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 לאקאוט א מאכט פירמע טאואנטא
סטױק א מיט ענטפעוט יזניאן

אױסגעשלאסען ארכײטער ioo ארום

̂נםינענםא? און קיאוה ר#י#א די  ק
̂נד 460 םיז קאם*אני«  וועסם, ריט״שמ

 מנראמז חאם קענעחו, טארןוגט*, םיז
 »ון ױניאן דער מיט אגריםעגט דעם

 איחרע פון *רבייטער די אויסת^אסען
 אין ארב״טער 100 ארום מעיער,

 דער צו באאאננט האט פירפע די
 אסאסיאײ׳שאן, קאאוק־םאנופעלט״שורערס

 אונטעתע״ צורימ אאנג ניט חאט וועאכע
 סיט אגריםצנט א־יןאאצתטױוען מריבעז

 טאראנטא, םון ױניאז קלאוקסאכער דער
 סטרײין אעצטצר דער ווען צײט, דער אין
 אבער געײארעז. געםעטעאט דארט איז
 זעהר בענסט םירמע דערמאנטע די

 װאס הםחר־צױשטאנה דעם נאד לזטארס
 זי געהער׳טט. דארטען םריחער האט
 ארביײ די עקספאאאטירען װידער װיא
 די און אופן. ערנסטען אױם׳ן טצר

 יוניאך מיט אז ה*נים, וױיס, םירמע
 טא}# קעגען גיט דאס זי װעט ארבײטער

 םארצװײ״ א געמאכט דאריבער זי האט
 אויסגעשאא־ האט זי — שריס םעאטעז

 אנ״ װי< און ױניא^רבײטער די סעז
 יר די אבער ״אפעךשאפ״. *ז האלטעז

 א סיט נעענטפערט גלײך האט ניאן
אויס״ באאד װעט םירמע די און סטרײס,

 זדשבוז דעם געמאכט חאט זי אז געפעצן,
o אחן n .באאעבאס

 אמטעמע• #■אאאקאװ סאא. בר^ד
 M טאראגטא, םון ארגאנײזער ישאנאא

v יאדק« נױ אין געווען װאף די t צו 
>.a זײם או̂י (אלום

 צוגעכען װעט און #קאמפײז נאניזאציאנס
 דארט דינען װאס רי, אלע טוט םח׳שען

 יעװע־ און גרויסער ח\ר מיט פארגוםען
 געגעראא רער װעט אױך אדכײט. רער

 געלעגענ־ א האכצן באאדד עקזעקוטױו
זיד״ טוט דארטעז װאס זעהן צו הײט

 מיטיגג דער װאש צײט דער דורך
 דארטצז זוצאצן װעדעז, ;עהאיטעז װעט

 װאס סאסמיטינגעז, װערען אדאגז״צירט
 םיטגלי די סיז װערצן אדרעסירט װעאען

o םון רץר n באארד. עקזצלוטױו גענעראל
 אױםגענוכיען װעאען מיטינג דעם אױןי

 פון םראגעז וױכטיגע זעהד צאהל א װערעז
 וױכ״ גרויס םון זײנען װאס פראגען טאנ,

ױניאן. nn םוז לעכעז אין טינקײט
 טאג אויןי׳ז פראגעז, די!זױפט צוױ״צען

 סיטואציע איצטיגע די זײן װעט ארדנוגנ
 יארק. נױ םון אינדוסטריע קיאוק דער איז
0V ײע־ באטראכט אסא? 1נא דארט װעט 
 געםאן צײם אעצטעי די איז װאס אילץ רען

 ם^רונגצן די אדויסצ^טעילצז געװארעז
אן גאווצדנארס פאד׳ן  מארןי אזוי חאמ̂י

 מעג־ געװען נאר איז עס וױ בויט אזױ איון
 ארומגע^ט גענוי גאנ״ז װעט עס און ייה

&)• זײם אדןי (שלוס

לייבעלס פאלמע נענען וואדענס D3SM1SB51 לייבעל
 איגדמרסירם סםיטח גאװערנאר
לײנעל. פאניטארי דעש

 דז׳שאעם po דעיארםמענט ל״בעל רער
 קאנםראל, סאניטארי אװ באארד

̂ע, סון יעליאד א אױוי געקומען איז  םאיל
 ג•/״ זיך האם עס ?ײבעלס. גאכגעטאכטע

 מאכט װאס חברהםאז, א עיעס יאװעט
o נאך n םאד־ א און ,7 * * 4 * 2* לײבעי סאדםארי 
 סארשירײ• צו ;ארוארען, נצסאכפ איז ?וך
שע טעז ל ^ *ו ע ב ײ טארקעט. אין ל

 דירעיד nn סאסקאוױבדפ, דוידזזצנרי
^n»*n לvלײב םון טאר :  דעם םון ^

 קאב־ סאגיטא^ אװ באארז־ דזמאינט
 ארוים־ וואך ילעצטע nיכעnדא חאט א̂לnט

 םרי^ גאנצצז אין ווא-מי^ א געמישט
r« םאנוםעק^^ר קײן דאס n  nn-* 
nn אין nn אינתסט־ גא^נם אײדיס 
y'n, גיט זיך זאא nnװpקױסע?, צו נעז 

i jrn ,אנז־צר ןצלכעוו ודדטהד נעברױבזן 
̂■n אחח לײבצ^  ̂ o nאסאגיס״# o n 
 צד וצרם1 װאס לײבעל, טצןnיזיnאויטא

 ^ארםסענט לײבץל רעס םיז נעשסעלס
סאניטאדי אװ באא^ דזיעאינט רעס םון

).1C וײט אױא (׳שיוס

אין הױז װניטי אונזעד פאר דעחשיםטױײשאנם
נאנג ולעןפ אין פאדק פאדעםט

\ צו  ײעם געלעגזזנהײם n^ צו — ארגאגיזאציעס ארבײטער פיל פון דעלענאציעס זיין אנדועזענד װעלען עפענוגנ ר
 וױסען לאזען צו כאלד געבעטען זײגען ױניאגס א^ םאראײנען — קאנצערם. גרױםארםיגער א װערען געגעכען
פארגאכם. אוהר 7 ביז אפען אפיס רעדדסיסםרײ׳טאץ — דעלעגאציע. זײער וועגען

עםפעממ װעילצז איינלאדוננעז בא<צמעז nע^מיDטnיrפא אגסn n  n ױגיטי 
 די אויף «אר<ן, םסnםא אין חויז

 אנגע־ זיך האט ■ענסילוױיניא״ םון בעת
o 26 סאנטאנ, פאנגען nעס און מאי, טען 
in̂ טvגעזעDnאD ״וחנרט p .טאג n יזניטי 

 3n ם^טאנ, עםענען ?יך װעט חױז
p טען12 rn. 7 זײז װעט דאס nn.טע

 פזז ױניאן מאכער דרמם אה קלאןק ף
צושטאנד ןגוטע א זאי שיקאגא

 װעסמעח אונזער פץ גרום גוטען א כרענגט הסלסערין ווײס־פחמידענם
 ערפאלגרײכען א( *ן פיחרט פרידםאן. םאלי שװעםםער — .8פר*נ

דרעםםאכער. די צװישען *רגסגיזאוױאנס־קאםפיץ
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 IW קייוק באארד דזש«ינפ פוז םיםיננ .2 זײט
םײ®. ד^אזעף — ימיאז 'דרעססאמר

 nn דחנס פח ױבייעאום יאחרינער 20 ג ?ייט
 כ — פיײדעיפ•■ אין ױנייז װײסטםאכזנר

םינקעל^טײז.
 קפ• דער •ח י,»:װעגש*ז ײבירעאום די .4 זייט

ײגי«?. »ינםעד:עשאנ«ר םילינערי איז
 •7י •ח ראזזןנםאל א. פיז ערקיערוננ tK ». זייט

באארד. דזשאינם םאריער׳ס
 •ראנען. ארגא:יז»»*א:פ *•ז סרײד n זייט
 הענמק — סוזיקאנם דער יאנלא .7 זײט

סינהעוױטיפ.
:אםיצעז. ערימאײערע .8 זײט
 כאזאגאװים״ש. לעאז ̂ לאמוניזם נעא ה זײט

האםיז. — !רארץ םײן 4זי:
ל«י!אל איןדײםארם עוז סיסענ דער .10 ?ײט
■ערידסטײז. ם. - ױניאז קזיער אי? 2

 אעסןרנעדזאנאל נ. ב. י — י1ש«ר און יוורץ
 סחילטאז. ח. r- קאיענדאי

̂נעז .11 ?ײט m עגמפערס איז פי m וניןא•
n» - עגעים * r? ^ר פײנבע מ• יי יי

לעבעדימר. nn - יע*נעמר רער
ם  — •ינייםנר ללײדעי ■רותז ד• .12 !יי

 תאגטויאוױט״פ.
" !0 12. rm p .שמיעסעז 

 שלוסין• איו •י^רםײזנתנםס .14 ?ײם
ס ן .ia ןײ נן •דימרנדיונס װימ?•^ נו נום וו
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a מיטיננ pe חנם na03 e rfcrn* 
pa 22 די Q  ,10 ,0 ,3 ,2 CJaP0J׳ 
» יייו «2 ,64 ,48 ,45 ,35 ,23 יייז י

io mmvi iperanpiaa״iaoדעס ׳
̂ה«*ר אין ,1925 כטי, טען22  ני<* 9 י

 עוועגױ• לעתסיננטאן 37 די»,
ipm — טישערםאן n •אנםעי

n רי ipuaa ;אי׳ ז״נען דערענטטע 
iiptptt:

מײס. _ 2 לאקאל
n m r  — 3 JappJ קיילי׳®. און

גאטיןין. — 21 לסקאל
דאהס. און היסעלםארנ — 22 ?אק.

P'orm — 35 לסהאי an. 
 •1רוני pa םארעם — 45 ראהאר
און םרירניטן בות, — 64 לסלאל

nano.
 pnpj• — 82 לאהאל
.anpJao ״ 89 לטפאר

 דושאינט רעם pfi ■ראטאקאל דער
a 15 פון נאארד nסאי םען oipn •פאר 
נוטנעחייסען. pא גערעזען
 אװ באארר דעם pa כאריכט דער

o20 a דירעקטארס n  pa׳p זוערט םאי 
 דער מיט נוטנעהייסען, און םארנערעזען

 רע־ םיינכעתים ברורער pa אױסנטמ
pwaiipoap, ל0י מילעל ברורער אז 

 איי׳ ניעעם *לם ווערען אואיגטעס
 לײדינען רעם pmnpnaa «װ דדמנס

 איו pnJpu הװאםא, דער אין פלאץ
onanwiaa (רר ברולער מרר נעויארע 

P'vaii'jpi. כינ׳ם  דיסתר װערם pwanpoapn די
 יאהטא pa ipoaipJn אייניננ סירס.

P'vaiiPoaPn in זיינע) 2  ip ip i, 
םע־ תשענעראל רער אן נטוזויפםענריג,

bipjb  iprruu שיהע] אימערצז a צר 
 ער ווערכען אין לאפאל, רפם tv ׳*ריםט

 pa ]pen. pn'Jop אננענפכען האס
w און אטט, רעם פאר •פרזאנען Jm 

 צד אדער גיסנפהײםען נעדארפט חאנען
ip ip ii iprnwpn לאתאל• יעם פון 

tpoa'inan ipoaipJn rurua, דאם אז 
 ■ראזעדור, יי ipnpi גיט סײנםאל אי?

ivowptpp pJapaJ n  ta pa באארדם 
m an אדער נוטנעחייםעז גים ק־ינמאל 

PsJpta iao tpoamiap tprupipniv
עסנתר.

 חד די אח ממזםען, ohm װאיט »
4« P'vaiipoap מע־ רזשענעראל רעם 

ip m p i נוגאעחײמז. וועדם
קאםיםעם.

 פאר־ דער (•ארטנא̂י נח נרודער
 איז ,,פאלקס־זייטונמ רער pa שטעהער

 סאארד, חשאינס Dpi נאנריסם *ױלען,
pa jru n  tpviip « pa נאמען pa די 

 נחמנט ip פוילפן. אין ארנײמר »יר.
 שװערינ־ די חניענאםען די פאר פאר .

 טרנ״טפר אירי׳שז די װעיכע קײטען,
 עו־- pa איצט, ציירעז »נד5 חנם אין

 ומ־ חמירינ^ פױלישפ די אז פלארם,
 אנטיםעטיטיש, דינען נײטננען סעכס

 Jat *רגיים קײן אז אזוי, םאנאוורירם
 וועלמ םירסעם, די װעחנן מנעמז גיט

 pa ארבײנתר, אירימ באשעפםינעז
 a pa *רבײמער די *וועה שםעלט ראס
 ערטלערם ער jלאמ תריםײטער ז«חר

 װעל־ טרייד, נתסםמיל דער אז ווײםפר,
 אינח־ *־פאלנרײכפ אן נעװ«ז איז נפר

 אי*ט ויו נפפינט יוילנן, pa ססרין
at• pa ר־ די *ז אאנע, שלפנליכער« 

ם האמן בײטער ע  נאשעפטײ קייז *
 דע־ די אינפאדסירם גח כרתשר גונט

ta ,treats איז .טאליומוײםתנ״ די 
 *ייטוכנ •רבײמןר אידישן איי*יגע ךי

pa .ײן ̂ייםעו איהחנ ייי  זיד שזחנדמ
jpo>am*ana וחד נעשילדערם קענען 

on סיט ta ,epaa ojn ו כדי» to־ 
«ip?r םוכס דעם פארpריa ra,װעצ־ ו 

 םאנא̂נ • ראלאר a כמעט איו מר
 םובסתריײ pit 3 * נמוירען דך םוזען

 גיט זײ זײנ׳מ איגדױױדועל װײל מרס,
דאיאס דפם באיאלען זו איםשטאנד

 pa ראריבער,
 pa ייםתג׳
 סר ארגײםער

jr טטר יוילזמ, pa זועגזגג r e a
jn נח׳ם נרוראר n אױפמד װזןרם 

pnsu באנײסםמרוע םיט pa דקיזד די 
dp pa ,tpaaa ײערט w prefHtas 

ipmer םים *ײםוננ די sou .דאלאר
צרשריםםען.

a >aM« איגפארנדר̂ג ah «t ta־ 
a n  m *aaon> pn ראםאטאי* pa 

jpoIB  o n  pa n a p  e r a m  a n 
r im m  n » , a a אױםנאסןן: 

I טםחײסונג די ra o  o n  pa־
ר אין ”pa b מ a ציד

י י9#נ* ג ,״____ 1י
o 1« טגטזטטמ רי ב n דז״אינט 

o » אנםייל *ח־ n  pa |»np i נאג־ 
pnynn p a n t  pa can ,app

* י  oi'Tpaa ro irtra  
.סארקסוױי  •tn  pa pm 

•רנ וזיךישער נאנמר  ■

| api pa נ*י נאאיר דעס pa ינט1נ
as iPM op pa oipepi,,

?ta ,ennna^ a a i âoa זײ
י it א ן דו

* pa״npjau האנען w o r t •  a n ' |PO 
 .,as ט«)pa 15 נאארר תשאינט רעס

*ah ״t ta ^•,,איגסאולס 22 יאהטר
 pa *ראטאהאיאן רי ;וטגעוז״םעז בען
 |ps8 דעס pa נאארר חשאינט דעס

pa ,as ipelB pa נטרינטע! די pa 
o n נאארד o n  pe o ip o p m  na

IP013 pa !tree B צ«נן9 n  pa ?noa 
as,.

yjtajpt in• ןראטעסטירט לא?*ל 
in נריף. a גענעו n o  oaii פ״ננעמ 
ט,1ד.א ר״ שױעםצועו נענענען האט  י

pa m otto a חאט זי ייען ,22 יאהאי 
jib e אסעלירט w a a  o n  \vm וייער 
האטיטע. גרעמנס
נעט״נעיט. eijhi *וטריסט דער

הא״ די ta אינפאיר־רט, 89 לאהאר
 דעם פי[ בארינט רעם טטגעוזייסען נ«ן

o 13 רירעקטארם up נאארד n  pcטען 
r פיו *ראטאהאי דעס און מאי n  on. 

ט»ן. טע;15 רעס פון באארר
1 i nוואס נאדויערט, לאקאל עלבער 

מי ר  וײן ta נאעטאנען, איד מבין נ
in •נגזנמסעז זאל רעדנגאציע n.

נארינםען. יםע8$ק םיןךטעל
naro ,סאטיטע די  ia־t׳ope“, װעל־ 

ra  n נעװאלען אפאיגטעט o n  •),ia 
ti o נדסיגג לעצטען n  pa׳E. באאװ׳ 

oviatoaw יכטעט1נא n |ia :
1. 1 taנע־ איו וועלמ קיא;ע, י 
 האקט״ט, במדער נענען נץװאתן םאבט

ra געפמען i i* pnaiw״j ,ליכטיג 
iia איז מר utanai פטסענד גיט *i 

oatam. נאױ־ד חשאיגם •<ס דינען
טנאעהייםען. oipn עהאםןנא*יע1 די

o קאסיםע די 2 i’iStoaPJfi װײ־
תו pa פיים in אין טער ח  סטענ• נ

ta ,iat געװאדענמ ואלע; מעםנערכ 
prom •נענ«ז pt* ן״ט«טטיײנ r a די 

 איי״ ניזגעס a lie פליכטען אםיאיעלע
דז׳טענם.

נוטנעהײ־ מערם !עקאמנראצ־ע די
םען

 אויך רעקאמענדילט האםיטע די .3
 היכיעלםארב, בתחזר pa קייס דער אין

lit ta אויסנפשלאסען זאל inPn אלם 
o a» ?n פיז a n ד.1נאא תשאינם

נוטגעהײ• װעלט רעלאםענראצ׳פ די
.pro

באריכס. קאסיםע פינאנץ
n די a ra און יכטעם1כא יזאמיטע 

o רעקאבחננריףם, n  to סתליכט1שי 
in נענעבען <סל םאלהס־אינסםיטוט m 

o 1דאלא 25 n  pa הסס•'־ איריש׳ש 
at in םסל t ’p iao? װעתן נענעמן 

דאלאר. 15
p וײ to rm ,אייר ta ta אייגלסחמ 

ra ערחסלט׳נז in  po pnamn ״ױנײ 
r. םאי־לײנענר̂י ״,pin סי r i i n  ta 

 ביי jntni oTotptpian זסל כאארד
lUpans i n^ מאם film ספנעהסלםען 

.p m  tvoi2 o n  m m
 a ta ׳evuttoppn הססיגת רי

 Jpt לאפאצ יעיעו po 2 פיז דעלענאציע
o n  g rro w n o n רד»סמם naan.

i די n  po Drm rovoapn סינאכץ
m תאטיסע m .טטנפהייםעז

ארד א װ ב ארס » ט ת  דירע
ט כ ױ א ב

מריכםען. םענעחזזערס׳
im m ,סא םענעמ׳מר יערלשםײן 

o n נד ססים דױױי״•!, יראסימםימ ר m יכמם,1בא ,1 מ  ta סכםוך 
r קליסשםיין״ .ט. סיממ m םימ a 
n r משליכטיום m  pa ,m anpt 

ra גסנמר  a ir ארבײמעו. נמבלימח 
m a וציב* o n, פליישםיין• 4.« ײאס 
iraro •רנייס די מבים׳נז האם n  a is 
 •ר־ עםלימ כייםןח «ו נױסיג Pa ליח,

מו A ניי a r o n  po
ip יה1א בארינמעם ta האט ער 

 1דאלא 4,500 םון ppro a ערהסיבתז
pa .% לם,ליתײירייםעם ססדאװסקי״• 

pfppn pa,. תםעדמער
 אויר בסרייכטעם סערלשםײן ברח־ער

tptm ס: סלאנחנ6 די מ היי

יי
מ«ד איגפאו-םידטייזיע 10

■

if t it M iw a ii  
u i i u  ii ו*c/w

0,« י
מ• ד♦ מ i יי
w ו, atp tn*

____________^
i רי״ממלד » f i  pa — •̂a MaaC1ttn•® W et w, } _

s 1087 262 — נלומר aom
» '*pa n 32* 88 — נלוס aom 

pp יט1סט; . '
ip aiar,; דייציאנד •!tnpiD’o pa 

_ 333 ;V4«1P pe7
6 5Man pa *n ary  ,layy 

31 oopnססריט טע}
pa o ia ip aa i jm .498 — קא 

— ,WP11P po7
ia  p p4*m is opr t m r M n  ipnati*

n״ra  cap  ip i .ipo ערסאלד געמען 
סרנײסער. •יע ריאינםטײטען pa רײף

 oom 225 לינאװיץ׳, pore די
po* סטרים a oprrnarooH  opi,* 

laoopi; *wry, די p״o »אי *pap’itv 
o n  pa ipipupt ivriv ,סנפלזגער 

 סע00P11 237 ,'01PB 35,,0 .ח.
onoo: _ פיוסע די oan אינפאר־ 

 lie אוױס נעחט זי ta ,O'aa opi סירם
m ניזנעס,  pa ipna װיתןליכלייט 

 po26 oopn 202 pa נעמושט ד האט
ipo35 in בכא־יט  iv ים.1סס rn  a• 

apt האט איידזשענט i  onitan, ,םירמע 
t pa, ערקלערט, האט ta נאמיט װיל ד 

i סים טאן iv האכען p i .מניסן a 
m סטדייפ n a i ra איהר נעגען ip* 

ip; ט1קרע i pa ; m any ענין ra אי־ 
pa m נערנעשיפט aim דעס a ra* 
.ojpooiaon ניזסציאנס

•31 װעםט op eiaP .o .a,". 7 ״די
ra די — :סטדיט טע  v o te מיט a 

ipriip צייט p'liv נעסעטעים m aim 
oah pa דמאױטעט a םעסױריטי po 

ia>ai 5W, םסױ׳טירעכענדינ *an iv 
 ipo,״ma סעט נייעם a שעםטינען

o ארױפנעשיקט n  pa .ספיס tm m a 
n זײגען 1ארכייטע oan ,ipoipptapia 
iv otatotp po זיי tb  n באשעפםײ 

 גןנען ipn'itri ra סםרייק a גען.
povb i n נעװארען ערתלערס ra  pa 

a אינ?רנעשיקם n  pa mipipJ ארנא־ 
AnpeoiaaPTDta'vaty

ip i נענען םטר״ט i n האוט ״נלאוב 
ra 254 ,“האוז  ,onoo pt»36 dopii 
a איבערגעשיהט אױך n  iv m anpj 

pova די .otpooiafn אתאניוײש•)
pa םארדעכםינם pa iPianPt אליין 

ip v y r ארבײט. די tJinmpoiia ia 
oan iP P 'in  i n  ta ,iprnan oan 

 oan povd n ארבייט. די נע׳טניםען
 *p?iaa .די שליכטען iv ענםזסנט זיך

צוננ.
 מעסם 30 בעתזאן*, pa ״ליבעסהינד

 ניס oan םירםמ די — :םםרים »נ32
n לטavaכ a  n ,v a״t ipo״n pוױײ ־ 

t>aoip ipiipj po  D'aa m  .oprn* 
 inn נעלט bai ?אלעתטען pa רייך
a n רזשאביננ oai pa ,otpooiaan 

o?pr איז tpnptprtpn’a נעװארעז iv 
n די a״.iPo

 oom 48 *taoDPoat pa ״שערמסן
D'lia ra  pova n  —  : onoo po35 

pa .ביזנעם oan o'oa i n אינםאר־
1 ,t ,t’oDa lap'ipoa in  ovoאל 

in צוריסהסלםען  po 'o'lrppo n 
i  ta pita pova, מניאז Ipnpp Paf 

oai tppn ,נצלט oan די ooip mvD 
o n םאנד. אינשוחמס

in m יו,1א באריכםעט ס^לשםײן
1, pova n  ta. 127 ״,1ליי?י dopii 

ביזנעס. pa ים1או־ ra ,6י1םס םע33
 $12,3 סאלעקטעט האט אסיס זיק
 די pa משך אין םעגט 61 מיס ראלאו•
o 2 יעמת n  iaa jpnan אינשותנם 

uaa.in n n פערלשטייג׳ם on'ian װערם 
;וםנעהייםעז.

ו מ ו  po iprrtMPo ppvi>o נ
jrf otntpant'a pa tap'ipoa o n•

 open'ian 2 נוםער אםים פארטםענ̂נ
:סאלנט װי

 oom 158 אס.״,1ב ,?לײנמתער
po27 ט:1םט  a oan םיתמ די _ י
 אױס enp( וועלנער ,opaiotaP צײט

15 a nױ רזשזליי. םען oan אינפאר 
ta ,o'aa b n  ovo געהם זי pa D'lia 

ta APirn אוגטערזוכוננ *ipna can 
ta ,pitman די pdvd םאטםעפטשורם 

pa o7Vaopo תסליקײסס ip  o n  iao 
tatpo prupo. י p• פײם ז jm 'a  ra 

iv m נעמן anw לסניסן, י םא pa 
 גע־ ovanoti&'a 1pj״i ipo«na רי

aar o n  tproan is pnait.
 oom 4 םוצינססי״, און .לובלינער
Bnoo pol6 : — די oan pova יפ-1א

04
מ»11 ״ ח? ד ײ ד
»too ip0w *p rM rn » > a r

rat ap rtrm  pm ד י ד ױ *mb מ
, ו מ מרד p?׳ph ipo”ai0 די ו

jto'ofp Dtpiru i n  is in m  iva
r ויינען opova n;pi>aa רי n a 

ipnan pa optt'n pa נסצסלט ניט 
n*ia p it m״m יי »t tpoio n«w>a

onoo pol8 oopli 10 ,P 'm  •h
ראלאר. 375 —

>pvnp'as |ia p«a,31 ־ Dopii 
1 177.42 — 0*100 P021.אל 

po20 efim 120 ,tao pa tpnap
אל.1 949.04 _ סטדיט
27 oopli 136 J V  tupom  oaa• 
800.60 — onoo pe .ראל
m. לואיס pol9 ODP11 8 ,.a? |1M 
646.46 — onoo .דאל

opon'iaa 'pvpo in n n ,ייך* ta 
|S8,339.64 OPDPJtfaP oan D'aa P't 

o n  po .uae o tp vrra  a n  iaa 
n rn re ia o  pto24:״oai .o נעלט 

iptna iv mawtt tpnpjpnpn'a ra 
taonaP” r t i, האט טעלכער oai אי־ 

dpi jpnptprpn אינשױ אנעדפלױםענט 
c m .םאנר

in n n זוערס באי־כם סלוצקי׳ס 
נוסנעהייםען.

nn ip inn,,[ פיז מענעדזשער on. 
opPian ,אפיס opon'ian ײענען t” t 

21 o n  |ie otpooijjanאיריל ט?ן 
i n  pa •ia צייט poa D’aa P't oan־; 

164 iv o n .אסול״נטס?
 לן־ vp,". 274 ?לאוה ,דענפינה

oan povd — :עװעגױ נא?ס  n •ענס 
”ipb זpלavan iv זאגם ma pm'a 

 oan אונטעמומננ ?a װײרושעס. זייערע
ia ,tPPiian 8 די opin  poi'a•ײיס 

ra  po5*a n  .optrn pa inptiv 'נע־ 
 oai mavan iv נעװארען צװאמגען

oan D'aa in נעלט  .*vpo” nia n  is 
v ia ,אױסנעםו:?ן oan pova n  ta 
 na די אין ,umaP a-oroapran ניס

n״ipo באצאיט דט זיינעז IPiaupt 
iaa עי אװעדט־יסס. די  iaa* אםים י

 an• זאל poi'a די ta איצט, לאננס
 ױי פארלעצוננען, די פאר פײז a ל?ן8«

t  in  jo.on v ia״ ײאס ־ o n  oo‘p 
.Itao o tn irra

 pomp 2426 .*׳,pp opn ^ארלעם
 *5amp i»a קאדפי״כם a — :עװענױ

ta ,m aiiPJ IPo די oan poi'a נים
tp ארכייםע־ pima כאצאלם rrt"ii 

1,082142 pa polo ip i pa .ראלאר 
ipoanv D'aa i n מים vao לאנדאן 

pa די ip iip i ra  bipnarti עדפןילד 
 דאלאר, 746.48 |1לזןקט«8מ pa רײך

pnpm סאצאלט דינען iv m aim מ 
.ipo” nia

mn־ta ,v ia  oponnan pnn ip 
p't 80 ןופים MtoppPap oan ראלאר 

opoi'a pa, מעלבצ ipnan ניט *an 
opotpaopp n חלס ייער1 צאלס  pa 

i n  pa אםישאז 6וערנאר1,גא?“, tw 
o דאלאר 847.69 n  iao אינשודענם 

פאנה
pnn in n n אויד נים ta .ipn'a 

onvan oan oma P't מ ני  דחנם ויי
m p r בנתע on ,ליימל e ra  pa 

open |pn«t אלעn  ipajfi f לײס?לס 
ootpoiaJ n״t אױוי p׳.

o im  on'ian o 'rnn  tpmn נוגד 
נעהייםצן.

