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a ry  vojnm00*1333 3 9 11

\ij*t
X

%

*<i £

•f jt vf

; 4■

4
* M

i!
v f 'S



עו » ט עו ו װ  קל#ושס- ױ י
ר אמ מ י ס ד עו מ מי

ngiwnin um m*
פ m, ין ײ  pa m oyo # i w 

io מ י> ®יי « om «י  W 
fg י י4פ * דן נ י iw * י t י iga 

ivtryu ו* W 'i ד מ  אלף ,nvoga נוי
lit m iPW r•  rannv* n  a n  avis
tyfm© in  rm  m i" W  lo ?©Pg?

nag?* *מי •י m v© *•4iif-«♦ ו  -mg
m• itt̂- י♦ *ו1 N
©pmii f4 44וי© dm

m איחד I ׳•• ײ  •©ד ײ  P* « £ •  
*m m ו dm ׳ ״ * •m la w  ײי׳י*/ 
•IV mV♦ Him•• • י 1חיי**  
m -נרי p *gaiga P* fgaiga jm  
•am ו4י  av m  jv ii4* ’* n *י  *י י  
in oonvJ M "hnim m י  * " י  p ©

1» ivgr© ♦♦f tint ©♦nr iya?vt in• 
mgr m in i ,aviiano jvigtv if ײײ•- 

©4’ivtrg••©?• n 44i  , im v o  m
 Dirvaia וון ©an ogn yyng mvo׳»
11• |NNO a n  p© iin  iva’g 

r rvair o ip m iii4* ״♦an© am iva4n nr 
vaiga if v im  iv rfs44© in  in  ivo״ 

*Via? !♦♦f invo
ra  o44aig no d pp• m ניחאנ״ 

pn mgiiVJ o?n חןר iv ro a v g o n 
 ovprosvn VJVT,!♦ סיט •יאטפארם

ivjgp^aun 41 m ivag 4itg dm, 
fig grgnyfam invo חןרוור ©iw 

mvdvs ,n 'n ifin  inv© ,nsva’iorag 
m די אגנאסיאכט אין Vfav4ioo4ig| וון 

pg jmiaioaM4®!© iv ro rg  in חנם 
aivs44© an  |in p” ido inaaavrm 

©again dm oivn oign g *pvioa 
pc די -fjg tn p g  pa jvMitfgaiga

VI iv- •?אססאוס די ״עאנס. in rv j ra 
pg ingn פון דיסט דעם igvugn וױלי 

סיז♦

w די rijnu&p ynDHipgoyn•
pg jgrmMgp vnogipgon n 

-v iii on  oanvi ogn gpo’fsgio in 
ggnnigy g inM ’Dgs pg agivn tm 

in• •םיט וחנױתגט voigaog?• m 
-n  an  ivag *uni |v«giviif tn 

ivuvi !,g ivjvia-iviga ivragipgp 
n vu r • זוף if *םיעײױן- נןמעירען 
rn vo טפ  inv* ,ivonvi |v« ח*ט כוין

״ וױ p ויעי 4ng .טןי דו i דער כײ 
imvii3gp -iv3gP4>aiwn, 1ני ivign 

 רעי געװןרען »ויסגעקיעען ויו וס
 מי Dviig3 סוגרידוט. - *חןױחונס

תי טן g ו iv iv in* דף וזאט וויטער n• 
pe ivinfvi^ l רײס, דער tn דvיי)קוס ר

r n  igiivngi ivrnif ivuvj״Do .ס
 סעח״ *i װיייאם |ig אחייא, פון מאקס
 וױי• ■רעדרענט pa אײדעם דעם ואדו*
 דער ארױס איו קאקס נאװעמאר סאן.

דעגער.
דערזעי״ וון קומט קאקס גאװערנאר

 קאנ• רעווביײןאנער רער װאס סטײט בער
 ױ' אבער #אחײ* םון ־• ראח־ינג דידאט
 די• די דעם, אין עיײיר נאי־ ניט וײנען

 וײ — םארטיײטעניעען גוטע כײדע נען
 ®א־ די םון כאסעס די װאס טאן װע<ען

 נאילאד זײ װעיכע if פארטײען <יטי׳טע
 האר״ און קאקס חײסען* זײ װעיען ״גען

 קא־ םאייטײוע דיער אין רואבען דימ
 גע״ דט טריט אוגאבהענדגען קײן ריערען

 ועיבען on if די באיאננען כײת טןן.
̂יט. סין nivri’f א״ן *פטאאטס lf אײ־

 נאסען א ראט ער חאקס. האט גענ״עאםט
 ןאגט דאף אבער פראהיכי״טאן, אויף בליק

opgp, אמע״ דעם פון טאיאריטעט די אױכ 
 ױין if באיפריםען װעיען pm*e ריפאנעם
 ער טמקען״ אױך ער איז דאן טמסען,

 ppgi אמעריקאנער דער װי םאן ױעט
 טאן װעט ער אז סײגט, דאס חאס ׳וױי
 jnm דינע באס״וס פאריטי״עע די וואס

 א ׳עט ח״יסט ׳זײן װעט ער חײסען,
באי. גוד

 דעמא־ דער וון באגער־טרענער דער
 ורר גיט װעט ,gtfg וארטי/ ?ראטײפער

 pg וערזאן ?ײן ארײנ^כרעגגען בירען
 ױ<סאן1 ױ1 אזױ vיfדסיניסטראg דןר
 נעוױנען* עט11 ער אױכ געםאן. עס חאט
 וונ?טען n ivip^cifD'ig if ער זאנט

in  pa .ײאטםארמע
 ילױב- א ענטהאיט ויאטםארמע די
 ז״ן pg וױלסאן גטnי1v«ר if געזאנג

>V'fgiDD’ro ig  Vf3g, אן vpgag אױןי 
 איו איכריגע די און רעווביני?אנער, די

 י־1׳ט ?ײנען יקמת דעם אין םיאז׳ט.1מאס
 •יאט־ די זאגט רעווכ^קאנער, די דיג

c ׳sgr כיען אײב םארטע. f̂ ,ניייעויעי 
 תגירומס־ארנייט די איכערטהאן דארםען

pa שיער יעצטע די פאר פרעזידענט **HI 
 ;אר פארטײ דעטאקראט״פע די װאלט

 םארםיוכ־ די ניט אױכ <עענדערטי ניט
osgv, nm טע n^Sllfl פיט*ט לאנױ די 

 פיער נעפסטע די פאר #עח נן א געוחנן
 נאכ- םאר פיאטפאדסע די ^יאגם יאהר

i םון oy’fטראדי די ̂םאילגען n איf-םי 
 *נצױ ד*ס מייגט יע.fgיניסטרoאד נער

 !מסיאנד געגען כיא?אדע די וזאלטען
 דז^ענעראל אטארגי םון טעטיגקײם די

̂י  an װעגען בױריסאן* |ia •אימער
 דעסא?ר»טי^ די דעדמאנט. ניט וחןרם

 םאראינע^ שטארפ ;אר האם סאנזוענ׳שאן
 אדםײ אי^טיגע די כא^ידיגט סען וואס

 חות. פרײע tnnjnngc אין דסםראציע
tro א iga װאכען pnif האט i n ורע״ 

D inn כליפור1עפ1 י1 *גמט׳פעיעגת׳&ט״ 
 סעג־ אײן אױף איחם אנצעוױיזעז נור
 אױס־ 1פא כא^סויאםט איז ״װעלכע! שע\

ivpm ויאט־ י1 איבעחױעימען. זײנעז 
®voig .פאנווענשאן די טומ•!אסזמיבע 

 אזעלכע rg ימוגנ1ענט איהר יס1א דדיפט
iv;:un>wga װע״ נעמאכם 1גא זאלען 

i געגעז רען n !איצטיגע pg » w ;n 
a n אטהעם זעיבען ap’i i ולאטםא!' רי 
 ״gipgov iv פון נאשיוס רעם אויס סע

ivn o םײ1יא if פאלגעז1פא vyj)r n, 
 חד רזר געכען יגען1ע1פ ײפיען וחנימ
גװזננג
 ילאבד די או זיך %*רשטעהט עס
voig« איז m  igc •ייעג זאגמנאגםעד 

*n םים גימ&אגס ng .ויטשעויקעס iga 
 *סיכד אויס יאו־טײ די יפם11 ווידלאנר

•nog,*ם און ״gי די ר« מי  niniiv סי
 איײ די םון וואוטס v?g כאט׳ש זי *מעם
j n 1 איז #nip .gp’i mי gipgcn- 
̂וע  די tupi דאסזעימ ייז ויאטסאז־ם מי

 ivo װען •לאםפארים. רעוובלײ»נישע
put Dtn ניידע. מען זױיס ולאטסאדם 

 ״gog איז ם1«יאטפא iv3gp^nn די
trvp געזוען pa גאמוערס׳ן on iga 

inv:g'*pgn מסמיונג if ״1כײטע1» די 
gipgon iv ׳שטעלונג די r» דאך i pa״ 

 Dp^nvxm איו דאס ווי סי/1וא םממ
i ייז מווארען n זעל״ דאס ם1א8•לאט 

n« די ■לאטמארטעס, גייחנ Tip^paign 
 דריקען«וױס ^tr'cvKupn די און מר ,

מז •רינמן ײ  n'opjr>yp ייח גי
מר«ײ .*•תייגיג^ * p n rm n ססרײfifi 

מד :^ א» «י■| מוי מ ד :«ײ .‘.4- זי

6|» WWW ייי(, יין
on ׳•יין »יז d w m  <i(m ווגועדע* 
n 1׳נל«11 ,װ ד« מיאניח נ׳ויי m ן m w ח m  n tf/m ♦ו וױחר דn

t w m י print I M ו Jm r«N 
m/t m  »w»«n tgfitu ,m^imarn 

v i  AtM iP rw i ייד«pin ft• uff 
jm w n  ntn ,m w »וזיחוי אי •in 

M ty r m r m  m  \p-*m im m 
tyMfm immp n ח w i  m m fkt 

i  i *n#fi w ih p p w  t ,7i n״m\ 
m i  ,m m fw m ii ,)דדיוי h n t 

n itm p n, מ מדײיו י **r « i nilm
•pirn M tn rm  nrprt tm t'i n ri 

i*j11 ׳/•«*>♦ mw j v t• ,11 ײחיו*• 
*vo ,rim Mr ♦iw jirm p n v <♦»• 

m• i n  ,nr r« i ppvw,• יאסידמ •pi 
11•♦«• pip n,«»11 ׳,«,» 

wnm pfin sywmmp ואמייא tm 
wwp-o >«>•> w im tjn  pm ppp i 

ivrm• ומימ p n  iw j»w ii ׳•W iM 
»T׳frl*»J״♦* * *

i«»i am jttanpun  im« ׳ױ<י
*•1»♦ <|HfI f)••1 ••»<♦♦׳D| די •P3 PPM
1»♦ aiMtiytm w n• .mwm ערױעחיס 

BiP>fPf •>« irw iiy i׳ii ,׳»<רס»ו• 
n’Biwipy •>• ,!♦miw opmo ר««וײ 

p די» rrp tim  PPM |1« ipwnppt 
r iw i«  ,eiMJ't <11 ,aptrapp׳n r;«׳ 

9i»p m » w  iim  •im v ii׳i Byu*״ 
H iw  MfJ.............

b|> 1 1*«׳9 יייד «יי» ii1 ד»ם ;ױ«ן»  »נ
 »;־ f»׳ oy ;»דיורנ*י»a |»1M•♦ 11 יייי

nn» •♦» |M »w, ניז an ,yo• ♦*» *♦« 
iyj״i eyy .an »׳« ד»ש », ״^ט,yרyנ

B«1 .IW M I’IMiPM Pm I'M PPPPti'M
•,naaeyni'N iy»u m vm

ya ני־ט 'iiy ira( 8ומ,
,» «io j >«> ,oya ,p*ii,

ױי וװיריהון. •« ׳•יי־ו ״ן ײייו ײ•• י  ו
ר».1<י*נ«ור־ני »n טיט

 <יינ»ר• M ש»י y«i פרייט גר*ד«י,
 «ונח»<••) ayn ליינןור״נ׳ור• » ניײ»,

anirny«o yan ר *ין  י״■ m ;יפן.1י «
r•׳ oyn ר»1נ»ר־ני *  ]yp״iyB אין 

M ,pppppp pan יינ«»ר*ניויפ> ayii וגו* 
yaaa| סאד ivr»yo yiyoya און p p p w p 

ipomppv. ■ ״נ,ור־ניװא> r»a eyn־• 
 אין ט*נ ןyדy’ םטרמ״ ny׳no״ םyר פען

yayp oy ,vw w  pooyo יינאר• די> 
!י•1גי

סאילין, ם,
,1 pmpmp |i# *ivaisy■

miw ♦i iy#*i«inii• n  fjn y ii«p*♦ 
rw p«, י»ן1י1ר<י וי* (♦• ••♦«

imp,• 4 _ »*« •ר♦♦)
aPrrapt tm  yw  1♦» m»n bp »•

 at ji« «♦♦»«11• pm pa pitniM• רי
11■ >*»pi»y«ryi ♦רו'*« ד« »♦« 

j*« ry 1 11» «׳«<•n וײן p rn iy♦ *ײ* 
ר ♦•!•,n♦ yjjrl׳■׳  ח «ון ♦UNriw מ

Mi »♦♦» -!•■♦•mi♦ iy נ♦* »רד*ן»ר i( 
1«•**up ppPMip'it) im »*« 1• »ין» 

 pi*B8*n *•ayn,•♦♦ *»♦♦» ■ו; »יו כר»ן
yii M• ו<ח««<ר דיו f«i«r• תר 

map ן«« yx*i ■ r■ ארנפגד■ iw(••♦ 
ח «»ר»*♦ i«a<״ ד<ר n ד♦ י rftM i 

VPliW• »1« W j  jyj«f fyuBjnp 
 ♦♦*1»י 7K0,000 PPVM ?אנסר»< תר
y טער i■ יו•,1»ײ1«ןו«רו,זי*ן V i •MPa‘

i« »f**ii ey ,yii••;■,•♦ »« ד » a*ii*
u*l**»n»■■ ד׳ור ■■ר «■•»• טינם«»ר

i raw pph ty■
ii* t n  in  im

pan j**p. די «■pi an | thi'M «**ii 
irwuyj ;■u *׳ «*(,3ו« y■ הטט -yi 

 yiyeyai•# w) 1* נדי )זי*ן ד»ר»ט
I•■ iva«fi r די |i• ייג• a  ,dimmip 

a pomp am aunpnpn lmo•׳ m a 
r*>» ira, מן ס*ר  י*גד- opip• »*| חן

enryi o די a׳a נ׳«נם inaoPW uaa 
 •■(i*anaa*i >«11P#»׳ שאי •ינש« »

ppb ii •wיי <ר3» ,״ « V•• »יי ifl 
 tyawi ז*י !•ײייט, a׳i י»ס 1וו»נ<
מן ד»ס ײ מ  :«ר«מ8ד* »<iip»*״< יו
p ••ז i*i»ii wױן ),׳ pM oppaap r e• 
ya| נ׳וייט׳נז pp't n y i on  Jn.

mw י*ו a«n »*w ppm ז״•  *,a 
»«my׳ifawe w Muyima « |ya ,« 

n ruy« ר »ין » w1״■ •B«nm) חנר 
•*«*1 iw |׳« iya#n 1918 n r יר» 

”• apn »*w ppm עס i ,BPn'Byiapn 
ױ « י )«i»3*in « ״ער/ vim in■ |yayi 

yapp ro  .bppvmp, י»  די BMP «,3*1ו
r* i •*■אדסיניסטריי linpopriMt eyn 

pyuia .■ר3» ייג> l*» |jny*ina ow 
 ui*n op װי ^yp«nyi wop( גיט ד»ס

i**4 ט6אדאר3
«n*« im 3*ii*3 r »  דווס ײי*סט, »

m pi ra  op דדיןוינט io riw ia| תר 
iru * p i» p, חר ייין*« bd**i i די

 W> PPM ,3 P .BW '1 »ס1י ארנ״ט
 סארנאנר אין »ראיינינטyj| 8״i ןאיס

 •y« די |VT«n»j«p »| ארנײט די אין
*טa*BB 9 »י*| iw Ifeyi ווערם יער־

a ,40 סיט מענדז׳ןוער oy«*a *״• 
ooiym. ו»ס אז זיד, ט3דא M׳i ט1נ 

 טיט 13;ד13ארw |«*H 1”) 6* א פאי
 אונזזד אנער ען3ח» .BBMmvBiyp א1א

 נױםמ םאר דאס lyreyi נ־ט פיחחור רע
 סיט ,1*1 י»ד nar נעמאנס ןן3חא אין

ow»** כסנעס ײ״נאנע yrn, מ־ סיט 
 opoipaopp yo*m סיט און נעייטערס

ץ 1אי pp «31**8 ן1א  \pop( גיט יי
vpm) an T י»ס*ר ײייי געװארען. i:
pp i\ 3 כרידןר, nחאנםראייח(, עסזר

40 » liy o y r 2fioo נימאס־איײ 
o חןר lie דמוענטס r« rn ,י כאאדד» 

 '1 לאהאר איין tic איית׳אענטס נימעס 4
WP U 1 » >1’י דאכט 'P  l**>Pו*8 »ס« 

n אנער ׳אםעהן. r iw ו » ו  האכאן «
IW»** נים ד»ס 1  IW ,pyiPM 1יי «j• 

 סאיי״ ppoppvpnaa iy**i מיט נ«ג»ננען
 ס»ר oar IP3B0 *ח חיי אלםזן פיז סי

T1, און ro, ,איץ, נ»ר ל״דען חאטערס 
 רי'3 פאמעסען, ניט דארפט איחר סןורים

in, יע«טינער דעד דאס io *opi«>p״i 
it,• קיײנע »*ן oiyooinyo ינט< b p 
 •ytpyiiM ניט יך1 ײעט כטסעי ׳•;P ח, .1

 [,pom* m• נעהעז רא׳פין כ״ם «תן
 ייס3 ׳ןוטעיען 1אימע 1*1 װעט iy 1»בע
 אונזער inoyjpyiw 1»י in״ie׳ נד׳ש

B■• עס בײים. in 1ד « m i]  lo r 
 ױער .ipayv אזעלפע 1פ» ספנםלאל

jyp iy :םראנע »יין 1נפ פרענען 1»• ii 
a n  ppopo ,כ־עעס־ 40 ״•נטלאיירען 

•••14 oo iym
i*n 1ענללי t iyuw  i» ,1P3B, י1אוי 

 •־13 אונזעחן »ל■ |1■ םיטיננ םיע׳טעל »
in, לאסעז3 איז«« i 'i  ivi«nyi ״,■;• 

i« ji*B| ת׳פפינט in »ז •ליסעז 3 
 טענטינען on םין טייל א 1»י 10 לפקאל

 piywi« t« mo »יך כפאיד. דדשפינט
onr׳w מאסנמ w in n« ליינעז גיט 

p״i 1»׳שםחינלוננען■ im in  r.אנדעס
1• i ’i »-•;«■ ,oi pomp m *i3  ,d ip•

PP*» יםIPJ'M 1*B .MIN INC 0 «י*ט »
ipo ,נלײר iopo iw**i r o ניס l**p

IPI’IO P00P1BP( 0*0 ?|0»1יםטפת1א
PP3 on» ׳ ס1?•מ? po*’ii אין  |i* 

 tPi**i o»p* 4חאננ pomp סניס׳ס
ppm ,נלייך ppm ײז« oomipipbipp, סיי 

Pvo i אינםייז/ סיי ,1»וטסיי n  in 
 •npp מס, ניס i**« oPnwnpa הניס

o »וץ t«oipro־B»e׳ 01* ילײנס n  ip 
i*i 1»יי 1סא •jpoopm. קפסיליינט 
*«i װ, ת׳שפינס מ i נן n  ip ii כ*ס 

o i” i r ,אליין •i**« obppo i n •ניי• 
in, וי• »יז tnipoN i**« in n נד« 

ipooppir• זיים m*« o n  ,|PO*n 
|P)*03P0 on  lie >"0 M OVP* 0” t 

iP3«o pipPo i חספינס n  iw T in a 
•*«*1. *w t i  ooopj m *i3  opp 

1P**« 01P0P31MB !0**31« in לא־ 
P r  o tfi t**P b it  oopt jm ״*־ נים» 

0311 ■3 .1»** JIB P00P3 D«1 IP( «’״•
iu p b o  p ip טל•,רו on  wow wn

B f|P O  |B  03*HP B «nPW 1P0W 
3("B*W 1*W OPH H*N WN |W T B

 דער ®ון ער*אחרונגען מעוזר
לייכאר־כיור^

1BBPB1P11PB1P11 0, פין"PJ'B5nPJ!״
1»B N IV3M1 IP ro  1*1« B3*1P1P 

p m  iP)Pii ipoipn3*11,«״ ipa 
a in)*• )ס״גס p •i 0P11*׳-iB3

3'11• 1|** )'*«1P3N1 P003*1PM *1 |1t P 
 .Dio׳DPJ3iii |yii apn «׳•!i׳ די 0»•

opu o^i |3 «*׳|*ypii ip i|פון ״ in 
iviyp ovu ipo •1* ײעיפ׳נ אױף ׳•(,n׳

OipW’Pipp-WIV IPB-BO.
r a n  ■•ipw ״«n  iרppחלpן o n 

*«•(.0 JPOPPP B3BOPJ3W aao T»
«i׳i ׳«a i|׳ •n׳pi«eyjo, פיip i i

iipbbo  ,^•tiy,)יור»3*1»3לי* די •, ׳ 
pptpt Din IPB■•■• 0"P ip i 0'0 DV11 

IPBM1P |11• •3'0 '1 אי M |1t |P1, 
,PM 111 O'O

קו«וור, ט»ררים
J  7MPB1 |1B 1P30P0

k אנערקענונג b*, .חבראװ־ דר 
ארגדקלען. סקי׳ס

IgDPglVl 1V01V11 !
r i jv t v i^ ״ד n» *o"pyvsiniH© 

 W ״םים׳/״ודס״ װיכטיגע virvg איע
 •ga יון וױכטינע די orimyrg װאך

r v m r ״פיט׳יוד״ pa *דונאװסקי׳ן, דר 
 אויפ״ ענטיױ8ע tn םיחי נץזונט, *'נער

ivî nif טײן iga mvvivm תחר ויץ 
DMng, וױכטעע

 1V043V3iga vo oagmga רסnונfgנ
 ניןר זמחד די א?ױ וױ ,v״?irpg-aig יי

 ״VJOMg Di’g pa װערען ivp;hiv3 ייכע
ט; נg pp דד̂י "gcכע ng?P pg1׳giie* 

iig דאס אזױ i ivo דט |"? p4V i4’>g 
̂וטעחן if דאחטא! עגין, דמם םאר

 חכאװסוי׳ן #דר ?עחן if חע׳פענדע
ivfytoigc זײן iiv t ידנײט

׳rg כיײנ געכיעט, ivrvt אױם׳ן
viv^g,
כדמער. ודידע

א לײב#ר דער ן את ונרות די ר ץ נ
ו !עדאקטא! פױינד װורטפד

?pg )n;vtv געתכטיגק״ט״,, on 
ivau)v פרטי״ לואטלע!׳ס סרײנד אױח 
pa ?vp .איר פיחל ש. א fVJgf if •עטלי 

iv כץ i1! pg ivoivu .אגג^עגענחײט
ivt3ig פריינד p .g. באקיאגט Tf׳ 
vn iv rg ארדסגעםאיען pa דזאאנ א 

pg סיזאן סיטען Mr if pg| גדעסטען 
agniga חאט T l יגדעט1דין^געג n 

y; y* ׳חאט ער דאס pirg נױרא 1ל^בא r 
̂ואם א iga |yi3jm מו?ם  אפ*ס pg דז

pa דסט דא און לאקאמ ?״ן in פר^גד 
iy אױס i *rig ngn pp כױרא: נאר44י 

 געחן Dtioy; האב rg ׳iy ^וײיט סטײט״ע,
ע כ t ניז אסיס, pg סאל ^ n נא• חאנ 

g ivoip שיג o חאט סען rg און וז׳ i’g 
pnv נrgנgחאט דטאב1 א טעט̂ט iv ̂ט  ע-י־״
rioyj^ ניט

 אױב ח., ». פרײנד םיעגען וױי 1אי
rg  iv פון ניט 1נא pi א חאכמן װעיכע 

״ ױי סך  ivig םארסאן *ivi^nn on נ
 יײ• rg ער אױב jig באס, oyi 1גא
iy: םון yog© m ײעיכע סיאוחסאכעמ 

r im ווכפז r ry3y>a iv ig״iyfyi• n v 
V3yiiy vob pg דער* igo* on im- 

r-|V3״ig3iif״* yio ovn  t n  ivn |gi״ 
iV3 : װאיט מאי ײימיער iy נyחןרםט 

oyi ivonyj ״מאת^-ומורנאי״ pg נע״ 
 pg lygyii סיט jyrgi גאנצען g גפינען
 if i $וננעחסע\ גיט די פון ovj^n קײן

yoyn| 1איח חאט Dgnya |gi ,טענות rg 
 ןyכטyמל א DyK׳og3rg3 אײך חאט מען

4 דז^אנ
t n אױך װיל on  m no ,םריעד 
 עגי rg ,ivoyngo מױן חאט עד װאדום

iypnD«ro ,!חאט װעיכער תאנט!אקםא 
)oaiiny 8 2 םאד 1ערײטא1א אן iy ig 

 ״מאמען״ pg *דװןרט״זס האט ׳טענ
ig3iir r״ i y  rg ס נ ו  ע• • א ו

i א ט י י i ס pg ,יײםע rv3gn y^yn 
״1PV3 |yv't פיײס* א pg ג^יטיגט דך

pg •yo ,!אײנע in כ,גייקיlŷ דך חאט 
gג•yשטy׳יט pg ט 3 נײטעגדמ1אואyנ 

iviguva pnv rg סיעח fyoyn igo pg 
in חאט  |gi r r חיא״ געב»גגען ײנד1ם
i  vn
g ivn. איך װיי טfyי a  □n lyino 

 דז׳פאכס סײך־לײן n doip ױאס igc ס.
va גיט חאכען yolyii די* 1נא  |^p בײ 

iv דעם ig  iy3»'rn ביי pg jgoigo on 
ypgu irag בײ on ײיין באס in  ,f  V 

iy i rg א. ײנד1פ p. נאאיװ אזױ pg 
 סײד״ די סיט nyog זײן אין אז ניױכט,

^oycgrp »ק״ז ניט ׳צױידיג אי iyiyi3g# 
 רײבאד* די ױען pg לײבאר״נמדא, וײ נאר
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דייםשלמנדוױ#זױצו ®דאנלעם ױ
 ארנײ• אן אריין 3y©M y* oofivi ס*ןראה־*<ןי א. ס.ן

ty.• «11, קיין יט1 «ר oyn טער r 
 •ita י *אר *|,3■וי m .׳mb on*M חאלט

vrottye, קיין m imr ן ייס3או » 
m*i איז |y3iy* t* po טןון, דס «ר  iy 

 in ײ31סא bbm onyi ער גענוג. סלינה
 אטM**aiM*i oyn, 31 ער ײאו ש׳מטארי

 **•tt m onvor tv .pip א ivono ייזוי
V3, די נימראכם yomi, חױכע ayi־** 
 •yi imny* 3v*d אױי oyn ער װאו חן

 יינטיג« די invtvi גיט פינםטערט,
 dv ואי *י ניט וױיםט ער און זועיט.
 •Ntiyi וטור ייז iy װסס ,ivnyio איחם

 1ײ3 אײ.ם 3yt ov *י דאיטען, פװן רען
iy דאו טא,.  o3v b אין טיעוי ivmnn, 

 אומ*ראק• ),yanur Din ,on*M imb »ז
ivrno, נעסער זײן װאיט *t נייס זיצען 

 I׳b*im זײן *ו *tt ארנייטען, און טמנ
. װינט...

