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לעזער איהרע און םונגען
אר פון ט ק א או ד a ל p n

אונטער־ צײטוננאעזער םאך
צײ־ אנדערע םון אעזער די םוןי ןיך

 םיעא װי אויף םיעא א?וי ױף
 אנדערע םון אנדער׳ע איז וײטונג

 סרײ דער אםיאו אעזער, דער »נן.
nj ,ציײ אנדער יעדער פון אעזער 

 געװיסען א םיט זיך גאצילוט
ציי־ דער צו ארץ דרך ײיז
 האט ער ־זועאכע צייטעריםט, אדער
 און אױםװאהא םר*יען זײן ׳מיט
p i זיך םאר נעיטמאח אײגענעם 

 ניט םעג ער אעזען. צום יסגעקאיכען
^  םיט אײנםאחטטאגדעז זײן ״־מאא1®
ר מ  צו צײטונג ן י י ז פון שטעאוגג |
 ניט מענ ער םראגע; יענער אדער דער

 אדער םײנונג דער מיט ^^׳אײנ^טיםיג
 ׳טרײבער יעגער אדער דער װאס איחגע

*p םאר־ אדער אויס דרײןט צײטוננ דער
 באצי־ און האאטונג זײן אבער טײדיגם, !
!l i f e םרײנד־ א איז בכאא צײטונג דער צו
 נאר םיעאע, און סימפאט״פע, און <יכע ל

 פרײנד־ גאר ניט זיינען אעזער פיעאע
|  איהר זײנען נאר צײםוגג, זײער צו:^

איבערנעבען. אין טרײ ױג
^  דעם םיט דאס איז אבער אנדעחט ^

 דורכד דער םאױבאאט. םונ׳ם
אע־ קריטײעער) דער נאר (ניט יכער

 זיך באציהט םאױצײטוננ* דער פין ןר
 גאר םרעםד. כמעט סאאט, גאנץ איהר \

םאך־צײ־ אונזערע פון צאהא גךויסע
T כױר זיי (זאאען אייענען *אעזער״ 
 נאנצען אץ גאר אמת) םאר׳ן זײן זא

 באיןוםעץ זײ כאטיש צײטוננ; _
 און אהײם, צוטךטײןט ויענעאמעסינ

 הױ־ זי געהן צו באמיהען ניט זיך יםעז
 זי אײענען װאס װעגיגע און-די

j t דא איחר איז קוס א נאר כאפען יא 
 א אײענט םע וױ ישטײגער ,א דארט |1

 מעבעא־נעיטעפט א םון ^םױרקואאר״
irm םון באקאנטםאכונג״ *וױכטיגע א 

 סען װעאכע דענטיסט, *נאריחמטעך א
 מעיטענעם איג׳ם זיך בײ אפט געפינט

גריעןי־קעסםעא.

f

m
 געגען אוםרעכט אן געװען װאאט עס

 זיײ אאע אז זאגען, צו צײטתגען םאך
 זיך באנעםען אױסגאהם, אהן אעזער,

I און גאײכגיאטיגקײט אזא מיט זיי 
 צאהא היב^ע א םאדאן איז עס יוײם.5_

און אײענען װאס אעןער, צײטונג םאך
צײ־ םאך זײערע םיט זיך .סירען_____
 באדיײ װי צאהא, זײער אבער טומען,

 זיה םאר און אן זײן ניט זאא ױ טענר
 ים גרויסען אינ׳ם בשישים בטא זי ותרט

 אײענען װעאכע אעזער, צײטונג םאך םון
 אין האבען און צײטוננ די ניט <|»נמאא

 נאך אינטערעס. מיגדסטען דעם ניט ןויחר
 באהאאםען און ניט אײהענעז זײ םעהר,״
 זײער צו ,נאײבגיאטיגלןײט זײער נארניט

 מיט נאך םאראדירען זײ — םאדבאאט,
 אזוי אײערער, גאײכגיאטיגהײט דער אט
m l העכער אאס באצײכענט זײ װאאט דאס 
 םונ׳ם ענטװיקעאט סעהר נײסטינ אאס און

 אײענט װעאכער ארבײטער, מוועהנאיכען
 גע־ (״םי^טײנס זיך אינטערעסירט און

צײטונונ. םאך זײן םיט ז$גט")
 פםיכאאאגיש אבער טרויעריגסטע, די

 םון כאראסטעריסטי? אעטערעסאנטסטע,
 אעזער צײטונג םאך די םון באציהוננ דער

 אםיאו װאס דאס, איז צײטוגג זייער «ו
 און צײטונג, די אייענעז וואס אעזער די
\py* זיה געםינט איהר איז װאס אאץ 

 אםיאו — אנאנסען די ארײגחנכענענדיג
m, זיך ^עםען אעזער, אעזענדע די אט 

 םאך זײער אײענען זײ אז אויסצוזאגען
 דעם מאכען צו זיך באטיהען זײ ;מ

X זײ אינטערעסירט צײטונג די אז 
 א ״כאיען זײ וועך זעאטען אז און
םער־ םיר זײנען עס איהר." אין

— אנדערע אויך םסתםא און — ^איך
 אז ײאם אעזער, אזעאכע סך א ;ט

 אידזר ,,האט :1טא פרענ א זיי וועט
 דער אין ארטײןעא דעם און דעם יענט

 *אײ־ אדער ״יאםם״ אדער ׳'כזזײט״
 אעצטער פון וואירקער״ גארםענט

 דער וועט ?״ םאגאם אעצטען אדער
 און אקסאען די סים ציח א זײן :ר

 אט מים זיך ״באחנרט״ ״װער רצער
גע־ וױ איז, דאס און פײפער!״

 אײענען אס1ו די פון האאטונג די
 די עוין וחםר פא א םאך־באאט,

 האבעז און ניט אײענעז וואס עד״
אינ־ ניט ?יך אח געאײענם ניט

 װאס !צייטונג פאך מיט וירט
ײ קענצן םײנוגנ  וועגען האנען ז

ש און אײנ״ אן פאר װ̂ו

ארייוי האבעז צײטוננ םאך די קען םאום
? זײ

 צײ־ םאך די וועז צײט אײנצינע די
 טיט געאײענט איז געאײעגט, װערט ,טוגנ

 דאס אעזער, איהר ע א א םון אינטערעס,
 םאך דער םון מיטגאיעדער אאע םון הײםט,

 צײטוננ די װמאכער םון ארגאניזאציע,
 פון םאא אין איז ארויסגעגעבעז, ותרט

 םאך. באטרעפענדעז דעם אין םטרײק א
 דער און םראגע ברויט די ווען דעםאאט,

 םארנע־ מאכען״ אעבען ״א פאר האםפף
 און אעבען דעם אין אויבאן־אז דעם מען

װען ארבײםער; םאך םוג׳ם באװאוםטזײן
 קאגצענםרירם איז איגטערעס גאוצער

 ארבײםסגעבער; זיין מיט סטרײה אוים׳ן
 פאך זײז םאר זיענ א םון םראגע די װען

 זיעג א באטייט װאס — ארגאניזאציע
 אײנציגע די איז — אאײן איהם םאר

 ארבײטער׳ם דעם װעאכער מיט םראגע,
 טאג, גאנצען דעם בא׳טעפטיגט אױ םוח
 גאנצער דער דורך אוים, טאג אײן מאג
 האט דעמאאט ־— סטרײק םונ׳ם צײט
 םאך־ זײן םון ארגאז דער םאך־באאט, דאס

 ספע־ אפ זיך גים וועאכער ארגאניזאציע,
 דאזײ דער מיט אויססאיסאיך און ציעא
 דריהט װעאכער און ברויט־םראנע, גער

 און דענהען ארבײטער׳ס, דעם זײן, אוים
 — םראגע, דער אט צו בנוגע ,םיהאען

 דאס האט דעפאאט נאר און דעפאאם אט
 אױםמעררוזאסקײט גאנצע די םאך־־באאט

 איהרע ע א א םון צוטרויען םיאעז און
 באטרע־ דער םון םיטגאיעדער די אעזער,

.ציעאיזארגאג^^ײ טעגדער
 איז סטרײק דער װי אבער באאד אזוי

 םון אינםענסיװימעט די און נעענדיגט
 םאחןןוואונדען, איז ברויט״םראנע דער
 אויך דעם מיט צוזאמען איז

 און אינםערעט דער םארשװאונדען
 םאד־צײטונג. דער צו אױםמערקזאמלןײם

 ״אסעס• ״דױס״, םון םראנעז די אמת,
 און ,״סקײא״ ״סטאפעדזישעס׳/ מענטס,״

 גע־ נאך זײנען ״סרײדאדזיעאסטםעכטס״
 יאהר, גאצץ א דא זײנען און באיבען
 זײנען װעאכע םראגען, זייגען דאס אבער

 דעם םאר נאר אינטערעס באאדיגעז פון
 אר־ דער פון טײא אדםיניסטראטיזוען

 גרױ אײנצעאנע ד' פאר און גאניזאציע
 יענע אדער די װעםען ארבײטער, פען

 מא־ בא?זטימטע אין נאר ווגע איז פראגע
 מיטנאיעדעחפאפט, גאנצע דאס מעגטען.

 גאײכניאטינ גאגץ איז כאא אאס אבער,
 װאכעדיגע און טרוקענע דאזיגע די צו

 םא̂ן דער צו אויך ממיאא, און, םראגען
 נעװידםעט ספעציעא איז װעאכע צײטוננ,

 ״םאכ־ סעהר װאם און פראנען. די אט צו
 טרוקעגצר א?ץ צײטונג די איז עס מעסיג״

 וועניגער אאץ און ?י, איז װאכעדינער אוז
 םון םאסען ברײטע די זי אינטערעסירט

אעזער. איהרע
 די מײנונג, םײן אויט איז, דאס אט
 און קאאטער דער פון אורזאך הויפט

 םײס־ די מצד באציהונג גאײכגיאטיגער
 צײ־ זײער אגבי אעזער םאך־צײטוננ טע

טונג.
אור־ אײנציגע די ניט איז דאס אבער

 איו נראד הויכען א גאר צו ביז זאך.
 דעם צו ג^יכגיאטיגסײמ אעזער׳ם די איז

 די וואס דאם, אויך מואדינ םאךבאאם
 זײ װאס חױל צײםוננעז, םאך םײסטע

 און טרוחענע םיט צוםיעא ?יך באנעבען
 וחד םראגען, ארנאניזאציאנס װאכעדיגע
 איבער ארטי?אעז םײםטע די רען.נאך

̂וריבען ניט םראנעז די אט  פראםע־ פון גע
 ׳צרײבער, פעחיגע אזוי אדער סיאנעאע

̂כע  זעא־ די טאיןע געתענט װאאטען ווע
 אזוי, באהאנדאען םראגען װאכעדינע בע
 אנגע־ גצאטער, לעזען זיך זאאען זײ אז

 אינטערע־ איז בא׳טעם׳ט מעהר נעםעד,
 עהאנאםײ צואיעב איז דאס צי סאנטמר.

 איז איז אורזאכען אנךערע אדער שע
 םאקט דער וויכטיג; גיט םאםענם דעם
 די אין ארטיקאען מעהרסטע די אז איז,

 די םון געיטריבען װערעז םאךבאעטער
 זײ־ םון בעאםטע און נע׳שעפטס־םיהרער

 די אדגאניזאציעס. באטרעםענדע ערע
 באי זײנע בעאםטצ און פיהרער דאזיגע

 קײן אבער מענשען, פעהיגע זעהר סםק
 טיטגאיעתגר די ניט. זײנען ^רײבער

 די זײגען װעאכע אמאניזאציע, דער םון
 דאס װײסען #םאדבאאט םוג׳ם אעזער
 חגס־ און שעצען זײ ב*סש און #גום גאנץ

 בעאמםע און םיהדער ױיערע פעקטירען
 ארמד און אתאניואםאחנן םעחיגע אאס

 אבער זײ סענען םארוואאטער ניזאציאנס
 םינדסטעז דעם חאבענ ניט אוםן גשום

איכתרארימע זיחנת פאר חנסאמתט
»4,־•'גי

 די אז 9m אםת דאר .םאחוכעןיי.
 אר־ די חײםמ, דאס *לײ\, ״שרײבער*

 םארוואאםער און םיהחנר גאגיזאציאנס
 באציהען מרײבער, פון ראאע דער אין
. דער צז גאכאעסיג זעהר זיר .  אאםיר .

 אאס ערײבען. םון םאאכת — זאגען
 װיכטיג ניט זײ איז מעטעעז םראקטישע

 סימע־ זײ ;אינהאאט חגר נאר םארם די
י תם װעגעז ניט זיך חגן ו  י ו ז א ו
 דער — געדאנק זײערע אױם דרי?ען זײ

 זאא נעדאנס דער אז איז, זײ בײ עיקר
 עטאנד־ זײער םון ווערען. אויםגעדריקט

 חאן מען און גערעכט, וײ זײנען פונקט
 הא״ ניט פאראיבעא קײן זײ אויף אפיפר

 דעם, אין איעגט טעות זײער אבער בען.
 דער צו נאכאעםינהײט זײער דורך װאס

 דער ;אינהאאט דער אויך אײדעט פארם
 געדאנה •אויםגעדריקםער םאפיר אוים׳ן
 ניט גענוג, ?אאר גיט ארוים אפט קומט
 ארםיקעא גאנצער דער איז גענוג, גילאם

 און אנציהענד ניט באאס, דעריבער איז
 V— איז סוף דערא אינטערעסאנט. ניט
ניט. לײענט עוצם דער

 צו דערםיט חאלה, ׳ניט מײן איך
 םיהרער ארבײטער אאע אז באהויפטעז,

 זײנען םאךארגאניזאציאנס־מענשען און
 זײנען עס ^רײבער. שאעכטע כאא בדרך
 ארבײ־ אײגיגע באהאנט איעםען אונז
 נאנץ אויך זײנען װעלכע פיהדער, טער

 די אבער איז זיטורנאאיסטען. פעהיגע
 פאר־ זײ ז״נען ערשטענס, װאס, צרה

 צאהא; אין וועניג טאקע העאטניסמעסיג
 דמורנא־ דעם אויף זײ זײנען צװײטענס,
 פראדוקטיװ, גענוג נים געבים איסםײטעז

 פ^וט #אםט גיט און װעניג שרײב^ זײ
 זײערע מיט טרוד זײנען זײ װאס דערפאר

 ומד האבען און עסקים ארגאניזאציאנס
 דריטענס, ״און ;׳טרײבעז אויןמ צײט גיג

 זײ ״טרײבען שוי^יא, ׳טרײבען זײ ווען
 ציײ ארבײטער טעגאיבע גרויסע די אין

ו ' r זײנען זײ װאו טוננען, ע  צו נ
 ארבײטער, םאסען ברײטע די גרײכען

 םאױ האענערע די אין זעאטען זעהר ־אבער
 םאױציײ די וױאען טאםער צײטונגעז.

 די םון ארמיחאען די האבעז אויך טוננען
 1אײ נאר זײ האבען שרייבער דאזיגע
 טענ־ די םון זײ איבערצודרױזעז :מיטעא

 ׳טאקמ זײ טהוען דאס אוז צײטוננעז, איכע
ײ? האבען ברירה א ז

 םאךצײטונג בײם טעם א פאר װאס
 איבערנעדרוסטער אזא האבען חאן אעזער

 ?ןױן איהם האט ער װי נאכדעם ארטיקעא
 צוריק טעג צװײ א מיט נאך געאײענט

 ״קאאא׳/ אין אדער #פארװערטס״״ איז
 איז דאם צײטוננ, אנדער אן אין אדער

 א איז םארצושטעאען. שװער ניט זיך
 װערט םאךצײטונג די װאס װאונדער

געאײ&נט? וועניג אזוי הײנט
 דרד — פרענען סעז װעט — אבער

 ווען םאד־צײטונגעז די ניטץזזײנט דען הען
פראםעסיאנע־ פון ארטיקאען אויך װען ניט

 אינםערע־ מעהר איבער און שרײבער,
 ארגא־ טרוקענע נאר װי טעפאם סאנטע

 ניט דעז דרוסען םראגען? ניזאציאנם
 צײם צו צײט םון םאױבאעטער הײנט
 ערצעהאונג, אן איעדעא, א סהיצע, א אויך
 באסאנטע פרן און נוטע גאנץ דוהא און

 װצ־ ז^ע װאס םאר — ^ריפט״צטעאער,
נעאײענט? וועניג אזוי דאך זײ רען

 ניט,אאע װײט אז תירוץ, דער איז
 ז*כעז. אזעאכע דחמעז צײטונגען םאך

 הײנט זײנען באעטער פאך מײסטע די
 ײא־ איז םעפער װי טרױןעז תמיד, װי

 םאױ די און װעידז״נןןר; א װי כעדיג
 דעם ^ויז םארגינט״זיך וואס צײטונג,
 איײ װעז״ ניט ״ורען דרוקען צו אותסוס

 עס זי מוט זאכען, איטערארימע נינע
 רעגעאםעסיג, ניט און פראגראם א אהן
 ניט סײנםאא װײסט אעזער חןר אז אזוי
 איז דאם און ערװארטען. צו װאס ווען
 — צײטונג א אז כאא, אאטער אז ^ױז

 בא־ א אהן — םאך־צייטונג א אפיאו
 אהן *w א וױ איז םראגראם מטימטעס

 װאאט סענש סײן וועאכער אױף ׳רודער א
פאסאז^יר. קײן ז״ן וועאען ניט

דירעןןם^רי
םוז

אן ױ סעפ ויו  פון אפי
ט ע א ש ארד ח א ב ..

םוךחנר

ר m םהױרט קלאוק, ע פ  ױ
ר ע כ א אן ט מ ױני װ פ ה נ אר י

 דיװיזשאז, פראטעהטיװ
 פלאו• מען3 סם., םע23 איסם 40

̂ער ®ינקעלפזפײן, מאקס  ;םענעדז
קלוירק קאםילײגם בראדפעלד, מאקס

 דיװיזשאן, אינדעםענדענט
פלארי מען2 סם., ם23 א. 40
̂ער; מעמץ, ס•  םלופמקי/ ח» םענעדז

קלוירקי קאםילײגט
 דעפארטמענט, סהוירט

 בעק פל., םען,2 סט., טע23 איסם 40
̂ער; װינער, מאררים םענעדז

קלוירק. קאמפלײגט ■ריוםאם, ס.
דעפארםםענט, ריפער’

®לאר. »ען1 סט.« מע23 א. 40
םענזנדדפער; װײנ«*ײן# מ«
קלוירק. קאמפלײנט בערקאװיטץ, א.

 אםיס, דאון־טאון
סטרים. םע2 .איסט40
;םענעדזעער סאיין, ס•
קלוירק. קאםילײנם קוק, ב♦

אםיס, האראעם
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אײדזעענט. ביזנעם רובינבאום, י.
 . אםיס, ברוהאין

םאנחע־ קארנער םמ., םעקיבען 99
עװעגיו. םען

«מעגעדזאזער. ניסנעװיםץ,׳ ד•
 אםיס, בראנזוץיא

םטרים. סעקםאן 219
םעגעדזפזערי באבי׳םמז, א.

 אםים, סיטי דזשוירזי
סטרים״ מאנמגאםערי 76
א״דז׳יעגט. ביזנעם םאגנאיםי, א.

 אםים, נוארק
 םםים. מאגםגאםערי 103

מענעדדטער. ברוגן, םאקס

 יר אװ כאנס דריםע ױ
 האפ סםײסס נײטעד

װשויןנמפעט
 נא- א נעסאכט זץ־ האט באנס דיעזע

̂שעז מען  םים באנקען אידימע אאע צװי
 באהאנדאונג., שעהנמ און זיכערהײט >דהר

 אוז עװענױ םינםטע אױױ באנ^ דריטע די
 נעגדנ א אין זיך געפינט םםריט, טע32

 ארביײ■ די פאר גאקװעם זעהר איץ װאס
 גאייד איגדוסטרי. נאדעא דעד םון םער

m m די םון נעומנן וײ װי v v 
חנפאזיםם. זיחנחנ םאכען

 אײוין אעזען אידןר קענמ אײגצעאדוײמען
(*** «<«ײדד»םוןדיתןנוםעה10חגר

קאל א  פת אםיםעס ל
ט נ אי ש ד ח ר א א לאקאלם ב

̂רםיע 236 ,1 אאקאא  ׳ עװעגױ, •
;םעגעדז׳<ער קאםלעה «.
סעקרעםער• רינגער, ס.

םם• טע21 וועסם 9 — ,3 אאהאא
סעקרעטער. רובין, ד.

 עוועניס סעאנד 228 — .9 אא?אא
rn.* ,םענעדז#ער. חאליערן
 סם. םע21 וועסם 7—.10 אאלאא

סענעדז*ער; גארענאזםײן,
םעקרעםער. סעםיועלם, י. *

סם., סעקמאן 219.־̂־11 אאיןאא
בראגזװיל.

סעקרעםער. בראדסקי, ה.
 עווענױ. סעקאנד 117—.17 אאקאא
v n• ,םעקרעםער. העללער
׳סם. ומאנםגאםערו 103—.21 אאקאא

iwn נ. נוארק,

 םם. םע4 איסט 231—.23 אאקאא
םענעדזשר. ײאנדער, ח•

 . עװענױ. םעקאנד 228—.35 אאסאא
;. מזגנעחאוער ברעסלאװער, דז«•

םעק^םער. קאזאן, ע. א.
 סם. םע4 איסם 231—.48 אאקאא״

. םעגעדז*ער. גיגפא« ס•
סט. טע21 וועסם 112—.64 אאפאא
 באגראדערס עקזאטינערם, קאאוק
,82 א. ױניאז בו^זאערס און
סמרים. טע10 איםם 78

סעקרעםער. ראזענבלאם, לעאן
באארד• ח«. סעק• אאנגער, א.
 דעדז*ענ?מ .rrr זיענםאן, כנ
מרעז׳ייחד, קאפלאוױמע, פ.

סט., טע23 א. 40

 ולא חחואתי גצדתחי
ױ^ ארפח י)• (י #

B 'ip j'M jn jJ )«•0 tv
#m m «ױ ין  • *Sin 
• V■־ ני ײתר יועל ײז

Friday, Jan u a ry  S I, 1919. ם ®ריימא^ ען חן ם ,1919 יאנואר, מ

ם כני ױי ח א פ ^־ אל ה אינ
.נערעכםיגקײםףי, s נוםער

ר א ע ר ע ײ על ט סי ש ם די־ מאר ביי ע ס לײדי סער טױ םט־ ע און װיי ע אל ר ע ד ר אנ ע ט ײ ב ר א

w (די ל*נד אין אונו ני< & ןייט t i 
 חן ח<ל — וו«ד) 1«י •*םירוננןן

 nyu'M דןר *ון עגאער tv <• זייט
 1« »ארלויםדונגןן ד• אוי^ נוול

 «ו ם<«ינג װעגען *סם׳ן. ב*סעס
 יזיעחא■!, נעקסםען קלסוקםאנער

 ליי די •ון מריכ■ ׳וני«ן. קו»ער
*“ .ײל#רע

ין לןנזן .4 זײט  t»> «עםינק״» י
f i ' l י*רקןר נױ Rינסערנע.ת>ג*ל 
 םיניןעל׳»םײן. א. — ק»לס

' יןתי#נס״»ורב״«’*רג»נ % זיים  p 1י
n«»sn סטעןי tui — ׳>■m ■יקו■ .

True trmnsl.tion AM with th . Poftmaiter • t  New York City ea  
Jan. SI, ISIS, u  required by the Act of Congreee approred Oct. «th, 1S1T, 

known aa the "Trading with the Enemy A ct”
 װי זײ זעאגםם־אינםערעס. רעכענםען אוז איז !נראווא !בראווא !בראווא

pn no סען, ויר; רייסט װאם נעטרײ, דער tv אינדו< איין םון ארנייםער די 
 זייעו געניםעז לאמ ניס ism טריע ט*נ- דער pa תארמן טיעסעז פון אײיט

ר  ארגייטי אנחנרע אאע ײ׳מ נעװינםעז, זיענריײ די *ו גאװעגוננ ארנייטמר מ
מטאו זײנען אינרוםםריעז אגדעחנ איז מנייחנר. כע

 ו כדי tv װײםעז, זײ הינםערטכמלינ. װאוגדעד עעהנןר » ווי װיריןלין־,
 IV' נױ אין ארבײטם־וואד ־׳»םוגדינע44 אםאא־ די װאם אצעם, סאד אײן יווםט

 מכײדער־אינדוו דער איז מייואנא און ם׳*ד דעם אין אויםנענאון תאט נאםייםער
tut פיער די 'inv טרי« מהזיסםענץ איחר פון »v> עטאנלירו פעםס אזוי יוערען

 דער אויף קאםאף־נעטרױ דער איצם רען
ליניע. נאנצער
 וחד געםאן עם tie איצט נראדע און

תן איצם, ;רען  ומרט זייםעז אלע פיז ו
 ארבײםםלא־ פון ותה־נעעריי דעם םען

 גענמל־ װערם אי«ט ׳פויז ווען זינקײט,
מר ־ארום נעחען אאגד איז אז דעםר  אי
 םרויען אח םענער םױזענד חונדערט *װײ

ארנייםסאאז.
 חונדערטע tint אי*ם, איז דאם און

ע«ז בריחנר אונזערע םון םויזענדע נ«ון זי

 tnvn ,tvo« םריתער travn גיט צען
 אזוי נןריוזרם, נ.ים םלעש ®ח פײנגאזא זיך
tv ז״נען לאנע זייער אגבאםמגפס װאם 
 מנאינעז ל«ג יאחרען איז trmv' זײ

 טרעפעל ניח־ינםכמן vovo can אויוי
 אר־ אתאנתירמע די ײםער,םון5 דןם פח

 י¥ם װאונדער חנר איז דערפאר בייםער.
 4 <ע*סע די אין דאם איבערראשענרער,

טיט נעטאן יאנ » זיך זײ האבען יאהר

tin ועצמ דאם סוז 'D vt ראם׳אעס־ אין 
 נאנ־ דעם איבער jtv םיראסיח אין טער,
 נאםאנט. װערען פציידער ײאו ,n:v< מז

ר4 ju ניט נאן־ איז חוס אםיצו מ js נדי 
 זײער םיט pn ויכער יאצ׳גז שניידער די

ro ארבײטער די םומן זיענ v  v^v pv.־ 
 םיט ייד ®•חיכעחמ אינדוםםריען רע

«.t vtv •ונהט '
נוםם־ צי ^נסט־אינטערעס, *י נאר,

in *וריק  ? protp ארםמ די וועט pa 
 םײ v ביז אױםװאהסען ארבײטסלאזע די

 -jv זיד ומט עס pv םעחר, און איאן
o חױמז n רייםען ׳*חזקליכע art •ני 

 pv אנדעחג די pa אײנע טויצ םע םעז
osH בחןננעז םוזען װעם דאם  tv ,tn n, 

 ארנײנמר■ ttoi't'jvnv די ovtt אצעםל
 דעם אין אויסנעימם«םם האט שאםם

 אײנ־ םיס ^vt ,tnnv' סיעאע pa םשד
o איז װערעז. םאתיכםעם ס$ל n ניט 

v נעדאגס טרעהצימר ttv f נעדאנס דער 
 אויב ,Dpva טרעקצימר v ומרעז וחןם

dp וועצען ptr אננע־ ניט נאציינמנם 
 עם tv םיםצזנז, אצע װעחןן ט«מ

pv .tn ניט n  protp איינצינער דער 
מ יאצ װאס םיםזןצ, ריכטינער א אוג־ 1ם

ר *וס בייוועל » נצאנץ. א• דן  ײי
P — ־W״ 'M• • §
 ■gye( יועג »ײנ*יגער דעי .15 !יים

 קריםיימר. nn — הייסיק)
 trtr :•ײיעז גרייסע *ווײ .16 !יים

itp צאתםאז. ל• — לזגעילע* ױו
 tjh ײז רעדאימי *װי*ען גל*«רעכען

ip בע««ר׳י»עחענדער דער .17 ױים rer ו
 a •tvoa'tp ם■ — •רייי ■•י מס
 ו באטײיני^ ב. — 'ארםולקעם ייז

נאצדאיט .V — *ארגעסען גערן יו*לם '
19 D” t. ו קל*וקם-ארײד «ון ל#גע די 

 א*ן ערצעטײן.m 8— קלױולאכר
 1בא א. — קל*וק*«ע»ןר בר*נזװילער

 • ר«ײזמענס^7«דוו .19 זײם
 •neotpojn'Bjtpי• ריעזינע .א •20 זײט

i דדעס־סעוער. איז װ״םם די ארום f 
ק tV*>t' י7»וני ייז *רביים **ב»ל”_

p'p מארבײס ניס זאצ אינתםםרי jm* 
m עם ױיםיעצ םעחר, םינום אײן םים 
t 'v ,כדי מיטינ v ע, ל v ל ovtt ,v 

 אײ ptfvt ארבײטען, jjmo pv ײילעז
 ס«נ- tv ;ארבײט tvrapi ימנעז םער־צו

ײז ניט זאל קײנםאל םאצ, p י 'P מר־  אי
 *tva אימער נאר ארבייםןר, pa לום8

 ארבײ* אין םאננעצ נעײיםער v ימחרט,
n פון aunoa'tv די םאר סער n נאנצער 

ארנײט. נױסינער
ר איז דאם אט  pa צעםאן נמיםמר ת

o n •אםיו? pa אםאצנאםייםעד חמ־ nva 
.ארבייטער. »אע אלזג,

pv, ׳its״n^ ענייחס־, !יענרײכע
tv ,in אייר; הענען סיר P J’nKB איחר 

 פאאגמז עם אצײז• באייבעז כיט וחןם
 אײערמ איז םחנות גדויםע אונצעחליגע
J9ne*ota די מהט איחר ru jrt'to צײ־ 

ײ ? נױיסערם װייםם דיעם  tvo נעחמז ז
PtftravD ;איהר וואס מאגע ראס PP 

i» » 't ! איתר onttt די tr tv a,ײ ײי ״» 
pv f צום אױס זיך מםעלען  •tvsvp אוױ 
pv tto איצט t« נרײטעז in Jin חעדער־ 

m םע ttt'to צום ארבײםער ibqvp* סאד 
n צ«בעז וייער פאר ויך, p ” t *tva pv 

ptno n ־,aroointr pv נריחס־ ?jn t 
p באאד v .t» tp אראאננען8 אױך v צאץ• 
i׳• םאחלציים־םײ*. נײם t

געמײ• ovn איהר מניידער, בראװא,
 m װעלמט־ ניי׳פייעל, נלאייאמז v מז

jp ana װי נ*נ«אצנער, ייד טיט n r: 
pjnyr נרױםע pa pv jsvo נאנצען tain 

 otvttva■ אםת׳ער pa יחצ8גע v סיט צען
 אויםנעזזאצ־ pv oto אייער tva ועחגנ

tv T םיי ט־אנײציחנן םענקײם, 'v •אימנ־ 
מז ױ pv a גר t t• אארויכעחמ סיר T 'v׳, 

tv ,באצד נאלד pv םיר tttJrt םים T 'v 
ײז t י n  pv jtr r tv  o tn, נים ;n  •ntv

נאך נסק tt אום נאר דארס, פארבלײמז

a ייגיאז יי וועלנעו ס»נו«עק»סורער, דייס■ ל״דיס דעם «ון חלום זיסעל .עחנער art
ײירקליגת''* א ײערזה 1י«יל«מ «'« ה«נס«ל

p״js זיענ דער אנער pa אגײחס־ די 
v p v םענטינער m  tv n m נאנצער 

o נאכצופאלנען ארביינמד־באוחננוננ n 
j די בייטייעל. גרויםעז טטען, r״n n 

opipitvtwt t 1 זי םים rיענ tvivt צױאלע 
מ מרי  אױיק tjtp't םיר :ארנײטער אי

tovp pv trom די r.*) םיר w  iw "t* 
ptv tfv o r  ont• •דעם in v אצײן 

 איחר־ וחנן ויענ, אונזער ב" צאנג בלײמנן
o rt מן ײ ל  זײגט, איחר tvtt דארם, נ
o rt ר א ײז( D י rtn  .*antr tv אצנט* 

IS  ,on r !tJtv נ׳ד סיו (ײנען ײאמן 
naovp pv tp iver. אריטע tvrjpo 

ovn ntv pa סײנער אלע, סיר זײנעז
^ tv ניס v a m t v  tn n םיי *tn v
T t םארנינעז סענען pvtt v18״ pa iv r 

ivun ov'v .in vtt סיר *Vt p tr Dtr
 כיס םיר נעחוננצרם, pnvn סיר :נען

ntru'p itv trn a  rw tn v תאם ת״נער
on rsrtp p'P tttv pa ,סיר נעחזןרט 

tv ,pnsn tv r^vor tv t r tn  t»P't 
ctrt rtnv ,tv חילי פארלאמ׳ק ro 'v  pa 

on t o  tnvn ,נױתולט trvn tv t l בא־ 
מז ואלעז םעם in תי  naovp ■tn Dipt 
in זײ tjtv sd vp.

■ytt 18 oaaevnrt t o  tnvn  *ttv 
nvttn  naovp *vtnv tnvn  t o  •tvs 

t r 'v  dp p v  ovnt pv ,tn־ it y  jap n 
jt^ptDtp tvo tv ארנײם׳נר, גאכיױרסע

 oavwia'nv Tt איז אריבערנ?יאנט
p ar®  tpoanpi'tv vdvd fa 'tv  tn r.*

•in 'iv  o n  ,an'v tn vn  " t  jp 
ptor ,־ חנתריינס! טרעפעלtn vn  " t 

dp אױםנ?םיחרם pn tv די sv tn s חנרוײ ע ק ײ ר ט ם
 או 7 ט$גטאנ, סוםם

ך צו פױוו דעו אץ
 otvttn ovn Dipt ®־נאנױאציאז, םע

 *Jtor־v 44 ארnaovp pv 8 ארזיסצמ?הן
 נצעגמנד an»v ארנײטם־ייאד, דינער

 םים ojntpn איחס pv אויסכ?םאכטעז,
j r t  t r u n k s  v .

jp תר די ײ  t'B'tv dv'V jpnpor סנ
 pit ,npav- סרעמל. tpecnn'tv סאםע

D'vu. t בצײממ דארס זיי צען n  pv* 
 ־vn *n |j>nt f״.Povtj''v''0 ארםינןר

pn די p't tvi>«»''VD'tv אײנ־ די 
uttm nnv ppv* תױנקײם ? pn, עם

ען ט עלדדי צ איינ
ען ט צ ע ט. ד ײ ז

 »רבי1 זיעען אלע װאו חײה יזננצד
מר  t הײן םעהר קײנער קײגצר, א

. ר נ ג ע ג נ ו  אםאיןדצםמממ ד
jh די אויןי תאפטגנ גרויסער d fp 

tim  nmjrw מםאר, נאך i9 K  |w 
או ניס אױנ כאצ באגידסע בא*ד< נ



ד אמ אוינז אנ ל
און יגפפינ

ראגאן^ הלל פוןםאנ• «ון •ר*ג*ן

Tir•• translation filed with the Postmaster at New York City, on ״ 
191•» •» roqairod hy the Act of Congress, apprroved Oct. t tk  l i l t ,  
as tbs ,4Trading with the Enemy Act.*

 די איצטער איז מסאאזיגקײט
אםעריסא. אין טאג םון מראגע
װא־ דער װי נאכדעם צײט,
 אונטערמשריבען איו אנר

 מרײמן ױני*ן אין סען חאס ״
\p m םארקאע־ פון געפאהר דער 

 אנגע״ דאן זיינען עס װײדזשעם.
 אינ־ םארשיעדצגע םון באריכםען

 פאכוםעתסשו־ אז צצממרס,
tnjn צי זיך צורײמעהרעז כדם צזטיסראס 

n באיד םלחםה״-באדיעונגען. *פוור 
 אפמד פראנע וױידזשעס די חאם $מנר

ure^furi ערנס* פיצל דער םאר פלאץ דעם 
ארבײטסאאזיגקײט. — םראגע םןךער

 גײ רעגירוטמע. סטייט םאנמנ װארען.
 קא־ אפאינכמס האמז זיי, צוױשצז יארק

 און אונטערזוכען צו םראגע די םיטעם
 •לענעד די און פצענעד אויטצואדבײםען

 לעדזשיסצײםשודס. די צו חנסאגמנדירען
 אזױגצ אײחןר אז זיך, םארשםעהט עס

 םיט ווערען םארםיג װעאען יואמימעס
 לעתשיס־ די אײדער און ארבײט זײער

 םים וחנרען פארטמ װעאען אײנדשורס
 שעוד װעצען פארשלעגע, די דיסקוטירען

 פארבײאױםען. פיאנאטעז עטאיבע נע
 טויזענדע הונדערטע די וועאען דערײײאע

 און הונגמרען פוזעז ארבײטסאאזע
װארטען. י

 םעז ניםא. ז״נען ןױםערען מנױצ
 אצדינ־געהער פח צאהא די אז אבער, װײם

 די איז גרײכט שםעדט גרעסערע די אק
 װײס פען און םױזצנרער. חונמרםע
 צאהא די ווערס טאג א װאס אז

דער־ טױזעגדער. נאך סיט [סערם
 פדט אן רעגירונג די זיך נעזזט

 ארםעע די שנעאער װאס •אצנער
 די םון פאראויף אין .[רצואאזען.

סאא־ אאע װעאען װאכען םיער
 IJnim געשיקט קעםפס די אין
*םי־ פערטעא דרײ םון ערך אן —
 ווע־ זײ אז זיך/ םארשםעהם *ס

 פאדגרעסערעז צו סעהר נאך ״מאפען
 ״איױ־ די ארבײםסאאזע. םון

mt* n ב»ר**ט*ר*!ידט 
 הםצאה: ביטארער א םיט וױץ, 9

ijr̂ np םון סאאדא&עז אונזעחנ ארויס 
זי האם איין״, ^ברעד אק איק^

מ?.
pm■ די םאר םציכט די םאאט וועםען 

 הא־ םאנכע ? זאדיגען צו ;ײםסאאזע
 פארװאס בתים, בעאי די צו םצגדת
 םאאדאטעז, די צוריס ניט מחםעז

נעארבײט. פריהער זײ בײ דואבצז
 פאר׳טטעדיעז געהאאםען װאאט דאס
 צורירןגעקוםענער דצר אױב גיט.

 רושאב אאטען זײן תריגען ומט
 ארבײטצר אגדערער אן דאך וחנט

 זיײ צס גאס. אין װערען מװארםעז
 דענתען װצאכע זוידער, אגדעחנ דא

 פארבעסערט מנקצגט װאאט אאגע רי %
 םאראאוען זאאען פרויצז די מען 41
mywy פאר םאנצן •אאץ דךמאבם׳און 

n .צו־ דאם ׳איז טענה זײער םענער 
ד איעב אינדוס־ די אין זיינען מאחסה מ

 צצהנדאי־ גזנװארען ארײננעצױגען ן
פרי־ האבען וועאכע פדויצן, ^וויזצנדע

 דיעזע זאאען נצארבײט. גיט נאר
 צו אױפהערען וױדער ע̂ס זזײסם

ן. ריכטיג״ גיט ער״שסענס, איז, ^ן
 אזוי איז פױיצן אזוינע צאהאצז די

 זעהר כױט דאס ׳אין אםוז דצד
 אין םרויען די האבען אויסגאהסעס

 נזד אױך םריהער איגדוסמריען״ r*y״
 און טרײדס. אנדעףע בײ נאד

 בײ באײבען פרויען די אז ימעגס,
nir^r ,אױס ד׳י. סוזעץ םסתםא דז^אבס 

וןאנ־ א זײן ניט פרױ א ותס
 ארבײ־ אן אדער י,אר א אױף רלןע

p םיגע. א אין
 די װעאען רפואות עהנאיבע און ד^זע

רעגי־ די .אױסזזײאען. טם $&זײם
 וועאכער ׳דאיי,ם*ר אײנציגער דעד אח
 האט זי זוירהען. צו מיטאען ךי

 כיז םאיכט איהר פאתאכצעסינט
אנ־ איז םאחםה די בשעח ־נאך .
 אוז סאצהרעז געדארפט זי חאט גאן

 דאם װי אזוי םארבארײםונגען,
יודאפ. אין רעגירונגען %ץ געםאן

 ואצ םארפאאען. איז ̂געזוען \זאס
צו עפעס אנפאננעז איצטזנר .גא<מ

 רעגירונג די •אאנצוחנם עננצאנד ץ
אר־ פאר אינשוחננס נעװיסע

 צוריהנעהומנא די צו וזעקײמ
נאםיר־ מייעז זואאט דאס
אר־ די »זױ וױ וועג כ*סטער

 עס באשיצע;. צו הוגגער געגען
חג מ  אזומא נמ» צז,טאמי ^אנד

j ונסערמנזד זאא חנניתנג די* 
 וועצמ ארביממן, נדוממ

בא־ זאא רענידוע די :צדימױנ
 מ־ זיי אח פארםס אױן• יטצזיזהנוו ן

דא־ די םעגאיכידים ינאגןױעאע
צגםוױקאזמ. צ׳ו־ ו

ײ זאא מק  די צו אוםקעהרען צוריה ז
פוײװאט־קאמאניעם.

v דיר c k p מר^ » םראנע m ו  מז
n דעד אח אז איצםײ  jrDnft רי<־ 

 9»צ I* שםדענגען האספאגתס רארד
 מײנוגג עםנעםאיכע אן שאםען צו כחות
 װיאאן, זײ רעגינרועם־זיאאן. דעם נעגען

 באהמנז די תאאםען ואא חעיערונג די אז
 זײצ־ נויםיג איז ווי.עס אאנג אזױ באריז

 טם זײ רעארגאניזירען, צו םיםבמםעז רע
 גצזצ־ די אפצושאםען און אויסצופיססמ

ײ פאצמנן וואט צצ  סי'םען אין שטערען ז
 די אאגעבען זײ דאן און מסספענםעס,

 <ןאם- די םון חשבון נאכ׳ן צוריק. באהנען
 זאמנן »אע די רעגירוננ די קעז ומניעס

ציים. יאהר צוױי א איז טאז זײ סאר
וחנמן, שסארק זאל רענירונג די אוינ

 פאםפאניעס באהן די \צױיעע זי מן
 די ווײא יפא«ן איהר אױף אײנצונעהז

 קאמ־ די איבער בײםש א האט רעגירונג
 איהר גים זאגצן: זײ קעז ד פאניעס.

 ניט, אויב ;גוט איז וױא, איך װאם נאך
T* װעא '*  T אומ־ צוריק באהנען די 

 קאפפא־ די שוין. טאחע גלײך, העהרען
 נעהמען צוריק אז נדם, נאנץ װייםען ניעס

פאר־ ױי אאײז אח איצםער# באהנצז די

1 —י 1 1 1 --------------------------------------------------------

איי אוםעםענמן, די אוננמנר װאלנמן
H אוכםענציך. »בםן»לום זײ פאר T

aHpi זײ yctfm\ ארײעעזוארםען «r
ב»נקח»

 א״נמםיםינ נמעט pm ■חנםע די
j רי םון זיים דער אויף »M'jm m oip pua 
 •”רענתרונגם־א נ׳מען פאראורסייל חנר

 נרױס, אזױ pm פון.אעדוםםרתן נענםים
«t יטזל־ צײםתנען איבערא^נ די זןאאר* 

 װאם פא»ז, װעאמע אירנעגר פאר רען
 װאם םיט דערצו. םיהחע ענדע dm קען
 איז ענדינען זיך װעט םכםוך נאגצער דער

.V/itft n אידנמר אונםענליך

ר ע רן ד ע ױ ל. ב ל ם*
 די פון באאא בויעח יעהדאיכער דעד
 הוםענ• איז שטיםע,״ ארבײטער ״םרײמ

 םעברואר, םעז8 דעם אווענה שבת דען
 םט. םע127 קאסינא, רױחגר האראעם אין
עװענױ. םע2 און

 היס״ דעם צו גרײט שוין איהר זײט
 איהר מעגמ ״גיט אויב ? באאא טארישען

גרײמען. געהפען שויז זיך
 גע־ איצםער װערט װאשינגטאן אין

 אונטערזוכומס־ יענע פון איעער שפיעאט
 איו אאנד דאס וועאבע צו װארעוױאעז,

 אינ־ הײנער אז צוגעװאוינט, אזוי שוין
 סע־ א נים. מעהר שוין זיך םערעסירט

 דעס דארטען אונסערזוכט נאט־׳קאפיטע
 זיײ םראסט דיצזצז אויןי פאײש־טראסט.

 גע־ יאהרען פיעלע פון םאראויה אין נען
 באשואדײ שווערסטע די נעװאחנן מאכט
 צי אויסנעםינעז לואםיסע די וױא גוננעז,
ניט. צי אפת זיינען באשואדיגונגען דיעזע

 הויפט־ די אױח טרעםזןן עדות אאס
וױלסאז, םראסט: דצם פון מאגגאםעז

 םעז וױיםער, זא און םװיפט אדפאד,
 ענםפעיצז. ךײ «יז פדאגצז *n שטצימ

 ײזד :פאאנעגדע די איו סעטאדע זייצר
 ךײ פדצגס םעז חםא א פאד וואס גצן

 א איהי ״וײם אפ איתם זײ איממגעז
ײך; ~ טדאסם?״  איהר ״באשםיםם ״נ

 •רײזען םאר רואס םאראױס זיך צװישען
 ״םארםאאנט נײן״. ~ ?* םשארדזסעז צו

 אײער נים םחגן װאס יעניגצ די איזזר
 איחר ״קױםט ^גייז״׳. — באמהא?״

 ,ןגײז״. — געזצצביאמןר?״ • אדגסמר
 «רא״ נרדיסע אונגעהײצרע אי־הר ״סאכם

 אדן כסדר אזױ און ^נײן״. — םיכמנן?״
כםדר.

 פא- אזױ זיך אימןענעז זײ װי נאכדעם
 זײ נעהםט באשואדיגוננצז, n אפ זיטיוו

^ א אויף אאיער רצגידונג׳ס דעד  קרי
 הא״ זײ אז *,nn: זײ וױיזט איז פאדהער,

 נים זײ רתח^ אימן. א געזאגט בען
 נזדא האמנז די אז צו. גיבעז אח נתפעי
 ״םארגע־ האמח זײ אז םעות/ א פאכם
 פאר־ רכיםינ נים האמן זײ אז סען״,

פו־אגע. די שטאנען
 סעמפעא אײן דא געבען װעאען מיר ־

 אוים׳ן וואדעוױי־פארהעד. דיעזען פון
 דעג־ םון אדםאר, זיצט סטעגד װיטגעס
 ^אבד אזן ארםאר דסע%פ פאײש גרויסער

 נרוים ו<י איהם פרענט אאיער דצר פאגי.
 זײנען, קאםפאני זײן פיז פראפיטען די

 דער פראצענט. 9 גענויע :ער ענטפערט
 ו ציםע־ װענען אויס איהם פרענט אאיער

 אינװעם־ האט קאםפאני די װיםיעא רען,
 האט זי וױםיעא און ביזנעס, די אין טעט

 אד״ יאהר. אעצטעז אין געפאכם פראפיט
 א װי פראנע יעדעד אויןש ענטפעדט מאר

 צי״ יעדען ווײס עד בוכהיפער. רעגואער
האר. אױפ׳ז פונקם פער
 אאיער דער ׳אײהם1 דצרסאנט פאוצארננ !

 סאוט איז ב^צם האםפאני׳ם דער וחנגמן
 גים ויכוח שםיהעא א נאך און ;אםעריקא

 האט אאײן ארנענטינע אין אז צ̂ו ארםאר
 10 םארוײמגט יאהר אצצטעז סאפפאני די

 תאם־ די אז אוים, דאך ̂מוםט םיאיאן.
 נאר 9 גיט פארדיצנט האט אײערע פאניע

 אאיצר. דער םרצנט •ראצענט?״ 15
w>m" ארמאי, צנםפצרט *»t אמר חאב 

 אר־ םון ®דאםיט םיאיאן צעהן די אײדער
 איז כדאיאן מהן פארגצסען״׳. נעגטינע

ארויס! זינצז פון גאר נעבאך איחם
* * *

 ווע־ געאעזם ותט םראגע רײאראוד די
yn וחנאכער קאערעם. נעהםטען דעם פון 

 איצםיגע די רעפובאישאנער. א זײןי וועט
 באשםיכד קײן ניט האם אדםיניסםרײשאז

 פרע־ רײאראודס. די וועגעז !אאיסי טע
 צוגןך אאײן דאס האט וניאםאן זידעגם
 ות־ וואאם זי כחגסעדזש. זײז אין נצבנן

 די איבעדאאזעז *אא םען אז אמר, אען
 רעגיעחע דער פון העגר די אק באהנצ!

 «אם ייאד\ םיטי א נאד אײז• איצגמריוױ
 וועט צײם דער 1» ועקס&ערימעג̂כ

»u » w * a  pr̂ rp y זאאןק די צו

ספרײסער םאכער װייםם די צו ווארס א
לאנגער. ל. םון

יןעםפםערינס, בראווע געגריסס, זײם
 איהר זײט אמאא נאך !?עםפפער און

 וױ־ יןאםפןי. שווערען א איז םארוױהעאט
 בעאי אײערע אײך האמגז אםאא דער

 נאך‘ עקזאםצן. צום גזדטטעאט בתים
 צו געצװאונגעז געװעז איהר זײט אםאא

 םארטיידינען און שצפער די םאדאאזצן
אציאן1ארגא א***ר  ב^ױצט ױ^אגע ̂«
 איהר אדבײםסנעבער. אײערצ מנצז אײך

 איהר אמכען. בעסערעז א פאר העסיפצס
 איהר זאך! נאבעאער א פאר קעם*פט
 אונרצכט! גצמז איז רצכט סאר קעםיםמ

 און רוהם איהר שאםט קאםפןי איתר םיס
 אר־ גאנצער דצר פאר און אײך םאד עהרע

 אויס־ גוסען דעם םיט אבוחנגוננ. בײםער
 ניט איהר ותט םטרײה, אײער םון גאנג
 אאנע, אײגענע אײער םארמנסצדצן באויז
 אא־ די פארבעסערען אױך װעט איהר נאר
 אונזער םון פעםבערס אנדערע די םון נע

 נחד םאראאגנם איהר אינטערנײשאנעא.
 איז שםונדען קירצערצ װײדזשעס, סערע

 אייר ות^עז דאס באהאנדאוגגען. בעסערע
 אגחד זײ סיז פיטגאתדער די פאראאנגען

m חנם נאך אאהאאס, אינטערנעשאנאא 
 אײער םים נמרטינ ויק װעט איהר װי

 צװ^טצא אייו בײ זאא יןאמפף.
 נעחנכםען אײזנר װעט איהר אז זײן ניט

 וואס דעם אויסזנר געװינען. ניט יןאמפף
 אינטערנע״ אונזער םיז םיטגאיעדער אאע

א  גע־ העאםע; אײך ײעאען ױדאז שא̂נ
 פארעחנגען, םעסיגע אײערע וױנען

 ארבײטער גאנצע די אײך הינטער שטעהט
 העל־ אויך *ייך װעט װאס באװעגונג

 אייער 1א' אאײן נים וײט איהר םען.
 נרוײ אייער איז גאוימן האט יןאםפןי.

