
 עס װע,,, באצעכעטים די אױב פאדם,

גוטען. מיט נאנגעבען װעיעז :יט
 די זײנען םראנע, די אבער איז
 ביי קצאר שוין דרעספאכער און וױיסט

 בע- זײ װיצען םראגע? דער איבער זיך
 זײן איירער װאו, פון ארבײטען סער

 םוז ארבײטעז און באנדעצ םון שקילאפען
 געד«ן צו נרײט זײ זײנען און שטיק?
 זיך װעצען באצעבאטים די אויב העכיפען
 םון איבערבײטען דאס געגעז שטעצען

? ארבײטס־סיסטעם דעם
 האט ױניאן די דאס אטת, איז עם

 איצטי־ ךער װען אז באש^אםען, שוין
 אויסגעהן, װעט טדײד*א;דימענט גער
 םארצאמט זאצ דאנאט, קוטענדען דעם

 ־ ד א ו ו בארעבאטים די פון װערען
 ארבײטער אצע פאר ;ט י י ב ר א

 אינדוסטריע. דרעס און װײסט דעד אין
 מײנונג די וױסען אבע״ וױצ מניאן די

אינרוםט־ דער אין אדבײטער אצע םון

 די און ׳פ־אגע די אט באצוג אין ריע
 רועגען אויפגעפאדערט װערען אדבײטע•

 שטים״ נ״ם ארױסצוזאגען קלאר זיך דעם
 אפ׳עטי- רעפערעגדום א דורך האסטען,

 לזצאר גאדז 4זאי עס כדי און מונג״
 ײד דעי םון טיטגציד יעדען פאר דין
 װע- וץ/ האגדעצט דא װאפ װעגען יאן
 די האט ׳שטימען געהעז וײ װאס געז

 די נאיאט אױפ׳ן ארױםגעשטעצט ױניאן
ערקצערונג: פאמענדע
 דרעס די םון נאארד דזשאינט ״דער

 אצע די און װדאן, וױיסטראכעד און
 אנגע- איהם אן ױינען װאס צאלואצפ
 םארצאג״ צו באשצאסען האכען שצאםען,

 פו- םון דאפ נאצענאטיפ, די םון גען
 זאצ ,1923 םעברואר, טאנאט מענדעז

 איג• דער אין סיםטעם ארכײטם דער
 שטײן״ פון װערעז אוטגעביםען דוסטריע
ט. י י ב ד אי - ך א ו ו אױוי ארבײט

 ניאגו־ די מיט ״אוגטעדהאנדצונגען
.)Iff וײ% אויןי (׳•לוס

 אד־ שלקױננער ודעז.
 אטע־י^נעי רעסירט
פאסי• אױפ׳ן יזדאנס

האוסט פיה
 אד-עס-דט שצעדנגער פיעזידענט

 ױניא;ה צי״נא• כענטיאל פון טינגען ט
 םיאגציפ״ כא; און אגדושעיעם ̂אם אין
 פא־ אױפ׳ן שטעדט א;דעיע נאו און ל!א,

 איצט. זיר געפינט עד װאו יזאוסט, פיפיק
 אפ* דף ער װעט צורײז ױעג ױין ײײו•

 װאש-נגטאן סיאטעי, אין שטעיען
 םי־ א אדרעסירצן װעט ער װאו פטייט,

 ױ;יאן י״נאר סענעראר דעד פון טי:ג
שטאדט. יענער פון

 אײ כדום־נצ אז דך, פאדשטעזזט עם
 אעטעי״ די םון טיטיגגען די ער דעפירט

 אדפ- װזנדט ער װאו ׳צאי,אי*ס נײשאנאי
כאדיםטעדונג. טיט גענוטען
 רעדט ױניאנס אטעריקאנעד די נײ

 אין ארכײטער״באװעגונג דער איכעי ער
 דעי־צע^ט ער ארעײחא. און אײיאפא

 דעד פין אינײטער אפעדיקאגער די
 אין פאיטי״ יײכאר ״נױטיש טעכטינעד
 אײפ;ע״ װעיעז דעדעס די און עגגלאנד,

אױפכיעדיזזאטחײט. םיצ טיט הערט
 אויר ער לאט אגדזשעצעס יאס אין

 םאציאייכ״ םון.דעפ טיטיג; א אדרעסײט
 אײפ״ איז רעדע דין און נרענטש, טישען

ענטוזיאזם. ג־ױפ טיט געױא-ען נעגיטען

 ױם געזקצליכער א דעצקםנער, םען25 מאנטאג,
 די פאר און קלאוהםאבהר פאר סוכ

דועםםאמר און װײספ
2 דעם סאגטאג, קוטעגדען  דע״ טען5

 איז טאג דעד קריםטמעס. איז צעטבער,
 קצאוה״ די פאר ױם־סוב געזעצציכער א

 דרעס״ און װײסט די םאר און מאכער
 צױ באהומען האבען סיר און מאכער,

 בא״ דזשאינט בײדע די םון שריםטען
 די פון מיטגצידער די װעצכע אין ארדס,

 אויפגעפא־ װערען ארגאניזאציעס צװײ
ארבײטען. צד ניט טאג יענעם דערט

 באאדד דזשאינט פון נאמען איז איז
 װי <וט אזוי ױניאן, קצאוהמאכער די פון
 די םון באארד דזשאינט פון נאמען אין

