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דזןס to שטשלט סטױיס גענעואל גודס וױיט
!ס״ל גאנצעו

״ ן ־ e r• ־ r ו • I -ז

̂וכעל געשיייען יי״א ני-ט און דרע״ט  ח
y די ;r נייט־ און אפת׳צטעיט "־עפע־ 

 חני צו רך, נייט ט״ד־י־אך די סנגורען
 ‘r םון באיעכאטים די פין אדצטױנימ

יצעוער. גע
 א״ונמעמעתן דע- װא-ט, אײן כיט

װען איז סט*י>? אין  ״oiyafiyi דער ̂ג
iy פון געיעיכטע דער אין טער i וױיט״ 
 און /63 ראקאי יוג״אז, װאר^יס נודכ

iy אז גיט םראת j״p איז עס i סט*»ײז 
 די 1פא תזויטאט^נן גוטע בר»יננןן ומט

i גאגצ^ ין1 ארנײטעי mid.
r איו אט v ’fi* iy i״id o , •y״P״

i רווי n  pa טײלט איו װאס$> 
 די נ״ פריה גאמ דיגסטאג מװא־ען

Pinyi p* גודס וױיט m* דד״ *ין 
ym ir אידיש, אנאן1*■ ljjy •^איטאי 

vm רױטען א אױוי דש,  p u f lm 
 ח*מנן טרײד פון ארנײט^ר די וואילכען

̂ון ןץ- t 16« אוױ אפגערופ wפ>ט ן 
 ילעזט רוו• דער בווגײסטעױנג, םיצ אוױ
:םאלגט וױ דך

 iw ארנײטער גודס ״װדױט
 גענע א — יאוק נױ גױיטער

״ !ערקלעחרט איז סטריילן ואל
 סצטען דעס דינסט*ג, ״חײנם,

 אזייגןר 10 •ו»ם ,1923 מא־גמ,
 פיוסערס, jr»< ו<וי«ן פריח חנר זוין

 עקזאסינערס רינאנ«רס, *ופעריים/ורס,
 די t'M ארנייטען װ*ם •ראס׳נרס ױן

*ye׳ די םארי*ז«) שעפער נודס װ״ט
ד  סמרייפ, אין ארונטעמןהן |1א ו

 I נרידער און ״׳*וועסטער
 ײאס נאד׳ננוננען ׳*רעהי-כע ״די
זיי• ׳»ע«ער גודס ײייט די אין הע׳־־פען

 גרױסער דער שון רעזויטאט א נעז
ה*• װעיכמ וער ױניטזשע גיס

yiw< די אין ענטײיקעיט זיך נע; t 
 מן Ugevnt ריזער י*תר, עטי״מ

 װעחנן נערוידעט ניט «ו*ר און ניט
 שײמלימ א וז*ט עס װיייל יענגער, ;

 און טר״ד נא^וןן דעם אויף װ־רהוננ ...
 סענ׳איימ ,T נעשאחר אין ׳עטעיט

 םון ׳ןןוין זײמן װאס באריננומען
 די אין נ^וארען אױגמ׳אטעיט יא;נ

i ױנ־אן m r.־
 אר־ יע»ט סוז טרייד גאג«ער ״דעד

װערען• <ו־;אגיזירט
 אױןי אייר טיר םאדערען ״חידום

יײט ױנ'א; פייכט, אייער טאן «ו

i ־*;jv ר׳יט, ׳ו;־א; ;•ט א־ן l i n 1‘
<1ו׳1א וואר«# ר.m׳* ױדא| דט א־ן
 אי| אן י׳ף ׳*ייסט און אינײט ד•

 (•'dD דודר װץט װץיינ^י כטר״ק,
 ראנט סארא״דגט׳ני און דאריט׳(ס

 איו ארדניגג אר״ננר«««ן
 ;•i>? M׳5ny« א״נפיחרץן װץט און

vn אי| ד״צ#גס
 װעט יואס־טע א ניז דט ״װארט

 א•1>ו ארו<««מ׳ןחר׳ןן, י)י<׳«ן איין
a־jv ר־ט »  ׳אאו •ון ארנ״טןר ײ

ju/ אין אימט׳ןר טאדאירט irn, •דיפ 
 נא^נא^ס די סיט דט סיטירט

 ?יסט אח #*רטר*ט*ר זי*«ר« ר־ט
 1אי אײו אד8 1אי װאט )ח^י אין

 אגמ«ײנ«;ט.״ רווי סטרײ? ד׳זען
rv גענעראל t^y ipy נו)ארד

״ד^ן, וומרקערס װ״מ׳גוידס
62 למקאד

 גארמענטפ ל״דים «מיזלג.
.10 לא?. ױד«ן, קמטערס

 דער אוגטעד איז סטױיק דער
 דעד טץ ק#נטר#ל טולער

ױניאן.
 דע• אונטער ׳»ױן א*ז סטר״ה דער

 נאטיר־ ׳•גיאן, דןר פון ש^נטראי םוי«ר
 *אל1דז׳»עס אונזער סון חילף דןר מיט ליך,

 סטרייק, םון ש׳חרונג תר איז אפיס.
 no ק^מיטע סטרייה נןנעראל די חוץ א

 ידע־ נאטײייגען ויף וועי׳ון ,02 לאהאי
 די און נאראף ס«סרעט«ר זינמאן, זיותנט

lyB״״ iyrty iro קאװיט׳»,8ע‘’ סעסו«י 
 זי• יןאהן. ד, םאניא און *רי)1חאל דז׳*,

 ר־ט סטר״ל דעם שיחרע; תײמז ײ«יעו
טאט. אדן ראט
 דר זאלען סטרײקער די וואו

-מײשאן.8אינ« נאר מעלדען
iv װ«ינע סםרײקןר, די tv i] ויר 

 זאיןן סטײט טע11 חאל װןנסטער אי)
 ט־ןע,ײ״די האי דער «ו מעידען זיף

נאף. םערי טיס
זא־ האל נעטחאװפן סון סטרײחער די

 מעידעז אינסארני־י׳ןואן אלע פאר זיד יןן
fn i «ו n> אםטאל. ראוז ט׳טערליירי • 

 האי, פעיאוס אדד אין םםרייקער די
 גזעלדעז ז־ף זאיען סטריט, םארטייט אױוי

 טאלאפםפי יעטא טסערלײדי ח<ול m *ו
 דים ״t — הארלעס פון סטרײקעדס די

̂ון. לינערס

, (1• ײ*ןוו1§* ד ן ^י  143 1*8 ני
y y r n\ םטיי,*w ױ ד«לר«ז זיו ן» 

i n ו״נעל. אםוןי ט־פ ,,ט^ערלי־ד ל/ול 
 דף ס«ן ו*י iy»y׳« די ו־לעט^ פא•
yi| ו ,1ד/) נ/טחאװען א־ן* iy i

r ' l iy r o, לא• אמאדזא^אנס דע• פון 
װעגען און ,Bynyn ר/ווו טיט ,vo«״

 רער אין דױס |y^»ivi״tie 0 פיײגען
^ ױנטינ ױדאן, ט «  ױגיאן• די א״נ׳

jyjy';y»B ys^my n^ און נ׳ניאד y i*
iviht ;vo-’n דורך סטרײפ/רינס די זיך 

 א׳ן Bpym |yi;yn ׳פאפ״טיצעיל׳ידיס ,ד
iy פון <ופ־ס i ,סעש^נד 117 יודאן ny, 

iv ד• ייפ׳^״ץ, כיאל־ ט־ס lyuyipyD,,!

שיסאגא אין דנשאטט םיס אױשנענוטען זיגמאן
̂י״ופ )1 זײט פון (י

I

̂וק די פ,ין טע•  מימפעיןט״עורערס ?י־
 רר^עט רץר פון און אס^וסיאײ^^ן

̂ט ראן און נ*אוד o 6״iw זיף ח nױף 
װען דינןן פוגיןטען אי״ע ניז ̂ג

 פאי״^טענדיגען א פון ײעג אין ^טי»
פעטעיירעגט.

̂וגםערעגץ נײס  םיר״ געװען וייכען לו
ן ^ י o;6̂ ,ד ט in i r » w i : ,ב ̂r r- 

 אסאסיאײ^אן, דעד םון *רעזידענט ׳כאוס
w ׳טאניאס נ, m v iv v .אװחםיי!/ ח 

rהעי״עס װײג׳צטאח, רונאוױטץ, y i 1ײי 
יןונדעעד,

 דער פון פיעזידענט דגכיאן, ראריט
 יער6י /fueoif פיטעי ׳א*נטעדגע׳»^גאי

 ׳פ״םער, נ. כאארד, $ויגטרוש דער םאר
 כ^ןרארה «j*6rn םון ט״^רטאן

ער, יײכאי כיאיייס, ט*ריס  דײ־ מענעד̂ז
^אסמא;. און דאמיש רופעד, וױדסאן,

 האכען פארטרעטעי H וױ נאכדעם
 אױף פוגקטען די װע;ען דורכמדעדט זיד

 גע״ דט איצט ניו זיך וזאט סען װעיכע
 א צו מהיםען רען איז א״דגען, ?ענט

 גע״ דך האט מען און פארפטענמיס
 או.רימענט דעם איכעריאועגדע איעעט^

 םיט זעהן זיך עד זוסםאן פיטער ריט
h דא-םען װעיכע סאגוםעלןט׳עורערס 

אגריטעגט. oyi אוגטעריצרײבען
 מיטיגג ספעעעל דער אװעגט הײנט

באארד. דזעאיגט דעך פץ
 מאכער קיאוח אי״ע םון דעי״עגאטען די

i םון ייאקאי׳ס n ײעיען כ^ואיד דדעאינט 
 אװענט אוהר 8 (מיטײאו) חײנט דך
̂וםעג׳ס אין זאמיען1פא  א iv חאי ̂אענה

 זיג־ םא־יס װעיכען נײ מיטניג ספדעעיל
iy פון עזידענט1פ כי*ן, i איגטעיגע^א״ 
^;װעןענל. רץ װעט גאל

 ארדעסילען װעט דגםאן פדעזילענט
 גע״ י״גען1םא װעט און דעלעגאטען י1

i אזױ וױ פלענער וױסע n -אמאניזא 
 1מאכע דלעס די םא• *ןאכיפיץ ^אגס

 די אזױ וױ און ען1װע ט1געפיה ו$ול
̂וקאאס  הא־סאגיע אין אלכײטען זאלען י

אינטעמעעאנאי. לעי מיט

 דרעפט»כעד פון ר^סםיטינג ױויועד
 סיט מױפגענוםען דגםמן ;דד^ן

ײ גרױס נ Jinמ y u o
m םון טאסטיטימ h -דלעססאכע 

 ח^י ׳פ^גח^םעג׳ס אין ^יפאגא, אין
p םיטװאר m n יזמער1 א סנװען 1אי 

חי m ן1א סאי  דיגען ויפס ^
iy אין ,טא און סימימ aiv געקופאן i 

»י9 דף ח^נען װיס ^חל ?  אץ 1א09«
i n רווױחונט איגט^ג^^נײ* 

 סיט נפײיתן אױפג^וסען איז דנמאן
 געחאי- ח*ם אר נאג^סטעמע. גמיס

n א טען n  vn a»r וחניכ* »ין iv האט 
 און חיסוי oiv 1עס©יכע1ד די עלמוטמט

wפו זײ i n• אז n איגטממע״עאגאי 
jm ען1פיה די װעט  oiv

o סמ1כאדיסטמ n n אױף ח^נון 
i לז״עאחן געחאיטען n  /P’io8«vD^a• 

 אװ i^nnyiva ^יקאגא דער םון דעגט
ע.״1אנדע און דדעאהאגסאן ׳1יײכא

 ױ העלפען מאכער ל,ל*וק
 אץ סקול פעררער

סטעלטאן.
iy פון lynyoyni^c די i סקוי 1פערע 

iy פאױ irp, גױ ס^יטאז, אין v in rn, 
w w יאננ גיט ױך yi3ynya p’liv© ום» 

p i םון ד1כאא דדעאינט nיאוpמאכyרס 
 א מאכ^ iv זyיױכ1y זאי iy ױדאן,

i םאר זאסידגג n קיאופ די אין ס?וי 
iy*y^ און i n האט 11כאא מ׳טאינט 

iy;»i3 oy״.iyo
 אמיס־ האט lipo pn^o םעחױ די

 vm און D»©yoo yro:yo סו געגעכען
Di’fnpî^ ורערען •סoyסט v iy»v אין 
 •lyro ישא• די דודך iy»ytr pi?יא די

לײס.
pyiiv iy i לאו?־ די נוטער. א איז?

«©iPD'ip oniy; ;yiyii iy3 םיי אזױ 
 ״T 1פא 1נא איז oy וױפייל ^ם«סyסט

in* די סענליך. ly ג זאיעןyווע״ אכס1כ 
in r a  iv iyi .סטטלןױױטש, ם iy i 

iy im n o איז כאאח־, תשאינט םון 
i םון אפיס n ,טע23 איסט 40 ױניאז 

יט.1סט

\
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ו ע ש סי על װ ק וזינ
קינםםלערי• אטת־־וםישער ts »י; פארכרענגען װילען װ«ס מענשען, און קינסטלער שרײכער, פאר װינקעל א

כאקװעם. זיך פיחלען אץ אטםאספערע שער

מאלצײטען רוםישע עכט סערוױרען מיר
געשםאק. קריטישסםען דעם פאר *ופרידענשםעלענד און געשםאק ייון פריש זײגען עםנעס אונזערע

אײך. פארשאפען טיר װאס פארנעניגן גײםםיגען און פיזישען דעם םיט פאתלייך אין קלײן זײנען «רײזען אוגזערע

ס ר ע נ י ד ,?אנסשאנס
11:30 pa ̂אד, 1 ־־־־ אכענד אוהר 9 ביז נ*כםיטאג 5 םון סע;ט. 65 — בייטא; 3 ביז ראי סאפעוס לאנסשאנעסס

ביארנענס. אוהר 1 ניז אנענדס 9 פיז קארד *“אי סענט. 46 — בייטא; 3 כיז 11:30 םון

אכענד יעדען קאנצערט א
םארנעגם אלאר 1 כיז 11 פץ

ן ו ע פ ײ ס ו א װ א ע ב ש י ם ו ר ר ע ג נ י ן ז ו . א ר ע ל י פ ש
געםמ. אונזערע «מ נוטערעו דראטאטישע אה נעזאנג כאר

פרײנד אײעוע אוז אײו פאר הײם ױ נוס רוסישען דעם םאכפ
RUSSIAN NOOK ׳
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GERECHTIGKE1T—(JUSTICE)

ױניאו וואירהערס נארםענפ ליױיס אינםערנעשאנאל וער פוז ארנאן אפעיעלןר
P R IC E  3 CENTS\<׳w \ ״rk. i ridiiv, tvi«i«-h 30,192.1. 102J5 ,כארטש JVB30 ,פר״טאגV״l V \ ״ 13

®ון מיטינג יערליכער ®ערטעל טערטער דער
באארד עקזעקוטױו דזשענעראל

 רע.י ־־־ באױכטען. אינטערעסאנטע אפ גיכען באראו* סעקרעטאר און דגמאן ■דעזידענט
ױניאן. דעד אץ מראגען ■ארשידענע איבעד קאמיטעס אױס הערט באארר

iy אין אזײגער 9 טאגטא;, i ׳פריה
 דער געעםענט דך האט כיעדץ, טען26 דעם

 ;ע־ שון נדטינג יערייכער פעיט^ טע-4
in y j 1אוגזע םון 1כאאר עקזעקוטיװ 

M* טיטיגג דע־• אינטע־געשאנא^  oiyn 
 מם סאונסיל אין ׳יאיה נױ אין נעהאי*טען

 נומער #בי<לדיגג ‘אינטערנעיטאגאי דער םון
iy איז דאס סטייט. טע16 װעסט 3 i 

 דעם פון סיטיננ lyiyoi^D עחעטעד
iy םיט נאארד ir a ,זיגמאן iy i גײער 

 l6:8ty:iyo^: אונזעד םון •רעזידענט
טישערםאן. אלס

 האט 1כאאר עקזע?וטיװ ̂א1yנyג דעי
iyo.iy:ivD’iK װיכטיג סך אiy;*io y 

iy אין טעטיגקײט און jyDŷ דאס בגוגע i 
 ג־1זא גאגץ געטאן װ^ט דןוס און ױניאן

n' םעיטינ. y װאס פראנע oijm אױם־ 
im jyi אדומגער^ט גענױ גאנץ װערם 

 יף1מ*ג iyi^lp א דך בא?ומט עס כיז
w m איע yop*D;; א האכען װאס 

אגען.1ם די צו מײכות
 געישײנהט אױך װעלט גלײכ^ ראס

a י1 צו אױסמרקואס?ײט סך «yi קא״ 
 די פון און לאקאיס די po כױטעס

 QVi פאר iyoip וואס באאדדס, דזשאינט
 jy;aiD סיט ד1באא ivoipytpy א<1גצנע
 אמאניזאציעס. זײערע נוגע זײנען װאס

 סײ ׳םאד ברײנגצן זײ װאס סנסוכים, די
 סײ ארגאניזאציעס, yאײגענ זײערע םון

 *jm צוױיטעז, א און ילאקאל אײן צוױיטען
 אוים־ גרעס^ר דער כייט באטראכט רען

 קאסיטעם ŷכyאז און מערהזאמקײם.
jylyo עדמײנמן זײ אױס. ניט K:  iy״

in. דעד נאך n ia

 זיצונג, צוױיטעל דער אויוי טאנטאג,
 א אפגעגעכען זיגטאן פרעדדענט האט

 געגעכען געזאגט, בעסער אדעל באריכט,
 פאסי״ לעצטע די איכעױ אינ^כ^ק, אן

 ־1אי:טע אונזער אין yc©yp און ױוגגען
 טyבא^יכט חאט ער ױגיאן. נ^אנאי

 ־1אינטע איע אױף סעטיגמײט דער םרן
 iy האט כאזוגדערס םראנטען. נעיטאנאיל

i אױף טעיטryא•נ זיך n שי• אין יאגע 
 ipya װאס נאר איז iy װיוגען םון ?אנא,

jyo.
־yipyo פון רעפארט דע־ ?ומט דאן

םיט סול איז יעפארט דעד באראוי. טער

 װײט די םון גענעױאל־סטרײק דער
̂־ ױניאן, ארבײטער גודס  איז ,62ילאקא
 דער געענדיגט. אינגאנצען באלד עױן

 ניט געדויערט פאקטיש האט סטרײק
 םארענדיגט און צײט װאך אײן װי טעהר

ױניאן. דער םאר ױג גמיסען א מיט דך
 אר־ וױיט־נודס די םון סטרײק דעד
 סטרײק דער װי יארה, נױ אין בײטער

nc םי• אין דרעסמאכער און װײסט די 
;עאונגען. העכסט ;עװען איז ׳ל&ד^פיע

 איז װאס ארץ װעגען ׳ציפער און פאקטען
 איגטערגעיטאנאל אונזער אין םארגעקוסען

 דער אין םאנאטען, דרײ <עצטע די אין
 עקזע־ גענעראל דעם םון צװײעעךצײט

 קע־ מאנטרעאי, אין מיטינג כאארד ?וטיװ
 סע?רע־ דעם איצטיגען. דעם ביז נעדע,

 אינטערע־ חעכסם איז כאריכט טער׳ס
סא:ט.

׳יבען1גע^ ynjm ׳עורות די
nnc i איז םיטװאך nגאר איז ׳ i n סי״ 

 מײנט׳ עס וױ און גאנג, סוילען אין טיגג
i 1םא ארנײט גענרג זײן גאך װעס n

.)10 זײט אויןי («לוס

 די םון אויך ארבײטער צאהצ גרויסע א
 אין ארױם זײנען שעפער נים־ױניאן

 די םון ארבײטער די םיט גלײך ײק1סט
 מרײד גא׳נצער דער און ױגיאךשעיער,

געװארען. אפגעעטעלט איז
i n אנגעהויבען זיך האם סטרײק 
 צעהן ׳טעןDn 20 דינסטאג, אעצטען
 ײטאנ1ם און ׳יה1ם דער אין אזײגער
 ?אםיטע ענץ1תאנםע די האם בײטאג

 גע־ זיך געהאט שוין ױניאן דער פון
די םון םארשטעהער די םיט אײניגט

 אר גודס ודיט ד פוז סטױק גענעראל
געענדיגט אזרמטוך בײטעו

ױניאן. דער םאר זיג גדױסער א

פילאי פװ ױניאן דרעססאכער אה וױיסט
זיה באפעסטיגט דעלפיא

י־

!,אסס די האבצן טילאדעלםיא, פון ײזען1?4 און וױיסם די סון סטרײק דער כאטיש
ג1(  מוין איז םילאד^טיא אי) רyסכ!אכy1ד

 טטרענריגט, אםיציעיל נעװעז װאר םעvyל
^ א דא א*ץ נאך אבער זײנען ס א  75 װ

 ןyהאב באלעכאםים װעמעס #«רבײנתר
i םיט געסעטעאט ניט נאך n און ױניאן 

 אכער ײס.1סט אין נאך די זײנעז פאמיציר
 ײ?1סט אין חאילטען ניט זײ וועט ױניאן די

n״r אויב y ניט באיד וועלען מען1םי 
ען. ^  ביסלאכװײז זײ װעט ױניאן די ס
^ ע אז  װאו lyayp געסעט^טמ די אין נ

 דאס ארכײםער. נאד אאננט1םא םען
געטאן. איצט אײגענטליר שוק, רטyו1

i םעמבער־םיטיננ א אױף n  pa יױ 
 גע״ אויםנענוםען איז װאך לעצטע גיאז

yrwn באםעס״ צו בעסער װי פראגע, די 
^yy װײי• 5זא זי םינאנציעל, ױניאן די 

אײגע״ די אויף פעסט *וםעחן קאנעז ŷט
זnװאyגבאשילו איז עס םיס. נע *ילאםען
 װאך א סענם 30 םון דױס די ynP3yn צו

 זŷאסrבא אויך איז עם סענט. 35 אויוי
 אסעסמענט אן אתיםצולײגען װארעזyג

PD אויןי דאילאר 1םי 'yny םיט־ 
i 1םא םאנד א yya*r צו נייה n .ױניאן 

ט i רײזבעמ, ה. װײס־פ^^נ n מע״

 ״איען אויף 1וױיטע yya^i װאס באסעס,
 גע־ אכיסע^ זײן צו באשלאסען שאפס׳/

 אפצר זײ כדי שסלטטען, ךײערע צו נעדיג
 ״אג־ ניט זיד חלילח וא^נן זײ האילטען,

" ^ ט  נעדד־ און ױניאןעײסט א מים ש
n םאדערעז םען r 'f מז כ  אר־ טלס ת

 באסעס יענע װעט דאס 1אכע כײטער.
 שוין װעט ױניאן די \,vtfvn װאס וױינינ

 םעהלען. ניט צרות ?ײן זײ זא< oy זעחן
i םימ yy*yu ארבײטער יענע אויך n 
 אנ־ סוזען וועלען זײ װעחגן, ?ליגער צײט

 זיך חאט עס וואנעז םון םאחמטעחן חויבמן
̂ונג  גענעדיג־ ביסעיל דאס גענוםעז !?וצ׳

 צײגען באסעם זײערע ײאס ״קײם
 אײנ־ דאן װצילען זײ ארוים; 1איצטצ
 םענ• וױ ארבײטען yyaim זײ אז זעהן,
 רnא םריחער שסלטטע[. וױ ניט שע\,

pjm yir אײנזעחן. םוזען עס װעלעז זײ

 מאנוםעקטשורערס גארמענט קאטען
 סזגטעילמענט, א װעגען אסאסיאײשאן״

 אױסגעאר־ איז אגרימענט נײער א און
 איז אנריסענט דער געװארען. בײט
 די םאר געװארען פארגעלײגט דאן

i האלס. די אין סטרײקערס n r a .אב 
i סגײרער, n פון מענעדז^ר i n ױני־ 

 םארגעלײגט סטרייסער די פאר האט אן,
n□ באש^וס דער און אגרימענט, נײעם 

איגצונעהמען. 1יטענכ1אג Dn נעװן איז
 א געװאונען האבען ארבײטער די

 שטיה־ די װײדזשאס. אין העכערונג
 10 םון העכערונג א באהומען ארבײטער
 דא־ 2 רבײטער8 װאך די און פראצענט,

 און ש('[, 1דאצא אײן װאד. א אאי
a n ארבײ־ די װעצן דאלאר צװײטען 
דזשון. טען1 םון באטוםען 1טע

a איז זײגעז דעם חוץ א n םרײד 
 מי־ כאשםיםמע ג^װארען אײעעשטעלט

 םינימום נײע די צויט און ספײצס, ניםזם
 ארביײ םון וױיתשעם די וחןצען סתייאס

 װערעי געהעכערט פאך דעם אין טער
ײאר » דאיצצר 6 און 4 ,3 םיט

 דעם םון אבער הויפט־נעװינס דעד
a אין באשםעהט סםרײק n, עס װאס

.)1» זיים או̂י (שלוס

שםונדע א ניכשו סלאוסםאכער פילאזעלפיער ״חאיאם״ פאױן ארנײם
i םוז 1נעדזשע n ,אנגעװי• חאט ױני׳אן 
 װײטערעז ״ן1םא װיכטיג איז דאס וױ

i םון פאלג1צ n םיטגל^ר די און ױניאן 
 הא־ און שםאנען1שא גוט גאנץ עס האבעז

a א^ענומעז בעז n .באשילוס
 אונז גיט nyarn וױיס״טחמידעגט װי

o און װײסט די איצם האט ׳איבער n i־ 
 בעס־ די יאDלn̂א,ם םון ױניאז מאכער

 און באפעסטיגען צו זיך נעיצגענחײם טע
 ay 1כע1ווע מיט כיאכט, א ביײכען צו

 די אפילו ׳עכענען1 פוזען באילד זיך װעיעז
i םיז initfT5pyai:ao מע1אײגנעשפא n 

אסס׳ן.
ד אין דך חערט עס װי <וים ױי ס ױ.

i םון באארד דזשאינט דער n 
 פיאא^פיע אין ױניאן קלאוקמאכער

 באשלא־ צוריפ צײם א םיט נאך האט,
 דזשאינט אונזערע <וי גנט אזוי ױנ?ט סען,

 אתיסצוהעלםען ?,1יא נױ איז באארדס
 און ארבײט, שט^רע א מיט האיאס דעם
 פון געװארען אנגענומען איז באשילוס דער
 זיײ װאס םיאאדעאםיע, אין יצאקאלס אילע
 דדשאינט דעם צו אננעשלאסעז נען

 אוג- טnנאכ אבער זיך האט ay באארד.
i •טערגערו?ט n סטרײ?.איז גענעראל 

i און ׳טרײד n ניט באלד האט באשלוס 
וחסן. ט1כגעפיה1דו געקאנט
יעצ• צײט. די גקקומען אייו איצם און

 םון באארד דזשאינט דער האט װאך טע
i n מיטגלי־ די אויםגעםאדערט ױניאן 

 בא־ an ג^ייר דורכצוםיהרעז דערשאםט
 גוםגעהיײ א^ײן האבעז זײ װאט ׳וס5ש

 די םון מעמב^מיטינגען די אויױ ״סען
 די אז זיכער, זײנען מיר און לאהאילס,

 ניט וועיעז קיאוהמאכער םיער1פילאדע%
 זיכער, זײנעז מיר כלי. םון אפשטעהן

 נויאר?ער די װי נוט אזוי פונקט דאס
 זײ װעלען װײטטמאכער און קלאוקמאכער

 נא״ דעם םאר n3^t״ א ארבײםען אויר
 וחד שאפ־טשערלײט די און צװצס, בעלעז

 אםיס אין ברענגען באילד נעילט דאס לען
)16 וײפ אגיף («לוס

 דעו קוס * מאדיס
קליװלאנד א־ן רעפעױם אװ כאאר־ פון פשערמאן נײער
 1קליװ?א; דער אין צדדים בײדע

 yavŷ זיך האבען ײאוק־אינדוכטריע
 -iyi^O נײעט א אױוי געאײגיגט װאך
 רעס אױ(י רעפעדיס, אלו באארד פון טאן

 ׳pya דזשאדזש באױאוסטען פון פרא״ן
 צו-י? װאכאן פאי א טיט האט װאס

i 1אטכ דעם םון רעדגנירט n ״ :iy 
 כא• א ״pip .1 כיאריס איז טשערמאן
y לyי1אינ^אסט װאוס»נר jyrrrnאון ר 

^lyny^py אינדוסטרי 1איבעyלy און 
iy עסאגאמישע  .yyiaia ארײן טרעט 

ly^ia iy מיט אמט דעם אין i צושטי״ 
 ?לױױ דער םון — ים11צ בײרע םיז מוגנ
 דער םון און ױדאז קלאוקטאכ^ לאנד

אסאסיאײשאן. טאנופעלוטשורערס
 קוכשן1סא oyii איריל זyט17 אחם

 כײדע און ׳באאײ ayi 1פא ״חירינג״ א
iy אין צדדיט i זיך ײטען1ג איגמסטריע 

a 1םא שױן n.
 ינ;״1̂הי דעד אײוי װעט ױניאן רי

וױידושןנס אין העכעױנ; א סאדעדען
 וױ .1זטרי אין ארכײטעד אלע סאר

:םאלגט
 םאר פיאצעגט 10 פון דזעכערונג א

ס.10&עמפעלמאכ און אפרײטארס
די םאר סעהר װאך א דא^אר 4
ררעס-אםרײטארס. פרױען
די פא״ מעהר װאך א ראלאר 5

פרעסעדס.
די פא־ כיעהר װאך א דאלאר 7

קאטערס.
 א מעהר סענם 50 דיט דאייאר 3
םינישערס. די פאר װאך

 עקזא״ םאר מעהי װאך א דאאאר 3
 אגדערע נאך און דרײפערס מינעדס,

טיײד. אין ארבײטער
פעראשטײן, ט. װײס־פדעדדענט װי

 קלאותצמכעד דעל ם־יז מעגעדזשער דער
 איבער, אונז גיט ?לױולאנד אין ױניאז

 א מאכען צו צוגעגרײט ױניאן די איז
 װײדזש־הע• דער פאר סייט שטארהען

 בא• םון כייטינג קוכיענדען בײם כערוגג
 צו• װעט ױניאן די רעפעדיס. אװ ארד

 די דאס באוױיזען, ארן פאקטעז שטעאען
 בארעכי• פולשטענדיג זײנען ארבײטער

.)10 זײט *ויןי (׳סלוס

אינהאלט־פארצײכנים

.13 נומער ״גערענטיגקײט״

O -----------------------------------
ט ײ  די םוז אױפרהי אז ש. .2—װאןי די .2 ז
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itnMin .ijm ôii נע^יכען ס9ח 'm 

ltrM 1 ננעז9י  in o1נ9וסי. h  p® pm 
f יתן9סיניסס בײיע t o i n n זיך, 1סי

t o וױיסט- י1 ®ון בפקוסען כען9ה 
 9HDMM ?9 ,26 <9?9י ,19ימי כער9כי
it די oitPMO און o iy ro w o y i אין 

טT ®9« יעזט ממילכע! סרײד, :י;
העםסםימעעיס. און םאקערס

!ערװמכם
 דרעס י1 פון t׳992 דז״אינט די

o ®יהדם יוגיןנס 01װײסטםײקע און v r 
n 90 גיױחח9רנiy 9 קטסיײז 9 19 o״ 

ir העםססיטיש*;; און קינג iy y, די אום 
oitrnp אח o iy ro ’ooon ־9ה זא־לען 

 n ®ח נזמיסען צו מג^כת״ם n כאן
 ט9ה ?9ײני אונתד ^?גימ דנס?וז,1גא

t יז9 ו*מן9עדװ iy :y rn  o n ̂
noo^ מי oiy :*•®כײ״ס—
y 5( ען1שטונ 40 די .1 r ;ip( -א 

2 םײ;ט 09י אס1* — כײסס״וואד
rfic ם?ןג rn װאד. ימדע
 אר־ זייעד ®אר בא^ײנמג גיםע .2
i 191 ניט נײס n נא־ כיזי. א*ז עס 
יאהר. jyYJt: דעם

z 9אױ נאראנטי א ^ t rn  o n 
y ך9נ o n t  m• ר ײאד כמ.9י

onnp m ם9ר װאס ocnyiyi
a איז n העססםממױננ אמ מדזיננ 

n ®אדיויא יז9 כױיד  pc סזן  ןװױ• לז̂ן
ב יכעד.pw 9190 איי י״19* i ^י n 

מג ב ^ o איז איי n יױיסם a־’T, װי 
 ח־עס־ די pm כיױ m נק91 9 אייד

rn , ir ty r כ״9נ נתיסע א 91 יעצם 
 יזעביסנדם־ איץ י*ליס9ם •*im ®־אנז
c iy r
 25 קאי9י 19ײני ודי*סספײי,ערס ד•

c כם9םד9א:ב pm נעגומז D9״ n

w <ר m i גיט י9ה 9 ױוי9 ו^ו יואט
w•* די ז• יז9 49ו*ג>ט r  WMpiyifM

t דונו r t i היי ין9 (9 זיר - יי ! ג ׳ 1 ®מיזט, ^ו
fiv  p9®yi#yo דאט f t ,uiyT iy

i r i  n t i  091 ntn n t t  bt m  mt oy 
iy ט o #גד9ױאי p® ט^נ f t ^  iy ft uvn p»p סראכט, און דט iy  ?yp ,v 

i׳’on דאס ועיפען t  pm ,n t®  ?yt 
09n ײ נ ♦ in ?yjipTs מו 1 fyn iyp t-
0 9 1 Mpnyot 0911 ^oiyv אױסגאגענןן 

pm n n t  v im • ן W גד,9מסי pm ^י 9 
n' יס9 ;9n  lyoiyv ,motMNW״o מיט 

ptD v v ' t n w f  yoifnטn o  iv ?yp ?̂y 
19 0 i ; t soii ט 4^ ד 9 9®n;Mpny 

rvoM ^r^’t  omivii ^ mo' imp, זאגט 
0 ?yp ,fnvך p t ט 1נ9רוסי  ענט־ ד

סי ?yoptn און ודחיען מ  איצטי״ דעד 1א
j p t j v i  iyi ,אסח i t ןעחט ypto 

t,?״ p® f t ער1אנ ח*ין ?yp j ;m y i 
t״ov 0911 י״ן״ ניט רײד חי*ן «<ii iv 

f אנער t ,f»n 9« .חנדרומ אי¥טיגע די> 
vny::n\ 9 ,1 אפעןi® viP’D0^M0»®9P״ 

im o tu? ?דכער סאכע •mp v o ^ i^ o ’iM 
»®n  .smo סי נ«*ע P0 ?1® •איי 9 0  iy i״ 

iyn ,רעדמנג vipyo iyuiM o p ;n״ 
t  f»M ,,imo ױנ 1® ׳סריט ivJHTii י 9 

9 ,ooiynנyד rn  oy 0; נ«ט 9 Ji:y 
yiy59,viH9W(יעגין, האט i t  ?yost i y 

rv9 io  ,yiyi* דנאוױעמ און ynni? נאך 
\ 9P נ*ט v w  109P iy ,,f ?y:y;y^®vM״ 

•x f ^ w נזח לי*נט oyjf’D id מיס 
yot ooip o און דעגירװנ. אזא n  iy״ 

 טא״ איז oy — ג?דט רוסי*א;ד פון ריהא
yp ניט p,?* /9 סו®iy;»T»i iy i iy ריג״® 

e»v 1 ניט פון ?y;yn»»i8  וױ חוכות י9
chi און פראנהרײך טוען y^MO'M,? איז 

 ti9^P fiipD9p פיז מי< iy ױמז׳?,
אי די זאיעז «ם.1דנו  P® גען9ז89 ייר נ

y«*v3»i® yir»oo»;i0 9 P f i f Mf,? זאגס 
to  ?yiyv ,fiv אן! ??.iy

It  IY uyio 1V11M11 *1M0V1PV0 
91® iy iגע ®c p jiiT to jr  iyi5M';M p 

i® ^oypiyjM w'O'lnn? ,ומעריקא 
»019 ip i im ii, ה 0911 װעגיג וחנסvיprD 

oyi 900 אױפכױ ?imד n® תג1נייי  |i 
 ov !יסיאנ!. |i® כוחמז 9סי׳ס9נ9עש

pm א ®p® y ;t i רי mb yooj’jy iiJ’M־ 
t 19 עס .1נ9רוסי pc ייסי » on :vn 

otii9o iy i  pc 091391® iv i עגימנס! 
iv |1א u m ii שוין סיאגט m  iy 1זעינע 
9 190 o^t ר i 1םא גראס9י n סק״9ם 

iy  j:n » ;n  i p i י1 אז יס,9ה *n o n 
o אױםגעבען זאי חמירונג n ון 19ײ® 

nVo®'i9? ױ !9 אינתססזייעז, גרױסע 
 nimo yi.i’M יע9 ?אנצענטרירען י9י

P® יטור10י1אנ די אױםןװבױען אױף
n? 9 צו נ^טאט9 .1ג9י p i גתיסע
 אים״ 1נ9סי1ר זאי מאכם יעיע1ינתסט9
 באדערםע״ איגתםטריע^מ די ען1טי19י

שע\  יאנך 9 גאנצעז אין ?yiyn און נ'
' י/1מע19ס םון

 הוא־ ®איגען טאהע זאי תסיאנ! אויב
 ־9נעײ .o:yony ״ד װאיט Xty ותר׳ס

9 ?vi ,כינא, וױ 1יאנ הייםיאזע סײאכע 
 אױס״ ®יז העננינ89 בעררעו ײאיט װמילכע

^y rn jy? .ציױיטעגס, און מאפיטאל 
 נים ®ערקער ?אסיטאייסםיעע «i ײאיטמן

 באי״ עד1א or^9,Y90 םאר געהאט א1מו
 רוסיאנ! םון זאי ?vo אויב מײי עעװיזם,

 םען ooy: אינתסמ־יען, די אװעקגעםען
9 Prn9כאציא־ 19® מענייכהײטעז יע 

iy איסםיקזע i9 ״נע־ באייעעזױסטײטע 
®n i9״?

 הזנס־ P9 טאקערס פיאע װאס פאקם,
 ,IV3J1911YV3 געװען זײנעז ססיםיעעלס

 אנןװ־ אוססםזמלעז, עחאנאםישמ אוליב
o״r י^ח o 9 n n , 3̂o,D iy אונ־ אח 
if f ׳9ײני? *iy 019 P םעג־ 9 זײ נעכאז 

 םרן םתכט די פון נעניסילן it ליכקײם
 ב-9 לע9 םים צוזאםמן אתאניזאציאז,

i n ,מױ יתיאז לי האם אייבײםעד 
”yoiy:iY3| 9 מלאסע? i9לא DitP9o 

o אח iyrj'O D cyi, אין כײסען19 ײאס 
i, 9 נים״י־וניאז t i t oאין םעםכערס לס 

iy סיט ױניאז 1אתזע i ״9י 5 םח םוסע 
®ײנסריםסמעילט. 1יא

iy סים זיך באנוצט in געלענענ־ 
 ן92*ליהײ״9 אייער נריעגס אח היים

*P 21 16 אפיס, אינוער o o nסם., םע 
iy װײל שנערססע?, אם וױ tn •סאני 

o ביז בי״דיז אנהאלםען וחנם פעסס n 
.1923 א«ר*ל, טמ?14

ײססמײק?ןרס1ו לײדים די
ל. א. .25 לאקאיל ײניאז׳

י. ןו. ג.

 אינטעתעשאנאל װעלכען »
? איזזכ באלאנבט לאקאל

10«י א־אי4־ 1ויד*=* יר יויס גי® סאכמ עס
חן ןיך ארי*מ ױן tnfz — באלאננגג  ן

םי :*הנמימנז דעם «ין ס?נ־ יז̂ג
ר P« מי *  א*ן װאויגונג י"
»I ■fit V דאש — לארענא״ 

אכדןגדיג אייך וועא
, •|J01pB*11tB*V

ivo סימציעיןן jtM no ססאימג די וד
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25 ל$האל ױניאן םאכער וױיםט ױ פװ אױטחף אן

־ ^1W» r r n ■  iw M  ,I m re i i p j i p a y i y ;nr
כושלערס באגראךערס, מקזאסינערס,

12 לאקאל יןניאז,
O'di cun w דע־ o  ::'-to ויר 

וה rp-i״iנעװען id ,iv;'i;y ײ•; יע,יס
1 0J1 ,DVD.3  '1 .)dl'O d )IDײ 

ivido נייר i“ d *3”0 '1 פײid׳j־, d 
id ,T» ruv:d:׳i זויע-ען 'rd3 ,B יע״ 
o m־idi ו״ י״גען i  iv' ,נעלט Ddii 

m הןונען ד• d געפי־אנט ijuy' |1B 
0"i ים״״ try iid  l';di m d רייחןן
 yon.# נעל-רזנית׳עע ז״ער אץ ן••

 ;,vo"v rvoy3 »; סען ,*עדט ו«*ט
 יי•1» ע:ערע1 ם־; |ih #־ןוסיעײטי פון
 דעצטענס א-ז װ.ס ,opidc רע־ זעז.