 »ח איז באזיצט איהר װאס פראםט סעד
 אוג־ מםעהם מאס קראפט גרויםער צער
 םאםענט דעם אויף װארט און אײך טער
 םאראאע זייער פאראאננען ומט איהר ווען
היאף. םינאנציעאע און

 אייעדע אז באוױיזט םטרײס אײער
 םארגאעעג־ דער אין האבען בתים בעאי
 הא־ דארום און נעאערענט, נים גאר הײט
 םארגעסצן. צו וואם געהאם ניט זײ בען

̂גן זײ !םעגשען נארישע  נעגעאויבט האב
 וײ ארבײטעד. די זיך מיט האבען זײ אז

 ױגיאז אײעד וחע אז געגאויבט האנען
 םארבזד צו אום האםפ«י צום רוםען וועמ

 ותמ אעבענםבאדיגטנסע אײערע סערע;
 האגען זײ םאאגעז. ג<ט רוף דעם איהר
 װאס קעםפםע העאדישע די םארגעםען שויז

 ױגיאן. אײער פאד געםיהרם האט אילור
 באםערהעז צו נעותן זײנען.זײ באינד
 הא־ תוצאה׳זײג אונצופרידעגוזײט. אײעד

 דאם צזרמןנעםען אײך םון געװאאט זײ בען
 שומרע תרך געוואונצן האם איתר וואס

 זײ וועאען םיאײבם האפפ*. םיז וואכען
pur אאנג וזי ? אערג^ יעצט עפעם 
 האבען \ײ אז דענסען, זײ װעאען נאך
 ארביי־ איהר, אזן אאעם אויף רעבם דאס
 וחד נאך אאגג װי ? נים גאר אוין• טעד,
 אגער־ ורעאען גיט בתים מןאי אײערע אען

 בא־ אײך מוז;^ זײ אז פאסס דעס קעגעז
 וױ גים או; מענשעז פרית וױ האגדאען
? שקאאםען
 איהר װײםט העמפפער אאמע אאס
m pur נים איז סטרײס א p»p

 איבערקוםען. שװעריגהײטעז אאע איהר
 האבען בתים בעאי גצזאאבםע גאט אײערע

 און שרעקען. צו זיך אורזאכע םעהר םיעא
 גאייר זײ סוהם טאקזג זיך שממען זײ

 זעזזן איהר װעם אוײעז, זיתרע אין ארײז
 בים דאאאד דעם סאר אײדענשאפט די װי
 םאר אז װײסעז זײ רװז. קײן ניט זײ

r בעא' w דוו־ד .סאכםצג זיי איחר חאט 
 געווא- זײ זײנעז פראצע שווערע איתר

 םאגוםעיד די זײנען. זײ װאס דאס רען
 םאר־ אײך מים ^וזען ותאעז טשורערס
 דא־ דעם אין גאויבען זײער האנדאעז.

 םעבטיגעד און שםארקער םיצא אמ אאר
 דמם האט אײגעד ויאס שבועה זייער װי

 אונםערצױ ניט זיך :נצשוואחנן אנדערען
 געצװאוגמן זאאצז וײ ווען אפיאו נעבצז
ביזגצס. םון אתיסצונעהן וחנחנז

 ארוגטער זײמ איהר װי נאכדעם באאד
 מאנוםעהםשורערס די זײנען םטרימן pא

 ארום אויםען זײ נעװארען. נטודצוױיפעאט
 װאס ניט וױיםצן tut מײו םאר׳םם׳טע וױ
 אוײ די אק יי1 םטארטשעז עס טאן. צו

 סאשיגען, פאדשםויבםע אי^גע, די נען
 די אין אײזענ^ בינצא םארראסטעםע די

t w r עס אמר. *ח ■וסט ודיסט, איז 
 אין זיצען זײ tut אוםמט. אן פישוט כאפט

 הד זאאט איהר װארטען און שעפער די
 וױ נאריש, װי אה םישעבען. און םען
 גאך אײר זײ הענצז וײנען. זײ דום,
 װיײ ? םוט אײער ניט זײ ?עגען ? ניט
 אידיאא גרויםער דער אז ניט זײ סען

 םיעא איז פאראײגיגט אײך האאט וואם
 זײערע אאע וױ םעכבאנעד און שטארקעד
 גע־ ארבײטען אײך מאכען צו םעםאדען

 זײ ? אינםערעסצן אץגעגע א'יעדע מן
pur יענע דאס װיסען נעטעגם 

םארבײ. אאנג שוין זײנעז
איי־ ברידער: אח ׳טװעסםער <יעבע

 ד5כא םסתםא ותצען נחים מצי ערע
 אעגענדעט םאר׳טיעחננע פארמירײםעז

 נעץ, זײער אין םארנארע] « אײך אום
 כתים בעלי איצע נעותהנליך טוען dp וױ
 אםיאו, װעיע] זײ סטריײז, א סוז *ײט אין

 שםייכ־ אײד ײ ייר ויי װײט אזוי נזנהן
»ין האט איתר אכער האפענט־ )׳

טג צו־ ניט דעם «ו זיך ערםאהמע «
.jrami*

 די אודאי װעאען ורערס6םאנום«יןם׳ די
 פארמיזד רורך פאר׳שפרײםעז אענאנדמס

 מװעסםער איהר, אבער - אנענטען, דענע
ו זיך דאר&ט ברידש־, איז  *ו־ נים זיי ז

 חאצס די םון זײ םארםרייבט הערען.
 אנענ־ רתזע זיך. םארזאמלם איהר װאו
 זיי־ םםרייקם. אלזג איז זיר נעטינימ נמז
 םארראם םים םוא זײנעןי זוערמער• ערע

 דארפט איהד איז. «י פארראט אח ייר «י
אויםמרקזאגזקײם. קייז tppjpv ניט זײ

 האט !ימםםער איעבא נענריםם, זייט
i צוםרויעז t םיהרעז פיהחנר.ײאם איתחג 

*’T זאך. נערעכטע א טאר האסמי איז 
 וויכטינםטמ די pm טאהם און אויסדויער

 «י«ר *ועם איהר םטרייין. א איז זאך
!זינעז

ױניאן. קאאוהמאכער נרויםע אונזער
מ אינגמרניימאגאצ, גאנמ די אכ  די׳ג

 העצפזע אייך באוועגונכ.ומם ,ארבײםעו־
o אי] n, י1תא איך אין im נימש אין נאר 

 פײעחע tvo«m »לזג םיר
אונזער
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.טאנופעהפשזדסרם דרעס און וױיםס ױ פון מז

 דער אין ערשיענען איז װאך אצצמע
 םון סטײטםענם א פרעסע ענגאישער

ענם  דצם צו באצוג אין שאעזינגער, •רעז̂י
 איז װייסם פיעאע םון צושטאנד שאעכםען

 מאי n צו באאאגנצז װאס שעפער, דרעם
אסם׳ן, דדקס און וױיסט דער פון בתים

 אימױגען דעם &ח םאראורזאמר די
 אנ־ האט שאעזינמנר פרצזידענם םטרײק.
 חד אםיציעלמז אז אױמ דאס געוױזען,

 סא־ אװ באארד תשאינט דעם פון פארט
 םום קאא̂ו דצד אץ קאנםראא ניטארי

 דרעס און װײסט די אין אח סתױרט, אח
 114 דאס ארויס, זיד וױיזט אינדוסםרתן,

 אםת׳ע זיעען שעפער דרצם און וױיםם
 אגדערע 330 אז איז פײער-יאםםקצס

 װענם, שסדצינע האבצן וױיםט־שעפער .
 םאיאעטס שםוצינע סיאינג̂( שםוצינע

 אנ״ האט ער ״קורץ #װײטער. אזוי און
 פשוט אמ שעפצר יעגע אין דאם געװיזען,

 דאס ארכײםען; צו אעבצנס־נעפאהר א
 אוס־ און זיכער נים ,pn גיט זײנעז זײ

געזונד.
 פרעזידענט פיז באקאנםמאכונג דיעזע
 זעאבםמםארשםעגדאיך, איז, שאצזימער

 מ*אאצם האם וזעאכע באםבצ, א געזוצן
 דרעס און וױיםט די םון אאגצר סאסע איז

 הינים זײ האט דאס מאטםעהטשורערם.
 דאך פאסט עס ווארים נעטאן, וחנה זצהר
 וחד װיסען זאא מצן וועאם דצר פאר ניט
הא־ זײ און םאקםען, אמת׳ע די זײ גען
פארשוױיגען. געקענם ניט דאס בען

̂ען זײ אםת, אבער, םיח
 די קנײפען דארןי םען דאס, םען ?אנם װי

 די שטעהן. זאא םארב די נדי באקצן
םאנופעקםשורערס וױיסט און דתס

 עגג־ דער איז סאגטאנ דעט ווערםײזםענט
̂נז •חממ, אישצר  גע־י איז צס וח̂נ
 איצואײקצנעז פארזוך א גצוואחגז םאכט

 V* םםייםםנגם שאצזיננצר׳ס •רעזידצנט
שצ־ זײעחנ אין רייגאיכקיים צו באצוג
«ער.

 מעהר נאך דעם םיט אבצר זײ זײנען
אריעגעםמיעז.

דיענםםאנ, םאתענם, צו אױױ גאײך
 םארעםעגםאיכמ אינטעתזךןזאנאא די האט
 דײ דעם םון •1כריע א •רעסע דער אין

 סא־ אװ באארד דזשאינט פח דעקטאר
 ווערם צס וועאכען אין קאנטראא, ניםארי

 םאיד *אע און ווארט יעדעם באשטעםיגם
 שאע־ •חנזידענט .וואס׳ציםמר *ח טעז

 םריהער זײן אין נעברױכם האט זינגצר
סםײםםענט. דערםאנטען

ױעי דצר tnt אם : נ
 סאגײ אװ באארד ״דזשאינם

תאאוק, די אין האנםראא םארי 4
 דרעס די און סקױרם, און סום
 אפיס אינדוסםריעז. וױיסם און
יארק. נױ םתווער, ױניאן 31

.1919 טצן,27 יאנואױ־יעם
פרעזידעגטי שאעזינעגר, בענדזשאםין מד.

גארםענט־ אײדיס אינמערנעשאנאא
■ יארק. נױ יוניאן, וואירקערס

הערר: ווערםער
 אנפראנע אײער באקום̂ז האב איך

 איהר װעאכער אין יאנואר, םען27 פח
 חד די םון תאפיע א סיר ®ח פאראאעם

שאעכ־ פזן צאהא דער באצוג אין קארדם
 דער אין שעפער םעהאערהאפםע מע,

 עס \וי אינדוםטריע, װײסט איז דרצם
 םײ דעם בײ געװארען םארנעבראכם איז ^
 דעצעם־ טען5 דעם באארד דעם םיז טינג ;

 אײער אויוי ענםםער אאם .1918 ימר
 וױ ענםםערען אײך איך װיא אנפראנ^

:פאאגם
 אין געװצן דאן איז ארום און ארום

 כױט שעפער 825 א*דוססריע דער
 825 די צװישצז ארבײמער. 25,268
 שעפער, 149 געםונצז ?יך ה^בען שעפער
 םעוד שום ?ײ\ געהאם נימ האבען וחנאכע
 87 און שצמר אסןוסיאײש^ן 62(אערען

 עס שעפער.) א^םיאײשאן קײן גים
םעהא̂צ םיט שעפצר 676 נצװעז זײנען

̂ובצן 175 װעאמנ פון חנן,  באאאנגט ה
 װײסט און דרעס דער פון םעפבערס די צו

 נים 501 איז 1»סס׳ םאנופעיןםשורערס
p'P שעפער. אטאסיאײשאן

 תאאםיםיצירונג דעד אנבאאאנגם װןוס
 מד זייגעז שעפער, םצהאערהאםטע די מון

ר 114 ווען מ  און דרעם דער. אח צו
 מד האבען וחנאכצ אינדוסמר^ וױיםם

 * ניח ס*א אק גצםאהרצז עךגסםצ האט
 נעתאט ח^בעז שצפער 330 און םײער,

. םאיאצמם םיאיע^ וחנגם, שםחױגצ י וו. 4י .
. r , ייצר אכמונג, גרויס גדם* 

d  w rn tfw n« ,ירײם
, ז■ :י !וײחנממארי

פמלשקײםען. אנדערע נאך
 םון אדװערםײזםענם זעאבען דעם אין

 םאנוםעקמשורערם װײםט און דרעס דער
 אנדצרע נאך געוחורען געז^נמ איז אסס׳ן

 סד אסשל, דאר̂כ אמ עס פאאשסײטצן.
 דער םון םיהדער די# ד*ס Arm^Vi זאנט

 וואיר־ גארםענט אײדיס אינטרזננעשןונאא
 די םיט קאנםצחגנץ א ביי ינני*ז, קערם
 םאטםעתטשוחגרם וױיסט fat דחגם

 אפנעזאנם אכםאאוט זיך ד^בען אסס׳ן,
 ארבײטם־ איז נימ װעאכען באטראכטען צו

 אײנשםי־ זאא אסס׳ן די ביו אגריםענט
 םיט ארבײםער יעדען פארזיכעתןן צו כמן

 נאכ־ אעבען, גאגצצן םאר׳ן באשעםמיגונג
wn בא• געוחנן איז ארבײטער אן װי 

 םאנוםעק־ װעאכען אירנענד בײ שעפטיגם
װ^כען.״ צוױי טשורער
Dip די אפת. נים אבםןואוט א׳יז 

 אזא נעםאבם נים םאא קײן האם ױניאן
פאראאנג.

 דעם הײאעז, םעיאר צו בריע^ א אין
 האט אאגע, דער וחגגען יאנואר, טען15

 גאנץ געםאכם שאעזינגצר פרעזידענט
 ״דיסטשארדזש״. םון •ונקט דעם יןאאר

 געםאכם קאאר אויסדריקאיד דאן האט ער
 באצוג אין ױניאז דער םון שםעאמנ די
 איז אנדערעס צװישען פראגע. דער צו

̂וגט בריע^ יענעם אין :געווארען מגז
 פראגע די אגבאטרעםט ^װאס . . .

 אפצוזא־ רעכט מאגוםעגוטשורערס די פון
 שװער אזוי גארניט זי איז ארבײטער, געז
 םאנוםעקטשורערס די זיך וױיזט צם וױ

 ארביטרײשאז, אװ באארד דער אויס.
 פון טשערםאגשאפם דאר אוגטער פריהער

 שפע־ און בראנדײס ד. אואים דושאסטיס
 האט מע̂ג יװ דושואיען דזשאדזש פוץ םער
̂ן  די דאס באשאאסען, םצאע םרממנרצ א

 אפצױ רעכט דאס האבען ארבײםס־געבער
 גע־ א םאר ארבײטער אן אירגמנד זאמז

 באארד דער אבער אורזאכע. רעכטער
 אנבא• אין דאס אגנצגוטעץ, אויר האט

 ארביײ די װאס םאלןס, דעם םון םראכט
 ״פראםא־ דעם אונטער זיך האבען טער

 געזעצאיכען זײער םוז אפגעזאגט קאא״
 געגען םיטעא א סםרײקעךאאס צו חנבט

 םאנוםעקטשױ די םון םיםגרויכוגגעז די
 בארעכ־ זײ זײנען •רמויאעגיען, רערס
 פארגעהפען זאא װאס עטװאס צו סינט
 דער אין רעכט דעם אט םון *אאץ דעם

 זאא װאם מאשיגעריע, א פון געשטאאט
 םון אויםגאײך שנעאען א צו נרענגען
 גים־ריכטיגעד א גצנען קריװדעם זײערע

 אר־ דער םון אפזאגונג אוםגערעכטער און
 אגצונעהםען םארטיג זײנצן םיר בײט.

 םרא־ ךיעזער םון זײט ײעאכע איתענד
 םרײ״ אבסאאומע האבען םעגעז זײ :גע

 גע־ — ארבײטער זײערע סעקען צו הײט
 דעם אין און — אוםגערעכט אדער רעכט
 אונזער בײ באײבען םיר מוזעז םאא

 אונגערעכ״ די נעגען סטרײהעז צו רעבם
 זײנעז זײ אדער ;דיסםשארדזשעס מע

 םון רעכט זײער באשרענהען צו גרײט
 םאא דעם אין און ארבײטער אפזאנען

 באשרענקען צו וױאיג זײן מיר װעאצן
סםרײתען.״ צו רעכט אונתר

 װײסט וײ דאס אאזא, צייגט, דאס
tut געשאא־ םיהאצנדיג זיך #ז#אםם דרעס 
 *אײבינצר סיט םח א באױז דדעהצז נען,

 םיז האם יוניאן די װאס באשצםטיגוננ^
 װי פאראאנגט. ניט מאא קײן גאר זײ

 זיך, םריגקם אײנמר װען דאס, םען זאגמ
 שםרױ, א אן אםיאו׳ אן זיך ער כאפט

 אויםנעםראכ־ אן םיט קאפ א זײ דרעהען
 דאס באשעםטיגוגג״. ״אײביגער כמד

 אײנדרוה קײן קײנצם אױוי אבצר םאכט
 םענש םאחפמצנדיגער יעדער נים.
 םאא־ א איז םצנה גאגצע די אז ט,Sםיד
jnr* בא־ *אייביגער וחנניז םעשדו די אז 

 םאבריציר־ א בםזויאה, איז, שעםםיגונג״
 דעם שיםצן צו אויסגמטראכטצ אן 4«

 םארדרעהען צו אױגען. די אין זאםד צזאם
o אין שטרײנדפונגםעז אםת׳ע די n 

w גדויסען u p, דא זאא עואם דער בדי 
 אוץ עמהערציג?ײט די ארויסזצהן גים

 דרצם איז וױיםט די פח שםאא־?ע*יגתייט
מאנוםעקטשורערס.

 העאםען זײ וועם אאצס דאס אמגר
 באאד וחנלעז זײ באצקעם. םױםצן א וױ

 דער נאכגעבען םוזען זײ m אויסמנםינ^,
 פאדערו גצחגכמצ אםוו^ יוניאן׳ס

 םאכצז נאריש נים מנהר Tt אח
 האבצן זײ וױ אישוס, נצבאאפטע

4נצסא איצם ביז a at nnta am 1ון aL >^̂ ליידים איגםעתעשאגםל די
װניאן, תארקערם גארםעגם

*Jltk&sliZk

1זרנדםז 8 ₪
דאנערשסאנ סוםענדען

 קאאוק, די םה באארד תשאינט דער
 גריײ םון ױגיאן ריםערםאכער אזן םקוירט

 םאר מיטיננ, א איין חםם 4יארי נװ םעד
 םענד טען6 דעם דאנעדשמאג, הומענחנן

 tut סם. םע8 ױניאן, <צ«ער איז תאר#
T וחנט םיסינג דער ציחמיז. םע3 t -אנ 

 אר־ דער נאך נלײד זימער, א 6 םאנגען
בייט.

 םאר גערוםצז ניט ווערט םיטמנ דער
 נעוחנחנ- די םאר םײל״, אה ״רצגה דער
מ  םאר ױניאן. דער םון םיםגליצדצר לי
 צו םך א האל דער וואלט פױםימ אזא

 גצרױ װערט םיטינג דער געררען. חלײן
 רי םיז םארםרעםער די םאר ס«עצ*צל םען

wduop^ p* די פאר שא•; אין ױניאז 
 די און מאםיטעס פרײז םשצרלײט, שא•

 די אץ םיםגליעדער םעםיגע באזונדערם
 יר די שעיער. ריפער tut סקוירם ^אוי^

 אלע צו בריעף א ארויסגעשמןם האט ײאץ
 װערם עס וחנלכען איז טשערלײם, שאפ

 מיטיננ. דצם םיז צוחנה דער ערקלערט
 געשיהט אױך איז בריעי םים׳ן צוזאפײח
 םען װעלכע ״טי?עטס *אדסישאז געװאחח

 ארײנצװןוםען אום האבען דארםען וחנט
סיםינג. דעם צו ױניאן סופער אין

 •רײ איו מיטינג דעם םרן צוועק דצר
 אויוי גרײמ זײן דארף םען פערעדנעס,

אאעס.
 זיך וועט ,1919 אוינוסם, טען5דצפײ

 יױ דער צוױ^עז אגריםענם דער ענדיגען
 אססאסיאיײ םנוםעקטשורערס די איז ניאז
 םאר־ קען עס װאס װײם װער און שאן.

 דארפען װעט אנריפענם דער ײעץ קוםצז«
? ררערעז באנײט
 דורכ־ דאס או מעגליה איז עס

 דורך *גרימנןצויש״ בײם ממױהדנרװצחח
 םצג־ אייר אבער איז עס קאנםקרענצעז.־

טען זאל עס ליד,  צו האנםליקט, א צו ̂י
 וועט ױניאץ די װארים קאמוי. אםענעם אן

 פאר אױסבעסערוגנען איעמע םאריצאננען
 װער און מרײד אץ ארבײםער די

 פארשטצחן װעלען בתים בעאי די צי װײס
נאכ־ דאס tut צײט דער םון גײסם דעם

 קאםןי. א אהז נעבעז
 זײן נעזאגט, שויז וױ בער,

אלעס.
 •an האט כצ טודס

 M tfCMT *ן נאשצאםען
 tie זאנט וױ פאנד. סםרײין

 דאר«ז. ניק דןם םימ זאל
m אכזװ־, עם דאח• »  tm 

J9»niimr עס האם םעז
w דןו «ן ניםנלמר 

 אדזסד םאן ײניאז, קלאותםאמר
 ספעציעלצן דעם םאר

 דאלאר 5 םים גצװארעז םצקסט
 ut נעהםנן pur םעז װעט ליד

גצלם. דאס
 קוםענדען םיט^ע דער אלזא,

 trum װני»ז הויער אין שםאנ
 שאפ די באקאנםצוסאכעז

 די חאםיםצלײ̂נ «רײז די
 כרס שעפער, די אין ױניאן דער

 אין ײניאץ דער םון •לענער
. ס ע נ ד ע ר ע ס י ר p פ i

 אדדעסיתן ײעם םיםינג דער
 באװאוסםצ םאאגענדע n םון
 ש. רעדאקםאר בארא*י, אב.

 די איז זיגםאן. ם. םענרזש. דזש.
 לאקאצ און באארד דזשאינם דע
:טע

 קאפאאװיטש, םיליפ אאנגער,
I 4סאיי ם. מעץ, ס. םינקעאשטײן, I I 

 &| קאטצער. ם. װיגער, מ. נעװיץ,
 האללאיין דזש. האלפערין, דזש. בין,

 גינפאו ס. ברעסאאווער, דזש. װאגדער,
אשפיז. י. ס.

___מינױגג פוז אזרמטשע רעד
 םיינבער^ ישראל ברודצד

באארד. דזשאינם םון
 די םון פליכט n איו עם

ייןאר tut tn»ipo וןלאוק, אאע םון
 צז trov צו יאר^ נױ אין •ער

 אויך, זצהט םיטינ^ וױכטינען
 אײמוי פון לײט האסיםע •רײז

חום צז מהן אופבאדיגגם לען

A'

ם ם לײדי אר ײ־ און טייל ער ט  אל
אן אן ש so לארןאל ױני

 אז שױץ וױיסען םעםבערס אונזצחן
 םאר עלעקשאז אז דורכגצםאכמ האבען מיר

 אב־ אז אויר װײסם איהר בעאםטע.
 איז עלעקשאן, דעם געגען דזשעקשאנם

 זײ־ דארום נעװאחגן. געםאכט אױך שייז
 אינסםא־ נים בצאםטע נײע די נאר נען

געװארען. אירם
 גע־ פארהאנדעלט איז םראגע דיעזע

 םיכױנגם. עקזעקוטיװ צוױי בײ װארען
 געװארען באשלאסען איז ערשטען בײם

 אינטערנעשאנאל דער צו y\ וחננדען צו
 רע־ דעם לױט םראגע. דער צו באצוג אין

 אפגעגעבען האט קאםיםע די װאס •ארט
 אינםערנע־ די םת צרקלערונג דער אױןי

 םאראויםיג קען פראנע די אז שאנאל,
 אינטער־ דער בײ ײעחח אויפגענומען נים

 זיײ אבדזשעקשאנס די וױיל געשאנאל,
 אלס און עמזעקוטױו דער צו געבראכט גען

 םרא־ דער אין האנדלען זי דארוי אזעלמ
 יעםאנד אויב גאד. באװײזע די נאך נע

 עקועקוטי• דער נעגצז אויסצחעצצז האט
 געבראכט וזלאמג אזא דארוי דאן ווע,

 אינםערנעשא״ דער צו שריםםליך ײעחוך
 אױם־ תאנצן ערשט דאם װעם דאן אח נעל

װערען. נצנוםען
װי־ פראגע די איז נאטירלימרוױיזע

 טעמ־ יעדער אח געװארעז דיםתוטירם דער
 םײטגב זײן אױסנעשידאכצן האם בער

 עאעקשאן םון װײזע איז ארט די איבער
 איינ- אן 1צ נעקומען זײנען און םיטינג

 צום~ רע?אםעגדיחנן צו באשלוס שםימינען
 מיטיגג םעםמנר דזשענעראל געהםטען

עלעקשאן. יצעצמען דעם אוםצואװארםען
 װעלבער םיטינ^ דער אז גאויבען םיר

 מען4 דעם דינםםא^ שטאטםינדען װעט
 סאונמ אין אװענד, 8.30 אום םעברואר,

 קאר- מװענױ. םינפטע 1362 האל, םארים
 רי אייגעב^פון איז סמרים, טע113 נער
רי אויםצוחערצן םאםען גרויםע אין כמנן

גיט

 םאסבארם די און וױכסיגסטע
 רער פון ארנומצנטצז

| . צלעקשאן. נײעם
 איו מעסמורס פיצלע צו

 V ועס םון וױיזע tut ארט
 נים םיל״כם דאם אי? אנדצרע
jrp פון פליכט די איז דארום 'a 

 לעצם* n ®ח "O tut ערשטע די
p c נאבוזער אוס םיטיגג צום 
 אוז ססריטצן די אין געהן
 רצם אווענד, דינסטאג ^םט
 jut עדנםטע אײער גים און רואר,

 עלע די איבער מײנונג ריכםיגע
4p היקסאן םירמא די  jut 

 חנם גאר דיט באװאוסט. יעדען
 םאג, א אװעק ניט נאך איז םענט

 קאםפלײנמ א ארײנקומען ניט זאל
 חנס ניט האלט זי אז םירםא דער

 *וי אוי^ ריאבצ[ םיר אפסאך. יענעם
 אלא שליכמען צו געםרײט מענליך
 חנר וױ שגצ< אזוי אבער בעלם,

 םון אװעק זײנצן םארםרצטער
 םאתצםאן דאס איז אזױ רום,
רעז•

 ד גמנחר האבען ארבײטער די
 און טאקטי? אזא דואדצן קענם
 wn םאגטאנ, אסטאפעדזש םאכט

 גצװאן אח ױניאן די יאגואר.
̂. רעם אויפצונעםצן נצן  די קאםפ

 ,א באנײםטצרם אל* prm גײטצר
 ארכײםצר די אםילו אז איז וױיז

 _ ג חאבצן קאנטראהסאן חנהרליכע
 אנגעשל^אןן זיך און ארבײט די

 דד םיטארבייםער. םטר^יימנדע
 דעט םאר ארבײס װאך איו רונג
 ו קאנדישאגס, ױניאן און שא•
•trum דעםפעתטירט לצן

ru אזױ t אסטרי סיר האבאן 
 וױ און םארגעםאן םירמע רצר

 א די םםרים. טע55 און עװצנװ
 . זיד האבאן שאפ דיזצן םח
 פון אנערקענונג די פאולאכגען און

 ארבײם• װאך אױך און ױגיאן
חילפםאן, ה.
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רעמרםער סםעף א סון . , .pcOTrt* פארגעלעזען װערע* עספינקעלשםײן ל. פון .)62 און 50,41 אאקאאם רי אין באיין (א
 *yn •n r» *יגפ*רםית^ 1 לאיןאא

in $590 טס״סייימן pa o p »  am 
סםרייק־ם^נד.. ספעצתאען פאר׳ן

 אינפארסירם א<מ»א תלמר חנר
ofcannp *יז ססוחמס נרזדער tv אייך,

Tmtp o סre «י מיו*חש r y m אויזי 
ore נרודזנד פון «ל«ה yrnro . t w i• 

nrtyftrim tram. סםודעגם
y> i nל  אזױ »ו אויד, פאראאעם «

 מוױםע pmr< דארןי tv'tv אונמר װי
a די יראבלאםמן»ח « r דאר־ *6ט׳«דליי 

i ’t in סײמג׳מ, יראבאןםע! די םים 
 »ו לאקאל״ דער חזקאםענרירט דארום

mm םימינגם דיסטריקם  pe ט׳מולייםע 
an  py p n m .jn n w  pr^yi־ tpptpp* 

 עראױבם <yt 1 לאקאל 1« נאארד םיײ
tpiptt צו u w א oyp*םי־ ױ » סע 
תלמ סיעם  1באםײאיג« pripp ויך זאא י

םראגען. די אין
m יחנרם 1אאיןאא 1« *ו׳אריםט 

» י מ ת מ י  דיחדד tty באארד *ום י
מארס.

 ברודער או אינפארםירט, 48 אאקאא
v'tyotv 'נעווארעז ערװעחאט איז אכא 

 ■אאץ tan אויף 'באארד חשאינט צום
po אנאי בר. ביאנדא. ברודער om t 
|.P>y*pra

 ty נאריכםעט, re'oyp םיגאנץ די
 פאר םארלאננצן עםאיכע נעהאט oyn זי

 די ראס ,ovureypre זי און שםיצצ
 *yt ױא־רקערס פלאוער py פעדער ם׳עםי

>tnptt n t w n  \ t סיט e די ;דאאאר 
iv'tt* oipp*■ an זיון ;ראלאר 35 םים 

arum op*oryi *vt inbovo עיבריד

oiptt oiyopren -!גוםגעהייםע...
trereppo 98בארינט צאנגער 

 oga*3 iptptimpi פיאמר, נרודמר
otprn ס» >nonm oyn 8 9ttpy* 

m ביזנעס םאר אפאיקיײזאז »ן i 
R ire ty ,o און v irey w n  *v• 

5yt jyr נוםמחײסען m  Irani 
anyBPto'ty. 5yt itn m־o 

jpey pa ארייסווקומן
iire vw i *i־״ty r ויערם i 

מײסימ•
םענעדזזמןח פון נאתכםען

 a םיגמל׳פסײן opmo גרודער
tan tram ere ס ג םון םםרייק 

 פראמ די ty עדקאעהרם, צר את
 gnynvj אויםנענומען איז סטריית

j די את אסאםיא״שא; דער ,  r c re 
 8 אײנצופיקסע! אײן מםיםט טין

I באדיעמ^ דער מים נאר אינמן,

o־a אין אלוא״ iy B rtr עיןזיסםירןן 
 יונ־ לאקאל צוויי יאהר איינינע ױים עױן
oar י«ד»רבײמער.6מאר םון nno

 פארבײמי eye לאסאלס^ אםתזוי׳אי׳מ
jnatn זיך רעכם אונמר םאראםארממן 

 jijrrr.׳ 'אינגתתאצי^אלמjy רו״ס «ו
Dtp האדםעם ,נרידדאןורוס די זיינמ 

S לאקאל יינימ װאירמרם iדי את ״ 
 יוגיאן קאכמרם קארסזום' .בריח׳פאארם

 tuy< — לאקאלם, ״דחזזע ״.34 לאקאל
 נאר נים זײנצן —1 לעפתאוױםש״ גרוחנר

 ״wny םתקצ״צנירעז זײ גרױסע. קײן
 א דא איז עם און ייניאן, א אלס דאו

 דורך ;וואקסען זיי םאמן צו מנאיכקײט
 ריעזע וועלען ארבײט אונערםיעדליכער

םאכם.״ א װעדען צײט חגר םיט יאסאלס
 םען הען מר, ואנט דאםזעאבינק, און

 -iyp הײוועז ,ניו די tram זאגצן אייך
 צו ,40 לאקאל ײניאן״ װאירמרם סעם

 קאםצרפ די אײד באלאננעז עס ותלמן
 a זיך trunye ip אויך םאך. דעם םון

 «ד־גאני- אונצדנדדליכצ סיסטצםאםממ,
 וואק־ ווצם יתיאז די און זאציאנס־ארבײם

pro ומרען. שםארקער און
m y אחת pnre iporenyp די אין

 נאן• נעםאכט אסצדט חנרםאנםצ צװי•
rarov םאנם מן ס6גארסמ ל״דיצס 

trap ,סאם־ נרױמן קייז אױי נים אויך 
aao r ,דרעסעס וױיסגמז, — נאטירליד 

 וחגרם m אח ארסייןלעז, װחײםגודס און
 םצלד דאם רייןי — «ר זאנם — אאין

 ארביי־ די םח לאסאלס בויצן נעדומז צו
-____:___________■אג!^ די פוז סאר

 לאסאל א עסזיםםירמ חארסםארד 1אי
 נאר־ אײדיצם ״הארםפ^־ד :נצםלן סים׳ן

ty 'Jv  o w v y n  onro, ״.68 ילצהאל 
 אין צתױםנעםימטער א איז 5wpy* ײגי
מן ;הינזינטען אלע ױ  םימליזד זײ צו
y n זיינען ip און קריםנמז און איחח 

 ®אכצן פאײדדענצ פון ארבײםער אויד
 אמדוםםריע. גארםענט ליײ״צס דער אין

 בא־ גאר נים נאך איז לאקאל דער אױך
 אמ הארסםןורד אין אויד את פעסםינט,

ip יוניאניס־ טרייד פ»ר פעאד בײים א 
 ארגאניזא- םאר ■ראפאנאנדא, טישער
ארבײס. ןױאנם

 ברו־ וױכםיג איז באזתדצר נאר און
m אין אויג װאכזאםן אצםתאוױםמעס 

D יענע irer ,איצטער pm אץ איגז בײ 
i מפאכםוק װעדט my• נױ n נרויסצר 

 עם׳איז סםריײז. דרעסםאכער און וױיסט
 און דדצס םאנמ etp צײײםעא, קיין

מן ײעאען מאנופעהט״וורערם ײייסס  וי
 יענע אין ארבײס ביסעא y םאכען צו

 םענאי־ אאעם טאן װעט ער און ׳שםעדט
eyi o n דערא^גן. צו נים

 אתז צר בעט טאסע 'ידעם jvam און ‘
 צו אפיעא 1א נאםען זײן אין pore צו
 אין איהם •טטעוט, יצנע פזן ארבייםער די

 געםאכט נ־ם מאו op העאםעז. צו דעט
pnpi וױיסטען קיינע o rem  uny, 

 גדנדעיאמד דער tp iy: איז op אויב
 ארב״ט -יארקער ניוי איז oyi ty חשד,
ptfyt ארנײסער די *r די reap ip i 

oipor מעגאיכ־ אאע םיט ̂ופהאאטען זיך 
o- ו״ערע גצנען tnppo םון קייטען ra r 

1Wסטרײקפר בראײע די ברירעד, און ־ 
נױ אין ipiptrotm אין װייםט די פת׳

* • 9 0T

 אתז׳נר פון םיסינג לזמםיח דעס אדיןי
tm דײמנעואא ip ivowptpp» איז r,־ 

yatp, אין Jpamnp א' reroyp די »ן 
ס סו ^ו  לאק*?ס די , ימיןנן וו^ידקמדס .

 .eai'bnyp ,tnyfcrfria םח 34 איז 33
 אממצר־ די סארלאנגנ^ oyn קאסיטצ די

 םעהײען y אהין ׳פיימן זאא נ׳ד^מאא
 pn't»»oiy «ײ הילמז צו ארגאנייזצר

 נארמנם איידתם m םון ארבייסער די
 אייןתר, nyt זײנען oyn 4איכדוסםריז

אתאניזירס. ניס
 איז py'oyp ־an,■ח פארלאננ דער

...jjnyapt נאוױאינס
 ווייס־ איו צוריק ippya אײנינע םיס

 נע־ נע׳פיתמ אעפקאוויםט J( פרעזידענם
pnya צו אהין tyo •ארנאניזאציןמם־אר 
ip יעצס כיז נײנג m i oyn אעםקא־ 
מ די jyopt װים׳פ ל  *pp אין ארבייס מ
 ip יאצצעד. אנדערצ אין אויך את נעדע
oyn דעריבער y אין ערםאהרוע סך־ iy- 

 yn at* איז dp pa;נאניזאצי^דארבײם
ip ty ,|P0 םאכמן וחגם y| ^צרפאא
 אעפקאײיטס נרודער איז ײצד אצצםמ

iya « pmn נױ אק סענ *n y סיר און 
tnyn איהס םים מהאס -n  tyrnp y 
ח אדכיים זיץ jpam ׳ארעך  owyb•׳ י
ע. v. '< סםיים. סיקוט

ooan ip, פאראן נאך איז עם אז 
y up !סךארבייםאויס׳ -iy  r» o ra w 

 דער מון ארבײמר די *רוימען גאנחאזוי^ן
 יענעם אק fאמדוסםחי גוורםעגם ליידיס
פןזףאױסינ trap איז ip ־ סםײס.

Q  M  t i k ^ y  t M M H I________A י - » I I ■ o 0 t’l/J jyiijfi־־m |pjfn t] ררדך
an* ציים ip  oyn גאזובט oipor n 

חײװעז. ניו אין חארטםאדד נרידדאאארם,
o iy im m זיימן הײוחע נױ און 

 onj'MiPopoiyp*an- םיז צצנמרס
op .pno מזיםסיחק o?Mpy? ireup 

op m איגצסמ^ןגאל, אונזיד־ «ת y 
iy איז j 1 יוײס pbiptױנדוס־ נאנצצ י* 

trap ŷt pno 1 זיין׳ .oi'rntnyי 
nM״fpoדי איז ־ ,IPpn3KBltropoiyp 

ip ira o jy t — ,וײנצן — אימיתוחים׳פ 
ini oyi םייסלצר״ תריסםאימ -p iym

n  oyn םיס איד1נאסי נאיצםצז, ױניאן 
i>'n ipanjpor ip i* סון pipow אינ־ 

natniMO תח־ ,pocmpp מת־ײש¥נאא
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 *וױ- חאל אק אריינפוממוײג 3חא אין
m עיךחחג סיין שען e  urn םייד־ יוגגזנ 
 קאצ־• אריםער דער איז וױיבאאך, און לאך
 צוםיש״ א שטעחן געבאימגן נעבאך דאם
 זיך צו געקוםען *ד איז באלד אבער םעי.

 גרוי־ אימד׳ן אוועהגעאאום זיד האט און
וױיבעא. זײן זוכען זאל געפאקטע[ םען

 פרײדענם־ א זיך דערחערם פאוצאונג
 שױן איז אזיגעגבצימ אײן אין און קוױטש,

 װײבלאך און םײדאאו עואם גאנצער דער
 גרוימן א אין ארוםגעשטעאט נעשטאנען

 וואס פאר־םאאה, ױנבען רעם ארום ראד,
 אײננעשאא• םיט, דער אין געשםאנען איו
 זיך און ארעמס צוױיטענס אין אײנער סען
 האט ער װען אנקושען... זאט ו^ןענט נים

 ארעמס, ?ײנע פון ארױםגע*אזט ענדצץ־ זי
 סאאדאםסקען אין׳ם ױנגערמאז דער האט

 צױ שפאן א אוי*י אפגעטראטען םונדיר
 באגײםטע- הארציגעף םיט האט און ריק
דו טײערע, םעני, אױםגערוםען: רונג
 גאנצע אויף געװאחנן אינגער דאך ביזט
!יאהר צעהן

 אין זײנען םיר זינט איז דאס —
 שרײט — טײדאאך? אםת סטרײק!
 גאנצער דער און םעני, אוים םרעתאץ■

 היאכיגען א מיט ענטםערם םייראאך עואם
אםאאוז.

באגאיײ זײן סיט פרעסעד חור איז ארום
אוגז. הינטער א געװען טער

 אעעסאײ זיך האט גאס אוים׳ךגרעג
 םאר־ און, עואם גרויםער םוראידינ א מנן

 םארשירען םון האנטראא רעם אירענדיג
 אין שטעהן. געבאיבען זײ זײנען װײטער

 דער אונטער םון װי זײנען, ארום םינוט א
 אױױ •אאיסאײט עטאיכע אויסגעװאקסען

 נרוײ און םערד, ריזיגע ברױגע, םערד.
 איז רעס באויע סיט רײטער םעטע סע,

• הענט. די אין יןאאבם
 אנגעהױבעז האט מאסע ריןיגע די

 א םון נערױש דאס װא אזוי םורםאען
 דאם אוים ברעכט עם אײרער װאואקאן

 אנגעצונ־ זיך האט אױגען די אין פייער,
 קאספף, גערעכטען םון. צארן דער דעז

 אין שפארעז אגגעהויבען האם באוט דאס
 באײ םײגדאיבע צװײעראיי ארײן, פנים
 רײטער די באגעגענט. זיך האבען קען

 דער שאטעז. רי װי אזוי םארשוױנדען
 “םענ םאר׳ן װעג דעם םרײ מאכט פערד
שען...

ה א םטרײ
םערדאצקי י. םןו

 ארבײטער אן זײ, אויף קוק א כאפ איך
 עאטער אין בײרע ארבײטערין, אן םיט
 אייכטע און הויכע צוואנצינ. יאהר א פון

 םיס ױנגע און שאאנסע זײערע בײדע,
 אוײ ױנגע די טאנץ, צום וױ זיך הויבען

 קרײזעאט שםײכעא זיםער א אײכטען, גען
איפען. זעערע ארום זיך

 זיך צײט םעהר זיין איצט װעט ״עס
 ױנגער, זײן קאינגט דאא״, בעקי זעהן, צו

קוא. אויםנערענטער םאראיעבטער,
 #קוא איהר זינגט טשאראי," ״אמת,

 די אא:ג צו םאקע זיך ציהען oy ״אםת,
״טעג.

ארעם. זײן אין אײן זיך סאאםערט זי
 אײגממועבט װי אזוי נאהנט, געהען זײ

 זיי־ םריט זײערע אנרערע. די אין אײנע
 האס־ אויך װערען סײנע און האסטיגע נען

 פרא־ ניט זײ מיר זיך װיאט עם טיגער.
אויג... םון אירען

 םענ־ גרויםע די דאן, זײ םאראיר איך
 פאר אײנגעשאונגען. זײ האט שעךםאסע

 א אײנער ׳אײט ױנגע צוױי געהען מיר
 קארק. רויטען א םיט געזונטער, א הויכער,

 געא־ א מיט מאגערער, א צװײטער, דער
פנים. קרײנקאיך

 דער רופט — !עסען םאהרען קום —
 איהם רוםט ער און נידרעען. דעם הויכער

 װעאכער רעסטאראן, א םון נאםען א אז
באאק. דרײסיג א װײט איז

 זיך װאונדערט ־— ? ביזטו משוגע —
 נעוד עס !װײט אזוי — נידעריגער. דער
 ארײנ־ זיך קום שעה. צװײ אםשר מען

און רעסטארא; א אין דערבײ דא כאסען

 אײךאוף דעם 'אטאר פריח, |ג
 נײנ־ און גײנצעהנהונדערם מ/

 טויזענד םעןי־און־דרײסיג נען
א אין ארויס םאך אײץ םון

 םענשען טויזענד םינף-אוךררײסיג
%iJW דיזעא־ און אײז םאר טײטנג אײז 

 גרויםע א איז אאײן דאם —־ מ^אד1#
 רי אז נאך, רערט ווער און |יתננ,9|

 בע־ א םאר ציעא דעם טראגט ■§|י*קיימ
 האםף םיט םארבונדען איז *אבעז,

אפםער־ און מארטירערײ םיט ויעג, איז
הי ג ^ י !יט ן

 זוכט װאם מעניט, א איז שרײבער
 םאר־ איז עס ײען דאםא^ם, נאר אעבט

גײם• סארט א איז ער •אסירוננען.
 נוד־ און שטיא איז מערםאםאטער, סינער

vt שטיא אויך ער איז — קװארטאא אין 
 םאסײ װאס אבער דארו* ;אבגקאאום

rr\,\ צו אומרוהיג עריפטער דער ער איז
\\.r m

 סטרײת םון טאג אין מיך עס האט אזױ
 ארויםגעװאר־ און םריה גאנץ ^ןץופגצװעקט

 האב םאנטעא, ברײטען דעם זיך אויף •^ ־1
ארוים. גאס אין געאאזט םיך >,איך

 און העכער ארויח זיך ציהט מאסע די
 גאסז פינ^־אוךצװאנציגסטע העכער.

 זיבעךאוךצװאנ־ זעהם־אוךצװאנציגסטע,
ציגסםע...

 סע־ בעא־הבתים, אײך היט אײך, היט
 די ווען זײן אײך װעט װעה גיכער, טעאט
 העכער אפשמעאען זיך וועאען פיס ױננע
 וחד אויגען די און עװעגױ, םינםטע ארויוי

 זאכען, או?םום די אויןי טאן קוק א אען
 םאנטאס־ םיט קאײדער זײדע^ די אויןי

 באויע די אויף געשטיקט, באוםמז טישע
 בא־ זומער־םײגעאעך גאארענע סים היט

 םוטערװארג, האסטבארע די אויף ׳פוצט
 אעדער. װײכען םון שיך הויכע די אויף

םרעוד די אויף טאן קוה א װעאעץ זײ אז

ױנייאן־רמבײ.־ דער
 סטײװע• אין ציםער, זײטיגען א אין
 א אפגעהאאטען ווערט קאםינא, סאגט
 םארזאסעאט זײנען עס סיטיגג. שאפ
 פירכמג א פון ארבײטער הונרערט א ארום
 דער םיט געסעטעאט װאם נאר האט װאס

 פון םאדערונגען אאע נאכגעבענדינ ױגיאן,
 ארבײטער, ידי צװישען ארבײטער. די

 אויר םאיאן איז אידעז, אאע זײנעז װעאכע
 מעהר־ די אבער מענער, צאהא געװיסע א

םרויען זײנען םארזאםעצטע די םון סטע

 אזוי איז װמאכע עווענױ, םיגםטע די |
t p םון געװארען באשריבען און באוונגען 

ti ,דורך שען אזוי איז װעאכע •אעטען 
 דורך און נעגײדען װאװדערבארע ומזרע
 די םון אױיס םאײצט װאס :<ומסום$81

 זי סטאר־םענסטער, די םון און מו1
וועא מענשעה אויסגעפוצטע זאטע, ׳איכעאסםאאטענע איהרע געעםעגט ברײט אט

?אסנד די איז אײנגצוױיןעאט זײנען כעםארשירעני די אויפגעכאים *ח  אד־ ווערמ שאפ־םיטינג דאזיגער דערניט? צײט קיח חאסטו װאס
 עאטערע אונזערע םון אײנעם םון רעסירט

 מענש א איז רעדנער דער ױניאךפיהרער.
 משכיא, א איד א יאוזרען, םיםעאע די אין

 גע• יאהרען ױנגע זײנע אין האט װאס
 און ישיבה, א אין רוסאאנד אין אערנט

 הוק א בגנבה אויך הײנט נאך כאפט ער
 פארזא״ די צו רעדט ער מדרש. א אין

 זיך היצט ער גמראײניגון, א מיט םעאטע
 די מיט הענט, די מיט זשעסטיקואירט און

 אײ עכט אן אויף ?אפ םיט׳ז און אקסאעז
 םח וױיטער ביסעא א שטײגעד. דישען
 אמעהיקאנער־אידישע צװײ זיצען איהם

 װאס קינדער, ױננע גאנץ נאר םיידיצאך,
אידיש. װארט א ניט בײדע םארשטעהען

 אין פרעגם — ער? זאגט װאם —
צװײטער. דער בײ אײנע ענגאיש
יע־ ענםפערט — ניט, װײם איך —

 און יוניאז־ראבײ דער זײז מוז ער —׳ נע,
 סעמא־ צום *פרעיער״ א אונז זאגט ער

םענם.

 איז װאס טאג זו;יגער דער וטרײסער.
 אאע־ האט םריהאיגג, צו נאהנם *זױ

שאײ־ נאאדענע אין װי *יגגעװיקעאט

 סאאפען עאכע1ו און זאכעץ אוהסום בארע
 און געשעםטען רײכע די םון םירען די אפ

 נאך. און נאך ורײנצוכאםען4 זיך יאגעז
 אויך זײנעז די אז זעהן, װעט מאסע די

 ;זײנעז זײ װי םענשען אזעאכע פונהט
 און״אז זעהן, אאעס דאס וועאען זײ אז
 א צײט האבען דעם צו נאך װעאמן זײ

 אר־ דעמאאט, אויך... טאן צו טראכט
 סך, א איױ װעט דעםאאט בײטס־געבער,

 זײער ,נאכצוגעבען זײ זײן שווערער סך א
םאראאנג... גערעבטען

 א מים הויכער דער איבער איחם סריטט
 ארומשאיא־ דא װעט מען קוא, באםאוחגן

 דו טאן, בים א אױך. אונז אהן זיר פען
 א גענוג איז דיר םאר דו, הערינג, דארער

 מען װעט דארט דיר, איך זאנ סום, ביס.
 םעאערעא הײסען אזא ארײגעסען, אזוי זיך

 קישסע, געםיאטע שטיקעאע א און בארשט
 םאטײטקע־ סיט םאײש נעבראטענע איז

שנעפסעאע... א און שטרודעא און אאך
 באגאיײ םײן מיך טוט — !סום —

מינוט א אין ארעם. בײם נעם א טער

m צאם־ אן רזויבט אנבאיק ערשטען *גײם 
pirtlM םאאען זיר װיאט עס און הארץ 

 מענשען־םאסע, גרויסער דער םאר ןןיאים
 םאר פנים׳ער, איכטיגע די

 םיס, ױנגע די םאר אויגען, !״יגאישצענדע
 םו־ םון טאיןט צום װי מארשירען |»ס

 אוי־ די םיט באישצעז עס ^דסאאנגעז.
m m און װארים װערט נשמה דער אויף

HtEfjl םאר ערשטע די אװעק געהט עס 
jxpfi כעאכאכ־ םון מיעד אויג דאס װערט 

YHl' j M ־,םאר די םאאען אן הויבט עס 
 וועא- פנים׳ער די שטיסוננ. *ישום׳םע

par אײנ־ װי אױסנעזעהן, םריהער חאבען 
 דעם מיט באשײנט גאאד, אין ||^ןי<עאט
 הויבען אעבענסאוסט, און יןאםוי םון

l i|« זײנען מםתםא װאכעדיגער. ווערען 
W" די אב אויך םאאט זײ בײ און םיעד 

 הוי־ פנים׳ער פארשאטענטע |#*םוננ.
סא־ דער צװישען ארױםװײזען אן ?יך
פנים. א נאך אט און פנים אײן אט

 גןאםסםסאוסםיגקײט און םרײר די טימ
piװײב זײן װעגען געדאגק רער אויך וםט 
■a ״עס קינדעראאך. לןאײנע צװײ די 

f p j‘ װינשט אנהאאטען׳/ ניט אאנג נאר 
 ניט ער האט אפגעשפארסע חײז שטיא,

 זיײ און איהם זאא עס מורא, האט *ר
םעה־ ניט נײטינסטע דאס אויף איעבע נע י

 נדר בלי גון פון םארצײכענט און אויפגעכאםט

!קען םשה א װאםאהן,לאנטש אדער םיט שטדגדען 4̂
 א דרעסםאכערין, איטאאיענישע אן

 זיאבערנעם א םיט פרוי מיסעאיעהריגע
 נאך מים זיצם הארצען, אוים׳ן צאם׳א

 ׳שאפ איהר םון ארבײמערינם עטאיכע
 םייד־ אידישע עטאיכע אויו זײ צװישען

 גאךץ ארעגדזש אײן שײאט זי ,און אאך
 אין םאנאנדער זײ טײאט און צװײטען

 ארומימג אאע צװישען חאחים גאײכע
 נע־ א אין זי דערצעהאט םעשה בשעת

 שעח־ א םיט אבער ענגאיש, בראכענעם
 םיט האם באס איהר אזױ וױ םיםיס, גער

 נים זאא זי אז אײנגע׳טענה׳ט, איהר
 די סטרײקערס. די םיט ארונטעמעהן

 נעזאנט, איהר ער האט ־־־ ױניאן גאנצע
 דזשואיש דוירםי אװ באנטש א איז —

ענערקיםםס*.
 צו םאראינטערעסירם זיד האב איר

 אאזט באס. איהר טון נאםען דעם װיסען
 םשה הײםט באם דער אט אז אויס, זיך
 שוין איז נאםען צװײטער דער נאר ק...,
 אזא אײך געפע̂א וױ װיכטינ! גיט
-. - ' ה? מש

האור״?
װינ־ א אין טישעא קײאעכדיג א ארום

 זיצט האא, בעטהאװען גרויסען םונ׳ם העא
 דיםקוטירט און װײסטםײקןגרינס גרופע א

 םארערונגען און םראנען םארשירענע די
 א םטרײה. דזשענעראא איצטינען םון׳ם

 צײם גאנצע די איז װאס נעגער״מײדעא,
 אין יעדען געסוקט האט און שטיא געזעסען

 קוראזש םיט אן זיך נעהםט ארײן, פויא
 ארבײטס־ 44 די צו פרענ, א טוט און

 די םון פאדערט ױניאן די װאס #שמונדען
 אהן אדער טיט נערעכעגט ווערען באסעס,

חאור״. ״אאנטש דעם
 ענטםערט — טײערע, םיין נײז, —

 אבי עסען^ — םיידעא, אנדער אץ איחר
 ארבײם, ?ײן ניט איז וואס, דא נאר ס׳איז

 פון שטונדע די און ;פארגעניגען א נאר
 ארײנגעחד ניט װערט שאינגען און סײען
ארבײטם־שטוגדען. 44 די איז כענט

* ♦ * /
קראנק. משאפלין טשארליי

 אויםגעזעצט זיינען האא אנדער אן אין
 םרויען, און םײדאאך צאהא א יןרײז א אין

 אסאסיאײשאן־ גרויסעז א ארבײטער״םון
 אנ־ ;דיםהוטייעז רײחנן, זײ און שאפ,
 װער ביך, א װער אײענען, און זיצען דערע

 אנ־ ױנגןג גאנץ א םרױ, אײן צײטונג. א
 אן הפנים שװארצען, סאמע אין געטאן

 דרעם־ הינדערש א נעהט און זיצט אאמנוז,
 פון םײדעא א שטעהט איהר נעבען סעאע.

