
wm im אװ \ , םיםואציע הלאוסםאכעךפזן 
 האאוקםןד חןר ה*ט באװאוםט, ווי

 זומער לעצטען קאיװאאנד אין סטרימן
 צדדים ב*ידע װאס דעם פױט געענדעט

W סכםוכים זײע^ע איבעמעגעבען 
װעס׳־ רעםעריס, אף באארד

 געװארעז אפאינטעט דאן איז .ימנר
 צװישען סכסוך דעם סעםאען, צו

 קא#ולד קאיװאענדער דער און ימיאן דער
 עטאיכע מיט אםס׳ן. מאנופעיןםשורערס

 באארד דער שױן האט צורײו־ וואמן
 םרא• די ענטשיידונג. אן ארױסגענעבען

 אינגאנ־ נים איז *בעק־פײ״ םון אבער נע
 זיך האט ױניאן די און געווען הא#ר צען

 רעפעריס אװ באארד דעס צו געװענדעט
 און פראגע, די אויםצונעהטען מאא א נאך

 צוגעשיקט באארד דער האט װאך אעצטע
ענטשײדונג. די שאעזינגער ■רעזידענט צו

 אין געשריבען איז ענטשיידונג דיעזע
 דא װעאען םיר און שפראך, טעכנישער א

 אונ־ אין רערםון תמצית דעם איבעמעבען
 עננ־ אונזער אין אשון. אײגענעם וער

 געדרוקט עס װערט אויסגאבע לישער
װארט. אין װארט

זײ• באארד, םונ׳ם מייגונג דער אױט •
םראגען. דרײ געװארען אױםנעוזױבען נען

 די םון ארבײטער די אויב ערשטענס,
 די פון באיןומען װעאכע יואנטראיןםארס,

 זיינען ארבייט, געשניטענע יןאאוק־הײזער
 בעק פון בענעםיט זעאבען צום .נאושכטעט

 'דעס םון ענטשיידונג דער אױט $ײ
ו-------------------------------------^אארד.

 דער אין רעפערים אװ באארד דער געהט
̂וך ענטשײדוגג  גע־ איז עס װי װײטער נ

 נױ אין דער״ארביטרײשאךבאארד גאנגען
 באארד דער זאגט דעם װעגען יארק.

:אויסדריקאיך
 די אנבעמראכט^דאס איז *נעהמענדיג

 זײגען שעפער אוטםײד די םון ארבײטער
 באארד םון געװארעז בעאײנםאוסט

 צױ זיך האבען און רעםעריס אװ
 די םיט גאײך ארבײטען ריהגעהעהרט

 שעפער), אסס׳ן די םון ארבײטער
 דיעזע דאס מיינונג, דער םון מיר זיינעז

 ע ב א ז,ע די באקוםען זאאען ארבײטער
 צו געצאהיט #װערט ײאס ת ו ר י כ ש
 ד י י ס נ י א די אין ארבייטען װאס די
 ריכטיגער א אויט דאס ארן ר ע פ ע ש

 באוױליגונג, אונזער םון אויםטײטשונג
 מא־ די(אינסײד) דאס םאראאנגט, װערם

ײן מאטוז ניט זאאען נוםעקטשורער  ין
פ ק א ר ט נ א ט ח י ד מ נ ע ג ר ״ י  א

ן ע כ א ע ו ד ו י י ס ט ו א פ, . א  ש
 װאם װײדזש־סיןײא דעם ניט צאהאט װאס
 רעפע־ די םון געװאחנן, עטאבאירט איז
 זאגט — ייאס ׳ ענםשײדונג. זײער אין ריס

 אײנענע אונזער איז — ענטשײדונג די
אננמאעגענחײט״. דער אין רואינג

 נוײ און קאאר גאנץ איז פונקט דער
קאמענטארעז. קײגע אין ניט זיר טיגט

 ״הויפט׳ די םיז םראגע דער װעגען
 ״די געזאנט, בעסער אדער שנײדער״,

 ז*־י איז סאב־מאנוםעקטשורערס אינסײד
 נע־ וקרט|ו יןאאוק־שעםער, קאױואאנדער

:פאאגעגדעס אינגעםעהר זאגם
 באארד דעם פאר ײען צײט דער אין

 זיך האט םארהער דער אנגעגאננען איז
סױפט־שדײ געװיטפ ,,דאט ארויטגעװיזאן,

KV'־־׳'

 ויי״ ,בעס די צו אויב צװייטענס,
 םאצכות, נעא ךי בארענטינט אויד זיינען
 םאב־יואנטראק־ די םאר ארבײטען װאט

• ׳טעםער. אינסייד די אין ט«ורם
 חויוט־ די עס זײנען ײער דריטענם,

 ווערעז וועאכע טײאארם״, ״חער •ניידער,
ענט׳שיי־ םריחערדינער דער אין רערמצנם

i m י
ענטיטיידוננ, די ענטשערט דעם אױוי

 אונ־ «יר ה<»ט באארד דער וױ אזוי דטס
 סיט םכםוד דעם אויםצונאייכען טערנוםען

 ׳צאעזינ־ םרעזידענט םון *וטטיםונג דער
 םאנוםעיד דרייםיג און נ״ן די איז נער

 באסעס קאױואאנדער דער םון טמורערם
 ענט׳טיידוננ זייער זיר נאציהט אסס׳ז,

 נא• ז״נעז װאם ארנײטער די אױוי באויז
 מאנוםעחטשורערם יענע ביי טעםטיגט
 געזאנט װ״םער װערם עם און דירעקט.

 רעטערים, די טון ערסאעחרוננ דער אח
אס  םרא* די םארחצנדעאט האבצן זײ ווען ו

y f  yi\ זײ־ ארבייטער, די םאר ■ײ״ ״בעק 
 דאם איינדרוק, אונטער׳ן נעײען זיי נען

 די םון נאויז *ושטיםוננ די חצבעכדינ
 דערי־ זײ האבען צסם׳ן דער םון נאםעם

 עגט׳טײ• צו רעבט דאם געהאט נאויז נער
 בא• זיינען װאם ארנייטער, די םאו דען

בצסעם. דיעזע םאר דירעקט טעפטינט
באטער־ צו כראי דא איז דעם ווענען

 *אע אימענטאיר, האנדאען, אזױ דאס .גען,
 דער אין װעז באארדס. ארניםרײעאן

 געײען איז סאאוק״סיטואציע יארקער נױ
 זײן מאענט ארביםרײ׳ןואז, אװ באארד א

 םאענט נאארד דער :זעאבע דאס *וניוט
 אי| האנענדינ ענט׳עיידוננ אן ארױסנענען

 וואם שעפער ד' פון ארכײטער די זינען
 דער םון בתים בעאי די צו נאאאננעז

 נע־ זײנען װעאבע אםס׳ן״, ,פראםע?טיװ
 ארביטרײ־ דעם צו ױניאן דער םיט קוםען

 םכםוכים. זײערע םאראעגעז באארד טאן
 ארביטרײ־ דעם םון אבער ענםשיידוננ די

 ס־ א ם נעוועז איםער איז שאן־באארד
ד נ ע ב ע ר דער םאר נ ע צ נ א  קאאוק נ

 זעאבינע די יארק. נױ םת אינדוסטריע
 אר־ אאע םאר ניאטינ נעװען איז רואיננ׳

 קאאוק־ די פון נאםעם אאע און ניינמר
 רואינג זעאבע די האט ױניאן די שעפער.

 אינ־ די םון שעםער די אין אײננעסיחרט
 ;וט אזוי םאנוםעסםשורערס דעפענדענם

 דער -סון סאגוםעקםשורערס די בײ וױ
 <עאבע דאם און *םש׳ך. ,וראםקפטיװ

 סאנםראיד די פון שעפער די איז אויך
 עם סאג־סאנוםעסםשורערם. און טארם

 «ר םארשטאנען צוריק אאנג םון שוין איז
 איםער מוזען שעפער יענע דאס ווארעז״

 ארוים• ווערען רואיננם^וואם די ןאכקוםען
 די שעפער, אסם׳ן די פאר גקנעבען

 איז און טרײד. דעם אין דויפם־שעפער
 םיח־ זיד פאיוואאנד דאחי דעם צו כאצוג

 ןזטעדם אנדערע און יארס נױ װי רען
 םאא. זעאבעז דעם 1אי זיך פיחרען
״װיידזש־םקײא״ סון פראגע דער אין

 אונ־ נצױאחגן נאשץפטינט זייגען דצו־
 , איז«ײ וואם אראנזשםענטם, אזעאכע טער

 אויסחעאםער. האאטעז צו געווען עראויבט
 סאױואאנד שטאדט נאנצער דער אין דאם

 צוואג־ און דרײ ארום באויז געווען זײנע[
 דיעזע און חויפט־שניידער, אזעאכע ציג

 סאב־ ע ג י צ נ י י א י ד געײען זיינען
 אינםײד־שעפעו די איז ניאנוםעקטשורערס

 אין נענומען האבען די׳רעפעריס װאס
כאטראכט.״

 מאנופעין• די ײאס באװייזע, די אױט
 װערט — צונעשטעאט, האבען טשורערס

 ״חויפט דיעזע חאמן — נעזאנט, ווייטעד
 צװײ שכירות, נוטע באסומען שניידער״

 און שטונרע, פער 1.29 און 1.23 שען
 נע־ ניט דעריכער איז װיידזש־סקײא זייער

נעװארען. עכדערם
 איצטינער דער םון שאוס צום און

 שטארין מאא א נאך װערט ענטשײדוננ
 עס וױידזש־סקייא. דעם װענען באטאנט

נעזאגט: װערט
 פעםט־ געװאאט האבען רעפערים ״די
 Dm םעםטגעשטעאט האבעז און שטעאען

 נעצאחאמ זאא װאס װיירזשעם אװ סקייא
 ער אויב ארבײטער, ן ד ע י װערעז

 מאטפעקטשױ cm םין באשעפטינט איז
mנאשעם־ װערט ער אדער דירעקם, ר 

 ‘םאב־סאנ• װעאכען איתענד םון טינט
 די איז עם און שאפ, זיין פון טראתטאר

 אוים• אין דאס רעםערים, די פון טיינוננ
 אוים־ דעם װענען באשאוס דעם םאאנען
 רmיע זאא בעידפײ, פון םוםע די צאחאען

 ווערען באהאנדעאט אזעאכער ארבײטער
 באשעםטינט נעוועז װאאט ער װי פונהט

 די מאנוםעפטשורער. am םון דירעקם
 מיינוננ, דער םון אויך זיינען רעםעריס

 םאב־םאנוםעפטשו־ פון םיםםעם רm דאם
ז ריננ י ר א ח ע ט ז ב ע א ר ש א פ  

 אונד זאא און vי ר ט ס ו ד נ י א ר ד
כמנאיו.״■ װי ניך אזוי װערעז נעביטעז
nm םוז נע׳חתם׳עם איז דאסוטענט 

 באאוד, om איז חגםעריס דרײ אאע
:נעםאיך

האפקינם, ם. ערנעםט
ראזענםאן, דזשײ. סעטױעל
םעקלײן. ר. דזשאחן

 פון הלאוהמאכער אלע צו
!הארלעם

 רm םון אפים באארד דזשאינם דער
 זיך נעםינמ װאם ױניאז, קאאוהמאכער

 סארנער עווענױ, אעסםינגםא! 1714 אין
 ביז םאנ יעדען אםזנן איז םםריט, טע107

 נאכםיסאנ ? ניז שבת אווענד,> אוהר 8
 די נאכםיםאג. אוהר 2 ב־ז זונטאנ און

 א■* סוסען צו געבעםען זײנען מעסבערם
 די אוםנייםען און דױס זײערע צאהאען

 cm אײנצאהאען •אוץ• אןן יוניאז־סאחדם
םםרייידפאנד. פאר׳ן, םצקס יזשענעראא

רוכינבױם. י.

 דער §ון סעק.־טרעזפ. דז«ענ. ׳באראן» אב.
 װאירקזנרס גארםעגמ לייךים אינפערגײ^אנעל

 ויןw וײנען םמרײקערס םויזענד 20 ױניאן.
 סעטלינג• דער וון חויאפ אלס #חילןי זײן טיס

 איי• וייערע אויף אמניער זײערע אין קאםיםע׳
באדיגגוגגען. גענע

 גאר חאט װאס ׳מענ« א — רײזבערג עלי
 םפעײ דער איז ער באסעס. די ביי חן וױיגיג

 םואזטערם װעלכע חאל-קאםיטזן, דער פון מאן
מרעג^עם. די פאר קעמאוער די אוים

קאםםיםער. אלמע זײנע געמונען חאבען צו גליקליך איז ער

 אוגפעײ װילען באםעס םעםעס^די םיס
 ײזד זײ אבןןר אאודםאערליידיס, ײ קי\״ען

!דערלעכען ג<פ עס לען
 אײי גצװאונעז וועתן סמיײקם :#נאן

I •יזןעפדלײז דער

אינהאלם־פארצײבניס
ר מ ו ’.נערמכםיניזײט s נ

דער וואם פאר *מאל: װיעדער 1 זייט.

 נערעכם זײן םוזען
 וחד צו ׳די צו אםיאו

dp pro אמו זיך נאוסט 
 אונגערעכם״. ןײן »

װיאםאן. וואודראו

ימיאן װיררהערס נארםענם לײדיעס אינסערנעשאנאל דער פץ אתאן אפיציעלער
iayT.1919 #ם«רמש םען7 פרײםאג, narcC ^TM ice 3 cents.No. 8

ל װיחנר » װאס פאר :אנ
• ? םן' א ערק ד

 בא- די זײנען װאך לעצטער דער אין
 מיט ארויסגעקומען אמאל װידער סעס
 בשום קענען זײ או טענה, אלטער דער
 םא־ משונה׳דיגע אזא נאכגעבען ניט אוםן

האבען צו װי ארבײטער, די םון דערונג
אעבען. גאנצען םאר׳ן דושאבס זײערע

 םון טענה די איז נאריש און פאלש
װײ שוין איהר האבען םיר באסעס. די

 גאנ־ סײ\ אז אזוי, צוגלידערט, דערהאלט
 געבלײ נים איהר אין איז בײנדעל צער
 כ^ול אלע גראבמן באסעס די אבער בען,
 שרע־ און ״קבר םון צוריס םגר דעם אויס

עולם. דעם מים דער קען
 דא־ דעם אוי\י ענטםער גרינדאיכען א
 דער דורך געגעבען האט בלאף זיגען

 דער םון פרעוידענט שלעזיננעה ב. פרעסע
:ענטםער זײן איז אט אינטערנײשאנאיל.

פחי לײכטדניגע די

 מוח א דרעחען אײן אין האאט אסם׳ן װײםם־םאנופעקטשורערם און דרעם ״די
 ױ־ nm םון רוננעןmפא די םון אײנע אאם דזשאב, דעם אויןי אעבענס־חזפה א װענען
 פאאש־ די באװיזען געאענענהייטען םריהערינע םארשיערענע ביי האנען םיר ניאן.
am ינכײמ1גתגיאא די iik קייט  uo גאסא פןגזיאד. ov »רגאי זײז ניט רכצא טוז> 

 וועא־ די, זאאען און סבורד^ זיין צו טת .om ברײננען צו אאעמאא םאר א״נמאא רינ
 צו שםעאוננ וױרקאיכע אונזער װיםען קאסןי, אונזער אין פאראינטערעםירט זיינען כע

nm םון.דיםטשארדזש.״ פראנע
באשטרײ• טיר דזשאב. א םאר טערםי! באשטיםטעז היין ניט פארלאננען ״םיר

 מיר ארבײטער. סעקען צו ארכײטט־נעבער דעם פון רעכם דאם ניט םען
ר שטעחען כן ױו רעכט דאם פאר א עו ר  צו ניט אום דיסטשארדזשעם״ אװ פון,
עז אז  ײאם ארבייט, im םון ארבײטער אפזאנעז אוננערעבטען הםקר׳דיגעז, א צו ^ל

 האט םראגע דפר איז שםעאוננ אוכזער כאראסטען. lmנmריםיניpדים א םוז זײן קען
 פראםאקאל־אגרימענט, om אונטער פרינציפעז• אננענוםענע די זייט :עביםעז ניט זין־

יאהרען. םיעצע פאר ײײסט־אינדוםטריע און דרעם דער אין עקזיםטירט האט װעלכער
 צרדים, m״a םאר אונפארטייאיש און עהרליר ״רעװױם״ די אט מאכען צו ״אום

 רעװױ״ אװ ,באארר א םון ווערען אויםנעםיהרט זאצען זײ אז םאר, מיר שאאנען
 און אסאםיאיישאן־םיטנציעד איין םון ױניאז־מיטנציעד, אײז םיז באשטעהן זאצ ײאס

םאר־ צו אום און םארציהוננ ?ײן צו צו ניט אום אמפײר. אז דריטער, א
 צו• אימער ווערט וועאכער שאפ, אין םריעדען ניכען א םון צוריקברײננונג רי ויכערען
 די אט אז םאר, םיר שצאנען םיםברויכט, װערט םעקען פון רעכט דאם וועז שטערט.

 קאאנע די װי נאכדעם, tmשטונ 24 םון י1צוי דעם אין םארקומען זאצעז ״רעװױם״
צ^צוזארנ י כמראנצארײגנ איז

 ארגײטער־ארנאניזאציע אן םון םציכט ערשטע די איז עם אז באהויפטען, ״מיר
 םון הםקתת די נעגען באשיצוננ םוז נראד נעװיםען א טיטנציעדער איהרע נעבען צו

 און םארנאננענהייט, nm אין טאז צו געשםרעבט האבען טיר ײאם איז, דאס באם.
 בא• זײנען װעצכע פרויען, טויזענד 35 די םאר איצט קעמפעז מיר װאס פאר איז דאס

 צװעס nm װייט װי יארס. נױ 1אי אינדוםטדיע װייםט און דרעס רm אין שעםטינט
 אסם׳ן באסעם די װעצכען צעבענם־רזשאב״, ״א םיז טשוטשעצא דער םון איז אונזערער

 םארנע־ איינענעם איהר םאר צושצאפעז אײן אין או( אויפשטעצען אײז איז האצט
איינזעהן.״ צייכט נאנץ ־קענען םענש עהרציר־רענפענדער nm'« װעט דאם נינען,

עטײאם זײז הען ערקצערוננ. די איז דאס
 קײנער אז קצאר. ניט עם איז ?צעחגר?

 צע־ נאנצען םאר׳ן דזשאב קיא ניט ײיצ
 באם דער אז צו, ניט ױניאן די אז ? בען

 ארבײטער, זײנע םעקען צו כטm א האט
 ,Dm פאר זי־ ער םעקט טאםיר אז נור,

 פאר וווווו צייט ױניאן זײנעז זײ ײאס
אורזא־ אוננערעכטער רmאנאנ אירנענד

 צו־ ארבײטער געםעקטע די מוזען כע,
 איז דאט װען װערען, אנגעשטעצט ריס

3m אונפארטײאישער אן םון באשצום 
 םוז ? קצערער זײן עם קעז האמיטע?

 צו זײן ניט איהר דארםט דעםטװעגען
 אדער םארנען אויב איבערראשט, שטארס

 3m'ii באסוןם די װעצען איבערםארנען
 מזעצנעןm טיט ארויססומען אםאצ
בצצו*.

נעסײ־ װעצבער !םרוי צייכטזינעע די
 באטראכט םען װען איז, דאס כצנוצ נער
nm ,קאנ־פוי שטאנדהאפטינען בראווען 
 שעהנע^, א פאר םרויען טויזענדע די פוז

 ■ צענעז. מענשציכערען
 אין שטעהען «ס װי שוין װאכען זיבען
 םייקערינם. וױיסט mטויזענ די קאמפוי

 נעשמיי־ ניט נעקעכעצם, נים קיינעם סון
 פון נעשצאנען נאך אפט נאר און כעצט,

 אין נעשצעפט געגנסםערם, באםישע די
 באםמע־ או; im:PD'3TPtv: פון פריזאז
 קאמפױ אין זײ שטעהעז פאציססאן, טרייעז

 טראכטעז און וואכעז, צאננע זיעבעז שוין
 אזוי נור װי זאך, רmאנ t״p פון גארניט

 קעגען וועצען זײ ביז ,jppbvop צו צאננ
 זינע־ פאצשםענדעע אצט imnppp'ii* זיך

 םרויען פון װעצם די רעדט דאך און רינם.
 אצט ספ.עפשנינאש צײכטזיגיג« אצט

 צו פריװיצעניע די האבען װאם אזעצכע
 !םייכונגען זײערע ענחמ־עז

 דאם פצאםצערין נארישע א םאר וואם /
!וועצט די איז

 אײנע נעוועז אויד איז• דאם אט און
 די םארפיהרט האבען װאם םבות, די פון

 באשצום כעןיאורגצי?צ זייער צו נאםעס
 םוי־ זייערע דועצ א אויף ארויםצורוםען

m » t .ארבייטם־פרױען
 זײ באםעס. ?ציכעיאומגצ נארישע די
 ארגייטם־ זײערע נעאורטײצט האבען

 זייער צו ײעמעז, םרויעז, די צויט םרויען,
 שע־ זי׳עחן אױםער ?ענען זײ אומנצי^

 זײ העצפעז וועצכע םרויען, די צויט ;פער
 זאכען, פוסטע אצערצײ אויוי םארשװענדמז

 אױםנעצאסענע אצערצײ אױוי ניט אױב
־ זײ װאם נעצד, דאס הוצטאיםטוועם, ת  ו

ן m פון אױס מ r ’t זײ ;ארנײטערינפ 
 סארם יענעם םים םארגציכען זײ חאבע
 אוז שאנדע איהר צו איז װעצכע פרוי,

 דאם און םענש, װי זאר, מעהר אומנצי?
 טעגח.י אוםגציקציכםטער זײער געוועז איז

פארשטא־ ניט האבען באסעם, די זײ,
 זײז ניט צונצײך קיין נאר קען עס אז נען,

 נעזונ?ענער אומנצי?ציכער, דער צװישען
 יע־ פארצארען האט וועצכע באשעםעניס,

im צר איז און מענשענוויר^ םון םםן 
 D’tpp* אוטנציהציכער איהר םיט םרידעז
 ארבײטס־ דער און פאראזיט, אצם םענץ,
 נעװא־ הארט איז כארארטער ײעםעם פרוי,
 גים־ד שװערער דער אין שטאצ, ײי רעז,
 ארבייטס־פחי, nm צעבען; םון שוצע רער

אױן• וױ זיד, י1אוי מעהר ניט ?וקט װעצכע
 קעז װאם ײעזען, היצפצאזעם שװאכעם א

 םון היצןי די אהן טאן ?עהר א נארניט זיד
ו יארבייטם״ דער :מאנםביצ שטאר?ען דעם

 «ו :עגת שסארק זיך ^יהאם וועלכע םרוי,
 | איחחן אויסקעטפפעז און פיהיעז קענען

!םאזזטדת אײגענע
היי• ײיערע אין פרויען די זעהט געהט

 װמ• סאבמנ אױו® אעבען די וױ כשן,
 רעס• זייעד באהאלטעז צו נור אבי ניגסטע,

מז, אאם זיך פאר פעקם מנ  זײער אמ כ
 זעחס געהם !אונאפהענגיגתײם פואסםע

 *ר• זײער פה םײגום פרייע יעדע װי זיי,
ת די אױןי זײ םארװענדען בײט ײספ  ײ

 געוס גײסם! זײער פון אױסבילדונג
i אין םײמנדאיין, זײער אץ «ײ זעהט r n ̂

 םייי זײערע אין זײ זעהם םרענטשעס, רע
תן רײדעז, זײ דוען אאקאאען, טינג  ױי ו

 פארשםעחן וחנם אײהר און זיך, באראםען
 »| געיחמ איז עס משונעת א פאר װ*ס

 יחד וײ אז אײנצודײדשן, דך באסעס די
gasn m ,  דאנ ;&

 im די,פרױ נעזאגם, ״אומשםײנס װײא,
i in היעס באשעפעניס, אײכמזיניגע אזא 

 סםריי• צו םשוגעת די אײן איהר םאאט
>vr,\ וו *מנר םןותען סטרײקמOf 

 חרםה ״1אי שםײגער דער וױ זי,
 ארבײםען. זעצען ציריק ײך זי װעט
; כדם מענשען עפעס זײגען דאס דען, « 

פאדשםאנד״? געזעצטען
 איחד דאס באסעס, אײת, נים אפשױ

 אך, ? געפיהאם און געטראכט אזוי האט
 געגארס! אאײן זיך עס האט איהר װי

 אײכם• די *ם נעדענהען אאננ וועט איהר
פרױען. און םײדאעך זיניגע

װאירסערס װחײם־נודס ױ ווו סאםפןז דער
פרען פולען אין

 װענלז באריכטען ערהאצטענע אצע פון
 װאיר־ װהײט־נודם די 1פו י1?אמפ דעם

 בעםער אז פצאר, ארוים עם שיינט י,ערם
װינשען. נעפענט גארניט זיך מעז דאט

 ארויםנערױ האט םטרייק־כײאציע די
 ביצדען וועצכע די אצע פאםפוי צום פעז
 װהייט־ שטארפע און שעהנע די זיך מיט
 נא־ איז דאם ױניאן. װאירקערס נודם

 גע־ ניט רשmאנ נאר האט דאם טירציר,
 אימ־ נרויםעז איהד אין אבער זײן. קענט
 ארוים־ אויך םטרייפ־כװאציע די האם פעט

”mP פון נעהויבען t פיעצע, נאר שעםער 
 פרי■ ױגיאן דער צו האבען װעצכע פ־יעצע,

 די איז זײ טיט איז נעהערט, ניט הער
 שטאר־ נאר נעװארען ?עםפפער ארטעע

. ?ער.
ווהיייט 3m ײאם טענ, עםציכע ךי א־ז

 -3ע3װי זיך האט ,1א נעהט ײה3םט ם3נו
 יעם3צײ י3 בײ וואם אםזעצבע,3 האצט

 האבען באםעם םיעצע טאכעה וױיסט
 אז ױניאז, 3דע צו טmנJnגעו זיד באצד

םעםצען. װיצעז זיי
םעט־ זינטינ.3םא איז 3אבע ױניאן י3

 און םעטצעז, יכםינ3 אבעד- ןי, װיצ צען
 יכ־3 די אױױ םענשען יכםינע3 די םיט
 3m צו נעהט 3םא3m יגנוננעז.3בא טינע

 צאננזאם. עטזואם םעםצעז ■ םון אצעט3פ
 ש3י3\ 3חופ נוט 3«יה3פ איז ױניאז די

Dm ,נע־ םיט זיך ט3םאחיכע אפציפאנט 
 זי. סעםעצט דאז און אנטי«ס,3נא װיסע
 חיבש א נעםעםעצט שױן זי חאט אזױ

 םאצ עטציכע נאד 3אבע •3שעפ« ביםעצ
 דאם צײן. אין שםעומז באםעם םיעצ אזוי

עס איז 3וועצכע זאיאץ, 3בתדע מאכט

3m םעטעצםענט־־ביד די 3איבע מםונח 
זיך. ביי נעםאצען יגם3איבע ניט נעם,

 כײ נעפאצעז איז ווענינ אזוי פונפט
 ויושי3נצאװנא-פאמאנ 3m שאי/ ם. זיך

 פוצי אי< םאז זײן םעע.3א 3p3 טשי.םון
 זעחם, 3ע זיענ. א פיז פײם3זיכע םיט
rim ײי אײז, ניט :»  ;pp dp .אויךי זיין 

3P Dnpt קענע;, באםעם י3 װי איין, ניט 
dppp jpp:m די ך3דו ?ז3אױםצופ'ה 

 וננש3mפא די ?אםפו*. םיז ציהוננ3פא
 ?צאו•, אזױ אד3 זײנעז ױניאן 3P3 פון
 ־ם1נעם'נדי נאתיט זײ םון הען op און

tmPH• •
jm צו ג?נײנט זיינ?ז 3םי !^p3P זין 

 שםענדנױ|ן3אײנםא 3שוצע אין איהם מיט
 דאל װי װיכםיג, אזוי ניט איז אס3 3נא

 איתם םיט איז יוניצז נאנצע די װאס
 דאם װאם שטאנפן,3אײנפא ינ3םאצשטענ

 םםע3זיכע און pddpd די פציך3װי איו
 פאצשטפלי. א*ן באצדינפן א 3םא אנטיץ3נא

:.p't דינ?ן

i קאספף דער «,«?0?* '.b װק״םגוח) די 
• די ג?:ג מולזנן אין װ^רקערס »י »  ײ

י רעדאקציע.—®ריי ניגע
 ראגאןי. האא—ר*:ד־ אין אי:ז בײ .2זײט.
 װעל« ארבײפער 7*ינםער:»«י^:אל .3 זייט

ין#אםשין. ם. —
ew און חײיאם .4 זײט nytr.o — רזשױ 

 »ין ספרײק » פאינטץ. סםוזןרט איעט
 ק«הן. מ. פ*ני»—בד^זדויק גױ

 קריעגם־דזגיאחד אינםערנעייאגעל .5 ?ײט
 פינתקעאשמײן. א.—מענם

 סםעןי 8—ספרײק ודחײפגודס דעי .0 זײט
 48עחיענליס ^וקכמכער *רעי^רטער.

 העאאער. דזש.—17 לאקאל יין
מ—^דייעדײעלם די .7 דיט *  4בעחײ< ר

 — סטרזיק װײפכמזאכער ®ין׳ם בילדעי
 איבערכמוז• עאי«ס

. אינגעבארכ .*8 זייט ( ן ^ י ) 
מ אינע—סםרײרדנאריכםען .9 זײם י  4ס
 נ*פיץ־בימל• מחןקם^ר׳ס ®דן .10 זײט
 *יגדעיענ• ײ9 ^דדזלערײ״אז די .11 זיים

 ןורבײמער^י- ענגליאדג די * וון דענס״
 פרויען״ארבײם די זעאדין. א•

1* נ*הענםער דזד »ין ®רויען־װײדזאזעס
איאייומ.-------קונפמ

 ־— לא^ל *ייםי ירן »אעזיע די .12 זײט
(*עליע*?|| צורונען חלרם » גאאגץ. א.
וואהאינער. א
 *װי*$ן ®םולסזגן קורצע .13 זײם

לעזער. און ז^ק^ר
 41גורי אא.—(ערצעחלונג) זוכפאג .14 זײם
קל«י?םיכער חנר ®ױ .15 זײם

 •ון בריעי » גאאד. אואיס — ײניאו
 יערעאשםײן. 4כ — קלױול#נד

 .41 ל. ®ון ויעג גלזןנ*ענד*ר דער .-16 זיים
 מ *דװערפױיזמענאסג .19 ,18 ,17 זײםען

̂  — מי!יקמם-לײן אויף .20 זײם
^ ורן קארםוגס רעיארםער. נ»רי

• ראסיוין. ס.

פקעםי־דעמנסםו חןר fis װענםםמר אין פריח &30 םאנםאג נעסםםען i װייםםדםאכעך
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 און אלי«י*ע9 װיכםיגסםע יי
ם*ג• P• •ראגען עקאנ*סי*ע

לאנד
ראגאף. הלל םון

True translation Hied with the Postmaster at New York City on 
March 7, 1919 as required by the Act of C o n g r e s s  approved Oct. 6th, 1917» 
known as the “Trading with the Enemy Act."

 יןאנ־ טען65 דעם םיז װאד אעצטע די
 זיד האט װעאכער װאשינגטאז, אין נרעס

 געװען איו םארטש. טעז4 דעם נעשאאסעז
 איבער־ אױםרעגונג. און קאפ&ז* מיט םוא#

 םענאט. אין געשטורמט עס האט חוי«ט
 פרע־ אוים׳ז אטאיןעס די זײנען דאדמעז

 םארגעזעצט נ*ישאנס אװ איעג זידענט׳ם
 דארטעז טאג. אעצטען ביז׳ז געװארעז

 צו פארזוכעז געװארעז געדאכט ?ײנעז
 דער םון ביאאם װיכטיגסטע די ״באארןעך

 װײט אזוי איז עס אדמיניסטרײשאז.
 די םון רײוזעז די אין דאס דערגאנגען,

 פאר־ ניט שיער איז גופא רעפובאיקאנער
דעם. צואיעב שפאאטונג א געקומעז

 פא־ א אום געהאנדעאט זיף ס׳האט
 יןאנגרעם, נײער דער נצחוז. איטישעז
 אעצטעז גװארען ערװעהאט איז וועאכער

 זײן רעפובאײןאנישער. א איז גאוועמבער,
 אנםאנגען אבער זיך דארו* זיצונג רעגואע
 רע־ די דעצעמבער. טאנאט אין ערשט

 מיט־ געװאאט אבער האבען פובאיקאנער
 םרעזידענט דער אז אאגע, אזא ברענגמז

 לןאנגרעם נײעם דעם זײן געצװאונגען זאא
 זיצונג סםעציעאער א צו פאררוםען צו

 זיך װעט אאטער דער װי נאכדעם גאײך
 מאנאט איז שפעטסטען אם אדער שאיםעז
 אםצוהאאטע: געזוכט זײ האבעז אפריא.

 ביאאם די סםעציעא ביאאם״ וױכטיגםטע די
 די באוױאיגען מיט טאז צו האבעז װאס

 די םיט אנגעהן םאר געאד םומען טיטיגע
.ײמארב ^זאזמרײיסנאדבײ סמעגױכגדו

. *

wifi.

 געקענט ניט דאױ װאאט פרעזידענט דער
 דעצעמבער. ביז געאד די אויף ווארמען

 דעם םאררוםען געמוזט אאזא ער וואאמ
 געאד די אום שנעאער װאס סאנגרעם נײעם

גןריגעז. צו איהם פיז
 נעאאזט אבער האט פרעזידענט ׳דער
 םאר־ ניט אופן בשום וועט ער אז וױסען,
 ער אײדער חאנגרעס נײעם דעם רזםעז
 אוז פאריז איז ארבײט זײז ענדיגען וחנט
 דאז אםעריסא. קײן צוריסיװמען וחנם
 ער סענאט, דעם האבען מוזען ער וחןט
 פריעדענס־אםמאד. דעם גוטהייסען זאא

 דזשון בעםאר געשעהן ניט אבער וועט דאס
דזשואיי. אדער

 גע״ האבעז םיהרער רעפובאמןאנער די
 אז באגעהט פרעזידענט דער אז םצנה׳ם,

 רעפובאיקאנער דער געגען באויו ניט זנואח
 די אאנד. גאנצע דאס נעגעז נאר פארטײ
 אעצטע די בײ האבעז אאנד םיז בירגער

 געײעז שוין איז מאחםה די װעז וואהאעז,
 טאיא־ א ערװעהאם םאראיבער, פאקםיש

 דאס סאננרעס. צום רעםובאיקאנער ריטעט
 געװאאם האט פאאק דאס אז באוױיזט,

 זאאי ארבייט ״רעקאנסםרארןשאן״ די דאס
 דעמאיןראטען די םון ניט װערעז געטאן

 אר־ דיעזע רעםובאײןאנער. די פיז גאר
 אםגעאעגם ניט טאר און ניט הען בײט

 דעם םרעזידענט דער םוז אאזא ווערעז,
 אזוי םאררופעז ר.אנגרעס רעפובאיקאנער

מעגאיך. נאר װי שנעל
 מים טאז ניט דאס וױא ער אויב ״אוז

 צו צװינגעז עם איהם םיר ײעאעז נוטעז,
 גע׳טעגה׳ט. פיהרער דיעזע האבעז סאז״,

 פוץ טעג אעצטע די זיר האבעז וײ און
 דער צו געטאז נעהם א קאנגױעס אאטען

 שטערען גענומעז• האבעז יזײ ארבײט.
 יעדען דרײדאעך פאראאסענטארישע תרד

 מאיארל דעםאקראטישער דער םון סארזוד
 װיכטיגסטע סאםע די דורכצוםיחרעז טעט

 געטרײם זײ האבען איבערהױפט ביאאס.
 דעם פאר ביאא דער אז דעראאזעז, צו נים

 ווערעז. אנגענוםעז זאא אאון״ ,װמןטארי
 האם רעגירונג די אז אויטעט, כיא דימזער

 דאאאר. ביאיאן 7 בארגעז צו רעכט דאס
 מאחמח גאנצע די ײאאם ביאיאז 7 די אהז
 געמוזם ארבײט דעכיאביאיזאציאנס איז

װערען. ^אפגעשטעאט
 געענטםערם האבעז דעמאהראםען די

 םח םיעאע װעאכעז םאר םראטעסם, א גדם
 דערשראקען. ?יד האבען רעפובאיקאנער די
n געווענדעם זיןי האבצז דעםאהראםען 

 זעהט, :ערקאעהרוגג רער םיט םאאק צום
 אײע־ באפרײעז שנעאער וואס מילען םיר
 וױאעז מיר ארםעע, דער םוז קינדמר רע

 םון צוריקברענגעז זיהן אייערע גיכער וואס
 שטערעז רעפובאיקאגער די אוז אייראפא

 רעכם זײ בײ איז פאאיםיס צואיעב אונז.
 איז ערנעץ איגען זאלעז זיחז אײ^רע •ח

 בע׳אניען אל םראנקרײד. איז ךײטשאאנד,
* .. סאנאטעז. םיעאע נאןן

te געװירקם. האט פראטעסט דיעזער
v 2 י■

 רעפוב־ דער םון איעדערס די םוז מאנכע
 ענדערען גאײד זאאען םארטײ איהאנער

 געצװאונ״ האבעז זײ אוז שמעאונג. זײער
 אונטעיצמעבען. זיר איבעריגע די געז

 דורכגעגאנ־ איז ביא אאון װיהטארי דער
 םאר־ האט אדמיגיסטרײשאז די און געז,

 וױכ־ אנדערע םיעא אפית. זיענ. א צײכענט
 װע־ און איגעז געבאיבען זײנען ביאם מיגע

 קאנ־ נעקסטען פאר׳ז װארטען מוזעז אען
Dxha. דער מיט אגצוגעהן געאד אבער 

 ניט אדםיניסטרײשאן דער װעט ארבײס
 דאס דאך איז אאעמעז נאך אוז פעהאעז,

 זיך קענעז ביאס איבעריגע די עיקר. דער
סאנאטעז. מטאימג נאך װארטען
זיכער, וױ נוט אזוי איצטער איז עס

 קאגגרעס רעפובאיקאנער נײער דער דאס
 דעם בעםאר װערען פאררוםעז ניט װעט

 פרע־ זומער. םון ענדע דער ארער מיטעז
 םון האט ער װאס װײם וױאםאן זידענט

 וױיס ער ערװארטעז., צו האנגרעס דעם
 האנגרעם רעםובאיקאנער נײער דער אז

 הױפט־אױם־ זײן אאט שםעאעז זיןי װעט
 אדםיניסםרײשאן דער אעגעז צו גאבע

 דיםקחד צו איהם אום װעג אין שטײגער
 חגפובאיהאנער די םאאק. םאר׳ז דיטירעז

 םרע־ הומענדע די בײ ענטשאאסען זײנעז
 ער־ צו קאגדידאט זײער זידעגט־װאהאעז

 זאד הײז םאר זיד װעאעז זײ און װעהאעז
 עררײכען. צו ציעא דיעזען אםשטעאעז ניט
 בא• זיכער קאגגחנס מיט׳ן זיך וחןאען זײ

 אגיםיחןן צו פאאםפארםע א אאס נוצעז
ד דער געגען איז פרעוידענט דעם געגעז  ח

 םאר־ אדםיניםטרײשאן. מאקראםישער
 האנ־ אזא פרעזידענט דער זאא אאזא װאס
 גע־ װעט ער װי פדיהער םאררוםעז גרעם

 װאס צו טאז? צו דאם זיין צװאונגען
 ארוים־ באצײטענס קאפ זײז אויף ער זאא

? צרה א ציהעז
* * *

 דעם םיהרען װעט װאס כואשיז די
 שוין איז יןאמרעס רעפובאיהאנער נײעם

 װעט אויס ײײזם עם װי ארגאניזירט.
 װי כאראהטער זעאבען דעם םון זײן זי
 נע־ דארטעז האט װאם מאשין אאטע די

 םעםט סעקינאי, םון צײטעז די איז הערשט
 יעדער םיז שפיצע דער אז רוזװעאט. און

 אײנער שטעהן וועט קאמיםע װיכטיגער
 m װאס און גווארדיע״ ^אאטער דער םון
 אײכט איז ערווארםען זײ םון שױן חעז
םארצושמעאען. זיך

 רעפרעזענטע־ אװ ״האוז דער אין ״
 א בײ רעפובאמןאנער די האבען םױוס״
 קאנגרעס־ אז באשטיםט, מיטינג סאקוס

 ספי־ נעקםטער דער זײן ?אא זשיאעם םאז
 אז געמײנט, םען האט אנפאנג םון קער.
 בעסערע די םאר זיעג שטיקעא א איז דאס

 רייהען. רעםובאיקאנער די איז עאעמענטעז
 באהאנט איז זשיאעט װײא ושאום חס ניט
 נאר איבעראא, א אאם פראגרעסיםט, אאס
 די מיט םארבונדעז װענינער איז ער װײא

 זייז װי םאאיטישענם, אוז באסעס אאטע
 אבער באאד מעז. קאנגרעסםאן געגנער

 םרײסט די אז ארױסגעוױזעז״ זיך האט
 ער־ זשיאעט׳ס םאר אומזיסמע. אז איז

 רעפובאיקא־ עהדאיכע די האבען ײעהאונג
 האכמן זײ באצאהאם. םײער זעהר נער

 ײעאכע קאמיטע, די אז אײנגעװיאיגט
 |א־7״ (די האטיטעס אאע אפאינטעז דארף
 צונױפ־ אזוי זאא קאמיטעס״) אװ מיטע

 ערגסטע אאטע די אז װערעז. נעשטעאט
 האנ־ גענצאיד איהר זאאען רעםובאײןאנער

 דער אהז אאײז סםי?ער דער טראאירען.
 םאכטאא?. איז קאפײטעס די פון שטיצע

 װע־ געםיהרט קאםיטעס די װעאעז קוים
 רעפובאיקאנער, רעאקציאגערע די םוז רען
בעסערע די אז םאראז. האפנוננ ײעניג איז

אויסםיהרעז. עפעס דארט זועאעז גרוםעז
♦ ♦ *

 אין םענסײשאנס פיעאע די צװישעז
 קאנגרעס־זײ דער םון ײאך אעצםער דער
 פארדיענט וועאכע אײנע. געוועז איז צונג

 םון כאטש אויםסערהזאםגןײם, ספעציעאע
 וױכ־ אזוי אויס ניט זי זעהם אויף אויבעז

 װאם דינער דעם נאןי מארגעז ..אויף טי^
 די םאר געגעבעז האם וױאסאז ^רעזידענט

 יןא• די 2םו סענאםאחנז און קאנגרעסאײיט
 אנגעאענענהיײ אויסאענדחןזע םוז מיםעס

 א געדדוקם 4םאן״ יארק .כױ די האם טעז
 די םוז נעםאכמ עמןאעהרונגעז םדז רײהע

 סענאםא־ רעפובליהאנער פראכױגענםסםע
 אנ\ועזענד דיגער בײם זיינעז ומאכע <עז.

םון האבען דיעזע.ערקאעהרונגען געוועז.

 נעםאכט. חוזק אײנפאך פחמידענם דעם
 דער דאם געזאגט^ האט סענאסאר איין

 שםוינענ־ .ארויםנעוױזצז האט פרעזירענט
 פון ם5אינהא דעם אין אוטויםענהײט דע

 נײ־ אװ איעג דער םון קאנםטיטושאז דער
 אז געזאגט, האט צװײטער א שאנס״.

 ארוסגעװאנדערט האט םרעזידענט דער
 אאעמען געטרײט אוז װאאקענס די איז

םארםיהחנז. צו אהין
 האט .״סאך דער אין רעפארט דיעזער
 גאנצעז איבער׳ז סעגסײשאן א אנגעםאכט

 װיכטיגסטע די םון אײנער האט אאנד.
 גע־ זיף אויף סענאטארעז דעםאקראטישע

 דאס פארזיכערעז צז אױפגאבע די נומעז
 געזאגט ־ניט האט ״סאך די אז אאנד,

 אויפגעשטעאט האט.זיר ער אמת. דעם
 ערקאעה־ דיעזע געםאכט אוז סענאם איז

 וואס אאעס אפנעאײקענט האט ער רונג.
 םון נאמען אין געשריבען האט ״סאך די
 גאנצע די סענאטאדען. רעםובאיסאנער די

 ?אםיש: העכסט אױסגעקומעז איז זאך
 זיײ סענאטארעז רעפובאיקאנער די וױיא

 װארט קײז האבעז אוז דערבײ געזעסעז נען
 ומד האט ^סאז״ די אויב געזאגט. ניט
 לעפארט, פאאשעז א אפנעגעבעז זײ געז

 עריןאעהרען. געדארפט עס דאןי זײ האבען
 גיט װעניגסטענם צום זײ האבעז פארװאס
 סענאטאר, דעכיאקראטישעז דעם געשטיצט
? נעחןדט נאמען זײער איז האט װעאכער

♦ * a
 אאנד אונזער איז שאוועניסטעז די
 נידעראא־ צװײ עראיטען װאד די האבעז
 די און םיאאדעאפיא אין אײנע געס:

שיהאגא. איז צװײטע
 איז פיאאדעאםיא איז נידעראאגע די

 האט דארטעז װיכטיגסטע. די אינז םאר
 װעא־ ריעה דזשאהן באפרײט רזשורי א

 ״םאר־ םאר געװארעז פראצעסירט איז כער
 סאציאאיסטי״ א בײ ראיאט א אורזאכעז

 געגען אינדײטסענט דער םיטינג*. שעז
 1אי געווארען אוױםגעםראגעז איז איתם

 עד־׳ דעם יאר«ר. אעצטעז םון מאי סאנאט
 פיאא־ איז געקוםע! ריעד איז מאי שטעז

 סאציאאיסטײ א אדרעסירעז צו דעאםיא
 סײ דעם האט פאאיציי די מיטינג. שעז
 ענט־ זיך האט ריעד אבער צוםריבעז, םינג
 פאאיצײ די איז דאן אוועקצוגעהז. זאגם
 םאר ארעסטירם איחם און באפאאעז איהס

ראיאט. א פאראורזאכעז
 אױם־ די געצויגעז האט םרײעא דער

 פרעסע נאנצער דער םוז מערקזאמיןײט
 םאפואאריטעט ריעד׳ס צואיעב אאנד, אין

 מײנונג אאגעמײנע די באאשעוױח. אאפ
 םאראור־ זיכער וועט ער אז נעווען. 1אי

 איבעררא־ אאעמען׳ס צו ווערעז. טײאט
 געשפרא־ םריי דזשורי די איהם האט שונג
 טשארדזש דער וואס דעם טראץ כען;

 ױנ־ ניט זעהר געװעז איז דזשאדזש םוז
 דאר װערט עס הפנים, איהם, םאר סטיג

 די םון מוחות די אין איכטינער אביסעא
בירגער.
 אנפאנג איז איז שיקאגא איז פאא דער

 שםאדטישע די בײ װאך אעצםער פון
 איצטיגער דער עאעקשאנס. םריימערי

 דעם געװאונעז האט טהאמפסאן מעיאר
 טײ רעפובאײןאנער דעם אויף נאמיגיישאז

 םארדאםט איז טהאםפסאז דימזער העט.
 איבער םרעסע גאנצער דער םון געװארעז

 האט ער װאס דערםאר אאנד גאנצעז דעם
 געגען װארט א זאגמן צו אמאא געוואגם
 װאס דערםאר און דײטשאאנד מיט מאחמה

 אאע נאכגעבאמקעט נים שפעטער האט ער
 צייםונגען. די פון סײנונגמז פאטריאטישע

 שיתאגא אין מאשין רעפובאיסאנער די
 םריײ די וועז אוז :פארדאסם איהם האט

 ארויס־ זי האט אנגעקומעז זײנעז מעריס
 געגנער־קאנדײ א איהם געגעז געשטעאט

 געזיעגט אבער האט טהאכיפםאז דאט.
 טוײ 40 פון מאיאריטעם ריעזימןר א םיט

אויף קאנדידאט דער באײבט ער און זענד,
טיקעט. רעפובאיקאנישעז דעם

* * *
 פתד װאס זאכעז, ערשטע די צװישעז

 אנקומענזײג געטאז האט װיאםאז זידענט
 א םאררוםען צו געװעז איז םאריז, םון

 מעיארס איז נאװערנארס םון קאנפערענץ
 םרא־ די באטראכטען צו װאשינגטאן אין
 דיעזע װען ארבייטסאאױנסײט. םון גע

 דיעזע װערט נעשריבעז, ווערעז צײאעז
 דער אוז ארגאניזירט. ערשט מאנםערענץ
 ער־ די םיז נײעם די בחננגט םעאעגראזי

 גע־ איהם פאר וועדען וואס חגדעם שטע
 גא־ חונדערט דריי םון עחי אז האאםעז.

 אםגע״ זיך האבעז מעיארט איז ארס7וחא
 די אײגאאדוגנ. וױאםאז׳ס אויח רוםעז

 גע־ ניט אאײז האבען וועאכע נאוחנרנאדס,
םארטרעטער. געשיקט האבעז ?ומעז, הענט

 קאנםע־ םאר׳ן רעדע וױכטמסטע די
 גע־ האט ?יצתג זנרשטער דער בײ רעגץ

 אװ םעקרעטער דער װיאסאז, מר. האאםעז
 אויכד n אז ערקאעהרט, האט ער אײבאת
 אז נוטע, ?צהר זײנען אאגד איז .זיכמעז

גרויםער א םון שוחנא אויפ׳ן שטעהען םיר

 דערוו אבער ר«ספעריסי.8
 ארבײםםא«זע צאהל רי גוט. כיט צײטען

 עד ז.1וו»קסז איז האאס ױ אוז גתים איז
 םםײט־חל יעדע *ז פאר. דארום ׳שלאנט
 זאל שםאדט־חמירונג יעדע אז; ניערוננ

 אר־ קהל׳׳שע נויטינע די אנםאננען נאײך
 עצעוױײ הארם. בריקען, בױען װי בײם.

 ז» און דאקס םיהרעז םאבוױים, טעדם,
 כא׳צעפטינומ זײן זאא עם כדי װײטער,

 בי« לערינ־נעהער צאהא נרעםטער דער פאר
.tram בעסער וחןם צײם די וואנען

 װיצ־ םעקרעםער האט פארבייגעהענדיג
 בא־ אינטערעםאנטע זעהר א נעםאכט םאז

 1אי זאנאר אז נעזאנט, האם .ער מערקוכנ..
 ^אנד אין אונז ביי נעהעז צייטען נארפאאזו

 אר־ םיליאן א םון ערר אן צעריג ארום
 איו-אזא, אונזערער סיםטעם דער בײטער.

 א זײז מוז עס אז עמןאעהרט, ער האט
 דער ארבײםסאאזע. םון ארמעע גרויםע

 סא־ אאםע אז צוגעגעבעז האט סעקרעטער
 סאפיטא־ א אין אז שענה, ציאאיםטישע

 1אי אונמעגאיד איז ארדנונג איסטישער
 ארבײטסאאזיגקײט. אפצושאפעז גאנצעז

 רע־ א האבעז םוז האפיטאאיזם דער אז
 צרה די אעדיג־געהער. פון ארםעע זערװ

 אנדערע פיעאע װי ארבײטסאאזיגקײט ̂פון
 ערשט װערעז אפגעשאפט װעאען צרות
 סיסטעם קאפיטאאיסטישער דער װען דאן,
. ײערעז אפגעשאפט וועט

 װאשינג־ די האט אוים, װײזט עס װי
 טאן צו עפעס באשאאסעז רעגירוגג טאנער

 רא־ אוז םאציאאיםטעז טויזענדע די פאר
 געװא־ פארשיהט זײנען װעאכע דיהאאעז,

 םאחםד־יאהרען. די אין םריזאז איז רעז
 געשרי־ האט גתגארי דזשענעראא אטוירני

 אין װיאסאז, פרעזידענט צו בריעזי א בען
 םאר־ די םון םיעאע אז צו, גיט ער װעאכען
שםרא״ שווערע צו באסומעז האבעז שיקםע

 םאר־ שטראןי זייער איצםער זאא מעז אז
 גע־ דורכאוים איז גרעגארי אײכטערעז.

