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 ן$ר מםער. צוזײמןןד אזנדזער אי« דאם
 חראיעקם אזנדזער םיט אזיםגקפילם א״ז

אזן ״ ז י ענ ל  װיי ,צ״ים־־סדאגן סיימ ״
אנדעדע. »זן סײנערם .קענםאקי

ימ y מלזוז ' t דעם. גא אייפטעלן נים 
נוסןירן. נאך ארזי<זג?גן ותילן סייר
 א< #אזנמערמטר״כן אנער םוזן םײ־

 םאז*״/נימ זוערמ ארפעם עזל אונדוער
אזנדזער אין קינדער צאל ד' עמאדקמ.

קלײ^ה. א אלץ נ»ו אײ ע»יל

דער- מוזן סי־ר כאװײרים, ארצעט, דער צו
 אריבערנעחןןן «אל <זזל אונדזער א« גרײכן

.y« צו מאלסזיטײדיןזם די מזן ק־׳נדןיר אלע



2
ילאס ראדוא*י1 -ן־ײוו

זfc נ ע ל
״ז נרודער^ געהאמ האמ ער םיסגירםק. אין ieo7 אין געזואו־ן געפוירן אי« לןןנין  י

 געװארן געהאנגען איז און םאציאליםט א געװען אי« ער אלעקםאנרער. געווען אי« ס״ןנא
z געזוען אלט איז ער זוען 1887 יאר דעם «ןא i .דערםאר געװארן גןןהאנגען אי« ער יאר 

 ער סאציאליסמ. א געװען או*ך איו לעגין צאר. דעט דערהארגענען געוואלט האמ ער װאם
אגן, |yp מ אז /מארקםן געשטודירט אוויםיל האט ער מאדקםן. שטזדירן גענזמען «יך אטה  ז

טאלסיד. פעםטער «ײן געװען איז ער א«

ען, פזן רזיםקײט1 די איי« זואם ענינ  גדזיסק״ט די םענםשן. םאך א אונד« םרעגן ל
 ארנעמער די נאםר״ט חאמ לענין סאך. א אין נאר זאך, איין אין נימ איז לעגיסען ן&ו

 אר־ האט ער פירער. ארפעטער די ן פז גרןןסטןןר ח$ר גזןזוען אי« ער אנד.3םאוועמנםאר &ון
 ארעסמײן געװאלט אים האט חאליצײ די רעזואלוציע. דער פאר עטן*ר3אר םאך א אני«ירט1

 ארזס״ אי« אזן פארשמעלט «יך האט ער אגטלאפן. ניט אםילע א*« ער אזן ארפעט «״ן פאר
ארנעמער. די דארטן ארגאניזירט און פאפריקן םארשיח$נע אין געגאגגען

̂לכאמע װעלם די העץ  קוםעז צו םאלדאטן רי גערופן ער האט אנגעהזיפן, זיך חאט מ
 רעזזאי*■ קײן ניט דארף סען אז געזאגמ האט קערענסקי רעװאלזציע. א מאכן צו און צזריק

 גענזג. שזין איז צאר דעם ארונטערגןןזוארפן שוין האט מן$ן א« גע«אגט האט ער לוציע.
 און געטאן א«ז*ם'ל האנן ארפעטןלר די א« געזאגט אזן ארויסגעקוסען אי« לענין נאר

םאנים♦ ר״יכע די ארזנמערזזארפן און וױיטעד גײן *t «אלן צאר, דעם ארונטערגעװארפן

 שלאגן גןןגאנגען «יינען אזן געזועבמ אי« לענין א« דערזען ארנעמער סאך א האבן
 קעגן ארזיפגעמיקמ האפן רײבע די ןואס םאלדאטן די זוען ר״בע. די אזן קערענםקין העגן

 «״ינען דערהארגענען דארפן זײ װאם מענטשן די אז דערזען האבן רעװאלוציאנןירן די
 יי׳ינען נאר «<*, מיט שלאגן «יך געגאנגעץ ניט «יי «ייגען ארגעטער^ רידער3 אײגענע «ײערע

רײען. «ײערע אין ארײנגעגאנגען

 אין םאלדאטן ד' זוען
 געגאנגען זי׳ינען םאטעם אןן

ען, פאלגמ ענינ ' די פזן ארויםגעגאנגען ל י ד P» ער3ג יי

 רידער3 אייגעגע «ײערע אז #דערװאוםמ ויך האבן גרינער ,ד
ן א« אזן רײכ» די קעגו ענ' ד, וײ רזםט ל ע״1 ײ 13יאר אז'

דײכע. די קעגן שלאגן געגאנגען ־״

 די ארגאניזירט לענין האט קריג ירגער3 רעט געװאונען האנן ;זמער3אר די חען
 ארגא־ םזין «יי א« געלערנמ זײ האנז לענין װעלט. גאנצער דער אף מארטײען קאםוניםטישןן

.קעטפער גײע די «•ינען יײאנערן ד' א« און י«יאגערן ד' נייזירן

 עטער3אר ד' םון רעגירונג די א« געזאגט האט ער קינדער, געהאט 3לי האט לענין
קינדער. םאד םקזלם גוטע ארגאניזירן דארף

 מטונדז 8׳ד* ן פו ארבעטן ניט מער טאר םען אז ;ןטער3אר ד' געלערנט האט לעגין
 'עדן שא 5 אדןןר 4 פון ארפעטן ניט סער םען דארף געגוג שזין האמ מען װען אזן מאג א

טאג.
אים. נאף מעסאריעלס די אלע געדענקען מ'ר .1924 אין געשטארפן איז לןןנין

א'*ג םאטא אזנדיער יזיאנערן. די אזן קאסזניםמן די םון געדאנקען די א'| לעפט לענין

םירער׳*. אזנד«ער איז ״לענין

 'עדן אן גייען קלמםן די שול. אזנדזער אזוכט3 #אר^עטער באמײדים
) e םזן פרײמיק און םימװאך סאנטי^ ' H ,אזונט



תאי 2 לאםח - ל*נ?י1 ^

v לערנען ,׳פארװאם o ען) סון ענינ ל
ן —׳ I__________ שזלז א'

 גלײכן סײ און קינדעי ארנעמער «ייינען סיר
 ער אימ״ פזן פילדער סאבן מיר לעגינען.