 ״אאאײ רויטען א סםאקעט םיער, יאהר א
 זוכט זײטען, אין/אאע מוקם און פאפ״

אויגעאעך. נײגיערינע איהרע םיט עםיצען
 טשאפ- טשאראי איז װאו ״מאםא —

 טשאפאין טשאראי גזגזאגט ;האםם איז?
!קוםעז ט׳דא

 טשאפאין טשאראי דאראינ̂ג נא, —
 ער ״סיס״ איז ער הײנם. תוםמן ניט קען

 ענכר — !סענדי צוםיעא געגעסען האט
 חיי״ א א« •רעםם איז טוטער די םערט

קעיעל. באאנחנן קינד׳ס אויפ׳ן קוש סען

באם. יענער ניט
 קאםינמג פיקעט דער םון אםיס אין

 א ארײן םאאט האסיגא, פראגרעס אין
 אויס זעחט װאס םײדעא, א סםרייקערין,

 אויםט זי ״גרינע׳/ א גאר נאו זײן צו
 ̂אםי• דער םון טשעדמאן צום צו גאײך

 םיידאאך גרופע א אז דערצעהאם, אח טע
 געתן צו זיר קאײבעז שא• געװיסען א םון

 געהערט אאײן האט זי ;שאפ אין צוריס
 צו אפגערעדט זיך צװישען תאבען זײ װי

̂. צום צוזאמען אאע געהן באם
 דעד מיט םיט שיקט משערמאן דצר
 זעחן צו קאםיםע, דער םון אײנעם םײדעא

געםינען און םיידאאך די  זײ וואוהין או̂י
געהען.
 — ? הינדער איהר, געחט װאוהין —

 רי געטאז םרעג א קאפױטע־םאן דער האט
 גרינע די װעאכע אוי^ םײדאאך, גרופע

 זײ• וועאכע איז אעעװיזעה האמ םײדעא
 פאר- און גרײט אננעטאן נעווען אאע נען
אוועקצוגעהן. טינ

 ״רײר״ א נעהםען געהען םיר —
 ריווערםײד צום (אמניבום) *באס״ אוים׳ז
 שאפ־ אונוער נעזאגם האבעץ םיר דרייװ.

 א דרײ צור*ן זײן םיר׳ן אז משערםאן
 בתמיםות םײדאאך די האבען — ״זײנער

 אעצ־ דער מאן. סאםיטע דעם ערקאערט
 אנגענעהם^ אן געװאונשען זײ האט טער

 מײדעא ״גרינער״ דער און אוסט־רײזע,
 דער נימ איז דאם אז ערקאערם, עת האט
 ^באס״ א איו דאם ;םײנט זי װאס באס

 געגעבען איהר ער חאט — רעדאאף י1י1א
 אײן סאר וחגאכצן *n* — םארשטעהן צו

 אוײ נאנץ ארויוי מען קריכם צעהן״שםיק
 דער אימר דורך זיך פאהרט םען און בע\

 דמחגרםיי׳ד אדעד צוחןנױ םינםםמר
דרײװ•
 אביםעל זוך האט םײדעל נרינמ די

 ׳*עגומן צודיש אח״האם םארשעםמ
k בוד• רוסישמ איחר ם*ר

*:j םעהר־ די םײדאאך. גרוםע א געהט אט 
 אוי־ שװארצע מיט םײדלאך, םסעאידישע

*jpi זײ םנים׳ער. םארזארגטע איעבע, און 
tpnfp איינ־ שיך, אײנםאכע איז אעעטאז 

 יעדע מאנטאען. אײנפאכע און •אמן־חיט
n frw i געװי־ א װאך אאע צאהאען מוז 

n אדער עאטערען ארעמע אייהחג צו סוםע 
 אין זיך םאאנטערט חשבון׳ דער *רובים.

 אנ־ ניט אאנג נאר זאא ״עס :םוח ^וגגען
 װיאט מם קומט, םריהאינג דער חאלטמן.

w עס און לואסטױם. שעהנעם א #זױ 
 גיטא׳/... איז געאד און #טײער אזוי ̂קאסט

 אין׳חארץ וחנשט איכטינהײט ןזניגע ;ךו
̂ען, *יכ־ דאס מאנט צי םאראאנ

מ י סי  זײז אעבען םון נאאנץ דאס און »
אױםצןנעמעחג־ אין נאר וואס פאר

אאע־ אוױ און אן וײ m זעהט
?... שאפ אין זײ ||«ומנקען

* ■■ -י

 םאן k צוםעלינ איז באנצײטער ן־י>םײן1
<|e ̂ו& בצאנרען א  א זעהר מים און ה

wreMH נײםט

באנעגעניש. גליקליכע 8
 דאון־םאון נרויםע די םון אײנעם אין

 םאצ• אםעריקאנער אז ארײן קופט האצם
 צוריסנעקוםען טענ די איז װעצכער דאט,

 1אי היינם ערשט איז און אײראפא םיז
 םון יארס נױ אין אננעהופען פריה דער
 רא זוכם ער סאוט. דער אין קעם« זײן
 וועצכע װייםטםאכעריז, א װײבעל, זייז
 יאחד. א איבער נעזעהן ניט ישוין האם ער
 ,סור• א 1מאכע נעוואצט איהר האט ער

 נע־ נים דעריבער איהר ער האט םרײז״,
 סױ װעט ער ווען םאנ דעם נענוי שריכעז

 םען האם ױניאן דער םון אםים אין םעז.
 וועלכען אין ׳פא■ דער אז נעזאנט, איתם

 םםרײס, איז אי«ט איז ארביים, וױ\ב זײן
 אנחד די םיט צוזאמען זי װעט ער אז און
דא נעפינ׳מ ?א■ פון׳ם אחנײםערינם חנ

 «עהן w ציעב האט קר
j ר״כעם;אירעאצ און שםיםונפען 
)B, אומ^טינט, מען יוערט אין 
 װאלם מען וױ אזוי בליה וײן ו

 םארברעכער. סורא׳דינער
 — טשאןלי׳) ,חעלא ן״ מסי ̂א

כױר. פארןײ, שטינמן yuv ץוױי



ן

 אביםעצע נאר זיך ר״אם דארא ווײ
 צםװאס נאר זיך האם n וױ אױסגעגרינם,

 צעבענם־באדינגונ־ נייע די םיט באקאגט
 צע־ םונ׳ם שםורם דער וועצכע אין גען,
 האבעז ארײעעשאײדערט, זי ׳האט בען

 1אי באזעצט םעסט זיך אםביציעס צוױי
:נשםה איהר

 ביזנעםםאן א װעחנן מוז םאן איהר
 יזזידה בת געראטענע שעחנע, איחר און
דאקםאר. א םים האבעז חתוגה מוז

 אין זײנען אםביציעם צוױי דאזיגע די
 געווא־ געשםארקם םאג צו טאג םון איהר
 אױם־ אן געווארען זײנען זײ ביז רען,

 אײ הײציגער א צױדענשאםמ, פחגסענדע
עקסטאז. רעציגיעזער א דעאצ,

 ציים יענער אין געווען אלט ״איז זי •
 איהר םיז דרײסיג. און צוױי יאהר א

 וועצ־ אין פנים, בצײכען אפנעצעהרטען,
 גרויסע צװײ געצעבט נאר האבען עס כען

 דער־ געקענט םעז האט אױנען, שווארצע
 שצהן. אמאצ גצזוען איז זי אז קענען
 אםא־ איהר באדויערם נים האם זי אמר
 דעם ורענען האט און מעהגהײט ציגע

 גע- האט זי װאם גערעדט. ניט היינםאא
 זי וואס פון און וױסען זאצ םע װאצט
 איהר נעויען איז געחודט, כסדר האט

 הײם. דער םון ״אריסםאסראטישקײם״
 ;אײנעם יעדען םיט גצייך ניט איז זי אזי
 איכד ביי נעווען איז הײם דער אין אז

 אז ;רעדצן צו איהר טיט כבוד א ציכען
 גע־ תמיד מעז האט עצטערעז איהרע בײ

 צו אז משרתים; און דיענסטען האצטען
 אראפגעבראכט םעז האט חתונה איהר

 םאן איהר אז ;בארדיסשעװ פון כצי־וםר
 םון אגענט אז הײם דער אין געװען איז
 קאם־ םייער־פארזיכערוננ נחנסטער דער

פאני.
 אימיצען םיט •נאר זץ־ וזאט זי װי

 גע־ באקאנם באצד איוזם זי האט צורעדט
 איז םארגאנגענהײט, איהר מיט מאכט

 ענ־ זי םצענם בא?אנטע נעהנםערע פאר
:שסײכעצ איראנישעז אן םיט דיגען

 'העםדעצ- א מאן םיין איז דא ״און
 א נעהםען קינד םײן און נעהער

 וחד דערצעבען ניט הא? לןצאוקםייסער,
שונאים!״ םײנע אצע עס לע\

2.
 מאסע איז סאמוא< םאן, .דארא׳ס

 טאײנעם דעם אין הײם, דער אין געווען
 טון אגענם אן וואחאין, אין ^טעדםעאע

 אבער האםאאני, םייער־םארזיםנרונג א
 איתט האט וואד א רובעל Dpyt װי מעהר

 איז ער אײנגעבראכם. ניט אנענטור די
 נגידים אפנעהוםענע םון הינד א געווען

 שטאט, אויםהאאטען געםוזט האט און
̂טעז כסדר ער האט  באר־ אײז איז געהא
 אס־ איניןםאיכער קײן חסדים. גםיאת גען

 איהם מען האט נעווען, ניט ער איז געבער
 און *ײוזען, אויםגעהערט צײט דער םיט
 ער איז שטאט, דעם אויםצוהא^טען אום

 םשכנות, פארזעצעז צו געצװאונגען געװען
 ער ורןז דער.טאג געקוםעז איז עס ביז

 םארזעצעז צו װאס געהאט ניט שוין האט
 אין באװײזעז געקענט ניט ?יך האט און

 נים איהם זאאעז מענמען צעהן אז נאס
 אוועהמד ער איז חובו̂ד הײז מאהנעז
 מויז איז וועאכער שווער, צום םאהרען

 האם נגיד, אפגעקוםענער אן נעווען אויך
 הונדערמ צװײ איה̂נ בײ אױסגעװײגט

 אמע- קײן אוועסגעפאהרען איז און רובעיצ
ריקא.

 םײער־ דער םאמואי^ װי אזוי
 סעם געײארצז איז אגענט, םארזיכמרונג

 אימאנצעז ער איז העםדצל־נעהער, דער
 עםיציכע אין םארביטענער. א געװאחגז

 אײננע־ אזױ זיך ער האט צײט װאכען
 אי/ עס אז לאגע, נײער זײן אין אעבם

 איהם אין דערקענען צו געווען אונמענאיך
 הינד נגיד^ א געווען אםאא איז ער אז
 איבעתע־י און געםוכדפעמ ?יך האם און

 םעהר ערנידערונגעז אאעראײ טראגעז
 אויםצוהאא־ יאהר פוםצעהןי אין װי

 שצהגעם א םון ^טאם דעם מען
 אם־ איז המגות אלע הבית. בעא

 א דורך װי זײנען הײט דער םון ביציעס
 ער װי שנעא אזױ זJװאו^^rפאר

 הײ־ דעם דך פון אראפגעוואדםען האם
 סאםו־ האינגענדען םוב׳דיג ױם ם"שע\,

 װאמד פשוט׳ער, א געווארעז איז און איא
̂ער. דער סעם דיגער  אין הזןםדעא־נמ

 אםעריהאני״ צוםאיסםעז צױןנײםשעז, זײן
 א אאגדסםאן א ווצאמן ״םוט״ שע\

 םאר םארקויםט איהם האם חגגם־פעדאער
 הארםען דעם אין אזן םצנם, דתיסיג

דער־ רואס האפעאיוש *ײעעבדאכענצם

 צוגעגעבען איהם האט אאנדסםאן זע?בער
 אויסגזד סאםואיא האם יחנזענט, אאם
 קאײנ־ גרינע אנדערע םויזענדער װי זעהן

 ער האט אזוי און קבצנים, שסעדםעצדיגע
 אכד חעכסטע זײן געםיחאם. מאקע זיך

 שנע• א ווערען צו געוחנן איצט אי* ביצ;ע
 אראפ״ ניכצר וואס און אפרײטאר אער

קינד. אײגציג אײן און וױיב זײן ברעננען
 גיט ער איז אפריימאר טײן.שנעאער

מר געזואחנז,  צײם יאהר האאב א איז א
 אאנדסאײט םיז היאף דער םיט ער האם

קינד. און װײב זײן אראפנעבראכט
pp גע־ נים נאך ער האם אעבען 
 אויסזיכטען געהאט האט ער אבער םאכם,

 חשכרן דער און בארדערס עטאיכע אויף
 הכנסה דער כױם אז ״?אאר געײעז איז
 סיט אםיאו ער װעט בארדערם די םון

 קענען, אױך פארדיענסםען ?איינע זײנע
בהרחבה. אעבען

 אז ארויסגעשטעאט זיר האט עס און
ריכטיגער. א געווען םאהע איז חשביז דער

 סעם האט געקוסען איז דארא װען
̂ןי רוםס דרײ אננעגרײט געהאט שוין  או

 הענדיגער סע?אנד םיט סטריט אודאאזו
 סעם Is* בארדערס םיער און פוירניטשור

 </[־ העכסטע זײן װי נעםיהאם זיך האם
 נעײארען. דערנרײכט איז בענכדאםביציע

 מאכם אעבען א״ דא, איז םאםיאיע זײן
( םער^װאםנאך?

3.
דא־ האט װאכען עטאיכע ער׳שטע די

 צוםריע־ אזוי םונקט זיין צו געשײנם רא
 איהר וױ אפעריקא אין לעבען םיט׳ן דען

מאן.
 פאר- םארחאוחנט, בםדר געוחנן איז ?י

 אזוי םאר װאשען און טאכעז שםײעט,
 טאא צוואנציג אראפאױםען םענשעז, םיעא

 זאכען, םארשיעחגמנ אײנשיםען םאג איז
פאר־ די םון נעםען די זיך אײנ׳חזר׳ען

*

דערלעבם עס ד האם
קארנבליםה. פון

 אינ.א װי סאג גאנצען חגם נענאננין
 אנחחנתע- ױ איז בײנאכט איז טשאי
 דער׳חרג׳עטזג א וױ בעט אוים׳ן םאצען
 אײנגעאעבט אביסעא זיך האט זי ווען אבער

 אױסמד זיד זי האם #טוםעא דעם אין
 צױ אנגעהויבען זיך האם און טשאדעט

 צופ און אעבען אײגען איהר צו סיהעז
 נעבױ־ זײנען דאן אנדערע. םון אעבען

 אעבענס־אכד צװײ איהרע .געװארעז רען
 טאג יעדצ! םיט זײנען וועאכע ביציעס,

 ביז געװאחנן, שטארקער איז געװא?סען
 גאנצע איהר אויסגעםיאט האבעז זײ

נשםח.
 םעם האט אהײם, ?ומענדיג אײנםאא,

סארװײנט. װײב זײן געטראםעז
אויסגעגרינ־ זײז פראגע'אין זײן אוױי

 פעדער?״ דער איז *װאס אידיש: םען
 פרישען א םיט געענטםערט איהם זי חאט

געוױין: םון אויסברוך
 מע״ אזא םיט אסעריקא אױף ״ס׳מזא

 פאס- םאר װעש װאשען זאא ך י א דער.
 אונטערטראגעז זײ איז בארדערס הודנע

 שםײ גאנץ קײן האבעז ניט און טהעע די
 װי גאס אין ארויסנעהן און בײנ?עא קעא
 אשר דארא איה םטאטניע, ניע די

 צוםרי־ געוועל װאאט איך ׳יא ? אײב׳ס
 זשע? װען פאאגען. צו אזוי 1זין דען
̂ית. א פאר עםעם, םאר  אומ־ אבעד תכ
 אוז םארשװארצט אוםנישט און זיסט

דארא. ניט ׳נײז װערעז, אויסגעריסען
 האט — דארא, דיר, מיט איז גאט —

 אםע״ אין אײנשטילען. גענוםען זי ער
 הײםישעז דעם םאתעסען םען םוז ריהא
 פאא־ םיר װי םענשען שעהנערע יחוס.

 נאך ס׳איז. צײט. ערשטע די אזוי זיד גען
 א םאכט םע דערפאר, דאנ?ען צו נאט

 םעהר םיך וועא איך שפעטער, אעבען.
 װעט ראזעאע ארבײט, דער איז אײנטרײען

ארבײטען... אגהויבען
 היסטע־ א זי האט ־־- !אויף הער —
 צס זאי איד — נעםאץ. ?וױםש רישען
 זאא ראזעאע אז דעראעבען, ניט במסער

 געהן װעט ראזעאע ארבײטעז. אגהױבעז
 ײי אן מיד ?ו?םטו װאס ס?וצ. האי אין

איך רעד. איך װאם װײם איך ? משוגע

ליעדער צוױי
•ערלםוטער. ם. פון

נאכט. שװארצע די
 געשט«נען, לאנגע « איז נ«כט די
 J — םםאלע װי שװארצע, «

 :פארשטאנען חאחנעז אין יעדער ם׳האט
כהלח... די קוםם, זי

 געלענען פינםטער איז היםעל דער
ת אױןש ע  טאלען, אויף און כ

 ווענען פארלאזענע די אויף און
געקװאלען... האט שד דער

 געפילדער און רעש םים פלוצלוננ אץ
 :אננעםלױגען צונ « ׳ז
 װילדער א צערייצטער, » לײב א

אויגען... גלאנציגע םיט
 קאנורע פון נין־ אויןו איז םענש דער
 :נעקראכען םורא אהן

 בשורה פרייד׳גע טעכטינע, די
זועבראכען... האם נאכט די

ער ער ד ט ױ םארגען. ר
 באוױזען, פרײדיג זיך האם זון די
טע א נייע, א  — תי

 שפיזען גאלדענע םיט באשאטען
;ברײטע די ווענען, די

 צעװארעםט און צעםישט םענשען, די
— רױטען דעם נזארגען, םון
 אוםארעמט און געהאלזם חאבען זײ
;צװײטען דעם אײנער זיך
 געזונגען און געטאנצט האכען זײ

 פלײטען, און פויקען םיט
 געשפחנגען אנטקעגען האבען זײ

־ ;רויטען דעם םארנען דעם

 םרײדען פון און נליק פון זײנען זײ
• — געווארעז׳ משוגע

 עדן, גן *ום װענ דעם זײ װײז גאט,
..1 וואהרען און קלאחחןן דעם

»ײעדען
 1 םקול וזפי אין נעחן

 שתאים אלע אח שײד. םיש׳מ
?וימנדינ. וחמ־ע; וע*ט

 האט — יא, הם, —
 פרוי׳ם יייז געפעלעז הויבען
 *— ענםשלאםענחי^ פעםטע איהר

 « ? ביזנעםםאן א םען ווערט אזוי וױ
שפראך. א אהן עאענר,
 הא< קאיאםשע יאנתעצע אז —

 mom ביזנעסםאז, א ווער<ז קענט
 חכםח; די פלײנינסייט א קענען.

 אד*■ זעח איד וואם קענםעכים דאם
!ביזנעםציים היגע

 דזרצעחלם איהם האט זי און
 א שכנח א דורך אויסנעפונען האט
 קכע■ אזעלכע — פאזםאנםור םיז

 זזא םת גים םע וואם — צוארבײםען
 א צאהלט מע אח אהײם ארבײט די

p נעהם מארנען און ■רייז, טען i  n 
ר ארכיים. נעהםען
 ארב אננעהויבען האט דארא און

 כאו און םאנ נעארבייט תאט זי טען.
 שו תונדערט איז מחות הונחןרט וױ
 w סיער םון טיױואלים. הוגדערט און
 ב״גא *וועאןי ביז אין־סנר־םריח נער

 פאר*י« חאט «י נעארבייט. זי האט
 1דאלא דרײםינ און צװאנצינ אח םינןי
 V( אין געגאננען איז ראזעלע ײאך.
 ביז» א נעװארען איז סעם און םקול
< ט«ן.

 ו חאגען קינד דאם און סעם ׳ווען
 נע* נאך דארא האט עלאפען נעאענם

 זוי) קינד דאם און םעם וחגז כייט.
 נעזעכ ׳פוץ דארא איז אויםנעשטאנען,

 שםונד םיער פון *רכייט איהר ביי
 ר האי־םפול, אין גענאננעז איז ראזעאע

 ו שעהנסטע דאם נענעסען האט זעלע
 m נענאנגען איז ראזעלע בעםטע, ראס

 Li!M ראזעלע נעלער. און פארטיס
 Mptt און שץחן און הויך װאקסען

 שער די נעםאכם דארא חאט ראזעאע׳ז
 נעזווואו זי האט םעם׳ן פלײדער, םםע
 אנשנמ און נעט אנגעטאן נעהן צו נען
 ביזנעםםאן א סאר פאסט עם ,װי דינ,

 נישט^ נאר ,דערװײל״ זי האט אאיין
 ט .דערײייל״ זי האט אליין װאלט,
נעא זי האט אליין געדארפם. נישם
בײם.

גט

 הא► א איז דרײ אװע? זײגען עס
יאהר.

 אחײם ראזאצע איז אײנמאצ
דערצעחצ^ האט אוז באצצ א םין

דארט Tt חא^ ױ אז םוטעו/
 צעחננט \ואם באי ױנגעז א םים

 יאחר, צװײטע דאס שױן דאקטאר
 םאר ״שײיזי* גאר איז באי דער
זעהן. זי ארוים?וםעז וױא און

 אנגעזאו דארא האט מארגעז אויף
 רמ שעהנע םיער דיגגעז זאצ ער סעם׳ן

 אויםםעבליר שעחן זײ און הארצעם אין
 צו אווע? דינעז צאזעלע׳ז םיט זי און

 m באשנמנצט האט זי און דרעסמײקער
 k קינד םאר׳ן אײנס ?צײדער, שעהנע
אצײן. זיר םאר אײנס

 אנגעטן װאוינונג, נײעם דעם איז
 שעו א אין האבען ^ײדער, נײע די אין
 אויפמ ראזעצע און דארא אװענד נעם

 po דא?םאר. צו?ינפטיגען דעם נומעז
 פאו געווען אינגאנצען אװענד יענעם איז

הינטערגרונד. אין רוקט
 n איז דאהםאר צוקינםםיגער דער

 איבעו *pp ניט םיאוסער, קײן ניט װען
איעעי יעהריגער צוואנצינ געשםיצטער

ארויסגעשטעצ( זיך^כאצד האט עם
^ א טאקע איז ער אז םי  צאנדסםא ש
 אױסמ זײ האבעז שםעטער אביסעצ און

 צוזאםען עצטערען זיינע אז םונען
 צי און שװער ארבײטען שװעסטער צװײ
 דערצעמ צו אבי* ?צײ די זיך םון הען
 «t װעצען צאנג אבער נחת, א איהם םה

 ip ױ' און אױסהאצטען קענעז גיט דאס
 t ״גצצענענד»ײט״ א אויף ארוים קען

 אי װאס םשא דער םון באםרײט ווערען
כתות. זײערע איבער

 נאםירלי] אי? ״נעצעגעגהײט״ דאם
 1איגנזן דאם װען אװענד יענעם געתוםען

 ראזע ^ויזיט ערשמעז זײן געםאכט האט
 ארמ װאכצן עטציכע אין עצטערן. צע׳ס
 מי& שזעך א געװארען געשצאםען איז
 1צ ־עי־ אז באדינגונג שטרעגגער דער

w ^ r p*אויסנעהאצטעי םוז דא?טאר ־ 
 אײנ^יםצנדין יהוצאות אצע םיט וחגרען
 קעשענעמעצם, און סלײר^ אםיצו

 וועם ער ביז עצטערן, כאה׳ם דער
דיגען.

ראס םון ערשט רארא האט איצט
 ט סעם׳ס ארבײמען. גענוםען
 a »ין גים נעחן אנגעהויבעז חאבעז

lira זײנע[ הוצאות די םען.



jo מסוזמ prow זײנען נואס חעגד, סײנע אױוי קאמגו n  fm
מאדפיחרס איחר םיט איך װאאט מדנסםקײט פואער םיט
נעש»תנך. אאננען
— אנגעהױבען. איו ױאאט אזױ — היזעאהער, םרײאיין —

 װיסענדיג ניט אייך, אױוי געװארט איך האב יאהרען אאנגע
אילײן. תנרםון

!כא-כא־כא
? אאבם װאס  נע- איך האב װיסעגדיג, נים אאײן — זי

 יאהדעץ. אאננע נעמנקט אח גע׳חלום׳ם אייך. איױי װארט
 פענסםער צום העגד די מנכם די אין אױסשפרייטען פאעג איך

 גמ־ ניט דארם איז קיע^ר — ק*פ, אימיצענס ארוםצונעהמען
 איך רדןי — !אריץ םירען. סײנע אין ?אאפט עסיץ ,וחנן.
 נאר ארײן. זי קומם ענדאץ־, וױיא, זיו, דערמרעק און אויס

— איצס אמגר טםא. דארם איז קײנער
!כא־כא־כא

 היא־ םרײאײן אינעץ, סשום׳ער א איז דאס אח־אי, אודאי,
 גרויסע ד$רצו האב איז אימעז צו איעב האב איך זעאהער.

 און איך אגרײדען דאס קענען איגענס וױםיעא םעהיגקײטען.
 מיך קענט איהר — זאנען אייך איך וועא אײנס נאר סינדערי

 און אױאקע מײז פאררױכער איך !נײז מיינע. מייערע ניט,
 טראכט. איך מאס ניט, וױיסט קײנער :זיך וועגען שםייכעא איך

 עס װען טײאםאא, טראכט איך. װאס װעגען ניט װײס קײנער
 גאויבען, צו שװער אזוי באטת דען איז װאאד. דער קרעכצט

 : םראכט איך און םענשען אױף pip איך ? הארץ א האב איך אז
* םיך. שסייכעאט דאם ;ניט דיך הענען זיי

 םיהר א און אםp דעם אױםגעהױבען צױטאמאא האט פאצא
אויעחגן. די םיט געמאן

 םארבײ- איז װעג דורכ׳ן אא•טpדורכגע האט בריטש?ע די
טויערען. אםענמ די פארבײ געשװעבם

 אאײז געווען איז זי םערד. די געפיהרט האט אינגעבאת
 פאר א םיט אײנגעשפאנט נעװען איז וואס בריטשקע, דער איז

פערד. רױטע ג^אנצענדיגע
 שא?עא א האט אינגעבאת און באגריםט זי האב איך .

 װאאם זי װי אזוי צוריקנעהאאטען, איז ?אאט האפ מיט׳ן געטאן
גע?ענם. נים גאנצען אין מיך

 הױוי אין געשטאנען דאסאאט גראד איך ביז װאס צו און
 און שםױועא הויכע די איז העמד, אין וזעמד! באויזען אין

הענד. ׳שמוציגע פױט דערצו
געגאנגען... ניט איז מיר
 אץ חאום איך אז דערםיהאט, איך האב םיטאמאא און

 םBאאpגע האט עפעס אויםגעכאפט. זיך האב איך איז ,8שאאו
 םונקט ?אאנגען, דערםראנען זיך האבען עס וױיטענס. דער אין
 דער אױ^ זאק א םון ארויסנעמיט וועחנז ?ײ ווען ניס, םון װי

צועאאנעץ. װערעץ זײ און ערד
 זיך קען עס *װאס ציםער. םײן אין נעאעגען בין איך־

געםראכט. איך האב — שאאף׳/ אין חאומ׳ען אאץ
 איך און ׳מםארקער אאץ געװארען איז קאאפצן דאס נאר

 םערד די ווענ. אוים׳ז םאד»רם בריטיש?ע א אז דערהערם, האב
 ואיא ׳עיד דער אן ?אפיטעם די מים גע?אא#ט שארו* האבען

בארג-ארויף. געווען איז װעג דער
 יעגער־בריטשקע. א אין געםראגען זיך האמ אינגעבארג

 הענד, צוזאמעעעאעגטע םיט אין אויםגעצויגעז איהר, אונטער
אא?ײ. דער געועסען איז
 םים נעקנאקט און אײצעס די געהאאטען האם אינגעבארג י
בײטש. דער

 פענסטער די םון ריכטונג דער אין געטאן קוק א האם זי
 דער באםערקט. טיך האט זי װען געטאז, שםײכעא א און

 דערםאנם האבען ?אאנגען דאזיגע די און גע?נאאם האט בייטיש
שאסעץ. ׳שװאכע װײטע,

 איך גענעבען. ״שמײכעא א ארן געטאן נוינ א זיך האב איך
־חאום. זאגדערבארען דעם אן דערמאנט זיך האב

 האב איך הויז. אין געבאיבען איך בין אווענד אין אבער
 דער פע^ען. צװישען זיך װײזען צו pc״n יפום הײן געהאט ניט

 וואונדער־ אונאויםהעראיכער אן מיר םאר געריען איז אװענד
 װען דאמאאט, ערשט אײנגעשאאפען ביז איך און חאום בארער

איזעאאמ. םון געםראכט האב איך צוקרעהם. זיך תאט יגאז תנר

 צװישען אונםערשיעד נרויסער דער j •;ױ
אוד־ אין ארבײנדיעריארע ע^שםער

ס;<;|| ארבײט־ צװײטער איהר אין סטרי
ײ ן חאראע^ אין *

ע ט ע י א גע־ זי האט יאהר עטאיכע ^
B•־ ■ U 'm חpv, אן מיט ברען, םיט 

n m i פײערדי־ א םון קוםם זחןאכער 
 זי אידעאא. הײאיגען א איז ;:₪^יבען

w  i ײ\ וועהטאנ, קײן געםיהאט ניס?
 קוסט זי אז באװאוסטזײן, דאס מידגײט. ;

ען ד ע ^ גרוי־ איהר צו נעהנםער םאנ ®
 םרישמ טאג יעדען איהר תאט

g U| ;םארצעהנשאבם און אדײגנעגעבע 
p וי האט איצם ענערגיע. איהר ir גע־

 זיך האט און ציעא איהר דערגרײכט bאf̂י«
 איז זי אפרוהען. געימנט ניט נאך דאך
pw םונ׳ם גרעגיץ דעד בײ גע״שטאנען 

צן ג ^י י ז ו ,^ !  די געהענט ניט האט ארן אאנד !
ת נ נ ח ו ^ ^  איז םאן איהר אריבערטרעטען. ^

 איז ראזעאע ביזנעסמאן, א געווען
 און דאהמאר, א פאר כאה א נעװעץ ^ויז

ט א מ . י | י # ^ ארבײטען. געמוזט אא״ו נאך |
אט ה  ארבײטען געקעגט ניט ״שוין ^זי.

&^,.צױס  דער־ האט זי כחות. םײםאיעע קײן י
װעה־ און הענט די אין װעהםאגען טיחאם

 איהר איז ראיה די רוקען. אין
| |  האט m און געװארען ׳שװאכער םאא *אע |
i^ M■ ברי־ שטארהערע אנטאן מאא אאע ואסהט 

W־ lfe 'E• און פארעאטערט געװארען איז זי 
 גע־ האט זי בײן. און הויט ^אױסגעדארט,3®|

 אױס איהר זיך אאזען כחות די אז םיהאט
אני־ ארבײט דער בײ אםאא װעט \י

|] # אוים׳שטעהן. ניט םעהר און מרםאאען ן
 געררען איז זי געארבײט. האט זי

j •. אבער זיך ברעכעז װאס נאטורען די םון 
k m-"ניט. דך גויגען

V ttrx fffyp ג ז> »  w »n  ■
#jrJr ט כ — חלוםות *זױנע אין םארבראכס t» ח)וב מ

 זײנ<ז טעג םײנע ניץ, ? זײן אאננוױיאיג םיר,געקעגם האם
ד ־• וחגג. זיחןר אין גקםאאסעז ז

 םון אווענד, א| אויוי אײנאאדוננ אז גע?ראגען האב איד
םאוגען. גראח

 צױ נעוחנן איז —־ אוםבאדינגט״ אײך ערװארם יא«א״
אײנאאדונ^ דער צו נזדשריבען

p וועט איחם ir תאב איך װארםען. צו אאמ אויס^םען 
p'p הויז מיק םארבײ םארבײגעגאנגעז איז חעוײ נינ^ *יים 

 רעגענט. עס םאנטצא. פאנםאסםימען א אין םארװיקעאם
 און געזעסען'בײם.ראיאא בין איך חנהי• זיך אײאם הערי

dpipw, אויפגע־ האג איך װעג. אוים׳ן געגאעעז איז ער וױ 
p םיט זיכער װאאט ער ווארום מפיאען. צו הערט 't װאכיגען 
 מײן םון קאאפען דאס דערוזערט אייר 1אי צוגעהערט זיך אויצר

 האם ער נאר געדאנק, זאנדערבארער א געווען איז עס הארצען.
שפיאען. אויםהערען געמאכטט םיר

געזונד ״זײט

יאגאווס^יי םרײנדי טײערער
 ו טון ערמײנוע דער םים

 אײער אונסצר טיג?ײט׳י
 נאו ײחן א אריזי ױר עפענט

 ארגאניז אונזער פון נע״שיכםע
 ז וחנרען םאסמריבען וחנט עם
 פו מטחןבען אח אעבמן רע

 ג׳ און אא?א*-יוניאנס, זערע
 ומ גאמזאימ, און גרויסע די

 אאײן םעגאימײט די געהאט
געשיכטזג אימענע זײער

 *ייכס נים אונז איז עס
 אױםצוטנג זיד בײ פועא׳ן צו

 א סיט איז וועאכע #״«אסט
 געב? אעגען ציס ממורם איז
 ו נאײך האם וועאכע און רען

 np אאע איכעתעאעבט ױניאן
 און דורמעסאכם חאמנז םיר
 או םאא יעחנז זײנען םיר

אײנםאוסרײמ און ׳שטארקער
 דאס אונז איז אײכם ניט
טעםים. אײניגע צואיעב

 געםיחא דער עױשטענס,
• חבר. טײערעז א םיט זיך

 אונאאחענג די צװײםענס,
 ג; אונז האט אאםט״ ״נײע די

 ו םרײ גע^ננם האבען םיר
 \ צו אױסדרו? געכעז מרענקם
 נעפיח און פױינונגען זיכטען,

 יאנאווםקי םרײנד יאך, וועם
 חאבצ] םיר ווען םארדענחען,

 אױםגעמנן דעם םים אז חאם,
 ו םיר בײט*ז ״«אסט ״נײצר

 א אױף א&:איחענגיג^ט
 ד אז יאסח איז עס ^יט״

 אבע נעםיהא, ענאאיסטי^ור
טצנ^יך.
 מורא די גרויס װי אבער

 ניט זאא אונבא^מימטע
 א בױר וױיא ירען,רצופ דאד
 t אױסעמעוועהנאיכער אן איז

 םון אינטערעסען די ווען צײט
 םארז גיט ?ענעז ׳שװאכע און
 װ געגעגען אױך מוז עס און

 w און אעבען דעם צו דרו?
 אאי ^וועסטער תאײגע אונזערע

צוזא כע

 האב — !אנםאן מען דארף םעניט דעם םון ?אפ דעם אויף
 1נעווע קעניגרײך. גאנץ א און pnp א — געטדאכט םיר איך

...bvp אזוינע וחג^ם חנר אוי^
 די אעעוײזציט אח ראיאא בײם געזעצט זיך האב איך

̂שצן  םיין אח ארײנגעררוננע! זײנען ?אאמען די און ?אאוױ
 באמעםטינען גע?ענם -זיך Tא האב עטונחגז אאנגע באוכג

 אאס״ אא-װיםענדעס, אן געװען איז ראיאא דער דערםיט.
 ציטערדיג און אוםרוהיג אן מענ^איך, א וועזען, פיהאענדעס

 את םרעהחמ זיםע די איהם, אין פארבארגען נעווען איז הארץ
 צרגע״ זיך האב איך הארצען. פיז געאעכטער וואהנזינימגר דער

 איד אח געםראכם איך האב ?״ אזוינס דאס איז *װאס הערט.
 נעהםען צו געװאגט ניט האב איך און דערישראהעז. זיך האב
האב איך מוט. נעפעהאט םיר האט עס אקארד, צװײםען דעם

?ײנםאאיהאב און

וגג)1(וארפזזע

 ?ײגע ניט שפירם איהר ותן כמג, די זײן זאאעז געבענמט
 באזיעם. און בענשט םאראאגנען אהן םעג די — פאדאאנגען,

 אין זוכתר שאםענדען שםיא שטיאעז, צום געגאיכען זײנען זײ
 טעג ראזיגע די איז ;אאעס באאעבען זײ םענשעז, םח הארצען
 םתכטבאר־ שםיאע די זײנען זײ ?ברים, אויןי רויזען װאקסען

 גע־ אימער איז רײכער דער און רײכטום, ברענגען זײ חײט,
 די װערען נעאױבט.צו פארדיענען עס םארװאס אט רעכט.

פאראאננען. אהן טעג
 פאראאמען, ברענעגדיגע הייסע, םיז טעג די אויך בעדשט

 םון זויםען די הארצען אין ווארפעץ זײ !זײ אויך בענשט
 אנשטאט באוט דא איז זײ אץ ;באוםעז װאונדעראיך־שעהנע

 דער זײנעז זײ ;םארנינטונג און טויט םון ריח דער האנינ,
 װאס שטורעם, א זומער־סאג, הײסען א אין שםורעם שװארצער

̂יצען ברעננם  םיאען זײ בויכיער. צוםויאםע ארויס רײסט און ב
 טעג די אױך ;שטאאץ םיט אוץ באשײדענהײט מיט אן אײך

נעבענשם. זײז צו װערט זײנען
 אין — ערישײגומעז, זײנע ארע אין אעכען דאם בענישט

 די און םױט דער איז הײאיג ;איעבע אין װי גוט אזוי טױם
איעבע.

םאראאננע!. אהן טעג כייר פאר אויך אנגעקוםען זײנען עס
 םענישען, װי צװײטע̂ן נאכ׳ז אײגער געגאגגען זײ זײגען שטיא

 מיט ארוםגעגאנגען בין איך ?ירכע. דער אין געהען זײ ווען
 אאײן געוחג; ביז איך ורען אםטםאא, הארץ אײכם און ווארעם »

אאײן. זיך איבער הארצעז אין געשםײכעאם איך האכ װאאד, אין
 דער אין דארט, נעווען איך בין צורי? יאהר םאר א פיט
 פון םיבער יעדע; מיט געאעבט האב איך וועאט. ברײטער

p'D .אומגעהוסט ניט מענשען, םימ געװארםען זיד האב נשמה 
 שאעכטס ווענינ ;ים צװײםעא אהן ;נעזעצען הײאיגע די אױוי זיך

 צו געאוגנען פארם איז צײם צו צייט םון אבער באגאננען,
נשמח. אתגמער וחןאכער-עס-איז צו םרײד ביסעא א כרעננען

 ניט זיך קײנעם אין זיך, פאי באויז געאעבם האב איך
אאײן. זיר םיט זיך באנוגענט און :ענויטיגט
 גיעמאיצ גע^אנגוױיצט, ניט הײנמאא זיך האב איך

* * נים.
 אפםפאא און נעכט און טענ פארבײגעגאגגען זײנען עס

םארשװאוגדעז. זײנען טעג די װי געװאוסט, ניט איך האב
 און הױז םײן pא ניט נעהאם ניט זײגער קײן האב איך

 גע־ זײגערס אנדעדע געגוג אבער האב טאש. פײן אין :ים
 פאר?. pK קוואא דער בויפער, די פון באעטער די זון, די :האם

 םיטען אין נאכם, בײ וױ אנדעדש טאנ בײ גערױשט האט ער
 זואאד־ארא־ דער אויך און םריה. דער אין װי אנרעריש נאכט
 אוסבאדייסענדססע, די און זימעד. א פאר געדיענם האם מאם

 -זײערע נעהאט האבעץ קאאנגען אוםבאדײטענדסטע, סאפע די
׳שטוגדען. באשטיפטע

 די םארגאנגען זײנען עס װי ׳דעם אן זיך דערמאן איך
פאראאנג;ש. ?ײנע געײעז ניט זײנען הארצען םײן א'| װען םע;,

 זיך האבע; סיר און פאצא צו געטאן פײוי א האב איך
 אנגעםאן םיר איד האב טייאמאא ארײן. װאאד אין געאאזען
 םעאד אין ארבײמער די םים צוזאםען אװעק און שטיװעא גרױסע
 וױצעז, נעזאגם ‘אהער־אײזען, נאכ׳ן םארשירט שטאאץ ;ארײן

 איך jnp אײמענעם א םח געטרונקען און טאבאק געשםעקט
 אעזען. איז כוך א נעהםעז ביבאיאטעס, דער אין אװעס םאעג
 באװאוג־ האב געדאנה, אינטערעסאנטען אן געםינען םאעג איך

 נעדאנס דזגם םיר םאעג םיםקײם, זײן שעהנ?ייט, זײן דעדט
np'1 א — איהם. פיט זיך ארומטראנען איז פארשטעאעז זיך

צושמײכעאט. זיך איז נעםראכט איך האב
פריהאינג. דעם םון נעכט די םיר םאר שמעהען ?אאר

 אז שטיא, אזוי ישטיא, װאונדערבאר אזוי געװען זײנען זײ
 געװמן זײנען זיי שטיא?ײם. זײער הערען געקענט האט טען

 שטערען. אונצעהאינע םיט באזעצט איו װאס םאטעט, װי שוואדץ,
 pK געקוקט און הויז מײן פאר נראז אין נעאעגעז איך בי\ אםם
 געטראנען זיך האט ריח הארבער א שטערען. די אויף חויך דצר
 װײהנאכטס־ גרויסע װי געבאיהט, האבען זײ קאשטאנען. די פון

 אויך האב־ען זײערע איכט די און אויסגעזעהן, זײ האבען בױטער
 גאנ־ אין געםאכט װײהנאכטס־בױםאעך, ?אײנע װי אױסנעזעחן

 םון דופם דעם אײנגעאכזעמט האב איך איכטמ?ײט. םון צען
פעך. אראמאטישען דעם אין סאאבײ פעאד

 היפעא. אין געהוקט און ריהען אוים׳ן געאעגעז איר בין אזוי
 האב אפשר ? נעדאנלןעז גאם׳ס מיס טח גאט׳ס דאס איז אםשר

 זיינע אויכמען עס װי געזעהן, און פח גאט׳ס אין געהו?ם איך
זײער און ׳םיר אויף נעקוקם האבמז שטערען די נעדאנקען?

 באי? אײן אין געזעהץ אײדען אזױםיעא
פאמעסען געקענט ניט פעהר איהם איך

 םאראירט װעאט די אווענד. דער זיך נעהענטערט עס
 םון װעאדער אפ.p םײן אין אױן* אעבען זײ קאאיחגן. איהרע

 אזנענדאיכקייט. זיאבערנע א ארן רעגענבויגען פון ים א קאראא,
 דדעהען ױי אונטער און פארסאכט זײנען אױנענדעקאעך םײנע

!כא־כא ,‘?אםעט^ זיך
 איעענעם םײן אויט װעאט גאנצע די גע?ענט האב איך

 ווי שוואדצע, טײכעז באשײנען: און אױססאאען פיר װיאען
 זיך האט םיר װי — פענשען גרינע היםעא, רויטען א ?ויאעז,

 אוכד דאס פאדוױרקאיכעז געקענט האב אין םארװאאט. אאײן
םעגאיכסםע.

r א אויוי טײוועא דעם אװע?צוזעצעז שװער איז עס » r 
w דאס האב איך נאר נאדעא, א םון w i* זזאבצן הגאה און טאן 
 יע״ באוועגעז נע?ענם האב איך אויםזעהן, קאעגאיכעז זײן פון

 נעקזמס האב איך םיר׳ פארבײ םארבײגעהן זאא עד אז האייא׳ז,
 אאץ, טאן נעהענט האב איך #רינג p>o אין ארײנזעצען ?ון די

 זעהונגען די געװען זײנען *שעהן אזוי נעוואאט. האב איך וואם
 גצמאאט ?יך האט םײאםאא אז אויגעז, צוגעםאכטע די אונטער

 וואהנזי- ס׳ארא — ווערעז באינד ׳יא ווערען. כאינד גאנצען אין
ארײן. תאפ איז אטאא קרכזען געדאנקען ניגע

 און אויגען די צו םאך איך בײישפיעא, צום — גוט, נו,
 ע«עם זעה איך אוםט. נרינאיך-בראנזענע זעה איך װארט. איך

 של*נס א םח םרוי, א םיז ?ערפער דער איז עס װײסעס.
 אויןי באי? וואריםעז צארטען, א ווענדעט מײדעא דאס םײדעא.

 בריסט. די בײ העגד די מיט שװײגענדיג ישטעהט זי ;םיר
 װארט. און איהר פון אויג/גן םײנע ארונטער ניט אאז איך
 קגאספע! זײערע באיהעה צו אן בריסטען די הויבען אמאא םיט
 םינגער די צואןיוען. צו אן זיר הויבען באוםען־קעאכען און
 װי באוכמז, רוײסע קאײנע pא באיהען נעהםען םרוי דער םון

y באוױיזען םיאך־טראפענס i .אױף אדעחנן די אױן^זײ n 
 ?אראאען־ דינע װי אויס זעהעז סאײצעס די אױף און הענד

 פרו/ דעד פון איפען די באיהען־אזיח פורפור םים צװײגאעך.
 באו־ גאארענע פון גיראאנדען אין םארװאנחנאט װערען האר די

 איחר איבער סאײצעס, איהרע איבער זיך צױשיטען און םען
 וואקסט טואפע nרישםאא־־באp וױ איכטיגער א ?ערפער.

ד סאי׳ איחי םון ארויס  באױע א ארוים װא?סט ?ני די םח אי
 עםענט איפען, די םיט באזועגם םרוי די טואפע. טאאענע8?רחן

 זיך רײסט שטעכתראינג אײנערp א םורכמאם, און אויוי זײ
< איחר פון ארוים  נאנצצ א — צװײםער א איהם נאך םו

 ארום זיר דרעהען וײ —■ ?אאיחגן םארשידענםטע די םיז םםאיע
 םאר־ םרױ די באוםען. םאיהענחנ וױ םרוי, באיהענדער דער

 דיאםעגטענע זײ אוי^ זיך װײזען עם און אױגען די מאכט
א\ן אויגען, די עםענט פרוי די בומשםאבען; נעה״מניםםאאע

 דעראעבם. עס זי האט ענדאץ־
 דאק• געװארען איז חתן דייזעאע׳ס

 ראזע־ םיט געהאט חתונה האט איז י
i ; אנגעהױ־ האבען געשעםטעז םעם׳ס

האב םעגליך,אײב״ארײן מײן אין געשמר^מם האט איכט
 הגי. די אױף איצט פאאען געדארםט איך װאאט געםראכט, איך
 צום טpגעשי װערט װאס קויא, א זײן געװאאט זיך האט מיר און

 רנע א אויף איך זאא הריך, דער אין pip איך ווען און הימעא,
 אראפ, צוריק םאא איך אײדער און זיך אפשטעאען װערען, טוים
 אזוי גע?וקס האב אי־ך און ארום. ארומקו?ען זיך ?ענען איך זאא

 רעגען א װי געםאאען זײנען זײ ביז שטערען, די אויף אאנג
 *שטערען, מיט םוא מח, א אויםגעציטערט. האב איך םיר. איבער

 איך האב דארם און הויז pK׳ זיך צו םיטגעבראכט איר האב
שטערען. די אױו* pip אח גראז איז אינ איך אז #ם'ט1גע׳חא

גאיא?יך. און רײך געווען בין איך
פאראאנגען. אהן טעג םײנע געװעזעץ עס זײנען ינע1אז

 א אין מעז1םארגעה איז פאונען גראח ביים עגד11א דער
 תרכ־ איעענארג איז נאכםיםאג זתטאג זעאבען דעם זװטאנ.

 שאאס. דעם םארבײ גריטש?ע יענער אםעגער אז איז געפאהרעז
 ;בײטיש דער מיט גע?אאפט םערד, די נעפיהרט אאײן האט זי
?אפ. םיט׳ז םיר 1צ געטאן ?*VPW » האט זי

 איך זאנדערבאר. געװצן דאס איז גראד העכסטע> ים׳ז1א
 pא נעווען בין איך איחר. םון געטראכמ נעהאט װאס נאר האב
pm א עפעס פארריכט און העםדp כערדען איז הויף דצר יף.1ה 

 האט ער ;געביידעס װירטשאפסאיכע די און שאאס דעם צמישען
 געװען איז עם זײם. בערגיגער דער פון יער1ט גרױסעז א געחאט
 אזוי האט זוץ די פוםט. און שטיא געורעז איז אאץ זװטאנ.

 געשגיטען און געגאאנצט האם אקער־אײזען דעי אז געאױכטען,
אױגען. די

 יגענע1אױםגעצ מיט ,pt דצר יןי1געאעגעףא זיך איז פאצא
 אפ־ האם ער באױץ אי ױיס,1 אי אױםגעזעהן האט ער אאפעם.

