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 6 נוםעו־ — געיייני^חג די חעצ*. קעגע,
נוסצי — *®י**ו?ע די .6 ?ײ® j •ון
12 «®n  *IS.

i ®ום װ*ם « קאםצער, n ױ  קל*וק ד*י »
ם ר ^ ײ ר *ן *• I ל*ק»ל ױגי I— נוםעך 

מ ,8 ײ p .4 ז a ם קיאוק דער מי ײ ר י ו • 
#ו a 0 •10 גומער — 1 לאקאל ױגי m; 
ס ,12 גומער ® ;3 ויי ן רעזולמ  ויי פו

וײ® ,13 נוםער — 1 ל#ק*ל p* װאחלעז
* לײב*ר די און סלעק דער ;4 ױר  — ג

ט 3A נוטער ײ  ־tfn עדפילםע ני® .5 ן
 גומער — זאבען ן^דערע נ$ך און נוניגען

 אירײס^רס קלאוק דער אין .5 ?ײמ 34
*ן « ,42 גוםער — 1 ל*?*ל ױגי ײ  .4 ז
ט •44 *וםער ײ ן בדוגז-פמגץ דער .4 ז ו • 

ט *•ראטעקםיװ״ דער *ן דער מי  —- ױני
ם ,48 גוםער  קלאוק־א■״ דער אין .5 זיי

*ן .דײסזארס ,62 נוםער — 1 ל*קאל ױגי
ײם .5 ז

עי צ. קוסםאז• .11 ז. ,20 גוםער — ®עית ד
ײן. אין תווומסהי ש V* *ן בערנט b ו» 

גומ. -+ אדבײמערשאפם *פערמןאנער דער
.9 1זייפ ,18

ען באי^טימאר איז סצאוהםאכער קס הי א  ב
װ/ איז העבערוגג א ר טבי ,6 גוםער — ׳

ײט .10 ז
מרײנדאער, שארצס. ׳  *לעזינ־ פרעזידעגט ט

ם’,14 נוםער — קליװלאגד אין געד ײ .3 ז
רצע עסען. סו ם ,1 גוםער שמו ״  און 11 ז
ײם ,2 נוםער ;12 ײמ ,8 גוםער ;12 ז  ז
ם ,5 נומער ,4 גוםער ; 12  נוםער ; 12 זיי
ײט ,0 מ ,7 נוםער ;11 ז  נוםער ;12 זיי
ם ,9 און 8 ײ ײס ,10 נומער ; 13 ז ; 13 ז

; 12 *יים — 15 ,14 ,13 ,12 ,11 נוסער
ײם ,10 נו©*ו 'י < מ ,17 גומער ; 14 ז ״  ; 18 ז

ײ ,18 נוסער ײם ,19 גופער ; 12 6ז ; 13 ז
ײפ ,21 נוטער ; 13 זײש ,20 גוהער ל ; 13 ז
ט ,22 מ«^ר ? ײ םעי ; 14 ז  ; 14 זײם ,23 נו

ם ,24 נוסער ״ ט ,25 גוםער ; 13 ז ; 13 זיי
ט ,26 סוםעוי ם ,27 נוםער ; 13 זיי ; 18 זיי
ײט ,28 נוסער ײם ,29 נוםער ; 12 ו ; 12 ז
ט 30 גוםער ײ ;13 זײם ,31 גוםער ; 12 ז
ײם ,32 גומער ײם ,33 נוםער ; 13 ז  ; 13 ו
םער \ 34 'נו  35 נומער ;13 און 12 ז

ײט ,30 נומער ;13 ?ײם  נוםער ;13 ז
ײם ,87 ײם ,38 נומער ;14 ז  און 13 ז
ײט ,39 גוםער ; 14 ײם ,40 נומער ; 13 ז  ז

 זײם ,42 נוםער ; 13 «ײש ,41 נוםער ; 13 ,
ט ,48 גוםער ; 12 ט M נוםער ; 12 זיי ״  ז
ם ,40 גוםער ; 13 ?״ט 45 גוםער ; 12 ״  ז
H 12 און 11 ?יים 47 וומןןר ; 12 און ;

ײם 48 גושער ײט ,49 נוםער ; 12 ז ; 13 ז
ײט ,50 גוםער ; 12 זײם ,51 נומער ; 11 ז
ײט 32 נוטער .13 ז

א האהן, ״ אני  עדמקײ־ איגטערנעשאנאל מ. ם
ײט ,3 ,2 ,1 נום.—דעיארטםענם^  ז

—אונעוערזיטעם ארבײטער אוגזער .10
ײט ,19 גום. אוג־ פון לום8אײג דער .0 ז
עדױקײ־ דער אויף אינטערנע^^נאל זער

 ײ8 מםעריקאנער דער אין ארביים *אנאל
ײט ,35 גוםער — באװעגונג בײטער .11 ז

 און אוניװערזיטעט ארבײטער אוגזער אין
טי ײט ,52 :ומער — סענטערס ױני .10 ז

 —פיל^דעלפיא טדן בריװלאך א. קראפעװע,
ט ,1 גוםער ״ ט ,3 נומער ;5 ז ״ ;4 ז
ײט ,9 נומער ײט ,15 נוטער ;4 ז ;12 ז
.12 זײט ,20 נוםער

מ ם ױ או ל פ א  אין קאלעקאזאנס םיצים ק
ל־ דעם פאר ^עפער קרןןרק די חי  ^נדאז־

 זײש ,42 גומער — קעםפײן הוױט־דענס
ײט ,43 נזמער ; 7 ; 7 זײט ,44 נומער ; 0 ז

ײט ,45 נומער ײט ,43 נומער ;7 ז ;0 ז
ײט ,47 גוםער ײט ,48 נוטעד ;0 ז ;0 ז
ם .49 נומער ״ ם ,51 נוםער ;6 ז  7 זיי

ײם ,52 נוםער און .13 און 7 ז
 ן •פו ק#:װע:*#ן דער «ו װארם א ב. קארפ,

,19 נומער — איגטעתעע^נאל אונזער
ײט ,, .3 ז

טי םוז קצאוחםאכער ע נ סי נ םעז סי  א באקו
,3 :וםער — ^״כירות איז העכערונג

ײט .10 ז
ס. קו*ער רי א ת די ס ױ  לײב^ר־ « $חז צ

ם ,28 נוםער — בײר* ״ .3 ז
 פדן אפיעל ?ון — אברהסיצ. קױר׳טקאווער,

ר די ע ד ײ — בימליםט^ת פון ארב״טער ^
ײט ,81 נומער .10 ז

ם טר״ד םילי®. הראנץ, ^ניז  אינ- און ױני
ײט ,45 נומער — דוסטריאליזם  אינ־ ;9 ז

נום. — סינדיקןזליזם און bסםריאליזrז
ם, םדײד ;10 «ייט 49 ^ניז  סי:דיק#- ױגי

נומ. — *י»ל*דעס?קראשיזם1ס און ליזם
1>2 • ײ v .10 ז

ז׳ שי ם ^  פא^־ ארנײטסלאזיגקײט דעיי ס. מי
ס ג נ רו מ  נזםער — ענגלאנד אין געיעץ זי

 געגען איז סענאש דער .11 ?ײם ,48
ײט ,52 ;וםער — סםרײקס .9 ז

,50 נוטער (געדיבם). «עדז בײזזן א ה.
ש .8 זײ

דער־ אלײן זיך חאט עד אײזיס- קאוםאק,
.11 און 10 ז. ,52 אדן 51 נוסער — קענט >3

אז עדאהצי  הל^וק־ נײעס). זײש (ערטשע ׳
 װעגען קליװלאנד; אײן געחםען פאכער

 די ;ק^גװענעאן איגטערגדיאנאיל דער
ײט — 20 לאקאל פרן פריז^כערס  4 ז

 םאנופעקםט•• «װיטען סכסוך .1 נוםער
ו אין קל^וקסאנער און רערם י  יארק; נ
 א<עיײ דער אין טעםיג «לעזינ;ער ארעז.

 װ*ך-אר^יט ן ױר^• אין באװעגזכג םער
 אינדוסשריזג קלאוק םילמדעלפיער אין

ג מער־ .2 נוםער ,1 זײם —< ע£יחרפ5א״
טיגג יעתרליכער םער  דזטענעראל פון םי

אן װײסטסאכער ב^ארד; עקזעקוטױו ני ו  י
• 9 ױ מאנופעקשאזורערס די ררפש ע י נ  מ

 קלןךלד־אינדוס- דער אין סבסוך רענץ;
גאװער־ געסעשעלט; ב^סםאן אין םטריע

̂ר ̂וק־ דעם איז קאםיסיע בםיםח׳ם נ  קל
 §אײ .8 גוםער ,1 זײם — סבסיד ם«כןר
 און װײספ דער פון עגשפער «ן ל#נגש
 מילן• אסס׳ן; מאנופזגקש*ורערס דרעם

 חענזך » באקוםען זױוסםמאכער דעמיער
מאנזפעגך די םי» ^נפערעגץ אין ױגיןן י^ירקזדס גודס װײט אמירות; אין רונג

TVrt< .1 ויי■ 4 ממנר — •יורןרס

I
i ־

ר ע כ oװײדז מ p r געחעכער• בונדייםחננד; 
^ן ס»כער זוײסם  V ארוגטעי געחטש מגי

ז niripr סך • גרויםער 9 סטדײק; אי  טי
ע י  .n»» 1 ,5 נוםער — 9 ל^קאל «
ם «ום םן דו םי ר ^ ם א ר ^י  ז^רעס• מנ

ט »סם׳ן ם»גו»עקם^וחןרס  דעם גאך גי
; דער «ון •ארלמגג ן » י ־ 9 ױ: מי ע עג  ג
ק ײ פי  ער• ארבײםןר «ע«יקאוט «ון ט

ע *ןןײ קלעחרט! ן איגט. דער פון !יג  אי
• •6 נוםער — ב^םט^ן ײ  װיוםם די .1 ו

 אי< *אםס׳ז מאנופעקםדפורערס דרעס און
 פזד די «ון סשרײקם די ;אײנגע׳עק^ינ׳מ

ם י• ק$ו ס און •י ע ר ^ י  דער ארבײטזנר; חו
ן סעטעלםענט ז  זוײט^ודס־איןדוס־ דער אי

*' ,7 גומער — «ריע ײ  ארבױפזןײ 4ז
o<ױידז p r ען ן םוז ו י ן ז  ^עפער פלע אי

ך; ײ ל  ■עםיקפום די פון סםרויקם די ג
 און װײסם ;ארבײםער חוזז-דרעס די און

 זײער פןןר ם^ג » *רב״םען דרעסמפכןגר
טי זומער ם ,8 נוטער — הײם מגי  .1 זוי
 *לעזעגער ורעזידענט פאר *נים קבלח

 חיים איזכענע פן הן^ל; קי^רנעגי אין
^ן קל^וקםאכער דעד פ»ר ן מגי  קלױו״ אי

פן דרעס חויז ל*נד;  קן^נפערענץ אין ױגי
ט  לא־ ;*סס׳ן םאגופעקט^ורערם 1דע מי
 אכרי־ פון באגײאוגג די סןןדערם 0 קאל

ײט ,9 נומער — מעכם  פרעזידעגש .1 ז
א•; פון *:געקומלן שלעזיגגער ר  ם. מ

אן װײסשםפבער דער אין ח^כטןזן ;ױני
*ן קלפוקםן>כער די  א ט«»פען געחם ױגי

 — פן^נד פארטײדיגוגגס דןןלאר מילין^ן
ײט ,10 נומער  ■גים קבלת *ום .1 ז

 קארנעגי אין אזלעזינגעד ■רעזידענם פון
ױ אין סטרײקס אוגזערע זז*ל;  י*ר?; נ

אן דער לי  יק*8קל דעי פון שפנד ד#לאר סי
אז ט^כער ײם ,11 גוםער — ױגי  .1 ז

 דײכמז־ אין סאציפליםטען די פון םיהרער
 אר־ פשעריקפנער די «ו *פעלירען ל»נד

 *ר1 אײנ*פ*לוגג ןזרטשע די בייטער^
פן דעם לי ד; פארםײדיגונגס דפלאר םי  פאנ
ם קבלת «עחגער דער  ■רעזידענם פאר וני

ײט ,12 נוםער <— אזלעזינ;ער  תאנען .1 ז
 די חרםח? ורערס7קלןוק־םפנופעקט די

 א קומט סבר״קער ראפער און קימ^נא
ײם ,13 גוט. — סזל־םוב  לפקאל •1 ז

0  >זר;מניזפגיפ:ס-קעםפײן »זן ןןן פ»גגט 2
#ז ■רןןצענש 100 פ^ר  קפגספי־ די ;ױגי

 סטרײק דער ;20 לאקאל געגען ראציע
ם די און מ»כער יעשיקןזום די פון די  ל״

ס; לפי  יעחרלינער פעיבעל לעצטער טיי
טינג  —באארד עקזעקוטױו געגעראל פון םי
ײם ,14 נוםער טע- פיעלזײםיגע » .1 ז

 עגט־ ג*םפערם ;25 ר^קאל אין טיגקײט
 חאנדלונג *ענדליבער דער פון ריסטעש

ו דער פון  א ;אסעםבלו שטײם יארק גי
 אין דרעפטאכער קאסטאם םון םטר״ק

ו  ערב .1 זײש ,15 נוםער יארק ני
 און חײנט װאך; דעבס n קאנװענ**;;

ײט ,10 גומ. — סארגען ם .1 ז  דער םי
 ^םרייט א אמאל װידער חאגט; נולער

איגדוסבױ־יע; דרעס און װײסט דער אין
י ג דער יאך, א.*; . ײן װעם זי - אוגזערער ז  ־

מעי ײט ,17 גי  פא־ אינשערנע^אנאל .1 ז
 דזשאדזע פון ״איםפיטעםענט״ די די;רט

װיי דז׳פײ. אײראן .1 ז. ,18 נוסער — לי
 םיט געעגענש שיקא;א אין קא;װענעאז די

ײם ,19 גומער — גלאנץ און פראבט  .1 ז
אן אוגזער װענז  — גאנג פרלען אין קאנ
ײט ,20 נוםער ע א .1 ז םיג  דעבאטע; װינ

 געענדיגט זיך חאט קאנװענ**ן אונזער
 —אגכעפאנגען זיך האט זי װי ׳פעחן אזוי

 ערשםער .4 און 3 ,2 ,1 זײש ,21 נומער
טיגג יעחרלינער פערשעל דזשענע־ פון מי

 איבערקעח־ אן ;באארד עקזעקושױו ראל
דעבאטע א ױ.; עפ. סי. דער אין רעגיש

 «ין לןמיל ניי^י 9 ;קליזולוגיי י«ו
ק;  »ין ?ײדסאן יחױידעג• וזײם נויי

 תר .1. וײ• •84 גוסער — באלטיםאר
 קלאוק־־וומדוס־ דער אין פגדיםעצט ניגיער
ן •יייע ^ •יל«דעל»!»; ױ י ט ג י ו םנד ו  די

 ;25 לאסאל t«( סיםזגגען מעסבער יה»1
 אין ערזועתל• װערם שלעזיגגער פרעז.

 גו־ — סעקרזגםאריאם אוגטעתאצי^גאלען
 סםאר״ סט. דיװיזש^ן .1 ?ײ» 35 טער

•yjnpDv־*; »• פרײם t םאכען קי«עדס
 װײ דעפארםםענ* עדױקייאזאנאל «אנאל

 10 לאפאל ױניאז ק»מערס געזניעגפז; דער
̂וקםאכער- ב*ארד!*ון ס^אינט אין לאקאר רp5«ולביארענםיג א װערט ויזגייהל

to 1 מםער — *אןי^ו^ n  •SO. יואזרײקס 
} סעםעלמענסס און י ‘ יי י  ^^»עיער4קל ד
ו פון םגדילאסענע די יארק; גי  םא־ אוי

 נוםער — אסעםבלי דעד פון ציאליםשתן
ײם ,37 ם די .1 ז  «ון םײלארם לײדי

 קאנװענשאן 9 סשרײק; אין באלםיםאר
ן שע ױ  אימיגרא־ וועגען ,יוניאגס אידי

ע;  נטpארטנBדע עדױקײשאנאל איגם. ווי
״ ם 38 נוםער — ארבײט דער נ ״  .1 ז

 גע־ ^כאלםימאר אין סטרײק םיילאר לײדיס
m פון סטרײק סײלסלײם סעטעלם; n* 

 אין זיגםאז םארים געענדיגט; סם. זשאן
ײט ,39 נוםער — אפים דזשענעראל .1 ז

 J זײ• 38 סמ. — לידעד י. ךאצניס
ס. 4 נו ט 5 ײ  — פראגזנן.* «אר א .9 ו
.11 וײט 31 נום•

אז ריםערםאכער ם ױני ײעד ר ם ײן  ®* א
אהריגעז ם י אי מ בי וי«• ,26 נום. — ױ

m T i י״ | '̂ ̂ ,«־ ן ■ ־ • — ̂ - —־ ״״
 גאװער• און גאטפערס סעםױעל צװישען

אי  די .1 זײש ,22 נוםער — עללען :
 ;מאנופעקששורערס די םון נראפיטיריןרזי

ט םראבטענבעיג אלעקכאנדער  אונזעד טי
 דער װעגען װארט א . ;איגטערנעשאנאל

ױ אין סיםוציע קיאוק  גוטער — יאר< ג
 לו־ סט. פון מאכער קלאוק .1 זײט ,23

 ;פאדערונגען גײע א׳ירויס שטעלעץ איס
 אין ל. אװ פ. א. דער פון ראנװקנשאן די

 לי־ דזשײ. אײראן דזשאדזש טאכטרעאל;
טי די עגטפערען; טוז װײ ^ ױני עגי ם  אי

i]-. ײט ,'24 נוםער — 25 לאראל  .1 ז
 איע־ בעלגױם פון פאריערס סטי-ײקענדע

 אםעריקא; אין ארבײטער די «ו לירען
 ארבײש; דער ביי קאכװענשאן ל. אװ פ. א.

 װע• שעפער וױיסט די פון טשערלײם שאש
 דער .1 זײש ,25 נדםער — םעםיג עץר

 ל.; אװ פ. אמעריקען דער עגען1ו אסת
 אינדוסשריע קלאוק דער אין םעטעלםענט

ס; סט. פון אי  דער אין טוב ױם א לו
טי  פאר שטיצע ;25 לא־אל פון חויז ױני

 — װארשא אין סםרײקער שנ״דער די
ײט ,20 נומער ײ אלװעלטלינער .1 ז  ש:י

 דעם ע:רזאגען6קא אין קאנגרעס דער
 געסעםעלם אלעס ; 1920 אויגוסט, םען15

ם ,27 נוםער — קליװלאגד אין ״  .1 ז
ט איז חרםח  צו באנקעט סוחר; מעאזח ני

 ;געבורטס־טאג םזןן50 בארא״׳ס ב״רודער
 רעליען״־ דער אין אונזזןדע פון אײגער

 ‘,28 נוםער — אײראפא נאך דעלעגאציע
 רעזידעג*8 וױים און לעזידענש8 .1 זײש
 באגריסען אײ-שערנעשאנאל דער פון טען
 ,29 נוםזגר — באראף אב. ױבילאר דעם

 מעםיגקײם און לעבען .2 און 1 זייש
pe דער איזף אינשערגעשאנאל דער IPB* 

באס־ פאר׳ן מענזןדזשער *ײער א ;װינץ
 ?לאוק־ דער באארד; דזשאינט טאכער *

 א געסעטעלם; סקרענטאן אין סטרײס
 ״לע־ «רע?ידענ* פאר ארםי"8 ^פערװעל

םי דעי אין זינגער  נוםער — חוי? ױני
 לא־ פון פאי־אײניגונג די .1 זײם ,30

ט׳ן 100 ?אל שיקאגא; פון באארד דזש. םי
 דער פון םזןגזןךזאמד װערש פײנבערג י.

 פאדןרם 20 לאקאל ;יוביאן קלןוקטאכער
^ ם די אוי או ײנז  *ו רסpוBrעקטfמאגו ר

o באגײען p 31 נוםער — אגריםענם 
ײם  -B* לעפקאװיפמז איז שלזנזינגעה .1 ו

ן געפאהדען ; אי אי ר  פון סםרזוק א זו
ן סזילסלײט ^ שאן די אי װיז  קלאוק םט. די

t אוש אינםעמעשאנאל םםארס; i f ך או  ט
ר — געזן§ענט גש3ארםסז1דע ^ ו  זי«ם 32 נ

ל |1« ססדײג גזןבעראל .1 . מ א י*8 ;00 ל
ץ דער ין״1א ארגײ■ גא:*זאציאן װינ ^  •ו

l אנגעשפוגען. f m n m ײ^ סטריט  —סטד
ע“1־“ --------- p ־.ן t לא־י

 9 םק׳ענט0 באארד עקזדקוםױו דזטענעראל
 לאקאל װעגען שאלח קאגסםיםוציאנעלע

 לײדיס די כי« סםרײק גענעראל ערב ;25
 .1 ז. ,40 נוםער — באסטאן אין טײלארס

 און וױיסם דער איז באארד דזשאיגט א
 זוײס־י געגריגדעט; איגדוסטריע דרעס

 סון אנגעקוםען לעפקאװיםש !רעזידענם
ט 41 נוטער — 6ױרא ײ  סבםוך הןר .1 ז

 די און אסם׳ן יראםזדןטױו דער צװיאזען
אן קלאוקםאכער  מנ־ קלאוקםאכער ;ױגי

ך װארפם יאן  סאציאליםטי־ אין *ר״ן זי
ײן שען ײם ,42 נוםער <■*־- קעטו  .1 ז

 און לאנדאן ;25 לאקאל אין וטלוח שלים
ען חילפװוט  די ;װערען ערזועוזלט םוז

 אסס׳ן מאנופעקטשורערס פף»ילדרען'ס
ך בונטזןװעט  .1 זײם ,43 גוםער — זי

אן קלאוקםאכער גי ף יו  די װאך; דער אוי
 דזשאדזט קאםיטע,׳ ײן8קעם קלאוקםאכער

װײ  ענטוערען קאורט אין קומען םוז לי
ם םכםוך דעל ;פראבען אויף  דער םי
ס ;אםס׳ן טאנופעקםטורערס דרעס  זיגםאן׳

ײט ,44 גוםער — קענעדע אין באזוך  .1 ז
 -ײ1א! ארבײםער אוגזער סון ערעפגוגג

8 ;Dps'hynגעקי״ שלעזינגער רעזידעגם 
5 אין באארד דזט. ;8ױרא פון טען• p 

c o n n ע; דו־זןם און סטרי  . די אי; אינדו
אן קלאוקםאכער דער פון אפיסעס  — ױגי

ײט ,45 נוםער ם קבלת .1 ז ני ע־8 פאר י  י
 יעחר״ פערטעל מער2 שלעזינגער; זידע:ט
טיגג ליכער r םי n  pB. .באארד; עקז 

p ערעפנוגגס״פײער t ײ ארבײםער ת ז י נ  או
ט ,40 גוםער — זיםעט ײ  •ערטעל .1 ז

םיגג יעחרליכער  גאארד עקז. דיאו. פון םי
 .1 זי«ט 47 נומער — באלםיםאר אין

 לאקאל 1אי באארד עקז. אן פ^ר װאדולען
«|ול איגטערגעשאגאל ;25  טע־ עדווקײ«ן

ײט;  עםבי׳אײ־ די פון באנקעט דער טיגק
אן ארמיטער דער«  נום. — 00 לאקאל ױני
ם 48 ץ דעי צי .1 זיי  אלע פון קאנפעמנ

ד גאדעל ײי  אמע־ אין ארגאניזאציאנען ט
 שי־ אין שלעזיגגער #רעזידעגט רי?א;

םינג # ;?א;א  רעפע־ אװ באארד פון םי
 .1 זײם ,49 נוםער — ?ליװלאגד אין ריס
 רעפערים אװ באארד דעם פאר קאמף דער
 עמ־ די צו ענטפער דער קלױולאגד; אין

 אינטערנע־ ;םאנופעקטשורערס בראידערי
 רעז.8 ;חײם אײגענע אן קויפט שא^אל

ט אויפגענומען שלעזיגגער באגייסםע־ מי
ײט ,50 :וםער--------שיקאגא אין רוננ .1 ז

אן .סיון ערעפנעג די  סעג־ ^חעלםח יוני
ר";  םארשײדיגונגס־ װעגען װארם א ם;

אן קלאוקםאכער דער פון םאנד  טא־ ;ױני
 אגרי־ ברענען קלאופ־באסעס ראנטא׳ער

ט ,51 נוםער — מעגט  טוםעלט עס .1 זיי
 סטיטח גאװערנאר פילאדעלפיא; אין זיך

ײ באפרײט ט; דו ײ ל ־ אן  דזשאינט דער יוני
 אינ- דרעס און װײסט דער אין באארד

.1 ז«יט •52 נוםער — דוםםריע
 ,2 גוםער — לעבענס־בילדער א. ראדוצקי,

ײט ס װיגטער .11 ז  ,7 נוםער — נגוגי
 — נאכם װעטער 9 אין ם»ז א .9 זײש

ײט ,10 גוםער  גוםער — לידער .12 ז
 נוםער — םעכ^רלאך דרײ .9 זײט ,18
ט ,25 נוטער — לידער .10 זײט ,22  זוי
ײ .8 ר ווז ^ ל ײם ,38 נוטער — בי  .4 ז

 *ײט־םא־ .9 זײש 31 נומער — לידער
ײט ,34 גומער — טױוען  — לידער .9 ז
—מלאכח אזלעכםע 9 .11 זײש ,41 :וםער
ײט ,43 נומער נו״ *י- פרײנדשאןט .7 ז

ײט ,50 םער .10 ז
 סעמ־ און ששיק־שנײדער די בײ ד. רובין׳
אז מאנער על8  ,7 נוםער — 3 לאפאל ױני

ײט ײט ,11 נוםער ;4 ז .5 ז
ענבערס ט אב. ראז ײן ני טיגע ק  חיס־ רינ

£ נוסער — םאריע ײם 2 .3 ז
ם, בינבוי  דיסטריקט־אפיס הארלעם אין י. רו

אן קלאךקסאכער דער פון  נומער — ױני
ײט ,20 .10 ז

 געדאגק ?אאסעראטיװער דער ס. תםינא!*,
אר• ןורגאניזירטער דער פון שװעל בײם

 די .7 זײם ,9 גוםער — בײטערשאפט ־
 —9 לאןאל פון ק#:פערעגץ קןזאפעראםױוע

.10 זײש ,11 גוםער
ש׳ ם װי ס םאקס ברודער אב. ראטהא  גע־ ליי

פ ,7 גוסער — שט$רב;ן זי .11 ן
 נוה. — בױרא לײבאר א װעגען ס. ראזעז׳
.0 ?ײט ,10

ײן, | ט מ ט א ר בײ אב. ר ע *נ ס ? *ו ל ^  אין ד
ײט ,22 נוםןןר — באסטאן סעי ;io ז  נו

 ײיר1״ק?ז>י זאגענאגמע די ;5 זײם ,23
,25 רpנוכ — ב#סם*ן אי.ן ער8שע ש?ן״
ם ״ 3 ז

בערס ײז ײן חוןלט ער ה. ר  —ir^Bv-iKB ז
ם ,13 נוסער י .5 זיי ד ו  א־בײש י«חר ג

p t ײט ,19 .גוםער — 15 לפקפל .12 ז
מן  1®י קאגדידאמען ■רעזיזנתם ^די .p י. רינ

 38 נום. — ■ארםײ ובליקא»ך,1רןנ
ט ײ אן אן נאר .12 ו « »ק ^ דז  נעגעז ווינ

M-׳• ארבײטזד ארנאגיוירפמ  32  x U r 
גאס טיךי^ער -ijn »ו«א גא^ײקס .6 ...
• • 4«״‘ יי lJ-;״■‘י־-*- ̂;־ ׳י ׳ < *:• י ״

ײ •ב שאעזיננער ״ י ז י ״ ג 10 ״ קזנ) ײי מ ״1 •נום — אי
״ ען ײו ר רי סו ״ יור*• איז . ?י( צ  2ג

ריי ײם ,2 __ )ב ז .10 ן ן t אי י Iחי
ס — אםסטעדדאם אין טארי1»עה  ט n 3 נו
p( בדין״ דריפתד .10 t - ־ ^ ( ז דן אנ  ל

ײט 4 גום. •אריז אין לעבען דאס .10 ז
ײם ,10 גום. —  ,11 נום. — װארשא .9 ז

ײט ביאוע־ ארבײםער אידישע ד« .10 ז
ןא גוגג ען או^־גאנץ און װארעא י ל ױי

ם ,12 נום. — ״ ײמאיי:דר« .9 ז ע ב ן ו  פ
ש ,14 און 13 נום. — ליז חונ״ .9 ז״
 •*[£ ־־־עםםרײד^ ארבײט-אין און נער
15» ײ ז  װ״ל־ .10 זײם ,16 נום. ;9,

קפג־ םער15 דער צו ךעלעגאםען קאםען
p װןנשאז t ג ־7 •י ײ• ג •ל •א דעי;°  י

ם18 ײ .ן דער *ו שרים ערשטער דער .1 ,
ס אלע פון פאראײגיגוגג אנ  איז ױגי

— ^םעריקא םון איגדוסםריע *דעלנ
 אײעק־ װי ילאן דער .1 זײש ,27 נום.

ײ וןװסטםינקערס ליזךיס ד« ^שםדלען  י
ד §וגדאםענם געזונםזנן א אויןו ז-גז  ־

י*נ*1אוי£ער:* רןד 9 זײם ,28 נוט.
ם״״יז לער מ  זגי5ירביי קלײיעי ?אנג

ן ע ג א ח ^נ ײמ ,37 גום. — ר דער 3 ז
p קאנגרעס איגטערנ**י#נ*לזגר t י  י

ר ^ ײ — װעלט דער איבער ארבײםער שנ
בא־ רײזע .3 זייט ,40 און 39 ,38 נום.

יס יובזגר שרײבוגגעז ״עפירים^ ^ג! ל ,
 ײ יג2פ •5 1אי 4 זײם ,40 נום.
,49 ,47 נום. — רוסלאגד ספװעמ אין
4 זײט ,52 און 61 ,50

א ר ױ או י נ• ע ~ י ל. ? ,נים, ײ S 4״ i 4 i l•
׳ «11 «10 3 ,7 ,6 ,5 ״

׳21 ׳2° ׳19 י18 «17 «10 ,15 24, 25, 20, 27, 28, 20, 30 81, 32
^0 און 39 ,38 37 ,86 35 ,34 ,33

.2 זײם .
הן א אצז םו ך I װאס אינער אט .ם ^ ם.ינ -

ןז .io «יטז 3 י״ טײ־ - רעדאקםאי ײ
«•n •11 נום. — עלענד .12 און n זײם

ײם ,15 נום. — יחסגים .12 גלײ״ .11 ז
ע « ,22 נום. — רעכסןו נ ײ ז M ז י  י

— ל^ןזעו 9 .12 זײם ,20 נום. — סשרײכ
ט 30 נום. ײ • קיגדער .U ז י ו ג ע • — ג
ײ 32 גום. MU — סוד .11 םז

ײט ,34  44 גום. — קרבן םלחםח * ז
ײט גום. — נעל-עגלד* איסר-משח .10 ז

םז ,45 « — איםע-לאח באבע די .11 ײ
ײט 47 נום. .10 ז

רג ע ב צ ט א ^ p. איז אזנײחגי דזשעקעט די
אן םאכער על6סעמ נום. — 8 לאקאל ױני
ײט ,24  און שנײדער שםיק די בײ .7 ז

אן מאכער על8סעם נומ. — .3 לאקאל ױני
ס .0 זײם ,29 די ליי  און טײלארס די״

אן סאבער על8סעמ גום. — 3 לאקאל מני
. .4 זײמ ,33

דוי דער ן. ׳עצר ט ,23 גום. — וי  פאר .6 זיי
 .7 זײם 41 נומ. — קרבנות מלחםח די

ץ אצ ה םינג באארד עקזעקוטױו י. ^עהנ  םי
ײט ,1 גום. — 25 לאקאל פון .7 ז נוט. ;

 4 גום. ;7 זײם ,3 :ומ. ;3 זײש ,2
ײם עקזעכי־ *װײ .2 זײם ,5 גום. ;2 ו
— 25 לאקאל פון םיטינגען באארד טיװ
ײט ,0 נומ. ®י׳ באארי עקזעקוטיװ .4 ז
ײט ,7 גומ. — 25 לאקאל טינג ;7 ז

8 .cm', ײם ,9 נומ. ;12 זײש «5 ו
ײם ,12 נום. ;3 זײש ,11 נומ. ;7 ז
טיגגעז צוזיי .3 זײם ,13 :וכג p מי t 

. נוכי. — 25 לאקאל פון באארד עקזעקוטיװ
ײט ,14 ״ פינג באארד עקזעקוםיװ .0 ז  םי

i 4? ,15 נום. — 25 לאקאל פון n;
ײם ,10 נום. ;2 ,זײ® ,17 גום. ;5 ז
ײט ,18 גום. .;11 זײם ,19 גום. ;0 ז
 װערם עס װאם .7זײם ,22 אוז 21 גומ.

םז ,24 נום. — 25 לאקאל אין געטאן .6 ײ
טינג ך 1י4 באפרד עקזעקוטױו פון *י  ח

,28 נום. ;3 זײם ,25 גוט. — 25 ר,אל
ם.. ;4 זײם ,28 גנם. ;2 ז«יט ,27נו
32 נום. ;5 זײט ,31 נום. ;0 זײם
ײט ,33 גום. ;4 זײם M גום. ;0 ז
 39 נום. ;6 זײם ,87 נום. ;10 זײם
ײט i .5 זיים ,40 גום. ;4 ז jn טינג  םי

 און וױיסם דער א«ן באארד דזאזוינט שון '
.2 ןײם ,46 גום. — אינדוסטריע דרעס
ך חערט װאס נום. — ?25 לאקאל איז זי
ײם 48 טינג .5 ז  עקזעקוםױו pB מי

ן באאיד ו ײט 30 נרם. — 25 לאקאל ו  ז
3נום. ; 5 זײט ,51 נרם. ;7 ם2 ײ .6ז

 דרעסםאכער און וױיסט דער פון ארט5רע
אן , p קאנװזנשאן םער15 דער צו ױני t 

; 13 זײם ,16 גומ. — י. װ. ג. ל. א דער
ײט ,17 נום. ײט ,18 נום. ;5 ז ;6 ז
ײם ,20 נום. ;5 זײם ,19 נומ. ;0 ן
ם ,21 גום. ״ ט 32 נ<ם ;7 ז  און 6 ויי

ס, ;7 ײט ,23 גו ײם ,34 .8נו ; 5 ז ; 7 ז
ײם ,20 נום. ;4 זײם ,25 גום. ;0 ז
4 זײם ,27 נום.

ט םען ערײבמ פארװאס מ. שטארקמאן  ני
n װע;קן p אן דעזײגזנרס גום. — ? ױני

10 • I, ם ״ .0 ז
ר י. שובערט ^ לי טג ^ז םי םי ענ בא• די פרעז

אן דער פון , ײם ,6 גום. — ױגי .8 ז
״ ביג װאן״ דער װעגעז אםת דזןר אז מגי
 נײע .6 ?ײט 38 גום. — קענעדע אח

ע — ןנייטען ם ,86 נדנן. — םיטלען ניי  זיי
םאנמ־ אין קלאוקסאכער ךי -צװזשען .7 *•

ר ־ .4 זײם ,40 גומ. — רעאל יעהר־ דן
 PM ^טרײדם פון צוזאטעגקונפט ליכער

 44 נום. — קענעדע פון ימ^נגרעס״ לײבאר
ט ״ .11 ז

ײדער  דײנ־ ךי בלי זיך חערם װאס ש. שנ
x 49— שיקאגא? אין פאוטםאבעו \s, ייט? 

3
 1אי פרײןןײמ אינדיװידוזנלע ם. שוסץ

צי פדײ* . par p*איני v t קא«יטאלי^־
סי זײ■ ,27 נונז.' — געזעלשאים טישער

י — י סז כ ײ ר ג ל א פ י  ן
■11. ־ "
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g R I C g jg  C E N T S
ר וער מ מ ע־נ פ װניאז ותורסערס מורםענס לידימס אינ

Nי ( ew  Y o rk , F r id a y , J a n u a r y  2, .1920 , ג, א ם י רי ם ע ע ען2 ד ט ר ־ א ו נ א י
Vol. n  No. 1

ןי ן ע מ ה ע ן נ ײ ד א נ א ל װ ר ק
י \ז״־־

f t ן א י נ ו ט י ם קו א ע ב ל . ^ו נ נ ן מ ק ר ע נ ך — א א ט װ ײ ב ר ען א ם ו נ ע ג נ ן א *ריג־ אי
פ, ט צי ר י ל כ א ^ מ ע ץ עו ן װ י ך א ש ן ם ר. א פו ה א ע — י ם ם י ט ע א ב

ס ל ײ ק ^ ם ר א ן ם ע צ נ א . ג ד י ן \ ע — ט ל ר א ע ט י בי ר ען א ם קו א א־ א ־ ב ב
ע ד נ ע ט ײ ע ד ו ר ע כ ע ן ח ו בא » ^ ר ו ף — י א ר א ן כ ו ײן א ט ש ל ע ר ע ־ פ ענ מ ךגו א

^ן  פון קאט^טע א — רעפעריס. אװ באארד יןנר פאד ףניאן חן«ן פאר טי
------------ גאאדד דזשאינמ קלױולאנד

'יו|י םאםיאײשאן.
i»H• r f i r .  !;

, IV ן » II.VK — • r - r ........ - T , ,
אארד װעזענד ג ר דער אין זיצונג דער בײ אנ א אס־ י

iD גרױןמר רער jtt't( יז^וס־ דער 
א מאכער ט ימ««ולאנד אין1 יוני » «  איזי

 אמזעי םון םיח שוח^מ די פאלמכממ־ינ.
 «ו ן יאהח פאריפיעלמ אונםערנזמאואל

• איז.יולױולאני זזאמן  יי!־8ק< םעםםע י
 געיזיױננ.ינע־ עגייליר יוגיא!.איז םאבער
H * j םיט ווארען ?vd*w איז .ױגיאן s v t 

 נןענ* «עז.די.פאל׳ן1נאק pie* חאס און סינ
 ־pi'a.J*o־pi»?p pH x« אנערק«ונס דאע

 איגטערנע׳^אנא/ןיאוז אוגזער םשודערס.
סיין, וזיים־פחמידזןנט אונזער אויך מ יזז־

ר: ע כ על ט וו א ט ה ר א ג ג א: א ענ ר ה » ד' א  »ונ-4ם
ץ םער אנ jn נ jm r עז עני ט פ ד  נעאר־ אונ
ט ײ עז *ו ב ו י *ז אנ מ א א #י פ ,1די!יו מ ע ך ם  זי

ט גראטולירעז װירקליןי ען דעם םי ס ־ןי  ג
ס. דער פו; ערפאצנ ביי ר ע א א ײ ע נ כ פ » 

ם טרעט צ ײן אי ^נמי־ דער איז אר
אן דער עען י 11א ױני ערם ד סט־ןןזו םן  מאגו

ם דעם ווו־ו ײע ט נ ענ ס רי אנ ד־ ריי  יוואט ם
ץ pie׳ איז רי י ; - קראםט. אין א

ס װי ז ע עםעלדעט-י אי ׳לעצ־ געמעןינ
 ,גערעכטינקייט״. דער .אין ואך1 טע

 לע«טע נאך *דדים בײדע דארם זײנען
 דער • *אריפגמנדנים. א *ו נעשםעז ח^ך

 עו־שט' פאתעשמ*( אבער איז ׳שאם־אקט
 אין רעצעטבע־ מפן27 דעם ׳ןןבו^ לעצטעז

 אפאםיאײמאז, כאי דער pא יארס, נמ
 םונ׳ם זיצוננ » םארנעקומען 1אי עם 1װא

 די באשטיםזןן *ו חנםערים, אװ באארד
 זא־ אנדערע נאך אוז װייתמ־םקײל נ״ע
. • נעז•

ארד דער א n ב v ם ט רעפערי ה ע ם ש א  נ
io| טע םאאנענדע די ם װ או  :■ערז^נען ב

ש ש דזשאדז ע1דז ר םעס, װ. 1לי א ש ײדז  ט
ײ. סעםמעל ש  דזשאר-ן |iw ר«הענסאז דז

ר םעסצײן. ר. ס־ די םיז *ד חנ ע ם ט א  ם
D׳tn jn ie ז ען אי װ ך םארטראטען מ ר  ח

א דעם שורער1סלא םטען1א11נ םע?מ  ?־םאנו
ײן,1לא םר. ,pyJa א םאריס ם ש ע  טר. נ

 וזאראװיםץ, טר. האראך, טר. העקםםאר,
ר פרײגקעל, םר.  דער tic םעסרעטער חג

שאן איי  דער באטלער, םר. ן1א אסאםי
ם רער פון ?צוירק טשיעןי ר ע ר ^ ק ע ם ו נ א ט

ג
 פאן־םדאטען ;עמע, אי« ױניאן די אםס׳ן.

«ערל־. באראף,׳^ אב, סעשרעטער רך1ד
a>«* **•» — *----‘־‘ שאינט iio 7 םח איקאמי^ק און 1שטײ  ח

1אי נעקוםען םפעציעל איז וואס באארד, .
ױ נ : i v 1 ■ •p iir »

 װעלען בכלל אנרימענט דעם װענע;
רעדאקטאר׳ס דעם אין נעפינען ^עזער די

a »מער_״מרעכטיג־ דיעזען אין נאטיצען a w T w  I 
̂ר וועלען דא ■ su.w« בלױדאיבערנענען מ rw.