 האמ ער פירער. ארגעטער אן גןןװען
 םיד לערגען דערפאר קינדער, געהאמ 3ל'
מזל. ארנעמער דער אין לן׳נינען ן&ז
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&.PÌÙP.ד. m? *י,זייל\
ד האט לןינין כאװן׳ר ?פארזואם ן  ײ

J״v־ *״י־״׳י—*י—-י »׳לנו?1פארל ׳

 ער וזייל פארממןןלמ, זיך האמ לענין באוזער
 צז גיין אזן ארגעטן גיין גקדארםט האט

 געיובמ, אײם האמ חאליציי די אזן סיטינגען
 דער און צאר דעם קמגן געוזען א'« זיר וױיל
 .־ווכן צו אימ חאליצײ געמיקמ האמ צאר

פארעטעלט. «יך ער האט דערפאר

^ חלאס - ראפינאוױץ נאפטאל^

 פירער, א געווןין t*K לזינין
 גרויםער. א ז״ער םירער א

 /ארגעמער די צז געזאגט לעניין האט
 גריו־ער, «יינען ארגעםער אלע אז

 .ד״טשן אזן נעגער איטאליענןר
 סאלדאטן: ארבעטער די צו גזיזאגם לענין האמ

 גריפער. דיי מון קעה א״יערע אוף הויפמ
 נרידער! ארפעמזיר אייערע אין מיםן צז גענוג ם*איי«
 גיקםן די אום קערט

 1קאח'טאליםטן סאניט ד* ••םמ /׳ו און
געזאגט, ן'לענ האט דאם

PD3KD D»D3jłlh* ~ 2 קלאם

j רנ ע ל ^ ת א 1• ■1ל1ש. I'א (עײ7^לע7פו רסױ עןפ

 א'« ער װייל #אים םון םיר לערנען שול אין חעג, לענינם אין גיין אלןיסאל סזזן מיר
ן אונד«, םאר געשמארנן * חינקן׳ן סקזל חאבליק א' v ריבטיק. ניט איי« עם אי ׳ז o םזזן 

ז ןים װאם אלץ זאגן ז״ גלוייגן. גיט «״•  װאם ניים אנער אלץ, לערנען ז״י ריבמיק. ניט א'
 מיר ריכמיק, ס*אי« אזן דארפן סײר װאס אלץ מיר לערנען ׳גוזל א'ן לערנען, דארפן םיר

ען. פזן לערנען  אראחװארפן געהאלפן האמ ער איס. חון לערנען סיר װאם איז דאפ לענינ
דאם. װײםן אלע ריבמיק, איז דאפ לאנד. מר״ א תאכן צו געהאלמן האט זיר צאר. רעמ

2 תלאם - חל״ן \r א■

ר אז ן ד^ 0ב ל(י באווןיר נ

 ער א« ׳מיר װײםן מול ארפעמער דער <־ןא
 ליג האט ער ארפעטער. ד' געהאלפן 1האר

קינדזיר. ארפעמער אלע געהאט

 לעג״מין. אזנדזער לינ אלןי םיר האגן דערפאר
 האמ ער פ'רער. ארנעמער אן געװען איז ער

 יעװאלזציע. דעי איין ארנןימער ד*• גז׳האלפן
מן. האנן 3ל' דארםן קינדער  האט ער לענינ

רוםלאנד. פזן פאםעם די ארויםגעמרינן

2 פלאם - פאהז באצקל

 ארבעמעי אלןי פון פירויר א געװען איז לענ^ן
נ חאט ער קינדער. ארגעמער אלןי געהאמ ל'

ז לןיני־ן  האמ ן*ר גוטער. א ז״ןיר גןיװזין א'
 זאלן זיי אזוי װ' ארנןזמזיר די געלערנט

 פזן אזן גאלןינאמים ד״ םזן גאפרײןין «יך
i י1אל אזן גע׳זמארגץ איז לענ•■ן קײםןיר. דעם 
פארגעםן. נימ קײגמאל איה זהילן ארפןימזיר !



ן גןימזצן אלמ »«♦ לןלנין ן;ן» נ '  יאר ו
 לעניז זהין ריה«ר.3 ־ו״ין געמאםן מען אסה

 גזל״ גזיװאלמ ער האמ ג?ןהערמ, דאם האס
toאזוקקטר״נן קןןן ער א«זי וײ וזןלג א נען 
 חאס דאן קאייימאל^סמן. די־ אזן רייבע די
 סאך א ג^ל״ןלגמ און סאך א גןזלקרנמ ןלד

 אנגןןמרינן, האט סארקס קאדל װאם נײבער,
ו«ק*, דןינז געפזגען ער האמ אוו*

 נאםןןס די וזוןן גזימאן. לןר האמ ראס אןן
 1M מלאגן צז ארגזלטיןר די גןישיקט זזאגץ

 האט לענדער^ אנדןירע םון ארגןלסזזר רי מ%מ
 און׳הערס אהיים ג״יו ײ: צו גןןזאגמ לענין

tm עז״םן און מלאגן אוף,

לענין וזאס גזייןןן ארנעמזיר די חאנן שמןגמזי

 אים חאגן »M אזן גןןמאז ♦* םאר האמ
 או*• די פון פירער דקם פאר אז^נןיזזיילמ

 ם״ימד דער גזזגלינן אי« זיר געמער.
.1924 יאנזאר איץ ?יממארגן1 אי« ןזר

ן נאר !  גןזוזארן פארגעםן dm א'ז נאסען ײ
om t און סאוחזסנפארנאנד אין om די פון 

 פון om און לענדער אנדערע אין ארגןןסןזר
ניבער. גרויםע די

«t 1םא חיר זתין אזן ip גןימסארני אי« עי זמין 
 צז סאװויוזגפארנאנד סזן קינדעי די גייןזן

ן גימ גײזזן ײ אזן מעסאריוןל ײן םקזל. *י
 אזן ארימע דא «ײגען ןןס וזאו דא גאר

 מאז םקזלט ד• אי־ן קינדזיר די גײן;ן רײבע
 למקאלן װי ן מלנסש *רזייספ פון לערניו סען

זוא׳ויגגסאן. אזן ן
 חעג לייניגם גאי םאװןזמגריןגירזנ^ א נאו
 אר׳יםע די אזן ארגןימעד ד* נאפרײןין ומימ

פארמער,

^ראזע אןלם 2 קלאפ - רגג

ר ?• נ א_ר__י ד ן או ( יי_ע3 ע rט
 1האר ןןר פיירער, ארנזזמהר אן גייװען איי לןינן

 אר[;םט'יט גןזזוען איז לעגין ארגעממר. די זלןירנמגן
 קר רוסלאור. אין ארפעמער די ארגאניזירן פאר
 וזאז פלעצןיר אלע אין זוײל מאר׳׳אשןיל̂ט זיך האמ
 t'K ער גןצ«ובס. איח סען הארז גןןגאגגען א'« ער

 צו גערזידמ האמ און פאגריקן אין געגאנגזלן
 וזעגן אויםחזןרן געזזאלט אימ האנן װאס אר^יטער

ז ןןר ארנז«מןןד. ד' מון לאגןן מלעכמןןר דעױ  א'
י'  ארגא- האמ ער מאנריקן. םאך א צו געגאנגןןן אז

