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 גיט ̂וטימען דיזע זאל מען םארחיטען צו
 y•< די אט חוץ * און צו׳גנב׳עגען.

סימגייעחור* נאגצע די האט טענשען
 דך ױגיאן קיאוקםאכער דער םון שאשט

 דעם רורך קאמיײן, דעם אין באטײליגט
» םיט געיט גענעבען ו*בען זײ װאס

קאם•"! דעם ד, נ א ח ר I ט י י ר ב
 •אר א םון םארלױןי אין *נצוםיוזרע,.

̂ובען צייט װאכען קלאוקמאנ^ די ח
גע״ /lyajrr די אין סאיל^פאגס די דורך

אי״ קאםיײן יאגדאךחילהוױט צום געבען
ט ף ל y בער ג ע ז י ו , m ל א ד ט ו
 אגצוגעחן געםאכט סענאץ• האט דאס און

 און זיעג. א צו ביז ארבייט דער םיט
 געסוםען עס איז j«״dmp םון סוף ב״ם

 איו ערװעח<ונג לאנדאג׳ס דאס דעם, צו
 דער םון זאך די גאגצען אין געװארעז

 נעקוסען איז עס ;ױניאן ס^אוקםאכער
איו געחײסען: חאט עס דאם דעם צו

 יודאן די חאט ערװעחיט, לאנדאן מאיר
 חאט #ערװעח<ט גיט ער איז געזיעגט,

̂ג א געחאט ױגיאן די נידערלאג
 לאגיאן — געדעגט חאט ױניאן די א<ן

ערזתחיט! איז
* * *

ט חאבען װערטאר דיזע נע• געז̂א
םארי• אין װאך, לעצטע װערען שריבען

 וחנן אבער ״גערעכטיגקײט/ נומער גען
 צום געװארען םארטע איז צייטונג די

p m, טאט דער גאך איו  די סין רעז̂ו
 mVi נאשטימט נאנצען אין גיט װאהילען

 דאס געיציעט, רעםאילם האט עס װען.
 םינד האט הארדינג־װאוט גרויסער דער

 לאנדאג׳ם אויך םארטרונען און געשילעפם
ו חאט עס און דיסטריסט, י  דט אייגםאו ז

װע• שרײמח צו עפעס הענד די נעהויבען
דעם. גען

 זיך חאט שטימונג ױם־טוב׳דיגע די
ט  םײ דער א״דער נאר חאאל אין געםיו̂ז

̂ע אין געעםענט. זץ־ האט טינג וױנ״ א
 ?אםיײן םון גערעדט מען האט ?עיצאך

ע ר ח י ד א נ ע די געיױכטען האבען אצעםען נױי און ו מיט״ ביז יא, ביז... ׳ה

 פון באארד ד^ױגם םון מימינג דער
 םאכער ריםער און םקױרט #קיאוח דער

 געווען איז אדועגט, טבת לעצטען יתיאן
 גע־ חאט ער אױסערג^וועחנליכער. אן

 ישטײ ױם־טוב׳ריגע א ד<דר און דורך חאט
 עס װעיכען אין ענטוזיאזם, םיט םול מומ,

 אגװעזענדע אלע 1 נצחון א מלעגען אין
 אי ױם־טוב׳דיג, אי געפיחלט זץ־ חאבען
w r t. טי• ער׳עטער דער געװען איז עס 

a סון םינג n און ע<עידעאז נאכ׳ן כאארד 
W צו ^עגאט nקער«ער׳צאםט ר 

 זיעג דעם םיט ׳צטאלץ געםיחים דן חאט
 טען12 אין ױגיאן סיאו?םאכער דער פון

 גענאסע װאו דיסטריקט, קאנגרצ׳טאנאיל
i לאגדאז, םאיר n די םון ליעבלינג 

 געװארען ערװעחלט איז קיאותסאכער,
 יע• אין װאס דקם טראץ קאגגרעס, צום
o n די געאײניגט זיך חאבען דיסטרי?ט 

 אויף ^ובליתאנער די סיט ^ןאלראטען
^דעפיטען״. צו איחם אבי קאנדידאט, אײן

̂גדאן געג. דאס #אםת איז עס  איז יל
̂וחנז i ג n סאציא״ דער םון קאנדידאט׳ 

 ״קילאױד די — 1אנע ■אזיטײ, <יסטי*ער
ijy»3 אטיטע״,pאט•ײדp 1םטכע n p o r 

i םון כאאסטע סטע1םעח די סון n גתײ 
 איכעמע־ ה^ט ױניאז, 1םעכטיגע םער,
 ע1איה אין קאטנײן אנ׳ס1יאג גונתן
ium 1א ע1גלענצעג געטאן האט און• 
 נאװעכד צוױיטען דעם איז װאס ב״ט,
 גע• גע^וינט ׳שטיםתאסםען, נײם בער,

 1קלאו?מאכע י1 ג.5םאי1ע מיט װארעז
 םון p'aoap דעפ געהאלםעז אויך חאבען

 ע־1?אנג טען20 אין חילתװיט, יס1םא גענ.
 האבען 1אבע ט1דא יקט.1יסט1 מאגאל

iy פון גענאסען די i 1סאציאליסםי׳טע 
o ט1געםיה טײ1•* y i י1 און חאםפײן 

 װעה״ ;צוגעהא^פעז האבען 1ס<או?מאכע
i j n י1 חאט יהט1יסט1 טען12 אין 

 פיצוט ?אםפײן־האםיםע 1קלאוקטאכע
 1העג ע1איה אין לאגדאג׳ען טױינגעגוםען

וי י א.ו ן ע ג א i ט ע ג איחם חאט טון

1 «

 צוםאמענס אויז• יה,1ם 1דע אין <ואך
 ׳שטיםען די װען עיעידפאךטאג, נאכ׳ן םון

 איז עס און געצעהלט1איכע געװען ?״נען
̂״און1׳פ1םא געװען מױן  ׳חתם׳עט1םא יכע

װ אז א  העג• ניט און ן, א ד נ א ל מ
 עם1?אגג אין זיצען װעט שאגעי1גאל די

 1בײטע1א ישע1אי ר' עטען1ט1םא און
i סו( n 1סײ איסט \

 לאםסײז־׳לאטיטע 1?לאו?מאכע די
 גאנ־ עם1 ט1ע1אויםגעת 1יהע1ם חאט
i אז סײד, איסט *ען n שטי־ זאל עולם 
 אס1 1אבע אן.1לאג גענאסמ 1םא םען
 ה־ v ו ו ר ע צו גענוג ניט װײט נאך איז

 פאליטישענס י1 ידאט.1לאנ א \ v ל
 אין טײען,1םא לאפיטאליסטישע די סון

i לײרער ליגט עס הענד װעמעס n שיס־ 
טאן, םון זטל  ח-1חב אזעלכע וײנעז על̂ע

 שטײ טא?ע אייך ?אנט 1איה אס1 אײט,
oy װילט, 1איח װעםעז 1םא םען i אפט 
ײ- פון 1לע1בו די Pim« זײ גיגעז 1אכע  ז

 י1 דאס זאגען, קאן םען טײ.1*א ער
iv אטען1סטנדי iy n עתועהלט 1גיכע דא 
 װי ׳פטימען, די ן v ל ח ע צ דודב׳ן
 קאם־ 1?לאו?מאכע די װאוטען. דורב׳ן

 ^טאנען1פא גוט עס האט י״ךקאסיטע
 געאײ חאם זי וױ גוט אזױ •ונ?ט ווון

 מטי״ זאל עולם 1דע ?אםיײן 'ן1םא כײט
 טט אזוי פונ?ט אז,1לאנ 1םאי 1םא םמן

o דינסטאג, בײט1געא ױ חאט n טאנ 
̂ןקלזאז, טח  ע צ נ א ג די אוץ־ און ע
j 1אי אזײגער 11 םיטװאד כיז ט, כ ט 
>u r םון זאיעז עטימען די אז — #סריח 

M אוחנקנעתיכט ניט וויחם n y ii די 
pם1yrואטKוyווכopק<או1י n w  tyj^t r̂ 

מ׳ן iyvŷ• •וליננ די ווין  טאג גאגצען דו
i דווץ־ *ח n ו^ ג  סםש זיך איז נאכט ט

 םון םען1אויסװאו די מיט (^אלאוען
yo'o^ in םאר חאלל סממני y  װאס 1
ײ אזן fyoipao חאט יטנדאן  גע־ חאבען ז
in וז^לט y^ iy '^ D, 1א n גאנמן אין 

o דאנק א 1ני ypטא און טטתיכמן. n 
מן ל,yואגnגאל ניט און לאנדאן, ותט  זי
קאנ^ס. *ין

ײנ סלאוסמאכ^ און שטאלץ ןyז
,1איח דארםט וױסעז ום1װא טים׳ן
Dtp ג^ורכײט ניט זזאם תאםיײן םאר׳ז 
ז י  * בראסלאו, דדמ. םעטץ, סאול מו

ת, מ ג  לאנג^ ל. האילאװינדט, סילי• •יי
n »לזג די און •^סאווס^ r u v נאאכד 

p i n  po mאו  וואס יוניטז, רyמוכpי
tyatpfi לאופכמ- די צוזאסעננזףפטעלט? 

ר in- ואנדעח #ק»ם«ײן^אנדטע מ * n 
$po in r> » » o  ,int^ny• m n x

ײ ײנייזן. קלאוטסטב^ סיט האנעז ז
o^narayrora'D נמוייי
יד  i m r  n  * im n w p .

״ומאמתזיס״ אלס  . onotM

 לאגדאן 1םאי װאס נצחון, פון פגימ׳^
חיט.yװ1y אך1 איך

 אלײן מױן זיר 1איה ?אנט יחײנט
w o ,׳װעז געװ^ ס׳איז װאס ?ײן i n 

pאג̂גyםון סמאז i n ^ױ ?לאו?מאכ  י
 יע•1א מיטיגג םונ׳ם מיטען אין איז ניאן

iy חאלל. אין ג^מען i חאט צנטװיאזם 
ו י iy צו געטאן הויב א ז i חyכD1טy 

^ly האט עס און חויך inp iD 'w א 
n אװאצי^ יגע1ם׳1שםו jy t y iw  y^a 
 בא״ מיט און לטyשטyאויםג זיך זyהאב

i י ז יסט1באג גײסט^ונג  y קאנ־ 
)t»DDyi.

̂יז  #זיף חטŷטrו8ם איז, אצײן לאנד
 iy און ?אלט ;yn'^aiKD ניט אויך
nנy^yבאגײסט א האט

iy  .y iy i האט o n  dp^ ip j תשוינט 
 מניאן ?לאוסמאכ^ yגאנצ י1 און 11באא
r זײן 1םא tn vm v,) כאטמ iy זיד חאט 

oy iŷ& וױ בא?לאגט i i אײן זײן צו איז 
 ־oyia^p םאציאליסטימ^ ŷאײנציג

 yjp'jap’^oiayi ^y'D אזוי iy«nw םאן
y און o ^ s i^ y i ^ ש טי אלי • iy 

^ iy האט — אב^ װײס א  — יגט1ם
 po קאנגחנס איז טp̂יyyג ט1yװ iy אס1
יש י1 7V'W*o זŷ־מאס1PDבײ1א yא̂י

rwאי^י די םון  y o i'i'ja a ^  yty״iy o 
 — םאמיכ^ט iy האט — טyײ iy און

iny? ן^ ײיי y א^נ םים א rn צו כחות 
yטײ^1םא rצו ן 'i n y י1 צײט ye3 n 
^1א די םון ײ 1 י1 ״1ב i#1א^וצי n •וחנל 
i( כע n  pm  in y i ^סאייטא• איצטיג 

ט, אםטtpלyזyנ ליסטימ^ ^ ת ^ צ  נ
in י1אוי באמיבט און םאחטללאםט y 1 

o און יט1ט n r.
i n סי טויר איז מיטינג ^  •Vi ם1א
^ א ly סאול םון ײ m y jy o  i y i  ,royo 

m ?אםפײז, לאנדאנ׳ס 1מאי םון  pm. 
iM oiytw  i n  om d̂mid סון pi^p i n• 

.yon3MP P 'Bomp iy3MD
o אלזא, n  1 ’ >m םיטינג po תשועט 

 געפיי• t'M ,ojjniM שבת jyoyŷ באאײ
w i  i n  m M iiy i o iy םון pn^p m- 

iy3no לאנדאנ׳ס מרך ײניאן -nyiny 
 אבי• געוחנן t'M מזםחח די באםמ לונג,

yo> א o n  i i n  yo iyo tnuo, 1נ וואס 
yoM3 געװא- עמחנחלט ניט איז חילמוויט 

iyoyo in ^  , in גyוואס זאג̂ט iy 
r^ p n r  'itM pm נע״ בא׳נגב׳אם 

 pm זאגען, y»< װי װאוײם, ן!nװא
 װםrןnײאyג ^וחנחלט »ויד חילסוױם

Tאכ on’M חאט \vd צס,1?אנג i t  1y 
lyo רי בירם ’ o r.

»> * *
o טויוי ־ n םיםינג po נאוווד דזמוינט 

T נצוועחגלױ״ װי דעאן, im תלטנוטזסיס 
ן מןוו H ג׳ווחנחנלינ^ די ט s n n y j v•

 ‘in ח׳*«נ«ראי חנר פײננןרנ, י, נרודער
ר, ד^ױנמ פון געח׳אער »י  *M3 »Mfl ני
» אי»פ>«ו דער װענען ריכטעט  אין «1י
 גיט «ר ח*פ גײ«ס סך קיין פנץו טיײד,
 ד«ר חרן וױיל חנרמחמן, «ו געײאט

*ו j ם«ורגעקוס׳נן ד« ױינ«ן װ ” P» »  נ״
 ‘PM1M3 <רנס««ו |m םון ענםוױקלונגען

י ױד«ן די טער״ ױ, )1י רי טי w גי m i 
*ו דער אױף  פטסי• <ינ«1ט« »יע »ו װ

ו0פ« M םיט חטנד<«ן ayn און רונגע; ו « 
ײ חאנד  oy װאו נעלעגענח״ס, יעדער נ
ו וועט י  די פארטיידימן »ו ח»נרלען ו

ן סרנײטער די פון רענטען י יי iv ו a v r,
____» O T W I■•

n p v n■ ױ ז ד ױ י  ג
B B ia  ? m f c y p

W ₪ ₪ t^ M '......־־«M i

m( סחװער ױדאן  m i •TM  1 8 1 1M 
מ חןר »ין ײי ײי 1» ני ג  ן M י נ i י יוי

n a > t  n 3ס. ר » ט )
ז ס«ג«מר״ יטוו3ו) חור י י

*o r 1• א״מנטום) o n יארסיי ניו >M* 
 ♦1 ייגטערנ«׳»סגס<. אוגזער פון ססלס

WW ooMpyj איו נילדימ
M פון קסלס JM ryryorM  iy t; io.)

yo«y) iron איז y i oompvj|
ניד די דסיאר. טױופגט so פ»ו דז׳סון

p m  }'* o iio y i 1330 oon i n •אי
וולאס

ססגטיסל! סאניטסרי סװ פססרד ח׳סוינט

I3*iyn onsyrya 800 «08 יסס אוןP31
to oyo<oo די חת ס ראיאר. 46,000

 סייויסס די זײן י<דיוו3 דסר אין ן3ל3א
 ײ| סלידס ייסא<38 ר3ר יוגיסז, חנר סון

io דסר in> ,סליגיק
י m 3פ»ומאי ו ivoyiy ייגיסן םונ׳ם 
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 IiM באסטאן, אין דא ןyחאכ םיר װאם
 •Vi האבען װאס אורואכ^, די טיט אויר

 אגרי- D]r\ םון א&בו^כוג *un צו פיהרט
טעגט.
 סאםי־M רסyטורnיזכyDקיאוס•םו!ונו די

 גאג־ אין הטyבאשט באסטאן פון אײשאן
tw ח״י םון pm pm ^ y ^ y o זא־ מיר > 
 װי ־myo ניט ypao מיר פײנ^ ח״י, וען

 jyon'D ח״י די םון yמאגכ און ח̂ןyאכצ
 װי דטyהyג אסס׳ן חגרצו חאב^

ר.yאטp חגם
 די DMPys נאר האט אסאסי^טאן די ׳

 אז ט,pװאyג רyימM חאט זי װאס מ^זח,
 אין װאס tyD^nay אמס זאל ױגיאן די

 אגרײ חגם זאל זי tin שםעהם אנךיכמגגם
ט  *M3 pM Dony fyonyj אםיט,גים מנ

 אז <משל, זאגט, טנרימעכט חנר סר*ב&
 ארויסמיקען, נים במנן םאר טרבײט קײן
pm דא וײגזס שא• אין ly y m o  w i n 
 »רויס- יא עוין סוז טרבײם װאן אז און

twyayi ,ואג ותחנן n ואימישט ארבײמ 
 חגר םים tm ׳שאי ױניאן א אץ וחנחנן
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דעגיש. ה ם»קס פון

גרעפט-אוגטערזוכוגגען. ערן װאך *
 געװען־ לופט די איז װאף ואגצע א

 אוגטערזוביגגען גועפט מיט אמעזאשט
 ס;גשאציאנעלער דעד צו ס/אגראײען, און

 אין גועפט האלס״ל װעגען אונטעוזוכונג
 גאך צױ״עקוטען ו״נען איגװסטריע נוי חנר

 װע־ אוגטעוזוגוגגען און נאשולריגונאן
t׳ דער אין — נר;טט חארהײל נען b 

 םון באארד״ *יפיפיגג די פאװואלטונג,
י  די אין און שט*אטען !,םאואײגיגט ו

 קױלעךוראםי• די פון fFOCFrFJ <מקע
 װעלכע לאמיט^ לײלןװאוד די םירער,

 אין גרעפט־סיזאגאדל דעם אונטעודכט
 נאך געטאכט האט בוײאיגדוסטר^ דער

 איוזד און אױםועקונגען, וױנטעצ אײדגע
 םאמרעסערט פיעל אזױ אוץי אי? ארבײט

 האט מען אז געװאדען, םא*ברײטעיט און
 ילאיערס עטייכע גאד א:שט*לען געמוזט

 אובייט. דער טיט אנגעחן קאגען צו אום
 ארס עושינען חיילאן טעיאר איז םרײטאי.

 נע• חאט ער און קאטיטע, דעד mnt ערות
 שט״ןײואד די אז צו;ענען, גמטוזט בץ•

 אין ״אפנעגארט״ איחם האנען טראחטארה
 חאט שטאדט די װאס בױ־חאגטראחטען די

נעטאכט.
 ״•שייינג דער װענען אוגטורזוכונג די

 נױ אין אגגעשאננען זיר האט גאארד״
 יןאגגרעס-לוא- א דיגסטאנ, יעצטען יארק
 דעם םון טעטיגלױיט די אונטערזוכט מיטע

 אײ• געװען אי? װעלכע נאארד, דאזיגען
FJ רעדרוגגס״קערפער- וױכטיגסטע די פון 

מלחמח. דער םון צײט דער אין שאפטען
אונטער״ װאס חאמיטע תאמועס די

 אױסגעםיגען װיל אגגעלעגענחייט די ווכט
:דאס אטת ס׳איז אויכ

 *געשפילט האבען בעאטטע די .1
•אאיטילס״.

 גע• האכען יזאנטראייזטארס די .2
 חױכע צמעשםעלט און יד״אחת טאכט

 פארשידע• םאר אנבאטען ח. ד. ״בירס׳/
ארנײטען. נע

JS א געפראגען חאנען בעאמטע די 
 דאזי• די אגגעחטען םאר טטבעח מעחנע

״נידס׳/ נע
 האבען שיפעץ די םון אפיצידען .4

 און חגגירוגג די כא-טונינדרען נעחאאםען
 אײג־ בײם בײגדעא א איגעיעקט חאכען
׳טיפען. זײערע סאר מאטעדיאאען קױפען
 האבען רעגירונגס־בעאמטע חױכע .5

 גרעם־ די סיט האנט אין חאגט נעארב״ט
׳טוױנדאער. און טערס
 דעם pc• ארן יארק נװ םון מלעסע די

 אױסצונו• דערוױיא זובט יא;ד גאגצען
 בױ דער אין סקאנדא/ גרעשט דעם צעז

 אי• ;ענען קאדפײז א פאר א״ני*,*סטריע
 גע־ אינענזײן, אין אדכי״טער נאגידרט״ו

 אעדוסטריאן, ע4א םין ױניאנס אלע גען
 אז אײנזעחן,' קען אייגער יעד/גר כאטיפ

 קא־ באנדע א זיינען יטוידיגע אטת׳ע די
 עקספלױ האבען װעלכע ׳בעא:ינד,ג רויטע
 ביאדינג״ די באי&וױנדעלם און אםירט
 בעאי די װי גוט אזוי ױניאנס טרײד
 דער עולם. אלגעטײנעם דעם און חבתים
 פעדערײיצאן אטעריקאן די אז א*ז, םאיזט

 נײטט ׳עליטה קיץ נא״ האט אײבאי• אװ
 פאר״ זײגען װאס ױגיאנס, די אױףי געהאט
 םעדע־ די סלאגדאל. דעם מיט בונדען
 אשיציעלע אז ארויסנעגעבען האט רײ״טאן

 אננעמ^ענהײט, דעד װעגען י%״קאעדונג
 בא־ די געמאבט װערט עס װעאכער איז

נטראחטאדס די אז מוי־ידיגונג,  די א.*ז ̂?
ז גיאדערס  שידד א״נצ כאעי^דד ח?י̂נ

m\ דער אז און יצאש״ ״;סען דעם צוריק 
 איז פרעסע דעד אין טאראראם ואנצער

 א•1•רא םאי־ישטעלטע א וױ טעהר גימט
יטאפ.״ ״אפעז דעם םאר צאנדע
 צאצ־ די האט אונטערזוכוננ דער םון
 א ענםדעקט װאירלד״ ״אױוניננ <עדיגע

 עחס״ דער אין אז :טעאריע נייע עיא;על
 שולדינ זײנעז סטריט װאל איז •לאזיאן

 בוײ דעד pc א־בייטער זעלבע די מאקע
 גע״ איז עססילאדאן די אז ;אעדוסטריע

 װאס יןאטוי דעם pc רעוייםאט דער װען
 רע- ״חאוז דער צװיעען אנגעגאנגען איז

ד ♦ גענגערימער njn און ױניאן״ מרס  י
 n ארנאגיזירט. האם בריגדעל וואס גיאן

 אנגעםאכט אפילו האט טעאריע דאזינע
 טענ, נאר א סאר סענסאציע שטיהעא א

ױ אזױ נאי  אױוי נעבױט איז טעאריע די ו
 האט פאקטעז, אױוי נישט איז פאנםאזיע

נעפלאצט. באאד סענסאציע די

לאגע. אינדוסמריעיע די
 ״איג־ געײענציד רופט םען װאס דאס

םו״ אין איצט איז קרידס״ מסטריעצעד
>v\ ^:נײע אן קוטזנן םאג יעדעז נא 

 אפנעלײגם ווערען ארנײםעד אז עדות,
אדונםעמעשניטעז. מכירות און

 אז טעז, באריכטעט דעטראיט מון
גע״ זײנען װאס םעכאניהער, טױזענד 76

 אזיטאמאביא די וןין באשעפםיגם אען
mm:,םי־ אין לײדינ. אדום נעתעז ̂פאבדיקען 

f w? פ\ן בתים בעלי זײ חאכעז ססייט 
n פון אפנעליעם סײנס אופצד J  ביז 6

חא״ p« ארכייסצד די פון •ראצצגט
15 אױוי אניחמ די טעךאגיפפאר .

%

 איײ דך װאוגדעיט קײגער פױאצעגט.
 םאר• דאדגע רי װעגען ג״צט געגטדך

 דער pn און •שנירוח אץ ?רענערונגען
 מען וױיל ארב״יםעד, גטעיעסט1זבא צאהל
 יאג• א פאר ערװארטעט ״עוין ראס חאט
 דו די םון ישאפס די אין צײט. גער

 אי״ רען חאט אײוענבאחנעז ענגיעגדעד
 אר״ די pc פדאצענט 10 ארום גערײגט
 אין סאבריקען ראכער די אין ב״טער,

 מען חאלט איטנאי pn אחײא סטייטס די
 דער צו ארבייטער. אפיײגען אײן אין

 אז צייטונגען די באריכטצן צײט זערבער
 אר־ פא־ישידעגע סון פדײזען האלסיל די

 בא״ םארקלענערט. אויך װערען טײדען
 פאכ״ די טיט םאל רער דאס איז זוגדערס

 אונטעײ זאחע;, ®ראדוצירע; װאש רײ,ען
 ארטיק־ װארלנע געשטריקטע און װעיש
לען״

 װאס ני״פט אבער דך האט עולם תי
 איעצעל pH פדײזען די וױיל םרעהען, צו

 פארקיע• גײעט גיד אזױ װערען בארקױוי
 דעש אן גיכען קרעמער מ דועלעז. גערט

 אלטען סך א נאך ̂אבען וײ אז תירוץ,
 די ילריט געחויםט האבען די װאס סטאק,

 זײ אז און ירײזען, הויכע פריהערדיגע
 דאזײ דעם p» װערעז פטור פריחעוי טוזצן

 עטװאס יצויט פארקויסענריג סטאק, גען
 *HP זיי אײדער פרײזען, פארקלעגערטע

 וועל- סאר סחורה, נײע ארײגגעמען גען
 פיעל איצט רעכעגען האלסײלערס די כער

 אנ״ אין ׳הײטט דאס פרײזען. שלעגעױע
 אר• װינםער די פאר אז װערטער, רערע

 צאהיען םוזען עוים דער װעט טיאלען
 ער׳טט pH פרײזען, הױכע פריחערדעע די

 אנ־ ;«חורות וועלען מאי אדעי אפריל אין
אטת׳ן. אן אױף ביליגער װערען צו חויבען

באמערקען, צו אינטערעסאגט ס׳איז
 גארטח דער אין כױםװאל־פאבריקען די אז

 סיער פרא״וקציע די סארקיענערט האבען
ױ מעהר  סאטוה. דעי אין פאבריהען די ו

 דאס, מעגאיך איז דעם פון אורזאנע די
 די באלןעסטיגען סאוטה רער אין װאס

 אױסטליסליו כטעט ?אטאךפאבריקען
 ,דאדט קאטט עט אץ לײט ני^נדױניאן

 פאברי• די באטרײבען צו װעניגער םיעיל
 אאגעטײן אין נארטה. דער אץ זוי קען

אם געװעב־אינדוסטרי די האט
 pc קריזי^ איצטינען דעם סון טעהרכטען

 באישעס״ זײנען װאס ארבײטעד מיליאן א
 יצײדיג ארום איצט געדיען ״הריא pH טיגט

 אין ארבײטער די .GGO,(XX( אוטגע:עהר
 זעהר זײנען אינדוסטריע דאדגער דער

 םאר ארגײטען און ארנאנידרט טװאך
 יאדלוצר גױ דעם pn *טכירות. קלאנעדיגע

 טויזעגט 75 ארום זיינען אאײן געגענד
אורכא״עעםטיגט. װעבער
?ור״ אין שילדערען פא״טען דאזיגע די

 לאנע אעדוסטריעלע אלגעטײגע רי צען
 עגטשלא״ זײנען אדב״טער די לא;ד. פון
 שכירות זײ<רע אז דערלאזען, צו נישט סעז

 לע־ זײערע ׳אז װערעז, פארקלעגערם זאלעז
 אװ ״סםענדערד זײער בענס״נאדביצ:,

 בעלי די װערען. פארעמערט זאל לױױננ״
 שײדען דשט זיד ײילען יױדער חבתים

 זײ װעלכע צו פראםיטען, ד#גרויסע טים
 משך דעם אין געװארעז צוגעװאױנט ?ײגען

ײ און יאחר, עטליכע לעצטע די שרן ױ ז  ז
 דעם םיט ארבײטער די באהעטפען צו כען

 ארבײטסלאדג־ — נעװעהר שרעתליבען
 ו.*עם צימינפט נאהענטע די װאס קײס.

 נאנץ ס׳איו זאנען. צו שװער איז ברענכען
 םײ די pH פאבריקאנטען די אז לןיאר,

 דערלאנ־ צו ענטשלאסען זײנען נאנסיסטען
 אר־ ארגאניזירמער דער טזיט־קלאפ א גען

 פראפאגאנדא א לאגד. םון כײטערשאפט
 אנגע־ שוין װערט שאפ אפען דעם פאר

 אר־ די לאנד. גאנצען דעם איבער פיהרט
 םיט נאכםאלגען דאריבער װעיצען בײטער

 םח זיצונגען די איגטערעס באזונדערען
 ם. א. דער פון קאונסיל עמזעהוטיװ דעס
 ווא- אץ םאר איצט קוממן װאס ל., אװ

 אויסצוארבײטען צװעח דעם מיט שיממאן
 און באנענענצז צו אזוי װי פראגראם א

?ריזים. אנחוםעגדען דעם באקעטפען

 איג- מענער־קלײדער דער אץ לאגע די
דוסטרי^

 אטאל־ דער צװישען פאמזאנדלונגען די
 מאנוםעקטשורערס דער pn נאמײטעד

 נע־ נישט דערװײל האבען אסאסיאײשאן
 די pH ח»ולטאטען שום <זײ\ ב־־אכט

 פון לײזוננ םרידליכעד א םאר אױסזיכטען
 פרעח״ קײן גאתישט זיינען סכסוך דעם

 מא• די וױלעז אויס זעהט עם װי ליכע.
 מאפוי נאציאנאלען א דורך נופעהטשורצרס

 בױדינ״ א פאר װאס אונטער צנטשײדעז
 אינדוסטריע יער אין ארבײםער די ביבכעז
 איצטיגע די — באשעפםיגט זײן זאלען
 מטליכע םים ivc כאדימוגגען די אדער
 אסא־ פאנוםעהםשורערס די צוריח. יאזזר

 םאו־- דעם צוריקגעװיזצן האט טיאײשאן
 געםײנמאפנד א אז יתיאן, דער פון שלאג
 אונ• זאל צדדים בײדע pc קאטײז^ ליכע

 כאשאפען איז װאס לאגע די טצרז^ען
pH p rjm w די צוליעב אינדוסטריע דעד 
 קליײ םענער אויא פוײיזען פאחנגמדםע

קא״ «ײ אז זאנצן, כתים מנלי די דצד.

 יר• די אחן אונטצרזוכען <א:ע די נען
 גרינחנן גוטע געורם חאנען ?״ כײטער.

 מסײנ׳ש»פטלײ א פאר חאכמן צו רורא
 דער אז ג״צט וױלען ױי האטיםע. כער
 וחר אםת דעם דצרוױסען זיר זא< עוים

 אױםצועאכען קאטט עש וױפיל רעם ג*;ן
 ע^נןאסט ודפיל pn ראת א אדער אנצוג א;
 דצר געץאנט. יארד א פאבריצירען צו

 אז #|yrcyiDMH וזלילח גאך קאן עולש
 ארנײטער די דאס אמת, גישט ?,ס׳א

 די די, אז און געגוג גישט פראדוצירען
 לצ״ געבעך קאגען טאנופעסטשורעוס,

4מאכען גישט בען
 וױמדנצ צוױי זײנען װאך לצצטע

 כא• דער אין סאמעקוטען נעשעחעדשען
 פו;.די אײנע איגדוסטריע. טיעפעגדער

 אתלגעמ פירמעס, יארהער גױ גרעסטצ
 געשלא״ געהאט האט װעלכע װאולוי, ע:ד
 װאכעז עטליכע םיט שעפצר איהרע סען

 דירעקט פארשלאג א געםאכט חאט צורי<ן,
 צו צוריס קומצן צו ארבייטעו זײערע צו

 ארבײטען װילען זיי אױב — ארבײם דער
 באדאםונג קורצער א נאר שטיל־אדבײט.

 דעש צוריקגעוױזמן ארבײטער די האבען
 גרױס ארויסגערופען חאט דאש און אנבאט,

 שניײ מענער אלע צװישען כאנײסטערונג
 נא־ לאגערעז בײרע יארק. נױ אין דער

 סיג- א פאר סאל דאזעען דעם טראנטען
s מאפוי. אלגעמײנעש צום נאל

pc ציױי• א חאט זײט אגדערער דער
 hp. עגד זאנענכארן העגרי סירטע, טע
pc ,ארײ באשעפטיגם װאש באלטיטאר 

 אױפנעעסעגט וױדעד שנײדער, 3000 בער
 צר געװען זיינמן וועלכע שעפער, איהרע

 מאנאטען צוױי לעצטע די פאר געמאכט
pH אױוי ארבײטער אלע צוריקגענוםען 
 איז, דאס באדיגגוגגעז. סריהערדיגע די

 יאר־ נױ די פאר ענטוישונג אן גאטירליה
 צר־ האכעז װעלכע מאגוסעסםשורער^ קער

 פאנױ קלײרער גרױםע אלע אז װארטעם,
ײ װעלען לאנד סון פעיוטשויערס  העל• ז

 באדינ• אמאליגע די אײנצוסיהרעז פען
 צי שעפער. יארקער נױ די אין נונגען

 יאר• נױ די סאר לעשאן א זײז װעט דאס
 אלענ״ אבער זעהן, צו בלײבט נאסצס ?ער

 יארס נױ אױסער אז ראם, וױיזט סאלס
 גע־ נישט סאנוסעקסשורערס די זײנען
 די פון ביישפיעל דצפ סאלגען צו נײגט

ײ אז נאר פירטעס, יאדקער נױ  װעלען ו
 די מיט אײנרײסען גישט זיר ליבערשט

 גע־ זײערע םאמרעסערען און איכײטער
 אםבײ די םון חשבון דעש אויף שעםטען

באסעס. יארהער נױ ציצזע

 שםיק• צוריק װײזען מאכער קעפ די
ארבײמ.

פארשטע־ די צװישען לואנפערענץ די
 אסאסי־ מאנופעקםשורערס דער סון הער

 האט ױניאן טאבערס קעפ דער און אײשן
 מא״ קעפ די װאש דעדמיט, געענדיגט זיך

 דעם צוריתנעוױזען ענםשידען האבע; נער
 אײנצופיהרען באשעס די םון פארשלא;

טדײד. אין שטיק־ארבײט
 פארגע־ ױניאן די חאט דעש אגשטאט

 געםײנשאסטלי- א באשטימען צו שלאגען
 אונטער• צו צדדים בײדע pc קאםיטע כע

 באדינגוננעז אוםװינשענסװערטע די זוכען
 באסעס די װעלכע אויף טרײד, דעם אין

 טיט־ נעםיגען צו און באקלאגט, זיר האבען
 בא־ אומגינסטיגע דאזינע די אזוי וױ לעז

 םארשטזד די באזײטיגעז. צו דינגונגען
 זיך האבען אסאסיאײשאן דער pc הער

 ביז םארשלאג דעם אנצונעהטען ענטזאנט
 זײער מיט באראטען נישט זיך װעלען זײ

מיטגלידצדשאפם.
 צוױשען באװעגונג זײ האט דערוױיל

 קאאפמ־ ערעםעגען פאר קאפענםאכער די
 אנגע־ שוק קראםען pH שעפער ראטױוע

 כאוועגונג די פארם. קאנקרעטע א נוםען
 איז שיהאגא, איז אגגעהויבען זיך האט

 דער־ האט געװארען, סארשםרײט שנעל
 אינ־ איז יארת, נױ באשטאן, צו גרײכט

 יאדקער נױ דער פון געװארעז דאסירט
 דודכגעפיהרט װע״ם און האוגסיל דזשאינם

 םאכער קעפ יארקער נױ די לעבען. אין
 אץ םאראינטעחןםירט באזוגדערס זײנזןן

ײ pn פלאן דעש  שםיצעז צו גרײם זיינעז ז
 מאס־ גרויםען א אױ«י םיגאנצימצ איהם

✓ - שטאב.