 נייע, די און אלטע זץ װײדזש־ססיילס, די
 חעמתנג די זעחן סלאר איהר-װמט און
 ארבייםער םאכען אלע סון שבירות אין
piv̂ די אין p, אינדום־ ירם1םה ן1א דדעם 

» דיעזע סליװלאנד. lie טריען ײל  ע■1«
 11א אנריטענם נייעם דעם אין *רײן הען

j נעװארען אונםערנעשריבען ׳עוין זײנען 
ץי •־• צדדים. ביידע |1ם

אינדוםקרי. קלאוק חןר פאר
 גרײדערם, *עטעח קאטערם, .1

 םול ; 42.00 איצטער ,88.00 םריהער
 איצ־ .;37.00 פריזזער ?אםערם, םפילד

 לײנינג |1א חאלב־םקילד ;41.00 טער
 ; 39.00 איצטער ,36.00 םריהער סאםערם,
 פרי־ ?אטערם, םארשיעדענע ן1א פענוועם

.26.00 איצטער ,23.00 הער
 םוצ :םענער אפרייםארם, מאשין .2
 איצ־ ,37.00 פריחצר אפרייטארם, סקיצד

 טײצארם, רזשעקעט םעטפעל ; 44.00 טער
.40.00 איצטער ,34.00 םריהער

פרעםערם, מענער: פרעסערם, .3

 איצ־ ,37.00 פריוזער קאטערם, םקילד פול
.41.00 טער

 :םענער — אפרײטארם מאשין .2
 איצ־ ,36.00 םריהער אפרײםארס, םסילד

.44.00 טער
 אל־עראונד :םענער פרעםערם, .3
 איצטער ,36.00 פריהער םרעםערם, טאפ

 פרעםערם, פא• האלב־םקילד ;40.00
 םעםפעל ; 36.00 איצםצר ,31.00 פריהער

.36.00 איצטער 31-00׳פריהער שגיירער,
:פחיען א»רייטארם, מאשין .4
 איצ־ ,26.00 םריחער א«רײטארם, םסילר

, .29.00 םער
אינחםטרי. סקױרט דער פאר

 גריי־ ■עםעח םענער־: קאטערם, .1
 ;42.00 איצטער 38.00 םריחער דערם,

איצ־ ,34.50 םריזזער האטערם', םסילד ל1פ

 אוןטער־ ; 40.00 איצטער ,35,00 פריהער
.36.00 איצטער 30.00 םריהער ■רעםערם,

םסיצר• םענער: ם^דערם, הענד .4
 איצטער ,29.50 פריהער האנד־שנײדער,

34.00. ,
 אפ־ םקילד :םרויען אפרײטארם, .5

.29.00 איצם ,25.00 םריחער רײטארס,
ען: פרעםערם, .6  פרע־ פאר םחי
.28.50 איצטער ,24.50 םריד>ער סערם,

אינדוםטרי. דרעם דער םאר
 נו־יי־ פעטעח :םענער /קאטערס, .1 ^

;42.00 איצטער ,38.00 םריהער דערם,

*ל־עראונד :מענער ■רעםערס, 3
 ,־׳איצטער32.00 םריהער ■רעסערס, אפער
 ,28.00 פריהער ■רעםערם, םאר ;36.00

.32.00 איצטער
 םענער: — א«רייטארם םאשיז .3

 איצ־ ,37.00 םריהער אפרײטארם, ם^ירט
 םריהער אפרײםארם, םפילד ; 42.00 טער

.42.00 איצםער ,37.00
 :פרויען — אפרייםארם pםאש .4

pd׳i  איצ־ ,24.00 פריהער א*רײטארם, 5
.28.00 — טער

 םעםפעל :םרויען םארשיעדענע, .5
.28.00 איצטער ,24.00 םריהער שנײדער,

םרי־ :מענער שניידער, סעסםעל .6
.32.00 — איצטער ,28.00 הער

 פריהער איז נדע1שט פער רײט דער
.1.10 — איצטער םענט, 95 גץוחגן

ר » ו ש ט ק ע מ ל ן פ ע ל . נ ם א ל פ
 םארםאסער (דער אם1פי א. גצען מר.

 אי־ צעקטשורען װעט פצאן) סצאם םונ׳ם
 קאנטראצירען װעגען לאן9 פצאם דעם בער

 סטודענ־ די םאר צאנד, םון רײצראזדס רי
 ארבײטער״אוניװערזיםעט דעם םון םען
 דיעזען אינטערנעמאנאצ, אונזער םון

 נאכ/ אוהר 3 יאגואר, טען3 דעם מבת,
 הײ־ אוירװינג ורא׳טינגטאז אין מיטאג,
פצײם. אוירוױגג און סט. טע16 סהוהל•
 די און ױגיאן דער םון אםיםערם די

 באארדם עקזעהוטיװ די םון םיטגצע^ר
 ספעציעל זײנען ױניאנם צאקאצ די םיז

געצאדען.
 םון מיטגציעדער צו םרײ אײנטריט

אינטערנעמאנאצ. דער

ט ; א ט ש נ 2 א 4 — n  e t
(

 יאר נעפלאגץוחגם און נעטראכט ;
 פון אנפאננ דעם םיט *ז מיר, נען

 זאצ “,יערעכםינקײט יאחר צװייטען
 םים זײנמז, tic 24 גרוים די ויין זי
«ו, איצט, גיי װי סעחר, זייטען 4 * 

 סענש .דער :ואגט ווערטעל חןר ויי
u און םר^וכט n לאכם*. טייםעל 

 .נערעכ־ די םו« ז״טען 24 ;וגשםאט
 אױןי tie 20 אראפפאצען “טינקיים

 טאספ פאפיעו אין pnn דער .16
 נאך םוזפן םיר עםיאמםארטײדלױ.

n םיר דאס נליסליר, פיחלען זיו p* 
]i)V פאר |1א פאפיער אזויםיעל Vtv 

p r e, די סאכט װאם tPDDVP פין 
*.5'p דא־ חתדערגמ םים

ז וױ, וואן־ יעדע טעחר קאלס י  xnr* ג
א, ר םארםאצען. איז עם אלז מ * 

י י ען וועלען ם שטרענו ע-1א אלע אנ  נז
ע רע װ ח ן לעזער דער « נ ו פ ר  8ת

ען. ד י לי ט. ר גי ײ װעלען םי שני ם תי  | א
שע א רען ד ביםעל חיב םיי ר ע רוו  H א

ר !ועלען םיעלעם מעצטם. ױמן םי  II דר
ט, ?לענערער א איו פ י ק־ן די און שי נ  ס׳

רע פון רעםערע ע תז »5װע לןוהאלם א ן  ן
ען םיר ט ע ד האלםען צו נ  II אביםעלע זי

ײערע אין קירצער  II עם באריכטען. ז
ײ װעט ר ז ד דער שאדען. אםו  םון סו

ט n איז שרייכעז גו i p • מן י רי  ש
ע, ר י  די tv טאן, אלעם ויעלען מי

טיגע16 ט ־זיי ^ ג טי כ ע ר ע נ אל “״ ײן ז  ז
ט אזוי p נו v ,ט אנ רס טע ױ אינ 1 ו Hn 

טיגע,20  v נעהמען וועט עס כיז ־זיי
ט, שװערער דער צו םוןי  םיר |jm ציי

עז קענען װידער ױעלען ב ע סנ חי  אונ־ א
^ נ י ד ׳ ח ב ח ר ה ב ^ ע ט י י צ ^ ^_______

 אינסערי אונזןןר פון סאנוחןנשאן נעססםע די
שיסאנא י װעטדיןאץ שאנאל ניי
ט ע ך װ י ם ז ע ד , ן ע נ ע ם . ע . ן ע ט ש ר ג ע א ט נ א ץ מ ט א א נ א . מ י א מ .. \ y•• ,

 געװאונען. האט שיתאנ^ו שטאדט די
 זייז וועט פאטוענשאן ;עקסטע אינזער

I א עםענען זיןי וועט *ון 1יא
 רא־ 1אי מאנטאנ «רשטען ,דעם דערפריה

.1920 טאי, נאט
אפשטיםונג דער סון רעזולםאט •חןר

«r ױ : ו:םאלנם י
ײ זיןי ו»הל.ה«נע|1 חנר אין  נאטי

 א«נ«געבע| איז עס אזן צאקאלם 57 ,לינם
שטײ 71 און טויזענד נײנצעחן ,;עווארע;

19,071( )JOJ.( ,
m מן ב»צאם אױפ׳ן מ  .”ײ יגעװעז זי

 םם. אח .סליװאאנר שיק»כא, :מטעדט
 א»נעגענע| שטיםעךזיינען די אח איט,4

:ם¥לנט מי נעמאדע;

14,544 שיו פאר
קלי ־■«ײ

 דעם נעװאונען «לזא, האט, שיסאנא
 lie ױניאנם לאפאל אזנזעחנ און “.ריים

 צונרײטען נעהםעז ין1ש נמגמז ד*רטען
 קאנווע;־ v םאר מיטיג א»ז װאס אלעם
 *jcmvp PK אפילי איז שיקאנא שאן.

 א«ע- ווערען ר*רם זשעתע, ניט שאנס
 אוני אכער האנװענשאנם, םןי א האצטען

 װעט ?אנװעגשאן אינטערניישאנאצ זער
 בא־ א ״up שםאדט דער צוגעבען נעוױם
שיסאגא תאפצ( מיר • חן. זמדער  ,אז׳

 קאנ־ נזער1א םיט צוםריערען זײן װעם
 וועצעז דעצעגאטען אונזערע און װענש^ן

 אייוםנאחמע רער םיט צוםריעח« זײן
 אוגזער באהומע;. רארמ »עצען זײ װאס

 אונזערע און םקוצםאן, װײם־פרעזאזעגס,
 אין מניאנס אמזערע םו׳ײנריפוז אנחןרמ

 רער־ ו*רמן נעווים שוין וועצמ שיהאנא,
זא־ אונזערע, דעצענאטע[ n דאס סאר,

 די נאנריסען סוםס
!מאנערס פד

X -----־- ■■
יא* טען7 רעם אמענר, םיםװאף דעם

 גרוײ א װערעו אפגעהאצטען וועם מאר,
 םא־ ר״נקאוט דער פון םאם־םיטיננ סער
 באנריםען צו 20 צןוקאצ ױניאן בער

 זעהם אנדערע די ז1א םרירםאן װעפםצער,
 טעג tin 30 טערמין זייער ■ריזאנערם.

ע1 זײ און נעענדינט שױן זיר האט  1״נ
 רייהען די p» ן1א פריי וױעדער שוץ
ױגיפז• דער םון

 ארבײ• דער םון רעדנער אוםםע11בא
 • וועלען מניא! דער tit א^ טער־באװעגמג

.. 'פארזאםלומ. <r אדרעםירען
 שסט !20 צאסאצ פון סיםנצירער

 באגריםען הופט !םאסען גחיםע אץ
 שרעסט זאר p׳p װעםען םיהרער, אײערע

 פאר־ צו ויף האנדעצם עם uni ,»v גיט
 ארגײ־ רי פון אינטעחנםע! די טײדינען

 ױגי«ז. דער jib איז טער
 1א«געהאצט« וועט םאם־םיטיננ רער .

truni 1אי תאצ יםען1נר חנם אין 
66 צײםעאום, העטען

ם י נ כ י י צ ר # ם ־ ט ל # ה נ י א

ט ײ ק ג טי כ ע ר ע ן ר “. ע ם L.50 גו
gpssgg g g a «gggr׳gMHaaag7׳ a?־:״??p p

w  J rו שאװירא. נ. — װאד די .2 זי'ט» ip 
p טעטיןסײט יאתרינער 35 t .וױע• ב

־to•* ײז איבײט עיײקײ^נאל **"[•
עצציס. אנא — ד^לפיא

 די פיתרען און פריזפז אין זײנען .3 זייט
«*״ װעסםצעד. איז םרידמאז — יוןיאז

לאנגעך. ל. ־— באארד דזשפיגט סון טיןגג
 17 ל*קאל ױניאז ריפצימאכער דער pא

העצצער. דזש. ־־ײ
ןן. ס> — ןיך באװעגט װעלט די װי .4 זײט

 49 — קלאונד#ע«ער נו#רקער די אין מ.
ס די ברוח. עעי .46 ל*ק. ױגיאן• דעזי

 א. —» יאtלpיל#i «ון בריװלאך .6 זײט
— ,UWP אין לאגע די קראפעװע.

וױיטה. דק».
 בעודיס ראזע — פרײעדװעל• די .8 זײט

מ׳ן אםזעםען op בצינדער. — םויל דו
̂  — באגריסונג » סאדאף. צואיס חר.

האםמאז•
tio ליעבע נאד געיעג 9 .7 ןײט p l( —

®י• ב*ירד ע?זצקו»ױו װאצםי. סאצינא ̂ ״' י . י
 שעהנתאצץ. י. — 25 ל«פיל nk םיע
 בובעל. נ*«יץ דןד»פ»*ר׳ס «ון .8 זײט
 ןםעלכ«יש ארב״םעו ערנם*ע סי« » .9 יייט

- םייםאן. ב. — ; ,
 m« •׳זי־אײנדרוקע, און יוגענד .10 זױם

מי ־«<י •ו»לץ ינגןר.1שלע ב. — גיי )y■ 
 x׳ ^ צעכעדינער. דער — ית»«ז)

jtn אל.—גג)1(ןר«עחל *גיערע .11 זיים u 
,ymp L יצוי׳יצז ׳יםועםעז •Svapvtr ון•

לעיעי•
t -«װ 14 .13 .12
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 די ויי ,tfftprarumi ונויגלעוורוגג דער
r,1ה»בע זײ װ*ם מעלתנ ground בײ 

מ  f ערתלןרמג רי יאונפעדענץ. פרממרי
װייו איז ײל ם: װי ם צלג פ

o םון זין רער »י« .עם n סןונפ׳ד 
 די איגער קצנטראל דער ד*ם דענץ,

 prim #ננעוואלםזג! 9yt אײזעגבאהנעז
 םאראייגיגסצ די םון חסגירומ חנר םון

יאהר. צװײ םאד שםאאטען
 נע־ די כענען איז ק*נפעחזנץ .י־ער

 | םטרייהם געםאבם 1װאלםמ ײאם זעצעז,
 םון זין דער איז עס אוננעיעצלױ. פאר
 נע־ •אראנהאןי דער tv ?אנםערענץ, חגר
ווע־. אויםנע׳«םר#כען ז*ל םםרייהם ניס

 די ווענען קאנםערענץ ארבייטער
אײזענבאהנעז•

 איי־ די *ן פחמענם הריםםםעם אלם .
 פרעזידענם דער ה*ם זענבאהךםאננאםען

 אין פראקלאם'יש$ז, א ארױםנעלאזען
 נוםע די אגנעזאנט ה*ט ער וועלכער
 עסס־ די און אײזענבאהנען די *ז בשורה,

 אוםנעקערירס וועילען מ»מ*אניע פרעם
 איינענסי־ פריהעריגע זייזןרע צו וחנחנן

 האם, Dip םארטש. ם«ז1 רעם םער
 נרזיס ארויפגערוםען זיך, פארשמעהם

 זײ און אייגענטיטער די צװישען פרײד
 חנס באוואונדצחש איין 1אי האלטען

 ח»ם אבער שו־ים. ?למען פרעזידענט׳ם
 ארבייטער. די םיט ם»ל דער גיט איז
ו1 האם פרעזידענט רער  צונע־ נים גאר י

 ארגײטער. די םון nrcv די צו הערט
 ®ארהאנדלען םון מעטארע גאמפערם׳

 פארטייען ■צליםישע הערשענדע די םים
 זױרק־ איהר פארצארען אינגאנצען ה^ם

זאנמייט.
םארשםע־ חאבען סאנמאג לעצםעז

 אײזענבאהן מיאיאן צוױי איבער םו| הער
 מ־ נאםאפרט םעםױעל םיט ארבײטער

 האבפן זײ און סאנםערענץ, א האם
אין ערתלעחרוננ. אן גאך ארויםגעגעבעז

םען & די פאר א אנ ם ם ע ת־ ז רפן א חג א רפ אונ אויוי סי
שעניראל־ססרי״} זער מ אינ־ דער אין רז ח * . י י ״ י ע ע נ ם ע ם ד  א

אן, סר ס w ת a rn ױ מ*ט ן « י י ד ע י «ו שנעל ו ר יזא ?ע צלצקשאז, דז

חנ אין ת נ ר «עפער. או jn םי y n ם ד ני ר נז מ »נ  םעםבערמי■ נ
ײן ה»ם i ק »  ? n r ®  m r מכע די ם , » ע

ם ?יג«ל ײ ד *לי מז wpn ו * ד ה ד זי ײנגז ד אי ע נז ר או ע ם ס ק ע  נ
ר 1אי כאאט מ n *י«נג די r מ איז םי ס פיין א ז עו ם װוא ײ  םינ
ד » .w r » 'j w nם ״ pג m w,ם י oט n > « מ ח « מ רוי « ו  £נ
̂ HMmSwnvSSS באציג 1אי •גרינאגם אגבמי סח פוגהם
מ ט מג לי די אלי ערע ה מי אונז ם ס םיגג חבתי ם טי ^ איינגער ו
ם נים אםילו ר^בען אנוז o נ n נר»« r i■ ,פרמםןנס w קוכמן 

nמן אונמרןג וזפן ■וניזם ״ םעםמרס באסר״םע ןןי
L-------l> v — ,םפנס is )•אינסםאי

tPV W און .1 רד א א ב
 וועלען יואם רעדנ׳ני

 אונזער זײן װעיען םימ
אונזער אן,?אנד רמאי

™ j m  v n r t n o
 םענעדזשער דזמפכןראל

;, כ־־יקערם קיאוק ׳
״ , א-ן םוער באקאנםע

איין קײן אז ערװארטען י ---- — * * ױ.וי*נז

שארוירא j פץ

קאםימעס. אויפגענוםען וועחון עס
 aom מירמע דער םון דרײער, םר.

 דעם וחננע אינםארסירם ״דריחאי און נינס
 גאגאן אז פיהרס אםיס דעד װאס ססרײ^

 דזמיי־ זײאר װאס דעם פאר םידםע זײער
 װניאך א ײיראן «ו ענםזאגם נעד
 אויב אז ארקצזנחרט, דדייער םד. מח.
 וױײ וועם םירסע זײער גענען סםרייק דער
 אױס־ וײ ודעם וועחנן, דתסץארסגפ טער

 ~m ער ביזנעג^ פון ארױסזװמהן קוסקן
f באארד דדאאינט חןר אז לאנגם,  S$t" 
 ארויממתכען אזױ וױ עזודז אז נעבען

 קײס די ^אגא. פאראלאנםעדםער דער םון
אמיס. *ום אימדגענעמוז יוערם
 קאגסױ «פײ'ען דער פיז יןאםיםע א
 איגםארםירט, בראנמס די פון ליעד סערס

מן זײ או א  טאר^אגנעז, זײ או! ב*ל א מ
 ג*זד י1 פון זאא באארר דדפאיגם דער אז

 אײ ווארם פאללאנג דער םיקעםכ^ סען
 % - קאמי^ג םיגאנץ דער xt מגרגע׳שיקט

 .proc־'vnv םארגע^עזען װערען עס
 א w מיקט מאעוינגער פרעזיחננם

 וועאכען אין באארד, דדפאינם צום כריעף
 העחױ דעם םאר דאנק א אױס דדיקם ער

״םאחר־געומד/ ברמ־ערציכקן ארן ליממ

 אינדוסמ״ פאר &ל»ן נײיער מאאגעל א
;, םי־יעדען. ײעלען

 צו • נעזוכט האם פרעזידענם רער
 נא־ צװימען נאר -ניט םריעדען בדימגעז
 האט ער קיאסע]. צוױ׳טען נאר ציאנען,

 בײדעם אין םזל גרו־םע) צו קײז *בער
 גזר ער האט אנפאמ םוז נעהאט. ;גים

 זיך םון קודען וועם שלום »ז לױבט,1
 אוכר די אז אבער אייםאםאט״צ. יילייז.

 1אי נעהאלםעז אלץ זיר האם רוחמקײם
 צו־ פרעזידזןנם דער האם #ארטפרייםע;,
 פאר־ אינדוםטריעלען 1» זאפענגעדוםעז

 דדשאררזש ללאיד װי פונקט לאמענם,
op Dipi דעם עננאאנד. איז נעטאן 

 יארלא־ רער זיך האם אתטאכער טיז6
 נעווען זיינעז עס וואו ערעפענם, ספנם

 אר־ די ®ן ם*רעכמהער כארמראטפן
 «וכ־ םון און ארבייםס־נעבער ביײמ־,

 יארלאםענט דער םאלס. ד*ס ליקום,
 םרא־ רי ווען נפײארצן, צומםפםערט *יז

P® •JB איז נארגײנימ״ ,ימולעיןםױו 
«עטםעו  ®־יהצײ־ דפר נױתורפן. «י

a פון םויט םינעי־ n איז קאכםעימנץ i 
ד in«P«« •אראיתאכט  יו^ם יפם. ײי

 ארכײ־ די פון רעכטע פלצסזנםארן רי
נעווןודען. אנעריזענם ניס זיינזמ םעי

 פד׳צנמר דער םק טױם דעם םיט
 אר־ זײ איז סאנפפחמץ אעײסםריפלער

ר םן  מארפער אלץ נעיוארען איסרוח ניי
ט תאט םזן נצםןהרליכער. און םוז  מ

מן צי טיטלעז נקפינצז  ׳מאר־ אלץ רי ל״
 דער איז םראנען. פער־אתיםטרעםפנדע

 ער פלאן: • אויי נעפאלצן *רעזידענט
 שאנפע־ קײן ניט ציזאםענײפען .ועם

ר װפם ער תאסיסיע. א נאר רענץ,  ו ז
 פאר־ ש\ן ניט פארמטקהער נויפחפע(
מע ח מ עיז לי עד  דאס ניין, פלאםען. פי

 צונוים־ וועט ער אמעריקאניש. כיט איז
 אםע־ פון פאלס, םון פארשטעהפר ױפע(

 םון ניט םארשטעהער םאאק, ריקאנעם
 רי, נאר אינטערעס, יענעם אדער דעם

 דעם םאר jmm תענעז 1זאלע װעלכע
 נעטאן. און נעםראכט - םאצק. נאנצען

 צוזאםעננערו־ האט פרעזידפכם דער יון
 װעלכע נחפע, קאספאקםע טעחר א פעז

 א אנטטאט סאמיםיע א צונױזי טטעלען
פארלאסענט.

 םאר^ןטארבענעם אאמ יטנ דעם אין
 םאר^טע־ דײ צוױשען זײנען פארילאמענט

 געװיסענ־ אזעלכע געדוען םאלק סיז העי
rn װי םענשען האפמע * m און גערי 
 די אויב אזן דאקעםעאער. ד. דדפאחן

 געװעז ניט װאאטמן םאיצחס־םארטרעטער
 ארבײטער־פארשטע־ די דורך משטערט

 אפשר נאר פארלאמענם דער ײאאט העי,
 בא־ איו׳ טעאריע דער אויף געאעבט.

 ̂ומיםיע►,אר* נײע די געװאדעז 1שאםע
 געװען ניט זײנען נײטער־םאחטטעהער

 ם^ק. דאס נאר עם״איז סארטראטען.
 מען קע? איז דאס םאלס םיז א םאר וואס
 די צוזאמען טעצען6? װעיצכזג די, פון זעהן

 % זײנען אט כײשפיעל, צום סאמיסי^
 דער ראזענװאיצד, דדפואױם :נעמען פאי

 װי־ דזשארדז׳ן) ;סיציאנער שיקאגא׳ר
 דדטע־ אםױתי געוחנזענער דער קערשעם,

 טדזא־ ;טאפט פרעזידענם אונטער געראי
 אזוי זיף האט װעלכער גרעגארי, מאם

 סארםאיצ־ זיעע םאר געםאכט כאריהםם
 ראדײ דעם און װ. װ. א. די םון גוגגען
 הער־ זײנעז אנדערע די געדאנק. קאיצען
#װ ז. א. מטראוס אסלןאר הואווער, כערט
n ײא־ םיער נעועסען איז קאםיסיע

 און טירען םארשלאסענע הינםער כען
 א םיט רעפארט א ארויסגעבראבט חאט

 צוױ^זעז של^ ברעמען צו וױ םאר׳פיצאג
קאםיטאא. און ארבײמ

 אין דעיפאנט נים ווערם װארם א
 םון אורזאכעז די װעגעז רעפארם דעכ
אט אוםרוח. אעדוסטריע^ער דער  איז י

 סאפיסיע די און ואר, דעליקאטע א זעהר
 םאצ *ײז באש^אסעז אויס, װײזט האט,
S אלע םאר p זאכען ײןאטע5דע מים

 געוינטער, איז עס האנדצען• צו ניט
 זאכען אזעלכע יצאזען צו זײ רעכענען

רוה. צו
 פאזימױוע, די זײגעז אבער־ װאם

םארשיצעגע? קאנםםרוקטױוע
 : םאילגט װי זײ זיעען קורצען איז

n אינדוס־ 1נאציאנאלע א םון שאםוגג 
 אין ברענטשעס פױט טריבונא^ םייעצען

 צו אוי^ *אגד םון טײצען םארשיעדעגע
 צװײ סכםוכים אינדוסטריעלע שציכטען

 דעם ל\ים ־ ארבײם. און קאפיטא^ שען
 אינ־ םו| דןעדקװאדערס די וועלען פלאן

 וואשיננ־ איז זײן געריכט רוסטריעאען
 פער־ גײן םון באשטזנהן װעט און טאן
 :אופן םאיצגעגדען אוים׳ן באשטימם זאן,
 ארבײטס־ די פארטרעטען זאילען ררײ

 ארבײם םארטרעטע! זאלען דרײ געבער,
 פובליקום. אצגעסײגעם דעם דריי איז

 גע־ אינדוסטריעצעז םון ריכטער נײן אלע
 פון וחנרען באשםיסם דארםען ריכם

 םון אינדאםירוגג דער מים פרעזיחננם
 12 האמז װעט געריכט דער סענאט.

 אינדוס־ םארשיעדענע אין ברעגםשעס
 םשער־ דער לאנד. םון צענטרעז טריעלע

 בא־ אויר םוז דיםםרמןט יעדעז םח סאן
 א נאך פרעזידענם. 1פו וועחם שטיסם

 טא־ קאםיסיע, דער םוז תקאםענדאציע
 פא־ אגגעשםעלטי! רעגיעחנגם גיט רען

 אדטאיכען זיך פײערלײם, אח ליסלײט
 ער־ װאס ארגאגיזאציאנען, אזעלכע אן

סטרײקס. לוימגן
 דער םון פלאן גײמר דער איז דאס
 םריעדעז שליםען צו סאטיסיע צװײםער
 אבער ארבײם. און גןא&יטאל צװישעז

 דעם אויב זווױיםעלהאםט, זעהר איז עם
םארכעסערט. זיך האט מזצ פרעזידענם׳ס

.r> ס ס ^יי טמגעהײסען. ווערט •
בריעןי, דעם םאר לעזם סצקדעטער דאר

 דער םון ערהאלטאן האט ױניאן די װאס
 סאל א גאך אסאסיאײשאן-ענםזאנענדי׳ג

ודי־ ״פון העכערוע א פון מאדאדוטג די
 לאזט ער םעסבץרכג *ונזערע םאר דזשזןס .

 ױגיאן דער פו( עגםפער דעם םאר }אױך
 דעד םון עגםפער דער כריעי. חגם אויו*ן
טסנערױיםען, ווערט ױ;יאן
 האם ױגיאן די װאס רעזאלוצ^ די

 נױםאן װיצסאן, פרעזידעגמ צו געשיקם
 סעסיחןל ױן פאלמנר םיםשעל בײסץר, ד.

 םאד״ אמגעסטיע פארלאעענדיג גאמפערס,
גמ»ר ווערם ■רמאנערס, פאליםישזג די

 נדױסעד א וסםינדעז
 דיזער מני^ון. ̂ונזצר

 צוועק; דצם פאר פעץ
 די אונז, באגריסען

 צוױײ דזשייל, פון
 צרוועהיד נײ דער ז

 די צװישען בעאםט^
 םײ דיזען באגריסען

 אתוײזצר קמע< י״ד-
 םזךג־ דדפענעראל

 ויגםאן, םאריס באראן*,
 באארד דדמאיגם

 אייניגע גאך. און ױגיאן
 כדר באװעגוע. דער ״י**

*r דער םון םעםבעד 
בײצואוואוי־ פארפעהלען

םאכער! ריעקאום
אין יאנואר, /׳טען דעם

ניט םאר קיינער

 ניחנר א איו דאס אז אויס, װײוט עם
 םען אז קאערעס, אװ סענאם צום אפיעל

 די ממעז נעזעצען פיעע מאבען מט ואל
n ?אנגדעס,- דער אבער איבײטער. rr 

 אלע די צז טױב ודז קלאס, הערשענדער
 ארביײ די אמנר טיען וואם געמןםען.

 אנ־ אויסצוזירבײםען אדונירען ז םער
 וחןגען? זעלבםטשםענדמע םעהר ידעחנ

 אפ תאלטען זײ גיט. נאר דערוױילע
 אץ נאד ארזיט ניבעז און האנפערעגצען

צז א סי מ ע העדמענד^ן דעס נ
קלאם.

נע דאס האמז זײ און האליד׳ײ. ?ימדו
ױיי חנדםאר ױט טאן םו באגייוי זיחזר ו

כ׳ n בײ וױ נראסעחנר א איו ױשר מ
m פון הבתים rm ,ו גיח. מרייז־ס»

ro® דצד r מ בעקוםען. טם נאך ןײ ויינ
חןיפאר אײגםאד באצאח<ט האבעז ?ײ

 פאר־ ov האט ן א י * i י די װײינ
לאגגם.

 גחיסע א ויינען אבצר, וו^ך תצטע
 גע- אפגעלעגט שעאער אמזעךא גנרן צאהל

 גא״ t\w םען ןױים• װאך א פאר װארצן
י צושריימן גיט טיחליך,  ״אפגאלעג־ אלע ו

 פאסירונג ^צטיגער חנר צו שציער מע^
 כאקאנטע א איז עס ימי^ן. אונזעד אין

 וחד סריסממעס םון וואך דאד אין אז זאך,
n םיעת רען m r ^אגדערע אפגעסטאפכ 

 צולתב אגדערע ״סמאק״, נעגמן צוליעב
I דײ איז םלעק גאםירליך vntעס װײל דעם
 אינדוסםריזג גידעל ראר איז צײמ, זער

 פון אײנעע אז זיכצר זײנען םיר אבער
לאזען סיר זועלכע טוז באסעיאך, אונזערע

 כױט כאנוצס דאס ײד חאבצז איוגטאד״ גיכלען אלעםענס זאיעז טינ *ויג ״קײן צײםען מסםע די אין
 ױניאן אוגוער אין טראבעל יעצמיגען דעם
־ מעפער. זײעחנ ,״אפגעלעגם״ את ר י  ם
חשבון.~ אין םעות א געםאכט דמןובען זײ אז םארזימנחנז, אבאד זײ נען

אוגזער אין תאבעך םיר גאםיחזיך, ------- U

 j נים וועט ױ<יאז
 םיטינ^ דיזעז נען

 געדזננקם, #איזא
ד םיםוואך מנ T א j- 

פצהלצן. לײסעאוס מאנהעטען
♦ ̂

 דארף ,i\M( יאטאר, םען1 דעס פון
 יעצטײ זײז אימנרבײטעז מעםבער יעדער

 נײער, דער פאר ױניאךקארד רויטען גען
 יעדער קאליר. ג^נעם א פון איז וועלב*

 אימנר־ בײם אז געדענחצז, ח»רף סעםמנר
 האבעץ ער דארףי יוניאךקארד, די בײםען

 איז םעקס שםונדיגעז 5 דעם אפנזנצאהלם
 פאר איז װאס טעקס, דאלארדעאן 5 דעם ן

 אחיפגעלענט מאנאסען עםליכע רעצםצ די
 ארגאנײ אונזער פון כמוםבצר יעדמן אויױ

 אפצאוד םעםבער יעדער םוז אויך זאציאן,
 םאר אסעססעגם סאנימארױם םמנם ט& לעז
yn• ,זײן בײטען בײם אינטעתײשאנאל 

 שאפמךפער- n אויוי פאתרעז םיר ביכעל.
 יאנואר םצן1 דעם גאד אז זעהן צו לײםע
 אימנתעניטען ביבלעך אלעםענס זאיעז
I הארד. גרינער נײער דעד פאר װערעז

* * *
 אויסצודדיקעז אונז ערלויבם

 ״גערעכטיגקײכ רער םק מאמםם
ארבײטער n צז דאנס ®רציגעז

 רעירעזזמטאנ• בעסטצ סאםע די םון נער
*רבײטער. דעם םון טען

 למגדױ א זעהר נעװען את באנקעם חןר
 אק זיך האם עס ^רויסעד. א און נער

 אר~ אידישע גאנצע n באםײצינמ איהם
 אנ״ אויך זײגען צם ׳אח בײטצר־באוועגוגנ

 חנר פון םארםרזנםער מװען 'ועזעגד
 ארע״ לײבאר. אװ םעדעזײישאן אם%קען

 א צוגעשיתם חאם אלײן גאטפערס דדעגט
 איו ov באנריסוגנס־בריעןי. האדציגעז

 אינטער־ אזגזער םארםראכחנז געוחגן דארם
 דעד פת באארד דדפאינם דער געש^נאל,

 אונ״ אלע כסעם אח ױגיאז קלאוקםאכער
jn n יאר?. נױ םדן לאקאלס

 םעקדעםאר דער ״•ײן םאקס בתדער
 דער נעדתן איז נעװערקשאםטעז, די םת

 באנײםטער־ הארצינע, טאוסט־םײסםער•
 געהאל־ זײנען חנז־ען נעםיהלפולא איז םע
 רעדאתטאר קאהאז, אב. םת נעוואחח טען
 רעדאק־ יאנאװסקי, ש. ;פארותרטס פיז

 בא־ אב. ;4^מרעכםיגקײט״ דער םון םאד
 אינ־ אוגזער פון סעק.־טרעזשידער ראף,.

 םשערסאז • פײגבערנ, י. ;טערנעשאנאא
 קלאדקםא־ חנר םון באארד דדפאינם םון

 אם. חנר םון פמיני, חוגא ;מניאז כצר
 מוער םיעלע נאןי און לײכאד, אװ םאד.

 ארבײטעד־באװעגומ. דער אין פיהרער איז
באראכדאם. ױמי גערערט אויד האם- עס

 האס וױממטיין, בתדער יוגילאר, ר9ר
 פרעזזמ־ װערםםו** ״שעהגע באיןוםען אייד
 איײ פון און תזחנרקשא^נ? די ®ח םען

 און ארום קורצען, אק ױניאנס.
 ארבײטאר־ שעחנע א געװען עס איז ארום,
 זעהר האט עולם גאנצער דער שמחה

םארבראכט. טם

 געװערק־ אידישע םאראײניגטע די
 נשםה ה און םארשטעהערין ר\ שאפטען

 ארבײםער־באותגוננ אידישער דער פון
 זונ״ לעצםעז געםײערמ האט יארה, נױ אין

 אד־ ־יעהרינע35 די באנקעט א תחי סאג
 איז װײנשטײן װיעשםיין. ^ םון כײט

 אין ט*ער ערשטע סאמע די םון אײנער
 יארה, נױ אק ארבײםעױ־באווענונג דער

 א אױף האבען װעלכע די, םון אײנער
 םים דיענען צו אויםגעהערט ניט םינוט

 איינעו/ אידעאל.; זײן לעבען און לײב
 ?ײן נעהאם ניט קײגםאל האט װעלכער
 לעבען, איז נעטס גרעסערעז און אנרערעז

 ברירער־ארביד זיעע אױםצוקצעהרען וױ
 וױ סלאסעךהאםזי, גרויסען דעם אק טער

 אלץ זײ םאמז אח זײ #רגאניזירעז צו
 װעי — קאמפ«י-נועהיג מעהר און םעזזר
 אדץ עהרע םארדיענט כשר אווי נאך האט

 דער אין ? װײנמטיח ב. וױ אנערקענונג,
 ־יעהרי־35 וױינשןדין׳ס ב. םזז םײערומ

 א גאד װירקליד װעדט טעטיגהײט גער
 אידישע די װאס. אלעס, געםײערט םאל

 םאר אױפגעטאן האט ארבייטעד־באװעגוננ
 יאהר, 35 לעצטע די איז ארבײטער דעם

 י1אײ אנװײזען ניט קען קיעער װארים
 ל^בעז דעם אין אזיפטו גזטען א אירגענד

 װעלכעז אין אדבײטעו/ יארקער נױ םון
 1זײ געשפיעלט ניט האט װײנשטײן כ.

 איז מאל אלע ניט גאטש דאאג גתיםע
 האר־ גאגצען פון געװארען. אנערקענט זי

 װײגשטײ; ב. געג. םיר גראטוצירען צען
 פאר־ עהרענהאםטער גרויסער זײן כדט

 1אי זעהן צו איהם האםען און נאנגענהײט,
 יאתרען, פיעלע םיעלןג נאד באװענונג דער

איײ ער איו #איז ער װאס ״אלץ אין וױיל

פ«ר«ד אמנעםטיע דער
 ארגא־, האמנז אמעריהאנער נרופע א

 דעם קריסממעס, םאר פאראד א גיזירם
 אפעלירעז צו ליעבע, און שלום םון טאג
 דער פאר געװיםען אמעריקאנעם צום

 ארמסטיר־ פאליטישע די םון באםרײאונג
 פריואנם. די אין שמאכטען װעלכע ״טע
 די מיט םײנם נעטר^גען האבען זײ

 כמנ״ 1500״ אױםשריםטען: םאלגעגדע
םאר גדאמעס די הינםער זײגען שעז

תתסט־ ״די .“איבערציעונגע! ערײעז
 םא־ איהרע באפרײם האט ענגלאנד ליכע

 קריסטליכע ״די ארעסטירםזד. ליטישע
 פאלײ איהרע ב־אםדײט האט איטאליען

 אםע־ וחננעז איז װאס ארעסטירע, םישע
 זײ אבער וױיטער. אזוי און ריקא?׳/

 פא־ דעמאנסטרירט. לאנג נימ האבען
 םען אזן ארוםגערינגעלט זײ תאט ליצײ
 םיהרער עטליכע און צוטריבען, זײ האט

געװארען. ארעסטיךט זיעען
 םאר־ װעלכע װאירלד״, יארה ״נױ די

 און ״געזעץ פון אינטערעסען די םײדיגט
 אז ארומגעזעהן, זיך האט ארדנונג״,

 צו קלאםע הערשענדע די געהט אםשר
טאקטיק. א?א סיט װײם

 םרײ־ קײן געבליבען גים איו ״עס
 א זאגט פרעסע״, אדער רעדע םון הײט

 םאר־ ״פאליצײ ״װאירלד״־עדיטאריעל,
 םינארײ הלײנע צו רעדע םרײע װעהרט
 פארװעתרט אםים םאםט דער . טעטען.

 עקא־ 1או םאליםישע װעמעס צײטונגען,
 גע־ ניט זיעען איבערצײגונגען נאמישע

דזשענעראל♦ פאסט־םאסטער דעם םעלען
 םארליערט םאלס אםעךיקאנער ״דאס

 פרינצי־ םונדאמענטאלע ערשטע, זײנע
 און טראזײציעס זײנע פארגזןסט פען:

 לאנד. םון אנבליק אלטען דעם םארלירט
 װאלטען אגיטאםארס ר#דיתאלע אלע

 צושסע־ צו אויםםאז געסענם גיט האלב
 איגסטיםױ דזגסאקראםישע אונזערע 1רע

 אונזער אין װאט דערםיט װי זױאנען,
 רעניערונג דעד םיר העלםען אויםרזנגומ

n םון רײםס״ אװ ״ביל דעם אטאסיראן 
פרייחײם״/ פערזענליכער

װאך• א געהאם װאך דיזע האבען םיר
 סעזאן וױנטער דער װי אזױ שםחות. פון

 אר־ אונזעדע האבען געענדיגט, זיף האט
 פאתעסען געטרײעט איםער, װי בײטער,

 טיר שםחה. שםײןעל * דורך צרות, אלע
 אויםצוזעצען װאם נים נאםירליך, #האבען
אפטער. װאס און פרעחען גאר זיך מען זאל דעם. געגעז

 אונ־ דיזא פון םצרסוױררעסםע דאס
 ײאס םאקט, דער אבער איז םערהאלטונגען

 נים םארגעסען שסחות דיזע םון יעדער בײ
 נא• א פאר עטוואס טאז צו ארבײטער די

 םון ארבײםער די האכעז אס בעלעזצװעק.
גע־ אםפאני4< םאנופעקטשוריגג איגעל די

,  ,..w-----w  פון םשצרמאן דער הוליאנקע. א האט
 ארבײטער די איז ייבם , 0דא האם ,ר א פ ל v נ ברודעד שאפ,

̂ןז דינער״ ״הריסםמעס א אנגערוםען  נאר בלײבם עס שעהן. , י
 םאן צו פירםע דער םאר , געםאכט ז» חאבען דינער תזצן נױי אזוי

״- —ייי דאיאר. 1» אםיס אין געבראכם האבעז :הלייגיגסײם א סײנאן ן און קרבנות םלחםה וײ פאר קאלצוןשאן א
• שעהן. זעוזר

 א זעהן צו דערלעבט אויך האבען םיר
ד םיז ארבײטצר די םון באנלעט ע ד ע  ׳

 איז םירםע דיזצ .ד נ ע ה ן ו א ן א ס
 םרײד. איז םירמעס עלםסםע די םיז איינע

 םון iyo& םיז נאר איהר געדײנסעז מיר
 נאםען דעם אונטער סטרים, ליםפענארד

ז א ס ל ע ד ן ע ו . א א ר י פ . א  ש
 הא־ שאפ דיזען םון ארביימער די אבער

האבען צו <עײעז זוכה נים קײנםאל בען

 פארנ צו און באנקעט א
 כדנוםען םרײבדליכע אםת
 אי שאפ דער אבװאהל םמ.
 שאפ, ײניאן גוםצר א װען
 געםעהלט. ניט *־“ אוגז *ס האם װײז

 i אםאל, און סטרײקעל א
 חײגטיגעז ביז גען אזױ און פארדרוס, אביםעל

 ביז^ תרכגצקוםעז איז
m פון עגדע דערלעבמ y י חזציפ

 םראמול תײן דארטצן
אםא״ איבערײד, אן אםאל

ײך, אזױ גלאם ײ—-י י«
געגאג־ עס אי? •

װי-עס־ איז, םען
 תאכצן םיר כיז

באנ־ א םים ײ
 באנקצם דער אז איבער אונז <יט מען

 און נרױםארטיגעד א געװעץ גאר שוין איו
םאר־ אײגפאך ןיך האם םירסע די די אז

ײי״ זעהר איז דאס ,------------ ״ײ י
 זאך איק איבער

 מיר —.דאן און
איג־ ארבײט ספרינג די מאמה xxnwm ר»אס םייײע די . _

שםײ גוטםוטיגע דיזע או ?עהן און סײד
v בײ׳ם אעעםאנגען האט אס י םוע p-
װערצז, םארםנעזעצט זאל באנקעמ םען
םר. זאגען װאס אונמערברעכונג. אהן

שלאג« פאר״ אונזצר אוי^ חעגד םר. און עדעלסאן
קרבנות. מיחםח די םאר דאיאר 25 געבראכם אױך האמן זײ — יאם‘

 וחד װײסען םזוםבערם אוגזערע אלע
 די אםים. אין שכן נײע׳ם אונזער;נען

 אכד םאר האנםערעגץ באדים ״סענטראל
 םיר •ריזאנערם״ •אליםיסאל םאר נעםמיע
 צוזאםען םריי *םים אן געגעבען זײ האמן

 ערםאע פאר וױנשע בעסמע יאונזצרע םים
תר איןי  כמםבצרם אוגוערע ארבײם. ןי

איײ« דעם םיט גים זיך באטגנצז אבעצ

 װצט אוך ערמהלוגמן פורצע אנאליןירעז
 יע־ םפיפיגג״ ״פאבליס איז לעםאנס נעבען

 האבען בױר םקולס. בײרע אין מאך דע
 אד־ און עצעםענמארי אין קצאסען אױןי

 אײ גיםנאסטישע אויף אוז ענגליש װענסד
בענען.

