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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 tCENTSNew York, Friday. Jan. 9.1920. , י«נו«ר מען9 דעם פרײמאנ.

 «־. 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
n t. איז״ פאקס ןדער אכןר

 tve זזאט <*נצעוט ןדערציכען
 זזא־ זייי פארסערצ^ '*•דאנען.

bc, הן אז הונ ײ,  די זמרמן ז
 אױג תאכען זײ ײע<נ« יער.6

 נע־ גיס ץייזײגען גײן, !ךערם.
a מכוג דיזער מן זײ אווי  זיי

ipbi î ען צו זיך נ לי טי  אין מ
p ננ t 4דעם!ערםאצ pe דער 

אינטער־ אוגזער םון מטינשײט
 אײנענע זייער םאיז דא יאײצ מלפאגאצ.

i ^םגצידער אמזערע או *םחח, m 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 צדמג אמעטיעע ^  זײ ני

panjjo’n זײנען זיי w וױיסמן, a  p ir׳־ 
i n  pc pro ,וחט צײט i n ,סייאל tw

צן.זיי תלנ m ז an ניל־ ןײער געשעיט
גאגחןגץצ*׳ ismai pa רומ,

rvn 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» n w 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 
m מייגםימם a1 זײ װעלצז a  m an נע־ 
 אוני־ יבטעעa 1 געניםעז צו צעמגחיים

nm איו װעלכע מאחיםענדבילתננ, nc 
la a i’n r in  iro n טד ia c םעחר רי 

שא^ אולזעש pc נליהליכע  ־pnia נעזעל
n שאצעז מנסנעו־ם aa נע-1אונטע די 

pa can u te 1 נעדאכט i n  t'a  m a ttn 
ל א ^ א ײ ^ r סיטטעס ײי a  ivtJta pc־ 
ש^אל״  01צעתטשי אנשטאט װען סצתע

ttr>im םיסטע־ ײיתןליכע א ינען1ס זײ 
v n eu e ,בילתנג uipn&pi לעהרער, פון 

D זײנען וועלכע ivsniae י1 צײישעז 
 *,ip נעסענט גור חאט םען װ*ס געסטע,
pa m נמיםע אונזער D iaor. אויסער 

 לע־ שאם*עטעכטע זעחר ויינעז זײ וגאס
i n, י1 םיט אויד זײ םים«אטיזיתן 
n' םון אידיאלען און 1צנונגצ1שט » w 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  onip it 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 prn jai ד פיצל» 

נילדונג. אלזייטעצ ata פון וױגצן
piptna •סימציעחט tpnpie םיט זיד 

anpj DSKbpi r a  can ,cnaana o n־ 
a ia rp n w v a  iptita pa tr t^ טיט

piptita ס?ז.”ם?טעש נילז־מגם־
pa in p a  r>a r t  d>ppmiojp dp 

a ta  in w ^?םט  dopi can נילײננם־םי
o אײם e a n n ^ to 'D  unttat i n, װי 
eta ,ל? «י  uni ,1PD3PD ױכיטי רי גי״י

'trow dipsopo n p w a i זיד tpcatnr 
PJip> p a| ד pe l די יי a u r ,צאגד an־ 

p a סײןציעלצ ,p o s'rp i n  pa  tPDitp 
ו י י י י s איז י ia  i n  pc tro p isa ic־  ״

ips>ro p» ,tropnas i w וײנצן זיי 
a > *oitp tro«n סי  a איז t'a  a i 

oc>pn can , i t o a w< ײ» nr גטוױיד? 
i r ' t  B^ מז pi tpr'DPDDP pa- «ײספי

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 6יא ײי בדיײו iPDiipiwa• 
 *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 i i  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 ,o ro 'n ro 
3 ta r <די ײ *in p, צו אוס pa tnpt װאס 

a iac סלאס 'in p 1אײנע pc זײ *as
. לאננט.

ipivna pa om אויד pJpi Dipn* 
tta sao'osas 6 .ps  2 pc n s r  dpdh 

.oipsiacn'ic 12 p s  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 a a s ק־מט tai Drip ia c 
tPii די D iiaas tvDiPPtPP אין pra 

 dpi tpcanv שטעלען װאש לאסאלס
t ,n תשאינט aas״p ir jp i אינסטא־ 

תשאינט צום !עיענאצ״יעס די און ט1לי
tps^ppio'ia tpi” t n a a s■

 אינ־ tvnps ra פייטאג שבת ל?צטען
n 1סט«לײשא a a s ii'Dtpptpp D'pc 

ra און 9 צאיזאל 1םי  op גלײף 
̂'IPDaip אויסנעװעהלט yi tnanpi 

is .n תשאינט dpi צו a a s׳ipT
 Dipi,tpi6־D”ti iptra האלפערין, ה.

dpi pc ipm און pipn ,האט לאגןאל 
1 opraicpiאינטטאליישאן י anpips* 

ipipi pvnp .P'l נ דינעןpהאלט*,pi lp 
d ip itis  tic tPian. ,מעטץ .a ip in s 

ptpn pc ip פונ׳ס באביטש, s'n r צײ־ 
 pipnptpua psia» tic אויך און לצן,

לאתאל. dpi פון 1צ1טיטנל*צ
i n םונ׳ם ם״טענ אינסטאלײשאן 

n.ושאינט1 a a s זיך זזאט ona Dipcppi 
 יא־ טעןdpi 3 נאכיטאנ, nsr אזײנ?ר 5

ivs ,1920 נואר, p̂t •dpi pa הaואי ל> 
n a a s  i n זיך פארזאםעלט 'nsr 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 r tiתועהלםע 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 
ipi"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• יאד איז »זרי און i 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 ipi 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 
Di'arti pciprnpipo sanpiprti i n 

ta ipppip: ,n a a s ליה31איבצ ip ra 
c n ף1ם3ס Dan איצם שומט pa ia c 

.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 
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 יעד ײז •avttar .1 — "«ו ײ *■ זײט
.46 קאל8ל t«»i• יעיייגערס

8 D"t• ו״זערנע די• tpi tpipi wan 
mMnr» j'« ta'iv ipseopnr?, ך» 

tt'wpptpp .'pDttai^aP ■V — 1י«נלג
״”* ״יי5  שעחנהאלץ. י. — 26 לצהײל *'
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 סינ־ ל• — •וינדוס*־׳ קל*וק ייקער’

 —®׳•?לזלסוןיי יײז 'tt* ׳1 העלשםיױ•
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 אלינא8 — ליצבע ג*ו jp׳ps « •7 ט”ז

*ין *«ן”אל6«'<ם און װאחלעז יואלטי.
23■ — in iB tt •n. ׳

־" בי;על. ג**יץ Di*»paipi 1«י ®־ ט י
 דעי »יג •IC8P נעלער8«ר»הגי ijrt °• ט י

 א. — ל״ב*ר r«.«עדעדײ«*ן ק»ז’*°עי
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 בדו־חני באגײסטערוגב גרױם *רוים םען
 נאנץ און נאמינירם װעו־ט םימבערג

 *לם ערװעהקם וױדער נ י ם י ט .ש נ ײ *
 אםילןד םון דונער א אונטער נדאערםאן.
 טשער די איבער ער נעהטם דיםםענטעז

לעם<ן*וױץ. ברודער םון
 נאמינימואנס םאתענומען װערט עס

 אויד און סעקרעטאר חןמארדינג םאר
 װידעוד עס און םינאנם״סעקרעטאר םאר

 אײניג־ םון סצענע זעלבע די זיץי דו*לט
 פון רױ? אונטער׳ן—ה*רמ#ני, און <ױיט

 ברידער די װערען *•<*דיםםענטען
• לאנגער •און האאראװיט^ י ט ש נ ײ א  

, ג י  זײערע צו ערװעוזלט װידער ם
r ױניאן. דער אין עמסער
•רונט&ר. ביז עס געחט אזױ און

^ י סיי ליבעראא׳נ n- ט אי ״ י י ״ י * 
ך וואחי tan אין םארלארען ״ ם ״ י י י  י

ט m םיהרער. מםאףקםםז איחחנ מ » 
ב רערנעהנםערם !ננלאגז־ *ן ״ ״ ״ ו י  ז

די אפי׳לו סצאר איז רעגירוננ בײטער מ  ז
p u b w a מה די םון מוםאים  ארניינ

י ip ראײנ« םשױממיל״ װינםםאן  י
 >1• ?**ליצ חנר פו] זיילען ׳פםארקםםע

 .W-'.tPyyurcja באצייגתנם jnr ח*ם
כ m םאילק ?עלישען tan ווארמ! ן י י  ד
«jp בייםער  שײ״ אזא אויםנעכתן 6ני נ

מ5פיראגסײפרמ און חנ  w וױ ארביים י
 ט׳*ייי רעדזע^בער איו ד*ם * חננירען.

 םר חױפט חנר tpiuu אין וועצבער סשיל
מו־  דא® ענגצאנד. אין קןולס׳איס no •*ת

r איז a S n y i װערמו טשױז־טשיל p»n 
דורכםאה *ײן סים נעםאכם נאריהסס זיד

שאוױרא. j פץ

 מארהם׳עם דורך םינאחנט א נעשטעתט
 דעם און יל1מ אימענעם זײן אין ליפען

w אזוי פאררזימדט. סינארקט p ײ 
 «5א און *פים אינער׳ן ארוםנעש«אךירם

מז א אםחיד׳ט. זיך ח
 באנ* זײ האבען אוינ רעכםע ״לעניג׳ם

 1» איז לענמי. רויםע * םיט דאזמירט
 אריינ־ זיי ת*בען םינארעם b פון מםיקעל

opporw ז ׳םײדלאד םויל. דעב׳ם איז יי

ע די ראדיקאלען אױןן אבלאו^ס ניי
 דער און דעפארטסענט מםטיץ אונזער

 אױםנאמח צוױי די זייגען אפיס פאםט
 זיד חאם װע^כמ רעגימע, אתזעד מון

 אונ־ זײ^ר דורך געםאבט באריחםט אזוי
 אנ־ אאע ווען צײט דעכ אין םעהיגתײט.

 חאנעז רעגירוגגט־דעאארטםעגמט דערע
וחנלמ תאגטערעגצען, טיט םארנוםעז ׳זיך

nrpwwr jn; צוזמ :האם זואס באאדד 
 פאײ "t און ךעו״נערם די4געגוסען םען

 אוגםער קעחפצחפאסם אי>( אין
‘ארבײטע צתכטיגעי דער םון סאהן דצד

א דצזײגעי -ער1 נאך זואצט ם « ן ט ^‘

 דע־ ריםער םון םענערזמער וחנזעגער
 עחעטער ערװעהיט װערט •ארטםענט,

 קאנע^ א♦ ברודער און וױים^פרעזידעגט
 א<ם ערװעהילט װערט ,23 <אקא< פון

וױים־פרעזידענט. צרױיטער
 דער אן זיך פאנגט איצט עףעט און •

ױם־טוב. ריכטיגער
 גאם& דער ^אנדאן, םאיר גענאסע

 םארזאפד די אדרעסירט אװעגד, םון׳ם
 באגײס־ און געםיןזי םיט דעדט ער יונג.

 אויח 1א ער װײזט ׳טטאילץ מים טערונג.
 ?אאוסםאכער דער פון גרויסחײט ער1

 טאקטישסײט, דער אויוי און *ױגיאן,
 געםיהרט. װערט ױניאן די װעלכער םים
ױיזט ער  ^רעקליכער דער אויןי אן אויף ן

 און לאנד אין דא העדשם זואס רע»מציע,
 דעם, אילעם אונטער — ער זאגט —

 װאם כחות םינסטעדע א<מ די אונטער
סע דאם שמעחם איצט, בו^עװען תי  ג
 צו — ?אפיטאייםטען די םון' באגעהר

 —אבער טרײד־ױניאנם. ידי םארניכטען
די אין װאם צײט דער אין—ער זאנט

_
 וױיםעז חריזיס, דעם םון ארױסצוקרימז

 וױיען זײ װאם םא^םענדיג ײ/יוניאנס
 אין האםנונג אײנציגע די איז דאס און

 מיר װאס ׳צײט, ׳פװערער איצטיגער דער
; ___________ איבער. יעפעז
 אויף האט װערטער חארציגע •אר א

 ^יבאר״ דער יאנג, ח. ברוחןר געזאגט
 לאנג ער1ברו ״םארװערטם״ םון עדיטאר

 א איצם ־באצײכענט מיטינ< דעם חאט
 װײזט ער םארזאטילומ. חיסטארי^ע

 געלעגענ׳ רי חאבענדיג דאס אן, אויף
 םיעיע םון םיטינגעז די באזוכען צו חײט

 בא- ניט־אידישע, און אידישע מניאנם,
 און jrw וױ אימער, ער װאונדערט
 נרויסע די זיף םיחרט עס גײסטרײף

 דער םו; תדוין די ױניאן, חיןאוסםאכער
אמעריקא. אין באװעגונג טרבײטער
 םיטינג אינסטאלי^אז חןר חורץ,

 א געווען טאיןע איז באארד דדצאינט םון
 םון דן םי״לעז איז םיטינג היסטארי^ער

 מעכטיגיןײט און שטארקײט די װארט.
 ניט זיןי האט ארגאניזאציאן רער םון

 אײן אויןי אפי^ו םיה^ען צו אויםגעהערט
מאטענט.
 באמערקעז צו כדאי איו ^טלום- צים

 זײ- מיטינג אינסטאלײשאן oin צו דאס
 יאנאװ־ ש. נעװארען געיאדען נען

 ״גערעכטינסײט״ די םון רעדאהטאר ססי,
זענ. אונזער באראוי, אב. און  סעהר.־ ד̂ז

 גראדע זיינעז אבער בײדע טרעזשורער.
 װאו קלױולאנד, איז געװעז טאג יענעם

 צו געװארעז ארויסגערוםען זײנען זײ
 קלאוק״ די םרץ םארזאמלוגגעז אדחןםירעז

 םחד װעלכע שטאדט, יענער אין מאכער
 און ׳זיענ זײער״גרױסען מיט ז̂י חען
 מימינג, היסטארי׳עען דעם בײ חאמח, זײ

זײן. געסאנט ניט לײדער
רעפארםער. םטעןן א

 □קא זויפען אין אויםגעראזען זיך האבען
 אונ־ דעפארטםענם יוסטיץ דער ,האט זען

 <אנד אין ארדנוגג ברענמן צו טערנוםעז
 װענ. גלײכען און דײטאיכען זעהר א אויןי

 אויס םיחרען אגעגםען זײנע און םאלמער
 אײנ״ סלענםטע n םיט פראגראם זײער

 ױסטיץ^דעפאר&םענט דער צעלהײטען.
 ארי־ ברע::ען צו אום אז ב^לאסעז האט
 אױםריי־ פריהער מעז םוז לאנד אין גוגג

 װאכ געדאנק דעם פון גאעד דאם ניגען
 װאם און םאדמירײטען אײן אין זיך האלט

 דער אוםצופרידעגהײם. םיעל אזוי ברעגגם
 דעם לוים דאס, םאן צו וועג אײנציגער

 צו איז דעפארטמענמ, דעם פון באמלוס
 מענשען די פון ^אנד דאם אויסצוראטען

 גע״ די םארשפרײטצן א'ז דע»עז װעלכע
געםאן. און געטרא^ט דאנהען.
 נאכט, דער אויוי פרײטאג ל*צטען און
 אגענטען חאכען אכט, נאך חאלב פונסט

 די אםיסעס, די װאױנומען, די באםאלען
 האט אגענט יעדער ראדיקאאען. פון האלס

 װא״ םון אינסטראסטאנס געחאט זיך בײ
 םען װאס זוכען, זאל ®ען װאו ^ינגטאן,

 ארעסטירען. זאל מען ײעםעז נעםען, זאל
 די אין הלאפעז םארפעלען ניט זאל מען

 אדער דאקומענטען געחײםע םאר װמנט
 כיל־ די נעםען זאל טעז באטבעס, אם׳פר

 זיײ אינםטראקמאנס n װ. א. א. דער
 און •דעס, דער אין געדחקט געווען נעז
 עס״געגןננען תאט מען װאם פראםינעגץ די

 גע־ זיך חאבען חןדאקטעחג די אז וױיזם,
in אזא םים מםאלץ געםיהלם װים tfp, 

 פון געשמןטקײט און וױםען םאיןטי^ען
דעפארטםענט. אונזמר
 אין הא^ט ארעסםירטע די םון צאחל די

סעחר־ די טאנ. צו טאנ פון װאחסען אײז

 גינ־ יויממ אין אעעמאן ויך חאבען אםיס
̂א־ און טעס  גע־ זײ האבען איבעריגע א

באלמע\וימעס״.״ רופצן
 די םאכען צו יעצט זוכם קאנגרעם דער <

 געזעץ מיט׳ן איעקלאמ אין רעידס אלע
 יין קאגאטיטוציע. אםעריהאנער די און

 א געװארען ארײגגעטראגעז איז קאנגרעס
 דאס גרעהעם, ס. דזשארדדפ פון כילל

 גע־ דעפארמםעגט, ױסטיץ דעם פון חײסט
 ביל דעם אין ,געםאהר״. ״רויטע די גען
 פאר שלאגט װאס פונקט א םאראן איז

 בילל דער םארראט. םאר% טויט־^םראף
 ארטיקילען, םארעפענםליכעז צו טארוגעהרט

 װידצר־ געפרעדיגט ותרט עס וועלכע אין
 n דער פון אוםשטירצונג אדער שטאנד
 ‘א זײן אױך ומט בילל דעם אים גירוננ.

 םאהן, תיטזנ א טראגען צו םארברעכען
 גצ־, א*ו װאם עםבלעם אנדערען אן אדער
 אופד מטרעבען א ארויםצוװײזעז םײנט

רעגירוננ. די צזאווארםען

__________ , wn UM י 11̂
מ דאס אז שיצאר, איו זאך אײז ף י ג  מ

 מקחםח ידעם פון אױם זיך גיכנהגרם פאלס
 איו קצאם ארגײטער דעד און גײסט.

̂  איז וועלכעם םאאמ א פיהחש צו פארטיג
 אר־ איבערבויאוננם אםת׳ן םאר פארטיג

בייט.

 םעז דעפארםירעז. םען װ«ם זײ 1םי םטע
 די אח אײצאנד עאים אכנעפילט ׳אוין האט

T«באפלאנען איילאנד פון אגגעמםעממ

ן ^ ש ק ע ל ר ע א ־ ם ע ב ־ ש ט נ ע ר  ב
ע ט מ ײ א י ב ר ד ע כ א מ ק ו א ל  ק

א אי־ן םי ל ע ד « ל םי
׳טטאטםע־ װעט אווענד שבת דיעזען

 אין כרענט׳פ־ם־טיננ ספעשעי א דען
 קלאיפ* אלע םון םטריט העטחריז 814

 דז׳שאינט םאר עלעיזמאן װאו םאמר,
 װעם בעאמטע ברענטש און נאארר

 זײנען סלאוסמאכער אלע שטאטפינדען.
י .ivoip *ו אויםנעםארערם

 שאכער סקוירט און פחןםמר חנר
 נרענטש־ א חאכעז אױן וועט ברענטש
טכג העטהריז 314 אין םיםינג

 חאבען w כוחות זייערע איבער איו עם אז
 סיז שטראם װאקםעגדען אזא מיט טאן צו

 פאר־ שוין איז אינזעל דער ראדיסאלעז.
 קרינס־ דער איז ,רויםע״. n םון פאייצא

 םעז חיאזי• זייער *ו נעסוםען דעאארםםענם
 נעײעז אםאל איז װאם א*טאן, סעםפ האט

 או 1םאאדאנמ אעתען צו אויןי צענםער א
 דעםאהראטיע, מאר זיכער װעצם די מאבעז

 םרעםדע, די םון צזןנםער א םאר «עםאבט
 װעם נתז ניז ראריקאלען, אומנעװינשטע

לאגד. פון ארויםשיהעז זײ
 אין ראט דעפארטםענט ייםטיץ דער

 א נעמאכט ראדיסאלען זיי אוין« רעידס די
 די אז. נעםליך, ענטײזפוננ, שטוינענדע
 פאר־ לײנאר יןאםוניםט או־ סאםוניסם

 זיך מוזען ארבײטער דאם נלויבעז, טײעז
 זאל וועלכע פארטײ א אין ארגאניזירען

 סאפיטאליזם; פון םאל דעם פאר ארב״טען
 סלאםען־ אין אייר נלויכען פארטייען די

 צייט דער סיט אז גלןיבען זײ ;האמפוי
 האפיטאליםטישער נאנצער דער ויעט

 װעלעז ארבײטער די און שאלען ׳עטאאט
 דער מאכט. קאנטראלירענחנ די םארנעםען

 חןט ענטדעתט האט דעפארטסעגט ױסטיץ
 דאט זאנט װעלכער דאהוממנט נעהײמע!

 נעדרוסט האט פרעס אונזער און אלעם.
 גים דאקוםענט, Din פון אויםציגע לאננע

 אוים־ געדדותט האבען ‘זי אז ײיטענדיג
 ,סאטוניםטי ענגעלם און טארקס פון צינע
מאניםעםט״. שען

 װע־ רעידם די װעלכען 1אי נייםט דער ־
 אזים־ כאראסטעדיםטיש איז נעםאכמ, רען

 שילדערוננ םאלנענדער דער אין נעדריסם
:װאירלד יארק גױ דער 1אי

יארס־ tan איז אננעשעלםע אפים ״די
 שפאס סך א נעחאט חאםען בילדיננ ראו
 פאר־ זיינקז ײאט םאטאנראםיעם, די םיט

 חא־ זײ רעידם. די איז נצווארעו כאפט
 םאדיןס׳ סאול רויט אפגעפארבט,אױןי כען
 לאך ־א ,אויםנעפאנטשם״ האבען און נאז
d דאן םויל. זײן אין ip די פון א״גער 

 סיט מזיבט דעם צוגעדעהם זיך רעידערס
אוןיארײנ־ םאסימ, א טיט ווי ביצד, ריוער

 אכײטער אן צו נאהעגט ענגלאלנד
תנג. עגי ר

 ארבײטער ענגלישער דער פוז זיענ דער
 עמלי־ דעם צו נאבזואהלען די אי; פארםיי

 טאם ערװעהלען איז ■ארלאםענט ׳מעז
 די וױבטעיוײט. נרוים םון איז סײעדם
 ספע! ןאין פארנעגאםע זײנע) װאחלען

 וועלכע רידיםמ־יקטען, וועליע,איינעדפון
 ללאיד פאר שטארקםםעז dm נעוועז וײמן

דזשארחש.
 וועלמ וואהלעז, די פון רעוולטאט חור

o 20 פאמעתזטען וײנצן nדעצעכו־ טען 
 םײערס, טאס ו • t פאלגט װי זײנען בעד,

דזשאן סער :11^962 -פארטײ; לײבאר
 ברײזע ;1)1244 ליבעראל, א םיימאז״

 — האנדידאט פאאליציאנס פערםארבס,
8,134.

anדי או אסאל״ וױדער װײוט זיעג ־ 
תט עגגלאגד אין פארטײ ׳ארנ״םזג  גאר ו

 פון סא־נטראל רעם איבערנעםען ניכען אין
 ללאיד n נידזמיn עננלישער. דער

איינפא־ איז חאלט רעניחננ דושארדוש

, קאגווענשאן. םײנערס די
 םאנםאנ ixyjttf האמס םײנמרש די

נייער א זיצונגען.םון זײערע אנגעפאנגען
* *יז האמתנ׳סייז * ד אפמהאלםע[ pm <ןאנ»ענשאז :מצנמ י״•”*  ס

 ײז *ייימ מאנאם פאר א םיט ,וארען
__ קליװלאנד.

מז גאנװענשאן ערשסער •an צו א  ה
ד וזי צוזאםעעזמליבע[ םיינערם די ?יד  ײ

מן זיי י שםאלמ. נער,  אױטגעארבײט הא
מ א um וײ פראגרא^ ריי » i»rn םו־ 

 עררײמז װעלען ןיי אז נענלויבט און טינ
 האכײענ־ יעצםינע די םארלזמנןן. זײערע

ד די װאו מריבם םין א זדו ש*ז ט ע  תל
 וײזל פון תאנדלזגגען די באטראכטעז טען
m .פון סאנװענשאן א אין עם פיהחנר 

 רײבדינערם דערשלאנענ*. iim באזיענכמ
 גי־ סאנמענשאן לצצםער דער וינם חאבען

 סייד זייערע .iBUTinMin^ שרעסלימ האט
ר m ויד האנ׳ח מ ust» ב מ «נ m.*ג ר

j iir n n םיט אוםצופדימנתײט גרױם 
 נשוארען *יסגןדדיפם pk פיחרער די

v שאנװזנשאן. •חנד אויוי
מן  איו גאשריבין, jram *ײל«ז די ו

 שיי־ « פאר וואפ צו באװאוסט, נ«ט גאך
t o ײנז 4ג«תממ איז זאנשאן1<ואנ רי  מ
 גיתם,זןאגםטרױ»י־ א אויסארב״טןן «»

״ באמלייאס ןײ װצלצן ? פלאן •I 
ט אפצובדעמס סאצ אלע פאר  די סי

_._i ען » םאפסיפ ט ת גי  די «ון טונו
 װאליז 1 «»רםײ«ן פאאיםאליססישצ

v ו« םאכ«ן ש־פאתרזגנין זײצרע a n 
? מלבםםשםענדמ
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Act at Oeober S, lt lf . aathoriaad oa January H, Itlf.

 כאארד עפחמיטױו &אר1זואחלפ רי
 גע־ וײנען לאתאל אונוער פון סעפנערם

מי לויט j>»tnK גרויסער א וחןן  אונ
 צופרי- ווי טעזזר טיר זייגען םעטנעדשיפ

 ר״א־ dmu טיטגלידער צאהל דער טיט דען
 רי װאהלען. די אין באטיילעט זיד בעז

 די צו זיו האבען אלגעםיין אין טעסבערס
 עתסט־ פולער <ױט באצויגען װאהלען

קײט.
 דעוײ־ די זואם צײט תורצער דער אין

 איזצ־ע חאבען עיאיםםירט ױניא נערם
 פוו וױכסיגסייט די נעלערנט טיטגלױשר

jn א האבען u םיט באארד. עקזעקוטיװ 
 1האנע אויסם׳נרפןאכמײם גחןםטער דןר

 אםיםער יעדען נע׳ןליבען חטיינערם די
מן זײ אסט. ויין פאר א  *ע׳אםיטם נים ה
b פאר אדער tan פאר m p טים dpi 

 פרייגדשאםט, פערזצנלימןד פון םאטיוו
v נעשטיםט וזאבען ויי נאר p ױוי די• 

«tj זײ װעלכע p סאר־ בעםםען אם זיד
_____ <«יעו. תם באארד זמחמוטיװ אונזער  פאר ו

tan באשםעהעז 1920 יאהר pc פאלמנג־ 
.־־•■■ ׳ : tr*t«ערי 25 דע

 *IP ה. ביאלאם, א. שקולםאן, דזש.
j זענפעלד, m ,אלממן, א. וױענעד  ד. נ
 ט. סםאימאן, .m םעדםאז * אכראםם,

 ט. שענװעטפר, jj ימסלער, ד. רײך,
 <»ד ם. גאן, פ. האפסאן, •tm םריוזסאן,

 נואנדינעטי, פ. פריסטאטמ, דדפ. נאי^
x ם.  ^ jkdmi ,ש. דעדזשוריא  האם־ ח

דאפדאנזיםתא, ם. לאסנארד, .m טעי, —̂----CaiiusasMiiha■ ̂ ̂ ̂ ̂ -— m ספאנעדזמ פ. דצדזשײראניםא, א*-  pN 
•רעטיראנא.
 וױדער אח fnopn^r תש. בד..#ו*

 פון menjrrp דמר גמזוןןחנז ערותחיט
 לא־ רעם און און כאאדר עקזמומיוו דער

 ער־ •pm סאריגא .ten נדודיר קאל.
o^njw ן,אסעיווײס־סש אלס גנװאיזז 

ו און ח ח  ער־ pm מ^ךשסיין פילי• נ
אדמס. ov סאר־ד*מט מודאחח וועחלט

vo דאס tng ת י׳י װעט י  ׳מז׳מוםױו נ
 אייפהלעןונגם גדױטע א אנפאטעז כאארד
tn *וױש׳נז ארגיים a jv m T i ס מ ח,  א
מ ודגלען n רייד.6 נאגמן ל מ > 

ײמר »r«*וין זיםםיחמ ױ  איבלצן פאןי, ח
bow nr m pe אױס a n ו ו ע׳ י מו

».iM 4rn »fl| באזי^^ט אגען0וואלכ<׳
י

רי ארבײם. אויפפלצרמנס תרןי. וחןחע
urtmrt turn r w p  momrmr

 דע־ די^ספוירם צװישען אקטית ומרען
 םאד־ ־an נאך איז ־־יעצט ביז וײנ׳ורם•

ט״ נעבליבען ארבײנמר מ ח מ עדי א  צו ,
 די ווי חנם נאך יוניאז.־ דעזײנערם דער

 ארת־ זין פון חאבצן דעזיינערם קלאופ
 אריסטאפחאםישצן דעם טעדמווארפןז

 ספוירט די יעצם נאו האבץן מאנםעל,
 ארױפ־ םזמטעל דעם זיך אויח דעזײנןרם
_

 רעוײ־ םפוירם די צװישצן פראםפצריטי
 או| םוחות זײערע פארנמוםפט װאס ינערט

 M וועגען urpon צו אוגמה•* זײ טאכם
 באיפטיסטהײט טיט םיר קענען ױניאן,

 ואר אבער וײ הענען טיר וןוגען. נים
 M איכעד יעצט לעבע וײ אויב זאמן,

תט פדאםפעדיםי «ח ציים שטיסזןל  די ו
 אנהאלטען. גים אייבינ אויןי פראםפעריםי

 סער.ר דעזיימרט םקױרט די זיד תולמ
צוסונפס. זייער טים פארםדאכםען

 *קמ־ נייער דער נליק זוינשען טיר
 םײ ארבײנג vpm את גאאת־ לוםיװ
 וועט זי װען יאחר ממססזש אז האפע)

 נאכ־ VTtt n זועם אםט פח ארויסגעהן
 אי־ ניט כאארד עמעתוטיװ פאלמגדער

 עועעחס אן pm לאפוול tun בערנעבען
 אי־ לאיןאל tun האט זי זוי צושטאנד

בערגעטםען.
iro םיד ותן . n עתועפוטיװ דער פון 

ײ שוין םיר װילןש באארד  געלע־ דיז«ר נ
 דער w דאנה אזיסדרייאן»נזער נעגהייט
 גר vpm פאר כאארד ivdippipp אלטער

i.«י <ואס אדביים טער n  u p  Dtp צייט 
opt ד pur> pm| ;אויפנל־ מאכט, אי 
n מאן.  am !רעויעעחנ ipurp י־׳ל ׳יייז 
 יר פון,זײ<ר וױח־ע tut שטאלץ םיט דעז

 אי! פאשמאר כארײטעגדער א אצס ניאן
אל אובזאר אנ מ ת א מ  א דאס m אי

 ארויםי m 1« ארכייט גוטער רער דאנק
jr fm m rp t  V u n p i דאס mp: pm«

I Rm■ j

u tr v tt m  V* מ * ל מ  ו
. M *  I'M V»"31MB« PJ"f 
i n  urn האט ארנאניזירם איז דעזיינער 

ט ער ױ סי אינסמרנמאנאל גאנצע די י
~ז W *י ^ ס ■ «יי

נע־ PM בזמעפים םעאםער אונוער
 פינאנ־ און סאדאלישצר נרױסעד א ווןס

jJ־w *יייער ip מ• וייממ סיר 
tp i םאוזוינםעדעםירט םעהר ms m pm* 

מ א pm ראלישמ«וי צל מי מי  פדפאלג *
n » p  jdit האנען *יר «־דײמג םיי 
o n  ntnvi פזן סופארט 17סול .n*D 

 אײטך אונזעך פון וױ גוס אזױ ווערטם״
רי *ייטוע נזןר  עדי- רי מנחמטעקייס״. .

 די p* עדפינמ זײנזק <ואם םאריזלס
מ ייז *ײםוננע! צוױי ר באז מ ג » , , 

מ גי ר iim HP*ני ע » ם » פי מ  יואט מ
tart tnjncac n באודיע vu m יוארםה 

»1 w יז *תאסוירט וײן« nr האט 
vim איכאחוייגם m n iat די סעמבערס 

מר אז .אריםםאגןחוםמ־, pm ױניאן אונ
m «לע זועלבזס־ םים םאכם א שױז n» 
TI•

pm סיד i n n בזד אונוער סון שדיז 
 םריעד ipponMa v*» םיר תילען נמפים

o n » P »  mop ר » p't ד חארעמער  ח
n אונזעדפ פאר 1טע5גמד.א האט ער װאס 

 רעו־ע וײן אסםען. די צװישיט חמײגצךנ^
pk געזיאחןן. אויסגעטםען װארזנם

«
מן טיר «  אונזערע :ואיסםעריןןאם ג

pm p האסס סיר אז נמםנעדס ir אונזער 
 די םאר ־סטמםסם אקאסםמט די אסים

 vpm יוי ארנ״םצר. שםאי סםרייימנמ
 פון באארד, תייאינם ־an Dtp װייסם

 ב*־ טייל, at pm לאקאל ־wuim ײעלכצר
 1פי יואוט חןםערענדום א דורד שיאסע[

 םענד ימחמ JJOPW צו םמאלידער די
 אוי־ די תעלםען צו ראלער צװײ םימ ב«ר

 זיײזמ ײעלמ םםרייקןרם, בענחןרססמטצ
«p אח נאדמנתנפן בעסערע פאר ססרייק 

 די ארנאניזיחוז. זו ויך ײמט tap םאר
 באצאהלען• טעקס דעם ראת״ןן חמײנצוס

 גאצאהלס pm אםים pm גלייןי יצסט
tan םעפ̂נ

i - םאראנסא• אין 1סאכע ?לאוין ג־ן n
־ m ־ -------

 מילפן געלד, םון עויז pn« מיי ומן
tn*• מיר 'D iftt אז ם,1םןממן »ונז«־ע 

 מרא־ זײ ײצלבצ ביכלעו װני«ן חיםצ רי
im:»:dAm p זײנצן ditm ייד נײ «מ ir- 

 װקכם 96 אפיג^ אינזעו־ pm תוםם .prנ
 ני־צם עם1 או־וים געמם אין jm טע33

 ב־ינעש י1 וואנמן גיו ניט ויארם ניכעל.
 אײן»־ע תצנטי־אלי^. װעלכע אגענטען

 משענ־ צו חװזטאנען אייך ײעלעז שןפער
prtn ביכלעך. אײערע

 טי־ נעהאם האכען װאס םעםמרס די
צו נעכזנמן זיינצז םארקויםמן, צו קצםס
-n אײחןכענצן. «יד אםים אין קוטען

ליו  נסי־ענדיגש לינתאװ, בריחןר םעפרעםער
 פוו יכט1בא םינאגץ יעהרליכע] דעם יפצם
tan ם1 לאקיל״  אז וױכטיג זעתי־ pm אח

 י1 םאד באצאהלען קוםעז זאלט איהר
o פאר אייגנאתמע די dim טיקעטס n -בע 

ען זאל נעפיט c וא־יימעהן «ג n  pm פי־ 
ת « 4מ«־למ נ

י צו װארט זאגעןיא n ײילעז םיר ד י  ח
מ נאד באלאנגצן װאם זיינערם  <*in צ• ני
m ױניאן,  o ip ד עהזעקוטױו נייער  באי

 ^־prDDnDJ״M זײ העכע־עז באלד װצם
ס עט ע י1איצם- דאו־יגצו־ א םינ  צ־־ט תכ

ײנצזהיגמז  איצט, ojr טום ױניאן. איז או
 תירפצן זיכעו־ איתו־ װצט שאעטזןך וױיל

ר. צאה־ען ה מ
אינ. ,45 למה«ל

י. ג• ל. וו.'

w ד ר א « נ נ נ י ם י װ ם פ

ל א ס א 2 ל 5

o 1פי זיצומ א n .1פי באארד פסז i n 
יוגיאן, ח־עםםייפערט און װייםס לײדיס
נפײארעז א«עהאלטפז איז ^5 לאקאל

־ " A919 ־. ־ ,iiraDwn טעזtun 30 דינםםאג
pm«r ,טס. םע5 א׳יםט 210 האל 

םשערםאן אלס ילבערמאן
pm e די p t  jibidmp נמװא־ ערנתהלם 

m 1פא באארד עפז. פון׳ם Bin צװעל 
בעאם־ באצאהלםזנ ^לען צי באשםיםען צו

װערען עתתהלט װניאן אמזעו־ פיז טע
i* «לעקש*ז. .דממגעחיל * ײיד n

in י אפאינםעט w ית׳ם jwt ,גאארד
oimnnurD*pn rw'M p נרעמם *im. 

 ינ1נעםענ יםקוםיאן,1 לאכמי * ג*ו 1אי
nam אנבאמחיכם אין ens -n םים פוז* 
 ד*ט באשלאםצן tram איט־וםמריע, און
בזד «*לען צי מ^ישמבא צו פרוינא יי

Ym tram dSw ® tm am n-ri***
o* ס»ל*ס חשלנמדאל א ta r ttm  i n

 *פגצל*נט ^ל ב**ח־, צפז. פיז׳ם ײלרפן
m m יי^ ניי■* m ל תויי י1 ז*לצז מ

ram* •pi* g a wfaiMB o v » w -לע•
w. ײ כדי f ito w o עס *ױב iM'tun 

•t יגמ**י o*n.׳p»pr םצהינ נים
rl»D5wm״warn ,•amor r a r באשצ*־

vrfi * מחועהלמ ז*ל ק*מממ
wm pmrr י n די קז יו־יו tan י n ntn m

tram nraop די
»T

• uwi iw *<*

 מלי *ונזערע אויר זיך ה*מו עדליו
 נע־ לוינס עס »ו •תםמןזעזן הבתים

ן צו וײ םער ן  1ױגי* iwjai מיט מנ
m שטענדינען אין זיין *יימד, כשלום p 

 pm דעצעםבער םעןtun 17 טיטוי*ד *ון
 גע־ נעשלןוסען 1פאחז*נדלוננ« ל*נמ נ*ר

מא־ <>ל*ות *an פון *ט־יטצנם ־1* ײ*חמ
 אססאסיאײ־ פראםעקםיװ נוםזמםשורערם

ב*ארה דזש*ינם אתמר את ש*ז
?יי־ באםפט קל*וס אובזערע ביז *מו־

 או “.איבעו־צײגוונ m צו יעקוםען »;
 דער םיט פייטןן צו נים זײ זיו לוינם עט

 בײ הינש א נעם״ם !יי ה*בען ױגיאן.
 זײ פון מאנכע *ון שכזעסען פולײיס־ סעל
 omwoiKD *זוי יפולװער אונמר ה*ם

o אױםנעב׳ח נעםוזם ה*נ«ן זײ *ם1 n 
ir םים צוזאםפן קאםוי 't .ביונעס

 כםװ דערצעהלען ־אײך לאםיר נ*ר
ײ װאם  אזוי װי און פאםירם די*ט אונז ג

:1ם*רממוםע עס.איז
 לעצםע! םיר ה*בעז וױיםם איהר וױ
 ד*ס פטרייק. גמנעראל א ועהאט צםער

i נעײען »•* n םטרייק נעכעראצ ע,־ש,םער

ם שוין מ אכ i ווי נ n סםרייס pit נעסע־ 
םעלט

הן איב«־ *מצהאלטמ ה*ס ייס1סמ  מ
מן * iw םיט ציים ו sora i n -פארןי 

oh'in i צדדיס n״pa 3 סקנקײט n 
 , פו־ינציפ חס־ <«װ«ן איו ײםפונקם1ע.ט
 ב*־ *נזעו־ .“באתעניע .?*לעתסױו פי!