ץ פ ט. *וי ױנ ו
iv אין געאונייט oyn ער נעח i 

oyn ,pnaMB PM3MB שיין איױ ער til•* 
1 nכיט <יהען iny* .oaaovi*־t|3ytt 

iv3yi חעכסטע ראס נעװען איו וואף א 
oyn IV oytt .איז ער אויסנעארכ״ט 

■ ivayttr אײ־ אומצוםרידענער; אן און 
po 1M ניט סענען ײאם נאטורען יענע 

 ■וא־ א אהן נלאט, ארעס אראי׳«<י»ען
OOVM, אדער M ...גיורםעי

Dir זיך, םאחאטעחט *av*3 p*p tM 
OBMM נעקױםט ניט דןי רערםיט ער חאט 

 ניט אױף אזוי t*M װעיכער ,oya גײס
p*p (yttvi דער און דיסענט. גרויםער 
ivrtiy ivo, .סר oayp**rn, ׳פוין האט 
to ,iniriw ז*ל סאריס ivayn עט־ מיט 

3*va לטיפל, װאר. די זזעניגער םעגט 
tvonvDur אױזם םון oyi ,סיירעי oytt 

oi**ir אימם םאר ty סינארעטען, די 
 אב־ ניט גיט ער אז אױסר״ר, דעם ®יט
im טוט, זי oytt טומ y טרעסענרינ■ 

ovm תן  סיט טאן ״תוימן״ m אױף ר״
p*t ,יססן *ivonvit טא• רעם איחם סון 
 אי( נאכלױםען .nye׳ ואר א אױןי גאס

 ער רויכערט *י זעחן ״ovty3p nvoytt״
 עחנ• pm רארט, םיגארעט א גיט חלילח
נן  איחס םלענען װאס ע«קעם1«ריט״ יי

לענען. ׳טטיקעל א מאכען *ו מט<דען
 אוםצוםרידענ• דער מיט ער איז דאו •

 זאן די ״וױ : )inner* <עווען חײט
 ׳!)טי• ראם — )*נען ער פיעגט — אי«
 .“רענעלמעםיג זיר י»לע»ט נרויט ?ע<
 ire א«עו»נט אידם חאט סען זיגט נאר
 חוג־ •אר M נאך טיט איחס ארבײט, ד«ר

 ׳ןוטריר א נעווארען איז ארנייטער, רערט
יענען. י״ן אי)

yni יענעד »ן זיף דערםאחנט ער 
tnyys. עוידער א אריבער איחם נעחט 

 pm יאנואר מאנאט pm <ײנ. איבערץ
 נע׳ענייט ה*ט דרויםען אין נעייען. דאס
 קאיטער א ).pomp* נערעגענט און

 נע׳עטורעמט, און נעכלאזען האט .יוינט
הייט, דער םון חונט א װי געריםען

 די ײרןי װענט, די דורך נע׳»טו«ט ׳.׳ו
iroeiyft םאכ־ זעקם־׳טטאהינער דער סון 

\P
ni^pyc pm סורא׳דינ נעװען איז 

 נע־ איז y>yrpiM־tyi איין בלויז נ .*אלט
 םון םיעט, נרױםען םיטען אין טטווג*)
 <ע*ועען זיר חאט ■ײ• ריקע א ײציכצר

y> nn pm« ניז און ארייז, װאגט אין 
 דערװאריםען ייר םיענט •״• די װאגען
iy?eייט. שעוז ואר א דויערען ט*

 איינ־ tvDyry; (y״:r ארנייטער די
>Dyreii»py דר״ען. אין oyp«yj אין 

Din עס אבער חענם. רי אין איז טאנאק 
Deiyn די ׳טטעכט טאבאת דער כיט,־ 
 פארםרוירען, זיינען הענם די ; םיטער

זײ• מיט ט*ן *ו ריזזר א יט1
pm ארא■־ זא< סען ׳טםועם א אװעה 

irryi סר. «ו n׳DBMP” e׳yeyn ,(y( איחם 
 ryi* די אנצוצינדען *רלױנצן «א< «■

iinnjn אר א םאר* pm  oy» — nvv 
 חאכען — ארבייטען *ו אוגסעגריף דאן
 IPP מ׳ון — זיך *װישען epypyi וין «ײ

אן  *יזזצן!״ ניט ם׳זאל ?ומען5אוי ו
 סענעדז׳טער, *<ס אראפנעהן אנער

tvsnn נצםונצן ניט זיף pזיי כצלניס• )״ 
 כעײאוםט און נעקענט, נוט איהם חאנען
iy  tM ניט נלייבט p'p ...דע«וטא*יעס 

 iy ניז װארטען pyt (yo געבלינ¥ן «יו
 נעהםען ןיי )ypyp ארוים?ומען ומט

pm טא־ אינ׳ס כײזען חענט, די 
yp’rtt ,pmd( : ,אילט ״אך?! !d>mp

 אכ׳טםוי• אלײן pru< זיף *ר ו^ט 1ן׳ ןןו
ye( װעט און םײנט, עולם דער זואם 

ey (nyt װארים װעדען זאי ■.mb’ pM 
 נצװארט. )ys חיט

Deny סיםאנ נאר pm .יי־1דז׳! םר 
 M נעװען pm ?ר ארױסנעהזמען. <אונס

mo| זיכ¥)־אכט חייר. מיטעלען פון. im( 
םולז אים. יאהר דרייסיג
w m א נעראזירט, רײן T r ill n וHIM 

eys מארדע זיי) ;רױט און Dope אור 
po DiMarynyp שטייסען מייםען א 

 נעװען pm תאיטונג נאנצע די אאלמס*.
nypדי םים עלענאנם. און ן pM Mpn 

 cm דורכנמנאננצז ער איז oyiyryp די
 און םאל »אר א pnr* או) טין «ינמר

y3*>D» PR| םארמאנ׳ס צעב¥ן ׳טםצהן 
pm< ;שסייכעיע ראם פארטראכט DMii 
 pm ■ניס זיין אויף \wftvi איפמר וויו

 װאס אועע) די נעװען. ניט דאק
dpbp Dprpyi (yam וױי װי בייז, אזױ* 

 ־im (m םיט נערעדט וזאט ער װען
 מצלאנכא־ iviiy< אי*ם זיינען גײטער,

w*t און jn y ’tiD םארזשםר ■ניס דער 
a n. ער pm חרכנעגאננען אמאל נאך 

 נענו־ סינק, *ום *וגענאננען ,p'i3MB ךי
Hfet; א pine ,געװאים וואםער oyiy זא־ 

oi$nMt ניט אנ*ר Din (nvey eiypyi
m*״jy ארבייםער די pm נצװארען 

|n y p f|M:* חאי־ ער וױל .טסהסא 
ra ’«e. m im (*װענ m סאםייטי

ftm« (nmmIbMm  IM  *MB Um
foHmatitt •< ײי *•א י * O'tf ״■
M i t, 1»M, M Bf th« Act
<rt uMffMf •yyrnfM o«i Mb Ml 
ktiowa M tt« ,fttiH H  *MB tfe« 
Vnatt f Ati"
*y#j«p im  in  yawi'iM ײויוט די  
mו r>  iMttMtiM• r ״ ייי■ י״־י ׳ ײי

m* •ך די טי מ ^ ײ ר וו ת l«f » ן
pm I■■ y>M *iMMinyut pm

n חןר wו nyp ןו nM in  i« imri 
aypiMi (IM p «  V f MB'Mil ,M«a■

ya»yji a■ איחת )nyy׳ #  yi*M iiBny 
t ty ivumb״in'ViMB iy t >mp 1y■) 

iitmpm די fyiMM .צף תי מ
 I*M ױ *MB3 ,if* *1BJ pm M3*tyi דאס

finny* iy*״n די i*m (*ib׳ ro.
D**aiM iy ט6לוי זי i iy ftiw,

m mim im |yti |yM>yt m vip|* מר 
 |1» און MPm fyt» ,|y**» n טר״ן

y .fya**( m איחר ׳טטיסט  ps, וױ 
yDinm in*M jyayn( די *T>y די סיט 

pm v» M>ft*B *» I ly iy r* טיוד )tM 
 a M |y>yp B>yti *t** אױםנעמוט׳אצט,

 ׳<אץ8זום׳ןר* א h*im ויו אויטמח■) ס«ל
yo*a y |y»ip> גחות. די *ו t iyay♦ 

mdvb V f »>Mn ,■y tf*i v t Mry< אוי«י 
b 1«* איתרע *i  (im ,o*B myיט im 

ypiye t» (yo«o( װאס M m>«*b *f|* 
vi'M 1חאר*׳,|

inrainp ipomo n און in  *t aiyn 
a eey** דער M*0 B’lve m9m |M ,DPMI 

in*M **a *t f*M *IfM ,nMf» 1V3M11B’ M 
pM eya װאגט VPN *V3*n;* זי*ט 

y א װי iy irn ״״■jyay> Minwy .איחר 
 mpip ,(yptM inn*M eiyev סוטער די

PM *|*1M0 ״־*tM .M**nM3Min M(
kvm v״p ״ארץ איתר im  b i■ קיגי׳ט 

pm יקזא<.9  ,imny* rtn*M i*m ,*t 
 BMftyi אװןײראט,yttyi mm3 j*ib( 6׳

iinpp; געפיחרם pm  *t (im ,Blytt m 
m>”.| איץ נאך

,By3r nyj׳V T  mp3 ,T)*p p*o ,(i 
 תר ,ny> ,M**aiM טאג פוג׳ס טי״ד אזוי

 — ן״warn גיט סיו ותט יאוור טטער
v כעט t םוטפר די — tMB tm  nyay“ 

Diya*t אױזר t*M *t im ניט t tM ,iy*D♦ 
n (in דף ײ״ט  ,jyoitt' ivrmonM 

...eya איחר ps ■y ניט טתט

Min ,b ’I m • tyin i *i •yn /n ffi pb

« m ״ a t e״ • ״  ״

)M**P PM Vtf» ’11 ,rm?9 IBB •1*•׳
aiya, מ* די i טריטי ױיי׳  eyrr״V m

B in  wmi u m i! M’ft ,|y*.f׳#yiDHM ׳
yn *b *im  im■ ר״טאײמר inynMB 

*t Jy im  ijpviy yirpy pb  m 
bpmb jySyiiMB ayn״m m  vpm b 

PM y'MjiM ■mi nnyrr׳t i'ifftp  y i
mbpm jim׳״ iy pm bmi׳)yiypyi MiyBB
M w m)׳*rJi/M ri iy?yiy*yMnyM 

bmimbb׳ iay>B*iM ■yn *t lyaiyn׳M
m׳B ♦try m׳,nmfiy i ib b  rri >y 

B*n iy i׳i  nyy׳,p>*a Pfy PM piM
)yB'ty O’)Bfl’M 1MB v» B l'P  fM

i״־׳lyi'M'iyMMD y ו* B׳r (y ir״ imb 
im (ypnaBB nm*h( <1גאארנ״ט>  (*m

VPiiy v״rn םר. t  Myn Dayy 
yDiiyiiy( סיט, מיט *n  tv (iwipyp 

yotiyi ,(yr’D veiny( א y*y>p> טיט 
 yi pM (yeviMro• די mdvib tva װאס

טי׳»• pM ■Mfp m נעבען
 ׳*טיר, )inMttyi pm םעקטארי אין

yriM oiyayiM( ױ חאנ״ו  Dyiiyttyj י
 םיט געטאן סאך א eyn iy איהם, *ו

iy i א ויף. «ו חאנט lypn״ pB ׳ןוטו־ 
ארענייט m ױען, m vw םיס pe ̂׳  |yayn 

.Dtrt N נעמאכט װײילע
aiM n״yiD’tM v t  (yayrt iye• 

 yB.(״t 3אל אי) איחס ivav< שטעיט
 *yi אױפםערסזאנױןיים נעיפואנטער סיט

 ).ViBt i* eyrt ער eytt װארט
Myn iy אנינעםאננען: 

 װי מעחר ניט «ין איך 1 ״ארכייט^•
 טאן דארף )in Dyav7Ma נ״ס רי״גער א

yo oytt( סיר. חייסט votb lytitM 
pm שון *װייג א i  iin״y*iMB®yp iv 

D in m iv i'v t oyn oytt י און» no 
yo oytt |ye( םאריאנגט id] איהס 

עי םאיט Mt?M םיר אויוי ײ י  אנ־ v*M ני
tyiytt* ...טר.״ די ya’3ay> iy  pm  ,y i( 

dpmdimd v ׳עטעחן. t  Myn Miyn oyi 
jyt'tiya v אין t Myn inyiD m ,t3Mn 
).yptM yi״t אין

m יטער* ycyiytain pm( איעמענס 
.iy» i yn

Myn iy נענומען : )yyytoiMD 
ey, סיר נרענט n t  ,nan Dm 
 yiy’tio די iviynviy אייו בייטער,
 *mo (v>voe׳ m onyj (yo om ב׳עװח,
 iy היינט pt oyn ארע איהר pM ׳עינען

נאטיס." ײאןי א )yD*'aiM «ו
iy i” oyj>M (m זיםץ y » in  oyn• 

 נלײכקייט א ט.”׳»טי<? כי )ye׳ie׳
oyn אלעסענט yo tiy» iti ly 'o 'iB.| 

pm איעמענם  oyoy שאר־ װי ;עװען 
V ראןי ניעזערנעם אויש׳ן כא«ט. t oyn 

 טרא־ רענען סון )PBMlp oyi נעהערט
M l

iy  pm ,Dnyo Mpimyi ,iyo ovif 
im  (yoipyi״.d ׳lyoyie ארע וױ <,yo 

inMttyi yiiniM iid 3yt nin p*t dim
אומנליה. םוג׳ס װערען
pc דאן iy  typ iy ו* p*p מטאנד 

זואו ?לעףיפאכר די pM ; jyoip ניט

jtM rtim  ijn וןי י f״fvi *«#׳» 
in m o m  M B w irtiy ׳(M yiyJ 

Miy**i i*m i tv o m־m i r  y 
I UM3fM*n i*m iya*iayf iff?♦*

T W riB iy ti y r u n r iy  ?y ritt
t il irtyt y*i pm nyiyn iy**( iy*y 

iM iy i B’P׳pm u n ity  iii>jyiB׳• 
k«m M i’i t im  i yrM iy lyBiymm 

7iyByi itm  *i myn#׳׳r*»yp (y 
y<sB,iM \tm׳׳y*n pb  iyt׳i i)M3B 

4f i™ i* ײי *י׳1 י׳י 'ir ? '»  m י י ן MU ,3MB lyBBVJ J'M MP*M «mו
p*M (yiytt *(Vm** b* ד ib  y r r׳MB׳e 

iiM״yiyuyp iyy ׳im flnPMB| 
*|,p iy«tn

13*M**1 •PM1 iy jy  *M*1M in  M
p אד3 i  mpb im  p i  iv3nyvya׳ 

 דיוין lynayi pm i3Bf i*m ד«לוי
n  vim  3yaT**M |y3BpynjyayiB*tiM

r n  **i iirirtya W׳iy j 7 iiM3B ״by
a \n  >yi״ i m m  wm

m**i  vim  p*3i iy*iip y׳iim 3b 
n»n3» iy i ib b דןו נאף איו nan,-a 

n ttm  Mm« ׳•ayiB in  t* 3yr>y
M*n »*m nan3*» m  ib b׳‘t i iiM3y 

V3JP1MBHPM MBB3**1 *1J.1B VI**M (VP 
iy 9׳ i  ,jyMBBMB>״ty Atm  tv i 

i  ■yn nan3» im  ib b׳’m׳May3»j 1)m3b 
in*M |IB JVMPliyiB *1 VIM Pl3* B‘l 

n״iVMPiiyiB *i v im  if f  / ly iji atm 
*iMBa (yayn eytt jyp ’iaw  yirvM pb 
i׳,■ yn*n ׳»t Byti |y3r iy B B׳•n  |yii 

irfly3 myiiM iib  tyiynw b im ii און 
am vim ״BBjyn״ •b**3w  ayn *t sytt 

i  .Bfyn in  mvm״m׳ib b  ayn iiB3y 
nanna iy i גאלי HM'My Mfy*ynya*N 

iy אי) i ׳yyn *t ,y*yyp*iaBB 3nyMB 
B3B itttm tm  ty (yauiMB׳n t|* רוי 

*nvayp mvM pm y*iM»nPMjy3n*ip 
tm׳3b M״*ipyi iviyn (vb*b׳ m  j 

 -iya*M ivayn ytrw yy׳M**n ,b*o* איו
yay ■yi in  >**m ly i n i y m iv b w־ 

1'm**i  ,3ruMn MiyssiMiM iyiyp׳b״ 
y3n*tp M*a yfiyriMB ■yn hm3| **« 

iv*3bm אין iyy*iM |1N ,iyijy3 y iy ijy 
oyn ayi !ד״ט׳ויא ,By*if3yp MBnyj 

b «t (vinu (ib׳yo yn*n jyvyya mjp־

m**i  *mb *n׳m n o iii \tm  3yi iim 3b 
pyttyflyn iy*3t* (*m ,ivbobp nanio n 

n |yiB3y«” M M**3y *1 ivayn׳*M׳*B 
3yt *t hm3 ׳*rn  ti iVMMiy3in ivp*b 

mip־iv i די bמ׳ i רי  im* ׳**«irm  ir 
yj«׳dmii nl MiMpMa m*j  *iyj PM |ya*i 

ya b imb׳Dt3B די *tfyi pm yim iBiyp 
MB’tniya*M tviyp Mm *t ** pm iva 

y t* ivmip ,■נואולו m  mm ay *ti
פעניע.

v3m pb 3 ׳ןוװ״םטערy — nn*M* 
yiyM און n  *t pm — yiy«'M איינ־ 
 טײרעל. א |ya*3ayj pm dmii *ינע

 oyn *t oytt ,am ay*3t* ואגען מאנכע
p'p v t גיט חתנים va"3pi* Miypyi| : 

yttyi pm un( ׳* ניטiy i :(ny גיט 
m “ in pm j pMttM'3 m •tyiv* ; p 3p 

3'1V3vm om M>Mttyj Myn ; iyy” 3't■ 
pc .חימעל p’t 3yt oytt DintM dvbv 
03vti im. אױטנאחס אן  PM

I'M n»M P'DIf M m PM IIPCM 
ymmi’D m .om חארץ pm ׳t* lytte 

 oytt tv (in 3*tt oy oyn נאנר״פ״ן,
 לעכצט dv װעמ״ן נאןי ;׳פטרעבט עם

IV»m3im די מיט b v:nvv ט״• 1« ייר 
iy i ; (V3 אל״ םון i* t Dytt (ysMtnjM 

yi| ניט it inyo* ,נאטיײיך pn 3yt די 
im ניט ayn *t Dytt אורזאןי b MlMttyi־ 

o**n in*M (yty3 ; ניט t* 03M1W1* 
imvo^ נעסט די ateya**M pm  dmii* 

.imny* jim ivmy* pc tvirntyi eyitm 
oytt tNtt איחר■ vomo vm3n ,ypiMip 
 איײ ivayn lyDoynr *i 1 אחינ?וסען

Vt o**3 vut* o*o mmiM *i iy i yi 
oiypya; נעהאט. חתונה D'tM yaivo 
 yn* yif'DPMi•■ אױס yaiMo ליעבע;

yiytt t* itMB o**aiM im  (id ,ivp.( 
imyttyi נאלענאםט״ט imi*p (im נ׳ד 

iMt |tM m i* yi*i” M ivayn .jyiya־

a*to*tM yaMttB1 myt yn iyi” f BVi3yo־ 
lyiyp n*f »ff raynyyayp *n ty ivo 

B3tlfl>yny* nyay om oy ,iyi*i**M דט 
MB*tn *n m*o v «ײן f  (yiypya tv i*ia*M 

3y*B*p 3**11 ,oyaartB im  pb |ya*ioy
im b  tyayii m*j  *f |ynyf (yMMoyiin *n־ 

**•33 *f Mm lyMyrny■ im y ,imypty 
iva ׳* דיim  ib b  By3ayi■ vMOiyn 

lyoiynyj im  m■ oiyoopiytt Miytt
•MBitpt*

i  .flynayi■ *n3,״ya i i ia  i*u y i 
om |*m onyorya, מי *im  N |trati i 
Ivbb* t* *tty *tt ך3®י ■im y ,MiMtt it 

,MPtt pb  jyopya ivayo t* *tty *tt 
VM01V3P *n im 3אײ vi iy i »3ytt oy 

to <M**pa*3tyo דייססלסגד nyyya 3yt* 
•yi■ *n M3ytt ivoeyp non3o *i iv< 

vm  m i*oyoo*)M3ymM■ ivnvi ya 
3**i*f m pBM n?Bo m*M iy i .VMa 

 ♦t ty ,myoma yty אין רײטסלסנד
.................it■ ivuvim 

*yi v t m y

 want nm ,nv3yn iy*3*i |nyy יא*ף
yit *n vim״I i ib ib i  oytt i**3m |y3i 

Iff*®  fwcr lyama י מ  r • ײ
bm a3yit (ya3׳ytB a )tmib|׳

a**n׳rm *n |yayiB*nM 3yt ♦f nia3B
am im  nyaa f*a yum  n  xrt 

ivbmp׳/ iwwiByi nyn*n■ ayn (yo 
m ♦n p i aim  ■yi vta  (yiw ty׳ 
M ,natin y3Biy*vynyai'M ja  jy3 
V3iyfaa*tn imm yyytyiiy 3yt 

Mpnyoy׳ ip• ly iyriyo B  *i may 
I m yar*iB i a*i iy i W"1 jm*B 

|>y3B om
1* **«i  i*i pm mty yaynyMPN 

l ♦f i3*bb ,im y* t* ayn nan 
iytMB*m ,yy**3y *i iyay ,tyim׳ 
n irnyy |yma ♦» ty3*n ,v *ip im ib 

iM my iva׳®w v *ip im i• ,jmiy»B 
ו yn3ya**a a r*iyiB*tM pty׳

jyyif**i ׳MtiyimBB̂׳ i as *i vta
3*y ן •na jyi*my****n •m |i• « a i 

i vnw tim  ayn ita ytrvvt 
ivimm איו I •B3yn a t«t3l m m 

my w *t yyyiam y yi*na*M oyi 
y ta  pm jy*3aa*M ,iim 3b«**i  (t• 

r pa V f ai*M*ti *f pa n «  iy rm 
nwaa pa i*f (m yaai t* ranyim 
rw  *i Miytyitv yto ayn ivpya 

f t  im yi fy*3*o too• ׳»ia  am  u 
,ija3ra**i p■ |ymyo

f nyinyo״t a om ina m (yi 
3ny* 3yt ay nm ya*i pm ot iyay

lay• mn*a ib*׳ b  (ylynyy 
riM3i m*a i*a ,(yoyiy iy i
ii my■®•• iyaM**i im  t*a 
70 n*tM myoopy m*M p■ iyo 
tv ai**ti iy i -iny* a imm

i tt• imvop’ia  aim■ *f 
i *tt ,inyo yoiM im  via  
nan•■ ayn *t — imn*By*na 
*it myo imm pp3*» »70 
in aiafaa am ay .ai*y*iaya 
ovfioimo m*a a*a oanoyi 
in*a p• (yaBiniy• *1 b  o׳
pa a iyryi waa imyiy*»Bi

ar*n •m Hr*w*3iyo *i iyi*ip, ♦» 
,imnyy ty typ r o  iy«*ip mai 

*)yo typ hm3b*im (<a mam imny •41- »» **-i י - ־׳ * ***— *׳-*
i3i, ״ l*a v ג t

im ,M**pa*3iyo im 
*yi a*i vta iat *i M3yn |*n*i mivp 

vrta ty*7*a »ii*b — vfpma *tta im 
imy גייייו «יני ma,■ *•■׳•i**n imy 
vpm ״*p ivo״i y3m i,•® יי ■Bmayi •aa**i aytt ,om j*m ivay anyaraa 

mya *mpb *i  M'niyo ump 3 ,אין* , 
imny* ,*f aiyt ,®*it *t .m*i, איך  ayn 

i  lyaita ,aytt o*o o*i oyn *t iyay* 
 a*i v< aiyt *t .tniyaa'oiM איצםיגע

iyay ,mbumi* im  pat imny* t* ■y 
•iyn*iB iv a  3yt pro ty mum3imb *t 

pa o*b *i-vta imwa vt ivmvn 
**■*),ana pi o**w*3iyo *i in*a iviyi 

 yanmp *i iyay ,i*3ny* |ta |yiy*e*׳
i*i” t im אין yp *♦t to iiaoirt* yty• 

yMiatt a*i ivi.( זיל •ya 3y*o m*i  |yp*t 
PB aa*ti*n |yr*oyiypy pa ■y ivd 

niyo **t ,iin3ro**i*>3׳|,״ t* *i*o 
)yiyp iy i tmm <o*i imy Moyn n 
t״ mu om lyim iv i*i**m m*i  v t 
*i  (to iyi*ip mm iv i**m imy* oyit 
•3ya lyovomwaa om pb ivininMv 

Minyo ,3ro3 ,|v*3bm*m •am ׳SO m**m 
om (to aan id  om pb  oiv*m• ׳*yy 

tvinyoB*ta am  pro oytt ,rNtivim 
*Dimna n nmnyit ,iiM3ro**i pb 

aa iv m  ib b  oyn rimvBiyp׳DO*MB 
*3*a *i ita Diy*m■ tva*t *it myo m*i 

yn סלייסם *iwtyiB*iiM (yi**t ym*M 
imyttvi ivb אױןי t*a ya3m ,vnooy 

oyn jye .omPiMa **iivorlyB זיו *vj 
tiro <|yii*i (y*3yD*a o*o MttatiB 

,oiy»m■ 14 iviyirynyB m*a oyn 
*d*im ivr*iy*3B0*M iy**i im ivay 

 amyoD ivoai j׳m*o iyoo*i*o לאנרם
Miv*m■ 20 *tt *nmiv o*i 3*p.

onyorya omamB'ortn iyay 
m**i אין  ivayo (yo 3yt *tty *tt om׳*b 

i*ta t*a *o*io tm  o*t3 •imny* n y 3 
Biyvy»*n* na3ro**i׳imyttyi n 

non3o *i oytt (m ar im  t*t3a o*i 
)to |*MDyp mo iy i ,oaMniMiMD oyn 

**D31D *i oiyamyii**iM ,non3o im 
n  itatm  prayn oy**3y *i oyn oyn 
i  vtM pat lyortayo p■ ov*3*oyo *i׳* 
imny* ivonm jmm **t Dytt Dp*oay■ 

*n t* יתזסיס סטת,3א mmiM.mM ita 
3yo *r po piiynBM tyttyi iw**t oytt־ 
iMB |im o fiiV im  (vr*t oytt prom־ 

imyttvi omitMtt אין im b .non3» im

*flyi r »  immoiv 
yiytt (*!*♦» •ft jm 

. , ־ ־ ־  «ti*im • i*p not
•ay ,13*1 iy*■•• (yonyi t* imyp3y■ 
«rp*3p m ♦ײ my® n  oyn it  3nytt 
om am 3*a lyrnim nM to ,nmm
oytt i3*i m m  ytom mm o*i 
•yp i3yi 3*p iy ,n  nmm p*p oyn 
•M3m iy*iMi im pm i*otiyuy oim 
i»yi imy (yaw bvm ס*ן n® iyrm  
l*p (yo •yn imb (yaw vatyt* imy 
m**n oyn i*ayt m**a iim •i3yi |*i*ip

oyn (•im yty ppm  ,tvBB rim m  * r  
*i Miytyi iyi*Ma*i im y ,iiM3ro**i 
•b׳m**i  i*m u tm y yrop*3BM*iBP 
*ypy m*M |yo3MnB*tM tolypyi ,h b 3 

,y***iy• my**iMi*B pm *r*oyi 
m*N אין i3*bm ty ,yt3y D0**n or
t) 0*111B3rM**1 03l 
MDM3 *vm  ♦ 1 Vf *I

IB( -ל MD?P**M,(

נ י ט ע מ ו א
 סיר, t*M אוסעטיג
i אוסעמיג j i w  jim- 

**o iy o חא,־*ען א*ן iy a  m׳«*MBM 
y אױג א*ן  —  i*o ...מרעחר

i ? װאו געחן v i ען ׳•ױן  גוןװעו
ן אױך, m דארסעז׳ י m י y n, 

a אץ yn  p jrrty ך ■אתוסען n אי
רויורט םרײסטענדען קײן

עץ אץ ת r ע j  s y n מ ס חן ײ עו  ג
 גד^ק״ סוטערליך קיין

ױן געזוכמ נןקרסען, װיוס נ  ט
ojn ױן דוזןג וו

געסאמען, ארסץס חןז־ ס*ך ■yn א**ם

i*a**M j*ir otjnrya pm ro 
 רוח. )y ארוס־ואניען

 i סורסיען piM miypiya א*ן
״,״rt ,jn**o ייעסססע y,—־

y מרך rtin tr נרויע, מרך ועגס 
r אין v ijf j it  r»  ajio 

y וױמעגמג אי׳ן iy o ijn( 
i n  y, געייענסע«דץ,״

̂זערע פון םארקוטען װעט טעטבערם או

ארנײם וער נאד נלײד אוחר, i דזשוריי, ט?ן17 דעם שנ̂ו
׳טעמפעל, לײבאר pc אױדימארװם -אץ

j אומער געגענאיבער עװענױ, םע2 און tantao טע14 iB y

 ־ ע ■ ם און אלנעטײן אץ טרײד pc ט י י p ג ט_י כ י װ ר ע ט ס כ ע ה םון פראגען
ל ע י ן צ ו ל פ א ס א ל - ד ע ז נ ו װעלעןפארהאנדעלטװערען, א

זײן אנװעזענו אונכאדיננס םוז םעםכער יעדקר
י • ערקלעװנגען. ודיטערע ®אר צייטוננען טענליכע די וואטשט

9 לאסאל נאארד עסז׳מוםיװ

 גודלן p*o pm oyi ב׳וױיס
m נעכם און םעג i tny• 

nroyi pn ען סיינן אױןו  ייי
ת,״ — חאחיעז j*m ם־עןי

oy א חיוחלען ודן ודמןרט t&Mf'pjjD, 
סרעחד### w סיר מױג ייין

נאכס גךדער דעד אץ
rays נעקמזען 

̂ענסמו H yj^o/ ל
̂יעעי סיר גוגס גרדזןר דזןר אץ רדח, מ

yo’in c y i / iu) חמ)js in s y
גדףער חןר ודן

ל jyojno דמןמ oy וױמ) כ מ יו
מןן >דן מן און גלוו ױלי  /r״ גר

p>M p• i װעי yy*ngM3 n  t m,
piy cy jymM pm pa iy j

Dam חןר  pa n jy p p a t  ׳
•0 17 13 1*  r*o ]yyn ליסען 1

pntya pm asm  ijn  pm  aytt

IAAA■AA AAAAb it ״  i y »  y j i׳ לעכערעז
>V3m*yy*Mt myt 0**310*1 
*to np*trtyB|tM ee*orya 
*  ♦r ,ro*oyp iyr**iy«m

B n  T 7 imysw m p y n i iy i pm 
יין3א mi p*p• ׳  ■yn h m  jm i n  iy i 
i i in r y a i i in p iw « j | iM im

yyn oy jyn/m tynne in אנץ1 • i
•pm m m iy r n y y y ip t^

E ?F**^ ׳ * F * P * A * » iP l5 )m

ר ע ש דן ע ענ מ

1[ t . 4 ■ ־׳י .* ״  + A * ZfPM ־*/׳ ;



nyt ײיי העמרע און ארניים םעהר yoogp*oiya| ײ וועמן 
סו )is כמאייע נײע m _ עפ.

w סױג « nyjg «וחנם ייסיק8נ*ריזי״ MQ'Bgp pnn it  noMp?