 י!ען1*11 דע־ id געװארעז, נ.-י:טעט
vm 1, ט־ןוסט v; a*rםון ׳«ב',־ות י1 ט 

 מען id ,i"v,H3 d v* א־נ־יטעמ ו׳י;ע
iyn ׳»,״; »•! ?  iv i;dot."S'd ii'Vd 
 iv>idu חן■ מרח. הענעחןן א עייפ פון

 t״i היין נענען נ־ט m װעט טרןוסט
 איהום31■ װעיטעס ד*ס #ווהעט. פון

 |y?rdv |1*רםי1 ד״ז דיוע; דייך װעט
om ר־ט irfi■

 מעלעי כעסע^ .*וערען ־."־טען או
nyi;id גיט אויר ;עױיס יוי^ה״נאסעס 
 idt נעהםען נןוויס װעיען זיי ^װ״נע;.

id אן זין t .*,v m 1ארכ"טע די 
 א .נ״״־טעלען i"n אבע־ טען װעט

*t״ "v:'־v; ,׳פלעכטע סיא־ז .ו #;•ם V”־ 
 צאהלען טע־יד נ־ט ל.; פע; |1א טען
סין״י... ם1ד־;ימ דעם װי

♦ * ־«<
זיף״ גיעפינט איגתססריע איגזעד אז

»jvy• אין y>9o i9:oiH ;t? ,צו״אטאנד
פײ טון ?yi9vy: ?y?niy»9 pv״״• איז
 מיר װאס ׳א*ז ציל ט8הוי די לע.

 yiyrjiK טיט טאן it ניט הײגט דאנען
 1אצינ זײגען זײ בתים. בעיזי אמת׳ע

 lyojit אונז ?ypn און ״o*ym*״n״
®»tD^yo־iyttyiD, מסחר״ אויפ׳ן װאס 

 אונ־ לס9 ״דאטיס׳/ ז*י מען דופט לעון
בתים. בעלי זערע

 דודנ״פניטליכע! t הײנט ?אז וייאס
 y:»»f ?yjiffit רyקט*שורyגוםtב-ר9ס

 ״9די וחנדט א פא־־ װאס ארבײטער^
 iyoy;די ?yn אז )• ;y;ji59fiv ז*י;ע כעז
 t אין iy איז .jyini (oita9rn (די

 ...iynropyDi;tD אױס צײט ?ורצע
 רyבtKידז oyi wznv םון y־«:D י1

 װאס אדבײכ^ די פאד םא־אנטװארסליך
oinropf®i;9o i t סאב־כןןנו־ דורך 

 װיײ װאם ד^יםאר װערט ׳סעהט*»ורעדס
iyo איץ ny:yia into/ אינדוסט־ אן 
ynצד א«ין װאו ׳ ^oyi o»y אײג־ 

y:9 די און הונסם iy i ?דאס בלויז האבע 
rio9־onyn^ ניט איז אעתסטריע אזא 

 צושטאנ!, 9 פט9בא«» oy נארמאי.
 אויף oni»ty3:9 oiyn תאנקו־ענץ װאו
 מניאדסאנדימאגס. פון רעכנוגנ דעם

 סירטyרא*נטער9ם ריו8«פט א*ז ײגיאן די
iviyi }vznv it זא;ט און סוף. א 

זיך װילסט דו ״אױב : lyettrn צום
 טוזטו םאמענינע?, ?yeti שלימל?,;

'lyo דעם אױך t̂r /'^;טרא

jy i מניאן״ססמג״ א;באיא;;ט װאס אז 
 דין ניט כאס ?לײנ/ןר יעי זא? דארדס

iryo pciyi וױ םױי iyoni: i n. 
 זא״ זײ ,oyo9® yp*>p די צוױנ;ען דאס
o האילטעז אױך יען 'lV n n w, 81 איו* 

t iy3»i און ריככצמ, דיז?ןר אין ׳סריט 
 yn* םאקט iyf»i דארו• זי? דיזעז אין
yi? כאגליסט. אלנעטײן

 איז אנבאלאגנט, יאחאל אונזעי װאס
 ארן יעבעז פון y;tnD א אונז פאל דאס

 ■,85P ?yoni; 'ערע; מיט אױכ טױט.
ŷ אױױ, זיך גיט ױאס 9f? די D8fpy,״ 

:oiy םאראורטײלט yiyp? 9 ניטP it״ 
 מײנט דז^אכ. קײן inyo ?y3»ip נען

iy i oy לאתאי. נזע.־1א םון א;;3אונטער 
 בראפ., װײנ׳״וטזין א סון oiyvcttpy די
די ד,א:ען װאס װ״ א. א. װײניעטײן י.
;pyoi:tD ?y®y;y;o»it ?yi»i9» yoty* 

 רי אין מ&רײסע ?yiyn ?yno טישוריגנ,
ŷ pגyרiyiys? yקלענעריע ע1די וױיל ׳ 

^ycto iyty? װאפ ארבײט. אצינד׳די 
®y39i . iynn? געמאגוםoiiKW t די

 װאו באסעס. גדױסע *!'בענרעי-כץונמע
 גע־ הײננדצױטאג רטyװ ארבײט די

 עקזא־ אינזעי־ע דאיפעז דארט ׳נ*א:ט
געפלײסט. ?yiyv טינעכס

t:} * ןי«
o דדג-^עראל אונזער :y i%fyiDכי. ׳

 בא״ מאיטיט טעז8 דעם האט זיגמאן. מ.
 מיטינג. באארד ivoipyfpy אונזער זוכט

iy אויפגענומען װארים ןע?ר איז :y־ 
y i9ii.? דעם םאדט jyo«ny אין מאל 

lyfjit עהיע, די האבען צו היפטאייע 
 באזױ ^y*v*c9 זאל פרעזידענס iyn אז

pyuiK ?ye אן ivoipyrpy .םיר מיטיגג 
nyt ly T i t i  ?yati שטארק *y:B9 

 האט זיגםאן כר. פאסירוגנ. y?»i שעצט
 ״5ײע אין ,viyi א ?yo^tryi או;ז פאר
 יעצטיגע רי געיפיאחגרט האט iy כער

 ״איג־ לי וואס ארבײט, די און לאנ^
 זײ? אונטער ,oty' :עהט ״8̂מאנyדנyט

 הא״ מיר אונטערנעסמן. םיהר^אסט.
 זײן םאר באדאנקט שעהן iiyt איהם בען

 כאכדפ ־— אונז צו זאמק'יטpרyאויםמ
 PK — לאהאל iy:''^p א זײגען םיר

yo9iB r i9D,? אונ־ טאז װעלען מיר *ז 
?iy פינאנ־ און מאראליש פיציכט םולע 

^ לויט ציעל נז  ןyלפyוהtDמי כחות או
 י1 ־װאס ארבײט, י1 םון רפאלנy oyi צו
 נעהן זיכםאן .1ב און רנעשאנא^"yאינט׳,
»evy אונטyרנyמy.ן

* ♦ *
iy אין i טע?16 םון ״גערעכטינהײט״ 
 ®רא־ ט^מבער א אונזערער האט מארטש

Di'Doyo, איז_ לאקאל אונתר װארום 
 אדװערטימ־ אין געװא^ דערמאנט ניט

 י1 םאר ארבײט שטונרע די וחגנען טענט
 רעדאק־ פון *עגטםעד iyn חאיאם׳/

 »ם זעהר אייז בדיןז־קאסםעז אין טאר
 פאר־ װאס די, אנבאלאננט װאס ®לאץ.

;yoy? .א אױך <ײנעז םיר אז אמאל 
את ״אינטערנעשאנאא״, דער אין א<מל5

t o  in באחגכטיגט דאדיבער זיינען iv 
yiyv? .דעיסאנט To ?אין אנער וױלע 

yf iy iיכyצײט ר r v ^ y,? אז iy i
 IV וױ lyw אזוי אוגט^״צײכענטער,

 האט ,ojvofMo־״viH8 oyi jnvrya זזאט
iv דך גאײר :ofyory פאלכינדונג אין 

 באארד. משאינט ?it רסyיסtא די מיט
iy האט myo iy i ft ,?y3icy;o*i9 

i קוסט t in,? 18 װאס i nװעיסײז״
 די םון ען1;עװא ?yev3y:;MiH f*9 טענט

p® lyoro לי יאס״.8ה׳, itD די 
 א*ן אגסצולדיגט ױך ?y29i יאס״8,ה

ynyfito iy»»f D;ypiy3t? אוגע״ און 
v y^t ?y®n״?yoopyj on ft ,?j/3;io 

iy דין אויך לtP̂א 1נזע1א זאל טאג i״ 
iy איז טאגט. i א* ״כע־עכטיגשײט״f 

oiyvi9 iy i״o:yof ב^ויז עלשינען 
^i לד9-אײגט t r - P K^ רזי#-טעד~דא 

 oyi ?yor®״ נעתאנט iryo ניט שױן
טיעות.

♦ ־ןי *
אינזע• צי אעסערם אונזיע־ע אלע אין

 אוים* זײ םיר םאכען Diyeoyo ־ע
otfPiyD, דאס yn? זײ pyv8 ?ypni* 

iy.i? אכ, סון  IP* פריהער ,,f ?y>9f דז̂׳
n\] ורעגען דורכרײ^ן זיך c n טיט 

iym y;yo  iy?:*.t. די ivoipvfpy בא־
 טעט־ די דאס באשיאסען, האט ארד

oiya י־קזאם דעם װעגען זאי״ען  אויפמ̂י
 oy .yoyit דעד אין װעיעץ Lטאכיyנ

 *,Dtfpy אז ,lyeya פיל או;ז פאר איז
:cny כיענ־ װייס װי אנהאלט?!? זאייען 

 װי נוט אזוי סרעק איז lytyo* זײער ייך
 :*yoM.i מעמכע־, יעדעי אין סיזאן, אין

iy איז דאס אז דיג, i י*א־ פין װאונש 
 דאס אײספא^נען ־yc'T oyn האל,

V0390iyi:ya,iK.
* * *

iy איז פסח i פ־ײהײט. םון ױם־טום 
iy i .ניט קאן אפעײי6שק אז סיסכאל 

 הונ־ די אפילו אז אויבי;. אנהאלטען
^yרטyר־יאהריגy 'טצרים פון *טהלאפערי 

 די פאר זיג א מיט Dvi:yy: זיר האמ
*yot^pe? טקי״אפע׳ך די סאר טפצה א און* 

 אין ױם־טוב דיזען פײערנדיג טרײבילר.
oyi ?׳זי td  ?yeoni אוגז^״ע oiyooyD 

 יױ *לע און הלאונךמאנעד די און בפרט
פסדן. ?yT^nyic א בכלל ניאן־צײט

אשפייז. ם. י.
pyo־.iye*ny:yo.

 צוזאטענםאהר םערטער דעד
 ױננ ארבײטער די פון

שוהען.
20 D y iביז טען vo22  d y i\ ל  אפדי

ױ אין װעט i יארמ נ y i  ?yoip i9D 
םערט^• ײ״ י1 םמ צוזאמזגגםאהר ו׳  ארב

o װערעז עס שולען. ריננ מער y o i t m t 
8לyד iyטyס פון ן ױיגיגסטענ 50 8 ו

םער אגױי ^ רינג י א  םראגראם י1 שו
ײן Dyn צוזאטענפאהר פוג׳ם o ז p n iy i 

 ?y3yv שולע? yאל װאך. yoDpy: די
אן הײנטיגע אך דע• ypy^ הלעןyערװ װ

 :*.yiypp זײערע צושיתען און יצענאמען
ĉ yr.

סענםקד חעלםה״ ױניאן פון נײעס
 פץוער״ ״הע• דער אן קומט עס

סיזאן.
3 •i״r;a־it m| דעי v;*vo;'d־ 

i’id זיר ׳ט־עחען װאס •ש.;ו«ל, i א;קױ 
 «*ii ,ld'«0 םיװעל״ ״העי ovi ;id ם«ן

?yצי פאלאינטעלעסילט זײן גלוו־ש ן 
iyn־y?יל1א« טען16 דעם דאס ׳ oyn א*ז 

tyiyv ojyryys iyoiyo*fio‘'yr ױגיאן
t ,ל*נילו? py*vyto לי** װאם רי, פאר 

yp? ון® iy i .דאס ק־ײנה .OVV זײו
v,t iy i״ivo ;יוגי^ן ױאס^ריע•* )כ*זא 

no*frr״iftf3fo א •תלןדטעד־
ypy»vyao? פאר קליגיח ..itiv® *yn.״

iypy*vy®o iy i 9 קריניק*f ״סר״ן 
די ^.iy®9 אן ?ynva סיזאן ?yovy׳'
 *y; האט קײיגיח oyp אין יטטע;ט1ט

 (ײ־ סך א פאררײכטע־ט א*ן זyפcרא־
t  yi;yp**:־yoאין ־ oyi װעט סיזאן 

 ycy-;־ א אײ,־י נאך װע־ען ;עטא? דאכ
כיאפ־עטאנ. יעז

*,נ״ט;־ די  אינטעיגע־ ־yp פ•; ־;
y.. סין ?yi**p װאס שאגאר, i* װעי״  פי

 *זי;צעלהייט”א מ;ה־ װיס*;ן װיר־לן א,־?
 א*ן הוידדאקטא! צום װענדען זיך זאלען
 yol7 א*סט 131 העי־טל־סענטע־, יוגיאן

cyi ?ny? חאנעז זײ יאיק. ;ױ סטריטי
א הױן א ׳טא: יע־ען דאי־טא־ ט ״ ״,!י

# .—

 קעד״ איבעך לעקטשורס די
אייוגגען. ®עדליכע

 קראספטאן ר־. פ*ן י<תט־:*י־ס רי
?yiyv א*בו:;ען לע־פע־י־ינע בע־ א

אװענט. דיגסטאג יעדען פאױטיעזעצט
 ?yiyv ;ע־אי׳טען וױעלען לערט־טורפ די

.4אי־ײ זyט10 דעם ביז
cyp ויןt ־־ס: ייע״טי צ*וײ p* יעצטע
ה^םדז־ ױניאן cyp אין י אפיילי מאגאט
?ypyv ?ycy;y; ?y^yv כיויל׳ סענטעי־
*yp עט װ עד רסטאן.4:א יא;א .pp פון

• י 1פ״א;־ צע,אז*<גפ«‘" פ :ע־ א־ דעז

אונטערהאל״ אן—טען30 מערץ
טונג.
r.iyo ?yD30 cyp ױניאז אין װעט 

 pyty: 8 ?yoipp^o* העלטה־כענגתד
 מיטנל•־ אלטו:ג.lרyאונט שאפטליכיע

ifp דער םון ^ ט  זײע״ און טא;אל1א*:
yp זיינעז םרײנט :?yoip it ?voy®y 
אטוזירע?. זיך

 פױי־ לעקטשור ספעצייעלע א
אפױל. טען6 טא̂ג
־at טעןoyp 0 אװענט, םדײטאג

 העלטידסענמע־ ױנאין אין ויעט ריל.
 טשי־pyל םיעציע^ע א ?yiyv, נעבעבען
pyTH: און ״?רײהן pיײ־ פאר שדעק י ''.V'-H
 yiyv? גע;עבע; oyv לע־טשור י1

 לאה־ נױ־יארתעד פראטעענטען א םון
 מיט אילוסטדירט ?ypyv װעט און ׳סאר

 ביל״ yr'OBtvivco און באװענליכע
דעי.

sז3£ m d s ה   M ז5&6
העללער. דזש. םון

y:*DW' cyp? האט סיזאן ססךינג 
 אין געסטרײקט באארד דזשאינט דער

 ןvלyויםצושטpא בדי שעפעי*, צאהל 8
 dp’»pdd yf,p .opyj'Dtfpy, 8 לארט

 אונ״ פאר װיכטיג ?yvn זי« װאס ׳חוץ
 אלנעםײנע ?8 אויך ?ye9i יאקאל, זע־

 זײן איז כאס py:»»^p pyi נאלייטוננ.
 באס גרויםען ?y:yj ?א;קוד^דתאטף

 פון ןyנyיו'גנבtראפ8 טy,iv: כסלר ראט
 האט עס ז8 ױניאן״קאנדישאנס. די

v: זיך i^ v]‘ 0 ער האט' 'pey3 נים 
 ער אומװיטײם, פאי tioopy צאהלען

 האט ,iyj»'fyp א אהן או*ס;עקומע? איז
Poyi״j* לט8ה צו :יטyײן ז? otfpy,* 

cyp ?ycs9 אױך אפט און נעד ry;cvP8 
טעד.8ק

 אגגעװי־ אפאל שוין האבען p*d וױ
y:*n ,?yr? אזyכ?y באסעס DB»iPpyc*K 

 מא־ א ביזנילס. ״[p טאן צו פעהיג ניט
 פאר־ Dyv שכל מיט נוםעחטיצורער

 טאר* אין שטענר': זײן D9P אז שטעד,?.
 איז זיך, טוט עס װאס ?yovi און לעט
 ?8 פון פרײז pyp וױ Dpyv טעהר פיל

pyp̂  py:*D8fpy א אפילו pyDKp. אז 
 אין זיין צו pפא זיך Doyj װאם באס. 8

 ?ײנמאל װעט ארבײטע!, אז שאפ זײן
 1'א באס. אלס סוססעס ?ײז זײן ניט

 בא־ סארט pyvp ?y:»'f ראן״ ״יאננ י1
op זײ נג.8אונטערג צום משפט’פאר 

ypyo80? און צײט, א ביז אבער זיך 
 oyp ןypשא גרױם זײ ?yio ח»ױױיל

 ױני״ ,P פון ?yjy'c:: py’»f און טרײה
 אונכמןגליך אםט־ טאכט אז״יןאנדישאנס

 צי :וםע?טשוד/ןד8ט נרויסע? oyp פאר
ן ביזנעס. אין שמעהן לא̂נ
oy א«ז oiP8i בײת די פון איינס: 

 yo8c yt'P ?y•?9̂ זאל ?yo ?זנטווצלער
 סון עתזיםטענץ די אוגםערנלאבעז 18ל

p''pd pyriiK. און ikp דארזי yo? אנ־ 
 װאס םאיט, oyp נאטירלין ̂•"c נעםז

i: ,i״.nyv  yD?' ̂םגעשםופט  םייז אמ
3»oy:f; מיט״* אנגעמעז דארף םען אלקר

oy:yp*K ! ?n*K ! ,שװעסטער 
yo8:y> .pyp'pc,? /חברים פרײנו — 

 חטץ, ®yp אוים ראמט גרײט, זיך מאכט
 הײ־ V3V"K אויס רםyשײ און רײנינמ

 שעהנסטע D8P אין אויס זיך םוצט זער.
 *"{(רע אן זיך אויח טוט ,yoDyo און

 יגעp^ױם־טוב ypjy^'«: פרעהליכע.
py’DVB, סדר« צום גרײט זיך טאכט 

 ח, ס פ itjp ס׳איז ניט. פאדגעסט זעהט
װעיט. דער אויף פסה ליבעי דער

ולע־ װעט אירד װאכ ויײ ארט מ״ר
 אפילו מיך כמגגט pאיה ?.yp:yi סיר גע;

 איך .py;9't^9vyp־PD:9P א אנרופען
אן ?יין פאר זיך װעל  אפשרעקעז, ניט ז
 און אפען ןyרyערקל cy װעל איך

 :אלעםאל םאר אײנטאל און ביזרהסיא
ב א ה ׳ ך י ׳ כ א י  ם ע i ל

 טאתע און ! ח ס פ ב ו מ ־ ם ו י
 אױךי נאר אלײן, ך8<1הנײ די נ*ר ניט
i די p :p.

jr:yoy3* י י מ זײן זאלכטו ?
 זײז זאלםטו בענשטyג !אמעריהע

 s9? זיס ! pרצאנyDפא פדײע ן י י ט
 ?ypy» i»K ?yp:n;K ?bp םארברײבען

 און אײביג ן הארץ סרײהייט־ליבענדעס
 װיײ און לײככען ליבט יײן ז^? איטער

 אםת־ pyp צו װע׳נ ריכטיגען cyp זען
 ן י י מ אין טענשהײט. זוכענדעד
 פצדדטראסט. p*p ניטא איז אסעריגןע

?p ׳כל i' אין — ויאכל י«תא ^ n y 
 “גע-י איהד ojyp (איךיששי) צײ־טוננ

̂ן.  אלעפ רופט, אלעס ־ מץה־אנאנס. א נ
ס ®יתט, Dy^t שאלט,ד לעס8 זימם, .א̂ל

 װאדימעז, װײכעז, א אין וױסעז לאזט
ypjyc'Dz^p? ?אי :פריחלינגס־טאyp.ן 

DDy אי־ ! םצות ?ויםט אידע^ !מצו 
yp,? ע ?ויפט זעהט ׳ ר ע טצות... כ

סערי?ע!8 טײערע ? י י מ א,
!מערי?ע8 םײעת ן י י מ

 ױם־ סארט א פאר װאס ׳ניט וױיס איך
 pyp פסח איז איז. פסח דער טוב

 פסח איז באםרײאוננ? פון ױם־טוב
pyp איר ? פריהלינג םון ױם־טוב VP? 
 בא־ באשטימטעז ?ײן צו קומע? ניט

שלוס.
 אי־ מיר, זyהאב װאס !פרײהײט

 (גאר* םרייהײט? פאר געםאן רעלאך,
 Diy.p אוים). ניט חײנעם זאגט — ניט
 םארטיליגט האט גאט !חכםה 8 נאר
oyp 8 די האם ;בכורים םײנו*ם'yp? 

 זיל־ בארעס אין דײזע־?אסטעז נענעבען
 װ.). א. א. םעלyל ,oiyoyo( בער

 צו״ האט ׳ים דעם נעשפאלסען פ׳האט
 טאג, (ypy< מ? פרישען ׳גוטען לטyגעשם

 גענעבעז זײ האט נעםיט,yב סטרײ? לס8
 *j:yn די םאר זײ האט װאס משה׳ן, א

 *y3 ערשט זײ האבען ר*ך נעפיהרט.
 את זכרנו ;געליארעמט און שריען
 האבען מיר װאס פיש, «p אי - !הדגה

 אויס און מצדים. אין געגעסען
 נאך זיך זײ האבע? ט ס y ט א ר פ

ל yנypנאל א ע הא־ און ^
 גע־ ארן געתכיחט איהס ^אד זין בען

 מיט זיך אפצורעכענען אום — בו?ט
זיגלי y:"f םאד גאט

װי פרײהײטס־קעסשע־, טײערע
.p*x 8 בין איך

אױ,־״ רטז א גאר עס איז אפטד און
 iyp איז פםח צײט. היינטײער דער

 גאס. הײנטיגער אונזער פון סיטבאל
 טענשלי־ iyp פון סימבאל pyp איז פסח
 און םרײהײס ליבען טיר נאטור. כער

 מיר ;פיש yאםאליג ,p אויף װײגען
 קלאג־ װי װײניען אזן ?אטױ צום ררפעז

 און םוטלאזיגקײט ׳יאוש מוטערס.
DyoiK איז pyp אלע םון ?לא;ג ypyt:iK 
pyjyD. ל מירy׳דאס הײנט סטערעז 

 םאר־ ?yDcy: עדשט ivzw מיר װאס
:xpyoy ,נײע ^ ^py^yp v:v, ־ פ א 

ו ע ט ע  אוז זיך פאר טיר ?yc8c*8c נ
ד• להכעיס צו אויה זײ מיר

y'nDK ל אונזער פון ?דאםטyבy.אט ז 
 עס איז אזוי אט ־הײנט. Dy איז אזוי

:yvy? ׳1 פאדבלײבען אזוי עס* װעט און
!...נײז
 רופמ פסח ;יצעבען צום רופט פסח

 ; ?yc8n צום רופט פסח ;גאויבען צום
 װעבט פסח ;פארלאננען Dpyvpy פסח
 צאר־ 8 אין אן זאגס פסח ; ?ynvטר

pyo»? ,pyo דײן אפ װיש :שטימע 
pypD, אז> p ?ypyp?^ ?ג הילכיגעyלyכ־ 

PT װײסט ׳?yלעמ8 נאר ! pטע  װאס 8
 פריהלינג! 18P איז פסח — איז? פסח

: אזױ אט יעצט זײנט
 םליהליננ pyi ?וטט

?. אהײם, אן
 עם הארץ מײן פיתלט

־ י באגצהר. גרויס םיט
טאנצען, איך װיל
לי שםרימע?, איך װיל
ן לאכעז, איו 5װי

5 !יננען. איך װי<
װײנען, םיר ײאס
p װאס 'D טרעypז ; 

׳י י א*ך האז םארלאננעז
באנעחרען! און
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ד
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v(~- :••טי•* ir)»m  |9i*f ey- f-o so•• r -  -ro-y4 * pc י׳יײײי־׳יז K־l 
« )ye*-r“ )i9 *ru••:** *HiHvumyn i r i o

so ״*,-,lya ס*י עס i דג• *סי• נייר *yi ly i  y*#3׳»y ד/יר #ון 
iy װעלט, i  po מענ׳טח״מ ff ty iiH W y tin y  ya^ym jyiyroio 

ט װ• “(/*t טעל“׳ ײיע וון ;.0ט y ה״נ f 90*0 גייר• i*a V tyinyM ^H
*r•*?* ל/י,  y r a ״ ײ ^ ד׳ ־ ײ n *ז ע fw*

y גרליטעו דעב נון^ ^נעכס p a tw a tf ע ד ^וי׳ ץ <•m מ
mn״#am?09m א*(ד,־םטרי;יר;ין, סן •,*ן יערען w - r 'V  V* fy נסרסיד 
״ז־נ;. ס ז־נען ױספ טער,  ♦**' י*• *y *אי•• אצ*/*י*־;א(;יר ־־*נ ס־ז י

y-o |y*y• «ארג״<רס, •סברײן־ארב״טער, נען io *sy«p i* •*» !*/))נס־׳א t“ 
y נוןך iy u o דעד ס*ן גרדטען ly e io i tyao f'y  •;** **f a io m y iy i *נ‘• 

y ד♦ סכ לי*ז;יל iy טײל v;**r טרסצען i, *״yi*us ין,9•דסגי/* ס*ן •רס:;*ן/ 
 ס*ן i*»:*i* ocsyn ey סיי ד*ל, y נס-סר? ey *11 מסן Vi דאפ פדי סנער
 גע־ *סל;*ר9נס ס*ן ויוײ»טי׳נער -y- ר*ט נס־לסנס דין •y ז•־, פאר נױטיג

סרעריקס. פ־ן ׳•ינטע
ט״,‘: א*ל ״••יס/־ן דיזס ׳••ר־ך, א״טער דער i א: f )  f*o ניט jyvyi סזױ 

f •<־;■ ס־ן ראל יעדער איצט; ױי ריכט״ג io i  *,i t ,׳יס/ין* *v סדי 
 i*o שטסצד «ד»עלןןר8’,11ס» א־ן a«o*,nyiyi yi*iy*o אלניער װסר־ם אץ

ר .po ער װאס דאס גלןווארען מי . 1• jy n o iג»חןן* oe־,n y a r,| ױסרום 
טאי ד/*ו ״סד־ם ר,?סבען, ,א-נ־לפטר״ע־י; ד* האבען מיר  ססער•* פץ *אוי
״ דעד פון סיצסריטעט א פ־ן ד/*נד די אין פארקיינען זיך הא'ט קא עי ו  גי

 גר*י- די ולארלס ;א״ז־עגנא^ן-פראגו/׳ם אן האנעין מיר ולאר־ם ;קערוגג
 עטללדס, די א*ן ןגטרידט m?*יײנ;»ן 'אד* דעם א׳ל פאיק פון םאםען סע
 ױארופ ;לאגד־א־יגענט־ס ן״* ניט נא־^״<ן זיי פ־ן געהרסטע די װארוס און

מנינא^עס ,0ארגאנייא^־י;* yלyאינד:פטרי גרױםע היזכען כדר  סרא• און ?ון
ױו ט ױ געגומען דא יאחרןין yayy“ ד• א־ן חאט ױאר־ם טאריפם; «ןז  י

 ױארלס אלן רעסט;ראט•;/ א*גד*םטר*;*י;*ד פאר טענדענץ א פאר׳פפרייטען
 ע?)ן»ציזכי׳צ;ין דעש אין פאר׳צדיט גר״נעל אזא אר־יפגע־ויזען האט אסעריי,א

אימפעריאי־זס.
׳צט־דירם. א׳נזער צ־נ־ײ עטע־/־ן פראגען ;־הניינע א-ן אזעלכע אט
ק״ט, גרליפ פץ א־ז ;יס :ױערטער אגדערע אין זאל;•( מיר דאם /״כטינ

 דןופ געגעדלאדט. די פאר^טעמל ,.y נדי פארגאננעגה״ט ײ באגר־*פעל ג:ט
 אמדרסטרי;♦־ און y^«*ywo פיזייט־עע, די נאגר״פען ,*y ל״נטער א״גז םאנצ

ר דער פון פראנלעכע; לע ע ג ^ ־  סעהר א אױיו מ*ר ?ענען דאן א־ן ,a״y א
ײ א־גלער נײטראגען א־פן אינטעליגענטען ל*יזען. iy פראנלעסןןן די 4ד
 אםעריקאגער yy;M3 די פאל אין;ץ דע?ען ׳»ידות די אם גאטירליך,

 ארבײטער״סטו- די חעלפען ,y זrגל אױפען ד;ים סיט זײגען םיר גע׳טיכטע.
r,r« jy״y םך קײן ניט ח*נען וועיכע דענסען, r /ry i*  o ,אין ׳פפודירעל 

ץ באקאצט ד«ר וױיען ט ד ע דער כי ט דינ ד ל. פאראײניגטע ד» y,t ג ע ט מ מ ׳י
״גע״ ביערד׳ם אוי,׳ נאױרט דוינױנט יעדען אין איז עםודיוס דער אמ

 זדז א,ץ נוך, ״אונדערנארער א — עטאאטען׳/ פארא״ניגטע די פץ שיכטע
 די מענשען. דערוואקסעגע פ*ן עט*די*ס פאר׳ן נעפאסט צ ג*ט באזוװערס

 ״רעפערעצס- די ועחן זאלען עגין, דעם ױדגען דעחר לויםען וױיען װאם יענינע
נלך. דערראגטעל דעפ אין קאפיטעל יעדען פלן ענדע '1 ליסם״

ק־סמ) («ארז;^לצג

נאטיצען נאל
»y r1*״ ir׳ ׳B

איאל״צ• י1 אייוי
if r ו/א . i ן ו מן i >1 י n  «if<* liw 
״ •r n ״ א*»ר יוןרטאו, ײ׳ »וןf* *i* 

• in 4 א*ן ♦*«־׳•• • •4rw  n ry fo*

ר ע כ י ל ט נ ע כ ע ו ר ו א ד נ ע ל א ק

ד א ע ל ע ד ז ע י לןודס״ ס
 אריאד*ירט האם אינט«דנע׳*אנאל אונזעד פון דעטארססענט עדיוקיײטאגאל דער

 ידאנלממז איז וױעיעז ״;ע׳ןינםן, די א*מר יזמטטור״פודס סמזדעיען א
 ימסאורק די ױגיאן.״ װארימרס נאמז׳מס ליידיס איצס«ר»מאנ»ל דער םון

r** אין ותרען נקחאלסין וחולזןן n סאלגס ווי לעווץ, םאקס פון:
 •אב־ rvone ױניםי בראצפס אין אײ׳מם, אווזר 8 אטריל, םען3 דןוס דיגסםאג,
ס סס.,׳ןזאריאט און איסט •ארק קראסואא ,61 סקו< ליפ JX\ וו

עי, יתיםי סײד איסט אין — אטריל םען4 דעס מיםװאר, ט  סקול •אכליפ מנ
^04 װס *אײ״, פומגױ לאמז ססרמ^ פו4 ^3

 •אנליק סענטעד, יוגיסי ראנזןר מייסס אין — יפריל טעז9 אווענם, םאנםאנ
joo n איסט 320 /40 ספזל ,306 תט ,20

תינד םאבער וױיסט j /40 סקול יאכליפ — סענםער, י n r אוחר, 6 אום סיםוטיה 
אינססדאטסאר. ריטימ לארפסא ךיס טרײנמנ, פיזיימל

 גדסניידפד די פאד זהנליט איל קיאס א — א*ריל טעל6 דעם דאנערמטאנ,
ל סין מי o אין יז n 230 ,40 סקול •אנליק סעגסער, ױגיסי כ׳אכער װייסס 

לןהרער. רונ«י, א. . /402*403 רום סם״ טע20 איסט
vzvin i זnנדא איז אין עננלימ, אץ קלאסןןן r n\ אונ אלזן אילrun יוניטי 

*no זיינען יזײיסעו די איתגנ^ כדסװאך אזן דינםטאנ סאגסא^ סןננתרם
ל. אונזןר סון סיסנלימר די סאר א אנ מ ת מ אינ

ודרטדדנם קרוגע
ר חמדסען סן ד דן ו כמקס v חױז י

ר א ל - ס ו י ס)ע
»

o in ממםידיע גמגדער דעד €<ץ כמןגעגס די רעגודירם 

M/f-j דאקםאר זײ סאמטסארם און  

am* איל נאקס, » טסגס GO און 36,10  t סטארע

די
ifn  *1 jw rii if r f  a im אײוי m

i1( 1״• r f i* ,ו יווידאן« * f*• ״יי י

IWMHNHT n f W I l i״
i  *n* ״וי A* י/ m M * mm ײ «

1 B'jyjאל*י|1א ר«י או1' ד• א; *ו »*#
oנאלאגטטאג א n  lie j j i א»«« o n  j*t

snu, ױיו א•׳ יאב n ט*ן א ג r f o,
in י^׳ונפן א׳י ל׳יס ד«י f iiy j ײ, •ין

ir« G א*ל י׳אײייל f t- j i f in  n w w'
n י**ן6 *ו ײאט *׳י*ן r  ,o»r*iynM 

o n  fii i w f i r i J איטל**ן omi *גט» 
די »j•* א׳סאי־גיא*•^ איי«מן1  י)*י'*א•1׳

 א סאי |yo׳*j י־ײד יויו א־ן ראגט ‘נא
ר ״י«»«־«נס״ « 1* 0011 J*o*u!» ז*ו 

»ן די ,on א׳ן ט  א י״סזז oioon אי
 איג«ד טסהסס־נוך א פא־ פמיאר«נט

סוסװ״-׳סאנד, ד«פ
 *א*סרס*אס1א «ן1י« «י«ן1י son די

iwipos i* ,01**1010 ד* r r ײ׳״סי־אן ס 
 ססי׳ס• |io יסי״ט״פסד י«י סו׳זי ני׳יס

1“1 •y»׳*ינט» jio י־ vom onot ״.׳טס־ 
y פסזעו '«o א־ו ט«ו, i io n r r  o n  lit 

,1י«כ« •*׳נ«ן
 i־u׳i; ניט mo ,־oe »*« ס־נע־־נפ
n y an n o e; ,פסר תסירסן ײ «i r■» 

n ,ט־טן־׳׳דער l.'HLWO Iin*vi f'O iy
nvino |io ,oiot‘0 *<n* ro י* w 

n ivoiyruo*׳iv on*o *n i»o ׳»ע«ען 
y?yn •v ד> ר,yי*עי א לס w| דע־׳נער 

omyi סארפסיסן דט iy ט•10 ד• ל«ז«ן 
״,o׳*w*oonyj״ די ס׳ן ייסד vnr *״;ס’

M ;m׳v w r׳m b  ;iiM *M rr׳ ׳־ נ  או
ע ד ק ׳ ז ן ע ט נ ^ ד ־ ט »ג ס טו נ ו  ׳ו

ם ע ן1« ד ע . ט ל ױ י א

 אינײ• סונזסל |io יענס«ן1סט ׳1
yoו n  |io o»o*nyi**;io •ס«ג• *ודט 

lW יע־־עי, ד• ד׳ט ivoony טסלס, n 
norאן ן o n  ,loom w o w v o n o 
עי, !ט׳ס  —סױד־ט»ד^ס אין סו

oJlinryyfo;*»f ir f to3 *־ :,i n 'T 
o osyn .כטי׳ט

 יסגעלטען א ײסט iiwvryoj'O ד•
ivsv; oyv oy ,ryry 0 א”n;yiryi 

oe- ד׳ i |io !yu;yiiao״y־y ,שי־ינט 
«i| די -iy ,-y-y עטלינע •אדנריינסזז 

innos* voritnn עזעל- דטער א־ן; 
 מעט o״v זעי׳כעי דr א*! .oeoi״

 IWOiyln רי פאר ;nos**v א !,ז׳ עס
r  iy■ ׳ע־־ל׳נע־ יייטעל lonniO P ^ניוי ,ו^י^עײש♦ וי ױיןי  כױ- עד

 דעדאוילם װעט װאס אנ״ע-יןון׳/ v* -א
 די יאיה. דו איז ײעיען •/!‘אוגע־יאי

 זונ״ אנהו״נעז דך ילעט איגסץי־נעדינ;
 סא,- *ודזד '5 מי־8א סעז1ר* דעכ ג׳אג,

 יעפ־ע^טענטס, דין ••עט ;״? גאכע
אינפעיד^• ;ע״עי׳טאשכ״יכע א״ן

j;*״j
די׳ װעט לזאכ״טע א-אנז״פנ״ענטס ד•
v ײאך :«r; אײנ־ אייע װאו ׳טיג;יי: א 

fc װע״ אלגטע״־אי־סו;; דער
I ;װע־ען. אױס;עא־:ײט *ע

רעליןז פיפעלפ וון םמסזהײס
 *1V0 iy onovyiiy סזו• ;y״;i נ״ל
, to פא/־־«ז, iw iw n iw o  iy ד*ר 
 ;•״yryryi yi*os־n ספטסאל טאז־זאלין

m סיז jy׳* yriyono ס־גיר ודנט־נע 
o r w: און oryio 'osro.
onoiw לט־סי, «יד, מאנ׳ןן סױ iy 

iy װייפסז, ד־ר רסייןי, סיי׳דס דסל to 
 y*yoi*i«no, 0011 010 סן א-ז ואס

ro*ii ,yroim» .11 סנעל ארנײס** 
 זי- די סאר חאט ר׳נליף סיס׳נלס די סיל
ײ »ן יאחר גסן  אױפנע״ rijroo*w ייו
ת וויפיל ? סאן סי oryio ײ׳נ 'ooro 

i n  |io דינ«ן װסלס .אלטסר yipyuo״ 
m ׳*ס׳ולס o iw חי א אדס i מ r e 

m os m w i iw ijni ה*<^ די דורך 
m  lie olyootyi ארנ״סקר״ איד״מר 

no oeor רע״ סיססלס מרנ׳ן אמר׳סא 
1 ייף

m סיד װאס n סמר on ד*» p;iy״ 
1011*01, 0911 i r  r*o oy|« סאר mo א 

yi**o n  t*o ,iii)**ny yanmimyi-* 
iy y*yio*ooi*o yi ר מ מי  ym*o n ו

io lyooo| ר חור מ ס אי מי  mum ו
»r ודיף נסך *jyn o**y m y דסד־ ז*י 

gyo .הייף
yrn*o n ארנ״םער׳ססמז fie 

i n איטסר •** n  oil lyomf) trm 
i ססי iny* po ,o*>n מלס n  nm 
 «•* ooip חסלז, אויס׳ן די ניי ליגס חלןי

ודלזי# ןװ ^,חןל •יודןלס די
n סיסעיס o*>n 01*10119 די 1אי- 

y*y סון iyooo ym*o n ס*ן *nyoo 
תי׳י די סס, טי *נ נאו־• on<״ ל019י

lp JV Cnfri OJJfO#{ 1 רDM3?HOH
ד npnfoii 119 n̂ מ r r p i
 פאדאײגיגםע דל וײע, «ד*רג״ג דער

ifoegrpiiniyi, ױןנו״ דאר נןן
מ0F̂סM̂•דכ לעד ד  גדײ ■fp n ̂דJוו

&1VPV2 ®פריערס, n קזןרס
 ס»ר• imso^mvn$o דור ״anr •תי♦
ד ijn כאנד, מ א n סו  ,)1ojmp'Tno 

!,#®פדוומדסס^אספסיא' ^ •fn 
o גדוןתא n r u t^ n f ד יו^נעי^ן  ײנ

 רעליף״ •עלס’• די fFowirt ׳שטעלזוז
m n n  •mo ייפעיס די מאס 

 נעזסמעים זי הסס עהזימזירס, רעיליף
6 iyo*o איל יסיאי־ 19<*סי yp׳e, איין 

jr>*o וי 090 דאלאר סוימנר 366 סים 
קם  «ו קתבים yi*n פון אינסתמי

ny*o o ,0091**0 איז קתנים im vi 
 די ם9י> יאו•9י םייזסנד אידזינסןױנ

 םרן אימת׳דפיפס o*yn ס־ססלס
 oiyor ny**t *ו לאגרסםסנ^אפססן

fitm  o n  iyo*io ,po 09ח n ס*ססלס 
o*o »i*1n׳po i” o r ,m**>o op*ryrn 

yooip ioo troiyooonyo סי־ סװײ
.1לא91 19לי

n אוימאבסן m  po חד סיססלס 
no 0”y yy»i n ליף  ioo איהד tv 

מ מ ס  po 62 6 אויסנסססכס האנסז זי
 to ח״סנ^ D9i יחמחתם. חוגחה־םלסד

n r  tie ס חי  סי־ די ס9ײ יסי,9י הינ
j אל גסואטעלט ton i*^n וסלס t n 

93 |yi**i דאלאד pyuo oiyo 38 po 
onnn כלױז זוח רזדליף סאר nxzip d 

prm  f»ru ojfo 63 tm אויזי -rrm
^_ 4ג*ב*

m n מימם רמליזי יסע^סס ױ w 
אויו מנםדאלער דסד דו א ת  p• ן

fFTne, סיהרס מסס ftp ארכ^ס מול רי

 אדגאגיזא־ אדכײםער אידײצע ym pc י
 קויטור דער צו ; «ױרמז גא;ץ איז ציעב

*vr בייל״ צעגסראיען צום ; ■יייען א*ן 
 שיהרט װאס וױלנא, אין חאסיטעט דמגס

 ארביײ איע שון איבײט הויסוד די אן
 אוכד און װילנא אין ארנאגיזאצימס ט?ד

 ליםא; אין ליג קולטור דעד צו ;נמ;אנד
 צום און קאסיטעט הילןי פאלקס צדס

 ארנאגיזא־ צוױי די — ׳ה״ם אדנײטעד
טור די אץ פיהדע; װאס ציעס,  אר״ ק̂ו
 אתא־ ארכײטער אידײעע אלע pc נײס

 אידישען צום ; ימטיאגד אין גיזאציעס
 צו ; בוקאוױנע *ייז הייסס״קאטיטעט

 בעסארא״ אץ פעדעראציע קולטור דער
 אר״ ארכײטער אינעסײנע די צו ;ביע

 דעם צו ; י׳שראל ארץ א״ז ;אניזאציעס
 אלע צו עסטרייך; אץ הילסס^אסיםעט•

 אק ארגאניזאציעס ארב״טער אידיממ
 אױך ;גאליציען םזרח אין ארסײען1

 נע־ ליפ זעהר יעליף •יסע^ס די האם
״אדט׳׳. דעם האיפעז
רוס־ אין אדבײםער אידימע רי צו
 קאםיםע רעלױי סייעלס די האם יאנד

ט ק מי  מד די סון םײל גרעסטען דעם נ
ײז קלײדער, זןומלטע  סעדי־ און מי

 א אויך דעם, אױסער #און קאסעגטען
קעש. סומע געוױסמ
באװאוסט, װי רעליוי, •ייעלס די

 איהר איז ״תסאינט׳/ pc סייל א איז
 ״דדשאינם״ אין צװױרסען איז אדסנאבע

 װאס געלד, דעם םוז סײל גרעסםע די אז
 זאל ״דזמאינם״ דורכ׳ן צוםײלם וואדס

 סאר־ אזױגע אויוי ווערען אױסתגעבען
 תאנסםרוק־ א האבען וואס ארבײס, סען

m םמת, r a t r, באדאםונג כויעגדע
 געיתר אנגענוסעז אחאו^זם איו עס

 י•לזוו א רוסלאנד, םאר ■לאן א רעז
 וחד אױסגעגמבען וועט עס װעלכען <זים
in ביױו םאר םעדמעל א איז *?,םי* א 

^ ענ  דעם םון ארנײג^ nipoipr בוי
 אידײ די םאר נעהן העלםם א ארום ווזןט
 ־pm ווון חסאאנד םון תאלאגיסטען שע

 יראסעסיאנע־ סאר םערםעל א ; ראינע
 קחד םאר איבעריגע דאס און \,ifivtr לע

4Fo^t»r3r t)n מנריױ זסלען װאם 
 קא־ פון ארגאניזירונג רי םאכען טקנליך

אינדוסםריעם. אסעראםײוע
ym סאר n n m אוים־ איז לענדער 

 תאנם- םון סלאן א נעװאחזז געאדבײם
 םאר איז לםשל, אזױ, י.1היל סרוסםיװער

 םת סומע א נעװאחנן מומםיםם עז5סױ
pm ט צװײ און סיליאז ^ ג  םויזענד חו

מויזענד 120 — לימע פאר : דאלאר
 םוי־ 510 — רוכמניעז סאר ; דאאלר

 •— ישר^ל ארץ םאר ; דאלאד וזןנד
 רומענ״ פאר ; דאלאר טויזענד 850

אז כמדג׳ם  200 — ישראל ארץ איז יי
 אנדערע אלע םאר איז ;דאלאר סויזענד

 דא־ םויזענד 100 אררם לעגדער ^ענצדע
יאר.

n ס ל מ  געהאל&עז ד.אט רזוליוי יי
o n ״oj'ipmאיע די אויסארבײסזןן ׳׳ 

i אױסער אבער ■יאנער. n םון םוםע 
 וואם דאיאר, םיל^ו האלב א אח םיסי
rm לפאר געװארען מסיסדסס pnD03tpp* 

זי, נדזחנד  געװאימן יסטבא^סס איז ח̂י
fm r a m o m רוסלאנד pit אזסראי־ 

 באלדינמר סאר דא^אר םיליאן 4 מ
מל■ פאר סוכמנ אזא §תתס אח

L. .mjp> rorrm היי*  pit

(ו

ט1923•רײמו ײ ק נ י מ נ ע ר ע ג

w פון נוטינג w n ועו פון כאארר
יזניאן

 1923 ׳מ»רטש &וען23 דעם פרײטאג,
קאםיטעס.

i םון האמינת א n סאציאליסטי^ער 
 •ארטײ די אז אינסאדמירט^ נאיטײ

 צוױ׳צען ותבאטע א איאגז״עירט האט
 '״p עדװארר אח הילקוױט מ. גענאסע

 ד^א^דאר״י W ^ד^קטאר חך־ ז1טי:
 כא״ דז^איגם דעד און צײםונג, נײ&ער

 טיהעטס קױםען צו געכעםען װעיט ארד
 זײן ורעט וועלכע רעבאטע, דער סאר
 באלערענ־ pא אעטערעסאנטע אן זעיזר
דע.