 זיך האט עס װעאכעז אין שאטען, אײככדבאויען א געשאאגען
 געבאינצעאט האט ער רויזען. ךײ\ pD האר יעדער א געזעהן

 אזוי בין איך נעשםײכעאט^י^אס זיך^ דאכם ,p* נעןו1א די סים
 גע״ pip א האב איך חגן1 ן1א ארבײט. דער בײ םגעשי?ט1א

 דער אז pv םים׳ן געגעבען ?אאפ א צר האט איהם, אױח געבען
 שםײכעא זײן םאר אדיגוננ1ענטש נעבעמען װאאמ ער װי אזוי ערד,
מיך. םיגט1ערם פרײנדאין אוץ

 אן זין דערטאנט איך האב אאײן, זייך pם װיאענדי̂נ ניט
 אאץ, דאס זי האט געטראכט, איך האב םסתםא, אינגעבאר^

 טײו דעם ױעגען דאס אי #וױיסען.ברױט דעם װעגען דאס אי
 אםװעניגסטענם, אתגר, געאעזעז. 1וא1 עתעץ םישאעך די םים

 מר־ ם1צ ניט פאא קײן איז pא נעזאנט^ ין1ש עס םאא פאר א
 ניםא, צװײםעא ^ין איז עס מאםענט. יענעם איז םאא שטען

 גאײר נימ םיר דען עס האם אויםגעאעזען. עס האט ?י אז
םרענען. איהר וחוא איך ? באקאנם זײז 1צ אױסנעהיזען

 אײער היזעאהער, פרײאײן :זאגען איהר יעא1 איך כא, כא,
 םיט םײו דעם װענען ן1א בתיט װײסען דעם װעגען פעשה׳אע

 בוך. א pK געפונען צורי? אאננ נים איך האב םישאעך די
? דעם װעגען זאנען 1צ איהר האט מאם

אײקענען.1אפצ עס פתאװען נים 1אםיא זי חעט יס11גצ
 םרידען1צ נעװען װאאט איך אז זאגע^ איהר וועא א״ו

 םוקםאעך, סאײנע םיער האב איך זעהן. צו עםםערס יאס1 איהר
 םטP 1 ־־־־ נאחנ א pd ארויסגעשאעפט האכען ארבײטער די מאס

היזעאהעת םרײאײן םי?סאער, ?אײגע די «1י1א טאן קוק א

p האאט זי גוט. ir דיענסם א
f l.  רוי ״שםאם דעמזעאבען שױן םיחרט |

M היים. דער
m זיך דארא האט איצט ערשם ^בער 

 אינגאנצען גאר איז עס אז ארוםבעמהן,
י כדאי. געײען ־נים

םארעאטערם, יקערט,1אײנגעד. איז
 אויגען. האאב־באינחן סיט בײן, אח חױם
 מיט םוא און ר,רעםטיג געזוגד^ איז סעם

 געהט ױ, םאמאכאעסיגט סעם <עבען.
|p i ׳שעהנע דא זײנען עס תאו חײזער 

 איײ דער און ראזעאע םרױען. נעזװטע
 מאכען גאנצע איהר אן פארגעסען דעם

 אין אפ זי זיצט אאיק אײנע ונ^סוסוגד.
 םאר און אאעגטעז אאנגע ׳אאמע

!i tאאנגע די םארבײ געהען ינען1א ימרע 
 און טעג טויזענדער די נעכט, ן1א טענ

 טײפאישער משעענער, איהר pD נעכס,
 גערױיש יעדער שארך, יעדער אה דואיגײם,

po צו זאגט דרױסעז םון ן1א שטוכ דעד

 שכמ נז1א םיט ן
 ארגאגיזאציאן ג^ױסע נזער1א

 געאעג דיעזע יעצט ביז האבען
 pjnw דיעזען םאר איז געהאט,

 ז םיר חעאכען פרײז, דער
צאהאט.
 *געח די באגריס איך

 אי םון געםיהא דעם םיט ניט
 דע זיך ארפט11נמער1א כער
 איעג סון געםיהא א םיט נאר

 ״גער רי אז ׳יבען1גא טיעםען
 אאעםעז 1צ גערעכט זײן ױעט

 שטרעבען װעט און ״אויך נז1א
 א ן1א פארביגתנג ענגערע אן

 די צװישען נאר גיט דיגװנ
 ט נדער,1סאז טרײד יעדען םון

 גרױסער אתזער פה טרײדס
שאגאא.
אונ אז גאראנטיע, א און
 אםנ» ניט אינז װעאען נונגען
 יאנאװס? םרײנד אאײז, איהר
 װאכ א געהאם איםער האם
 איז און ױניאן אעזער אויף

 #צד געתנכטעז םיט׳ן שטאנען
 םו שםעאוננ אנטאגאניסטישער

נו.1א נעגעז באוועגװנ ציעאער
 אוי אױך אר האםען, מיר

 1אײ/ אויף שטעהן איהר װעם
 צר,1א אװזער אויף ײאכעז און
 דעו װען׳ צײט אין אנזאגען איז
tic אינ םיז אדער דמינוען 

מט.1ה
 ;ברכה אונזער אן נעהםט

* ! ײט״p^גערעכםיג̂ די אעבען
ארץ, דיר יס1נר םיט

קאםלער, פ.
 םון םענעדזשער ־

pאאp1 אםרײםארו

m: איp ,געזעםען איז דארא וחןן אמענד 
 באקװע־ שעהנעם, איהר אין אאײן *ייגע

.pro, און װאוימנג אויסםעבאירטען רײך 
 :עכם, ן1א טענ אאנגע די װעגען גקסראכט

 איהר םרן נעכט, און םעג םױזעגרער
iy:yntm, האכען ארבײט, טײםאי׳שער 

 אויגקן איהרע פאר שװעבען יבעז1׳אנגעד.
ת  ומל־ סנעם, אונצעהאיגע די ...By:p מ

מ;  םאראױןי א איז נאכם, יעדע האט ױ :
 אײנ־ איבערנעהאצטען יאהר, ?יבען pם

 ארוםגענעהם ׳הענט איהרע אין אינודיס
 יססארטירטע1̂א אין אמעװארםעז יאח

 טיש. ים׳ן1א .מתאעך
J גע־ האבעז ?נעם בערנ ווונענדאיכע 

w w םרי־ יגען.1א איהרע םאר שותבעז 
 ד1א אן אין געטראנעז זיד זײ האבען

 דאם אז נעזעהן האם זי אבער *רתזג^
t# j אײנגע־ זײ זי תאט פאאן, ?ײז גים 

 היג־ אײנס איניע, נאײכער א איז ^דחנגט י
 אנדע־ חינטער׳ן אײנס אגדערען, סידץ

ym...\ רח1ש אאגגע נענדאיך1א אאעע, א 
 נע?ענם האם װעאמ ,bvw באת טון

 גאנצען איבער׳ן ציהען זיך pm א וױ ■
 נעשםײכעאט האם ני ים.» אטאאנט״»עז

םאכט. איחר כאװאמדערם את ען־»אחעוי
אםאאנ״ אימר׳ז pm א אזמען

 כעת אײנענע איהדע pd ים |צױאתז
 קיץ דאנעז pc נעהן זיך \yp זי

^בצר  lie בריס אײנענעד איהר ^ךא|.
ת מ  עאעס דאך ױ האט ט, קנעא!... י

!». ארבײס איהר סים אױםנעמאז
 געטםקז אױםגעהױבעז, זיך תאט

 סרישע, סיט שטוב דעד איבער רוסמזק
 שמיײ גאי?איכער א און קרעפטען מונײטע1

 אימז, איהחג אױף געשוועבט וזאט גאא
fm א- yrv$o אץ מבאיצט חאס פייאדא 

‘ אױנק?. יאיהרא

 ס׳אין #דאדא שאאםען, געה —
 דער בײ אעעטםען זי ער תאט —־ שפעס,
 איהר אין אריימעםיהרט זי אח חאנר

בשר־רום.
 8 י1אוי אדועקנעזעצט זיר האם זי

 איהר װעגען בערעדמ אלז pא בײנהעא
p m.

 מיך די אױםנעטאן איהר האט ער
 זי pk ׳בעט אויפ׳ן אוחנהגאאעגם זי אח
אײעעשא^ופצן. באאר אי?

 נערצדט ײדאד1 זי האם דעד־־םריה אין
p א?הר pם m נע־ נאי?איך וזידער אח 

 פײערא םאדנע דאםזעאבע pא שםײכעאם,
אויגען. איחרע אק געבאיצט תאם

 אײדעם צום אװע?גצאאםען איז סעם
 גע־ איז עם מ#ס דערצעהאם איהם אח

 אי^דעם דער שווינער. דער םיט שעהן
הן אזזיים מגהײסעז איחם האם  האם אה מ
 אנתוסען באאד מעט ער אז געזאנט איהם
דאקסאר. א נאר םים

 דארא איז אדום שםדנדעז צוױי איז
 חאמדטאא א איז נעװאחג! איתםיהדם

קע, פאר סםינ^אנ  איז ךי וואנען pD גיי
p ir 4נאקיסא גים אחיים

 אמם ארײנגעהומען, איז סעם װען
 געטראםען זי רy האם ביינאכט, צװײ

 מאםענם ער^טען אין אנען.18מ״1א י1אז
 איבערדזדאם זעחר־אװאנגענעהם ער איז

 װעט זי אז געטײנט האט ער געװארען.
 אזױ איז ער םארװאס אפשפיעאען איהם

D B r נעהכמן איהם ן1א פען1גע? אהײם 
 אבער געװען. איז ער 1װא םארהער אױם׳ן
 נאי?אײ איהר באמער?ט ער האט באאד

 גתעזגו־ איהם איז עס און םײכעאr כען
הארצען. ים׳ז1א נעװארעז

 1צ צתצנאעעז זי איז — !סעם —
 זײן אױף האנד א ארויםגעאעגם pא איתם

 גע־ האט דארא נאר טאקע — א?סעא.
יםטאן.1א ינס1אז תענם

 זי רy האס — םייערע? װאס, —
דאנ?כאדען איעבאיכען א אין נעפרעגם

״ םאז״
 סװן בריה אײנענע םײן פדי^ א —
מראם. ביז ראנאן

גמװאתנן. םוםעאט1צ איז םעם
? pm װאסער ? בריס א —
pc p א — m ת םיינע m מנ p 

 אײ דאך זיך ציהט זי ? ניט זעהסט ת
— !dip ים. אטאאנטישען גאגצען מנר׳ז

 — ארם. בײם אנבעטםען איהם זי האט
 איײ םײן איבער מראם ?ײן נעהן א^טיר
 אפ״ זי איז — ? זעהסם .pm נזןגער

 א םים מװיזען איז איהם םון געםחוטאן
 אאנ־ אאנגע, א — םענםםער, צום סיננער

 םײנע pc םײא יזענדער1ם יוי1א בריס גע
ת  אן נעשאאסען באת pm ג•,w מנ

אבדעמנז...
 אי־ מרכגעאאםעז סעם׳ן איז ?עאט א
 איהם האבען םיס אח רחמם אײב, בער׳ז

מן ציםעראן. אעעהוי
 צוגעגאנגען ער איז — דארא! —

 ? 1רעדסט רײד א סאר װאס — איהד. 1צ
?1זעהםט pm א פאר װאס

 דאס אז אײנרעדען םיר מיאסם ח —
ט — ? pm םיח נים איז ^  געשמײ״ זי ו

w איך — כעאם. u n קנעפ, בערג םײגע 
 אײנם אויםנעאעגט אאימ זײ האב איך

 נעשאאסען בארנ pm אנדערעז, העטער׳ן
 ברי?. ן י י ם איז דאס אנמגרען. אז

עקנעהםען.11א גים םיר בײ זי װעם ?יינער
p האם סעם ir אס11 געמאוסט איצט 

 דאס |1א שסייכעא נאיקאימנר ווײב׳ס זײן
 בא־ ינען1א איהרע p« ראrm םאדנא
דיים$ן.

 ט1ט מאס װײקערסבאך, געבארען איזעאאם, יט־אא?יגע1ר
 צמייטען, ים׳ן1א אײנער fypip םיר בײדען? נז1א םים זיך

 אונזערע pא איז זינד םינסםערע םארבארנענע א שמײכאעז.
םאן. דײן זאנען װעט װאס #מראכט א ניב אוינען.

 אויםשריםם דעם ועהן צו עואם בית אוים׳ן אװעיו בין ״איך
 דא־ פאר די איכעמעאעזען האב איך םצבה.; איזעאאם׳ם יף1א

 געבארען איזעאאפ, — נאםען דעם איבערגעאעזען האב איך טען,
 םײן געװארען איז פינסטער pא טרויעריג אוז ־־־ ,חײקערםבאך,

־ י ־ נשמה.
 איצט זאאסט ת װען געאיעבט, דיך װאאמ איך איזעאאט,

!דעם אין זיכער ביז איך ׳יא !אעבען
 איזע־ מיט תרנגעאעבט איך האב זאכען גדערבארע1װא
אאט׳עז•

̂וען גע־ װאאט איך װען בװ*, גרױס א םארטםען װאא
 װאאטען פיעא ױעאכען איבער ביך, א באשרײבען. 1צ זײ םראכט

 איזע־׳׳אט׳ען כדט תריגעפאכט האב איך װאס אאץ נעאאכם.
כארא?טער. םרעהאיכעז א pd איז

פאלגפ) (®ארםחעצונג

ע צו ל ט א ס ן װיי  ד או
ר ע כ א עו מ ק ײ ר ט ם

 םו װעלכער אירגענד אויב
 םעדיו אין גויםיגען זיך ואל

̂ל ׳הילף  װןןנז גלײך זיך ער ז»
 אוגם קליגיק, םעדיקאל ױניפז

אינס פון אויפזיכם  IMP ד̂ז
 איםג 23 קאגברץל, םאניפמרי

.911 רום כטרים,
 יעדע גו זיך געגויגם דוןרש

 נוירםע^ צװײ און דאקםןןר א
I באחילייג איזך גרײם זײנען

n ארייס, ם. דזש. דר. n
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זיך. געהיט אוםזיםט■
 נא־ םיין םון םיעאעס אױף י|^*ױ־האב

 זײן ״זאא :הרײץ א נעםאכט טיץ״ביכעא
v ilt ,געטראכט. מיר איך האב שפעטער 
 םואע געבען צו געםעהראיר צו איז *יצט

 א זײן דאו־־ו* טען םען. דער ייחײט
 םאר װעניגסטענם *ײנגעהאאטען, \ל

 זיין אאםיר נומערען. עטאיכע |רשטע
 םארהאאטען ניט װעאען זײ אז

 אבער פגיםוז״. א אירגענד צואיעב
גע־ ארויס, זיך שטעאט עס רוי ;

 אםיס פאסט דער אז אומזיסט. נאנץ
כשר, גיט איז װאס עםעס, נעםינען

*ין געםינען. שויז «ר4  פםוס װי.
אסור כאטש וםצאתי׳/ \געתי

 האט ער אזעאכעס װאס וױים, *יך
װעא־ אן זאך, די וױיא געםיגען, ט

 האב װערען, געשטרויכעאט חען
אויםגעוױיכט. ״מננצאיו

 ״גערכעטיג־ נומער צו>ייטער דער 4^11
 װי אונשואדיג אזױ און ױנג אזוי

 םון געווארען פארהאאטען איז $ויז, '
 אנגע־ די און יארק, נױ אין ו^אפיס

 םון הענר די אין איצט איז נווײט)
םר. װאשינגטאן, אין סאאיסיטאר
״גע־ 2 נומער אז האםען, אאמיר

 ש$ע- אדער םריהער װעט נמייט״
 און אעזער אונזערע צו אנסוםען דאך
 מיט זוכען םוזען װעאען װעאכע מס,

 אונזער אין איז אזעאכעס װאס ,
 םרײען אונזער אין ״םאדבאטען״ |ןײמ

 פרעס, צום געהען מיר (אײדער $*נד.
 םאםט־ םון װיםען נעאאזט אוגז מען &אס

 ארויםגעשיקט יע איז נוםער דער אז אםיס,
 סא־ דעם םון װאונש דעם אויזי '§נ\וארעז
 דאנק א חומט דעם םאר אאמאר. |מףםאר

 מא- פרענק סײ און סאאיסיטאר דעם סײ
 דער םון טרעזשורער סעקרעטער ריסאנ׳עז,

M .דעם אויף האט, װעאכער א״ אגו פ 
 משתדא זיך שאעזינגער, ב. םון םאראאנג

אונז). םאר געװען
Mאיבער־ ברודער מענעדזשער, אונזער ׳ 

 געהן צו געװען מטריח זיך האט םאן,
 לןעגען ער װעט טאםער אםיס, פאםט יאין

 סםינק־ פאסט־אפים די םון אױסגעםינען
 זײן קשיא. ^װערע די אויף תירוץ א טען

 אײנער, נאר אומזיסט. געװען איז סרחח
 האט אוים, װײזט עס װי מעדט, גוטער א

 :״טיפ״ א ?ןטיא דער אין געגעבען איחם
אײנגע־ איהם ער האט — איהר,

 זאא צײטונג אײער אז — סוד, א רוימט
 שרײבט זעהט, טו װערען, מם־פארהאאטען

אסת׳/ דעם |זד
סט ^וזיי  ^גערעכטיג־ 2 נומער אז עס, !

 װײא געװארען, פארהאאטען איז יןוים״
 איז װאס עטװאס, נעשטאנען איז דאדם

 דעם גוט. װירקאיך איז דאס !אטת ־נים
 פאר־ םיר װיאען אםת דעם נאר אםו^

 םיהאען נאר קענען םיר און ־גרײטען,
 אאזען װאס די, אדער דעם צו דאנקבאר

tm איז װאס עטוואס, םארברײטען גיט 
װי״ ניט עס טוען םיר װען אםיאו, ,

:פראגע א זיך שטעאט אבע̂ר
 גאנצער אונזער םון אז ־זײן, ךאם

 די ״גערעכםיגסייט״ די גראדע איז
איגען? א אםאא דרוקט װאם מע,
 הײנמאא הײכמאא, גאר אז #&ײן ̂דאס
קאײנ־ א כאטש ארײנכאפען נים *יןיך

 אין איגען םיצאנאנטמעקער א ער,
 די ״טײמז״ די װי צײטונגען

 די ״סאן״, די ^העראאד׳׳, די ”
 אויב און ? נאך און נאך און ען״

 ״גע־ אונזער אויף גראדע ווארום ;&ו
גארניט. נאר ? גזרה אזא גסײט״
דאס אויױ בא׳פערט. אזוי איז

 ׳טטעהט נאטיץ־ביכעא סײן אין װײטערע
 אפ עס אעג :מײנט דאס װאס קרײץ, א

 יטרײ־ קעגען מען.װעם װען צײט, רי אויף
״ייגען׳/ א אפיאו בען

רױ־י״;ד. ״טױן אדװערמײזען באסעס די
 מאנוםעקםשו• די קװעםיטען מוז עפעס

 איז עס םעקטאריס װעמעס אין רערס,
 ארן, רוהיג, אזוי און שטיא אזוי איצט

 טרײען זײ און אומעטיגאאך. אזוי אך,
 זײער ^חורה, םרה זײער םארטרײבען צו

 ארװעיטײזםענטס דורך געםיט, ביטערען
 אראפ זיך רײדען זײ צײטונגען. די אין
באקומען. װאויא זײ זאא הארצען. םון

 צארן גרויסען פון אנשטעא אן םיט
 שאעזיננער, ברודער אז זײ, ערקאעהרען

 אינטערנעשא־ דער םון םרעזידענט דער
 איצ״ דעם םון נשםה די פיהרער, דער נאא,

 דעם םארדרעהען םשוט װיא טיגען.האםפן<,
 בא־ האט שאעויעער, ער, קאפ. א עואם

 םון שעפער מײסטע די אין אז הויםטעט,
 די זײנען מאנוםעסטשורערס אסס׳ן די

 םאר־ געװען םארהעאטניםע םאגיטארע
 בארד בײ זײ שווערען דאםט־שאעכטע,׳

אםת. ניט איז עס אז פאות, און
!עואה אן בנאמנות

 מאנופעק״ די םאר צרה די אבער איז
 העאפעץ םאות און בארד אז טשורערס,

 האט שאעזינגער ברודער װעניג. גאנץ דא
 גא־ זײז געםאבט האט ער אײדער זיך,

 רע־ גענויען א םיט פארזארגט הױםטונג,
 זײע־ אין םארהעאטניסע די איבער םארט

 איע מיט פוא רעפארט א — שעפער רע
 זײנען איהם אונטער און אײנצעאהײטען

 אונםארטײ־ םון נעמען די גע׳חתמ׳עט
 םארהעאטניסע. די םון אונםערזוכער אישע

 װעאען ענטםער גרינדאיכען שאעזיגגער׳ס
 פאאץ. אנדער אן אויח געםינען אעזער ןו

 מאנופעיר די װאס זעהן, צו טשיקאװע
ענטםערען. דעם אויף װעאען טשורערס
 אנדער אן גאר זיך שטעאט דא אבער

 שאעזינ־ ברודער אז אנגענומען, שיא.)ר
 טוי־ װאס צו טו נו, אונגערעכט, איז נער
 די איץ אדװערטײזמענטס די אײך גען

 אז מאנוםעקםשורערס, העירען צײטונגען,
 ? ביאיגער פיעא האבען עס קענט איהר

 אוך ארביטרײשאן, אויף אײן נאר שטימם
 םסק׳ענעז, באארד ארביטרײשאן די זאא

 !אםת דעם װער און איגען זאגט עס װער
 אםת, םיט׳ן זיכער אזוי זײנט איהר אז
 אר־ םאר מורא אזוי איהר האט װאס טו

 װיײ םאר טײםעא דער װי ביטרײשאן,
 װאד־ איעבע, הארציגע, טײערע, רריך?

 װאאם אםשר באסעם, הײטס־איעבענדע
 אם *»* אױ און געװען מטריח זיך איהר
ענטםערען? דאס

 םעשה אלטע די םאל. א וױדער דאן און
לעבענם־דזשאב. 8 םכח

 עטװאס נעםינענדינ ניט באסעם, די
 זײער בײ פעסט זיך האאטען בעסערעס,

 װיאען ארבײטער די געװאאד, :געשרײ
 א דזשאב, אײביגמן אן װי אנדערש גיט

 זײערען. אעבען גאנצען פאר׳ן דזשאב
 אעצטען אין אנגעװיזעז שוין האבען מיר

 איז עס איגנעריש און םאאש װי מםער,
 באסעם. די םון געשרײ דאזיגער דער אט
 אײנ־. דער איז דאס אז אױס, קופט עס

 דיקער גרויםער דער אין שםעאטעא ציגער
 עס װי האםען זײ װעאכען דורך װאנד,

 הענען פױר װעאא, דורכצוקריכען. איז
 :האב/נז םאראיבעא שטארס ניט זײ אויף

 שטרויענ־ א םאר זיך כאפט טרינקענדער א
 טדינ־־ מאנוםעהםשורערם די אז און קע,
 צװיײ יעדען אויסער איז דאס זיך, הען

 זײ םאר האט יאנואר טער21 דער פעא.
 מיט אויגע^פ;עער. אן זיין געמוזט
 גע־ זײ האבען אויגען אײגענע זײערע

 שעםער זײערע םון ארבייטער די זעדזן
״ צום וױ ארױםםארשירענדינ, װירסאיך

 ד*| יוניאן. זייער ®ח םיגנפל א אױו«
 די ראט פאקט, חגר צוגעיןוםעז נאד איז

 אװעקגעװארםען האבען שנײדער־באסעס
 א נאך אונטערגעגעבען זיך װאםען, די

 בראי די און בארען־זץ*, דריײמאנאטאיכען
 באװי- נעקראגען האבען שנײדער װע

 אר־ שטונדיגע םיער־אוךםערציג א איגט
 זעהר א נאך קוםט דאן בײטס־װאך.

 אז םאר«ט, א דאך אבער םאקט, שאעכטער
 ריםאי, פראפעסאר װי םענער, אזעאכע

 אונזער אין מענער גרויסע מארשאא, יאואי
 ערקאעה־ אן מיט ארויס הוטען געמײנדע,

 א־ א ם זײנען ארבײטער די אז רונג,
נ י ר נ ע ם ש  זײערע םיט ט כ ע ר ע ג י

 ניט דארום שוין קען׳ םען ;םאדערוננען
 עב>י וזאבען זײ װי ׳איארעם קײן םאכען
 װסם אײדיס די אז אנםאנג, איז געטאן

 — באאשעװיקעס אכית׳ע זײנעץ מײקערס
 שוין זײ דערםאגען םעהר אײך, סערקט

 פאראאנ־ זײ — װארט שאעבטע דאס ניט
.ארבייטס־װאך ־יטטונדיגע44 א גאר גען ! 
 טאן צו באײבט אנדערש װאס־זשע איז
 פון ים דעם אין טרינר,ענדע זיך די אט

 גרויםען דעם פון םארדאםונג, אאגעכײינער
 אנכא־ ניט זיך אויב ארבײטערײואפפױ,

 אונ־. געוואאד, שטרויעאע: דער אן פען
 וױ אנדערש ניט װיאען סטרײקער זערע

 זײערע אויף * רעבענס־חזסה א האבען
דזשאבס.
 דעם אויף אנגעװיזען שוין האבען מיר

 גע־ האבען מיר געשרײ. דעם פון אזנזין
 בא־ מען װאאט ארבײםער די אז װיזען,

 זײ װען דואהויז, אין םארשפארען דארםט
 אין זיך. אויף שטראף אזא פאראאגען

 שאעזיננער ב. מיט געשפרעך פרױואט א
 דורכשניט־ די אז אױסגעםונען, איך האב
 בא• איז ארבײטער אן װאס צײט, איכע

 ניט איז װײסטס, אײדיס בײ שעפטיגט
 דאס ח׳אס יאהר, דריײפיער װי מעהר

 און ציפער מיט סײ ווערען באװיזען ?ען
 וועא ציםער די םיט שכא. פי עא םײ
 אעזצר, די םארםאטערען ניט איצט איר

 גע־ דא זאא ארנומענט שכא דער אבער
 םון פראצענט 80 ארום װערען. בראכט

 װײסטס, אײדים בײ ארבײטען װאם די,
 םײד־ ױנגע און מײדאאך. ױנגע זײנען

 הײ־ צו נאטור און נײגונג א האבען אאך
 װאאט שאם אין װען נאטיראיה ראטען.

 זיך, זײ װאאטען גוט, אזוי געװען זײ
 װי אזוי אבער געאײאט, אזוי גיט אפשר,

 װאס זײ זוכען םאא, דער ניט איז דאס
 און שאם. םון װערען צו פטור גיכער

 זעאטע־ גאגץ א עס איז טאקע דערםאר
 ארבײטען זאא מײדעא א אז פאא, נער
 יאהר. דרײ־םיער װי מעהר שאפ אין

 אױס זיך זי זוכט ניט, הײראט זי אויב
 גריננערע, א בעסערע, א צײם דער םיט

 אין באשעפטיגונג. צאהאענדע מעהר א
 עם ארבײט״רוםען יאהר דריײפיער די אט
גאנצען פאר׳ן דזשאב ״א :באסעס די

!אעבען״
 דאך עם איז מענער ױגגע די מיט און

 םימ מאן ױנגער א אירגעגד דאסזעאבע.
 אבי־ מיט אדערעז, די אין באום רוימע

 איז עפעס דערנרײכען צו אמביציע םעא
 אע־ גאנצען זײן באײבען דען װעם אעבען,

 אײדים פיז םאאכה טײערער דער בײ בען
 םאן, עם ער זאא רואס פאר וױיסטס?

 סריגען געקענט איצט ביז האט ער ווען
 בע־ םיעא זיך באצאהאט װאם ארבײט, אן

 פואען םיט זאגען דארום קען םען ? סער
 װערען םענער ױנגע די אױך אז רעכט,

י אאט נים  איג־ וױיםט אײדיעס דער *
 גע־ זײ און יאחר, צװיײדרײ דוסטריע.

 בעסע־ עטװאס געםינען סוזען וײ םינען,
 אוי־ די םשוט אײך שטעכט דארום רעס.

 אעבענס־ א םון באאח באסישער דער גען
דזשאב!
 אז צוגעבען אםיאו שוין אאמיר נאר

 מאד־ דער םאראאנג, דער טאקע איז דאס
 מה איז ארבײטער, די םון פאראאנג נער

 םענש, אנשטענדינער װעאכער רעש?
 אונ־ זיך װעט באס, א איז ער װען אםיאו

 אן װען אז באהויפטען, צו טערשטעאען
 שאפ א אין אפגעארבײט האט ארבײטער

 צײט, אעננערע װעגיגער אדער מעהר א
 איר- אהן גאאט רעכט א באם דער האט
 אר־ דעם געהםען אורזאכע װעאכע גענד

 כאם דער ? אװעקשיקען איהם און בײטער
 אײגענטי־ דער געזעצאיו, נאטיראיך, איז,
 םײנט דערװײא און שאפ, זײן םיז מער
 צו סטרײקער די םון ניט קײנער נאך

 אײגענטי- אויס םאר שוין איהם מאכען
 װע־ צוגעגעבען דאך מוז עס אבער מער.
 שטאנדםונהט, העכערען א םון אז רען,
 רעכט, און ױשר םון שטאנדםונקט דעם םון

 האם נעזעצאיכען, דעם םון ניט כאטש
 געײי־ א אויר שאפ איז ארבײטער דער
 חאק דעם םאר אט אויב אגן חאק, סען

 אדבײ־ צו רעכט דאס נאר ער םאדערט
 א\ף עהראיך םארדיענען און דארט טען
.^ר אז זאנען, קען װער װער, אעבען, זײן

יײנער.אײ אױב ווער, נערעכם?
 אײנזעדן, ניט סען באינד, גענצליד ניט
 זא״ צו רעכט א האט ארבײמער דמר אז
 גע״ דיר .ביי האב איך :באס צום גען

 אוױי םעהר נעהארעװעט האכ איך ארבײם,
 אײ םײן םון איך םיך. אויױ װי דיך,
 ארי־ אן אויף םארדיענם נאר האב בײם
 ביזט ארבײט, מײן םון אעבען;׳דו, מען

 םונהט װײטער װיא איך ;געװארען רײך
 אויב און איצט, ביז װי ארבײטען, אזוי

 םען (און אװעקשיהען םיך װיאסט דו
 װען ארבײטער, אן אװעס ניט דאך שיקם

 ווערט עס װען נאר ארוב, דא אייז ארבײט
 פאר װיסען איך װיא סאעק), אביסעא
 ארבײט, וועניגער איז עם אויב װאס?

 טײאען און ארבײטען וועניגער איך װיא
 שװעם״ און ברידער איבעריגע די מימ זיך

 ?ענסט דו ארבײט. דער מיט םײנע טער
 דו אויב און דעם. צו צואענען גארנים
 פארדאמעז און אפזאגען, דאך מיך װיאסם

 װי־ איך װיא הונגער, צו עאענד, צו מיך
 זיך איך האב װאס מיט- ? װאס םאר סען
פארזינדיגט? אזוי

 און קוםען קען פיר, פרעגען װער, װער,
 אונגערעכם, איז ארבײטער דער אז זאגעז,

? גערעכט איז באס דער און

 רי שוין איז אײך, םערקם דאס, און
 !באסעס אסס׳ן די םון טענה שטארהסטע

 זײ.שוין כאפען םרױזערינע אאע די װעגען
 גזד איז דאס שװײג. גרויסען א איצט

 דורך שפעאםעל, אײנציגער זײער באיבען
 ארויסצוקאראבקען האםט חברה װעאכע

 איז אאמג אײער באסעס, ארימע זין.
 עס אז םארצוױיםעאטע, אזא װירקאין

 איז דאס הארצען. בײן םשוט פארכאפט
 פאראכטונג, ארויס רוםט װאס אאנע, א

 האײן, צו אונםעגאיך. איז אײר האסען
 צו װױמןאיך אום איהר, זײנס נאריש צו

 די נאר האס. אימיצענט פארדיענען
 האםען, םען ישינן סוטיגע די שטארקע,

 פײג״ שװאמנ, שאצבט. טײנען וײ אויב
 איז האסען צו זײ — איגנער און אינגע

כח. אײנעםס איבער

םוטיג. און פעםט סטרײקער אונזערע
 אעזער דער װעט פאאץ אנאנדער אוין*
 דעם, איבער באריכטען םאר א געםינען

 װאו האאס, די אין םאר קוםם עס װאס
 צוזאמען. זיך קומען סטרײקער אונזערע

 גע־ האבען באריכסען די םון שרײבער די
 'אינםטראקשאן: אײן נאר אונז םון קראגען

 און זעהט, איהר װאס דאס, באשרײבט
 איבערטרײבונ־ קײנע הערט. איהר װאם
 אונאנגענעוד דאס םארג^עטען קײז גען,
 צײטונג דער םון אעזער די און איך מע,
 װי- װיאען אינטערגעשאנאא גאנצע די און
 םאר קאוױר איר און אמת. דעם סען
 ״דאם געשריבען האבעץ זײ אםת. דעם
 באאכאכטעט, און געזעהן האבען זײ וויים
 ? רעםארטס די אין מען געםינט װאס און

 אויםצױ ניט ענטשאאסענהײט םעסטע א
 גמהרוינט וועם ער ביז קאםפו*, דעם געבען
 גע״ אאננ װי עס מעג זיעג, א םיט מערען

 אײדען, די גרויס װי זײן םענען דויערען,
 ברענגען זיך םים קענען װאס יסורים, די
ארבײטסאאזיגקײט. םון טעג הןמענדע די

 אט ענטשאאסענהײט, פעםטע די אט
 גרײםקײט די אט סוראזש, גרויםער דער
 אט ?וםען, גיט זאא עס װאס אאעס, אוימ
 פאר גאראנטיע שטארקםטע די איז דאה
 איז דאם זיעג. אונםארמײדאיכעז דעם

 מוזען עס װעאכער אן וואנד, אײזערנע די
 שפע־ איער םריהער װערען צושםעטעדט

טענות. באסישע אאע טער
 ?ײנ־ װעם עס אז זאגען, נאר װיאען מיר

 םאר נסיח גרוי»ען אזא צו הומען ניט מאא
 אונזע־ םון הוראזש װאונדערבארען דעם
 ױניאן דער םון קאסע די םטרײקער. רע

 בא- האט עס װי םוא,' אזױ ־ניט אםת, איז,
 10 מיט געםעהראיך. ניט זײן. דארפט

 װײסט אײדיעס די האבען צוריק יאהר
 ניט אײגענע קײן פרוטה קיין סטרײקערס

 סטרײק דעם האט װער דאך און נעהאט,
 איז ארבײטער? די ניט געװאונעז?

 א מיט ױניאן, שטארקער א מיט איצט,
 מיט אינטערנעשאנאא, מעכטיגער גרויסער

 זאאען באװעגוננ, ארבײטער םעכטינער א
 נײן, הונגערען? דארםען סטרײקער די

 ?ײנמאא קען דאס ׳ניט װעט •דאס נײן,
געשעהן. ניט

 עס האבען באסעס האענערע די איץ
 זײ און אנםאנג, םון נאײך דערםיהאט

 אנ־ הינםעי׳ן אײנער רײהע אין שטעהען
 און סעטאען, צו פאראאנג א מיט דערען

 די וױ ג, י ט כ י ר נאטיראיד, סעטאען,
 איך וועהרענר םאראאננען. ארבײטער

 נע־ ניט נאך איך װײם צײאען, די שרײב
 װאך די אײדער אז נאויב, איך אבער נױ,

 איבעד שוין ײעאען ענדע, צו זײן וועט
 זײער- בײ זיצען ארבײטער טויזענד 15
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*MS**,

? אםעריסא איו
זעלדין. א. םון

 ,True translation filed with the Postmaster at New York. City, on Jan. 31״
1919, as required by the Act of Congress, apprroved Oct. 6th, 1917, known 
as the “Trading with the Enemy Act.”

 אנגע״ זיך האט װאס באווענונג די
 א גרינדען צו וועסט דער אין הויבען

 אמע־ ־אין פארטײ ארבײטער נאציאנאאע
 דיס־ היבשע א ארױםנערוםען האט ריקא,
 און סאציאאיסטישער דער אין הוםיע
 אין און קרײזען ױניאניסטישע טרײד
 פארטײ אזא צו דעם וועגען פרעסע זײער

 נוצען די וועגען און װינשענסװערט איז
 זאנען, הען מען ברענגען. קען זי װאס

 הערען פארטױ דער געגען שטיםען די אזי
 שטיםען די װי שםארקער דערװײא זיך

 נונסטען צו רמדט גראדע דאס דערםאר.
 די אז באוױיזט, דאס פאאן. דעם םון

 אפגע־ און באגריםען שוין האבעז געגנער
 װירקונג די און באדײטונג איהר שאצט
 אײאען דעריבער און האבען קען זי װאס

 דיסקרעדיטירען צו פאאן דעם זיך זײ
 װאא־ זײ ווען שםעט. צו איז עס אײדער

 פארםײ געםאאנטע די אז געםיחאם, סזט
 זײ װאאטען באשעםעניש, טויטע א איז
 באקעפד צו זי טרחח די גענוםען ניט ויך

 װעט זי אז אויסרעכענונג, דער אין פםען
װערען. םארשװיגען טויט צום

 אויף באויז אנצואװײזען גענוג איו עס
 דעם אין ערשײנונגען אעצטע עטאיכע

 אז אײנצוזעהן, אום אעבען אםעריקאנער
 שרעקעדינע ?ײז ניט זײנען געננער די

 זיך האבען װעאכע טרעװאנע־קאאפער,
 האט װאם געשפענסט א םאר דעדשראקען

 ערשיײ די םיז ניט. טטשות קײן .נאר
 האט אאנד אין אז אן, זיך זעהט נונגען

 דעם אט כחות גענוג אננעקאיבען שױן זיך
 דא זײנען עס םארװיומןאיכען. צו םאאן
 באװע־ די אז באװײזען, צו סמנים גענוג
 אע־ םוז נעװארעז ארויסגערוםען איז נוננ
 סאציאא־עקאנא״ נײע די פון אאײן, בען

 געשא• זיינעז װאם אומשטענדעז נאמישע
 אא־ יאהרען. אעצטע די געװארען פעז

 ארבײטער־ םון םאראײנינונגעןי קאאע
 זײ־ טעטיגקײט פאאיטישע םאר ױניאנס

 אכד אאץ געװארען יאהרען אעצטע די נען
 םאר־ זײנען פאעצער םאנכע אין טערע.

 םאאיטישער פאר פאראײניגונגען נעקומעז
ארבײ־ טרײד־ױניאן צװישען טעטיגקײט

 א זײן זײט, אײן םרן םוז, אאײז דאם *
 סםרײ־ איבעריגע די םאר מוט םון קוואא ־
אנדערער דער פין מוז, דאם און הער׳ ׳
 די, צוױשען פאניקע א אנמאכען זײט, *
אדװערטײױ זײערע אז מײנעז, װעאכע :

זײ קען צײטונגען די אין מענט־קעמפײן
העאםען. עפעס *

אונזערע פאר שמונדען פאר גוטע 8
פארברענגען. צו סטרײקערס

 אין װערט מאטינע מאנטאג נעקסטען
 גע־ טעאטער נעשאנאא םהאםאשעװסקי׳ס

 דעם• צו עהרעז־םארשטעאונג אן נעבען
 ם ו א ש כאא־טוער און ^ריםטשטעאער

 םון אװעלן ער םאהרם באאד גאר ש. א
 דעאעגא־ די פון אײנער אאם אטעריקא,

 װעא־ םאר רעאיעף, פיפעאס דער םון מען
 װאונ־ געטאן האט אינטערנעשאנאא די כע

 כמעט בײשטײערעגדיג ארבײט, דערבארע
 דעאע־ די. םאנד. צום אײבעךטײק דעם

 נאך םאהרט בראש אש שאום מיט גאציע
 די אז זעוזן, צו אום הײם, אאטער אונזער

 אנ־ זאא אטעריקא םון היאף געאײסטעטע
 אידישער דער װעכיען צו די, צו קומז̂ן

 נעכד געבען, צו געםײנם האט ארבײםער
 אר־ אידישע די צו אאץ, םון םעהר איך,

אענדער. חרוב־געװארענע די אין בײטער
 באטראכט האט םרײנד םון קאמיטע א
 גוטע א אאם אװעקםאהחגן אש׳ס שאום

 םארעה־ *טויזענדע די פאר געאענענהײט
 זײער איהם צו אויסצודריסען זײנע חגר

 איהם דורך שיקען אויד און אנערקענונג,
 װעם ער וועםעז אוטערע, אאע צר גרוס א

 דא- אעבעדיגע. די צװישען געםינעז נאר
 טעאטער, דעם גענוםען זײ האבען רום
 װערט עס װאו נאכמיטאנ, םאנטאג .םאר

 און בעםטע די םון אײנע געשפיעאט
 ״אונ• אש, שאום םון דראמען שטארקסטזן

 אקטען די צװישען װאו און גאויבען״, זער
 װינ־ און םרײנד 1זיינ< רײדען װעאען עם

 װעאען דאס פאהר־געזונד. א איהם שע\
אםת־אנגענעה־ עטאיכע איה יב^י

 די, שטונדען. גײסםרײכע און נענוס* םע,
 טיקעם, א םאר גאצאהאעז קענען װעאכע
̂ן  שעה״ דאזיגע די פארםעהאען ניט דארם

געאענענהײט. נצ

 פאראײנײ אאע די םארםער. און טער
 ניט געטראגען איצט ביז האבען גונגען
 אײנ־ כאראקטער. לאקאאען א ײי מעהר
 סאונ- אדער םעדערײשאנס אײבאר ציגע
 אײגע־ ארויסגעשטעאטיאן האבען םיאם
 שםאדט־ םאר קאנדידאטעז־צעטעא נעם

 די ארגאניזאציע, םארםער די ײאהאען.
 אנגעהױבען האט איעג, םארטיזען נאן

 רא־ פאאיטישע באדײטענרע א שפיעאען
 װעסט. דער אין שטאאטען מאנכע אין <ע
 די באװיזען האט ליעג פארטיזען נאן די

 פא* א אויױ םאראײניגונג םון מעגאיכקײם
 און פארמער די צװישען באזיס איטישען

 פארטיזען נאן די םאבריק־ארבײםער. די
 נאך איז אן, צײגט נאכיען איהר װי איעג,

 פא״ דעם אין פארטײ קײן ניט דערווײא
 עקאנאסישע אן איז זי נאר זין, איטישען

 אויסצױ איז צװעק איהר ארגאניזאציע.
 םאר אײנםאוס םאאיטישען איהר נוצען

 שטיצט זי אויסבעסערונגען. עקאנאםישע
 מעהר םארשםרעכען װאס םארםײען יענע

 אײן אין םארםערס. די םאר טאן צו
 דעמאקראטען די םיט זי געהט שטאאט

 רעפוב־ די זי שטיצט צװײטען א אין און
 געשטיצט זיכער װאאט איעג די איקאנער.

 ײאאם • װעאכע םארטײ, ארבײטער אן
 פארשפרעכען געקענט םעהר געװיס איהר

 אין אויםטאן איהר פאר קענען םעהר און
 צװײ אנדערע די װי ערםאאג פון םאא

 אט פאר כחות די פארטײען. בורזשואזע
 װאם דא 4שוי זײנענ םארטײ דער

 א ארויס צײגען כחות די װיכטיג, מעהר
 םרא־ די אקציאן. םאאיטישער םאר װיאען

 וױ אויםגעהויבען, מםיאא זיך האט נזג
 צוזײ־ אאע די אט מען םאראײניגט אזוי
 דער און — כחות? צושפרײטע און טע

 שיקאגא רער םון געקומען איז ענטםער
 פאראיײ צוי — אײבאר אװ םעדרײשאן

 ארבײטער־ נאציאנאאער א אין זײ ניגען
 נוטגעהײ- שוין איז פאאן דער פארםײ.

 סטײט איאינאי דער םון נעװארען םעז
 םע־ די םון און אײבאר אװ םעדערײשאן
 סטײטס. אגדערע עטאיכע פון דערײשאנס

 געװינט און זיך םארשםרײט באװעגונג די
 עס פאעצער. נײע אאץ אין אנהענגער

 פראגע קײן םעהד נים%איצט שוין איז
 פאר״ ארבײטער אן גרינדען זאא מען צו

 שוין זיך געםינט םארטײ די װײא טיי,
 פראגע די ;ווערען םון פראצעס דעם אין
 שצןי- םארטײ די אט מען זאא צי :איז

? באקעמפםען אדער צען,
 םראנע די אט איז איבערהויםט

 װעאכע, םאציאאיסטען, די נוגע שטארק
 ארבײטער־ םון אבװעזענהײט דער אין

 פאאי־ אםעריהאנער די אין םארערעטער
 די. געװען זײנען אינסטיטוציעם, טישע

 םאר אנגענומען זיך האבען װאס אײנציגע
 סא־ די םאר אינטערעסען. ארבײטער די

 װיכםיגע א זעהר דאס איז ציאאיסטען
 אן גוטהײסען זאאען זײ װען םראגע.

 ידערםיט זײ װעאען םארםײ, ארבײטער
 האבען קען ארבײטער דער אז צונעבען,

 אוײ טעטיגהײם םאאיטישער םאר םעאד א
 סאציאאיסםישער דער םון רייהען די סער

 אפ־ זיכער װעט פארמײ אזא פארםײ.
 סאציאאיסטישע די םון טײא א ציהעז

 אאקאאע אדער אאגעמײנע בײ שטיםען
װאהאען.

 װאאמ פארטײ אזא פון מעאה די
 נעהגטער װאאט זי װאס די, געװען אבער

 םא• דעם צו ױניאנס טרײד די געבראכט
 פא־ די װײא דענקען, ארט ציאאיסטישען

 ארבײטער די וואאם ערפאהרונג איטישע
 אײזוננ די אז איבערצײנט, סוח כא םוף
 איעגם פראבאעמעז ארבײטער׳ס דעם םון
 ד. — דעמאקראטיע איגדוםםריעאער אין
םאציאאיזם. אין ה.

 םאציא־ די אז מעגאי̂ן איז װידער
 אינטעאיגענטסטער nin זי־יענדינ איסטען,

 דער םון עאעפענט גאװאוסטזיניגערער און
 אםערי־ אין דא זאאען ארבײטערשאםט,

 םיהרער די װערען ענגאאנד, אין װי ׳קא
 שםופענ־ ארום אזוי און פארטיי דער םון

 אונםער ארבייטער די ארײנברענגען װײז
 סאציאאיסטישע די םון םאיגאען די

אעהרען.
 אאס פארטײ סאציאאיסטישע די

 בא־ קײן גענוםען נים נאך האט אזעאכע
 עם םראטג דער צו שטעאוננ שטיםטע

 סא־ די צװישען אז אױס, אבער זעהמ
 דא איז טוער און שדײבער ציאאיסטישע
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translation filed with the Postmaster at New York City, on Jfan. 31, 
as required by the Act of Congress, apprroved Oct. 6th< 1917, known 

the *Trading with the Enemy Act.”

ארגאניזיר־ די האבען אינסטינקטיװ
 גאנץ שױן ענגאאנד םון ארבײטער טע

 נויטווענדיג״ די דערםיהאט ׳**טק אאננ
 צו ארבײםער׳באוועגומ דער םאר קײט

 םעאד. םאאיםישען אויפ׳ן אקטיװ וועחנן
 ענג־ אין זיך האט 1869 יאהר אין שויז

 רזד ״אײבאר א געגרינדעט געהאט אאנד
 טרײד דער און איעג״, פרעזענטײשאן

 געהאט 1886 אין האט קאננרעס ױניאן
 אייבאר ״עאעקטאראא אז אױסגעקא*בעז

 דאזיגע די םין צװעק דער קאמיטע׳/
 בא־ צו געווען איז קערםערשאפטען צוױי

 נאםי־ צו פארטײען פאאיטישע די װעגען
 זײע־ אאס ארבײטער־םארטרעטער נירען

 אז אױסצואװירקעז, און אנדידאםען)ר רע
 אויך םאאםפארםען זײערע אין זאאען זײ

ארבײטער־^רעםארםען״. אײנשאיסען
 רעםרעזענםײשאן ״אײבאר דער צו
is םון איעג״ m פאאיטישע די האבען 

 הא־ זײ ;צוגעהערט וועניג ױך םארטײען
 דער צו איגגארירט. פאסטיש איהר בען

 ,1886 םון קאמיטע״ אײבאר ״עאעקטראא
 האםיטע אםיציעאע אן געװען איז וועאכע

 באוחד טרײד־ױניאן ענגאישער דער פון
 פארטײעז פאאיטישע די זיך האבען גונג,
 איז איבערהויםט צוגעהערט. מעהר שױן
 פאר־ איבעראאער דער װעגמן אמת דאס
 אנגע־ הײנכדצױטאג װערט װעאכע טײ,

 איבעראאע די אסקוױטה׳ן. םון םיהרט
 ערװעהאט און נאםינירט האט פארטײ
 אבער ארבײטער־םארטרעטער. םיעאע

 געגאנגען. ניט דאם איז דערםון װײטער
 נאםיר־ ךיך האמוז עןס־מארארבײמע די

 דער־ שטעאען צוםרידען געקענט ניט איך
 ״*נערקענט״ װערען זײ װאס אאײן םיט
 ,אײניגע און םארטײ איבעראאער דער םון
 צום ערוועהאט װערען םיהרער זײערע םון

 זעהן נעוואאט .האבען זײ ;פאראאמענט
 םארבעסערונ־ מםשות^יגע רעזואטאטען,

̂יער איז געז  ארבײטצד־אעבעז, שװערען ז
 אבער איבעראאע, די זײ האט דאס און

 געגעבען 4גיכ םארטײ האפיטאאיסטישע,
געבען. צו געהאט בדעד״ ניט און

 םידד באדיהמטער דער הארדי, קיער
 צייט אאנגע א איז מײנערס, די םון רער

 גע־ דעם םין םארקעסםםער דער י געװען
 ארביײ זעאבסטשטענדיגער א םון דאנח

 דער םון רײהען די אין טער־פארטיי
 טרײד דער שוין באװעגונג. טרײד־ױניאן

 אונטער הא̂ט 1877 פון קאנגרעס ױניאן
 פרא־ דארדי, יןיער םון אײנםאום דעם

 פאאיטישער םון פרינצים דעם סאאמירט
 נאך א*ז דערםון זעאבסטשטענדיגהײט.

 אבעי געװארען. ניט גאר צײט אאננע א
 מעהר זײן.אװ־עאא שוין האט הארדי קיער
 איהם האט ער ביז אױםגעגעבען, ניט

 1888 אין םארװירהאיכט. נעזעהן ענדאיך
 ^געאא־ ערשםער דער הארדי קיער איז

 אייבאר־ ״זעאבםטשטענדיגער אאס םען״
 דורנד היבש גאנץ איז און קאנדיראט׳/

 נישט זיך בי> אבער איז ער געפאאען.
 װיעדער 1802 אין איז און אראפגעםאאעז

 געװא־ עתועהאט טאקע און ״געאאםען״,
m אויך. רען

 שטורםדיגע א געװען איז צײט יענע
 אר־ ענגאישער דער םון אעבעז דעם אין

 באריהםטען דעם זײט בײטערשאפט.
 זיך האט 1889 יאהר םון דאס־סטרײק

 רײהען די אין געבורעם אין געקאכט עס
 ארבײטער, ענגאישע ארגאניזירטע די םון
 נענוםען ביסאעכװייז זיך האבען זײ* און

באריהםם־נעװארע־ זײער םון באפרײען
I צו אננעהויבעז און קאנסערװאטיזם נעם 

 זעאבסםשםענ־ םון וועג דעם ^באטרעםען
אקציאן. פאאיטישער דיגער

 אין האט קאנגרעס טרײד־ױניאן דער
 רעזאאוציאן א אנגענוםען 1899 יאהר

 ארבײטער־־יןאנגרעם אן צוזאמענצורוםען
 טרײד דער און צװעקען, פאאיטישע םאר

 צוועק דיעזען םאר האט קאנגרעס ױניאן
?אמימע. פאראאמענטארישע א ערװעזזאט

 גע־ אפנעהאאטען איז גיכען אין גאר
 םארמרעטער פון קאנםערענץ א װאיען

 ?אםיםע ־פאראאםענטארישער דפר םון
 אינ־ דער םון יןאנגרעם, 1ױניא טרײד םון

 םא־ דער םון פארטי, אײבאר דעפענדענט
 םון און םעדערײשאן דעםאקראטיק שעא
 םארםתד די סאטײעםי.״ םאביאן דער
 הא- הערפערשאפטען דאזינע די םון טער
 םארטיײקאנסטיטױ א אויםנעארבײם בען

 נע־ אפנעהאאםעז איז 1900 אין און צי^
 איז עס װעאכען אויף האנגרעס, א װאחנן

רעירע־ %אײבאר״ געװארען״די נצגרינדעם

 דעם גאייד ?אםיטע״ זענטײשאן
 ״אײבאר n האט יאהר

 1טי 3 ערוועהאעז צו באוױזען קאםיטע״
 םח פאראאםעגמ, צום גאיצדעד

 I און ז אײנער געווען איז הארדי קיער
 ״ וחנאבע םיז אײנער ,1903 איז 2

 ומננו ארםור באריהםטער דער גמוחון
| ־ •1סא .

 ״אײ, די האט 1906 יאהר אין
 ,אנגעםיחרס חאםיטע״ רעפרעזענםײשאז

 I םאו* י1$װאהא״סאס ערש^גרויסען איהר
 ,29 אין פאראאפענט, םון םיטגאיעדער
 מ׳י^ ערװעהאט זײנעז איהרע קאנדידאטעז

̂  דער איז יאהר זעאבען דעם װארעץ.
 קאטײ רעפרעזענטײשאן ״אײבאר מען

 1אווי אאקאא, אזוי גןאינגט װאס —* טע״,
 דעם אויןי געװארען םארביטען -- ארים,
 דאן זייט און פארטי׳/ ״אײבאר נאסען
 ווי• פאחטי״ ״אייבאר נאמען דער קאינגט

װעאט. גאנצער דער בער

יי*7י 1f '״
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* ♦ *
 || איז פארטײ אײבאר בריטישע די

 ארבײטער־באוועגונ^ דער םון פארטײ
 ארבײטער-^ דער םין טײא א םון ניט

 m ר ע צ נ א ג דער םון נאר װעגונג,
 צױי» ׳איהרע אאע םון בײםער־באװעגונג,

 SPpi איהר אן װיאיג נאר זײנען װאם אען,
 I ■אד־• אײבאד בריטישע די אנצושאיסעז.

