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 ד#ס 7װאחיעז נעהסטע די אין רעכט

ך ״עטעיט יעדערער װאט םראגע די ייז  ד
 פאטערס, זײערע וױ ׳עטימען ןײ װעלען

f\vw םענער אדער זרירער v אדעד 
 אוטהאפחענ״ אן אדױסוױיזען זײ װעיען

? דגסי-ט
 ער״טטעז צום חאבען םרדען ד• װען

 אץ דואחיען רי אח כאטייליגט ױך אי5
 אי״ אין ?ײ חאכען ,llilH אין ונגייינד,

 רעאל«^* א ערװעחרען נעד^ײפען ;עטײן
 עאאג״װארט דער ■ארלאמענט, געיען

קאאליצי״ די און מ*יד פון
 דײטמ״ אז געװען, איז אנס״קאנדידאטען

 #קריעג דעם םאר כאד^דדען סוז לאנד
 ־Mr אײגזינעד דער איו סײזזןר דעד »?

 ווערען. esnrN3 םוז װעיכער דינעד
 נע־ דאס נרױסעד אין האכען פדדען די

d s w די ■יאט^רסזג. יענער םאד 
 •אר־ רעפובליקאנעד און דעםאסראטמי״ע

 !סאמ־ א אן פיחדען יא;ד טיז in ט״ען
 קאטוי א וױ מעחר ניט איז וועיכעד •ײן

̂ובען װעלכע קייקעס «זוי♦ צוו^ען  די ה
 זײע״ ״אי׳טוט״ n אינטעדעסען. זע׳לכע

n א וױ כיעחד דט !♦ינען w}* אין 
^ען דעכאטע א וױ ומרםעה  חיײ צו

 װעיכז פראנע א איבעד קינדעד סקוי
Dinn סאג. ®ון סד^כיעטעז די ןנן ניט 

 ענט־ טן פאר דונתן דזעילבמ ®דײגעז ,ד
 גע־ אמנ^ורידס אינג#ג*עז זיממן סעד

̂דעז  ף א*ז חוייט״אישו n ױי. פון יד
 עס אבעד ש^יקעד״פאדכאגד, זאכענאנטע

̂ורעז ריטסוטידט אח  פאר־ אזא ודן נאז
 דעם אז ניט גאד דיחדט וועילע מע

 אטעריקײגעד דאס יזגבזנז. וױרשייכען
>MM* אח פאלאעטעדע^ט גיט איז 

̂פ דעד ^rוp•דאטT rעiדע״ קאנעד,דכי 
vtmi, אין געניט גיט דעען פדױעז די 

 אפש• סען מען דעדפאר און •אייטײןע,
̂פאן ip נ»ט וחניל?ז ד♦ אז ח o w א כאך 

 קע״ וועיעז זיי נאי טדאדיןית, נמוױטעד.
 סרי־ א pe פדאנען די מסראבשאן נוו\

o w n :u w  j f r. וחדען אזױ, *ױב 
in גיט זי♦ ru ii אײנזעהן w ווײ די» 

 סי״ א כיים דך כאנד^ן *זיא-ט*1 טיטא
 דעם איןװגארען אום פדאזען פין סעל

 חאכען ךײ דד אזױ פאלש, אפתדי?א:זןס
̂ן אס ̂וט״ ביז געס א

מו די מ די  •ארםײ ytro^p• ו
rrn לאגגע דזרך opn וואגמ ir גזד 
o m r פדױען״׳פכױמדעכט פ»ר m •ד 

 ״ס^טדא־ די «ארט^. נאטױא^םטיפת
uri^r ^oopm ^אױא עדטיעג n -̂נ  ק

pjw#m אדן ־ דעממןדאם״מ די פזן 
ynirm B itm rn m n. יזהאג ײז 

^עחזפיס״ פארמיעחנגמ די
70 T O y  j p  c r y  pe 

f אי1; “ 3pe: TKrM?pirnN און

 ן#יער נעלדגאן tv ivjjtfyi פרױון די
̂וס רעכט,  «יי 1י דט TO0 •rns ד
IVunim n יז^נען װעיען e ira 0י!̂ 

iwifjtryf, ♦ד^ן ך IPim  tnvututt 
ט IJfPTO tv iir* ךארמן א̂י t r if  p̂ t 

ײ ארגײטאד |1א ®^איליסטי׳וו ,ד  •י
 וײער םןןרטו^ען א»*ט וחדען טײען

 1ייי מננזור די ̂וױ׳פען ®יחוגגס־ארבײט
אי^ט, ביו ױ1 אזױ אלב^טער פײױןנן

P i •
p דך פ*נגט עפ r ;• עטראס דער

איםיגר^י•;. •ון
 אידיגדאנטען 6,0001 מרב׳עדטלץ•

 און אײיפגד, עדפ אין טענליך אן קודען
 ט^אוס״ דער םון פארבעסערונג דער טיט

 אי׳ םרן ^tfv n דך װעט ■ארטאןױ•!
 טאמרעסערען. אונגעחײער מינראגטען

o אױס^עגדייאע ארע i^ N io irirr **ח 
 םאר טײזפטס אױספאמןױםט עױן נען

ען •  ײן געחסט כיען jytt יאחמ גא̂ג
 יןןװערמת״טען גרױסע די •נכאטראכט

 רעד א^ר^ועאי^ע n פון םאחדען, פון
 opt נאגױיםע) ער׳אט מען jyp דער,
 עש אוס״פטעגתן געסעח^כע א פאר

 ״,א tv סאםען נרױסע די אי^ט טרײנען
 איו אסערי?א .Npnyc• אין סיגױחנן
אימינרא־ פח אטר^ם דעם אר נארײט

אמ*״ vn אױס וױיוא עס װי און איאן,
יי

דל ח*ט צאגג דט ד• ״די פאר רען
ĵ Mtt ppn נרײט אױפ*חנפענען h טי 

■ I ן _ לו ■
 V;tv(p Pir^m-TOrm in אמאניוירט

ױי ייו ov pjntv אמת׳ער װעסעס סיל  י
 דױ אחעד, אימיגדאנטען ברײנגען1באר»
̂וגט  אױוי ?יעען מאגגאסען אנד^רע |1א פ
r דעד i r ד •מאדזאני•!, חןר סדן, 

cnnnwypinrti ארכײטס״גענער און 
 מעגלינ• א דעם אין ?עחען רא;ד פון

 ארגאגײ ארבײטער די ברעכען tv ?״ט
 מלחטח |te אײם דער יױן זא¥יאנעז.

 און ארנײטעד געגוג נעירעז ניט זיעען
 אז דערםיחיט חאנען אדבײטס״גאבער די

 M פאר tiW< נינסטיגע א ניט איו דאס
 ײוגי Dpi םאיםוײ^ן וײ הענען איצט
 אי¥ט דז^אגס, םאר ?אנדידאטען כייט

 אר• די מ״מ אירעכעגען זיך ױי ועילען1
•רגאגיזאץ^ונמן. כײטער
 דעיאדטמגט, אימיגרא^אגם דער

 ײעם חעלםע; tv םאדטיג איז אױס, ױײוט
optpirojpvinrtrM ;אדע־ א-ן םליסמ 

ppn. אימינדאוױ^נס נײעד א opp,־ 
 כא״ איו ׳ואייס1 א. פדעדרי? ״עיאנעד,
 ״Vi גל״ך זיך ח*ט ער געו^רען. ׳טטיטט

 אדמיניסט־ די דמאדגומיזװלןן tv נוכיען
 ד• פון פיעיע אײלעגד. עייס םון דאציע
 געױא־ עגנמאגט דיגען כעאטסע איטע

 tv נרוטאי tv נעװען דינמן וײ װײל רען
iv מענע.1 גײ״אננעק די ty irv w מא״ 

 זא־ װעיכע בעאמטע בא׳טטיטט האט ייס
 tv עדעי און גאסט־פרײנדייד וײ\ יעז
 אױס, ױיזסov 1 ױ1 איטיגראנטמז. ד״

T כעאטטע איםיגראציאנס די װעאען I 
 כאיטרעגחוג־ די tv זעהענדיג ניט םאכען

̂ור איז עס *יס»גראגםעז. נזצען נען  ?ל
וזאבען. ד* ױי װי< טען אז

vv* די 't חאבעז ארכ^טעד
ד א פ אױסטד»יר*כעז מ^ל אלמ דך

 דמרזעי״ tv •כעד אימ״גרא^ן. פדייע
 מיטלעז אכנעחשען זיי מוזעז צײס בעו־
 איסמראג־ די םק אתאגחיתמ דער פאר
̂ייעז אדכייטסמעמד די אז ׳טען  זײ ז
 ד• tvvratv tv אזיסגחחח \vivv :יט

אדממיזאזדןונ^ז״ ארבײטעד
 נעווממד אידישע פאראיעיגטע די

 ^ונפערענץ א פאדדושעז דזאט יעאםטמז
 p־t•’ נױ מגיאגס yrn^K איע יז
iv אינטעד• די פדוממ. דיזע כאוזאנדלען 

o גאדכיענט יייד־ס גזדטאנאי w rirn 
 לד^דיע אטאלגעפדיטעד די ײ;י*ן,

 ®•רתדס רי ׳קע«^ײזע״־ס די מא״דקזןרס,
 tv ;מכעשעז wr״r יתיאנט אנדערע א,ין

 ונ•;p אנגעחמז tv דערעגאכמז *טײזען
 אינױד די העימז tv ס־טמן קרעטע

 װעיכע זאמןן n פון אײנע דאנטעז.
tytt־p סאדא״גינ- די פרן פארמיטיאמן 
n דדדעמדכאפטזזז איױזמ מזן r  tv n r 
 עייס •rnt ד•1ארבײטער־בי אן םען

מ1 אײלענה עי  אדיינ״ די באקענעז זאי ו
 אינ־ זתר בים ודמיגדאנטעז גזךןזסענע

 pro װאו יומה איז יאגע דוסםרתיער
,n .m r* ארנ!ײטער האנען דארןי

 ודעלכמי orunp שנ״חנד דמר
 מד יייז טתנדיכט װאס נאד זיך חאט

 חד א אנגזממיען אזיד האט ■זנגחאמז
 ?it יעלכע1 בײדא א ־עאםעז tv זאימת
 נאפיגוןן אין ודסערומטען רי העלפען
 פאי־ באדחמזע *רב״טעד די ארבייט.

 די פאד מנמח ניט נ^ד Dpn מלחסה דעד
 ®עחנדײ• אטעדמןאז n •יםיגדאגםען.

n יייכאד rm מימ r געוחנז ppfv איסיד 
n  jn rm .חאגעז ®יחדמד ל. •וז ^ א 

o• גאו ג^ױמגז אח נענלױבם׳ r יװיה 
n  m מן באדחמומ אדבײנמד ip j דאן 

ײו זיען װעדז# •ויפמנחוולסזח  prn■ יידן נ
 pN jrvw^r pN אדנ «ו gPiP אויגײטוד

i p y v ia זימד t o w n
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IM״ ■ ) A«t
 *יחד ^חמלמען ענגלאנד װעם

1 איםועריע
n«  ע«• וואווס ווורז*נען די סון ײ
פט eon י»;ד ספי  €יורחאגד־ it ייינו

 איו/ר »י( סןותפ״רןניחנג חןו סיפ יןן
 *H וועל׳נן נןר׳ו׳דױקוס די im נ׳־רי

 אויען, ׳|m איגיוערין איתו ׳ומעטעדען
n( יןרסיו, v iדי און פינדיו, יייז ״ 

fnm די וון tiwn אין )iM rva װעי־ 
w i iz׳iw הל״ן אין ױך im irm װוי׳ 

 רוסלאגד, «ון (יוניץ דןם אויף ז״נןן נ«
 אהםיװען אן \yunm ואי מסלאגד ױען

 ניט װעט נונענדען, יענו אין קאסא״ן
 דאר״ D3MO ׳ס«((לאוד און מסען לא»

e v i lie ״ן  *M װאיט דאס ונחנ, יי ו
ib ס״נט  m׳«־it ■m1p ענלײ׳ןוער דער 

א־סאערין
יענדעי די אױאוװחאלסען אווי װי

 װעיט, דור ;id טיילןן םאראיערענע אין
 רי »יו ענולפנד, fie סאנט דער אונטער
 שסאאט׳ס־ איחדן פון •ראניונס (יױסע
 נע im *״נגעועהן מא ז״ ל״ט.
 זעהר זיינןן אמטעדדריהוננ און וואיד

 יעג״ אוי»ותאיט«ן כןעאאדען מיענטע
ר אונצמד רער ״ן  איז אירלאנד סאנם. ז

*o r די v:vve 3 פון>v)t>i וזאמע:״* 
 סאלדאטען ענניי־עע וװישען עטויםע(

mm o םאיק. א״רישען דעם און i’M 
p r אויף אאלק אײריפע דאס p׳׳mb i> 
 מ(״, ״האם כױם זיין *זםרידעז ניט

 1פי פארסע באיורע;?טער א מיט אדער
vna«)iM)׳))P״B. קעספט איײאנד qvm 

 איז* םא־ םר״חייט, פןויפפטענער סא־
 םים עננלאנד. פון אפר״סע( ויף גאנוען
 ענגיאנד גאך זואס pm« יאתר עטליכע
 װאלם «י װען אירלאגד, חאיטען נעשענט

 רו<״, ,חאס איחר נעמן וו אייעע׳וטיסט
p אין איוט r טפעט. וו

 ענד אז ארקיןיומ, די ודז דעדםאר
 אונאפזזענניפייט די אנזילענט חאט יאנד

 »ז*וחענג־נ־ די וױבטינ. ענ־וטען, םו;
 ■p;jrr»3 k ׳ז*ף פאיטטעווט איז, טייט
 איע *נפיחרעז קענון װוט עניוסעז טע.

 אנהאי־ »ון ןניניט אױסי«גדי׳*ע א־הרע
 אין דיאלאםאסען אימעכע ודחרע טען

 אױפ- װןס #גנלאנד אנזי אויסיאנד,
 כיים סאלדאטען פון (ארניזאן א חאיימן

 עקא־ *לע חאנען וחזט אק פאנאי, ם״ת
 די אין לאנד אין ידײױלעניעס נאס״מ

דו  די װעלמ פאליםיפ אויסיענד״מ נונ
 אנפיוד ײעט זמיפטען ,אוגאאחזןעינע״

 דעם כױס *ײכסייימנ jn זיין זאי ר«ן
 חמימנג אנגלי׳*ןר דער םון םאריאנג

 עניפטי־פער דפד tjrr׳r* םארחאנדלועען
 זמנל״פער דןר און ■*דםײ נײייאנאיןר

 לאנ־ א פאר אנמטונגע! זיינוט ,רענ־רוננ
י *ייט. נז

ע;׳■״ איז *ודיפ 50 יאחר * נלט
 דער םון אדנאפחענגע חאיב נעײארען טען

ו מ ז ו ן  פי* וױייעב אמר איספעדי^ ט
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צױשריפמען.
 זײער דאס אינפ^רםירט 10 לןויןאל
tret w ry די גוטנזחײמז חאם בןוארד 

yv’or ארםײ פארמער״יײבאר דער םאר! 
•ארטײ. סאציאייסטײפער דער פאר און

 ברודער אז יינם^רםירם 11 י*ס*י
 צום tmintyj עמועחלט איז קאכח ל•

 ברױ פיז •יא״י ים׳ן1א נ*ארד רוש$ר:ס
ט נרודמר דעד לאפידוס, דאד  ~vt ^ד

̂זען  דער tv עדװעהלט חןרם1 מד איז געל
 גאלד״עטײן ברודער קאכדםע. גרײוזמס

 □tv עהלטtרוy ורעדט לןנקאל זעילבעז םיז
o •װ נאאדד iverrtn פרז ■יאץ ידן 
1 לאיימס. נרוחנר

 װי אזױ דאס אינפארמירט 82 יאקאי
 רעזיגגירס האם יעלכער1 נרײםער בתדער

 אװ באארד םון טעםבער א נעװען איז
d t o p p .h, דאס לאקאיל, דער םאײאנגט 

ד 1• מ מ נ  ער־ זא< •לאץ זײז אױו• ן
 װערט פארלאנג נר7ד װמחנן. ױעה׳ט

 ער־ װערט לזווױן דער1בר און גוטגעחײסען
 גרײפער nyitin פארטרעטען tv וועחיט

otv ײ #י ̂ורס. *װ כ דירעתט
כארעםען. ק^נױכוע ־
̂טע, די ̂ומ  נאיעטימם איז yDTOt ק

v* *ו געײןויען zw w w] גע- קיאגע די 
 יע־ די אז אינפארםירט לינד* כדודעד גען

̂וכען וחןיכע גיגע  קלאגע, די געבראכט ה
̂ובעז  דאס ויסענדיגt ריקג^ױגעןtv, ױ ח

n דינמו ױי t t r סא־ האם מאס דעם אין 
״ נײ סידט .wdv אין ז
 דאס באריכםעט קאםיטע םיגאגץ ,ד

̂וט ד  םון םארלאננ דעם געניםעןcיtא ח
 םון װאזזי סיע^עילען דעם פאר שנױצע

 דיסטרית־ אסעמבלי yr^oo^'Vip 6 די
 שסי- tv רעקאםעגדירט קןוםיטע די טעז•

yv| דאלאר. 100 םיט װאחימז די
 אױד אינפןורםירם ק^טיטע םיגינץ די
 זײ ד.אם דירעקטןורס *װ באארד די ר*ס

 שטיזױן \\t פארלאנג • אימנתעגמבען
 איז װעיכער ברודער, קדאנהען • פאר

̂ודען ••ראלידרם  הענט ביידע אױף געײ
 ער״ ניט פאםיליע זײן םים זיד מן ײה

 אז רעקןומעגדירם, קןוםמת די געתן.
^ev במדעד דער rw  Pit םיט ימרעז 
 מערט רע^םעגדא^ע דתע דאלאד. 100

 אז באשלאסען וחנרט עס ן1א נעזןגדערם
 מיט װערען ev'erva Pit בתחוד דעד
^לאר. 250

ד *ון כאריכם אר דירעקםארס. אוו מ
םי־ םיז ארבייטער די jtc ^םיטע •

P,• זײ דאס אינפארםירם סעכ^וװיטץ 
 זײער אװינגעז tv אום סמרײק אין זײנעז
 אייגיגע tv סקייל די ivPniV tv פידםונ

 דעם tt® otPria דעם יױט ארכײמד,
;tirnDiP o 'lirtm ti. קאסיסע רי 

irtt d ip  twinPtnc וועט סעםלמעגט א 
 פאר׳לאג־ ײגיאז די Pit *irom גאסאנס

 די געבען Pit זי אז פידסמ חנר pc מן
רבײנג* מגוג •רניימעך

otv אינעמאנאב^; װארט פאדלאגג

* vovspp ה. *ון ארבײמר די פון 
o* אינסארסידם גאדססגעד r ד י  ־to ד

oitr t tn fm Qjn irp אןארױסתחראג 
מ ^ פ וpaipp. »9 ו תן נ אן וזו ט1ונ

t o  n• tnrnnm  #n tw u  m

l אז םארלאננען i ’jr  n זאי i" •נא״שי 
 פארלאנג חןר גענגסמעדס. די געגען צז[
 איבמרגעגענען װערם ?•כדטע דעד פדן
otv ,אפיס

nroPitw בדח־ער r, מעמכער א pc 
35 PHPiP, דאס אינפארמירט tc| קאלט א 
 כײדע אױזי נעװארען •אראייױרט ער איז

 tv rnycoiv גע^רען אײ [tv הענט
 דאס םאריאנגט ברזזיעד דער ארבײטען.

 געבען איהם ואי באארד דזשאינט מנד
 אײהם חעיםענדיג ,yv*or םינאנציעלע

פאמיליע. זײן פױם
 ♦טיקט כרענ^ עער,יסיש״§ױל1ר חגר .

 דאס סאדיאנגענדיג ®דזזריםט » tv אײך
 םאר טאן oycy Pit ב^רד דזש^נט דער
דער.tבר קדאנחמז דעם

 פינאנץ דעד tv איבער געהט םאריאנג
קאסיםע.

 דזיט. דעד דאס םארלאנגט 10 יאקאל
 ביזנעס אלע אינסטרואירען Pit באארד

 -trervct:io tא irtrt tv אײדז״עענמס
 גאר־ קײן ^ײדען גיט איײן יאיען רערס

 קא• בא״טמםםיגען [yPit די נאר םענטס,
 װײםער פארלאננם PvriP דער טערס.

 װע״ עדקלערט Pit נדשערלײט שאפ די אז
r ױיככדג רױ רען *  w גים v tvרtPיבען 

 אר- שנײדען tv אלײן כמנופזמטיט^ערס
 אז זױיטער םאריאנגט לאקאל דער בײט.