 נים צאסאלס די םת םענער די ואלען
 םאר זאד א באויו איו דאס אז כױעען,
 זעלבער דער אין צעבט איהר פרייין.

 אזוי פונסט לערנען דארפט איחר און װעלט
 סענען אויך דארםט איחר זײ. וױ נוט

 און הלאר פעהלערען, אזז? עמליש רײדען
 הא־ אײנםלוס אן אמצענט. נוטצן א מים
 שרײעז, הויןי קענען ודאס ״די נימ מז
 ^רענם א<ן שםט דענקען. װאס די, נאר
1זיןי

 דןי איהד קעגם יאנואר טען5 דעם
 i ביײ איז קלאסעז די םאר רערזשיםטרירען

 Lr^wpD^־n סאטזזעח די אין סקחזלס, דע
 * n און סמריס^און כראד סאוםה 2001
/ ווער־ םט^ און קא15 ססיחל, פען וױליא

1־נזנחנ איז אייך וראו דארג^ <עהט נאז.
< ר ו־״יז־ז.״ 1 ׳ •־•* •מ

: י
 ׳ גיט םארט איהי אז ׳אלזא, געדענקט,

^ן ל כ ר  זיך עליםם * נקלזנענהײט. רי ת
 > םןןר־ איםער סאחפירען װ?ס די״ 1א אז

- :פאתמרטם, m ווערטם
L יפ«יוױיזער.6 קרייי)'י׳»$;&ל פילא•-

,.'■■ v י ל ׳ ] ; ;ם, ל

ll’DVVI^ פין ^ ץן לאקאלע ךי םיט צוזאםען נאארד  יזײ1מ
עס איז םאל ךיזען אמנר בעאםלמ. טע

אנדערש. גאנץ געװארען נעםאכם «•* »•.>•——

םעםבערס. די צו ורארם א
 1אי װעלט די םארװאנדלען הענט איהר

 איהר וױיםט אבער םאמער עדן. גן א
 בא־ עס וױ א^ם םארװאלטעז צו וױ נים

 צײט קורצער א װעטיאין ״וײן צו דאר^
גמעם. א װעחנן HPP דעם פון

 א איז אינדוםטריען םארװאלטען צו
 צו דאם װי דך ^ערעגם — זאןי, שװערע

בעסטען״ אם װי טאן
זיד. לעחנגט שטודידט, אזױ? װי

 איחר קענט געלערענט, זײנט איהר ױען
 עם הענם איזזר ;פראבלעמען אלע לעזען

 גיט זײם איהר ותן וױ בעסער סך א םאז
נעלערעגס.
 אין קורסען םרײזנ חאט ױניאז אמזער

 םאםהערן מנר אין און jjm וױאיאם יער
 די לעחדער. מטע זזנוזר מיט הײ־סהזהל,

 ,69 איז 15 לאיןאאס n םיז םיםנליעדער
 צו נעבעטען דינען׳ פתיען״ אק סענער
ipmp פין ׳ הוראל דעם םי? נעגיסען און 
J * קענם;יס .אח וױסעז  I 

ת 'אוגזעחנ  1א דף פאננעז קורסעז גי
ran יאנ^אר. מען5 ׳חןס אוחננר״ מאנםאנ 
trn וחנט װײלד םר. ro p p א מאל ײ\א 

ש ײיהי ״ סמיהל, םאטוזארן חןר י  עוי ^י
 וױ*ים פריהעהויין^עד געסאן דאס חאט
סקותל. יזמ

 ומם שורות דיעזצ פון שרײמריז די
ײעס פאר׳לונוזעען, ישעטאראגוד געבזןן

 ם»י *לעקשאן די
^! נרויסען בײם פארגעשמען ט׳ן ם אגיי כ

טינג ט םי ײ םי י ף וכעזייי ד ו ו זו * ײ £1 ײטי נענױע א װעלכען בײ האל, סהאװען מי
וי אייגשםימײ האבען םעםבערס זענד
בעאמט?• געװעזעגע די ערוחדזלט מער

די װעגעז נײער די װען
ז*י באלאט א אהן אםיסערס םאר געװארעז״ מבראכט

 T? וחןמן סיר אז קיערענדיג 1*י חאםיט^׳ עלעהשאן חגר צו צושריםט א
?ן^םבן* צמועהלטע יזײז פאר סראכטצז

??! נצםעז אונזערע װאנען גיז  עהז. דער מיט צזזאםען באלאט אויפ׳ן זײז I 1?2, יי
^ נאארד. ־ -h- :גרינחן גענדע םאי אויס דאם םיר האבען נעטאן איז .

 צו 20 לאקאל אין פרעזתדענט קײן סאד וחורען געמאכט נים עם םאר ערשטענס
 א אהנע בעאםטע באצאהיםע עדװעחלען

 געײאלם םיר סאבען צװײטאנם, נאיאט.
^ זיד זאל םעםבע^יפ גרויסע די אז ב

 עדוועחים שוין זײנאן אפיסעדס די זדאס י׳צ־מיט ־יײיי עמלושאז״ די אין טײיעען
ם ®ין נזײל גחיסזןד א אויצק .פאיט אינ״ ת

2!11יי גאנמר דער אין סערעס
עמתשאי די אי חאט אויס אבער ווײזט

ו נעניםע* נזם כאארד עקז. זײ אי ?אסימע, ׳ ״ײ שסארמ

 אזיפ־ באשלאםעז םיטינג לעצםען כײם האם באארד דדפאינט דער ן
I ריפער און םקױרט קלאוק, די פון טשערלײטע שאפ אלע צוםאדערען 
 K ארבײט דער צו קײנעם אוועקזעצען זיך לאזען צו ניט שעפער |
א ױאירקיננ | ױניאן. לאקאל זײן פון TIק I אין ארױפצוגעחן נים אױפגעפאדערט םעםבערם די ווערען אױך 

 אויםפאלגענ• לאקאלם. זײערע םח קארדם װאירקינג אהן פלעצער נייע
 ײם ייר םאההיםעז, - אליץ דערםים אייך איהר וועם באשלום דעם דינ

 יתיאן דער פון װערען װעלכע שעפער די אין ארבײםען אוועקצחעצען
שעפער. ױניאז נים אלם באםראכט

 ארבײט דער צו פלעצער קײנע ניט נאך האכען װאם טעםבערם
אפיםענג לאקאל זייערע אין רעדזשיםטרירען גלײך זיך דארפען

 נמ אין ארבײטען אדער װאהנען, װאם 11 לאכןאל ®ון םעםבערם
 איט־ לאקאלם יארקער נװ די אין קארדם װאירקמג קריגען קענען יארק,
 לאקאלם יארקער נױ די פון םעםבערס די אױך ®«ר• זײן לױט ליכער

 וואיר־ זייערע קריגען קעגען בראנזוױל אין ארגײטען אדער וואהנען 'וואס
.1 ו לאקאל «ן אפים אין קארדס קמג

 I אוג• אלע אױ^ ײך כאציזזען כאשליםע אויבענדערטאגםע . דיעזע
 I באארד. חשאיגם פון לאקאלם פארשיעדענע די פון םעםבערם זערע

 I זײ װײל והןרען חרכגעפסזרם פמקםליך םומןן באשליעסע דיעוע
 I די אין װי גום אזױ פונקם יוניאן, דער פון אינםעדעסען די פאר זױנען

טעטבערס• n פץ אינםערזןםען
I םקױרט קלאוק, באארד תקארנט . ..

. . ־ י .
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 שםאל און קױוזלען
 אינ- אײן םון ארבײטער די »jnt וױ

m oon שעדיגען װיצענדיג גיט קאנען 
 ארגײטער, אסדערע פון אינםערעםען די

 דעד אין סיטואציע דער םון ועחן מען מן
 זעחד, איז סױהלעז איגדוסטרי^ שמ*צ
 דער שסאצ. •ראדוצירען צו טיםינ ועתר

 אפ האט םיינערט קויהצ די פון ®טרייק
 גױםי־ דיזען םון צוםצום יעם נעשטעצם

 גרויסע די םאר באהייצונגם־שטראם, מן
 און םאבריקען שטאצ די אין אױוחננס

 סםרײקער שט*וצ רי געהאלםען חאם ךאט
 םון ? פראדוקציאן די ־צוריקצוהאלטזןן

 - קסטרײ םיעער דעד שטאצ.
 אטיע•6סים א געװארען נאןי

 םיינערס די םון םיתחגר די אױג
 מיט נײן. צי געהאט, זיגען אין יא דאס

 םון אוםבאװאוםטזיגיגסײט מחעצבער
 אר־ דער םון ריטעט8םאציד נרױםער דמר

 םימסאטיע דיזער איז ג״סערשאםט,
 די און געװארען צוריקגערוםען ססרײמ

״די :זאגט פרעסע ציםטישע8ייט8*
 אאנע־ איז װאס שטאל, םון •ראחקציאן

 אויסצע־ האט עס װײצ געװארען, שםעצם
 םאר־ גיך איצט װערט קױהצען, *מהצט

 זעחט, איהר װי גאןי אזוי וחנסערט\
 י|ײ־8ב מייגערס קויהלען די צו #טעצען

 װע- װאם םאבריקען, שטאצ די םאר צו;ג
 סקעב־ארבײטער. םון רען^באטריבען .

 צױ לאנג איזגיט פראגע זעצבי־גע די
 צײט אין ענגלאנד, אין ענטשטאנען ריק

 איײ די םון סטרײק אלגעמײנעם םון׳ם
 הרעפןןען צוױי די ארבײםער. •?ענבאהן

 װאג^גען פאר א נעמאכט האבען װאס
 ז*עם ־ אכטענדיג ניט באװעגען, דןי ־

 אײן.ז)ייט םון געװען, זײגען _&םוײק־רוף,
 האנען װעצכע צ״דיס, די און צאדדם די

 ,ווון װאצונטיר״ס?עבם, לס8 נעארבײט
 ונאס קױהצען די זייט, צוױיטער דער סון
^ן- גוטע םון געװארען געגראבען איז  יי

 צאקאם יענע כאחײצען צו *ײנערס,
 <י איז סטרײק יענער אײדער װען.

̂ובען געװ*רען םעלט  אצײן מײנערם די ה
 איז עס צי םרעגעז, זיף געגוסען שוין

 צו קויהלעןי צושטערען זאלען זײ׳ דעכט
 ̂און אײזענכאהנע^ םאנכע לויםען מאכען

 ^יײ ברידעױ זייערע שעדיגען חגרמיט
ארבײט^ר. וענבאחן
 קא גענוג גקװען גיט ם׳איז װ*ס ד^ס

 האנד״ איגדוסטריעלער אין <ו«עראציאן
 ױניאגם, םארשיעדענע די צװישען לוגג
 פרא־ די אױםגעחויבען עננלאנד אין -ה*ט

m# א שאפען םון נױטיגקײט דער וועגאן 
 דער םאר ב א ט ^ ל א ר ע נ ע

. ט פ א ש ר ע ם י י ב ר  אר״ אן אויב א
 םון גענעראא-שטאב א האבען דארף םעע

 אין ארבײטען זאלען /װאס *סיציערען
 ־דעם דורכצוםיהרען הארכי^ניע, םולער
 אויסגעאר צוזאמען איז װעלכער פלאן
ײט  אר די אויך ד^ס דארף געװ#רען, ג

 לארף ארסעע די אויף —־ בײטער־ארמעע,
 אין אוןן האנדלו־גג אין ‘אײניגקײט ח^בען

 אר־ דײלװײ מיינערס, סיחרערשאםט.
 )אלע און ארבײטער םראנספארט בײטער,
 טוזען זיף װעלען ארבײטער אנדערע

 סעטםע זײערע םיהרען צו אויסלערנען
בוײיטע־ א און סטראםעגיקע םעהר םיט
 געטאן. איצט װערכ} דאס װי ׳קוק רען

 צו איצם װערען געלעגענהײטען נרויסע
 סראפט גרויסע די װאם נעמאכט, גישט

pb ניט װערט ארבײטער־סאלידאריטעט 
אויסגענוצט. א'צט -

 איז װאס אקםידזשעז ״באטעלא״.די דער
 צום האבען םוז םען װאס געווען, דארט

 דער װען אויםצוםארגענט, און אטעסען.
 זײנער םימ געקוםען אהײם איז פאטער

 גאר־ םון געסוםען איז װאס שוחגסטעד א
 געםוגען זײ האבען באזוכען, זײ װעגען
 צונויםגעדרעהט, העיסער, טויטע םיעד
 אוים״ זײ האט עם װאם ליפען, גלויע מיט

 געז־ די און אטעםען. צו לוםט געםעהלט
• געברענט. אלץ גאך האט ליבט

 הוײ םון׳ם טראגעדיע אײן איז דאם
 אזעל• נאף דא זײנען װיםיעל ;רענט כען
 ? נים גאר װײםען םיר וועלכע םון ׳כע

^ * * ♦ •
 סף א גיט װאויגונגען םון םראנע די

 רעגירונג. ענגלישער דער קאפדרײעגיש
 קאאליציאנס־ די האט צוריס יאהר א םיט

 םאר־ דזשאדדזש ללאיד םון מגגירונג
 בא־ צו טיליאגען אויםצוגעבען שנראכען

 לויט םאלס. םאר׳ן װאזינונגען זארגען
 לעצטע האגינעט דעם םון ענטםער דעם
 אגםראגען, אויף סארלאמןגנט אין װאף
 םאר איז עס דאם ארויסגעװיזען, זיף האט
 לי^זעס2עג געװארען. געטאן גיט גאר דעם

 וחךי םארברויכט געזאלט האט װ^ם געלט,
 איז ענויענדער n םאר הײזער אויף רען
 ״טײנקס״ אויף געװארען פארברויכט גאר
 םאר רוסלאנד. םאר גאזען גיםטיגע און

 חײזער םאר אבער געלט דא איז דעם
 איז רעזולטאט דצר ניט! פאלק םאר׳ן

 האבען פריהרען, ענגלענדער מאנכצ דאם
חײמען» קײן ניט

 דער םון םארשפרעכען םון׳ם הורץ,
 אויןי עדן גן א באשאםען ״צו רעגיערונג

 םאר װאוינוגגען פרײע םיט װעלט דער
 אויסגעלא־ ניט גאר זיף חאט אלעםעך

 װאמ־ דארטעז חובות נאציאנאלע י1 וען.
 און שטײגט אלעס אויף ®רײז דער סען,
 רעגיערונג דער pם םארשסרעכעז רער

 םאר- א װי מעהר ־ניט טאלוע בלײבט
שםרעכען.

 האבפן זײ טראגספארםייש^. איבער
 איבערצוםיה־ אויוי הארם פרײט אײגענע

 היײ סמארײדזש אײנענע םלימזען, רען
? ניט װאס pk ~ שיםעו אײגענע זער,

 רעאר־ זיף האט םלײש־םראסט .דער
 האט דאס װי נוט אזױ פונקט גאגיזירט

 םאלס דאס אױצ־טראםט. דער געםאן
 אין פראםימירעז. ניט גאר דעם pb װעט
 אװ ״דעפארםםענט דער װאם צײם דער

 אויםטו דיזער אז םעלדעט, דזשאסטים״
 ש*ית< א pb לאנד דאם באםרײען װעט

 צוױײ pא דערבײ, ג^ײד װערט מאנאסאל,
 גע־ צײטוגג, זזנצגער דער םון תאצום טעז

 געשיכמ^וועט גאנצע ד' אז מעצדעט,
װי^עװען. בצײבען םאקטיש

 געגען ״קאםוי״ װעגען גײעס די
 וױר־ * האבען אם*ר װעט פצײש־טראסט

 אםשר וחןט עס זאף, אנדער אן אויף הוגג
 פאר סאצכמןר םר. “״בוטען צו העלםען

 פון צושםעטעדונג ״די כאטש פרעזידענט,
p איז טראםטס״ די ir אםיצו its אצטע 

 וױרקט עס און קעםפײףצױם, איז םעשת
קײנעם. אויח טעהר טט שוין

 נימ איהם זאל םעץ זיד בעם* ער וחןצכעז
 *ז ציפער, טרויןעגע תאלםע, אין זאגען,
̂נר א בצו̂י איז 1לעבע ,״דאם  חצום, פוםם

 שײנען ױי וױ טם 1זײנע זאכען דאס און
ײ4יי1 צו
 צאננםעצאו םר. פון וױדערוױצען צום ״

 זאמש די זאוי. װיומןציןי אבער דאם איז
 און *יין. צו שײגען זײ וױ גיט וײנען

 אױ םנרצימןך פון אײנשטײז פראםעםאר
 pu באוױיזען• דאס געהמ ניװערזיםעט

 אונזשת אצע אום װאיםם םעאריע נײע
 םאד «צאץ א דא איז עס אז םײטגגען,

 פצאץ דעם אין איז אצעס אז און אלעם,
 1ויעע איהם, צױט ;pn דאחי מוס װאו

 רעד םארקריםם, ציכטשםראהצצן די
 שנמחמ די און צודרמהם, איז װעצט־אצ

 חא־ םיר וױ פצאץ דצם אין ביט 1וײנע
נעםינען זײ אז איצט ביז בעז
ע- א וױיהאיר איו דאס דארט. ויף ם א  י
 צײם, איצטיגער חנו־ פאר עגדערוגנ רע

 איבעדנעקערס אצעס האט מצחםזז רי וחע
 די און ״אײבינה>יט די אםיצו קאפױר.

 ת םון ארויס זיינש סערפער היםעצשע
כצים^

 לעבענס־םיטעל םון קאסטען חויכע די
״פעקערם." די און

 םצײש״ דער איז צומק צאגג גיט
 איצױ םארכומען ^טארק עװען2 טראסט

 דיזע דאס באשוצדיגונג די צײקענען
 אױס־ םארזוך א געמאכט האבען חערען

 דעם איבער קאנטראצ זײעד צושפרײטען
 8 אצגעםײן. p8 שפײז־מארשעט גאנצען
 דעם pb םארטרעטער ארמעע גאנצע

־8ײ באצאגערט האבעז םלײש־טראסט

ן ו ױ אי מ ק ו א ו ס נ או ל  ס
ר ע פ ע ש

 איז סטרײס תנעראל יעצטער רער ײעז
 מענ־ מאנכצ האבען נעװארען נעסעטעגט

 אונ״ איז דאסןעס געדענקט אונז בײ שען
 װאױ הזרכצופיהרען גוארק אין םעגליר

 םיר אויב געצװײםעלט האבען זײ ארבײט.
 דעם פון געוואונען עטװאס האבען װעלען

סטרײק. זיעגרײכען לעצטען
 חאבען אן2סי א אפארבײטענדיג װעל,

 ניט דאם איבערצײגט, מענ^ןן דיזע זיר
אד אײנצוםיהרען טעבליך געװען איז נור  װ

 םעמ־ אלע זאנדעח נוארק, אין אדבײט
 דיזער םון צו־פרידען העכסט זײנען בערם

 אר־ דער פון סיםטעם דעם אין עגדערוגג
בײט.

ם ר ע מזיינ אן ד ני ו  י
ל א 45 ס

 כענעםיט. טעאםער וער
 די וועט יאטאר ־םען6 רעם ט^נטאנ

 א האבען ,46 ?אקאר ױניאן, דעזיינערם
 טן»םאשעםם?י׳ם אין בענעםים טעאטער
 דעם ^וועם קעםלער דײוױד םעאםער.

מ שפיעכען אבענר מכםח׳  מארלאטאן־, .
 ייע־ נעםטע !ארדיךם יעקב םון איינע
/ טען.

 ח»יי* די זײט «ייט יאתר א איז <ם
̂יער ארױסנאנוסען וו*בען נ«ים •טשאר ז

?ן ף ־"׳ ^ ם gו דאן־ םיר תאבען,]אוי m n דעם אין איננמרנעעייאנאל. רער םוןי םער
pro vdvd ייןיט עסזיםטירט לאקאל חןר װ«ם יאהר ^סםע״

 םארט־• צופרידענשטעגענדען 8 געמאכט ער םטרײס דעם געסעטעלט אונז םיט חאבעז
 אנדערע אלע װי לאתאל, דער .אויך שריט שאפ דער דאס סעקױריטי געגעבען און

תאס ױגעגד פריהער זײער איז לאקאגם, םעו װי נאכדעם שאפ. ױניאן א זײן װעט
װענ זײז איז שטרויכלוגגעז געחאט<עוויסע ̂ אפגעארבייט אבער אט ̂ן ײאם חמ א דאס אויםגעםונעז םיר האם צו דעזײנערם די םון ווילענסקראםט דער איז שטיק םון דארט ארבייט םען
םון שטארקער םיעל איז ארגאניזירט זיק טיר לײטע. ) םון ?ארפארײשאן א אויך .״.״״״, .............. — ״־*״ — .......— —-------  אפנעםטאםט שאם דעם נאטירילױ, האבען,

 האר־ דער װי דעם נאך און ארבײט דער םון
 םיר האבען צוגאנגעז, זיך איז םארײשאן

 ארבײטער אלע םאר םרײזען געסעטעלט
 אנדערע געגעבעז האט םירמא די װאך, םון

 צוריסגעשיקט האבען מיר און סעקױריטי
 ארכייטער ־די ארבײט. דער צו שאפ דעם

 גרי־ דער צו גערוםען שפעטער םיר האבען
קאמיטע. װענס האבען װיזיטס שאפ רעגולאר די חוץ 8

סאםפליינטס דירעחטע געהאט אויך םיר i יע- איז ארבײט הויפט וועמעם שינגטאז
דיסםשאר־ 6 :פאמט װי אײננעםײלט די םון צ<ע״#וט״ר ד> ״,נ,עד^ ," ״״, J ®גע־ זײנען לײטע ױניאן נ^ס װאו 6 דזשעס, ; י ין רער.ץי«»ז ײ״י• *J ״•>״״•«»*«*« **«“ ״וז ״יי,,יי״ י׳“ * 1 “ י י

טראגעדיע. רענט א
 אויוי רענט פון פרײז הויכער דער

קרבנות. םאדערט וואױנונגען
 צעצטער םון טעג האצטע גאגץ די אין

 אונכ»|רגע־ פאפיציצ גאנצע א איז װאף/
 די יט. צעבען ״באנגעצא״ א אין גאמען

 נציײ צו געװען געצװאונגען איז םאסיציע
 ^ויכע די צוציעב װאוינען, דארטען בען

 ווינט שטארסער ׳דער שטאדט. אין רענט
 ־גקליםען זיך האט קעצט ביטעדע די און
 דינע די דורכגעדרונגען איז און ים םון

 ,װעצכע ״כאנגעצא״ דער םון װענטצאןי
 זוןןער־ א םאר בצויז געבויט דאןי איז

װאויגוגג.
«P סױ 8 געצעגען אײן
א^ און בײכי א םים מער

 נויר© 8 געצענעז איז וױגקע^ צוױיטען 8
 םיט ^ײנגעדעחטיצװיײמו^יגד, א םים

 םיה- צו גיט געחאט, נור חאבען ךײ װאם
 די און סיר די מעצט. כיטערע זײ צמ

 גאנצען,פאר־ אין געװען זײבעז ®פנסטער
pgn» נע- אצא חאבען נעדציכט די און 

אנצואװארי- רוםס די אביסעצ צחנגם,

 אן געמאכט האבען וואם רעגיירוגגס־צײט
 םאר זײ ערקצערענדיג אונטערזוכונ־ג,

״ ״באלשעװיקעס״.
 די געםצאצט. בצאף דער האט איצט
 צוגעבען, געמוזט נעכעף *האבען םעקערם

 * ריכ- זײגען זײ געגען׳ קלאנגען אצע דאס
 כדי ״רעארגאגיזירען״ םוזען זײ און טיגע
y אגטײטראסט ״שערמאן דער v m זאצ 

 האבצן. ניט שציטה קײן זײ איבער סעהר
 דאס ארויםגעוױזען, געבאף זיף האט עס
 8 דאלאר ביציאן א איבער םאד טוען זײ

 ארטיק־ םצײש אין חוץ 8 ביזנעס יאהר
 ביוגעס אײז אפ איצט טײצען ןײ צען.
 אונ־ שטעהען װעצכע צװײטער, דער פון

 אר״ גראסערי װי קאנטראא, זײער טער
 װעדזשע־ און םרוכטען געקענטע טיקלען,

 װעט דערםון צװײג יעדער —־ טײבעצס,
 װערען האנטראצירט זײ םון לוײטער

 װעט דאס און שטײגער באזונדער 8 אויף
 װע־ טראסט א אצס געזעצאיןי... זײז שוין
 איבער קאנטראצ א האבען בצויז זײ אען

 קצי־ זײף, קעז, אייער, םוטער, פצײש,
 אץ זאכען אנדערע נ^ר און םאודערס ;יג

 נא־ דער זיף, פארשטעהט עם צײן. דעם
 די אין װעט םצײש־טראסט דעם pb טען

 וועדען, געבדויכט גיט קאמפאגיס ,נײע
 ״רוםט :פאעם 8 דארטען זינגט װי אבער

וױצט, איהר נאמען װעצכען םיט בצום 8
 קאן זעצבע דאס ד עגאצ גאנץ שמעקט זי

 י1אוי זין םארסערטען א איז זאגען סען
־ טראסטס. און אײער שצעכטע
 באסיײםט םאצק אמעריהאנער דאס

 שפײז־טדאסט דעם pb מאכט די נים נאף
 ארנאני־ האט םצײש־טראסט ^ער ײאם^

rr״b א r\fi הא• םיר װאס ארטיקצען די 
 חא* זײ װעצען דערםאנם םריהער דא כען
 אנדערע הוגדערט א איבפר קאגטראצ כען

 צי״ ברוים, צוקער, מעהצ, װי ארטיקצען,
 ביצ־י און מעכעצ אםיצו וןענדיס, גארען,

 סאנטרא״• װעצען זײ םאטעריאלען. דינג
 131 מיט ^אראאריישאנס 574 צירען

רו. אז. און ^רײד־םארקס״

 באקומען נישט םאר 2 אבשעפטיגט, װען
 פעי םאר lb װײדזשעס, או* סקײל דעם
 די פון ארונטערנעםען םאר 6 םעי, בעס און

 קאמ־ דיזע אלע פרײזען. באדונגענע
 געװארען׳/צו געסעטעלט זײנען םהײנטס
 אױך האבען םיר ױניאן. דער גונסטען

פעי. בעק קאלעקטעט
 אוגא־ סיזאן דיזען אויך האבען סיר
 און נוארה םון טעילארם לײדים די גיזירט

ליײ אלע האבען טעג 6 םון םטרײק א נאף

 זיך שטעלען װאס װינםען שטורם אלע די
 דעזײ־ דער פאר פארטשריט םון װעג אין

 לא־ דער װאם דעם אויסער ױניאן. נערס
 איגטערנעשיא״ אונזער םון טײל א איז ?אל
 דעם םיט םאראײגיגם אויך ער ^יז נעק

 קלאוקמאכער דער םון באארד דזשאינט
ױניאזי
 אנדערע אלע און קלאװןמאמןר די

 ראר• אינטערנעשיאנאל דער םון מעםמנרם
 דע־ די םון אונטערנעסונג דער חעייפען םען

 םיט םוקסעם. א םאר םאכען צו זײנערס
 אונטער־ דער העלפען װעט איהר װאס דעם

 דעזיײ די׳ דערםיט איהר העיםט נעסונג
 איז עס ארגאניזירט. בעסער װערען צו נער

 האםנונג און .װאונש דער געװען אימער
 דעם זעחן צו קלאױןמאכער םיעלע פון

 יעצט און ניזירט8ארג טרײד אין בדענטש
ניט װעט עס 1רװירסליכס8פ דאם װערט — - . ׳י ר- -----------ן לײ־ אלע האבען טעג 2 םון םטרײס א נאף

װעט ױניאז דעזײנערם וײ P8 לאגג, נעמען | דער םיט געסעטעלט באסעס טיילאר דיס »hU •ku - ״- *  *       -

״0 ״ . w  I9Htt

 אר־ שטונדיגע 44 א גאכגעבענדיג ױניאן
 מ דאל. 46 םון םיניטום א םיט בײטס־װאך

 באצ^וזלט, האלידײס ליגעל b^ ײאך,
 נאך און אװערטײם פאר העף א און טײם

 גרויסער א איז דאס געײיגסען. אנדערע
 טעילארס, גײדיעס נוארקער די פאר זיג

 לײדיס די דאס אנבאטראכט איץ נעםענדיג
 רעצטען ערשט געארבײט האבען טעילארס

8 $36 און ר8ם שטונדען 64 סיזאן
 דאס מערקען,8ב דא װילען סירײאר•
 זיעג א נאך פארעײכענען צו האבען מיר
 דעם פון ניזירונג8ארג די איז דאס און

 שאפ דיזער באנדי. און פון־דזשאזעף שאם
 3U לעצטע די םפר ר^8נו איז זיך געםינט
 נע• האט םעז װען יאד»ר יעדעס און יאוזר.

 דיזען נחירען8ארג צו רזוך8ם 8 כט8ם
 זיך האם עס דורכגעםאלען. םען איז שאפ

 שוין בקײבט שאם דיזער דאם אויסגעדוכט
 עסזיסטײ װעט ער גג8ל װי שאפ סקעב 8

 ארויסגעװיזעי אבער זיך האט עס ;רען
 האבע ױניאניזם םון חלען8שטר די דאס
 או שאם דיזען אין ארײנגעדרונגען אויך

 ארביײ די םון אויגען די געעםענט האבען
 ארונטערגע־ זיך םון האבען זײ pk םער

םירכמ דיזע ותלםנ אין קײטעז די װארםען
האבען יעצט און_געהאלמען. זײ האבען

 װאך א שטוגדען 44 ארבײטזגר די דארטצן
 אנשטאט ײאױארנייס |64אנשםאטר,

 םארמד אנדערע םיעלע pk ארכײט שםיק
 גישט זיר םען שעטט יעצם סערונצען.

 דזשאזעוי םון שאפ wn דערמאנען tV כמגהר
 רײ טען םאכם שאפ ריזען איז כאגדי. און

 כאשע&־ און קאוטט אינםענטס און םערס
 האבען םיר כײטע. 7b א סיזאן אין טינם

 אר־ עדױסײשאנאל צו גענוםען אויך זיך
 עגג־ אין קלאסען אראנזשידעץ כױר בײט.

 קאנצערסען. און מקסמורס אױך m ליש
 גױר און װיכטיגע זפהר א pm ארכײמ דיזפ

t וד סעםבערס אמזזנת—
 fs3 אזן נעלעגענחײט די אזיסגיצען

rm נ ״־ זװ**ו מקסשורס ו

ph אינדוסטריע. אונזער אין פאהטאר א
 םון אײנער באר^נחןס, ױםוי םרײנד

 קלאוקטא• די םון ליעדערס ערשטע גאר די
ד רי פאר רײדען אכעגד דעם װעם כער  ח

 שוין איז עס אסטען. די צװישען זײנערם,
 םאר האט באראנדעם אז יאהרען םיעלע

דעם ביי גערעדט. גיט קלאוהםאכער די
 א האבען קלאוקםאכער די װעלען אמגנד

 אל־ זײער ז־־עדען הערען צו געלענענהײט
 8 אויך האט װאם פרײנד באקאנטען טעץ
 קלאוק־ דער םון אויםבויאונג דער אין חלס

ױניאן. מאכער
 טישעטם קײן ניט נאך האט עם װער

 קױ8ב טיקעטם דיזע קאן אבענד, דעם ר8ם
 דעזײנער׳ם דער םון אםיס דעם אין םען

 »סטע װעסט 3b אין ,46 לאקאל ױניאז,
דעזיי־ באארד, עקזעקוט^װסםריט.

.45 לאקאל װניאז, גערס ,

ע פינ כ ■ װי ® םנ  כאהאנ
מ נ ו כ
 אי*ם עו־׳יײנם די.יעוענסינסײט*

 אסאצ װי םריהער מאנ א סי&
 אנ־ םיםמאו פרעס צום umנע טיר

JKUCTiyjlf'l OifOV . י Ji
, ארםיקעצ אונזערע *צע מו ױי  מ
Djrwpo׳r a און צאסאלם די פון fP- 

 אויפ־ דעריבער וחגרען רעסאאנחננםעז ן
 טאםעריאל דעם צוצחפיקזגן נצפארערט

 שפעט־ דער איז סאגטאג םריחער.
 ארײננעה 1קצנצ כךר וואס סאנ סטפד

 ^פעגדפן ומר׳ן dohv סאן
רו י י א

R >'.* 1
V ך m4 vW«־«V

I

ך א ל װ ױ ״ ג א פון פי ל ע ד א ל פי
■■■■.■■...........

 —׳ אונטערגערן. וועם װעלט די us נעעראקעז זיךכיס חאג איץ װאם פאר
 פאר —, ױניאן, שװזטים םשיקען דער געגען imp כלי טון קאםןז דער
ױגיאן• דיזער ס«ר םורא ?זט«רק «זױ ח«בען ^גענטען נאפרם די וואם

j■ ■ ■ '^ ■ ■ 'ן "M קראפעװע. א פון i

ם \ועם וועצט די ױ ^ ם ^ ^ ה ״ רנ ע ם 5 אונ ײי״ ״יי יעס1 נעחץ עצםערעז ״י
® ! ט“נ קיטערען, *ו *מןנהױמ[ זײ און םיננער עאיץ יי אייי .םײא ״״

 אוז םײער ניט םי איז צעבען חנר ווײל
 ניס סייגעם זואב איך טייצ דערםאר נים

 גע־ ציעב םיר זיעען dp צעבענם װעםעם
^ו ,1ווי ײ. ««וני « « יחאב *יד ײייצ‘ י׳

btn t מוין r a p m ג»נ«ען jp’now ו» 
oW bpto שריי־ ואנין»*ת •#*עסאחזז 
^ . - . י ׳מןצ1^ אנ־זיו ז ה  י״ר־ איך

v תאט סראםעסאר א אז| וואוסט, in ערעק־ 
 נעגע־ איך נ«ז»כמ,'ה<וב עריןצעדומ ציכע
;#■עטיט גרוים טיט םאצ, *צע וױ םןן,
^ון איםער װי רוהי« נזד^אםעז איך האנ
ד איך ת י מ ע מ נ י די »ו י תט וומצם*1 *“■ * — ־-1 ו

; ;ן ; ■ נ׳ןותן״. װי נצײבען
 ■אר 8 םים חאט בײש»יעצ, «ום אט

 אטעדיקאנער אן *וריה 1יאח צעהנדציג
 א אז עדיזלעחמ, א[ געסאכט •דאטעםאר

 יאחר שערצינ ןױ טעחר איז אעצםנר םענש
ט יןײן טעחר̂ HP*jpj< אצט, ^ מ ו ברענ־ ג

i ממ n ,טיי״ דיז צויט און ג?זעצ׳*אפט 
אייננעה־ נעדארפט סענט vm טמיהאט

p איר סצאראפארם.. םען "n אױב 'ציט
יא, ,ויעז גאהי צאנט <«צ»עסאר י«*ר ,
 ער אז באװײןןן, נעסענם ם1|1איך* וואצט .

 האט ,ער װאם נעטאוסט ניס .דאן חאט
 אין איחם'נעבויאכט זואצט איד ,נערעדט.

 איהפ װאלט איד איז סיזאח^םיא או׳נזער
 זײנען ,ן6ץמא:םעכ׳אען. ;.אז .■נאוויןען

 אויא^- האבזא יאתר, װי.פיפציג סעחי
 חויט רי נעשונחק אוםן ענעתישען זעהר

 נזד האבען וועצנע םענשען אויםע. די םון
 שיבדען אוךזײ הייז*ד זייעחג איז װאויכט

 װאצט איך י חויט... די אויך יע*ט גאך
 דחד וועצכע יעגינע די אז באװיזען איחם

 אונזער אין םאשין •אציםישע די הען
 םיס די םיט טרעטען וועצכע און שטאדט

 תי םעהר שוין זײנען אצעמען און אצעם
 םוםצינ תי םזחר זאנאר פערזיג.גאהר,

 יענינע רי טים איז װאס און אצט... יאהר
 גרויסען רעם ארויםנעתםען האבען װעצכע

 דעמאהדאםיע םאר קאםו« עהרצימן און
לצעמענ־ פךײנר טײן װי וועצט, דער אויף
 אר־ דזשארחש, צצאיד םרײנד םײז סא,

 מיינט װער און ? איבעריגע די און צאנדא
אינעתעקערט, וועצטען גאנצע האט איהר,
נע־ וואצם dp ?... העררען דיזע <יט אניב
װאצ• מענשען דיזע ווען וועח און אר ײען
גאנ־ אונזער קצאראםארם... נענוםען טען
אונםערנעגאנגען, וואצט ציװיציזאציאן צע
 געהאט ניט חײנט נאד וואצםען םיר און
װעצט... דער אױןי םריעדען לײן

;יעכער נעוועז פראםעסאר גארישער א
נערערט... האט ער װאס נעוואוםט ניט

 ביישפיעצ א נאך איהר האט אט און
:פראםעםארען פון

« טײנע איז צוריל יאהר עטציכע טיט
 געװא־ קראנל ווײבעצ, ױננע א עכן׳טע,

in• פראםעסאר, א געכראכט האט םען
 פאר־ ער חאט װיזיטען עםציכע גאד 1אי

 קענסער א האט װייבעצ די אז זיכערט
 זאצ מעז אז נעראםען חאט ער (ראק).