יעליעף. פייפעלס פזן קאנװענשאן די
 רע־ פיפעלס דער פוז קאגווענשאן די

 כאלאנגען עס וועלכער צו קאםיגוע, לי̂ע
איז צאקאלס, אונזערע pc םעחרסטע די

 טען13 דעם םילאדעלפיע, אין פאדנעקוטען
14 pnנאוועטבער. טען

 די צוגעצויגען האם קאנוועגשאז די
 םעטבערס אונזערצ pc אוי׳ססערקזאסקייט

 האט דארם וואס דעדםאר, הויפטזצכליך
 םראגע די וועו־צן כאשלאסמז נעדארסט

 אפ־ זץ־ זאל רעליעי ייפעלס די אױב
 דיסםריביושאן דזשאינם דער pc םײלען

 םארבונדען םאדבלײבען אחןר קאםיטצ
ױ איהר. םיט  פי- דער איז באװאוסט ו

 אדגאניזא־ ארבײטער אן רעליצא פעלס
 די צמישען שטיצע קלייבם וועלכע #ציע

 אםמריתא אץ מאסעז ארבײםער אידישע
 אין קדבטת סלחםה לײדענדע די םאר

 ערנסםע pc םזמ צודײ נאד אײראפא.
 באשלאסעז קאנווצנשאן די חאם דעבאםען

 םים םאדבונחנז מיינמג אויוי בלײבעז צו
jt דיסםריביושאן דזשאמם דער tn t tp 
לי jroסותיכמן « m נאר מ ד ן פו ג ײ  ס
ײ חגר ם ז פייי ר » n  m m . v m

ױיןן t'M ארנאגיזא«יןס ארנייטעד • im|
 ייחנקשען דעם אונטער אײר»»» סזדח

 דער רעאיעוי. ■•■עים ojn םון אױפזיכס
m pm״m3 ר^ינץר  di>l ק«ום«ראםיש 

t ת*נען רינטוננעו נײדע וחנ(נען אויף i 
»יינ*ונעחן. רעג<יך רMc םונען

 *ו איז נארינט םעמרעטטר׳ס חןם סון
 גערדיקטער דער rMטר im זעחן.

 נ׳טטמעיט רע<יעף דער ה*ט jjm< רי׳&ער
nM דעם װי נעיט םעחר י^זר לעווםען t• 

 pm םיםע גענױע די יאחר. נען
 טוגטנײא־ די pm דא<ער 1,693,623

jfzh *י»נם jo m m ווי םעהר גי׳ןוט זײנען 
ta אונזער •ראצעגט. 4 M rm re P N 

 דער אױף זײנען יאסאיס טעחרערע און
 *PVD סון סארטראטען נעװען קאגװעגמטן

 װאנ• וױיס־ארעזידענטען באראף, רעטער
̂פערן דער,  פייג״ גרודער חעלער, און הא

 און נראס^וװ קאייאוױסמ, יאננער, בעת,
א;דערע.

ױ בםעט םלאנטער טױםע דער U ו D 
ג«נדערגעפר«נעם.

 ני• דעם מסתםא נערענלען אעזער די
 שם*ט האסען דער איבער שטרייט טערען
מ  טעריטאריע, ארוםיגער חנר און טױ
 א *ו נעסיחרט נײטט ׳טיער ח*ט װאם
 ימא• און איטאצ־ע *וױטען מילחטה נייער

 *M3 «וגע*ױנען האט װאס און םלאוױא,
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?23 לאסאל אױ זיד חערס װ&ס
װאגדער ח• פון

o r f אוגוע- װאס איגטערעס, טיעפען 
n מעסנערס mיעצ^עו דצר אין סען 

 געשאפע איו װעלכע לאגע, א;געצוי;*;ער
 די װאס אולטיסאטי׳ם! דעם דורף געװאדצן

 געשיקט האם אס&׳ן טאנום^טשורערס
 דאס נאװאוגדעחון, צוס איו #ױדאן דעד ן*ו

y צ״מו i בײ גאר דט ארױס n ױדאר 
 און וולאוק װ»ו איכצראר נאר פיט־מען,

 דיס• צוואדמן ױך וןומען מאכער סקױרט
 פיח• h װצלכע שטעממ, די ?ײ קוטידצן

̂ן וער םון וער  און גצמטצן, חאנצן אסש׳
 מא- סקדרט א,ין ?לאוחמאכער וזי אוױ
r טרעפען נער t אינצראל, חשס נרוך 

 זאך אנרער קײן םו| דאחס איחר חצרט
 יצצטײ דעד אינצד גאר וױ דײדען דשט

טרײד, אין לאצ* גער
 ױך װאיטצן גתיס בצ;י אזגועדע ומן

 אוגזערע פון נעשגרעכען n צו צוגעח^ךט
ײ װא־לטעז #טעמכעוס t ו i אינער• שנצל 

 אן אגגעשלאוען ױך חאנצן וײ אז צימס,
w וואלטצן די װאגט, אײזערגער ?T 

 ױײ טמטנערס אונזערע אז איכערצײגט,
ן \m צו באױיט נען  קאטוי אין נלוט ניז׳

 קאגדי• די פאר און ױדאן וײץר פאר
 רי פאר חאט מדאן ד< װעלכע שאנס,

 דיסחוסיאגען, די םון אױס;ע?עמםס.
 אונוערע םון נצפיחדט װצרצן ױעלכע

 װעדען פראגצ, דער איכער מעטכעדס
 אױסנצשפראכע;. מ״גוגגצן חױפט צװײ

 צו- זיר צערעטאניחנן סיר אז איו, אײגצ
 אז אסס׳ן, פראטעלטװו דצר טים פיצל

 אזו/ חאגרלצ; נאדארפט װאיט יודאן ד•
t אז o מאל אלע םאר אײגמאל זאלען 

 צוױיטע די וײ> סיט סאן צו חאנען ניט
 נעסעחדליו, דט אי? עס w ,v* טימוגנ

w האגען וײ אױספרצסען, דך ױעס עס 
ojn םון פיחרער די אז גלױנען, פולצן 
 אױספרעסע;, אזױ oy װעלען ױדאן דער

ױ װע̂ט ױדאן רי או  ארױס טאר, אלע ו
ויצגרײד.
או דיגצז װעלמ ד/ פאר גמ״ גיט נ

 דער פון שטצלוגג דער סיט נאקאגט גונ
 פרא- זy;yרD אין גאף ןyחאלט און ״ודאן
 גאו װארט ױגיאז h אבװאחל »ז גצס,
ץ  די װאס שריט, נעקסטען אױפ׳ן *

 אכער מיר שטעהען לאנצז, oyv אסס׳ן
 עחןיעהרט ױדאן די און װאך חןר ױיוי

 מאנױ א װאו שא•, יצדען אץ ססרײהס
 יעןך ףס אױסצונוצע,* סרײעט פצלםשודצר

v ro ײעל• אדונטעיצודדיקען אוס לא;מ 
 װעז און האנדישאגס. ױדא; m עס כע
n האגד״ אלנפסײנע סאדעחנן װעט לאגצ 

 סארפעחיע; דט רyדכ סיר װעלען לונ^
 טעפד אוכזצדע סיס צוואטמנצותידעז ויד

ת כערס, מ י  װעכ ױדאן די אז ױכזר, וי
 זיעגמ• רי אחיס סכסוך דיעזע; פון אדך
איז נערעכטיגלײם און ײשר װ״ל דין׳

0 0 0*ם.1 אונזמר אױןי
 נאכ״ חאט נאאדד צקזעקוטיװ אמזעד

 יןאריא• םון פדא:ע n ד״בלוטידס אסאל
צאן די צו נזןקומען איו און שעפצד, ד̂י

 אױסצד ערשטענש, שליס^ פאלגצנחנ
 ױניאן, דצר םון אײנעם יעיעז מליסעז
n y :w i חאט oy«y קארי א םיט םאן צו 

 אינדי• אדער דירעקט •אדײשאן־שא■
 םוו רyכcyם א אז ׳ח״סט דאס חןלט,
 קןווי• דער צו רy•ארטג א זײן דט נראדע

 ארבייס iy װען געגוג, איז ov •ארײשאן,
 פאררעמנם ער װערט שאפ, אזא אין

 וועט אזעלכער אלס און רyסארנרעכ אלם
 חא• צװײטענס, װערען., כאחאנדעלט מד

 פון םארלאנגעז צו כאשלאסען מיר כען
 זאל אפיס יעחגר אז באארה דזשאינט

 אויםנא״ װעסעגס טעגשען, א נאשטיטען
 •FT דיעזע נאכצופאלגען זײן זאל עס נע

ײ וועםען סאר אויסנעםיגעז און פעד  אר• ז
 י <י9ב די זייבען עס װער און נ״טען

^"yo װאס סלאכות, H| .אױןי דארט 
 JFנrלFג ײעט ׳סיר \vp:vi װע;, דצם

 חינויכם• זyזyדי אין אױפצוטאן עפעס
 *OFD רעyונזH צו דאמם אועלירען מיר

 ויי װאס דאטיט, סיטצוהעלפעז אונז נערס
 איג• אלע אפיס אין %כעמעכ^ זyלyװ

^iy ?ײ װאס פארטיישאנס, n ווצגען 
^y**;r אזעלכע

0 0 0'

י  איו םיטינו^ סעקשאן yטvyל די ני
^j די םאמעקוטען ^ y פאר נאמינײשאן 

 תצ• און yצוױיט די דס.yאפיס לאלאיע
vo דצ״ ט^9 חגם זײן װעט נאמינײשאן

*ziyaoy װ די, זאלעןyלכp אג• װילצן 
ען נדyאימ עה:^ן ^  פאר• ניט אטט, װ
v?nvo\ די צו יןומען צו :yoopy םיטינ״ 

 בײ װערען נעמאכט ןyיyװ ױאהלען גען,
 םאנ רyד םיטיגג. רyמבyם נעראלy^ש א

 שיע״ װערען אנאגסירט וועלען ■לאץ און
, םער•

jyuopyj ,:םען26 דעש דאנערשמא 
n איז נאװעמבצר, i ,:op:ynD: ,א — דעי 

 מימינ״ תשאזyס קײן און האלידעי, ליגעל
םיד װעחגן. גיט זyלyװ גען

 אום טאג דעש אויסג^וצט רyאב האכען
 םרוסענע פאר -גיט ןy:ר.ומyצוזאס זיד

fy^' פאר נאד ביזנעס, riyn H c iy3'DD. 
 אץ רטyקאנצ א אראנזשירט |y3Fn טיר

 אזימער אײנם פאר האל, ״סארװערטס״
 װעלען רסyטבyט אונזעדע װאו בײטאג״

 און םרויען וײ^ע מיט קוט^ קאגען
 ריי• רעס רyאויס צוזאטען. פארברעננען

 געלזך א האבען מיר װעלען קאנצערט, כען
ly צו וענחײט iyn שלעוינ• פרעױדענט 

 רוס• סאוױעם רyאיב איעדריקע נער׳ס
 וואם נאר טזיך הא רy װאנען פון לאגד,

onnyw pn iF, די האט אלײן דאס װאס 
 א פאר דאלאר צעהן כאצאהיען צי װעדדע
 ארײנ• לעןyװ Diy3oyo אונזערע טיקעט.

y3לאזyוועלען ױי װען פרײ, ווערען ז T1 
ײ לכעזyװ םײןעם, א מיט באזארנען  •FP ז

 •ym םון אײנעם איז םרײ נאחו^ן געז
jnyt .קיין אחן אז נעדענקט, אםיפעס 

 ארײגתר קאנען ניט קימער װעט טיחעט
מען.
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ױ אוױ באישעװמןעם, די  סאציא״ h ו

גרױנען, װעלט, גאגצער דער פון <יםטען
 אונטערצוגראנען װעג איינציגער דער אז

 p* םאואװטיילע איחוע pg רעלעיאן
 און אױפיןלעוזנג װיסעגשאפטליבעו ןץךך

 ‘TP פאמינטען דורף גיט •ואיאגאגדע,
 שטעחען, קירנען די טעטפלען. און כען

 מליגגען גלאלען די בעפאו. וױ «לזא,
 או״מאגג דעס סאר בעפאה וױ אויו

 קדע די אױח שט־עחען קירך יעדער פון
 און פרויען* און ניעעעו ױנגע, און •לטע
 נע״ װי אױך ורעורען, און זיך *ן צ/,*
 איו נאסען די אױןי וױ אזױ און ן םאר

 א\ײ זעלטען, געהען יןארס שטריט שטיל,
 גױס״ און זעי;טענער גאף טאסאבילס

 ױ אינעו ארוטלױפען ?איען װאס נאים,
 צײטוגגען, זייערע סיט טומלען און גאסען
מילאנגע, די װארפען גיטא, אױך זײגען

 אומעט א אוױןי ל׳ירכען־גקאקען די םון
i װערט עס און בענלעניש, א און y w, 

חארצען. אױפ׳ן שװעו שרעקלץ•
 נע- סאסקװע אין װערען גאסען די

 שײו*ג*, pg וױ ר״נער םיעיכ דוארסען
 הארט מען באסטאן. אדער םילארעלסיא

 רײ• אײן pg און קעחרען אײן pg זיי
 אר״ no איעער יערער וױ אזױ נעען.

 און עסען, צו קריגען ואל ער אום נ״טען,
 װאס טױזענדער דא זײנען עס װי אזױ

 אױך ?״נען און טד״ד פײן גיט *ענען
 רוב דאס איז (דאס לערםעולױ שחאך

םרויען), מיטעל־יעחריגע סיט םאל דער
 זיי שילןט מען און בעזים א ?״ מען ניט

 ריײ גאסען סאנכע גאסען. די וײגיגען
טאג. pg סאל עטריכע מען ניגט

 טװערסרןאי אין png בין איו װען
 עטליכע ערשטע די זיך אץי ראב גולװאר,
 איו אז סארגעשעז, גאנצען אין סינוטען

 חויפט־שטארט דער אין נאסקװע, pg נין
 זעײ איו גאס די בארשעוױקעס. די פון

 כרײטע די ר״ן. זעהטען און טען^עחן
אי• טענ״שען, מיט םו<ז זײנען סײד־װא^ס

 סײנס נרויסע הענגען כי?דיגג יעדער נער
 ער• אוים׳ן בוכיטטאכען. נאיזדענע טיט

 אז אויסגעדוכט, מיר ?יך האט בליס אטען
 יעטראסע לײיציגער דער אויף נין איך
 גע• אבער זיך האב איר װעז בעײין. אין

 האכ און בירדינגס די צו צוקוקען גוסען
 זײנען ױי םון מעהרסטע די אז דערזעחן,

 םאר״ הױםט׳ארײנגאננען די און מדע
 מעחר״ די אז און ברעטער, טיט ^גאפט

 סײד־ די ױף1ז געהעז װאס מעג׳עען, סטע
 זיי אז ׳עסײדטארכעטןאון טראגען װאקס,
 ״אטיעע״ דער ן ו פ אדעד דאס נעחען
 אז ״אט׳טערעד״ן דער ו y אדער דעד״
 האכט קײנער סעדיעז, איז געזיכט יעדע
 איך חאב — ניט ׳טמײכעיט קײנער גיט,
 ̂ןװערען א םון וױ אױפגעכאפס זץ•

לאוי.1י

אנ• אן אין ארײן זיך לירעװע איר
 רעבען אפ ויך ׳טטעה איך און ססריט דער

םענס־ אין ד^סעךסי״דער־גע׳עעפט. א
 װערײ• גאגצע א אויסנע׳עטעהט איז טער
דרע״ סוטש, קיאוקס, סטײלי׳עע םון איטי
 איגטע״ עס און העטס, עײדיעש און סעס

 דער װעמען צו װיסעז# צו םיך רעסירט
 סיר האט הארץ דאס נאגאנגט. ׳געעעםט
 געפינען סטאר איז װע? איך אז געזאגט,
 בין איך און #אידמ} רעדט װאס איסיצען

ארײגגעגאנגען.
געװען״ טאקע איז אזױ און

 װעײ יאהרעז, סיטערע די אין םעייט א
 איז ער אז דערקענט, באיד, ר,אב איך נען
 צוגע״ םיר צו איז י^ראױ, כני אחינו םון

 םריהער גענעטען, םיר האט און גאנגען
 אז ״דײט׳ט׳/ אויף דערנאך יש,0ר( אין
הארד. סיין װײזען איהם זאינ איך

 פאקעט״בוך מײן פון ארױס נעהם איך
איהם. דערלאננ און װיזיט״קארטע סיין

 װירט• פון קארד אײער מײן ״איך
r^בא• זײט איחר או אםטס־מיניסטערױם 

 סוהט — װאארע״ מריגען צו דעכטיגט
שמײכעלט. און מיר אױף ער

 איד אז ערקגעהרט, איהם האב איך
אנקוקעז• בינױז קויפעז, נעקוםען ניט נין

צורעדט. בײדע זיך האבען םיר
 4רעװאמ־ כאר׳עעוױסטי׳שער וער ביז

 חאט ער זײנע. געװ^ז סטאר די איז *ױאן
גע־ האט און נאםען גרויסען א נמחאט

 םעהרסטענםימס ביזנעס. גרויסע טאן
 פראםעשא• אנדערע און אסטריסעס םים

d?im. אױס״ האט רעװאמציאן די װען 
 םיט נאטיײיך, #סען האט נאבראבען,

 און געםאכם גיט אױסנאהם אײן איחם
n\ די דרך. דעם געגעבעז איהם האט 

vozny ניט זינען םון שיער ער איז צײט 
 גע־ ער איו ענדליך ערגערדש. פון אראפ
jp*n\ צום אװעס איז ער פיאן. א אויף 

 האט און וױרנדשאסט םון סיניסטערױם
ץי  מענעדזשער דער זײן צו אנגעבאטען ו
 דאך װעיען ״טעאטערט געשעפט. פון
ײ\ ̂ען אסםריםעס און ו  ניט דאך װעי

 סלײ• די איז סטיידזש אוים׳ן וורויםקוםען
ײ װאס דעד,  ניט גאם. אוים׳ן טראגען ו

ײ איך האכ — ארבײםער״ א<זא, סיז*, ן  ו
 איך װאס אתס, םיר גמן און# — גאזאגס .

n r i i.־n דער דין וחד איך און תנען, «ום 
*im m n f ר א י י א פון M v tn / i
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 מאסל״ץע. אין פאטראכםוננען און סאסירונגען

. נ. »ן • ר ע ג נ י ז ע ל . ש
 גע• מידססערױם דעם איז «י*ן ״רער

 «װ״ יעױן איז עס און געװארען םערען
 סע• דער נין איר וױ יאחד וזארנ » און

 איר און סטאר n v י י « פון נעדז׳ןועו
 נין רעװארוציאן דער פאר *ופרידען. בין

 רו■ סיייאן הארנען א געײען װערט איך
 ניט קאוישע קײן איר נין ׳ע«ט נערן

*ופרידען״. נין א׳ר אנער װערט׳
 נאר ראטהװע אין שאראן ״זײנען

 איחר װי נעטאן חאנען װאם ניזנעסיײט,
 *vj די סח טענעח׳פערס די געװארען און

ײ װערכע סון ׳*עפטען,  םריחער ז״גען ו
י נעװען  איך חאנ — נאלענאטים*״ ו
נעפרענט. איחס

— װענינ״ אבער פאראן, זײגען ״עס
 חאנען װאט רי, — נעענטפערט. ער חאט

ה ווי נעטאן ראנען טנל, געחאט י  אין י
ײו זײגען אנדעיע רי י  רעװא• דער נאף נ

 *bvitv; זייערע סון און מנטראסען ?ו«יא;
גענלינען.״ גי׳עט נאר איז טען

נאס. אנדער אן
טי• אױש׳ן טאן ױנגער א ׳ןוטעחט עס

u און גאט טען r n מיט ראנט און זיף 
 רעדעל א ׳עטעחט איחם ארום חענד. די

*ו. זיך וועוט און
 דעם אין אױפנעזוכט נאור חאנ איף
 װע• נעשרענט אױזם און אידען א רעדעל

אױי. זיך חי«ט מאן ױננער דער װאס גען
 טיר ער האט — נערעבט״, איז ער״

גערענט״. איז ״ער — געענטפערט.
 אנער א־ר, װיים גערעכט, איז ער ״אז

 וו^ג — "1 עס וין״ חאנדערט זואס אים
זאנען. *ו סיד געכעטען איתם איך

— רארץ״ װעגען זיך חאנדעיט *עס
 ױננער־ ״דער — ערשרערט סיר ער חאט
 וױנטער זארעז מיר אום אז זא:ט, ראן

 םריח• דארפען דט און חאלץ חאנעןגענונ
 רעגי־ די דארף יאוזר, 1לע«טע װי רען,
 דעם ניז אז דעחרעט, א ארויסיאזען דוננ

 טארען ניט סען זא? נאויעסנער טעז1
n״ivy וױוענס״. די^

 דעם «ו ר ח י א זאנט װאם ״און
נעםרעגט. איחם א־ך ה<«כ — פרא;?״

— נערעכט״, איז ער אז ז#ג, ״איד
י נעענטסערט. ער האט

ניחא״, סיד איז ריעב, א־ז אייך ״אוינ
 גע־ און מוט צמענענען א-חם איך האנ

װייטעד. נאננעז
 סי־ אין *ורימעקורעז נין איך װען

 נע־ יטוין אייםערע/^איז פון ;יסםערױם
 נ־איטעװא נענאסע אזיינער. אנט װען

 מיר םאר םארזארנט נעהאט ׳טוין האט
 סאװאי, חאטעל א-ן נארד און *יניער א

 1מיי נענומען באלר טאיוע חאב איר און
אר״ננעמוםט. דארטען און טוט״סייס

 נעװע; אמאל איז סאװאי האשעל
 ׳שעהנסטע און נרעםטע די פון איינער

 ער װי אזוי און טאשקװא, אץ דאטעלען
 ד• װאו דיסטריקט דעם א״ן ׳טטעהט
 טעאטערע נרויסע אל« און הויז אפערא
 סון איינער ;עװען אויך ער־ איז זיינען,

 מאסקװא. אין האטעלען לענעדינסטע די
 עטא־ םיער םון אסטאר האטעל מין א

 די װאוינען איהם אין םלענעז עס ז׳עעז.
 א«ע• אפטריסעם, אקט־איען, נאריהטטע
 מנע• טעאםעד טענאערינס, רא״זינגער,

o w n, נע־ זיינען װאם אנדערע, און 
 •ערזענליכ־ גרויםע אלס נאװאוסט װען

■ראפעס־ע. טעאטעד דער אין סייטע;
 רענירוננם־ איחס אין װאוינען חיינט

 אג־ די מעחרםטענטיירם אננע׳פטעלטע,
 אױ• פון םיניסטערױס פון נע׳פטעלטע

 טרים עטליכע כלויז איז ױעלכער סעח,
 דא איז עס אז און סאװאי, האטעל סון

 װאס אויסגעסט אתין מען ׳פיהט ■לא׳ז
לענדער, אגדערע םוז קומען

ץ או| רייכק״ם אראלינער דער םון ו  י
 סיסן קיין סעהר חאטעל דעם אין איז

 רייראויסגעױצ־ דער םעחר ניטא ניטא.
o רעםעיעאן טער n װארטע-זאל, און 

 נריבלען און שוױכלען פלענס װעלכער
 :םארעחרער זײערע און ארטיכטען סיט

 קרעס־ לעדערנע װייכע די םעחר ניטא
 נאר• ז״דענע קאריעטס, פערזיעע לעס,

 שענדעליערס; קריסטאלעגע די און דינען,
 *ײ• אױסנעױ«טע ׳סעהנע די מעהר ניטא

 אדער ;האנפעהטעךסטענדס jiat טוננס־
 ױגי• נאלד״נאױצטע סיט לאק״ען די

 זוומא״ און עסענען םלענען װאס םארמם,
 אריינקוםענחנ; יעדען פאר טירזןן די כען
 הא• םאװאי, חור ארויסנעחענדען. און

 ■ראלעטא״ סאר האםעל א היינט איז נעל
 אלײן קענען וואס מעג׳סען סאר רער,

 קע־ װאס טיר, א *ומאכען און עסעגען
מז נע;  באנח, חילצערנער א אויף זי

 װעלכע סיס, די י1איי שםעחן נאר אחןר
 קאר• אחן פלאר א אויוי טהוטען תענען
jm סאר און pram א״נזדנ׳וד אײן

 גענונ אױד איז לעמועל עלעחטרי׳טער
ליכטיג.

 פון טיר די אויוי עםענט װען.איחר
 געחט איחר 1אי אראייננאננ תױוט יעם

 סיח־ וואס טרעולאך עטלינע ײ ארױ<י
 א»[ע״ אױ,ר װערט ״אפים״, «וס רען

 סיט ארםעע׳גיק רויטען א פון ׳פטעלט
 װייזע, טוזט איחר װעלנען נייוס, א

 אז ערלויננײפ, אייער וראפוסח, אײער
 נאנ• ן מאסחװע אין װאוינען מע;ט ויחר1

 מײדעל, דער זאגען איחר וארםט חער
o װאס r  t גרױ־ א אינער דעסס לענען 
 זעחן. וױלט איחר װעטען לעח׳עעו, טעו
» פרענט טײדעל רי  פערזאן יענער אן 1י

 ״קוריעו״ א רורף ארער טערעפא; 1רורנ׳
אוינ  ניטא איז *יטער 1אי יענעם ניי ו

ױ וייל ער »י טעלעפא;) ?יין  זעחן. אי
 ״אטיפע־ אין װאיט און ̂•טעחט איהר
״ עי  אױסגעפו• ם׳װערט !,נ ליי;) (אין י

#ו. איז אלעס *י נען  א־ז אלעס אוינ נ
דוונגעלאזען. איחר װערט נ׳פר

 םאר• אלע דורנגענאנגען נין איך װען
 ארמעעניס רױטען דעם מיט טאליטעטען

 נײם זי*ט װאס מײדעל דער טיט און
ו און דעסק, י  עלע״ (רי ארױפגע׳פלעפט ז

 קײס סוט מיין מיט ניט) נעוזען וױיטארס
w דעס «ו עטאז׳פ פערטען אוים׳ן v, 

 םאר ראט נוארטעװא נענאסע װץלגען
 אפנענא• נעװען איר נין אנגעגרייט, מיר
r עס ׳עוױיס. מיט סען n אנער מיר 

 ר- *יכער, רער נעװארען. האלט נאלד
 די אינערחויפט נעטגעװאנט, די נעט,

 יפױדער א מיר אויף האנען נעטגעװאנט,
ו a ארױפנעװאיפען.

 אויף און װענט די אויף פאפיר די
ojn און סאר׳טסוצט, נעײען איז ס׳ליננ 
 שטיקער נאנצע זייגען עדטער םיעלע פון

 אראפנערי• נעװען אדער אראפגעהאננען
 װעל־ אויף נעטעל, א״זערנע אן סען.
 אויסנעריבענער אן נעלענעז איז עס כער

 קליינע צװיי • פאטרא׳ז, עטרױעגער
 נעקריפעלםע צװיי קי׳טעלעה עטרױענע

 דאס טי׳טעלע, דריי־פיסינער א ט׳טערס,
 דעם פון מעבעל מאנצע די נעװען איז

 אוזן געװען זײנען ס״טעלעך די *ימער,
 1קײ איז מאטראץ אוים׳ן און ציכלעו,
* נעװען. ניט ליילען־

 מוזען װוןל איר אז נעראנק, דער
 חוילען א »ויף נאנט הײנטיגע ׳שראםען

p ניט מיט טאטראץ, p סײ באצױגענע 
 »! און ?עלט א מיר אויױ האט ׳טעלעך,
ארױפנעװארפען. אוטעט

 םען װאס ט־אבט און ׳טטעח איר
 טיר, אי( קלאפט סען — פלוצלוננ טוט.

 ארומצופו־ 'ויך ־אוספייע איך איידער און
 אנור• סיימאן גענאסע *ריין ooip לען,
po, אגור• לז.0ה אויפ׳ן מיר פאלט און 

 כאריס סון דערװאוסט זיך האט ס?י
 און ,0HPO0D אין בין איך רײג׳טטײןדאז

 ער ט0ד. אויסערן םון מיניסטערױס פון
 האטעל אין ׳עטעח איר אז אויםגעפונען,

 *ױ געקוטען לד0נ איז ער און םאײאי,
לויםען.

 0 הריגען צו זעחז טיר מוזט ,איחר
 די פאר צ־כרעך פאר א ליילעבער, פאר

ו װאס םיט עפעס און ?־שעלע,־, י צו«ו• ו
< **w" נע• ׳פפעטער איחם איך חאנ 

0101.
 זײן געטרייט נעבעך ט0ה אמרםסי

 איינעס po נעלאפען איז ער נעסטעס.
oiv :אנדערען o n  nr סאטאנדאנט io| 
 די איכער אױםזעתער די i* טעל,0ח רעם

ױ סעחר אנער ציסערען,  םארזיכע״ 0 ו
 זײן אלעס ׳טלין מעט רנען0פ אז מנג,
 ?ריגען. נע?«נט ניט ער ם0ה דנט0נאז

 װי םיר, ער האט נט0ג חיינטיגע י0פ
 1אי ערפאהרען on איז O0ii איינער

 זאל איר 10 טען0נעו־ ,1אכע1 אזעלנע
 אינער• ?ישעלען־ די און סאטראץ דעס

 איד 1א און ינער־חעםר,1א 1סיט׳ ציחען
 בלענ• 0 פאר אוינער־ראס מײן נוצען ל01

 אײ־ ף0נ נענעבען סיר ט0ד, ער ?עם.
 נא• » זיר אויי װי אינםטרוסציעס נינע
o 1אי לעס0 ניו רנען,0מ ניו כעחן n •י» 
 ;1א אױםנעסיססט, ײן1 ׳פוין װעסי סער
 דייניננ אין אמיםנעסיחרט סיו חאט ער

סאפער. עטען מס
 1» באמטאנמ את סאפער דער

 םאײיגקעלעד, דריי כרױם, שװארצע
 נלע- צװיי ן1א לאט?עס ■אטייטא *װײ

 דײנימ דעם פארלא!?; פאר׳ן טײ• ער1
 דערלאננטיא יך1א סיר כען חאס מס

 !אפירא׳ *װאנצינ ן1א פינף ס*ס פע?על
עװענעמך. ppjtoojip 0 אין סען

 יאפירא• 1אי ױויכערן װאס די י0פ
pro װי כאדערפעגײפ נױטימ 010 פונסם 

 יע־ האםעל אין י»פם0כ מן או) עסען,
pn 1■ טאג• ,i r a n 'M03 װי נ?ש )po- 

ooip און פיטי סאנ יפחנן — פמן 
j r o r  r»J0 inr

«T נ * po אטדספי׳ן דסרמחלס ז

 epos נעכאסע םיט אפצינטסענט מײן
• חר1א י1צײעל חייגט םאר נאלרפס־נ ״  נ

 מיר אנגעכאםען יך1 האט ער און גאכט,
 ל״0נ ט ױאױטגג, ויין ניו נאנל״טען צו

.0י0110םאד ׳טאי*
mio ׳ 1אי זײנער רער װיput נעװען 

 נאלד• 1ני חאטעל דעס פו( |1א עלף, נאלו
 ט0ר, גג,0נ ׳טטיל רענטע א 1אי םארנ׳ען
 1לפ01 מױ 10 פארגפ׳פלאנפן, אטוספי

 מרכשפאצירען װעלען מיר געחן. ׳אױן
 ■0ח װעל איך [1א סען,01חויוט* סאננע

-PO0O װי invt iv חייט1עלענע1 א נען
011 opip נאנט. דעו ניי אױס 

• * *
ױר־1מער? 0 נעװען איז אװענר דער

 עװען1 1אי חימעל דער ׳פעחגער. דינ
 *M חאט <ננח די ן1א אױסנע׳פטעוענם,

 האכ איו לינט. זען1ם איחר מיט ׳טיינט
opipvi ׳פטערען״ די אױןי חימעל, אויפ׳ן 

 -00 יך1 ט0ח טיר און לבנח, דער אױוי
 לננח די טייגט pn0> נױ אין to ;עדאכט

 P10' נױ אין 18 פרעחליבער, סעל’נ א
 0011 סניס נרייטער דער אוים עחס1

ױ סײי לננח דער פון אמיס זיך זעחט  ו
 אין 0י װעחרענד נע׳פםײנעיט, מאלט ער

 יערט1םארטר אויס ער יחט11 מאםלמע
פ^״נ^לט. און

t חאב איך o ir iB v i ער צי אמרסקח 
עלנע.1 דאס יך1א נאסער?ט

 די חימעל, עלנער1 דער איז ״עס
 לננח, עלנע1 די און ׳פטערען עלנע1
y אין זײ אױוי opip איחר נער0 iipo0o 

o ינעז1 אין ט0ח און n 0 לעבען lie•מע 
lo רילא, o in אייר, זיר דאנט m אין 

 פרעהלי־ אױם ח1לב די עחטpn0 1> נמ
 10 מי«ט א אויף «יך פאתעסט כער.

lo !תיםען דעם אן דענלט אטעריהא, o p 
 תס• אין עםיחרט110 איצט װערט ױאם
 דער po 111באפרייא דער םאר לאנד

n אױף opip דאן po סענ׳פחייט n ,לכנת 
m ביי to זעחן איחר עט11 o 1אי n ר0נ 

ײ װי םועחליהער אײו. נ
 עטליכע תרכגעגסננעז ײנען1 טיר

 אםעז1 די סקװערם. פאר א און נאספן
 אי- ײנעז1 דאר נאלױכטען. ניט יינען1

 סקװערם די אין מענ׳עען. עװען1 נערסל
םיט פארטםען נעװען נאגל יעדע 1אי
ײעד•0■

vm ועחט איר,ר״ v iv i y tnהאט ״ 
 אריינ־ !עמענדעט, טיר iv ,ponso יך1
 D0i vinyit׳ און נרײטע- א אין 1עחענדי1

 n״3 11ם 011בילדי ע1׳שעה חױכע םיט
 בען0ח עם װעלכע איז ,011נילדי ייטעז,1

n םאר n ציע1ל0רעװ נסל׳צעװיסטי׳טער 
ת -ד- !עשעםטען גמיסע pu לעסהט  די
 ט1נעקע יט1 אמאל מען דאט געגענר

 יאחר דריי םיט ניו 1אי 0י חרמעחן.
 ס-10צי1סטיט0■ר טאססװער !עװען צוריס

ו1 םלענען 0י כערזע. jvoip י ivootiy 
w די i m m, די n n iv n o ,םמיען 

 שאנדע; po לענען א םאכען םלענען 0011
ivoit i יעדען שמען «ײ ען1פלע 0י iy i i0 

 «ר1דיע ?ערוערס. !ייערע אויןו ים1בעל
n iv iv i נאל׳פעװיסטי׳סעד דער 1ני 1אי 

in רעײאלוציע ip i ײ11ד0בר מססלװער 
42 ;ih׳טטיל 0י 1אי חיעט סטריט. טע 
 םעז עהט1 נליפליכע11א יענע ריין. ן1א
י יט.1 0ד

»O0ii 1 1אי poהסב !עװסרעז?״ ײ 
ט.1עםרע1 איחם איך

io ען1ײ1 ייpo 1 םעחרסטע ״די iy i*
 בא- םרױען װעני! ועחר ארנייטע). לען

 •1צ 10צי1םטיט0פר מים ויר ׳שעםטינען
p 0 מעז1םארנע דעם ליענ o inצױ דער 
 ײ1 סון מעהרסטע די ;׳טאפט1ל״דע ל־ענ
 ד1שא po לעבען א טיט אס ויך כינען

 -1מ׳טטע1א מ־׳טע010ע? ייערע1 צול־עב
i"P יי1 װייל — סיעלע דען,  irivp -אר 
n נ־ט כײט n i o  ; i»m p — ײ1 מײל 

po tp»p 1ע1פארדי.ע יט1 ארנייט דער 
n ip i 01 לעבען, 1צ אױף poדערע10 ך— 
ײ װייל jv דעס ביי׳טטעחן ים1 ?ענען ז o i 

 דחד עעהנע עלבע1 די טיסלען יט1 4«
oyn ,opo דאמען אריסטאסראטי׳עע די 

 סרב״ט 0ד 1אי חיעט ררסנען. ר׳לעתן
 אר* ז v i ו מ סלע po אלעמען, סאר

 אר- 0011 יעדער, ?ריגט ה״נט ;כ״טןן
 po 1POP1VB0 10ט א ל0מ דריי כײט,
•0ם O0ii אנען,1 יטיגע11 אגדערע אלע

1 i n n1ײנע1 ט1חײ און לעבען, 1צ יך 
 נעהן אלען1 ױאס דאמען ?ײן 0יט1 מעהר

 סא• אין po ם1זיידע אין צט1עס10י1א
n מעלכע po םעם, p i io 1לע01 סרױען

יoipo 1 דאדסען •1י
ײ״, po נזצחרסטע ,די  ער האט ז

iP״t, רט^זעצט,0ס i, 01אל, ppii0 -אר 
in ססבריסען po נייטעז r r o  po ריי־ א 

 P0 םאסיליען־לעבען. אנ׳פמעגדיגסן געם
ײ די, n ײעאכע נ n לענען po ׳n io e 
 הא־ po ר1אט1 צװײטע די נעיואחד 1אי

 האבען ארבײםעז, געתן !עמאלם יט1 נעז
 1«ב«11יםצ1א נעצװאומע• א־יגפאך סיר
ײ po פיעלפ עסט־לעבען. צן1דיצ  •0ה ז
’po op םיר נען tppipjmo 1׳שטאלטע1א 
pat סיר האבפן פיעלע o iro טער• אױף 

עצט״.1נע1ארײ טורסע א*ן םינען
 ייי זאנע;. צו ,01סל ,איתר, *םיינט ,

OO0TO1O0 101101 אין ן*וין האס »ימר
• «<. *
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1 ♦.1930 י.1גו
I איחס איר חסנ ״110צי1סטיט0«ר I

JMTIO
 on* םיר to ,oi0tpi גים חס*ב ״איד

«ר ט0ה אפנעעסםט״, tpyioi po נצן
onpooippi. אנער, to ,נאל• די םיר 
o• ט-לצסטערער01 די טעװיפעס, n  po 

,10ל  סד, א יבט11חי ריעזער po חאגען י
 1ל0ערפ מעחר po געטאז טעחר סך »

oonpi ױ  דער0 דײט׳צען צױזען,1פרא די י
 םרוסע po רn1Pלl1ע ח־ואסריטישע רי

p po o — ער1אםעריפא n  iPipn״l 
ניטא״ ןץוײפעל
ip״i םיר i אײ• ר01 מרמענסננמז 

 וואט 'poniio ױעלנע י1י1א ,ipdoi .נינע
£30op 10 ס01יפםערל1א סיר i זײ• ראס 
 סרי• וזסט ipo װעלכע ,ipooi יך1א נען

o יט1 חער ipppi די ליענ1צ מרמצחן 
 !יינען ipooi דיעזע וראסט־טוטקעס.

i אױך איצט p׳0 n  po in ip oo. 
* * *

n«עפעם םיר רצעחלט ipiph דער 
 OVH0D po םרױען po נ11יר1לי010אצי1
נעבעטע;. איחם איך ב0ה ד״,10סל1ר

 1רעװע0ה צייטמנען אטערילאנער די״
 •pppp iptpn מיט עזער5 די אלץ ך01

 bos 0 זיך עי האט בלאףצ״, האםטע;
40OP1

 גע• ס po דעם ivipn ׳סר״בען ײ1.
 וױ ססט mo יטpo 1 (00 ערען1סע0י

 טםערט,1געע איחם איך נ0ח ר״,0נעפ
 ער׳טט אלץ. ר01 שרײנעז "t נער0י

 IP11P1 אי« צוריס װסנען איעיגע םיס
 ס צײטוגג רקער0י 1ני ס אין גערמהם

 •00 אין ר״011 ,םהיען ס ipiph םעשח
opn 11 1011 0 וושלס״־׳ poיע• עלפצר 
ו הסט ד10חסל אין סניל1םא תר י p• ז i 

oipp !פרוי מעלכצ אױססלייבע np האט 
ip איחר po לט0נ?מ ii ' i iy סיט לעבעי 1צ 
1ני ס po ipip3pi dp חסנ איד ידם.