 צװײ רי אז ערקלעיט, האפיטע די
 דעש דעבאנוירען ווערען רעכאטאגםען

 אכוע־ אין זיץ זאל עכ צי גענעניעטאנר:
 עננלאנר. אין וױ פארט; לײבאר א ריהא

היצח־ גענאסע אז ערקלערט, קאפיטע די
 פאד־ לײבאר א פאר רעדע; װעט וױט
̂• א איז װעלכער ׳היטינג און ט/  טענ

 זועט אג״שױאוגגעז, ■ראגרעסיװע כייט
געגזון. רעדן

 צו עילען צו באעלאסען װערט עס
 דעפ פון דעלעכאטען אלע דעבאטע דער

באארד. דז״טאיגם
 לאלעדזש״ ״בדין דער pc האםיטע א

 איז איגסטיםושאן די אז ׳אי:םארםירט
 אדבײטער־פרױען סאר סהול זודער א

 עכדצע, פינאנציעלע םארצאננען זײ און
 פטל. רי אויפהאלמיעז לענען צו אופ

 נע־ צאקל א אריס רעכענט קאטיטע די
 אין געצעיעגט ורעדען װאס געגעטאנדעז,

 אן אייה עױקלערם זי און ׳סקול דער
 פון געצעדגט װערען נעגענעטאגדע; אצע
עטאגדגונקט. ארב״םער׳ס דעם

 איבעמעהיקט ווערט סארצאננ דע־
קאכױסע. פינאנץ דער ,צ

באװיצי־ טרײעצ נייעם א םאדצױפיג זיך
•\v:

 צו איכערנע^יקט װערט סארלאנ;
קאםיפע. םינאנץ דעד

 סטאנקעוױכדט האיוױםץ, ביידער די
 צו איױגטעט ײערען גרינכערג און

 חאגפע־ מאי ער-עסען דעם אטעגרען
 רי פון ^ערוסען װערט װעלכער .ץ,רע

 געויער^^פטע; אירײטע ןרזוייניגטע
פארטײ. סאציאליסטי״טע די און

כאריכט. קאכדםע םינאנ״ן
 אז נאריכטעט, קאסיטע םיגאגץ די

 ב. ל. םון ארכײטער די פון קאמיטע א
 נאך געװעגדעם זײ צו זיך האבען װאגעל
 פון ארכײטער יויאנקעז א םאר ״גיםיצע

 צא- םון טעסבער א א״ א. ׳עאפ זייער
 רעקאסמגדירט, האםיםע די און ,3 קאל

 װערען גע׳שטיצט זאל ברודער דער אז
דאלאר. 25 טיט

אױך, באריכםעט קאפיטע פינאנץ רי
 טעןי,ע:יאיטאה״ פון״רעפ קאפיטע א אז

 זײ צו זיך האט יײבאר״ אװ נדשעטבעד
 א זייערען פאר יטםיצע נאך נעװענדעט

 רעהאמענדירט, זי און ממבער, קראנקען
 הערפער׳שאפט אױבענדערטאגטע די אז

דאלאר. 25 טיט ווערען גע״עטיצט זאל
 אז וױימער, באריבםעט קאסיטע די

 פאר פאריאנ; דעפ אױפנענוטען האט זי
 פאיםי, לײבאר אמעייתאן די שטיצען

 קערפער־ רי אז רעקאםענרירט, זי און
 200 כױט װערען נעישטיצט זאל שאןןט

דאצאר.
 װיײ באריכטעט קאטיטע פינאנץ רי

 עס־ דזשענעראל די װי אזוי דאס טער,
 רעם פון װאך די געהט באארד זעסוטיװ

 פערטעצ־ איהר האבען מארטש םען26
 דארום ׳יארה נױ pk מיטינג יעהרליכעז

 זאצ סאפער א אז זי, רעקאמענדירט
 די און ווערען אראנזשירט איהר פאר

 דעם פון אפיסערם די און דעלענאםען
in twiiViwom i*i tm aלאשאצ די אויך און באארד דזשאינם - • a a? י*י

 סא״ ojH צו זאיען באארדס עקזעקוםװו
װערען. אײמעלארען ■ער

 גוט* װערען רעמאטעגדײשאנס אלע
געחײסמן.

iy װאנדע• ה. כרודער i טעגערזשער 
 גיט רעפארטטענט, רזשאבינג ayi פון
 וײן איבער אינערביניק אצנעםײגעם אן

 ער״ װאנדער כרודער דעפארטכענט.
 זאצ אםיס זײן ״אום אז אויך, קי,ערט

 מען װעט סוגהציאנירע;, צו אנפאגנע;
 נאך טיט פארגרעסערען סטעו« זײן םוזען
טענשען. דרײ

 פאר אויך שצאנם װאנדער בדורער
 רער טיט אראנדזשםענטס טאכען צו

 די^רע ראס ײשא?,אסא^א דדטאבערס
 יונז״ ^יט ליסטען סריגען זאלען םעםנערס
 די װעצכע צו ױניאן, דער םו; אן־שע«ער

ארבײכג W2V( הע:ן

n א^ממןד װעחט פ-אגע גאגצע
םעגעת^ער. דד«ענעראצ ציס שילט

כמריכמ. טעגעדזשערס דזשענעראל
 און דארשמין סירטמ דער װע;^ן

 םאצגמנ״ םײגנעמ גרודער האמ פילער
 צױ האט פיימע די :בארינטען צו דמס

 א צו ארנײם איהר געכען צו געשטיםט
 זאצ סאגטיאסטאחס, צאחל כאגרמגעצטע

 נ^ר ענדיחאואן װעלן סירטמ די אכער
 ײ״1ע גיט זײ ױ \v? האנטראהטארס,

 דער םון ערלױכעגיש דער אהן דזשען
ױניין.

^יי pc נאריכט רער עג ^י ר ע ד רו  ב
'4ע0^טגעמ» :װערם

 גע• מיפױגנ דער װעי־ט דעם םיט
שלאסזנז.

.pfd לאגגער, ל*

ם נ ע ר י ז ע ד ם פ ר ע פ ם א ס נ ױ ר ן א ו ל פ א פ י מ א ח

 אטערײ זיך ראבען כײטאנ זונטאנ
 ארכײטער״פיהרער אידישע און קאנעד

 האפפי* אענאקס״היל ביים פארזאפעלט
 נא־ צו ׳עװ. פארק ארן סט. מע75 ׳כא\

 וױלצכער גאטפערס, סעטױעל נענענען
 נעזונטער א האפפיטאל פון ארויס איז
 טעג אײגינע פאר אפנ״עפאהרען איז און

 ער װאנען פון סיטי, אטיאנטיק נאך
 װא־ אין צוריק הוטען װאך נעהכטע װעט

 זײן טיט פאדנעהטען זיך און ׳::יגגטאן
 אטע* דעד םון פרעזידענט א?ס אדבײט

אן צײבאר. אװ כערערײיצאן ר̂י
 האספיםאצ־ םון ארויס איז נאםםעדס

 כדט זיך און מוגטע׳־יער א לאךידאר
 גצײך זיך האט עס :עגריסט. אצעםען

 היאור, זײטיגער א ארוטנעזאםעלט אויך
 אר־ באיאהרענדע; דעם האבען אציל און

 פרײגד״ םיט באגעגענט פיהדעד בײטער
 צײטוגגס• די/מאסיען שמײכלען. ציכע

 ןyהאב פאםאגראפעדס און רעפארטערס
 זיד האט ער ביז אפנעצאזען, :יס איהם

 שטילהענ־ פאי פאטאנראפירען גמצאזען
 םיס ארײז• איז עד װי סאי און דיג

 אפצופיהרעז איהם סי)טער א אין םרײד
טרײן. דער צו

גאס דער אויח ארויס איז ער אײדער

 אין רע#ארטערס אױפנענומען ער האט
 האסייפמל, פון צימער כאוונדערען א

 4ם* •אר א נאד ׳כאלד״ :ערקלערט און
 אוימןוױ צוגארםלען זיך װעל איך און

 ארכײ• דער פאר vzovv ;ײע נעהטען
 רי געלױכס האט ער כאװעגוננ״. טער

 חאט ער װאס האספיטאל״ט״יטמעגכ^
 »ז געװיצעצט, אױך yi און בא?וטען,

 זאל ער שעהן, צו איז לענען דאס
 TP םין אפצוטראגען זיך אײגשטיםען

בעז•
 די סאר צוגעגעכען האט נאםפערס
 טענ לזןצפת די הא& ער אז ־עפארטערס,
 סענוד pc טעטיגקײט די יאכנעפאצגט

 און ״אנד5רוס אנערקענמז צו כארא םאר
 עע*י״ אין סאר קוםט עם װאס #דאס
f»«D די םים #ארלאםעגם שעז iw n 
 אבמי האם ער *ארטי. לײבאר רער פון

 םחד נים איהם זאצ פען אז געבעםעז,
 סיײ זײן םון סטײטסענט א אויף גען

 כאקאנען גום םריהער זיד װיצ ער נונג
י ץ.5א םיט

האסייטא^ איז געװען איז גאם«ערס
 ג*זחנץ איז ער צײט. װאכען דריי

o און ;ױטאניא, אױוי קראנת n  jm •ער 
חאס הראנתחײט זײז pc מריזיס שטעז

*♦*♦-» 111 H1MMH1 •ס »י סיל ס IMM או

 זײעי אז איגפארמירט, 1 יאקאצ
 גוםנעהײסען האט באארד עקזעקוסױו

 נארדאן ברודער םון אויסשליםוננ רי
 בא־ חשאעט דעם פון רעצעגאט אצס
 ברודער ערװעהצט האבען זײ און *רד,

 פצאץ דעם םארנעהםען צו צוקערסאן
 ברודער.דער אויסנעשצאםעגעם דעם פון

צוגעצאזען. װערט כרודער
 אז אויה אינםארפירט 1 לאקאצ .

 צוריק^ האם באארר ^סזעלוםיװ זײער
 דזשאיגט דעם פון האנדצוננ די געװיזען
 טריזאנערס סאציסישמ די כאצוג כאארד

 דn לײבאר די און רוסלאנד סאװעם םון
?אנםערענץ. פענס

 םיט אויך איז ױניאן א&רייטארם די
 באאדד דזשאינט דער אז םיינוע, דעד
 שםיצע םינאנציעלןן מעהר געבען זאצ
ארבײטער. שטדיקער ססרײסע^ די

 אינסםרואירט װערט טרעזשורער דער
 צװײטע די אמאל םיט אויסצוצאהצען

 אױבענדערטאנטע די צו דאלאר סויזעגד
כטרײקערס.
אבדזשעק־ אן פארצאנגט 3 צא^אצ

 זײער פאר קאםיטע עצעקשאן און *פאן
 םער־ דער װאהצען. באארד עהזעתוטיװ

 ברירער די און באוױציגט, װערט צאע
 װעחנן ראשינססי און לעװין ״ברעס

אפוינטעט.
 איגםארטירט צאקאצ זעצבער דער

 רי נעהײםען גוט האב?ן ויי אז אויה
 טען17 און טעז14 חןם פון פראטאקאצען

טארםש.
 קרן דעם פון קאטיטע ארבײטער די
 בא־ דזשאיגט די אז פארצאננט, היסור

 װעצ״ ארגאניזאציע, די שטיצען זאל «רד
 שאפען צו געװארעז כענרינדעט איז גע
 גע־ און פארםאצנטען דעם ם־אר הײם «

איתגן. .סריבענעם
 צו איבערגעשיקט ווערט פארצאנג

האמיטע. םינאנץ ךער
 פאר־ סעטעצפענט םטריט הענרי די
 דעם אין שמיצע. םינאגציעצע ?אננט
 די אז געזאגט, װערט שטיצע פאר אפיצ

 עט־ לעצטע די םאר האט ווינסטיטושאן
 צו נוירסעם געשיקט מאנאמען ציכע

 האבען װעלכע מענשען, קראנקע 8,500
 1באצאהלע צו מיטלען נעהאט_די גיט

ײ וומן וױרסעס, געװען. קראגק זײגען ז
 צו איבערגעשיגןם װערט םארצאנג

קאםימע. םינאנץ רער
 םאר• ױניאן דעפענם וואירקערס רי
שמי• פיגאנציעלע און םאדווצמ צאגגט

 םא<ןא וורבײמער אחנםטירמע די םאר
 אוםשולוײ־ זיעען נ5וועצ וו»נזעטי,

 צום נע\ואחנז פאהאורםײלט נערהײט
o אין םומ^ n מזאנמ, וועדט אייצ w 

X* ת געטג 9י זײג*ז  א םאר ב»וױי
i *ח טיײעל יילנם n ינטזאגט ריכםעי

 רע§וםיײ*«ן ־תהרינזנ33 די
 איז ם«ה םאני׳מװיםץ פון
 םאר נאדאנםי העכסםע רי

כמרוח און קװאליםי איחר

מצלוח, אלצ מיצו ידי«צה
ז א ר א ן פ ע ש נ ע ם מ א ו ן ו ע ר ע ד ר ט א א ל ת ג ו צ ה מ ױ ח, א ס  פ

ר ע ב י א ע ד ג י נ ע ם י א ו ז ו ע י י א װ ק ו י ד ע ד ט ם ױ ש ן כ ו ־ א ם ע  ב

ע ן ט ע ר ע ד א ד פ י ל ס י ר ד ס י ו ה ט י װ ע ש י נ א מ — א צ כו ־ ץ

 בע- קעיק־םעהל און טצה-פארפעל, טצה-םעהל. םאנישעװיטץ
 םײנםמע די םיט אידעז םיליאנען פון פםח-טײט דעם רײכערען
 גאנצען פון הנאה גרױם טיט געגעםען ווערען וועלכע םאכלים

ײ ;הויז־געזינד באלעבאסטע יעדער פץ געלויבט ווערען ז

ע ל ע פי ען ״ ײ ר ען ט כ א מ כ א ה נ צ מ ־ ץ ט ױ עו ש אני ר — מ ע ב  א
ץ ה קי צ ען מ ה ה ט זי ד מי ד ט אי ע ט לי א װ ט ק ״. ני ען כ ײ ל דג ע פ
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r  r i״p, ע m** 9 fm יא״* an 10 - - פעיימ מןן1ס איפפ .0 1
1 fm me•** ,im nm־* -בטײט טע1 *לט8 סf7

esm M 9 *9גאי כפפרע*,  rut* fmיעריט 1פ׳ —- —-----u l4 n
ir i------------פטײט טע11 *•פט no יא., ול#4ל ד<(ל• פאל§, י t
joי)ג'. -— בטייט ט?11 *יפפ no י״ו•*•? fm 1«א#*אי (*#י»?,91גא ײ

f*rg גאײאיײץ •. g יכט ?צ יא״ ײאזין* «y9 ה-----— פפ״יס ? ; *
15.09--------------דטייט ע*oom 8 »7 , י• fm 1MM אנד,4»־יד*נ

v *יפט »5 ,נ-#פ דיניו ײאנד,8*יד8 js 4--------------סס״״ט 8« .
I —  דז׳*. W 1-------------------------- ---------lo o

P9i/ ,mt®m nra׳n *!47 יןא., ין1#י rois e»m כטייט — - jfino
1ס ir*-----— — — בטי־יט yea earn n ,fyemwag ניו׳ני, *נ

l.nyo - - פפייט סעeem 9 53 ׳ריס# פעאיעל
מי1נ נ, 9 )» *י ענ ס (י ײן » vro,1 - -------------- הט*יט ו
9 * *r v i. ו ױז י. 1י סו 7» ״ ------— סטייט טע4 יו*נט ספ י•״ ייי

fm r m w  ,1ronton ,11 סר• פעיז po*n16 04 --------- - ט*יט9 טע
י9 מ » io , r»iĝ װ. im .1 ׳י p סל------- -----•י׳ ױ״ױעיוי jji

ײץ, 229$------------ כט. וײנס 117 ג*ז, fm rngjg^g וווניגיי
vnwo^ .עיליז, י oi בעייט ן-על ------------— l l  an

r y o in i *כטיו r*gv ,.$14.00----------------כטריט ו־ינס סס ר
ojn^jn”»יי איז ראמתיו ׳^ ר-------— כט-יט טע8 איכט no כי . «,1

anil ------------— — בט*יס סטע ט9»י M ױנ^ינעי, im י1ןר«נ
)----------סטייט yoll יכטM 6 גריונער, װ. זווירױיגג ןןריוגסקי, «10

y----------כטריט »טע o®m .7( פייד, אין הײפיער ׳ל»נד11יד’וי if lu
1.ו;87----------סבליט טע8 יכט6 ו«־.ױלעו״ fm לאנדימי

r iz n io י#העו fm ^סו כע jom• בסײט סכע---------------loon
סיז-סמ----------בטייט ספע יכט8 *ר> ׳נגעי8 אוז •ו’•.•ט,נ»יד ר, 1)999•

r v 17CG-------------ככריט יזפע איכט 4♦ נויר^ז, איז ליוטז 9999
16 40--------------כט-יט טע0 אילט no לאפ־ע•*, העניי )לער999

r v m i 8׳ rnimsױץ,9בטענז יו* >v. 10.00---------סט״יט םע0 איכט
r גט־ד^ז, דז־ט. ? * irn 14.18------: ״־ ככריט נריז 2ד,ס ■טבט, איו

rv o ito ייננערו, ד,ארי) na נט־יט סכ׳; איכט-------------lo o n
)-----------*----------סטייט נרענד סזד, ריגיעי, פ טייוס, «12
4סי)׳)י-'--------------- כטריט י'.עע איכט 802 ׳וי*לערטא? ק. *לאכ,

סס.ל--------פט־יט ערדרידדע לעדער, fm יטײנער !,,רוביגעטי
10 21----------ססרים לסע איפט ו» וױיכ, fm ליוביד♦ אײדמני־אנר,
14סס —-----------פטריס לטע איסט a«־ נטלדנערג, א אײדעניאנר,

msgmo, 20--------------נרטדוױי איסט 71 ׳פײעױ איזיד«רX10
ל ניייז9רעי ׳פטז9י8כ ױ 15.00----------דזױי9נר איסט סני\ י,■., ײ

25.00 -------------נרפדװי♦ אי«ן loo ניטפ., יוענכי־,י9יז ׳דטז9י99
; פײפליס יײנטוױץ, ח. 15.00 — פטײט טע1ס איסט 50 ר*., *קטיצ.1די

12.00------------פטרים סזטע איפט no ,נראפ p’D.r^gj נרטכסאז,
jgog^gs וז װפי9%נר»ני« , י י ו 20.00 ----------נרטדװײ א*פם as ו

8.14-----— פטייט טע10 איסט *o ״g? ײאויז פטאר האריםט?, .9
23^17----------------כטיים ססע איבט 61 בראפ., iyrg? .מספער,

2212-------------ספריט נריז 203 ר״בייז, fm ■עלדפאז ,‘בטססע
aoga,״;• g v * * r 2000 ----------ססריט סטע איכט 36 רעסנאו^ אוז

lo.oo---------«י. ױנייתרביטי no כערדאז, איז נראנד סאגדעי־נאום,
1034 --------— — ססרים סעoom 12 1» ׳•אסד»;*ל פ אראנפ?•,

7.46------------טטײט סע8 איפם 38 יא״ קיאוי װ. m א״זתניטנד,
25.00 — — טזכמי םע8 ױעפם 20 דערי׳פ, און אינעיט אײדענלאנד״

igogma, 14.00--------- ברטדױײ »יבט ס;; ׳ריו£*י*־י אין ױאיר
lo---------------4-----------— זינ־ם im bomb סטיטרטז. oo

20.00 ---------— וײ1כראד איסט :;n לטיעז׳ ph עולפאז ׳פ«ז9י90
T6..7-----פפײם מעoom 10 50 ׳.g? קיןךיז פויע־לאטיװ ס^דיז, רארי
ײץ,9סא*ש 124J7----------סכײט מע8 איבט 53 נמײאר, אוו קעיסאז ו

n.oo----------  •י. אמיױערפיסי 84 לייטיץ, אוז בױגער !ייזיז,
18.53-----כטליס פע12 איסט 42 יא״ פוט סיסס דזמוניאר אראנס?•,
16.00---------------בראױױי איכס ;j5 יא., קלאוק אינל ׳סאליר*ו

18.93-------------סםריט טע10 איםש 27 ענ״רער, אדאיף •אלאק,
•----%-----בשייט טע2<« װעסם 177 גראנער׳ אין נעדזןל סלולקי, צ טגי
W 24--------כטריט כע27 וועסס 115 שמעסטעי, אוז ליכסאז עראנעסם,

M 20--------סטריט צםע3 װעסם 119 םיצערנאי, אוז ראזעגםהאל כאס,
20.00 -----סטריס םע15 ױעסט ina נײנוזאלץ, איז נריננסלד קאסחסליץ,

42.04 -----------עװענױ ינ€טע8 236 ׳יא. ?ירדנער װא^סער פ^ולי/
175.00 ----------פסייט םע17 ױעסט 14 טיני׳זןלמטײז, א. קיר׳שנער״ ב.

21.05----------ססיים צםע7 װעסט 48 עאנץ, אוז ח״סנער סאבנאל,
oigor:yr»m86 סיזױרם סיפטעם נױ ׳ .,gr 12.00-----ססרים סוםן איפם
ia-------  — כסרים y!&7 װזןסם 183 דיעס׳ נעםעד אײזעגעםאדם, j5

9.78-------פםײט טע15 ייעסם 63 *לד׳»טײז,4 אין װילדססז ׳f7ngr. נ
18 90 -----------פטריט טע28 װעפט 32 ׳כרטס נרעססאו9ל ,fyngp ד.

g rn ,7450-------סטריט טע22 ױעסט 120 קואױויז, בעק^אזו ב^רנעד
13.83-------סםריט םע26 װעסט W, 30< וק9י־.ל על אוו כ. ?,gong? נ.

1600 — ־--------סםרים םע14 װעכם no ,2װ»יפי׳ אוו ק»ססעי נענדער,
12.23--------כםריס טע14 װעכם 63 נמרנמי, אוו ידגערנ9נ נענדער,
lo.oo--------------------בשרים טע18 װעכם loo גלום, ח. בענד^ר,
15.00-----סטרים פע13 ײעסט 51 ביופערט, אוז לעוײז ,POogi בעגד^ר,

15.65--------------------ססרים טע21 װעסם 54 נערםאז, ם ׳י־אח?ז
19 67 -----כםרים טע18 װעסט 10 נעלעי, אוז נטהאר13דמ ם׳עיםערער,

12.71-----בסרים םע18 װעסם 15 לא., אוז סזןםערפיא? ס. ליפסת, ס.

22.00 ----------סםריט polo וועסם 151 בראס., װעקסמד ׳םסקי9װ נ.
1863----------סםרים םע25 װעסם 147 חיבערםאז, אוז לעחר רעזניי^

ognp ,tgonpro 19 סלנוס, אח .,rim 15.68--------סםריט םע24 װעסם
25.00 ----------ססרים םע21 איסם 22 װינטערס, אוו ליזוײ סטערםאז,

50.00 -------------סםריס טע23 *װעסם 248 העלער, את הןלער הײם,
35.00 — --------------סםריט poi7 איסט jgn 10 און פערדמאז יזייס,
35.00 ----------סטרים םמ21 װעסס 136 ז,3»ר3י אוו fgoigng דזיים,
2500---------------סמרים PD24 װעסם 47 זוחז, אוז גוסםאמ ה״ם,
10 00 -----------------סמרים סע21 ײעםס 2צ כראכ., ריט^םאז הי*ט,

oom 13 ,.go rm 17 עס אוז עף ס-טזגרםאז, ?r15.48----------סטרים םע
fgoopro, 38? וק9קל דעניעיס .,g 13.47----------סמרים םע18 וועסס

1.19------ססרים נת21 װעסס 22 מאדקום, און *פלעיז יעף, סיו«קי,
26.37 ------פםרים םע21 ױעסס 22 םארקו^ אוז עלעיז לעף, סלווקי,
30 94,------סםדיס post װעסם 15 זענבעדנ,9ר און נד6סר'דל סמ«קי,
16.13 \-----סםרים po2i corn 151 זענבערנ,9ר אוו נד9םרידל סיו«קי,
25.16----------------סםרים סע20 װעפם 122 פיטער, 9דעסז סלוזױזי,

509----------------עװענױ סערםע 65 ״gr tgigr ח. םוז פײסע ד♦
1260---------------------עװענױ פערסע go fgigo .n,. 65 בענדער,
17.00------------------עײענױ םערסע 350 װאיפערמ, מם בעגדער,
15.00----------------מװקנױ פערםע go,. 413 וק9קי rong בענדער,

fgogn'r im, ל מ jro22 oo וויססיו, אוז זו ri ino 17-----קסרים« .
no A יעמיז, rm  4f M ײעסס «po2 16»------------------ססרים

POM vn ,?gonpro* ח 15.59-----— ססרים polo װעסם tpngr. 135 י
fgonpro9021 18 »יגק, ביאה. 4סוקס ׳ oojm 294# ----------סםרים

י9 poogm■ י g,* ח גסקליב »46 — ססריס 9022 סס9וו 44 רסביגסזות, י

•’#1>4 ,o^ rp rgי | 117 *,re  fm י^לט to 'Ji פט־*ט----------lo o o
fm ®,up? ,*rfl m v i  m " i ח o en <2161-----נטייס 1פ1 י

9 g riu  .n M fW״puss ooyn las ,f 2----------------פט*»ס 1 30
9. f i fm ®p r*oo׳s« יל#וין yol7 w pm  'jo ,gr טיפטי------ H to
n א p jjffg i, נאי^טײן fl Mg״P^JO W m 30 /fg9 עט*יס A M ~f*

yofw ooro fr» ,.ggns f^oriyigs ,nyigr ------------
you7 ooyi 140 (.gr A a ס ײ 15/50 -----------מז

9. w i- n, 95#גי נ?• fm ,#*9 נ rtjyj ooyii no״.ער--------,wot
J - טײטV92fl bopn 1.T0 ,nyr»ong 0 ?yvgys 8 די״-• t i  m

,? ^f^rig, מו•yי ytrjo 05y^ m ,ingff fm 28 — —-----סטי׳ם w
rmm ?*•m vi ,♦fgipm4 .m י#״ jm׳ y©27 ooyn 1̂,33-----ססייס

ט, ------------פטייט yo׳J7 43 / י# rm4? בק#ר פי׳יי
n*r>$i ?yvgys s i  n  o״ao A ״yew eoy 15 40 ---------ססדיס

J .o$roיgנyרo,ווז o«pojyf 9? י־,ל#וח yolfi ooyp m  ,.gסריט — »M*x
yi o,״ y4ױyנtי?יל yo22 ogpn 06 ,fMigngn fm 20.00-----ססריס

f ' in  ,^yvonyr אין *yoao eop î HO ,gv§g 51.00--------סטײיס
r ט׳ןאפ. y i r g j, ?איז י׳נפא vjpvy yeya•? m  ,rpigngn-----2500

yo2fl t»yp 22 m? מ w i  im fyrgr ,f*«y 34-------— סטר»ט»f
rנrפgי ל. y, קי#ימ א9•#נא ?yeso eey^ 110 , g 1-----סטריטooo

yo ־לנײדעי, lf oopn 2»2 ,.go fm r y r r g i  .n 11.00--------פסייט
ygas oom 12 an ס?פ y irg j .9 ,fgotgfl 21 68 — --------— ססריאל
, oo איז סי־ידיז װײכ, r u g r v g i א׳בט pos ססריט-----------yj.oo
n.oo----- — — סטייט טע8 איסט 00 דאיױד#ױיץ, fm אז9פי*י ,6װ»

ײ oom no נפ,#9פי fm ױנעטץ ,fg9#4#פ ױ #י 9 04 -----------— ני
14 49 -----------סטײט po.i װעסט foynryo, 51 אנ ׳g*mgr דאיב
ײ איסט ipjynn/ 900 1אי ג#ײנערג כ#לעט¥ין», כעפ ױ #י 18 00-----ני
on ,ע^בעז •עופ fm 12 10 >ץ,פעגאי#ױ Doyp13 37 --------ססריט 2ט

12.25---------------------סןריט pu9 איסט JJ3 טונ*?, פי ׳*ײאלץ,
r y " j )  r n •יז נ^ pig?p g #23 85 -------------סטייט גריז 205 ,י

3f<32----------סטייט pgll איסט 54 ד#כיז#װיץ, fm י14#װ #'*#נפיי,
W 46---------פטייט פע12 איסס pBgrn fm, 42 ימינפאז #י#נכײ,
900 ---------£----־ — סטריט 2פ12 איסט 8 ױאירם, ײ. ׳#י#;כלי

15.00----------------סטריט PD11 איסט 54 פארטיז, יע# #*#נביי,
מןרי#ל, יאניפטײז, בעם 5סס--------------ססריט pטl איסס 422 אי

10.15-----------ססײט pט8 א*סט 10 ,י# •י#וק op«?g אײדעניאנד,
19.41-----— כסריס pos oom 10 ,.gr יזי#וי, קײ#ליט♦ אײדעניאנד,
18 00 -----------נטריט P98 װעבט 39 סאסליק, אוז ׳*ורץ אײדעגיאנד,

9 3י) —-------------- בטריט טע11 איסט 56 ליװײ, ױס. #דא;כלי,
roigng,♦ 15.51-------סטייט טע12 איפט 8 נינינעי־, און *י#װיטץ,רא •

42.80 --------סטי־ס pol2 א׳סט 34 י,#., י,ל#וין י#י#נ*אל #י#נבײ,
19 42 —*-----סטריט poll איסם 55 ,ל# קל#וק איפפעריאל #יאנכלי,

װ11י 126 נערסיז, און איניעל יױיפניאט, ח״ 9.03------•ל״ס ר«יסי9י
14 00 --------------סטריס polo איסס 32 חעכט, װ פעינעיעס, טאלפ
19 00 -----------סטרים po4 איפם 26 ?#., קי#וין ר. ?. יפץ,1•עי#ו סעט
16.00----------------,ססרינ! poll איסט 54 סאיער, ס. יזעיסאז, פח.

10 00 -----ססריט סעoom 67 ,npgogo 8 אוז ענײדער ,rvgng.n הערי
poo oom 36 .im ip? »m D’upipo ,?png? ?. 33-----------ססרים.no

»0 23 נ*#ם., mo^pB #ײעי־, ? " ♦O’OnpivjV--------------12.26
l 64----------------ססרים pos oom 10 ,נריס ני#ח דעני#נד,”א l

n-----------נרסדוױי oom 28 יײיססז, im יז)דר#«י ססייססז, .o o
pogo,• 25.60 -------1 ססריט טע9 איסם 09 נוסענססנ, אוז װעיסלער

פיז פיסעי, 2294 -------------סםריס poo oom 61 פרידסאז, אוז פיי
1507 -------------------ססריס polo oom 28 ,*pro ח ליװײ, א.

n-----------------------סםריס P03 •וקסט eo דיזוד#, דעפסי, .o o
18 00 -----------•לייס ♦וגיװעיסיסי 84 טגעדעי, אוז װערפאז לעייין,

lo.oo —-----------------נרסדוזי♦ איסס 123 קױפסאז, ג. רוניז, ח.
18.00----------ססריס poll oom 54 און מסװילימ #רסנסיןי,

15.00--------------------ססרים ספרימ 121 װײסנערנ, אײדענלאגי,
15.00-------ססריס pos oom 53 ,ipng? און הויסוױץ רססטםיין, מם ן

27.47 ---------ססריס poll oom 00 ,fgon?pe אוו קאילאז #דסגסקי,
np*wo r i  ,mopn ק#., קי#וק polo oom W 25.18----------ססריס

lo.oo------------נר#דחײ T71 ,.gp הי#וק נעל p? ח#ס#ני#װיץ, ס.
13 25 ----—---------כר#דװײ 771 #יתר, דז־ש. .סילװער׳פסײן, ל

fgoro*n fyo:••, ױו ס#מ#ססקי m  ,ro’ngpnpo 11.19 — סםרים נריז
ia.24----------------סםריס poi2 איסם «e ,npirno ר. נר#דס, י.

po אוז דרוס #רסנסקי, ll oom 86 ,npo:p?gn 6.00-----— — ססריס
37 50 -----—׳-------ססרים polo oom 28 ,!,rp? אוו ותרניק ילקיו׳

npr•’? ,pgogo .rn אח oom 05 ,?pan 15.סס-------------נר#דװײ
rngur ,npmi 63 נאנער, אװ po9 oom 17--------------סטריט.A6

npB»vn .o,«»? אוז סעמר i r50״ ,npn איסט po9 3070-----ססריס
opo ,747 רעי ,np3 l?g l 17.17--------------------------נרסדװיי

12.90 -------------נרסדוױי oom 28 ,.gp קל#וק «o?yro ה#י#ס#ז,
np«io ,fgog*go 1200--------------נד#דװײ איסט 28 סארקוס, איז

o? באײיאסלקי, חערי  p»r־pos oom 43 ,.og 15.87--------— סםרים
r p 2i*g i, יז^ לד ס po9 oom 33 ,!"o איו נ rnpan 14.50-----ססריס

po9 oom 52 ,nrim npm o .rn  ,npogo 1125--------------סםריט
18.00-----------נרסדװײ oom 40 רוניו, im רנ9אײזענב ססיאסיז,

 15.00 — ססריס poll אימז fgonnt im, 28 רנ9;#לדב איטקסװיםץ,
ננ סײ!,7ביר ם. ײי ע 2366 -----ססרים P027 װעסס 45 לינדסוער, אוז מ
1335 -----ססרים םעoom 28 48 נסידסםײו, אוז סס#גיק#1 ?ײדםיו, ס.

1567 ----------ססרים P025 oom 130 ,oipoonggpn טוסםער׳ס חײם,
21.69--------------סםרים מסע oopr 132 בערס, אוו םיסנק יעליו,
6.96--------------סטרים po21 oopm 132 נער^ איו פר#נק יעליז,

viPTip fgonpo 136 /pn----------------7730 א. ר. װיססליק, י
22 2•-----סםריפ מע15 ױעסם 30 רוניו, אוו יארסשעפסקי נסנניק, כ.
l, 1372 ס. לײבסוזיסױ, נ. ” or*»?p 7סס«------------------כרסדװײ

ongor:prm, ״ 17 כר#ס., קסחעזP017 oom 6-----------ססריס .25
r?por, װ?סס 30 דרעסלער, אוז בוקלער P015 9.92----------סםרים

3סס---------------ססרים pol8 oom 128 זוחו, אוו ?pgg ,fpngp װ.
2ססס-----------סםרים P023 oopn 208 ווה?, אח ייכםםסו פרידסאו,

g v ig r, ױו lo--------------סםרים pois װעסם igoo, 34 אוו מי o o
npnp? .p, .סירסקי tm 7י^ 3i 54--------סםריט P027 װעסס 137 װי

2___________________סםרים po22 oopn 129 ,?pro ם. סוסינסקי, י is i
op ,ongnprm אוז polT oopn l l  ,op-n ♦rn ססריס--------looo

pprgn .rn, וו?סם 48 םסהלער, 19הזןרס po22 1300 ----------ססריס
fgo?pp im, 4 ח.  igonpnjp ,?ppipno װ?סס onoo polo--------1610

j« u ,a־m ,o. ,װעסס רןייג^סײז poi7 ססרים-------— .
m ,122 לעחיז ,igoggn .o װעסס  p m_______________

122 ,fgoogn .o ,fgonpro סס9ײ o n t»  p m______________
imp? m, לס9גי9ד «n * מי -------װענױ9oowrf 9 *71 סיןי

.« ד9ס נוד «g?aipigר יז U י  jo rn סס9װ - — onoo poi7 
ד, ד. ײנניי ח ײ ני״ ר מ •* י ײ oo9n 1 י «  *m ססר• 9מס 
rô♦ 9• 47דז n o gו י u« י  ,.gp M סםריס 901* ותסס — . 
סייי ?ססיעמ ב onoo p »ח ניי o «  SOPH 1 «  jro 'm rm m

״ ״׳,0’י ײ ״ W ײ r  B 4 4 1 M־ ™ ■ ״

12.30 — 
1100 —  
4.0# — 

204» — 
10#• — 
15.5# —
12J6 — 
1AT3 — 
«# #  —

«k י׳גי «'(  נ«נדי׳*ווד>ן fie ״
fn >ifo w ניז *ריגיויין rvy-n  a r״ 
A * \n ,נע^רמנטץ j ftrsm  yu'p׳j* 
ט ס׳ײועו fie ח»יט^ rn מי

ר fie #ונר*כ*ע;ט ומר ,1י4#ז
ד װ#ר* די tan f raחןרוי טנעד, »

מ ח״ט  ציען יוינערז^^ן, דטי ײ
» ס<וי a *א»> 1ײ יי r t

t װ«ר r « r  a t דט fit a im 9ל ̂
B fii י«נ«י פוזרדינט, |1נ*׳ v p  WP }*ס 
» m ו׳ד ד ttn m  avtv  iy.ד*®, ן 

0911 2’ mט ר * * t » ip  ,an ע  Pno *י
oy .ru v  on מ  By fyn וײנ״י, קו
B vm  in tnip*׳/a'"i voavPv « Dyi

W| ז*ר, ט»כט *פט m in  rn  oy |yn 
iyoPB«ry«B ד*’oano ,ini ו י  ל909 ז

r t  \np 0411 ,o^nwr^v) viypPn* n
Bira גיט ױסן # ^fyn ,iy 1 חןי 9- 

ניטןו. rn ;ע־*»*ורםער
טן די פון׳ רעדרוננ די ה ״  סוווו

 *ױ6»ױ oirn זיר ס*מעטט iitoyim׳
fypyii נימער די ניי פיודייונ־- יו jib 
fyyjyi י»ר,4י י ׳עיטרען «ו יטנד 

ivn עס rn נאי ^rP iy. חזם פאי־ 
n pvin1)׳* ,fy*,#nyi fyjyivjB’n^ i

 ״V'o״ ppbb oiv *ארחויפט װערס עס
 ס*ר ס״וױננס־סערטיפײױיטס״ ורי0ל

 באוױי• מא; יעדער װןוס פוניען, קיײנע
fyi 9 יטס א״נצו׳טאפען. דך rn 
 ד׳נטןר א־נױעסטדענט. נוטער ‘יע־
 סון רעד־וננ ׳טטארקסטמ די ׳צטעהט זיי

 ז־נע־פטע ד• א-ז דאס ,־ועיט. דעי
 די דןי. ס׳א׳ז װאס אימועסטכיענכ^

 •;•K דאיאיס, ?!װער־פא-־הןודעװעטע
 כ״־ױננס- ״טלעז׳טורי די אין זועסטעט

 גיט *no VPיזאנעו כערטיסיקייטס׳/
;עהן. סאריארען

 jib ג^יטחןנט װע״ט םאלח יטס
>»y נ-ו¥סטסענטס,’» טנדערע jo>yii 

inyn דקד אונטע־זוכט. **ריהער ניט 
 ד*ט ראם דעיארטכיענט טחןז׳טורי

 סיױױנגס- ״טרעד^ורי די fvcip iv אײו6
 -1א אן איז דאס סעדט^יקייטס״.

fy»o שמחנמונג  iv פון כירנער די 
 אן פיױױ«ס*נ»*יאן, א אר8 י»נד

 fy>i»i נירנער די דאס אנשטרענגוננ,
 אין און אינװעםטנמנטס, y-ivn מאכעז

 א־נװעס״ דאס זאי o״v זקיבער דעד
roro איג- נוטעז א דדײמ?ז זי• נ^ט 

.0 oyipa

ט י ד ד ה ן אי ױ ל א ש ן ע ז י ט י  ס

כ ױ ט א י ם — נ רו א ט װ ר ע  װ
ר ה ט אי י ? נ

ר װמנדעט נעטשוראייזײ״מ•ון דער צו זי
ד ײ לינ. א

 n און אינסערעסען וערזעגלינע אײערע
*ן9• •אםיליע אײעד מון אינזעדעסען י ? ד

יי זג® מו ®4י?׳ י,,זזר יי ר׳י ל  •ון ביד;ער װ
 דעיגרײבען לו עד85לײ •יל איי עס י*אגד.