סט־יכגג םענעחשעדם חשענעראל
a ipm n״ta ,oponnan npnt 

o n  ?popnaa opn iptao in n n 
pnn in יליה n n  pa לם• •pjpo 

o n  pa ip rn הארלענמר ta ;o 'aa 
5 nanעװיו om ויח m ■אמאגיי 

o n  po ipt רנאניזייאמח סלאוה• t i 
ipvm ;פארטגמנם  ta pa ,סי<ןו 

opp דזשאינט om ,ipnopo n a a i 
p o n  iponpjiaa״pm| אין *לאץ 

m  ,morup i nלכonaniaiaa r a  p 
*in n  o'rnn In n n  •pn m anpi 
.m u

ipm n פײנ:?ת׳ם oim  onnan
|.PO''np»n

i סיט n  oipit o n מד םיםיננ
t .ipotpr 

.m nenaopm o ,m a *n>t0m

m  Mb 4 4 4 4 «  fckU B fcfcm  M k A k k A M M6טשערמאן. ש^ו ען“רעזענט
o n  pa ipo''m a n תלאופ pa 

svtsroib. .נרווססוו ב tm «66 בר»ם 
• B0RPJ m an  ,onoo po22 oom 

oppm o»npr, די װעלמ אױןי *an 
pova m  pa o'oanpJ אטחד ויימנז 

m an i *  imps *apt טס onaimaa 
* .TPO"ma n  om tpoam 

i tpnan D"fup>p$pi i* בײ n 
fear T0"t ovejptpia ip o ''na 

m n n  ,taoipro טשארלס ipnap, םיס 
1 a10• ימ,1 ײםאנד ip b o  p't iaa 

lO'ii' ip׳iaa נײט i iaa  pa aar i pa .אלנעםיין ; . . . . ...
po'ofp : די
 A .•'ip" »י«י יסגמאױ•*). 6■׳י*יל

riw p vm  ,t f m  .tm »n* 
.map m  iw

:■£

k i t i - -  tAk.-liV»..-M.•, 1

M iM

n י פי

ו

 חרך גע§ייערט װערס nitre״ דער M>,10103 »ר0סעקחן ׳inort •חףידעגס
J» יק0י נױ •ון »0יוני  woo0n r .  ״

ניעל.0סעסנדס ׳סעחנעס 0 <דם נאי0יימםעתע׳ס

d t m סים m גממץ אןן
 אץ יאנסװסוױןי

 קאו קדאסי׳יעז »
ס«ע*יעלע ויקען

 — ועדען. נאגריסונגס װאריםע חאיסען אגדעמ :אך
 דועססאנער אץ וױיסט — נאנקזןט. ׳יעחנעם אץ מןרט

אוגזער ירעזלגםירס 60 ;אל0י — דעיעגאיױעס.

pa .פמקעלעםײן ל
■■VBMVVMV0VMBVMVH8I

11' ip rin a ' 20 i nס1ילעא pa די 
apa? la* און װײסט 'ii' ipnaobm 

pa co אױ סילי^סיא״ om 'BPinn 
!,Bill |Pn'»iP” a n a i a v ia  ip iru pi 

pa ױעלכען OMn v t oan op<יליlט 
p r'v a  pviai n אר^ימוד Human 

pa ■פילאלעלסיא oan ,mat lap IPO 
m aupi ov"BPi pm mo or ip i 

 ויך ooa• dp 'ii 1צ1שטיי ata אױי
P'vat'iana ata iac װי na Pa ev* 

ipt װייסם םילאדעלפיעל -ao on i pa 
m ;ױניאז oan ,P'variana ia האס 
ra םארלױי pa ׳ 20 איררtpi'ina 

 Vt ripoo'ipp ipmpnaP איז רוישינען
opmvtpna n א ;עשאםען a i ילאץאין 

ip רייהען די ci’a ipipi"a iptna pa* 
”pe |pn די pa pa 'יניאז, נעשאנאל i 

n נאנצע Ttoapa unm an ipo'm a 
דייןא.

IP024 o זװטאנ לעצטען n  ,iao” n 
 שעח• a jpnpipi ימיאז n דאט פאי,
 opi pa mpvi8P קלאםישען נעם

 ,ipooppia אן .ipoapo סטריט ארםש
25 pa o>poryiB'iiiv עיזאן• o n  pe 

ia*'0 םילאדעלסיא פאריםםען  P'iaoo 
pa oaam piva n  ipoiia ,ipoopp 

 סד ק׳לאסיס? נעשפילט הא־ג ,ptap סר.
P't איז v ia ע־וא־יוד־אנערע-. P׳i n 
pa עולם דער ipoapo pa אױפ* חאט 

oanais o נענורזן n םיט *ip v ia is 
באנײסםערוננ. און שטאלץ ריט הײט,

*anao poo'ian א היטנער, העלען
i סיט ,iPintPi ראט וי:;ערין, נ» n 

opna ,ipooppia o פיז באנל״טונג n 
o arn a n  pa ״paipoan oPWRo•'' 

 oan 't ״.ap'>irn און ״ראמא און
po'ni a ivoipan אװאציע oan pa 

 םר. ״.oiaPiP, פאל a נעבען נעמוזט
lap'tii, טשעליםט באװאוםטער דער 

סאלאס. ינע1איי געשפילט דאם
pa ipepr o איו ויײסט n i סילא״ 

P'oPpi, אויו איז i n חשאינם an* 
 צױ ipntpi ,oiaui' לא?אל די איז ארד

pa op'rpi טעאט?ר ooppopn pinpr 
 ia ipiipi iPi'0*״t װעלפע בלימעז, סיט

pa .pm'n i אױוי עשט?לט1 n ,סיממז 
n  tpiianpi ra  ,pivn ip t  ipn'a 

i n  pfi iao pom יתיאן pa pa ײ1א 
i n  m 'a  ,|Pn ,האט םאן oipmpi 

pa m ir a ימע1עלע?ט :ipnaornm 
.20 'ip n n a 1 ױכילעאוס paײסס11 י 

ipnaoopil pa ױניאן PnaP’B pa* 
r a.איעגעטונקט ביהגע, די ׳׳ pit לע־ 

pnpn, פײן oan ,jpo^n pinipppor 
pa pn iP 'a ippnaor a onaopi 

a iPinpiD'iia םך .ota'tioiy
*lim aa ;m »i t*a oipvian i n 
m טיט a .כאטש םאםםיסיננ r a  op 
irip נים i צייט םיעל tu5n ,in n  iv 
”IPi סיטםצו, 10 t אױסנצדדיהס דאר 
a סך pi po'iaii na iPPiaipi pm pt• 

m אלע די no פילצן an oan iv n n 
oai iPbipan iv p'5i oai oanpi

ױארט.
B װיים in u n a ײ«מרג1 הלל i n 

o מענעדזשער pi pa םילאדצלםיע״ 
i ־,naan דזשאינט n  |m si ra 

v a t  n  oipappi oan ip  •laoipro 
 אימר־ ייירמז a ipnsipi pa אמלוננ1

pa peo'rsi m ” i  i n  *utn'* P'>n 
pa inpr o |.8י1יי ח»י in p i oan ip 

pen a ptaarpi pa m a n .שסיםומ
iprnpua oan ip י1 אויל p5a

iv'10 קאםפײנ^ jia סטרײסם  '1 oan
ipriip iia |i« ,ovrapi oan אייוי a n 

o t'Jarra 1אי n  pa o''pi^mipaaa 
ipbopp, 1<יחנ10םי די ,la 'll' i n  |ia 

a'* ײאם m  enaopinm  op m an 
la ' i i 'm  po iPQApn pa ,ip  can. 

r אױסנעדרי?ם a  iptna it  p iai a־ 
iv ל8טערנעשאנ o'ii i  i n  iao ,*חיצו 

ipan m 'a tw can la 'ii' n  oan 
o מעו, an 't ia i im איו זיר *pi o n 11'0'H l

o n  pa מלבען 'tao tp n ’nia*Di 
.ip rm  t>a o irm  v ia  m an

opin  pnrtan nnpt m a  ,w v p 
A i r r m r o 'ii  : |po»al» i tsaan 

opao ,אסחד im n  ovp m  f*a oan 
ran p  o ra m  pa ipm piao i n 

ta 'ir ipnaowa»p i n  pa י־ »ין• 
־iaop־s»»o ,vnan .na לאזתל^א;

רי tftm'mM vt מ*ם at »י .w* סם״ײ ir r« ינײסזןי* i m  ra ttuiwo 
י ייי• n י e r»  in  r t  w i n״ttw r

na 4*י«װtM ora גײס 

arpnitora iptna pa ip v rtn o* 
ipara in נאי;  ,im r 'ii ,n ארניי״ 

pa ,a’cintP'B  tie ip o a o u rm
*pi. i n  tie ipopaipi ,,ponaia' .r 

o "w m p i״ ; pa •אנ opp ,rpniptai 
iptna pa o m 'tn• .אינטעמעשאנאל

a ip׳ n p ro rm  i n׳•n i  irip i t 
ia  oan ip  •laort o 'ias ,oin*t- 

*ioap ipipnr mpt o n  *i’ia ip i'hpi 
pa די op'vanana vv 'tm n vv, די
n ;נס8יוני1”טר a• די nnv n a און 
">oan ,m מוז מן im  ,inpirrn 
iv |'ir׳a מען  noap a ia oin פאר־ 

mvopn די pa piaP אײייטער, ,ד 
iprnpua oan pa, אט היילינ ױי ip i 

oinntan .ra  ioap עטעיט• Vt ip 
a■ די אױף can ,iPBioap pc'Vpn 
t״pa m auvi om'api |Pi סיט־ די 

in ^ i פון ipnaooni pa oo” ti i n 
 oan ip אין פיל^לפיא, אין יתיאן
 אינמערנעשאנאל, iptna ואס אויס,

pa די nia pviai״ra  Human ipo
 יאט װאס נ״סט, opi מ־ט שטאלץ

oenpnan im p or נדטנלידער די pa 
if r i■ ׳.ja'n

no'tM ,o n in a a  ip'־rt»pp האפ״ 
1111, om P'variana ptn oai *•ווי 
urn8 ־PP ia t  iia p  on  ipvptoiaa״ 

iv ,ivimpovnaB pr'oai כיאכען 
oai לpnpן io ''n ia .'i paנריג- 1אל* ־ 
ip i, אלץ .ipovn pa ipinpr 

im נאיאוי t taoi't |ia״iPi אתיפ־ 
i n  •i'ta ipoippi האט ר״דלז, םוײבתע 

ooiporiiip די ja אמיםע? o n  tie 
t oiapi*nr״ ■oi'o iptn שעומע מיט 

ooppopn, לזכעדיגע סיט אננעםיייט 
ם a געײען t<a דאס נלימען. עייי  •י

iaa זײ pa די ,50 לאהאל lia o n i 
m וױיסט a o פון יתיאן Bילn aלe,א' 

 o*'Pianpiai פון אױסדריפ אן אלס
i n  iaa און םרײנדשאפט V in 'in־' 

ln ip o r |pi"t ” t oan ,l>'n m 
la*' ײם11 n a  ip i  |pnpi iv irip i 

P'vat.
•m an tpotppiia v ia  |Pi” t op
ino טעלענו#מען pa ,אמאײזאציעס 

taoipro i n  p n iri אנאנסירט, חאם 
:םאלנט װי

pa poanpipo a 62 לאסאל, n 
Vi pa la 'ii' oippvati om o” ii 

,i n ” iD• .na : tpn'irpnpona ,Pia'
b .  *kB MMfleMBe aa iB  afa Bb b i ia  a B iiA iik M a iB bbbbסעקרעטןןר. גיםטיץ, מאילי

B i n  pa poaiip>po aילn aדB1יP 
n a  pa PO'oaP op'iqon״,im  ipo 

0 — ipnnrprtpona. .ללװינסאן
pa poaiip>po a םילאדעלםיקר 

ooipwiao.,*׳ n — ipn'irpnpona 
•ipm pipo ,ipnpn

a טעלענראמע pa דעם o ra rn 
i n  pa naan פלאוט m a o o n i pa 

—ipn'irpnpoiia ,laooan pa la 'ii' 
lionppo ,ip. װאלא i'ii

pinntan a טעלענראמע' pa •לא
 יר ipnaootrn pa װייםט די ,49 האל

 — ipn'irpiipoiiK ,laooan pa יאן1
'.ipopippo פרידםאן, י. םיס

tpoaimpo אויד זיינעז tpsippiia 
o''it pa־on  ,o in 'tn a. ,חאלוערין 

o און in'tnaro'ut, .פעדלשסײן, ם 
 פי- אין i"t oipppi יטjpnan 1 װעלכ?

nnor i אױא לםיא7ל»ד n.
דרעםםא־ און װייסם די ,22 לאפאל

1 po ta'n' mיי 'pa ,pia לאהאל 
̂ישא די 39  opn pa* זוייסם איטאל

pi ipnan m a' v i no t r iv  m ao• 
v שיקט e lrw h i pa סועציעלמ Th

לענאציעם.
pip'vpao a דעלעגאציע V ia t'M 
o n  lie ipoippi ינט0חש pa naan 

po ta'iv m a o o n i pa pia>p i n 
*0"n '1 pa iipnporan ,laooan 

ip o irrm a .זיידםאו םאל m e  pa 
a impi v סאנסאן. ia  r a  op -ד?לע 

o n  pa Putai אועדל דיסםי-יהט? pa 
t נױ i'im* ,םיט סם״ס na m r o. יא־ 

na pa om 'tn■  ipiptmpi gm ipt 
. .ram  ,ia ia rp n ro ra  ipt

m גפנעראל pa *naan iroipptpp 
ir ip i r a  iaiarpntfbra iptna 

,taoi't o in 'tn i i v i  jpoaioiaa 
tp םעתושםאר iro n i n  pa aaian־' 

ipoin, איזראעלי p n  .m  ,npni''a* 
o r כלאײ, ia a. ימױלז y tm n  pa 

rtniapopi.
בײגאכט. זןג&אג באנתעט רער

*ansi nrnpipi ra  onai«n laont 
laoipoD pa opp Jan ipt.ipr a m  
op roan .1'imp ip v 'io  vat .Jan 
*vt » "Ja  a 2 דאלאר ooappi oan 
ptnpo inpo ipoippi m, וױ an op־

Jan o n  pa inpinna oipppi m,
mpt ipnpi t'M eppian i n  v t* 

ojtp m  pa ,ipipoaipi a ״min o f
ou .םאינראנס nipt im vi ra  op 

oJtp m  pa ,ippi'io 1* 11a ipop iv 
v חאס t עפיי״ט; aio*ov nat׳op , r i 
oan oan ,ipooppia ia impi א־ז

; pa נ״ס אונטעײזאלםען ipop אכ׳ן! 
ipop יער האט pi iP i'ii ipoopna• 

 ipo a oianpi oan* רען pa שיירט,
npiB pa rm .ל*ע p J  impi ra  av* 

ליד•
m n n *1נער1ײ a׳t נעײעו in 

 tvnpiyi o*n ip pa טאאכט־מאסטקר
i׳־r', ד*ס  ipviai a iv o״m  pp״ 
 גע״ די נעהאס u'u האנען pnipu נעי,

i יע;ענד.״ט  iv״n ip i״ao,,* טע־ אין 
ipoa•
m* פאלנענדל די an iviatiP נע״ 
in א:טא;יני, לואיתשי רעדט:  |ia 

rvaip ip i םון ip r'ip 'Jaora in 
v וױיסט i pa iB'iv ipnaoopn pa 

pa ,'poriafn ;89 JapaJ ,Pia' די 
•pipiipi porr'aiao  iro Jn a J'c 

iP'eJnaJ'o |io ,ipnpn ; ipoaar 
i ;,פאדױערטט״ n  |»  ,iPDMiaa 

laonipJ ;ta ’iv  ipppn ip 'a in a i'c, 
pa פייאדעיפיער nia״*i i  ;im  ipo 

aiJaoa in* לף,8י  pe nw noiaa 
 tie ,ipiporivnao לי8« ;סי׳טןר

i n ?סיז דעלענאצי v i pa 22 JanaJ 
a Jpaira o in 'tn i*o ” u ; pia*״*i 

npn נעועדט האט *pp JaiPiP! 1’iaa 
 taoipro פארטער, ;naan זעקום־װ

po יגם8דזש פילאדצלפתר pa *haan 
; ta'iv ipnaoopn pa piaJp in 
*a* iP'BJnaJ'a m  pa a 'i *h a 

m pa la טעדס 'iv״itri pa ip i 
nv o n  pa po'obp ooiportuna*' 

aiaip ; oiapJ װ״ס — in  pa v ia 
oaP oiapvnv׳,P'D ririan n  ;po 

,50 JaPaJ pe laonppD ip ip ipu pi 
po laonppo ipi'ov'M ,iJpaoiJn pa 

.50 Japa<
oipoao ipJiaopini” M mpt a 
i n  im  ,impi Pa oppian o n  v ia 

*na oi'oiptpia can ipooMoooaao 
Jaiarp iipora ip i, איז pa ipoai 

50 JapaJ, ם*ם ,“Jriao'oopo. a 
 r*׳a pa opoia• איייי אויפנזשדיבען

ipooaoooaao i n  .oo'ntpi ה*ט 
jp'iao'oopo. o n  tptpjpnaa׳׳ pa 

-i't o in 'tn a  it ip sp ip iip s 'm op 
-n a  oJa ,*man laonppo pa iao 

op .iaiarpnpoi'M  i n  iaa Dipt 
*npr a pa ,r 'J iip p a  rn 'irp : ra 

tsiaiw  ipb'o a pa pa ta ia r  ip i 
•pnpn'a pupi a m »i IpJpv t o 

Hiv די nipoip .ײאך
taoi't o in 'tn a האט ipoianpi 

m  1'iippiaian ,n n  pvhp a יר 
d pi iaa fa'i שעהנעם ata .oiptpia 

ra  — ip oiat — oiptna די -ipr 
ia t poo, אס1י ii ,ipnpi ipp ipo״J 

Jn om oai״n"M |pn׳dpii pa i 
 po'ivt די jpipii ipJnpvin 1די1שטע

ipviai i 1פי נעפיהלצו n  iv 50 JapaJ
op'n ip .t r iv  JaiaDPrpoi'a 

piaipi o אויס אויד n, װייםם די דאס 
 ײײםער om ta'iv ipnaoopn און

ipvptoiaa ט די ײ י מ in י 't'ian a 
o n  pa ipo'*ma pJa ,פאך ip pa 

pa ia i oai ,oaan ניכען iPJm די 
n פריססליסע a״an |pi«t oaii ,iPO־ 

o שעפםינס n  pa 1”« ,1טיײ lana,* 
j םיס לײך1 זירט ? v »  n .ארסײמער

pw n a i ,ipoiptna pa rn p i” i 
o rt ,iptpu o ia o in  v ia די *n m a 

ooipo סאמיספ oiapJ'nr o n  pa 
 no "its onaopi oppian* אוים׳ן האט

■1"Pt.|
o ערשםעגס, ai ימיאן די n J'n" 

piai a tPP’iiO 'ia  D'*nipipJpi i n 
is סשאריײט די pa םשזנר/ײדיס pa 
oJa pa .rn װ״םם די a eoyn pa 

ipoia ipoii *»"t pa imSPipia* 
t ov a fPiPH 0” n a  m 'Jv o" וײ 

tarn• םיםי pa dip■ ppelia• pinpr 
oJ'oipa׳ r a  is o« *•t tPJph oan 

ra  ipoip יײפד la'iv ipm po«n 
propo״.o

ajran* די האט צזזײםענס,  p riv 
S rtn i m *eiptn• is  ipo ,ריחבזרנ 

ma' pn'Jop iaa  iim ip ip d  v ra 
pa o«p*pin a om A "s םים opo'a 
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מנדמוב,

n דער ׳^*ר?ער״1

in iv dpotupj ו ו ז ו ן י י  ו
2*1 «ן 5 *l»3P> no mg י*ימ• יייז 

i n  po 0יןא«י3אמא, ig j די spfligp* 
t'g pgr געודען אױך *W v to to n n 
 אויסןיתריינ׳ור mvt א «ו וױדגמט

 פון ■ראנממן pig פון סארחאגמיגנ
pniv ]*uppip .vn o 10 0«י די 1אוי* 

tP)>ge די סון ipagojpogp סי׳ |1א 
 סאר• די סח 1ני? אין ארנײסער יינפרי

26 pjpjjbi ,יאהר ogn די tgsopiugp 
 to אױסמטואטע! שוין אי« ווענ in װען י««ט, w «פיחי,cgi 3 «חאט3

 אונטער* אר;א;יזא*יע די ttp ווארען,
 *pipopi •01[ די פון <ייזו» די »חםען
 ומ| *י*ט. יע*טיגעו רער אין כיקסען

 איגאדזא«יע in פון ותכמראנען די
tpagn װענען ,ועיעגאטען די דערוועהיט 

 וועינע אױםכעסערוננען, גװאירינע די
ײ»ן  עש1 אין גע־ואיען תרכנעפיהרט ז
T 'io אה־• צ5 פא־נאננענע די םאר' 
 א געזעחן דערין דע-ע;אטען די חאבען

̂יר א־ז dp ogn דערםון, ײשפי<3  מעג
 ייי׳ױ איו זװקונםט. דער אין אױפ«מזאז

c n n  ■ n די חאנןן ipjgipopii
_tpjgt tpupi p*ii» ■vup, וועט עס »ז 

ig* די דורכצופיחדען םענייך וײן o n 
 *יע י««ט נעניםען dp וועגכען פוז םעז,

 אונייטער, סיטנערי און פאמנסאכער
tpoPgii ןיי ogi נעיועז ניט ?יינציאא 

 זײ אז ן,papjpjip האנען די ממיױנט
tP3gn טרויסען «ו געוואנט נים אפיט 
pmארכייטס־װאר *שטונדיגע44 » ן 
ang* פארזימ־ אינײטםיפזער ווענען 
jjti״ in g האנטראי םעסטען » ווענען 

x n w  >r V S l פמדװילימײס, די?
 אאנןמיי״ די אין ניצויבען און אײנינסײט

tpigpro n ־3 ארב״טןר דעד םון» 
 יןאפענפאנער די זועיכע סיט ותגוננ,

 tPito ייינעז ארנײםער «זי<ינערי אח
 tie נעשינטע in אין באגייםנמרט

 חאנען יואמפען, לפגג־יפהריגע וייעחנ
o x e n ך  מעהר, דורניוםיחיזן מניי

 חא־ ענטוזיאסטעז גרעסטע די אםילו «ױ
וזאםען. *ו מנוואנט מן

 *:געהאאטעז האט סאנוחזנ׳טאן די
U 1 פון o nביז ניאי טען o n 

m il ,יים חױ םאר האם און מאי* 
n אויםער זיצונגען. 20 אפגפתאלסצז n 

מ «ח»גונגם־זי«װננ,  געווען איז וועי
 סון םייעחננ in נעוױדפעט איננאנמן
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 פװ געשיכטע חןר זועכען פונתםען 23
אעטערנע»ל אונזער

I. כוך־ססרםאט. גתיםער’ זײטען, 600 איבער פון בוך א איז דאם
גרױסארטיג א,ץ געדרוקט ארםיםםײט שעחן, איז בוך דער 2

געכונדען.
דוערםער, igo.ooo א*כער סון כאשטעהם בוך פון םעקסט דער &

ביבליאגראפיע. פולשטעגדיגע « און כיילאגעם אינטערעםאנטע חוץ א
A סארשםענד־ און פליסיגע לײנםע א אץ געלזריבען איז כוך דער

שסראך. ליכע
Jo העלדען די זיינען ארניימער די פאלק. פון געעיכםע א איז דאם 

כוך. דעם םון
 אץ םיינונגען אלע געלעדטען. א פון ארבײט די איז בוך דער .6

באחאנדעלט. אביעקטיװ ווערען שטרעםונגען
 געשיכםע די דערצעהלם אופן;וערט אינטערעםאנטען א אדיף .7

סםרייקם. גרויסע אתזערע םון
Ji דער פון באםראנטונגען אץ אוגטעחוכונגעז עגםחאלם כוך חןר 
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 אין חײטאז ל. צו ענמםער אן
 מעמבערם די צו ערקלערוננ אז

9 לןמאל פון
— :ip o p v tn  *ipotpn

 טעו15 פון “״נערעכםינקייט דער »*ן
 <*י) ערקלערוננ אן ערישינען איז מאי

nprnyjpo וועגעז 9 לאקאל סון M v* 
*' איז dp װעלבעי האט׳סע, וויסער  נ
o tp r צו נעװען ipipn זױ» tpPiapa 

 אג־ װעדם זי rv לאקאל, אין או;ז נײ
.‘?אםיטע סיטי ״אטלאנטי? די גערוםעז

 כאסוםט ערקלעמננ, יענע לעזענדינ
 טעטכערס, די בײ איינדרוה דער זין

 די כײט באסאגט ניט זייגען ומלכע
 היי־ אז סייס, דער סון ipopvb אדת׳ע
 עט־ םאר נעװיסען זיין פלאנס סאנ׳ען

opn, םארענטפעדען צו זיך זיכט ער נאר 
 די ארויף ײא־פט ער ויאס דןרמיט,
 א״דזשענטס ביזנעס רי אױף .שולד״

 ׳ש־ס־ בר. אױף באזינחןרס לאקאל, פון
םער׳ען.
 דיט פאלעטיזירעז דם pt וױלען םיר

 איהם, םיט קיינעז זיף tptp הײכאנ׳ען
 אינ־ נאנצעד רער אז שײנט, אונז גאר

 P םיטי “״אטיאנםי tpn מיט צידעגם
 חיי־ איז איבערנעגעכעז :ים איז נ׳־םע׳•
 איכט. ריכםינעז אין ןרסלערוננ סאנ׳ם

poa’rp די j םאאגמ: װי איז רעם םון
ippjpipd די רמפ> jpp די סיט 

pjpTrtvo םרייד םון אסאסיאײעאנם 
ipapfi םעחר אנםאנגען, נעזאלט זיף 

 PP tpt* האם ,pm* יאהר א כ״ט װי
ivo ippi ראז נאארד pjiopj? נוי־ פאר 

 דןקס, םון קאםיםע » אױסצזסל״בען טינ'
 אונטערצײ־ דרײ די םון באשטעהענד

 םע־ םיז און ביזנעס״אײדו׳פענטם כענטינ
 און ivotpro םים׳ן צוזאטען נעדזעער

tnv־©iPoipro נדידער רי צאעפצ, פןן 
 אױפנא־ די יאנאוויטץ. און נאלדבערג

 בא־ צו געווען איז ponspp דער םון מ
 םאד םאדערוגגעז א פ»ר װאס םראכטען,

 מעגאיר זײן וועט op םיני׳פערם די
 איז עס נפלעכאטים. די צו צועטעלען

n r און ׳טבוו םיטען צו אױסנעסיםען 
 נערעכענט, סאםיטע די האט זונטאנ.