 זעאבסט״;| די םיז םעדעראציע א איז טײ
 p אר• ענגאישער דער' םון טײאען שטענדיגע

̂  טרײד די םון— בײטער-באװעגונג
^טדפא אײבאד איגדעפעגחגנט יאג̂נ  י

 םרײד־סאונ• סאםײעםיס, קאאפעראםױוע
 M.4 ארבײםער־פארטײעז אאקאאע סיאס,

 אנגעשי-אסענע די םון םארםרעטער װ.
 צד יעהראיר זיך קוסען קערפערשאםטען

 •רינ״ די װאו קאנםערענץ, א צו זאםעז
 1פאר&י דער םון טאקטיק די און ציפען
 װערען באשאיסע און דיסקוטירט ווערט

 קאנםמד םעדעראטיװע דימזע אנגענוםען.
 בריטישע די םאר זיך מיט שטעאט רענץ

W' ' פארטײ. אײבאר
 קאנםמ̂־ דײ צװייעען צײט דער םאר
 פארט̂י דער םון ארבײט די װערט רענצען

 *WPV נאציאנאאער דער םון אנגעםיהרט
 נא״• די םארטײ. דער סון האםיטע קוטױו

 אין גופא קאמיטע עיןזעקוטױו ציאנאאע
^ קערפערשאפט, םעדעראטױוע' א אויך או  וו

̂ 1םא א באקוכיעך טײלעז םעדערירטע די
 גרו איהר אױט יעדע טרעטערשאםט,

 סעקרעסער א באויז וױכטיגקייט. און
 4ײערע פארטײ דער םון טרעזשורער א

 פארטײ״. יעהראיכער דער פון ערװעהאט
קאנםערענץ.

 אן פיהרט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
 זי פארטיי רער םון ארבײט נאנצע רי

 *,סטא א האט זי ;איטעראטוױ ארויס ניט
 ל זעחר ארויס’ גיט ײעאכע בױרא, טיסטישע
 חנר׳ מיט שײכות אין זאםאונגען װיכטיגע
 אויםער׳ר און אין םארטײ דער םון ארבײט

 ארבײטער־בא״י דער םון און פאראאםענט
 גום הײסט זי אאגעםײן. איז װעגונג
 נא״ םארשידענע די סאנקציאנירט אדער

 םארשידעגע די אין חאנדידאם^ן םינירטע
 פאר- רעקאמענדירט און לאנד, םיץ טײאען

 צו געזעץ-םראיעסטעז װיכטימג שידענע
 םארלאמענט■. אין אײבאר־פראסציע דער
 םרא<ד דיעזער םיט בכאא ־קאאפערירט אוז
 אעגיםאאטיווצ װיכטיגע אאע אין ציע

ענינים.
H םרײער פון םרינציפ זעאבער דער y 

 אויד איז םעדעראציע, םון זאמענארבײט,
 סיסטע^ דעם אין געװארען דורכגעםיהרט

 פאו^;׳ די םיז נאםינאציאנען די אזױ װי
 יצדעץ געםאכט̂. װערען טײ^אנדידאטען
 •ארט^ דער םון םאראײז אנגןנשאאםעגער

 איםיצ^ן^ םארצושאאגען חגכט א האט
 דעוי טח ערשטע דאם קאנדידאט. אאם

 1נאט^ו דעם םאראענעז םאראײן דאזינער
 דער פאר ‘קאנדידאט דאזיגען דעם םון

 אױ$; האםיטע. עקזעקוטיװ נאציאנאאער
 גוטי הײםט עקזעקוטיװע נאציאגאאע די

 4צחאמצמ< דאן װערם האנדידאט, דעם
 ‘ פ$ םארטרעטער םון סאנפערענץ א רוםען
 פון ארגאגיזאצייעם אנגעשאאסענע אאע
̂ן דעם אין פארטײ דער  באםרעםענת

 סאנםערצנ? יענער בײ און דיםטריקט,
 קאנדידואן דעם םון נאםען דער ווערט

 אױ£ און 'נאםינאציאן, םאר םארגעאעגט
 מח גוטנעהײםען ווערט סאנדידאטור זײז
 דער ער קאנםערענץ,'ווערם דעם
 יעדער פארםײ. דער םון דאמ
וועאמנן םון פארטײ, דער םון

*asm
mm*



מענדידײם״ ^ײגאר
 אויף מנהםם• וואס *תאניזאציע, די

 רעקאםענדירמן צו איניציאטױוע די |יף
 זיך אױף נעהםען אויך סזז ^מוגדידאט,

n םינאנ- די שאםעז םיז חױיבדארבײם 
$ן  קעמ&ײן דעם אנצוםיהרען בױםצען 99|
ד  פארמיידם, דאס קאנדידאס. דעם »
•  םארשצאגען זאצען ואתאניזאציעס »

 ;ארײן װעצט דער אין |||ודימטעףגצאט
|  ®אר־ די אז דערצו, אױך ברענגם חום |י
 קאנדידאםען ארױסשםעצען נאר זאצ ם״
 צכצ ו?אט וי וואו דיסםריקםעז, יענצ •ין

 ערוחןה־ צו זײ שאנס וױיםען א מחות
 קממ־ איז שסיעצעז גצאמ זיך ניט אין *10

 םאדצארען געוזם עם וועצכע אין •יינם,
 גע־ האם װעצכע ענערניע* *ונגעהײערע

 געהע- די אין ווערעז םארברױכט מננמ
ערטער. ריגע

 אר־ דעם ®ח זעהן צו צייכט איז עס
 בריםישער דער םון גאניזאציאנס־פצאן

 קיין נים איז זי אז פארטײ, לייבאר
 סאציאציסטישע מםרענג-דיסציפצינירטע

 נאנץ א נאר ארבײמער־סארםײ, אדער
 זעצבסם- םרייע, םיז פעדעראציע צויזע

 גרױסער אײן פון פיסגציעדער שטענדיגע
 ארבייםער־םשפחה. דער םון כדסאזזה,

 ענגצײ דעם םון גײסם נאציאנאצער דצר
 םרייער פון ציבעראציזם, פון פאצק, שען

 דער אין קאאר זיך זעהט צוזאמענארבײט,
 אײבאר בריטישער דער פון אדגאניזאציע

■ארטיי.
 ארגאניזא־ דער איז יאהר אמצטען
 צײבאר בריםישער דער פון ציאנם־פצאן

 געװא־ געענדמרט עטװאס אםיאו •ארמיי
 אאס ארײן איצט נעהפם פארםײ די רען.

 מעגשעץ, אײנצעצגע אויך סיטגציעדער
 גע־ איז דאם ארגאניזאציאגעז. באויז גים
 דעם, צואיעב הויפטזעכאיך געװארען םאן

 בא־ האבען ענגאאנד אין םרויען די װאם
נאםיראיך איז עס שטימרמכט. קוםען

jiijiftcp םים צוזאטצן נאזיצ p ככייט
 JfcD אײן אין אויסגעשריצז האנען אצע

 W« אוקסעםבורג אונםעגציך. איז *דאס
 ,Dan אויןא קוקצנדיג נים דײטשי^ד. א

 אײנגעצמגט זיך האם אוהסעםבורג װאס
 גצצױגצן םארט ױ האט דײמשצאגד, איץ

 די ויינצן סאציאציםםצן אאס אהיים.
 גאוחזז סאציאל־דעםאהראטעז דײטשצ

 רר דער פון זיעג אין פאראינםערעםירמ
 נעהנםעחנ קײן רצוואאוציאן. סי?מר

 ניט אבער זיי האבצן איהר צו באצירצע
 *רױטצר דעד םיט ארויםגצװיזצן.

 ד< פא*. דער געזוען נים אבער דאם איז
 np אוױ איהר איז רעוואאוציאז רוםישע
 אײ״ אידמ מיס זצהן םוז זי אז הענם,
 אר־ םח זי אז יואוקס, איהר אויגצז גענע

 אה״ די גאך פראגרצס• איהר פאר בייטצן
 װאו וואױעױ, קײן זי םאהרט מאבער־מעג

 סאציאא־־דעטא״ דער אין מעםיג איז זי
 חנם פארזוכט זי פארםיי. קראםי^גר

 וואר^װתר באריהםטער דער ם\ן טמם
 האט ,,פאוויאק״ אין םורמזג'פאװיאק״

 שםרצע. נעהאאםצז אוקסעםבורג׳צז מען
 צו םצן םאעגט פאאיםמןצ איבעריגע די

 זעלבצד דער אק צואאמן. נים איהר
 בא״ איהר צו זיך כמן האם אבער צ״ט

 אתנעםעמר רצטפעק^ גרױס םים צויגען
 נא־ אוקסצםבות׳ס נאך יאהר האאב א

 ״•אור אין גצזצםען איך בין םרייאונג
 יין האאםען פאעגען היםער די אח יאת/

 רא״ געתסצז איז ^דא :דצרצעהאעז אײן
 ראזא םאן פאצגט אזױ אוקסעםבורג; זא

 מען פאעגט אוקסעמבורג׳ן אוקסעםבורג;
 ;סעתרעטער םונ׳ם סימאגען טראגמן

 ״םװידאניעס^ האבען םאעגמ אוהסעמבורג
 אולןסצמ־ קאנצעאאריע; גאט^אאנמן׳ם אין

 די װ. א. א. אעזען״ םיעא םאעגט בורג
 די דערצעהאצן אונז פאעגען זאכען אאע

פאעגען וועאכע פאאיטישע, די היטער.

לוריע אסתר דר. םון

True tranBl&tion filed with the Postmaster at New York City, on Jan. SI. 
1»1«, as required by the Act o< Congress, approved Oct. 6th, 1917, known 
as the **Trading with the Enemy Act.**

 זי וועאט. דיעזער אין ׳&םעאע געזעהענע
 אין פראפצסאר א גצרוען ד^פאר איז
םא־ דײטשע די פארםיײסקוהא. דער

 אוננע- האט פארםײ צחול־דצסאקדאםימצ
געגרינ־ צוריק יאהר 13—10 מים מהר
ווצא־ אינײחנרזיםעם, ארבײםער אץ דעס
ארבײ־ פארםײ םארבער״םצז םאעגם כער

 אאס באישםיםט האס פארםײ די םער.
ארק־ קרעםטען. בעםםע איהרע אצהרצר

פרא־ די םון אײנצ געוועז איז סעםבורג
 נעװען איז אמןסעסבירנ ראזא םעסארעז.

פאאעםיס־ אנגעזעהענםטזן רי םח איינער
 ביײ איהר םים דײבדשזאאנד. אין םען

 איהר מיט צינגעא, ?זארםער סענדער,
 און טעמםעראמענם איהר מים ביאדרננ,
בא־ מאא אאע זי־ םאעגט קראפם רעדנער
 ורג אויןפע.. ראזא געגנער. דעם זיעגען

 אאע איהרע אױסניצען געקענם נים האם
יזראפם, רעדנער איהר םיט םעהיגקײםעז,

פא־ איהד טים פאפואאריכמגמ, איהר כױט
פאר־ דכעי זי װאאם םאילאנם אעםישצז

 די פאראאםענם. אין מםעאע א טםען
 ניט אבצר האבצץ דײםשאאנד אין םרױען
 זײ ווען איצט און רעכטע, קײז גצהאם
 מעני^גן מיט נעורארען יא שױן זײנען
געפאאעץ. זי איז גאײך,

גע־ נעבארען איז אוקסעסבורג ראזא
צורמן. יאהר 50 םים ווארשוי אין ווארעז
אידען, נעוועז זײנעץ עאםערעז איהרע

 זיך האם אוקסעםבורג אריסטאיןראטען.
.װי גאכדעם גימנאזױם. איז געאערענט

 צו ־םעדער די נים ־ זיך נעהםם עס
 וואוגד די אוקסעםבורג. וועגקן שױייבצן

 גאו זיר גאגיבט צס םריט. צו נאך־ איז
 גאויבט עס םעהר. נים אעבם זי אז ני̂כ
 איז אצזצז גיט ויצלען מיר אז נים, זיך
 וחד jnsn א איהרער וחגגען צײםונגעז די

 תאנ־ א אױױ םאחפאאנ א איהדעז נצז
 ניט, זיך גאױבט dp װ. א. א. םערענץ

 תאםפף און אעבעץ פון סיםבאא דער אז
 ראזא אז נים, זיך גאױבם עס טויג^ איז

 צעהנדאיגער האט וועאכע אוהסעםבערנ,
 דעם געגען קאטפ^ א גצםיהרם יאהרצץ

 געםאאען איז אבסאאוםיזם, דײםימן
 נאכ׳ן םאנארכיע, דער םח מםורך נאכ׳ן
 אין געפאאען רעװאאוציאן. דער פון זיעג

 1אי געזאגם, מגסער אדער, בירנער־קריעג,
 ש(ײ אזא אויח געםאאען ;תאמפף ברודער

 קע־ פױר אוםן. שרעתאיכען דערהאפםעז,
 דיעזען צו צונעװאױנען גיט אאץ זיך נצן

געדאנק.
 פארטײ סאציאא־דעםאהראםישע די

 נע־ האם וועאכע ערשםע, די געװען איז
 גאײכע סענער און םרויעז פאר פאדערט

 אעבצן. איז דורכגעםיהרט רײהעז, איהרע
 איז ׳זי האט םאדערונג דיעזע רעכטע.

 עמטער הױכע די צו צונעאאזען האט זי
 רא־ האם דערפאר און םרויען, פעהיגע די
 אנגעזעהע־ אן פארנוםען אוקסעמבורג זא
 רעדנער, אאס פארטײ דער אין שטעאע גע

 פאאע־ און םעארעםיקער שריםטשםעאער,
p געענדיגמ האם זיארק־ ראזא איז רעדנערין אאס םיםט. r r i ,איז ^שםאאט םען וױיא דצרצעהאען, העגען ניט זאךגעאע־ א געבען צר נױםווענדיכ 'צן  אין פאפואער .זעהר געווען סעםבות

 מאסעע ארבײםער די װעגען דײטשאאנד.
 מאא אאע םאעגען זײ אפגערעדם. איז

 זי ראזא״. רױםע ^די הערען לױםעז
 םוט צוגעבען באגײסםערען, זײ פאעגם

 די םים באקאנם םאכען תאמםח, צום
 פראגען. םעארעםישע און טאג־ וױכטיגע

 וױסעז פאעגט פובאיקום בויזשואזע דאס
 פאר צינגעא. בײסענדען ראזצ׳ס וחגגען

 אינ־ סאציאאיםםישער נים דײטשצר דער
 ראזא״ ״תיםע נאםען דער איז טעאיגענץ

 םון נאםעז דער װי באסאנם םעהר נעווען
 ווצגען געאערענםע., דײםשצ באוואוסםע

 געאערענם אםאא זײ האבעז אצצטע די
 אאנג זײ וחנגעז אבער האבען סקוהא, אין

 האבען אבער ראזא׳ן וועגען םאתעסעז;
 נעהערם צײםונגען, די אין נעאעזען זײ
 איז אוקסעמבות ראזא נעזעאשאםם. איז

 נעװיסע אין םמארעטיקער. א געװען
 אין עהספערם, אן געווען זי איז םראגען
 שריםםעז איהרע זײנען םראגען געװיסע

 דער פאר יאהר אײן ותןרטםוא. זעהר
 בוך, א אױפנעשריבען זי סאחםחיהאט

 פױ־ דעם טעארעטיש באנריגדעט װעאכער
 האפיםאאיסםישער דער אין איםאריזם

 אײג־ אן אױ שריםם דיעזע געזעאשאםם.
ליעבהנעכט׳ס ארט. דיעזער אין ציגע

 שטודירעץ. שווײץ יוײז געםאהרען זי
 דאס געװען צײם יענער אין איז ?זװײץ

 געעםענט האט וועאכע אאנד, אײנצינע
 רוסי־ די םרויען. די פאר טהירען איוזרע

 וועא־ ערשםע, די געייעז זײנמן פרויען שע
 גאסם־םרײנד־ די אנגענו^ןן האבען כע

 רעפובאײן. שװײצערמזער דער פון שאפם
 האט אבסאאוםיזם דעם פדם קאספףי דער
 ביא־ צו דורשט די אויםגעוועקם זײ איז

 האבען םרױען פויאישע די אויך דונג.
 אבסאאוםיזם, מים׳ן קאטפף א געםיהרט

 גײסט דער ערװעקט דך האם זײ אין אויך
 פאהרען פאענעז זיי אויך שסודױם, צום
 שוױיץ פון ביאדוגג. זוכען שוױיץ יןײן
 דײמש־ תײן געפאהרען אוקסעסבורג איז

 ארבײםען נעוואאט האט זי וואו אאנד,
 םאר־ םאקראטישער1סאציאאײז דער איז

 ארױסנעוויזען אבער זיך האמ דא םײ.
 דאסאאסדיגע די אוים שרחןריגהײט. א

 אונםערמהאן םרצםדער א האט געזעצע
 אין וואױנען צו רעכם דאם געהאט נים'

 מען האם לױןסעםבורנ׳עז דײםשאאנד.
 םון ארויםשיקזןן געוואאמ דעם צואיעב
 זי אויסווצג. אן נצםונען האם זי לאנד.
 דאן דייטש. א מים גצהאט חתונח האט
 און בירגעריז, דייםשע א געווארצז זי איז

 צו זי רעכם דאס געהאם נים האט קײנער
 אוקסעכד חאט םאז איהר צו םשעפען.

 זי גײגונגען. שום קײן געהאם ניט בורג
 גע״ ניט םאא ps< אויך איהם מיט האט

 א דאז געווצז איז שרים דיעזער ־אצבט.
 אוץ רוסישע צוױשען םאפואצרצר גאנץ

 איו ארבײט די םאציאאיםטען. םויאישע
 העכסטע, דאס הײאינסטצ, דאס נצווצן

 מיםילען, קײן אױסגעקאיבען נים האט יםצז
איהר. צו םיהרעז יתאכע

גע־ אויך איז אוקסעםבורנ ראזא
 אע־ פערזענאיכען איהר אין נאמןאיך ויעז
 אױך באלײדעם זי האם נאםור די מנן.
 נעווען איז זי הינזיכםען. אגדעדע אין

 נעהאם האם חינקעדינ, שצזזן, נים זצהר
 זעהר םאמן םאענם קו^ בײזצז א זעוע

 ערשםער דער בײ אײנדדױן שאעכםען א
 םאצ־ איהרע אױגעז די באקאנםשאפט.

 זײער אאעס. פאתאעםצז אמנר גען
 איהד וועגען דערצעהאזגן פאצגט םײערעא

 נאנײסטערתג. איהר מעמפעראםענםד
 װע״ דצרצעהאצז פלצגם אױסדתק זײער

 אוי״ איהר וועגען אינםעלצקם, איהר נעז
שכא. םעתעײעד״נאיכעז
 אוק־ ראזא האט יאהרען צעהגדאיגער

 םאציאא־דע־ דער אין געארבײט סעםבות
 דײטשאאנד. אין פארכדי םאקראטישער

 אאנד. דיעזען אין אײנגעאעבם זיך האט זי
 דײכדש־ א אלס באםראכטען זי פאעגט מען
 זי אז געזואוסב^ ניט האבען םיעאע הע.
סא״ אוגז, פח םיצלצ םרעםדע. א איז

 פארטײ דער א} אנצושאיסען זיך נעגדױיט 1
u צו ניט באאאנגעז װעאכע פרויען, די אויך 
r אר־ אנדער קײן צו און מרײד־ױניאן קײן 

 זײן ניט דערפאר קענען און ואניזאציאז
 פארמײ אײבאר דער אין םימנאיעדער -

 דאס קערפערשאםט. פעדערירטער א דורך
אנדע־ םארשידעגע וועגען אפת אויך אי?
 צו גיט באאאעען װעאכע עאעםענםען, חו

p'P װעאכע און ארנאניזאציאן אנדער 
 דירעקם אנגעשאאסען גערן זיך װאאטעז

 פראםעסיא^ װי פארטײ, אײבאר דער אן
%v5p םכא אינטעאיגענטען און סענ^עז 

 איז פארםײ די אז הײסט, דאס חםיגים. :/*
 אבער רײן־פעדערירםע. קײן םעהר נים *י

האגטראאיר̂נ פארטײ די װערט דערװײא
 די וועט םאראויסזעהן ם׳העז װײם וױ און י.
 קאנטרא- צוקונםט דער אין אױך •ארםײ >

 ארגא־ םעדערירטע די פון ײערען, אײיט
 טרײד״ די םון הויפםזעכאיך ניזאציאנען,

 םיט* אײנצעאנע די םון ניט און מניאנס,
גאיעדער.

 פעדעראטױוע אויזע, אזא האט געװיס
 האט דערםאר חסרונות. סך א פארטײ

קײז װאס פעאות, סך א אױך אבער ןי
 דער אין •ארטײ סאציאאיסטישע אנדער *

 די כא קודם איז זי ניט. האט נחןאט
ע ט ס ש י ם א ר ק א מ ע  ארבײטער־ ד

 איז זי װעאט. גאנצער דער אין פארטײ
 דמם אין ארבײטער־פארםײ אן באויז ניט
 שטאנדפונהט דעם פארטרעט זי װאס ?ין
 ארבייטער־מא־ די נאר ארבײטער, די םון
 דער פון בעאי־בתים די זייגען גופא סען

 קאנ־ די גאםינירען אאײן ךײ ;פארטײ
 גיבען און ן1ריכטז אאײן זײ איז דידאטעז

די־ זײערע דירך פארטיי דער װענדונג א
פאר־ די וראס דאס פארשטעהער. רעקםע ׳
צוזאםענגעבונדען, אויז נאר איז טײ ־
 עאאסטיש; דערפאר אבער איהר -מאכט *

1אײ דערװײםערם װי און אפגערוהט מי ׳׳.
 אג• דעם סון זײז נים זאא איהרער סײל

 אבער dp ברענגם איהרשן, טײא ׳דצחנז
ברוך. אדער ריס הײן .:*ניט-צו

ארויסגע־ בעסםעז אם זיך האט דאם
םאחםה. דער םת םארלויף דעם דורך *ימט

 שטרענג־ארטאדאק־ אלע אח כםעט *מנמ .
 סאציאאיס־ םצםם־דיםציפאיגירטצ סישע, :
 קריעגס־ אגדערע די םח פארםיתז ^

 איז שפאאםונג א צו געקוםען איז ,!^מגחנד
 צו שםעאונג דער צואיצב רײהעז ויחנרע וי

i n דער אין שפאאםוגג אזא איז םאחם̂ד 
 אויסגעםידען םארםײ לײבאר יגדמױשער

trupunu. אײ־ בריטישער דער אין אויך 
ד  עאעםענ־• גענוג געײצז זײנען •ארםיי מ
tfm שרעקאיכער א מים האבען וואם

 6צו ביז םאחםה געפרעדיגם טאדביםצרונג *
את םארניכםוע ־צו ביז םוף, נימצרען

 וזאבען װאס אזעאכע, און ^ו^גטצרגאנ^
 םרײז, יעדען אום פריעדען <אארעדינס1

באדינגונגען. וױאהעאם׳ס אויף !•מיאו
נעװא־ צופאאעז נים פארםײ די איו

|w i פאר־ און גאנץ געבאיבצז איז וי

 זײ צואאזען. ניט איהר צו זײ פאעגם
 אעכעא דורכ׳ן קענען העכסםענם פאצגען

טאן. סות א איהר אויף
 איגמערעםירט זיך האם אותסעםבורג

 םאציאל״ פױאישער דער באויוי־סיט ניט
 סאציא• די פארםײ. דעפאתראםישער

 בכאא רוסאאנד איז באוועגונג איסטישע
 דער געווען איז זי נאהענ̂כ איהר איז

 פאציאא־דעמאקראט, דײטשער אײגציגער
 צד אאגדאנצר דעם באזוכמ האט ורעאכער

 סאצי^״ תםישער דער פ\ן זאפעגפאהר
 צד געםאן דאס האט זי דעםאקראטי^

 וחד אינםערעם, פערזענאיכען איהר איעב
 דצד צו צוהזנרען אח צמוקען דך אענדיג

 ־רעכאדאאציאט רוסישע די םון ארבײם
 מד זא וױ זא איז זי וױ אזױ קראטעז.
 דור פיז פארשםאנד דער האט םאהחנז,
 פאר־- סאציאל־דעםאקראםישער דײםשצר

 באגריםען צו פארגצשאאגעז איהר טײ
צוזאםעגפאתר. דעם

 סאציאלי א געווצז איז אוהסעםבורג
 ארבײםערי םח זיענ דער דעמאקראם.

 דצר אידעאל. איהר געוחןן איז תאאם
 האט איזתאל דיצזצז םון פאמױחןאיכונג

קרצםטצן. איהרע אלע אוועקגעגעמז זי
 עקזיםטירצז פדאנעץ אאקאאע <זײ\

 אדבײ- םמציעאע <זײ\ ניט.־ איהר םאר
 ?י נימ. זי אינםערעםירם טער־פראגע

 םלױאך דער וועגען ברך p'P ניט שרײבם
 אויגוטט םימ םאל דער איז דאס ווי םר^ע,
 פרױצן קײן ניט רזןדאהטירט זי בעבעא.

 סלא־ מים פאא דער איז דאס װי ציימונג,
 ?••• דעם אויף קוהענדיג נים 4צצםהי רא
 שמאאץ געוחזן באזונדערס פרויקן די נעז

 מיט 7שטאל נעייצץ אהןסעםבורג, מים
 אוײ אז נעםונצז ךיך האט מס וואס דעם,

םרוי. סערנעווצהנאיכע
 ימוואאד א 1געווצ איז אוקםעםבורנ

 קאטפפם־דורשםמע א נאטור, ציאגערע
 דער פיז גאנג אאגעסײנער דער פערזאן.
 אאנג- צו געוועז איהר פאר איז פארםײ

 מד ר.אם זי װאמדיג, צו רוהי^ צו #זאם
 סים־ רצװאאוציאנערע םעהר. פאדערם

 פראפאגאנ• איז אגיםאציע םים — אע̂ן
 די באגונענכ^ ניט זיך זי האט *איין דא

 מך נאסעז א דצרפאר זי האבען גענאסען
 אי̂ז םובאיקום פאר׳ן רויםע׳׳. די״ געבען

 איהר צואיעב רויםע די געווצן װידער זי
 צד אדםיניססראציע, דער םיט תאמ̂פ
ארעםטען. אפםע איד״רע איעב

dp די אז זעאבםםפארשמענדאיך, איז 
 געהע־ פאעגט וועאכע רעוואאוציאנערהע,

 אז פארםי/ דער אין אינקע די צו רעז
 אוױ זיך האט וועאכער םעארעטיקער, דצר

 צואיעב מיאיטאריום מיט׳ן אינטערעסירם
 האםימאאיסםישעד דער אין פונתציאן זײן

 םײ א אױף וועחט ניט זאא געזעאשאפם,
 פאטריא• םאאשען םון פאר׳שכור׳ט גום

 אױסברןך בײם איז אוקסעפבות טיזם.
האגד אין האנד נעגאנגען םאחםה דער םון

 םין צוטרײםאועען אלע םראץ אײניגט,
 עאעממנ־ פארשידענע די און צײט, דער
 צו״ געארבײם צ״ט גאנצע די האבען מען

 עס ווצאכע אין פראגעז, אלע אין זאכמן
^ גצאאןט זיך האט ײ ב ר צוזאמען. א

 בגוגע סייטנג^םארשידענדױיטען די
 שםארק געייצז נימ זײנען םאחםה דער

עז צו גענוג כ ^  אייבאר בריטישע די צו
 םײגונגם־פארשידעכ־ דאזיגע די ; פארםײ
 שסי־ אין צוריסצן האבען ורעאכע הײמען,

 פון פארםײ םאציאליםטישע די קער
 אעגדצד, קריעגם־םיהרעגדע אאע כםעט
 פאד״ אײבאר בריטישער דער אויף האבען

 פארםײ די געהא̂כ נים שאיםי. קײן טײ
 פאחםד^פטורם. דעם איבערגעאעבט האם
 האםפםס־םארטיגער נאך יעצט איז און
 איז מס יוען װי ?אםפםס־םעהיגער און

 פאתם, דער אעבען. איהר אין פריהער
 אםנעהאאםזגנע אקארשם די pK וואס

 םארגעתומעז זײנען וועאכע — וואהאען
 אוםשםענ״ אונגינסטינע אזעאכע אונםער

 אײבאר בריטישער דער עס איז — דען
 איהר פארדאפאען צו געאונגען פארטײ

 פארלאםעגם, אין צאהא ־ םיטגאיעדער
 האלם אײבאר־פארטײ די אז טאאד, װײזט
 פאקטאר *ממכטינםםער דער ווערען בײם

ענגלאנד. םון אעבעז ם5ד אין
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ימא־ אירמנד סון ארבײםער נור וחס
| צז*נר כוגר ג(  ב׳ר םאר האסי k n «נ

j r v r o m  ra n שכיחז^ ממנחנ םאר 
 באחאנדצונ^ ימנעלימרע םאר אתר
«רעס« מאיסאליסםי׳מ די באלד שםט

דער אין אלעם r» can *ייז מםינמ איז
 בח אונדװזעז״ .ארבײטזד פון וחזלם,

 ״רע־ אוץ .םאקםיסאאיזם׳ ״בןזצשעוױזם״,
 זד־ םעגתמ זעצמ רי אזז וסיאוציאן״

 קאנעז, םיר לאנד. »דן ד* אויך םיר הען
 «יז זאך די װי זײז, כױציגר זיך דעריבער,

 דער איז לעחח םיר ותן אםת׳ן, רער אין
jd קאפיםא׳ליסנד׳זער ir b טע־ די װענזן 

 1אי מוועםטער אונזערע r® טינקײםעז
ים. זײם יעכער ®־ז בריחנר
 די נעוואוינהײם א נעווארען איז עס
 און אענין נעברויכען w ציים צע«ט«

 אײנוװ־ מדים שרעיזליכע אלם םדימקי
 לײכםנלויביגע! נארײמן, חנם מרעקןן

 םראצ־ אחנר נ^כמן, אענין׳ם אויב ?ואם.
 » «ונעס׳*ע«עם וועחמ טר האז הי׳ם

 איז באותטננ, א אדער זאך, א איתענר
 ■-,Bmp דער סון באנריןי דעם לױט ,put׳

נןענדינט. אאעם פרעסע, טאאיםטי׳מר
 אז חנרזואוםט אמ׳צזא, זיך, האבעז מיר

 ארבײט מנונ נעװיס האם וועלמר לענק,
 באוױ־ ■לחואגג ױך האם רוםלימד, איז
 זײנען איהם מים און אנתן,8׳ע אק זען

 נעחמס (א־ך זװועאף אדער צװיי נעײען
 םראצ־ ?)nipr די מנוי גים איצם pic׳

 וואס מר האט סראצקי ברידער. קי׳ס
 אע־ מןטאםעז אױטנעהאגנעז, ארעםטירט,

 םי־ 1אי סאד׳שיקט איהם — און ניךען
 יםםי-1סאפיםזד דער פאד אבער — ביר,
w אוים. ניט נאר עס םאכם פרעסע 

 נעװען זיינעז עפאניעז pא ארבײםער די
 ״רעבע־ pא און .אתרוזזמ״ דודכאויס

 נע־ םיט׳ן איינטלאמ אין אח — ליאן״
 סראציוי און pov̂ האם דטורנ^יזם, ציח

ער׳סיינע]. איז, ov ווי רארם, נעכיוזם

 יאהד ןװויי בדס ארביים ־an םון ווארען
סםרימ^ דממנןראא נאכ׳ן צוריק.
זיי־ סכס־ײטס די pc רעזולטאםזס די

 וױיסען םיר באװאוסם. ײיינינ נאנץ נען
מר אזיסנקמאז dim ר^בען »י«ײן נים  א
 אפיא o«r וױם׳ח. זו נעטג אמ עס ניט.

 צזריקנצשםאגצ־ יענצם םון ארבײטצר די
 ווצלם דער םה דעם פיחאען אאנד, נצט

 זײ דאם אה שםרעבונגצז בצסצרע צז
 םים ארײגגעװארמק דעם זדן זיך האבען

כוזזות. זײערע אאע
 זײט צדױיםען םח אויד זיך בורעט צס
 נצוועהנאיה װי פארטונאא. אק גרעגת,
 אםת׳ז וועגען וױיניג גאגץ םיר װײסען

 ״אונרױ דארםינעה דער םק כאראקמער
 דארמ ?וםם פרזנסע, חןר אוים דדמײם.״

 ארויפצוזעצען װידער קאםפױ א פאר
 וועאכער עסאנוצא׳ען, םדאז Djn אזיף
 נע־ ציים יאהר פאר א דארם שײז האם
 םאר־ איז און םראז דעם באצתרם האם

 אױפנערענטען דעם םון נעװארעז םדיבצז
- .1910 אקםאבער אין םאאק,
 אק םאר אויך קוםען נזמזאזןגעז סך א

 וחנח־י אפארטא, און איסבאן םח נאםען די
 הא־ די באםבארדירצז שיםען קריעג דענד

 וואס דעם וועגצן רעפארכתז די םעגם.
 אי םארשידעז. זײנען פאר דארם גןוסם

 ראיאאיסםישע א פאר דארם הוםם עס
 רעװאאר א איז דאס אז איז באומגונג,
 יןאנען אעזער די — באורעגונג, ציאנערע

נאײמן. זײ וואס אױםקאײבען דיך
 אאנד יענעם אין דאס איז, פאקם דער

 דאיאאיס־ קײן נעדרען ניט םאא קײן איז
 בײ אפשר חוץ א םענםימענט, טישער

 קיח ניט שסיעאען וועאכע קאעריהאאנז, די
 טיט זאגצן לזאז מצז ײה חילע• נחױסע

 נים מאא p'p איז דארם אז זיכצר^יט,
 ײידערצד־ אויפשטאנד אז םאימ?וםצז

 מא־ א גור ררען סאגארכימ. א שםעאען
 איז נעדרארען, צורימעיטםצאט איז גארכיע

 םון נעווארען אונטערשטיצם איםצר דאס
 םזן חיאעז דעם נענען רעאקציאנערען,

םאאק.
* * ♦

אעצםזן די א*ז װאס זאך גרעסטע די
ד״םטאאנד, אין םארמקוםעז װ*כען »ן«ר ._ , צאזט זאד רי ןױ ער.א

ארבײטער די אז װײםעז סיר אםת. א*ך
.םאמזר י8 אז פאדערעז שפאגיען אין

|ויםינם א איז טאנ אובײטם שםונדיגען ( | ן ^3? 
 םיכר אײנ?אאנג אין װײדזש־סטאנדארד,

 חוץ א םיטעא. צעבענס פו; פרײזע; די
 פון אפשאפוננ די פארצאנגמ ווערם דעם

 פאצײ אויך האבען זײ און שםיה־ארבײכ^
 די שטײגער א װי םאדערועען, טישע

 ארבײטען עםענטאיכע םון עטאבעאירוגג
 און ארבײטסצאזיגקײם סאדקצענעחח צו
 רעיצײײ אצא םון װידארבאשעפםינוננ די

נע״ א&געזאגם זײנען וחנצכע ארבײמעד,

'*׳

 דער אין האט זי ציעבמנעכט׳ן. 'מים
 דעם פארדאםט טיטיעען אויף און *רעסע

 סאאדא־ די צו באציהונג די םיציטאריזם,
 גע־ זי האט םען תאזארמעס* די pא טען

 יאחר א צז םאראורטײצט און ׳משפט
 צושטאנד פיזישעז איהר צוציעב מודמ^

 א אויח אפנעצעגט אבער םען האט
 אויח תומענדינ ניט שטרא̂ן די צײט
 ארײנ״ און ארעסטירם זי םען האט דעם

 האם ציעכהנעכט מורםע. אין נעזעצס
 רײבם־ אין תאגדצוע דיעזע םארדאםט

 פרוי אוא אז געםײגט, תאט ער טאג.
 צויפאן נים וועט צותםעםבורנ ראזא ווי
 ניט האט םרוי אזא אז שםראןי, א םון

 װיסען גים דאס או טורםע. םאר מורא
 דיײ די בצויז תעז םארשםעהז נים און

®אציצײ. טשצ
 זעצבםםפאר־ נצמעז אויך א<ז צס

 סאציא־ pvr&cvv די* אז שטצנדציך,
 םיארסא־ די צו באצאננצז זאצ ציפםקע

 דער םק םמזרער דעד בצוחק איו זי הער.
האנד. רעכםצ ציעבקנעכט׳ס •ארםײ,

 א פון םיי א געווען איז צוהסעםבורג
 אונערשראקננע, אז חנװאצוציאנערהזג

 האכד ?ײ\ האםאםםצוםמעןג עטנרגישזג
 איז זי נעקענ̂כ נים זי האמ ®ואבדסצז

 געגאעען םרים פעםטע םיט אח םוםיג
 סאםיא די געוועז איז זי ציצצ. איהר צו

םאציאצ־ דײטשער דער פון פעראװםהאיא
 טוים איהר פארםײ• דעמאהראםישער ׳

 איז יעגע טראנישערזנד. א נעוהט איז
מנר דער pc געמאצזק  די רענירונ^ צאר̂י

 ברו־ איז ארער האנד, םינםםערער א פח
וועצען אבער בײחנ זײ דצר־קאםפף.

רצװאצוציאנערקעם. הײציגע גצײמנן

 עבערט׳ס יואנצצצר םארזאסצונג. דצר
 אדיםנע־ האט חמיערוע פראוױזארישע

 קאנסםימױ א סון ודאהא דער צו ט
שא־ זאצ וועצכע םארזאםצתנ, נדער

 דײטשער א םאר קאנטטיטוציע א םען
 אומ־ געזועהנציכע אונםער רעפובצ<
 ראדיקאצע גאנצע די וואצס שטצגדען

 ענ־ מיט באנרסיט ערשײנונג אזא ווצצט
 םיעצע חאבען אמגר, •איצט מוזיאזם.
 צו־ שרים א pn קאז דאס אז נעםיהצם,

רי̂ג
בא־ ״םפארםאקוס״ נעתנמנצ אזוי די
 םאר־ צו פאדזזך א גצםאכם האם װעגונג

 האנםםי־ דער פון אײגרופוגג די הינדערע;
 קארצ םיט םארזאםצונס טואירענדער
 אצס צערעבור זשארזש און ציעבהנעכט

 נעשטרעבט באװענונג די ד״אט םיהרער,
װאה־ די אפהאצטען דערצאזען צו נים
לעז•

 די דאס ארמםענטירט האבען זײ
 דער אוגמער מאיאריטעט־םאציאציסםען,

 װעצ־ שײדעסאן, 1םיצי פון םיהרערשאםט
 דער אין גןײזער דעם געשטיצט האט כער

 אײנ־ איהם םיט איז זזמצכער און מצחםה,
 ־ ע י ר ם ג ר ו ״ב דעם אויףי גענאננען

̂• די האנד זײן אין האט \* ע ד  רעביערונ
 Dpyt םון באשטעהעגד רעניעתטנ, די
 אונ־ אצע זײנצן האםיםאדעז״, סpפאצי)

 םון קאםימע דער םון האנםראצ טעתע
 םאצדאםעז־ראט.״ און ,ארבײםער דעם

 דײםשע רעוואצוציאנערע םעהר די
 נעווען יעםאצם זײמע װעצכע ארבײםער,

 ציעב־ םון באנײםםערוע דער- אונטעי
 אזוי האבען וועצכע אנדערע, איז קנצכמ

 ?ייזעריזם געג̂ע געסעםפפם בריציאנם
 נע״ האמן מצמםה, דער םון צײם איז

 איז פאצ? םונ׳ם גײםמ רער דאם םיהצם
 פאר־ קאנסמיטואירצנדער א פאר דײױ ניט

זאםאו̂נ
 האס ארבײטער־סאצדםעךראט דער •
 קאג* א נעוחנן איז דאס פארזאםעצט. זיך

 דאס דעאעגאםען. ארבײםער אצע םון גרעס
 עקזעסוםיװ די רעגיערוגג. די געזוען איז

 ארויס־ האט ?אערעם דעם םון קאםיםע
 '־Dtp־DP^ די צו באפעהצצ גצגצבען

ך האם נרואע ציעבהנעבט די או; סארען  נ
 איבערגצה־ ואצ האונםיצ חנר דאם װאצם,

 ראס און האערעס מוג׳ם סאבט וי כזען
סירצציך ראס צרווארכמגריג האצטען,

 אוז ארמזנעקצימז םאצ? דאס זץ־ וואצם
 דיממםור די פון •ראגראם די נעשמיצם

 כאצ־ עסישת די װי ®ראצעםאריאם. םזץ
 חאצב א *ח יאהר א םיט האכצז שצוױקעס

i צדדי? r iw i: צו םאכם נאנצע ״די 
 ציעב־ אויך האט אזוי — !׳״סאצדאםען די

 םמהאם האם ?אונסיצ דער נעםאן. ?נצכט
 נים אמר עס האט ער םאכם, גאנמ די

 ספארטאקזנז די אנהאצםען. גןװאצט
 האצטען זאצ קאונסיצ דער גצוואצט האמן

 רע־ םאזא סי דאס םיהצענדיג, םאכט, די
 צײכ־ סך א געװען וואצט גיערונגס־פארם

 וואס אוםזמדערועען די מאכלז צו טער
םארצאנגם. דעסאצם האט פאצק דאס

 םאר־ האט נרופע ציעכהנעכם רי אבצר
 שוין. מיר װײסען רצזדצםאם דעם צארצז.

 האט עם םארגעקוםען. זײנען וואהצעז די
 סאציאצים־ די זיעג גדויםען א געבראכט

 עס װי זײז, וועם רעזואםאט דער טען.
 פראצעטא־ םון דיקםאםור די נים שיינט,
 געוואצט, תאט ציעבקנעכם װאם ריאט,

 א םון רעגיערוע דעסא?|ראטישע א נור
 רע־ דעםאהראטישםםע די סארט. הויכען
 איז עם וחנז האט װעצט די װאס גי^רזנג
 װאס רעגיערונג, א אבער דאך — נעזעהן

 דער פוןיאײגעגטום דאם אנער?ענען װעם
 םצחטה־ דײטשצאגד׳ם און בורזשואזיע

 עקסיאוא־ צו רעכט איהר אין און חובות,
פאצ^ דאם טירען

 ״עצעק- פוצע די נים גאך װײס םעז
 אבער שזין װײס םען ריםוירנם״, שאז

 םאיאריטעט די דאס זעהן, צו אום גענוג
 וועצען מאנווענשאן דער צו דעצעגאטע;

 תא״ ם«ארםא?ען די סאציאצסיטען. זײן
 ^אוג״ די םון םתצ געשטיםט; ניט בעז

 האאזע״טאציאציםםען, ארער אבהענגעע״,
 ציעבקנעבט מיט געהאצטען האבעז װעצכע

 ניט אויך חאבעז צו?סעםב\רג, ראזא און
 האבען סצןpדיםםרי אצע אץ געשטימט.

 ארױסי־ ^ארטײען םאציאציםטישע בײדמ
 די 1נעגע אײנע סאנרידאם^, נעשטעצט
 געווא־ צרוחװזצט זײנצז דאר און אגדערע,

 חונ־ צוױי איבער סאנװענשאן דער צו רעז
 36 אײנשציסאנדינ םאציאציםט^ דערט

 11,000,000 איבער באתוםענדיג םרויען,
 אצזא, ויעצצז סאציאציםםען די שטיםען.

 פאר־ חאנסטיטואירעגדע די באהערשען
זאםאוגנ.

s e e
אינטערנאציאנא־ דער סון צאנע די

 אינטע״ נאנץ איז ארבײםערשאםט צער
רעסומט.

 אינסערנאציא־ אן פארקוםעז דארזי מס
 דצר װעם מאא, א וױ ?אנגרעם. נאצער

 אר־ םיז צוזאסענגעשםעאט זיק יואנגרעס
 סאציאציסםישע איז ױניאנס בײםער

 ױניאנס די צאנד. יעחזז ®יז •ארםײעז
 קײן נים װײםען וועצם אצטער דער אין

 סא־ דײ און ױך צװישצז אוגטערשיעד
 װיא גאפפערס פארטײען. ציאציסטישע

 אינטערנאציא־ ארבײםער אן באשאםען
 םאציאציס־ סײן ניט דארט װיצ ער נאצ.
 סיםפעצ״ און *«ױר בצויז װיצ ער םען.

 גע־ אבער, ומםp ער װאו ױניאניםטצן.
 די און ױניאנס די דאס אויס, ער םינט

, זײנעז סאציאציסטען ס נ ײ א
dp קאנ־ אוים׳ן דאס זיך, םארשםעהס 

 םארשיעדענ־ מײנונגס זייז װעצעז גרעס
 דרײ הענדערםאן אדטור וועם הײםען.

 און צענין וועם האנד? שײדעסאן׳ס הען
 \ועט ? בעד׳ן םים באמנזמעז ײך םראציזי

 םיט םארהאנדצען וראנדערװעצדע עמיצ
 א פאר װאס ? אעגיען און הײנע עמנרם,

 צז נעוזםען האנגרעס דצר וועט שסעצוע
 ערצויבם ורעט ? סאװיעםען תםישע די

 צו םשײקאווסהי״םאציאציםמען די װערצן
? םיהרזנר באצשעװיסםישע די םיט דצעז

 װאס םראנען די םון םאנכע זײנען דאס
̂. וועצען אתיפקוכח

* * *

כאכ־ עעצאגד, איז וואהצען די נאך
̂־־ט האמ ®ארםײ ארבײמער די ווי דעם  ס

 שטיםעז, 2,700,000 איבער באתוסען
 ארבײםער. עעצישע די איצט סםרײסען

 םטרײקס פארגעתוםען דארט !ײנען עם
 צאנדאן, אין קענערײר, גאנצען ייבער׳ן

 אין צאגקאשיר, םון גריבער הגילצן די איז
 די אויןי און םינען די אין םאברי?ען, די

 די נעװארפען ארבײטער די האבען דא?ס
 דארם איו סםרײ?־באוועגוע די ארבײכס

 אר- םיציאנצז או טענציך גרזים. 1מװצ
 וױמתץ פױר נעסםרײמט. חאבען בײםער

 כמג־ יאםירמ. האמ דארט װאס נעטי נים
םיר וחנצצן שפעטעד וואך א םימ אז ציך

__־. סױםה *י\ סטרײקם די
 1 די גצעגדי^ נים נאך זיך בעז

 אײחנס בוענאס pא ®ארםײשאז
אצץ ג«ר את םעוױדא

 אין פאדיםײ סאציאציסםישצ די
 _ ת חשײםס ערוועהצם האט רי?א

 *ענסיצוױיניא די פח פרצזידצגס
 אצס צײבאר״ rm סצדעריישאז

 ארבײםער אסעמ?אמר «אז צים
 אױן טארקוסצן ניבצז pN דחןם וואס
 געםאמ וועם דאדס איירצם, ענאס

 ךי פאראײנינען צו סארזוך א רעז
 גאנצעז פונ׳ם טצרשאםם

* ?אנםינצנם.

שליםער הערםאז

׳

 ארבײטצר אעםערנאציאנאצצ די
 I אייגאה פאראארצן ײאך די האט ווענרננ

 חעףסאן קעםפםער. בעםטע איהרע םון
 pD רעדאקטאר הויםט דער שציטער,

 איו ״םאצקסזױיטונג״, יארקער נױ
 אי ער פריה. רער איז זונםאנ שטארבעז

איגםצוענציא. םון געשםארבעז
 גצכוירצן איז שציטער הערפאן

 ל' אין צוריק יאהר 65 םיט ווארען
 רער אין םעטיג געווארען איז און

 ||jjpjp3 איז ער װען באוועגומ ציסטישער
p© זיק אנגעםאננעז האט מר ױנג. זעהר f 

 fm חאמן עס pn< צײם דער איז כדנ?ײט
 מזזך שםרעמע די נעהערשט דײםשצאנד

 מיט האט וועצכעד ביסםאר<ץ, םח צע
•) * םאציא• רי דערשםיקען נעזואצם גוואצד

באוועגונג. איסםישע
 צד םארלוסס נרױסער א פאר רדאס

 קע• ארבײםער, העםיםענדע די םאר איז
 האבען וועצכע די, םיהצען בעסמען אפ גען

 װעםעס די נעארבײט, צוזאכיעז איר«ם םים
 איז ער םיהרער גײסםיגער איז םריינד

 זײנצן וױסעז, גרויסעס זײן װען.
 _ _ ארכײשער דצר םון קענטניש

 מרטאהי זײנצ און וחנצם גאגבער דער םה
 ד§ר פאר קאסיןי צאנגצז דעם בײ רונמז

 קצאט, ארבײסער דעם pc באפרײאוע
פעהצען. אצע אדנז וועט

̂טער הצרסאן  אריםן םון שמאפם שא
H םיער געוועז אאט איז ער װעז עצטצרן. I 

p̂ נעהאט נים שדיז ער האט ־יאהר, P •פא 
i זײן העצפעז נצפוזט האט ער און סער, J 

̂  אין שפעטער אדבײם. איהר אין מוטער
 ער ײעםען בײ םײמד, א מיס אוזעק

 אננעגיע• און אננעאיטען םיעא זיך האט
̂יז ער דעוחגם.  נעגאגנען דארןי א אין א

 דא• איהם האס פען וואו שווזצ, א אין
 שריעעז און צעזען אביסעא בצויז סאאס

מצעדענט.
 שפעטער ערשט האט שציםער נענ.

 ביצדונג םת שטופע הויכע א דערנרײכט
 די םאר באנוצט דערםים זיך תאט און

 פוצ איז אעבען נאנץ זײן ארבײטער.
 אונטער• די פאר צײדען און קעפפפע פיט

 ארױסנעםזײמן איהם האם מען דײקפמ.
̂וכ׳ן צאנד אײן סון אנדערען. נ

 ארויסגצ- איהם האט מען ̂וי נאכדעם
 איז שװײםץ, פרײער דער םון טריבען

 iv• חאט רp װאו צןונדאז, סײ\ נעקופען
 'עננצצס םרידריד פין הזיז איז פארבראכט

 i רײבמ• נעוחנזענער א ראסאדו, הײגריך איז
טאנס־אפנעאררענטער.

̂ן  נים צאנג אבער ער האט צאנדאז א
 f קײן געפןנהרעץ איז ער און פארבראכט
P: אםעדיקא.

 שציכמןר גענאסע האט 1888 יאהר איז
 דעד א*ן סיםצוארבײטצז אנגצפאנבצן

 :}[וצםpirr שױן האס ער ״םןוצסס־צײםונג״ ‘
 צײטרננס־פממש. אצס ארפאהרונג נזןהאט

 דצר אין געארבייטם פריהער שייז האט ער
 די סאציאצדעטאלןראס״׳, בײם שוױת

 נעחאמ דאמאצס האס רעגירוננ דײםשע
 אײם- שפ״אנצז אונצצחציגצ אנגעשנמצט

̂נעז מ שציםער׳ס וחמעז צתצפ  p טעטיגק̂י
 M דײטשצאמ/ לןיק ארײנצונאמן איהם און

 m מין ארימזעמז איהם זאצ \m וואו
םורפע.
 דײםשצאנד אין איהם האם פען

 צ^ נעפענגגים יאהר צוױי צו אורמײצם
 § דײמשצר דער װעגען ארסיקצעז זײנע צ־עב

 דער אין געשריבעז האט ער װאס רענירונג,
שוױיץ.
 ווױן• טעטיג נעווען איז שצימער נע^

ySt ^ עבי p זשותאציםםי^ דעד פון נ i 
 ̂ ״ פצ»צ באדײםענדזמ א םארטםעז ה*ט

שריםמשםצצער•
אנדעטאמ. זיין צהו־־צ

mk
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גלאנץ. א. םיז

 איצט זיך ענםװיקעאם אםעריקא
 אײנםאום איהר װאם זײכםונג,

 דער אויף באויז םארבאײבען
דיכ־ נײע דאזיגע די ונםיק.