 חד דער פון nyug פארמנענהײט די
 אוגד חנם אק בא׳אמחן וזעם נירוגנ

י מאמם םיס׳ן ogn סםסנד. ר 1י ײ * י
w h l מ ״ ײ«׳ ״ m 5״ U S S

in  m » mm<r i r a n p
mye 3 פיז«t > tn «.סי׳מ fa  • n

tin 0׳ אין זיד m nm m m  t<R 
 * זיד eng9 |yo tiro nyag סערםייו.

in tin dmn rngor ojr onrogo «g< 
irmi ogor נרײננם .ingr ot

י ו ן צו ו י י ד ז נ ו ז ע r**f Mfr»nn nג  nr p i aum 
to w m n  nun i n  i*  pirn 

n  bin מןן Him m» נריי yi og 
enn in ניוט  iy, 1» ויס »m 

rn  im grm e.
 1B goi?n*B חןר װי יאמ אזױ

onyn גוט oanovi פו״פי דןר סון 
nyivoip חיץ w פ׳חמן חױט דער

דוכסװםק j דר. םיז

(

געזעץ דער און ארבײטערשאפט ױ
דעניע. ה ם»קם פי(

a n  J סטײיקען. *ו רענמ
inym yrig  gan • n ,ארנייטען 

♦*pg nyng rro i ,ד איו ומפןן ו  ז
w r o i פון on יאנר
pg •mg o ro iiw g i ,יי« ותפ׳נן 

די tin «וו
w m  in  |pbn in im ii iiggnM 

nyag 8« דיP1M11 m  iim iw r m פון 
uiiyiun nywang m, וייפ a״ D” t 

innprooiy m  m פון m •איודוס 
 d'hb םאר׳פפרײטימ רי pg «וי«,

ng«״on  osg DMivr Pgn ,y מאױ?־ 
 yi ogn ,iimypnyBga* דור |i« *י*|

 אגדנ־ די pg innyniy ורױס« א נראגא
 ו«ז««ייכ״ nyn טד; lyinroyga |1א |9«

m פון פיי• rnoenrg  on .ססי״ח
m אין סםרייק אײוסגנאחן ורױסןר 

ogil ,IBM דער איט נא«״נ«נט װערט 
,B»yi ססוייח״ egn סיט ועניאנט Tt

8 iroi אין וינטמו on ני• איועסײנעס 
 *ים ר׳ונט ogn imga־ א׳ן ווי׳ווי

 ogn o?gon ײי |ynyt מיר ;•סר״קןן
 ויר נעװאנםזייט א iviigtviig יפױן זיו

 «ייט אין iviiyi איו cv ארייגפומי׳אען.
o u r |1B ,יעדחןנט װאס סטרייק• 
 גא• אר״נועסייטם, זיך וואט סייװיאוד

m יפטונרינ,1ח  ogi •א״זעננאתן 
 סינח*יאנען די ג׳ו׳עטערט חאט סטרייה

»1| m אױף און רעדערוננ סעדעראי־ער 
on סםך ugn םעדעיאיע ג׳ויןויחט ער 

 iy אירינאאיז יעטאאט (,א סאידאטען
m n s פונריסום, דאס סטרײס. דעם 

 לאנר אינער׳ן םײמנג ווזע«יינע n |1א
̂יינט חאט ננמ,  נוט־נע• חאנען »ו נע״

 םעדערא־ פון ׳ווריט וײעם דיעזןן מײסןן
 איי;־ פון סטרײחס אין ארײומ״פונג מר

i m ח«ט רעניערוננ די און ׳פטאאםען 
ivouvj gy אזעי.״ אלע אין *ראחטיוו־רען

r גו iy״.iv«ij
 רעניע• דער פאר ׳ײיט־טעאריע1 די
jy»׳i״w ח»׳ם r י סטרײקס, אין זיו* 
m אוסן דירעלטןן א אדף g חום װו־ד 

רויו p,פון »נ igrnrg׳gKדיזע: איז )|״ 
 •IV דיגען סטרײלס איגדוסטריעלע ראס

 קלאטען. נאוונדערע *וױי אין סיילט
װאו אזעלכע, זיינען סטרײקס קלאס אײן
 אינטערעסען די םארסי׳פט זיינען;יס 09
|» on און פונליפום, אמעםיעעם 

o«n9 ויט P|״ ״>m ם דעםgיpארער ׳ 
W אנחור דער אמעסײן. אין גא(וי*ז 

 ריח״ ogr אזערנע, זײנען סטר״?ס סלאס
on |g m װי פונייסום, םון מאוילז״ן 

 אייזעננאחנען, אויו סטרייסם ׳עט״נער א
 װאסןר־רייטמג, טינ׳ון, קױתתן אין

װ. .m א. םעיענױאוי און פאסט
פאט«• ivimy דער פון op״too די

 נאך ע,’רgטע m לויט ם«ז, האט
 *װ״םער m אױף ערליינןן.
ogn סיט נ¥פי?ט ׳פױן מן 

 מיט זיי מען חאט מיטינ ווען און מ׳פד,
 נפטירליר אוגטערײיקט. סיטלען אמ
 נעיואיען באטראכט איםער ניט ogn 1אי

 רענירתנ, די ײען גאפטיפ טטע א איס
m g קאורטם, די ivogn ראתטיצירט• 
w in םון אױםטייטמוגנ נ״ע o:gp־^ 

 iv נאצונ אין רעכט **יאנעתן
m ססר״חס. g די ׳שטודידט עס װער 

 לעיטע די םון גע׳פינטע אינדוסטריעת
A אױט*ו- םארםעחלען ;•ט וועט י*חר 

 די אדער טעאריע, דיזע ogi מפיגען,
 רענירוננ, רער םון ואליס• איגמסטר־ע;יע

 נע־ דורכנעפיהרט נעטריי ם״קט״ט אין
 «וױי• רער פזן סטרײסס איע אין י»רען1

?אטע;אריע. ס«*
 1914 ^װייטען פעריאר, םלומזח דער

"א זיך מיט גענראכם חאט ,1018 און :V 
>vm פין ענטױיפלוננ דער אין giro nn* 

 זיך רענט רעכירוננס רער װע<ען רין
 פון מדדיקט סםרייקס, אין אדיינזומי׳פען

on אין פארלאגג נרױסען pngno m* 
 אר* און מאטעייאלעז מרחסח פון *יאו

 די פאר נױטינקיים עחפטער פון טיללען
pr’MPagn«g ,זיינ«ן ומלכמ רןגיריננען 

 און םלחסח, דער אין גע־וען סאת׳י׳טט
 וואס ארםיי נרױסער דער םאר ספעסער

 לאנר, אין gn נעװארע; גע׳פאםען אי«
 נעםען נעזײאוננען נעווען רענימננ די 1אי
 בע־ אויך םgח ׳,חןרכ ׳טטעלונג. אנדעד אן

 מרארסם ogn מן ogn רןייע g טפיןלט
 אר״ די פון װייען גוטען דעם יפחאלטען1א

 oroeorgo נעװען ז״;ען pgn נייטער
m יי און אינתסטריסן דיזע אין n« 

ipavmagi ogn איהר o'ogmogpoiM* 
t« די ארבייםמר. די *ו מסעלונ; 93יי h j 

un איז timipw םוז מױפטזעכליו c n( 
ogn באסרייבער די m  r.c אינתסטריע 

m *ו ערלדינען נעפיוזט ח«מן ’t’yg’in 
”pjrc rur סון ט־ילען דױנטינע סאנגע t* 
ongo אנארקאנט איז עס ױן ing im 

nn פרן פױי;*יפ g r” g’p’o;gp| און *ng 
 און מניחת *ו בא*ו< אין ניסרי״ש^,

in yw r פון nn .מ«ם«
m אין o ytn יאחר nn ogn םרייד״ 

ot'ig’jn אין gpnvog דערגרייכט ngi 
ogn on א ׳פסיפע. מױמ «  nn אין 

 פארדאפעלט כניעט זין ogn ngnyo ואר
t* סרייי nn אין מסמדסיפ די ru גא־ 

n  ogn ארנייטער־ ארדפנידרטע
g no ו גראד, נןוױסען«

n u nyw

n• סראנע ogn iwiro סטרײ־ «ו רעבט
 אגיםנע־ ניס nng> םיער רי אין איז קען

 אױסנעועחן ogn עס ,lynguvi חייכען
 זייערע זאסרען i»o?gn *דרים n״a וד

ly פאר נחות e y ir. רי אין אבער yuvyp 
 וױרעי םרזאע vrn אין nng׳ *װיי

 יעתר g יין |g אױנען פון אמיפועפוסען
 אינער־ ז״ן נ־ט װעט oy xngo ׳פארםער
 ogn tie פרא:ע רי ogn ,|yigt iv טריבען

yoyiynigaoig ארנייםער די םון רענט 
 ווי־ זיי װען «ײס nny’ *ו |,yp״noo *ו

 אינדוססריע, יעדער אין און |go ogn ל׳ון
 yooonHr •n ingnyi igo «ו חײנט איז

vigno אין gpnyog, םון און uityn nn 
 אד םיפיע og חענגען yrono nym פון

iy>gno nyn פון nyny’nooni'g *וױנ 
טינסייט.

Igrpgnooigpyn nyoiMiyrgt nyn 
ng’nyo אי) װאס ivoipyi װפ* נאכ׳ן 

gp n#’* פ^וטיר׳פטאנה  |yiioyi ogn 
ivigo פון nn ¥אין אינמסטרי nyog*' 

nynyimy ,gp ניט nyango״nyng xyo 
 ngo* ז;ך ongnyi גיט גלאט tyagn זיי

jn>nyi| בוים n ogn |yoy?agn» n, 
ogn non'o יך ג׳יט? T in  .oognpyj 

0"t  nyn םון yi'M nonno nyn) די *yi 
jynyi )yiiigny די «on״*yiiypgj nyo 

ynyc m פון roB yny*n־iy«ny זײ און 
nygg oynpKi ogn ]yognriu |y:gn

•n
g»

oigtvio«ng ו פארחאפוגג א* 
noo״ga yinm ep׳*ynn,| פזוי m 

n ,•yi, אינתםט־^ן װינטמסספ 
rnrnn vrn .mg? םון ryn n g n i n 

OBMoyiAMg oog ivnyn pjy oyn |yiyn 
on'oipyipyouin’in פון  yiyvrngB n 
 ov װי אוים גאף ogn |yyo"0 זיי און

״ ויף לױנט  ivigp iy אוס ,iirooya אס ז
lyonnpyi ivog םון מאנס רי nn פפלײ 

yו אויף ׳פטאאם פון און ״« *nyoiiM 
ypnn| ,אייפ׳ן םטרייפם |yoD?gem 
אוםן.

 גייפינפייט 'n זייט, nyo"ny nyn פין
 אין gn ivigngx אינתםטרי¥ל¥ ׳n פון

mgp ו» ivpinogo ון« lypnnnyoiro 
 nyo,״onM n םון סאכט yniyopgn רי

ytgn o זיי lynynnMO חלןי׳ן n| םון 
vngyo n  ivcgryi ogn ,p"nuo א סון 

oiriyuwnyyi ,ארביטריי׳^אן *ng' o'q 
gn piMnyi nn ogn P'm* |yn אין ?nig 

 nn .vogio'ig yognr גאגץ א נאקוטען
nini איז ogn מען נול ווי oy ogn םאר־ 

yoiiyi) איז oy איז און לורגפאל א נעײען 
 gnyi* פארביטען y?yo yoonyo רי אין

nc Tig iyn״Ign'no'ong nyi'?'n.
ogn yp'nyoo'n 'n nyog איז gn 

pm ivngny; |yogry« ״»o נחי־ לי סון 
noo yo״*”noyio'ig |yogn yp?yn ,op 

mg? ogn o?yo רי דװןי ?yovy צװײ
pnig |y»nyi. זיי ycg?rgo |ypgn| ו זיד 'g in y iv i typgn nrvg ״>oy ׳טטוים1א

0? 'g• nn  ngo [yonyi iy nyn'ii' פון 
oig'in »n lyp'nriyoiig i*, 1אײ טים׳ן• 

y׳na iv. Pirn* |yi״*nyo” ong 'n |yn 
 ס?חםוד nyn״ngo oyn iy p'niy יפאםס

n g ,"nigony״yn פון ytoyp yo'ni 
yogn| זיו jyo'iiy o?yp'iioiy װע?כע 
r oy״iyi אויך noo yo'ni h  |ynyi״op 
 nyo״ong ?ngoe׳ און onyi«״ 'n פון
”yi״o .1919 אין t op” noD ytn n| 

ngor nn — ,;yngnyi onyoryi? 
noo״p א״נשאף איז *yi «p'nnnyoiw 

yngn| טיט ny?goino g פון סאכט gB־'? 
yאין ״ gn •|yoMn?go, ,אטיײ־ןי! t'g 

rn 'ii p irv גענתיכם yiy' ingfiiyg 
y'ngyo םין nn ״po'?yytyiiiig״po "o

 אעטע־ 'n״ באריהרען װעיכע סםר״לס,
iveyn פון Bg O M,* סארט דער

noo״op פון iiy nn״jf'ngiyogp nyo 
mVi lyniyag nyn'no p 1אי ogn וױ ir

*gc v> םטרײ<ן םײנערס םון 
 צי ױף <עםר#כס פיעי דם רעגירונג די

 סלחםה־ רער םון געזעץ םים׳ן נ«נוצען
 ̂ו•־ אײגעגסליןי מױן ה*ט וחניכער צײם,

̂יעבט  געװא״ געטאן אי« דאש ןױיט. ךײ\ ג
סטרימן דער אויםרײד, אונטער׳ן רען

 אן פון ראדוקציאן6 ךי #■נע?וטעיט ו^ט
 נויט־ עחןוטער דער םון איז װאס ארטייועי

 סטדײק דעם םון םיחרער די װעגדיגקײט.
 בײ דער און געװארען ארעסטירט זיעען

 געסעטעים געמוזט וזאט סאסף טעדער
 אר־ נעווװאועענער םין » רורף װערזגן

 ״וױדער סטרייק שטאוזי דער כיטרײ^ן.
 קאס־ א דורך געװאחנן דערטרונקען איז
 קאייםאלייטי־ דער »דן זיזויים פון פײן
wאוד טאקמ לאגד, גאנצזנן סון •רעסע ־ 

 סטרײס דער דאם אויסרי^ זעימון טער׳ן
מ ר ן ה נ  סאבריקען אין •ראדוקציאן די ש

 די — ארטײןיען, נױטיגע סאכען װאס
 םון אראדוזוירט װעחש װאס אדטיסיען

טראסט. עטאוזי
 האט סטרױמ דעם םון דורכםאל דעד

 די ענטסוטעט גיט האר א אױף אבער
 |ym אגזעדיקא םון באװעגונג ארכײטעד

 סטדיײ צו רעכט דאס פון יראכלעם דער
 אינ־ דער םרן כרעגט^עס איע אין קען

 ארביײ די םאר איצט מטעהט דוסטריע,
 שאחי אזוי פונקט אםעריקא אין טער

 און מיחםדז דער םאר געװען איז דאס װי
 מןותע אששר קילינגט עס נאכדעם. גיײך
 אין ענםריאיט װאס טראגע, דית װאס
 םון זאגען, צו אזוי פוגדאסעגט, ojn זיך
 םון םראקטיקע די און פילאז^פיע דער
 זןוז ארכײטערשאםט אתאניזירטער דער

 טאגעם אױם׳ן װידער אונז גײ איצטער
 די װען נאכדעם אי? דאס און ארדגונג.

 עקזיס־ אמעריגןא pK כאוועגונג אדכײםער
 און יאהרהונדערט, א כםעט מױן טידם
 אויםץ איז *#עםיין אין וחוילט די װען

 די װען צייט א צ״ט׳ נײער א םון שוחז<
 אין n>roo די אינער נעהםען ארבײטער

 •אייטיק. דער אין און איגדוסטריע, דער
םארא־ דא •ראכילעם דער איז אכער דאד

 חרך וחנחון נעיעזט ניט וןאן עס און \vנ
^ויסםײדען. עס ז*יל סען װאס דעם

 ארכײטער די דאס איו, םאקט דער
 מוקומען גיט נאןי האכעז אסעריקא אין

 דער סטריי<זעז. צו רעכם אכסאיוטע דאס
ר זיעע און קאאיםאל אמעךישאנער נ כ ע ר ע  ג

 n און קירכע די •רעסע, די טזןרטי̂ג
ץ זײגען #ריכמר ל  אויס־ םארנוםעז *

̂נרען  n vm װי »ון וחגו םעאריען, צ
ניט אדמר י* זאיען ארבײטער
 ריכ• פון מגפדאײדונגען די און סםתיקען״

 or וױ וײנען, מטאאםען מאנכע אי( סער
מ נ ײ  n עמויבען וואס אזעלמ, אטיױ ש

עגםמײ- ןײזע צו רעכט. on ארבײםער
 תכסיר די טון

jw w m דײ

 אר- געצװאונגענעם א שון אידעע דער צו
 אגגע־ גאך עס רואט יעצםעגס כיטרײ׳צאן•

 ד/ר טאר באװעגונג א םון םארם די נוסען.
געריכטען. אינדוסטריעילע פון אײנםיהרונג

 קאורט אןא איז סםײט קענזעס אין
 לעגיסלאטור די געװארען. גקמאטען ׳צוין

םון םײסטענס באמטעהט װאס דארטעז,

no *ביטער ju w p אם vn וחט״ נאך* 
ם״ארא rwyt n איצט ytn ®ארם ו̂ו

 ■א- װעיכע און אננעחםען, װעיען קעטםע
 בחננ־ װעט עס סאגסעקװענצען ליטי׳טע

 א אדער זיעג, א ארבײטער n פאר גצן
םארמסט• םאמױפיגער

n ראם :אזױ #אלזא #דינען פאמטען 
 איז סטרײקען צו רעכט אומבא^רעגקטע

 נעװארען, געממן גיט ארבײטעד די גאף
 אפ^נםלײ דאר םון גים און ,rum פון ניט
 אנראדע* חגר םון יאגר. פון סייטמ כער
 ארגיײ ^מאגיזירממ די האט #אבער דיט

 ארונםאר- גיט חגכט דעם פזן טע^אםט
 דער איז ױד. של קוצזז א אםימ געגעבען

 דערײארםען םען מעג צוקונםט נאחענטער
̂וען א  גע־ דעך אין קאפיטע* דראמאםי

 ארבײט צװיאאן קאם* חנם פון מיכטע
 י<*אם«י א אםעריהא, אין האויטאי און

 קלאר םא< איצ שאד םאי איץ יחנמ װאס
 רעם אריוי לאנע אוםבאמטיםטע רי םאכען
 אזן שראביעםמן, איגדוסטריעמ פון םעלד
 אר־ אתאניזירטע דער פאר יפאטען װעט

 איג• אן אטער^א אין גאוועגומ בײטער
jw-unt נרױסען א שון וואםען דוסטריעלען

tv געזונדייםם ױעגע omaropy? פ«פודערע קוחוע im r זיר וױ און 
אױ״ םאן «ו גיט װ«ם - קרמגקחײטען «ון *ויםוװחיםעו

וועקיישאן. אייער
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onyongo, יס?אס״םיט vn yoאי| ׳ v n S g  o n אז ט אנ a ז o m ̂ײ״ •52יי5 w 25» i ביױז׳ fin ww !2L 1״י  אנגענוטען 1920 און 1919 םון װינטער

 ארכיטרײ־ ג^צװאונגענער א פאר געזעץ א
 אינדאס־ אװ ׳קאודט א גע׳צאםען און
 וגיס דיזןך״^עזעץ רייי^אגס/ טריעי
 מאורטס אינרוסטריעיע די סאכט נרױס

 אזוײגערױ רי אין םטרײתס פאדבאט און
 ראס לאנר. םון איגדוסטריעז הויפט פענע
 n פאריאשען זיעען עס וױים װי וױיזט

 אידצצ, אנםי״סטרײ^ חנר םון אנהעעער
איביטדײמאן. נעצװאומענער פון ארן

 ^טרײם דער דאס םעגליף, אמ עם
 קאד• דיזען צוליעב ענכדטטאנען איז וואס

 ארגאניזד־ דער צװימען שונקט ריגאיען
 און אםעייטא אין ארבײטעספאסט טמר

 באװאוסטזי״ גיט און באװאזםטזעיגע די
 חערמאםט דעד פון אוגםער׳פטיצער נינע
^ר וועט #<ןא«יטאי םון  1װערע געלעזט א

 אזעלכע אײנצוםעזחנז םאספלאג א דודף
 גןאורטס איגדוסטרימ?ע נעצװאוגגעגע

 פאר אניטאציע די לאט־. גאנצען איבער׳ן
vm אינ־ דיזע שון איעפיתרוגג די געגען 

 צהה, גרעםטע די סאודמס, דוםטריעלע
 בא־ ארכײטער די װאס אנ^יגעױע אדןןד

 ווען אירגענד האם אםעגיקא אין וועגונג
 די קריסטאליזירען ו\עמ זיף, נעגען געהאיט
 צד םראנע. דער איבער ל#גד אין מײנונג
 דארםען אןיך מוין וועט דעם פיט זאמען

 זאגעגאנטען דעם ורענען ווערען באשטימם
 םון םראגען און פובליסום״ םון ״רעכט

 פון אינדוסטריען הױפט די אח סםרײהס
 שובלײ געחײםניםםולעד דיזער — לאגד,
 אין ארויסגע^טעלט ווערט וועלכער קום,

 איג- גרויסער א אן געהט עס ווען םראנט
 םון אינטערעסען ״רי האמזי. דוסטריעלער

 אילע פאר פאל אײן םוזען וועם פוכליתום״
אין דיכטיגעז רעם געפינען םאל

אםעריחא. שון לעב^ זמאנאםישען
 מרעכטער• כאשטעחן ארגײטער די
 זאד אזא ניט עהזיסטירט עם דאס וױיזע,

 םאר און אן איז װאס *אובליקום״ א ײי
 טזעכליךrהו םאקםאד, באזוגחנר א זיף
 און זײ צװי׳פען פאמי א צו dd\p dp װען

 זײע• דאס חגגיןען, זיי בתים. כעלי זײערע
 א םאל דעם אין נזמנןשסו אינטערעמז חנ
 אנדעחנ וועלכע איתמגד םון וזעמד סןי

 װידקליכע אםילו ארער אויסגעטראכטע,
 װעיכען ציעמענט, אן פון אעטערעס^

פאדא־ מלעגצנהײט אזא בײ םאכם טען

 אננע• שטארט #אר רעיז א
שטעלטע.
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םאגעןן דער

מ ה א ל - ם ק ע

 צרקיעחרם מיר האבען םאל יעצטען
 םענמען יעדען םאר אי? עס װיכטינ וױ
 אײנמאל כאט׳פ וועקײמאן א האבען צו

 סארט א פאר װאס אױך *יז יאהר« אין
̂ע דורכ׳אניטליכער דער וחנקײשאן  מענ

 לעק- הײגםיגער דער אין זין. נױטיגט
 םאנכע אױןי אנציעען םיד וועיען םמור

 םא־ עס װאס םיסטײקס און םעהיעמןן
 װעחיײ א אויןי םאהרען װעלכע די, בען

 מא־ װאס מיסטײקס און םעהלערעז ״אן,
נוצלאז. גאנצען אין װאקײמאן דעם כען

 װאס פעהלערען potsnp די םון אײנע
 ױיער אויף םאכען מענשען מעהרסטע די

 װערען צו םארווך דער איז וחמיישאן
 אײנער װאס םראנע עחטטע די םעמ.

v צוריק הוםט ער װען דך מטעלט i א 
 ער געװיכט םונט וױפיעל איז, װאסײעאן

 םראגע זעלבע די און צוגעקראגען. וזאט
 אויב םרײנד. ?ײנע »ייר איהם שטעלצן
 סוגט צעהן א צוגעקר^גען האט אײגאד

 ערפאי;. אן געײען װעהײ^אן p't איז
 קײן צוגעהראגען נים וױעדער עד האט

 פאחפײענ־ אומזיסט רp האם געװיכם,
צײט. זײן דעט

 זיך ?עצט געוױכט, נעװינען צו אום
 שנעל אזוי עםען קאונטרײבארדער דעד
 און טו־יץ, םון ארונטער מטייגט צר װי
 ?עצט ער ביז עסען צו י1אוי ניט העדט עו
 םאהרען צו טרײן, דער אױ*י צוריק ויר

 דרײ עסען צו געװעחנחײמ די הײם• א
 אוױי. אינגאנצען ער גיט טאג א םא<
 װיםיעל דעם, אין בלױז זיר װענדעט עם

קריגען. עס קען ער אםט װי און ׳טפייז
 הא־ סארט אזא םון רעזולםאט דער
 װעקײשאניסט דער װעלכער צו דעװען,

 םאר־ ער דאס איז, געװאויגט, גיט אמ
 פאר־ א האם און טאגען דעס ןיך רארבט

װאקײ^אן. עמערםען
 םיעל םרינקען םון אז גלױבען םאנכע

 טרעםען זײ אויב פעט. םען װערם םילך
 םעל״ גענוג דא זײנען עס װאו םארם א

 םילך םיע< אזוי זײ טרינהען קיה, סעדיגע
 בארדערס די *- זײ אין קען עס װיפיעל

 זײענדיג ניט ארײן. — בהטות די גיט
 מילר, סיעל אזױ םרינהען צו געװארינט

 ״דײעריהע׳/ באךדערס אתלכע הרינעז
̂וריירען און םאגען, ^ויזען א  אנ״ גאך, ם

 זעלבע דאס גע\ויכט. געװיגען צו «טאט
 קו־ װעלכע אײער, פיעל עסעז םיט איו
 פון פאליצעס סטאר די םון ״פריש״ םצן
 םיט און סטארם, גראםערי יארק׳ער נױ

טשיקען^ אדער ם<ײמ םיעל
 םון אײגע נים איז געװיכט צוקרעען

 אויב װאקיימאן. א םון אוינוגאבען די
 האם ער אדער םאגער, צו אח אײנעד

 םארלו̂י אץ נעװיכם צוםיעל םארלוירען
 דאס איז קראנתדױיט, ערנסטער אן פוז

 םאר װיכטיג זעהר נעוויכט צוקריגצן
 תרכשניטליכעז דעם פאר אבער איהם.