 ירד1 די צוגןןנזח;לן
גןיהײסן האמ לענין

 ארגא- האגן װאם ארנעואיר קמלאכע רמMג'
אנדערע. ניזירט

 סאבן צז ארגןינמלר די געא״צזיט האמ לענין
 א געהאמ וזאמ צאר דןיר רעוזאלוצײע, א

,סילבאחס א געחאכד האמ אזן ארמײ גרוײפןז
 טילכאמע די געןינדיקמ זזאגן ארנעמליר די

 צזגע- האגן ארגןןנאלר די אחײמ. אזועק אזן
 האגן פזיערים דיי אזן חאנריקן ד' נזמןלן

 רעגירזנג״ םאװקמן א גזןמאכט האגן זײ און
ארגא־- חיאמלרן ד' גויןין צז קאסזג״סטן די

| גןלשטארפן איי* זלר קיינדער. די פאר ג^אציעם 1אי .1924 א'
װערחזיר. לגלגינם לענן ארנקממר די־ פון a»jp די

z גולאס - סק«סאנ יספרעגס

 IM האיז לוינ״ן באומיר *דהארוואם
J-----— .פאר׳ןטעלמ------------

 ן;nלעגי םון לזירנען נױד
 ער באווער. גומןלר א ז״יער

גןלהאט 3ל*־ האנז ן;ר לער;יר.

 גזןותןן איז ן»ר װי־יל
 אזנדזזיר גזיװען איז

מיל. «ייער קײנגזז״ר
לענינןין פון ׳מ נ סי־ר לןןרנען םקזל ייאנליק »ין

 א< חאכן געװאלמ האמ לןןנין באזוער
 דיי און »אליצײ ד' האמ גל״ך, י״ז

 האגן דאס. גיןזואלט
כאותיר ג(ןזובמ ן או

 פון און לינקאלן אײגרקחעם פזן לזיו־נזיג סײ
 לזאג תיר קומרז oj( זזען .זואמיינקטאן זח»ר״ח« ,

גיינוירן «יינלין װא״ױנגטאן אדזיר ל-נקאלן װען
 גײןלן און הײרז דןיר א־ין מיר בליינן גןיװארן^

 זױין חאג דזיר אגולר קזסנז ז»ם j;m םקזל, ן א
 נימ VD ן3נל* גןןמטארנן אי« לגלגין ס<הער

 סקזל. א«ן גײען סיר הײו^ ן־ןיד
אז קול ארנעטער דזיר אין איך
ו imm ł'Vł ליזזויז וו״ד

 לז;רן דערחאר
וױםן *אל א״ך

 יאלן אלע
 ניט רײמן

 ארנןיטער אלז» גןי׳׳ילאגן זײ
אי< לענין כאװער לןןגײן.

 און פארדומוןלמ ײך האמ ןיר קלוג, געװיין
 אזן ממאט אנדזיר אן צז איועקגןיגאנגןלן

 א״נמאל מימינגןין. געה>מ׳ ארגןימקר דיי
 א געקומזלן א״ו הימינג א גזיהאג» האט ל*ר

אנגןך־ ׳ר״כע דײ םון גליװען איי ױ דל. _
 נאװ־ חאר גןזפרןי!» האנז ז« ארימז, אן וױ טאן1

 האי ארויםגעגאנגלין אייז לזינין '.זוון .ו'לעג איז
m ײז געותין אײז ער חאנרז. אין גולקאסן אימ> 

,תפליט קווער, גקארגעמ זיר הארז אלןלסאל קראנק.
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3הלאס, - ח^א^אס

ד ד ד ]T• ן
ײן^עײארן א*ז *ןלענ  איז ie?o איז גה*ו
 זוען .1924 אין «ןממארבן אי. און םלאנדרו
ג איז ןיר נ ו  א זײן געזואלט ער גאט גליזוען '
ר.ל ע  רעװאלו- א געזוזין איי פרודער ז*ין ^

״,ײאנע  «ין אז /הירהןירט האמ ער וזען און י
 האמ ער זזאפ דערםאר נרודןיר זײן גןיעאםן האנז

 פאמראבמ לענין האמ צאר, תןם שיםן געהאלמ
.1מע אגרער ןא

 וױיל צאר דקמ ארזנמערזוארפן געהאלמ האמ <
 אן זועט דערעים^ נאר אימ זחןמ מין אןינ

צאר. װערן רייבקר רן»ראנ

 ארןןםטירנז, 1לענ'נ«* סען האמ מאל םלאבעע
ר, pp אײעקגעמיקמ אים האמ ןסע נ'  ןןר םי
 און פלעצזיר םארתידענז; אין גמגאנגקן י«א

געלערנמ. ויי אזן ארנעטלןר ד' ארגאנ'«'רמ
 די געחאלסן האמ ער װ*ל #אים גןןזנען

 אלע סאזויזמנרעגירונג. א סאכן ארנעמזיר
p נאדויזירמ האנן ארנעמער i מזײז | .1924 א'

ס י י ^ 1. _ -P>Pראדזא\י■.קלאס

ם ^א א*^ חארמ* ךלענינ ר ע |1ם

 פארמיי. קאםוניםנױמע די א'« פארטײ לענינם
 דעטאנםטראציעם, םמרײקם^ טאכד הארמי• %י

 דארף׳ םען אז קאםםן. אנדעמי אזן רןירעם
 דערוף אף איז ארפעמןיר ארעבמירמע חעלםן

 נימ האפן םסר״יקןןר ווןזן אײ.על.ד'. דיי ךא
 װ.אײ.אר. די מוסמ #קלײדןןר און ז;םן קיין
ף מןסמ אזן  נזען און קל״דןיר און עםן צונוי

 אין «ייצן ארפעטער א« םמרײקןןר. די העלםם
 /חעט'ציןים ט״מאבט #לאיערם סןןן לןיקם מזרסע,

נאפרייען. צו ייי רןןמאנסמראציעס

 די וײ ארגאנייאציעס נאך פאראן «יינזין עס
,ט . ל ע . ו ' . ו \ אנדעח». און איקאר דער '

 M פירערחאפט, םון קװאל א איז הארטײ ףי
 םיו־ןיר א p« צו װי קאמזניסמ דןימ לזירנט

 אל/י זײנען דארטן םאוזעמנפארגאנד. אי־ן <יזן
לאנד. רןןמ פזן ם״רער ד' גןאסזניםמן

י אז גאהײזן דארפן אםעריקע אין פירער ךי  ז
 «ײן דארפן n קאפײטאליזם. דעם קעגן גןעסמן