 אין פוגפט א נעתאט ר<*ט אםם׳ן סעם
 פארהאנדלע! צו ניט קאנםטיםוש*! זײער
 און געםײנשאפטליך ארבײםער די מיט
 מים *פםאמן יוייגע אין ז׳ײנצונעחז נייט

 םםרייפ פון׳ם ציים רער ײרך •1יני*’ י«ר
 פון םענשען ײכםםע1אײנפלום י1 ד*בעז

ר n באא״נםיוסעז פרובירם לאנד *נ  ס
 פארתאנמונ־ אק פוספן צו םעתטשורערס

ר יתי*ן, ־an טים נצן מ  ארכײם זייש־ *
 פיחח»־ די אתיםנפװ*דפעז. 1נעװע איו
i םון n 1נעװע זיינען אםס*םיאייש*ן 

 נע־ ח*בען װעלכע גויס, עםליכע
 *תיםנעחן בעסער וועלעז זײ ד*ם שוו*חמ

i*'' ביונעס פח n י1 טים שארהאנדלען 
w s 1םי i n •שייןי *יו װ*ם ױני*ז 

 *םם*סיאיי- m פון פײל״ 1אי ר«נת״ רי
 ו׳־נטע געװען זײ ציײשען :יי:עז ש*ן,

n ת*בען װעלכע עטצימג * v נעװ*לט יא 
i פיט סעטלמז n שגעל *זוי 1*נע ױני*ז 

c ויםז*נען1* נעװאנט מ*ם איינעז־ י*י n 
tDM i םון םיםינ< * בײ גזו־־אנפ n־* 

 חורסלק־י־ם אײנפאןי ער pk אי־שאן, ם
 P'K װען אוז ״פארישנתד*, *לס נעײ#חנן

 צזןננשר ה*ם 1װעלכע ,urnםאנוםימטש
 םא־ ׳גצל*וט ת*ט םטרייימן, <צקצגס ניט
*נ וײנע.שוריטי לז« i איו “ם1נ n אסס׳ן 
i םיט געםעטעלט זז*ם *ון n ,ױני*ן pm 
ip »נעםריבען ניט 1שי m*PM חאי• צו 
 נעחזםעם. איהם ת*ם נם * בלויז אין נע

 װע- ײער אנן1ם * נעװצן איז עס בהיצור,
י צוס־עכצז, װעט עס םעז  די»ם** 1ױני* י

i 1* םיאיישאן, nװעט *םם*םיאייש*ן י 
n  tn n 3 ia ױני*ן ?

 lpp״v«װ*כעז 10 נ*ר ,no כל םוןי
 ה*פנומ די אויםגעבען נעםוזט זײ ה*בען

 זיר זײנען tut ױני*ן רי צוברעכען פון
 דירעקםע די םיט צונויפגזמוםזז ם*רם

i םון פ*רשטצחער n ק*נ* א צו ױגי*ן 
 געסעטעלם איז סטרייפ דער װאו םערענץ

ען.1געװ*
op כ*ט׳ש ד*ם •עהייסען *בעו־ ה*ט 

ip םיט נעסעםעלם ה*מס זײ i ױגי*ן Iik 
p ׳טײל היבשען » 1?נ*כנ*נענ i*d 'i  tio* 

tp»ri איז op בלויז tpnpi ת  *opD j? כ
 וױינמחן 1אי ipa* םטו־יי^ dpi לען

אײננ?נאנ גימ זײ tppn פאחהאנדלוננען

.m*nps
 וינם ל*מ די *1 איו ג*ד *זױ *ון

o נ*ד n 1ג* ים1 * פאךגלימז םטרייס* 
זיײ ip»pr raroni די פון 1?זיב םאל׳ג

מ *pr pi'i''M.םםרייי^ pM טארבלימן נ
t יינר .i m ip צומםאכם ,«*גצמ1*י 
o ײיד n םסרײפ ton tpipii rat אייס־ 
 tpnpi pk בבלל םםרייק דעם פון נאנג

חל p פי1< i n האם צו־ אײן iK tppiiK3 
ד tut m איז סםרייס ח *upi tPiiKiipi 

m וז*ט צי־ ר1וײםי1צ ip i t* o'nipo'pi
ip 1פ»רל*רע איו ,סמרייס i .tPUKipi 

p איז אםת * i כ*טש op וז*ם pi him- 
אײנגעשפארםקײט n צוצוברענע! צונגע]

i פיז n אסס׳ן n ip o ”i* 3  ipmp tiK 
*?op’opai, )?1םי ר.*ב *ip i רי־ ק״ז 

tpown נרינמנט* ijn  lie ר ניס *םם׳ז» 
m חבתים נעלי י1 קראנען. u, 1?ח*כ 
o>pipi ה*־ 1םי *ז אײנדרוק דעם םאכעו 

o ב?ו n 1צ כױ פארל*תן םטרײה *Dip 
 *תינכמינגפן און 11ארכײטז די כװםינען

 .tprvn piptHM *ין ?’דעם*ר»ליז*צ א
o צו n טנזז, די »סז*לפ?|1צ נ*ד ה*ם 
מ1׳11 * <dipdpp ח*ם ל i v i פאר־ 

 ק*נטדאקט*ו־ס די tpi’u ד*ט שפריים,
iik אווי ;p:pbhp *ט »*רי״ש*נם*.1«פ* 

pm *i n נ*ך װ*לם זפלפםם ספח iedk 
m v^npopi 'n ניט *  ipiipi ,װ*ס ר*ס 

 נױ1יםצ1א נ?טרייט dp ה*במ ב*ס?ס די
DlpPin» K D>K IM1־ tPIPI ?PD’D1 יK* 

 בײ-1א י1 *ז lPD״nw ח*ם עם בײם?ר.
tP3*n ipo ס  יפ־1א *■p dpi di*opi ני

tpnn, י*נםט onpi רבײט די* *ppii 
 ■*־i*p tiK tn*DPKiDi*p די » ניייד

דײש*נ^
iim צורײנינען כדי•* ptpdd*ddk n

u u r אתלכע צו   irum  tpappp 'n*
מן ״*ו״די טג דינ סו ם־ ײס רכ  *ין זייממ ן
ם וחןלמס־ n חינויכם pk ני  m iprur

Dpn’i- ” i 1?ה*ב Dipom* p'p ti* ipi
נל i טיט n נ?םײנט• גיט יוני#*ן pd’ik 

tun י1 זיינען pםליכp אנםיםעםיםעז מים 
ט po opip-' יוי1א 1*פיל tPUKipir'K ני

tio o* ראריבער tpj«l iik טעלםענט i l 
i n איז ני*ן1י *1 *ם1< צוליעב *םם׳ז 

tpnpi tpuiKiwpi ױיםער> tpaptiPDi*o 
can ?םיט *ט סםוײי n ר*זיגע ,ip»pr

pp«* ,נפאגנ ׳ן1פ* גלײד* io| »1ם«  י
ip םיז*ז• tia t לם* ipa* pk ט  p*< ני

tpn ו פ*רנערײט* p*'ido * פ  tano 1צ 
 1זײ D11DP2 אלץגםאלם ה*ט ]po ויעלכ?ן

 ניס 1P1* י* װ*לט dp צי פ*רמרײם.
מן סגעהו i ?1 צו אוי n  .tPP” iooלם pk 

>dipmwpid’ik iphp אזז dipdkdpid' ik 
ײננ !Pצםpל נאז  1ט*ב? צו *ן. פיזאז טוי
ipuio *ט 'MP31*d.'i ויך ה*ט Di'D'UPi 

iim p «*סע * 'lip ip .ם*רזיכםיג?ײס 
"dp * 1צ ײטjpnpi >1 1םי זײנעז עט־ליד i 

tpa*n ip3opn*i •pd iim momp 1טי 
ט ? מי םג תי « K| 1 אײנסאמננ »tמ*ט־ י 

PD1*P M J'11PUM>1MD OiniTDPPO* 
n n י1 שליכםען צו P11 ,iPiKiDלכp וײ־ 

ס ipd* םארבליב?! נען  .לעצטען פון׳
P” 1DB•
dp ב** זײנען* *ppn כעז11 ײ11צ* 

 1צ איינצארונו ה?פציכ? אומער |at 8ציי
i n פארבליבע) איז *סס׳ן *dip i* in* 

.1PD
 8 רױטנ?שי?ט8 1םי ה*ב?ן 1דא

רינ נו־יעף צװײטען רנ ^ ם פ ץי  I'ddk י1 א
 oppi זײ נענענדיג איז ripip*i*p * 1צ

ipo צייט i *d אן ipddip. גלײכצײסיג 
p* אלע DBKDOPiB* V'K טיר 1ה*כע r 

ipb 1ם*כ? צו פון pttpn ט  םפריננ pm ני
iim d 1 ה*ט ר*ס ארנײם. pi’iipiי I'dd8 

IPD1PPI dPmomi dp pm 1צ IPI'M, 1P1* 
ט1ל dp *ז צײטנג״ v ינ t זײ םאר ippp3 

ip םיט בשמם jpapp 1צ i •!*יװי
pm nnPD i*p ipo tnp  i n -פ*ר 

ipdippi דינםםאנ iP3D i«n |pd9 a n 
n ?יננ 1אי sn ip* .4”* ה*טעלpd*dd8 n 

 מ*נר lie 7 םארטר*«מז ipiipi איז 1ש*
 אין PDOipnpipMM ו־י םעקם׳עורערס,

ip 1זײ« םים שם*ם, o n p pd חשאהן pd* 
—•רד8ב* דושאינם iphim אח בדאש ריס

 שרייגער dpi םים dipbopd 7 lie- אױןי
1 tioי nnw ״ 6אלipddpi*bd." די

DDipooiMin pm סיט i n טסחײםענ
 tpipii פ*לנ?נד? n ב*»רד. .ipp םוז׳ם

i אין ?חועהלם n לײב*־ י. :ת*םינת
m i, ,לז־בע־ט *ח שםײז נ*לוב, ק*הען*! 

1PDDP11* |IM *UfDPPhD . ' m v u 
unpo, אלם חטימירע( נײנתנס*ן -CPD
ס ר בת?לינןט־ פון באארר *.pp o'jid מ

1P0P1PPDam ipd pippd  J i n  . r o i r o־D אינ־ 
n  opdp*idd לאזען o n  ipd h ברדנםש 

m* ?תחןהלען צז n i 1*ױ םעםמס־ס 
im t .מ •לז

ט ?*םיטע נריװענם די מ כ רי א  ד*ם ב
3 ovraupo פון tniPOK po’o*p i n 

1« צװײ םיםמגצז, «i צו גיט  װ*ם חןלכע1
m װ*ם ג*ר ה*נען in i op D i 'i i 't n 

tpoupruto װ*מלמ run iK  iKD אויי
ip " t 13 פלאץ rut. .י 'p o u n ’Dim 

ovm * ל ה מ ח ? . v
Pip-rntmto צו״רי 

י iw זצן1ג*ל י נ י ח י ו *
1יד א

& *M b . '׳.-־B f e

iintmpci*p א כיי אננעהאלםען ר>*בעז 
 p» v*«1מי iP3*n ליך1«נ 1אי ציים װ*ף

 װיכטיג־ די .dipd’vk t» אױף אײניגט
iid ipdpiib pdd ]?װי זיינעז װעלכ 

: ס*לנט
iim ארבײטער צוױשען םבםוכים איע .

i איז 1ארבײםם־נעגז n 1*ימי i n  .Iik 
ippd i'dd* שליכט*ט?> iPijm !?צװ״יש 

o n שאפ ,iP3proo"3iM Iim ikdiptd 
ipm צװישזח pjpD o n פמ i n ני*ן1י 

i 1אי n  iiDipriipipn o n •םםןוםיאײ* 
l im n  in *  l*r 3 ויי't18־ tut p אים־.

n ־׳iKorarro ארשעל8  tut איג־ 1צט1ל 
riMOD פון n «*3  m 318 *װ'to־" 

i*r, מנשט׳סזט ימלכע tioצזױי ־ )id 
i n ,םין צוויי אסם*סיאייש*ן i n ר  י
Im. ני*ז siptd  PprlMBD'M o n  pm 

 *תים־ נימ מ*ר inirtst>ptii*D הײן
ipspi ־פיין *r״b ת*נ- *ױטםייד .צו

an* tn to a n aםיי־ .<ן**«עדייש*נם׳•, ־
m ח נ\<ם**ל * *ין *t יו1ל3 אײר * i 

1 pmױגיימער *עסײד י* tP3*n מנונ 
טיםפאצ » nn *פילו *ין בײט1א

(יטייײײײננםיז

 s**סס*סיאייש*ז די *ין סותנטמען
1PB.

marappeuvo |"P ג ניט ם*ר 
ipp ײם3*־ קײן USD־ * go pamm 

pn» inw ו w iD ח יתי*ן י1 <ןײ*לנ 
 ׳< jr'ioo * עדתלעחרם
*un סי) w>"bn גלייכע

חס־ 1«י but איז אדבייםזס־ לזן8
110 PPPD. ׳

באדיננועע) אױבײםס די
44 tn u or און *ײם ײ*ד; א 
ס לי»ל 9 טײס;11*וו מי  ה*ל
*'n  iini.in 11ײם3*ר in * e 

*י* *צ*חלסipinp iptio jut 3 בייםזןן
pm «*o tpoenp o םעג> n «ד ipd”3ik 

prom ויבײםמ גיט* w| נישם אױך 
p jimp82״ i.צ*חלם

n סקײל *i> m״m ipr't Dpm 
פ*לגט;
86 ti* 37 ipokp 11ד*ל •M*n ip

םיניםום;
18 0 DTPO'ID;.ל* I'•* 1P3’K *ר1י. 

»10 pל^128 ײד^
32 — DTPonnpDiiM ;.סאם־ ד*ל 

di'QOPVMs ,dipped Ppb * י*הך ג*נץ 
 1ד*י 28 כײסימר טעיםום; .1 35 —

*pm d■ פיניסום ii .i*n‘ ip די שייך 
 צט מצלט נצ־ייד ־*ין *רבייסעד *•בדיגע

imd׳ipjkob סים *חכײס *ך11 רי ד*ם 
,*■n ip e ז*ל ססײלס *otanp I'M pn 

ipddppi on j .ס** * ז*ל חס-װייל סיו*ן
 י• אײסארכײםקז צח־ים n״3 «| םיסע

i■״ipt 3 » סים*juM spn in iP D 'n 
dipd ' i i * i n ז1ש»־בלייב ז*ל PM 

domip ז י uk) 1920 'Mo IPD31 o* ג n 
5 inpopi (ט ס*נ*ט  D'b*i ס*נ 30 םי
1 i*o1ײ *n ip  in *  ip« iipop3D'ik 
■ .jp«n 

i אזױ װי n אט־יםעום opii אהניי־ 
tio די ת31לט m3־' 'ip o צו בלײגס ד*ס 

nnK tip ipru* .inpt» ה*ט *p» YUM 
tpddpd ip ד*ס ל׳ס־נם i םוינ *נריםענם 

 ימי*ן p'P איז ייני*ז 'ד ײעז כ«רות אױף
 אנריםקנם iPD3p>r 8 װי ,U8 dpub נים
ipp !?ם ארבײם מ ײפ צ מ ס ױ  *ד־' די װעז *

tp3* jrpiK *!,נאניזאצ or n pk* ו« an־ 
 אונזע־ פון P31kd נים oppor אגריסזמם

i n  H im  Dim oinwopiBiiMD pi
 קצאוס רי!לםםנחג פון אײנע ד*ס ב*װייז
ipbpd נםינ«םאל1. י1 שם*דט, איז* 

P Ol'DDfP.*“, 18 ה*ט'o n  Dt'iPTKDD 
 dPpbomd ספריננ לע8 טיט שאפ 1נאנצ?

DD*PP»* tP3*<1 P3PP11 DD”P'>B11 UK 
IPPlKl I'M I'M IIK iniPPID P1P11D

D די iid אתיס m 'in • i n  .opips 
upPiMppo .id פון  .bd*p *an,מ־ איז ־ 

tit 1P1"K JP11 די II* PDD1P1*'*P8P1 
podipd'iibd *וױיםצ די פחממו*. 1ױני* 

p pi*>p ptpipp,  'i pk.*“ םיט a n
D im iK I '.ID IPDWI'183-I'IP'IID

o in 'in ■  i n  ipiipi pk ipoppii פיז 
8 i nײיך 1ײש*8סם*סי i n ײט* po 

dpi 8 — םטרייק dpbpיז ipdi*i * מ־ 
 tn*D'ipip ,“ipii'Din, k, םיט שיכטע

 לינענזײ־ k ,ipd ז*כט ווי ,iP3* .n ז• .8
ניט. ipo של*נט געז

M "I IPDI'11 1P38D P1*jp P1P1118
iשלימ־ומנס. 11גלאם

ע נ י ם כ י ־ װ ® נ ם נ א ה א ב

ר ב נ ו ־ ״ כ
 איצם עחאײנמ .<ערעכטי»ײס* וײ

 |— *ם*ל '11 סריחזס־ ס*נ » םים
o געהען 1סי r *  on ג- 1*1םיםו* 

jnoanpi*i שם*ט
מו, ארסיקעק אונזזנרע •לצ  מריי

 •*p און D7Kpp7 די םון סצפרעםערע
 אײם־ דערײבער ווערען רעםפאנדעגםען

 םאטעריווצן חנ& צוצױפיתמ געםאדזנרם
 חנר איז םןוגםאג v םריהצר.

ארײ קצנען סיר װאם נ$6 סטעי
pn5 םאר׳ז ?•כען ̂unarten

'י



— . .  ־ .
pirPp 1אי םלזומװז עהנציכע און נמכער

(jn ru i ^ אנ מן «ו יוני ײ װ  *ייי חייי «י מ
upנים ־ jroPpt Dtp םאלנאםייטעז■, די* 

Prop, אויט איממנר תוםם it באיןעםיט׳ס 
ז איינםריסם וזױכע ד« »י א־ HP m- מ m 

dPkp. ײ  tno'DMD'K*tyt praRpr •1 ז
ikPr סנ i, איע״נע און PWWW dPkp*P 
מ איז Prb nr* אסװנעהםמן* «ם ?יך  או

pPapo* אינדוםםריזנצעז איין ײין PkprP 
 ארבײ־ ךי םים prawn זיך no pro וואו

«ן ע־  ־vs PaPpn ddkd םארמיעדזנגע ם
5« oyi •nrar wiaPpt w rj«  praaRpמ 

ד «יו ס pnrn «י  אסעםםענסם און דו
מ צ מ •pPy םאר מצמנ n וײן pmo ו ר  י
ן גײםעד י  “®״ 1י«י? *ה Iran 1«ײ י
p n r t 0 אין pwrtaitya■מולס 

*pn ib u  k pm n v m  oSyit nr 
<W > « m  p n ru w a  y prun» w 

pPr pc ארבײגתר *opvya t» " t  paPpn 
pty ,m בײ טיגס p  w  pn m a m ־**

dm ן» lPr'P'iB-r'on w זוזיחאנםהי n 
_ ברענםע.
w סמערמאן TT»wrrtM ,oipPpwr 

dopd ט ת  1אי איז אונטערזוכם ווערען ו
ipaPpnn יים* in  prp*אינ־ .חןלענאם 

dvPrdd ,5יי1ו ווערען ddpdrtb i n 
 טיםפארמםענרנים א איז bp אז *ײנט,

 רוםיע־ דעם &ון םעםנע־ס די *װיעען
י• ברענםמ. *וי<יעען
 pram חןילענאטען אצע וױ רעם נאך

iptRpyaiv, רי נעחם w o ר מ ברר אי  *ו
in* ,םון װײם־םאערםאן לעםקאמיםע 
in* ,םאר נעםמ ער און אינכמרנייאאנאל 

tyrppPp 110 טמערםאן םאר gm  i n 
באארד.

in n a .ש״נבערנ י dipii איינשםי־
i 1םי טמערםאן dPm BPnpinp םינ n 
m. םאר נאארד o n 1920 יאתר.

 ppPp* די irb נעםם פיינבערנ ברודער
irm םאר r ip  o n װיים־ צװייםעז און טען 

 ברד באארד. רז׳אאינס *in סו} םאערםאן
roniRpipa i n 17 םוז PkprP ברר און 

i n 23 סון י»נעל PmprP ער־ וועחמ 
ip o n p  i n )  .BPnpii וויים־טשערמאז 

 אװ riKip wn פןן טשערםאן m איז
ipb 'miv i n  ,BiRDPnn מײם־ם׳שעו־ 

imdipipb i איז םאן n םון i n ט־יװענם 
pb'Drp.(

 aaniRPn pk םינאנץ 1םא עצעקשאן
oiim nronpro .געתםעך bkp in n a* 

 און 1 צאקאצ םון םעסבער א צאוױטש,
 ,35 צאקאצ םון ivaojra א ,1צאננע נר.

in»« mmi נ”א ערװעהלםrםיםיJ •
oipaopo n י1 »^ iiD עו־ װעחמ 

n«»ra i צו װעהצם n אװ DiifDPnn : 
צאפי־ נ,־1ע3שםיינ ,iporip ײך,1 סאםיז,

«ר םאתעיעזעז  prar\i pnpn op 

א ױניאן אכהס1ג  tnpp״ o
i סיימ־צי־ n  w » e ב«אוד  n p m ור 
tPipnpi ipapjpi איז d*ii j Mmi i i  
מיי א ק  ip״ r אין oipp"ioo נױצימױ י  

* •  •DirnveoMiMD n m ים 
•ipmpiPD Hnmnprv tv> n w cn  
i n  ipjpii Dpoansa ויגסאן i n  no  
jmDoru'D i n ip צאנp אין  m n

ו י  *pv p>p'B ipatfii nreoonp WP «י
dmtdowmi *m 1אה u> ptdmi o n| 

o n פ אי  uiipapn א צאנגפנױג1סא ו
t v w״y p .נאר םאח־יגםטען o n וױ 

 ipavrt ,eoKODPiop prapn W ךי
 •ur'ia א Dp'vpa DwnwDpfMMD ך
» m ,אז סאו־צאעענדיג ימיאן n יױ 

n  ipp'rpnit m אדכייטער « 
wn ^ניט אם1 ױניאן י1 זאיז איז ארגייי 

po2 y n n p i| ,יאטןא־ opn סס• וײ* 
pNawnm נױט Mr*>pip jk איז m 

■j o n 1אוי האם ױניאן ןײ o n 
>napipHmr ,oipnaan jwh, זי או 

 די 1אי םםרײ?ם pj«p סון נים «ײטט
9 MT9* 11 *91 *תH9PPDK1K .אםם׳ן

pnaa o'׳ n /יאטאו in n a  Dipxnp
ipj*np ipj*'i ,pioin ״ גאנצע •open 

 up p>p*d t'K~̂> ארוחדטײזםצנםם סיט
tpoie^x PV. כאוציסטענדיג pip ' d ik 

I'K OKI I*  P"*H3D I'K 1PJ"I *1PMT9
o n  pun סי[ אסטאך און «ײםט o n
jMppnjp אוצםער prupDvsiK p in

 ־ip ix tPuiKinrpi tpnpi יגניאן n אין
pripap אין זײט %1אי isaipi i n 

•pony סון dipiuk,סאו־ אין יזמענסם 
pn^up p a r r .צ״טונגען

ip m a וי«םאן B in  pip ,*®װײם
 סטײטטנטס ■אנציפ פארשיחסגע n אז

lyrtpiup can oa"*up) tpayn סון 
 האט *upoK סו־ײטאנ און pip* ניו טטײט

mk» pjipdj»w m> אסיס tPQ̂ Kmptpdtk tPfrn 1םי am ik jupd n ik5>dkp, ro 'ttip ip a  ,on, ,העט־עצםאן pdkwp>pb k. ,טאייאנגזמדינ ik א kp* 
an |«d p e n* ױניטז »i p  o n  ikd >k

wpipn םאנטא^ «י3א< איו ®־אײנמ 
5 o nםאנ. ביי אותז־ 2 יאנואר, םען 

 ik ,DiKtp> Bipii pcKwpppo wn איז
Bipiv ownivDppouKo n יך1א  pD 

 יר־ יpb'dkp. 1 א iPP'r nr ■אריאמט
 •IPdiipuk אײגצאחנג n האט ניאן

bkp n סינאנץ  .Banna pb'dkp*' 
dpd' wq po, איז ןי אז:pup[ סםעצ־ אין 

wd, גױ oik , 't r i m 3 «ו k tpapnא־ 
pnpo jkp'tpok dim  wn ipipn w m

'1 IK ,D1P>P1P PB'DKP n  ^IPD 
|1M P̂ KIKO '1 DIP'nKO IKMB'BOP'K

w' סון py'dt ■>נאגצ'?לע n o an  in p 
n  pb'dkp n  •DDKcnpBipp ip*upp* 
ipp PDiKoinipa'iK n  ik .oinjiiMp־ 

200 D'D tnP11 DP'DTPI >K> OOK91PB

t'K ,in im  Di'ruKiK ipapp dpi) dki hkk3 oa'Km k pn«t'aKnK םח n 
 25 וו**ס ל*<ז*לם עקזיםםירעגדע

ח םעםבערס םויזעגד 20 סיס  גים d»מ
 ס5צ*ן* אגדערע די װי פארםרעסער םעהר

 וו^ס דעם איבער םעםבערס ווענעזנר םים
 אינםער־ דער פון האגסטיטושאן דער לוים

 גרוים — צאקאאס אאע םוזען נעעאנא^
 א םזן פארםראט^ס זײן — קאײן אדער

 עומםענס ״אח דעצענאסען צאהא גאײכע
 גים אאקא^ דעם פון צוםײאוע די וועם

 עס גאנצען. אין איבעצ דיזען
 צא־ אזוינע באײבען איםער נאר װעצעז
 לסשל' איערײטארס, דדעס די װי קאצס
 םעםבערס םויזעגד 12 אונגעםעהר םים

 םארםחד סעהר נים האבען *ועצען װעצכע
̂וטאן די וױ םער  300 ם;ם סײקערס ה*א ב

עם אױב איז *װײםענס, את, מעםבערס

גרײםעוי. און קעצער םאציםאני,
 ער־ ווערען םעםבערס פאצגענדע די

 איײ :קאםיטע גרױוענס דער *ו װעהצט
 גאצדשטײן, טאהען, שװאנ^ר, דענלאנד,

 און סייעס ראםי, דײצוש, קאגעצ, קצאט,
שטײן.
 ער־ ווערען םעםבערס םאצגענדע די

 צעווענ־ סאםיטע אפיעצ דער צו וועהצט
 רא־ גרינבעחג, בענדער, איטשערסקי, םאצ,

װײסםאן. און טשיארםשיארא זענװאסער,
 ער־ ווערען םעםבערס פאצגענדע וײ

 «יג- N:קאםיטע טינאגץ דער צו וועהצט
סםודעננ^ און ברעס קאװססי,

 ער־ ווערט םאר'קארדזשעגם־עם־ארםס
 דזשאינם די װײםמאן. ברודער ותחצט
זאצ ברודער דער »ז באשציסט, כאארד

חד אםיצו אאםײצעז art יאסואס נים ד  די
 חעצטען, וועגע זיי asm דאס װייצ סעע

 גד־ וײ וחגרען אויסמנזזמום וועצזע וײ און
 שטיסצאגד װערען םארשצוננען «ו פאדיר
צאקאצס. פאך עקזיםםיחגנדע די טון וױיז

 גזד אורזאמן אננעגענענע די ^אױסער
 םוזען ױניאן, אונזער פון *וםײצוע די נען

 •רא׳מ־ געוויסע םיט רעכענען אויך זיך םיר
ptna ,איו אי*מער שוין שוחנדיגקײטען 
 אאסענרע גענוג געםינען צו שווער אוגז

 עם עםטעד. נאצאהצטע די םאר .םעגשען
 פעחײ אין םאננעצ א איםער אונז בײ ־אי?
 און מענמדזשקרם אײדזשענםס, ביזגעס נע

 דאר־ נאך וועצען םיר ווען ארגאגײזערם.
 5 (פאר 3 אנשטאט םעגעדזשערס 6 םען

אוץ באארד), דזשאינם א און צא?אצט
איײ ביזגעס עסציכע גאד ײאהרשײגציךאז ״אויך חנקאםענדירם קאםיםע די צו אםעגדמענטס סאכען

 *ו שוועחנר גאד זײן עס וועט דזשענםסזאצ בראנקס די פון ציעג תאנםוםערס ויי
 קאנסורענץ י זײ און פצעצער, זײ אנםיצען
 וועט בעאמםע פאר צאתאקס די צװישען
 צוגעבעז̂. נים געזוגד קײן ױניאן אונזזנר

 פי־ וחנן ערםאהרוגג געהאט האבען םיר װי
 קאנקורירכ^ אוגז םים האט צאדעצםיא

 םיר אצוא שטאנדאונקק װעצמנן פון
 זיך צזינם באטראכםען, גים עס זאצען

 םאך אין ױגיאן n צובחגקצצן צו גיט אונז
 סגזצות זוכזגן צו אנשםאט און צאקאצס,

 אין ױגיאן דאר 1פי פארבעסעדתג וײ םאר
ארגאגיזאציאנס־םאר־ אצםעפארשיטעצםע

פאראײגיגםע די פון קאנםטיטושאן דער דאצאר. 15 םים ווערען ממםיצם
 םון ארוים געהם קאםיםע די װי אזױ

 קאפצאװימש. ברודער זי באדאנקם יאסם
 םינאנץ דעם םון ארבײם טםער ויין סאר

 אז ערקצערם, קאםיםע די דעאארםםענט.
 דצד אין זיך געםינט דעפארםםענם רצר

jjim בצסםער y
 ארבײט די געענדיגם ווצרט רעם םים

ח  עס און באארד דזשאיגם אצםער דער י
דעם פוז אינסםאציישאן די אן ?יך אאנגט

 רעדע, הורצזןר א אין םײגבערג, נרודער
װאם ארבײט, םיצע די וועגצן ארמצערם

 עג־6 זײן ניט זאצ װארום טא שטאאטען,
 דער םון קאנסטימושאז די מנדערען צו ציך

 ציײ אימןצ דיזען פון ? אינטערנעשאנאצ
 צםשצ< װי, ױניאנס אנדעחג אויך דאך דען
 דזשאינט דער צו באצאנגען וועצכע די

 דעצע־ די מאכער. קצאוק די פון באארד
 דיזע האבען 9 און 1 צאקאצס די פון גאטען
 פריד»ערדעע בײ אויפגעהויבען פראגע

 גציײ וחןגען באשצוס דער האנװענשאנס.
 גצ־ אנגענוטען איז םארטרעםערשאפט כע

 דעצעגאםצז די םון שטיםען די םיט ײארען
̂ע ,25 צאקאצ םון  די איצסעו זײנעז וועצ

 צא־ םון צוטײצוננ דער םון פארמײ^יגער
 די ווען אז װאהרשײנציך, איז עס ?אצ.

 דער כײ װעחנז פארגעבראכט זאצ םראנע
 איגמער־ דער פון קאנװענשאן קויםענדער
 בא״ א ווערען אנגענוםעז װעם נעשאגאצ

 פארםרעםער־ פראפארציאנעצע םאר שצום
שאםט.

 אז באתויפטוג^ די אנבאצאעט װאם
 םעצד םעחר וועצען צאקאצם הצענערע אין

ײ גאך עם איז איןםיװ, זײן בערס  םיײ 1ס
 וחנצכע היפאטעזע א װי םצהר ניט נונג,
כױר באוױזען, נים זאך קײן םיט נאך איז

Am אאנעצעבט צאע שױן ז־יאבען וועצכע 
 װײטער געחן מנסער צאםיר צײט, זײער

 יד אינתסםריעצען םון ריכטוגג דער אין
 די םון אײנםיחרוע די דירך און ניאניזם,

 םאראיגטארעםײ שאפ־צוארטרעטערשאפמ,
 ארגאניזאציאן, זײער אין ארבײטצר די חנז
 דער אין אקטיװ זײן צו זײ ערציהען איז

ױניאו״
פארבער, ש. .*

n די םון ברענטש פרעסערס כמנםבער 
 דדעסםײקערט און ^•יסם צײדיט
•26 צאסאצ יוניאן,

ר ע כ א מ ק ו א ל ן ק י ר א א ם י ט ל א  ב
ען ב אנ ל ר א א 8 נו ע ן ר ו 2 פ 0

ם ענ נ אז ר ®/ . 9 o■ צום געהען םיר נעת r טים Din * 
 םעצאגרא־ א באקוםען האבען.סיר טכמנר,

jrp קצאוהםאמד ר ראס יטאר,נאצט סון 
 טאנוםעקםשורער די פון פאדערם וניאן

 וױײ די אויןי פראצענט 20 טון m א
; . * ״ ■ דזשצס-
 געוואם דארטצן שין האט יוגיאן די

 טאנםערענ' צוױי םאכופעהםשורעד די סיס
 ײאד קוםענדע די דארוי פראנע ךי אן צאן
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ik די ipd” 31K תעצען t 'n  o n באיא־ 
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 דאס — באקאנט גיט זיימן ויי ,וחנלמנ
 פצ^יזצאך ייין דצד'יוניא| פון צופיצצזמ
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ליכס. wrrPKD K אין אײנס
ddopj א KtK ,ip i ''o r .אינ׳ם ואך 

aRB,1, ״KUK' IPD2 o n  ,IKD"1D |1D 
ת B ipdbhp i’׳*ip י n  I ' ik r»P״m 

dP"a p'Dr k ט bkp inapa^RD i טי n :
*inPD |'K'P"1DD IP^P'V'DMIK. 

pimp pod ׳ipape ניו «ן'piR•״ n  |ik 
aaKD o נײעם n  tpapii» זיר ik די טיט 

ipoipii piapaSRP :

 *im tnpa iv Dan « tpd”31k '1 ה>מ|
"*W א• דעם אין  כאקוטען "t װאו ״

 און ארבייט, ?ײער פאר באצאצם בעסער
דערביי גארניט זוצרט אנריסצגט דער

 אסאסיאײשאז״ .פראטעקכױװ׳ די
 אד־ פיידזשעס גאנצע םיס איצם סויקט

 צייטונ״ ענגצישע די אין װערטײזםענטם
 -װער־ םון׳ם סיספאטיע די געוױנען צו נען
 םאר־ שטײןי זײער פאר פובציקום״ מען

 דאף וױיםען געלט־בײטעצ. ^ויג^נעם
 ווער אז מאגופעסטשויעױ, העחנז וײ אבער
 זײן, ׳גיט זאצ פובצמןום״ ״וחןרםע דאס
̂ז םזן  ציזאםעגג/ד זײן ניט זאצ ער װעםז

 צײכט אזוי ניט איהם בײ קאן,טען שםעצט
 םאר־ שםיין* א םאי סימפאםיע קריגען

 דערי־ טענד«׳ן זײ און זאק געצט צױגענעם
 די אן בצזיז דא ̂זיןי Wamn זײ אז נאר,

̂נז זײ ״פובציהום^ פון קריװדע  םא־ װיצ
 עם חאט זייי םיט אז אײנדתס, דעם כען

 ניט, מעהי טאן... צו ניט גאד אײגענטציך
 די אזוי וױ ניט זײ דערצאזט הארץ דאס

 ״װער־ דעם בארײסען װיצען קצאוקסאכער .
פובציקום״. טעז
 טאסע זײ יוױצען זײ, סענה׳ען אגב, .
 נאץי װערען זאצ יהרות ידער דערצאזעז ניט

 נאב־ זא?ען זײ װיבאצד זואדים גרעסער.
 און ױניאן׳ דער פון פאריאנג דעם נעבעז

 יןצאמןמאכער, די םיז שכירזת די העכעויעז
 אויף עםעס עסק דעם םון דאף זײ װעלען

 םאר־ װעט דאט און פארדינען... דארםען
 װעצען זײ װײצ יקרות, דעם גרססערסן

 גןצאוקס, די םאר געצט טקזזר נאןי נעוזכחןן
 אויך אזוי שוןן ס׳איז אז ,trwjn זײ װאס
 עס דאם, מאכען צו אזם איז טײעה גענוג

סעהר נאך זאגט, סעז װי ארויסקוםען, זאצ
שויז זײ דערצעהצען כשר, םיסעצ חזיר ן גענעראצ״ קײז װאס סוקענדע ניט

« .ד.אוט^  ײ-אדיי1-יצ11וגױר
װערען סצענער זאצעז ^טיסצעז אױן^ ז*| ו קיין און ^נזוארעז jjrwvo^ ניס אח

 פצאזפ^מאנוםעקטשױ די פון צאוףאוט
 אויף געװארען נעםאכט ניט איז רערס

 סצאוק״ חןר דאך איז ױניאן־אראייםער,
 » אין געװארען אר^עעײארפעז טדייד

 *א זאגען סען מען — איז סטרײק׳
 טרײד גאנצען דעם האט \&ס סטריײן

ו * “צוקריפעצט.
 דא זוי אזוי גיט איז״נאר עם וועצ,

 ניטא איז עם איבמתעגעבען• עס װערט
 קצאוקשק־ םעארסםע די א״ז סטרײס סײן
צוחריפעצט. ניט איז טרײר חנר איז פער«

 עס אנדמרש. גאנץ איז צאגע אםת׳ע די
 צאהצ קצײנער א אין סטרײהס דא זיינען

 א םאדערען ־ארבײטער די וואו שעפער,
 דעם נאכצוגןוטען שכיתר^ אין .העכערונג

 זײנעז, דאס צעבענסמיטעצ. די אױף יקרות
 סטרײסם/ ״סינגעצ רופט, מען װאס

 אי־ אײגמנטציד, זײנען, םטרײסם אזעלכע
 און איכדוסטריע קצאוק דעי 1אי דא טער
 ניט דערפה סען טרײד״״ ״גאנצער דער

צוקריפצצ^ נוערען
אין. סמרימןס די װעגען געשרײ דער

 װאס דערםון, איצט קומט יןצאוסשעפער די
 אםס׳ן פראטעיןטיװ טאנוםעסטשורערם די

 מא־ דעם אין פאםיג פאר !;מנונען ה*ם
 אום ״אישו״ א רעם םון םאכען צו םענמ

 פון אױפמערסזאמקײט די אפצוציהען
 עיסר, ריכטינעז דעם פון ,פונציסום״

יעצט. זיך חאנדעצט עם וואס וועגעז
 איצטיגען. דעם אין “״אישו הויפט די
 אסס׳ן דער און ױגיאן דער צ<ױשען סכסוד

 הארטע. די איז םאנופעסטשורער. די םון
 און געצט־׳םראגע, א נצויז איז דאס סעש.
 אנדערע סײנע פארמישט נישט ?ײנעז

 די-^םראטעסטיזו װאס דאס •רינציפען.
 די אױפגעוזויבעז האט -אסאסיסויישאן״

אז.פארצעצט״ א אז פראנע  אג־ דעם ױני
< ריםענם״, ט צוױנבט זי װי  ארבײטער ני

 עס װאו דארט ארבײט דער צו געחז צו
 בצויז איז סטריײן, סימעצ א פאר קיטט

 די אםצוציהען סאטוםצאזש, סארם טיז א
 רער פוז פוגצמןום םון אויםמערסזאםסײם

 אויח זיןי*דא וױצ ויםס׳ן n נעצכדם^אטג
 גזגבען פיז ארויםדרעהען אופן כיםרצן א
צטעע רי איכער חניז א  טיניטום אי

 םעסטגעשטעצם ץוינען יחגצכע סקײצט,
ם נעװארען  צעצטען פון סעםעצמענט אינ׳
אינתםטריע. דער אין סטרײס נענעראצ
 אר־ די װיבאצד דאם איז, אםת דער
 איהם םארצאזעז שאפ א םוז כײטער

 נים זײ \יצ1 חבית בעצ זײער װײצ
 סענען זאצען זײ שכירות די העכעחח

 אין צעבען אנשטענדיגען אן םאכעז
 די זײ האן יהררת, איצטמען דעם

 צורייד זאצעז זײ צווינגעז נים ױניאן
 די אױף שאפ דצט אין ארבײטען גע־יז

אן% די און פרײיעז• איטזנ  דאם דארןי וג'
 טרוקענעם דעם צוים אםיצו טאז ניט אייד

 1ד'ז׳ א־ויכ אגרימענט. דעם םון כובשטאב
 שאם ציײינמז יא איז קאנעז ארבײמער

 ארבײכ^ זייער פאזי גצצמ סעחר באקוםען
 און אתין׳ארגײטען, <צהן זײ טעגען טא

 םאקע. םוען ארכייטצר די װאס איז יאס
 םאציפצסטשירער די׳ וו♦ כומ אזױ פינקם

זײערע פארמויפצז צו רעכט
װאס

גיש ------------------------------^
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iv Ppo'aK־?ri nnp' i n  ,aK ipipaain 
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PPBR1B ip i jib inpn '1 ipanD ri־ 