 יפער1 ין3 איר בעי0 צייטװג, רסצר0י
pi lP יך1א 1אי מצ׳שח P33pt די 10 iiy i■ 

 אםע־ סון 1צײטו«ע pnpuo po דרוסט
ריקא״.
iP ״א 'n o 0ױ, — ד״,011 םרויעז א ו

,1 1צ onpipi 'poniio ט0ה ו י11 י11א י
o 0 יר1 לט0װ ער 'n o p iן npn iy  Dpop 

 צר3װ?ל po פמיצן־װאר, ״א — מאנען.
 אױס- נעקצנט יך1 ט0ה יל3נס0מ י?דער

. . קליינ?ן ס!״ איר ,0 .  ער ט011 װײ
ipoocpjo ' io 0 טיט npo3P3pa:

 נ־0רעסס0? אם?ריקאנער ״אייער
o>pn ׳שארלאטס! א סדצר 1סי n n o ס 

w 3 יסעד1גר o  ,non  op״JP301 n 
 ט.3נעלא po אנט1נע ער האט צױאמעך/

 ״םרױצן־ א oonp: טאקצ צז30ח ,םיר
pc io 1אי ם0ד אנער ״.10» n  0 lynpi 

ip אניםאצ־ע n iiy 1 פחיצן, די to01 יי• 
>1 iP׳0 יר;jpon t ;» לסםוניסט'־ דער 

npr .0 מיר פאוטײ nnpi jpoonסט 
•4P30ii p n jo to io i א-11 עטליכ? מים 

 גענד1«י א נעהסט םיר ען30ה ריס1צ כע;
 אננע־ )P30n מיר nps3pn po ״,1011

o צװיעען אנאנד?#0■ר א סיהרט n נ-1י 
ta ,nn jpj 1 «ײ IP30110 נ׳שליםצן0 יך 

po dp' די 'pppd~i3P31 פסרטיי. רער 
 1P30H ipo030d dppi povpl די םסר
k מיר  oa lip i 1011״ "ppono p o 'n, ס 

.3'np3 ואםלוננם I 0i i,ט0ה — ״ n n 
u0topn0p npjapnpoo־O3p םסתמא 

 no ס0י la םארשטאנצן, ניט אנדצרש
po i0 i i  0 p 't 1 ?ר3װעלP3PP np;po 

 IP'nD P33P11 IP3"3PD 1" 11*''10 1י1
iP33'iiy "1 po ,ip< צJP3P31 םיט t״  ״

i ער האט ' t 1• נע׳שטיקטP03P3P3 po
opii0D po iP3P3-iP .דער '3'O0O* 
 <P'o po ריינ?ר PP'D t'o רוםלאנד

 ?לכ׳*ר11 אירג?נד po מי צנו?ח׳דינ?ר
 רט־0ס np האט ״,03pn דער po לאנד

ovptpt. שײ• סון הײראטם ״אונזערע 
P33P11 ,P33P10 1P3"1 IPPP1P3 D33n 

 po םקאנדאל?! די i'PtPD3io מאפ?ן
 po onpi ipd P33P11 היסאקריטםטמא,
npnipn pnn jo.״
 p-״o ipjpH dpbp 1טי ״ד?דצעהלט

n הייראטס po שײרוגנס ipypipi,״ 
1POP3P3• איהס 1אי 3011

in ,1310 ״פיי 0 »  0 iph *באשלים
I 't 0 הייראט?ן, 1צ too op " t  IP3PPחן 

p3n"0 שום p iw, ״. ״רעד שום אהן  טײי
ivnp: " t אריין npn po 0ננם־נױר1ר?ניר 

po פסרשרײבען tpnpii " t  to i ' t םאן 
po ,װייב po 1 1דא iP3" tײ T 3PP1P3 

py n• פארהייראם. p tp 'jn n  0 1P3P11 
11 "i  ' i i ' t 'o  p '30on1ילע. Ipipp " t 

iy 1נעדי  i0 3 n n 0 יצר0 3ר א iy ,נלח 
ײ סאר איבצר פלייבם dp ניט. דער0  ז
t« .די ענטשיידען n 'ipn» יך1 םישט 

י ניט. דעם איז
i ,נט׳: ' t 1י1א 1אי ito  DP31S' -אײנ 

n םאה n  . n ” 3 jpn םאן po םרױ, די 
i׳iy 03 אױןי אײן שטימ?ז ' t  ip, 10י 

IP30P די ניט ױי p o o n t 'o שװעריג־ 
 1HP3 בים דארף jpo 400 nr ס0ד סײט

jpo po ,osnp: p 'p w םא־ ניט דסרף 
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אינםערנעשןו פון עועפנונג שעהנע 8
אוניװ?רדפעם ארנײסער ל8נ

 ארבײטער- ארנזער םון ערעםענונג די
 איז אנעגד שבח יעצטען אוגױוערזיטעט

 גרױסער דער ערפארג. גרויסער א געװען
 אױר- װאמינגטאן דער םון אודיטארױם

 טיט איכערםו? געײען איז חיײסקור, וױנג
 דעד אױף ארױף כיז אונטען פון מעג׳פען״

 די כײ גע^טאנען זײגען סך א באינקאגי,
 גע- ניט האכען אנדערע נאו און זײטען
 נע• טט איז עס װײל ארײנקוםען, לאגט

 עױס דער ארײנצולאזען. װאו םעחר װען
 און גע׳צטימט ױם-טוכ׳דיג געװען איז

 די ענטוזיאזם מיט אױםנענומען חאבען
 קאנ- די װי גוט אזױ אװענד, םון רעדנער

צערטיסטען.
 סעקרעטעריז די יזאחן, ». םאנ״א מיס

 ערױקײ׳טאנאל אינטערנײ׳פאנאל דער םון
 זי טשער. די געםיהרט האט קאםיטע,

 אונ- װאס דערסלערט, קורצען אין האט
 מיט באצװעקט אינטעונײשאגאר זער
 צװי׳טען טעטיגקײט עדױסײשאנאי דער

ײ העיםען צו נעמייה מיט;ליעדערן די  ז
 םי- און נײסטיג ענטװיסלען בעשער זיף

^  און ױניאן-לײט בעסערע זײן צו אום זי
 מענעעז ענטוױקעלטע מעחר כעסערע,

ככלמ
 באגריסט איז עפענונגס־רעדע איחר
אפלאדיסמענטען. םיעלע פון געװארען

 באטײליגט: זיר האבען לאנצערט אין
 ׳עפילער, םידעל א ביאק, אלעלסאנדער

 אויגוסט און סאפראנא, א חי^, דזשוליא
 קאנצערטיס״ די באריטאן. א װערנער,

 ארויסגערוםען מאל אײניגע זײגעז טען
 זא־ אײניגע געמוזט האבען און געװארען,

כא- איבערזינגען. און איבערעפילען כעז

 דזשורי א פון עגטישידען װערט םראגע
 אבער איך מוו דערבײ ריכטער. דרײ פון

ם איר אז זאגען,  סאל לײן םון ניט וױי
 א צװינגען געדארםט האבען ריכטער װען
 װאוינען בלײכען זאל םרױ א אדער מאז

װילען׳/ איהר אדער זײן גענען
קינ־ די)גןלײנע םאד זארגט װער ״און

״גט¥ א כון םאי אין דער
 װערען יאהר 1G אונטער ״קינדער

 רע- דער pc אויסגעהאלמע; װי סאי דאך
 האדע־ םארהײראטע םיעיע גיערונג;

 די אין קינדער זײערע סאי וױ סאי װען
 אין .לעדער־אינסטיטוציעס. רעגיערונגס

 נאטיר- װערען גע׳גם׳ע,פארל א םון םאל
 האט — צוגענומעז״ אהיז קינדער די ליך
 קעדער־ ״אונזערע — געענטםעדט ער

 אוםן בישום טראגען אינסטיטוציאנען
 אמןטאלט, אן פון כאדאהטער דעם ניט
 קינ־ די אםעריקא. אין אײך בײ װי ^וזוי
 ערצי- בעסטע די דארטען סריגען דער
ײז׳ בעסטע די און הונג  בעסטע די ^י

 מו־ און םאטערליכע בעסטע די ליײדער,
 נאר איז װאס בעתאגדלונג, טעײיכע
םעגילױ.
 װע- די.צײטונגען כיאםען אײר *ביי

 און םרויען, םון נאציאנאליזירונג דײ גען
 װײל םארקעהרט, ■וגקט איז אמת דער
 הײראט, נאר מיר ערמוטהיגען אונז כײ
 ״יעדע — םארטנעזעצט, ער האט —

 גע־ א כײשפיעל, צום זיד׳ האט שטאדט
 חײראטען, געהט נאר א װען אז זעץ,

v דארוי i ארשין פערציג לריגעז חתן 
 לײ־ ארשין םערצינ כיח די און ייױוענט,

 לרי• מאסקװע אין אומזיסם. גאנץ װענט
ײ גען  דער :באנוס ספעציעלען א נאך ז
 כלה די און חתונה־אנצוג א קריעגט חתן

 קויםען געהן חתונהײןיײד. א קרינט
 גע־ פארל' דאם װאלט קלײדער אזוינע
 םיליאן םערטעל א באצאהלען דארםט
 חתךכלח אבער אנצונ. אז םאר רובעל
 װעלכע קאסכרפרייז, םאר דאט ^יגען

 רו• טויזענד װי מעהר ניט םילײכט איז
 איצטער םאררעכענם איז דאם און ״בעל
 אמע־ (איז סומע״ קלײגער א זעהר םאר

 די געהאט דאם װאלט געלד ריקאגער
סענט); צװאנצינ םון װערדע

 א מיט ארויםגעקוםען איז דעם ״םון
 קאסעדיע, שטיטעל א צוריק יאהר פאר

 •אר א pV געענדיגט זיר האט װעלכע
 טשרעזװײ די :טראנעדיע א מיט םעלע

 חברה א אויסגעםונען האט טשאילא״
 אין געהאלטען חאבעז װאם יאײעך, םון

 נט׳ן אײן אין און האבען חתונח אײן
 לײ• ארשיז אכציג די קריגען צו אום זיך,

 חברח דיעזע :םוטס צוױי די און ווענם
 מאנכע און געװאחנן ארעסטירט זיי<ען

ײ םון  טתײער מריק דיעזען םאר האבען ז
באאהלט״.

* * * •
 צוגע״ םיר האבען וײדענדמ, אזוי

 סאדא״ באלשאיא 6 נוםער צו שיאצירט
 אםים דער זיך נעפינט עם װאו װאיא,

 םון װאוינוננ די און יעטראװםלי ד. םון
 זעי• n זײגען וועלכע גאלדפארב, סאהס

 געזעגעגם ויך האנ איך •עחאן. נע
ויך *ו אוועס איו ער אנורספי׳ן. םים

♦ H r * ----------------------

̂וט זונדערס  ׳װערנער מר. אױסגענומען ח
 ליעד רוסישער חנר סיט נאריט^ן, דער
 װאמא׳/ דער אױןי ״שיעפשלײט יד פון

 חוכ* ״חעי אלס נעסעד״כאקאנט איז װאס
 גע• חארציג און שעחן ח*ט צר גיעם׳/
 אױםגע״ ניט ה*ט עולם דער און זוגנען
 געמוזט חאט ער ביז אפלאדירען חערט

בעוזינגען, א אטאל נאך ליעד דאס
 pc געװארען געחאזטע; זײנען רערען

 כאםטאגער פון פראפעסאר א דאנא, דר.
 םאר- ספעציעל איז װעלכער קאלעדזש,

 עדױליײ ״לײבאר מיט אינטערעסירט
 עדױלײשא• םישחענדלער, דר. שאן״׳ן

 ‘עדיױןײשא אונזער pc דירעלטאר נאל
 יאנאװסקי, ש. pg דעפארטמענט, גאל

״גערעכטיגלייט״. די פון רעדאק^ור
 גע• שטארל האט דאנא פראפעסאר

 pc טעטיגקייט עדױקײשאנאל די לויבט
 ואר א מגט אינטערנײשאנאל. אוגזער

̂ודען ער איז צוויק מאנאטען  אין געפא
 ארבײטער די םון לאנגרעס א צו ױרא•

 םיח• װאס ענגלאנד/ אין ארנאניזאציאגען
 טעטיגקײט, עדױקײשאנאל אן אן רען
 זין־ םיט געהאט חאט ער און ׳ד# טיר װי
 אינטערגײשאגאל אונזער פון מאנדאט א

 אויסגעדריקט חאט דאגא דר. ױגיאן.
 ױנ•- װאט^אוגזער גרויס.דופריעדעגחײט,

 זײן צו ככוד דעם געגעבען איהם ח#ט אז
 לאג־ יענעם אױף םארטרעטער איחר
 וױיט \וי געשילדערט האט ער און גרעס,

 םאר• איז באװעגונג עדױלײשאנאל די
 אמאגיזאציעס ארבײטער די אין שפרײט

 אויך און םראנקריץ־ אין ענגלאגד, אין
̂ן דײטשלאנד. א

רע־ זײן און גערעדט, װארים האט ער
 םון געװארען אױםגענומען וארים1 איז דע
םארזאמעלטע. די

 מעחו גערעדט האט פישהענדלער דר.
 עדיױ םון ארבײט ■ראסטישער דער םיז

 דירעק־ אלם דעםארטםענט. קױשאנאל
 גע- ער האט דעפארטמענט דעם םון טאר

אין אן געהט װאס ארבײט, די שילדערט
 סענ• ױגיטי אונזערע pc קלשץרומס

 אסיעל אן געכיאכט אױך האט און טערס׳
 מיט• .מעוזר װאס אז אנװעזענדע, די צו

 די אין םארשרײבען זיך זאלען גליעדער
 געטאן לאנען זאל ארבײט די קלאםען,

ערפאלנ. םעהר מיט נאך װערען
 חויפטזעכליו זיר האט יאנאװסקי ש.

״װאס סראגע: דער אױןי אפגעשטעלט
 צום^ילוט, קומט ער און ״״ בילױנג איז

 דארף בילדונג םון צװעל הויסט דער דאס
 מענשען. דענלענדע אױסצובילדען זײן

 בילדונגס־טעטיג־ די — ער זאגט ־־־ אויב
 זאל אינטערנײשאנאל דער םון קײט
 !זןיונײ• ״געבילדעטע באשאםעז ב<ויז

 מיט ארומטראנען זיך זאלען װאס ען״
 נאכפלאפלען און ארעם אונטער׳ן ביכער

 מענש גרויסער יענער אדער דער װאס
 געלד, דאם עברה אן איז נעזאגט, האט
 ארבײט די ױניאן. דער האסט דאס װאס

 אזוי מױ און דארוי—אויס ער םיהדט —
 די םון שילער די אז װערעןי אנגעםיהרט

 זעלבסטשטענדיג־ װערען זאלען ללאסען
 װעט דאמאלט גאר ;מענשען דענקענדע

 אויף װאס־װערט םיה, pn נעלד דאס
 אגגע־• זײן םארװענדעט, ארבײט דער

לעגט.
 דעם םון טײל א איז לאנצערט נאכ׳ן

 םון דזשימנײזיאום איז ארונטער עולם
 גע־ נעטאנצט, האט מען װאו #סהול דער

אמוזירט. זיך און זונגען
 נאנץ האט עולם דער קורצען, אין

 גײי א אין אבענד דעם םארבראכט םײן
̂סםערע; ברידערליכער אמ סטיגער אטמ

סטודענםען. םון קלאםיםיצירונג די
ו װעלען נאבםיטאג שבת דעם י  צו״ ז

 הא- װאס סטודענטען, אלע זאמענלומעז
נעהמען צו אנטײל פארשריבען זיך בען

 ארכײטער pc קורסען און שיאסען די אין
 IJfOtp אױף װעלען עש אונױוערזיטעט.

 איצט זץ•;אר װילען װאס אזעלנצן אחין
 םיש״ די* צעטעע. דעם אין אײגשרײנען

 דירעק• עדױקײשאגאל אונזער הענדלער,
 ערלת״, אײניגע געבען דארט װעט טאר

 איעטײ• געחמען זיך װעט ער און ררנגען
 <ױ«\ ללאסען, די אין סטודענטען די לען

N סדה כעשטען דעם
̂סען רעגולע די  אדב״טצר• פונ׳ם קו

 וױ קורצען אין זײנען אוניװערזיטעט
y :םאלגט
 אף• איכער לעסטשורס סעריע א .1
 םע• דער אינער עקאגאםיקס. און כײט

 פאלגעגת די לעלטשורען ײעלען מע
 ח• דר. װאלכיאן, לעא דה סערזאנען:

\  םאסאס כלאלו דזשאן ס. לײדלער, וו
 שלעזיגגצר כאנדזשאםין #לוירטיס דזש.

טראכטענבערג. אלעקסאגדער און
 ה איבער לעקטשורס סעריע א .2

 ענטוױללונמן און םאסירונגען• לעצטע
 •py< די באװעגונג. ארכײטער דער אין

 ־ חןר פון מיטנלידער די זיעען טשורער
 ריסוירטש^ אינדאסטריעל אװ ״בױרא

 כרו• װ. ראבערט קלעסא;, אדטור נעמייה
טעד. ארדיױי און ער

א. :לעקטשגרער עלאנאסיקס. .3
 * און סקריבנער גרײס מיס וױלבערט, ל.

װארכעס. ם. דזש. דה
 צװישען חיםטאריע. סאציאלע .4
 אזעלכמ דך געפינען לעקטשורער דיזע

 וראפעסאר װי מענער •ראמינענטע
 ■ראפ. קאלאמביע, םון האיס קארלטאן
 םעלוױן ס. פ. דר. ביערד, א. טשארלס

pg מילער. סםענסער
 לײ אינער לעקטשורס סעריע א .6

קלעםעגט :לעקטשורערס טעראטור.
קל״ן. ד. דר. און װאוד
 ״■אבליק אין קורסעז ספעציעלע .6

 װידצר שטעחט קיאס דער ספילינל/
 i שולץ גוסטאװ רר. pc אויםזיכס אונטער׳ן
 או• םיטץ םארבונדען שױן איז װעלכער

יאהר. מצטע״צוױי די םאר ניװערזיטעט
 געכענצן װעט איעם דעם חוץ א .7

 בע• די םאר לורס ספעציעלער r װערען
 סורס דער מניאנס. אונזערע סון אמטע

 אפיס םענעדזשעמט״ אײן, זיך אין שליםט
 ניצלימנ אגדערע גאך pg אחאונטינג

זאכען.

סענטערם. ױניטי די אין
 נאװעםבער, טען22 דעם מאנטאג,

 ױניטי די אין קורסען איע זיר־אן םאננען
 געגעכען װעלען לעקטשורס סענטערס.

 אינטערעסאנ־ םארשײדענע איבער װערען
 בא• ארבײטער דער באצוג אין טעמען, סע

 לעקטשורער. באװאוסטע םון װעגונג,
 םר. זיך נעםינען לעלטשורער י־י צװישען

 סא״ מר. װאלםסאן, ע. סים יעוױן, מאלס
 דענײ םאמארעט מיס און דע־יי#ז לאן

 גע• אויך אונז איז בראנזוױל םאר עלם.
 ׳ ' ער ראגאף. הערי טר. באלומען צו לוננען
 ' איבער יעיןטשורס סעריע א גענען װעט

 •ראבלעמען. ארבײטער pg עקאנאםיקפ
 אק װערען געגעבען װעלען לעקטשורס די

סענטער. מניטי כראגזװיל

 דער אױף מעטיגקיײט עדױקײשאנאל
םראוױנץ.

ן א אי י ם ל ע ד א ל י ם

 דעו םון קאםימע עדױקײשאנאל די
 םילאדעלסיא, אין ױניאן װײסטמאכער

 טעםיג גאנץ סיזאן דעם איז ,16 לאקאל
 טען7 דעם זונטאג, מיטענ, זײער בײ

 טיש״ דר. געװען אנװעזענד איז נאװ.,
 נמ םון קאחז מ. פאניא מיס און הענדלעי
 דעפארטםעגם, עדױלײשאנאל יארקער

עג געװארען באטראכט איז עס װאו מנ י

M‘ ־
I

שלאף פאר׳ן הײנט
נעחמטאן

!לארןם - עקם
גײ־נעבױחןן. וױ סיחלען *ריח דער אין וועם איחר און



ל

 םי• 1אי ארנײט עדױ?יי׳**נאל דער פאר
,לוודעלםױא.

o n ״ וועיען םי?אן  געבען דארם ז
o n יעסטשור־הװס םאמצגדען:

 און טען,19 דעם #אװענם סרייטאג
 נאװ., סצטען דעם אװעגט סו״טאג אױך
 לעקטשױ ?ראססי ארדזשערגאן דר. װ?ט
 ארכײיי םון עננט־עטעחונג ״די איבזגר חנן

 גע• װעיען לעקטשורס די סיאס״, טער
 אױדיטאדױם, דיקס אין װערען חאיט/נן

סט. גראד נארטוז 176
 עטרינע pc סעריע א קומט גאנחעו
 זשיטראװסקי. חים דר. pc למקטשװס

 אײ רײרען ער װעט דעצעםכער ט?;3 דעם
 װערט• דער פון לעסאן *דער בצר

 דעצעפנער טען10 דעם סלחפח״;
 און *סאציאהיזם איבער רײדען ער וחנט

 װעט דעצעפבער טען17 דעם און מאו*ל׳'
 אידײטע; פון ראיע ״די איבער ריידען ער

חורטור״. װערט דער אין םאלה
 לעיד װעט ,1921 יאנואר, פאגאט אין
 סא־ יןופער דזשאחן םואפעסאר טשורען

 װעט יאגואר, ט?ן7 דעם םו״טאג וױס.
 לע־ און *ריטעראטור איכער ריירען ער

 *רא־ איבער יאגואר טען14 דעש ;בעך
 pn םון וױכטיגלױיט די און ראיאנד מען
 טען21 דעם קריסטאוי״; ,,דזשאחן ניד

 איב־ און *סטרינדבערג איבער יאנואר,
 איכער יאנואד טען28 דעם און סען״

 לעק־ די םורגזנניעװ״. און ״טאיסטאי
 קױ און זשיטראװסקי ח. דר. pc טשורס

 אין װערען געהארטען װערען פאװיס •?ר
 טשעס- און טע16 אױדיטארױש, װחייט׳ס

 שױן װערם עס םױאדעלסיא. סטש״ גאט
 לעק־ סעריע א םאר אונטערהאנדעיט אױך

 גיערינג, סקאט םראפעסאר מיט םשודם
מערץ. פאגאט םאר׳ן
 עדמסײשאנאר דעם pc ?רעפענונג די
 םארגוקומען איז םילאדעלפיא, אין סיזאן״

13 o nנאװעמבער, טען pH נײעס דעם 
 קאראפביא ph םריינקלין האי, טייםאס

 אונ• דך האנען סעפבערס די עווענױס.
טענץ. און םוזיק סיט טעדהארטען

ן י ד. נ א ל i ו י ל ק א

ױ  םרײ געםעידעט שוין האבען כיר ו
 עדױחיישאנאל• םון סיזאן דער איז ח?ר,

 גע• נעעפענט קליװיאנר איז םעטינקייט
אקטאבער. טען26 דעם וזארען

 געחםמורס די װערען קריװלאנד אין
 נע־ עם װאו ביידינג דעם אין גענעמען

 דער ױניאן. דעד p& אפיט דער ?יך םיגט
 סיױויאנד אין עדױסײמאן אװ באארו־

 נזנכרויכעז צו ױניאן רער עמויבט חאט
 אין וױ אזוי פוגקט געכײדעס, סיןוי די
 פון יןאםיטע עדױיױיעאנאר די יארין. דו

 צוגענג־ ס׳איז אז אבער דענרום מניאן, דער
 װערען זײ װען מיטגיידער, םאר־די רינער

 װאו ביידינג זעיבער דער אין נעהארטען
 ױניאן. דער pc אפיס דער זיך געפינט עס

̂בער  נים- די און ענניי׳ע, אין גןראסעז ן
 מוהז איז םאר יןומע; איבוגגעז !אסטיק

 איז אזעיכע.נעגע;טטאנדען פאר מאי,
באסװעמער. האי דער

 עדיױ עחשטען דעם pc םראנראש די
 אין איז קריװראנד אי; סיזאן ^ישאנאל

 יערנעז צו ק־זאסעז סאיגט: וױ פורצעז
 דער pc נעיטיכסע עסאנאטיקס, עגגליט׳

 א״מגר רעקטישורס באװענונג, ארבײטער
װ. »ז. א. געזונדדױיט

צו געפראנם אױך ווערט דעם חוץ א

 t"M קאנצצרנתן אח יעהטמורס חאבען
 פאר נאכםיטא:, זונטאג » מאנאט, א סאר
םיטג^דעדצאפט. ארנעטיינער דער

געמאכט אויך דארט האט יןאסיטע די
 סימ־ הריװלאגד דעם טיט אראגדטטענטס

 בא• םיטגילידער די דאס אמןעסטער, £אני
 קאנצער• נאכםיטאג ישכת די גיאר הומען

 ניטגער וראצעגט ,Jb סיט טיהעםס טען
 דדפאיגט דער *ױי?. רענעיען דעם סון

 אץ ױניאן קיאוחםאכער חנר םון נאארד
 טעטיג* דיוע אן םיהרט װאס היױוראנד,

 pw פאראינטערעםירען צו זוכט קײט,
ײ <א?ארם, די ארבײט דער  חעל• ?אלען ז
 קאםיטעס עדױק״׳שאנאג האקאיל דורך סען

 גע״ װערט דאס וױ ארבייט, די אנםיהרען
 עדױשיײ די יארק. גױ אין אוגז בײ טאן

 גרױױאגד אץ ױדאן אונזער נון שאנאר
 אינטערעס גרויסען א אדויסגערופען האט
 ציײ לאקאיצע אי:ע אין און פרעסע דער אין

דעם. װעגען מען יפרײבט טונגען
 נעטאכט אויך װערען אדאנז״שפענטס

 שעפער די אין דיסקוסיאנען הורצע סאר
 אינטע* איז עס ם^טאג־׳עטונדע. דער אין

 ם. םירמע די דאס באםערהען״ צו רעסאגט
 צו ערשטע די געװען איז סא. און ביעק
 פאמיטע עדױקיי׳שאנאר דער װיסען ראזען

u אין האבען צו צושרידען איז ױ אז w, 
 דיס־ אזעי״בע םיטאג־שטוגדע;, די אין

הוסיאנען.

.25 םון סענטער ױניטי אץ
 א.ץ ליטעראטור איבער לעקםלזורס

םױזיק.
 טען26 דעם אבענד, אוהר 8 םרײמאג
 ״W לןענאן עמען מיס וגעט נאװעסבער,

 מאפונ• ״שאו׳ס בעדנארד איבער ט׳שורען
 סקול ■אבטק אין זײן װעט דאס גען.
סט. סצטע איםט 314 ,40

 םרײםאג ^•עטער, װאך א ׳ מיט
 אנ־ עפיטטיח הערמאן מר. וועט אבענד,
 םױזײז. איבער יעהט׳עורס זױגע ם^נעז
 בעסער װאס זײן יעיןט׳פורס ״ײי זארען

__ באזוכט.

 ארכײטער איכער דיסקוסיאנען
םראבלעמען.

 גאװעםבער, טען23 דעם דיענסטאג,
 דיס־ ?ײנע דעליאן סאלאן סר. אן פאנגט

 דער םון ״פראב^עמען איגער קוסיאנען
 א״ז זיר ׳צרײבט באװענוגנ׳/ ארבײטער

• תלאס. דעם פאר

שוױםען. דך לעתט
 pc גרעסער ווערם מוױםער ;רופע די

 פראץ דא גאך איז דאך סאנ. צו םאנ
 פלאס דער מיטגליעדער. אײגיגע פאר

אבעגד. 6.30 מאנטאג צוזאםען זיד יווםם

̂ן דעףיל^ע-ציםער  דער טון אפים א
ױדאן.

לא־ םיז אםיס אין יעזע״צימער דער
 האם סטריט, טע21 וועסם 16 ,26 לאי
 ׳שםײ• קלײנעם א אויןי אנכעםאנגען זיך

 אהיז נעבראכט האבען ^מיטגייעדער גער.
 לײב־ די און ביכער pא דשורגאיעז זײעדע

װאיןסעז. גענומען חאט רעוײ
 װערעז ױניאז דער pc טיםגייקדער די

 לעזעז, ״אײ״ רום אין קומעז צו נעיאדען
ײ נאד יועז צייט. האכעז ז

דעס שעוער«ו סלאוה ױ אין מלמשןמס
̂ךחילסװים־וענס סאםפיין .מנד

קוױפידו»ען)#
r וון ןרנײוזער ךו «,ין n. •ציל• 

21 ,11 130 ,i«aע* ID •י 
קןטי• ן טאערמאן #גרמגערג

 mi?6 — — 29.00 »ון fncwp מען
יליאס11 •ון ארב״אעד י1

.9 .is oftsy 173 ,ivoisyn
2.00 — —-------נרנזירמאן קלײן,

•it 1או קאחעז •ון אדגײמר די 
יי•. .10 •;17 װ. 20 #

1100------— ■«ערמ*ן יערעיסאן,
 ׳בל*ו ע. •ון *רנײסמר די פון

 קגײ״ *. .10 ?127 .11 254
 8.00 $2.00 •ירםע !•?רסאן. ם?ל,

in טל*;ד.9 פון ארבײטער די*
2.60-----------*?רםאן1 סעגחןרס,

דזאיזקאב •דן *דנייומר די פון
.to ?129 .11 15» גוטענבעמ,

12.75--------םאערמאן לײקעגה ח.
 *ון אסץ9 .9 *ון ארבײםער די •דן

10 ?113 .11 145 [,f$0. .י
tryrt----------15.00;* גובערטין,

קל״ן, «. pt ארנײפמר די וון
r. 19 טע9 *. 53 n  .io•ײנ

20.00 ---------------מערטאז חאוז,
 לעוױ•, א. פון אדבײםער די פון

ייס1ל יס.1§ל *וכיױערסי■♦ 9
8.75-------— םאערסן* ?ראטער,

 ג. און מ. •דן ארבײטער די וון
.10 ?18 .11 55 קלאוט

13.00--------מ׳יד־־םאז ?רס*ן,9 וז.
 ץ*ון1יfi ?•11§ ארבײטער די וון

טאר .io ?18 *. 67 ?עליק̂א
0.00 —-----------!•?רסאן #ני*ש

 ג*ר• •?יר סון #רבײמער די *ון
t יק6קל 1ס?ג i l  .* 61 ,9P?
 16.00 — !•?רסאן ׳ן0ק?לם .0 .10

 ק. אדװאכס •ון רבײם?ר8 די וון
 .io ?110 *. 01, זזאוז ס. ױן
n. ,15.45 — ?רם*ן91 רײכלנסחאל 

 ײנב?̂ר0 י. פון ?ר1רנײ1 ד« וון
r ספיינג 148 n  ,.id. קסײ
5.60----------------!׳■ערמאן לין,

 ,1אלב?ר ס. (is ארבײמער די וןן
30 11. 18? io. .לעװין, י
11.00 —--------------— *|0?י91

 *רן אלאס וון ?ר1רבײ0 די »ן
r .10 ?19 *. 60 קאחען. n.

קצםיםע: ;ט׳סעיםמן •ווויר^
26.00 -------------------- D0?r .0

̂ן, ם. *ון ?ד1רבײ0 די וון  35 דן
n® דיר?ןי, *. םם. »?8 *. ? r

17.00-----------$2.00 ירם?0 מאן.
̂??ל?.*חץ פון ארבייטער n פון  • ס

.io גרין 25 ססאלאוױץ, און
4.00---------מערמאן קאילאן, ».

 *ון בלום פון ארבײםער n פון
דורד .,to חעסט?ד 17 םםדומסקי,

20.00 ---------------. יץ9לו* *. ב.
 11* אח?ן0 סון *רביוטער רי פון

•1ל .io ?18 *. 60 ח?לל?ר,
7.50--------!•?דםאן סואחנ?ר, איס

 זואסערםאן, פון דבײ«?ר0 די וון
802 .* 15? 30 .idכײ 1?ל?קמ

 יללי,1 ?וסאן;91 קאופםאן,
5.00-------—-----------?אמיטע

שםיםונגען און געדאנקען
העללער. דזש. סרן

י,. ל

 בײ א מענש א האט סאל טעגכעס
 וחנ־ טראכטען צו צײט איבעריגע סעלע

 םאלט אפט אין זאבען פארשײעחןגע נ?ן
 נעדאנס סארט אזא איין נראך? איהם
 אױך זאלען אנדערע אז ווערט א*ז מאס

 ײעז געדאגח א טױג װאס וואדים, מיסעז.
 סענש־ אין פארזאלצעז ערגעץ ליגם ?ר

מארך?י סון ״אײדבאקס״ ליכען
 אײנעם גאר זיך װילם אםאד ודדעי

 הא• קלאג״םזטערס מאן, טטיף א •שוט
 ,pK נענונ, דאנהען, 1צ גאט דאך םיר כ?ז

yp m\ ײ זאנעץ, דם  סארט דאך חאכען ז
 לעבען, אונזער איז טאקע ויאס דעכט.