W1 מד אין אינמערעסאנט, אזוי 
רע־ אזוי הינזיכטען און גאציהונגען

שטראם, דעם געגען און ױאנירענד
 גע־ אזוינע אױף באגרינדעט יבײ

ins ,הא־ םוזען װעט זי אז פרינציפען 
דיכטונ־ די אויף אויך אײגםאום

 פאע־ דעם אױף אענדער, אנדערע »ן
fl װעאט.. אאםער דער םון אויר מאםען

 אאגעםײן זײנען נעמען נרױםע *וױי
אםע־ דער װעגען רעדט פען װען ]אנט,
 עדגאר זײנען דאם יסאעזיע. ןאנער

 בײדע װהיטםאן. װאאט און פאו
 אויף בארג־שפיצען הויכע די זיי ^!♦מען

^  אמעריקאנער דער םון פאוינען ברײטע "
 געװען איז באדײטונג ביידענס ^׳ךינטונג.
 פאר^פרײ־ אײנםאוס בײדענס וױימער,

 אאנד דעם םון גרעניצען די אײדער סער,
p tU P* האבען׳נעדיכטעט. זײ װעאכען 

 אין קוםס אוני געװען זײנען ביידע |;1
 אײנצעא-עחפײנונגען. בײדע םין; וײער

 אוני־ אן געװען איז םאו בעת אבער1%|׳;
 אינדי־• זײן םיט םאחטװינדט װאס הום,

גע־ װהיםמאן איז עקזיסטענץ, מידועאערנ
 דער אויף ברענגט װאם אוניקום, אן װען

גאגואים. סך א זחנאט
 צו גענוי ארט דער דא ניט איז עס

 ער־ אין האט םאו װאס םאר :*רקלעהרעז,
 נאכ־ אייגענטאיכע לױין באשאםען גים נעץ

 רע־ א דאס איז אאץ װי גיכער י&םאאגער.
װע־ אם האט «או װאס דערםון, .וולםאט

 אפעריקא מים טאן צו נעהאט :יגםמען ,
 װע- באטראכט קען ער אזוינער. אאס

 גענוםען או*בען־אויוי *עדעגםאאס
 צױ פער באויז אמעריסאגער אן אאס ;-**

 באויז זיננער דער געװען איז ער
 אוםן דער איז דערביי *אײן.

§  געװען נעדיכטעט האט ער י ו ז א י 1 י
n t llf l ווען אז אינדױױדועא, און פערזענאיך 
 איז געװארען, גיט איז אאיין •אעם דער
 םאר־ דיכםונגס־ארט זיין אװזם מיט #ױך

 טראץ צום אםת איזי דאס ;:►נוואונדען.
 פאו עאען עדנאר װאס םאקט, דעם *\ן

 רעװאאוציעס יץינע געפאכט ניט ;&אמ
 דיכטוננ. םון םארם דער אנבאגזאנגט וס

 אויסנע־ איעדער זײג*. האט ער יןודךבא,
 םון געזעצעז יטטרענגסטע די אויט פאקס

קונסט. •אעםישער
M\' םאר̂ם נעזעצאיכער דער אין אכער

 אנערקענטער רענעאמעסיגער, דער אין
 זײן ארייננעםאאכטען פאו האט

אײגענאר־ און אײגענטימאיכע יגאגע,
*vyt סײ־ און ניטםה דוםטינ־מוזיסאאישע

ניעמה אזא םארטאגס אײנער נאך דעז

 איז איצט ביז זינגען. ניט ער װי ער קען
געװארען. נעבארען נימ אזוינער נאך

װחיטמאן. װאאט איז אנדערש גאנץ
 טיפיש־ דער נעװען איז װהיטםאן '

ר םטער ע נ א ס י ר ע ם  אםע״ םאעט. א
 אינדױוידואאיזם זײן געווען איז ריקאגיש

 םטיכישע זײן דעםאקראטיע; זײן און
 װאם דרײםטגןײט, םוטיגע זײן און קראםט

 פאעטישער ביז ערטערװי^ דערגער»ט
ר אאס העזה. ע נ א ה י ר ע ם  האט א

 םאר״ אאטע די פון קײטען די צוריסען ער
 גע־ איהם ביז האט מען װעאכע אין מען,

 אין יאהר, םויזענד צװײ איבער דיכטעט
 נײע זײנע אין ער האם אמעריקאנער אאס

 קײן מיט באנרענצטע, ניט םארמאאזע,
 ארײני םארםען האנטראאירטע ניט זאך

 אינהאאטען, אינהאאםען, נײע געםאאכטען
 די װי פרײ און ברײט אזוי זײנען װאס

 קרעפטיג, אזוי און פרײריס, אמעריקאגער
 טײ־ אמעריקאנער די װי מוטיג און ױנג
 אפערי־ גרױסײןאפיטאאיםםײטע און כען

אינדוסטריע. קאנער
 גע- געבארען װי איז פאעט אזא און
 ארויםצורוםען און באיטאםען צו װארען

 בא־ זײ האט ער און זיך. נאך גאגואים
שאםען.

םא־ אםת׳ער דער איז װוזיטםאן װאאט
 נײער גאנצער דער םון אנזאגער און טער

 איהרע אאע איז דיכטונג אפעריקאנער
טירוננען.

 די געגען זי רעװאאטירט — ער װי
 געזעצ־ אײנגעםרעסטע, די םון צװאנגען

 װי םארמען. קאנװענציאנעאע און איכע
 ערי װי אינהאאטען. נײע זי זוכט ער

 פאר זעאבסט־אויסדרוק כא סודם זי זוכם
 זעאבסט־בא־ און גײסט םענשאיכען דעם

״אץ־". אינעראיבען דעם םון הױ*טונג
 םאע־ נאואד ראבערט און אאחגא אײמי

 עד־ און פראסט סענדבורנ, הארא ט?זער,
 אפעגהײם דז^ײמס םאסטענס, איע גאר
 קרעיס־ אאםרעד אונטערםײער, אואי און

 און רידזש אאאא ד.״, ״ה. און באמ
 אאע די אט — באדענהײם מאקםװעא

 דיכ־ אמעריהאנער נײער דער םון םרעגער
 צו אזוי זוכען אדער אזױ, שרײבען ׳טונג

 גע־ האט װהיטמאז װאאט װי ׳שרײבען
 אוטבא־ אדער באװאוסםזינינ שריבען.

 מוס־ זײנע נאכפאאגענדיג װאוסטזיניג.
 געהעז זײ אז יג,1דענ?ענ אדער טערען

איהם. געגען גאר אדער װײטער נאך
 ־עם1 װעגען ״דיכםען צו זײ זוכען אאע

 און ^טורכיט עס װי צי ץ. ע ב y א
 קא־ גרויסער, ברײטער, דער אין ברויזט
 אםעריקאני׳פע די אין אםעריקא, כינער

 םאברײ גיגאנטי^ע און שטעדמ ריעזינע
 און םעאדער זוניגע רײכע, די אויף ׳קען
אדער ;דערםער םאײסיגע טעטיגע, די אין

 אםאא און שװיםענדינ אםאל םליםט עס װי
 און אײדענעאםט^יר אםאל םלענמאטיש,

 ארײגבאי־ זעאבסט זיר אין רוהיג, אמאא
יחיד. בײם אײנצעאנעם, בײם — קענד

 נײע די דיכטעז װהיטםאז װאאט װי
 איצץ, וועגעז דיכטער אמעריקאנער ױנגע
 דעם לעבען, םים׳ן םאן צו האט װאס

 אינעוועניג־ דעם און אויםענוועניגסםען
 צו איז װאס זאך, קײן ניםא סטען.
 מאוס צו אדער אוםוױכטיג, צו תילײה
 דאם װאס מיט אאץ, ^עםעוודיג. אדער
 דער װאס מים אאץ טאן, צו האט אעבען
 געדיכ־ קען אאץ — םאן צו האט מעניש
 נעדיכטעט זאא אלץ און װערען טעט

װערען.
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 בארג־קײט די װי װאונדער, קאענערער
 ערשטען דעם וועגען און הימאאאי, פון
 וחד ניט מיט פאעזיע שרייבען סען קען

 בא־ פאעטײטער און ערנסטהײט ניגער
 םיט פיטסבורג שטאדט די גײסטערונג.

 װעני־ ניט איז אײזעךפאבריקען איהרע
 בײדע רהײן. טײך דער װי שעהן נער

 און זעוזועען פאעטישע ארויסרובעז קענען
 בײדע װענען ־— ^טימונגען פאעטישע

איערער. ^רײבען מען קען
 זאגען באיטטיםט ניט נאך הען מען

 דיכטונג אמעריקאנער ױנגע די ס א ו ו
 פרא־ אין ערשט איז זי אויםנעטאן. האט
 •I ע ר ע ו ו און ענט״&טעהונג פון צעס

 אין נאך איז זי .tרשבv זיך שאפט זי
 עקספע־• םון דיכטונג א מאס נרויסער א

 סײ פארם צו באצוג אין םײ ריםענטען
אינהאאט. צו באצוג אין

 װעגען עןוין אבער מען קען אײנס
 ע־ כ ו ־ז מיט םוא איז זי :זאגען איהר

 צו ד י ז שםרעבוננ א םיט ש, י נ
 געםינען. צו מעסט נײעם דעם און נעפינען

 אופט דער אין דערשמעיוענדיג עפעס װי
 זוכם צײט, נײער א םון אנקומען דאס

 װאס הונםט, נײע א באשאםען צו זי
 הארםאניע אין אײנקאאנג, אין זײן זאא
 װערט װעאכער #מענש נײעם דעם מיט

 איצ־ דער אין ענטװיקעאט איז געבוירען
 און דראנג ׳עטורם, םון פעריאדע טיגער

איבערגאננ.
דיכ־ אםעריקאנער ױנגע די — זי און

 אויםריכ־ און ערנסט זעהר איז — םונג
 די — ערנסט אאײן זיך נעטט זי טינ.

 נײער יעדער םון באדיננונג וױכטינסטע
 אויך הויפט־םארבאדיננונג די באװעגונג,

 נײער דער אין זוכענייש די ערםאאג. פון
 גע־ J"P ניט איז דיכטונג אפעריהאנער

 יפון רעזואטאט קײן ניט און קינצעאטע
 נע־ קײז נים פויאסײט. נעװראסטענישער

האםע־פאעזיע. קײן ניט און ניץ־פאעזיע
מעג־ ערנסטע םיז דיכטונג א איז זי

̂סםאר כרודמר צום ברוומל 8 רעד
—

פעאיעטאן) א (במהום

 רעדאיר ״ברודער״ ׳אײך האב איך
 א אבגעבען נעדארםם אײגענטאיך נ^ר,

p■ גענאסע א םון זײט איהר װאס טוב, מזא 
M א צו געװארעז דערהויבען דעדאתםאי 

 ׳מורא האב איך נאר רעדאהטאר, ברוחגר
 ^יפעט צו ביסעא א איז טוב מזא םײז

 איהר אז ׳ניט גאריב איך װײיצ #אמוםען1 * :
J װי נאכדעם, םזא׳דיג ׳טטארק זיך פיחאט 

 םון טעם דעם פארזוכט שוין דאט ^;ןויהר
ן י י | |  האב איך רעדאקטאד. ברודער א !

$ון |  א זײן צו זכיה די געהאט מאיצ א |
 נאך געדנע? איך און רעדאקטאר, גחדער

 אײה קענט איהר הײנס. ביז טעם דעם
 שענסטע די אויסבויען רעדאקטאר, אלס

 דער אבער הוםט קאפ, אייער אין •אענער
מדער  אונטער םאוצים אײך רוקט און }ג

 אײ־ אאע אײך צושטערט און מטרײסעא א
,jn r .גע־ נאר זיך האט איהר חמבונות 

 װאס אזוינס, אנצושרײבען עפעס
 אניעטאם װעאט,.נאר א !*אייבעררא^ען

 איבערראשענדע נרויסע דאם ערײבען;
 אװעקזעצען גאר זיך איהר מוזט

 ®ראהאאםאציע. םטרײק א .נן
m אײ םיאאזאפיךען קען רעדאקטאר 

vw שרײבען האמפף, קאאסעז ^דעם v 
nnH זײט איהר ונען איהם, .װעגען 
 איהר געםינם רעראקסאר ברודער א

 געדיכטעניש רעכטער דער אין :אאײן
ם  טאפט איוזר מאספ^ סאאםען מ
 אאײן ווערט איהר הענד, די םיס אן
 אויף חערט איהר און ,איהם,“ םון יל

 ניט צײט סיח ר,אם איהר »י<אואגוידוגז,)
העםיםען םוזט איהר ^אזןוםירען,

. ן ו י ב צ םון

 פון אויםרעגוגגעז אאע דורכםאכען און
 ווערט רעדאקטאר ברורער א קאפפןז.

 ״פארקאאוקע־ װערט ער ״םארברודערט׳/
 ״םארםקויטע־ ״םארדרעסעוחנט׳/ װעט׳/
 ״םארהי־ און ״םארװײסטעװעט״ װעט׳/

 קױ צו אנםאננען םוז ער מאנעוועט״.
 אדער קאאוק א םון װעאם דער אויו* י«ען

 פראטא־ א םון ׳טטאנדפונסט, קימאגא א
 די שםאנדפונקט, אגריםענט אדער האא

 איהם בײ ארײנקריכען סוז װעאט גאנץע
 פון םאאב א און קאאוהס, באנדעא א אין
 דז׳טעקעט א איז שאימ א און ?אײדעא א

 ,װעאט־פראבאעם. א איהם בײ װערען םוז
 אין מעהר אדער װעניגער פאאב א םון
 גורא דער אב פאא א הענגט קאײדעא א

 א םון פאכער, סקוירט טויזענד צעהן פון
 איהם בײ ארײגקריכען סוז װעאט גאנצע

 דער אבהענגען אםט קען דזיטעקעט א
 1 אאקאא פון אפ^דײטארס אאע םון נררא
.9 לאקאא פון ם<י£ערס אלע פון און
ב םראגע די .  דע־ איז ?)אאשעוױזם א̂ו

 ז*הר געװים איז ״^ט אדער מאקראטיש
 אידעז אויב פראגע די און וױכטיגע, א

 איז נים ארער פאאעסמינא הריגען וועאען
 םאר װאס אבער וױכטיגע, א אויך בודאי

 פראגען דאזיגע די אט האבעז םארגאײך א
 באנרעל גרעסערען א םון םראגע דער מיט

קאאוהס?...
 די אין זיר םארטיעםט איהר װען און
 פארשםעהן, צו אן איוזר הױבט האאוקס

 טא־ איז ®ראבלעמע וועאט נרעסטע די אז
 ארום ווארום באנדע^ גרעסערער דער הע

אאע זיך דחנהען באנרעא נרעסערען דעם

o m קענען און זאנען «ו
 מוז ערנסכמײם ד^זינן די *ח זאגעז•

 געבראכט שוין האט פרוכמען. ברענגען
פרוכמען.

 נײער, יעדער פוץ װי — אנםאנג אין
 זיך מען האט — עחמײנונג אריגינעאער

 אםע״ דער איז עםרעםונגעז ניין די םון
 מען אדער אױסגעילאכט, סאעזיע ריהאנער

 ניט קריטיק, די איגגארירט. זײ האט
 פארזאנט איהר האם זי, פארשטעהענדיג

 האט םען ‘עהזיסטענץ־בארעכםיגונג. יעדע
 צו־ און געםאכטקײם, אין באמואדיגט זי

 םון סוטט זי אז דעם, אין געטראכמסײט,
 םרא־ באנאאע א —־ הארצען םון ניט קאפ
 באנוצט שטענדינ האט מען וועאכע זע,

 עח&ײנוננ, פאעטימער נײער יעדער געגען
 װאס און באנריםען, ניט האט םען װאס
 םון צוטוצמונג א באװיזען ^מענדיג האם

 ׳דעם פון קאם דעם *וין דוקא באגריםען
 דאם קען ווער באנוצט. זי האט װאם

 אוץ זיךי״קאפ״ ענדיגט עם װאו זאגעז,
 מײנט װאס און ? ״הארץ״ אן זיך הויבט

? בכאא פראזע באנאלע גאנצע די
 פאעזיע אםעריקאנער ױנגע די אבער

 — עחטײנונג עכטע אן און געזונטע א—
 אוכד דער םאר אפגעשראקען ניט האט

 איגנארײ אדער אפאאכענדער <ינםםיגער,
 »ז געװאוסם, האט זי קריטיה. רענדער

 זעאטען געהט וועאכע קריטיה דאזיגע די
 איטערא־ םיז ס י ו א ר א ם איז עם ווען
 — טעארעטיש טאן דארח וי װי — טור
יר זיך שאעפט נאר  חינ״ םון נאך געװעה̂נ
 דעם איבעמןעהיעז שנעל װעט טען,

 פאעזיע ױנגע די — זי נאר אויב פראנט
 אר״ איהר פארטזעצען ערנסט װעט —

 אאײן, זיר םיט זיר רעכענענדיג בײט,
 זוכענײ פאראאנגעז, אײגענע איהרע םיט
אויםגאבען. און שטרעבונגען שע\,

 פאעזיע אפעריסאנער ױנגע ךי און
געװאונען. נאטיר^יך, #האט

 די םון םאנכע װערען טאג צו הײנט
 באטראכט דיכטער אםעריהאנער ױמע
 קרי־ דער םון רעספעקט און אכטונג מיט
 אאס ^ײז זײ באגריםט מען יא, טיס.

אז.״װ. א. צײט אונזער םון ״גרעסטע״ די
 אײםי ווערט בײ^פיעא, צום אזוי,

 םון ארבײטסזאמסטע די אששר אאועא,
 כאם^ — דיכטער ױנגע אמערײןאנער די
 — םרוי ױננע הײז ניט <שוין איז אאײן זי.

 ניט פאעטען, גרעסטע די םיט םארגאיכען
 גע־ םיט באויז װאס דערויףי, ?וי«עגדיג
 אפנע־ מען האט צוריה יאדזרען צעהאטע

 קאפ־פאע־ ״געםאכםער איהר םון אאכט
 מאס־ װי אגדערע, מיט זעאבע דאס זיע״

סאנדבורנ. םאעבדטער, ׳טערס
 וױ האבעה אםת דער און אעבען דאס
געזיעגם. דא אויך אימער, און אומעטום

 איך װעא ארטיקאעז נעקסטע די אין
 כאראסטעריסטיק 8 נעבען צו פרואװען

 םון םאחמטעהער באקאנטע םעהר די םון
 אםעריק^ איז פאעזיע ױנגער נײער דער
אאועא. םײמי םיט אנהויבען װעא איך

 וועאט־פראבאע־ אאע און וועאם־פראגען
 נאײך, האבען מענשען אאע זאאען םען.
נעצעזט. איז װעאם־פראבאעם די און

 דראט־ םון ערםינדער דער םארקאני,
 פארנוםען איצט איז םעאעגראו*, אאזען

 צו צונויף װי פראבאעם גרויסער א םים
 דעם םון אײנװאוינער די מיט זיך רײדען

 דראט־ םון היאוי דער דורך פארם, םאאנעמ
 אז זיכער, איז ער טעאעגראױ. אאזעז

 עאעק־ די צונויםרײרען. זיך קען מען
 טעאע־ דראטאאזען פרץ כװאאיעס םרישע

 א םאר םאוײשפרײטעז זיךי קענען גראױ
 קע־ זײ מײאען, סיאיאנען םון װײטהײט

 פאאגעט דעם באויז גיט דערגרײכען נען
 פאאמד װײטערע פיעא אויך נאך מארס
 די אז זיכער, אויך איז ער און טען.

 זײנען מארם פאאנעט םון אײגװאוינער
 בא־ ענטװיר.עאטע און געביאדעטע זעהר

 םיט זיך באנוצעז זײ און שעםענײטען
 סך א <שױן טעאעגראף דראטאאזען דעם

 װײא ערד, דער אויף דא מיר וױ םריהער
 פאאנעט עאטערער פיעא א איז טארס

 דער איז דעריבען און ערד אונזער י'1ו
 םון איינײאוינער די אז פחייב, שכא

וען מארס  און נעביאדעט^רע זײן דא̂ר
 אונ־ װי בא^עפענייטען ענטװיקעאטערע

 אויף באשעםעגישען םענ^איכע זעתג
 דעם אויף אז זײן, קען עס ערד. דער

 דעם אםיאו יפוין מען האט פארס פאאנעט
 םען אריבערגעאעבט, אויך באאשעוױזם

 עט־ געםוינען ^וין אפ״שר דארטען האט
 פיעא נאך געהט װאם אזעאכעס, װאס

 מעג־ איז עס באאעעװיזם. װי װײטער
 זײגע; מארס פאאנעט דעם אויף אז איך,

 םיט׳ן צוםריעדען שוין באאעבאטים די
 געבען ניט זיי זאא מען אבי באאשעוױזם,

 װי אזוי סונסם עתערעם, גאך עםוואם
 באאא־ די האבען ערד דער אויןי אונז בײ

דעם מיט שצום םאכען אננעםאנגען באטים

 באאשעװױם וױיא סאציאאיזם, פ^וט׳ען
 אײנציגע די ערגעה נאך זײ םאר איז

 די באויז איז מארקאנין םאר שוועריגקײט
 ער זאא ^פראך װעאכער אויף שפראך.

 אײנ״ די םיט צונויפםעאעגראםירען זיך
מארם? םון װאוינער
 יעדאה־ ברודער איוזו־/ גאויבט נאר

 . אן געװען װאאם םארקאני װען אז טאר,
 אינטערנײשאנעא, דער אין אנגע^טעאטער

 ־ רעדאק־ א געװען אםשא, װאאט, ער װען
 װאאט ״גערעכטיגקײם׳/ דער םון טאר

 וחנ־ טראכטען צו קאפ איז געאעגען איהם
 גע־ װאאט ער ? םארס פאאנעט דעם געז

 װעגען קאאוהם, באנדאעך װעגען האערט
 די םאר ארבײט ^טיק אדער װאױארבײט
 גע־ װעגען פינישערם, און אפערײטארס

 מאכער װײסס און דרעס דעם װינעז
 נע־ אויך דערבײ װאאט ער און סטרײק,
 געפינען קען םעז אזוי װי קאערען דארפט

 דער םון פײדזש יעדע אז ״פעטענט״ א
 אן אויבען »ז זײז זאא ״נערעכטיגקײט״

 סעקיעטער י^רער כדי װאנד, פזרח סאפע
 קרײ קאנען זאא ױניאן אאסאא יעדער םיז
 רעכ־ אין אבגעדרוקט באריכט זײן געז
צײטוננ. דער פון יעפיגעא טעז

 אזא אויס געפינט מארקאני װעץ
״פעטענט״י...

 פאר־ געװען װאאט פארקאני װען און
 װאאט אעטערנײישאנעא דער מים בונרען
 םען אז אײנגעפאאען, ניט געװיס איהם

 • די םיט אםבעסטען צוגױםרײדען זיך קען
 דורך מארם פאאנעם פון אײנװאױנער

 r מארקאני םאטעפטיק. םון יטפראך דער
 מ^א עםאיכע מעךזאא ײען אז פײנם,

 אײג־ די צו טעאעגראםירען נאכאנאנד
 םאא צװײ אז מארס, פאאנעט םון ,װאוינער

 ענד־ דארטען םון װעט םיער, איז צװײ
 ״יא״, ענטפער דראמצאזער א קוםעז איך

י #זיך םיער זײן םוז צוױי פאא צוױי וױיא
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ר ע י ר ו ע ג י צ נ י י ע א װ
טעאטער♦ פיפעלס אין ב$ד»נעס א דר. פון אקטען פיער אין קאםעדיע « .

װעצ־ וחנגען ווענ״, אײנציגער ״דער
 באדאנעס׳ דר. אין רײד די איז עם כען

 צו וחנג bjn חציצוז נים םײנט קאםעדיע,
 ארבײטער־ דעם םון באפרײאונג דער

 אצ־ אין םענשהײם דער םון אדמר קצאט,
 די םאר נאך איו ציידער, וױיצ, געםיין,

 איינ- קײן פראגען שװערע גרויםע אצע
 נעװארען. אויסגעםונען ניט וועג ציגצר

 א םון אנהענגער יעדער מײנט נאטירציך
 פלאן געוױסען א םון אידצע, גע\ויסער

םענשהײט, דער םון ערצעזוננ דזןר פאר
םארשקצאם־ דער םון ארבײטער, דעם פון

 פאאן זײן און אידעע זײן אז פרױ, מער
 םאר חאאט און אײגציג־ריכטינע, די זײנען

 צום ניט־םיהרענד םאר פמהאערהאםט,
 ;אידעען און פ^ננעי אנדערע אאע ציעא
 װאס דער, נאר איז חסרון דער אבער
 אנ־ םיעאע די מיט מענשעז אנדערע אצע

 םונקט זײנען םאענער און אידעען דעחנ
 פאע- ?ײגע װעגעז םײנונג דערזעאבער פון

 טוי- »אע די םון רעזוצטאם דער און גער,
 פאענער איז אידעעז טויזענדע און זענרע
 םאר טרויעריגער גאגץ א געווען וואאט

 װעאט דער םון פארמשריט װײטערען דעם
 אן געװענדט זיך וױרקאיך װאאם ער ווען

םאעגער. אאע די אט םון װעאכען איתעגד
 ע ד נ ע ז י ו ט זײנע האט םארשריט חגר

 דעם אויט געהט, ער וועאכע םיט װעגען,
 םיוד װעגמן ״םיעאע :ווערטעא באקאנטען

רױם׳׳. סײן רען
 צו בײטראנ אינטערעםאנטער אן אאם

 ׳שעהך זעהר א דיענעז הען געדאנמ חט
 טאאסטאי׳ס אין סצענע געשיצדערםע

 און *קריעג ראמאן וועצנדבאריהםטען
 סצענע דער םון פערזאנען די םריעדעך.

 און קוטוזאװ גענעראא אצםער דער זיינען
 זײ װאס שאאכט, א ערב אםיצערען ויעע

 םדאנ־ n םין זײט דער פון ערװארטען
 דעם פון געםיהרט סאאהאטען, צויזישע

 יע־ קומען נאפאאעאן. אונבאזיעגבארען
 םערד זײערע אויח צואויםען מאא דעס

אײ־ יעדער און אםיצערען, םארשידענע
 צו אזוי מי ®אאן, זיכערען א םיט נער .

 דער שונא. דעם טויטמןאאם א דעראאננען
געדוא־ יעדען זײ הערט קאמאנדיר אאטער

 נאך װײס האנדאעז צו װי אבער אויס, דיג
 אט און גענעראא. אצטער דער ניט אלץ

 םון האנדאונג * םאדנער דאזינער דער צו
 טאאסםאי •םאבט גענעראצ אאטען דעם

:עררןאעהרונג םאאנענדע
אפי־ ױנגע די םון יעדער װעהחןנד

 מיאיטע־ באשטיםטען זײן האט צערען
קאפ דעם אין זיך דרעהען פאאן\ רישען

ווע־ טיר װען און מארס, פאאנעט אזים׳ן
 װעט ענטםער אן קריגען דארםען םון צען
״יא״ װי אנדערש גיט זײז ענטםעד דער
 דער־ זיך אוםז דעם אויח װעאעז םיר און

 אשון מארס אויו* זאנט םעז װי װיםען
 װי וױםען, װעאען םיר װען און יא״.#

 וועאען לש\\, םארס «1אוי ״יא״ זאנט םען
 צװײ מאא צװײ אז טעאעגראםירען, םיר
 ענט־ געװיס אונז מען וועט םינף, איז

 װיםען דאן מיר וועאען ״נײף, םעחנז
אשון. םארס אויף ״נײן״ זאגם םען װי
 טעאע־ םיט װײט^ר אזוי אנגעהענדיג און

 די צו מאטעמאטיס שטיסאעך גדאםירען
 באהוםענדיג און מארס םון אײנװאוינער

 ענדאיך זיך םיר װעאען ענטםערם, זײ םון
 םײנט אזוי — יצשון זײער אויםצערנעז

םארקאני.
 א געוועז װאאט מארהאני ורען נאר

 געווען ניט גאר ער וואאט ברודער מניאן
 צװײ איז אאעמען בײ אז זיכער, אזוי י

 נאר זיך וואאם ער םיער. צוױי ׳םאצ
 האאוקס מאנכע םיט דורכרײדען טנדארםם

 ווע־ םינישערם קאאוהס און אפערײםארס י .
 וואאט ער און ארבײם שטיס און וואך מן .י

 איז חשבון זײער אויט אז ואיסגעםונען,
 םינח אדער דרײ גאר צװיי מאא צוױי .י
I בײאנ־ %ער. <יט אופן בשום אכער 

r צװײ אז ארויססוםען, זאגאר הען דעחן 
 און איכט. װעהסענע א איז צוױי טאצ
 אין ידיעה א געהאט װאאט מארקאני מען

 יזײנע אוועהגעאענם ער וואאט *צאוהס,
 זיך װאאט ער איז זייט א אז םאטעמאםיק : '4
 די מיט צונויםרײדען םראבירט מסער :י

 סאאוהס אויח מארס םיז אײנוואוינער
ytfr.\ זנר־ ניכער אסשר דאן וואאט ער

 אײנוואוינער די אויב צוועה. זײן •%ײכמ ::
fm גאך איז מאמעמאטיה הענען םאדס 

fm אבער זימנר, גאנצען# m זיי־ עס
איז םאמנר קאאוק םאראן

 הונ״ און הונדערטע הוטוזאװ אאטען םון
 ער און פאענער׳/ ״זיכערע אזעאכע דערם

 אננעהםען ניט קען און אן נים נעהםט
 דער ער, װײא זײ, םון אײנציגען הײן

 קאמאנדיר ערםאהרעגער םיעא אאטער,
 פע־ מײסטע די אין שאאכםען, אז וױיס,

 אדער דעם אויט ענט:»ידען ניט װערען אע«
 ̂אומ־ און כחות םון נאר םאאן, יענעם

 פיהרער די אפיאו װעאכע פון שטענדען,
 קנאפע א גאר האבען שאאכטען די םון

אהנונג.
 װעגען אײת װירקאיך איז דאס צי

 אױב יא, אויב ניט. איך װײס מאחמה,
 ריכ־ א װירקאיך איז פײנוננ טאאסטאי׳ס

 דאן פאקטען, אויף באגרינדעטע טיג
 און דעג א פאר סײ אז יאך, עס מײנט

 ניט גענעראא קײן קען מפאה א םאר סײ
 פאראנטװארםאיך. פאר װערען געהאאטעז

 ונײטערער דער צו םיהרען מוז דאם װאם
 זײנען ׳א?ו^ אויב אז שאוס־םאאנערוננ,

 אי־ אן גאנצען אין גאר גענעראאען דאך
 איצטיגער דער אין אבער זאך, בעריגע

 אזא זיך אוי^ נעהסען ניט איך קצן צײט
 אײנםאר־ ׳זיך ערקאעהרען און אחרױת־
 גע- צו איז עס טאאסטאי. םיט שטאנען

 קײן אז זיכער, איז אבער דאס פעהראיך.
 אונ־ םון אײזונג די םאר װעג אײנציגער

 דערװײא איז סענשעךפראנע גרויסער זער
 טראגט ײאס קאםעדיע די און ניטא, נאך
 םײנט זוענ״' אײנציגער ״דער נאםען דעם
 אויב אז #איז דאס און ׳זאך אנאנדער גאר

 אנגעהױבען חאט װאס מא^ א האט איהר
 װאס מאן, א ;הויז םון אװעקצוגעחן אפט

 ניט מינוט םרײע יעדע זײן םארברעננט
 ׳קינד און םרױ זײן םיט הײם, דער אין
 םעשעא א בײ ברידער גוטע מיט נאר

 זאא ער װיאט איהר אויב און, קארטען,
 און הישר, דרך אוים׳ן צוריההעהרען זיך

 געטרײער איעבענדער, דער צוריס װערען
 דער איז ׳אםאא נעוועז איז ער װאס םאן,

י־ י א איהם מאכט. װעג: אײנציגער
 אנשטעא, אן מאכט ג. י ט כ י ז ר ע ם

 אנאנדע״ אין םארציעבם זײנט איהר אז
 נאר ניט אז םיהלען, אנהויבען ער זאצ רען,
 אנאנ־ אז נאר פארצירען, אײך ער קמן

 איהם מאכט ;געװינען אײך הען דערער
 מענער, נאך דא זײנען עס אז םיוזאען,
 געװינען, צו װערט אײך האיצטעז װעאכע

 א'עבע,־װאס אמאאיגע אאטע גאנצע די און
 םאראאשען, באאד שוין זיך דאכט איז

 דאס און אויםפאאחערען, אמאא מיט װעט
 זײן קריגען נײ דאס אויו* וועט אעבען
רײץ. אאטען

 װא־ זײן. ניט צװײםעא סײן דאח* דעם
 אויר אז זיכעד, איז מארהאני אויב רום
 מענ־ םאראן זײנען םארס פאאנעט דעם
 אז זיכער, זײן אויר ער מוז דאן שען,

 קאאוק און שנײדער םאראן זײנען דארטען
 םארשטע־ ניט זיך קענען םיר װײא מא׳כער,

 אהן און שנײדער אהן מענשהײט א אען
 פון ארבײט ערשטע די מאבער. האאוק

 װעאט דער אויױ מענשען ערשטען דעם
 םאכע־ קאאוה און שנײרערײ געווען איז
 טע־ םיר װען פאר אײך שטעאט און ריי.

 מארס םון אײנװאוינער די צו לעגראםירען
 ײיכםיגסטע ״די ווערטער: םאאנענדע די

 גרעסע־ א איז וועאט דער אין פראבאעם
 אז זיכער, מיר זײנען דאן באנדעא״, רער
 װעט ערהאאטען טיר װאס ענטםער, דער
 ענט־ אנדער קײן ״יא״. װארט דאם זײן
 טעאעגרא- דאן און זייץ. ניט קען םער

 בעאםטער *א וױיטער: זײ םיר םירען
 אױן איז ױניאן מאכער האאוק דער איז

 דער אז זיכער, דינען מיר און םענש״ א
 װעט באקומען װעאען םיר װאס ענטםער,

״נײן.״ זײן
 רעראה־ ברורער גיט, איהי דענהט און

 ביסעא א האבען װאאט איהר װען טאו/
 םאר־ אאײן זיך איהר ײאאט ״צײט םעהר

 אין ? מארס פאאנעט דעם ווענען טראכט
 רופט רואש װעאטעא, אונזער איז אאגעמײן

 אזא און שעהנע אזא ניט נאר ־,rfy זיר
 אײנריײ אונז םרובירט מען װי קאוגע,

 זײן אפשר װאאט גופא ערד די דען.
 װאם םענשען, די נ$ר ניש׳השה׳דיג, נאר

 גתיסע אםט זיינען יאיהר אויח אעבעז
 מענ־ די זיינען אפשר םאסיזודניאהעם.

 מהות׳ען. שעהנעתנ םארס אוים׳ן שעז
 װײסם די אםיצו דארטען זײנען אםשר

 יושר׳דיגע־ םאגוםעהםשורערס דרעם און
 תגם יערד אונזעד אויןי װי םענשען, רע
סאנוםעס־ אזוי וױ ניט זיך גצויבם עם

 קען װעג, אײנציגער דער איז דאס אז
 ננרױעז, םײסטע די װאס דערםון, זעחן מעז

 געזעהך ניט תײנסאצ גאר האבען װעאכע
 אױןי געהען קאםעדי?, באדאנעס׳ דר.

 זײ צר גים קוסם דאס זא. וױ זא א-הם
 איבער״ און איכערצעגונג םואער א נאך

 נאר פאענער, אנדערע- פיצאע םון װעגוגג
ײ אינסטינקםירו. וױ כמעט  םיהצעז, ,ז

 האאמען צו װי װעג אײנציגער דער אז
 וועניגער אדער מעהר מענער .זײערע
אײפערזיכטינ. פאכען צו זײ איז פעסט,

 ?א* דער אין אמגר זאגדערבארע דאס
 ײאס דאם איז באדאנעס דר. םון מעדיע

 ניט אײז פאאט שםיעאען צו קאםעדיע די
 א גאר נאר םרױ, פיעא־געםרואװטער דער

 געםיינשאםםציכעז דאקטאר^דעם ױנגען
 ער איהר; און מאז איהר םון פרײנד
 די שפיעאען צו םאר איהר עס שאאגמ

 זײ צװישען םאראיעבעניש םון קאסעדיע
 אײםער- םרײנד זײן םאכען צו אום ביידע,

 בע־ א םאר אויך םאלגאיך און זיכםיג,
מאן. סערען

 גע- ניט קײנעם עם װאאט גאטיראיך
 דעד זאצ םאא נעזויסען א אין אז ארט,

 און הארענטע, זי״ן דיענען ניט אינסטינקס
 שכצ, דער װירקען זאא דעם אנשטאט אז

 דעם אין םארחערפערט עס איז װעלכער
דאקטאר, דעם םריינד, נעםײנשאפטציכען

 אאעס, װאס דער, איז חסדון דער אבער ן
 םון אינםטינקם, םון דיקםירט ווערט ײאס

 ארוים ?ווממ גצפיהל, אזנמיסצצגארעז
 דער חן. מיט םוא און ספאנטאן ׳שםארק

 נרויסער א געײענאיך איז אבער שכא
 •אר- זעהר א אםט מאכט און םארטאטש
 דער אין װי אזױ און ׳דזשאב טא^קעז
 די נעקראגען שכא דער האט יזאמעדיע

 שכא דער נאך דערצו און אויבער־האנר,
 קײאאיקעט, צװײפעאהאםטער זעהר א םון
 ניט'קײן ארויסגעקופען דזשאב דער איז

געראטענער. זעהר
 בא- דר. סון ר,אפעדיע דער אין יע,
 װאס דאקטאר, דער עס איז דאנעס

 אױםרייצער, דעם םון ראאע די שפיעאט
 נע־ אאטע די םון אויםװעלןער דעם םון

 דעם *אכט ער װאס דעם, דורך םיהאען
 איז אאײז ער אז דענקען, זײנעם םרײנד

 איז זי דאס און פרוי, זײן אין פאראיעבט
 םאאג־ און איהם, צ\ גאײכגיאטיג ניט אויך
 זײן פאראירען ניט װיא ער אויב איך,

 אויםפאסען. איהר אױף ער מוז װײב,
 דארןי עס װי נאטיראיך, זיך, ענדיגט אייעם

 זינ־ דער :קאפעדיע א אין ענדיגען זיך
צױ קעהרם*זיך קארטען־שפעיאער דיגער

 אױם׳ן אםיאו ױשר האבען הענען משורערס
 איז מענשהײט די אויב פארס. פאאנעט

 אונזערע, װי געסערע א מארם אוים׳ן
 דעם אפגעשאםט געװיס שוין זי האט דאן
 װאקסען עס װעאכע םון מענשען, סין

מאנוםעקטשוחנרס. ארוים
 רעדאהטאר, ברודער איהר, װאאט און
 איהר און ־צײט פעהר ביסעאע א געהאט
 אויס־ רוײאע א אויח געהענט זיך װאאט

 דרעסעס, קאאוקס, אײערע פון טאן
 וועאכע קיפאנאס, און סקוירטס װײסטס,

 װאאט ארױםגעצויגען, זיך אויף האט איהר
 דורכשםד זיך אײך מיט םראבירט 'אץ־

 אאגע־ אין וועאטעא אונזער װעגען עסען
 טיר װי ניט זיך זי םיהרט עפעם םײן.

 שוין, אונז זיך דוכט אט און וױאען.
 װעג, ריכםיגען דעם אויױ ארויף איז זי אז
 גאר םיהרען אן שוין זיך הויבט זי אז

 םארהירעוועם אבער פאוצים מעגש, םעשה
 אראם װיעדער קריכט זײט, א אן זיך זי

 שטעהן באײבען מיר און הישר דרך םון
 נאר אבגענארטע. און ענטטוישטע

 אםשר טעות. א גאנצעז אין עם איז אפשר
 וועאכד א װי זאך אז ניםא גאר איז

 קאאוין א םאיאז איז עס שטאנדפונקט.
 םאכער וױיסט א שטאנדפונקט, פאכער

 שטאנד־ שגײדערשער א שטאנדפונקט,
 שטאנדפונתט, ריגנ ארבײמער אן פונקט,

 װעאמ א אבער שטאנדפונקט, ױניאן א
 זאך אויסגעטראכטע אן איז שטאנדפונקט

און װינקעאע זײן םון זיך קוהט יעדער
 עט בריאען. זי'נע דורך וחנאט די זעהט ער

 ברודער נעהפען, ניט אאנג אײך װעט
 קױ אנפאנגען ותט איהר און רעדאהטאר,

 קאאוקס א םיז זיעאט דער אײ\« העז
 שטאנד־ סיםאנא ־א םון שטאנדפונהט,

 שטאגדפונהם. םמוירם א םון און פוגהט
op ןוק, באשיענהםער א זי>| אםשר וועם>

pn דא דער און װײב, זײן צו אוםjp , 
 ojfm געאיזןבטע, זײן סיט חתונה האם

 $ך םאראאחש ניט שי^ר שיער, האט ער
 קאםעדיעךטפימאעך זײן איעב

וױיב. םרײנד׳ס
_ אי איז טזדצה נאנצע די יא,

^ נאאױו, אביסעצזו אי און אאט ^ ר ע ב  א
 אין כמז צװישען געשפרעכען כע

 עחנסאנם,6אינ גאנץ זײנען וועאכע
 אױטגע״ <זײ\ ניט וױרקאיד דינען זײ

 צזןבמן סאםע םון װי אזוי נאר טראכטע
 אינטעחד גאנץ דער אויך װי גענוםען,
 אאטע^ דעם םון כאראקטער סאנטער
 * קראנחהײט*!, אאעראײ םון אײדט װעאכער

 1פ״י#י די םון אדװערטײזמענטס די אויט
 m: 1אי אײענט ער וחנאכצ דאקטוירים,
 ; m םאר סאמעדיע די פאכט צײטונגען,

 אױט? אח צײבדםארטרײב, אוסטיגען גאנץ
 אק םאראינטערעםירט ניט איז עואם דער
 פי| גאײך עו* װײס דאס װײא םאא̂ט דעם

 #וױסען צו נײנעריג אבער ער איז אנהױב,
 וחגט ער װען האגדאען, םאן דער וועט װי
 כאםי• דערװיסען, אאעם דעם וועגען זיך

 יעחע םאר קאאר ציםאיך איז דאס אויך
 פחנר אאע אויס זיצם ער אײדער נאך

אקטען.
^״m שױן איז האםעדיע דאזיגע די

 א םיט געװארען אויפגעםיחרט מאצ
 םעאםיה^ קצענערען א אין צוריס יאהר

 tm דאס אז ׳ן8ד געזאגט האכען םיר און
 y י V אז אלס ,ynrtsyp נוטע זעהר א
 אויסגעדר^ט און י ך, ו ז ר א ם ר ע ט
̂וך אז חאפגוננ, די  וחד פארזיד דעם נ

 װינ• םעחר צײטיגע, מעהר נאכםאאנען צען
 PP איז אבער, שײנט עס װי זאכען. טיגע
 נאטירציד,| אין, געבציבעז, םארזוך בײן
 ערםאצג, גרעסערען פיעא קײן םיט ניט
 ד*ס כאטש צורי?, יאהר עטאיכע פים וױ

 אנםי* שפיעאען דעם אין האכען מאא
 0עס<&ר1< וױ היגסטאער, אזעאכע גענופען

 חײ״.׳ ראזענשײז, אובריצקי, אאבעא, רובין,
 װיאענסק' פרס. װײנטרויב, םרס. מאן,
אנדערע. און

קריטיקער. דער

■באגױסונג. א
רעדאקטאר: װערטער

 דער םון נאמעז אין ׳סיר עראויבט
 קאאםעראטױחנן אידישע םון ״םעדעראציע

 ערשיײ די באגריסען צו אמעריקא׳/ םרן
״גערעבטעהײט.׳׳ דער פון נונג

אא* װעכענטאיכע פארשיעדענע די אין
 קאאפע״ די האט צײטונגען ױניאן קאאע

 די געםונען איםער באװעגונג ראטױוע
 גאנץ באציחונגען. םרײנדאיכסטע בעסטע,

 אינ- פאר א געםינען «יר םאעגען !״אםט
 סאאפערא- װעגען קאאוםס טערעסאגטע
 מד» געשריבען אימער זײנען ציאן\װעאכצ

 צו 'װאדיםסײט און איעבע מיט װארען
 m יעצט געדאנח. קאאפעראטיװען דעם
 ״סאאפערא- א נעװארען געפאכם איז עס

 די באשאםענדיג עהספעריםענט״ טױוער
 אױי נאר האט וועאכע ״גערעכטיגקײט״,

 פריעד אאטען אונזער האבען צו גאיק *דעם
 קע־ רעדאקטאר, אאם יאנאװסקי ש. גענ.
 ער־ װינשען הארצען םואען מיט פיר ־נען

אונטערנעהמונג. דער פאאג
 ?א״ דער אז־ װינשען, אח האפעז מיר

 ״טד דער אין װעט געדאנק אפעראטיװער
 און היים, נײע א הרינען רעכטיגקײט״

 אין װי םאאץ װינציגער ניט הריגען וועט
 גאיסאיכערוױי״ צײטונגעז. געװעזענע די

 פאר באװעטנג סאאפעראטױוע די האם
 וואסס שעגעם גאגץ א יאהר אעצטען דעם

 אױך. אמעריהא ין אונז בײ טאהי נעטאז,
 סאאפעראטױחןר דער םאר םאאץ געבען

 מט מ^ינט צײטונג, דיזער איז באװעגונג
 "אײעחנ אין עם שרײבט איהר װי פעהר,

 וחנט ״גערעכטיגהײט״ די ״אז נאטיצען,
 און בכאא, ארבײםער םון ארנאן דער זײן

 ארביײ דעם נאהענט איז װאס קײן.זאך
 פרעפד.״ זײן ניט אײך װעט טער

נרום, םרײנראיכען מיט
םע?רעטער. , ו* א ר נ ה.

 אויםגעהאאטענ<ר אן גאגצער, א אבער
הוס. קאנצענטרירטער א און

 hltfp א'יער איז װאס פחשבות׳ן,
 ד*ד אױוי שטאנדפונמנ( מאכערשער

 די« דער אויף קאנםערענץ, דענס
 ישראצ ארץ אױוי װאאוציע,

 i«m 0נאציאנא טורעצע
גצוז די אין דען



4 i r איז עס ^ ממנהאאץד 
גויםיג איז װאס עי<ןר, סאםע •עחלא^ער עפ
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סורצע
 כעךאקםאר דעם צווישען

4 לעזער• די און

גע־ האט שװעדען םדוגזז׳אע *א״גע1
 װאוגרזגראיכע צוױי ׳ ווצאט דער

אאמעראעף. זעאמא און סעי עאען
 די פיאאזאױ־סאציאאאג, א איז

 ישױן האט װאס דיכמעדין, א איז .
i*o iP ii איםערא־ פאר נאמגא״ירעםיע די 

 םא״ דער pc זײאען ןזי זײנען בײדע
מר םרױעךבאװצגונג. |||ןונ

 װעגען געשריבען םיעא האט קעי *אען
S הײראט און איבע וחגגען ערציהונג, #יגדער 
Jj זיך זי האמ געביטען דאזעע די אױוי און 

 « ניטא ס׳איז װעאט־נאםען. א *רװארבען %
 זײנען װעיק איהרע װעאכער אין *•ראך, •••••
 יטוין איז זי געווארען. איבערזעצט ניט %
.■ r פױט םוא נאך אין און יאהר 70 אאט היינט 
 םארעהרערין גרעםטע די איז זי אנערגיע. 5

 איב״ איז איהר פאר איבסען. הענריך םון
 אנגזד האט װאס םאן, נרויסער דער סען

 און ״איעבע בוך א»הר ״נארא״... <*רימנן ;
 דער אין רושם א געמאכט האט מײראט״ ;’־
i; .בוך דיזען םון םארפאסערין די וועאט 

ארוים־ און *געשעהםט גארניט זיך האט
 ״יע־ :געדאנק געװאנטען אזא נאואגט *
 איז װאם מאנספארשױן, געגיאאער דצר י
 נאר םרוי נארישער טא מי םאר־בוגדען |
 געהאט, חתונה האבען זײ װאם חגרפאר ן/

 זײנע פון נאפעז איז .פארםאיכטעטאיז
 איז םרױ זײן םאראאזען צו פעהיגקײטעז

 װאס םרוי, אזא סיט צונױפקומצן ןיך 4
M פאר זײז קענעז און פארשםעהן איהם ןאא 

 אײ־ גרויםע א םימהעאםערין. א ^.#יחם
 זי צו אן גים טאא קײן םרעגט דעגשאפם

 װאם דצר נים. אדצר * נעזעצאיך איז
—, איעבע וד טױטען אז וױיס, <יעבט,

 זײז טויםעז צו וױ םארברעכען, אזא *ח
 םאר אז באהױפטעט, העי עאען קעד.
אזעא־ נאר נים נויטיג איז םעדעוזײט דער
 צו מקריב נרײט ז*יגען װאס מענ״מען, מ
pn נאר אידעע, א אעבעץ.צו^עב דאס 

ע אזעאכע־ אויך ם ס ז ן ו  סענישעז, ד
 אנ־ כױט אפפערן צו גרײם זיינעז וואס

פאיכם." װעגעז באגריף זײער םאר דערע,
 װאס םארצו״פטעאעז זיך אײכט איז עס

 ארױסנע- האם בוך איהר ״שםורם א םאר
 און היפאקריטעז אאערלײ צוױיפען רוסען

 זיך האט זי סאראא. דער pc וועכטער
 נע־ דעפזעאבען דערישראקען. ניט אכער
 פאר^י־ אין ארױסנעזאגט זי האט דאנק
 נעאע־ םארמידענע בײ װאריאציעס דענע

 אידעאא. איהר איז ״גארא״ ,גענהײטעז.
 גחןסטעד דער איהם םאר איז איבסען

 איז פרויען־םראגע די ^ריםנדפםעאער.
 זי טהעםע. וױכםיגסטע די איהר םאר
 געפרע־ און נעשריבען אאנג יאהרען חאם

 םאר זארגען זאא *טטאט דער אז דינט,
 באטראכטען זאא ״שטאט דער םרוי, דצר

 םונקציאן סאציאאע א םאר אפט8םוטע̂ר
 פאײ צו מעגאיכיןײטען אאע אנװענדען pא

 אײנע איז קעי עאען םוטערס. זיכעדען
pc אין רעדגערינם גאענצענדסםע ־די 

 זי האט אעבען גאנצען איהר ׳פװעדען.
 םים׳ן םאטעראאנד איהר אין נעקעמפפט

 סאציאאע םאר, םעדער מיט׳ן און װארט
 נע- pK אריסע די םון אטובה רעפארפען

 םרויען רי פין אםובה• מאסעז, דרײןטע
 זאא זי װאם װעגען אבער ארבײטער.

 אויף ארױ^ באאד זי הוטט רעדען ניט
 פרוי דער pc ראאע ״די — טהעםע דער
דאן, געזעאיעאפם״. הײנטיגעד דער אין
 ^טרעט —- בראנדעס געארג שרײבט —

 געיטםאאמ .איתר צוהערער פאר׳ן .ארױס
 זי זאבט דאן ׳ העראיכקײט^ םואער אק

 דער וועגען אידעען העכסטע די ארויס‘‘־
אונ־ עס־אין םרוי. דער םון באדײםונג

 און רײמר שעהנעמ רײדען צז סעגאיך ■
 באציהומען:צװי׳ןזצן די וחנגען נראדער

ן א ם ׳ ׳:׳ םדױ!״ אח |
 צווײטע * די איז ״ אאגעראע\י תאםא
זיך^ױואר־ האם װאפ #םדוי ^װעדימצ׳

 ׳באאי*בט איז זי וועאט־גאמען. א מן
 נאר פארמאנט װאס םאאת, יעדעם ־

איםקראטור. א
 א\נ־ איהר ערשינען איז עט וױ בא^ד י

בעדאינג״ ;געסטא ראםאן #ארגעסאימןר
 ז»זרענ־ דײםשאאנד איז באהוםען זי האם

 צדוײ איהרע מים צונאײך חנכט ־גיתמר
 און איבםעז הענריק #אאנדסאײט נרדסזג

 בער־ ״געםםא ראםאן דער ^גימרענ^יז.
ראמאג־ הריסםאיכער םיט םדא אח אמנ״
״טטיםונגעז. םים את קאאירעז כױט סיפ,

י  ראםאו״ דאזיגען דעם םזן נעמטאאמען ו
בער״ םון,״געסטא נעיטםאאם די דערהויפמ

N א^מןר-מענשאיכע די צו באצאנגעז #איע״ 
vwrn "K.\ די האם ראסאן דאזיגען דעם אק 

 א פון קוגסם די אפטךשפינעאם
אחו דאס חנלסזאס ווי

 וראונ־ אזא גע״פאפען האט פרױ א גראר
 איד,ר גײסט. םיט פוא ראםאן,' דעראיבעז׳

 לעניא- די צו סםק אהך באאאננט ראםאז
יועאט־אים^ראטור. דער P* ײעריי אע

 םרוי געניאאססע ךי איז אאגעראעף מאמא י
זאנד. דפארדש ינאך איט^ראםוך דער אץ

 אנגע־ אאגעראצף האט קאחערע איהר
 זיך האט זי ^וא-אעהרערין. אאס הױבעז
 נשםה דער כיט פאראיגטערעםירט באאד

pc פאר שרײבען גענוטען האט און קינד 
 קיגדער־ערצעה־ קאײנע איהרע יןינדער.