 שטאדט, אין מיםען װמט םען װען פז
 דער אין נעשםערם tjnjm מעז וזעט

 זייעג* און וױזיטארס, םאנמ םון ארבײט
 מע{ װעט הײם, דער םון נאהענם דינ
 טאנ נאנצען דעם אפנענען סענען נים

 איז אזוי און םיםען. צו אויױ אנסאנ
 פאוזרעז זאל מען *ז גענאיבעז. דאן

 דער םון ?ימער מטאדט. דער אויםער
”t ג<זעהן נים רפן האט סאםיטע P פאײ 
 או־עד הײםאז ניט און רעם, אין ברעכען

 םאהיעז, נענען געוועז זײנען נ*לרנערג
עםיצער וזאאט tv פלאר, איו op ווארים
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-IPDP רעאטאראן
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 האם באארד״ tVDtpptpp דפי צו פארט

 אנגיד אוז דיססוטירט נאריכם ד?ם ױ
 סאםיטצ חגר באדאנהם האס און נזסען .

 האם סים חנר און ארבייט. איהר פאר
 ג׳ד דאז נעשיבטפ רי אייגענטאיר, זי̂ן

 פראמ, מיץ נעוחמ ניס איז op ןמרינט.
 פתספענס די באצאלצן ז«א op ווער
 איז אונז בײ און קאםיםע. דער פון

tv ,pm הײז iptipj נ*רניט tb װינאאד 
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>f| ו םיהרם «ם זוי ביל, דעם י T ו V 
w■ די און טאל. v r האם, האםיספ 

 און גוטנעהײסען ביל דעם אימפנטליר
 וואס נצאם, ראם הײםאנ׳ען אױסנפצאלט

נעםפמנם. האט ןר
o * r  j i חייםאז, ברודפר שרייבם tv 
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לז v פװצז d וואס ני p ip  pm נאצר־ 
ת  חי• פון ײאיגעטאא׳זז פאוצאתנ מ

v ®ןלז t v תא־ דצר פון ביי תר 
p e r איז v  ipript .ן נעחײםגיס ו  י

n פ^צלזננ Dtp זיןי חאט נאלדבצרנ jn 
fo ותגפן װאוסט r t
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r אאהאא, v ו איימד מוזימ ת ו »

im« ויאס ; v t p t  tn. ס, «ר ײ זי
האםי׳ און פציר נ?צאילס וזאס
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 חײגט נעװאוסט. אויו ער האט — העטס
ipjp װאס, צוליב ib ו •אסט אײו, סיר י  ו

op דצר tV׳ppog ־צולינ צדקותןי םון 
 pro ? אונ׳יט־לדינע pono די װאס

 ניים, דצי םון טייל א אױף. ראס איז
 םיכי• די צײנען צו מויא*, jpo וואס

 ״םאיטרעט׳ ipo oorp װי ׳*ערס,
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it םון אױסנ?צאלט נעלס דאם n םי״ 
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 צײנט״ — ,npopitt׳ יאהר v אין נ?לט
tv האט ער tpprtm pi tin קףןד ם»ר 
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גיט <m ip ipa סט., װט< פון ipo ן ■יצחד |1א שרייער pocinpo די

ivd< און  |pap איחו ?

.22 .vol, Vll. No | אײגערa'lapnptip ,ipoip oapppa »י»
aaiJiavn papairo ,n>*ii די סח 

ipavopiplp, גים אױנ to ,o n  ip די 
ipavopiv>P נעװימז «ו גארניט מײנען 

וזויים״ זייער אז פאדערונמן, יייערע
,ipaannv■ די דאם ,vpn איז ציא

'Vt אמיס, כאימרטט |3שטעצ ןיי װאט
>ip 03יצי11א3 גיט ןיי in p ii, דאס און 

 נאנצען זײער םיט ipavopiv>P די
pd>p שאטןי, i| די און רזשאבערם די

H Bnll ■
ipooW

ת די ffufi א^ ייחי׳_װסס װײס«ג י

AwfUim for

 סען צי סטרייה, פאר קאדף, ivd מי
 נאנעייז זיןי הען טען צי א׳הס, דארף

 נעהר<יכע1א הענםט דינען איהם, אחן
ppaps< iy .ipannw| זײ opi -טיג 

 די םאר געװען ױאצס *וטרױ דעסטען
 זײ־ זיי םננח, podpd די איכ״טע־

pa; כעהרסטע די א׳ן f>fd שוטע גאנץ* 
Pii*> יודאסעס, נעדײנע ■ראוזאהאטארס,

סטרייק. דזשעגעראא » וױ אנדערש,
ניעכ־ ראז־נע די נאר, א״ך מערהט

 ,jnpn |1א |Poivn»v ניט װיאען שען
«א• צו opn קאםיסיע pa'tpi די װאס

tv אויםאוםיהרען, מאנוסעסטשורערם
p>v>

ױניאן־פאדע• נעשטעאטע די װענען נען
..........«מ  «ײ װארטען יע, װען ,onpn רוננען.

*P3 ניט װאם־װען, אײחןר ,ov'v דאך
ivd pa עס רעם. װענען גװאאד קיין מאנט זיי־ וצפעו״שסיקצאף עטאינע

jpa נארייט א־דעד tpovnvo iv די 
שונאים ערנסטע וי /•׳ ארנייטער

וי^יע.
A

 ארנייטער־ דער םון געשינטע די
 אפעריקא, אין און ױראו א־ן נאװענוכנ

שטרע־ פארשײרענע איהרע *אע א>ן

 און loop שרייען «ו נעװעז *ײט וואאט
 װאצם האםיםיע די װען דאן, םטוײפ

 םא־ די רעקאםענדיתן צי אנטואנט ייר
 ארוים־ חאט ױניאן די װאס דערוננען,

 *ײט נעװען װאאט עם אדער נעשטעצט.
n אוז האםף, װענען ריידען צו w 

דזשאנערם די װען אױפצונעסען, איהם

ס  װאם» איז#י עס װי נצײבען, זאצ _.,
 ריב* גאנץ שאום? װיצדער » א*ן דאם
 די אבער װי?ד, איז עמס דער טינ.

 דעם טאכט האנדצוננ װיצדע דאזינע
צאניש. העכסט ׳עצוס װיצדען דסזינען

A
 און גיט קעז דאס «ז װײסען, נױר

 ײיײ מיר גזשעהן. ניט קײגסאא װעט
 זײער אין קאאוסמאכער אוגזערע אז סען,

 ר־ א נ זײנען מאיאריטעט גרעסטער
 װע־ זײ דאס און מעדעען; ע ל א ם

 זועגט, די אויף זיף דראוען גיט אען
̂ײכען א זיף םאר האבען זײ װען  װעג; ג
̂אוח־ מעחרסטע די אז וױיסען, םיר  ס

 םטרײס״ װיאדע היין ניט זײגען סאכער
נארמאצע אאע װי א?, ן םאנאטיקער

״ , י ״2,. .4* ״ ״ סענ־ דעם אויוי נעהן זײ װעצען םענשען, ויו ײאצטען טאנוםעסטשורערם די און ״
״י ׳ז,4.”22 ̂יע די *נצונעפען אנטזאנט םײי ׳,’,״״?״ “ןג״. װענ דעם אױוי װענ, ציכסט־אײכטסטען רעסאמענדא
?i.״ ? ס״»ע . י ״ איז ;װידערשטאנד פצענםםע] י חום םת I אמת תר װי און קאםיסיע. רער םון ״, פארסױ̂פ י ? ?

י ײ ״ י י ״ י ̂נ, ,ג י מ ײ ז אויף ״װארט ניט סען I ״ ־ ! ̂ו די נוור I 0?1,״ כאסעס, ד צו אדעי ו װי ױגיאז. גוונ  ארנײטער־בא־ װאהסעגדע די *וברענעז
 װאס חברח״אײט, געווען זײנען וחננוגג,
 מארםסטע די מיט נאנוצט דו חאבען

̂יכטע די פראזען. רעװאיוציאנערע גע

 װי ױגיאן, גאגצע די נאר האםוי״רווי,
 דעם אױפגענוםען װא<ט פ^ענש, אײן

 חעכםט־נע־ איהחנ םאר האםןי גרויסען
 װי וױיט, אזוי פאדערונגען. רעכטע

•אסירט גיט נאך עס מאט װײסען, כײר ■מסירנ ניס נאך עס o*n װײסען, מיר וויוורדימ-
«ו ^ ו ? ר נעשריבען נאר האנען זײ װען םיהרער, ^ ייניאז אוניעת דאס מאצ, איינזױנ ס־ין זבאווענ?ננ^י אי םאדערונגען. די װטנעז ו״רעדט *m* ™ ™ יס זעה טיה ומגעמײז מז -י ? טז ^; ̂ען חנ,צע.ורען םאדערונגען, די װעגען גערעדט אדער אױשולדייע אמ די ו̂י ^א .ע ם ד װע ̂ט האבעז זווי*עז ״|ג׳יויי ׳®nyc ה**-׳גו ׳״ו ן ,.עקד ןאו *עיאמען דאזיגע די םון ,באטאנע צו םארםעה . _ _פדגנות . . - = ״____

w\ ארבײטער־כאווענוננ. דער א'ז
A

 געדנדעא געםײנעם דעם װעגען איז
 םאר״ צו איבעריג םאר םיר מיואטעז

 אז דענמען, טיר איצט. זיו נדײטען<
 אין ױניאנם אונזערע אין ערס1טעט די

 הא־ װעאכע מאיאריםעם, גדױסער ?ײעד
 ערםאחרונג, ביםעא היבשע א ^וין נען

̂ןן םארםיהרט גיט אענעץ  דעם םון ווער
̂וציאנערען׳״, סאדט  מאס־ וועאכע ״חןװא

 רעװא^וציאנערעי און צדקות סון קע
 גיט זיף אויף זאאען זײ חי^יגקײם

ען. עי ^ ױ  אין דא אבער זײנען עס אד
 אנ״ פיאע אין װי אעסאוגע׳פאגאא, דער

 ױנגע ביסעא הינשע א *ודאנס, דערע
 וועאכע ארבײטערינס, און אדכײנתר

 ערםאהרען. װעניג גאמ נעבאןי דיגעז
 צוױיעעז זײ םען געפינם איגערהױפם

 די האבען זײ םאר ארבײטעריגס. די
 קאאסעגתאשי סטדײת, קאבאי, ^ואדצמר:

 װע־ אזוי און באצויבערענדעס, ^ןוואס
 אונזעױ םון קרבנות די אײבט ךײ חןן

 זיד האט וועאכע דעםאנאגיע, סיסםער
 קא־ םו; םאנטעא דעם אין אױסגעפוצם

 דאס זיך כייר װיאען זײ םיט סודזם.
 וחד אפשר תרכרײדען. ביסעצ א םאא
 זײ םארבאענדט װי אימזעוזן, זײ לאן

ויעען.
v ;

 םאיהאנט־ זייער אז אן, געםען פיר
 פצא־ ?אדוי, :װערטער די אין אייט

 :־ט הומש וו. «. א. םטרייק סענקאם,■*,
o «ון n, נאםוד םון זיינען זיי װייא 

 צינ האבעו זיי מייצ סריגס־צוםם̂י *זױ
o n אױנ קרינ. צשם סרינ op זיינעז 
 םוזען ױניאגם, אונוערע אין טמ<« ד\
 אונבאדײםענדער נאמ א אין וײן «יי

 אזעצ* זײנעז זיכער װארים סיגאגיגמם.
 םענשען. אבנארפאצע גאנץ סענשאז מ

i n גארםאצערcm ק־ין ניט זוכט 
 קדי- סון הונסט די «וציב בצויז טרינ
 פאר םיםעצ א נצויז rip איז איחם סאר

 ציצ. געװיסען ו .טון חדמרײטגג די
 זייז איהם ם«ד םוז יח5« זױ< m »ר

ן זקתי א ו  ער או װינטימר, mpt י
 loop א אױםצוהױבען כאשציסזז זאצ

 װעט םעכש נארםאאער m איח̂ג
tn **r א םאר שנז זיין סיט זיו 

 אז נאױבען, םוז ip טאג. ;ען
ױ געחט ip וואס טאר ,  שיאמנן, י

 אױי חוס און ווינסי^ »ון גרזים
m« וחמ op ip  jpp אואד נים 

 ip איז דאן, נאו־ «יח #1די
•IPtopp «ו ייס

 ונגעו1«1פא נעיטטעצםע י•1 פאצ אין אז
 א 1אוי tnpr באװיציגט דט װעאען

 ניט נייטער1* י1 ײעט אוםן, צ־:ען1פרי
 ־opp צו װי ח,1י1ב 11אנײ i״p נצייבען

 ip(״ אנע־פענען זיי װײא זיי, 1פא פען
i 1םא יעבענסוױכטינ?ײט נרו־כע n 
 יע.1?יאוש־אינדוםט גאנצע י1 אין ױניאן

 .רעװאאוציא־ nאונזע 1פ» איער איז
pipj" ,ווי עקזעקוטױו־נאאײס op 
 י1 צו זויכטיג, ניט 1נא אוים, זעהט

 אזינע1 די jpnp יע זארען א׳־ב־יטער
 1םא איז װיבטינ ניט. צו .־ו:;ען,11פ«
זײ אוז סםריי?• חשענעראצ in די

c םון n צענסםען? u K o tn n ii; און 
i» o in םכנה, עסטע1מינ י1 ניטא איז 

1 toםון ם11עסזע?וטיװ־באא אזינע1 י 
n ואצען צא?אצם אוטנציהציכע פא־ 

 םיט םאצנ1ע ipoonj’o dpi האבען
t״ip ינען1טיטונה׳ in ? ’iprio»p. 

 ippioô נעװאצט 1נא ראבען 1מי
 םון אונזי) נאנצען opi עננ?ן1ױםב1א
i״irp ) ip,יאון ״ ip o ip i 1מי האב?ן 

 ײאצט op <ואס אױסטאצ?ן, ט1«תני
1 i n  jpitp(ױניאן י1 ײעז ?זואטאט 

irp,,״t ipowp) coiip װאצט : ip 
 מיט אײנקצאננ אין געד-אגדעצט אןן

איהם.

T״t סון אומאגצ . ywnir ip._
 i« IP9MO גיט זאצצז אדנ״טזור די אז

ipobm פון גצנרויף t״ip טטוייק־חנפט״ 
ipanotp i און m r i, די רואינירפן 

 «ןגדיג8פ¥<׳ געווצן זייגצן זײ מגיסן.
osnpi אין t״ip א1סו ib b די PP* 

ip &ון זיסטצנץ i 1’ צו ױגיאןP2P .צייט 
timpi ipotopn op״ioo poop יס1װא

i n די 1םא opopa אין   tprnpnpa וױי
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 i>pa װאצט פאייטאצ ippipi 1איח
i 1 שצוננצן1פא in  inpiiptי poop 

1 .PBOPPי pii D1P30PS pooinpd-> 
ipo 1נאצ )tpipup ,או) אנטטוטינט 

 זײ ײפס.1םט poop י1 םון א«ג????צט
11PO OtIOP) ip i ^ p n ןסעסטר״ 

i םון vtip ,ipo״3ip װי n גאנצ׳נר 
iproapo ,איז זי װי ױניאן IPiipj 

 ipa p iPipiipi) װאצט ,19.16 אין שוין
CIS.

V יipapn dpi 1 אויף P W  opopa 
ip איז opi און נ?האפט, i ipupa 
 DPI ipanaip ip״t פון 1ונ1הויפט־ג

p n  ipap ^pppopi■צpוpטp1פp 
ipapn זיי n  .dipjpjpp קצpוp1מ p̂ p 

1 opu ,doipup) ipapnי opopa •װינ 
v v,\ זי' און ipapn ט י נ .op” idop3 
ip j די אין t t f v t  pooipo'in״|pj 
 l״op^p אין ׳.dpp אין אוץים זיי

t1״ |pjי ■i.ip' ip 1916 נאר IPiipj 
ipapopipip i אין םט?3צי1י1פ י1 n 

n אויך זײנ?ן זיי און ױני^,  ipiipj 
'ip iip װאוקס. קסטען1שטא 1איה פון

IP̂ איצט ישויז אז נעװאצם, װאיטען pt 
B צוננ?ן1חאנ1סא אצפ pr.piipl i סאר חאנמוננ?ן1סא אצצ n~. 

inp ii ipapiapaip p’O'npp, און — 
 זיף 1אײנ? |PP אטסיא.11 אוואי1

i,ipo opiiop ipApotripc נישונה׳די־ 
mpa ,opi ?אונזינינצס pp: א־היצע־ 

v יtp 1 נצױב?;, v m  pi'tpi,\ 3איי 
”;a |p ?3צי1?ח זײנ?ן וײ t ,tptrapo״ 

ip” t פיר?ן lapompB?
p5«״i ד־ טאסצנט א אויוי ipo* 

 IP oonp< ױניאן נאנצצ די אז שטצצ?ן,
t״ip צ8״pנױט אתיס ידםט אין ,“ן IP 

tp ,nrpApip ניט צ?ן1כארה^ 1״טי 
 װאצ pc ipiponpo די מיט 1טעה
d: 1ט־ און סט״ t p  |prp א*ן ptrti p־ 

p;־p‘ /און סםרייס ioo in״Bijm p 
pppd 1פאצ p־,ipanp:o*i. װ?ט in 

 oan פוצ?ן ט־ם װ?צם נאנצ? •i ניט
tp ,ipdp: :p iptio ניט m p, די ײי

 sp-p איו tp:־i' ipapopip'p נאנצצ
הצ^פ־ 1װ?צבע o ipn ?tprt פוז

p ײק1סט p׳pn pd ip  ̂ iip t p t- 
PD |'1 אPD” 31P DPI1 0׳PD 1DPP

iP D in  pppo  ipap .PD3P1 p r 't 
t ip o, ניט naD 'o־,t .|npn  D3 

ip o ניט IPii ,ip i  in p ii opiipupiap 
i n ציצ r p גו־ױם און טינ3וד נ*ט 

:ip o  •t ; y,:v ניט •pn onapnp»p 
p p i r p  op iph ,;p i ip i נמןנציפ־ 

IP צו ק״ט o ri'iip : o p i iP 3 ''in p i 
 pdpii n װעג. אנדעױ אן אויף צ־ל
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:•m m  in p ’ ,,a ip ipn oa 'iiap: 

ip וי הײט.  |pp| םוז ,a’ ip5p ii in p ii 
p םח און i| נחי• 1איה אין ען1צי1פא 

o ip ii ,t |pn . ip i inpo .d ipii ipo 
ipp ,o a 'iia p i Dtp iy ,Dtp ד in p ii 

ooap.i נpפp1 ניט ה^ציד ip o,י IPipa
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rp  dp, !?1מי נצייפ, dp 1צ פצאץ
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ipa'ip'iio ipa ױאצס pnpa ip*
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Dיצn pצפי*n  v ipnpa t'p op .p
ipo''3 iP  ip'nop iib p'ppiooapo 
ipoonana o n  inp opo'iprJpo 
ipaJpii lapai'P iid ipo inapipop 
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ipooapapaipa'p i n  'ii ,a'oapo 'itp 
aaiapiipa*iPo''aip m  po irn o 
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oip"BPao'o, 3צ*נ ױזואצן, •pa aap5 
*ipo” 3ip ipo'h : ipa'tpi o n  ippan
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apo ipa , \ v c r n  napo'iiaip ipa* 
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ipopa aannpD• וזי I'P op no ,t o 
oir» v b it p i׳pp |pa'> ip ײאט־1אן 
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t ip  ipii ,o"P p ipnpa t'P bp 
ipo p"ioo o n  oapiopa ipapn t o 

•ib  o n  no pmo'ip |P3'P3"P o n 
a״ipo׳)id tip i"tooipnpaapBv>p o 

opi אסױ.93הצ»סצ ip i ipapn t o 
inptpa אין p o n  p''ioo o n״*a 

ipa'p טיטעצ ip d רי Iid aa^p'noap 
a inpap'prpnpi on״opi no ,oo 

ipd ”3ip׳n  oוp1צP1יpנ̂ע.p'aipap p̂ 
o׳t i״rapa ipiipa ipap tvi |pa 

a'vipnapDp, 1טי |1א f iM ' f P ’ W IPapn
P” 10D DPI |1D IPOPO^tPI '1 tp
opn op .|p a'apii rava taip jvnpa 

taip 318 ניט i p i  ip  ,oivpaייטער 
in. מעט ^ ivD  opn ip ip  tpa'iipa 

t t o  ,d ippipd״iv ipnpa inpo |pa* 
5pM » ,in 'io ען,1צי1פא ip 'ii 

iva'iiva. 1טי tv ,ovnpa p t o  ipapn 
iv  ip ii װעט pipopia v ipa'upa 
iv* װײחש,  ipa'apii inaio^ ip■ v 

”| pnpi אפטעטפען op װעט בײט, t* 
”apopo i צוציאנערע t iip  ,P'aipap* 

v t''t opii oa'iipa ipavo צוסט18פ 
i  iv d' םvpיvצ'itv .P'Vi>pnpi p 

ipapi 1רי pp ,opapipa 1מי ipa''t 
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 ipap ,ipaannpD pa״t jpa'upa ואצ

t0 ״'iip  aiapa a'D ano in 'a ipa” t- 
vישPDצpז iv d איהם opn ,ipaannpB 
3 idi'p Di^a ipp ip׳lip .ipa'iipa D 
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aiv  '1 iv d  ipa'iipa iv nina״iPD 
ipa t'P op opn )יצען11 ויי ציד.3נמ 
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aiv״IPDiipaap ppoa'popp o n  pd o 
aaii't'iiPB^pa ' i  inpii ײ•31א י1 סון 

|."P” D1VB*1P0
ipii ? aaiTt'iipi^pa opi rp  opn 

'*t ypnip^apa ipa'oa'i v opi t'P 
o'np'iipa 3 שוצחן^װ ,onpaציו,1אטי 

ipa'iv O'a 3י1שט'צדװיינ?נ ipa'P 
.P3P1D ipa'tpi i n

11 ,ipap* o'a rp  p'tip^pa v•צ? 
ipa ׳p pp »'o ip■ i n  ip ip  onpoB 

ipii ,oapopo די pnnצוpיnp3p ותצצן 
t'P pmp^pa v ;iPooapnov ipnpa 

'1 ,ipap1?3(?צ innp' pp ipinp' ipp

 1ער3קלײ על3פוי דו ה»רץ, םײן וינג,
 :שיקז«ל דײן םיט צופרידען זײ

 געסאנגען, רױו א דיך ם׳האט װאם
םאלען. איבער קעניגט װעלכע

 קלאיען ניט מער שוין איצט דך וועםט
 פויגעל־כאסער. *ון נע״ז דער אין

 ריחרען נעגעל קײן דיך ם׳װעלען
כײםען. ניט r* שלאעען קײז אץ

 ער3רויזעדדער אז :1אי אסת
 צושטאכען, לײב דיין דיר האבען

 בןרען יך1 בלוט,װעםטו אץ א,ץ
טיתה. דײן ביז ען3רי װעם דואם

 טיחח דײן צו וועם תןרפאר אר3
 גלײכען: קענען גיט ויך קיינער

 עם3שיי א םיט װעםטו שטארבען
רייכען. א נאכטיגאל, פון םױט,

4̂  v 5

ip>pii, די אין'iPBVfaavt v iid innp 
P'V^pnn in.“ צגסװיקצונג  |1D

opn po וויצט nn'p, ״קציינ* 1איה 
B f איחו 1 “ע3י3י1(צ ,opn ,vt oap?p 
r» איצט po'a תײן p’vnpnpTO^pn* 

ipr'oo'aiopp i n  opn ,pav> pipa 
v סשיח t Doptipo״? p op״ip *קצא 

pa| ויך m'P tv ,ot” iiva voia זייט 
iPB'DO'aiapp ip פסר ױיף ויט i 

opi tâ טשיח־צייט, vn i t p  |pn in 
m 1 8י ’P o*pn ,ipnpaאו ovnpa 
 po^-nnp יי I'P פצוט יסטיש1צש^8נ