 פארערען ױניאן, דרעסמאכער און װײסט
 מינד טויזעגדער צעהנדציגע די אויף מיר

 אונ״ זײנען װאס צאקאצס, די פון גצידער
 דיזע פון׳ דדטוריםדיהציע די טער

 צו ניט מאג יענעם #באארדס דזיטאינט
אוגײטען.

 הצאופםאכע^ די אנבאצאנגט װאס
ײ זייגען ̂ע ז  ךי און ײאך־איבייטער, אי

 באקומען דעם״טאג םאר אצע דארםען
 דעם װאצטען זײ וױ פונק^ כאצאחיט,

געארבײט. טאג
 דאס * מענצץ/ איז עס נאטירציך,

 קיאמ־מאנופעקטשורערס די פון סאגכע
 זאצען ארבײטער די אז װעילען, זאצעז
 םאר• זײ ארבײטען, קומען טאג יענעפ

 עם זאצ •״״, ״דאכעצ מידעכענדינ
 ניט קצאופסאכער די םון קײנעם צו אבער

ײ זאיען ;אפעצירעז  ארבײטען געהן ניט ז
 אכטעג־ ניט אומשטענדען, קײנע אתטצר

 װעם באצעבאס דעד גציקען װעצכע דינ,
מיט אנריכשנט דעם צויט צוזאנען. זײ

 ?צאוקמאכער קײן דאדף באצעבאטים די
 ױניאץ די און ארבײטען, ניט טאג יענעם

 מיטגלי־ די מיט שטרענג זעהר זײן װעט
 דעם געגען םארברעכען װעלען װאס דער,

ארבײט. דער צו מאנטאג געהן און פונקט
 סעקרע־ דער לאגגער, ל. כרודער װי

.)10 זײם אןיף (״»לדם

די פון ערעמענונג דעי כײ כאראןז סעהרעםער
נראנזוױל אױ כעהעדײ האאפקראםיװק נײע
 פארגע״ איז אװענד זונטאג יעצטען

 דער פ«ין עפענוננ אפיציעלע די קומען
 יזאאנעראטױועד פראכטפולער נייער,

 מיט צוזאמען ױניאנס, די װאס כעקעדי,
 נראנד םיז כאפעלקערונג ראדיקאלעי דער
 א איז דאש אויפגעבױט. האבעז ׳װיל

 יעצטע אי*ע די טיט בעקער/ דאדעדנע
 װאדט לעצטע דאס לױט אײנריכטוגגען,

 אינסטיטוציע די ערפינדונגען. גײע םון
 פאד נאר :יט שטאיץ א און כבוד א איז
 כראנד פון ארבײטער״באפעלקערונ; דער
 םאד שטאלץ און ככוד א איז עם — וױל

 ארכ״טער־כאװעגונג, אידישע נאנצע די
י כױען. נעהאלםען עס האט װאס

 אייד איז איגטעדנײשאנאל אונזער
 םון ערעםנ^ג דער צו געװארען נעלאדען

 אב. סעסרעטאר און אינסטיטוציע, דער
 אונזער םארטראטען דארט האט כאראף

אמאגיזאציע.
 נעלע* דער בײ האט באדאף ברודער

 ׳רעדע פאסיגע א געהאלטען גענהײם
 אונזער פ*ז ;אטען אץ אױסדריהענדיג,

 דער כײט צופרידענהײט גרױס ױניאץ,
נראטױ האט ער אינסטיטוציע. נײער

אױריסאױום אינםערנעשאנאל אין למםשורס
אװענם דאנערשםאג

ביצ״ אינםערנײשאנאצ אונזער אין
 אוידיטא־ שעהנער א פאדאן איז דינג

 דעפארט- עדױקײשאנאל דער און רױם,
 אונזער צו געװענדט זיך האט טענט

 די- דאס באאדד, עקזעסוטױו דזשענעראצ
 װערען געעפענט זאל אוידיטארױם זער

 בא־ איז פארלאננ רער צעקטשורס. פאי
 אנדערע די חמ א און געװארען, וױציגט

 אונוער םון טעטיגקײטען עדױקײשאגעצ
 מיר װעלקן #דעפארטפענט עדױהײשאנעל

 אין לעקטשורס האבען אויך איצטער
 ילעה־ די אוידיטארױם. אײגענעם אונזער
 דאנער- װערען געהאצטען װעלען טשורס
אװעגמ. שטאכ
 נעגעבען װעט לעסטשור ערשטע רי
 אװענמ, דאנערשטא: פומענדען ײערעז

 אוהר 8 אום דעצעמבר, טען28 דעם
די םאר םרײ איז :מדיט4אי אװ:ט.