: |pa«1D 1RB K IVD
D's dpbp ” 1 ipa” t dkii ,oapBinp

nnp' jpa'DV'R o n ?
IID IK ,DPKD 1PDD1RIW3 K t'K DP

na o n׳dv'k Dmpn o r i  nnp' ipo 
I'K אנ 'D'i iRn k *i ציידען 1י ik iP'Dk 
 ־ikd .ipfiapn jik wniB'DppDiaKD די

o n  I'K p m a ,dipp י*־ות ipaKD וײ 
pa PBDpa n׳pQ 'r ” i .iPDDPK| יי> 

HM i איצט >m  D'D opaPDPP n  IK 
1 I'K .IPD'ID '11 1IIPOײ >DV'K IP3P 

k »aa םך didpiP *vipd pK ,ipDPa ןןי 
.IPDippa t'K nnp\ i p i  ip i ' 'k ,ipn'iD 

ikd זיי K t'K״i n  i'>oapa א יקרות 
 Kiipa op'e*׳paipDanK איז bru יאןי

iid ipi ...הימעצ
IRP םעז ip i ■ tic in iP i n  ik i 

ipiib Blum ;!Pant h'bppbrib ןיי 
ipi' ' id '1 inpavn Dip אויח dpibPp 

 א ײטער31א די ipa'a זיי װי ניד אזוי
 IP3KD ori יײ iv^Ri רעיז^ שטיחעיע

BK3׳c 1 ־ ״פיםטי ipf-Ri — ,“'BD'D,"
 I ipaRia אצײן ז,pi דעם 1פי טייצ א

ipiki יסעל3א שטעלען זיך זײ pap>p k■ 
b'Erib ipi. 3 אים PBia»1ית dkii 

ipdiki aan'an ,i ווייוען  ipe>p i זײ 
bri •טאז ipPri וײ ipaKD עטציכע שיט 

*rid ipa'apn i n r  K ippRi lapi'iB 
 dpi jpaitiKD אויך 1אציי ppkb איז סיט

nnp' tic dpb. וײ םאדצאגגען װארוס 
Dip dpdp ביויז I” Pk ipb ' ' 31K n יא־ 

 ppa' די Vnnp' צשם מארטיחס־ i״t לעז
ikd ir ויך inpppiv תים3ה i אזעלכע 
h״IPPRI DnKIV IB ,IPDR'IBKB pd ײ | 

I (ID DPBP B'D IPDPPn B'a ' י p 1 p
p a P P p ס ipapPp iPDPpn iv מא־ 

Winp' n n  jpa איו Dip ױשר׳דינ iv 
3 ik ipaaKPiKBלויו n אלײן ״טער3אח

iPaipD ip>ri אייוי i״Pb n p״pm dpv 
i —? גתיסע״ . ddk> pipiu

ipd ikp ipikid paPptK שטעלען 
,rib■ איז נאר  i n  PD lpnpn '1 ,1M 

drii *i' dbk ii' bppb ווילען ik  p ip ''i* 
'IPV׳k3 iv אום ipipaam ipPri ipd״3 b 

Jbn ״oip'PaiB tvBiini,״ dru װילען
ipa” tnp אלם BDBiwPpipa־ipD n אויף 

i pd pacm o n»״pk ipb” 31k n י" 
Pk״k iP'dk pop ip i >ri I ניט אעני 

Upddrp מיט mapB piP” i אד־ די אין
איין בלויז 1 IPI"IIK3 ODaP»l” BiPI1”

" t iPP'ii זאד,־נ?סליך: t  Dip״n p ^  א
3' 'ipd אויםנעו־יטען ואלען I'K ipipii 

אומנעשטערט inpaaR ויך ipPri P'Pk וײ

י ױ ד ר ץ פ ע א ט ל ^ - ל ע ט י מ

.4>»IJ

M ײ קען ®קײן ץײ , ״״' ־s ׳ מוסגעשםערם זיף ז̂ו
 שװעיע די מאכעז אוז ביזנעם זײערע מיט י אויספאצ הײסע אזעצכצ געװארען אמאצ

o«םון גער r װיצ רעגירונג די װאם V װא־י 
 רעגירונג די געםאצנט ניט זײ האבען רום
 אםגעבראכען האבען זײ װען ,1913 אין

 ״פראטאסאצ געװארענעם היםטאריש דעם
 האט רענירונג די וועצכען פון ,,אגריםענט׳

 זײ זײנען װארום ? געהאצטען םיעצ אזוי
 םון װיצען con גענען געגאנגען דעמאצט

רעגירונג דער
 אױך זײ םען קאן זעצביגע דאס און
 זײ האבען װארום .1916 װענען םרעגען

 גאנצען איז איגנארירט 1916 יאהר אין
 הא־ זײ בעת רעגירונ<, דער פון װיצען דעם
 ״קאונ־ פון׳ם אגרימענט דעם געבראכען בען
 אד־ דר.־ מיט סאנםיציאײשאן׳/ אװ םיצ
 װאם לאה־אוט דער ני^ איז ? בראש צער
 איז געײעז געםאכט, דעםאצט האבען זײ

 רעגיע־ דער םון װיצען דעם געגען גאנצען
 גע־ ניט דעמאצט זײ האבען װארום ? רונג

 רעגיע־ דער מיט האנד אין האנד ארבײט
טאן¥. צי איצט דאם סצײמען זײ װי רונג,

מיט פאדענטפערען ניט דאס האן טען
̂זח די............................אז ד ? ‘נ
tPvP, ״ipipirviPRiipi,־ ״ ^י ־ טי  אנ

 1ס.ע • צ_ א Lvn א;ן מע;ש>ןן תננס
 אשוט׳ער• איו ןאך י1 נײן, תשובח. ןײ
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Ipipd k i, די t ,“'loaKP״ip ״האלטען 
aaii'an i טיט n* אויח Pd parn o n

 1P3KD PlRpp naPiPVKIB 1P11K׳ '1
t pK״iPBPr pip. /
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DR11 DDaiP PPRB IP; וײ IK .IPaRI יײ 
ipp'ii כיט i n י?רות ■pn ipdpw Pri

IPSRI ID ,IPI ײ* P'PK יד1א IKD DPBP 
DRI IPvaw I'K D'a PK c n ' IKD 

'1 PD DPV"P> n  Ij'lK iPCIKllC'llK 
IPaaKpIKB DllKll,1PG"D1K ײ | DPDP 

n  m ,*יבײמע* n^Ki ,in 'rriR iD  n

pDEKE'PPIPa,)'
I''P טײנעם IID וײ

iP'bk ,jpa ניט ao 'v in  o n  Iid׳ 
.ipd ipi ׳״01צי<)31פ tpwni ןײ 

ipv'ewa oenoiPa• . ׳ •'
 opaiD P'K. נאף־

napo iniroppDiaKD n,|׳ ik 
BTDD'ipp p'w»na'K pirPp i n 

r די t i”n PDDapn־dri pk 4aP” PD 
1K1K3 •IM DRn ira i’ *»aKD PIRPP 

. I 1ש?חטע r n  f  IPttpa IPoip iv T t 
30 j '  . ■ ,DaPVRID
. D'pD D"11 t'K DRI .אטת K

a drii o n״ dpirpp אדבייט jpo ,-״
BiRf'D PVT.P PaKJ PIR' l'a. 1 |1א'(DK 

cPkd n n 'a^  PDBapn n 1דא t*K •ײרכי 
 k■ *־ita'K t’K .־poanK PP'D inpi שגיט

pneona'K p די ik אטת ניט ט8חוי r >p ׳ 
dri p 1אי i r  i'a די DiG'a’c  pocapn
1 .dP” PB1ײ1ם 1אי אפ״ײטארם י mo*

pd sic'a'D iPDoapn dpi ipa>'* 11א>
_J p f  .1R11 R ikPri 44 t'lpa I'K DRI 

po mo'a'o״*. n  ,ip r 'o r  r t>r •i p t P 
ipddpd 3 1חאנik״a n  I'K ipd ׳ ^ י י  ■ ט

k ipaRn מינימום p t  P” PD ׳ -389 כלױו
lannpn ,iru  k ippri י ̂  לײיים-םוי• י

80 pkprp IK'av dirp חןוט t'K גין • 
k pir' םקײל טינימום ippr i 50 pd א - • 

*1M D1RD IP3PPI DPI IKD DPD3, 1RII 
3”-tPIKPp I'K DD1PR3 IPD DRII 1PD

rii id •IRU K ik 38 טרײו־ Pr i^) 
i ipo״ mo k די םיט PD pooapn»

i'pi אמת ipaKD pirpp ' i  ,ipi t'K 
p*'1BD PKWUPa ipbvpp BP1 t'a ipa”t 
jp-Ri'pa DpnRVKa aiapa D'a pro p'p 

jjrapp p'p d"3ik i ויי n  r a  tpaRo 
BP"a o n  1PDJ1K ,DV'K DSKCya D'a 

 !וײחש־םשײלם p״a די טיט אנרימענט
ipaRn שוין זײ jpaaKDpaaR ויד עס װי< 

k ipdkd שטיi n  *paR ,ipapp Ppp 
ipona ppk dIpii nnp', די׳ oan 

1 ,ipapn rPK iRa dipii1'0 יK |pt''it 
 די״ •ipoaiK iw ipa”DP jppd'd לעבענס

pt אוםשטענדען DiD'a'c pt'i ipa''t 
D"*J DP I'K lR'ai' '1 •1"?P IV DP'VO 

ipp'iwa iv מיט trcpRD, טיכ *Kdd
1V3R jOP'DO'O... יי ip i-p t lp*mm 

I'D IPP'11 “I'DBK 11'DPPBRIB. די n 'V-׳ 
M IPnni !,K IPB'II B'3 IPBPKD P3'P

•di'V 'k pinaK D'D mo
dpiv dri זיי n  •iPDPpn D'a ipaR 

i ipaso pirpp״IPDRPnaap ddpd ipa 
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i די n  " a  ippri ipb” 3ik ארבײם *rp 
raaa  k IP3KD ipa'׳tpapp ipa•

לוריע. אםתר דר. פון

po'na n ?רוימיש bPkd P'ipbc 'R.
 Dpia'iapa ipipii jpa'Kii nn'K .ףיאו

papip'BHKD iid niaiPo paPpva''K נא־
.IPDKKDB PpRJR'VKa ,lPBPD'pRaR'V
 DiBapBB'ip dri ,iR'3'Pn, נײע '1
^Ppi'D PBKHP '1 Bpp'B 1 אין'PIP 

 באדיננט DiBapBB'ip dri :שטאאםען
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ס ײ ק ג ^ כ ו ז ו ז ) !

 דופןם נורוי די םיםםישע• א *ין ו$נט,
 צו זי באגעתד דעם 1אה ליעבע *רױם

 ,,פלאטאנישע אויםדרוק דער באזיצען.
 1»יהײנפ ביז בעברױכם װערם *יאבע״

 אוים אבער מען דריקם דעם מיט ט*נ.
 םיסעא־ אין ^יעבע ךער צו באציהונג ךי

אט#נען.5ם בײ גיס *£טער,
 םיעצ געװעז איז אסקעטיזם פרעריגען

 1אי דורכצוםיהרען ד*ס װי צײבטער,
 1מגר» צו ואויםגעקומען איז עס <עבען.

 אױוי אםיאו און קאםפראמיסען, אויח
 אנער־ דער טיט ק$מפר$םיסען וצ*יסע
 באציהונג זייער און ריטער די םון מגוננ

n .ט#ג הײנטיגען ביז ג#ך דער'םרױ 
 ריםער װארט אונטער׳ן מען םוורשמעהט

 דער םון םארעהרער א קאװאייער, ״א
 אױם~ דאן איז פארעהרונג דיעזע* טרױ.

 מיטעאאילטערציכען ״אוים׳ן געוחאהסען
iip־jy געװען איז זי נאטירליף. נאגץ 
<עבען. יענעם פון טײיצ #רגאנישער אן

 םי־ אין געװען אײגענטאיך זײגען ר*טער .
 #םיצערען. םילימערישע די גמדאילםעױ

 בײ וױ מעהר נאף געװען, זיינען !ײ
 גע־ דער םון שםיצע די ט$נ, הײנטיגען

 אוגאױםהער^ימ די ביי זעילשאםט.
 אויס־ זײ איז צײט יעגער םיז ם^זזסות
 פארברענ־ צו צײט םיעיצ זעהי טגהומען

 אין ^עבען מיט׳ן שיצאכטםעא־ אוים׳ן גען
;ר׳

ן ע י ו ר ט פ ל ע װ

(כלעדעד) בעדריה ראזע םון

 םייציטעדישער אין געםאהר, שטענדיגער
 געם$דערט ער ה*ט — איי־נזאכיקייט,

 סעחר זײן קען װ*ם צערשטרױאונג.
 די װי פאװא^יער, $ םאר צערשםרױאונג
 אזוי און ? םר^ דער םוז פאתעטערונג

 שטיצע די געווען זײגען ריטער די װי
 שטיצע זײ מאכט, פאיליטישער דער פון
 םארשפרייט איז װע*כע רעיציגי$ן, פח

 נע- מען האט שװערד, מיט׳ז געװארעז
 “4ל און ק#םפר#מיסעז אויױ געהן םוזט

פרוי. די םארעהרען ריטער דעם אנן
^טער ואין  געבאחןן ווערען םיטע

 מאדער^ר דער םון טענדענצען צווײ
T 4 זזױבט דא פרױען־באחעגונג t\ זײ 

 א סך א אויןי םרױ דער פון ביצדוגג
 מד איז דאס וױ םאסשטאב, כרייטערען

 דר הױבט דא איצט. ביז םאא דעד װען
 איהר םאר םרוי דעד םדן -קאמױ א אן

 װי םאס, ברײטערער א אין עסזיםטענץ
םריהער. םאא דער געװען אי? דאס

n מוחנן איז םתי דער ניח ביאדוגנ 
 אין סיי גריעכגאאנל, אין סײ באשרענקט

 האמגן םײיעז אײנצעאנע אויכ רױם.
 און ארויסגעבאיט אענדער יענע אין זיןי

 שםעאוכג, העכערע א פארגוםען .חאבעז
 אינדױוײ זײער צואיעב געווען דאם איז

 האט געזעאשאסט די שטרעבען. דועאעז
 ביא־ דער אין גענויטיגט ניט ספעציעא ױ

 געװען אח־ אנדערש םרוי. דער םון דוגג
< מיסעאאאטער. איז םראנע די

 ־נעשאפען האט קריסטענטום דאס
 רעאיגיאן קריסטאיכע די װאו צענטרען,

 טעארעטי׳ש געװארען םארשפרײט איז
 זײנעז‘ צענטרען דיעזע פראהטיש. און

 עם וױ אזוי מאנאפטירען. די נעװען
 די פארשפרײטען צו געװען נויטיג איז

 איז םרויען, די צװישען אויף רעאיגיאן
 םרויען־מאנאם־ האבען צו געװען גויטיג
 זײ־ פרויען־מאגאסטירעז דיעזע טירען.

 םון םארשפרײטער די געװען דאס נען
 צװישען פראפעסיאנען קואטור, ביאדונג,

םרויען. די
 אײגענטאיף זייגען מאנאסטירען אין
 פראם^יאנען. די םארטראטען נעװען

 אעהדערינס♦ זײן פאעגען אבאטעםעס די
 די אין ?ינדער די אערנען םאעגען זײ’

 1אי געםיגען זיף םאעצען װאס ססוהאס,
 מע־ pn םאעגען זײ מאנאסטירען. די

 פאר־ זײן פאעגט םעדיצין די '־דיצינער.
 מאנאם־ די 1םו םויערען די אין טראטען

 באדינמנגען היגיעגישע די װאו #סירען
 אגדערע אין וױ בעםער געװען וײנען

 פאעגען אבאטעסעס די װאו פאעצער,
שסודיען. מעדיציגישע מיט אפגעכען זיף
 םאע־ צײט יענער פון האספיטעאער די

 ׳איז ;עםינען אײגענטאיד אויף זיך נען
מואנאסטירען. די

 אפגעבמ זיןי םאעגען אבאטעםעס די
ביבער. איבערשרײבען םיט מאאען, מיט
 גארניט חי גוט אזױ אבער ד״אבען ןײ

 טעא- אין און םיאאזאםיע אין אויפגעטאן
חנאיגיאן. פון אעהרע רער אין צאגי^

 יע מענער האבעז געביעטען דיעזע
 תאבען זיי ״אםת, אריענעטראגען. פיאא
 פיאאזא״ ארינינעאע קײן געשאםען גיט

 איבערארכײםזש םאעגע; זיי #בער פיע,
 פיאא־ גריכישע די אופן אגדער אן אויף

זאםיע.
 די •רעדיגט רעצעיאן תריטטאימג די

̂[ און דײכע פון זמזיפטעגץ  אאס ארים
 אזױ חאט נאס װאם סיטוועגדיגהייט, א

 n האט •רעדיגם דיעזע אײעעשטעאט.
 די ווק צעמן. 1אי דורמעפיתרט אויך

ײ1'סאגווםמידמ ײמ n עז1.ן  די מוחש ר
 די ;פראפעסיאנען די םון םרענערינען

מ ^)ות וחד סיס באשעפטינט Tt חאבעז ״

או און גט׳ען װעגען ייײ •־םעפ״ע נ
 או&אנגע אונצעהאיגע די צװישען

 •ייגלעמס״ באאוטרוודנענדע און געהםע
 שאיטזאדיגע םארגאנגענע דאס װאס
כערגעאאזט האט י^הר  אומנעאײזם, א̂י

 אח וואם פראבאעם, אײן םאראן איז
 די פאר באאוםרוהיגענד באזונדערס

 אויםפאםער און מאראא־היטער תהא׳שע
 צײ דער פון מהרת־הםשפחה דע־ר אך̂י

מענשהײט. װיאיזירטער
 ריײ די יאוײן, נױ און םאדיז אאנדאז,
 פון הימעא דעם אױןי שטערען איכטיגסםע

 דרײ n צױויאיזאציע, מאדעתער דער
 גןואטור־צענ־ וױכםיגםטע און גרעסטע

 הײנטיגער דער אין זועאט דער פון טערס
 נאד יאהר ערשטעז איג׳ם וזאבען צײט,

 אינ׳ם •װעאט־םאחםה, גרויסער דער
 םיט ,1919 יאהר גזאנ׳יש־םריעדאיכען

 אויף אדויםגעורארםעז זיך אימפעט אזא
 אויסגעאוא־ פארשװענדערישע, אאעראײ

 אז אדגיעם, װיאדע און פארגניגענס םענע
 האבען וועאכע קידך, די און שטאאט דער

 םינגער״ די ״דורך קוקען צו טבע א תמיר
 הא־ ,^םאאהס־שטיםעדײעז״ אזעאבע אויף
 און שטערענס די פארסגײטשם איצם בען
 םענ־ די איכער םארטראנט ערנסט זיך

 אזא םון רעזואטאטען אומגעזױנשטע ?יכע
 רעם םצד זיך אויטפיהרען ״צױפרײען״

. בירגערטום^ ״װאהאד^כענדען
 אנ אן פון װאתוננ א Tt זמדט אט

 ד צו אאםםאר אכמריקאנעד ;עזעזזענזנם
זי אז בידנער, אטעריקאנעד בנבוד׳עע

^ א  םו חשם, אםעז צוריקהאאםען, זיך 1ז
 פצ־ אין שטודידען קינדער זײערע שיהען

 אױם־ ניט דארם, איציט איז עס וױיא ריז,
 פאאץ צו־ג|םעהראיד א זײ̂ז זאא גערעדט

 פאר — דערהױפט קינדער, ױננע פאר
טײדאעך... ױנגע

 נייעס שטיהעא א מיר אײעגען אט און
 דערצעדואט גאאוב״, יאדק ^נױ דער אק
 װײ קארעםפאגדענם, פאוײזער איהד םון

:זאגט ער נעש. ע. איאם
.״ . באמאקע״ די באזןורגען צו .
 איז •פארננמענס אזעאכע סיט רוגג

 שםאדט׳ס דעד .פו] אײנע נעװארעז
 שא־ גרויסע >ןיסדזםמרי^ז. (פארח׳ס)

 אחנר פיער םת האבמדאאירט פיטאאען
 זײגען גןארפאראציעם, גרויםע פינף

 ׳י»פםעען תאטעאען, אלן ארײעעאעגט
 אםוזירואגס־פאעצער און טעאםערען

זארט. צװײפעאהאפטען מעהד א פון
קעטפםען, קארפאראציעס דאזינע די
 מעהר האבען,װאס זאא שטאדט די אז

 גע־ זײ איז ע& אזן טירעז*, ״אםענע
 דעםד אינ׳ם דערשטימעז ^ אונגען

 גע* װיכטיגע אײגיגע טאטעךגןאמער
 געװען זײגען װאם זעץ־פראיעקטען,

 זײערע פאר װינשענסװערט״ ״ניט
געשעםטען.

ווערען, •געזאגט קען ״אעצטענס,
 איז מאראאיטעט ן^אגעטײנע די אז
 דער"גידעדיגסטער אויןי איצט דא

 עס װעז געװען איז זי װאם םדדגה
םריהער״. איז

 עס נעהט אעבעדיג װעניגער ניט
 <ז&ר אאנדאנער די אין *ױך צי הײנט
 אינס״ ״סובוירבען ר»בארעעז, פעעז,

 •הטינים כא און סעט״־האטעאעז ״סמארט
אפיאו אח אםוזירונג^פאעצעי. אנדערע

 פאעגען זײ ארגיי׳ט. אנגעזעוזעגע גיגער
 פאד־ פאעגען םעאדער, די בעארבײטען

 נויטע געװען איז װאס אאעס, םערטיגען
 נע־ םען פאעגט דא םאנאפטיה םאר׳ן

 אר־ דיעזע אין שטייהען. שםי׳נעז, #הען
 סםעציאאיזידען, זיף מען םאעגט בײטען

 באשא־ זײנען מאנאסטירען די אין און
טרײדס. םארשיעדענע געװארען םען

 אײגעגטאיך פרוי די האט טרײדם די
 םאנאםטירען, די איז נאר ניט געאערעגט

 װירט־ אםאאיגע די הויז. אין אויך נאי
 איז זי אגדערןג אן געװעז איו שאפם
 אזעאכע פון צוזאמענגעשטעאט געווען

 איצט וחנרען װעאכע ארבײט, סארטעז
 דאס םאבריסען. די אין אזיסגעארבײט

 פאצ דער געווען אויד אײגעגםאיך איז
 םrא רוים• איז און גריכענאאנד, אין

 קען םרוי n צרח. גײע א אבער קוםט
 דעם, צואיעב הײם. קײן נריגדע! גיט

 אויסנע־• װערען סאממות די 1אי וואס
 סןי א באײבעז מענער, סד א שאאכטעט

 סאנאס־ די אין אונםאררזײראם. פחיעז
 קאימע א באשעפטינונג קרינט םירען
 IW םרוי םיטעצא^סערציכע די צאהא.

צזד זײ *ױצט. וױ סרײ אדבײמעז גיט HMi ̂ —■ו ■Ml tr  ארײג־ איהד שסארק באשדעגקען מק
 אױוי ז*נם, סע\ וי1 אח, זי און םרים.
j ir a' ארבייטען װיצ זי *e«n p לים 

 v *רינײפ וױל n םעגלימײנס תײן
r״o און ofn נ«ײס?ינ<ט קײז נים■

־ אײג«נ«ם, אונזןר אין ך ^ ני הי א ר • . 
 V* ײויד זײנזק ptjp <ין נעשטר^םטען,

^זז, ע ט ^ , ד ״ ם ב ^ ק עז׳ . נ רי א ט ם ע  ףיי־ ר
 J* דזשאינםם״ ״ט׳ןןאיגא־גאי! נמען,
 נזד טעאטעחע קצייגע און נרויסע אצע

®opt ת נ»כע יעדע און ^ווענט יעדען* 
 •״•אעזמור־ גזנרמוענע אזוי די םים װ^ך

 גע־ «ז» אין שםועםט, ווער םיהערם״
 כטנא לע«יטע די װי נאכט, תויבענער

̂גחר נייעם םונ׳ם  אונ* האם דעטא^ט — י
 ״*ר^היבי^!״־ זײן טיט יןוד^ נױ זער

 נע־ גופיהר 8 ײצעם,5# די י1אוי הארב
 בײםעצ דעם צױטנװעיתט זזעגט, די טןון
 הויםענס גאנצע םיט געט^ון שאט א און

 צי אננעהויבען e׳r« ט׳האט אז גןולד,
 םדך אונזערע פון אוינעז די אין םינקאען

.ם^ואא־היםער״. םע
ען םארטרויערם װי אבער, ײנ ך ז א ענ  נ
װאדען הען די גע צי אבן די ־®ון נ ע  מ?־ ז

ײ װען ראצ־היטער, ' אןיןז ה^בען ז י י י  ם
אך גען, ״ דעם ג ען ם רוי ג  אײע״ געכטען, ,

דינ ענ ם אפיצ־עאע די נ ר הכו  די םיז םך־
ױ דער פון .!צ׳שים־טובים  בא* יארקער ג

ט ««ר פעאקעחננ אם נאר דע אנ־ וו  פארנ
שען עהן8דער יאהר, ;ענעם װי ם צ ר״ ע  אגד

א *ז ך י י :םך־חכוצ םיז או ד « צאהא , ט׳  1נ
ױ איז םמען יארק ג פ ע׳  סופ־ איבער אויןי נ
 און ".1919 יאהר אין פראצענםי .יג

םער אביסעא !רייגבאיהענדינ ײ  די אין ײ
װארצע האען נרױסע די פון ציטער ;  מו

ען, ט׳ , ג ען נ נ דו רטע שי אי tirc אנו k v ’n, 
ץ איווז סצאנען א רז ע נ חן א ¥־ פ»ר ע װבי  ״ז

ע ^ זזערצער״ כענ ע י ר ב װ ( ם * מי א ־ • 
ם), ע ס ע קןי ענ פ א צ ט ר, אנ מנן  טארפיהױ* צ

ען ליעבעם םע צ א ד מג און סי
ס מארדמז בצי־ — אי-יטמרזובס אוי ײג  אר
« די אין קענוײנ מ ד*זינ ר א ת  סר־ ש
o טוץ וזכוא׳ס n ענעם אנג ד׳ סארנ ד א  י

* באשצאנען m האאמער א האט » » 
שע זערע ר ר,' ?זצם־ךבא קזז מ *ו רז * ח פ  יי

ך ה«בעז זיי צד זי א  1זוב« געמאן געחם א ב
ט םח םיבה די עד דער * כ אי ס חנ n ט »n־m. 

ט n מ און נ ז ט ז נ ^י ע ען נ י ן ס ו  ווי אז
ק אין פטעחט פםו תי :׳ ע ״ — ״ינ ! י ת א צ  ט

»ין ג די א פז ם ׳ ״ אצעםען דעם * . ן ז נ ײ ז
ם יא, נו, ך, טארשםעחם ; ם אז ד  i״p ני

 *ח ״רױםע״ םארפלובטע די װי אנדערע
 םםז א ״רעדיקזצם״. גאט־פארראטטע

 נמ׳ען צ*וזצ גרעםטע די. אז איתר, האם
שאנס) צושײדונגען און  יייז • (םעיזרעי

 םאמי־ די אין טארגעסומע! זײנען 1919
ם ציען  איז .וועצכער סצאם, א־ימצרען פונ׳

 איעםצום שעדציבען צום נעגוינט טעזזר
״דעדיהעציזם״. אצץ־צױטטערענדען פונ׳ם

ת,  דוציאנקעם אויסנעצאגםענע די א״
ט ארניעט מיצדע אזן  כאריסםהעס, םי

 הוםזנן ״פאײגוירצם״ און ׳טאנםאנעטתלס
ט םאר  נאר עוצם אריטען ועם צוױ׳טען ני
 רעםםא־ ׳ײון ד״אםעצעז דײכע יענע אין

 האט עוצם אריםער רער• וואז ראנען,
 איז אבער, גיט. דריםת־התצ קיק אפיצו

 אפמאך אםעכער אז נט, אײן גים דען
b'xm ערנער הײראםם־בוגר, הײצינען 

 כאריםם־ םיט הזציאנהעס טויזענט א םון
 אםענע אן דאך איז ערמטע דאס :סעם

 צוױי־ דאם <ועהרענד גאםעם־צעםטערוננ,
ם איז םע  א עטיםערײ, » וזי םעהר ני

 נים איחר? זאנט װאם צײם־נוארםרײנ.
? אזױ

 C”, א םארהאן • אפיצו איז עם
 נאגץ א י1אוי ערסצעהרט װאס אוםרים׳׳,

 צ«וח< נרױסע הײכםינע די אוםן אנדער
 ארי־ דער צװישעז צױפײדוננען און גט׳ען
באפעצקערומ. םער

׳שוצ־ »ז אײניגע, זאנע! צמ׳טצ, אזוי,
 אוז מײמעז םון אנפרעטגנען די 1אי דיג

 םאסיציען־צעבענם, < םון צו׳פםערוננען
 חנם צוױעעז םאר הײנם הומעז -װאם

 נאםעצ־ חינער דער םון סצאס ארימעחגן
^  Dtpi אריםסײם, נרזיםע די איז קעחנ
 םונ׳ם םאםיצתן םייםםע די אין ה׳עחטט
 װ*ם «וריםגןייט, די קצאם; דאזינע!

 אוםדערבארעמדיגע] דעם דאנס א׳ האט,
 צעבענט־סיטעצ, און דירות אויח יקרות
ײכם הײגט תר  םון ׳אטוםצ צעצטע די חן

 נעבראכפ ריאט דאם או; ערםרענציבקײט,
זיי־ םאםיצחט זזונחגרםער וואס דערצו,

טמוןורען״ צוברעימצם ײח צובראכעז נען
 — זחנצע פאטיציזע םעהר נאןי װאם און

 אנ־ *זדי װײטער ז^צ יסרות דער אויב
 גודצ זעצבען דעם טייצען — תאצםען

.1920 »יז
ת ראס און ט םײגוננ די א  פון ני
מ םח נאר ת״5י5ח .“.רזימע צ ע  חןסל אז

 סופרים־מװרט וױ ביתצר״ #עצםאמנצע
אן ריכםעד מרנ  נױ חןר דעױױט, ם. ו

חגר, וױציאם סצויחז האוננד יאו־ח מניי
 אדוממאט נצצ־םוערין, באזואיםםע די

■עריןינם״ א. עצא סרינמאצאניסם, אוז
 נױ *נניזעוזענע אסדעדע איינינע pa *ת

כיו־גער. יאדקער
 אריפ־ גרייסע די יײג׳ט לאסידייזי״ ־

ד הנר סייט, חנ מ מ ם חפ ע n.ד w n אין

n ח ײאויטניע «נמנ איעמצימד דער י
>^fcjjfU>D03PlP

 פא־ אצצ די סח םיכות איינצינע די ניס
 תאבען דערצו םיציןן־צדטפצימערוננען.

 םאק־ אנדערע סןי א נ*ך מיםגעהאצםען
 די וועיסש נאאס, טיענמר דער \ jjnijם

 גרויםע די קאטאפםר^ופ<ג שרעסציכע
 pH ארייעעבראכט האט װעצט-םצוזםה,

 םינמען די םון צצמן אצנצםײנעם חגם
 ד»ט ;ם5װע נאגצער דער *ױ* אוםעטום;

 םא־ pm היינמן זײצרצ w צוריסקוםען,
 פעגןך, םיציןוגזנן םיעל *«וי פון םיניצן״

eipi ח צוריקנעממרט זיך® n
 אינגאנצעז־איבער־ פםעט שצאכטפעצחנר

 םיעי־גזמגחגר־ םים מןנעצן, נעניטעגע
so ,ײטגגמ נצװאוינהײטען  באנרי־ אוז נ

®pr; דער םרן זזצנסםשטענדמקיים די 
 האט וועצמ ארבײטער-פרוי, ד״יינםימר

 אויםגןצע־ יאחר עםצינע צעצטע די זיך
 וועצ־ און ערנעחחנן, צו זיך אצײן רענט

 כמהר תיינט דעדיבזןר זיך םיהצם מנ
 איז און מאן,. איהר פון אוג^פהענגיג

 אויסשםעהן אח ציידען צו 1בעצ וועניגער
 . האט זי װעצנע «אכע(, אזעצכע איתס םון

 אױםשםעהן, נעםחם יאהרען םיט- צודיס
 t׳j ניט כריחז אנח^• פײן האט זי װײצ
. האט.

 «זמצ- אגחנרע נאך אח אצע די *ט
 נעשעהעני־ וחוס״פעtps אח שאםטציכע

pnp זײמן י$חר עםצימ צעצםע די ־פון 
 נרוי־ הײנטינצן םון׳ם זדיעה די צס.נעװען

 פאםיציען־ נט׳ען, אויןי מרעטעניש םען
 קצענע־ חםינים כצ את צושפציטעתנמז

 פאםיציעךטראגעריעם. נרעסערע אח רע
 עניירען דאם געזעעט, חאבצן םיר װאם —

! - !נײר
 גיט 1ו*י אײן איצט זעחט אצ׳ז ראם

 סצאר־דעגהענ־ אח עהרציכער יעדער צו
 •וןופעסיאגע־ די גיט אבצר םעג׳^ דער

w■ון1 צריטח ו״א?סא מ r np -תנאצזצט 
מז זײ *»ר פארזאתצר;  טצע די זיי

 איחגן פ^זםע א בײ זוי טדיוי, םײנונמן
 גרינצעו יד1 װאס צו םאקן^ און, חזיר.

pm ממצ־ די אין צדיןצלתתננצ! זונען 
 פיחרונמן צפאנאםישצ «זן עאסםציסע

jjrp o ? וױרט׳פאםט אונזער םוז ir ,נ«זי 
 זינדינע «ו םיחרעז צ«<;, רמםנא

 ווער — זיד גריבצזגן אזא טון ;מחשבות
 jyp — דערפון רעדען 1םו ל1נא יטמועםט

ם נאןי  מע־ נעבוירען חציצה, צוצם, ניי׳
u אין two « חנז n אונ־ םון וױיזהײט 
 א אהתונג. הײנםימר נאנצער זער

 נאנו־ צו זיך נצײכער דאך איז מעהר,
 װ<«ם תירת, םארטיגען דעם מיט צצ]

 אויו• אויםנעצייבצנט אזוי זיד *אסט
j מ  ״די — װעצם דער אין איבצען א

רױםע!־...
 זיינען ״רויטע/ די.שרעהצינע זײ, •

מ 1אי ׳פוצדינ  *נשימני* און צדות א
באסטא! אי{ זיך םארשפעםינם :שען

 די שוצדיג ז״נע[ חו*ה, דער צו חתז א
 נױ א כײ אװעפ פגר׳ט ;,רויטע״

 ןײ־ חאן, אצטער אן םארמער דזשוירזיער
 אין װערען ;״.רויםע די ׳*וצדיג נען

 ,זעכציג טויט אויוי דערםרוירעז תענעדע
 .רוי־ די שוצדינ זיינען שעפסען, ױנגע

״תיטע״! די — ערדציטערניש tv !סע״’
טן׳ די — וואצקענבריד א תי  הײנט, !.

 “״רויםע זעצבע די םאסע זןויזע װארום
 דעד־ .אויף כפרה־הינדע? דאם זײן ניט

 האבען העררי אח דיק םאם, װאם םאר,
זייע־ אונצ׳נט יאהר אײן אין ח־ײ אצע

 הא־ פיח אײעה זיינעז אוז װײבער חנ
 ,פואװינג־ נעחאדען ראדם אוז ציםארגיע
• ? “עקםארם פיקטשור
 ערי אזא אז זײן, סודה וועס איהר
 םעצות• םן־ א זיף אין האס קצעהחנג

 שוצד די ארויםװארפען איו ערשםעגס,
 זאד, נרעגע א זעהד .רויטע׳ ,די י1אוי

 1הײ חאב׳ס ניט דערצו דאחי םע װייצ
 עוקצןה־ אזא אין צוױיטענס, ;פאוױיזעז

מ  פיה־ וואם די, פאר מזינםער פשום ח
 ערסצעה־ אן שולדיג זײגע] «ײ או צען,

 איז דריםענם, און םארשטאנעןןי רוגנ,
oip אי! נאעבארער זעהר א הײנם 

~ שטאדק־אננענוםעגער ץ. תית
סצײ־ דעד אױןי ■up איז רתםכות א

 שמה׳ם איירישער םײן מעני׳ן, כער
 מיט םייךצצע רוים א מןובםער, יועטנמ

מ ע . ,פניטז אויפץ שפרינימצעך נ
 iv נאר םע^זיו טשעפעט ״פארװאם .
 חיםע סצײנע די פרעגט — "1 רויטע ךי

 ארער ברונעמען די דע; ״זיינעו — כממי
r םונט«*נ< די ,־ u f־ jnwjo! *?מםער 

>' איהר pm ענםםערט װ^ס׳ ארדבא,

.׳י. •. • .
. .  •r

tr.גי-יו

ען ר ײ ט עג עז ר די די־ פ ײ ל ר ע ש ם
 9V«*D םידםע רלר פון ארגייםער די •

מ האב׳נז אוךפאמ■. ראוז מ מי חןזז ד י  ח
jfP םיםם שאפ־משערצײדי ig r  »hw 

 איהר גזאר <ואטי», בראםצעט גאצד א טים
- פאר jm« איז ארבייט ניטער תי א י י  י

•2ר«ר פ«ר p* םעד

־ (*דאיעזונג}
ס t« ה*ם טארי־צואין פיס. די אױ^ ן איינסאצםע ממעגס ני

פדיי־ דאנעז, פו( איועתגעגאננען מממר וו«צט איוזר —
u אנםוזגדיג oyn — צענ̂כ n די נצראסען פארםוך. ודיםען 

אנוחר ניט דערביי בזםשר איז טייער,צזשטאצד »ין איצשער̂י
 סהימר... פיעל זײן צו אויס טיר pmw םיידציו די .p«**ו זענד .

u^vt זמצטען^ םיד ציענערשט זײ
 tupi אויםםערקזאםקייט״ 1קיי זיי«מוור וים.שענקענדמ און,

 סארי־צואיז צו ■צײמ דעד םיס אויםגעדדעהמ *קושערין די זיף
מן זיך און מי מנ מי מר אי םעצינא׳ן• אי

טוטעד, די און שוועםםער רי אדדיסגעפיהרט ה^ט זשעני
̂ובצן װעצנע  שװאכע זייצרע אױח האצטען נעקענט ויך ?וים ד

פיס.
 איצט קוטם װאס דעם, םיט םאכען צו שצום צײם שוין —

 פאר א איבערנעבענדינ ראזא, ארויסגענרוםט האט — פןור,
 דיתצי־ גוטםוםינער״ דער צו ומושזזדין, ד1ח צו האנםימר

י . םרוי. כער
ה«ם, זי װעםען שוועםטער, דער צו זיך אי״גבוינענדיג

 אין האר •די םארםצאבטען אקושערין, חני פון ראם דצם צויט
: געטרייםט י1צצאני תאט צעפ.

 א װעצעז סיר םיידעצ, נאריש ניט, באאוגחנחיג —
 אױםזומןן װעצעז סיר סינד... מים׳ן ט»ן צו װ^ט טראנט

 פזן באהאצטען קינד דאם טוז נעגענד..םען דער pv ip אם אן
 װע־ נים־נוט מאצ װעם.אצעי איהר ווייצ אזיגמ^ םארי־צואיז׳ם

tin, צם וחנן om צואוויינען. זין
p כמצינא ir  apt קרזזם■־ סיס נעהערם; נימ םאךןר ־ זי 

בעט; pt שםאננען די אז אנמודאפט זקי יי ח^ט האפםע<דגגעד
 oipl באצד ;ytetjhp צלצסע די סים משטיתם זיף ה*ט זי

 ofn צזמן. • צמנעז״. נײ א *דױםקוםען *דחר פון נעדארפם
ו צוגצשטירט איז t וחױצז. איחר / u p , ,gram a rgrw 

 אױ«רטצ־ ;עטאכט אח געםרןטמ Tt רײסעגח^יפמג׳ם^נען
vw ד מתוען; אזיםגעםאנטרטע םארי־צוא״ז׳עם חנן xn  pm\ 
 איז געחאיםעז Dfn עם װאו צימער, אין אונטצן נעװארט און

 1אי סעוור נעווצן איז־ניט װאם פייער, Dtp Tt פארצזממן
 םרויןןן, דרײ אצע די צוםט. אדוםינע די אנזואווזחןמען קראפם

 קצענ־ די םאמק צו םעוזת זײענדינ ניס יןעצט, פאר צינמרנדע
 אגנע־ און • נאװענוננסצאז נעזעםע! וײנען באוועגוע. סטע

 איצט קוםט װאס דעט> פו; עגדע דער אויף• נעײארם שטרענגט
 םאדי• האם חארצען איהר pe סיפעגיש דער אין מאר. אויבען

 נעװים ם׳איז אויםגאננ: אוםנציסציכען אן אױא נעהאםט צואיז
t פריהצייםמ » 5»d 4V3tp, אזוי איז צעבזןן גיט װעט עם אז 

 מגאננעז װאצט אצז איינארתעז, װידער T>« Tt װןם ארום
 מעתר נצויז נעדארםט מען יואצם םעציסי׳ן אייוי פריומי. װי

מן, צו אכטונג  ווידער־ נים \ױדעראםאצ זיר זאצ עם כדי מ
___________ ______ _______________י האצזןן.
 שוױי־ art איבער חרכגעטראנען זיך האס װאס נעשריי א

 םים זאאעז *רויע דרײ אצע אז נעמאנט, האט .nn נענדיטט
ערטער״ זײןרע פון אויפשפריגגע) אםאצ

 װאם חינד, די זיך פון איגצשטױטען האט בעריצ טאדאפ
איתר. ארום נעזעםען ו״נען

ראזא• ארײטממוםעז איז עם
1 םייךעצ א—
I צענעדיגע י —
 נים ראזא, נעענטםערם האם — זוי! נאך פראנעי א —

 וואם דעב^אויםגעשרײ, םזן נעדאנש דעם פארשטעזז! װעצענדיג
 אנדןר אן י1אוי האפנוננ א זיך אין פארבאתעז ,Tt דאכם האט,

 *?ושעדינם דער פון צונענוםען זי חאב אציין איד — אויסנאננ...
םען'םיף^זאבעז. דאר? דארט .pn« װידער ממ איר הענד.