 זא״ םארשיקטע דיעזמ אאע אז דעם, געז
 באטראכט ער װײא ווערעז, באםרײט אעז
 םארברעכער״. *פאאיטישן םאר ניט זײ

 איז ער פאררעטער. םאר טאהע נאר
 מאנכע אז רעיןאמענדירעז צו װיאיג אבער
 אין ענטװעדער ווערעז באגנאדיגט זאאען

 אין גראד. געװיםעז א ביז אדער גאנצעז
 םון איסטע א צושטעאעז ער װעם קורצעז

 דיעזען פאדדייענעז דענחט ער וחגאכע די,
פרמזיז^נט. םוז חסד

 אנפאגג. אן געמאכם װערט עס אבי
 זײן םון ארויס קורצעז איז וועט נרעגארי

 ״8P אין חןזיגנירט. שוין האט ער אמט;-
 אאס געװארעז באטראכט ער איז בינעט

 מיט- קאנסערװאטיװסטע די םוז אײנער
 נאכםאא״ דין אז האםעז, אאסיר גאיעדער.

 נעה־ וועט אוז ראדיחאאער זײז װעט גער
 ריכ״ דער איז םארווערטם שריט א מען
 ארעכד פאאיטישע די פאר ױשר םוז טונג

טאנםען.

 װידער איז באיראסאן פאסטמײסטער ׳
 ארבײטער. ױניאן םיז געװארעז פארדאםם

 צונע״ כבוד דעם איהם האט םאא דיעזעז
 טעאעגראםערם דער םון אאקאא א טײאט
 םעכד די האבען מיטיגנ א בײ ױניאז.

 װעאכער באיראסאן, אז דערצעהאט, בערס
 ?אכד טעאענראןי די איצטער קאנטראאירט

 ארבײטער זײ םימ זיר באגעהט פאני
 םוײהעריגע זײ ווי שאעכט אזױ פונקט

בתים■ בעאי טראסט
 איז איהם געגעז קריװדע הויפט די

 די אנגעשטעאט צוריס ניט חאט ער וואס
 םריהע־ די םון זײנען װעאכע ארבײטער,

 פאר נעװארמז צנםזאגט בתים בעאי דיגע
 הײם די ױניאז״ דער אין אריינטרעטעז

 אײבאר ײאר דעם םאר םארגעקומעז איז
 גונסטען צו ענטשײדען האט זי און באארד

 םיע־ שוין זײנען דאן זייט ארבייטער. ידי
 באירא־ אוז םארבײגעאאםעז סאנאטען אע
 זײערע ארבײמער ענטזאגטע די האט 1סא

צוריהגעגעבען. ניט אאץ נאר דזשאבס
רעזאאו־ א אנגענומען האט ױניאן די
 ערקאעוזרט, ווערט עס ײעאכער איז ציאז״

 אינטערעםען די אין ארבײט באיראסאז אז
 טעאענראןי דעם פון װאונש דעם טוט און

טעאעגראפען די האםט וועאכער טראםט,
צוריקצוקרימ^חדעררעגיתנג.

!אױפםערקזאם קא^םפאנדענטען,
 באריככד און סארעםפאנדענטען אאע

 ארײנצושיקען נעבעטען זױנער שרײבער
 באריכםען און סארעספאנדענטען זײעחג

 ערװארטען םיר םעגאיך. וױ םריה אזױ
 םאנםאג, רעדאקציע אין האבעז צו זײ

 עס אויב זאגען צו שווער איז זאנסם
װאך. זעאמ די ארײנגעהן וועם
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ארבײטער
קאלטשין ם. פון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
March 7, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.

 ״דעײ אאנדאנער דער םון קארעספאנדענט
 ניט מעהר אבער איז עס טעאעגראו*״. אי

p'P גאנצע די םראצענטען: פון םראגע 
 הונגער. םון געםאהר אין איז באםעאקערונג

 טאן, צו װאס ניט האבען ארבײטער די און
 ניטא. איז שטאף רויהע קײן װײא

 אהן• איצטער זײנען ארבײטער 1,500,000
 צאהא די וחןרט םאג א װאס און ארבײם

גרעסער. אאץ ארבײטסאאזיגקײט די פויז
געענדיגם, זיך האט מאחמה די װען

 געװארען באפרײם איז דײטשאאנד ווען
 םאאק דײטשע דאס האט קײזערטום, םיז

 בעסטען אין זײן וועט אאעס אז געהאפט,
 םאא אײן ניט זײ דאך האט מען ארדער.

 מעכטע אאיאירמע די אז םארויכערט,
 נאר םאאק, דײטשעז מןנען־ נים קעםפםעז

 רע- דאם רעגירוננ. דײטשער דער געגען
 און געגאויבט האט םאאס װאאוציאנערע

 האם־ און גאויבעז דיזען געהאםט. האט
 שײדצמאנישע די אויסגענוצם האבען נונג

 מאנאר־ געװעזענע די און סאציאליםטען
 געװאאט ה$ט באפעאקערונג די כיםםען.

 שײדעמאנס די און ארבײט אוז שפײז
 קען אאעם דאם אז פארזיכערט, האבען
 סנגײ אאיאירםע די װײא זיי, דורך קומען
 םארהאנד־ סײן האבען ניט וועאען רונגען
 סאציאאיס־ אונאפהענגיגע די םיט אונגען

 באםעאקע־ די קאמוניסטען. די און טען
 צו ערװעהאט שײדעמאנ׳ס די האט רונג
 אאײ די אבער פארזאמאונג, גרינדונגס דער

 עראױמנז און ניט ברויט קײן גיבען אירטע
אין ארײנקומען שטאםען רויהע קײן נים

 די געבעטעז האבען איז םעדעראציאז״
 אין ארײננעמען זײ זאאען םראנצױזעז

 אםנע- איז יאנואר אין םאםיאיע. דיער
 אאע םון קאנסערענץ א געװארעז האאטען

 פראנ• די וועאכער אויף יתיאנס, עאזאסער
 א גצשיהט האט קאנםעדעראציע צויזישע

 םראנצויזען די דעאעגאציע. סםעציעאע
 האבען אח גע^ט קײן ניט אבער האבען

 עאזאסער די העאםען געקענם ניט דעריבער
 ארבײטסאא־ װעאכע צװישען אר^^ער,

 און מעהר אאץ זיך ענטײיקעאם זיגקײט
 באשאא־ דאן האט קאנםערענץ די םעהר.

 דער אין זיך אנשאיסען ניט דערװײא סעז
 גרינדען נאר םעדעדאציע, םראנצויזישער

 עא־ די םון פעדעראציע אויטאנאםישע אן
ױניאנס. זאס־אאטארינגער

 מאטעריאאיס- צו אםשר שײנט דאס
 פאקט דער םאקט. א אבער איז עס טיש,
 די זײגען ױניאנס דײטשע די םון אז איז,

 ארבײטס״ געװארען, אפגעריסען עאזאסער
 מען מוז בענעםיטע נרוים, איז אאזיגסייט

 געאט קײן און םעםבערם די צו צאהאען
 םראנצוי־ די חענען העאםען און ניטא איז
 עאזא די זיך זאאץ צו'וואם הײנט ניכג זען

 װאס ניט נאו װײסען זײ װען הײאען .סער
? זײז װעט אאטרינגען עאזאס םיט

 םארגעקױ איז קאנםערענץ דער אויף
 עאזאסער אאע םון פאראייניגונג א מקן

״קריסט־ און סאציאאיסטישע ױניאנס׳:
 רוםען זײ װי ״קאטויאישע״), איכע׳׳(אדער

 קריסטאיכע די םון פארשטעהער די זיך.
גע־ זײנען זײ אז האבען-ערקאערם, ױניאנם

 צד גיט סטרײקען. צו געײען געצװאונגען
 קאענערען א אדער שכירות העכערע איעב

 ד% נעםאדערט האבען זיי ארבײטס־טאג.
 מאבצן און אועיגםישען זיך זאא רענירונג

 פראפי• און ספעקואאציע דער צו ענדע אן
 דערוױיצ םאײש־סװזרים. די םון טירונג

 אר• די םון אאגע עקאנאסישע די אבער א^
קריטישע. א בײטער

ײםעת n און דזשארדזש ללאיד ארב
 ״זיעגריײ דער דזשארדזש, אאאיד םר.

 איז ער וחנז ענגאאנד, םון פרעםיער״ כער
 קאנפעענץ, םרידענס דער םון אנגעקוםען

 חנ־ פייערדיגע געהאאטען טאכתתיאה הא
 ארבײמער די אנגערופען האם ער דעם.

 קאםפפס״םיטאעז״ זײערע און ״פרײסען״
 גערעדט אפיאו האט ער ״פראשעניזס״.

 אדער ארבײטער, די באקעםםםען םון
 םײם טוא אױםנעשפראכען זיך האט ער װי

 ער האט צײם דער םיט פראשעניזם״.
 האט און אפגעקיהאט עטװאס אבער זיך

 גע־ ניט רעדעס פײערדיגע אזעאכע שױן
 אײנגעאא־ האט ער פארקעהרט, ־ האאטען.

 ^ארבײטעי די םון םארשטעהער די דען
 האט ער װעאכער אויף ?אנםערענץ, א אויוי

 דער־ שאום. זײ םיט מאכעז געסטאחנט זיך
 ארבײטער אײזעךבאהן די האבעז װײא

 טראנסםארט די סטרײקמץ, צו באשאאסען
 סטריײ צו באשלאסען האבען װאירקערס

 צו באשאאסען האבען םײנערם די און הען
 נרעסטע, דרײ די זײנען דאם סטרײקען.

 מר. עננאאגד. פון ױניאנס םעכטיגסטע
 ^קעמפפענדער דער דזשארדזש, אאאיד

 איז אאנע די אז דערזעחען האט םרעםיער׳׳,
ניט, מען קען קעםפםען אז שאעכטע, א

ױדרט מיגיםטער דער  קאפי׳• « ארגא
 | די געגען ׳פעדעראציע טאליםטישע

ארבײטער.
 :: םראנצויןי• דער קאעמענטעא, עטיען

 זיין צו שײנט האנדעאס״לןיניסטער־, שער
 אםת׳ער אן םאן, אונםארטײאישער גאנץ א

 און םאאק גאנצען דעם םון פארשםעהער
 prp דאס האאס. געװיסען א םון באויז ניט
 I ניס זעהר איז ער וואס דערםון זעהן מען

 ארבײנמד די װאס דערםיט, צוםרידען
 קאפיטאאיסטןס די און אמאניזירט זײנעז

 | פון קאפיטאאיסםען די אז װיא, ער ניט.
 » ארגאניזירט גוט זײן זאאען םראנקרײר

 אינד זײן זאא װעאכע םעדעראציע, א אין
 פון םעדעראציע די באקעםםפען צו שטאגד

 מא• ױניאנם. ארבײטער םראנצױזישע די
 B צו איצטער זיר סטארעט קאעםענטאא סיע

 אםא• קאפיטאאיסטישע אאע םאראײנינען
 םעחנרײשאן מעכטיגער אײן אין ציאציעס

^| ארבײטער. די נענען ־ ׳

זעלבסט• פאדערט םארטאריקא אר־ טאג עיעד פארפעהרט. דײטשאאגד. i  m  trfi>pyp באשטיםונגאוױי  זייך הענען ארבײטער אאע פון פאראײגיגוננאאץ רעגירונגען אאיאירטע די אוים בײטען
דערשאאגען״ גארניט ארבײטער די

 אאטא״ עאזאס םון קאאפעראטױוען ךי
 םאראײניגען צו באשאאסען האבעז רינגען

 םראניד םון קאאפעראטױוען די מיט זיו
 האט פארטיי סאציאאיסטישע די ׳ רײך.

דאסזעאבע. געטאן

 מען טוט וואסגעםעהראיך אויך איז עס
 א אן שםעאט מען םעאע? אזעאכע אין

 דעם אונטערזוכען זאא וועאכע יןאםיסיע,
 רעקאמענדא־ געוױסע מאכען זאא און ענין

 הפחות, אכא וױיטער. טאן צו װאם ציעס
 זאגט, אענין װי ״םערעדישקא״, א מען האם
מען װאס זעהן ארומקוקען, זיך קען כמן

----- האטצוםאן.
 א זײן אבער מוז אונטערזוכונג די
 ניט אאנג וױאען ארבײטער די װײא קורצע,

 זעקס־ א װיאען טײגערס די װארםען.
 װי- ארבײטער די ארבײטס-טאג, שטונדען

 אויף שכירות םון םארגרעסערונג א אען
 קאפיםאאיסםען די פראצענט. דרײסיג
 ארײ נימ עס קענעז זײ ״געמאאד״ שרײען

 אן געבען ארבײטער די און בערטראגען,
 נא־ חןגירונג די זאא :םאז צו װאס עצה

 װ. ז. א. אײזענבאהנען די ציאנאאיזיחגן
 קא־ די אבער עצה, גוטע א געװיס איז עס

 םון םיינונג דער מיט זײנען פיטאאיסטען
 און אײנםארשטאנען/ ״ניט ארבײטער די
 ארום װאכעז אםאר אין אז זײז \vp עס

 שיקזאא דזשארדזש׳עס אאאיד מר. וץעט
 גע־ ערוועהאט איז ער װערען. באשאאסען

 פאאטםארמע, סאאאיציאנס א אויױ װארעז
 איבע־ אײניגע <יך אין געהאם האט װעאכע

 אויסגע־ איז וועאכמ אבער פוניוטען, ראאע
 געװארען געשםיצט און געײאחנן ארבײט

 גרויסע די םון קאנסערוואטארען, די םון
 וועאכע אארדען, די םון קאפיטאאיסטען,

 סי־ די אין אינװעטטמענטס זײערע האבעז
 באנסײ די פון און אײזענבאהגען, און נעז

 וועט אאעס. איבער זײנע וועאכע רעז,
 ארבײטעיז די נאכגעמנן דזשארדזש אאאיד
 קא־ די וועט נאציאנאאיזאציע, אהז אםיאו

 װאס צו װײא װערען, צובראכען אאיציע
 ״םײםינג א ״טארים״ ענגאישע די דארםעץ

 םאר םײטען נימ \w וועאכער פרעםיער״
 ער אבער, ״אויב אינטעחןסען? זײערע

 גיט ארבײטער די םיז םאדערונגען די וועט
 די װײא עממר, נאך זײן וועט נאכגעבען,
 ביטערען א צו גרײט זײנען ארבײטער

 םען וואם טאן, קען מען געוױס, קאמפף.
 מען :םעאע אזעאכע איז געוועהנאיד טום

 דאס אבער שאך, חצי שאי, חצי פסק׳נט
 ניט אױם, װײזם עס וױ זיך, עס װעם טאא

 עס וועאען ארבײטער די װייא אײגגעבען,
דעראאזעז. :יט

 בא־ ״סרידענס״ שװערערע און שײערערע
, דינגוננען.

 ער אז זעוזט, קאאס ארבײםער דער
 אונטערדריקט. םעהר און מעהר אאץ ווערט

 ;שםײזען סײן ניט און םרײחײם קײן ניט
 די םרידען. ?ײז ניט און ארבײט יןײן ניט

 בי־ און ביטערער אאץ װעחנ ארבײטער
 םיט קאאאיציע די אז זעהען, זײ טערער.

 ווענמ זײ האט פארטײען בורזשואזע די
 קאנטר-רעװאאר אז זעהעז, זײ געהאאםען.

 פראקטײ זוערעז ר«אנספיראציעם ציאנעךע
 װײ־ אאץ געהמן ארבײמער די און צירט.

 באהעח, אין איגקס. וױיטער און טער
 האבען םאעצער אנדערע נ*ד איז סאקסאן

 גאויבען זײ םאכט. די איבערגענוטעז זײ
 גאויבען און בורזשואזיע דער ניט סעהר
 סא־ קײזזןראיכע געוועזענמ די ניט *ויך

 אאיאירטע די אז װײסען, זײ ציאאיםטען.
 סאציאאיסטישע קײן וועאען רעגיר^גען

 קע־ װאס אבער אנערקענען, גיט רעגירונג
 דײטש־ האט נאך װאס און ? םאן זײ נען

 ארביײ דײטשע די באזונדער און אאנד׳ם,
 קען ערגער םאראירען? צו װאם טער,
זײן. ניט שוין

פארטארי** םון םארשטעהער דער
 דאוויצא* מר. קאנגחןס, םעדעראאען אין

 געהאלסמ צוריס װ¥כען םאר א מיט האט
 רצח^ א רעפרעזענטעטיװס אװ האוז אין
 זעצבמד נעםאדערט האט וחנאכער׳ער אין

 run 1זיי פאיטאריקא. םאר באשטיםונג
 פארפאריק)! איז געװארען חןבאטירט איז
 חא• פארטײעז ניט־ארבײטער צווײ די און
 פא- די אונטערשטיצען צו באשאאסען בען

 גא• אנגענומען איז רעזאאוציע א דערונג.
 אםעריי צום זיך װענדעס װעאכע װארע?,
 צר• זאא ער בקשח א מיט ?אנגרעם קאנעם
 םיט טאן צו זיך קאײבט ער װאס יןאערעז

פארמאריקא.
 נעגצז געװען זײנען סאציאאיסטען די

 זיי• זײ װאם דערםאר ניט רעזאאוציע, דער
 אונוו•^ און ?עאבסטבאשטיטוננ נעגען נען

ד די װאס דערפאר נאר הענגיגקײט,  ח
 םארשװיגצן גאנצען אין גאר האט זאאוציע

 באװאוס־ דער ארבײטער. די םון אאגע די
 אינאעזײןום, סאציאאיםט־סענאטאר טער
 װיםצן אאזען זאא מען אז געםאדערט, האט

 85״ אז װעאט, גאנצע די און אמעריקא
 םאר- איז באםעאקערונג דער פרן פראצענט
 מאר• אמעריקאנער עטאיכע ביי שקאאםט

 אײן איז האאטעז װעאכע פארײשאנם,
 פאר• פון רײכטום דאס עקסםראםריאירען

סטאר«האאדערם״. זײערע םאר טאריקא

פראנקרײך. אין לאגע ארביימר די
 אאגע ארבײטער די אי? םראנקרײך אין

 און פאאיטיש םײ גאעגצענדע, די םון ;יט
 איז מאכט מיאיטערע די עהאנאםיש. םײ

 די הגם סאנטראא, פואען אין אאץ נאך
 קײן געענדיגט. אאגג שוין זיך האט םאחמה

 און ניט מען דעראאזט דעמאנסטראציעס
 געװאאם האבען ארבײטער די ײען אםיאו

 פדעזי־ באנריסען דעמאנסטראציע א מיט
 פארבא־ זײ מען האט װיאסאנ׳ען, דענם
 איז םאר, קוםט םטרײק א װען און טען.

דער אױף און פאאץ אוים׳ן מיאיטער די
װאך.

 עהאנא־ די אבער איז אאץ םון ערגער
 װאלןסט, ארבײטסאאזיגקײט אאגע. מישע

 אמוניציע־ און דעם^ביאיזירט^םאאדאטען
 ארבײטער דעם םארםאײצט האבען מאכער
 הא־ און אהיים געקומעז זײנען זײ מארק.

 איבעראא פרויען ארבײטער געםונען בען
 קריגען םרויען די און אומעטום. און

 די.. םאר קאעקען נים הענען װעאכע שכירות
 װיאען, םרויען די םאםיאיען. םים םענער

 ניט פאעצער זײערע זיך, פארשטעהט
 ארבײטענדע די צװישען און םאראאזען

 האט ארבײט זוכען װאם ארבײטער די און
 קאנקורענץ, ביטערע א ענטװיקעאט זיך

 די םארבעסערען העאפען ניט קען װעאכע
... אאגע.

 םראנהרײו אין יהרות דער איז דערצו
 רוס- אין װי גרוים אזוי כמעם יגרוים ?עהר

 ״אױר םון יואחנספאנדענט דער אאנד.
 קאסט אײ אן אז שרײבם, פאםט״ נינג
 דאאאר. םינף םוטער םונם א און סענם 75

 הא- געענדיגט, האם.זיר םאחמה די זינט
 אעבענם־םיטאען אויוי פרײזען די זיר בען
 םראםי־ די װײא פארגרעסערט, מעהר נאך

 האבען צו מורא אויםגעהערט האבען טירם
 אזעאכעיפריײ אוועקגעשטעאט האבען און
 איפד נים זײנען ארבײטער די אז זען,

 די״נויטיגסטע אםיאו קױםען צו שטאנד
בוטשערם די זײנען פאריז אין עסענווארג.

 אין ארגאניזאציעס ארבײטער די
עלזאם־לאטאריגגען. ,ן/ •*

 אײ• אין װי עצזאם־לאטאריננעז, אין
 באווע• ארבײטער די האט בכצל, ראפא

 באװע־ פאליטישע די :צװײנען דרײ נונג
 טרײד־ די םאציאליםטײצע, די ה. ד. נומ,

 איז װע?כע באווענוננ, ױניאניםטישע
 םאציא־ די םון האגםראצירט הױפםזעכ^ך

 באװענוננ, קאאפעראםױוע די און ליםטען,
 םאציא־ םון נעםיהרט אויך װערט וועאכע

ליםטען.
 נע־ איז ײאפעז־שטילשטאנד דער ווען
 רענירער םראנצויזישע די האבעז קוטען,

 װער דייםשען. די ארויםשיקען אננעהויבען
 זיך זײ האבעז םרעפען, קען עם װאם ווײם

 אפנעהאלטעז טאקי װעט אפשר נעטראכט,
 דאר־ װאס היינט פצעביםצים, א ווערען

 אבער, איז צרה די ? דײטשען זײ פען
 מען האם דײטשען די מיט צוזאםען וואם

 ביר־ דײםשען, נים םיעאע ארױםנעשיהם
 נענלויבט. ניט נלאט האט םען װעלכע גער

 םיטיזענם״ ״אמדעזײרעכל דיזע צװישען
 ארבײםער די םון םיהרער די נעווען זײנען

 25 די םון קאאפעראטױוען. און ױכיאנם
 םען האט יוניאנס די פון םע?רעטארען

 זיינען ױניאנם די און .24 ארויםנעשיפט
 אהן צײט הריםישער א זעהר אין נעבליבען

 נענלינען אויך זײנען זײ םיהרער. זײערע
 ױניאנם «זאםער די װען װייל נעלם, אהן

 נעוועײד דײטשע די צו באלאננם האבען
 בענעםיטען נעקראנען זײ האבען שאפםען,

ח םון  בער־ םון זײ האבע איצטער און מרל
הרינען. נעהענם ניט הילזי קײן לין

 נעווענדעט דאן זיך האמן יוניאנס די
גאנ־ ,זשענעראל םראנצוידשער חןר צו

דדלה בױדערליכע
 א. 71 מיאער, א. פירמא דער בײ

 נןראגמ טשערטאן שאם דער איז בראדוױי,
 וײ האבצן טײא זײז צײט, װאר א געװעזעז

 די אויפנעמאכט איהם פאר אפרײטארס
 באסערמן צו װערט איז עס ארבײט.

 בײגעשטײערט אויך האם באס דער דאס
 טשערמאן שאפ דער און דאאאר, פאר א

 גצײד פיי װאך א געהאט דורכדעם האט
 נעיי האבען װעאכע ארבײטער, אאע מיט

ארבײט.
 דער דאס באמערקען, צו װערט איז עם

 גאגץ געררען צוריק אאנג ניט איז שא•
 ױניאן־אנגעאעגענחיײ היגמערשטעאי^אין

 ד*ס זעהן, צו אונז פרעהט עס און טען
1אײםען־גצייח מיט געװארען איז שאפ דער דײמשלאגד. אין

 דײטשאאנד אין אאגע אאגעםײנע די
 עסענווארג Jטא צו םאג פון ערגער ווערט
 גחנ- ארבײטסאאזיגקײט װעגינער, ווערט
 דײטש־ אץ איז נאכריכםען די אויט סער.
* באויז שפײזען םאראן אאנד  מא־ אײן או
 שפעםצרזױיסט זײן וועם װאס און נאם
 האט צײטעז געווענאיכע אין ניט. מעז

 •רא־ 96 שפייזען געקמנט דײטשאאנד
 איצ־ אבעד באםעאהערוננ, איהר םון צעגם
 אויסצווזאל־ אימשטאנד ניט זי אי? םער

P& דןר שרײבט •ראצענט, # אפ״צו
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, ו ן ס םיאאזאו* גרויסער דער װ
 אין געגאױבט םעסט וזאט םרייחייט, פון

 םרויען די םון םונקציאן הױפם די אז דעם,
 די אבער מענער. די נעםעאען צו איז

 ענ־ םיט נאכםאאגענדיג םרוי, *־םאדערנע *
גאײכ־ םרײהײט, םאר רוזי זײן םהיאזםום

װא־ םרענט, ברידערציכסייט, און חײם
 ניט קענען פרינציםען גרױסע דיזע רום

פרויען. די םאר אויך װערען אנגעװענדעט י י1
 איז אינדיה דעם פאר גוט איז װאס דאם י

 מען האן אזוי װי גאנז. דער םאר נוט
 און מאן םונ׳ם רעכטע די •ראקאאמירען
םרוי? דער םון רעכטע די םאראײקענען

 םרײהײט אעבען, םאדערען מען הען װי
 דעם םאר גאיק םון דערגרײכונג די און

ארוים־ צײט דערזעאבער אין און מאן,
 צו אויפגאבע די םרוי דער אויף אײגען

 זיײ דאס אט !גאיה מאג׳ם דעם שאםען
 װעאכע אין אעכעראיכקייטען, די נען

 ארײנגע־י זײנען דענקער גרויסע םאנכע
םאאען.

 צו זיו גענײגט אםט זיינען מיר אבער
 דער װעגען אידעע דיזע אויב םרעגעז,

 סך א נאך אײנגעװארצעאט ניט איז פרוי
 טא־ םאר זיך שטעאען מיר װי פעסטער

w גוםא. םרויען די פון מוחות די אין
אי־ גרויסע װי נאכדעם צײט אאנגע א

אונװאהר, אאס ארויס זיך צײגען דעען
 דעם אין שטעיזען אאץ נאך זײ באײבען

 אםט פיאװקעס. וױ מוח, מענשאיכען
 קײן ניט גאר אא״ן םרױען די חאבעז
 דאך אבער אידעען, אאטע די םון אחנונג

 הויבען מיר זײ. בײ זיך זײ חאאטען
 געםידד וױםיעא באגרײםען צו אן ערשט

־־אנ־ און וױנשע ציידעגשאםטען, ̂ג
 חדרים טונקעאע די ?וין קישען עם חען
 דרינגט איכט דאס ו>או זעעאע, חנה פון

 סײגמאא זײ זעהט מען דורך. ניט קײנמאא
 ארײ ניט הײנמאא ויך הויבען זײ גיט,
 און באװאוםטזײן, םון שװעא דעם נער
אונבאװאום׳■ אויוי זיך זײ האאטען דאך

בעאײנ־ און מענשען דעם אין טערהײט
 דין און געדאנק זײן וױאען, זיין ®אוסען

1 מטרעבען.
 װאוניט דער זיך ענטוױהעאט אזוי און

 םרוי דער בײ אםט מאן דעם געםעאען צו
 איהר איז דאס אז אידעע, א אין מוח אין

M , דער אעבען. אין עובדא אײנציגע
 עטװאס צושאא, אונאנגענעהמער א| איז

 הויפט םון׳ם אפגעטײאטעס באזונדערעס, ז
 מוז מען װאס םון און אעבען, םון צװעס ן 1

 װע־ צו םטור מעגאיך װי גיך אזוי זעחן
m. קומען װעט טאג ^עהנעם א אין 

 יןיײ די צוברעכען װעט צויבער־פרינץ, א
 םון אעבען א איהר פאר ׳עאםען און טען

 איז — גאיס םון ניט אויב ארער ג?יס, . >1
װא־ ארבײט. אהן אעבען א ותניגסטענס

צוי־ באזונרערען אהן םרינץ א אםיאו רים
 דעם םון איטיצען אװעקנעהמען קען נער

 א װעגען חאומ׳ענדיג שאם. פארהאסטען
קינ־ קאײנע די װעגען און דױיזעא סאײן

 געגענװארט די ער^ײנט דער־הענטעאעך <
צװײם־ אויגען. איהרע םאר ׳עװארץ זעהר
 וױנ אונזיכערע האםנונגמז, םוםטע אען,
 איבער ^װעבען חאומות בײטאגיגע שע,
פאר־ אויםט נאדעא די בעת מאשין, דער
 געהען יאהרען די צוריק. און אהין בײ

ניט. הומט צויבער־פרינץ דער און םארבײ
 צױ א און ׳עװאכער, װערען חאםנונגען די

אויס־ אן איז ׳פאפ איז יאהרען סון הונםט
 אין אטעם דעם פארדריקט װאס זיכט

 גוף דער איז נשמה די םארצװײםאונג.
 די שװערקײס, די םיהאען צו אן .,הויבען

ענטוישונג. םון אאסט דריקענדע
צױבער״ דער איז םיאײכט אדער

יע־ ניט דך, פאחעטעהט געקוםען. דאך ׳
 װעז דערקענעז, איהש װאאט אײנער דער;?

 םרינצעםין די אבער איהם. זעהט ער ^
 םיט געהט זי און איז. ער װער .;•װײסט

!אך אבעד צױבער־׳שאאס. זײן אין איחם (
און רומם דריי פון םאעט א באױז ס׳איז }
 װאוינונג די *ון אאנג ניט נעדויערט עס •
װאס םאםיאיע דער פאר האײן צו איז /י

פא־ איז תמיד כיט װאמסען. אין האאט •
די םאר קאײדער איז עסען גענוג ראן

 דער פרינצעסיגס. און פרינצען ױנגע ״
פריזאן, א װערט צויבער־פאאאץ שעהנער י
 פאחפפארט באײבען • מוז םרוי די ״וואו •
אױם־ און בײנאכט ביז םריח דער אין פון .*

װא־ און קאכען קינדער, די אויוי -•אסען
 מעהר ניטא בעטען. םאכעךדי און מען ,ל|
אעס־ קײן מעהר ניטא מיטינגם, גןײן \
 אפיאו י מוזיה הײן מעהר ניטא משררם, •

ניט ןיך מען הען פיקסשור םואװינג א
j דא זײנען װען.עס זעהן, צו םארגינען 

 דארף װעסדן אװױ קינדער, פאיעע -
ארעטהײם, קראנההײט, ג אויפפאסען. 4

ארבײט, אאנגװײא'גע און ארכײט

 דאס ~ םרײהײט יעדער אין מאננעא
 אין פרוי ארעסער דער םון גורא דער איז

 װאם הײראט. פון װאונדער־אאנד דעם
 צוריה הוקט זי אז װאוגדער, דער איז

 אעבען םרײעז דעם צו בענקשאםט םיט
 און סטריט און סקוהא עןאפ# םון

 צוריק• ניט הען זי װאס דעם ;אן ^םאכט
!קריגען

צושטענ־• אונזיכערע און נײע די אין
 אינדוסטריעאער מאדערנער רער םון דע

 סײן געהאט ניט םרוי די נאך האט װעאט
 א אויםצוארבײטען זיך געאעגענהײט

 פאר־ איהר זאא װאס אעבען, םון פאאן
 אוגאםהענכיגקײט. און םרײהײט זיכערען

 קרבן פאסױוער דער זי איז אפט זעהר
 םון אסעאן דעם אויף אומיטטענרען פון

 שאפ אק זיך געםינט זי בעת אעבע;.
 אװעק. װײט געדאנקען איהןע זײנען

 אר־ צו דערצו נעהמען צו זיך אניטטאט
 ׳אעבען, אינרוסטריעאען איהר גאניזירען

 שאםען און געטאן, האבען כענער די װי
 איהר איז זיך, פאר באדינגוגגען גוטע
 װעגען טרוימערײען מיט פארגומען מוח

 בײ ארבײט די אעבען. אנדער גאגץ א
 ארבײ־ דעם םאר םאראויפט טאיטין דער
 דער מיט אעבען זײן םון כיטך אין טער

 ,געפענגניס־אורטײא. א םון זיכערהײט
 פרי־ זײן פאכען צו םאר זיך נעהטט ער
 פאר״ ביםאעכװײז איהם און באקװעם זאן

 םךײהײט. םון פאאאץ א אין װאנדאען
 װי דערםןן כסרר חאומ׳ט םרוי די אבער

״גרינע אין שאפ םון אנטאויםען צו אזוי

 זא־ ערוואכם דאן ייאהחנן אעצצת די אין
 םארזונקענחײם איהר םון מוםער די גאר
 זי אז באגרײפען, הויבט און סיך אין

 מוטעראיכע איהר פארנאכאעסינט האט
 אין איבערגעבענהײט איהר אז םיליכט,
 באשיצען ניט װעט װאיטען און האכען
 ל#- םון געםאהחנן אאע די אין קינד איהר

 זיך םוז זי אז טאן, עפעם מוז זי אז ׳בען
 װאו# ניט אאײן װײםט זי װענדען

 זעצבסט־ פון װאםע א עפעס הריגען און
 ניט איצי< װײסט זי — פארטײדיגונג

 איהריגע די און זיך באפרײען צו װאם,
שאעכטס. פון

 אאנג אאנג, שוין זי האט אאײן זיך
 געאעבט אאנג אזוי האט זי פארגעסען.

 וױר־ אהן הגם יןינדער, איהרע םאר כאויז
 גאנ־ אין האט זי אז היאםאאז, און רןונג
 ענט־ אײגענע איהר םארנאכאעסיגט צען

 צו אויםגעהערט כםעט האט זי װיהאונג.:
 אבגעטעמםט גײםםינ פערזאן. א זײן
 זי טויג אױסגעמוםיטעט, קערפעראיך און

 װעאט, אאגעםײנער דער פאר ניט מעהר
 גאיק צום און ניט. קײנעם אינסערמםירט

 דאזיגער דער םון װעניג .זעהר זי. קען
 בא״ צו װאס ניט האט זי אז אזוי וועאט,

 קײנמאא געהט װעניג, אעזט זי דויערען.
 קײן ניט האט פארזאמאיונגען, ־ צו ניט

 רעדט און פארבינדונגען, געזעאשאפטאיכע
 אײ מײסטענס דאס איז אימיצען מיט זי

 מאר־ םון• אײניןױוי עגאיכען15 דעם בער
 אעבעגס־ ברײטערער דער ץאגאר קעט.
ביזנעם מאן איהר װאס כאיק

 םאר פארשאאסען באײבט שאם אין אדער
 — ̂טטאאץ װיאען, .׳אינטעאיגענץ, איהר.
פאראארען. איז אאעם

 פרוי׳ס דער פון ביאד טרױעריגע דיזעם
 הגם עחפיינונג, אםטע א איז ענטװײןאונג

 אויםנאהמען. װאונדעראיכע דא זײנען עס
 ביאד דאס נור אויך דאם איז םיאײכט

םרוי, הײנטיגע די דור. אן־עאטערן םון
 דער אט אאנחעס׳/ םרישע און םעאדער

 טײאװײז צוױיפעא אהן איז ^טאנדפונהט
*«א«נ וןא tnytyi אע«פא?ױ טהא 1 םרײר די װאפ דעם איז שוצזײג

m

 ארבייטער־םרױען צוױשען ארגאניזאציאן
אאנגזאם. אזוי װאהסט
ארבײטס־ די איז חתונה דער נאך

 דאן אאגע. ערגערער אן אין נאך םרוי
 שקאאפין אײנפאכע די װירקאיו זי װערט

 בא־ די זײן מוז זי אומיטטענדעז. םון
 םאםיאיע, דער םאר ^פײז םון זארגערין

ײד דעם םון יןענטעני?* איהר אבער  עפ
 ניט געהט באגרענעצט, איז פראבאעם

 און רןארגער״גראסערי דער־ פון וױיטער
 בא־ קאאםעראטיװע די פױטיוארט. דער

 םארזיגעאטער א איהר םאר איז װעגונג
 די געגענאיכער היאםאאז איז זי און בוך

 קינדער איהרע עסען. םון קאסטעז הויכע
 אדער אײער, און מיאך גענוג ניט האגען
 אזױ איז װאס םוטער, .און ברויט זאגאר
 נעהמט זי אבער געזונד, זײער פאר גויטיג

 די פארבעםערען צו שריטע פײנע גיט
 װאאד אין חיה װיאדע די אאגע.
 דאס רױנדער. איהרע םאר מםייז זוכט
 מוטער., דער םון םאיכט עתטטע די איז
 ^װאך צו נאך איז מוטער סענשאיכע די

 זיך און ערהויבען צו זיך היאםאאז און
 אוםן םארנינםטיגען א אויױ םארבינדען

 ׳שטאנד, איהר םון םרויען אנדערע מיט
 פונדאמענטאאען דיעזען צו־אײזען אום

, ' פראבאעם.
 אויםפאסונג דער צו שײך איז װאס

 די איז קינדער איהרע םון ערציהונג און
 אוים־ די שאעכט. אזוי םונקט כמעט "׳אאגע

 די םון אײגס איז וןינדער םון פאסוגג
 פדאבאע־ קאפאיצירטסטע און ^װערםטע

 דארף דאך און צױויאיזאציאן. םיז מען
 געהײ־ א אױף אויסאערנען עס מוטער די

 אינסטיגקטױו אײנזאפען עס אופן, מען
 קומט עס שאפ. פון אטמאסםערע דער םון

 *טום א אהן צוױיטען נאכ׳ן הינד אײן
 אויף אויפפאםעז קענען צו פארבערײטוגג

 מו״ די און גײסטיג, אדער קערםעראיך זײ
 די הומט עס װען גאײןאיה איבער איז טער
 סיןוהא אין געהן צו קינד דאס פאר צײט

 אאסט איהר םון באפרײען זיך fyp זי און
 טאג. א ^טונדען עטאיכע אויןי כאטיט

 אין הינד דעם מיט פאר קומט עס װאס
 קימערט זי אדער װעניג, זי װײסט שואע

 אזוי דאס, װיסען. צו עס ניט לאר זיך
 אוי־ פאר ?ומט װאס אנדערע אאעס װי

 קאיי־ איהר פון װענט פיער זײ סערהאאב
 אן גארנייטט איהר געהט װאוינונג, נער
 דער־ םאראגטװארטציר ניט איז זי איז

 װע־ מיסהאנדעלט קינד איהר מעג פאר.
 מען גײםטיג, אדער פיזיש ססוהא אין דען
 מוח, זײן פארטעמפען איםער אויף קען

 זײן פארדארבעז און וױאען זײן צודריהען
 םוטער די װאס אלעס — כאראהטער,

 לאזט מען אז #אי? סקווזא װעגען וױיםט
טאנ. א שטוגדען םינןי םאר צורות זי

אי^ אונטער װאקסט קינד איהר װען
 ארנטער־ עס איז ימאן א װעחנן בײ האלט

 איבער אײנםלוסען,^ אלעראײ װארפען
 mW< שום .?ײן האט םוטער די װעאכע
 מרא־ א מים עס זיך ענדיגט ניט. טראל

אפט אזוי פאםירט ה*ט עס וױ געדיע,

 אין װעניגסטענס זיך האט װעאכע טען,
 הען אמבעז, צום געריןןען ױגענד איהר

 םארזינ־ םאלשטענדיג אזוי גיט קיינמאא
 און אונװיסענהײט פון זוםפ דעם אין קען

 צושטענ־ שרעחאיכע די גאײכגיאטיגקײט.
 זײנען טאג צו היינט װעאט דער םון דע

 צו זי מיטעא א פרוי ױנגער דער םאר
 כא־ איהר שטאריןען און םארהארטעײעז

 זײט אנדערער דער םון און ראהטער.
 איצטי־ דעם אין געזעלשאםט די באגרײפט

 פאר- איהר איטער װי מעהר קריזיס גען
 לאגע די העאםען פאר אנטװארטאיכרױיט

 עאטע־ מוטערשאםט. םון אאסט דער טיט
זיכער, אבער אאנגזאם, װערט רענשאפט

 די אז מורא די פונקציאן. סאציאאע א
 די און אבשטארבען ניט זאא ,נאציאן

 ער־ שטרײטעז נאציאנאאע םון ביטערקײט
 צו אײראפא םון רעגיערונגען די מוטיגט
 פאר אינשורענס מוטערשאםט. די העאפען
 מוטערס װערען דארםעץ װעאכע םרויען,

 אין ערשײנונג אאגעסײנע אן איצט איז
 די הןגאפט דאס אענדער. גרעסםע די

 פאר סומע יןאײגער א מיט ארבייטער״םרױ
 1אי קינד. דעם םון געבורט דער נאך און

 םרויען מיאיאן צעהן זײנען אאײן ענגאאנד
 אונגעםעהר און איגשורט, אופן אזא אױף

 יאהר. יעדעס בענעםיטס ציהען מיאיאן א
 אויםנעארבײט זאגאר דארט װערט עס
 אעבען דאס באשיצען צו אזוי װי פאאן, א

 םקווזא־ ביז קינדער ניײגעבוירענע די פון
 גוע־ דארםען װעאכע #םרויען די עאטער.

 אאע מיט באזאמט װערען מוטערם, רען
 דאקטוירים, װי מיטאען, היאפס נויטיגע

װ. ז. א. העבאמען
 רוסאאנד פון רעגיערונג סאוױעט די

 נאבעאסטע די םון אייכעם געמאכט האט
 ארד־ סאציאאער בעסערער א םאר שריטע

 מוטער־ פון ״פאאאץ א גרינדענדיג נוננ,
 זיי־ ברײנגען ?ענען פרויען װאו שאםט׳/

 םריע־ אין װעאט דער אױן* קינדער ערע
 בעסטער דער מיט זיכערהײט, ארן דען

אױםפאסונג. טעדיצינישער
 שאאכטפעאדער די אעבען איבעראא,

 געםי־ מען קען אוועק, װײטער אויך און
 און אױפגעבױט װאם נור נױרסעריס, נען

 אויםפז^- דער םאר אױסגעשטאטעט םײז
 מיט זײנען אםט הינדער. ױנגע םון סונג
 פון שואעז פארבונדען נוירסעריס דיזע

 אער־ קענען מוטערם די װאו מוטערשאפט,
 זיד אויח געבען' צו אכטונג אזוי װי נען,
 אידעע נײע ״די הי־נדער. אײגענע ערע
 פארשפרײט איז װעאכע ערציהונג, אין

 אנ־ און מאנטעסערי מויר, םון נעװארען
 םון ערציהונג די רעקאמענדירט דערע,

האײן, גאגץ נאד איז עס יוען קינה דעם
 אײ דיזעד םון אױסברײםוננ די בײבי. א

 דער פאר םרייהײט נרעסערע מיינט דעע
 אינטעאעענטערע און ארבײטס־םרוי

 דער אין ינד.2דעם־ איבער אויפפאסוגג
 װעט הוידארבױט און ?אכעז םון םראגע

 צױ ניכען אין איחגע קאאפעראטױוע די
ײ געהםען  תירה, אעצטען דעם םרױ דער נ

•TP 1אי באגראבעז ?יך סח ןי זואס פאר
■

 האאפעראםױחנ* היכעז, געםײניעאפטאיכע
נען |,$ואנדרים1א בעקערימן  םון שױן ז̂י

 ערשײנוגג באדײטענחג א געװעז אאננ
 די און שטאדמ״אעבען, ען8דײמ? דעם אין

 אע־ דיזע שנעא אערענט װעאט איבעריגע
 מע־ ביזנעס אנצואווענדען אזוי װי סאנס,
הויז־װירטשאפט. איז טאדען
 פון שהאאפערײ דער פון םרייהײט די

 װאס מוטערשאפט, און הוידוױרטשאפט
 פרײ װעט פארטשריטע, גרויםע מאכט
 אעבענס־ העכערע פאר פרוי די מאכען

 צײט האבען װעט זי וױיא טעטיגהײטעז,
 איה־ פון ערציהונג די ענטװיקאעז. צו זיך
 א איהר פאר װערען װעס קינדער רע

 אינ־ און באדײטונג העכסטער פון פראגע
 פון באםרײט״װערעז װעט זי טערעס.

 װעט םאםיאיעךפאראנטװארטאיכקייטעז,
 אב־ עקאנאמיש זײז צו אויפהערען זאגאר
 אער־ זיך װעט און מאן איהר םון הענגיג

 אינ־ אײגענע איהרע באשיצען צו װי נען,
 איה־ פון אינטערעסען די און טערעסען

 גע־ פארנינפטיגען דעם דורך הינדער רע
 שוין װעט זי און באאאט דעם םון ברויך
 איהרע אייזען צו פארזוכען ניט מעהר

טרעהרען. און ןוײנען דורך פראבאעמען
 און ערציהונג דער פאר באװעגונג די

 ארבײטס־מײדאאך םון ארגאניזירונג
 פאר־ שטויס שטאדסען א געקראגען האט

 םרויען מאחמה. דער דאנס א װערטס,
 און גײסט נײעם א אין זיך פאראײניגען

 םון טויט דעם מיט מוטה. נײעם מיט
 מאא צװײ האבען מענער צןיאיאן צװעאף
 אװעחגעװארםען פרויען םיאיאז צװעא^
 הא״ און וןייראט, װעגען טרױמען זײערע

 אײגענע זײערע אויןי גענומען זיך בען
 האמןי וױרהאיכען א םיהרען פאײצעס

 מעהר שויז ענטםערן זײ אעבען. פאר׳ן
 ערציהונג םאר פארשאאג יעדען אויף ניט
 ווערטער: די מיט ארגאניזאציאן און

 הא־ חתונח געח איך ? עס נוצט ״װאס
n tt\ tw♦ ויצאעז rmnn t n .וזאמץ n* 

 פנים אא פנים שטעאען זיך מוזען װעאען
 באדיננונגעז דיזעאבע אויוי אעבען מיט׳ן

 אעבענס־אענגאײ א אאס — מענער די וױ
 םריײ םיז פאאאץ א אדער פריזאן כען

 אויס״ זייער געמאכט האמנן זײ הײט.
 דעם אײגען שױן העאםען זײ און װאחא,
 פא״ יענעם םון וױנקעא־שטײז דעם יסוד,
אאץ.

בראנזװילו נױ אץ םטרײה א
 אין סטרײק א אױסגעבראכעז האט דא

 אנדער־ ״אײקעם די םון פעקטארי דער
 ניט מעהר װיאען ארבייטער די קא.״ װער

 דעם פון רואם דעספאטישע די צואאזען
 גע־ האט ער םעקטארי. דער אין םארכיאן

 ארבײטער די אויף ארױםצװינגעז װאאט
 און ארבײטס־שטונדען װעגען רוא, נײע א

 ניט אפיאו דערפון האט.ער ארבמטער די
 רוא די האט מיידעא אײז װיסען. געאאזעז

 אפ־ דערםאר איהר האט ער און געבראבעז
 צװײ זיך האבען ארבײט. דער פון געזאגט

 אײגגע־ איהר םאר מײדאאד אנדערע
 געגען םראטעסטירט האבען זײ שטעאט.

 דער האט דאם ;אנדאונג,1 םארמאז׳ם דעם
 םאראײדען געסענט ניט שײז-נאר םארמאן

 אוועק־ אױך מײדאאך צװײ די האט און
 דעם מיט געמײנט האט ער געשיגט.

 גאנצען טון ארבײטער די אײגצושרעקען
שאפ

 גאגץ ^ויסגעצאזען אבער זיד האט עס
 הא־ אפצושרעסען, זיר אנשטאט אנדערש.

 א אפגעחאאטען באאד ארבײטער די ׳יפען
 א ערקאערעז צו באשאאסעז און מיטינג

סטרײה.
טטרײס. אין איצט אאזא, ׳איז שאפ דער

 א איז ארבייטער די םון םאדערונגען די
 העכערונג א ארבײטס־װאך, שטוגדיגע 44
 דער םון אנערקענונג די און שכירות אין

ױניאן.
 דער פון געשטיצט ווערט םטרײס דער

 אק־ באזונדערם ױניאן. אײבאר סעגטראא
 בעאמטע די זײנעז סטרײק דעם אין טיװ
 דער םון און ױניאן, סאשיגיםט דער פון

 מיטען סטרײקערם די ױניאן. בעגןערס
העדקװאדערם. זײערע איז טאג יעדעז

 דאם באםערהען, צו װערטה דא איז עס
 סאםפאני די איזי צוריק יאהר דריי מיט

 אויסצומײדען כדי יארק, נױ םון אגטאאפען
 דא, םעגןטארי די געעפענט און ױניאן, די

 דעם כאטרײבען צו בראנזװיה, נױ אין
 רעכע״ םרויעךארבײטער, באויז מיט שאפ

 אענ־ ארבײמען ?אנעז צו נאך אזוי נענדיג
 שכירות. קאענערע פאר שטונדען גערע
 איצט װעט ,זי אז אויס, גאר זיר אאזט
 און ױגיאן א םיט האנדאען װידעד םוזען

 אריםע שכידות. נאדיגרעסערע צאהאען
!נעבעך קאמפאני,

 בא־ *העכסט זײנקן סטרײקערינס די .
 צו ע^מש^אסען זײנען זײ ,גײסטערט.

 זי^גריײ א ביז קאמפף דעם פיהרען
m ענד* במר sm
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קריעגם אינםערנעשאנעל דער
פינקעלשטײן ל. םון

 סטרײס ״דזשעגעראא נאמען דער.
 גאנץ ג^װארען ;לעצטענס ,איו קאםיטע״
 אפיאו וױיסעז, אאע גים אבער פאפואער

 גוםא, די-אאקאאס פון מיםגאיעדער די ניט
 ארגאנײ אן וױרקאיך׳פאר איז דאט װאס

 דאס דאסנארבײם. אזוי װי און זאציע
 און מאשין װאונדערבארע א װירקאיך איז
 צו נעהענמער זיך דעם מים ווערט איז עס

באקאנען.
 יעדע װמרט םרידען פון צײט אין
 געםיהרט^םון און רעגיערט ױניאן אאקאא

 עקזעקױטױו דעם םע עקזעקױטױוע, דער
 ערוועהאט מעמבערשיפ די װאם באארד

 צו צײם באשטיםטער געװיסער א פאר
 אויפצופאסען אאקאא, דעם פארװאאטען

 סײ ױניאן, דער פון אינםערעסען די אויף
 ברעכט אבער קוים קאײנע. סײ נרויסע

 סםרײק, דזשענעראא א קריעג, א אויס
 צו באארד עקזעהױטױו דער אויף הערט

 םטרײס דער אײדער נאך פונקציאנירען.
 דזשע־ א ערוועהאט ווערט גערוםען װערט
 קאמי־ דיעזע און קאטיטע סטרײק נעראא

 קערפערשאםט רעגיערענדע די ווערט טע
 דעם םון פאאץ אזים׳ן ױגיאן, דער אין

 םריעדען. פון צײט אין באארד עקזעקוטיײ
 סטרײק דער וואס צײט דער דורך און

 פון אינטערעסען אאע זײגען אז האאט
 דזשע־ דער פון חענד די אין ױניאן דער

 לןאמיטע דיעזע האםיטע. םטרײק נעראא
 שיק־ גאנצען דעם הענד איהרע אין האט
 ױניאן. דער פח און םטרײק דעט םון זאא

 װערעז געמאכט דארף עס אויב נאטירליך,
םאר־ עס ווערט שריט, װיכטיגער גאנץ א

 צױ אדער נוטהײסען דאס קאנען גאיעדער
 סטרײק דזשענעראא די קורץ, ריסװײזען.

 תערפערשאםט^ אײנצינע די איז לואםיטע
 װאס םטרײק, גענעראצ א םון צײט איז

 איהרע אין ױגיא^ דער םון מאכט די האט
 אי־י אבער נעהםט יןאמיםע דיעזע הענד.

 דזשענעראצ די מיטע איהר אין ארײן מער
 װעא־ אינטערנעשאנאל, חנר פון בעאםטע

 געניט־ און קענטניםע די שוין האבען כע
 םון נאך סטרייקס, םיהרען צו פײט־װי
 בעאמטע דזשענעראא דיעזע און םריהער,

 סטרײס דזשענעראא דער םון טײא א װערן
 די זאגען צו אזוי װערען זײ קאםימע.