 דחקות, צרות, ץ געזאגט סישטײנס
 ?עיט, ארבײטסלאזיגקײט, נויט, •לענד,
 ליעבע״לאזיגקײט ענטױשונגעז, חונגער,

 שוין םיר עס?ן טאמער ששלאסערײ. אח
 קישקע געסילטע שםיסעל א אםאל יא
p n קוש א יא כאפען pc גענען- אונזער 

 אויס״ דאס דאך מיר הרענקען נעשלעכט,
 סרא̂נ די דערפאר, טאק?, זיך שםעלט

 װא״ אזױ, יא טאהע שויז איז עס אז אויב
 נא״ א אץ אמאל כאטש טיד זאיען רום

 און טאן לאך א םאן, שטיןי א ניט ווינע
7 צרות אל? די אס ®ארגעשען

v ״

איו האב נעדאנקען א<ע דיזע סים  
*pn jn *ום אװעהנעש^ע»ט ןיד   

און ,געדזמםינסײם״ אוגזער םון סאד  
דעי פארנעליינם. ארזנם איהם פאר האב  

נזד ענםציסם איינםאך איז רעדאסטאר  
און וועדםער ;א<דענינ םיינע  tic un ilth  

TW iP «י  iip cTrrw c נ<ײך סיך 
m

 םיק pc װערטער-שפיעל po אזא א פאר
im r c.
 אוױי איד ערשײנען אזוי־ארום אט

 םיט סיל כיחנע ליטערארישער דעד
שױיבערי• םײן אין 1גלױב? אק ה^סנוגג

* צוקונסט... שער
* ו *

מעקסוױױ. טערענם
 גע• ענדליך איו םעקסװיני טערענס

 מד אליין ?ד האם מעג 73 שםארבען.
 זעסדעלע א קבר. אײנ?נ?ם זײן נראבען

 זײנע םיט אויסנעריםען חםחגלע א נאך
 לעבעדיגצן וײ\ אױוי געשאטען או] געועל

 אז באװאוסטזײן, סולען דעם סיט קעדפער
 א ארױם רײסט ״ארבײט״ טאנ יעדער
 האם ער לעב?ן. אײגענעם ?ײן פון שטיס
ס  חמרם די ודבערצײנען צו אום בעםאז ̂ר
 זײן סון אםת און ערגסמקײט חןר אין

אידעאל.
 סאד־ איו םעמסוױגי טערענס ווען

 ?רהלעחם ער האט געװארען, אורםײלם
 א אין אז וױסעז, זײט ריכטער: זײנע

 ער סרײ. זײן איך װעל ארום מאנאט
 ריכטינע די געםראפען ניט יײדמר האט

v .םאנא־• 2 נענוםען איהם האס ?ס יט 
 פון זיר ארױסצורײסעז טעג 13 טיס מזה

p גיט אבער א*ז דאס :עסענגד^ t 
 סאדחו- איחם חאט קערנער זײן שולד.
p̂ 0 טען. tשםאדפ צו נעווען איז ?רפ?ר 
 נעהעצפט ביסער האמ און גצזונד צו איז

מ סעקסוױגי, pc גשםח ד?ד םאד תי  ו
 אנצוחאלטזע. עהרע נרעסטע די ג?ווען איז

4קליעיגפ»נ א אמר איו דאב
באפוײים ענמיך ויך חאט ןני

tאתאנמיאאמאדחא v y m w u m n  a

110 10 n0011 יגײא?ר p i#רם«ן? 
 בײ ?י1ל?ק9ק .io ?16 *. 8ס2
 3.50 — — — «ן0?רp*ir, »9 ב

n  fi0 רגייאער# in 11* סײמער 
 ס?ם .io •?5 *. 56 פ?נדל?ר,

 17.25 $6.00 »וס?6 מערסצן״ ?ןל,0
 n*ri*iv 11• אדבײאער ך• §ון

 jdo לואים 117 •יעב?רג, *ון
 100 — — •יוערמןן ?ל?ין, סעס

110 9 nר1רבי?» r* n * ii | i i 
 jdo *יס1ל 117 סײגבערג, *ון
*i — 8.00 *יזמאכןװיץ, • t r ? n 

 *װ9*רpo 11 סרגײסער ךי סון
.10 *יס1ל 117 סײנבערג, ן1א
 aoo — ?רם*ן91 *יזמאנןמיץ, ס.

 גערשעלאון »ון ?ר1דגײn 0 §ון
11? 91 [,ioג. ,*ײ״ 1?גי

m

W&Si\

 דער סון םאכם ברוטאת די און איםפעריע
 Ttp w ׳פװאך «ו זייגע] װעגם גאנמר

v נעפעננגיס אין האצםען אימיצען נען m\ 
 חאל־ סען קען קערפער דעס װילע;. זײן
 גאך נייםט. דעם גיט אבער נעפאננען טען

 די אז נעװאוםט האט מעהסװיני :פעהר
 םאכם די און לאנר זיין פון מאכט־ה^בער

 ה*בען װעלט גאנצעו־ דער םון האבער
 פת קערפער דעם םאר םורא נימ סיינמאל

 זײנען הער»ער נענען באקעםפער. זײערע
r t ^ז1ה»נ; ip n y p  \sm זיינ׳ח r t 

ײנזן קערפער נענען ;הארטאנתן  ip ז
 רא זיינען סזנריער נעגע; ;םאלדאטץן

 םאר• םון סעטאדען *נדערע »יז טזרנמס
 1«עניגדיגמ8וױדער׳ דעם נענען — גינםוננ

ײ זיינען גייםם םאכטלןוז. אמד ז
 פאר־ גיט נייסם tun קענעז ?אגאנען

 צר ניט איהם קענען הארנמםע; ;גיכטען
 אי- נים איהם מנען ,םעגקם״ ;׳שיםען

 מען מן געפענננים א אק און בערם*הרען
 םון נייסם דעד םאדהאםמ׳ס. נים איהם
 לעבט רעכם און אםת פאר ?עשפער רעם

 אוםשמנדען אלע אונםער לעבט אייבינ.
T »ת נאדיננוננ׳ט און t  WP גאפרייזק 
 די װ*ם טודמג שםארפםםער דער םון

נעבוים. איז op pm prstp מאכם־חןובער
t םענ 73 פאר הןום מז»םװיני u x 

 ויח םאר י1?אם דעס םיהרט
 אימתא• pt נעװען איז ?א©י דער או;

 נעורק^זד גים »ח ער װייל םירליפער,
 מד תםיםח, םון װעכנתר די מנ׳ח ציעלם

 זיח גמזמ נאר — הענפערם זיינע נען
 נעםוזט ר.*ט ער העדפער. אײנענעם

p פאתיכםזע t אום קערפער איינענעם 
is באפדיי׳ח p t .ח נ׳פמח« Dtp e r r 
 ביסמכװײז ביסלעכמיח, נעמה. עד

p ער האם t מל מורניממם״ «ר*ער 
*ו p מל נ t  pc מי מ ר־ רין  ארױס־ מ

מ1 טים תדיסזח ijtp r כיז ממל, ײ n- 
ר פוז או״סיעזאים לינע גמלימק 1אי «

mמ vnsarv, אוז ntamo ײײזן an 
j מיםי a m p t  m
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t0tn?n----------5.00 לײגו?לד,0
 9 גודמ*ז, |n סרגזיסעד n »ון

.* 10? 9 .io. ?ויץ,9קאיי-.
12.60 —------------------ן9נר«ערס

0 n  poדב״!?ו •it ילאן•? *l i 
 נ. ־ .to ם?8 «. 44 ,1״19לד9ג

 27.00 — $2.75 «ירס? .n ?ל,9סיר
 ב?מ• .09rn ון0 *וב״טער n «ון

id  ?®io .* 29 ,i^ ir. מאקס 
 tf9n?n — — 8.00 סמארקסאן,

110 9 nר11רנז? •ti ,67 !*••?ל 
to ? t il *.. .סאלםאנןך י

tfD היטץ, iyn--------------18.96
n סרבײםער in 1*י ח?ז0ק 

רן• י. .do ?19 *. 40 םילער,
7.00-----------------!׳■?רמ*: ז?ן,

110 n ד$9רבײ? in .חידא• ח 
סײע• .,io גרין 265 זױץ,

i9 לדב?רג,9ג 0 i? n-------------10.00
 1?לנ?in 0 ?ר1דביי8 וי §ון

ס. .id ?18 *. 23 קלאוקס,
nonyn------------11.60 &ײדךר,

 ביסס., בלאק סזן רבױפ?ר9 די סון
;אא־ סעס .10 ס?8 א. 10

iitn ליענ, jro---------------8.00
 םול• .n •ון ?ר1•רבײ די |10

מארי .to ?t8 *. 61 חאוז,
0in?Ti--------5.00| — באחדאס,

po ין ?ר1רבײ9 די* n. ,םילקאת 
סויגער, נ. סם. ם?8 *. 61
11.60----------------------?רם*ן91

װ  •ר«ס «ון ?ד1דבזי9 ו« ו
חא־ סם. ין18 י. 21 ״9? קלןוק

18.00-----------ן9?רם91 ציםיק, רי
po נ*# .0 •. (1• *רבײםער די 

j ם?8 *. 63  id ו?רמ*ז,1סיל
8.76 — —*--------------■*?רמן

po און דרייקין «ון ?ד1רכײ0 די 
 ביסדוױי. *. 46 ?ר,9ק*לי

13m ,16.00 זײדםען — i0«H?ri 
po י| םו?ל80 •ון ?ר1ךבײ0 די* 

 י1אונידז?רסי 88 י«נב?̂ד1•
 totn?r — 22.00& מסקעל, *. «ל.

 ר?ג̂יn. 0 מון *רב״םהד ךי •דן
 v *בראסס, ל. סם. ?18 *. 61

11.60 — $8.00 סירם? ן.9נרנ?רס
טרצזשורער, קאילאוױםש, פילי•

ײאד). נ?קסם?—ירונג?ן1קװי ד0(נ

 מעקסוױני׳ס געװארען איז פרײ אס
 שםיי״ די ײרך װעכםער, רי תדך גײםט.
 נראטעת אײזעיגע די תרך װענס״ נ?רג?
 אי- #הױך אדויטגעריסען. זיך ער ח$ם
 נעפלויגען. ער איז ?גגגאגד גאנץ כער

n אײדי ד.$ט נשמה פרײ? די נשס̂ו 
 אנגעקוםען, אםעריקא אין באזוכם, לאנו

באזעצם. זיך וועלט נאנצער דער אח
 נמםינט הערצער אלעםענס אין .און

 לעבען א<? מעקסוױגי. פון םייל א זיך
 םארםראטען ה$ם ?ד װאס געדאגק, דעם
 פארגעטערען אלע איצם. פאדסרעט און

 חערשער עגגליש? די און םארטיחגר ד?ם
 דערשר$קענע און פארשעםטע שטעהען

 pn אײרלאגד פון פארװאורוי דעם $ענען
 אײרישע: די זיגגען וועלם. טגצעד דש־

אום, םעקסװיגי קוסט אדן
אום, םעקסוױגי קוסט און

 אירלאנדער םילי$ן 20 וועלען
װאחם. — גלײך וױסען

m m m
ם!״ עדעג  גאםפערםי זאנם — .נ

 םענש א װ$ס םיט ברכה גרעסםע די
 *פטיסיום. — איו װ?ר?ן, געבענשם ס*\
 איז אויג^ װײזם עס מי נ$מערם, און
po דמע באזיצען װאס אײנציגע, די 

א נונר סעלח  אח םאס• גדױסצר »ין.
 אומעםי• אין ליכ̂ס p• װי פמסטערגיש

ױ ג?  ער, תהט צײטען פרעליכע אק ו
 און ליכט <יכמ, ליכט, זאך: איין נאר

 דער מא< אלע איז איתם בײ ליכט.
ם נ ײ ע םארץ מסער ח ם כ ע  ;ז נ

 1םאר׳ כ?סער ך ? נ ר * ם דער
ם נ י י - 1אי ח ט ״ נ מ ג ר א  ס

ן ? ג ו $  בעםער (איבערםארג?ס, פ
ן. ע נ ר א ס פאר

לעזער׳ איהר, אווי װי נימ װײט
 לעצמפ די וועגען נצפיהלט אל? האמנן

 קאיע־ נאגץ נצוחס r*w טיר וואחלען.
f* סוסנע r טענ יאד א פאר חארצאן 
װ פ r נ  tm*אויר גאך ויך ןןיך •ימל ס

m r'ri
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»
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־יקע אי־ינדו אץ ײבונגען
קאוױטש8לע ס. ײײס־ירעזידעגט פון

•־' ___

ב»ש\ רײזזן
— ^ .

 קיץ געםאחרען איר נין אונגארן םון
 אנג?- זעתר א געהאט חאב און ?סםרײר

 אין אנתופעגדיג אעערראשוגג געחמע
 איגע- םיך חאט װאגזאל אױפ׳ן װתן.
 חדעגאט דער שטיטתא, געגאסע ווארם

po צו שניידער־־ױגיאנס עסטריימר די 
 אין קאנגרעס אינטערנאציאגא?ען דעם

̂גען,  מיטגליעד'םױ א איז צר שאיענחן
 עסטרײד רעגיערט װאס ״?אונסיל״/ דעם
pn ארטײ. דער איבער קאםיםאר א אױך 
 טרײן םון אפנעחסען םיד געסומען איז ער
 געשנאנט עקיפאזש, קײזערלינען א אין

 איז עס װעלכצר אין ״פערד וױיסע םים
 פאםײ קײזערליכע די געפאחרען אםאל

 חאב עסייאזש דעם אין ויצענריג ליע.
 ?נדע־ אן םאר וואס געטראכט, םיר איר
1 ם?ן1פאתעק איו דארם ממ

 יאר- דעם כאזוכט איך חאנ װיען אין
ױ שגײד?ר די po אםיסעם n .גאסענט,  י

 חאלט?; עס ײאו •יאץ, דצם און ניאנם
 סאטוניסםעז, אגםלאסענע די אױוי ןיך

 1סו ארויסגעראטעוועם דך 1תאנ? װאס
 סאציאײדעםאחראטישע די אוננאיז.

 איג?געב?ן מענשען דיעז? חאט רעגימרונג
אוי- צום אוױי ארמארי אן po םײל א  וו

ײ וױיל גען,  אױןי ג?לד קײז ניט חאבעז ז
 זיך טוט עס און װאוינונגען. דיננעז צו

 בעטען קײן ניטא איז עס חושך. דארט
 װאלגערען טענשען און םאמראצען, אד?ר

 צזי וײער יאדלאגע. גאלער דער אויןי ויך
 in 1 שרעקריכער א איו דארםען שטאגד
 קלײנע א אױסגעטײלט טאנ יעדען קריגען

 ד?ם םיט pא ברױם שווארצען סארציע
 זײ• אוםגליסליכ? די אמר זײ• <עבען

 אונ- אין װארים צופרידען. דעם םיט נעז
ײ ם?ן וואלט גאדן  וײעגדיג דערשאסען. ז
ײ האבעז דא,  די דאם חאםנונגען, גאך ז

ע»ח 1אי <אגע  אוםבייטען זיד וועט »ו
אחײם. קומעז האנעז וועלען זיי און

 סא־ דעם סארשטעחן צו ריכםיג אום
 סון שםאנד עסאנאםישען און ליםישעז

ױ וױסען, מען דאח• עסםרײד,  דאס ו
 דער נאך באלד אויסגעזעהען חאם לאנד

םלחמח.
 און עלײעס, די po וױלען דעם לוים

 םון האס טיעםמן דעם דורך באזונדערס
 דײםש, איז װאס אלץ צו סראנצױזען די

 די צו געװארען. צוריסען לאנד דאס אין
 די אװעהגעגעבען מען האט משעכען
 מו- באהעמיען, po טעריטאריע דײמשע

 קויהל־םעלדער די סילעזיא. און ראװא
 טשע־ און ®יילען צו אסגעגעבען ם?ן וזאם

nא כא־סלאװאהיא,  p םעריטא- דײטשע 
 די אפגעגעבען מען האט טיראל םון דיע

 אזױ עסםרײך האם סען איםאליענער.
 געבליבען איז זי דאס *ארוםגעטרימט*,

 םאר אנדערע צו אנהומעז מוז און חילםלאז
 רעזול־ ד?ר סראדוקטען. גויטיגסםע רי

 נויטה די און הוננער דער דאס איו, מאט
 ג?לד זײער pc קורס דער שרעתייך. איז
 איז עס און נידעריג זעהר געםאלען איז

 אנדערע pc עפעס באציהען צו אונמעגליך
לענדער.

 פאר־ ?יך חאט ?שטרײך דײטש? דאס
 אמצם״נע מיט ר?סובליק א 1אי סירט

ט גלײכ? און ^ ם טי  אןן מצגער סאר ש
 ,1919 פענרואר, טען13 דעם סרױען.

 אי; עלעקשאן ערשטער ד?ר געװען איז
 סאציאל־ד?־־ די pא רצנובלית די?ר רער

טײ מאסראטישע או  די כאקוטען חאט י
 פון יארטײ די שטים?ן. צאחל גרעסטע

 ג?• איז #סאציאליסט?ן׳ ״קריסטליכע די
 ד?ר צו נעקסט װאחלען די אין לאפען

 און סארטײ, סאציאדדעטאסראםישער
 צו געצװאונגען ג?װ?ן דארט איז ט?ן

 די סון קאאליציאנס״רעגירוגנ א מאכען
■ארטייעז. צוױי

 סא״ קריסטליכע די םון סארטיי די
 סארטײ, רעאקציאנער? א איז ציאליסטען

 די pn ■ויערים די pc געשטיצט ווערם זי
 זיך חאט ■ארטײ דיעזע כאזיצער. לאנד
 די אינערצונעחמען םארפערטיגט כסדד
 אלע לאנד. איבער׳ן רעגיערונג גאנצע

 גלײך געװען ?ײגען רעגימרונגס״אטטמז
 יארטײען, צוױי די צװישען פארטײלט

 סאציאליסם?ד ״קריסטליכע די אנער
 סארנעהמעז צו איכטרידרם כסדד חאבען

n אב?ר לאגד. פוך רעגיערונג גאנצע 
 ?רשתרט, םיר תאט סטיטקא גענאסע

 סאציאל־ די חאט איבערסאל אן פאר דאס
 םורא ליין חנגי?רוננ דצטאתדאסיש?

 בלויז פון ארמעע אן חאט עסטרײך גים.
 ארםײ גאנצ? די pH סאלדאטען, 30,000

 סאציאל־דע״ די פון קאנטראלירט ווערם
 סיר ?ר האם דעם אחוץ טאקראטען.

 די סון םאיאריסמט די זײנען ערקלערט,
 סאציאל- דער פון םיטגלידער סאלדאםען

 זיך האן מ?ן pn סארטיי ד?מ$קראטישער
ײ אז םארלאזעז, זיי אױוי  רע־ די וועלסן ז

 חומט װאס אבער פארראטעז. ניט גיערונג
 ארום־ עסטרײר pc ד.אט ם?ן 7אדויס

 די pc טעריטאריעס, בעסטע די געשארען
 זי 1סא דעם אהן און קוואלען, נאטירליכע

 א איז רעזולטאט דער ?טזיסטירען. נים
 און נויט ארבײטסלאזיגתײם, שרעקליכע

הונגער.
 סאציא״ די האט צײם חןר נטער1א

 סף א אײנגעםיהרט רצגירוגג ליסםישע
 נעזעץ אײן ארבײטער־געזעצצן. גוטע
 אן האבען זאל פאבריס יעדער דאס איז,

 צוזאמען זאל װאס ארבײטער־האמיטע,
 זאגען צו האבען אײנענטימער, די מיט

 קאמימע די :*פארװארטוגנ דער איבער
 דירעת״ די פון םיטיננעז די בײ זײן דארח

 איהר זאנעז און םאבריק חור pc מארען
 םיטגליע• סארװאלטוגג. דער אין װארט

 אפ״ גיט קאנען קאסיטעס דיעזע pc ד?ר
 איז ?ם ארבײט. דער pc וועדען געזאגם

 דאס געזעץ, א געװארען אננעגומען אױך
 יעדער צו רעכט דאס האט רעגירונג די

 אי־ נױטיג, פאר עס נעפינט זי װעז צײט,
 קאםי־ א ארן םאבריקען, די בערצונשהמען

 אײגעג׳ דער וױםיעל באשטיטען זאל שאן
 בא־ דערפאד דארף פאבריק א פרן טימער
 פאבריקען די האנפיסקירען pD קומעז.
ר?;יערונג. די ניט האלמ

גע־ א נעװארען אײנגעפיהרט איז ?ם

 װאס געזיעגט. האט קולידזש זיעגט.
 די פון זיעג ד?ר • ניט אויב עס מײנט

 כחות רעאקציאנערסט? און שװארצעםט?
po לאנד? אונז?ר

 נאר האט פאלק דאס »ז אםת, ס׳איז
 אוי־ ערותהלוגג זײער מיט געםיינט ניט
 דער געגען פראטעסט א אויסדריקען סער

 זיך תאט װאס אדמיניסטראציע, אלטער
 דעמאגא־ איהר םיט אױסגעצײכענט אזוי
 אח פארפיהרט מיאוס אזױ האט און גיע

 טאכט דאם אבער פאלה. דאס אפגענארמ
 דער לייכטער. נים האר א אויף לאגע די

 און הארדינג אז פאקט, א בלײבט פאקט
 ארבײ־ גרעסם? צװײ די זײנלז הולידזש

ײ און צײט אונזער פון האסער טער  וחד ז
 װאם דעם, װענען קיסערען װעניג זיר לען

ײ זאגען• pא דענהען װעט םאהס דאס  ז
 אויס־ יאהר םיער נעקסטע די אין װ^ען
 רעגיתנו דער םון םאכט גאגצע די נוצען

 אין לעסאן א ארביימער די לערנען צו
 אונטערטענינקײט, pא געהארכזאםקײט

 קאס־ וועט דאם אז זיך, פארשטעהט און,
 pn בלוט םיעל ארבײטער דעם טען

מרעהרען.
זיעג! א אלץ אבער זעהט גאטפערס

 גענע־ האט ער װאם סטײטסענם א אץ
 א זיך ער מאכם צײטונגען, די אץ כען

 םון ארבײטער די ערקלערט pn הארץ
 • ״זיעג׳/ ד?ם זיענער. אלס אמעריהא

 פאר• צו ארבײטער די האבעז ?ר, זאגט
ײן דאנקען  אונסארטײאישע pc •אליסי ו

פאליטיתס.
י ווען גאט! םײן אך,  נעשיכטע ו

 װאלם מראגיש אזוי נעװען ניט װאלט
̂«. נעםעגס זיך טעז  ער• הארדינו צול̂א

 ער- קאםינס ?רװעהלם, כולדיזש װעהלט,
 עדוועהל̂( ?לען גאװערנאר װעחל̂כ

 װארטסװארםת ?תרעחל̂כ כראבד?דזשי
 ער־ אש ?רזחנחלם, הלעגסאן ערוחנחלט,

w אטה װאם אלעס ;ימדי?ס a n■ 
m i n ארגײםצר און 

די

 גאםסערס זאגט דאך און װאהיען, טע
ץ אז  יעס, נעזיענט. ה?ם פאליסי זי

 פון אפםיםיסט אן איז גאטפערס ברודער
גראד. העכסמען דעם

* * *
ק&גאװע. אין — פאלק פון שטינזע די

̂בען מעגשען נארישע מאנכע  אונז ה
 אז אײנצורײדען, געזוכט יאהרען פאר

 pc שטים? די איז פאלת pc שטימע די״
 כסא צום דױםלען די אין הויך גאט׳/
 אויסדרוק דער דעמרײכט אזש הכבוד

pc גערערעגט. אונז מען האט — פאלק 
 אוײ ד$ס איז אויס, װײזם עס װי אבער,

 אײנבילדונג אן װי טעהר ניט בעננעזאגמע
py .א יארה נױ אין פאנאטיקער)p 

 די לינם אויך) אנדערש ערועץ מטתמא
 ריך אין איןהאנאװע. פאלה פון שטימע
 צוזאכיען נענאך, זיך זי װאלגערט שטאק

 אונ־י פון אפפאל שמוציגסטען דעם מיט
ל?ב?ן. זער

 םון צײטונגען די אונז דערצעהלען
 קאר. ברום, אויף טראגעדיע. סאייט אזא

 אריע־ בײם פינקט זזאט ארםשארד
 26 געםונען (סוער) רינשט^ק ,צוש גאנג

 זײנען פארפלעקטע און נאסע ׳באלאטס.
 צוטראטענע און פארשפינענע געורען. זיי
ײ האבען באשענדעטע און  דארטען זיך ז

 איז פאלה pd שטימע די געװאמערט.
 ברוטאל? די סון נעװארען דערשטיקט

אויסװאורפען. כעגשליכע םון הענט
 דאס אזוי װי פאר מיר איך שטעל

 שלעכטער א םענש, א פאסירט. האם
 יאה״ און יאהרעז םאר האט ױאס מענש,

 איהם בײ און םאלה דאס אפגענארט רען
 געזע־ איז pn שטימע״ זײן אויסגענארט

 געזעצ־ די אין פאדטרעטער זײן אלס סען
 האט לאנד pd מערסערשאםטעז געבעגד?
 האט םאלה דאם אז דערםיהלט •לוצלוגג

ץ אױסגעפונען  םאר־ לאגג־יאהריגען וי
»j* r שרעסען אנגעהויבען זיך ?ר חאם 

jru סאו n H P  pn דערחערק האט ער 
מ• ויעען אריגמנ ךי סון גאסען וײ וױ

 ארב״טס־םא;. אכט״שטוגדיגער ןעצליכ?ר
 בא- װערען ניט טארען סרויען״ארנײטער

 װאך. א שטוגדען 44 סון מ?חר שעפטמט
 םרױ?ז םאר סאדבאטען איז נאכט״ארבײט

 איז צס יאהר. 16 אונטער קינדער איז
 אװ באארד סםײם א געװארען עטאבלירט

 סכסוכים אױםצוגמיכען ארביטריישאן,
 ג?״ דער ארבײט. pn ?אפיטאל צװישען

 קוםט ױניאן א כאלד װי דאס לויטעט, זעץ
 מאנו־ גרוסע א מיט םארשטענדנים א צו

 און םאף, ג?וױס?ן א םון םעקטשורערס
ו געםינען עס י  ״איגדעיענ־ אײנצעמ? ז

o איז מאנוסעקםשורער דעגט״ n פאד# 
 אנערקענעז, נים אסטאך ד?ם װילען װאס
ײ רעגיערונג די זאל  א«־ ד?ם צװינגען ז

 ג?־ וײגען עס pא אנערקענעז. צו םאד
 אנ־י נאך ביסעל חיבש א געװארען שאפזןן

 באשי- צו באצוועקין װאס געזעצעז, דערע
ארבײםער. די pc רעכטען די צ?ן

U זיעעז עסטרייד איז 0 0  ארגאני״ 0
 ד?ר פאר שנײדער־ארבײםער. זירטע

 םארדיענסטען די געװען זײנעז םלחמח
 טרייד דעם אין ארבײטער בעסטע די םון

 איצם װאך. א קראגען 60 און 40 צוױשען
 600 צװישען סארדימגםטען די זײנען
1000 pn װאס אבער װאך. א קראנעז 

 לעבענס״ די דערפוחי סעולח די איז
 העכער, סך א געשטיגען זײנען םיטלען

 באקומען, ניט זאל םען קראנען װיפימל און
 אין יוניאנס די גענוג. ניט אלץ איז

 מעכטיג, און שטארק זײנען ^סטרײך
 ארבײטער די װאס שכירות, די אבער

 צו געגוג נים װײט נאד איז באסוםען,
 דעם אין לעבען ככבוד׳ען א םאכען

* ♦ *יקרות. שרעקליכען
פא״ אין געפאהרען איף בין וױעז סון

 אין זײגען צושטענדע איגעמײנע די ריז.
 אין װי שלעכט, אזוי סונהט פראגתרײך

 פאר״ מלחמה די האבען װאס לענדער, די
לארען.

 שנײ• די באזוכט סאריז אין האב איך
 נא״ דער אין ארבײטער די דער־ױניאנס.

 ליידער, דארט, זײנען דעל־אינדוםטריע
 ױניאן א האבען ױי ארגאנידרם. גוט ניט

 בא־ די יוגיאן. שטאוײןע קײן ניט אבער
 אין שנײדער־פעדערציע דער םון אמטע
 די־ א נעגעבעז מיר לכבוד האבען פאריז
 אדרעםירט איך האב דינער נאכ׳ן נער.

 לײדיס און קלאוהפאכער pc מיטינג א
 געהערשט האט עס װעלכען אויוי טײלארס

 הא״ ארבײטער דיעזע ׳גנטוזיאזם. נרויס
 צו גרוסען װארימסטע זײער געישיקט כען
א^עריקא. pא שגײדער־ארבײטער די

 צוױי באזוכט אויך דארט האב איך
 שאפ איץ אין שעפער. הא-אפפראטיװע

 ארבײטער. 50 ארום באשעפטיגט װערען
 קלײדער פארטעע געטאכט ווערמ דארט

 װערט שאפ צװײטען אין פארקויף. צום
 טײלא־ לײדים נאר׳ן סאדעיען געטאכט

 גע־ אויך װערען דארט מאיקעט. רינג
 דאטען. פאר ארדער״ ^צו ?ליידער מאכט
 אונטער־ •ריװאטע שעפעראײגען בײדע

ײ נעהםונגען, אקטױױ די צו באיאננען ז

 און ױגיאן, ד?ר סון םיטנליעדצר סםצ
 (\ די שעפער. מגיאן שטרײנכע גען

 חאמנן שעוער, דיעזע באטרײבען
ערפאמ. אױוי האפגונגען

p געפאהרען איך בין פאריז פון 'P 
 אױסגצי םיר איז עס ענגלאנד. לאגדאז,

 D9 און השנה, ראש דארט זײן צו קוט?ז
 1אסג?חאלט? גיט דעטאלט דאדיבער איז

 אידיאאן די pc םיטינגען קיינע געװארען
יוגיאגס.

 י1דעםאל זײנען ױניא;ש עגגליש? די
 קאד• םיט געװ?ן פארגומען שטארק אייד

 סאר םארגעקומען זײגען װאס שערענצען,
י0# אזא איז דאס ״טרײד״באארד״• דעם

 אר• pc באשטעחט װאס אינסט״טוצי?,
 אן םיט סאנוסעקטשורערס, און בייטער

 סאו בראש. טשערםאן אוגפארטײאישען
 ?ת* די םארגעבראכט װ?ר?ן באארד דעם
 ארכײטער צװישען סכסוכים סטע
 גיט •?ריערשאסט דיעז? pא בתים נעט

 דארפען װעלבע עגטשײדוגגען, ארויס
 צדדים• בײדע םון װערען אויסנמפאלנט

 צמי־ די םון דעל?גאט דער רימעס, נרודער
 אינטערנא•'. צום שנײדער״ױניאגס לישע

 אױף איז װעיכער קנגרעס, ציאנאלעז
אינטעתא- אין געװארען אויסערװעחלט

 םיר חאט סעהרעטאריאט, ציאנאלען
 וחנן .אחיסגעװיזען, םרײגדשאפט פי?ל
<| לאנדאן. אין געװעז בין איך

 דיי באדאנשען איך װיל שלוס צום
 אינטעיגעשא״ אונזער םון טיטגליעדער

ײ װאס כבוד, סאי׳ז נאל  םיר האבעז ז
 .סארטחד א זײערער זײן צו צוגעטײלט,

 אג•0 אינטע־נאציאנאלען דעם אױןי טעד
̂זט ךאס װאס גרעס,  די נעגעבען מיר ה

 איך רײז?. די כאכען צו מעגליכקײט
 דאפ מיטגליעדער, אונזערע פארזיכער

 ערםילען צו ב?סט מײן געטאן האב איך
אופן. כעססען אויפ׳ן שייכטען סײנע

Si

 ױ פאר מודק־אװענד ױיכער א
 דײטשלאנד םון ארטיסטען
m .. עסטױץ•. און

 T! װעיגעז מוזיקער צאחל ;רויסע א
 װאס ?אנצערט, דעם אין באטײליגען

 גא• טען27 אווענד, שבת געגעבעז װערט
o םאר האל, סארנעניע אין װעמבעי•, n 
 po ארטיסטמן לײדענדע די םון בענעם־ט

 n צװישען עסטרײר. און דײטשלאגד
 דור געסינען אויר זיך װעט ארטיסטען

 פיאמד װיאליניסט רוסישער באדיהמםער
 ל?צ- האט שס'?יען װעמעס רא־באריסאף,

 אױף ?ריטיקער. די באגײסטערט טענס
 סאפ- לאעװ, אניטא, זײז דארטען װעלען
 מעקסיקאנישור ענסיזא, קאדלא ראגא,

 אגאטא אלשאגסקי, בערנארדא טענאר,
אנדערע. און גארעסתא

 תען םרײזען רעדוצירטע סאר טיקעטס
 דעםארט• עדוקײש<נאל אין באקומען מען

 און ,906 רום סקװער, ױניאן 31 מענט,
אײ. רום סט״ טע21 װעסט 16

m

 פדא־ פון קולות טימ #וננעפייט ווארען
 א:גע־ ער ד.$ם איהם. געגע• טעסטען
 אזױ װי םיטלען און װעגען זדכען פא::ען

דך. רעמען צו
 וױיטער םאלת צום געקוכען ער איז

 זײנע צו רײדען געװאלט ה$ט מאסקירם,
 םארטרי- איהם םע; ה*ט פאדזאטמגגען,

 גע־ איהם pc ה$ם פאיק דאס בען.
 מיט װעגען געדונגען ער ה?ום ײײכט.

 טרױ מיט מוזיקאנטען, םיט קארעם?;,
 ארוים איז און העסעל־פויקען און בעס
 האט פארק, דאס פארטוםיעץ צו גאס אין
̂ש זיך  איהם. פון אויסגעראכט םאלק ד
ײ האבען — נאר זעה נאר, זעה —  ז

 זיך י^זט ער װי — גאכגעשריען איהם
 ;פראצע אונזער אױף. נעהן װאייל דאס
 מארשירער הונדערטע געדונגען ער ה*ט
 קאפאטעס לאנגע אין אנגעט^ן זײ און
̂ט איז היט, צילעגדער הויכע און ײ ה  ז

 די אין פאקעלס רוימע »רײנג?שםעקט
 אוי״ די אלעםעז פארבלענדען צו העגט

 גע״ אומגליקליכע דיזע ה$ט און ג?ן,
 ארימע, די פון גאסען די איבער םיהרט

 איו ער באליעבט שםארק װי צײגען, צו
̂ס איהם האט םאסעז... די בײ  ם*}לק ד

אױסנעלאבט. װײמער
 אויס• איז ער אז דערזעהן ?ר האט

̂ט,  פאר־ איז הערשאפט זײז אז געשפיע
 רעצ־ ד?ם אויף געפאלען ער איז עגדיגט

 שטימ? די דערשטײוען — סיטעל טען
pc .ארײנ־ איהר רינשטאק אין פאלש 

 בלײבען ער װעט וױיטער און ווארםען
ארימע. די pc ?ענינ דער

 טוען פראלעטאריער לומפען עטליכע
 כליקט, פען בײםט, מען ארבײט. די

 פאלק. pc שטיפע די איב?ר בײט- מ?ן
 װערט נזהה םון ױיב, pc שטים? די

 דער פון םיאץ אויפ׳ן ארײנגעשםוגעלט
 ױשר, פון פראצע, ?הרליכע pc שטים?

pc .רעכט n פאר״ שטיסע םאלשע 
o #גאאט n ,א וױ ?ריכט זי אױמךאן

p שלאמ n קערפער- ננתצנצנ^דע די

 טראגט סאלק פון שטימע די און שאפטען
 די סון איפםעט געװאלדינען א טיט זיך

 עלעקשאךנאכט םון װאסערען אוסריײע
ארײן. ריגשטאס אין גלײך — רענעז

 po קבר נאסען דעם ארום שטעהען
 ארי• צעהנדליגע םאלק םון שט־מע דער
 אץ ארונטערגעיאזען קעם די מע.

יי ליםען. פארביםענע מןם טרויער,  ו
 •ip צײטענװײז ניט. װארט קײן רעדען

 סים אן אנדערע די אײנע זיר זײ קען
 װײטער לאזעז און בליקען פארשעהפטע

 מור־ אײנער ברויז קעפ. די ארונטער
 םי• pc גיגון א מיט ארויס עפעס פעלט

בײזע הוליעט, ״הוליעט, מרזיער: פען
הערצעך די אין אינװעניו,װינטע;.

 חײ• א אגנעזאפצלט זײ בײ איז אבער,
 צײט דער מים װעט װאס צארן שער

 און צאח• שרעקליפען אין אויסברעכען
ראןצ

 טאלאיי — pn אײך װעט װעח אח%
^ !פיטניקעס

I ז

טאנץ־רעסייטעל. א
 נאו טען19 אװענט״ פרײטאג דעם

 ״דענס-רעסײ א נעגעמגן װערם בער,
 פא ביםריס םים סון שילער די פון

 אין זיך אליח*װעט פארטאן מים
 די צװישען באסײליגען. אויך
 אח םײזא מיני זײן װעלען רינס

ישיבעד.
 pc גרופע א טיט פארטאן טיס

 דורכגעפיהרט האבען שילער׳
 pH דזשולײ ט?ן4 לעצטזןן םענץ
 26 לאקטל מזן הויז ױניטי סער
שטארק עולם כיים בע;
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ו׳ס6?ס6ועו row ־נינון/  its

*׳,

.h רעזאלוציע. בלאשע
 דער םון מיטיגג יעצטען דעם ססויוי

 איז יאוס דו גד״טער םון ױ״ עף *סי
א׳ פאאגעגדע געװארען אנגענומען עז  ו

:מציע
*nty ז עס װי י  *ניג די דןס ?יסמ י

ן גימעס״  9ל9 ־«ענ»ויו■4ק־ ל*נד אונזער וו
 *וריקוװנרענגעז *ןךזוו » »ין נוחות ײחרע

 סלחמח דער ויי• וון ס״**רחעל»:יסע6רב״9 די
 *רב״וזעו-׳יניװו/ די יסיסלעגערען *ו .n ך.