 ניט װעיען כעPעtt טישערלייט *עא• די
e סין ס1בא*על דאם ערפילמן r im 
 נרײ דער tv ײערען געריםען |yPit באארד
 מעמכערס nt גוט אזױ תאכדנמ וחןנס

 pc נגען1פאדיעצ םאר סען1גער װערען
t אנדערע i 'i r .באהליסע ocnrtv tjn 

ew t םנזוהײסעז.1ג
מענעדדטערס. פון רעפארטען

 דערםאד דאס ערהיערט, רובין ברודער
Ditt עקםישורערס מאנכע  װילען םא̂נ
 בא־ חןם ױםP ארנײםער די [yPnvv ניט

DtPsr פון D'TOtyttip ,װעם קאכױיפאז 
 איעיגע אפצוססאיען געצױאונגען זיק ער

 צאה־ tv צװיגגען באסעס די און יטעפער
 נע־ מו״שיאסען r» עס װי סקײל דעם לען

 תא־ אױמננדערםאנטער דער p® װארעז
םישאן.
 דאס pye,,tt ערקלערם תבין דער1בר

t סטרײק א 'i געגען ארען1געו ערקיערט 
to אסא־ די װײל סעדאן, םעמחנל פירכמ 

 אױפזװנע־ ענםזאנם דך האט סיאיײזזאן
 •ע- tv בא¥ונ אין ?אסילײנם א נמז

t סעדס o  pc אױממדערסאננתד ®t• 
j/n ער ערPrװײםעד ערט t i סטריײן א 
t'v געגען וארען1נע ערסלעימ to פירטע 

 דך האט זי װײי בראדערס, נאלדשםיין
T את סקײל זײ צאהיעז tv עננמאגם in

 װעימד אפרײסאר אן ארונבתדזוױמיקען
ivo iPrvaDnx rm פון נעי^רעז ?i־ 

P1.א P
 im װײנתר באריככתם תבין בתדער

 אדתםעד־ האם ביזם סעםרלי פירטע די
v דעם געממןם r• דערפאר םימדמון 

 מד אדיפטמרקזאם האם ivdvv? דזןר וזייל
 TT ארבייטין tv גים פיגימעדס n ט*כס
o^v t אין ארבײט גאבס o זתן ov -זײ 

im גמז ta t oמיייז ^לייזײג לזנ n י׳ r• 
 -pytt פעי׳מעדס ארויגמעטען ivp םאז און
ס יזנ«ײ מ ג<ייד «

ס אר א מ ױ ״T® ױ in זוימאד, מ
090 jo «סיסחיימין ר •#MfTtfi ח*
י י י

am*** סייי׳ו ma (*nm ariprii
to mp m קײן (י© חאט ©*i 

to* נא«א<  t o ©®•©̂נ ttfi װיס
פא^איאדא איבער אדער אסטראנאמיע,

״ב:מ
*i© n גריגדעז jy®Pinyt חאנ איןי

vאליס#נ w /1א •ארטי| jnp j^v;«itv•
v< איו וױ גוט אוױ געל.עמפט, יאחר in© 

 v»>vitv •tVDPintvcrv איחר ,t:vvvi גאר
 איס נמװען tr©Pi נץ~אץי צײם יאחר

 ארגאדזאטאר pv ׳עו״נער רעמער,
 T© פאר ס׳אין ניז פארטײ to םאד

tyTOtyi כיעחר אנישעי דף גױטע tv*i‘ 
 אנג*לע;ענחיי• פערזמנליכע טיט נעבען

טען,
 טאכענ- דט #ארפך עחרייכען אן אױןי

 איר- אױסצואיכען פארזוף mr קײן דיג
 סימא יױוי אײנפייס ותינ*ן געגד

 דך איך חא: כלמגט־ש, דײן pc חנרים
.rvytP'rv גמפיחלען בעסםע די סיט ^ 
 ptr חאנענדינ דאש ערקלערט, חאב א*ןי
 גענען קאמז• א דורכגעטאכט טאל איץ
cjn /ממחר ניט איך האב ״דע^אניען׳ 
 די אכלאי גאר jvMtn'tvTO* חיעח קײן

 קײן ניט חאכ איך נ;.1פאילזטעל זעלבע
 •ארםײ סאןױאי'סכדיןומר דער סיט לריעג

 אין װערען ארײנגזמוױג^ ;ים װעל אח
 4••ר־ ארזמטייכמ, די מיט קאפף קײן

tm v w מענער pv בא• װאס פחימן 
o נאחמנטע די איחר, tv יאגגען ® w v 

Dytt זײ״ עס מעיכע נעודס
 ױ דועיכע אױןי װעגען נעסטע n נען
מחן• זאי

אײעחןד, נרידערייך
ס ט p א ס ײ ׳ח

יויגוס•* pnl2 דעם קלמוליונד,

 גנעינytרא װאוד, ג. גאטליעכ, pv •ארט
 רוביז װאינארטס, און פרידטאן בראס.,
 יאטעראגץ ,pttyp pm liDirPyt כראס.,

jisPyiy אסערמאן11 און y3in| ירײגנד 
oyp op'r נאיאנס ®p ארבײטער• די 

 nyttv: p® otPri® oyi יױט ,ntP'vv׳
חאסי׳עאן. נאר׳ט

 -vyp די אז באריכטעס כיעכדו נחחןד
p’t t̂ צײט yם v םא אםיסrוסyרי מים ן 

 vm אםיס cm (pyvyr פאריאריי^אן
;ypŷ ■ jyt^Ptvcrv iy3;tpy -קארפאריי 

״שאנס•
 אםים דין דאס מײטער באריכטעט ער
יעי. pyב אק 44,502.96 קסעטyאיp האט

 ער אז ט,yבאריכט •ריזמאס רyד1בר
 כױרנ די נענען סטרײק א ערקלערט האט

iP  ptipp׳טאוס ?אריארי^אן א ״ t o 
 tv oyrPayn oyPv א; װענחןם אםיס

יעאפ. דעם ןyנידרiני1י
וױמזער, כאריכטעט יריזסאט ברוחןד

 ro'ttiPVD'i גענען סטרײ? pjn דאס
 די אוז געװאיען טpעDyגעס אין כראדערס
 a:nycyp א טנתראגען האבען אדנײםזנר

c ױיערע אויןי y rtrr t.
t□־ o i בראדcיpyדאס באריכםעט ד 

 ראס trtitty: אינםארמירט t'8 אשיס ויין
 8 איז t'8 .iP דרעם ״®יעמאן׳ס״ רי

 אינ־ יאננע א נאך שא■. סארפארײיטאן
ttjttpyo: אױםנעםונען ער האם n  t8 

 אגרײ ypytrttאינדי האבען אפעדײםאיס
 כאתו- סעזאן דעם נאך דאס pv ^נםס,

jye ספ די ךײTOPy: ypyn*y ױי װאס 
̂יק trvTP© נאך געהערם.  די האם סטר

 חגם אמנםער^יקען צוגעיטטירט שירניע
 ןyטםyיםגtאר pv מעגשען שא■ גאנצמן
ױניאן. דער p® אסיס תרכ׳ן אנדערא

 האם סי^וצרםאן את מיוי םירמע די
Tt אגנךאנם tv typniv tv ינישערס די® 

 itt Djn© טראץ ,P^pd דעם װי כמןהר
 TOt » ארPדא 52 גצ?ראגמז האבען זײ
t וױ דעם נאר •יעצער. אנדציע אין o 

 די האט מםעיונ^ © נענוסען האם אפיס
 יריח דצם lyprtvv tv צוגעיטטיםט ®ירמע

 בא־ pv אפיס it® סאריאנג דעס גאר
יע/ pyi אין דאי©ד 30 צאהלם

באריכמ. םעגעתשעדם תשעגעראל
 דאם באריכטעם, םימבערג בדודצר

 P© *ביד״ ppyt ױט t'8 עס כאטיש
 ®ארבא- tv אן לאנצ די זיר םאנגט טרײד,
inyo:# פענשצן tv |yot:y3D'tP8 trtytt 

t o ארביים t8| אײניגצ איז •pyvyP אר־ 
נאכט-אדבײם. 1אפ״י j'tr םצן בײט

t ױעגען o םמימום דעם ®ון ®ראגע 
 די אז םייגבערג ברודער tnv^^v ס?ײי,

 TO• דער םון טצםבערס די ®וץ ער1שצ
 ענטזאגעז ױעיכע אסאסיאיישאז, סע?םיװ

 בזד ort יױט סקייל ®n צאהיען tv ױך
to  p® DtPr גא^ינאר׳ם jfr'O iP, 

trtytt ון אפגעסםאסם® to .ארבײם
 •ראםעקםיװ דער ®מ שםעיתג זײ •ז

t צונ8כ ין8 אסאםיאײיטאן o ון ®ראגע® 
 נים איז אינתסטריצ דער איז סקײי חנם
 ברוחנר ר?לצרטŷ 8נyםPהאyאױסנ תײן

t רינען נאיו קען ®ײנמד^ o •אלנאג® 
(DOM* חןך

w ס»ן,1סילװ* .1 ם. n 'r n i i n 
i »ח n סון »ם*סיסײ«*ן ■ראםעפמימ 

o iftaao i אן נ*םליןב, סון *tmsipvfp 
 oniroaeo m,* סון פעםבער כ*»רד

m* im e n rn m o  groan® ייז i n 
o n  nr** נ»יסנם Horn)) tm oan

rm*)׳ r ga׳w n r3־’»no  mr
am na tn>wo an סתיילאיס

po earrtne  o n  a n a
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w און פױיד s r a i s פראגען
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 מענעדזשער רעם עגטפערט עו
ג ל#ק*ר פון

pb pymyn״I pxbpkpvp p i
fotVByp»B iv you׳ivm |ya •נרי 

yn> אין Pi’Bayiyi,, iyp״o,״ 'ivix 
 N3 cm Bavo’-oo fys’nvi n* סטרייטען
py nv יידיס? Iran opy)” B גיי סון 

px fyi’inv rx 0X11 ppx« רעפארט רעם 
 wtpyavo pyp ,nyituttv• ס, גר, (1•

סי׳סלסעי און ט״רטים ?״ויט די פון
viytynyif 3 ,px> ixun pyaxo יסחאים

).80 |1N a
 יי px ,bpxbvp ivoixapyp oyp אין

.Baypyi׳o” Pi1• ״; Bounx ivuia, 
oaxiyi opyn \ טײיטרס רײדיס ״די 

 לוטנטיפיירט ,ooixnxa »n ,rx טרײו
fypxnyi פון oy;vi” x ix ,חן יטקאר» 
 קערפער־ *ענטיטרער אי« עס װערנער

pixp m ,bbxit ויסג׳ױ זיו חןט דעם* 
 x נאסעס טײיטר o׳p”( רי נ״ ארנייט

 ixun די אז ,y׳ax'x:’o* vipyo סין
fix װי טעהר דס איז  yixoiyoxo x’־ 

fyn fix ,” » *>mh rayp סיזאן דעי ovn 
 pxb oyp* »יט אויר oyn סאד׳פװינוען

 •vs חןוט oyp און |,yun די ׳•ווילדען
oyoya >nyv yomyi h ix opp*n וױ 

o’PiTo .נר»ס ya’ytx pya px זאיען 
 #אר x סיט px fyur pyp מיט סעטיען
fyayn ״,)■עטעי vynyp§ iy fyaixeiy’* 

 ty’* די px אױג״טער די fyy׳’nv רען
 אום| ®ין xtx אױף px ,fyur םון סערס

 yooiapy אנץjy«ipo 1׳nx oy פיעגען
ivaaip’exi“.

”pyi ארס x נעיפטא־ איז װפינער
 דער סיט יע«ט) pyi ׳פטןןחט fix( גען

, fyur אינעײעכעגדינ ,1«1וו זייט m 
fyiavrcxQ viyp’inxo ריידיס דער סיט 

o’x t נין ,fyur טיייפרס x־,pimxbk 
 *ypyp iv פייכט, סיין אייך איו ov און

נאגרינדעטע מיט סט״טנ׳ענט דעס וירען
fyoPXB-

 fyur טײיארס ריידיס די ער׳פטעגס,
 פון זין םו<ען אין קאנטרטיירט ר»ט

 יאח־ די םאר טרײד ivv;x; דעס װארט
lo 1015 רען ll דער ניט זוען און IV• 
 ווטיטען סטר״ס פארלאחוגעס x םון ס«<
ovv’ •אױף נמשטאנען םיייארם ריידיס ד 

x זיי װי סקייל חענערען םי׳ןי \.vt\voie
*־11X3 ױידער מיר חאנעז 1017 אי)

 קאנטראל iynix אעטער חאפען iv זען
 טרייד fie טײ< נאד״טעגדען wxi א

 x דאיער fit 30 סקייי סיגינסס א כז־ט
 *e׳rx ״<pd די א־ז px fix «101 מאך

 װאך. x דאיער H4 iv נעמארען געדייזט
 אפ־ ניט רעם ײ3 אכער ןיו ען3הא ®יר
 iv iviiyj ox e׳iixii אינזער טעיט.1»?

 דעם אױוי ?*נטראי i׳viX3 די קריגען
 מיר האנפן רעסיטאט אלם |1א טרייד,

 דז׳ןןענעראל א טערט6אפ;ע׳ 101«; אין
ibo״p טיט x 50 ססיי< ם1מיניט |ie 

־,םאייטטענד די כמעט חאנען px דאיער
 װי אזױ טרײד דעם איבער ?אנטראי נע

יאחרען. עד׳שטע די אין
fix מע־ דערמאנט דארןי פאזט א גאו 

yT,| — ד מאם אכטענדינ ניטyר >vy״ 
”ypj f•: ניט איז סיזאן סער P fynyj 

 I fyiiyi איז ײניאז די txn px ר,1נח11*
iv |y»ixnvyi ^א אסטעמעחד ibmp» ! 

” pp ®יט iiv די ;px DyoTD yaoyi 
 חילסאז |ix נדאס. םילגיים װי טרייד,

y38n ,.totfp px| טײלטרם <יידיס די 
B” v fy38ii »i>y ivtcyp iv fyi’iixa 

”x yare t יז3 x׳fyiiyi iy;rxiivyj r 
fix jyPayo iv די yo” iiv יואיט Tix 

tיכyר yn| אידער דע- ניט
po סטריי• די לרלויבענדינ ניט רט1חט 

ycyp•* iv opyp.; םטרײס דעם iy3»n 
 jyexn מיר fix !y3yiyit’ix ניט סיר

.fW’iiyj iv נאד איהם
t ix דער cpkd דאס ovo inypix• 

oiya נע*אחיט חאנלן iv ^אויפהאלט
”y׳ x Px דאלעד, 23 סטרײקם ךי Pe־; 

 י |yix< טײלארס ליידיס די אז dpmb דפר
 ־’<V3 די tie זיב¥ר אױף lyonyi ניט ויו

D’nsn.tx fy;»i px pwip iv ליידים די 
 ימיאז, סיזאז x ttmvi rx םײלארס

rx ניט מירללין px סיט אײנסיאננ 
 yo3’B׳y< חןר px fyopXD ריכםינפ די
pc עניטן םײלארס ליידיס דער id| 1ני 

ייטי?. ’ ר ן , ר ! חיאםםא
 xpx> 3? מטבפר

)y;yiynyi 80 3 לטלאאם fix.(

 ypye נטו כממנלר,,ה¥בלז באארד טיױ
V *גחןדפ i oyayi ,opyiiewytuxo 

fjnyn dm fyo רױ במחגר אין חןרמ*;ם 
 נא־ דעם ארײנגע׳פיקט חנ»*רם, גין׳ט

an  xmx d w םלײא trip בא״ דעם 
fit offr1 גטװפתטי׳ס ixtreyp. חימט 
ד פון ■yp די מינאאד r׳oox מ  fyio t,« 

o ro r  enyn% vm ךי -  i'OBM ■סימ 
------»n IW״ jjg»׳
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 זיץ מיט — םײזאן קורצער דער
סלעלן. לאנגער

! רעדאקט^ר םרײנד װערטחער
 סיזאן סנריגג דער vh באװאוסט וױ
 דעד אײדעי נאף קורצער, א זעחר געװען
 ב״ יעוין האט געקומען, איז ■סח גאסט
 אױסגע״ ארבײטער אוגזערע פון םיעיע
 זיײ טאקע, דערםאר און ״תטץ״ פעחרט

 זיי חםץ, בדיסת םון םרײ געװען ז״ נען
 םארברעגען, צו װאס געהאט גיט חאבען
ד<ות״. דעם סײדען
 יויבען דעם האבען uj אזוי וױ ״גו
 אין זיןי *ו ארײנגע*ע?עיט פסח נאסט
 דערםאו גאט. אײן גור וױיסט חױז,
 םריײ דעם געםײעדט זײ ח*בען ̂ונער

 T? ורין׳ס, בגי אטת׳ע וױ חײטס־ױם־טוב
 םון #״טאו םון םרײ, גענצייף םיחרענדיג

̂ורמאן און נאס  קא־ זײערע א?ע םיט ם
 געיװאוגיעען ױף חאבען םיעיע פריזען.

 ציחען <אגג אזױ זיך ז*ר ססח דער אז
 דש־ אף, סיעק־צײט... דער איבער ניז

 אוגזערע םון ער װיי װאס טיים״ן ״טרעס
 אביסע? אן סען ׳עעפט טאטער יאוחרען?

 און סיעס דער סומט סיזאן, איבער׳ן כח
I אװעק עס רױבט

גם טען  איז ײןרות דער אז יא^בי, ̂ז
 אײגםאר מאטערט ער אז גרױס, ?עחר
p איז עס אז #אױס ir כח סײן גיטא 

 נ.רויס אזױ אבער איהם, פון אטעמען צו
 ניט, ער איז טײם״ ״סיעק אוגזער וױ
 אוס־ אוגזער וױ אױסכיאטערען אזוי און

 ער הען טײם״ ״סיעין גאסט גענעטעגער
 אזוי וױ פראגע: אײן נור בי״ב עס ניט.

 טײם״ pyto״ דעם געקעגט מען װאיט
 איע צו געחן ער ז̂א i םארטרײבען

 חאנען איזזם דארף װער י#חר, ׳טװארצע
 װער אויס? ער םעחילט װעטען אוגז? בײ

̂י נאף בענקט  איז א*יץ יקרות דער איהם
 איײ וױ א<ע און געגוג, אויך אוגז םאר
 סיעק״ ״םיסטער געגען מיר דארםען נער

 איחם דאדםען מיד פראטיעוסטירען...
 איס גיט... איהם אנערקענען מיר ניט.

 ״מע־ םון מיר װי<ען *ואןײארבײטער
 ניט זײנען מיר װיסען! ניט סאעק״ טער
 געחען װאס חימעיל אין יטטערען די װי

 םאר־ טארגענס צו און בײגאכט, אױןי
 םארגעזזען, ניט קענען מיר זײ. געיחען
̂ש  יאנגע די איבער׳פיאםען חייסט, ד

 סיןאן, נײעם צום אױםװאכען און ס<עק
 םארזארגען צו בתים י5בעי אוגזערע כדי
 צײט גאנצעד דער םאר דוטען א?עם םיט
 אר־ קײן האבען ניט וועיען מיר װאס

 וועילען מיר װאס צײט דער פאר כײט.
 כרויט ׳עטיקע{ א םאר םעכנען וױיטער

̂ט. םאר פרירעז און  א<ײז זײ זאילען קעי
 יותסום גרעסטען אין לעבען מעגען נור
םראצע? אונזער םון

 שאשער, די פראדוצירער, די איס מיר
 גע־ און ילעבען צו רעכט א חאויך האבען
ביױט שטיקעיל לעבען. פון דסעז
 מיר װען צײט דער אין קריגען מיר װאס

 דעם זײן זאט ניט מיר יןענען ארבײטען,
 טע;־ לעכעדיג; זײנען טיר יאהר, גאנצען

 א םון טאנ אלע זיך װילט עסען און ׳טען
 אז זיך, באקלאגען כיע;י&ען יאהר. גאנץ

 ניט יסרות יעצטיגען דעם בײ קענען זײ
 װײד־ יעחרליכע זײן מיט אויסקומען

 אויס ש<'\ קוטט אזוי וױ היינט ז׳שעס,
 שוין ז־ןאט װעלכער מאכער, קלאוק דער
p'p לעצסע די םאר געזעחן ניט ״פײדע״ 

1  נרויסע טאקע איז װאכען? 12 — 0
קלאגען!
 סיזאן דער אז שלאננ, א זיף הערט עס

 אז און יארס, נױ אין געקומעז ׳טוין איז
 שי• סײן קומען אויף ער װעט דכען איז

 זיף ״טרעקען אונז כײ סד א וןאגא.
 יטױן װעט ער אז יאיןבי, ?אנעז זײ אםילו,

 נױ די סײדען ׳אונז צו קוטען דט גאר
 ארויס• איהם װעלען אפדײטאיס יאמןער

 דער אז אױף/ זאנעז מאנכע ^טויען...
 שײ קײן געקומען שוין איז סיזאךגאסט

 לאמע אויוי אונז בײ ױי\ עד זאל קאנא,
 םון סײנער אז איז, אכית דער יאהר...

פנים םסבל ניט נאף איהם האט אוגזערע
 מוםען ער, װעט קוטען אכער געװען...

נאסט, םאחטפעטיגטער דער ער, מוז
לאננ?... װי אױןי םראגע א נור איז עס

 סיזאן דער אויב דערפאר, טאקע און
 מיט׳ן ערד דער אין איז אונז, םעל^ט
 הא־ ניט סלעס קײז םיר דארפען סלעס,
 סיעס דער האט פגים א םאר װאס בען...

 זיד םיר חענעז אזױ וױ סיזאן? א אחן
סלעה?... סיט׳ן זיק סשמח

 בײדען, םון װערען צו «טור אום אום
 אן דא איז סלעה, זײן םיט פון^סיזאן

 אלע אונז םאר איז עצח די און עצח:
 איחר אויב ה״סט, דאס נוטע. א זעחר
 איז איינשטיטיג, םיר ים9 זײן וחנם אאע
 צו P<$( אונזער םיטעל איעציגער דער

 װײסעז נים זאלען טיר אז םאדמסזנרען,
jpmp j"p  fw ̂א סיז*ן ראבעמעם סיט

^י ,י ? . ׳

 ®ר נרואיס, yr>xc «m די ox םײדען
fyi ״•ײדפ״ י»־י<ען םיר px  ix p  n r 

0X3 i װי וונלט יאהר, n רארןי lie fix 
 «ײמ פסר fyrx» Tix py >xt <עבען,

 איחס פ*ר fysxo vs^yn ארבייטער,
דארפכטו ו/ולנער, x יזטוvsy.] 3( ראס

ivpioip fyivp .3 ױמי׳ט־״’ix ח ooiyp 
 סרנײ׳ yjyr’M דיינפ fynxnxt גיט
 P’l דיר חײסט ivn 10 פרױט, סיס טער

x ?נ*ס y>xi onxn| דין כלויו זײ 
x״>fyrxiixt f יותשוס׳!(! סיע םיט 

fyn 11 האכען זײ |,y3xroiDpi> vpx־*•» 
fy>xi on טיד iyo” 3ix דט IV3xn 

 oyi rx Iffyeyivix eyov נאטש
' ? ירפר

 נריחור ׳oyi |y>yu נ*ןי טראבט
pysxa pixpp.

d v d ״ x 1, פ x a
’.XJXP'O

jnno ipano ׳iaxM»riyB’Jpxi py«xp inמאכער
. וארגיס <ר .