 גע־ צוקריגען נויםינ גים איז מעג?ןען
 מענ־ םעהרסטע וײ םארקעהרט, װיכט.

 צו־ םעםס צופיעל ביםעל א האבען עען
 גענוג נים האבען זײ װאס דעס <יעב

 םעםיגתײם די אח עהסערםײז, םיןישע
 איז זיד באדעז דאס אדער קאוגטרי אין
 נעװיכם זײער ביםעל א רעדוצירמ ים,
טמן. דזןרםים זײ ברײעמ און

 נאר געװיכם, פון .צוקריגען דאם נים
 הויפם די איז געזונד צותריגען דאם

 דאם און וועקײשאן א םון אויםגאבע
 אנ־ פארם, א י1אוי עםען זיך אוועקזעצען
 קענען צו אום קישקעס די צושטאפען

 םי̂ג א געוואונען האט מען דאס זאגמן
 םון אײנע איז נעוױכם םונט צעהן אחנר

 װע־ םעהרםטע די פון םעות׳ן הויפם די
ק״שאגיסטעז.

 ערנסטער זצהר און צוױיטער א
 סםיחיחטען א אין פאהרען דאס איז טעוח
 די איז האםעי ,״םעשאנײבעלי אדער

 וואו פלאץ א ים, בײם אדער מאונטעינם
pd\ םעז םייחגז צײגען נים זיך טאר 

 דרעס״. ״איװנינג אן אק אגגעטאן געהם
 אזא צו נעוואױנמ זײנען װאם די םאר

 מײן ווצקיישאז די ברײנגמ לעבען סארט
 װעל־ צו זעלבע דאם איז עם ניט. גײעס

 ױי־ די, םאר געוואוינמ. ןײנען זײ כען
 געהז צו נשואוינט גימ זײנען װאס דזןר,

 אזא איז אעעצױנען, שטײױ שמענדיג
 איז אפסומעניש, אםת׳ע אן װעהײשאן

 זײ זײנעז אהײם צוריק הומען זײ װען
 וױ אױסנעםאטערט איז םיעד מצהר נאך

 «1אוי אװעסגעפאהחגן זײנען זײ איידער
װעקײשאן. זײער

 גע־ זײנען וועלכע ארבײטזגר סאנכע
 (שיתיען ש׳׳ם פלײן לערגען צו װאוינם

 לשון) מאםע פראסט אויןי קארמעז, אק
 צו אוחי צײם םרײע זײע» אויס נוצען

 שייעל. דיעזצ! אין עהםפערםען ווערען
 כמן דאר^ ?אפ אין נעטג, דא איז צייט
 און םאהיצײט אײן צװישען געהן, טט

 נוצט שטוגחנן, פאר * דויערם צװײםען
m אוים

 װעיכע אימענד חאכען אדער שפאצירעז
p איז עקסערסײזעס אנדערע ir -אפנע 

רעדט.
אפם־ האסט װעסײשאן סארט אזא

 וואס נעלד דאס אנער טייעו/ זעחר מאי
 זאך. הויפם די ניט איז פארלירט מעז
 צייט קורצע די וואס t,א ערגסטע דאס
 אחן םאראיבער געחט װעקיישאן םון

 פער־ אזא םאר גוצע; װעלכען איתענד
 טיע זאםיען צו געלצגענהײט די זאן.

 װערט אדבײט וױיטערע םאר סרעפםען
 אנשטרײנ״ צופיעל די און פארשפיעלט

 מאטערט ׳&ייעיען, צוםיעי פולם גונג
 פער־ אזא םאר אױס. םעהר נאך איחם

 נעםעז צו ניט גאר גי״כער םיעי איז זאן
 סארט םין אזא •איידער װעקײשאן Iקיי

^ 1 - װעקײשאן.
 װאס די מאכען טעות עהנליכען אז

 װצקיישאז• נאנצע זײער םארשווענדען
 אוז בעמ אױוי קלעטערען צו אויוי צײם
 אזא ארבײט. שװערע אנדערע טאן

 אכער םאס א מיט נום איז טעטיגסײס
 םיח זיד זאל סען אז גראד אזא כיז ניט
אייסגעםאטעדם. *ען
װעקיײ זייער םארברײנגען װאס די #

 געװעהנ״ זיך באתן #ים נײס װעחײשאן
 נאנצען y און ים אין טאג יעדעז ליך
 דאס װאסער. בײם ױי םאויבריעגען טאנ

 ב״דימ א אין נאקעם, חאיב ארומנעחז
 זונינא אין לוםט םרייצר דצר אױןי סוט,
 oy סערפצר. םאר׳ן נוט זעהר אי? טעג

 פרײ גצגוג סריגען צו הױם דער עריויכט
 צו־ דאס אכצר וונען־שײן, און לוםט vש

 םיעלע םאר און ים אין באדען זיך םיעל
 אײנסאי כאדען זיך שעדיץ־. כיענשען

 אדער צעחן צו טאג, אין מאיל צוױי אדער
 אלעס אי« ׳מאי יעדעס סינוטען םוםצצחן

דארןי. מעגש דוכשניטליכער רער װאס
 זײ וױ שנעל אזוי מעגשען, מאנכע

 ב<ױ ױ' װעיען װאסער אין ארײז געהען
 אזעל־ פאד ציטערען. צו אז םאמען *יז
 װאסער אץ םארביײגען איז מענשען כע
 די מעדליך העכסט צייט לענגערע א

 און ביױ װעיען זײ װארום אורזאכע
 װאס דעדםאר, איז ציטערען צו אן סאנגען
 גענוג ניט קען כלזט־צירקויאציאז זייער

 אפ* װערט װעיכע חױט די אנװאריסען
 מיט באריחרונג אין קוםען םון ;עקיחלט

וואסער. קאלט
 סאר• pאי אין חאלט הויט אונזער

 קומט ױ װען סיעציעל װארימקײט, לירען
 איו װאס עטװאס מיט באריהרוגג איז

 דער םון טעמפעראטור די װי קאלטער
 אףיין jyoip םיר װען זעלבסט. .חוים
 די םארלירם װאסער, ים קאלטער איז

מעכאניזם דער ;װארימקײט םיעל הױט

 טט װצרט
 צו חיץ סוסעגער

 N וחנרמ ov װצן װאױם. דך
 פאריוס• רyד װען ׳חײסט דאס
 צוגעיןומ/ די וױ גרצסער איו

האי*ט, to פיחיצן
to  jmi ׳צטארה םיחלצן 

 םארלירען to װען ׳חײסט
 ציטעיע̂ן צו אן to םאנגצן
 צו פארזוך א איז טצרען

 דער חרך חיץ סאס עקסטרא
 םוסקול-ארנײט מוסקולען. די

 ןyציטער דאס און װאריסין״ט,
 f וןערפור פון פארזור א רום

 א אױף איו עס װאריסען.
n אױוי מיטיען געװעחגליכע 

 ד« זײנען װארים לזערפער חום
 אדױ• נלײו פירו נערואן אזא און

 ארנײט, דורך אץ װאסער
T פרובירען עלןסק־־כײו, f 

H מען. I
pvor ,אר^ אײן אױוי שנ\'ל

 היחלט װאסימ קאלט אין איז סען
yo Jv זעהר קערפעד דעם w| 

 גצחץ, שוױסען, טעטיג, דין דארום
pH ty באדט tvo װען יװ אז« א, םעה i 
 דיחי סאיט, פיחלט סען וױ ^על אזױ
 רװך און #װאסער םון ארױסגעחן סען

T זוכען עקסערסײזעס פארש^דענע t 
צואװאריסען/

CTe8e8oq*9egeaoCTQ9C8COT08oeoec90B0909C8cj9oaoB0809oeoeoecgשמועםעז עקאנאמישע
 איעענע זימע שולדיג איז סעם אנקעל
 װערט חגר דאלער. ביליאן 28 סיטיזענם

 םארגליױ pא אבער איצט איז דאלער םון
 50 בלױז םלחםח־צײטען םאר די מים

װײניגער. םיעל נאך אדער סענט,
נאציאנא־ םאר־םלחםה׳דיגער אונזער

 א בלױז באטראםען האט בױדזשעט לער
 אבער איצט יאהר. א דאלער ביייאז

 ביליאן א צאהלען םוזען סעם אנקעל װעט
 דעם אויוי פראצענם בלױז יאהר א דאלזןר

 אונז ?ײגעך מלײעס די חוב. נאצי^ונאיען
 אבער דאלער, ביליאן 10 שולדיג טאקע

 אינםע־ קײז אםילו זײ האבען איצם ביז
געצאהלם. טט רעסט

.P די באטראכט איז נעהמענדיג
 או] נײװי םאמרעסערטע אונזצר ׳י. אװ

 מלחמה״ די צו פענםיעם די ארםײ,
 באגריײ צו לײכט איז ׳גל. ד. א. הרבנות,

 בױד^עט ביליאנדאלארדיגער א אז םמן,
 צו םארגאנגצנהײם, דער םון זאר א איז

 וײן אים׳צסאנד ניט װעיעז םיר וחגלכער
טך. אזוי אוםצוקעהרען זיך

 װעט ביודזשצט נאציאנאלער אונזער
 צוזײ אדער דור א םון בדפר אץ דערםאר

 *אנג אזוי ווערען; םארקלענערם נימ
 אפצאה- ניס װעלען םיר ווי וועניגסטצנס

חוב. נאציאנאלען גאנצען אונזער למן
 םון םארמלינגען וועם בױדדפעט דצר

 יעהרליכען םס פראצעגם 10 ביז 8
 דער אץ װעם און ם^לקס־אײנקונםט

 די 1םאכע הצכער פראפארציע זמלבער
לעבצנכדסאסטעז.

 די איז אבער, זײט אנדערער דער םון
 <ע• די אז םאראינטצרעסירם, חגגירונג

 וחד ביליגער טם זאיען בצגםמןאסמען
 םײע- ניט זאל דאיער דער אז n* רעז
 םון חוב נאציאנאלער חנר װעחגן. רער
 נים און דאלארס איו רעגירונג דער
 װערטה רער אויב *ון ;סחורות קײז אין
 אוײ איהם םיט וועט טײגם^r דאלער םח

 נאציאנא־ דער שטײגמז אױך טאכמםיש
 נאר נאטיריליך, םארםעל ניט חוב, לער

םאהטי^
 פייװאטער א װי איז, רעטרונג יעדע

 צאהלען צו םאראינםערעסירם חוב, בעל
 םטמדװערטה, דעמזעלבען \m חוב איהר

ע9* איהם האם זי וועלכען אין  און ;\י?ז
 דא- דער זאל דור א םת משך אין אויב
 םאר־םיחםה־ זית צו אױםװאססען לער

 דאלאר־ 100 יעדער וועט ווערטה, דיגען
 200 זײן וחןרםה םאקטחפ באנד דיגער

דאלצר.

בוהשטײן א״ ®וז

עס אױב טעקסעם. זאסיען צו קײמען
 בײ 0 זאםלען צו שװער איצם אװזר איז

 םעםערr איחר װעט דאלער, ביליגע ייאן
 טײ״ מעהר ?אםלען צו זײן שװערער נ*ר
 װעט דאלער טײערער א דאלארס. צדע
 סאנעטארען דעם םארקיענערען סתם

 איינקװםט. נאציאנאלער דער םון װערטה
 ביליגעד, װערען װעלען סחורות אויב
 אױסגעיי אינקאם נאציאנאלער דער װעט

 און סלעגעד װעחנן דאלערס, pא דרייןט
 אנ• טט אויב װערען, װעלעז רוחים די

 חלע״ רעלאטיװ װײניסטענס איז סאיוט,
 װצלען חחים לזלענערע רעיאטיװ נער.

 אן איז pוr טעקסס קלענערע בריעגען
 דער םון םינאנסען די און זין אבסאלוטען

שװעריגהײטען. גרויסע אין רעגירונג
 דריקט אנגעיעגענהײט נאנצע די

 םון סתירות גרעםטע די םון אײנע אויס
 pאי םון :סיםםעם קאסימאליסםישען

 עסאנאםי״ צוליעב רעגירונג די םוז ױיט
 עקאנאמישען און נלייכגעוױכט שען

 יע־ הױכע די גצגען קעמםעץ םריקדען
 שװע• ■אליטישע אלע בענס-קאסטען.

 דרעהען רעגירונג אונזער םיז רינקײטעז
י. א. .p ה. די ארום איצם זיך

 א אלס אבער זיים אנדער דער םון
 די־ רעגירונג די איז חוב בעל •ריװאטער

 .P וז. די אז פאראינםערעסירט רצקם
 אי? עס װי נאר נים בלייבען זאל <ג א.

 דא־ דער די5שםײמן,^ נאך נאר איצט,
 זאל זי און ביליגער וועחנ^ אלץ זאל יער

ץ אים^פטאנד  גא־ חןם אויסצוצאהלען זי
 זאמ־ קענען הײסט, דאס חוב, ציאנאלען

^yopyo םעהר װאס יען
 רעפובליקאנימזנר א פון םענדעגץ די

 העכע• צו נאםיײיך, #זײן' װעט רעגירונג
 זי אויב אימפארט־צאוזלונגען. די רען

 דיױ איםפארט העכערע מים אסאל האט
 הײ־ םון ■ראטעקציע די בעצװעקם טיס

 אױסלענ־ געגען םאנוםעיו^ורער םישען
 האבען איצט ?י וחןט קאנהורענץ, דישער

 #גײסט דאם תירױן, עןrאל'pםים דעם
 די םון הכנסה גרעםמרער אין טיט די

דױטים. אימסארט
 אײנע װערמן װידער וועט מאריזי דער

 צװײ אונזערע םון הויפט״אישוס* די םון
פארטײען. נאציאנאלע יקע1גר

 א וואלט ^«נדפונ?ט ארבײמער םת
 א װינשענסװערם. נעווען טאריזי הויכער

 דעם םאר?תנערען וועם טאריף העכעדער
 הייסמזע די םארגרעסערען און איםפארט

אר״ דצם געבען וחנם װאס פראדוקציאן,

rױ װעם ׳גוםא יאנד אין טאגד M T t• 
i אינטעמאציאנאלצ אױף שטױסען n r

I ריגסײטען.
fm tynyDrN3 iw די 'p jn im r 
 •am M םון t»* אסעײקא װאס דעם,

 •fW ?רעדיט^ר, א גמװארען טאר-;אציאן
g ivo״gBgn 10 איז m ?ir י ^  1נ

•n  ?MO'BMP nyn pg |yri'y *n .n?gi 
pg ri?p inyn o?ngyyi jyi ייספאר״ 

ninino yon'o 1א| o a'lg׳n ןמד װעמז 
nyniM [ynyp ,טאריוי m nm  |y?yn 

1 nig mpim?ypיט |•y?ngy |yiyp
pniyo oy'g p ir זיי nn tg חוימד 

ny?gn־oopp׳i?ny r n i” B׳oa ניפ זײ 
jin  t'B'iM oiyygna p<p tv?.ngy iy 

 on mv?yn |y?yn ט־ר nypg ינ1א
 םאלזןן, ongBO'g nn oyn טאריזי,
in םיס׳ן  oyn ongBO'g po |y*sB 

em װערטה  nn?yi yr'niy?o'ig pa 
rnyn'i myi p זיעען ir, נgר myo 

BngBO'g nn ip?mb oyn oy .|v?mo 
im| מ>ט nonyn nn r'ogogo’iM on<g 

p i*no po, םמט nyoo1?־ .g n. •>י1 נ 
*y» |01M mtm «i'ig |y?yn nyyagn''M 

 yroiiwngy ny•״t po |ynyn תיבם
•D'loig «iiv Tig חעסייט

n iy, ״«* nag ooip ivoivsgo• 
ngi iy א yn rg  ogn pg nyo'nn 

I'M engBOPP nyjiig ogn ,opkb 
pngor אױםנעװאהסעז TO ogn pg 

lyi'O 'ii איצט ויך M pg on'g ngo 
 tngn םיר וױ #םאר? גרצסערען פיעל

םיחמה\ חור םאר בעדארפם
vw עתספארמ אונזער איו איצט 
 ווינד םון גרעםפר ביליאנען pא יעהרליר

 א mo װעלצן מיר אבער אױכ פארם.
 ®אר• נאך יצצםען דעם טאריןי העכערען
 נימ אײנמיד אײראפא וחגם ?לענערען

 »| קויפצן צו אוגז פון זײן איםשטאנד
 אױטאםאטיס װעט איספארט מיט׳ן

 גאנצצ די און עקספארם דער <ען
p יאגד. םון מעטיג?ײם שאםםליכע m 

 רעפובייתאנישן א אםילו זײן װעט דעם
רעמאקראםיאתד• א סין גיכער רענירוגג

 חנטרוננ רעפוביי?אטמע א
 n מארתיענצחנן צו שטרעבען אבער

 on הײסס, דאם םעתסעס, רעקםע
 םארגרעסעחנן און טעסס ?אם

 אינדירע?םע. די חטבון
 נאך י. א. .p ה. די םאכעז

 וועס סטײער־לאסם גאנצע די
פאיקס־סאסען. ברײנמ די



w m rsrn  Wh-m  r r»«r m m r m iftt,~ im  i r  m 'p ca sm  a im
loth, H Y., «fid#f <f»# id  oi Aumu/U 14, 1911, 

fa  ttclllftf it  ff ic lij fit# if  toffttffc grottd«4 for In •*etfo* l i l tשלעזינגער. ב• פון
ftftfcftfl««d ofi htunrf fl, 111#

*yw n  n  m yi* | l  f#nr * >*חר 
^gjgyynyg^* iy i ji# enyg«eg >gi 
iyr*>0״o vivowi w r%  r o  jyogtiv
iy fii •* 1fr iva’l  / י«מ*ל חנ■  ji*

מיך  *ועאנײ דער אין טוער yrnyc וױי
זסציסן.
 איז אלזא, סיסםעם, איןוטיגער דער

 .opJii«־־jgor יעדען םון םעחלערחא&ם
 טםא, סעםכערט רי םאר ^יעכט איז ער
 אין גרויען ^װאכערע די םאר ע^עי8ס

 פאר ׳פלעכט איז ער און טר״ד, דער
 די גיט ר»אט װעלכע *רגאניזאציאן, דער

 קרעם״ בעסטע רי קרי<ען צו סעגליכקייט
ספיצע. דער אױף טען

 מיר וועיכען דורך פלאן, דער איז װאס
 אױסצובעסע״ םעתלערען דיזע eg האםען

 אמאניזא״י די אװעקצומםעלען אין רען,
 ב#• געזינםערען סאלירערען, 8 *<יף צי*ן
\ 1 דען

 עק• רז^ענעראי דעם ס<ן פלאן רער
 איגטערנע^ר ד#ר םון באאדד זעסוםיװ

נעװ#ד געהייסען גוט איז װעלכער נאי,

 זעהר איז עס פארוױרקליכען. צד דיגטנגען י
 לא־ גרױסען אײן װען-אין אז גאטירלץי,

 םאר׳עיחגנע םארבונדען ויינען קאל
 אינטע״ די זיך־ זאלען דארטען אז טרײדס,

 אנזעחן גיט גרוםען קלעיערע די םון רעסען
 די פון אינטערעסען די וױ ׳עטארה, אוױ

 נאטירליך, גאנץ איז עס גרופען, נרעסערע
 די סון אינטערעסען די אז בײ׳פפיעל, צום

 װעלכע ספרײטארס, טויזעגד סופצעדון
 זאלען לאקאל, דעם פון סיטגלידער זײנען
 אױם״ מעחר םיעל אוםגעחײער קריגען

 וױ #איגאניז«ציאן דער םון סעריןזאםקײט
 טױזענד עטליכע די j\c איגטערעסען די

 סליגערס, טױזענד ®אר רי סיג^ערס,
 דעך ®רעסערס. סויזענד ®אר די אדער
 ױניאן אזא אין װעחרענד אז ׳איז םאיןט

 כרענט^ יעדער חאס כיאכער לןלאוק די וױ
 יאהרען לעצטע די אין טרייד דער םון
 צו ארציאנ#ל8רא6 ארזיפ׳נעארכײט זין
 ניט דאס האט מאס^טאב, זערבעץ דעם

 מאכערס וױיסט דער אין ■אסירט
 ױניאן טאכערס וױיסט דער אין ױניאן.
 מא^ין־ סיע׳טעל די וזײנם גאןי קריגען

 קלינערס די און םינישערס די ארכײטער,
 אײנ• קוטט דאס וױידז׳טעס. קלע<ליכע

 געוזאט ניט חאבען זײ װאס דערםון, םאף
 ארגאגיזאציאן, דער אין ?ײז.סעגליכסײט

 אלס ארבייטער, ספע^על־םא^ין אלס
 םארצוכרענגען הלינערס, און םינישערס

 דער םיט גײם זײער און קלעימס זײערע
 װעלכע אפרײטארס, די װי קראםט זעלכער

מאיאריטעט. ריזעער א אין זײנען
בײ^פיעל, צום אינערצײגט, כין איף

 פרעסעיס די אתןר םינישערס די װעז אז
 געהאט ניט װאלטען סאכער הלאוק די םון

 זײ װאלטען לאקאלס, איעענע זײערע
 לאי גוטע אזא אין גע׳שטאנען ניט היינט

 קײנמאל װאלטען זײ שטעחן. זײ װי גע
 װײדזעעס זײערע ארױםגעארבײט ניט
 צײט אין קײנסאל, װאלטען זײ הויד. אזױ
 אזא ברענגען געקענט ניט סטרײסס סון

pm זאל םען אז ׳בתים בעלי די אויוי 
 נאכגעבען. אינגאנצען סאדערונגען ?ײערע

 די םון לאגע די סאלטען: צװײ די אט
 און םאבערס, וױיסט די בײ סיני׳טערס

 ?לאוק די כײ סיני#ערס די םון לאגע די
 זײ צװי׳טען סאנטראסט דער — טאכער

 ^טאר?סטער דער ׳םיר זיף דאכט איז, —
 די וועלכען ׳1®יא יעי אז׳ ארגומענט

 איז אוינאעארבײט, האט אינטערנע״טאנאל
כעסטער. דער און •רא<טישסםער דער

דער װעגען פונקט: צװײטער דער
 אזא װענען אםילו איז עס םיהרער׳שאםט.