 ־די־-פאדשיעדענע אין גײסטער אײטענדע
 סטרײס דזשענעראא דער םון אפטײאונגען

 אימער געװעהנליר, שטעהען און חאמיטע
קאמפױ. דעם םון רײהען וץ-ערשטע אין

*h\ קאמיםע סםרײק דזשענעראל דער 
 םענשעץ בעסטע די ארײנגענומען װערען

 איבערגע־ די םארמאגט, ױניאן די װאס
 דיעזע מיטגאידער. טעטיגע בענסטע

 גרויסע א זיך אויח טראגט קערפערשאפט
 אזעאכע באויז און פעראנטװארטאיכקײט,

 דער אין באסאנט זײנען װאס מיטנאיעדער
 און איבערגעבענהײט זײער דורך ױניאן

 עס ארײנגענומען, װערען נעטריישאםט,
 מיםגליעדער די איהר אין ארײן געהען

 טע־ די און באארד עקזעקױטױו דעם פון
בכאא. אײט ױניאן טיגע

 קאמיטע םטרײס דזשענעראא די װען
 זיך זי פארטײאט אויסגעקאיבען, װערס
 טשער־ א מיט סאב־האמיטעס אין גאײך

 סאב- יעדער קאםיטע. יעדער אובער מאן
 םוניןציאן באזונדער איהר האט קאמיטע

 מײא באזונדער א אויף אויפצופאסען האט
 דיזע אאע אבער סםרײק, גרױםעץ דעם פון

 נרעסטער דער אין ארבײטען קאמיםעס
 און אײן זיך םאר *מאבענדיג הארםאניע;

 םאאשטענדיגען דעם — צװעק זעאבען דעם
 סאב־יןא־ דיעזע אאע ױניאן. דער פון זיעג

 דעם מיט ארומנעכאםם ײערעץ מיטעס
 באהערשט װערען זײ אימפעט; זעאבען

 קאביפפסאוסטיגען ?זעאבעען דעם פיז
 טאן צו גרייט אימער זיינען איץ גײסם

 פאר׳ן מעגאיך נאר איז עס אאעס־װאס
 דיעזע םאר סטרימן. דעם ־פיז ערפאאג

 צו גיט אנשטרעגגונג קײן איז לןאמיטעס
 און שויער, צי ניט ארבײם קײן און1פיעא

 ריכטיג ארבײט זײער ווערט װען זעאטעז
 זײ באקומען װען זעאטעז אפגע׳פאצט.

 ױניאן, דער פרן סײ אנערקענונג, פואע
 פון׳ם סײ און סטרײקער iro^b די םון סײ

אאגעםײן. אין פובאיהום״
 פאר־ קאמימע סםרײה דזש^נמראא די
 סאב״קאטי* פאאגענרע די אין זיך טײאט
 םעםאםענט א קאכײםע, פיקעט א טעס:

 א קאטיםע, ארגאנמײשאז אן קאמיטע,
 א חאמיטע, האלא א קאכױםזג קאורט

 *אוכדאוױםאוד אז #תאטיטע רעדנעד
 םינאנץ א קאסיטע, רעאיעף ־̂א קאמיטע,
 ן בױרא. אינםארטיישאן א אין קאםיט*

סאפײ ססד'יק דזשענעראא

 און םאא, אײן מיטינגען רענואע האט מע
 אונטער׳ן ײאך, א מאא צװיי מאא מאנכעס
 משער־ וױי־ס אדער טשערםאן פון פארזיץ

 שאע־ םרעזידעגט קאטיטע. דער פון סאן
 דזשע־ דער פון טשערםאן דער איז זינגער
 װײסט דעם אין קאסיטע סטרײק געראא

 ברודער און סםרײק, דרעסםאכער און״
װײם־םשערםאן. דער איז זײדמאן סאוא

 צוגע־ גים װערען מיםינגען דיעזע צו ׳
 די אויסער מענשען זײטיגע הײנע אאזעז

 פון מיטנאיעדער די אחוץ מיטגאיעדער,
 די אט םון טשעראײט די קאםיטע. דער
 גי־ סאב־קאםיםעס אויסגערעכענטזנ אאע
 נמםיגרןײט. זײער פון באריכט א אפ בען
 םראנט גאנצען איבערן םון פאסירונגען די

 ווערען שאאכס די פאר הוכיט עס װאו
 פאר־ זײנען, עס און באריכטעם, דארט

 מאמענטען. פארשידענע דא דך, שטעהט
 איז עס םאחכיה, א איז סטרײה נרויסער א
 און ארבײט צװישען קריעג ביטערער א

 ׳העםפפט ארבײםער דער קאפיטאא.
 שטיקעא נרעסערער א פאר םארצװײםעאט

 םריײ מעמר ביסעאע א םאר און ברױט,
 אויסבײטער, די באסעס, די אבער הײט,

 און שװײם דעם אין זיך באדען׳ וחגאכע
 ספעמפםען ארבײטער, זײערע םיז באוט
 נרע־ אאץ1 פאר םארצװײםעאט זעהר אויך

 דע־ םעהר אאץ םאר און םראפיטען סערע
 רײםען ארבײםער די װעהרענד 0סםאטיע

 בײ א צו מענשאיכקײם, מעחר אאץ צו זיך
 זוכען זעאבסטשםענדיגקײמ, מעהר סעאע

 צו מעהר װאס זײ באסעס טיראנישע די
פון .^נאפעצאײזערנעם אונט^ר׳ז חאאטען

 דא־ איז עם רעכםאאזיגסײט. באםאאער
 טאקע האםפוי, םארביסענעער א ריבער

 א איז אח אעבעז♦ אויף און טויט אויף
 אר־ זיעגרײכער דער בײ אםיאו סאחמה,

 םרעהאיכע דא אימער ניט זײנען מעע,
 םינוטעז דא אױך זײנען עס םאמענמעץ.

 וױ ווארום םארצוױיםאונג. ביטערער פון
 א ווערם זײן, ניט זאל מעז םארזיכטיג

 שרים. שאעכםצר א געמאכט דאך מאא
 גרע־ דער מיט קעמפםם םען טאקע, אמת

 קאםםױ דער און אפםערװיאיגהײט םטער
 מאא מאגכעם װערען, געװאונעז מוז

 װערט אאעם דעם צו אז אבער, עס שײנט
או  דעם ג, ו נ ע ג געטאן ניט אאץ נ

באזיעגען. צו גיכער װאס שונא
 דזשע־ דער פון מיטינג דעם םאר און
 קײנע ניטא זײנען יןאםיטע סטרײק נעראא

 באריכ־ אאעס װערט דארמ געדוײםגיםע,
 דאס ארויס. זיך װײזט הוים און #טעט

 דער װאו ארט געװיסען א אוין* עמעץ
 ניט װערט אן, ג/*«ט קאםפן< גרויםער

 װע־ זײן צו באדארו* עס װי געטאן אאעס
 צו םארווירפע געמאכט שטעא אוים׳ן רען
ך  בעסטע דאם און מענשען באטרעפענדע .

 אוים־ באאד שאעכטע דאס געטאן .ווערט
 אימער אבער װערט דאס ןצובעסערען.

 מיט געםיהא, ברידעראיכען א מיט געטאז
 זאך, גרויסער דער העאםען צו װאונש .א

 צװעק, דעם זיך םאר אימער ;מאבענדיג
 װאס ?אםפ^ גרויסער דער װעאכען פאר

 אגגע־ װערמ אפפער, םיעא אזוי ,פארערט
 אײנע, אדער אײנער, יעדער איז 'םיוזרט,

 דעם באהבה פקבא איז קאםיטע דער םון
 מאא, א באקוםט מען װאס *םארװאורח

 אז םעשה, בעת אםשר םיהאען זײ קאטש .
 איז עס ניט. זײ קומט פארװאורף דער

 אײגיג װי באװאונדערען צו נור נוירהאיך
 גרױסע, די אט ארבײט עס הארמאניש און

 באקאנם איז װאס מאשין’ ויואונדערבארע
 • ע ג ע ז־ש ד ״די אאס װעאט דער .צו
 האם װעאכע גןאמיטע/ םטרײק א א ר

 יעדען פון שיקזאא דעם הענד איהרע אין
סטרײק. גרויסען־

* * * 4
 נומע^ן צוױי פריהערדיגע די אץ

 אנגע־ שוין םיר האבעז ^גערעכטיגהײט״
 אר־ שװערער גרױסער, דער אויד וױזען
 תאפימע, ״אומ-אוױמאוך דער פון בײט

 פאראנטווארטאיכער זעהר דער אויױ און
 קאמיםע סעםעאםענמ דער פון ארבײט

 אבער םטרײה. דרעס או; װײסט דעם איז
 דך יואסימע, פײקעם דער מים וואס

 אויךע און קאםיטעס סינאנץ און רעאיעף
 אויך זיעען װאם קאבויטעס, אנדערע־ ידי
 סםרײה דזשענעראא נרויסע די פיז טײא א

 אזױ פינהט איז א-בײם זײער האםיםע?
 באשרײ פארדיענען זייי אויך *ח וױכםיג

ווערען. צו בען
. ־ • קאםיםע. פיקעם דיי

#ניט סרד ק'ין חײנעם פאר איז עם
u פין אויםנאגג דער דאם n r גתיסען

 פיקצט דער פון אפ םיעא הענגט סםרײק
 איעענכד האט קאמיםע דיעזע קאמימע.

 זײנען וי* ארבײט; שווערסטע די איך
אײן/ ״סײעריגג דער אין םײסמענס אם

 ״םרענםשעס/ שורה ערשטער לער איז \
 מעם אםת׳ען דעם אפט פיהאען זײ איז
 זעאטען ניט פאסירט עס מאחםה. פון

 צוזאםענשםױס אין קומעז מוזען זײ ווען
 בא• די וואס בױאגעס געדונגענע וײ מיט
 נים שעפער. זײערע ארום האאטען סעס

 םון םיטגאיעדער די אױם תומם זעאטען
 ווערען צו באםאאען קאפױםע פיקעט דער
 און גענגסטער און בויאנעס די אט פון

 אננע־ יוײן גאר נים נאטירליה אוז, דאס
 פיקעט דער אבעד טאר דאס זאך. נעהטע

 איהר צו׳טאן םון אפשרעתען נים קאמיםע
 געדיענם גוט זעהר װאאם דאס םאיכט.

 צו באםעם די פון ציעא טײוועאשע; דעם
 קאםיטע פיקעט רי סטרייק. רעם ברעכען

 זײן אימער מוז און גגם גאנץ דאס װײס
 ערג־ די אונטער אפיאו דזשאב׳/ n ״אן

אומשטענדען. םםע
 װײסם דעם אין קאםיטע םיקעט די

 א ארום םון באשטעהט םטרײק מאכצר
 דער םרויען. ארן מענער םערזאן, 150

 ברודער איז תאמיטע דער םון טשצרמאן
 וױים־סשערםאז, Mn איז ײיטאשחיז, ס.

 דער שענהאאץ, ברודער טזכמיז. ברודער
 דער תרך איז ,25 אאקאל םון סעקרעטער

 פון סעקרעםער דער םםריײן דעם םון צײט
 םיםנאיעדער די צוױשען קאמיטע. דער
 באזונדערם זיך האם קאםיסע דער םון
שמעםםער אתיטגיז^יזז _1אוי

-

 וואס וואסילעװסקי, ברידער פריעדםאן,
 נאך און ^רעםער, די אויוי אכםומ גים

 אאסאא םון ברידער און שוועםטער אײניגע
 נע־ זייערע ניט אק* געדענמ איײחנר .25

ײJ מען.  םאר־ כשר גאנץ אבעו♦ האבעז ז
װעחגן. צו דערמאנט דא ריענט
 האב איך װאם ־ פערזאנען עטאיכע די.

 באקאגטע גרט אאע זײנעד דערמאנם דא
 זײגען און 25 אאקאא םון מיטגאיעדער

 דער איז געװארעז אויםגעקאיבען אפיציזנא
 ארי קאסיםע דער אין קאםיטע. פיקעט

 פערזאן א אעבעז און אײב מיט אבער בײט
 דעם פון סיטגאיעד הײן ניט גאר איז װאס

 ברעסאא־ דזש. ברודער איז דאס אאקאא,
 שעה־ אונזער מענעדזשער.סוז דער ווער,
 ברודער .35 אאקא^ ײניאן םךעסערס נער

 אין ״טשיעף״ א’־ געװען איז ברעסיאװער
 רעד פיז קאמיטע סטרײק דזשענעראא דער

 אעצ״• אינ׳ם ױגיאן האאוקמאכער גרויסער
 ,1916 יאהר איז םםרײק, דזשענעראא טען
 א גאר פיקעטינג האכות אין האט ער און
 ברעסאאװער ברודער ערפאהרונג. סך

 טשערמאן מיט׳ן האנד אין ארבײט׳האנד
 װיטאש־ ?ררדער קאמיטע, פיהעט דער פון

 אויסגעברא־ ה^ט סטרײה דער זינט קין,
 ארבײט פדײװיאיגע גוטע, זײן און כען,
 ניט גאר איז יןאמיטע פיקעט דער אין

אפצושאצען.
 איז װי :פרעגען מסתטא וועט איהר

 מיטגאיעדער 150 די דאס מעגאיך, דאם
 װאס שעפער וױיסט אאע פיקעמען זאאען
? סטרײק אין זײנען

 קא־ פיקעט דער דאס תירוץ, דער איז
 טויזענדער פיעאעגדי היאף צו הוםען םיטע

 דער פון מיטגאיעד יערער סטרײקער.
 א — כעאמטער א ווערם קאםיטע םייןעם

 סמרײקער, אפמײאונג אן פון קאפיטאן
 פײ דער אין ארויסגעשילט װעדען װאס
די איין. קעט  דעם װײס קאמיםע פײזעם .

 פיקעטס װאוהין װײס זי פראנט; גאנצעז
 שטעהט זי אוין װערען געשיקם דארפען

 פיעאע די מים פארבינתנג אין תמיד
 סטריײ די װאו האאס, די פון משעראײט

 בא־ צו דארטען פון אום זיך געפינען קער
 איז װאס פ^קעטס צאהא גרױםע די קוםען
 זיײ שעפער׳יואס אאע םיקעטעז צו נויטיג

 קאמי• די.פײןעם אאזא, סטרײק. אין נען
 םון רײהע ערשטער דער אין אײנע איז מע

אן. האאט םטרײח דער אאנג װי קאמפח
 געזאגם אייר שלום צום דא נאך זאא
 קרםט קאמיטע פיהעט דער דאס ווערען,

 םיעאע די עאר דאנק גרױסער באזונדער א
 יע״ דעםאנםטראציעס פיקעט גראגדייעמ

 האבען װעלכע. ,םרײז, גאדו סאנטאנ ו^ז
 אױסצר שטאדט. גאנצע די אויםנערוחנרט

 שעפער די פײזעםען געוועהנציכעז חזם
 גאנץ קאמימע n זיר חאט טאנ יעדען

 דיעזע אין אויסנעצײכענמ באזונדערם
 םײזעט םמראיױרדיגע אונפאתעסאיכע,

 ךיי ווארם, אײן נױם דעסאנםםראציעס.
oyp'r לע־ גאנצע דאס אפ ד%ט תאסיםע 

; .־ סטרײק. דעם פרץ בען

ש רעלי קן די,
 מ ווארט א איצט אוז

. . ; מאםיםע.
 א םך, א איז קאםיטע רעאיעזי די ״

 קאסיםע, פיסעט די װי האענמר
 וױכ• זעהר זעחר, אויך איז ארבייט איהר

 אױ&־ די סטרײק. דעם אויםצוהאאםען םינ
 באזארמן צו איז קאםיסע דער םון נאבע

 ״אםױנישאן״ םיט ארמעע העםפםענדע די
ם אויסצוצאהלעז ^פראװיאנט/ און חנ . 

 וואס םטרײקער י1צו בענעםיט סםרײק
 ןלו נור איז עס און היאף. אין זיך נויטיגען

 אר- די סיסטעמאטיש װי כאוואונדערעז
 װי• דארםם איהר און געטאן. ווערט ביים
 דארט װערט דורכשניט איז .דאס סען,

 * טױזענד״ פערציג איבער אויסנעצאהאט
װאך. א דאאאר

 רעאיעוי דעד םון טשערמאן דער
 ברד װײס־פרעזירענ^ אונזער איז סימע

 אי! װאנדער ברודער װאנדער, הערי דער
 פון קאםיםע רעאיעף דער איז געװען אויך
 אעצםען אין ױניאן קאאוהםאכער דער

 מר 1אי 1916 אין סטרײל• דזשענעראא
 עני- סך א ארבײם דער אין דאריבער האט

 וחנד© בענעפים סםרײס די און פאהרונג,
 דעם אויף אויםנעצאהאט איצם

 געםאן איז דאס װי אופן סיםםעמאטישען
 צד. סטרײק. גרויסען יענעם אין געװארעז

 גאגץ ארבײם וואנרער ברודער םיט זאמעז
 םיגםץ טיםע,םים4ק; דער אין םאײםיג

 טשערלײדי די אםטרונסקי, ר. םים און
1 »25 אאקאל םון האמיטע םינאנץ דער םון

 רעצחסי דער פון העדקײאדערס די
 7f תאל, אראינגםאן אין זיו גמםינט קאםיטע

ל גרויםער דער פאײס. םארקס סט. 23  מ
 v n ארום באנק. רעגעאע א װי אוים זעהט
 און שםואען אויםנמשםעאט שטעהען װצנט

 שאפ״טשערצײ־ אויסגעזעצט,די זיצען עס
ד גײדע^םםר געטען קוםען זואס דיס^  ג

 זײעדן אין םםרייקער די טאר נעםיט
י שעפער.

 פאאגעגימ אוים׳ן געטאן דאס.װערם
׳ : אופן:

M דער אדער טשעראײדי שאפ די r 
 מ סיט איסט א אויס מאכט טשערםאן

 ״1שא זייער אין םטרײחער די םון נעמען
 װילמ און היאף איז זיד נויטינען וועאכע

 רא זאא און בענעפים. סםרײס כאקוםעז
 דאס ווערמן, געזאגט םארבײגעהענדיג

 בארעכטיגם איז סטדי'יקז*ר יעדער כאטש
 יד דער םון *בענעםיט םטרײק געהמען צו

 סטרײקער אזעאכע דא אבער זײנען ניאז,
 נים בענעםיט םטרײק קײן ײילעז װאס

 ראם ערקאעהרען, זײ פון םאנכע נעהמען.
 אוזן דורכקומען דערװייאע קאגען זײ

 געאם דאס וױאען ?ײ בענעםיט. סטרײק
 עטצימ־ םיט זײן זאא עם כדי נעהמען ניט

 ותלכן^ םטרײקער, יענע םאר מעהר דאאאר
 • א ב ט’ י ו נ ;ר ה ע מ זײנעז

יעחנר כםעט זײ. פון ג י ט ם ר ע ד
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 צװישצן אז רעפארטעמ, טשעראײדי שאפ
 עםאימ זיך געפינען סטרײקערינס איהחן

טיפ. דעם אט םון
 די ברענגען װאך אנםאנג פון אאזא,

 האצצ אראינגטאן אין ארײן טשעראײדיס
 סטרײקער די םיז נעמען די םיט איסטעז די

 נעזאנט ײערט נאמען יעדען אעבען און
 פטר־ אדער סינגעא איז סטרײקער חנר צו

 נאמצן דעם טראכט איסט יעדער הױראט.
 ײעלכער בײ פירמע דער פון אדרעס און
 קא־ רעאיעח די ארבײטען. סטרײקער די

 טשאק באזונדער א אויס דאן מאכט סיטע
 #סטרײ<מנר אדער סמרײקעריז יעדע םאר

 פאר־ און װאך א דאאאר 5 צו אײט סינגעא
וגאך. א דאאאד 8 צו *הײראטע

 די אן םאנגען נאכסיםאג דעסטאג
או קומען צו 'טשעראײדיס  איםכמץ זײערע נ

 אויםמד אאע זיצמז וײ טשעקט. די ׳םיט
 וױ וואנדער, ברודער און האאא אין זעצט
 גרױסאר א פון טעאער״ ״יײאיננ •דער

 פירטען די םון נעמען די אויס רופט באנק,
 זימען טשעקס םטרײח די ײעאכע פאר
 טש^- די געווארעץ. אויסגעםאכט ייטייז

 אלע פאר טשעקס די דאן באהומט אײדי
 האט זי וואס שא• bin איז סטריייקער

שמט די צוטײאט זי און אנגעגעבען,5  ט
 סטרײמא• די *םםרײקער. די צװישען

 מע16 װעסם 21 *יז טשעהם די כחונגצן5
 םאםמי וױיסט דער םיז אפים אין סטרי^1

 די קעש^םאר באקומען זײ וזאו ױניאן,
 די םון אײםצאהאוננען די משעהס.
 ״ ספעציעלצד דער אונםער צו געהט ׳משעקס

 אויױםןוו דצר ײאוא\י, מר. םיז *ױפזיכט
^ן. אינטערנעשאנאל אונזער םיז  די ית

:wױנrדסערDיפיPםשעקם, אדער ־ 'ימס״ 
 ארליגגםאן זיא אחיםגענעבצז ווערען װאס

 םון אטים אין אויםנעצאהאט ווערען האאל,
 זעאביגער דער מיט ,25 אאיןאא

 םאדעתצר א איז װי מעסימן^ט,
 ״אילאיס©״ ווערם םערםיםיהײט דער
w דער k\ פאר w sm איז עס 

דאס און נעװארען סאכט
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_ פת שע&עו סלאוה יוניאן
 אר־ טדס ווהײם די &יז םםרײק דזןר .

 אײז באױז אאם איז 62 לאהאל
 דעי אױם אורמײלענדמ אבעי צײם,

 אויפגעטאן שױז דארט אי? יואס ;יים,
זאנעז. דרײסם גאנץ םען קעז

 לאנג גימ וועט ססריײן חגר אויך
נעמיערעז.

 דעם אין ערשײנונג פחןהאיכע א
 אדונ־ ײיממ עס וואס דאס, איז סםריײן

W צו טרײד. דעם איז שעפער םיעאע 
 גע־ נים םריהער האט ױגי#ן די וועאכע *

 זיר צייגט דערבײ און צויוומעז. קמנם
 פענע־ דער שאר, ס. ברודער וױ ארױס.
 איבער. או:ז גיט ױגיאן, דער םון דזשער

 די דאס נעטאיך זאך, םערקוױרדמע א
ר דיעזע פון בתים געאי מ ן  גע־ זייגעז ס
 סעטאעז קומען צו בא^ד ערשטע די װאן
 זאגט — האבעז. זײ ױניאז. דער כױם

 ער־ גיט גאר הפנים — *טאר, ברודער
 כײט זאאעז ש^אפעז זײערע דאט װארט,

 דערזעהע:* און רעבעלען, װערעז םאא א
 זײ זיינען שאם. טױטען פוסמזוז, דעם דיג

 האבען זײ !געװארעז ערשסױנט אײנםאןי
 די און מאבם די באגריפמז םאמענטאן

 גאייד האבזןן זײ ;ױניאז דער םון וןראםט
 ניט דא זײ װעט זאך הײן אז א״גגעועהן.

 די גערחןן דעריבער זיינען זײ און חעאםמז
 ײגיאז. דער כיים סעטאעז קומען צו *רשטע
 הא^עז שעפער *זעאבע דבעציג אעער

 *44 א נאכגעבענדיג געסעטעיט, שױן
 אי« העכערונג א ארבייטס־װאר, עםונדי^ע

 ײנ־ דער םון אנערקענוגג און שכירות די
צד* דורכדעט טױז האט ױניאז די י«ן.

 די מיטגאיעדער. גײמ סך א געמראגעז י
i די אט םון נזיידאער m r/ די פון װי 
m niK .פזן סיטגאיןןדעד װעדע; ^ופעי 

 אר־ צררײן גאהעז זײ אײדער ױניאז חןר
 ארן סאפ. געסעםעאטען א א*ן נײטען

גערז. גאנץ דאס םועז ױי•
 באטעי־ צו דא איז סטרײק חןם ׳איז

m נעטאיןי, קױישײנוגג, םרעהאיכע א נאך 
w n שעפער, די םון מײדאעך די װאס 
 גאר ױניאן דער מיט םריהער חאכעז װאס
 ער־ חןר םוז דינעז #טאז צו געהאם טם

 ארונטער דינעז זיי װאס מינוט, אםער
 אוז אקטײו זעהר געװארעז #סטרײק אין

tjne סך א ױניאז דעד או; םטרײק םאר׳ן 
 גע־ ptm גרעסםעז טיט׳ן ארכײט. ווסע
 טועז זײ פיקעט־א״ז, דער אין ךײ חצן

 די אפצו״פטעאעז קענעז זײ װאס אאעס
 באג״יס* זעהר זײנעז אה נמעב^שעםער

ט ר  ײניאן. דער און סטרײר, םאר׳ן מ
צײם. דער צײנעז א וױרקאיר איז דאס

 שעפער, אסס׳ז די אנבאאאגכט װאס /
 איז עס ׳ אפגעיעדט. גאר עױן. דאך איז

 א אױף אםיאו סהעב א דארט דסא
 ארום אויפען בןוטעס אסס׳ז די !דםואה

m געי-תז דינע; ״זײ כײז. פאר׳סם׳טע 
— ״טאר, ברדדער זאגט ~ גענוג״ גאר״ט

 סטרײק, א רופעז װעט ױניא; די ווען אז
 דעם פאאגעז ניס ארבײטעד די װעאעז

 האבצז הפנים, סטך, דעש אױף און דוןי
 באיײ זאא אאעס ױיאעז זײ א? געזאגם, ײ1

 זײ האבעז טיר ױעז אאטעז, בײם נען
פאדעדונגעז.״ אונזעדע ארויסגעשטעאם

!אאםעז בײם. באײבעז אאעס זאא ׳יע
 די םאר איז דאס כאראהטעריסטיש אי ־

 םיז ישקאאפעדטרייבער און אונםערדריקער
אסס׳ן דער םין באסעס די !צײטעז ןאע

 עם אז באישײנפעראיר. איצט שײז זעהען
 די ;אאטען ביים אאע& באייבפז ניט ורעם

 הא־ באאד וועאעז ארבײטער גידס װהײט
 בא* נײע די אינתםטריע זייער איז כען

 אינטערנעישאנאא אונזער וואם דיגגינגען.
 אאע איז אײנצופיהרען עגכדטאאסזה איז

 גאר־ אײדיעס גאנצזןר דער פו: צוױיגען
 װהײכד גאנצע די אינדוסטריע. מענט
 בוכ־ איז יארק גױ אין אינדוםםריע גודם

 ווהײנד די און םאראאיזירמ שטעבאיך
 שויז װײםען מאנופעהנדשורערם גרדס

 באײ־ ניט וועט עם אז בורשםיכרט. איצט
 האבען זײ װי אאטעז, בײם אאעס בען

 מױ זיר ײעאעז זיי אױך געװאאם. דאס
!נײע דאס צו צוגעוואריגעז זען

 איז םטרײק גודס װהײט דער אאזא.
 איז זיד געפינט און אעבעדיגער גאנץ א
צ^טאנד. גוטען זעהר א

 םון טענעדזשער דער יטאר, ס. ברודער
 דער םון ט״טערמאז דער איז ױניאז, ,דער

 האט ער און קאטיטע סטרײק דדשענעראאי
 גאנצעז דעם אױפזי^ט זיין אוגטער
 איז ארבײט ער נאטיראיןי סמרײק.

 בעאמטע דז״טענעראא די מיט הארטאניע
 שטעהט און אינטערנעיטאנאא אונזער םוז

 אינטערנע* פים׳ז םארבינדונג אין איפער
אפיס. ^אגאא
 זייעץ, אוז.ם. דיײױס %װ ברידער די
 פריע־ םון צײט אין פיטהעאםער עאר׳ס

 םיהרען צו פיט סד א איצט העאםעז ידע:
 דער *יז דײװיס ברודער סטרײק. דעם

 און קאפיטע פיקעט דער פון נדטערפאז
 דער םון כדשערמאז דער איז זייעץ ברודער

 בײדע דיעזע און האפיטע, סעםעאפענם
 טאג ער^ןטעז דעם פרן ״ײנעז האפיטעכ

 געזוארעז םארװארפען גאײר םמרײה פון
 סעטעאםענט־הא* די ארבײט. סןי א פיט

בראדוױי דעם אין ויך געפינט פיםע
 םיט* א גרעהיז, ס. האםעא. סענטראא

 אא־ דעם םון עהזעיווטױוע דער םון גאיעד
 האא דער פון נדשערפאן דער איז .62 קאא

 אנ־ די פון ט״שעראײט די אויך קאפיטע.
 פון פיטגאיעדער זײנעז יןאפיטעס דערמ
. באארד עקזעקוטײו ?ײער

 דאס זאגען, צו איבעריג איז עס
 איבער־ זעהר די אים״שי^ פאאי ^ױעסמער

 טוט .62 אאהאא פיז סעקרעטערין געבענע
 דעם העאפעז צו נאר קעז זי װאס אאעס

םטרײק.
 סטרײ? גודס װהײט דער קורץ,

 בע־ סר א !גוט אויסגעצײכענט עהט5ש
 אפסיפיסטען נרעסטע די אפיאו װי סער
 אויט אוז ערװארט. האבען ײניאז דער אין

 ניט סטרײק דעד זיד ו.תט םפנים אאע
 באסעם אינדעפענדענט די ציהעז. אאנג

 און אפגעסעטעאט זײן אאע באאד ױעאעז
 נאכלןומעז. פוזעז װעאעז באסעס אסס׳ן די

סך א דא טרײד דעם אץ איצם איז עם
 קענען ניט פשוט וועאעז זײ אוז ארבײט

 אזא פאראירעז צו נסױן דעם בײ׳שטעהז
סיזא;. גוטעז

 י1אוי אאד א אויח אאזא. געהט. עס
םראנטען. אינטערנע״שאנאא אונזערע אאע

חןםארטער. סטעח א

 איסט די דרװןען אז דא םאנגעז םיר
 הא־ ארבי^טער די וועאכע איז מעפער׳ פוז
 דאאאר 5 דעם אײנגעצאהאט שוין בען

םוא. איג טעקס
 די אז זאגען. צו הנאה אונז םזט עס

 * 1ים געוועז זײנען ^ןעפער אויסגערעבן^גטע
 די♦ »טאנעז5םאח האבעז .װאס עחשטע די

 בא־ו גרויס םיט און דערםון װיכטיגחיים
 ;וואס קאאוקםאכער די האבעז גײסטערוננ

 אײנ״ טעהם דעם שעםער די איז ארבײטעז
געצאהאט.

 זיך וועאען מאנאט דעם פון ענדע אין
 מיט האגפעחןנצען די אנפאנגען םיאײכט

 אינ־ האאוק רער םון ארבײטס־געבער די
 און אגריממגט. נײעם א .פאר דוסטריע

 םױ טעקס 5.00 דער װעט דאםאאס כיז
 װע־ באצאהאט פיטגאיעד יעדען פון זען

: • רעז•
 דורכגע־ ̂שוין האט ?אאוהמאכער דער

 איז קאםןי יעדער קעמפםע. פיעאע פאכט
 סױ דאס געאד. פיעא מיטײפארבונח$ן

 האבעז. זינען אין מאכערpאאוp די זען
 פאדערונגען די געװינען וױאען זײ װען

׳טטעאען. צו טpנrז ױניאן די װאס
 מיר ?ענען פאאץ אין מאנגעא צואיעב

 שעפער אאע נומער דעם אין דרוהען ניט
 א אאם אויסגעצײכענט זיך האבען װאס

 נע־ די ?ןאם. ױניאן פראצעגט הונדערט
 םארט״ וועאען שעפער איבריגע די פון מען

 נומער נע?סטען דעם אין װערען נעזעצט
/ ״נערעכטיג?ײט."

אײ־ אז איהר װיאט נדטעראײטע. ̂שאם
 עהרען דעם ?ריגעז זאאען שעפער ערע

זא־ ^טעפער אײערע אז זעהט ? מעדאא

 דעם אען
צענט.

פרא־ הונדערט גאנצע סpטע

:שעפער אסאסיאײשאן
 עװ. טעדיסאז 105 זא?ם, און אםםטערדאם

 סט. טע33 װ. 20 ?א.. אוז שװארנה א.
 םט. טע31 װ. 12 ?אײן. און אינ?ער
סט. טע32 א. 38 עיז, און םאבער

 עײ• םינםטע 303 םטראסםאן, און מעדאװ
 עװ. מעדיסאן 105 ראםאפארט, דזשײהןב

 עײ• םעדיםאז 105 מאיער, א. אי.
 עװ. םעדיסאז 136 בראם., סינגער

 עװ. פינפטע 303 באדעגשטײז, אי.
סט. םע26 װ. 151 מײערס, און בארנשטײן

שעפער ןןנדענם6אינדע
 סט. טע25 װ. 138 בײנדער, און הײםאן

 עוג םעדיסאז. 112 באום, און סאאאמאן
 ט#־סט.33 א. 30 ?אהעז, דזשאזעף.ה.

 עסט. ט28 וו. 143 האוט/ און נודעאםאן
 סט. טע17 א. 16 אעסער. און פעכטער

 סט. טע17 װ.־ 12 דיר, םא?ס
 סט. טע17 װ. 134 ?א.. סטײא אדוחןנס

 סט. טע24 װ. 142 ׳םיפ?ין און גאאדשטײן
סט. טע31 א. 32 עהראיה און האראװיטץ

דיםמריקט. דאון-םאון
 סט. טע8 א. 47 דװאר?ין,

 סט. טע8 א. 67 ?א.. pאאוp pיאר
 םט. טע10 א. 85 שואמאן, אוז גאאדבערג

 סט. טע10 א. 85 יארעשעװסל^
 סט. טע14 װ: 58 קא., ?אאוק אימפעריאא

 סט. טע12 א. 8 װארם, װם.
 סט. טע8 א. 45 בראס., פעראאװ
 סט. טע12 א. 40 ?א., ?אאוק נױפארט

 עװ. פערטע 79 ױש?אװיץ, און נמםאן
 סט. טע10 א. 36 שװארטץ. םךאנין

 סט. טע8 א. 41 גראס, און שוױיצער
 עװ. פערטע 65 אעצטער.
 עװ. פערטע 79 פא?ואס?י, און ?רײנער
 עװ. םערסע 79 םערבער.
 סט. טע10 א. 28 ?אאינג, און אעהרער

p'5i סט. טע10 א. 34 אײזענשטײן. און 
סט טמ10 א. 36 האן. אח גאאד^ערג

שעפער. דרעם און םקוירט
 ?א., דרעס אינטערנעשאנעא דהי

 \ סטריט. טע25 װ. 138
 סט טע23 װ. 158 וואאםאה און קאזאאװ
 סט. טע20 א. 23 טיסענבאום. אח הערשער

סט. טע24 װ. 141 יצובין, און יpבראװ׳ינס

ױפערםאכערס דער אין נאשמסעו וױכםינע
17 לאססאל ױניאו
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 אידגענר אהן אױסנעצאהאט מאסענטאז
שײעריגלױיטעז. צעאכע
 דער אדבײם אאזא. זעהט. א*הר וד

 דער כױט פעכאפזם ״ קםרייס ורויסער
 תד אלע א*ן פינ?טאיכסײט •חוסםער

 םיז אפםײאונגען אאע אין וארםסענטס,
 בא־ איז וואס פאשין. וואוגדערבארער תר

 ?א״ סםדי^ דזשעגעראא די אאס ןאנט
ודנמג

 האב האאא אראי:;םאן א*ן וייענדיג
 כא-אהםעריס־ איין כאויז באםערחט ויך

 איםא״ א םון מיספארשטעגדניפ »ישע
 גצהערט האמ זי םםרײהערין. יעגישער5'

 8 באסוסען סםרײ^• פארהײראכח
 און כענעפים ססרייק וויאך א ואלאר
 יואה א דאאאר 5 באקומעז לױם פעגעא

n כאראאנגט האט און ^ארהײראם איו 
I האם וי וואס 5 די אנשטאם דאאאה

גאקומעז.
i האם זי ןװ פראנע דער אויןי «  k, 

eyn אז געקנטפערם זי'V. ,ז«גמ«י, «»מר 
 םיגד » איז ער ססריײמר. » אױד איו

• ױני»;. אאקאא. אנדער אן פון
 ברודער א־הר vt זאגם — ותאא

in  — ijrw rtT אויר דאו ער גאקיסם 
ir. זייז פין נענעםים נאא־ייח sv

n v, ר ער*ימוכךער פתדי

 איז פען װאס דרעפאר באויז גים וואד
 םארהײראטע די םאא אין נור םארהײראם,

 םאםיאיע א באזארגען צו האט פעיזאן
 ארביײ איהר.פאצ אין וױ אזײ דאס און
 ווערט מאן, איהר אי זי, אי ביידע. םעז

 ״סיגגעא״ פאר םאררעמגנט ‘דעריבער זי
 דאאאר 5 צו באויז בארעכםיגט איז און

 מיט געװעז צוםריעדעז איז זי װאך. א
 דא־ 5 דעם גענופען ארן ערהאערונג דער
 זיך פריוזער האט זי וועאכען שםיח, אאר

נעהםען. צו ענםזאנם
 םיר װיאען דעם. יחןגעז רעדעגדיג

 מא־ אױפםערסזאם וועגס אײן אי; שוין
 שע־ װײסט די םון םשעראיודיס די כען
 דאס סטרײ?. אין נאך וײנעז וואס פער

̂ן י;יסטעז די. אױסםאכען בײם  פאר
 איםער זײ זאאעז בענעפיט, םםרײה
 וואס פרױ די צי אױםגעםיגעז, םדיתז

 ניט האט םארהײראט, אאס אז זןך גים
 םיט גאײד ארבײט וועאכער #כיאן א

 דארוי אזעאכען. םאצ, יעדען אין איהר.
 זי דאס עדחאערען, סםרײהערין דעד סעז
 א דאצאר 5 צו באויז בארעכםיגם איו

 איז זי כאמש גענעםיס, םםרײס יי»ד
 דארפעז ײאד א דאצאר 8 םארהײראנ^

 וועא״ סםרײהמרינס, די בצויז באיןומן
פ^ *סופארטער* די וײגען.אצײן כא

 אנגענומען װאך אמצטע- 'האבען מיר
 וועגען באשאיםע װיכטיגע העכסט צװײ

ריידען.- דא װעאען מיר װעאמ
 װעגען איז באשאוס ערשטער דער

 צאה־ צו פארנאכאעסיגען װאס מעמבערם
 איײ שוין האבען מיר דױם. זײערע אען

 װעגען גערעדט און געשריבען מאא ניגע
 בעאמטע׳ די װאס ענערגיע און צײט די

 אויח אװע?געבען דארםען ױניאן דער פון
. ס צ א ר ם נ א ?

 אזוי אװע? שוין זײנען סאנטראאס די
 די געװארען כםעט איז דאם אז װײט

 ױניאן. דער אין ארבײט וױכטיגע העכסט
 זיך טראגט אײדזשענט ביזנעס יעדער
 קעשע־ די אין מגיאות אאנגע םיט ארום
 האנטראא־באײנקס. די זײנען .דאס געם.

םארטיג. און ?אנםראאירט ער
 אויב םראגע: די אבער זיך שטעאט

 סײ דױס די באצאהאען מעמבערס די
 נאך איז צייט, איז ניט אויב סײ, וױ

 געהט אײדזשענט ביזנעס דער וױ דעם
 װאס הײנט ־— קאנטראאירען, ארויןי
 גאנ־ אין מעמבער דעם דאס זיך אוינט
 מען אז בעסער שויז דאר איז צעז?

 האנטראאם אהן אאײן. דױס די כאצאהאט
 אײדזשענש ביזנעס דעם בעסעי אאזעז איז

 טאז, דארח ער װאס ארבײט. זײן טאן
 אעבען א מאכען זאא מעז אז זעהן װי —
 ױניאךחאנדישאנס און שעפער n אין

װ.? א. א. אוםעטום, הערשען זאאעז
 אזוי װי ערםאהרונג םון וױיסעז םיר

 אײ־ זיך. מנטײיקעאט נעשיכטע גאנצע די
 נאכאעסיג. נאטור דער פון זײנעז ניגע

 איך סום :פאאיסי דער אין גאויבעז זײ
 דערײײאע מארגען. איך הום הײנם. ניט

 און אויסגעמאכט ביכאעך זײערע ווערעז
 ,אמא* זײער צו צוריק זײ ברײנגען צו אום

 אוי&ער־ שוין זיך פאדערט ןאאנץ. איגען
 א (סטעסםס אויפפאסונג נעװעהנאיכע

 אנ־ אן שוין זיך ענטוױחעאט דאן סך).
 6*5 א םען נעמט וואו פראבאעם: דער

 ציײ געםערע אויןי מעז װארם ? דאאער
 מען וחןט םיזאן דער הוםעז ס׳ותט םעז.

 קאײבם חוםט סעזאן דער ביז באןואהצען.
 היינם דאצאר, 6־5 א גאך אן שוין ויך
 םאר־ אזא םארנמען ?יך דאם סען סע\ װי

10 *זגיאן חנד אין איתקצואײנען ג«גיגאן

 אין גאויבען צו אן מען פאנגט דאאאר.
 װעט אײדזשענ^ ביוגעס דער — נסים.

 ער װעט טאמער ארן שאפ, אין קוטען ניט
 און פארזעהן. איהם ער װעט ?ומען, יא

 װעט םארזעהן, ניט איהם ער װעט טאמער
 ״יע־ אין ביכעא דעם ה$ט ער זאגעז ער

 בי־ דעם םאראארען האט ער סוט, נעם״
 די אדער געארבײט. ניט האט ער כעא.

 צו אויםגעהערט איהם בײ זיך האם בהמה
וג א. א. מעא?ען

זעאטען, זעהר אבער זיך טרעםען נסים
־ דער אז איז רעזואטאט דער און ו ר נ  

 און סוף. כא סוף באצאהאען מוז ר ע ד
 ? דעם םון ברודער גוטער דער האט װאס

 האאט מען שאנדע. מיט באצאהאט ער
 שאעפט מען ל^נטראאירען, אײן אין איהם
 מען אאזט הײנט אהין. און אהער איהם
 ען ביז ניט, מארגעז ארבײטען. איהם
גאײך. אײטען מיש װערט

 גע־ עס װאו שאפ א אין נאטיראיו.
 צאדר אאנגזאמע צװיײדרײ א זיך םינען
 גאנ־ דער דערװײא שוין צאהאט אערס
 צו ניט ^אײכט איד א ניט. שאפ צער

 פאר ניט. צאהאען אנדערע װעז צאהאען
 דאם איז שעהן? דאס איז װאס?

? ביזנעסמעסיג
 צושטאנד אזא האבען ניט װיאען מיר

 עם אז גאויבען מיר ױניאן. .דער אין
 מעז אז אײט, ײניאז םאר פאסיג ניט איז
 טאמיר ?אנטראאירען. דארפען זײ זאא

 א אהן באנ? אונטערן אײנער פאהרט
 מעמבער יעדער אז װיאען מיר ביאיעט.

 —־ האנטראאער אייגענער זײן זײז זאא
װײניגער. ניט און מעהר ניט

 אז באשאאסען דערפאר האבען מיר
 םארנאכאעסי־ װעט װאס מעםבער יעדער

 רעגעאמעסיג דױס זײנע צאהאען צו גען
 זײז שואדיג צו עראויבען זיך װעט און

 אױטאפאטיש װעט װאכען. 26 װי מעהר
 אזעא־ צא?אא. םון װערעז אויסגעשאאסעז

 באצאהאען מוזען וועאען מעםבערס כע
 זיײ אאע אין נעאד אײנטריטס ע י י נ

 אר־ װעאען װעאעז זײ אויב שוצדען ערע
 פאר־ זײן און שאפ ױניאן א אין כײטען

אײס. ױניאן אאס חגכענט
pH ארײן ’ מרעם־ , געזעץ ׳״יעועג

pH אויו ושלנפ , י
י - - -
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כעדריק. ראזע םיז

 8 אפ המלםען פתיען לע8ר«דיק
יארק; נװ אין קאנווענשאן

 חאט אװענד םרײטאג פאראכטאגען
 סט., טע57 וועסם 163 קאצים׳ס, אין זיך
 יעהרציכע צװײטע די געעםענט יארה, נױ

 אינטער־ ״װאוםענס דער םון האנווענשאן
 םון פארזיץ אונטער׳ן ציעג״ נעשאנאא
 ציעג. םון טשערמאז איסטמען, קריםטעא

 איז קאנװענשאן חןר םיט פארבינדונג אין
 זעאבען אינ׳ם מערץ, טען1 דעם שבת,

 א געװארען אפגעהאאטען אױך פאאטץ,
 װעאכער קאנגרעס׳/ פרײהײטס ״פרויען

 װיכ־ םיעאע די םיט באשעפטיגמ זיך האט
 םרויען־ הײנטיגען םונ׳ם פראבאעמעז טיגע

 םרײ־ םאר ?אמפח זײער פון און אעבען
 האנ־ אויפ׳ז הויפט־פראבאעםען די הײט.
 ״אינ־ ״ערציהונג״, :געװען זײנען גרעס

 ״רעגיע* און םאמיאיע״ ״די דוסטריע׳/
 נעהמען פונ?טעז םיער דאזיגע די רונל/
 זײנען װאס םראוגען אאע כמעט ארום
 םאר ביאדונג מאדערנע םרוי. דער נוגע

 געאעגענהײטען ־ פראםעסיאנס מײדלאך,
 טרײד־ױניאנס, די אין םרויעז םרויען, םאר

 דער םרויעךארבײטער, אונארגאניזירטע
 אונםאר־ די נעגער־פרויען. די םון קאמיח

 סינד, אונגעזעצאיכע דאס מ<מער, הײראטע
 דאס יגט און הײראט ?אנטראא. נעבורט

 םאר־ דער םון אונאפהענגיג?ײט און רעכט
 ?יכעץ. ?אמוניסטישע םרוי, הײראטער

 מא־ אונטערנעהמוננען, ?אאפעראטױוע
 הויז־ דער אין אויםבעסערונגען דערנע

 פארשידענע אאע די אט —־ וױרטשאפט,
 קאאא־ דער םון טײא א נאר זײנען םראגען
 םרויען־פראגעז, װיכטיגע צאהא. טאאער

^אגנדעפ״ דעד זואם
 בא־ פאר אנגעטער?ט זיך םאר האט

 ?אנגרעס דעם װיםיעא אויף טראנטונג.
 אײזען צו םהאגען דאזיגע די געאונגעז איז
 די אבער זאגען. צו םריה נאד איצט איז

 םראגען די אט םון וױכטע?ײט גרויסע
 די װעאכען מיט ערנסט טיעםער דער איז

 באהאנ־ פראגען די האבען דעאעגאט?עס
 אונגעהײ־ אן ?אנגרעס דעם גיבעז דעאט

באדײטונג. ערע
 זײנען ?אנגרעם צום דעאעגאט?עס די
 פראםע־ פאכעז. פארשיעדענע פון םרויען
 אאיערם, װי באשעםטיגונגען. און סיעס

 טרײד אעהרער.זשורנאאיסטען. דאל^ירם,
 אבער כאא־טוערינס. אזוי און ױניאניסטעז

 צו שטרעבונג: אײן פון אאע זײנען זײ
 און םרייהײט םרױען די םאר באשמען

 םון געביעטען אאע אויןי אונאפהעננינ?ײט
און עתאנאמישען געזעאשאפםאיכען. דעם

פאציטישע^צעבעז.
 שבת׳- די אויף זײגעז װאס די צװישען

 ארויס־ ?אנגרעס דעם פון זיצונגען דיגע
 םראגע יענער אדער דער פאר געטראטען

 היגהען װאאאס דזשעסי געװען: זײנען
 אעהרערינס; ראדםאן, הענריעטא און
 םרענסיס דר. און ?עאי געטרוד דר.

 אאיער; בוירנס. עאינאר מעדיצ.; טאסטא?,
 שאו, מערי םארמער;' הובערט, דאראטהי
 זשורנא־ טשעםבעראײן. מערי אקטריסע;

 סטיױ דזשוציעט שװארטץ. נעא ציםטען;
 טערעזא שנײדערמאן, ראזע םאינטץ. אוט

 טרײד־יױ סאהן. מ. פאניא און מאא?יעא
 האט םאינן גויראי עאיזאבעטה ניאניסטען;

 פרויען- אונארגאניזירטע די פארטראטען
 נעגער־ די — בראון מיני און ;ארבײטער

פרויען.
 דעלעגאטקעס די האבען אװענט שבת

 ״דינער״ אםיציעצען אן בײ באגעגענט זיך
 טע5 רעסטאראן, עװענױ״ ״םיפט אינ׳ם

 טהעמא די סטריט. טע23 און עװענױ
 דינער דאזיגען דעם אויף רעדעס די םאר
 הויפט־רעד־ די ״רעגיעױנג׳/ געװען איז

 רענ?ין. דזשאנעט מיסס געײעז איז נערין
 ױנײ־ אינ׳ם מיטגציעד םרוי אײנציגע די

 האבען איהר חוץ האנגרעס. םטײטס טעד
 מיסם גערעדט םראגע זעצבער דער איבער

 טאכ״ צאםאלעט׳ס םענאטאר צאפאצעט,
 קא־ ביעט/ בעסי םטיװענס, דאריס טער,

 איסטמען. ?ריסטעצ און ב^צאואי רא^ײן
 אײנגעצא־ געװען זײנען ״דינער״ דעם צו

מענער. בא?אנטע מעהרערע אויך דען
לעצ־ די געװען איז נאכמיטאג זונטאג

 דא־ די האנװענשאן. דער םון זיצונג טע
 רײךגעשעםטצי־ א געװעז איז זיצונג זיגע
 יחני צןיט באשעט&^ט זיר האט און מ,

 די און םראגראם דעם פון אױסארבײטונג
 טעטיג?ײט װײטערער דער םאר פצענער

 אינטערנעשאנאצ ״װאומענס דער פון
ציעג׳/

 פוירקיינס׳ מיס באשטעטייגט אלבאני•
 דער םון מיטגלרעד פאר נאםינאציע

 קאםישאן׳/ אינדאסטריעל ״סטײט
 נאמינירען סמיט׳ם גאװערנאר מיט

 מיטגאיעד םאר פוירקינם םרענסיס מיס
 ר^ןישאך אינדאםטריעצ סטײט״ דער םין
 גוטהײסען סטײט״סענאט׳ס דעם מיט און
 אן םארבונדען איז נאמינאציע. דאזיגע די

 װעצ־ ?אפיטעליפאציטי?. אינטערעסאנט
 װערט און דערצעהצען צו כדאי ס׳איז כעס

 װער״ םאר א צוערשט, אבער געדענ?ען. צו
 און חאמישאן דאזיגער דער װעגען טער

 מיס — מיטגציעד נײעם איהר װענען
: ינסpםויר פרענסים1

11 v  —

ן ״נױ די אי #י ^ י| ח| א י
̂׳װי האמישן^ א באמיימ, נאםעז דער איז

 באשעםטיגם וואס האמיסיע, תגגיערוננס
 אױף-אויןי פאגט און םראגעעז מיט זיך
 אינדױ שםאאט׳ס אינ׳ם באדינגונגען די

 םאר־ םון. באשטעהט קאמיסיע די סטריע.
 ארבײטסגע- ארבײטער, די פון טרעטער

 דעם םון געזעצשאםט דער םון און בער
 וחד םארטרעטער אצע די בכצצ. שטאאט

 דער מיט גאװערנאר םולם באשטימט רען
 שטאאנדסענאט. דעם םון באשטעטיגונג

 אויף באשטימט װערט םארטחגטער יעדער
 םון געהאצט א באקומט און יאהר, זעקס
 איז עס יאהר. א דאצאר טויזענד אכט

 םון װאס ניט װאונדער קײן דעריבער
 אמט דער אט װערט פארטיײםאציטישענס

 אויף בײד, ״םעטער א אצס באטראכט
 בײ היכש א האט פארטײ יעדע װעצכען

 אבער. געזעצשאםט. דער פאר בעאנים. סעצ
 װיכטיגער םיעצ נאך אמט דער אט איז

 אין פארטרעטער יעדער װאס דערמיט,
 גרויסע א האט ?אמיסיע דא^גער דער
 א האבען װאס ענינים, אצע איבער דעה

 אינדוסטריע. שטאאט׳ס דעם צו שײכות
 םאראיג־ שטאר? זײנען עס װעצכער אין

 דער אי ארבײטער, דער אי טערעםירט
 אײ־ זײן פרן—יעדערער־ ארבײטסגעבער,

^ גענעם שטאנדפונ
 אנהויב אין האט סמיט גאװערנאר װען
 םונ׳ם רעגיערונג די איבערגענומען יאנואר

 םארטרע־ םונ׳ם פצאטץ דער איז שטאאט
 דא־ דער אין ארבײטםנעבער די םון טער

 דער און װא?אנט, געװען ?אמיםיע זיגער
 באשטימט אמט דעם פאר האט נאװערנאר

 דא־ דעד םאר םויר?ינס. םרענסיס מיס
 גאװער־ נײער דער איז באשטימונג זיגער

 ?אמפצימענ־ און געצויבט שטארס נאר
 םרא־ און בעסערע די םון געװארען טירט

 שטאאט דעם אין עצעםענטען גרעסיװערע
 פױרקינס מים באשטימען זײן &יז נײארק.