דעי פאר pyaxo m און P”0 010 די
V3 px• 11« |M’« ’ py” f no nyooifyy*

my Tf oxa f«)iM’ix rox” 3PX ypyo 
poo n סיס onipyi ליף  *ix• jy’f x*״ 

nyp•pypiixn ’P p• pyj” x fynyi pm oy 
poo ypxa״yi pyp px op*3’׳»y פון 

Jiuyuxs pyorapx pyirn’x pyp וי 
•o'ipx fvs«n pysMO'jys px 0” P oie

fypxspyppxn x fyi’nyi שאספפ־מט 
•yipo’ix ypx33” )ipxiiix tx px 
,pomp fypyur ,jyo’ipj py” t px bjxpp 
t״ p :  ,ovy> oiv 1*3 ooovpv) fysxn 
*iipypxa yooi’03'11 ypy” » fyaxn ”« 
.fypxny; fyi

vpyn fypnioxpi p*o •׳)o*o *p p 
”f py סיט pysxo >ya און פײס t׳iv 

o px׳ix ,fvexn p ױ fy)yn pvo” 3px 
fyoPxnix pyn’po »n pnyo pxi ov*x 

n די  px B” pvixi *׳py” f in 0” pixB 
vi *p fyvuo’ix fyiyp iv oix fx’iv* 

oxn ,fyoni זײ oooypyio’ix fyaxn
8 ’IfX B’O׳PU3PP )IX fl’O >y״

ן 9 מיס. יוניאז ןינישערפ דער אין זױ חערם װאס
סארקיך א. פון

̂ועופ• טראנען א םאר װאס מיט  כא
 iwpvrpv אונזער יעצט דן טיגט

 עקזעיןוטמו דער רעמעט װאס באאדד?
 טרוד וױכטעסטע די יעצט זײנען באארד

 ר' זועיכע אױןי #טרײד אוגזער אין גען
 יעצט דאדפען ױדאן דער םון םיחרער

ענטםער? אן געבען
 חערט פראגען עחנליכע און אזױנע

 אוג״ סיט רעדט איחד װען יעצט, איחד
 אפט V* מיטגלידעך אקטיווע סעתר זערע
W2M דזדכ׳טדטייגען דעם םון אױך 0.

 אז ׳דט צוױיםעל שײן גאר איז עס
 םאחפגת״ און םיחלען םעמבערס אונזערע

 •ראכיע״ געװיטע דא זיעען עס אז הען,
 די ותלכע •rat. טרײד, אונזער אין מעז

 וועי• און ענטםער אן געגען טוו ױניאן
 פון מוחות n געװיס באיטעפטיגען כע

 פרד דא װעלען סיר םיחרעג. א\כזערע
 יןלאד הורצען איז כיעגליך װײט וױ בירען

 םרא״ n מיטניידעד אונזעחו סאד סאנען
 די סײגזגג אונזער לױט זײגען װאס #גען

 וױ לױט און טאג. צו ח״נט װיכטיגסטע
 פ.<ר• וײ האט כאארד עיןזעחזטיװ אונז׳גר

 געיי צו ז״ אױף געזוכט חאט און האנדעלט
ענטשער. אן בען

וױכטמ״ דאס אז #?יןי פאר׳טטעחט עס
 װעיכעד אױף #אלע םון ®דאכלעם סטע
 און עכטפער אן גענען געסוזט האבען מיר

 צו איע םון ^װערער איז עס וחגלכע
 סע- שיצכטעד דער איז ©ארענטפערען,

 באח*נט זיעען װעלכע מענשען, זאן.
טענדע עהאנאטײעע די מיט  אוד אין צ̂ו
 דעם םון סוןי צום נאןי האבען לאגד, זער

 קײן אז םאראױסגעזאגט, סעזאז ספרינג
 יאהר דעם מען וןען סעזאן גלענצענדען

 ם*חציעדעגמ צוליעכ ערװארטען; ניט
 חןר ניט איז דא װעלכע איבעד טעכײם,

 תאט דעם םון אכער רײחןן. צו פלאין
 כעסער געתעגט גיט קלאוקטאכער דעם

 װ^רטען ילאג;ען א נאף װען און ׳װערען
 מא״ םון צײט ״רעגעלע״ די געקומען איז
 אר• אונזערע װעלכער אוי;י קלאוקס, כען

 גע״ חאפגומעז םיע< אזוי האבען בײטער
̂לץ איו ארבײט j״p און יעגט,  לע״ דם א
 פרעץזליך״ גאד ניט נעװען טאקע איז װען,
 בײ איז צוריש װאכצן א^פאר מיט ביז

 וורנײםסלאדגשײט םון םראגע די אונז
 חאבען פיר און ערנסטע גא;ץ א געװעז

 ענד טאן no ױניאן יײ אז פארשטאנען,
 כא^וגאטים די ft פארהיטען, צו װאט

 יא• אוגזער סיט ב־אגוצען ניט זיף זאלען
 ערשטע דאס צװעחען, זײערע פאר גע

 באארד «ום געװענדעט דך םיר האבעז
 די אז פארלאגג, t ט*ט דירעסטאריס אװ

 נא״ זאל קעריעחצאפט אױבעגדערסאנטע
 אץ זאל אװערטײם קײן אז שליסען,

t r• י^ג אזױ זועדען געארבײט ניט 
 פיגי״ אדכײטסלאזע דא זײנען עס וױ

 זא< באארד ח׳טאינט דער אז און ישעדס,
ן  דורכ* אפיסערס זיינע אאע איגסטרואי̂ז

 צו אױך און כאשלוס דיעזען צופיהרען
 אזױ שעפעד די אין צױטטעלעז

 גאר װמ• עס װ?פיעל ארבײטעד פיעל
זײן. םעגלין

 חןר חאט זעלבסספאר׳טטענדליך
 רי א״נגצזעהן דירעקםארס אװ באארד

 םאמאנג״און אונזער פון גערעכטיגקײט
 צום fit אנמנוסצן. באיטלוס אזא האט

 נ?ר םוז כעאססמ אונעזחו פון מרעדים
 געװ״• זעחר חאמז וײ ft װעחון, זאגם

 אױ«אמ* ךײער דורמעשיחרם סענחאפט
 אוז oos^tf אדמיםאר די חאמן א\יך

wפון ודטמערלײטע t צאחל גמיסעד 
 ימיאן״ תי פייכט וײ«ר נצטאן מע«עד
 זונט״ דן חאמן און טאן דארםען לײסע
 יױכ נווכנדאדנײס, אדכײםען טון זאגם

w w  r w ̂ם  םו< fimw נ
 נך די odrujf< חאט דאס 4 םאדוצט.
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Xi o*na׳>U יױ *ayPr pyp b ’d fyvuxa 

.fypyiiv ypy**t pxb b«v pvb
*o’ix TPi” ennxn pipi oyn mx 

pya’x fypyp iv >xo fyo’niv x ivoip 
p fio yixPB pyp» ססיייס uyoo fix 
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,pxi vs” P) x fjniy> ePxn oy ix ,fyp 

t^xPB x tvPxt pye” apx jnymx tx 
oiou’o x pxb y'Bixpw x fyayn ixo 

oo” 3Px i«־o>xn «3” Py’B .f»xn 
fyani txo iv saxpo x ixPa x tmwa 

ou *xp oxp rx  ptbx ? on סר קית 
fypyn t o - tx fixn t x  ? b ” pt ’p

. 4X0 JVBPXP oxp
ivu’B’tnxopyo ypymx oaitxa 

tx eonya fix נםײל• ypymx ypx tut 
fyoPyn pyan p” x oyn oy .ivimpb 

oxn ivaino po x fnyoenxB. 1דינע 
,- nx fyom w T ’x pxb roain pnyt
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■yp in fyouyi fypxt ivo«r» yt p tx

”iwyp fix |yo«י׳נב׳נז׳ 3Px \ m  fv?x ijjrjijr?
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jrxnw JJjo 1• י״ tvy< ,fyp’tuxiPX 
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Tim fie fyayp ,)yoyo iv ovy* fys*
ntx fix ,fypyn upyoyoyt ou i” Pi 

ײי י ײי ”fyi יייו 1®י יו t fyoypaxpo 
pyouxo oyp pxb yojyoynyux pnx* 

o fytio ,pypivo׳p זיי ,fyoxnv fypoyo 
”yypytx pnx |Vi,• יי t fyoypaxP 

f’x fypyn opyoyoyt ou fyayp oxn 
pyprn ),*x, זײ *yn opyoycya fyno 

t .pjxp fyvixt f'pya’X fyp״ jyj” t 
*w fytio fix ,fyoypaxP• vpxjx’vxi 

jyt’p pxb 4ypyu opyayoyi Pxix’v 
*Mix*vXi ■ tvny) J’0’11 oPxn pyn* 
 irepyauxo *p fie tuypyoiXP* ׳יי1

fyvaxi oyp no opyaxm fix opyp 
♦p ixii ,ojx’H* *p B’o fyoxnv pjxp 

oopxpyi fyePxn iv>xp• ypjyiPv® 
iiypyn fyouvionx

axo־Bpyouxo׳Pys’x pvp — « ’Pix 
o pyt’P oxn׳pyp iv otiypa oyoo איג״ 

no B” P3’?OPXn01XPXB ’P fV’PBOIP 
p׳ ip fix ,y’pooipa’x pJp '3 pyo” 3PX 

P3’POPxno«fPxe״*ooipi'X py fio o
pvb” 3px *p 0x11 ;PVB” 3PX *p n  y’P 
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,pyo” 3PX oyp ;yiPXtPXB iv ixo ppxp 
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pyiuyn ivaxo pxp fyo mm mrwnx 
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.pyo” 3PX oy no lyooyopyonpx fix 

pxi ,pyo” 3PX pyp pxi ou fix . 
lie o y ” P pypixopyouxo pyp iP’CX 

xtx סין •axo py fyn >” n .Pixxnv 
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p* םעסטעמבער. סוטער דער
 א| םין איעבארופוגג דער דאנח א

 pH אסעטנלי דעד pc סע״עאן •לסטדא
 דעם געגען עפעש טאן 1צ om אלנאני,

 גא־ וזאט װאױנונגען, py דוחק שטאריןען
 נײע אדך געאררעדט ׳טטיטת צמאר11

 ױעלנ״׳נ אין ,ivopnoon n פאר װוןחי״ען
op ̂וריגען ױעען  אױסע** גאװעמנער ם

 ״*•,שאציאליסט n געװא-ען װעחיצו
v גאי אסעסנריטען, ryu אדױס־ ו״גען 

 וױיל אסענלי דער םין ןעװארען ועווארשען
« סאציאליסטען״, ?ײגען ן

 װעיען װאתיען ספעציעי״ע דאדגע ױ
 ייו? סעסטעטכע̂ר טען1;> דעם סאולומען

 דעגקעגדע די דאס דױנען» דך יאזט עס
py טעג״עען צחולינע py דיסנד דיוע 

jyopn דיי ארע אגװעגרען געוױס ררערען 
*in «ארױסגעװןורםענע די 1א כוחות 

̂ויען אסעטבליטען סאציאריפטישע  צױ ז
pn ערױעחלט imirn״

 מינדעבטע־ דער דטא כטעט איז עס
 די נעשעחן, װעט דאס אז *וױיסעי,

 װעמען געגען דיסטריי,טען» כאטרעסענדע
 באגאנ* איז געװאיט-אקט דאדגער רער
 דט אגדעדט גאר יזענען געװארען, נען

 פאײ פדעכע דאדגע די אױןי *גטפערען
 םון ודינציס סאטע דעם סון ^•וומנוננ

 גדעסטע די *•געבענדע וױ דעמאקדאטיע,
 רע•״ זײערע סאו ׳טטיכ״ען פאיאריטעט

חגזענטאנטען,
 טעות א נעװען עס װאי״ט דאך אבעד

 רעזויטאט דעם מיט זיכער צו pn או
 טען10 דעם װאהיען ססע^יעיע ױ םון

 בןו- h װעיען גאר דט סמיסעטכעה
 נאר־ בײחו די פון מאיעיגען די און סעס

 וײערל אױןי פאדאײדגען דך טײען
y|0 די כדי אאנדידאטען» r w > m 
 ׳נאר דורכפאיען, זאי״ען שאגדידאטען

 ציײ H אין רענוארטען איעריײ <ױט
 די םון יא^טײעעכס די ה^כען סוננען,
סען #אדטײען נײדע כא־ צו זין כא״ע̂י
— טער*ר ׳יא .- טעראר» ריט נוצען

 ■אריאמענטארימען דאזינעז דעם *ין
now. און ׳עייאגעז כייטגיחים, אי*עריײ 

 ארום ארוכיפאדען וועילען •ר^װאקאטארען
 פאלי־ סאציאליסטישע םאריטיעדעגע די

 װע״ חייסט, עס וױ און» סיטינגען, םי^ע
 םיגסטערע וײערע איע אגװענדען ?״ לען

 ^יןזטע־ צו סיטינגען דאזיגע די כוחות
 אויס״ נאר װעט איינער װען גענונ» חון״

 אדער יע;יאנעד א װאס ווארט, א דײדען
 כאטראכטען װעט פאטריאט אנדער אן

 •רע־ געגען כיאיעסטעט־כאלײדיגונג םאר
 גע־ אדער יכליק9רע דעד געגען דדעגט,

 סוריד דאדגעד דער און סוױט, ^אר גען
 נע״ םאר׳ן װערען געשיע#ט װעט כםלכות

פארברעכעו/ געפעחרליכעד איס דיכט»
 טועד» •אליטי^ע אינזערע אױנ און
 אױס^זעצען אזױםיעל געפינען וחנלכע
 כאלשע״ די םון דעספאטיזם דעם גמגען

 | מין אזא עי־לויכען דך י,ע:ען וױס^ם,
 אן סון סיטינגען צו^טערען םון סאקטיס

 כאראקטער יאיליטי׳עען אױס^ייסליך
 מען יןען אױסרײדען, אלערלײ אװטעד
 טעראד נרעסערמז א נאד אז נ*ױנען»

 א-ן אגװענדען כאגדע וױלדע די װעם
 טעז16 דעם װאחיען, די םון טאג דעס

 םאל דאס דארום איז עס סעאטעסכעד.
 אױס״ די אז זיכער, צו זײן צו ^פעחרליך
 אױסער״ וועלען אסעמבליטען געמלאסענע

 מאיארי־ גדױסעד א מיט װעדען װעחיט
 איע״ ניט •אסירט ש,ײ\ חאט מס טעט.
 פאחשיע״ כא׳גנכ׳עט חאט סען וױ סא*,
w in און קאנדידאטען, סא^אליסטישע 
 •׳&יטח א ^ייטען. רוחיגע גאנץ p» דאס

 אי •אסידט» ^ייז האט עס איצט,
n דך חאבען יארםייען •איציטיעמ אוױי 

 עדגסטע די םיט װאח^״טאג אין מנוווט
 םול״ דמריאזען צו דט אום נאגגסטעמ

 אױסאיבונג דעד צו בימער ממכטעטע
 #דעכם און םליכט הענסםעד דימר ®ח
 פאר־ אין גע^טאנען זײנעז וײ וױיל ג$ור

■ארטײעז, •אייטיממ כ״דע די בײ דאבט
תטאקיאטען כשר׳ע. הײז ז״ז צו ני«ו

תד  קײז דאדום \vb oy מידנייחאנעד. א
ע גיט *װיים^ ניחןרטרעכ״ y?w די אז ױ

jmpoys p ro ײyיyגע״ אי«ם אױך ז
ווערעז״ ™יכס

 טאג on אין או נױטיג, איז /יתרטאד
n וױ אין זאי װאז^זןן Ws דיסגד 

מו \  פאר״ עז6דאי וואחיעז n י
 נאנמ די inim קאנמנטדידם

vv'DQ'l*'t*D נאר דס ,וזאס  n
jn* ידד

 איע ,ד טאכען צו גארני״עט צו זעחן
 פאדדארכענע די װאס ם״עגער, םיגסטערע

 חא־ •ארטײען כײדע די ®זן #אטטײצענס
p נען ir יע־ פאר פארנארײטעט געװיס 
טאג״ נעם

 אין אז נױטיג, איז אילץ םון און^עחר
yrn בא־ זיך זארען וראחילען סועציעלע 

 *עטימ־ נאר האבען װאס אלע, טײליגען
 ענטיעולרי״ ?ײן זײן דט קען ער דעכט,

 צוריק^והאיטעז זיך קײנעם םאר ׳נוגג
 חעכסט* די דורך גאר װאחיען. די םון

 !ײן פון יעדען פון ערפיײוגג ♦עטרענוע
 דורןי און װעהלעד, אי״ס ׳םייכט כימער

 סאציאליסטייטע די א? אױפיאסונג, די
 אדער כא׳גנב׳עט ניט זאיען ♦עטימען

 צו זײן טעגיױ װעט ;װערען םארגיכטעט
 דעם !אסק־לרס די און סוױטס די גענען

לעסאן. גױטיגען
זיכער, צו זײז ניט גאר א;״אי, גאך

 װעיכע דיסטריקטען, דאויגע די אין אז
 רעם־ זייער פון געװארען נאדױבט ?ימען

 און סװיט דורן חנזענטאציאנס־רעכט
 יצטימען איוע זיכער װעלען קאטפאניע,
 ארויסגעװאר• די פאר װערען אסגעגעכען

 יא איז פאלגליך און אסעםכלימעז, םעגע
 אניטטרע:• כאזונרעדע p’p גױטיג גארניט

 וױ גראדע איז דעגקען ארט אזא גונג.
 ארן •אליטי^ענס, די םאר געו\אודצען

 אױס־ דער צו פארהעלפעז זײ קען דאש
 פלענער. םינסטערע זײערע פון פיחרונג

 כוחות איע מיט ארבײטעז מוז מען גײן,
 אױס־ די שון זױדערערװעחלונג דער םאר

 אסעטבלי־ סאציאליסטײטע געיעלאסענע
 אוג־ בלײבען ניט טאד מינוט p'p מען.

 פראפאגאנדא נויטיגע די םאר כאגוצט
 איינציגער קײן און װאחלען, די צו ניז

 אדע• אזא צוליעב ניטד טאר װעחלער
 פון צזריקהאלטען זיך אזרזאכע, אנאנדער

 זײן פון רעכט» זײן םון איױסאיבונג דער
 זײן מיעט מאל דאס כירגער״רעכט.

 זאגענאנטע דאס װי מעחר, פיעי ♦טטימע
 יטטי־ זײן װעט סאל דאס כירגער־רעכט.

 אײנ־ דער און העכסטער דער p’r כיע
 נאנ־ דער געגען •ראטעסט דרוקספולסטער

 כיאל דאס רעאיוציע. םיגסטערער צער
 באדײטונג די האבעז ̂עטימע זײן װעט
 װאס םרײחײטס־טאט. נרױסער א םון

 םאר װאוט דער זײן װעט עס גרעסער
 אלץ. אסעמצוליכיעז, סאציאליסטישע די

 דער זײן װעט הילכיגער און שטארסער
 פא־ געמײנער דער םון ■:ים אין פאטיט

 דעם םיט האט װעלכע באנדע, ליטײעער
 סאציאליסטישע די סון ארױסװאו/פעז
 ניט אסעמבלי, דער פון םאר^טעהער

 דיזע םון רעכסע די פארשװעכט כרויז
̂עז, אײגצעלגע  בלויז ניט אויר און טענ״

 טויזענדער, הונדערטעי די פון רעכטע די
 נאר רעפרעזענטירט, האבען זײ װעמעז

 דעם יטאנד צו און עפאט צו געדאכט
 םאראײ־י די םון לעבענס־םרינציפ סאמע
 אטעריקא. םון ׳עטאאטען נינטע

* * *
סלעק. איבער װערטער םאר א נאך

 צױ װאכעז אײניגע מיט האבען סיד
 ברײטלעך גאנץ םלאץ דעם אויף ריס

 הא־ ײילען סיר סראנע. די ארומנערעדט
 ערקלערונג אונזער דורך כאטש ׳אז םען»

 זאטער ניט סלאכות בעלי אונזערע זײנעז
 הםחות» אכל אבער, זײ זײנעז נעװארעז»

 םון םיעלע דאס און ;נעװארען סלינער
 אויסצו־ כערײט געװען זײנען ײעלכע ױי,

ױניאן, די גא^אױף גאגצען זײער דסען

זואלס דאס נאריש וױ איצט» ןyחyטrסאר
נוציאז. וױ און #נעװע?