 דער אין רעדען צו אנגענעהם ניט זאןי
 א איצטער איז עס אבער עםענטל'כ?ייט,

 געמאכם ?לאהר מוז אלעס װען מאםענט,
 מעמבעחפי•. גדויםער דער םאר װערען

 וױיסט די אז םאלוט, טרויעריגער א איז עס
 יאזזרען םיעלע די אין <זאט ױניאן מאכער

 םון ענטװ^עלט ניט ע?זיסטענץ איהר םון
 שטעהן קענן צו םעדןזען םעהיגע גענוג זיף

 עס וױ דיענען איהר און יטפיצע, דער אױף
 די איז היגזיכט דיזען אין זיך. םאדערט

 וזינטעך־ זעהר מגיאן סאכערס װײסט
 אנ״ םיעלע םיט םארנלײף אין ♦טטעליג

 אינטערנעמאנאל. דער םון ױניאגס דערע
 די םון אײנע איז דאס אז גלױב, איך

 איצטיגער דער װארום אורזאכען גרונד
ענטװיקעלט. זיר וזאם ?ריזיס
 די אזוי? דאס איז םארװאס און
 און נענוג גרויס איז ױניאן םאכער וױיסט

 ענבד האבען יזענען זאל זי אז גענוג, אלט
 פעהײ מטע, םון ארסײ• גאנצע א וױסעלם

 דער אלץ איז תירוץ דער םאריטטעהער. גע
 דעם םון נרויס אוטנאטירליבע די זעלבער:

 צװײ• םאחטידענע אלע װאס דאס אל,pלא
 צוזאםענ־ זײנען אינדוסטריע דער םון נען

 אתאניזאציאז, גרויסע אײן אין געטריבען
 אײנ־ דעס סאר מעגליכ?ײט די ניט גיט

ארויסצוצײגען. זיך צעלנעם
 פיטגלידער טויזענד דרײסיג די װען
 לא?אל אײן אין אגשטאט אבער װאלטעז

 יע־ און עטליכע, אין אײנגעטײלט נעװען
 םאר• װאלט לא?אלם די םון אײנער דער

 אונטער אנגעלעגענהײטען זי</ג האנדעיט
 די װאלטען םיחרע״טאםט, אײגענע אז

 בא־ לאמאל יעדעז איז סענישען םעהעעחנ
 ארױםצױ געלעגנהײט די געחאט ?וגדער

 םראנט. צום ?יף ארויסצושטו^ען שװיםען,
 ־pp נעװען לא?אל יעדען אין װאיטען ,אס

 לא?א• אנדערע סארשידענע און זעקוםיװס
 םעהײ און בעםערע די וואו קאםיטעס, יע

 םאר־ ילאץ א װאלסען מיםנלידער גערע
 ײאיט אלע די צװימען םון און נוםעה

 ארױסציי־ צע?ענם םעהעס^ר דער זיר
 אנדע• די אין פאל דער איז דאס \וי ג*ן,
 אינ־ אינםער^מאנאל. דער םון ױני#ונס רע

 אלעס אאו סיסמעם, איצכיגען דעם סער
 װאו קאםיטע, אײן םון געםיזזרם וחנרט
 היײ חליין א טון בלויז געטאן ווערם איעס
 כתנגליכמייםען די זײנון \,ns9o םמיזן

d im  tut uw vm t n«בקסטע די זלײכזןן 
ym  W W m fr ,יתר^. m  m Am

 און סטײיקען, ואיען אור^טארס די 1א
 זאלען סיד׳צערס די אדער פךעסערס יי

 אײז tv פאסירען, דט קען עס ארני^ן-
 •דעסערס די — ׳עאפ יעס אין וײנ1צ

 זא״ — ב״׳צפיעל צ*ם פיד׳צעי, ד♦ *דער
VI) אונטערוזאגד״ װעלכע אירנענד פיחדען 
 אפגעזונ־ אן אלס כאס רעם ט״ט גגען1ל

 טיחרט פעחטארי חלאומ ,ד נרופע, דצרטע
 אינ־ פון «רינציפ דעם גא,י אנסאלוט ױ\י

 אינדוס* גאנצע די 4ױדא;יזם דאסמייאל
 אין אמאגיזירט איז ?יאו?ס פון טײע
ײן רט ײין י ז ו י ע ם ר ח י  א

ט ן v ו J ו ל ד נ א ח ר1 ו#ו 1 א י  ט
י ם ד י ו י נ ״ י מ ס נ ל  א

״ ♦ו ♦ א ן א י צ א ו י נ א נ ר א
 איצטער דא רעדען מיר װען •לז^

 סײממרס דרעס און וױיסט דער װעגען
 אמאדזאציאן איחר געםעען און ױדאן,

 סאר- ױ װאס גרוגד אױם׳ן פעחלערחאםט
 גרױסען אײן אין ארנײטער איע נינדט

 טיט ניט ׳טײכות pp עס חאט לאקאי,
 » םאר װאס פר#<ע, אמדוסטריעלעד דצר

 װעלען טיר ארואגיזאצי|נס-*לאן דיעם
 איגדוסטריעלע די ױעט םאדיעגען, ניט דא
 דאם אױף מדאן דצר »ון גד״פרא<ע1גר

 רי װערען. אגגעריחרט ניט טעדעסטע
 אין און טרײד וױיסט דער אין ארנײטער

 סונ?ט כלײבען װעלען טרײד דרעט דער
 מיט וזאנדיימען דיערע אין אימיג אי*י

 אזױ פוגלט ׳פטעחן װעלען ׳נתים כעלי די
 וױ ׳טעז,ז1גענ1אמעי/ איע אין סאליד

 װמן #איצטער ניז געיעטאנען וײנען וײ
לאקאל. אײן אין געװען אלע זיממן וײ

 אי- אזױ םון כלױז פראגע א איז עס
 זאל עס אז ארגאדזאציאן, די בערכױען

 ײנייאז דעי פאר כעסעד און לײכטער ױט
 םיחרען צו אגנעיעגענחײטען איחרע דםא
 די אמאגיזירען םון ארכײט איחר אין

 רעזול־ כעסערע די פרעען פון און טרײד
סיטגלידער. אלע סאר טאטען
 וױ ׳און ױדאדםראגע, דײן א איו עם

 םון אינדאסירט •יאן דער איז *עואגט,
̂ען, איע די  םיײ ovi האנען װעלכע מענ׳

 סעס־ גרױסער אוגזער םון צןטחיען סטען
 אר״ •רא^׳״ןער דיער אין כער^יפ״אי

•רינציס״טרײזזײט. ז״ער אין אי און נײט,
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,jyo'pjy^gtiv D^gvyj װאי־טען 4ד
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ly מעי־נעי אירג^נד אץ סי> אין iy ijg 
uyH נט4א דער פין וײט דצי״ פיןy ry־ 

 if ױיל1 ״);f גיט אולאיט "\P ״צאגיול
n לאדצע/ נאנצען איחר נ״ט וױל 'fg 

 דצר אין ױדאנס ysg &ין סא־אײדגונג
 1עgp^lfig/ 1 אין אינדיסטריע נאדעיל
 פו| אצטפער yooy3 yרyfrא |1פ טיױפ

'*v v " i V,\ ןאר im ;y פאדודריןיליגט 
frifii* ן •# # #

tHH לײכאי סענטימי גרויסע 
4ד׳ נױיטער פאי

rg פאיאײדדמ  lygpif אין כיחות
וױ איצט, איו i)i>yng: איכײטעי ד#ר
 איד- טאגעס ד#ר *pg אױס, זעחט עט

 ל^נאר צצנטיאל y;yi״״^gc ח מנג,
 כמחיין, ניאגלט, 1ד פון יוגיאנס

 y*g איצט lyr^f קיױגט און ױט׳עטאנר
 צ#גט־אי גרױסער אײן א*ן פא*אי»דנט

h ט״גט, דאס 4לניאן  fg ײ  פ^יטעל װ
 ארג^״ ייטעf>נgא-( »אײ!#י vj ס>ראן

 ״צטאײ ןיא נעהער ױץ איצט װע״ען טעי
צװעחען, ngc פא-איעיגט י,ער
 צענט״אל איצטיגע די »fm*eyA|jni וױ

״ פ-ן כ^פטעזזעג-ג *יגיא;. י^נאי  ײ
א״בײטער ריי״אן פעי-טעי*

 וועי״ט דעי אין גרעסטע די כטעט איו
 דטע, אלעײײ פאר טעדיכקײט איהר

 וױרקייף איו jyjjininggnii וױכטיגע
 iv אינריג 1אי עס #און גרענעץ, א אחן

n זאגע^  fg דעם אץ ,/גערעכטעק״ט״ 
pc jy^gj אינטעמע״צאגאל גאגצער דער 

̂ט כיפגדײסען נור יןען  yMj ד» ט
צעגטדאיע,

 לערפעױ״ ;ײע דאזעע ד» אכער כדי
 דעםועי*״ פון װערען געט^אגען זאל ״עאשט

עױ ״סי n וױ דיסט, וען14פראגרעס נען
v; pc יארק pg ׳צײט יעצטעי דעי 

yg םאר״ קענען דט קיעטאי זאי עס כרי 
 עס וױ ״יעטאאט-׳עטר״ד׳/ טין אזא חירען
 צי- טאגאט#ן •אר א פאסירט^ט האט
v װען ׳ריק v iw mW i דyיyגאטyװצי״ ̂ן 
 רי״ pip •pm חיעסאל דאן ניז זײנען כע

 ;״yD n חאטjyagn ^y^^yj #1 ניט טענ
 י,אפ טיט׳ן oym lymmimygm דכיױיט

n איאפ  pc cv$«m iifriirgim  pg 
pאױiטעoטjm lyny^ y ארבײטצר חנר 

jjuyiigs — נפ׳פ א ly ry ii חאט pm

גאד דער פץ ®ארבאצד דעס װענען
v נאדעל־אינדיסטריע ןלעך j pg .?יאר
̂ט עי^טער רyד  ״11פא־*א דער 1צ ׳צר
 רyד pg g>g«ji• y י g po ומומ

pg ynu;mrg*syigj ״yj DDggyi pm* 
jyign ל דיyזyר pc ̂ג,yרyג4כטTט•/ 

uiV'̂ Vi ,g^g jy3gn בריעח דעם pc מ 
B M W W  iy»;m p,c• נטyדדyי*9

y(׳m;gc: ל״דיס gi:־p giypign Djy״ 
 g'‘yi gpm*״yig״ng pg ויעיכער דא̂ן
ijyדי צו ־־ nmmyipy באארדס ŷ g pc 

 דm‘י**yנאר pg אעטעמ^עאנ^ס
 דאס fyjguga iiftm ט״ר דוסטױ^

 vriV2 יyf;,א pg וױ״י ׳/ysg״ װארט
pg לyצטyהאט ן
 V• #יצרeg pg /יyצyז חנר

 מדי״ דעי pc נזאכ״ען דעם ארסגעי*אז;ן
iyg װארק גארנ^נטyרg ,ודאן« y3-yr 

jŷ gf oy, דץ ניט mגyfרy ריט סנסיכים 
mm אכלר oy/ip tm oy גאי gfg 

pjinyj ניט *iryj im cy lyn ,(y^ipyj 
ya} צו c •yiרgג(,r r r ’g-'g: g p,c y 
fg די JP״gi iya״*i.yלאי־לערס ״״ ?*k 

m jy<״y;o״-yi oyi pg «fjnyii jyogM 
 w’ yfpg g ׳־:*.,M דעײ ;*d •ארט

 pg קאנױענ׳צאן רyצטy‘י דער צו נאארד
 ןV2v:vm אײסדריחריף װעיט #ןיפאגא,

 נטyרטgג ױגײטעד די pc jy^gj דער
eiyingii, א״ס pc yi^g ,די y3‘,yn 

jyiynyj fycim פאו־ אמעטיעעם צים‘ 
 “נאי י״״דיס אגאל1איגטעמ^ H גאגד,

yo□; װארypרô כאטאגט דא זאי yn- 
 אױף jy״roy< האט yלכyװ אניאר, נאך חון
 צד ברײגכען צו yumrv'jm די יןיף

 נאטיײיך, #jyp שאיאיעינוגג, אזא מטאנד
 אױס־ װעט ר װאס דעיריט, jyimcjg דט

jyoiMy ״ אדער דיy;y ,ן5ד׳אי* ױ לדאן 
 אין רצו,yד טrכטvרgב ngc גארדט דך
DP4g״y;o״ng pg װאס כריעו׳ •,yיגyf^ור

די צו טעה

* nyi י״ך װאפ אש1 רyד איו \,vv"w י
yim? ytn pc ggc^tyi חטשוסיאנען 

pg jy ייון y jm ig iilin דעי oi>r? צו 
yy^ytf] י י ״lyaipyi |y)Mf י

ו י me iviyrmg •ײן 01י/ *m י
pg ,25 ?gpg טיטוויתר •1  ̂ pg די iy״ 

ggnigo M;yi ^ ym חאכען סיר ojn 
 טח רy pig m pg ,rmigyiOMg •לאן

y>m0)4t n  |y»y il רfyויטgטyן ggך 
^ygf^Jgil• I f f

 pg yrm fg i|nyf|irm |yggn ט״ר
 ypgט פיליינט pr^yifgnm (*עד י♦
n די  »gf> pgn # igfnm fyw^g װייסט 

pg 0ײyטypMדmgm inm m igi;v g• 
iv m׳fm ^ w a y i i)ggv ׳דאס ogii 
fm דט g ĝ m tm Hgng ר•myg״ 

m png jynyi i n  pg <|im jyty 
giyyiiaoyn m pg n, אי״סט y rm

ya#t>en#• n״n ,D;yD״*vv פ״וס  a| 
rP )y  y^gigmgjiyerg y>pgi n  egn 

m Jttf ayn ,yציgרyדyc רyד i tŝ vm• y 
Yi ŷ4c טאן; pg װעט ראם א״ f״״ngc j 
jyip3 כײט gy pg /fyaggy yra^n ngj 
 AMW (יט רnyf }yvy( װירוןל״ך ייאי*ט

gymppg yim iPi pg yj4DPj n  |yn 
pc דעי g i n 4|f rילטyמg)g1Vgייy 

 ״(g# ןyײארy( '-טyצטיyנ ןyט‘יאי1
M ג^ד. jm נעי־

Ayr *ym pp oy gyn giiniyam'
yJר go״ yf)mרy ״וג״אנס pg גאד^ דעי-

f m yngoium״y n p ר w ט y 
/yHg)gmgryD;m n  iypj mni ggn 
g״״iy i דןי fyow ig אן ryg y ir w g 
/fyiigigg oym iv gtm iyom

 פאל־ דעי איז סאגװענעאן, דער pc יען
;ijroy :

ny,טדײדס צוױי ךי זאלען פטענס 
 פאמאנד^- — דרעסעס און <ױיסט —

 ng רעyבאזונד צוױי אין װערען געטײלט
 'עדןגד זאל צוױיטענס, גאגיזאציאנען.

̂ו  pg jyiyp אמאניזירט ארכײט כרענט
g ^א זײן זאל ס9 לא<ןאל. כאזונרער 

 '־b סון לgלאק א אפרייטארס, םרן לאקאל
 א און סלעערס און עקזאטינערס גי״פערס,
 תאבען ?אטעדס (די פרעסערס pc לאקאל

 לאהאלס y>g די ל^זאל). באזונדערען א
 g דויר םארבוגדען זײן נאםירליף, זאלען,

 סון ג^עםטען די און ב**רד, דז׳טאינט
 חלר דרזגחנן געפיתרט זאלען מניאן דעד
 טך װערט דאס וױ ׳באאיל דז״פאינט דער
ױניאן. פאבער סלאוס רער אין טאן

 פױ יל»ן דעם נעגען אויסזעצוגגען די
 װעינע ױני^ןו דער אין גרויע א סון מען

 ײעט סיסטעם דיזען אונטער אז דענקט
 אינדוסטריאליזט. םון פרינציפ דער לײדען

 אננעריזזיט. •ונקט דעם מוין האבען מיר
 איײ איז אזיםז^נג דיזע װי אזוי אבעג

 סא־ איז עס װאם איעציגע די גענטליף
רא רעחגן איחר װעגען םיר װילען ראן,

 ,tnypnaom m tig טי״פארט סט4א״
g fmיy צוױמאן mv yfn pg♦ טרײדס 

•mgtpy n  ,oiynpg n  ,0igg«nig n 
- - f M ,0lying n11 ״,11 ״ j  m• ״״ 

i ym)״pm fm &ywrm g ♦m iv גדױ״
g jig onyurga iy3W i 

fig v v  1• f1* •nunn^Jiim דרײסיג 
g a w *m פון י*ק*י yvv i gfg גרױס

oy no lfontyioig w  ®Jifyiom fm 
png fvnyj ^gyg? g pg fyn ,f^f צוױי 

y;nmngg ,טרײדס igg y?g n  pg״•i|f 
yfn fm fynnnr ymi ,סר״דס

gi Vn Tg פון ני^ך ny imem
vxrHrong gi in y i t o  fg / n n o 
yrm ogii pg egjirtmor on fm 
ingo n  ,fgmgf#9gni 

y;gig i דס דאס n  r o  formonjur 
mnoogi^m fig •mm• on  fit ד  י

gnoogmg fig r- דאג^ס״ v n •  m 
ng y*g ogi <on jm onyorga ovV

n פיאטפארמע pg רעד inpffoyi״ 
m׳pg *m g• i ? f א^ג ארנייס »נ

ny3 טיר n  ig j )yrp (m "lw 
fm i  -g i n  pg lynyovngc ym4V4BM

m ל,, il *y«oyo fig fitly• iy i pg
nmwfuy iT g  pg onyg לןאיסס̂י

m>y iyn דט נאך f o^o fyoiyyirrm 
yc,• טיט f״״n  Tm  ymny iy 

pg owy^inyo דער lyrm gi/igoyi 
oy fyrnאיgטg‘פי  «f ,yo ג*ך <fnny i 

f tm jg״ oyn •y urn Jyom fnyn 
• fjnyti oinymy pg ;אטיגײט  m ײ

giofon n  pg im n ig n o in n n•• 
fyo״ fg ,fiyn onyogg •ngi fm oy 

y3g i «itg| דט yomg• n  o in m iy i4״ 
y fm •o i n  po iyn״״ nyga fm 

figon a iin  i n  or״fgi ,rw h N iy i iyg 
o fyi^f♦ ני^ך g r o  f y o iw r n i 

nfg •o fy rif ^go •gi ,omnp iyo ig r 
/jyriyo ,fy rg iy in m  rmgogygn 
#i• • n  fyogo in g  /fyi^f yoyyn

pyor פון r ig r fg i״/r ir y g i  fm •igf

n  p# ״״#yrig^goi|go  ygMij y i
•om״# # # |,yi

iy trg 16 נחןמויוווױאן omוע״ סעז 
מ ג-ו-ציססויינ i י y n  n צעי  סי

j r r^ ײ ש *n מו
-ynyoim lynm tm lymn n fm 

ii lyogo i y n  n  oriyrigg pgigr״ 
fm •ypm i r< ♦ד ■n t  ygiiygymni 

m  p• tiy jfy o  yrmy n  ,t h i ,iyv 
,omi nfg n  fm f#n^ iy#go i y n 
*mi jm fn n ig  fyymo fm m

גרינדליכער. אביסעל
n זײנען טרײדס דרעס און וױיסט 
 ־jp זײנען זײ װאס לבע,yז דאס ניט חײגס

 האבען אינדוסטריען צוױי די אמאל. װען
 װאס רעדםאר, צוזאמען אתאנודרט דך

 ארבייט ארגאניזאציאנס די ווען דאםאלס
 װירסיףף זײ זײגען אנגעםאנגען זיך האם

̂• זעלבצר רער אינדוסמדיע. אײן געװען  ט
 םאנוסעקט״טורט האט װאס נוםעלטשורער

 דךע־ םאנוםעקט^ודט אויןי תאט װײםטען
 דיזע אין ארבײםער n װען און סעס,
 ארגאניזירפן, גענוםען זיך האבען פער

 רי״ אן אגגע׳טלאסען אלע זיד זײ חאבען
 אבער איצםער ארגאניזאציאנען. זעלבע

 נעענדערט. אינגאנצ^ לאנע רי זיף האט
 »ו־ גאנצען אין געװארען זײנען וױיםטס

 בלױז זײנען עס דרעסעס. פון געזונדערט
 pg אויסגאהמען געצעוזלטע פאר g דא

T האלטען ײעלכע םאנוםעקטיפנדערס, t 
 איז עס אבער סיסטעם. אלטען בײם נאך
 pg ורעירען זײ אױך אז ניט, צוױיםעל קײן

 בלײ־ און ׳מטראם, מיט׳ן מיטגעהן קורצען
 םאנוםעקטיסורערס װײסט ענטװערער בען

מאנוסעקטיאורערס. דרעס אדער
 צױ ראס איז, דערבײ עיקר דער און
 די םון םאנאגדערטײלונג דער מיט זאנזעז
 g םאמעקוםען• איז אינדוסטריען, צװײ

 ארבײט. סארט דעם אין פאנאנדערטײלוננ
pg אר־ די איז אמדוםטריע וױיסט דער 

 איױסעה־ געװארעז אײגגעטײלט בײט
 דאס איז אעדוסטרי דרעס דער אין יפאגס.

 וחןל־ ארבײטער, סארט דער סאל• דער ניט
 איז דרעסעס, בײ ייד בא^עסטינט כער

 ארביײ סארט דער וױ אנדעדער גאנץ א
 וױיססם. כײ זיך באשעסטיגט װאם טער
 באדינ״ אנדערע גאנץ גע״פאםען רעןyװ עס

 עם װען און טרײדס, צוױי רי אין ;ונגען
 n םיט אונטערחאנדלען צו אויס הומט

 דעם אץ מען דאחי דאנוםעסטשורערס,
 און רעדען אינדוםטריע װײםט די סון פאל

 וױ מאל, םיעל אנדער״פ גאנץ האנדלען
אינדוסטריע. דרעס דער םון פאל דעם איז

 געהצן וועלכע ארבײטער, ?יאסען די
 זײנען אינדוססריע זוײםט די אין איײן

 אינדוסטרי*. דרעם דער אין װי אנדערע,
 בײמפיעל, צים םעסםאריס, װײסט די םון

 in אץ אחיםנעסופם םיצלע האבען
 tg זיד, םארמםעחמ עס אין קאונםרי,

 ׳ אויא וױחןוננ גחיסע א נעהאם חאם דאס
 דאס שטאדט. pg 'loonjm װײסס רער
fm דסר גסװען ניט אבעד ogg םיט n 

 Ijaiporigg זיעען זײ םעקםארים. דיעס
 tm tmrig# pg כםעם — מםאר װי

oigor. צײג סיו f in  vma tg סמ 
 ז tm סס װארום ערסיערעז צו om םאסטען

tngt o צוױי ytn tg וגוימיג, אזױ rno 
 nng וױ ״uruiay«yogtnf גמנחר ניט

kfc ** .ygpg> pm pg םער,
מ ו מגרו מנ M «ן *יוי M

 »מ:«י(א דעי *ו ןו^ורען
 » ■״-•,ייז די ׳,״ ^וס״קערס

t’g נעװאיען יי,ט1ארױ«ע״ אויף iv יי 
װןדיןערס, נארטענט ^דיטעו
 זעהר איז ״.״י;ט, איגז װי נריעף, דער

 וליג*to יויין נעריא נ־ט לאזט און «<אר,
 'אױסט״טי^ד װעייכע א־רנענד פאר קײט
 ־' אז גענ׳ייגט, האנעז ניאנכע אױכ ««).

 גריגדומ די סיינט םאיא״דדנ; יטדגע
 רעי עייןיע־ט ױדאן״, נױיסער ״איין סון

 װ״ט זעזר איז נעדאניז רער אז גדיעןי,
tie האט איסי^ןר אײכ א־ניציאטאיס, די 

 םאיא״נעו* דאזיגע די אן נענלױנט,
 ויעט יודאן װעיינע איר;ע;ד אז סיינט,

 איהי אױפגענען דעש צוייענ דארפען
 נאצץ נייע^ דער רא:ט אױטאנאט^ע,

 יעיע םא״. דער דט איז דאס אז קי*ר,
 אינאנ״ פ־יעי אימר ,,נ ניי׳נט ױניאן

 מאם ױגיאז אצדעיע ?•׳ן און יןענגינקי־ט,
 אײ'נ¥ו• ז־ף יעכט רינדעסטע דאס דט

 דער אצגעיענענהייטע;, א־הרע אין ס״אען
 א־ד אן |16 אײס׳טי־יסײו א*ז #ארנאצד

 ריט נענריצ־עט חאראיטער, דוסטריערען
v pjniv on• א;דע*ע, די א״נע הע־־פען 

פא״ ;ור עש װעיען אונ״צטענדען די זוען
•inn
נײעו• דעם םין קיאיקייט דאזינע די

 יענא־ איניינע סיערע פא־יטוא־ע; וועט
 קאנסערענץ, שידענדעי דער אױא סאן

 נעסאנט שטז, ג׳ע׳פה װאיטען, יועלכע
 iv סייייז גדױסאן דאז־גען דעם ׳יטעתן

ן ן  נלויכ«| נײד אין וױרקיינה״ט. א מו
 ,קאנסמ די װען דאס דאדום, חאסען און

 די ייעט װערען, אייננאמפען װעט תנץ
 ריט װערען פארנוסען ¥״ט סצאאסטץ

iv»’v« פין דיססזסיאן ר9ר jn פין on 
 נאר קיא-־, נאנץ זיינען װערכע ^וורנאנד,

jjr© סים סאמןחמען זיו וועט i n טענ־ 
אןו i אזױ וױ נייט,1א ד n ן םארנאגד <f 

m w r  om ענרינדעט; mini, 1 ייון 
 ײי גלײו, אזוי סונק^אנירןן *גהױנעז
W גיט דארוי סען װארים, סןמריו: Jn, 

»1 injvoroiw, n, מ «ח ' מי  oi ו
i n  n n סון ני־יאוי fn rnw jj’o i n* 

n *  w ? w מן ױניאנס, איברינן  װי
 «ײ ייר■ אױוי י»ז1ײא ?אזעז <«נ

n יימען r ,1<ימ ײאש אזן דא me i n* 
o n  ,mvn jn n v j o n  rn a

T ױניאז אמייטעד אן ’h , ofrv 
 די סון אינערנעכענח״ט ,i סון מטארהייט
 םעתיג״ י1 סון און מעמכערס אמעסײנע

h טרײחייט און שײט  po .יענע סיהרער 
 װעלכער אין ׳שטארקסטע, י1 איז ײציאן
in v  •ערזענ־ זיינע א< סיחלט, מיטגל•! 1
 חרכנעדרוננעז זײנען אינטעחןםען יינע
 ארנאניזא־ רער סיט ^נױסגענונחצן און

jo’V, ־ האט וועלנע אוןiv זעיבער דער 
v1״ oזאיען וואס מיטיען נאטיײיכע י 

 ט־טניי־ םעהינע י1 נעיענע:חי,ים א נענען
ivnvivo’n* i n א.ין םעחינחיים, זייער 

n סעגייכסײט iv םארנעחטע on יאץ■ 
i איז n ,ייניסז iv נא־ זיינען זײ וועלכעז 

רעכטינט.
דער־לס־ »י ארנאגיזא^אן, אזא אין

ip 1 זעחר איז ,25 קאל iirיזע iiv” כא־
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m נ״חנ. םאר *ט*ווגג א איז וױאן, r 
is) אנחד חנר &ון געיענטעט װערט וײ 

ן ם או ם ו ש ג ז י א ם א ד חנר,
 דאס ם. ז י י א י ר ט ס ו ד ג י א ט י נ

 םון ■רינוױ• דער חיפיף, דער גרארע אי?
 איגדוסטרי יעדע ft איו, איגדוסטריאליזם

 װאס איע אז גאנצע, א אי*ס געחן זאר
 חאגד* זאיען בא׳פעםטינט איחר אין ?יינען

 אעדוסטריע א״ן וחנן אבער צוזאכיען, לען
 װעיכע אנדערע, די אן אבהעגגיג איו

 איו ניט, •פיינוו/ לן״ן איהר טיט דאט
 םון פרעציפ דעם םון פאררעצונג א דאס

 איד צוױי אזױנע גוםא. איגדוסטריאריזם
 נלויז צוזאמצן חא/דיצן קעגען דוסטריען

 אונטער און באדינגוננען, געוױסצ אוגטעד
 בײ״ וררם ״וױ אומ׳צטענדען, סיעציעיע

 נוײ םאר געםוגען װערט עס װען ש&יעל,
 םין pm*idd גענעראל א ארויסצורוםען סיג

 אי> עס אבער אמטערנעיפאנאל. גאנצע 4
 זארען איגרוסטריען אזױנע אז !עכערייף,

 נעילי די װען וזאנר אין ראנד געחן ו?ען4
 אומ־ די און אינדוסטריען רי םון בתים

 ?ייגען איגדוסטריען די אין ׳טטעגדען
 אנ־ די םון אײנע אוגעטיילט און וױיט,
דערע.

‘עיעכיענטא אן אי! #זיך דאכט דאס,
 עט״ מיט איעער יערער װעײע ?אןי, רע

 גע• דער באגרײםען. יןען פאריןוטאנד װאס
 אױס זעצט װעיכע גרוםע, דער םון דא;ק
 אמאגיזײ *ו איז םאריפיאג, דיזען נעגען

 יע־ אז חײסט דאט יואנסולס. tw רען
 האנד• זאי םעקטאר• יעדע ארער ^אפ רער
 םאר םארװאיטען זאי מגיט, א איס לען

 וױיל םארװאס¥ גע״טעםטען. איחרע ?יןי ,
 גלױבען, געדאנק דיזען םון אגחעעער די
אריין, דער אז  סעחר חאט ער װען ׳טא̂נ

 געםעכטעט גיט איז ער װען אוטאגאכ",
 דורכ״ םרייעד און בעסער יןען אנדערע, םון

 איע די נאטירליןי, חעטםע. זײנע םיחרען
 די דורף םארביגדען זיין רארםען שע^ער

 5וױי< ׳ארגאגי?אציאן אײן אין ״יןאגסייס״
 אבער אינדוסטריע. איץ דאף ?ײגען ז״

 מוז עס אז געדאגין, דער איז עיקר דער
 מעגיויכ־ די ״ױגיט״ יעדען װערען נעגעבען

 אויב זיף; םאר םרײער האנדיען צו קײג״
 םאל דעם אין נױטיג געװיס דאף איז או\י
 טרייד אײן אז טרײדס, סאחטידענע םון
 דעם דורך געבונדען זײן דאדפען ניט זאר

 ביױז איהם סיט האט װעיכער צוױיטען,
׳פײכות. וױיטען א

 װעחנן געזאנט ?ען דאסזעיבע און
 דעם פון פוגקט צוױיטען דעם <ועגען

 פארמירע־ די םאגאנדערט״יען טון «יאן
 טרײד יערע אין ארבײט ברענט׳טעס גע
 געװען װאיט עס יאיזאיס. באזוגדערע אין
 אינ־ פון פרינציפען די םון פאריעצונג א

 <א- דיזע װאיט טען ווען דוסטריאטזם,
 איר־ פיחרען צו רעכט דאס געגעבען לארס

̂כע עגד1  די םיט אזנטערד.א;ד<ונגען װע
 עס <אקאלס. אײנצעלנע איס כתים נעיי

 םרינ־ דעם םון םאײעצוע א נעװען װאיט
 ~4ל אײן װען אינדוסםריאיזיזם, םון צים
 מעגיליכ־ טיגדסטע רי געהאט װאלט קאי
 אינטערעסען די נעגען האנדילען םון קייט

 שטע־ פון ארער יאקאי, צוױיטען א םון
 צוױײ א םון אינטערעסען אײגענע די רען
 םאריע־ א געװען װאיט עס <אהאי. טען
 אינדוסטריא־ פון םדינציפען די פון צוטג

 נעגע״• װאלט סיסטעם דיזעד װען <יזם,
̂יט די בען  ער הבית בעל דעם סעגייכס
 און צוטײלען ארבײטער די לןענען זא<

 צװײ־ דער געגען גרווע אײן אויסטצען
טער.