 אינדוסטוייעצער דעד איך סיםגליעד סאד
 ערנסטען אן געזעהן אצע האבעז לואםיסיע

 אנצױ זײט זײן םון םארזוך עחרציכען און
 ניט שטעצען רעגיערונגם אויף שטעצען

 ״דזשאב־זוכער׳/ םראםעסיאנעצע קײן
 םעחיגע נאר םארטײ־םאװאריטעז. אדער

 םױרקינס מים אז מענשען. םאםענדע און
 דאזיגען דעם םאר םאסענד און םעהיג איז

 זי ניט. ס&ס קײנעם בײ איז אמט
 באװי״ אוםן א.גלענצענדען אויוי עס האט

 אוים־ נוצליכע און גרויםע איהרע מיט זען
 ״?אנ־ דער םון בעאמטער אילם טואונגעז
 איבער ״?אמיטע ךער םון איעב׳/ סומערם

 םוץ און זיכערהײט״ געזעצשאפטס דער
 ?אמיסיע׳/ אונטערזוכונגס ^םאברי? דער

 עטציכע צעצטע די דורך ארבייט איהר
 םאר האבעז אמטען דאזיגע די אין יאהר
 צו־ און רעספע?ט דעם םארדיענט איהר

טײצ גרעסטע; ןאון בעסטע םון׳ם טרויען

דער םון8י1
 שטא געכציבען און געותן זײנען

 זיינ ארבײט איהר םיט צוםריעדען
 אינטערע ״גרויס״געשעםט נויארקער

^ םון באשטעהען װעצכע א;- ק אכרי  ם
 שאכער״ המינים און ספע?וצאנטען

 דא• די אט זײ, םאכער־אונטערנעהםער.
 םוירקינס מיס איז ״אינטערעסען׳/ זיגע

• די אויג. אין דארן א געווען חמיד  רעפא̂ו
 אײנצױ געצװאוננען זײ האט זי װאה מעז,

 געשעםכד םאברי?־און זײער אין םיהרעז
 ניט געקאסט. טײער צו זײ האט םיהרונג

 געקענם; ניט זײ האבען איהר נאבגעבען
 םאר- איהר דורך פצעגט םוירהינס םיס

 ״אונגעװינשטזד די םון עפענטציכונג
 י געשעםט־מעטאדען זײערע םוז םאקט^ון

 1א באשאםען םאבריס־באדינגונגען אדער
 וחד מײנונג, עםענטציכע אונםרײנדציכע

 שטא^ צו ביסעצ א געװען איז pm מעס
 דער אין בערען גרויסע די פאר אםילו
ביזנעס׳/ ״ביג םון װעצט

 דאזיגע. די װאס װאונדער א דען איז
 אזא אויםגעהויבען האבען ״אינטערעסען״

 גאװערגאר געגען געפיצדער א מיט גװאצד
 פוירקינס מיס םון באשטיכיונג סמיט׳ס

 אינדד ״סטײט דער איז מיטגציעד פאר
 אאײן שרײען מיט ?אמישאן״? סטריעצ
 באנױ ניט זיך ״אינטערעסען״ די האבען
 נעדונגענמ זײערע דורך האבען זײ גענט;

 . אינ׳ם ?אםםױ א אגגעהויבען משרתים
 סע• דעם דערצאזען צו ניט שטאאט-םענאט

 דאזיגער דער םון באשטעטיגונג נאט׳ס
 םענאמא• ״םרײנדציכע״ די באשטימונג.

 םיס םיט אז ציארמען, גענומען האבען רען
 די װעט טיטגציעד א אצס פוירקינם

 (״דיםטױרבענם*) שטערונג א זײן מיסיע
 אינ־ און ביזנעס םון ענטװיקצונג דער צו

 זײ״ װעצכע אונטערנעהםונג, דוסטריעצער
 ״רוחע^ן זעהר ניט אוין אזוי חײנט נען
<אי נים אינערהויפט איז םחי א או און

kv

(W.

מ אמט. װיכםיגען אזא םאר םענד  דעם ח
 אויסגעפוגען סענאטארען די אט האבען

אז חטא: נײעם א פויר?ינס מיס אויוי
 *םים ניכד גאר הײנט איז נאסען איהר

 אין צעבען םריװאטעז איז פױר?ינם״;
 וױצסאן/ םאוצ ״מיסעם גאר בסך־הכצ זי

 שוץ סען געזאגט, מישטײנס װאס. און
 ת — גע׳טענה׳עט זײ האגען — זײן

 מים זיך שעהמט ײאס םרױ, א םיז טאראצ
? נאמען מאן׳ס איהר

 גװאלחנן איז טענווז אצע די אבער
 נעבאך זײנעז סענאטארען םרומע די פון

 וױנט• אוים׳ן ארויסגעװארםען נעװען
 דעם איז נאמינאציע פױר?ינס' מיס
 כא• סענאט אונזער אין פעברואר טען18

 מד שטימען 34 מיט געװארען שטעטיגט
 ״ פארטגזד און בעסערער דער און ,16 גען

 גראטולימן-י- יאדק נױ פון מײ.צ שריטענער
גא- אונזער ױועלכען םא זיענ. א מים זיך

̂כער פונ׳ם כילדער סטרײה וױיסםמ
לייעבערמאן^ עליאס פון:

ט ױנגערםאן א פעטענט. » ז̂ו
 זיין נעבען שפאצירט ױנגערמאן דער

 האט באס דער פארזארגט. ערנסט. שאפ
 ױנגער־ דער ס?עבס. דרײ ארויפגענומע^

 ערנ־ זעהר א איז וױסעז, איהר מוזט מא̂ן
 עס־ אמת אן ער, גצויבט האט. ער טער.

 װעצכע אירגענד און געשכיא?. טעטישען
 געפידר זײנע אויף דרי?ט ײאואגאריסעם

נשמה. און לען
 סקעבס דרײ האט באס דער װאס דאס

Pמיט אז װײסט ער װעניג. איהם ימערט 
 נאר מאכען. ניט ארכײט זײן ער װעט זײ

 אזעצ־ געםינען זיך זאצען װארום סטײטש.
 ניט זאצען װאס נשמות, עצהאםטעpע כע

 װי פונ?ט איז nypo א אז פארשטעהן,
 טאג אײן עס נוצט מען הושענה:, א

 אםגעשאאגענע אן עס װערט נאכהער און
ארויס. זי װארפט מען איז הושענה

ױנגענמאן. דעם .יע ?ימערט עס ײאס
 ניט ארבײטער די זאאען װארום — איז
 אזוי זיך זאאען און ?אאסענבאװאוסט זײז

 געהן דארםעז זאאען זײ אז ערנידריגעז
 בא־ ארבײט דער צו און ארבײט דער פיז

 טריפה. אדער כשרה. באםס, מיט גאײט
װארום? סטײטש,

נע־ ױנגערמאן דער אזוי שפאצירט
 פארנע־ געדאנ?ען ערנסטע איז בעז
:מח זײן מען

 דער אין םאיהען מענשען ״סטײטש,׳
 װא־ אונםער שװיממן *מענשען אופטעז,״

 דראטאאזען דורך רעדען םעגשען סער״.
 װע־ װאונדער איבער וואונדער טעאענראױ,

 און צײטעז, הײנטינע אין אפגעטאן יעז
 עהנאי־ עםיןס טאן ניט םעז קעז װאױם

? פון פאך איז כעס ײ^-יי סטר

 א פון שטימונג די הריגט ער אדערען.
 ענטרע?ט פאוצאונג האט װאס מעדטען,

 בא־ נאטור. דער םון ?ראפט געהײמע א
 אדערען זײנע אין שטראמט גײסטערונג

 בעאכד א װײטעז םון דערזעהענדיג און
 האסטיג ער איז ױניאן דער םון טעז

געזאגט: און צוגעאאםען איהם צו
מי־ אײן דא איז עס — עם. האב איך

 מוז מען זײ. פון װערען צו פטור טעא
 ניט זאאען זײ אז פעטענט קריגעעא עפעס
 װאס זאך מין אזא עפעס ם?עבען, קענען

 דער צו געוזן אאזען׳ ניט פשוט זײ זאא
 איז עס פארשטעהט? איהר ארבײט.

 ערפינדונגען, מיט װעאט א עפעם דאך
 פשוט׳ע אזא מען זאא װאס פאר הײנט

̂ץ ניט• זאך  מיך, פאאגט ? ערפינדען קענ
זאך. דער אין ארײן זיך טראכט

 געשםרעך דער װאס מיט װיים, װער
 פאאיס״ גראבער א װען ענדיגען זיך װאאט

 ניט װאאט שטימע באסאווער א מימ מאז
מארטש־אן, :איפען די דורך ארױסגעזיפט

----------- מארטש־אן.
באלשעוױק. דער פיםצפעטריצן

 ע̂ר איז דעמא?ראט היציגען א *םון
 האאבעו^ אײן אין באאשעוויה א געװארען

 אט אײן. פי?עט אויפ׳ן סא?י איז שעה,
 םריהער א נאר פאסירט. האט דאס װי
םיטצפעטרי?. װעגען װארט א

 א און םרײד בײם ?אטער א איז ער
 ניט װײםט ער יאהרעז. םון מאן ױניאן

 האט פאיאריטעט די ?ונצען; הײנע םון
 מען סטרימןט *— םטדײקען באשלאםען

 — סטרײ?ט מען אז און דאטם־אא. און
פי?עט מען אז און פיהעטען. מען מוז

I — נוס םען פוז yp'fi^ .װ. ז. א
וײן דעםאקראט. א ער איז פאאיטיש • י זײגע אין האסטיג אויפט באום די

 איז ער ראט,pדעםא א געײען איז טאטע
 געהאםט האט און דעמאהראט א געװען

 דע־ א םארבאײבען צו יאהרען זײנע אלע
מאהראט.

 אײן פי?עט אוים׳ן אזוי שפאצירענדי;
 פא־ א אאנדסמאן. זײן איהם האט —

 נו באהאנדעאט. עדעא אזוי ניט איסמאן,
 װאס נאר איהם. אויח ברוגז ער איז

 פאאיטישע זײנע טאךמיט צו עס האט
? 'אנשויאונגען

אאנדס־ זײנע װאס פארדריסט איהם
 .c^yp'B די שםויסען און שטזפען אײט

 ער עס. טוען זײ װארום םארשטעהט ער
 םון באדײסונג םואע די יעצט באנעמט

 — שמירט פען אז שפריכװארט, דעם
 ער פארבאײבט דאך נאר מען, םאהרט

גאײכגיאטיג. םארהעאטגיסמעסיג
 דער צו אבער סטריקטלוײט זײז
 דער־ שטאר? האט אײן, םיהעט

 גענױ האט ער און זײךבאאאבאס עסעז
 דערנעהמען צו װי מיטאען זוכעז מען

 געאעגענ־ יעדער בײ אעבער. דעם איהם
 םיט׳ן פאאיסמאן צום ער טייטעאט הײט

 ער האט אעצטענס איהם. אויף פינגער
 באאשע־ :נאמען מיט׳ן גע?רוינט איהם
 ניט שוין פיטצפעטריק האט דאס װיק.

 דע־ כשר׳ער אזא ׳ער אײדעץ. נעקענט
 א געװארען אמאא מיט איז ראט,pמא

 באאד און !באאײדיגונג אזא באאשעװיה,
 אתומענט אן איז ארײן דערםאר ער איז
באאעבאס. זײן מיט

 געזוכט באויז דאם האט אעצטער דער
 םיטצפעטריק איז באפעהא זײן אויןי און

געװארען. ארעסטירט
 םטיײ אין םארגעקומען איז עס װאס

 וױכ• גיט איז האורט אין און הױז שאן
 םיםצפעט־ אייז ארויםגעהענדיג נאר טיג,
 בא־ און אויםגערענט שטארס נעװען רי?

 ער האט חברים זיינע מיט זיך נעגענדיג
:ער?אערט

 באאשעװיזם איז דאט אין* באיס, ~־
באאשעװיק. איי עם אי —

;יגגס? די קאסטען װיפיעל
 מאונט־ווערנאן פון גערעכטיג^ט די

 שװערער א אן אנגעשטױסען זיך האט
 גערעכטיגמײם, די זי. נעמאיר, פראבלעם.

 געמחט האט עס, הײסט דזשאדזש דער
 װאם עגגס די קאםטען וױפיעא ענטשײדען

 םאר געשיםט האבען׳ מײדאעך צװײ
<ז| ברעקפעסט.

 םך ?אארער, זאך די כיאכען צו אום
 פאאגענדעס: דערצעהאען אײך מיר זען

 װײס• און גראס פון ערינסpסטרײ צוױי
 םאונט־ אין געװארען ארעסטירט זײנען

 :געװען איז זײ געגען אאגעP די װערנאן.
 געקויםס האבען זיי אז נעמאי־ך געשאעג,

 אאננ, שוין זיר האבען װעאכע אײער. צװײ
 חון מרס. טוטער זײער פון געשײדט לאנג

 זײ האבען אײער צווײ די מיט אז און
סטרײ?־ברעכער. א געװען מכבד יאקבי
נע׳טענה׳ס, האבען סטרײקערינס די

 אייער, צווײ גע^ייסט עpטא האבען זײ אז
 סענט 8 באצאהלט האבען זײ װעלכע פאר

 זײ האט טאן גראסערי דער אז שטי?. א
 ערשמ םריש. זײנעץ זײ אז םארזיכערט

 גע• עם האבען זײ אז אדױס. הון דער םון
 נאר ברעהפעםט. אױף זיך םאר קויםט

 בא• זײ איז סטרייי?־ברעכער דער װי אזוי
 4נימ,שםא$< עגגם פרישע די זײנען םאלעז,
 חא• און דרוק דעם װידערצושטעהן געװען

צושועטשט. זיך בען
 מאונט־ווערנאן פון גערעכטיגהייט די

 א נאך .פארטראכט. שטארק זיך האט
 גערעכמיגקײט די האט באראטונג לאנגער

 גע- טאסע חאבען עגגס די; :ענטשיעדען
 שאע• םון קלאגע די געאד, גוטע האסט
 שטע- אויזי װעיען םארביםעז זאא גערײ

 סטרײקערינס די נאר ארדנונג, די רען
 סו טעג 30 קריגען םאל יעדען אין זאלען

 סי ררײםיג אין און אורטײל פענדעד
 םון ארױסםאהרען זײ זאאען צײט

ײערנאזי
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.Enemy Act
M * העלדעז״ לױבענםווערםע

 אמערײ אן באעה, װאקער עאיזאמגט 1
 װעאכע רױטעךקרײץ, פון נױרס קאנער

 םיז צוריקגעקעהרט אאנג ניט זיך וואם
י  בוך א אנגעשריבען האט ש^אכטםעאד, י

 (האס־ העאדעז״ ״האספיטאא נאמען פיס׳ן
 סקריב־ פון ארױסגעגעבען היראס, יפיטעא
 דער םון װערט בוך דעם אין נערס).

 אונ־ רײהע גאנצע א געגעבען שרײבערין
 אוץ פאקטעז אינטערעסאנטע געהויער
איבעראעבונ־ און אעבען דעם פון ביאדער

 קריעגס־האס־ די אין נױרסעס די םון גען
 בוך, דעם איבעראייענענדיג •יטעאער.

 נוירס א זיין צו אז יטאוס, צום מען הוםט
 רא־ זעהר אפ״טר איז שאאכטפעאד אוים׳ן

 זיכער אבער אינטערעסאנט, און סאנטײט
באקװעם. ניט

 פראנצױזישען א אױף האספיטעא איין
 פאר- האט שרייבערין די װאו םראנט,
 איז נױרס, ארס כיאנאט סנ גאנצע נראכם

 בײדאעך לייכטע רייהע א פון באשמאנען
 יטנעע־באדעקםען א אויױ אױםנעשטעיט

 אין סאאדאטען פארװאונדעטע די םעאד..
 װארים געהאאטען װערען זזאספיטאא דעם

 ניט דעריבער יײדען זײ און אײגנעדעקט,
ױ\ י  נױרסעס די קעאט. פון שטארק *ו

באדי• און ארום זיך דרעהען װאס אבער,
נע־ װערען זײ — םארװאונדעטע, די נען

 שנעען םרעסם, די פון אױסגעריסען ביך ־
 דאם דורך נעהמען װעאכע רעגענס, און

 די אבער בײנער. סאמע די ביז אייב
האבען זײ ;ניט זיך באקאאגען גויוסעס

 עס באיןװעמאיכקײט. אימענער װעגען ,
 םען און ?אפ, איבער׳ן בי? ארבײט דא איז

 דורן־ זיך דערװארימען צו זיך באםיהם
 אכט קיין ניט ארבײטען זײ באװעגוננ.

גאנ־ — אםט זעהר נאר טאג, א שטונדען
זעא־ ניט מעת־אעת. אין שטונדען 24 צע

אנגעהאדעװעטע די װען אז טרעםט, טען
 (ניט בײנאכט צו שױן זיך אעגען גױרסעס -

 אויף זיך) םארשטעהט אםאא, מיט אאע
דרעמעצ, א כאפען און אפרוהען שטונדע א

 און רעגעז, א גיסען אן פאוצאונג חויבט -
 די איבערוקען אײן אין האאטען דארף סען

 פארװאונ״ און קראנקע די פיט מגםאעך
פון צוױיטען, אין פאאץ אײן םון חנטע

.r ס׳איז — און אנדערען, אין וױנסעא אײן 
יטאאפען. םיט׳ן אױס

קריעג־ די װערען עסען דעם מיט אױך
 ̂טפײז די געבאאעװעט. זעהר גיט נוױסעס

 זיך מוז מען און עסען, צום ניט אםט איז
 קוגצען םאריטײדענע באנוצען איץ קאיגעז וי

 אז אזוי, יטםײז די ״קאםאפאאדטען״ צו
 מויא אין נעהמען קאנען כאטיט זי ם׳זאא
 אעגם יטפײז די פארדײען וועגען ארײן.

שפעטער; אויף זארג די אפ שױן מען
פא־ אויך דערצו דאך דינען איבעריגענס, "׳
מיטאען. ראנען .1

 װערט געזונט אײגעגעם דעם םאר
 װי געזארגט. װעניג אאגעטײן אין דארט

 אייגענע דאס האבען זינען אין מען תען
 םיעא אזוי זיך ארום זעהט מען װען נעזונט
 קוקט כיען װען און שסערצען און ליידען

 אוי־ די אין טויט דעם מינוט יעדע אאײן ל<-."
 טירס דער םון ציעא אײנציגער דער ? גען
 פאר־ די װעהטאגעןיפון די אינדערן צו איז

 און אײנציגער איהר און וואונדעטע,
 פאר־ די זעהן צו איז פארגעגיגעז נרעסטער

בעסערען. זיך וואונדעטע
 דערצעהאט בוך פון׳ם שרײבערין די

 מערהװירדיגער דער װענען אורחא, אגב
םרײנדאיכ־ הארציגער און צערטא^כקײט

בא־ פארװאונדעטע די וועאכע םיט תייט,
 אאע און צװײטען, צום אײנער זיך וױומןן

 ניט נױרםעס. זײערע צו אויסנאהם *חן
 םיאע די יך1א זײנען אינטערעםאנט וועניג

njjrm n ,*שרײבע־ די װאס דאנלן־בריעו
 איהרע פון סך־ א םון באהומען האט דין

אציענטען.8 מװתזענע
 דעם אין באשרײבונגען אאע די םון

 םון אױך וױ היראס*, ״חאספיםאא גוך
ם וועא־ אין םאן, געמיםאיכען אײכטען, מ
איה־ ורענען דערצעהאם שרײבעוײן רי נען
 אאם איבעראעבונגען און ערפאהרונגען רע

.d t u בא־ קריעגס״האספיטעאער, די איז
 דער םראץ אז אײנדרוק, דער זיד קוםט

בכאא, קריעג םוץ ברוטאאיםעט שחגקאיכער
 דער וואם יסורים, און אײדען די רומען
עככדמענשאי־ סך א ארוים שאםט, שיייעג

 איז עס אז איז ;געםיהאעז עדעאע און מ
געםיה־ דאזיגע די העאםם װאס נױרס, די
 הריעגסמוירס די ארױםצוברענגעז. ן0ל

!העאד אױבעגםװערטער א באםת ז
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 אויפגע־ זיך, דאכט האבען, טאפעטען די םון באופען די
 פארטרעםעז די געשםײכעאט האבעז עס גמדופטעט. און באיהט

 פריזורען. ארץ היטאעך קאםישע די אין עאטער־זײדעס די םון
 די םיט געבאינצעאט האט װײהערםבאך, געבארען איזעאאט,

 אה ביאי איהר פאר מדטםעאט זיך האב איך פיר. אויח אויגען
 דיר בין איך — געזאגט, איך האב — ׳יא — געיטםײכעאט.

!איעבע די שוין איז אזוי איזעאאט, טרײ, ניט פעהר שוין
דיענס־ די און דיענער די געטראנם פיר װעגען האבען װאס

 שכא םײן אז געטראבט, און פיר אױף געקוקט האבען זײ ? םען
 פאר פארשטאנען; ניט האבען זײ געװאדען. םארדונקעאט איז

 פונקט באופען, פיט פארזײהם געװען זײנען טרעפ די װאס
 איז װאס פאר פארשטאנען ניט האבען זײ ;חתונה א צו װי

 קארךבאױ פיט הײנט אױסגעבעט טעפיך דער ציפער פײן אין
בירקען־באעטער. פים איבערפארגען און פאהן םיט פארגעץ מען,

 געעפענט איך האב אפט !הױז דאס איז פאר׳כיטופ׳ט
 אאע איבער צימערן. די איבער שפאצירט און טירען אאע

געװען איז װאס הארץ, א פיט געטראגען זיך איך האב וױנקאען
פרײהײט. און פרײד םיט םוא

פאר׳- דעם אין ;עװען איז אופט אנדערע אן גאר עפעס
הױז. כשום׳טען

 פור־ אויםרופען, זיך אין פארבארגען האט אוםט די אט
 גיכע פון רויש דעם קריצעניש, צײהן באיקעז, פעא־װערטער,

 א אופט: דער אט אין פארהאן זײגען סודות םיעא טריט.
 װיקאען װאם הענט, װערטער, פאראיעבטע געאעכטער, שטיא

 א םון קאאנג דער איפען, םון פורפור דער האאז, א ארום זיך
 דערהערסטו םיטאפאא און גארנישם װעגען טראכםט דו צונג.
 דו ;ארויס איהם שרײט אוםט די — נאפען, אײגענעם דײן

 ;איכט דאם םאראעשט װאס 4פויא א אםאא םיט רערזעהסט
 בא־ דו װען שפיגעא, א אין װי פוגקט אא״ן, זיך זעהםט

 אוםם די אױגע;. גאיקאיכע דײנע פון אױםדרוק דעם טראכסם
אפ. דיך שפיגעאט

 זי הױז. דעם אין שפאצירם זון די האט טאג גאנצען א
 םון שפאאטעז די אין פענסטער, די אין פארקאיבען זיך האט

 װײאע א אויף און אװענד דער אננעקוטעז איז עס שאאס.
 זײנען קוים גאר אפגעיטטארבען. און געײארען שטיא אאץ איז

 אױםגעאעבט וױדער אאץ האט שטערעץ און אב;ה אויפגעגאנגען
הויז. אין

אײנס, זײגערס. די געשאאגען האבען דערפעא אין אונטען
 די נמשאאגען האבען טאא אין אונטען צעהן. — דרײ צוױי,

עאף. — צװײ איינס־ זייגערס.
 די אויף הויז. איבער׳ן זיך\ורכגעטראגען האט װעוזען א
 נע־ גאאנץ א האט איכטיגעס עפעס טריט. זיך הערען טרעפ
— זיך. ארײנגעריסען טאן,

!געקופען איז אינגעבארג
אא־ און זיר סוד׳ען רוישען, פורפאעץ, גענופען האט אאץ

 אנגעהוי־ װאאט פאנטאן קאײנער א וױ ציפער. פײן אין כען
 אנדערש, ניט געאעכטעה פאר קײכע; און איעד זײן זינגען בען
 זײנען היטאען ארן םריזורען קאםישע די אין העררען אאע די

 םײז אין צוזאמעגקונפטען באיטטיפט און ראפען די פון ארויס
ציפער.

 מײז טיר.' צו געהומען אי!געבארג איז נעכט פיעאע פיעאע,
 ערװארטונג, םון שטונדען אאנגע די איז געקלאפט האט הארץ

 װי ׳א !באגעגענט הארץ פײן איהד האט םרײד װיםיעא מיט
 פונקט !צװײטען םיט׳ן אײגער געפרעהט זיך האבען םיר
 אײד^ג־ די און געזעהן, ניט יאהרען אאנגע זיך װאאטען םיר װי

פארגרעסערט. טויזענדפאך זיך האט איעבע אונזער פיז שאפט
 צונג דער באיהען, אונזערע איז געשװאומעז זײנען םיר

 די קושען צו װארפען זיר םאעגעז מיר םארהאקען, זיך פאעכט
 אםטםאא באגעגענען. זיך פיר פאעגען אזוי אט — פינגער שפיץ

 די פאר זיך נעפען באויז רעדען, ניט גארנישט מיר םאעגען
צװײטען. צום אײנער שמייכילען ^אנג און העגט

 הױ אינגעבארג םאעגט נאכט דער םון שטייצהײט דער אין
 אבװארמען גערואגט ניט האב איך װאלד. פונ׳ם םיר צו מען
זי. באגיצײטען און

 אין װאוינט זי דע,5װי א איז געציעבטע דײז גייז, נײן, —
? םארשטעהסט ־־- אװעק געהט קוטט, זי װאיצו/

 האב איך הופען, װעט זי צי געזאגט, ניט קײנפאא האם זי
 ״היינט :געזאנט זי האט טײאפאא װיסען, געדארםט ניט דאס
 םיטען־ די אנקומען פ^עגט הוים נאר קופען׳׳, ניט איו װעא

טיר. בײ געווען שוין זי איז נאכט,
אססעצ. שלאפען, געתענט ניט —

בין איך !איננעבארג טײערע ׳דאנס א דאנק, א —־
 הײנט באיק; ^עצטען דעם םון נעםראכם און געזעסען דא

 !זיך היט אינגעבארג, הארץ. םײן אנגעצונדען ער האט אוחןנד
ארעמס! םײנע אין דעחטטיקען דיך װעא איך

פאר־ און קאפ דעם םארווארםען האמ זי — !יא יא, — ״
געשטײכעאט. האבען צײחן איהרע אוינען. די םאכט

איננעבארג! זיה הים טאץ. עם וחז? איף #באםת —
 טאז כױר םים קענסט דו עם. װײםט ח איעב, דיך האב איך
 םראזע, הײז נים איז דאס אינגעבארג, װיאסם. ת וואם #אצץ
 זיך ווע* איך און םאכען באינד םיך קענסט דו באמת. נײן,
 קענסט דו ;שםײכאעז ב^ויז װעא איך — נײן באהאאגען, ניט
 נאר, װיאסם h װאם ,rte ערד, דער אין ארײנטח*טען םיך

 געםעהר־ איו איעבע מײן זיך, הים נאר םיר. מימ טאן ?ענסטו
מים און *יעבע ברענענחגר מימ םוא איז הארץ מײן ליך.

װאוט.
 אוגז שעגקט ער װאס גאט, איז גוט װי אקסעא, א, —

!גיציה אזא
 װײס #זיך ^יעבען װאס אצע, איעבט ער ענםפטר: איך

 ׳ איע״ זײ םאאכים, זײנע צו ער זאגט זעהט, אינגעבארג. דאס,
 יצויב א :זאגען םאאכים די און !צװייטען דעם אײנער בען
!יא האר, ביסטו, גוט איעבע, פון פאטער דיר, צו

פארשוױגדמ. נאכמ די םאחטװיגדט, נאכט די
נעכטיגע, די װי םארא^ער/גיכער איז נאכט הײנטיגע די

 אי־ די הײנטינע, די זוי גיכער פאראיבער וועט פארגעדיגע די
םארגעגדיגע. די װי בערמארגענדיגע

 צום אײן ןיך;הערען םיר שוױיגען. מיר פ^וידערען. מיר
 פון זינגט וואס פארק, שטיצען דעם אין פוינעא םון געזאנג

גאיק. איהר
םארגעהט... נאכט די
 הערסט דו פויגעיל? דער זינגט אהסעא, וואס, װעגען —

נאםען... דײן ארויםגעזונגען װאס גאר האט זי ? אאץ
 זאגט — אזױ םארבאײב — מיר. אויױ ט)קור אינגעבארג

אבי״ שטײכעצ — אויגען די פארמאך — אזוי פארבאייב — זי
איי״ ד״גע פון אײטדרו^ דער ודז צרדיש 'נים !אזײ ̂וט ,

 שטיא אאזט ןי — !ניט זיך באװעג אזוי, פארבאײב !גען
ט און קניע די אויף אראפ דך :מורפײ̂ן

 5שטי — דיר. אויף קויןען וױא איך אזוי, פארביצײב —
האנט. מײז איבער פינגער איהר מיט זיך פיהרט

 ^יעב האב איך אקסעא, האגד, דײן יעב5 האב איך —
םאר־ םינגער, דײנע פון גאגסא יעדען האגד, דײן פון האר יעדע

האנד. דײן גאעטען װיא איך — אזוי םארב^ײב !אזוי באײב
אויף מען הויבט שטיא אויגען.. פארמאכטע םיט זיץ איך

 — איהר. אן אן זיך ריהרען *יפעז אינגעבארג׳ס האנד, םײז
 נע״ םרײד א אדעחזן. פײנע אצע דורך דורך אויםם ציטער א

ברוסט, מײן אין רעחט^הט איגט שרײ
 דאם מארגען. דער זיך רויכערט עס םאחטװינדט, גאכט די

 איך נעבעצ. פריה־מארגען דעם אין פארשװינדט האײד העאע
ארײן. ד5װא אין זיך אאז און בײןס די נעם

שאסען. צוױי דצרהערט זיך האבקז ווא^ד איז וױיט
? הערר דערשאסען, איהר האם װאס —
נישט. גאר נישט, גאר —

זיכער, ניט איז אויג מײן געטראפען. נישט האב איך
אביםעיצ. איך ציטער דערצו

ך האב צוםעאיג גאנץ ךזי  םיט געטראפען װא^ד אין אי
 ביהס םיט׳ץ ארומשפאצירט םיר האב איר ײעץ פארגעה גראף

 זײ־ םיט צוגעגאנגען ער איז קאראיה א װי פונקט האנד. אין
 פוניחט אזוי, געגאנגען איז ער ■ הענד. באטבעלדיגע אאנגע נע
ערד♦ דער אויףז געזוכט װאס װאאט ער ץוי

באשע־ מאדנע ס׳ארא פארשטעאען זיך קענט איהר ־־־
 םארגעז גראף גמזאגט האט — !אינגעבאמ די דאם איז פעניש

 נאכט װי טאג — נעטאז גאאנץ א האבעז אויגעז זײנע און
נאכג^ בײ אםי^ו כײכי, װאאד. איבער׳ן ארום זי אויפט

 זי איז יאהר דעם אבער אזוי, זי טוט זומער יעדעז —
ווא^ד. אין װאאד, אין שאאפט משונע. פשוט

צולאכט. זיך האב איך
פאר־ זיך האט ער צוצאכט. אויך זיד האם םאוגען גראף

 איז אײגעגטאיך — געלאכט. ער האט שטארק אזוי ־־־־ הוסם
 געטאן הלאפ א זיך ער האט — נאטיראיד װי מעהר ניט עס

 געװארען געבארען דאר איז זי —־ היםטען די i'K הענד די טיט
ד.5װא איז

 א אין װי פונהט װאלד. אין געםונען זי האב איך ־־־
 מען אז געזונגען, און העיצ־אאקיגע א געזעסען, זי איז מעשה,

 דיך? מען רוםט וױ וױיט. מיא א פאר הערען געקענט האט
 םא־ דײן איז װער —־ היזעאהער. איגגעבארג םען רוםט םיך —

 איז מוטער מײז און שיםען פאר בויםער האקט ער — ? טעי
 אז שפאםהאםט, איז סאוג אזױ גערעדט האט זי — דענישע. א

הארץ. דאם אויםגעשוידערט האט םיר
גע־ םיך זי האט — װאאד־גײסם? היין ניט ביסטו —
 דיך האב אץ־ דיך< דאך איך קקז אזוי אויב — יא. — םרעגט.

 םיט און קאפ אוים׳ן קוסט א כדט גמזעהן צוריה טעג דרײ מיט
 קענםט דו — כײכײכי. דער־ד״אנד. אין שםעקען גרויסען א

 אזוי זיננערין, א זײן ורעא איך יא, — אינגעבאת? זינגעה
 א געוױזען םיר האט.זי תןרנאר — מוםער. םײן געזאגט האט
קליי־ םויזענד צװײ עס־זײנע! װעלכען אין אאה א םיט בוים

טענד וײן און — כרסץג געגעסע* און נעזעסעז וואאד־שדים נע
teMM■׳ *

י ■-
טעכטעךיצ וועםעס — כעזאנפי זי ו#ט — tm טעריי

ףו — ף םאכםער וו^מעס — גזעאגט. זי האט — סראנק, איז
 אמ — ? וואו — ױ* איגט דא אט וואפס. המנינ םון מאכטער

 איו װאס יא, — הוסט״• א האט זי שפיגװעבס. אויפ׳ן דא
םיר? םאר און פרוי מײן פאר אינגעבארנ געװארען
 האט ער — עאטערע״יאהרען. די אויף פרײד א כײכי, —

 זיך האבען ן6מדער און קאפ דעם פארווארםען סארהוםט, זיך
באסען. זײנע איבער געקײקעצט

 ער אינגעבארג. וועגען דערצעהלט אצטער דער האט איצץ
 גע־ האב איך נאר יאהרען. אעצטע די רערעװדיג געװארען איו

עו/ זאצ דאגה, םײן ;הערט
^ד אין שיצאפט יא, יא, — פארשםענד־ נאכט. א^ע װ

 םאר־ איהרע אזיר האבען דאך דארף אינגעבארג אונזער *ױ,
גענינענם.

 האב געםאן, שטופ א טיך װאאט גיטנוטער דער װי פונקט
״ :^פגערוםען זיך איך

באזוכם? זי װעמען געציעבטען, א זי ה^ט אפשר —
הא?

בילינ־ א און צײן די דורך געטאן פײף א ה$ט פאוגען גרא^
אױנען. די םיט געט^ן צעא

 א נײן, נײן, אײנפאלען! געקענט ה^ט אײך װאס —_
 שעהן, און באגאבם זעהר איז ער אםת, — פארדאכט, פאילשער

 איז ער ניט, מענש ?ײן איז ער — איהם םעהילט איינס נאר
 פא̂ר אילײן זיך שטעיצט צװייםעל. אהן קדאנק, זעהר ?ראנה,

 צו שטאדט פון געיטלעפם איהם זײ האבען יאהר צװעאף םון
 !אײנפאאען געקענט האט אײך װאס נײז, נײז, שטאדט.

צויצאכט. זיד האם םאוגען גראף
צולאכט. אױך זיך האב איך
 איך צײט? הײן ניטא ׳װאס אמאל! אונז באזוכט —

 ניט צופריעדע;. זײז וועט אינגעבארג אונזער אויך אז גאױב,
 אק־ פידסט זיך וױיזט ״װארום געזאגט: זי האט צוריק אאננ
?״ זעלטען אזוי סעא,

 איך באזובען. גיכען אין אייך אונבאדינגט ׳װעא איך —
אינגעבארג. םרײאײן גריס

 אויגעץ, אײערע װעגען אננערעדט אמאא מיר האט זי נענעם.
 אײ ניט פרײנד, ױנגער מײן — כײכי — דאס קעז ממז נאר

 איןיגע- אײך םארגעשטעאט זייזיך זאט1 םריהער בערגעמנז.
 אט באמת, — בארר בצויער דער םון ריטער דעם סון שטאאט

 געזעהז אײך זי האמ דערנאך — ^ענענתן דער אין װי פונקט
 טאקע און געזאנט, זי האט — !פאפא — פריהאינג. אעצטען

 וױדערזעהז, צום נו, אויגען. אייערע װעגען אנגערעדט באייד
יקאיכען א םריינד. ױננער !יאגד ̂ג

12
!אעבען דאס איז שעהן ! נעכט באויע !טעג גאיקאיכע

 כמדטה׳אע. א װי נעכט די און בארוישוננ אין םארגעהעז טעג די
 קױטעז םיט און געאעכטער^ און םרייד מיט פוא זײנען טעג די
נעכט. די

 איך געקומען. מיר צו מענש א איז זונטאג א אין פאא אײז
 גענאנ־ איז ער װי נעזעדזן, איז פענסטער בײם געיטטאנען בין
װענ. באגרינטען אױם׳ן גען

 דעם פיט צוזאםען געשפרײזט האט שטעלןעז דיקער א
 שפרײזען נרעסערע נאך געמאכט האט שטעקעז דער םענש.

 איהם. פאר םריהער געװען שטענדיג איז איז מענ^זעז דעם םון
 הילאפ א שטעקען םיט׳ן און אפגעשטעצט זיר האט םענש דער

ערד. דער אן געםאז
 1 אריבער־ ער האט — ? הײם דער אין הערר דעד איז —
- אאנקע. דער אימגר געשריען
הײם. דער אין איז הערר דער ׳יא —

האט ער שםדייזען, גענומעז וױדער באאד האט פענש דער
 איז שטעקען זיח מיט צוזאמען און טיר דער צו פאתוסען זיד
ארײן. הויז אין פארשװאונדעז ער
 דאם*באװארד און קאאפ נרויסער א דערהערט זיך האט עס ׳

 אוײ העא־באויע גאאנצענדיגע די מיט םנים דונקעא־ברוינע סענע
טיה דער אין באװיזען זיך האט נעז

 ארן פענש דער אויםגערעדט האט ־־־ מאתעז, נוט —
שטעקען. דעם האנד אין האאנמנדינ ארײנגענאמען

 רופט מען וואאד, פון קופט ער האאידהעקער, א איז ער—
היזעאהער. פארכטעהאט איהם

 דער־ און געענטפערט איך האב — אמענעהם, זעהר —
האנה םײן גאסט דעם אאנגט

 אויס״ האט — הערר! מײן אוננעדואדיג, ניט זײט —
 צױ האט ער װאלד. פון געהומעז איז װאס פאן דער געחןדם
 ארײנ־ בעקוועם זיך און שטוא זײן טיר צום נעהנטער נערוקט
 דעם און הוט זײן אװעקנעאעגט האט ער אױזם. איז געזעצט
 צי־ םייז ארומנעהוקט האט ער ;קני די אויף שטעקען נראבעז

 פאראכטונכ טיט ארן אנטיקען מיט םול געווען איז װאס פער,
געםאז. שסײכע$ א

 פנים זײן אפאסטאא; אן פיז האפ א נעהאט האט ער
 גע־ שװארצע פון קראנץ א טיט אדוםגעקדאנצם געדועז איז

 האלב־פארדעקט האבעז בחנמען אאננע זיינע האד; קרױזטע
אויגעץ. פארםרויאיכע העא־באױע זײנע

העק, אויױ עהנאיכע הענד, צאננע נעהאט האט םענש דער
נענעא די שניכמז, און הדיצען מיט באדעהט געווען זײגען זײ
 דרנהעא־ברוײ א םוץ איז צובראכעז נמיחזז' זײנעז סימער דינע םון

קאאיד. נעם
1.

 דער נעזאגם האט — וואאד, םון ביז״געחוםעז איך —
 מאיי• תײן ניש — םיר. אויןי *עסאן pip א און אאגנ-באחדימר

 זיך אנגענעהם אבער איז עס .iM”5p ?ײז ניט אהער, וועג נער
וועאם. נאט׳ם באוואונדערן אח דורכצומזזן

 גאם׳ס באוואונדעחגז און דורכצוגעה; זיך אי? אגנענעהם
־ נערעכט. ער איז דעם אין — װעאם,

 באוי גרויס א ?עשענע םון ארויםכענזםען האט םענש דער
נאז. זײן אױסגעשנײצט הויך און נאדטיכעא
אויך. — קארטאפעא דעד נעדאםעז, איז תבואה די —

 באזארנם נאם יא, נעשאדט. נים וראאט רעגמן מעהר אביסעא
בהםה. די וױ נוט אזוי מענשעז דעם

ײ\ צוזאמעננעאײנט האט ער  פאא פאר א טיכעא, נאז ז
צױטםײכעאט. זיך און קאפ םים׳ן געטאן שא?עיצ א

 אינגעבארנ׳ס איז ער װאס דעם, זיך^װעגען האנחלצט עס
אםת? ניט אינגעבארג, דאך קען אץ־ פאםער.
!געװיס נעוױס, —
הארץ. גיאדעז א פענש, גוםער א איז גראף דער הם^. —

 א װי זי ערצויגען אוז אינגעבארג גענןפען זיך צו האט ער
 א האט איננעבארג ריכטיג.־ און גוט איז אלץ דאס — דאמע
 איז ״װער באפערקט. גלײך גראף דער האם דאס קאפ, נוטען

 בוײ זעגט ״ער נראף. דער זי ;עפרעגט האט פאטער?״ רײז
 איהם האם דענייטע״, א איז פוטער מיין און שיפען פאר מער

געענטפערט. אינגעבארנ
 שטײ איהר באזונדערס און נעװארען געפעלען איהם אט זי

 עסען םײלער סך א — ריכטינ און גוט איז אילץ דאס — ׳מע
 צײטען אונוערע אין זיך דארף פענש יעדער טיש. םײן םון

 דערװײזען. ניט דאם פען חען װאלר אין אויסאערנען. עפעס
 אבנע־ גערען ניט זי האב איך ריבטינ. און גוט איז אאץ דאם

 זי האב איך םיר. םאר געווען בעסער םיעצ איז דאס נעבען,
 צױ עם איז דעם, צוליעב ניט עס איז זעהן. אפם געקענט דאך
 אין ארײנגעגאנגעז אפט איך בין אויסרײד, אנזזער אז ליעב

שאאס.
 הי־ װידערהאאט האט ־־־ ריכטינ, און גוט איז אלץ דאס

פליײ ברײטע די אויף קאפ םיט׳ן ;עטאן •טאקעא א און זעאהער
OTT-------- יי

־ ׳יא יא, ריכטינ, אזן נוט איז אאץ דאס—  היזעאהער ־
vvm גראבען חןם גענומען אםגעהוסט, האט v\ ארײן האנד אין 

אױזם. םיט געטאז װינ א פאל פאר א און
נע־ בורטשע א עםעס או; טיר אויף נעטא; pip א האט ער

 אז נעטאן, זיםץ אזא ער האט דעמאך או־ייז. בארד איז םאז
געטאן. וױנ א זיך וראנצעם^אבען די

 דאכט טײאסאא נאר ריכטיג, און נום איז אלץ דאס —
 װען אינגעבארנ, פאר געװען בעסער וואאט אפשר אז מיר, זיך

 נאר ארעם, זײן שוין בעםער שאאם. אין געװען גיט װאאט זי
 דא־ א אין װערען פארװאנדעאט אײדער האױן, רײז א האבען

? פאו־׳טםאנעז האט איהר הם.ו. יא, יא, — ׳פע
איהר, װײסט ארײן. ניט זינד די ?וסט װאאד אין —־
? דארט װאס דארט, דארט, װאאד אין פריץ,.

װאאד, אין איז גערויי״ט א ? ניטא װאאד אין איז װאס —
 פעך דער טריפט טראפענװײז װאאד, דער איז דוםט טיט פוא
 וױיס איך !רויש װאאד דער װי םריץ, ׳אך בויםער. די םון
 ער װי הער, און װאאד אין איו װאוין יאהר פופציג שויז עס•

!רעדם װאאד דער ארום, רוישט אאץ רוישט.
 זײז אין אױםגעצױנע; זיך האט װאאד פון פענש דער

 האנד אויםנעשטרעתטער אן םיט נעזעסען אזרי איז און *טטוא
 בוײ די םיט גערעדט וואאט ער וױ אוינען. אײכטענדינע און

װאאר. פון פער
װע־ גערעדט אאנג נאך ה$ט היזאעהער פורכטעהאט און

 הױ זונטאנם די אין אז דערצעהאט, האט ער ;װאאד דעם גען
 הײאיגע די ער?אערט ער און פרויען און זקנים איהם צו מען

 ער?אערען ?ענען צו ?ראפט נעגעבען איהם האט ווער שריםטען.
 דערנאך — !װאאד ״דער און גאט — ? שריפטען הײאיגע די

 :געזאגט און םאראויס געטאז pn א שטוא םיט׳ן זיך ער האט
 צײט גאר איז עס זאגען. צו דאס דיר גאט פון געשי?ט בין איך
 די אויױ פרויען נא?עטע איז איז ביכער אי־ן באזינען. צו זיך

 םיר צוױיטען נאט. — ואאד1 אין אוין זינד, דא איז — װענד
!פרײגד מיין תהום, גאנצער א אינט דיר און

 פיהר א האט ער און אויכטעז נענוםמז האבען אויגען זײנ
האט —. — דיא. אויפ׳ן שטריד א שטע?ען םיט׳ן געטא

 דא רײכער, דער — דא און ארעפאן דער איז — געזאגט ער
 עאpשא א האט ער — !יא טײםעא. דער — דא און גאט —

 און ציטערען נענומעז האבען זײנע אז ?אפ, מיט׳ז געטאז
 איז גיהנום דער — :פארטגעןעצט ער האט אויפגערעגטערהײט

 אײנס איז אונגאױבען, איז רײכםום רײכע. די פאר באשטיפט
 יא, רײכע, א געװארעז איז טאכטער מײן !זעאבע דאס און
 ,ניט מוטער איהר םון און תיר פון אבנעאאזען זי האב איך נאר

 i !אונגאויבינע אז אייד דעם אויסער ווערעז זאא זי או דערפאר,
 דערפאר און װאאד אין װאוינען װאס עאמעחגן, ארעמזנ האט זי

אוננאויביגע. אן ווערען ניט זי טאר
 הארצען םון גאט רײדען: צו אנגעהויבען אץ־ האב דא

אנװערען. ניט יעדענםאאם, זי וועט
נעטאן. שמײכעא א בײז האט ער —
 איי — ? דנד זון זוהן דער אאײן נים דעז ביסטו איז —

 נע־ האב איך סמזמצ^עם. זײנע צושמעאם איבעראא האט גאט
אוםבא?אנטען. אן פון בריען* א ?ראנען

אלג®)1 (•אדםועזונג
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 בײ ס»דײק דעם װעגעז ורערםער (»

 טך »יי ײעלכער קא., קןןסםום נױנוןרם דער
 וןכצעחן״װאכיגען וון נןוך געװארעז סעםעלם

קוזםיז*.) .