 צו נױטינ םאר אנער חאיטען •מיר
 דט איז איצט גראדע אז וױדערהאיען»

 תחןומות ?ײנע טראגען ניט טען טאר נאר»
 אגגעװעג״ טוזען עש נאר ױדאן» די אויןי
 אױפצוחאי״טען כוחות אלע װערען דעט

פיאכט. גאנצע איהר ארן ױגיאן די
 דא״פען טאל» אלע וױ טעחר, איצט

 געטרײ- זײער ארױסיױיוען טעטבערס די
 ױדאן. דער צו ראיאליטעט זײער שאפט»
 אױפ״ דאחי טאל, איע וױ כיעהד, איצט

 דט זאר ױניאן די אז װערען, געפאסט
 פי״ װערען אוגעשװאנט דט און יײדען

גאגציער.
 גיט זאל סיעק דער לא:נ וױ װארים,
 דאן ער װעט אײביג אבער אגהאיטען,

 עס און באלד, נאלד» אנחאלטען. ניט
 פאר אט איז אדבייט, װערען וױחןר װעט
 העב״ שון עס איז צײט אנקוביעגדער דער

 ו;יאדאר־י יעדען פאי אינטערעס סטען
 מ*ט װאפע, אײנציגע זײן אז בײטע•,
 דעם גע;ען באשיצען דך קען ער װעלכער

 שארןי, אזױ זײן זאל ױגיאן» זיין באס,
םעגליך וױ בי*א:ח א?ױ

 צו צ״ט רינטינע די איז עױטט איצט
 װיר?זאט;ןיארגאדזאציאנס• און גוטע טאן

 ארגאנײ דעד װאו טרײדס, די איז ארבײט
 גאמיט וױ כמעט איז:אך שעלד זאציאנס

בעארבײט.
 א זײן אונז שאר עס דארף דערשאר
 װי הערען, צו שארגעניגען באזונדערער

 אר־ די אגגעטריבען װערט עס ענערגיש
 אוט״אוױטאון־חויארט־ דעם pf בײט
 דער אונטער זיך געשיגט װעלנער ׳טע:ט

 אױך חאלועדין/ רזש. שון לײטוגג
 הע־ צו ערשרעהענד גאנץ עס איז
 בוױ שון אדכײט גוטער דער םון רען
 אין ארגאניזאטאר דעם סעניועלס, דער
 םילװא״ אין אינדוסטריע רײנ־קאוט דער

 געגענד. ארוםיגער גאנצער דעױ אין און לי
 הערען צו דאסזעלבע מיר האשען באלד

pn דיסטריקטען. אנדערע אלע
 ארגאניזאציאגס־אר״ די איז געװיס

 אומיצטעגדעז איצטיגע די אוגטער בײט
 װיכ״ צו איז ז♦ אבער שװער. באזונדערס

 אן זײן זאאען שװעריגחײטעז די אז טיג,
 שװע־ די טוער. אונזערע פאר אפחאלט

 אר־ רעכט ערשט זײ מאכען ריגקײטען
 אר״ זייער טוען זײ און בייטס־לוסטיג,

 וױ״ דער דא ס׳איז ״װאו װארים, בײט.
 דאס, או*ן װעג״. א דא איז דארט לען,
 די זײן מעגען. איצט» אױף טוען זײ װאס

 איז גרויסע, אזעלכע ניט רעזולטאטען
 שאר ט1װע גרעסערען שיעל א שון זיכער

 װאס ׳דאס װי ,1אינסעינע׳טאנאי דער
 זיײ אוםשטענדען די װען לײכט» זיך םוט
נינסטיגע. באזונדערס נען

 דאס גאר אז לערענט, ערשאהרוגנ די
 א האט דאס םיה, מיט אן קומט װאס
 לייכט, צו איון זיר גיט װאס דאס, קױם»
 שאר־ צו באיד אויך נײגונג א האט דאס

* * ♦שװינדען.
עצה. קלוגע און גוטע א

 לאטלער, ש. שון רעפארט דעם איז
 לעצטען אין ,1 לאקאל שון מענעדזשער

 א מיר געשינען ״גערעכטיגקײט״ נוטער
 האלטען מיר װעלכע װערטער, גוטע פאר
 און איבערצו׳חזר׳ז. דא וױכטיג זעהר פאר
:זײ וײנעז אט

 די פון אינטערעסעז די אין איז ״עס
 קײן ארבײטען צו ניט אשערײטארס

 מא״ לײדיגע שטעהען עס יוואו אװערטײם,
 אל־ איז דאס װאס דעם, אויסער שינען.
 געלענענהײט א נעבען צו מענשליך געטײן

 שטי־ א פארדיענען צו ארבײטסלאזען אן
 ן י א איבערהױפט דאס איז ברױט, סעל
ן די ע ס ע ר ע ט נ י  אפע־ םונ׳ם א

 זאלען אםערײטארס קײנע אז רײטאד,
 דאס וױיל טירען, די אין קילאפעז ניט

 צו סקײלס זײערע ארונטערברײננען װעט
 ארבײטען צו זיר ענטזאגט טינימום. א

 לע־ שטעחען עס װאו דארט, אװערטײם
 בתים בעלי די צוױננט ארן ראשינעץ, דיגע

איחר אפערײטארס. נאד ארױשצונעהמען
 סארהיטע;." דערמיט אלײן זיך װעט

* * *
 אין ׳טנײדער-קאנגרעס דער

קאפענהאגען.
איז טעלענראמעז אננעקוטענע די פרן

הארטען־שטינעל א

a

פערעלםוטער. ם. פון
_ ײאלד, דער כשוף דעם האט פמרלארען _
M גייםטעו קײן פאר ניט םעהר שױן זיך ׳טרעקען םיר W 

 געשטאלט אײגענעם זײן כלויז זעהט מעגש דער
םײםטער. דער זעלבסט ער איז םזל זײן פון און

 אױג, אונזער ניט םעהר שוין כלענד היםעל דער
 פארנארען, נים שױן םעחר אונז קען נעבעל דער
בוינ און קנײטש יעדען וױיםען םיר וועלט׳ס דער
טראטוארען ברײטע אויף טיר שפאנען דרײסטע און / \

 שםוכ אין אלײן בלײבפט דו אםאל, ם׳טרעפט נאר
שאטען, כלייכען דײן דעדזעהםט וואנט אויפ׳ן און
נרוכ « אין וױ דיר. אוגחײמלוו ס׳ומןרם און

h  J

נאאטיטטצס oyay twyt צו אונמנייף
 אױא jyoipynya איז װאס דעם» איכער

ןנםאחר1צוזאט אינטצרגאציאגאלען רעם
 אםע• py אײראוא אין שדידעד די םע

 נע• דיגען oy ורעד• וױיסמ, מיר ריקא.
jyn ד, lyoyw ye אפ די םוןyריpאןyד 

 וײיסען נאו רyאנ ױדאנס» שנײדערס
 אײראוא אין רyנדyל y^yn ׳ניט טיר

 קאנ- ayi אױף ןyארטדאטfi געװען זײנען
u״jy:^i .cy אויר דא״־ט ynyi) -םאר 

pc nysyia «פון ררסלאגד «V jŷ M
 yiony cv?n• רyאב מיר jy>yn דאס

 וחןלכע »fiy^^ די דורך רyטy•r םינען
 םאר״ ;יט גצוױס דועט yגאציyיyד אינזעױ

.lyp'ir צו ןyהיyש
 שון דך jyD^inyi מיר װאס אלעס,

 ¥ס אז איז, ז»yנראטyןsyט yקו:•ענyאונג ,ד
^j איז n y i |yei;y«A צו רעואאי¥יע א 

 געגען ארן װאך־ארבײט pc נוגסטען
 איז oy דאס אױך און ארבײט, שטיק

 איג• אן גרינחוז צו jyiynyi כאשיאסען
 שגײחור״ אלע םון בױרא yאנאל,רנאצyט

ױדאנה־
 רyד אז סײנט» בא״טלוס iv^yŷ רyד

 שױן• איז אנא^ירנאצyגט,א *צגײחןר
 ניט דאד jyp cy וױיל פאקט. א איצט

 אן אחן בױרא איגט^עאציאנאלע אן זײן
 ŷא pc שארבאגד ןyרגאציאנאלyאי:ט

 אנמסױם^, אויר זיר |yp iŷ ױגיאנס.
̂ר וױ אז ^yf^^yyny די בא ry בױרא 

 ארױססד מוזען אױך זי טyװ #וײן װעט
pc |ya נט,א אן צײט צו צײטyרנאציא״ 

 באשצם• זץ־ זאל רyלכyװ ׳איגאן נאי^
 אינט^מאציא״ טיט אױסשליסליך טיגען

iy אלן אעצל^^חײטען y:אל i גאדy•ל 
 זאגאר jyo jyp אזוי און איגדוסטרי^

pc די pורצy טyלyגראפעז nyi|# דצר אז 
 שגיידער־אינט^עא• א שאר שונדאכיעגט

אויןי jinypyi איז ציאנאר
cyi קאנגרyאין ס Pאפyנהאגy.דא& ן 
 וױכטיגסטע yeyD דאס נאטירליך, איז,
נאד שוין װעלצן iy»^n?yyi^y די און

• סאלגען. 0 * ♦
.66 לאקאל צו גראטולאציאן אוגזער
 ycPjm ̂רy•אדבײטnyמבראידy די

 האמח »66 לאקאל אין אמאנידרט ly?״:
jy'T □y:ny^ און jy^y;r א געחאט

באוױיז, כי׳וסטער רyד איז אלײן דאס
 גוט זײנ^ רyארבײט ריyמבאידy ,ד אז

 איז לאקאל זײער אז ;ארגאניזירט
iv אז שטארק, " i א איז שיהרערשאשט 
 פ,רשyםכyמ גרויסע די אז אט שעהיגצ,

 װא• סארט, ריכטיגצ; oyi pc איז אלײן
 װארט» דאס ריכטיג איז cy װי פונקט רים
 װאס״ #רעױרוננ די האט לא:ד יעדעס או
 דאס איז אזוי חאב^ צו םאידיעגט זי

y אזא ררעגעז ריכטיג מעהר נאך i'P 'ir 'ic 
 ארבײטצד־• אן איז דאס װי אמאניזאציאן,

 pc ױניאן א ױניאן, yגוט א ױניאן.
y^ypJin צי אוןyלכאװאוסטy ארבײטyר 

B, גוטע א האב^ מוז האט» cyriy^ 'c 
 מאמצנט אײן םאר װאלט ױניאן אזא װײל
 '•pycjiy ארן שלעכטע» א טאלערירט ניט
פיחדערשאסט. גע

 דער אלרײט. זײן סוז 66 יאקאל ׳יע
 pc צײט אין אז אגריםענט, אין פונהט
py>D ש די איז זאלyByר y״o ^ 'cy ii 

 ארבײטבדװאו, ־שטוגדיגע40 א ורערען
 ןyהאבxןyזאל ארכײטער vivmvv כדי

 אונז רyאב גוטעו/ גאנץ א איז ארבײט,
 .aiiy: װײט ניט גצהט רy אז זיך, דאכט

 ארבײטפ״ y־שטונדיג40 א נאד װארום
 סאר oy האלט ױניאן די װיבאלד ? װאך

 זא• סלצ?־טיים אין אז זארג^ צו נויטיג
 ארכײטסלא״ pc לײדענדע צאהל די לען

̂וך האט װצגיגער, װאס זײ; זיגקײט  רyד ד
 אץ אז זײן, געדאדשט און געקאנט פונסט
 ארבײט, גאנצע די זאל סלעס pc צײט
גלײר סארטײלט דא» איז װאס

 דאס שאפ. אין ארבײטער y^y צװישען
 באשטי־ צו איבעריג גאנץ געמאכט װאלט

 אמאל ארבײטס״שטונחןן. צאהל די מען
 ארבײטע, גצדארשט אששר, »tyo װאלט

 נאך אחןר »36 אמאל און שטונדען, 42
װעניגער.

 צאהל די ניט דאד איז הױפט-זאך די
 pc צײט דער אין ארבײטס־שטונדען

pyf>o« ארבײטצר טעהרצר װאס אז נאד 
באשצשםיגט. זײן זאלעז

 דער אין קלײנינפײט. א איז דאס נאד
 אזױ װאחרשײנלױ py װעם םראקטיהצ

 רyד װערען איגעחיט װעט עס py זײן.
nnyr ד אין אז ■רינצי•, וױכטיגערyר 
 ארבײט, ביסצל דאס זאל נויט» סון צײט
 װײם אזױ װערען סארטײלפ #דא איז װאס

ארביײ y^y נלײך װי
מער.

 ty:yo רyרי-ארבײטyסבראידy די
 לױט האבצן זײ זואס שטאלציר^ אױך
 זyכסטyח חנם ןyראגpyג אנריםזןנט חןם

 אין רyארבײט *לע pc םיגימונדס?ײל
 די םאר דאל. 75 נאחגל-אינדוסטרי^ חןר

yDiny ארבײט ?לאסy66 ד py די פאר 
 ל*ם אין ארכײטזןר. ?לאס צוױימנ

 ־yn איז איאנ^ה די זײ זײנצן פונלט
 lyi^yc באלד וחןתן oy פוס״סריט םזגנס

n ארבײ^ר די y ^ y  y^y pc אנחןרצ 
lynooru'y.

oy די גראטולאציאז א אויך ?ופס 
yסבראידyרי Dirnropyo^yo, וחנלכע

 חא״ אח ^דימר, װי ק<ינצר נזציועז ױעען
tpp ניס מן iםארצ;:#ויך ק««י

. - j*bw*:* ■-V 1,biK /n~ i'%
"* *tytar e r  ,m «»ײ^ס I S o
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שםיצעןפױלען? ונגרעגיר עראטעריקאג די זאל
דיזער וועגען װארט א קריגען צו עםעם כאװענונג מרנייטער אםעריקאנער דער פון אוגםעגליך טא?ע א*ז

v פראגע וױכטיגער

True translation filed with th• 
Postmaster at New York City on 
August 27, 1920, as required by the Act 

,1917 (of Congress approved Oct. ath 
known as the *‘Trading with th•

, 1/Enemy Act
 חאט רעדרוגג nyjypnyty די צײט

 איחר םכח נאסע איחר ארױסג^ענען
^i^yo;: וילישער דער האט רוסלאנד, צו■ 

 נעהראגצן װאשינגטאן אין אםבאסאדאר
לוי־ אײן אין האלס עד די

 אזױ py ,oiycoiycyi סטײט צים טען
 נדיגyטyנ אײנשלוס, שון jytr:yo צו

 מודח jyno םיר פױלען. סאי שטיצע
r^yc^i^ vv אז זײן, i״ oyi pc וילײ* 
 וױו״ שטיק^ א חאט אכיבאסאדאר שען

̂ yn שוין onyi \vv חלייןח ניט יזוגג.
jyc אב ניט, וױים נאך דאס — ■ױלוןןyר 

 רyד אױןי אײנםלוס מיט iy^:yo סך א
איז רyאיצט שױן דך דחגג^yר

iy< רער i py i:yf ,אז נרײט yo; זאיצ 
jy^nc יא yc?yn.|

oijnvyia ס און װילסאןpyרyטyרי 
̂בי v\ דעזyנטשיy lyj^r מא w  \vm 

y:?yn ^ y iv y זײ •וילען. קײן חיילסע 
p |y;^tאגזyקװyזײ אין נטyילאױגן: ר 

 נאציא״ yr'on די lyj'iiyj וױל jyo אויב
y v ווער נאיליסטען, v iצyמyנטyזאילען ן 

 |yo אז lyj^y דאד ?ײ |yo םוז זײז, ניט
yn i:y בעןyג סרײנד. רyזײ איז iT y•> 
v i שטיצy די װעט םויילען צו yi yv:yi־ 

טאכ^ y'?yp שיכטע
oy ײן סײנוןם בײ איז? cראנy ,דט

 ״yi איז yנאט א^די?אנער yצטyל די אז
jyit ט אדושסירטypy צום ly^'jy’^yD'y 

 ״גע־ דאס חאט מען רyאב אככאסאדאר,
 די געטײנט און טאכטער רyד זאגט

 ,y^y דאך רוײס^ ,ly'nDy אין שנור...
 צו אדחנטירט געװעז איז yנאט vw אז
 דא מעז האם רוסען װ^כע דוסען. די

 א־ נ י ״ד Vןyרנרײכyד צו נ^כט
ע ש י ט ס י י א נ א י  נ־ y מ y ? y צ

 :-nyvvi מעז o^co:y אזוי ן״. y ט
 pc y'Yyp'C'oy^p רyד רyאונט ̂יך.

 מיינט ״jyoiyoy^y yליסטישyציאנyנ״
yo| גענעראל^ הויפט די איצטער pc 

 סאז מעז װעאכע ^yyארמ רyרוסיש רyד
 •ynyi זײנען זײ אז זyלyארשטc ניט זיך

Dyp’iiytr^c jyn, די און yo'ni מאיא־ 
 װעלכע אלײן, סאילדאטען v$* pc טyריט
 |y3yiiyn'y אזוי זיןיי שילאגט גילויבט מען
^r און in yc iy דyזײ װײל רסאר jyiMi 

o נאציאנאליסטיש i'ijyi. חןרסאד ניט 
 נעװארען of»yyty2 v*$ זײנעז זײ װאס

y r ,DD,nyr^3 pc| .פרינצים
 אר־ ytron yאיצטיג די iycn דאס

yyo ,א איז ״נאציאנאקיסטיש״ i״y 
y '̂no^ םראפאגאנדיסטען די פון :fy:y 

 o:yoyii ניט \vo((" מיר רוסלאגד.
ױען, איז דאס אײנשאל  דאס אז נאר ̂ג

 ־yn — אײנפאיל רyנyגאלד א lyiiy: איז
oyi iyj איז c p’pראגy .װער ניט ov 

 VWi] װאלט טראכטyאויסג דאס האט
 ארױס־ געװעז זאיל רy עוער אן װארעזyג

jyonyj װארט רעס אױף ״?אפערײט״ א 
 געדאנ^ nyi אויף נט״yטyE״ א און
 חא־ lypy'^B n ײעז :חכםה א רטyח

jy3 גyזיyדי און גט yyt^y y^'on וזאט 
 yרױט ״די געײעז דאס איז םאר^אר^

 ̂־yii ̂״סypװיy״באאש די אחגר ארמ^»
 דיסציפאין סײ\ האלטעז ניט jyiyp yכ

fyno py תאץ ?ײן ניט py dvt צו 
 דאס װי ש«(ל אזוי רyאב םארבינדען.

 באל־ די py איבער זיך הטyדר רעד^
^jyn'in oyp'iiy צו אן lyn iyi ש^אכ־ 

 ״yytny ״רויטע אויה זײ jyiyii ט^
 וחןרט oy נאר ס'/ypװיyש5בא״ אויס
 אר־ yציאנאליסטישyנ yr'on ״די שוין
yyo."

 א רטyהyג טסתםא דאך האט איהר
 האט װאס דעם fyiyn yשיכטyג די מאיל

 זיכ^זייט, רyאבסאלוט אן טיט נעזאגט
 חזיר. קײן ניט סטy איד p'P אז

 איד אײנער איהם זאגט — *סטייטש
 חד ראובן ציב inyiyi אאיץ דאך האב

vov D'p'^ytp\ ,אײז דאד האסטו חזיר 
 יא odv װאס נסyניגסטyװ אם איחח

 T? בײ רyערשט דער סאלט חזיר?״
 מיט״ אידזם: רםyנטםy און אראי נים
om ̂יין  חזיר iyoy:yi חאט איב װאס א
rw דאד רy איז \m\ אזוי איד.״ אויס 
yװיסטיyבאלש חןר מים tyiiyi דא איז rר 

yytny : חא־ זײ װאס אלײז חנם םיט 
 שלאכ^ז געװינען צו |y:nny^ בז\

iy7'n שוץ ױי rnm w\ באלש^װײ אויס 
oyp און nnAiiyi ״רי y r^ n נאציאנא־ 

7 ארפחת/ yאיסטיש
 רyליסטישaנאציאנ דיזזור צו אט און

yרםyy מ די דאם חאמ«pnyאגyנא־ ר 
op jo v I vm* vo שטײ א דא גאך איו 

a w f l!* גע- צארישא pifi* ױ ,.
t f

. .ב ®רן ן א ם ם

 א םאר vvoip דיז^כעע באגוצען װעילען
 איז עס װארים .y^i>yiiyi ?אנטר
 ראלyנyג אז םארצושט^ען, זיף שװער

 רyאד ?וראפאט?ין» גענעראל ברוסילאװ,
iy^r ,,lyiia ^yiyiyi סיט׳ן טא?ע זיך 

lyvjyi חארצyן V3ynyc’y^ דyרוסי• ר 
̂וצyר רyש  yn• רyנyריקyמy די אז.יװא

 oyn מען אז דארום, כטyרaארשc גירונג
 װעט מעז אױב רוסלאנד» פאר oy?y טאן
רענירונג. ןyטyסאװ די ;yciyiioiy נאר

 ״פרינ־ רyנײ אט*ערי?אנער דיזער נאך
in צייען n y^ yד זיך האט ;״ŷי־* ר  פויי

 אנ־ װאשיגגטאן אין אפבאסאדאר רyש
iy3,inyi ̂ען צו  פאר״ רyגרויס א אץ סיח

’!njyiy,^ װעט לױבאמױס?י פרינץ 
 אײנ־ ניט איז רy אז זאנ^, ניט חלילח

fyjyotnyc די װאס שט^ונג » מיט 
nyiypnyoy ::)האט רע:'ר yoi:yi^ װי 

y iypאב ? זאך אזא ערלויבען זיך רyר 
iy אב דאך װילyסאר שטיצע סארט ר 

 נויטינט מוילען װײל נס,yרשטy פוילען.
 באילדיגער אין pרyשט זעחר וױר^יר זיך

 רyמאראל רyד סאר צװייטענס, און חילף»
 אויןי געהאט װאילט דאס װאס וױרשנג

 רy איז חגרסאר ארכמ̂נ ױילישעכ דער
 ה־yלpרy אן םיט lyotpyiD'ny גילײך
 ןyגyרשטycאײנ נאר איז ly^'ic אז רוננ»
 אז ; הרונגy5יpרy רyנyריקyאמ רyד טיט
 פא־ די װאס פרינציפ רyד גאר איז דאס

'̂lypy א^ײן jy w גyיעצ־ די סאר האט 
 רyאנpריyאט די אי יאהר. רטyחוגד ט<

גר^ yרוםיש די אז בפירוש, זאנט נאטע
 איפױ רyרוסיש רyאילט רyד pc pc גיצעז

V 'W ^באךיחרט ניט זאל pnyp און 
 עטליכע םיט ערשט דאד איז ■וייצעז
 װעל, ?יעװ, קײן ;yr^ipyi צוריק חדשים

m* איז דאס v ו צ ם ו א בלױז 
ן ע י י ר ם א י ב  ן y ס ו ר ד

 ^רויטע yc'^nycyi די pc ן י י ל א
 דעם איז ס׳ניט װי o^ty^ טיראנען״.