 דןיטאנםמרא- אף גי׳ין /םטרײקם pא ןןרמטלי ךי־
קאמפן. אגדןירע אף און ציעם

ךלזר̂ר
י ̂י״י י•

ז לענין זוען |  ער האט 'אד 16 געײעץ אלמ א'
 געהערמ האט ער וח$ן לאיער. א םאר ן׳לערנס1 |
 האם ׳ברזרקר געהארגןימ האמ צאר דער א< 1
 האמ׳ און זיך לערנעז «ײן איפזןרגעלא«ט י

 געהאלמן און ארנעמער די געלערנמ בעםער
םי־טינגען. זייי סײט ;

 רום- פזן אנטלזיפן געדארםמ ;יר האמ אײנסאל
 אין געיוכם. אים האט פאליצײ די זוײל לאנד |
. i9 i7 רעװאלזצ' דער םזן געהערמ האט ער װ?;ן 
 די צז גע«אגמ און צוריק געיזוממז ער איז ‘
 די מיםט גײט ביקסן. האמ א״ר סאלדאטןן ׳

 די אזן םארפריקן די צז נעסמ אזן נאםעס
ײ א״ך. םאר ערד ;  גײט דארט, געארנקט האמ א

אײך. פאר אלץ דאם נעסט אזן

2 פלאס -
ן «ווארצע ; ע נ ײ י ז שזואר״ ן או זו״םע װי «ללפע ד
ר צע ; ע ר נ ן קי ע נ ײ י י ע ד נ ל ע ' ו ו ױיםע, ז  םאראן ו
ן װאם װײסע 1 ע נ ײ ן סלעכט ז ז אן א  שווארצע מאר
ען װאם ! ג ײ ם. ז כ ע י מל ן גאםעם ד ל - ì װ h י  ד
לן ארפעטער ; א ן ז ג י ר ײגע ק ד קל דז דן עם1װ״  צו א
I י ן סװארצע ד נ י ר. גאך Ht ג ע ק ני י י ו  סאר א צז ז
j ן מווארצע נ י שמם קײן נײט «ײ ג . װײדי ן צ נ א ג מ א

 אזוי פיאנערן ד* אין קינתיר מװארצע פאראן
 א דא זײנעז ארנעטער די צזײעזן זוײםע. װי

שוזארצל:. םאך

3 אססל « אס3רא ס«י

Gםענטשן גרויםענ
 למר- םקול ראפליק אין און עול אזנדזמר איז

 אנדער פון נאר f טסן1סע גרויםע םון סיר נען ,
 גרויסער א איז סול ארפעטער דזיר אין טיהן,
 אין אפער ארגעטער. די םזן פירער א מןנםש

 םקזל א'ן אנדערס. גאר עם אי« םקול *פליק8« 1
 רייבער א גענערא^ א חענטש גרויםער

רי אלע װאם מרעזידעגמ^ אדעו^א ן׳ - פו י ו  אז
 צו יזװער ארבעטן סעגטשז גרזיםלן גערזהעגע

 דדי לןיבן. דעם םון געניםן און םאך א םרעםן
 ארנןיטזיר «יינלנן מעגמשן גרזיסע ארפעמערס

ז' פירןיר  קארל און טארקפ און לענין וזי או
לוקם;;ג«ורג, ראזןי אזן ליגקנעבט

קן צען צוט גרזם ^א אײ  דער פון ױבילײ '
־L--------------  ״מארגן־םרײהײם״! ------ —*־־



a ^ f t f c j g ח^ינ^יט

סקזל״ ח?»נל'ק רי אזן מול «ר

ײ האנ «ךא  פאנליק ד* זוי בוןםקר עול די ל
 צו װי אזנ* טען לערנט דארטו וױיל #קןלם

 ניט אוגדו לזןרנגןן •t אנער ל״ענעז, און מויינץ
 קלאסן צזו• מאיאץ *״צעו םע אז פארשט״ז צז י״

ר«ן. ^ •טער צזו דער און ארים א״נער — מ;נג**ן

 אנקר ר*ך. זײן קענען אלק א« יאגן לעח$י יי
 ניימ אי ןזסעם חןם אזנד« «אגמ לקרזןר אונד*ער

לזיי ד״ך, י־יז Ìקעגע עלא  1M קענען װאם די ג
 ארפעטקר די אזיסנוצן קענעז און לע*אמיםא3

' פאר •1י

ZM 'B UZ ?.giŁ\.!S

סאיחםעלמ^ ז*ך האם נ«יזלע [פארוואס

 רמיזא-י דז$ר סאר רזסלאגד פזן רעגירזנג די
עז. געיזכמ האט לוציע מ ענ  קזמנ אײג«$ר jjm ל
 א« גע«ןןץ k jjmpi א*י שטאמ א א*ן ארײן

 קען ן$ר אײדער פאליצי• דער צז ג-ן דארף ער
 װאלמ לנןנ^ן װען װאוינען* ערגיץ אר״נג״ן

 האם געכאפמ. א«ם מןץ ז*אלמ אדי׳ינגעגאנגען
»P* און פאדעםעלט לןןל״ן ».V אן געגעגן 

 האליצײ דןיר צ« אר^ן א'< אזן נאמןן »גדער
ז, ןןר זןער צייגן  אז זזזען1 מןן דאך,האם אי

 מיהאמ און ס*<וכט זואם דער נימ א'* עם
 אי' 'ז א« .זואזינןלז יץ1י5« ארײנגזילאזט איט

 ארגא• ענזעמל צו סמעמל םזן ,מןגאנגעו לענין
ארגעטןר. די נייזירן

? פלאפ «* מארל«גספ« ^רטדודי

 א נײן איף אזן ארנעםער אן איי טאמע .יןם
ען אינעמער ד' פיאנער. o ײער ײג u. «זי 

די גלײד. ײו יאל! מןנמ״ו אלע א« יױלז
ען נאמיםעלא3 לן m עלעבם. «ייער יינ '« 

łK זםזגרן7 סאך א ארגןןםן »אלן ^נעטער ךי 
סבירעס. וײניק קר*גן ןאז

 ניט האנן ארים. ז״נען »רגעטעי יד
 »t עטןילן ל״נדלארדם די אוץ עםן צו ןןאם

ן רויםא ט האגן ײ װײל אם1 א'  געלמ ק״ץ נ'
געלם, דירע גאצאלן ןצ

 וזעל אזץ רײד לענינס נאכסאלגן װעל יךא
 א ל»«נד דעם פזן סאבן צזזאמען ארנעטן

לאגיי פרײ

a קלאפ - יאנמ^מיץ גאפט^ל^

ענז סל א אל^ו ^7?ט1אי דאיפץ !