 טעז האט האספיטאצ. אין־א געהפמט איהר
 דארטען ;נעחייסען האט ער װי נעםאן
 אונ־ װידער פראםעסארען איחר האנעז

זעצ* צום געשוטעז זײנעז זײ און טעחינט,
 צײדעט זי in ווײסם, דאם — שצום נען
 ■ראפע־ ט,-אז בויך. אין קענסער א סון

םםתםא, דאך ןיי ווײםצן זאנצן, סאחזז
 פאר־ זאנא«ר האנען «יי ;םעחר נאו אוז

נעװי* א א־ן שטאחנען ויעט זי אז ׳זיכ״רט
ם ער ז ...פריהטארנע נען  א״ םאן פױי׳

 איוד אוז גידעתעשצאנען, שרעסציך נעווען
n נעקענט ניט נעבט ידין חאבען עצטערצן 

 אט אז נ׳ס־אנל, דער שרעיו. םון מצאםען
ציע־ רי האבען גיט באצד שוין זײ ײעצען

 געםאכט זײ האם זײ םיט טייערע אין ?נ
 נאד טענ צויםען אט — און היסטעריש,

סאםאםטרא־ די לוםען וועט כאצד טענ...
 אויוי אױנ«ז איחרע זי יועם באצד ;פע

 עם שרעקציך וןי -*י- איז שציסעז, ־אײניג
 דעד םאר םארנארייטונגען די נעװעז *יז

 אייד גענאננען pit? איז םאז איהר ״יה״••
ת צאחש* אץ ®■ײײיזו  זאצ װײנ זיין נ

זאצ צאדזש די כדי אח יבי׳’ י »
 חונרערט פינןי די איחם צו ־ױסצאהאצן

,• ייאו...
איי־ טארגען םריוו דעס סאר נאנס די

I אײביג אויף ■גאדארםט; האט פרוי יי
tv

 געפ^גט זײ חאט זי רװײנט.8ם זײנמז
 איוזר חאבען זײ ;םעהר דער איז עס ײאס

ט אצעס ז8 רזיכערט8ם און געטתיסט  װ|
 געצאזט* נים זיך האט אבער, זי גוט... זײן

 איוד ז8 םארשטאגען האט זי ;םרויסטע(
 ז־ער- האם H און געצעחצטע ^יינען טעג יע
 זי און |8מ איהר זיך צו צןו^וםען י8ם

 דשטעה8ס ״איך • איהם צו ׳נעזאגט ־־אט
 איך לעבען, ניט נג8צ שױן ועצ1איד* י8

 םון מינוטען םײנע טעצ, םײנע ז8 םיהצ
 װעצמן איד ײאצט געצעהצסע, זײנען צעבען

 אײגע־ סיין אויױ הײם, דער אין רהען8שט
צ״8האטפיט אין דא גיט און ״בעט כער
 םען טאר דאס ז8 געזאגט איהר האט ער

 געםעהרציך; איו ראס װײצ טאז, ניט
 דאס איחר םיט האבען עצטערעז איהרע
 קײן םון האם זי אבער, גע׳צזענח׳ט, זעצבע

 נור האט זי ;װיסעז נעװאצט כיט ך8ז
 אויף הײם, איהר אק רבען8שט געװאצט

 האט טעז װי אזוי בעט. אײגענער איחר
 איחר מען האט העצפען, געקענט נים זיך

 דער רנען.־-8שם הײם 8 נעהםען ?עםוזט
 צעבט״ פרוי און־־־די געחומען, איז $אתען

 צעבם, םחי די — װאו א »ײעס *יז ,קס
 קע8ם חאט זי ז8 געװען, איז םוף דער און
אינגעצ. םוגטיגען צזועצף 8 מ...8געוז

 מען זוי8 װי שוין איןזר רשטעהט8פ
פראפעאס־ װאס אויף פרצאזען זיך קען
 צו ניט אצז* ײד חאב איר ?... *ן - ־י

 פראפעסאר דער װאס דאס צו ;עהמרט
 איף גאם, נק8ד 8 און רזיכערט,8ם תאט
רצארען...8פ ניט ך8ז קײן חאב

 8 געװען זײנען 8דעצםי8םיצ אין און
 םריש ז״נען זײ און איה מי ?וזעצכע סך
 פראפע־ דעם םון כען8צ און געזונד און

<ביאות... סאר׳ס
 זײנען דעצםיער8םיצ םיר ״אבער אויצ

 רעם אין ראינטערעסירט8ם געװען ניט
 אבער םיר ?ײנען נביאות, פראפעסאר׳ס

 ראינמערע־8פ וײן8שט זײנען און נעװען,
 אננע״ װערם װעצכער מױ8ק א אין סירט

 ױניאן, קצײנינקע 8 גע־נען יעצט פיהרט
 װיכםיג, «זרי גיט איז םו*8ק דער אויב און
 און אינטער^סע גרויסער םון אבער איז
 איז עס װאס דאס װיכטיגקײט גרויס פון

 זײנען עט <וער און קאמױ, חנם חינטער
 םאר־ ױניאן די װיצען װעצכע יענעע די

 איז װײטער געה איו אײחנר נור ניכטען.
געשיכטע. שטיקעצע 8 װיכטיג
 גרויסע דא זיינען 8דעצםי8םיצ אין

 מם אינטערעסע װעמעס הײזער כט8שצ
 ניט קאנקורענציע הײן זאצ עס ז8 איז
 זײנען עט אבער װי «זרי זײ. געטען זײן
 שיק>ד אין הײזער שלאכט גרויסע די דא
 שיקאגא׳ער די יענע, װי אזוי און גא,

 ביזנעם טאן אויך װיצען הײזער שצאכט
 אגענטען, רא זײ האבען םיצאדעצפיא, אין

 םטא־ זײ האבען געזאגט: בעסער ארער
 דער ביזגעם. טוט םען און הײזער רעדזש

 אי־ זײ האט טראסט םצײש םיצאדעצםיער
 היגען פון ארױטטרײבען געװאצט םער

 עם? םען טוט אזוי װי טא מארתעט.
 האנקוחןנטען? די םען פארטרײבט אזוי װי

 גע־ טראםם, םצײש היגער דער #ער האט
 8 און, אידעע, שטיתעיצ גוטע 8 םונען

 8םיל דעם ער קאנטראצירט דעם, נק8ד
 קאנתורענציע די און תןעט,8ם דעצםיער

 זוי8 רוי סצײן. איז'זעהר איהם געגען
 איז דאם געטאן? עס ער חאט אבער

נט.8אינטערעס
 ועד# 8 דא איז 8דעצםי8פיצ אין *

 אתאנײ אז :הייםט דאם — הכשרות״
 אידען ז8 סען8אויפם רן<8ד װעצכע ציאן8ז

 װײבער ז8 פצײש, כשר׳ע עסען זאצען
 אידען ז8 מקוה, כשר׳ע 8 האבען זאצען
 םטארס די אםען שבת צטען8ה ניט זאצען

 חײסט אידישע —־ םאנוםעתטשוחןרם ?8
 וא־ די און שבת רבײטען8 נים זאצען צם,
 שבתאר־ צאזען ניט רבײםער8 זײעחנ צק

 אוי\י זוצגעםײן אין אפהיטען און נדוטען,
 נע־ Tאײגענם^ האט דאס ;זןידישקײם.

 הײציגען »ז בע8אויםנ די זײן דארםט
 װע־ מיר טר ניט... איז עם אבער, נןעד״

ut5 ;וױיטער: געהן
 Tt מראסט״ פצײש םיצאדעצפיער דער ׳ ־

 וױ זאך אזא דא איז עם ז8 דערוױסענדיג
 אדאםצוטריײ אונן האט, א;ועדזזכשחת״׳,

m ,די־ צו געוחגנדעם יך1 קאגיצרעצציע 
ער תיצפפ. ר8ם ^אינסטײםושאז״ ןען

םאר אײנצושפאנמ איתם באשצאסען חאט
ה  םראסם מי׳שער חנר אז — און זי
 ספצציעצ ניט... פראנע הײן דאר איז ווי/
י in זײנעז עס ויען  װעצבע 1קצינגערנ ו

 איו םען װען ראטעותן אםט גאבץ <אננען
 שידוך דער :ק\רצען אין טים״ 8 אין
 םצײש גו^אישער רער געװארען.,♦ איז

 פיצא״ אין איוײשקײט אוי\י חאצט םראסם
 צאוד דאחי ^ועד״ דער װי אזוי דעלםי*:..

 כצי נדערע8 איז םשגיחים, רבנים, צעז
 םון הװעצע 8 חאמנן מה ער און קודש,
 דער געקומען אמ געהםעז, צי עס יואגען
 פאר- 8 געמאכט זזאם און םראסם פלײש

 אידישקײט אויםחאצטען װעצ איך :ג8שצ
 וועצ איך חײסט דאס — 8דעצפי8םיצ אין

 צום יאחר 8 דאצאר טױזענד םיער צאחצען
 אומ ר8פ ?ינדער, —י אין הכשרות״ ^ועד
נ״8רצ8פ ניט דאס דאר איהר קענט זיסט

 אזיבענ״ די ״ועד״ דער צזא8 תריעגט
 דערםח יאהר. יעזיען סומע דערמאנטע

 ״אינ־ דיזען פון רבגים די חצק 8 קריגעז
 נדערצ;8 די אה משניחים די סטיטושאז׳/

 און שםיצ געײען איז ציריק נג8צ ניט ביז
 שוין זיך חאם םען און רעם, װעגען תהינ

 ״ועד״ הײציגער דער תעסען...8ם ט8געד.
 גא'ער.םצײש8שיק ז8 ערקצעחרט, האם
 האבען װעצכע יענינע די און כשר ניט איז

 ערקצצחרט זיינען צטצן,8געח פצײש דיזע
 איז עס בומשערס... טריםח ר8פ געװארען

 איז םען ;חחיג און שטיצ געווען אסער
דעם. צו צוגעװאױנט נעװען שויז

 קאפײ ריכטיגפר דער סוטס איצטער
 שרום דא יײנען פיצאדעצפיא אין :טעצ

 חאבען זיי איז שוחטים, טשיקען אכצינ
 ניט צצכעז אנשטענדינע! פיין מאצ קיין

 אתאני־ זיד זײ חאבען סאכעז. נעלענם
 דאס אבער, םאםייעטי, טיז א איז זידט
 טשיפע די נעחאצפען. וועגינ יײ חאט

 שקצאםען געםאכט ויי האבצן הענדצער
 «ד איז נעװאצם, חאכיז זײ ויי צאג< אזוי

 ארבײט דער פאר זיי טען האם צאהצט
 זײ, האט געוויםןן דער װיםיעצ פיעצ אזוי

 גראדע און ערצוינט, הענדצער, טשיקען די
 חןןזר א נעוועז איםמר נעװיםען זײןר איז

 נע־ שוחטים די האבען אייננעהאצטעגער...
 תכשרות״ דער.ועד געשװיגען; און צייםען

 זײן אצס םיהצצז נעדארםט האט וועצכער
 םא- טענשען אריםע די העצפען צו םציכם

 פונקט געשײינען אויר האט צענען, א געז
 הא־ שוחטים די זײנער״. נעװיםען דער ווי

 זיינען עם אז דערײאוםם זיר אבער בען
 רי אז איז ײעצט, דער אויױ ױניאנס דא

 יר דיזע צו באצאננען װעצכע ארבייטער
 םארבעסערט צאנע זײער האכען ניאנם
 בא־ שוחטים, די זײ, האבען זיי. דוז־ר

 — און טזצ, ז״ער פרובירען צו שצאםעז,
 :ױניאן א אין אונאגיזירט זיר חאבעז זײ
 םאראאײנינ־ די צו רעצענאטען האבען זײ
 ױניאן די איז געװערקשאפטען אידי-שע טע
 שוחטים די אז שײנט עם םעםט; איז

 זײ און באװאוסט ציעצ נעװארען זײנען
מ זיך םיהצען א  זײ װאיז דעם מיט נוטי נ
 נאנצער דער םון טייצ א נעװארעז זײגען

 צײט דער איז באו,וענוננ. ארב״טער
 גום, זיו םיהצען שוחםים די װען אבער

 גאר הכשרות״ .ועד דער אבער זיו םיהצט
 ער אז סורא תאט «ר װייצ םרעהציר, ניט

 די איכער איינפצום דעם םארצירען װעט
 שוחטים. די איבער און הענדצער טשיקען

ײ זאנען צו םיעצ האט ״אײנפצום״ און  ג
 דער־ אינסטיטושאן״״. ,הײצינען דיזען
 א אנגעהויבעז ,ועד״ דער dp האם םאר

ױניאן. דיזער נענעז קאמף
 װאם אצעם. ניט נאר איז דאס אבער,

 טורא חאט אעםטיםושאן״ ״הייצינע די
 באשעם־ זיינען וועצפע שוחטיס די אז א־ז,

 קו־ װעלען טראסט םצייש דעס בײ טיגט
IPD אר־ אויך ייר ײפיעז יײ איז שכל צוס 

ארגאני־ זיר ואצען דיזע װען נאניזירען...

«j אי« דאז ױניאן, א אין ויוען n u ו 
 wnפארלאנמז דאן וייװעלען

 אזן ,tPnJiDr קירצצרע ח׳אעם,
 דאן טריגעז, ניט עס װעצען !ײ

jnp»>m א אין idd>״j.. חמי «ײנען 
 מפאחר. אין דאצאר טויזענד םיער
 און ,מד״ דעם פאר גיט טױג דאס
 דערפאר • טורא, שרעקציר ער חאם םאר

 סענציכא אצע dp ip םאכט
 ד• אונםערדריס?ז צו ;פאוזוכ?
 PD'P א״חס ױניאז... שוחטיס םשיקען

 זײנען סטארס אירישע װאס דאם ניט
 ראס נע»דט גיט האט איהם שכת, אםען
 צז הכשרים בעןpגpג האב?] רבנים װאס

 נ?האצט?ן חאבעז ײעלכע טםארס ציסער צז
 איחם״ ;iPDDprpj וײ?ר? שגת אפען

 pצכpװ זאכ׳ןן pרpאנד קייז ניט טים?ר?ז
 אר• אצם jpnpD'p נ?דארםם איחס האנען

םאר׳ן נאט האצט װעצכע נאגיזאציאן
 דאם — ױניאן שוחטיס די נור באח־... |

! באשעם?ני^.. נעפעהרציכע א איז
 כצי r\ywm זײג?ן זעחם איחר װי |
]m p« טאנ• װי פארשצאפען אזוי כיט נאר 

w p m  tpjpp ps, ד טראטץop ײ וואם» 
«יי אף העטם פיצאדעצפי?ר... זיינען 1 סאו

W?$ |ױ- p־V$DD83
 רpד פון באארד חשאיגם ד?ר

 תאט גאסטאן איז ױניאן סצאוקמאכער
 איי־ נעחאט װאכ?ן «אר צעצט? די אין

 nvDPPBUVD די סיט ?אנפער?נצען נינע
 ד®• אין איצט זין jpj’dpj טיר און רער

np^pt צאנp װי pnm^ ווי dp ,שײנט 
 אא־ זין בײ םאנופ?תטשורער האב?ז.די
 נאכצינענ?! ניט אונז טאצ dpi נעסאנט,

 זײ אז דענטענרינ-טםתםא, כאמף, א אהן
 זײעכדמ גיט נץנאפט איצט אונז האגען

פארב?רייט?ם.
תאנ^ ױאס־םיד פארצאןג

 דעס באנײ?ז «ז בצויז איז נ^פטעצט זײ
 הע־ א םיט םיזאז, צעצטען פון אנריםענט

 די אין• ױאו א דאצאר 6 םון כ?רוננ
שכירזו^

 זיןי, חאצט?ז רpטשורppDםאנו די װי
 די tppp־Mm«f אודאי זיי םײכ« אי*ט,
 tppvn װעט דאם אז האםענדינ, ימיאן,

 פאד?תצ־ די מאריםיצירעז זאצ ױניאז די
 .tnpi ניט אבער דאך װעט דאס נען.

 דאןי חמ? םיר םארצאננ?ן װאם װאריס
 לע־ א מאכ?ן צו רעכט דאס ווי מעהר ניט
 ארבייט?ן. מיר װאו שע»?ר די איז בען
 םאר־ ניט טײנער אונז דאך טאן דאס איז
ײ ן.pכppצ

 געחאט וא םיר .זזאנען װאך צ?צםע
 וױ'ם־נר?>ידענט נאםט, א אונז ביי

 חאט ?ר יארט. נױ פון האצפערין דזשיי.
 ?וםען אונז העצם?ן צו םארזוד א נעםאכט

 אבער זיך האט דאס ם?טעצמענט. א צו
^, ־ ניט ענ ײגג  •pi>«p רpד צוציעב א

 pצכpװ בעצי־נתיס, ידי tic שפארטלײט
* דאם בײ אצץ נאד ייד חאצטעז וי ן י י  ו

 ראס האםנוננע!, אבער נאך האבען םױ
 זיך וועט טענ pטציכp נע?םטע די אין

pנדpד”ב און צאנע די רעןp וחר צדרים 
«וזאםע»ום?ן. אסאצ רpװיד זיך צעז

dp חאפ־ א דא אצץ אצזא, נאף, איז
 סעטעצם?נט. םריעדציכען א אויןי נומ

 אני אויסצאזען זיזי װעט אגער, טאמער
 םארבערײםוננען, pאצ םיר סאכען דערש,

 אג־ און רעכט אונזער אויף באשטעהן צו
 צו דאם צpמיט אונזער? אצע װענדען

םpבא ז.pו
וו, ט י י ו ו ש. ז ד
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een aapnonar ינריאנײמ די* he" 
ptaenepa ס*לד, אזוי DHfrr: r e  *t *n

D /צןי {יי
ם ןי א tw ה npa t w ט די־ נ ד פ י ו  א

u v r n p  ra n  npaw טנג און &ברענ  *וי
רן םון ה ו קיכדער״ אי מ י מ א ל נ ח אם ד ו  וז

אט עה ע די ג צ אנ ra נ n ז אנ opn בי פון ט
pm jiainn np**t וכרים רי ran m en־ 

 מד praen זײ ווען עלנמר, די נרײנט
 און יאנד אין ערםאחננ די סרינען וארפט

 זײ םוטעו די האט הרימנ־םיהרוג^
 איהר nr לעתרע אויף mwpnpaW דאן

 ran tie *ייט ran אין אםילו אבער סאן.
pnnp5 איז ran אין׳ם געבציממ זוחן 

ran tic nim •אוםםארהיי• קײן םוימר 
npbpn נעסארט נים האט אינדיאנער 

 rat* םוטער׳ם זײן imf סצחסח אין נעהן
r*aa*ti.

אי• ran א oenpa חאממ פרויעז די
o םוז׳ם קאםע ran נער ar און m en 

 פאתמממ דעם אגיג-אויף אן נזדזאצטען
 אאנעםיי־ ran tie nwxm די י1אוי און
i’? אױך םצעגען זײ סאםע. נער n זײט

ap*e ,o * o a r׳p מ י ם כ י םארוזאלטוו ײ
 rev ran tpram םארגעצענט פראמן

ע ו x םאר ם n p n ^ ae* o  ranraea ra n 
ט % טון׳ מנ * ע

|t t r v >
ם ה ר ב ג א ר ע ב נ ע ר י נ

בעדריס(בלינדער) ר«זע םון

*  J f t S g g r “ ' 1 ®

tw dp אינםערעםאנם ix באםער־ 
 mo oix טרײמרין די זאגפ — ש׳ח,
 די אין אז — ארםיקןל׳ איתר פון

 אחנמעוואנ־ גים praen װאס שבםים■
tie aran אײן one א *ו rap ,tPo**nx

 װאויטננם־ tpanaporea א געהאם
 בעצ־ אײננעגוונרעוועםער אן סיט ■צאץ

ם תבית׳פײט, מ מל  העכםט? די איז ו
 אזעלמן אין — זױוױ?יזא*יע, פון שםוטע
מ פרױען ״ די ד*בען מבםים מ מז  די ״
g«גחנסמנ n ו»ון רעכט םײססע m rfo 

 אױטארײ דעס^סיניסום וועהרענד חנח#
 םון םרזחנן, די געחאם האכען טעס

װאנתתדן מ ״n*aar ־, ארס חני  tpa**t ו
 ysior <ידרימחנר א *אױןי געמטאנען

m אוז קולםור סון en וחמײ ®א־סאנס 
npa און בעצ־זזבית׳קיים epnp npa*apn*

OTOOO^aarBa a n cttaoaaa aoacaat־ •־*״:׳ v':׳• •)uixpim( }י . ■־־
rarapa n און —  tiw מ מ • וי  םאטערס poetanei i”P ני

rane מר! מנים, חינב^ זײ זײמן םאנמ״  װאט צוםיעז, רוי
 פאר• יאיז6וחנצמ<י זיר אױף 8נ«ןכ» w פעחיג ניט זיינמ

 ra׳anei דער אט אי«ם, טיס טטעלט ®ר !*נטװארםליכיןייט
m םיר וועםען העלד, en ער הייזאער! די פארשפיצעט אםאל 
 אויםנענומען ניכען אין דארף באםבע די tv נעםיהלם, האט

מן. מ  איחם חאב איו נאהאלטעז״ װאו ערנעץ ח)יט «ר ו
u( םון שוין e איז פארצאזען מסראפען... גיטט ערמח אין 
 דארט נעזעחן סאל םיעל אזוי איהם aeh איך ram ענמגעל, דאם
 ניט! נמהר דארם ׳פזין קוסט «ר םעלינא׳ן; םיט קרמן זיך

תי TV אבעי  אדער פריח זיד יעט1 עד !אױפזומז- איזןם ו
 חתונח איהר פיג/ װעט ער .״jreramran זײנינע דאס עפעט

m en מר איך אחי  הא־ חתונח זועט עד י דעם אין אײך פ
 או דעם, אױף װארט עהרען םיין אייר גיב איד אי»", םים בען

 שענען ניט זיד פאד ארט שיין וועלט ran ער־אויא *ועם ניטט,
מן אין איהם ײעסם דו סזןצינא, חערםט, געפיגען״״  קריגען ני

 א*חר !חױת פארצ נעראטען א ארזיסיןוטעז <מט אײר םון און
•*וױימע דאם איינס ותרם זײט ! ■

M זועט ra< יא, יא, — inn ,וזאטעז האבען ־י- ־האבען* 
 אויסיווםע! זאצ אונז um אפילו — אימעחג די אויםנמרימ

נענעי. די םיט צוןױהראמן גאנמן איז איהם
 בטוױזען םעצינא האט נעט, אין-איחר זיך אוםרחנחענדיג

 tie וועהטאנ. םון אויםגעקרימם נעװען איז װאס •גים, איתר
 םאר׳מװא־ איהרע )וװישען אויגעףחמלעה טראכטטוצע איהרע

 אױם־, האמ פייערל א עסייכעל. א דזרכנעצאפען איז יי«ען צענע
 ■יינען נעהיימגיםםוצע א סון אוינען די אין אוינען, םרויערינע איזזרע אין נענצאנצם

ח$ו זיד חאט עס . .v ־ ,: חזנד• רער־שלאגענעם
נעעו מען ה>ט אונטעז .זןערטער שוועםטער׳ט די לםeתra<ויח זיך אי| חאט זי

A .ער m en -»u u i atm מ די אזי n m ז en  rararam י ‘י יי*י י♦**----- - *צײד
האט םארי־צואיז - נעקאונ• איזץ• םאר האכען װערטער דאזינע די נעםאבט. ליך
ני אוועה געהט — — שטיצען צו כדי נאהערשט זי חאט וואס זיכעחזיינ^ א װי נען
ו סוםען. גיכען איז דארפען זואם פייגען, די  געגוג. דא וןעט ער )יםמן

m חתונח en ם ׳פװעו די חאט זי ו אןצו ראיה )ער איוע־, טי
אינט םאדשלאםען און .אריינ אןיער ם׳עא,»מ ץא האט — םײדעצ, נאריט —

je נעפליםטערם J J’, — ןד אז אזט̂ענ ןטםאה װאט פאר ן איז, ווערכע ז׳ שעני ךבוי ״
ארײנגעקומן יםצענדיג ן1טן^ווא םיר אןן ןאגען געדארפט אונז תאסם ? װאפםען זאצ

t די איז וואו — ' '״ י קאטאסטראםע. גאנצע רי םארהיט ׳שוין
זי קומט. זי —

ח! ניאבמ ם׳ארא — ? סעצינא נזאיט 'ארוים 'יא*ר נט”^יג* ט^ה — ז׳י
ײ חאײנע איהרע נױטט, טײדעצ׳פען איחר ׳טטעצענדינ  טיטנעפיו םיט םוצ ״ * 5ײנ

m עייצען חארטע djwviv בריםט en ארויםנעציי־ ׳טאחי זיר ' » ״ ״ ,, . .
בצוזסע ם£אנעצענער דער אונטער םון כענם

נעזאפעצטע I די פאר גענוג ניט אלײן עםיםרעכט 
פמיען האלענדישע ;
ניט איז םרױען־שטיטרעכט דאם ן
םיטעצ. א רeנ אצײן, זיך אין צװעק 1הײ |

 פרויען שטימבערענטינטע װעצגען סיט
I זיר פאר אויםפעםפץן וועלען און רארפען

פאציטישע עקאנאםיעע, vin2Poe<׳e® ׳1
 נלייכבארעכםינוננ געזעל׳פאפטציכע «ון »;

םענער. די טיט
ל«ר 1אי הלאר געדאנס. ראזיגער ran ן

I דעםמוחד םון ניט האט איז, ער װי גיט 
tn  a איע םון ׳טטיצע אײנשטיםינע די 

 םאםע די פון םך א ס^־אדדטיםטען.
 זײנען םאפראדו׳פיסטען אננעזעהענםטע

 אז מײנונג, דער מיט הױם «ד גאך |
או, פרויען, די נואקי ?וםט טטיםרעכט

 םאז קאמו• רעם זיי העאםען ראריבער y׳3
J . םרו• רי אז אבעד ׳טטימרעכט, פרויען 

 גלײכ פאל׳פטענדיג זײן זאא און דארף
 אצע אין מאן cm מיט בארעכטיגט 1

נעזעצשאםט־ און עקאנאםישען פו; ורטים
 זײ נצויבען דעם אין — צעבען ציכעז

m .ניט
סאפרארזעי־ “״צעבציכע ראזינע די
מע־ ^e םרויען ויינעז זיי צי — םטען

 — םינה נםהא קיין פרט דעם 1אי איז נאר
tvnen און ראױת טיט בערנ נאנצע אפיצו 

 en* דאח* םרוי די װארום ארגוםעננמז, ״
ניט אנער שםיםע!׳ צו רעבט ד*ם m ־

rane טיניםטער א זייז צו רעכם יאט ^
 איז םרוי דער װארום אםבאםאדאר; 1א

ארביי• נעהן צו ערצוינט טנזעצ׳פאפטציך
 איבער צאום זי כאם׳ש פאבריק, איז םען

הציי־ עטציכע אדער איינם הײם דער אין • 1
 ער־ ניט איהר איז עם און פינרער, נע

j| םײנונג), עפענםימר חןר לפיז ־צויבס w - - - - - .  a--------*

 י*ווו 2 ,1102 חמעםגער, מגםען דעם
 זייבער כר. בעמהאװען איז ;׳ם

m■ ,m אלס orW D

K ? p" P ? 5 p“

מ ט ען װערט י מז ע רנ א raם« ם

. צזצורײסמ. איםיצען גרײם זיינען ויאט נענעצ,1
ט איר — ‘ ו סריגם יןינדער, »ייו מ י  «יף האם — גים• ו

אצטער. ran םון pb>o« װײנענדינע בעטענדיגע, די דערחערט
— v» ,קײ| פעוזי וועצ איר נעענריגט׳ איו אצץ נאבע

׳ j זאמן. נים ייארט
חענר^ די נעכראכע( דך חאט םארי־צואיז

װ״מז חאבפו ׳פטיצ m זײ אימערע; די נעחןדט זץי צ en 
 «יו האט װאס ׳שײן, וועסעס צאם■, ran צו אײננעבוינען זיד

 האט אבאזמור, זיידענעם ׳ רויםןן דעם דורך דורעעריםען
vw אויסערנעװעחנציןי v בצאנ־ א סעפצער׳ זײערע באצױכטען 

m אוטרוהינ ׳טווארצעם. א און דעס en נעסוקט ראזא און צעאני 
 טטוטע איהרע םעצינא. נעװארםען זיף־ האט עם װאו בעט, אוים׳ן
i די אײדער מיידצעך, די צוםרייסעצט םעהר האבען צ״דעז n t 't, 
 םעצינא׳ם אױף איהר. פון נעטראנען פריהער זיך האבען וועצכע

 שװיים. טראפענם גרויםע ארויסנעם-־אםע! זײנען פנים בצייכען
 גע־ ׳טצײפען, איחרע צו צונעפאצעז זיינעז האר שװארצע צאקעז
 אםעגעש איריר אונםער םון ■צייצעם. רוגדע איהרע י1אוי פאצען
מ בריםט *רױםנעזעהען דך האבען העםד צ םי ט אננן  םיצך, טי
 די םיט םארנייסענדינ ארויםצושפריצען. געװען גרײט איז װאם
n םון םחכם הערציכעז דעם צייהן n ra האט «י װאם ציפען׳ 
 איינכע• ציידענדע די האם אװעקנע׳שאנימן, אונבארעבענט אזוי

 נערײ זיר האם ויאס נעשרײ, דעם יאםער, חןם זיך אי] האצטען
םיט נעװארעז נקפײנינט איז װאם צײב, ארעמען איתר 1םי סען

uu Mltiauaפארהאנתמג איז ימען
נוםנעחײםעז,

 םעםכעו דער
 שיועםםער'םא?י, דאם אינםארםירען זײ

row ער־ ?ייכען ראטסטײן בערםאח אח 
 PHD* און ט׳שערםאז אים נעװארען װעהלס
 rani פאםיםע די תאמיטע. דער m רעםאר
 פריי־ ימדען םיםיננעז רעטרערע האיטמז

E; אנענד. טאג it
 אין אינפארמירם פאםיםע גריװענס די

 *jrm ראז שטעסגמד דאס םימםיימנג »
 נע־ עתמחצט זיינען קראה ר*ז ן1א נעמ

tnen ן םעסרעםאר איז םשערםאן אלם» 
ran .1פ סיםיננמן חן»לע די פאםיטע| ran 

in װעמן פאםיטזנ sii tre?enji יאואו

r אין םרײנד א in. ניס האט םרוי די 
 זיך, געםינט פינר איהר ien םם1א11נע

 אננםט• in ארא« זינען tip שיער איז און
 גארנישט, נעפענט ניט זי חאט טאן ̂יער
 ran םאטער דער איז נעזעץ נאנ׳ן .ױיצ

 בעצ־חןה יםשציםציכער1א ן1א אײנציגער
 אצםraraiD 11 די װי אמי פינד׳ איבער׳ן

נעטאט. ניט חצפ קיי[ נאר פינד דעם אין
 *en געמיםער א םאפם: צװייטער א

 גע־ א און אדװאתאם אז אצײן צענדער,
 זיין טארבאםען האט ריכ^ער, װעזענער

 א איהרער םיט באנעגענען 1צ זיך װײנ
 ניט איהם האט זי װען םרוי; באקאנטער

 ־ נעריכט־ פארפאצנט זי ער האט געםאצנם,
 ,אוםג^ארכ־ »ן קצאגע דער ין«1א ציך,

, םאן. איהר 1צ “זאטקייט
בעט־ רי איז םאקט צעצטער דער אם

 נזינינער1א דער pc איצוםטראציע טע
 sen קאװתנציאנאציםעם, ־ הייראםם

 רי אין יעז1םר רי הייגט נאך צװינגם
 נאנציזא־ צענדער ציװיציזירםע םײםטע

a םםדר־פילוטי! דעם-אפיציעןען טמ n 
■pc pid דער n«in־׳nyipe: איד  םאר־ .

 זד נ אוז עהרען ציבען. 1צ זיך םציכט
e n ע כ ר t דא־ טאפי ן1א םאך, מיין 

 םאדערמ־ די םיז איינע dp איז ריבער
 ran אז םתיען, חאצענדישע די tic נען

 נע־ שױן זאצ פסוק אנםיטשנער דאזינער
 |1א אריין״ תח זײז ״אין ױעחןן שיקט

 די נעכען ■צאץ זיין םארנעמען דארטען
 אזע<- אנדערע און דעק־טינער שצייערם,

אנםיקען. בע
,*  אזעצכע ױעגען צײענט םע װען י

 װאם די, װי ננען,1ענ11א3»ם־1באפרײא
 בראװע די םיז אננעפיהרט איצט װערט

 ים־1א אכיסעצ ערם11 םתיען, האצענדישע
 אפגזד |1א םארעצטערטע די נעםרישט
 צע־ פרייערעז א יף1א ננ1חאםנ שמאכטע

מעצט. פר־יערער א אין בען

טען םאר• דעם אין םענער די םיט זײם ביי

m i «  ,tP o ia ן1א 
ran באריכם orani ג 
 םאדיםיצירו׳ננען נינע

־•־־ —שמנהו בי.
ײז r א אך o_ __________

te פינאג איבער׳ן אימרנליפ 
r שטאנד etraene ran tic 

e truni זציאז

ז ה מ א >: 
orani ט פ^יגיפ. ד«טאצ עניאז pc דאפםאר יפם1ח סאדאף, לואים דר. פון

’28 m e .פאר־ אנצמ11ן־*1צוױײא ציחזן
 און םילד־צײהן די pc ארט דמם נעהםען

 rare און אויבערשנמ rane נײע, אכס
 ייימע חנצמ1 ,םאצארם׳, אונטערשטן
tie tvoippi בײ םיצזײצייחן. די אונטעו 

p איו פיגד נארםאצען א ir ײ עצ־ חנם ג
 rat ענםוױפקצם געטג tpou ran טער

m en זיי צייחן,* אצע סאר פצאץ נענוג 
 איינם םאח־ריקען txeran נימ זיו זאצען

אנדעחג דאט יןי1א
tw םויצ, תרכ׳ן אטעםען ראם אצזא,

r, .שיפס טרעזשרער, םעפ 
» מ י ז י rar ra אי n ? m ם ני  מר יאי1א האכעז אײך tie םיעצע

 אםע־ ניט פאנען װאט םענשפז״ tic הערם
jjo וױײ אח אצנעםײן אין נאז. דורכ׳ן 
jo רי נאפאנט ניג em e די או( דערפין 

 יוי1א האט דאם װאט װירפמג שעדצינע
ארגאניזם. נאנצען אניפ׳ן און צייהז וי

שצעכ־ א אין םזיצ םים׳ן אגמםען צו
ם דאם געװאוינהײט. טע ם ב יאם ט  ח
tic פארגרעסער־ ן1א נאז״ סארציינטען א 
oeii נאדמאנרצען ,“״אדעכאידם טע

e רעפאםענדאציאן  erani ,נא־ סאםיםע 
 אח ■עסער ס. rawojnir tic שטעחזננד

 עמתחיט ומרליך, pra מייםניעם ברירער
pom פינאמ נעװיטע י»װנעהםען1א e שענײאלץ. נר. םיט

.1 .. ו.̂■■ ו■
tie tew צװײטע א o .ר עסז או א  נ
Dram דעם דיענםטאנאבענד אפנעחאלטעז 

x. 1919 טען23 n, האט בפטהאװע) אין 
םשערםאז. אלם זילנערםאן .n בר.

ײ די פין פאםיטע א ארנ םינגער א איגען דאס פארבײמחןנדינ, מן אין זײ סארשטעצען םערע םטע אנ ג
נער'םרמגלימ1א די דיג*יחינען

 ראנ״ א נאך שא*. אין חערשען ייאט כעז
ר פאםיטע, e erani te'DiPon נער  מ

 jd עישםייז, א. עםטער11ש pc שטעחענד
הרבערג,  ב. |1א י1ראפא ם. פעפער, א. ̂ג
 ix למאכט1פ טיט ערװעחלט ראטםםײן

«ן1יסצ1א |1א פײם דער אין האנרלען א »
txu װייטערדינע די ־אײוי n ’p e i מ 1*י שא*. ייי

 באשמםען םאלנענרע |1א אויםגענוטעז erani רעפארט דירעסםארס אן• באארד
:נעםאכט װערען
a האנדמננ די גיםצוהייםען tic 
שא«. בראס. קארזראק ix באצױ- איז דירעקטארם אןי באאח־
 באסאל־ װערען רעפארםםענטם שיעדענע םאר־ די tic םענעדזשערם די דאם צ)

 אינװעסטיניי־ נייע 4 אםיינען 1צ םעכםיגט
 סריד י. םר. םיט צױאכיען װעיכע, טארם,

 אימועםטינײםאר, איצטינאן דעם סאן,
 ix אױסצאנע זייער אלט האבען זארען

 דזשאבעחם, די סח גיכער די <טערזוכען1א
 01א פאנטראפטארס או; םאמפעקטשורערס

 צװישען סארהעלטניםע די אויסגעפינען 1צ
 |1א סאנםראקםארם ן1א •דזשאבערם די

שעיער. מניאן םאר נאר ארבײט םאמן זאלעז האנםראקטארם די דאם זעהן
 פאט־ איגרעפענדענט די םיט רימענטם אנ־ די tic נאנײאתנ די tie םראנע די

 אויא אי) אויםנענוםען תרט1 םעקטשורערט
 ריױבעחג נר. tie רעסאםענדאציאן דער
 די• tie באארד tic נג1ט־הײם1נ דער טיט

 לעםאכט אראכזשםענטם װערען רעהםארם,
d סאר p i ארנאניואציאנס קוםענדען cep* 
n פײן  jik םעיד |1א טשערסאן פאר װאחילען טעט. אפאינ־ פאםיטעם פארשימנע 

ד פאםיםע, רזשענעראל דאר tw רעטאר  װ
ײן װעט «ם יפכ»בע1א םעם  *ecixc«iM ו

 unini ארבײט, גאנצער דער יא1א 1ט«
 rar unini פאלנעגדע די ארן אױפנענוםעז

םעפדעטאר. האיץ, ןנ־■iv י. tw טשערטאן, רייזבערנ, :װעחלט
 ran דאם באשלאנמ) ײײםער ױערמ עם

 באציהוסג איז שטעלעז זיך זאל סעקרעטאר
m* זײ האם זעחן tw 89 ראהאר טיט e

,tVDU d'|1C עגטװיסצתג ריכטינע די
rane יאםצעם*, די. w n !זי־ רי^צײה 

tw  op .fpx זעצ־ אין ;אײנםאך נאנץ* 
v בע t& זיד ריכטיל ניט צייחן די ומצ׳מ 

 םיר biram ?רקצערם, דאט סארםימן.
tpnpt צהאטעננעדרישטע אסט נאנץ 
ו שפאחןן ועצכע1 צייןזן, י  אױא אײנם ז

דן, יאס ח ix 'ite *נ  nvDPen p^pn 
m et, באנטלמס׳• איז, op איו ran־* 

rate נאנץ rapp, תינםינ וױ dp יאם א*ז 
 pen* ריכטיגעז םאר׳ן tpopoe ריכטיגע
tw ■tpo פנסתיפצמנ דער tic צייחן. די
 ם״גט ײאם ,IPdpdk ריכםינפ דאם
tpovex נאז דורנ׳ן oupn פי?צ ip ,Be" 
 tie ײסענט,11< נעװאוינהײם tic שםעגם,

 מיט ניט tpr»t נאז־צ?כ?ר די צי ד?ם
dpbp .נאדמאנדצאן״, פארבצאפירט, 
מ דאס שםערען ״םאנטילט אדער  ריכםי

 באזיײ tprajni רארסען זײ איז אנתםען
טינס.

•1םויצ־צ ם1צ זירי ציחט
e יצ, וזרכ׳ן אט?טט מאס סינד» 
 רpבp־צteכ די אין שאצר. א צייכם כא«ט
 זאןי, ס*ן ete נאזארנט ר1נ»ט רי תאט
 רײני* tw jponen ix אויף דיאכט װאם

סם.1צ די נ?ן
 t'pnrrjPDPoe דאם האם ■דעם, אחוץ

 אויך דאס איז קאצדם, פאראורזאכט םויצ
jic prw די m xnw ײ1אויםנעצ פאר 

pjpj, צוקרימט? ארער np'orai א ביי 
 די tpmp יצ1ם םיט׳ן אטעפט װאם קינר

 זיד ]prater זיי ר,pצ1גpר כים צײהן
א:חגרע. דאס אויף איינס

 (נאז־ ,“,אדענאידם אח “,טאנםיצם
 ר־pp 1יפ׳1א דצי^pש 1װירק? כאגדצעז)

jw ̂ p# כאזייטיגם דארםען זיי tpnpii- 
npt:w פינד?ר -pj tpcopp ix m en 

 rin א tpאנש<ש?גיש אנחנײנ ג?נמ ־עז’
ptpn ?קערי?רציכ tP«npor.

 ow זיו tPO״c ,Wvs נארסאצ׳! אין
 porranec צחיי די oripix הינד בײם
 עצ* tw פאטירט דאט >.pdjw tic צײהן
 יאחר• oppt בי« אםאצ, tw סינןי סון ם?ר

dppt ix זיף שנייר?ז •יאהר p ir אײים 
 jo(npoj*n גאשט?כדיג^ pרשטp די

 am pw איז רpצטp דער אי] צײה|.
־pj D*i־u tw צםppױ1נםp םױצ פינד׳ם

p האט כו^ ir כיי ד?ם. סאר יצאץ נענונ) 
 יצ1ס דורב׳ן eopow een ,rarae פיגד, א

ענטױיפעצט.) tupi ניט ®יצ ran איז
 זיי — צייחן ptn tic טיגקײט3וױ די
 ,מא־ pi’inp* oppt אצם אפאנם3 זיינ?ן

iW — באפ־צייהן ס',raצ« i o*ip onpii 
oxprpiee. דער een opmd שניידע! זיי 

m< איז פריח *we p*rw זיד P, סאכט 
 I םיצך־ ויינןן זיי דאט ,jppipn dix פיעצזן

x״prranrp rane ,tn •מײגינע צײחן• 
jprjpo מייםען ipoenp ran Dtp סא־, 

אהו oppt tx צאר* ' orani באטראכט 
 -par ran ix סאפסאר װיכטינער אצם
npo«*־a*w ^*io o'tic jii^p'iiojp ra 
ran םאצאר׳,‘ oppt ix odip een יאהר 
vm נימ om n*w נאנאר די וואו ארט 
 ran רpטpBr זין opn ,p«* אצ1 ?ר װיצ

tw ,m ריצטינ נים סויצ גאנצער eoix 
 די ; jr*P Dtp unpor פיעצ opn דאם

r״»p ir opn t וחד «פײם נוט ניט 
pn. די poennpo סיד ײאם צרות en־

raw er m צײחז, די סים peran eov
 וועחק . ״םאלארס watnv דיזזנ װאס

מ פאמאכמםמ^  דער • וי
w ו^ם -  dppi nr eoip ם*מס i t םוי־ 

VP < ̂נחכממ איחם#דארןי כממ און  ארױסג
 fjm וױ שאד, גרעסערער׳ v סך א עס איז

>o e זאק ix m*bee אירנעכד jpa?pii 
jnex rarue. .;'־••<׳״ ..*• • - •

t .pnwn jpoip tw tnpi'צ  tpii און מי
n ,1אפיצ וױצ een *t tmi מו~3אי גיס 

 יוי1א פינחןר p*p o״nran אין 01ו«צא
npen דאזינפ די זי׳ p ino r'io tfa םא־ 

״ו 1תצע1 פראדזשיםטעז,  ־p«e אייר א
ppb m סרוי די אתם11 אותאכפן, מיט
p 't itm א פעד,1שא א קאנדוקטאר, א 

 כיט ipae םאצדאט, א אפיצו און טירט
p*p רנאטאר;3נו אד?ר שטארט־פאיןור? 

 א שוםטער׳ א p-t jpd םתי די ם1אר11
 םארמא־ א םט?נ*גראפער, א שגײד?ר,

onpv, ארװא* אן אפיצו און דאסםאר א 
ppoan-ipane p ניט אבער פאט, ’P

גרא־ ם׳ארא
pk  pa דיין חיח אוננעשישטע pn rp w rt דאס!