 אוגטער אונמעגליך אבער איז דאס
פיאן. םארגע׳פיאגענעם דצם

אונמענליד, איז דאס אז זאגען, םיר
 האבען םיר וױיל נאר סברא, א אלס ניט

 אין ערםאהרונג די יאגנ יאהרען נעהאם
 סיסטעם אזא װאו ױניאנם אנדערע
 נעמיכטע גאנצער דער אין האט חער׳»ם.

 איז עס װען ױניאן םאכער <ןלאו<ן דער סון
 אר־ זאל יאקא< םינ^ער חןר אז •אסירט,

 דעם םון אינטערעסען די \vm בײמען
 זאל <אקא< אײן אז לאקאת אפרײםאר

 צוױײ א ^םעדען אוםן סינדעסםען אױם׳ן
 אדער ארכײם, אינערליכע זײן איז םען
 בעלי די מים באדיגגונגען זײנע אין

̂׳  ער־ נאנצע די םארקעחרט: פוגקט בתים
 יע־ אז <»וױזעז, האם אונזעחן םאהרונג

 פון האנד די !עמםארסם האט לאקאל דער
 װאס יעם דורד אז לאמאי; אנדער יעדער

 כיײ צום #האט ױגיאן סאנער תיאו<ן די
 לא<ןאלס,איז םאר^דענע צװעלף מפיעל,

 צוחולוי יזדאן דער פון מאכם די on דירך
 ווא־ אט און געוואחגזי םאר^טאמאן סאל
: רום

 וױיל דערגסור באזונדער, לאסאל יעדער
 מענמען, די םאראיעיגט זײגעז *יחם אין

 אײן אין אינטערעס אײן האבען וועלכע
 מיטלען אלע טיט ?וכט #ארבײט גצוױסע

 זוכט ער טארגחוסחון. צו כחות זײגע
 װאס איע יאקאל דעם אין ארײנצוציהען

 סמציעלער דיזער בײ בא^עםטיגט זיינען
 -jjrD ויך בײ ענםוױקעלט ער ארבײם.

 און םארמטעחער דין זאיען וועיכע ׳מען
 באנײס־ סון קװאל א ווערט ער םיד«חור.
 זפימנ דאס םעטיגקײט. סון איז טעדונג

 צזחןלף די םון אנחנרען יעחון אין •אסירט
 זיןי, םאראײגיגען זײ ווען »ון יאפאלט.

 צװעלף זיד םארנינדען ov אז ,ov וזײסם
 בחות פםראטען ov וחניבא םון קוואלען,

אחנאניזאציא!. אמעמיינער זתר »ין
 אי־ דיד סײט̂ג םיץ נאו #איז דאס

 גרופע אײן jrtr סיסטע̂נ מאלסםער
ר ידגיימ אמר י ײ אמ־ ו י

tr ותיכזנ וחיאן, חנחו io ד ט*ן איץ* 
w וחויכע און זאגמנן pp אעדיוױ״ זיחט״ 

 חנם אץ נלױו ארויסציעמן דואליסעט
̂ר יזענן די ײאס  צו ברײעפן כחות טע

ארגאניזאציאן. אלגעסײגע די וזעיטען
 וױיסם די אץ נצ׳אעחן װעם דאס און

 װעלען ?ײ וחנן םרײרס, סאכער דרעס און
 •לענער. ועלבע ד♦ גאר אתאניוירם זײן
םאר־ םיעל אזוי אױוי װעט ױדאן די

 װעיען עס וױםיעי אױוי װערען, ^םאריזט
 איף לאקאלס. באזונדערע זײן איהר אין
 אײן אניצטאט װען אז איבערציעט, בין

 לא־ 5 װערען געיצאםען װעיען 25 יאחאי
 װעט ברענט^וס, םאסןןידענע םון קאיס

 םינף אױף װערען םאחטטארהט ױניאן די
 דער םון ארבייטעז אלע םיעל. אזױ טאל

 •ונ<ןט װערען, געטאן װעיען ארגאניזאציאן
 געםײג״ םאראײניגטע דורך פריהער, װי

י אמאנען, ׳טאםטרינע ן ר ו ןא ר  ײ
ע ס י ו ר ט ג נ י א ו ^ ז , ד ד ר א א  ב

 און םארבינדען לאקאיס איע װעט ווע^כע
 איי־ אלס כתים בעלי די םאר םאדטטעיען

אוגצוטײיטע. און נע
 אבער טםא אמאניזאציאן דער אין

 שטאר- זיך ארבײטען גרופע יעדע װעט
 וחנ־ גרויע יעדער אין און מאכען׳ צו קער
 בעסטע די װעדען< ארױסגעבראכט לען

 ,װערען עגטוױקעלט װעיען און מעטעען
 ‘ װעט גרופע יעדער אין פיהרער׳טאםט. צו

 נײע א און יטטאיץ נײער א ארײנחוטען
באגײסםערונג.

 געבארען װעט לאקאיס ,ד צװי׳טען
 יע״ װאו יןאנקורענץ, געזונטע יענע ווערען

 אריבערצו׳אטײגצן זוכען װעט יאקאל דער
 אין לאיאליטעט, זײן אין אגדערען דעם
 אר־ גוטע וײן אין איבערגעבענחייט, זײן

 גאנצעד דער םון װאחלזײן דעם םאר בײט
 םארבונדען איז װאס כדפפחח, ארבײטער

טרײד. דעם אין
 עסס- קײן םאכען צו ניט זוכען םיר

 ױ־ סאכער וױיסט דער סיט פערימענטען
 קײן מיט איהד צו ניט ?ומען מיר ניאן.

 צו עפעס געצװאוגגען זײנען מיר נײעסען.
 א אויןי ארגאניזאציע די מטעלען צו ׳טאן

 י ערלויבען ניט ?ענען בדר באזים. סאלידען
 אין לא:ע דער אין געםינעז דף זאל זי אז

יעצט. זיך געםינם זי װעלכער
לא• די אז וױיסען, אל״ן סעמבערס די

 און גיטםטעע, !,,P ניט זע׳הר איז גע
 ער^גהרען טיר און ױי צו ?ומען מיר
 געיטאםען האט װאס אורזאכע די אז די,
 םעלער־ די איז צו^םאנד איצטיגען דעם

 טיר און אמאניזאציאנס״סיסטעם. האפטע
 אין חברים זײערע אויף אז זײ וױיזען

 אנדערע די אויף איגטערנעיפאנאל, דער
 בלײ און ׳טטאר? זײנען װעיכע ױניאנם,

: ז״ זאגען מיר און הענד,
 מוס־ א םאר ױניאנס יענע נעהמט

 סיסטעם, זעלבען דעם נאד געחט טער!
 ער־ אזוי ארױםנעצײגט זיף האט װעיכעד

 פוועסםער־ארגאני• אײער אין םארגרײך
 די װי אזױ זיןי ארגאניזירט זאציאגען.

 אז זיכער, זײנעז מיר און מאכער, חיאו?
 בלױז גיט צייט ?ורצער א אין װעט איהר

 אײער םון ע?זיסטענץ דעם פארזיכערען
 אויםבלײ װעט איהר גאר ארגאניזאציאן,

 זוערעץ און םאנאנדערװאיזסעז און הען
 איהר וױ מעכטע, און שעוזן און נרױס אזוי

זײן. דאס מוזט איהר און זײן דאם דארסט

באװעגונג ארבײמער קאנער אמעױ דער פון מראגעדײע די
קאגװעג׳אאן״) ״י אוי ם. א. ^נצסער חנר ב״ מאםעגט (א

J נ א ל ח. מון

 אעטערעסאנטער אן געװען איז עס
 און נאםפערס סעםױעל װען מאםענט,

 ער^ט־ דער כײ האכען װאלל, מעטחױ
 חנר םון ?אנװעג^אן איגעחאלטעגער

 אי־ לײבאר אןי םערערײ׳מאן אמערי?אן
 1אי רײזע זײער םון כעריכט א טנגעבען
 דעי פון קאנװענ^אן דער צו שיקאגא,

 אינטערעסאנט פארטיי. רעיובליקאנער
 כאראח״ דעם ^טודירען װעיכע די, םאר
 ארבײטער אמערי?אנער דער םון טער

 דעם, םיט אינטערעסאנט און באװעגונג
 ?עחן גע?עגט מען האט עריצט דאן װײל

 דער םון חילםיאזיגסײט טראגײטע די
באװעגונג. ארבײטער אמערי?אנער

 גא^ערס װעטעראן איטער דער סאי
 מע• אמביציעזער ױגגער דער סאי און

 גע־ ז״ערע מאל דאס חאבען װאלל טהױ
 באהאלטען. גיט װערטער און דאנ^ז

 ארױםגע^טוחנסם חאט עס װאס דאם
 אראיגע־ זײ םון איז ברוסט זײער םון

 •לאםםארםע. דער םון געװארען יטריען
 קאנװענ־ דער איבעמעגעבען האבען זײ

 הא״ זײ װעיכע םאדערונגען, אלע ׳מאן
 רע־ דעך םון לידערס די געישטעלט בען

 ענטםערס די און יארטײ ױבליקאנ״פער
 און זײ. אויוי כא?ומעז חאבען ?ײ װאס

 און גע׳פעהסט גיט אױך זיר זזאבען ױי
 ״דיפלאםאטי^״. זײן צו געזוכט ניט

 רעפובלי• דער םון ענטפער דעם האבען
 דעם סיט אנגערופען ?אגװענשאן ?אגער

 הא• דעלעגאטען די און נאמען ריכטיגען
 אילאדיס״ ?ײן געדטאלעװעט גיט בען

 זעתן צו געװען איז עס אבער מענטען.
:אויגען איעמענס אין פראגע א

 דעםאס״ די וחנן ׳זײן װעט װאס —
 «ונ?ט האנדלען װעט פארטײ ראטישע

 וועל־ אין 1 רע«ובלי?אנער די װי אזוי
 די זוכען דאן םען װעם פארטײ כער

באלױנעןצ״... צו ״םרײנד
 עםענטליךי פראנע די חאם קײגער

 אבער איו םואגע די געםרעגט. ניט
 אלזן־ און לוםם דער אין ארומגעםלױגען

 איז מען ווען אז אזױ, נעװארגען מען
 איז געװאחנז, םארטיג זיצונג דער מיט
 צװײ דיס?וסיאז הוי#ט די געװארען דאס
 אין און נאס אױם׳ן דעיענאטען די שען
 העדקװא״ ?אנװענמאן די םון לאביס די

דערס.
 אויכ טראגעדיע, א זײז װעט עס ־—

 זיד וועט חאנװענשאז דעםאקראטי׳שע די
 רעױבלי־ די וױ אזױ אונז צו באציהען

 דעלעגאט אײן װי איך הער — ?אנער
 צװיײ א מיט דיסשסיאן א םארבינדט

.6םע?סזנ םון לאנג^ארםעז א טען,
איצט, מוין אי« טראגעדיע די —

 ענט״ — םאזזרעז זײ צו מוזעז םיר װעז
לאנג־מארםען. טע?סעס׳ער חנר םערט

דער םרעגט — גארצ^ מוזען —

דער ענטפערטMlםווצן
עדאטער.

—

צוױינתד.
T חאב אין• f צתעחמרט it פאר״ די 

 סן״ וזאב אח וחןרטער בײםלמזפנחנ
:טראכט
 איו טעחסעס םון חניעגאט דער יא,

 טראגע״ די איז דעם אין אט גערעכט,
 ארבײטער אסעריקאגער דער םון דיע

באװצגונג,
ףי• גאמפמרס׳עס םון װילען ם»;כע

 רעפונ״ די פון חאנװעגמאגס די צו ?עס
אױס׳י׳אט• דעםאקראטען און לי?אנער

 אמערי״ די איז גענוסמן תוך אין אז לען,
 ^קאויםא* באװענוגג ארנײטער קאנער

 חײסט #םאהרט גאטפפרס און ליסטי׳ע״
 אנ• סארטײן אײתנער״ ״זײן צו ׳עס

 מעחר דעען װעלנע די אט וױדער, דערע
 זע״ ׳אלײן גאמפערס וױ גאספערסיסטי^

 ?אנװעד די צו םאחרען דעם אין חען
 גװיסע א !ארטײען גרױסע די םון ׳צאגס

 קען אמת׳ען דער אין ;חכמח •אליטי׳צע
 די — ואך אײן בלױו ועחן דעם איז מעז

 חילםיאױנתײט טראגי׳פע די טראגעדיע,
 באװע• ארבײטער אמעריקאנער חנר פון

נונג
 איבעמעלעבט ׳אױן םיר האבען אט

וע די אויך  קאנװענ׳פאן. דצמאקראט̂י
 געבלינען גאמיערס ^ױן איז דארטען
 דאר״ חנױכליקאנער. די בײ װי לענגער

 צײטוננס־באריכטען לויט מען האט טען
 לײ די איהם. מיט נע׳עצח׳ט ?יך זאגאר
 ■ארטײ דעםאהראטי׳פער דער פון דערס
 גוײד אלטען on חאבעז זאגאר זאלען

 פיח• מאכען צו נעזוכט םיהוער גראהען
 om אין גיט זיו געפינט מר אז ׳לען

 צוױ• גאר איו ער אז ׳פוגא... םון לאגער
vv\ ...חוזול־ דער איז װאס און םרײנד 
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 םאר דאר^ מען א? ניט, גלויב איר

n צייי וערעכטיג?ײט״# רער םון לעזמר 
 דער .םון •ימנקס״ ״לײבאר די טירען

 אי׳י צו "1 אום ■ארטײ דעםא?ראטימער
 ״לײ• it ?ומט עס וחנן אז בערצײגען,

 חאםגוגנעז און אינטעחנסען די it באר״
 “דעסא די האנדעלט ארבייםער, די םון

 עס וױ אגדערמ גיס ■ארםײ קראטישמ
 זײ• כײדע רע»ובלי?אגער. די האנדעלט

 איינוױנער דער גלײך. ■רם דעם אין נעז
 דאט נלויז א*ז וײ *וױשעז אונםע^יפד

 חאנ• •ארטיי רעױבלישאנער די װאס
 דעמאחראטי־ וײ און אםענתע^יג דעלט

t r רעיובליפאנער די םארמטעלט. איז 
 ױ w פיאר, איז דײטליד זאגט •ארםײ

 דרע״ זיך און םראכטען it װאס ניט חאם
 חאגומממד ״ארבײטער םים חא« א העז
 דע־ די אינםערעסעז׳/ ״ארכײםער און

םאס״ א אן זיד טום יארטײ מא?ראמיממ
\4 ו wi ״ ............

ען װען ײ ר ם װאלם נ א עוז ם ױ נ נ « נ
(• IW ’W

לעמןדינען. 1םי
■»

MX
:km

k n y m י 

̂ענינגס װיליאם װען אה  װאלמ ברײען דז
מאכ®! די געהאט

 ארויס״ דערפון װאלם וזאס װייסם, איחר
 לוי® ארויסגעקוםען, װאלנדןן עס ? געקוםען

 גוואלדיגע און זאכען גדויסע םײנונג, םײז
גליקען...
 חא» נרייען וויליאם װאס 4װײ« איחר

 •א־ דער אז ערקלעוור®, ער ציקלעחר•?
 דעי ױן •רעזידאנ® •אר קאנדידא® סענדםסער

לואיס געװזנן וואל■ דעםאקר»«י׳»ער
נראגדייפ

 •יעלזג צוליב *ויו, ער געיעמלם םיר און
®עסיס.

 ברײען מי בראנדײס, לואים איז
 אידעאליסם, יוריסם, גרויסזןר א זאג®,

̂ער ױן *מאשהםאן yo •ראקםי
 בא- 4 אי־י בראנדײס זוײל צזוײמעגס,

 אדער נים, רעד« עד ׳יװײגער... ריתםםעד
 רע־ כםעם עס קען םען א« װענע, אווי רעד«
גאתיאט... •אר כעגען

 א •יחרער א נאך א?וי בענק איך און
 •יחרער » יעון. אחן •יחרער » אװ״גער,

 און רזנחנם ?ײגע ני® חאלמ ני®, רעדכ װאב
̂ / ״ראזען... םי» ני® ׳•ימ

*®ילק״®, ביסעלע א גאד מלל בעגק »יך
 » נאך דעבאפתגלאויגקײם, קאיי«*<ןע א נאך

רוחיגקײ®. כרוײימקע
 גע־ און געדעבאסיד® גערזןדם, גענוג *וין
 #כ׳לעבען אװיעען! צו יײ* ׳יוין מעגוז׳ם.

«ײ®! inr אי« עס
 *רזך » ארײן נא•® לאנד דאס װען יון
 גאנצצ די יפייר וואלא אװײגער, א ייחןגם

 ענין. דעס אין ו*אן1איז»גע«וכ*גאכ לאנד
V — לאגד אין ע«יל ̂עײאתז יואלם עס »ון

 •רגײ• זײצי i|Bti ייאלימז סאגא״מ םחי̂ז
ivm די*ד~ ״ינאדיגפ w ײן מממז״ «»ז

tpp$*W»9i4K40V »11*4 *יאל■
־ *י ״י'■ ‘ ’ ־“" '

 -1* געווען םיעציצל דערפון וואל«ען *ױיבצי
 »«ן געװען ײאל«ען סקןער יײעיע •11•ריצי
̂ר סען ײאל® רעדגער אלצ חויו,  *א^יק® ויכ
 ?אלען וײ כדי אנ׳ימאל®, ®זיב־׳ימוםען אין
n ®וז קונס® ד• אויסלערגען דאר*ען זיך ir•« 
 ל׳יון, אחן םעגפעו נופליכע וײן ■ין געה
חאקערײ. מיױמיק אחן

 איא לאגד, אז» םאחלען אן ויד חויב איך
תענ̂ו קוחןל«ון פיד V* •נדלא וחיגי ל״״סי

tm קצו נזעז !חױת א עס,*ייו pm1םע #ן 
WP 11 י. ביה 4 לײןנצו ״לאיצה.

 pwiijrmjn® רי יייד ציקר: מי און
 דזנם סיה איחר נאכגעאאן חסתם םן דאך ײאל®

 ?אל עס *ווער ׳יוי װאל®׳ זי איז *װ״געי
 איתד אגל■8א«גןדי אויך ׳אנקוםען נים איחר
לעון. םענח

 וױרקונג * געחאמ «|ir װאל® דאס «ון
לאני. •ון זוײבזןן ילצ *ו̂י

״לאנד פון לײדי די מיבאלד
 :אבםאן, גענוסען איחצ ם*ן יאל®1 י®,1 רעד■

נאכמאן). ליןב זעחר האבען (װײבצר
גיאדק׳יח •יויוזנו פייז וואל® דאן... און
 «װי«ען םאגס«אחיוין א וײן צו אוילו

̂ומען 1 זוײבסיאר
 ני®, רעד» זואס וױיביאחיוין א ®י®
 ®ון ני* ®רײ• 4ניב •לאיעל■ 4ניו פוענח׳א

 ״אי? צס װי פויז, םזנו קען — ״ילמעי®
יאחרפן... ײ ױיססאגזבלעו

 יןך «ון דוחיגקײ• די זיד םאחל ײד 1«י
 בראנדייס 1» 11ק«1על חני גאד אויו דער
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o d d •) a uan iv  •aasn,)• די *bo ss 

 איז, ins itn »״•, רץר ׳|a ttrnyi ײגד1«
tie w a n דער nס״ a ׳*גייחנר, נימ׳נר 

שו  סו»סי<יט ויין און «ר נויגעו. a ו
tie ysiaaat .חוננער evil ו ער« b ר ib b

•tvn ,nwo a S im a איחם װעט ער 
iy tvonytBMiM ארב״ט. דער

1N| ער ean ׳ נא׳איאסעןJ ,pis׳ ),'T 
iy tnyiiypyua ״ן  איחם |ia יאנדםטאן ז

iv iaua ׳סםחח, רי tie ta ײטןי נעתסטער 
Ban איחס פיוי עי ra fe  a, טאקי |1א 

ive tia ״ן »n ו nn,׳
 a’• רyרyױיטDan 1 יטי — •נעו

 lie חערטער רי fa jjnini געתע<ענען
i hod םארםאסער ועם
«tyii עי n»» עי י געניסען ן: ו«עי•1י
iy וון iy»yio יי ועחן i יוגדי#p סיחם ח|ס 
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jyaionfyiiM *י•1«ל ?ײועי, לאנדסמין io 
ר *jfi *1 וי i0, וגיס: *נרעי א• «♦• גסו 

iiyn yiyilo דוד ל11* i y^yto ,iyi**if,
 א:ער)«ומע-יר *1 !עזאגט, 01**000*0 |1א

ט ן *עג **n «»«• אין •לאגות, סיו  iy *ר
 po חרונזן.., אין »רג«««ער wwpnyoii די
«וקו•1« לי«נ ?ין «yn ער #ײויוועחעד «ר1

U גענוסעז ייד *1י- «ש Pfin jn נײ 
 יפילו עסק.. ווויו׳ן חר«ח טין י עוץס וויחס

ן חד גו»ער » ןחדלין י — ניו
.,.non• ודנוח״. ןנער

 א איחם «ס tyn סרעוזןן לע«»ע די ני«
n »v ;׳;if  jya ױאװען• iy i נא״ ®ייינקע א 

ו מ«נ;ן. «ו ויעגוגג ג«• ׳ייאר י ז«ד syn ן
ץ מיצז ט«ן (10 וארעגסדיע דער אן חאנד *י

 אײגגע־ ייחם «יד icyn «ס ױן •רעוען «1
גאס. אין ארוגטעיזו׳נןרינגען געכען

— eyn oyn — nrp-r»j ^גײ ווא 
׳גסחח. «אד jyojM סרײסעל א ויד איחם
 אויס- אכיסעל נאואיוס nyj זיך ^y« סען

 סװעד אזוי גימ זו«נעז, רyו י דוחען״
(איבעריגע *«װער*״ס״ די ארנײסען.

*), ׳ געזונד.״ ד«ס pyuy owiyj oyn ןיי
 עס אײ-גזערטראגעז, איחם נעתממ עס און
o^yn גי« 1וי« נעװאיט ׳•וין איחס ?♦ף 
ן דוי׳ן יזסעל ׳ ו  און ,wעטא? «י»»ען ױי
ivw איחס w נאװח״. די

 און חוי? דוד׳ס ױסעל nr «ו קוסס ער
■יע״ יי ארויסלויוען איסועט םיא נעו/מס

מסאוײ. דרימעז דעם ניו oy לויומ ער «עז,
ון  ער ,oynoy דעי »יחס סארגאוט עס י

 •ינססערען איחם נעחמט עס ׳יטעחן. גלײנט
ון אויגען״. ד« אין ׳ער ויחלמ וױעדער י
ן איחס גט1?לי עס װ« י  דעס אויערען די י

 ניט pur וידעלא עס״ װערטערן חבית בעל
...״|pny< yjMyoo די אין װי

 קײן ני»« •ארטריכט. אסעחן בל״בט ער
םען... דארף נחות סריסע אסגעארנײא.., נח.״

ױ״ און ס״יען.. זיף נעו/סען געדאגקען די
•לו־ עסעס איחס סאד «יך *ײגמ דוד סעל
 ז«חמ ער ריעז, אוא #ח«לד אזי סאר «ים

 סרעס־ נײס אטעחן איחם, זיך דאכט ׳איחס
»•r לעבעדיג אווי קלא«ט קליוט. ער און 

 רוקא ׳געחט ארנײט די און א״וען., דעס סי*
p ויך i ן חעגד״ די ו  יויוזעחןך דער י
pip.״■

 מען דארןי עועס, קאליקע א אגדערען. אן
 עס ױן אונטעמ איסיגער איחם ז«גט ׳?וגען

אזמווען ייחם ועחטט
׳•װערינקײ*/ א כאלד אכער דעסיחלט ער

 און חאר«ען אויו׳ן #וועריגמײט נלײעגע א
אנ«וזן• סערגעגיגען דעס iyY נײגקעגי׳■ א

 ארימ• דוד׳ן «וסעל *עלועז נעורח״. די נען -
ײן םחיח ׳סכירװ^״ jnsriy די קריגען  א ו
 — קינדער די װײנ, ד«ס ג««יגדעל... גאגנע
 ויד ?ױ, און וײן״, i« סחיח אלע אל«,

ו דעם מי» און זײן... סחיח 1««אל ן ז ״ י  י
 מד«גט •?רגעגיגען סאנ&מספי׳יעז מס 11•

 jrttfB? סעסםען אויו׳ן ארו«ן״ איחס עס
 א ארײן סאלמ און *יד די ®jyoy ער

עאער  ג/ך סוגטער •רעחליך. א ס»ט •ארס̂ן
m m טונ. אין*

 נעחמס — חןג.״ אי״ך ,r’» יי״״ —
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 «»וחל. א אויו אנידער ויוק• «ד ארוגאזןד, י

 קר«כץ מי קי«כץ.״ א אונכאװאוס® גיט און
 װער״ ועית נעל דעס און סת אין ײ מילנ■

 אוי• די א«ן קלמגען וויךעד נעמסעז ימר
in f״״״
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w •חאל «  יװאיץ, jyp •yi «י*ן«•3יין
*•nyMi וי «11 חיו Ilf•ל01« יח ״> 

in•0 *ז1•י ׳fiiypi*n0» »t1 ׳ >*••s♦ •»ל
י *I יל11 1*«נייייל«0 ,1•« 110 יוי*דל*ד>0 י

 /1ינ«Ip 0n»i 0*1 1♦ 10 1•יעחר« אר«חר«ן,
oy «איחפ רי*«א איח•, ר*יס •  תארץ ון

ly «י• *11 jjyn f. ןל01י mי« ••!1%# 0׳ 
11 p*f .,nyii*p«<0 *ינ f*<fiמי...י  נ

 «על1י יינלע״• M.if»y גרזיא... נרוי•״.
 «לא1יי •y יווןח«י..ו10 דןר ןר,״ )>דװ.

ו*•״״
 •יוןי.וו דיר •אר..״ חן-נ... איף אי״ן. —
 נ«• 0 אײין an»0 #אל• — דןיאר «עחן״ו

ד ii®yn דןיאר..״ ««חן — דאנק ו * י
, ״***1גען

חן״ לעזער אוגזערע «? ניײכען• םיר
 מעגען נ»נר«ף דיטיגען גאנץ א »י«ט כען

yJiu i *אמואלזןן׳ס »?p t ii •איעענארטי 
 אץ עחועחרוגג, עדער1 אץ טוואגט. נען

 נעםינען יעזער דער װעט vrpo יעדער
 ׳מטארק מוכען איהם װעט װןס עיעס,
 םארטראכטען״ T? *סטימן און פיחלען

t דן «ינען1 גוף דעם א*ן yy^ov קיד 
•00 םון און גגען1דער-עחועחי

 אמת׳ע חירקליד זי« ו««גען סיױיעןײענען,
 ויטי• ̂וטארמ זעחר זיר וױיט oy ועײ.