 אלע מןיםשן. םאך א ארנןןמן עעפער די אין
 ני־ט ארגקט וואם א-נער יןווןןר. «ייער ארנקטן

 איגערן ארום ג״ט ער גאלעגאם, דקי אי«
ארנעמער* ד' יאגט אזן שאח

 די< ארבעמ^, רארפץ ?רד דער אף מענמשן אלע
 םאך א האמ און נימ ארגעמ אנער גאלןןנאם

ז, גוטע אלע ז או גןןלמ אי ן י  װא צ*ט דער א'
 און איץ שווזןר ז*ער ארגעםן או־פעטער רי

 דעי פון ארנעטער די געלמ« זוײנײק האגן
 נאלע״ די ארזיםמרײגן דארפן װעלמ גאנצער
 אי־ן װי ®ןפועטנסארנאגד א מאבן און נאט'ם

 קײן ניטא יײנען דארמן רוםלאנר, סאװעטן
 ►ןאפיטאליםמײשןן די איץ 1 או ארגעםלאיע,

 פון ארנעםןןר םז'זננהלר שמארגן לענדער
קעלט, אזן הונגער

סלאס גראריאיד - גאלדסאז

װ י ר ו נ י צ  i [ י א ו ji ד ( י p ד
i ——_______  נ א ל נ ט ע ו ז א ם-------

םאזועםגלאגר^ אין ק'נרער כאוז־ירים ײערעט

v עזל. קיג־גןר ארגןיטןןר איין לערמין סיר d ״םאװעמנםארנאנר פרא'עקטן די לערנעץ 
 מעיןאנע. אײך זײניןן קיגדער, ארגזןנאןר #מיר <אכן. אלןןםאל זיך חצרװיםן מיר לזינין״. וןא

 האו נימ האפן און קםן צו װאם ניט האפן ארגעמער םאך א יקריל'ס מטארקן א דא האגן םיד
 ארבעמ. אזן איר לערנט לערגען סימן צוזאמ;ן און ל^רגט איר א« לקרנייז םיר זואוינען. ןצ
 אזנזע• ארגקמ, אץ לןירנזלו ס'ר דארפן ער;<מ אזן גארגיסט סיר זוײםן םקול עגדיקן מיר ותין ןןא

 ארנןןטל די פוץ (>ם'רמ1 װןירן םקולם אײעדע אפער קאפיטאלייסמן. די פון געפירם זוןןרן םקולם דע
̂ר מ *«[,u ס*ר אבער .,•  ^ייעי געװקן וואלמן ט^ר jm גענו״ זוי־לין װײלן מייר זױן גזןנו' נ'

גגזשרײבן. אזנד« װאלמ איר אזינ ^נקנאר



7-à oirtP -  D»>smTt»*

י ״פײע״ ראם נ * ארנעם םאםע ס*ןfT י

 ארועמןר מויזגםער א« לאגד ״פר״״ אזא י«א»ם
; וואלט ?ס א« ארנעט. גןיין גימ ןגאה  םץ• M ײ

ללא ״ן ראך עם <זאלמ (  איז עם אז אנער גוט. י
b נים א*< לאגד פר* קײן גיט t i# װי «p
ypנטאקי•

 אלע װעלן םאומןטנלאנד א טאכן װעלן מי־ר ^
 אמןריקע אין אי« עם זזי ניט אגןןר #פריי »ןץ
 טזײנטקר דא ײנ«$ן אלעםאל א« גט*ןא

 אין גיין דארפן און נײ» ארנעםן מאם ןנ״{וזש
ך און םטרייקס  דאפ סעץ קען א'צט עזלאגן. יי

 א «יין ותןמ ן;ס זוען לאגר. םר״י אנרזפן יטג
 לאגר םײ א «ײן oy זתןמ רעגיידזנג, װעםןםא

א'*ט* גיט אגער

פפלא ג*אדזא«ר - ראז«צק< 0,ר

איז *אים* ײכס9\~ל

אין | po ג*«י״ זיעד איצם א«ו ?ןאפ מאטגם 
אן״. סיז  װ*ן ארגעמ דןןר צו אוועק ג״מ ער י

 ארגוןט ער־ גאם. אין פינסמער נאך איז עם
 ער אוגדי. פאר לעגן א סאבז צן שוער «ײער
p איז אס ײעז אהיים קוסט ip ער װען ינאכט 
 ער סיד. «ײער עי אי« אה״מ צוריק קזסמ

oy גיימ אזן אניפל צ״טזנג די לייענט און אח 
.עלאפן גאבדעם

z סלאס » DpyHit»H mao

קיינדער שווארצע און װייבע

 *«ןלגע. די יײנען קינדער «װארצ? אזן וז״יסןן
 «ײנען קמרער מטארצע די או םײמןן נאסלים רי

 א« זוייפ אײך אגער גןינרער. הײסע ד' »* ניימ |
j די וזי זעלניקע ד' יייגען ^גדןןד מװארומן ד׳י 

ען. קיגדער ;מ״סע ז״ג

 הארטיי. קאמוניסטיישע ד• וזארמײ. ארגעסער אן איו פארטי ~לןןגיגס פארטײ? לזינ״נם אי« ץװה
אופגאנז אירע אין פארנאנדערקלייגן «יך

ז קאסוניםמן די פזן אופגאנן ערעצןע יר  ארנגןמער, די םון אינטןןרן$םן ד' פארטײדיקן צו א'
אניייין, ארג/ןמער רי «יך רארפן ך^ךצז  ארגגןמעי ד* ארגאג*«'רן צו טימל זײגמיקסטע דאס ארג

 צ״מונ־ די /פיעסע ארגןןטער רי געגרינדעמ ,4פארמ קאסזגיםם׳יעע די האט מ*עם<{. דער רורך \<א
 םארגז״־םר״הײו ד' און ענגליש לייענען װאם די סאר זוארקער״ ״ד״ל' דעט ארנעכאןר. רי פאר ן5גן

 ווז יזגגמ די האמ כמןן ו<ען «« #אג^ר וױיסמ פארטײ קאםוגיסמיעןן ד' ארפןןסקר, אידײ׳מן רי ̂אר
 עם לײענזלן. קיגימר אונד^ערע <אלן וואס פראגע א אזפגןזהײנץ «יך האט צוקוגפט. רי

אגער .,סארגן-פרײהײט״ די אזן וואיקער״ njn ל״יענע| דארםן ק'נדעיי די א« עסעם
 קלאםנ- דןןם נימ גאך פארמםייעז װאם קינדער די פאל אזן גרויםע די פאר נאר געשר^נן אי« ם,;

 ערײנן צו błjtbł/jH זואס ישזרנאל א געגריגדעט מןן האט האנן. אגדולרש עםעם מןן דארף גןאסף
 פארן זײבטיק ז״ינ^ן וזאם פאםירזנגען דײ װעגן םען שר״יבט קלאםנקאםן^ דירעקםן רעט ןןעגן

 #ט״ין1פארן נגןסער עס «אלן קינדער די ערשמגם דז;רציילזנג, א פזן םארמ איץ גזלאפ אץנעמער
י - הײסט «מורנאל דז;ר ל״^גןןר. דעם םאר אינטוזרעסאנט םער «ין אלt Dy צװײמגה אנג \ ' 