טpנעצ דאם זיך oen >ir תעצנער אין —  ratfoonp דיין מ
 א tie ra^*r א raw םיידעמ bu א סאדחעסלימז ix אזוי

 ם׳ארא בצ'ף!״.pרנBD נישם סאט ete איז קונםםיאקאדעסי?
ציניצן! פײנע דײנ? פארצירען oopn דו ײאס שןוי׳

npn — ,איצט ראוא! שםום pk ניט p״t צייט ix פאר־ 
jp םים זיד נעתכמז an irp i. איד tprajn ,איך אז אייו pa 

 נארישקײטען... אײעחנ אצע tPramnro*w איםשטאנד ניט איצט
 םארשציס?! אײך איף צpn ,trram טסיצ גים apn איהר 3אוי

 oen םאצנ?ן■ די )pun איצם טראנט pa*xn «ז,3א3 חןר םיט
פארטרױ?ן. iPD'ra ix חר4ז pe אחיסנעפנכמח ז״נען

o*npj ,e — ! סיר 3אוי jpjpn 5 נאר זיך«t»r, — האט 
wen. , ארויםגערןןדט צייחן די חרר

— צ?אני, teopi טטאןי א oen — איין, ייד חער —
n אײז■ ניט איר npt *no כצ סױי  een יף1 ?רגערםט «it' טיט 
ס?״. נאנצער דער אס כ מי  otpppt אױך דאל דיר־האט מיס נ

oj'im  opep optie ipvcm נערװארםעם?ס!...1א
 ארױס־ opippt 1אי1םארי־צ een tpi*w םינקצענדינע טיט

.ratoopnr ran mw רופענד
:רוחיג פן3נעפצי איו ראזא

e ,onipi — םיט פאםירס אונאננפנפםציכסייט נרױםפ 
 om tie געשטאצט אין סנציפ1א te taw *pw ooip op אונז.
 סיר װעצכ?ן םים און יעצם1 דער *i*im jpoip הארןי ײאם ײיני׳

tx ער3א !...teo ix oen •tPom גים וי?צעו jn ec  ot*a n 
 ײם11 נאם oen *t אז םײגאן, tpp םען !סעצינא׳ן ix נחיזאם
m ײאסער riarata !נעסאן teopj oen ,t נאריטפייט א tw 

 כיט האט ,t צײדען... דערפון txonp אצעם nr opn 1”»צ יי
 זאנעז, ix אזוי איתר, ix tpmxea זיד זאצסט דו te סאוריענם,

tpaen oopn n איו.1סארי־צ דיו, jprari איןי ײײו• ערי ®יי  te 
r מנעז t םיו און צזאני׳ן ooni n  a*w נראב וױ זיו tnpaea 
־י■ ' .:־ , םעצינצ׳ן. סיט

p דײן ,oainpi tw ראיא — ir o»m t^eor יםצצ3א

ג. נ םו ױ נ א ב ־ א
 אונזער- ,ון מכיצעום יעחרליכעז דעם (*ו

ג׳זרזנבשיגןייש״) ״ךי ייישונג װערלדז

p11רםpר n׳ra ,רעדאפטאר יאנאװםסי 
a» pe׳o” pa*bapra1 ״

oranc dp הר1 סיר? jnpt ix, ױי 
 ם־ח אײער סים ,tw צײט יאהר אײן 1אי

ד י3ייrartaw ,o**napapara 3׳3w און » , 
o"pa*oam״ tnpr *ite tpopxnpao’w, 

naitpa, ,טאראציש tw r*pc גייםטיס 
 ערצױסם ,rappxran רpמranו דאתם,

 pnorani rartaw tw tPP’inxD’W םיר
x״aaio ם?ר,1נ יצעאש31י tpo'o p'o 

תר םאר אײך ראנס ח?ר*ציכען כױח אי
o**napaprpaw tw םאר׳ן. tpotnp 

 IPiranene'W tw tpmxrar *?הרציכעז
3 ranawײבי ,tw' .*o” pa*oaprata איד 

ien,* »ױ א opn וױיסער tw m p en

 םחי, אינדיאניש? ,אן ,׳שרייבט שבת
 אינםפחד א; טאהאן, חױפסצינג(טשיזי)׳

 פ^ליסישע די tpjpn צppארטי פאנטען
 rarnaw די Den פרייה״טען, און ר?בט

m;״ en  tP'nc pc פאתואצטו:־ די אין 
1 tic tpaאיירער צאנכ נאך שבסים, ײערע 

 tPiPTa די ix tpoippa איז סאצוםבוט
 הייסט Den װעצט־טייצ, op״a פון׳ם
wpnpoR ה״נט
1 dp,כדאי באםת, יאצט ix tpnpa 

tpapa פוצ? א ojn tie aaixptapa’x דא־ 
K rapt tpa*tינסpרDpאנטJpo’Bkp Ip 

 O'w רea «Poa*rpa אינדיאנער רער פון
א זיר םיר tpצpn אצאץ, אין געצaKם  י

 די jpapnpa'K סיט ןpנpנ1פאנ םוזען
pdkd ט־יצ?ן װיכםינפטע tie שיפ׳  ,ט

 tpp איפרינענס, ארםיק?צ. טאהאן׳ם
 tpapציי tt^pii opn oen יעדער?ר, דאןי

tpxaxa .opn ,אריגינאצ׳ אין ארטיש?צ 
 jic• “.פאצ npoia opn tpmp גרינג זעחר

.npaopxpn 27 opn ,nar tPoxצע
npt tw כאדװיפטוננ npn jid שרײ־

*en ^pp'onR tpoaeonpn o'lie pnpa 
tp*ne pr*w*naw *n tpa נאך pap* pK 

nnpo oxnpa tPo**x פריי• ■אציסיטע 
 ea**n *n npn*w ,oapn nnpo jw•* הײם

tp*mc pa אין npon*t*>ni*v npn אםזד 
 Japanpaw pa^op *n•* אין tw מקא;

tva*epa oen ,o*oar npaenaw papa 
i*t נאך oa**n איו *pa*n papenennRC 
 Vi ,oapanaaep npaep*npoe t'e*w* צען

tpo*a די tP*ne די paJpt פרייתיימנן 
.ea**n t w

eJpxnpn — ,*nc pr*aenaw *n 
iMTiPa r a n  aen —  ,t*npa**nr *n א

ע א צי לו א עז ר ס־ ^נ ד ieor צײ״נז3  tw npanpr tpnpn tw" 
npp, אח tpa**̂ a נייםט אין tw nn* fie 

• .a**pa*oapipa
 peran npannppa- אייר, rj*n איו
te ,nea אתז סיט ואצט איחר npn p>e 

>e nr \n tf*׳tpo25 opn tpnp ם1יצעא31י 
ran .*o” pa*oapra«. *a**a nptaw tic־ 

ram tp איד a*a *pbo :naitpa t w 
p*p ,פיס?צ nnw *na זאצם nnpo tpapp 

cneb ra w er tw npa*x*er״^[pe 
raripc p m ea ^ en e  paiftpr np*w 

— nflw a*nappaiaa*w אסת אמ׳ם jw

aw  *n ,n*o״t»  npo אים1ל te'pp 
 ae tPaen* סםריס, polar ,oow 12 שאס,

:n tpoop* ?םאמענ r **a ,te'xiaetpn 
:שאפ*ס*ס*נג

tw anapopa אנבאסראכס nptaw m 
 jran׳tRp p**rn npnina ,tRonpro-eer־

neDלopn ote ,שאפ tw  anapopa tw 
eaenoeaae. >א rar een  o**x pxaea *n 

t*n e**napa rar oen teonpro jpnpa t*x 
ea r  ran te jam  opn nee oopa אל> 
n  ,n*o tw oaeanaeP pou tw t**t אר־ 

pou t**t anapapppnae ,npo**a ^ארביינ 
tpaen באשיאסען enw tpnwaptpne ix 

 םיד jw eep aanxp rania*e א*ין םים
np sen  opae tw apecrar onw (pram

t oen —  ,o**napanr* ,צעפצײנס epipea oer •t ipn ײאם 
• מי נ אי

neo tw *aprt •־*aapnpae'w *lie tmipa tpa**t twtf. 
DRnxo .tpe*pn ix dpbp naRoro'R jpnpa a*a tPa**t "t te 

”panpa'R ,0• !חןצמס־ tne aaen בעריצ pa*napiio*ia t*R op 
m שסעצם et fn איז c*w one t*w tie npo*x׳tPo**nx t. 

cix ,נציפ pnpaaw n  tpoippaa'ne tea**t פוצא סיס .,•׳׳■,*wj׳ -'.,׳Wt‘־׳ ״׳**• ~Jk. ■ k/ ״ ** _ .. t g 4 'יiWrf* . ■v • ■ 4 >«>4 V jT 4. -־• *.t » • ■) V • l i ׳ i i % W 4■ "J * ■ ,% ׳ , * ־ ־* י* ‘'־י ‘-יי »* —t■*—*■, ■-M . *VVY •Wfl

D**pt*oapnpa anapa*m־ e. 
o**t • i ר סי • אלא ׳ ך י י י ײ ^voonapie ״ n ס^י יזל 1*ייי '  »e jpo*1i a*a ipoJvw אצסס1י

e שטאצץ דײן גצבדאכט טא־נעניגען; ־ט  ■rare פרבןי opn ix 
 nneo סינד, ete nee teaea tx T«ײםי׳יסס ..jmaR ״זהנעם

 !..•tt^pfi נאר op מאצם pnnaM pm »׳■J* ן
ס ^ א ה ^ ^ ' tic w erpace איחר npopjmr׳ tw P3>PV

^. . . ׳Hih י *V r I־ # .

* ♦ w e a  ara$pn .,npu**ane־o*o nnw 
n  aa»*pr ■pnorani nwaw tw  y» lw  

lee, eran ^ .‘ o ’spa’oapnpa.
.tea npe**n opn
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̂ר׳סנאפיץ־כיכעל פון רעואסס
 און איהר pm הצשון: נזח שצעזיננער

ער־ אסאצ האפ?ן װעצע; -יוניאן אײער
 עם וועט ,1?ציװצאנ אוכזער איז םאצנ

 םיר האכען dpbp אין אז סיםן, א וײן
 אבער דערוױיצ םארגרייזען.־ געטוזט
 ארבייט־םיםטעם אזיאונזער אונז, שײנט

 האט ip כאטש — און םאצ?אס, אין
dp אער ארייםנעזאגט, ניט ip i פרע 

 דעם םאר׳פטאנעז האס אונזערער זידענט
 נעטרייסט יז * ג סענט איהר — װאונק

 צו קצאוק־אינדוםטריע די איבערלאזען
אויםצו־ זעהן שוין װעלען םיר אונז.

אײך. אהן קוסיען
 װעכינ גאנץ אבער האט װאונק דער

 האס אינטערנעשאנאל די געװירקט.
פצױוצאנז־ אױף האבצן צו באשצאסען

פעםטונ־ אייגגענוםענע איהרע צו<ישען
 די װי ,dpi נאד ,1911 1אי און ,1נ?

 נרויםער א נאף איגטעתעשאנאצ,
יארפ, נױ איינגענומען האט שצאסט,

קלייװ־ צו גענומען ערנםט זיף זי האט
לאנד.

dp קאמוי. מורא׳דינער א געװען איז
 עם האט דאלאר םיציא[ האלנען א ביז.

 מאם אינטערנעשאנאל. דער אפנעקאסט
יםורים, אין ציידעז, אין נעקאסם האם ער
ען דאסי םארפאצנענען, אין  םיר מנ

 טיט או־סחגכענען. ניט װירסליך איצט
dpi אםערי־ גאנץ נע׳רעש׳ם האט סאמף
אינטער־ די האם םווי כצ םוף אבער קא,

נע־ א צוריקציהען געמוזט זיר נעשאגאצ
מאט־ די שלאכטפעלד. םון שלאגענע

 טרײ האנען הליװלאנד אין םעקטשורערם
 די נעבל־בען איז יןױולאנד אוםםירט.

אנבא־ װאס שטאדג^ ניט־ױניאן זעאכע
 איז זי ײי קלאוק־אינדוםטריע, די טרעםט
נע־ועז.
 באטראכם האבעז םיעצע פיעצע, און

 װאס םעםטוגנ, די אצם קצױוצאנד שוין
ipp איינגע־ ניט סיינםאל װעט און ניט

אינ־ די אזױ ניט אבער •tpipn נוםען . _ --------... ״
ט איז עם םערנעשאנאל. .| נעװען זיינען סלאוס־צענטרען, אנרערע איהר אין ני

 אין קלאוקםאכער די םון
קלױולאגד.

 אין א«נג ניט איז װ$ס אײנעם, םאר
 א צײט קורצע א בילויז איז ־און ״

 לא־ די.סיעאע פון אײנעם אין מימגליעד
 װעאען אינטערנעשאנאל, דער םון קאלס

 םון זיין קלױואנד״ אין ״זיעג װערטער די
 םי^ל אזוי באדײטונג. קנאפער גאנץ א

pipn געפיײ אינטערגעשאנאל די האט 
 םא־ 12 ^עצטע די םון מיעף דעם אין ערט

 םאר זיעג.צוגעסוםען א נאףי איז גאטען,
 םה טו — ארבייטער טויזענד מטליכע

?
 װײל גערעכט, זײן װעט מענש אזא

 קלאוס דער םון געיטיכטע די ניט וױיכ צר
 אט לאסיר קליװלאנד. אין אינדוםטויע

 םיט אונבאקאנט זײנען װאס די, םאר
יאר א אין איהר איבערגעכעז איחר,

 איבעראל, װעהרענד ווערטער. קורצע ■
 סאאוהס װאו יאחרען, םרװזעריגע די אין

 גצ״ אויםגעבויט זײנען געמאכס, װמרען
חאבען װעאכע ױגיאנס, םעכטינע װארען

ך ײ  אין םיהאען ׳טטארק גאנץ געי^זט ד
j אבער איז הר^וק-אינדוסטריע, דער 
 ארום־ געװען װאאט זי וױ אזוי קליװאאנד, 1

 דער פון ײאנד דיקער א מיט מנםויערט
ר ״ מ נ  םאר־ נעביימון װעיט, אױסערער מ

ױניאךאנשיקע־ דער אט םון שאנעװעט
מ. ; •1 גי
 ניט אינטערנעשןונאל די האט געװיס * •
 סאױױ אין טאז צו זאך קײן םארםעהאט .
 אוים־ די םאר איםער טוט זי װאס זלאנד ־

מ ױאו אײנבא־ האט זי ױניאן. א םון נ
 קאאוהמא־ די םון מיטיננען דארט רוםען ■

 ארגאנײזערם, בעסטע די געשיקט כער,
 גע־ אאץ איז האיװאאנד אבער רעתער,
 האאוס־ די אוז פאר׳עקשג׳ט, אזוי בליבען

 ניט־ געבאיבען דארט איז אעדוסטריע
ױניאגיזירט.

 קאיװאאנד װארום הויפט־אורזאכען. די
אאע פון אויסנאהם אן געבאיבען אח

 גרעסטע די זײנען ערשטענט, :**צוױי
 קאױױ אין קאאוסס בײ ארבײטער צאתא
 #אםעריקאנעוײנס עכםע געװען ^אנד

 אין קריםטוס, יעזוס איז אסת־גאויביגע
 אין אי*ז יןאנסטיטוציע אמעריסאנער דער
ניט זאכען, אנדערע םיעלע נאד
 איז דאס — ױגיאניזם ױניאניזם. אין

 טך האט װאס עטװאס, געװען זײ פאר
 םרעמ־ סיט אויםאענדישעס, מיט שםעקט

 עכטע םאר גארניט ויף סאסט ײאס דעס,
אמעריקאנער. און אמעריהאנערינס

 געמאכט האט װאס צװײטע, דאס
 באצוג אין ױגיאן־סרוןי אזוי סלמואאגד

 עס זיעען קאאוק־אינדוסטדיע, דער צו
 מאנופעקט^וורערס. דארטיגע די נעווען

 חאבען מאנוםעקטשורערם דארטינע• די
 מאנוםעהטשױ b מיט בשותםות טאסע
 איײ גרויסע די שטעדט אנדצרע םון חגדס

 •ראםיט, כיאכען װעאען םון גענשאפט
 אג״ םיעאע םון אונטערשיעד אין אכער
 םיר ותןאכע • מאנוםעקטשורערס, דערע

 אום אז םארשטאנען, זײ האכען סענען,
 עס און פראםיט, מעהר װאס םאכען צו

 דאס חאכען צײט זעאבער דער אין זאא
 ־•ראםיט, ככבוד׳יגען א םון אױטזעחן

 די אביסעא\םאר אויד זארגען מען דארוי
 דעם עם םאכט םען װעסען םון ארבײטער,

 דארום חאבען זײ פון םיעאע •ראםיט.
 סאניטארע שעהנע, גרױסע. געעםענט

 איםפרואוד אעצטע אאע םיט ®עקטאריס
 נױרט א דאקטאר, א םימ זאגאר םענטס,
 זא־• •אעצמר אנדערע אין #•אאץ ^ווים׳ז

 םאר דםנאזױסס םיט םוויק, םים '<אר
 /און ארבײםער די אז- אזױ מיןסערסײז,

 זײ אז סנםײנט, חאבצן א^ײםמרינם זײ
 גז״עדן װארחוופטינמ? חנם שוין חאבצן
 זײגען ארבײטער דל וח^אט. חןי אויןי׳
־’ םאמע ^ ^ מ א םי מ ^  אבעד גמװארען, '
 און שטייגער... איכמז6װיםענשאפ א או>ןי

 א םאר נעבלינען קאי^אנו* איו חגרםאר
 אנ- אאע םון אריטנאחט אן צײט אאנגע
 נרויסע די ניט סאאומ״צענפמרצהא דעףע

ר ^ מ ד  וױסמן ^רואאט׳ חאב^ן א
ם ^ ס א ^ג ניט. אודאי וי

חאם

םאםע
W«

 זי און געשאאגעז, זיף םיהאען ציו נאטור
 װי עט.נעד«מעז מעג ב־אשאאםען, האט

 אײנגענוםען סוז קאיװאאנד אבער אאנג,
 גע- ?י האט םעטאדע איהר אבער וחנחנן,

 סאױױ אײגצונעהםען אנשטאט ענדערט.
 אנגעםאנגען זי האט שטורם, מיט אאנד

 זי באאאגערונגם־מעטאדע. גרויסע די
 איײ נאך^קאױואאנד אוועסגעשיקט האט
 ארנאנײזערם םעהיגסטע איהרע םון נעם
 װײס־פחןזײ איד.ר יוניאן־בויער, און

 איהם צו חאט ,און םעראשטײן מ. דענט
 דײן איז דאם — קאיװאאנד :געזאגט
 א װערען אויםגעבויט מוז דא מאוכה.

 א נעהמען עם מעג ױניאן. קאאוטםאכער
 ארביײ די איז, עס װיםיעא צוױי, יאחר,

 ווע־ און ווערען. ארגאגיזירט מוזען טער
 דאן םיר װעאען ארגאניזירט, זײן זײ אעז

. טאן. צו האבען מיר װאס װיםען
 איבערגענױ האט •עראשטײן מ. און

 שװער טיסיאן. דאזיגע די זיף אויױ מען
 נאר העז-זיד איעער וױ געװען, זי איז

 כאראקטערים* קורצע די םארשטעאען.
 און ארבײטער־מאטעריאא דעם םון םיק
 קאױר אין ׳םין םאנוםעהטשורער דעם

 קורץ אויבען ד״אבען מיר װאס אאנד,
 טא־ ?אאר יעדען םאר דארף כהיצירט,

 די זײן געמוזט האט עס שווער װי כ?:,
 דאדט כויען און ארגאניזירען םון אי-בײט

 מיט מענש א ױניאז. חאאוקםאכער די
 ימןנײ םיט אױסדױערמןראםט, ייעניגער

 דארט םון אגטאאםען װאאט טאסט נער
 אבער םארזיד. ערשטען דעם נאד שױ\
 געװען איז ער •עראשטיין. אזוי ניט

 אין אאגע דער םאר נעשאפען װי •ונסט
 איחם איז אאנגזאם שטיא, און קאיײלאנד<

 *צז נעאונגמן ביסאעכוױיז כיםאעכוױיז,
 ׳און מניאן, ^ןאאוקםאכער א אתאנידחנז

 די זזאבען׳זיך טאנ שעחגעם *ץ^ איי
 אצוצ- סאיװאאנד פון סאנוםעקמשורערס

 ךא מאיך1װי איו עס אז דערװאוסט, אוגנ
 קאיװ- אח יוניאן שטארמע א גוטע, א

אאנד.
 אפענעם אז םאי צײט די איז דאך

• זיד סעסטען םאד יו^יססריט, י די פ

 אגקוםען דאם םיי׳נען מיר אויםגענוצם.
 דער *עאעגענהײם, n מאחמזז^- חנר םון

 גאענצעגד איז םאמננט, •םיכאאאגישער
 ערשמען צום און געװארען^ אױםגענוצט

 האױר דער פון געשיכטע דער אין םאא
 זיך האבען תלאות־איגדוסטריע, צאנחגר

 ארבײטער־םאר־ און מאנוםעמםשורערס
 נא־ םגים, אא סני באגצנענט .שטעהער

 םון באמטיםט רעםערים, םים םירציף
 זײ• צװישען הריעגם־דעיארטםענט, דעם

געװארען. געבראכען דאצראײז.איז
 ךעזוצ־ דעד איז זיענ איצטיגער דער און

ר1טאטפז *  שוחד גרויסער, אאגגער, אטד
 אין זיד האט אאגע די ארבײט. רער
 געעג־ גאנצען אין צײמ אעצסער דער

 זײגען #זײט אײן פוז װעהרענד, :דערט
 אר־ און ארבײטער פריהעריגע אומערע

 ױניאז־ עכטע ,1מטן נעװאדען כײמעריגס
 זײט אנדערער דער פון איז םיםגאיעדער,

 אין ע^דערונג שטארקע א אױך נעסומען
 פיעאע נאר פון דענחען און םיהאען דעם

 פון אנםיהמר דער האנוםעקטשורערס.
#1 איז סטרײמ דעם 9 il .וועא־ באעק, מר 
 כחות, גרויסע זייגע אאע םיט האט כער

 בא־ םינאנציעאע, און אינטעאעהטועאע
 םון מען .דאחי צײט דער דורןי איז יו׳ניאן, די קעםםט

 װײדזש־סקײאס האט ער םענש. אנדעה גאגץ א נעװארען
 די אין פאקטיש גאויכען אנגעהויבען

 די םאר ױניאן א םון נויטווענדי׳גקײט
 םיט »ז דערםיהאמ, האט ער ארכײטער.

 איבעחאאיזם און גוטםסייט גאנצער זײן
 ארביײ די םאדטרעטען ניט דאף ער קען

 אםאא עס האט ער װי טער־אינטערעסעז,
 אין אז דערםיהאט, האט ער געםײנט.

 ער העז אםשא, ׳ װײדזשעם, םון םראגע א
 אםת זײן וױאעז, בעסטען זײן בײ ניט,

 צוגעסוקמ זיף האט עױ אונפארטײאיש.
 שאע־ ב. צו ױניאךםיהרער, אונזערע צו

 האט ער און םעראשטײן, מ. זינגער,
 זיײ ױניאךםיהרער די »ז אויםגעםונען,

 דזשיהע םאדנע, יענע אט גארגים נען
 | vt רי האט עד װי גאגעז,דעטא גרואיט,

 מ־ זײ חאט ער אײחנר אויסגעםאאט,
סענט.

 גיט העזיכט דער אין געװיס איז ער
 סאנוםעקטשורער. אײנציגער דער נעװען

 צו געקוםען זײנען אנדערע םיעאע נאך
 רע־ דער און איבערצײגוגגען, גײע גאנץ

 םאר־ םיעאע נאף איצט, דאס #איז זואטאט
 קאאוס קאיװאאנדער די האט האגדאונגען,

 די אנערהענט אסם׳ן מאנוםעקטשורערס
 װעא־ מיט קערפערשאםט, די אאם ױגיאן

 צו האבען מאנוםעקטשוחגרם די כער
 םון הויפט־פונקטען די םארהאגדאען.

 א זײן ?אא עס זײנעז: אגרימענט דעם
 װעא״ רעםערים, םון באארד שטעגדיגער

 שאיכטען צו מאכט די האבען זאא כער
 צדדים בײדע די װאס סכסוכים, אאע

סעטאען, ניט הענען זיף צװישען אאײן
 צײט צו צײט םון םעסטצושטעאען איז

 אינדוסטריע דער פאר װײדזש־םמייאס
 זאאען צדדים בײדע אז זעחן, צו און

אגרימענט. דעם אויםםיהרען עהראיך [
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 פון באשטעהם רעםערים אװ באארד דער
 טשערםאן, םעק, װ. דזשוליען דזשאויזש

 דזשאהן און ראזענםאז י. םעמועצ מעיאר
טעקציין. ד.

 די זאלען אסם^ובער 1ערשטע •יעדען
 ײײ־ פון םראנע די אױםגעהמען רעםערים
 נאװעםכער ערשטען יעדען און דזשעם,

 ענדערונגען, די אויםםיהרען זײ זאלען
 און ראטזאם זײן צו זײ שײנען װעצכע
 בא* װערען װײדזש־םקײצס די נויטינ.
 אצע םון אונטערזוכונג• אז נאר שטיםט

 עם קרעען. נאר קען מען װאם םאקטע),
 אנריטענט דעם איז אנערקענט װערט

 1אי 1או װאןי־ארבײט, םון פרינציפ דער
 אצטע די דארןי יאהר דעם פון םשף ידעם

 אפטחגםען שטיק־ארבייט םון סיסטעם
 דאן װאר־ארבייט. םאר פצאץ איהר
 סיםטעם די אפנעשאפט נעגצציך ווערט

 אר־ און שאפ, אין םאב־קאגטראקטיננ פון
 םחען אויטםייד־שעפער די אין נײטער
 װייזדשעם, he םסײצם זעצבע די קרינען

 איגםײד־שעפער. די אין ארנײטער די וױ
ײ די דארף סצעפ םון צײט דער אץ  א

 מעג־ װי נצייך אזוי ווערען צוטײצט בײט
 אנרי־ דער ארבײטער. אצע צװישען ציד

 אין און צייט, יאהר א םאר איז טענט
 םםר״קס קיין זײן נים דארםען צײט דער

 באארד דער םײדען צאקאוטם, ״פײן 1או
 -רי טטהײסען. זיי זאצ רעםעריס אװ

p און רעפערים די סון אויםנאבען t חןר 
 נעסראנען ווערען םאשינעריע נאנצער

 טא־ דער פון און ײני*ן <jn םי| נצייד
׳ ! אסם׳ז. נוםעתטשירעחפ •• ׳

 זײנע איז אנרימענט רער איז דאס
 פוצםטז- די םײנט ער ־ חויאט־אומטען.

ם פון יעריױניאז «ז אכערקעכמג ײי ד  דן
 פצאײדמאנופ׳ןהטשו־ *}ציזולאנדצר די פוןי

 4אי םיתת^ אוגמר צוים ־אוך, רעוים.
אינ די וואט ייזנ, גרצסטער חןר דאם

ס מ ק מי i א w  fim
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 ביםער אזױ און נעחאצםצז, צ*» אזױ
 םון פרינציפען די נעמן זיד געומוזרט
סן עוזרענהאםג^ ענדציד איז ױניאניזם,  סי

 א פאר פאםט עס וױ וױרדע, אםת׳ער
נעפאצען. שונא, נרויםען
 םי• צעצםען בײז געוועז זײנען םיר

 קצ^ב־רוםם די אץ שבת צעצט׳מ טינג
 וואו יארק, נױ אין אסם׳ן נאר חנר םון

 נעװא־ םארענדינם איז אגדיםעגט דער
 צוזאמענקונפט א געװען איז ר?ם רע;.
 אינםער- דער םון םאחפטעהער די פון

 איהר םון פערזאז רער אין נעשאנאצ,
 פון באראװ, אב. םעקרעטאר דזשענעראצ

 םון אין •ערצשםײז x< ■רעדדענט וױים
 די סון םיטגציערער ®ח דעצענאציע א

ט; אײן םון צןויןאצם, הצױוצאנרער ײ  ז
 • הצױר רער פון פארשטעחער די םון און

 פון׳ אםס׳ן, םאנופעפטשורערם צאנדער
 חנ^ע־, די פון און זײט, אגדערער דער
 .11 דזשוציזןן חשארזש העררען די רים,
 א טעקצײ!. ר. און דאזענםאן ם. םעק,

 גאנט, דער אין שפעט ביז טאנ, נאנצען
 אײ שצאכם די נעײארען אננעםיפכט איז

 םאנוםעס־ די װײרזש־םקייצס. די כער
איצט אז נע׳טענה׳ם, האבען משורערם

p״i די אין ענדערונג 
 די וױיצ רײחןן,. נים

 דער אןן גוט פארריענען ארבײםער
 —און נעווען, וױ נרעםער גימ איז יסרות

 פעוצ־ ם. טענוו^ איגערינע אצע די
 פון העכערונג א נעפאדץרט דאט שטײן

 צויט ארבײטער, אצע פאר פראצענט 30
 ם׳מ און םארדינםטען. איצטינע זייערע

 און פערצשםײן ם. הערן באדארםט האט
 שטאנד־ זייער םארטיידינען באראןי אב.

 פון סענםנים גריסרצינע וועצכע !פונקם
 נעצאםענ־ שעהנע א פאר װאט םאסטען,

 נעםאכט זזאט רערע פערצשטײן׳ם !הײט
 נינפיחצם, האט טען אײניתס. טיםעז א

 נע־ איז אעייטער י1 *ואר קײס די אז
 אויםנע־ האט פערצשטײז ם. װאונען.

 ארבײט. נרויסצ א חנדע <ײ« טימ 1מא
 אצע םון חערצער די נערימ־ם חאט ער

jn זײן אין האט ער צוחערער. jn נע־ 
 צעבעגם־ א נצויז ווי טעחר םאדערט
 נע ער חאט ארבײטער״ די וױידזש.

 װי מעהר, אוין* רעכט א חאבמז זאנט,
 א חאט ער עקזיםמענץ. נצויוע די אויױ

 און נציס אביםעצע אויף האבעז צו וענט
 צו רענט א ומוט ער צעבען• אין נענום
 איז װאס אצעס, הינרער זייגע נעבען
 זעצבםט־ נוטע, ווערען צו זײ םאר נויטיג

 נאװי־ חאט ער אוז מענשעז, שטענדמע
 1זיינע זײ ווי ײייחשעם, די מיט אז זען,

 טאבען קוים .ארבײטעד רער קען איצט,
צעבען. א

 מאנוםעסםשורער וי האבען נעװים
 זיי זאנען. צו עפעם זיר פאר אויך נעהאט
 פ«>נקױ ביטערער דער םיז נערעדט האבעז
 אנ־ שוין תאבצן זײ ווןום דעם, םון ועגץ,

 פרײזעז, אצטע די אויוי ארדערם נעגוטען
 נים אבער תןוט עם וג ו• אוז וו. ז. און

 קורצער א נאך רעפןװ־יס די נעחאצםען.
 די ארויםנעטראנען האבען באראטהוגנ
 חעכע־ אצנעםײנער אן םון ענםשײדונג

 אצע פאר פראעצנט 20 ביז 12 םון רוננ
 פצאוס־א^דוםטריע. דער אין ארבײטער -

 נוםער דעם אץ פצאץ אנאגדער אױןי
 אײנצעצהײםעז נעפיגען צעזאר דער וועט
 פערצ־ jd װ״חש־םפײצם. גײע די םון

 ארבייטער די םון נאטען אין האם שטייז
 זיר ערקצערט און רעפער-ים, די נעדאנסט

 דאםזעצבע וײ. םי.ם אײנםארשטאנען
 דער tie נאטעז אין בצעק טר. געםאז האט

 איז אזוי און אםם׳ן, םאנוםעסטשורערם
 tie סצאב־רומם די אין םיטיננ דעם אויף
 צעצטעז יארק נױ אין אםם׳ז באר דער

 1זײ 1צ ביז נעווארע! אויםגעםאכטען שבת
 םון.רער זיענ גרויםער דער יונקט צעצטעז

 בםרט קציװצאנר אין ױניאז קצאוסםאכער
 אינמער־ גתיםער גאנצער אוגזער םון און

בכצצ. כײשיאנעצ
 1א שעהנער, א נרויםער, א איז עם

 נרעםער, דאם זיענ א זיעג״ עתרענהאםטער
 םאר־ םוז יושד״ פון זיענ איז.א ער וזײצ

 עם־ םימ האבען וועצכע די, אצע שטאנד.
 איבער־ און דערצו״ ביינעםראנען װאם

 טאפטםױ און ענערגישער אונזער חויפט
 איז פערצשטײן, ם. װײם־פחמידענם צער

 סציװצאנ־ די פון טעםבערשיפ נאנצע די
 אינ־ די אצע םון םעהר אוז צאסאצס דער

אמז1 טערניישיאנעצ  צו אורזאנען אצע ז
 זייער םיט נציקציןי און שטאצץ באםת זייז

ױנגג עו »׳ נ
 םיר אבער •אפשר, איגערינ אי« עס

 בא־ געוועהנציכע די סיט ענדינעז םוזען
 רער םח םעםגערם די אז ווערטער, נאצע

 ווען־עם־ װי סעהר, איצט דארםען ױניאן
ײ פעםם זיך האצטעז איז־,־  ױניאז• זייער ג

ןהרציד. אןן איץ, אגדיסומט דער וױ ם,1נ
די םײנען טענען עם וױ
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 הצייר איז הצאופםאכער די דאו וױיםען
 איצטימר דער דאן־ איז באםת אז צאנר,

 װייחש־ איצטינער דער םים אגריםענט
 חזזוצטאם דער אצץ םו| םעחר העכעחנג

 tub דארימר ױניאן. םעכטיגער ןייזנר סון
 כדי איתר.םאכם, מי בצײמן ױניאן ךי

 אויםנעםיהרט סעגען זאצ אנרינמנם דער
םוו ווערען,  כדי שםארפער, ווערען און.

 בצײבען מוזען ניט זאצעז ארבייטער די
 אוים־ איצט ביז האבען זיי װאם דעם, בײ

 נעגונ• עם איז דערװײצ פאר — נעקעםםט
* דמתזייצ.- םאר- טאסע אבער

 אינ־ זײער און בעאםםע פון װאהל
אן, ע ײ ל א ם ם

 םון ענחן צו ,זײנמן געותחנציך וױ
 צא־ אונזעחג אצע אין םארגעסוםען יאחר

 און בעאםםע, נײע פון וואהצען האצם,
 אינםטא־ ?ײער אײנםיחחנג, זײער אויו

 געײען זײנען םיר זאגט. םען װי ציישאן,
 אינםטאציײ דער בײ צאסאצם פאר א אין

 פרעםער, ד' בײ ,35 צאסאצ אין װי שאן,
 אינםטאציײ n נעםײערט האנען װעצכע

 -א םיט און באנקעט שעהנעם א טיט שאן
 נע־ םיר זײנען אויך רעדען, ביםעצ היבש

 פון םיטיננ אינםטאצײשאן אוים׳ן מען
 נים םיר קענען צײדער אבער .17 צאקאצ

 אינ־ אצע כײ — צאסאצם אצע אין זײן
ta װיצע[ םיר אח םטאצ״שאנם, nאגען 

ערװעהצטע. נײע די צו ווערטער פאר א
העחמ, צו אונז עם פרעהם ערשטענם

T חאבען יאחר דאם או t םיטגצידער די 
 נאטײצי«ט צאיןאצם םארשיידענע די פון

 זייערע פון װאוזצען די אין שטארהער םיעצ
 עם םריחער. איז עס װען װי נעאםםע,

 און םעחר אצץ t» םםן, פצארער א איז
 1אי אינטערעם נעםען םיטגציחןר םעהר
 םאו־ א עם איז צווײטענם, ױניאז. זײער

 צאמצ וויבשע א נאר אז הערען, צו גענינען
 וויחנר זײנען געאםםע םריחערינע די פון

 נא־ פרא װאם נעװארען, אויםערוועוזצט
 נרױ־ חנר פון װײזט^־אזזדךו^־טײניכנ

 וועםען די, האבען םיםגצידערשאםט םע־
tגעשענאם צוריפ יאהר א םיט האבען ״ 

 אפגענארט, ניט זײ וואבען צוטרויען, ז״ער
 Ur״t נעטאן זמ«רציד און טרײ האבען און

 *ו זאנען םיר װיצען דריטענס, שציוזות.
 דער אין אז נעאםטע, ניי־ערוועהצטע די

 הא־ םאצ, אצע װי םעוזר צייט, איצטיגער
 און ט־ויםע א זיך אוין* נעגומ<ן זײ נען

 זיימר אויםנאבע. םאראנטװארטציכע זעהר
 פון ווי שװערערע, םיעצ א איז אויםנאבע

 װעצ־ םיחחגר, ארנײטער אםאצינען דעם
 שייצעז נעפענט און נעשפיעצט האט נער

 זייז אין צארעצ סצ״נעם א םון ראצע די
 פון איצט איז פײצ ענד רענפ דער ױניאן.

 ניט דוצדעט ער םארט. נאכץיאנדער א
 1אי דעספאםעז שיינע דוצדען ניט װעט אוז

 1זיי םיוזדער רי זאצען און דעסנאטעצעך.
 צו םיהרען נאר עם קען בצינד, אזוי דאך
 אגי דער פון ױניאן. דער םון רואיז חנם

 <יט םיחרער ׳די טארעז אבער זײט רערער
 צא־ קײ|'שוחנכציטע, פיינציננע, קײן זײן

t׳i| װינטעצ, נייעם יעדען םון נאװעגען זיך 
 װידער פעז דאם װאם בצאז, א טוט װאם

 דעםאראציזאציע. און נאאט צו פיהרען
 םאר־ םוז בעאםםער װניאן איצטעער דער

 םיט ניט ױניאן זײן םיחרעז צו שטעריז
 סיט נאר סראםם, נרוטאצע םון היצף דער
 דער םיט איגטעצעסט, זייז פת כוח רןם

 זיי! מיט איבערציעוננ, זײן םון קראםט
 איבער־ ניט זיך ראהי ער נעטויישאםט.