 ארבסעס-סטונדען די סמיגרעסערען צו *ון
 יסמיק״סיסגזעם, דעס «ו זיך צודיק*ו?ערען *ון
 פעדע• נענטיסל די 09י באסלאשען/ עס «ײ

 ל0*מ װידער װידערח*לט ן9ױגי רײטעד
̂רגסגיוירמעד דער *ו רזןי *יחוי  *רבײטעײ ו

*ז• װעלנען אידגעגד ב#?עסוען *ו
 ריזיגען ס ®ון נ*?»וונג די דורך ופוווך

 •0ל9׳9נ עס ?יי אויד ••וומײדיגוגגס״^גד.
 דער ®ון ?*וגסיל עקזעדטיװ דער ד»ס פען,

 ח^ט ס0װ ל״גןך, ry ועדעריס**; צסעריקאן
*t r דערט9אויו;עו װערט זיצונגען, ןײגע 

 — ®ארט״דיגוגג *אוי מימלען •צוצױול*;?!
 ס0וו ;ד,9£ןארטײדיגוגגס״ א ®ון גריגדונג ךי

 דויר JNM990906 דודך װערען בןףנמוען *צל
 דורך און ב״טרעגע *ר״װיליגע »ר #וילס

 קען ער װ*ס טעאןדע, אכדער #ן *ייגענד
אויסטד־מכטען״.

 א״נפארשטאנעז געװיס וײנען מיר
 רעזאלױ דער נוון טײל עריטטען דעם םיט
 דאס געזאגט, װערט עס װעיכער אין ״ציע

 זץ־ היײבט יאנד pc כיזגעס״ ״במ די
 אדגא״ גאנצער דער םלחטה ערמלערען צו

ארכײטערשאשט. גידרטער
ביזנעס״ ״כיג די אז #איז סאקט דער

 םון ניט סוד חײן גאר מאכט ̂אגד סון
 אר־י די אז אשען, גאנ״ן זאגט ױ דעם.

 ארבײט, האבען וױלע; זײ אוינ בײטער,
 םאר אי אדבייטען צו ײערען םרוצח סוזען

 ׳עטוגײ לענגערע אי וױידזישעס א*עגערע
p ri, שון טיאכטען אויפהערען מוזען און 

 קאנדי׳טאנס ױניאן pc ׳עאפ׳/ ״קלאוזד א
גארי״עקײטעז. אזעלכע נאך און

 האט כירחטח דער םון צײט דעד אין
 אננעח• געמוזט נעבאך ניזגעס״ ״ביג
 שיױײ און װאסער, מיט מױ< םולען א םען
 צוליעב גיט דען מען טוט װאס גען.

̂' גרױסע  אבער איז צײט די סראםיטען
 און םאראיבער, איז פיילחטח די אוועס,
 אטאליגע גאגצע איהר וױ^צוריס ניזנעם
סאכט.
 ״יחדעזCDאױ עס געחט ביזגעס יע,

p b אנגעשאננען, אויך ׳עוין עס האט זי 
 םארשידענע אין סעקטאריס םיעלע אין

 ארבײטעד, די זיעען אינדוסטריען
 אויסגעשאאסען סטראישונאת דעם אונטער

 סעקטאר/ דעד םון גאגצען אח װערען צו
 בא״ א אגצונעהםען געװארעז נעצײאונגען

 זײערע םון םארהלענערוגג דײםענדע
 זיי• םעקטאריס אנדעיע אין זוײדזשעס.

 אוגעלײגט הונדערטע און חונדערטע נען
 נלי^ די אץ ארבײט, דער םון נעװארען

 םאר ארבײטער איבעמעביציכענע ליכע
 אר• דאפעצטע טוען וױידזעעס מלעגערע

ם: ײ  די, םאר סײ pp ׳דך סאר סײ נ
 געװארען ארויסגעװארפען זײנען וועלכע
. גאס. ווויפ׳ן
 חאם לאנד אונזער םרן ביזנעס די יע,

 רי און #ארכײט דער צו גענוםען ש\'\ זיד
 א״8®רא מאלען איץ איז חאלט •חגסע
 ״ריקאנסטראח״ דאזיגע די םאר גאנדא

 םוסר׳ז איין אין האלט ד עאךארבײט״.
 צו ^שנות11 זײער פאר ארבײטער די

 וױידזשעס םריהערדיגע בײ*די נלײבען
ײ שטוגדען. סורצע די און  אז האלטען ז
 אז ערקסערעז, א״ז איז ארבײטער די

 םא״ מםמ לאנד גאמאנן פרן לעבען דאם
 יאטריא־ אלס דערפאר, און יעס דמרם
ײ דארםעז םען,  איעגע״ אזױ זײן ניט ז

 זײ גיבען דאן און ;עגאאיסםיש «יארט
 איז עס אז פארשטעחן, צו די%ורבײטער

 אינטערעסען, אײגענע זײערע p» «מום
m ײ  םאר אדבײטען אנהויכען זאאען ז

 מעחד. ■ראדוצירען זאאען את גיאיגער,
 אז דערצו, סיוזדעז ײעט דאס אז אםת,

t" םואע די אנשטאט ארבײטען װעאען 
 אח צוױײדדיי, באױז װאר איז טעג אנהס

 #מעחר ניט באצ^זאם קרינען אויך וועאען
n t עס איז אכער טעג. צװײ״דרײ רי פאר 

ױ בעסער םיעא גיט דזנז  גאנצעל אין ו
 א בעסעד דאך א*ז אאץ •אדחוגנערעז?

ױ ברױט, #בץל סײן נאר ו
saiaiM iJ r n )

 סאחסה די אױף ענםםער איס אם איז
io| כ־ונעם, פון דיט דער
r סי די  v ו ב*׳שלום א*

■*

 נחות, אאצ מיט דעם געגען דך װעחרען
 פאנד דיזעען א שאפען צו איז, דאס און

 פרימױלעע דורף אסעסטעגטס, חרך
 דער װאס מיטאען, אנועוע אח נײטדעגע
 װעט כ״ אװ ש. ̂א, דער םון קאונסיל

אױסצוטראכטען, נכח דין
 רידגען א פאר מיר דיגען געוױס•

 גראדע אז #אוגז שיעט דאך אבער סאנד,
 מאטעגט איצטיגען דעם אץ איז דאס

חױיט-זאד• די ניט וױיט װײט,
 װאס או קאאר, דאך איז עס װארים

 יזענען געלד, פון ענין דעם אננאטרעפט
 T? פאנדס דיערע א־זע מיט ארנײטער רי

 ״כיג די מיט פארמעסטען דט ?ײנטאי
 די װאס סעגט, יעדען פאר ביזנעס׳/

 ״ניג די חאט שאפען קעגען ארבײטעו
 דא• טויזעגדע רשות איהר אין ניזגעס״

 ערװאר• אימיצער יוען וױ טו, הארם,
 ארנײטער• ארגאניזירטע די אז טען,

 ואא פאגדם ריויגסטע איחרע טימ שאםט
ביזגעס? אטעריקאנער רי וײן גובר קענען

 צו איז עס וױ וױכטיג, אז מ״געז, מיר
 אנפיח״ דער פאר פא:ד ריזיגען א האבען

 עס זיף װענדט דאר קאדןי, א םון חגג
 קאמןי א םאר װאם דעם, אן שטארק זעהר

 װערט עס אויב געםיאגעװעט. װעדט עס
 אאטען דעם אױף קאטף א געפלאגעװעט

 פיח״ט כאזונדער פאך יעדער װען סאסאן,
 אג־ אאע און טלחטה, כאזונדערע זײז אן

 װעיען דאן דרױסען, אין בלײבען דערע
 חעלפען, גאדניט פאנדען ריזיגסטע די

 ארויס־ זיכער איז ניזגעס״ כיג״ די און
 ארגאגידרטע די זיעגרײך. צוקוטען

 צוברא• דאן װעט ארבייטערשאםט
 שטיתאעכ״ ײעיען םארגיכטעט און כען

 דעם מיט צוזאדעז אז מעגאיך, און, וױיז
 װענעסטעגס, װערען, װעט.געטויטעט

 ארבײ• גאנצע די צייט, געוױסע א •סאר
באװענומ. טער

 אויב קאאר. זיה דאכט איז, דאס
 ̂ערשטיקט ניט װעאעז סאדזוכען אזעאכע
 פון גװאאדטאטעז רױחע די דורך װעי־ען

 זי װעט סאאדאטשינע, און ואאיצײ דעד
 ח״אף דער סיט װערעז דערשטיקט זיכער

 אינדזשאנק״ אאעראײ דורך געזעץ, םון
 די pc קאנסיסקירונג די דורך שאנס,

 םון פארבאט דעם דורך ױניאן־פאנדס,
 דאס דורך ;סארזאטאוננעז אאעראײ
 ארויס־ זאגאר פון םא-װעחרען שטרענגע
 װי סטרײיוער די צו הענדכיאס צואאזען

 בא• צו באוױזעז טענ די ערשט האט דאס
באסטאן. איז דזשאדזש א םעהאען

 אאײן זיך נאר װיאען מיר אױב אאזא.
 דעם אױף קאטןי יעדןןר איז נארע;, ניט

 םאד׳משפם פדיחערדיגע די םון שטײנער
דורכםאא. אוגפארמײדאיכעז אן צי

 די אז מיד, דענקען דערפאר און
 םאדבראכט ניצאיכער םיעא װאאט ױ עף סי

 םיעא אזױ ניט װאאט ױ װען #צײט איהר
גאר םאנד, גרויסען א װעגען געטראכט

ו

w פאר װאס  w <0 r m  m
no 19 נדי װ<ר«ן, אמסיחרפW  m‘ 

wזײן ן v y o אד«רwm מר<» •r
ערפאי!, אן

H*" א<ס1י 1י »iv סי די אױנ אוו i• 
jnvt ײן  *•,א ױ אונספר אז אונו, סימ מ
w o קײן זײן (ארניס יןען אוס׳אטעגדען 
ױ יואסוי, א פון רערע  in‘ איגײט«ד די ו

א )אױ»עשט:ט«ן אי«ט ניו איהס נען  י
 ט 1פוא;< די גע־»טעיט ו*ו װטיט

% ?אסף װעינער
ev ז י  fN (>ro( דט, פראנע פײן י

 ארנ״טעו׳עאסט איגאניזירטע רי אױנ
v װ*יט m\ נאװאוסטזיניג m i *איױס 

 ארנײטעי* אינעסײנעס אן אין *וסומען
vim אינער׳ן יואמןי i\ ,ס יאנד  עו װיי
 ׳אטוד 24 ווי )סעחר נעדױערט ניט ויגער

 יאגר״ פון ניזנ׳וס ,נרויסע די און רען.
in ׳ז vimmענדיױ געסו«ט װא״ט
 von די *ונרײגג^ *װיה װאו;׳* איחר
 *1» גט;*ען א׳) נאו טרער *ײטען, איטע

 עד• ניט סיינסטי מעז ױניאנם, די נרענען
 M אױג יןאדף, אוא פאו װעדען. פירט

ו ײטיטען נמװען, סעגליך נןור װט<ט י  ו
 פטנד׳נ!, ריויגע קייו נעפאדערט גיט דוקא

 נעחאי־ דט װטלטען תאסף אוט נענען אין
ivc קיינע p , e m io r n׳iv o o i^ o  w 
 דעד און ג׳וייעז, גוערדערי־עע ז״ערע סיט
iv דער פון זיענ tm n o r o• •ארנ״טער 

פטי׳פטעגויג. געדוען װ^ט ׳פאפט
 נטרפז״ ניט זיר דארפען סיר אנער
טו איז דערװײי  ivoipvj ניט *ייס די ז

 די חטנען ע**יחוננ אזא ניט דעם. םאר
in אי«ט ניז אסעריהא אין ארנײטער i‘ 

 טראנטען קענען גאר סעד׳יטג אז טען,
 אויןי נא׳פאיםען ov ז5יו מען דעם. *וז

 אינטעי קען נא׳טיוס דער טנער א.מיטינג,
י  א־יפנעפיחרט גיט אוס׳פטענדען י

װערעז.
ev די הטס טדויערי;, ;עוױס איז 

 V*( זוטיט עס אנער אזא. איז י#;ע
 װטלטעז סיי װען טרױעימעד, נאד ױעז

 יאגפ, די זעחן «ו ניט נלינד אוױ יפוחןן
 •יע• סיט .רארנעמען זיך און איז, זי װי

o# קענע; װעלכע )גער u אױס• ניט אופן 
װערען. נעפיחדט

אן דער אוינ אבער,  ײירפליך איז וי
 אנדערע ניטס זײנעז אױספױורנאר, ניט

 דענ/ גיט אי«ט קענען מיר אױכ סלענעו?
 ארכײטןר״קאמף אלנעטײנעס אז פין לעז

 ניט דען עס איז לאגד, נאנ*עז אינער׳ן
 איין אין לאטף אלגעםיינער »ז טענליך

 אין ז#נאר אדער א־נדוםטריע, נרױסער
 איג• נרױסען איין אין *וזאמען עטליכע

? צענטר דוםטריעלען
 ל0י עם װארום איין, ניט זעהען מיד

 ארויםצומםען לרשל, זײן, מענליד ניט
 גאניער דעד סון ארנײטעד די קארוי צום

 נוי• :אדעל־אינױזסטריע, פאראײנינטער
 *ו• ניידע פון אפיפר, און, אינדוסטריע,

 אינדוסטריפלען גרויסעז אײן אין זאכזעז,
1 ׳טיקאנא אדער יאיס, ניי וױ *ענטר,
זעלנסט, זיף סון ויר םאר׳טטעחט עם

 אױפנענומען ניט ivp תאטוי אזא אויר אז
 אן פון ה־אסט דער אױןי נלויז ײערעז

 פא• לאםו• אזא רעזאלוציע. אננענומענער
 םארבעד״טינגען. ׳עטארסםטע די דערט

 א דעם פאר װערעז אננעסיחרט מוז עס
 אונערםידליכפ אן ׳עטארסע, א גרויםע,

 די *״ט. יאננער א טאר ,ראואנאנדע
 אויןי אז )דער*ו םיחרען מוז פראםאנאנדע

 איין um זאלען סינגאל נענעבענעם יעם
 בענער7נענ דער םוז ׳טעפער אלע ט־נוט

 עם יאלעז 1*י ױםט׳ יוערעז אעדיסטריע
 װע־ ארנייטער די ביז לאננ, אזױ נלײבען

 סאל• אלם זיי, איז *וריקסעחרען ז־ר לעז
זיעגער. ׳טטענדינע

די זײז נ«ור סען ״loop אזא וועגעז אט

v אי< יז. ןי in j «oivp an וורוורפטפי ױ•
a» פיגאדירטפר םון ia a w * r
•1 p ir  i«i w u 0 |1א v im a w‘ 

no min iv ן לען i'i na eonvi
la iijn  a די גטגט m

o1♦׳ v*ר« <i v i i i  (a ״p inn a »׳ m i*  am
......|1P ov m r ־־ 

1 m i m i r l
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A lin *  
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.«f |V0 M)» m vn  m i  «1 ivj״ i
ma 1 ״ט,ir 1 ״t םאר

IV)
o r « 3 1  tvaan׳|v«a 

vpvoo 1» אוױ  iv iv tv ia s M1 לא|,1
im>  |io.

 imwעקזע? ח׳סענעראי אוגוער
nags* ארגײמ. דער גײ

o in v  ivpvii r o אין *u  irnvo ip 
nia ״pj’03viv i״‘ia 1 iiaii ivivp "o 
 דיסקוטירס aim 0911 אלץ, ריגס

Vim m אןן in i 11» fmvn iveg^roa״
ivoipvipv >oivj נאלטיסאר״ אין נאטרד 

n וטי חורװײי ivjvp סיר if»״Via |V 
voir ia 9in  ,ivjint vronvoosvn n*

nn אױןי im » eviau i n,« יי פדי >v*
iv w  iv« זיף ,n im ia  1 11:10im p

v יױנסיג וו״ס װי i o i רי ‘m ii 'O i'i
no eanpjyoof חןד vtpv iim im i* 

iroip .און נאסרד n i vpPvn׳vo •פאל 
«1 «» jvagn ivjvp סאר Ivvim  on 
u*׳ia ia  invo\ תר פון iim tav i•

oiriviv, סיעומ, אונזפר לױט ooip 
im װ<וס*ס׳וגליד די m iv םאראײניגונו 
iv פון i נינ»ר vneonno-PngJ אין 

 ססרנסנד״ ivivonvivo ivonii אײן
m א ivnvi דאס איז פדיחער אױנ im v, 

o די אי*ס ov »י« װאוג׳*, נ,ובע?ער n i* 
̂טינען on אין נױטומנדימייס. טע  אי

ono io, טיר װען >am  \iiipo ii tvnv״ 
ia ײטען, עמסטפ* m&'am 191 tvno

io| סמאדזאפיאז א״ן no זײן •loop, i n 
 סיר ivjvp tbim אוא אױף נאו איע. פון

on זיו ׳טטעלפז  ivivj ׳one. •ײ׳ולנ׳מ
 אין מעחר אלץ טאג יערען סיט ווערט
 טארהאלטען ז״ן אין נ¥רטרעגלױ,א. םעחר

 «וס איגייומר. *מאגיזירסזןן דעס «ו זיך
 ױניסן־פרױ, דפר «ו און ױניאן״סאן

on גלױנען 1טי ri, אז no i n* 
̂נפ׳טאנאל in פון זיחן;ט  װפט, אינט

i אויוי n פון אינסטרו?«יסן o n גאג״
»vivirn ivראל ivoipvipv נאארד

m am  i n די און י«,1ער*איגמסט1נא 
 Mm פאו־אייניגונג געטרויםטע לאנג

. סארװיףלליכס. װערזן ענדלױ
 אי«סינ«ר m אױא ovn *וױיטענס,

װאחחפײגליכפייטפז, אלע לױם זי*ונג,
mvn ivonvi די vvonj vonv ׳טייס 

in« אדספיחמנגפן די 1פא  i n  nאלד 
« «i *יע v m :ip  ivo»v> i n  no 

tvivov »ױניאן א״נ«נ * iv»vr אזן 
.oigoo

 און סלאן on tvivn האכעז 1םי
e װיכטינסייט גאנ*ער זײן in v i »«vi 

io»ivinop i פאו־ n. י»ן ov איו 
iw דאס נױטיג ניט אי*ט n 1« אמאל 

 ,iviot «י זייו ovn געניג װיחס־חסלען.
1 toאיז מעמנעױטי■ ד־ױסע נאנצע י 

 אמ• נײ« די •wo באנײסטערט נאםת
 joam םויעו סיס tw טעמעחםונג

in »א קליך1װי סײנס סלאז 1דאזינ 
lie vop'rvi i אין גלאס נייעל גאנץ n

װאלו שפומער דער
 ב»ה»לטען, טאל װיסטען א אין
 מלטען «ן װאלד א שטעהן איך זעח

 צוױיגען זײגע רינער8 ם8װ
שװײגען... יעהריג טויזענד 8 העננט

 שטעהט פארגליװערט לד8ײ דער און
װעהט.« איחם ם1אר טוים דער און

 וױיכען, וױנםען די װאלד פץ״דעם
 — דעתרײכען «ו איהם סיינם האכען
 דערצעהלען, םיר םענשען נרויע

חיילען יענע אץ םאל 8 ז8
1

 שטורעם־װינד בײזער 8 ט8ה
ױ אײנגעשלאפען קינד... 8 ו

 סארזונקען, אזױ װאלד דער שטעחם
;סארםרמקען שלאןז םויםען 8 אין

 כלעטער, זיינע אײכינ אויף שטום
:ער כעט חלוס טיפען פון כלױז

 *ובליחט, זימ ג«ר װיל איך !ם8,נ
̂חערען סױנעי־ליעד.~״ א נאר .

נאכס א כדס סאנ א
װאוגש) (א

 געשאנ̂י א טאנ, א דערלאנגען םיר ט8ג װעט
 פײנעל־נעזאגג, םיט נאר נ8ט דער קוםען ל8י

 טחױ״ זילכעתעם און כלוםען פץ ריחות -סיט
אזװ̂. ג«ען8ט און שםײכלען זאל ס׳לעכען און

 געשאגק, »נאכם, a נגעז8דערל םיר ם8נ װעט
 געדאגק״ a שםיל ס׳זדז וױ — נאכט די יײן שםיל ל8ז

 תאו סון קוםען םלאכ׳ל א זאל שםיל און
J חײייגעד אץ אדיגעז די עדיסען כרר tn*
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 אײך איר װעל היינט יױנדעדלאו, נו,
 איטע־יואה, נאבע דער װעגען דערצעהלען

צרקה. םון כח דעם װעגען און
 דער״ אץ• װען םון צײט, דער אין

 באבע די שױן איז םעשח, די אייך צעהל
 אידענע, אלטע אן געװען איטע״לאה

p איז זי זיבעציגער. די pH אודאי w 
 ארום־ און אױסגעבוינען אביםעל געװען

 שטעקען. א פון הילף דער מיט נעגאנגען
 מיט געטאן זי האט אבער ארגייט איהר
̂בעז דעם  ערשט װאיט זי ־וױ אזוי כח זע־
 זיגט פון םערציג. יאהר א געװען איט

 ביז טאגען, צו אנגעהויבען נאר האט עס
 געװען זי איז נאיט דער אין שפעט נאנץ
 ארום־ אײן אין געתאלטען ;םיס די אױף
 םון ארימסטע די צו רייכע די םון געהן

 איז נעזעהן זי כיען האט אט אײיטע. די
 שעהג־ די אין גאסען, םאראדנעסטע די

 — אט און הױםען, רייכסטע און סטע
 שטוציגסטע םארװארפעגסטע, די אין

 קע־ די אין און זרובעס די אין נעםלאך,
דא :געװען איז עובדא איהר לערס.

 נעבען. צו דאיט און —- נעהטען צו
 תהיפות, םי־ם שטארקייט, םיט — נעהםען

 אלטע, אײגטאהגען וואלט זי וױ אזוי
 “אזעל פון חובות, שלעכטע םארלעגגערטע,

 בײזען מיט זיי מיט זאל מען אז װאס כע,
 ניט מאל קײן זיך זײ װאאטען געזזן, ניט

 טיט — געבען און אשצוגעבען, דערמאנט
 זואילט מען װי אזוי תחנונים, מיט ענױת,
נעטאן. טובה גרעסטע די דערמיט איהר

 אנגעתומען איז עס אז שמועסט װער
 איטע־ באבע די האט אלול, חודש דער
 נע־ נים רגע ?ןיין מינוםקעלע, קײז <אח

 אזױ שלאסען, \ואס יעסעז װער רוהט.
 אין געחאלםען זי האט װאסער דאש װי

 און שטעסען מיט׳ן ארוםשוױמען, איין
 דער אין םאטשײלע רויטער דער מיט

 א נעהאט נים צייט קײז האט זי יראנד.
 #אט ;אױסצורײדעז איםיצען םיט װארט

 נוראים, יסים די אן קוטען עס און אט
 םיעיצ אזוי גאך האט זי און דין, םון טעג די

 5<&יע אזוי און אײגצוטאהנעז, חובות
 ניט ארען מיך !אױסצוצאהאען חובות

 — קבצנים די לײם, ארימע די אזױ
 גאם׳ס מיט װעילען זיי ־־־ זאגעז, זי םלענט
 אבער אױסיטטארבען, ניט חונגער pc חילוי

 של רבוגו דער גבירים, די עיפירים, די
 גע־ און אויסערװעהאט זײ האט עולם

 פאױגעסען זײ און בטוחים, פאר םאבט
̂עס אאעס, אז מײנען זײ זיך.  איז א

ײ אויף זייערס, ײ רחטנות, א איז ז  מוז ז
 בײזע;. מיט צי גוטעז פיט דערמאנעז טעז
 ארויס־ זײ בײ מען מוז אבער חוב דעם

רײסען.
 א״טע באבע די געריסעז, האט זי און

 זי װענ א םאר װאס אויף געריסעןי <אה.
 םילעגם — ילעב איך זםן כל נעקענט. האט

 אײו איך זועל — גבירים די צו ׳טרייען זי
̂אזען גיט  פרעמדע אין שטארבען. י

!חוב דען אפ גיט #אפ גיט חכריכים.
נע־ איז קינדערלאך, אידענע, אזא אט

איטע־לאח. באבע די װען
 בײ קינדעריאה אײנכיא^ חאט נו,

:םעעח אזא פאסידט יעטעדטעל אין אונז
 צומרא״ א עזריאצ׳יק, ר׳ רב אונזע־

 ירא און• ילםדן גרויסער א איד, גענעד
 פאר־מנחח א אין כיאא, אײן ^זםים,

 בי־ א האבעז ^טוב פון ארויסגעגאנגען
 ביחידות, ׳עס זזײסם זײז, התבודדות, סעיל
 אלע ארויסישלאגעז זיך א^יין, זיך מיט

 זיך און רעױנות און עסקים װאנעדיגע
 הבורא, עכודת צו איננאנצען איבערגעבען

דינסט. יגאטעס צו
 דער מיט אזוי ארויסגעגאנגען ער איז

 דער סיט ביצויז און זיטופיצע, אטאעסנער
 געהאל־ האט און האפ, אויפ׳ן יארמוילקע

 טראכ־ טראנטען, און געהן אײן אין טעז
 אנ־ אבער איהם איז עס נעהל. און םען

 ארונטעדצעװארםען מװער זעהר נעקרטען
 פון םחעבות שטויביגע אלע זיך סון

 נע״ אזא סארלאפעז איהם איז אט טא;.
 םאר׳טײדענע אנדערען. אן כיט דאנש,

 םאחןזיײ און סכסוכים דיךתורה׳ס,
ײ םון האט ער ׳טאצות. דענע  נע־ ניט ז
 געװארען איז ער ווערען. פטור <ןענם

 אז אילײן, זיך אױף בײז אזוי דעם *וליעב
 זיד־ ארן מוסר׳ן געגומען זיך האט ער
ת: עתסטע די מיט צען ,^עה־ בזױנו
 זאילסטו םסו !עזריאצ #זיך םענסטו מעז

 ? !גאננ א פאר דאס איז װאס !ווערען
״ אױף אמאא, נאך #«פו ר! די

 אזוי מאל צװײטע דאס האט ער װען
 א זיך פלוצלונג ער האט *ױסטךשפיגען,

 םאד־ א געבליבען איז איץ געטאן סרײסעל
 מיט איהם האם איסיצער צימערטער.

 פרן יאצען בײדע בײ אנגעכאפט אמאל
 גענוכיען האם און זופיצע אטיעסענער .דער
 אויף כעסג׳ען און װארפעז איהם םים

:יטפראך פרעמדער א אויף עפעס איהם
 אין אזוינער דו דאםי איז װאס —

 װעסט דו !איד פא,־ײטמוצמער דו אזױנער,
 קלויסטערס^־י אונזערע אויױ עפײען אס
!איד םיאוס׳עד גידערמרעכםיגער דז

 דער- אמאצ םיט האם עזריאציס ד׳
 קלויסטער, נעבען ^זטעהם ער אז #תחן

UC| צו איהם תאלט מאס דאזיגער חנר
םים איחס םים ווארמט און pnm< די

 דער אין אגנעטאן גיח, דער דאס איז כעס,
^טענדע־װארענדע׳/

̂וט ער  פאר־ גלח םאר׳ן גענומען זיך ח
ניט גאר האט ער #סטײט*&ו :ענטפעױען
 ניט גאר האט ער התבודדות, געםײגט.

 ?יױסטער. א געבען איז ער אז געװאוסט,
̂וט ׳געשפיגען האט ער װאם דאס pא  ער ה

 האט און אלײן. זיך אױף נע״טפיגען נאר
ה׳טבועות. כל מיט ^װערען נענוסען ױך

 דער אין געװען איז אבער גלח דער
דערצעהאסטו װעטען רציחח: גרעסטע

 דיר איו׳ל װארט, איר?! מיאוס׳ער דו
 צײגען, אידען ^מוציגע דײנע אלע און

 אוגזערע אויןי ׳עפײען הײסט עס װאס
 םיט ר.$ט ער און !קלייעטערס הייליגע

 מיט אײעק אױ און געמאן װארף א איהם
רציחה. טיט און כעס

 קינ• דעיצעחיען, אייד איך זאל װאס
 ארויס־ נענומען זיר האנען באלד רעײאך,

 ׳טטעקענס, טיט פויערים גאס אין יאװען
 האט מע; און מעסערס, מיט און העק סיט

ל^סיר :מרײען און אױמגעחן געגיכיען
 אױף שפײען זײ אידען! די ׳טיאגען
 אוג־ זאגט אזױ הרויסטערס! אונזערע

 סאר־ די ! גלח דער םאטער חײצינער זער
 אנטי־ די I אידען םיאזס׳ע פיגסטערטע

 זײ, מען דארוי צוראבירעז !הריסטעז
%חינט! די \וי אויסהונגערעז

 מעהרער און מעהרער מאל א װאס און
 צױ צואװאלדיטע די םון צוגעקומען זײנען

 ׳עטאר- אמאל װאס און פױערים, ױשעטע
 גע• דער געװארען איז װילדער און הער

 אידען!״ עמוצינע די צו ״טױדט :שרײ
 אנםי־קריסטעז!״ די מיט רחטנות ״קײן
אויף שפײען צו וױ צײגען זײ װעאען ״מיר

קהײסטערס!״ הײליגע אוגזערע
 בראױ א דערהערט ויך האט באלד און

 גע• האבען נאס אין *ון יטויבען״ םון גען
 אידישע םון פערערען ארוםפליהען גרכיען

 געװארען איז עםאדט אין בעט־געװאגד.
 און טירען אלע !חורבן א מהוטח, א

 זײנען קראטען איד״טע H םון פעגסטער
 און לאדען אלע געװארען. פארמאכט

 םאר- זייגען חײזער אידי׳שע די פון טירען
 און אידענעס איחנן, און געײארען, ריגעלט
 באהאלטען זיר נענומען האבען קינדער

 ?עלערס. די אין און בוידעמער די אויף
 די דורך טויט־שרעס אין געלאשען איז םען

 און ארײן ̂שוחלען די אין געסראך חינםער
 זיך האט טען און םדרשים, נתי די אין

̂ון  און קיטלען איז און טליתים אין אנגעט
 גאט און געקלאגט, און נעװײגט האט פען

 צולױםען קומט מאל אלע און געבעטעז.
 בײ שוין מען האלט אט :אנדערער אן

 בײ שוין מען האלם אם לײכ׳עה װאלוי
 צולויםען קוסט אט און יצחלן׳ם. שםעריל
 דער־ האט «ען :געװײן א םיט אײנער
 אול םשח׳ס יצחש בער אברהם ר״רנ׳עט
 האט םײדעל עלטערע אײזיס׳ס ישראל

פאמװאלדיגט! מעז
 אין אנגעטאן רב, דער עזריאל׳יק, ר׳
ױ טויטער א מאית, אין און קיטעל  #םת א ו

 און שוהל, אין ארון־קודש נעבען שטעהט
 די אנדערער. דער נאך בשורה אײן הערט
 ציטערען. איהם pn אברים אלע און הענט

 ארײן :קול זיק םיט ניט שרײט ער און
 !עולם של רבונו אריין, ?ודש ארון אין

 W? מעהר 1 ותנון רחםים אל 1 נאטענױ
 איהם איז לשון ראס זאגען. ניט אבער ער

שרײ א ער גיט פאוצאינג און אפגעטםען.

to !יאח איםא :אױם m ,וואו צאח 
im ארון דו«וט געח יאח איטע 11 איז p 
J ווערען דערחערט מוז תפילח דײן

אין אידען דערשראסענע אלע *ון
 א אן זיד צורו?ען טליתים און כיםלען

 איטע פאר װענ א םאכט סען זײט.
 אין שטעקען םיט׳ן לאה איטע און לאה׳ן.