ר/9 »ני ײ

 דא ז״נןזן עם ארגאניואציעם, די דזרך איי ארנןןמער די ארגאניו^רן צו מימל וזיכטיק א ^ךג
ן <ײגןין יאניצ װען ארניזמער די העלםן װאס ארגאניזאציעם  די און הל.די#א* די #גויט א'

 אחןם׳־י די פארםײדיקן צו אדװאקאטץ ש'קמ זואם ארגאגיזאצין אן אי« אײ.ז;ל.די. די אײ,אר.ןןי
ynvü ^פמרײק- ד<י צו קל״דער אזן עםן עמוט וו.איי.אר. די זײ» פאר נײל גלןגן אהיר ארגעמער 

ארנעםער. גרע

י*'אגי{יז, יונגמ רי ארגאני^רמ איי« קינדןןר אר&

 זואלי־ איך »ען מוט. אנמןריי^ pH פארמיי לענ*גם זואם רעם פזן נ״שחיל ריל״נער א נאר א*ז ףאם
 פארמײ קאטזניםט'^ די װאס «אך יעדער נאמדײנן און דערינען אין טיפער ארײנגין װאלמ״
ך, גאנצן א ^רײצן !«ןקאנט איך זואלמ #ןנזט גז

קלאםגקאסף! םזן ג״ימט pn קינדזןר אייערע דעיצימ

םאוועטגפארנאנד; דעם פארם״דישמ



t*>P. y « h k m  -  mb ^
_7*T7r*'wדיכ^סזסיםטימע ,-׳)— ״

 t'K אטעײקןי אין פארמיי קאמזגיםט«^ <»ר
p אריין גיימ נעסט ייארמײ רי פאדטי׳י. לענ'נם j r 

 די םזן ארפעטער אריין נאר מןסט
 קל״גוי האנן om אט'מ3אלז>3 קלײנןז די ,^סער.

. ניט סען לא«מ געחעפמן ײן א

 צו^אסיזנגעןזמןןלט א'ז סארמײ ניסמײןק קאמן
 םימגלײ־ער די מןנט״ן. jmjiw* פון נ%ט

 דעם ם־ירן קעמזן דארפן ו״ פירער. p« ןרארם
װעג. דעס צייגן אזייך און קאסף אין ארבעמןור

ןא  ארזט דא איצמ יײגען םאומןמגםארגאנד י
i6o פארט״ דזןר אין אנעי סענטמ^ מיליאן 

, סיליאן צווי• דא נאר «ײגען ר ^ נ ר  פ«רן «י• א
 קאמוניםמ״עמר דער םון אזםגאנץ די לאנר. ראם

 ארנןןנמןר דעם חעלפץ ערעינזנס, *ײנקן: ײ1הארו
און םרייגמ «•ינןז *יימןן ן;ם זוער דעד^יסין

? חיאס - rװיאיאצץנ אל«?!!אפט

 פון לאגד דעם איז ûd*d זומצרי
---------גראווע״ אזן ״םרי״ע דײ *

X

 ארום גאבער 'זנגער א גזיװען אי« סימם הערי
ip פזן םימגלײ־ א געוזען איז ער אלט, *אר 

אנג יער ג. קאמיזניסמ '  קזיגטאקי ד♦ װז;ן ל'
ז ס״גער מי  סמר״ק א־ין ן גע ןןן kiju om אר ^

 ה די פון ן{ווארגון1ארויי זיי באםןןם די האגן
 r פזן געװאדן געמי^מ א'« כיםס הןןרי «ער״

העלנ צו «״י רעליף אינמערנןןשאגאל ויארקערס

p ן או עד *ײנןןן א״נםאל t געגאנגעז נאווזןר 
 סײנניי די מאר עםן אזץ קלייחןר ײעקל א נױמ
 א־ ליגיע גאן א צו געקזמען זיינען «יי ותין

 גענג א מ*מ האגמ־־װזצגעלןן גןלײן א אנגזיסארן
 אז'םג;;שאסן האנן זײ .סאליצייסאן א און נא*ר
 פאר־ א געפאלן אי* זיר אוץ םיםם ה;«רי אף

p וזאזנרעטער. t צו- גןיוואלמ אים זזאט באווער 
ן מןסען ארןים- אים <״ האנץ האסמימאל, א א'

 עדד, דער אף ל״גן 1העי' געלא«ט און איגאגיזירןםירמ #צװ״טגם םאנימ; זײנע זײגןןן djj וי5ןח
ארנעטןןר ד' סירן צו ״דריטנם ן או ארגעגמיר. ך\
ןא ס״נער אים האנן *ג6 ןןמלאכע ט'מ מסןןמער קאםף% \

ìapi א אין אזועקגעםירם אים האנן ן או בוןן 
 הערי איז שפעטקר טגןג צזוײ ם'ט האםפיטאל.
 געמישפעט ipo האט סעררןןר דעמ גןןעטארגץ,

פרי*. אדזיםגוילאזט אים אוץ
z פלאם - *ז3רא ^וןגארד

ה.אײ.אר.'
ז5דיי געיילן האגן ארגעטעד ך1צ» א '  לייגן י

 ותצלן «ײ א« זאגן ארנןימןןר די קאםטן, :ײן
ד?»מ פאר גאצאלן וױןלן «י׳י רעם. פאר נאצאלן

 הילף ארגןןטןןד אינטענאציאנאלןי - ןן.אײ.אר.
 םמרײק/ןר. די■ העלפן ארנןיטןיר ד' אז ס«נט

 ארגעטן װאם די הוןלפן דארפן ארנןןמן װאם ̂ך
האגן הײזזיר די קיצנמאק'. א'ז וײ ניט

 נא- די ווי״ל ה״י^ע^ די אין ן3לןן נייט סמרײגןזצר דײ קענען איצט אמים.3אלע3 די צז אלאנגט3
 איצט יגעלט גזןנזג ניט ארגעטןןר ד• גיבן נאלעגאנןים די .ארז'םגןןמריבן «ײ האנן לענאטים

jmזו,א״.אר. דויר פון הילף «* קריגן םטרײקן ז" ץ

סלאמ גיאדואיר - גאלרטאו גאלר^
1 *** '*«■ <  ̂—ł1 ■« ״■יfcill— ■ I— *, * U ■ *  

) p ק א מ נ ק ' o »' נ J• ר

 ןןרד ד«ןר אוגמער ארמןמן אזן לייגן «ײ
 שויןר. ארנןןמן «ײ האק. אזן אײ«ן סימ

 אוחןק קוימןס די דארמן «ײ לײגן
ם«;ר, וואם האנן *אלן אלן;נאם'ם3 די־ א«

 גראנן און \ײ ן3גרא גדינער די p» מאםי־ר
גןןגארן, ארימ א«וי סארזואם מראביון און
ן א אסאל סיט גאר ו דן א גיט ז ׳י