 זיך» סארחי?עט ביסעלעא אםיאו פסו?»
פוי^ןן. ״סרײען״ סאר׳ן yv'o^ רy בעט

 רי סון דעםארטמענט סטײט רyד
 איצ־ נאך איז שטאאטען םאראײניגםע

 סימפא־ װאס ןyגשyמ מיט סול אױך טער
 די מיט הארצעז זyגאגצ מיט׳ן ןyטיזיר

̂יש אימפע־ yרyזײ םיט py וריצים yפױי

vv אמביצי^ yדיא^יםטיש i טרײען 
צו yאדמיניסטראצי דער אױ\י ןypװיר צו

jyc^yn װײט וױ ■וילען yp iyo.| פוילען 
nyTit צו װאאטcרידyז vo jyiiyi\ זאל
•רינץ אבי טװאס,y םיט iyci>yn איחר

 lyTcy^y^yo iyiyp זאל לױבאםירס?י
'?p מ  pc חיילןי שיקט jyo אז ר^רו

iv א.Pריyאמ i פוילישyאםבאסאדאר ר 
 כאםש ןypשי זאיצ מען |yprn צו טרײט

yטליכvi^ov ,]voyi y אד ױניסארםסyר 
 וי.5חי חײסען זאיל oy אבי שיך, פאר

yרשטyנD̂ װyאביסעל אפשװאכ^ דאס ט 
 די פנים.װאס איז פאטש jyo'ni דעם

 גע• האט אװוונטױרע y«וי^יש v\ytvל
 גידונג,yר אטערי?אגער' חןר pc ?רא.אגן

 די אפשר איז דאס און ,DiyD״ny און,
E iv װײסט זאך» ^ויפט iוילישyאםבא־ ר 

 םא• צו גויטיג בילייז איז oy אז סאדאר
 •yn א באשאסען צו אנהויב, אן כען

 אנחויבק נאר ypריyאמ זאיל נט.yדyצ
 זאל דאס װען אויס ניט םאכט ̂זyשטיצ
 שםע? א מיט בלױז רyאיצט זיין אסילו

 סוםען צײט דער םיט שוין װעט טאבא?»
nnyo ^ון מעהר

 תנרװיל נאך איז װילסאן זידענטyםר
ריyטyרpyס .cyi tyjyi אבסאלוט

 אונםעג־ איז דאס אז הרט,yילpער סאילבי
 yv:y: די אז װיל |yo אויב ט;ון צו ליך

 רyריקאנyאם רyצטyי̂ חנר שון װירקונג
 חאט אט .inyi ryii'i אין ניט זאל yנאט
iyD ערשט דאך yרpצy«אז חרט vv i 
 אויף רyאיצט מארשירט װאם yyארמ

 yyארם ״נאציאנא^יסטישע די אי? םוילען
 לײגט iyo y^yii אוױי רוסילאנד״, םון
̂• די װארס^ צו רyארונט האסנוננ די  באי

 װ^כע צו און טרא}, דעם pc שעוױהעס
jyD מאכט oyi ^ד אין אפיyנאטע ר py 
jyo םארשaרyג̂י אלערלײ כטv:vi ,בערג 
py איצטyזאל ר iyo ,נאך גלײך שוין 
̂׳ זייערע ה^סען געקן ̂םyד  שונאים

̂'yp די רyאב p װיל װאס yĉ yn; ,וייילען® 
 אנערpריyמy די jyp |yo אז ט^ז׳ט,

 זאל iyo אז אזוי אויסטײטש^ yנאט
 דאס typ מען װי אט טאן. זyנyמ דאס

:פשט׳לעז
 רוסישען pc סר'ינד א איז ריקאyאמ

i ניט oyi״p ט*ח<ילהyװ py פאלק v

s בר פעקעל
^viv סרײנדין: —

 איף סארשילאג. דײן אן nvi איף
:ny ^אונז סארבײטyרwiv2V> y גע־ 

 דײן םיט בריזסי. yטויכ אויף שפחגכען
̂<וגגען  pיאר גױ םון אװעקפאתר^ *או

 די פערזאן, די פאראארעז איך האב
n^  האב איף װע<כער םיט ,lynyc yiY״

 וחג־גען רײדען צו סרײ ג^וזלט זיך
oypn. װאס וועגען jynyn גע־ ניט טיר 

 אונ־ אונזערע םון צײט דער אין דטyר
yסענטראל אין שפאציערען נדל'כע 

1פ»ר?
 אטת׳ן רyד אין ״םיר/ זאג 1אי

 \rn און דנע̂רyר רyד jyinyj איך בין
 רין.yרyצוה y־^:iyo'n3 די געװען ביזט

 װען דט,yרyג זיך האט cy לײכס װי א»
 זײט. מײן '|nyj שפאצידען coiy^c דו
 אײ האב איך אבער ןŷשװיגyג זזאסט דו
 םיף, סארשטעהסט דו אז געסיה<̂ג רyס

y מיך.. באגרײפסט סיך, שיהאסט :''i 
 ־y>c אויגעז yטענyמxס רוהיג^ שטיל^

>y| םיר ^ ג  ר.yװײט דyר ־— מוטה צו
 א אויגען ע1רײ םילעגעז נוױי?yצײט

 ג<ײך איך האב דאן און טאן, בליטץ
 האט מאסענט uvi אין אז דשרסיזזלט,

 ־Vג א און הארץ א אנועגיהרמ הארץ א
.p:hiv: א omvwi האט דאנ?

 םאהרסט דו און מישב ?יןי ביזטו נו,
pyiiK. ד איז אן דאן סוןyװא< ר? pc 

o״yj גyדאנypאויםג װי זyטריקy.װי נט 
 נאר װי !געטראכט ניט ?ײנםאל גאר

 א אמאל קומט געסיהלט! ני קײגםאי
>onv> ,p;yiy ציט א םאל א רורףyר 

 זײן ניט‘רy ינטcyג ^yenyp איב^ן
!שטזם — אױסדרו?

’oy« «איך־ פרײנדין :cy דײן אן 
 שרײמן דיר צו איןי . םארשלאג

 רyדyי py ,DWy.jyayti שרײבען אםט,
>̂  צום jyYyr זיןי װעל איף ןןען ם

ŷםארשט איך ^yn שרײב־טיש, yסאר ז 
̂, ŷשםי<—אויגען yyn םיר  סא״ רוהױ

V1POVO.iy:*n* אים^ װי
דוד.

^yay םרײנדין. —

 דיר װי געוחגן, איז מאנטאג סאנטאג.
 די דזשולאי. טער4 דער באװאוסט, איז

yט צװײ רשטעyג pyiiy \vvv גאד אין 
 זע־ געילאנגװײלינט. זיף האב איף ניט.

 מײן םארשזוינד^ װעט באלד אז ה^־ײג
 ו.אר תאב איף און װאסײשאן, ילאנגער

 ״ענדזשאיט״, ניט גאר ״אױסגעטאן״, ניט
 אט־ אויסצונוצען באשלאסען איר וזאב

 אום טאג, ןyצטy> cyT נסyניגסטyװ
זיף. ארום לyלמvװ די אנצוקוקען

 א&שטאטען ןyסאהרyנpyאװ בין איף
 אײ־ ״^יס באװאוםטעיז דעם װיזיט א
>oy.זיף וױלט םיר אז לאנג, שוין *״ 

iv^tyn װארט דער םילאץ. דיזען 
 נארחנן׳״ ?עסילמ רyאד אײלענד״ *^יס

 זכדון oyi אין DY'ipyar'y טי^ איז
 װי לvש: אזוי און אימינראנט, pny< םון
iv הויבט אביס^, אײן זיף ארדשנט 

 ny^yP . פלאץ, צום זyציד. אז איהם
 אזא lyciyuyic'ny איזזם אוין* האט
ivשר  |yn ,py איז v)m\ זועג אוים׳ן 
א^רי?א. נאף

 האט jyo נםוישט.y כעײעז בין איף
 yD'V>j איברינ ?ײן ניט lyt'iiy^y סיר
 דאס — vi"2v* או^טיגע גאנײ און
אײ<אנד. ;^ים איז

 רד ים, חנר םליםט זײנו אײן פזן
ך, וזיג, ^י ײז  jyninjy דשם םון און ?
 איז p־wb רyד ארק.6 ?צײן א איז זײט

>tyity םון םיש־סאש א םיט םול yDנשyן 
pc םארשיyדyראם נסטעyנאציא־ און ז 
 איך ^rtrp און םרויעז ,ivivo ;בען

 אר?i^yn'K 8 רyשפאצי א \vo)m האב
 די אויף lypipwt ojypyi ניט זיך און

VDnv'vittt טיyBן yDגשy,איף װאם ן 
 <־yn pc yהרסםyם fD3yiy:yn דא האב

 הטyז oy איטיגראנטען. \v\rn זײנען yכ
iv געװען ניט ביז איר אז אוים, i אײנ־ 
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 בל('\ ♦!V דארוי דאס ארכײטסר, פאר׳ן
i® ס*י א n  p ראגראם ®*!®ס״גסד® 
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 הא־ קזגגטניס, וחסעממפםיימ ליזירט®,
 איכזד אן ײרך תתרײכם ח»ס ױי מז
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זײע״ סארניכטענדמ ®וחגמײט, ®אר ®יתי
n רו מ tau מ ion cr, וחמענדיג אדן
fa זײ ®ק rrra  n .עסנדנסםעז®

 באותגדע דמזס זקי זיל יױ אבער
!אוהױמן

 קאנ־ די צו דעלעגאטעז אונזמרע און
 דאמית :גמגססערם חאנסן ומנ׳סאסס

 עדיד אונמד ארםיניזװאמ ברר דאתמן
 דאם אוסץ, ®זא אוחי ארכייט קײמאגאא

סארםחמאנן*- םיה ntom ארכייסער, רי

fit tftsipfi ר ®רבײ® דזןר® BOipm ♦ני 
 too mm. §ון toiom« on tonrn ®יײי

ifijrn® •ז דעד■ יי  om לי®ב im| רײנד־• 
 tfOfti* •Of tf© .ifn ןײת גל®® #ליד

 די יין נזעחן m ז*ד קאיכ* םען ®ון ס#יזגי,
DTr®ptriim«io.

 if® גאגזעז on ביזסו װןס יןר -
nt® t ®ו̂י tftifi איעמ o ?בײז — tfp 

 ו9 וומםגםיג יח«להיעז9 וי« tf® ton זיך
ירוי. ײ\1 בײ •יעגען
ס •onfnw• «רוי ד♦ ה י  •רונגוער ז

njriasf ti® T9® די î : ®״t ®1»לײ וױי 
mn«nf9 ftf p® גיו. ir b•» סױ״ גײ 

I® ®דבײ*ס® tfiif״^״ '
?יײנינסײט, ® ײה ד»כם איז, עס

 איז *Tfoi®DnfDTfi זסחר ® דאך אח
̂יכס סרױ די ®סדיך. ר9טיעס  נים ג

too on חם זיד דדעחסגדיג אײנינ® 
גא• *ar׳no» סי® צמנ® • נ*ר וייחד•

r סון i» o .קאהן. ס

 איעענע זײער איז דאס אז ,jnfi ואיען
 וײ טאסע גונסטען ו9 חסוע,9אוגטערנ

ifo® ״א<ײן :i|' אײ־ זײער סון גאנטראי 
hu® .אמאגיואןױאנעז

דעלע־ אונזער® תאגען ןאך •וױיטע א
 קײן דיאבעז םיר דאם אנגעוױזען, גאטען

 זאילען װאס סגחתען, •ום נמתס״ביכער
 טע?סט- די ארכײטער. די סאר גוט וײן

 נוארםערטיגט נעװעהניניך זועךען ביכער
 םאר אדער סקוי־^נדעך, סאר עגסותדער
 אבער אוניװעזיםעטען. סון סטודעגטען

 מיר. דארפען ביכעד טעקסמ אזעיכע ניס
 ארבײטער דאס ערװארטעז, ניט ?אן סען

 םון כיצויז װיטען זײער מען1בא? ?אלען
 װאס מענעד און סרויען די יע?טיפורס.

 am® א אין טאג גאנצען דעם ארבײטען
 גע״ ה*בען זײ װאס געדענ?דן ניט ק#נען
 רארםען זײ rom®©Pf< די אױ* חערט
 צום םאדמ® געדרוקטער אין האכען ראס

 נעדן־ זיד םיר רארפען דאריבער <עזען.
©tf טע^דבי־ אזעלכע סארצובערײט׳ון 

 און צײט נעהסען דאחי דאס כאט® נער,
 וױרקליך םײנען םיר אויב געלר, קאסטסז

אויססוטאן. ®•®ס
 םױ םיר דאס ,nninana tfrv זײ

̂ואס®! זען  סאר־ א ארבײסער די בײ בא
 אין ®ענקײט םאר — ®ע־גקייט, סאר ומ0

i n ,א אױך »יז ײ•/ זי א. ?ונסט גאטוד 
 אח סאניםײשאן ריינ?ײם. םאר םאדלאג
 אמעזסהענעם אן םאתמהטט ײםpוײינ<♦ב

 איז דאס וױייצ סראנדאם, אונזער אין אדם
 אדביײ די סון מזוגד םאד׳ז נויכדג גאגץ
i סעד* n עחנתייט פאר געסמזיצ® ®P 

 אויםגעװעקס זײ בײ דארף רײנ^יבקײם
 ®סוציגע, די עאראכםען זאיען זײ זוערען,

 ױעילכע אין הײזער, טעגעפיענם אומסזזנכמ
 די m^n צו ניט *ױך 1®י זואוינעז/ זײ

 שע־ די אין •ומכמנדען יונסאכיטארע
 אונזערע קװארםאלעז. זיתרע ודן p® יער

 האכען קאנװזגנשאן ton אױף דז^עגאטען
 דעם ענםװי?<ען דורכ׳ן האס אמעוױזעז,

 ארבײטער, די בײ נע^?א? ?סטעטימען
 א געבעץ זײ נאר נים דעם דורך כמז װעט

n raro םעהר האבען צו גע<עגענהײט 
 ד*ס נאר איצםער, וױ יעמז, פיז הנאח
 סאר^אנג א שאםעז אויך וײ בײ וחנט

 צו ט&נדען,6אוס? איצעע די ווומצזבייטען
 נע־ בעסערע אח נײע א פאר ארכײטען

אדתונג. זע^אפםייכע
נעזוען, איז דערםזן רעזז<טאט דער

 אין ?אנווענ^אן .ל אװ .c m די דאס
 עקזעקד״ דעם םאדערס9אזי» האט 1018
 ספעציעיוע א אפאינטעז צו קאונס̂י נדװ

 עדױהיײ אונזער אונםערזומןן צז <מומיטזג
רעסאדם א בדזמנעז און ארכײס ®אנא<

i צו n קאניוענשאז. נעטססער
האמי״ די געװען. דאס איז אזוי און

 אונטערזוכונג גענויע א נעםאכט חאט םע
 אין טעטיגקײט. עדױ?ײשאנא< אונתר סון

i n אױף ׳פוין זײ זזאבען זױיט זזנ^מר 
 טעטיכ?ײט עתוקײ^אנאל די אונטערזוכט

po און ױגיאגס, 1םרײ אנחגדע גאף n 
 קאג־ דעד אויף דעם 1זועגע זזאט קאםיטע
 ,1919 אין סימי, אסלאנט♦? אין װענ^אן

 חג־ סיםסאטישען גאנץ א אכט1ײנועב1א
a ■®ז־ט. in♦♦ געגעבען ?אםיטע די האט 

ftonraeo צו ?ענונג1אנא i n ארבײם 
w g n n r if  po* פון דעפאו־םםענם 

 חןקאםעגוײרענ־ אינםעדממאנאל, אזנזעז*
ױגי־ סאז־אינטמויעס^מ »אילע דאס זײ^

®mm do זייע־ חרץי צוזאמענאז־בײכמז 
nr nמטn̂וp fאוינא־ צו עד■®חפאםטעז 

 .“ארבײט יד?ײשאנא^19 זײעת מזיחמ
 אסאיגטעך האט ןf®itm>®p זעלבע י1 און
 האט וחנ׳צכע קאסיסע, עדיוסײשאטול 1*

 אינ־ אונזער םון םיסנליעדער אײנמלאדזוז
 זײ םים חדכצוחנדעז זיד טעתעמאנא^

 רעקאםענ• אזיד אח עס ענין. רעם װ®גען
 iPDwrpy רער דאם געזוארען, ט1די

 אויס־ תאטיטע א אפױננ*ס זאל סאונס̂י
 DDwrt^prpm םאר׳ן פיצאן א payצוארכי
בימר.
 קאטיטע יעזעד1 םון חןאארט on אין

i צו n פון קטנװעגקטא 1<עצטע i n םע־ 
n n n,|® צוױשען איז מאנםחנאי!, אין 

:נעוואחנז נעזאנט אנחנחןס
dtp עס אז צוגעגעבען. װערם 

 אײ י1 צדױשעז אנצוםיהמןן נויםמ איז
 בעװעטנג 5ױ?ימואנו»1® אן בײםסר

 1מםאנ אילי?מן1מא זײעו־ אויסצוחוימנז
אינטיניליגענץ. 1זײע עז1?וילטיװי צו און

 די אין דאם מזאנ̂נ אױך ותרם אן1
1 tfDTp״עהו־־ אז װעויעז ענם1נעלע אחי 

 מד אינח׳סטריעלען פונ׳ם גמיכם® <ימ
̂כע בים,  א אײנ^יסען זיך איז ז̂א זח

 ־1א ארבײטעד י1 םון חיסםאױע מכםיגע
̂םאטען די ױן גאגמאזיאנען,  װאט חןזו

op דאחי עס זיך. כױם ממיאכם האט 
̂םעז אזיך  די po aaiYtro® אז ®גםחא

p 5 געזסצגסבעגת iH fD oanfiifp,אגד
®״ i ייגימ״יײקי״. ײ ?י ^ןי^ןיײ ' mV., ־.

i םון עקאנאטיסטען n -  םארג̂ו
 וױיטער, ט1עפא1 רער *גט1 — גענוזײט,

 אין גאך געוועלטיגען קעהרען ומטעס —
 צײג^ 1אונזע סזן ילעדוד־אינסטיטזציעם י1

 האכען װע<כע געתו־ען, טיט too זײנען
 עךפאה־ סון )יאכעn 6 אויסנעהאלס^ ניט
 אוג״ אופסארטײאי®®! אן פון און מגנ

 װאס ,1טעקסט־ביכע פיעלע טעמוכונג.
tnan ,מיט אפ זיף גיבען װאס געברויכם 

 סף י זײנון ■ראכרעסעז, אינדוסטריעיע
 ifr>Mo א po געװארען באאײנ*<וסם

 אוים״ יגמר1כמזתה׳ א pc און םילאזאפיע
 יפון9ינ1י די איז געזעצעז די סון םאסונג

 אינ״ n םין אזן עקאנאםי® 1•®<יטי׳מע סון
 דארי- װאלם עס ׳טײכות׳ען. תסטריעלע

 אמע׳פ<אסענע אלע װען געװען, גוט בש־י
 זאלןן ױניאגם םרײד אינטעךבײ׳טאגא<

 א•־ ?יך סימסאטי׳צ ערט1אויפנעשא װעויען
 14עגצ1טענ עדױקײיפאנאל די צו סאורוםען

i םון n די מאסען ד־יעיצטען און באזועגונג 
 טעתסט־ אזעילכע טעתסט־ביכעד. גויטיגע
 גע־ י1 בילױז ניט ענטתאלטען זאלען ביכער

 נעװיםען א סון ע:טוויק<ונג און ?ויבטע
 זא־ זײ זאנחגרן איגמססריע; ־arm 1םיײ
i םיט יעחורסיטגילי יlfJMPMa 1 ילען f i 

 אבלעמען1® י1 און עגטזױתאנג וע^יכטע,
i סון f i װע־ און באװעגזמ, ױניאן םרײד 
 ױניאן 1טרײ דעד סזן װיכטיגקײט רי ג*ען

i נאצונ אין טעטיגקײט f i די פ<ן יעזונג 
אב<לעםען.״10 איגדוסטריעלע

i יח f'9Mi:poMPfi די איצזא, sn הא־
i צו פױטע n עדיר אן םאר תאגװעטאאן 

 א 1גא ;עװען איז טעכזעקײט זאגא<5?יײ
גוםע.