 האט םעןי אהין. צוריק וױחגר זי אמ נויממ פון םייצ א װי
p« T הױבם זי וױ נעהערט, t •טרעי• די אויוי נאצא

 צוטד די אין מםאן יזצאפ א אימיצער חאט אמאצ סיט
: 1נעםא געשדײ א דחיסען םון *ית 1לאדע מאכט

 נעװארען קראנק איםיצזנר ניט איז בעריצ! םאאדאם —
 םים ניט איו קען אוטגציפ? אן ס געשעתן גיט איז *ייך? ביי

זיין? באהיצפיג אײןי עפעס
 טארי־ ארויסנערערט האט — צעזשעןי ד• איו דאס —

 -צאג־ T^Ptntp א האס זי ם»םא... גימ, איהר עפען — ליאיז,־
צונב נעז

 אויםבאהאצטזע צאגג אויןז מן םזנן tt באטח, נסטיײט —
p *אװעתנהײם די איהר פיז t אם pn Jtjt ort ערשםער vi׳ 

 נאד*סי »זוי דאןי איז חויז איהר דעתרייכען! n װעט שייי
1את״נחנז םון

נע־ דערפון אנדרע װעט פאםט ערשטע̂ז דער .םים —
װעדען. ײאי

 אויפ־ דןי וועט ער וני נצײך טאתעז׳ — נאםטאן, און —
זשעט. אומלייגס תאם — הײב׳מ,

— ? ו »  דאיימ דאס מן םמ־ -וואם דערפון, גיס ptt? ת
אװז. צו צזשייימו נאןי קינד

i j f e t p ג׳אואי ע׳רפין^ואון^םו 
̂אי «r< ויומיייוממ זיי מע: 5d*t 11װעךע אזןן דיממ

̂וט שמאגג, אײזערנז» *ן אדתטערנעחםענדע םארי־ ד
די מעפענם אאיו

 שיץ איז געזעהז ?צאר זיך ה*ט םרוי א פון געשםאצט די
פרןדערצמה.

 דיי נעחס ח*ס צעזשע̂ז מאדאם ניט, זיןי באיונתהיגם —
 ארױםמדעדס פאצט חאם — קינד, צום סעצינא פ*ינע .שװעםמער

 טים אמ װעצכער שאםען, צום זיך אייגבויגענדיג מאדי״צואיז׳
צוריסבעשפרונגעץ. אםאצ

T האם אויסנעשריי אז עפעס t נךנ־ דעד איץ םאדצארעז 
 דעפ םיט צוזאםעגגעכאסען זיך הא&׳ שאטען חןר פטעדגיש•

 דעם פארסאכם װידצדאםאא האט מיידזנצ דאס חושך. נאכטציסגן
 װאו קױטען, קויילען דײ דורכגעסיײסעצט האט

̂וט װאס םײער, א אױםגע^לאםט ס׳האט  זײן מים אגנעפיצט ה
 איז וואס ציםער, גאנצע דאס אפנלאגץ שוױנדעא־יגעז הזדלזנןי

אאטיפ. זדינציגער »ז םיז באאױכטזגן שװאןי געווען
 װאס זעד^ הױף דער אין ארויפגעהז םארט דארף םען —
בערייצ. מאדאם אדױסגערעדט שםיא האט — זיך/ הערט ^דטעז
 נעענטפעדט ״קאאט ה$ס — !Tt וױלס דיר אויב געדז, —

םאדײלואיז.
אױממ״ תיםזנ םיס טתט, שװעחנ םמז אײנגאבײנענע, »ן

 שע׳מענדינ געציםעדמ tMp זי מוםעד. ארעבמ די געגאמען איז
̂ער דער שװאכקײם. אײנעגער איהר םאר זקי  האט זזונד געי

ס t» סיד^עגדי^ אונרװזיגער, אן נאכגעפןולגם איהד מ  קזסט ע
פאר. דא

? קינד דעם סיט ט#ז צו אונז ב^ײבט װאס —
וועאכע םראגע, די ארזי&נעבראכט קדצ *ויפ׳ן האם זשעני
אאײן. זיד נעשטע^ט םאא םיע^ שויז האט םארײלואיז

 פארשאםען עס װעט אונאננענעםאינקײטען וױפיע* און — י *
̂ודים םיר!..* מזאגחנרס און דיר אונ^  עם אארט איגגערע די װ

מה די םים אוגן Tin םײםצען וו^צען ‘מייניג-. תחר .  פיג
 ניט אזמ צו זיןי זחנט גאסטאן אפיא זעחןי וחןסם דו און

 מיר w פרהער!״. מי אכטונג, פיעא אזוי םים מעהר באןױהען
מני #צו נים.^ קײנמוא וועסס דו t» מ

אוגעגטשיצא־ ה*ם זי אפגעשטעלמ; זיך מארי^ואי^חאט
 געװארעםט זיך האם וועאכע שװעםםער, דער *וי\י נעקוקם סעז

 פאר־ הענד םיס קאםין מון םײער שיואמנן בײם פארטס^םע א
תני די אויו• ^יגטע

 װעםעם שזועסטעד, דער צו אומגעדרעהס זיף האם זשעני
 קערפער, איזזר באםדאכט האכען נעפיד^ט, הןוט זי װי יאויגען,

 װעאכע שװארירא■^ ^כטיגע איהרע את געקוקם םארשענד
̂ובעז  איהר םון סותת פארבארגענע די ארויסנעגעבעז <^רנימט ד

: נעם*ז שסײכע^ א זי ה$ט טיילד נשטה...
 קײן נישט גאר ד*ב א'ר נישט... זיך באאונרוהיג —
 ץהאט #טיר צו ױ גצ׳ײכען םעא^ין... נאכצומאכען םאחלאגג

זשארזש׳ען. צר נאססאדאן גאייכען װי זין, אזא פדנקם
 דיר װעצ איך זשעני, װייסטו, אבער אמת, pm ראם —

 איהר םאר םעצינא׳ן vut בימ איזי ביז מײסטען אס אפען: זאגעז
 אזוי װי ;צינמם םים געגרענעצט ■שוט זיד קאט װאם חוצפה,

 צעצםער דער rn אומ םים צחאםען צעמה נעיןענם די האם
שםtp און טינוט  אונ־ רערפון? םאאען די װעגען מדאכםען תי
 זי האט אוועיןפאהרעז, צדמדדױאו דאדזי זי א« אויסרײל, םער׳ן

ראנען. םון פארשװינדען נעדארפט
? נעצר נעק־אגע; זי ■װאצם װאו און —
 א חאט ער פוצימהרינ׳און שוין איצט pm דשאחש —

פארםענעז. באײיםענד
 זײענדינ ניט ציםער, איבער׳ן געשפאנט האט םארי־צואיז

 ארונינענוםען האט װאם ערנערניש, דאס באזינזז צו קדאםט א־ן
 צאנג װי געװאוםט, ניט האט זי װאם דעם, צוייעב זעעצע איהר

 שזית׳ן װיםיעצ צאנזג אוםבאשםיםטע די ציהעז נאך זיך װעט עם
ם יאיהר pa פאדיבער, נאך \תצזנן ת  אױנ• רעחמ צו טנצימען ו

p געמארען ענםציקט pm ד םענשען?... יענעם םימ »־אויג1אוי t 
 דארוי םע^ tt נעחװ־ט, תאט וועזען גאנצעס ווןמעס דפעני׳ן,

אונפארםײדציכעז. דעם אונטערװארפען ויך
מן, די םרי^ םון תצאננ רער ־  שוואך ױן■ האכען ײאם שטי

 — היגר, די pc װאתן דומפע ראם קאדידאר, פון דערטראגען
 דער םיז אנוחנזענהײט חנר װענעז געזאגט, האם אצץ ו־אס

 װאהרשיינציבהײטען, אצצ צויט האם, עם ואנצבער איאשערין,
בעריצ. םאדאם טיר דער צו באנציים

w ̂יי wm א W ^  w w

ן א ײ ש ל כ א ס א מ ל

o 3 דינםטאנ nהאט רבעצ^סער מען 
 צאטאצץ ®«ר וואהצמ די שםאםנעפינען

 BJranrw זײנען פאצגענחג איו אפיסעח^
tn v n n
וואנ־ ח- צאתאצ, פון כענערזשזנר פאר

ײז  און נעצינםאן פרייסאם, םראםםיס, ח
ד •ריםעה סאםימע, רעציעי שפיצפאן;  מ

ד באאדד, עיןז. םאר שוב; און נמםאן  מ
 כאס^ םודעפםפי, נאצד, באםס, נענםאן,

 % םארגאציכ^ j צאנדסנלר^׳ צעדדץ, זז.
pp, סעם bmpגרינ־ גרובק, אזנמר, צא̂־ 

 פרידםאן, מיצער, בארנשטײן, ס. בעת,
׳ שונ. און סאאי פרידםאן, <. סאגעצ״

 חאט ?עפהאיױץ זוײם־פרעיירענם
 Tpytpy ערװעהצנמ נײע די אינפםאצירם

 חד איינדרוסאפוצצ ין tpt באארד. ם״װ
 נעטאכס אויפםצקרזאם ױי ער האט חנ

 זײ ײאס דער^פאדאנטװארסציכקײט אויו
 האס-די pm גענוםעז דך אויו» האבען

 הארסאניש אחנײטען צו אןיפגעפאדערט
 טעםנפרס די פאר jyoovs ok <דאהצ גים

a נצשאגקעז זײ תאנצן וועצםנ n ד* 
 זייטנ י ערװעהצ̂נ די האבען און טרויען

 D אױפנעניסען זיינען ווערםער װאריםע >
 םשער־ פאד באגייםםערוננ. טיט װארען

wo >צאפאצ פו t'K נעײאחמ עתמהצט 
n וױיס־טשעצםאן •ינסאווםקי; נר. o 

מד J3םע?רעםער, ארדיננpin קויפצאן,
 באסם• ס. <ואכע אינערע נענסאז;

 .V( יעצםינע די אז האפצן צאמיר
 אויםנאמ איהר ערםיצצעז וחנס באאדד

םעםבערם. די םאר בעסטען און װאהצ צום
* * * .

 יי אײננעלאדען האט גאײעתאר דער
 juntnufp א צו אםס׳ז רי און ױניאן

 אינסל די איז אױ עם tt ערסצערענדיג ־
pan} זאצ םראכעצ אז •ובציקום פון

ז ײעי׳מ פארמ^ז ו * ־ מ מ  מ
 0אױט» אז ־ אצם אינחסטרי. םהוירם

 זאפיארסיי־ אז פארנעשצאגען ער האט
n םענשעז אישע  tnvt ארביםדי־. ^ראגע 

tn ד ענםשייײנס א אח'םנעמ« און 
 סד צ״# גאנצע די חאט װעצכע אסם׳ן

 דאם זיגען t'M נאר תאמגן ״t אז םענח׳ט
 סים נעקעסםם חאמן ■ובציסום ווערטע

 האט זײ סאםיטע. אזא נ«ען אצ׳דכוחות
 סאםיסע אינװעסטעיישאן א נעװאצם זיד

׳מטשײדומ. tv ארויםצוגעמן אוס
 םפאוקםטען איהר דורר ױניאן רי

 ױניאן יי אז עדהצצרם, חאם זינםאן, בד.
 פארצד םורא הײז נישט ?יינםאצ האם

 אומארםייאי• פאר טענות איחרצ־ צײנען
 א״נערצימט זײנעז םיר וױיצ טעגשעז, שע

o םיט אבער גערעכט, זײנען א<.מיר n 
 חמם ראם האבעז זאצען זײ בארינג

 אםם׳ן די ענםשײײננ. א ארויםצונעבען
 צושטיםצן. נעםתט װיצענדינ נישט האם

 «ו צומחממן נ׳צייד רארוי סאםיםע די
nn אודמד אצע חאביז מיר אין אדבײם 
 י »ן ענםשיירונג די tt גצויבעז צו כעז

 פאר גינםמת t”t װשס קאםימע דיזער
אדבײטער. די

n ה.  r ן ו נ , ו
מענעחשער•

ע צו ל ם » ר ע ב מ ע ן ט ר פו ע  ד
ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ אי

אויפמערהזאם־ די ציתמז װיצען םיר
אינמןר־ דער פון םעםבערם די םון ?ייט

o צו נעשאגאצ, n די פון באצ יעהרציכען 
pin ,טיי־ בעצבמאב 1» פימאנא דרעס

 גו«ט ױעצבעי .41 צאהאצ 1מניא פערם
ע17 דעש ז שב ttntw אבגעהאיטען  tp מ

 148 סאםינא. םטייװםצנט אין ,1920 נואר
צזו. םעקאנד
n n פון נאצ יעהרציכער Mup'p 
תווא< א מװצן * איםע pm יוניאן םײקערם

f די צו סייערציכקײם און פרײד פון n־!
 איז סיינער בעזועז. דארנמן ײכען1 כ«

מר tv ptmt ניט סײנפאצ ײח צופ  אונ
תו באצ, םין  נעקעגם נישט האט ער סיי

a צוציעב ארײעעהז n ז אז.5י סצײנעם» 
o n װזיןן בעצעד אדערע אצע צו וױ באצ 
מ איז סענער ױננע ויח ל ; V. ם י. >r 
p't p װעם עם tm n טוזיק. גל ריכט די
 4טאנ«יו oats םרייבם ץואם םוזיס —

J f n t 1זײ וועם מיצצער un־ * ענ חז די
 pOjnt באװכער די תאס דעם חוץ א

 unvrt םארברימגעז, אצגעםיץ pm זיף
 net «־י tpnjp'o «ו אייד באל חרך׳ן סיר

 די םים אגריםזגנם אונזער פון גײאוע
4אדעזנגע6 נייע

T וועס np *צע, פוםט ’M יײד נישם 
װאד־ pm ו,עםשעק טים יײנטדים טאן. I.-םארז האט טיר״ ־an פון העגטעצ םאר׳ן יף1 חאצגאנרינ

. _ I םענם. פוגזצינ נאר איז םעקס איז ■ ^ 1 ניכער װאס נעװאצם, זיץ חאט איהר אייננעהערם. זיד ̂צ
rtnara n *ל פםוד n  pt tsnpitפרוי, ־ pK אנוחד װעםצם

מ עם זעטזײם שזויעע[, אײנמנזזאצסען. p’t *ו אויסגע?ז«מ י
Tt p t  tv p w גצשנימען כמהך איהד חאגו תאם 4«ײ יענ«ם

מסנז•־, איזןוע נױ ז זאל װאם :npo® איתי־ װי עו םאן מ
ס T»׳ ,npp t«n פױט ם צ *_■■■ מײ^צםיהוק^ןן' נים האס יי מ

ia



inn• מ רי ליי w ג i n  ,-jam ד ײ
n מסנדטמאתצםער ip  pw

W'!"■' וײנע t* אםעריהא, I ^ י י  י
! סאנ׳נז *ז נמגוג וױ םעתר ״ ב מ ז י ^  א

tk יז אױו• *־ייזעז די^ ץ ם ס- מנג ײז « ' 
^יח נעװארע?, העםנר ים1 תאר k נזנן

רי *־ אויייםי * מ » י ײגי *ם ק נ מ י ז  “פי
 דעם גאר וױ תירוץ, אנדער p*p געםיגען

וױיםמ םאטםזמםשורער די :פאלגענדעז
^ ײי? ײיעם׳ *ז טאימ, ^nni' אםת• ן םים אימסלאנג אין נים ווײם איז

וױלעגדיג-ניס-וױ־ אז ״זײ ווײסען אויך
זייע״ באװיליגען, םוזען זײ וחנלען לעגדיג

ד געםאדערםע די םלאבות בעלי רע לוי
ר וײער וואם 1צ אי, העמרונג• מ אנ נ

צוחנק: אײן נאר ער האט 1 ?עםפײן
רעבט םיז אגשמעל אן קענען^םיט צו

עו<ם םון פאס א רײסעז צו מצהר נאך
;הויםעז וחנם ער וואס קלאוקס, די פאר
םאנז־ די װאס ווערטער: אנדערמ אין

פון חםכםןז א איז װילצן, םעסטשורערם
1יז* ארבײמער דעם צו״העכערן עזלם
pn אלען זײ איז דאלאר, * פרײז? P*“
אויך פאכען זײ םינף. עו<ף פון רײסען נען
אד־ זײער דערפוץ. סרד גרױסען קײן ניט

הלשון: בזה זיך ענדיגם ווערםײזםזננם
די איז פאקםען... אלע די ״צוליעב

גע־ זיד שםקלז צו םארבערײםעם אםם׳ן
עס םעג םאדערונגעז, אוגגעחוכםע די גען

לאע אזױ וױל, עס װאס קאסטען, איהר
אונםערשטי־ םאראלצ די קריגם זי וױ

ציימ, אזא ביו אדער פובליסום, םון צונג
אז ערקלעהרען, וועט פובלמןום דער ווען

ארבײםער פאר׳ן וױידזשעס געהעכערטע
ע און ם ו ע כ ע ח ע ו ג מ ז י י ר ו

ן ו ם ם ק ו א ל ן ק ו ס א ם ו ײ ם ז
. ן. ע נ י נ ר ע װ ם נ ע ע נ י װ

װילען אוים, זעהם עס וױ דאס, אט
םאר װילצן זײ מאנוםעקםשורערם. די
העמד imjm זײ װאם גראשען, פאר די

אראפשינדען םעגעז ארבײםער, די רען
די םאר עולם דעם. םון הוים די

א^געשרײ אהן וױ אזױ און ק<#וקס.
צו ג*ר• גצווען םין״שינדעריי אזא װא<ם

גאגצען דעם איצם םיר ת^בען האםעטנע,
געפילדער.
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מרען ו צאהצזןן ײז. הע ײ סכ  n ײי זודביי
ײ סון סאנופעקטשורערס  ארן נ

ײנונג די y טמ i t y y w w t געיימז איז 
 שלײ זײ פאר תויאכדםגיעזת די טון אײגע
ײכמו בײדע ביז אנריםעגמ, אז פוז סמג  ז

מ, מ * ד ה ז זי מ מ ן ^ ס נ י י ײיי א ° י  ײ
חנן ר נמײזי r» ותצכער •ונקנ^ םאלמנ  מ

y ערשםער u tn w ם׳ דעס פון מג רינ  אג
׳׳ ,: ער איז ןום און

ר, ..די ע ד ^יו מ ה ווי מנו ז י נ ז י י  ד
םוס , *נעײממנז.  V*pOT׳n״n סיני

ר נוימדחןכדיגתיימ צ »יז  •ינדדסםריצ• די מ
 TH pyy ינערקעג^ אויך trqm עם ^בער

 •ניש־זג *ין עםאבליר■ סקײל, םיניםום
eiyar אינךוסםריע, דער פאר wnwr יך? •  גי

 ?ייגזמ ךצח»ר און מקגהנן, געגיגענדע אויןי
ד ירגיצן די און סצנו*זגקפשורער די טייי ײ  י

עז מנ  • 1י• באשפיםעז ד^ם ^*וליי׳גען א
 םצ״ 4 וועניגסםעגס *ון גײס $ פזור םיגיטום

אגדיםענש דער וואס דער «ון נאםען
 גזך זאל דער *׳יז ׳- אונפמגראזרימז. ווערם
 קאסי&ע א ®ון אונםעחזזכוגג אן ווערען םאכפ

 און יוגיצז״ דער *ון םצנומע^מזורערפ די פון
 מאמיםםער 8 ד»ן יחנרען אנגענוםזנז זצל עם

 סקויר• »*ון קלצוק די פזור םינוםום־װיידזש
•יגדוספריע״.

 דער איז פונקמעז אנדעחנ אלע אין
 די צו צזזנליד םילאדעלפיא אין אנריםענם

 די און ױג^ן דער צװישעץ אגריםענמס
 אנדערע . אלע אין םאנו-פעקםשירערס

 בעס־ דער איז עס הײסט, Dip שםעדנג
 אוים־ געהענם ה*ם װןום א;ריםענם, םער

 ״גערעכםיגקײם״ די און ווערעז, געאדבײם
 סל^הםאכער םילאדעלםיער די גראםולירט

 גאנצע רי יב*ארד דזשאינם די ױניאז,
און נרויםעז זייער םאר םיהרערשאםם

price paid In advance, $1.60
o ip \ען אנג צ אי F רי פ in a l צאסצן^ 

ם עם מסצצם ײ 1גי צוױנמןז ו
מו ן *ו א מ מ י מ «1 t^ n i  nv ד  ױי

ר ת ת n א w re n w t שטסו ד ס מ ױי  %א
מ «ו פנזדגמײם מנר נ מ מי ר תז מ ה ש  ןוי

תיצן מ אײנדוםםי מ ח צו א0« י w יי n 
! פח יצבצן גאגצצ י נ א W© י m  v 
ט ױרסמילע♦ איצם ויי װו נ  נצזווז או

צגמר w שי r u  p n. ט  דזיײיןי ©יגיי
ם ן גי מ » ^p צורי־סטדיסס p a רי F n 

צן ױרבפציצ מ ו ױ &ױ םיר, י מרן או  אינו
מז ײ ו װ מ q צו מ n r w r ך םן ר מי  צן

ז w איגמנר מ c #  iw ro d w y שארי 
p פזנר a גי© רודכפצרו ווצלצן טיר 

; ה©מז* *
— w p ד איז — יומנ^ ני

« » די j ר r t t e n t — םי ש אי פ  4©3א'ינ
^ די אײו איצם אז מי ר׳י אז ציי ה ײ ב  אי

מן מי םי ײ © ו מיעחממ  P© פי
» lwr׳N< ©מר צאני*. * מיד י  »n י

w ^ h p irp אילײ? יןאטי^י n םמד  אונ
ה י ײ אן ױה םח מאסיוי ישר י מ ײ  איו
ר מר. ^ חן  מפיהר־ם מיו האמי

ש  ריי י$ילמן יח©נ©ם׳יש. ײ׳י $װײ י^יײםי
a אין אד׳ײגםדמםין ארבײם^י n רײ׳י^ 

ר ©װ יעבצן םי־שמן  נאודנחןף a וילמ #נ
ך מררופדמז ט׳י^י׳ן ישר ד יי  «ן

©ויציזמ לייםיש* ײ די יחצלמן • ױ ם ^ שז
tr r i n  w אוץ שגציזןד אמרכזי צי יזימד 

jf im אםמ יי׳ין .̂fBoraMi
f© ך די אדגוטזמגייחןן *וײ אי ^ 
מ ח o יוזג׳זן צ n גזדיצט זיד םצן ה$ס 

 אדבייכמרײן$מ^«תגמן. יזמסזו אלמ בײ
n םז»זד 7אי די s r w r מ צי ה מ p יז a 

 אין רוידיזתג אידור גאםייייך ה#מ ^אגד
 ®יײל א יןאסקנוי. פח^זצ׳^מ״מן ריזז׳הןן

a פדן ם׳יסניתדמד n 'שזז׳זלזיפיױ־יתאה
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םארשםעהז. אםת םמר־באװעגוננ
o ♦ *

 זיתר אין פארליעבם זיינצז זחולםו די
 װ$רם־ די אז אײנרעדעניש, אײגעגער

n האמן באוועגוננ אונזער סח םיהרער p 
 געלעדעגם, נים גאר און םארגעסען ניס
 אק פאסירועען לעצסע די שלאגענד וױ

צז געוחון, גים זײנען גאנד  פאר־ זי̂י
 ו%י איבערצײגען דוילםצןוז. Tז שםצהם

א זײ אויןי איז עס איז אונסמגליך, איז

 ארבײ־ היגע די אז #איז אפת דער
 ארן געצערענכ^ יא האבען מער־פיהו^ר

 ה$בען נעװיזען און געלערענם. סך א
 ארבײכתר־קןוגםזד אעצםע די םאקע עס

 ןצפגעגעבען זיך ם'תן»ם ויאו רענצעז,
 פאליסיס װײםעדע די באםדאכםען סיט׳ן

 אה ארבײםער־באװעגונ^ דער םון
 ארויס־ עס זיך ה$ם תןונםערענצעז דיעזע

 ארבײסער־כאוהד דער אין אז געוױזען,
 אװ פעדעריישאן אםצריהעז דער אין גונ^

 םראקציא־ גרויסער א פאר קופם לײבןור,
! *iBssp נעלצר

 י»ספו»? דער באשסעחם וו*ס אץ
זײנע? אישוס די זײגצן װןוס

 װי דעם אץ באשםעדים קאספף דער
ד לצצםע די אויסםײסשען ז$ל םען » 

 זאל סען װאס לאנד.אמ אץ סידונגען
 אײעעגזד נים לעצםמ מלע םת לעתען

ארבייםעד. די םת אתיסםרזנטוגגען בענע
ס אז םאגם, א איז עס  וײ װאס אל̂ז

 ארנגמנרנוסען c«p ארבײמער־כארועגוגג
 דרדכ־ איז תדשים עםליכע לעצםע די אין

דררככעפאלען. כדאוס און געפאלעז״
 ותם פח בלעםמר די כױשם אדרבא,

װצם איהר און ארבײםע^אלענדאר

<תו« די אױפגצשםררםם
איז פאר באטראכט איצס שוק  וױײ א ב
מ םען מ ^ ט ת א  אײתנבאזרך^רא־י רי ײ
ם אי?«רזזויים זוערם מ  אווי מנלימס גי
מ אין גזדזזלום״ט ח©ם םנז וױ אג  ?ריײ ם
 רצר ארב^מנר־גארוצגוטג דצר םה ןזנן

w »*p שרצגמן גצגצן  האם םטריתם בא
י נים צינדם און appar סײן גים ר י  מ
י די מ ח.  1אי צם וױ םא&ען, נרויםע פ

^ ערזוארםען. צו גערחנן
י  *px$ ךבארדמגונ^1ארןוהיבישן י
 ארבײםמר־י ©פיצ^לצר דער פזן פיהדם

 גצגד נים גאנצצן אח ױןזלם באוחנגוגג,
ײ רי רוצן צרגםכ^ געװארען טצן תר  ביו

 פאראינ• גצוומן נים וראיםצן קאםיאגתס
 מד נים כתןל$װ ארן דעם אין בתרעסירם

ו^ש־ינגםאץ. אין גאכם און :ip לעגצן
 א פאר ©gn ור$ס םונײבארועגונ^ די
 אר־י גאנצמ ײ ארוסנצבאפם לאנג צײם

o פיתר א ויי אזײ בײכתר״באירז^ינג n e 
̂ר םררקענצם » ארום  גאנ״ אץ rw rרואל

ן אײסנעי$שען. מ
 ארויססחד ישדע איז אזײ בסדר, אזוי

אייכנצבצבצן, נים שד*סען, נים — םונג
דדו־כפאצ »

 צו װערצן געס^ן אלד$ ראר* ײ©ס
 רח$ס רירר^ד^ז? רױימייש ,פארבױידען

? נצלצרזמם רודכפצלצ די וז^כען |
פראיד דשד ©ן זיד פאנגם ^ 1אי

 פעדצדיײ אנמריסען דזנר אין
טווען$6 די ^פלמאנ} ״ײנ$ר

; W& oow nr w* « סראק־ 
היכשער גאגץ א אח קאספוי

םטאנע־ ןונגעםאנגען זיך ה*בען ער8שע ס7,י ױ די װילען א ש קל^וק־םאגופעקט
? רערם

 געשריבען, װערען צײינען די בשעת
 פו, רעזוקטאט דעם ניט נ#ף ט־ר /ייםען1

 םםיטו. ג^װערנ^ר םאר ק^נפערעגץ דעם
םיו ט^רשםעהער רי צװישען אקבאגי אין

ותל־ tram ©אםיוי אלטשו חנד גיט
po צז גאתאויגס איז סזנז trwn אין 

 פון wקאכ״ דער jtidvd אונתרע
 אייביג םאו־שווןורעז ויך jpagn 4צמזוע
ר םים סלחםח פ׳יהרצן צז  •אכזעריקעז מ

דעם ורענען לײ.ב^ר. tuf &עדעדײשאן Lmsis *«ma e ease _ .n t  ■uokp רי רעדען. זו «יןל גיסןו 
o«n ופ»•״ דיע״ס םיהחק» מן . *  ער־ ה

p p  m ̂ז 4נינ איינפצזס  צצנ״ דצם ׳א
 רע־ ארבייטצד-באוועגוע חנד םת םער

ם תניג גאגץ ♦n כדם זץ• «מ מג  און ו
 אין םאסזג דער אוי^ איעפלדס זייער

 חד פיהי־ער״ .סלזוםח ד• ג^סצז מעכמ»
 עס נוצ גצייך אײך איז כצוםרשנג דעז

ootp פראקזױןונעלצר גרױסעד » פןור 
hbokp ון זרמר1װ*רם־׳םי די צרױשען© 

גופא. כ אוז jd ji דער
n די w $ i o w ה»ס «דעסע 

 אײוי אמעוױתן סאל עםלימ אפילו שוין
 פארנמסט געלצג^הײם יעדער בײ רעם.

אין צידש־ט^נצן, גים ז'ך זי  דצר אז.
 dcip לײב$ר אוו פעדערייש*ן אםעריהען

» א פ*ר א:  מוגסערוואםױוע צװישצן ק
 פיהרער, דאדימאלע, נדהדצר און פיהרער
 פון <עדתנרעז פאיס$פם .זיינזמ וועלכע

סאייםאליסםישע ר״ .נאלשעוױזם״

 א מאנוםצקםשנרער די מאכען דושעם,
 ױנ־ דער איז ד$ס אז נעװאלד־געשרײ,

 די אין שולדיג אליק אויםטו. יןפן׳ס
 ארויםװארפען זײ װילען עדזשעס,8&טא

 איז דןוס ױניןון. דער אויף שולד רי
 הןום ױניאן די זיכער לעכעײיןי. ^בער

p די מיט טאן צו ג*רגיט rn p *סםא 
 תען אבער צײט גלײכעך צו פעדזשעס.

 ארביײ די טרײבען ניט װעט און ניט זי
 מא־ די װי אךבײט, דער צו צוריק טער

 איז ד$ס עס. װילען ^וםעקטשורער
 אכםוגג מים ױני$ן א אירגענך װי מעהר

 איה־ צוױנגען טאן. קען זעיבסט זיף צו
 א םאר ארגײטען צו םיטגיליעדער יע

 באטראכם ארבײםער דער װאס פר^?,
 ד$וס לעבעץ, צום גענוג ניט װײט םאר
 ניט קײנםאל ארבײטער־ױגי$ז אן קען

 IPP זי אגרימענט. נים $ודער יע ט$ז,
 טמע א מאנוםעקטשורער די געבען נ$ר
ל$זען אדער נ*כגעבעץ, . אדער :עצה

 װארםען און פוסטעװען, שעפער זײערע
 צורײד אלײן װעלען ארבײטער די כיז

 אר־ די ניט ערםוםיגט ױניאן די קומען.
 קען זי סטאפעדזשעס. די צו נײטער

 די ענטםוטיגען. נים זײ אויף ןובער
 אױד םון קײנעם צװינגען ניט סען ױני$ן

 װאקיײ א נעהםען צו ניט מעםבערם רע
t\*v גיט ipnnikM עמכיטנ זיך 
עטשלוס. םעםטעד זײן איז דןום װען

װאונדער, א װירקליף איז עם און
̂וס  פר$ד דער םון מאנוםערןטשורער די ד

 ויד הןובען װעלכע אסס׳ן, טעקטױו
 זעהר זײן צו איצט ביז ארויסגעװיזען

 םמנשען, וױיפ־זעהענדמ און נעשײטע
 עם םאךשטעהן. הענען ניט ד$וס ז^לען
 דער is װי אזױ ״אײנדרוס, דעם מאכט

ײ אסם׳ן פראטעקטיװ דער םון ׳ספיצע  זי
 םענשען, יענע םעהה ניט$ איצט נען

 מיט ט$ךגעבער די געװען זײגען ,ועלכע
 האכען זײ װען צוריק, מןוגאטעז זעקם <*

 םארשטענדגים םיע< אזױ ארויסגעװיזען
 אינ־ דער םון וױ אינטערעסען די םאר

 זײצר ארבײטער. די םון אזוי דוסטריע,
 פון נ$ר איז ארגומענטאציע זײער לשון,

 צום דוקא ד$ס און גײסט, אנדער אן
׳- ןןםם׳ז. םראטעקטיװ דער םון ש$דען
אין דעתמןהלען מאנופעאטשורער די

 נעװיס, ױני^ן. אוגזער פון שמעהער
 אונבא־ אז זיכער, געװען םיר װאקטע,

 און רעכט םון באװײזע שטרײסבארע
 ארבייטער די םון זײט דער אױ̂ך משר

jpjpp אין װי #זיך ענדיגען ניט אגדערש 
 םיו װ^קטען גונטטע״ זײער צו פםק א

 דעט ט<וראויס?^גען געקענט איצט שוין
 ג^װערנ^ר א וױ אזוי, ^בער רעזולטאט.

1PP גאנץ פון װערען כעאײנםלוםט אט^ול 
 רענט, און ױשר װי ם$טיװען, אגדערע
ר געהםען  צו נביאות אוגטער גיט זיף ^י
 $כער ;זײן װעט פסק זײן װ^ס ז*גען,

oin בא* םיט ערקיעהרען מיר קעגען 
̂יש אז טהײט,6שטי ̂ו־ פון פסק רער וו  ג

 ^דער םריד*ער זײן, ניט ז^ל װמרג$ר
 קי^וק־מאנוםעקטשױ ךי װעלען שפעטער

 דורכאויס־גע־ רי ג*נגענען םוזע, רערם
 ב^לי זײערע םון «גגען ם^רע. רעכטע

 אר־ דעם םון העכערונג א פאר םל$מת
גײטס־לוין.

—oy 8 די פשוט• גאנץ איזdpw>F־ 
 דיעזע קריגען צו ע^טשל^טען זײנען כער

 גע־ זײ װ^ס אלעס, םאר װײל חענערוע,
 צ$דר איצט זײ סוזען לעבען, צום נרויגען

 ם*־־ זעקם םיט װי מעהר, באדײטענד <צן
apaj] ,אגרי־ לעצטער דער װען צוריק 
 דעם און געװ$רען. געשל^םען איז םעגט

 ד$ם אױןי :יט קען זײערען ענטשלוס
 םםק קײן ױני^ן, קײן עגדערען םערעסטע

 םאכט, אנדערע קײן אװו ג$חערנ*ר פון
זײן. ניט ז#ול זי גרוים וױ

 זײגע, קל^וק־מאגוםעקטשורערם די
 ארװערטײזמענט גרויסען א םיט ןןרויס

 ה^בען זײ װעיכען אין םרעסע, דער אין
 די אז גוואיד^עשרײ, רעם אויפגעהויבען

 וױי־ זײ אגרימענט. דעם ברעכט מני$ן
 ױני$ן די אטת. ניט איז ד^ס אז •ס*ן,

 ס$־ זעקם םון אגריפעגם דעם סאטראנט
 געװי;ס גרויסען א אלס צוריק יגאטען

 שטארמ איהם םאר האט זי איהר. פאר
 איהר זײן ;יט קען עס און ופקעמםט,

 אגרי־ דעם #פברעכען װעלען צו ©בויכט
 םיײ ב$ס/[ס די > דען װ$ס נ#ר םענט.

 םאר געשרײ גוטער א איז ד^ס אז כען,
 יע. אז םעגליף, עולט. גרויסען דעם
 ניט איצט עולם דעם דען מען קען װ$ס

װ$לטען זײ אז מעגליף, > אײגרײדען
יוגי#ן די אז

פראהצ׳יזן: איץ םענודם
— tm ̂כזןן תרנפז^ן אונדציע  זל

 מש«יונ~ םיר חױיל מנוםמן, Tז
 נרױסש צד נצםאכס ה^בצן בױר מן.