 IPDivn ip Vnpa ovnpa in»v ױאצט
 (.38צ "ipinp׳ 1p̂צינaחpp״ pinp) tip׳

DOPIOB’Pa DIPPIPD |1N, װאצס 
opi ,ipoo'aiopp pa'oa'i ipnpa m'V 

 1סי צט^po ,opp'np^ppa 811 ייסט1
3 p irיסצ|8?ח v סר ip i d'd ipo” ii 

Pi ,P'Prpnn ip>v'vpa.״!
 pp tv ,IPOP31V0 ניט IPO 1181״

t o  ipapn 1920 iip 1019 ipinp' 'i 
1 pv138״טשצ l'P up א'ס«צי?ן *pa 
1 |,P” oivb ovnזצצפצ oipnpa ipapn 

pa'tpi ' i  ipap .|ipd 3'pdpp oiv 
*vibo v t  oapppa D'a tpapn tP” Div• 

pn| י1 סיט *PDO'n ' i  opn ,ipavao'ip 
1'pa "t opn PשPDצט — opippa O'a 

D'ip ipna'DO opi t ip1׳« ipa” DE 
n n  ppvd — aaiapnva'ipovo in

|”P IP11P3 D'3 |P3” t ” 1 opn ,IVD 
oivD p^׳pa ?3י13צשט?10 '̂D0'rp”־ 

Mp
t opn״pa| 3י1שוצ papa »iרvצp,ן

i אין inpa ipno די װען n סיט טצחטח 
opp'5vp 3 און ? |ptpn1 ים ”tיפסינע I 

̂אםpס IPiP' d'ipצpn ן,pצ  ipm'D pa
o'io o n  ippip ipapp pa>pn ^npova 

t iip י1 אין צייר3  ,ipa'ip" תצ׳נן) 
pa, m אייו  ,ia I in a ip ii ipt''npa*

אצ^שסאפ )̂ ip i tie ־1אצ11ע1צצס־1ו
apo ipa'oa'i o n  ipnvra opn *p'V* 

i יט3 יאצ1טצ8ש?ן־מ n ,  i n  ,ovnpa 
opn Pvap'xvaipoa'p W 'oo'aiopp 

iv a  v ip t 'i  pa"M'P ipoiapaonp*״ 
8 napeפון אחצ ■lip ip»na ,|P"d iv 

} ״ *1 ,o'ian printחנצפס **id  ipapn 
nv oiv oipnpa ipn׳'vanpoa'P iPO* 

in, .“(אצ8צי a ip ii i n  rp  opn vo 
pn ' i  opnצט־p n nצV1יo in 'i p דך 

ipo ipp D3''n ip a , ?pvf'D iid o'a 
 pa iipoa'vopp |id op'vppo* י1 אין

O'iJn iid ip r'ip  piapo” iva  iva'D, 
o'anapp ivd* ?צפפ11  v t  ipoaviova 

pa ivd  na  ipap ,ipoצ׳npsיpp.י1 ס 
iv ,o n  rv  onpotrva aan'rnp^apa 

'*aiopp o'aiD op'vppo v$n  ipavo 
IP '̂OO 'צ838צי831צ03א *P” t v t *  |'P

'*aiopp 3'03'i ivd  |paaia''iiVBp pi 
“צש?װיםטיש.8פ — הייםט opi ססיש,

poana oraiopp o'aiD van ip i* 
:tpd'O ipa opn

p pa'iappavno iip ,די  poanצp־ 
ppoa'pspp on  Diiv tip p p  ipoapo 
l” P po'a rp  op 'ii 'itv tv ,ipapan 

paoצ*V'in?piipi '1 iid aa^p'iioav p 
t'p D'a t'P ,(paaii'DVB npa צאץ■ 

י  ״t .|P''oiv■ י1 פין aaiTt'iiptnpa י
CPO i n  3'1P tv ,D'3 ipnpooivo■ 

jpnapnpopa npap'P^pnn ' i  iib 
*ivd  rv  a'iv tv ,vt oovtaav^VB 

n  v t ipipopiaivD o 'o in  aana'a 
tpnanpvn אין iid tpoa'tp pD'npa 

'i  ivpavntp iip  ov'ivonpi■ o n 
*tipnn*Toav» '1 naio> ipaaio'oo 

po ,iPovippon*9v'PpD pipap'v, 
iiD פציסס in טיס אחיס *na p ipa 

id aaitpp i n  D''pa'iapno'ia ip ip o; 
a ppn in  ,aaii'rnpctfpa״ vtv 8צ* 

IPDO'aiopp '1 iptio ,ipavt n  po pa 
*oiVBrpaa” P m pona v ipa d*d 

* •C  IP '13 ,on  1'1P |P0''31V D” P
11 n  ipapa lavotnn'ii v ipd*>אפצ 
*”1 nptaip l'P imtfvmpo'ip ,;po'a 

pn| די o n  tin \ p o m t f v  npopa 
ivd* ™סצצסאױשצן  iv tip *nvaaviiv 
ip” t tnpona ,חאצםען1אויסצ צאהצ n 

*p iin  unr'ivonpi■ i n  no inpo ■צוצי jpapp o 'o in  iip י1 גײ»*ipii8 
vtv m'orB'iaiP inaporoip poo 

i ישצן180אצ81■ p  opn opn ,in vp 
p1■ n  in't'avnp pp ipo'naצop*א 

np' iip ■צע ,,a p'v^pnn רישזנ
018■ PO'OD*aiOpP '1 .|P33133'1Va”

aiapa p't tna ,צאםטמז? t tv' ואצ 
v inp inpaipanv ,a*D'ia |pn ,jpapp 

3 v ip ,110 v D'D ,p'avv1צצ83*ט*צצ 
>aana anapapaip D'a jtav צצ־ 1איח 

ipapp >pt't tv ,opo'$va 3יפפצצ131צ* 
ipo די i^van סיט i n דט״צצנאצצ -ip 

צ't tv ניים, ^ ,np ' ipviaonp jpapp
אצ■3צצ ,PDOiaPD'nvaoip די אפיצז

1 ipanaipain na ,napaproivי 
v t ,o” PD'Tinpoaip i n  no oppon

i שםעצען 'b'ip שפת P3PDV ' i  Iid 
tpaaiapnva*tpovo, װעצסצ ip iPD''ia

u m tp ir” « w r *  •יו 
■jyijpMpiyp

,•m 'rw iftw  i

n די m r r i i  ,p'vi>piin יי pvava 
p?vBanvw די «רײ *״ט t תװןמד MPavtfi'iv nvap'v

11 |1P״J 1PB
m m vv*  papapapa n  pv,

D0'31DPP '1 BMP B91P׳'|P'*01V> PS
tmiao*B«'in '*tip B'o ipapan iv vt 

hb איין a B” t»׳ tv v» mvDP) i n 
Pbppo po'nro'a v pv it^avmvB 

iib ״i״ipapn Pripv ,ipao'aiapp "va 
ivd* ■רינציסןן, "poia״  ya?pn ipap 

fl'iva l'P ipoip iv ,ii ,D'a ipnpor* 
3311 *1PD''aiV ipa'?P1'11 IPI D'D 

fit• ;ip 'ip t apapapapa o'aiD aaiapnva 
i n  D*o — D” t m n a v  m  iid 

vfi iv v t naso1ו avnצpן *Dips v pv
iptp< צ8צ'80 ״ 3צ8ה * IPT'DVIPIIOPI
d ip■״ v pvזpיpa סpצIPn ,IP יי ■*IV 

a ipp־o ס?ו38&צ18ס novp o n 
aanpapip ip i ivd סו*vo po'*ia ■i i

'*P3'1■ '1 IV 0''P” 1D IP I O'O IPO
■ivap? .oraiopp o'aio ip •אויססײ 

iptdppd  ip i״ aap tip׳'?Iid o איין 
 apoipnt“iv pv o''P)’tpT*׳oiPD וייט,
”opi — o קייט t ip in av i n  iid 

o״o iv•  i n  ^ p n  oa,״.'
*3''iv  np'iipa't taiv opn o 'o in 

<•pa ip i po pm  pti ' i  pp Din'Dpa 
ipr'oo'iip^ יף1א ,1סנצ nv• .פיצ *va 

 pnpa'D'a potponvo *n• ציך,1טי
t ipapp •pp pnoom׳ ipenpava'.
d ip'ip■ o n  ivd׳m p o  ip i  p 

80 ipa11׳ציאציססיש aaiapnva, ,רזזיט 
•pnn ipr't'ipaviB ipo'iia i n  pv 

jtmpovi'Boapp pa” ?p jpapn ,P'xri 
inappvi*pa'v 0*0 oapppa |p»na 

oava •i iPivaivD iponoo'iiv און 
P3םvצי*pa'o v pd DDVtnpn n  ln 
1 .opo'Iי o'ait ipp’opippo •וױ 

pp opivo ,Eriv'Ppo ipa’^ODvrapo 
paap,צס tv ,o ip ip in  ipopir ipapn 

*vi'DoapP ptroavoppo iid o*'P *i 
pam va ,i  ,ipa'ip rv  op*p ארבייסצר

DD'?8’vpo pv8״ ,aaiapnva psצס V 
•pptpa v ipapio no ,aaiapnva*ipovo 

'>,oppniptnva ' i  .ipopnva |pa 
ip” t iid ,װיצ^ וייט VD־pa'a''P| די 
in'oppo pirovTBoavP'* ארןוצינ?

i n  I'D *.POPVIVa'IPDVO opi O'O
iPD''3iv ipainpo־Iv ,33i3pnv3

t opii ,pavat'ip" צן3ייצ t ip  *1'nv 
p  |id ip” o ip ■ p»'oo'aiopp n׳>j 

 ov ppn ,opi tv ,anapa'tfa ר,n3Pצ
v |papap)3''p ,,t vt opn־p a v i* 

Mt>on ip*׳ ן p ס י i ו i  ;id oapopo 
I P I P '  l'v vt  no ,P'lpeo'n ipon

P3P33” P 0 ' '  V| אין V ל •J p > p
o n  j'P in  .o>pii i n  no i n 
ipa'i'iipar * o” po'na ,ipp'ovavo

*B>P11 iP” t I'D |’'t001P11Va*003>Pt
t ippan P'O'o,״ ip r'o n  i n  tv 

p3׳>i p i  t*p ornpB ש a p o ד 'p a ר 
IP>vav'waipoa'P o'aio trvn nop 

*nPBTP pmap>on ' i  tv ;or>P'vpo 
a*>ianpp*mp' ipovp> Dn |w ipaan 

3 |pa” fי1 יט iap> p no ipaannpoip 
8< tip pr'ipoo'n ,pt 'D'VPBd pp*י> 

ipaaiaanva pno אין oinaitva v 
ipa ,D''roaavaiP3'p ipnonp די 

•i p i  i i d  i p a a n n v D i p
*P 1 * 0 > P 1 1  1 P > V ' P V B

11 v i > v י i n  tv ,o»'itnpa'p ; p 
pinav B'c ,t'P ot'iiptp>va ipnon 

o»'in p>v pp ,ip o ip ii־lPaviD י D v 
<*v o'aiD o i  v t t p o v p < 
or>8'Pvo. מצםציפ«1

iV>p v סים iP  oipn tpart* o n,
Vt tPO>vn opp'iipo>va n  opn iv 

IPT'oo'aiovP o ד8נ n  ' ,a oopd 'itv 
iv vtivD on  npa ^vav'Pvaipoa'P 

*pipnpa tnpiaitva v m 'ravaiv 
 t |Pa*'t >vav'Pvaipoa'v" שאפטציכ?!

 *p»> ip o'*ia tpaaiaa'iva pompa יי3
oo'aiovp in  .m 'v n׳'ipoa'P ipt* 

ipoipav opii o זאצ, צ83צ'א83 p  ra 
nparvtfv 11 נ״י א iinצ,38צצם־ל tvopriDa''P >vt IP ,D"31V*D33in'VTP•'

***voav i n  iv ppoimovp *i in 
ip ian .3 שצאפט dvi ippים v tvo

bid y>V3V'W3ipo3'v ipoa'r'PiVD
pnaB'>v'Pvo pa''opa>v *i o'a dvi 
pi.|pnao'iipr>va o'a'P ?aaiapnva 

m  .pa — די va׳>IPU"t op>'npc 
*3va D'a >v> ipo a*ip tv ,or'vipa'p 

t ivo 1 י י« ipaarinvDip p. i  p 
ז ו ז י י  anapannav — mvopo ז

op'iivD o'aio־m t . i r  ra  opoo'o 
 VD pmpaapa iid aaiopiD'ip* שער

VO n■ ציאציםסישס  ivp — ip” o ip* 
vn D'a a>vtip i” p p'vi>viin*>V'P* 

»nBV>pr D'a ipap opii iP3'*p .|pa 
*tfbPD nv tpaannvDip n r* t  tvoava 
*a n  pa>pii ,o'a'opo par nn v ,in

IPP: ' ׳,'w
nrnva t . TIP .ova t'P i*ap< ײן  ן

.raa 
: ivD in

J■

י

A
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ײץ עגת *סריעצטען ••e •;יאוק״אסערײםסר־םיטינג דעם re אימדױדןד
אן.*) קוסןר יוד

im m  m tt די r i i m  ,p r im «וי a n 
מי1 it• t •צי p  aw 2 יטיו»י 

o n  pa tm  m  tm ogi w :נ׳ויר*׳
im וזי p סיד w av ־ פאר אױ»טאן ו ןי  די

Jiriyoys יפנע ד»ד סון pe די *ma 
iv te״o ig o די אין i m r, •אוי׳ורי 

B 1 *1 סימט שט״ן w ro
p* איוסעמע׳טאנאי די האס ױאס n i

y laone'ia מ די סחמין ם״ ס מוי *
 f>o נ»ר •<א«יען זי♦ נ*ך ייח רנייס>
n p m חסירמו׳יאך. קאלוליססי׳א
ip יאהר 15 ip sg isip o iio jm ראד■ 

o n אין o n סאראיןן און ׳מ*ג*ם״»*ן 
ivaaop^ p o n  tie u ao n a, ותיבער 

ipoonv o פון איז n, נימרמ׳*י»נעד 
w סםען >p t דער *ו גןוואח ד׳ױזטינן 

 אין חשונ׳סםי רי pe אײגןס «ן סדדגת
in נעמ<׳*א*סייגען אונזעד n, איז דאס 

o נאתיט, ד• ניי g i קײן איו ppor 
װעדם. ;יט סאבאק

o סאתי״כט n  ig i יון יראגרעס 
 סםיד אין נאװענוננ סרייד־ימיאן אזגזער

p סים ריקא r a m  o n אייעדע וואס 
m נו־ױח האםוויסםיעפ a n אויפמםאז 

 רוס־ אין ארנייםער די סאר רוסיאנד, אין
 מסצסנד !אכאריאא יײז וזסלאנד יאנד.

 jin לענדזןד/ זױװיל^דדטע אנדעחז n און
 אויאנ• קאמוגיסםישצ ד• נאך ומוגעז די

o rrn v o רצגצן צו® fjiat/ וואס t o •חא 
n* שאיאם — דוסיאנד V יײמגצסאן בצן v 
n * התגצר און r  *won — *אונזצר r* 

 און דערחױממ סאג-אױס םאדא״ז; אגס ניי
o פאדמשמרען n אין ארבײסער־לעבעז 

 רrד זיך, חנרםאנם דדגזיממן. אלע
 דצד ױן צודײו, יאחד 16 סים קלאמםאכער
 אן דאו איז עס ,היינט! יולאוקמאמר
 n און נאכט, צו טאג ®ח וױ אונטצדשיה

 לא אםת׳ע ®לױדצר-זצס, מאםתיססישצ׳
 נים, זאף סײן צו םױמן װאס ױצלח׳ס,
רn און ■לאילען פאדצױסחנז, צו אױסעד

•ערדסםיץ, ם. ®ון
 חני ft• fjtum ימן װאס און y צר ססדיײן
• דט מאמן אדנײסעד די אז ימיאז, *I 

 אוו״ וח» *אמ װי און ןלאחיע̂ז w דיוס
 oomfj וואס מענעדז״עעד, זער

f iv v iT 'w  v: דונאמ א גאנמן אין 
V onrn ז״ן אנחאינתז \v:vp טאיער,
 העכססעד דעד סיט «ו סיך חעד אץ•

f »ין רײד די *ז אוימכיערקזאסיזײם lv t f 
 און ^,חבר קאסתיססימע אנדערע

 ױדאךיײט?זײ דאס ?יעען ױך: וואונדער
a ניט דאך חאמן n נאגרי(י סינדעסטען 

jm i זיה דאכט ̂ ױניאניזם ®ון W״> 
o :אר וױיס כעד n טרײד- ®יז איןי״בית 

 ײנ־י W סטר״ק דער אז וױיס, ױגיאניזס,
̂ט דעדיע  איס נאד וױ #װערען כאםראכט נ

̂ן וחנן #כדטעי יעצטער דער  אנותרע א
a געכדאכט גיט חאבען סיטייןןז n •געוױנ 

 טרײד-מניא- א אימעגד רעזויםאט. מטעז
 וואס אז #וױים שכל עטװאש גאר מיט גיסט

 אלץ מניאן » ׳טטארקער און גרעםער
 לאסען W איחר פאר איז ראטזאם וועגיגער

ר סםרײס. צום ניײד ױך ^  אז וױיס, י
r  nט♦̂ i פוז סארר n אפם איז ױניאן 
 אר• די אז נאראנםיע, א שוין אלײן פאל

 ז״ערע אויספיחרעז קענען זאיעז נײטער
̂ט אוז פא^ונגעז, נעדעכטע  דאדגתז נ

 םון מיטעי עססמריטססעז דעם אננעהמעז
ססרײיז,
אמ־ ניט אכעד עס, וױיסעז אילע אלע,

ײ מטעהען קאדוגיהטעז. זערע  און ו
 מעז פארהאנדיעז, ניט טאר דען :ישריתן

i !ײקעז1סט נעהז :לײדדאחי n ,סטרײין 
i ז״ז איטער זאל 1ע אדכטאט n סאסע 

 אױס־ אדבײטער די 1פא טימעל 1יעצטע
פאר איז׳ זײערע צופיהחח
 זזד• m חבמים לאמוניסטײשע אתזעו^

iy o r און i n םיטעי. אײגציגעד
i גיט אלײז דאס איז n קסטער1״טטא 
 איז עט אוספאראגטװ^טליד וזי באװײז,

 pm אזא האט ותלכע ה,1חב דאזיגע די
 1נא ניט ״ןזאםט1ע1םיה די צונעהמעז1א'בע

 troo 1נא ארבײטעײכאוחנגונג, 1דע פון
y וועלט גאנצער in םיז

o אדנז גים n פוץ סײז• צום שאיסעיל 
 ®אדסײ, סאסוניסטישע זײ זאנט ,2 לאקאל

o םיט n םויל ®o n  n באארד עקזזנקוטױו 
 H פאד נעלט דארפעז 1םי £ יאקאל םון

נאדאיען ניט ז״ד סעז רוסאאנד חבד־ים.

pjniv T f ow or נאדונאוױט״ט, חנד 
its iv rrw w o  n n איזיי o, און M י in 

:זאגען tv אזױ ליסר,
 iv קומם ov \vr\ אז אסת, איז אסי

iv rtJisrM מן נאבעס, די מיט ײ  די װ
rn• דער ®ון חױינדנאאססצ יגצ09סי

 או נאאדד, דז״פאעט אין ײומ׳מאנאי
m טאקע 1אנע נױד. וױ נעסעד, דאס 

 גיוײ סיד זײ. גענען סיד דיניען דארפאר
m כאסצס די מיט ®אחזאגדייז אין סט# 
o דעם אלום ד• מיט דצען אין r ru •טי״ט 

 פאד־ קענען גארניט מיר דאלפען צארפאי
 איז ■אליסי אונזעד זי/ מיט ומנדיען

סטר״קעז," צו נאר פארהאנדיעז, צו ניס
 נעװעהנליכעל א גיט לעדט דאס און
in r a .מע־ א עדט1 דאס אועײטאלעד 

ר מ מ  טױזעגט 12 פון יאחאי א פון מ
oiwovo! ײאס סענט, א רעדם ואס 

 ױטער איז בײיט די אױוי זאגען צו האם
! פסםיאיעס טױזענט 12 •ון,

 און ניט גלױכעז און ניט ?ענען ̂נױר
[W טיט אײן אחם באסעס די סיט זיצזע

 אין גאױבען 1סי ז״. מיט ®ארחאגדיעז
מײ״קעז.״

 הוועאען קאסוניסטאאד אונזעת און
i פון אז יפ09 n פון חכפה גדואידאוונער 

i r t t ניט און־ איהם, גיט און ׳עד1פיה 
פרזמען צו אײז גאי פאיט זײ פיז ןי^עם

 םמאחעסליך חאפ סמיײק קליװלווגחד מי
בא• פעגפערפ וונדזדל §ון קלאוקסווכעד די

̂ען. ווזן אי«פ  או| מדם *m *»ר געהא
 מויזעס* זעקפ ד« װי אפיערװיליגקײ̂ט

 ואך באװיזעז, חאבען סםרזילער ברווווע
 מענטיג• »ון yao,?i*or די וו§ילו ?יד בען
no •חניאחמצז  דארזי ססרילז, א יעױז מפט טען א? נו,

 טו סעטיןז, אמאי סםלײק דעם דאך מן
in עס טען תעז *י־ :n״c# זעצען זיד וײ 

 װי איז, V האנדיעז1םא איז טי״ש א ארופ
 ׳דזאנדאעז1פא איז ניט גיױכט סעז מאד

o דאד ס**4י9 n ניט קיינסאל סטרײק 
 א עז1קלע1ע יאה עס הײסם #יממלעז

•P’no װעט װעל ׳טז •ערסאנענץ, איז 
 םא־ ny^r און אלבײםעל די into ואימן

̂לו דאד םוזען עסען V צטסיא  סטרײ• אפ
n״r אױך #אאד p תע־ קינדעד איז פרױצז 
 הײסט וואס ׳עיייז, אויוי לעבעז דט מז

די םון וועתז דאן קען זואס טו ׳«סרײ?

 M *ון םערדער דער װווגנער, חערי
 דער *דן ר7עו«ור1סעק.-* «*ײנבער^

̂ל נאטאן * סןן װ;יט ױגיאן סאכער ה
װי גז^מלן חי

un געקעגס «יכעי װאלט אודטײל 
ײן  בײט vh עס וזײל סמזעד׳׳, ״עלצקטריק ן

 מיז װטגנעד א? ען,1גע\וא באװיזען טרײעל
 קילטבלומזגען א אויף באגאנגען םארד דעם

n די אזטייגער. tvn באעטאגען יבער *יז 
 ודעל־ גימעס-ליי*, »דן •ווכריקאנמעז •ון
 ױניאן m ®ון םויט דעס «וד ז«ד האכעז כע

 תיי געקיםללם וועגיגער ביסעל » ®יחרער
ז געםיזז דאס ויאלטען י»  יינדער ײז יי

®אל:

•f ערל- חאבעז נלאץ איז מאנגעל צוליב• 
o'mmt אויס- געםזזם מיםיגג ®ון אײנדריקע 
 ״געי־עס־ ניםער לעיםען ■ון ײציעז *צלציעו

ט״.  גזונץ איגט אייד אבער ז״נדז זײ •ינק̂ז
רעדאקציע. — י״«ל*ך.

 א ענםדעסט מען חאם מעקסיקא אין
o ®ח <אממ דאם׳ yum פארמומדתג n — _ — .»—1- —̂ ̂ la h a b k a a tiA A a o  aaa  סאציאליס צתמחלטמן צזויי^ ניםדלאנג

 מאיעס. ׳סעקפי?א םון ®דזמידצגס ם״פען•
ן אוינ o ד• גלויבען זא< מ r*J וײ יון 

 אז ענטלעקם, האבען סצן זאי צייטונגעז,
i ®ון םאכעל די n פאסמווצתנג 1דאזיגע 

 ארבייסצז והואמו רױסזו, דיזעלבע זײגעז
p נאנץ דארט iso r כמנססיקאגצר די גצגען 

 גיט איז װאס- לײבאר^ אװ םעדזנרי״&אז
 ואא לאס אױג זיי. 1פא אדמןאל1 נצנוג
r'T דא זײנען מצחסיקא אין װײ< אמ̂ת 

 אויסעל עיעםענטצז, ע1עאקציאנצ1 נענמ
 צו אינכמדעס אן האבעז װאס תיםע, די

 דארט, לצװאלזציצ גױא שטיקצ< א םאמנן
 םאזינע־ עפעס מוזען מעקסיקא אויך װעט
 םים־ װאס ,1אמנל־םאכע1ם די געגען סען

 און 9ײנדליכתײ1גאסט־ם די ברויכען
 ביײטהאר־ אזעלכצ םון נו־ץיסמוטיגקײט

 ומןכסט־ איצטיגער 1דע וױ מענ^עז, ציגע
ט1® פרײער ^נ  די סעקסיקא. םון צז
 דאן וואאצן געוועהנאיד, װי תיטע,

 חײ ׳ן1בי ײ1געװאלד־געש א אויםהויבען
 אדן אװז, םאלגט1פא מען וױ זעהט, :מעל
 זײ אז םאתעסצז, 1גא האבען ײעלעז זײ

^ דויד אלײז, דאס האבען ײ  נמוונה״דײ ו
 גזך פאחטוועלונגען, אידיאטימע און גע
זיך. 1אוי אכט1ב

» איז װײסט ר  tm ױניאן סײקעלס• ד
 אצור־ גצװאדעז געסי׳יערט איז פילאדעלפיא,

̂ן דעס אויא זונסאג טצן  [,V* שעהכסט
 און נ1מאס*«יסי גדויסען א דודך צוערשט

m אדטש אין קאנצציט, m  joo*,ון ר* 
i אװענט, אין דאן, m אזן באנמם^ א 
 איז םיל^אםיא גאנץ אין וואונד^*, אח,
 פאיככדמסוײי• 1א^גצמצ הײז נעװצז ניס
o מאכען זאל וואס לינקער, ער n סינדעס״ 

in® צו םאמוך טען y o r in מסחה! די 
װערען• יבעז1םארש םוז דאס

אט ײ  עםײאס חודגדײכט ניט אדעד יע ̂ו
& ײ o םיס נאר נ n ,וײ װאס אלײז n o- 

pv\ ױיעק־ דך האבצן און נעװאנט, האבען 
i איז געיאזעז n אוםבאקאנמר גרױסעד 

 ערוואר־ נים און האפענזײנ ניס רוײסקײם,
 באלױנונג, pרp*:ר קײן זיך 1םא סענדיג

 װיסעג״ די עז1בארײכע צו באױז 1נא וױ
 ודאט ,1לצכע n אויספילען און ׳שאםט
 נעאגרזוסע, 1אונזצ אין דא נאך זײנעז

'in y .ײן זײן דמ זאי עס וואס איינצד  ו
 1שםאלצע ײן• םיהאט סנמנז, איז שםקאונג

o דויד גצהויבענצד און n ,אקט® onn 
 םארשדנגבד גחיסע אזעילבע חאכען כיר

 סיט־ זײנצ און אסאנחען וױ גײסטצד*,
 צס וױ <אמ, אוױ האסעז 1לאםי .1םאיהצ

 מעגלי^יט, yoon:^o די דא נאך איז
 פאר־ און טע1געלע מוטיגע נתיטע די אז

iy r זײן 1באל וועאען im u אונו מיס 
ifM אונז און yvn וואתדצר־ זײער םון 

נסיעח. ליכער

 דער סיט ט1%«אס האס עס װאס
 צוס אסאנדזע^קספעדיציע ־
p״o א וױי<n 1 איז ךאס * t ..געה״סניש 

#m, זעך1אמאנ צו דיז, נים זאל דאס וױ 
m זײערזג און םע1געלעה םינף ינתרע די 

»(if®#eraw לע״ צולײןקעהרעז זיד וועלצז 
i אוז מרינע, n  tf> in in ,וואס \ועלס 

 פאר״ 'n חאט װאס איז געםונעז האכען ויי
 שוין וועלצן זיי צי ;לאננ אזוי מסלםעז
 אלע און יהקערזרצן,1צו ניט זיד *ינסאל

nvnt 1םא חימםאל ותלאן ערםאהרונמז
*AM■ A A AA A Aa ^AA^^AO A Aa Aa a A AaX  AAaA נעםונען r«האבעז עס דאם אי!ײן, ■an דער ווערען, ענטטלעקט ניט מעלם מד

— — -& AJM AA I aL aI a A AgAA A a ̂  a A a w ,אמס s to\ הא װאם װעלט, רער אין 
m כױט םו׳צ רייזן, איא אתםערנוסעז 

r 1»י מסארעז, •יעױל״ iw ru  Dtp און 
 אונבאקאנםע, נאנץ תיי< *ארא׳דמערע,

i »ז קיאר, נאנץ מםסנססרירס n סיז 
com רענענערירם, אזזי נארנים גאך האס 

 tvayn. עם װייען •עסעםיםסעז ססגגנ *י
jn rn w ,אונ־ אן און יונערשראמגהיים

. A ^ A u  AAAA a  AaO^^AMAA Atm■ AA A u rco n m* נאך זײנען דחמנ װיםענם 
a נים m איו xnnm  o n איז דאס און 

 וױי אלץ tc סאר נאראנגדא זימוסמע ד
a rm רא־ כמנ׳סיימז ווײםעתן את■ 
jarm ̂רװע  א•־ גיס ײעס אנן גים קען לכ

■D m אסנסהאלסען נאר אםי<ז אדער 
m m ̂ערליי »ן פינסםער<יננ^ א

 פון אייבע אמעהסען דארום no איך
 איז םייצאדעלפיא ער11ז :ה׳פערות דדײ די

ײן m ;חויאזו דאזינער דער םון י y די 
 םארט, דעם םון זײנפן <ינקע םיאאדעלםיער

 דער איז זיין צי ניט זיך פאסען װאס
 צוגעדרעספ^ט האט מען אדער חברותא

o אי) n ,און צענםראל־אגזים tvs האט 
 אינ• נויטינע רי ipopj *ו פארגאםלעםיגט

 איםי־ זײן, נים זא< דאם װי סטרוקזיעם.
tpm צער  opn נא־ און דימױפ^ינירט 

 אימסאר»ײלי* אזא פאד ײערען ׳*טראפט
P3? ,אויס־ און »ויס«ובוק?ן ניס פאדזעחז 

 בױראסראם?!, שרעהיליכע די *וםײם?ן
 אר* די זיר םאר םארכאפם האבע[ מאס

 <ינחע די ניט tPtip אין באװ?גוננ“בײםמ
«ן טעם «עם ז איחר. זיי

«npo־np p״i א r״e און *אפ̂א איז 
 *nopi םענ׳מן הונדארטער ז״נ?ז וו*ד?ר

pm opd וױ- און נזײאחמ, םארײאונד?ם 
m ארבייט די איז po םוײ מחנדלינעד 

pm pnwpo ip d jp i חרונ םמוס אית 
 זײנען װאס ׳די pa טויס m נזײארעז.