 די בריחנד, און שוועסםער מיינע אייה
 וױא דרעסמאכער, איז װײסט סטרײ?ענדע

 1אײ דארןי װאס עמײאס, דערצעהאען איך
 איחס* אין ענטשאאסענהײט און םוט געבען

קאםפף. נרויסעז
 “ מון עטװאס דערצעהאען אײך װיא איך

o« םון ערפאהרונגען פערזענאיכע מײנע r 
 חא״ פױר וחןאכעז סםרײ?, ־װאמןדיגען18

 בא״ tan איז געסעטעאט, א?ארשט כען
 פמד 105 קיײביאדינג, באוטינען ריהםטען

סטריט. טע30 עװענױ, דיסאן
 ■ געומן. דאס איז ?אמפן» באוטיגער א
 אױסי און געפיהרט העאדיש איז ער אבער

נעװארען. נע?עכיפפט
 אפמד^ ניט זיך האבעז באסעס די

 ארעסטען מיט זאך, קײן פאר שטעאט
 צוםריחננגע- ניט זיך זײ האבען אאײן

 אװעתגעשי^ם בין פערזענאיך איך שטעאט,
 איײ׳י באעשחנאם איז טעג 20 אויף נעװארען

ר אונזעחנ זיד האבעז דאך איז אאנד. ח  נ
 און אפגעשרא?ען ניט סטריײמרינס ווע

 מוס, םעהר םיט סטרײ? דעם פארטגעזעצט
 וײ און איבערגעבענהייט. מעהר םיט

 פאר״ #זיד ראננאען אאנגען א סעם״נאר
 עגד- האמנן טויזענדער, שווערע אירענדינ

 <ננ«י-. מוו ?אםיוי דער אז אײנגעזעהען, איך
 ניופ^רע די און װערען, אױפגעגעבען איך

 םעב״ טען13 דעם האט האמםאני קאסטױם
 נאבגע• ױניאז, דער מים נעסעטעאט דואר

פארערומען. ױגיאן אאע כענדיג
 האממ ,וועאמ די םיז איםיצער װעז

 חנם פאדבײגפחז פאעגט גע?ענט, ניט אונז
 סםרייפ א ״א, :זאגעז זײ םאעגעז ביאדימ,

ר איהם גים ביאדינג, רױי דעם איז מ ע  ■ ב
 אמןר געוױגאן. ניט איהם װעט איהר אויזי,

 סגפײיק דעם טעות. א געהאט האבעז זײ
געוואוגען. דאך מיר האבעז

 l"P 20 אז באסער?עז, אויך וױא איך
 נעזצמן. ניט אױך איך בין פריזאז איז טעג

 אײמ-ע אלע אנגעװענדעט האט ױניאז די
 םען האט זיצזןן, טעג 7 נאך און כחות,

ארויסגענומען. מיך
 סטרײ• אאע צו נרוס פרײנדאיכעז מיט

קערס,
םיםאן. לײנע
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®t-y4. •t-:

 נע• זײנען שיסעא פירטע דער בײ
 אײ• גאד שנײרער. דרײ נעװארען טpסע

 םירסע דער םיט אבער ?אנפערענצען גיגע
 • או| געווארען צורי?גענומען צװײ דינעז
 חנר םאר באצאהאט גע?רא:ען האבען

 יעדע• װאכעז צוױי צו צײט םאראארענער
 2 געקיאגמ האט דריטער דער און רער,

 פאראאמנן האט ער און װײדזשעס װאכען
פאאץ. דעם

 די האט פירמעס פאאגענדע די בײ
 זיחג- אויוי העכערננג א נע?ראנעז ױניאז

 וואך: אעצטער דער פאד װײדזשעס יע
 •: וױענעד, בײ ;בראדװײ 2542 דאדף, בײ
 801 ״האאץ בײ ;סטריט טע116 איסט 60

 68 איינאנארדי, ;סטריט טע6 איםט
 שעמל אנדערע אין אויר עווענײ. טע2

 חזד א װעגען פארהאנדעיט יעצט װערט
װײדזשעס. אין כערונג
ר די און ביזי גאנץ איז םרײד איז  מ

 ח»• םון אפים דעם אפ רופען אעבאטים
 די אנשםאם נאר ארבײטער, נאך ױניאן

 __ אום אםיס אין ?וםען זאאעז איבײטער
 און םרײד איז זיד הערט װאם הערען

 פײ געדזען ארבײם, וועגען אױסגעפינען
 װמן שעפער. די פון טירעז די ?אאפען

 ם%וזי ארבײםער״ אן ארױױ שיהם װניאז די
מן ?ענען דארם װעם ער אז ער א  V מ

& • םעזאז.
 זעחר אא?אא דער ^טעהם אזוי

 דױם זײערע צאהאען מעמבערס די
 נע זײ אסעסמענםס; ?איײאעגד די

.D־nap באױע זײערע ארויס
 באו םיטיננזון די זאך, אײז נאר

וועגינ. זעהר זײ
m האזאנ^רו, ב. k -  u 

ארגאנימער
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ייי

 די צו װארט 8 גאוױגע 8 אץ אמאל
באסעס. י״״׳

 האבעז רעזער אונזערע פון /דאנבע ׳
 ערפאוד טרױעריגע גא:ץ געהאט 'אפנים
 דעם אין צייטינגען כיאנכע כדט רונגעז
 װאהר־ םון אױפריכטיגקײט, םון #ונקט

 פון ליידעז... םוזען מיר און איכ?ײט,
 זײ אז ארויס, טיר פיהרעז בריעף זײערע
 גע־ האבעז כייר װאס אלעס, ניט גאױבעז
 צױ גוטעז דעם װעגען איצט ביז שריבען
 דאיער וױיסט ליידיעס דעפ םון שטאנר

r.ניט, אונז באשואדיגען זײ סםרײק 
 פאיד םוז םעאשונג דירעקטער איז חאיאה,

 איבערטרייבונג. אין זאגאר אדער סען, !
אונז. זײ גיבעז אנצוהערעגיש אז אבער

ניט. מיר דערזאגעז עפעס אז מײנעז, וײ
 םונקט דעם אין אז מערקוױרדיג, אוז
 דאזיגע די אט געטראפע; אושגר האבשז

 טיר וױרחאיד, טאמאסעס״. ,,צוױיםאענדע
 מיה אלע זיך גיבעז כױר ניט. דערזאגעז

 אוג־ כיעגאיך וױ וױיט אזױ מעסיגען צו
 גאענ־ דעם םו: רײדען טיר װען ׳טאז זער

לא־ טיר סטרײח. םרן צושטאנד צעגדעז
 װען כיאמענט, דעם פאר איבער עס זעז

פאאשטענדיג. זיין װעט זיעג דער
 פאר־ אונזערע אז זײז, אבער ר«עז עס

 גופא דעם איז װעאעז צוױיםאער ממשנ׳טע
 גרױסען א האבעז מיר און צוױיםאעז.

ppn םאק־ געוױסע כייט ארױסצוקוכיעז 
 אםיאו געצװאונגעז װאלטען װעאכע טעז,

 גצױביגע. אמת׳ע װערען צו צוױיםאער די
 נאך דערוױיא עס מיר קענעז אײדער אנער

געבונדעז. זיינעז הענד אונזערע טאן, ניט
ארױסקו־ ניט דערטיט איצט קענען םיר
 םיר װײל עפענטליכיוײט, דער אין םעז

 אײענט׳ס פארראםעז דערסים ־זואאטעז
 זעהר סאר האלטעז טיר װאס םארטרױעז,

ט  יע טיר טעגעז דאס אבער עטדױש. ד
באשטיםט, כייר וױיסען דאס וױיל זאגעז,

גאר־ איצט טוי; טראכטען באסעס די אז
 די באזיעגען צו װי דעם, װעגען ־ניט

 שוין זיר זײ האבעז דעם אין סםרײקער.
 האבען זײ אז װײסעז, זיי געװע;. מיאש
שעה״ זײ אבער םארלארעז, האטםױ זײער

r מעז t האבעז זײ צוצוגעבעז. דאס 
 םון געלעכטער דעם םאר טורא סאדגע 1

מיטלעיז, דארום זוכען זײ וועלט. דער
 סון םאדערונגעז די גאכצוגעבען אזוי וױ
 םארלירען ניט דאך און סטרײקער, די

שטאלץ. זײער ״כבוד׳/ זײער דערבײ
 ^וטיכיונג װידקליכע די איז דאס אט

 טיר װאס באסעס, די םון רייהעז די אין
 ײי װעלכעז, םאר.ט, א םוז ארויס דוײמעז
 םארעםענטליכעז, ניט קענעז מיר מזאגט,

װעלכע; םון ריכטיגקײט די םאר אבער
 עהרען״ אונזער פיט קאוױרעז ?ענען נ^ר

 דער שויז רעדט צ״ט גלײכער צו ווארט.
׳טפראף, קלארער אזא איז םאקט ועלכער

 גלענ־ דעש װעגעז זײז, נאר מעז עס וױ
 אײדיעס דעם םון צו^טאנד צענדעז
 איז װעלכעד סטרייק, כיײהערפ וױיסט

ױנג. װאכען 8 באאד מױן
 גאנץ ױגג װארט דאס געברױכען מיר

 םאר^פירען סטרײהער די אבויכטאיר.
 שאר־ מידיגהײט. כיינדעסטע די צים

 דער ווערט טאג יעדעז מיט אעחרט,
 װער שמארקער. אאץ ^ײק״ענםוזיאזם

 •יסעס־דעטאנ־ די בייגעװאױנט חאט עס
 עס וועט טאנטאג״ לעצטעז םיז "סםראציע

 חאר א דארום איז עס נאשםעטיגעז.'
ערקאעהרעז, מיר וועז איבערםריבעז, ניט
 וױיסט אײדיעס די םון סטרײק דער או

 IPP ער אז גוט, אזוי זט1מט^ מײסערם
דער־ האבען םיר דין. ניט בעסער גאר
 סםרײ־ די צו זאגעז צו װאס גאתיט םאר
w, םאר בראװא הערצאיכעז א אױסער 
ם אן, פיהרעז ז» װאס ?אפיוי, גוטעז מ

 נאוױנע א איז אטאא וױ^נן םיר
t mאון באסעס, די צו ווערט/גד פאר א ן 

DPFD, דעם פוז ניזנר דעם

 אונעה־ פאר דערוױיא האלטען טיר װאס
פארעפענטלינען. צו דענהאפט

 אז באםעס, די צו זאנעז װילעז טיר
 עכד ורדאטט1פ אזוי זײן ניט דאדפעז די

 טיר נידערלאגע. זײער װעגעז פפינדליר
 אזא גארניט איז עס אז זאגען, זײ װילעז

. באזיעגט ווערען צו יטאנדע
 דעם ־םיהרען צו ניט איז יטאנדע א

 עהרענ־ װעניגער אדער מעהר קאדפף
 גע־ געברויכעז צו איז שאנדע א ;האפט

 די וועאמנ פיטאעז, סטרײחער די געז
 םון מיטאעז אאס םארדאסעז, טוז װעאט

 װירק־ איז דאס ראזבאיניקעס. פיטוט׳ע
 באזיעגט װערעז צו אבער ♦טאנדע. א איך
 אונגע־ גאר איז מען אז איבערהויפט אוז

^טאנדע. הײן ניט גאר איז רענט,
 צו אנהויבעז דארםט באסעס, איהר,

 אײג־ די גיט זײנט איהר אז פארשטעהן,
 \ אונ־ סו»» ויד oim ציגע

 פאדערוג־ די באוױאיגעז און טערגעבען
 און באאד, באאד, ארבייטעס די םרן געז

 סא־ גרויםער דער צו געהערעז װעט אידזר
 אכיע־ אין דא, סײ באסעם יאריטעטיםון

 וחןאט. גאנצער דער איז סײ און ריקא,
 אגגעישרײ אזױ מױן איז עס םארםאאעז,

 זאאען װײטער איז אז 1919 םון אז בעז,
 אונטערגעבען זיד מעהר אאץ באסעס די

 און פעהר אאץ זאאעז ארבײטער די איז
 שעה־ די דא איז װאס טו זיעגעז. סעהר

 אונטערגעבען, זיך מוזט איהר מערײ?
 ניט. איהר האט ברירה אגדער קײן וױיא

 מיט שעהמען צו דא זיך איז װאס טו
 מוז? אייזערנער אן איז װאס עטװאס,

 אין עםפםינדאיכקײט גרויסע צו אײער ״יע
 וױיט וױ זעהן איהר מוזט הינזיכט דער

 ארויס?ומעז און באקעכיםםעז טעגאיך
 די גאך גיט איהר אז דײטאיןי, און קאאר

 איהר וױיא ארבײטער, די פון םאדערוננעז
 אנ״ יױין אויף אז איבערצייגט, זיך האט
 ארײנ־ ניט זײ איהר קענט אוםן דער

שעפער. אײערע אין צוריח קריגעז
 אייןי םיז םאדערען מיר זעהט, איהר

 כױט ארױסהומען זאאט איהר אז ניט,
 אײנגע־ האט איהר אז עריואעהרונג, דער

 זײ־ ארבײםער־םאדערונגען די אז זעהן,
צו אז ניט, װיאען םיר גערעכטע. נען

 ?ײן ניט זעהר איצטיגע ביז אײערע אאע
 נאך ^ipiy זאא באהױפטונגעז אטת׳ע
 די ניט זיך נויטעעז דעם אחוץ אײנע.

 גע־ די אױןי הסכםה אײער איז ארבײטער
 עס םאדערונגען. זײערע םון חנכטיג?ײט

 זײנעז אאײז זײ זײ,*װאס םאר גענוג איז
 איהר דעם. װעגען זיך בײ ?יכער גאנץ

 ארויס״ #וױאט איהר אויב דארום, כיעגט
 ער?אעה־ דער טים װעאם דער פאר קוכיעז
 ״איבער־ אאץ גאד זײגט איהר' אז רונג״

 זײנט גערעכם אז םריהער, װי צייגט״,
 העאםען, ניט זיד ?ענט איהר נאר איהר,

 גרעסערער דער נאכגעבעז מוזט און
 אינ־ די ױניאז, די סטרײ?ער, די טאכט.

 ארבײטער־ גאנצע די איז טערנעשאנאא
 ציםרײ פאצשטעיד•״: זײז װעט באװעגונג

 שפיע^ט ערקאעחרוהל. דער אט טיט דעז
 פון צדיקים, םוז ראאיע די וױיטער זיך

 כיענשען שאעכטע װעסעז ׳גע?רמודעטע
 טאג, העלעז םיטעז אין באםאאעז זײנעז
 די נאזי גיט אבער עס, געפעאט אײך אויב

 פראפאר־ א ארבײטס־װאר, ־שטונדיגע44
 וױידדשעס, די איז העכערונג ציאגעאע

 הפחור^ אכא זאאעז, ארבײםער די אז אזוי
 װעז יאז, וױ םארדיענצז, װעגיגער ניט
 שמרנױ^ז, 49 איז 48 געארבײט האבען זײ

 אין סענש הײן קען װעניגער אויןי וױיא
 איז און אעבע/ ניט י?רות איצטיגעז יעם
 דרעהען צו אױף הערם צייט זעאבער דער

 ארבײטער, אן סעקעז ?ענעז װענען פוח א
 ?ענען ניט גאר אײןי איבער זאא עס איז
 גינז ריכטער. טײז און ?אאנער ךײך

 פיחאעז זיך ײעאעז םיר און נאד, דאס
 זא־ וחןאמז םיר צוםרידעז. םאאשטענדינ

 וועאם די אז זעחז, זײם, אונזער םוז גאר,
אויוי ואצץ קייו עיטמז דם אױו זאא

 און קיםאנא זיעגרײכע די צד װארם 8
 םשילדרען די צו און ראפער-םאבער

כר.8דרעס-ם
 אײד מיר גיבען הארצען גאנצען פון

 זיעג. גאענצענדען זײער צו מזא־םוב אפ
 איי־ אײער איהר םארדאגקם זיעג אייער

 ערנסטקײט. אײער ױניאן, אײער ניגקיים,
 און ?עםפפעז צו ענםשאאסענהײמ אײער

 עס האבען באסעס אײערע זיעגען. צו
 ביז־ פײנט איהר אז פארשםאנען. גאײד
 סטריײ ארויס ניט זײנט איהר אז נעס,
 מעניטעז. אאס ארן קאטאװעס, אויף קען

 זײ האבעז עסה. אן פארשטעהעז װאס
תט עס אז אײגגעזעהן,  ניט זאר קײז זײ ו

 און מעייצין, די אײגצוגעטעז וױ העאםעז,
אײנגענוםעז• איהר האבעז זײ

אײוי. צו גאיקװאונש אונזער איז דאס
 װארנונג פון װערטער פאר א איצט און
 פארגעסט צוערשט זיעגער. אאס אי״ר צו

 פארדאנקט איוזר װעטען ניט, קײטאא
 אײער אײניגהייט, אײער :זיעג אײער
 געהאט װאאטען באסעס די װעז !װניאז

 פאכט דער איז צװײםעא מינדסטעז דעם
 ניט זיעג אײער װאאט ױניאן, אײער פון

 גאעגצענדער. אזא און שנעאער אזא געוועז
 מיר מײנען ױניאן, זאגען מיר וועז און
 איהר וועאכעז צו אאקאא, אײער נאר ניט

 גאנצע די אױןי מיינען מיר נאר געהןנרט,
 איהר וועאכער פון *אינטערנעשאנאא״,

 איהר ווען אאײן, איהר טײא. א זײגט
 עס װאאט סטרײ?, א אין ארויס געהם

 אייערע אריױ רושם אזא געםאכט ניט גאר
ן היגטער can םאתם• דער גאר באםעכ^

 מעכםיגע גאגצע די געשטאנען איז אײןי
 צאהא־ איהרע אאע מיט אינטערנעשאנאא

 געהאט האט דאס היאםס־?װאאען, רײכע
 נאןי געהען םיר און וױר?ונג. נױטיגע די

 איהר םארדאנ?ט זיעג אײער װײםער.
 װעא־ ארבײטער־באוועגונג, גאנצער דער
 וועא־ םון און אײר, םיט געווען איז כע

 ניט ?ען װאם טײא, א זײנט איהר כער
וחגרעז. אפגעריסען

 עם פארגעסען צו ניט זעהט־זשע
 הײאיג האאט טײער, האאט חײנמאא:

 פעסטונג, אײער איז זי !ױגיאן אייער
 און שטארקער װאס זעהם שיץ. אײער

 םעםםונג די אט מאמןן צו שטאר?ער
 ענדיגט זיעג איצטיגעז דעם מים אײערע.

 נויטווענ־ די ניצאיכהייט, די גיט נאד זיןי
 פארחעהרמ, ײניאז. אײער פון דמחײם

 אאע די װײא אז. ערשט זיך םאנגם זי
 דאר־ געײאונצז. האט איהר װאפ זאכעז,

 דער אין ווערעז דורכגעפיהרט ערשט םעז
מ. ^ק א  אויסגע־ נאר העז דאס און פר

 אײער םון היאף דער כײט װערען פיהרט
 אײערע ניט זשע פארגעסם טו ינגיאז.

 פון אינטערעסעז די איהר; צו םאיכמעז
 אזוי אײך פאר זײן ײניאז׳מוזען דער

 אײגענע אײערע וױ װיכטיג, אזוי גרױס,
 ױיר?איך, אינטערעסעז. פערזענאיכע

 אונטערשײד i^p מאכעז ניט טארט איהר
 ײניאן־אינטע־ און פערזענאיכע צוױשען
 די און אײנע דאך ?ײנעז זײ רעסעז.
 יזײ אויף אויו• גוט פאסט טו זעאבע.

̂ג כײמ זיד אינטערעסירט  איז װאם אא
 גאר ניט זײט ;םאר ?ומט ױגיאן אײער

 פא־ אוים׳ן ױניאז אײער םון מיםגאיעדער
 און אײב םיט ױניאדאײט זיים נאר םיר,

אעבעז.
ריכטיגער. אדער, ווארמ א נאך און

אונער־ צו ניט עס סאכט וואוג^ א נאןי
 אײ באאעבאםים, םאר.א״ערע טרעגאיך

 מאבט געזיעגט. האם איהר װעאכע כער
 אז טריט, און שריט אויןי םיהאעז נים זײ
 זײ כױט האט געשאאגענע, די זײנען זײ

 דער־ שוין כאשש אײנזעהעניש. אביסעאע
 גע״ אאנג ניט דאך האבען זײ װײא םאר,

 ניט. כיינעז מיר אײד. געגעז זיך בארעם
 םאר שטעהן ניט זאאט איהר אז חאיאה,
 היט אבער דו?א. דאס רעכטע. אײערע

 איהר מאס... די איבערכאפעז םון ױך
 זיי־ עס מײגען. מיר װאס םארשטעהט,

 גרויספוט אביסעאע וועז פעאע, דא נען
 רשעומ. אאעראײ װי וױר?זאם, פעהר איז

 בתים בעאי די אז ?יכער. זײנעז םיר
 אױםטשײמשען נים עס וועאען אײערע

 אאס ppn נאר אײעמג שוואכ?ײט אאס
 אאײן דערמים איז שטאר?ײם, אײער
 וואק״ דעם איז העאםעז שטאר? איהר וועם
 אײער פון םארשטאר?ונג דער איז סעז,

 װײםזנחנ פאד ?ראפט אײער ®ח ־ױגיאז,
ju גרעסערע און קעםיםע גועסקת p t

 א זאגעז צו בדעה געהאט האבעז כייר
 םטרײ?*פאנד, גרויסעז דעם פאר װארט
 פריע־ עס רופט וױאט, איהר אויב אדער

 באארד דזשאינט דער װאס דעגס־פאנד.
 בא־ האט ױניאז מאכער)?אאור דער פון

 אײ״ ?אסע׳ איהר אין האבען צו שאאסעז
 באריכ־ די אויט אבער װאס־ווען. דער
 אאע איז איז אונז, צו הומעז װאס טעז.
 1א ױניאז ?אאוקמאכער דער פון עס5אפי

 גאר ־דאאארדיגע.5 פון כבוא אםת׳ער
 עיר ױניאז קאאוקפאכער די זײט ?ײנפאא
 װאױ אײז איז ארײז ניט זײנעז זיסטירט
 דער איז װי געאד, סופעז גרויסע אזעאכע
 באדארף עס װי איז, דאס װאך. אעצטער

 דער איז דאס און זײן. םוז עס װי זײן,
 ױניאז, די שטארר, װי באװײז, בעסטער

 דער איז איבערצײגט איז גאנצע, א אאס
 פאאשטענדיגער א פון נויטװענדיגקײט

 ארבײטס־סיםטעין, דער פוז ענדערונג
 אאגעפײנע אײנפיהרעז פון הייסט. דאס

שטירךארבײט. אנשטאט װאוײארבײט.
 אפ־ קענעז ריכטיג זאלט איהר כדי
 מיר פוזעז דעם, פון באדײטונג די שעצעז

 פאכען קאאוהמאכער די אז זאגעז. אײך
 פען צײט. זײער^גאאדענע דורד איצט

 זײנעז עס םײן. גאר איצט פארדיענט
 הונדערט פארדיענעז װאם ארבײטער, דא

 אט דאד האט פעהר, ארן װאד א דאאאר
 א פאראורזאכען באדארםט פא?ט דער

 געה, :מאנכע אויף שטיפונג דרי?ענדע
 װאןײארבײט פון םיסטעם א אײן פיהר
 אז ווײדזשעס, פון סקייא םיניםום א מיט
 פפש פעז װערט שטמךארבײט בײ

 פבוא׳ט איצט גראדע דאר אוז !נתעשר
 צװעק דעם םאר ־דאאארדיגע5 פיט עס

װאןי־ארבײט. דורכאויס אײנצוםיהרעז
 איבער־ די װי באװײז, 8 איז דאס

 ענ־ צו נויטװעגדיגקײט דער פוז צײגוג
 פמש שויז איז ארבײט־סיסטעם די דערעז

 אר־ די םוז באוט די אין ארײנגעדרונגעז
 םראספעריטי פאמענטאנע די בײטער.

 זײער און אױגען זײערע ניט םארבאענדט
 װעאעז זײ אז פאהט, דעם צו םארשטאנד

 טײערעז צו א באצאהלען פוזעז באאד
פאנאטעז... םעטע פאר די םאר פרײז

 איבעריג פאר פיר האאטען דערםאר
 די״ פיט ארגופענטירעז צו אפעלירעז, צו

 פיר, װי קאאר, אזוי פארשטעהען װעאכע
 ענדע־ דער םרן נױטװענדיגקײט גאנצע די

פאנד• דעם םיז פאאגאיך ארז רונג
 טאפעי אז זאגעז. נאר װיאעז פיר

 ?אאוקפאכער די צװישען דא נאזי זיינעז
 די אז אאץ, נאןי פײנעז װעאכע פאנכע,

 בעס־ די גאר איז סיםטעם שטײדארבײט
 געהענט האט באםעס־וועאט די װאס טע.

 פוזעז ארבײטער, די םאר אויסטראכטעז
 אאײן שטעיןעז ?ײ וױ אײנזעהן, איצט זײ

 תורה: ע?ספאאדירםער אאטער. זײער כױט
 גאנצע די דאס אײנזעוזן, איצט פוזעז זײ

 ערפאדר גאנצע די זײ, געגעז איז ױניאז
 ?אינסטע דאס אז אוז זיי, געגעז איז רונג
 זיך שטעאעז צו ניט איז פאא דעם אין

 אז אנצושאיםעז זיך נאר שםראם, געגעז
 זיד מיט ארגופענטירען און רײהעז. די

 סיםטעם p'P אופז: אזא אויף אאײז
 אײביג. אעבעז ניט ?עז אוז ניט אעבט

 צו צו ?יך פאסט זי װעניגער־ װאס און
 דאם פעגשען; די םרן באדירפניסע די

 אעבענס־יאהרעז. איהרע זײנען ?ירצער
 נםשר: םפה פשוט׳ער א דא דאר איז

 ארויסוױיזעז זיד װאך־םיםטעם די װעט
 שטיפ־םיםמעם, די װי בעסער. םיעיצ אלם
 געצוינט דאך האט גוט. אודאי דאך איז

 וועט טאמער ניט״ אלא אופבײם. דער
 װאזײ םוז סיםטעם דד ארױםוױיזעז זיך

 אר־ פאר׳ן גינםמיג אזוי גיט אלס ארבײט
 פעז װעט שטי?־םיםטעם, די װי בײטער,

v לײכט דאס :w\ ,זאר וױיל־אײן ענדערען
 שטיפ־ םון סיסטעם דער געגען זיכער. איז

 ניט ?יינפאל באסעס די ררעאעז ארבײט
 װא־ פאר א װען אםילו דאגעגעז. האבען

 ?לאױדאפריי״ די זאלען יאהר אין כען
 םאר־ זײ וד פמאר נאך םארדיעגעז םארס
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ארנײםער מננלישע דיי פון אינדעפענדמנס״ אװ ״ועסלפױישאן ױ
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of Congress approved Oct. 6th, 1917, known as the “Trading with the Enemy Act."

 הענרי םון׳דזשײמס דעקלאראציע די
 דעם םון סעקרעטער גענעראל טהאפאס,
 אײזענבאהך ענגלישע די םון פארבאנד

 אין געמאכט האט ער װעלכע ארבײטער,
 אר־ ענגלישע גרעסטע דרײ די פון נאפעז

 ״אינדוסטריע־ דעם איז ױניאנס בײטער
 םארלעצטען איז װאס פארלאפענט״ לעז

 אין געװארעז אפגעהאלטעז דאנערשטאג
 א װי װעניגער ניט בעצם איז לאנדאז.

 אדער אוגאפהענגיג?ײט, פוז דעקלאראציע
 ״דע־ א — ענגליש אויף עס רופט כיען װי

 פת — אינדעפענדעגס״ אװ ?לערײשאן
 איז ארבייטער. ענגלישע די פון זײט דער
 אויסגע* טהאטאם האט ךעקלאראציע דער

 פון געפיוזלעז און סענטיפענטען די דריר,ט
 װעלט גאנצער דער איבער ארבײטער די

 די אויף אנגעװיזען קלאר גאנץ האט און
 ארבײ־ די ארוים רופען װאס אורזאכעז,

 װעלט. גאנצער דער איבער טער־אונרוהעז
t דײ און אײגע בעצם זײנען אורזאכעז די 

 דײטשלאנד, איז װי ענגלאנד איז זעלבע
 אלע און םראנקרײך אין װי איטאליעז איז

 די םון סיבה הויפט די לענדער. אנדערע
 די פון באװאוסטזײן דער איז אונרוהעז

 צו בארעכטיגט זײנעז זײ אז ארבײטער,
 פאדערונג, זײער און לעבעז בעסעתען א

 אגערקענט זאל זײערע רעכט די אט אז
 די האבען דעקלאראציע דער איז װערען.

 װיסעז געלאזט קלאר ארבײטער ענגלישע
 ?אםיטא־ ענגלישע די און רעגירונג דער

 דער־ ניט מעהר װעלעז זײ אז ליסטעז,
^ װי באהאנדצען זײ זאל םעז לאזען  שטי

 בא״ גיט דד װע^עז ?־TTg נאר ער,דנ)ד
 םױ דעם םיט װי װעניגער מיט נונענען

 אינ־ דער פון קומט זײ װאס חל? לעז
דוסטריע.

 אינדוסטריעלען דעם םון געדאג? דער
 דער איז זיר םאר און אז פארלאמענט

 רעגיערונגס־ די אין אז באװײז, בעםטער
 אנער־ שוין מען האט ענגלאנד איז הרײזעז

 דעם םון באדײטונג און פאכט די ?ענט
 ארבײ־• די צוױשעז כאװאוסטזײז נײעם
 געליג־ װעט פארלאמענט דעם צי טער.

 געםאהר דראהענדע די פארמײדען צו גען
 סא־ א םון אדער בירגער־?ריעג, א פון

 װענען ענגלאנה איז רעװאלוציע ציאלער
 גע־ האט אלײן דזשארדזש לאיד װעלכער
 אנ־ אן איז פארלאמענט, דעם װארענט

 רע־ די האט יעדענפאלס פראגע. דער
 ״אינ־ דעם םח פאררופעז פיט׳ן גירונג

 אז באװיזעז, פארלאפענט^ דוסטריעצעז
 אלץ טאן צו גרײט זי איז זײט איהר םוז
 אונטער מעגליכקײט םון גרענעצעז די איז
 באגעגענעז צו איצטיגע^אומשטענדעז די
 די ארבײטער. די םון פאדערונגעז די

 ״אינדוםטריע־ דעם אויף האט רעגירונג
 װיסעז געלאזט ?לאר פארלאפענט״ לעז
 ארבײטער די געהן. דעגקט זי װײט װי

 זיי<עז עס װאס װיסען געאאזט האבעז
 קען מעז מינימום־פאדערונגען. זײערע

 װען װעט, רעגירונג די אז זײז, פשער זיך
 הנחות. נײע געבען נויטיג, זײז װעט עם

 רעגירונג די אבער איז הנחות װי פעהר
 ארבײטער די נאכצוגעבען. גענויגט ניט

 װילעז זײ אז ערקלעהרט, אבער האבעז
 ערהלעהרט, האבען זײ ז. ע צ נ א ג נ י א

 זיד רעפארמעז האלבע פיט װעלעז זײ אז
 דעקלא־ זײער איז אט באנוגענעז. ניט

:ראציע
 םוז ארבײטער ארגאניזירטע ״די

 באשלא־ זיף בײ האבעז בריטאניעז גרויס
 דעם םון חאק גרעסערעז א קריגעז צו סעז

 בא־ האט ארבײט זייער װאס רײכטום
 אר־ די שאפען. איז האאט און שאפעז
 ארגאניזא־ דרײפאכער דער פון בײטער

 טראנ־ די ארבײטער, אײזענבאהן (די ציע
 זײ־ פײנערס) די און ארבײטער ספארט

 פארקיר־ צו באדײטענד ענטשאאסעז נעז
 זײערע אין ארבײטס־שטוגדעז די צערעז

 אונצוםריעדען זײנעז זײ אינדוסטריעז.
 װאס ארדנונג געזעאשאפטאיכער ‘דער כיט

 ניט ארבײטס־הראםט זײער באטראכט
 םאר־ און ?ויפעז צום סחורה א װי מעהר

 אזוי װערען אויסגענוצט קעז װאס קויפעז,
 ציא־ װי פעהר גיט געװען װאאט דאס װי

 שאפען $וז פראצעס דעם איז שידטײאען
 זײ םארטײאוננ. זײז און רײכטום פון

 װערען זאאען זײ אז דעריבער, פאדערען
 אינחסםריע׳או! דער איז שנתםים אםת׳ע

 באשטימען איז דעה א האבען זאאעז זײ
 םאר־ די און ארבײטס־באדינגונגען די

װאאטוג.
 בא־ מעהר אאץ געוואחוז איז .ארבײט
 וועמ און םאכט איהר וועמא ײאוסטזיניג

םאראנט־ קײנע פון עעוזאנען ניט״ זיר

 אאזען ניט זיד װעט און װארטאיכקײטעז
 אוז דעכט איהרע פון ?ײנײ םון בארויבען

.פריװיאעגיעז.
 ארבײטער אײזענבאהן םײנערם, ^די

 שטעהען ארכײטער טראנספארט און
 רע־ די אז פאדערונג, זײער אויף פעסט
 די פון באלעבאס דער װערעז זאא גירונג

 איגאענ־ די או: מײגם די אײזענבאהנעז,
 טראנספארט ברעג־װאסער אוז דישע

מיטאען.״
װײטער, ערקאערט דעקלאראציע די

 אונ־ ארבײטער די םוז אורזאכע די אז
 פרא־ פון סיסטעם דער אין איגט רוהען

 עראויבט האט רעגירונג ףי װאס יטירינג
 זי און מאחמה. דער פון צײט דער אין

:פארט זעצט
 די ארן פאקטען די אט ״באגרײפעדיג

 הא־ זײ םון ציהען קעז מען װאם שאיםע
 ענטשלאסענהײט מיט ארבײטער די בעז

 נײער א צו באיקעז זײערע געװענדעט
 װעאכע געזעלשאפט, דער םון ארדנונג

 צר און אעבען זײער פארבעסערען װעט
 אפ־ נײער דער מיט אײנקלאנג איז שטאנד
 געגע־ אאײן זיך האבעז זײ װאס שאצונג

 צוםרידען ניט מעהר זיך װעאעז זײ בעז.
 װעא- העכערונג, װײדזש א מיט שטעאעז

 גע־ אויף^ךעם ארויםגעװארםען װערט כע
 אוי־ און זאםארט מאכט עס װאס ברויכער

 :םארבעסערונג יעדע בטא. טאמאטיש
 זײנעז פראפיטעז אוז םראצענטען רענט,

אונבאריהרבאר. ניט

 אײגענטאיר אן געהמט זי באריהרבאר.״
 את רעכט די מעג מעז אז םרינציפ, אין

 פרױױאי־ די בײ צונעהמעז םריװיאעגיעס
 די צוםריעדענשטעאעז כדי ?אאסעז גירטע

 װאם אאץ םאקטיש איז דאם ארבײטעה
םאדערעז. די,םאציאאיסטעז

 באשטימט גאנץ דעריבער קעז מעז
 האבען ארבײטער עגנאישע די אז זאגעז,

 פראגראם םאציאאיסטישע די אנגענומעז
 פראה־ דער איז דורכםיהרעז זי װיאעז אוז

 רעגירונג דער אנבאלאנגט װאס טיק.
 פאראא־ אינדוסטריעאעז דעם אין זי האט

 געגעז איז זי אז וױםען, געלאזט מענט
 אי־ איז זי אז און םאבריקעז סאציאלע
 אינ־ די סאציאליזירען געגען בערהויפט
 װיסען, געלאזט אויך האט זי דוסטריעז.

 סובסידיעס די אםשנײדען װעט זי אז•
ארבײטםאאזע. די איצט גיט זי װאס

זאגען, מעז קען גערעדט קורצעז איז
ענג־ אין סכסור*איצט גאנצער דער אז

 דער איבער וױ dpjui אאנד,
א צוױשעז וחנאט, צ ט  ארבײס און ^י

 r אײגענםוו פריװאט םון פראגע דער אויף
 זיייי געשיכטע דער איז מאא ערשטעז צום
 מימ ארויסגעטראטען ױניאנם גרויםע גען

 די םאדערונגען. םאציאאיסטישע ־ רײן
 ד% װאם דאס װיאען ארבײטער ענגאישע

 — אײראפא גאנץ אין ארבײטער
 האט ערםאהרונג זײער ארתונג. גײע א

 W אאײז הנחות םיט אז געאערענט, זײ
 אײזען• דט ארבייטער־םראגע די מען
 א דורך ?ריגט ארבײטער דער װאס דאס

 איחם בײ װערט װײדזשעס איז ד״עכערונג
 העכערונג א דורו צוגענוםען צורי? גאײך

 םאר־ ער װאס אעבענס־םיטאען די םון
ברויכט.

 א אײגענטאיר איז דעקקלאראציע די
 ״8P צוס און רעגירונג דער צו װארנונג

 ארבײטער די אז ?לאס, פיטאאיסטישען
 צופא״ זאא מעז דואדעז ניט מעהר װעאעז

 חנר צו ארבײטס־באדינגונגעז די סעז
 די אז פאדערוננ, א איז זי אינדוסטריע.
 די צו װערען צוגעפאסט זאל אינדוסטריע

 עקזיסטי• דער אונטער אויב ארבײטער.
 אונטעױי פריװאטע פון סיסטעם רענדער

 אוממעגאיר איז פראםיט פאר נעוזמונגעז
 די פוז פאדערונגען די צוםרירענשטעאען

 רעג•• דער םון זײ םארלאנגעז ארבײטער.
סאציאליזט• דעם אײנפיהרעז זאא זי רונג

 ענגאישער אאטער אן פאראן ס׳איז
 פארדיענט װאס מײדעא, א װעגען ?ופאעט .

in ־ ײאך. א דאלאר צװאנציג {פארט^יען אאע םון ,שטאאטטאײט t זײצזעך
װאס מײדעא, א װי זיו דערצעהלט ?וםאעט ....................................—........ ־

געהט װאך, א דאאאר צװאנציג פארדיענט
 געמאכט מוזעז עס אז אײנשטימען, מוזעז

 םארנינם־ ענדערונגעז. ראדיהאאע װערעז
 און עראויבען עס װעאעז מענשען טיגע

 ײעאען אנדערע דעם. םאר םלאץ מאכען
 צװינ־ דער דורר װערעז איבערצײגט באויז

געשעהעניםען. די םון מאכט גענדער
 די װי מיר, זעהעז אענדער אאע *אין

 אין מיר, ענדערונגען. זוכעז ארבײטער
 ענ־ די אט דורכםיהרעז ?ענעז אאנד, דעם

 אחגנט־ םריעדאיכע^יאוז א אויח דערונגעז
 אוגצוםרידענ־ איצטיגע די אוםן. איכעז
 אגיטאטארס. םון ארבײט די ניט איז הײט

 יאהרהונדער־ םון םראדו?ט דער איז עס
 רײ־ גאך איז װעאכע ערםאוזרונג, םון טע

 איז ענטוױהאונגען די דורר געװארעז כער
מאחמה.״ דער פוז צײט דער

 מיט זיך םארענדיגט מאניםעסט דער
 זאא זי אז רעגירונס דער צו אפיעא אז

 זא־ ארבײטער די אז שריט געהמעז שוין
םאראאנגען. זײ װאס הריגעז אעז

 טשערמאן דער רעדנער, צוױיטער. א
 דער םון קאונסיא עקזעקוטיװ דעם םון

 בראונאײ, אינדזשינירס, אװ ״סאסײעטי
 םון נאמעז דעם איז גערעדט אויף האט

 האט און ױניאנס דרײ פאראײניגטע די
:ערקאעהרט

 צוזאמען ארבײטער, ענגאישע ״די
 וועאט, גאנצער דער םון ארבײטער די מיט

 בע־ א צו אעבעז, העכערעז א צו שטרעבען
 ענג־ םוז ארבײטער די . אעבעה סערעז
 די צו צוריהקעהרעז ניט זיך װעאעז אאנד

 באדינגונגען אינדוסטריעאע און םאציאאע
מאחמה־צײטעזד פאר די םון

 האט דעאעגאטקע ארבײטער פרויען א
 זי םאא איז אז רעגירונג, די געװארענט

 ארבײטער־םאדע־ די נאכקומעז ניט װעט
 זײך. ניט רעגירונג קײן ״װעט רונגען,

 זיף האבעז דעאעגאטעז ארבײטער אנדערע
שארף. זעהר אויםגעדריקט אויך

 דער װעגעז אבער װיכטיגסטע דאם
 איז זי װאס פאקט״ דער איז דעקאאראציע

 די םון נאמעז דעם אין געװאר^ז געמאכט
 םיהרער, א םון אוז ױניאנס גרעסטע דרײ

 ענג- אין באטראכט איצט װערט װעאכער
 א אםיאו מעםיגער, גאנץ א זײן צו אאנד

 נאך, גאויבט װעאכער קאנסערװאטיװער,
 די צוםריעדענשטעאעז מעגאיר איז עס אז

 קאנ־ דורןי ארבײטער די םון םאדערונגעז
 אנדערע איז מיטאען, סטיטוציאנעאע

 םא־ די רעװאאוציע. א אהן —װערטעו
 גע־ פארמואירט זײנען זײ װי דערונגעז.

 זײנען דעסאאראציע, דער איז װארעז
 םאדע־ די רעװאאוציאנערע. זעהר אבער
 װע־ נאכגעגעבעז דאן גאר הענען רונגעז

 די אפשאפען זאא רעגירונג די װען רען,
 פרי־ םוז װירטשאםט ?אםיטאאייסטישע

 םון סיסטעם און״פראפיט אײגענטום װאט
 אײנפיהרען זאא און אינדוסטריע דער
 זאגט דעקלאראציע די טאציאאיזםי דעם
 שטאאט שוין םאדערט זי אםעז. גאנץ עס

 מינעז.אוז באהנעז, די אויןי סאציאאיזם
 װע־ אויך רערט זי מיטאעז. טראנסםארט

 •רשנם, אריוי רעכט דאס א! דעם, גען
I אוג־ נימ איו פראםיטענ אה פראצענטעז

 פרויעוװײרזשמס די אװ פרויעוארבײט די
צוהובפט נאהענטער דער אין

f♦ ליליםוט. םון

 םאהרט סאםעט, אין און זײד אין אנגעטאן
 עאעגאנ־ אן אין אעבט און ?ארעטען אין
 ענדיגט סוםאעט דער אפארטמענט. טען
 דו שי דאז ״האו פראגע דער םיט זיף

שטאנד?). צו עס זי ברענגט (װי ?״ איט
דער־ זיך איך האב קוםאעט דיעזען אן
 דער װעגען נעאײענט האב איך װען מאנט

 אין באארד װײדזש דעם םון אונטערזוכונג
מעריאענד.

 האט מאנוםעקטשורער באאטימארער א
 די אז ערקאעהרט, באארד דעם פאר

 ארביי־ די םון וױידזשעס דורכשניטאיכע
 באשעם־ איחם בײ זײנען װעאכע טערינס,

װאך. א דאלאר נײן איז ,טיגט,
 נײן מיט אעבען םײדעא א ?ען ״וױ
 אידד אױסגאבען די װען װאך, א דאאאר•

 מיט־ א האט גרעסער?״ םיעא זײנען רע
 מא־ דעם געםרעגט באארד דעם םון נאיעד

נופעקטשורער.
 םון שעהנקײט די דאך איז ״דאס

 נא־ מאנוםעקטשורער דער האט — דעם׳/
 אין איז באאטימאר — געענטםערם. איװ
 מײידאעך מײסטע די געבענשט. דעם

 עא־ זײערע בײ הײם דער אין װאוינען
 םון אפ עפעס נאך־ שפארען זײ און טערעז
װײדזשעס." זײערע

 ־ אםעריקא אין שטעדט אאע ניט אבער
 איבעראא גיט און באלטימאר דאך זײנען
 מעגאיכ־ א ארבײטס־םײדאעך די האבעז

 עאטערען. זײערע בײ װאוינען צו ?ײט
 'דער־גוטהאר־ זיך האט אבער דעם אין

 ארײנגע־ ניט מאנופעקטשורער ציגער
טראכט.
 ארײנגעטראכט ניט אויך האט ער

 מײדאעך מײםטע די אז דעם, אין זיך
 װאוינען צו מעגאיכ?ײט קײן ניט האבען

 זיי םון סך א און עאםערען זײערע בײ
 םינאנ־ קײן ?ריגען ניט נאר נ*ט קענען
 זאנ־ עאטערען, זײערע םיז שטיצע ציעאע

 זײ צוצאהאען, נאך זײ דארםען זײ דערן
 ארױסהעאםען. נאך עאטערעז די דארפען

 גוט־ דער האט דעם וועגען אויך אבער
געטראכט. ניט סאנוםעקטשורער הארציגער

װאא־ אאײן מאנופעהטשורערס די װען
 םײד־ און םתיעז די אז געטראכט, טען
p קריגען ניט דארםען אעך p װיײ םואע 

 ארױםנעהאאםען ווערען זײ װײא דזשעס,
 נעװען נאך װאאט עאטערען, זײערע םון

 אן אבער איז צרה די צרה. האאבע א
 ארבײטערינען פיעאע װײא ערנסטע,
 א שטערט דאס און אזוי, אויך טראכטען

 ארביײ *רי םון ארנאניזירונג דער צו םך
 צו מײדאעך ארבײטער און טער־םרויען

 ױנ״ טרײד די אין ארײנטרעטוננ זײער
 זײ־ זײ װעאכע אין טרײדס, די םון יאנם

באשעםטינט. נען
 םאראן זײנעז עס זיו, פארשטעהט

 און^ײד־ םרויען ד; װעאכע איז טרײדם,
 אאט נעהםט .ארגאניזירט. ניט זײנען אעך

 ספוירט־םאכער און ?אאוק די בײשפיעא
.דרעס־מא־ און וױיםט אײדיעס די ױניאן,

 דאס אבער יארק. נױ אין ױניאן הערס
 אויסגאחי און אויםנאהמען נאר זײנען

”רעגעל. די נאר באשסעטיגען
שטע• אאגעמײן איז װײדזשעס םרויען

 אויפ• זײערע װי ניעדריגער, סך א הען
 ניט שױן אעבענס־מיטאען, אויח גאבען

 -okP אויזי אויסגאבען װעגעז רעדענדיג
 גיט !ײנעז דאס םארגעניגען. און םארט
 בא• םא?טען, •זאגדעח םראזען, סײ\ סתם

 באארדס װײדזש מינימום םון שטעטיגט
שטאאטען. םארשיעדענע םון

ד זיר מעז האט צײט אעצטע די ײ  א
 צואיצב זיר האכען םרויען אז גערעדט,

 ערװאר- קריעג געענדיגטען װאם נאר דעם
 באדינגונגען, אינדוסטריעאע בעסערע בעז

 איז עס אמאא; װי וױידזשעס, בעסערע
 געשריבען און גערעדט פיעא דעם װעגען

 פובאי^ם אאגעםײנע דאס און געװארעז,
־ גאויבען. צו דעם אין אנגעהויבען האט

 מעשזז גאנצע די אז איז, דער־אםת
 געפאויגען. ניט און געשטויגען ניט איז

 באדיג״ די םארבעסערט האבען אנשטאט
 חא• ארבײט, דער בײ םרוי דער פ.ז גונגען

 פארערגערט םיעא באדינגונגען די זיך בען
 טרײדס אײניגע אין םרוי. דער םאר

 דעד םון צייט דער אין םרויען די האבען
 זיף האבען זײ םארדיענט. גוט מאחמה

 און םראםעסיעס מענערשע צו גענומען
 װײדזשזןס. םענערשע געקראגען האבען

 ביו 20 םון םארדיענם זײ האבען װײטער
 םעגף אםױנישאן אין װאו א דאאאר 25

 און םאברי?ען מאסקען געז און טאךים
* װײטער. אזױ

 זײער צו צוריק געהן זײ מוזען איצט
 אנחוי- װיעדער מוזען און ארבײט אאטער

 דא• 12 ביז 10 םאר ארבײטען צו בען
 צורמך נאר קענען זײ אויב װאך, א אאר

פאעצער. אאטע זײערע קריגען
 מאחטוד ניט געװעהנאיכע, די איז
 םון םארדיענסטען די זיך האמנז טרײדס

 געהויבען. װעניג זעהר ארבייטערקעס די
 אע- םאר םרײזען די װי װעניגער םיעא

 און געװאקסעז, זײנען בענס־מיטאען
 םון צורי? ?ומען מענער די װען איצט,

 צאץ םרויען די װעלען טרענטשעס, די
 אומקעהרען מוזען זיך מעהר און מעהר

 דערםון און זייערע טרײדם אלטע די צו
 זײערע אין װײדזשעס די זיכער װעאען

ארונטערםאאען. מעהר נאך טרײדם
 אנבא• אין נאך נעהםט מען װען און

 בא• צו שװאכער איז םרוי די אז טראכט,
 בתים בעאי די םון הען זי און זיך, שיצען
 מוז װערען, ע?ספאואטזרט מעהר איהרע

 צו?ונםט נאזזענטער דער םאר לאגע, איהר
װערען, פארערגערט שטארה װעניגסטענם,

 און םרויען־ארבײט װעגען םראגע די
 םאר־ אאנג שוין האט ווײדזשעס םרויען

 װײטזיכטיגערע אביסעא אינטערעסירט
 אנגעהױ־י• האבען זײ און אײט, שטאאטס

 די װי מיטלען, און װעגען זוכען צו בען
 געבארען זײנעז אזוי און פארבעסערען.
 נעבא זײנען אזוי און פארבעסערע.

 וױידז מיניםום סטײט די געװארען
 שטאאטען צװעאף אין און באארדם.

סאאאםביא אװ דיסטריקט אין

k :'#׳מ :
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 וױידזש מיניםום םין » געשאכמנן .
^ ארביימערינס. םרױען םאר יצ

 םינימום דער 5וױי םיז, 8 זאגען סיר
 צופריעדענ־ נים װײם איז סקייצ ידזש

יצענד.
 םינײ דער האט בײשפיעצ צום אזױ •

 .אװ דיסטריקט פח באארד וױידזש סום
 װאשינג־ אין אז ערהאעהרט, קאאאםביא

 צע־ ניט םײדאעך און פרויען קענעז מאן
« דאלאר זעכצעהן װי ײענעער םיט

̂ן 'וואך.  שאפ־ באצאהאטע בעסט רי א
 אין דארטען םארז־יענעז *רבײטערקעס

 דאלאד צורעלח װי מעהר נים דורבשניט
 געװא־ באשטיפט איז דאס און װאך, א

סקײא. םינימום אאס ר*ז
װאשינג־ אין איז נאװעםבער אעצטען

 א געװארען דורכגעפיהרט סטײט טאן
 פאר פרויען פאר סקײיצ װײדזש מיגימום

 מי־ אלס און מלחמה דער םון צײס דער
 געװארען באשטיטם איז װײדזש גימום

 דער װאך. א סענט 20 מיט דאאאר 13
 סטײט אץ איז םנזײל העכסטער נעקסטער
 סענט 61 מיט דאלאר א װאו ארעגאן,

 פאר סקײל פיניםום פאר׳ן באשטימט איז
 לאך אין פעקטארים אין ארבײטערינס די

 דורכ־ דער איז אלגעםײן אין דרעסעס.
 די פון וױידזש פיניטום שניטאיכער

 דא־ צעהן װי פעהר ניט ארבײטער םרױעז
 פי־ װאו שטאאטען, די אין װאך א אאר

עקזיסטירען. באארד װײדדט־סלןײל נימום
 מיניפום דער םון איז בא^טיפאר אין
 א געװארען םארגעיטלאגען באארד וױידזש

 j מיירלעך, און פרויען פאר וױידזש מיניפום
 פיט דאלאר צעהן באטרעפען זאל װאס

 *טוין איז דא סענט. םינף־און־צװאנציג
 די אנבאטראנט איין געװארען גענופען

 דער צו ביז לעבענספיטלען פון העכערונג
 אנגע־ זיך האט מלחפה די װען צײט,

 זיך האט פלחפה די זינט אבער חױבען.
 לע־ אויו* פרייזען די זיינען אנגעהויבען

 פראצענט 48 םון געװאקסען _בענסמיטלען
 באל־ אין פראצענט 83 ביז סציװאאנד איז

באסטאן. אין פראצענט 118 און טימאר
ארבײ־ פרויען קענען וױ זיך, םרעגט

 דאלאר 10 און 9 די אױןי לעבען טערינס
 לעבענסמיטעל וזויכע אזעלכע בײ װאך א

 באייבעז מוז פראנע די און ? סרײזען
גע־ װעלען םיר סײדען אונםארענטפערט

 ענג־ אלטען דעם פון ענטפער דעם בען
 ענטםער דעם פון אדער ׳וםלעט)י אי^ען

 מאנוםעקטשורער באלטיפארער דעם םון
פאא. בעסטען איז

 אינדאסטריעל סטײט יארק נױ די
ארויסגעגע־ לאנג ניט דא האט יןאממ&אן

 איײ מיר װעלכער איז סטאטיסטיק א בען
 םעק־ און «טאפ 20,597 םון אז ענען,
 פרא־ 59 נ<ארדיענעז ארבײטערינס טארי
װאך א דאלאר 14 םון װעניגער צענט

דא־ 20 פארדינען פראצענט 11 נאר און
 23,203 פון און מעהר; און װאך א אאר

 אין באשעפטיגט זײנען וועלכע םרויען,
 פרא־ 64 םערדינען אפיסעם און סטארס

 און װאך א דאלאר 14 װעניגעריפון צענט
 װי מעהר פארדיענען פראצענט 9 נאר
 דיע־ צו ערהלעהרוננען קײן דאלאר. 20
 זײ ניט. זיך דאכט מען דארח ציפערען זע

אלײן. זיך פאר רײדען
 די דאנק א װאס אלײן דאס ש(י\

 מינײ סטײט אונזערע פון אונטערזוכונגען
 אינדאסטריעל און באאררס וױידזש מום

 אזעלכע זיך טיר דערװיסען קאםישאנם
 דיעזע ה^בען צו ווערטה איז פאקטען,

 פאיד די װיסען $בער אינסטיטוציעם.
 געט^ן םוז עפים װעניג. איז אלײן טעז

 םרוי, דער םון לאגע יטרעהליכע די װערען
פאראײכטעחנן. צו ׳טלויך׳טקלאםין, דער

 די אין באיטעפטינט זיינען םױיען
 אין סטארם, אין פאבריקען, איז ׳טעפער,

 דארטען, בלײבען װעלען זײ אםיסעס.
 ׳טפע־ אנדערע חתונה, זײער ביז טאנכע

 לעבען מוזען װעלעץ זײ און אויך, טער
 זײ װאס װײדז״טעס קאעגליכע די מיט

קריגען.
העל־ װעט סקײל װײדזיט מיניטום א

 אר־ דער פון לאנע די פארבעסערען פען
 גענוג ניט װעט דאס אבער בײטערין,

• העלםעץ.
 אר־ אלם פרויען פאר הילף אפת׳ע רי

 קװאל. אײן פון קופען נאר קען בײטער
 איהר זוכען צו זי האט פלאץ אײן אין

 טרײד די — איז פלאץ דער און ערלעזונג,
ױניאן. ארבײטער די באװעגונג, וניאן
 האבען ארבײטער פענער די

 דאנק א ארגאניזאציא;, זײער דאנק א זיך,
 פארבע־ לאנע זײער אײניגקײט, זױער

 די טאן דאפען זעלבע דאס און סערט,
 אויב דאס װיסען, דארפען זײ פרויען.
 ארויסגע־ װערען זײ פון אײניגע אפילו

זײ קענען עלטערעז, זײערע פון האלפעז

אײםי פון פאןןזיע ױ
גל«נץ א. פון

 יטטעהן צו און ערװארטען, ניט אײביג עס
 פיה־ און פיס די אויף זעלבסטיטטענדיג

 זײ קענען לעבען זעלבסטיטטענדיג א רעץ
טלא־ זיך װעלען זײ װעז דאן, נאר  דע̂ר
 דער• און װײדדטעס. מעטטליכע צו גען
 קאפפף, דורך נאר קומען זײ קענעז צו

פאראײניגונג. דורך סאלידאריטעט, דורך
פאראייניג־ א ױניאן, ^טארקע א
 קערפער־ ארגאניזירטע אן ̂טאפ, טער

 פארזי־ בעסטע די איז דאס — ׳טאפט
 פאר און װײדזיטעס העכערע םאר כערוגג

 ארבײטער דער פאר לעבען בעסערעז א
 און וױסען פרויען די דאס זאלען פרױ.

 פאסענ־ און דורכפיהרען, און געדענקעז
 פארזיכע זײ װעאען װעלכע געזעצע, דע
 *טנ^ דאן װעלען װײדדטעס, העכערע רען

נאכפאלגען.