 אונ־ עד דאר^ וחןנינער נאך און מעצען,
 m פון דענסועם־קראםט די טערשעצען

 ױגזאז די און םיחרער דער םעטנערשיפ.
 גיט אוננעטײצט, און איינם זיין םוזעז
 יר דער אין עצעמענםען באזונדערע צװיי
 און •חאבען הען בעאטטער אזא נאר ניאן.
 צוטרױ םוצםטען רעם טיט זיכער זיין ימן
 דער פון םיםארבײטערשאםט דער םים און

םיטנצידערשאםם. נרויסער
 ניײ אצע דאם איבערציינוננ, דער איז

 אינטער* אומער אין בעאםטע ערװעהצטע
 נרא־ םארט, דעם םון <ור זיינעז נעשא;אצ

 דער טיט ״נערעכםיגקײם״ די זיי םוצירט
 הא• ױניאנם זײערע וואס עוזרע, נרויסער

זײ אויםערוועהצענדיג נענעבען, זײ נעז
םיחרער. זייערע אצס טױזענדע םיצע פוז * ______

4 לאק. פון בענעפים טעאטער צום 5
אונ־, געהט װאס צאתאצ, דעזיינער רער

 א גאך איז ,45צאפאצ_ נוםער דעם מר
 נרויםעז צװײגעצ׳גייאויזי.דעם ױננע נאנץ

 אינםערנײשאנאצ. חנר פון שטאם־נוים
 אויםפא־ בעסטער רער אין זיו נויטיגט ײ

 חאדעווא־ םאחיכםינסטער דעד איו ®גג׳
 דע־ די נ#רייהעז״- tf»p זאצ ער כדי ניע,

 זיך וזאבע? ,אריםטא?ראט«ן"', די ז״נעי,
 צאגנ ניט ערשם יזגיאן א אין אמאניזירט

 צא?אצ דער יאפ1 צייט״• דער םאר יײיה•
אױסנע־ תינש גאנץ ער איז זקזיסטירם,

v . J W j. זיימ חאם WP ,םיסנצידער

p e ה• ג םן ײ ם

 ער־ פראנצעטע ארבײטער נייע א
ט׳ זיר הייבם  איײ די jjnwppnw 1טי

אײנענטיטער. פרױואםע צו זענבאהנען
 אצט< אן איז פראגע אייזענבאהן די

 צאגד, 1אי אונז ניי אננעוועהםאנטע
 *P כיט איחר אין איז םאצ j״p אכער

urn ארבײטער־ די אזוי.שאחז פארםישט 
 האט םענאט דער איצטער. וױ םראמ

20 djpחגם אננעכוסען דעצעםבער טעז 
 האט יחןצכער כיצ״, רעיצוועי »?אםינם

 דורך אבער םראנע. די צײזען געזאצט
 ארבײ־ די איז פונ?ט אנטי־סטרײ? וייז

 נעװא־ געצײזם <יט נאר ניט טער־םראנע
in, ,םאר־ םיעצ נאך םאר?עהרט, נאר 

i •1געײארע שארסט n האם פרעזידענם 
 פרא?צאמאציע, א ארויס;עצאזען איצטער

#t צוריקנענע־ װעצען אײזענבאהנעז די 
 כעצי םריהערדינע זייערע צו invn כמ|

 דיזעס .1920 מערץ, טען1 דעם כתים,
 אייזענבאהן־ די פון ױניאנם די צװיגנט

אקציאן. כאצדינער צו ארב״םער
 םאשײ אײזענבאה[ די יוניאן, 1איי
 צורי? חודש א םיט נאד האבען גיםטען,
 דער איבער אפשטיםונג אן נענוטען

i אויב טאז, צו װאם אגע1ם n אנ־? 
o ru ״?ם1םם נענןגז נעזעץ א אן נעהטט 
 ױניאן דיעזע י איאענבאהנען. די אויױ
 זײ־ װעצכע ,1ע1.םיטנציע 125,000 האט
 בײ טאשיניסטען אצס באשעםטעם נען

 םון אצענט1ם נ״נצינ או; אבט כאר<ען.
 צוואנציג און םינף און ט1ע1הוג יעזע1

i 1טויזענ  pp* 1» װיכטעסםע סאםע- 
 נע־ האנען אײזענכאהנען ביי 1כײטע

Dn«8P i אויב אם1 שטיםט, n נעהמם 
 זײ ן1זאצ׳ םםרײ?ם גענען געזעץ » אז

 יוניא! דיעזע ײ?ען.1סט אתים גצײך
 [ בא- איינשטיסיג נם«ט «ס, ר.גיםט .תאט,

 און געזעץ דעם 1עכע1ב צו גצײד שצאע[
תנג די זאצ מי in■ זיי ח ’i n צוו״ננען 

 נעםעננ־ אי] שיפען אחא• 1בײטע1א צו
o זיך 1םע1אונםעחוא ניט 1׳1םא נים n 

נעזע־ז.
n די צי n i  נאכ־ װעצען ױניאנם 8

 ױג־ 1ריעז« םון בײשפיעצ םn פאצנען
 אבער ,1זאגע צו שװעו• צי)י1טי8נ איז 1יא
 איי־ די םון ימיאגם 14 םון 1עםע1ם1םא

 םעםועצ פון זיינען 1נײטע1זענבאהן־א
א צו נעתםעז נאםפערס׳ן
ץ ^נ פ אנ  םאנ־ 1םא װאשיננטאז p>p פ

 בא־ װעט פאנםערעגץ יעועו־1 או; טאנ,
 װעצען ,,t װאם שםעצונ^ די שטיםע!
 זײער אז טען,1עמוא מעג מען נעהטען^
 הפוזות צבצ 1אדע אזוי, זיין זאצ שםעצונג

אנע אזוי, כטעט צי אצו  שםע־ די ,ווי1^ו
i םון צו« n 1אבע ױניאן.- םאשיניםטען 
uni זאצען ױניאנס אינעו־ינע די אםיצו 
 זיך גאנצען אין װייט, אזוי נעחן ניט

 נעזעץ ריעזען אונטעל־ 1םע1װא1אונטע
 האם אט און ניט. זיכען■ זיי װעצען
 צעבעדי־ א «1־?אט1בײטע1א Dn איהו־
i אויף םען1שא א נען, n !םצעכע

i 1םא n ,גאנ• אין אז באהויפטוננ
o אונמעו־ אונטעו־װארםען ןיך צען n 

 1בײטע1א י1 וועצען נעזעץ אנםי־םטרײפ
 1מי ינדע.1ג סיעצע םיר האבעז נים,

 און װייטעו־ שױט א נעהן 1זאנא װעצען
 אנטי־סטרײפ dpi אהן אםיצו אז זאנען,
 אויםצױ שװער 1זעה זײן װעט נעזעץ

 אייזענבאח די אויוי סםרײפ א םײדען
 זײע־ צו אום זײ פעהרם םען בשעת נען
 אײ־ י1 איינענםיםער. םריהערדינע רע

 באשטימטע האבען 1בי'טע1ןענבאהךא
onu n p מוזען װעצכע םאדעתננען, און

 זיי־ װאם ,1דעזי<נע י1 םון צאהצ רי װײצ
ip אין ניט נאף נען i ,א 1גא איז ױניאן 

^ ײטענ  זאצ 45 צאפאצ י1ב און באר
inpii װעצ־ די, םוזעז פ,1שטא און טעכטינ 

 זײ װײצ װויםען, צ”רװn נאך זיינען כע
 יחסנים״ י1״ 1םא צץ8 נאר זיך 1צטע8ה

w — איהפ אן אנשציםען זיך in איז 
 אתאני־ םון בייט1א ?ע1שטא די נויטיג

i אניטאציאן. און זאציאן n םון צוועק 
o n םאנטאנ, נעפםטען בענעםיט 1טעאםע 
 צו איז טעאטלה טאמאשעװםפי׳ם אין

n״ii דיע1פא םיטצען שאםען m נוטע 
i םוז םאצכציד ארנײט. n זײן בענעםיט 

m און םאצנ,1« אן i העצ• זױ8 נאר י1דאי 
ipp צא־ «1עצטע די ווי פאצנ,1ע ;.וןם 

i םון פאצס n 1 אינטעתײשאנאצ dp 
 אז צאננט,1םא םיעצ גיט 1נא דאחם איז
 טײ• מייםט ים1צײ די פצאופמאבעו/ די

ipp ר די אוז ^ צ טנ p אצע םון םי in i8 
 יוי1א 1אם?1מ1פא נוט זײן זאצ?ן צאשאצם

m םארשםעצוננ, םצאטער o n ,טאנטאנ 
עו ו  שאו״ םון.שצסח׳צ? םאו־שטצצוננ צו

 •ipbDPP דיץײיר װעצנצז אין 'צאטאן״
 ippbpii אין *ין חייפט־דאצ׳ג י1 שפיצצם

w ר4אי מ ווו מ
aiŝ  *■tit

 וואצםען וועצכ? אח tnpii כאפרידיפט
 אפיצו פיצייכט p״idd א צו «?פיהרט
i אונםצר n ם חננ  דאס אצע.1קאכט רעי

tpmppout צו 1איצטע אײזענבאוזגען די 
tP08H*n נאך זאף די סאכט צ8פיס8פ 

ipipp’t. פיעצ
מן ־ ‘בדאדעחזודס •.י־עיצוחגי די  ױי

 פון יוניאנם ע1יטענע1טנצש1פא p'p ניט
ipj8P’ipo8 p« די in נ?װעהנציכע 

ע אכער אמאניזאציאנ׳ס, ײנ  שוי[ 1זיי.ז
 א 1האבצ און אמאגיוירט נוט צצננער

ptpdpd זײער 1איב? אצע1?אנט y x■ 
 םים־ שםארק אויך האט וײ דוסטריע.

i 1?;?תאצם n וואס םאפט t״ip א־נ־ 
pnoon םפנשצן וואם אזא, אד1נ איז 

 םאנטאנ אצע טען1דא נים זץי כייט׳ק
 א-1• ניינצמ זיכ?ר אנ?דשטאנ.1 און

”jpt כײ 1בײם?1א די םון צענם 8 n- 
o בײ בײט?;1א כאהנ?; n זpצנIp ״םו  1־

t״ip. ײ־ זיי װי אזוי צעבפן. נאנצצן? 
ipj 1צנ?םײ8 אין י,1אוי ipdpd ,ipoupt 

 אגי* זײ דואכצן ,1כײםע1א pבאצאהצט
pBצmpo p צו מענציכ?יימ?ן און צייט 

 םיטנע־ האט אס1 דעגקען. און צעזע!
ײ'1א צאהצ גו־?סםע די אז אכט,1כ  ב

ײ טער  נוט זיינלז אײזצנבאהנען די נ
ip סיט כאקאנם i .א״זענבאהן־פראגע

tie ipm די ’p עי די צוו ^  אח»*־1ב .
 זײנצן וואם ם?גשען, אויף זיינ?ן ועדם׳
 באתנצ!, די בײ 1בייטע1א בעװען אציין

 אויסנעװאקסען און 1צויגע1ע זיך האבען
ip אין tp 'i װאט־װאם, און יע,1אינדוםט 

 שטעח?ן1פא אייזעננאהךפהאנע די אבער
 ־1װאה ם1׳א־פצעה אם1 גוט. ויי.גאנץ
 אײ־ די װאם 1םא אורזאכע י1 שייניצך

a מטר» ױניאנם, ייטצדועגנאחךארב n 
 1יטענע1טנעש1םא ניט ז״נען זײ װאס

n n i8  po ,גע־ אבעו־ האבפן יוגיאנם 
pou| 1םא שםעצוננ א i n •נאציאנאצי 

u iv t םון t״ip י?,1וסם1אינ iin n p n 
ײ p נ in i8 ?1 יוגיאנם 1אםערי?אנpiiט 

 ־1.1PDP1 אצם אםט11.פא זאך 8t8 נאך
 צײ זיי וועצכ?! 1םא םאציאציזם, 1צינ?

] ^ ׳ םײצר. 1םא װי ט
 ־1PP pi'ddpo גתיספ, צװײ בצויו

 1בייםעipi8P»iPD8 18 םון פטעז8ש1■ע
 tip נאציאנאציזיתמ געםאדערט האבען

t״p’lDDiii'K pip.) — י1 — אײנע
 — צװייטע די און וטטריע,1צ?;־אינ1פויר

 pp איז צעצטע י1 אייזעננאהנ?(. י1
iptppb8 ערשטע, די זײן צו באשטימט 

 *ip ײערען■ ט1נאציאנאציזי װעט װאס
 װיכםיגםםע י1 אבםאצוט זי איז שםעגס,

 נתי־ א פון צעבפן 1םטצינ?8ג?זע<ש צום
jpo פאטעדציעצע! אח י י?צ^1איגדוםט 

 ,נא־ םעהר זי איז צװײטענט, און, ,1נ8צ
 1אפטע1כא 1איה אין יםטיש"8ציאנ

1מי האבען אצײן.  ביים t8 נעזעהן, אןי1
 1צושטאנ 1אויםעמ?װעהנציכע ערשט?ן

 ?גיתגג1 י1 זיך האט 1נ8צ 1אמזע אין
 נאציא־ צו נעצװאוננען נעפיהצט פשוט

 אם1 אסת, אייזפניאהנען. h פן1ציזי8נ
ן נ?םאן איז ^ װ ע  און װײצצ א כצויז נ

i »1 1?אב ם?גציף, װי שצצכט זױ8 nינ־ 
o י11ח איז ציס n םעםטגעשטעצט pj- 

 ניט אם1 האט חאיו־וע 1אונזע װאו־צן.
 אנ־ נרויםע א איז זי װײצ חציצה נפטאן

•Inpapn וננס־אײנ?נטום,1?גיצ1 םון — 
 פאנ־ וננם1עניע1 1פוצע pp גיט אפיצו

 ניט זיך אײנםאף האט זי 1אבע אצ.1ט
•1הפצפ? נעקענט

ptp 1אינע 'i 8 און זאנען1או'ipd 
>ptp ־ ױגיאנם אײז?ננאהן י1 האבען  ת

 באשםיםט? י צpאפיצי און םיג־םױוע
 .1נ8צ pp באהנ?ן י1 װעגען פראגיאסען

 ג?נםום”וננם־א1?ניפ1 1פא זײנען זײ
 1םי װאצטוננ1־פא1נייט?1א isp און

ip i א־1ב ״רעיצוןעי י1 יע.1אינחםט 
o u m n“ אנגעכוםען האבצן Dpi ״פצאם 

 ארגײ־ צו פציכםעט1פא זיף און )"8פצ
 איהס מענציכק־יטעז אצע מים טען

dp •tpiivpwnn טיו־8נ וס181 איז 
 זוי.צייכםipipp 8 נ<ע זאצזןן זײ אז ציד,

 1PD8D א־צםינע אם1 ארונטערשציננ?!
 innppp’iw םיט׳ן DDipup’i יט1ש 8
n״t צו יק1צו הנען8נ די p פוײד,pim p 

 אן 1א' 1אח< iptpn אין איינפנםיםער.
U8־Jn'IDWIW iP” t DP11 PD18P ip״ 

p’18 א( ipi’cpi jpt^ היים m c. ■״•־■■; •
jni’DU’P n  I818P ipi” t o n  nn 

 וױיתשעם, npppn 1פא פאח»ץגנ?ז
 k שויז זיד יננטpo.; 1 ווצצכע אינצ^

 הא־ אויגיסם אין נאף צײט. יעננעח!
 :נעשטצצט בי'ט?ר1זעגבאהךא”א ךי כען

 ri(8 זש?ם1וױי npDpn 1פא פאח^־וננען
 ptpn אויב סטױיפ 8 יטם נצסטחאשעט
 ״pi< 1נאננעגמב« גיט tp*«jm םאחאיוגמן

j n יי««ר91א א״ניגע

 זײ 1« אויםאו־יוױ־סע גימ ייקם,1סט
 א םאר וואט dp .ipdvd ציעצע

”P אױסנעפיפט, ioo i n  t8 וחנם 
ט װאם שםראנ^ א װי ח  1ײכצ8 מ

IPinD, די מאם ip in’o האכןן 
ס ״ .געםימ^ איו י גי מנ  ...חאם מגי

ipopalti סמ־י״דצר־ די אפצותאצםען 
 צו אוס צייט טעג 90 כאםש קלעהרוננ

jnpt ויי וואם jpjpp סאן k piud־ip
חנג1ח  dp* .1צ?כ?נס־פאססע pp דמי

 צײט 3vo90 וזי םזסזר ppiib שייו איז
 חא־ צעב?נט־קאםם?ן n און דאםאצםט,

 ניפ וױצ׳מ או[ אײנגעשפארט זיר 1נ?
tpoipipo>nM. / די Di8״ipD חאמק 

 »־מג1םא ip״t באנײם איצט דארום
j»pm זייערע אין enpDpn א 1פא ” ii 

ג י1 זאצ װאס איצמ?ר. נ ת  ? 1טא ^י
ipmpn װייחשעם די Pp אײזעג- רי 

n רײסם 1רנײט?8כאחז־  IP1PDP1H8P 
 באוד די pp *opotpwpp ײטיננ1«?8.

ipi אייחװ־ ompp jpo 9י1צי אום זײ 
n״t צו p װעצ• בחים, נעצי םױהערדיגע 

w  pd8״ ip8 בוואצו־, אויר זױ( po) 
ם8ט  pp* זײ t8 אוםנצי?ציר, נאר זײ נ

 אןן ;pp8iD'W n 1אנ?1ט1איבע גיט נען
 מען אױב נאנ?ראםיחמ םיזזמ 1ח*צע1 זײ

 די העכערען צו׳ צוינ?ן1? גים זײ װ?ט
 (.pi«rt8C8< און כם81פ אויוי פרײזענ

 פרײזןן די iPinpn צו ^צויבען יא זײ
 פאצי^ פװ צאי־ן פאר׳ז א1םי ם?ן האט

 _ אײן אין 1צם?8גפח האט \go װעט?ז
i ר צי שפו־עכוננפן1פא טיט בצאפע:  v ר !

 P’P inpopn ניט ײז?ן.1פ ן p i י צ
■lPt«i ניט און i” p inPDPn. מייחשעם 

 נצײף■ ?iP3*t, 8 בסאצוט8 נםעט איז
ט' urmppana 1סי

tdd 8 IPoip opit8״— p וואם סם־יןה 
i װי 1?ציכ1ג?םעח םי?צ זײן וו?ט n 

i מי אחס־ שטאצ־םםמי? n קױהצ?ף 
iod״in 8  ,p וױ אםיצו *n n i 8  Tfi

•IPDUPHPDBtW DP” 1DD
dj8 m’־p” idd אין <וכקמ o n 

 Vi P’P• ניט ױיט1 נאץ איו קאטעם־ניצ
 אנג?נױ בצויז ip איו צויםינ1םא זימ.
 דארא ip .D81PD 1אי ip»־pipi מען
y אנג?נום?ז נאך r tn in  p8 inpii- 

jw און נטעדהויז8ם . lP3’i»pnpoiiM■
8 iw pTtn• o n  tie in״ip i n 

rptpa 8 oipii. אנשטאם o n ״ימד 
 אננע־ 1נא .יןאח״ n חאט ביצ׳ םי׳נם
 tip ,w ?אנגרעםפאן po כיצ 8 נוםעז

 אס1 אויך נאשטיםם װאם װיםפאנםי(,
jnnppoin 1אב? אייזפנבאוזנ?!, זײ פון 

o ,זיזי 1אי ניט האט n אנםי־סטרײק 
i חאט. ניצ 08ipo nn וואם פונפט, n 

 פון ipt״n n״n ווען ז8 איז, םנחג
lponpj dphibp אן pinP’nBB ,ביצם 

 פארשיפחד םיט ביצס זעצבינ? די ארער
 צו איבער אט1 נעהם םעכטס,1אםענ נע
8 pinPOMfp. בײ fjpiPoiBP ip tp 'i 

 סיט 1P18Q81PD אס?ן1ט1סא / זיינען
 IPD8S צו מ־ייען זײ און טע”?םצ1?א»

8 ptp’i  : m »i גאו ניבען DPtpn אח 
'dpjp’ — pjp, ניז po| 1אײ שםיםם 

o רערנאר און n  IPO ounn קאנפע־ 
rin־pnw oip«n 3 צו«n חײוער 

»dpi פון bp זײ און tpo'or מר  אי
ptpn .oi8»n lPtpn ײחנ  יז־אמ

oipii בטנע נאכנעפאצנט איצטער on 
םרא־ po’ru 8 איו op חדביצ.8א״ז?נב

o n  tporro* opii on«8p i n  w pi 
 יא, אויב 1<א ,dpup נטײסטו־ײפ8
o נאו, jpo יבט1נצ in n n i m  t8 

ippiki o n  p n  opii ביצ in'KBopii. 
p״i אום 'ס?ס,1מא'א צמיי־װיטעצ • 

lip iw nn איב?ר o n ־עזיחמם׳ס• 
ip׳ opii פא«, tpn ניט ביצ pnnp 1אי 

oniiBP. 18 צי נאו־ iptpnײק1סײסם 
opu opiib 1אי בצײממ יא o n •אימענ 

 W שייגס op נים, ipi8 הךביצ8ב
”JWnpO־W 18 ,TPD’t P't 1צ 0צ80 D*

pn ^pn jpnn בײ n 1?הנ8?נב1”א 
צופוגפס. ipoipnpi 1גא in 1אי

 m אז :iP3't 1אי זאך 8 נאןי
 np opii ip אויב יי̂<1הדסם8?נב1אײ

ppioor  mpt 8 ipapo ip opii ,tpo 
nװאצוצ'אנrnp א  איו יאם—אסגמר,1נ

 א פת שצום א נאר נבואח, p'p ניט
m 19פאמיבסינ  JiioD838Pn יאית־ 

 tpiipi צוױיםןןצ אהן דאי« צ?ן־ם^י?
11?1 mביו אח אם11 םם׳ג1ציאנ?1אצ 

 אנער ,1צאנ איז «1א בײ ipiipi איצמער
ס3אוי ^ w  - i ru m  n m » 5 in  o)ni א 

ioo״po•. p אחד»רגײג^א•3»ײמג ךי 
ip opu >שסײמז1איג o n סױח^נד 

מי pא סםרײפ ״י W• !י rit 
p* אױןו אר<ז1

• '

aה m8 I

*



 vflTt*n®« אױי װאצם ־urn םאנוסזמסש
i n ניט םו־יח te n p מײיי׳ס v w ד  מי

פראנ<והײם~.
Dip גצייך פאםירם ה*ס pp• מ־  כח

ם. ע־ *ז pmm» p איך «ס םיז  ס
ח יארצאר ם י מ מ ז מ י  יייד •To וו י

 םיי־ זױיא נון־, אין opuvs כצױי ה*נ
w פ םאתונמן געוחנז זיינען נעדאנקעז  סי

n rM m  o n .סאנום׳מטשוחןר Dm 
m m אז נעזאנם םיר האם *T יחני 

, tit גים אציין צאננ דא p r t באאד wm 
i באװייתז, זיך ער n םאנז־ חפולע־י 

in w o w e מ ײ טז טנ םי תי * נ '* «י  י*1ו
ר מ ק ײ און מדני ppm« ס  u*n |י« 

mp מן ת  אונ־ זײנע אח סםרייל זײן ו
״ נאל׳מוו״קעס. דאנסבאר*

ו י » » ן n א m איד נעומז• אווי
 וױ סינוט מיזן פײן געתסעז גיט

.ip איז רבר בעל דער
 איי־ נם. א אאםירם האט דא אבער

 אװ׳מ־ זיד מנחאט *ײט גאד האם חןדמר
jm m א גענעבעז מיא ךי זיך האם 

 םאן דזשוצןרי מיין און בויג, פםארמן
ברמכען. נענוסען חאם

op ער וױ נתנ פמןי מייז איז wm 
 גאנמ די wr> ip .onuw נים 1םי

 אױםמ־ אדער תם זיח אין אדעו־ *ייט,
w א י1אוי צדמז o אויפ׳ן p n. י» 

 ריחרט ip אבער גים, נעסאר j״p אין איז
- ארם. פון גיט גזעתר זיך

i ב. j M j ’ t * * r. .
v אויפ׳ן r ,פים־ ,ארדיאטיק״
pro,־ ipo3 o n .חמועםבעו־

ג נ ו נ ע ק ר ע נ ם א - צו פ א  ש
ן א ם ר ע ש ט

ײ  אר־ די פון םינ^ננ ספע׳»ל א נ
 aua שמו־אוס, און ׳פלאס ב. םון בײנמר

 ומחו־ 1ארבייםע איע ה*בען עװענױ &־סע
u אויםגעדריסס ליך rn זװ חונפבאףס״ם 

u rn ,םאקם ברוחןר םשערםאן ipenp, 
p nװעו־םםד א םים איהם פרעזענסידען ־ 
i n םאו־ װאטט, גארדענמר pn אי«ו־־ 

ט ײ ה מכ  אינםעחד אתנייגמו־׳ס די *ו מ
n  .;po ארביימער jpwm אז oim ip 

מן ווייטעו• אויף אגיך ליי i םו־ײ נ n ר  י
בןלי־בתים. רי געמן קאםוי איהו־ איז ניאן

׳ ׳ . / PD'DIfP n•

ן ע ר א ל ר א פ
 ױניאך א םיט ■אעתס־־בוד װעלװעט א

 op חאם dp urn דאלאר. םינןי און בוך
 פיניטונו־׳ס איז אוםמחמ op זאל געםונעז
עומכױ. 1םזמ*נ אצצ ,9 לאהאל ױניאן,

i n צו באלאכנם בוך pipd .ר*«ענטאל

ג י ט כ ד ר ו א י פ ס ד ר ע ב מ ע ן מ ו  פ
ל א ת א + ,21 ל רג א נו

pd<> o יאגואר אבענד רינסטאנ n,| 
iyao, א ײערעז נ?תאלט?ן8א װעט ?PP* 

ip ה?רי םר. טשור. r אי־ לעי»מור?ז ױעם 
 איגײפאנידפאן״. און ,ארנ״םער, בער
 D1P3DPO םעחלע!. נישם זאל םעםבער סײן

tp»p םיםברעננ?! אויר ptp« i .פו־ייגד
JO. .pip j»njim .pi'ip

ipopn ,ח םילד מ א א ײ * ° r־אױפ ו
 ווזד *ואצט איהי און *טעענינען גרזים®־

n  tt* p< צעלנעי־• יואס נאחיאחןן זאצ 
P3'$op וח^נז ים אױפ׳ן גאכס אגנח o n 

 םאכען jpe;׳po tpoojppno האו־טסנ״מ,
 םאכט זאד פײז .op»o 5pinor א םאו־
ip נאך בײנפאן *ו גים אזױי i פאתאנ־ 

 m פאר חאוםות מעבאן זו און נאנחײט
i ווי *ופתפי» n װימ ים ip באסד אח 

jpo סים n ׳tp^mnoe םון m 
i געבע< א אין ip« ־ n o ־ א איזas,־ 

o n, נםיכ™. םין א ים אויפ׳ן ריית א איו 
.H fc .o n r ווארי א .גיס.זיד1װאםזײ?ױ 

 נאד <ואחי א זיך ניט כװאליע א און
ת. n איין אייך פאאס איהר, א  1P1P’ ה
ju יעדער םײוי, n o אייך אויוי װאויםס 
 מײנס איתו־ אז םעצאנבאציע, אזא ארויןי

א אז ..jnjp וײ קוםט ד5ג
 םיינם ים אוים׳ן אמעליפ א) ים1<וא

inp3*t .טויט dp זואו ניטא זיך איז 
 אוי־ n װארפם םען װאו אט?וו?ן.1 צו

. ים. איז נען
 dp איז םצנ םינן• עוין סאהרע; 1םי

 IPIpko װצצצן םיר ים. אלץ נאך איז
או װצם op את טענ פיער נאך  אאץ ג
o ים. זיין n p וחד םאג צצחנטצז אוים׳ן 

>jp םויםח?םפטאז. איז אנפום?ן םיר
 יענצם מוין ipo חורלצבם וױ נאם,

!סאג

j s i l ' w

f  o ip i איז n  oipפאר- אםתו ני.ט ן 
ארעסס, ?יצמג ipSjvo ײירער ניט װאס

Mi ז נאגעהרומ?! אויפציטעתנג?!,
i 1׳*אם וועט jpvirn 1אי אז ״ז»ז n- 

אי« םיצא, .jpoip» ־op e W פון
 נרוים, איז rum איחר 8

P W ה אי 1פא פ׳לאץ גמגונ 1ניי.

jpo א װויםצן םון האט tfp■ נ׳ד 
 אי^אייפנצשפתמצן. זי םיר. אץ טאז.

םיי ^ :pdppj 1נא< נים ויד האט י  ״
 1אפט 1 ארײגשמעז נ?רוםען in זי האט
 ?1טי אין נעקלאוט נים גאר םען ־אט

v די אבער o זיד האם o:poppi זי אח 
געפיח^ם דעם בעת ה^ט

”ipoippj3 איז מיין 8 ib גע־ אוו 
ט: אנ טײענד׳׳, ״גוםעז ז

באנגענט. זײנע םיט זיך האבען בל'?ען איהרע

(jui'sTtjnnp).

טריח• ײל• «ון
)pp>ra*<<»» אןן (ױגענד

 בין •עיף צום זויגשעז. רײז« נלישאיכ?
י פיעילע פון jnonpa באנצײם אין מ י  ז

מו און פו־ימד pou דלינ? מיג *ר םינ

1

____________________ .
ip אזא מוואן איז i’^ipm a, 

tpnp או חאו־ציגצ, אזעצכע tn n n o ח?־
אוײ pj״d פון jpooior גענוםעז בען

 פון רײוע איצםיגע מײן םארגיצייכען
 אמו־ םײן מיט אײראפא נאך ••םעריפא

 אםעריפא, נאך אײראפא םוין רײזע <ינע
 פון אעבען דעם םארגיצײכעז װי אזױ איז

n\ ,םון אעבען דעם צו אביח אן ^רייטאן 
 א?וי איו עס ראפעפעלער. ד. דז?אחן א

 איך בין. און.;דאך .גאכם.. ץו m פון וױ
!...צופריערעז גיט

 איײ געוועז איך בין אהער םאהרענדיג
 עםיגראנםפה טויזענד םאר א פון נעו

 װי צוזאמעמעפאסט געװען זײנען וועאכע
 פינסםעחגן דעם אין פאס א איז חעוינג

 וועאכע און צװישעךדעק מסוציגען און
 גע־ טריט -און ̂עריט יעדעז אויף ?ײנען

 די פון געװארען באאײדיגט און ערגערט
 שיפס־אנ־ אנדערע די פון און מאטראזען

 אהיןן פאהרענדיג הײנט, ג^טעאטע.
 יעדער און יןאאסע עױעטע איך םאהר

 I* זיך ׳עטרײנגט מיםס־אנגעיפטעאםער
 אכם אנגענעהנ^ רײזע טײן םאכען צו

 מיסטער ׳פויז קאאפט םריח דער איז אוהר
 טיר מײז אין אן סטוארד) (סײן װאטפאן

 ;גום־מאמעז ברײטען א אפ מיר גיט און
 שאא־ זוידער געה איך ביז אן דאן פון און
 אוים״ א\ן העפאיכקײט באויז איך זעח םען

םערפזאםלןײט.
עאענ״ אן געפאחרען איך בי\ אהער

 ־־14 אונערםאחרענער דער^אאגענער, דער,
אינגעא יאחריגער

ױםאן. יעקכ  גוא ?ןמר pb עם —.נא
 ךז B*Tp*W3ft׳ut סאכמ אױור וואס אײד, •ון

 די »וי^ גצרצכפיגפײ&ר״ חני *ין לזמער
 ױגיאן קלאוקםינצר די װאס ביוח^ לײבאר

 םעס• איחחן ױן נוצען *ום «וי§געבוים חאט
*רות. פיעל מייארען** ו«י װעמ םyn נזגיס׳

זאןגזגן ירp bin 4ײי םיי״ זיד ifW•‘ סיר
צ• בח • אי  לײכןר דןר װעגפו געװאוס® גי

 פוור«עמל« גים געוויס װאלפען ^׳סיר ביירא״
w דןר ױן אוזןםערקזצםפיי• ײ ציחען opo- 

^ בעדעי• דעם ױי

 ומ*א«ס מםעחנן אױוי«ױמר ווי אזוי
 ^,סאר־ וחנרטער: אױםגזמריצם^־י מותן
 אנדעחל, א̂א ווי אזוי ניט ביזם דו אכםי
 נאהאאטענפד א איהר אין תםיד האט
 אײג״• ?יו זי win דערםאר גערעדגס נבוד

w או מעמומםט׳  w m  n אאע ווי 
 האט דערפאר און אאז׳ וױיםט און אנדערע

 צו נעקאימגן זיד האט ױ ותן איצם, ןי
 טאר- א געמיחאמ געוממ, ארבײם תד

 איהר חדמעברענט תאט וחןאםנר דדום,
 צו גאײכגיאטעקייט חנר פאר הארץ״
 געעגדערטען, גים מאג־טעגאייכען, איהר

אעבעז. אומעםיגעז
 געטוםעאם, *ױן האם דדויסעז דער

 סון מװען ענג זײנען^ גאסען די נערוישט.
 אטא־ םוז םראטײאיען, פון םום־געהער,

 הויז פון ארויס איו זי םאביאען׳;ווען
װממער־םןורגעץ. קאאםען אץ׳ם

 געוזי־ אויגען איחרע םאר האט עס
 װאו־ געאײאם זיד תאבעז מענשען בעאם.

«ט ארייגגעדופםע םים הין  תע־ ךי אין ח
 אונפמד עסען אעקאפך בדם און שענעס

 עול־ װי אויסגעזעחען האבע ארעםס. די
 צו זיך אײאען זיד, יאמזז וואס פינדער,

עד צו טגען  םאחמיעטי״ צו נים ציים• י
ד כדי האיאה, געז  דארגןען צו ניט דעם חי
 מםרענגעז דעם פאר םארענםםערמן דך

 (ײ- געווען גאר זײנעז פאםימ אעהרער.
 אאטע, געבױגענע, —־ nrDP3rr^ ערע

 האאב באיהען, םידע אנים׳ער, צוקנײטמםע
 םון סך א םו^ידרוםאיכע. פארשאאםענע,

 אונטערטאנצענ־ גמגאגגעז זאי ױנגװארג
ד, געםארבכת חג; ע ^  ארויסרוםענדע םי

 געאאבט. מדפסײכעאט, חאמז איימ יונגע
 גע־ האט זארנאןוז-אבערמיאי זיד געװיזעו

 הארץ׳ אין יעדע! בײ וױ ״זעהן אײכם ?עגט
 ניט וועהטאג. א איגם איחר, בײ וױ פ־נהט
 ארוט אזוי וױיא זיף/ טםײכעאט עכ מעהר
ווערען. גרינגער אביסעא אבשר וועט

שמײכ־ אזוי נ*ט זי קען פארװאס
 םרעח• װײזעז ^ון זיי װי אזױ געהן אען,

 ױנ־ די אם נאר קענען דאס ־ ? אינקײט
זי אויס, וױיזט םענשען. נארי^ע ׳נע

ײט סד א סים r-״ צו״ צ
t m - p n אויך אוהא< חאט’ זי •־זיימנן־ 
 איז דאס וואו און ייען נאר גערעדט;

 אבער זי -האט איז, ער ווער און געװעז«
ו ט י  נעסיהאט ערקאעהרען, נעקענט, ני
ט דאס אט װי  זיר דערקאעהרעז קענעז ני

ד ^י ט א װי םאחפטעפט האאז איז איהר ה

 איג־ יענער םון געװען איז פנים זיין
 מען װאס באאסקײט, טערעסאנםער

םעאאנכאאיקער. בײ געוועהנאיף טרעםט
 טיעף־^װארצע די דורף עס איז דא

 גע־ טארעדעאט אויגען טונקעאע און האר
װארען.

 שעהנעם דאזיגען דעם זי האט װאו
 א-הם זעהענדיג איצמער ? געזעהן םאן
 זיך זי האט ציניקער, גרופע דער איז

 איהם צו צוגעקוקם זיד און םארשעהמט
 אאע איהר זיןי האט עס

זײז אנדערש זאא ער אז געוואאט, םאא

 קאפלזני ברידער ווארום
גןן ני« epn אגאנחנרער אדער  ווונועד געצ̂ו

 םיר וױיסען דעס, אוי^ ווויפםעדקזאסקײפ
 חנדאקיאר דעד v» אינים, םיעען# ?וי גי^
t חאגען םוו f t »יון ווריח חו m#
ח דעראםעקעז קענען זאל ער »ז  יצי• י

 חנוי או גערןכפ, m ?ײגען וו^יר חעמן...
נאגאטי• אזוי*זזנליןן זײן זארף רעדאקפאר ,
 ליחיער עס, וײנען םיי ווי #זוי אכעד 1

 לןזעץ וואפ די, חונקבאר יצחי טיד ן״גען
it*oiB עם, װיפען  19 װער* pb װאס ̂ו
m}■ ?ןן ־ \ ײימנו• k.״

 אי גלויכעזי םיא — האכשטײן. ה״ ,,
 אין ייבזנרצײנען ייד ײןל• אוינ ױן

 pmb ירוגירען. דאד עס ^חר wjp « דעם,
 דער ס$« ניגײגדזנפע, « גןר pb קלאגע ײיצר*

 וועײ זײו באארד !?ואאינמ דעם פון יסעסבער
ovw• ,מצ• ווונפציוונא געװים *י ײע« וחןר 

 אלם יױדצז געײגעז זי.װע« 3mb און #חןן
 אול• דער אז וײן, וינער nn»B קענפ רינמיג,

 אלץ אבער אי׳ינײחגן. גו* ני« vpn דיגער
 קלאגזג א זײז זאל עס או תנאי, דעם םים
:; ס.7װיכ»יג עםװאש אין

געםוז• חאבען טיר — ם.^מארגענשטאם.
 ייבזיצולײעגןן אגשמרעמען זמ»רק9 זיד

 ■WIB א»11 דאיפ ארפגקעל^ גינצן^ וועעג
 גײ אז זאכען, פיעל אזוי וזאםענגע*ריבען9

B ,tî דוצען גאנצאד א עס t»B בער p*®nB|) . 
 •pb סארפ א פארמען, ®ירשײדענע ®ח ײיא
b ^יןי זאג® םען חי אדער, ס*ײ« וי« »pb, 

pwr אן פאנגש #יחר באר«#די. טיט.I ’D 
 אורות •אר א ײגי^ן. דער »יז זיגע די .
m םטיײק־ פון אוין vpb רעדם פיעםוער ן 3. 

 *vpb רעדט אורות עטליכע נעכסםע די אין
 פיחרער. די און סעםבערשי■ דער פון פויז
 װאחל• די אויןי ®ריבער ^חו ז«רינגטי9 יאז

 •priB איטמליעגער יי װעלכער p» םיסטעם,
 םישם דאן ■לאץ, חימיען א tpopnB* טער

 װעגען רעדט או< בלאט וייעם א »imb איחר
 לאק^ ואר רעארגאניזאציאן פיז ילאז דעס

&a. ־b^» ״די :נאםען דעם מיט עס רופם
 זענט איחר ארבײםזנר׳/ די פון ציםײלוגג

ור^טמגען. ניט נאמייליר, דערםימ,  אײ אײ̂נ
 פאר^יגיג^ מעחר יװפס זיין רארפען כײטער

 אםאל־ דער פון טוסר א ®ראו זיך נעמט איחר
םײםעד.  אינ»9ו״ז 9 פןןר «ל*גם וויחר ̂ג

 װי באמרד, אינט9דז ®זא נים ®נער ביןארד,
̂ס  ײ9וראי װילט איחר איצם. זײן **ל ד

 פןןרשלו» 9 מאכט איחר חלען.9ײ ציאגעלע
 ן,9י9נװעג9ק דעי צו ביז אפצולייגען ס9י

 װעלנצן פון ארטיקעל, ן9 איז ס9י בקיצור,
 י9 אײזעז׳ ®ױ ?»« « בעז9״ םוז אײגעד |

 איבער• איחם צען«9יל <ים איחם בײ ל9ז.
 אד-9 גיט, קען יטיקעל9 זא9 לײענענדי^

 מיר כאפף• 'יעיעז׳ פארעיענטליכט זיך, «טעחט
 דעדי װי ■רעסע, פרײע אין גלויבען זאלען

לײן9 גאט אין פרומער

 םרײנד־ פיעא אזוי און עחרע פיעא אזוי
צוםריחנן. ניט איך ביז דאד און !שאםט

 גיב איך וואם םאא יעדעס ים, דער
אומעטע. םיר װערט ים אויפ׳ן pip א

 איך נעדענח כוואאיעס די ים, דעם
ײ םיר רײזע. ערשטע םײן פון נאך  זי
 אוז ים דערזעאבמר בא?אנםע. אאםע נען

 מא< יעדעם אסנר כװאאיעס. דיזעאבע
 אאפת דיעת אױןי pip א גיב איך װאם

 איך אן זיך איך דערםאן םיעע, כא?אנטע
 ערש־ םײן זינט אז ;דערזעאבער ניט ביז
 עאםער יאתר 28 טים איך בין רײזע טע

געװארען....
 געיוחנן איך בין אחער פאהרעגדיג

 םוא איז ױגנ אבער דערשאאגעז, #עאענד
 קײן געחאט מט חאב איך חאםנוננ. םים

 פאר דײם1 האאט צו^ונפם רי וואם אחגונג
 אז געפיחאם, חאב איף אבער םיר,

 םיטגזד םיר האט םאםע די ױאס דעדבײ
 די בײ איז ?ישענס םאר די בײ נעבען,

 םײן באײבען. ניט איך וחןא תםיאין, סאר
 טרויםעז !יסע םיט פוא נעײעז איז קאי

 גםט.1צוק דער וועגען אח אמערי?א װעגען
 האב איך און ױנג געוועז דאן בין איף

 ערשם זיך וועט אעבען סײן אז ;עיזאוסט
אגפאנגען...

אאם, יאחר 42 שױן איך בין הײנם
 םײן טון צװיײדריטעא :םײנט דאס און

 אחער פאחרענדיג אפגעאעבט. שױן אעבעז
 פאחחננ־• ארױםװעגם, געםאריחנז איף כין
צורי^ועגס... איך פאהר אחין דיג

 פאדד <ןען איך <ואט גאי?איך בי\ איך *
 דער פיז דעאעגאט אאס אײראפא אין רעז

 גארטענט אײדיעס איגטעדנעשיאנאא
 װאס חאנווענשאן, א 1צ ױניאן װארהערס

 פארברײ צו יפגאבע1א איהר אאס האט
 גאד דער פון גאדעא־ארבײטער די דערען

 װאס שטאאץ זיך םיזזא איך ;װעאט צער
 ניט זײנען אמערי?א אין יאהר 28 פײנע

 דא־ נאכ׳ן זיך יאגען אױף ע^עגאנגעז1או
 אב־ די ן1פ געעהרט זיך םיזזא איך ;אאר

 ;גמגעבען םיר האט םען ױאס שיעדען
— אבער

 :אכ־ א איו ־— הויז דעם אין טאקע
ט אראפגעהענדיג —־ מיטאג  טרעפ, זײ םי

 איהם געזעחן געזעהן איהם זי ח#ם
ארויםגעהן

 צוגאסען זיןי האט ט־כױאאיע1בא א
.1VP83 איהרע איבער
:געאאכט האם ער
ד מיר מאױנען ־־־ א  אײן אין אויך י
? ױז ױיזט אינטערםאנט. ה  אז אויס, ו

 אאס אאנג סון דא שױן װאױנען םיר
ם? אד זיך םיר האבען שכני  קײנםאא נ

 איהר טרעפ? די אויןי ?אגעגענט ניט
ם ײנ ד ז ײןף איי אא

זעהט. איחר װי אאײן, יא, —
ט גאר זיד האט ער און  גע?ענט ני

 ער וואם םא?ט, דעם פון אפוואונדערען
ט שכנ׳טע, .א האט  אר־ ער, װעאכעד טי
ף1א כײט ?אמען.1צ י

 דער אויף אאסאזשיחנן n פון אײנער
 דדפי־ יארתער גמ א אמ ״אדריאםיק״,

 שאי pn אין און םאנופעסםשורמר אערי
 אין פאוצע צר סםרײפ. א יעצט איז

 ביזנצס צואחנב ניט ער, זאנם אײראפא,
 ארבײםער די נעזוגד. זײן צואיעב נאר

 האמן און ״באאשצוױסעס״ זײנען זײנע
 געםאבס״, הארצען אין וועהםאג א איהם

 ים איבער׳ן טרי« דער אז האפם ער איז
 די אױ* אוועקשטעאען pצורי איזזם וועם
 וחנם ער ביז אז אױך האפט ער םיס.

 רער שוין ותם יארת גיו אץ צורימתזמן
 ווײ וועם ער אין פאראאחגן זײן סםרײפ

שאפ. ?ײן אין באס ותד זײן מענען חןר
 אאסאזשיחנד געדרוחכתז דעם פון

r *ד חאר איסם t דערוואוסט m בין אץ־ 
 שוין פחנגט ״און םיםרימצנדער א זײנער

 טעג ■אר ערשטע די חאב איך נים. גאר
 געחאם. גיט םעוט דוחינע קײז איחם םון
 שאטעז א וױ נאכטנגאנגען td איז ער
 דערצעזד אײן איז געהאאםעז םיר און
 און איז ער באס גוטער א פאר װאס אעז

 ער ארבײטער נדאגקבארע1א פאר װאס
האט.

 אויג סיין םיט איך האב נאכט אײן
 חאש ער אי־הם. צואיעב צצוגעםאכמ נים
 קאפ די אנגעדואט אזױ טאנ דורכץ םיר
 סטרײס, זײן םיט אה דזשואערי זײנע םיט

 אנ־ געקענם נים &ז1א בשום האב איך אז
 איך ביז <אכט גאנצע די וועחנן. שאאםען
 גמד צו אזױ װי געסאעהרט און געאענען

 אפטשעםען, מיר פון זיד זאא ער אז כען
 איך באדעחנן, ניט םעתר td זאא ער אז

 ניט אזוי םיר זאא ער אז תציטערט האב
דייזע. גאנצע רי א«נודיען

איחם ן1א טיר צווישעז זואס <וײס גאט

 מאמעז םײן יםער1א
 איז dpt'p איך בין שװעםםער מײן און

 t© האט ױי יםער1א געאעגעז. ניט לינען
 געקמוט. ניט פאדור־געזונד ?ײן קײגער ■־

 צװײ םיטגעגעבען םיר חאט מאמע םײז
m: אין האײנעם. א און גרױסען א 

 ״,P צװײ אײנגעפאחט געװען איז אײנעם
 צזױײ דעם אין אח אאדרעp א -^״עעגם.און

 העכר עטאיכע חאענערען, דעם אין טען,
יאר א זאסעז, װאאענע פאר עטאיכע דער,

 עטאי־ ן1א תנב׳א א .סידװ־׳א, א תםיאין,
 סיכאעןי שטײךהארטע, װי צעהנדאיג, כע

אדרך. צידה אאס
 איך בין רײזע איצטיגע םײן יף1א
 םיט יאהרען םיטעאע די אין מענש א שױן

 אע־ םון ערפאהרוגג ביסעא היבשער א
 אר־ גרויסע א פון םארשטעהער א ;בען

 ערװאס־ דרײ פון םאטער א ;גאגיזאציאז
 אײרא־ נ^ך און קינדער געראםענע סענע

 ?אנ־ א צו דעאעגאט אאס איך פאהר פא
 יפ;אבע1א אי־הר פאר האט װאס מענשאן

 שנײ־ אאא־װעאטאיכען דעם אעבעז1אוי.םצ
 אי־ די װעאכעז פארבאנד, דער־ארבײטער

 גע״ טױט האט מאחמה יאהר פיער כער
טאכט.