חי װי ד#ס דעגקס. אי
ד װלגדעמ ן #■יסעס די גו זי ו  לינ דער ו

ך ז7גע»ינ װעלנע ip איבער׳ן יי s ig i .®׳ידאד 
l די און י^ע«ער די כ^סעדקס i i o r:]*

ב-לדעג, ״®סדװעדסס״ «יס׳8 ײוי•® דער
ײ״ איסס 175 װ ד דן  «#ג יעדען איעו ײיי נ
 *בת, #װענם, אוחר P כיי בייסאג אוחר 1 ®ח
ז ססח דעד אין א:חי 10 «ון י אוהר ס נ

.® :* iif
 דא״ י*ד*ן — ביאגקס אין ברענסאז דעד

 אין אוחר 10 ביז 7 #ון ײענס9 נ*ר*סאג
1107 if®of3 .ראאד

ן י  םינױ יייז מאנסאג יעדען — חארלעם י
i ײאד i f,®  ון. 6־2 אין אוחי׳ 9 ביז 0 פון *:
סשרים. ®*106

ל אין װי נז  און דינססאג יעדען — ברי
 לײ אין אוחד, 9 כיז 6 ®רן ?ײעג®״ ®בת

סםדי®. סאקמאן 229 לײסעאום, ר0ב
 מאנםאג יעדען — װיליאמסבורג אין

ן םיםװאד, ייון ו  אםאל״ אין אוחר, 9 כיז 6 י
•לייס. אריאן 15 ®עם«על, גיוםיימלד

ן י *די י ^ר ®לזג י ך1א װ*ד*ן ילעי ן »  י
ס סיכ® ^ ײ ק י ל י ד *^•®* י * ד ״ ן װיי * 

■ ■ײ«*דס. סיםיוען •* ך סעו ק*ן דןר י ו  י
ל ד*ם י^ייגען * נ קוונ*ד ״ד*ר ני  סי®♦* #®*רי

* על ד*ר קר*ס*ד. •״ ס. n• ״1ז טד נינ * 
מיגזג לע1 ײייל® * גוי « י r ®1®♦ אין 1י n) 

*ן1 װיסען, םוו סען ײעלכע *נגלי^י״  19® ו
 ד*ך .8•♦♦•*י־ ®׳♦?ען,ס •ײײמעסעז

•«.OfP® 15 90 נימל • %%M .־

נ י פ נ ע ו ן # ג ײ ק
•4* ץ ײ \ י < ■ י « v ׳  .V ■ u— .:.f—HmmtmT״"־X

פאנפאזיע) (יפח׳דיגע

ץ ם פ ה ר ען אנ ײז ר

.'A M W\\
 iyn יןחר«ן, irPno• י1 אין ו^ר

fyw ןי9< יי♦ ױ׳ויפ ד j b *j אזא M3- 
>tv 'y n, און t r*> n »n f״r i  fyj 

fjmyj ♦יל, אוו» im>* ov/H ח;ג*א 
 יױס* 3yt״n ysny n 9311*3 נ$זיו

ire  B fii <oi3 im  iir u n  irp rie iv 
eiy^o ר מן. איחס « מ רי ייט׳נ4 אן

fm״<t לייט  fy י9ס iw b  A v m n
ו י f am אןױ גיט ד  4■ft py f« ,Pm״f 

w 'B ’sb Jb ט •יינק״ט n׳p ד »  fyn
fm  vm m  <yv:w » מ חיימד איי

ivshmb און *irw ’PeoM די yoMPi 
men ,װײן py B fii פתגט Bwyoie 

irr^ w  m  fy]<tyi די »tt׳y r ון  י
nBi3 ypyBypj*>4׳.

i«״ הײגטימ r r ,מר » im די 
#yen ט n ייי w\ אווי ויו DPnyow, 

מן iv pjnir iv איתט סאר איז א״ נ
vPn » י י  איהס iyo>»n or .py«״n ן

BtiyJ iro׳o*p די n it pyoveig• yr»f־ 
fyp, און py 3 וזאלט onoyi׳f״fy3

3».Bjmp
enyi pgBpyp הגניא אייהו אי*ט 

n די iv יז1י3 'ln n t fro m ,1א איחוז| 
 זײנקן fm״v חײנסי» .*ױ אדי

b מװנדחימ »3pp סר קײן V3’>pny אי־ 
in ,דעס איהס קוסם ג׳טא tro ll נכיא 

 Peivonv*' םי( אזױ יט1א נים א<יהו,
in•

 orm |1א bipm — »י גיט mi אנער
חגדיינ ווסייכ* ניי אן זיר היײמן  מ

93'Pnvv .«ח או <םrpypw 411 יי  י
ט די מי e קיין ו n j ovp .1א נעתאם| 

ײ  אי־ y3’>pny vPnann n^ot די נ
m די יזנניא 1אליח אױפ םרינתם 

 py איו pPmv pyi’M* |1א w«״ פוסות
 אין P’pflr ny’BJ דין iv פאתמ אאין

ארײן. היכײןל
מ די |1ס rV עםיי in y v כוסות 

i i׳py b p j זיין נגיופין. יסע<3 א m pj* 
vv'nma vo ,הארץ oipi 90<9 איי fל 

 9vavo i*n iv,\ (יפזנ סיפ אנמסיצט
pyeM> d v p  epm ,1א יויכע| py װאיט

ipprn 9 ועחן inPm9י >”lie y p jn 
ym װאס אומנליהיימ, t ױ־ גניאמת> 

ypyo אוימן irsvn יו מ די אין ז הי  ח
p*b שעה mv»y«B אײי .ppy p n

 1אליח אז נ״שט, פיינט מאתס
 ה״זער עטצימ די כאממנדיג הנביא,

ib| די VTf\PV ,גי׳טם זעדס אידקן 
מ םעהד. ײ »1 און אוינען יויגמר* ו  ײ

 irnyi אויןרען yrpiyjpvno'ip סיף
in און rn .װאס אלץ oio oy ױ  אין י

p n נאנמר py jaPrn טרעהרען זעהם 
pe ,ארימע opyn py ג׳ד פח קרעכמן 

 אמד אאע םארגעהםט py און ■יינינםע,
p םון נליקען n נאנזמר o>jm.

 פאר־ .310-01« איו 31<דס1י אנער
in yoo איהס py om ^ניג py לאזס 

 onyor עם װאו |,i»v כאת mv ז־ך
p סױן i״o ייין »»»o»»p pyi»ppy־y«pi.| 
 pyopyo»»>yio»iv »ן ,pyooip pyp א.-ן

i>iwrPy3 py3’ppny^ סוין האלס >d»»p
ya»ppr»• y<נ» די in ל״זעם -py iw

אציזט׳ן. װארםעם

in jynyiPn חםט אנז־דען, איהס
iv nPivrrppa pyp : ויו

ly סר א ,1א<יח ׳P י,3 — p ii- o y i'{
— oy, — ילינייו טט״נעיט pyp 
pyou ,פים״ א ניי אינגאנמן — גניא 

r v .1 ס׳׳«טייגס מפות ,oiytyiױפיי 
iv .bp  ov'v |VJ” i oy iyp»v pa»>pny 

ניט. איו m דאו, ױ״סט |,yoyn אני
I א ניי אנעי, — ’VBio יא זיינען 

 אי־סג^י־טערםעי- pyp Diyפר — f ד*
py3־n>iyn( אז כי-טער, ויו איו |1א oy 
ד אח « r r n  9 n כיסעל yחpיכע^ 

in ’N, — ,ני lypiop גאט pptpyp. 
p»of< <!»3 ם«והחP /דארף אין אייה 
W 3 א נעהםען יך1א אלײן»l” ii pyo 

n!־J 1אי הססומר יין 1סי r. איז עס 
 נאר זיך ױעט היינט .no• eyay ד«ו

pyDy3 (ypj’PO.
n יא, יא, — on ,דט — מ״נס 

 ליין ׳שט נ — אליהו. p,fMi״PD נאו
rfpiy היינט imnyi iv וױין. ניםעי א

 שטיץ » ג־ט נעל״הענלה pyp |1א
 ?־ר הויכען װעלכע ,pyppv ס״עילינע ד־

 םלי״ סליחען, און ײפטןנן pn 1'א אױי
ynניז׳ן ן n׳Pyo .אריין

 ר• איז עיד -jn םין pypyn מאס
 אציהו פרײשעי. און ר״נעי אצץ ידטס

א  איהם און רריב^ל א כא»ט מני
o זיך חצוט׳ט n רי. םין י׳עראצ, םאיק 

מן ואס1  הײז־ זייערק אין pyov’o זי
 py הע-רים. p־r דעם |y»M |1א לאר

 טור״ ער אין װערטער הייצינע די רערט
: ^yo’pp םון dmpo אצ״ן סעלט

ה׳שוצםית... כי10 ׳טעי —
־”אויסנעל pyp איהם opyn ענרל־ך

pyroip pyopyo אן ייר מםט |1א:
— py’io pyp H r וזימעצ, סין

3P ...אצ״הח
 זיך oiyiyt יף,1א זיןי כא»ט 1אציה

 און נ׳שסה אױסגעצייטערטע pyp מיט
opim iopob היסעצ. אין

 די שטיצ. שוין איז צyהימ אין
v r »צק סצאכים t  ‘in n.> איז pyp נ

pyoii סצאןי kdp^ ארום ?יר .ררערט 
מצ א םים  piyn רי א«ן קײיםינער נינ

םך א :םארזארנט סםארק איו |1א

 טען .ppy pyp א״ף רא זײנען חיצאים
 pyנv סאנא;. געױ;ט ז־י פיו םף א רוז

 ׳שטיקעצ א אױף האט דט־ת טיאר רוןר
pyp. ,א־־א־ pvp ,װי ראאך־המות py
 א'י.ס מאצט py ’ײ ם״נט, איהס ייאט

ס-ן אין היטעצ פ־ן םא־ט־״בען ױע^ען
.״.,ppy דעי

py opyipyi ,,אזו טיאכטעג^ג
אציהו׳ן.
 pyp ס־ן p»piv ׳שױן >1אציח נו, —

 װאש }'opyp דר העדט ײאס ? ערד
א־דאצאך^ ypytiiK opvp מאכעו

 די פון נגצופין אצץ ־W אליהו,
 PPV2 מײסע צאכנע רי נצעט וױין, כוסות

־. opycDiy אין
— ^yp| נאט׳ס אצ׳< נאר דינען 
 דנרינק סד א דא אמת, ס׳איז, םאלה.
py3V "א ב rveio ,̂עPציכy האנ צ״ט 

 pyi'i ivprpoyi אױסגעפונען, םאיט איו
(.yaipyipipiv אין װיין

 oiyPB -- א־נעױינע׳' די און —
pvp םראי tP.-^

 װאס דןי, פאיקנ״טיפט הנניא אציחו
 און pyroioo-i נאר א־רם ניאכט עס

:ענטשעים py אי; ,pypט־צ
ov —, די iyi” i vyiva'n אױך 
”iy3 ניט וױצ איד כט...yצB׳ ני׳שט P0 

 — א;כ |1א ױס־טונ. אום רניאת קיין
 pyp’ii lyipvo נאר איז — iv py גיט

זעחן... נאד <yn איןי ...ppo א
 opn’By; איז װ»ם ,oyrae׳ nyp םון

lypyuyi ניםעצ א iv־r in, זין הטבען 
DBv3yiB'w םצאכים. עסציכע נאן pyp 

”yj אױסגעוױאזט האט נבדיאצ םצאןי t
y rw,| און סצאי, סון וױ rpiv.pynn 

ױ Pr האם אציהו׳ן, yfiipy«v| : י
װאס ני. ? אציהו ,t>mv סיין —
? רארמען זיי םאכקן
אציחו, סמ״נעצט — איך, ױיס1 —

 03vp אצע, וײ ראנען no• יח1א —
 j'VBifi אין געווען נצױז נין איד זיד,

pyinn...
— y, ניסט pv i mvp געײא־ םויצ 

jn. אזיי םאמואם r ;m? — ג•1א1ו 
 ראו זיינעז oy — ננדיאצ. זיך םpyר

in םאראן ’o pnpo e n v...

JU
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PV3V זיף... ivpnyo יאףypא' ,9• —
1 iyp pyu״ opyeo jypvfi —  '1 ;y j 'B y i

 א׳יםגע־ פף א סף, א — אצירו, זיף
apyp^n... |איף האנ «ר1חײ יאר א אי

eyovM  »p  | y i” ii opynyi: די '. ״ ? 
oPpyp^ ו י כ ;t מ yp אין |y״ ’pyov״ .
— , ט ד  אין נא• א *ר1 טען ד

o — אם¥רי?ע, 'n v y . י א ײ נ  ײאם — ו
ײ עס דארוי ypy»n נ  pip|

 — אציחג ייר ?ײיינ^צט — יא, —
ypnyoy 1אי o pkb׳p אײט׳ן ׳וויממ א 

B״lyivii |vrppy. אצא B fii 1 דען‘ 
ט8י ■V•'' איך אז ,npio נ8ה איד  י

yo ני׳^ט ip ju p v  iy ;yp...(
s v n — ?ט פ ײ א, אציהו דו> ה  הנני

ט װעסט oo ? (y ד o ip j'ip v  |y iyp'־,r o 
p אין yv :n i pyp אכמ* אין און 8י ײעי׳ט 

i yp’P׳J o,.
— yp'pyov נ־יע א דאך איז 

 הנכיא, אציחו opnypppy — רײנה.
 pyoi'n א מיט ,p־v pyoPv אן נין איןי

lyopvp .ppv3 זט8צ yo| אזױמ ט8א־ 
v k  mi 11׳ ppkp |ys .|” pn pyuB”* 

...p^ i  jyi
i ;ו, — n  ODiyp .)yt'M i iooyn

ניט
״.310*011 אום )ioopyp ס8י1 ?

... ? גבריאל
 פ^הרסם דו אז זאגען, *װעסטו#נו*׳—

קינדער... דײנע צו
 סורמע^ט — קינדער... פיינע צו —
מ ד*ן זײ זײנען — הגניא. אאיהו  םיי

 ורעילען מיך ד*ן «ײ וועאען קינדער?
?... אר*«נעהמען

— nrcn ,*םיכאא. עצה׳ט — י
־ איף?... וױיס —  «אץ צװײםעאט ־
מורא... ה*ב איף — אאיחו.
 If זיך באיט — ? ר*דסםו ןואס —
 רוסלאגר אין im איז *ט — מיכאא.

 ניסטו םונדמסטוחננען מטרעמ, אויןי
נ*ורעז״״ ן9רטfד ראד

 1באױ בין אין, םײגסטו, װ*ס —
ט, געװען ר  װאױ• מענען אירמן װאו ^

 כערדיטמעװ• װארש^ װיאנע, אין — נען
 געווען, נים טאקמ איף בין מיעװ איו

 מחר״ «אר א «יד תפיגעז דארםען ב*טש
 אפ^ר ס«אדאטען. דק*אאתװער איכע
ריזיקירען..• סארנ*ז איו וועא

 טאקמ דיר איר יואאט קתװ אין —
 *— סיכאל אן זיך רופם — ראטען, נ״מם
ר מ  ארי• זיף מחטו אמעריקע... אין *

 םיא^ז צוױי קאײניגקײם, א כערכא«ען.
 וחנסטו װי חורסמז... איצט זײנען אידען

 עהראיכע צעהנדאיג «אר א געםינען ניט
̂וכון א איז עס אירען... !ח

 ניט — ?עהן... װעאען םיר
 נאכ־ ביסעל א און — הנניא, אליהו

 — :ארױס ער מורמעאם דענתזןנדיג,
 ק*״ רויר «לאזען םין איף װעל יא, אויב

הארב... אזוי נים איז רארטען נערע...
 ער האט *ײזע קלײגער א נאף און

:צוגעגעבען
 דו עולם, רבונו צײט, מ,ײן —
 אויםנעהםען ישראל םאלס דײן זאלסמ

 שווער באםת םיר אי? עס צוזאםען.
 לענרער פארשײחננע אין ארומצולויםען

װעלט־טײאעז... און
 דער־ עם האט עולם של רבונו דער

:אויסגעדונערם שםרעגג האט און רערט
 צו האב איף וואס ׳װײס איך —

!...טאן
 צום נעבוהט טיןי זיר האט אליהו

גערעדט. נימט מעהר און הבבוד, כסא

4':
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ר ע ט נ ט ו ו ק ר צ י ץ ם . א ״ ז ױ ה

ר. י. פון ע ל ד א

 הויז. אין מיר *ו קוםם קייגער
 ;כלויז אוסעט דער קוםם קוםען
 — םיר צו קוםם אוםעם דער כלוח
טיהר... םיק איהם פאר שםעהט אםען

 געהם, אץ קוםט אוסעם דער כלױז
 וועהט... שחורה םרח א און
מ און װיסם איז נאכט די און א  שוו
p קראנקע םיין איז עס װי « n...

|

I

I

I
I

so asn aas®

רחמיאל
קין. גג פון זינ

i w m i i w i i r

oy אי| סאוסהס אוהר מהן 1אי
1 v$o lyoMiyi חשוציי. כױסזןן אין 

wwro׳p .po ח m  o אח ניזי״ איז 
o n  ov-p pi אויםמוזן •*צחטטענקס

p״jy 9 וין n8־ r• שװאתג םוצימ אין 
מן סיש אױם^ ).vryo װן  I80P8® מ
1*1 ijnnvuyJiv « מר  םים נאת סונ
 און פאליישן rin»»rpt« םון צאדpנ8:

omp. נאס־ רי אין **רייםטרס ר♦ כײ 
ooyi סים צ1ם צ׳ננס8«8 אויר א-ז 

שםעהם •רעסינג־םײבעצ ארדם !צאכי!.
-py פ'צעד opyon• oyo, ארום און 

o r האכען םישעצ םיגישקרם עדטצזןן 
r מהן די ®r״dmp omye אויס־ 

po .ovpiy הערט ?אסיננ-תם »T 
o r מן  קאםינדסא־ 7עםי.יכ po ייז׳

pjn .oyit ארזם צויפם שיסימ״קצוירס 
v r  p p m• ן  סםייצם yoMiyi מרם »

«o i״in»oivDMo o r מצ ס מ׳ ס
m־pv ,py סיס ביד איו םטר׳נמן דשד 

pyoyo • ivd. און דיסהצײמן ' bomv 
ז י  ייי־ oovoovs רי כ«םש ישך, י

ir צ1פ po אי־ שגײזשו, סססקרס די 
 ייי משד• po *•רײססיס רי :ייםפן

מו ד ךי PV3B סאשינען, די ב~ י  מו
irny ג־ס; ;unri o n •שסיצ. אזױ זי 

אוז־- די t̂mדנאזא אח ocory וזיי
o® א־לז n  P רחסיאצ — איו

 דירכ׳ן «נערופען8 םאתאכס אזײמר
py ,trcyf-yo נציין יאצ imip ,אהיים 

 סא«־ א P'io oypoip p»a yi»»i אין
 הײנט po סםריט, קצינםאן אין P8פצ

 »ז ,ooionpyp שס■ pyp וקי ריטט
 סום־ נתיס א lyoopoyi האט רחנדאצ׳ן

 ײאמנן 8 ט8ר» קינר v וײנס — ניצק
 אין ovy« צמט py po סינערנעפאהרלן.

”P3y> |yc׳v שװעבט און «יטאצ08ה i| 
po .רחםיאצ׳ס סױט pyro לעער, איז 

p n  no סצע־ גם8חנרם שםו< צזןרינלר 
 po ד,non פריסע רחמיסצ׳ם iv סען

ו וױמן אוינען אצעסענס  אינסטיניד וי
 הער־ סצזןםונם ■צאץ; יענעס iv סיוז
ר o *ז סיס#סם'¥ טיס צ1פ וײנען מ n 

מן  ןהרצי׳ ^יסערגעומהנציו po ארי
מן גזחות סצקמנס רמםיאצ. מן  זיי

1”י ייר myoopvB סיס ססךגומען
ypyono. אין pn ארבייגמר, «וצם

ניס מנען ,opvo’ipvb י« י*ס1אימןתז
קייז ניס ויך היינס oy ;ארבייגמז

 שסי אין »צמ האמן חזגמוצ׳ן זו*גד.
p ה*צם, i  pob ׳m i iw po b, ייין טסר 

m yorm o אי זיד» po tr ’w o o n y i 
*po inropoBo p»t p ײסר, b דזשעד 

tn סעצמני׳סען - ir מר8י אין  יייז י
 אסת-ם׳דשצי־ pM pvb אצמםײן אין
ז ו הסצנסח מ B אין ד o r.

npSnnm  h m  h it h w

 די זײנען רזזםיאל׳ן בײ וױיל גרױס,
 א געווארען איז ער ;ציםעײגע קינדער
יאהר. םערציגסטען זײן צו ערשט םאטע

 אסעריקע אין רחסיאל איז געקוםען
 נאכרעם יאהר, צװאנצינ און עטליכע צו
 װאל־ םון אז איענעזעהן, האט אר וױ

 זײן נים װעם יעיבה אין וין נערען
 1קענ* נים װעט ער און חכילית, <זײ\

 וױיב א זײן מםתס און האבען חתתח
 האט הארץ זײן וואס זײ קינדאר, םיט
געגארם. דאן שוין

 רחםיאל׳ן האט, אטעריטשקע אין
 צו ביסעל א שױן גענומען, <אננ ועהר
 קא״ וחנחמ און זיף אויםצוגרינעז צאנג,

 האט ער אז אסרײמאר. אן צאמבוס׳עס
 און םלאכה, די אויסנעלערענט שױן ויד
 םיואנס פאר א אפנעארבײט האט ער

 אײננע־ דאן ערשט ער רןום דך, סאר
 אוע5ס א כיצײכט און איז ער אז זעזזן

 צד שווער זיין יועט איהם און האנר,
 רחםיאל און פאמיליע. א סופארםען

 באקאנט־ םון אםנעהאלטען ויןי האם
 מײדלאד די און מײרצאך, םיט שאסט
 איהם, םים פארבראכם נ*ר; ניט האבן

 ^אר־ קלײנער א איו ער אז וױסאגוײנ
מאכען. ניט לעבען הײן ק*ן און דמ*ר

 א נאןי יאהר א ארועה איו אזױ
 אל־ אז געוואחגן איו רחסיאל און #יאהר
 םון מעםבער א נעװארען איז בחור, מ*ר

 נמנוםען און בעטשעלאר־קצאב, א א«עס
מן איבעריגע די און ®מאהעל *ז«ילעז  ?י

 נע־ יער און התםדה, גרויס מיט נײםס
 אין וזאכ*? צו חתונה ווארנמ רער פיר^,

in א• םיהדען f^ r^ o ie D איו l 'i r 
 דין 1אי איו געוואסנו, נעטויםאט ככתם

 גע־ •וםםער יאוזר א װאס איז וזארמן
אין אינטערמס נאנמר דין tm וחורען,

 םים קלאב דער —־ געװען איז <עכען
נײמקע. דער

 זואנען ביז געגאנגען אזוי איז דאס
 םרוי, יעצטיגע ?ײן אנגעטראםען האט ער

 איוזם צו צוגעקלעיט זיןי האט וועאכע
 זי ביו איגמלאזעז, נים איהם ד״אט און

 האם און נאהאט חתונח איהם םיט האט
 וועלכע נד*ריאך«4ס צוױי געבױרען איהם

 יעכען, <ײ*ם א ארײנגעבצאז*ן האמן
 םארשלאםענע, זײנע אין גײםט נײ*ם א

כלוט. םארפיגאקעלטע און סאתלױרערםע
 נעװארען איז וועלכער רחםיאל, אח

 א זעהר איז יאהר, םערציג צו טאטע א
 זײנען היגדערלאד די םאטער. הײםער

 איינ־ הארצען, אין אײגגעבאסען איהם
 אפט זעהר און נשםה, זײן אין גמירעםט

trrjn אר־ ר11ד מיטען אין ?ײ. םון *ר 
 א עפעס חןרצעהלען אן ער הױבט בײם

 עצטערען זײן פון אינצידענם אן שאאס,
 ער בשעת און באיט׳שיס, אינגערען אדער

 מיט אױגען זײנע שײגען דערצעחצט,
 פון ׳טטראהצען ^וארימע און ציכטיגע

 הײן ניט האט איהר און םאטער־ציבע,
 מ*גט איהם, אויםצוהערען נימ הארץ
 נאר איהר םעגט און ביד װי זײן איחר
 זײנע םון חנםה דער םון האצםען ניט

 און איהם אויף מוהט איהר הינדערר
 אויױ פונקט, דער איו דאס אז פיהצט,

 נא.צע זײן יעצט דך האצט עס װאס
עקזיסטמנץ.

 ווען שוידער, א אײד גים עס און
 יואס איבערצוקצעהרעו אן הױבם איהר
 אריםען ד*ם סים עצט,4 זײן וועט

 1ה* ער װאם רוײס ורער רחכדאצ׳ן.
 דעײ ײעמ *ר ווען זיד, סים טאן נאך

 איז «ער*לע דיז אז בשורה די העוזנן
םױם...
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סטיץיממ רעד«קסאר׳ס פון

 די #,•( זינ דער און בטר״ק דער
רדיגו־גודס־ארנ״טער. :

t v a׳v r; *׳itH |vi* , >•••//יגט. ,v 
c ויעיינע •סוייסס, n w ן/ oy yt'i־ 

 נע- כע־״ר » ײען ih װןגען״ רינ«
in׳y־a ״ז פייז־ /׳•״׳, ,זרער ״וןף, א נ'

u׳ ויף ס־ר ן i י i׳• ־ : א•t?v V 
j חיוזנן, -.va tvtynt ו r* ,••■/ t■v 

t ר״*ד oyn אין h  |tt;.■ .ד■ ,»•: ט״י 
nng א נ/ן ,■!( «ודאנ^ו •װ־אן יענע

r ,'יע־ס ovbv *gr ogn זיג, tר*ר ;־ 
 ■•;■א;, :> .~Vn״ £ון «.ע •. י דע i»' זי״נען

ogn ogtt גאנווע; זיין ?'tv :y  ;vni 
 נ־טע*, אין ~r"t< א־ניסען מסווט

 פאר״ r׳tr* א jno ;1יעד׳ אויפ׳אטעי׳ן
 גע• ‘אניא נ״ט ״אט •ו«יכע* א־ן טאנ,

 •y; אדעל ,ortty; נמ־סען דעס װאונ«ן
oygy tytgnn ר״כען א פון יריי«ה א 
nsvo nyoyo ,דעי יים ••ng nyrrgn 

®H ogtt ,in1־V origryitv "in  t דעס 
״ יװ־ם לעז ,nor■ re ■ו’  •'עי׳ן זיי נ

ד ׳עייו יי״י ער װ«ו ״  ל•״ iv ;yngryj י
m אץ נעט i*H געז n“' ■V א-ל׳ ־ ?יך 

 גאנווע ל• עננעי.‘׳ עט־נלע א נעהן
 א •v ».״ס, עו«ס א־לם יז־לט כמנ׳#ית
וזרוס.

/.
 אעזערע פ-ן יווראח״ט רי *כער
 ®*ונאטען «<ו״ יעיטע די פאל •*־•ייןט

 £אי,ט. אוננא־שטלייטנא-עד »| איו
 ײדא־1#חי ד• ®לן סטלייק דןס מווסט

ײ iv:i»n r פייידןאפיא, »•) נ a נאך 
 אײסי־׳א■• נעתאט ג־ט «ײט ק״ן נטל
 טיל ויןס •ויװער. ניםעי א*נזער סען

 דאז׳נער דער £אר אננענר״ט ח#נען
 •עריז א־ו עס זעל, »יז *נמיוןנענח״ט,

 רא־ לז׳פאנערס די «ןס«טעיט. *לעס
 lit פאדעלװנעז א'ע נטנתנןנע! כען
 ויינעו אונ״מעל ,י או; ױגיטז, דןר

ױ M די א־ן אווןח ניי W f דער א-ן 
 יעזםער דער אין לןרען ס»ר דאס סאקט,

 פיײודעלפיער די פון ג^לנ־ט *ייט
 ניט א־ן ״רינחע״ פון נ־ט חי׳אושםאנער,

 ?י׳ול״ דעל אונז פאר איז ״רןנטע״, פוז
פאלד־נט, עוים לעל אז נאוױיז, סטעד

נהיייר, ;^פלידען איי עויס דעל אז
 פייא־ א׳ן ה^וקמאנעײסטלייק דער אז

 ױאס איץ, אױסנעפ־ל־ט חאט דןיפיא
נע׳ו^יט. האט «ר

A
 לױדערהאיט זיך ה«ט זעלנע דאס

 נ״ו אץ דרעס־ר״קערס אונזערע טיט
 א־נזערע ריט םילאדעלפיא, און יטלת

 א־ן י)י*וין״ראנער אי! דרעס־ס״לערם
 דרעס״מיי״ טשיידרען די מיט נאסטא;,

 האנע; «־«ט און יטל?. ניי 1»י יוערם
 די ד־ט גע׳פ׳כטע זע<בינע די טיר

 דינס״ ׳׳ע/־טען װאי׳־הערס. װחייט-נודם
 און סםרײה, אין *רויס זיי זיינען טא:

 ׳טױן סטר״ח דער איו טעג עםיל־כע אץ ׳
u r n. סטריישער, זאהי נרויסע די 

 *עהנד* עטיי:ע פון אױסנאחם דער טיט
 זײערע אין pniv א־ועק ישוין ז״נען ׳<ינ

 אדת׳ע, א־צט זײנען װע<כע «ע*ער,
 ז״ערע װאו און ױגיטז״׳פעיער, «נםע

 יאגע אילנער״נע זייער און פארדינסםען
 געװארען, םארבעסערט גאדײטענד זיינען

 ? ערהרעהרען זיןי עס נמן ;pp װי״ושע
 פון d״v די אז אננעהמען, טיר זאלעז

 חינ״ שױן א־ז jiboup שװערע יאננע,
 םעהר ניט שיינםא{ ייר אום אוגו> ט«ר

 אין דא זיינען עס אדער 1 *ורישסןחרעז
 נאמטיססע נאנץ *יים איאסיגער חוד

 נעמאכט ov חאנןן וועאכק אורזאכעז,
אר פ ױי  אינםזורנע׳פאנאל אוניזרן טןני

 באדײ״ אזעיכע אוימוױמםשזן ױניאנם
 סארחעיםניססע״ םים נעוױנםען טזנרע

? אנשםחןננתנ װענינ סינ
A

ײאי• ®•ר ווען נעיזענט, ײטיסען סיר
 אננע־ ■יאץ, נויטינען דעם נןחאט םעז
 דא״ דמר tie אורזאכקז ■ארמייחמע נען

 אונ־ אין ער׳פ״נמנ נײער גאנץ זינער
 או נאױמ;, מיר אכער קןספע. זערע
 נקגונ. זײן ורמילען תױאם״אודזאנעז דדײ

 פיחרעד״ אונזער וואם אי«, jqenp די
 אין נעניםזר סא< אאע ומרט מאטם
 PBovp פארנאנמנע די םלחסה. חאנות

 <ר3 זיי האמז סעווז׳עז זײערע rtu םים
 מדפאהרענער איז מחינער, *אץ סאבט

 סאנ״טעניי־ תר פיז םיחדוננ ijn אין
 tmn דאס וורכײםער^ןלחסח״ כעד

 *ור״ ןווױיסעד דעד it געפיחדם בכד^א
ysvt* לעןוםע די ®ון תעממע מאע וו^ס

 גן־ וורױסגןמו^ן דעען נ׳^^וג־ען ®ןוי
v s w א-ן o r 9 נ 4 ר ( » V ן 
k w, ;•יי h *נעיי- די װען נ*וןנט,0נ 
ט נע״ענט, גיט חןוכע; נ־/י^  געטא-ט ד

 חעכסטע וײערע פין * געפוןד די v א
^טע^ען גי^״ו) -י״כ̂ '״}איע.

י ג׳גיע. ״‘׳ ו -D*vr דריטע די י
ז״נען אס,יסטר די '/ h יןאכ/ג א

 די פ>וי ד.י*יגעלר#'ו vאני־ד in געי־ען
v •ן h כײ כתיס. נע,י i אין כ»י יןודל̂ן 

 ײיובען נ^סטןון י<ין כײ סײ^-ערפי^
 די אז אײננערעדט, ויןי כתים נעיזי ױי

i וו״וווו, ,V דעען t 
,ז *ז טערט׳ , vshi| ט־״נ״ען קענעז גןוד 

M״ pH *מי&מוזן טץ u דזןובען די 
 אז ׳חאוס ויסען דעס אין פארי-עט זיף

ס זיפ ^ײט ,ד ײי ײסט״ ײטע  איז איג
גע- די ניען לאט איז t p‘1״

v סט״א׳צעט, : i r; עס אז געטײנט, די 
 דער םון דעעסט״ ״א ױ4 טע־*, דט *יז

 א;• װאס ;'׳נ-יאדנאאטטע יי םיז דיט
 — די אנע•, טער,1ארנ H כאטרעפט

 יועאען ־״ א״מעדעדע Tt די ״׳אבעז
 אנעד •אסי־ט עעסער.‘ ,ד אין נאײנען

 אר- n סיויקולדטע. דאס •ונלט האט
 געענטפערט אינעראר וזןיכען בײטער

 -iv ו״עךע םין האמי-סענאי דעם ייײוי
 באדיסגוארוגג, נרעססער חנר מיט יא:ס

ד האנ*ו נעי-נתיס ד י  יײגנעו^חז, ני
 ניטע- » געסיוכט נעגאך ח^נעז ,ד אז

in*♦ ז״עד סיט טעות רען j r v n v, אז 
 אז דעטאראיליזירט, נען#ד ױדאגס די
 אײג- גאגצען זייור סאײטיען לזאנען די

v ם^ס w אז און סעטכעסעי•, חןר ov 
סי איכארחױיט איו » ד ז  א וױ ,w י

iv םעטנעחע״•^ m ר מ מי  ױ\י מס ו
 אײנ- נאסיריױ, און, ר״ומן״ וו יועעז

 ןיי• ה^זנונות ז״ודמ טיע וױ זעהעגדיג,
 זײ ד*נ*ז נרוגדאאז, גיגומן אץ נעז

i«T אנדער ק״ן נקלאס ניט וױרתיליך 
 פאדערוננעז די נאכציגענעז וױ ברירה,

, ױדאן. יער טון

nrvo סטדײיזס, אגדערע אי״ע אין ײי
 ;ע- נאר״װאס דעם אין ריכסיג עס איז

 װה״ט״גודס די סון סטיײק עגדיגםען
 קיאנ״ פאחעײדענע דאגק א װאירקערס.

תינע אין גען,  געיוען יײדעד, איז, עס ו
 װחײט-גודס־ די חאנען אסת, טראיען א

 rw עס אז גןכײינט, םאגופעקטשוחנדס
ר אזא גיטא  א וױ יסת׳עז, דער אין זי

 ד*ס אז ױױאן, װאירזארס װהײט״גודס
 װעימנ ׳פירטע א pc ׳טיײ # גאי איז

̂ט p הא ir וױ און ג׳עמה. יציאת כײ 
 וחנ- געסוזט ov חאכען די איבערדאשט

 דער םון סמגאא חנם אױוי װמן רען,
 סאר״ טײדיאך םױזענדע הןוכען ױדאן
iy%vv r אאזען w " i ארויס זײגמן און 

o* אט פאסוי! אין r ,ױגזער לױט איז 
 דעם טון גמוױנס נראסםער חנר מײגוננ,

 חא- סיר װי װארים, סםדײס. איצטיגען
 אגריסמנט׳ דער נמזאגט, אסט מױן כען

 באסמס, די םיט נמסאכט װעדט װאס
 שמײ טױטע א וױ מעחר, דם דאך איז
 אגריםענט איז קענען עס •אייר. קעי
 אר״ די סאד באדיגגוננען כעסטע די ויץ

 נויטינע די ניםא איז אלער קױס כײטער,
 «יא״כא• גויסמו די אדכײטער״מאכט,
 הינ״ ארכײטער די פון װאוסטדנינס״ט

 א עס איז דאז אגריםענם^ דעם טער
 דא איז םארקעחרט, זאך. טױטע גאמ

 סים סטכם, איהד םיט דאן, יוניאן, «
 כאאזס און זי קען כאװאוסטױין, איהר
 איחר •אייר טטײן דאס אין אריץ

 דער װערט דאז און ׳גײסט איחר נשסח,
 קאמי״ שארטא » אגריממנט ערגססער

עקספ^ואסאסאר. חןם געבען װאפע
A

 װחימדגודס איןוםינען דעם אין און
 ױג״ א געװארען נאװאונען איז סטרײק

 וחנדאז, געזאנם דא *ס זאי וױ< יא̂ן
 װחימדנודס די םון ם̂א רזם אין *ז

 ,non נעװאן װירקייןי זנס איז װאיףלןערס
in זײנאז זױ אז w m נאנץ 

 vn ov ױנ״אז. וייער «ו נלײכױאםינ
 פאנאנמרןװ• זיר *ייט n נים אי«ט

o יין <ן*״נען n, אולדיג «יז עס זחנר 
 א ייז אס אז נענונ, דאם. יין נאוחנז
i די חאט אמר ססריק חװי פאקס. t 

to»n*r כחות ןװזײסא און it  pmt־ 
 אויס״ וױדער די פון און נויפנאקיימז,

 ראס אח יתיאז. כתכםינע א נעשםידם
̂ז w א n .איז נאוױס וױכסמסםא 
n ױױי טיז מוױנס סיסאריע^ןד דעד r

י w»ײ i ײי ו מ ן n ו r w i  n״‘
w ון4 «מל m fi•  r r v ד• ••י

jpp o* ואייאה. נ*ט ׳*ט־י״אלנ׳יט^־ ir 
 ל׳ו־ ט*ט ii*yi־ א־ין״^ראנט <•■(/

א־נ״טש• ״p»ear־yjs»׳׳ לע־ ־אנ־.
י׳ נ״״ט/ ר^א־ נ״׳;ט ױין e טו iy s r• 
y פאי יא,גל>ו<ג״,נא* j y f a •א*נ•׳ 
 איו א׳י, 9ד«ו 'וי *י׳נט־ו ייר^*, ט«*
ey ״ל גאמ א פון אנעד'»  נא*״* (

י •fii פאלא/ oyi 'ונ* טומ  r*fln• י
וז׳ד׳ןי /־ט א איו '!(׳אן ׳.־א־ילןיס ('יש

a׳ «יגו11 •ידןן, yrasya א r *א״פ 
yegi,: א רj אז(י #יון ן  yjyj'nvyj די ו

»ig ׳מיאךנאדימימ׳ןן  yii |ye*gry*׳
i f  j ,in זײ »ii>f ̂וז  *M י#8 א*ו לחןי־

n ys אין־ n » n, ס ׳*י ניי  V« וווי
vg tnvr״> »y j| יט® 

f re״iv a a y v r ir jv  y iy איו "*I f i 
n י• איז נייײ(׳־ ir jg ט*»<ן,9א*נ־י 
yryn נעפ-נען oyi M*m  r t *קאנ 
gjfyyryorg.* לyfנ1א פיז טיאא

A
m א׳ן זיף װענדט לאס א־; ttn אן 

y* נ״ע, א־ן איטע מ־טגלידעי, ,ל j'y i 
 •דןון.’ ‘1י א| |Von׳*yug י־ר ו)אנ«ו

•y^yi; ץ ,,ז  *aya)״f*3i' yeiאטת״ג ז׳
 רער אין ••דאךרעטנעלס ;וטע נעיס,
 נאט-יל״ י־ך א־ן |yaip ״;4א :״נ־א;

 א־ןטע־ די נוגע א־ז ״אס אלץ, א•; נעז
 פאל• ;־ט און יזדא;, לע־ £יז ־עכעז
« ײאס ,oyד א"ל ז-ך 'אזען r״ r״ 
y לי אדער r ‘ av טאן ײעייעז נאארטע; 
 אױפ• :״.׳אי i'M ״נ־או־רעטנ^ס ג־טע

ען זאי אנר־דע;ט דעל אז «אסען,  ני״נ
v m v^ און ogfprv נ־ט אין p׳*i טוי״ 

 0iy9ava*|g,jv ניטע ;נ־דמטאנ טןי
 אלנ״טען זעחן n •לט דעס א־ן אויף
 ז"נען װע'נע ד/ tg כחות, ylg טיט
 ױניאן, דעי ;g iyDg>ry«g ניס נאו

 — מענייד װי דןי •itg סאן עס זאי׳ען
״ז זיי ײמיעז yao די אט ז ry ארת׳ע 

 ױנז פאל oy איז דאז 'וניאן״ר"״נ¥רס,
P|״ lyy-'rv ,אז נים iym  irg*u 

nyj'jy "אס סס־״ל, i' o iy’r y ;  ogr
 עױינטינסם די דין ייעם ,־יאד, א װי

ynypya*אין ;״ f״V3nov iy\ און 
lysoyr ׳ נעסע־עז, א פאלinyjnye און 

,:n v ‘' lyaygpjyiry
A

 ׳לדאדד׳זסנ^־ס די rg ױנ?ט, ל׳ול
v lyp'viv inyi jyrgi•• ד?ר ig«;r ,די 

jy£gn n>yn לע־וי״ל זיך ig3 גיט -jg 
lyeglryi א*ז איהל, אן it  g -וױנטי 

מר נימ< א א-די;ט8 אין נער, ריי  נ
in אי דטyרy;oאר• v ii• טיר iny ii 

ען  פרא־ דאױוער דזןר «ו װידכמן אין;׳נ
g vi דא י,¥8ארטי נאנצען ngj 

ojgiyj ,ױגיאדארנײמר די אז װעחוז 
ov W in אױספיוד כעמר אי*ט 

iyi, ו•8 סים אנוױימן חענע; די ײײי 
 סט׳אות׳דימ נאנץ די אױ,« רעכם לען

lyoj'iiyi, ד װאס, ’tg 'Ji אויס ייחרם 
 בסםריחטערW 8■ ארני־טער. די אר8
•B'v;n 1פי a rjg 'jv ,ניט ׳»ר,6א מנ 

iirv ly ig א «ו ;y׳׳־iyD ארכ״סער־זאזן־ 
g .aimכyדי ײאס דאס, ל agn ig’yr 

e װירקליר iP 'B y » ’ig ארניי״ די סאד 
 נ״סט־נ, סיי אוז lynyego סיי טער,
ogi איז tg ,ארנומנט y»g no ogn• 

תז iyjyp y• *י יי 8 lr i ,uwyi נgר 
typjjn ognay. װאיר״ װהיים״נויס די 

ט, איז זי װי ־טםאר? ױניאן, סקרס  ייי
 ׳שםאר־ איזזר ;y£MBl'B־MC ׳'y:g קעי

p״ogl .a נלויס, איז פ׳ןלד olnyB oy 
^ חןר נאר ױ  חונ* סיר אױם אין״ נ

oy jyp ,;yp בזסטען אס go; אר״ חןר 
 1זײ אין ארבײמר דזר אליין, כײטזןר

ijD״ygo זײן אי| ׳*א« ’>yyo נאליהרוננ 
ארנ״םער. אנדעלע די סיט

 סים* די tg ,yttsgn חןר אין און
 -n«gfl װחײס־נודס חזי פון נלידפרמאפט

 איהר איז איז yolyn ױניאז, ק¥ים
סון »nyg־wngB ײ ט״ל ניקסטזן

iv? דער v 'n v iv  ,nyriyoy, סוםינער 
 נאנ״ איהר פים נעהטען זיך וחזם ױגענד,

in חזל ײ חירוו׳זז ly ro n j ,ארכייס 
 האדמן נאנמז פין זיי מיר נראטוליחןן

rtv און נרויםען ז״קר םים iv\ ,מװינס 
 «ו גיט nyr׳P jyogn זיי װעלכען טאר

typtn, ײי ig t םיהרןר״ זיתר און זיו 
ײזי עאפט,  נרוי• די ,1א'נטקרנזד»אנא ו

yo נמכםינק ocgenyiiyp, ורזלכער סון 
םי< אלנ«ורײםנאחור אז זyזײנ זײ

,f w/•• '• י י י °  i«9rn «״• מ
ײ״ ײ i’ י r u• ױ ו י ו ף י נן ו ו ײו  *י
m !,י m ו ו ו י י a« ו n  r H 

p»*iigp»n a״״•־•- א׳ז ty riy, « 
f v w ״יי׳יז 0"׳יי נ״י׳י # o »י׳י r 

yj • • w a a  ,ty‘i*a'v yos“ B״in f 
o{■- ־!y* ־•‘g iy»s״i i^ w« ין» •tyi 

s'g ,;g*r‘ iyvjg< איחר .ivw rviya 
f  ag i ogiנyנ׳ט ל oagiayt די *yj 

ogortg yairrn ״g״*y lj
IH" ,ייף f״iyj ן די ״ # י  m\H i•ו

iyotg n g  iyi, און rig -פאלניאסר
it• lyayljyagn* o ניי טסר, r ייn t

g \ v o m n t  n׳gtiyj o 'y iJg rig o  t*
g in׳g i ׳גחיניס וױיסיימן, n»g pg

yjgt fg נאס־ח׳׳ו lyjgorojy די ‘t r t 
r® <« ן װ־דסי^ ^י מ אנ אנ T.־t פ

A
ס גאנ׳ז og־ דאר א*ז ני, ״נ  ong* י

inr'O 'V. יי oiyooya'ig'Jn ויינ״ 
fyH ;יט לא;י fogp r p, פאר tyoyr 

g גט iya iyp •lyagaigo t'g ניס 
 ogn •i't iyo onyjiv ,lyagnv יסנען

gנyל gi סס׳לט• ogn ,ogi יאס־יס 
u ׳lyaŷ איו ספט y in r i ד איין» 
ogn מ־ט yr*t y^g נחות lyo’iyt T t 

ib| די P״yo| ז יץר םוןgגyנאנטyר 
 iv איחזלע״ ר¥ל ogn )פארא״נ*דנג

 •Vo ;׳נט |”P נייז, :א״ננע׳״פאלט זי|י
yt| זיף סיר i״iyo נייסעז, אדן nyig 

^ iytio כייל נ ״  •יא'ט .tyagt^v ני
 ogi• אלעם, igovt otyooj'tyn tv ־עי
y פאר נייטינ איז rln ym o  gן gnv• 

oy tg , r t  ivp m v^ vo מסיס on'M 
nyog ■ivognyt ,נײז ny ogn jgoyt 

o n ^יױיט* v~ אריין, םויט אץ nyog 
O't ogn — lytgV’io on*g- ,|ני t’g 

 oyn פאר ivotpyngo ytgnB yt’tgn די
ytpy Ignytyt״tvot כאארר nrt jib 

g .‘,gtorytiyorg־pogo i דאן ׳עויז 
t’g פאל ogn tg ,lytiyt ng>p ivoyng 

6 yooo” 1t״ די אר )o on>״jtg ong 
 lynnt ויר איז nyogo־1v«oyD די פאל

iy1” Ot*iyntgtgo, דאןי pntpo o’tBl 
 gp g lyngtiyt lyrlpytona t’g- הדיו

ya’O פולער ס־ם urottnyotiM tv oogo 
 gn t׳g אסאי, וױד׳ןר ytgns yvtgt רי

ty ln tgn, •ײ t״ "ov ;ע ט אנ םי א  ngo נ
נ״סינ.