ד איזא לאועל אײמי ־ ע ג י ד ע ב ע  ל
 ניט אבסאלוט דערכיאנט זי ש. נ ע מ

 גע־ דער װעלכען פאעטעז, טיפ יענעם
 ליעב אםט אזוי האט לעזער װעהנליכער

 פאנטאזיע: דער אין פארצױטטעלען זיד
 װאס ניט זעהט היפעלקו?ער. א מענש א

 פאר׳חלומ׳ט. איז איהם. ארום זיד םוט
 און סודות, װעגען ׳טטענדיג טראכט
 אין אויס טראכטענישעז זײנע דאן דריקט

ליעדער.
 איז פאריטטעלונג פאפולערע די אט

 בכלל, פאעטעז צו באצוג איז ריכםיג ניט
 פאעטען. ע ט כ ע אויך און װיכטיגע צו

, דער בלויז ר ע ט ם א ט ע א  װאס דער פ
 אן נעהכיט פאעט, אלס ערשיײעז ל י ו ר

 כײטעל אלס פארפעז אויסערליכע געװיסע
 איז ער אז אײנדרוק, דעם פאכען צו

 לע־ די זײנעז פאעטעז אפת׳ע פאעט.
װעלט. דער איז פעניטעז ע ט ס ג י ד ע ב

אלץ. אינטערעסירם לאועל׳עז אײמי
 עױטײנונ־ אלע איז לעבעז. גאנצע דאס
אויםדרוקעז. אלע איז נעז,

לע־ איז זאד אײ; אז ניט, האלט זי
 צװײטער. דער פון װיכטיגער איז בעז
 זיך לאזט אלץ װיכםיג. גלײך איז אלץ

איבערגעבען. און אויסדריקעז 1פאעטיע
אלץ.

 אוז יטטאדט. דער אין לעבעז דאס .
 װאקזאל, א ♦טטארט. די פאכט װאס אלץ

 אויטא־ דער װאדעװיל, א רעסטאראז״ א
 דער עלעוױיםעד, דער קאר, די פאביל,

סאבװײ.
 אויס־ אויסערליכע דאס בלויז ניט און

גאצ״ דמר גאר זאכעז. די אט פדן זעדלז ■' I י י f״  I• ״ «’• י ■ . » ׳ - % -r• ׳

 ׳טטיפונגעז, אוז געפיהלעז פלאנטער צער
 אט װאס געמיט םון כאאס גאנצער דער

 צי־ פאדערנער אונזער םוז עלעפענטעז די
 דאס ־— ארוים אונז בײ רוםעז וױליזאציע

 עס זוכט און דיכטעריז די זעהט אלץ
אויסצודריקעז.

אונ־ איז רופט געגעניטטאנד יעדער
 אסאציאציע, געװיסע א ארויס ניטפה זער
 גע־ פארװאנדט א אידעען״פארבינדונג, אן

 װי אזוי ׳טטימונג. קרובה׳יטע א פיהל,
 ריטם דעם איבערגעבען װיל לאעל אײפי

 פיטען אין גשפה פענטליכער דער םיז
 שטאל פון אופגעבונג פאדערנער דער םון
גלײכצײ־ זי דריקט עלעקטריצטעט, אוז

.22 פעב. ״נערעכטיגקײט׳/ ז.

 די װאס אסאציאציעס די אויד אויס טיג
 ׳טילדערט, זי וועלכע זאכעז, פארשיעדענע

ארוים. אונז בײ רופען
 פאר־ ניט מעז האז געפיהלעז געװיסע

 את־• בלויז זײ קאז מעז דירעקט. יטטעהן
 אײמי ווערטער. אוזז באגרייםעז נעז,

 דע״ זיך באנוצט זי און עס, װײם לאועא
 לאזען צו סוגעסטיאז, דער מים ריבער

 ̂טװעד איז װאס דאס, אט פיהלעז אײך
 אדער װערטער פשוט׳ע איז אויסצודריקעז

בילדער. פשוט׳ע אין
־ איז רעזולטאט דער  פארפלאג• א ־

 אזוי נשמודבילד, קאפפליצירט ׳מערט
 עס װי קאפפליצירט, אוז פארפלאנטערט

 הײנטיגער דער אין לעבעד דאס נאר איז
 הײנטיגען א פיז נשפה די װי און צײט

פענש.
 אויך אינטערעסירט לאועל׳עז אײםי

 באװעגונ־ די געשיכטע. פענשליכע די
 דורות, פריהעריגע די םון רעגונגעז און נען
 אויםטרײםלוג־ רעװאלוציעס, םלחפות, די

 אהן צײט. פארגאנגענער ךער פון געז
 פארשטעהן צו פעגליןי ניס דאך איז זײ
 רעװאלוציעס באװעגונגען. הײנטיגע די

 אט זי שילדערט אויפטרײסלונגעז. און
אויןי. געשעהענישען געשיכטליכע די

? אזוי װי
 היסטאריקעד א װי ניט נאטירליד

 פאעםי־ דורך װיסענשאפטספאז. אדער
 װאלטען זײ גלײך פארשטעלונגעז, שע

 דעד פון טערמינעז אין פאסירט, איצט
j אז אויף אויסגעדריקט נשפה, פענשליכער 

 גײסט, אונזער צו אפעלירט װאס אוםז,
ם,ציע̂אצסאא ארײפ אומ

 סוגגעסטיאנען. אונזערע רעגט און װעקט
 אײגענ־• דורןי יןלאנג, אוז פארבעז. דורך

ריטפעז. ארטיגע
 ״קעז ביכער לעצטע איהרע פון אײנס
 דער אפגענעבען איז קאסל״ נראנדעס

 דער איז יבדשלאכטעז די םוז שילדערונג
 עננלישעד דער ווען צייט, נאפאלעאנישער

נאפא־ באזיענט האט נעלסאז אדמיראל
J .װיל דיכטעריז די װאס דאס, לעאנעז 

 שילדערונגעז איהרע מיט ארויםרופעז
 איהר םון אנפאנג םון כפעט זי דערגרײכט

 רופט זי װאם דערמיט, װערה גרוים
 לע״ דעם םון פארשטעלונג דער אין ארויס

 די אלס ט, י ו ר םון בילד דאם זער
 יןריעגס־פונדירען םון און בלום םיז פארב

ארט דעם אלס י, ו ל ב ־ ם י פון איז

s צורונען חלום ---------------------ץה

-------— Viװאהלינער. פון ------------------------------------------------------------ (פעליעבאן) .......... ■■■־ ס
True translation  fllcd with the 

P ostm aster a t New York City on 
March 7, 1919 as required by the Act 
of Congress approved Oct. Gth, 1917, 
known as the “Trading with the 
Sneniy Act.“

י י ך ו ר * ד נ ו : ו ק ו י — * ט װ ע י װ ־ ז ס י ו  א
ן ה ע ר ? ? ע ן ד א ם ־ ט פ ג ו ק ו י — צ ש ײ ע ר װ  ע

ך י ן ז ע ש ל א ט ש ע V ג
ת ע ר ב ע ה ד מ ח ל ב מ ^ ך ה י , א ש נ ע כ ע ר ע ז ג  א

ם ע נ ײ א נ י ש א י ר מ ע ר ד ע צ נ א ט נ ל ע ט װ ע י װ  ז
ן ו י ס ן ד ע ש ב א ל ן ש ע מ ו ק ס י ױ , א א ע * ׳ י ר  8 פ

, ע ײ . א ג ע ר ע ד : *
ך י ב א # ש ה נ ע כ ע ר ע י :ג ש ז ע ז װ ע ר א ב ע ג

ן ע ר ע ו ן ז י ן א א ע ש י ש א ד י א , ס ר י ד נ ו ש מ ע ־ װ פ  א
^ ע ב ע ר ל ה י ן א ע ב ע ן ל י ר א א ע ז ^ ר א ס ק ו ד נ א  ק

ם ר א פ י ג ן מ י ש א ע ך װ י ן ז ע ל ק ע ס ר ע ב י ר ף א י ו  א
ר ע נ ע י . , ם ל ע ב װ י ו ש א י ן נ י ן א א ע ע י ע נ ע  ם
, ת י ל ז ® י ש א ש א ן כ י ע א ע ד ע נ ע . מ ן ע ז י ו ח

ס ש ע א ך ה י ת ז ע ר ב ע ה ד מ ח ל , מ ש ב א ד ע ז ג  א
י י ד ו ר ש פ ע ם װ ײ ר ו א ז ב ע ר ע ם װ ע נ ײ א ג י ש א י  מ
י , ד ן ע ק א װ א ל ס ־ א כ ע ש ש ט י י מ ן9 ד ע ק א י ר ן ? ו  א

ע ר ע ד נ ע א כ א װ ן ש ו ע א ש ק י ר ד י ע ש נ ו . א ר ע ק ל ע  פ
ן ו י א ם ז ע ז װ ע נ א ר ן ג ע ל י ו ן ק ו ן א ע צ ל ע ז ב  ש

ן ^ ז י י ן א ו ן א ע י ו ן ב ע ק י ר ן ב ו ן א ע ג ע ל ס י ו  א
ן • ע נ ח א ב נ ע ז ״ ן א ו ט א ע ן װ ע ס י ר ע ג ס י ו ן א ו  א

ט צ ו א ו װ א ר א ן ! ע ר ע ו ט ד ק נ ו י ו ו ז ־ א ג ע ה ״ א נ ו  א
ג י ן ג ו ט8 א ק נ י ו ו ז n א e, י * ס װ א ע ד ד נ ע ש י ע  ה

. ם כ ע ל ש ע ג ־ ר ע נ ע מ
ן ו ך א י ב א א , ח ם ׳ ם ו ל ח ׳ ע ז ג י א י ד ו ר ם ש ע  װ

ן ע צ י ן ז י , א ם כ י ר ע ש ג ע ז װ ע ג א ר ײ א ם ל א  י
י ק ס ײ * , ן ע ק ט ^ ע ן װ ע נ ע ׳ צ נ , ג ן ע ם י ש ט ע ע  װ

״ ן ע ש י ו ל ן ״ ו ם א ע ם װ ל ח ע װ ר ן ע ע ר ע ו ן ד ו ם א ע  װ
ל ל כ ן ב א ע ם ל ^ א א ר ע נ ע ן מ ע ם י י ק ש י ר א ן נ ו  א
ם ג ױ ן ו ה ע ג א ע ב ל ע א ש ר ע נ ע ן מ ע ם ״ ח ם ו ן ד ו  א
ם ע ו ן ו ע כ א ן מ ע * ע ז ע ן ג ו ט א ע ײ װ ־ ז ר ע ב י  א

•t i m p ן ו ם א ע ן װ ע ט כ א מ י ר ׳ ע ט נ ו ײ א ט ז ק נ ר  י
י ו ע ו ׳ ח מ . א ר ע נ ע מ

ך האש אזוי ר זי  האב אזוי און געדאבש מי
ן איך און גע־חלום׳ש איך  מרא געװען בי

עשחה.
 א סתם איך בין ערששען אלעם צום װייל

 גערעכטער א און םענש פרײהײפדליעבענדער
 דאס מענש. העכסש־ראדיקאלער א און מענש
 האב צװײטענס, און אײנס. אייך איהר האש
ײ איך ב ע געחאט דעי ײג ע מ  עגאאיס־• אײגענ

אבזיבשען. שישע
ן האב איך ש דער אי ײ ײה עךפר  גע־ פרוי

ש ײן זונ ? מ ע: ײג שע א  אין פרײחײט. מענעי
 פרי־ איך האב פרוי דער םון דערלעזונג דער
ײן געזעהן אלעםען פאר הער  מע־ אײגענע מ

דערלעזונג. נערשע
ך האב איך ש: זי  פון שװאנקײש די געזאג

 פרויעךשקלא־ די מאבש. איחר איז פרוי דער
ע. די באםת איז פערײ עז־פרױוילעגי  דאם םרוי

ײ און אונז באהערשש געשלעבט שװאכע  פא
 און שװאכקײט איהר רא:ק א אונז שקלאפש

שקלאפערײ.
 האב מאן, םרײער ששאיקער, דער איך, און

ען־ די און פרויען־שװאבקײש די עפיהלט  פרוי
 זאגש לאסט. שװערע א װי שקלאפעיײ

 װעלט די :פאריז אין ששאאנוסמאן יענער עס
ן ניש װעם י י שע דאס רוי לא:ג אזוי פרײ ז  אידי
 האב איך און װערען. באפרײש ניש װעש פאלק

ך ד זי ט: תמי אג עז  װעש םענער־גדנזלעכט דאס ג
ט ײן גי ט װעס פרוי די ב*ז פרײ, ז  עםאג־ ני

װערען. סיפירם
 ־B¥ מלעג שװאכער, א םיעדער, א *יך, און
ײן םרעטען  פרוי פרישזיר געזונםער, א ■לאץ ם

ם חאב און צ ײ ק ע ם ג  חאב *ון צײוון די מי
טע ם*ם געאזאלםען ען־ די קללות םוי  פרוי

אוו^כקײט.
«ונב#חאל־ און ״וואך געווען בץ איך און

םײן און ®מרען װײב׳ס פײן »נםקזך.ע; פען

 האר־ פולען פון האב איך און חלשות. װײב׳ס
 װערען זאל מרוי מײן אז געװאונשען, צען

 אויסםרי־• זאלען עס און איך װי ששארק אזוי
 װי ונקט9 םרערעךקװאלעז, איהרע קענען
מייגע.

 גע־ איםיצען אםאל האש אידענע א אז איץ
 זי כאפמז פדאםיס׳/ אװ ״ברישש אויף קלאכט

 אסטקע,8ליעבע־ א אין פאינאי־ט איהם חאם
 צרח׳דיגע די םארשאלםען איך האב זי, ער נים

 גע־ האט י מרד די װאו אונזערע, געזעלשאפט
 אונגעזעצליך און רעכש װעניג אזוי זעצליך

!ריװילעגיעס. און רעכט םיעל אזוי —
נאך. און נאך אדן
 װעט מלחמה די אז געהאפמ, איך הא:

 איחר םון םרוי די באפרײען סאלשטעגדיג
 — מיד און שוואכקײט און רעכטלאזיגקײט

 געהען װאס פרױױלעגיעס, םרוי׳פ דער פון
 און רעבשלאזיכקײט איהר מיט חאגם שאין הא:

שװאכקײש.
 אז אויסגעװיזען, עס האש םלחמה די בעת

 סװן סאלגליך, און, דערלעזונג םרוי׳ם דער
קומם. אײגענע
 פון שיסען דײששען די :געהערם האב איך
 פונקם סרויען שיסען און לאגעז2ערא זייערע

 געםאן װארף א דערבײ אץ־ האב םענער. װי
 םרײד םיט און לופטען דער אין היטעל דאס

גלײנ־ די זאל לעבען לאנג אויסגעשריען:
פרויען! פון ר$רעכשעונג

 רוסישע אז דערוואוסם, זיך חאב איך
 ״םוי־ מין א ארמעען, ארגאניזירען פרויען

 באלשעוױ־ דז באקעמספען צו מעז־לעגיאן׳/
 באלשןך די אז געחערט, האב איך און ;קעס

 װי סוגקם װײבער, נראװע די שיסען װיקעס
 געהערט איך ה$ב םעגער. לחבדיל שיסש םען
 םאקע װידער — ברבח פרוםע * געמ#בט און

פרוי. דער פון גלײכנארעכםיגונג דער אדיף
 קאגדוק־ אונזערע געזעחן ה^נ איך און

 גןך מיר אין האם חארץ דאס און םןןרקעס
פרײד. פאר םאג*ט

דער־ האלם עס מז געזעחן, חאב איך און
 שםים־ אוםעםום־^אקוםען ז^ל »רו> די בײ,

 א׳יבער זיד^וגוןסען האם באלזאם » און רעכם,
.p»n טײן

ך האבען מיר צו און  די דערטראגען זי
 ענגלישע קריגערישע די ײ^ס פעט*׳ געזונםע

 םי־ ענגלישע דערלאנגם ה*בען סאפראזשעםס
ם ה*ב איך און ניסם^רען,  פרײי בײזער מי
קינדערלעך! פ*טשם, פאםשט, געםרמכט:

 ני)• די ביז י^טשעז, ל«נג ?זזוי װעט איחר
 שםימרעכש, געבען אײך װעלען מענער רישע

ײ כדי ך ז*לען ז ס נעחמען זי  אײד רעבט ד̂ן
ט ענטפערן צו  םען װאס זאך, א — פעםש מי

ם איצש קעז ײגט איהר װייל טאז, ני  נעבער ז
!רעכםל^ז און שװאך

 פאר־ װײבער אז געזעהן, האב איך און
 אלעײ םוען און שטעלעם מעגערשע אלע נעמען

 טראגעז *ן הויבען און ארבײט מעגערשע ליי
 זיך האש חארץ דאם און קליידער. םענערשע

 !מאן *ה, פרײד: סאר געצמפעלט מיר אין
I באפרייט עגדלייך װערסם דו

 דער בעת געזעחן איך האב דאם אט
ך איך האנ אזוי און םלחמת. געפרעהש. זי
אויגען׳ די פארמאבם אפט האב איך און

ײן מים האב  אריונגעדרונ־ בליק גײסטיגען ם
 האב איך אוץ צוקונפט נאהענםער דער אין גען

:געזעהן
 א גלײנע, א פדײע, א — מענשחײט אײן

 ױגקער־פריײילע־ די אפגעשאפט גליקליכע.
 קאפישא־ די אפגעשאפם דײםשלאגד, אין גיעס

 — און רוסלאנד אין פרױ^ילעגיעם ליסםישע
 פיי־ װײבערשע די אפגעשאפם —חויפםזאך די

װעלם. גאנצער דער איבער ווילעגיעס
װעמ איםיךער אויב :מארקעחרם און

״ן איצם  רעבטלאז, און חילפלאז און שװאך ז
 װע־ מיר ווײל מענער. םיר, זײן עס ײעלען

 אהן און הענט אהן קריעג פון צוריקקוםזגך לען
 אויו^ שארבענס, אחן און אויגען אד.ן פיס,

 גע־ םים קוליעם, אויןי און פיס חילצערנע
 לונגען• *ארשםש^בעטע און ברוסםען לעכערםע

 װעלעז און םלחמה דער פון קוםען וועלען מיר
 אזטעלעם אונזערע אויף װײבער די גזיפעען

 יעדעו איי^ און קלײדער. איגזערזן איז איז
 אויף און ורויען. *ווײ זײן ײצלעז םתם־סאן

ח — מאן גאגצען געזונםען, יעדען #נ  ויבעז ג
מע־ קרוונקע »ון גזןרװעזע םיר, און ■רויען.

*

V

 ענג־ פח סימבאל און שלאכט חגר םוז
מאכם. לאנד׳ם
 גאנצער איהר איז זי איו אזוי און

פאעזיע♦
פאעטי־ דער צו געהערט לאועל אײםי

א־ מ י א זיר רופם װאס שולע, שער
 זײער (איםעדזשיסםס). ן ע ט ם י ג

 בלויז ניט בילדער, דורר איז אויפנאבע
 איגעריציכע דורןי אויר נאר אויםערליכע,

 װאס דאס איבערצוגעבעז םוגעסטיאנעז,
 לע־ דער אז אזוי אויסדריקעז, װילעז זײ

םיהלען. און זעהן אויוי עס זאל זער
 דעם אנבאלאנגם װאס — אלץ דאס
, נ י ו ־ ס ג נ ו ה ע ז דער א נ ע ג ײ א

פאעזיע. םוז ט פ א ש
 דעם אויער. דעם אנבאלאנגט װאס

 אײ־ אז אויך לאועל אײמי האם געהער,
 אב־ זיר רעכענט זי װעג. געגארטיגעז

 פאר־ געזעצמעסינע די םיט ניט םאלוט
 צום צו זיך זי הערט דעם אנשטאט מען.

 זוכט און זעל אײגענער איהר ריטם.פון
 קלאנג דעם דורך באשאםעז צו דאז איהם

 ״װער אי: שרײבט זי װערטער. די פון
 א איז עס םערזען. פרײע אין ליכער״,

 פרײע די אט אז דענקעז, צו אבער טעות
 אויס־ קײן ריטם, קײז נים האבעז פערזען

 הא־ זײ פארקעהרם. מוזיק. געהאלטענע
 װעל־ םעלאדיע, באשטימטע גאנץ א בעז
 אױםצודריקען, שװערער סר א איז 4כע
 ריטם; רעגעלמעסיגען געװעהנליכען א װי

 אויםצודרי־ שװערער איז עס װי פונקט
 8 אײדער געםיהל קאמפליצירט 8 ?עז

געםיהל. פרימיטיװ אוז פשוט
 ניט לאועל׳ען מים באםרידיגעז צומאל

 ער־ זײ אויף פערזעז. םרײע די אפילו
 שטרענ־ צו א אלם איהר ר8ם שוין שײנען

 בילדער די פון שטורם דעם ר8פ ם8צ גע
 אוים־ װיל זי װעלכע שטימונגען, און

דריהען.
 םארמען, נײערע נאד זי שאפט ז8ד
עגעפעױנ אזײ ד* איו m ^ייגע

ע ש י נ א ם י ל א . פ א ז א ר פ
 מישט פראזא פאליםאנישער דער אין

 םארשיעדענע לע8 םעז8צוז לאועצ אײםי
 גע־ אט סעלאדיען. אוז ריטמען עגליכע

 נגע.8ל אט ;שורות קןרצע כ^אקטע העז
 8 מיטען אין און מיעד^נויםגעצויגענע,

 אבער פראזא. אין װי טעהסט, שטיס
 אײנ־ ניט איז פראזא שמיק דאם אפילו

 איהם אין זיר װעבעז פלוצלונג ך.8ם
 מעטרעז רעגעלמעסיגע מעז.8גר דורר

גל. ד. א.
! געדיכט, אײן ?ײז ניט שויז איז דאס

 און ;צונויםגעװעבם געדיכטע סך א נאר
 מעלאדיע אײז קײן ניט איז ריטם דער
 זאגעז, צו אזוי אינסטרומענט, אײז םאר
 18 פאר ע י נ א ם מ י ס גאנצע א נאר

, ר ע ט ס ע ק ר  םארשידענ־ סןי א מיט א
אינסטרומענטעז. ארםיגע

זוכענ־ לאועל, מים װאס דעם, צוליעב
 אויםצױ שטארהער און מעהר װאס דיג

 פארגיט צײט, איהר אי זיןי, אי דריתעז
 מיט און םארם דער סיט םיעל אזוי זיד

 םאר־ נײע שאםע; און עקספערימענטעז
 הינטער־ אין אפםמאל םארשוױנדט מעז.

 זיר צײגם זי און אינהאלט, איהר גרונד
 פאע־ מין א אלס בלויז ארויס צײטענװײז

 פון כאטש עהםפערימענטאטאר, טישער
קאליבער. גרויםעז זעהר 8

אזוי. צײטענװײז נאר איז דאס אבער
דעם לויט אויןי זי איז אטת׳עז דער איז

«9?
 צום פאעטעסע. באדײמענתג א |אינהאלס

 םלאץ דער נימ מיר ערלויבט באדויערען
 זײ איהרע. זאכעז עטליכע צימירעז צו

 יעדעס און גרויס, געװעהנליןי אלע זײנעז
 מײרגאג־ װי ארט מעהר פארנומען װאלט

 ברענגעז אבער װעל איר ארטיהעל. צער
 םאפולער־ איהרע םון אײנס ־שלוס צום

(פעטערנס). 4.םאסאנען׳ געדיכטעזזםטע
 גע־ װי זעהט און ליעד דאס לעזט

^ װי אוז פײן װי שיקט,  דריקט וי טי
 לײדענשאםט באהאלםענע די אויס דא
 אײנ־ שטענדיג איז םרוי,.װעלכע 8 פוז

 שטײם־ דער אין בלויז ניט געשנורעװעט
 םיש־ און קלײד קארםעט. איהר םון קײט
 םון שטײםקײט דער איז אײד נאר בײן,
 זי־ מנהגים, מאראל,. אנגענומענער דער
 די טאקע מײנט — ״פאסאנעד טעז.

 נע־ אנגענופענע די כללים, אנגענומענע
קאנװענציאנען. און זעצעז

שא־ צו נענוג געװען װאלט אלײז דאס
ליעד. שסארס 8 פעז

 עס איז לאועל׳ען אײמי םאר אבער
 קומעז געםיהלען אז װײס, זי גענוג. ניט
 זײ אפגעזונדערט. און אפגעטײאט ניט

 געםיה־ נאך מיט פארבינדונג איז קומעז
 דער־ אוןי געדאנחען. און שטימונגעז לעז,
 אנ־ ן8 דא ליער דעם אט איז איז פאר

 פאסאן־ארטיגקײט דער אויף צוהערעניש
 אפילו װאונק א בכלל, לעבען דעם פוז

 אויד א*ז װאס קריענ, איצםיגעז דעם אויף
״םאסאר. א װי םעהר ניט

דא, ברענג איר װאס איבערזעצוננ, די
 באצוג אין פרעטענזיעס קײן ניט האם

 איבע.*״ דעם פרן אײגענשאםט דער צו
 בלויז ״פעטערנס״ ברענג איר זעצעז.

 באגריעף 8 געבעז צו אילוסטראציע, אלס
 אײ די פאעזיע. לאועל׳ס אײמי ווענעז

 און םלינקע א דעריבער- איז ^ערזעצונג
פרײע. װעניגער אדער מעהר

 ;גארםעז־שטעגען די איבער שפאציר איד
 *) דעעאדילען אלע און

 די מיט צוגלייך עפענען «אין זיך ח*לםען
סקײילען.*) בלויע חעלע

 ג^רטען־ פיןסןזנירםע די אי^ער ״?ריר’- איך
שטעגען

 קלײד. בראקאםק שטײמען םײן אין
 םיט פעכער מײן באדרפטעם, — חאר םײנע

צירונג.
 װי פאפאז זעלטענער א גאר בין איך אויך

גארםען־שטעגען. די אינער שס*ציר איך

 אוזארען, רײכע מים פול איז קלײד טײן
שלעפ די און

 זילבער־פלעקען און ראזע מיט באדעקט
 שםעג. דעם פון נרעגען די גראװעל-און דעם

 מאדע־זשורגאל אלטען »ון פאס^ן א גלייך
 הויך־קגאפעלדיגע אין פארבײגעגאנגען װ^לם

שיך.
 מיר. ארום אריםקײם שום קיין

 בראקאט. און פיש־בײן בלויז
 אין באגק א אויף 8ארא זיך לאז איך און

שאםען דעם
 ליידעכשאפט מײן בוים. א פון

 בראקאט. שטײפען דעם געגען רעװאלטירט
 סקוױלען און דעפאדילען די

 װינשעל, דעם אין פלאמערען
זיך, װילט אלײן זײ װי

s afe' a&m

; ן ןײדװײ ו א
 בליחען, אין חאלפ בוים דער װײל

ן ו  אויף אראפגעפאלען איז בליםעל קלײן א י
בוזעם. םײן

 װאסער־םראיען די פון שפריי דער און
 פאנטאן מארםארנעם ד?ם אין

 גארםען־שמעגען. די איבער אראפ םריפט
 י.1אוי נים קײגםאל הערם טרי-פען דאס

 קלײד שםײפען םײן אונםער
 װאס פרוי, א פון װ״כקיים די זיך געפיגט

םארםאר־באסײן, א אין זיך באדם
 פופערעם, חויכען םון םיםען אין באס״ן א

 גים זןחפ זי &ז געדינט, אזוי װאקסם װאס
געלועבמען. באחאלטענעם איקר

 נאחעגםקײם, זײן אבער פיהלם זי
 וואסער דעם פיז זיד גליםשען ד^ס און
 בלאסער א האנט א פון גלעםען דאס ווי איז

לײב. איהר אויף
 ברא־ שטײפען א אין זוטער דער םויג װאס

!קאטעךקל״ד
 צו געשלײדערש זעהן געװאלט עס וואלס איך

עיה דער
 צוטראםפעלט זילבער און ראז גאנצען מים׳ן

ערד. דןיר אויף

 און ראז ד^ס זײן אלײן געװאלש װ#לט איך
זילבער״

 שטעג, דעם איבער לויפענדיג
 געיעג א אין — ער און
 לאכען. םײן םון צוטומעלטער ¥ מיר, נ^ך
 פון אפגלאנץ דעם זעחן געװאלט וואלט איך

 זײן םון העגםעל דעם אויף זון דער
שיך. ז״נע םון די׳שנאלען אויף שװערם,

— איך און
 איבער לאנירינם א אין איחם געפיחרט ן,װאלם

שטעגען, פאסאנירםע די
 שאטען א אין געכאים טיך װאלט ער ביז

שטעג, אויפ׳ן
 גע• אלמעןײ װעםט זײן פון קגעפ די און

אום־ װאלט ער װען לייב םײן שמארצט
— מיר איםט

 אחן אויפלײזענדע, זיך א שםאכטענדע, א
שרעק•

 פון שאטענם די זײן זאלען אוגז ארום און
בלעםער, די

 זון־טראיען, די פון שאשענס די און
 װאסער־טז־אפען, די פון פרעילען ד^ס און

 םאג... חעלען מיטען אין אונז ארנם לץ8
 פלאג, דער פון חל«ען װעל איך
 בראקאטעױקלײה שװערען דעם אם פון

שאטען. דעם דורך ברעכט זון די װײל

שםועסמ הורמ
 רעדאקםאר דעם צוױשען

לעזער. די און

 בליטלעך. געלע םארט א *(
נלומען. סארם א אויך **)

 קװאל אוגערשעפלינען אן האבען װעלען נער,
 םע־ קראנקע און שװאגע מיױ, און מרערען.

 און חלש׳ען. קעגעץ לײכט אזוי װעלען נער,
 װײבער די צו אנקומען דארפען װעלען מיר
 ארבײ־ װעלען זײ און סענם. פאר א נאך
 ײעלען מיר פוצען. זיך װעלען םיר און םען

 אוי־ גלעזערנע ניט באקוםען צו האבען חשק
 חילצער־ פשום׳ע נים דימענטענע; נאר גען,

 אויערען גומעגע ניט פימםעגע; נאר םים, נע
 ״פעגסי׳/ — אזעלכע עפעס נאר ברןסםען, און
 םא־ די אויפהאלטען װעלען מענער, מיר, און
 קאקעםירעז און װאשען און און״קאכען דעם
 פארםיה־ לאזען זיך און רנילות רײיעז אין
 פראםים״. ״בריםש פאר לאדען און רען
װײםעו/ אזוי און װײםער אזזי און

 װאהר אןיף און חלום אין איך האב אזוי
 צוקוגפם־ דעם און צוקונפנדפרוז די געזעחן

 דער בעת גע׳חלום׳ם איך חאב אזוי מ*ן.
 מיר ז«ך חאם םלחםח דער בעת און מלחמה.
װירקליכקײט. א װערם חלום דער אז געדאכם,

 װ«רק־ די און חלום דער די׳םלחםו^ אנער
 אוי^ אפגענארט אפגעגארם. חאבען ליכקײם

 אויפ׳ן אויך א&גענארם .און פראנםען. אלע
םראנם. םענערש־ײײבערשעז

איבערגעקעחרט. גים ח^טיזיך ײעלם די
 באז״טיגט נים נאך האט נאציאגעךליעג די
 ארבײםער דער םלחםװ^ פון םעגלינק״ם די

 םים ברוים שטיקעל א םאר אלץ נאך סםײיקם
 ■אר־ ארײן אלץ נאך כאפם איד דער פוםער.

 חאט םרוי די אויב און נאגראטען. *יעס
ע באקוםען «»ילו  אבער זי װיל רעכ®, נ״
pk .u ני« •ײױייע״עס «ל־ת p p t m ד*ם

 לץ8 נאד םאלגליך, בלײבם, מענער־געשלעכט
סארשקלאפט.

דאך: העלם איהר
ײ מענערשע די אויסגעטאן האבען זײ נ ו  י

 ״1געלא א געװארען װידער איז עס פארמען.
 יע־• װי זיינען, װאס מאדעס, װײנערשע אויף
 קורץ צו און אונטען פון קורץ צו ׳זא;ם נער
ײ אויבען. פון ך ציהען ז  די םון צוריק זי

 מיט חתונח האבען און שטעלעס מענערשע
ך. און ס^לדאמען ײזי  זיך אײלען זײ און *זו

ײ און שםימען. צו גים  צוקער״ אלץ עסען ז
ײ און קעם.  און חלש׳ען און נאך װײנען ז

 קוש א םאר און חופח. דער צו אײך שלעפען
ײ מען ד#רף וקדושין... חופה מים באגאחלען ז

ײן װײבער, די איך. מ
 זאג ס^לדאם, א איצט באגעגען איך אז און

:איהם איך
דעמאקרא־ פאר געקעמפפט האס־ט ברודער,

 און װעלם גאנצער דער פון פרײתײם ארן טיע
ם אײגענע דײן  אויסגע־ נים האשטו פר״היי

 ?רחעלפט נ^ר אפגעםאן האסט דו קעמפפם.
״ן פון  אפגע־ זיך האסט דו און ארבײם ד

 ברו־ פארװערםס, — דעריבער און שםעלם.
 פאר קאםפף נייעם א אין םארװערםם I דער
 םון גלײכבארעבטיגונג פאלשטענדיגער דער
 װעל־ אהן גלײבבארעכטיגונג, א — פרוי דער
 בלײבען אלץ גאך װעלען טעגער, םיר, כער

. פארשקלאפם!
שע א אויב און איהם. איך זאג אזוי  ד״ט

ט איחם ה^ם קויל  דעם ארויסגעשאםען גי
 שםיםט און םיד ער פארשטעהם ק^פ, פון טארך

קאם^*. אין אוזפס״גײ זיך רײסם אןן צו

 בלימעל, אראפגעפאלענעם דעם אונטער
 בוזעם, מײן אין

 באהאלטען. בריען״ א איך חאלט
 הײגט איהם מיר האם רייטער חערצאג׳ס דעם

געבראכם. פריה
 מימצוםײלען אײך לײד אונז טום עם ,ממדאם,

הארטװעל לארד אז
 ביי־ דאנערששאג געפאלען שלאנם אין איז

ג^כט״.
 װײסען דעם אין געלײעכם עם הא: איך װען

מ^רגען־זוגליכם,
 שלאגגען. װי געדרעחט אותױח די זיך האבען
 גע־ האט ?״ מאדאם ענטפער, אן זײן ,װעם

' ־ דינער. םײן םרעגט
 געענטפערט. איך האנ נײן"״

 איבערבייסען. עפעס זאל שליח דער *ז ״זעה,
 ענםפער׳/ שום קײן ניין,

 גארטען, אין ארײן בין איך און
 פא־ די איבער ארויף און ^ראפ אצירט8געש

שטעגען סאגױ־טע
 בראקאט. קארעקםען שםײפען מײן אין

 שפאלץ זײנען בלומען געלע און בלויע די
;זון דער אין געשטאנען

 גלײך, געשטאנען אויך בין איך
םאסאן. דעם *ן געהאלםען האיטנעקיג זיך

 קלײד. םיין פון שםײפקײט דער דאנק א
 געשפאצירם, איך האב ארוין* און אראפ
שטײפערהײט. ארויף און *ראפ

 מאן מײן ער װאלט ארום מאנאט א אין
געװעזען.

 •אוגםער ׳דא מי< װאלםען ארום םאנאם א אין
בוים, דעם פון שאמען דעם

 ;פאסאן דעם געבראכען כײדע
 איהם, פאר איך און םאר״מיר, ער
 דאמע. אלס — איך קאלאנעל, אלס — ער

 באנק. שאטענדיגער דער אוין״ דא,
, איינפאל, אן ט8געד> ט8די ער
 ברכח. 8 ברענגם זונליכם ז8

 װי זײן ל8ז ״עס געענטפערם: ב8ה איך און
באשײדם׳/ איחר

ער״מויט. איז יעצט

־8שי איך װעל װינםער אין און זומער אין
צײיען

פ.8י8 און ארויף
 רטען־שטעגען,8ג נירםע8ס8ם די איבער

 גע־ םים טעז־קלײד,8ק8יב שםײפען מײן אין
י.8ק חויבענעם

דעפאדילען און סקװילען די
רויזען, *ו ץ8יל וײצר איטחגסען װעלעז

גע״ די>א למעז8ײ מיד — העלצער. דזש•
 דאנפ עם פים.8 איז ל8«8 גאד זעחן יואלט

 םיס- קלײנע 8 געװען איז עס אז ארנז, זיך
 בא־ לייכט בער18P 8 װעלנע גדניס,7רשם8פ

 אין ענדערוגג קלײנע 8 דררך װערען זײםיגט
;.| פארם• דער

• װעלען בריעןי אײערע — שנײד. ה. י •
 פאר *ײםוג^ דער אין ץ8<ל 8 ;עפינעז םער
t געשאפען״ צײםונג די דאך איז דעם i די 

 זיד דערװיסען איחר דורך זאלען ארנײטער
 קאגען ס8ײ אגגעלעגענחײטען, אלערלײ װעגען

 דעג• אלס סײ אינטערעסירען, זײ דארפען און
ארבייםער. אלס סײ און מעגשען קעגדע

 יײעדע ײוקען םיר — סיימאן. אינא
 םסרײקענדע די צו ווערטער יציגע8ה עטליכע
 גי® איחר װעלכע אין מײקערס, װײסט לײדיס
 אםוד אײעד פון געשיכטע קורצע די איבער

 נגעפיר■8 ם8די איחר װאס ׳מפף8ק העלדישען
ױי דער װאכעךימיט 18 פאר  BVS08P רם8נ

 ג*- ײעם טפןי8ק אײער ז8 האפעז׳ מיר .8ק
 זאל װעלכער ריקער,8היסם זײן נור גיט פינען
 וועלמנ ׳די םאר װי אונז, פאר שילדערן איהם

 אײנצזגלחײפמח, אלע םים אונ?, באד קומען
 מי• םים װעם װעלכער עם,8פ דעם אוין־ י8נ

 חעלחנד װירקליכע די באזינגען גײסםערונג
 רי «ון . נדערע8 פיעלע און אײך פון םחאםען

חר ז8 #םיר םיחלען אײערע װערםער י8פ  יי
 מעמר יויסגעוױזען8 קאםפף אײער אין ט8ח

 םאמע גאר װי חעלדישקײט, מעחר בראװקײם,
 שלאלםפעלחןר די אוין״ חעלדען זונגענע8ב

צײטען. גייע און לטע8 די פון
 *נ• ערשסער דער מיט — חאזאנאװ. ב.

 אזיצר איו ײלטמיטט איחר 08ײ געלעגעגחײט,
 יויסקוםצן8 קענען נים םיר ויעלען באריכם,

 זיךניפ ײעלעז מיר ביז עפענםליכקײ®, די אין
 ז1ײ יייז״ ®אקטען. אלע םיט פארזיכערען

 םיר ײעלען דאן חאבען, זײ װעלען םיר
 קעמו״ םיר װי שטארק, זוי8 רויסקוםען8

 סוןי v כען8ם םאל אלע פאר ל8אײנמ און
 ®ר• דער יין שרץ יעגעם פון צאריערע דעי צו

 שוין זאל ער ?8 ?וי«8 באװעגונג, בײטער
 וואס דאם, פאר ?ירען8י קענעז גים ל8ק״גמ

 «י«פ ביז אונטערזוכוגג אוגזער נים. איז ער
 נאד אײער װעחרעגד ס8י ׳כם8רויםגעבר8 האש

 אבצי• ער איז ריכםי^ אלגעםײן אין איז רינם
 ע#ד אײנצעלחײטען, מאנכע אין רינםיג גים

 וועחנן אןזםגענוצם גם8גע? לט8ײ ס8וי ׳ס8װ
 דאס נבעלאנגם8 ס8וי ן.8חברח־ם דעם פון

 דעם אין םארעפענםליכם עס װערם ׳גדערע8
גומער.

יע־ געלײענם אויך חאבען מיר — ב.: ל
 װאלם עס ?8 דוקא, געפוגען און ׳יםיקעל8 נעם

 ךי און ארבײםער די װען געשאדם, ינים8ג
 פאר• ערגסם זיך לםען8ײ םרײד־ױני#ניסםעז

 אוועק• װערען ניט קען עס דעם. װעגען כט8טר
 אװםגןך נץ8ג שוין ׳אלםע די מיט נט8געם

 חאבען פראזען דאזיגע די פראזען. דראשענע
 גוסזעס, פיעל ן8געט צײם אײער אין געװיס

 גײע די אז פארגעסען, ניט דאך מוז מען בער8
לע־ חיבשע י8ג נם8גןןמ בען8ד» אוםשםענדען

r ־

שנעע. ן8י אסטרען׳
 װעה מײן אין
 ׳ארא£ איויף, געחן איך װעל
 קאפ. געהויבעגעם מיט

 שטײף, אגגעטאן
רײף. און פישבײן אין

I
 פון לײב מײן פון וױינקיימ די ס׳װעלען און

 באשיצען אומארמונג
 שפיצען. און העיויעד קנעפלעך,

 מאבצז״ פרײ םיך דארן״ װאס מאן, דער װײל
״ םויט, איז
 פון העיצאג מים׳ן שלאכט אין געסאלען

^ פלאנדר׳ען, י
 נאםען. זײן איז ג י ר ק ײאס פאסאן, 8 אין
? ®אסאנען די םען דארף װאס צו I גאט

 אצע די מיט צו זיכער, ניט איז עס
 ; םון אײנענשאםטען גרויסע אינערציכע

 םאר־ צאועצ אײמי װעט דיכטונג, איהר
 חגר איז ארט גרויסען זעהר א נעהמעז

 איהר װעט דערצו פאעזיע, אײגענטציכער
 עקספעריםעננדכא• דער שטערעז םארם

 אבער איז עם ארבײמ. איהר םון ראקטער
 ע־־ ג דער. אין אז ניט, צװײםעא שום קײן

 פוועזיןנ אםעריקאנער דער םון ע ט כ י ש
 עו- די םון אײנעם םארנעהמען זי װעט
 װעג״ אצם צעהרערין, אצם ערטער. שטע

 גיחן םון דורכברעכערין אצס וױיזעריז,
 נײער א םון באשאםערין רי אצס שטעגעז,

שוצע.
 n חצםידיבס םך א ז י ו ש האט זי
 Wtft אםעריקאנער שפעטערע נאגצע

 M םח פאעזיע די אויך אםשר און
 TT איהר צו קוםעז װעצען צענדער

ענמוױי *װײםןד אוז נעז
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ן •י?לע «ין  ארז מײנומען *ונזעחנ •ו
ijr• מיג ®אקי איו ד*ר§אר  װי םעחר, נוי

 וועלכען עגםפער, אלןי־בית געוועחנליבער
 אזוי חןןט גארדין יעקב ®אראםארבענער

*װאש חאראקטעריזירם: אויםגעצ״כענם
קאנסםיםו- * הןןבען םיר *ז *כל, אונז מויג
W.* י.
\ D• .זיד מיו חאבען לײדער ל״דער, — א 

• י  חעכסם־ א״ער םים באגוצען געקענם נ
חא־ עס, װעלען םיר גאר *נבוןם, •רײנדליכען

ra ־

ל.9אגאגדער*ם םאכען גום יענםליך, י /
 דער װעגען באריכם א״ער — זאעא. •D ־•

 איחר ה*ט *טיכךאעדוםטריע דער אין לאגע
 32 אויף אדרעס, *לעכטען א אויןי אוגעאיקם

 איז פ*לגליך .81 אנשםאם סקװער, יוגיאן
 זאל ער אום *ועט, *ו אגגעקומען באריכט חנר

 א״ערע װעלען ?אנסם װערען. געדרוקט קעגען
״ן *#ריכטען  חאםאז װײל װילקאםען, איםער ז

 פון ארויסגעגעבען װערם *גערעכטיגק״ט״ די
װאיר־ גארםעגם לױדיס ״אינטערנעאאגעל דער

אן׳/ קערס  א חאבען אימער אבער זי װעט ױגי
 איג־ אגדערע די פאר װינקזןל גאםםפרײנדליכען

װי־ װעלכע שםעדםעל, אונזער םון דוסטריען
 *גערעג־ דער םים באנוצען גור זיך לען

םיגקיים״.
פאר־ גרויס װירקליך טים — װערנער. ה.

 גע־ אויסגעצײכענם אייער געלײענט געניגען
 מאכם איהר װעלכען אין ברױועל, *ריבענעם

 *גע• די פאר קאמפליטענםען רעדאקגיע דער
 ״אינטערעסאנטע איחרע םאר רעכםעקײם׳/

יגבע־ װאס *רםיקלען״. באלעחרענדע און
 ביז זיי זיינען אויסזעןוונגען, אייערע םרעפט
 אבער בארעכםיגט. פאלשמענדיג געײען »י*ם

״ ז״נען וווקוגפט דער #אר  באזײםיגם עוין ז
 חאבען יארק גױ אין לע*י$ר די געװארעז־.
 און ענגל״אע די סײ נומער לעצםען געקראגען

״גערעכטיג־ פון אויסנאבע אידיאע די םאי
 אפ־ װעם דאם װיפיעל אויף און *בת, קײם״

 אויך װעם םעגעדז׳פטעגם, דער פון וזעגגען
. *וקוגפט. דער אין זײן אזוי ״

דאך איז «כל ■אזוםער דער — אערגער. ך.
, !p*
■%m

i

 אין ארײן געחם ויאס לעזעאזטאף, אז ®חיב,
 קײן געפינען נים אופן במום קען זײםען 20

 אז פאראלאג, אײער זײטען. אגט אין •לאץ
 דער פון לענדיטאף עדיטאװעלער דער גראדע

 ענגליאזער דער אין זאל אויסגאבע אידיאער
 דער פון לעזער דער װײל װערען, אויםגעלאזען

 סארט, אנאנדער גאר איז «ײםוגג עמליאער
 װערעז גענומען ערנסט גאגץ אונז פון וועט
 גע־ זיינט איחר אז מעגליך, אנבעטראכט. -אין

 אויספאראזען דאס װעלען מיר װען און רעכט,
 װעלען אזוי, טאקי איז עס אז געפיגען, און
 אונז איז דערװײל אבער טאן. געװיס עס םיר

 דערועלבער זאל װארום אײגןנוזעחן, «װער
 פאר װיכםיג און גוט איז װאס עדיטאריעל,

 אזוי סונקט זײן גיט לעזער, אידיאען דעם
 זעחר װאלםען מיר ענגליאזען. דעם פאר גוט

 אביסעלע מאכען זיך זאלט איחר געװאונאזען,
 דער אז איחר, םײגם «ו :®אראזםעגדליכער ,

 װעניגער אדער מעחר איז לעזער 'אידיאער
 קאן װעלכער דער, ײי ענםװיקעלט, גײסטיג

 אידיאז אין לםאל, ענגליש? לײעגען נאר
 ארטיקעל אן זעלטען זעחר אפ מיר ברעכען

 גאר־ חאט איחר און קעפלאך, פארשײדענע סיט
 פראטעסטירם אבער ענגליש אין דאגעגען, ניט

 אונ* אן אחן קאלומנען ״לאנגע די געגען איחר
 דער אז דערמים, איהר מייגם םערברעכונג״.

 אטעם, לאנגען אזא גיט חאם עגגליע פון לעזער
 מעג־ א עמאל אל נעבען איחם דארף מען און

 איז עס אטעם? דעם אפגוגיחען ליכקײט
 אזרײבם פרא;ע. אינמערעסאנטע זזן וױךקליך

דעם• װעגען אונז
אזול־ אליין זײנט איחר — קלאוקמאכער.

 *ײטוגג. אײער נים קריבם איחר װאס דיג,
 «וריק קוםען צײטונגען אזעלכע חונדערטע

 ״דער אז פאסט־אפיס, פון ערקלערונג דער סיט
 מעגליד, אוסבאקאגט׳/ איז אדרעס אי*םיגער/

 גו״ די צװישען איז צײטוגג אײער אויך אז
 לאזט קװעלען פריװאטע פדן ריקגעקומןןנע.

 חײזער אין קומען עס אז װיסען, אונז סען
 װעלכע םענאזען, פאר *ײםוגגען עטליכע *ו

 ז«י װעחרענד "אזז׳געםופםו לאנג אזוין חאנען
 װאלגעדן ןנײםוגג, אנאנדערנס לעזען *ו ווכען

 םײװעל דער *ײטונגען איינענע ?ײערע ןזך
 נאכלע״ אײגענע אייער איז עס װאו. זוײסט ;■*

 איחר וױ «נעל י1אז זויםען לאזט סיגקײט.
 פון סעקרעטער דעם אדרעסע נייע אײער םופט,
 באוארגען, אזוין װעם ער און לאקאל, אײער

 אײער אויף וױיטונג די קריגען זאלם איחר ׳׳׳אז
 װעם איחר װי לאנג, אאי אדרעס• גײעם

 *רא־ איםער איז טאן, «ו פארגאכלעסיגען דאם
 זעחר אי םענעדזאמענט זיז געגען ®עסםירען

 גארגים אײך װעט עס אי און אונגערעכט,
חעלפען.

ארםיקלען, פון זאמלונג א — חאץ. ד.
 און גוטע נור אויב אבער, איחר? זאגט

 עס איז װאס םיט םו ארםיקלען, *ײםליכע
 איחר ו» אבער, !לויבען םיר אלעכם? ®זוי

 װעם עס און #או זיך קוקם טעות. א םאכם
 דאזיגער דער פון אם אײך פאר ארויסאװיםען
 םיט באאזטימםעס, גאנץ עםװאס **וסיאעני*"

ײן ײזיד ײז פיויאנאםיע איעענער ?ײן  ו
.now: אײגענארטיגער

 געאעגען בעט *ין נאך איז רחל ווען
 האט זיך, אויםהויבעז וועגען געטראכט און
r זי w אויך אז דעם, װעגען געטראכט 

 םאר־ טאג אומעדיגען אן זי װעט הײנט
 — זונטאג. אכטאגען פאר װי ברענגען,

 -־ זונטאג דעם דערלעבט מען ביז ״אך,
 דורכגעװארםען זיך םארדראם םיט זי האט
 אויס ?ױןסטו װאך גאנצע א — כעט אין

 ער שײנט יאך ^ווערען אין איהם, אויח
 טעג גרויע שװערע, די הינטער םון ארויס

 אז אין, םארשפרעכונגען םיעל אזוי םיט
 מעכא״ אזוי לײדיג, אזוי ער איז הוסט ער

 מעהר נאך איהם םון װערט םען אז ני^,
 צו יצעב א ניט זיך גלוסט עס םארטעמפט,

טאז״.
אײ־ דאם אז דערםאנט, זיך האט רחיצ

 זונ־ אכטאנען םאר געםיהלט זי האט נענע
 דע־ אויך זי האט הײנט װי פונקט טאג,

 ארויסצוגעהן געהאט חשס קײן ניט מאאם
 עםיץ אז ערװארםעט, ניט און בעט םון
 אכטאגען םאר און קומען. איהר צו זאל

 ניט קײנער איהר צו טאקע איז זונטאג
 פאר־ ביז טאג. גאנצען פאר׳ן נעקומען

 חבר׳־ אויוי אױסגעקױןט אומזיסט נאכט
 זײערע האבען װאם עלטערען די טעם.

 פאר׳ן ניט זיך װײזען גאס אין נעשעםטען
 יענעם און ארײן, הויז אין טאג גאנצען
 הא־ ^טוביגע די װען םארנאכט, זונטאג

 זיך זי האם צונױםקוםען, גענומען זיך כען
 גע־ א בעט אוים׳ן געטאן װארף א גאר

אפגענארטע. אז קרענקטע,
דעם, אן דערמאנענדיג זיך איצט, און

 שוין האט זי באםאלען. שרעח א איהר איז
 דורכצואעבען אײגענע דאס םארגעזעהען

אםשר און זונטאנ. הײנטיגען דעם אויך
r*ov \* און איהר w איײ 

 זי האט איהר? צו קומען קען גענטליך
 ניט, הײנעם האט זי אז געװאוסט דאר
 זי טאן. טראכט א איהר װענען זאל װאס
 דאך חבר׳טעס, עטליכע צו אדרעסעז האט

 האבען דאס װי םריינד, א געליעבטעה א
 יאהרען, איהרע איז מײדאעך אנדערע״

 םאר־ ״און — אינטערעסאנטער זײן דארף
 — מיר״ צו עםיצען האבען זעדזן ניט װאס
 גע־ געשרײ א קול אוים׳ן שװער זי האט
 דארן* ״מען — אויםגעזעצט. ?יך און טאן
מאן.״ ױנגען אז םאר ארומקוקען זיך

 בײם געטאן טאם א זיך האט רחל
 האט זי געברענט. האט םנים דאס פנים.