אחמייד״ אזוי נעוזעז 1אי אוסמיוימז

pnrooo pa לעצםענס איז tpoiprua 
i r אאםו־ חינ» די וזאט ,אמסז*/ נײאד 

 איר 4U0'P'די אין too רארםען גיסטפן
dpi פון פאראנדאא נאגצען רעם ארויס 

sm n srm o a n  a n, װאס o ra tw 
jpoyu o n .םרייד־ דמד יס< אח פרייחייט 

י<ח,5» 4םײנע גים <אז»ד מניסגיססי׳סעד
 סס כלגול• א אויסגעסראכם חאכ איך אז

i איי n נאנמר זיין איז •אראנראס 
:ױצסרפייט 10* מחגפײס

■רבײט. םרײז-יוגיאן .קאםוניסםיעע
אר־ רענול?ר? די דארזי אגמריקא .*דן

י אין מיםנייחנר פאי׳טי• די pa גײם  י
 פונדא• די אלם jpipp נאםראכם ױניאנם

 העמם איחר tie ױאט ארביינ^ וס«<»«ם
m י י m ײ<אלנ י  pe אױך פארםיי 

PM >m אוייי m o pa tro'opi p m 
now o n ארםי. ל״נ*ר א פאר* w u n 

r דארף m  Iran i eeom o n n p jp

i אויוי up פוס א םאר n םינםטער 
 312 באצאחלס םינדיסאט א האט זמחמױ
 BP no נ?לם, צאהלט ipd אז און דסלאר.
pp o ווענעז .oipn ססחסא n| קיין 

u 1אי piMiB י1 וײן. גיס צאײםפל p, 
i n סאכט האט?: oVi פזס t ip אווי 

ip ? וזארטפול rr ניט m חסס װיס
ip זיד  .ipa'O jpr’M ip i נלמד האס 

o 1פא toon וחמיכ n. נים יערעפאלם
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 1אי ד*ם אויב עקויסטירט. «ן3ה» זאל
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o• ניס ipp ict

pt .לעבעדיכען

ip איו « ip r ’aron ,איד « pnpi* 
i n  tie ic 'bpm iwpi שולע, 1»צםע 

i n  iia »»עטע;־שילע.13א
 e׳Da3 םעיט־, <יט ip ש»יצם איצם
dpip ip ־יש געזונט, יזמ, אוים» pM 
jmu'D

ip װיצען אײנענעם «ײן םיט איז 
 Dtn ip װי בי־ה־ה־̂כ ipi םון אוועק

op_
 םויתימשור י1 אין ip איז איצט

ביזנע^
ipsa כאטש ip איז in  po ppna

P in, איו ia i ipsa ip אינג»ג־ נים 
 פון 1מימגצי a איז ip :pp\ia צען
in אידישעד ta’ii’TPia'opa צapaצ 

4 tPDWODa• Dinp צי tPU'BIS
PM צז Boa■ n  •male״ip |PoiMP*

 tpuai, .סיר :םים םאצ pfg זיך דיגען
a» איהר m ao o n אויםנאבע אײער 

I’M tpoip.w .צייט r
1P” M----------------׳“.

 P3*iC'iM*״ זײן ?ושיצט ip ױן •׳־
 וױיצ ייים. אק קוסט ip — פינפטליו

pm ip סיס שטאצץ Pm ip oan .dpi 
a 1סיםנצי pa .la’ll’ in  pe טיצו« 
 ipoiiM d'i’pdii* םיס Derwroea• די

oenv מזזאצט a ” 3 tm ,ip נצעזעצ 
pm םיס p>a ip mas in n s  pdii 
sao סוזיס Dea» fe־in  po n tP יד 

tipi ea *pm  pn ta’i■ חײטט ,dp 
t« נאו בין איו o*p זײ - ! ps'VM 

pn רניםשװ־ביזנצס, די*■ ipsa 
a ! 1TBPM to w  T« ra  m ניט 

: *iPDTpn ציי?נם t o  oon tpa m 
םיסגליד̂״

ח ׳. ז  אװ־ ימצכי ,ipansm ױ pn י
t « .ip« ־ אי« *ױנפםציןי, באוזבט» ta 

*an rtr um pirm  ipooa 
omp anrrpBMO פ׳זזצס m t » ip *n m  p״an tnroPM Pan n  x־

־״ ־
1TN ,p»11» ׳1 i

m ײ «•׳» m fiw  yv^ n m f״♦ rg ,1#• T f fpm  t o די n m a
w  ,an ipaiamp la*«♦ m  p 

...........( •n  in T in n
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»i׳ a t j 

ii«  tta״o ,m ?p iya• 
T10 , י ן ip ו m p s  n  <a

pn laopi an m  i r  ia ,ip
ip i’MP’O m ,צײס • po

agn יי m in  tao •nrt tanv
m a p *  n tie ipsn a n  tPia* —

— *unrpn n m a  po .ipapnpaa 
t i**״ru p m  an ,tPM’onapi ir t 
in נגח fra n m n ״ tu נ ro ro  a n 

aip*a* יי pa jponsipsm  namga 
i n י « ו « m oo  1« ,aaanptpi 

ipanwraoap, •גי •ps ipnpw o’ na 
n r  iPM iunas npo ,סי»ט 

nvi iviat׳IPO to ,ipnyo ps 
i r»״I m a u n ,  i,סון ״ ,ip n p 
 t«p ipo וױ ma po •ip? ipo פיצ
on ײגען? np o, מ די װישיצ מי  אי

m in m as ,עײוינ?׳ m ao די a ד®
oigi ipo — *po י׳גען; a po׳i 

ra s*׳ns ,iPJiiPi די tP>fi in n s 
 po ipsa ■cpip t־o op סז מיינעו,

 m ,mpo ג־ט op po ,ipoupi תיד
oirc־d*po די w * s ia  •i pe mmo. 

amra* נײ oo*vi ogi סיו iir . ,  ••t
»l !“נער m o i am• po  egi m a 

rtoPH ina ipwio egi ,sat ro 
IPO ogn ,Pooipiain*airpi n  po 

*o ipwio inponge ig i T t m 
TnpsgP • po .ipisnsnas pswro 

poigo ipo הייסט •*la ra  to : o n 
pmat, טיידינט1טס ײעצמ o׳n n ססד 

iiptym  pe i n ’l i ו3װעצ> ̂rn ia 
egn ויערט nnm  ipspi ••e ,bsoopi 

oיגצ•pצpop> ••d po m n o n s ps 
in»• .pasai a osa iam• * n 

 <ו n סױס שטעחס po ,mg• סין
egn ,innaepi זיינצן in n siae 

s ia  ip s 'I ipd  m״B סיו .ir s v  m 
jn gpiang ia po  tarn• iptro

oan ogn א־הי רוחי ipasai
oanps on rspeo קיין agn ,iga pm 

ט ז*י ז•  סמוןי pa ס״ >׳עי¥גען דןי;י
no 1ס״גצעצ? s ia״j y c  po ipo 

ipeepp ysyeg pm ••d, מ?צנע tmm 
no oin'epiig •1 נ־ױסע ר» iivoao 

n םיסציעצ  it s צײם צפצםפ m  it s 
ita ir סצחסח, i• פיצ t ipsinae״m 

1» o’oasnas pe maims osoovs 
 ia apnjwa pm iriooni'M אצע

 _ tpsgi ריר .Dig’ll• n נינםען
Dgn ,ypaea n r  ma^r ססױצס איז

1 PM Dgl 3*1M .1310 (PIPS mgliPl0י 
pנaצוציaװn הייו i  ,pnapsarg np 

r װ*צם  ro  ogii ,ipom iptph t o 
p irarsara  pipiam iigim  o.

to צו, דב a po ta סך ppo 
poaiDD Bpiipiipua lam• n■ האט

)e 13״t *MR (׳יצוס

M̂inofliniw'ruiMrCTa a a
יע־געבעי■ דכערער דער

כתאכמר־םי®) (»

 דאף קאגקורידס עד װײל ׳ל^ איהם כען
 האמן איסע n און נים, פײנעס כדם

 םען קען איזזם כדם וױיל ליכ, םTא
 צײנתך.~ אלסא נדטצ %י םון רידעז

 9 םעמ s איד אונזצד איז חנרצו און
 םים מבבד אאעסעז איז עד בדײטער:

 נאר ׳אקם*אר אז דד ניט ־־־ ״מריט א
̂כיאץ. א װי ביזנצס

 אונזער םאד שטעלם כיען ווען און
 םאר־ דאן םעאטער־קריםיקער, םאר איד

 דערלאננט ער נים. אויף זיך ער לירט
 בײ ;לײך םרעגמ און הארט זײן תיסי

 ביכעד״ א ניט ער דארזי צי יענעם
 צושטעלען איחם עס ער װעט שראנק,

 #ער בעט דערבײ און רײו^rקאסט אױוי
 הא״ װעט קריטיתער, דער ״ער וחנן אז

 אויך איחם ער זאא געלעגעגהײט די בעז
דערמאגעז̂.

אונ־ זױדקט און לעבם אזוי אם און
 כיעבעל, מים געשעפטען מום איד, זער

 אקםיאר̂. אז ער איז הארצען איז אבער
n ̂הם בײ איז •םעבעריביזנעס  זיײ א א

 אק־ אז עד איז עיקר דער זאף; םיגע
 די איז אז זיך, דאכם אפס אדן םיאר.

 ארײן אויך קר איז םדרנימשוד-בממם
ױיי סעאסער, צוליבץ כלומ  כיהנע א ו
T דאחי T ױן  פױרנינדשוד חאכען »

ט ער  יעיטעאט קיח גיס סאקע מיל
 .אק ״אינווע;ינ אמנר ■ובליסום, מאר״ן

 ארתיי דם אלץ נאך אד איז נשכיח, דער
כײודדדנצ. דער פון םער

 אײו םאקע ער ש«ילם אטאל און
 זוםער״צײם, איז דאס jtd* אן אױוי
T כאום עד ײען t יק םים אדימר? 

ptygo ת. די אין  » ער גים דארם מ
םצאםמר ש&יל

d אק > w  n o w דאלש די ער 
 ®ויהיםשור־ n ומנדאד. אסת׳ז אז ®ח

 שםאדם אין איבעד ער לאזם ביזנעס
u אסת׳ער אן מי #און td ps,* עד לאזט

 אמר מסצז* שםאדס מסעז, דך
ײ שדן זיך זזאס מן וױ דצם  נ

 אן עד חױבט איעגצבעםצן,
 •9• זיץ אײגס... נאד איינס *סחורה״
 אק זיו צדאוואריםט כלום םיארסקצ

W וױ גוט איז איהם און איהם, jnt n 
ד קדינס יp ״•ובליקום/ א האם ער * 

 גיס גאד וױל ער און לאדיספמגמע;,
אויפהצחנן...

נל צזזרז אױף עד האט דערצו  n י
ה נתאםצר־אנעקדאםצז דערצצחלען  י

מן און אנצקדאםען n וױצצן.  וזי
 חןר כדט איהם פארבינדעז
 חנרצעהלם עד דחנן ■ראפעםיצ.
 m #גלײר טען זעחס אנעקדאט,
 to נאד םרעסדער, סײן ניס דערצעהלט

 *כאס — אקטיאר »ז מענש, איעענער
 אדגאא• םון פלײש און בלוט אונוער פון

 נעםןן: טיט דאן װאיפט ער םלײש״...
n קעסלער/ נאסזעליגער *דער w -נאם 

צין/., זעלינע  און גאלדםאדען און ליי
מ אין אלעםאל סיגורירען בר־בוככא  זיי

 אקאם״ ארריאל אפיצו אין אגעקדאםעז,
אויף̂• םא

 א ״טע:ש ניטןןר v ער איז ככלל
 גמ»- הויים וײן אמר הארציגער.

 ארויס עי װײזט האךצינקײט און קי*ס
פראנעס. גײ

 פיאבע כיאבעז װאס לאנדידאטעז, וי
מד שטע^נ זײגען ״ױ;יאז דעד אין  זי

שםיטע. זײן טיט
״ אײגציגער דער איז ער ו נ י ו

 ״פראבצס״. בײ ״יע״מעבעד ר ע ר
 r אלעמען: פאר כמעם שטימט ער
 חר ליב ער האט בםבע װײל .J.w און
 *V אלם צקטריסע, און אקטיאר דעז

• ױגג-
 און סאנדידאם יעדעז םים און

 יאר6ױניאן־אס א םאר דידאססע
̂פע  דעדלאמם און זיד עד באקאנם אקםר

״ נ ד א ם ״ :ביונעס־סארם זײן נלײך  י
, ״ ר ו ע ס

 קאנײדאמאנ און קאנדידאם יעתר
 קאנדידאסצז איהם בײ זיעען

״םארניםשור״.
> ױ n סעהרסטמ די ו  iftMnnasp*



i v i p p  vwn
i m  tr m ןס n 

ו »,טנאא»ס ,ד*ו  ״
• * ע! n ד״גצנד

ipo»j irfgruttn o j n r r r j  g 
4 • ip ip u i* ! M im מיי ײ״רח׳  ו

w a w ױ ז גי״געו קײן »ט י  יי
ipovt'tgng m י  fis i i g m i i l 

. . . intpngs■ נער מוז מנן* 
m ?ן, if}  m  tg >י)ײן ניט »י 

in g  ip i ו ;*ױסנעטרטנמער» 
אי־ די«מנטר«יע אױס זיןי סיט

מלנן i דער ו r״ogn m ־«
 ogi *וואמעגמטעיענדיג «י»ן »ין

 געוױסען m 1ני ,ng וס
ogn ,iptgt tvs m

*שטרע־ טעטינת״םען,
PHi;ogn |in m m? פ?ן Tברייטע, ׳ 

ra n g טןד ne i טאםזן *וגיי n  pg,־ 
 :*־ דעד איו אינדוסטריע ^יידער ?מ׳ס

i n  in  ipo מ  ארױסגע־ דם נזמריינו
jptjip דייןי ק״ן ip ig ׳פ״ן .ip u p tr'p 

מ*נע ךי ־ גרוים שון פאדענטען «יי;  ני
po ,);npognj «,?דער־ ער1דע»א'סטי 

 pg סארטדונקען װי ווערען וזוימנקײט,
o n יס no ■‘פון פלאפת״ס, טעני׳יכער 

 היײגי׳נער שון און מרס^סגעגל״ט
 ogi א־גאדזאצ•׳!. דער pg וײמןד׳ש

m g ד  ׳טטארקעז » זעחר ראכט ניי
 כיאסױוקייט נרוים, זיין סיט איערדוח

M| נא׳שטאנדחאפטקייט tie ,מעק* 
rog? פע־ ׳טארןי״האלירםע איכטינע די 

g אריינגעװענט זיןי ?psgn ומ<גע 0די i 
 אינערינס סײז ניט ׳שסלען ?poigi און

»ip i pg p lg i PO*r צוזאפמנ׳שטעיוננ 
m  |ia אנאראדע. גאנווער■

m ארט זיין אין איינצינ איז נוו 
 נעװ״נריןי חינזיפט. איין וױ טקחר אין

ovtt א,־נאניזא*יע אן שון נק׳ט־נטע די 
fie ftangVI איינעם ?ogi נעהאט חאם 

M און אנטוױקלונג א־הר אױף יזיוסוננ 
ng איי־ זיי? אינערצוטייינעז מנימט 

 א*ז dp איינםאוס. אוז װירקוננ מנע
 אז אז :אט־דל־ד, און !?דמיזנל־ך אמי

 גאנצע אלט נעהדט ?• ווען ניזאציע
מן  איהר hb vosurvi די ײ;

 די אנשארטרויען זאי ■•תאנגצגח״ט
רענ־ ■אסינסט?? רעט צו ניט ייט31א

’ f«r מן |1א  פא־ *ום ארױסצורוימן זו
 װעיכפ ■אטידונגען איע די דנתרמד

r tm v\ ליכט שיינעם א אין ארויס רר’א 
 וי פארנעסענדינ אםט אןן ;,■סחעחענז־

 נע־ איז װאס דעם סון זייכתז סונהעיע
 םעצ־ םון נע־ט־בטעס אסיציעילע די ותן.
 בעפטע די זיינען נאציאנאן און י»ר

 גע־טיכםע־ סארט דעם שון אילוסטראצ׳ע
 םארדינם י. װ. j א. א. די ׳סרייבען.

 זי װאס דערריט ױערזן *ו נחיםואירט
egn אילנעם״נעפ דעס אט אויסנעמידען 

̂אסצן האם זי ווען . «לער.  צו־ בא׳ש
 נע־ איהד פארעפענטליכעז און *זנרייטען

 סעהינס־ דעם 6א»נעזוכ זי האט מינסע
i פאר מעגשען פאסעכטען און טעז n 

 םוא־ א נענעבען איט האט און אױסנאנצ י
i אין חאנט סרית n .ארנײט

i *עוייז, n ״םינ־ םון פארפאםער
nאנ און ײף"1פ,־אנס איז ___ n

n f lt איז םראגען, עסאנאפײטע װענעז 
 אלנעמײ־ זי״ן געלעתאטקײט, זײן דזוץ
 1ינע1פריהער און װעלט־אנהויאוננ מר

 און איחמן אדיסאיע1 מיט •אוגמהנג
 1&א נעבארען װי נעײען גאוועגוננען,

i n .םאײ נקװעז איז ער אױםנאבע 
i* טעהר און איממדקס^ט n וועגינער 
i נזיט n נע,#1פ ip איז iw g, 

i n מ io נעווען *ײט, 1מי n o 
i םיז נענונ ודיט *ח n ,אמאניזאציע 

.m אניעסטיװען, א| נעהםעז קענען זאל 
infooveow  o tm סיז נייס o n נאנ־ 

m יי  *וריק־ סעז1ד» ניט ייד איז גי
מז מ  םונסעאזאפ־ די *נוױיממנן »ן מו

מן םיי זר די װי נוט אזוי סונקם ׳•
■VTl j

נע־ מאטא זײן 1סא האט לעוױן דד.
 חר א פיז אויםצונ סליינעם א גיטען

<no e K t חאנדלונגען1ם» די i n  no 
 1יאנוא םון באאיד, עהזעפוםיװ

1921 j, לויםעם 1װעלנע:
 גיס איו אינםינתע׳סןונאל .אונזןר
 אײנצעל־ אײז no irurnw ס

no m g זי אײנמלנזג א״יגינע 
i אױפגפכױט n  no tn g n n 

 אױםאפזןמננ אוז ייתענתנ
i j d נמנשעז •

 נזד זיך 1ע ogn gogo m י
i דזי־ד n אויספאױפוננ 1גסנמ 

ניאנוםענ־ זײן no מ
 ,1ע1סיח די איעצעלנ^ די

n*i o jg n m פיל, אזױ סייף 
ogi ד?יר”ם1או»םא איז 

egn egn ,pum םיט טאן «ו 
nwpgo; זיי m g  u r n 

egn o נאװענונגם־טראםם n  no 
e e n v r  ly c g o ig t  i n  .ig o
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g פין נע׳עינטע i n א״נטערנעיעאגאל 
*>10ױני oiypvgiv מנט1גא לייליס

no /לעײין. לואיס דו

•ינ״פער״אפיסן״ ״יײיע די איז ׳«ינען17
איײי. זצאען וין אויסגאנע רער *יין
iLmmSSSEIS!■ יוי

n וױיזען,  tg סאיין האנעז ער1ם*ח 
 ויי ogn ן,ייכט1 נעװאוסט ניט

in טוען g ,װי נס׳טליסזע ogi איז 
b ם־ט פאל m געווען p i חיס־ עױטטען 

 .“'יט׳ש1 ״ת־שאן :פראטאקאל י׳טען1טא
1 i nהױוט 1ינמ1אמאלס no iv in ’B 

i p i • ,אז צוגענעבען, ״האט ױניאן ip 
 יף1באנ |pig?p i״p egipt נ־ט האט

d װענען pi װאם i n האט •,*אטאמאל 
o״'p; אײנ?:טליף r" 1י!8 (זײט.( ogi* 

P3” ?t( זיך האלט n, ג־ט וױן7ל pntv 
 איצ״ י1 און ױניאן די אז ,jpp’tug םון

i אין נאדינגינגפן נינסטיגערע ט־;ע ” io 
 א־נ־ נ־ט ipigitp; עטאבל׳רט זיינעז

d םיט גאנצען p i װיל?ן ;יטען און כח 
 1פא אז 1נא אליץ, 17ט,ינ1א י1 םיז

 ביי״ tvipi (P3gi ?ן1םאקטא ׳ט־דענע
 וױ טײי וױכטמפ אזא ■ונהט ;?טראנעז

 tPttPt זייבען op נושא. בײט?ד1א י1
 ״Dtgp י1 װען jpoiogp און צײטען

 אוחאנפ א״ן צול־?ב ׳זײנ?ן 01אקטא1
ip ig א ip d ” hv, אױף נעהטאנען i n 
 קאט»פ?ן יפנע ;1נײטפ1א י1 פון זײט

 *pt נעװאו:?ן ׳טטענדינ כדעט זיינען
 י1 וועלכ? פאםפ?ן יi:piptt 1 װאדפן,
 קאנט״ די jpjpi ט1נפפיה האט ױניאן

oigopgi אןן oipiiroppottgs אין 
ipr3?pt ip און איין i ז״נפן צ״ט 
 זיי״ op .ingvipt ען1לא1פא פטענם1טע

 און dp"1dd tpppt אסנאײנ<ן,1 נע;,
 נלייו האכעז װ?לכע א־ױפט־עטדנ^

 א-״פטעדכזאם־ די צזגעצזינען אנהויב סזן
ip פון ק״ט i און װפלט ל־נעד1או'סע 

 בא־ װעאבע דעג־טען פון ס־דפאט־ע די
 )og?p 17טיכי1א Bpi צו ניט לאנ;צן

ipo*nt ip װי i די פוז ים1ויסם1א 
 קלאוק״ י1 און 1909 אין װײסטדאכער

 זײנען יי?ס1סט p;p• ,1910 א*ן טאכעד
:i n  b*a ipigttpt o^vovbv פוז הילף 

p ic n t ,און טענ׳טען ’popo p:p־> 
o נפלייגט האבען טענטס n פונדאטענם 

n םון n 1נני נתיסעז פפכטיג<ן.
ip םון ;עיפירט? די נאכפאאופנדינ i 

 ט?ל,יקא« נאך קאייטעל י. װ. נ. י. א.
ptpf o 1פא װע־ט nנאנ• י1 1א“ס־ -־ 

 איצ* 1אונזע פיז קאד*ליצ־רם?ייט «ע
t 1יעאע1וסם1אינ 1טיגע :im g, די 

 און iPonPDt'g םון ט,־טקי1,«אאנט1פא
iv ט1פיה וועאכ? באט־יפ??, ip i נים 

 בעאי־בתים די נים אזן ארב״טער י1
 ײאס א״נזעהן יכטינ1 ארעדאא זאאען

א1אcp 1 װאס איז זײ igo נוט איז
 אונד PO'tipt ipottg fpijni נעטאז

i n  .tntpotr ויסצוקרי-1א ם^־א^נ 
 OBg ט1פיה געװינסעז מאטפנטאאנע נען

 W אעצטע י1 װי נוט אזוי ponp י1
n״t ׳טצדינען p נא׳סטענוײנע איינפגע 

 אבען1נ1אונםע אאייז און אינטערעםען
o n םון «עא1ײא o n בױם ipoppit 

otigtgi ׳פסײז. םיט זײ op איז pjgj 
ptgis g ocg בא^־טעז םון i n  t'g 

 נע• צװי׳מז ווענ g זוכ?ן fig 1םינסטע
no ip דורכנפפאאבמענע דיכט n n 

ײנין. םאתויקעלם^ *וו
 עני־ m אפט.1םרייב״פ אײנצינ? די

nזימ«ן עם וועאבען אויף ל Jgnp«g* 
f פאל׳טע און אםת׳ע אלע די גען i r m 

ogn jg די וועלכע w עײואדמן זיו 
 ליג1«עחנ עטלימ די no ל«י1םס אין

ing*, די  מא• n סון נזיט npo'o איו
po? ליכסינס די און זײט, אײן םון nm 

 no צותוגפט inpopa g igo ססגוננ
in t o  i n .זײ זײט ogrN tr’o נליר 

m n״n נסםוײבסז pogo n? חד *ו 
 צוויי־ די ; ?nnjojtogio צו לטיחע,gװ

no tn ווי טgה טע p e r g ג׳ד חיםעל 
 ריכטוע גענסנען את op'tgopt תםען,

oלgt1'נg אין n  D ז^ לי ̂ gttn נ
igo ogn n אויגע? די no אויםנז־ די 

 go? די ?m^gnjn ipe»3io ?לסחוטע
no ?g’tp i סון n איינינהײט *fit •אי 

n בעתעבסנח״ם,  o>g אײנצימ jf t e n 
i n וסל•»g»t צוױי די סון *n o״m* 

pocnp Pt'oig? אממעתייזאד די איז 
oiw נאויטענס ליידים לgג vgw ,»  ױגי

 און אינםסליגסנטפת .די no ױניסז די
jrtyrrwotgngo •איז או־ניימו m 

P’iD.לײp סרויסז o n rg  m
 ל׳ד ,n נסזיסם םעלח חױסט איין

 קלןא״־קײם וײ no ogi או? גוו װי?׳ם
 אי■ די ?.po'irpt no ער יתלמר סיט
 ליײ זיינמן געסספטס נחיםס 000 בפר
י זיןי ««? י ױ: m ו  peoeM Onporo 

i® צום מחלוננ. n  rg i תםטק״ט? 
i n  no א•? סרימנ ?ip  םדוקימהײס, 1

uoofrfly: « r t  n r-̂־MPfgggp .*ngig

m מ׳לתחנ? in סיפ ag זיו וימן װןלגן סינ?רחױסט,  no ,אינחסטרמ mg •ך to rotpon? ממי׳ס׳ו) *gio ;p? די סין no ODjyotaire •ראסי■ 
ivfw, »אי ipogoigo on געלוני