 םאצײלע, תיטמר דער מיט און הענד די
 םרעפ־ די פאר ?ודש. ארון צום צו געהט
 אװעק װאדגי א זי גיט tnrp ארון פון לאך
 םא״ רויטער דער םיט און שטעקען דעם

 ארויןי ױ נעהם האנד דער אין טשיילע
 גיט תקיפות מיט און טרעייאה די אױף

 ארײן: הודש ארון אין געשריי א ױ
 לאח, איטע דיענסט, דײן איך, גאטענמ,

 און גענוטען צוזאמען אצינד ביז האב
 די צװישען חזבות דײגע אױסגעצאהלם

 אצינד םאדער איד בעט, איך און אידען,
 נאםןן״ אוגז, באשיץ 7 :חוב דײן דיר פון
!חױת בײזע די םון גױ

 ארויסנע• דאס האט זי װי אזױ און
 ת״ א אין אויסגעבראכען האט pא זאגט׳
 ר׳ רב •דער און אידען אלע און #װײן

 הוהעגדיג, איהר י1אוי בתוכם, עזריאליס
 םון אײנער ארײגגעלאפען הרגע בזא איז

 אידען, :אױםגעשריען האט און גאם
 סאלדא־ ראטע א i יתברך השם דאנקען

 האט סען און ארויסגעשיקט םען האט טען
םארנוםען. פאנראמסטשיקעס אלע

ה׳ האט אויסגעלאזט און  קינדער־ זי
 ניט איז שטאדט גאגצער דער אין אז לאך,

 רםואח. א אויןי סאלדאט אײז קײן נעװען
 סאלדאטען, עטליכע געווען יא זײנען עס
 גע״י זײגען ןײ װאס גליק, דער געװען איז

ײ װארום קאזארםע, אין שלאםען  װאל• ז
ראבייען. געהאלפען נעװען נאר טען

 לאח איטע נאבע די האט דאס און
 מבטצ נזרח די צדקח איחר םון כח מיט׳ן

 וױיס װער i סאלדאטען די און נעםאכט.
געײען. ?ײנען דאס סאלדאטען א םאר װאס

סיגדערלאך/ ׳&ױן, איהר ®ארמםעהט
צדקד^ו- םון כח דער איז עס גרויס װי

וואהלען לעצטע פוןדי רעזולטאט
פאםעראנץ. נ. םון

לעצ־ האט אםעריקא םון פאלק דאס
 ארויס״ אײנשטימיג כםעט דיענסטאנ טען

 װילסאן-אד־ די אז אורטײל, זײן געגעבען
 דערעסען שוין איר»ם האט מיניסמראציע

י ביין. ביז׳ז
 דורכפאצ קאלס׳ ניט געהטט קײנער

 אדעד דורכםאל פערזעגלימגן זײן ארס
 דעסאקרא־ דער פון דורכפאל דעם אלס

 פון זיעג דעם אלס אדער פארטײ טישער
 פון דורכפאל דעם אלס גאר הארדינגען,

״װילסאניזט׳-. פון איז װילסאנען
 געקוםען איז שטורם מעכטיגער א וױ

 איז לוםט די םאלק. םון אורטײק דער
 װאל־ די געװארען, אפגעהיהלט אביסעל

 וױלסאן- די פארשװאונדען. זײנען קעגס
 איהר געי»־אגען האט אדםיניסטראציע

 אבער פ:ים. אין פאטש םארדיענטען
 זאנען, צו אונטערנעהמען זיך װעם װער

 האט װאהלען רי םון רעזולטאט דער אז
 םוחות* די אין קלארקײט אדײנגעבראכט

 זאגען צו אונטערנעהםעז זיך װעט װער
 האט םאלה דאם װאס זיכערהײט׳ מיט
 און הערע;¥ געלאזט דא אכית׳ען אין

 זיך ײעאען צי זאגען, דעדיבער העז װער
 אויף אנרוקען ניט װידער װאמןענס די

צוקונפםצ שנעלער נאנץ דער אין אונז
 דאס — צונג שטומע גרויסע דאס

 קען װער און גערעדט. האט — םאלס
 דאזינע די פארשטעהט עד אז זאגען,

שפראך?!
זאגען, צו געמײנט פאלה דאס האט

 דערפאר װילסאג׳ען פארדאמט עס אז
 אסעריקא ארײגנעשלעפט האט ער װאס

 עס כאטש אז ;װעלט־מלחטה דער אין
 אטעריסא׳ס אױף שטאלץ נאםירליך, ״איז

 דער p£ אויסנאנג דעם צו בײטרא;
 ארנאני• מערקװירדיגע די אויף מלחמה,

 אסעריקא װאס פעהינקייטעז, זאטארישע
ארויסנעװי־ סלחםה-צײט דער דורך האט

איניציאטױוע, אזן פוט דעם אויף
 — ארויסגעװיזען האט פאלק דאס װאס
 אז זאנען׳ צו געטײנם פאלק דאס ד״אט

 אױפםו זייז םיט שמאלץ איז עס כאםש
 עס פארדאפט קריזיס, א פון צײט אץ
 איהם האט װאס האנד, די דעסטװעגען פון

 דאס אױב דערפיהרט^׳ קדידס צום
 ךשע ווי מא פאצ דער ווירקליך זײז זאל

 גע־ נים האט פאלק דאס װאס ׳עס קופט
 שםי־ צו וױ אויכװענ אנדער קײן פונען

 קאגדידאט רעפובליהאנעם דעם פאר מען
 פארטײ, א פון לואנדידאט דעב םאי —

 פאר׳ן װילסאגען פארקלןנגט האט רועלכע
 ארײנגע־ אפעריקא האט ער אז #פאאק

 און ט ע פ ש ו צ לריעג אין שלעפם
 נײע א איז פדאנראם פאקטישע װעפעס
? פעקסיקא מיט םלחמה

זאגען, צו נעםײנט פאלק דאם האט
 ניטידער־ וױלסןןגען פאלדאפם עס אז

 ארייגנעצײתז אונז האם ער װאס פאר
ר אין  ער װאס דעיםאר נאר פלחפה, ת

ת נעהאלטען נים האם ײ  פאר־ נרויסע ז
n געםאכס, האס ער וואס שפרעכענס׳ jn 

 געבראטענע עד האס צוגעןאגם װאס פאר
po *V האס נעבראכס און םיימנלאך

Jfi■i...safe

 גע• אין נביצח געפגר׳טע א גאר פאריז
 ? םרירען װערסאלער דעם פון שטאצט

 םאלק דאס װאס עס קוםט װי,זשע טא
 אויסװעג אנדער קײן געפונען גיט האט

 םון קאנדידאט דעם םאר שטימען צו װי
 װיל־ באשולדיגט האט װעלכע פארטײ, א

 פיעל צו בכלל זיך םישט ער אז סאגען,
 א« ;גרענעץ־סכםוכים אײראפעאישע אין
 בא״ װעט םץםע צו עסק זײן ;יט איז עם

 ױגא־םלא- צו אדער איטאליען צו לאנגען
װ.¥ ז. א. װיע

זאגען, צו נעמיעט םאלק דאס ד״אט
 דערפאר װילםאגען פארדאםט עס אז

 ארויםנעװארפען האט פארטיי זיי| װאס
 הויפטזעכליך םלחטה דער םון הוצאות די

 אנשטאט ״םאלק םון פאסען די אויף
 זײגען װעלכע קאפיטאליסטען, די אױח
 גע־ רײך אוגנעהײער םלחפה דער דורך

 װאס עס קופט זשע װי סא װארען*
 װעל־ פארטײ, א פאר געשםיפם האט עס
 פלאטפארפן, איהר אין ערקלעוזי״ט כע
 עקסעס־ איצטיגען דעם אפילו .ועט זי אז

 אנ• און אפשאפען אויך םעקס פראפיט
 ״סײלס א ארויםלענען דעם שטאט

 די אויף טעקס א הייסט דאס טעקס׳/
 פאלקס די פון לעבענס־נויטװענדיגקײטען

1 םאסען
זאנען, צו געמיעט פאלס דאם האט

 דערפאר, װילסאנען פארראםם עם אז
 אין אמעריקא ארײנשלעפען װיל ער װאס
 זשע וױ טא ̂ גײשאנס אװ ליעג דער

 פאר געשטיםט האט עס װאס עס קוםט
 איז װאס פארטײ, א פון קאנדידאטען די

 םון פראנע דער אין צושפאלטען אלײן
 היבשער א און נײשאנס אװ ליעג דער
 פרא- דער גראדע און — איהרער מײל

 ליעג דער פאר אויך איז — מינענטפטער
נײשאנס¥ אװ

זאגען, צו געםײנט פאלה דאם האט
 דערפאר, װילפאנען פארדאםט עס אז

 רי מאכען צו *זיכער קעספעגדיג װאס
 דער־ ער האט דעםאקרא^יע״ פאר װעלט
 דאס כארויבט אםעריקא אין דא װײל
 רעכטע עלעמענטארע סאטע די פון פאלק

 םארשװארצט האט און פרײהײט פון
 א איעםיהרען דורך פנים דעם אםעריקא

 ארויסשי• דורך און ספיאנאזש״סיסטעם
 1 םײנוננזנן זײערע םאר אױסלענדער קען
ײ װאם עס, קוםם ?שע װי טא  האבען ז

 דער פון קאנדידאטען די פאר נעשטיפט
 זײער און סוויט ײאיד, רוט, פיץ ארטײ8

 געיי נים זיכער ײאלםען װעלכע נלײכעז׳
 אומ״ זעלבע די אין בעסער האנדעלט
ן שטענדען
זאגען, צו נעםיעם םאלס דאס האם

 דערפאר, װילסאנעז פארדאםם עס אז
 אטעריקאגער די פארראטען ראט ער װאס

 דערםאר ארבײמערשאפט, ארנאניזירטע
 אין געטיםיגט ויך האט ער װען או ײאם
ײ ער האם םיםדױלף ?ײער  געשסייממ* ו

 נאד גיייר און חמימען, כל צוגעזאגם און
ט םהחסח דער ענדזשאנק• אן דורך ער ו̂ז

wn #wrwo m ,סיימר׳סמרײן

 סיגנאצ דער געווען איז דאס װאס
 לאנד םון יטאליסטעןfiאp אצע םאר
 םאראײניגטע םיט טאן צו נעהם א זיר

 על־ װער ארבײטער די װײזען און כחות
 פאל, דער זײן זאל דאס אויב i איז טער
 גע־ האבען זיי װאס ׳עס הומט װי טא

 װאס מאן דעם קולידזשען״ םאר שטימט
 א ברעכען דורך באריהסט געװאדען אי?

 פארטיי רעםובליקאנער די סטרײק*
 םון ציבעראלער ניט הדעות לכל דאן זיא

 איהר אין פארטײ דעטאקראטישער דער
 ארגאניזירמער.ארביײ דער צו באציהוגג
 דאם װאס עס, קומט װי טעשאפט.

 רעפובלײ דער פאר געשטימט האט פא/ק
 אױפרופען אלע טראץ פארטײ, קאגער

 דער םון םארטרעטער אפיציעלע די פון
 ׳עס הוםט װי באװענונס־ ארבײטער

 האט פארטיי פארמער־לײבאר די װאס
 עס קומט װי >' װײזען צו װעניג אזוי
 האט פארטײ כאציאליסטישע די װאס

 שסי• איחר םארנרעסערען צו אנשטאט
 גאד אפשר פראפארציאנעל מעךצאהל
1 שטימען פארלארען

פרא• שםעלען איהר קענט אזױ $ט
 קען יעדזנר װעלכע אויף שיער, א אהן גען

 צום איהם זיך פאסט עס װי ענטפערען
רומעל.

װאהלען, די פון קלאר איז זאך אײן
 שלאגען נעײאיט הןוט פאלס דאס אז

 געטאן עם האט גרופע אײן װייסאנען.
 אנדערע אן איז אורזאר אײז צוליעב
 אפשר — אורואך אנדער אן גאר צוליעב

 אין און אורזאך. גענענזײטיגע א גאר
 מעכםי־ אזא באקומעז זיך האם הכל םך
 שם-ינט וואס וױלסאנען, םאר םאםש גער

 איז דאס ערװארטועען. אלע אריבער
 אנדערעם אלעם קלארע, אײנציגע דאס
נעפעכ טיעםעז א איז איז

ד װאס עס, םרעהם זײם אײן פון  װי
 שטראף. םארדינטע זײן באהומען דואם סאן
 אבער עס שטעכט ?ײט אנדער דער םוז
 איז םאלק אמעריקאגער דאס אז זעהן״ צו

 װעלכער גולם, ריעזינער יענער אלץ נאך
 א בלויז אוימאםאט אן וױ קען

 דאס און אהין, אדער אהער טאן קלאפ
 אין װאס #זעהן צו שטעכט עס גאר.
 אטע־ דער איו איצטינע, די װי צײט, אזא

 פרינ״ אזױ געותן װאהל־קאמ• דיקאנער
 אנװײזעז, נים קען מעז אז ציפענלאו,

 האם פרינציפ כאשםיםטעױ א םאר װאס
 וועלבער און געװאיגעז װאהלען די אין

םארלארען. האם
 נעװאונשען װי גראדע איז דאס און

 פאליטישען״ אסערמןאנעם דעם םאר
 אנפאננען ערשם זיך וועם יעצם קלאס•

 פאלי־ יעדער װאס קאםעדיע, גרויסצ די
 אדער ארײגצוםייטשעז זוכען .*ועט סישע[

 1םי רעזולםאם דעם פיז ארויסצודדינגען
 םאר ןיך צױנט עס װאס דאם וואחצען די

קלתגכמן. זײנע סאד tut איחס
 f פאי דאס קאספסגק̂ג גרוימנר דעד

ר אנס9נצ ו^ס » נישם׳ גאו א m.־,—.. m* .ז ״ ר י מ
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ןרײגי&ג,

פערסקד דער re רעזולפאפען וי
קאנװענשןןן האאפעראפיװעד איױשער

גראף. ח. מון
?אאועראטיװע. רינג ארנײטער דצר פון דעלעגאט

 טען17 דעם איז מאס., װאוםםעה אין
 ,11(20 סענטעמבער, םען19 און טען18

 אידי• םערטע די געװארען אפגעחאלטעז
w אט האנװענשאן; וןאאפעראטיװע 
 געװארען םארשריבען שױן עס איז אזוי
 א עס בלייבט אזוי pH געשיכטע דער אין

פאקם.
 רצזול- די געװעז אבער זיינען װאס

 די האט קאנװענשאן? דער םון טאטען
 אױפגאבע?! איהר ;ןרפילט מאנװענשאן

 אױפגעטאן בכלל סאנווענשאן די האט און
 אײן געמאבט האט עס װאס אזעלכעס,
 אידײ דער םון גאנג דעם אויןי אײנדרח

 אט כאוועגוגג? קאאפעראטױוער שער
 זײן שוין יקענען דעם װעגען איהר, זעהט

סײגונגספארשיעדענהײטען.
 האנ־ אלע םון טײל גרעסטע די אויב

 ניט זײנעז אמערילא אין װענשאגס
 געװיסע פאר דעמאנסטראציעס װי םעהר

 וױ אדער באװעגונגמן, און אויםגאבען
 :עס םארשטעהט עולם אפעריקאנער ךער
 האאפע־ די אין ״אדותרטײזטענט״ אן

 גע״ װאוסטער אין האנװענשאן ראטיװע
 האנװענשאז, די ״שװאך״ זעהר ווען
 כאלד געווען זײנען עס װאם הוקענדיג גים
loo ,םונדעסטװע־ זיך האט דעלעגאטען 
ױ כמעט שםאדט אין נען  אעעזעהען. גיט ו

 מאםםיטינג דעם פח אויסגאהם דעם מיט
 מענ- םויזענדער װאו עחןפענונג, דער כײ
מז שען ײ  הערען צו אנװעזענד געװען ז

 רעדנער, באריהמטע אדװערטײזטע די
 ניט זיצונגען איבערעע אלע צו זיעען

 גע־ צושױער. קײנע נעװארעז צונעצועען
 אראנ־ די שולדיג דעם אין איז װענליר
 עס װאס קאנווענשאן, דער $ון זשירער

 צושטערם צוםאל טרויערמען א דורך איז
 דער בעםאר װאך דער אין געװארען.

 קדאנ?״ אונערװאדמעם איז גאנװענשאן
 כיענעד״ דער נעשטארבען און געוואדען

 בעקערײ ?אאפעראטיװער דער םון זשער
 װעל־ דווארהין, עדװ. גענ. װאוסטער, אין
 טוער אקטיװסטער דער געװעז איז כער
 ניט געביט, קאאפעראטיװען דעם אויף
 נױ גאנץ אין נאר וואוסםער, אין נאר

 םריוזער טא< א סיט סטײםס. ענגלאנד
 לדח. די געזוען איז אנווענשאז דער פאר
 טרױע־ m זעהר איבערנעלאזען האט דאס
 ארבײטער אידישע די אויןי שטיםונג רינע

 זיך האט עס װאם וואוטטער, םון מרײזען
 האנ־ דער אויןי אפגעשפינעלט שטארה
 קײנע דעמאנםטראציאז. אלס װענשאן

 ניט שטאדט אין זײנען דעקאראציאנען
 אויסװעניג אפילו ניט געװארען, געזעהעז

י האל. האנװענשאן םון אינװעניג אדער  ו
 א נעװעז איז ״דעקאראציע״ אײנצינע
 םאר־ סאר׳ן טישעל באדעסטער שװארץ

 באנקעט אראנזשירטער דער זיצענדען...
 פאר באזארנט ה*ט דװארתין נענ. װאס

 געװארען צוריהגערוםען איז דעלעגאטעז די
 יןןונווענ־ דער פאר פריהער טאג א םיט
 אי״ט האט מען ווען טאג דעם אין ^אן

רוח... אייבינער זײן צו געםיהרט
 אויך מען דואט טרויער גרויס םוז

 איז געהערינ װי באזארגען צו פארגעסען
 םון טיטגלידער אײניגע דעלעגאטען. די
 ײאוס־ די םון דירעמטארס אף באארד די

 ״גע״ אםילו האבען קאאפעראטמוע מער
 גע־ האט םען אבער נעסט״ זײער טרײט
ײ גמדאנקען ?ײערע אז מערהען, קענט  זי

 ;?אנװענשאז דעד םון זוײט געוועז כעז
 נאהענטע• זײער איבער טרויער דער

 איז זײ האט םרײנד םארשטארבענעם
 נאך איז װאונד די באהערשט, נאנצען
פריש.. צו געװען

 אוי־ דער פאר דעסאנסטראציאן אלס
 נײ־ די פאר בלויז אפילו װעלט, סערער

 גא״ םערטע די איז סטײטס, ענגלאנד
 דורכ־ א נעװען קאנװענשאן אפעדאטיװע

 ?אנװענשאז רי איז אבער דערפאר יםאל.
 רזד א.ס ערפאלג גרעםטער דער געײען

 אײגענע. אונזערע פאר מאנפטראציאן
 בולט און שטארס האט קאנװענשאן די

 םאײ אז םאהט: דעם ארױסגעבראכט
 םיז ״םעדעראציע דער אונטער אײניגט
 ׳ אםעריהא אין האא&עראטױוען אידישע

 אידײ 44 עתזיםטירענדע שױן די זיינעז
 בא־ א נעזעלשאםטען האאפעראטױוע שע

 אלנעמײממ־ דער םון צוױינ א ׳ווע:ונג
 װעלען און באוועגוננ, ארבײטער אידישער

 בא־ ארבײטער דער פון טײלעז אנדעחן די
 אזעלכע אלס אנערקענען איהר זועגיננ

 נוײ די געבען איץזר און אםת אן אױף
פינאנציעל, און מאראליש הילח, ענםי

 דאזיגע דאס װאס פארשטעהן אבעד
באדײט^ קלאנג

 האם — םאלון דאס — אראקעל דער
 יעצמ אונםארשםענדליכעם. עפעס נעזאגם

 אויוי און םצענע, דער םון אייאפ ער איז
 םיריאדצן די ארױ^ םרעםצן סצענע דער

 אםעריסא, םון שארלאמאנעס פאליטישע
 ארײנצוגיײ זוכצז וחנם וחנצמ פח יעדער

o זײן גען n אוגפארשטענד־ יענצם אין 
p <יח קלאנג ליכזש jn סאלאס״ גרוימנן ׳ «ז .

 װצ״ טיר און יאמ, זצחר נעמען ניט װעם
 יעדער אץ לאאיעראטיװען האנען לען

 אידישע נאי דך נעפינען עס װאו שטאדט
אובייטער. ראדילאלע
 פע-טער דעד פון אריםהײט n אױג

 רע- איס קאנװענשאן, קאאיעראטיװער
 געװאר• שטארס ?ץ• חאט מאנסטראציאן,

 רערםאד אבער זי איז #אױמן די אין םען
 אנערמענונג, טיט געװארען רײכער םיעל

 שױן חאם ױ אגעדקעגונג װעמעס tn פון
 אינטעמעשאנא^ h — : געזוכט לאנג

 ׳ריגג אובײטער דער אטאלגעםײטעד, די
 «ועלי די םעדעראציע, סאצ, אידישע די

 םאר• ארב״טער נאצ״ אידישער דער ציח,
 און ײגג ארנײטער אי:ד. דער באנד,

 געװען זײנען אלע ליעג. לײבאר די
 די האנװענשאן. דער בײ םארטראנמן
 און ״פאדװערטש^ םון פארטרעטער

 טיט״ דיער פארשוראכען האבען ״צײט״
 •mp דער םאר צײטוגגען אלס װירסונג

י באװצגונג. אפעראטױוער ״  איע די װ
 איבעד־ זיך חאבען אויבענדערמאנטע

 אידישע םון ״פעדעראציע די אז ציעט
 pH ױין צו שטרעבט קאאפעראטװוען״

כאוועו.ונג. ארבײטצר דער םון םייל א אי?
 תאאאפערא־י דער םון רעזולטאטען די
 זײ״ וואוסטער, אין קאגווענשאן טיװער

 הא״ זײ װאס וױכטי^ םיעל אזױ אויף גען
 ערשטענס, :לאגע די געטאכט מלאר כען
 געזעישאם־ קאפעראטױוע איצטינע די אז

 יאס שטעחן. צו געקומען זײנען טען
 פיעלע די פון לערנען געסענט מען האט

 גאנץ א געציעט האבען װאס באריכטען,
 יעצטען דעם םאר װאוקס באדײטענדעז

 עולם דער װאס חױיטזעכאיה און #יאחר
 דאס שחמען. צו אױםכעחערט זיך האט
 דאר- אדער דא איז חאאפעראטיװ א װאס
 סאנ• װאס דאס אדער דורכגעפאלען מען

 חארטנע״ סעטםען צו אויס הוטט מאנכע
rp שרעהט דאס עשדסטעגץ, זײער םאר 

 גרינ- מען או. ניט סײנעם מעחר יעצט
 דעם מיט אאפעראטיװען.p וױיטעד דעט
 קאנ־ קאאפעראטױוע איצטעע די חאט

 א דא איז עס אז ארױ&נעצײגט וועדטאז
 שױן אי? באדען דער pH ,pp געזונטער

. פיס. די אונטער שטארה
 אידישע די אכװאהל או צװײטענס,
 גע־ אין מעחד ניט איז קאאועראטיװע

 חאנ- די אבער האט אונטערצוגעחז, פאהר
 נױטינ וױ געצײגט בולט גאנץ ווענ״טאז

 באםעס״ מעחר אנדערע די אז איז, עס
 באװע״ ארבײטער דער םון צװײגען מעטע

 “HP דער חילוי צו שומען זאלען גונג
 גע״ אועלכע %ועז טיעציעל אפעראטיװע.
 און רימ״ דער״ארבײטער וױ זעלשאפטען

הא־ אלײן ױי אז ״אםאלגעםײםעד״ די

AAA MAA^AlA »*•*-*■* tm AM AA AAA.AAA • a IMikin אױד ׳•וין זיר pwm\ *ו m n w
»JP*t װי ד*ר רארף ,0»רניי t«M p 0מ t 

• אפי<ז ׳»ױן »יג«עתם«ן, ו״ער׳ו י  ריי* ו
 פלינמ, דוסאניטארען ז״«ר פון רענדינ

 אננעחסען «פלען פפפופחופממן די »ז
 —גפוופגן«פ*פפדס< jnvcniuju׳ זואס »

m פעדערפפ־ע קפפ«/נר»טיװע רי >»» 
a• ׳)וםיוריןער א װערען ׳*נעילעו װ?ס m 

 מפפפע״אטי״ די m — פפפואס ראלער
 יױרקזא• מעחר װאם דין «פ< ורעסע ווע

 פויח װעיען פװעסנע׳פטעיט און ניער,
 םאר״ קענען ופל ױ m ראם־עטאנ, א

 יופפועיאטיוח( v*v־vvbס די ̂נטםע-־ען
ײ װ<ום פראנען,  װילען כעסטען דעם נ

 ארנײסעו אונזער פון פרײנדלינקײט און
ך «יי קענען פדעסע, טפן. דט ד*ס ̂ד
ש*נװעג• קפפפעראטױוע פערטע די

 אויםנא• א*חר עדפילט נעוויס חאט ׳טפז
 פון *װײנען אנדפיע די *״געגדיג )נע

o כאװענוגו, *רנײטעד א־דישער דער n 
י פון «ושטאנד ריכטינען  ר,*#פעראטי* ו

ײ ווען  די אז ראניענט, »י*ם־נען דעם נ
 רע־ די נעסט/ן, רי ויינען פרפספעפםע]

 יאחר, דיזען ןײן אנער װעלען זולטאטען
 נאװעגונג די װאס ענטשער דעם לױט
 הא• לא״־ר נענען. װעט נאנצע א איס
 יועגען און דארפען װעלכע די אז פען

ו װעלען רעזולטאטען נוטע ד• כרעננען י  ז
o װענען n און פארטראנטען עמסט Vi‘ 

 נעסייג* פאר ס־ננאל גינסטיגען דעס נעז
 טעם־גלייט. קאאפעראםײוע שאפטליכע

v,v דערפו; וועט גאװענוננ די i פיעל Vi‘ 
וױגען.
 רעזא־ און נא־טליםע זדכטינסטע די

 «רעסע דער אין ׳טױן זײנען לוציאנען
 אנער איז עס נעויאתן. םארעפעגטליכס

 :נא^לוס איין תרסאנען *ו װערט
ת ע  נעזעל׳עאפם ?אאפעראטױוע ,י

 א| עוװעועעו צו אױפנעפאדערט איז
 סעס״ ויעמענם קאםיטע עדױסיי־פאנאצ

o n^ >׳פטענדיגער אין ׳פטעחן זא 
 חאאפעראטייועי דער טיט םארנינדונג

 קא״ עדױהיי׳פאגאל די פעדפראציע.
יע־ די זיין אױף דאוםען סיטעםען

 תר אױןי ׳עטעחן וועלען װעלכע ניגע
 ווינטינע איע װעגען מיטסײלען וואך,

 נעזעל׳פאשטען זי־ערע אין פאסירומען
ז׳טורנאי, לאאפעראטױוען דעם דורף

 זעײ דעם סארשפרייטען חעיפען און
 די חעיםעו דארפען װעלען זײ ב«ן.
 האיטען װעליע נעזעל׳עאפטען, נייע
 זײ םארנינדען צו גרינדען אין י*ד

 מיט און פעדעראציע רער מיט גלייך
 סאר נעזעלשאפטען עקדסטירענדע די

ײ *ײעלען. נעטיינ׳טאפטליכע אלע  י
קאאןעראטי־ נרינדען העלפען ײעאען

 דיס־ פאו׳טײעדענע אין צענטערס װע
״ טריהטעז.״

 T« װעיעז נעזןי׳פאםטען די אױנ
 דער פון ארנײט דער צו נעטען נליױ

 קא־ ערױק״טאנאי פון ארנאניױרוננ
 גינס־ א ןעחר ניאיען עס װעט מיטעטען,

 וױיטערדינזז דעט אױןי א״נדרול טינען
 האאפעיאטיזועד אידיטער רn פון נאננ

באװענוננ.

ױיײ פרעסערפ סקוירטאון קלאמ
35 לאקאל

! ם א ז ת ר ע מ פ י ו א

מיסינגען סעסשאן ספעציעלע און רעגעלע
ווערעז אפנעהאיטען װעלען

אנענו אוהר 8 מנםמו, נאװעמנער טאנםאכ, «
ן י ע אי ד ענ אלג ער פ עצ ■ :פל

ײ םעלןשאן װ א ן א ק ני אך ̂י*, פאװוערטם אין םיטען וועם י  175 ה
בראדוױי. איסט

שאן ס אן& סעק ל אנ  דרי־ 3875 קאםמא, לאנדאן אין פיטען וועט בר
עווענױ. טע ־

שאן ו סעק דױל או  לײ־ לײגאר כראנזװילער אין םיםען וועט בראנז
סט• םעקםאן 219 סעאום,

ח ע װ שאן :צ אר עלעק שאן פ ע סעמ ט מ א ע ט ב ע מען װ קו אר  פ
ד אה ױ ט א ע ט װ ר טי לןו ס ען ױ ר ע ע ױ װ מײנ ע לג א

^ ױ ט ץ א ע ג א ל

35 לאפאל נאארד עסזעסוסיוו
םעגעדמער. בעסלאװ, חש.

סנ• לעסוערט,  חר וי« קי>ועיי̂-
ײזן, /וי  V9 ו#ו1 ממןןר^•♦^ ♦1 ןו י

 ײ| ואר^חל•/ נןנוען, דעס צ1ווודויע /1מ
 -f1 va י»ויץ ®י• 11י # 11» ני|{״ » עפ v* p•? מײס*ע ד♦

 tfP•4 נועמר מי« ו»• חן» ?יעער f» נען,
 pen• n• •11 אותצערגזגריסען טו« pit ו»•
 W י11 •צחעחןויא/ דןז*צי דעי

 ♦•ft 1• לןןו-דעמןד««יע3 • ״1חיל די
 ,fn*y 1• HI ,ytigipi♦• 1» ני• יז®,1#דעסו*

 ניסיו ptf סיר ילען11 ממןקיןפוין,
״, fa ס;חר װןס ח#ב*ן סיי «חען וו rr״ 

m פי••♦•/ jtjttH 9911 •♦j ןנעמ aip ♦if• 
f•♦ עפ 1 וד^עז ײחר eyn סען l  f 

l• •ון נילדווו װעול •♦♦ן ניו♦! in j^ p it i 
•1P עדא• ?ג•11 דאן yenv n ן1«

y* די סען 'M *••חעי-א p i /1• 11• וןלק•
jn p •ד״חי♦• ד♦ •י*ד ייחי 1♦•מ? i§

W יי •בעי tjftyn .0•^וצעיוע
^11 •מסס דעי •♦ן ניייגען • 

yatyu מי «יס»י;ם♦• fi  »yii» י ״נ  #11ײיזי
«יןי 1•י דןד«אי jmj״h •••ץ

i •ילחרין •יצמי^ i i f j 1י|
 ײ יימאל/ •י• •♦חי/ נעגען

IIP 111 im ראכמ ׳דיק*פ*וי • i«j 
j• נשוס  j i i•♦ נרײו^ן jf»u ptp.• •ײ •

m ׳•יענ• ד♦ ?עחר«/  110 #i♦• ♦f ♦n 
?ir עיגעי n- 11 *י1ויויי חןר• ; ♦•i• i f| 

i• • •ח עג«עמ‘®־ • i « ז י ן ײ ו נ
i לעסןקר#«ין «ער t 9 נעפעיצי/ • וולץ 

T ײייימיצ סעתי 9 11• גערעגיי^ן
»r p f•’^ יגו« יצי•o r  m >v 9• •♦ז*

̂רסמיע פון סען  גל 1נ»ג»נגע וײנען דעסא
 י9יינ ד^יוס ••סײנחײ^נן/ •♦עיע זוןרזןז

ww ,9•וי ער.9גדוגד-ויל 9 »יז אײ/י« 
au nr• די •יידאסען סעז

♦f♦♦♦• וןטעז איזזר »ין מײל • IP 
f j אי| געװןראן״ נאגאגגןןן לומןעדײמז 

 wjfo• תי 1»י ע1ינו9לסנענס״;ע <אצ*ער תי
p ir וי« •♦חר •fn חײ• j*i ij״fjtyj♦♦• i 

 fjttojr• לעדיי♦9 •מלנע ׳»יימ גרויסז
mvoi ןל;ז» tvpi •♦Jיר אויבגענונ• ןן• 
 חד״ איו /1• ציעלשן״ ן4•ידרי גאנץ ןײערע

fB ••רװארסען סיר יפלאן ••י inyw  n 
i דער 11• •♦דעןלאן i  ♦ii ?®♦♦nyjpo• 

p• יעכערליד און ity to r ■PJ1 ״ י •♦ו»♦ 
v •יג m\ קי••** דער מסן

נןד סיי 1P1PP דערװײל — פיגנאלד• ס.
^ערענ•♦•• די •ןךגרעססיען •ון דעגקען •י■

1« •רימעריגען ייחר ,1ןײ»ע ao *ו .קיי■״ 9
Itiiyo די ואד :יפ אויך און ס#®, p ^n i

״’•corn״ ךעד 1ןל  •T יײיעו• יװזלןי 1י •
ײ9• *# j» ir rcyo נילינעי/ עםװאס ii• 

 •ײןיפ ױ ip•♦« 191 •יי נעי9 וריחעמ
 By חרחג̂ו •♦• ארלויבען ויד ל9? מען $ו

f םווען דעס צולינ no, 091• איז i r  y:s$o 
 ייי• ײעי1 י1י1• װאר^ען •ר»יללען װינמיגע

t ;דוע t f ױגיןן״דעפןדנאח וױנמיגזן *ועוען 
 1ײ »מל90 נוליכ •♦♦• p» געדרוק* נימ

 וי♦• ♦••19ייומד ♦1 »ײ oyר חוץ א יליץ.
 סיי י9 ןבןמ ןריםייד״ גאגץ מם צוליב
i חאבען t f  p i r♦ סיי װעלען געװאר®/ לאגג 
י •••• ׳•טיקעל $ ($וך װאר^ען ?עגיןן י ו  י

 By 1711 יאחר נײעס פון ןגו*;; דעס סיט
 קומע^דיגןן דעס v* הײסמ, עס סעגליך ןוין

 בלוי• תאסשעז *♦♦•מגס-סןויד ואל יאחר
0—G םאג• זינ^ר עס װעט דאן ווגםו. » סעגס 

 1וײ לעיעי י1 מוזען אן1 ביו ײין. ליף
 םו״ ןבער זײ» אנדערער רyר וון געדולריג.

״גזןרעבגויגמײ■״ ױנוער אז סיד יען
 #1צײטו»ע yיyןנרf מימ •ארנלײו p• ׳איז

 װעלנעו p» נומעמ ק״ן רײד. זעחר דוק•
 9 ס־יצע׳ 9 ליה גוסע 9 ועחלען ל9? עס

אושיק״ אגת״נא-עחרעגעדע *ו«ן צװיײדרי♦
׳ידײ״ ױן /1געמע סימ ^ײיגער ןןן #לען

 װיי• יזן ׳נגעי9»9 גי» ןײגען כעװעל נעד,
 װעל״ װעגלז ענין דעם אויפגע*״נע:ש סען
 או^עיצ 19 דעסקזגז, סיד .1דײנע3׳ ?י• נען

 ויד 19*9111• ײעגע זױר?ליד נען9ה לעזעד
i• זי♦ ל»ען911 חלואי ;ען-9?י9ב צו i •י« 

 זײןר ד9ײ יעיע »ויומ;ד?ז»ם נערגעלײענ®
 איו cfii לעס׳9 און יג?ײ■״1ayiyi״ ;ומער
 ת9ן-איג*עליג9ױ«י •ונזעי לי9זtr, 1 דאיפ

.198«? װאקס באדײמנדעז 9
 9זײ אוגזןי וון ׳םיד — ?רישטאל. כ•
 *װי׳יזן ווודתאגדלוגגען די אין »pn זעחען

מי סאנוןעתמןיעי, ♦1 יון ן9ױגי דער  ײי
oy ®9 ױ קוס .C9iie7 *•,tsfp, 11• »יז 09װ 
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 19 ♦1 «ײמז מיןי׳ 9 ױ ד9י עס ?וסמ
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מיייר• m י i l «ן 9ייננ ,ד♦ ן ו ן י ו ו י ו ״  י
. י ו ײו מי

מי — .9 ל,  ױןי״ •נמיע׳ 9י9•י »ױ יי
f t ניקל^נו M 1• #rt• יעןן# •  די וי

ױנג,  «9י919 ו ןסדװןם »ןן «ו וור •8« •״
 »ײער »1| »יו יןס »ויג *ויוגעומען,

 רינ• •»* ןדרעסע אײער «וינ לד:19 נענמ
נ1» ןגגעגענען; *יג  9י9ני9 עד9»יסי י

" ני• קויו•  »ימד iyn יון ן יײ«ו*ג י9י
חי ןז וינעמ «״«  i«n »ײעד וון ײ

i 9ו> יןז• ד»ן נויייגע, דןס נעיןן f דעס
י n• •מיויעיעד ו י מיי״ ײ י יו י ו ן  ,1ון» ו

Y9 חי ♦♦•9 ךו up ♦99119 ל•9י יי
a•• רי «»ר *ןחיסו »יחר •ונג iw, ון* 
i איחו n n קרינןן. »יחד

 געוינען •yn »יחר — םעילסאן, נאדיון
 ןדעד •9י ין9 •»רןוענ«ליג• גריןי ווײער

 יע»9 עס ,נעוענמיג?״■״. נוסעד נעקס»ען
ijim ןנעי׳ • ן  ווי •yii ••ריןמ אײער י
 װע■ עס װען #19י9ײ ••רװירקלינ■ ן9?עג

 רעיןלו״ ד♦ יעבען יין 19װ*י כ«8נר9ײי»9
ן י i, 9 יןויער דעי ןון י ir jy w fp» ♦״״ ד 
 «עד99 אײנןנע איחרע ;■•נלירען י8י ניןן
 •jn» 9י9י ל״כ« ?״ן װעט ד»ן סנוארס, •וון

 ןנקומענ• די wn ׳יטסענסז9דע» $ •וייחרען
 װערעו ••?•נ• קענעו וןיןן נדית יע
 םערי?».9 »ין ײנײטס־םע^דןנן די 9י9
 גלוי• ,P9in דעס •*י י9«י1•• י9«99 19(9*0

סעגיױ. וײן ?•ל עס »ױב ני®, סיר בען
 ד• »״ד קענען סיר — ן,9רטס9ח ח.

•, ענפאערען ן ״י ן גןסר• •י י ו  מם *וליעב י
י װןל■ »י«ו װןס ין,1ל9  ייגעײ ינ■9נע ני

 «י9י וווווןד סחסת גויף, יונזעד לײמנען
•.9(ד8« «לענ»ער  ■״pn• »וס «9»י ווון ײי

י •לןדיד•, *ין ו ז  #190״11 טײ ח♦ וןײ• י
19H י 9  סווען •ןלגליד לס.9?9י ?״נע •י
fjg דןר• j 911 ו״ז# »דגײ»זןר וזײוע• •♦♦? 

 |evil «וײד. »וגזער »ין e;’eepr»3 נען
 9י9י סיי חןבען קמליולרניע, •ננעטר^ט

ן לןקפלס גומע נ»נץ י »ון ס»ן״פר»:*יסק• י
 •«״ סן 9 דן ז״נעז ײ1י לעס.99גד!9 09ל

tjn, װע■ »«חד •? י«,1 גלויבען סיד *ון 
 »? סענליו, ירעסדן •יחלען דןרםען ?יך

י9 ייייד געפיגעז ימ9ד װע• וויתר  ק•9ד9י
r קחלות. &״יע w ני«. סיר וימען וינער 

 ׳ל9ג9נ*עד^1א ךער פון סעסנער 9 לס9
W• חי  •pyo די it ײענמו ייד ני« N99 יי

י ײז יענמיע  װ»ו• ׳••עמו, די וין לס9ל9י י
ײ ווון ׳19•ןזזי ו9 נע»9ר ייחד רין •yn ו

 »ײד ן9ל9וי ײי ״19ג«»עי9 י9זינ ײיך |9ל
omyi ויב .9י99נפ*ר«1* 9גוי»יג די בעבען« 

 ײ9 ז9קדיג נו רװ»ד«ען9 י»9ד fiW יחר9
ז גײ« י  װײס• ».r ן9רנײ«9 ז9«וי גי« י

ז לנעד9" #1»?י«דס זימנט9•י י  9 19ײ9ג י
 99י »ז #m» ז»;ט קמלי^יגיע. »ין ײמ9

 אוגסןגליד דןד •נער לײנמ׳ •זוי גים וויו
"  19•ןחי ל•9ז »יחד װױמין גימ. 09 •

v? מ• *יז /19י»9נ •9 o  w v װידקליד 
jynײנ• מד יייי 9י חעיפעז׳ אייד ס9װ ״« 

̂ד, דער דעח ל9נ ?•מיעטעגטעד י9יג9 ̂מט  ד
»p יחד« tyiny® tno חײש•. י9 װאוחין

 •יעסעײס •יעזימנט כארענ^ט״ז׳ ם.
 9י9»ײ דרימעז גי• tyjyp סיד — .18 ל9?9ל

 ttinoyi 9װןל דןס וױיל ו*,99י9װ 9«לינ9#
 ייי• וון יײנעס פ»ר כפלײדיגונג 9יק9•ם 9
 ייו •9 ייס9װ בודחסיי. ר9סימוליעד 9י9
 נו יון 19רײד וinyr 9 ניט װזרקליר ד9י

ipamr ני«. װײס 19« װאס פון #ז9ז»כ «ון 
 ױ• י9ד וון 19סיטיגג די נו ?וסען גי# פײן

 oyn ני# מס 1יי »9ח עד »ז נןווייז•, ז9ני
 »יו ו9י די »זינ אינטעדעס. *יגמסגען

 ל•9י1 סיי׳ «ײל» ייח״ װי •?וי׳ ייייקלױ
̂ם ז9כעדי י9נלײנ  «די• »יחס ?•גען ו9 ד

̂ס ז9 /19גלויב מיר ט.8י1  װיר^עז.׳ װעמ ד
 װע• אלייז 19ײל9 דיזע *וין •ז #19*8« «יר
 יט8ל ווידקען. י9 19«ל9•»״»* גים לען

 #ועםעד, "•נען י8י 8 1יי 1װיסע אוגז
גדיליעז* ס?זיס »יז גנו»« »ן:זעד ווויב
 י8* די וון 9ינמ9גע די — םענט. י.