 אלץ װערט בארועגוננ ארבײסער די
 אונםעדנעהסתג ריזיגע א ,סעתו אדן טעהד

 פאהטאר אויגפצוםו־ײכסר אז װערם און
 אינטעו־נאציאנאיע אזן גאציאנאלע אין

 בא־ צו זיך גערופען װערט זי ;ענינים
 זויכטיג״ גרויס שון סר־־אגען אין מײ<יגען

 ענט־ צו גויטיג 1יבע1דא איז עם הײט.
 ,1<לעהרע שסאאםםיםענער, אײגעגע רויהצען

 װעט עס היסטאריקעו־. און זשודנאליסטען
i םון אויסצוקלײמז נויטיג זײן f i .״p in 
 נעבא־ א תאבען זואס יעניגע, י1 סיייד און

 םאד־ א אזן ענערגיע אינםעלינענץ, רענע
 באורעגונג, ארבײכמר די דיענען צו יא:ג
 אײנצױ זיך גע<עג&נד.ײט א געבען די און

i צו װיסען. נויטינע אס1 שאפען n־ 
 בא־ בייםער1א די װעט ציע̂י דעם גריימנז
 איײ איהת עגטווילןילעז דאחםען ווענונג

 א םון אינסטיםוציעס עדיותײמאגא< גצנע
ט.1סא העמתן

 אױם־ ניט תאן דאס אז איינזעדזענדינ
 אינ־ 1אײנצע<נע אן פיז tnm ינעםאן

 װעט dki ן*נרער; ױניאן, םעתזןשאגאל
̂םעז i םון װערען געטאן דא/ n נאנצער 

 <עצטע אזגזעג האם באװענונג, ארבייטעד
 שימא־ ~אין קאנװעגשאן אינטערנעיטאנאיל

 די אנגענוסען 1920 :זאי טען20 ̂עם גא,
:עזאילוציאן1 םאלגענדע

 די דאם אגבעטראכט, אין *יגעהטענדײג
 א אין איצץ ק\מט באװעגוע ארבײםער
 fגאציאנא<ל טיט באריהתגג 1נאהגטערע

און פראבילעמעז, אינטעתאציא־נאלע און
 י1 אם1 ׳אכט1אגבאט אין יג1״נעהמענ

 עקאגאמי־ יצעזען ארםען1 װעאען ארבײט^־י
 פדאב<עםעז פאליטישע און סאציאילע שע,
i פון n פאר זויכטע?ײט 1גחנםטע i n 

̂אס, ארבײכמץ־ םון צוקזגםם און ה
 אם1 אנבעטראכם. אין נעהמענדיג

 הא־ װעלען װעט אדבײטעדשאסם י1 אויב
 פון םיהרעדשאםמ in אין װירקזע א בען
i n .אײנשאםען זיך םען1דא זי װעם װעלט 

tfD'n םיהתר אינטע<עענטע א און 
1יבע1דא עט זײ ;שאפט

 זfגאטזf^f̂ אונזעךע דאם באשלאםען,
i צו n זת־ ל. אװ ס. א. םון ?אטוענשאן 

 םע־ י1 פאדלאעען צו אינטםרואירט רען
 או־ גאציאנאילען א שאםען זא< מא־ײשאן

 1ארבײט.ע גאנצע י1 פאר בױועתיטעט
 אס־on 1 פיז פאסאן cvi <ויט באוועזזע,

עגנילאנד״. אין rnf^Mp קין
 גיט איז אנשטדעגטנג א<גזער און
n אוםזיסט* געװצן  inזולDאיז אט f i- 
i פון קאנוױענשאן וײ דאס <רען, n .ס. א 
 י1 אנג®נוםען האט <Kno^D אין ל. אװ

1 n*ja>KDםארגע־ איז װאט ׳אילוציאן9ע 
^עגאציע: 1או<זצ פרן inKiiw ש<צ*גען
,קאמועג־ י1 אז באשלאסען, Df ״זײ

i םון שאן n .ם1סי1אינדא ל, אװ גג א 
tftw מיט׳ז i יוקײשאנא<1ע י1 הארצען 

 מ סון אנגעפיהדט וחורם װאם באוחגװננ,
 ־DMriffiifp אבנעשלאסענע ©ארשימ^ע

i און טען, f i ט1ווע חאוגםיל עקזעמוטיװ 
tn צו ט1ואי1אינםט r t i נאציאנאלען א 

ע1א ט ײ ע 1ב װ י נ ו ט1א ע ט י  ז
 1ם* פלאץ בילחנגם 1צןנגטראלע א איצם
 גאגצען פון באוחגגוגג ארבײםער דעוי

.“ילאגד
T כ*ט זאך אזא *דליך,נא t אזוי ניט

ס tfoirnm n י"* an  do m * 
i m  taint ty m  w  p r o 

f®®ifiuAO i(ני״וי n  t i ® fata 
tn® iw  tfi®>®fiiMo# או ®r tn»

m tnf®o®i> א איאינ^ן nrfao 
jnroip א 11*סאג צו fM ifi איגטאמוטון 

בײטעדאד1א גאציאנאלעו• אזא אזױ וױ
MOrumfi tW3Dfa©M imp גמחנחיםעט

tn fii, די און fO'cgp זאי n  tfifii®
tfjiiifo א צושטעיען trgo .תסארט

 אד• m אין אלזא, ,pur pm זאו די
B װאם א\ג«, |io f3Mf♦ n א<ן בײט, m 

i אין DTonjttPMiM׳© n יינדוע; 
^1א יו?ײשאנאל1א א ײ  -איגםטימחוי1#כ

ip ifd ן in ד ’toDMii, גיט iv ®טי fin 
i וואם n  pm m *n to אויסויד וזינדנט 
 Hao ײהען,1 אײגונגע fiftp® אין טאן

n ftrA מיטגל^מר, אײגעגע finiMt
ttoayn to װאט אײכפגוס, on אױוי

 וור• ifiMpnftaM nn אויף אויסגעאיכט
 PM Of .f*»u א אלס באױעגונג כײט^ר

ifitfi ifom אונזi f יסאר<אנו גרעסטער 
 כאוחר *רבײ^ר ifiMP'ifDM די יאס
m זיו זאל גונכ n p if סון גונסט;® צו M 

 Mil זי בילתמ, ־ ,או־כײטער כאזוגד®!־
tfifpur®:, זאןי אזא דא ס׳איז אז nt 

 ft ,tfifpifiM®• אויו אין ^אס־בילדינג,
aiM n״ifciMi ifo םאריאמנן גיט זיך 

iזײ םיט f ^א\יו״ כי<ח ♦pM |fDM>p f if 
i n ,זעלשאםט^ fatoru חאיטע-ן ®T i 
 ®רי• סאר׳ו f״<M בי<תע, ifoimd צװײ

Ho i צװײנמ א אין בײטעד־^אס, ' imd•• 
.dk>p בתים

f 1אזנזע ’YMinn גמיײנק איז to 
m די אימגר^ינען  po ifonoiMD 

 כאוחנגו̂כ 1*:ײסע0 י?א<ער1אסע
i רער f o n f ■^י1 יין •ויינ ppif♦ 
 דאד® תלווס 1בײטע1א סיז אויכײם גאל
 איר די שיחמו־ די כײ ffpfmf צו זייז

 ךײ 1סא tfpMr צו און ױױדוא<יםעט,1
 ותלםןך םון ,nfCDfDOM גײסכדנע אזא

 •r® ביו האכעז ?יאסעז ױינע ײ בצױז
:tfDMIf.

«r f® m f i ir t ii שסארק אויף חאט 
ס אין דאס כאםאנס, אונםסג״ איז פארא̂ו

 באמםיסםונ פעסט אזיסצואדבײטען ליך
>•i f i f# נמסמי עדױ?ײשאנאי װעיכע 

foon געוחגן װאלט עס ?ײט  ♦i די סאד 
 tftaofאסכ וועט אס1 איבײגמך-טאס׳עז.

DfTDM̂ אין tnfu אױסגעאד־גײט p ון® 
ifom^ m< רי i f 4סםודסכסי י1 םיט 
m נױטינ, ס1ע1באזונ איז אס1 ifo w 

 •to® >Mi®n'pPif יcmi 1 אכט,1באט אין
 לאנד אין א1 ױניאכס םרײד די איז ביים
 pm .DAfonfBDPf אז רעױױיי גאןי איז
 אויב״מ f?יע1 אויכ זימגו/ איז ura® זאזי
 ,a>*oif נעװיגשסעז דעם חאמגן זאל

on װעחגן געסאן ®ס דאן־וי  po גאנצסד 
 טט אזױ ■ונתט באוועווגג. אדבײטער

 פאדאיעימן צו rfP.fi נויטינ איז עם װי
i 1פא קרעפםעז רי n סון פארבעסערוע 
 tm די םון ינגונגעץ1בא עחאנאםישע די

 זיד נויטיג אזױ ■וגקט אויך איז ,1בײטזן
 סיסטעסא• א אנצוסיה^ if3M,,MiM0 צד

̂®:®?pinf טישיע  nvn if© באזועכוגג. ♦♦
i אכ1 םארועסעז, נים n בא• װאס קלאם 

 סאג״ בילתנג, fifapn און 1קולטו זיצט
 געזעישאםםליכען on וב1 דאס ם1טראילי
p ילזןמןן. n ר אחי1 בײט1א מ  מד מיי

 םיט םילײס, 1םעה מיס איוץ ען1װע טאז
y אימגתעמנגחײ^ איז חשק סעהו־ n  pn 

infW זײן װעם םאיג1ע M.

*-t י %ז*:'%

$pr*

E, ׳!,'S*J*
>■ t

 טעקםען םאריערס שיקאגא׳ער
 ®אר וױיחשעם טאג א מיט זיך

 בױדער םטרײקענדע זײערע
יארק. נװ אין

n ס1םעמבע in  po י1סאoif יױ 
 m די אז באוױזעז האב®! שי?אגא, אין דאץ

 י; די העילמעז םין וױכטינוץיט n באגויײםען
 זײ®• געװיגען צו ס1יע1םא 1קע1יא נױ

 tnotoi DfDMO די װאס האמי בלוטיגעז
̂ל. 1זית בעבען אז אינכד׳גרנעשיאנ

 באגײ®* גמיס מיט ,1אײנע װי אלע
 IMtonHirn א אנגענוםעז האבען םעתע

 T9 on םאד װײדזשעס טאג א געבען צו
®♦iyp i באווױ®* האב®! זײ און ײס1סט 
i אויסצולײגען בעאסםע די אגס1ם n  po י 

totim ®•שיהען און טו־סזשורי ױניאן pp^
m צום דאל. 2,500 פיש rryio |*ס 
in .איגטערנעשיאגאל in םיםיננ Tm 

tftofi 1אײנע fooni ♦i po ײאט ;,yn 
 jrtor לאנמ א imd געהאט האט לאקאל

 ביי האט 1פאססע ז. וױליאם
 שםאל nn װעגעז ם1נעדע םיטינג

 יפמנמ1א1סאלי איז לעסאן in און
in ארבײי ױ !®:®בען האט סטןיײס 
if אעעוױזען האט h אי חלאםעז 
 ttr כאסעס די ען1די?טי װעלמג סען

 ױנשמ^ fto'Dn:Mia רי קעםםען
̂צזער ,oifי1םא י1 װי  און אםאלגאםי
^ס נעשיאנאל1מע  גאדכמגם לי

w>t זזאם if און העחפ, >w 
סר® כתוח זײוחן װאס אלזנס מאץ

T f . DfATTHI into mo ♦to:
r i סםר̂ײ זארשסר . 'י< # . ' '־ .
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דער פאר אגענטור ,,אומפארטײאישע״ די
פארטײ דעמאקראטישער

ז ו w ג if«nw# w r  iTO
ילאנג. ח. פרן ^ ^ י י  i r t

 םעדעריי׳צאן אמעייסא* די *אוואס י־
 פאליטײ איחר גאף באטיטעלט ל״באד *װ
 קאם״ ״איגפארטײאי׳צער קאספײן *ען

 חאטי״ קאםפ״ן איחר נאןי ווםט אןן •״ך
 קאםיטע״, סאםפיין *גאךפארטיזאן םע
 פאר^טצוזן* צו מוחוד איעענמליף איו

 קאטפיין *דער חײסען עס חאט נעדארפם
 לײבאר אוי םעדעדײ^אן אמ?ריס#ן די טון

 א\ן •ארטײ״, חנטאהראטימעד דער טאר
 דעם טיט אפ זיף <יט װאס נןןוטינמ, די

 ״ל״באר װערן באטיטעלט געדארםט חאט
 דעמא^ראטי׳שעו חןד טאר *ײדזשעסםי

 — אירייש יראסט אויף אדעד אארטײ״,
חגמאקר*טישעד חני םאר אגעגטוד אן

 אויה מען חאט װעניגסטען אם :•ארטײ
אלע נעדאדשט *ונםארטייאי׳פ װאירט דעם
 אט קאוױט׳צקעס. אװעהיטטעלען סאל
*אוגפארטייאי׳ש״... :א אוױ

 אין ילעזען אלע טיר װעיען סאגטאינ
 וױכטיגען א צייטיננעז עגגלי׳טע די

 סע- םון אוגטעתע׳שדיבען טטײטמענט,
 מע־ *ון טאריסאן שרענק גאמפערס, פימגל
 אײ װאס סטײטםענט, א — װאל סוזױ

 פאליטי׳טע איצטיגע ביז אלע נעחשטײגט
 חוג םון שיוזרער די כון ארױסטרעטומען

 סיט לייבאד אוו םעדערײשאן *סעריקאן
 און אםען ארױס זיןי זאגען »יי װאס ד»ם,
 ףע־ דעם קאתם׳ען, שאד םאר׳עטעלט גיט

 מאגדידאט. פדעזידעגט ©#מראטי׳עען
 װערט סטײטטענט דיזען אין אםילו אמת,
 םע• אגזעריהאן ״די אז געזאגט, אויך נאף

 אוג־ פאליטי׳ש איז לייבאר אף דערײ׳טאן
 גע״ •*ויןי װעדט עס אנעד •אדטײאיע׳/‘

 רע״ די םון אוגטערזוכונג אן m זאגט,
 םון •רעזידעננדלןאיגדידאטען די םון ורדס0

 םאד־ dphp אז װייזט, •ארטייעז גײדע
 חאר־ אפאנענט זײן װי נעסער *סעהט

 סיאס, ארכײטער פון נויטען די דענ
 גױטעה די אט אױןי א• גיכער זיד דוטט

 קילוג׳טאפם מעהר ארויס אויך וױיזט און
עמען װעלט מוגע  טון םחאגען ^ון •רא̂ב

 ווגדערע אין לעבען״. .אינדוסטרת<עז
 אזגטערוױ אן נאך אז עס, חײסט ווערטער

 קומען מען ס\ז רעקארד סאסס׳עס םון מנג
 ארבײטער אידעא?ער דער אז ׳טיוס, צום

 •דעזי״ וזאי־יאחריגע די אין יאוגדידאט
 דער ׳קאקס גאווערגאר איז חגנט״\ואח<ען

 רעטאתחאטישעיר דע־ר טון מאגדידאט
 עגדעט סטײטמענט רער און •ארטײ.

ארבייטער, די צו צורוןי א םיט טאקי ?יך
 אן וױיזחײט, זײער אן זיף װענדט עס אז

 צו <ואוט וײער א( בעװאוסטזײן, זײעד
 י^נד םון אדטיגיסס׳י־אציע געתםטע די

 אג־ אין ניט. אדער יױטר׳ריגע א זײן זא^
 אז אייד, װײזען טיר :װערטער דעדע
 תאנדי־ ארבײטעך אםת׳ער דעד איז טאקס
 אין בכלל לאנד האם נענען זועט עד דאט.

̂ר׳•־ א ט בם. ארבײםער די  א״מ*• י.ע ױ
 דארםט איחר אז וױיסט, טא גיסטראציע.

איהם. םאר יואוטען
 דעד םון טאטיטע פאדטיזאן״ ״גאן די

 האמיטע תאט&ײן א אלזא איז .ל אװ ם. א
 קלאהד אשען, איז דאס קאשס׳ען. מאד
 םא״ שאדװ^ש טא אוגבצ׳שטרײטבאר. און
 ״אונפאילטײאי׳ט״ םון אנשטעל דעם בען

 צוגעגעבעץ נאו טאקי װערט עס יוײט?״
 אורבײטער די בעםרידיגען גאנצען אין אז

װעל־ אויוי שלאטמאי־ם, די ניט בעשרידינט
 אלץ איז Dm *בעד ;לוישט מוסס כע
 חתן׳ס דעם \ואס םאלע קליעמסײט. א

 דער ? נערעדט װאו עתעץ חאבעז עלטערז
 װי נאך *ח אלדײט, אבער איז *לײן חתן

 תאםיטע •ארטיזאן״ ״גאן די און אלרײט,
 גע״ איחם מיט האמ ל. אװ ם. א. רער סון
׳»ידוד. א טאן

 א אבעד מזל, מיט זײן זאל סילא,
חאסטו חאנען: מען \vo כלח דער צו טעגח

 כלה א םזל םיט ביזט דו אז *ונמגעגען, •
כיזט דו אז אלעטען, זמיפ זאג נעװארען,

נאדען צוא<ואס סײדעל״. *&רײע ׳״פויס
?.. סענממן ־״

 וױ׳י נעלעכטער. צום װעח און אד נאר
 בא־ ארבײםער די ד*רף קלע■ גאן טיעל ■

 םון.אטע״ באקוסען אסעךיקא אין וועגוע
 ארויסצי־ אזם ̂אטיםאל, נדוים ריחאנמר
 איחרע טיחרער די םון wp n םון אולאגען

 •אליטישע אזעלכע אונטערנמהםען !או
? אוואנטורעס

טארי־. ״גאן דער םון תאנדלונג די ווון ,׳
אשי״ ל. א\ו ם. א״ דער שון פאמינזע טיזאף *
 אן איו תאתס׳ען שאר tvjwpivD^nii י

̂וווא .nviM־
פ. א. דער םון חכםח !אלימישע די *;

עקא• די m נעװעה איצט נח איו ל.
 •אלײ דאדוי באװעגומ ארבייטער ױשע
®ארוואס? *וניוורמײא״א. זײן4

 אאליט^טע א מנעי *ויזוערען כח ̂ין
 גים. כאוועכונג אדבײסמד די האט וכס

 «ו ניט דעדלאזען אומשסעגדמן ויזענדאר
 באיועגוגג ארביימער די אויב וויז

p« 9pt חנר *יץי גאגמן 
א וועס געװיגמז און •ארםײ, אײן

 •אר• דעגעגדע די טארטײ, צוױיטע n ווון
 געגמ/גן צו זוכען א\ין דאן גאך װעט טײ

 און כאוחנגונג ארבײטער דער ם\ן נקסח
 געלע• אלע בײ סאדשאמען איחר װעט

 אז געסער, א♦! דאריבעד געגחײטען.
 Dip אונטארטײאי^ חאלמען דך זאל מעז
 פאליםי׳ןמנ די געותן איצט ביז וויז דאם
 קלוגע א צו און כ אװ .c א. דער שון תורח
 וחנרסחםאלע, א ;בארי׳שע א אדעד תורח,
 שטאגד־ א — ברײגגעגד׳ע, ׳צאדען א אדער
ראס. איז •וגקט

 מרע• םון ׳עטאנדשוגסט א ױין זאל
 •ראק־י א געחײסען חאט עס אער קעיעע,
 שון ^טאגדיונקט א ׳שטאנדױנקט, טי׳עער
 גע• חאבעגדע גיט יאליטיקעד/ ״דעאל

 םיט אײנרייסען ניט זיף מען װיל ׳כח גיג
יועיט. גאגצער חנר

 זיןי •אארט אײןי, כעט ויף4 וױ אבער,
 חנד שון חוונדלונג איצטיגע די צמויף

 רעם אם םיט קאמיטע״ ■ארטיזאן ״גאן
 קאנװענ׳ט% לעצטע די װען *טאנדפונקט?

 ליי• אזו שעדערײ^אן אסעריתאן דער שון
 םאר- תאגוועג׳טאן איחר בײ חאט באר

 און ײאטשארם, רעיובליתאנעך רי דאמט
 האט חאנדידאטען, רעווכ<יק^»ד די

 די םון •רעזידעגט דער זזאטישינסאן,
 ׳טשעטער סאדיענטעדס, אןי ברארעיחוד
 ניט איז חאנדלונג אזא אז נע׳טענח^
ר אחן טדאקטיש,  אץ גיט גאר און יו̂׳
 ■א- אגנעכוםענע אלטע די מיט אײנסלאגג

 דעמא- %י ל. א\ו ם. א. דער שון ליסיס
 דעםאקראטישע און ילאטפארם קראטי׳צע

 ײ\ t ניט דאןי װעלען ק^דידאטען
 אמד לר האט — רעױבליקאגעך די שון

W גיט דאך װעט מען — סעגטירט. W 
 םאתואס טא •ארטײין, בײדע פארדאסען
 *אוניאי- אױב ? גאגצען איז שאידאמעז

״אוניארטײאי^'/ זײן זאל טײאימ״
 געשסױ טאהי חאבען דעלעגאטען און

v£ זועט ל. אװ ם. m די אז עסט, i\ לאני׳ןן 
 פיען ווענרונג. •אליטישע נײע א אמעהסע

 רע־ די שארדאמען תענען גיט דאף װעט
 די בעגשען און פארטײ #וכליקאנער

!ביירלסאז און פאלמער פין •אדטײ
 ?אשיטע *ארטיזאן״ ״נאן די האט
 ^פי־ א אםגעטאן איעמען איצט אונזערע

 שאר ̂וטיטען צו טאלי אגיטירט זי צעל.
 און פא״טעי שון חשײש פאליטיש־ע די

 לואטיטע, דער מוחל מילא בױרלעסאן.
 װאס ק<עפ, סארגעקו(ן חאט זי װאס

 אין געכאפט האט באוועגונג ארבײטער די
 קאקס׳עכ םון יאהר עטליכע לעצטע די

 זיך ענטזאגט זי װאס מוחל, ;פארטײ
 םיז םארראט םאליטישען דעם אײגצוזעהן

דער צו אדמיניםטרי״טאן װילסאן דער

 איחר וזאט װעלכע באװעגוננ, ארבײטער
 אבער םאכט; אין ארײגמוסען געחאלפען

̂וע איחר איז װאו  ױ וױיוחײמ/ ^פאליטי
 י. חןר פון וױיוחײט״ ,,■אליטי׳טע אלטע

 םיט איעצורײסען״ ״ניט דך ל. י1א ם.
 אומפאױ איחר אחין קוםט װאו קײנעם?