?« w o 'to n ti סויס• די חסלט׳ןן 
o n  ?to o” Wg»pipo ׳> 

oi*onpo?'oigo |fo otgiir. נילד די
i״ip?p נ׳ד

 *fgfgc tno igo וױ??לט ip װמלכע
i n און טיס אוגז ױיסט nogs אונז 

 ogn ■לי? חמסיחלע? ?to ממלענ??
op איז paipptigo? י?נע סין jnngi,? 

gi ng ogn tig| ל סזיי געומןpנענם־ 
i אין p̂חםpנטיילנg די igo וױנםינ n 

.09011 נרױסער
i סון ססרטיילוננ י1 n נס׳סר״בוננ 

prm סין g’ 6) m gnpo jnntp צו 
opgo (?poompo ניט p mjtt״P o u j? 

o 1אוי אייינװוס n ?1לײ?ג. ipojio bp־ 
1 03P13י i n  ?10 B” P*0«^P’’110fg 

iM pes’rp נסנצ?ר i? ט111פא ^ל  י1 א
 *tpotgic pin?itg3 אין לוננ1̂סחסנ

 g tg למ׳סל, ?,no ישײנם op. טען.
inpops װאלט סלאן pupa? איינצר 

 g’lpo- די ל?ים ניט pipii ogi טייל?ן
ig t ,?n די לױם P3>pn ?ngopgo 

3 ?npnטליסע ?וידמ?? ל?ם,1אהסנ? 
ip צהאמ?? ססויטאען i טע3נע׳סי lio 

ip פ?ן אנטוױהלוננ i יע,1אינדוסט no 
i׳o די n  priP3 נעישיכטע io| אנט־ 

g11 ogi ,ig’tn ip סון װי?אונג i,לט 
onpt ילד3 י1 אכט13ויסנ?1א יס,1א אינז 

1PC10C, ,^אלט11 עס מלט׳ P1P3 tno־ 
p g ?P3לgהn1א ן? gDױEטpנ^ליכn pן 

:i;g,׳,״ ongn איצט א־ז ױנ־אז די ogi 
n g 't  ogn ; וױ p3” t op ,itg? םיט 

ip i צייט *”i  ' i  ipignpt tpcgrpjig 
ipo״p? יש?ז11צ i n 1ני 'ippig 

•gtppnpoi'g i n  i?g ngg3 o rg r t i
n װסלפפ נאל, g 'iv o  i n  t'g jP3gn סיון 
i געדױנדעיט סיל mpt 1910־14 n 

itg '4? ; (g יקל?«1סגט? 'ir i n  <io' 
w in  ?P91PPJ t'g op, די grptipoj'g״

P3gn oigtwpiugp p'iii’g? יי3 זאל :אל
g סראסאדציאנעייע oegtnpopioigo 

i;p ipn 3 די ngg3 org trnא׳שט?הט 
g tie שאפט,,לאקאא־סארטרעט?ר ?ig 
pjk אײנינע ib  p*,pitg,? ע3װעל ?”?pi 

ig 1פלאה ניט  i n  fie 'i3pt o n  i'g- 
 נאאויכטען ניט ?npn און נאניזאציע

g?' נעיטיכטע. איחר igo ?P3” t ogi- 
V ען,1ס?ל? ע3יםלי11 t ?P3gn P3lpn 

o n  t'g ביד PM''1g3׳M3׳g11gD BP* 
tpr'tspo o n  j'iip p םו? ■לאז o n 

i נ?בוי n  tie .נ׳דסיסטע •jp3” ing3 
in יג1 n tg 3  n P ' ,tng'ipo jnrnp, 

1go ngלtin tpugtpi tn g די אוינ 
n in p iio ig o אנטמיהלוננ im? װאהסוננ

.ot'jgjig o n  ro
in ,1סעל<? צחײטער א v ^ p  no
m ״ײטוננ103  t'o Pgn no םק3נעשי 
g '?0 נעװארען םארצייכענט ניט א־ז

in iitg a ?צ י1 טאנ?לgסמרײסם חל 
vrtsm א'נם?מ?׳סאנאל די *jg ogn 

איחו• ?id mg' 25 די אי? נ?סיהרם,
1 ; rjpoo'tppי ngYעל•1 םענ׳סען, ל? 

n ײנמז? pnpi? די אי? ויס?לט11םא 
 נע־ iP3gn זײ ננgל װי סטמיקס, *<&

 lpטgלט1tn g igo ogn און חיערט
g1? ogi *B חאבעז זײ g isp jניס לט 

̂טpננn̂יoצו בלױו  לזזניטיםע א לםp׳
 ipiip[ ארייו לםg1? igt 'נהײם,1גײגי

ל חעססט ^ ע ל i נוצליו• ס?? ני n םע־ 
eutoP3p:o'io o הע? לעי io i no חד? 
n? ?די אי npo«ii ,סויסלסנעז tjrp op, 

 eipop3PJO'?o אייד חעססטװאמױיגליה
ni־«p? אין ip:>npg” ii g ?אױפלטג

i n לײט?«סמזאנ?ר7ס«» א איז םאגנעי
 ענדעתנג?? די ?pn'iug אgז •pלכpװ ל?,

p u n p o to w  no? ?זינם טח״ד, אי n 
 אין ,tngnpj ט1עםאבילי no ,ױניאז

 אי? ?ױ נ?ט אזױ נײם1א פון tnnoe׳
Dtm gt^ לױט מאזנמננם m -אײנ 

 נדר וי״וועעפ. די סיז סראפם פויםס
 tg נלויבעז, w ?ױליג run ילע וײנעז

tngn ojg'n* n נים igo ig j ̂
3io o n  01PJ״t'o o n  t'o —  3go*DD 

p ig i?ױיםעל1צ ״ tg ig3 —  gD'i 
 ײ1יפגעח1א ריעלpטgo אויג |P3gn «ײ

no ngi)goe*bjp3P3 o n  ips רי Hi* 
3'uttno ;ip t r 3גלױ? m g  no איצש 

o m m t t i אויוי rm m  ?pen d p i און 
1 ogn o n  *i'ioצפחל י *jpn d io 3o i 

I'O D0?Pg3 ipo'” 3ig i n  ps זײ?«?ײ 
o ip o ru  no •g jp iu p,״inדי ־ Dgit

ip פלענם tpotpgs םיט >.p'liy ?pmg 
 ני« HD ?«P Dp1״P IgD 1P3g t'0׳0

ig3 r o  e »  t*o ogi to״?go no t* 
 no noipn m פאו־מנסערז̂נ זיסײחװי

n יסלארס די  no ׳>mg* ?npir pwn 
fflnjni ,ipontn Oigor inpt• די ig o 

no ?p«g< די nr^gn ?prjpo 0 זיד?'
og3P>g3 r v iv v n״» ?.P 3 'im n  o

pr'eo'ogeo צ מי m ייסלס מי  m o
o 'tn jp o n g o  mg*t> g nt tttt'gn־iio 

m סייגי ח . ogn. ?g.י ?jn .n ײ? נים»

m י . . י
ג*ס יייז ןו*פל׳?נלױ3י1א

p?גינססימ. ״
1 ?pn*t ogiאיינציגע י pip3oiiip 

**»pb| ומלנע ipp ipn upn'g ג?סי״ 
no uto סין נען 'iu  too  m !װיכטיגע 

rt ?to P in .אלעם .לעױין o*tpi:o 
 יא1א mini צ? יםט1סנ3 ססח׳ינם

dio ?poonrign d p i.? נע־טינםע ז״ן 
 לע־ יepn 1 איגט׳נמעססנסל m סו?

np ong* ?po?pn ip?? ריכטיג א?ן g-■ 
pvgny? י1 ל?יז3 ניט ?id 33??P'iit33g 

flo ?g'«' iritpanoga m אינמסט־ 
1,»' o n  ig j אויו ?ײ :ipn g ?P3p 

 די po ׳סטח־יש dip ?pbnoipt* װי
npito ױניטנם fio ויועט ; אינחסטריעם 

 D3PBP ?ועלכער מליםעל on נעבע? זי♦
 םארחעל־ י1 םון tnP'io po3goigo י1

 -10 או? 1ײטע3אר יiPtnip 1 טעניםע
 אינ• iprop'O in איז ?ר3ײטםמע3

o או? טװנוננ סםריעל?ר11 n לעױ ז״ 
 *ag ?to םראגע g יפצופאספן1א ?וי נען,

 אײביגען on pg p'ygio'o g שאצפן
iogp 3 צװישעןig״iPo ?אי oo'igp,?

ip פילע די אי? i tic ?po''t לפב־ 
iptpp ip װעט עיא^־וננ האםטער i 
 *lagp opi םון אי׳ן)»'נלונג י1 נעפינען
 ■אאיט״מע ענע1םאר׳טײ די צמימע?

די צװי׳צפן :תכטוננפן או? פארטײען
 סאצ. י1 סאציזוליםטען, או? אכארכיספ?

jpogipgopi ?ם. י1 או '■̂opp'i, 
i און 1ל״בא ng גײטם י1 צמישפן n 

ipo צוױ׳שפ? ל״ ng ם. א. v p? i n און 
 ת|ם צו t'3 ,Dippi'gn אינתסטמאל י1

, ,.ן י1 צװי׳טפ? nogp איצטינען ״  און *
 אניעהטײו ם1ע1נעיפיא סpלg ״לינפע״

ig י1 ארט״אי׳ט.1מ1א העכסם און i 
 װער< ׳טאאג־ “PODjpingo״ או? נייםטפ

ipd עג־ אדי?אל1 װילפן װעלכפ י,1 םון 
apt opi ? in'? םון i n װעם ױניאז 

ip i לעזער pt'cpj? אױםנעפת־ אלם 
3'pdi ?םו? מעטאד?? אויםגענ?בענע או 

opi? ip  .*logp 1מעה אוייך זיך ip ig 
P3PP83 1P4'3P11? 11 מיטKPP1 DPI 

 איצט ipnpoc׳ װעלכע מענ׳ט??, די םון
i בײם n n ?םו ip i ?י1 מ־ט און מניא 

in tp o ra w זיי האבען ?מלבע Unpi־' 
P3? 1צ t״ip 1&טאנ א־צםינעז. ip 

opn, יס 8 נעפינעו װארם, אײ? םיט 
 ip3״i װעיעז װעלכע יםפינפטע1א םיט
 מאכען 1ײטע13 |1א װיטען ״?t ע?3מא

t?י1’או און לל33 אעב?? אוים׳ן בליס ״ 
3ig ip i״ipo ט.1נפ באװענוננ

 װעל־ ?אייטי??, עםליכ? לעצט? י1
ps ׳n ^ 'e? םו? טעטיגסייט דעמעצװײנםע פאתאנ־ ײט13 איצס די ip i יױ

 ?pigu'ige no נעביט dpi אױוי ניאן,
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 זעלבסט־ ?1א אריטעט1סאלי סון נ?פיהל
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 PM דוורום זײגען «ײטומ » p* מר
חנדיק• דער װי א«גע, בעסערער מיצ »

ז»< עס װער אײנעם, ה^בען זײ ט*ר.
 אויסיענײיי ו*ל עס װער געבעז, אכטוננ

 ניט מווכען זײ װאס ״כו^בעס/ די דען
ריכטיג גאנץ אויך איז עס װיסעגדיג.

•רינ?ן# »ך »ך  ffM tf

 ניט שוין געדעגחען מיר - ק. מ.
v דערפאר רעצטע, ד»ס m\ ניט מיר 

 ערגער, אדער בעסער איז עס *י ןאגען,
 גוט ניט און גוט. ניט איו עס אבעד

 ״ערעקציך איז מעיעה די וױיר #רערםאד
 איז יעא§ דער ׳אמת איבערט-יבען.

 עס איז אויך בלוכען־גארטען. שײן גיט
̂נס גיט ̂ונען װאו י^הךיאנד, ד  ציטר

 אזוי גןורניט איז עש אבער ברהען.
 קומען עס ט*רט. איהר ױי יערעקייך,

̂ו־רײ אםיפ אין איײז אםט  ארביײ אר
 און דרעסכיאבער ?יאוהפאכער, טץר,

 .טרײדס אונזעיע םון ארבײטער אגדערע
 וױ געזוגט, אזוי אלע ניט זײגען געװיס

 אבער װיניצענסװערט, געװען װארט עס
 גע־ גאנץ אויס ?עהען זײ פון סייע גאר

 דער־ מיר װען ׳אפט און ;גיוגטער זו:ט,
 זײ־ זײ איט וױ דעם, װע;ען זיך וױסען

 זײער א״בער זיך כױר װאונדערען נען,
 נאך אױסזעהן. געזונטען און ױנכען

 װירקיציך װאצט עאפ דער װעז עפעפ,
 מיר ויאילטעז רעבענס, ״געפױעסען״ אזוי
̂עם גרויסע אזא געהאט גיט  מיט ®ראכ
טע־ע די  יאנג ניט עחצט ארבײטער. ̂ע

̂בעז  ׳טבעים, בן א געטראםען כױר ה
 מאכט און ^אפ, אין :אך געהט װעיכער

 ׳םראגע אוגזער אויוי א-בייט. טאג א
 פאר די אין זיך ער נױטיגט דען צי

 דאס געענטםערט, אוגז ער האט דאראי,
 װערכע קינדער, עדװאקסעגע האט ער

 װאצ־ וועילכע און גוט־אם, זעהר זײנען
אאץ, אויוי געגעכעז גערן איהם טען

 אר• געהט ער נאר באדארף, ער װאס
 דאלאר פאר די צויליב אזוי ניט בײטעץ

 איז עס װײ־ל דעם, צוליב וױ פארדיגסט,
 גרויסער "\p יאנגװײ^ג. פיטוט איהם

 צײטונגען םון ביכער, פון ייבהאבער
 פארק, אין ארױס ער געהט נימ. ער איז
 אזעלכע םיט חבר׳ן נאר דך ער קען

 »יהס עס שאםט צר. וױ ^םיט״עיזע,
 און םארגעניגען, גדויסעז קײן ניט אויך

 איו דאס — מחיה פיפוט זיך איז ער
 ^טט ער װעז _ אויסדרוס ?ײן געװען

 מא־ דער בײ זיך זעצט און ?גאפ, אין
̂יב אײך עס דערצעהיצען םיר <פין.  צו

 אז םארשטעהן, זאאט איהר אופ דעם,
 ̂טוין האבען װאס פאנכע, בײ כאטיפ

̂טען צו נאטור אזא  קרעכ־ אײן אין הא
 װי שא#, דעם םון בילר דאס קען צען,

̂ט איהר  אױםנעמען, שטארק איחם, פא
 זײן צו םון װײט איז בילד דאס אבער
̂ו אמת.  צייטען, ערגסטע די אין אם-

 םיר אויו װײ< געדעגהען, סיר װע^כע
 אין פארבראכט יאהר פאר א האבען

 געװען ניט עס איז *שעפער, אלערלײ
̂ט.־ איהר װי עװאד״ז, אזוי  אין מא

 ניט זיכער דאס איז צײטען אונזערע
 דאס, איז, חשבל מוסד דער םאל. דער
̂״ה״ א כדי  װעניג־ גוט, זײן זאל ״טע

 זיך מוז געפעיעץ, אונז זאיל זי סטענס
 וױרקייכע דאס איהר איז אפיפייגאעז

 שאטעךזײטען, זײגע איע םיט ̂עבען
 יליכטיג״ ביסעלע דאס ם*ט אױך אבעד
 גע־ איהם. אין דא איז װאס הײט,

 טאר אגיטאציע לשם טאיוע אז דעניזט,
 אגיטאציע, אן .װארים׳םערישען גיט מען

 אויף םאריפסײט, אויף זיך עטיצט װאס
 ניט סוױ כי סוזי האט איבערטרײבונגעז,

 מען װעיכע די, אויף וױריןונכ קײן
אגיטירען. צו עס סײנמ
 א נאד איז עס — ליבערם&ן. ב.

 גע־ באהויפטעט איז װאס אפת, האאבעד
 הא־ פיר אז ױניאן, קופער אין װארעז

 דעם םזן ענטפער דעם טרשניטען בעז
 צו 2 אאקאל םיז באארד עקזעקוטױו

 האבען איהם געשניטעז יע, •עדציפטײז.
 ארויסנע^זניטען האבען פיר אבעד םיר,

 די זידאערײען, די נאױײסקײטעז, די
 זאגענאגסע די עטעאונג. חוצפה׳ריגע

 זײנען אבער אמופענטעז און םאקטעז
 די \ועז אין, אופבאריהרט. געכריבעז

 »•Dt!n«D פעהר אביסעאע װאאט חברה
 דאנקען געדארםט אונז זי װאילט ׳נעז

 דעם געםאכט האבעז פיד דעם. פאר
 גע־ פיד ײאאטען אנשטענדיג. ענטפער

 געווען, איז ער װי ענםפער, דעם דרוקט
 זײ אויב שעפען, געפענט זץ־ זײ װאאטעז

 אײד מיר װיאען אױף גאף. עס ?ענען
 ניט זײ םיט פאכען פיר דאס זזדקאערען,

 געדרוסט װערט זעאטען אײסנאם. קיח
 איז ער װי ארטיקעא, אן אדער י1ברי א

 שרײבער די נאך, מעחר H געישדיבן.
 רע״ דעם םון םאראאנגען בצטען, אאיח

 האנט א פיט צואעגען זאא ער דאקטאר,
 קײנער װײא בריף, אדער ארטיקעא צום
 יעדער יןען טעות א םיאך, סײ\ ניט איז

 עם w רעדאקטאר דער ‘ און םאכעז,
 מרײבעי * דער װי באפמנרמען, גיכער
 געדענ־ מיר — #איד קלתער n אאײז״

jn מנז r נעוח̂נ איו דאס וועוי גיט — 
 רעדאקטאר » אז נעזאגט, אפאא האט

 עם זוױיל י^רײבןנ? וחנגעער יואס ד»י«י
 איחם װאס קייגעד, נימא ח»ד אײ

י אגוױיזען  ס פמממרקן, 1ױ
, ,TO $ך pwi איו עס וחנן a w!

 אאקאא םון סעק^טער דער װאס ׳דאס
אעצ״ םון באריכט זיין איז ^רײבט 22

 פאר• ניט האבען פיר אז #גופעד טען
 האט ער װאס בריף, דעם עפענטאיכט

 און דזישעגעראא־סעקרעטער צום געשיקט
אינטערנעיצאנא?, דער פון טרעד׳עורער

 א אי? ער כאטיט און באראןי♦ אב.
 בעסער געפעגט האט װאס סעהרעטער,

 םאא־ ניט אבער עי פארשטעהט װיסעז,
̂״טענע, געגדעס.  סאר־ םיר װען צר

בא״ בדודער צו ברין* זײן עפענטאיכען
 אום נויטיג, געװען דאף עס װאיט ראף,

פעדאא, פון זײט צװײטע די ווײזעז צו
 באראןי׳ס ברודעױ פארעפענטאיבען אויך

 די דאך װאיטען ניט, װען ענטפעי.
#וױיס גאט אז געפײנט, טאקע אעזער
 אינ־ די איז עס גזאג׳טע א פאר װאס

אסעס־ אן ארויםאעגענדיג טערגע׳טאנאא,
 25 פאד װאך א סענט 10 םון פענט

 איז ארבײטער. בידנע די אויף װאכען
 יואס אבער דעבאטע, א שױן דאס דאף
 V WB צו דערפיט באריכט א האט

 זײן ניט דאחי באריכט א צװײטענס,
 א אין ״פיאפאגאנדע״־ארטיקעא. סײן

 ורעיען איבערגעגעבען דארפען באריכט
 פעהר און באשאיסע, די םאקטען, די

 דער דארף םא< אזא אין נאר ניט.
 באריכט דעפ איבעראאזען רעדאקטאד

 ז*א ער אז באויז, זעהן אוז גאנצען, אין
 גע־ קאאר װעניגער אדער פעהר זײן

 דער זיך עראױבט אבער קוים שריבען.
 די איבערטרעמען באריכ^ריטטאטער

 טיײט ער און באריכט, א םיז נרענעצען
 אדער די נעגעז פראפאגאנדע פאבען צו

 געגען יאפ״טא װי קערפערעאפט, יענע
 אינטערנע־ רי געגעז ׳באארד דזשאינט
רעבט, דאס נאר ניט עס איז שאנאא,

 י ניט רעדאסטאר דעם םון םאיכט די גאר
רערצו. דעראאזען צו

B. .פ*ר האבען דאס אויױ ״נו — ג 
יעדענפאאס, געריכט. ניט װירהאיף זיף
אנגע־ די םון אײנער געװעז עס איז

דאנה. * דערפאר און סױרפריזעז, נעמע
האר־ צום ניט זיד נעהמט — ר. ל.

 כשר עס ה*ט איהר דעם. פון צען
_ םארדיגט.

 האבען אײך פיט — ראזענט^ל. ל.
 זיף װאונש פיגדעסטען דעם ניט םיר

 םון וױיא ויכוח, א איז ארײגצואאזעז
 װעט עס אז מיד, זעהען בריף אײער

 טיר םיה. ארױסגעװ^רפענע פשוט זײן
 צו צוריק אפשיסעז נ$ר אײך קענען

 איהר װען אפשר, עדיטאריעאס: אוגזערע
 אפאא נאף און אמ̂א נאך זײ װעט

פאר״ דאזל איהר װעט איבעראײענען,
 בארדס עקזעקוטױי די װאם פיט שטעהן

 אונזער אויט האבעז, אאסאאס די םון
יע־ פון פײנונג דער אױט אוז מײגונג

 םארשוועכט ארנײטעד, דענקענרען דען
 כאטש .,פא ערשטען דעם געשעגחגט און
עדשטען. אן ארויסנעגעבען האבעז זײ

 געחאט האבען זײ כאטש איפאעט, פאי
 םון פנימ׳עד ״די כאטש און כאר, א

 פרא־ מיט געאויכטען האבעז עואם דעם
באװאוסטזײן/ אעטארישען

 פרײנד- דעך םאד דאנה א ־־־־ ס. ס.
װע־ אײדער, אבער, אײנאאדוגג. איכער

 פ*ט דך באנוצעז הענען ניט פיר אעז
דעם.

 פיט זײנען פיר קראםניק. א.
 װאאט עס אז איינפארשםאנען, אײף

אר״ די ווען בעסער, פיא טאקע געװעז
 צעהן פיט געסראגען װאאטעץ בײטער

 ײאך א דאלאר םוםצעהן פיט אדעד
 אינ־ ביסעל די םארשפארען און פעהר,

 װאיט עס װאס פאאע, אבער שודענס.
אפשא. בעסעד, נאף !בעסע- געװען
 קײגעז אדבײטעד אלע װעץ נעװען, װאיט

 און אױס, ארבײטעז זײ װאס פ, ע א א
 אדועיזצונעבען געצװאוגגען ניט ױיגען

הא,*ע־ זײער פון טײא גרעסטען דעם
 עס פאגופעקטשורער. דעס צו װאניע

 מענה׳ן צו סאו; זעהר ניט דארום איז
 א*נשורענס אנעפפאאיפענט דעם געגען
 געווען װאאט עס דאס גרונד, דעם אויף

 באצאהאט גענוג הדיגען זײ װען בעסעד,
 צר א*ז, םראנע די אדבײט. ?ײער םאר

yp\ שױן אויספיהרען ױניאן די עם 
קען. זי אז פײנט, איהר נון, איצט?

̂הר זײנט פײ־ אײער צו בארעבטיגט א
 ױניאן דער םון םיהרער די אבער נוננ.