מגאעזןן זיינמן םיר שפײיתן.
 סייחך דיי אחי סדים, בײ סדים צאנגזא̂נ

 מודמז איז op גצײאמסען, nrrr* גרנג
ם Tז ה^מנו םיד שסיל. » ני ^7P3P 

 cm ם׳יט ארן לאנד איץ דשז די פאר
 דעד־י תליאסען. אנויצחו די נצרייצס גים

ר  ני© טלחמוח הײץ אדנז סמן האם »
 שסי־י m אר׳יןי האבזזן סדד אמ צחןלשוזחס

 דײט פ^רסשדי^ נזגםאצם אופן לצן
מד די *  תריעען צד ןמבזטאכמן ה^מז ג
 אבדשיש רי האמןן אויבצן זײ איז ציפד̂ך

 מסאדזד. » אזבד אײן חןדזעוזן יףצאסעז
 ז״י אוז אדבד. ממד אדױמ די׳י ״ימן
 ןיצפאדטײד צד אדע שסאדקזןױ.. ז׳ײב̂ז

מדזג ױי  כ©ד אאןוי םױד טוז^י דזדכפמלז^ ו
דממן טיד רױי אײבמהאלםעמד װעדען

אוי&םו שוועחןןספעהטאסעלדיגי איצטיגען
ר זייזע;וו םאנוםעקטשורערס די  חנם ס«׳«ר*כעז ה*ם זי ײי

 מד t< ה*ם וי ותן מםןוצ־סםרײה
o א־כער חסירזז׳ס n פאסונדערגאלען 

 וזמאום־ עלײ ײילמה׳ם ■רעזידענם םיז
 מונםעחמץ *רביים »ח קזןפירמל רינען

תן מ*ל יעחס בכצ^ און ם זי י  »<־ דד׳א׳
ר מ די מ רזי  הוםעז יחוס •*םירונמן. נ

יטעו־־ותצם. ארבי דער אץ פאר איזוט
 איינםלו^ זיין ירם5פאד גאשאערס

̂'pr*eo וײ dc, אי«ם םקלדקן 8D'Mp 
p די וײםתמן. n w i פארםרינסןק 

 <#ד רי אױס םיינדמז נאםאער^ אהים.
 נזר ווערם וױיםונמן, •י׳סאליסםיקחנ

 .באא־אעוױסגד׳מר דאר «ן *יזאונמן
אמר ראדיאאל. רארזנן *ז טואליזנ

e o n  wp איהם jo'i איהם גיבען זיי
 באהערשעז אןוזצן נים ײד זאי ער עצזת

 בעמוי y\ זאל ער ראדימילמן. די םון
ײ מוצםען ק אלסצר pn ג סי מ  בײ און «

pn שפראך. אצנמנר
צײי שפייכמליסנױשצ די »ײד אלזא.

c *ז ©ן. רױמזמ טתגען m גיאס גים איז 
 ארבײםעד־ דער נימ מנםמד tan איץ

 יצ^פ״םזןליסבד׳זדז יײ *בשר באװעגרנג
 םיכיז מרוצמ^ד וױ םדשמן צייםונמנן

 יםסp פם ס1רון לגנה. דשר »יז ^עצר
מ זײ ורייסעז אםחיען ישד »ץ פ*ר  ני
 ט׳יכיז גזנרצםןנם גימ זץי ײזילמן ײי אח
®$j װיסצן. יא װ$לםצן די ןװא פילדא 
pd האפיסאליססישע רי fs טײנם האמ 

 אר׳י רי Tיר׳ל5Dנא וזאםם אין רידײמלעז
ױ צן בייסער־באװשנרנג  פארי צ נ

p וױײסאדט ד׳י סיאוס׳ען tm p אר 
ד  ה^בען רזיד״ ר׳י אז די שדייס ^נ

j ױ פאר־סייס  j װ הען און ל. ן »

 ט׳יט פדזימזיזן. פדשסמד ישײ פיז ®יהישי
ײי ן» ^ילםמן ז׳י׳י r ס w r r n r s ריי פין 

מ ס ע ר מ ג ^ מג מ ד מ ט נ r *י s .יאנד 
tsw etsscup רן ר^דכדפידוי׳ןד ח$ר® 

ט •ר$ס מר פחײזציזן. פזזיי׳יסער חןד  ני
 .pocnp רי װ׳י $בדממגשד אזדי
ד ײן אחי מ  XV&BSM© םמהד• װז$דט ז
 רױױזוכגגמןויי. פמדחוס^יבגןיײט זײך אין

שי ב ע ^ז פאדטי^י חןד מיז רי
רײםמ די בילתןן גאויזשממ

ד5םשיממ ײ איז איממנמןןזלןי ריי פיז »
ט םי־ילוד־׳יז ײילמז ״בחודעדזליד©״  דעד טי

ט םײלוו^ז איז צודײמןד ר. דעד טי מ  ױי
 פעדשדען, פיז ידאספןז יזײן ניש *י־ד מס

ע אפילד p ני p אסמי  םיי׳י נלאס פה ין
 תרעפסעז. pc לזאספוי s איד עס כזמעז.

cp ך זז>מוך  פאד׳י Tve'iocTOpoiyw ד
̂י די D D- אי״כדיססדיץן שימדפכשדלײ  אי

סן ײ ס  ^נזמדיי״י רעד פיז ז^בםעדיזםעז מ
ד צ.װפנחיס״שפדייסאד מ

a צד דיד יח^מד םיד n איפייזעןלחמ 
אדסדלזמלי. צװײסען א איז

 יה*נפערענץ אינדרסטריעא!־־ דעד
 ארבײטזנדיבא- ןופיציעלע די װאס אייןז

תגינג  סך א געלעגס ^נפל^נג פין ה$ס ו
דדרכפאל. א נעוהנן אח ה^פגונגען,

 — יא! — יאיז שסןול־סםרײק דער
״שידרדכםאצ

 צפאױגרכוד אמ כױעער־סםדײ? דזנר
r יאען o ip װשצען ״פױחלצךנרזנבצר די 

o שײמון קאמנםמר ןס־פר םרײיער m * 
 חידבבזן^ולען — וױירזשעס אץ ז%רי

 ציחצז• ם1דזױ דצר יױיל דערפאר,
 כיע ארבייסשי־עאידזמונג, אלנעכױמצ די
אזײ׳זױ איזזפ אין דז$ס ידני*ן ט׳ײמנרס וײ

שעד pn — גצלעם סי  אמױ סןמר^מלי
שלאננ tan אידזט דדדד סייסען צד ר^לס

 תפיעת א געמנן באצײםענם זײ ז$ל עולם
 םעטת פײן הןובען ניס װעם ער אז כף,
 םאדעחנן נים ומלען זײ וױםתל #זײ צו

 וועלען זײ אויב קלאופם, זיתרע פאר
 געם^דערטע די ארבײםער די געבען נאר

לויךהעמרוג^
 אױו• וחןם פובלישם ד*ס וו$ס וועלל,

pm ,םיר ניט. מיר וױיסען ענטםעחנן 
 וױסעז, צו פרעטענזימם קײנצ האבען

 עם װ*ס און איז, פובליפום ר*ס ותר
 נאר, וױיסען םיד וױנשע. זײנע זײגעז
 פאר־ און םארלאנגען ארבײמער מ װאס

״ םים לאנטנן ם  אז גלויבען, סיד אח ^
 גע- באטת װןולםעז םאנופעמטשוחסיס די

 און לויךהעכערונ^ םולע n געבען הענם
 כױנדץםםע ד^ם אזיף דארםען נים ד$ך

immyn וױיל תלאוקס, די םח פרייזעז די 
די םון פרײזעז די זײנען שײנם, אונז וױ

אנד ױול םאכער קל ק ט קלאו ר םע ס ײ אג  ב
אר ״ ר פ ^ י עג. ז זי

 אק ח*לס גרעםםמ n םון אײנעם אק
 אינזשײ ל$קןוס»סיװ דעם אין סליװלאנד,

 ojn םרייםאנ, לעזוםען האבען האל, גיוס
 יזצאויד חונדערם עםליכע יאנואר, ןיוזײםען

 צנםוזיאזם נרעסטען דעם סיט טאכעו
ײ צווישען אגריםענם דמם ראםיםיזױרם  זי

 םאטגמתםשױ פלאוין דער און ױניאז ער
סליוולאנד. םיז אםם׳ז רערם

ײן נעדאר&ם מן.ז א  די סיגצננ אום ה
 אח םױזענחנר, וײערע אין קלאוסםאמר

ר אויו וואקנדק זיי מ  tPnv( רארם זי
ת בוםער דער חוץ װייל  נרוי־ זחמען מויז
pn ^די פאר װאלם אציין דאם וואם זיע  צוצוחונגכרקראפכ^ <וסע א געוועז םײסטעבאדארםם װאצטען זיי וואם דעם, איבערפאר׳ן ױניאן דער סון אנקצאגע זייער

 רעד־ אלס פױםיע צום נעמומען אויך זיעען
 רmו^זשוtrםערmpסע בארןווי, אב. נער
 יאנ^ור ש. אח אינםעתיישןננאל, im םון

 ״גערעכםיגפײם״ םון חמ־אפםאי סקי,
 לעצםען שםודם איז םר^םט רער אבער

 געוחןן ויעען פלײולאנד איז פרײםזמ
p אונמרבארעםלי^ג וױרקליך s עםל«״י די 

 ח$ר געפוםעז, זײנצן װ*ס הונז^־־ם, כע
 4לענצ סים אײנגעשםעלם זיד פשום בצן
 אויס־ בעסםצן אם דארום האבען זײ אח

 צנםד הערשמנח© אלגעםייז cm געדריפם
זיאזנ^
 פון ײימדפחנדדעגם פעדלשםײן, כנ

 לעני־ א אח ה*ט איגכתרגי^אנאל, דער
 אק אטײכתגם דעם עדקלערם mm געחג
הויפם־פונקםצן זײנע אלע

 לעצםען פון צײט דער איז אז פובליקום,
םים זיי בײ ארבײםער די הןובען םעזאן

באדייטעגדע א
 בעלי די װ^ס לױן, njn <וים ^סמעז,)ר

 אונז וױ אין, געהחוגעז, הןןבמן טל$כות
 וױרלד פס ארם בןוסמם וײ אויב שײנט,

 םון םייטע nm םאר שםאר? אזוי <יד
 גפ־ "1 אײדער זײ, י^לטען פונלי?ום,

 פלאוקם, n אויןי פרײזעז די העמחמ הפז
^ באדארםט ײנלא  אונפארםי^ײ אז א

אונםערזוכעז זאל װאס

 ארויסגעריסען עװאלד
 פרײזען, באשםיםטע די םון העכערןנג

 I וחד סיר שעהן. גיט זעהר איז ד$ס <ו$ס
 פא־ נעסעגט האט דןוס •ts צוגעבעז, לען

 װ^ס ןןבער, םעלע. אײנצעלנע אין םירען
 דאד ה$בפן שולדיג^ ױני$ן די דןו איז
 גזד צו נים ברירח א געהאט ב$סעס די

ך די נאכגעגעבען יא ײ1 האבעז בען.  דן
 םסתםא ד*ף זײ האט םאדערונגען, זיגע

 ארױם איצט זײ קוםעז װ$ס טו געלוינט.
 װאלם םען אזױוױ געוױינערײ, א מיט
 אםת דער באראבעוועט. וחלילה חס זײ

 פעלע מײסטע די אין דאס איז, אבער
 .cm אין שולדינ געװען אלײן זײ זײנעז

 אר־ םיעלע אנגעבאטען אלײן האכען זײ
 א מעהר דאלאר• עטליכמ םים בײטער

 װאם זיך ?אלען לעצטע די כדי װאף,
 אר־• nm ביי ארויסיאגען נשםה די מעהר
 ארבײטצר די יואלטען חלמאי און בײט.

im$ אזױ געלאזט ניט זיך sii, װאלםען 
אי געיוען. אפ בעסער םיעל איצט זײ

I 1*1111װץן געלצב*.. ײדוי סון זזויםגעדעמז #V 
 י*ל-עד וייעד *יד וזאלש געקצג*

ו.«ןד ןי1ד* גןןמאנס׳ :וןסעד פיןל *עהן
זזאײ יײ ך *ו י; m יײ ײי כי©
ד  רןד־י וזאיעז דײ ב«ד גקמושייע* גענ־זג ריד מ

 גןןגיע ומימןך ייי יזז ליןמה. צז $ווי
 נאך *זן לעגולז. tern מדדיבעז *ו געגמכאמ

̂ויד י$ר יײ ח$ב»ז ̂ד״י »ייל a הן  ד
 ן ־m געגןדאגען, זיז, ;ןזמ» or װאמ *יה
»3 חוד ײיזי  וז$ב ײיד ויאט שיאל זײעד י

 T*k געל?ז?ן ;זאב װאפ $יעס׳ *נג^וטןך
yw m nrw דײער װעגעז ןויי^זנגען דײזןיזן 

ורזךי <[k אידע־ז. יײז *דן ׳•מאגםעז
ה׳ געז ̂ tk rrtfc זײעד מןסם יומעריקא װי מ

 דץםן װעגזנז און jr^ דייעוײ ם־י*
k? סן tik 8וײ יעמר *דיזי אןנדזןד, ו

n r p  Y־ vk 2:1© *ןדג^ייד rp^setk nym־
מדיבזז... לימןד

r j T w אך גאב: tk Dyti ?k ,r«w 
 vtk *שזר יץ־1י בעסמר׳ ײיי

י תעםיעז ?ײ ?ד ד נאר:ועםלדלם׳ מ  ז
 הויירןפמד• רו f י ריימוז ניס דיך טעג

 *פ װע© טעמץ, m סזיין װעפ ?ד װעז
עד דןו זייץ מיג ן »יי» ײ ו ט י  פי

ײז ר^מימנך ײסמ ײי צ ןױלי זןר ויאפ מ י « 
ך רזלםימ אי uy דארןנ עד ־tik tn יז מנ מ ^י

ןימד•

 געשרײ, דעם מיט ארויס
 וױ־ װאס באלשעװיקעס, באנדע א איז
 קלאװדאינרום- גאנצע די םארכאפען לצן

 נאד עס װאלט מאכט, זײער אין טריע
 איז װאס אבער, געװירקט. שטארקער

im דער דען װעט }'-דעם םון ױצא פועל 
 pאי אויםנעהען העלפען כאטש נעשרײ
 װילען ארבײטער די אז !נײן ? פלאוק

 םריהעריגעז דעם פאר ארבײטען גיט
 ארום־ בעסער בארײט זײנען און פרײז,
 העל־ גיט לדינער דא קען לעדיג, צוגעהן

פען.

 קאמיםע שע
mp'̂ t םיזאן. לעצםען פון יראםיטען 

 om צי בריעו• זײמרע םיז אײנעם 1אי
 ערס&תרבז, ויי האבפן באארד דזשאיגט

 זײערע עפענען צו םארםיג זײנעז זײ אז
 וױרפ־ יואלם עם פובלי?ום. פאר׳ן ביכער

 יײ ומן זײ, םון שצהן ועהר געוחןן ליך
" V אמנר זײ ותלען װארט. האלםען

*r  T i TO T« ביך סיך • דײץ. פדרמ 
הד׳ןןן מ מ י1ארי ג מ *י^ןר p סיצ יז

 זדשעעד דץד כעדזזןן »ין ד$פ דלפייעז• »ין
ד•י רײו א ^ ד^ ^  חזןלמז *י',* ממע®- י
ך ו זךלדזן»'י;גערזידען ײ געדזאי ולאכ ס  רהד י
 יינ׳י yk ודי ,nnye גיפ ישך ביך *יך »רן י׳ןן.

ײמז מקזן םעג סיך פעליגעגסנ סע  םשלי׳ ז
יײך pk ד,rריYI5,iYיs וזײנ^יכע *דדײ רדי

פ  *בעד ^סעד,• ניצ yysr̂ סרן רייך םעדשר ני
 ודי pk »י])ןלזפאדיזד. לןײך גיצ י$ד גיו ײ1*י
*T ואי t i צ ס T* למן יממד-ןממז,• גי  «י

פ *•יןפן  שדזזאממ ישמ Tד «יױםױ*ןו»ױ ני
מלאגיז פד$לזן»ארישע מי  ).TOזאגמ (סיירי •

םאנעד, ניסעגםס $ בײ רדןלכן־
 זדשי-יבתג. יו*מדיכ$ נ$נל $ ^יי׳יײיןל, צרפ
» רןדודזסןמןז גי» כ$ד »יך בין ר$ן אוך  י

שיןדײזס י ^י ^ ^ין ג כז אנ פײמו ט
ר2  וזא»י זײ **ײויר*ן 2גי נאר וזאהןןן ייינ

*ײיי דןד ײו רןה. יריןי גיהג
וזזןן *יינע, agr פאיןםמעםזז, די װי

עדי• ויי אנ^מ״ןד איטיצזןר
*סיײבגענסנגילז ײיך װי גיד׳ *יויי האי

י ז ̂ז ואל, דןמ י לי ײך דלי w מ
* ותד גדיחןימד• זייפזפ» T̂ מאג ל מ די  •י

m *יי אר מןמיןײם* געוףןן rm  y^
p אאצ t .יו$ל» ©שלשיײישי Tk קי r יי s 

^yyvjyj t םויגו^ i ײיד $י TS
^ו׳ *י סדייגגפ^אלץו ײצי די -י מו מנ

שיזז. ח־שפירזין nw ^י^ $nrrtfiFriM $y
Twrs y rs■ _______

ynyyy: TOk Tk 'ש ײי ^י  ײיז פי
xאיד ל$מי$ן.pkpet אאייז n r \Y k > D 

Twemt ריזן w יז ink 's w t  t  s r w t* 
i ןףןד epw <י׳*ד s יאימ־

י ^ ״ י י י י ^ י י י ^ J* י P ^ R w י>י «^ו YMs ̂י׳י F sg b

מןן, מקעז. ײיעעפײיזןמ  מך מאנצז ,יואס •זי
y ישש s .ידזנד. איגעדיסלמ־ *ש<ו, לײדצז־^ 
p p מןנישקעס yw ודץי: יןדפמך. חײיסע? 

yyecyc, װעלמן to ודי אחי געתעמ^ דחןם 
 ^ועק־י ;עג>מגע;. yik yyagagy; לײמד זדי

ז TW גאיייזוזדעז די !*,ik זיזזדזןן מ  מ
.Tk^Tmm סאיױאל׳ז k יײ

yw ױי^ די׳ ^,1ארז&*^לי יעןמידע ךי 
ne געזץזזך דלאכ s־jys ep האנ־י יז׳ייממזיזיפ 

gyp—זזיםצלי ytnn ryn yyey. ̂׳עד. זאםע  סנין
לןאסוזיוסע;, ^יהל׳עך נמנבצ בײ

ד דןר וואס מן ס ע ^ *tr» T געטוזםי k־״•
 ״®כמי־י y»»c וח *יעל; אװי םאל *דײי חאססעז

 ײאם דחןאעימןוײ. וזלמדץד. זײלדץ ד^דלד^די.
̂וסמעז ^עסוזפו זץוןמי ריי ן\r יעדןדער  k *מי
 'י״סלאנד >;k nki' **יד׳ *אדטלגעז• ?דײגעפ

n װאלצז n s מיי nrirTO ,w• Y באוואחלעך 
 *ידי די יןס ik ממחי" ײהעלמ napp's *עײד
ן בדיליזמ.יימ גפד, יןײאויד ף י

ycyt .TO זן פיזיעד. ר> טיגאיצז« — 
̂זז ואױי  באמעדקצך, »3ypy« דחןפד i»k װ♦ וךי
WP ג^ ד ^ דיי מן n ^י  yw שסזוזי: Vfp

ך םם ענדלי א. קו ^ ל ע ד א ל ^
 הוםם קצאוהםאכער םיצאדעצפיער די

 מםען חנם םאר טוב םזצ הערצציכער א
 אנריםענס װיםענשאפםצימז זעהר אח

 פײ םון קצאוק־םאטםעפם׳פורערם די םים
 נעווארזמ נע׳פצאס^ז איז יואס צאדעצפיא.

 ערקצעחק. דא םוזעז םיר וואך. צע«םע
tk נעװען נים זײנען.עם םיצאדעצפיא אין 

 זיי־ וואם סאנוםעקםשורער, די םיעצ אזוי
 פון םיםנמם נײע די געגען נעװען נען

 jccu הצאדסםאכער די וױ וואך־ארבײם,
 ביז װייצזג חיב׳פע א נעמממ האט עם ינון
 וחד *ו אײעע׳פטיםם האבען ארבײסער די

jjn ,ז און נאנאך. א̂ו וואד־אדבײםער« 
 זיי־ אײגממםיםם״ דעחװ אױן האנ?; ױי
 דעות יוזיצזק עפתצ אמיםנמוואוםימ נזמ

 האמן רועצכע םראנען, אגרערע איבער
o מםארה v o v n פון אויסאובײסתנ דער

- - - - nt ־ -
___\r_____ , * באסעם.

 די געװארעז נפסונצן איז אבער עגדליך
םיגע אגריםעננג אן פאר עפארסול • טי

n נלמנדוח אוי,ר s n װאכען 1פא לעצכמ 
שעפממס ױך שסארפ ם כא ײ דער םי  ס
די אײך און םילאדעלםיא, אין סואציע

 מלאכות בעלי די אויף רײצט ױניאן די
 ־מאנופעסטשױ די שרײען םטרייקען, צו

 װײ־ שליח מאנופעקטשורער די רער.
ט איז עס אז סען,  ױניאן די אםת. ני
 זיף בנאםנות װאלטען םיד,רער איהרע און

 סטרײקס, םון אפרוהען אביסעלע געװ^לט
 א rmmdD געקוםען זײגען זײ װען און

 םלאמת, בעלי די םאר לויךחעכערונג
חאבען זײ װײ< נעטאז עס זײ חאבען

cmא  p •זעל
ן ת מ  ברר־ אגדערק. אילע גערעדם האבען ז
ד און סאלאמאז סלײנערם, רער  די אוי

 ןשסײלחP< גדיהמר די יאר׳י^ נױ םון געסם
אן די תאט ^ונאװספי אח בארא^ תי  י

 בלוםעךבופזד שעהנע כדם ענםירםtmפ
t כמן. o מ סאנצערם תן א עו  אםת אן ג

 װאס ארבײםער, הונחס־־טצ די און גוכתר,
t איז TO'n נעקוםען, זײנען o װירק־ 

 זייער םאר נעווארעז באלוינט ליכסײם
 פעלנ^ ביטצרע די נעגען זיך איינשםעלען

 אױןי סאס־בדםינ^ צזם געקוםעז דאך איז
 א געװארצז אגגצהייבען איז. עס װעלכעז

מ גײע א אן הלאוסכזאמנר וײ פאר עי  ײני
קלױולאנד. אין

 צדטד © *ריןי n ײ׳יחאז זײ יײד וואס
ז החמםפז TO טעבשסױס נ חןם »  ‘מ

ר mistyTOfinTOE t ײ o  to^
TOwnp to ייס סשסופספויצ א איז

 פיעל, אזדי פונקט םארדיענט װאלטען זײ
 די םארשפארם זיד װאלטען זײ אי און

 כלוםרשםדיגע די םאר ארויסיאגעז נעזונד
 חאמח ױי װאס דאלאר, פאר עקסטרא

גים דוקא האט ױגיאן די כעתראגען.
 חאבען זײ װײל געטאן עס

 ערםי״ צו װײל ; געקענט ניט רשmאנ
t םון װילען דעם <ען o םעם־ גרויסער 

 זײער אלם זײ באטראכטען כפרשיפ
 גאנץ גערצדם דאן האבען זײ און פליכט.
 מאנוםעהטשױ די םיט דיבורים קלארע

m: אױוי אז וױיסען, סיר Dm סםך 
 אםזא־ איחר סענט אגרימענט om םי!
 םאר ארבייטער די םון םארלאנג om נפן

 םאל אזא אין אבער ;ײידהעכערונג א
 אז םארזיכערעז, ניט איץי טיר פעגען

 אין טראבעל קײן ז^ט׳מאבען וועט whו
 אײך ערקלעהרען טיר ״ שעפעה איחנרע

v םיר או אפמן, m\ ניט ײעלעז און pn 
 םוז װאס ,om אר6 פאראנטװארטליך

 אײנ• אײער םון DYD^nm: אלם פוםען,
. נעשפארם?ײט,

 םאד־ די פאר נעװען לײצט איז *עס
t שטזגחער o , TO זא״ צו נביאות מ^יאן 

fln \ ופען^ מי זוײל #םוז.  נאך ו
 ױ םון שטיטוגג די קע; זײ װי נום ©»י

ת  *וײקל חאט דאס אז און $ םלאמ
%v . ^ ס א w די אין או) • m m if i

אין מןו סזידכ ײמ^וי שר מ׳ימ אדן לןינר ©

 םאנז־ די אמנד דאם ווילען ;רײט חן\
 םאר גימ זיןי <ױנם קם ניט. רmפעקטשו

m דאס איז זײ• ^ i אויוי זײ ווארסען 
t o ,חםא. גרויסעז איחר אלס ױניאז

 אפ־ גים פענען וײ #זיך פארשטעהט
imbi ,אדצר כתחר וױים װאס אײנעם 

 TO וױ אזוי אמר, לאגע. די װעניגער
 נים אלעס דאס איז עוים אמעסײנער

 אזא ״איחם םאר איז וױסען, צו מחויב
 אסנד דאס 'וואלט גום. אייך ארגוםעגם

 װאלט oMF TO pm ,pt א געהאט אלץ
 םאנוםעקםשיחנר די סאזארנעז נעקצנט

 &P דאס װי אזוי אבער ?יאוקס. טיט
 אתיס- שױן וזעם װאם טו גים, עולם חןר

 ותט עם אז טאנמחןפטשוחנר, די קימן
 TO m איינצוריידען, איחם געלמנען ױי

©9קרי װאס בדיאח, א איז קלאוהמאסגר

S T k sn ^n ריוי  ג י מ  «yjy«c: מאנד ך % 
•FTOs 1WTO מאנ יר * wm* כ באנגןעמי

3Bjefwvny ay 3 ילא *יד דוי
דוואיל!

ym3nya?’ik fm  •tn yĵ em TTiynyr
ז>י זזאגען ^סמלייך גאלשעןײסמ^ג

TO ,pyre^w to טןןנשעזוי־י 
s  t s  t o 5 פייז’w .;yerwr V*m ריך 

 לדי .ynkrc לעממר TO נאר װ*>וצ>מ«
p הלדיד רחןדזןן כעטאגג^ הןןך t כאי 4מערימ1ןז

^ יײז יזעאין ס ײי  yw *>ד «6 זעד יאז מי
ן ת  יתי ־,ppciKiny חגװאצואיאן ואדי ,

ײמזיגעד דןד גייױ ויײגאר * *ח־ נדיןן ,
* א**י>«*יו וזאאיי־ ייחד « ז)ז? » מי  3ײ

 ר>^ *ן װוזי^ ®יר יייזי ײי גי«■ «אי«א -
y<s O י)א1«4 f ה פ>זי <י ^ ד׳ ד מד

paew iw^fwp^ ר»ד

.גיד  ,*vS a ׳שיצייסמא•  n ו  מ מ מ
בריעןש. שדעזינגער׳ס

צין םיר מן יוי אנד רי *יו ױפגמדקז  א
תרא &ח קײם  בדיאזי די אייזי צימזנד אונ

re ם מצאזימזד־, נג »י pe *חדידזננ  ח
a» איגם^ n  r ח מ אין א ח מ ם ד יןו נ
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6ױדא אין ערשמע.״םורפרייזעך׳ שלעדנגער׳ם
' *t ,1919 דעצ., טען14 אמסםערדאם.

גצוחנהנ־ מאכט *אחײ^םיה״ w די
 ענגצאנד נאך אםערילא po רײזע זײ <יך
 איד ווען און ;םעג האצב א און אנם *ין
11 נאוועםבער, טען29 דעם , שבת גין

ך ן פ׳ן ףירןא םויח״ ףךע ןאי ^ן ף אןי #^י
 װעאען םיר אז אויםכערעכענס איך חאב

 זונ״ םאאגעגרען רעם צאגדאן אין *נתומען
 םיר זײגען *נגעגןומען נאכט. פאר סאג

 הײסט ד$ם נאכםיטאנ. דיגסטאנ אבער
 10 גאגצצ ים אױם׳ן געװען זײנען מיר א?

 וואס נעבעא כעדיכטען דעם ny^w םעג.
 נעהאט מיר האבען געװעז, שבת יענעם איז
 ארױסםאהרען בײם :אייך עיזסידענט -אן
 אײ־ סטעטען א האפען. יארק/ד גױ םון

 #ננעשטויםען זיך האס ב$וט םעררי צאנד
 וו^ה יןא^פ דער ״אדריאטייף. דער אז
 אםיאו איז געקראגען האט ,,אדריאםיק״ ?ײ

 ה^ט עם אב?גר סעריעזער, קײן געװען ניט
 ביז אווענד אוהר עלן* ביז ןעדױערט

 די און יגעפײזסט דעמעדדס דעם האט *זען
 אױח אװעקנעאאזען זיך האט *אדריאטיק״

 אנ־ בײם ״סטאםעדדט״ דיזער רײזע. ןער
 וחד שלעכםער כתג פאר א און ר״זע פאננ
 םארצענגערט האט וײזע, טיטען אין «ער

טעגי צוױי גאנצע אויו* טריפ אונזער
 אז װיא איך װײא ׳עס דערצעוזל איך

 םאהחון נײם האלטען װאם פרײנד מײנע
 ׳זײן לאנגוױיציג ניט זאא אייראפא גאך
 אוים׳ן זײן צו אױסקומען זײ וחנט עס אויב

 בא־ ניט זײ זאאען מעהר. טעי םאר א ים
 װעט שיף זײער װע) פאראויס שטימען

 געםאן, אײדעך האב איך װי אזוי אנקוסען,
 ים אױם׳ן אעננער טענ םאר א זײ װעט
אועעדואדינ. מאכען ניט

 א^מיאן אין אגמיןוסעז אאא בין איך
 נאכמי־ דעצעםבער, טען7 דעם דינסטאג,

 עדװאר־ םיר האם סםײשאן אויפ׳ן טאג.
 וױנ€»עװססי׳ס מאריס גענאסע טעט

 איך װעאכען צו האדעס, םרײנד ^װאגער,
 ;סױםהעמפטאז גייז םעאעגראםירט חאב
 אטסטער־ אין סאגפערענץ דער װי אזוי און

 דיאנער־ אגפאנגען געדארפט זיך האט דאם
 עראויבגים תײן און םריה דער אין שטאג

 םעג איך אז קאונסיא האאענדי^ען דעם םון
 גע־ ניט נאך איך־ ה^ב האאאגד אין םאהרען

 נױ אין יןאונסיא האאענדישער (דער האם,
 םענ םיער פאראאנגט מיר פון האט יארק
 דאס און םאספארט מײן װיזירען צו צײט
 געבען), צו געװען אונמעגאיך מיר םאר איז

 מײנע אפגעטשעסם באאד אאזא איך האב
 פון פארסעא״רום אין םעטיעעלס צװײ

 םיט • ארויםגעאאזעז זיך און סטײ׳עאן,
 קאוכ־ האאענדײעען צום האדעס׳ן םרײנד

אאנדאן. אין סיא
 האונסיא צום געקומען זײנען מיר װען

דרײ/ באאד געװען זײגער דער ^וין איז

̂ס םענ^ן, j ױנגער «לץ ^ײנעז װז i װערעז 
 םײערערע א איז דאס װערען. זיי עלטער װאס

אן * *רן ^דעזידענש ^ זופילו װ« ׳ברנח  ױני
בין איך נצםירליך. *ײש, אונזער איץ זיין. «ו

«ה&1

ר ן ן י ״ל^מיסיןר ו
 ניט קאםוניסט *ולער א דאנאולס ביז חעל איך

נעאאחי אויסער לעבעז םיין װעט — ווערען,
ך איך ןןזזל ין11* ט זי  אז פאחײמלעה ני

 א*«לו p®n דאס חאבען װעם וױיג׳נזט״ן געג.
לאזען. *ו דעו*יסען ב^לשעװי? חאלבען א

 אויג, אײן םים אייד צו װיגקש ער לןען
 כיםרעסטער דיןר איז ער #ז מײנעז, איחר קעגט
 אבעי געזעחן. װען חאט װעלם די װאס #ױנג

 גונזער אזא איז ער אזוי. בלויז זיד דאנט עס
 ריכ־ אדעס. פון בלויז קוםען קען עס וױ •מנג,

 קע־ ליטװאקעס זיד-רוסלאנד. «ון — «יג*ןר
ײן אויך אמאל נען  yr»Dnn»r אבער ׳גום ז

 חאבען ״r םײדען גונג איםער ?ײגען אידען
ם  ב»רדײ אין װערען גו געבוידען אוםגליק מ

װ ^ פ *שזגדפעל קלײן א אין אדער מ פ גי ױי  ו
בארדים׳יעװ. •ון

ן איםיצער אויב ו ע ו ע  ^םאםם לעזעד םי
 עס ?ײן. םותל םיר ער זאל פערדעמזעװ, ^יז
ם איז ײן ני  אארמ איז ער אויב אןן אזולד. ז

 װי דעתןימ, «שאל*ידען םןהר ער סזןג גופ,
ןן  געקוסצז. עפאד■ אןאגדזןר «ון וואלפ עד וו

ם אי? ׳?נס ײן ני ײן צו קונץ ק תן ז  איחר ו
• י י  איו עס בײאנייעל. צוס גאיקאוחןך» v ו

ײן צו •ארדינספ א  די תאש איתר װען גופ, ז
מנ a* ײעלפ וינדי t ססארנאן »יז םאל עסיפתנז 

י מ א ן , i • דערזעחן. אי
vs ע• געג. »ז געדרונגען, «יז דארייז און  מי

* א»ײז  *זואג״ און חונדערם ביו דערלןנןן «
ײ און יאאר מריגען. באנקעפעז גאד^דו

^לעזינגצר.) ארעזידעגט פון בריןןןי (ווװייטער

 דיי םאר םינםטער <עװארען איז םיר און
 עם1 װען הארצען אוים׳ן ביטער און אויגען

 דערצעחאט םיר האגט קאוירק תאונםיא׳ט
 װיןירם װערען פאספארטען אז םעשה, א

 אור*ר 2 ביו טאתעגס אוהר 11 פון נאויז
 סארי הוםען נצהײסעז מיר ארן םימאנ5נא

 געמםען מיר האט ד^דעם םרײגד גען.
 יאיד אז םיר צו אפעאירען און םרײסםעז

ײד זײנע אבער ערג^רעז, נימ זיר זאא  ו
 געסײנמ האב איך געהאאפען. <ים האבען

 ה^ב איך אראפ. זינען כון וועא איך אז
 דזחח1םן נים הען איך ׳אויב אז געװאוםט,

 װעא אמסםערדאם, נאך גאכם בײ הי^נט
 ?אנ־ בײם זײן אנוועזעגד קענען גיט א'ר

•טאג עחטטען דעם פערעגץ  רײ־ די וױיא ;
 װעאםנ אמסטערדאם נאך אאגד-אן פון זע

 12 —10 דויערען סאחטה דער פאר םאעגם
 שטונ־ 22 גאנצע יעצט דױערט יטטונדען,

 האט מען װײא דעם צואיעב איז (דאם דען.
 צזוײ װאסערען די אין אז םורא אאץ נאך
 נאךדײגד איגען ענגאאנד און האאאנד שען
y r ,דארום געוזען שיפען די און סינען 
נאכט). בײ :יט
 און האוירק אויפ׳ן הוה און שםעה איך .

 האעהרען מיר און מיר אויף קאוימן דער.
 וואהחפײנאױ יער טאן. צו װאם נײדע

 איו אין מיר, םון װעחןן צו פםור אזע װי
 דאך זאא ער אז איהם באוועגען צו אזוי װי

 ד»אב ענדאיו װיזירעז. םאספ^רט מײן
 און פאפירען מײגע צו גענומען זיך איך

 רעקאכמנדאציאנס מײנע געציי־גט איהם
 חד םםײטס ױנײטעד חנם םת אעםערס

 סעמועא םון און אײבאר אװ פארטםענם
 ער־ קאוירק דעם האב איך גאםפעדס.

 גאסט בײ הײגט גאך מוז איך אז קאעהרט,
 איך אז און אםסטצרדאם, נאן אפפאהיצן

 פארגע־ ניט מובח די קיינסאא איהם װעא
 און תאס זײגע ברעכען וועם ער אויב סען
 מויז איז עם פאספארט. דעם װיזירען טיר
נאכפױטאג. אוהר פיער בערוען דאן

 א װי געזוירקם האבען בריעןי צװײ די
 זיך האט געזיכמ קאוידלם אױפ׳ן כישוף.
 ׳צמײכעא םרײנדאיכער א באװיזען באאד

 קורץ, גע׳טיכטע אאנגע א מאכען צו ■— און
 מיט ׳טוין איך בין ישפעמער שטונדצ א אין

 םי^עט אין געשםאנען האדצס׳ן פרײנד
 פא־ אין פאספארם וױזירגוען א מיט #פיס
 איך בין אבענד אין אוהר נײן און ׳קעם
 אםסטער־ נאך רײזע אויףדער געײען שױן

דאם.
שטונ־ עמאיכע די דורך אאזא האב איך

 פארבראכט דינסטאג ה^ב איך װאס דעז
 אעעתותט. גית אאגדאן כםעט אאנדאן, איז

 אזא מאנגעװען יענעם אין גאר אמ דערצו
נעא געדיכטער  מען אז אאגדאן, איב/ר ̂ג

 קײן און ביאדינגס קײן גאסען, קײן ו<אט
 איך זעחען.׳ דעכט געקענט ניט מענשען

 באחאנט אזן אגצוקװמן אאנדאז אבער האוי
 װעא איך װען שטאדט, דמר מיט װערען צו

 איך אםסטערדאם. םח צוריקקעהרען זיך
 װא־ פאר א םארברעעען צו דארטע[ רעכען

 צײם װאכען צווײ אין אז גאױב איך כען.
 אאעם טיט וועחנז באקאנם קענען איך װעא
די אינמערעסירען קעז װאס אאגד^ז, אין קאםוסס־ א דערלעבען נ#ך װ;ט ער אז זיכער, אין אםעריקא םון ארכײטער אידי׳־וע ׳ ג;יו _ ז8י ״

אװזער םון םיטגאיחגר די און נעסיין
באזונדערס. אינםערנעמאנאא

 באװיזען יא אבער איך האב עסוואם
 דאס דינסםאנ. יע^עם לאנדאן םיז זעהן צו
אנענדם, אוהר 8 און 7 צװי׳אען געײען 1אי

האדעם^ סרײנד םים געזעםען נין איך ײען
 ססחעד ®ון תס גריצ אין׳ם פרוי זיין און

 איך םאיער. גענעםען און האםעצ ■ע(עם
 אנ-5 אין אז נעזעהז, ביי׳»יעא זום האב
םאר־ האבעז װאם מענשעז דארפע[ דאן

 א פון אדער ביער, <<אז א פזן נענינען
ר מגאאם גלעזעא מ םארגע־ דיזען וױין, א

 בין איד פאראיישענען. נים זיך פון נינ׳נן
גע־ אויך האב אאיין איו אז מירה זיך

 injrtw חאב איך ביער. נאאז א טרונקען
מן אין פוםער i״p איז אאנדאן אין אז  גאנ

 םעדוױרט צוסער אנ׳שסאם אז און ניםא
 באטערהט האב איר סאכארין־פיאע!. מען
 און אזוי.׳פעהן גיט נעהען פרויען די אז

 די אםעריהא. אין ווי נעדרןםם .סטייאי׳פ
צן װאס פרױען מעהרסטצ  ממםען זי/

 גיט טעמראנעז האבעז רעסםאראגם אין
 דאם — םטייאם סיזאנדיגע היינטינען

רעססאראנט. אין געזעהן אצעם איך האב
גע־ און רעסטאראנט םון ארויסנעחענדע

 »ד אױן איד האנ ססייעאן, צום יןענדיג
 וועניג זןחר דיכען םםריםמז די אז זעוון

 סהײצר אײפ׳ז זאנאר אז און באאויכטען,
רעססא־ יײזאדיאי באריהספתר דער װאו .
 אפינעז .טעאימחנ מ־עםטע די און ראנם •

n' חרפן. איז״םינםטצר , זיך  f i t צאג־

 גרױםע װי אוים tron װאקזאאען דאנער
מז אונטער׳פיעך דער או} װערהײזער, װי׳  צ

 םענטראא נרעגד יארקער נױ tun און זײ
 סםײ׳פאז פענםיאװײגיא םטיי׳עאז^אתר

נאכם- צו טאנ פו| וױ אזוי איז
ר אוהר גיין ד ויר איך האג אבןנ  «ז׳

 חנר p* ארייז איז האדעם׳עס די םיט גענם
o דער «ז פיהרט וועאמ םריץ f«  «pr 
ט ה או נן  זײ״ םים אויסער אמםגמרדאם. נ
 םיט און האוגםיא האאענרי׳פען רעם םים
 אעװיז. ׳פםריח םר. מים און סאױריז, זײן

 גאנענענט, צוםעאינ ר^נ איך װעאפע[
 נעהאם נים נעלעגענהייט p'p איך האב
 אויםצורײ־ װארם א לאנדאנער pp םיט
in•- ט ציים ?ײן אםיצו האב איר  נמ־ ני

 םעקרעטער דעם צו םעלעשאנירען צו האט
 יױ מײנגערם מענטעא אאנדאכער דער םון

 דא. בין איך אז אנזאנען איהם און כיאן
תן םאן איך וועל דאם אבער  זיך װעל איך ו

 ?אנ־ דעם נאך לאנדאן, איז ציריהקעהרען
אמםטערדאט. אין פערענץ
 אננע?וםען איך נין אםסםערדאם אין

 אויוי און אבענד, אין אוהר 7 םיטײאר,
 דער געװען איך ביז פריה, דער אין טארנען

?אנפערענץ. ביים ער׳טטער
אםערי־ אין ארייננעפאתרצ! בין איך

ט האב און האםעל קאן  םאטצר־ גרוים םי
 איז ציםער מײן ציםער. א געפראמן ניש

p נאםירליך און םלאר, העכסנמז אויס׳ן i 
ט׳ן ארויםגעםאהרען איד  ע׳צעווייםאר. טי
 םור־ ערטםען םײן נעחאם איך האב דא און

 .עלעװיײ רער אםםםערראם. pא ■רײז
 םיעא םיעל, באיטיטי? א איז םארםא]״

ה פון באי, אינגערען םײן םון ?לענער  םי
 ער א< געעװארען, זואלט איך און אײבי,

מפר יאהר דרײ װעניגסטענס מיט איז  אי
p איך י.1איי ם״ן פו; i ען װ ײ «  איבע

חן צו רא׳פט  אלם קינד ברעימצ אזא מ
ױפט ,גרוינדםאח־ינער׳׳ ה מד׳  נאך אי

ר, אלם חחג םי טאר־ ױי  <אגד אזא איז ^ו
 די' אז געוזןרט כ׳האכ וואו האלאנר, וױ

 באי ױניאניםטײפע אוז םאציאליםטי׳פע
שםאףז. אזוי איז װענוננ

 דעם pc מעהד 1י*וי איר ביז יעצם, ־
 ער־ איבערראמט. נים .עלעוױיםאר־םאן״

p אין־ װײצ עםענם i ׳pie טעג פיטי דא 
 יצו צוגצװאזעם pw «יך האב איך אין

 פינו* די רורך וו״צ צויייטענם, און איהס,
p איד װאס טעג i ,גצהאט איך האב דא 

 חא• וואם זאמן מדזן צו געצעגצנחײט א
 בעס־ אימודא׳פט.. םעהר גאד םיר מן

jrvo\ ווארטאצןע די !אזוכט איך האכ? 
 חאכ איד װאס װאױגען. ארבײםעג די וואו

 ניט שנעצ אזױ איד וועצ נעתזזן דארםען
 ערײבען ןײ װעגען ותצ T* םאתעםזז•

םאצ. אנרער׳ט אן
ם אציא, עי ל?אנפערענץ.1דע וועגען י

 א-1 זיר חאבען פאנפערעכץ דעם איז
 דײמ׳פצאנד״ צענדער: צעהן טייצעט

 ׳שװײצער־ בעצניען, ענגצאנד, פראנהיייר,
 נאר־ ימײעדען, דענטארמ•, האצאנר, צאנר,

 נע־ האט ער און און.אםערי?א. וועגיעז
טצג חיערם  זײנען םיר אבװאחצ דדיי־

 דאך פערזאנע! עםציכע גשוען גאנצעו אין
 צייט. פיעצ פאמוטען םראגמ יעדע האט
 וואס אצצס ווייצ דערםאר, נעװןן איז דאס
 ער-1אי האםינעםוזם גערעדםגעווארעז איז

 מפראכזן. אנחנרע ררײ י1אוי ווערעז זעצם
 ,1?<י םיםטער ןגננצאנו/ jw דעצענאם חנר

 שפראך אנדער ״|p פארשםאנען גיט האם
 דייםשצאנר פון דעצעגאט דער עגגציש; ויי

 פארשטאנצן ניט האט שטיהםצר, הערר
מז װי שפראו אנדער תײן ײנ  חנ־ דער ;ד

 t״p דיומאס, הערר פראנהרײך פון צזוגאם
 דער איז פראנצויזיש, וױ שפהאך אנדער

 P"1 העפפעער, דעצעגאט חאצענדישער
• האצענדיש. תי שפראך אנדער
נעװא־ אגגעפיהרט ויינצן דצכאסען די

 חעפ־ און פרי״נד׳ציכסטען דעם אויוי חזן
 אנ־ האט רעדנער יעחןר אוםן. ציכםםעז

ט אדער נעפאמע[  ,ברידער״ ווארם דעם סי
 דאך .זנעגאםען״ ווארם דעם םים אךער
 אז באמערקען צ״כם געקענם מען האט
 האט םצחםה די וואס האט פון געםיהצ חגר

מן ארייגגפנראכס װ״  םון ארבייטער די צ
 <יט נאר איז צײייכת, די נמנאן צאנד אײז

 דע־ םראנצויזימער דער םארשוואונדען.
 װי הזןפצימר נעווזש r» דיוטאס צזנאט

 האם װײט, איך װי וױיט אזױ אבער אצפ,
ײאס צײט מעג דדײ גאנצע די דירך ער

p«צחאגמן, נצײען אאע זײגאן סיר s -איינ 
ן מ ם גיס חצנדס p»p מאצ * ק מיי  סיט נ
ר ר  אין דײטשצאגד. pe שםיחםעד׳ז מ
 אוו«?נעםאהרען ביידע זיע׳ס אז«ײ גצויב

ט;  אט־ע־ tart אײנמי נצמנמן עגדיג1הא גי
in די > - . ם נ » i־,'. ה

_____ t» צייט מצהרסםע רי
 רםאןpan די סים נזנװארען סארטסצ)

 אר־ שניידער די פון צושםאנד דעם איבער
 ^ימגדערם^ומטע די אין בייםער
 uniw אצע ןיינען tpna»n די צענדמד.