A
pg האכ״טע דער -nyo’tg ty r ’t 

in n w : olnytt] 8 די yn;yt*gBיך 
o” tt־tvotyn’tjnB : .1• מ« p’orPny 

 g’Blyngl’B, סון tny:t*n י. חיײויאנד,
irn. און נחנס^אי its tylyn .pn נױ 

pa nyr’P .png’ דער rg  renogp נים 
”oyo t• ניט itg ייידים״ט׳״לאר קיין p 
1yg״nyr’P .nyogo פון t״ ogn ניס 

yoonn t” p םיט ׳ש״כית )<gpgf o n 
a דם דאתם ogn ״t פון nyr’P און n 

tyoonj’o גרונד tv P ’g” on«g p’t tv 
p tr onn njnt •nv ayjjn nng o n 

jib די ro p ln y t tro tn ’t n r o ’nt 
מדנ, 1אי o’tnga ty רײז r ’t polytt קײן 
 ניס 'gntg ngn tvo קען ”t ,nypng’ גיו

nnn זײן ng« pgט”n’כp.ייט tvnyn 
yoonnyo ,n ty נאד r’t 1פי Jyo'og ” t 

oigoyt אױף its ptgnyt oyn ״אײן 
vo’tnt .ױניאז״ yolgsp pg nyo't 

 tyo’tlt ogttngE g tng נלאט װכיאנס
 yrtgn די ogn ,ttt ניט. ’gntg זיי

yo’ogp נgך tnyottg nyo’lnm t g■ 
 וױ• tto 3 ^gpgl to ,tyog>rgo כוננ

11 ,tnytt o1” oytnntgtgo nnל”י tie
 antyt םארווײנינוננ ,n t’g tg אנםאננ

nylnyo nyo’tnt g.
A

 איד\ אין ?אנם קאםיטע די װאס אט
 סעקרעםאר דדמעגמראל צו ערקלעחרוננ

:האנדלוננ איחר םאר כאראף אכ.
חויימזזןב• חאכןן װעלנע *ײק«עז, יד״

 מ- דזיר אויזי אײנדרוק זײער געמאכא ליד
:פיזלגם װי זײנעז מינזע,
 האמן םחלוקות און ?ייגעײיןן ״1

 זייא ןורגאגיזאךיע דער אין ןנגע*אנגען ייד
•אראײגיגונג. ■ון םאג דעם

n אין אונםער^יד^ גרויסער $ .2
 אוו ®יייאיש לײדיס די אװיאזען אירעען

ז סעםיעל-סאכער.
 מײנונגג־סאר• *:זענדיגע א כםעם

W' ״ײמנחײס W דװיעען ®ראגע יעדער 
 / לײדיס־אײלאדס״ אדן סזןמיעל׳סאכער די

9 rענדיגער • און ®ארקער«» 
-אסעסאלל-ט די פון יײ® למל 1י* װאונע

 און אונא*חענגיג «וריק יחנחןן ײ עינ
ױניןן. אײגענע וייןר וזאכןן
גע־ געניגענדער t יון סאנגעל 0 .5

 3 לאקאל ®ין רעאת«ניזןחױע די
o אױא n ארמנל״יעתרלי- םאריגאן®

ן איז, סאנםרעאי אין םיממג מנן י ____ א נ
 tavnit אינפער^סען םיז םײמיואליכקײ• #דיסקוסיאן גריגדלימןר

® מ ז מ ^ ״ סעםיזול־מאכז״ ױז ®ײלארס לײדיס די אויסזװאדומהלעןא מ
----— האנדלאג it סאכס •ומד סימ קאםיםע

ל «ז •ננעלעגזמתײם דאר אין מי  3 יי
 pnit יאחר אאר א סיט V* ירעללער

ל ®ח ניװאראז זװזאםזנננעמם^ט  ל**
קײ ײז « א o סים 3 י n און נעדאנק

 יועסאתזךיאנאל דיר סיז wnm דאם
י מ י י ^ י י ײ  nmm זאאעז נ
מיי׳ ן י י א " יי  יײדאד ױנימ• 1*

ר נן  קינסםייזימאםאכ־ דער »יז האם ן
 סאסע דאס געםעחלס ®אראײגמתנ סער

 מון ין1מ אײגינקײם. די גסטא,נױםי
 פאראײ״ דער ®ח סןוסאנם ivoenv דעם

 אוז רײסעמיען פאתעהוסעז זײגאן נינמנ
אינסעמזדפא־ די האס דאך קוײנעדית?.

 אוי• די וואס גרינדע״ די עזזימ דאט
 איחר פאר אז גים פאמיכהנ סערוחנהלםע

 פאנאנדער• םוז לאקאל דמר אז כ^לוס,
 מתינמנת^ דאס זײנען ײערען. געםײים
 חר איז םײגתג, אונזעד לוים נדינדא?

 גא־ גרינחן םיגא די םון איינדנזנר דאר
 ע1םאנאגדארטײל די אז מסארק׳ נינ

 םאד מי מנא׳ל אוױ unm נעסאכט זאל
‘T• דער *ן מדיןלאחרתג דאד אין HP* 

 דער־ גים ווארס חײן םיט ארס1י םיםע
 דער איז •nr ײעאמר אירנענד «ז םאנט,

 סײן ניםא ױינעז דא נײן, מוידינער.
jrin^ ir ,ביחת די יף*וט o n it אא־

m ^ואםינלאבעז. א אאר נים Tt סיז « > ̂ . . *י

1 1
n ן^ןןו w״in ץ y י i r ft ,מן ח  יי

ץ פןרוו^חנו * m rtf סוון ♦n #וויו«^ו
 אוױ- מסיעאאפטייכ^ס נאדדט וואנ*ן

 געס^נ׳אאפסיינ- n רvoאױ ״**ן
 ארנײטער jyyrpit דא איז װאט ין»^

 ait וױ, אלגעט^ן, אין אינ^טעי א*ן
W יי,0נ-/ 1 V  0 ivr^tit 0 און 

M rv y p ג/נט״דעאפטייכע דאס pit- 
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ױניאן

י״י־
ײזז

׳י-עז

האט
ריײ

 א״ן ;,א אנער אטירט,1עלןפ*י
דט םארט רך ר> •אגען

A
אר אלס און, ^ר ױ  די אז כאוױיז׳ ו
 -vj נא״עלוס איחר אין חאט לאסיטע

 ױג• דער םון אינטערןסען די כיױו האט
 טין פאר א זעחט 1'ט ,ivrt אין יאן

 אױסנע- טױען ײאס נאאליסע, איחרע
 ^טײיוננ די ,וױ דאס גאך iriVii פייזרט

 ״וערען, אױסנ^פיחדט ״עוץ ײעט
 אז כא׳איאסעז, חאט חאסיטע די

 jnv1 זיל סאנאיעז 6 1» וי♦• 9
 ®1גידיאעי יוויןנ• די-עאאנליריע די §-ן

 ד;ם ®ון אויוזינ® חןד או^עי װעיןך
 זאי װעלכער נאאײ, זקןעקואױו דזאענעראי

חילןי נ,ײ«יגע די נען0י1רגאניזאn 0 געבען
י ײ־ז ו : י

 עי־ זײן ז^ל רס0®ײי* לײדיס לע0 או
 D0P ׳נזעיעי, די אין »רנײ«ען iv י״ײנ®
ן ?ןנאד^ליד® װעיען ו אי;ט9דז׳ דעם ו
 ®יאנס- א םין ®’,?’,®,,נ׳ דעי ןחן נןאיד

 -4סענזיעי די לען0ז גלײכען דאם אין ׳פעי־
 ׳«עיעי די אין ארכײאען קענען טאכער

רײויס די פון לירס0ג«י0ק װערען װןס
; d̂ T” ®

ױ ■דן נ^ארד ינט0דז׳» רךר »ז  נ
 גענען vi װעיען אויאגעפ^דעד® ‘וזוי

ס, לײדיס די ווו חיי̂* ג»נ*ע אי  ®ײי
פמילאגגזגן.״ ג^י עס װעיען זײ

̂ר  ק^מיטע די אז אלזא, קי״
עות קײן געס״נט ניט  10ט צו ר̂י
 זי ’פאר״עהרט ױדאנס. די פון נער
 ׳אלץ מיט מגיאנס די םאדזאיגט יאט
 IV<01 זײ אז מעגליך, נאר איז ױאס

 ■ראגרעסירען און לעכען װײטער קענען
^a איכײט, דער א-ן it ױניאנס װןיס 

 צױ א אין יעבען ניט אכער דא, זײנען
 אין פײנ־^אפט. א״ביגער פין ^םאגד

 טיי־ לײדיס די םלן צד רער דיאט -אך
 הי־ ביז׳ז געי&רײ א אייפגעהױנען י-ארס
p :םול i נע־ זײ האט כיעז #סםײט^ט

 טײעיען, אזא גענלסען האט סען קױלעט,
 צי־ איהם י»אט כיען אין יאקא^ בען>יי

״־•אי׳טקן.
A

 געװען ט,£*וא נעישיכטע גאגצע די
 ניט װאלט זי װען לעכערליך, •ױרקליך

 אםת׳ען דעד אין םרויעדינ. אזוי געװען
 םאד• זיך אונסמנליןי אונז םאר עס איז

 װילען טײלארס לײדיס די אז ׳עטעילמז,
 סעמפעל־כיא־ די טיט צוזאמען בלײבען

ד דעם אנגעבעז ניט קקנעז זײ כער.  ס
 אײ־ רע־ען זיך זאר לואס נרוגד, דעסטען

 אב־ דעם אויסעד ׳אכל אױפ׳ן נעם
 ״איין םון מטדױזאק היילינען סטראקסען

 איז װאס ׳אבער איז יזגיאן״. גרױסער
ov װעל־ איץ ײניאז, יסע1נר אײן םאר 

 יטקאנען? אײן אין ?יך האלט םען כער
 םײיארס לײדיס די *ז #איז אםת רער

 דער פון װערקצײג בלינדע די דא זימאן
 װעלכע פאר ״םרעכהײטניקעס״, חברה

 צוטײלונג אונפארםיידליכע דאזינמ די
 א:־ ע:י?&9צום?גע א אםאל וױדער איז

 .4,אינטעדנמ׳צאנא דער אױף ציפאלען
אלעס.׳ איז דאס

•••

װעגען לעגענדע די געבױט איז װאם איןפ

 צו אפעלירען מיר און מיר זאגען
 ױן1״ איז עס אז םײלארס, רײדיס די

 ניט זיף זאלען זײ אז צײמ, לױרקליןי
 ;אנץ דאזיגער דער פון אױסנוצען לאזען

 אלז מארלאםאנעס, חברה נעוױסענלאזער
 די טוען. זײ װאס איבערלעגמן, נוט זיף

 ראטעסט*םיטינ*1 די געװאלד״נעמרײען,
 לאקאל העלםעז. נארניט דא װזןלען נען
 ײ װײל װערען, ןױםײלט נעםוזם תאט 3

 גע־ א ליגען, א געװען איז פאראײגימנג
 נעװאלט־אקט דער אמת, װאלט־אקט.

 ער:* דעם אין געװארען באנאנגען איז
̂ם עס אז גלױבען, סטען  בעס־ אם זײן לו
 דאס אבער ױגיאנס, בײדע פאר טען

 כאנאנגענעם נרויסען דעם ניט םאכט
 שעהלער דער בעסער. האר א פעהלער

 א םאכענדיג װערען, געםאכט גוט נאר קען
 וועלכע םאראיעיגונג, דער צו *no א

 און האס בלויז זיר םיט געבראכם האט
 װאל־ װעלכע ׳די צװימען פײנדיטאפט

 בעס־ די זײץ באדארםט אח געקענט טען
 דארום וײטע:ס.1 דער םון םרײנד טע

 דער צו אז באיןןלאםען, קאמיםע די האט
 געםאכט מוז םאראײנינונ: זאנענאנטער

 בלײבט באשלוס דער ן1א סוף. א װערען
 צוטײלט צוריח װערט 3 לאתאל פעסט.

 םיז לאקאלס, צװײ אר;נינעלע די אין
 געװא־ צחאםעגנעשטעלט איז ער װעלכע

 זיך צוױמען סענען װזןלכע אנער רען,
 (םיר טײלארס לײדיס די הױזן. נים

 נעה־ װעלכע עט^כע, די םון ניט רײחנז
 סטי) קריסטי םון ארדערס זײערע סען
 אויס־ װעלען צאהל נרױסער זײער איז

 איגטער־ דער םיז כ^ללס דעם פאלנעז
 אונאפהענ- זײער בילדעז איז נעיפאנאל,

 צים ילניאז זמלבסט״שטענדיגע ׳גיגע
 לײדיס־ אלע םאר כעסםען און װאױל

טײלאדס.

ים-סוף קריעת
 װאס לעגעגרע, יעדער פלן נמנד אין

 סינדליך סאי פאלח, צוױ׳מען צירקולירט
p0 א ;עװעהגליןי ליגט ׳מריפטליף, סאי 

 אמאל איז װאס פאסיױנג, װירקליכע
ך, סען.1פאמעק  -0C זײנען עס אז טענ̂ל

 דעען ױאס לענענדעס, אזעיכע ראן
 כיז׳ן אגחויב po געװאיאן אױסנעסראכט

 זײנאן לעגענדעס תכ דאס אב*ר סוא;
 איכעיטרינעגע איבעמאטירליכק״ט ביז
 באילצטע םאנטאדע דער פון אלן

n vrto נגען1אסיר9 אדער זאכען װעגען# 
 םאמעקוכיען. װירקליך אטאי זײנען אס11
 אין האט ױעילכע פאסיױנג׳ נעלױסע א

 אדער א״געך צוליכ געסאכט, צײט איהד
 נ־,זא ן»טאיקעזי א אורזאף, צױײטער א

 איבערנמנעבען װעיט םאלק, אײפ׳ן דדוק
 דור יעדער ;דלר צו דור םון םינדליף
 גיט צו־ביסייאד, גע׳עיכטע די באפיצט

 פעפעד׳/ און ״זאלץ ביס^אך צי צל איהר
 אינטערעסאנ־ און קרעפטינער ױ םאנט

 צ• איהי גיס ;צוהערער דעם םאי טעד
 ב*ס־ זיא ־ל׳״ביי, טיסי א ׳טע;דע;ץ א

 בא׳צאפען •לעי־ט ביסייאניױיז לאכלױיז,
עניע. א י־̂י

 פין ׳צט־י־ בא־איוטעריסט־׳צעױ א
 טענדענ־ דיער איז י־ענענדעס רוכ דאס

 א לועחען צי *טטרעבעז זײער ; ציעזיז״ט
 רעלי־ א געפיחל, בא״ןטיניטען ;עװיסען
 יאטדיאטײעען. אדער דארא^ען גיעזעז,

 די און אײן אז זיך, טי־עפט דעדיבעד
לט עגע;-על זעלבע עה רצ רט ע  אין װ

 םאריפײ־ אין אדעד יענרער פאי־׳עײדענע
 װא• םאר״טײרענע איז געגענדען דעגע

 רעליגיעזע, די צו צו;עפאסט דיאציעס,
 און געפיהלען אגדערע אדער מאראלע

 כאזונדעי. גענענד יעדעז פון באנריפען
 די אליין, פאקט דעד אז ׳זיך טדעםט עס

 אמאל איז װאס סאסירדנג, װירקליכע
 געדינט האט •ועלכע אוץ פאדגעקוטען

 איז לענענדע, דער פאד באזיס דער אלס
 די קרעדיט געבען זאל װאס ׳אזא :יס

 ניטא אײגענטליד איז עס אין העלדלן
 מיט אבער ;באריהםען צו דך װאס מיט
 און םארם אזא עס באתומם צײט דעד
 לעגעג־ וײ מעשה, די אז אויסזעלזן, אזא
 פון געםיהל א מיט דעייצעחלט װעיט דע

־ באריהםערײ. אין עטאלץ
 אױוי געבויט איז פסח ױם־טוב דער

 געיטיכטע רי ■— נדונד־לעגענדע אײן
 געװעז זײנען אי־־ען די אז תןם, װעגען

 דער־ און מצרים לאנד אין פאר^קלאםט
 געװא־ אדױסגעםיהרט דאיםען פון נאך
 און ;אופן װאינדעיליכעץ א אוױי רען
 א זיןי אין ענטהאלם גרונד־לעגענדע די
 כייט שטעלען װעלכע אײנצעלהײטען, סר
 די װי לעגענדעז, באזונדעדע םאר זיד

 געשיבטע די ױסןי׳ן, װענעז גע^יכטע
 אדער מכות, צעהן די כיעה׳ן, װענען
 גע^יכ־ די ; באזלנדער מכה יעדע אםילו

 װ. א. א. סוף ים הריעת װעגען טע
 היסטאי אזעלכע פין ניט לױיסען מיר

 ערקלעה־ אינז זאלען װאס פאקטעז, רישע
 לעגענדע יעדער פאר אפיטטאםלנג די רען

 כליט׳ן פא־בונדען זײנעז װאס באזוגדעד׳
 דארטען און דא אבער פסח. טוב מם

 אדער איינעם אן אן זיך מעז *טטויסט
 װאס פאקט״ היסםאיי^ען צרױיטען א

 ערקיער.־ אונז נראד געװיסען א ביז קען
 א אדער אײנער פון אפיטטאמונג די רען

 זיך יע;ט אזוי לױיל לעגענרע, צװײטער
^כל. אליפ׳ן עס

די־ נעקענט האט װאס זעהן, לאמיר
 לענענדע דער פאר באזיס א אלס נען

סוף. ים קריעת װמגעז
 סלף ים קריעת װעגען געשיכטע די

:אזא חורצען אין איז
 אידען די ארויסגעפיהרט האט משה

 דער אין געפיהרט זײ אח טצרים פון
 ׳ סיני. האלב־אינזעל דעם צו ריכטוננ

 א צו נעקוםען זײ זײנען װעג אױם׳ן
 ״ים אז רלפט ביבעל די װעלכען װאסער,

 זײן און פרעלה האט דערװײל סוף/
 כדי איידעז די נאכיאגען אנגעהויבע; היל
 האט מציים. ר,ײן צוריק זײ ברעמען צו

ה,  לי*אפ א באפעהל, גאט׳ס אליף ^
 װאסער׳ איבער׳ן יטטעקען מיט׳ן געטאן

 פאנאנדערגעגאננעז איז װאסער דאס און
 אין איבערלאזענדיג זײטען בײדע אויױ
 איי דורכגאננ, טרלקענעם א םיטען דער
 אריבער־ זײנען אידען די װעלכען בעד

 1א' ז*ןט. צװײטער דער אויח געגאננען
 זײז פרעדדמיט אננעהומען איז צײט דער
 דעם אריבערגעהן געזואלט אױך און חיל

̂ש שטיק  אײ די אנצױאנעז כדי טריקעני
 זײנעז ;יל1 זײן מיט ער װען אבער ;דען

 ישה- האט לואסער, מיטען אין געװען
 ׳ד.אנד זײן אױסגעיטטרעקט אמאל װידער

 ;עהוײעז װידער איז װאסער דאס און
̂א״ז זײז איז  פדעה׳ז דעדטרדנקען איז פ

 אי׳ע טיט רײטװעגעז, זיײע אלע טיט
 *זא 'ל•ח נאנצעז כױט׳ן אין פוסנעחער

p בילד, א פאר דיז יטטעלעז כדר i אזלי 
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באראדולין ל. סון

 די םאדנלײכעגדיג נרעג״ צלם עוױטען
 איצ* רער סיט ביבעל דער םון דאםומס

 םאה זץי מעז שטץלס געאגראפיע טיגער
 אגפאנג נײם פאמעקלםמן איז דאס אז
 איז דארטען אץ סועץ-אױסטס, דעם פוץ

 דאס אין יעמאלמר, גאנץ 0 װאסער דער
 געקענט ניט אםאל םיט האט חיל נאנצע

 גע־ ןײנען עגיפטעד סך 0 ;אריבעמעהן
 געי־-אלפען און ברעגע; די בײ מטאנמן

 זײערע װאסער פון ארליסראטעװען
פרײגד. און חנרים

 פאר* װירקליף איז עהנליכעס עטװאס
 דאס ן1א ׳צײט יענער אין געיוסען

 טירוננ,0• די אילוסטרירט װאס בילד,
 דעם סון רראנד א אייף א־יסנעקריצט איז

 די *־״ ״ראמעזעאום״ גערופענעם אזלי
 לעבען טעפפעל ג^ויסען א pc רואינע

לוקסאר. און טהענעס
 פיגל- אגגעזעהענסטע רי ;,c א״;ע

 עגי#־ פין געיציכטע גאנצער דע־ אין י*ען
 דער (רעמסס) ראפזעס געייען איז ט׳ן

 •רעח געװארען איז װעלכער צוױיטער,
 ער צורית. יאהר 3215 פיט סצרים אין

 טראדי- דער אלס באטראכט עס ױעי־ט
 פאר״עקלאפט האט װאס #רעה, ציאנעלער

 נאכ- זײן לא;ד. איז זיר בײ אידען די
 װעםעס מערנעםטאה, געװען איז פאמער

 היגען דעם אין דך געםינעז סטאטיען 2
 װעלכער און סוזעאום מעטראפאליטאן

 אין ׳סרעה חןר אלס באטראכט װערט
 ארױס זײנען אידען די צײט װעםעס

 דעם ראמזעס דעם םיט פצרים. םון
:יזאד9ע אזא םאתעקומען איז ציױיטען
ראמ־ אײרער דורות, פילע מיט נאך

 גאגץ T? האט קענינ, נעװארען איז זעס
 אװטער גמםונמן אלעסטיגע9 און םיריע

 אױסגמדריקט עגיפטען. םון סכדטלה רער
 פילע די װאס דעם, איז עס זיך האט

 םעלקער, איגעזונדערטע און באזונדערע
 האכען עקדסםירט, דארטען האנען װאס

 די צו צינזען שיקען רעגעלמעסיג געםוזט
 צײט צו צײט םון מצרים. קײן פרעה׳ס
 P0 רעװאלטירעז פעלקערלאד רי םלענען

 דאז צינזזגן. צאהילעז 1צ אפזאגען זיך •
 10 מענקלײבען0צוז קעניג דער םלענט
 לענדער, יענע אין אװעקנעהן ארםײ,
 בא־ שטרענג באפעלקערונג די םלעגט

 צוריק זיף אומתעהרענדיג און ^מראםעה
 סך א זיך כייט מיטנעהפען ער פלענט

 די pc טײל א מקלאםען. איז רו׳־ב
 ברעננען דערנאד םען םלענם ^קלאםען

 םצרים. pp געטער די צו סרבנות אלס
 םלעגען שטראוי־עקסיעדיציעס אזעלכע

 זײל^ז עס און ׳אפט גאגץ פארקופען
 קײז געהן פלעגעז װאס פרעה׳ס, געװעז
 איז 12 ,10 צו פאלעסטינע איז סיריע
 קען מעז עבען.‘' זײעד םאר כיאל מעהר

 פעלקערלאך די װי םארשםעלען, שוין זיך
 אזעלכע םון האבען גענענדען יענע םון

 םעל־ די צוױשען נעליםען. עהספעדיציעס
 געםונעז, דארטען זיך האבעז װאס קער,

 האבען ױאס אידען, די געווען אויך זײנען
 פעלקער איבעריגע די פון װעניגער ניט

 עגיפ־ דער pD יאך דעם אונטער געליטען
 עקספע־ אזעלכע pc און ממישלה טישער

 גע־ װארשײנליך האט דאס אח דיציעס.
 געשיכטע דער פאר באזיס דער אלס דינט

 אידען די pc םארשקלאםונג דער װענען
 פרעה׳ס די װאס נאך, בםרט מצרים, איז

 זיך םיט מיטכרענגעז וױרקליך םלענעז
 שקלאפען, סך א אהײם װעג זײער אויף

 א זײן נעסױם האבען עס װעלכע צוױשען
אידען. צאהל היבשע

 טראן ןיאויפ ארױף איז ראמזעס אײדער
 P0 שטיל, געװען צײט שםיקעל א איז
 הי־ די םון לןענינ דער פעטעלא, האט דאן

 װעמעס ביבעל), pc ״חתים׳' <די םוטען
 סיר־ pc נארד די צו געװען איז עם לאנך

 נרעסטע די זיך אונטער פאראײניגט ׳יען
 פעלקעי־ די pc םיהרער און רענירער צאל
 מיט׳ז פאלעסטינא p0 סיריע pc לאך

 די זיך םון אראפצואװארםעז צװעק
 דער ראמזעס עגיפטעד. די pc מכדטלה

 רערװאלסט, דעם װעגען זיך האט צװײטער
 אר־ גרויסע א צוזאמענגעקליבען ער האט
 די סיריעץ. קײז אװעק איז און מײ

 דער אונטער פארגעקוכיעץ איז שלאכט
 אראנמעס. טײך בײם קארעש שםאדט

:אזוי dv איז פארגעקוטעז אדן
 צעטײלט ארםײ זײן האט ראמזעס

 נע־ איז אילײץ ער דיװיזיעס. םיר אין
 םון שפיץ p0 רײטװאגען זײז אח פאהרעז

 װײטער אביסעל דױױזיע; ערשטער דער
 ;דױױזיע צװײטע די נאכנעגאנגען איז
 דריטע די נאכנע^נגען איז װײטעד נאך

 :אכגע* איז הינטען פון גאר און דיװיזיע,
 איז ראםזעס דױױזיע. פערטע ד• נאנגען

 סיד־ pk טיפער און טיפעד אל״ז געגאנגען
 און באכעגענט. ניט יטונאיפ קײז אלז יען

 האט היטוטען, די שוז קעגיג דער מעטעלא,
בא־ זיד אוז ארמײ דיזײ® א

 ,0דן׳0ק iia דים נארר רער אויף האלטען
 ור זעחן, דט איהם זאר ראמזעס ?0 ?ױ0

 טי- װאס ױען0רנ0פ געװאיט איהם האט
 -010 איהס |Vs0C0a און לאנד אין םער

 1י1 חאט ן0•ל מעטעלא׳ס ערװאיטעט.
" מיט OV1D0P אײגגעגעכען. איהם !I 

 it רקראכון0ס איז דװױזיע ערשטער
% געװען גאך ער P0 1דערצ pn טיף, * 

W נעטײלם ’lit pn pc 110 ן
i ון0 רריטער דער גגט0ל0אננ װאס n 

 ׳אדן געװען די זײגען דיװידעס, ®ערטער
איהם. פרן װײט נאר

 דײ ח• ד״ ׳טעז0י10 די זייגען ולוצים
מי0ס אתטער אזיען פון םעלקמר  ,0נ

 -jo P0 העלטע;יש0נ זײער po אמיס
 איכורססל יטעטען0אומערװ אן מאכט

 רסע0ס0אױסגמם די עגיפטער, די אוױי
ט װעג, לאנגען פדן  1י0 נ1רײטמט0םארב ד

 *Mfiy שטח נרױסען א איבער פארשפרײטע
 10חאנ עגיפטער די סון דױױדעס צװײ טע

 חאס עס מסלח. שרעהליכע א געריטען
^״ני/ געהאלטען  איץ כיז איע, זײ אז ד

 גאחעגטע זײגע םיט ר,עניג דעם מאן,
 אױס׳ן פאלען זאלען ארי־ינגערענענט,

t זיך ר,אט ראטזעס פעלד. |  ,inyiV3O1P0 
 0גח« קלײגע א זיך געםינט איהם ׳;עבען

pc ״0הוי§ ן1א לײב־םאלדאטען זיעע 
 אמס־ ער איו זײםען א־״ע &ון און ׳לײט

שלנא. גיעכםיגען ד*;ם סיט גערינגעלט
 1ױממ לע0 םון זיך ארומיווקענדיג

 jio זײט דער אין אז באמערקט, ער האט
 חור 1אי ׳ט״ו po זײט דער אין סזרח,
̂ל שװא  שמאכער. און שיטערער אניס־

 געטאן װארף א זיך ער האט »חין ן1א
 #סענשען 0 פון פטרצוױיםלמג רער טיט
 P0 גיט אױסװעג נדער0 ?ײן האט װאס

 *W געשטעלט איו עס עקדסטמגץ מעסעס
 !וטר״ P0 דרײסט װנג, קאן. אין לוארען

 סיט ויך מר תאט גמװמן, ער איז צװײםעלט
n 11ױינ lie הייסעלע ?לײנער 0 w m fj 

I אויס׳ן גמטאן װארןי 0 םענשען *  mwr 
ofm 010 םיט סײך סון ריכטונג דער m, 
rt מורנײרןך זיך חאמן אזיאטען די  אי

 ״0T! וײ ססײאחנן. ױך האםנן און קען
 $ונ• |10 *ריק טױף אױסנעדרעהט זיך כען

i ריכםונו דער ין0 יסעז1נםל0 נעחױבען t□ 
̂וכ• ױי חאמן חיגטמן po ן1א טײד.  נ

נו »וז םזעס0ר געיאנם it די r jto• רי 
 p0 itomfutirng זיך האכען אזיאםעז

י|0 רעם*|, צו זיך האםטגג דער מיט םײך
 P0 סערד םלסנעהער, זײערע סיז םך א

 אומנעקזטען• דארטען זײנען רײםװאנענס
 דער• אויר זײנען ך0קעגיגל די סון אײנינע
 1י0 װאס ׳בילד דאס געװארען. םרונקען

 װטג• דער אױף געװארען אױסגעקריצט
 סרי״ עס חאבען סיר װי ראמעזעאום, פון

 םימ טײר 0 סאר שטעלם דערמאנט, הער
ד0ס טען,0י10 דערטרונקענע סך א  זן0 י

גר אױף רײטמעגענס.  טײ זײט יע̂נ
 ?10 10ט0י10 אנדערע ברעג בײם שטעחען
 זײערע טײך סון אמיסשלעסען חעלסען
 דעמ לטען0ה סאלדאמען גרופע א חברים.

ײ ארא• קאפ מיט׳ן אלעפא pc קעגיג  כ
 םיט ׳סער0װ דאס אדױסברעכען זאל ער

געטרונסען* זיך האט ער װעלכער
 ענט* דער געװען איז עפיזאד דער אט

 ניט *עלאכט. גצער0ג דער אין שיידענדער
 ױי1צ ערשטע זײנע װאס דעמיף, קוקענדיג
 ר־0פ אינגאנצען כמעט זײנען דיװיזיעס

 די ראמזעס האט געװארען, :יכטעט
 שסע־ און םאריארען, גיט דאך מלחםה

 י|0 מםשלה זײז צוריקגעשטעלט טער
פאלעסטעא. ארן סיריעז

 D0H ניט, נדער1װא קײן איז דאריבער
 שטטר״ 0 זעהר געםאכט האט עפיזאד דער
 אױזי צדדים, בײדע אױוי אײנדרוק קען

 סא״ לז0 0סירי עניסטען, סון סעלקער לע0
 עסײ דעם ועגען1 געשיכטע די לעסטינא,

 געװאיען יסגעדריקט10 דערנאך איז זאד
 װענט די אויף בילדער און װערטער אין
p און טעםסלען עגיסטישע די סון jn tc,־ 
“רשי0פ אין פאפיתס אױף נעװארעז בען

 איז תמצית דער אבער װאריאציעס; דענע
 די pc טייל נרעסטער עיד זעלבער. דער

 פאיניכטעם צײם דער מיט איז שדיסטען
 1צ זײנעז טיילעז אײנינע אבער געװארען,

 װײסעז דאנען םרן און דערנאננעץ אונז
 סאדנע״ צײטעז יענע אין איז װאס מיר

הומעץ.
 10 געהאט זיך אין האט עפיזאד דער

 װײל װאונדערליכיןײט, םון עלעמענט
 דער סזן זינער דער ארױס א*ז ראמזעס

 געסעחרליכער און אורגינסטיגער זעהר
 נא־ גאנץ נעװען עס איז דאריבער לאגע,

 P0 סאדװאנדלעז זיך זאל עס אז טירליך,
 שסעםערדינע די׳ צוױשען לעגענדע א

o זײנען װאס םעלקער, פון דורות n  pc 
 גע״ באריהרט אגדערש אדעד אזױ עפיזאד
 װארשײגליו אידחעכסט עס און װארען,
Tni נעשיכס? דער סאר באזיס דער נעוועז
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roo  tp w סיײן o i«o׳i r -..{{♦♦ייר  ̂AUJiAUk A|juyA •ui £tkAS IllMiA Alii ן וױלט ימנ, t ד o א טיהע n t  8♦• HP 

 יסיס׳מ, איי ; y»0i0 ד♦ דוד׳כייסטזתן
5 ?3ICfUOÔ ?F̂ D“vjnp^̂
w ססדײא o rt • i n n־ nrt ימיסו t o 

r i? ײסייפ *r נין »oR יד t־• 
ו p •׳ ׳ל« מו ת ײ ו  Orir סין «

ro o t אין m ד ,סיײ׳ור מ ״ דג o וי r•• 
נ ווןלס םו מי  fftipi Di4ty5pD;fp רי

ױמד f ו iגו ״  וױיסיט סילןדע^םיע ודן לו
m און סרייד דחזס און ji j  tT fii מ 

 ̂״■pnpipi לוןווסמד ר^ר ווןס ווומאו
סת דןרט Dpi ססרײו {,ipoittvui נו

1 ir« ןןז-ן Ml 1ל• eiM1׳ Ml 0#fH |j1|ר 
i יוו׳וי i/»*״׳ mi ן י ו י ן י ו י י iנושיומ ן

m i  ^rf‘» i I  / !1f I  -'ll f|MjM1
)״jrr®i וינ-ייוי י»»וי1״ לויי ♦״•

M״ ך־- ■ f T|־ r a w r n/ . ■■ -----

n n 4i •imp m וfר r j תן פי מו ״ * 
io«״ *yoiw  waatm * im m  t!׳*. 

i® r» o n  itp t| 10♦»• דןר, iroos 
on* יסס סרי*נ«י oonn a t ^mm 
>♦♦# ♦♦!t r ^ r ^ w, י׳ס« <ײ >t מססו 

ײ׳ ויסס n י w  ,r t« * « ׳ •יסייסס״״ י
דחס m א־ך to גיט, ס»»ס סין

k'־a iw « v w ״,״« n סין לססס י n 
n׳o ססח׳ן  ♦tt ,oy fמד ר  n■< 1סי סריי

סו ,סרייסי ״ ה «' ו • # » >♦« oy חס־ 
trpt ,n יסס־ר, «), n t די lyopoo,
j סר irotyrw• o n י« ר » סטרייי) «;
jw׳־ii סין  eo מ סרײד, װ

yyjw onrnyi am H fim װס־ ייצ
o ,ty<»* דסי«מן ? »!0♦»♦ ♦♦}y n o 

r t ,^סניינ* ioo m״P ו י  o>o«n י
» 10♦»♦ ר• |io lyuotyt •סײסחוו * 
מו ס ײי  מר־ »» יסס ײי — ,inotiyt י

iy j« o r  i n  o^yoo ס מיס w t o* ד  י
 ד♦ (ססיייק ססײסי׳מסם ס <סו <יסו
it y׳i׳«« ivo n w i•  ,»j• סס o m  no

מי  *o«yy יסו־ס ״סט opt ,10♦»' «י
o ro ססי yrto y סיז סין יסחי p>yi* 

fn סין ססתססי ס יסיס ><♦*oopr>yfy 
in מן n, לסר סיי oytyi ט*> n y i 

oytyo ^ססיײ io •it ♦no» H׳ i iy«iy 
in p i

t >to o<, «י >xrm ro  tto ססו nm  o<) inyt too®ryn yo iw  ty»«o 
oattyt o q i iro iw  ony< ד♦ n m 

ס ״ o oyoy n רסרס ו p  {ynontMO 
o r׳yy> 40 »ײסט♦»♦ m o o cm  i to 

eon ,®♦nv ryemoe y rr«o  ova m y 
w• ס»ס<תמסנסי ד♦ r it  (yopiroa 

lyo tn tfT o  r t  t ru to w t ײייסס iw 
o n «־»o t «׳r,y״i>r סרוסױמ־ 

opt iro o  ,{♦♦ooor otoD סי»מד »ר AUA AAP U| AAaA A t m t P PAiiUAA ̂ ,jp«♦ ♦i {yontyo‘10 ?ooo in « t  tm 
t«t opt נ־י «סר im t) r?o o>oon 

do )to ,y o 'm 'io o  o ’גיי> 'o rtono 
♦*o tisn o o  oy y i  am ro e o re to 

o iyjyt \vnf> t'tto? .®•ססיי
v t  "m m י גױטע jy ו n y n n

oy»y. נסר
rw  «t פריהער j» y in י׳ד יסד סיי 

ovtnoMoo ovt יוקראכ«ן ססרייק *vi 
non{ 40•»♦ די oy סוי־ ®נער איז 

jn ’oo*ipy iy>*>a די ointropyoipo 
V3?pt ,(or*’o*ooeo סננמפיהרט י-סט 

o n  10•«• m  ivtyt ססרנימנעם
'},DOM i n  )10 OVD03 •1 IW woo 

מ י iv׳t מ r ס»רנ?ינען *v r  ivoo D'o 
mײו י-סגסו ״  (,yjooirwD o?oon ני

to ימיסן די f ovn♦• «סייג tvto> d<j 
tto♦ מן o no*•♦ סין וי  in נייס י»יסו 
 »יסי< יוי1» לסט׳ש •♦,t >ot ײסס 4יי»
 tw לערען• דסס ססוגיטסיסן סיו ניס
 גע־ זיך ,o?oon נ<ײר ססמ מסמן, זי♦

m  iv» j  iy«n o «w  ivoit יתיסז״.