מײ־ זײער און פייגונג. א אויף האבען
באנײנ״ פעהר ביסעא א זײן פוז ̂גונג

במסער, קענעז וײ אײערע. וױ דעט,
 אינ־ דער אין אוםשטענדעז די יאיהר װי

איהר, װי בעסער, קענעז זײ דוסטריע;
וױיםעו׳ זײ און פעםבערשי•, גאגצע די
 און הײזער האט װאס יוגיאן, .די אט אז

אויסםיהדען, אאעס ניט דאף סען בענס,
 יאײז איהר נעװאונשען. װאאט זי װאס

 די דאס ״זיר גאקאאנט בריוי אײער אין
ו ,*[סײסל .באנראאר  גיי םון אוחנק זי

n r. תײקאעז װאס ̂אר v t כאנד• די
פאונט נאזי יאדק נױ םון אוועק לאן

 ענמתר חנם וױיסט ? וחורנאן
ײ עם וץעלעז, םיר ?tort אויןי ער־ 1י

נאך װעני^ װי שאעבט, זוי :קאערן ייחמ

ן גי?ס*ר י m י m וחנמאו Hf mmo
m חעיפט » פאר ידגײטאן w- * ס  רו

ן פאר •Pirn• נאגדאיו ח ד
 וױ טו *יצט, Mm PM דאס אוינ חייגט
 קאאו?־ די װען t\V>P"9 זיו וײ װעאען

 יארק דו pit דחנספאכער און טאכער
 15 פון חוספח א אױספיההון װעאען
 װעט סווי דער טצהר? װאן * דאאאד

 ומ־ יארק דו pit ארנײטער די אז ױי\,
 די און חוספח, די צוגןנזאגט קריגען לען

 שיק• po ווערען געפאכט װעט ארבײט
 איחד טענה׳ט םערט״חאח. א םאר סעס

ד דעי ®ון פיד«רער די װארום אבער,  ױ
 מניאדד״ די םאר ניט ארבײטען יאן

 מאונט אין שעוער גרױסע די סון רונג
 ענט־ ■אעצער. אזעאכע נאף און װערנאן

 אײבײט ױגיאן די אז #אײף פיר פערען
 גרעסטעד דער דעפ. פאר שטאדק זעהד
 אעטערנעשא־ דער םון אויסגאבען טײל
 אוט־ דעם אױף םארװעגדט װערט נאא

 דער כאטש און דעפאדטפענט, אוױטאון
 א י1אוי אנוױיזען ל?ען דעםארטפענט

 איצט ביז דאך ערפאמ, היבשען גאנץ
 צו אייגגעגעבעז ניט איהם זיף האט

 עס שעפער. איע די אט ױניאניזירען
 אבער ױגיאניזיר. זאגען: צו אײכט איז
 דורכ- דאס שװער ,זעהר זעהר איז עס

 שטעדטאאןי אאע די אט אין צופיהרען
 זײנען װאס איבײטער, סארט דעם םיט

 ניט איהר װיאט אבער דאס דא. דארט
 האר״ אייכטען א פיט און םארשטעדזן,

 שואד גאנצ/ל די ארױןי איהר װאיפט צען
 ׳זעחר איז דאס און פיהרער. די אויף
 אז צוגעכעבען, עהרענהאפט. ניט זעהר

 כיזנעס״ םיא אזוי צוױשען דא זײנען עס
 טרא־ װעיכע פענשען, פאר א אגענטען

 אויפגאבען דיעהע צו צו ניט זײןי גען
 פײגט ערנסט, נױטיגען גאוצען דעם מיט
 גלעס־ די אז ״ניט װײט אבעי־ נאך עס
 אזעאכע. זײנען ױניאךטוער צאריא טע

 אנדער קײן צו קופען ניט קענען פיר
 פאנט און אזוי שרײבט איהר אז שאוס,

 װײא כאשואדיגוננעז, אנורנע אזעאכע
̂־־ײ דער צו צו זיך העיט איהר  יאאפא

 ױגיאז, דער םון שונאים ױפטיגע די פוץ
 אננע״ ניט זיד איהר האט אאײן אבער

 גאנ״ דעם אין ארײנצוטראכטען הויבעז
 אונ- דארום אײך גיבען פיר עגין. צען
 טיפער און פעהר ביסעיע א עצה זער
 איו װאס אא״ו, אין ארײנטיאבטען ויןי

 װעט איהר און ױניאז, אײער צו נוגע
 ביז װי בעסעד, םיא פארשטעהז ראן

 אויפטאן, קען ױדאן די װאס איצט,
 דאן עדשט אזן ׳ניט געז זי װאס און

 װיכ״ און ניצריכער א זוערען איהר װעט
 איהר ױניאן. אײער אין פעמבער טעער

 גדונטאװנע טאז צו העיםעז דאן װעט
ױניאךאדבײט.

 פיר װען — סאלאודעיטשיק. ב.
 איז עס אז צוגעבעז, שוין אײך זאאעז
 פא- נדעסערע שטעאען צו נױטיג אפאא

 זאאען בתים בערי דײ כדי דערונגעז,
 אבער פוז אפצודיננעז, װאס האבען

 די װײט װי פאס, נעװיסע א דין אויף
 גרע״ װערען געפאכט קענען פאדערונגען

 פאדערוננען, אזעאכע שטעלען צו סער.
 באוױאיגען זאאען באסעס די װען אז

 אר־ די װאאטען זײ, םיז העאםט א נאר
 פײנט אפ, גוט נעוחגז שוח בײטער
 דאם אעכעראיף. פאכעז צו זיןי פשוט
 די איז באסעס די נעבעז צו אויף פײנט
 די גענען װאפע שאדפסטע די הע;ט

 שטעאט װאס. םאר אט און ױניאן.
 םאדערוגגעז, גערעכטע ארויס ױניא; די

 דעם פון באנרין״ דעם אויט גערעכטע״
 עפענטאײ דער פון עואפ, ארנעפײנעפ

 א שוין ױניאן די האמ םײנונג, כער
 געװאונען. קאפזי א*חר םין הערפט נוטע

 אזעאמנ ארויםגעשטעאט אבעד װערען
 דעם צו אהיפוןי געחען װאס םאדערוננען,

 נרויםעז דעם אט םו; ײשד פיז באגריח
 סאםוי דער ווערט דאז עוים, זײטינמן

 שװערער, פיא ׳ם'א איבײטער די פאר
 םיט־ דער אין האבען באסעס די און

 איײ עוים אמעטײנעם דעם פון ע%אט9
 שטיצען. וױכמינסטע אײויע םון נע

 א-חר ראס זאנעז, קענט איהר אב־ת,
 איז מײנוננ. עפענטאיכע די אױף פײפט
 ניט קענט איהי אז ״די כיעשה די אבעײ

 הא־ טוז ױניאז שמארקסטע די פייפען.
 איהר אויף מײטננ עפענמאיכע די בען

*.1ק*כי איז אי־ױס נעהט זי יײ׳גז זײס,

pjpp m? ניט g inpins??, גיט װילד ipngp ro'ig igso'iga m, גיס ■Htbiili •OB uauta ■tu. mmiiiMM MBAiwi #1וױיס^ זיי ״אירס• דזשאדי״ 
n  w וחומ סײנונג עפמנפאינמ‘ 

 n חאט ױדאן א ׳װען ®יײימעז♦
ם, איחר אױוי מײנונג עפצנטליכע י  איז ױ

i אפיאו n גױ< די גיט חאט ױ 
ײ ױ קען סטרײק-מיטאען,  n קרימן ז

 געפימ ותט סטרײקער דער גאמט;
 •?ו] #גראסערי-סטאר ן»ן אין קחנדיט

 װאס שטיצע, תגאוער דער םיט דאס
 דאך ער זאא *אס.סטרײ?ער, קריגט

 דאז צײט. שאעכטע די איבערחוכמגן נען
 מיײ עםענטאימו די איו זאף. א גאןי
 ד*ן ׳ױגי?ן דער פון זײט דער אויף נונג

 סטרײק דער אז שאגםעז, די דא דינען
 פון פארציהען. װעגעער װאס זיף זאא

 אױסגעאיבט װערט ז״םען פארשײדעגע
 זאאען זײ אז באסעס, די .אויןי דרױן א

 איז ױניאן. דער סיט אױסגאײכען ויף
 נעגען, מײנונג עפענטאיכע די אכער

 װער ציהען קאמוי אזא זיף קען דאז
 ערםאח׳ אן אאס און, אא;ג. װי װײסט
 איחר, װײסט ױניאן״ארבײטער, רע;ע•

 םאר־ א איז פעאע סעהרסטע די אין אז
 םאראארענער א אויך סטרײס צױגעגער
 געגע•“אנ אאע די צואיב אט סטריײן.

 געפעהראיף פשוט עס איז גרינדע כעגע
 םון פאדערונגען, מיט ארויסצוקוםען

 נאר נאכגעבען זײ זאא טען װען װעאכע
 ארבײטער די שױן װעאען העאפט, א

 אםת׳מ איז פאאיטיק אזא נוט־אפ. זײן
 קיץ װעיכע איז זעאכסטניארד־פאאיטיק,

 דעם װערט איז װאס ױניאךםיהרער,
 ארײנ־ ניט קײגטאא זיף װעט נאכיעז,
 םראגע, די א:באראנ;ט װאפ אאזען.

 פאר־ אדער סטיײלעז :בעשעד איז װאס
 םון פראגע א :יט עפ איז ׳הא;דאעז
 אײנגע״ זיד האבעז יאפ וױ פרינציפ,

 פאא•־ קאניוניפטישע גארישע די רעדט
 אוכד פון פראגע א איז עס נאר ׳יער

 אבער טעגאיכקײטען. םון שטענדצן,
 אן י1אוי באריכות מיר ריידען ׳דעם װעגען
״גערעכטיגקײט״. דעד אין פיאץ אנדער

 ױגײטעד סעקרעטאר ,ז ײ פ .א .י
 אאנדאן, ױניאן, טרײד טײיארס אײדיס

 רעפארט אײער ערהאאטען — ענגאאנד.
 םארגאננענע דאס פאר שיט באיאנס און

 רעקאמענדירען קענען מיר .1024 יאהר
 אײער אײענעז צו טעםבערס אײערע צו

 איזזם סת קאנ?ז זײ קאפ. סים חגפארס ־
 צױ שטאדח זעהר װעט װאס פ< אערנען

ױניאז. זײער איז "1 קומעז ניץ
אגען ס און םר ער פ ט ען ענ עג  װ

אן ױ ם. ץ ױ ױ ע
).11 זײם סוז (עיוס

 אורזא̂ן די איז דאס אויב און ניק*
 רעװאאוצין־ ניט איז ױניאן די װארום

 :םראגע א םרעגען טארןע איך ,װיא נער
 רעװןואוציןד די װען אז עס, קוטט װי

 רו^ פון באאשעװיסטישע׳רעגירוננ נערזנ
 אנערקענונג קריגען געװאאט האט <אנד

 האם רעגירונג, איטאייעגישער דער םון
 דער אז ניט־װיכמנדינ, געפיאנט זיך זי

 םױ רעגירונג. יענער פון אטאניאן הויפט
 די באוט אין פארםרונקען האט סאאיני,
 סוםט װי ? איטאאיען םון קינדער בעסטע

 רעוואאוציאנער, גרויסער דעד װאס עס,
 את אויסגעסוצט זיך האט טשיטשערק,

 *ריבערנעמאחחנ! עסיה, אין און האנינ
 די געדריסם םעסט און איטאאיען אין

 או? קעניג איטאאיענישעז דעם םון הא:ט
pc מוסאאיני? באריבטען זײז

 1א באמעיסעז, גליייך דא וױא איף
 םאראיבעג סײז דערפאר ניט האב איף

 אאע־ נאןי װײא באאשעוױקעס, די אויף
 אאנד א סארמעגעז ניט םעז קען מעז

ײ[ חנװאאוציע. פיט באױז  1אי םראגע מ
 *Up דארם דאס װערט םארװאס — נאר

 סטראטקג̂י רעװאאוציאגערע גערופעז
 אמןד ווערם עם װעז אונז, בײ ׳דא און

 פען צײטענוױיז, טאקטיס, אזא פיהרט
 ״פארתױמט עס הײסט ׳שונא אונזער

? באאעבאטים״ די צו זיך
 ptp דמם האב איף אז האף, איף

 ׳ TfP זיד זאא מעז אום בארױכטעז, כעגדג
 םרוד דער איבער באגריוי א שאםען נען
 חנװאאוציאנעו? ײניאן די איז צי — נע

ניט. אדעד
 מױ —r פדאנעז אנדערע נאד ײעגעז

ײאד. סענרע

ע ג ו ל ם ק נ ד ו ט ר ױ ו

באגןם « חױז אין איםער האלטען

עקם-לאקם
 סאםיליע גאנזער דער סון םאנענם די רענולירט דאם
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ם א םװ ען * ג ע ם׳' װ םיז מ װנ ע ר ״

n MD *sn n  sro nrin  n ר מ : 
m, ה  אפססאל, ייידעז םיר װצינזו י

p o<j n m״a ro c s iin  j. דעד־ •זױ 
grv tnrTp דיסט־ דער וױ אױטאריטעט 

 וױציאם דד. אםיסער, וזעיט ססײס חקט
ס*נסאז. .7

i רעװראסישע »זצינע in n r r קא:ען 
מן  םיז אנרױנ |tc פיס, ס:א:ע pc קו

 ישיעבטז געיזןנק׳ * pc סונצריןוצאז
 » ראנדיעז, האצז אנגע׳עםעיזטע צ״הז,

 האר״ל שטייגעו/ :אי אנװאויןס, ניק
 קחוניזה״• אגדערע אדער מרטגקדױיטעז,

pc pro אם אדנ*נעז. איגערציכע 
o n הא־ שטענדיג כמז כיז סאקט 
 געכם טען װען איז זיגעז״ אין נען

 ״רעװמאטישע איז עס ותינע טיהלען
ען; רז אזו n ׳ n• ווענדען חיכ;י זיך רען 

it * .דאקטאר
 װאס סענשען׳ ■ואפעסיאגאלע ניט

irj*p צװישען אזגטערשײדען גיט 
 שסער־ *יערצײ אן דוםען טדטנקדױיםעז,

 סענשלײ דעם אין פאר יזומען װאס מן,
מר, מן  ״רעװכי*־ נאסען רעם םיט מד

m m.״ m כיעהרסטע די *ז איז, אבית 
 שבחןר• ״רזןװמוטישע״ נעריסענע *אי
 ציגם אציענט8 דער װעצכע *וצינ 4*י
tm ,רעװמאטיזם. קײן נ#ד ז״נצן נעס 

c.* ציעס נאר n n i
 צײדט איהר אז סײנם, איהר אױב

 פאר זײן אמר װעם רעװסאסיזם, •ו[
 א צו אריעצוגעהז סודסרייז, א *י«ך

ר אז חמס*ר,  װאס זאנעז, «ײך זאי ן
איז. ®ייך סים

pro איז קעריער מעגשציכער דער 
 ײ שסערצעז. יױיז ניסא ז״נען מטתם׳

ן מ י י י  * גאטוד׳ם דער ג#ר וײגזח *
 געוזיסעז א איז װאמומ. pc סימאצ

pt די דמצן rn n to r װײצ שח, *ייעד 
 צזם גצהן אסשר חןסאאם ודעט *ייזר

 אױםנעסינצז, וועם ער איז חמםאר,
 הע<־ אײך װעט pat איז אײך סיט װאס
פיז.

רעװמאטיזם, אמת׳ן pc פארם א
 אין »u»'«nn געזחנחנ^מ א איז ח#ס

 איז »י? בו״ם, געאגרא*ישער ןוונואר
 נא־ דעם אוגמעד באקאנט מדיאין חװי .

po םער  םיבער״, חןװכיאטײפער ^ר
 ״אננד איהם םען ױספ פאלס אץ און

.‘חגװכיאטיזם״ מדתגס
p א איז דאס r in t e r שװעחו און 

 בא- איז אומאד איזזד און <ר«נטהײט׳
oo*ov םעדיצינמזע די באקאנם. נים 

ytogi y s םים אפ פי? זעהר דך דט 
ד  פון םאדדרטען w *זױ חי םר«גע, מ

j ׳ n m  a r t װיי< ©יבער. רעװמםי״שעז 
 האט ^ראנקדױים תר pc ^נמױב ײים3

n o האילז, סראנתען א יטסענדיג כםעם 
מ?ן0  װאילם כמז to ד*קםוירים, סןי א י
̂נן םססא 0  פארהינדערען, ועקאנם םט

mסעז ן D-r*3r טאנ״ האילז די אױס
.m

 סאציעגט בײם באײבט אפט גסמ
 רעוד כראני׳טען םון צרטםאנד » סימר

 ראװםאטימען imprsr א נאד סססחס»
ר. מ  דער אמת׳ן דער אין 1אי דאס *י

 א איז דאס װײא צתזםאנד. ןךמצינער
 םון םארם ^װערער דער םת ן^דסזמתנ

ו (ו קראגקחײם. ן
n װאס - n יזיאםעסיאנאאער גיס 

rafb רעװכאד ״ט־אנימאר ײז רוםט 
a m* איז pht ̂ר  געעיכטע. אנאנ^י ט

m קראגקעי דער געהם פסאען סזאלכא 
ono געמעםמען. זײנע באזאדגס ײז 

 אננערופעז דא rruni ^סוססגדזס״
y הענם, ךי אין 1או סיס די אין ותחסאנעז 

 די pc סײ סמנקר, די p» אןסןס«י
 צײטוױיאעא ®ים, זײ םון םײ pat חיגס

pn iw n ra r די n w tfw, וואהםאנען 
לז סםײפער ,prpn ויק  אלעריײ p* מ

סוטקואען. די pc סצהםאנען
 חא• מגשען •ראסעםיאנעאנ דם די

m מינים «?צימ חײ׳מז געירואװט 
orm ^מיאניסע oDimאאעריײ סיס ״ 

 האט מען סיםאען. !װעהנאימ
?0 אײנמסועםעז, נעװאאט אואם

v v? אין םראגט טזןן װען :v w חווזאל 
in העלמז דאס װצט ניס׳ n ^ '^ m 

 סיט (סײעטיקא). וועהטאכען היפטען
n רויםען א טיאגען ’w> די »רוס 

 גע״ סאז ח*ט םיס, די אױזס אדער הענט,
 רfװםn דארםען שארהעדערען װאיט
 «וחד אלערלײ אר״נ״טיטען טיט טיזם.

 גענרואװס כתן האט שיך די איז רעז
םיס. די אין װעהםאנעז דױירען
 געװאתן סאױשירײט אויף איז עס

 טו־אגם מען װען אז אבעדגאױבעז, דער
 האלו, ארום «אט״פארק*ס טיגענע1בור״*
 קער־ אילערלײ םארהיגדערען דאס װעט

 באזונדערס און וחגהםאנען ״ערליבע
האילז. אין װעהסאגמן

̂ײ  ״כראנישען pc װעהסאגען אאער
 מים הײאען כען פדואיוט רעווטאטיזם״
 אױלען םאריטיחןנע מיט אײנרײנונגען

̂בען. אין  אונ־ זאך קײן ניפא איז עט זא
 אויסגע־ ניט איז װאס זון, דער טער

 ״רעוױ םיט קאםף אין ;עװארען פרואװט
כיאסיזם״.

 פשוט ארױס חגרפח תוטען אםטטאיצ
 זײער אז סײנעז, עלטערען אוכגליקעז.

 װעזזטא״ ״וואקסעגדמע פח לײדט קינד
 אין בעח ״ראװםאטיזם״, פון אדער געז״
 היפטעז םיז גאר עס אײדט אפתץ דער

 אפט זעהר סרעפס דאס טובעריןולאז.
pn ,בא־ צו ניט איז עס נארײש וױ וױיזט 

דאקטאר• א מיט דך ראטעז
באנטגע־ גיט תיינפאא זיף טאד מעז

 פון דיאגנאז אײגענעם דעם כיט גען
 גוטער א .“רעװטאםיזם ״כראנײטען

באשםעטיגעז. מײגונג אזא פוז דא^ןאר
 איז עס װעלכע םון לייז־ט איהר אויב

 גוטער * אדער איהר pא וועהםאגעז,
 דאס אז באמלאסעז, מאט אײערער שכן
 ״רזןװטאטיזםי*, װי אגדעריט, גיט איז

 באי ד♦ האמט ניס איהד זאאס פארװאס
 אז דאקטאר, נוטען א פזז ׳פטעטי^ג

i אזױ טאקע איז דאס
 אזעלנע pK ̂שטעאמז װאם כתנ׳שען,

״נעסב־ דיאגנאז, אײגעגעש זײער םאאען

ארבײטער. םרױעךקליידער די
).12 ז״ם (1• (*לוס

ײ האט װעלנער *יז ק״טען  באשיצט ז
 דער םון דורכםאלעז און נפ־ונות םון

 אין ױני*ניזם. פון *ראיזטיק טזמלינער
#ru m באדינ־ נעענדערטע ,די ווערטער 

 א פ#דערען ארנייט און צעבען פון נונגעז
 םרייו־ױניאניםםי׳שע; פון םינטעז נייעם

 אידעא־ נעזעל׳פאפטלינען איז רעאליזם
 די װעלעז סינטעז דעם זומכדינ ליזש.

 און אינםערגעשאנאל דער פון םיטגלידער
 1אי איגױםםרימ <רייסןר פרויען חןר םח

 אױספארםיח!ז העלפען מנליך אלממי־ן
 אר־ דער פון אידעאלען און אידעעם די

“#םעריסא. איז נאװענוננ בייטער

io יונילעי יןהױנער
דער פון

t »תרן5 o
דזש. נ. םטעלטאן. אין

 סטעלט#ן אין ותרעז נעפײערם וועט
זונטאנ. און ?ןבת פרײטא^ דעם

מאי טען31 און 30 ,29 חןם
 זעהר # ווערען דורכנעפיהרם וועט עם

«ר#נר#ם. אינטערעסאנטער
םי־טפאזױם עדץקײשאנאל יאן

בײםאנ. 2 זוגטאנ םארשוםען וועם

מאק̂א מ.
ם ^ ע ג ז י ר ב ע ק א ד ב

ע ם « דו, « ע װ ח, ^חם * ס ד ו m ני r, •נ >
tvm ״- nm סמיתד נמיימו oau•

n f|( .וינם הןמסס פ*ונםײז■ ttvp9D» איבער *ײניאוזכת ענמבליי־ס. לאגנ noo דאיאד
toot r »  or> jom *vnrvrmm vi m  tm •i .ר*»ר *n ru t  vy pow W« ויו i ^ חייזער. רום וױרנ

1• jM m •וי n
r די אױב p  it 

ר ת po m 9 ן w i f  i p w י בײ~ ו
 joifi זיין נ#ר ו«וידט#ם דזד ס7וו נער,

 וחד ס#חױימן om קראנתחײס n •ז
o?• מן אזינ #מר רען. r ר#ק » פון 
ײ. די איז ר גיינ  »ון #נוזזיכ אן •ון «יי

ץ זיו מז נייס נ*אסn )סונ«רזןוי#ז  •יי
 »א׳מ«היים רינסמ׳נ ק״ז נים #פייו

ך נעסנ«ד.״ דעם יי
 #ו #יעמהן, )#9 איינער יזדער

ניט ז#< קר»גקהײס םעג<ינע די װ#ס

מןייו• ן ו י חײמן ז
סי׳יי tm סמר _______ סיטלין, היי

im# ניט ru n c i ״  ד•#09#ד • נ
 יעחגר #? ׳םאת«ם«ן נים ד#רו* טען
<ינ« די <ח איימר  I1B סיי׳נן »װ««

e n ר ,נד#נ״»«ז נערו״מעס טזוי  ריו
 סראנס״ עתםטע אן זייז t#p מטיום״

ר #ז און הײ^  ריכטימר אייג«ימר מ
cm urn נ#ר#<מן «ו v r ד*יד « סיט

• י » ״ . » . ״

 ררעס און סקױרט תלאוק,
35 לאקאל יוניאן פרעסערם

אױפמערקזאם! פרעסער, דרעס

n ׳פרעסערס עס ר ד פץ»לע םיםיננ
װערען אפגעהאלטען װעט

דזשון וםען דעם *ודענם, ם»נ«ג
האל בעטהאװעו אין

2io םטױט טע5 איסט

n װערעז אויפגעגוםען װעלען םדאגען םאלגעגדע:

נאריכנ^ באארד חיטא׳ינט אח עקזעקומױו .1
באריכט. אפיס .2
בעםםען. איז װאהל צום חגקאםענדײ^אנס, .3

 דרעס־ אלע און וריכםמ אױסערגעוועךעליך איז םיטמג דער
מימינ^ צדם קומען צו אױםגעםאדערט ווערען פרעסערס

^5 לאתאל באאדד עקזעתופדװ
םעגעז־זשער. ברעסלאװ, דזש.

/.N n.n.n.Vn. W \ \ V \ \ V W V \ \ V vV'» \ \\ vנערם
!אױפםערקזאם

( םקוירם סום, קלאוס, םון רעזײנערם אלע זװ סאבען באקאנט ײיצען נײר *
דער אז טרײר, דרעס און

געמופט האט » לאקאל פת אפים דער
בילדינג:. שעהנערער א אין פאאץ, גײעם א אין

סטױט *ןטע קארנער נראדוױי שו
14 רום ®לאר, טעז8 אױפץ

t o ראבעז וואגדבױר דעם «וליב אז דעזיינערס, די וױםען לאזען אױך װילען 
 דעזײנערם די נעבען צו נאשלאסען םיר ה#ב«ן אפים נײעם א אין געםוםט

 קען דעז״נןר ידדעד אז נא׳פלאטען ה#בען .םיר :נעםליך ,ח נ n ם א
אייגצאהלען װעם ער וואס דערטיט ביכעל זײן גוטםאכען

סענט so מיט דאלאר 5
.1925 מאי, טען16 דעם שבת, במ גוט נאר איז נאשלום דער

o 16 נ#ד nמלם. אײנטריטס רענעלע די ה#םטע) וועט םאי טען 
נוטשטעהעגד! ווערם און נעאענמהייט דער מים «יד באנוצם דעז״גע־ם

אכטוננ, םים
45 לאהאל באארד עקזעתוםיװ

*. װ״ ג. ל. א• - ז
N >\\SN\\V'  \ \ \ \ \ \ S \ V \ \ \ S \ S \ N N \ \ \ \\ N v S W  V\VVv>VVN\y\N»A\

קאםערם אװ באנק הארלעם
ע 2118 ט ײ װ װ ג ענ װ ע האר. ע ם ט מוז ױ מ ץ ס יארלן נ

o« פערארי, נג פ. n m n ׳ cד י ו נ * םן
Jt יײב די אײ ימחרסאן םאגקום̂ז עקם>  ̂ דמדא י
)J .0 מייס־«חמידענס חובארד, װ^x

Jt ,טי פערארי  וזײנרוויוייפנ
j i ^ײייס־יחמיחאס לאזארז 

מיןו. טאאלט. דע אנסאני ס
jn? גװאדדיא, לא ת *יאר׳ילא ta  pe i r f

-4»V% ־*׳-'־.

rV'..

l וײט 3ia (ילוס i.(
 מעג• מנגצ pי םעגמצן ױגגע ריד גען

 נים אויכ ם^רניגמזור. דארםען שען
^עטיקער״... איז *סעטס*, םולע קײן

 װארטען קאגדידאטען די pc סף *
 אח ״ױני«ךקארט חנר אויוי ג^ד מצקע
/ קריגען זיי וױ חיכןי  חתונח זיי ח*בען ז

מעכצצ... דארםצן זײ אין
pK םארמאס טא מעבעל, װיבאלד 

רען  תרף איהם, נײ קויםען ניט זײ ̂ו
 ו וײצרעד ם^רט ד^ך איז ער איהם?