 יע• םון «עדער-עו*עוץױמ, פון כטעמ רען
 ןבער *צווחת, «ןר א כןט*• ,vv,po דער
ד ב^חננמט. if vn *לפץ דער סי ן  י

 ײגע1 ם<ן איעע אינעמענען דן כןט*פ
iw»po יײ•0 סיר םאסיייעדיעמנן. םון 

 רי גור בעסטע, סאכיע די או«ס גיט נען
 םאר ןס11 ׳דןך און ,yooyvrp ספמע

g ס דןזעע די פרןביעם וױכטיגעןvvp 
פוטיייע. איצטינער דער אין ןן רי^יט
ח׳פנון״, סןמער g.. חײסט vv»po די

;םןמט וױ ,זיך, *״עגט און
in סאתער א r n•

iyj**t o די i* w גאנץ סאטעדיעל y j• 
lyoyj .lyriyo yj**o•

 אויסגערעדפי ניט ל0ו — אלײן ׳••ײן
 ,tny« «ארד««נ«ד: nyiyjp א איז — ן*ין

 א*ז, yיליoאo די און װאך, א דןלאר *וועל^
py p*p .»ף א״חינפע. חר•*• njrtnyinp, 

.»1«ײ נעזמד ןyלyו
1VP אינריגס p*p אז ויו, סארפאעח■

 ?ײן 110 0אלע «ז״1מ*ויג* גיט יך1 מען
 מען אויסגעי־ענענט. po אויסגעמססטען,

no יוד..1 ד«י אוין״ ?♦«ן
ו י«ען1*ו tysyn oj***r די און י  ו

yoo■ רעכנוגגען. טן; *«דען
 גאנץ א אוין• •אי tyoip רעכעגרגגען די

lyoMmyuyj באלד :או«ז jyi• חע*־ דעי 
 כײס אװעח אטײן סיסטער ייד ׳««** אעיע
 נוכחאי*טער̂י דער «ו יך1 נ«חמט און ®י׳•,

yא ארויס נ?חמם ר ys»a^ נל״ועדער. א מיט 
 דער בײ pyim «יך oyyt אטײן סאדאס ד«

 סאן חןר און זןגט, *ט«*ן מאדאפ •«*«,
 ,up דעם n;*taynp*?״i»r דעם רײבט:0אר8

 קוילמאן, oyn אײו״סאן, דעס םילך״סאן, דעם
iyt oyi^ י«ל, א?וי דעם א;ענ*; דעס• 

*oyjy סיעל,., אזוי nynoyi םיסטער «יחם 
nytYi0 p»*r י10ח* א סאנט חוסאח. די 

p i גא־ באלאנס סולם ארן חכגסח... דער 
 — ןגגוגעחן װײטער אזו* װי מען, אליסט

..jjisysyi געװעחגלינע גאג״ן א
 די ny3| חןבען oyjyo אין טע; עטלינע

וiyr*n 1* אטײנס  רעכ״ אנדער גיגץ א י
 סעד• חינטער אויס ?ומט •;uoyi ד* נונג.

 ןחן בלײ-ועמר, א ןחן *ירען, אלןסעגע
״. 1אוי כ«עט און •אייר, ס־לױן ט ו

ן1« ײנ«ןo:»*er 1 די װען  אויסגעטןן י
i»1 סארדרעתט םען און ,jnyj ׳ילןוען *ום r 

 •ינם״ דער אין •רעג א *סטי*ן גיט ׳ג«ז די
״.״.1T1 חערט ״װןס ווערטער: ןחן טער,

p סאד^טעתט ®טײן סאואס די iv, װןס 
סײנט. «ר

זי.״ עגםסערט — גי• גןד גיט, גןר —
oyn — טטײן הערט גי®? נןך חײסט׳

11• .lyV fjn a
 זיך ססחםא חײסט. oyn װייס, איך —

געחיט... ג*ט
— oyn געחיט! נים itoyn ey דיר!.״

— u, דןך.״ זעחסט
״.i»»f ד« ו*ט גןך ססתסא — אסיסד,״ —
p 11 »1 ארט,11 — i״ .?
1fn p דןך וזײסט דז — i•«

p t —״.
po... -7־

po נײחן סארקגײט׳יען װײנ און סאן 
1* oiyiyow דענזך ן1א ®ינסטער דזיר אין 
•10«.

 חןם זדפבון דעם סון םראגעדיע די
 אויפ׳ן חןספיםאל דפם אין סיכאל אמזר

 V? ענדינט זי אתר ןפןראציאנס״ט^
 איפן. ז0ט*אגײ» אנ׳אנדור א״רגמנד אויוי

ט דןס ^מר  פאר״ דפר שױן אינמר יןז
̂גגס״קדאפם דער צו פאסער  םאחפטמ

o פון n םרא״ גרױסמ די מםא. יעזמר 
n w ס«פ f in ’ru p  n m  to קיי־ 

utopmo 09 איז 10נטהא(ס0 איו o n

מ ו ען מ ס חן ם מ

נן״ lynyi וי• איו דן• — נערסחא
0«*0 0i0 לס yi tyayn v a  •yii ,•ytf* 

nytiiy• ,יר?לױ11 איו דן• לאח׳ן i f i i i0 
mo tyn *1 ,p *j j j u **0 m n y נןך 

1*0 •yn v »0 MHi »i 0*0 *11 m ytiiyy i
*i 1 «י lי 1ע0«ח«ל ן  *ען0ל mo »1 1*«*11 י
11*100, f oyn* 1« נאפלןסען ווןט •oyi i l l• 

i *11 oyi* 0 חןי»iy»*^fjiya• עי111א iiy• 
•עי״

 א*ב«ר• jysyn מיד — .11א0(יטװא •.
ײ iy*«0 ט1לײ«01  *yV»M «יט ל1« ל,011ג
 אײ• iyi*»i oy .oyipiya»M0 *myi #10ריי

yi*i: .ױ תי  iy״ *׳/ponyi0* ח«װ ״סודיוי
on^y® m חןט y i iy i חניווז• מןנילן «ו 

 נאחויוטוד yny• סיט ייד *׳ניגוי• י׳עו׳/
iyi נ0«ולי •non/11 .1 א. .11 .1 .0 ׳. v o 

iysyn 1*0 גא^ןסען T•1« י .lyiytoiy 
p« וליעב* •tyi**i oy H im  nru f^y 
 I10 ya^nyeynoi — tynyj יל*י0ײ11« דן

yi»^ f0yr0 iH  ■1*1ל yony י« סיי .0
 ,eyior y אין ן010ל1«1*«יאי ויך 0 נוד

yp oy\ ל0ןמ inynyi lyi^yn »*i *לינט ד r 
י 0םי װי י  *לסוז iyii .•*i ל0«1«*1 «ע1י

 tyn »«ל באחאגטען 1«ײ oiyiyi «0ײ חמי״י
 ןעןM א*ן ®ynyi אוראי ny oyn גסיל׳/

oyi נסיל tiyo iyo**n» oyn po.
 onyiyny o*i 1*0 •y — *jMifJ »1 מ.

ploiyiy yi0i• iy**• •t* 10 pyioiy. סיר 
iy .p*oyny po iiy נןי אײר 1ײעיע in f 

i דער oyi רא*ח, yiyip 0 גןי יי• עס r•** 
 iyo*nyi y גי* o*io 0onyi 1 װעיכע נעי.

«0ם  רע• בײן tyonyio*i0 אויו no לעיעי• י
iy»?0i. חןר yp iyo»y1ז«ו ן tyayn ז*ין 
iin**o איבער •i*oyo p0 o**pi«o9*ii iy i 

y p» o**p 1110 סאר יסרײנער«** nyi, און 
0 **»oyn ,iyo?0i0o iyo*nyi y p■ m o 

oi*iyiyi iy. 10 איחר ooyoיר iyo*m y 
yp*o*1yi y»iyi *i iy .i*nya*i1i ,my® 

11 po ,tyoii*fgii po ooip0 ײל**iy i 
 lynyiy p• oyi p;*yn 01000. *יבס10

uyniiypyo p 1*0 ר^ליוי i0 oy.;* 
oyi א*ו iyoiyi*1yoi*0 p*p o*» myi .בליק 

0 ®oip oy m po10 יא ײז tyiyn i**i 
 iy**0 1*0 in*y oyn oyn 100 10 יעפו.

iy*ia״ tyt*nyiiy o*i ,אדרנח n po yolyii* 
o*»n »f0 yolyn tyiyn ,tyiyi• yi*oo*n 

 •1נל«ס«0«ארנ tyi**t ,10011*0011 אין יו1נל
oyli iyiii»yto*io iyiyo 011011 lyiyuyi 

myi f*0 oyi ?1**10 olyn iy 1*0 א*ן i 
ע1טעלי1י0 קײן ^ p*o*ip, 
V■ .זאלאװסקי—ia iy**oקליו1י11 איז *[״ 

oy .iyiiyin*1 my? y ל*ך1וגט«0יאיז o*i 
iy1n*n»o*o 11**0 1*0 אײר סיט iyקליר1י 

iyiyn0 0» «.10ל ,iy**? iyi**i i*o iy :y 
iy**0 iya**i0 1» cyoviy olyii m*o iyii 

iy*io1« ״ y*»pyiyi in. איױ קעז װעלנמ 
i*1pi*n־ lyilyn o*nyi, 1 זיד« oyiiyuyi 

lyiyp o*iiyi »io iyo 1011 ,10*11* iy»** 
0**olyn oy ty ,iyo*i i*o iyi**» ,yiyl iy 

oynty גy»yן Dio ,lyiyuyi אײד »i •ח«ל 
iy.. לט011 מ^ליר, *ב1א loo tyo אײד -yi 

y lyiyip 1* סלאץ iyo**aiy. 10• אויב *n 
 yi \yo- |לסiyii0, 11 1« אײד iy• איז גײט

iyii lyn y iy  tynoyi o*n 1« אײך lyilyn• 
m*0 oyn ,oyn זיד חןט y 1*0 oyiiyuyi 

lyiyipyi o*i 110 ,•or iyo*iiyi די lym y־ 
yoyo .חילף oyi איז p*p ניט, נסווײז ty 

ifin זיך olyn iy*n* ד* yu y  o*i י1י1א 
0**oyn .**iryi^i*n iy אי*ער אגבאטרעוס 

iy i oiiyn ,myo אל0ל? i*ipopy 10 ooyo־ 
100, 10• o*i ^ y i oyi o ifii oiiyn po 

n ,yolyty 100 iiyo y 10■ oyiiyn* איחר־— 
oyi ,ײן, מוחל אמז 1איח ?ןלס אי-ז? riy i y 

i *d *11 o**i> *ity ,oiyony .myo y0*iyi 
iyo**nרײע ׳® lyooyn in סײל lyiopy־ 

po opyiyi oyo די ^®*»,oyi i in  i n 
0 iyo*ip yoo**o *i oynלײן •i*ipopy n 

iy r־tyn iy i .ooyp*o 1אייל •H0 y»:0i**i 
011 inoymiyoזיך לס otioyi 0ג»n0לyז po 

iy*n* in®011״ *,i ir t y iלט oy אויך tyiiyi 
iy p*p o*i.^ 0 איז א*יד^  oy 010 ל

i* איג«ל.10« 1איח oyn jiyn אײך  iyoy 
m yo yty eoyoyi oyn oyn ,ty*»i* y»:yi 

o *ity lyoynno ®yn po ®*irיyל oyou 
oiyaoyo ym*o nyo ,מלל y ^ n  ,*i iyo 

 לpo iyo *i ,iyo**aiy »9 1« בכח ?ײנ«ן
m*o iy iy«** לyבyן my* 15 iyo, 1א*יל 

yoyp *i tyn ןל? tyiyn iyo*iy oyi •pn 
 ty ?*0 -oyi .1לאoiyinn y 01טליכy םיס

oi:yia oyn ,yiyiD*io ,אײן oyn ?אי g 
oiyoooym*0' iyou. ױיץי miy**• yty 

i  ty3*inyii*i0 oiyii* 110 ל,01סן oy 
»»0« *i fד i  epiyonoi myo* 01לי0ס• 
nyaoyo iy»ioi i• »7»יר n  P.•*• ןו» 

oynoy, 1* 10 יב1א iyo oiyp m*o,ב**ס 
o• ס0י ייי in i ו י  לן״ po iy9oyo 0 po ז

 19 י•1 ?יד m*o ליססoiiyn 0 סו ,1 קסל
10 on ס«>1אל ? ל0?0ל iniywroio *i, 

nyiynyi!* ו» lyn y iy ?ל0לן lyoyo po• 
1*1 iy**o 9 די לזגמן yoo**oסיין בײ **ס 

 •1לא10• יט1 ד0י סיחר מגמ ,o**9iy סןרס
vy ,iyi ד ל0י סעז  10 10 19 10«ולן? ײי

in, בײ גײט, n  y tyoyo yin»0 ly^yn 
m*o *ii iyi»iyn o*i pno p* in *^  P•.

pd  y *n i g *״m*o — .15 *gpg
10**09 m*o fg ^iy*i3 iy**o po סײנס 

vp »*i\ ^ mי w סזןיימליכז wtjny סין 
vo  0wo תרס*נ «•0נזס1י1ד iim » fh r i

»•01

1»»^1»4111 h im ( |jm ״ *m rt 
0*1 W in  w W m ,  • in i •01 • »ii,!
1» mio •*• 1*10 trv p i t  •iyn vtf*

1f1*O0if1, י t י !  i f l |  ••fif• ?♦0 i f 
1 1*10 i0fi 0 • *n y i 1*10 •11011 m*o« 

ny m*o ,tyii*o0i yi**t p t  •<*pi»*i 
t o  /ifgiyn y iy iiy  0*• ,in*0 •mylp 
H**o 1*• if  iyi• . i f f  iy• if»»fm fii0 

iy i if«*«*0 iyn• סי*ו, עס m*o n yn 
1*0 1fiyiifi «*i po ojyiyiiMO i f i f i i f i 

 1ל**נ«ו»יny •y m*o* 1 לס01ו «לד״?11#
ly iir t fy ity iy ? 11* *ג1א ,o•ל| m*o י  1י

1110 f l f 1 1ע1י1א UMIfl*ױ1ו ל  ״1010• ?
jyiyp lo n y i po ,o iyn tin• י<» l׳o 

i»»l lytlio  p• ijiiom yi p*p jyn iy i 
11* •yi iyoסע|/0דצע0י« lyn y ii י י ך י  נ

y»fi t•• וזןרען iy  1»f 10 oiyiyii*i0 
1« (y iy ir ל«ד,1סס*1 *נודער.1ל10« דעם 

911•» -nop eynoy tynyi ifoayya iy i 
J לס011 ,1ע1«י1גל i  lion oyi oiypyi iy• 
1*0 oyi iysy .lyiytoiy f iy i ו  1*10 דן

0011 ,iyo**n .oiyooiyisyo p i yiyi• y 
ipoipyipy *i oyi ,ipn• oyi o iy iiM io 

yo*Ofp ו1 סיחלס  y iym*o Yf 11 ,011 0*1 י
po oyi oyn ,lynyino i oiyn ly lf iy i 

1ya*n y tyi*io yiy**0 po״Ifiiy**i0 
1«n 10 /1**0 1*8 iyiya*ii0i ,ly iym o• 

011 i n t oלס IPOipytpy iy i po lynyi 
yi po oi*oipo*i ,yo*oyא*געד ס״סנס y 

iy ,opiyiyi po ,■**niy^yny iyo*nyi 
oyi po  oyi בעססע •po #10*11» iy i iy 

011 oyisyiלס *lyaoya y»ioi *1 lyoipyi 
0*1 lytiynio• yiyn iyoi**i y o*a p i 

y®*oyp »1 oyn iy9*o ,oyi חיי f i  V i• 
1j;o**91v,«** ן«על נומען i»o*10 n*a po o 

yn ?•m *iyi f iy iiy  iy i m*o •Iyn• 
y»»i ,yin* ,m*o, 501010• ל0ס» ויד,• »•i 

 py 10 nnymye*i0 oiyn oy o|n• ליעב
Vyo*ayp ivoipyi מיי ײד oy לן  tyi0f י

Ifo, אין iiy iii p*ayil0 1*0 oy j ty»np 
nyo0O9 yilyn  ,yo*ay? n*r.pytpy »1 ty• 

po) lyiytiyo yiya*1pyi p i ,לײבען? 
i חול«וo»io iya 1»^0 ?ל«*בס y  mya *i 

yn ynyn ,*i ,y**ioyi mya *i ,yiymy•• 
p« iyt»no9 1*10 iy9 י•yלע •iy»»i n v 

iy9yny9*0 iy»»t 110 11000100 tyontyi• 
•301009 iyoy9 iyp ,(iy*n» iy i 1» o*»n 

Yyofi iyp oyi *n ,lyiyi• yp»nyi iyo 
tyiyn 10*3 אויןי ,n*o*a oyi**oyi1y iy 

011 ,o*iלס •i**p yinoipytpy iy iy i iyo 
Yyty1y 0110109 0*1 טאל iiy9*0 oyly po 

»1 11 .iyn*o*a »1 po iyim**0oiy *i #| 
910 m *0 01• yo*aip yty iyn ,y^y•*» 

a po ,iy9ynya*0 po »*ioyi•* ל0אמ •ip 
iy9yn oyn ,lyoiya iya קי«ן iiim y ry 

1*0, 11 iy i poל*» i*» י0 «לען11י•y1•ל« ty 
yיסyלחנ rליoיly iy  ,p 1 «*1 װ*יל iy9ynד  י

1 «11 ,iyey9 iyo»»n »»t ty ,oiyiyim o» 
yo*ayp inoipytpy, ̂ןן p ■10* חאלס *0 po 

y tyfiynלp in  ,y ^ f iy •  ym*o y© איחר 
1*0, 1« ooyi y oyn yo*ayp yty ty יחלעו• 

 ר• oyi ,myo iy»*o ? o^ynyyi'ooayn ו«ך
i f y i  y if* 10 iiyo  •9*in y*nyni yoly»» 

i0*n*«״po  y»»i  iyp "iyoyi9 אין ysiyo 
y ylyt ,בארעכטיגסע .P’opyo y po  oy po 

.pioof if  ty3* ii90*» y i*i»*0 y^yn 
,1*0 lynyi •iy*i9 lyoioi iy**o po iy 9y 

if»» 0 09• »יז ל0• יײער 1אי 10 y i i n 
yiy**o *n ,p*opyo yiy 0*0 .iyoi*o9y t, 

.10*11* *1 iyayi9i» i^ p in i in*• oiyp 
yn iym*o yi*o»*0 yiy .oyoy iy i•1לy 

iyooy yiy**i olynyi 1111 •M, *»? ״**? 
m*o 9*10 .lyiyuyi nnyinyo*io iff 

l  yiy*»f lyonyuoo o1*nלm*o oyn ,1y»y 
iy i אײן iyn : 9• «*ךy*1o9 *ny lyoyo 
i ty ,■*0* ?0 רער גיי iy9oyo iyD»niל 

ד *yoly *1 oyofiy iy1nyiio*io אײד י
iyn  ly iy iiy  i n 0 איז po ,ly ii'iy o fn f 

i n  P» 1110**11» iy i 1» tym*• iy i iyp 
•10*11* in  P» o**pf*i*»o

 y i*1pi*n 1*0 oy — װא^אף. מ.
oi» ,pioo oi9 iyoy ,«iy*i9 lyn y i r iy i 
iyo»*o ?*0 i* iy i .0*1 m*o ooip p ly 

»1 **»Iy i iyo ty ,iy יך? Iy9*i1iy  iyiyp 
oy in••^ ײ » fi לים,0ס סלי«ן^ סויף on 

p*f tyiya **? *n. •»10 אי iyi**o na•ײ 
in 10*9 1*0 01« גלײו .opm, קען Of 

•tyiyn O9*1o iy ifi0• •*i
lyoyn ל  po p**ioo i n  — • g T ig t 
i װי *!*oiyoofyiyi ,.iiyp גויי, f 1*0 1אי 

tyi*•* yiytuo, סיד «וײל lyp in ר מ  אי
**•910 yi• p**ioo 0 iiyn*0 10 ,•»1 o»*in 

i  ?to ,■i*ofyi09 o*i 1*0 iy••« אין oyi 
iif* ות0י  j  m i n  P .10• די ל yi*«i0i 
3«**Iyo0l0yii0 •*i m*o 19 iyi**f i f. 

i f i  •yn f»*win P« די yiM 0i׳ijn n yp
00»■ nyp*nwy »»i ייד ,pioifi on w 
pnyi oy iy 19 9 ?400 •,10י 19 i ion 

lO0p m*0 Of vo.״ opyo if i* if» n «  i n 
n• •♦?גלזנ י0ג P* ס0י ייי״1 f •יאאד *» 
תוןר «*? oyi .ytayp זעלגע0 if וו i» if 

י י מי ײ י n• י y i* ױ m 9 י ^ M in»ײ
ײ פײמז oyi ,lyiy? in יי y יד• **?in 

iif 10 0 •^100 יק9*0 ii* •  po 9*i0״» 
n«* 0 גע9ל די איז 1«0ל f0f 3 fy. די 

fo’• •0י ייז״ *יײ in י י in י  iy i יי•91א 
i f• •וי9 י•1 װיי? •n ,nm ^rfany* 1«י 
i i»*0 ל«ען0ײ f 30 vo oy • iffiio n n  oy 

ysytuo p*p 3. «װי**לען.1•א נו*ono״ 
, 101 P• .19m  I f  •Oip !**n3n o *3 ,?*Ml 
, '•ll■  1f 1»f013 •19 1̂0 0 YfOiP • fii in 

׳ » | . J?1.״0
if *»4» לוי• ? ii» i  •yn*

r f

»

y*■ fWj»*

ta ♦» ♦״n« ײ •a fiaaa*•
a fMi tfrnmnt4<iitta*■ »יי«8י1•׳•

w w׳• a •an •• urn׳i מי nai sum 
an־ *insMrwn מי «יז *si r« ream 

i« •nun 1 11»•« מי» •ta ,m viri 
ײ ײ 1י״ו« ײ*• ײ *«ז#1י i י«י י r׳»n 
tie ״ו יי ני ״ ■וי • n <t •111 ,ttmaaea•)• 
ta יײייײןמז «׳■ײיי ייי ניימיחן׳ יי• 

 ד.1#<י1י ׳■a tyiiin<»»* ק<אוןי«יומ »>ו
י ttmjnara• יימרחוי•• '• »  timsn 1י *'

H ײוימז. !יייי■ ײד י׳י• יי •<תײ
ײייז •1ר«, ו• ia ,onnomir ײו« יזיז

 זןל tyaaa)•1 .■,,•״יי״ו י• ױן וי»
.tvonjwr וי »יו וי 11י *יוקוין״ יי 

 »״ך •V9 »1 41• ע« \1P •an י״נייגע׳
t»W ע״ J»' .!,וי דןן ח*■ 1« ײי״ײ׳ר
l a

A a t  ■» •
* ײ ״ . ו

,tjm<eaa ײ ייײוו »ײ*< *יײי•׳ יי״י
• י ייי ■ «1י«#יי י a• n <'■ יוי ttn a'•

 in ײיומי im« • ••״י׳מיז •יײ״ײי
- •י• יי״חז לייווי t י1• י  if i« if i 

ײ po 9*iyi וי• inn iy■ *if• רfי>י י
•0• fifin י g.••

•mft t*y •yi 11 — ר.0ס^( אײחו
י ה 1י ײ ײי ײ•• י י i י f i i f f i  •yn י ן m ו i״

I f  10 11• 1f»1f 11 10• 0 1f3*»10 1» l«*• 
in i f f ײ. ••ר p inyaii•׳* .mp*»i0 

Mto ײ in ו1«ײ י1ד y i *0*1 ד m »*i0 
5fw» ו נ ײ ײ f o?n 1f® ip,*»•♦״ י  * i r 
ױ i i»*® י f i f i i  #•«910 if*M »*f0 i f 
#1 *•a if3**i0ר p0n i n w i

9 לאקאל פינישערס קלאוק ם!8זpרyאוי^ם ,
אנכעטדאכט אץ נעחמען צו אױסגעפאדערט דיט איחר דער ראם

ױזם אױו» רעיז
אסמן• איז דזשולײ, וטען דעם קראפט אץ אריין גזעאלט חאט װעלכער וואך, א סענט 3• «ו װאך א סענט 26 •ה געורארען ליינט

דזשולײ סעד15 דעם דז
אז חײסט דווס _ די באצאחלען ־ יעדעו געבען «ו ̂דער ארטע ױ ס".אר נײע. שולחמ

1SD15 דעם דאנעושםאג, םים אנפאנגענױנ
שוליי, האסטען ספעםפ יעדעך װעט וז

ס$נם 35
קיי**נס אויף ארבײטען װעלכע דיץענינע,  נעחםען זאלען אײי

 סטעס• יעדען «אר *אחלען םוזען וועלען זײ דאם אגבאטראכם אין
 דעם כעפאר כיכלעד די ארױסנעחםעןי ניט װעלען זײ אויכ םענט 36
דזשולײ. טען16

9 לאסאל נאארד עסזעסוםיװ .־
םעגעדזשער. חאלאערן, דזש. .

to o  SCHOOL SMUCR SEASON
nm T tm -m v t to rovt n

§*md Twa^ m t It TO V3V t SO
If you Hoy# • ¥04*il$n $r •ft out •f w»f9, you •on ••mtin• HuPy onO

pltfliwf• i i  Ml# Mh#•!,

o o v B iia  m i
TH• Ooo0«fflilv• !••nomleo, •••liMom, Phy•!••! I9a«o»l«n#

LUoratum, Muolo, Or• m•, Ivolullon of iho Out•, •if.

I X I T I V 0 T 0 1 I 1
ALOCMNON L IK , 0 . P. • !• IN itftO , NORMAN THOMAS, • IN JA M IN  
O LA•••! HO, JO 9 I 0 H JA iLO N O W IR , C L IM iN T  WOOD, LUCY 

RKTTINO, HINMAN *RD TilN , ARTHUR CALHOUN,
QRKOORY 2ILD00RQ.

Mot? •f th• •our•#• •rt In th• fdf«noon, •om• In tH• •v»nlnf. •iu0«n«• 
may r«IM«r ftr iho ••mplti itrm, or for •ln«lf oowf•••.
RtglMor on or koforo Monday, July •, In th• offlo• •t

B E R T H A  M A 1 L L Y , 7 E . 15th S t., N ew  Y o rk .

35 לאקאל יוניאן פרעסמרס קלאול
אויפםעוהזאם

ען סעקשאז טינג םי
!םאלנט װי װערען אסגעחאלטען וועלען

בראדווײ״ איםט 176 ,פארווערטס״־בילדונג, אין אבענד, אורר 8 םאנטאג, קוטענדען טיטען װעט יארק, נױ אװ א" סעלןשאן
בראנקס. עװ., דריסע 3875 קאםינא, דאן לאנ• אין אכענד אוחר 8 םאנטאג, טיטען וועט בראנקס אוו סעקשאן
כראנזוױל. טם. סעקטאן 219 לײםעאום, לײגאר כראנזוױל' אין אנענד, אוחר 8 שבת, םיטען װעם כראגזוױל, אװ בי םעקשאן

מיטינגען. י*ע1 סארסעחלען צו ניט אינטערעםען אײערע אץ rn עס װערען. אױםגענומען װעלען טרײד סון סראגען וױכטיגע זעהר
עקזעקוטױוע, דער טון נאםען אין

םענעדזשער. ברעסלאװ, דזש.

ע אח װײסם ער, םדר אנ אויפםעויקזאם. מ
׳ 25 לאסאל יזניאן, םאנער דרעס און וױסס דער אױ ױוס װקכענםליכע

ף ױ א פ ר ע כ ע ה ע 3 ג ם 5 ע ס
 איחרע אלע צו נאסאמ מאכס :װ. ג. ל. א. & לאסאל יוניאו, םאכער דרעס און וױיסס די

סוון םיטנליעדער, א  אײנםױםס.; זואו. א סמס 35 ױין ױ.ױוס ותןלען חשולײ פען ו 7 דעם ו
315.50נעלדער-

 די .ownp אץ אריין געהט באשלוס נײער דער אײדער חשוליי, לוטען דעם ביז גוטשטעהענד װערמ מיטגליעדער,
yrijr, לױט שולדעו ריקשטענדיגע די באצאהלען מחען װעלען דייט, דעם ביז װערען גוטשטעחענד ניט װעלען וױןלכע

םטעמ•. ■ער סענט 35 — באשלוס נײעם דעם
0 \

25 לאסאל זניאן. םאנער דרעס אוז װײםס לײדים נאארד עסזזמוםיװ
H J י.  H J! B סעידעסער לן׳ א

ן |11 I!