 ער־ גרעסטען דעם געהאמ האבען אונגען
זי. פא-געטערען ^וא־קינדער די פאאג.

 אא־ ם;ס װאס דערויח, קוקמנדיג ניט
 גע־ איז װעאכע דיכטערין, א איז נעראעף
 מןזוארען אױםגעהאדעװעט און בוירען

 םונדעסט־ זי שרייבט צפין, קאאטעז איז
 װי איםה׳דיג, pא הארט אזױ ניט װענען
 אאנרסאיים־^ריםכףשםע־ נארדישע איהרע

 pא אפםיםיזפ מיט סוא איז זי אער.
 שטריכען איהרע מעגשעךאיעבע. םיט

 pc שנעען די וױ וױים צארטע, זײנען
 אײם־םא־ דער הייםאט. חאאטער איהר
 אזוי קען ערצעהאונגעז איהרע םון טיװ

 זײן צו ״אום ווערען. כאראקסעריזירט
 מענש איםאיכער דארןש אעבען, צו פעהיג
 איהרע pc אײנער איאחיאף. אן האבען

 ער אז געזעהן, ״האסטו :זאגט העאדען
 PK אױגען?״ זײנע אין םאאך׳א א האם

 יעדען בײ זוכט אאײן א»נעראע\י זעאםא
 ״זי י מאאך׳א. א אויגען די אין מעניפעז
 םיט שנעע, םיט מעד*עז דעם סאהאם

דזינמער־ א איבער םארבצן, באױע
 איז און גאאד םיט שײנט װאס גרונד

 אזוי — זונענשםראהאעז״ םיט אפגעגאסען
 דער געשרימן אמאא איחר וחננען האם

rנדיnוr־rיTא rזיסםײ קריםיקער נר*•** 
אעווערמין. אסקאן דיכםער קער

 מיס האט שוא־אעהרעיח, א זײענדיג
 ארבײט איהל געלןריגעז איעב אאגעראעוי

pn דערכײ. באײבעז צו באשאאסעז האט 
 שרײבען, זיך זי םאעגט טעג םרײע די איז

 דער האם מאא אײן אאײז. זיד םאר
 בא־ ״אידיך םרויעךזשורנאא שוועדישער

 טויזענד עטאימג pc ■רייז א שטיםט
 וואס ערצעהאוננ, בעסטע די סאר קראנען

זשורגאא. םאר׳ז ווערעז צונעשיקט וחןט
 אאנעראעף זעאסא אעהרעריז אריםע די

 נסיון אזא בײשטעהן געקענט ניט האם
 זי האם יןראנען. טויזענד עטאיכע פון

 עט־ אין ערצצהאומ. אן צוגעשיחט אחין
 אז ידיעח, א זי באסוםט ארום םעג איכע
 צו אונםעגאיך איז האנדשריפט איהר

 םאר־ כםעם שוין האט זי און אײענען
סרייז. דעם ?ריגען צו האפנוננ די אארען

 א זי קריגט ארום װאכען פאר א אין
פרײז. דעם געװאונען האט זי אז ידיעה,

 שוהא־אעהחד אומכאװאוסטע׳/ארימע די
 אוז באריהמט געװארען •אוצאוגג איז ריז

 ד״אבעז אױך. רייך םארמאטניסםעסינ
 אויפצתע־ געראםען איהר םרײנד איהחו

 אסגעבעז איננאנצען זיך pK שוא רי בען
 9—8 יאהר א םים איםעראטור. מים

 נא־ נרויסע די נעקראנ^ן זי האט צוריק
 בא־ װאס איטזןראםזר, האר בעא־פרעפױע

dejh d דאאאר. טויזענד 46ארום׳
 בעראינג״, ״ןעסםא ראטאן איהר- נאך
 ערםאאג אאװעאטאיכען אן האט וועאכער
באוואוס־ די אננעשךיבעז זי האם נעהאט,

 האט װאס ״יערוזאאעכר/ ערצעהאונג סע
 דאס ערפאאג. גרויסען א נעהאי• אויד׳

 די pc פונ-ם.אעכמ באשרײבונג א איז
 טאאאנט נרויס מים בויעח. שוועדישע

 א*ן אעבעז זײ^ר גזןשזאדערט דארט וחןרס
 שנעע, סיט באדער,ם ,הײזאאך האײנע די

 זײעי כאראקסער, רעאיגיעזער וײער
םרײדען. או׳ן אײדען אבערגאױמן,

 אעבען דאם םאהאט אאנעראעף זצאםא
 ײי פארבען, דונקעאע אזעאכע מיט ניט
 איהר פון שריפטשטעאער אנדערע די

ץ םונתט זי סאהאמז. דױימאט  איהר אי
אע־ סון סארבען די.איכטיגע אין פענזעא

 ארימ־ די שיאדעדט זי אפיאו pm בעז״
 סון אדער בויערן שוועדישע די פון קייט

 זי געפינמ שיכםען, דארפישע .אנדערע
 אפ־ איז זי זײםעז. איכםינע אויך דארם

 בײזע יןאאטע, די אבוואהא טיםיסמיש,
 שפינעאט םאטעראאנד איהר פון נאטור

 שא־ איהרע אין אפ םיעא־וױנציג אםם זיך
 ביי זיך כאפם וױאענדינ נישם און פגננען
 וואס םאן, באעער א סאא א ארױס איהר

 די ^פאר כאראקטעדיסםיש זעהר איז
צםון. קאאםען pc שריפטשטעאער

 חר געבארען איז אאגעראעח ,זעאםא
 גא־ אץ.יעגצם 1858 יאתר אינ״ם װארען
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 װײשם ער׳פםעגס — װײנשטיק. סארא
ך, איהר  אירגענר נדי גײםעז, חײנשיגע וןז ̂ד

 *נזןלער װערען געאאן ?פל ארבײפ װעלכע
 דאס פזוי, צוטײלס, זי וזערם בעסער, און

̂ט יעדער ײן צו ה  ביז ארבײם, מײל ז
 דלרטאר דעם. אין עקםיערם אן ווערם ער

 דער א<ן איםײלוגג וןדרעסעז די איבער איז
 דער צו געהערם װאס זןלעס, און ווײטוננ,

 אײן טםעחם צייםונג, דער #ון געטעפפדזײט
 באריבפזען פיטיקלעז, ד'י איבער און ׳מעג«

 איז עראםער דער םענט. אנאנדער וו. ז. א.
 ;םענןידזעער :נ*םען דעם אוגםער באקאגם

 נא־ דעם *וגםער באקאנם איז ונוױיםער דער
»זיפאלגל י דירעקםאר. םען  ׳װילם איחר ך,׳

 צײםונג, די ״יקעז אײר ז*ל םען אז למטל״
 םענעדזאזער; *ום װענדען ?יך איהר םױם
 ארטיקעל, פן צוטיקען אבער איחר װילם

 גײעם װינםיגע פן.אינםערעסאנםע עםע,#3 ^
 לעבען חןם אין לעבעז׳ אײנענעם אײער אין
 פדרעסי־ עס איחר םוזם ױגיאן, אײער פדן
 עם םום איתר װעו רעד*קט#ר. צום ־יען

 סײ םראבעל. אן איחר םאנם קפפויר, נוגקם
 •אר־ םעגעדז״ער דער סײ רעדאקטןןר, דער

 לײענט סען אז צװײםענם, *ייפ. פיעל ל.ירען
 לײענען עס םען דאר^ יא, טוין עםײפס

 »ז בעסער, איו ניט, אויב אויפםערקזאם.
 אדװערטײז־ ojri אין גארנימ. ל״מגם םען

 וועלעז ,״םיר אויםדריקליך: אטעד״ם םענט
 ױן פדרעסעז קײגע געחםען נים דצרװײל

 נוזך געםאן םוז #לעס םעםבערם. אי-יגיעלנע
ז ױניאז״, לאקאל ד?ר דורך רזןן  יאד ײ

 נ»י לאקאל, צום ניט ?יך איחר װעגדעם
̂ר/ *ום  ציײ די ״יקען- ײײןי זאל ער רעדאקמן

 ו^ם איחר »ז ׳»טו.ם ד$ך םײנם דן>ם םזגג.
 *1צ םיפ גים זיך באנוצם און אויגען

 ^יאדען גרויסער א װירקליך איז װ^ס װאס׳
 אין קומם איחר װעסצן םיס #די פלע פאר

אלײן. אײך םעתוי;פפר ג*ך ^וון כאריחרוגג,
 א א^ז דאס ,yvi — אעװיט. נבריאא ׳

 אםת׳עז אן פון קאםטןי־ליעל.* אולעכםע' זעזזר
 ק^בען. צו דייבלום ?ן מויבם קאםוןי-ליעד

 םיםיצארן, ®ייער, םיט איחם *־ון אמראצם עם
 פבעי זײנעז לדאםען ןןײערע ענערגוע.' םים
 אײנ־ גיכער מעז םעז אז געםפםלרם, ’אזוי

ײ פון זוז^ען װי ?״, איבער טלאפען  א^י•־ ז
 9 זײנם איחר ג^ויבעז,'־?ז םיר ̂לרעגם.

 עם ■אעמ. א קעספפער׳'װי בעסערער ®יעל
 וזאלם עס ײעץ טרויעריג, זעחר געװען וואלם

־ ל :} - ׳ ״ 11געװען. אנדזד«
פא^פענפד נײט ויןך- םים זועם — א ג. .

טיקם און עיעס, נפך ■רובירם װערען. ליכם
M אונז עס

 סענ־ דעם פאראוטעתען םיר — סריעד. ד. י
 דיקמירם חאט וואס פרײנדאאפם, פון םיםענם

 םיט ?ײגען םיר *בער ׳אונז «ו בריען* אײער
 אםבײ אונזער אייגפאראםמנען. נים אײך
 גײםטיגע צװײםע אונזער דןןס איז, ציןן

 דריקם איהר װי זקונים״, ״בן אונזער קינה
 באז^נדערע גאנץ זײנע חאבען זאל אויס, ?«ך

 א״גענ־ דיזעלבע ג^רנים און איעענ^יאפםען,
ײן װי *אפםען,  נים ײילעז מיר ברודער. ז

 ז^ל אײנער װעלכען פון צװילינג, 9 חאבעז
ײן  מעז׳זאל #ז ידײימעז, צום עחגליך אזוי ז
 יעדער װילען, םיר דערקענען. קוים זײ
ל זײ פון ײן ̂ז  גײםטרײדיאון און גרויס ז
 גע־ ?וין אויף יעדעי — נייען גרויסען *וץ

 פרײגדאזאפם אײער איז יעדענפאלס ביעם.
 זעהר איחר *עצזןן מי-ר און ריהרענד, אםת

...־' חייך.

 רת־ אזעאכצ שםאמעז עס וואנען םון #געא
 ביערנסאן, ביפרנםטערנע איבסען, װי זען

 סך ׳א און האםםון סנוט סטרינדבערג,
 װעאמ-איטערא־ דער pc נאונים אנדערע

 איז װינקעא נעבצנשטפר ריעוץר םור.
 מ£צ1גר קײן נארװעגיען. און שוועדען
 קיייז ניטא; אפיאו דארט זײנען וורםיתן
 נרױ״ אבאר נים, אױך פעסטונגצן גרױסע

 אח דאס דא. דארם זײנען נאונים סע
 *W'bo'D איחנען, טיצסע סון ארם אז

 איםעראטור. pc וױנעאע די בענקשאםט,
 עשיחת, אײנצינצ די כסעט אי« דאס
 םרינדד קאײנםשינקע צווײ יענע וואס
 סך־ א םאמן םען וױא פארםענען. אאך
 וואס עשירות, איםערארישע די פון הכא

 פא־ באיק דער םוז סארסאנם, וועאט די
 סון וױגקעא געבעגשםען יענעם אויןי אען

 נעבױרען איז עס וואו ערדמןוגעא, אונזער
 סםרינד־ ביערנסאז, איבסען, געוואחמ

 קעי עאעז #האםס: קנום לי יאהאן םגרג,
 פאר האבען וואס #אאגעראז»י זעאםא און

 באעםעא א אגםפאעקם םענשהיים
 שטחנבת־ איהדע םון געשיכםע דער ײפון
 כ״ח װאס מרבנות, און זזכעניסען. ימן
מ ®ח חאױפ^סוג נמוײג איז ױ  ^םחד ח

ודדעאאע!• אס נונגען

 גןך דאס/צוגזדייקמע — אאטערםאן. נ.
 דאם הפם ןיר נאר םענעדזטער. צום חערם
 געדרוק■ זאל דאם אויב ענםטיידען, צו רעכט

 אד־ באצאחלםער א אלם אדער פרײ װערען
 אגבאפרא•■ ווידער וואס װזנרפדיזםענ^

 ?ײמנן עס ווארוס םענ̂ו גערעכטע אייער
 V.* חני אי| קאלוםם פאר א כ^םט ניםא
 »יו םןזיל^ וועגעז װאו יעדע וגקײם׳׳טרעכ
מ׳ דאם נים איז דאס *ו תירוץ, דער נני  ײי

 עם צײטזנ^ דער אין דערווײל פעחאם וואס
 תאלםען םיר וואס פיעלעס, נאר גאך פעחלם

 ארביו־ אמת־גוםגר »( אין װיגםינ זעחר פ»ר
 יזנר םים אז אבער, ד^טען מיר םער־צייםוגג.

 גאר זיך פאדערם װאס ^לעס, ?יין װעט צײם
 יעם פון אויפקלעתרונג אלזייםיגע די פאר

 זואם דעם, וועגען ווערםער פאר א לעזער.
 אי| נעבילדעם ז«ך האבען ארבײםער פיעלע
 ?עלבססד םים זיך פארנעוזמעז ®ין קלובס

 וחןלל, ט#יעלען. פון ענין דעם אין בילדוגג
 גרויםע קײן אפעגחערציג, גאגץ זײן צו אום

 ווא־ בעװעגונג זשזיגער דער פון רעזולםפםען
 ני■ קענען און געזעתן נים נאך םיר בען

 ארבײטפר די אויב דזניפאר, ערװארטען.
 צײפ זײער בעפער פפגעבען געװ*לם ײפלםען

 וואס עניגים, איבער ?עלבספדבילדונג פאר
 װינטיגקײא״ עחיםער ס»םע דער פון זײגען

גען, •ון ז»ך » בלויז גים און  װאל■ ®ארגע̂נ
 •יעי געװען מײנוגג, אוגזער לוים דאס,

 פארווענדזע בעםערע פיעל 9 און בילכער,
ר נײם. זײער פון  ®זע זאס װי אזוי ̂ג
 דאם נים^איז זפ״װי־ופ דערוױיל דאך זײ

 יצ־י1« זיך לערגען םים צײם די פארגעחםען
 אנח(ד \9 אירגענד אויף אדער ®ידעל לען

 *ײי־ געזיגטערער מיעל 9 אינסםרוםענם
לס«ל. ■יגאקעל, אזייעלען װי פארםר״ב,

J1 .אר װערט גריצף אײעי — גראף•- 
ם אין עיצנפליכפ מני מ w שוין. נו pv 

 און סאםזנדיאל, נויםיגע דאס צו נאר אונז
 יחנלנן םיר און לצבעדיג, אויר עס םאכמ
ל •לאץ. נויםיגען דעפ ז#»לעווען נים אײך

^ 4’

 אגיטפציע־ליעדןלאד דן^זיגע די —. א. ה.
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ס וועלכע ׳די אז אלץ, אומ זיך דובט  וײג
 איואק׳י ני« זיד חעלמז די ןןרנסם, זוירקל«ך

 ctpv גרפםעז, איבער םאםערען זיך זעצען
ן האבען י  געמאםערמקײ• ז«ןער צוליעב *ו
 נלןיבט;אונו^ןייד דערצ^. חן. ײעגיג גאנץ
 עגםוזיאזס, םיס פרל אזוי סםרזיקערם די גען
םאין זיך גו^םיגען זײ אז  גראםעך קײגזן גי

יי סאר®. דעם פון א״ג#«ריצג;גען

 tik •רעזידענם דצר — גרינבעת. ב.
p אײנער איז ארגאניזאציאן גרויםעד דער i 

 <#ר םיר װאס ,tinrwo דעסאקראם״יסמע די
̂  געבען ןײם *יער םיט װעלען טיר נען.

 ®\ן און איחם פון אילדערונג יע1גענ גאגץ
 Am ער וואם אר^ײט, וואונדערבפרער חןר

םאג־מעגליך. אויף

 ױניטי דעם פון פראגראם
 ביל־ דר״טען צענםער׳ם

סעזאן דונגם
דרעםםא־ און װײםט דער פון
2 לאקאל ױגיאן, כער י > 5

 לעזע-קרײז און דראמאטישער
(איבסען)

בעאצע-ראנםקע מאדאם-
אווענד. 8.30 ד^נערמםאנ, יעדען

 לי• פון אפשאצונג און װערט די
טעראםור

•אאגיז׳
 דיםקוםיע) און (אעקזױע

i n r ^8 םרייטא J0 .אומנד

טענץ און ניםנאםםיק ׳,
 נאנםיםאנ. nar, 1.30 ; , רעםיננ, x< צזסי
כאר יוניםי י י
עאיאם. ל. טיס

נאכסיטאנ. 1.30 עגח, יעדעז
# * * , ’ * __ . «

האאמרן, ראײי^וי, צעחרער:
—בייח »יז דאװיראוות ־

 םיםװאך, און דינםטאנ םאגטאנ, י
אווענר. 7.15

 אנפאננער פאר ענגליש
הלאסען 4 העכער, און

 »ן ייך נעפינט *׳מכמר יוניטי חנר
. 314,40 .0 J .םע30 א

L i

ף מ א ץ ק ד א ױי ם ר־ ע ײ או פ
 יזרסער נײ די »ון ױניאן פאריערס דער צװישען שטריים און אישום ז־י

 תשענעראל א w שיינם עס וועלכע איבער םןןנופעקטשורערם, סאר
 די פון ענםוױקלוננ ל«גנז«םע די — אונפארםײדליך. איז םםרייק

םאדעתננען.

ױניאן. םןוריערם דער פיז םענעדזשער קױפםאן, ם. 1םי

 בא־ אםס׳ן, םאנוםעתטשורערם די
די נפםען דעם אונטער וואוםט  אםפ׳טי־ ,
 איו םאנוםעסטעורערם״, םןור אײטעד

 דז׳טאינט יחרקער נױ דעם םים םארבוכדען
 לפסאלם ױני*ן םאריערם דער םיז ב«ארר

 אינטערנעשפ־ דער םון 15 איז 10 ,5 ,1
 זײם אנריסעגט קאלעקםױוען א םיט נאצ
 םען8 רעם םטרייק, דזשענעראל דעם גא«ר

.1912 םעיםעםנער,
 אנרי־ האאעקטיװען דיעזען אונטער

 קײנע פאםירען ניט טאחגן סענט
 *דער״לאטאוטם סטאפעדזשעס סםרייקם,

 ;1זיי נים ז*ל עם אורזאכען וועלבע םאר
 קאנםע־ א באשאםעז וזאבען צדדים ניידע

 אונפארטייאי׳אען »ז םיט רענץ־קאםיםע
 איםידיאײט קאםימע,אז א און םמערםאן

 םא־ רער און ױניאן די וועםען *ו "1עקשא
 קױ אסאסיאיי^ואן די ארער נוםעקטשורער

 און קריװדעם זײערע מיט טעז
 עגט־ די אדער בא׳אלום דעו־ און תלאנען,
 םוז קפנםערעגץ־קאםיכת דער פון שיידוננ

 «ודדים. בײחנ םוז ײערען אויםנעםאצנם
 אויםצופאלנען זיך ענטזאגט צד אײז ווען

 סאנםעחננ^א־ חגר פח ענטשײדונג די
 *ו רעכט דאס טשערםאז דער האט םיםע,

נעביפמן. *גריטענט דעם ערקצעחרע!
ר דייו . ת ז׳מס ת יעמרי־ חאלג * י

ר  קאלפהטױוען דיעזעז פון ע?זיםטעגץ מ
 אײ• יאחר, *ווײ יעדע• זײנען אנרינמנט

 דער — אוים נעחט אגריטענט דער חגר
 ■iy *װײ־יעהרצימר א איז אנריםענם

או און םאך n ח*ט יאחר *װײ די נ n r 
 וױי־ א םון ענטזאנע! צו זיך רעכט א *ד

 *ר זיך צדדים ביילע — אפםאך כמחזן
 רעם םאר נאטען1כת *װײ זאטעננעסוםעז

 נע- האכען און אנריםענט םון אויםנאננ
 אגריםענט רעם באנײען ווענען תאנרעלם

אנריםענם. נייעם א םאכען ווענען «דער
 נע־ איז עם וױ נאכדעם יאחר צײײ

 שלום־טריםי ערשטע די נעװארען םיעט
 אוכטער נעצוואוננען נעווען ױניאן די איז

 *ר און צײםעז שצעכםע פון דתק דעם
 זעצ־ דעם באנייען *ו םרײד אין שםענדע

 אויסבעםערונ־ קיינע םיט אנריםענט נפן
 *כטענדינ ניט ארנײםער״ די םאר גען

 זיך האבעז ארבײטער די װאם דעס אוין*
 אונ־ זייכען זיי װײל דעם, אין גענויטינט

 םון געװארען עקםאצואםירם ערבארעסציר
צייט. יענער צו בתים בעצי רי

 ביין ,1917 מארטש, ם«ז5 דעם ערשט
 אנרי־ סאצעקטיװעז דריטען דעם םאכען
 אונטער נעצוננען, ױניאן דער איז םענם,

 ■רא־ און צייטען נוטע םון אנהוםען דעם
טיט םאר־אינדוםטריע, דער אין םפעריטי

 און ארנאניזאציאן םארשטארפטער א
 דזשענעראצ א סיז בייטש ojn םיט

M איבער׳ן נעתאננען איז ײאם סטרייק, f 
 ארויםצורײסעז םאנוסעשטשוחנרס׳, די פוז

 םאנופעה־ די םיז םארבעםערוננען ■אר א
 ניסעל » אריינצוברעננען איז טשורערס

 דעם פון נעביעט דעם אויף רענוצאציאז
 ארניי־ די םארדיענםטען. ארבײטער׳ס

 נע• רעדוצירט דאן זײנ׳ס טער־שםונדען
 םון *וטײצוננ די ; 48 *ו 49 םון ײארען

 אנער־ איז םלעידסיזאן אין ארבײט דער
 ס׳איז װאו פרינציפ, אין נעײארעז הענט

 א םון עטאבלירוננ די און- םענציך, נאר
 אר־ די םאר טרייד איז םיניטום־םקײצ

נייטער.
 כיים ױניאן רער םון נעװעםען די
 יאוזר צוױי טיט אנריםענט דעם םאכען
 םארנציױ אין הצייז נעווען זיינען צוריס

 נע״ חאבצן ארנײםער די װאט חןם םיט
 םאר• יוניאן יי חאט דאן שוין פאדערט.

 ארכייטס־וואד ־שםונדינע44 א צאננט
 סי־ דעם םארצענגערען צו טיטעצ א אצם
 ארביי• דער tv םענציו, טאבעז און זפן

 אד־ צו נעלענענחײט א חאנ׳מ זאא טער
 יאחר אי( װאכצן עסציכע נאו בײנמן

 מאנאטצן ארוםנעהן רארפען ניט זאצ און
 דער געװען ם׳איו װי ארבייג^ פחן צאנג
 נאך עיוזיסטירט איז צייט יענער צו םאצ

 יעצט. Dip נרויסער א צו
 נעפיהאם נים דאן זיו חאט ױניצן די ־

 סאםפוי א אױפצונעהםען נענונ שטארה
 ארבייטם־װאר ־שטונרינער44 דער םאר
 סצײ־ די אננענוםען זי האט דערפאר און
 װאך א ׳שטונדע איין םון רעדוצירוננ נע
 אנל־ערע איינינע נצצאזט אויך חאט און

 צופטעז, דער איז וזעננעז םראנען וױכטינע
 וױ, אויפנעחםוננ, שיעטצרער א םאר

 אבםאאוטען פון פראנע י די ב. צ.
 ענמ־ צו סאנופעהטשורער דעם פון רעכם
 ווען צײם, יעדער צו ארכייטער זאנען

 נעבאיכעז איז אויד נאוםם. חארץ זײז
 קאנ־ אוטסײד פון פראנע די אוננעצעזט
 נעװען דאן שוין איז װעאכע םראקטיננ,

אישױ. אן
 זיר האבע; צוריק םאנאטען צוױי םיט

 דער צוױשען פארחאנדאונגעז אננעפאננען
 וועאכע אםאםיאיישאן, דער און ױניאז

 אר־ אאע פין דרײ־םערטעא באשעפטינט
 נייעם דעם װענען טרײד, םון בייםער

אגריטענט.
 ארויסנעשטעאם האט ױגיצז אונזער

:פאדערוננעז 5 םאאנענדע די
 פאדערוננ די באנייט האם ױניאן די

ויעא־ ארבייטם־װאר, ״שטונדינער44 א םון

 ע ג י ט כ ע ם צװײיארםולקעס אזן בערד
םעסטוננען אידישע

כאםוױניק ב. םון

 צו אויםנעסומען םיר איז אאננ ניט •
 םטריי• םון םארזאםאוננ נרויםע א בײ זײן

 נא־ דער םון םםרייקערם אידישע קערס,
 אין געזעסעז בין איך אינדוםטרי. דעא
 ;עואם דעם נאטראכט האכ און האא

 האנ און פנים׳ער די שםורירט כ׳האב
 םםריי* םיעאע פיעאע, רי גאוואונרערט

 בערד איז נעזעסעז זײנען וואס קערם,
 א ניט םען ווען יארםואסעם. אין און
 נארר א טראגט יואט אירעז, א אויף יצפ
 אדער םעחר םען איז יארםואקע א אס

 מעז אין סען ם«ן אז זיכער, !ווייניגער
 ער םטרײקעך םארם א םאר וואם |מײםט

 א םיט און נארד א םיט איר א איז.
 זיין און םענש ערנםםער אן איז ייארםואקע

 אזא קארט. אפענע אן איז כאראקטער
 ניט האט ער אויב ניט םטרייסם יוויד
 איד, אוא סטריי^ םיט׳ן םיםפאטי 1שײ
 איז און םטרײסערם די םײנט האם ער א<

 אין ניס נעחם סטרײימן, צו נעצוואוננען
 טארזאםצען םטרײסערס די װאו האאם די

 און תיים דער איז זיצט איך אזא ־ |ין־.
 א א■ אבער זיצם איד אזא ווען איא^

 איים חערט אןן האא אין טאנ
 אן ער איז .רעדנער. די יםםערסזאם

 א איו ער םםריישער. ,עבענער
יאר א את בארד א טראגט

 ציי- אויבינער דער איז דאס און טואסע
 זאבעז, צו איגעתעבענסײט זייז םון כען
נאויבט... ער װעאכע איז

 יארמואסעם פיעאע רי אויוי קיק איר
 וױ אזוי זעחט^זיך עם וועאכע אונטער
 פאטריאר- פיינע טיט פנים׳ער רננישע

 באײ דער א־ז זעה איך און בערד כאאע
 נרויםע ציױי די יארםואיןע חןר אין און

 נענאג* זײנען ײאם םעםםומעז, אידישע
 זיי־ ענדאיך און האנד צז האנד םון נען
 אי־ רי םון נעויארעי אײננענוםע! זיי נען

א״ט. ױניאן דישע
 אייײםע עסטע u די זיר חאבען אמאא

 דער הינטער באשיצם זאכען הײאונע
 די יעזואיטען, די יארםואשע. און בארד

 אי־ די נעפײנינט רופבען װאם יוריםטען
jjn אי־ די באזיענען נעפענט כיט האבעז 

 רער יסן נא נעפיחאעז, חײאיגצ רישע
 יארםוא- און נארד וײן נעוזאט חאט איד
jm סוײ שארפסטע און ניםטינםטע די 
 געםײערנג שונאים אידישע ד♦ חפבש לען
 יארטואשע און בארד אידישער חנר אין
 טייערםטע Dip איחר. באזיענט ניט און
 נאוינען אירען dpi איז חײאיגסטע איז
 דער חינגמנר נאשיצט פארכאיכעז איז

יארטואשע. רער חינםער און כארד
im שיעטצר אביסעא p נאתאא־ ןיו

4*
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״ חנד צו פאיכי אאס אח טטראטאאן  מי
 *■שאפוע׳םון’ די צייט; אנהוםפנדער

 ארביי־ םאר סיזאךפרײז פון ,סאזמ״, דעם
 1אי פאסטיש עקזיםטירט Dpi טער,

טרײד.
 דעם פון סקײא סאעק־ם־ניםום א

i ערשטען דעם כיז יאנואר ערשםעז m 
 דעם צזוישען םיזפדםיניםום » את איי,

 דעצעס־ טען31 דעם און חשואײ ערשםען
in יצדען פון בער p• דיעזען אונםער 

 וױי־ ארבײםער׳ם דזם וועט סיסכמם
 םען1 דעם נאך באאד נעשניטען י דזשעם

■רא־ joאוז 30 םיט יאחר יעדען יאגואר
 חאט ער װאם פארריענםטען רי פון צענט

 אכ־ ניט דעצעפבער, סאכאט איז באקומען
 כאדירפ־ זײכע וואס דעם אויןי טענדיג

 *IP אגדערע די אין און יאנואר אין ניסע
 רוםען םאגוםעשטשורערס די וו*ס נאטעז,

 אין װי סאענער ניט זיינען ,םאעש״, אן
םיזאדפעריאדע.

 טאנױ דעם פון רעכט אנםאאוטע דאס
 אר־ אן דיסמשארדזשען צו םעסםשורער

 דורנדעם ווערען נאשרענסט זאא בייטזנר
 יע־ נרעננען סענען זאא ױניאן די װאם
 אונבארעכטינטען און אונגערעכםען דען

 ,אן שאםיטע דער םאר דיסטשארדזש־פאא
 דארםעז וועט dpi עקשאן,״ איידיאייט
 זיי־ נרינדע אננענעבענע די צו •םס׳ענען

 ארביי־ דעם ענטזאנען םאר נענינענד נען
 װיא מען װמן פאא אין ניט. אדער טער

 זאא ט׳שערטאן, שא■ א דיםטשארדזשען
 װא־ צװײ װערעז נענעבען שאטיטע דער
 און זאר די אונטערזוכעז צו נאםיט כען

 דער איידער ענטשיידוננ, אן ארױםטראנען
ענטואגט. װערט שאפ־טשערםאן

 עדאױבט ז«א קאנטראקטיננ אוטסײד
 זיײ ארנײטער די װען דאז באויז װעחןן

 פואער אױן* ארבײם םיט םאדזארנט נען
 מאנופעס־ די פון שמער די איז ציים

 t* יעצס, איז עם װי נים, און טשורערט,
 אעםייד־ דער ארבייט פעאע פיעאע אין

רענעאען דעם םון העאפט א מיט שאי

#bf ./it,
____•ײדייין

 ארוי נוםעיאמומר
ואנענאוטע1 די

 אדבייגמר זעלםזן באשעםטינען
 נעםאכט ומרם ארנײט די און טאנ

 א פיז חיאםע דער םים כאסעאעך די
 אריין «ױ כאפצן װאט ארבייםער,

 אומרםײם וחק אווערטײםעא, אז ממ
iP דארם, עראױכט. ניט i וועאעז זיי 

 די זאאען ארנײט, אחימעמן ט׳מעז
 פאראגו זײז נופעשטשורערס

 שצמד די סוז שאנדישאנסי די פאר
 פון פינישצן Dip שאנטראשםארס. די

 װ ,Diip tram נעסאכ^ זאא נארםענם
 ני ווו} גאנעאם, און נײחם שניידם, םען
 פינישינו לי אז י<צט, איז עס װי

 םאנו*»• פיעאע פון ארויםנמנעבען ווערט
 פעישער־שאנםראפסארם, צו טשוחנרס

 די םים מד־תםם 1אי ארבײטען וועאמ
 ארביים סין דיעזער שינחןר. און פרויען

 אא® ווערען באצײמנס םאאשםענדינ סען
םיסטעם״. ,סוחנםינג אאםער דער

 װיפיןל :אערנערם פון רענואירוננ די
 חאל• םעג סאנופעשטשורער א אערנערס

 שםד זאא אערנער דער אזױ װי אןן טעז,
 און ארבײט דער אע שםיינען םענוױיז

 •WV ניט זאא ער אז אזוי נעצאהאט, אין
 באאעבאס םון צוםיעא װערען ■אואטירט

 וײד נענרויכט קענען ניט אנב, זאא, אוז
 רעגעיע די שעדינעז צו מיטעא אאם רען

ארכייטער.
 םאר םאדעדימען, urc דו זיינען דאס
 w ענםשאאסען איז ײניאז די װעאבע

 מאנופעקטשוחדס די אויב שעמפםען,
 פריד• א אויוי אויםנאייכצז ניט זיך וועאזס
 פח אויס זעחט עס װי און אוםז. איכען
 אםאסיאיישאן, דער םון שםעאוננ דער

 םארערונ־ די פון הערען ניט װיא ײעאכע
 ציינ^ דער םון און ארבייטען די פון נען

 האםוי, א אױםברעכען גיכען איז נאר װעט
 פארײימעיט־־־ זײז וועמ; w וועאכעז איז

 קאםוײ א — םרויען און סענער טויזענד 8
 חןכט און פרײחייט םעחר אביםעא פאר
אענען. בעםערען א פאר און

פארנעסען נערן װאלס
ײן. ש. פון ט ש ד ל א נ

 פארגעםען פארגעםען, גערן װאלט איך
 צוריםען. לעצטען דעם פאדים, דעם

 — פארבלײבען רוהיג ניט פריינדע די לאזען נו,
וױםעז «ל*ן םוזען און װילען זײ

 דערײן זײ געהט עם װי װען. פאר און װאם פאר
 צושטערוננ. די קוםם עס װאנען פון

 באלד שען דערעםען םיר האט עס !טײפעל צום
ערקלערוננ. זעלכע די יעדען ניבען

 אוים. שוין עם םאכט װאם■ נו, װען. פאר און װאם םאר
 ? םאבען דען אנדערש איצט איך קען צי

 אויס, איז נאכהער און זיך. געליעבם און געליעכט
זאכען. אזעלכענע טרעםען עס

*

m
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 יאדמואקע און בארד דער הינםער טען
 פאראזיטעז, אידישע סארטען אאעראײ

 משיחים, סאאשע כאיײןודש, באאסערשע
 סוועטער־ ערגסטע די און טאקסעס בעאי

 אידישע עהראיכע נאאװוע די גאסעס׳
 די געײאחנז זײנען יארכיוא?ןע און בארד

 הינטער װ^נט אײזערגע די םעסטונגען,
 םינ־• די בא׳שיצט זיר האבעז עס װעאכע

 דעגסאיכסטע די און סענשמן סטמרסטע
עקסיאואטאטארס.

 אוועק שוין זײנען הײאינקײטען אאע
pc ־- און בארד דער.̂  בארד די יארמואלו
 בא־ די געװארען זײנען יארמואקע די און

 די םון אידעא^עז, נײע פוןידײ קעמםער
 ארוט• חאבמן וואס חײאינ^יםען, נץע

 בעא דעם אירען, אריטען דעם געכאפט
םאאכה.

 יארםזא־ דער און בארד דער דױנטער
yp שוױנדאער נעסכאםיז א געװארען איז 

 pH כאבאר םון מזוזות, פאאשע םיט
 פאעגט עס אז אונטערדריקונג. און חניסח

 פון טרײד א איז ססרײס א אױםברעכען
 און בערד די סאעגעז ארבײטער אידישע

 סםרייסען. צו ענטזאנען זיד יארםואיןעפ
n די נעויעז זײנען יארםואסעס און בערד 

 או) ססעבס די באשיצען צו םמסםונגעז
באסעס. די

 סאםוי ביטערמר א שנאח, נרויםע א און
 •ראגתנםױוע וײ צוױשען *נגעחן סאעגט

 םיט םטרײהערס אידישע סםוויס־אוסםעע
 די יארםואפעס. און גערד אידישע די

 די אמאסירען נעםוזט חאבען סטרײסעדס
 די טחנפען צו בדי יוורםואקעס און גערד

חאבען וחנאמ גאטע^ n טון סקצנט

זײ. הינטער באשיצט זיך
 קאםוי דער האט יאהר צעהנדאינ אבער
 ארבײטער, אידישער און נעדויערט

 צוױי די אײננענומען דאר ענדאיך האט
 אידישע מעכטיגעי און וױכםינע גרעסע,

 יארמואיןע• די אןו בארד די :םעםטונגען
 שוין זײנעז אידען םײנע סרוםע די
 די באסעס. די םיט מעהר ניט יעצט
 ניט שױן זײנען יארמואקעס די און בערד
 און עקעבס די םון סעסטונגען די םעחר

 און בערד די עחספאואמאטארס. די סון
 דעם אױוי אריבער זײנעז יארסואקעס די

 איד דער ארבײטער. אידיעעז סונ׳ם זײט
 פײנע« א און יארםואקע א טראגט װאם

 נעװאחגן איז בארד פאטריארכאלע
 איז ny פראנרעסיװ. p̂» קאטפס״אוסטיג

 יױ איבעדנעכענער הייסער, ׳א געײאיעז
 'T געכען קעםפםט ער.. און מאן ניאן

 די <ענען און באסעס די נענען סקעבס,
חברה. כאײסודש

 סון האל דעם אין איך זעה אט איז
 באנייסטערםע סיעא אזױ סטרײסערס די

 םיט בערד, רבנישע םיט.גרױסע פנים׳מר
יארמואשעם. שייציגע סאםעםענא

 אידיש* באגײםטערטע די וײנען דאס
 רעם איצט באשיצעז ײאם סעסטונגעז,

 n םיט פראאעםאריער אידישען
 זעאמ| דעם׳ םיט איבעתעבענחײם,

מו זיי װי גיטערסײט און עתשנות א  ח
 כעא אידישען דעם באשיצט אמאא
<: ■ סע-.

 וײ1צ יאוםואסעס, און נעדד
i םעסטומען, n יוגסנר איי״פצר 
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 צו דא נעהט םיןאן אנםאנג יעדען בײ און
 פרײזען. םון סעטאען דאס אײכם זעחר ניט

 מאחםה די ווען ספעציעא י$הר, הײנמיגען
 גע־ באס דער האם געענדיגט, זיך האם

ם, ק  איהם דארפען ארבייטער די אז ^
 פון פראצענט 50 א כאםמ ארונטעראאזען

 וחגא־ מגײדערס, די ספעציצא פרײזען, די
 דאאאר 13—12 זײערע געמאכט האכען כע
 א אוועק איז עס װי נאכדעם וואך. א

 נאך האבען כדר אה ױאסגז דרײ—צווײ
 םיר און חןזואטאט, קײז געזעהן נים אאץ

 אױס״ זוכט פירםע די אז נעזקהן האבען
 םיר האבלז מןאי־פאאכות, די צדהונמרזמ
 אינ־ דעם אױך אפצוסטאפען בא׳פאאסען

 מאכעדס, סעםפעא די ה. ד. מאפ, סייד
 געוױרקט האם דאס װ. אז. און האםערם

ו אנגעםאנגעז האם םירםע די אח ד  Iר
 אפנעסזר איז גמג פאד א אין איז ביזנעס,

 אינסײד, פאר׳ן פרייזען נעװארעז םעאט
קאנםראקםארם. די פאר אויך און

 — עװ. גאעגםאר 18 האײן, איז עבםעא
 וזאכ־• א. פאר ארבײם קאנםראקטאר דיזער

 אר־ איהר זוכם וועאכע םירפע יא מםײז,
 קאנדיי־ סקעב אונטער םאכען צו בײם

 האט םירפע די אז שײבבז עס און שאגם,
 ״?יך בײ ארבײמער םעט צונעפאסםען דעם
 אינסײד ןיינען וועאכע פרײזען, די װײא

 %•u םיר אז אזעאכע, זײנען נעםעםעאט,
 די סטאפען צו געצװאוגגען געווען נען

 קאגט־ דערםאנטען דעם פון ארבײמער
 ניט האבען םיר אבוואהא און ראקטאר.
 ש** אינםײד פון׳ם היאםע קײז געתראנען

 וױ איז קאגטראגןםאר א בײ םםרייק א און
 איג־ װען װירקזאם זעהר ניט געוועהנאיך

 האבעגדע גיט אבער מעז, ארבײם סײד
 גזד דאר םיר האבען ברירה, אנדער קײן

עס האט מיינט, עס װי און סטרײתם,

ארנ־ פון איז וואכען 4 אעצםא די םאר
 284 צו נעוואחנן אסענדעט אםיס זער

 קאנםראלס, אאגאסיינע און סאםפאײנטם
 וױ וועחנן אײנגעטײילם ?ענען װעאכע
:םאאגט

 אינ־ און קאגסראאס אאגעםיינע 174
וועסטיגײיעאנס.

פרײזען. םעטאען וועגען 84
ארגאנידרמ. מעפער נײע 10
קײסעס. דיסטישארדדפ 2
סםרײקם. 6
8 y jr t'tn m .האםפלײנמס

קײסזןס. 248 צוזאמען
 אםיס אין יעצט אדבײם רױככדגםםע די
^ װי איז, תל מ עי  םון סעטלען דאס ג

 װערעץ וועלכע שעאער, אלע פרײזען.
 סעםלעז אםיס, אװזקר םה האנסראאירם

 דיזען אאײן. ניט פרײזען קײן קײנמאיצ
 אײנסאך אפ מטרעגג מיר היטען געזעץ

 איז םיזאז אנפאנג אן אין װײל דזורםאר,
 א דא זעילמען שאפ בראנזװילער א אין

 נײ איז עם און ארבײםער סעם רעגו<ער
 און םארלאזען. צו זיך וחוםעז אוי^ סא

 םים ביזי יעצם םאקצ סיר ױינען רעריבער
 מיר װעלכע מעפער צאהל תליײגמר דער

 עמליכע ילעצטע די פאר קאנטראיצירען.
 איבעחנעסעםעצט אויר מיר האבען וואכען

 װאלם עם שעםער. סך א אין פרײזען
 אצע דא וײ פלאץ צופיעיל פאתוםמן

אויסצררעכענען.
הא־ פירמען צװײ פאאנענדע די םים

 װאך- םאר אנריםענמס געסאכם םיר בצן
 274 גאלד^םײן, איז צפמטײן :ארבײם

 אן געמאכט האבען םיר עזו. נױפארם
 פרײזען םיט װאכען 12 פאר אגריםענם

װאך. א דאילאי 40 ביז 35 םון
 1844 וױיס, את צײבאוױטש םים
rv איםקין m אן נעםאכס םיר 1האבע 

 פרײזעס נדם וואכען 14 םאר אגריםזןגם
דאיצאר. 43 ביז 37 םון

 אײניגע נעהאם אױך האבעז נױר
 יואכען, פאר לעצםע די דורך סמרימןם

 אמ־ םון גצוואדען גערופזמ זײנען וועלמנ
 מר זײנען װע^כע אײניגע א.ץ אםיס זער

 איז מראבעלס צויליעב נעווארען סטאפס
 ווע^מנ ׳די צװישען מפער. יארקצר נמ

 כױ צזאיעב געײאחנן נעסםאפט זײנעז
 377 נעאסאז, :זיינען סםרײקס, יארקמר

 1610 ״מאס און םיעענבױם צו̂ו באײפ
 #סאן און םיעעגבױם ;פאײס םארקם סם.
עװ. םהאספאדד 183

 טד ערוןאערט זײנען וחךצכ סםרייקס,
 םאל־ די זײנען ׳אםיס אונזער םה װארעז
m :גצגדע p* גאענםאר 18 קאײז, »ח 

 צסםראף עװ.; ראקאײײ 767װיאעיד עװ.;
פארקווצ/ איסםעח 183 מע\י איז

 אויח אישטעאען דא זיך װילעז םיר
 די דורך זײנען וועאכע קײסעס, אײניגע
 געווארען אטעגדעמ װאכען עםאיכע אעצטע

אםיס. יונזער פון
אסס׳ן אן איז שאפ בראון׳ס ד.

מײן מ. םון איגערבאיין אן פערלע

n םאמענט יעצםיגען דעם אין לאגע 
 כאראהםע־ געקענם וואאט האיוואאנד

און ווערםער, •אר א אין וחנרען רט1

 פרא־ ד»ונתגרט זײן װעט םרײד קאאוק
ארגאניזירם. צענם

 אםאינ- דינען ווצאמן רעםעריס, די
 אױםגא־ די געהאם האבצן נערוארען, סוס
 םה העכערתג די והוגען ער׳פםצנס, בע,

 האבען ארבײםער די וואם װײדזמעם,
 עטאבאירען וחמען צוױיםענס, םארלאנגם,

 צװיסםינקײ־ אויסצוגאײכען מאיפינערי א
 באס ציײ׳שען פארקוםען יזענען וואם םען
 זיך האמןן ארבײםער די ארבײםער. אח

 און ארבײט, דער צו אומקעהרעז געדארפט
 זײ וחגט וױידזמס אק הצכערונג א אױב

 דארפען דאס זײ וועלען ווערען, נעגעבען
 זיך האבען זײ װאס םאנ djh םח קריגען

 דאס ארבײט. דער צו אוםגעקעהרט
 ויזr האבען זײ וואס צי-ם דער םאר ײםם,

 צורײד זיך האבען זײ זינם אפגעארבײם
 חן־ תגם ביז ארבײם דער צו געקעהרט

 קרײ זײ וועאעז רצפעריס, די םון סיזשאן
פעי. בעיז גען

 ביז װאכען 8~־7 א נענוסען האם עס
 צוזאמענגעיןוסעז, זיך זײנען רעפעריס די

 א איז שטאטגעםוגען האט הירינג א ווען
 ארױסגעגעבען געדארםם האם דעסיז^אן

 מאנו- די זײנען הירינג דער צו ײערען.
 םארבערײםעט וסעןזגער םעקט^ררערם

 זי־ זײ האט וועאכע סםאטיסםיקס, מיט
 םויזענדער און טױזענדער נעקאסם מר

 גאנצע מיט צוזאםענצױפטעא^ז, דאאאיס
מנםי סםאטיסטיעענס, םון סטעפס  עם̂י

 פון קײס די װ. אז. און אדזשאסםערס
 סרעזידצנט פיז אבער איז ארבײםער די
rםארגעאײנט בריאיאנט א?ױ אע?יעצר

Of ווען אארײם, געווען אאעס שויז וואאט 
n  m װאס אײנציגע דאס צרות. גײע 

 שוין אז איז טרײסטען פיאײכט *וגו מן
 דער אין צרות םיעא אזוי *ימדקוםענדיג

 ורעאעז געװיס איז סימואציאן, !|אמו<אנד
r טיר w איבערכופען. אויך צרה נייע די

 די נאכגעםאאגט חאבען ותאכע תגיגע,
 פאר אעצטע די םאר קאיװאאנד אין <אגע
 פאאגענדעם געקעגם געװיס האבען יאהר,

 זײנען ערישםעג̂ם אזארױסגעהפען
 םארביםע!, מאנוםערןטישורערם די דארם

 װיסען וחנאען צו אץ ניט הויכען ױי אז
 עט־ האבען םון אוכדפטענדען ?ײנע אונטער

 םארבינדונג א עםװאס אדער טאן צו וואס
 ארנא־ םיט אדער ױניאן א טים םאכען צו

 צוױײ אאגעםײן. איז ארבײטער ניזירטע
 ארבײטער רי םון צװײפעא דער

 טאן זיי פאר קאן ױניאן די אױב אאײן
װעאען. װאאםען זײ װאס דאס

 פרויען צאהל גרויסע די דריטענס,
 די און טרײד דער אין זיך געםינען וואס

 קע־ װעאכע נאציאנאליטעטען םאר^ידענע
 צוזא־ ניט אנדערע די מיט אײנע ױך גען

 טאנופעקטיטױ די םיערםענס, םענרײדען.
 געגען פארביטערט אזוי זײענדיג רערס,
 דעם זיך אויף נאך םראגט װאס זאך יעדע

 גע־ געװים ׳עויז האבען ױניאן, עטעםפעא
 די אז אזא זײן זאא יאגע די אז !ארנט

 יר זײן צו האבען מורא זאאען ארנ״םער
אײט. גיאן

1914 tm, אין o n ̂ן םאאקאם איז היים אונזער אז גמיואחנז,יאחר ער״יזם  נאך איז, עס װען יואםפײן, אונזער פון
 םיח ענעתי, םון 1חאםטע אוגגעהויערע

^ צו געאונגעז אונז געאד אח אניזי רג  א
ם 15 א ר ^  טרײד, םיז ארבײםער חו

^t צו זיך חאםענדיג tn o די מים 
 האט ססרײק, א אין מאנוםצקם^ורערס

 די װייא גאתימ, כ^ם אױםנעאאזען ןיך
 שטעאתנ זײער האבען מאנוםעקט^ורערס

 האמון to נעענדערם. נים אונז בנװז
 דודכצױ אז םאחפטאנען קאאר •אן אאע

 קאאױן דעם אין םארבעסערוננען םיחרע,
 קצם•־ גרױסצ םוזען קאיװילאנד אין סרײר

 דורכגקםיהדט און פארבערײטעם נוט םע
 םעגאיכ־ די אבער האבענדיג ניט װערען.