 שטעצם W דערצו און ברודער?!
 אויף. פארדינםט הצײגעם אזא זיך ער
 םאדדינען גיט זיף וױצט אײנענע בײ
פף... קײן

 איו איד אתזער או ניט, מײנט $בער
̂ובעס די בײ ז*נען יע זיק מיט  אױ• •ר
 װ*לם בימעס די p# ביזנעם!... םען
o אויף ער o 'tsvw אלעסצן. םאר

ײ !ײגעז םענשען ױנגצ :האצט ער  ו
 »ט אסםיארען. זײן סוק ?ײ װעלען —
ר אםאצ ד*ף איז p* קיץ ̂נ an נים 

 את — גיט אויד ױגיציז קײן און נעװען,
ך רען... נוםע געוחנן זײנען ̂ד אחט̂י

pk ערב איזזם, באסאגט מען װעץ 
 ער שטעלט קאנדיראט, א -בייט פראבע,

אזױ: פאר זיך
 געזועזענער א דער. pk דער —

 #טעאטער נעשפילט אויך אםאי אקטיאר,
 איך בין איצט אבצד געשפילט, גוט און
̂ורניטשור די בײ כיזנעס. ם

>' גאר ^תיטשור רי ביי —
 גאײף סארמ... סײן אי? אט יע... —

 דארפען װעם איהר װען פראבע, נ*ף
אפ... םיף רופט פארניטשור,

:צו ניט ער און
םי זארגם — זיכער מעט איהר ני

!ארײן
 קאנ־ א מים איהם סען באיואנט און

 שעוד א און ױננע א נאןי אח דידאטסע,
 יאיהד פאר גיײד ער ארדערם דערצו, נע

 און בזודרום־םעט״... ״א נעדאנס. אין
צו: גיט ער

מײדעל, שעהן אזא ׳ניט זארגט —
 איך דורבגעהן... זיכער װעט איהר, װי

זיכער... אײד פאד שםים
 !1אוי קוקע קאנדידמכמן די און

 װיי״ זײ אײגעז... פאי־מבטע מיט איהם
 ךײ ויעעז כאםס אימצם מיט אז םעז,

ײ יוינט עד זיכער...  םארראטען... גיט ו
•ןוציטיק^ קיח ניט שפילם ער

 קאנ• דער אז םרעם̂כ עס ווען אבער,
 דורף גמצעז למנדידאםקצ אדער דידאט

. זעזזר טחנפט דאס (און &  געהם ), *
א׳ממרמדםער: איד אזנזער »חם
rt —איהם, צז נצהאט טצן האט װאס 
א? ו

? איהר pc סעז װיצ װאס —
 חרכנעםאצענע די צו קוםט צר און

 ז^לאנגט רערבי' און זײ טרייסם אוז
 • ר א פ ׳״״ :סארט זײז נאכאסאצ זײ ער

.“ר ו ש ט י נ

ע די ש די ר אי םו ל מןו  אנר
אן ב»ד דעי) ( טי חי ע ײ ס מ

*Urn T1 *ײ ml ארסןר״ װענ« r>*m tre DnpDnot arefijipn jrufira 9»? חעלםם JJM י0# 1י1 איחר אײדער רעיאײםם קײנע ניט ■•וזסג יײעי cb>Tp *phi wm שוײנדיעח^ no 1«והינזע
j w i i ס ט •דעד ^ריימ »רי». •בסיימ m םאמ ו« י «ןדז«ריי. מ a - i ביו • ■ח — שבת אויםעד טענריו «םעז w .ו»סר *
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1718 Lexington Ave 
[(Near UOth M )  New York!
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 דענמל
כילדיננ צוױסער «אין

 געגוג ניט האט סציניק דענטאצ דער
 און סעגטער, העצט ױניאן דעם אין •צאץ

 דער אין פארנעהסט ער װאס #םלאר רער
 מעדי• די םאר גויטיג זעהר איז כיצדיגג

 סעג• חעצט ױנ׳אן דעם pc קציניתס ?אל
 םון דעיארטמעגט דענטאצ דער טער.
 חןױ־ װעט סענטער חעיט ױניאן דעם
בער

 1925 סעםעמבער. טען1 דעם
 #ביצדינג עלעוױיטאר אן אין איבערמופען
 עװעדו םע4 222 אץ

םלאר. טען6 אויפ׳ז סטריט, טע18 סאר
 וחנט רעיארטסענט דענטאצ דער

 םלאר קארנער נרויכמז א האכען דארט
 װעט דארט אח םענסטער, 35 מיט

 דעגטאל 25 זרערעז ארײננעשנמצט
 פאצ^טען, צאצ גרויםע די און טשערס,

 דעיארט״ דענםאל רעס איז היסעז וואס
 אטענ־ גיכער און בקסצר וועיען םצנמ,

 דארפזגן נײצט מעלעז זײ וזעיעז. דעם
 אח ״;עחסט״ ױימר אױןי יאמ װארטעז

 אויפסערקזאכד כיעהר באקומעז ײעיעז
 נאך מאכען קאנעז דאדם װעם מעז קײם.

 ריזענײבעצ א פאר pא ארכיים בעסערע
פדײז.

 םאר־ װעט סענטעי העלט ױניאז דער
 פאר־ װעט pA גזליניסס זײנע נדעסעחמ

̂ן בלײבעז פצאץ, זעאבען א
םםרים. טע17 איסם 131

כיצ־ גאנצע די םארנעחמעז זועם ער
אציק. זיך פאר דימ

an מר 1ײא*•  11« 11 י1נא
P P ^נ•/י••  יי• י  ifo ״ א  t/iiin  v# ten o n י1י,י **?• סיניפ Mp lyiai ױיס1 עיסימ   « i«lf m  ninmyty• ומ׳ניa nn

Private Ifiglleh Teacher•
167 Ceet 47th it.. New Verk

aNrysv iw wtrf>kllBm W § Pet p m  I f n i r
ל^יערס

m  M0AD1MY, YORK
hM M i * m* tm  m t 
aaeammmrwmmammmmmm■
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פרעסערס
ן ם פו ק ו א ל ק

 ברעט״ וזײער די ראס וייסען וײט
 כע־ און זזעצװעט פרעםעז צז צאך

^jnrr האבען פױר װאס ro איצט 
 לײ• צוגציעכטע די פים געמאכט

 האצצ אוי«ז צוגע״»צאנען ןןתר רחננד
 •ym pc מװאדזנז ארקצצדם זײגען

 אוס־ סאד סעסםארי-דאקםאר זער
 pc נערוך דער in ״ױמן צו געןמד

 צוואי די און מך צואיזאריסכת רי
tom תאצמ iw r o  m קאנ״ צו 
שאן.8סאס

 יעטענט נײעם אדנזער גאר ױזט
 ײעלמן ציײחמד, קמעתע n מיט
 זײ pc נעװארזש אנערהעגט איז

 ױאשינג״ אין ערמעז1עסם נרעסטזנ
 וויײ סאניטארישע העכסט אצס םאץ
כרעטצאך. ער

די בײ מקיסוז «< סאםמני באארו פרקס־ װעלװעפ און פמש אםעױקאן
יאר? נױ עווענװ סינספזע 123

•651-6650 לו»ר8א מעלעןאן
 לײסעספ די אויך סארקויסען םיר
 6םי O'do •רוקענע סםיםערס. סםײל

g .גאראגםיע
 6מאשי: •ינקיגג אויך ת*בןן מיר

ױ ®*«n רי — c®• י m

v

! M פינישערם סלאוס
טעדקזאם ׳י. װ. ג. ל. א. t א̂ױ
ששעגדען «ו >דער»0א.־יפנע ז־ים איהר

מיטינגען סעקשאן רעגולערע ױ
*וחר 8 דזשז, זסעו דעם *נענד, מממנ

ק#רס:0י טיסי« סאינענדע די #*[
 סמרים. טע6 איסמ 210 האל, בעםה#רוען — טאון ראון

 סמריט. טע103 איסם 143 כילד־נג, ר. א. — הארלעם
 עוו• ווא׳טיננטשן 1681 חםס. קיאב 2 לאקאל — בראנקס

 םטריט. סעקםאן 220 לײסעאופ, ל־יכאר — נראנזװיל
 לןןק־ 67 כילדינג, לאקאל א־נזער אין — כרענמש ליידיס

עװ. םיגגטאן
גרוס, נרידארלימן ט־ט

9 ממל כארו עסזעהוסיװ
אן, ל. מ טשערםאן. גאלדבעדנ, Mםענעדזעער. הײ

wwwmmihhHH•׳.*

מ לערענם ^ עזיי ד
װעכענמליך דאלאר 200 ניז so re סערדינעו קענט איהר

כעײחםטער דער אין קורם א נעהסט

סהוהל דעזײנינג מײטשעל
^ תיטתר און מיםזס מיױעז, מפנ׳ס, םון ײ גארם׳מסס. טאי לייריס און קי
A• ממז זו לץימז דקזײניננ סאר סיזוחל םיטמל די rm ,1סינא ײייויננ סיײדיגנ api«?p ׳סוםס opornאד §*ר ׳® vostwnm אוז n t i .מיײתי 

י#חר. 60 איגער טnמנרינ עררייכס oen סלןול די
ושזולט#םעז. בןסטע םיסםענמן, נייע אירעען, גײע

m י'(«5ג« • סיעס «יי ײױימימ ynrern חני r« .יי& « w זוײדוימ• דסו אח
# veil און מענער פ#ר ■ראסעםיאן trrw, אח «V

w •״ממר יr« trim tvsra) mm s >*•9אסא גאזונזתי* אוישצולעתען. זיו אייכם זעחר איו w. •או «vr י«ס ו«יס* J m n n ̂ו נאדיעוננט רי v אײסמרנעו «אי i די זײגנז מיר י״מא זעחד וײגט u rm  moPr !סארקוימז םיר יצו אגאריאא ודז אאםיאני tm earns אויגנ *מײיי אאײדען י
קצאםע?. אװענט און טאנ <״ Jmuao ■iwwtgBJium סיסוו*ו tm .רײסאנ•

ע י י ר םיןוחל. אונז«■ אץ רעמ#נסמרײײאז פ איגסארס•*ינ. םדײע סאד ■ערזעניױ קודט
ל ־ ע ש ט י נ מ נ י נ י י ז ע ד

j נױ סםרי̂נ םע37 וועםם 15 n r

tm

הל סן ס
.1074 םיםידאי 1#&0ל0ס

באנ? אייער

נאנס ױראן *יטןומןאננ
םטױט טע2ז און עוועניו םינסטע

סארטעגען:
$ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0

דאלאר םייליאן סרעוי

4סg קױגט און אלאונט »ן איצט עפענט
׳ *יגסערעסם פרןצענס פיער

דאלאר1
אקאונט אן. עפענט

דאלא-5
אינטע,־עסט ציהט

 א־יןן אפ גיט לענם
!שיעםער

 אנצר *יים רי אמ איצם
ipijvd, וױיל i n סיזאן 

 סלעק די איז #ן. נעזזט
 זװניץ ועחר ד#ם וחנם

קוטצן״

International Union Bank
f if t h  a v e n u e  a n d  t w e n t y t ir s t  s t r e e t

Member Fcdaral

 אױבער• נעלדער
 אלע אץ נעשיקם
 ןסודירע װעלם
 •ינהםליך שנעל,
!בילינ און
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n יוני#ד n ח אתאניזימױע^ »דערע סוז םעםכערס זעוסנעסגאױ אױן־  זימען וואם מעז״עז זאנסם י
irn o ״ כאװענתס אדכײםער חןד פון Iy
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i האמימע הױז ױניטי די

DNS0SJ3W װערעו
090019 cjn מיר• חאכען 

 דעי ן90סכ*גיי9ק א סערסיג
 װעלנעד כוך, רעסיט »ן

ו ארויסגעודיגט זיך ט9ח  זיץ ו
 נ־ורליכער אץ סראקטיעער סיל
 בוקס״. ״דעי איוםינע ניז די וװ

 חןריכער ױערען סעקרעטערע
 צו גים געסאכט, אויפטערקזאם

 נגריי'9 ניט זיך און דרוקען לז»זען
 בי־ חד אדער רעםיםס טיט טען

 סכינירטעד9ק דער װייל כער,
 ומן־ נו*ט9ב מוזען װעט בוך
 סעקחןסע■ לע9 סון רען
 אר־ אסיליאירטע אונזערע סון רע

 •190 אנחןרע אלע ניזאודעם.9ג
 רעםיטם חןר9 ניבער דעי so טעז

 נים פאד װערען כם9טר9כ װעלען
געזעצליך. ניט ײון פיציעל9

 »נגעפ«נגע; םוזען כיכער מזע
 מסעםער ניט ווערען צו כאנמט

 .1925 דזשוליי, טען1 חןם װי
אײער, נרידערליך

m .*כאראו
̂ל  ועי, ו r טרעז • סעקרעםאר גענעד

אנ»ל  גמ־סלנט לײדיס יוינ»ערנ̂ע
ייגי«ן. װןןוקערס ~—l91־■̂<nMTM1 - 9<<י ■i ■־I— ןן —■■!■III—■■ Ml n

 פובלי־ און רעקארד ־ער
 דעפאדטמענט רךישאו

m <ױניאןװ> ג> ל
 »לע או;ז ערט19פ

 צד קאלם9ל אפיליאירטע די פון
 בעפאד םאנאט יעדען ריינשיר,ען9

םען:15 עם1
 װאו בלעמער, כוק״ ״דעי לע9 .1

 אייננאמע *i איין שרייכען זײ
;םעםכערס אונזערע פון

 אינ־ צוגענרייטע םסעציעל י1 ..2
 ױיעש ען1יע פאר ם1ק«ר דעקם

 צנךיק־ אדער םרמםסערירטען
םעםכער; ארײנגענוםענעם

 איעצעל־ לע9 םיט רט9רע« 9 3
םיםגליד, יעדען װעגען חייטען

 םאנאם עם1 חרך איז ס9ײ
;געװארעז כען9געשםר

 די װעלכע רעסען,19 נייע י1 .4
 זײ װען אן גיבען םעםכערס

וואועונגען. זייערע בייטעז
 ק«ן נסטיםוציע9? אוניער לוים

 פאר װערען םם9שטר9כ קאל9ל 9
נ9פ  י1 צושטעלען צו ען1כלעםי9י

 איגפארםא־ ערמע19נעפ אױנען
 די חןריכער כעםען מיר ציע.

 צו נס9ױני אונזערע פץ םטע99-
- סינקםליך. לום9כס9 ־ץ

י■ r' rםעםכערס אונזעדע צו
 אם־ שטארקסטע אונזער איז עם

 ציי• אונזער אם1 זעחן צו ביציע
 זאל .נערעכטיגקייט״ זײ םונג,

 און חויז, םעםכערם יעחןן גרייבען
 אץ מיה קײן ניט רען9ש« םיר

 עררײ־ צו אמביציע דיזע ענעתיע
 םיר כעמען דעריכער און כען,

 העלסען צד אונז םיםג^ יעדען
• דעם |־«*ץ
 ענ• איחר װען ם9י געז־ענקם, )1

 ־9ל צו אונז חנוננ,9וו אײער דערם
אדרע^ נייעם אײער װיסען זען

 אונז צו שרייבט איחר ײען )2
 אייער ג«וגעבען9 ניט פארגעםם

נוטער. לעדזשער און קאל9ל
 אץ שכן אײער פרענען צו )3
 ודיםוע די קריגט ער אויכ שא■

 איהס םאבם ניט, אויב צונעשיקם.
 חרכ• איז עם אז סארשטעחן, וװ

 וױסען צו איחם סאר נױפױג אױם
 אר• דער אץ ר9• קוםט עם װאס

 אר־ חןר אץ בפרם״און גאנתאציע
בכלל. באוועטננ כײםער

 אנ־ איז .גערעכטמקײם״ די
 בעם- די אלם אלעםען ■ון ערקעגט

 ארבײ־ װעכענםליכע אמײש «ן
 אץ 4אםעריקי אץ צייםונג סער

 אױסצו־ אספרדען נימ קענט איחר
װאן־ איץ סאר ןױייטומ די לאזעז

i גחפ. כדידערליכעז טימ
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1סענפע חעלסח ימי»ן צאהלעז צו אן םען פאננט מאנטאג קומענדען
םמהר ה*נען ־אײ• טרײד לאןקק אין בענעפיט אדבײטםלאזען

 גמנ־ דער פון אגוועזעגחײם דער אין קלארקמאכער א צו משעק ערשטען דעם איבערגעבען װעט םםיטה גאױערנאר
 רועיען באארד דזשאינט פון כעאמטע די און בארא,ז סעקרעטער זיגמאן, פרעזידענט — קאםיסיע. צער

באלעבאטים. די פון אפאפיאײשאנס די פון פארטרעטער דערכײ זײן אייך װעלען עם — זײן. אנװעזענד
שוין האט זיגמאן אינטערנעשאנאל. זער  װעט ,1925 דזשון, טער8 דער טאנסאנ,

 אין טאג היסטארישער א פארבלײבען
 ױגי־ קאאוקמאכער דער פון געשיקטע דער
 געשיכטע דער אין װי יארס, נױ םון אן
 לײדים אינטערנעשאנאל גאנצער דער םון

 אאע די צו ױניאן. װאירקערס גארכיענט
 ביז האט ױניאז די װאס טעג היםטארישע

 וועלכע אין טעג, די םארצײכענם, איצט
 עפעס אויםצוטאן באװיזען האט יוניאן די
 צוסומעז װעט ווערט, פערמאנענטען א פון

אין ׳טאג דער דזשוץ, טער8 דער מאנטאנ,

 װערען אױסגעצאהלט װעצען עס וועאכען
 אלם קלאוקכיאכער, צו טשעקס ערשטע די

בענעפיט, ארבײטסאאזער
 אונזער אין בענעםיט ארבייטסלאזען

 אי• אן געווען צײט לאנגע א איז ױניאן
 קלאוק־ דער םון טוער סך א בײ דעאל

 גע־ עס איז ספעציעל און ױניאז מאכער
 מארים ברודער בײ װאוגש הײסער א װען

 איז ער אײדער םריהער סך א נאך זיגמאץ,
 גע־ איז ער אײדער פרעזידענט, ועװארען

אונ־ םון באאמטער העכסטער דער װארען

 עקזעקוטיזו גענעראל אזנזער פה דצזנגען
געהען«ן שיקאגא אץ באארד

 םערטעל־יער־ רעגולאר םערטער דער
 עסזעסוטיװ גענעראל םון מיטינג ליכער
 האט אינטערנעשאנאא, אונזער פון בארד

 םריה, דער איז דינסטאג אנגעםאנגעז זיך
 מאריסאן, האטעא איז תשיז, טען2דעפ״

 שורות די װען צײט דער אין און שיקאגא
 פון זיצוננעז די זײנען געשריבעז, װערען

גאנג. פואען אין באארד דעם
בא־ םעקרעטער און זיגפאץ פרעזידענט

 פארםערטיגם מיטינג דעם צו האבעז ראױ
 פי־ די װעגען רעפארטען, װיכטיגע זעהר

 לעבען איז פאסירונגעז םארשײדענע לע
 געװיס װעט דאס און ױניאז, דער פיז

 םרא־ װיכטיגע רײע כאנצע א אױםחױבען
 די פון םיעאע וועגן און דיסקוטירן. צו נען

 עקזעקוטיװ גענעראל דער וועט םרא̂ג
 בא־ באשטימטעז א סאסען דארםען באארד
שלוס.

 ער״ אויר וועלען באארד דעם םאר
 אינטערנע־ מאנכע םון סאםיטעם שײנען
 םאר• עאעס האבען מאם לאקאלם, שאנאא

 אדער .םארלאנגען, צו עפעס צוברײנגען,
 איז דאס װי באקלאנען,. זיך עפע« אויןי

 גענעראל דער וחז; םאל, דער שטענדיג
 םי־ זײנע אפ האיט באארד עיןזעקוטיזו

טיננעז.
װערען שװות די ווען צײט דער אין

 אגיטירט אוץ־ און דעם װעגען געטרױטט
 צוריין, יאהרעז און יאהרען מיט דערפאר,

 געװען איז ער װען צײט דער אין נאר
 ױניאן, ירעסערס די םון סעק.־טענעדזשער

 געװען איז װאס לאקאל דער ,35 לאקאל
 און קראגחען איינצוםיהרעז ערשטער דער
 ארבײטס־ אבער בענעפיטס, אנדערע נאך

 אידע־ אן םארבליבעז איז בענעםיט לאזען
צײט. אאנגעי א םאר אל

 םאר־ אידעאל דער שױן איז איצט און
 זײנען װאס האאוסמאכער די װירקליכט.

 באקומען װעאען אדבײטסאאז נעװען
 בענעםיט, ארבײטסאאזען אויסגעצאהאט

o וועאען ײ1 און p אאם ניט כאקוסען 
,1 קומט עס װאס עפעס נאר זאך, צדסה "

I מיט צוזאמען אאײן, זײ װאס צו עפעס 
 בימע־ האכען טרײד אין ארבײטער אאע

 די םיט בשותפות חאק געװיסען א טראגען
 און אינדוסטריע. דער םון באאעבאטים

 ױם װי םארשטעאען, אײכט זיך האגען םיר
 •רעוידענט םיהאעז זיך װעאען עס טוב׳דיג

i ,באאכר די און באראוי סעקושטער זינמאז
 וועא־ ניט, גאר נאך מיר ווײסען געשריבען,

אױםגענומעז שוין זײנעז עס פראגען כע
̂ זיײ עס באשאוסעז װעאכע אדער געװארעז,

 ײעאען װאס באארד דזשאינט סון טע ררעילעז מיר נעווארעז. געםאפט שוין נעז
 םריה, דער אין סאנטאנ דערג״י שטעהן אין ערשט דעם •ווענען באריכטען קאנעז

.do זײט אױוי (•שױס י ״נערעכטיגקײט״. נוםער הומעגדען

 א אין םופט דעפארטמענט דענטאל
בילדינג. צוױימער

 אוגטער סמנטער, העאט ױניאן אונזער
 בנ דזשאדחש דר. םון םיהרערשאסט די

 םעטיגהײטען זײנע אויס ברײט ■רײם,
 מעדיהאא אאטע די מעהה און מעחר אאץ

 עם און פארגחוסערט, װערען האינײןס
ײע אײנגעשטעאט אויך ווערען  סאיניק^ נ

 טע- די אז דעם, צו געקומען איז עס און
 דאד־ דעיארטמענטס און קאיניקס דיקאא

■יאץ. מעחר חאבעז םען
 דער איז באוואוסט, וױ איצטער, כיז

 יר אין ביאדיננ חנר םוז םאאר ערשטער
 פון נעוועז פארנוטען םענטער העאט ניאז
 א איז װאס רעיארטמענט, דענטאל דעם

 סענ- חעאט ױניאן דעם םון סינד א״באיך
 דעיאדטכענם דענטאא דער אויך און טער.

 32« װאפ זיך. פארגדעפערט און וואקסט
 םים סיטנאיחגר םעחד אא״ז קומעז טער

 אימזד זײער אין טראבעאס צײחן זײעחנ
 חד דער אויך און קאיניק דענטאא נעם

•יאץ. מעחר האבעז דארוי ■ארטסענט
pm אאננ ניט איז םראגע די t •אויס 

 דעם פון פדםינג א אויןי געײארען גענומען
 #אאקאאס די םון דיותססארס אװ באאדד

 און אינסטיטוציע, די אױוי האאטען װאס
 דעד דאס געװאחנז, באשאאסעז איז עם

̂ר העאט ױניאן די םארנעהמעז זאא סענט
v» (מלוס i 2 זײם.(

 מיט וזערען געעפענט װעט פארק פארעםט אין הח ױניטי
חשון ם»טעזת פױטאנ, אמגא אה פראכט

ly סון םײלען אלע באםײליגען זיך װעלען ױם־םוב דעם אמ i i i s כלל.3 באװענומ 1ייטע319 די און נאל90אמםעתע
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 אין הויז װניטי דער םיז עםענונ; די
 בערנ״ ״באויע די אויף סארק, םארעסט

 דורכנעםיהרט וועט ®ענסיאװײניא םח
 איז דאס גאאנץ. און יראכט םיט װערעז

 הויז ױגיטי די װאס סיזאז ערשטער׳ דער
 םאר- דירעקטער חזר אונטער זיך געםינט

 אינטערנײשאנא^ נאנצע די םון װאאטוננ
 מיטגאידער די םון אינטערעסען די אין
 און אאקאאם, אינטערנײשאנאא אאע םון

 הויז ױניםי די דאס געטאז, ווערט אאץ
ײאקײשאך דער הײם, זומער די זײן זאא
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דנעל אונוער רםיחןן8אינד
 און מענער מענשען, צאהא געוויסע א

 הא־ םאראײנען, קאנסױם די םון סרויאן,
 סאנײ םיט׳ן םאראיגטערעםירט זיך בעז

 איהם םאר אגיסירעז זײ און אײבעא טארי
 אער־ אניערע אויר און קרײז. זײער אין

 אי( באקאנט זײנען װאס םענשען זאנעז,
 זיך האבען אאגד, םון אעבעז עפענטאיכען

 ני־ זײ אח דעם סים םאראינטערעסירט
 סא״ דעם אעדאוימםענס םואע זײער בען

 גארםענם אי^ס דמר אין אײבעא ניםארי
 מענשעז רי אט םון מאגכע אינדוםטריע.

 חענרי דר. «ו ברױואאך צוגעשיסם חאבען
 חד אײבעא םון דירעסםאר מאסחאװיטש,

 פאאנם: װי זיר אייעגען װאס !אוססעגט,
• ד א י ו טעגאסאר םםײטס יוגײםעד

:שרייגם ח ט ר א ו ו ס
 באהאנט גענוג ניט אםשר בין איך

 נארסענט דער *יז צױשםאנדעז די םים
 פיז אבער שוק מײם איך אינדוסמריןג

 צושםאנד דעם אגשםרענגוגנ דער מון אאגנ
̂ייײ < ).1זי'®» vw סױמ ״ ו

 דײ און ױני^ז אונזער םון סיטנאידער די
פרײנד. און םאסיאיעס ערע

 מאא דאס וײנען ערעםענוננ דער צו
 פון אאקאאפ אאע געווארען אײנגעאאדעז

 יאדק נױ פון אינמערנײשאנאא אונזער
 און באסםאז םון אױך און אומגענענד, אוץ

 אינטערנײשא־ די חוץ א און םיאאדעאםיא.
 אײננעאאדען אויך זײנען אאקאאס נאא

 אר־ ארבײםער םרײנדאיכע אאע נעװארען
 דאס נויטי^ זעהר איז עס און גאניזאציעס,

 בא״ האבען װאס ארגאניזאציעס, אאע די
 ענטםערע; זאאען אײנאאתננ, אן קוטען

 װיסען אאזען אח טענאיך נאר װי ניך אזוי
 דאס זײן״ וועט דעאענאציע זײער גרויס װי

 ־ גוםא דעאענאציעס די םון אטובה זײן וועמ
 דער פון פארוואאטוננ דעד פון װי גוט אזוי

• הױז. ױניטי
 אײננעאאחגן אױך איז עסענוננ דער צו

 אװ םעדערײשאז אמעריהאז די געװארעז
 נעע;• האט נרין פרעזידענט און אייבאר,
 די םרײד מיט אן נעמט ער דאס טפערט,

 קר זיכער וועם ער דאס און איעאאדוננ,
• שמחה. דער צו מען

 בא־ מקרעםעד צו ענטפער זײן אין
 האם ער וואס אײנאאדונג די אויף #ראןי

 :פאאנם וױ ער שרײבט כאקוםען
!באראוי גרודער ■איבער
#װיםעז אאזען צו אײר זיך אײא איך

 אאסיחנז נים גאר נאר וועט עס אױב דאס
 נים אי*ם קאן מען װאס אפיס, םיין אין

 םים ?יק זימר איד וחנא פאראױסזעחז,
 w זיד »1דזמי טען13 דצם שבת אײך

ר די ®ח עפזננתנ דער אין באםייאעעז  י
יא. •ארמ» םארעסט אין חױ? נינױ

 םדיין חנר מים פאהרעז צו דענפ איר
ח םראדסבררנ כיז  . נאמד צו דארם וז̂א י

 ויין גאוומן T® װעם וואס אינױמן, גאנען
i n ,?פארעסא אין יוניםי״חוי n m מ אי
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