ארי־ין, דארט אי« פיירןיר ןזמז;ר3אר אץ
 ני*נעםיא אלן; ל״ין חיקןןמ דער אף מימ קעספמ
 גריגןןר. דיי אין װײניקער װאם ליגן דארפן ס*זאל
ט  אויםפירן צןם זיך מען גר״רו פלזיגער, רארמ בזען נוי

נרידער* זוי ארנןןטער׳גלוקלאכןצ ן3ליצ «אלן עם



1«קל י«־ס^
ד י ם י ד א ל ז  K ו

וז » נ א ' ל ז א

 רובלאנד, אין שמעמל קליין א אין 187• א*ן אויגן די געסםנמ יןרממ האט לענין אײליט»
 *יין ,הארץ מומערם זי׳ין גןלגראבן האט ויאכ פאמירמ עהעכ האט 'אדן קינדעי גע%* אין

 דעמ עיסן גןןזואלט האט ער ,געוזויןרן דזןרחארגעס t*K אזל'אנאזו אלעקםאגדער !לזגער
 גע- האנן אלע גןלהאנגיןן. איים ן או געכאפמ אים סעז האט צזזייטן, דעמ אלעקםאנחןר ״צאר

מנין. ניט גאר וױינט  האגז מען װעט ״װאמ ער ענםפןירט אים. סען םדזןגט t ״םארװאח ל
טן״ ווײנט ׳עס טזט /ןחןזם, מאן וײלט איר יג או װײמןן* &ןן 1 ני

 האמ יצאר ק<זגן גיבער קיין לײענען גע<א«מ נימ סען האמ רוסלאנד אין ציימ יענער *ןא
ך *עצט װאלד איין אר״ן ער ג*ט ל״יענמן, M געוזאלט לעגיז  ק״ינעד לײענט, ן אז אנירער י'
° ווײנט גיט. א*ם זעמ ק-גער איז יאיסו *יא עי אז ני

m§ן עד איז אלט יאד ייג^צן 1$געוח א'י ער ן  קאחוניסמ'•• דן$ד בויט מאמזסען געזוען «וי
י ן או ך^פלקסם ארזיםגעגקנן האמ ער פארטײ. שעו־  דער דלזםאנםמראציעכ, אף געגאנגןןן א'
 דערהארגענען א*ם װיל מןן אז ןytyx עוין האט לענין אנןןר כאפן, גןיוזאלמ אים חאט *אר

 ן אז םראנםרײך איטאליע דייטטלאנד קײן געגאנגען אי« י5י לאנד. P& אנטלאפז ןזר י«א
קאפימאלײזם, קןןגן גערןןרמ דארטן האמ ן אז לןןנדער אנרןןיןן

ןא  דןןגירזנג צאריעע די אוסוואדסן צו ציימ ד' איי אמ אז געזען שזין ןןר האט 1917 י
 גןןגאנג^ י״נזןן m זוען ארמיי. רוײמק די #זיך רזפמ װאם ארמ״ אן אזפגענוימ ער האט

 געמא&ן האט מןןן נאר נאמנןןם קײן געמאםן נ*ם סמן האמ ארגזי צארי^ער דער קעגן
ק*״ גײקהן א״ןןרע אזם ^קערט ל'&לעטס: ײ  דער גזןותןן לענ״ן א'« 1918 איז Îאי צי

רעזואלוציע. וזעלט דער פון פירןןר

 און י»ל»ן יאר פינף א סאבן אגגעהז״־גן האס ןsלענ אנד.3טגפאר5מאװן א אי< ךןםלאנד
 קאח דעם נמערגעלאזן ארו וועלט גאסמי די האמ 1924 אין אנער לאנד, דא« אזפנזיען

* ין3גןל<׳«טאר «,א׳ לזלנ'ן ןןײל

י אנער  רעויאלזציא״ א װאם נ״ימחיל א אזנר< גיט ?לד פארגקסן. ניס ק״נמאל א*ם וועלץ מ'
איז. נער

סלאם א^רוגיאד - גאלדגערג י9ד»<לפ

״ ראם ״ ן י י ג ט ר א  פזן ארנעמער די גא און מענט״ן םאזזעמ'?»{ ר* נא װאוט גרויס א איו װ
ך ער דערסאנט #אנד3םאװעמנפאר פון רערט א״נער וחןן וועלט. !אנצער דער ען, אן יי מנינ ל

 געםירמ *t האמ וןר םאוזעטגפארנאנד, אין ארנןלטןזר ד' פזן פירער דעי געוהןן א״« לענין
ך האנן ארגוןטןיר די זתין קאמף. דעם «״ חאגץ חל«מםארמע «ײן פזן רזןחואוכס \'

פאר״ניקמ. זיך האגן זײ גארני״ט^ אף אפגעעטעלט ניט ץ-ך

-פן די אן א« געיען זיי האנן פארײגיקמ, ג^װען «״נןןן עטזיט דיי םון ארגעטןןר ד«י חען * 
מ דאם ;»אםן וועלמי די י״נען פזיערים דיי .האנן ניט מװאלוציע קײן מען קןןן ר'םע רו' נ

̂־ט אן אןן בעם קײן נייט סען האט ברו קעמפן. צו ק̂ו

ן «ײ חאגן א״צט י5רעװאלזא'י די־ ג;ןוזאונען «ײ האגן ם*יר:זועאפמ לענינם אונטער  םא״ א'
«. קייװער לענ^גם װאו מאװזאלײ א •־בגעג«'מ או וועטנפארנאנד  מ1ל' קערהער לןןניגם א'

מ.3לע ײסט1 «״ן אנעד דארטן

ז י ג ע ןחלר ל p פ או i u א נ ט ד { א n פ
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i *׳*••»(■d װייטן אפן סילנאכמל ̂רי

V גיט <אך האט p?n וו־אם ס״לבאמע א ג*חען א׳יי יאר »גצן מיט וייקצז ^ ihr , 
ע. א ן״(ײ יאטאן. )V הוינמ איצײ מ״לבאגזיי די ײ

קזסט איצט

סטריאל'«*רמ1א'גד «יך האט m סאך א יײער מימ לאנד קלײן א «ייער א'< חאןא,
ן ל/ןנרעי גרזןםןןרע די האנן װעלמ תןר אף לענדעד. אנדערזן אזן אכ/עריקע פון /ןיזעטער י  עז

 אירע םארקוויפן צו װאו קאלא«ןיע& קײמן ניט דערמאר האמ יאחאן קאלאײקם. די פארנאתט
 נ»< האט m וואם יאך א*נציקע רי ,מענומ«ן אירע גאזןןצן צז װאו אויך און םבוירעם
י האט לאנד, ״ווזאך א םארכאמן צז איז טאן געגןענט  מיט מילבאחע א אנגעהזיגן איצט ז