-0 * ־

i4 ־*<*

i . ■ T f̂ 4■ ״־ .



•1 v r ,1• ל*נ*ו n r• .מענדגלדם
syspv יאחר 1•

ר ע י פ ר ע כ א ם
נא?אנט נעטען םיר ,nnoir אומער *ו וױי• איז •ארייו איז לעס8

r״ *וסאנ׳וז

i p n סאנעה
in אוגיער פון פ״/ירונג דער פאו ארואגישמ׳וגטס איע װכילעאום יאחױגען \ 5

נעװארען, געסוונמ ׳»ױן ד»נען

עד ח מו מוו ד מג מ
וראכטפולסטע די פץ איעע חאגען סיר וועיען

ם נ א ש ר ר ל ם רן ע
rn♦# * nmווען ון#ט אתאדז^ױאן ע oy ?«* ,חאנען םיר נעחממ

*♦ןי ד» נעדסען
ן א אי ר ס

h1״■ w) די vosvu, !דנערסטע «ין טענסט׳ o*r»אויפ׳ן ׳פמימן װאס ן
ריװ׳ןר, חןדסטן

אנעגד. אוחד 8 ענדיגען דן־ װעט יח «ױח חןר איו אוחד 9 אנשאנגען זיד װעט עהסקױרשאן ױ
M 1 בעגדG tie פון לייטונ( דער מוויהאנם׳וז»ונטער םאן •Bin. פזן סאנײער 

 חוד פון ivoertp נעסטע די — ׳*•••י׳ון, מעט ט«אט«ר, פלײפ אויװױמ
w און איד״ןןעד f H i קטנוועדט, א אויף אויפסרעטוןן י״ויץן ניוונע BH11

יןי.8׳ t'o*m װע־ען פינ׳והא־׳סען װעט
ױיז — &bm אונזער *ץ באקומעו » עטס)טיר ד#ל. ו י

d w m v i 4 צ,t in* ׳ייןד*, וח aw• ♦ממ י iwieמי ״ עיעיי ו
•♦עד if if נעיח סידי• *ffu/P 11• סײ♦•. יfifp יין eixiso fi* ײ»עד11 [

w m  mr«j at,
.17 לאקאל ױניאן טאנערס ױפער

ר ע ט ײ כ ר נ א : ױ
א־כײטזנו אידישער גרעסטער און םעכנדגםםער דער איז

ט# / Jm) ijri ■inH ארדען
ע ארבײטער חןר  ח»ם cut! ארדען, אידישער א*ינצינער חןר איז ױ
םעסמןרס• קאנסאספנדוז ויינע סאר פאניםאריום איינענעם אן

 •7נעזע א אויו גאר ארדען, אן ביױז נים איו ױנג ארנײטער חןו־
גאװעגוע. ארבײטער וער אין דענםער שאפםליכער

םעם• דינע צוי טױינד x rx ױננ ארבײטער דער — קאט̂® עסאנאטישען אייער אמ אײו שםיצט ױניאן רי טױיד. rx iix נױט rx בערס . .
עלםער

יאחר•
סעם• יער רועלכעז י1אוי פעלו דער איז כאוועגוגנ ארנײמער די

ודערען. געכױפ װעם וגוקונ•® דער pe «עי
®עיזען• די פון אײנער איו ריגג ארנײפער דער

! *? גלײד זיד שליסט *ר, םעמב rp ניט נאד דיט ולחר אדב
:ווענדען זיר אױםקינפםע נאך

.t  n u u  r מו m womcirs im l

פ ע נ ר א רכ מ ס ע ב
אפטישען און אפסאםעפױסס

100 L*nox Avanu•
896 P rot pact Av•  ̂ Bronx

216 Eaat Broadway
1709 Pitkin Avab, Brooklyn

װאקיישאן זומער אויןז
̂ינענץ די nm — ?worn ס־ם ivnyo ווי •אחדט »»חדש! אינטע

h״hb סינדערחוס שמואלזאהנ׳ס אין
nn» a ?ױן רייכסט• די סיט 1ני׳*טנ yooiw אדיס• ייגד׳טאאתן. גאםודס 

 yp• י׳ונ«דיו'יויס«נד«ן סיס׳ן און מוו נאװייחוטזנ m׳i סיט ו«רי««<ט
 ■לטץ ייחואיפד ארת אן — חטיסטז. יי) אדײן o>«b wm װיש«ר, חןרחוק

 װסס ךי »ר8 — נאקװע»ייס״ט«ן. virtrnov און דארסיטן אי׳ן ס*ט און
 •אר׳ז *יםןחט אויו סיר פארדיגנען נאי׳ונאט־טשייט, פיחחון אייין וױלען

511 סדיינט •רייזוז. vooroia 1* זוםער״סיזאן «ן1נ»;
.M. •AMVILB, •NAINAnO •TAnON, N. V

אי סון סא/1א ניז איף .־rm טריין ד♦ oonw : jinnoo «װ וױ  אינ
•ארס. pimry*p ניז נטט ד«ר איין נתננם

חאוז לײס חאנאװאנא
 » ײאקײטאז, אייער םארברייננען קענט איחר װאו סיא׳י «אעס:דםטער דער
מ װי איססחאװםענטס, אייטעסם די םיט הוי« ל  ײאסער, לױמגדע חייסן איץ מ

 ויר. באדען און טיןען םאר לייש פראכםםולעד א j ד. און לייטם עלעסטריק
געםם. אוגזערע םאר םריי נייטחיננ
 םעדיסאן 1608 דריתץ, חש. *ו מינרלױ זיר װענדעם אינםארסיי׳טאן פאו־

 טא«, בארבער ראםקינס ם. אין אדער סטאר, טיילאד סט., טע1א)5 ניער עװ.,
די «ו דירעיט שרײבט אדער עװ., מעדיסא; 1447

H u tT is i lake B oom. B ox Mo. 36, Luzon, Ball. Co., N, Y, 
און אנטאריא  n  w םערי םםריט טע42 ײעסם *דער קאיסלאנד געחטט  

אייו װעלען קאדס אונזערע םטיי׳טאן. לוזאן םאר םיקעט א שויטט ײעסטערן.  
*רא גאידכערג, ■. .v n  . *־ווירםען דארםען

ז י. ו א ר ס
נענערס און בעחשעס

 ני. •. .0 אוז סאס״«טיט ױניאנם,
אן י7ויק©1(!0 תי # י » מוניי

יארק גױ סטריט. קימטאז 194

נ די«ע ג ו ט ײ נ
rrn «י«יז אייו »• o נימי ליסן יח ייײסז in יסויייתז 1 irmיי «*ו «י1׳די & •ױגטיננ *י*םו*דײט

יארק {*ן .M קאגעי 196
■ip n יי• ■r״׳▼ *

טשאי גװעטאסשני

9441 w o rn  I8BJ0M

■חןש לענ»רד די

םעחראחייעדעזספעמ. סעגס סז הײספ ו*ס
חןםנײעס

לאקאל נאאו־ה מקזעקופזו
מד. ח. אד םומ. נר

I W - אן. םאכער סלאוק לאקאל ױני
% ׳״ ___ ____ ̂__

 םעם־ אונזקרמ אלה פװ אױפםעהזאםקיים ױ ציחען װילען םיר
 נא• סענם איזזר װאס לעצפער דער איז םאנאט ויזער דאס נעופ.

מו מ עז אײעחן « w 25 אלםען ועם W שלו  n s װאך א סמס
ױוס.
 נעזזט .1920 חשולײ, ופעז5 דעפ וזן

ם 35 שמס«ז נ אװאװיום. סן
מװעלמװעלען ױ מי ק דיפר כאצאזזלען צו פאתאכלעםינמ י
ארז םוחןן וחןמז שלחמ אממ מו נ ח מ לי ש ח מ ס י

י< . ,

f  ?

n

ם נ ע ם ם ב א נ א
:פונליסום אלנעםײנעם צום םפעציעל און דעפאזיםארם םױזענדע צעחנדלען אונזערע צו

 פי• גרעםטע די אין פראנע נעיד די איז יאחר ®ארנאעעגעם חום דורך
 די אינטערעםען. וױכטיגםטע די פוז אימע געווען קרײזען נאנודעדע

 נאטירליך, און פריחער וױ חעכער פיעל נעטטיגען וײגען געיד פון רייטס
פריחער• וױ געלד םעחר פערדיענם און פראספערירט כעגקס די האבען סטײטס ױדטעה אזו נאנק ר

דעם םיט סוקסעס פינאנציעלען וואונדערבארען א געסאכט נאר ניט האט
פון צואװאוקם דאלאר, מילאנען צעהנדמע

ײ פון םאנכע דעפאזיטארם. נייע םויזעגדע זאנדערן  פרא־ און גרעםםע די ז
 כאנק דיזער צו זײנען לײט כחנעס און םאטפעקטשורערס סיגענטםםע

אז פאקט בעשםיםםעד א יעצט איז עס און
סטײטס ױנײטעד אװ ב»נס ױ

די פון אײנע איו אסעױקא אץ אינסטיטושאנס פינאנץ פארנעהמםטע און גרעסטע

 דעם פון טענשען זײנען וועלכע באנק, דער פון דירעקטאחןן די
 קאטעחויעלער דער אין אױך װי פינאנציעלער דער אין גראד העכםטען

ײ פון םאנכע װעלט,  ניט װילען םיליאנערען, און באנקירען זעלכםט ז
 כאנק׳ם דער םון כענעפים דעם דעפאזיטארם אונזערע פון אװעקנעחםטן

חצלחח. גרויסער
 נעבען צו םעתעניגען נרעםטטן דעם זײ םאכט עם געגענטייל, אין

ײן םון בענרס פולען דעם דעפאזיטאר יעדען  דעפא־ יעדער אז און נעלד ז
« כעקוםעז זאל זיטאר

פערױנםםען נאנה׳ס דער פון פהײל נעוענפע
דאם בעשלאסעז דירעקטארען און בעאםטע די חאבען דאפיר און

ענדינ אנג פ אי אנ ל שו ח
19ס? וםען, דעם

ײן חאט װעלכער חןפאזיטאר אלםער אויך װי נייער יעדער וועם  נעלד ז
צו כערעכפױגט איז ער וועלכעם פיר םםײםם ױנײםעד אװ בענק די אין

בעקוםען אינטערעסט,

ר ע י ט פ נ ע צ א ר פ
יאנואר נעפםםעו צאחלנאר אינםמרעפם

 צאהלם. כאנק םײוױננם א זאגאר װאם ציגזען גרעםםע די איז דאס
 װיי־ שרים א גאך געהען באנק דער פון ױרעקטארען די און בעאסםע די

דאם אנאנםירען און דעפאזיטארט נײע די טנםסען צו טער
xגאנ־ דעם געעפענט װערען װעלכע אקאונטס נימן לע דעפאדטאר. א װערם איחר װעלכען rx אן טאנ דעםזעלבעז רעכענען«ן צו אנפאנגען אינטערעםט די דך װעט דזשולאי טאגאט צען

 שערלירען ניט וױלען וועלכע יעניגע די פון כעקװעםליכקײט די םאר
 באנק, אונזער אין דעפאזיםארס ווערען װילען וועלכע אדער צײט קײן

 און באנק וחןלכער אירנענד פון כאגק־כיכעל זײער ארײנברענבען קעגען
פראצענטען. די םיט געלד דאם קאלעקטען מעלען םיר

 צו ערשםע די געווען איםער איז םטײטם יזגײטעד אוו כאנק די
 מןס־ אח וואהל צום בעקוועםליבקײטען םעגליכע אלע שאפען און זארנען

 איהתן געבען צו שריט אתםינער דיזער און דעפאזיטארם איחחן פון טען
״*י־ קאםטאםערס
)4( אינטערעםט פראצענט פיער >4(

 דעם און אינטעחןס פעתענליכע די איטער זוכט כאגק די דאם כעװײזט
אױף באגק אזנזער פוכליקו^ דעס פח בענעפים

 זײ־ װעלכע ארכײםער טויזןזנדע די םאר פונקט םיטעל דער געװארען איז
 נאכ• דער ארום שעפער אינדוםטריעלע גחיםע די אין בעשעפםיגם נען

 פון נאהענט און בעקוועם באנק די איז ארכײםער דעם פאר כארשאפט.
ײן  נעלד ארויםנעחםען און דעפאױםען פאר אפען איז באנק די שא^ ז
אבענדם. אוהר 6 ביז םארגענם אוהר 9 פון

לײױפ פאר דעפאו־םםענפ ספעשעל א
 עםאבלירם איז םםריט טער32 און עווענױ טע5 אויף באנק דער אין
 םע־ לײדי םפעשעל א לײדמ^ פאר דעפארטםענט םפעשעל א געװארען
 אויפ־ העפליכע א יעדען נעכען צו געװארען אנגעשטעלט איז נעדזשער

כעהאנדלונג. און גאהםע
 אין אױך םטריט, דעלענכד 79־77 ברענטש, חןלענסי דער אין

 איז םמריט חטע6 און עװענױ מעדיםאן ברענטש, הארלעם
אבענד. אוהר 8 גמ מארנענם אוהר 9 סון אפען באנק די

אין דעפאדםאר א וחןרם און חײנם אן פאנגפ
נאנס ויזער

געלד אייער זאל און יעצט אקואנם אן עפענט םארגען, אויף אפ גיט לעגם
אײך. פאר ארבײםען

ד ע ס ם ט ײ ט פ
:גרענםש הארלעם
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GERECHncKEIT טוב יום דזשולײ
רעסאר«ער ס«עף א •יז

in רי * mm jjn ii*n 1ייי ײ׳ורימר יי 
1fopfom  *osyh h im  ,*am  in 

n* iy i איחו imp* ס*ײ *יײן *ויו זיף 
*typyo ח*ס *ס1ײירמומ ואוי־* װ*ס 

o>iy an  in * unyi |י* *iy»n ױדטי 
*>ln

i»iyi איחר דארפס n׳yo| »* סיפ 
iya” i  rm y »•* טטטריו *י״ן »•a 

u>yyi טון pi*iyi |y” io, און jm| ♦ו 
iyiyiyi 8ח* דראטא, די •Pi ipo 

 o*n זי *« ט < n י פ ע i און זעחן
y יoaylyjam 1 פאך1”» iyv tty iy i* 

 סיט |y»y>vi oy ח*ט «י סיטואץיע. רע
 די אױך *ס1 *ס,8<* און שראפט אזא

ivstfpn lyiymy ד*ס N J 1 1 1* 
n* m o יוס• פיים ח*ט ’« װ«ן* 

0*8 ,lyonvio’i* op* נדויס oe*ip 
Din yiyiym* די ׳טטיניע, איתו־ א׳ן *o 

 *lyo *ון סרײחײט 1פא ioup *ום רופען
 fyn* סף א מין זיך |ya*n טען*רענט,

o?yp” pvm »n* ,̂רעחרען , tyinyio 
 Joa pit ?yin סון שרייד, סון ,ia*p »ן

 *piys א נעװען אי« o*i I נייסםערוגנ
,i*My>i&* וױרדעע
•yra אליין שוין «יך oi*p איחר

 י**ס ענטודאזם אן פ*ר װ*ס סיט זײן
 lyrii* אין געווארען אױפנענוםען איו

I ױניטי־לאנד
iva*n i*n y i אויד מיר o*nyi 

 טיט״ *»ײ סון riyo יודאסי׳אע טענץ,
iy iyo i 26 לא?אל פון, w n  O'O 

o״iyt ״ םיסס און*n. טוזטסשן 
ny? i•׳t נעטטנ«ט אױף ח*ט «ײ םיט y 

 אױך jya*n סיד מארטין. סרב. רערין,
 riyD״op?*e ynon ׳טעחנע געחאט

 ױניטיײאנד איינענע די פון voni m סון
 םון לייטומ דער אונטער איינװאוינער,

*iyrii ,̂׳׳  ,jyn*p סיס ,,חשים־טיטש
 דyט יון טענ«ער איינענע אונזערע אויו

אויסנעא״כעגם. *וט y» |va*n «ערי;ס
 N אויו דט םיר iya*n oyi חוץ א

 *,rpv'v״ פון יענ׳מ און שסאם סך
 *yor װייטערם, «*ר * רא הטנען סיר
 *וץ־ זיינען װעינע וױנדי, *ון רי<

 <*yn אסטיטרעז, ׳*טישלעף ׳פפאס־מאכער,
 »אוױס»ו«ד *ננעםאננען דא האבען כע

 סיט׳ו סינע«ער ײעכעגסיויבע( * נען״
 דעי איז ד<וס ׳טייגעץ״, *דער- נאםען

 יאנד, ױניטי פון ארנאן״ ״אםיאיעלער
 לי• y*? מיט 'ארנײטען ״׳ןןיינעץ״ אין

 און ױניטי״יאנד, פון באזונער טערארי׳אע
 «רער שטעדטעל, אין יעגעריג ס׳איי

 א מאי איין םאמעיועזען ונערט שײנעץ״
געל¥ב• םון קײכט עוים דער און װאך
-1Pיאנר ױניטי אין :װארט אײן מיט 
 יענען ראס לענעדיג. און פרעחריך איז
 אינטערע־ גאנץ און אם״ירענד איו רא

סאנס.
oy זאנען אנדערע נאף דא איז w 

 נל״נמ טוין טוז oy אנער באריכטען,
םאי. צײײטעז א פאר

.1920 רז׳פוליי, jyo4 יאנד, ױניטי

iy *iyn און אוי^ריר׳נן ny חאט tttisyi 
 *ופרי• סיט און .iy?y*iir אין |y*yiy׳

אאוגט on ארפייט iy האט
■ונליסופ, imoap'rp'M*tym* פין
 ױ«׳נ «ײן |ynyi אויו איז איאפ ריט

 װאס טיאגיסטין, you viyf א פרױ״
פיאגא. דער יף1א נאגיײט איחס האט

oyi |yjyn טאיאנטפויען y,oוy*י 
ly׳}!•• ŷ* ו אײף איד חאנ* |y?nyyiyi 

iprpvpo pmw א
*yn inyto’w און iyoyj *ײן יױט

 פואד א פאו ivomvhh אידוס ריי נע;
iy׳t, ■*׳lyoy אנ זיר חאטyארױ רyJo* 

yn i| או iy און י¥דט onyo^iNc •אי 
 סאיןראטי׳»¥ז1ח ןיי) j’ljynyi און די׳»,

 lyouyj איחם סיר חאנען יױ, האי־ט^
y |yvosyr*D• םון איינ¥ר איז׳ניט ער 

*ynyf;i( פון סינד א •*a״iyo ,פאיס 
 ׳פטאיץ און »־>*נענינען ד־ט און
iviyn חאט אפ׳אטאמונג, וײן iy יף» yj* 

?utf אוגז iy:y(nin דעי איז ער אז 
oyi lie inn ׳}ור״נ אידי׳אעןyװאס ר 

 אי«ט נאר ׳אריינט און ,ivvivpi חאט
 רyר אין ס^יטאנ¥ן און ארטיפי¥ן אויף,

iy״ ’no אלנייטער vo'ov" אונטער׳ן 
yow| גראנוװיר^• ״ד¥ר iy^*oo,״ 

r t  onyo«n*o oy, אונז גײ איז ער או 
iy״o יyפי גאר ,nwvmv רvד נאך iy 

yi*nyj.|
 yn• פאר*יינ¥נט אויו דא ׳אױן «אר

 סרוי זיין מיט מינסטיער דyזv’ד אז ר^,
t״ly^yiic tyoipyj |VJ ױניטי^אנ^ אין 

p*״דיער &.p< אחן m ^נאלױנונ
 אפיאריס* yיגyחאר פיעי די נעױען איז

נאהודען. האנען זיי װאס רענטען
 o*nyj וױד¥ר דא מיר חאנ^ דאן

 yny»i* פון ליענלינג דעם אוגי, דיט
 און נא׳חן׳טע ׳ןועחנע, די װײהטטאנער,

 ר, y כ י י ו ג י ו ו ד ע מיס ליענייבע
 עמא• נאריחמטען דעם םון טאנסןר די

yij? .רײנער
 רעהלאמירט זי חאט אװענד ?ונת

^נר yj'J*״  אין ,yr'n ח¥נריר ho יי
םוראר. א נעםאכט חאט ראס און רייט־«,

̂וענד זונטאג  •yi ר״כער סיס האט א
 דראמאטישע נעיונגענע זעחר א נעבען

םאר׳ןוט^ננ

ס■טנר)נגץyטרp ועד רyנ’א gyp דער
 ריכטיג. גאנווען אין ניט איינענטייו איז

 אויף !ןאנען nr געװען װאיט רינט'נער
iy i אל.1י1אינטעמ* רער םון אירעניע;* 
 םאחט. אין וױרקריר oy איו אזוי וױי<

 פיאץ ־סעחנער רyר אז עס, ח״סט הײסען
 וױרח־ דער אין ,25 לאיזאי *ו נאלאננט
 םאר זומער״הײם א עס איז אנער <ינ?ײט

 א־נטע־נע• אונוערע אלע סון טיטנריעדער
יארח. נױ אין לאהאיס טאנאל

 פון מיטנייעדע- אלע מען נאטיריליף,
 פאידנען jyjgp דך װארטען 25 לאקאי

nr װאיוט װאפײיסאן א זוטער נעחמען yi* 
 גע־ |”?P nr אויר אלײן זײ פאר *לאץ
 עצח אז פאנען זיר װאיט מען אנער װען.

 עט• זיף א*ום האט אירעניע רי נענען,
 נא־ װאס יאנד אקער הונדערט ליכע

 און לאניזעס נרינע און וואלר פון ׳»טעהט
 רא־ פיעיע נאר אויסבױען רארט חאן רען

 ;•ט זיף יואנען אנער לײרער טעדזיעעס.
 ורעסםאנער און װ״סט V*? פאמינען

 םארהע״טניסטע־ נאםיט פארנענינען, רעם
 סאר ןרייז ללײנער א גערעכענט ווערט סיג
 דאיאר 18 ניױז רעכענט מען דארט, זיין

 א־ן סיזאז לע*טען דער אבער װאך. א
 און ׳עיענטער א געװען איו טרייד װײסט

 זיך פאנען סאכער וױיסט די םון סף א
 זױ ויזען סארנענינען דעם פאמינען ניט

 םאר אפען איז אירעגיע די אבער סער.
 אינטער• אונזערע איע םיז סיטנייעדער

 זיי 1אי יארס נױ אין לאקאיס נע׳סאנאל
 װייסם די םין lyw^g די אויס םילען

סאגעו.
 סלאץ דער דאס איו, רעזויטאט דער

̂ט וזאט  «ע*יא אן פון אגבי״יק on אי
 זיי• דא יאקאיס. אונזערע איע no ניע
 םון ,1 יאסאל םון םיטנליעדער דא נען

 מיטגליע• םרויען און מענער ,3 לאקאל
 סיט־ ,9 לאתאל םון און ,6 יאתאי סון רער

 ,10 לאפאי קאטערס אונזער פון נליעתר
 פון לאחאים איע פוז וױיטער, אזוי און

 ניאכער ליאוס רער םון באארד דז־סאינט
 נאטאןהאל רי אריינרעכענענדיג ױניאן

 דא, זיינען עס .64 לאחאל םוז סאכער
 פון מיטנליעדער אויןי אף, םאחסטעהט

 יארק, נױ אין יאפאלס אנדערע אינזערע
 .90 און 80 ,66 ,62 ,50 ,41 יא־אל םון
 לאחאיס דיזע איע פון מיטנליעדער די און

 די «װ״«ען חייםי׳ש א«י רא זיד םיחלען
 װי טאקע ,25 לאהאל פון סיטנליעדער
 דא מ׳טסחח. נחיסער אײן םון סיטנלי^

 #אטדיא״ לאקאל םון טןיס t״p ניטא איז
 סיינעס ניט אױך דא נאתוט ,עם טיזם
 איז רען דז׳סודיסדיק׳עאדםראגען, פײן

 עסט מען א״נעם, אין אלע אויסנעםישט
 סארברענכט ניען ם״ס, איין ביי *וזאמען
 ברידערליך זין־ םיחלען אלע און *וזאמען

 נאט־רליך, װארט. םון זיז זזעכסטען איז
 איז םארװאלטומ, די אדמידסטראציע, די
 מ׳טנליע־ די 1אי 'דינע25 לאהאל ריין א

in פיחלען האשיטע חוױ ױניטי רער םון 
 די פארט זיינען זיי װאם שטאלץ גאנץ וין

 ׳טעהנער נרויסער, in 1םי בתיס נעלי
א־מעניע. םראכטםאלער און

 זומער דעם דא איז דא װאס דאס
 איסעניק in האט עולם, נעםי׳סטעל א)א

 א םאל װי אויסזעהן אנלעלען אן נענעבען
 נע־ לאס איז יאהלען א םאל יאהלען.

 אבעל הײנט סענינלײר, מײדעל׳סע א װען
 םמיען. װי מענעל םיעל אמי לא זיינען

 שטארט גא;ץ דא זיך זעהעז רv:va די
 אין לעבעדינעל. םיעל איז oy אן.

 טאנץ־זאל, ױניטי גחיסען ׳טעחנעם,
 מײ־ א מ*ט ln״o א מעחל ניט טאנ*ט

tin, סו״ םון טאקט *וס ז־ך טלאנען עס 
P't קאװאליע־ פון פאללעך אםת׳ע טאהע 
 מען זעהט זעלנע לאם דאםעז. טיט רען

 אינזער םון דילעסציאן דער אונטער
 װעלכע סאהעז, םים טיטשעל״, *דזשישנ

r* אונ־ םין י״טע אונזעלע *ו כאקאנם 
yiyt נױ 1אי *ענטעלס ױניםי ’*.pi 

 װעלט •(אזוי ,ױניטי־לאנד״ אי( אין ,
 איז פלאץ), דער נעמםען אונז ניי ד*

סרעחלאד. און לעבעדינ
 און יענעלינ oin:iwo 1נ* *בער
 לאנד ױניטי אין נעװען איז ^חלאף

 און םעןon 2 זוגטטג, און שבת יעצטען
 לזשר טעןon 4 צוליענ דזשולאי. םען3

 *הן אננעקוטען דא איז טונ, ױם לאי
 איז oy עולם. נרױסער א נאר ררע, עין

 אונזער אויף ,ראן״ אטת׳ער אן געומן
 »*ננ¥לאסענ¥״ די *נער לאנר! ױנלטי
 םרײד םיט נעװארען אױםנענוםען זײנען

עגםוזיאזם. און
 טוב ױם oyi און געסט די לכבוד

 זונטאנ, און שבת נעהאט, דא םיר האנען
 אונטערחאלטונ• און פאניערטעז פיינע

 אונזעיע װי נעסט nyui* אין גען,
 אטוזיר* ויו האנען ,איינװאוינעל״

 ח** טיר שטײנער. ןyגרױס א נאר אויוי
 העכטט מוזיק, סלאסישע נעהאט נען
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 בײ־ זו;ט*נ און שנת קאנציעיטע• די
 טינ,1נדויסא אמת נעײעז זיינען נאכט
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געװארען באפרײם ױעען אקטען, טישע

יש*עט זײן קען — ש«עמער אײך. ®אר כעסער אלץ יערזשיסםרידען ץיך י״יײי .y׳•*
 םים ארוםנעריננעל■ םאתםײנם, כלאחע״ריחש די סח געגענד שעחנםטען דעם אין איי היים אונזער

בןןף^ םים אחמגערינגעלפ איז אליין, אומ סאר כלױז לייק, ד«ןר וואלד. אקער 700
סריװא׳ ■׳אױסבעסערועעז. םאו־ןורנע 3אל םיט םעכלירם, שעהן זעזזר קאםעדזשעס, צ־ציהענדע *ײעלף

״ ■< טעלעפאן. עלעקטריק, כאםחס, טע

 סעחיגע א זעחר סארם. דערכייזדגען א פון — אײער און םילר חייםישע, אםת ם^לצײםען די
אין כאגלייםען אוג« װעם אץ שייוען«יר שוױםען, לערנען װעט זי סלא״ן. ן אױס דא איז נים,אםטי^־לעחרערין
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