 »ק קאמ«ח א םארצונעםען מײם
 צױ ארגאניזאציאן די איז מאםענט, יענעם

 גע־ אאגע די זיך האט אזוי און םאאען,
 אאע וועז ,1918 ביז 1914 פון צױנעז
 ׳פוחד נאך ארגאניזאציאן, אן םאעגט יאהר
 און װערען אױםגעבויט צוריק מיה, רער

 דער םון אורזאכע די צוםאלען. צוריס
 איז ארגאניזאציאגען דיעזע םון צוםאאוננ

 םאא־ די נעװעז, זעאבסט־םאר׳שםענדיציו
 סיסםעם, באעק־איסט ארגאניזירטע קאם
 איינ־ האבען םאנופעהט׳פורערס די װאס

 חאט םאן ױניאן א זיין צו אז געםיהרט,
 קײן גאנצען איז האבען צו ניט נעהײסען

 די האבעגדיג גיט צוױיטענס, אוז ברױט,
 ױניאן די ארײנצוברענגען מעגאיכרױיט

 נים פאנופצק^ורערס די מאפ, אין
 עםװאס האבען םח וױסעז אםיאו ותאענדינ

 אײנע־ ױיערע םון קאםיטע א כדם סאן צו
 םאע־ װאס די פארקערם, נור ארבײטער, נע

^ן, וואנען ניז ױסרי  א זײנעז זײ אז אר
 ארונ^גרנע^מדסעז גלײך םאעגען קאכדטע,

in m האבען ד^פאבס אנדערע הייז און 
 אזעאכע אונטער קריגען. נעקענט גיט וײ

in jpo rom אין זאך קײן געווען ניט איז 
i n אמנגזד א אױף זײ זאא ײעאמגר וחואם 
n רײע א נאך איז צוזאסענהאאמען, ציים 
 ױניאנס צוםאאעגע איז אויפגעבױםע •וץ
 איז םםרײהס, שאפ ביסערע רײע א און

 פוז סטרײק זשענעראא1 דער' ט^ומען
1918. )(

nערקאערט סען 1918 שון סטרײק ר 
o םיך אםיאו rr ,וועאכער יעניגען 

m' בײ אויס׳פרײעז אין גים נאױבם v\ 
 נעוואאדינער א איז צס אז סעםאםענם,

 איז עס װײא זיענ, א געװעז איז דאס יויאג.
a מנווען n אין מאא עחפטעז m גזך^יכ־ 

 מאנוםעיד קאאוק שםאאצע די אז נמג
t n n i f f סוזען ךיך זאאעץ קאױואאנד םון 

 אר־ םון פארםראמצר כדם צוזאםעניזזםעז
 פאר םענות זײערי פאראיעעז איז גייםער

ד אפאינםעם זימען וחנאמ’ ווױםסייזתר,  ג
truflv םאר o n רי אויסצונאײכען *ווזױז 

 און ארבײםאר רי צוומזעז וװויםםינתײטעז
r v r t חאם גצוועהגליה הבתים. בעאי 

*n םום םרימען ארײננצנעבצז צדמיינמג 
 ווצאמנ ארבײטער, די צװישען אעבען און

 חאם־ זייערע אאע פאראא^ מוין חאבאז
און -^ מ ח חאמנן סיר ט y םאר מי i •נצ 
o n  trm סאטצנט um קאױואאנדזנד חנר

 האמז רעםעריס די נעזואתן. גצװאונעז
 ווצאכער םיז זאן,rסיזn א ארױסגעגעבמז

 האבעז םרײד גאנצען פון ארבײנמר די
 פרא־ 30 און 25 &ון העכערונג א געקראגען

 אאײן, העכעדונג א נאר נים און צענט,
o םיז ברענמש יזןדען איץ נאר n םרײד 
 מיניםום א געװארעז עטאבאירט איז

 םארשטארקט נאר האט װעאכער סקײא,
װײדזשעס. די אין העבערוגג די

 גע־ האט ארבי^טער די צוױשען און
p הזנדשט w .מאנוםעקטישױ די ׳ רפמחה 

 נעײארען איגסטרראירם אױך ?ײנען חנרם
 בעק־ זײער ארבײםער די צו אוםקעהרעז

 שליכ- צו םאשינערי דער ותגען •זד.
 איבערגעלא- זײ האבעז האםפאײנטס טען
^פעטער. באשאיסען צו זען

n װײזט האבעז, םאנוםעקטיפורזגרס 
o אויס^ n םאײ געקענט נים בא׳שאוס 
 זיך, ראנגאען װאכען פאר א נאך איז ד״עז

 און אפעאירט באשאוס דעם ױי האבען
 און ציהעניש װאכען אײנינע נאד וױיםער,

 אפגע־ הירינג א נאך איז ?ואעםעניש,
 פראטעס־ אאע נאך און געײארעז, האאםען

 געגען ױניאן דער םון זײם דער םיז טען
 די • איז אםאל, נאך תײס די עסעגעז

 אםאא נאך דאך רעםעויס די פון קײם
ט ענ ם ^ p* in4iiya אײכטע געװיסע 

 סקײא םריהערדיגער רער אין ענדערונגעז
 צױײטער דער געװא^. געםאכט זײנען

 םים אזעאכער געווען אויד איז בא^אום
 גע־ האמז מעםבערס ײגיאן די וועאכען

 גע־ צזפייךען םאיןי זיינען איז זײן סצגם
 געגאננען מױן וואאט אאעס אויב ותז,

מורה.
 האבען הירינג צוױיטער זערrד בײ

 אז צװעזאנם, רםnזוrטpםאנוםע די אויך
ײ  די וואס אאעס הײאינ האאטען ײעאען ז

D '^ D n אײנםאא אוז באיטאיסעז וועאען 
 קאאוה דער אין רוה האמז סאא אאע םאר

קאײואאנד. םון אינדוסםריא
הא־ היריגג, רn םיז צוריח קומעגדינ

 אנגע- רסnוrנוםעלוםKם אאע גאײך בען
 אויסצו- פארבערײטרננעז מאכען םאנגען
 א ארבײםער. די צו פעי בעק די צאהאען

 אײנ־ אויס, װײזט אבער, איז ?ײ פון פאר
 מןק די אױסצוצאהאען בעפאר נעםאאען,

 אע- דודך םרעגען א^ײםער, די צו פעי
 די pc אײנעם צו םראנען אײניגע םערס
rcn.ןריס rn  mאאע דאם איז, ואמאם 

 האמז שמפער קאאמן די אין ארבײמער
 בעק פעי. בעה די באסוםען נים אאץ נאך
 קאםערס, די ממיאגענ נאר האבען «עי
ס אנצאהא אז ר מ ת  װעל־ םײדלאך, pא ו
 רער פאר ריחמם׳ װאד םיז ארבײםען מ

 הא־ ארבייםער צאהא poon:די םירםא.
מ סײן ב*ז געקראגצן. נים •עי מ

 אפע- וױיםער סײס די האט ײניאז די
 אסמױזאא־ וױחװ־ איז הירינג א את אירם,

n פח יױמעם בעםאר גצוואמח םען n 
 צננדפייתמ אן »ח רעסעריס, אװ באארד

מ נאןי דאח• ױסגעמנ ותנדען. אר
■ pqv m  pfp or oyn ,y n i נעזןיגם

im םיר רייײן.8 בי^ימנ זעהר אױף p 
 די אימרנןםענמאם pit tswoon זײ

תננ » םיט ■רייזזק מ ע  םענם 30 פח ה
ײז נייד גארגמנם. » אױף עג׳ יי זי  ויי• ,
 נע־ »ונ« בז^־סלאכות די םון ■*ר k נ«ז

ג *נדער 1» פאר םותנען קונמן א מ  ווען ח
r יתום ג«םחמם זײ ה*בעז סיר n אור־ די 

» « ח דעם סארל^זען ײ״צזמ זיי ױ<*ס ז  •צי
 »י־ *רייזזן די הןובען םיר װי נאכחנם

מן בערג«סעםעלנ^ א m אונז זיי ה rhny 
 חגר םים נממט«לט נור איז דאם «<

jtji,  דאסו םעטלמענט ריכגױמן tan ״,'
o םמן tnv מז *  oar ארבײםער. די םים מ

 vnoדעם ה^בזןן םיר אז זיר, םאר׳אמעהם
 tun םת םארלאננען םיר און ןואנעסםאאט

 דזד מים זאצ ער אז סעקױריטי א ב»ם
 םאר ■רייזען היין םעםאען נים ױניאז
 נעסעמלט נור ז«לעז ■רייזיז און ,פאן״
ן.1ױני« דער םים װעחנן

 K עװ. םהאםםןורד 157 קאנמםאן,
 ענטואנמ Mtr דיזען סיז איז עניידער
trapiw מן איז ער וױ גאכדעם ד א מי  נ

im *ייט ודסן p  pa *uvnmM ליונ  ןו
 חגאינםםיימס איז נמן דער קראנקהיים.

נעותורע.
•TM — ןוו. יאה^מײ 77 אידימוװיץ,

 1ז* נעםינעז נ«וםעז דער^נטעז tan טער
 *nrt זײנ׳ש וועלכע נעםען ■»ר א נאך
 יד־ אלס םאכער הלןזויז די זו באקאנם נום

ppp אר־ יזצם זיינען וועלמ אח לײם■ 
to '/vuv .זײזסת ווילמן סיר בעל־הנתים 

 סיר װייל םאחמענםלימן, ניט נ«ר נ«םען
 •pp זיך וחנאעז לײטע ריחז אז חמקאן

 npnip דיזען אױפליימן אח באחמסען
 אײ־ אומ הצב׳ח אווי אלצנפאלס, רי״*«.

 אנדערא^ אדמד אזוי םאדזימרט. נינע
 בריחגר מוותמנע אאר די ד* םיר װילזנן

 אױססן־ ליעב »יז זײ אויב אז ת^רמן,
pc pram xt סד אק ױגי^ז דצד 

 עםענםציג־ דער אין jrom בדאנדםארקם
j אונז <ם איז םיןעבם, אלס קײם m 

מר  Um םארטיג גים זײ זײגעז דעם םט א
מ דיזע  פאד יוערען ®־קלערמ תעלזש ליי

 באהאנדעלם אתז pc די וחולזון םימבם^
tram היינם ססעבם תי pc .איםער

ןי <ז*ל׳מםוט ה*מן סיר די pa מי
otpa imdsdmp^ כא םארprompt 5םימ

 jm ירעמרס יי *י אומו־םײם סאר
 סיסי די דײארקין, פ. pc סיאורצרםאז

דאאאר. 64 נ״ת
 np טיר חאבען הלײז איז צבםעל בײ

ד 4 דסרעסא א םאר בעק־־סעי אעקםעם  ת
צאר.

דאלאד. 8 סאאזממנם זװזאםען

 אין אאנע אלגעמײנער דער םון װערען
:םאאנעטתס א*ז קלױואאנד,

 אין אויפגעבויט, סיר האבען ױניאן א
 םעםבערס סויזענד צוױי איבער וועאכעד

 אײנ־ און אײניגעס, אוװי םארםינ זײנען
 אץ געװינען מאא אאע פאר סאא

 אובד צום .jttrcn מעגמאיםג קליװאאנד
 ארביט- געקראגען אמןר םיר האבעז נליק

 ווצאמנ שײאך, זײנען וועאכע רײםארס
^אן א מאכעז  דאס םעקען און חײגט דעסי

 אאע װעםען בײ סענשען ;מארגען אויס
 גצווענ־ אײדעט לײרס\ און כםn האבעז

ארבײםער. דער ד-ערםיז איך
אנ־ m םון ^רסnוrסאגוםעקט די

 האבען זײ וחנםען סיט זעהאנדיג זײם, דער
n טוען טאן, צו דא y ^ f םים שטײו אאמע 

 און פרימקײט און אעבצדיגקײט םעהר
m'J'O'npDH ארבײםער די pK Doon 

/ אינקכג
 ב>מזטעהט אבער דײם דריטצר רער םח

 הא־ וועאמ םענזןען םה ײניאז די יעצט
 םײםעז צו םייטנג זײער אפגעםאכט בעז

'n v\] םאנוםצקםיפוחד־ם, די םון עריט 
 דעם ביז םיעתז צו זײ בארײם •זײנעז

 ורד בײ מענשעז, ;בארם מראפען אעצםען
 רױ־ טריםען צו אננעםאנבען האם אס כמן
n אין באום םע y 'n •איז איז אדעחח 

 צאהא מננינמחנ א דא *ײן את קאױואאנד
 קדסם צס װען ארבײסאר, די וואו ?זענער,

nאו דיסםשארדדמ א צו r דיסקריםינײ־ 
 אעצסע דאט זאנען צו זײ האכען שאן,

ג׳ ימארם•
T וועט עס װאס t ת ם  אויסאאזען, ^

 p*m זױמם םיר וױ .pm צו באײבם
 סםרייק, א נאך אויסאאזצן דעדסון ןיך וזצט

ען נעגצז סםר^ס, א ע מ  פדיזמנרדינע די ו
ל־ » וזי אױסקוימן ומלזנן ססויייזס אי ׳
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לאסאלם אונזעוע פוו סעסרעםערק אלמ צו
 צו באלד אונז שיקט צײטוננ, די ניט ערהאלט םעםבער א װען

 ערהאלטען האם איהר װאם םליסס, םפעציעלע די אױף אדרעם זײן
דעפארםםענט. רעקארד אונזער םון

ר ה י ט א ז ו ר ם ע ב ך א י ו ן א ע ב ע נ נ ן א ײ  גע־ ז
ן ע ט ל א - ם ע נ ע ז ע ו  צו כדי נױפױנ, איז דאם ם. ר(ע ד א ו

 קאנם־ כעםערען א האבען צו אום און ארבײט אוםזיסטע פארםיידען
ליסם. מײלינג אונזער איכער ראל

אכםונגםפאל,
ן נ ^ ם א י ל ר.זשעענעדס ן, א ם ו ע

לעקמשור א
נרויער הענרי

דער איבער װערען געגעבען װעט דירעקטאר עפםיצ^מענט סטײט געװעזעגער
טעכיא

Iרהסאנסם און ארכײסער
64פובו אץ טען,7 דעם םעברואר פױיטאג,

בי.) עװענױ און םם. םע10(
םארום. ■יפעאם םון אױםזיכט רער אונטער נענענען ווערט אעתטעור די

 ארקעםטרא. מאנךאליו מאצארט בײ םוזיק־םראגראם
7.30 אםען טירען סענט. is אײנטריט

ען, םעקשאן םפעציעלע טיננ  ײעליס םראנען אױםערגעוועהנליכע װאו םי
W שםאטםינדען וועלען ווערען פארהאנדעלט

פעבװאו פםען דעם םיטוואך, נעסססען
R: :פלעצער פאלנענדע די אין

און ן ד או ם — ט ענ ר א ל ג, ם נ די ל ט 30 בי ם ע אי ם ש ר ט, ע רי ט  ס
ר. א ע2 ת ו. ט י ענ װ ן ע

f 'A  . t

ם ע ל ר א ר — ה ע ט ײ ב ר ג א נ , ױ ג י נ ד ל ט 143 בי ם ע3 אי ט ז ס ס  ספ
ם ק אנ ר דן — ב אנ א, ל נ םי א ע3 3875 ק ױ, ט ענ װ ר. ע א ״ ת ר ע ל  ה

ט נ א ױי. מ קו ר א | ם ;

ש, גענאםע ארנאן, ם״קערם קעפ דעם פון רעדאקטאר דער בודי
 נײ־געגרינחן• דער װענען לעקםשורען םעםכערם בראנקםער די םאר װעט
& פארמ•*. לײכאר טער

שטאנ טיםען װעט כרענטש לײדים דער  טען6 דעם אװענד, דאנער
ע, אפים אונזער אין פעברואר לדי I עוועגױ. םע2 228 כי

 11 און 9 לאקאלם םון פינישערם כראנזװילער און כרוקלינער די
ת נעקםטען םיטען וועלען בראנז־ אין םעברואר, םען8 דעם אװענד, שב
םםריט. םעקםאן 219 לייםעאום, לײבאר ווילער

*

ען װי ב ױ ט, א נ א מ ר ע ע ד ^ _י ױ _ ען ל ע ן װ ע ג נ טי ץ מי  ד
ץ ע אי כ לי הנ ע װ ע רנ ע ם ױ ר א ע ם ק א ר א ם די און כ ר ע ב מ ע • ם  זיי
ען ט נ כ ו רז ן צו ע ע ב א ע מ ל ן א ע נ נ ו ג נ ע ר ט ש נ ד א נ ע עז װ נ *ו א
I־ ' דין•

־*> •

ט Is גרוס, ױניאן פי

9 לאסאל נאאװ עסזעסוםױו

ש. , דו ן ױ ע » י « ר. ה ע מ ד ע ענ I ם
איבער ׳םאל ערשטען דעש פיל און קורם םפעציעלען א

או ש י י סספעו
 ווער■ אםעריקא, םיו ליעג ק*#פ*עראםױו דער פון װארבאס, פ. דזיטײמס דר. סון

 דער מין םעםבערס די פאר ■וגקם, אוחר 8 אום אװענה פרייטאג יעדען געגעבען יע*ם
אין ױני*ן װ*ירקערס גארםענם לײדיס אינמערנןךאאנעל

 סקול היי אױרוױננ וואשיננטאן
635 רום םטריט, וטע5 און פלײם אױרוױנג

 איגפהגרנןך דער פון ^פיס אין *דער אװענדס סקוהל אין זאפןןר® אײן אײך «רײב®
 ®ריון אותר 9 פון ם*ג יעדען יפרק, נױ ,1002 רום םקװער, מגיאן 81 «*נעל,

̂רמ ^דםי^ן אייער באקוםט און פװענדם, אוחר 7 ביז פרײ. ק
®ון װעמן געםאבמ װעלען אנ«מאלםען ?^■עראםױוע **ר״ידעגע *ו װיזיםען

קורס• פון נמםבערם אונזערע םים גײם גו

עם פרײז pא טשערלײט שאפ .אלע צו קאמ̂י
יארה נץ נױיפער אין ױניאן קלאוסםאכער וער פון

מיטינג וױכטינער מןהר
סטענדען װערען אפגעהאלטען װעט

אובײט דער נאך גלײך דיגער׳ א 6 פעבחאר, m דאנערשםאג׳
ץ ער א פ אן׳ קו ע8 ױני ע3 אוץ םט. ט עװע. ט

:אדרעםירען מיםיננ דעם װעלען ױניאן, דער פון בעאםמע יוניאן און רעדנער באוואוםםע פאלנענדע די
ר, ב. ע עזינג ל ץ ס. י אינםערגײשאנאל. דער »ן פרעזידענט ש פ א ץ, ד. ׳ם ױ עו סנ ר, n ני ע ענ ר ם. װי ע טל א ץ, ד. ׳ר, ב רו

א אגג ר א ש. אמטערנעשאנאל. דער פון םעקרעטער־טרעזשורער ,21ב ע דז פ ל א ש. ין,1ה ר, דז ע ל ע ר, דצ ה ע ד אנ ש. װ ס• ח ע ר  ב
קי, ש. ס װ א אנ ר, ״נערעכםיגקײם״. פון רעדאקםאר י ע או א JO ל ם פיז. י. ט. און נינ ש א
װעם באאד, דזשאינט דער םון פרעזידענם םײנבער^ י. ברודער ױניאן. דער פון םענעדזשער חשענעראל זיגםאן, &.
םאתיצענדער. «ײן מעטץ, & םינקעלשטײן, מ. קאפלאוױםש,־ ^ .לאנגער, ל.

יו n נױיםער פוו יוניאן םייסערם ױפער און םסוירס הלאזה, כאארו רזשאינם
*r • my*



 סיר * װיאמז, • .םיר
 נמחנכט וײן םוזען
 וחד צו די, צו אפיאו

 אונז זיד נאוסט עם במן
ײז צו  אונגערעכם׳/ ז

וױאסאן. װאודראו

 pato חחמתי בצז־מת♦
•). נ״ן, (אױב, ארסח

I גערעכאינק״• םײן אז  עדױ?ימזאנאא אוגזער וױ ניד אזוי
 אראנ• צו באשאאסעז האט דעיארםםענט

 הא־ אאקאאס די פאר אע?טשורס זשירען
 װארים גאנץ אאקאאס אונזערע זיך בען

אבגערוםען.
 גאר־ װאםערירװי די םון 20 אאקאא

 חרך ערעםער דער געווען איז םעגםס
 כױט קאםיםע עדױ?יישאנאא אא&אא זײז

 עם איז םראגע די אויפצונעהםען אומ
p איז ir סעריא א געווארען אראנושירם 
 וואס קאנמרם א אח אעקםעורס 4 םון

 זײערע בײ וחגרען אבגעהאאטעז זאאען
 ערשטע די סיטינגעץ. ביזנעס רעגואערע

pc םיכד נעװען איז אע?טשורס דיזע 
 נעגאםע םיט יאנואר, טען20 דעם וואך,

אעקםשורער. ׳אאס װאאדעה אאדערמאן
 ער״ גרויסער א געוחנן איז םיםיננ דער

םאאג.
 זיך האבען 1 אא?אא און 23 אא?אא

 אראנזש״ מאכען םיר און אפגערוםען אױך
 באאעהרעג־ אינטערעסאגטע, םאר םענםס

אע?טשורם. דע
 אונזער ,48 אא?אא איז J66 יאקאצ

 אונ־ נאך האבען אאקאאס, איםאאיענישע
 ספעציעאע א ערװעחאם סאראאנג זער

 סאר־ זײ און קאםיטע עדױחײש*נאא
 גע־ זעאבען דעם אױף אונז םיט האנדאאז

 פאר־ שמארה זײנען םיר אבװאהא ביט.
 זיף סיר זאגען ארבײם, דיזער מיט גופען
 נישט האבען םיר און נאך, םון אפ נישט
 אונזערע צו אויםצודריהען ווערטער גענוג

 זיי װאס דאנקבארקײט, אונזער אאקאאס
 זײערע זאילעץ אונז. םיט םיט ארבײםען
 אדען דורכרײדןנז זיך אונז םים קאםיטעס

דורכשרײבען.
 באזאדגען צו איממטאנד זײנען סיר
 pa אעקט׳פורערס, םיט אאסאאם אונזערע
 קאנ־ ; עננאיש אדער איטאאיעניש אידיש,

 ענג־ פראנראמען, איםערארישע צערטען,
װ. ז. און קאאסעז אישע

 זאאען שנמנן, אאהאאס די נור זאאען
הערען. אאזעז זיך זײ

̂רפען םםױיק אץ זײנען װאס שעפער די זיד געפינען עם װאו פסען  םיקעטם נדט פול דץ ד
!#לע קומט סמרייקעױנט און סטױיקערם פױת דער אץ אזײגער ו מאנטאנ דעם

 טיט סעטאעז צו נעוחנז גרײט דינען װאס
ר כױנז  באדינגרנ״ נייע וײ אױם ײניאן, רז
געז״

 איז קאפיטע סעםעאםמנם דער בײ און
ביזי. נאנץ גײחמ

 גע־ וועחא סעםעאםענטס די נאטיראיךי,
 זוכם קאםיטע די םארזיבטיג, גאנץ םאכט

 טאנוםעקנדשד דער צו נאך גוט אםריהער
 אטאא ניט וױא סעטאען, קוםם וואס חנר

 די־ וועיכע םירמעז, םאר ארכײם םאכען
 װע־ סעטעאמענםס די סםרײח. אין נעז
ײ ווען דאן, באויז נעפאכם רען  דער נ

 ח״שד יןײן ניטא איז האסיטע סעםע^טענט
דעם. װעגען

 ז*ך קעדעז ארבײטער סך א אאזא,
 די אין טאנ יעדען ארביים דער צו אום

 נײעם אונטערן ישעיער, אינדעיענחננם
 עס באדינגונגעז. נײע די אוים אגריםענט,

 סטרײקער, די דאס זאגען צו איבריג איז
 גע־ די אץ ארבײםעז אחן םאננען וועאכע

 מים חעאםען וועאען שעפער םעםעאםע
 און טװעסםער זײערע מעגאיכעס אאעס

סםרײק. אח נאך באײבען װעאכע בײדער,
 ארבײטער דיעזע כאויז גישט און
 םון םיטגאיעדער טױזענד 140 אאע אאײן,

גאנצען איבעח איגםערג^ןןאנאא אונזער
י cv י *ו^וי!•כסע3 * * jFw י *

 יארין נױ אח סםרײק םאכער דרעס און
 איז עס און סאםיף אײגענעם וײער אאס
p 'p נאר וועם םעז ווען דאס ניט, םראגע 
T? זײ וחנאע; םאראאנגמז עיעס זײ פון

 די םיט אפחםען, וואדים פאםענטאן
 מוועסםער־ און ברידעראיכע ברײםעסטע,

 אונ• םון םיםגאיעדער די געפידזאען. איכע
 דאס טוין האבען אינמעמעיצאנאא זער

 זײ און םריהער םאא איץ נימ באװיזעז
איצ!ז. אויך טאן זיכער דאס װעאען
אונ־ םון םיםגאיעדער םויזענר 140 די

 זיך באםראכטעז אינטערנעמאנאא זער
 מיפפחה. גרויסער אײז םיז קינדער וױ אאע
 איבעח םון ױניאגם אאחאא אדנזערע אאע

 צװי^ען זײגען יןענעדע און ^אנד גאגצען
 נור וחןן דאס פארבונדען, ענג אזרי זיך

 וחגרט ױניאן גרויםער דער פון טײא אײז
 , v א א באאד דאס םיהאעז אגטנגריםעז

 דער םון םיטגאיעדער און אאקאאס א^ע
 אםשא, יונסט, אינםערנע״שאנאא, נאנצעד

 אנגע־ ווערט קערפער אונזער אין ווען װי
 דער גאײך דאם םיהאם עבר אײז גריםעז

 דעריבער סען ווער טו קעדפער. גאגצער
 אויב ױי דאס צוױיםאעז, גאר אסיאו

 היאף צי קוטע; באאד ותאעז נױםיג, נאר
םםרייקער? בדאווע אונזערע

אוי־ איעס. ניט נאך איז דאס אבער
 םיםגאיעדעו״שאפט אײגענע אונזעחנ סער

 אר־ גאנצע די םםרײתער די םיט עםעהט
 אײך און אמער־-קא, אין בײטער־באוועגונג

 פון אםיאו םענשען רעכםדענקענדע אאע
 נצזצאמאפט. רצר אין מאאטמן אנדקדע

 ברא־ אויסדויער, אביםעא אין מום #אאזא
 גערעכםיגקײם און אסת !סטרימןער וחנ
 איז םוזעז כדר אח זײט אונזער אױןי איז

זיעגען.* וועאען

p האמנז סיר r גע״ אוגטען דא 
 אין •ײמטס די צו װארם א בע\

םםרײס. דרעסםאכער אס ודיםם 1
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m\ םאגטא^ דעם אויף דאס וױסעז, אתז 
K f j םמב־ טעז3 דעם םריה, דער איז וייגער 

 פיקענד באזונדער א גאר זײז װעם רזאר,
 דרעס און וױיסט דעם איז חנםאנסטראציע

 דיגען װאס ״שעפער די ארום דיסטריהם,
סםרײס. אין דארם
 סטרײהער, טויזענרער צעהנדאיגער די

pa בײ זײז דארפען םאכט גאנצער זײער 
בא־ די !דעסאנסםראציע •יקעם דער

 קו״ זאאען זײ ארבײטער די רוםעז נמס ,
אא־ םו ארבייט, דער צו סהעבס אאס םעז

 װייזען, ברידער, איז מוחנסטער זיי, סיר י
 ײעאען מיר — םיר וועאען יןומען דאס

 קו־ וועאען מיר ארבײםעז, קוםען ניט אבער
 אויף דרויהען םון םאז באיק א באויז נמן
 וועאכע אין שעיער, װיסםע ״«וסםע די
שםיאיױיט. םויםע א איצט הערישט עם

ײ (אסיר ל  דא, זײגען םיר דאס צימען ז
 ווע״ םיר ארבײטען, צו גרײט זײגעז סװי
 מא״ די סיידען טאז גיט דאס אבער צען

גע־ די נאכגעבמז רועלעז נופעתסמורערס
;i ױניאן. אונזער םין םאדערונגען ראכםע

 דער צו אױוי ! ברידער און מוחנסמער
 מאגטאג ד*טאנסטראציע •*הצט יאױטנר י

!פריה נגץ
 אעבע עס סאםפוי! חור אעבע צס

j זיעג חנר!
 אלגעםיץ א^ן םטרײק װעגען ורארם א

 אויס־ מטעהם סםרײין גרויסצר אונזזןר
 צו באיס א געגוג איז עס ממױיכעגט!

 האאס די אין ״קעטיס׳/ אוגזעחנ איז סאז
 בראווע אונזערע זיך נעםינען עם װאו

 דעם באנײסטערונג, רי זעוזן צו סטדיײןער,
 םיעאע די םון עגטישאאסענדױיט אוז סוט

םםרײהער, איז סטריײןערינס טויזענדער
 האאט עס װי זעחן גאײך ש(י\ חאן מעז וױן 4

סםרײת. נדם׳ן
 װערט ױניאן אונזער אפבאייאגגט װאם

זיענ. דעם פארדכערען צו געטאן אאאס
אר״ האםיטעס סטרײק פאר?&יערענע רי

 איבערגע״ און עגערגיע פיעא סים כײטעז ׳
 זאא װאס עטװאס ניטא איז עס גענחײט.

זײ. פאר מווער צו ןיין
 די אדבײט אונערפידאיך באזונדערס

 קא״ דיעזע האטיטע. םאון״ אװ *אוט
v גע־ ניט זאא עם װאך, דעד אױף איז םיםע 

 די אין ארבײם סקעב חיין ווערעז סאכט
שטעדטאאך. ארן ^םעדט ןורוםינע

 באײאוסטע א אאנג פון ישוין איז עס
 גרױסער א זיך םאנם עס װעז דאס זאך,

 פאנוםעיך די זוכען יארה, נױ אין סטרײק
 אין ארביים ?ייער מאנען צו טשורערס

 טאון״ אװ ^אוט די און •אעצער, אכדערע
 מאנופעק״ די בעסטע דאס םוט קאסיטע

אײנגעבען. גים דאס ?אא'זיך כמוורערס
 עוין םיר װעאען דעם װעגען רעדעגדיג

 נױ אין פיהעטס די צו װארם א ואגען
 אײנע אפישר איז ארבײט זײער יאחז.

 דארםעז זײ !וױכטיגסכת סאםע רי פון
יאאץ. אױם׳ן און צײם אין p?' *יםער

 טעיער די בײ זײז דארפעז •ײןעטס די
 םינוט, צו סםריײן, pa זײנען וואס
 צו !יי ארחנרט תאםיםע «יקעט די װאס

4 pn .א« •ײןעםס-הענגט די םיז דאדט 
 אאננ ניט זיך זאא סטרײס דער םיעא מחר

 מוועסטער אאזא, ושע, םוט פארציחען.
pa ,אױם׳ז דיט !טאיכט אייער גריחןר 

 בא״ דאר צו צײם, pa מוםם און אאאץ
םיגום. עםיםסער

 אר־ חנר איז זיינעז dovp■' די און .
ס  די קאאומםאכןר, די אאייז. ניט גיי

ד וואם ארביינתר אנדערע און •^ריער ,,  נ׳
i וואו ביאדינגס זעלנע די אין ויך ■ינ«ז 

dv ווייסם די זיך געפינמז i t tv v וואם 
 גרײם איםזר זײנ«ן םםרייס, אין וײנען י
 ארביײ יענע אוימװחעלפען. •יאעסס די י
 אלס אויד ססרייק דעם כאםראנםעז (אר י

ר ת ײ איז םםרייס וי  וױ םעחר יײנען ז
^ די אױמװחעלםעז *וםדיעדקן ס מ  די ויי

etnrRHl מן אר ײ אויפן זײן אכער ד  •יז
1 w נריחנר זייעחנ פון חיא^ די נאמיםען 

סריידכג אנרעיע די אין ׳ידועםםער זייז

אינהאלט־םארצייכניס
״גערעכטיגקײט״ 4 נוםער

!מאנטאג נעהסטען פיקעט־דעמאנםטראציע גרױסע די ניט פארנעםט
 ו2 איבער ױניאן, מײקערם װײסט לײױס דער םון םטרײקער די םץ דריטעל א וױ מעהר

 און אסס׳ן טאנוםעקטשורערס דרעס האלסײל די — ארבײט. דער צו צוריק צאהל, אין טױזענד
 אין ױניאן, דער מיט אגרימענט אן שליםען אםם׳ן מאנוםעקטשורערס דרעס־קאנטראקטארם די

 20 צו יערער אײן ליעען און ױגיאן־באדינבוננען, אלע אונטער דך אונטערשױיבען זײ װעלכען
— םרטים. אלע אין װערען אםגעהיט זאל אנרימענט דער אז סעקױריטי, קעש דאלאר טױזענד

םרא צעהן םון העכערונג א װאן־, א שטונדען44 געוואונען שױן האבען ארבײטער טויזענד 12
 15 די און ארבײטער שטיק די םאר םראצענט, 5 איבעריגע די אז תנאי, דעם מיט גלײד, צענט

 קורצע א פאר ױניאן דער טיט װערען דעםאזיטעט זאלען ארבײטער וואן־ די םאר םראצענט
 אדער װאלש, פ. פױינק אדער מארשאל, לואים אדער זײן זאל װאם ארביטרײטאר, אן במ צײט,

 דיזטשאר־ קײנע דעם. װעגען ענטשײדונג ארױםגעבעןדין װעט מעק וג חשוליען חשאדזש
 םטרײ־ די אן הויבען אן װאך נעקםטע םון שטונדען. 48 םון משך דעם אין טרײעל א אהן דזשעס

 אר־ דער צו צוױקגעקעהרט שוין זיר האבען װעלכע די — בענעםיטס. םטױיק קריגען צו קער
 װײ־ זײערע םון םראצענט io מיט סטרײקערם די שטיצען צו פאו־פליכטעט זיך האבען בײט,

 שטײ צו באשטיטט באארד דזשאי־נט די אנהאלטען. װעט סטרײק דער װי לאנג אזױ חשעם,
 ערש־ די פון טשעק א דאלאר. טױזענד 50 מיט װניאן מײקערם דרעם און וױיםט לײדים די צען
ארײנגעשיקט. שוין דאלאר טױזענד 25 טע

 ארבײטער־באװע״ ניט־אידישע און דימע גאנ״ דעם םאר טויט־אורטײא דער אויך די װי נאכדעם, וואכען צװײ פונקט
 א װי צושםאאצען דאך װערט טו גונג, די םון פאאן שעהךאויסגעקאיגעאטעז צען יױ םײהערם דרעס און װײסט רים

̂ורערם, סטרײק נענעראא א ערקאערט האם ון  חאום באסי^ער נאנצער דער זײםען־באאז דורך האבעז װעאכע מאנוםעסם
 הונ־ דעם דורך סטרײקער די באזיענען צו םם^ געצװאונגען עה^נות באינדע זײער מײ״ דרעם און װײסט אײדים אאע

 גער־בײט^. סטרײק. א זײ ערקאערען צו ארבײטער די מאנוםעה־ װײםט אײדיס די ווײא *ס,
 nr די »יז דאם * מאנוםעחטמורערס דאזיגע די בײ או גע׳חאום׳ט זיך האט אםס׳ז ורערם

?ײיח^ אײדיעי! די םיז א״געוו ארויסגאריםמ אײנםאא מיט זיינען דאס צײט, זײער געקוםען איז 'איך
^רדאמיעד װי װאכעז צוױי ׳יואםעז זייערע איצע הענד זייערע פיז רעז ׳ײערעז .געבראכעז ױניאן די םוז יט

 1וויי׳םזעי1אננסםא״^ צומגרײם עס זיך האבען זײ װעאכע מיט ערשט ? ווען טו איצט, ניט אויב רים
״ם״י “ ° י ר1לאײי ; ״ 1 נו יאס m «ז ,’נעשרי זײער :קאמפױ צום םטרייס דער װי נאכדעם, װאכעז ײ ?  י

ײ יערע! אמיסצואװארפען םוז רעכט װעלכעו איז נעװארען, ארויםנערוםען ל״. י׳י״ sin *־ני
״' ׳זיי «יי פארנאוםט עם נאר ווען מער, געװינעז צו נעהאםט האבען באםעם liv מ״ו״ו איי״״״ר יי םעם ״ llf ■זיר״י 

זײער אז * זייז ׳ביזגעם יזייע אנםיהרעז ניט זײ נען םימ — װאםע םענציכער אײן םים יו
לף«ו״ל!״ר • ־itntn'iMii םיז פנים דעם אין איצט ק׳ליננט דער איז ארבײטעו־, רי םהוננערען ״»י»< י

ײ יײמ ׳ט»הם נעשעהענעם דעם א כמעט '\W ארבייטער די םון ־ײק  ים«יםמוזע< מראימ״ו אביםעצ נאר 'הונ ײ
ז,ע«יי״ר'עדאר״? אן(ײ ווים״ז »י ערקצעהרען, בןוםעם פוםציג און רערט םאצשטענ־ עוין איז נ״ז, ואונענער.

' יםו ט”י דער יםו באדיננוננ די י”א ניטא איז עס צ”וו נעוואונעי׳ v אז אוז םארצארעז ײי׳ י ito v «̂י1 ם»רענ?מ 
אויםציפ^רר״לדאיז ראפנ״נ ממד״םמ״ די 1יא םארנינםטינע׳ נאנץ א איז ב״טער זא־ ארבייטער רי אז הונדערט, םון נם

אנ- לעננערע םיעל א דוריר מינרעםטע אפצוהיטעי הייליג בארייט זײנען זײ אז םארליחגן.
- ‘יאמ« רעם םױ האלט״ז 'בא יי <WJ׳P יאוי באדיננוננ• די אט ״האלסײל די װעז דינםטאנ, לעצםען ט ס ^י ר א  נ

״ אוז נאנרענסעז לע טיישערם װייסט ליידיעם דער םון םעם פון אסםן׳ך םאנוםעקם׳פורערם נםט  4 םוזעז ריועלעז ז
רע־ איינצינע זײער אז שלוס צום מעו יצ אז טענה׳ז׳ ניט םעהר איצט אםם׳ז מא־ דרעם-קאנטראפטיננ די און זײט [

טיאים-חר , ״ ™ רצכעװע איז טױרע איז ארבײטם־ױאר -שטונדינע44 א :טער טויזענד 8איבער; נא׳פעפםינען ;בע אװאנ־3 אוננליקליכער גאנץ זײער ם״ םוננ ־”ארב ײ יםו םאר<אנג דעם זבאוױציגע יט”ז רער5אנח יער םוז עקטשורערם
זעלבםטזוכטאה זייער םײרורד נעװארעז זיי םאי מײנט לוין, איז העכערוננ א אנ־ פארפליכטעט זיר האבעז :ײםער,

י ״יהאב אט •טבאנהי¥ אמת׳ער און כאדיננוננען, ױניאן אלע עםעז י י זיד איז קורצזיכטינקייט זײער דורו סיי "א י
י אוגמערצוגעבעז אײנגעײי־ מאנופעקטשורערם 350 בער הויםען צו ניט םארםליכטעט זיך ד

|י זײ האבען נאר ניט און ׳דעם אויף איגט אויך און ארבײט, הײן מאכען צו ניט
 דער מוז מאנוםעקטשורערם די יע, ץײ נאף באנגןראט, p'p םאר םורא ניט סײנע צו סחורה זײער םארסויםען

 צו םיעא געבען דיענ־סטאג יצעצטער ^.ר6 שעהנעם א מאכען צו נאך רעכענען איר־ האט ױניאן די װעמען םיט ןער,
 זיך װעיצען זײ גיכער װאם און טראכמען. מאנוםעקטשורערס הונדערטע די םיט. זײ, װאס פאר אוז םכסוה וועלכען ־*

r אויםצונעבען געדאנק צום דערטראכטען נעכטען. ניט-^ון טרײד אין דאר זײנען ה^בען צוזאמען, אסאסיאײשאנס 
 גע־ און בעסער דאס שפיעא, בײזען דעם אװאנטױרנמןעס. קיין ניט אויך זײנען זײ טויזענד 40 ױניאן דער בײ :געלײנט

 זײער מײנד נעװער זײ, םאר זינטער אײנגע^עגט האבען זײ געאי, האבען זײ לעצטען סעקױריטי; אאם אר
דער איז װעלכער לאיער, חכםה׳דינען ^ דאיצאף טויזענד 40 ױניאן דער אין דער זינט װאכען, צװײ פונסט סטאנ,

אינ־ װירהליכען א האט װאס אײנציגער, ןאן יןטוע זיו סןן^ װײםען, זײ . pm געײארעז, ארויסגערוםען איז *ץק
 סטרײק אונג^יקציכער דער אז טערעס, ןהענע ךאןי עס ןדארםע ׳עס קענען די װען מאנוםעסטשור־ יןאנטראהטינג דרעס

לענ־ װאס ציהען זיד זאא באסעס די םאר אסס׳ז. דער םוז באסעם די מאנוםעק־ דרעם האיצסײא די און ו

סטרײ^ וױיםטםאכער דעם פאר לאר

 סעםפעלי און ^גײדער אמיק די ב״ .5 זײט
 !י|י חער® װפם 4רובי ד. — םאכער

םרידםא|» ס. — םאבער? רײנקפוט די
 17 לאקיל ױניפן ריפערמאנער דןןר אין
w דזש• ־־־־ f t v n

 עך^•• ם.—קלװולאנד פון בריעף א .0 זײט
■פריער© דער פון זיעג דער שמײן.
m : ױגיאן. cf

^ יענטע—®עאםער אין .7 זײט א ד ח א ם
 ײנ• קאריילאװ. סרים—םאנירעז .8זײט

(ראםאז)-^}עללערםאז. געבפרג

ר^םאן. און *םאנירען״ ײז ^לום .9 זײט
%?

־ בינצל. גאאיץ רעדאקםארם פון .10 זײט
 םאםען־איםיגחד א פאר םורא די .11 זײט

איליפוט.—אםעריקא איז ציפז

עי פיז •ר^בלעטצז לעבענס די .12 זײם  י
 סטואר© דזשוציעט—מײדעל ארבײפזער
 עקזיס- דער ואר ״1קאם« חןר פאינםץ.

— ױניאן װײםםםאכער דער פון טענץ
איבערמאן. עליאם

װעל* ארבייטער אינםערנאציאנאלע .13 זײט
םײגענבוים. ם• װיאיאם— •

 עעלאנד אין באװעגוגג סםרײק די .14 זײט
ה זעלדיז• א.—אורזאכען איחרע און  י

 אוחגן- ארהאדיע—(״עליעםאז)םענער די
טשענקא.

/
 צר אסתר דר.—מעחרינג םראגץ .15 ןייט

^ ה.—באגריסונג « ריע. ער נ ױי ו
 רעדאק־■ צװישען שםועסען קורצע .10 !ײט

טע^לגקיי* און לעבען לעזער. און מ#ר
v. םינהעלשטײז. א.—ױני»ז אונזער אין

 ׳ און דרעס אין פירםען געסעטעלםע .17 ?ײט
םםרוו^ װײםמ

אדװערםײזםעגטס. .18—19 זײטען
—םאנםאג. געדענקװירדיגער א .20 זײט

m.; סטעױ־רעפארםער.

 אר־ אן נױטיג איז װאס ןלוליעב
? אטעױקא אין פארטײ בײטער

)11 זײט פון (שלוס
 אײניגע םארשידענחייט. םייגוננס א

 עי־ ■ארםײ די דארף מנן אז דענחעז,
פארקעהדט. דענקעז אנדערע און םוםיגעז
 געגען ארגופענס שטארקסםער דער

 סא־ דעם pc יןופם װאס יארטײ, דער
 די אט װאס דער, איז צד, ציאליסטישען

 אינםערעסען די ניט דיענען װעט •ארטײ
pc בױרא״ זײערע םון נאר ארבײםער, די 

 העל־ באויז וועט ד אז םיוזרער, קדאטישע
 ױניאניס־ םרײד די םארשטארקען צו םען

 אי• נעוועאם^גט װאס בױראקראטיע םישע
ײניאנס. טרײד אמערייןאנער די בער

בעס• דער איז ארגוסענם דעם אױף
 •רע״ דעם pc שטעלונג די ענםפער מער

 םעדעריישאן אמעריהען דער םון זידעגט
 וועאכער גאפפערם, םעםױעא לײבאר, אװ

 גע״ אױסגעשיראכען עגטשידען זיך חאט
 ער־ האם pa ארבײםער״פארםײ אן נען

 םעדערײשאן אסעריקען די אז וןאעוזרט
 אגער• גיט פארםײ אזא װעם לײבאר אװ

קערפערשאםט. נאציאנאאע א אאס ?ענען
אײ״ אװ םעדערײשאן אמעריק^ די

jn אנגעגוםען העז נאר im םאר־ די אלס 
 םבייד־ױניאניסטײ א po קערפערונג

w וואלם ױ אויב און נױראקראםיע 
 געימנם װאלם •ארטײ די אז נעפיחלם,

 זי־ זי וואאט מאכם איחר םארשטארסען
 װאלם זי באחעפיפם. ניט איהר כער

 דער ערםוממט. געװיס םארקעהרט, #?י
 םעדעדײשאז אכמרײןען די װאס פאסט

 בא־ •ארםײ, די באקעםיםם אײבאר אװ
 ארגו־ אנגעגעבענעם דער אז אאזא, װייזם
r םענם a ריכםיג. ניט

y די rv a געיא^טעד דער םון ia־״ 
w בײםער a r  pa ?,a ^ a s? געגענ״ 

?ra דער צו pc w rra-^vu דער Tfoa 
שאן ריחען  זי ווי אײבאר, אװ ס^נרײ
 ™*•:•רעײדעגם pc **רמר$\נחו\ וחןרט

m »ת jnia .גאםיעדס׳עס םיחדער a,״ 
ra ,?,a m םאי׳ן םיםעל אײנציגער חנר 

 a,? לאנע דין םאדמנסצחנז צו ארנײםעד
w, עקאנאםיאחני חור a p. גאטמדם 
r a נעתן געותן n n  ?a ,w n סאעחנס 
p זאא ro w a3 די pa p rw o rw ^ a n a 
nc וױיתשעס ya t ?nanm ^a n  pc״^

 אויסצונױ זוכען וועט נעגריגדעט, ווערם
 ארבײ״ די pc *אליטיימ-״סאכם די צעז

 קענען זײ װאס שטיםעז צאהל די םער,
 מיטעא א אאס װאהאעז, די אין געכעז1א

 יסאר־ געזעצגעבונג דער דורך גערױנען צו
ארביימער. די םאר בעסערונגען

 *רבײנ^ר, די אז ניט, םײנם דאס
 וואסעז, •אאיטישען דעם אננעד»םעגדי:

r דארפען r אפזאגעז pc עקאנא־ זײער 
 אז באויז, םײנט דאס װאפען. םישען

 װעאען ^triac דער pc היאן* דער םים
 מאיעאםעז a םיט ’ פעטפפעז קעגען די

 עתא• 'a pa •אאיטיש אי — ײאםען
נאפיש.
 אױםהער אן אהז חקירה׳ז קעז טעז

 la pc חםרונות אדער םעאות די װעגען
a *רבײנחױי i,דער אבער רטײ mDa ,איז 

ra וחןרם נים זיינעז חסירות אאע די אט 
ר דעם איי • j'iaנע״ װערעז זײ װעאכעז ״ 

אין זיכער נים איז ?אך שריבען•
 װער־ נערapםעריa ia זאגט •אאיםי?״,

a ער pa טעא,  r aיבעוrריכטינ ^ױ•ט a?' 
 סארםען אאםע וחגן צײט, יצםיגערa דער

 נייע איז טאג יעדען םיט זיך בחגכען
•אאץ. דיער פארנעהםצן

 די וחגגעז רײדען נעסענט װאאט םעז
 רבײטער־a רער pc חשרונות pa םעאות

•a,גע?ענט װאאם מען ווען רם'י '?P 
 סארהעאטניסע •אאיטישע די םים זיכער

a|  זײן גע?ענט װאאט סעז ויען ^נדaא '
aדו דער pa זימגר m rםםיגpייט pc די 

aאםrאן, אמנר זיך זעהם עם •ארםײען. נ 
 טרײסעאם װאס שםורם גרעסםער דער אז
aיצם ia*»' נים װעט וחנאט גאנצע די 

pnr:aira די אםערי?^ סארבײגעהן 
 דעפײ אעבעז npiapnpea איז קאאסזנז

 בחד פארםייצן אאטע די pa,?יך נירען
p איז אױם, זעהם צ'ע< די !יך. כען ir 
 געזעאשאפטאיכע די וױימ^וען נים גאר

 דאר- אנדערש וועאען apnpoa אין כחות
 בורזשטר אאטע די ווערען. גרו^רמ פעז
 אענען נים ?יך אאננ וחנאעז פארםײען זע

 ווען סאדם, איצטינער דיער אין האאכתן
 pa פראנרעסױוען a האם פארטײ יעדע

 דעם אונטער םאינעא. רעאקציאנערען
pc pm וועיעז אוםשטענדען נײא די 

 פראגחד די וױ *ונ?ם רעא?ציאנערע, די
 סאראײניגעז םוזזנן עאעםענטעז סעוע

jrp כחות ז״עח[ 'a אנדעחו די גענען r a 
רםײעז.a• ונדערעraב צוױי

a?a ?,a שוט װאאט צייט  a געװעז י
vo'ru גאכאעסיגקײט pc זייט דער pc 

ײ pni ארבײנתר די אען ז  ודי- כאײמנז ̂ז
̂ם דער pc מםעוק םער  איבעד־ pa ?י

vnfiן cun נאר סעאד •אאיםישען גאנצמן 
rac* קאייםטאיכד אדעד נותשוטזע וײ

 באאײני־ סטרײ? וױיםטםאכער דער
 אר־ עדױ?ײשאנאא אונזער אביסעא םאוסט

 וחגט דאס אבער סענטערם. די אין בײט
 ־mp די אנהאאטען. ניט אאגג ד»אםענטאיך

 ס?וא הײ אוירװאנג װאשינגטאן איז סעז
 איבערהויים ערםאאנרײך. זעהר זײנעז

 םאנ־ מארטין דין עווערעט םרן ?ורס דער
 איבער נױםאן, הענרי און אבענד, מאנ

 םיע• אבענד. דאנערקטאג איטזןראטור,
 צי־ םיר װיאעז אויפמער?זאם?ײט ציעאע

 וחנרט װעאכער סעםינאר, דעם אויזי הען
 אום אבענד סרײטאג יעדען אבנעהאאטעז

?אאנעראציאן. דיס?וטירען צו
רע־ 635 רום אין װעט םרײטאג דיזען

 מענע־ דער שוירםאז, אײזא? דר. דען
 אי״ בענ?, נאראדני Mpoao םון חשער

רוסאאנד. pa ?אאסערײשאן בער
 םאנגם טיטאנ, נאר 4 אום שבת) דיזען

 אינטערעסאננח אן אײדאוי הערי דר. אן
 גע־ און ארבײט איבער אע?טשורס םעריע

 וועם םאנ דיזען װעגעז טעטא די זעץ.
'?p באעקאיסטס׳׳. און ״באי?אםס

טע־ אינטערעסאגטע זעהר א איז דאם
 גע־ זײנען אויך צײט. יעצטיגער אין םא

 צום שםען וועאכע סטודענטעץ, די בעטען
 #אוהר 3 אום זונטאג יעתנן ?ורם פאבאי?

פריה. ?וםען צו

 אזױ אן נעהען סענטערס ױגיטי די
 ענגאישע די םעגאיך. װי רעגעאמעסינ

 נישם יעצט גראדע סיאײכט זײנען סאאםען
 אב־ װערען זײ אבער באזוכט גום זעהר

 בראנ?ם, די אין רעגעאםעסיג נעהאאטעז
בראנזװיא. און סײד איםט

* » * ,

 K באטראכםען אין יעצט האלםען טיר
 אויםנע■ נוט אויב וועלכען, דורך •לאן

 אונזעחג פון םרויען די ײעלעז םיהרט,
 צװײ עננליש לעתען ?מנען מעםבערם

 און טיטשערס רענולערע• םים וואך א סאל
 באארר דזשאינט דער םוז בא׳שלום דערקר צו מענליך זײ איז עם ווען בײםאנ,

 שאםען צו ױניאן הלאופםאכער דער םון
 סלאופ יעדער וועלכען צו םאנר, נרויסען א

 5 םון םוםע די בייטראגען י1דאר םאכער
 יעדען צו אפעלירעז םוז רראױ, דאלאר,

 םאר־ וועלכער םאכער, הלאופ רענהענרען
 אז ווײם, וועלכער און לאנע, די שםעהם

 איז םאנר, ריזינער א איז םאני. רער
 אײנםאל קענען צו אום נויטינ אבםאלום

 אוננליהליכע רי אבשאםען םאל אלע םאר
 םארביר איחר און שטיה־ארבײט־םיםטעם

 װאדארבײט, פון םיםעטעם די אויוי טען
 ראדיסאלער אײנציגער דער איז דאם וואם

 צו סאל אלע םאר א״נמאל װי םימעל,
זייער םיט םאמר סצאוס די םארזיכערען

 םענשען, אוז ארבײטער אלם עקזיםטענ׳ז
 איניזס־ קלאוק נאנצע די שםעלען אויך .װי

ב^רען. םעםטען א אײוי ,טריע
 םאר■ ניט סאםענטאן זיך קאנעז םיר
 רי באטראכטצז און דעם, לרענען ברייטען

 «ון אונטערנעהםוע דער םיז .װיכםינסיים
 רעם צי וועלען םיר שטאנדטונהעז. -אלע
 איין .צו אבער צוריפהעהרען. נאר זיך

חד די ציהעז םיר םוזען #ונסם ססן  אוי
סלאוסםאכער. ךי נייז זאםסייט

 <זעך1א אין רעװאלוציע נעפל^נטע די
 םריד(ימ^ נאנץ א זײן בעצם סען •טרײד

« טר עם זאצען גאסעם די ותז ר יו1רי  ס
|11ח(װ^חױ|( נעילאנטע די w נרײםזז,  י

דיערע נענען גיט אופן ב׳טום

 ■לעצער •אםענחג די יעצט זוכען םיר
 וױנל זעתר איז עס אבער קלאםען, די םאר

זײ־ וועלכע טעפבערם די אז ?זענסותרטה זיי• וועלכע :פבערס
 םרא־ ליזער אין םאראינםערעטירט גען
 אח נעםען די ארײנשיהען אונז זאלען נע

 דיזע םענליך. װי גיך אזוי ארחןםצן
iםדו די םאר נאר זיינען קלאםען r •ױ םון 

אינםערניישאנאל. די םון םעםבערס
 אמזערן ׳ איכער אויםהינפטע םעהר

נעסםק«:ומיד..; — םעטינסיינמז כייע
תר w שרייבט אחןר סוםם,  חר א»

 jOQB-ttn םשוער; ױניאן 31 •ארםפענט,
 U , ס.-י י « נ י ל ס.

ארנאנייז*•, ןרױקײשןונאל

םיני־ די מ  mfn םאנטאג pro
tro « tvumyuw םמםי׳זז  tmי  9.

Mt'  V י-;*׳' l
׳יי

ך
I

___

1 «