עי מ ג
י געותןן םריןןר א*ו .יאחאן ו ע, וײ אפגע׳&טאנען אז מ  אמדוסט׳י־ «יך האט יאויאן אנער ג

 אגער האט m מןטארן. אלטע איןזןן כױט אן נאך גיימ כמע נײ>. בינע און *אלי«'רטר
d« נוס <* נזצט m און םמזציאלן םאך א *•ין$ר m 'ריטעלאגד, /}נגלאנד, אסיןריק^ װ 

 ארײן דערטאר יייגןןן ליןגדקר גרויםע אלע די לעגדער. גרויסע אנדעיע און פראגקרײד
י י<;סאן דארט. לאנד פארבאחט ןאן  ן פו לןןגדער אוועקנעיזען אנגעחויגן אזן ארײן איצט א'
ע.ב ja« האט יאהאן ן וזע אגער געעוױגן. ן3הא לןןנדער א«דןןרע די ן או אסנ$ר'קע יג M n ju j 

 קאיייטאליםטיעע ד• װאז חלעצןיר ד* צו עקומגןן1 אי♦ «' אזן נאך ן או נאך צונעםען
.pna אנגזןהויפן כמין האט אינטערעם^ זײערע ן3הא לענדער  אןועקגעעןיקט האבן י« (

 jnyM גאי #לק*גב מענט״לאכע רי גיט נאעיצ^ צו אמוניצ״ע קריגם-עיםן, ,םאלראטן
.אינטקרהםן

 מיליאנען וואז והילט-םילבאסע א נאך אזיםגרעכן זועט םארסלןןהן ג?%ר זיך װענז דאם ינ אן
נײכער. צע̂מאלצע̂נ די םאר נאד װןןמזןןז סזור און װערן חזרהארגעט װ/ןלן לעגגם

אא ר ד 2 תלאם ~ סל«ן רי

ו m ו א D א ל ק ייא;ר2 ן

 גוט א א'« ואיםקין ־i.wjoy סאך. א רןידט *t נאצל. יס*דל א דא אי« קלאס צװײטן אין
 רעם נאך דערט - קלאם פון אינגל א - םיסאר גזמ. ו*נ/}( מ»דלאך דרײ נאך ן אז מײרל

u איך א'«ידאר, איז נאסזין סײן לעינןין,  » pa« .א או«ך איו נל״נארד ?ײנגל pw 
א«גגל.
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ר H 3 *י מ

 גימע• א איז סטרײק רער םטרײק. אין איצט «ײגען קענמאקי סטייט אינט גױינןןר חענטאקי »ר
נזיינם« רי »ין ארגןןמן *ײ וזען וזי ןןרגער נייט םמריעןער די אנער ס*איז ,ערןי

 גימ האבן «ײ אןן זױידזשעם קלײמן פאר צייט םאך א ן או שזוער געארגןןט «ײ ך,אגן רין)י6
 קזיפן םקריפט דעם סיט ״מקרימט׳/ א הײםט וזאם חאוייר מטיקל א נאד #געלט קיין »מראגן1

 די מייגכ. די לעבן געבוימ האגן אמעם3 ד' וואם סארקעט דעם אין גראםער׳ם די אײן
װײגיקער. געהאט װערט ד' האמ דאלןןר א אזן טײןיר גןילײ^ט האנן םטארם

 א«זי אנגעקויפט האםט דז - מ״נער; צום געזאגט קאמיטאלמזט רן<ר האט ןזאך םאף רער ןצ
טו רןןנט פאר גןןומין, nom עוםטער גאם סארקעט, אין און גראסער' חלר אין ןןםן •̂?נ}  ניז

 ארגן3 דארף ט״נער דער ג?;לט. עולדיק מיר פמומו איצט - «אבן אנדערע םאר און ״ןלריגן
 ט3ל״3 מײנער דער אזן «/;לבע דאפ וױדער װאך מןקםטע וואך. נעקםמע םאר געלמ אם3 רן>ם

y ł ארמזטן דארף ער געלט. סער און מער ״ןלריק 'aגיןלט. גאנצןן דאם גאם דעם אה צאלט ד 
ם״נם. די אין ארגןןמן גײן קמדער די דארפן ^טארנט ער ינ אן

 ן אז גענגסטןןר עעריפס, דעײי־וט' ארזים עיקן ®אסןים די ן אז סײגקר ד* םטר״קן דןזרפאר
ק, זײ מיסן נמןםן ן3הא מײנער די אז ט״נער. די עלאגן צז טרןחער םטײט ײ ' קימט צו  י

 דקר םזן »מארבן אזן ןןםן צזט ודינ*ק גאר האנן גױנדער רי זײ. ארעםסירמ און ויאלי־צײ
רי'״פלוקם׳׳. חייםמ זואס קראנקח*ט הונגזןר

 םאר לאיערם ז״י ד'נג;ןן און קלײתיר און עסן ז״י שיקן אײ.ןןל.ד'. רי אזן װ.אײ.אר. ײ
קן אםן;ם3 די ן או לןיכז“ױי* םאכן ארעםטירנ»{.  צעעמערן צו גענגםםןזר איזיס ע'

 גןןנגםטער, און מאליצ״ «ײןיר פאר מז'רע om חאנן מיר נאר טאכן. מיר זזאס’«וח״יקיכן %ר
כן. דיי פארהיטן אזן גיקםן די ניןמזן טײנער ד« אזן קיכן מער סאכן סיר  מ״נןיר די קי

 ארי־ זײ מל״דער. ן אז ןןםן אין «'ך נז^מיקן «יי װ״יל דןירפאר ה'לף נדוער אז ן3חא דארםן
רן אניזי  א פאר םטרײק דקט האגן מײינער די לײנם. יייקעט די אין ג״ן צז סײנער סער ;

jn אליי טיט םמרײקן «יי ן אז ציימ לאנגער j r ł .נןזיכעם

 און געםר״ממ ומירן זיי .topגלןחי׳ינ' ווערן אזן ארעסטירט אזן רןירעאםן װערן םײנער סאך א
 כאװײיים אלע םטרײק. דעמ אן נאך האלמן ז״ נאר זנארנימט פאר טורס?>ם די אין גט׳ןיקט

 םטר״ס הןר אזן העלמן ױ צאלן אנדער?׳ו ןופעם צ« קליידער מ״ט העלפן »t מטגען װאם
 גרןןםטער תןר אי« םטרײק ט״נט,ר גז».נטאסך דןןר ב״זמסןק. גרןןםערן טיט זוערן אנגןזפידט ןןעט

מײנןזר. די םון אנגעפירט ומירט וואם םטרײק