nan," סר■ «t iy3?y•« ׳ערעקסן T t
sm

no vsioo to ,\nim  tto ivo no 
oy t«o oyooa n r סייר op*« iyi«>yt 

T זײ i tooyt oy הסגסן *♦• »י סיחר P 
t oyytoa in״y?y oto D'o iy y y r n v* 
oo« ja m דם׳ וױיס j  ?'«  in o׳c 

ft• iyo»* {ײ  no ,{vj״t יסס ייגיסו׳ י
o)״ typjtn oo« ,iV3” ii yiyo?y ,D” t 

■,o r no in 't  " t  oto> iyo to ,Dot 
״ן oy ׳»0 voory ♦i iv ססי?ו ו o jw 

3io״io ,)y j« j« p rflD| 11 דעוV״־ 
oy no p 't  ivu, די vif'Piy♦ »>y ס״ד־ 

 סז ס״נוסרעדס, oo« iyo tfit 11 יסר,
t״ ivrtyo y n o , iy« 'i״ o"o» oy no 
t10 <יס נסי ״ iv 10♦»׳ 0 לו נסיסמעו. 

m o  ,ro 'tt י  »'»•; מי ,o>am מ
vfim ■״oypjyto״ ov no ,ivnr-oo 

״ no דסנהען «׳♦ n« fy«oyt »' ״f נ
?1't O') 0P1 ,O03V?03 On |V3״ oyoy

it ססרדינעז׳ o no ־? י»יסו«yto iv־? 
m •0״)ovp)yסען, גיס ״*« t״ t)״iv 
*1 0 opt .nyonoo tt p i ׳)«io 

i o?׳ ivth ״1 ״.t םסר ט״(ט rm״i 
 opi ססן״ 1« ״פריי tven ״t opi דסס,
ii "t?׳no oo« |10 ,|y ד״נט ססת׳ן oy, 

1 to״ tyT) P )1D ivootpr iy«*t•’־) 
ivoo ,ססיט w arn הינםישע טיט 

)n o r, ,נרוסיס opi מן  ו״ער ססי ?יי
 ײסם •,y»')vtvro3 ,to סי׳ן •t'w גסס

 נטער׳ןtw)o 10( סין Tt יתםןרײסרססן
 tio ר,yענrסoאדב'י jny״i »0 ?ססײז

t׳t r  n r׳iyn, סשסימס a w n !
no oy סימרמ to ,<V)ot h 010 ײען 

am afil סרנ״סער w r t  own״*t'« i 
̂.- סן oy סיו סר״ד,  סר־ סלע םסר ׳< סו

 כס• טרייד on סי) |y״(t opt נײס׳ס־,
t .oroeyr״ «>u n fit  iy ׳ 0 וױos״i 

«יז, סו״ס׳ן " uniytr ז t סין סרו(טער 
iy3ypo no i « doo״ tn )0 ) on .ססך 

t 3»?ty״ t w  into 00101103*<״ •i  tn 
i« r» ,ד ארנײס׳זר« y׳(  ty?'« V3?y 

orntono זײן no בעםעחן פסר קעטפען 
0*,3"DO103־)) '1));.V

תר סין ייך הסט פ ?^ ?  ױייסט םי
o n i |w לסגע סזס (משסםען סיײד: 

 *00« רי סרכ״סער, y)')'toowTW3 די
) '?i p «♦ y״?״d, ײעיכע ם״דיסר, די 

«iy3o {סי o n זוי םמרייפ פאריעצםען* 
 אין רעכם דיער םסד amwvi העידיס

o ■•(זמפען »ר רסבעז ,wns׳ n  •rw 
♦»ir ײוי  m  no, '«הס־ זײ װי נסיר ס 
י to pyty(בען  אוים־ װידער סיז י»יסו י

)tno«y) oaytv — ״ (זי ז 'tv ר״ס) 
)tvnv ז־ד m * it ?סרס f« ׳פםעלען

 פרסיעסא־ tvDvooyp פון ריױזען די אין
סי ריאט  סאנ»י אין ייר ’(♦ יסס סױי איז(

n״f («נעז tv?yoc׳ v .אבער נסלסכאטים 
 .יסנסי״־זיעמענט, ספ?אםער״פסר יענ?ר
 סא־ רזןי־ םון נאיןןכססיס די tV3?y» סיט

)o inw ow oi סכ׳ן הסבען אסס׳ו) 
®o ym o tn םסרײפ « ,o ivp?vo״ 

nvavv n r* t. — י«סר o)voy?v הסט 
Tt ניס סיט ניון )m  •DiTiy ײ!י po

————*>1■ —y
yift8Q| ^ מ 1928 סוןד

i n די *ו הסס יו/יסו v ir  Ho ony’P 
'סרנייססר ;u m  o'03♦־. i  no♦ ססס׳ן 

oyooa, נסיענססיפ די y r  n r  no*#»
t ...tw ,oOwny) 001 m on)״*o i tv 

(o ♦tt• רינסר o״( io »rv, סון
on {ysori עײסיס) oio y« 'P  iyo«o* 

ly ityo r 10 ססדהסנדיען♦»♦ m  D'o 
yo (yivopy?0P jy3?y« itym* ססר o

 to (ע׳טענה׳ט, הסנען זײ .0םעימע(
 קיין נ־ט »י?ען סרנ״ומר v ר y י• י ז

״ iw י»יס}, ?o ו'ינעז ז  אס׳»ר t״n״
io( (עימן s n y וױ ייסריס oy רסט 

onso ויך j ,די הסכען ארויס(ע»יזעז 
oyroosypo סון n r ססס׳ן עטייכע 

iy « y r 1( ער3גי oiynvרױס־3״ ייעוע 
ר גענער״ ת ״ it tv יוניס( '1 י j"t tw■״ 

iyo פסרנייבסן umy3ypo !
*op i nvz י דסט  (עיסיט ייניסו י
י סםילי »ען טאן(  (וט חסט ייגיסו י

joavavH am ojvpv) i די עז3»ע< סיט 
y״t oyytos הסכען נססעס אםס׳ן iy 

 ר׳סט ױניסו״סרייזען די no no ׳פעפער, ,
t«ry) p מען ioor״o?yo, סרנײ״ ♦1 סויכ 
iyo סין n r תן יר1 וועיען שעפער  רי
 p־״iod 0 װעט ױ(יאן די ױען סרט, םון
yt־,tny?p, — י י1 ד,אם »סס טי«  10י

 «ו?יכ (ערסרפס, זי הסם }סאן נעיסיט
 עם<י• יעגע םון נשמומ םזןרסקעבעטע די
o איגנאריחןן שעיער אסס׳ן כע n ^וווינ^ 
 דור אין ארנײטער נאוואוסטזיניגע די םיז

״ ס וײ דארטען ?ײגען וועיכע טרײד, ו
 די הןןט וועמען מיט ̂ ט ע ט י ר א י •

 טים רעכענון, מעהר זיך געדארםט ײניאז
 מעמער, אסס׳ן עטיליכע די םון קעכס6 די

 מװאיס, גים סטרײק קײן האכען וועיכע
״ דער םיט אדער י ז ט ס ו א װ א נ

 הןוט װאט םרײד, םון כיאסע ר ע ג י נ
 פארכעסע־ צו זיך סמרײק א נעװאיט יע

> יאגע די רעז
 וױיסס געטאן, האם יוניאן װןוסיױ

גע״ א ערפיערם האם זי — דאך. איהר
״ ר א v י א גערוםען און גןןראי-סםרײק

 ארויסצוגמהן םרײד פון ר v ם י י ב
לאגו. די מרמנסארעז צד ?יך תאםזי אין

 גא־ רי נאםירט^ דאן ה*ט זואס
 ר*ןך טרײד םון ארבײכמר װאוסטזיניגע

 רווי דעם אויסגעטאיוגט •ינקט^יך כען
 אר- די געװארםען האבען ױגיאן, דער פון

 רײ• די אין ארײן צוריק זײנען און בײט
ארנ״םאר. ארגאנידרטע די םון הען

 די םון נשםות םארסקעבטע די אבער
 םאר״ זיך זײנען ^ע^גר אסס׳ן עטליכע
 זײערע םאר ש^אםען וױיםער כיציכען
 ק<עג״ סאר װאך » שטונדען 48 כאסעס

 םאר׳ן האט װניאן רי וױידזטעס. יציכע
 ארבײטאר יענע אייד גמזוכט סםרײת

 ״מאן כיעז קאן רואס אכער אויםצוקלערמז,
 ריהרןן ניט ןיך זײ װייען דערווײי אז
ארטצ םון

 םאהטען. אםת׳ע רי זײנען דאם אט
 םון רעזויטאםען די ?עהן לאמיר איצטער

 עס װעט דאן און סטרײק לעצטען דעם
 עגדע ״אזא צו זוערען הלאר פמילא מוין .

 כאטראכס קאז סטרײה געגעראי א םון
גיט. אדער זיג/ א פאר װערען

 דעם דערקיערט האט ױניאן די אײדער
 הוג־ פאד א ב<ויז געהאט וי האט סטיײת,

 געדיאט ניט האט און םיטגלידער דערט
 איצטער טרײד. איכער׳ן האנטראל קײן
 ט ר ע ד נ ו ה 2 5 װי מעד״*־ ױניאן די האט

 א האבען וועט »ח ,ר ע ד י ל ג ט כױ
 טײיו נרויסען א איבער ל א ר ט נ א ק

בזד די םון שעפער די אין טרײר. פרן

fti f• ו*עא■ r • n יזוי׳יןז 
n rrn&mm• מד i׳  w  •Jfpfi flfn 
m yn m סי״ m  ir*m*rm

ױ  ןכאן חליל̂מ וײנןן, אסןדיקי י
 נע• גאסת תאכןן ימלבן ^11מױאלו**אנעי

סעריקונער» די \rn*m וו ויי
r t i f j  m  *mm ו urn* m אי  v 'i*

ft» tw rW,'> | r ’®»» yMrl'o ™ Iftt v§׳
HHwrm n»*o i r t O W  myo T t jy■ 

m<o» r»  w «r*t* iw  ,woWrt tw tf* 
p ךי »»ן r o  | «  rp*v ,ץי די y■? י׳ i 

tw lip r t  w  Turn *it* )jmyi •«• 
yn®*♦■ m  w» >»iimימ?א ר ,»• T

•0 /jnft8י “ •poM'JrTfi yr»lff
*t •t♦» ״יאוא יי^מז •r י ן  י
0»j iiyj wra נאינזןן גןו if h i י♦ וײן 

מ מיי מ ײ ^ו מז דאו •יי וו חד  ojn fit ןי
ן ואד רומיאוה |1• #♦קףןל י ו T וון ו W/ 

fit fit r« 1ײ » W ך מר נאמןי ו  יי
מי iff♦♦• m <n m יי m m rm  *hm• 

m ffttt גאי *Jftm ntti <i it  /fftfErt 
r  f t■ ארנייימי if f קמ״נז נאד ojn fit

« ו ןןאגא ו ג אי n » ו  stt r r t t i

ע if וןוייו  fit איהד אוין •-אמלאסירןז 
^rt לײ» •ויקער•, ®איחאדחןיוגליק. רי 
 םלחר״ די אז #ליסןן, fjro קןן נדייכפע fו♦♦

f it נזענ״ «ײנען קאסוניססען ןנאדיקאגןד 
fft/ יואכןן ווןלגן ttrrfj גןװיול׳ » נלויז
 .רודואלוצי?, f’» ויר ^יילוז פיז ומיוח דען

t f iit אין ויך ׳ייילאו קינדןד קל«*גן ווי
BpOT wjt f f7wWnr אי I

ff3fj ויך fit yipefs yt f̂tw nt וזיוקליי״ 
jm יןדןר נאד v»tt די נןן »i
fit קיך » ס^כןו fit אונו#ילדיו«ין די ▼w־ 

f it  ,fft וימד fjfiio tjm קוסןן on ,לזס* 
 ורויס״ קאםיגיסםעז, ןסעריקאגןר די או

fjpopttfi ויי ח♦ •יל״י^ורינ ייז ffj»’i, 
 מ* זײיר לײ« ,ff'not דןד ייז צאד 11י**

1|fit  f p •«ײןד לו  גאנץ »ימיהרןגג. ו
קיגדעד. קל^נן״סינדזןדיאמ-ינן

v ■P ױז
^טןיײ̂ל nm ♦וי

r n t  ti^ •
tfpftv גאר

מי  * w m m m חך   n>

ײ יי •י ׳ י m r n titj n» fir ײמ 

̂עיס ׳יןד ױמןנגןײ סר.  דעי «*ן עתיל
DW6 מד fl 7 אלס Sfn / 8י1®
rrvts f  ift רקלעין^ «t קןסוני דיyr•to 

fM t Mt <«nt א טײק לאמ ײ ל ^ ח  י
 קיײ ייא■ אליציןס1דןי קײו ײ ;נאײאיוו
fit  f f ײ ו ו תי אנןן if נזן׳מליט׳• נן  ;ו
fit i f ז נוואל|ךאק»ןן •ו נלזיב jbm «ײ ^

 ®ו חארצןן. גאגצען סיס׳ן OfMt ןם איר
•if  ,Tt wjn ז וואס  דאס געװןן נוימינ וי

ן ®ורבלאנדדיןן דאס ׳זיר ®ןרכאחןלפען י  ו
 זיך גןכזנן דאס םי׳ייגןן, וון סדנריזת די

 קע• :תירוץ דער איו ? נןםןן ו*ר*אעל«ע
׳  ליב הןבןן װןלכן קינדזני, קלײת «׳יו* מי

 ןנםןן ■ורים־^וילער, ויך fit סאנען *ו
ײ לאמע ?יך ;ענז... די ׳ימקזן — ייז נל

̂לזדעו דו געלזןגזןגחײה די געתאמ ןםאל װיחד ײא® ױהי ס*ײנדסעקרעמער  זײן ןר
 ןנ״ נים קען אםעריקו onmi ,®pm׳•®!;

̂יע די ערקענע!  חוי«פד זײן רעגיר̂ו רוסי
 סיסןרןןfp ע0רוסי די ײאס דעד, ויז נרמד

 װןגעז רעמו יײן וין ןלץ נאך חןלמען
 װיל ױחו ןלזן, קאסזנימן. וון רעװאלוצין

 רוסלןנד איו ואס1 ׳דעס ײזןגזןן 1ייסע1 ני«
 װאס נאר קאסוגיזס, ®ין זבר ?ײז ניכא 1»י
 רעדע סץקאםוגיכםי » אםןל הןל® קאםיסןןר א

tT לם׳יל, xonf ועחסש ווזןר : V* #רזנג
 אונ־ וון נעחולםען ײידוז ײןלכן רעדןס,
 אין דזעולזי, םען4 דעם •אליםי״ענס יערן

 רי ו;ן װעס װער ירײהײם? פוך חסידיס ®ארברענמע די אלס זיך ןלהלערען ייי װןלכע
 ®אר־ ®ו !וירקלידוײײןסדיגחף אי« רי?» ןםע־ ןז אלום״ ojn ציהזןן יעדעס דאזיגן

 ®ע®״ די און םאס?װןי די ויר 7אל1 ײאס
^ff? ני« יןלי«י**נס ראגיאדער  W7 

 רעװאלוצין״ זײערן האלמען איו ײיײילגצמן,
 אויסעך ײעלכע. ®׳T^n ?אםיניסםי׳®? נמיא

 אינער־ ידנגע אייסעי נןאיװסםע. סאםע די
̂®? :ים קייגןם נאיצז ׳<דעייק יאחדענע

 דןס חן® װעד ני®, ייד יי־״מת א״יי
 זו נדיתדל זיד ײײבאי למליכזנ יי גלכענילז

דלד־ «דן ימײמגונג ילי י״י זיייזי/ ניי יייז

״__ .. . _______ ״ • i־
 באסת דאך איז זאן די רעגירונג? רוסיעער

■רןך § אן גלח® זײם א״ן מון לעכעיליך:
 אנער״ װאש ןםערי?א:לד, װעלצען איז צעס״

 »ון *יחרןךזן, זײעד אלם םאס?װל קןגען
 if חיק גרויס חאכלן צו במ׳»ולדיג» וזערלן חכםו̂ו yiw אלל •רן קוואל דע° אלס
 געח® יואס ®בכלי הכל םים רעגירמג וי צען

 אגדעדלר דעי •ון און איחר; םי® ווזאסען
 רלגירווג ?ללבעד דלד if םען קום® זײם
 ®נלר״ ואל זי if איחד, בײ ייך מ® םעז און

 רזי םו מאםקיוע. אין רעגירומ די ?לוען
 אויב ןנדער*? דאס סי® אײנס זיד גראס®

 *ו נעקומלן זײנען װאס װײבלר, !®ליכן די
̂זןדי  אםעריקוינלר די אז בלפזען״ יוהז סלקרן

 יד* רוסי*ע. די אנערקענען זאל רלגירוע
̂ל די *רלזצנםירען  1דא םוזען רעגירומ, רוסי

 ריידלן װעלכע קאסוניסםען, אסעריקאנער די
 1זײ רלגירונג, רוסיעלר דלר פון נאםען אין

f'nirs .ריכ״ די זײ זײנןן װידעמ ליגנער 
 סך רוסיעעד דלר וון רעפרלזענםאגםען טיגל
 ‘ורײבל̂ר די פאדםרלטען ײעםען םו גירוג̂ג
 זײן דד ם׳יתדל זיך געבעסמז זײ האם ויער
̂ןןר דלר פאי  װןלם לס רלגירונג? רוסי

ייר לאיעז זאל סןסקוול אז וײם, געױען שײו ̂פםיסש r3f̂ העי״לן jtBttntî אןן ב fjnii
 די םון אײנם ןנין. יאזיגלו דןם איבןר
 דןר צו נוון• א סאנעז םאסקיחנ Tn בײדל,
̂ר נאמרלר  דאף ןס אױ רעגיר̂מ ןסןריקא

if וםזין« if איחר, גײ זיך בלמעו if ,וי 
̂פימזל די  ןנלר^ך «*ל רעגירונג. עכפדבור
if( ראיובליה ן0םוגיס»י0ד?8ענ אײ»יגל די 

 fpf® fiipofo אנער זיל1 ײול®. דאי אין
̂-?ענונג די נאסח  yr.mpnyo* חני וון אג

 if *fit fMmftiJtstOfJ ל01 ®י רעגירונג,
̂ע־סאנזנר״ דער  זאל .nptfpo no רעװאלו
iyo יוייחןדזע if ffP’t לאואװ• די ימז 

נייי נדוגד םינדלשמלן קײן ױתז װעם דאן lit אד.3־סס7י11י?ײאל יכמת די fit •?יס

סיט געסעטעוט חאנען װאס לענאטים,
 יאר די ארכײטען עס װאו ױניאן, לער

 פון ארכײטער כאװאוסטדדגע טױזענד
 א״עע״שטעיט אמאי וױדער דיגען טרײד,

־ געװ^רען נ ו ג נ י ד א ב - ן א י נ ו י  
3 y ,געװארען אײגנעסירט זײנען עס ן 

 אכער חױיט-זאף די יוניאךסטאגדארדס.
 יױ דרעסכיאכער און וױיסט די דאס ׳איז

 םון ארױסגעקומען איז ,15 יאקאל -*ן,נ
 און ט ק ר א ט ש ע ג סטרײק דעס

 װי־ װעט זי או^ ,ט ג י ט ס v ר p ע ג
יא- גרײך יײטען כײט ױדאן א דין דער

יא־ נרױסער א וױדעד איצט איז 15
ם^»חה. אינטערגעיטאנאל אונזער אין ̂אל

 םון ענדע די אז גענוג, :יט דאס איז
 םאר װערען כאטראכט זאי ססרײק רעם

 עם װאס, אי V ױניאן דער םון זיג א
 אסא־ עםייכע די דארט םארבייבען ײ;עןז

 סקעבאט׳שעס, די סיט ״•ע*ער סיסײיןאן
 סטריײ געהן געװאיט ניט ראבען װאס
 גם״עות עיענוןע יענע האבען טו — ׳i יןען

 װאס ארכײטער די אבער !פאריארען
 איהם האכען סטרײק איז ארױס זײנען

!געװאונען פורעסענדע
 אסא־ יענע סון ארבײטער די װאיטען

 ססרײק אין אדױס באסעס סיאײ״עאן
ײן  װאיטען ^ל»ער, אנדורע די םיט ני

 אכער נעװאונען. סטרײק דעם אױך די
 און ארוגטער ניס סטרײק אין זײגען ןײ

 גע־ ניט ױדאן די זײ האט געװאלד ריט
סטי״ין. אין ״ןןלעסען יאנט

איצ־ גאך זיך האט ױניאן די אבער
 נעװען םיאלז איננאנצעז ניט אױך טעד
 איצט זײנען װעיכע יטע«ער, יעגע םון
 סיט ױניאן, די ארויס. ניט סטדײק אין

 סטר״ק דעם דורך כוחות באנײטע איהרע
 אױסקיערוננס־ מיט אננעהן װ״סעד װעט

 צוריתנעישטאנעגע יעגע צוױ״אען ארבײט
 אױך זיי װעילען אםיער און... ארבײטער

 דע־ און װעחנן. קליגער צײט דער טיט
 דעם סיז רעזויטאט דער װעט כיאי*ם

גרעסער. סך א :אך זײן כטדײק
איצט, איז עס זוי אזױ אפילו אבעי

 איז :אטי״ז דעם םון ״ערײבער דעי איז
 געװעז עטימע״ אדבײטער ״םרײער דעי

 בא־ איז עס װער װאדים, אוכינערעבט,
 איז זאך-יאגע ריכטינער דער טיט י,א:ט

 םרײד, דדעס און וױיסט ס/יאדעיפיעי
 װײסט־ די וױ גענוי װײם עס װער און

 אױסגעזעהן דארט האט ױניאן מאכעד
 אױס זעהט זי וױ און סטרײס״ דעם פאר

 צוױי־ קײן גאר קען יענעם בײ איצטער,
 סטרײק סוךדעם ע;דע די צי זיין, ניט 4פלי

?y\ עס זיג. א סאר װערען באטדאכט
* ־#< *הדועות. י״בל זיג א איז

 קאפיטשהע א זיך איך האב דערוױילע
 ענין אײן דעם וועגען צורעדט יײגנער

 קײז ניט װאך די יעוין בלײבט עס און
rns9 ענינים אנדערע נאך באריהרען צו 

 דעי איז אינטערנעשאנאל אונזער םון
 נע־ ^ויז, וועיעז ענינים יענע ■רעסע.

 צװייטען א םאר װארטען דארםען בעך
 װעלען ?ײ יזײ האבעז ברירח א סאל.
װארםען... כױזען ׳טױן

 איגטערנעשאנאל װעלכען צו
? איהר באלאנגט לאקאל

oy איחר לאקסל װעלנעז «ו אויס ;יס מאכט 
 אײן ?יך שרײבט און געח® — באלאנג®,

 סעג- ױגיםז נןח;»ספען דעם איז
 און וזאויגונג אײןר פון פער

 דאס — לןרענ®, I לערעג®
 ׳•®ענדיג אײד װע*

.170ipi?iif גי®

ײן פאר זןבען אנעי־ דער צו בנוגע שטעלונג ז
רעגירונג. רוסישער דעי לןc ;ע:ונג

ט  פאריער־יתיןן די חןט מײנוגג מײן יוי
 רו* ארבײמ׳ ®םיקעל נוימיגע גוםע, א ואן

 יןא׳ אידי׳יעז דעם פון ׳פםירער די דיג
 פאראנטו^רםליבקײ® צו בלעמעל יסטישען

 חוייפדאזםירער pofD דעם צװיגגענדיג
ען דעם ג  זײנע פרעסען צו נלעטעל ^זי

:y:y ,צולײקענען װערטער•* Ofi. ?D׳ n 
 דאנט םיר אבער, געטריבען. אלײן ד^ם

, tf ער*יוניןן9ם די  געחאגדעלם האם רי
 םים >יך ofn ?י װעץ איחמ, ;עגען ם^ד

 הןם איינםאל צופרידענגעשםעלט״ אלײן )
 אײנמאל ארב״ם; גוםע די אנגעפאנגען

i חברח דאזיגע די האנד דער בײ גענאפם זי 
 בן־ ניט דזי זי חאש ׳ערסefבל און פערס

i® דעם אויס אפל^זען פטי ? ^ f םון געפיחל 
 אסור איז ברואים אזעלכע אןוןו שנוול

 פ»ר לײדען מאכעז ?tT •)דאר מען זם.
 געגען פאיברענענס און געמײנהײםעז ערע

 װןןלט דאס און ארבײםער־באװעגוגג, *
 וזען אויספיחרלן, געקאנט פאריער־יוניאן

 קןליט׳ איז זײ געאלעפם װײםער װןלם
 פאר פםfשטרfב געװיס זיי װאלט נער£י

i •לוימדעז f דער מים ױניאן. *רבייסער 
^BM לנעfn קיין גיס טויג חברלז ויגער f• 

 םוען ךײ זעלבע. Dfn םארגעןיטןן װעלען
ץ. ײ ךךען ®ו  געװאוםט, אבער װןלטען ן

 ײעלעז יוכימז * געגען בלבול יעדען סאד
דעם, אויף ענםפמרען םוזעז ר^ורט אין

 אין געחמען געםוזם עס זײ װןלםזנן ן
 דער צו סוו I גענוסען װאלם עם איז »׳

גן די :ייטפון י  ױניוז־ yby:if■ראפעסי ^ז
 געק־ דער בײ if חאוען, װיל איך ןנער.

ר •ארלויסדעטע די װעט געלזןגעגחײ® ןד י

ף י ר ן ב ו ן פ ז א ױ פ

קןיעכון:*־ען® כועציעייען א*ניע• וון
מײער. דוד

10.
םינאנסען. פוילישע די

 צוזאטעניעטעל איצטיגען איהר איז
 כילוכה. רײכע און גרױסע א פױלען איז

 פאר־ כאפעאקערוג; און יעטח איהר לויט
 איײ אין ארט זעקסטע דאס זי נעהכיט
 איצטיגע איהרע אין האט, זי ראפא.

jyc צו טעגאיכקיים א נרעניצעז, fr עיד־ 
 יױט קענעז, װעלען װעיכע וראדוקטען,

 דעקען פארברױכס־נארטע, ראציאנעיע א
 עורף אן םיט פאדברױך אײגענעם דעם

 די אויסלאנד. יױיז עקסיאדטירעז צו
 װערעז דערםיהרט קען קױלעךסראדוקציע

 ד״כדט־ אין וױ גרויס זעלנער דער צו
 איז ■ױלען פראנקרײף. אדעד לאנד
ערד״אוצױת. אנדערע אין רײך אױף

 ענטװי־ אא;ד אין איגדוסםריע די
 אבער יאסעליף־, זעחר אםת, זיך. קעאט

 סיסטע- זוא ־בסדר זיך פארגרעסערט זי
 אלע צו ׳&ייכות א האט דאפ םאטי^.

אינדוסםריע־צװײנעז.
רענירוננס־אנגא• אפיציעלע די אױט

 סאמענט איצטינעז אין דעינרײכט בעז
 פראצענט 80 עקכפארט ןויאײשער דער
, איטפאים. פין

 עחססאדט־ארטיח^עז, רײהע גאגצע א
 לעבעגס־כײטעי־פראדויך די איבערהױפס

 געװא־ םאױועהרט זײגען װעלכע טעז,
 װערען לאנד, פון ארױסצופיהרען רעץ
 כיאסעגװײז אופן אומלעגאלעז אז ̂,או

 דעם חיץ אויסלאנד. אין ארויסגעפיהרט
 רוס־ פיט ראנדעל ;אנצעױ דעד ווערט
 פארצײ־ און רענראמעגטירט נײצט לא;ד

 פאר קוםט :ענוטען׳ םארכיעל כענט.
 אוס־ רוסלא;ד טיט האנדעל נאגצער דער

 אבער װערען רוסלאנד קײ] לעגאל.
 פאריטיידענע ארױםגעפיהרט כסדר

סחורות.
 זי־ םולעד דער מיט דעריבער ם׳קאן
 עקס־ פוילי-עער דעד אז זאנעץ, כערהײט

 אוים אוםגעפעהר זיך :אײכט פאיט
איטפאו־ט. מיט׳ן

זיך, דאבט װאאטע;, ילאגע אזא בײ
 מלוכה פויציישער דער םון פינאגסעז די

 יעדענפאלס, גאענצעגדע. זײן באדארפט
 םשעבעז, די נײ װי ב. צ. ערגער נישט

 עהנליכעד אן איז זיןי געםינעז װעלכע
 v:x' עיואנאמי״עער און געאגראפײטער

 באפעלקערז:; העלפט א קוים האבען און
פױאען. פלז

 עס קורט וױרקאיכקײט דער אין
 פוילי׳טען פון ו.־ערט די אנדעריט. אויס

 פ׳דער־ פאלע:. איײ אין האלט סארק
 דרוקעז זיפ קאסטען די אז דערצו, געהט

 מאוכה פױאישער דער פון באגחגאסעי די
 קאענע־ װערם. זײער פון חעכער זײנען

 *jn מויזעגד־מארהיגע װי באנקנאטעז רע
 פראדוקציאנס־אויסגאבעז. די or»j קעז
 װאר־ אין סען האט םעברואר ע;דע אין
 נע־ דא^אר אמעריקאנער אײז סאר מא

 איז םארהען. פוילי^ע 53,000 נעבעז
 אז זאבעל, נײטט דעם בײ קאז קײנןר

 װעדט די אז נרעגעץ, די שוין איז דאס
 װײ־ א-יף זיך װעט טארר, פוילישעז םון

פארי־ןלענערעז. ני׳טם טור

 און ש^נדחאפםיג םעחר קאנזעקװענם, םעהר
ױניאז־ דאזיגע די צו בנוגע שםרעגג מעחר

 דערװייל פאריעײױגיאן. די װי שונאים,
 פאר פאײער־ײמיאן דער קרײבים קוםם אבער
חהחי*ח. גודער דער

 אין סאצי>ןליזם װעגען דעבאםע דער אין
 ארויס־ נים איז פארלאםענט ענגלישעז דעם

 װאס װארם׳ אײנציג קײן ן7רfגעװ געזןגט
 :א־ גום :יט סאציאליסם א אירגענד ?ײן זןל

 קנאפסםער דער םון איז DfT ןבער קאנם.
 פאל דעם אין m וויכמיג װײל װיכםיגקײט,

 נ*י ;עז^גם, האם אײגער ו^ס דןס, נים
 דאס און געװארען. געז*גט איז דאס ו א ו ו

 ײער דער׳ אפילו פארזעחן, גים קײגער םאר
 חןר פארלאמענםאריזם. אין נים גלויבט עם

i איז, םאקט f סענסא־ די געװען איז דןס 
 ורעסזן די און טיןג פון נ״עס ציןנעלסםע

 נעקאנם נים עס האט װעלט גאנצער דער פון
ם םארשװייגען.  נעסטער דער געװען איז ̂ד

סאצי^ליזם• ואר׳ן אדװערםײזםעגם

f אלס ױנקם און i f אדװעיבייז־ גוטען 
 אײ־ װ^ס ׳פאל,ם דעם איך באטראכם מעגט
 מ^־ א געהאט האבען סאציאליסםען ניגע
 און קעניג. ענגלישען םיט׳ן צוזאמען צײם

ען װ#ס סאציאליסכען, עכט־כשר׳ע די  ^נ
 זיד האבעז סאציאליסםען די דאס געװאלדען,

 קעניג ענגלישען מים׳ן עסענד-יג געסאכט םריף
 ״לױ־ נמריש. סשום זיך םאבזןן מי®, אײן בײ

 װא״ סאנאם*קי אי לױבי קאםןאזסיא, «שב
b זים׳/ if i ר־ אין מײן געחם רים. דער#■ 

 אין דעח א חאבען םען װיל און לאםעגמ,
S איצטיגען דעם f f « r, ײזד דערגל נאך און 
 רעגײ די ןןןאזיציןנס־וארםײ פון רען

i פארשיטעחן, אויך מען מוז רונגם״^יםײ, f 
ײ »יז קעגיג םים׳ן זיך םרעוען דסס י םי י י

׳ כיניז די איז יװא  ••ער דערפל̂ז
 יאטאסטראפאיזןר דעי אין ״שולדיג איז

פי:אנכען> יױל״עע די פון לאנע
 -S.״. __ ./ןך;^ײ איז ענטפער דער

 דער פין פינאנס־פאייטיק די איז דינ
 דער איז ײע^כע דעגירוננ, •וילי״עער
 כא־ ײ פון פארטײדיגער איז אױסדמח
.IVSM® אין קלאסען רײכע איז זיצענדע
 סיגאנ״ד און געטײנער4אי דער אין

 נאזיצענדע פײלי׳עע די םון פאליטיק
 פון מיייר דעם זיכען מען דארןי קלאסען

 אין יאםאפםראפע, פינאגציעלער דער
 ■ױלייעע די דך ס׳געפינט װעלכער
מלוכה.
 פוייען אין ספערעז העחעענדע די
 נרויסיוײט. פין מאדע א אױף לײדען

 טי״וכיז, גדײסע א האבען דוקא וױלען זײ
 גרענעצען אװזרע אין ?יך זאל װעלכע

ir)fifir:f אין אין באלטי׳עעז איז 
 טען האט דעם ציליב ים. שװארצעז
 האסטבאדע אין ייאגגע א נעפיהרט

 דו- האט ײעלכע רוסלאגד, כייט םלחמה
 אױם זיןי ם׳רײסט לאנד. דאס איגיים

עבט דײם׳פלאנה םיט  א:נע- אי; ם̂׳
 ט׳שעכען ,ד מיט באצײי׳ועען מטרעננטע

 די כיט טעסער־׳עסעןי אײןי כי׳איז און
 ארו־ די כייט באציהונתן די ליטוױגער.

 יעדער אז אזעלכע, זײנען׳ ^בנים םיגע
 טלחטה־קאכי־ אײכנרעכען קעגען טינוט

סליקאציעס.
גרע־ איצטינע די א״נצוהאאטען כדי

 נרויס־ איהרע באפרידינעז איז ;עצעז
 יעגי־ די םוז אספיראציעס, מלוכה׳׳שע

 ״עטארקע אין גרױסע א האלטען רוגג
 ױסיאנד, ארײגרעכענענדי; ניט ארמײ.

 גרעס־ די םראנקרײןי, נאך .פײלעז, האט
 י,אפט דאס אייראפא. אין ארמײ טע
 מיוכח״ אין כומעז. קאלאסאלע אפ

 פאראויס, זץי זעהט 1923 פון בױדז״פעט
 קריגס״טיגיססערײם פון הוצאות די אז

 vsf פרז פראצענט 40 אנטרעפען וועלעז
 וועט טארק דער אױב מלוכה־אױסנאבעז.

 אנטדע־ עס װעט סאלעז, :ים װײטער
טארק. פיאיאדד טזיזענד םלז נאהנט פען

 אז ׳א:ט אין נעהטען נאף מ׳מוז
 יאהר םינפטע דאס איצם םיהרט פויילען

 נייט מלוכח״לעבען זעלבסםשטענדיגע א
 אוץ וױרט״טאפט זעלבסטיפטענדיגעד א

j .פון צײט חןר אין פינאנידפאייםיק 
 איהר אין ייאגד דאס איז נילחמח דער ן

 םאבריקאציע, (קאטוגיקאציע, װירט״עאםט
 רואינירט ׳שטאיח נל.) ד. 4א האנדעל

 אייפ־ צוריק איצט מ.יז דאס געװארען.
 דאס װעט אנדעי׳פ ײערען. נעבויט

ר פון אעבען עקאנאמימע  ײע־ נײטם &:
נארכיאל. רען

̂״א־ די מען :עהטט װאנען םח יא
 דארף אלעס דאס װאס סומעז, סאלע

 נעזעל׳עאפטליכע װעיכע ? אפתאסםען
 פײאנציע־ די טראנע? דארפעז שיבםעז

? םלובה־לאסםמז לע
 רײכע די חלאסעז, באזיצענדע די

 ד. א. פאבריקאנטען באנקירעז׳ פריצים,
 פוײ גרױסע א האבעז װילען װעלכע נל״

 איהר פאר אבער װילען טלוכי־, לישע
נרײט ז״נעז זײ נעבע;. :ישם ד6געי קײן

 ניט ה*ט בורזשואזיע די אז און מײדליך.
i געסדײ, קייז אויפגעהויבען f גע־ איהר 

 דורך געװען מםטא זיך האמ קעניג זאלבםער
ײן  צײגט סאצזאליסטען, די מים באריהױג; ז
 פיל איז בורזשואזיע ענגלישע די אז ׳עס

 געװים סאציאליסמען. םמגכע װי קליגער,
 סא־ די פ־ן פאנכע בײ אז פאסירען, עס קען

 קע־ טיט׳ן ;עזעסען זײבען װאס ציאליסשען,
 דער פארדרעדען זיך װעש שיש, אײן ב״ ניג

 ביס^נכ־ זיך װעם ס?ציאליזם דער און קאפ,
 שוין האש דאס זײ. בײ אויסװעפעז וױיז

 פרע־ אמ«ל ,ױידער אויך קען און געכךאפען,
 .fa:« הױפה קײן איז דײם געגען ןנער פען.
 געמאבם שוין האש »לײן פארלאמענם דער

 סאצי*ליסםען. אויס פאי סאציאליסםען פילע
נײן. דעם? אין שוידיג •ארלאםעגם דער איז
 דורך איבערגעפירם סאציאליכםען, דאזיגע די

 געװארען מסתםא װאלמען פארלאםענם, דעם
 װעלכע אירגענד צוליב סאציאליסםזןן אוים

 דערצו גיט דען מיר חןבע סבוו^ ןנדערע
 אן זיך װעגדט אלעס בײשױלע? פילע גאר
ײן אן םענסען, דעם  דזשאהן כארא?טער; ז

 אויס געװארעז וארלאמענם אין איז בוירנם
 פארלא־ אין איז הארדי קעןר סאציא^יסם,

 סאציא^יסט. בעסערער f אלץ געװארען מע:ם
 פון געמעי די אז צײט, שוין איז עס גיין,

 מיאכטעז אנהויבען זאלען פארלאםענםאריזם
 דעם געגען ארגומענשען םיפערע כעסערע, פ̂ו

זאגען׳ :אר איך ץקען דערװײל פארלאםענם.
 סא־ די פון זיך צוזאםענפרעפען דאס סײ אז

ם און ציןליסםען  װי קעניג׳ ענגלישען ̂ד
 דעבאטע די סײ און ׳ם ודם4 מצר אײנפאכע

 כאמש •ארלןמענט, אין סאציאליזם װעגען
 ווע^פדאינעי־קעחרענדעד פון ניש זײגען זײ

ײ זײנען דאך ׳װיכםיגק«ים ײ געגוג פון ז  גרו
i באדײםוגג, םער f ראגרעסיװ־ יעדער• 

 ציײ f זעחן דעם אין זאל מענש דעגקעגדער
p a גײם. דער פון

פא־נ־עבערונ;

י i י

 •ואפ ןדײױרעידעס, אלע א״פצינוצען
 ;-•ײ די ?ic קאייטאליפטען די ם׳דזאבען

 רז-י- דעיפאר צארןלען און מ^כית, פע
 אין ארנ״טעי ,ד — א;דע־ע זײ פען

 נאפוליזעיומ.* דער פין ״עיכטען אריטע
 וױ• אין סיפטעם ״צטײער גאנצער דער
 ידניט רײכע די־ אז געבױט, אדי אי? לן?

צאחלע?. צו וױגצינפטעז אם אױס
 אייזרע פין •ראצענט 80 וױ טוחר

 די סון רענירוננ די כאקוטט הכנסות
ד אנדעדע סין אין טיונדדטאנא*אלען  אי

 די pd געװעחנליןי ׳עטײערעז, דירעחטע
 איױפ;עלע*ט װעדעז װאס אוצאה^לנגעץ,

 -נע ער״צטען פון ארטייזיעז די אױןי
 צילעד, ׳נאפט הײ^עז, ב. צ. וױ נרױןי
r דאדנע די גל. ד. א. זאיץ fv s f:^- 

 יאפט נאנצער דיער טיט זיף ?viys גען
 אינ״טער• אײטע די א-יף הײיטזעכלץי

יעינטוז.
 זיך דיטיגט װעלכע 'רע;ירו;נ, די

כדי פאמרעפעיט ־,4נעי אין ״עטענדיג  נ
 װפט דאס יצטײערען. אומדירעקטע די

 א״ע פרן יײז־ען9 די א-י^ 9א גל״ןי זיך
 עס :עבמיןי. עריעטען םון אדטייולען

 פא־גרעפערט עפ יקרות. דעד װאקסט
 בריײ די פ־ן גויט אין ארימק״ט די דך
 נאיניאלער זײע,- פאלקס-םאסע;. טע

 װעיען זץי. פאדקלעגעיט פארברױך
 ,ד ײאס אײגיוו:פטען, די יולענער כיסייא

 אינדידעהטע די פ-ן דזאט רעדרונ;
 פא־• אי?, פארקלענעדוגי, (די ׳עטײערען

סא־הערטדסטעפיגע). א זיך יטטעהט
 אינדיריקטע די םון יפרױפען דאס

 אדיטפטע די םין געהען װאס ״עטײערע?,
 יצ־יז, איז כאפעלחערונג, דער פון ״שיכטען

 פיזייר ניז׳ן דערגאנגען א־ט, אזא אױף
 װײטעידי:ע די פיטים.