טײאישקײט?
 איז עס אז זאנען, ניט רא קעז מען
 טעות. פאליטימער א געװארען נעמאכט

 איו שאםיטע פארטיזאן״ ״נאן דער אין
 סטײטםעגט, דער גאמפערס. דא אויר
 דער אין מאנטאג ער׳טײנען וועט װאס

 װערט חאקס װאו פרעסע, אמעםײנער
 אונטעו״ אױך איו אינדאסירט, אםיציעל

 און מאדיסאן סרענק םון גע׳טריבען
 די םון דרײ אלע אלזא, װאל. םעטהא

 אמעריהאנער דער סון פיחרער חשונ׳סטע
 ערקיערט אזױ זױ באװעגונג. ארבײטער

 חאנדלונג? דיזע #אלזא מען,
 װאלט מען זואס תירוץ, איינציגער דער ,

 די װי אזױ אז איז, אנגעכען ג;»ענט נאך
 ניט זיך איגטערעסירט מאסע״ *גרויסע

 נאר וױ קאנדידאטען אגדערע ?יין מיט
 דײ וױ א?וי און האדדינג ארן dp«p םיט

 l״p,םאר װעט מאסע״ ״גרויסע זעלבע
 די םאר איידער קאנדידאטעז, אנדערע

 פארטי״ ״נאז די האט שטימען, דט צוױי
 ״בעסע״ דעם אויםגעהליבען קאמיטע זאן״
 צרח״ ״קלענערע די צװײ די פון רען״

 װאס סטייטמעגט, דעם אין עס. חײםט
 טאהי װערען אינדאםירט, װערט קאקס

 און איהם פון רעקארדם די איבערגעגעבען
 חארדינג. אפאגענט רעפובליקאנעם זײן
 חאגד• בײדענס פארגע׳טטעיט װערען עס

 ךײ זײט ארבײטער צו באצוג אין לוגגעז
 לע־ עםענטליכען פאליטי׳שען אין ?ײנען
 יױ שון םענאטאר א איז הארדינג כען.

 איז םריהער .אבער#סעגאט סטײט נײטעד
 סענאט דעם אין םיטגליעד א געװען ער
 אױסגערעכענט װערען עס און אחײא שון

 א חאבען וועלכע געזעצע און בילס אלע
 חאר• אזוי װי און ארבײטער צו *ייכות

 קאסס נע׳פטימט. דעם איבער האט דינג
 און קאנגרעסמאן א געװעז אםאל איז

 םון גאװעמד דער געװארען שפעטעד
 אלע אויסגערעכענט װערען עס און אהײא
 א חאבען װעלכע געזעצע, און בילס

 עו, אזוי וױ און ארכײטער צו ׳שײכות
 גע־ און גע׳שטיטט זײ איבער האט ׳תאקס

 גע־ זײן אויוי האט הארדינג האנדעלט.
 וייגען װעלכע האגדלונגעז, סך א וױסען
 אר־ די שון אינטערעסען די נעגען געויען

 חאנדלונגצן קאקס׳עס װעהרענד בײטעה
 ״לײ- צו *םײװארײבל׳׳ געװען אלע זײגעז
 די געםאכט חאט אונטערזוכונג די באר״.
 לײבאר אװ שעדערײשאז טײט6 אחײא

אר• ארגאניזירטע די אז הײסט, עם און

n

rm »ון !•ובײ«*ר m w n 
מ«ו«ו״, , Bin ײ| יייו  .י

* »ר«ויײ|״ ן|i,וי •mu ו/ירוץ, »ו «
mum מן סי«׳נ  Tim ײ ״iiifl ווימי י

mm• j<» ון •מר״ ויד• iwim
 tjr itH'Mf •אראיזאן״ w״ ױ װײס•

im 11 ,מסור^ר״•• »fjmmi i»w n 
 ״•ײ im ותר• i»n»in• װ•• (*•*•ר

m׳n»BJ ■•n •י tin מחנר״ m min ig| 1111(111•• 1«»רנײט דער, if •finNI 
*a•• ■m nn  imm••) onm e«n

r דארוי •(a ■im bbh «>« ft•״ i
ivpip אױף m  )B1M1M ■• mii -im 
t דארןי i im bus iman )•>»»•ויו* ׳■ 
im זײט im•••!* am ns,״ ■m fi• 

an 11 ,•ראגרעסיװערען׳/  |it•ר •• 
 ארנײ* •ון ■(BMi די מעחר פאר׳אטאחמ

 •fn •am•• mb ״t .h, 11 איאס טער
 יט1 אאסיא• •ארטיזאך ״נאן די זיך

 דריאער א דא *י| ev אז פארטראנט,
 סאד «יר מיט ׳•»•<« «ינאר11 ?אנדיראט,

dMh, ארנײ««ר די װאם i]iiyiiM3 נא״ 
 fern •אר dmovp און ׳*טרענט נעחרט,

 *rn• 1« iVMBi 1• נעװען ײ*יט ey נו,
eama• ivi ״ דיiai ארטיזיף■ map• 

 iyam פארטראנט גיט *יך nan ט•
Hv'oam.״
na, י» na,, יי «latmi•• tai״ 

na .b .m im im yemap .ל aiyn ייויו״ 
la myu זי .ipm*miM>oiN זײן *ו

iimyiH 1פי lymaaipaom im אײ■ 
h.״l1 ׳ yan a taavi ire• aanר י

orrinB אמעט״נעס yiyi׳>|y3’>Mny
fie |ysy< ד,1יא oan ױ *ia i B’l aan 
ta ,iyta< ימ»י•■ yiyn >ai| מי •*m 

 npaam im lie Buiniup•• נטmזי
sy /*m•■ ivrm איי im ,apas a 

•ia ivdpm״i דט aan •y ta ,1« ey
 nyrm^a• 1יײ *י ?וכיעז aiypyi ניט

map aim'tm• a |yiyn tit• n>m• 
ain, וױיל im ” • tvnyi »m oiyioai

iaa |m taaivmap lymaaipaBin* 
3iMyi piaatt1 tit* apemiMie״• jyi ViB 

3i aan •ail a iat• אײן ,aim איחם.
laimiaa iai.״ amap• או׳»י a»m| 

*aom im am imimias mm im 
eai irea |ia ••bin■ lyrmMip אױף 

 lia »pi>m im »יז aaii enau ניט.
iao9*n ta איז a 1• ״נניא) i a״ie iy*״ 

 tyi •maiao’raia ױין aan חייט״,
 Vita״3ia h »ױןי aiykaaiayi ניט

 ,iys9ai זיי) Pat ,apap זיין 9a«םייא׳
Pat זײן tm ay iyn |«t Pat ,liman 

o'Phb'ihp tie אך1 א״ן — ם׳טרתים tm 
 im |1B yamaa f״aoap n זיכער:

 -1»א01א 8ני myo איז .P na ם• ».
a״im imnm f’maap im tut rm 

inyo ניט p״map ivrM««aiaaei• i 
”l«״o«p a pm ay .t«״ ao«p a fia i 

im tie tyaaimMP n imb yamap 
aia^, iy mainpaom.״

ם י ם ו ת '
(יעליעםזאן.)

ען. םיז לעבעדיג

on טון ftNקל

 רויםען «ון ח׳»כון דעם לייסז
 12 װעלמ די איצם חאש ?רײץ

יתוםים. םיליפן

n איך וואו »ון געח איך וזאו און jw 
 םיליאז. 12 צאחל: דאס סיר «װעבט

ײן עס םעג ניט, לײען איך װאפ און  די ז
 םיר צו קוקען — צפילו, נײעס ®רעחליכססע

 יתוםים״ וצרווײנםזן םיליפז 12 ארויס
•ניס׳לאך.

 »ון קעחר •יד װאו יחוסים יתומים,
?יך. װענד
יתוםים... םים ^עלמ י

בא׳פטיםם חא« מראנקרײך איך: לײען
 קלעחר ױילצן. און װראנגעל חעלפען «ו

ן גיט איד ו  סיליאעדי־ און •אליםי^ע די ו
 «ה יענעם וודעד דעם «ון ער^אלגען ׳יע
 יתוםים, און צאחל חגם כלויז זעח איך נור

 צעפזעל גרויסען «ום גוקומען וו«עם װאס
סיליאן... 12 די פון

ך, ל«יען און  כא- חןןט אסעריקא אז יי
 און װאמען סימ ■וילען חעלפען צו *לאסען

 א גזךייק* אוין חא» ?י און אמוניציע,
 יעכען — דאגצע קײן אזיאען קריגס ■אאד
 קאנסטײ אוגוער געגען איז דאס *ו גים איד

 צו אוין רעכען איך נור גי*. אדעי ®ײיצ
 נאך יתוסים םיליאן 12 די «ון ציווול צום

ײן װעלען װאס םויזעגה עפלינע ׳יעחנע  ז
 •וילען. צו חילןי אונוער «ון רעזולנמ® דער
ן ו ן ׳יוען י ו  אונזערע פון קויטןגס די י

ך דייסמ קרעס־^ייוען  ■רונען, א ארויס וי
 סיגנאל, « אזוי גלאט ני• סיר פאר דאס איו‘

ג: אן גור וועלען װעלם ךער אוי^ אגון
יתוםים... נאד יתוסיס, נאד *וקוסעו כילד

סיליאן 12 איצט •וורםאנם װזןלט די
.יתוסיס,״

 אזעל׳י יתוםים ויאועע יי ועח »יך ױן
t ד iNwH ג y w >זוי •*•?רלאאג,' «א 

מי יױס בלאנדדיתז ײ1 נדויסעי יזנר ײ

פפ«ע• און םא«ע-םאםע... ?וכעז און וועלם
\ גיםא... איז מאמע

 די טרערןן״ גרויסע די ?עח איך און
 די אויגען, ו««עחע אין יתוטים־סװ־ערען

 <וצלפ. א פארטלײצען קענען װעלכע פירערען
צלענד.״ פון עלענד עלעגד. פון ®רערען די

קימ*. א״גען םײן אויןי קוק איר «ח
 און זארגלאז ארום אזוי עס טאגצט ער װי

 און »ין/ טאחגעס און םיר. ארום •רעחלאך
̂®, םיר  •ון איעער אויך איז ־ער אז דו

יתוםים׳לאך... סיליאן 12 יענע
 םיפ «ול װערען אויגען םײנע און

 דעם צו דריק איך און איחם/ «ו םיפולײד
 ו אזו םיד *ו יתום׳על ̂אעזעעם קלײגעם
̂. אזוי *םארק, אזטאר
 גזך סײן אויף אלײן ליג איך װען און
 זיד חוימז גאכט, בײ *ו טאג בײ לעגער,

 יתום, א 1בי איך אז דוכמען, 19 אויך םיר
 טאטעלאזע םיליאן 12 יענע «יז אײגער

קיגדערלאד... מאםעלצזע און
 די װעלט? דער או^ איך חפב װעםען

 אכזרױת׳דיגע... און קאלטע אזא איז װעלמ
װעלם. *®ײזיד׳אידיגע *

 זיו מאטע־םאםע. א נפד חאכ איך אםת.
 געחויקערפע... און לטע9 ערגזח ך9ג לעבען
 וײ זימען ?עחן? 9י יי* ייד חעל אבער

 איײ י1אוי אאגעריסזגן ניט «וין סיר «ון
כע?

יתוס... לעכעדיגער א יתום... א בין איך
 נמכ*, די יין ̂לאפעז נים איך קעז יון

 אוך חויז, איבער׳ן ארום זיך איך דרעח
 יתום׳דינער גרויסער דער װענען פראכט
וועלפ...

ת י ד חוינמ סיר *  םיד אז דוכטען# 19 יי
 זײגןןן — קלייז 1אי גרוים — 7אל אלצ#

 סיר אז סײנען סיר װען אפילו יתוםים...
ני*.... op 1וימע
ןי• קײן ני• 1מ9ח אלע ״ילע סיי אי

•w 1אי >•j און עןן יצי י1»ײ ײ• יאי׳
PO«««/

m רו• דיי נלאקייצו ייע 1איצ םיי«
 »>( אפאדפ. n« ijrrwr חארפע רי או̂י
#1צ9«ווגרי ד♦ p» ׳חײיער •ייםויצרפע די

DM' m’..*
wJ ני• yiin אוין״ ויד קוקי קײנלר in 

ו נ>פ ױו« wrm ק״נןי  •דצד״ו אוו!צר ן
ײ ײיינין 1יי f 1 ײצי• יזױ 9י י irm  im 

W ױײי ״jnijm׳• ויו מיל• ניסען n 
 ואאמ*ס#סן inf י״עגייג... םיר ו״נצן
 «יו וײנצן יתוסיס »אמנדי»״. טיי וײוןן

״ ג מוי יו
 טיד 1ױ חוי!, די ענג װציפ טיר יון
 mum pip*״* «ימ» איגעררדיסלױ ײערען
 ירו■ ױוופ׳דינ אזוי זיו *לצפעו יוצלנצ

 ײך im *״pw9 lit *«ילק«י« ך»ר 1»י
 p» 1»ר״ pip און •ענסיער «וס 1» נעח
״A«9i n• פנ»ס דןס
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! ח א ר ר ו וח ח א ^ ר ו ח
ר ר,ענט איחר  יאהר גוט א אױסבעטען זי

— דער אץ —

ח ה
דעם יז כ און ואש־חשנח, m דיז װעס חױז ױ mt סעפסעמכער

 די ®מ נעגענד שעועסטען דעם אץ דארטען טאקי אט
ש נלאח ח  אנ־ בעסער תטילות אײערע װעלען מאונטײנט ױ

. װערעז• גענומען

ן iwm שעחנע לייס נרױסער אײגענעו אןוחןלדער נעדיכםע מאלצײסמ זדיםישע
 ? איהר וױלט נאך װאס

םמױרט ך רעחשי טע21 װעסט is אץ נלײך ד

לײכארחד *אר ארױסואחרען ips הען
̂ימיסיחױז?

* * ץ א נ ן ר * * # ן ® י ד מ ק ס סwע גmע ת ש

א3  J  : . ז »:
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ר סענריג ע ד « א א ג, די צ ע ט ענ ד ר ע ט פ ר # ״8קאר א >ו*ז ר ױי א

i|H w

ע עו עו יי כ מ ד  או
ע ן ס לי ש ע i נ

ע .1 ר ע ז נ או ו ו פ  ױ
ען עד ץ װ « ג רי נ ע ט ײ כ ר  א
ען על לו װ פי ט א #מ>ר צדם ב#ל#צצען ני אן,8 ש רײ

ם ען, *פ ער װ

עמכעו  ו
קארפו >

ענג טר ט ש פ א ר ט ש א ב
ס 2 ער כ מ ע  מ

אן ש ײ #ר פ #ר  ודעלען ק
ר פון ע פו״ ד ױני

וו
ומו

ס ין עד טנ או־  h אין פ
ען: ס א של ען ע ער װ

נ ג ױ ע א כ על ס אז עך פ מ ע ען ס על ך װ ר ר ת ע ט ד רי  ו
חלען אםילו א ס זו מ דיו ען * ס מ ע חער װ אכ  אז אױסגעםיצען, ג

ן ע װ ע ג ען נ י ד י ס ד ער םנ אר אן א אין • ש ױי א פ ר א ען ק על י װ ד
W j S J J J! עו עו ו ר פון ו ע 5 ד n r מ ו * ע י ט י ױ ט צ ײ  א

ט צעלד ע J90.99 דין װ

a עד ער צז ער, א או ב מ ע ר מ ע כ ל ע ם װ ע ען װ ס ד ר פון ו ע  ד
צץ ע ט ס קד אן י פון ע ש ײ פן ר א ט און ק ע ט װ ען ד ד ל ע  צו מ

ר ע או, ד ט יוני ע ט װ ש א טר ש א ען כ ער ער אלס װ פ ל ע ה ט  אױפ• טי
ען ט אל ה ב א צו קן פ ס א עו אלס אוו ש כ על ם אז ש םען װע  איו

קן. אצדל ח א נ
ײ .1 ל*קאל פון נאארד עקזעקוםױו ¥ידער נ

D ,טלער א ש. פ מענעדדיער ק סעקרעםעו. ױצצער, ח

קלאזק ױ פוז טשעולייטע 8שא אלע גו
סקװטשעפער און

דינ עג אנג פ ם אג ען דע ט ט סו ס ר ח#ט אוגו ד זי ע 8 ד P* 
ס ער אן ט עו פאלקאם io לאר,אל ױני ם א של ע ם און אנג ע  ד

ם אינ ש ארד. דז א ע כ ס אל ט ײנ מפל א ס פון ק טער א ען ק ל ע  װ
ט על אנד ה אר חןן פ ע ט װ ק ע ר ך די ם ח ט דע נ אי ש אדד. ח א ב

ע ױ ט ײ ל ר ע ש ן ט ו ר די ? ע פ ע ען ש נ ען די ט ע ב ע טונג ג כ  א
ען *ו כ ע ן ג

ע אז .1 ס אל אטער ען ק אל ץ ז ע ד ד ענ ה ע ט ש ם־  מעמ* גו
ס; עו ב

םערס אלע אז 2 ען קא אי ען ז כ א קינג ה ר אי  קארדם. וו
ר ע ד ד ( אלי אר ק ען פ אן דיז . את סיז ( ץ ר ג

לי די אז ג ע ם כ תי עז כ אל ט אליין ז אן ני ץ מ  קא• קי
טינג.

io ראסאל נאארו עהזעסוםיװ
י ■’ י ו ? ר.סעהו־עטע ,1ל

 אלםע■ און םאנןד סעםסעל סײמוס, לײדס
ג לאיןאל ארכײפער, ױישאו

ע ענ עז װ ע נ )so r * acOt&a(

ס ע ײדי ס ל אר ײל ט את מ פ ױ ה ר ע נ סעמפעל• אי
ער ב א ען ס ל א םען ז ח ץ נע ט א כ ס א ר דא ע ס ד ט 9 פון אפי ס ע  װ

ע ם ט סט. מ ע ם פון װ ע ען1 ד ^ר ט ב ם ע מ פ ע ען ס כ ע עג טג ױ  א
im m ע אה ס אל ע מג ט ב ע ט װ ע ד ענ מ ען א עד ם פת װ  דע

רי ע ר א פ ט ת ^ נ פי םאן m א סינג ק עניו, לע װ ז ע הװע־ א בי  כע
ײ ל ײ1פ ס ד / א י פ פ ד ע די ײ ס ל אר ײל ױן ם ײ י ר ם א  די פ

קל טפ טפ ער י כ א ם ם הן ע ו נ פו ע חןן. נ ק װ
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װערען סלײדער וחיען פ«ר דעױינערס i פשרלאנגם פיעל
ט כ ײ ען צו ל ערנ ל און ל ע  פי

ד ל ע ען זװ נ ענ די ר א 1 פ
 *וים• מױן ח«ונען י״טע חונדערטע

 יע*ט און םעםסדןן אונזןר ער«נט“ג׳וי
געיד, פיע< זיי טערריענען
מ ט ה ט נע צ הורס א אי

סקול מיטש״על
 מיםעם פרויען, פאר דעזײנינג אין
 קורס א קלײדער. קינדערזזע און
 כאל״ א כדינט םקוחל םיטעעל אץ

 גע- גרויסע און פאזישאן דינע
חאלט.

 נארםענט אװ סקי< סיט׳שעל די
 נרײדיננ טײיןינג, ■עטעח דעז״נינג,

 קליידער. םרױיון םאר םיםינג און
 דעם טיט יאהר 50 אינער עטאנלירט

עיםאלנ. נרעסטען

 רעזולטאטען. כעפטע םעטאדען. בעםמע םיסםעםען. נייע אידעעו• נײע
מצאסעז. *געגר און ט*נ אידימ. אין אונטערריכט אריװאט

בעדיננונגעז. נוטע
דעםאנסםריימאן כוקלע̂נ טרייען א פאר קוםם ארער טעלעפאנירט טרײנם,

אויםתמםםע. vMa 1אי
פרייםאג. און נדםוואך םאנטאג, :קלמסען אבענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 (Cor. 21rt) BR O A D W A Y , N E W  Y O R K

PhoM. Stuyresaat 83SS
Bottom Bronchi 451 Wmakiagion Blrgwt, Dexter Building.

i לאקאל ױניאן אפעױםארס קלאוק
̂ל.גוו.י

! ם א ז ת ר ע ט פ י ו א

ב ע לי ם צו ע ען ד כ א אן שוו ען סעז ט ײ ב ר ע א ל ע  אפע• פי
ס ר א ט ט ױי r ני p לע ער װאכען• םו ט ר אונ ע ר ד ע נ ל ע ט ז  ציי

ען ײנ אן ז אר ר פ ע פ ע או ש ען װ ט מ ײ ב ר ם א ײ ט ער װ ענד א הד חן  ו
פ אין א ען ש נ אן די אר ע פ ג די ײ ען. ל שינ א ם

ר י ען נ ער אד ם פ ת א ע אױה ד ער גז ס או ער כ מ ע מ

אװערסײם סײז *רכײסעו צו ױס
ען עם װאו ע םאראן ױינ נ די ײ ען ל שינ א ן מ ו ו * אזזןן נ  װ-טען ל

ץ ער א תז ס א ע פון אפי כ ל ע ר. אז ע פ ע ש

1 פד̂ממאל עקזעפוםמזע די
ה * ע ל ם י ק .