 At םון חאנ אין־ און אינטעדעםאנט זעהר
מר אצע פון װי םעתר, געצערגם  btni בי

 זועמן געצעזען צעבען םייז אין חאב איף
 שנייךער דער אזן ארכײטער שנײדןר די

אײראפא• אין אינדוםםרי
ק  אין«גצאגר, אויםער עצאנד, יצחנ *
 אצע םון ארבײטער שנײחןך די ןײנען
מן א  םארבאט־ איין »ין ^תאניזירס ס

 א אחטיגיםםראייאו•' p*. אונמער און
 ניט ס*כם עם שניימר״ א איז שנייחגר

ם ער צו אויט ײ מ ר קאםטינמנר בײ א  א
ר את ארניזט, רעדײםײד בײ צו נייט  ח

 אין ױגי«ן• איין n אצע זײ באצאננעז רום
 אתאגיזירםע םון צאהצ די איז צאנר יעחן

 גזגיוא־ פארדרײםאכט ארבײםער שנײרער
 'אריר איז זײנעז דײטעצא:ד אי; רען.'

 שכײ־ טומעגד םוםצע וױ וועגינער 1914
 רער האם יעצם גמװע(, ארנאניזירט דער

 טױ״ 127 םארבאנד שניידער דארטיגצר
 פרא־ אין זעצבע ראם און םיטגצירער. זןגד

 אין און פראנפרייר אין אויך פארציאנעצ
 irum צאנד יצחן pא צענז־ער. אנרעחג

 נאר• רעדי־םייד םזנהר און סעהר אצץ
 1אי ותנינער אצץ און ארנײםער מענט

 איי דאס שנײדער.' פאסטיסער תעגינער
 פציי־ םענער חנר pg ריבםיג הויפטזעבציך

 דאטעךןציי־ דער אין אינחםטרי. דער
או שארנעחטט אינדוסטרי דער ר אציז נ  ת

 ערשטען דעם שנײדער סאצשםעגדיגער
 צו שווער זײ מרטאר אבער איז פצאץ.

 ראמן םעהרםםע רי וױיצ ;ארנאניזיחס
 אין קצאו?ם נײשפיעצ צום װי פאײדער,

 געםאנט םןנתרסטעגמייצם ווצרען םיטס,
 די און ארב״מער, די פון הייםען די איז

 שטיס־ םאר אויד דך חאצם׳ס אדבײםער
 זײנצן װאס דיזע םים »ון באםע^ צאך

 אויך,גחיםע יזגיאן ת האט אתאגיוידס
 <מונטראצי• *ו גמנציר ניט איז עם צרות.

ר ניט זאצעז זײ אז רען ”l ײטען1• P צאנ־ 
אר־ ניט ואצען זײ אז אדער שםונחס גע

סקײצ. ױניאן tan אוגםער !ייטען
 שניימר די האבען צאנד יצדע אין -

ט תאנםראיאמן פארגאנדס תו די סי ײ  שג
 םעסםנע־ םיט אםאםיאײשאנם, נאסעם
י ױיידז׳פעם. פון ם?ײצם זעצםע  װיי• י
 צאני גאגצען איבעו׳ן גיט זײנען דזשעם
 צ׳ד פון סאםטען די וואו דארםעז ;גצײך

מן מנסזםיםעצ  ײ זיינע! קצענאר זיי
 . '־tpy צאנד יעדעם אח קצענעחג »ןײצם
 םים• םאנ־םאנוםעפטשורינג דער .םטירט

אזזי שעפער, די אמ זאנאר םעם
מ <ױ אין נ«וז*ט אםאצ האבעז םיר װי  יזי
 טאנופעפט־ א םז׳ייר. ירעסערם חנם אין

 ארבײ־ תוגדערט בא׳עעפםיגט װאם שורער
 װאס צעועדצינ פאר א בצויז האט טער,

 רײ איחם םון װײדזשעם זייערע ?ריגען
 דעם םאר ארבײטען איבערימ די ;רע?ם
 בא־ ?ריבעז און טיתןסים צעהנרציג פאר

 צד איז צאנד יעדע אין «ײ. פון צאהצט
 1אוי געווארען געהענערט םיטצען םמם
 צעצ־ די דודך ■ראצענט וצנדערט װי םעחר

 ױניאגם די אבער יאוזר, טיערזוינןי טע
 אויוי מהןבערם װײדושעם די אויך חאבען

יראצענם. זעצבעז דעם
 חנר נאך עתזיםטירם צאנד יצדע איז

 אנװאהצ און שטיק־ארב״ט. פון םישטעם
 ײאר־ארבײט א< 1»נער?ענ« ױניאנם די

 אז און בעסער ארנײטער דעם םאר איז
 רי טאנצן צו ארביימער די םאר זיד צויגט

o אאםצר גרעםםע n אײנ־ יחיד־סיסנמם 
 «ז דאט אז זײ נאיבעז דאד צופיחרען,

 ותז שפעםער, אויף irum אפנעצישט
 םצווםוז דער צוציעב איז וואם אײראפא,

 ווןס נ»יארצז, רואיגירם כוכשטעבציך
 איײ איינציגע די זיך. צו שםען אביםעצ

 רורנ־ ן1אשםעומ1 װאט צענדער ראפעאישע
 אײנ־ ן י ו r זאצ ײאך־ארבייט אז אוים

 און!עצ־ עננצאגכ זיינען ,pnjm נעפיהרט
 אבםא־ זדז װאס צאנד אײנצעע די כיען.
 עםטרײו. איז װארארב״ם דאנעגען צום
 שניי־ דארטיגער• דער וואם גריעוי א 1אי

un* אונוער צו צומשימם האט םאועאנד 
 אונםער » ער ערקצערם טאנפערענץ,

 םעהר אדבײכמר דער האם ארבײט שםי?
 יער 4ײנ1וואראר אונםער וױ םרייהײט

 אז ניםזטכשםענציו פארנאגר עסםרייכער
מ  ײאד־ארנייט׳ יאג׳מ ארגומנטצן דיתצ
 17 צ*פאצ פי} ומצצער ־anro װןצמר

מנצמך אנ מ איז האם.  זודווערםײױ זיי
 ?א־ קאגםזחןנץ די װאם אויך אח סמנםס,

pw חװ־ םין פיטע p טאססצפטשחשרם 
 נדר וחנן אננענעבען האט *םאסיאײשאן

 ימזנםעדירט זי׳םער צעצגמן אנפאנכ האכען
ויי. נױס

נע־ ןײגען רעפארטז^ די נעזאנט. ווי
 fa חאנ אח־ און אינטצרצסאנט זעהר װעז
»1» ®יאצ ויי י י

 אין *ועטענדע קראנקהאפטע פון םיםן א נאר קראנקחײט קיץ ניס הוםםען,
 «ר נױםינ איז עס מען — חזסםען. סיר אזוי וױ און װארום קערפער.
 טאן צו װאם און חוםםען, פון נתלליכיקײטען די — הוםטען. דאם םטאפעז

י הוםט. א צו

םהי כ. דר• פון װ דובא

 יאגען. נעהםט .חיטוצ־״ שםרענמר דער
 פאו- אט צויםט... פינד דעם םיט םרוי די

 אס האצץ שטיפ א אן ייר זי טשעפעט
 אױא T« זי •וציגם באצד אבער םאצט.

n װייטער״ צױפם און n נאך פאציםםאן 
אח .סארפצט״ א י דצמרייכט זי איחר. ---------  ............... ....... UVUII

 נאנצע דאם אויםנעצערט. ב^ייך, פנים דער
דעם. אויוי צינם קצענד

 באווענט ראד פיין שטיצ. איז שאפ אין
i םױדמ... שאיד״. פיט ניט. זיד n נאט

!איז נאר־ סימ װי שגמקם רורך, און דורך איהם ״סארמן״

סי%ן סון
y אויך רצפאחט n  jmtwJw  m w דע־ 

ז צאגאט m פנגצאגר, « r o ,ווצצ־ טצק 
rm perm a  D«n i n אםאצנאםיײ די. 

נדײגד אוו םייצאחם ip םאט״עטי םא־
אצצ םיט איינגעשםיםם opt בויטײף,

י י אנזיבסצ}. םייגן
 oTDDMn גריסדציר איז יוססט יעדע־

 זיי- כאשציםצ ®אצנעחו די 1אי
p איינשטיגײנ «ן b u n p [געװארע:

 מניי־ אצגקמײנער אלאן ערשטפנס:
tw דער־ארבײנמר u a p אאגעהאצםעז זאצ 

pram םאכאט אץ זזםער פממגדען דימן 
 וזעצמז אױפ ,pnpujwp אי| אועוםט״

tar שעםנאעזעצם זאצען pram פאציסים 
 גאנ־ דער פון ארבײםער שנײחט־ די פאר
וחנלבג צער

םינוי םון קאםיסע h או :צװייםענס
 בח און יעצט צװי׳שעז זאצעז דעצענאםען

 אויםארביימען שאנגרעס, םון ציים רצר
 איגער פראנען אצע איבער חמאצושאנס

i ותצמ n נא־ דאחפען װעט שאננרעם 
 אויסנע־ זאצזק חגזאצו׳ןזאנם רי אצים׳נז.
 נע• די םיט אײנשצאט pא ווןרען ארבייט
 איצטעען דעם אויזי יײנעז װאם דאנמן

 אויםנעחיישט קאנפעחןנץ אםסטערדאםער
מװאחןן.

די אנבאצאננט תאם אז :ח־יטענם
 ׳טטיש־אר- אדער װאדארבייט םיז םראנע
i 6<עחם בײם, n די אז שאנפעחזנץ p n- 

jn םאתעצענט איז וחנצמ צי״אן, p w j 
אמערישא. פת צצזמאם1 דעם פון

 צזןנ־ םיעצע איז וױ אזוי :שיערםענם
i n ת די זײנצן ע חו  םון ס1באנ1םא סן

יעדע אין (כטעט אדבייטער, מנײדער
 נאצאנוען װאם שניירער י״ג׳ט.דא י»ני

 שריםטיציכע צו ױניאנם,' שאטויצישן צו
 י-1סיכ צו ױניאנם, נײםו־אצע צו יזניאגם,

 שא• יזע1 אצזא זאצ ױגיאנם), פאציםםישע
 ארנאניזא־ װעצמ באשציסען אױך םיטע

 ציט pram 1<«צונ?צא <אצ<מ טע ציאנצן
ניט. װעצכע און שאננרצם
jn !יר וועם עס װי אזױ m p י1 אז 
 די־ טיטיכנם עטצימ האמן ^צ שאטיטע

din דארום זיינען אויםצוארבייטעז, אצעם 
 פון שטיהמער, : tnaiau אויםגעשציבען
 ;ײר1אגש1פ םון יוםאס,1 מיטשצאנד;

 חעענ, װאן־חנר ;צםארשn פיד אודו*,
 דיזע עמצאנד. פיז םצ̂י און 1האצאנ םון

 וײ 1פי איינע נאהענט .זײנען1צענחנ אצע
 שענען זיך וועט שאטיטע די און אנדערע

 1פא װעט עם ווי אפט אזוי צוזאםעניײכמז
 אועאגיזאי זײעחן אהנע זײן, נױטינ 1איה

 עסם־ נײיסע האבען דארםען זאצען ציאנען
פענםעם.
 שאנפע־ un זיך האט שארגאכ^ שבת

ran א סיט נעשצאסען pc ra n נענאסע 
i םינסעז, n פון םזנקחנטער i n חאצענ־ 
 ױניאנס, טו־ײד אװ םעדערײשאז רישער

 אנ*1א באנשעט, שעחגעם א זעתר םיט אזן
 ׳ענייחגר האצפגדישען tan פין ט1ז׳»י

. ־■ ־ פארבאנו־ד
מלעזינגער. ב.

p ארטיפצען צװי' צעצטע די אי] i• 
pri םון םראגע י1 באשפראכע! 1םי 

 זײ םון זיר prp םען אזוי װי או| שאצדם
 אננע־ אייד האבען 1םי אויםהיטען.

 טאן צו Dpt 1זאכע אייניגע אגיו* ציינט
 םון װעחגך *ו פטיי שנעצער װאם אום

שאצד. א
 הוםם ר1ח שומט שאצדם צו גע?םט

 איז עם ?ראנ?הײט". ,װינטער א אצס
 וועצכער םענשע; א 1עפע1ט צו זעצטען

 צײחןן ניט 1װינםע םין םארצוצױ אין זאצ
 זע־- נאף ?אצד. א םון מאצ אײ( כאטש
 װעצכער םענשען א 1טרעשע צו איז טענעו■

 פון םארצויף אין טענ אייגיגע כאטש זאצ
 דארום װעצען םיר הוםטעז. ניט וױנטער

 הוםםעז, שון פראגע י1 באטראכטען יעצם
 נעהםט דאם װאנען םון איז, דאס ייאס
 פוז פאצ אין םאז ף1דא םען װאם און זיד

הוסט. א
 v אונאמענעהם זעדזר איז הוסטען אם1

 םענש א װען און םענשען יעדען 1םא
 נעוועהנ־ ijr צויםט הוםטעז צו אז םאננם

 צו pדיצĴט א גאף דאשטאר א *י ציד
הוםםען. דאם סטאפען

 נעבע; 1םי 1איה שענט ,1״ד«שטא
 איך הוםט? םיין שטיצען צו עטו^ם

 וכט1 צ״טענװײז און הוסט, אס הוסט,
ז דאם 1מי  שיעו־ נשםח די הוסט א

 הונרער- ט1ה« דאסטאר יעדער ארויס.'
 n םון י1צזי1פא אין אפיעצם אזעצכע טע

־ip m םאנאטען. װינטעד קאצמע » 
ipp צאננט1םא P”| 1אויםע ניט זאד 

 n .“הוםם דעם שםיצען צו *עטװאם
 p'p האבען וועצבע דאשםאה פיז אג׳ח1ם

re p n n שײגען חוםם, צום שייכות o n 
 איבערינ. נאכצזמ אין זיי[ צו ■אציענט

 צו פםור איז צאננם1פא ip ײאם אצעם
tnva און חוםט, םון׳ם i n 1ראשםא 

 ׳שםי־ צו נצײו םעריצין א איתם גיט מאם
o n  W א דאשטאר״ 1נוםע א איז הוםט 

פראםעםאר. א םפעציאציםם,
i ?1 יגט1ש איינםאצ גיט און n•אנ

?ip ,עם באצאתצם. ער װאם 1םא דאם 
 נאנץ פאצ inp’ 1אי צייכט inpr איז

ip איז op חוםט. א שטיצ?ן צו שנעצ ia 
 ־1אי די באזײטינ?ן צו צייכט אזוי ניט

Piar אויב חוםט. פח׳ם i n ווערט הוםט 
 םון׳ם pאו^זאכ י1 װערענד נעםטאפט

i װערם באזײטינט גיט רטpװ הוסטען n 
ipptaip זייז 1םו 1פטו וױיצ? ,א אױױ 

^ םי?צ א צרינט און הוםט ט ם ת ? 
אנקתײט.׳.1צ

הוםטען. i י ם װארום
 הםpנ אײן אטעםיע; 1םי װאם ט6צו די

 צוםט pp'i א צוננ?ז. אונזערע צו דיר?שט
in n ביז האצז אוכז?ר ײחי ייר ציהט 

n , י1 און שאסט?ז, בתםפ אונז?ר צו tp

n דימד פח  iran זיך נעשמם וואס טייצ 
 זיןי צוםייצט ?אםם?ז בתםם אזנזער אין

iP צײײ אייוי inn, צו:ג?ן. ביידע פאו־
i פון אנםאננ בײם אוימז, n צוםט 

in n, טייצ די opt פײ זיך נעשינס i n 
 טויצ, אונזעד םון װאנד 17הינםערשט

 םיט צוזאטזח זין 1הnצוםם' די שומם
i n ד שצימ? א (ושם). עהר,1שפײז־  ח
n צדויי די צװישען זיף נעםיכט ק?צ n־ 
tpi, שםייז שציננ?ן 1םי ודען און in p 

 .*ונע־ ̂הnצוםט־ די ווזדם נעםי־אנ? א
 שפײז 1אונזע דאם םארהיט?! צו דעשט
in a אוג־ 1אי ארײז נים זאצ נעםראנש 
^ ? pp’o אונז און 1צוננ? ז r in׳.;

 הא־ 1מי 1דארם? יצוננען אונזערע 1אי ־
 אםע- 1םי ײאס צוםט די צוםט. בצויז בען
 םיק־ שטױב, אויר 1אבע ענםהאצט טעז

pi n» םיעצע אוז ראבען, i•
n v w w אומוצ־ 1נו ניט זיינ^ װאס 

op זיינעז זײ 1נו ציר n ’i 1םא ׳שערציך 
צוננ?ז. pרpאונז

אונג^וינש־ ptp’i דאם םאהזיםען צו
 אונ׳■ 1אי יינשוםע|1א ניט זאצ?ן נעםם טע

pipr צונגעז r״pj| װעגם איגערציכע די 
pc צוםט־ר אונזערעpהIn מיט באזאתם 

pp^pooipi,  שצײנינסע םיט צ?צען ^
 זזצצ ארוים׳אין שםעקען װאם הערעצעו

)po (auptp זייער צוםט־רעהר?;. די 
^ אצע האצטען צו איז אויםגאבע  אוננ

 די צו זײ צוצאז?ן ניט 1או נעםט pוזינשט
ך מ י — J—לונ

 כאפס נאםט 1אועעװישם? 1א אויכ
i 1אי ארי'! זיך n צוםט־n,^םאכט ה 
ױ i דאם צו גצײד י n  ip i’K 5vmn 

i ,1הnצוםט־ הויפם n צופט םון צופצום 
oipn סוםשוצ?ן י1 אזיף, צע”ײ א אויױ 

no א םיט און צוזאםען זיך ציה?ן בויף 
 אי־ צppn אטoipa 1 שטוים מעכטינען

m m M jti i n  tpi א אוז אויפנ?יײטען 
 ויסנ?שטויסמ.1א װערם צוםט אם1שט

ip r i זיך םים ציהם צוםם שטראם ’in P 
 אין זץי •נעפינט װאם נאס או:נעװינשטען

oo^ i n־ipnrn .in n נװאצחאמ?ר 
חוםט. א איז צוםט םון אתיםשטוים
 שצײם י1 אס1 ט1פאסי סאצ םאנכעם

 אק־ צו װערט lnהnצוםט־ די םון הױט
 אום שציים. צוםי?צ ם1אדוצי1פ און םיװ

 ««ע1םיז* ?ן1צוםם־חױ: י1 אױםצוריינינ?ן
 י1אוי םיה הוםםען שצײם, אננ?זאם?צםע

o n האבען 1םי װי אוםן ip .tio באשרי־ 
pi.נעהוםט נים װאצטען 1מי אויב ׳ 

 צוםם־ n שטאפט1םא שצײם די װאצם?ן
tpirpn 1 װאצטעז 1םי אוז nשםיpט Vi׳

•tn aa
dp צענ־ םפ?צי?צער א רא אויך איז 

ipo ײאס תאנםראצירט, װאם ר,1מא אין 
איי־ ווען הוםטמן. 1םי npi םעטינ איז

iptpn ר םן און אין מנ  אןן מרײצם ם
Dpi הוםטען. סאראורזאכט

iP&oin א דארום איז m* נוצציכעם 
חי סיסעצ ײדיטמם01פ» מ ת צ ע i. ױ n 

 גענען רעהרען קוםט די סרפיצס קערפער
 תום־ דאם .oepi אזע?וזינשטע פיעצע

»pn צוננען רי באשיצט pran צעעםי 
m קצימע און.בײ אנקחייםעז1פ a p, אצ־ 

po און צײם W 3ta  pptaip,\ װצצמ 
prrn הוס־ גים קעמן ־אדןר שװאך צו 

pro, דארום זיו ?נטמיקעצס w אפט 
 וואס ײא־פאו• פשוט ?גטצינדונג, צונג?ז

m םעכאניזם הוםט mpo tPP בא־ גיט 
צום«דר*־.רען. די

- . ! * } H V
חוסטען. פון נעמאחר די

 נוצציבע א דאתם איו הוסטען דאס
/1 נויט־סיננאצ אצם Dipn עם זאו•  א

opiop אין ארדנונ' אין נים איז ipMw 
ip iipp. אין און in p r m צײט earn 

dp צו 1פטו םיט?צ א אכס pnpa .אן פח 
o נאסט אוננעבעטעג?ם p i חאם T t 

p אין ײ»?כאפט1א n n n tn i?  npraK. 
ױנ אבער,  א אז האצם iPODin art א
t 1׳1םא שעדציך op tram צײט צאגנ? i’ 
י ״ וונד.

 צאנגע א אן האצט ;poDtn opt אויב
 .IPtmmr dpidp 1צוננ? די pnpn צייט

^jpI< די ibd Ipui זייעד פון טײצ א 
pצאםםיציטpזײ און ם ipjpp ניט דארום 

jpp'pip נוט אזוי r״ip סון אןיפנאבע 
 םי?צ אזוי ftripjoaiK אח אױפנעתטע)

פתוזער. װי צופט
 v at אויד ט1פיח הוםסען צ\םי?צ

בצוט־ אצנ .pm נצוט אין העכערוגנ
p irp a p , pnpn untan״  pro וױ ^

prp עם'ipnpr די פון o tfi־p n n n 1אי 
pננp און בצוי jnpa װאם האצז lrpצpז 
pni ?צו א םון 1נ?םאח די הוםט. 1אײנ 

מ ױ p בצום ה m א ראס איז ^pa 
 סע!אױסתאצ ,מכי ipp אטװ כדחמצ•,ו!צ

p m  o n, און פצאצט i n םענש IPP 
אפאפצע<«ױע. אן פון שטארב׳מ דאן

 געסטאפט דאח״ היםם א ציי פראנע די
in y  inpa ,ויך װענדעם ניט to Dvan 

o n בר״ננט טען0הו ראם צי pntu אדער 
 אוים־ העצפם tpooin Dpi אויב שאחח.
 אנ<עואטוןצי lit צופגדח^?ן n רײני:?ן

po שציים in a ?אוגנ?ײעשטע אנחס־ 
iviar איז oai ?אנ־ אין טצציף 1הוםט 

dp pace' דארןי םטאפען צו op pro 
 Dpi ipia אויב שארצייכם^. נצױז

ip נוצעו pa'P בוײיננם הוסמ?ז p  Dn 
נעםטאפט דארף און יטעדציך op איז פער

inpa•

ר ע ד ל י ב ־ ס נ ע נ מ ל

ראדוצקי. א. פון

פארלא־ צו װעםען אויןש זיך האם ער

in די װען a p שטוב, פון אװעס נ?הן 
ias a צו i n ,א ארביים »a ip׳n p a — 

 טוט ^pi פח d*wb ip יצ־יכט ם?וצ, אין
 די .אחםװאשעז• זיך נ?וזטט אח la יױ

o ײייכ n n i ייך *on שטונ, איבער׳ן 
 1פי 1געשי dpi צואװאשט אויוי, רוימם

odpdppti, םװעעצם dpbp 1פא TI• 
opt D זי אז ױך חכט איהס in־iiB ^איהנ 

 אזױ איהס .אויןי ןpאצD נצי??ז איהחג
raro אן ?אצם•  ip a ip i’a שטוב אין — 

pm די ,ip אכט1ם pr mhi’P אויפ־ איחם 
 1אצט? p’p נים נאך איז ip האצטען.

 אבװאהצ נעאו־בײט, נאך ײאצם *ur םאן,
ip און 1טי? שוין איז jjipdbdpid' ib 

 איעער? די אין כוווח• n אװ?סנ?צ׳מס
 ־נאד ip װאצט jpipaoDn iio 'אהר?!,

;o”hbp. איימװ?ר זײז ip rp ii איז 
ip ולי ציעבצר inpn איהם iarn o פון 
 אז DD״ti ipo װייצ את סינדער• זײנע

V האם o»rt ip n y  ia» a ,ארבי*ם«ז
 :ארבײם ־an אפמפון איחס ipd סםאפט

ip פון ־ומט ipMin -ײ

;yTir up ̂

i צו — שאפ. אין n דינען אדבײם ביםעל 
 iropa אויױ זיך האט ip ;ביצכ?ר 1םי
פארצאזע!״. צו

ip שטוב. איבער׳ז אום זיך דרעהט 
מ וײ 1אונטע ויך פצאנטערט ה?צ־ וויצ פי

. dpbp ipo .שרייען ווײנ רי נעהםט טאן 
op א םאר ניט איז' i"p ibd בײט.1א 
 איבעויאצ אן םם1זוא ip צסאי ײט,1ש

 proarpua אשעס (.ponai'D שטיקצאך
 ־an ipp pro אנגעתיכערס. איבעו־אל.

 האצטען 1גא זאצ םענש a װערען. שטיהט
״I jppB־a אײן אין .

ip װאצט puaipi( אבער איז נאס, אין 
 בצאזט װינט ippiaoo אוא קאלט. אזוי
Dipn i ם.1רא הטm און r צא־ איחם? 

 שאשצען װאם םענםםעו־ די טיט פעגדיג
o הוישעצ םון 1מי m םיט און זיר, ia i 
 1הין־און־הע זיך פט1װא װאס ד1יא אין

j םיט ’tpo a
— m ,נ?תמס װינט ip !1אי צאכע 

 איהם. 1פא dtpppj אםאצ האט ipn זיך,
in ווינםע! אזעלכע צעתן און  iPipi בײ 

 הײנס און !װערםה א dpbp נאחאט איהם
i n  pm אין 1נא איתם תױיםאפם ווינם

mm פריײיוד״דזמרריי* n r י ו ו « «en m

 .DVDijt דער איחם םארכאפט לײב. זײן צעז
ער סלאמען* נעהמם הארץ חוס
 אין וואו ערנעץ חאילח ער סורא האם
 מפע־ װעט ״אנמזר פאצען. אװעס ניט גאס
 טוט ער, םראכם ווערעז/ ווארימער טער

 םווע־ צוריטענעם א׳לםען אן זיך אויןי אן
 בײם װינקעל א אין זיך פאררוהט בזער,

 סיגא־ ביציגען א םאררױכערט םענסטער,
 גאס דעד אין טרויערינ קותם און רעטעל

• • •אדוים...
פיקעטם די

 אוים׳ן לײטע, עטליכע ^טעהען, זײ
 אין געביי*ע שטײנערנע א םון גאם עס

 זײ זײער״שאם. זיך געפינט עם זועלכער
ת אז עז״6זואטע״ און עטעהען  סקעבם ק

 נימ פלעצער זײערע צולןנ^ען: ניט זאלען
 בצאזם״ װינט קאאטעד א פארנעמען.

 זײערע אץ שנעע לײכטער א עמײסט
 אויעחנז, די פאר ־זיך כאפען זײ פנים׳ער.

 אן םוט אײן סלאפעז הענכ^ די זיך דײבען
 אנגעטאן װארים איבעריג צוױיטער. דער

 ״זײ םון אײנער און ניט. הײנער זײ געהען
 צענגלייך א םים איד, דארער הויכער, א

 א :זומערדמ גאר געהמ בארד, שװארצע
 ןוןים־ הויזזמ״ אלםע דממ רעקעא, דין הורץ

אױם׳ךמאפ. קעפסע א םים שיה געדרײטע

 יין
p עלײ

שיעדעגע החשטען. םארטען פאר
 סארטען פאױפידענע דא ױינען עם
 ורעלכעי דאהט^ר דעם םאר ,און הוסטען

 ה^וט כאראסטער זײער כױט באקאנט איז
 באדײםונג. בא׳צטימטע א ױי םון יעדער
 װ*ס חוסט א הוסט, מרוגןעגער א םאראן
 םון מאײם לײז ארויםברענגען ניט העלםט

 װאס דערםאר איז דאס לופט־רעד»רען. די
 צוםט*רעהרען די םו[ צעלען יפצײם די

 *לזים, צוםיעא קײן ניט סר^רוצירען
אזן געריכט אזוי איז שציים די ארער

 װע־ רואינירט אײביג אױוי אונטערגעהן,
 אנערקענען. ניט םאכט זײער ער װעט ׳רעז

 גאוי״ זײ — נאכגעבעז״ ניט ײיצען זײער
 שםאס דאס טרײגט ער *— ניט. איהם בען

־ זײ. טראכטען —־  מוזען וועס ציעג ״די ־
 זײ טראכטען — היי״ בינטעא צום הוםען

זיר•
 זינגט :שטאמןער בצאזט װינט רעד

 םעצעםאךהראטעז. די דײר ציער ויין
 ״ערד דער םון שנעעצאך הצײנע רי הויבט

 הופען «ײ פנים׳ער.- די אין זײ שםײםט
 אין אוינעז, וױנגהםארםרערסע פו) םיט,
 ער־• םון ניט זיר באױײזט צי זײטען אצע

 אוײ אן אן קומט םצוציפ געץ״א^״םקעב״
 צעבעז שטעוזן שנעצ בצײבט טאםאביצ,

 0!סקעבם שאם. דעם םון אדיעגאנג דעם
 י1אוי קוקענדיג פיקעטכ, די אוים רוםעז

 זיצען.איגװעניג, װאם צײכמ דרײ־םיער
 פא־ דער םנים׳עת נערװעזע בצײכע, םיט

 גרייט סצאב, הארטען זײן ציםמאןיציהט
 פרױ א אנגרײפער. םון סעפ שפאצטען צו

 זיך, באװײזמ הענט די אויח סינד א מיט
 םים און ערד דער פון שטײן א אויןי הויבם
 איהס זי שםײסט *־אםט גאנצער איהר
 געתדער. א וחנרט עפ אינוחגגינ..* ארײן
שמרענמזר דצר



ײנ ם^נ •יג&הגרעסידען י עם Urn סען הוסטען םים ד*ס ווצווינ
ארוינוברענגען. ןים

 n הוסט, םייכטעד א אױך םאראן .
 ארויוי יא בףעגגם מען וועצכען דורך אוסס

 סםאסען, גיט pm טאר הוםט א?א «צײם.
אגזאם־ זײ צו געםיהרם װאיצט דאס הייצ
 צוםט־רמח־ די אין מציים צוםיעצ םון *וגב
 רע־ ערגסמע צו ברעגגען קען דאס און חון

i. ווטאטעז•
 קצינגט װאס הוסט א אויך .פאראן

 קוםט דאס חונט. א פון ד&װקען דאס ווי
 װערען בעגדער עטים די ווען (??ועחנציך
̂וװאצע(. נע

 ,ווי טובערהוצאזים פון םאצ א אין ‘4
 איבער דעקעל דאם האו סעלע אין
צוסא׳ גוט ניט זיף lyp ט־רעהר1צונ

 עס װי קיצאנג ועם הוסטען דאם האט כען
םאס» «וסטע א םון געסוםען וף*צט

 םון ווערען םאראורזאכט הען •*הוםטען *
 םון האאו, אין רײצונג װעלכע אימענד

 העגנט װאם *צינגעל/ צאנגעס צו 'א
 גע^װא־ םון גוטען, װײכען םון ארוגטער

 אטעםען םון (םאנדלען), טאגםילס, לענע
 םון און נאז, רורכ׳ן אנ׳שםאט םויצ דורכ׳ן

 גרײםם װאס קראנההײט װעצנע אידגעגד
 אונזערע אדער לוםט־רעהרען אונזערע אן

 װאס גענוי זאגען קעגען צו אום צומען.
 דאת* ידער טוז 1ה\םטע םאראורזאכט .עס

 דעם םויצ, דאם נא̂ו די עקזאםינירען טאר
 איז עס *ראנסען. םון לתנען די און ח*צז

 ״דאסט*ר, ז^גען: צו גענוג ניט דארום
 טיד גיט יהוםט שװערען א םון צײד איך

 אן הוסט.״ סײן שטיצען צו עטוואס
 גענוי םריהער נצז דאקטאר ארענטליכער
 ער אייחגר סאציצנט זיין עקזאםיגירען

pp| װאס בא׳שטימען op סאראורזאכט 
 טאן דארוי םען װאס און חוםט ריעזען

איחם. םאר

הוסטען. געגען טעדיצינס ®עטענט
 מע־ ®עטענט ם^צע םאראן זײנען עם ־י

 גרויםע א און חוסטען^ געגען דיצינס
 א םון לײרען Mi װען מענמען צאהא
 אד־ די סטאר דראג אין זיי קויםען הוסט

 חוסט אאע די תוםם־םעדיצ׳ין. װערטײזםע
 צענ־ דעם טי^װײו באטויבעז סעדיצינען

 דאם קאנטרא^ירט װאס םארד םון טער
 שוין האבען מיר װי אבער חוסטען.
 מאיצ אילע ניט דאס איז געזעחן פריהעד

װינ^צעגסװערט.
 •װערען מעדיצין פעטענט זעלבע די

 םיר הוםטען. םון פעלע -איצע איז גענומען
 דאס געזעתן פריהער ש(י\ אבער האבען

 גיצײד, ןײנען הוםטען םון ם/ג<ע אלע ניט
 עס איז פעיצע סאנכע אין װעהענד א̂ו

 עס איז הוסט רעם סטאפען צו ראטזאם
^עדליר. םעיצע אנדערע אין

קראנק־ הײן ניט איז הוסטען דאס
 א בלויז איז עס זין־/ אךאון ר.ײט

 הוםטען דעם דודף הערםער. םון טיגנאיצ
 גע־ עטװאס דאם קערפער רער אונז זאגט
 םעכא־ אטעמונגס אונזער אין זיך םינט
 אויב זײן. ניט דארטען דארף װאס ;יזם
 צוגעהן עןu דאס אן האיצט הוסט דער

 אונטערזײ ילאזעז זיף און דאקטאר צו.א
 הוםט דער װאס אויסצוגעםינען אום כען

 װעט אונטערזוכונג גענויע » באדײטעט.
 קערפער דער זואס צײגעז דאקטאר דעם

 װי fi» סיגנאלעז, הוםט דיזע מיט מײנט
 װאם1 דאס םארריכטען דארף מען אזוי
 העריער דער איז געװארען האיציע איז

םאשינערי.
 װאס הוסט סײן ניט םארנאכאעסי׳נט

 אבער מאכט צייט. לענגערע א דויערט
 דאקטא־ צו איצײן זיד םארזור סײן אייר
 טאן צו װאם װיסענדינ ניט װײא #רען

 םארקעדט יונקט טאז נראדע איתר קענט
 אײער אין װערען נעטאז דארזי עס װי

פאא.

^ »ז» — מאכער. סהוירט א י י  קען ב
 סײיזנז װעיצז, •»רע*ענםליכ« גים םאר נ«®,

v *ד״בם וןייגער im w |»» נאםצז״ •*'לען 
ען צרגסםע סאכם י«חר גונג לדי ■ו  געגעז ^

 םי* ®י־וישרוםען םוזמאידור םעג*ען, גזןוויסע
* װען ג^סען. פולען ן*י«ןןר  די לײש »א גי
 זי jut װער:^ איחר «וין בןךנ^לדיגוט״ גאנצע

א סאנעז לעזער חןנהעגדע אויןי װע® מ  א ד
^ וארקערםען רו עד  »ויד װ*ם איתר ווםו^ אי

מ ןt$ גימ  אנעד באאזולדיגמע. די נעםען די סי
ם איז זאם אןיך ב דעכם. ני ײ אוי  ®וען ז
 גי« װארום געםײטוײמען, אזעלגע אלע

 םאבען און אפעז גאנץ זיי געגען ארויסקוםען
nr ײן, ? ס*ל אלע אאר איעםאל אומ״עדליך  ג

עי. אזא פאר^עגםליכען נ«® קענען םיר ביי
ם. בן מ ;*יחר ץענש גערעכם — חיי זי, ני

 אײך און אעום װיל װאס פארפיחרןרין, די
רע גוגזע, אײער רויבען  אויר «”« קאםש̂נ
 דוורום, »ייך ראפזחען םיד בםלים. דברים
 ארויס־ ז־^רפמזען, װײמער אייך זאל זי אויב

 סאר^קטער־פעסםקײם. אביסעל צואוױיזען
 ״דאנם װארמ ח»רבען םים׳ן ג#ר איהר זאגט

 ?י װי זעחן, <ועש איחר און מי״, באםחער
 אנדערע כדי אײד. פון אפטראגעז ?יך װעם

 יי אין בליק א כאפען וואצו ניעערעע,
 װײ• גןןש אז םייגען, גים זאלעז ^אסועסען״,’

 איז «וגעםאזעפעש, אײך *ו זיך חאט עס װער
 ערקלערעז׳ ד$ן םיד <וילען זײערשװעגען פאר
 אנדעי קײן װעגען נים זיך חאגדעלט דא אז

לגלן. רחמנא םוזע, די װי ״זי״,
ײ#ל« איחר װען — ^ לאקאא םעםבער

, באטת אונו סיט מ ד י ט נ ע מ ו ג ר  א
 אייער פארעפענטלינט זיגער םיר װאלםען
 גו אלײן ליב דוקא ד.#בען םיר •ווײל בריען״,

אנדעיע אךיך זעחן גו און ןןרגוסזןגםירען,

 ארונםעדגעחן דוקא סוזען זןל אײערע וואדוס
םוי םיר קאנען w *וליעב גאם אין •אר־ א

אמעחן.
 זיעעז םױ — ־ טעאטער־ציעבהאבער.

 און צײ• «וען וועלצז *ון *עז*חן נצווען
 אריעען נצװיס עדלויגען, *m <וצלען אלאץ

®אג״־׳אראגע, קײן ניט דאך m •jr ךעם. וזעגעץ
ע גיט א«ז עס און — ט י ו  אײלצן צו זיד ג

 און קען םײנונג״ אונזער לוים קויישיק. א םיט
ן ז#ל  גזדירײ קריםי? די פעלע םײםטע די אי
 אזוין חאט עולם דער װי דעם, באך \וערז» בען

ם חןרןי קריטיק די פיעסע. די געזעזןן  ב*- ני
 פאר אדװערםײזםעגט *ן אלס װעדען, םראכט

 איז קריםיק די איהר. כעגען אדער •יעסע די
ג םי ג אלץ, פון םעחר נוי טי  װאס ׳דעם פאר גוי

 ד*ן קען ער און געזעזזן, ויעסע די ®וין חאם
 םײגוגגען זײנע אײנדרוקע, זײגע פן>רגלי«כען

קער. פון די םים םי מםקרי
 געײעז גור װ#לט עם װען — גאלוב. ף.