אונטעגליף. איז
י אנדער אן י • . ? גאייטט :

 צא-.לי:גען5(א ״מט״ערען דירעקטע די
 פא־טןגע?, הײזעײכאדץ, און ערד־ פין

װ.). ז. א. איטזא*ן
ט־עפע? דײט״עלאגד אין ב. צ. װען

 פ־אצעגט 77 ״עטײערען דירעהםע די אן
 ע:;יא:ד אין ׳מלוכד,-הכ;סות vsf פון
 01 — פראנקרײך איז ■ראצעגט, 70

 דירעקטע די גוילען אין האט סדאצענט
 1920 אין :אנגעטיאפען ׳פטײערען

 21 — 1921 יאהי אין פיאצענט, 30
 ערןי אן קױם 1922 אין אין פיאצענט

 מלייה־אײנלונפ־ פון פראצענט 15 פון
 פא*־ רײ:ע די פין עטײערעץ די טען.

כס-ד. זץי קלענערען
 פאב־ײ גרךיכע יי ערד־באזיצע־, די

 װאלייטע־יצועקולאנ* באנקירעז׳ יזאנטען,
 סאבאטירעז נעלד-זעק אנדערע אין טען

o:* יױאען א״ן מלוכה־׳מםײערען ידי r 
 זײ װאס יעטדעדע;, די אפײ׳ו צאהלען
 צאה־ מלחטה, דעד פאר םריהעי, פלעגען

 עכטרײ• איער ע1*’טידי דוסיישע, די לעץ
טלובה. כי״טע
 אין אגדאר״לאנד. אן איז וילען8

 איצט ;אף־ ׳עוילט לעבען עקאנאטייטען
 אנרא-״ראדוקציע. די הויפט־רא^ע די

 ערד־אײגעגטימעד די אבער צאה^ז
 װאם דערפון, צװא:צי;םטעל א יעטײערעז

 חכיה.4ם דעי פאד געצאהלט האבען זײ
 צאדזלט איגדיסטריע די און האגדעל דער
 פא*־ פין 1אבטעי אז קױם נאר אױך

*וטײערע?. דער־ט^חפיז
 הא״יטאייפטי״ פריצ״ט־פליעריטע די

ytr אליץ זיך א״ף װיל סײם*מערהייט 
 איויפ^עגעץ. נייטט ^טײערען נײע קײן

 זעהר רעדרלננ דער פין װערען אלטע די
אױםגעמאנט. שװאך

ױננ  יאלאפאלע אבעד האט דײרעגי
 זיינע? אײנקונפטעז די אויסנאבען.

 *עני־ א^ע האבען 1922 אין קלײנע.
 003 ;;,אננעטראפ רונגס־אײניזונפטעז

 א״סגא־ יי ניאריזעז. •וילי׳עע מיליאדד
 דעד טיליא־־. 1200 העכער — יען

 א יײט םארענדיגט זיף האט בױדזיטעט
 — טיריא־ד G00 נאהנט פלז דעפיציט

 םלוכליא־יסגא־ א^ע פון פראצענט 50
בעז•

 איז איז 1022 בילדזיצעט־יארזד דאס
?י;נ״״^ט אנסאלוט פרט דעם

סיט נאהם.
 א-יפ־
איז

ס א פריהערדיגע די אין געױען זעאבע י
m «■ענדעױנגעז, חלײנע 11■ ״ _ _ _

יאהרען.
 רעפיציטעז איי׳רע דעחעז צו בדי
 נסדד ור*לנר.־באנ,ט פױאײטע די דרױזט

 דעקט זי װעלכע טיט באנקנאטע?, :ײע
 ווערט ד׳;ר אויסגאבע?. אויםענדע איהרע

pc אין אויסלאנד, אין באנקנאטען די 
 װי ■ונקט גופא, לאנד אין אייך :לטילא

 אפ־ איז װעקסעא, יעדען םו? װערט דעד
 אדעד (;איד פארמענען דעם פדן זזעגגיג

 װעלכע כייט זאכעז), װערםפואע אנדערע
 ארויסנע־ צאהל די דעקע?. זײ ט׳קאז
 צל טאנ פין װערע? באנהנאטע? ראזטע

 םלוכה־פארםעגעז דעד גרעסעד. טאג
 םאדיזיע־ ניט. אבער זיך פארגרעסערט

 יעדעו טיט דעם צוליב טאקע זיך נערט
■ויי די םלן וועיט פאקטיידער דער טאנ
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M |yTw r*tw׳h  iv |v;;i,tymb ym 
yj'onM .שגויס

 iyjyle׳nM no רעניהננ די ,2
מ די אויןי w׳iMB־ny ריי ipM B ,iyy* 
in, ,יטישייעו m iwjBMpyBirynvB. 

.» ysTyt• ,ti נרױסע i in , ip iy o r״ 
y*>g .ypyi |y>ff .מימח־חוומות

ig j י1 ניי iM8׳y«n j| ביענ״ ױ*יט
 «ױ• די ip3ko iy געזינסער נעיחןן יןי7
7*y r יניונ>ען.8כ־,'1מי

g am  •tyza pm 'o שיס היין t«n•
iT׳oy׳K די. ik גימ, iy i yi,» די *yi 

ח;נ v' די םון וי v i~h ז ׳טםאדסיי״ איו 
ovnHpOK•, װערכע tvf’tto lie |V3gn 

iib ױליעען■ iv it T ib  iy i |ib  ,p-,Mo 
 געסטכט, פירמענען k םטיק^ודיסקייט,

w>gt ענטשייסען ויו m״b רא״ אזעינע 
P1KP1 .ײ טריט T ib’׳pb נאזי*ענרע 
 •אטדיא־ געיועז ׳שטענדי; ו״נען קיאסע:

 נענען גע<ד .y;yi״yp דןר iv 1ני סיש
אנדערע. זײ הייםען
 וױיטער װעט רעניתנג איזוטינע ד•

 ס״ם״ די נעה^ד-זאם דין און <נען08
 די םארגרעסערען מ׳װעט מרה״ט.
 טאבא?, ץ,1א1 ?ער,1« אױוי עט״ערען

 ״8«ר*מ ינחזרע אין נראנפען נאפם,
tyotny tie |yo .נעהע־ די נעברױך 

 די דע?ען נימט ױעאען שט״ערען כערםע
 דעפי״ די אות.1מיוכה״חו ס*ל*ס»אע

 י װעיען סלונה״קאםע דער סון ציםעו
ײאחסען.

y׳TiB ד• r סיט פא^ט א<ױטע1.י K׳ 
 סיט צוזאמען שנע׳וחײם. אומנעהויע-ער

 ארב״טער די יהרות. דער װאקסט דעם
דןן ״  כדי סט,־ייק#ן זײ סוזען היננעד, י

 דעריטנען <ױ;ען ;עהעכערטע n סיט
^ט יקרות דער יסרות. דעס  *נער זײ י

 נדעסע־ באהימען זײ אריבער. שטענדיג
I'B נאקוםענע די פאר ׳טכירות, ת K i• 

 קיענערען א כםדר מען נים סארקען
 י1אוי ק־קענדינ גים ■ראד:?טען. ם1םכ
n נאנץ די c g וערט1 1לוין־העכערו;גע 

 צאוזא די ארכ״םס־צױן, םאהםייטער חןר
 אנדערע און לעכענם״מיטעל־ירטחקנמז

 ו־אס נעברויד, עחפטען םון ארםיקלעז
 *1K זײן פאר נאתומט ארב״טער חןר

 אין װענינעי. ן1א 1ײעדנע כסדד ב״ט
 פאיט״טער, דקר דעינעהט פאכען םייל

 *giB 40—30 iv א־כ״םם־לױן רעאאער
סלחםח. חןר פאד פון זתנם

 פרילען אין ארנייטעד״קלאם דער
 דעניא״ פארא־יטם, טעוזד אלץ ווערם
םיזי׳ש. דירם

? דאם איהר וױיסמ
 ה««מ;ד. ‘ר«יפ «ג«ם*ר ןרװעהיסעױ דזר

 דעפ פון ױבימאוס סד־יעהדינקז on כ״ אאס
 נ«• זייו («דריהם0אוי וונםאנ וערוי. rnton נ<מ

 ח«ניז אידען וז*ס «גםיננ די ס»ד ןדוווניארתנ
tr די »י1 im ײ«ס אימרממנח״ם את 
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/ ױן׳ ע סי  גע* ®יל זעחר * ^
 >וון װען - דראצ גדויכטער

ט עס דאױו״ מען װ>וו  ד
נעהמען״
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,igopgi k פון !K׳*B׳iP8y*,B א

ry»eM׳i א איז jg n, ס־ט ys?yii|
 טויןעד yרטyנד1,1 נאהאנט, iv״;i אייע
 *yj lyByiyjo'iM שױן איו דאלארס דע

ig יף1א װארען ri |yni lyn^iymM iy 
oTy oiy. אין ym 1ו1אדyטי*ורyנטo 

y א ארס (עיייינט אספערין ײעיט iy n 
iy ׳ערערצען, Bgp iy רפואח ig ׳lyyiyoe 

 ,lyBiyp |1ם טיײל מעיכען אימענד אין
iv א iy ,ijioPypigB ,נריפ iiflyy iy hm* 
>pr ערנסט« אין לײנטע אנדצ־ע *pjm ip 

 8סעג׳ uny* ררעט װעייכע םון ה״טצו
צייט. iy ייטtie 2 ליידעט
im םה רעזולטאט דער אין iK  |yni* 
 מהנדייגע ר*ס איו פאספײן ט״דננ

ר מ מנ י  <*kh ,)ipbom ipb׳ip lyrjyo טו
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 iye*;׳iM אן ypKo אספערין איו *נער

O ליכער g ll
i ניין. ' ipbd k 1 ניט וױיט איוIK* 

 ער־ ניוינם. עויס דעי וױ אוניןערייך
 װןי״ ,lytpin פיל׳ו דא ויינעז שםענס,

 ,iyBBK 1Y'1 עמפסינדייר אזױ ז״נען כע
o n נעהסען זײ װען oy צייט יעננערע א 
y;yp| סעחר ?וױן יך1 זיי noiy i ניט 

 סון פאי אינ׳ם וױ פונקט *פנעװאױנען.
i*biko, זיר נעװאױנעו אזױ i n  y n• 

 inny; ד• jyn און אבפערין, iv צו ׳עען
j דיזעז ניט n i ׳liny ,)*ז״ ל״דען ס 
-lyyiyDtr׳ פאי׳צידענע פון
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'M111M Pgv yOTJ M 1MB Og11 B01M11
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t״iMB ” f ipopgn ,(yyiyop bmp yiy״ 
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 <ועמז םיר m חאפעז ^ומיר

מ אונתחנ סימ נאך זעהן עס אזן  אײני
אוימן.

I§רץט X I I U I U l f

m p ען ס ע מז ש
י0רעדאק« דעם צוױשען

מד i אין וו יון 4 * * •

•lyiyV in iPO 'IIIIB *י1 1ײ ~_ bin in4iiרעך 
W $ י• V0 יניכעז ׳י-ענצ^יןײ•״ W 

̂ןדען אין ןײדז* ̂ר י  עדיױ Sfi •אר נוס
y.״ i  lit * m w y i  ^ y 

און V ד♦ m איוזר •*’«».»
 |•11 ׳er« געווגען yin** איחר ^nr, דארט
 װי״ in געװען jraMJ ♦it» אײך »ר װיי־ט

w י/ײ »« י*91 אידור
 •ארייד^ע חאט דע«אף*סענט עדױתײ׳נ^

ען oy װאו ייאפען,  #אר#י- ^עלערלצט װעי
 V* וײ צװייען און זאנען. ניצייכע דענע

 עצגי**׳•. עיענט6• מען װאו קיאס, א »ד יךאז
o *נצדנ^סע! זיד איהד א*ן'ו,־»י: r 

 ,עװאוסט,1 *״ט דער נזיט איחד ,ייאי־״ ייאכ,
ערצעח״ ; ױע״מעי די מיט נזײנע

 סד ע1”® די און ס*נע« ׳בייד ס־עטי•,
 די §רעסד. אײך וײנ^ן װעי״נע ױעי״עי*, ךערע

 ג*- אינמעינע^נ^ דעי •9 קאסבעז ?יא׳כע;
 דעי ®יז אײנער איס איחי, סרנזע. yrz'r, א

 דעס׳ יויי׳ געײ דאס גיט נ^,9אי:טעינע׳»
 ויד רעכפ ®*^טענדיג » דאױם -,*ג• יחאי
 גע״ יפ9ד װעיפ ס9װ דעס, כיט באנ-צען ;״

נאזינ® איחי־ י*ש9װ א־ן י״יענט.

יעינ ויאב

י  « t «  y m .
, 0  I

* איחי װןי*»  אינ* זיך א^צ6®יי
 לעזעי׳/ אונװיסעגדער ,דעי׳ ;■׳;־צ־׳ל־יינען

 אן י9» *עתן ניט װירקיייך איו עס ״א-ים.
״א . ײן צו צײפ אוגזער £*ן י;י:י  איםװי• ז

 געחא® ניפ אינײטעי דער חאט יאראי כענד.
. א:דעי -״ן ד ײ n ב r; ער ®9ח ?ינד אייס 

* ®אידיני;ן ארבײפען, גע־־-ן ;ענזוזש " ײן *  ז
 •yi ניט א-דאי עי sgn *■עטער יאן י,ע:עי
,nr- איצם צײפ. די און סיטי׳ען נוימיגע די 

n?׳ די ; אנדד־׳ן׳ ז:>. r איבײסש^טינדען 
לעײ *• ^רבײפעד דלם פאי נזעגייך כ־א:־־;

4 M *װען ״אונװיסעגדער׳/ אויס װעיעןא־ז0 ״־
 עס אז ®אידפעחצ, ער װען און יאי ״יי יע

ז  אונ־ בלײבען צו גופ גיפ און \r,yr גיט אי
 וױל מיפייען, נויפיגע די חאט עי־ ױישעגד

כ® £איאײגיג=ע די  גיפ ױגיןן דער ®ון ̂ג
 ^ביסצלע ?ייגען ױ מעגלינקײפ די איחס

 זײן ®ין נ׳פגויעגגונג9 עטװאס סים ניידונג
 עס אזיב אײך׳ סיר ראטען דער§אר זײט.
 איז סעזאן, דעם פאר oyiy iv ׳*וין איז
 די ויך עפענען oy װען סיזאן, קורענד^ צים

 דעואיט־ ;אל9עדױקײ׳ס אונזער מין ־דאכען
 -ליrוvנ9 1יוי דען1רעדז׳«יסכד צו זיך נזענמ,

y* §י*ײסיג ק^אכען. די אן כען n y ry אין 
 יזע# מןנ&פען, עפי*יכע מון כז׳יזך דעם אין זײ

 װערען, ניפ ר9*עס9•י 1קײ געװיס איד,ר
 ױנ־ זיך סעחר דאיסען ;יט װעפ איחר אנעי

מיבײ״ אונװיסזןנדער ״דער :מער׳ייײבען
 קורךען אין מיר װעלען איגם און גער״.
 װער* די •ון ב^דייטונג די עדקלערען אײך
:9קל ניפ אײו *אר ?ײנען װעלכע ׳פער  י

 ״מעלימ״ ״עסקיז׳/ ״סקינל/ ״ערצעחלונג״,
/9ם ׳ ,rmvo $ סײנ■ ערצעחלוגג ;עט׳/90״ ן
 עד״ ן9 דערמחל®. װער■ ײעלכע ׳ירונג09י »

 רו•® ס*ן 09וי for« גי■ וײן no צעחלוגג
ח, »  ױן ג*««ויגען ניס »יו 0911 ב^-סע׳י

 1•י ■ססירונג ג*וויס* 9 י9נ גע*לויג*ן, נים
 ייג- סעג«ליכ*ן לג*סײג*ס9 «ז ױן ׳לעבען

 או• n םײנס עסקיו^ *ךץר סקימ^ 9 פערעס.
 ק»*ריס«ײ9ר9ב געהיסען 9 •ין נערנענונג

9 ײן געוויסער 9 •ז| ®פריך ®ען
 יייץ• געװיס*ן 9 •יז קס*ר׳9י9כ סלנ*לינ*ז

 •ר*«*ג- קײן on «9ײ ייג*ס*ל*ר יס90 9י9
 יחנתז *ס נ**ס,9ג ס9*סײ ג*כ*ן «ו זי*ס

, ליס*ן די נלויו רסען9נג*ײ9 י  רקר דאס סו
 י*לוגגס־9יי9• ®ײג*נ*ר ןז«ן סיט לעזער

 װי- ׳ם*חר *וג*נ*ן ק*ג*ן ®ל״ן ל9« *ס9קי
 19*«זי*ל 9 ®יחס. גיס סרײב*ר ד*ר «יל

 ג*• •סרחסנדל*! «ז ®ויסגסנ* ?«ין לס9 ח*ם
 *רנ־ גץ9ג כ**ם ?יע*ן װ*לכ* פרסגען, װיסע
 ריפסיס*ן9חום ס«יל*װדיג*ו, 9 איז סמע׳

 די ?9 מ*גליה .19» ססיס*ן9רק9ס ד*ר9
 דסרי־ ססיס9רק90 ®ון ריססיס9חומ װ*ד**ר

 ל9י «י װ*ר*ז• **ךמײםסס ®ײד תאר ס*ן
 םײנס *om* 091 י9 װ*ר*ז׳ גס9ג*ז 1»ד *ס

 בײס*נדיג. םײגס *װײס* 09י *ון װיציג,
 ייז ״לעבעדיגען״׳ •ון גען9סעלי*ס די לײענפ

 ג3 •ון ״גערענטיגק״ם״, דעו אין װחילער ?.
 מ*ם איחר סון רװ*רסס^9״י אין װ9נ9י9נ

 ,,ס•" .1םיע* מיר ס9ײ רסט*חן,9ס סוין
ון געדיכט קירץ 9 געדיכס׳ 9 איז נעט״  י
 רסײ®־9?מזגי9ד די נ*ר9 צײלען... 14 נלויז
 ססר״ *ו ®ײך אוס געםיעט, נים װערם סוגג

< .1ל*יגע ®ביסעל לײן9 ״■*רען  עם װי
 ײסס ׳רט9װ י*נ*ר ל*ר9 ד*ר בלו«ו נים »יו
 איז ןןס װיס*נד. מ*חר •אר אײג*ם כם90

 ארבײסער מיל* ««ל*, פאר װי אײך י9י
 סיחר ®ון •1ל*רנ* «ו oiv■ נויםיג וזעכסם

 «יך גו**נדיג9ב ®ויס«יתר*ן, לײכס *ס קעגם
 װעל״ ׳sם^oרr•9 ל9נ9^יייעדײק ראײע סים
^ איז נ*ר רינ *ג o פסר ר*ן9ג*ײ ג r .װ*ק*

 סקירבסיו* ?יג*9י n ך9 — אן.—ה ס.
 ק*ן «*ד*ר 19 סויג*ן 09װ ניגזנים!

 ז*לכע9 נײן, ®ויסוועניג? אויןו 1*וי ?ײ
 װ*רם קײן *ון לום9כס9 זײנ*ן רײב*רײ*ן9

נים.
 19 נים חויב*ן סיר — קראםניס. אב

ענמ מי wgn רוי ,1»״ג*ו?*ח  גיונעס-אײד̂ו
wiynm םי■ קוס*ן «ו ז.*לײסנד ג*קאטי V 

 גג*נ*ן9 ניס »ון נ*נ*ן נס״ילדיגוגג
ר7י ײ^« 4ולדיגוג9י9ב חף• *ון קײ*ל* ײ

לענער• נןר ג*ס»נ» ייך אא9נ«מ*נדיוײדזי

vn fttya yim  n  f |  .if jf f  • W $ גלגול 
1 noצסר- >דוס9 ױןי׳פ *ר
ינ i*' ^ײעיעזי **W* י v סון 
n*i onm f’9 f*1 ו>יי iif  •y \f*M 

ג י י י ס דע• •®ר נו מ; s׳rגי j y f f r, 9ח *י» 
 onyf >נ*ר1 ײנגיג. ri9* •4*u**r ױ•#1

" *i f י׳ײמליד ײיז נגי|,1מיו 
V'P .*!9 סיס ײןי9 י,׳*נ׳« *ז*ריי« ׳יעײ 

עי vi נ|ס ד*ס ^עגען חײ•• ײגיסן. י
ו ו  «i’19 «9 1♦ די 19 ^ויב*׳ סיח״ י9 עס׳ י
 .911ו*ר*נ»י^ ®ײך א»ען9•יוי 1* לסנס די

o וייל א*ן #ױו«אן די ?זס« »9 י׳ױ r too 
T סיחי דעיארעלן• גוימיג^ f/ 1ל*ײ?* א*ן• 

 »390 ויך : m$9f*9'*n ניץ, ••ין !1,׳•®
®1,®פ* 19גי1י ײ 1*י יינמי/ • ייןר ייייח

 ייל11 גע.9ל נגענעחדעי9סיג -ועתי 9 ײין ײיתי
 ט9ײ איחי 19 ונימ׳ עחי1 טעח•9י9® נ*® דעי

 יך1 י,ורצ עע ?9 י9י- לייגע׳ ײ ו.עניאנ*
 ד*ײ אויג, אוי,® ויג9 ג*ס ג*גען 1*י*ע6̂

 *,jufj ס9י ון9 ׳איד.ס ®אר זיד אימר ®י*?«
 י(יט9ג לעז ז9י׳ני יד יו* 58’יי 4״יײ •י
 4,91 גע9ק״ אײע־ 4,®א ײיז איל י9* 19®

 איף דע-פא־ וערעבפע איכ אי-ייס:וײ!ען ייו
̂ייי עס  “נעב*אײד1ני דעד i» ניצ״ ®יל 1M? י
 גאנץ געחאנדעיט נען9ח ײגיאן ,י I‘* גצ׳יל1

 פיט •חדנות, אײע* נזיצ איד׳״, נאי ײיגפיג,
 דעײ ב9ײ איהי כ9װ דאס׳ יײד,ענען אייעי
a*rr*v געמאנרעיט ם9ײ גע,9:ד,י9 ײעי9 אין 

 יוניאן* א װי גיט י־ינג־ײ., ניצ *מי1 ׳*̂ח1
 1א !אגעז׳ אײד י־אריי־ נדיען.9ײ דייי׳ סאן

 גע*,ען בא־י־אגע• ך ז זאיצ “*אי*י״׳ ט9צ9נ׳9
 י'9ב געוזמפ ;א'iי די a-H“ ײנייזי דער

 א״נטע• מײך יג-־ע״ט זי ווען דעכגי, ®פענדיג
 •,יײי .. אייך דיכד*נ»יגײפ א*ן צ?יא;ע9 19

yzyw ,אי ויי דעפנעיפ,r,* נען91י19*9פ

Ov KmektlgUlt a ■4 tWl ika
• A #  k«M •f hi• heggrl ilg g  M l

i איינל n ̂י » ® t «• 4 יי י V 1 * ׳ 0 1
V'P י׳ ־ו ג ניט ,ixr ר,־

y״ m r \9 yp זי אז ׳
•a ■׳)״‘יי ינ׳ ן״»; ק אײע-ע גזיט
אײערע יט ני יע דז־ א  ייוסצ I‘א וזר,יז«

 זין לער,ט9דע* ,,פעכי. בציי,,נ דאן קריוודעס,
 פ9װ דעם׳ כײ יך1 ל׳ו-פ באס, פיי׳ן גיפ

19 מורא, ?ײן ניצ ט9ײ געזאג®. ,האג אידןר
̂י״עזי רי,א מז יעי װי יייאײנ א-לק ̂ד  אנליא* אײע• ״,אוי, נעחנזם ײניאן די באי
 אלע מיצ «יצען9נ iv אײך ך9י זי דײנצ גע,

 אײער נזיט איתי קונזט ®.9ח M כוחוה״
 איחי 19 באס דעם װײוצ און ®יעי״עדיג-ײס,

 י•״'9* .19,ײנ יײעי ױ צוצרוי ר,ײן ניט פ9ח
 איחר ®ל*נ« װי איצ®, ®וין איד,ר ®פעהפ

? געדןאנדעים חאכ
 *נז?9 בײ איחר ;ט9ל װיס )1 -- ל• ב.
 װא״ ׳איחס פרעגפ ׳אדיבח איחס. ניי 0390
 •yi האנען מיר װען ניפן׳ «רײנפ ער רום

•4*oi 19 ®׳/,,״געיעכטיגד, די דורך װיסען 
 זינער, געױען מיר !ײנען ״®דײנ*ן װעט ער
 םיפ ׳צירליך9נ און, ן׳9ט oy װעפ עי !9

̂עך. פיײען גוטען זײן  איהס צורעגען דרי
 װןס װייל, נים, תעגען ין9 גיט סיר װיל*ן

 פ9ח איחר )‘2 ארנײפ? ונג*גע9געצוו םויג
 י•9 1װ*ל* מיר 19 ערױארטען, נם9געק נימ

 זיעע ין9 צעס9•י ניען9ג דעם בערגעבען
 ״hi 1?י װי אינמעי־עסאנפ, איע*עלחײ*ען.

 •אר ניפ «9ײ ״גערעכפיגקײי״ די *כער ׳1ג*
o יײ r *םיר, נ*ן9ח געםײנם יליץ. 1נויפיג
19 p*nio ו י«*חל*ן9• ני» לען9י ל*זלי*

o ײ#עז לעיעז r ר*- **גלינ*ר ד*ד אין• 
ײ• ו*למי ד*ר אין ס*. ג*־ םיר װ*ל*ן נ

STA TEM EN T  O F T H E  0 W N E1 SH IP . MANAGE• 
M IN T . C IH CULATIO W , ETC ,. R EQ U IR ED  » Y  
T H E  ACT O F CO N G RESS O f AUC. H ,  !♦ IS.

• I th« C «r«ch iifkeit, fghUth«4 w*•hly i t  N # f T bA .
9 . T ״  for ApHl I ,  1 « .

9u<« •f N n r Y#fh. Ceaetr •< Naw Y * A , 9S. 
U im •  ■*•« • C—wilagieeM  •# Vmda tm am4 im* 

th• St«t« aa4 crnnmj at 
Ahrahme T « v i« . wh*. iM viaf hmmm M r  *man 
lag t• law, imfmmea ami my* that ha i# lha I 
aaeagav *4 0>m Karaah«M
faOnrtag ia. la  tha hast ai 
M M , a tnm atmtamaat ai tha ״• —<»״ r .
■aat, ate., ml tha atmtmmii publicaiiae far (ha 
data A m  1• tha ahna •aption. w f M 9  hy tha 
Aat ml Aageat 24. 1912. aahedi«4 1• aactiaa 44», 
Paalal Lava •ad Hagglatia••, priatad •a tha ra• 
ran• af iLia farm, (a  a id  

L  That tha aaaia• •od addreaaaa *4 tha pah• 
liahar. editor, vaaagfac editor, aad baaiaoaa ■oaa• 
i| « n  •re:
PnbflBher: Interaational Ladiea* Canaaat Worka*•' 

t'aion, J  Weat 14th St., N. Y .
Editor i S. Yaaafahf. S Waat ldtk .St., N. Y .
Maaagiac Ed ito r: Name.
9aaiaaaa Maaager: Ahrakaaa Torim , S Waat 14th

St.. N. Y .
2. That tha mwwmva are: laternatioaal L adlaa 

Canaaat W ar bar•’ Uaiaa. Marrla Sigawa, Prea.; 
Abraham ■•raff, See., all •f 1 Weat 14th St.. 
N. Y ., •a aaaaciatian aat iacorporatad,
* i •boat 129jm  mmmkmaa.

2. That the kaawa bondk ildera, at 
ether eeaarlty holder• evaiag ar holdiag 1 par 
or atara af total •maaat ai haada, f  rtgagag. a* 
other •oearitiaa arai None.

4. That ibo two paragrapba ae it •hare, g lri^ l 
the name• of tha owners, stockholder•, aad aaearitf 
holders, if anf, rantaia oot only tka liat of atock- 
bolder• aad •eearily bald•*• u  they appear tipaa 
ibe book• of the romp• ay bat alao. ia  caaaa whara 
fbe •torkholdrr or •eearity balder appear• upog 
the book* of the rompany aa traataa ar Im amy 
other M u ch ry relation, the name of tha person or 
corporation for •bom oocb traoteo ia acting, ia 
C irca; •Iso that tbe taid two paragraph• •ratal• 
ataterrents embraring •Saat'a full kaavladga •ad 
hoiief as to •he rircnm*tancea and eoadItlaM  aader 
ebirh *to<kholder* •ad •eearity holders who do 
not appear upon the books of tho 
trustees, hold stork and securities ia a
other than fhat of a bona fcg* o w a o r ;___ ______
•■ant has no reason to belies# that amy other 
p e rM , aosaeiatira. or rorpsratieo haa •ay iataraM 
direct or iadireet in the •aid •*ark. haada, or at has 
•ecarities than as so •tsted hy him.

Abraham Ti

mi• •ו#רו*מל*ן (י f*fin* i|5*ji ii •*"* 
 •ױ מ• ױן (»/ז9נו^#צ v* ײי?*

**#,f*t**vytv] *•9* ד*• ןif חנל
fftilv# ליי ד*• ?י®3 נ*י9 f/ (♦ג

**n (ti ,ii* 1* fuf •yn*,4 **•9וי דןי
*•̂ •4*i *1װ*ו i ' i " k syi 

*•i9־ pmין n il 9 •M ,*'tkyi0*<t /י •ןל#*
i*fff»*f 991 *יך i*j9fivfM9, ̂וינ 1*ו

S'J 9 אן *!,S’V IV4,•*1 *•3̂*11 *יי• >if
9 o*0t y i m v"1*1119 •91 ,1י y i 
9? ״ f י i r  Myny* i^ s fw 
 מ,9*-פ*י9#ין ii ]vfryi לצז8*9כ גץ9̂י

 .f*4*ii ג*ןיי>-פ -ד װי
*•*• 19i fי9 *נ אל,*».89י 1>*י ני9 «9

«*.1*^19 1י9 ע9י*1 1ןרײ

נ• י א  t i י  ו י ו מ ױ י

ס נ ש ר שו
ץ ־ ט ש י פן f t א  *ר *  * m
Ogד ty3M3plM*l» 1 דיV 4 1 ל'י| ||| 

" דאי8«| I  אויב 
y:7yc u אינשורעגס jiit m  

opt tim  |yi>yn ייר " I  It^gf 
: *prig truycgB 

SARAH EfAfKEIATEfS 
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Swora to and subscribed before me til■  U A  j . 1 
of March, 1923. f

ט כ א ר מ ע י י ט א ײ כ ר  א

ר א ן א פ ע ג י נ ע ג ר ע פ

 רױכערען צו געװאינט ויינען י
״  אין געפינען װעלען ארכ״ם, וײער נ

אר מ על  ogn סינארעס, מערקישען א ח
געשםאק. ז״עך צו»רידענשסעלען ױעם

 געשםאק גוסער און אראםאס םילדקײס, י1
 םאכאק םערקישען רײגעם 100% חןם «ון
אר אין מ  װעם איחר אז םאכען, װעט חעל
ך  ״ם.3אר א״ער םים *ופרידען *יחלען ד

 סון װערסה נחןססען «ון אי« ר9דמןלם
אסעריקא. אין סיגארעםס אלע

אר מ  קארדאן אין געיאקט קוטס העל
joyopni מ על ײ סערחיסען װ  צוברא• פון ז

קפ און כען ווערעז. ײדרי

ר א מ ל ע r ה n כ א׳ ת רי ע כו  א

ר ע ט ם ע ס ב ט ע ר א ג סי

ט ק ענ עד ם און oqדי ג ע ען ד מ א נ

20 או; 10 *ון אקסעס3

o סאמסעיוסשמרס n  cb 6םאר בעסטען
y׳0B׳3y און מערקישע r סי»«רעטען

o>yn in 1אי

 .Natm-y Pablic י
evpiras March M . 19241(M y



JLu i i u i r i n,פמיטטג ivttao ,טארטש i9 ia

ח, *m - •■••ט » ל ד • ע נ * 
ט>ינ *•חס גלויבט לןײצע•

ufiyiy; »«i«yj 1«׳  ש*ית *11 ,1
 *־f י־ *yj•* ;ye*-y.«»i‘* 1*• ו*לין

ry* ;•* jys*̂-• : •;* !נ« ־*יטר*‘ 
y״i•*** u** •yj ט•: >y.׳‘**( o i ‘i 

t•* ey *דט ne •y a*u u*y<i *yi־*
*ty• .;yfijy״ye •yj••* *y; ד  די

 *נע־ *״[,n *■11 *y e»'i ,ty*־,f *׳;
i ;y? <u>» זיך V)"t i* !y*y**y 

n״i *y **•« ר״ד,  1*.m ,u;**«a j
yjyti ;ye•“  u*y<i;

 ey 8*11 ,cyi ;yiy* sy lyjxi ר•־
jyii cm8 •׳״‘fl* ן ז״ט* **u*«

i• , r w;8״* cי*ד ט yj»»׳* «V i 
v *  )i* /yny ;y*yi*j*/ דיט yn״,u 

«t •ד m o-yn'ר ״  sy .fyvuy »•*׳ א
j |y j* t ,n y n,יױפט *>־!• 8*11 ״.־־ 

***8 uyn s*ii ,um yrygji* ;* tern 
yiy• 8i;yj ;y'r.i}* )* |ye*r״ ן *,oyj 

e*n •־p* Dy |i* .)y;*i)iiv•: *» sy 
11 ,r;yn  *yyf•* ז״ט *•*ר * r j״ 

y^Bsjn *ye• *8ד *T•* uyi< r
‘J״ w::ri נ׳ט *e*y r, ו־נ* j׳;y 

uyn ״ו  *yi* נ*י)*נט *י) ;,y;yn דט *
tin ד1י ײי־י *־־־  ii ,oyi*8 י

v*ד sy-i ױוי* * i f « w v n i
ji* fjfiyn 8'y&yyj*,*e א ״אז*Bi 

v o v yu ;^  ;y tre 'n*־. ׳,*»
y*• ד• r* i * *נ  v* נ־וד* »•,ס,ו
ט y; 6**8 א•*• גי״ 'yuy 'v■א yi* 
u*yu. נעייט ד jv iyu ;i* T f **פא 

*y v o r y a r; ״־8 ד*סcip**r• yB 
y*•• »*ן is w ry e ;^  y*y,; 11נא-  י
 •וינט־ג אה ־ט•;1נ *u‘yu *yi 11 ז«ן
»«’*yvv -y* א־״ס* 01אי אייי אין א־ז

y ov'vo:* iy tn• .א־׳ד
 אי;טע״;»';;עז, •r*y ye*׳־i די
e ••e;• כ״ איז א־גאניזא^־עס r.e

 אינטערנעשאנאל ודעלכען *ו
? איחד נאיאננט לאר,אל

 ייאו ,ין;*־ ׳*עייגען‘׳ n יו-ינ ;•* ני#נ* עע
M א*ן •ry; — ,5נ«ן*ווד.ן ^ir ײ*יז זיך 

ש;״;״ רעס שין
י*ן ידיע• צ?״

 - *,jjrijr* J יעיעצ*
ך ••*% י ^;5y*r י

 מײרןנג^ •עטעדן דעדינינג,
סקעטשעג

ען רעה״ןןידטע צו ײז  •ד
ז י>נ גע-ע-זןנט *,*,*?;» 1*י יי
v i t jn rv r* , ן ן י דז ^ניײס נזיסעש, ו  דו

;וודסזגיש. o*;m:*x »*ן ®«ילד-ענס
 דעם און [ytcr'S-K•* דעט ילײעז ײ9

עריערנען. *ו שיסגעס ז7*ײג«עי**
ROVINFCLO• LIADfNQ 
COLLCGK ס/ OISIGNfNG

222 K«*f 14fh R». n*t. 2i\ A lil 
(>!. .*,*firyt̂ Mnr »817 >ork CMy

 סאציאדיסטישער הא־לעם
 סענטער עדיוקיישאנאל

ספ 02 e אי n e o  y^ioe,
*y y ii; (סעדיס*| און *איי
א־דינגען נו האל גיױסען א ו

ן מען סס» ארימנעגמןן מ םענ
ד « ;* ?nm-yy, מ מוימם׳נלת• ניי׳נ

װ. אז א׳ן nuirn נע;,
סעס אױך נ jin *ןי נ פי ד ס נ ס  ת

*jny• ;ye| ניז ט*נ oy*e ס :* ײנ  נ
BV»yo:;* 020 חארי׳נס^

ע ש די טי5 אי סי רי ב א3 א ד,־
״עאניע־ יאזע י׳״ז

א נ און ײים״ײ־פ ”□ H־̂־א
nnjP^berliijn סױךקויזןרס »וז TVi*»
 twv-ir jrv, ייי אח n• איבעיזע^ו^/^'

נ נ סי ^ מ • r» כ^יסינראפינג ױ? ^
*r » v רןנרעא•^ און

•דײוען. סעפיגע—אדנײ•
AmtricmfYiddUh Publicity Buregu 190 Second N«w York Til. SutyveuR 796$

אױסשדסליך שױמט

א י נ ם מ ו ע מ ע ח  ס

י נ ש ס א ס ע ו ו י צ א ש  ס

ס ד ח v ו v ן ן ע ח ס

a*n e*n ,)y;*f*iyi yu*iv*s׳yj tJ* 
אט »ן1א׳ *ין י  «**־ ,1*א6*ר *ן י*חר »

11 ty»*;yi5*^ |yjא*די׳**י ד׳ני רך
טי‘•*: y׳T* די ר*.1ני ׳ני r 'י>  י*ג

«י8 n 98 ר*מן8ג*׳ ח*ט ניי** ' r * f* 
B־ e iy sc -trn, ת1ג* ה*ט *8 f״r y 

*yj ici* *f* *ןיji *1* •*:*•סיטי
״ן *י ייי י׳״י־׳פ^ ״ י ײו מי י י י י
mu אי* ײ*פ *in — זיך נ*ר*פ 

lyiyn י*  ר*ר mu )jisynyun* *״
 yo* 190 נ****, *פי8*נ<י8 א-ד״טער

י ;* vu12 iy י r* p  ,viyuy ,פפריפ 
*1נ* רי n י y n 18 פארוואיפאט) yi*i 
 נ** «י1נ1* (10 ט»גט*י ד«ד <*,y׳j*i״,

”ru*iiyp* י*נט*ז y iye*nj ji־o r׳V, 
y״fl,

ט ס ױי חד ו ס אי א ? ד
א*ז -y iyn ענצ״ןנד, ןין yyn רןנ• «־*״,#

y-v^yi fyv4vft*yei*v? *יו־ר דעו ‘ג • ניי  י
 ?ײוער• רעי ךןט יןצו״צעןן, ליװןיןול &יז

 די גע־^וייט y-.-y זײן iy נ^ד, «*י־ס ןולן*
iv? ז *jv *ײ י*ז ױויגע

tv• ^yiy♦ ♦11 lynfy• v*vt*rtl גריינט און? 
w rw y *  yy*i? nv װע;ען 

 f» ״mwwi* דעי m i*ne די tg ,•)ft ״,1
m •רידניי  ffMMiyj titmm אגטיסעםי אײן‘ 

tyr *o ײירימ• יי״יעי סיש רו^נגיוז אין ליד 
11<T• ,אימר rg תעגט איחי loo v ty’grn^y

ײ אויכ סינאיעמ tyr’?iy© ריען« •יו״מנס  אי
?Wjfft ?ט1ס*

םע שערידי  און שעפער ך פון ט
ם ר ע כ מ ע ה מ ל פ א ק א ו ל

פ כאארד דזש**נפ די * װ דעם אינדאםירמ ה די ױ*ם דריי

אדערן פעררפר סקוהל מ
ט א: ע^פ כ קס jib שע»ער די אין י או ״ סילע טרײד. קי  פ

ס די שוין חאכען א»ך םי ע פ כע ס עי מ דארסען װ ם די ר א  פ
ײ ווערןןן ײך כ .8שא אין א

 א־ץ־, צ• אסעיירג• 1 לאקאי סון כאארד עקזעקוטױו די
רידער: ט נ טע ד• העלפט און פליכט אײער טו אנ ם דע־ ענ ױכ  א

ע צי טו פטי ט אינ קענט. איחר וױפיל פי
ע די איז סקוהל םאדערן פעררער ד• צ־נ  וראש א״נ

 הא־ שילעד די וואו קינדער, פאר פקוחל פרייע א *; האלם
ײט פ*לסטע די כען ח  א-פן »ז י־ א ענטװיקלען צו זיך פריי

רגענד פין פר*י םא װעלכע אי ץ דאנ  ז־• זי-נען ס*ע*יעל א
ם, סון פר*י אטיז ם, •אטרי ט ױ. ז. אץ שאװעניז  א־ץ רי

ײגציגע די איז דאס װ*רט, אנאלע א  אכע־ אין םק־הל ראצי
רי?א.

ם םיל אזוי קױפט און םקול די העלפט םי טע מעכליך. װי ם

ו לארןאל באארד, עחזעקוטיװ
מנעדזשער״סעהרעטע■ שעחן, כ.
ם׳טעימאן. לױױי, <*.