 זײנען הענט די הענט, די באקוחט זיך
 שיטער, און װאקס װי געא געװעז, טויט

 אונטער ארומאוישען װאלט װאסער א װי
 אוועקגעלעגט, הענט די האט זי הויט. דער

 פארטראכ־ װאס אױןי וױדער דך געװאאט
 ארויס־ אזוי שויז איז עס נאר זיד, טעז

 גע־ ניט ניט גאר םיז האט זי אז געהומען,
 געהט עפעס אז געפיהאט, באויז טראכט,

 — אפ. שטארבט עפעס אײן, איהר איז
 האט ־— איך״ האב יאהרען ״וױםיעא

 דערמאנט זיך האט זי געטאן. טראכט א זי
 גאײכגילטיג איז און יאהר, נײנצעהן אז

 אפ שטארבט עםעס אז געםיהאט, געײען,
געװאונדערט. ניט זיר און איהר אין

 די דורך בעט. םון ארונטער איז זי
 םרישער, א ארײנגעקוקט האט םענסטער
 איז ’וזויז אין זונטאכ־מארגען. איכטיגער

 דערמאנט, זיר האט רח̂א שטיא. געװען
 שטענדיג דער האט םריה/ דער *יז אז

 םון אויסגעהענדיג טאטע, אונצוםרידענער
 אין לאנג װעט ער אז געטאן, זאג א הױז
 אז זײן דאך ״הען פארברענגען. ניט נאס
 האט — קוטיטאן״ א באלד דאך װעט ער
 צוזא־ זײן צו און געטאן. כאפ א זיך זי

 די װע) ׳הויז איז טאטע בײזען מיט׳ז מען
 קײג־ רחא האט דערבײ, ניטא איז מאמע

 מאא םיעא חשק. קײן געהאט ניט מאא
 גע־ םורא א דורכגעאעבט אםילו ױ האט

 אנווע־ זייז אין קײנעם אהן זיך םינענדיג
 אוים־ האט אײנםאל ניט און זענהײט.
 איהם. צו שנאה א הארץ איהר אין געקאכט

 פאר זיין, אוגצוםרידעז שטעגדיג זײן םאר
 אײ־ פאר אנגעכמארעטחײט, זיין

 ער־ זיך האם ער װעאכער מיט האנט זערנע
 גאנצען איבער׳ן הערשאפט א װארבען

הוי;.
y באשלאסען האט רחא r אנ־ נאך

 גענו־ האט זי קומט, ער אײדער צוטאז
 םאר׳ן גארדאראבע די צונױםשטעאען מען

 פארענדיג זיך דערװײל טאג, חײנםיגען
 קוס א זי האט ציםערען די איבער אזוי

 ױגענד- שעהן איהר שפיגעא, אין געטאז
 האלז, נאקעמער שעהנער דער פנים, איך
 ציה א איהר האבען בליס ליכטיגער דער

גאאז. צום געהן צו צו געטאז,
גע־ זי האט שפיגעל םאר׳ן דאן, און

 צױ העכסט געװען זיה ארומזעהן נומען
 בעסםע איז געםינענדיג זיך פריעדעז,

וױ ג*ײך, וױ קעריער דער שעהנקײט,

 אױסגעפארםירם, שעהן װי בויגיג, און םוא
 אין ״לײב דאס ;םרױ ציכטיגע גאנצע א

 קאאיו/ םאעקיגען רויכדװײס ראזען, זײן
 וןויט דער זןינםער געשםײכעאט, דןאט
 גציעדער אלע איבער און געברענט האט

 םלאםען, בריהענדע צואאםמן זיך זײנען
 אין געבושעוועט זים אזוי האבען װאס
 גערײצט פרײד װיאדער מיט און איהר
 םיס, איהחג געהארמשעט ב^ט, איהר

 ערגעץ גקשפארט זיך האבעז הענט איהרע
 סענען זאא זי װאנען פון עםענונג אן צו

 ארוםצוכאםעז דערנאך כדי ארויסקומען,
 םים הויז, גאנצע דאס םײער העאיש א אין

 אםילו זיך־געפונען האט דא װאס אלץ
 איהרע אלע און טעג אוםעדיגע איהרע םיט

זארגען.
 זיך, מיט געפרײט זיך האט רחא און
 דע־ נאר הנאה, גרויס זיך םון געוזאט

 נײנצעהן אלט איז זי אז דך, םאנענדיג
 איהרע אין מײדאעך אנדערע און יאהר

 זי, און מענער־םרײנד, שויז האבעז יאהרעז
 שעהן אזוי יאהרען זײערע איז איז װאם

 שעוד אזא מיט אײב, שעהן אזא האט ארן
 קײן ניט האט האר, שעהגע און פנים נעם

 געװארען, אוםעטיג איהר איז געאיעבטען,
 םאהנענ־ און ציהענדער דער װי געפיהאט

 אונבאשטימטעם, עפעס נאד םארלאנג דער
 זיך אפשטאדבענדיג איצט האט װאס

 ווע־ געװען איז באוט, איהר אין דערברענט
 האט זי װאס ײעגען אײגענעם, דעם גען

כמן... ױנגען א וועגען — געטראכט. איצט
 שעדי א הײנט אבער איז דרױסע[ אין

 זיך האט ײאס אומעט דער און טאנ, נער
 צוריק איז איהר אין פאר׳גגב׳עט געהאט
 איז איהם אנשטאט און איהר םון ארויס

א|ג איהר איבעד- ס  עמסיטשגבאוא urn «ו
 אײנרעדען גענוםעז זיך רחא האט םרײה

 ׳הארץ ארימע דאס און האפנונגען. םיט
 אין אײנרעדען שטענדיג זיך אאזט װאם

 און נארישקײם אויסגעטראכםער יעדער
 זיך אױך האם אםנארען, אײכט זיו אאזט

 רוזא׳ס רחא׳ען. םון אײנרעדען געאאזט
 בא־ אײנרעדעניש דאזיגע די האט הארץ,

 פיהאען, צו איהר געגעבען איז שטעטיגט
בחנם. ניט האםט זי אז

 דערהערט זיך האם קוא טאטענס דעם
0 קיך. דער אין

 קאפ דעם געטאן קעהר א האט רחא
 דער צו געםיהרט האט װאס טיר, דער צו

 װאס םיט נעװען ניט איז װעאכע איז קיד
 אויע־ איהרע געגאויבט ניט פארמאכעז, צו

 און גמקומען, האבען שוין עו>זאא אז ׳רעז
 מד ניט האם זי װאס םאר םארגעװארםען

 סיר די אפצושאיסען בײצײםענס זעהן,
 נע־ װאאם םאטער דער װאו דרויסעה םון

 זאא מעץ טאז צו קאאם א געצװאונגעז װען
 געהאט צײט װאאט זי און עפענעז איהם זי

 זי האט װײאע א כאפען. צו װאס זיך אױף
 וחןן צוטוםאונג, און שרעק א דערםיהאט

 שטעהט זי אז געטאן, כאפ א זיר האט זי
 אינ־ זיר האט זי שפיגעא. פאר׳ז הויאע א

םאראוירען. גאנצעז
 רוח א טאטע דער האט — ? רחא ־—
קיך. אין געטאז

 יענעם איז געטאן קוק א האט רחא
 מיר א געםונען האט״זיך עס װאו װינ?עא

 געטאז כאם א צימער, װײטערעז א איז
 אום אנטאױפען אהין געװאאם זאכען, די

 אאעס װי אבער געזעהן אנצוטאז, דארט זיך
 װאו דא, זי האט ׳הענט איהרע םון פאאט

 כאפען זיך אויף געםוזט געשטאנען איז זי
עפעס.

 איהם זי האט — !האאאו ? טאטע —
 אויף געהאט שוין האט זי װען כאגריםט,

אנגעטאן. עםעס זיך
 םאטער צום ארײנגעגאנגען איז זי

 ניט און צושסײכאען זיך געװאאט קיה •איז
נעקענט.
שמיי־ א ״זיך דוכט האט, פאטער דער

 און פארזארגם זײן אויױ נאד געטאז, כעא
 שכױיכעא דער האט פנים פארכסורעם
 איראני- ביטערער א װי אױסגעזעהען

 אאענ* יאיהר האט דאס גרימאס. שער
 גע־ ניט רגע, איצמיגער דער אין םאאס,
 דערפיהצמ פאוצאונג זיך האט זי װײא ארט,

 םים אונצופרידענקײט, מים דורכגענומען
אונהײםאיכהײם. םיט דערגאך םארזאיוס,

 פריצ׳טע םען, שאאפס אאנג ־־־־אזױ
 איהר אױף םאטער דער האט — ? מײנע

 א*ז ווער — אויגען. בײזע אנגעשםעאט
? הױז אין

 דאך ס׳איז דאך... וױיםם קײנער. —
זונטאג. אאע אזוי

 אאנג אזײ געדארפט האסםו ינו —
? םרישטיס געהאם שוין האסםו ? שאאפען
 הזןדזןן געװאאם נים װאאם ער וױ און

 םאן גענוםען זיך ער האם ענםפער איהר
עיעס.

ז ע ^ מ  איז ׳
 אזא איז דרויסען אין הױז. פון צוגעהן

 געמגשמנ ציכגױג^ אזא סאנ, שעהנער
 איד< זאנם אפשר הארץ? דאס אח זון,

 אפשה ״ציגעז קײז ניט הארץ דאס איצם
 פרייך א גאם אין ערגעץ איהר אױן* ווארם

 דערםיהאט ערשט האם זי וואס גרויס̂ז א
 דא ? הױז פון ארויסצוגעהז געדאנק בײם
 און אנגעכםורעם אזוי דאך איז הויז אין

 פארװאס םאטע, דער וױ פונהט ?אאט
? גאס אין ארונםערצוגעהן נים זיך זי יאנט

- ? וואוהין —  זי פאםער דער האם ־
 אנטאן איהר םים איז זי ווען אעעקױןט,

 געהן געאאזט זיך און געװארען םארטיג
םיר• דער צו

 שווארצע ברײטע דער מיט איד דער
 וואאם ער װי פנים, פארריסםען און בארד
 אויסגעאעדיגט, קויאען וואגען א הײנט
 זיי״ טאכטער די אז דערפיהאם, עפעס האם

 אײגענעם איהר געפאסם דא זיך האט נע
 ״מאא אאע װי זיך, פרעגענדיג ניט באשאוס,
איהם. בײ פריהער
 אפ״ זיך רגע אײן אין האט רחא און

 אאזען צו ניט געדאנק איהר איז געשטיםט
 האבען פאטער דעם אופן בשום םעהר

 געהן וועט זי דעה. פיעא אזוי איהר איבמר
גענוג. און ׳וױא זי װאוהין
 אונצױ זי האט — געהן מוז איך —
 שטעהענדיג שויז געטאז, זאג א פרידען

םיר. בײם
? איך פרעג וואוהין, —

 פרײנד. א םיר. אויף װארם ־־־מען
 ערשםוי- אײגענער איהר צו זיך, זי האט—

אפגערוםען. אײגפאא, דעם פאר נונג
? דיר אויף דאם װארם וחןר —
ווער? —
? רוער ׳נו —
 דער געשטעאט. גאײך זיך האט איד דער

 צום זי װאאט ער װי באטראכט, טאכטער
 אויך מאא, אאע װי דערזעהן. מאא ערשטען

 אײזערנע זיין אױםנוצען געוואאמ דא
 האגט n איהר, איבעד דעד♦

 ער האט עפעס נאר #געטאן הויב א שיעור
 אויף געקױןם צוריקגערוקמ, וױיאע א זיך

אױגען. אױפגעריסעגע איהר׳מיט
געשטא־ ניט טעהר שוין איז איהם פאר

 וועאבע םימ םײדעאע, יאהריגע נײן די נען
 איבמר און געקוםען אםערײןא אין איז ער

 רי נאר געהערשט, אזוי האם ער וועאכע
םאכטער, דערװאקסענע יאהריגע נײנצעהן

 א פרוי, א װי כמעט נעבויעטע, פעסם א
 איהרע פאר אײנגעשםארםע אן שםאאצע,

רעכטע.
— גמהן? דאס וױאסטו וואוהין —

 ווער — וױיכער. געפרעגט שוין ער האט
? דיר אויף דאס ווארמ

— געאיבטער א — געאיעבטער א —
 צר זיך און ערקאערט םײדעא דאס האט

אאכט...
מאטע, #וױיסט !געאיבמער םײן —

 ער יא יא, ? געאיבטען א האב איך
 אױן* װארט און גאס אין אונטזןן שטעהט

 איך זעהן... איצט איהם געה איך מיר.
 טד םײן םימ איהם, מים טרעפען זיך געה

םאםע. שעהנער, א איז ער איבטען...
אוועקגעזעצט, זיך האט פאטער דער

 אװעקצעװארפזנן אונטערגעהאקטער, אן װי
 פריהער האם ער װאס האאץ, שטיק דאם

 מאכען צו אױף גענומען האגט אין געחאט
אױווען. אין פײער

— רחא איגען, א דאר זאגסט דו —
 האב איך — טרעפען געװאאט ער האט
װארטען. אונטען קײגעם געזעהן ניט דאך

געשוױגען. האט זי
גןגסטו? װאוהין —

ר— . איך װעא ומעןזארויפר װעא״ אי
געװען. בין איך װאו זאגעז דיר

 פאםער אויפ׳ן געטאן אקוק האט זי
 דאח* זי אז פנים, זײן אויף דערקענט און
זאגען. איהר וועט ער װאס װארםען, ניט

 פארמאכט און הױז פון ארױס איז ױ
טיר. די

 ענדאיך זיך באפרײט װאס אײנע װי
 דערפיהאט רחא זיך האם געפעננניס, א פון

 אראפאױפענדיג רטיר. דע בײ שטעהענדיג
 זי װי געיאנט זיך זי האט שטעען, די

אנטאאםען. אומגאיה אן פון װאאט
 האט שםיג, אעצמער דער ביי אונםעץ

 צרױשען וואס אאצדיננ, אין פארגעסעז -זי
 זי פארגעהומען. איז פאטעד און איהר
ווע־ אײנפאא, דעם דערםאנם נאר זיך האם

געאיעבםען. דעם גען
 געדאנק איהר איז סערקוױרדיג, און

:געװען איצם םאקע איז
געאיב־ א םימ םרעםעז זיך געה ״איך

 איז גאס אין אונטען שטעהם ער טען...
 איצט איהם נעה א*ך און םיר אדזי װארם
 איהם, כױם טרעפען זיך געה איך זעהן.
געאיבמען..." כדק מים

 צוריהגעיןלקמ האם דרריסען פון איז
 באנײסםערםער זוץ פיט דעױ איהר, צו

 ביזם דו :געזוגגען און מא: זדנטאגדיגער
כייקאיך. נ*ט ביזם דר גאיקציך, גימ

אוכד זיך סםופ, אויפ׳ן ארוים איז רחא
- f # • ;־ץ  .s it,,
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 כןןאדו־ חשאינם :?וער
ימיאן סלאוסםאכער

 ביז צוריקגעהאאטען זיך האמנז מיר
 אונ־ איז באריכטעז שרײבען-די םוז יעצם

 םריהער האבעז מיר װײא צײמונג. זער
 אינ־ מעםבערם אונזערע צו זעהן געוואאט

 אר־ אםיציעאעז מיםו^ער זיד מערעסירעז
 ער־ דאס אבער גערעכםיגקײמ״. ״די גאן

 םיט־ אונזערע געקוםעז. איז ווארטעטע
 בײ אז אםיציעא שויז זיד םחןגעז גאיעדער

 ווארום אאסאאס זײערע פוז םיםינגען די
 דער אין ני.ט ערשײנעז באריכמען אונזערע

 אנ־ איז םראגע דיעזע *גערעכטיגמײם/
 אונ־ און באארד, דזשאיגם צום געוןוםעז

 םאר־ האט ״גאאד אב. בר. םשערםאז. זער
 שרײ־ זאא מעז באארד אונזער םוז אאנגט

 אונ* פון צײכדבאריכטעז צו צײט פוז בעז
אאקאא־ױגיאנס. שיהאגא׳ר זערע

 םעכד אונזערע װאם אאײן, םאקט דער
 םאסירוג־ די װי&ען צו פאךאאנגעז בערם י

 טרײד־ זײער דוחל ױניאז זײער געז.פוז
 געהעז מיר דאס סיםן, א צײטונג,-איז

םארװערטס. נאר צוריקוועגס ניט
 אונזער מיר שיקעז ערשטען אאעם צו

 אינ־ אונזער צו גראטואאציאז הארציגע
 אוז רעדאקציע דער צו אוז טערגעשאנאא

 ♦‘^נערעכטיגקײט״ דער םון מענעדזשמענט
 אײד װאס דערםיט, אײד. באגריםען םיר

 ארײנ־ אנםאנג בײם נצײר געאוגגען א̂י
 אונזערע םון הערצער די אין צודרינגעז
 אע־ םין אזא זײ געבען צו אוז מעםבערם
 דענקונגס־ זײער וועאכעז ̂ון זע־שטא̂ן
 א :ארב<יטעז אנגעםאנגעז האט אםאראט

 אנגעםאנגען האט װיסען װעאעז צו חשק
 דיע־ דאס האםעז, מיר אוז ארײנצושײגעז

 אינםע־ אזוי זײז אימער וועט צײטוננ זע
 פאר־ האט חנדאקטאר דער װי רעםאנט

p איז שפראמןז p ערשמשז ^ מ  יגייצ■ נו
זאגט ער וועז דאס אאננ. םוז ווייטעז מיר

װארם. ער האאט צד, עםרואס
* * *.־

 עטאיכע באריכטען צו האנעז םיר
 אונזער װאס באשאיסע, װיכטיגע זעהר

 דורב־ גענומעז זיך האט באארד דזשאינט
 זיד, פאדערט עס װעאכע צו אוז פיהרעז.

מעמבערם. אונזערע םוז סופארט דער
 האבעז צוריה מאנאטעז עטאיכע מיט

 קאםי־ עדױקײשאנאא אז ערוועהאם מיר
 ארבײט גאנצע די טאן דארח װאס ׳טע

 האט אנםאנג פון גלביעט. דיעזעז אויף
 בא־ א אהן געארבײט קאםיטע דיעזע

 ביםאעך צו אבער פראגראם. שטיםטער
 פאר־ געװיסער א ענטװיהעאט זיך האט
 די םיהאעז גענומעז זיך האט עס און אאנג

 אום פראגראם. א םאר נױטװענדיגלןײט
 ײערעז באװאוסט זאא זײערע ארבײט די

 אראנ־ זײ האבעז מעםבערס, די צװישען
 מעכי אונזערע װאו יןאנצערטען, זשירט
 זײע״ סיט םארברענגעז זיך פאענעז בערס

 םאעגט עס װאו קינדער, און םדויען רע
 אונזערע און צובײס. א װעדען נעגעבעז

 װי פיהאעז גענומעז זיך האבעז ט^יבערם
 אר־ דער ערםאאג^ון דער פאםיאיע. אײז

 איז יעצט שאעכט. ניט געװעז איז בײט
 םיער פאר םקוהא א געװארעז אראנזשירט

 עדױקײשא־ דער איז װאך איז אװענדעז
 גוט גאנץ װערט עס און אאײענס נאא

 גוטע מעפבערם. אונזערע םון באזוכט
 װען סקוא. דיעזער צו אטענדען אעהרער

 אװענדען די אין ארײז אהין הומט םמז
 א ביאה שעהן א מעז זעהט אערנעז, פון

 קאאוקכיא־ שיהאגאר אונזערע װאס ביאד
 פארגע־ הײנמאא-ניט זיך האבעז כעד

 זײ מענשען עאטערע און ױנגע שםעאט.
 מאדנעם א מיט אערנעז און צוזאמען צעז

 זעאבע די אעזען. אוז שרײבעז געשפאק,
 עטאיכע מיט געזעהז מעז האט םענשען

 שעפער, די אין זיצענדיג צוריק שטונדעז
 מיט ארבײא, באנדעאם נאר יאגענדיג זיד

 געמישיט, קנאה אביםעא מיט און זארג
 שטי־ א מיט צוױיטער דער האט טאמער

 מענשען זעאבע די מעהר. ארבײט העא
 צוםריעדענעם א מיט דא איהר־ זעהט

 הע־ זײ און איפעז, זײערע אויױ שםײכעא
 ערקאעה־ די צו צו אױפםערקזאם זיר רעז

אעהרער. די םרן תעען

 אין יעצט האאט קאמיטע ?עאבע די
 זײ און קאנצערט גרויסעז א איאנזשירען

 איבערשטײגען וועט ער אז םארשפרעמןן,
 גיבען !ײ •יןאנצערםען. םריהערימנ אאע
 בײ פארשיעדענע אןזען צום ארויס אױך
 יעדען ױניאדאײברערי אונזער םוז כער

M דער םון ארוענד n %
יע־ מיטעט באארד גרױוענם אונזער

 םריה. דער אין אזײגער 10 זונטאג. דעז
 אונזקרע םאר ניצציר זעהר זײן װעט עס

 א םארברענגעז װיאעז זײ ווען מעמבערם,
 בײצוװאוײ זונטאג, א אין שטונדעז פאר
 װיכ־ דיעזער םון פארהאנדאונגעז די נעז

 דזשאינט דעם םון אינסטיטוציאז טיגער
 םים האורט רעמאער א איז לס באארה

 אזוי צו געהט אאעס קאיפעראער. אאע
 פאר דאס רעספעקט, מיט און אײנםאך ,
 עקזיס־ קאמיטע דיעזע װאס יט4 דער |
 געקרא־ מעםבערם אונזערע האבעז טירט ‘

 װעג־װיײ א אוז םרײנד א איהר אין געז
 װאם ?ייםעס, צאהא גרעםטע די װײא זער,

 אויםגעגאײ װערען געבראכט, אהיז װעדט
 און צדדים, שטרײטענדע די צװישען כעז
 די איז איז באשטראםט, װערען װאס די

 אנגעקאאגטע די גיבעז םעאע מ^הרסטע
 םאראאזען און אורמײא זײער ארוים אאײז

 עס־4! מיט סאורט־רום מאדערנע אונזער
צוםריעדענהײט. און פעקט

 מאנכע װאם שאד, א באויז איז עס
 כא־ אאקאאעז אנגעשאא.כענע אונזערע םון
 אאײן. זי םארהאנדאעז אוז קײס א צו סעז
 גריװענס־ דעם נאכמאכען ײיאעז זײ צי

 רע־ יענעמס אויוי אערנעז זיר אוז באארד
 עםװאס אויםעז זײנען זיי אדער כענונג,

 זאר אײז וױכטינ. אזוי ניט איז אנדערש,
פ .טאבט oy דאס ןיכעד, איז גאי מ

 איחר ומז גאטאז דעם ־טראגאן nr װיכםיג
 סע־ עס זאצ יעדעד כזײ •»א«, זײג»איז

 באס דער זאצ איכערהוי«ט זעהן. געז
 טטשםע- ארבײטער אאע 6דא זעהה
 בא־ כאטאז דער ױגיאז. דער איז הענד
 דער אז אױף/ באװײזט ער אוז דאס װײוט
 דיסציפאײ גוט א איז איהם טראגם װאס

 םאראאנגען מיר. ױניאךמעםבער. נירטער
דעם סדאגעז זאא ,ארםעע אונזער דאס

__Tg.. ׳r׳ *rnsn״ ■$ irritui iwi p־wr

 can אידעאצ, זיין פוז ױניםארם
 a אומ וועט דאם באםאז. איכעז

tv ארםעען אונוערעV 1איי טעהעז>» 
 ויי י1אוי זיד קענעו מיר דאס אוז װאד

דארםען. עם וועט tvs ײען םארצאזען.
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 פון באארד דז׳פאינט םעקרעטער
"* ױנ־ סלאותטאכער שיסאנאר דער
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 פדן לענען דעם פון כועסלאו און שסיסלעד
סליװלאנד־ אץ אונײסער אונוערע

פערלשטײן. מ. םון
■

פײ. בעק װײטער
 טרײד סאאוה אין רעםעריס אונזערע

 שטיק די אז באשאאסען ענדאיך האבען
 פײ. בטס ?ריגען אויך דארםען ארבײםער

 אעצטען אין איז באװאוסט איז עס װי
 צװײ געװארען איינםארשטאנען סטרײק

 אף סעהרעטערי דעם און ױניאן דער שען
 ער װעאכע רעםעריס, די אויב או װאר,
 אר־ די געבעז וועאען אפאינטעד, האט

 װע־ װײדזשעס אין העכערונג א בײטען
 דעם םון קריגעך העכערונג די זײ אען

 אוםקעוזרען זיך וועאען זײ װאס טאג,
ארבײט. דער צו

באשאא־ האבען רעםעריס די אאזא,
 האבען אאעמעז, םאר העכערונג א סען

זערע אבער  אויס־ מאנוםעקטשורערם א̂ו
 דארםען ארבײטער שטיס אז געטײטשט,

 װאכען די צו קריגען. ניט פײ בעס סײן
 אויס־ פײ דײבעס זײ האבען ארבײטער
געצאהאם.

 דיזמן האט אינטערנײשאנאא אונזער .
!־tut ודעדטמאגופעסמש די וזפ אשאוטב

 פאר גאס. אין אוים זעהט עס װי נעקוהט,
 גאם די געשטאנען. ניט הײנער איז איהר

 האבען װאם עטאיבע און געווען פוסט איז
 איהר מיט האבמז גאס די דורכגעשפאצירט

 אויױ האט הײנער געהאט. ניט ♦ןײכות קײז
 מאז, ױנגער א באויז געקומט, ניט איוזר
 איבער, אנטהעגען געשטאנען איז װאס
 און מויא אין ציגאר זונםאגדיגען א םיט
 אויף געחױןט האט שיך, אפגעגאאנצטע מים

 עם ביז אאנג אזוי זאקעז זיידענע איהחנ
 וחנא־ אויוי מײדעא, א אונטערגעגאננען איז
 איז און געװארט דא הפגים, האט, ער כעד

איהם. םיט אײעק
אװעק־ m םטוי םו[ *רונמער איו רחא

גאסכ תר

 מײז ניט צ^האבעז מעמבער שטראםטעז
 װײא אאהאא, זײן םון מײנונג געהויבענע

 צוזא״ #קארט אזא עקזיסטירט עס אויב
 חגר מיט צאהאצעז, אצע םוז מעננעשטעאט

 עס ברענגט די.צאהאצעז, םוז צושטימוגג
 באארד דזשאינט םון רײבוגגעז צו באויז

 מעפר די םון אויר איז צאקאאעז די אוז
 אאמאאען די ׳װעז אײנצעאנע. אאם בערס

 װאס ארבײט, אזא געזוכט ניט װאאטעז
 װײא געװארעז אוועקגענומען זײ בײ איז
 טאן, צו ארבײט ײיכטעערע האבעז זײ

 פאר טאז געוןענם מעהר םיעא זײ װאאטעז
 װאו זאכעו, אנדערע אין מעמבערס זײערע

 אויב ארבײט, פיעא 3זערי םאראי. איז עס
. ארבײט צעםינעז נאר װיא מען

 שוין האט באארד דזשאינט אונזער
 אױסארבײ- דער צו אנפאנג אז געמאכט

 מיר װאס אגריטענט, גײעם דעם פוז טונג
 אונ־ צו שײןעז הירצאיר דארםעז װעאען
 צו פיעא זעהר דא איז עס באםעס. זערע

 םיעאע דיסקוטירעז. צו אוז םארהאנדאעז
 פיעאע און ענדערעז מען דארף פונקטעז

 װע־ געשטעאט דארםעז םאדערונגען נײע
 אויך האבען זיד, הערט עם וױ אויט רעז.

 פוגקטען <ואנכע צו הרױודעס באסעס די
װע־ געװעהנאיד אגרימענט. אונזער פון
 און פונקטען, זײערע הערעז מיר אעז
םאראאזעז, זײ אויף זיד קענעז מיר

 פונקטען, אזעאכע שטעאען װעאעז זײ אז
 אינטערעסען. זײערע פאר גוט זײנעז װאס
 פונקטעז טאנכע דאס אבער, פיהאעז מיר
 אזוי ניט זײנעז אגריפענטס אונזערע אין

 פונרןטען מאנכע דאס םידזאען, מיר גוט.
 און ארבײט אונזער צו שטערונג א זײנען
 אונ־ װערעז. געענדןס־ט דארםען װעאעז

 שיקזאא דער װאם דעאעגאטעז. זערע
 געאע־ די גענעבעז זײ האט גאיק דער און

 פון באנער־טרעגער די זײן צו גענהײט
 םארשטעהז וועאען ארגאניזאציאן, אונזער

 אוים־ םאראנטװארטאיכע אוז װיכטיגע די
 װעאען זײ מאםענט. יעצטיגעז אין גאבע

 יעצטי־ פון פונקט יעדען דורכזיפען גוט
 פונה־ נײע די װי גום אזוי אגרימענט גען

 װערען. אויסגעארבײם וועאען װאס טען,
 גע־ דארםען װעט עס װאס ערשטע, דאם
 אונ־ פארגרעסערען צו איז װערעז. טאן

 גע־ הײסען װעט דאס״ טרעזשורים. זערע
 מאבײ צו או^צװײטענם אםוניציע. נוג

 גרײט זײז איז ארמעען אונזערע איזירען
 אויב פאזיציאז. אונזער םארטײדיגז צו

 קריעג. אויםנעהמעז מוזען ו}עאעז .מיר
 ביז צײט גענוג נאך מיר האבען דערװײא

 דארםען פאדערונגעז אינזערע װען מאי.
 Tt טיר װעאען דאן ביז און פארטיג. זײז
 מעטבערם אוגזערע מיט דורכרײדען נאןי

 \ואס ׳פאענער. געוױםע װעגען פערזענאיוי
 פאע־ װיכטיגע גאנץ אױך און האבעז, מיר
 דערוױיא מעמבערם אונזעחנ זאאעז נער.

 האבען זײ װאם באשאיםע. די נאכהומעז
 בא- װיכטינסטער דער מגיאז. זײער םוז

 זאאען מעמבערם אונזערע דאס איז, שאום
 בא־ מאנאסאיכצו דעם זיןי אױזי חאבעז

 געהמען צו באויז גענוג ניט איז עם טען.
J גאר ״אפיס אין באטאן דעם dp גאגץ איז

 װארטען, וואכעז אאנגע נאך איז צירט
 באשאאסען רעםעריס די ענדאיר האבען

 סרײ אויך דארםען ארבײטער שטיח די אז
 די ניט אבער דאס געםעאט םײ• גען

 אוים, זעהם עס וױ *ח, מאנוםעקטשורערם
 רעםע־ די צו געצאםען יעצט זײ זײנען
 ארויס דאס זײ גיבעז וױ היתכן, רים:
 איז ארבײטער אונזערע באשאוס? אזא
 װארטען דאס געמארען םיאום אבער שוין
 שוין האבען זײ םון אנצאהא אן און

 מאנוםעקטשורערס, זײערע וױסען געאאזט
 פײ בעק זײער ניק הריגען זײ אויב אז

זײ. סטרײסען מיטײאך, ביז
 װאם זעהן, צו באײבט יעצט אאזא,

זײן. װײטער וועט
פארטײי. לײבאר די

 םון ארבײטעדשאםט אאגעמײנע די
 מא־ האאוה אונזערע אויר און קאיװאאנד

 פרא־ די דיםקוטירען מיט ביזי זײנען כער
 קאױר אין זאא פארטײ אײבאר א צי גאע

 די ניט. צי װערען ארגאניזירט אאנד
 קאיװאאנד םון ױניאן אײבאר סענטראא

 א פאר איבערגעגעבען פראגע די האט
 םארשיעדענע די צו װאוט רעםערענדום

 מעמ־ מאיאריטעט די װען און ױניאנס,
 װע־ ױניאנס םארשיעדענע לי םון בערס

 האנ־ א גאײר װעט גוטהײםען, דאס אען
̂ן אײנגערוםעז װענשאן  םאר־ א און ווזגר

װערען. ארגאניזירט טײ
 ?אױר אין װעט פארטײ אזא אזוי װי
 םאראויס־ שװער איז אויםיןוקען אאנד

 ױניאנס די אז זיכער, איז עס צוזאגען,
 אײבאר א םון ארגאניזירוגג די װעאען

הײםעז. נוט פארטײ
םיהרער, די צו אבער קומט עס ווען

 די אי, :׳זאגען װיאעמ־־יג ניט מען מוז
 םיה־ די זײנען זײט אײן פון םיהרער!

 יױ קריםטאיכע צאהא גרויסע די םון רער
 רעםובאיקאנער םארביסענע אאטע ניאנס

 האט זײמ אנדער דער פון פאאיטישענס,
 םראגרעםײ און רארייהאאע אונזער אבער

 אוג- םײד, װעסט אדער םײך, איסט װע
 שנעא אזוי װעאכע, סאציאאיםטען זערע

 איז פארטײ איעאר א םון פראגע די װי
 אאנג גאר זײ האבען אויםגעהומען, נאר
 דאגעגןן, ארוים גאײך און געטראכט ניט

 גאר םאציאאיסטען די אויפםאדערענדיג
דעם. מיט טאן צו האבען צו ניט

 די אין אינט האםנונג אײנציגע די
 מענ־ צאהא האײנער גאגץ םוןיא הענט

 םאר־ באמת זיך קען מען וחנאכע אויף שען
 םיהרער דער איז הײס, מא?ם אאזען.

 םון םיהרער דער אדער םענ^ען, דיזע םון
 דער אין - םאיגעא םראגרעסױוען דעם

 *און ױניאן. אײבאר סענטראא האױואענדער
 פיעא סוט םאיגעא פראגרעםױחגר דיזער

װערען• ארנאניזירט זאא פארטײ אזא אז
 אײ- קײן דע^עגאפו א בלעק םארים

ראפא.
 איו בצעח םארים באריהםטער אונזער

 אײנער ומן־ צו געײארען אויםגעקאיבען
to| דעצ^גאםעד דיײסיג און עטאיכע די

 קא• אןי טשעמבער קאיװאענדער די װעאכע
 צו ברײנגען צו ױראפ אין שיקט מערס
 צװישען באציהונגען םרײנדאיכע מעהר

 די און קאיװאאנד פון אײט ביזנעס די
דעאזןגא• דיזע ױראפ. םון אײם ביזנעס

 םראנקר^ף ענגאאנד, באזוכען װעט ציע
בעאגיען. און

 זיף דא האפענכ^יך, ׳װעט באעק מר.
ארגאנידר• די שעצען צו וױ אױסאערנעץ

P-;׳ ארבײטערשאםם. טע
קאזאקען. חאבען םוז אדױיא
קא• 1א' םארזארגעד סטײם אונזערע

 רילןאנ״ מיט ביזי איצט זיינעז אומבוס
 ערשטען דעם און פאענער, סטראקשאן

 םאת<ד האבעז זײ װאס פאא) װיכטיגען
 סאנ- סםײם א אמאניזירען צו איז נומעז,

 «אײן אין ׳(סטײט'פאאיס) םטאבױאארי
קאזאקען. סטייט — אשון מאםע
 אעדזשיס• די װאס אורזאכע הויפט די

 דאדןי מען װאס צו אז, גיבעז אײטארם
 אןאפופא טײסט ̂;אגה

 צו׳גנב׳עם מעז אײדען, נעבעך םארמערם
 דארוי דעם םאר אט איז טשיסענס, זײערע

 קאנסטאביױ סטײט די האבען דאס מען
אארי.

 און אוםגאיס אן םאסירט אבער חאט
 אז דערװאוסט, זיר האט מען
 גאנ• א אנגעהאאטען װעיט סאאומבוס אין
 צעחנ״ געספענד וחגרט מם און אאבי צע

 דער אז זעה̂ן צו דאאאר טויזענדער דאמע
 זיף האט מען װערען. אנגענומען זאא ביא

 קומס געאד דאס אז דערװאוסט, אויך
 די םון נאר םארמערס, די םון גראדע.ניט

 גרעסעחן די םון מאנוםעקטשורערם
 האאוח אוננזערע אז זאגט, מען שטעדט.

 א אויך דאס קאסט מאנוםעקטשורערם
 װאס דאאאר. טויזענד םאר שעהנע גאנץ

 מיט טאן צו מאנוםמהטשורערס די האבען
 ױניזתס־- אונזערע ? טשיקענס ננכ׳ענען

 דא• זיינעז און רעזאלוציאנען םיט שיטען
נענעז.
 אויב אז זיכער, אבער איז יאר 1”א

 ריזע תרכנעהן ניט יעצט װעט ביל דער
 אנ־ נעװים ראם װעט לעדזשיםאײטשור,

 שפעםער, יאהר א מיט ײערען נענוםען
םיידען...

 עטונ־ 44 א צו זאגם בידערםאן םרינץ
װאך. ארכײטם דיגע

 י אונ- טאהי זיינען לייט ביזנעס אמת׳ע
 וױ ׳טנעל אזוי מאנוםעיזטשורערס. זערע

 א אװיסגע׳שיקט נאר הן«ט 1ױניא יי
 ־ רײדען•' אננעםאנגען און ציריוואארען פאר

 שטונדינער 44 א יוענען די־ארבײטער צו
 אויכענדערםאנטע די ־האט ײאך, ארבײטם

 אר־ א־הרע צוזאטעננערוםען פאאד םירמע
 ׳ באאד אז וױםען נעאאזט זיי און בייםער

 1אײ םירםע די פיהרט םיזאן נעקסטען
 אר־ שטונדינע 44 א פעקט^רי איהר איז

װאך. כײטם
 די איז קאם•. בידערמאן םרינץ די

 האיװאאכד, םיז םירמע קאאוק נרעםטע
 אי־ביײ טויוענד איבער •באשעפטינט און

םרויען. זיי םרן פראצענט 90 טער.
 ' זיד האכעז םאכער קלאוק אונזערע

ם ם ת  צו געטאן נעהם א ע
ארבײט דער

 «יי- ראכער קאאוה אונזערע װײט ײי
 קרי• צו םארברייטוננען די אין ערנםט נען
 א יוואר, ארבייטם שטונדינע C• 44 נעז

 ױניאן א 1אי וױידזשעם אין העכערוננ
 וועא־ מיט ערנסטסייט די באװײזם שאם,
 ^והאען איז אנגענומעז האבען זיי כעי
צװעה דיזען פאר טעסם דעם

 איז םעבדואר טען10 דעם .מאנטאנ,
 וואו םיםיננ א נעװארע; אפנעהאאטען דא

 איז טדײד רעם םון אאגע די װי רעם נאך
 כעשאא־ אויר איז נעװארען, ארומנערערם

 דא־ 5 םים םעסםען צו זיך געווארען םען
 זיי םרױ, א דאאאר 3 אוז פאן rרKא

 םינאנ־• טענאיר ווײט וױ פארצוברייטען
 צו םאחןדומקן שטעאןן און ציעא

׳, י (.־ i,.טאנוםעתםמורערם
aMUtp חנם י1אוי *ונקם י
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»װזן- tJrom^tp ortm wrt <*ח
 אין טי נאנץ איז װעלמ זאך א .

מר סצאוק אז ױולאנד. א  בא• זאצען ס
 םעקם, א צ^וזצען אויך טאקי און :ימן

 עולם דער איז דא ערנםט װי צײגם
 ארנאניזאציאן, דער צו נאאאגגס^

 פאר איינםאא נעדאנס זײז אין עתםס
jrfct רעםערענשעא די אפצושאםען ם*ל* 

 מאנופעקטשורערם די װאס שאפ, סקעב
 אנשטאט איז .*ײנגעשסמלמ ךא ו^ובען

ױניאן פרעפערענשעא די קריגען צו דעם
J |j p
אוננארםאלער. #ן איז דא סיזאן דער

 אין דא אאגעמיין אין םיזאץ ד$ר
 אין נ;ארמאאער.1א אן איז טרייד קאאוח

 ארבײט געגוג דא איז •טעפער אנצאהא אן
 אךער מעהר פארדיענען ארבייטער די און

 װײ־ צופריעדענשטעאענדע װייניגער
ס. מ מ  םון פארדיענען ארבייםער שטיק ו

 װאך ײאך. א דאאאר 80 און 75 ביז 35
 גע־ סיןײא. זײער דאך האבען ארבייטער
 יױ די װעגען דא מיר רעדען וועהנאיך

יטעפער. ניאן
 דא איז ♦טעפער יזאענערע צאהא א אין

 צאהא היביטע א און ארבײט וױיניג נאנץ
 גע־ און ארוםגעגאנגען זיינען ארבײטער

דזיטאב. א אהן סיזאן דעם ארום וןען
 רי אין דא איז ארבייט װײניג גאנץ

יטעפער. דרעס און םקױרט
שעפער. ױניאן אונזערע

ױ־ אונזערע װעגען רײדען מיר װען
 דערםאנען צו װערט איז שעפער, ניאן

 אין נײ ניט זיטןר איז װאס םאאנענדעס,
 אין נײ נאנץ אבער איז יטטערט, אנדערע

 גייסט נייעם דעם צײגט עס און קאטואאנד
:עואם היגען פון

 קאאוק סאנענשײן די פון ארבײטער די
 פארביסענע היגע די פון אײנע קאמם.,
 אר־ צו — פירטעס, פרעסערײטע ױניאן

 שאפ דיזען פון ארבײםער די נאניױרען
 .יאתר• ,צגגיי- איגעד גענומעו tjw סאמ
 אר- פאאקאם כמעטי שאפ דער איז יעצט

 וױיט אזוי שױן איז עס און גאניזירט
 זײ האבען װאך אעצטע אז דעמאנגען,

 םיטימפרעזענטירט שאם א זייערען בײ
טשיין. גא^דענער א כײט םשערמאן זײער

ארבײ־ די געטאן האבען זעאכע דאס
 פרעזעג־ האבען זײ קאהן, קעאער םון טער

 פאונ* א מיט כדטערמאן יטאפ זײער טירט
פען. מען

 באעק םון ארבײםער די.ארגאניזירטע
 ײאך, אעצםע װאכען. צװײ אאע סיטען

 כדטינג יטאפ זײער בײ איז בי״שפיעא צום
 אין דאייאר 160 געװארען יןאאעקטמט

;דױס.
װעמען בײ פירכיע, א קארטאה, ס.

41 ״ פזזילאסאל וענ נלממנחןד ח(ו
י [ ) •י־ ״  * . . . . L k  » * » »  -- -------------- ---  ‘    —     -  M י ־  -------------------------------------  ---------------  איז העכערונג »און ארבײטס־וואך ־שמונדיגע4^ א, כאקומעז ארבײםער די
 וױ שמארהער םך א קאמפף פון ארוים קוםמ ירניאן ״די -— שבירות.

שלעזינגער. פרעזידענט זאגם — געוועך פריהער איז זי

 1IPDKD ארבײגמר די פון *קײמ
* ♦ *

 ניט מאט 41 אאקאא פיז סטרימן חנר

דעם אין באסעס די 4וו*^ע
נ&דױערט‘ האט ער:

ר איז  םטריײד אינטערגיישאאנאא חו
 דער שוין זיך D$ft יארה נױ אין כװאאיע

^זצוריק; געםאז לחוה א רעדעא  איצט ב
 באריכ־ געהאטן װאך יעדע ימיר האבען

 ארויס איז ‘אונזערע ױגיאן א נאך :טען
^ איז  הא־ וואך אעצטל זײט אבער !סטרי
 איײ נאר —* באריכטען צו מירייצױן בען
 דעם שױן ױניאנס אונזערע פון נע

 װע־ שײנט, עס װי געײאונען. סטרײק
 מיט םארטיג זײן באאד שויז מיר אען

 קא־ שױן וועט מעז און סםרײקם די אאע
 נײע . « .;וועגמן טראכטען אנפאנגען נען

,t !סטרייקס
*1 רעם םרןלז, דער אין שבת אאזא,

 דער גזןװארעז געסעטעאט איז סערץ, טען
 קימאנא און הויז־דרעס די םוץ סםרײק

4 אאקאא ױניאן, ניאכערס  זײנען עס 1
 קאנפע־ אײנינע נעװארען אבנערזאאטען

 צװײטען ניקערבאקלר, האםעא אין רענצען
 א צו געקומען איז מען און צדדים בײדע

 איז זייט באסעס דער םון סעטעאמענה.
 די אסם׳ן. זײער פון האמיטע א געװען
 דורך פארטראטען געוועז דארט איז ױניאן

 צױ הענרי ברודער יטיצעױנגער, פרעזירענט
 יצאקאא דעם פון מענעדזשער דער ׳קער
 עקזעקוטיװ זײער םון קאםיטצ א »יז

 הא״ םאך דמם איז ארבייםער די באארד.
 פאדערונגען, זייערע א^ע געװאונמן בען

 א און ארבייטס־װאד יטםונדינע 44 א
 װאך די פאר םײ שכירות אין העכערונג

 שטײדאר־ די פאר סײ און ארבײטער
בײטער.
נאך דאם באמערהען, צו װערט איז עס

 םענער. פין געםאכט נאך װערט יןאאוקס
 גענוםען סיזען דיזען האט פירמע די —

 מײדאאך. פון סעיןשאן א אײנםיהרען
 דעם װעגען האבען ארבײטער די װען

 םון *ירמע די זיר האט פראםעסטירט,
 װי נאכדעם אבער אויסנעלאכט. אנפאנג

 פון אפנעסטאפט האבען ארבײטער די
 האט סיגוטמן, 10 םאר באױז ארבײט ד^ר

 אויפ־ געמוזט סעקשאז דעם םירמע די
געבען.

:מאכער קאאוק אונזערע פון חוצפה די
 גע- ניט און שאם, אין זיצען באײבען צו

!הען
פוי־ נייע וױנטעז, נײע צייטען, נײע

געא.

 םע־ דער איז האטעיצ אין ?אנפערענצמן די
 אפיס אין געוואחנן םאחגנליגם םעאםענם

 קא־ א אינטעתעשאנאל. אונזער פוז
 אסם׳ן םאגופעקםשורערס דער פון מיטע

 אינטער־ די םין אפים אין איז^געקומען
 אונטערשריבעז איז דארט און נעשאנאא
 גע־ איז דאס אגרימענט. דער נעװארען

 אגרימענט דער וױ נ^כדעם געוןארען םאן
 n םאר געװארען פאתעבראכט איז

 םעטאמענט דעם האבען זײ און םטרײקער
גוםגעהײסען.

 דעם אין סטרײהער זיעגרײכע די
 זיעבען pfc באשטעהען וועאכע פאך,

 זײנען נאציאנאאיטעםען, . פאריטײדענע
 ’ ארבײט דער בײ צוריק אאע שוין

 די ז.3-אגריםענ נײעם דעם אונטער
 שע־ דיעזע אין ארבײטען װאס מײדאעך

 און אענדער פארשידענע םון קוממן פער
 זיײ זײ שםראכען, םארשיעדענע רעדען

 ן י-י א פון פאראײניגט אאע אבער נען
 פון ׳אידעאא גרויםען דעם פון אידעאא,

ר ע א א נ א י צ א נ ר ע ט נ י  ברײ א
 פון אידעאצ גרויסען דעם םון דעראיכקײמ;

 אײנינקײט, ארבײםער פון סאאידאריטעט,
 אײ ארבײטערםאסען די אויף ותקט וראם
 םאר קעםפםעז צו װעאט גאנצער דער בער

ע מעהר ש י ם א נ א ק ־ ע י י ר  ם
 די !אונאפהענניגהײם און ט י י ה

 טאקע רעדען שעפער די אין מײדאעך
 44 א אבער שפראכען פ^טיעדענע אױו*

 גאנץ קאיעט ארבײטם־ייאר שםונדיגע
!שפראך יעדער אויח שעדיז

 איצט שרײען סטרײקער זיעגרײכע די
שפראכעז אאע אין די צעבע עם :זײעמ "",,י״   י■-•״״■־■ ין ■■״ ו  * 11

t
 אננעהאאטען. לאננ

 וואכען. צװײ קנאפע
 זײ אז אײננעזעחן, באלד האבצן פאך

 דען ^אנג וױ אויםםיהחוז, גיט נאר .וועאעז
 זײ און םארציהעז ניט זיך זא^ םטרײה
אר אייננמםיםם באצד בעםער האבען  נ

 0של( םאנעז *יז פאדערוננעז די |:צונעבען
 פון םיהרוננ דער איז ױניאן. דער םיט
 אויםנע־ שטאר׳ז זיך האבעז םטרייס דעם

 )אאקא< דעם םון בעאםנמ די צייכענט
 נמנעחשעך דער צותער, הענרי גרודער

 נא<ד ברידער די און צאקאצ דעם פון
 םיטומאפער. זײנע טשאקאף, און שטיין

 טיט צוזאםען דאס זיך, פארשטעהם עס
 עיד נאנצע די םיטנןארבײם האם זײ

 אסטיװע די און לאקאצ רעם םון זעקוםױוע
בכצצ. מיםגציעדער ױניאן

 אויף זיר האם ׳סטרייק דעם םיט
 און 1אײ אונזמר אפנענעבעז םיעצ זעהר

 שוועסטער װײםפרעזידענטיז, אײנצינע
 ביײ םך א ה$ט «י און קאהן, מ. םאניע

 דעם םון ערםאצנ דעם צו נעטראנען
 די מיט נעווען כםדר איז זי סטרײק.

 םטרייק דעם נעהאצםעז און םםרײקערינם
װ האט זי וואס םיט נעקאנם. נ

רעםארטער. םטעוי א

סראוז י.
בענערם און בעדזשעס

 נר. פ. ם. און םאםייעטים ױניאנס, פאר
ארבײט• ױניאן םםריקטלי

יארק גױ םטרים. קליגטאן 134

לאסאלס אונזערע פוו םעסרמםמרע אלע צו
:אױפמערקזאם

 מעמ־ נייע םון אררעםען אצע אויך װי אדרעםען די אין ענדערונגען אצע
 םפעציעצע די אױוי רעלוארד־דעפארםמענם צום ווערעז צונעשיצם זאצען בערם

אײך. צו צונעשיקט ווערען וועאכע סציפס,
 געװע־ זיין אננעבען אבער איהר טוזט אדרעס מעמבער׳ם א ענרערענדינ

 ארבייט אזמזיםםע פארמײדען צו כדי נויטינ איז דאם .אדרעם. אצטען זענעם
 איבער קאנטראצ בעםערען א האבען צו כדי אויך איז אוני פאר און אײר פאר

מעגעתשער. ליבערםאן, עליאם . מײציננ־איםט. אונזער

!קליװלאנד פון קלאוקמאכער
..........s ±± י - = ........................................

דעם פון װאך לעצםע ױ איז װאך הײנפיגע

*

 דעם נאצאהלס ױניאןהאמו דער םעםנערפון יעוער םת מאוטש, פען15 דעם שכ̂ו כיז
,!... - ו > !י איןפולי.׳ אפמסטענם
• דאלאר. 3 צו פחימ דאלאר, s םאן יעדער

 םאנופעקםשורערם ױ כעשלופ. דיזען נאכצוסוםען מעטנערס אלע אויןז פאדעח םיר
כעשלאסען. האס איהר װאס וױיסען. סלװלאנד פון
איהם. צאהלט איזזך וױ יעצם װאםשען זײ און אסעסטענס, דעם פון ודיסען זײ -׳,״

זיכער אײד זל װעם דאם :m אץ א^סממם איקר נאצאהלם *נער״ וױ ,וחאנדעלם .
בעצאחלעו.

לאקאלם ד באארר;פון דזשאעם ױ ־
ץניאן M•ל א• 3* אמ 42 ,37 ,29 ,27 <28 -

, V. -,•i«:EC,m44 •'->̂י.”