 מביסעלע געפ^דע.דט װאלט װאם איעיגעס,
 !ןים עס ם.יד װןןלטען אויפםזןרקזאםןןײט,

 װאס׳די ״איז צדח די אבער ;געםן^ן •ערגניגעז
צץ אנ זוערען, אומגעאובײם ליך1געג םוז זאד /נ

ײן ז*ל דאס סרי י ז או *ועדען. *ו געדדוקט י
לע־* נואג *א אגגערופען דצן עס װאלטען םיר
גע־ װאלם עס און ארבײטסםאן׳/ אן פון בען

 אבער םען דפרן״ לעזענסװערט, געװען װים
 םעהר גאך און גײם, סך א סך, א האבען דערגו

 מעחר געװען עס װןןלט דערצו נוח. און געדולד
 װאלט װאס דעם, פון אויפטו גײסםיגער דער
 און אײגענע, אײער װי איבערגעיןכדערעט, עס

 װען געחאט, פאראיבעל אפשד, ׳נאך װאלם איחר
אוי־ דעם מלס אײך, אגגעגענען װאלםען םיר

n ?ס• איזזר טוש זאסזעיבע. טאן ^ t .®פאו־ עמז אסיגמלע א אוגש אןן דע* פון ט^ר ני 
רעפרגאניזא־ דעם פאר אתוטעגטען אוגזערע

 דער־ איחר גאר ״איחר איגכ^רירט ציאנס-ילאן
 און קענעדע אין סטרײק דעם אן אונז מ^נט
 ענא)־ םבוח גע*ריבען זזאט זיגטאן װאס ד#ס,
 ח^ט אבער אלעס דאס װ. .r און נאטי

 ״ויפז ענין. דעם מיט טאן צו ניט להלוטין
 ארבײםער ^לע אז נים, םײנט ױגיאן״ ביג

̂ל. אײן אין צוזאםען זײן ^לען  איז ד*ס ח
 איז חאל גרויסע אז$ ̂פינ אונזיץ. «ז דאד
 פאראײניגש װי מענ׳פעז, װעלסג גאנןנער דעד
 ט#ן צו נדי זיך, טוזען זײן, ניט זאידען זײ
 זייע* לויט זיך ^פטײלען ארנײ־ט, נויטיגע די

 לויט איגטערעסעז, ס^ציעלע :אזור^״ייע
 װ. אז א. געשטאקען טעטועואםענטען, זײעדע

 מע־ טיר איבעי:*<-בען. l ; »יר.ױ ידפ״
 ױניאן, גרויסע אײן פון האדשען דאיום גען
̂ך און  *ױ א זײן דאדן״ עס אז פאראזםעחן, ד

 נאטירליכע פארשײדענע איחדע אין שײלוגג
 אז גלויבעז, אויך ?ענען מיר עלעמענטען.

 עקא• געוויסע א איענעפיחרש.װערעז דארן• עס
 נים ז$ל דאם און ׳זיך לאזט עס װאו :ןןםיע,
 װאס אלע. פון פאראיעיגוגג * דוקא םוינען

 ס&־ סעםפעל די םון פאקט דעם זןגבאטרעפם
 אום־ איצטיגע זײערע און ׳ס לאקאל אין נער

רניט דעם װעגען םיר קענען #טענדעז,  זןך ג̂ן
 דעם. םימ באקאנט ניט זײנען םיר וױיל ׳גען
 #ז פפיאישעלעז, זיד קוים אנער קענען םיר

 קלענערער, א סקײל זײער איז דעם צוליעב
 זײנען סנןײלם די װײל פרעסער, די פון זוי

 פון פארחאגדלוגג א נ$ך געװ^רען כא׳פםיםט
 די םים אאקאלם אלע פון פאראזטעחער די

 די זײן ךןן קען ךןו טו מאנופעקטשורערס,
כוחות? פון גושילימערונג א פון ׳רעדע

 לויט בײדע, «ײג*ן ליעער — נ.—ת ה.
מ זעחר םײגונג, אונזער  איז עס געראטען. גי

 קײן און רעםעגי®, *ואיעל אביםעל ®וין
 םיגדסטע די געבען אונז זאל װאס װאוגק,

 קוריאזער דעד װעגען איז דאם ערקלערוגג.
ל ד ײ #נו — אגדערע די אנבאלאגגט װאס ;מ

? מאגעןדער

־- ,׳־-•

 א אםאל אײך קוםם עס װען צוקונפם. די
 איחם אײד ?יך װילט ^ואם געדאני״ גוטער

פ׳ן מײינגעז  און אן, עס ערײבט פאפיר, אוי
 לײענט ד^ן םעג. פאר א זיד כײ ליגען עס לאזט

ב זיך, פרעגטגײ און אםאל, גאך איבער עס  אוי
 אויםגעדריקם געל^אנם ניש װאלט געדאגק דער

 אגחיײ דאן װעש איהר קירצער? פיעל ױערען
 אויסםע־ אנגעשריבענע דאס פון פיעלעם כען

 ־m פיעל, אזוי אויסגעםןנקט חאבענידיג קען.
 געחאלטען םאםזגצם דעם אין חאט אימר פיעל
 יויבער עס אזרײבש און נעחםט גװםיג, פאר

 איבערליגען וױיםער לאזפגעם דאן רײן. אויןו
 אפאזר, אםאל. נאד עס לײעגם און מעג״ יאר א

 אז־ איז װאם עפעס, געפינען װידער איחר װעט
 צוצו־ נוישיגעס זעחר עטװאם אדער כעריג,

ב ערעט, דאן און שרײבען.  װעט איחר אוי
ײן אלײן  יעדאק־ *ום עס עי^ט גופריעדען, ז
ער איו עם אויב דעזזאקטאר, ךער טאו*.  ריג־ \

 די דערקענען לײכט װעט דעדאקםאר, טיגער
 דורך ארםיקעל-אזרײבער דעם פון צרנספזקײם

 אםאל איחם קען אלײן דאס און ארםעקעל, דעם
 איז װעלכער *רטיקעל, אן דדוקעז «ו כאוױגגען

« אפילו ־* ^י־אי־אי. גי
 און געראטען זײגען בילרלאך די — ר. א•
 דאם ײעגעז ײערען. פארעפענםליכש װעלען

י װעלען אנדערע אזיעטער. זעחען םי
נימ. עס געפעלט אונז י— ץ.—ם צ• י•
ם איז דאם — םאצצה. םון םײינד א  ס
 װעגע• אײערעד. װי בריעף, אזא •אר וענוג

 יצדאקשאר יעם באדארפט איחר חאט סטענס
 איחר וער1 פעדטרויען, אײער אין געחםען
ײן; קען פרצסע, ד« ןײגם.  אונדעכט טוט ז
ר עט« פאר^ןןײגט זי אויב מ  נאםענ־ איתר, א

תר יעבם קײן נים חאט לאזער,  פארצו־ עס יי
 חאלט איחר װאס דאס, איבערעס, װארפען.

 ניש װײם גאך איז ד^ס פאקטען, זיכעיע פאר
 אוגםער אז מעגליה זעזזר איז לס פפרן ?יכער.

ײן ער ז^ל אוטשםענדען די  •אסענדעד דעד ז
ארבײם. די פאר םענ®

 אין בריװעלע, אייעד — טאװיצקי. א•
 דו־ דר. ׳אםארק נאנץ לויבם איחר ײעלכען

 טיעפםטע אזנזער האם ^רםיקעל, ב^זוסקי׳ס
 װען בארנים, אינערםרײבם איחר סי׳םפאטיע.

ײנען אר־םיקלען די אז ז*גם, איחר  גזדאריכען ז
 ?יעען און #•ר#ך, געאזם^קער לײנםזנר, א אין

 עם איז אויך לעזער. פאר׳ן *וגענגליך דארום
 אומער »י צײטןגג, אזא אין רוקא אז אםח,

ײן wrny דארפען ״גערעכשיגקײט,״  אזעלבע ז
 ארהין ברוחגי אז גלויבען, םיד *רטמןלען.

אבען אי«ם אװין איז ײנפא^מ ם י אונז. םי
על אײער איז ”ס. ןןײער אבער מו  איז מי
 *ו אוגזפאר^יטענדליד:■ אי<גאנ«ען אובז •אר

םעתד ^נז *י «ראדו טבלויז טני םײנ <עזוגד, ײן  ז
 םײנם װײךזאעס חעכזנת און^קריגען קלאוקס^

 גןך קלאוקס םעוזל װאס םוזען דערפאר אז גיש,
ס1װ חעכערע װערען. םאכמ ע » ײ מ י  *ו סײנ

 *רבײ®, דיזעלבזן פאר בצצאחל® סעחר קרעעז
 זוע־י געקראגען פריחעד תאט סזןן יועלכע ואו־

. צי ע ױ, נ ה זיין צו גי ײן *ו םײגם געזוג  א ז
® וואם מעג*, ר דאס.«יע מ טן ד  ױי

ײן *ו דז^^ד-דעוי צר סײנ® געזונ®, ז

צן ײנ ו
 ״ j יין •ורײנאולציצ!

 j לאיצי״ אובזער בײ אנאיעגען זצן
 • ^גצזצונליכקײא״ ױן נדענעמז ויי p« איז

jr ®sm•> »יועלצז דאגצגאן, חאבען ני v o • 
qr נ** «ויג איגגאנצען. פאחנפעגמליכען 

 ם»א! אזוױמ «או בעװיםע <י» םױ װעלען
 אוגזצחנ ®ז חאפעגדיכ אויסלאזען, אינגאנדען

 אאס פאראאחןזון בםילא *וין װעלען לןנ?ער
«»ן. ױ חאבצז ?וי

מט םיר — םארבער. ס. לי ארעפעני  י
ן ױידעתואל® ער כא®® ®ריעי, אײער  m אי

» ךי געגען מזןנות אלע ^ו אגי  לאי «ון רעארג
ז קאל ^ אי ז חאבעז םיר װעלצע *וי ײ׳  ג

 ווילצן ס«עציזנל אײר ®אר גצעגמפער®. קלאר
y i v o ײ װאר« דאס אז םאכצן, קל*ר  *ומי

ך א זוירקליד איז צוברעקלען און לען ח ס  םי
 ײי ױגיאן״ די ®לאן. דעם פון אן1«רעזעגםא

ט קען איצט, איז זי  םי® אשעל® און גי
 אס איעחײםליכעס. עטװאם איצט פ^ר ניט
 גצייז גי® קען כאאפ און #כ»אס א בלא® איז

ן ר׳ מ ״ ^ <ואר® אז ײ ק ע נ  lift םאכען און איי
ם באעטימםעס עםװאס סאאס טני צ  צובחמ־ םיי
ז <י®, מײג® ױגיאנס •עדוםמ־־יעלע לצן. • 

S5 ײן םוזען םויזענד 50 פפון  *וזאסצן. אלע ז
ײ אבסורד. אן ךאך t»ft דאם ען ז  זיציצז םוז

, באשמיסשע אין צומײל® ען ױי ײ כד« ג  ג$ר ן
 «ין דער א«ז דאם און ארבײטען, קענעז לעז

 «ון טענח די .אנדערער.. קײן ׳פלאן פון׳ם
דן דזעאינם א ארגאניזירען ײ-י א א  עק־ די ב
 איצ־ די אונטער איז ל״י־־אלס זיסםירענדע

 אםו^ באגרינדעמע. גאגץ א אוסאזמענדען, םיגע
 ידאיאחניא־ 8 אײנפיתרען *פעמער קען םען

ס m אגצי• ®.«יעסצחפאפפאד נעלע א  «fH י
 אלש בןארד, דואאיג® דער װעם װזגיעז, געשאן

ײ 1PW קעריעראײי•®׳ פונקציאנירענדע *  לי
j אין ^םײנער פיעל גען jm ו י  דזנגפאר י

Ihm די זאל אנפאנג פון אז גלײכער, uft 
ײן ®עחפאפם ^י ןדער מעתר & ז  צלײ״ װעניג

® קען דאם און מז, אויסגצפ^ר ע  um וי
פן די • זמנחנן רעארגאגיפיר® װע® ױני י  א

 ®Jjm איחר נא®® ׳*לאן פ*רגע׳»ל*געצעם דעם
אד פאמייטעלטע אלטע אגרופען עס  ארגאני

 זאמר דעם פ^ר אזל^גם אין ציאגס־פארםען,
 — אזאודואו־טרעםעראזאא® די «ון •ל«ז קלוגעז

י װאס פאר עטזואס,  MUftoyp #לײן באסעס ו
a אגבאמרעפ® װאס כוחות. זײערע אלע םי& r t 

 אי־ אן דיקא דאס איז םעגטען, אין מאנגעל
 באארד .rpp דער פון ילאן דער װארום גוםענם,

ד װערען. אנגעגוםען ואל ען םי ע  יזיכצר זי
אן ד^• אין דא |y>nr Djr אז אע ױני חני  חונ

 איצפאצאוי דער אין כער8 םענ״עז׳ פעחיגע
אז גי מריו ײ קענען או״  m קוםען גאױני® ז

ײ פון וױיס קיעער װאר®,  9$ #ון צי®, ז
ת, פאױלארען ךארום געחען תו טע׳׳גו f גו n■ 

ײן גיצליך זעחר צעקענם וואלטען  דער •«»־ ז
אן, אן די װען ױני  אביסצל געױעז װאלם ױגי
 םעחר געחאט װאלטען םענאזען און קלענער,

jm** די אײנע דעדקענען צו געלעגעצחײ® n 
 פראגצ, דזטודיסדיקאואן די אנבעםרעפט װאס
אי דער םי® ®$ן צו װעניג גאנץ עס ה$ט מ  א

 דעםזעלבצן און אײן אין גיזא*י*:ס־פ#רם.
wnr אזעלכזן 'פארקוםען קצנען T ^ T o n rm 
n אלײז סענאמןן די ׳זועז פראגעז, «אן m jw 

גײס®•• פןן ^סופע נידעריגער נאנץ א אויןי
 חצליצן נאר קען דערצו מנ»וויקלו/ג. נצר ,

מ טעחר און טעזזר ?אן•: אײן פקלציו אוי
 ארבײאפר ךז ביז און ארבײמער. ךי צװיא^גן

 ®יי ױי דענקעה און פיחלעז ®לײ^װעלעז
n ®וין דעם פאר גע^ילעג דער <ועם איצ®, r t 

ט איצש, ביז װי אנגע״ן,  גאנאנז װעלכען םי
אנרופען. גים או־גאניזאציאן די זאלט איחר

 אינםטאלײשאו און עלעתשאן
*שיסאנ ,104 לאקאל אי־ן

 םןוהגמסר איז דעצעםבער טעז16 דעם
 ליידיס שיסאנא׳ער דער אין ווז*חיעז נמז

 &אל־ די איז ,104 <אקאל ױניאן, טײ<«ורם
 נע־ ערוועהלם זיינען בעאםםע נענדע
ל : װארעז

 אר־ א״ז ?#?*ל פון טשערםאן םאר .
 סיינדעל• ם. בתרער נעװארען וועהלם

דד». — ם«רעםער םיגאנעע? םאר

שווא־ ם. םעהרעטער רעתאודיננ םאר
«יל.

מ אינעחז םאר א  בראנרם־ .m — וו
יײםער.
•tm און שעמזאן ). טראםםיס, םאר

םעט. אי • ה
 נײעם חןם םיז אינםטזיליישאנם די

 ערװעחלםע די שון און באארד עסזעהוטיװ
 דאנערשםאנ סארקוםען יועם נע>וסמע

׳. .1900יאנואר,. םטען9 זתם
י < י

*

ו ג ע י ^

i 3 די

נאװערנםענם םםײטס װנײםעד די םון ׳י
/

 pTir » אװ םיפי אלז ספדט

פאנד ס״זױננס ■אםםאל סםײטס ד

 זחו אדך זארם אימ־ צײם ױ איז יעצם
דעפאדסארם אונזערע פון אײנער חנו

אפ ניט
 סר חןם כת רעפאזיפעם נלעדעד אלע
־ אינםערמםם נרןעןןן יאנואר סעו

יאנואר וםען פװ
דעפארטמענט פארעץ

 אױסלאנד, אץ קרובים זײערע העלםען ודלען װאס י «ט
 פשע־ און נאליציע, רומעניע, פרלען, אץ בעזאנדערם _ |

ביליג־ די פדם געלד שיקען קענען כא־סלאוואקיע,
באנר^ םטײמ דער חרך רעיטם סטע

אױס־ איכוזיאל װערען סשעסס אונזערע
נעצאהלס

י \/
*J- ׳#

T h e  S ta te  B a n k
יארס ניו ספױס, נרענד 378 און 376

: ם ע ש ט נ ע ר ב
 ;סםרים טע26 װעסט 7 םטױט; עסעקם ססו

^ ;עווענװ פינםטע 1400
עװעניטז װעםםשעםטער און װניאן םמױם, ־טע 158 , »t * “־*י 5̂ * *

ברוקלץ. עװענװ̂נ סמאון און פיטקץ
ברוקלין. םםרי^ וחןחןם און ןןומןנװ טלזןדמןם

,T 8 T O

̂זדןדציןנ? פםזר
. ■ \

ת ומנםם א אג^נ שיכםנ שי  • םיסי מ
 אױן> pokpikb סוא, האחוריימנדמ

J שנארער־באל, נאכץ ם*רמן 918

 סר בארדער, א מוזען ער איז אליה
̂, אח וואוינם  gn6 • אויםץ בראנזוױ
ם5פ םאיצ קײז נילאר.  גישס וון די ע

 או) פענםםמר. ױם אין אדיינבציאסמח
אי  גאוזאר 5שנ*רער־מ ביים י9 ה#ם ד

»V יי jjn t סתנא איהם זיינען 9*ל 
 י9 קיצײניגקיינ^ א ;נציק אזא מװעז
ר וחנם מ ת ד earn «־ ,pram נ מ  pm זי
מר כד<ד־ביזנ*פ• n אק  אײ <*סיר *

 ל)ר 1«יו נ״אם־םאתינער^ די בערלאזעז
ריג זיד םיר מן זו  הינ<ד. אונמד *ו נעה
pruHWn n האם דדוימס איז r אױןו 

 אוםנזד ויך sm העצד אונוער און םאג
מר artחנר םים שלעאם  נאםעז, די אי

 נײ»ם Urn צאום חיות הייז סים וױי<
r קאר. אוים׳ז ארויז• vוױײ אױפ׳ן ם» 

 נראגאױל, חנתרייכם ער האס סאנ סען
פאצאץ, ויח V*■דםטאש םהייסאס זיח

זיעג די זיו sm פאאר, םינםמזס אויםץ

♦ «&•
____n$n »0 הויז םונ׳ם בקיזװר,

prmc d v  cops. םאראייז חנד 
 און ארעםםירם איהם האבען חײם בעלי
200 d v  ootpovio ,סור טאר דאצאר 

pruro ק ;זאך. לצבזןךינע א  נצעtow זי
pn^m ער c. סןדס די® oyn 

פארקויפם זי ער האס נעק^כב^ י
AfePAAAAli iMMkA PhPM̂BAAAAA AkAAער אוז בחשער. ווצנעםאריאנער א צו  הייגםי ont pmp װיארזר זין קלייב

5tp“v rap r pn, 2אימװ׳ pppn פריי־ 
o 9 םא^ nםםאר ניו אין יאטאר־, טען 

p« ^pxntp וױעדער ססחטא ותם ער 
(*דײ• ׳v.._\ Jjmi רי ?ריגען

ימיאן־סאאפעראםיװ
סאםײעםי

^ j .װ *iro t
אוממלמןלין ו^רקױפס

 ppm לר זזײם
צװעסאסשני פחעע סאמטכיא

a—---

אינןך װערען פוויעוסלײועו פוז ו?זײנ?רס [
■ ראלפארלאננם

 — פרױ. אדער מאן יעדען פאר שטעלע אנשטנעדינע אן
ד בעצאלט -ד לערנען צו ניינב * גופג י

דעזיעער ערםאצגךייכער אן ותרימ אוז רעזײניגנ לערנע; קענם איהר אײך
םער* פרויען און מענער “

.נעלד. מעהר דינט
שען8 א אוין* נעמם  קורם רז^םי

 אץ אדנםערריכםוע און ־י
כדפף»על־סקוחלם.

םי©ע® פרייעגס״ יון דעזייגינג יין ־
A ון קורס » גלײדער. קיגחני^ע ױן®

 סקולה מי&ריזנל׳ס די ®ין ®וגשעררלצושג
 םעוור »ון «םעלע מלדיגע » סײגש

ךן• «ון סקולם םימעלם די צעחאלם.
ווון גרײדיגג םײקיג^ ®עשעין ןײניג^
רצן ’ינעברי:דע® ־ ?ײגען •י*ינג געי̂י

ערגדייכ® חאבען »ו. יזטזר 80 ווי םעחר
^ע געדאנקען, סיסםעםס, נ

ך כעספיע םעםאדעז, כעסמע  ח
? זולםאםען

 אויפםערקזאםקײם י אינדױױדועצמ
 סעסינע האאסען. נאכם און םאג —

באדינטנגען.
̂גײש *רײבש. פטרלאע® ®דער ®עלצפ

lft«®m®02fsn ניקלעט׳ פרײען א פ»ר
וויגמדטומניןן. *ולן *וז

פדײםאג און םיטװאך מאנםאג, :אבענד־הלאסען

MTCHELL DESiGNiKG SCHOOLS
9 1 2 -9 2 0  B ro a d w a y  ( C o r . 2 1 s t  S t .)  N ew  .Y o rk .

Phone. 83 Ora mercy.

&

 בארועמ
בעקעי ל.

א£םישען און א^פםאמעםריסם
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

1709 Pitkin Ave^ Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx

האנצערפ ג$ל$> , v■״ •
מארנארעם

ר ע ר ד ע מו ע צ ס ע ם
םעאםער םענםעוױ

1920 פפפען, יאנואר נאכפיפאג וזנפאנ
 ̂ «

*ו
42J50 םענם 75 םיקעםם



* ! ® נ י ר ע ג

םלחמה t® ענז־ע
וועלט דער *4« בליק ברעטט

ס ן נ א ל א ם ו א ם
m* «ן  m  r to m  or-

n* שװעםטעד ,עוע r W V r o i 
d*»- ■»p v ר*ט ים ןײמ t .מחטלםען

י חאם «ה*צפ׳מ a זזנר מ m  — l im n 
tnn p* נז «ין פדאפט םפבבזימנ* ■rsr נ

 im תמיומר םר. וואס בילדער, די אין .
 רעליעוי די.זמעריקאז «ן האםיםיע ײןז

 נאר pm וזיצױ וואו איבעראל נענומען םר*
 איז ארביימ היל&ם vm *ן נ«ײיס מיטינ
&t ־art ns צייגט נעווארןן״ נעםאן m- 

rm גתיםנ • טןשייעלם האס s jfim יר 
w ר»« rw » pm«»ײ * מ ד 1י  אגמרי־ ייי

 םוימנדנר חמז־עדבמר היל*. <אנער
 הונ־ *עוי*דען. געחממם זייבעז יתוםים
 בײ עי״־י׳לעד זייײע םיט םאםעם מוינע

 גע־ זיימן ®־יםטצן אױםמםרײמנסע ךי
 «זזי liK בדזעד־לינין דער אין שטאנען

ם דאך ־דך *רום םי חנ ח מ חוננעד־ • י

ז *•ײפץ פרמחליד װמרט עט מ ד  וועז מ
 אםעדיסא- די די —בילדער די זעהט םען
 hbomp א אנטזםיחרט invn דאצאדם נ;ו

 אח מידעטיע הראמחײט, הוננער, נעגען.
 איז גיצד די װצחדענד יםורים. #צעוציי

g װ*ם אצעם פון ^פ׳ט&ינלומ טרויעריג 
 &אר יעצם סוםט *ון ם*רג«וםעז איז

 חור אבער עם איז — ים וײט יענער אויח
װײצ דאדט, t* גרום פרעןוציבןר ןרשטער

 נים איו רא ארבײם אז צײנם
תן . ץ׳ אחיםנונװאממ• מי
 .םגאור־ t»lM *תמור׳ז ניצז־®־ די

«ז וועי׳ס וױישןיף ױי  םאנ- ומגחגז«ץ מ
מאא, צגוײ mיעדעז זזויז א«ערא וזעטען
 גא:םימאנ דיעזען.םרייטאנ אנגמבנענדע

 גוזנם־ די איז עם גאטמד. םאג יעדעז *ח
תן I'M מאט ביצד אםת׳ע םן  נעװיזען ו

 קײן וואם גדזס * איז עם און נעװארעז
בריצויגאחנען. מז5&איםע נים םאד »יר

עוחננױ מאנד »  rot.bt» וזאוםפאז "■
•; .2612 n mouth A n

•jitd ססיידז^ו >/pcn\y 17kdkq רעןוי
̂י וו ו« וו ■■■■■■ V. .; > '5 <.■,"׳,־  • V.

טעאטער טחאםאשעװםקי׳ס אין ײעם > 
>r»>MP'im םןנזא*יאג«לע גרעסנמ די  

קינדער דאןמיאז אחײם״ קוםט . .* 
*M3 12 אונזער פון םון מגואגנ נומערעו  

גתצ הערםאן שאנ»אויםאר_ ריחםנמן (̂ו  
n טים אוים׳ןוטאטוננ, גרמסטער חןר םיט   

־עפעסטען ׳טענםטע .
י :צוואםעז אצעסםארם ■ ./

*ynu *n p ly/Dyp i'tv*» n
םדזןןסא־ באריס ח — םאשעדוסקי

סעס דיירױד-קעסדעו/ 7* עלךרסקי^
קעסםיז•

אנ און שבת אווענם, םרייטאנ ט מ  ז
n םען,9 אווענט, און טאנױנע rtio 

ען און ט יאנואר מ

ר ט דע אינ ש רד דז א א ם כ ביי ט ^ םען ה םינג לעצ שלסםען םי  אױ®־ בא
םאדערען ײפע שא* אלע *ו שערל  ריפער און םקו׳ידם קלאוק, די טון ם

ט שע*ער ען צו ני אז ך ל עצען זי עקז ם אוז ע ײנ ט דער צו ק ײ הן ארב א א
ײן קארד מאירקיע » אן• לאקאל «ן ינני
ױך רען א אדערט םעםבערם זײ ווןן טגעפ ט אוי אין ני הן ע ג צו פ ױ ר  א

ע ײ קיגנ אהן •לעןלער נ ר אי תנ פון קארדם װ ע ענ־ . לאקאלם. זיי םפאלנ  אוי
ם ע ד נ. שב די ר װעט סולא ה ײך אי ם א םי ײן דער ען, אל ם הי ר א ך ם ם זי  גי

עצען קצוז ע םען אוו ײ װעל?ע די אין ארב רען שע*ער־ ע עד טון וו אן ד תי י
ט אכ ר ם א ט אלם ב אן ני שעפער. װני

ען װאם סערבםםע ב א ך ח א ט נ ע ני ײנ עד צו ■לעצער ק ט ד ביי  אד
ך דארפען ך זי ליי רען נ םטרי שי רע אין רעדז ע םעס. ל^קאל זיי אפי

ען, װאם 11 לאקאל פון םעםבערם הנ א ען אדער װ ט ײ רכ  ניו אין א
ארק, ען י ענ ען ק רינ פג ק ק ר אי ץ קארדם װ ארקער ניו די א ט־ לאקאלס י  אי
ױט ליכער ײן ל ױ די פון םעטבערם די אוץ־ פאך. ז ארקער נ  לאקאלם י

ען װאם הנ א םען אדער װ ײ װיל אין ארב ען בראנז עז קענ חג קריג ע ד־ זיי ײ  י״
.11 לאקאל פון א#ים אין קארדם קינג

ע עז םע די אנ ם ױכענדער ען א ה צי א ב ע. ם שלי א ר ב אונ־ אלע אוין* זי
שיעדענע די םון מעםבערם ?ערע ם םיז לאקאלם םאר אינ ש באארד. דז

ע עז שליעסע די ען בא ך םוז קטלי ט *ינ ר ה עפי רכג ען דו ר ע ײ װײל וו  ז
ען ײנ סען די פאר ז רע טע אן, ד<ןר פון אינ ױ פוגקם ױני ט אז  די אין װי גו

םען םערע . םעםבערם. די םוץ אינ
 םרןױרס קלאוק, באארד חשאינט

ױניאן. מאכער ריםער אח

 אנפיהרשי־ קענדי פרוכם נעשםאהע די
ם חאם ®*ל םוז ם דער פיר מ  פון ציי

 דער ווייל פארקעכ^ פיז אדא• מגוזסה
שער םייערער » נמדיצעי ט  Dim ש

״ נ םאל״ם אי| איײן ״ V מאי f 
y n m ם  די PM מייארען פארביוינ
ח מ ח ם צואסיממלעד. « צ  עגחנ די מ

פ געבראכם יזזאם װעלמ םלחםח םון י  נ
 נע־ צװיק אויך ה$ם צייטע!, נוטע

 צסד אלע פיר רםיואה נרזיסע די סיאכט
ן  n ,םארםאלאקס״ לייחננדע, מ

n w a a ^na איז וואם םיםעל אבפיחר 
 ימנדי טײןרםטע די פיז נעעטאקער.

ט אח  א אין מאנען חגם ,אב ד״נינ
אנממוחם. און לײכט שמונדע; «אר

 האצט און מאנען אוים׳ן נים ליידעט
 אין יףגרער אייערע פיז י׳-מאנעררצעך

u ‘מזזז5נןז?ו ונוז

 עומנױ. םעדיםאן און םטריט םע2זז
^ טעלעפאן מר םיוו מ־ םז עדי  ם

 דירעקפאר• coup דיימר, עטנואל
ר•עײײ1ע«ס חאענ• שנימד, לואיס
 זדנטאג און שכת אװענם, פרייטאנ
 םען10 )טען9 דעם אווענם״ יטן גײטאנ,

יאנואר םען11 יאון

תלאוק־ ע*ן m אױו* םאדערט ױניאן אונזעך־
w דט fm ם»בקד i אב קיץ ן מ  אידוןננד אץ ד

נ*פ- דך וועט ־3? אײחןר שא■ ם־הןליןי װעלכען
^ דעד פנן א*יפ אין פדעגען נ 8*מקהומ 99 מ
»8 ®ז םלנעדזשער דעם בדי ברזקלץ, סטױט; •

׳ *. ;■יי. 'י ,׳

 אױפגעפא־ זײנען שאפ־טשערלײטע אלע
 םארנע־ ־ארבײטער נײע ר,יץ לאזען צו ניט דערט

 א צ״ינעו די םײתנז שא^ אין פלא*ז לךן מען
' קארד. װאירקינג

ה^מעדיע א*קאאע
פ ®ז י ס ו א ו א ם י ד

אויםאר. פון רעזשיסירט
ם#ואױס אין ביאעמזןן פיט זיך נאזארגט

 צו װענדען צו דך בענעשיטס פאר
חר^). טיעערעיש(י. דזש. Jtnn> . ,/״i

אפים ברוקלין פון מענעדזשער
דײטשלאד. אסט״אין צרשםער ^44*4^44^ 44 4̂MaA|| ii*, םער (iJm' iI  j p  opt* 
 nd^DDyfw dph, דוײפתר

■ צוקוגפם. חור אין
א•

.J ת  פארנאננמודי^ חנר איז ישדיל א
ם .2 ט׳ » ״ צו שטיגסג נ י  י םאצק. ז
 ה*כושר. ייוי־ע נ»ך ב#נמם םאנמ די 3
 ממצד. די און רעואולמחנ די «.
J5 ,ײצד. אח «וד חיטזצ■

עומנױ. מסאנד 35
 J7D דזמעג. עדעל^זקדץ, יזוזעןמ

.1643 םאדםייםה םעלעפאן,
אדװענ^ אץ זואכען 8 מיתעטם

ר ע ג י ד ע ב ע ם ל ת ז ג ו פ
קרוו אײערע טײערסטע, און איעבסטע אײערע פואװינג־פיקטשורס אין ^עהן קוםט

m פױלען, רוםלאנד, m ת א אונג ™־,

יזע נ ץי נ ז ם ײ ג
ד נוי ע אגדעדא יעלע1 אוי ״ די  עע״ «ויש אי

^, לי^ע תג * ײ  ?•זדגאלען ym ביבער ןי
די איז געדדואמ זועידז

 איגער פוז אורם״צ איינשטימינער דערקא. ירינפדננ אפ־םו־^יט
 בײנע״ חאנצן וועצכע םענשען, 55,060

 יאועוי m פאד׳»ס«צי« %י מאמט
 שעחנ־ אח צ«ם# דזםשיגסיױ׳ם
אפערעטא םםע

p r ני1 
לןןןן « )ן ־וחמצר. םיט׳ז נײפם דער .T•רענאיי! 6485 •ן .

זשד לבנווי באגמס נרזיסצר דצר .8
w;“i; -®®סע.׳•

מ ישס .9 מ׳ ד טישא די pm זז«ריז י
נשטוג

p צוױשצן שפאצטוננ די .10 eso ון*
' קמד.

יעהרליכער גדױסאדטיגער
!ערפאלנ ■ עדפאלנ! גרעסטער

ao געזאנג. גוםערען
 מאטי־ זונטאנ אח שכת אװענד, פרײטאג

1טע11 און םען10 טען,9 אװענר, און גע
. יאנואר

 אפע־ נײעםטע רומשינםקי׳ם יאזעת
רעםע

ר ו נ ז י מ א
נאװאראדאמסק

קיעלץ
נאװאגאראד
אסטראװעץ

װארשא
מינםת

מעזביש

־ימ־. פויצעז׳ם איננמד איד דעד .11
סעמר. צוױי טיט פרױ די .12
 <•pp אויצישען דעם פון צארן דער <13

ראנריר.
בצזטרורשטיגע ןדי או סענש דער .14

י זויח.
< ■־ שםראוי. נאט׳ם .15

יעליסאװעטגראד
װאפגיארקא

ביעלםק
אנטיפאליע

אסטראװ
װאלקאוױסק

נראיעווא
ברעםט־ליטאװסק

לעמבערג
קאטענעץ

 צ וױלנא
 לאטזע

 באברױסל!
 לעכאוױטץ

 ביאליסטאר,
לובטץ

פסרןאוו
 ’ קארנץ

 סאנרראווקא
ראװא

 נאיםעלס סאכאטשעװ
 םיעדלע^ • יאגוסטאוו

 סובאלק אסטראםאליע
 האמבורו יאמבורנ■

 נעמיראו םולווא
 בערדיפו בראצלאװ

אשמינע לובלין

 פעטערבודג נארווא
 נדראטםאליע מיכאלאװקא

_ םלאנים ליטץ
טארנאפאל קאליש
לעסינהער׳ לאטזא

r זו. j ד. * » »אל
יועחמ געחאלטען זועט

ת .16 צושונםם. דער t'M ישראל א
זונען .17
ויעגט. איד דער .18
ווצג יזבת ארץ איז חתונח אידישע « .19

ודבש.
• . f אחײם סומט המדןר .20

זלאטשוב אצלולןאװנא
ביאלא טשערקאם אגראדאווקע מעדװעדיעװקא

קיעמי טעזױטש טאנאשאװ הוםיאטץ
קאלװאױ

 בעגר חשעם — שילערשטעדט אנדערע און
סענט. so װאר־טעקס און

 פרא בײ טיודק
העט איי׳נטױם,

 ■ און שטצדט יעדער t'M םאםצנראםירט מואוױ;ג־«יקט׳#ור, ריעזינער דער אי;
F( .. פון צ״טוננ חנר אונטער — רעציעוי־פאטיםיע אסערײןאנער דער םון יצטעדט

װארען ב. פרעדעױק םון פרעזענטידט
 ב«דער נ. פון ליברעטא

רוםשינםקי יאזע(} ;םו אויפגעפיד,רט
 ר׳ד ,m צודיױנ ראזענשטײן, םעסױעצ

 ‘דאזענ באריס הארוג ךאןא *ראגער, .נינא
 לוב־ פעני צאהסער, סאביגא טר.ם. טאצ,

 יאהאב און רזשייקאנםאן זזייטי ריצפי,
 אפע־ ̂יזער אין זיך באטײציגען פדענק
 טשאר־ זן׳ הײמאן. צואים אןיך װי רעטע,

.אייבעניו.״ אצם לאטאנטאן צעם

 פרא־ voo איז נגון רבינ׳ס דעם
פערפעסט. צענט

 אוים־ ארטיםטען, *מרזאנאצ, םחיס, -אק
 שעהגםםער קאסטױמע), רײכע שטאטוננ,

 זואונ־ אוז־׳סאצצגמן, םענץ שעהנע פיזזר,
 t'M אממםםער, נרויםער עםעסםעז, ךען•
הינוינמען. אצע
ן נ דאל• 1 פאר אםױזםענט זועדםזז ע

םיםפא־ pm כאר נרויםער עהםטרא אן
רומשינםסי• א־צא ארסעסטער גי

 ױניאנט׳ םאסייעםים, צאחשען, זעתת
 זוי דעציעםם, בדעגטשעם, דיננ *רבייטער

t קענעז פערזאנען *רױואט אןיך i םעצ־ 
 1אי טיקעםם «ון בענעםיטס םאר ךען

טעאטפר. פון שפיס

 טוירנער קעננעםה דזשאהן
לעקטשור־קורס

גאום אכענדס-און און מאםינעע מאג צווײ סאג יעוען און «
םטױט אפערא ן ז HOUSE'111. הױ

 יאנואר אבענד, דינסטאב
טען27 און 20,13

 :לעקםשוד ידין פאד אדיינגאננ
םעגט. 25

 פיער פון קורם םאר״ן טיקנןט א
־• םענט 75 — לעקטשורם

a ,192© יאנואד, סטזןן דעם אמןנד

̂םינא ̂זניו©ם»ר ן אסלאנסיס זײס w אױו* *
 ברױט־ דער m שטעהען קינדער הונגעױנע וױ זעהן דארט וועט איהר

 עופה׳לעד שטארבענדע מיט םאטעס הונגעריגע זעהן וועט איהר ליניע.
 װעםיזעהן איחר בױסטען. אױסנעטריתעגטע לי בײ הענד, דיערע אױפ

 װעט אידד ;דזנבער צוליעב׳ן אלטגעװארען דינעז פרױען,וועלבע װננע
 אהן האפנועסלאז, טתים׳/ ״לעצעדיגע ור או־ום געהען םענשען וד זעהן
 ח־ סו צו טײז קױפען מענשען וױ זעחן װעט איחר צװע̂ר אהן און ציעל
 איהר וךינען. װעם ארהר מציאה. די קרעען צו גליקליד דינען און בעל
 רעליעןן־געלדער אײעדע װאס זעהן וועט איהר װען ®רעהען, t« מעט
. &דיט יענער אױ^ אױפגעטאן ^אכןמ , ,

107» dm3, ר מ ^ װ  עווענױם. פארס און צ<}םיננמון5צ
^ םםו סאד׳ז ■דײועו און חמאראציעט ייןזססיךסען, םוזי

םענט 50 און 25 צו םיםס 2,200
880 אוס פארשמיגצוע אבעגד יעדער בײ

ע50 און 25 מ סיםס 33«ײז
מ בײ לי מ ש ר «ן »י »ג ס ר חן  dim 2.30 מ

 טאג. יעדען םארשםעלוננען■ צוױי
ע עז ז די א ט ן ח ו ד ל י r ג p ־ אנ

װערען נעוױזען טעאטער דעו־
« ^ ח ג # ^ו ן י די ע • ־ ־

רעפרעזענמאםיװ. םיעשעצ

. i h 4: i‘j\ * tי*ין נעוואהנז גענעבעז

ד נ ע ר ל .; ה \ ן ג  ם
סטױט וטע5 איסט 7 סראוז י

ב«נןדס rx בעררצעס
1 ױניאבט, «אר 6 W  y u r 'Di n .בי

יארק ניו םמרימ. קלינממן 134

שפעסעד קאייםשסע m וױסען לןיאנן ׳גמרייך‘
)Hjoi( פעד א םיט יאלאר בילי׳עטא

•34» גחאמרסי םעצעפאןאריינגעחגכענט) שטײערען (מצזוטח ' i'j ;
,סדסם. ־י לענארד דיי י

j 3םטױם טע23 'איסט4* ־ p
m זיצעז עדלױבען.צו דט דך ק*נט איהר אוחמטלואס

m הײם• חגר



mmוי־
>r!iEi:•4 ״*<«*' *'\r *-njrJIsCfcS&iJff 11 *t **•’»'25#%־

■ .. — W iעדיוקײשא- אינטערנעשאנאל 
דעפארטמענט נאלי ]׳

*

Id » י ר  v n
i w r.y־t ! <* ׳ ־
VB I J  V»

^*i״־

קאחן• מ. פאניא פון

iYl

. *Jm

ג»

;qj
/i

>i

WM

1

xV; J

 םיע־ ךי זיינען וױכטינקייט גרוי׳ם םון
p*pv ,רנאניזירם זײנען <ואס ?צאםען* 

ijrtvtVJ אוניװער״ ארגייטער אונזער אין 
Wan םע־ אײדזשענטם, ביזנענו די םאר 

o v r tv i, אפי־ אנדערע אין סעקועטעוע 
 םארזאכד זײ <ואו ױניאן, דער פון םערם

>jp םארגרײגגען און װאך, א ם*צ 3 «יך 
 דיססוטירעז און עטװירען אין שסונדען

 איבטערע* זײ הארזי װ.אס פראנען, אינער
רײד־ױני*נם.p . 4& שיהרער אצס סיוען

 םיר או צייגענען, ניט װעט יןיינער־
 אויב צערגען, איקןן זיך דארשען, אצײן

 נײסט דעם נאכקוטען ■ײילעז אצייז םיר
צ״ט. *ונזער םון

 ו ם׳איז אז ̂עפ>האט אייר ח*נ«> פיר
ip «; •א האנען צו בעחגרםנןא נװיםע 

 אין נ*ג?רעטערם, םאר קצאם םאעציעצען
 ניצציך זיין הלא&ען דיעוע קענען אויןי■
 םון ^יטנציעדער זײנעז װ*ס די :