דער יח
ױנג םער

 ראדיקאלער שטארקסטער און נחןםמער ער
ly r ^ v w ועל̂ם ו דער אויף וורדען ארכײםער

 Si ,500,000—®ארמאגם
ר ע ר לי ג מ  t2jooo—סי
646—כרענטשעם

T  • n v  im נ  ױ  v  
סי• מ מו  w * n  vn 
m » שז  •ייייי״  i »  t t r

ו י ו ו ג ו ײ ר ^ י נ ר י י ^ yn 
ר ײי ײ ײי in• מייי  p •••

jtijg ײכיי«שי יי^ישי nm

ער ארכײםער דעו־ ד איז  אידישער אײנצינער ױנג
 םאר סאניטאריום אײגענעם אן האט װאס ארדען,

מיטגליעדער. סשנסאמוטיװ דינע

ע םןןםכער׳ם ר ע ח ארײגגעמםיח יו כיז 18 ®ון עיםער י
ר. ח « »י

11גייין־» זיו־ שייסם ײיאייאד. *ײן •« ג מו אי״י אױנ

tnw*«—י«8י«1י ײי n r :
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אינשװענס
פאר

ר ע כ א ם ס ו א י ס

 וארדכערונג יעכענס
 ענ־אומענט יאהר 20

פ״מענט יאה־ 20

מעטץ םאול
c v k דער דיט

 אינשו־ענס לײןכ יארק :ױ
קאמפאניע

n o ט טע23 איסט  סטרי
.4224 נראכיערםי :טערעפ^ן

 עװע״ דײלי 2008 :אדדעס זויז
.7610 םארדאם :.,טעי :ראנקס,

ען ױג ט עסזאמענױט א  ׳ די טי

ע ט ס טען ^ —אינסטװטענ
 אפיםעפ *סטיקעל כעקער׳ם דר. !אין

פ םען !נעהפט  טשענסעם. ק*ין ני
 '1« דר. אז זיכער, עס איז ןדערפאר

ע אן זײנען ברילען יקער׳ם ת׳ ם  הילף א
 דיי פערשטארקןןן זײ ;אויג שאר׳ן

 אויג דאם בעפרײען און ׳זעה־קראפט
שפרענגונג. פון אנ

ײטען אלע «ן װערען ארג ט־ ע  אוינ* ג
 פערזענליכער כעקןןר׳ם דר. םער

ט אױפזיכט,  פאר־י גרעםטער דער םי
ט. קיי כטיג זי

2—19ll1*יטס 1709 עווענ־ו טע; giniy
כר*כזוױ< ראהאוױ/ .יר סמ. ונת קןרנןר >

21 i כראדװײ איסט
סם. קגיגסוז גמנןן •1

עװע. יענאקס 100 __________ םטס.' ydiirfia מ«.
bpבראנ ראוד, םארדחאם איסט 202

*

 אײנר דע־ מ*ט נעשיאסעז זונטא: אשיסעס א*ע
d רי פון נאיטע jt ' ev ע־י. יעגא־־ס סייו םון 

.,םט־יג םעi‘ 8:׳t עװע:ױ, סעקאנר 131 און

עווי עקט1®ראש 895
בר*גןא ,yoies נעכעז

1עװ זיבעטע 2313
! סט. yDlM גענעז

D 1BA RN ETT L B E C K E R
OPTOMETOIST OPTICIAN

 םאר אקארעםיע נרויסע
 קאםינע אוו דעזײניננ

רןזײניננ. !םבראירערי
א א. •ראפ. םי  דלע

 סט• טע34 װ. 44
עװ^ לענאקם 322

) םם םע136(
 םרויןן ױננע םאר גורסעו

 םייקינג •עטרעז
 סלעטיפיננ.

65.00 םעםארעדכוד

M ■WfH

2441 גרעפערפי טעלעפאן

 פרעס לעאנארד די
יארק נױ סט״ טע23 איסט 42

םקעטשינג דעזײנינג
 רעיטם רעדוצירטע

$75.00 — קורס פולער א
 יעטעמ־- ערםאמרײכער או װערעז קאגט איהר

 םאנאמ 3 א'י נאדסעגט־ססעםקחןר אוז םאמי
 איז אײז איצט זיזי עדײכם איהר אױב צײט,

באװאוסטער נוט דער
םקול פעשאן טאדערן י

 דרײ«יױ סמנמיגנ, גרײדיננ. ■עםערדםײהינג
 נארמסנמם םשילררענם אוז םיסעס לײדיס, פון

םעטאדען. ■ר*קםיעמ זעהר
 אינםםראקטאי־ח ויזסיערט סיסםום. יײכטע א

ק. מעסינק  צא^זלונגען. לייכםןן ירײז
•״ ן, ניז 2 סח נ*כםיםאג •בת •* כױ • 1סי •ײענם׳ װמלכו אירנענד <ןומם

the modern fashion school 
104 w. 43rd Su B״». l  -y 6 *tk Aw. 
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M EBBW<t * i p i i B i y i » i

ר פח יראקאלס ד ע ל ד א אנ ש ע רנ ע ט ע א
ע ר ע ײ אדרעסעז אוןז

אורײמארס״ מיסעס׳ ע;ד ^יידיס׳ .1
luo •21 װעכ*y •רי»®

 »32 שלוווקם״קעחש, םילארעדפיער .2
•». ,1«♦•״ילאמי .,r 80^9 :ארט

 ̂"Mojro און סיילארס לײריס .3
סמ <«ית איסכ i:io — כיײקערס

 ios» — mop קלאוהםײסזרס .4
סד. ׳כ»י«יסאר .,ao נסי*ימןר

 װ. 181« — יתיאן קלאוקסימןערם .5
איײ. $,m%* סט.י וױויויזןן

 י״ 301 — װאירקערס עםבראיחגדי .0
יאדק. יל1 1*,0 סיע150

t — 019 מײקערס רײגקאוס .7 r i p 
•DfO כןסםזןן, .,t& חס׳ניגג«ןן

 - װאירקערס נארםעגט לײדיעס .8
יסקן״1«רא: סאן בידג״ וייען 411

קיי.
»8 ~ םײיארס סוט אוז קלאוק .9

יןרק״ נױ עמ., סעקאנד
 האטעדס, נארםענם אמאלגאםײםעד .10

2J1 14 *יסט®bo jt,. יןר^ גױ
 סעד 219 -- מניאן ?לאוקסײסערם .11

כריקליז. ספ״ ס»ן
 װ»«יגג• 724 — ױניאן סרעסערס .12

®so ]v,. בןשמז׳ ceito.
Z7 — t קלאוהסײקערס .13 r i p ײנס■ 

jrmyp ׳̂“s:vo ,.co «י*ור
 בזד 84 — ױניאז קלאוינ־סײקערם .14

קענעדע. ,vc*nr־ .׳so װעייי
 כ 38 — ױניאז וױיסמסײקערס גו.

r»n ,,ײ׳ פט תלו א •«. ניי
 ביא־ ®ר*«וירנ»ל — אז1וני האטערס .1»

 •רענקיױ ױז roll ,9 רום דיגג,
סן. לואיז, סם. עװס״

 סע״ 144 — ױניאז ריםערסײערם 17
י?•9י ניי עװ״ &:ר

1819 — םום*רעסערס אוז סלאוס .18
אילל. •יקאגא׳ דיװיז׳מז װ.

i - 1460 האםערס הלאוס .19 r j p 
ל׳ .JM הלאר? • מ *•י <מנ. ס
װאירסערס׳ גארס^ט װאטערירןף .20

יסר^ נײ ,xo rti7 װ, 22
תס .21 -o 108 - סי<ארס לײ » » *

r נו^ר^ ס•״ סןירי n  j.
tern 16 — יךניאן םײקערס דרעס .88

י|יק. נױ ,snso גע21
i — 231 סהוירטסײקערס .23 r j p .•

so rsl45י8' גיי .׳•
 װיד 724 — ױנ%אן סקוירםםייקערס .24

^ז ג נ ם?ןסס. בןסמז, ״co •י
יי״ 10 ־־־ ױניאן וױיסםםײקערס .26

ק״ר6י נײ סם., טע21
 װאל־ 1024 — ױניאז קלאוקםײקערס .26

ש • קליװלאגד״ עװע״ ̂נ
 1024 — ױניאז סקױרטםײקערס .27

•V קליװל^נה עװע., װארנאם
 2713 — יונאן םײלארס ל^ידיס .28

tmoptwtt יײיי■• סימםעל׳ סם״
1024 — ױניאז םינישערס קאאות .29

Jf קלױולאגד, װאלנאם
o ?אטערס .30 il — t r i p ײ ד י • 

41 סינסינע•♦, כילדיגג, לאוס
409 — ױניאן װאיױמרס קארסעט .33

JVP בדידז^יאר■, בילדיגג, ןןאריער
287 — ױני«ז יןאטערס ר,ארסעם .34

<אא. בײדזאזיאר®, עזי״ רעבי^ל
סער^נד 228 — ױניאז פרעסערס .35

*.iv« ו 'ג עןןעגױ,
םיי־ דרעס ענד סײלארס לײדיס 36

, ראקס* סם., םמונסענד 191 — קעדס
. סאסס. בזרי,

װאלנאם 1024 — יוגיאז סרעסערס .87
•6 קלױולאני׳ עװע.,

235 — ײניאז האםערס קארסמט .39*40
חײײעז׳ גין ;ריגױיהי*

t — 2 װןןירקערס קייםאנא .41 r i p*
*. נ״ .,to מ17 װ.

? םום hm קצאוק .4* ט״י ל, ליי צ 7 ’ע •0 קליײלא-־י׳ עווןנױ׳ װ»לגאמ 1024
לײדים אװ דעזײנעדס ױכײסעד 45

סמ• צע28 װ. n _ רװעי
״ ייאײקעים ט<י,»וט1פ־ .4* צ •*ר^ ביך סם״ טע25 זולסם iu5 ־* ץ

 281 - ^אוקם״שערם איטאאיע; .49
. י• •נ .׳so yell א. . .

 װא־ 919 — ױניאן װײסטםייהערם .49
מאסס. #|0באסט ״co tvs׳®*:*-

ױניאז״ דרעססײקערם טשילדרען׳ס .50
י. ^ ספז.״ סע17 װ. 22

ץ װ»יממדם נארגמנט אײריס .52  יי
לאם ,jto ס*רי:ג ס. 138H — יאז

1__ קיל• אנדזעעלעס׳
מ9 •אדםת 232 — >*.אטערס .53

toלוי«.7ויל»ד ״ w.
 1819 — יוגיאן םײשמרט רײנתאוט 54

אילל. אני׳p«w jb»ibo דיװיז׳סאן
 װי־ 7M — ידניאז קצאורוםײקעףס .56

eo ivc::»w,. ,באסטאן Done.
ם״ באםאנדעורל אוז וױיסט .53 ײ^  םי

י• ג> סםדי®, וארםײםח 100
יװיאז םעי״טערם דרעם אוז יןלאוה .59

1810 JUNP'W ,.CO 1VWTM1H .ילי«
D וױיסט און דרעס .00 W I  ײ• 9

n•• גיו ס®.* םזג21 י<• 16 — ניאז
« •רעסמדס סוט או? ל,לאיה .01 מי  — י

: סם., ירסור רי:ס1 37 • *♦■fn e ĝo 
קזתיזנ.

n ®סח * r: םציאות ®סח׳ז־ינע םיט

אן קלאויזמײקערס .08 a — ױגי i l וודר 
 6על ױן «*7 װ. נ. חןל, יעלןוס

o®o.סינסיג*•♦, ׳ V.
 67 — ױניאן םײקערס ר.אל1נאטא .04

♦. ,3 ס®״ »ע21 װ.
 — יאן1ױ עסכראיד^רערס באנאנז .00

י<ן.4ך ניי ®®רי®, «ע15 ייס® 7
2189 — ױגיאן קלאומסײתערס .0ל

י18 .g ^’«יל $*' •
 25 — ױגיאן װאירקארס ט1נ»רסא .08

 jfp חארפואײ, ס®״ בלײע
 282 — ױניאן םינישערס קלאות 00

וילוודעלויי. סם״ םן9 גןיט
 יאו׳1ױ דרעסםײלערס אוז םלוירט .70

קע^ ®אראגטן, עװ., סואדיג• 208
j •רעס^רס הצאוק. די׳  282 — ,?**ip 

®ילידעלויע. סםריט׳ *ע9
װאירלערס. גװרם װאײט אוז דרעם יד.

סאד.’ב#ל® ..eo ל<יס*ו9ב ». 1023
 האשערס גארמענט אםאצנאםײטער .78

 ס«רי^ ifwitwr׳i 724 — ױניאן
סאבס. בןסטןן,

״pivfcp io — יתיאז קילאוהםײקערס .76
םאסס. װאוסטער, ..eo סאן

 — ידניאז דדעסמײקערס קאסטאם .70
.9פילידעלו־ סם׳ ט•;3 ס. 720

 •רי־ — ימיאן א«רײט^רס תלאוק .78
 אוז yell ,9 רום בילדינג, ‘®וירגא

.go לואיס, .eo ,xv ולענקליז
 חך 128 — ױניאן םיילארס לײריס .79

?אג. גריגװי®•, עװ., ן9סיל«
 — ױניאן האטערס סוט אוז קיצאוש .81

איל. ׳VIVP’W ,.no דױויזמאן װ. 1819
 ײניאה בושלערס און עקזאםינערס .82

י. נ .,co מע14 • 281
 ,jto בעװערלי 84 — ײניאז לאטערש ^8

.IFP 4«ארא:פת
M יאנלא1םא 715 — עייאן לאםערס 

jf 4»«ליח ס®.׳
 pyo 705 — װניאן םײצארס לײדים .8»

 jyp ב״ נ. ,i״vwrr סם. ס®.,
jbo וױיסט אימאליען u f* םיי־ ררעס 

 4סםדײ «ד81 װ. 8 — יוגיאן לערש
נײ

t מייקערם דרעם •רײוחנם .90 r i p — 
יאדמ״ ניו עװ״ לץקסינגםאן 725

נדי 84 — יתיאז סרעסערם קלא״ק *2
.3VP ,VBHPV® סם״ זזערלי

 —ױניאז װארקערס נארםענט אײזײס .93
♦. נ. ברענפרו, לאנג בראד;\ײ, 114

 X 529 — ױניאן סײלארס לײדיס .97
3®eo y,. ל!>ס xv^fwnztf •ל»ל

 811 — יתיאז •רקסערס סקוירם .98
 עלם און i®7 װ. נ. חאל, •עלאום ■דד
dbo,. ,9 סינסעעטי.

 װאיחמרס ודס1 װהײט אוז וױיסם .100
 סם. װ**יגנםאן װעספ 130 — ױניאן

•ילל, •יקאגא,
1 .ioiװאירתערס םיילאדס ם1ארנמ ip•

 ביל־ ס®., מלמיםאר •. 1066 — יאז
,1« «יס*ר,

24 — ױניאז םײקערס רימתאוט .109
JW םאנ«רמל׳ ס®., גולכאול®

iob* װײסט אײדיס m דראסטייסעדס 
 םײיעל 540 םעםיעל, לײכאר — ױניאן

. ק»ל. #גײיתלעס׳ לאס . .
 164 —■ י?ז1ױ סייאארס מידיעס .104

♦ייקא־ ,306 ♦. ס®״ װאאזינגםוןן װ,
אילל. גא,

 באלםי• *. 925 — ױניאן כאםערס .110
םד. באלםיםאר, סם., סאר

m. םײתערם תא\ט1רײ קליװלאנר ip* 
גילדיע, סו«יריאר 305 — יאן

•V ?לױדלאנד,
1 2.J װאידקערס גארמענמ ליידיעם ip־ 

,so. »4 *ר*דד •ריבס 37 — יאן

1 1 ם .3 נ ע ס ^ נ ^ ך י ^, ip  oijrjrpirn• 
n&12 jt 723 — r r ,.נײמם סי

j .♦ ,19װערנ
־ip כױיקעדלם ריעקןווט אנד ראבעד .114

 ,po»n ס®., •יר« 2030 — יאן
וױסקאנסין.

״ וי״םם׳ .116 r? ״,״”“ײ׳ ^ c g Dili בראאד 843 45 — םיילערס
a,.® .נואר?, ,48 ר «.n  j

«n ױר־ ײאירקערס נארסענט לײדיעם
̂ןן קלינסא!, ,ny יןמ 1^7 — י

• 4אײאוח
 ,tV'ip eniW'D לײדימס לאסםאם .120

י• J ׳lyoyreMi m®d פאחןסםער 20
 ײגי װאידקארס גארםענט אײדיעס 123

7 — יאן •עטץרסיז ס®^ ppo נ. 4
. .wn נ.

־*if פיטעדפ נארטאנט לײדיס .124
’יג00O 0 — וואריזערס טעריישאז

.4וראנ*יסמ ivo בולײארד, װילאו ל ^
א םײל^רם לײדיעם .126 ני י  138 — י

נימ גדינווי••, .,eo העםילמאן
t — 48 קאאוהםײקערם .127 r i p *סםיל 

םמעםוארד. עװע״ װאנהןר
ם רײניואוט .129 מו י t — 84 סי r i p

 Jf? ®אראנםא. סם^ מווערלי
 סיילמס״ גוורכמנט לײךיעס ריטײל .131

בדאדמײ״ איס• TIP?! — 275 לייט
. י ג

ױניא־־׳י וואידקערס באטאז קלאמ .182

 דער װאס באזאי דער זײן ױעט דאס
̂ ר׳yענםv €בטישמי1סא^אי סײד ״איסט

 #דןאר ״פאײױגיטפ״ א־ז אראנזיעירט האט
י פא״  ;,אנפאמעגד טעג, דרײ י

̂טמן אװענט׳ זונטאג ניז ,4,,אפ״ י
 כאזאר דעי א§ריר טעז8 דעם אװענט

 יעא״ צו rin'v on טיט אלאנזיצירט 1יא
 נע״ ד♦ א״במיצוכױען אײו״ פאני א םען

 נראדוױי איסט 204 פין הױז קױםטע
;y»'OD,‘'*,y*o נרויכ^־ט׳נען ם*ר^*

 byv, :״עז װאס זאכען די אױסע־
 װעט ב^ינ, ש«אט סאר הױפען חענען

lyiyiyipyuv ג-ויס* א פרי♦ נאנץ •ועדען 
 jvsyp װאס די וװ װײזטחןוי״א ארטמע

 זײן אױך עיען עס באזאי. ^ים קוםען
ט ®״ייזעז, yinyy״ טיי ײנ  איז א

ױו .u;yס io ני
 ייין ׳שנת אויך m (o:yiiH ♦עדען

^ זונטא; טי אכמי ; tyiyp m u m  t^ y p 
 PD פ^רלעזו.גע! און tyD-.yyiVP רייכע

יןעסטי״עד. כעװא-ס^

עו איסט װ ל וי א » ק נ אנ ב
eao ,סיט/ יארק נױ כחודוױי

*ינםעחןםמ ספעשןןל אויף ט*נ*ט יעדען גלמהלט ווערט אינטערעסט
*קאונטם. סײוױנג *ון

*ננענוםען. פארגעניגען םיט װערען דעיאױםס קל״נע

איצט אקאונט א״ער עפענט
.iyoyn און $5.00 באל,סם דעואזיט סייו»

וועיט. דער פון טיייען איע אין נעשיקם •וערט ;עלט
 אר• דער איי ניזנןןם״ ,אלטע נזערע1א ניבען סיר װ«ס כאהאנרלונג די

ביזנעס.״ ״נייע אונזער םת װאקסען שטענדינען פאר׳ן נוםענם

דענטיםם אייער
רנענד *הן צייהן, אייערע ע־זאכײנירט ער כיי קאסם, װעלכען אי איי

סט איינענעם טי ק דענ א

ן א י נ ר חשלם ױ ע ס ענ ס
•. נ• סטױט, זוטע »יסם 131

אן דעם p• דעטארמסענם דעגטאל דער טער חעלטח ױגי  אין ה*ט סענ
אהר ט 1922 י ט חייסם, obt ארכײםער, io,ooo געדינ  פח עולידגסי
ע^ זייערע און י. װ. ג. ל. א. דער לי אי דער םאםי ם ענ ם ד םענ טארם חן

ם איז שטאטע ױסגע דיגען זלז א

פאםיליעס דיערע און יוניאן דער ®מ מיטגליד יערען
 ר ע י י א איז סענםער העלט װניאן פון דעפארטמענם דענםאל דער

ר פאר פרײזען די ם. ס י ם נ ע ד ײט חן  לוים נערעכעגם װערען ארכ
פראםים. װעלכען אירגענד אהן קאםם, דעם

ץ א זינען, אין האם ט, צאהן א אין לעכעלע קלי ײנ ט ה  א םיינ
אויפצומארגענם. צאהן שלעכםער
m* 8 כיז פריה דער *ין 10 םון סענא־ך ;שטוגדען אפיס i .אװענט

ת; ב טױס*ג.3ג* 6 כיז םריה דער *־ן 10 םין ש

פון דעזײנערם

פארלאננס סד % װעדען הלײדער פרױעו
!טרדען אין סענעי ««ר ןדאסעםיא[ נוטע א

 םיםעם פרויען, פאר דעזײניננ אין
 קורם, א קיײדער קמדערשע אדן
 כאל־ א םײנט טקול םיטשעל אין

 גרויסע א און פאזישאן דינע
נעהאלט.

 נארםענט אוי הל1סק םיםשעל די
 ״1נרי מי־קימ, ppoy* רעזייניננ.

 קאיי־ םמיע( םאר םיםינג אח דיננ
 י*הר 50 איכער עאכלירם דער.
ערפ*לנ. נרעםטען דעםי םים

 אירעען נײע
 סיסמעמען נײע

 מעטארען בעסטע
רעזולט^טען בעסטע

 און ס*נ אוגטקרריכם. פרױואט
 באד־ננענעי. טםע סצאםע;. *װענט

 קומם אדזור םעלעפאנירט שרייבט,
 םואעד סיט נוסלעם םרייןן א םאר

אים*רםא*י*ן.
 א'ן דעםאנםםריישאן פרייע

סקול. אונזער

פרײטאנ אוץ םיטװאר טאנטאנ, :קלןןסען אוחןנט

Mit c h e l l  d esig n in g  school
NEW YORKIS WEST 37tb STREET, <

n«M i rm  Io . 1(74
Bm<m  M Hiywwd PW«



Mj*o ױגיסו, דעי פון po חעבערוננ די 
 *דנײטער די po װ״דז׳פעס די אױןי
װערען. «1סװ><'3 ױעט

j ן.ף טד» * y I. ... •ד “
?0» y| ,־׳ 8« «!11 »«י>ז;«״«ט*

yi w m i*((׳r0*301*01־ •n  ;y»”
0‘3?« t ׳ «*׳־י r W 

w «ו o o n o t 9׳ ,דi?03 i» ^ * j i:» 
1* «(1*0*3 k*)י «י3*0 ?0*0(0ס;״י, 
ti”»״*M  r t i !<* י י י ײ״י י  1ײ

0 0 o n־>׳i ) i n  )*i)»0 y ‘ <e p3״» 
.i r w » i

0 ay•*) fiyi o*i<03«9<*׳ it*‘)* י  י
09)y?i**0?yii? 1(1*8' ,«?9 ?ס(«ן ;■ט i 

fMWffl 0״;»• »IM'׳ *ft 1״ *M! " 
<»**»1'» 9 in ir0P»6 i)09  -»i po 

OM(•**,,;**׳* V m  0*9 001  son״ } 
i b ,0)»9**)o n*0rr(|? 0 W־*?*

t<0 ? * i i *1?» •0(« 8ד fn‘, סין 
m י*ד?• ?•y> 0 •) b »i  3*‘ *» »o 
0p» ?1וןו?(ס(* ר־נט־ג ( '0 f»?»n, ט1י* 

am ״ )oy **,*ז« 1«יו9 ?סן «(ט9ס*‘• 
b נ*ט 0ג*  *y i ,|**t״*oyn i »*0א•» 
ii 0׳f('0(*1* «יוי9 10 0 l׳Jin , i n 

 יוז (ס־אנטי, y»aya ד• יײן oyn דסס
‘VWV ד• ס*ן ((«;1ד*((03|'0<*1* די
o־io <«ן0) ry jt׳<»i*yn !y •10)*1* י 

t*o ׳put ׳ פ*י ס־«ס»)rooy» 0ג«ײ' 
in 1 סױף ,oy?3*iנ*״1« ?סט י׳ יסכ 

iy> .?n *X0 ‘9 »•*) jy jfV סטר״י 
 ”‘*ט;9 ני*« ׳צט־סס ס ג«נ*סנט ?סט
w י 1סי»  02 יס?ס< 1»י *ונ־סו׳ י
iy סיז  *11 )ro n » ) •yon) V b ס־ז 

ob jyryj ay* סט?•*?. ד«כ
8 ?y iא?ט f*o, ד־*י סינער דסכ 

0**jib  i3*t •פט׳*׳*?*׳־ ד t»)*׳t*w i 
pntt ס«״ ד• סץ ס־־ני־ס דער נ»י») 

n f m ,?*•*ױניסו״נסדיד סיג««* ש 
?•?1« ג׳נדק ־n**<3‘0 א<« «ן,3(1(

 *ib הסח־ס״ ״ײס׳רפיננ 0*9 ייט«ו3»?
m ,די סז «**««, יס« 0011 *ײיסז 

 ס<« די ס*נ«י ?סנס׳־סל ס ײס« ימיסו
*י««ר.3»י

«*** *?ayr נ«ס«««י«« די י׳*«ן11«
 *רנ*«ן,8 ״ס*נד«««נד«נט״ יס סייד («ז

tn ױניסגיזידט ײנ«ן1 «3מ<1 o W J.

ר ע מי ל ע ד א ל ק ®י ו לן ר ק ע כ א  ס
ן ע כ תן * ד נ טו ט ש ײ נ ר  א

ו ר׳ א m פ

)1 «״« 11« («לו•
 גלײר װ«« «ס װסנעז ון6 ײניסז, ד«ר *ן

si* in ווינ«מ«׳**«ס m .הסיסס
»ז1 » i י n ד«ר חס« סנגעיזנענווײס 

 סמיסגע* ײסו ל«««« נססרד ח׳*סינ«
p*r» « נדיף »i ר*טנליד«ר די in  |ib 

 :פסלנ« *11 *ך1 לעזט ױ«ינ«ד יתיסז,
 דזשסינט דער פון םעסכערס אלע *ו

 סקױרסםייקערס א*ן בל»,*ק נאאח־
 יל«דעלפ*ס.8 אין ױניאנס

in עװןססער * i3  no :
•ע־• סי*«דין סז זיכ«ד, 1זי*;« סיר

 *ס3 נעויסייז ol»D’*io»3B*vo וײנ«ז ««ד
n װײנינער » » io  *n, סתי־ די י«ז«;דיג 

 fio סרבייט רעסמנס די סז נסורח «ריג«
 סס״ אײד ס*כז*גד«;ס »דן mio*6 ווכנםת
io ס*! א*ז )D«*on( סײ«ט* b p j *»ס*נ 
n אטליט » n  n.( ײסס11 סיד o*iiw 

 גדויסען דיז«ן פסדחיטען 1« נדי 1» אױך,
o פסר אאאייק n סידי׳טעז in n jo n 

ײ און  ומרס ׳הפקר י1אײ יסתז ײ ניט ז
 דסלסר כי׳ייסז חסינ » *מ«לס1» ס*«ס
חסיאס. ססר׳ן פאגד

o די pii»1p״d i»p, ׳i n ” ;e סנ־ סון 
n n »*אדנײט«ר סידי׳ jib יאדיז גױ 

 ם*רע;דיגט ׳טוין ס*«ט ני) כם«ט «!3ה«
jm די io r ייס3אד i «b׳oron  i ײסס 
f,, מן ס pm* o« ״ n  loo ojoi»n.

1310*1 m  11B ,I0*1V 1»300P1f?P־?
ר  סויך i*t הסט ,oi*3o*o b**i איחר מ

on***3 orr\f> nvi* n״ i io r  o in 
oop o* סרפייס n  i■”.) ס1ל6נא׳ 1*1די 

ib*3 מם-מחייס*( 1אי  )n o ii) *אונ״ «ל 
n * t .30 לססאלם*i 1*נז1א *וליב 

 יט3 פריהער דסס i*o *ז3וז* ססרייה, •
in fi’t m i  03*p<*•

i, 0*1*13 (10 1*00*118׳ ,0**0 n 
*»i*oip יים די* t o  io ס םילס־ איז י
1 •*a>nסי*ן i*B n n)» די לעב*( סיז 

o**3i» n iio r 0■ הס־סס, ססר׳ןP3i 
im* מי ip oom r n*i3 io 1א) in * i3 
n א•( po pio* i*3 אין n s o .שסעט 

 די חלילה י«< ױיס*;, oiio i*o װארים
 *ױ30 3*013 1*0 00י1 *010 *003*1103
i סים נ*הן n ים3 איירס■* אין ייס31א 

*»n m  )*■■r,) די *ט1י דסז o**p3*d*o 
no זזסיסס t*iio ייד סײימייס o r io״* 

י/ר■
t o  in n o e  m * in 1*1■ אייך, to 

n די iio r '»ס«נ*־ בסלד יסל «דנ*י 
 »כרידזןר אדן שוחזססקר >“ודע ^וגײם

 װאגדערעד איד^שען ןװם חוכ ןןיחןד סוס
^י און ד חיאוי כײדעדאיכזג אוגתר ז  נ

fjnim i m r נױסעעד דעד אין איזמן 
ןײס*

j  .® n אן קלאוקנױיקערס  ײני
פ״א, םון . ״ אדזן̂י פ̂י

^ ^ Mi■ 11 All ■II * o(

»40*,3» 1'3-y-y •*ע..נ «|3.*1 •ג
f׳o e« סנ«־ סט״׳ל, •(o »4o (סך

3 y in •  i?**׳o, דסס yrO3»i**0 *i* 
pi »>»׳ i» i» r »0 1403 **ו0 ;‘װ»*o 
)»* »*» 1*» *31*0.)

0**10# •n  (io i#in*• *1 ,ff‘ o,

11' 1* 303»» »<*»m  )18 »8 0 ir»T ‘ J 
 ל00יס ,B*1»P1'011 0T3 *31*10־0**11
9 W!11« «י׳י Tמיו ר  0*0 ׳*«!‘710013 י
1»0 «!0*113 .0*1 )10 P'*100 )»»11P 

oi J3*f‘(» ♦ד O»**ii׳w * 3 * o  0 i 
#3 i»o**ii )»3**‘ 3ioי*י«ו 1« «טר•׳ 
'31*0,) 110 001 11*0 1***1 1*3 309!»

,1*0*13 )נסו

ע“ ען די ט ד א >ודץ ר ען • ש ױ  אי
סט ד רןונ ע ט א ע ט

«'3 «!301 «!,301110 «0*11«3 3ל*1«
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t סעני נ*נםס, רע i ,(*?op30׳P"K •>הס 
 פ״נ״ איורסעי הע««ר, ti!>”?30 סערן,
 בר«ס• .m <«פ?סװיץ, סעטיועי ,3כ«ד
t יסו, «**i *?װסנ?«ר. י1ה« און ?וכיגס 

 ?ײ• <'װ<אנ^;p םון סערל׳עט״ן «י”ר
 ייז•1 «<יאס ׳עיהאנס; םון ס?וי־מא! ראז
 מסגעס*; 1פר« פ״לאדעלם־א; סון 3נער
״ סאו< און פססטסז; םון  ?ע־ םיז סאן1ז

נעדע.

וואד יעדע ״גערענםיגסײם״ וי איהד קרינט ?
כעקסנטע אײערע קליגען  

{׳ױאך יעדע צײטונג די
ניט װאחם ניט, אױנ  ?

יאקאי אײער םון אויםגעפינען דאם פתכירט  
צו%דעם דירעקט שרייבט אדער סעקרעטער,
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אויפמערקזאם!
 ארוס שעפעד די פון נארםעטס דױס אנדעדע אלע און װייסטעו דרעםעס, סהױרטס, סוטס, סלאויזס, נײ ארנײמןר די

נעמפענם םערנמשאנאיהאט אינ־ דער פון דעפאדסםענט ארנאנץיישאן דער דאס געמאנט, אױפםןדקזאפ וועדען יארק ניז
ס ע ס י פ א ^ ה ^ ײ ה ך

םטײטם חשױרזי נױ אװ קאנעטיקוט יארק, נױ
 טון שטעדטלאך און שםעדט די אין גארםענטם לײדים כיי כאשעסטינט ױינען וואם סרכײםער, די

 ארגאניזיישאךדע־ אינםערנעשאנאל דעם םיטזװחעלפען געכעםען ױינען שטאאטען, דרײ דערםאנםע די
 אוט־אוו־םאון די וועגען אײםקינפטע בריינגען וועלען זײ מען ,W® עם קאנק זײ ■ארםםענט.

פארעפענטליכם. דא ווערען װאס אפיםעם, כר. די פון סײנעם ידן אז־ער אסיס, דזשענעראל אץ שעסער
ע די #צי מ #ר ט אינ» ע ט קײנעם צו װ םגעגעבען ד  ארױ

מןרען. ט עם ו ע האלטען װ ען גע קט װער װאט. סטרי , פרי
אפיסעס: אום״אדױסאון איע ®דן ליסם די איז אפ

קאנג כריתשאארט,
דדט. נ. גוארק,

שוירזי דדש. נ. ׳סימי דז

 דדש. J כרענפתז, לאנג
 דזש. נ. האקענסעק,

אנ; m ל. סיטי, מיילאגד י
יס

 דזש, נ. ■ליינסיעלד,
 י. נ• וואלי, םיריננ

 י. j סדאסס,
 קאננ. קאלםשעסטער,

 קאננ. םםאםפא־ד,
 ?. נ. ױערנאן, מאעט

 בראנז׳״ױק, ניד
עםבס־ ■ארר

 חעדקװארטערם טריידם מעםאל
 עװענױ אראנדזש ס. 68

 םטרטי םאנטנאםערי 103
םטריט נאםערי4םאנ 76

 כראדמיי 114
 םםריט םעץ 7
עװענױ דזשעקםאן 9

 י. ג װאלע, םןרינג
 י. .1 אדאםס,

226 כאקס
 םטרים סםילװאםער 42
 עווענױ טע4 סאוט 33

םמרים דזשארדזש 340

 םטריט םעין 927
 רעיד טר. — 4501 םארקעט

 ברוס — 4507 וױיװערלי
 ראזענבערנ, — 2883 םאנטנאםעיי
שנייד.

 שנעיד — 2040 ברענטש דאנג
 דוראנדא טר.—־ר1499 האקענסאק
 טיניע — 0068 .פאינט האנטערם

 ארעטצקי שוב, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 דזשאנםאן עליזאפעטה
 בריטםאן מרס.
 סארץ הערי
 לאנארדיא אננא

 םאגיא ל. — 3796 הילקיעםט
קעיהםע. ק. ם.

ב א ק ײ ש דין, דז ע פ ל א םענעדזשער. ה
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דעטארט־ ארגאניזאציאנס אינטערנעשאנאל
געעטענט װעםט דער אץ מענט

 אלס ערװעהלט װערט ®ערלשטיץ «. וױיס-פדעױדענט
שיקאג^ אין דין װעט אפים הױפט דער
ז?1ײיר??ױ H — .“׳",HH2 טיװ

־־ דעי^״טטעגט, דעפ ודר טענעחשעו אלס :חלט
עלזעמו׳ ל8גענער ן1® כאשלוסען אנדערע נאך — . .

׳ זאגמאן, מאױש ®רעדדענט מרן סטײטמענט װיכטיגער *

 כא^ילױ ע ג י ט כ י װ רי צוױיעען
 געװ^ורען אנגענוסען זײנען װאס סען,
מ םערטע^יעהר^כען דעם אוױי טי  םי

 פון באארר עסזעקיטיװ רזיעענעראיל ®ון
 לע*״ איז װאס אינטעמעשאנא^ אוגזעי

 נױ אין געױןורען ^סגעהאאטען ולאך מע
p?גלײך בא׳צילוס, דעי זיך געשינט ׳»־ 
 װעס• אעטערגעיעאנאיצ אן עפעגען ,צו

 אוישפא* װעט ־עסארטמענט, טערן
 ארגזערע םון אינטעיעסען די א״ף סען

 די אױוי װי גלט אזױ ױני*;ס,
 דער אין טיטגי*ידער די שון אינטעיעסען

 הױ*ט דער מידעא־װעטט״ די אין װעסט
 זײן װעט דעיאיטביעגט דעם פון אפיס

 דער װעט ״עיקאגא אחיץ שיקאנא, אין
 אין טעטיג זיין אױך דעאארטםענט

 סס. סינסינעטי, טאילידא, קיצױו^אנד,
 ^וטעדט* לרײנע רי און דעט־איט ^ואיס׳

 שםער^ די אױם זיך געשינען װאס יאך
 אינטע־- דעם שון לענעדזיעעי אײס

 איז דעפארטמענט, װעסטעין נעש^נאי־
 וױיס*«רעױדענט געװאױען אויםגעקליכען

 אױף אײנער, פערעילשטיין, םאיי
 זאגען, בא־^טיםט גאנץ קען טען װעמען

 מאן ריכטיגער דע־ זײן װעט עי אז
פיאץ. ייכטיגען איײם׳ן

 װאס אלייז, יע־פא־ *ט־ין ע־ישטענס,
 געגענ־ יענע אין באקאנם גוט איז ער

 צושטאנד רעם גיט נאניז װײס עױ רען.
 איגדוסטריע גארמענט ילײדיס דער ם\ן
 סף א האט עד און טקומווז, יענע אין

 אײן מיט ארבייט. דער אין ערםאהרונג
 ניט דארף װאס *:,,דע; א איז ער ׳װארט
 יענעמס אויוי ״עערען לערנען זיף קומען
 יאהר עטאיכע יטעהנע האט ־,ע כארד.

 ה^וט ער װאו קליװיאנד, אין םארב־אנט
 אוױי אװעקגעיצטעלט מיה ״ט־וערע מיט

 ױניאן, איח:♦אכער^ק םעסטע א םיס די
 נים םעחר װעט שטורם־װינד קײן •וואס

 ווייס עס װער א־ן !אומװארפען קענען
 סלױױ אין ױניאן קיצאוקמאכער די <וי
 עםי^יכע מיט אויסגעזעהן האט אנד5

אי«טער זעחט זי װי און צוריין, יןוחר

 D®11 אפישעצען ריכטיג קען יענער אױס,
 אױפ׳ן אײשגעטאן דא־ט האט •עריל׳עטײן

*נס*טעטיגהײט,י*ומאגיזאצ םיז געביט
 ער איז איבײט דער אט םאר אין

 קיױויאנד אין גאר ניט כאױאוסט גוט
 גאג- דער אין כאװאוסט איז ער אילײן,

oom און װעסט צער rttrro, דאס און 
 דער אז בײטרןונען׳ סך א געװים װעט

 ד^נוארט״ װעסטערן איגטערנ;ף»אנאיל
 דער אין ערםאילגרײר ?ײן זאד מענט

אן. אנסאנג םון גילײך ארבײט
םון אױ •עריל׳עטײן װײס־ירעדדענט

w טעט״נער א נאטיר w, א n y s טיס 
r סך א r \ W, איצט^ װעט ער און 

 אױשצ׳אי- װאו פןרד נרײטאן א נ^ר נען
r בען t זײנע און ענעמיע 

r ער איז איצט כיז בכילא. m\ חור 
ly rn y jyo מי חני םון מו ח *  לוד ^

j r אייט פון קליװאאגמ אין n\ און 
 רyד ױץ ער װעט וױיסאר

 אץ ^ודטן אינטעמע^ז^נא^ אמז*ר פון
 vn אליפגפנא דין און• װעסט, חןר

י די ױץי אױפצוואסען א ♦וד ^
ײו אויןי (׳•יזי .)6 ו

כאסטאז כאזוכט זיגסאן פרעדדענט
 דינסט^ג איו זיגטאן סאריס פרעזידענט

 ער כאסטאן. אין *■געםאהרען בײגאכט
 אינטערעסען די אין אהין געםאחיעז איז
ױגיאן. דער פון

 ״נערעכטיגקײט״ דער םון יעוער די וױ
 צו• יאננ ניט באסטאן אין איז וױיסען,

 אינטעמע• » געװארען אנגעפיהרט ריק
 אונטער ארגאניזאציאנסײןאמיײן, 4שאנאי

 וױיס״ אונזערע םון םיהױעחעאםט דער
 סאנעסאן, און פערעי״עטײן פרעזידענטעז

ן ראט װעילכער  אן מיט שארענדיגט ד
 קיאוקמאכער םון סטרײס ערפאיגרײכען

 נאך דרעסראכער. און וױיפט סון און
 די ;אך און אמאניזאציאנס־קאכייײן דעם

 אין לאקאי^ס אונזערע זײנען סטרײסס,
 און געװארען, געיטםארקט סך א באסטאן

 םיט אנגעהן בעסער איצטער קאנען זײ
םריהער. װי ארבײט דעי

 אין ױניאן־טעטיגהײט די אט אבער
 װערען אײנגעשטעילט נאך דארוי באסטאן

 דארט איז דאס וױ סיסטעמאטיש מעהר
 אונזערע און געװארען, געטאן םריהער
 םארילאנגט האבען באסטאן םון יאקאיס

 העל״ אהין קומען זאיל דגמאן •רעוידענט
 איו, ער ארכײט. די אײנמטעילען םען
אוים׳ן באסטאן אין געםאהרען זא,5אי
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 שאפען זממן קלאוקמאכער טאראנטא
אוגאניזאציאנס־אונײם פאר פאנה א

 ארגאניזא־ איגטערנעשאנאצ דער
 אונטער קענעדע, אין ציאנס־קעמפײן

 װײס־ירעזידענט פון םיהרערשאםט דער
 אנ• ענעמיש גאנץ װערט זײדמאן סאל.

 װי גוט אזוי שױן איז עס און געםיהרט
 רע־ גוטע ברענגען װעט דאס אז !יכער,

זוצטאטען.
ך רופען גוט כאזוניערס  די אם ד

 מאנט״ און טאראנטא םון ^אוקראבער
 שוין זיך האבען ארבײטער די רעאא.
 ״איעךשאם״ דער עון אננעאיטען גענוג
 אר־ גוט זײן װידעד וױאען זײ און םגפה

 װעאען ׳שיעט עס װי און גאניזידט.
 א האבען וױדער גיכע; אין נאר ?ײ

 גע־ עס האבען זײ וױ ױניאן, שטאיקע
צײטען. בעסער^ די־ אין פדיהער, האט

 קאאוקםאכער־ די האט װאף <עצטע
 א אפגעהאאטעז טאראנטא פון ױניאז

 םיטינג דעם אױף מיטינ;. גוט״באזוכטען
גײםט. גוטער זעהר א נעהערשט האט

כיי־ דעם םון טאגעס־ארדנונג אויפ׳ן
 צו ױניאן די אזוי װי געווען, איז טינג

 װי באפעסטיגען, צו איהד וױ שטאיקען,
 שטעהן לענען װידער זאי! זי כיאבען צו

 גערעדט איז עס םיס. אײגענע די אויח
 סםעציע־ א ארױפיעגען װענען געײאדען

 םון פאנד א שאפען צו אסעסםענט יעז
חגר דאיצאר. טויזענד 25 װאסעיע •

 אוים• מיטגלידער די פון איז פארשצאג
 גײסט כעסטען אין געװארען גענוםען

 אנ״ געװיס װעט אםעסםענט דער און
 םיטינג צוױיטען א אױזי װערען גענומען

 איז מיםינג דעם אױף ױניאן. דער צפון
 *עװא־ דיסקוטירט בילויז סארשאאנ דער
 זײרםאן װײס־פרעזידענט װי און, רען
 אנװעזענ״ אלע האבען איבער, אונז ניט
 םרא- דער אין נערעדט האבען װאס ׳דע
אסעס״ אן פאר אױסנעשפראכען זיך נע,
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