י t . . ;י<rTW '״'
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אתזסם ?םעו8 תפ אווענס׳ שנת װינטינען
ו *

M a n h a t t a n  O p e r a  H o u s e

נאזיאנאל״סאציא סעגרמו ערשסןר וער #ון ערשײנוננ ױ כאנריסעו סוםט
וײסוננ ארנײסער רססישןר

V דורף ייעחמ גע«ײערפ tyn והןינע

קאנצערט גראנרעזען
ן פראגראם די באװאונדעדט

לפחמי מישא
*•יעלער. •יאגא וױרסוןזי דער זילנקרם אםאליא םאדאם
ד װעט ?פנםעתואטפריום, ז*ל םאםקווער פון  וי
 אראנזשירס פאלקם־ליעדער, און קלאשיעע נען

זייכערט, זאײעל חערר •ון איחר *אר םפעזױעל חעושםאו ם. חזן
 ספעגיעל זיעען װעט חזנים, די פון קעניג חןר
ר  בא• פץ ערלױכגיס דער םיפ אנענד דיזען מ
גאלדנערג. לואי און ®חאפא׳יעױסקי רים

סעמיסרעמקר
 אי• ידיך װעט קינד װאונחןר דיעחױגער דעד

ץ «ים כעררמ׳פען , פיעדעל. זי .לודותוא׳ן

nסשעתיאװסהי דסן»

i
 פון גרינדער און טעעליסט װאוגדערבארער דער
ײ אקאספאנירם אנסאסבל. ,זסרח״ חןר  1« נ
גמזעמיאװםקי. דאש

שילדסראוס תדאלף
 אײ* pc געקומען װאס נאר נאסט, גרױםער דער

 טעא• ,נייעס אין אױפטרעטען וועם אמ ראיא
 דער פים פארלעזען אח דעקלאטירען וועט סער״,

שגיווער. ל. חערר pa ערלויכניש

מלחןננװג סעמיועל
 עיוע־ סעקאני פון *וישפיעלער נעריחסטער דער
 אידישע די ידכערראשם וועלכער פהןאםער, גיו

ץ סים װעלם  סיע־ פארלעזעז װעם שייעלעז, זי
אבעגד. דיוען פאר זאנען *יעלע

\
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S2J0 נת ואלאר i פון פיהעסס
עװ., ודלתינש 1337 ססאד, דזשויערי o'rumr אין, אין נראדוױי, איטם 200 ,תוגדס״ ;נראדוױי איסט 163 ,»ייס/ חנר פון אפים איו מטוםען
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.)1 ?ײט םון (של(ס

 דײ די םון אחזרױת׳דיגסײט דער װעגען
 און סטארקיסערס סטריטער וױזמאן

 אינ־ די פאר^אנגט זײ חאבעז לאשאיל א
 םיחרען חעילפעז זײ ז̂א טעדנײמאנא?

 אײגגעמוארטע זײערע םיט לןאםוי דעם
• כתים. כעיי

 באארד עקזעקוטױו דזשענעראיל דער
̂פען צו כא^לאסען חאט  םטרײ־ די חעי
 דער מאראליש. און םינאנציעל תער

 אונטער׳ן געװארען געשטעלט איז סטרײק
 װאנ־ ח. •רעזידענט \וײס םון אױפזיכט

 העא־ וועט אינטערגײמאגאל די און דער
 מעג־ אלע םיט סטרײק דעם געװינען סען

מיטעי. ייכע
 װעגען האט באראוי אב. סעקרעטער

 ארויסגעשיסט סטרײס דעם סון יאגע דער
 •רעסע. טעגליכער דער אין סטײטסענם א

 ער םאכט סטײטמענט דעם אין
 סטריט דיזױזי^אן די דאס באקאנט,

 פאר־ צו יןריגען װעלען סטארהייערס
 די פארהויםען װאס די אז פאר^טעחן,

 מא־ װאם די םון בריחנר זײנען סלאוקס,
 ניט ורעילען זײ אויב אוז ^אוסס די כען

 װאם די ׳מיט סעטלמענט א צו חומען
 אייטטע״ \ועלען קלאוהס, די םארקױםען

 די מאכען װאס די ארב״ט די לען
 אויפהערען זועיעז יענע *ז און סלאוקס!

 ניט ■מוט װעט קלאמם, די מאכען צו
םארקויםען. צו װאס סטארס די אין דין

 גע- גלײכעד םי/ל חגייבער װאלט עס
 סט. דױױז׳מאן פון סטארחייערס די װעז,

 באזי־ זײער צו סוטען באצײטענס זאלען
 סײלס״ זײערע טיט שלום מאכען און נונג

 סך א או זיי קאסט סטרײס דער לײט.
 דאך ױי װעלען סרוי כל סווי און ׳געלט
 סטרײס דעם סעטלען ליעבערמט מוזען

 ארױס־ און כאנסראטיחגן אייחגר
 װעט סטהײק דער ביזנעס. די םון געחן

 ערםאלגרײ- אן צו ווערען געבראכט ויכער
סווי. כעז
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)1 ז״פ פון (׳ילוס
̂״לאסען פעסט  געװי- צו סםרייק דעם עגט

 ניט <?ויל4מע אנשטרענגוננען װעלכע נעז,
 זיך באנוצט םירטע די מאכען. דארםען

 איםעד איז !אליציי די װאס דעם םיט
 זוכט און סטרײחער םארםאאלגען צו װיליג
•יקעטס. די ארעסטירען צו כסדר

 איז םירסע דער םון גדימצארן דער
 מא• וױיסט די <וײל גרוים, באזונדערס

 ארי איחר אפגע^טעלט האט ױגיאן כער
 האנטראקםארס די פון ̂זעפער די אין בײם
 אין ארבײט, איחר געםאכט האבען וואס

 כעס $אר דזשערזי. נױ אין און הארלעם
 די ארעסטירעז גמלאזען םידמע די חאט

 לײב״ לילי מי׳ס שא^ דעם םון טשערלײרי
 םאן געװארען פארגעםיהרט איז זי רעך.

 יעדעון װעםען בײ דזשאדזש, בײזען א
 באלשע• ״געפעחרליכער א איז סטריײןער

 גלאם סטרײסערין דער האט ער און וױק׳/
 םאן כאטש ®ריזאן אין אװעקנעשיקט אזוי
 גרוײ א נאטירציה איז, דאס טעג. םינה
 ״װײס לײברעך םיס אבער םארדרוס, םער
גרויסען, דעם םאר נעליטען האט זי אז

 עס האם ױ און קאמף ארבײטער הײליגען
 יעדען אריבערגעטראגען. געמיטליך גאנץ

 יע• הרבנות, םאדערט קאטף ארבײטער
 ארבײטעך די האסט םארװערטס טריט דער

 םאר׳ן קאםןי דער אבער !טייער זעהר
 װעלט די ביו *גגעוזן, אימער םוז נראגרעס

 װעדען♦ םרײער און בעסער ז*אך װעט
 אױך עס נעהט שטײנעד זעלבעז אוים׳ן

 דרעם ״פערםאנט דער געגען האםוי דער צו
 םטרײס דער םט. טע38 װ. 29 קאםי\,

̂יעב ארויסגעקוםען איז שא« דעם אין  צו
 םון ענטואנם האם םירמע די װאס דעם
 איןטױחנ און טשערםאן דעם ארבײט דער

שא■. דעם םון לײט ױניאן
 באסעםםען צו זוכט פירכמ די אױך

 דען פון ברומאאיטעם דאזר דורך װניאן די
 וחנדען •יקעטס פון ארעסטעז •אליצײ.
 אםילו ווען ינקס,7 און רעכםס געםאכם

נימא. *ורזאבע גאר דערסאר איז עס
 חגם וחנגען שוין זיך האם יוניאן די

 עס און חאםישאנער יאליס צום באקלאגט
 העי־ עיעס וחגם דאס צי זעמן צו בלײבט

• • -w . םעז.
גיט ארבײםער װניוון קיעע זאלען

ם מאר פחנמן גזחן ױי n ביי *רמי «ו ׳ ,■ tv־’ w;י ‘ ■
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/יוניאו װאירסערס מרמןנם לײױעס אינסעתעשאמל וער פון אפיגמןלקר.אונאו
«y, Sep*. 3,1920.,* סעס&עםבעו טען3 פרייטאג,

 א םאכען סםאר-קיפערס ספ. חרזשאן
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n קלאוק־יסטארס די פון אײנענםיפער 
 ענםשלאסען זײגען םםריט דױױזמאן אין
 זײערע םון סטרײק on בו׳עגען צו

 א« ניט זיף שטעלען זײ און סײלסלײם
 איין תתרײכען. צו דאס זאןי ק״ן פאר

 גע״ פאראזרזאכען צו א*•/ סיטע<!יחגרער
 װאס •יקעסס, פרידליכע די םיט מלען-ען
 #סטארס די ארום כײטפ םיס ארום נעוזע.ן

 יענע אין אז עו<ם, wn מעלדענדיג
 טאנ יעדען כטעט םען. סםרײסס סטארס
 כדי געשלעגען, אזעלכע פאר דארט קוםען

 •י- וײ א>יעסטירען קענען צי• נא-.דעם
קעטס.

 אלגעםײנעם tfc 1םי טכיך pn אויוי
 א מיט פארגעקומען איז װאם געשלעג,

 !עלאזען זײ האבען צורי^ װאכען •אר
 nn פון בעאםטע צוױי זורעסטירען
 און בלאס ברידער די ױגיאן, סײלססענס

 בא־ סטריט דױױזשאן די וױ נױמאן.
 מאן געװיסער א חאט באהויפמען, סעכ

 קלאס, א געקראגען געשצענ יענעם
 אוו געװארען, איז-קראנק עי ועלכען

און כלאה אז דאנעז, דוקא װילעץ זײ
 דעם פאר םאראנטװארטליף זײנען נױטאן

 מגיאן־כעאעזטע צװײ די כאטש געשלעג,
 און װאו געװען, ניט דערבײ גאר זײ.ען

 דעך םארגעקומען. איז געשיעג דער וחס
 ?לא־ די אננענוםען אנער תאט ריכטער

 אנגע־ צװײ די און באסעס די םון גע
 אונ״ געװארען נעשטעלט זײנען הלאגטע

 די יעדער. בײל דאלאר טויזענד 10 טעד
 זיײ זײ און בײל ײ געגעמן האט יױ.יאן

םרײ. ארויס דעמאלט נען
 סןי א געװארען זאף ד־ *יז איצטער

 שבת לעצטעז איז מאז יענער ערנסטער.
 דײ םױ סטארמןיפערס די און געשטארבען

 מיט’ באנוצען זיןי סטייט לויזשאן
 די םון סטדײס דעם צוברעכעז צו טויט זײן

 איו בלאס m באהןיפםען, זײ סײלסלײכג
 דעם פאר םאראנטװארטליך זײגען נױםאן

 ױניאך צװײ די און מאן יענעם םוז טויט
 אין ן1םאדחאלם איצט זײנען דעאםטע

 וױלען בתים בעלי די .5בײ אחן •ריואן
 לאקאל ױניאן סײלסטען דעד אנט^עפען

 טױ דעם אין כדי םארד־בלבול, א 131
םטרײס. דעם צוברעכען צו םעל

ניט באסעם די אבער זיןי וועט דאם

 םון אויפזיכט רער אונטער אײנגעכען.
 וואנדער, ח. םרעזידענט וױים אונזער
 נאף אננעםיחרט איצט סטרײק דער װערט

 חןר און פריהער וױ ענערגיע םעחר םיט
 ׳ווערען. געװאונען װעט און טוז סטרייק

 ארעס־ צװײ די זעחן *ױןי װעט ױניאן די
 חאבען זאלען גױסאז, און כלאק םירטע,

 זאל עס און פאדטײריגונג, געהעריגע א
 ארויסגעשטעלט װעלט גאנצער דער םאר

v w\ באסעם די \ואס ״םרײם־א•/ דער 
 םענ־ אומשולדיגע געגען געםאכט האבען

 די סטרײק. דעם ברעכען צו אבי ׳שען
 א'־ אלײן זיף האבען טעTטoארע צוױי

 װי באלד •אליצײ דעך צו זנעתעגעבען
 זוכט מען אז דערװאוסט, זיף זזאבען זײ
 ?ײנען דעטעקטױוס די איידער נאןי #די

ארעסטירען. זײ געקוםען
 אויד פאלאנגט מניאן סײלסםענס די

 געװער?־ אידישע םאראײניגכע די צו
 טגטינג לעצטען דעם אויף און שאםטען

 םרא;ע די *יז געװערהשאםטען די פין
 מאקס ברודער געװארען. אויםגענוםען

 געײערס־ די םרן ^נקרעטער דער •ײן,
 ססאד דעם םון הא^גאריכטעט שאםטען,

 סטאר־ סטריט דיװיזשאז די װאס דאל,
 אי^ן־סײד, ד־עד אויף באגעהן קיפערס

 בא״ זײ װאס םעטארען םיאוס׳ע די דורןי
 m סטרײקעד. די בא<זעמםען צו נוצען

 בא־ חאט געװערקשאםטען די םון םיטיגג
 די צו אפיעל אז ארויסצולאזעז שלאסען
̂יען  געװײ העלםען צו תווארטאל פון פר

סטדײק. דעם נען
. :אפיעל •an איז אט

פרױעןך דענקענעדע רעכמ אלע צו
 און םײד איסט דער םון פרויען %י

 םו־ קװארטאלען אנדערע פון פדויען די
 דװויזשאן פון קלױרקס די זזעלםען זען

קאמף, געולעכטען געװינעדזײער סטריט
 זײ װען דאן, נאר זײ מענען זועלפען און ׳

 די םון פיפערס סטאר די טאכען װעלען
 האל־ זײ אז םיחלען, סטריט װיזשאן

 קאס־ םרויען די סטרײקעד. n טיט טען
 פון באסעס וי אז מאכען הענען טאםערס

 זײ אז פיהלען, זאלעז סטריט דױױזשאז
סטרײהער. די םיט חאלטען
םטריט דױױזשאן םון קלוירהט ״די

 געזוכט. גיט סטרי̂י ״|p האבען סטארס
 םארחאנדלען נעװאלט חאט מניאן זײעד
 אופן םרידליכען א אײוי באסעס די םיט
 איז עס װי פאדערוגגען די עגען1ו און

 אכער זזאבען באסעס די דויכצוקומען.
 די םון אדױסגעװאוםען קלוירתס די

 עט־ םיט געטאן זײ ה^כען אזוי סטארס.
 נע• ױי חאכען אזוי און צוריק יאחר ליכע
 עט־ םיט װי אזוי •ונקט און איצט. טאן

ר איז צוריק יאתר ליכע  דיעזען אין ײי
 שענדליכע ^לערלײ אן וײ װענדען קאמוי

 אר• אױןי םרײם״אפס מאכען סעטאדעז,
 ברענ״ און גענגסטערס חאלטען בייטער,

n גען j*p איסט חןר אויױ שיאם און 
סײד.

 איז פלױרקס די םון סטרײס ״דער
 איגטעמעשאנאל דער םון איגדאסידט

 װאו ױדאן, װאירקערם וארמענט לײדיס
 איצט באלאנגט. ױניאז קלוירגןס די

 הלײבען װעלכע םרײען, די צו בלײבט
 ױם־ י1אוי הליידער נײע קויפען צו זיף

םליכט. זײעד טאן צו טוב,
 געװערק־ אידישע םאראיע^גטע *די

 צו םדייען אלע צו אפע^ירט שאפטעז
 איצט קענען זײ אז ,im אין האבען

^ א אפװישען העלפען א  דער םון ש
 כײ אז מאכען, קענען זײ סײד. איסט
 קײן זאלען סטארקיפער סײדער *יםט

 סײד איסט אז שג־עיזן, ניט גענגסטעדס
̂גייאן נאשעםטיגען זאלען סטארס  אר־ ײ
 סטארסיפערם סײדער איסט און בײטער
מאכען/ ניט מארד־בלבולים קײן זאלען

ס מ' ױי רו » » ט״ ר הןן ג אי

»86 נוםער ״גערענט^ג^ים^

r ד• טאסט—ײ#ד די .8 ?ייט ^ n•
 א••• די 1»י «ע«יגקײוז »ון לענען .8 ?ײט

 חאכסיוי תשולמס—26 לאק. וון סעס
 tit נאאוי דזשאעפ פון םיפינג .4 זײט
לאננאד■ ל.—ײניןן קלןוקםפכער ער1^

N »ארס1«י ל״ךיס די גי> iim סוןספצל 
 4חילפםא .iv-8 לאקפל ױניןן סאבעו

 גײ• אאײלונג־-א. פ«ל»דעלנוער .5 ?ײם
 ייל י סאנדלער. «. »ון באוער

גאל דער ,0 זײם  ןרגאניו*• אינפערנ̂צ
■ זזעפ■ טידל דער אין *יאנס״קפסוײן

לא?אי• די יין סעםױעלס. ס* א.
 "0א3 יין יינס!עמ^אגאל אונזער וון
i״JD אב.—פאז n*

 שםואצ—(אלוס) גלויבען פרידא׳ט .7 זײט
 .1י«לצ0 פייע—*ײסןען גײע דײמסעל.

שוכערט. דזש.—
 נאמיץ-ביכצל. רעדיקמפי׳ס וון .8 ז״ט
 סעתמפער• װילסןן, פרעזידענמ .0 לײט

סײ• כ.—»רידז׳יעפס90 די און קאלבי
̂-ס• צײטען סאן. סילוחןר״ (געדיכי)
k ־• מאז• j

 לי• אנדערע אין ביכער װעגען .10 0זײ
̂ע קריםי• דער — ער*״גנגען טעראס

- קערי
 ליבעראלןן די *יז מראגעדיע די .11 !ײט

 רעפוטאפיא v ®יילארען זעלדין. א*—
װחילער• ז.—(״עליעמפז)

 קאנפזר פינײטעי וױנםיגע *וױי .12 !ײט
יא̂ר ויו יין ספגאט דיעזען רעגצען

זיך,—געזונד זײן צו וױ לאגג. ח*—
דובאװסהי. ב.

̂ע די צו אויעל *ן .18 זײט  ארניי• אידי
 שרײבפד פרץ — אםעריקא אין םער

׳■מועסען. קורצע פאראײן.
 אדװערטײזמעגטס. .15 און 14 זײט
 ױ• ̂ילארעלפיער איז באזוד א .10 !ײט

 יר־ ליבערמאז• עליאס—חויז ניטי
M ל̂א אין טעטיגקײט גאניזאציפנס

 עהױקײשאנאל אינטערנעשאנאל
געעפענט ןןירעה דעפארטמענט

 שוין ייר קאנען יארק נױ גרוים אין לאקאלם אונזערע אלע סון ער1םיטגליע
 קלאסען און קורםען די אין — םיזאן. םענדען1ק פאר׳ן רעדזשיםטרירען

פארבעםערונגען. םך א געםאכט װערען
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 פולבארעכטע א װערט װניאן קאטערם
 .באארר חשאעט אין לאקאל םער
. יזניאן קלאוקמאכער דער פון

 לײדים די םון ױניאן די ,10 לאקאל
 איז יארק, נױ אין האטערם גארמענט

 לאקאל םולבארעכטיגטער א איצט שוין
 קלאוה״ דער םון באארד דזשאינט דעם אין

 םליכ־ און רעכטען אלע מיט ױניאן, מאכער
 קלאוק״ םון לאקאלס אנדערע די װי טען,

צוזאמען. איחט שטעלען װאפ מאכער,
 ״גער׳עכטיג־ דער םון לעזער מאנכע

 זײ װאונדערעמ אודאי ?יך װעלען סײט״
 צי הײסט, װאס :םרעגען געװיס װעלען

 בא״ ניט איצט ביז 10 לאקאל האט דען
 באארד? דזשאעט צום לאמט

̂• תירוץ דער *  דעם צו באלאנגט איז
 שוין טאלזע, ער זזאט באארד דזשאינט

 ער־ on נאר םון ,1910 יאהר דעם זינט
 קלאוק- דער איז גענעראל־סטרײס שטען

 האט צר יארס. נױ םון אינדוםטריע
 חא־ ניט טײלדוײז, גאר באלאננם אבער

 טראגענדיג ניט און רעכטען אלע בענדיג
 לא״ אגדערע די װי םליכטען אלע זיך אויף

האט לאקאל דער באארד. דעם אין סאלם

אױפםערסזאם סלאוסםאכעו,
 פון אײנעי דעי. לײכאר״ איז םעפםעםבער, »טען דעם םאנטאג,

 צו לױגט1ע נים איז םאנ דעם אין און טוכים, ױם רליכע1געזע אוגזעתן
ארבייםען.

 1שע§ע לי לויט דיסטריקטען אין נעסינען זיך װעלען קאםיטעם
 גע־ װעלען 3ארבייטענדי טרעפען װעט םען װעלכע יענינע די אץ גאך,

 ווע־ אפט1כאשם שטחןנג אןן קאםיטע נריװענם 1דע צו װערען חפען
L רען.
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 דזשאיגמ בײם געהאט איצט ביז טאחע
 וױ דעלעגאטען צאהל זעלבפ די באארר

 9אל 1אי ניט אבער לאקאלס אנדערע די
 לאסאל פון דעלעגאטען די חאבען םראנען

 טס שטימען. צו רעכט דאם געהאט 10
 םארהאד זיעען ײאם םראגעז, אלע איז

 »דזשאיגט בײם געװאיען דעלט
 לאתאל דעלעגאטען.פון די האבען
חענד. די הויבען הענט

 חנר פאר אײרזשענטס ביזנעס דיי
 אג• װערען למשל, ױניאן, קלאוקמאכער

 וײ און באארד דזשאינט םון געשטעלס
 די אין ארבײטער די אױוי אויוי פאסעז

 jm פון לאקאלש אלע םון קלאוק־שעיער
 רצכמ״ קײן איצם ביז אכער האבען זײ ב.

 אױןו שאפ אין אויםצוםאסען געהאט ניט
 בא• זיר םלעגט 10 לאקאל סאטערם. די

^ ג ו  אײיי ביוגעס אײגענע ערװעהלען ז
 און סאטערם, די פאר בלויז דזשענטס,

 מד זיךי ח*ט שאפ געװיםען א איז ײעז
 קאפוערס די צו האט טראבעל, א מאכמ

^ א *סוכזען געדארפט  i ביזנעס־אײ• באזונ
 ̂ on אחוץ ,10 ̂אקאל םון דזשענט

̂יאדזשענם  תינ•* דער איז ב. דזש. םון נע
 W* דד סאי געםאכם לאהאצ דער חאט זיכם
 ג*חאנח&®. ויד חאט עס ווען און עבת,
 m m פראמ » עפעס וועגען ב. .rn בײם

י חאט סזנן און אײדזשענטם ביזנעס » ■7̂ 
 n האנס דעם» שטימען׳וועגען הארטט

t אינ 10 יאסאל פיז n ־ שטיכמנן. געסענם ניט גע טסןי ^
 אין נאך נעוחגן איז אזוי און
 סאצ קײן געװים ייז ראס םראגען.

 אײן m און זאך <צײמ קײן געוחנז
 10 צאהאל n זײנמן

 נעקיכעצט באארד דזשאינם
בצומ גאוחמ זיעצן ױי
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