בעשפרא־ םרײנדאיך איז רײזע םײן
 דער אין און סיטינגעז יח1א געווארען כען

 געגעבען םיר מ׳חאט פרעסע. ארבײטער
 שיסאגא אין ״שאהר־געזונד־באנקעטען״

 םון מאנכע װעאכע בײ ׳יאר? גמ אין אח
 אר־ דער ן1ם מענשען געאכטעטסטע די

א םען1גע? םיר זײגען באװעטנג כײטער

 די וױ געםיהא איצט האט זי נעזוכט.
 אויםגזד נאד איגט מנט־װאריםקײם

 גוסצר דער ;גאיעדער איהרע 1אי שפרײם
 זיד האט זי וועאכען םיז שאאוי, זיסער
 נאןי איגט אװע?געריסען, כח טיט היינם

 וזאט םויא איהר אדן אױנעז איהרע איז
 םון טעם דעם םים געקוױקם נאד זיד
 זי װאס קאװע, שטארקער הײםער, דער
 אז י םײנענדיג, דערמחנקען, ניט האט

 — אריין, שאפ אין שפעם שוין ס׳איז
 או-־‘ איז אוז געםראכט זי האם דעם םח

געווארען. םעטיג
 די ארײז שאפ אין ױ איז מען1גע?
 די םון סײנער אבער ״תםיד װי לעצטע,
 די געארבײט. גיט נאך האס אנדערע
 גאס אין ?ם1ארויסגמק האבען םחיען

 זיף חאבען אנדערע םענטטער. די דורןי
 דער בײ האט אײנע עטליכע, צו נתפירם

 םון עטװאס געםאכט צו־רעכט אנדערער
 צונױםגעשטעלט םענער, די ;אנטועכץ

 גע־ גערעדט, האגען נחפז^ אײן אין
 קענ״ געווען איז עס געצאכט. שפאסט,

 זיך צװישען דארמ האט מען אז מיג,
איז 4טי ציגישעס. עיעס נערעדט

אפגעשפיעלט #זי ליעבט מעז אז נעזאגט
ט בין איד  דאם געװארען. גיט און איהר םיט זידםריעדען1צ ני

 דענ־ םף א איצטער געםאבט איהר חאט
jib .jvp אויס־ אויד עס זיד האט דעם 
 אז מח, איהר אין באגריח א געבילדעט

 #נדערס1באז װאס עפעס איז אלײן זי
 זינדיג־ דאס זײגען םענער, די זײ, נאר
 אינ׳ם באתיערענסװערטע דאס ׳סמע

לעבעז•
;ע־ איצט איהר איז אתקלאר דאף,

דאס ניט דאך איז עס זאף. אײן װען

 םוײ און יזעגדער1ט !ים אח ים ים,
 ווארפט םען 1װא !ים םײלעז זענדער

!ים — אױגען די
דאס און Wf?P איז היםעל דער מען

טפון * 1יט9 ני
 מזןנער די צ9ח סס וױיבעחיען דעם אחן

 איכרװ^ צו גצצויגען םצחר נפןי
 מענאען װערען זיד, וױל■ עס אז און ;

ײ «וכען עמיגדאריא. ס ו  וזזנגען• נײע אוי
ו ויצלצז י  ױן בריהאס• געחײםע יאווען ו

אלקאחאל. וואסער
bivb T וו?& סען t ווי־ םיט פמרגיטטען

 בי• םי* זאגען, םיר9ל 4וגעיזז»װזא9 סער
*>jn •גחאיעז

«יי  פארגי^פמנית די פון קרמות צאתל און
ײן גי» װעפ .אנאפס״ גײעם דעם •ון ?לזר ז

 ®9אגשסי יעואױם ®רינקען זײ װעלען
 •עײ T>n זיך \vp ס*ן און חפלץ־ילקפחןל,

t *ױם ib .םןגאעז װצלען •ײנייטען, 
 זײ אנעו טוים, אסעקעדיגען א שאאוגען

רבען.9«ם אלץ ןועלען
 צאחל די שרײבען: אזו« סעז <וזנמ»

 ג^יםארבען צײ• לןצםע ײ pb 0911 קרבגות
 ילץ njn> *\tnvanimm •ון •וך«»וגיפ»ונג

ערעסער״.
0911 pvt 19« רעגירוגג די װעם f 
pjm יר*ױטען. טען9«ארכ «ו»ך סען» 

spit יין כלוםען״ זעען נו פארטאטעז סען 
IpoprtBi• די באקוספ jpo װ^כע

tib  BpnpoB ppn ײבען jib ז9כלומל ̂ב
MM 1קוױ*«לא

I IP ס׳װעט איתר, םײצט וואס י1אכ ^ n 
וחלילח! חם

אג״ זיד םצגעי) «:p(ל םענ*ען
pannן »tpM«riB טיט opn גיטט p*ippt t i t

װײבאו.
 צו וואס נ*» חןגע[ נער90 די או װײל

iib ipppib קײן yftpsyw 9וי ,9ניט |91?ײ» 
 twt*rt»m ווין װולענדיג ני« צוילענדע סען

 b pb tfo*1 דער מען װיע א טוט וואס
Pin — זי jBpwpt ־י

 19mp3״n • «ון קרבנות ךו ן9װעל
ן tjnnportB# *♦ןי ״אמאיס״ י י וועלען »ל,9« י
, tpwpo מם «יז אאאײזמ bp tiHnprm 

«אחל- 9 יהן
w ד« Bfii pvt וואס  ^ivapn ״*< 1 ף
I י9וזײב tptfsnv• זי װעס

I וױיב t^p ריחדןז9ב ניא אןל קיינמר
v ^  ^  j צ

irpr<o ,u װאס י9אב pb  ipspn ן|רביי־
t w l* ־ ב ^

»אן)9לי9(פ
 װיי ז#ך אײן יף19לעבעדינען פון

 איתר כען.9ם יקזאם9^י*מ אײו מיר לען
 םימ ן9ױני די ipopn ר,9םיטגליד פון רערם

^9פ איז איחר, איו זיד םוט װאם ל״ו«9  נ־9ל
 מױ גיט זיי קענען דערפאר ן1א פרעמד, די;

papT»v^9 די ינטעליגעגץ9 טיט ז9נדל9ח
 ,TH3B איז ס9י פאר. tpoip 0911 ״געו9פר
93»v 9עלב11 פילע, ז9 אםת* יך1א איז עם 

 זיײ #ליגעגט9ינטp 9« זײנען זײ אז #םיעעז
דאס קי9ט אם רpב9 נים. לײדער עס :ען

*9 pb ה היל® ן9צי9בח נק1®ר זי
tiB ע די ...״Tt ^ל® מי

npn t*B o — װייב די r ך9חיבי«9•ר 
rptpj װעלכען פון ®tp ®יאוד די זיד •יר^ל 
יעז•

? רפון9ד ס̂י י9ד זײן ®pn 0911 און
9 t b«9 על® T tסו^: 9אי י

p* ן9וחגל ®pn tpo ח»לץ! מי® ינטע9גע « דיד9נ t tp«©po tpptfnB
לווגד ר9^נ? yb װעלעז ®pn tpo !®רגיטטונ^ tpo װעלכע בײ חאלץ, געוועגלינע גי® און

 tpo ®pn מרבנות, npi»ipn 0911 tp39n ל9י כ®9ק םעז רpפײ o׳ip®pװ בײ זיד. רים®9װ
tpo tiB ,און באקט ®tp לpט?ן9רב9י װארימעז א בט TipnB®. ®pn למאחאל.9לץ״9ח ײז 

90.; 9 jב?ר anpn tib  ®pn D®fi חזלליצז״ װאס
pb dp לץ׳9ח tp^pn p*t ײערט םעז ptn® 9 t9 I יװיל® 1נ«ע9בר Tt !®אד® 
tP®93i®t t ! איז ס9ד ®®ר׳םם׳ם. פאר׳עיפלז׳ם, •ארבדענ®, ib  tpo ®pn סתם. לץ9ח tpo 
 ®ראחיכיאאן opn יתרען9ו9דודנ יזם ®,pn , niBii ג?ואג®, בעסער רp®ד ל9ח9חאלץ־אלה
 •ארנינסעז np*^pu ®למ ®ויסח#קען ,rptpj bi»b זיך ?®כט op וועלכען םיט #לקאחןל,

ד.י (יויסער םדינת ®ונוער §ון ^p9ל9n pלBpnpoB. 9 ^®דוקענ^ ךי
 ®אג^ײ pnpwiB יין 19®ר«יקל pרגp9ילn רעזpn לאנד רpז:?B זיד ®9ח ®ארװאל®

tppn® tm ו♦ ®נײדם גו ^®רוק?ז/ pi ®הוגגען). ני
9:• ®t9tpp tpv5po t ®וור9י !®ר ® אין װעם אטעריקא און , יס9®ג א ©#כ^ ני ®on 

t ib ן א^ t 9® װעג, *לי ib  op Pt tpi 9 בלײבזח«t י׳9לד9זו *tpp9 װי P®dmi b־ 
ipenp אזוי פיחיט װענ דער כאיךי ׳װעג v o ®געחאס... ן# װןל 

pn Dp• ^9די איתי םײגט Ofii *ips® זועל®״. יעגקר אוי^ װ« וויי■
 זtpלפpfי I ^עיסעל 9 צולי?ב ניט םען «וט 0911

99 op tf®יװיל T t א Di®9v

:9&9ס
ע ח^ב איו ®ז ^ז דיאד ל

̂וץם9געפעליעט  "19 װעגען ג
 TB ל9ז ס9פארװ 9« קער,

̂וען9פעליעם גיט חײנם  ־pn נ
? לז9ת גען

 זיד חאבעז עאעס לױנמנדיג. ײי גיייע
 א אלײן זיד םיז איחד הינטער םיס די

 ברית א חורםיהלמ חאט זי געטאן. יאג
 װאס נעלעכטער, זייער םון הארצעז 1אי
 ארײגקוםען איחר כײ גראד זזאמנן זײ

 ױי איז• זי מאתע וױ י אױסגעשאסען.
 געהאט. זין ן%א גיט דמנר זי האכעז

 די אז םאתמטעלט, דאך זיך זי חאם
 געזוען איז לאכען דעם אט םאר כמםא

 וחנלכער םון װײבצימזײם, די םסתםא
םײצ א איז אלײז זי

 אונגעחובלעוחגםע םאר ײאס ,1»
 נאף. פארםאנט .אמבען דאם סענשעז

צינישזג 4גראבז
 1אױו איו עם װאו םאשין, ד*ר כײ

 גרײם זיד מטטאן וי האמ געייאה
 װען דאנזגן, טון ארבײ^ דעד צו סאכעז

 גזד בליק א שימםער װײלע א האט זי
איו גרואע דער צי םאז ^  שטאך א מנוו

 אין ־,דארט חארץ; דורכץ דיחי ^חר
^ » רז • »  ױננער׳ ידאםו*&«*מד9 ־

אד- ®אגעמוסעז אומד דא m װאס

 *ײ*8רעגירו»ס*»ווי די װעלען ז׳יע «ו*ס
«*זז עפןן סו

ר » ארגיסגעבען fitgung װעלעז «ײ  מ
ם׳ן גר*זען »לע *ויסר״סעז is יזװזל  װ*י־ םי
*זען •לע «ני, ד. ק״ן «חן גי חייי ת ס  יו

ס «ין מז נים אםעריק* אין װע» ן בליי

 1םעח זוון... רור — נוס אזוי ז׳»ע זײס
 סצײ־ ^יעבע, איהר, און ניט. טען דאחי

איומ־? וזײטס װי שכנ׳טע, נע
^ שטיצ זי חאם — םי<י, — י ע ג

ט? דאף איחו־ װיצט מעהר — ני
אײ• עפעס: נאף װיא איף יא, —

 װאוינוע זײ אויםגעבעז אוכז«ט< סון נער
 ב^ייבם אנרערען. צום אריינציהעז און
טילי? ,1מי בײ 1איה

צוגעבױטמ. איהר צו ויף חאט ער איז
 כמתר־ די ווי ניס דאד ויעט איהו־ —
 W< איןי זעח ? צאבס איחו־ סטע...

in n n o : כאריש־ ז י5טי ווײגם, איחר 
m »י« ײטם סײטעז. t« ,..1םי יױימן 
»טי<י יא, |.WH»o אונזער דאר וז«ומז

j אטט^יווס, זי און: t a 'W :  o n
 גץ&והצ• און טויצ ׳איחו• hoiuv מצאזט

1 »0■ יז«ים זי וזי ״4םאי<ויחמ-:י |0 . 
iv נעפיחצט.,■ אויו יאס האס.

k

J איילי יזנל9ר3 ®יין ק^ן o in  v v w 
̂יד tp2piD»nB tyoBpn :®זויימענם : • 

 קוחילצז ®ון ®ייכ/ן 9®ל tpt»riBi ®י יצחל
..BpnpoB ®זן

9 T9®pj 09 •jm חר9י נ̂דעדוךע •®ו tot
' ־ דומייחיען. עם ®9יי םעז

0911 tpp 119*יווי3דוײ ניט ל»נד יונזצי 
Bpnpo® p® ®®דאן װ tppn ב b ח ס 

t P P .... . י י ®
®pmv® ,pn®© «.npi יג:92מ\ יין

מני יל® » tjfon *ח׳לאנד בי מ די  רמז׳9י
̂עז. pv*e®:®B די אפילו ̂יס זײ ®דןאויבי איז דאן.

. >
9 ipnpwiB יו ®רג׳דד1 זיך י«נ®9 ווי י®  

. l a !®**®-ליצד; . .



Q׳™־ r9*̂BSfiZ«Ari fi twU'ik |TH |i™Ji1ktip ®*biwjF■׳ • .. *v. •m « ״
ש1וורדמ *חיז ♦t צר ח*ס צדות ,0מ » 

 מד איחם םען ח*ם rjrt 6פינ' כקיצור^
י ם*ראף! דער; מוםען. צום סאבט  מ

 און ארעספירט *יחם חןובצן חיים ב*לי
ד פאר ד**אר, 200 םים באשסר*פם  מ

 שםצלצ וײן זאןי. לעבזןדינע * םעחנן
 חאם שט*דם די םארלפחנן. ער ה*ס

 םארקױםט ױ ער האט צגדליך געק^בם•
 ער או| בושער. וחמעטאריאנער א צו

 חיינםײ צום קוםען וױעחגר זיך קל״ב
 םוײײ װ*מן 2 איבער שנ*רער־ב*ל, נען

 םטאר נױ אין יאטאר, סען9 דעם םאג,
 וױעדער םסתםא װעט ער און קאסינ*,

(»דװ. צי«ג. די מריגען

»W oy ו#מז iy®yi ייײ •יײ■ 
i ון» nymp י־אר «ין ,»«» um אימד 

p an p i יז חילילאז און* t ^ איייייי ® 
m  , i ביידאו״ ?ןלען ו׳«ן* •y m  tnrug

ו J• מ i i a y t r v ה 11 לי אנ n# ס  i* » 1ויינ
 p* frfepn• די לוי® ריכםיג*. •^•פוענדיג

i אס» "•®t *ד«יק«ל אײ«ר t ואס® ייחר 
nyirtyfe•♦* .אי בערעכמ ד ואאחנלא >n אנ  זי

ihi דאס **« אדןןר גער«כ« ®.jr? זואגצז ני«
 •ארע«אנאליגא יזגחײײל קען װאם *,91 * ני®

 ,ty® 1ע«עגמליבקײ די קען וואש *ח וואיצז.
 «ו»יג»? w« װי nit איז *לעם *אל ו»»ן

nyj•®♦ דער tump ®nytm* אבער קען 
 די #ז איבעחווי®®, |U ®*ן. •י«ל ?«חר
wyp,*♦*!®♦® »איו *רייב®, *יחר וי «n̂ 
 ײײערע ®י® דארום זיד ווענדע® a*»i ווײער

 אזן באארד. ®nyrm *זם קריווחנם
 Vג«ימ«ן ־*Hח וחנ* איחר ?y ?יכ«ר, נ«ץ
גערעכ®. «ענ® *יתר אויב «עיקיי®,5ר«

 איו וײ■ אייער •ון — זאואלאװ. סעם
t «אחר עס W» ם רריקמ איחר וואס ד אוי ײ  ןו
 אײער *ו דאגתמרקײמ «ון געשיחלען רע

־ די ש»ר se ^קאל ױ<יאז קלאישםינער נווי

ojn, ד% און $ר קןן jrwia יג*עמײ«וגאל* 
ײ .iri»t*m«r װירקליד  ק^אלװ וחנלןן ם

^ ®ײער | און וו• •ארעיענ^ליכען, ביי  אר־ |
 אויט־ אוניױע ®ין אחנײמער, יא «ו נייאער

 יאיד •נ| T*• יאי ערםונאוניוגג אן אלם אמןן
tm חאאנונ̂ג יער אין  Dr? It וריאלצז נ»א•# 
 יועאגע •ילע״ די אוי^ ווירקונג y ס»כען גו

 נלייסגילמיג, געבליבזנן ®ym py ייעצדמאי
ע «אנץ ויד באנויעז »ון *  גזך דאר םיי וו

 #אר וי|ן גי® ױ<יאז ir»» ogn 4לקגעגחײו
 ®ויסבילדוט^ jri»®*u ועווד ju»®»w 4ל

 באאײ מועקואיװ w חילםםא!, ח.
װע־ *8 לאקאל «ון גריעל דאר — <» לאשאל

 איאיקעל, אײעי אין יעד® ייאר וועלבזנז גען
 איו אי| אײה צי ג*וו*חנז *וגןףייק® ®מ
 §ארע»ענםליכ® ני® ®רעפע יער אזן ונײעץ אין

 ךאמון םאנאן ®יוור ®ayp.ni ®ו ,געוואחגז•
 ווילען םיר t אנגעלשגעננו״® שועומליכע ®ן

אי״ ®ור«ייל אוגו*ר ארויסגעבען »®i דערםי®

 חאנאי רע*חני*יז*ניצז ®ון ®ל»ן מם סאנ®
•jtt*uyn»n םוז סעז iy ,injri ינ®!־ <י® 

in tn י «ון ו  ײיס מיחנו זאלןן ױ<יאן י
taanyj* גליחנד. די *ו®*® ?i»p oy נאר

Vyayj® ,יאד 11וו«י םיאגלימי ךי וו«ן ן«ון 
 ייײ oyn ,t»*n« םי« iy® «ו רירעשפז ב«ן
ײ אז ליחחנז װ«ס ינזב« ו«לבם® וײ נ«ן  י

ip fi זיג װאס ?ויגמעדעסען. « ד « » י ו® 
 ®וי?«נד « «ון ױניאן גדויסזג «»»ן אובז

 יז־ שליי<« ומניון חאבען ב«סעי t •ךאסםיס״
 ?ײן ז«לען םײם&ת ך» װעלכע »»ן (*אנ^

 ״*!®ײלוע^ די א® «\\ •®ראינמ^־עסיר®.
n װע® y® אמיײ ייכאיגער ל«ר ^ •יחרעז 
איעיגקײ®. ®«ר

 ייייק־• *יתלעו םיר — גארבער. סעםיעל
 ג«נץ ד«ם אאו ®ייך ^®*ולירען *ו m ליה

 איו בריעי א״אר װעלכ«ז •ין #r»Vaa« ניאען
װיאזעל אויל •ו«ל, ®ווי אויל נ*#ויעעו.

IW ,ג•® ®»ן «ס *«וויס no i««p ג«יחנז 
| י ®יאחנייwyp 1ד« ײן ?ײםס ^י«ר «  ײ
?*tnyotf *אב«רטיד ^ר^ייבען. בו« זזילן 

אײ״ני ומנלזנו און tynaci געפיחל ס*® יאפ
iy•| .וס לסשאל «רס*וליד«ן םיר חןנדלען 
•tyaeŷ fi הןןנדלוט ®«חג« ««ין «אד •I1 

 11• *ײ® ד«ר *%\ ל»«1•אס וויי«ר *ו 4|גי
נוי®. ס«כס»עד *י*ו

 א םיט געמיכטע ^■אנענדע העכסם א
 אויןו םארםאסט םוןי, הארצרײסענחגן

.1918 שנןורער־באל, נןוכ׳ן מאיועז

 גע״ בארדער, א געווען ער איו *לײז
 םען6 אוים׳ן בראנוװיל, אין וואועט
 גימט זון די עגט5ם םאל קײן םלאר.

 און פענסםער. זײן אין ארײנבליזאםקען
 געוואד מנ*רער־ב*ל כײם ער חןוט יאד
 טקנא איחם זײגען אצע ציעג. די נען

 ער מלײניגקײט, א ג<יק; אזא נצוחח
 געחן זיכער וועם ער ײערען, נת^ןור װעט
 אײ לןוםיר ^בער םילך־ביזנעם. n אין

 לןר או| נימט־םאתעערס, n בערצאזען
 חעלז־! אונועי צו נעחםען צור*ש זיר םיר
 אױוי געמאריען מוין חןוט דרויםען אין

 אוםגמ־ זיך האט ח#לדץאונזער און טאג
גאסען, די איבער ציעג דער םיט מלעסט

 םעפד יענער אדער דער m קלאגען אונז צו דערגוײיכען צײט צו צײמ םון
 א *וגעעיקם מיר קריגען מאל מאנכעס ונײםונ^ אומער גיט באקוםט בער

 די ניט ערחאלט ער m וױםע̂ז אונז לאזם םעםבער דער װעלכען אין בדיוועלע
 אונז לאזען צו אבער פארגעסט ער גאםען. זיץ אוגםער שדייבט ארן צײםוגג,

 טון נוםער לעדזשער דעם און כאלאנגט ער וועלכען צו ל א ק א ל דעס־ וױסען
ביר• זימ

 אױס״ חאכען םיר און אנגעלעגענחײמ די אוגטערזוכם געגוי חאבען םיר
:פאלגענדעם געםזנען

 ריכטי- און טולען א וועז זעלמען חאכען לאקאל־ױניאנס די ערשםענ^ ״
 אד- םעםכערס׳ די װי אזױ מעםבערם. זייערע פון אדרעסען אלע פון ליםט נען

 אד- דער אױכ םאלגליה איז לאקאלס^ n ®ון צוגעשיקם אומ צז װערען רעסען
 גיט־ריכ־ א אױןן געשיקט צײםוע די ווערם לאקאל, אץ מכטיג נימ איז חןם

אדחןס• נױגען
 אינ• צו פארגעסען און נאכלעםמ זײגען מעםכערס םאנבע צוױיטענם,

 אײ־ וױ שנעל אזוי װאחגונ^ דחןר עגדערען זײ ווען לאקאל זײער אארנדרען
 אױם־ געצװאונגען זײנען םיר און וױסען •אסט-אפים דער אתז לאזט םופם נער

 אד* ריכמיגען דעם קריגען םיר ביז מעםכער אזא צו צײםוגג וײ שיקען‘ חערען
:י רעם״

 כײ נאמען דעם אנצוגעכען םעםבער א פאתעםט מאל מאנבעס דריטענם,
צײטונג. די גיט םען ערחאלם דערפאר און װאוינם ער אחןר ױ וועםען

 אין נעםען זייערע םעםכערם די גימ חאכען פעלע טאנכע איין פערטענס,
 פריחער ארונםער געחט וועלכער שכױם מ פון איםיצער און לעטער־באקם,

צײטונ^ די צו נעטט און געלעגעגחײם חןר םיט זיך נענוצמ
 אז נאטירליך גאנץ איז צײטונגען טױזענדע צעחנדליגע ארױםשיקענדיג ׳ -
 אונ- אלע אז ױיגעדיג אבער זײנען םיר פעלע. אזעלכע פולושײחןן זאלען עם

 אײך פון םיר פארלאגגען דערפאר צײטוגג, מ קמגען זאלען מעםבערם זערע
דאספאלגענדע:

ריכ־ ד% האבען צײטען אלע צו m לאקאל-יוניאן n אז זעען אין חאט
 וױםען גלײך לאזט םופמ אמזר ווען — םעםבערם. אלע r® אדרעםעז מיגע

אײער און אדרעס נײעם דעם אדרע̂ם אלטען אײער םעקרעטער לאקאל אײער

• A. DELBOK. 
v •יקסס  jut שערם• ארמם

tduaacaxBCBCKKaoKעװענװ׳ טע6 484*90
 מגואן־קאאסעראפדװ די

סאסייעטי
ג j ל. א. 35 לאסאל אן ו  ױני

אױטשליסליך ׳פצוקויפם
ױ  i גיאגןסראגען ®yn *®ס«»מר ױגי  tiffl I ’ י I } * ' '..1±*. ...............  .**'׳ י׳ ז י if 1 —?■■<־■■■ 1  ff li

n
דים1;

^םארן
איתשען
נעתונה

היים
פ»דן

אידישען
געדאנק

פון רעדאקציאן דער אונטער

ניט םארגעסט לײטע, סרעטדע ביי װאחנט איחר אויכ
מיטשעל־סקוחלם  אי• נלײך זאל ער םעקרעםער אייער אױך בעט נאםען. זייער אנזװגענען

 אין שפראך די אנדײטענדיג אפיים, אונזער צו אדרעם נײעם אייער נערשיקען
צײטונ^ אונזער כאקוםען װילט איחר וועלכער

? אינפארםאציאן די סיט באנוצען זיך איחר וועט
םענעדזשער. לי־בערטאן, עליאס

 דאם אױם פילט טופט, איחר ווען אדער ־צױטוננ די ניט קריגט איהר ווען
לאקאל־םעקרעטער• אײער צו איבער עם שיקט און פאלגענדע

Name ...................................................................  % .............. .........................

 8םיס« פרויענ^ ®רן דעז״נינג איז
 11• שירס א קליידער. קיגדעחיזנ איז

 סקולס םישףיעל׳ס די אין אוגמערריכושזג
 םעחר »ון *נזעלזג באלדיגע y סײנפ

ן סקולם מימ׳יעלס די געחאלמ. ו  ד«• י
 און גרײדעג םײקינ^ •עפערן וײניכג.
םינג  געויסרעו געגײנדע* ׳. זײג«ז •י

ערגרײג® ח«נעז או, *■ny♦ 60 ווי מעחר
 םיםםעטס, נייע נעדאנקעז, נײע

 רע• בעםטע םעםאחןן, בעםטע
זולטאטעז

 אױםמערקזאםשײט אינדיװידועלצ
 מעסיגע קלצסען. נאכט און םאג —

בפוײנגומען.
 •אילאנג® אדער ®«ל«§«גירם ®דײג®,

 tyi»n־iee:yDjn •רײ«ן;גוקלעפ, y •וור
̂ר«אןוי«ן. פול« יון אינפ

 נײעס סינסטליכע
 זשורנאלי־זם ױינער

ליטעראטור שעהנע

 ארבײטערשאפט דער םאר
 אמעױקא פאר
ישראל אױז פאר

 אונאפהענגיג
 i אוגםארטײאיש

םאראנטווארטליד

New Address

Old Address

Local Ledger

םױיטאנ און מיטװאד טאנטאג, Paper Desired

9 1 2 -9 2 0  B road w ay (C o r . 21«t S t .)  N ew  Y ork
Phone, 83 Oramercy.

ר ע ט ײ ב ר א
״היינט םאר׳ן אויסשליסליך שױיבט

ארבײטעד אידישער גרעםטער און טעכטיגסטער דער איז״חײנט אין ערשײנען װעלען
c ארדען » m װעלט. דער .

 האט װאם ארדען, אידישער אײנציגער דער איז ױננ ארבײטער דער
םעםבערם. קאנםאמפטיװ זײנע םאר סאניטארױם אײנענעם אן

 נעזעל• א אויך נאר ארדען, אן בלויז ניט איז רינג ארבײטער דער
באוועכונג. ארבײט^ר דער אין צענטער שאםטליכער

םארץ ארטיקלען וױכטינע סעױע א שרײבען װעט
/ ט נ ײ ח r ױחעם מײנע. p אנד רעוואלוציע דער נאד חסל

אפמישען און אפטאטעטריםט
215 E a* t B ro ad w ay  100  L an o x  A v an u a  •

1709 P itk in  A va^ B ro o k ly n  895  P ro s p a c t  Ava., B ronx
 קאמפו^ עהאנאטישען אײער אין איי־ך שטי־צט ױניאן ױ

מעט־ דינע צו םרײנד א איז ױננ ארבײטער דער
’ - םרײד. אץ און נויט אין בערס * י

יאנואר טען4 אװענד־, זונטאג האל, הארמעגיע אץ ױםײטעל
45 ביז 18 םון עלטער חןר אין ארייננענוםען ווערען םעםבערס

פרײז סובםקריפשאן
. * '* < t * < י 4טעמ דער וועלכען אױןז פעלז חןר איז באװעגוע ארכײסער די '׳צ ״  r b “.*'J i* ׳י ׳-  . 'i. **■■< • t*} * *  אוץ םטײטם ױנײטעד

:קענעדע
$7--------יאחר 1 .00

 \ . 3J5 — מאנאטען 6 :׳
J0Q 2 — םאנאטען 3 ן

אױסלאנד
4ווערע נעבױט וועם צוקונפט דער פון םעל

ר איז ז^נג ארכייילרער דעד פעלזען די פון איי̂נ
שליי כױןמעטבער, ניט זײט'נאך אװזי אױב

' :װענדען זיך &ע5אױםקי נאר

פמגנאר
אידיעער נרעסטער וז{^ און פארמ^נט װען וזאב^ א־דע; <ואם חזן, נרעםטעו דער

יז זימער. י , י י
] דאל. 2.50 און l.COUft75, 1.50, 2.00 :ביצעטען םוז פרײזען

 םטאר| דראנ עפשמײן׳ם בדאדוױי, איםט 183 ״טא:״, פון אפים 1אי באסוסען צו
h םםוית׳ס נרארװײ, א־סם 181 סטאר, פוזיה ?אץ׳ס עװ״ םעריםאן 1674 r n 
 bns נרעחמם 78י פםאר, דרא; האץ׳ם ב<־»:קס, עװ., עילהינם ,1337• םסאל, ל׳נךי

I ^ ..י . משנװיג. 1עיי *ימשיז 17ססיפטאי ■ב־חיה אןװינסאנ׳ם

—י$הר1
םאנאםען 6
םאנאםען 3

■ k tim & k im ‘



ק ג + ס כ » ד » ג
םם*ד. דדאנ יײי*ז יי «ח ס, » אפיעל אן אנ תי עי  או~ אל

ע בײםמר שעס רי און ברענט
 יוחנגױ ם׳מאגד און .oe חאוסםאןאתאניזאציאנען. פראגרעהיװע

offict r m e n fw  3 v o 
 jvc סםיידדצ םאםאשעווסקי, חערי

............
 םעאפער סהאםאשעווםקי׳ם אין נייעס

 םוזיקאאי׳מ םצגזאציאנעלע גחנסםע די
מיז אחײם׳*. קוםם ״קינדער •סיי׳

וועצ־ יוני*ן, קצוימם ח־אכ די )םיר
סי « נעפיהרם ה$ום מ מ  אנ־ 1» םיס י

 xrvB'P סטאר דד*ג םארביםעמ צאודצ
 די פ־ז פארשצאנ tan *נמנוםען הצבען

 —הא אוי סייד איסם דער םון דאתםוירים
 אק אדביים דער צו צוריס מהן צו צעם

 א־כיסרײ־ *אם זײ אױ* זיך פארלפתן
ט$רם.

מז םיר א ם ה p ני 'p ד טורא  אר״ «
מן אאחס־ונמן אונזערע ביםרימזאן.  זיי

 לאגגע ?י וױיפע; אצע און מרעכםע די
 נעאיבײם האכעז םיר װאם שםונחמ,
 זועיד־ פין זמנינער באצאהצם סריגעגדינ

 צו אום *בװפהל ארבייטער, איז עם כען
 8 דורכםאכע; םען דאחי דר^דםם א זײן

קאלעדדצ•
 םעחר איצם, אייו צז אסזנצירעז םיר

 אױפםאדצרען זאלם איהר אז בעסאר, וױ
 חמאאוציאכצן דידך. רפעסנמע אײערע

חי *ייד ײי צייטונגצז רי אין  בדיעף, ײ
מ אין בצזיז תױטען זאצען זײ אז צ  אזן

 סיינם ייניאז האב«ז וועצכע םטארם, רראג
 יױ קצױרתס אימאנדניי׳מתאצ דער םון

ני»•
 א ארנאגיזיחמ צו טרײען באםעם די

ב ע ק ׳ ם ס נ » » ן ו ײ  איזײע־ »
 ״םארםאמדו־ רופ«ן ווארשימציר עם צמ
 נע־ עהנציבע אדער *רנאניזאציפך סען
ע •1ם

 אוא בצױז אז זינען, אין האם רארום
 א איז ױניאז־םײז, k האם וועצכע םםאר,
 קצויחן דער םענ דראנ־׳םטאר. ױניאן
 אויב אנעד ביבעצ, 8 צייגגז אםילו אײו

 נים עם איז ױניאךםײן קײן ניטא איז עס
דראנ־םטאר. ױגיאןי קײן

 אײגענ־ םט*ר דדאנ 1000 איבער
פנןן טירער  ױניאן דער טים נעםיעם ה

p טײלען אצע 1אי צושאריימ ?״נןע און t 
 דאוום װעצען םעםבערם אײערע דט.8שט
צדגעפי־ 1שווערינ?ײטע הײן האבעז נים

שטאנפעתןן װעם <

, ו א װ ס י ם ם ע ס ד , f ז ו א ו נ א 7 י . 3 ר 0 ח ו ד א נ ע װ א

ױט. »טע איםם 66 לײסעאום, םאנהעטען אץ :: םס
 אאיסערם כאפרײםע אתזערע עםםאננען מיר וןעלען םיבױננ דיעזען אױף

 חעימן מאר ארבײט די םאן «ו יוניאן אונזער צו צוריק קוםען וועלכע
 פליכם די אמ עם פריזאן. אין טעג 30 לײדען געםאכם זײ חאט םען
 אויסדרי• און מיםיננ דיזען צו קוםען צו ארכײטער קאוט ^ין יעדען פון
 םאלי־ אונזער אױך און באפרײאוע זייער םיט צופרידענחײמ אתזער קען

v זײ• םיט דאריטעם
:םיםינג דיזען אדרעםירען װעלען רעדנער פאלגעגדע ■

 לאנדאן. םאיר קאנגרעסמאן עקם
 בארא^ אב. םעקרעטער דזשעגעראל
שער מם מענעת שא  דעגטאן.- ט. באארד, ח

שער, אונזער  םעקרעטער און םלעד)װער ברודער טעגעת
, פרידמאן. ע

אלע. קומט
.20 לאנןאל כאארד, עקזעקוטיװ ארדער בײ

 בא־ אונזפו פח פח נעזאננ גוםצרעז 12
 ײאח^ הערסאן פאםפאזיםאד ריחםמז

 די סים אויסשםאטמנ, נחנםבתד דער סים
■ עטעהמען. שענםכמ

 י ' ו' צוזאמצן סםארם 0א
 טחא־ כארים קעסלער, דײוזיד ח׳

 םחאםא־ כארים ח׳ — מאשעווסקי
 םעם קעםלער, דייוױד זז׳ עעװסקי,

r ו ■ j קעםםין. , * ו •
 זוגמאנ און ׳פבת. אוחןנם, פרייפאג

 םען3 םען,2 אווענם, און טאםינע
' יאנואר םען4 און ; •

מלחמה פון ענדע
תעלם דעד פאר נליק גרעגנט

ס ס א ל א ם ר א ם

ע די ק א ם ע ע  םײ ^נ&יתו קעגוײ פרוכם נ
 םה ציים ־on םיר נעםוזם ה#ט טעל

 חנר וזייל סאדסעט, פון אראפ מלחםה
 וואס *uftxr כמנדיצמישער םיחזדער

 *יז כמרבמוליקם אין אדיק קוםם
 די ווין נזנוואחנן פארברױכם נענצליך
 ענדע די יעזמש האסייםעלזגר. םלתםה

 גייע נעבראכם ה#ם װע^כע סצחמה פון
 נזד זװוײק ה$ם צײמען, גומע

 כמו־ *ל* פיד רסואה נד־ויסע די בדאכט
 n ^םארבמנלאקס״ צײדענרע. גען

 ?»יז דדאם בױטעל ^בםיחד ©תכנדקעגדי
 קזגנדי םייערסםע די פון מד*מאקער

 k pH םןונען דעם אב רימיגם איז
נגעמנתם.ir און לײכם ^טונדען פאר

 חא^ט וױן ם^ימז איים׳ז נימ לײדעס
 אין קינדער אייערע םיז םאנענדלעך די

 k צושטאנד. נעזונםען איז ריעעם
 א איז הויז אק מאדמא׳לאקס באקסעי

 םןנגעץ נעזתמ?ן א נדר פארזיכערוננ
 מאמז אלע פיז ®ארהיסעז װעמ איז

קיאנקהײסעז.
באקס. א D50 און 25 ,10 *

 םיט אדער סטארם דראג גוםע אצע אין
פאסט

ק^וםעזײע אאקאלע
 ו ו א ם י ד& * ס א םון

̂ I i * י tאיינמור. ®יז רעדסיסידם
אין ביצעםעז םיט זיך באז^רגט

 n וועגחנז «ו כענעםיםס פאר
r m jn ro  . tm .י) n n.(«

 גאװערנמענט םטײטם יוגײטעד די םת דעפאייטארי

יארק נװ אװ םימי און סטײט

 דייםשצאר. אין אפט פר׳פטפרטאנד םײוױנגם
 •1ציוייטפדאפםאיזפױלא

 י פאלפפטיגא, אץ אפט דדינמד
צממפט. חנר אין

: ■׳• . א. י
.J פאמאגגצגחײנ^ דצר אין ״פראצ ארץ 

 םאלק. זײן צו שםיםע נאם׳ס .2
פ טאסצ די• 3 א  .,פינחס איחחנ גאד מנ
 נאטוד. די און חןוחולוציא די .4
J5 ,פייער. אח פדד היםעל

םטייטם ונײטעד

עװאניו. סעסאמ• 35
«jvd j עדעלשםײז, יאיעןז m

.1643 םארסײסה סעצעםאן,
אדװעב^ אץ װאכען 8 טיקעטס

מר םון אודטייצ אײנשטיםיגצר רער  אי
אאבאן יועלכק 50.000

 njmr מון פא־שטעלוננ די וואהנט
 שעוזנ־ און אעצםע תכמוינםקי׳ם

KcjnvMt םטע

M A R M A L A X  C O M P A N Y  
N E W  Y O R K

 אידען. ניי חםאפחח םהרוז
 • *.wwnv סיט׳ן גײםט דער
 דצר לנבוד באנקעם נרזיסער חס־

םע. א ם
ת חארץ איריש«• דאם * די א • ״ ו  ג

נשםד^
י און ive8B צװישען שפאלטונג ו

קינר.
!ערפאינ !ערםאלנ נרעםטער

ג נוםערען 30 אנ עז  נ
 טאטי• זונטאנ א.-ן שבת אזוענד, פרייטאנ

:v טען4 און טען3 טעז,2 אווענד, און 
יאנואר

ף ע אז ם י קי׳ ם נ שי ט ע רו ט ס ע ײ ך נ פן א
ע ט ע ר

חיע «ו באקאנט דא מ»כט ק#ם»א;י וזאולען אכמןריקאן די  א אנגעשםעלטע אי
 אין אריין געחם װעלכעס בענע»יטען, אומגריקס£עלע און קר^קחײט £אר יל»ן

 וורביז־ יעדען אײנשליסען װעם •לאן דיזער .1919 דע*עמבער, טען1 דעם קר^ם
 דער קהםיאנים. סובסידי איחרע און לןאמאאני וואולען אשעריקײז די *ון טער

ײנען אויסגעדעכענם זייגען בעכעטיטען דיזע װעלכען אויןי ב«זיס  ®אלגט: װי ז
*׳ן ניט איז װעלכער ■ל*ן, דעם אוגמער וויגשורט איו ^נגעשטעיטער קײן  אוי
 צײם פולע וודבײםעגדיג ,1919 טען,1 דעם דעגעםבער ק^שיאכי דער פון ועי-רו^ל

? ולעe קריגעגדיג און ט איז ײעלכער ןארבײטער b .1י  דעם ארבײם דער ביי ני
ײן אינשורט װעם ׳?ך«גק איז עו װייל דעןדןנזבער, טען1 ם דעם פון ז  פון ד״

ע אויף ארבײט דער ?ו זי *וריקקעחמגן ?ײן ל  דעם נ»ך סעי. פולע און «ײט ^
 אינשורעגס «װ בןזרעכםיגט זיין »:געשטעלטע נײע װעלען ,1919 דעגעטבער, טעז1

ײ װען קו־ דער פון דיענסט דער אין ןיזי װעלען ז

 יאך. ױיאעז׳ט אוגטער וױד דער
 םענעת «ווײ םים םרױ די

^ז דעם פון צארז דער צי  •וי
מאגדיר.