»i מײעד »ין פמררעטער וורגײטעד r רמ9װ 
 ■י»ץ י9ד נרײצלטך. *ו •ניבעל עחלט9י9ד

 ס»גען •ון גאעוע;?* »יו טײטוג; י9ד איז
י9 . ן  וזי8 ני• ייי •8« «»שידוגג# י9ד9ו

 סען •9« /9«י»ג 9ג»:נ 8 •ויסעד^ועגליו/
 יײד ••יחד •8« ל9»דטיק י9»ײ »ין ני«.

 18ײ:י די ט8« •8וו סימופײלעז, פײועלט
rדי סים iy« טו גי׳נלפסען  y i•1»י ן9:8י 

 ••״r מס יח 9י9לו8י9ד ךי ד.9ט9•»רר
 ס»נט •נױעד״דעז״ ני« ״ײי נלויו נזיטיגג

yw* 9ג»ג« ךי irp ון קליעיגקײ•. 9 •יר« 
 1• קלײדג?ײ•/ 9 װי תי90# גי« <וינ»לד
 לײ״ ץ?9«ל ייעל יײ9 י• •»דדמט װ»דוס

»y» עס 1»י lynyi ו9 111» •»ר •וססעגליד 
9 נעד9כfltr»9§» י9ד 19 וײן l"« r. קזסט 
ײי  V9 19ל911 ל/ny»i«i• »8» 91*9 1»י 1•
מז״9רנר1ר «יך

טלי•p•19«» ניט ey tyiyp סיר — װ. ז.
•19 iy״91»ײ ד9*ײ •יר יס,09ם 9•יל ליב 
נ״ 9• ײ 19לימ 9י9דם»9יי ד « ״7ל9י9 ײי

"9ידל1 י9דיי י»ר גדמד oy« ?9 מז#  ט9« י
•91 9 lysyiyג י9י »ין קדי«י• 9כלינ*y״ 
 ל9נ oyiy* in ל9בינ 9 ױי^ קײ•״1נ»י9ד

ן דנד# י ^f9»9iiyi t *יו oy ד9לב9װ י ty i# 
i דער «8« י9#לײד 19 r״in  »p9 ני» ל9גינ 
»11 oyיו יײ9וידל די •.19מל 19י«יג«

.9קר*יי י919»די^י «ywiy 19 8•לז
 ♦11 ♦•19#י9נד9 1918? סיר — םוג♦•. ס.

is*vum\ בדי^ י9•♦♦ ••יעיעאליגמ ײ זיד 
י ח יעדיוז^ ייײז יו •99יינ9ג »♦« •  ייז י
 ״wbywwi 911 119 0911 נמײי919#ל91«ג 19
11# ♦«♦^9 9 m 19, 9 י9יW■♦ 
י  9ני װיימליך •9 •9« קי♦•0«לי1989 מ
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!נעלענמהײם ד נים פארררט
38D לעצםען דעם אױף ניס װארס

םאנאפ ױעזען םען23
פארםרקםקר ספעציעלע אפפאחרמ װעלמו — דעד -»ון

סטײט
-נאד־-

קראקױ לעםנערג, װארשא,
g אד) rag  ;tod

 געלעגענהייט זיכערע א האבען זיי דורן־ װעלען קאסטאמער אונזערע
קרובים און פריינד זײערע צו נעלד אמ שיפסקארטען שיקען צו

גאליציען און פוילען נאך
 טהאט און ראט מיט ארױםהעלפען װעלען פארטרעטער ספעציעלע דיזע

אמעריסא נאך אױםוואנדערען וױלען װעלכע םערזאנעו, אלע

I אפ פאחרען זײ אײדער זײ מים זיו כאראס און סוםם

פסקארפען
י$וס נװ כיז װארשא פון

י תאפ־שטײער, מיט וװזאמען  טעג דרי
 מיט אנטװערפען, אץ לאדזשי און נאארד
), , , , וױזעס כעלגישע און דײטשע 125.0 0 !

STATE BANK
Grand & Norfolk Streets, New York

:PIT ניו
ipo םםרי® עםעקם 
p a s ספרים סע80 און עוחןגמ 
עווענמ פעסםע 1400

ם: ע ברענטש נװיארח:
 און יוניאן םםרים, »ע168

עוועגיו^ וועספמזעסמער

ברוקלין
 םט. ווערעט און עװ. גרעחעם
עװענױנ^ סטאןן און פיטקין

ri.«vryh\

מאכער םקױרט און פינישערם אפעױיטארם,

שטאטפינדען וועט

לײסעאום לײנאר אין "
403 רום סטריט, םעקמאן 219

צװע?: ־ ־ ,
 טשער* מעטבערם, באארד עקזער,וטיװ פאר נאמינײשאן

אונזער םאר פינאנס־סעקרעטער און פראטאקאל מאן,
ױניאן לאסאל ׳

דיזען *ו קוםען צו מעםבער יעדען פון םליכט די אױ עם
םיטינג. זויכטינען

ח לאס. כאאר̂ד זמהמוס־זו
סעסרעםער. בראדסקי, ת

!אױםמערקזאם

 אידישען נײעם אין ״שיילאס״
טעאטער.

 טעאטער אידישען נייעם ועם יןא
 שעקםייער׳ם אויםנעפיחרם איצט װערט
 טיט )p״<*u<׳ װענעדי:״ םוז םוחר רער

 ״שייל^?״, א<ם שיילרקראוט׳ן וודארן׳
ם *האפען  *ר־ םאדאם םניענאװ, חער גי

 שױשייהער אנדערע די אח ןמעװסזאיא
טעאטער. אידישען נײעם סון

«יע• דיעזע ײערט מאל ערשטען *ום
 אידישעי דער אויןי אויטנעטיחרט כע

ױ ■ונסט איננאנצען, ביוזנע  שעקםאיע.־ ו
 רעזשי־ איז זי אננעשריבעז. ןי האט
 יערזענלי־ דער אונטער ועװאי/ןן םירט
שיידקראום. הער םון אויםזיכם נער

 סאר־ געמאכט אויך שוין װערען עם
 פון אויםשיהרוננ דער טאר בארײטוננעז

 קיגםטלערישער אנדרעיעװ׳ם לעאניד
 «טש״,9 באסוםט װאט ״דער דראםא,
 א<ע אין נעװןסרען נעשאיעיוט איז װעלכע

 #יעסע דיעזע טעאטערע. א״ואועאישע
םניענאװ. ל. טון װערעז רעזשיםירט װעט

 גע־ אויך האט טעאטער גײע דאם
 שריםטשטערע־ דער פון שיעםע א קויפט

 אויש־ ײעט װעיוכע קאראיראװ, םרים וין
םעזאן. ה״נטינע! װערען נעםיהרט

 דזשענעראל דער איז שאר ם. טריינט
טעאטער. דעם םון סענעדזשער

טעאטער גענילס
 .4345 *רטשאיר פועל. בןוערי, 235

ep«a ,ג*םי, חערי »ר.8דירע? געביל jjo

 זונטאנ און שבת אװענד, םרײטאנ יעדען
אװענד און מאטינע

געביל, מאקס
גאלדשטי־ץ דזשעני

 יאקאב שנייער, רעי ראטשמ״ן, עליאם
 ם־נזאוי, לאװיטץ,יםים מאד. וזאכשטײן,

 ח׳,מאנע נראפער״ מאד. שײייד, םארה
אין עאשטײן ח׳ אנן

געבעט מאמע׳ס א
 געביל מאקס םרן אקטעז 4 אין ̂עבענסבילד

דן^ײק^בסאן. הײםי םון םוזיק

נײע ראס
23 לאק. מיקער דרעס אוז סקױרט 11 טעאטער אידישע

̂ון ספעעל ̂קש  און טיקעטם פארי רעד
בענעפיטם

ססו א דאלאר 25
$1,503 £0 איז טיקעטם םעט אונזער

אױםשליסריר סױ#צ
י8סשPsmD ק̂פםניא פחעע ללי וױיט

jo■ nunuoynuohjĉ ו û

 עװענװ. מעדיס^ן און סטריט מ27
 .679 ס?װער, מעדיס^ז :טעלעםאן

םארוואלטער. גענעראל שאר, םעם

 . אווענט, ?זבת אײעגט, םרײטאג ^
#װעגט און מאטינע זונטאג

שילהרויט רודאלו*

שיילאר,
— אין —

װענעדינ פון סוחד דקר
שעקםפיר. װט. פון

M i l
טעאטער

 װיל־ ר. פא?ם דירעקטאר, שווארץ, םארים
טענ. ני«. םײע.־, הערמא[ םענ., דזש. נער,

Tel. Btuvvesunt 1150

 אװענט, שבת אװענט, פרײטאנ
אװענט און פאטינע זונט^נ

אױםפיהרונג שווארץ׳ם מארים
ז םו

 גרויםע לעצטע עליכם׳ס שלום
קאמעדי־ע

צו שוזער
אױ א ךן

3441 נרעסערםי «<עפ*ן
 פרעס לענארר ױ

*. J סטױמ, טע23 איסמ 42

בענערם און בעדזשעטסראיוז י.
נר. M ס. אוז סאסייעםים ױניאנס, *אר

ארכײם* ױגיאן םםריקםלי
ארז נײ םםרים. קלינטאן 134 י

? װערען געבױם ישראל אמ ז̂א װי
 װײל ארבײםער, אידישע ענטפערען.די נאר קאנען דעם אויח
 ארבײםער אידישע די דורך און ארבײטער, אידישע די בלויז

!װערען געבויט װעט און געבױט ישראל ארץ װערט
ישראל אױן פאר און אין פאנד אםת־קאנסטדוקנגױחנר אײגציגער דער

דער איו

פאנו ארכײסער פאלעסטינא
 נעװען איז רעליעף ותן מלחםה־יאהרעז, שרעקציכע די פון צייט דער דודך

 אידישע די םון לאנע שוידערציכער דער צוציעב טהאט, נאציאנאלער נװיםער א
 ענם־ ישראצ ארץ אין ארבייםער אידישע די זיך הןובען דאן אפיצו פאלקם־מאםען,

 נע־ זײ האט פאנד ארבײטער פאלעסםינא דער בצויז נדכות. םתם ;is זאגם
 הויפט־מאטיװ דער איז ראם !ארבײט תרך נץר רעציעח, דורך גיט האאםען

!ארבײטער־פאנד פאצעםטינא פון
x זײער ארויםוױיזען םוזען אםעריקא אין ארבײטער אידישע די 

אונזער פון פיאנערען די העלפען צו ברײטהארציגקייט
!ישראל ארץ אין צוקונפט

 דער דורך איז ישראצ, אר׳ז צו חוב דעם ערםילען צו װי אופן אײגצינער דער
 ערמענ־ וועט דאם ײאם אינםטיטוציאנען, קאאפעראטױוע נויטינע די םון שאפוננ

ישראצ. אױז אין ארבייטער זײער פארטצוזעצען ארבײטער אידישע די ציכען
 ארבײטער אידישע די םון פ^נד דער איז פאנר ארבייטער פאצעםטינא דער

.................... !אדבייטער אידישע די פאר
ארגאניזירם װערט פאנד דעם םאר

זאמלונג גאסען .א
נאװעמנער טען21 דעם זונטאנ,

!אנדל גאנגעז ווערען.איבער׳ן דורכגעפיהרט ווןןט זאםלונג די
ם ארבײטער! אידישע  ארץ אין ברידעו אונזערע צו חוב אײער ערם̂י

 דורך — מאםען ארבײמער אידישע די םאר הײם די בויעז זײ העלסט !ישראא
m ארבײנ יא^עסטעא דעם

מםמ אויסעוגעװעהנליו אן

נצערט
_םעםבערם אדנזערע פאר געװארען אראנזשירם איז

נײםאג אוחר i נאװ., סען25 דאנערשפאג,
דע״״) (״טהעננםניױ״ננ

ל8ח ״פארווערםם״ נרױסען אץ
*באםײליגען זיך װעלען קרעפטען םאלגענדע װאו ;

̂ינג דזשײקאבסאג׳ם פראפ. )1  װעט קווארטעט םט
;מוזיק םאלקס און קלאסישע שפיעלען

 אדלער י. הומאריםט, באליעבטער אונזער )2
 נײעסטע זיינע םון פארלעזען װעט קאוונעס, (ב.

;זאכען קאטישע
 זיבגען װעט סאםראנא, ד, נ י ק ם ו ם א ע ר מים )3

;ליעדער פאלקס און קלאםישע
טשעליםט. —ליבלינג יאנאס )4

 ר, ע נ נ י ז ע ל ש פרעז. וועט קאנצערט דעם אױםער
 אײ• םון צוריקגעקעהרט נאר־װאס זיר האט װעלכער

 איבער רײזע זײן םון בעריכט א אםגעבען אויר ראפא
 אזױ אלע דינען מיר װעלכער אין רוםלאנד, סאװעט
פאראינטערעסירט. )שטארר

ואנדער. ת זײן װעט טשערמאן ו
 מעםבערם אונזערע װעאכע טיקעטס, אויף באויז םען וועט ארײג^אזען ב. נ.

ױניאן. אונזער םון אםיסעם די אין סריגען־פרײ קעגען

.23 לאטאל באאוד מהזע־וסיװ

%

XK
rK

rr]



in j f ' i i i i i g iV a  ,i tr וו

itoi

. <« <«<* k* r> r> r> rN eN r *״.־•* *1 ♦־״* ־•* ־•* , *‘•י♦ *.־*•*.<*״•.׳**.׳*•־.׳* •v* •v*<׳*<׳•<־*<־•<׳•0

פרעזענם בעםפש־ דדר  I ז  י  north - American bank
r ' F }₪ 1r ₪ ״■  f  1  f  f g 54-56 CANAL ST., COR. ORCHARD ST., N. Y.

 \m צו געלו m שוין קען מען
אוקואינע און חסלאנד אץ

 מדובים חאבען װעלכע אידען, אדערײןאנער םאר ב*»ורח גרױסע א דא איז עס
 גע״עיייןט חי<פע ״יןען אן היינט םון אוקראיגע. און רוסאאנד סאװעט אין

̂פע דער אױף יאחדען די יפױן װארטען װעא:ע קרובים, די אט צו װערען  הי
ברידער. און ״עװעסטער אטערײזאנער זײעדע פון

:אױסצופיחרען דאס סעגילױ געװארען איז עס אזױ וױ אט

 פון היאםע דער םאר קאמיטע פאאלןס ״אידי״פע א רוסאאנד אין דא איז עס
 לאמיטע דאס פאגראביען׳/ און מאחטח דעד םון געאיטען האבען װעאכע אידעז,

 פארטרעטער א זי האט איצט און סאסקװע, אין הוימט־קװארטיר איהר האט
 געטאכט האט דובראװסחי דר. דובראװסקי. דײוױד דר. אטערײ.א, אין

 אידען צו געאט ?ןיקען קעגען זאאען אידעז אטעדיתאנער די אז אראנדדעכיענטס,
 װעט געאט ׳ציחען דאס לןאטיטע׳/ םאאהס ״איד״פען דעם דורך רוסאאגי אין

אוםן: פאאגעגדען אױוי װערען דורכגעשיהרט

 מעחר זײן ניט טאר (עס געאט סומע געוױסע א *עײןען וױאט אװזר אויב
 אדער רוסאאנד, אין ?רוב א״ער צו םאטיאיע) אײן צו טא:אט א דאאאל 400 וױ

 באנק׳/ אמעריקאן ״נארטח דער בײ געאד דאס א״ז איהר אײנט אויזדאינע,
 מװאדען ערנאגט איז װעאכע יארק, גױ סטריט, ארטיפארד און קאנעא יןאמער

 די רוסאאנד. פון יןאטיטע״ םאאקס *אידײפער דער םאר דעפאדטארי די אאס
 איהר װאס געאט, דעם פאר רעסיט א אײו גיט באנק״ אטעריקאן ״נארטה

 דאאאר איין באױז באצאהאען באנח דער דארפט איד״ר אײנגעאײגט. האט
 איחר װאס סופע די איז עס גרויס וױ אונטער׳שיד אהן עקספענםעס, די םאר

*פיקען. װיאט

 םאאאס־ ״אידמוער דער תױסען אאזט באנק״ אמעריקאן ״נארטה די
 קדוב אײער פאר אז םארטרעטער, היגען איהר דובראװסתי, דר. דורך תאטיטע״

 ״אידײפע די געאט. אזויפיעא און אזױפיעא געװארעז אײננעא״נט דא איז
 םאד רובעא 2G0 יןרוב אײער צו אױס נאאד דארט צאהאט קאטיטע״ םאאקס
 אםערײזאז ״גארטח דער בײ דא, איינגעאייגט האט איהר װאס דאאאר, יעדען

 ״נארטה דער צו אהער, צו ״פײןט קאטיטע״ םאאקס אידי״צע ״דאס װען כאנק״.
ריבען רעסיט א בא:ק״ אדעריקאן  האט ער אז קרוב, אײער פון אונטערגע̂י

 דאס און אײך, צו ירעזצנטירט רעסיט דעד װעיט ערהאאטען, געאט דאס
אמיטע״. ״אידי׳צער דער צו איבערגעגעבען װערט געאט  ביז אױב םאאקס̂־
 ניט קומט נעאד, דאס אײננעאײגט דא האט איהר װי םpנאנ טאנאט, םיער

 אײ:״ האט איה• װאש נעאט, גאנצע דאס אפ כאנח די אײד ג-ט רעסיט, אזא אן
 האט איהר װאס דא־״או־, דעש אויסער דאאאדס, אכיערײזאנער איז נעאײגט,

 קרך זאא קדוב אײער אז וױאט איהר פאא אין עחספענסעס. באר באצאחאט
̂אר צעחן עקסטרא איהר באצאהאמ ׳צנעא, היאפע די גען  קײבעא. םא־׳ן דא

 דאס טעאענראפיש, אײעשגעיפטיהט דובראווסהי דר. םון דאן װערט ארדער דער
 װעאכען צו מענש, דעם געפינט מזזן װי באאד אויסנעצאחאט דארט װערט געאט

 ״נאיטת דער צו צו ״עיקט קאמיטע״ םאאקס אידיעע ״דאם אץ גע־עיקט, איז עס
 אויסגעצאהאט איז געאט דאס אז קײבעא, פער באריכט א באנק״ אטעריקאן
 דאס אױס באנק די צארזאט א:, קופט קײבעא אזא וױ ״שנעא אזוי געװאדען.

 פאר תײבעא דעם באטראבטענדיג םאאקס־קאכייטע׳/ ״אידי^ער דער צו געאט
 קײבעא כײ געװארען. אױסנעצאהאט איז נעאט דאס אז בא^םעמיגונג, דער
״ דאאאר. 50 וױ װעניגעד ניט ״צ־קען א:עי טעז קען

 זײט אוקדאאינע! און רוסיאנד םון ת־יםען װאס אידעז, קאנער אטער
 ערײאר״ און טרעהרען, אלז באוט איז דאדט קרובים אײעדע זיך באדעז יאה״ען

 איהר תאט איצט ׳טיהען. ;עקענט ניט ?ײ האט א*הר װעאכע דױאםע, אײער טען
צײט. קײן פאואירט נאאד, איהר מיט זיך כאגוצט געאעגענהײט, רי

 דעפאזיטס אזעלכע פאר אפען איז באנר, אמעריר,אן נארט די
 יארק נױ אץ וואוינט איהר אױב אוו־ענד. 8 ביז פדיה 9 פון

שיקען וױלט איהר װאם נעלד דאס אײנלעגען ארײן קומט
קרובים. אײעדע צו

 םים ספעקולאציאן קײן
ווערם עם װאלוטע,

ע ל ו פ אויסנעצאהלש #
 יע* פאר רובעל 2 5 ס

 איהר װאם דאלאר דען
־ אײן. דא לײנם

טשעק
אקאונטס

סײוױנג
אקאונטס

שיפס*קאדטען
מאני־

ארדערס

 עקםפענםעם גרויסע ןיין
ריזיקןן קײן און

 ד*לאר 1*י« בלויי es*p עס
̂ס ״יקען ײ  כײ געל» ד

 עקסטרא ל.6י 10 און יןןסם
 קײבעל, בײ )ש5אי איחר װעז
 אז גאראנטזרט, איז עש און

 דאס גוריק קײגם איתר
 נים קוםט עס ױיכ געלם

 אוגטערגזך רעסים, קײן אן
 חאם װאס דעם, פון #ריבען
ערהאדטען. געלד דאש

אמעריהאן ■ נארםה
iimns חאי• נאנס •BD האנ;ל 54-56

די איזפרד-8 פאו

מאשין אימבראידעױ הענד

$5.50 פרײז

$10 באקס ססם דע
 װעטען ד/ אויב אױ̂נ ניט מאכט עס
 איײ איז פרעזענט א נענען װילט איהו־

 ׳װײב,שװעסטער טאכטער, מוטער, ער
 װאם פױינדץ, א אדער כלה געליבטע,

 אײך• װעט פרױ יעדע חתונת האט
 מיט ״מארװעל׳/ א פאר זיץ דאנתבאר
 שעדעסטע די מאכען װעט ד װעלכער

 דאם את װאס ארבײט, עמגראידערי
פרױ. א ®ת פארנענינען נרעסטע

מזעהן סען אדבײס איחד און מארװעל די
:רען9װ

 סט. חםע6 איםט סו9ה־. בילדיננ, מארוועל דער אין
 עװענױ. טע5 620 הױםט־אם̂י אין
 עװעניר. צױײטע 80 אין
 און בראנזוױל. ׳עװ. פיטקין 1554 אין
סטארבג דעםארטמענט אין

״ f . הופאן 1
^ נידעלקראפם םארוועל ײ אי  י עוו., *וױינזע 80 וו

I .גמיארק
ם פליןןזשיקטםיר ן ס י ז ם ו  ו אײערליטערא־ א
1. .םארוועל.״ דער וועגען טור ן

I Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  •
I Address ....................................^
I C ity .............................. S ta te ..................... J

G״ ״ htigk.ii ןא ןםדחןא אןן גאמן אייער אוים םיצט,

MARVEL IDDIEKRAFT WORKS
80 SECOND AVENUE, NEW  YORK, N. Y.

S3N<V*ft4*י«י « bIT **!/

Li

1921 יאחר on פאר מארד
לזימעז n זײנען»ױפגע*אדעופ אלע

w גוענד w פןספ־װעל
מ *װע̂נ שנח מװקםכער מסען ו

אוחר אכפ אום

חאל הארנעניע »ױ
«ץ נענעפיפ דעם פאר נענעכען

 אינסעלעסםועלע חוננעױנע אץ ליױענדע ױ
עסטױז אץ דײפשלאנו פװ סראמסאױער

:נאטײליגען זיר װעלען ארטיסטען פאלגענדע
ויאשטדא־כאריםאף

 אוס• מריחסםער וועלט
װ״אליניסט סאתלײננארער

 בארםעםקא אנאטחא
 םראנעדיזן חסענישע די
ןןגקײזא קארלא

י י  יממר מקסיפאג׳ןר י
םענ»ר

ל«עוו אניטא
סאפראנא דראםאטיק

אלשאנסקי בעתארדא
 • רוםימער נאריחסטער דער

 נאריטאן
ױיגס לעשן

 דרעזדען פון נאמ נאוואוסטער
 פפערא דישאגאל
ײאדפליעט קאתעמאוס

 ■tfvvo אםסטערדאטער
 וױרטואזא

 n. 083 קאנראד
פריפגא. דער אויוי

 איז סענט 75 ירייזען, חאלנע פ»ר טימסס נאשומען פענעז םאסמוס אממיו
 און ,006 רום סתװער, ױניאן 81 דעיארטטענט, עדױסייש^אל אין סענט, 50

ױני*ן). (װ״סם״םאבער סםרים, טע21 וחנסט 16 אמ
____ו

בזןקער ל. נארנעם
אפטישען אץ אפםאםעפױםס

100 L«nox Avmmm 
806 Proap«et Av•^ Bronx

210 E u t  Broadway 
1709 Pitkin Ava, Brooklyn

i לא?אל ױניאן אפערײפארס קלאוק
אךפסערקזאםו

אםפעשעל

םיםיננ םעםנער
װעועו אםגעהאדטען װעט

נאװעםכער סען22 דעם םאנפאנ,
אבענה אוחר 8

̂סט 2io האמ בעטהאװן »ץ סטױט. טע5 א

W ow ! Th«tffl how you feel when 
yon •moke Chesterfields. “ They 
satisfy. ״  They do more than that— 
they make you glad that you're 
alive• 20 lo r 20 cents.

s te rfie ld

זשחר װערעו סליױער פחיען פאר חדײנערס
i פערלאננס פיעל

 יעל איו רערנען » ד״נט
!.אח־יענש w נעיד
 אױם״ שױן האמן לײט׳ז חונחןרטע
D און מעטאדע אונזער נעיערענט v r 

מלד. םיעל «ײ םערדימנען

קורס א איצט נעחטט

םקול נדטשעל
 םיסעם םרױען, פאר חןזײניננ אץ
D א קלײחןר. קײחןחפע אץ iip 
 כאל־ א םיינם םקוהל םיםשעל אין

 גע• גרױםע אץ ■אזישאן דיגע
האלם.

 נארםעגס אװ סשול םיטשעל די
 נריידיננ םייקיננ, ■עטערן חנזייגיננ,

קלײדןר. םרייעז פאר םיםינג און
 דעם םיט יאחר 60 אימר

עיםאלנ. נרעםטען

 ^זולםאטען. כעסטע םעטאדען. נעסטע סיסםעםעז. גייע אייעעז׳ נייע
קלפסען. אנענד אוז מאנ אידיס. אין אונטערריכט פריװאט

כעריננוננען. נוטע
דעסןונסטרײשאן בוסצעם, םרײען א פאר סוםם אחנר טעצעפאנירט שרײנם,

אויםסינםםע. םולע און
פרייםאנ. און םיטװאך טאנטאג, :קלאםען נענד8

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BR O A D W A Y  (Cor. 2 i.t ) , NEW  Y O R K

Plion«, Stuyvesant 8383
Ho»ton Branch: 453 Washington Street, Dexter Building.

9 לאקאל ױניאו, פינישערס קלאןק * ״.%• *%

̂ר בראנזוױלער דער , לאתאל םון שאן)ס
םיטען מעם

נאװעמכער טען20 דעס שב̂ו דיעזען
װענד8 אוהר 8 ם1א

 װעט לאהאל םון מענעחשער דער סארקץ, m בתדער
טרײד אין לאנע דער ווענען באריכטען

ױערען. דיםקוטירם םראנען• ױיכםיגע אנדערע וועלען אױך

!םיטיננ וױכטינען דיעזען ניט פארםעהלט

9 לאסאל נאארו עהזעסוםױו
it it k ,םענעחשער. סאורח

i׳ %. ׳
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 רעמאנ־ א פנים קכרת שלעדנגער׳ס ׳
!באנייממװננ גרױם פון סטראציע ן

.)1 ז״ט פון (שיוס

 פארואטערטע, די םון סער^אכיח״ט
 »ױ חוכאױס סון נאשטאגען איז מאס

 ד# יאגע ערגסטער דער צו גיאן^״ט,
 צוױ׳צען יואטוי דעם באעוג אין *אגד אין

ט. און האפיגאל  אנ;ע״ חאט ער אונ״
 אסא״ די װאס שטערוגג, דער אױוי וױוען

 נעח״ טאגופצמטשװעוס פון סיאיישסגס
 אגרימענטס, די צו באצוג אין איצט מען

״ װאס  מיט גע״טראסע; נעפאר ה*בען ז
 ארוג• כוגח דיעו אויןי און ױגיאנס, רי

 און שניװת. ארבײטער די טעוצורוײןען
 דאס האםנוגג, די אױשגעדריהט האט ער
 װעלען ױניאן אונזער פון ©יט:ליעדער די

 חאיד צו דך וױ םאמעגט אזא אין וױסען
> טען.

טודקארי• רער אן דך פאגגט איצט
 וױי• ניט געװען איז װאס פראגואם, שער

 עגטודאס• די וױ גנאגײסטערעגד, דגער
אװענד. דעם סון רעדעס טישע

 איו פראגואם אױפ׳ן עושטער דער
 בא• דער פױאזשנײז*וו, פר״נד געװען

 װעיכער שפייער, לאגצעדטיגא ויחניטעו
 אזעל״ קאנצערטיגא ז״ן םון ארויס קריגט

 געשפיעיט חאט ער טענער. חערליכע כע
 דער איו דאס כיארש׳/ *רױטען רעם

 רוס• אין ארמ״ רױטער דער pr מאוש
 גע• און געזונגען װערט װאס לאגד,

רוסיאגד. סאוױעט נאמ אין שייעלט
 ״רױטעו דער איז אכיערייןא אין
 בײ• ?ונטאג נעװארען• געשםיעלט םאוש׳'

 חאט דאס און כיאל, ערשטען צום נאכט
 באדיס״ מ^רקוױרדיגע א ארױסגערופען

 אבער איינםאכע די הערענדיג טערונג.
pit טוטיגע שטאלצע, צייט דערזערבער 

 אגט• כארש״, *רױטען דעם pc טענער
ו פלעקט י  אן אױג גייסטיגע אייער פאר ז

 רויטע םון רײחע דאנגע אוסענדליכע
 מיט׳ן טארשירען װעלכע ארמייצעס,

 ה*ט װעלט די װאס טוטח, גרעסטען
 גרעטטען דעם מיט און ועזעחן, אסאל
 און יואמף, צו קאמף פון — הגםש, םסרת

 פאר סאציאליזם, םאר׳ן זיעס צו זיעג פון
 עס מעניפחייט. דער pc נאםרײאונג דער

 עוױם גרױסער דער אז זיך, םאר׳טטעהט
 ײילד געװארען ממיש איז טעאטער אין
 איו טאדפ דער װען באנײסטערוננ, םון

 איז אװאציע די געװארען. געיעפיערט
 וײנען טעגיעען !שטורמדינע א נעװען

 יע־ ״עס :גע^ריען ארן אױםגעיעפרוננען
 ם־ראדפד״ און !״ ארמײ יױטע די נע

̂ור נ#ו געטוזט האט האװ  איבער• אט
מפייען.
 טאר׳ט״ ״רױטער דער איז אזוי וױ

 איז דאס * פיראזיטנײןאורן צו געסומען
אינטערעסאנם. זעחר

 גע״ מאר^ ״ דעם האט שיעױנגער
רוסראנד. pc בראכט

 געבראכט ניט עם האט ער אבער
 װי אזוי — נאטען, אין אױםגע״עריבען

 גע״ רוסראנד נא;ץ אין װערט מאריט דער
 זיך ער האט געזוגנען, און שפיעיט

 אײדער ניגו^ דעם זינגען אויסנעלערענט
 האט געעסעגט זיר האט םארזאטיוגג די

 הינטער םארגעדנגעז נגרן דעם שלעזינגער
 װעי- ן, פיראזשניק^זי סאר כיחגע דער
 פארצײכעגט שטער אוים׳ן עס האט כער
 דער אויף באניײטערין זײן נאטען. אין

 דער היגטער עס האט חפץ, מיס ייאנא,
 ׳םיא;א דער אױןי אײנגעשטודירט כיהנע

 םאיטיג געװאדעז איז טארש דער pא
ששיעיען. צןם

l i t כיאדש״ ״רױטער דער איז אזוי 
 דא װעט ער ארעריקא. אין געקומען

#•אםואער װערען געװיט גאג״ז
̂ט םיראזש:י.קאװ פריײד  נאבדעם ה
 קינאסײ םון נומערען אײניגע געשפ־ערט

 ארויסגע־ אויך האבען װעלכע טוזיח, שער
בײםאי. ;רויס רוםעז

 ער- מיט זיך האבען לאנצערט אין
 א יאעװ אגיטא מיס באטײ<יגט םאמ

 ענסי־ קארלא און סאפראנא/ דראמאטײן
 טעגאר. <ירישער מעקסיקאנער א סא,

 טיט אויסגעצײכענט זיך דאבען בײדע
 אויםגע־ האט באזוגדערס זיננען. זײער
 געשמאהען זײן מיט טענאר דער נומען
 אפע• דער םון אריע באריהםטע די וימען

 אבער איז <יידער ד׳אםאר״. ״עיידר רא
 גע־ א גענען צו צײט געגוג געווען נישט

 צו קרעפטען מוױקאלישע די לענענהײט
ײ וױ #סעהר זינגעז ן האבען ז  געהאט זי

אײענט. דעם םאר סארבערײטעט
 איז, עס רעדנער. די \vow איצט און

 די א״בערצונעבען אונמעג^יר גאטיראיה
 חג־ םײסטערהאפטע די גאנצען. אין חנדען

̂ײן סאננעס דר. טון חנ  םארנר װאלט אי
 דאס צײטוננ. דער \w זײטע; פאר א םען

 רעדעס הארציגע שעהנע, די אויך גלײכען
שױעזיננער. און יאנאװסקי שאוז*ן, פון

גענ. געװעז איז רעדנער עחטטעד דער
 ״סאר״ םון רעדאחטאר קאהאן, אכ.

 א;־ אהעד איז טאנ יענעם אין וחנרםס״.
 װראנגעל יענעראל אז דיעס, די ממומען

 און נעװארעז צוקיאפט גאנצען אין איז
f םאר הבא כרוך א סים 'םארבעדונג 

 צוריקהעחר זיין צו שיצזעמר ;ם
אױך שוי; ער תאט רוסלאנד• מס

n דעג גרױסצן רעס אװט;עועדט  pc 
 #שוגאים ו״ערע ארע אינעך בא;שעוױי/עס

n ױדעגיטשעס רעדיויגס, #יןארטי»אתס 
װראמעיס. און

נעילוינט שטארש אױף חאט קאדאן
 פעחיגיזײטען גאטירדכצ שרצדגלער׳ס

h פיחרער א ארם  pc זײן אה טאסען 
 צו נאזיצט ער װאס ׳טאראגט גרױסען

 א־ן ערשײגוגגצן און זאנען נאאנאגטען
 ער וױ אינערגענע̂ן דײט^ו pn קראר די

 ױיוע־נא״ דינע דורף נאוױזען דאם ראט
 נ/נדרומט צטיא װערען װאס שר״נוגגען,

 ״גצרענ- דער אין און ״סארװערטס״ אין
טיגקײט׳/

 גרא״ ועדע, pn םארענױגט ראט ער
 ?״דיס איגטערגעשאגאר דער טורירענריג

 חאט ױ װאס #ױדאן װאירקערס וארסענט
 אינעו• און פעחיגען פרעזירעגט-אזא ארס

טעגשען. געבעגעם
i קאחאןם געג. n n װארים איו

 »ן םארמיף אין געװארען, אױפגענוטען
 אוגטעד• 5<טא אײגיגע ער איז רע.״ע זײן

 אפ״ סו{ שטורם א םון נעװארען בראכען
ראדיסמענטען.