 די םון םיפגציערער די קאםיטעם. סיגןגץ
tvatpiipp אונזערע םון• 1באארדם 
J.ױניאנס *ןצמריימנ r tfu סאצ םיעצע 

 װאס דעם דורך וױיצ׳ הרכנווז, (ױרקציכע
 װערעז ױניאן, רער אין טעםינ זײנען ןײ

I" נארויגט V| גע־ צו נעצ«[ענהײט דער 
 יוגיםי אומערע ׳ אין גיצמננ די גיםצו

 אוגױוערזי־ 'אוגזער אין אדער סענטערס
ppo, םיעצע איז-ראם רעזולטאט דער *ון 
 1* אגצונעהמען זיו ענטןאגען «ײ .םון

 דעם אויף םונמבער, עקזעקוטױו אצס אסטי
 די חאנצן ים j< .וועצען יוײ װאם גרוסז•

 םצסנצרם אלדערע י1 טיס מצעמנחײם
 עדיתןײשאנאצ אונזעױ צערנעז. זןו ,זין

 גערעכטע די איינגעזצלן האט שאםיטעם
 או& און םעםבערם, אזעצכע םו| הלאנען

 טיט־ דיעוע נעלענענתײט » ימגעז «ו
 װערענד צערנען צו זיד אוגזערע גציערער

 ױניאנם, די טחעטיניאין אויו זענען זיי
 *רגאגיזירען צו בא׳טלאםען םיר חאנצן

 עקזעקוטיװ םאר ־שצאםע[ םאעציעצע
 איז דאט װייצ זונטאנ, אויף מעמבערם,

 ¥•־ קענעו זיי װאם צייט אײנצינע די
 עגטװית־ גײםטיגער זייער םאר ׳פאאוע;

צונס
 אז איז, װאוג׳צ נרעסטער אונזער

 כיצדוגנס דיעזע פון רעזוצטאט דער
 אונ־ ניי עגטװיהצען ןאצ טהעטיגקייטען

tnpt א״ניג־ פון נעפיחצ א םעמבערם 
 קא־איע־ ב־צדוננ, םוז םארצאננ » סייט,

ן ארנאניזאציאן. און ראצ̂י
 אצם און צאנד דעם פון נירנער א<ם

 זעתר םיר זיינען איבערחויפט ארנײטער
 עקצגאטיקם די איז פאראיגטערעםירט

 .1אי םיםםעם, איגדוסטריעצען דעם פח
 אינטער־ אונזער אין פארפען. זײנע א<ע

 אונױוערזיטעם ארנײטער ;עמאנאה
 קורם ספעציעצער א נענעבען איצם ווערט
 ארדזרוני, ־ <ע$ן •ראם. tic דעם, װעגען

רעםוירט׳פ־־. סאשיאי אװ ,םסו< דער פון
 אינםע^ד זעחר זײנען לועקט׳פורם די

 נעגע־ װערען זײ באצעהרענד. און םאנט
 אין ,3.30 :אכטיטאנ, ׳פבת יעדען בען
 סקוצ, ־ הײ אוירוױנג װא׳ש־ננטאן דער

םטריט. טע16 1או «<יים אוירוױ»
קאנצערטען• אונזערע װענען ווארט א

 םיר װארום אונז, • םרעגען םאננע
 ביצדונג די צוזאמעגנעמישט ד,אבען

איו, אםת דער פוזיק. מיט טהעםינסייט
 איי םוזיס גוטע םאחפםעהן צערגען צו או

 *חוץ אביצדונג. אצײן אן־און־פאר־ז־ך •
tan, צו «יר צערנמן וועצנע םענמען 

םו* נונמ אבצו׳פאצען ױ1 און םאר׳פטעהן
 עדעצערע בעסערע, נכצצ װערען זיק

 צו׳שםאנד גייסטינער זי״ער .םענמען
 נאסוםעז זײ ענטװיסעצם, נעםער וחנרם

נא־ זײ און נ׳פםות רייכערע ט־ײטעח^
 װיםענ־ צערנען צו גײגוכנ א אויןי קופןןן י

cevr אונזערע קורץ, פיצאזאפי^ אןן 
 tan ארויםרוםען העצםען י תאנצערטען

 םיטגציעדער אונזצדע צװיעען פארצאגנ
 ניצדונגם אונזערע און צערנען ותצען «ו

 א עוצם ביים בא׳פאםען העצםען תורסען
 אײנם ם״יפ. גוטע חערען *ו פארצאננ

Dtn’ii אויןי- D<p זיי־ סיר און אגדערע
 נ׳ד בײדע י1אוי םוזעטינ נ^ן'דאריבער

! ביטען•
•<! ״ * jn אין r| ד ווערט םמטער יונימי נ

די איז DpnMpaw, אין סורם » ממנן
 מירם דעם אין י .“כאוועטנג ארבײטער

 איגת״ נאנצער דער צוגציעדערם ווןרט
 זעריר 1VP סען און םיםרעם םטריעצער

דעם םים צוזאםענחאמ אין

 גאווע־ ארבײטער .חנר םון ענםװיפצונני
 ארביי־ די ײאס בענעםיט חןם און גוננ
 אב־ אויך ווערען עם חס־םון. חאבצו םער

 אר־ די װעגען דיםקוםיאנעז נעזזאצםען
איצםיגעד דער םוז 1פראבלעםצ בײםער

•* צייט.
נענע־ אויך וועו־ט םענטערם די אין

 נײ כםעט ציםעראטור. אין קורם א 1בע
 דער דיםהוטירם װערט צעהטעור יעדען

̂וציאצער  םאדצרנע די םון נאראקםער ם
 אינ־ אמגעהויער איז ואס און דראטען

באצעחרענד• און מערעםאנט
 ײיכםינסײט סצענערער סײ( םוז ניט

 ווערען װאם -עלעסט׳טורס די אויד זײנען
 די געזונר. םון םראנען אינער נענעבען

 דאה־ פראםינענטע זײנען צעקטיפוחנרם
 די םון וועצען צוהערער די און םוירים

 ווע־ זײ האמןן. נוצען גרוים צעהטשורם
 די םיט װערען נאקאנט צען־נעםער
 קערפעד אין אברים ד«י םון םונתציאנען

 פארהיםען צו װי באנריף א גים ר*ס ן או
קראגקהייטען. םארםיידען און

 םענטערם די אין גיםנאםטיה די אױף
 דעם חת א קערפער, םאר׳ן נעזונד זײנעו
 קער־ די אםוזאנט. נאנץ איז ראס וואט

 םאר׳פיעדענע די אין איבוננען פערציכע
 גראציעז מאכען און ענםװיקצען טענץ
הערפער. דעם

 דא זיינען אצעם, רעם אויםער און
 עכנצײפ, איז קיאםען םענטערס די אין
 יעדער װאו גראדען, םאר׳פיעדענע די אין

 צערנען קען םיטנציעד אינטערגע׳פאנאצ
 און צעזען צאנד, םון ׳פפראך די םרײ

 ענג־ ריבטינ רעדען אויף 1או שרײבען,
 ינא דעם אין זיך רעדזשיםטרירטציש.

 ז»א*ג»ג אייער פון םענםער הענםסנמן
ײ נעכיםט און ר  װאם ביצדוננ, די ם

 זיד הענט איחר אייד• ניט ױניאז אייער
םעגטערס, ױניטי די אין רעדזשיםטרידען

ױניאן. צאסאצ אייער םוז אםים אין אדער ,
* * *

 םיטינגען צאשאצ די ביי צעקטשורם
צעפטשו־ וועם צגױן), (ב. חאפםאן דר.
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p a ,9 171 פאבציפ רvo 
iv. און םעדיםאז צװישען  PBS 

 יאטאר, tpolSS tun אבעד ריגםטאג ו
 *auS ציציען םרם. פון צעתםשור צװייסע

 ױניאגיזם .םרײד איבער ראדדזער^ סינט
באזחנגוע־. ארבײמער די אץ

 יאס נתזtun 15 אנענד דאנערשםאג
 םון “.געזונד צעסטשור.א״נער צוױיטע
’ חזםיזג דר.ױ.

 יאטאר, טען16 ד׳עם אבענר םרײטאג
^ צעקםשור׳ צװ^יטע ב די אי  םאדעת? ,
^ אירישע ב ריי  צעיד דעו אידיש). (אין ^
םאנרעצ » x< ■ואסצסאר איז טשורער

■׳. אונעוצרזיםעמ. יעיצ פון
• * *

י - י װ ז ג א ר י ב מ י נ i ױ p a•
 און גצעגבגאר M סקוצ פאנציס ר, p ט

טו. טטאון
tpal4 a אוועגד״ ׳םיסוואר n ,יאנואר 

טארא דר. סון .נעזונד׳*, אינער צזמטשור
w s t r a

ס« סי _ _________ פון
V016 op*i ,lam* ירײסאנ • *־■ ^---------- Ml ' ה איבער מקטעור מ א מו  %י ?י

pj ױ. צײ׳ט מים — “רראמא ttppp.
מtun 16 אווענר, דאנערשםאג J 1 נ r 

 אונםער־' געזעצשאפםציכע און ניםנאטםיס
 םים «ןן אויםזיבם רער אונםער חא«צנ^

ם • זו ״י י . . ״י ׳

ט ם י י ר װ ע כ א י מ ט י נ ו  י
 א. 320 ,40 סקוצ פאבציש ר, ע ט נ ע ס

ססרימ. טע20
cun pm ,אגרערע אצע אין װי םענםער 

jpnpj צעקםשורס, די קיםטממאםי׳פ; אן
tp tn v ן« tpa«>p, וױ bp איז pur
 ■ נעװארען. אנאנםירט םאצ איינינע

p ן ן ע ם * צ י  vי < נ נ v א
ען ווערעז «ענ  jpd* אוטערע אצע אין ג
̂  * ם ם נ י ד ^ א ט נ א ס םערם,

ג ןי א ו ו ט י ם א ם ש ר ? נ א ד ך ו  א
אווענד•

̂וס־ פילאדעלפיער אין װאדארכײט  ה
אײננקפיחרס אינדוםסריע

).1 זײט פון (׳פצום

 ער־ דעם יאנו׳אר אוז 15 נאװעםבער שען
 IPB15 צװישען ניט אויר ;שטען

 זיינען וועצכע די, אויטםט. טען1 או;
 א האבען םפוירםם, גײ נאשעםטינט

 טאנאטנן, אנרערע באשטימען V רעכט
 ארנײט. דער םוז פאדערונגען די צױט

 ערצויבט איז עס װען צײמען, די איו און
 נעאר־ ניט טאר אווערםײם, ארבײטען צו

 א שטונדען אכט װי םעהר וחגרען בײט
 שטוכדעז צווײ װי םעהר, ניט און ײאד״

 ער־ ניט איז אװערטײם םעחר םאנ. א
 אויםנאהם־םאצ, אן אין םײדען צויבט,

 דער םוז ערצויבכיש דער םיט דאם און
 אר־ דער מוז אװערטיים םאר ױניאן.
אנדערהאצבען באצאהצט תרינען נייטער
, 4 *

'9 םון םיטגיליעדעד די םאר רען
 יאנװאר, טען9 -דעם אװענד, םרייםאג

בראדװײ♦ ן5איס 208 אין
 יאט־ טען1^ דעם אװענד, םרײטאג

 םון ה<אוס־םינישער די «ר,־װע<ען
J9 מעדיסאן 1666 אין ילעקט^ור א חאבעז 

 ^עקט^ו־ װעט זעלענסא א. םר. עװענױ.
 באווע־ קאאפעראטיװער דער איבער רעז

גוגג.
 ױניאן קילאוהמאכעד די ,21 לאקאיל

 א האבען װעט דזשוירזי, נױ נוארס, םון
 יא- טען27 אװענד, דיענסטאג <עסט?»ד

 איבער יעקטשורעז װעס שער מר. טאר.
 k אינדזשאנק״ און *ארבײטערשאפם די

ס/ • • •שאנ
םי די ם«ר כולעמין  ם«ר סענ«ערם ױני
 יאנואר• טען12 פנן׳ם װ»ך דער

ט ם י ד א י י י ם ט י נ ו  י
, ר ע ט נ ע  טעסט.4,63פאבציפם?וצ־ ם

עװ. םע1 צענען
 יאגואר, טען12 דעם אבענד, מאגטאג

 אצכרעכט, ארםור פון צעפםשור צװײטע
 טרייד און באוועגונג ארבײטער ,רי איבער

ױניאניזם״.
יא• םען15 דעם אבענר, דאנערשטאג

 קענאן,׳ א. עצען םים פון צעסטשור נואר,
.“״ציטעראטור איבער

 און גיםנאםטיקם אבענד, דינסטאג
 מיםם םון אױפויכט דער אונטער טענץ
האחן. אמוא

ם ^ כ א ר י ב ט י ג ו • י נ ע ט
 אעטערווײצ ;Jipo 54 פאנציפ ר, ע ט

iw,. םט. פריטאן און
 יאנואר, tpalS דעם אבענד, דינסטאנ

 סאועצ, דזשארדזש פון צע?םשור צװייםע
 ארגײםער די אזן ױניאניזם t.«־« איבער

באוועגונג׳.
 יאנואו*, םעז16 דעם אבענד פרייםאכ

 טצר־ פון p»t« איכצד צעפטשור צווייטצ
* ' עפשטיין. מאן

 צעסטשור נאכםיטאנ, אמזר 2 שבת,
^ ב  3 — נריעצ. דד. בײ ,געזונר׳׳, אי
 טענץ, און ניםנאםטיפ נאכםיטאנ, אוהר

 םראנםים טיס פון אויםזיכט דער אונטער
• • »נױםאץ•

ס ש ג א ר כ ר ע ט י י װ ר צ  י
י ט י . נ ר ע ט נ ע 4•אנציסםשוצ ם 2, 

סצערסאנם^ארסװײ. און עוז וואשינגטןןן
 יאנואר, טעןtun 12 אבענר טאגסאג

 םאועצ, דזשארדזש פח לעקטשור ערשטע
 אדביי- די און ױניאניזם ,טרייד איבער

באווענוע*. סער
יאנואר, tpal6 דעם אגענד, םרײטאנ

.V די <ינתראטור, אינער צעהםשור  פיוד ,
^ — ,‘נעדאנ? םון׳ם חװ־ אצנא םד

ערפצעהרט, ווערט זעסם פונסט אין
 ווע־ הרינען ניט טאר ארבייםער פייז »ז

 אױםער םינימום־װײדזש, רעם װי ניגער
 און pjbtp או[ אצט זײנעז װעצכע די,

 םאם םוצע וי אױפט*ן םעהר ניט קענען
ארבײט.
 ער־ ווערט פונ?ט זיבעטעז דעם אין

 די אײדער זאצ־איצט, *זוי מי שצעהרט,
 דעם םעטטנעשטעצם נאף האט קאםיטע

 ארבייטער װאכען-צויז,סיז דער טינימום,
 נא־ ווערט דאם ווערען. ׳ באשטיטט

 מאנופעקםשורער דעם צויישען שםיםם
 9אצ ארבײםער. די פון סאמייטע א און

 זײ• באשםיםם, ײערעז װאם װײדזשעם,
”t און םעזאז, נאנצען םאר׳ן ניצםיג נען P 

 ווע־ נעםאכט ניט זאצ צוין םון העכערוננ
18ױני דער פון צושטיםונג לער אהן רען

 א פאר אז ,dp הײםט 8 פונקט אין
 בצויז שאפ,\וערם א אין ארבײטער נײעם

 v אצט באםראכט װאר pump די
 גא־ ער וו?רט דצם ג»ך טרײ?<־װ«ף.

 און אהנייםער רעגעצצר א אצס טראכט
 pa באשטיםט ווערצן dpctvmi זיינ?

 טאנופעתטשו־ דעם און שאפ־פאםיטע א
רער.

 אז צרשצעהרט, ווערט 9 פונפט אין
 ווע־ נעארבײם ניט טאר שא• t"P א'|
 dp .װי צאנג, אזוי אװערם״ם ״|p רען
אן פאר פצאץ דא איז  םיי־ ארגײםער, נ
 ראם, אי אויםנאחםם־פאצ, tv I'M דען

אײנשטיםען. רצרצו מגיאן די דארוי
 בא־ tptiD װיירזשעס די .10 פונשט

 בא־ v pM וועכענטציר ווערען צאחצט
.•tppp אין און טאג שםיםטען

 זאצען »רבײט?ר אצע .u פונפם
 ~91 פאצנץנרע די פאר װערען נאצאהצט
 ',tn םצםאריצ? :טובים ױם «?צציכצ

 רצי, ציינאר דצי, איגד?*?נדענם
 נײ־ און ?ריםטמצם דעי, םה?נקס־גיװיג

 נים אויו tpipo או־בײטצר די יאחר.
ipdI ארבײטצן  opn ,פרײ זיי אנער םאי 

tpj טאנ. דצם פאר באצאהצם ניט
12 dpjh. ר אין צ  dp ipii טאד, י

 V*< טוב, ױם .נ?ז?צצינצר א םאר קוםט
 ווצגי־ ארגײטמ וואס ארבײםער די צען
 ווערען נאצאהצט װאך p9w v װי נ?ר

 סטונדען די <ויט ט*נ טוב ױם פאר׳ן
ארבייט. אויפנעטאנצנ? די פאר

*V גיט ווןרם שאפ pjt .13 ■ונתט
 t״p אןן ?צנמראפט־ארנײם p'p צויבט

ארביים. םוב־קאנםראצ
p .14 dpiib״j נים זאצ ארכײם 

tpppipiD’nv אין צום.ארבײמ?ר ווערצז 
pn .חייט —

 pip pit ניט tP?vt dp .15 פוגתט
 ׳באצע־ דצם tpr»iw צייט־ה^םראהטעז

 אינדױױתצצ ניט ארבײטצר, און כ*ס
* נדופעז• אי| ניט און

16 Bpiv. מאנוםעהםשירער וצר 
n דאחי  jpaupva ר םיט ארכײםער  מ

 םיט tut pncpppp פון נעםריבען שינמ,
«pp ?אר־ וצר פאר מאםעריאצ?! נויםינ 

בייט.
 סאב־תאנםראיד « יוען JLT פוגסט

 ריכ־ די אחנײםפר די ניט צאהצט טאר
אצצ •V נים היט pa וױידזשעס טינ?

וחד נ??נדיגט דאח« אננעפאנננצן, שויז
רצז.

p>» .18 dpii• , ,נארסענטס Dun 
tv T פאננצן t ארנײםצן צו *ppa t'M 
ײ טוזצן טארי,  נעענדיגט ד«רט אויו ז

 אעסייד־ארצײטצר אצע סײדצן ווערצן,
באשצפטינט. םוצ זײנען

 םארשטאנען, װערט op .19 פונקט
tv יצנינער, רער איז קאנטראקםאר א 

 V און וואאחג נעשניטענע קרינט װאם
PVB״DppDuvD9׳pnw וועצכצר דצר, איז 

 דעם םיט וואארצ נצשגיטעכע ניט קרינט
< מאנופעפטשורען. צו צײעק

20 DpJv. דער Dip איינםאר־ איז 
 ppduvd* פון tPD’ip צו גיט שטאנעז
 סא־ w tPD'tpivp צו ניט 1אי ם׳פורער

 ימיאן די וועםען נענען נופע?טשורער,
J111BD א עסדמטאט-פבפפ
J פונקט a איז .un  tpit ,tPD” P* 

ט האט מאנופ?סטשור?ר ט tup( ני רניי  א
 גאנ־ דער םאר ארבײטצר pt״t איצ• פאר
 איז װאם ארגײט, די דאחז ײאד, צצר
tp, צן נלײד יוערצן פארםײצם װי״  P7V צ

 גא־ tPanp jp>vt זײ PM ^בייטצר״
ט צאהצט  םוצצז v פאר ויי װצנינצו ני

ײ װען אפיצו טאג, ט האבץן ז  נעאר־ גי
ט ײ • טאנ. גאגצצז דעם נ

טי־ ער אנרימענט. רpד איו ראס
ד טינט D■ קיינ? אין ניט ז' 'm, >וױי 

v יזצאר, איז tnv צוױי־ די,םינדעםטצ 
 pupp* םיצאדצצפי?ר די און רײטיג?ײט,

ט tvut’ םאכ?ר  Pbdpd די וױדשציף מו
p גתנר? 't v .צופריפךען

 און פארדריסציר, נאר איז זאןי איין
אפ  זועצכער, אםרוד, פריינד• DVtv ,rvt י י

 ױניאן די אויפגעמיט חאט זאגט<1ט;װי
 איוזר אצס איחר, מיט נעשםאנ?ן איז און

 14 צעצטע די םאר פיחרצר tut פריינד
 dp .iPtvMvp איחר.איצט װי? יאחר,

tv iPBVP n  t'M ו וועט עד  נאר dp זי
ן וועט א״ד?ר איבצדצצנ?ז, נוט י  ז

tPD'Xnstp .דצרצו up• װצם Dp v 
אד  Dpit *v tv ,*uo't םיר jpj"t ,tvt< י
 רערװיי־ ניט יוגיאן •un tv »ייך ײ

 ײנ«1 אין אצעם tv« װעט ער Pm מערען
 האם ער וועיוכע יוזגיאן, ר?ר םאר כזעת

רו בױאנטpנ  נצטריײ און *רבײט p»t ײ
 טעגציכסטער VDDPpn ־un צו שאפט

טררנח.

 נענען אי־נדושאנסשאן
צוריס־ 50ל8ס8ל
.נעװיזען ■

איי־ םיט עצרעם1<עכ האבען מיר' יװי
 נךפיצחר?נם די האט צוריי^ ייאכץן נינע

o p rr םארצאמט אסס׳ן םאנופעהםשורערס 
I'M אן ?אורט *i v  tptpt iv rp tv r ru v 
iP t לאפאצ יוניא! דרצסםײממ־ ט׳ייצדחס 
 Dirt אינטסיגײ^אנאצ, רער נענען אין 60

p ז6ױגי רpד 't $npt ט צו חז א  סםריײ צו פ
ipp םאסםעגסשורער רי un tv• 

ם אסאםיאיישאז, דערםאנםער  וועצכער טי
או Dtp ױניאן די צפ  סאצציד א געהאט נ

ptt»o| איז אגריםענט דצר און אנריםצנט־ 
 דינ־ צעצםצז (.p-upupt נעבראכצז גאכדעם

 1 פארם t'M דייװיט, ריכטער האט סטאנ
a סאורם, סופרים פי} n אינרזשאנהשאן

tp r tw n w. ׳׳ ׳־
 צא?אצ פאר זיעג א אצזא, איו, דאס

ט צוזאםען 50 ער ני שא־ »נז  ^נםערניי
p 1װ?צצ •ununsppDUMD ptpn גאצ. t• 

ט םצהר איצט ט סוח א יוריתן ני  איג־ םי
ט אנ מ אני ע un ת  tvspi• ,מ ני רר tw יו ו

, wvt npopn• םים un• ........־“ | tv ipoip א שצימק

\
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v ®רםןנם an?״ stasggrpprn חור ימז«זז8 w m װניאן
New York, Fyiday, Jan. 1 6 יאנואר ־טען16 דעם פרייטאנ, .1920,

 גאװערנאר-קאמיםיע j דעם פון םיםינג פערטעל־יעהרידכער
.........עקזעקוטיזו חשענעראל

̂נםערנעשאנאל דער פון א
 צמא־ זיך זיינען מיטװאך <עצטען
 רער פין װארם־םיהרער די מעגגעקוםען

 װאר־ גארםענט <ײדים אינםערנעשאנאל
 זײער םאר באסטאן אין ױניאן קערם

 װעי־ אויף םיםינג, םערטעל-יעהרליכען
 ״גזך־ װערט עס זיןי, םיהרם עס װי כען,

 אוים־ איז װאס איץ, פון סטאק״ נומען
 די פו; כישןי דעם אין געװארען געטאן
 וועדען אויך און מאנאטען, דרײ יעצטע

 אנגעבו־ װערען עם און •יענער געכיאכט
ארב^יט. װײטערע די פאר באשליסע מען

 איסער זײנען סיטיננען דאזיגע די
 ארגאני־ אונזער װײל הענסם־װיכטיגע,

טע/ די םון ניט איז זאציע  :בײ ״טוי
 יעדער זיף. װידעהראילט אלעס ױעלכע

 פ-ראבלעםע;, נײע זיך מיט בױעגנט טאג
 לוע־ ;ut וגערען, געלײןט דארפן^ װעלנע

.געלײזם. שפעטער אדער פריהער רען
 ^ערטעל־יעהרלײ הײנטיגער דער צו

 װעטעס אײנעיר םעהלען װעט דצונג כי
 גרויסער םון געװען איטער איז װארט

 באראטוננען. דאזיגע די א*ז װיכטיגקײט
 איז װעלכער שיעזיננער, ב. פײנען טיר

 ו*עס דאס אבער אײראפא. אין איצט
 אונטער־ גרויםען קײן מאכען :יט דאןי

 איבעריגע אונזערע אלע װײ< ״שיעד,
 װעטע־ שוין אלײן זײנען װארט־פיהדער

און ארבײטער־באװעגוגג, דער אין ראנען

ז

\
 באשטע־זן, *טטעדטעל זײער קענען זײ ן
נויםיג. נאר איז עס ווען 1
 דער אין גראדע דאס איז, שאקט דער ן

 אינםערנעשא־ אוינזער האט צײם לעצטער
 רע־ גלענצענדען א אויפצואװײזען :אל

 זיי־ וועלמ אוז אויפטואונגען, פרן קארד
 אונ־ אלע פון געווארען אויסגעפיהרט נען

 זײערע אין וױיס־פרעזידענטען זערע
ישטעדט. פארשיעדעגע

 דעלע־ די אז האםען, צו ניט איז עס
 שוין קענען זארעץ יארק נױ םון גאטען
 ענכמזײ־ דער פון באריכט א פיט קופען

 אין קיאויומאכער־סכסוך דעם אין דו:ג
 זײ װאס ארײן, דאס אבער יארק. נױ

 םאנוםעקםשוחגר די געצװאוגגען האבען
ט פאדהאגדינען צו / פי י  די מאס עו; ן

 ענטזאגם, שםאלץ אזא םים זיף האבען
 אױםםו, גתיסער א שוין איז איײז דאס
 קרעדים םולער קומט עס װעלכען פאר
 דער פון באארד דזשאינם גאנצעץ דעם

יארק. נױ איז ױניאז מגאוקםאכער
 םאל דאס אויך וועט איצט, ביז װי

 טיט זײן צײלען די םון שרײבער דער
 און באארד, עקזעקוטױו דזשענעראל דער
 בא־ צו םארפעהלען ניט געוױס װעט ער

 וױבםיגסםע םאפע דאס איבער רינטען
נויטיגסטע. און

 נ&נו&עססשװעופ ױ רופט ױניאן װײסטמאכער
סאנפעדענק 8 צו אסאסיאײשאן

 לא- ױגיאן, דרעםםאכער און וױיסט
 די צו בריעח ארויסגעשיקט האט .25 קאר

 אין אסםאסיאײעאנם מאגופעקטשורערס
 קױ צו אײנלאדענדיג זײ אינדוסטריע, דעו
 עס וועלכען אויױ קאנפערענץ, א צו מען

 פרא• אייניגע ווערען אויפגענוםען דארף
נעז•

 האנםערענץ די אױף םראגע הויפט די
 די אין העכערונג א נאטיריליך, זײן, װעט

 אינ־ דער אין ארבײטער אלע פאר ^כירות
 נרויםען דעם נאכצוקומען אום דוסטריע,

 לעבענס־מיטעיל. נויטיגע אלע אויף יקרות
 צאהאען מוזעץ דרעסכאנער און װײסט די

 דעם־ קויםען, זײ װאס ארטיקאען, די פאר
פאלנ־ און צאהלען א^ע װאס פרײז זעאבעז

 דיערע אז בארעכטינט זיי זײנען איך
 אזוי פונהט העבערען, זיך זאלען שכירות

 םון שכירות די זיך העכערען עס װי טט
 אינדוסכד אנדערע די איז ארבײטער די

ריען.
 דעד ערווארמעט װערט װאך דיעזע

 איז עס אסאסיאײשאנס. די םון ענטפער
 אין מאנופעקטשורער די דאס האפען צו

 דעם פארשטעהן װעלען אינדוסטריע דער
װי אײנזעהן װעלען צייט, דער פון גײשט

 פארלאנג ױניאנ׳ם חנר איז עס גערעכט
 מאכען ניט װעלען און ארבײטער די פאר
 צוזאפענ״ דעם בײ שװעריגקײטען קײן

קונםט.

 סלאוסי דער אין סכפוך
 נאס״ אין אינדוספױע

נעמטעלס טאן
 :וםער דעם םיט ®רעם צום :עהענדיג

 א באסוםעז םיר האבען ״נע־עכטיגקײם׳/
 יי״י באראח׳ רעטער)סער פון טעלעגראטע

 איו געוועז טענ פאר לעצטע די איז נער
 דער_ צװישען סנסוך דעד דאס באסטאז,

 םאנופעהטשו־ די און ױניאן קלאוקטאכער
 זיעג א םיט געװ^דען איז;עסעטעלט רער
אדבײטער. די פאר

 העכערוגג א באיווטען אךבײםער די
 אי־ פראצענט 20 בי? 10 פון שכירומ א*:
 און ססװר, םינימום איצטיגען דעם בעי
 גאראנטיע א בארןומען אויך האבע״ זײ

ארבײט. צײט נאיטטיטטער א פאי

געװען םאל
 אין נאטײלינם זיך האט אול -אלטא; *
גע־ אויך זיא עי־ איז לא־״אי^״נ׳ע* יי

 שלעזינגער פרעזידענפ
 פאריז פזן אפנעפאהרען

נאופױלען
 פא־ דער צוגעשיהט האם :ײעם דיעזע

 ״פאר־ םון הארעםפאנדענט דיזשער
 טעלעגראםע די גלאזעד. םר. ,>יװ^םס

:םאלגט װי זיך לעזט
 בענדזשעפין .6 יאנואר, פאוײז.,
 םון אפגעםאהרען היינט איז שלעזינגער

קאװנא. און װילנא װארשא, נאר סאריז
 פײנעם א זעהר געסראגען דא האט ער

 שניײ פראנצויזישער דער פון הבלודפנים
 ער אנדערע. םילע םון און ױניאן דער
 אידי־ מון םארזאםלוננ א אדרעסירט האט
 עה־ דער פון טיטינג א און ארבײטער שע

 ױניאן. שנײדער דער םון באארד זעקוטיװ
 שמאער, גרעסמע די באזוכט אויך האט ער

 ®אר פיאדעם נײע אלע ארויס גיבען װאס
װעלט. דער

אלץ
•םכםוך

 ארבים די וױ ױאך, א שױן איז עס
 גאווער־ פון באשטיטם רײשאךקאטיפע,

 קלאויזםאמר־ דעם אין סטיםה ;אר
 װי אבער, ארבײם, דער בײ איז סכסוף,

 זןנמשײדונג אן פון איז אויס, זעהם עס
װײםיאך. גאנץ נןוך

 פון א'יזאכע אטת׳ע די איז רואס
 ? שוחןר אזוי צו גערזם יאך די װאס דעם,

 װי טעהר נים איעמעז נאך דאןי איז עס
 העמד פון פאדזןרונג אײגפאמ גאנץ א

 אױו* םען זאל ורארום םו װײדזשעס. רע
 ד^־ אזדיפיעי דאדפען ענמשײדדככ דער

חנזוען?
גאוחןרנאר־יזאסי־ די איז גאםירליד

 האט זי .cjn אק ארנשולדיג גאנץ טע
ם ניפ  װאם אינמערעס פינדעסםען יז

 עגםשײ־ אירר £ארשלעאען צו לעננער 1
 פאר־ זײערע און םיאכות בעלי די רונב

 אין האימען זײ נים. אודאי שםעהער
 קוםם 1פע ווארום ראכמסםיחנן,8 אײז
 אײגצי־ די ®סוק. צום גיכער רואס נים
 זײנעז פארשלעפונג דער אין שוידיגע גע
קלאױךםאנופעתםשורערס. די

 דער מיט געקופען זײ זײנען צוערשט
 םארבערײמעם נים זײנען זײ אז םענה,

 לאיער זייער און פארהער. דעם פאר
 זי אז קאכױסע, דער פון פארלאנגם האם
 :אף אײף פארהע-ר איהר אפלעגען זאר

 האבען דעם געגען צײם. שםיקעי א
 דעם אין לאנדאן, ארן םײנבמרג זיעגםאן,

 און פראמעסטירט, ױגיאן דער םון נאפען
 םאישטענריג געווען איז קאםיםע די

 ארבײסער. די פים אײנםארשמאנעז
 זײ אז באסעם, די פון םענה די אױף

 םאר־ גריגדליך זאי קאפיםע רי אז ױילען,
 האט קיאוק־םיםדאציע, גאנצע די שםעהן
 פוירקינם, פים האכײ#מ, דעד םון אײנע
 דעם םאר אז געענםפערם, ריכמיג זעהר

די זארגען. גים באסעס די זיך דארפען

ה נ פ8א' כני רי רן » ט־נוז ר

ם״ ײ 3 נוםער ״נערעכטינק

שאוױרא. נ• — <י»ד יי •2 זייט
̂ר •ון \ואוקם דןנר .3 זײט  ן עקזאמינעיס, ד

 יאקזיל ײניאו׳ ברעלערש אדן ב^ראדכרס
H2 — אשפיז. י• ם־ k לאם .*ן1 בייעף

זײדםאן. סאויצ — אנדזאזנלעס
 א — •*דער*י• •* :*ין בריררלאך .4 זײם

 אין *אסירונגען לעצפדנ די קראפעווע.
 4לא< ײגיאן״ דרעסמאכע-ר ®׳*ילדרענס דער
נריגבערג. ה. — 50

*זן נ«מויס5ךזאם:1 דינר .5 זײט
ליי־ ארו •לדזנרײעאן אמערי£*ז דער אין
דז^אינא מון מיםינג לאנג. ה. — באר

̂י ®ון ב*ארד — ױ<י*ן קלאוקםאנער דן
לאנגער• .ל
 גא»יאנאלצ די און רעאקציע די .0 זײט

 I מגזזלם םזגז בוכװאלד. נ. — וואתלעז
לעבעדינמר. דער — (מעליןםאן)

 — (ראםיז) ליעבע נאך געיעג » .7 זײט
 באארד עקזעקוםױו דער וואלםי. פאלינא
שענהאלץ. י. — 25 לאתאל פון םיםיגג

בינעל. נאפיץ רעדאקםארס פרן .8 זײם
 אר־ דער •ון םמראםעגיקע נײע די .9 זײם

 םםוארם שויליעם1ד — בײםערשאפם
®ערעלםוטער. ם. —ליעדזג^ פוינםץ.

 דעך — װעלפז םזןאםער דער אין .10 זײם
 X( — 1מאם איבער אם סריםיוןער.

שםואלזאהז•
ן .11 ?"© י  אם־ אין פעקפארי 4קלאור א י

שלעזיננער. ב. — סםערדאם
מ .12 *מועםזגן ^וי
אדװזירמײזמענם^ — i«: א,ין n ,13 זײםען

 דזך עדױקײאז^אל איגםהרנדפאנאל .16 זײם
 אעבזער- האהן. מ פאניא — פאחשמענש
 »ין לאבזיײן איג^יזאדיאנש נזךנאנאל
ינפארטעי סטצױ א — באלכזימא•*

 וועדם קלאוין״אינדוסםריע דער אין <אגע ;
 גאלן י^הר עםיימנ שעהגע א זיים שוין י
 עםאגמ־ די און דיםקוטירם, עפעגםייך ־

 םימ באקאגם גום גאבץ םײנוגג.איז ייכע
איהר.
 האבזש קלאוה־כאגוםעתסשירזןרס די

 T אונםזןרגמגצבען, וױירע א אויף זיד
 בלאסירען גאר זיןי קענעז זײ אז העגדי^

עקשגות. וױיםערע זײער תרך
 םאג צװייםען אוים׳ן אבער באלד

 •ריםשע•- אנאנדער געםוגען זײ האבען
 #•געברא״ זאל פארהער דער װארום קע,
 הא־־ ארבײםער איע נים ורערען. כען
 דער צו צוריקגעקעתרם נים ;אך זיןי כען

ם וױ אזוי און ארבײם,  ענטשיי• דע״ מי
 וואם פיש ספיטה, גאוחןרגאר פון דדנג

י t עזבה^ ײנ^ז־טיהדזןר י i עדקמהמד 
 ארבײםעד, אלע ה^בען אײנפארשטאנען,

 באחארפם סםרימ^ אין ארזיס זײנען װאס
 צד־ זײז שטונדען 24פון. פשןי רעם ן א

 דצר איו פאיגייך ארבײט, דער בײ ריק
 ד*ר אוז געװארען, געהאיםען ניס אפפאך

 נים דארף קאפיםע דער פאר פארדזעד
פארלןופען.

 װארמ־םיהרער דעד ו-ג־ש דעגפא;.
 ער״ שטעיל אוים׳ן האט ,, ױ; דער פון

 װאס ׳די םין פראצענט אז ?ילעהדט,
 אױז• זײגען ארבײט, די געװאדפען האבען

 צוריקגע־ ױניאן דער פון פארראנג רעם
 איבעײגא די אגבאטרעםם װאס גאגגען.

 װאהר״ אויף זײ װערען פראצענט, צעד.;
 ארבײם. דער צו געהן באלר שײנריןי
אד זײנען פענשע;  ברײענע קײן :יט י

 ־FVP קעז םעז וועלכע פיט סאלדאטע;,
 נשםוו^ האבען זײ ;וױי פצן וױ ווען,

 נים קענען וועלכע ;עפיהלען, הערצער,
ווערען... באהרשם אײגפא^ כױס

 איינ- ערקרעהרט זיף האט קאפיטע די
 און ערקיעהרונג, דער פיט פארשטאנען

 צװײ־ דער געװארען גארניט צו איז עס
 קיאוק־םאנוםעק־ די פון אויסרײד טער

 םאױ־ א םון ארויסצודרעהען זיף טשורער
ענטשײדרנג. אן און ־זער

 אנחגר אן געםונען זײ האכען דאן
 וואם רעדע, זײן אין ראנדאן אויסרײד.

 ארויסגעזאנם האט געהאלטען, האט ער
 אגרײ דעם לוים אםיױ אז געדאגק, דעם

 קצן עד אויב ארבײטער, אן כעג םענט
 װצג^ באס םיס׳ן ווערען פושוה גים
 \m ײאץ. רעם טארראזען ®דייז, דעם

 Xfo דאס אויב :ארגוםענםירם האט ער
 ״צװײ סאן עם פעגען ארבײמער, אײן מאן

װײםעד. זא און הונדערם דרײ,
 הלאוה־םאנוםמטשוראד, גצוױסאר א

a אנגעכאאם זיך האט ראפאפארנ^ n  W 
 w$n ״אאי װיבאלד רצכטס. עפצם 1א װי
 יר- jx&p באטםעגע םים געשריען ער

fp 1םי לאיעד דער דאך קיעהרם i r  u n 
o n א סאר אגדיפענם גאנצען .finpo 
ײוזןו׳ אוו I םיד סוען וואס סו ,,ו n 

 9ס* pryiMmac דאס אונז םויג װאט
 m ניס אנערקעגמ וועלכע םעגשעז,

 9אראר1אױ<ונעג תאט ער און V אגריםענם
w בדידעד זײנע nrowrouMo״ v 
סan אבצד דא די יאזען

r קאםיטע וי a  a  DDaojo r*>a 
jo נאנצאן זײער איבער שםדיך m i 

ז ערקיעהרט זײ האט נ f ס r m m m 
ta ס װעם אװעקג^הן זײער  די ddmd מ

n עגדעחג^ םיגדעסםע

ױן ס י

ר סאז  m ארזיססראנא! או| ארבײט ^ה
S האבען ױי וועימנ עגםשײדונג, aa v t 

םאלגצן. צו <יכםעט8
 שאט לעצםער דער געווען איו דאס

 -nrouKo-pupp די םון זײם חןר פון
n די נארניט צו פאכען צו םשורערם a 

fS מיט און קאפיטע, דער פון בײט i n 
ע פיאטעסטען תי יד־• נאר זײ האבען ײ
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