בצוםדורשםיגע ןדי או םעגש דער
jv n
י.1שמרא ג^ם׳ס

זװקונפם דעד וױן ישרזנא ארץ .16 גןןנגע פון טשח b פאר ;ןןםאאגי
אױםגאנג. זונעז .17
זיעגט. איד דער .18
חצב זבת ארץ אין חתוגה אידישע א .19

ודבש.
אחײם! קוםם קיגדער .20

ען װעלכע יעניגע די .1 ע פ׳ן זי ,1019 דע*עמנער, טען1 דעם יעײראל אוי
ט געװען זײנען װעלכע און  װעלען ר»נ»ט, זעקס װי וועניגער כ^םיאני דער מי

אײגקונפם. װעכז^טליכען וױידזשעס זײערע פון 40% ל^ריגען
ען װאס יעגיגע די .2 ײנ םאנאט, זעקס גאנגע פאר קאסײוני דער םים ז

 װזנכענם- װײדזאעס זײערע פון 50% קריגען וועלען יאחר, א װי םעחר ניט און
אײנקונפט. לינעז
אני דער מים געװען ?ײנען וועלבע יד-יגע, די .3 מי  גאסנען אײן מאר מן
 זוײדזשעס זײערע פון 00% קריגען װעלען יןןחר, *וױי װי גיםםעתר און יאחד,

אײגקונפם. װעכענטליכען
עי םים געװען !ײנען יזנגיגע^װעלכע די .4 «אחד, *װײ פאר ק^םיאני י

מ דתלעז י׳^חר׳ דרײ װי מעחר גים און ײעד «ון 70% קייגז  דדרכ^ניטליכען ז
ט. וועכעגםליכען פ קונ ״נ י

ען װעלכע יעניגע די .5 ע ט געײען זי  דרײ װי םעחר קאמפאני דער מי
 דודנ־ זייער פון 75% קרעען װעלען י^חר, פיןןר פון םזןחר גיט און יאחר,

אײגקונפט. שניםלינען
ען ײדלנע יעגיגזג רי .6 ײנ מ געװען ז י דעד םי נ א םי ן םעחר ^ ו  •יער ו
ותר, אײנקוגפס. װעכעגפזליכען דורכאניאליכען ?ײער פון 80% קריגען װעלען ̂י

ן סעוור אדער ײאד, « $8.00 «ון ײזןניגעד קדיגעז װעט אגגעאזםעלטער ק״ז ו  י
ן נעםענדיג גים װעכענ&ליך, זואך, א $30.00 י  דורכאמי®־ ?ײן #גבאםראכט י

. אײנקונפט. לינען
 װעלכע אוםגליקספעלע, פון פעלע אלע ארײמעםעז װעלזןן בענעפיטען דיזע

ײד אוםכליקספעלע, *דער קראגקחײט פון קומען ס מ ד אדער א ״ מ ע  יר־ פון *ו
עז און ארבײט, דער פון פלאץ בײםער׳ם  די *ו «וגאב א און !וזאץ * ויינ

 פון עקטס קאםפענסײשאן די פון געיוארעז בא?ן>רגט זײנעז װעלכע בענעפיטען
ען, םיללס אונזעדע װאו שפאאםען פארשײדענזן די ײנ ײ אומגליקמועלע פאר ז  נ

ן גרוי& די *ו ארבײט, דער o פו fi כאזארבם בזננעפיםען י1 פװיאףןן אזגמזרשייד 
ט בענעפיםתן די און פלאץ אויבעגחנרם^גאעז דעם פון רג א  קאם־ דעס פון מז

ײע די אויסער סטײטס, אזעלכע פון עקט «ענסײאז$ן  *״נען װעלצע ארבי«סער נ
 *ו נארעכטינא ײן1 וזזנלזןן «1919 עםבער,1דע עישי*עז דעם נ#ד אנגדיםעל®
ען בי*ז עקם <»םפענסײשאן דעם פון בא*רג» װי בענעפיטען  װעלען זײ װינ

סאנאטען. זעקס גאפ*ע געארבײם ח^בען
 4*ײס פארלאדענע ויבען נאד נאר אנפאגגען ?יך <ועלזגן בעגעפיננזנז די

 וואכען, גאנ*? 26 פזן סעחר נים פין ©®ד א פאר דזנרנאך אנחאלטעז װעט און
o« אזײ r פון גדויס די ארבײ* דער כ«י געאמנחען װעלכע אומליקסיעלע פאר 
מ אײדעמים* דזני ל ח ^  אמדעסניסד דער «ון יײ® די און וואכען 96 פןך מ
 קאמפענסײשאן דעם פון באזןרגם איז ײעמע n נ$ר וײן אלען? װאכ-ען, 26 נ$ך

 אר־ אגגדיטעלטער אן וועלכען אין סילל ידע ױעלכען אין ספ״פ פון גזןזעץ
ך געפיגפ ב״טזגי־ י ו

 ײעל- קראנ^חזי® די ארײנדעכעגענדיג פעלע, ®װײעעראזאפמ פאר בעגזןפימען
מ פאר *וומנגעדעז, פון קוסט כע ל ע מ די ג עז אנ י י י  ווערען *מל■1גע ימלעז •

ן וואכען, פיער כלו»ז פון טאזך א פאד ם £ין *ײם די לוי■ סוםען אי  אנגע־ מ
יויבענדעחםזא־ דעם פון •וויסגעתכענם m ארבײט, דער פזן *ײט שטעלטען׳ט

■ליז• םעז
ע ען בזננעפ*«עז דיו ײנ ד «וזאץ אין ז i ײי t ס גריימ די נ מ מי אי ׳ י ײי  ל

?דאפם. אין ם1יע

®י  כע■ אױםלאנד, אין קרוכים זײערע חעלפען װילען װאם •
 טאזעכא־ און גאליציע, רוםעניע. פױלען. אין זאגדערם ]
 חןיטם כילמםםע די םים געלד קענען«י?עז םלאװאקיע, 9

באנק. םםײט דער דורר

 באדער ג. פון ?וברעטא
שינםקי יאזעף סיז אויםנעםיהרם תם

 חד זאץ, לודװינ ראזענשםײן, םעםױעל
 ראזענ־ בארים קאר■. ראזא פראנער, נינא
 צונ־ םעני לאקסער, םאבינא םרם. םאצ,

 יאקאב און תשײקאבסאן הײםי ריצקי,
 איע־ דיזער אין זיך נאטײצינען םרענס
 םשאר־ ח׳ חייםאן. אואים אויך װי רעםע,

.צ״בענױ.״ אצם נאםאנסאן צעם

 פרא• ססו איז ננון רבע׳ם דעם
פערפעקט. צענט

 אויס־ ארםיסטעז, ■ערזאנאצ, םוױפ\ אין
 שעחנםםער קאםטױםען, רײכע jjicgne׳

 וואוג־ באצעםען, און טענץ שעחנע האהר,
ח ארקעסמער, נרויםער עפעהםען, דער  י
הינזיכמעז. אצע
fio פאר אםיחםענם ווערטה i .דאל

סיםפא• אוז כאר גרויסער עססטרא אן
רוםשיגםקי. א־לא ארקעסםצר ני

 ױניאנג^ סאסיתםיס, לארזשצן, חנרות
 ײי חנצמפס״ בדענכמאנס. ריננ ארבײטער

 נמצ־ ויך תענצז פעחאנען •ריװאם אױך
 פיז םיימנםם איז מנ«פיםם פאד דען

יזיי * - םעאטער. פון אפים

1920 יאנואד, טען9 דעם אבעגד, םױיטאג

ן - י ױ א ר נ א ס א ס נ י ם א ס
 עװענױם. p«־e און לעהסיננט^ן צזזישעז גאם, םע107
פאר׳ן «רײזען און רעק^ראציעם הצםטױמעז, םוזיק, סםח

 טױדנער קעננעטה דזשאהן
לעקמשור־ר^רם ■

אױםגעצאהלט איבעראל װערען טשעסם אומערע

שפעםער קאפיטשקע א װיסען צאזען ׳ם׳רײד
עני( א מיט דאלאר א ט .ו$)01פ

ארײננערעכענט) שטייערען (םלחמח ־ ׳
זיצען צו ערלױבען ניט זיד קענט איהר וואס אװענט אן

f יאנואר אבענד, דינסטאנהיים. דער אין i 
םען27 און 20 ,13 STATE BANK

:ברענטשעם
ioo םםריט טע20 וועםם 7 ;םםריט עםעקס

;עװענױ פינפמע 1400
ןןװעם וועםםשעסמער און ױניאן סמרים ־טע158

 כרוקל׳ין. עמעגױם^ r» פיםקיז
■כרזקלין. סםריס, װעחנם א<ץ עװענ^ גרעחעם

מאו־עארעמטאשא

ױ ו ש ס מ פ • , , ר , & פ ו מ ־ ס ..

נ א ם נ ו ג ז א ט י ם כ א ר נ א ו נ א 2 י 5, װ : 1 ס 9 2 0 ̂ פ ־ ' • • v ' ׳ .* ׳•׳ י * י 'י י , ־
•$2.5ס צו םענט 75 טיקעטם

םםריםס םע15 איםם 7 סקול, רענד אין באקוםען צו ■.

סראוז
־ז בענעדם אמ *

rm JfV ood.P rrfM pnt

4,



י״ײ“ *ײיייםי״ ייי סיס jrum ta&pi דאס
יפיו » * ד י י י י י ׳ ׳ יאױ ם ״ ° ״ יא ״ ' ׳ ל ,° !״ * *ף * * . n פון pern גרױסע n דא p tita אויסער . םמגד o n יי אױו ותחנז* 

תם psfrtt גחנםטזג די סאקי pa מרם, e ו a r tw ן אוחמד יעײמ םיטיגגןן 
 כי נאנומםען. ,45 ם. *. pa 48 ם. *ipd יוניםי די tpsttas ניט וואריאיינציד

 אייפםיג tap טאכם םיםיעעז iw אמי־ ארגײטשז ojh ניט אױד און טערם
 נויטומנד די גמםבערם pipwa איגגמת׳ו׳מונאל. iptita pe ווערזיטעט

 <p יוניםי ףי אן צױ*לים?ן18 ןיך אראנמירם ̂וערען םעםבערם ptn• פאר
ipipi p איבער ^זמםשורם in 'cnae* ם און  זעחר פיז איז אימרהויי

Dan ,n ia o r די וואם װיכטינהיי^ אלם זיי איגטערעסירם M r םיםינג׳ 
י אין א«?תאלט?ן m אדב״טער. אצט און פרויען pa מעגער  פאנלייז ו
m אםאל pn דיזע *onuropp •וואו ניאדיגנס, אראנ dp איכטינ׳ איז * 
Dvrt אגשטאם לוםטיג. י אןן ווארעם װאם שאנצערם, א םיט צוזאפעז fit, 

*dip ipnne dip צו נילדונג ם־יט שונםט םאראײניגט  pm ]ו *•חאלטע 
tPTOanac twunuap זײ־ םיט זיך זײ tw m w i'n ציםער pc םאאיז א 

 iropi איז npeopDoa נאנצע די פסלי- םארבר״ננעז און פאםילי^ ערע
ps ׳־ כישטעם. עטונדען. אננענעטע . . N

. ־ נעשעטטם-םיטיעעז וועכענטאיכע די ״ ״
n פון p tita ״י *אחצ־דײמ ײ ם נטי’ני’ יי ל נ ^ו ד א ײ ^ מ ' 5»tw ^ או אנו  י

m ro דיג פאי אויםנענוצט w^ °״" 'םנם^ a la n U ר ט ט סיזנ ^ ײ י ײ ' 
א די טיגס״טען. א * ײי מ H סײםיט״ עדי  » ® 5*L n

״ ״״״’׳* *י בא^אסעז האט ^ ױ8אעסם׳ י ו ? ^ ט צ טע] ם ^ ם לע מ
* ײי״• ״ ״ ״ י ״ ״ ״ ן ?4"' י • m m m S

1 n n uיחען* jp riw  po יף תןובעז?• 
 מיי• אױרוױנגי *ון״װומוימםאן יינין

J,13 ״ tan i j rן eptp i *ו « n• 
ip tuk  pc ימױוערסי• , ארבײטער

ג די מנ ײ אײננענוינעז זי  םא׳יין, w ג
 רזאיםנא־ tun 1אי זיד זײ םארזאטאען

 if■* PD אױשזינט רער אונטער \m\ זױם,
 *ר וײערע אוים זײ גלײכען לעחרער,.
rm א טאר אח רזסענם. סריםסע o r ײם* 

 סאני לויפעז, אאכעז, אין ױי םארבחעעעז
 אײנער זיך אונטערהאאטען און «ען

 זיי םאנט דאם און צוױיםען, םים׳ן
 צײט םויז סונטער. tut ערפרישם םיחלען

 אין תפנצערט נוטען א זײ *ײטןתפנען *ו
 זיך קוםען זיי זואו סענטערם, ױניטי די

דעם נעניםען און צוזאטען
 נע־ און םוזיס נוטע חערען םון םאתניצמן

ע פון זאננ נ ^י ענ ivo’r ט r•
 עאעםענםארע נענװ סריגען זײ ווען
 איז דאן םענםערם, ױניטי די pH ביצדונג

vi r-| איינענער זײער אנגעגרײט זיי םאר 
 סענען זיי װאו אוגיזוערזיםמט, ארבײםער

 נעצערענט ביצדונכ, אצגעטײנע צערנמן זיף
 ברייטערט ד*ס צעחרער. נעםנמ רי פון

 םאכם און צענען 1אויפ׳ גציה זײצנר אויס
נעזעצ־ חןם םערשםעהן צו םגגאר זיי

א דער מ  פאר־ מטארק געווען איז חי
 חמך. פינםטער געװען ם׳איז ןימנט,

 או» דאר רענען. גום א טאאםץן חאט
p |1א ווזור ir ג«ומז *דיםאדיזם דער 

ו«יג* דאם אח טעגעען! 1«פיאט

PRICK tCENTS
N ew  York, Friday. Jan. 9 .1 9 2 0 . , ײמאנ. ר מען9 דעם פר » «נו י

 «־. וטונעז װאיד«ײ דמוינסוווום, אין
 מד א אונטערחאצם^ן. #.)יו lit טאגצט

 אי) נעחערשט, חאט מםיסוננ חויבענע
 אויםנעקושט האנעז אזיםנאםע, אן אלז^

, ., טונ׳ו^ג׳■ יום
 גרויםע! אזא i געבראנט »ט
vd\ פאר־ נעהאט זיי וואצט

קאנמרט, נרױםארטיגען א
אויסנעטייםש. פיצײנס ןצע,

 נך א צויינו גזמוםען Dtp ו
nt. איז״ פאקס ןדער אכןר

 tve זזאט <*נצעוט ןדערציכען
 זזא־ זייי פארסערצ^ '*•דאנען.

bc, הונהן אז ײ,  די זמרמן ז
 אױג תאכען זײ ײע<נ« יער.6

 נע־ גיס ץייזײגען גײן, !ךערם.
a מן זײ אווימכוג דיזער  זיי

ipbi î ען צו זיך לינ טי  אין מ
p ננ t 4דעם!ערםאצ pe דער 

אינטער־ אוגזער םון מטינשײט
 אײנענע זייער םאיז דא יאײצ מלפאגאצ.

im ^םגצידער אמזערע או *םחח, r,

!רייהען די אין פיצאחגיםיא ף או
 יאר־ םיצאדעצפיא םון צוקוטען דעם מיט

 tic צענטערס ניעםטע די ׳טוין כײטען
 סים־ דעם אויח קלאוק־אינדוםטריע דער
 איבערינע די װאר־ארבייט.* םיז טעט

 סו- pc מ׳»ר אין איינםיהרען עס װעצעז
 נאנ־ די װעט אזוי און םעיאן. מענדעז

 ניט אמעריקא אין ששאוש־אינדוםםריע *ע
 ׳טםיק־ שאראיטערטע די האנען טעהר

 םוז װאף־־ארבײט דער מיט און םיםםעם,
 דעם איז פעריאדע נייע א אנפאננען זיר

קיאוק־אינדוסטריע. דער םון צעבען
 צונענאני עם איז םייזאחןצםיא אין

 עס איז ענײיר אבעי שװערצאר. נעז
 םוצ־ דער נעווארען. דורבגעפיהרט ראר

 שוםט אויפטו דעם םאר שרעדיט םטער
 פיח־ * ױגואן נעטרייען אלטען, דעם
 שלאוהמא- דער פון אויםבוי^ר און רער

 אם־ פר״גד פילאדעלםיא, אין .טנר־מגיא!
 אינטערנעשאנאל־-פרע־ דער דאן דור.

 לעצטע .די אין אין שלעזיננער זידענט
 םעשרעטער־ םאראף, אב. װאכען עטליכע

 אינטערנעשאנאל, דער: pc םרעז׳טורער
 אום כחות, נענונ אװעשנעלענט חאכען

 און רײח אין םילאדעיפיא ברעננען צו
 קלאוס־ גרויםע אנרערע אלע םיט גליעד

 םויסטער דער שוםט ראן צענטערם.
 איע, pא דזשאינמ:באארד דעם קרעדיט

 געהאל־ האבען װע^נע םיטגליעדער, אלע
, װעזויטאט. נרויםע! דעס צו פען

 נאנצען דעם פון שלום־אהט דער
 פאר״געסומען איז זיר ראנניען לאנגען

pc מיטינג גרויםע[ א י1אוי שבת לעצטען

 פראנען ארבייטער דענע
באקאנט. זיין דארפען מעםבערס אוכזעךע

 ניט אויך לאקאלם׳ווערען שאונםרי לי
 ימצ* תןונם«עסטעז, די םארנאבצעסמט.

 *עדער pפ אינחאלט דעם ענטראלםען בע
 •up אין טימיאנראפט װערען לעשטשור״

 צו ארויםנעשישט pa אידיע, pa לימ
 פאר־ סיט שאונטרי, רער אין צאסאצם די

 צעק־ די ״פאר (םוחשעםםשאגם) שצאגע
 לצקםשורערט, די אייך דאם טשורערם,

מד טאכעז trilyn וועלכ׳דזיי םיט רינ  א
 לעש־ ■ זייערע צוגרייטען זאאען םעטס,'
שןונספצשטצן. דיזע צויט טשורם
ט די  נאנצער אונזער פון זאך חויו

 אײגפצוס אידדער ב־לדוננס־םעטינק״ט,
 י1אוי נאר גיט אוים איגט ראם װאס

טיטנצידערטאפט, צאהצרייכע אונזערע

 אויסמאר■ דעם םארנעלענם דואם אנידור י
 na ױניאן רער צװײצען אנרימעם בייטען |

 אײני איד ער װאו pa בתים בעיי די
 חןך pc געװארען אגנ^נוטען שטיםינ
•־־ טעםנעדשיפ. גרויםער
 j|tK איז אגרימעט דער װירשליף איז

 םינ־ דאם ניטא איז עם װעלכען נעגען
אויםצוזעצען. ײאס דעםטע
 פרינ- pa װערט פונשט ערשטעז 1אי

 װײדמד טינוםום א אנגענוםעז ציפ
 אויס־ ער׳צט אבער דארןי וועלכער םשייל,

 י«י1א סאםיםע a pc װערען נעארבייט
 פון גיט או) פאקטען tic גרונד דעם

 ארניי• 1די דארםעז דערװייל השערות.
 םעטלס נחים נעלי זייערע טיט טער

 pc גרונד דעם אויזי פררייזען זײערע
ײ סארדיענםםען סריהצרינע זייערע  נ

 ערװארטען, צו איז עם שטיש־ארבײט.
 יצזען נים זיך יועיען ארכײטער די אז

 םעג- איחר אויר װעט יוניאן די :ארעז.
נע^ועהן. גיט ז*<ו דאם אז טאן, ליכםטעם

pa װערט פונשט צוױיטעז דעם to• 
 גיט ואל װאף־ארנייט רי אז שטיטט,

jn 44 װי םעתר pc באשטעהן im r] צר 
 ערשטע די pa טענ. זעקס אויח טײלט
 אננצסאננען ארביייט רי זא< טעג םינוי

 אוס ענדינען זיך pa •אכט אום ווערען
M סאר שסונדע א מיט ,5 r .rcittf 

 ביי• 12 ביז 8 סון װערעז נעארב״ט זאל
טאכ.

pa טעז5 און טען4 און סטען דעם 
 םראנע די פעםטנעשטעלט■ װערט פוגקט

pc .צװײ אװערט״ם שיין אװערטיים

גאװער־ פאר הייריננ לא?נ«ח » נאר
 וועלכער pa *צפאני, pa- םםיטה נאר

ב*ארד דזשאינט pc פאישטןומר די
 אגנעסאנ־ דאנערשטאנ דעם שוין זזאמ יי,
 עם pa יארס, נױ pa זיצענ איהר נעז
 נומער דער א־ידער «ז מענליף, זעהר איז

 אונ־ םון הענד די pa זייז ײעט צייטוונ
 באשאנט זײז שוין װעט לעזער, זערע
שײדוננ.1עננ וײער

פאר׳טמע־ די האבען אנער דערװייל
 סאר־ דיז באארד חשאינט דעם סוז הער

 pc 24 משר דעם אין אז סליכטעם,
 יװאם ארבייטער, אלע זאלעז ׳טטונדען

 פאדערענ־ ארבײט די געװארסען האבען
 ארבײטם־ זײער אין העכערונג » דינ

ארבײט. דער צו צוריקקעהרען זיך ױיז,
 נא־ נ־ט נאר דעם צו האט נאטירליף

 מאנופעקטשױ די ווע; קוםען, חארפט
 פאו־ ■ אזוי 1געװ« ניט װאלטען רערם

 אמעלעגעהייט גאנצע די עקשג׳ט;
 װע- נעםעיטעלט פרידליך נעקענט װאלם

in םאנױ די און ױגיאז חןר צװישען 
 פון ארײנטישוננ דער אהן פעקטשורערס

 סאנוסעש* די אבער .tvriira זײטינע
 טאכען נעװאלט דוסא חאבען םשותרס

 אננעלענענחײט. עסעטליכע אז דעם סון
 ארבײ- די עם איז תכט, איז יײ »י ,1ני

 כיט האכען ארבײטער די ניחא. טער
Dn האבען מורא־צו נרונד מינדעםטען 
i טאר n .פאדערען זיי עסענטליכהײט 

 עס און םארעחגן, מוזען זײ װאם דאם,
 אר־ די אויב אז זיכער, װי םעהר איז

מט ביטרײשאן־סאםיטע  צױ ניט זײ ו
 לױן־ פראצענט 30 נאנצע די •סש׳ענען
 היב• א געװים אבער זי װעט העכערוננ,

 יא זײ לויז־חעכערוננ דער pc טײל שען
, באװיליגען.

לעבען. עשאנאמישעז tut שאפטלינען
pa אונױוערזיטצט ארכײטער דיזען 
m an םיטנליחס־ ,אונזערע a נעלענענ־ 

 נעשיכטע, רי איגעד לערנען « הײ(ז
m ■ראנלצמעז, a c ro פארװאלטוכנ און 

pc : ,טרייד־ױניאנס pa זיך באסענען זיי 
 םעטא־ די טיט pa כאראסטער דעם םיט

ijrt pc tr t םיט באװענוננ, טרײד־ױניאן 
 אליין זײ װעלכער pa אינרוםטריע, דער

 די םיט אויר און ?אשעסםיגט, זײגקן
jn ria t’צז.דוסטייאע m אינזצר װצלנצ 
אפומנגיג. איז אעדוםטריע אײנענע
 צו נעלעגענחײט a יארטען חאבעז זײ
 אונזער pc עפאגאםיע די אינער לערנען

 װערעז זײ װאו םיסטעס, אינדוםטריעלע
 עשאנאםי• גאנצער אונזער טיט נאסאנם

 אר• זי װי םאשין, געזעלשאפטליכע און
m זײ בײט. int שי־ דער טיט כאסאנט 

 םײ אונזער pc ארנאניזאציאן נאנציעלער
 קאר־ טראםטס, בענשם, די אזוי װי סטעס.

 װאם pa אדגאניזירם זיינען פארײשאנם
 אין אוים איבעז זײ איעפלוס אן. סאר

 א דארט האבען זיי געזעלשאפט. אונזער
 ■םיכא־■ איבער לערנעז צו נעלעגעגחײט

 םענש* דער pc זױםענשאפט די לאניע,
 א■־ בעםער חעלפט דאס נאטור ליכער

 חאנד־ און ערש״נוננען פיעלע צושעצען
 דאדט האבעז זיי מענשען. דעם סון אוננעז

ליטע־ אינעד לערנען צו נעלעגעגהײט די
וויכטינען

י  צו סארםציכטעט זיך ייאב׳ע םי'צד י
. - ־ אונםערזוארסען.

 pc םײ טענות pa ארגוטענםען די
 אונ- pc םײ pa באםעם די pc זײט דער

 pa גאשאנט, 1זײנ« םאדשטעתער זערע
א יײ 1ורע׳לע מיר m י a > n a c איבער־ 

 אז זאנען, «ג 1זײ װעט)נענןנ. צונעגען.
pc. in די v i םענע־ זיענםאן, לואתם 

n:חשאינט ־ pc דזשעי־ a t p, ׳pc p a 
 Dn pc פתזידענט פיינבער^ איזראעל
t כאאדד חשאינס r p a{ לע  אנדע• ־ס̂י

 סאיפעהלט ניט 'ח«ב«ז דעלעגאטען רע
a אוױי װירקונג שםאדקע a טאכעז צו n 

. נאװעדנאר.
 »ן געײאלט האבצז־נלױז נאסזם די

 אבער זאל װאם אונםעחוכוגגם־סאטימע,
ארױטצוטראנען מאבט האבען.קײז ניט

 לצשםשור »טען, tun אװענר, דינסטאג
 סט.׳ סריםאז pa מװ. אינטעמוײל ,64 םסול

r ױניאניזם, טרייד איבער r n a im  pc, 
־ סאײעל.

 צר ייד »יוי סטעז, אװענד, סרײטאנ •
tnynw י טוזיס״. צו in tiro p n, חערםאן 

ע«שםײן.
o 10 שבת n,איבער ,לעסטשור טען 

im נריעל. דד. פון .נעזונד״, a » M r

ײן טאל ו

טוננ די אפ  נעלענענ־ a חאבען pe מדיי
י מיים מן י ײ  זײ ניצדמג אמעטיעע ^

panjjo’n זײנען זיי w וױיסמן, a  p ir׳־ 
i n  pc pro ,וחט צײט i n ,סייאל tw

m זתלנצן.זיי an ניל־ ןײער געשעיט
גאגחןגץצ*׳ ismai pa רומ,

r v n m .'םיטגליחד m an, נע־ זיד

- נײ״םאג יראשטיס. טנאטט'ש;ג י
 רינם־ טאנטאג, ענגליש, איז סלפםען

אװענדם. האנערשםאנ pa םיםײאו טאג,
טי בראגקם }נװײםער  ;םענסער, ױני

 pa עװ. װאשיננטאן ,42 ססול פאבליס
פארשװײ. שלערםאנם

o אװענד דינםטאג n ,טען» nw w n 
 יױ םרײד איבער אלבעום, ע. ארטור סון

ניאניזס.
o אװענד, פרייטאנ n ,לעסםשור «טעז 

די . :ליטעראטור אינער . in n 'c סון׳ם 
םארקם. אלנא מרם. tit נעדאנש״,
o 10 שבת, nכאכםיםאנ, 2.30 טען 
p דר. פון ״נעזונד״, איבער לעקטשור ^ n.

 דא־ pa טיםײאו דינסטאנ, מאנטאנ,
עננליש. pa שלאסע!—אװענדם, נערשטאנ

i אויןי נאר n תד או־בײםער גאנצער א  ב
 כיל־ אונזער ta םאקט, א פ׳אױ נו».

 באנײםנארוע a איז דוננם־טעטינשייט
i n  iac איבער׳ן נאװעגונג ארבייטער 

la צו איז אסpa 1 ,1לאנ גאנצען n a c־ 
o נוד ניט האבען 1סי ײאס קעז, n w, 

 עסםפעתמעגט. דעס נעמאכט מאסי 1נו
1 i n  paהײנלרצױ ײאם איז, עזולםאט 

in< גוטע 40 װי 1העכע ז״<ען טאנ n 
 אינ״ וננם־1ביל 1אונזע ןזא באשעפטינט
 אװ־ fli לןןמעז iu ניט pa סטיטושאן.

 «טען,1באח זײ װי נאר, טעםגערם, זעיע
 לעתען צו אזוי «n אליין זיך זיי לעתען

 גמגאמען איז עס מענשען. עמואקםענע
ד אײ ״ססוצ נ״ע די אז וױיט, אזױ  ח

 ׳נעײא־ ם1ארגאניזי איז ײעלכע סוירטש״,
 װיסענשאפטס־םעכער געםטע די pc ען1

o לאנה יזען1 «ן n  nna can לאננ1פא 
 ־aa^PD’DaP עז־ױסײשאנאל 1אונזע סון

 ז)לאם ספעציעלען a עדעםענעז צו ״שלאסען
 נײטעון!אוני־1א iac לעח»־ ײטען1צוצוג

.־ן , ■ װעו־זיטעטען.
אנ־ י1 נעװען נים טאל שײן פ׳איז

 אנצױ צ8אינטעתעשא; ivnta pc זיכט
1 m ’c׳פאר בילמגנם־טעטינסייט יזע 

אליין אינז

m זיי pm פריים, an ,אויטנוסינעז ta 
a m זײ װעלצז ma1 מייגםימם an נע־ 
 אוני־ יבטעעa 1 געניםעז צו צעמגחיים

 nmnc איו װעלכע מאחיםענדבילתננ,
la a i’n r in  iro n טד iac םעחר רי 

שא^ אולזעש pc נליהליכע  ־pnia נעזעל
n שאצעז מנסנעו־ם aa נע-1אונטע די 

pa can ute 1 נעדאכט i n  t'a  m a ttn 
אל ^ א ײ ^ r סיטטעס ײי a  ivtJta pc־ 
 01צעתטשי אנשטאט װען סצתעש^אל״

ttr>im םיסטע־ ײיתןליכע א ינען1ס זײ 
vneue ,בילתנג uipn&pi לעהרער, פון 

 י1 צײישעז Divsniae זײנען וועלכע
 *,ip נעסענט גור חאט םען װ*ס געסטע,
pa m נמיםע אונזער Diaor. אויסער 

 לע־ שאם*עטעכטע זעחר ויינעז זײ וגאס
i n, י1 םיט אויד זײ םים«אטיזיתן 
n»w' םון אידיאלען און 1צנונגצ1שט a 

 *an לאננ טאנאטעז iac און טעםבערס,
ip צו ייט1צונענ זיך «יי נען i .ארבייט 
 IPDiac ספעציעלע צונעגרייט סאנען ויי
 ,01טעםנע piptita לעמעז צו אזוי װי

מ »צ r גמנונ תאנען זיי פון פיעלע ו a* 
op ipsa ,unacip pa npr*ro פעחלט 

נילדוננ, pr'oaoPDO'D ויי
ta tpuac in׳ ^ tc 'e  n m a אלס 

mpo איז inpe צו ta  ,inpcnac אויב 
n  ta iu  onipit tw ?ריכםיג aoro־ 

tro pa ipjip> pc n א ניט itpi’־ 
'*croana pa p s 'te in a  ,rooaruw 

ro אױסטײמ׳צוננ *aPP pa n a 'aa o  pc 
tw  tPP la i ,tpopao prnjai ד פיצל» 

נילדונג. אלזייטעצ ata פון וױגצן
piptna •סימציעחט tpnpie םיט זיד 

anpj DSKbpi r a  can ,cnaana o n־ 
aiarpnw va iptita pa tr t^ טיט

piptita ס?ז.”ם?טעש נילז־מגם־
pa inpa r>a rt d>ppmiojp dp 

ata inw ^?נילײננם־םיםט dopi can 
 װי ,oeann^to'D unttat in אײם
eta ,ױכיטי רי גי״י«י?ל uni ,1PD3PD 

'trow dipsopo npwai זיד tpcatnr 
PJip> pa| די ייד pe la u r ,צאגד an־ 

pa סײןציעלצ ,pos'rpi n  pa tPDitp 
sia in איז יייייו  pc tropisaic״־ 

ips>ro p» ,tropnas iw וײנצן זיי 
a >  t'a ai איז oitp tro«n* a סי

oc>pn can ,ito a w< ײ» nr גטוױיד? 
ir 't B^ ײספימז» -pi tpr'DPDDP pa

ip׳•®* s 'a  Diivt3nr> " t  tPipn T ta -P 
tpspipi p p p u ttn טיז •ptwpi'oai 

באשאנם ”t wsao pלכro דאקטוירים,

Bלp ,^אױף טלאושמאכ ic  ipsipn״i i

in קײזsac סענםער, ױניםי װײםסםאכער ta א ײי בדיײו  •iPDiipiwa 6י
 *װצלכצ ־סאטים?,1ארביטרײ׳*א יי

 פון טרעםער1סא - צווײ סון נאשט?הט
עי  פײנ־ אצל11אי און ײני1פ י• :ײניאז י

m, 1 צוױי סון tic iPDPiDiaoטא- י 
oipuroppcii : באלז־װין ד. וויליאס 

 1םארטרעט? םון און ,ipit'D םאיל און
n סטײט: פון a m p ,םרענםים באיל

םם, PD20 א. 230,40 ססול ליס
ppp ,IPD8 o אװענה אנ?רשטאנ1 n* 
r פון 1טשו r n a r t i ,פאוצל ip s'a ײד1ט 

o t'ta 'jp.
uroppp ,ipd« o דינםטאנ n  npna 

ips’a ״ititpt,דד. ״ P'dpi.
ips'a ייטאג1ס  nt^DPPi ,ipd9 dpi 
iP יאן1מא םים םון מױיס, 'is.

 נימנאסטיש — iipsa שטאנ1דאנ?
d' dpbib, אונטער tic os'tc 'ia  i n ם.1ם 

v, .u 'D n
a* םיטמאך דינסטאג, מאנטאנ, i tia 

ipdb?p ,iipna iw n p i עננלי^ אין

טי כראנטויל  יאבליה סענטער, ױני
.ipnp'1 1נלזןנמא jia םטאן םקול
ppp ,IPD8 D אװ?נם, שטאנ1אנע1 n*

ips'a

iio a i, ײאס Dנ1אpטט ata
ip פלאץ i pa ?װײל .11שולט 1ט?כשליכ 

pa 1איה tppm י1 יס1א «יך t is n o r־ 
IPt, ״>iac |p i” ie  pa m ?נאנצ 

ip ניט pa דורות. j'» n וױכטינ "ip i pa 
 אסא-1נ עננליש, djip? טען װאו שלאם,

 אויך און !,PS"ir און jpipi iv טיש
 יca tpppr p 1*ל םיר סייסיננ. ■אכליש

 אויסצױ ויך זוי tpom pc וױכטינשייט
1 ipp' i i,יכטינ dp ta pita זאל ipsao 

a ipdtpupj o n״p m j די, י1אוי pn־> 
ps ווילע:, 1םי oan ניט vips'a ,ra־  ״
tvs םיט ipt:ia ,שפראך

ciptt ina ' IPt'i נילדוננ־אײנ־ די 
dtcpi אויוי a סיםטלמאטישען •teta 

plp'ppco יטליינס1א t״tPi נע־ צונעגו־ײם
pc m an די p i n n a e צר 1ל?חו־צ 

jpoat טיט o n חאארט־ ?דױקײשאנאל 
*ptt'c ^aiarpnpB i'a i n  jic dipo 

ױ יעז o אי n  pa tnpn Dr'ppua 
ip s 's  iac  Dan o aiia i■, ' *as Dan י

jpsit די tPtp3 tp*a» ,iPDiip• און *pco
tpspip) dpiv D*'peatpipDC'ta pip-p 

s m roרי ״ >ipip צו ?tpnp, װי 'tta 
ips's Pt'i צו ̂tPV't tpoajp n  .tPtp 

tPD'n tic ia יט1ל צוםײלט ii o n װאס 
tpotp «t i די n ” a ,tPV'tas dtpsow 

piptna iac sspD'tiro'iia pa ta •םעם 
o n  ta ta T t tPb'Jr oatv ,dips אוני־ 

"*PoatPP a tpspspi Dipn ,oro 'nro 
3 ta r <די ײ *in p, צו אוס pa tnpt װאס 

a iac סלאס 'in p 1אײנע pc זײ *as
. לאננט.

 *ipivna pa ompJpi Dipn אויד
tta sao'osas 6 .ps 2 pc n sr dpdh 

.oipsiacn'ic 12 ps  10 pc laont 
*pi tPS'JppioMa tP i'i m iio r ppi 

m an, מייצ t'a  oai צײצ^ אײנציגצ די
pyopnnptita tro סעסגעךס IPipp
ip” t m ae rca •צייט ipsa אױב 'i

ip טיט i רזשאינט םון אינסטאליישאן 
ip • ינט1?נ1ס» בא»ו־ד i •pt ״אינסטא־ 
i איז סיזאן״ לײשא; n ש1שלא ipsan 
ip יס1װא װניאן. i אינסטאלײשצן pc 

n תשאינט aas ק־מט tai Drip iac 
tPii די Diiaas tvDiPPtPP אין pra 

 dpi tpcanv שטעלען װאש לאסאלס
p״t ,naas תשאינט ir jp i אינסטא־ 

תשאינט צום !עיענאצ״יעס די און ט1לי
tps^ppio'ia tpi” t n aas■

tvnps r פייטאג שבת ל?צטען a אינ־ 
n 1סט«לײשא a a s  ii'Dtpptpp D'pc 

r און 9 צאיזאל 1םי a  op גלײף 
IPDaip'^yi tn אויסנעװעהלט a n p i 

d צו p i ט אינ ש is .n ת a a s׳ipT
”D האלפערין, ה. ti i p t r a־Dipi,tpi6 

d און pi pc ip m p ip n ,האט לאגןאל 
1 o p ra ic p iאינטטאליישאן י anpips* 

ip ip i  pvnp .P'l ען  pi lp,*האלטpנ דינ
d ip i t i s  tic tP ian. ,מעטץ .a  ip in s 

ס באביטש, p פונ׳ tpn pc i p s 'n r צײ־ 
«pipnptpua psia אויך און לצן,  tic 

d פון 1צ1טיטנל*צ p i .לאתאל
i n םונ׳ם ם״טענ אינסטאלײשאן 

n.ושאינט1 aas זיך זזאט ona Dipcppi 
n אזײנ?ר 5 sr ,3 נאכיטאנ dpiיא־ טען 

ivs ,1920 נואר, p̂t •dpi pa הaואי ל> 
n a a s  i n זיך פארזאםעלט 'n sr tpip. 

ip i טיטיננ tta ipo 'tn  a tprpi pa 
vipt a .אײנװוהטסולשר op אנ־ זיינען 

n  ,i  tPiiPi iiptintלpנאםpן tic לט?ן» 
1 ,n a a s  o i'a rtiתועהלםע גײ י? *pi 
,ta 'ii' i n  tic pDoaps h ,tpoaipp 

 opiroipptpp psiaD tic 1םיםנלי?רע
pa •נעםט. איינינע אויף

d>ip ipo 'iii i n האט *pi

dpi tP3Pi מיטינג pc tnptD'ta oai 
ipsa ,nipoatiac-tpoao a ניט a pc 

ipdbd סאתאםלוננ ־ tic א!יםנPלpDaנp 
ip i"a  oan■ tvr:po 18- ניט וױים tic 

jpipi, זאנרערךיטון jsanac*tPDao a־ 
 pipsp'Pppi ,PDDtanas PP'P tic לונג

ao'PD’tu  '1 tic ipm 'c pc ,tpripo* 
tpo• אד איז »זרי און i י n  pa oai 

n,יױרקליכשייט a a s  o i 'a rn  'ip i איו
dspd i n  tic oipoanac ip i■ ia i־' 

ips*opia>P ip i ייניאז oan טהא Yt 
ipviai ip i ips'a  Dsaopi Donnas 

.Dipn
ip i ip i” a ;האם אינםטאליי״יא Yt

tpisacpiia, האם ,taoi't Dnao ip in s 
D i'arti pcip rnp ipo  sanpiprti i n 

ta ipppip: ,n a a s ליה31איבצ ip ra 
c n ף1ם3ס Dan איצם שומט pa iac 

.P'TODHS'8 i n
in n s אל1יש ip i ,npsi"c אל־ 

pi a pa tai can taoipro ipd־*as p

 can װאר, ipdvpp tic »i'tpiac איז
Dptnpi “DDipmac, i n ?אייניג pd* 

t tie tPDaupP״pi צי?לצ1ס»׳ *DpiaP 
■tPDna און לאנדאן 1אי tpjpn ,riac 

sia  ip i pa d" ppdpd D'lpii'tppr”־ 
ipip' tic iinpnas ipd 0' יזײט. 

tic DiniacDnap ip< יער ian a
18ii poapp oan ,ppoiap ,"DDipmac״

ppr oai roaim pD a pa d^ pdpi*
a האט זיננער  tam p pa e i'o p n a 

tPD'iu פון טאםסיטיננ j r״i n פײ•1א 
ipd, 1«י און ,poaiipppo ipd ' iip  a 

t'a  1'ipanpPr i n n s  oai גpלונגpז 
i צו r  dpi jppdpd״ip i און לאשאוט 

tod״ta onPPDPi tPiiPi t 'a  dp .p 
ip 1 האט Dialי i r״ip i ױניאז *ppua 

osporpi א אױף tn a s  inroopc, לויט 
Dpiap'iPDa o n .סטײל 

o n  f האט מאנטאג *ia c , i n 
tic poaupPpD a opnipi “ooipn 

.Dipnacopiap iP t'iac ip i ,iptaPi 
r אט a רי pa pdbijpPpd פול: 

t 'ia-«, .4 יאנ. — r  .sלp1^ינגp, 
*pnpDi'a i n  tic D in 'tn c  i n 

 יױ Dippian■ Dipoiai dh״p שאנאל
pi Danpi r חאט ניאן, ia c  t'a  a i*

6 tp sn c rי1 יט pipnptpiia סאציא־
tprap in ליסטיש? t r c, ^>אל־ לאנ 

dips, ,פיא תאםא pipna ias t'a 
jypnptpua און סאצ'אל^טט?ז sia־" 

.Y 'lPiaic pa ipin'C ipo 
PD'oaP '1 Dsttas Yia oan ip 

*pi i n  .DP'aaipPn pd' i k  n  tic 
m ,iw nppo >aipi. .מאצשיז, ל can 

DsaDPi oiapas onta טים i n לא־ 
pi 1־ ticי ,a»ai”a  mto t'a  tp ra 

ip oan " s in  tta1 אירס iac p ir
*pn אייכצצלהײטצ! tpspipi אײגוחאס <

i n  tpi 1?3אל־-װעלטלי n  ip r 'i 'a* 
o ליעי n  Dpn oan ,runpciBP 

. a  tn ro  Dipcppi ro iao  jpd7,! צי־ 
Y i•

mac jib ipD״sia אידישצ ,די .
la היינטיג׳מ iac tPs^ ׳ ia  WDDi'i*

ottsia tpnpi r a  dp.זזײ־ ־
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