רר געװען איו רעתער צוױיטעו דער
מאגנעס. כ י•

שעחנ״ די פון איעער אין טאגגצ• דד״
 ארא״ זעיטענסטע די סון רעדנער, סטע

 דורך םארטאלט. װעיט די װאס טארס,
 דער און װעיט״מרחטח דער פון צייט דער

 א געװארען ער איו רעװארוציאן רוסישער
n ני־״גט חײסער  pc טער*מאסעןז,ארכ# 
 פרײחײט סאר אוכיעדום לעטפען װעיכע

 דער פארנלינען אכער איו עד רעכט; און
 סון רוב דאס רעדט ער און *יד זעיבער

 גערעכ• און פון-ױשו שטאגדנוניןט דעם
 דעם לױט אידישקײט, דער טיט טיגקײט,
נכיאים. די pc באגריוי
 גרויס אױסגעדױהט האט רעמער דער

 איע- א״חם חאט ניען װאס צופרידענחײט
 דער אין כאטײטלען צו זיך געראדען

 ױנ• איגטערנעשאגאל אונזער פון שסחח
 שיע• פרעדדענט םון «דם קכית צום יאן,

 א אפגענעבען איהם האט ער און זינגער,
 ״שמם א און הבא״ ״כײר הארציגעז

ן עיליכם״
 שטימער מײסטערהאפטען זײן אויוי

 אפיעי שטארלען א געמאכט אויך ער חאט
 אמעריחא אין ארבייטער אידישע די צו
 די מעגייכיןײטען איע םיט חעימפן צו

 אי״ אורגריסריכע די פאר רעייעף־ארכײט
םיי זײט יענער םון דען

p<t בא• װארים עוים פון איז רעדע 
געװארען. נריסט

 ס. נעװעז איז רעדגער געקסטער רער
 ״נערעכ• דער פון רעדאקטאר יאנאװםתי;
טיגקייט׳/

 רעװא״ מיט גערעדט האט יאנאװסקי
 פאכאס. גרויס מיט און םײער יוציאגערען

 כאגריסט ער חאט װערטער חארציגע טיט
 און #ש?עזינגער פדעזיחננט גאהט׳ דעם

 צו• וױיקאמצן װארימעז א געגעבען איהם
 װעט ער װאו וייחעז, אונזערע אי; ריס
זעה מיט זץ•  ענערדע באנײטעד םר̂י

 ארבײט נרױסער דער צו וױעדער נעהטען
 pH יוניאן, אינטערגעשאגאל אונזער םון

 בעסע• און שעהגערען א פאר לאטױ .דעם
 מיטגלי• גרויסער אונזער פון לעבען רען

דעריטאפט.
 א אויף אויך האט יאגאװסקי גענ.

 דע־ ביסעל א א,י©ז אײגררוטספולען גאנ״ז
 רעדנער, פריהערדיגען דעם מיט באטירט

 דאס אמעוױזען, האט ער טאננע^ דר.
ײ װאס םרײחײטב-א״דעעז, שעהנע די  זי

 םארצײ״ די pc געװארען געפיעדיגט נען
 במיז גיט זײגען נביאים, א-דישע טינע

 באמת זייגען אידעען דיעזע דאס אידישלו׳
, ע כ י ל ש נ ע מ ל  כאהערשען װעלכע א

 ׳צײטען איע pc פרײהײטס־העםפער די
 האט ער לענדעד. און נאציאגען אןע םון

 פאר האטף גדויםער דער דאס באטאגט,
 געם״חרט װערט װאס םדײהײט, און כרויט

 דער איבער מאסען אונטערדריקטע די םון
 י1קאכי אינטערנאציאגאלער אן איז װעיט,

 אלע םון פאראייניגונג א דורך נאר און
 פון אידעע גרויסע די דענען ו«עט םעלהער

 כרידערליכקײט און גטיכהײט פרײהײט,
 אלע םון קלאסען אונטערדרילטע די םאר

נאציאנען. און ראסען
p-.nni יעצםער דער — חביב אחדון 

 שלעזינגער פרעזידענט געװען איז רעדנער
 האט טשערםאן דער נאר וױ און א/ײן.
 אױסנעבדאכען האט םארגעשטעיט איהם

 האט װאס אפראדיסמענטען, םון שטורם א
צײט. כיינוטען עטטכע אנגעהאיטען

 דעם איז שפעט נעװען שויז איז עס
 סך קײן געבייכען ניט איז אטין :אסט
 סורצער דער אץ אבער רעדען. צים צײט
 גע־ עד האט גערעדט האט עד װאס צײס
 רוסיאכד, צו באצוג אין זאכען סך א ?אגט
 ביז דאס מען האט אמעריהא אין װאס
 האט גערעדט און נעװאוסט. ניט איצט

 כאגײס״ מיט װאדימקייט, פיעל מ״ט ער
 קראפט. א״מןרצימענדער סיט און טערוגנ

 טתיעדיגע וײ געשיידעדט האט ער ווען
 וואס איותן, •אנראםירטע די pc לאגע

 און דוסיאגד, סאומם אױסצר זץי גצםינעז
pm ס האס עד ר מ מיי *do ®ת נױט די ג

evu ,דצר חרר פאראורליכט רופיןןאד 
רע• צטיס די פון נלאלאדע

 טעא־ אץ טעגיצצן סך א האנצן דװמצן,
 די פון טחןחרען ױ דף ועוױשט טער

j/j אױנען, t̂ אויע• ױך חאבצן װערטצר 
גשמח. דער אין געשדטצן
 געװען איז טעאטער אין ארצטען סאו

 נארפע• n װען דאש חערצן, צו גײצם א
 גצ״ געמאכט איו רעװאלוציאן װיסט״צ^

 רע״ חױ פון פיחרער די וזאנען װארען,
 געחאט גיט דנען אין אפילו װאמציצ

 פאנ• n גאציאגאליוירען געמען צו נאלד
jypn איגדוסטריע די אװעלשטעזען |1א 

p i יסודות. סאציאליסטישצ אױןי לא;ד 
 נלױו — ער זא;ט — גוװאלט האגלן ״1

 די pא ערד די לאנה די סאציאלידרען
ײ חאנצן פאנױקען  נעװאלט רערוױ>לע ו

 צו די פון חצנד פױװאט ךי אין יאוען
 ױי גצחערט. פריחער חאדען די װעמען
 נלױז סאסריקען n אץ געװאלט חאנען

 ארנײטער״קאםי• אזערכע א״גשט;,ען
 צו זיף רעכט א חאכען ואלען װאס טעס,

 דער פון פארװאיטוגג דער אין מישען
 דער פון צײט דער אין אנער פאנױה,

 ר ע ט י י נ ר א די האבען רעװאױציע
 און םאכריקען די םארכאיט ן י י ל א

 סא• צו די רעדרונג די געצװאונגען •שוט
 ארבײטער״מאסען די דאס ציאליזױען,

 די ;עצװאונגען פשוט חאנען רוסיאגד פון
 רא• גאר pm צו פיהרער נאלשעוױסטישע

ױ דײוארער  אל״; אגסאגנ אין וײגען די ו
׳ געײען•

 שת• חאט נאג״סטערונגי נרויס טיט
 םערקוױרדי• דעם װעגען גערעדט דגנער

 אר• די גאחעושט װאס עגטחיאזם, גע?
 פאד רוסלאנד סאװעט אין נײטער-מאסען

 איז װאס סיסטעם סאציאליסטישער דער
 איז עס געװארען. אײגגעםיחרט דארט
 אױםצורעדען דארט — ער ?אגט — גענוג

 און ארבײטער, אן מיט װערטער םאר א
 און 1 באדיסטערט אױף אלײן װערט רען
 ער האט באגײסטערונג זעלבער דער סיט
 ארמעע, רױטער דער םון גערעדט אױף

 סא• דעם םון דורכגעדרונגען איו װעלכע
 לע״ סאלדאט;?ן די דיסט. ציאליסטישען

 אין ברידעיײױ, אםת דך צוױשען נען
 נאציאנא• אלע פדײדען. איז וױ לײדען

 װאו און גלײך זײ םאר זײנען ליטעטען
 װערען ויך געשינט ארמעע יױטע די נאר

 אגטי״ יעדען pc געשיצט זײ סון אידען רי
אגנריף. סעמיטישען

געזאגט, שלעזיגגער האט שרוס צום
 אין רעפובליט כאציאליסטישע די דאס

 pc ארבײטער די אז װערט, איז רוסלאנד
 חעיפען. איחר זאלען װערט גאנצער דער
 איחר געװען װאלט חילןי כעסטע די און
 מאשי־ גױטיגער דער מיט כאזאי־גען צו

 אװעח״ אום איגדוסטריע דער פאר נעריע
 אױף לאנד pc פרארוקציאז די צושטעלען

 נע• האט ער ותן און אופן. כיאדנעם א
 איג• דער סון םיטגלידער די אײב פרעגט

 צי צוסריעדען זײן װארטען טערנע״עאנאל
 חינ• דער אין רוסלאגד כאװעט חעיסען

 װע־ סעגײד װעט דאס גאר יױנאלד דכט,
 שטורכ א אױסגעכראכען האט טאן# צו רען
 יע. אז ענטםער אלם אפ־זאדיפטענטען סון

גראנדיעזער א געװען איז עס קורץ,

[ ■ / j m v m w m i ’m m r ' i w
on* fin on« sw um, נזוזוג׳ןר אי« און 

 *ופרי״ oe:yn סעסטער סון ארויס ויינען
 יאנ^ ומס אװענס «;וסר״נ«ר1 דןר דען.
י«ר«|.lyovnufi 1 גיט ר*גג

* נ*ר רארןי עם r ייויר ו i  b w m•
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iV 3« ijy? 0911 *ו׳או־סטען און ynpyo• 
 ny> ;ifi סאױנערעזען״ ה«וט נאיטף טער
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נענרזיעא״ oyn הנאח טיר טוט ״עס
ײ l״P ivinyaya איו nyay'fi־pie׳ מין  •,9י

iv* רער אין װײר jw n v a *ארנ״טער 
מ נלױז דא ױיגפו נ*װענו;ג  פיח• אײד

 דפר פ*ר «ר ווי נאנאכט זײנען cyn רער
 דפם סיןר׳פטפרלען *ו סיס־אן װינטיגע•*

 n *ויי׳אען נרידעמינפײט פון נונד
 נייחנ פון ארנ״טפר פרווסען־נאװאוסטע

 םוט oy און ־ם. *טיפנט״עען סון ז״טען
’| *pni איז ער ויאם חנאח אויר סיר i r• 

tyaipya; ײי  ?ריסי• איפטיג^ דעם אין װ
 אינ״ דער פאו ׳עטעהט ױאס סענט9ר שען

D נפרטענט רײדיס טערנע׳שאנאל ivpTy ii 
l רyד אין ױניאן y i i 'o v i j r •  lyyjw j 

 ומט אםערי?*, אין נפװענוננ ארנייטער
״ן פאדערען זיך n רyך9קי ז  ,pip •אוס 

’y באזיע;נארע n y jy, די y i9> » W j 
 yuu א<ע די און אינעמעבעגחיים

 פאחטטפגו, און כאיאקטער פון מעלות
ײ א׳הם tvsyn װערנע  *יעניען אונו נ

נעמאכט, טייער טזוי
אײער נריד¥ר?ױ

חילקװימ.״ מ*ךס
 tyaipyj איז *ו׳פריפט *װײסמר א

 פריינם, ;רופע » סון םייאדעלפיא, פון
y םון מיטנלירער אייניגע םון n y j y m 

n עקזעסוטײו y y s, נא־ סאננע פון און 
 װעל״ ,opypyp רסער9י ;ױ די יפין אטטע

 םיי»• »י| נעװען ;yo יענעם זיינעז כע
 ־PBJ9P חןר «ו דעלענאטען »?ם דעלם־א

ײ רעליעוי. פיפעלם םון רענץ  נא• |y:yn ז
נא• אױסגעדדיפט און נאסט דעם נריסט

 1זײ o;kpp; ניט נען9ח זיי ײאס דויערען •
מיטינג. אױפ׳ן אנװעזענד

 אונס׳»" זיינעז *ו׳שריםט דער אונטער
 וואג• חערי )ן9זײדט םאו< :געיטריבע;

 י, יויט׳פ,9לעפפ ס. חטלפערין, .t?n דער,
או, .e׳n לאננער, י. פייננעת, עזי  י. נ־

 לאננ, ח. או) נערנ׳שטײן ח. שעהנח^ל־ז,
רװערטס״.9,פ םון ר9עדיט ר9לײכ

 •19 ז״נמז נ>«י.דיכו;:ס-טערע;ײודען
 תר פון ארד9ב ח׳טאינט פון נע?וטען

 פון טילאדעלפיא, אין ױניטן י?טאכער9?ל
oipyrpy’« םילאדעלפיע• דער םון בטארר 

 no אח 16 ראקאל ױניאן װייםטמאנער
 פק ליעג״ אייד ,נעטשוראליזײ׳עאן דער
־ ־ רעסארו נױ

 אססץ מאנופעהםשורערס הלאוס כאססאנער
יוניאן דער םיס אנרימענם דעם אפ כרעכם
.)1 זײט סון (שאוס

 נא• איז דאס סחעב־שעםער. וױ םעהר ניט
 אוסן, אזא אױןי געװאוען געטאן טירליד

 און וױסען. ניט דערסון זאל ױגיאן די אז
 און געװאחר דערםון װערט ױניאן די װען

 אסאסיאײשאן, דעד צו טלאגע א כרעננט
 דער או אסאסיאײשאן, די אײך באװייזט

 די ארויסצושיקען רעכט א חאט כאלעבאס
 דאך איז עס שאן. סהעב א אין ארכײט

 ער מענ טו את^יט, זײן — ?ײ זאגען —
 אײר געשעלט װי וױל. ער װאו מאכען עס

 גע־ אסס׳ן די האט א?ױ און צ לאגיס אזא
 סון פוגקטען אגדערע װעגען האגדעיט

אױן/ אגרירענט
 איו געזאנט, שױן וױ אגרימענט, דער

 טען15 דעם ועװארען אונטערגעשריבען
 אחוץ צײט. יאהר א םאר 1920 יאגואר

 דעם אין סאראן איז פראגע װיידזשעס די
 די םארשפרעכט װאס פונקט, א אגרימענט
 פון אבער ארבייט. װאכען 42 ארכײטער

 נאך איז ארבײט געבען כיז פארשפרעכען
װייט. נא̂ג
 ללאוקמאכער די װאס וױידזשעס, די .

 װען גרויסע, חײן ניט זיעעז ׳דא באלומען
 פון װײדזשעס די מיט זײ סארגלייכט מצן
 וױי• די םילאדעלפיא. אדער יארס נױ

 גאר טאקע הלייגעז, זײנען דא דזשמס
 הלאוס״ די זיך האכען דערסאר ללײנע.
ײ װאס דארויף, געשטיצט מאכעד  חאבען ז

 ארבײט. װאכען 42 פאר /גאדאנטיע״ א
 קלײ- מיט ״נאראנטיע״ א תירמ, דער איז
 טאקע זיי באסעס די האכען װײדזשעס נע

 — ארבײט װאכען 42 אבער געגעבעז,
1 אז גיט זיד הױבם דאס

 אונזעחן זײנעז דזשולײ למצטען ביז
 אדער גאנצעז אין נעװען באלעבאטיס

 מיט אגרימענם דעם מיט צופדידען חאלב
 דעך מיט םאקע אפשר און ארכײםער די

 א זיף חאט פלוצלומ אכעד אייך. ײגיאן
 דעם אויו• אנמרוהם וואללען שווארצפד
שעזד א אץ גאםייה תממכ לױםצחנן

 מאכער הלאוס די לומען דזשולײ-טאג נעם
 אױוי קאסטען די װי אזױ דאס זאגען, און

 אפםאך דעם זינט וײנען לעבענס-מיטעל
 ןיי פארלאנגען געשטיגען, טך א ױי מיט

 ?אל װאס וױידזשעס, די אויף העכערעג א
 חעכערונג די נאכצוחומען כ־אכען מעגייף

 די• לעבענס״מיטעמ םון לאסטען די אויף
 כאלעבאטים די םאר איז םארלאנג זער

 ןײ או איבערראשונג, נדויסע אזא נעװען
 נאכ• צײט טעג עטליכע פארלאנגט האבעז

דעם. װעגען צודענהען
 און םאראינעו וײנען טעג עטליכע די
 געלד מעחר אז געײען, איז עאנטםער ?ײער
 פראגצ די ארניטרירען און ניט ?ײ דבען
ײ װילען גיט. אױך ז
 נאטירליד דך האכעז ארבײטער די

 דיעזער פון געקדענקט שטארק געפיחלט
 נאר ברױט-געבער, זייצרע פוז- האנדלונל

ײ  איז עס װײל סארשוױגען, עס חאכעז ז
w לאנגער א נאו באלד געװען io תר און 

 צו געװיזען זיך האט יסעזאן אגקומענדער
 דך די האבען אגב שװאײיך. גא̂נ זײז

ײ אז נעטראכט,  עפעס דאך האכען ז
 אין אדכ״ט װאמנן 42 םאר גאראנטיע״

געשװיגען. זײ חאגען יאהד׳
,rnp זאך די מאכען צו אום #איזא

 באלענט״ די חאבען 4אױס װײזט עס װי
 םימ ארבײטער די אױסנענוצט פש*ם טים
 ארנײט״ וואכען 42 פאר ״גאראנטיע״ דעד

 געפר• דעם צוליעב האבען ארכײטער די
 איצםער און פרײזען, ביליגע סאד בײם

 פוײטשעפקעס געזוכט באסעס רי האבען
 — און אנרימעגט דעם בועכען צז כדי

גאראנטיע! אױס
נעדענ• עס-נאםירליד װעט ױניאן די

 תי פון כאסעס די מיט דך װעט און לען
 צײט״ פאסענדער א אין א׳פדעכענען אסס;

 נאדטגז דך װעתן באסע דיעזע סײדען
 דיד װגיאן דצד מיט אכריסזננט ojn און

אױפאמזן.
סנײחןר״ אב. י .

■ m i

GERECHTICKETT -  (JUSTICE)

״ _ ________u$3 לײױעס אינסערנעעמנאל דשר פון ארנאן אפידעלער
״יי™^“ V״-יי״^יייי^ o n o C T r

װאהלען
ffp \^ Po !T ^ fi( ia y^ ?o v7 2 fl, 1920. , גאוועמבער טען20 פרײטאג, .

לאקאל אץ
 נ<ד טען30 חנם נד,9אנ נסטאג9רי

 אין ײאחלעז םארסוסען װאתן ױערנער,
 ןלא ױניאז, דחוססאפער און װ״םס תר
 און נאארד irtoipytpy אן פאו ,26 פאל
 װאחלען די .yfi'oyp קאגסראל א פאר

 טי• y^y'yyiD אויף פאוקוטען זועלען
jn װאס טיננע!, yn| ױ דער םון נעײפען  י

o פאו ויאן n ,ותק« jib ברעננױ אלע 
*oy די יאר^ גױ ורויס אין ■pyyyp 

 נעחאלטען װעלען סיםיגגען את די ױאו
eyn itnyn אין װערען געפאנט נאפאנט 

 נ^ר וױיסע, ימיר j׳ojno גמנלינער תר
מר, די פון גיט מ  פאנען פאלגליך און «
אנאנסירען. אי*ט ניט ov טיר

*יי״ דער אין פלאץ *װייטען א אויןי
 יאפאל םון םיםנליעדער n וועלעז טוגג

 נעםען םיט צעסעל םולען א נקפינען 26
 •py םאר׳ן לדיפען וואס פעחאנעז, די םון

uw pyt כאנטראל דער פאו און נאארד 
 דעם פון• סיטגריעדער די און ?אםיטע,

תן לאקאל ת  באטראב־ *ו זזאנען «ײט ו
 טי־ די ביי ׳*טיטעז *ו |ybjm םאר טען

 פאר־ זיך מסער נעוױס איז oy סיננעז.
 פאך עס לאוען «ו ניט פריחער, *וכר״סען

tv דער o w .םיגוט
*e ײ כים אפמר וועט אויסער׳; 1ז
 םון אױפםער?זאם?ייט די *יחקן «ו װעג,

^ר די טנלי  װיכ• װי ,26 יאמאל פון םי
 יוניאן דער אק ײאחלען די זיינען oy טינ
 דענ אין נאזונדערס און *ייםען אלע *ו

 ay]*'P סאר איז עס םאםענט. איצטינען
 np א גיי חאלט עס דאם ניט, סוד קיין
 ׳פטארי זיר לאזט וואם יאנד, איז דא זיס

 נאדעל דער םון *װייגען אלע איז םיחלען
 מאנױ םארלןײדענע די אינתסטדין.

 נענו־ זיך ivsyn אםם׳נם םעסם׳פורערם
 געוואלט זעחר וואלטען אט נרי?ען טען
 *ײט שלעכטער דער טיט נאגו»ען זיך

 און ׳פכירות די אחנטערןװדריסען אויןי
ד װאלט ךי ײ ווען אחנן׳ נים ױי װאיד ז

“

 ארנייטס־ דעם םארלענג^ קאגעז טען
 איז מאסענט ערנםטען אזא אין טאנ.
 רייחען די אין ער׳שטענם, נויטיג, זעחר

 חארםאניע ynnvn זאי 1ױגיא דער םון
 םאו־ די דאס צװייטענס, אײנינ?ייט, איז

 זי״ אין וײן זאל ױניאן רyד םון װאלטוננ
yipa רוד ניים דאם ;חענדyד םון רyר 

 און ם?חיגסט? די שט?תן זאל?ז ױגיאז
 ױניאן די װאם ,iPB:׳pa pנסםpנpרנpאינ

 פון פליכט די איז op און םארמאגם.
KרpדpליJםיט נרױם?ר דער rדעם םון פט 

o<9 די *ו ipoip «ו לא?אל  p־o;p׳p* 
 װאח• די איז נאטײלינען זיך םיטיגנ?ן,

ipp און inpt, די נאר אז poornpB און 
 ײערען opnpmp זאלען pגסטpנpמpאיג
i אין i ’ oipptpp אין און ארד9ב in אנ־? 

 םון ח?נד די אין װארים ?אםיט?,. טראל
ipw po  PtPH אינעמ?נ?נען דאך װערט 

 פיהרער־ די יוניא;, דער סו; ׳עיקזאל דער
ארגאניזא*יאן. רער פון שאםט

 שריי• אויסויכט, אין נים ipayn טיר
 זועםעז כדpאית םאר ׳פורות, די נענדינ

 די אניטירען. «ו ?אנדיראם?ן די פין
 דאם tpayn ױניאן רpד םון רpדpםיטנלי

d״oapn p אויסצואוועוד םרייאיים און 
 אין רp3א איז dp .ipa»* זיי ipdp» לעז
 pאל מיטנלי?ר י?ד?ן פון אינם?ר?ס?ן די

 איצטינער דער אין רסpאזוגדp 3* ראל׳
pp *ו *ייט, ערנםט?ר i, די י9נ דאס 

poornpc מעניטען איב?רנ?ב?נטטע און 
װ?ר?ן. ערװעחלט |9ואל

w און האפ?ז םיר n p־iPO, די אז 
 אין ipppii ױ/יאן ר?ר םון טיטנלי^■

 די ־אין נאטײליג?! זיר םאס?ן .רויסע
 ט3פלי םולפ זײער טאן װ?לפן װאחלפן,

 פאםענר־ און poopa די jpanpinp און
poo 9י זיעען װאס די, םון מענ׳שען 

 באלאם. אויש׳ן
ײע־ װאחלע, די ;?רענסט־ז׳עע, ,9אלז *•

p דינסםאג זײן ל?ן jpay 1טע30 דעם 
npaopuya

JSSi

וי אץ סםױיקס ױ װעגען ווארט א mp ׳ שעפעה
*npvan צו dp״j pרpבאוונד קיין

 לאי? רםאל?ר9אוםנ רpד נאצוג אץ מן,
 po וקיאינדוםםרי?9קל ד?ר אין ׳אי«טער

 חנר אין זיינ?ן ov ניטא. איז יארה, נױ
 קיינע פארנעהום?ן נים צייט מ«סעד

 איצט אי« זאך די םארוויקלמג?ן. נײפ
«ipayii iy טיט נעווען איז bp װי  n 
 *ו וואך דער אויף איז ױניאן די וריה,*

 װ?דט dp און פאסירוננ?[, טפנליטע *חו
 יא* װילםאנ׳ם ■רעזידענט בג?פאלנט9נ

 חנר ניו װײטינג״, ,וואטמפול םיז ליסי
 אגיספי «יך וחנם זזיטע? אינײםטריפלפר
, , אויםל״טעתן.

 אויפםעדהזאטקײט די דא זױמען טיר
po רי piyap, טפױוט px ער3מא ויסעו 
 זיי* וואס ,tvovo טלאופ po רייחע א *ו

ipj סםרײק, אין pm פון םיםנליעד קײן 
 pe*׳ די איז גפחן נים דאחי יזניאז יקר

po apa פידטע) די tpane ארבײט. םאר 
oy א איז po ppdpk ו ipd ו tb, וואס 

טטרייק. אין ׳וייגפן
is מד«ינגפר פ. ח. y p  ha,. ואוענ 
 בראדערם גאלד׳פטיין ויטפט, אח םעלד

apinsyo pwpna pm ,באנ״ תארל צלום 
 םארסם, קאיאסא) מאירםח, סרײמ וזים׳

 דדפיי חײחי, אח חיינפסאן סםאח
a מיײי^ דמױי  m ,מאים אמגןדים 

 און אאנאוועו כדאדערס^אח pw aayaגרינ
ן סיחדס יתיאן ךי ארענטםיי].  די י

n ססרייקס r t .v t tw .m u םמײ די
w ומל׳מ נתיס  jvno » םווי jvaraaya 

 אר־ די פוז אאתוונטס poajnpנ די
נ״טפר.

t י _

 עױזקײשאנאל איגטערנעשאנאל
גאנג פזלען אץ טעטיגקײט .
 אױ ארבײטער אונזער אין קורסעז די

 סיט אגגעפאנגען זיר חאנעז נמומחיטעט
 זײ־ װאר לעצטע לעבעדיגקײט. גײער א

 ארדוױי סר, סון געװארען געגעבען גען
 סון כלאנקעגחארן, חערכערט און טעד
ײ אינדאסטריעל אװ ^בױרא דער  ו

 געלעקטשורט חאט טעד מר״ סױרטש׳/
 די און פסיכאלאגיע :טעמא דער אינער
 מר. און אמאגיזאציע, מניאן טרײד

 דער ״איבער גערעדט חאט כלאנקענחארן
ײ איגדוסטריע׳/ שטאל דצר אין לאגע  ני

 באזוכט גוט געװעז דינען לעקטשורס דע
 אױס* ?ײנען און סטודענטען אונזערע פון

 אינטערעס. גרויס מיט גפװארען געחערט
 דאס צוגעגעבען, חאכען אנװעזענחו אילע
 וױרקליד סען קען לעקטשורס אזעלכע פון

לערגען. פיעל
 זײגען אינטערעסאנט װענעער ניט

' אוניװערויטעם ארג^מער אין lypup י

 אםצ״ באװאוסטער דער װאך. דער סאר
c ריקאנער y» i, םר. ױמע* די סון אײנער 
 אצק• א אנפאנגען װעט וואוד, ^עםעגט

 ליסעחו״ ^םאדעתער איבער םשוײקורס
 ווצ״י גענעבען װעט לעקטשור די .״טור
 נאוחנםבצר, טען27 דעם שבת, דעם רען

קטשורער דער נאכטיטאג. 1:30  װעט ̂ל
 בעלעטריסםישע בעסטע די אױסנעהםעז

 םאחנרנע רי סון pnyn פאעטישע און
 סראנל עגגליש, שיאניש, איז שרײבער,

 חנר סלאנדינאוױש. און רוסיש צויויש׳
 ויי םאײעזצן אויך װעט לעקטשורער

 פמעךײ אינגערמ די פון !אעמעז בעסטע
n y w חנד פון פאעטען ענגלישע און 

 דיםקוםיחנן װעט ער און צײט לעצטער
 םאתצוד שוײיבער דיעזע װײט וױ אויזי
 אינערבױ״ םאציאאגר דער מיט זיך מען
 נעזצלשאסט. איצטיגער דער סון אונג

̂ט י1אױ (שאוט________ .)16 זי

ארכײםער עםכראידעױ ױ פון כאנסעס א 66 לאסאר יונ־אן,

i ' ןיו'

 שיינט dp וזי אפ, זיך ניט װאס אנ?נטור,
PP'vpbo אי; םקעבס צוצושט?לען מיט

א ipa״t װאם ,npipe׳ piyap די
 » זופט ם??ב*אנ?נטור די םטרײק.

״ און apaMD*piypp סארנאר?ן  ipp'ip ז
ip׳ אין ארבײטע; ipe, 1אי זיינ?ן וואס 
םםרײ^

 זיר ?ר3אpiyfp 6 די םון קיינער ואל .
 ארבייט?! inp;*ו םארםיחרעז ל»ז?ן ניט
pa ,׳סטרייק! אין וײנפן װאס טעיער 

tyaat ארבײט?ר, רי pe ;pdpp| אן באט 
o»aia טיט payrcnaB גליק?ן pnHDMר 

ו י  קלאוק• דער pe o*bm pa ipapncaa ו
pm י?נ?ר *ז ױכ**ן, מאכ?ר  >ar נים 

pm  dv j >’ hdo  pa פ<»יפט די po ד  י
'npo dy• טרייד׳ אוגײספר־אץ ד?ז m 
p וױ ’ i w  ,ayo paa סים lia  n an 

jpapnpa'a now ױניאז, די pa ליר ניט 
pt| זיך mm3 a n a  ,inn*oaao]  tpb״

v ניט די פון םען ivno rpa ,נליק?!״. 
anpppa d;mi aioanariypo a  omp•

>.1« t
oar ,tvam vt rapa'a pm  dv ■די 

avaaopupp vo 'ru ױניאז aao onvov 
T, די סון tvoan די ’ao pa apo” aaa 

pa דאם ivoan  vuna \מן מ  ’nova ו
oaaD v n n v  pa״in v«  Da’a• מלי די 

 ,־wahao ivaMo vtivbpm וײנסן בתים
m at סון םיםנליאחס* די a n זײ יתיאן 

a םיט jp'rumvavi די jvava גיט n 
o « p rn a  pe oaao ימיאן די װעט vaa 

bjm pa ipovnva’a  iva**ppavnr 
aaa n  nrvpo״j r n v  i n  po avo

avaaprunc, ױי a ם3ו n  po םקעב־ 
auuvia ברידװייו 9סוי w  a n 

a n  avam  opvok ימנסיר 
ן מי » ...............ו 1T f^ W P1.(W ieraa

 באנאז די האט אװענט שבת יעצטען
avD” 3aa ’apa’ yaaop 60 לפקאל ױניאן

נז פיז  א jvav;vi aaiyeanavoi'a avיו
anvi ׳ovpiaa ovinpe איז o n ״חעד־ 
 בעטהאװ^ apiptviipi לײם?אום״, נער
y n #.

’aya an ײעט a •אודא P in t! : װאס 
op«p םיםעז אין iovpiaa a !P ina 
tv rv ע3»זעל אי«ט «vd ,צײטען Dya 
anpa װי lVDVPiaa ניט ליגעז ;?pi'T pa 

pa ,DiVDpap : n a ’ n a n  pm דאס 
3 nyDP’ P rtna; «.א מיט אנקעט ■ay

d«hpi iy ’ ip  h  Dyn p’aiv jVDMjyo 
ay; « װי זיענ, נתיסען •pa pm  Dya 

 p;. apa* איז DPaapDPi ipppi Dלyמ
ay> Dyn iy רעכטי;סײט״, ’ ip  ,a pa 

 זיע; דעם םײערען צו א׳טלצסצן3 לטyדער
aan בא;סעט. א a» זaר aya ייר apay 

iP יוכיםעל i’ iyaaD !אי apa איז בא;העם 
;dbhp ipayppi jpap;p ׳« לעצט?זna 

ניי;»כט.
DPPjaa apa Dyn apay a a sa n זיך 

D aam n צו ,pvm  tPD3P«ya a ;pay.a 
’ Dip’api Dyn oya ג?םייר, a פייע־ צו 

jpi'aapn’ ao o n  in ,זיך אי און זיענ 
awaan״i n םיט a’ טיטנלי־- אלטױוע

a ipjpp jy ’ ip  a n  po a n, *׳p an 
 opayoa papttoi’D ,a ipip» צײטקן,

PPia oyn! זיך iy ya אױח npa אינ 
a n  .PPD>n jpav’aoDH נאגקעט ayn 

d אויד ־טוין iph pi םאר apoipnyi a 
a po ou ip ip oyw» און באאסטע py־ 

a n ’ Pio’o jnvo איז a n זיך ױניסן 
jnpaivaan םכח Dyp, ,o n זײן וועט 

n1»״ apo
DVPiya a n  pa נעװען איז y שעה־ 

m pa api'yaan a ,api׳p5 טצן,3חעזי 
an אתוץ jpaapp אויןי H ;o m  n סון 

paoaaD iv אויד וײנען »» לאקאל n f i- 
paDaaD pa D טעו 'cy aaapiprta po- 
a n די פון jia n ia גיל־ װאם לאלאלם 

o n  m דז׳צאינט נייצם a n  |'K aaaya 
איגדוםטריצ. opaa pa וױיםם

a n טאוטטטײסט?ו p x געויען ta 
*i r  a n  po *8QOPD aaaya p ' dippipp 
i ,19י  a n ia a״Dyn ap pa  ,appaa ipo 

ap ro  h  oan'BPi טיפ oyp ,;pyoav 
a  ivoavp; oyn מטיםונ;. נוםע ppaip 

i n n ײנ?ז pd ו  ipayppi • tn aanp i 
an irtpao a jm nw o־ tw ,ayaaa .aa 

pnyp .D> jriMB iv• מיים o m n n a,] .י 
D ײנבעת,6 P yo n  po a v m v iv o 

t r ip  avaaopiyap a n  w  aaaya• .ם 
,26 aapya PB a ym p ip o  ,taoayn 

a צליאם n  l»  avvrivD iVD ,taoavs'p 
תי «מנחןנםיג?ײט״ ̂ apaipoya םי

a ap ya .n rip  oapoap a n  no .tn o 
. po .avsarn. o ־ ל. 4« לאקאל » 

io  *mow* po am npvD  a n  j, .ל 
D "PP D anv i- a n  no i* 

ppao jbqj A p  t»  , it ta p w ®  r a n 
tao> ־ V די W 'm ffim M im' ח י

B’ oy ,ײאלינסלי no apivnpipo apa 
ipoaanpi oyn apaapp ,ly ’ ip  apa די 

 HD'iai a כאקוםען pa ,papa חױ<ט
P’pypy. י ״
op אייר איז ip p p i םחיל ,g r»  py

 pa' ראכט.3פאד ןוט נאנץ .oyn עולם
 באטי̂י זיר oyn Daaiyaa טוזילאליש?ן

 apap'Birapa’D "apra, 0״; a ט1לי
 ,IB’iP apa פון םיט;לי?ר y םון נרודער
apaapp איז ayi װ»ס ipoippi 1םי aap* 

 .םע־ טים oa't;oy עולם opa oyn און
 Dyp ,P'pd ?לאסישער po יעקשא;ט"

oyn א ארוים;ערושעז;jpopa ,אולאןן 
oyn ipdp pay: זיך •tea oaw apa 

.D3MJ an pa dpbv «p'a יז3 טענץ מיט זירט

אינחאלט־םארצײכנים
נומער ״ 48 D "p i'oayavi,

■4*
■m

י*־•׳

̂  ... ד. םאהס — װאד• די .2 וײט
-י♦ בציתז דזעוינפ «ון מיםינג דער

אאנגער. א. ,י ־
 םימגליצל אוגזער «ון חנל סך דער .8 ײט

אאעהסאנ* ־־־ לפנד• *יגער׳ן
טראכטענבעמ. דער

̂בען שינן״ .4 זײט רופליגד. סאװעםו pH װ
צי \ויל עם -ווער שלעזינגער. ב. —  י

גודעלםאן: ח. — טיר• סײן ע*ענען
̂ס .6 זײט 185 לפקפל ווין זיך חעיט װ

 ברוגושאאץ מר שעהנהאלץ. י. —
ױניפן• דער םי® רפםעק#יװ1 דער «ון
 •ירבײטער־קפמצמןץ סאטלער. ם. —

̂װעםררוסלאגד. זועגען ם
 װ. ►ײ געזוני. זײן. *ו װי .U זייט

ן קפלצק״פנם דובאװםפיי י  קלפוק די י
 v , לאװיטש.1סא ם. — שעיצר.

 טחעגקפגיי איגגעלמילד׳ס דושפחן .7 זײט
אוטארן. נעטהענעל — זוינ^

 גיטיץ-ביכצל. רעדאקסאר׳ס טון .8 זײט
 ס 1*י ײפנלעסעו סי« <ועל® פ .9 זײט

 M *- »^רנדיפספל• דער «ון בען
יאנאװםקי. %

 וופמפ #לעויצגער׳פ,בפרינפ .10 זײט
 :.'י•* באראכאװ. ם. ־־־ רוסלאנד. װעמ
'>?11 b. פרבײפסלןזיגקײא״פפרו דער 

ן געזעץ וזנגס י » —‘ עגגלפגד. י
 ז״ןר ױן •עגגערער׳י דער •1שי

^ •פגחאאגן. די וועגען נליפ מערער״
\ • זאצדין. א

שסועסען. קורצע .19
 פו גפרינ• יימאציצלער .18 זײט

 43 — בפפרד. <זש. דעלייע
ו U זײט י  פדווערפײ ^15 י
f ד$ר .10 זײם f w ̂ 

*י(פפ גײצ «
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