 א״נטער- אוגזעיע אלע םון פיטגלידער
יאקאלס. נײשאנאצ

 טאקדא• דזשײמס באװאוםטער דער
 זעהד א איבער לעתטשורען װעט נאלד

שייכות ״רי :מעכיע א׳־כטערעסאנטעד
 צו״די־שאדע:* איכײםעישאפט דער פון

 לעצטער דעד פון ערזאץ־צאהלוגנען
מילחםה״

 אנא:• װעט לעקטשור צװײטע די
וואך. נעקפטע װערעז סירט

 אוגזעחנ פון כױטנלידער די זאלען
 מיט באנוצען זיד יארס נױ אין צאהאלס

 לעה• די באזוכעז און נעלע;ע:הײט דער
 דאנעד- אױדיםאיױם אונזעד אין טשורס
 אדיעס; דעם נעדענקט אוועגט. שסא:

 צעתסשודס די סטדיט. טע16 װעסט 3
 דא:עײ ?וםענדען אנהױבעז דך װעצען
אװע:ט. אױזד 8 שטאנ,

 פון נאפעלקעדו:; דאריקאיע ד• ײרט
 דעם סיט אויפטו, דעפ כייט נראגזױיל

 גע״וע; איז דאפ או:כ*עמעפו;גס־;ײפט.
 ;עזא;ם עיי האט — שדיט געױאגטער א

 פ־ן אירעא* רער װען איצטער, און ״־
 ‘קאאנע־א גדױפע, מאדע־־נע, אזא האנען
 דער זיפ נוצען די פאר בעקערי טיױע

 פא״װידק־ איז ארכײטער״באםעיקעױנג
 כך א אוגטעיגעמער יד לוטט ליכט,

קדעדיט.
 טאלע פאדכעקוטען איז פײעױונג די

 לאאפע־אטי- דע? פון געפײדע רער אין
 גא;ץ געװעז איז עפ װא׳ו כעיןער/ װער

ציכטי^ און ליכטינ יעכעדיג, סגעי־״ראך,

אינהאלט־םא־׳שײכניס□

.50 נרפער ,גערעכטעקײש״ם

ע. נ — ,ײא־ י• .2 זײט
ט  אינטע־נעשאנאל א,*;*ער פיז עניגים ;; די

רעפארמער. סטעןי א - •רעמ. דעי איז
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 בניכ״ן — דע«ארםסע:ט עדױקײ׳כ*;אל
 װענעגטרימ■־ עדױקײשאנאל טייטעלבױפ.

יז*«יע;דאח»
 לאננער. ל. ~ ir;v סאמי ?'־*•ק׳ רע־ 1פי כאא־ד דז׳ב^עט פוז סיטיננ .,פדעסי*)! דזש. — &ג? י«יזאי ױניאז פ־עכע־ס ילאיי דעי אין זיך העיט װ*ס י״.. זײט
ט ..ג-.ר.,.ר דער א־ן יאסירוננעז װיכםינע ». די

ל זײט

i .« ר»י;יא*ג• דעי א־ן יײסירוננעז װינטינע פײדצראז ס. — 20 יאי-אל ױ;י»ז ליוױי. eye — רעדאקציע אין בריף א
נו •ז*ע "V •ך 1 חוב n שעד«נהאל״;. י. — צע ברדין. דור

»*ד ‘יא־א נ כצ*;:עי <א
 נ*שיץ*בימר. רעדאלסאר׳ס פון .8 זײט

—בןמד*דעב»םע און זײט^ס-^ו^^םפעדס
ט דושיאװאנים־. ארטג־א - נאװענונג איכײטזנ־׳ דעי או דסעיוננ רייז .10 די ג• .T י. — טארף אזז ?ײץ

nזי. r v t w קלױו״ אין
ע־״א־ס׳;: יטע״

f״”°ijin־8

די .11 זײט
אנ — לאנד

? נלאק״ .■יאגרעהױחגו no א-ב-י די י,א:ע? װאס .12 זײט
H י. — (געדינט) פויט דער 8

מ .13 זײט  עפױןמז. ?וי
 קןײם״דתנעז. ■ראמנס ג •14 זיים
 ארױזןרםײזעסנככ. ;13 זייט
ט י«?אל א״ז ױאהיעז די סון רעזויםאם סו. די אד,דערמ*יזנד;;ס^ .1 זײם םח ?דוסזןז .17