1063 נרעםעוסי טעלעפאז עױענױ. פערטע 238 #טיס

 אפעױי־ וי געלממהײם א נענען צו אום
 הומען צו שװער אױם סוםם עס וועלכע טארס

 זיזרע נעצאחלזןן צו וואו םיםמו אין אפיס אין
דעם חאנען צו באשלאםעו םיר האכען שולוען׳

נץ כױ; וער נאך ניז זונפאג אלמ אפעו אפיס
נאכמיפאג. אוהר 2 \ *

4 *,

גחס, כרידערליכען מיט
, i לאסאל פװ כאארד מסזעסוטיװ ־

טשערמאן װאלבערג, מ. . מענעדזשער קאטלער, פ.
| 1■ . םעתרעטער* רינגער, דזש. פ ׳

 אײו םאדערט 9 לאקאל פון באארד ער,זעקוטיװ די
 טען8 דעם נאכטיטאג, שבת פאר גרײט זײן צו אױה

 מאם* וױכטיגעך אױםערנעװעהנליר אײן ױען מארטש,
 שע־ אלע םון פארשטעהער און םינישערס םון מיטינג

װערען אפנעהאלטען װעט יארק, נױ גרײטער םון פער
סטױט חםע האלל, װעכםםער אץ

עװענױ. טע4 און טע3 בעטוױן
 אונזערע כאשסימען צו איז צװמס דער

 מיט אגרימענט נעססםען צום פארלאנגען
מאנופעסםשורערס. אונזערש

9 לאסאל כאארג עסזעסוםיװ
מענעחשער. האלפערן, דזש.

םקױרט און קלאוק םון מעמבער יעדער וואס
און ודס?ו דארס 23 לאהאל

 קראנהען װענען געדענקען
בענעפיט. .

מעא־ הראנס <וערט איהר װען י .1
 איםט 231 אפיס, אין {אײך זיד דעט

 ריכטײ אײער אן גיט סטריט. טע14
 װאו רום און םאאר דעם אדרעס, גען

 װאוינט איהר אױב װאוינט. איהר
 װע־ בײ נאמען דעם אן גיט בארד, אין
װאוינט. איהר מען

 בוך ױניאן אײער גאייך שיהט .2
 דורך אדער יעמאנדען סיט אפיס אין

אעטעה רעדזשיסטרירטען א
 א אין זיך נעפינט איהר װען .3

 םון נאמען דעם אן גיט האספיטא̂י
 ארויס קומט איהר װען ה^ספיטאיל.

דער םון אםיס אין נאײך זיך מעיצדעט

װעגען הורם
 אין עלעמענט םענשליכער דער

עקאנאםיקם.
 עקזאמי־ און מאנאטען־טעססט־בוך 3

דאילאר. 5 םאר נישאנס
 םאציאליזם, אין הורסען אנדערע 5

 אלדזשערנאן בײ ײ. ז. א. היסטאריע
 אנדערע. און היאקװיט מארריס ׳איע

:צו שרײבט
RAND SCHOOL 

7 East 15th St., Nw York Cityדעם אבענד, אוהר 8 מאנטאג, ,)ניױארר ״אײ׳/ סעהשאן 
סט. דילענםי 79 אין מארטש, סוטען

אבעגד, אוהר 8 טען,8 דעם ׳שבת סער,שאן, בראנזוױל
סט. סעקמאן 219 לײםעאום, לײבאד בראנזװילער אץ

:װערען פארהאנדעלט װעט פאלגענדענס
A. DELBON

שערס. שארםט און פיקסט
ע6 484־90 עניו/ ט װ ע

 טאנופעסטשורערס ױ צו פאדעװננעו אונזערע
רעפארס םענעװשער׳ס און .

 װעגען מײנונג אײער הערען לאמען און מאסען אין קומט
פראגען. די

ש. װ, דז א ל ם ע ר ר. ב ע ש דז ע ענ מ

סטריט טע30 און טע29 צװישען  דעם םון זיך רעכעגט 11ציי די 4
גע־ אםיציעל זיך האט איהר װאס טאג

 איבעמעגעבען’און אםיס אין מאאדען
בוך. ױניאן אײער
 פוז בענעםיט קריגען צו אום .5

 בײ װערען עקזאמינירט קראנקער דער
ךא?טאה ױניאן דעם

 אנדערע פון אטעסטען קײנע .6
 םוךיצא־ סערטיםיקײטס ״דאקטוירים

 פאזי־ װעאען פאראײנען אדער דזשען
u װערען. אנערקענט נישט טיװ

 נישט איגעז װעאכע לןראנקע ..7
 װערען עקזאםינירט דארםען בעט אין
 יך1 דארפען און אםים, דאהטאר׳ם אין

 אםים אין <ואך אין מאא 3 םעאדען
ױניאן. םון

 בא־ באויז זײנען בענעםיט צו .8
 אײנגע־ האבען װעאכע די רעכםיגט

 מא* אײן םאר אמװינציגסטען .צאאט
 גע־ זיך האט זי אדער ער בעפאר נאט

קראנק. מאאדען
 ריקשטענדיג זײט איהר װען .9

 םאר־ איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
נישט.גוטשטעהענד. פאר רעכענט
 בענעםיט װאך ערשטע די .10
 טאג. טען10 אױם׳ן געצאהאט װערט

 7 רעגואער׳יעדע װאכעז איבריגע די
טעג.

מענעדזשער. װאנדער, ה.

2186 ארטשארד טעא.
ן ע צ ט י ל ש ל א ה

, פלײם םארקם סמ. 12
רומם םיטיננ בעקײעהמע און שענע זעהר
דציז. װניאן םטריקטלי א

מעג. שײפער, & טױרטעלטויב

איבער רעזארסעם

דעםאזיטארם ססס,ססו וױ מעהר

• ופריערענשטעלעגרצ — אטװוחאנסערװ — זיכער
הױז קליריננ )יארר נױ פון מעמבער

 יארר, נױ m יטי6 און סטײט םטײטם, ױנײטעד די פון דעפאזיטארי
םאנדס סײוױנג פאםטעל ^ײטם יץנײטעד און דעפארטמענט םײער

 װ. ז. א. מאסס־מיטינגם קאנװענשאנם,
בעריכטעט. ווערט
 מוא־ פאבאיס, נאטארי איבערזעצונגען,

 מימעאנרא־ אדחנסיננ, טיגראפיננ,
.װ. ז. א. פאבאיח־סטענאגראםי פינג,

גיבראלטאר פון םעלזען דער וױ שטארה
םט״ גרענדי 374

םטױט. טע26 װעםט 7 ,־
 סטױט\וניא וטע58

ברוקלין
װערעמ און עװ. ברעהעם H■ ־• ; גן ^ . u י i ;

םט עםםעקס 1 סס
עװענץ םינםטע ו400 עװענױס װעםטשעסטער4jtp רעפארטענ קאנווענשאן 32 Union Sq. Now York, N. Y. 
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 די שױן. טױנקט יאהר
 טהעע, קאלאםביא װעלט

 מען האט דערוױיל און
 בע־ קיץ יעצט כיז נאך

 אױס־ ניט טהעע םערע
 ן י י א בלױז — געפונען

 ־ װאם דא איז מהעע םארט
 רײכער, עמװאס שמער,ט

— ^אוןדאםאיז
י8סש צוױעםאםשני

 געזונדםםע און בעםםע די
כאגען. פיר׳ן טהעע .

 נוטער א־; יווםט טיצאי צװיעטאםשני
ר ,240 מ .500 נוטער און 300 נו
טהע, קאאאמביא פון װערהויז הױפט

 טהע, לילי װה־ים טשאי, צװיעטאטשני
קאקא לילי װהייט או; קאפע ק#ל$טביא

iss םםױס דױױזשאו

פדפעועסאוי איראן
סיןוחל

בואדווײ א־םם 187
 פרינציפאל. איראן, ע. דזשײ.

רץאסע;. אבענד און טאנ

 רידזשענםס אלע םאר פערפערטינט
 ק^ללעדזש, םאר עקזאםינײשאנס,

סאבתשעקטס. ■ קאםוירשעל און

 אויב אױם, עפעם זיך לערענט
ערפאלנ־ זײן װילם איהר

לעבען. אין רײך

2441 נרעמערםי טעאעפאז
 פרעס לענארד די

י. נ. סטױט, מטע איםט 42

פרעס םטראםמאר
פרינםינג אפ־טו־דײט

םטריט, פױרל 447
יאררן. נױ

דעם ביי דין װעט אײנער יעדער
באלל יעהרליכען פינפסעו

דעם פיז
פארטי סאציאליסטישער דער פון אסעמבלײדיסטױקט $טען

םארסש סען15 אװענד, שנת
עױ. םע4 אװ םע3 צודשען פם״ זזםע הו*זר, װעבסשער -*•ין

M דוארדראב מים טיקעםם:
סענט. 50 באלל פרן מ#ג אין םענט. 35 פאראױם אץ געקױפט װען ׳

שיללער. בײ כיוזיה

טימא
 וער פון שפײז רײנספע וי

 נאחרונג נים וועלכע נאםװ,
 אלע צו נעזונדהײס און

נליקדער.
 אלק אין בעהוטמו צו

ססארס אונזערע

צחקנאלדבערג
)4(איני

נראווױי איסם 171
םיטי יארס נױ

נעכאפם
!שלאפענדיג

 ננאר יעצט נעהט עם װאם װײס מאכער ױפער יעדער
 םון ני־ט נאך וױיסען װאס די ױניאן. אלגעטײנער דער אין

זאגען. יעצט זײ מיר װעלען דעם

גרױסען א פאר געמאכט ווערען םארבערײטונגען אלע

 נע־ ערלױכען םאכער ריפער ױ זיד וועלמו
? שלאפענדינ װעועו צו כאפס

 פאר זי*ט איהר צי איז. םײנונג אײער װאם אוים ניט םאכט עם
 םיר.ײך װעלען דעם װעגען װאך־ארבײט. געגען אדער װאך־ארכײטע

 םוזם איחר וואם זאך.אבער איין מיטינגע/ די בײ דורכרײדען שוין
:נעדײנקעז

אונײסעת - מש&חח אײן פון אלע זײנען מיוי
— שונא, אױסערליכער דער איז שונא אײנציגער אונזער

 ערלױ־ און גלית אונזער פרײהײט, אונזער שטערען װאם די
הי־יטען. אונזערע פאר ליכט שטראהל קײן ניט בען

דיום אײערע נעצאהלם
אםעםםענטם אלטע אלע ס

םעהם ־ואלאודינעו5 נייעם דעם בעצאחלס
־ !גרײם ז״ט — טרעװאגע סיא«ט יוניאן רי

* , ■ •

זו לאקאר ץניאן םאכעו ףפןןו
־*  ,hi״ '

■*
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דו ו
̂ול• ױפערגמומדיוראן it לאל

)e<<i 6 *ון (זנזלום

 אונ־ .1919 גיארט׳ש נמן31 חןם הראפם
 געבעםען רעריבער וועחןן םעםבערם זערע

 נונד װערען סאנאט דיעזען אין זעהן צו
 גזר םוזעז זיי װעצען זאנסט שםעהענד,

 זייעד פאר ׳פטראף שווערע די צאהצעז
גאכלזםינקײם.

סארם׳פ. טען31 דעם אלזא, געדענקם,
* * *

 א נאך אננענוםען אוי̂ך האכען םיר
 אלע סאר װיכסינסײט גרױם פון בא׳פצום
 די עם.,באהאנדעלם םעםבעת^ אונזערע

 לא־ םון םעםבער א איז אםם ויי :םראנע
 רענעצעז א צו פוםעז צו םחויב 17 האל

 באשלא- האם לאתאל אונזער םיטיננ?
 םארפליכטעט איז םצטבער א אז :םען

 נ־ י י א אםװײנינסטען זײן צו אנװעזענד
ל א ט ט א נ א מ א א  רענעלען צו
םיטיננ.
 נאך אבער איז אלײן דעהלאראציע די

 מעםבער א םאל אין נאנצען איז ניט
 ניט און םליכם זיין פארנאכלעםינעז וועם

 מאנאט, יערען םיטיננען די צו קוםען
 םיטיננ פארפעהלטען יעחגן פאר עד זאל

שטראן*. דאלאר א באצאהלען
 אז אײד, םים אײן שםיסען מיר יעם,

 בלויז איז דאם אבער בילינ, נאנץ איז עם
 זעהר זײז וועלען טיר אנפאננ. אן

 םיר װײל נעזעץ, דיעזען םים שטרענג
 םארבחד־ן נרויםער א איז עם אז נלויבען

 םאראינ־ צו ניט םעםבער יעדען םון כען
ױגיאן. ?יין איז זיר טערעסירען

 אזנזערע אז זיבער אויך זיינען םיר
 גזד דיעזען אאלאדיחנן וועלען םעםגערם

m, םאר־ סיר וואם זאך אײנציגע די 
u יצצט איז שטעחען p טאר טלאחר כיט 

v f םיר וײממז אזױ װי *יז מעטבעדם 
I דיעזען ן ער n י ם כ ר ו ד r v m  

 האט עם וחנד װיםעז םיר װעלען אזוי וױ
 טיר וועלעז אט ? ניט ווער און אטענדעט

:זאנען *ײך
 יױ אײער םאהעט פון ארוים נן^טט

 ליינט אויןז. איהם עםענט ביכעל. ניאן
 וײט חנר םיט טיש אויפ׳ן *ותס איהם
 ארונ־ אמעקלעאם זײנען סםעםאם רי וואו

 צו בוך, טון םייל רעם אויןי סױןם טער.
 אײז זיך <*הט האנם. לינקער אײער

 שעםטעל׳נך. ישעהכע12 זעהט איהר טם.
 קעט־ אלע איבער אויבען איכער. צעהלם
 אננעשריבען איז זעהם, איהר װי םעלעך,

 רעקארד א םאלנענדע: דאם ענגליש אין
 נע־ באזוכט זײנען װאם טיטיננען די םיז

װארען.
אל• ? דארטען זיך געםינט דאם איא

 בא־ וועם נתםבער א װאס םאל 1יעד« זא,
 ארויםנע־ איהם װעט םיטיננ, א זוכען

די םון אײנע אין םטעמ■ א װערען קלעפט

H 5י- ̂ן ____ I ן ןפן  ימזדעד; ימסכממך.
 pwagcp 4 האמן םווען װײנינסםענם .

מן פאר  בי־ יצדען אוי)» סיםינמן באזו
 נעכי־ יעצם יאר ײעיעז ביכלער (די כעל.
 םעםבזס־ דעד סאנאםזןן). 6 אלע טעז

 םםעפפס 6 וױ וױינינער האבען וזעט װאם
 tp פאר דאלאר א באצאהלען םי״ח וחמ
 םעה־ איהם מעט עס וואם סםעםפ חןר
׳לען.

? נעגונ קלאהר ניט דאם איז ,
 עם םארשםעהם איהר אויב יעחננפאלט

 אדעד םיםיננ צים קוםם נענונ ניט נאך
 •איהר וועט םעקדעטער צום אפיס איז

פרײ. ערקלעהרומען אלע קרינען
 אין ארײן אויד טרעט נעזע׳ל דיעזעם

 דיזען םון םארםש. ימז31 דעם קראפם
 קרינען םעםבערס אלע וחנלען אן דײם

םיטינג. יעדען פאר םטעםפפ
 צו אײנטרייעז זיך וױלט איהר אויב

 נלײך איהר קענם םיטיננען די צו יןוכמז
 ווארטען נים דארםס איהר אנהויבען.

אלע םיטען םיר טארטש. טען31 חןם ביז
 םטריט. דילעכםי 79 איז דאנערשמאג

* * *
קל־ חשאווענײל די פון ארבײטער די

 רעזיעיישאן א ארײמעשיפם האבען ק«.
 אוים־ אן םיט באארד עקזעקוטיװ דער צו

 דער בײ וױרימן זעהן צו םאדערוננ
 זאל ארבײט ײאר אז באארד, דזשאינט

 פלאמ״ אין ווערעז אײננעםיהרט נים
 אםװײגיג־ אםערײטארם די פאר טוײד,

 ארבייטער די באדאנסען מיר םםענס.
 צייגען זײ װאם איכטערעס דעם םאר
 פאר־ םיר און םאל״ אלע ױניאן דער איז

 נאארד עקזעקוטיוו די אז זײ זיכערען
 און םענליך איז װאס אלעס טאן וועם

 ידעם צו אויסדדוק נעבען צו עהרענהאםם
 עקז. אונמר נמםמרם. די םיז פארלאננ

 איינ־ אין געהאנדעלט איטער האט באארד
 מזןם־ דער םון םארלאננ דעם םיט קלאנג

» מי תט און א  ניט ויב«ר םאל דיוען ו
אויםנאהמע. קיין םאמן

ש. םעין. העללער, ח

 בהכשר המהדױן מן למהדױן אפילו הכשמת בתבלית כשר
דבהמדה״ב רב יפה״ אלחנן שלום ד הנ׳ הרב

• חנר םון איחזן אלע צו אויר װי לײט האונםרי אלע צו און ריעלעום טצה
גאנצערװעלט! ,

 אונזערע םעגליך וױ שנעל אזוי ארדערען «ו פלינט אייער ניט פארנאכלעםיגט
יןוהר״ B0, יאי*תן ױבל א ניינאהע שוין באװאוסם זײנעז וואם מצות

אין םצה כשדע און געדנדםטע םײנםטע, בעםטע, די םיר
װעלם דער

 צר אײד קענעז זאלען טיר כדי מצייםענם ארדערם אייעחנ שיקם נערמן םיר
 דעלױוערי די וױיל םרײנדליכקיים, מעהרער םיט שטעלען פריעדען

אמבעםםען. נים אויך יאהר הײנםינען איז
MEYER LONDON, 494-6-8 Grand S t ,  N. Y., Tel. 3793 Orchard

'עהרליכערצעהנטער

 און םעהרעטערע םאר וױבטיג
 אונזערע ®ת מענעחשערס

ז ס ל א ס א ל

 די צו מאכען באקאנט דא װילעז םיר
 אלע םון מענערזשערם און םעסרעטערע

 יארק, נױ םון לאקאלם איננמרנעשאנאל
 בא־ די דאם קאנםריס, די פיז װי נוט *זױ

 זײערע אין טעטיגקײט דער זוענען ריכטען
 געדרוקם האבען װילען זײ װאם לאתאל^

 הא־ םיר םוזען טמער, לויםענדען דעם איז
 דינ־ װי שפעטער ניט רעראהציע איז בעז

 אזיוי אויך זיך באציהט זעלנע דאם םםאט
 און ב^ימ^־שרייבער גארעםפאכדענטען,

װייטער. אזוי
עדאקציע,נערעכטיגקײם״. ר

to לאקאל פון באלל
י. װ. גארמ. לײדיס אינט.

1919 םקן,8 מאוםש אכמד, שכת
גארדען, םאלם אץ

עװענױם. טע3 און לעקסיננטאן צװישען םטריט, טע58

חשאם־בענד. שילעױם םראם. מיוזיק.בײ

יעהרלי־כער ועכןכטער
נאלל אוז רעםקפשאן

דער םון 'םאראנשסאלםעט

יוניאן אננעהערם באטען און מײחעדס באבענהאל
s ױניאן. װ. נ. ל. אינט. ,58 לאקאל

האלל, טאמאױ איץ
פליים. אוירוויננ 1אי עװ. טע3 צוױשען םםריט, טע14 איםם 145

1919 טארס?ג וםען5 דעם אכענד, שנת
כענד ברעז ראבעל ױניאן שילער׳ם פראפעםאר בײ םוזיס

סענט. 35 טשע̂ל העט מיט טיהעט,

I ״ * •  • I 
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 אײנמל פאר אוםמליו דאם םאכט אװעוםײם דעם צוליענ אװ סיזאו כיזי דעם צוליעב
 אספס־ אװ דױס ױ אכצאהלען הענען צו שאפ־סשערלײפע ױ פאר אװ אוו םיםגלעחןר נע

 נא־ כאאוד דזשאינס דער האם ועחם םיםאנ־צײם; פון שםונדע אײנער דער אץ םענמם
 זאלען סםױם סער2 איסס 39»־אין אוו סםױס מסעו איםם 40 אין אפיסעס ד אז שלאסען

 װעס דאם אװענד. אץ 9:30 ניז םארנענם אוהר 7 פװ װאו דער אין סאג יעוען זײו אפען
 אב־ סענען װעלען ארכײם, דער פװ אװ ארכײם דער צו נעהענוינ םיםנלעדער, די אז מאכען

אסעסםענם. חןם און דום jnin צאחלעז
אנכעםראכם. אין דאס נעםם בױדעו, און שװעספער
אײער צײגט • װעלכע באטאן א שוץ אװזר האט

דאיאליטעט
יוניאן. םאמר סלאוס נאארד חשױנם

םעקרעטעה ■ ׳ר ע נ נ א ל ל.מענעחשער. ן, א ם ג י ז מ.
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ער אדןש ליץ פיקעט י ד
רעפארמעת סםע^ «.פון

 מאנ־ דעם דעסאנסטראציע, פיקעם די |.-1
 און וױיםט די ארום םריוז רער אין טאג

םטרײק, אין זײנען װאס שעפער, נס
 אײנ״ איז שעהנער גרעסער, נאד געיחנז איז

 די־ םריהער. װעז אירגענד װי דרוקסםואער
 זיך באזונדערם האמ דעםאנסטויאציע חו

 און רווזעהײט איהר םיט אױסגעצײמןנט
 הא־ פי^עטס םעהרסטע די פחנחאיכסײט.

 טוב׳דיגע ױם װי אױםגעזעהען ניכער בען
 !סטריײדםיהעטס אײדער שפאציר־געהער

 באגעגענט זיך האבען אײן פײןעט דער אין
 געםעטעא־ די פון חברים און חבר׳טעס די

 ארביי־ װאס שעפער, דרעס און װײסם טע
 םיט אגרימענט, נײעם אונטער׳ן שױן טען

 אין נאך שטעהצן װאס סטרײקער די
 באקומען צו אױך העמפםען און סטרײח

 הא־ יענע וועאכע פאדערונגען, דיזעאביגע
 םענער־סטריײ און מיידאעך די שױן. בען
 עיו־ זײנען שעפער געסעטעאטע די פון ער

 זײ אײדער פריהער סך א געקומעז סטרא
 צו ארבײטעז שאפ אין ארױםגעהן דארםען
 ברידער, און שװעסטער זײערע העאםען
 פיקעטען קאםםף, אין נאך שטעהען װעאכע

שעפער. יענע
 אםגעשפיעאט דארט זיך האבען עס און

 םרײדענס־סצע־• ענטוזיאסטישע חארציגע,
ס. מ

מײד־ גרופען צװײ זיך באגענענען אט
 סטריײ געװעזענע און סטרײקערינס אאך,

,קערינם.
אײנע. אױם שרײט — !דזשעני —

צוױי־ א אױס שרײט — !סערקע — *
 אויח אנדערע די אײנע מעז^םאאט און טע,
 טואעט מען און זיך קושט מען העאזער, די

 געטרייע װי אנדערע, די צו אײנע זיך
 אאננ שוין זיך וזאבצן יוצאבצ ,צרטחוטשי

 אױגען אאעמענס םון און געזעהן, יט1
 און םרײד םון טרערען ארויס באיסטשען

באגײםטערונג.
 סצענעם הארציגע אזעאכע סך א ׳םך א
 פיקעט דער אין זעהן געקענט מען ־האט
דערפריה. אין םאנטאג דעם <ײן

 גרויסען דעם םון װאך טע7 די ׳אאזא
 אנגעםאנ־ זיך האט סטרײק, וױיסטמאכער

 און אעבעדיגי^יט מעהר מיט נאך גען
ד צײט פאנער דער איז װי םרישקײט,  מ

 דעם האט אײן פיקעט׳ גרויסע די םאר.
סצע־ דער םון פארטרימון וױ פריהמאדגעז,

 בויאנעס געדוננענע די ״גארדם״ די גע
 םון באסעס םארביסענע נארישע, די *ואס
 די ארום געװעהנאיך האאטען אסס׳ן דער

 דעםאנסטראציע גרויסע די און שעפער,
 אזא פרידאיכע, א?א געווען דעריבער איז

 קײן פארנעלןומען ניט זײנען עס
 גע־ געמאכט ניט זײנען עס און געשאעגען

 גאסען אאע כאטש אתםטעז, קײגע װארעז
 בוכשטעבאיך זײנען דיסטריקט דעם אין
 איז עס דעםאנסטראנטען. מיט געװען םוא

 מענער־פי־ די װי זעהז, צו שעהן געװען
 פיסעט דער פון טיטגאיעדער די קעטס,

 סטרײק־ גרויסע זײערע מיט קאםיטע,
 םאאים די געהאאפעז האבען ״מנדזשעס״

 זיך חאט באזונדער קראוד׳/ די ״הענדאען
 דער רײעז, ברודער אאטער דער אנגעזעהן

 קא־ אונזער פון פרעזידענט געווע׳זענער
 איעבענדע מיט .10 אאקאא ױניאן טערס

 פאאיס די געהאאםען ער האם עםײכאעז
 די ארום איין אין םײדאאך די חאאטען

 מע־ און סטריט טער33 דער אין ביאדינגס
 געװעהנאיך קומעז עס װאו עוחננמ, דיסאז

 װאם מאנכע םײטס. מעהרסטע די פאר
 זײן צו צוג^קוקט גוט ניט זיך חאבעז

 גאר איז דאס m געמײנט האבען בעדזש,
 אויס־ האבען זי״י ווען און ״דעטעקטיװ״ א

 אאע זיך זײ האבען איז, ער וחור <עםונען
צואאכט. חארציג
גע־ וױדער זײנעז אײז פיקעט דער אין

 אינטערנע- אונזער םיז בעאםטע די ווען
 סעקרע־ ׳אעזינגער6? פרעזידענט שאנעא. י

 וויטא׳&־ ב. זײדסאן, סאוא #באראןי טער
חאמיטע, פישעט דער פון טשערמאן פין,
 קאםי־ סטרײה דזשענעראא גאנצע די און
מע.

 געװעז אויך איז אײן פיסעם דער איז
 דזשענעראא דער זיענמאן, מאריס גרודער

 ױנ^אן קאאוקמאכער דעד םון טענעדזשער
 דזשאינט דעם םון בעאמטע סך א און

 סך א געווען אויך זײנען עס באארד.
 באארדם עקזעחוטיװ די םון סיטנאיעדער

 פיעאע איז אאסאאס פאאוטמאכער די פון .
i *אאופםאכער t\ ״ דיn m p w .פײא״

 אויס־ זיר מאא דעם האבען באזונחנרס }
 םון אאהאא איטאאחןנישער דער נעצ^ייכענט

תר  דער .48 אאהאא ױניאן פאאוקמוכער ו
 אײן םיקעט צוס געשוםצן איז ^אסאא

^ עס ״ ,,באדי״. א גאנ־ זײער נ^זימעז א

 איטאאיעני• די באארד, עקזעהוטמו צער
 סאאװא־ ברודער אײדזשענטס, ביזנעם שע

 און םרעזיחננט װײם אונזער נינםא, דארע
 אה־ און 48 אאיואא דעם פון מענעדזשער

 איז אאקאא. דמם םון םעמבערס טױוע
 בעג־ ברודער געװען אויך איז זײ םיט אײן
 איטאאיע־ אונזער םון רעדא?טאר דער ידע,

 ״דזשום־ צײטוננ װעכענטאיכער נישער
 אי־ אונזערע (גערעכטיגקײט). טיציא״

 גאנ־ דער אויף האבעז ברידער טאאיענישע
 װארימע הארציגע, א באקומען אײן צער

אויםנאהמע.
 אונ־ װאם איז, אבער אאץ פון בעסער

 געאונגען איז ברידער איטאאיענישע זערע
 זײ ארבײט. ^טיקעא גום א אויםצוטאן

 גאנצען א עפעס דערטאםט נעסאיך האבען
 געהעגדיג ארבײטער איטאאיענישע שאפ

 מא־ סאב געװיסען א צו ארבײט, דער צו
 יןאפ- א עפעס דרעסעס, םון נופעקטשורער

 טער31 דער איז שאפ א האט װאס אאן
האט שאפ דער עװענױ. טע5 און סטריט

זײדמאז ס.
 האבען בןסעס די װעםען כל־בו׳ניק, דער

 דאס ער *יז דערפאר אבער ליעב. נים זעחר
סםרײקער. די מון געאכט און געליעבם מעחר

 געסע• קיין ניט זײן צו ארויסנעװיזען זיך
 שאם דעם םון ארבײטער אאע און טעאטער

 און פאען אין געװארען גענומעז זײנעד
 אא־ םון אםיס איז געװארען אפגעפיהרט

 אא- ^קריעגס־געםאננענע׳/ אאס 48 ?אא
 ארבײטער דיעזע זעהן שוין װעט 48 קאא

 דער ביז ארבײטען צוריק נעהז ניט זאאען
 האט עס װי .fjnjm געסעטעאט װעט שאפ

 צװישען זײנען ארויםגעװיזעז, נאכדעם זיך
 א געװען ארבײטער איטאאיענישע די
אידען. 7—6

 און םאד«אאך געװען איז עס הורץ,
 מאנ־ דעם אײן פיקעט דער אויף אעבעדיג

 געװען אבעד איז עס םריה. דער אין טאג
 זײט אײן םוז באויז םרעהאיך און אעבעדיג

 בראװע די צװישען — אײן פייועט דער םון
!סטרײלןער
 פון געװען אבער איז אנדערש גאנץ

 צװי־ — אײז, פיקעם זײט צװײטער דער
 דער םון באסעם אײנגע׳עסשנ׳טע די שען
 דער םון מײן איך !...אסס׳ן װעה און אך

עם איז דארט אסס׳ן. װי^םט און דרעס

 באב תשעה וױ מרויעריגער נאך געזחןן
 די !שטעדטעא איטווישער קאיינעד א אין

 גזד האבען אגענםען זײערע אח כאסצס
 חגר אויף pip םאר׳גנב׳צנמןן א כאםט

 געװא־ זײנען און אײן פי?עט נאארײכער
 טרויעריג זעהר אננעכמורעט. זעהר רען

 האר־ אוים׳ן װערען געמוזט נעבעך זײ האט
 האז װאס אזעאכעם האבען זײ אויב צען,

 מענשאיו א ותרען אנגערוםען וױרהאיך
 גרימז םון הערצער ?אאפענדע םיט הארץ.
 באהאצםעניש .זײער פון זײ האבען צארן

 זײ אײן. פיקעט זיעגרײכע די באטראכט
 זיסעי זײער װי נעזעהען, װידער האבען

 ס?עב־ םרײד דעם אין האבען צו חאום
 הערי אאיער נארישער זײער וױ שעפער,
 פארשםרא־ פייעואיך דאס!ײ האט גארדאן

 צד מעהר אאץ וױיטער װאס װערט כעז,
 בעת האט זײ םון אײנער ניט און רונען.
האב װאס צו :נעטראכט זיכער מעשה

 דעם עס זאא און געדארפט? דאם איך
 העאפט א כאטש געשעהן זײערען אאיער

 דעם אין איהם האבען באסעם דיעזע װאס
 ארײנפידד פאר׳ן אנגעװאונשעז םאמענט

 זײ וועאכער פון באאטע, דער איז זײ רען
 מיט ארױםצוקריכען װי גיט איצט וױיסען
 אוץ !פנים מענשאיך שטיהעא א כאטש

 געקאונגען זיכער האט אױערעז זײערע אין
 ;עווא־ פאפואער שאעזינגער׳ס פרעזידענט

 גערעבטע די נאך ,״גיט אאזונג: ־רענער
 ארויס אדער ױניאן, דער םיז פאדערונגען

ביזנעס!״ םון
 טרויע־ זעהר א געײעז איז מאנטאג ׳יא
 םון םאגופעקטשורער די פאר טאג ריגער

 עס און אסס׳ן. דרעס איז וױיסט דער
טעג אזעאבע :אך װיםיעא זיך: פרעגט
? אויסשטעהן קאנען זײ װעאען

 גע־ זײנען טעג די פיעאע. ניט זיכער
 טרײד דעם אין סיזאן דער צעהאטע.

זײ און טאג יעדעז םיט ראשיגער װערט

םוזען וועמן
j»w און זיניננ »ip מחנכמע די jmjB■
........; יוני*ז« פוךחנר רונמן

* * *
 זיינען נאכמיטאנ םאנטאנ זעאבען דעם

 םיטיננען נרויםע געװ^ען .אפנעהןןאםען
 זיך קומען םטרײקער די וואו ם5ה* די אין

 האט םאםםיטיננען די אױןי און צוזאםעז
 איז װי ענטוזיאזם, זעצבער דער נעהער׳עט
.1ציי פיקעט דער י1אוי דערפריה

 מיטיננ ׳שעהנער נרויםער באזונדערם א
 ותבםטער איז געײארען אאנעהא^טעז איז

 סי• דער םטריט. טער11 דער איז האאא,
 פראכט• א טיט פארבונדען נעווען איז טיננ

 גע־ אראנזשירט איז װאם ק^נצערט, םואעז
ױ די םון װארען  די־ אויךי פאא״. י#ירק ,נ

 בא• געװארעז נעהאלטעז זייגען םיטיננ זען
 באווא.םםען דעם פוז רעדען נייםטערנמ
 דער או; הוירקפאטריק, פרן»פ. ס#ציאאיםט
 אסעמבאי• ס^ציאליםטישזןר נעװעמנער

םײנענבוים. ם. װיאיאם 7סע
 דאט דערמאנען, צו דא װערם איז עם •

 אויםגעצייכענט זעהר זיר האט ״קאל׳י די
pif דעם אין םיטארבייטערשאםט איהר 

 שרייבט ״קאא״ די װ«ם. חוץ א םטרײק.
 זי האט םטרייק, דעם םאר אניטירט אוז

 פאר קאנצערטען רייהע א אראנזשירט אויך
 קאנצערט. דער סטר״קער. וױיםט די

 דער שױן איז דערס^נט ה^בען פיר װ*ם
אראנזשירט, האט די װאם םער6

 פאר םטרײקער. די פאר ם5#ה די אין
 אראנז׳שירט נאכםיטאנ דאנערשטאנ דעם

 קאםינ^ אין קאנצערט א נאך ״קאא״ די
םטריט. טע4 איסט 85 ,‘,ה*'

״יואא״ דער דאס ןיך פארשםעהט עם
 ארכייט, דער םאר דאניו נרויסער א קומט
וט זי װאם  צו $1ננענומע פרײװילינ זיד ̂ה
 ליעבשאפט, נרוים םיט עם טוט און ט$ן
זאך. דער צו ^יעבע מיט

t,

̂ז רמײדזשא סלמזמנל אין ראזענם
 איז ׳שויז וױיםען אעזער אונזערע װי

 ?איװאאנד אין סטרײח י,אאור,סאכער דער
 דוחי געװארעז געסעטעאט זוםער אעצטען

 רעגירונג דער פון רעפעריס אװ באארד א
 שויז האט באארד דער װאשינגטאן. איז

 ענטשײדונ־ ארויסגעגעבעז מאא אײניגע
 האאורךסיטואציע דער צו באצוג איז געז
 איז *ארבײטער די אבער קאמואאנה איז
 ?ריװדעס געוױסע נאך האבעז שעפער די

 אויף םאדערען און בתים בעאי די געגען
ענטפער. אז דעם

 םרע־ האט ״מערץ טען5 דעם מיטװאןי,
 צוזאסענגעטראםעז זיד שאעזינגער זידענט

 פוז אײנער ראזענסאז, מײדזשאר מיט
 מיט האט •און רעפעריס, אװ באארד דעם

 װע־ געשפרעד אעננערעז א געהאט איהם
 דער אננעאעגענהײט. נאנצער דער נעז

 ראזענסאז מײדזשאר דאס איז. רעזואטאט
 ?איװאאנד אין םאהרען ספעציעא װעט

 זיײ װאס סכםוכים, אאע די אויסגאײכעז
 און ארבײטער די צוױשען דא דארט נען
 אאע און פײ״ ״בצס װעגעז בתים בעאי די

םראגען. אנדערע
פארשפרא־ האט ראזענסאז מײדזשאר

 ער דאס שאעזינגער׳ן, פרעזידענט כען
 אױסצוגאײ־ מיה הײן שפארעז ניט רועט
זײז װעט ער אוז סכסוכים אאע די כען

 נאר װעט עס וױ אאננ אזוי קאיװאאנד אין
 מאא אאע םאר טאא אײז נויטיג זײז

 דער אין ?אאר?ײט מעחר ארײנצוברענגעז
סיטואציע. גאנצער

 טאן דאם װעט ער אז האפעז, אאמיר
 םון צוםרידענהײט דער צו גרינדאיר, גאנץ
 װארום צדדים, פאראינסערעסירטע אאע

 אויסגעגאײכט מאא א דאוי מוז קאאגע די
 וחד אװעקגענומען דאר מוז עס װערעז,

 ארוים דארט רוםט װאס אורזאכע, די רעז
 אונצוםריעדענהײט די האמפאײנטם, די

ארבײטער. די צוױשעז

!אויםמערקזאם
 זיין װעט 23 אאקאצ םון אפיס דער

 פיעד נעקסטע די םאר ביזנעס םאר אפעז
* * *זונטאנם.

 ,23 אאהאא פון װעבער א װײם, ב.
 זאא ראבינאװיטץ, בײ געװאהנט םריהער

 װאם די .23 אאקאא םון אפיס אין יןומען
 מעאדען דאס זאאען איז ער װאו װײסען

.23 אאקאא םון אפיס אין
מענעדזשער. װענדער, ה.
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אינהאלט־םארצייכניס
״נערעכטינשייט ס נומער

 סיר װילעז, .סיר
 גערענט !ײן םותן
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז זיך נלוםם עס םען
 אוננערעכם״. *ייז צו

ווי׳לםןמ. וואודראו

 ואא הדזזסתי כצדקתי
).6 נ״ז, (אױב, אר«ח

w גןיענאיגזן״• ®ייז 
ו ײיל® י  אםארק, זיו י

 ,*• ני» איחר ויעל *ױ
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 pnw יאהר אכט מיט געװעז איז דאס
 יעמאאט זײט טראגט וועאכער שבת, א איז

 שװארצער ״דער נאמעז שרעקאיכען דעם
 גאנץ װעז .1911 מערץ. טעז25 חנם שבת״,

 גאנצע די יע, אאנד, גאנצע דאס יאר^ נױ .
 אױםנעשוידערט האט וועאט צױויאיזירטע

 איז טרײעננא־םײער, שרעהאיכען דעם םוז
 אײדים םון אעבענס ױנגע 147 וועאכעז
 אין אומגע^מען זײנעז מי^ערם װײסט

 הען מעז ײאכ טױט. שרעיןאיכסטען דעם
פארשטעאעז. זיר

 דאס אומגאי^ קייו געוועז גיט איז דאס
טײםעאשער א שרעסאיכער, א געווען איז

 זײ־ פי^ר־פאסטקע א אין םארברעכעז.
 אומגאי?איכע. די געװארעז געכאפט נען

 גענען םארשײארצז װ; אזוי זיד האט אאעס
ס- צאאצלדינצ פרישצ ױנג^ די -^ ט ב ע  א

 װאאטען מײדאאד די וחנאכע דורך מירעז,
 העאישעז דעם םיז ראטעוועז גע?ענט זיך

 דעם אױף םארשאאסעז געוועז זײנעז םױט.
 l"p כאסעס. טרייענגא די פון באםעהא

 וואא־ מאנכע וועאכע דורד עסקײפס, פײער
 ץיײ ראטעווען, געקאנט אפשר, זיד. טעז
 איז עאעװײםער דער געוועז. ניט אויך נעז
 האבעז אוםגא׳יקאיכע די איז געגאנגעז. ניט

 די hd אײנעם אויסיןאײבעז צו נאר געהאט
 װעחנז צו םארברענט אדער :סיתות צװײ
 אויוי פאאר נײנטעז אוז אכטעז דעס אויױ
 מורא׳דיגער דער םוז שפריגנעז אדער הױא.

 T*i אײ\י צושמעטערט וחנרעז איז הויר ץ
 קערפער זײערע מיט מאכענדיג ״פיצאאר

 און ברוק, שטײנערנעם דעם איז אעכער
 יארומשטע־ ד איז גאס די באשםריצענדיג

מארןי. אוז׳ באוט זייער מיט הענדע
ברירח^ שרעקאיכער א געוועו איז עם

 שבת. שװארצען יענעם זײנען אזוי און
 ערמאר־ פ*סבױש ,1911 מערץ, טעז25 דעם
 דער איז מײדאאר ױנגע 147 נעװארעז דעט

 גע־ אזוי דער פעיןטארי׳םוז װײםט אײדיס
װעא־ אז ?אמפאניע. טרײענגא רופענער

 ניט זיר קעז הארץ א מים מענש קייז כע
 אוץ שוידער םון געפיהא א אהז .דערמאנעז

עקעא. טיפעז
 יענער זײט «ורעה זײגעז יאהר אכט

 ריכטי- נײ\, אומגאי?, אזא נאר אוז צײט.
 נאר וױיא — םאסענמארד אזא נאך גער,
 םא־ די םאר װארט דיכטיגע דאם איז דאס

 אינדו־ וױיםט דער איז 1911 םוז סירונג
פאםירט. ניט שוין האט — סטריע

 טרײענגא־ די וױיא אםשר, ? פארװאס
 געװא־ שװער^אשטראפט זײנעז באסעס

 יאהרעז און יאהחגז מיט נעריכט םון רעז
 גע־ האבען זאא *םס זײער אז אזוי פריזאז,
 בא־ איבעריגע אאע אױוי pjrw א װארםעז

 א נאוי מרײענגא־באסעס, די נײז, ' ? סעס
 עס וױ משתה׳דמ זיר, משפט׳עז אאנגעז

 געװארעז ער?אערט גערי?ט םיז זײנעז איז,
 שוידעראיכען דעם איז אונשואדיגע אאס

 ניט באסעס די האבען אויך םארברעכעז.
 זײ אוםז. אנדער אז אויױ חאיאה געאיטען

 אינשורענס־געאד. זײער אפגענומעז האבעז
 װארטענדיג, נישאאנג גאר האבעו, זײ אוז

 אנאנדער אויף זײעכבימצס אויפגעעםענט
פאאץ.

בא־ די םוז שואד די ניט איז עם נייז,
 םון דער װי םארברעכעז. אזא װאס סעס.

 פאסירט. ניט האם .1911 מערץ טען25
ס ז ע י י א ס ד י ד י י ס א ע ר , ד  
ט י ו ו ז אי ס ס י ר מ ס ג ײ  ו־י י ס

 נײעס קרינענדיג וױ אזוי וועאב^ ז, א י נ
 אנ־ באאד די \St טױט חנם דוחי אעבעז

 מיט־ איהחנ סוז חונדערט * דערהאאבען
 זי װי אויגן^עפאסט. עם האט גאיעדעה

 איהחנ םוז קבריםגיי בײ געשװארעז האט
 אזאשאר־ סיטגאיעחןר^אזא ערמארדעטע

̂י( מעהר זאא ברעכעו  פאריוױ גיט מפצ ׳גז
פאי|ע?ומעז. מט איז צר אח מעז.

 צוגע־ נייע די נייט bv וױיםעו אםשר
זײם ױניאז דער W קוםענע״מיםגאיעדעי

 עס אז וױסעז, עס זײ מעגעז צײט, יענער
 אוכר וײנעז װאס אעבענס, ױנגע די זײנעז

 ביאדעז װעצבע פײער, יענעם איז געקומעז
 פאר״ די ױניאן. דער םוז םונדאמענט דעם

 װײםט אײדיס צושמעשערטע די ברענטע,
 אומזיסט געשמארבען װאאטעז מײסערם

 זײערע אוטי װעז סויט, שרעקאיכעז זייער
 ניט זיר װאאט חערפער צוקאאיעטשעטע

 אז געװארען ניט װאאט איז אויפגעבויט
 מײ• װײסט אײדיס די אט םעסטונג אמת׳ע
 אז איצט עס פיהרט װעאכע ױניאז, קערס

 ?אמפוי ביטערעז אזא ענטשאאסענעם. אזא
 אוז דרעס אײדיס דער פה באסעס די מיט

אסס׳ז. וױיסט
 װאונדערז: אודאי זיך מוזעז באםעס די .

 אזא די<מיידאאד בײ זיך־ געהמט װאנעז םוז
 ?ראפטעמןױאױסד אזא ׳מדם אזא קראםט.

 די װמגעז אז וױיסעז. זײ אז איבערוזויפט,
 שוין מצז װאאט פרײזעז די און שטונדעז
 דאכט איז דאס װאס דורכסומעז, גע?אנט

 טו ארבייטער. דעם פאר הויפטזאר די זיר
 הארטנעיױגע אזא . זײ םיהרעז װארום
 דים־ םון םראגע א צואיעב מאחמה

 די אמת׳עז דער איז קעז וואס ״טש»ןרדזש
ײע^גאנץ  אאע־ נאןי וױיא, ארעז, װעניג מ

 T'p ניט באסעס די דאזי זײנען מעז,
w אײן איז האאטעז צו משוגענע v o זײע־ 

ץ !ארבײטער רע
 אז באסעס, די ניט. אבער װײםעז זײ

 מײד־ טויזענדע אעבעדיגע די םיט צוזאסען
 גאיד און רײהע איז זײ מיט שטעהעז אאר

 ױננע צושמעטערטע אוז םארברענטע די
 זײ צו אםעאירעז די אט און שװעסטער,

 נאר װאס שטימע, מעכטינער דער מיט
:האבען הענען מארטירערינם אזעאכע

 גראדע אט נאכצוגעבעז םוז זיר ״וזיט
 ניט !סע?עז װעגעז םונ?ט װיכםיגעז דמם
 אויף אויר איחר ױט פוניןט, דעם נאך ̂איהר

 אײער אויוי איהר גיט און ױניאז, אײער
 דער־ ערװארט אײר אז װײםט. טו ױניאז,
 םארברענט אזוי פונסט שיסזאא. זעאבער

 זײנען מיר װי ײערעז. צו צושמעטערט און
 צױ זײנעז מיר װי געװארעז, םארברענט
 די ערווארטען אייר געײארען. *שמעטערט

 הא• מיר װעאכע שױדעראיכחײטעז, אאע
 מורא׳דיגע אונזערע איז איםגמעאעבט בעז

גסיסה־מינוטעז!״
 האאאװעש־ די אויס זיר שטרעקעז עס

 קברים זייערע םון טויטע די םוז סע־הענט
םטרײ?ער די בײ זיך בעטעז אוז

M)mאי צגצ^אמ1יצנ איy ,טייעד -m
 גיט טײער, אײד איז םרויע^הרע אײער

 דים־ םון פונ?ט דעם ר\ס* אט נאד .ניט
 ױניאן, דער םוז געוױנס דעם טשארדזש.

 או געוועז. נויטיג איז עס װעאכעז םאר
 ער אום קרבנות, אאס םאאעז זאאעז מיו
וױרחאיכקײט״. א ײערעז זאא

:אעבעדיגע די צו טויטע די רוםעז עס
 םון שאראאנג דעם נאר ^ויהר ^דט

 ער װעמען אפזאגעז יוענעז זאא ער א? באס,
 הײז האבעז ניט זאא ?ײנער אז אוז ײיא,

 עס מיינט נײז, :זאסיוז צו איהם רעכט
 אפםערט איהר װי זאר, אנדער קײז ניט

 איהר אםפערט אוז ױניאז. אײער אויןי
 הײן ניטא איז דאז ױניאן, אײער אויוי

 םון שיצעז סענען אייד זאא װאס מאכט
 װערט דאז געפאהרעז. .איז עס װעאכע

 װי היאםאאז, אזוי אוז שײאד אזוי איהר
 קענט ראז אוז ,1911 איז געװעז זיײגעז מיר

טר״ענגא- אזא יאהר יעדעז האבעז איהר

 זא״י אײערע חונדערטע וועאכען איז ער,וםי
 וועכמנט הויא. אויזי װערעז םארברענט אעז

 חנם אויןי שפריצעז זאא מארר אוז באוט
 געווען איז דאס װי ברוק, שטײנערנעם

צורי?". יאהר אכט מיט
טויטע:׳ די רײדעז עס אוז

 אױםד האבען באוט אונזער מיט ״סיר,
 שוץ, אײמר ױניאז. די אייר םאר געבויט
 אײערע וױ איחר, היט םעסטונג, אײער
 <יײ אײדען,; קײנע זאאעז האפ. איז אויגעז

 •ig שװאוי, מאגעז ניט אײר יסורים נע
 דער אז געדענקט, םוטהאאז. הענדינ,

 אין קאמפןי איצטיגצז אײער םון פרײז
 פאר א מעהר, סענטעז עטאיכע װי מעהר

 אייער איז עס ארבײט, וועניגער שטונדעז
jnny אײעד ^ װי שצנ  מצג
״ !גוםא

 אונזעחנ םוז שטימע די איז דאס אט
 וחואמנ עס. איז זי און טרײענגא״חרבנות,

 געבאאמ• אאעראיי שפינװעבס װי צורייםט
 עס גיט זי און :כאסעס די םון אישוס טע
 און װײטער מאכט די סטוײי?ערם די

 חןר ביז סטרײס, דעם אנצוםיהרעז װײטער
 ױניאן די ביז םאאהאמען. זײז וועט זיעג
 אעבען איחר איז געזיכערט אזוי זײז װעט

 מים אײנעם אפיאו .אז טעטינ?ײט. און
u ניט זאא םאנטאזיע װיאדסטער דער r w 

 צובראםנן אמאא קעז זי אז אײנעאאעז
־; ׳ װערעז.

 ודיסם דריס וי קזמען אײנציגװײז
קומען-! זײ אבער מאנופעקטשורעה

 אײדיס דער האט טיטװאך דעם
 אוג־ םאהרער ס. טאנופעקטשורער װײסט

 יר דער מיט אגריםענט אן טערגעשריבען
 אינטערנײ־ דער פון אםיס דעם אין ניאן

 װײסט אײדים די װעאכען אויט שיאנאא,
 א שעה 44 באויז ארבײטער ווערען םײקער

 װײדזשעס, םון העכערונג א ?ריגען װאך,
 און װערען, בעשטימט שפעטער װעט װאס

 דיכד םון םראגע דער אנבעאאנגט װאסי
 םאר־ מוזען פאא יעדער װעט טשארדזש,
 אונםארטײאײ אן םאר װערען געכראכט

 באשאי- עס װעט ער און טשעדמאן, שען
 גע־ געסעסט איז ארבײמער דער אויב סען

 דער אויב אויך, און רעכט, טימ װאחנן
ניט. •אדער צורי?נעהמען איהם מוז באס

 דער צו פאהרער ם. םון קוכשז דאם
 דער םון זיך אפרײסען זײן איז ױניאן
 ער באדײטונג. גרויסער םון איז אסס׳ן

 םון םיטגאיעד אאס נאר גיט איז'
 באםעם דער פרן ?אםיטע עהזעקוטיװ דער

 דער אוץ• איז ער נור אססאםיאײשאן,
 mf\ א באארד. אײבאר דער םון משערםאן
 גאנץ די םון אײנער טא?י ער דקם,איז

 איז ער מאנוםע?טשורער, באױיטעגדע
 ווײםט אײאן דער םון אײגענטהימער חןד
קאםפ. װײסט םאאהאן דער פון *ון הא•

 איז• אסס׳ן דערmi וייך אםרײםען .דין
 אונצר אאצעםײנער םח.דער אויסדרו? דעד

 די צװישעז הערשט װאס םדילענודים
 אסס׳ן ,דער w געהערען עאם גאמנג^
 דער צואיעב רואינירש ויערען װעאכע
 זאך, א מהאז םוזען זאאען זײ צי םראגע,

 צודיסצױ רעלט, וח כמ;הר ניט איו װאס
ארבײטער, אן ארבײט *ער1 צו נעחמען

 גערעכ״ א אהן געסעהט האבען זײ װאס
אורזאכע. טע

ער־ דער געװען איז םאהרער ס מו.
 ער אײז, דעם געבראכען האט װאס שטער

 מוטה, נויטיגעז דעם ארױסגעװיזען חאט
 הערשענדע די אויסגעדריקט האט און

 איהם נאך באסעס. די צוױשעז שטימונג
 אנדערע די םאר זײן אײכטער שויז װעט
מוטה. װעניגער םיט

 אונטערגע״ האט םאהרער ־טד. װעז
 געזאגט, ער האט אגרימענט, דעם שריבעז

 ?אפ. םײן םון אראם איז 6אאס גרויכ׳נ א״
 :זיבצן מיט געטהאז עס װאא^יאיר חאואי

 בא• די װאס שטעלונג .רי ןטריק װאכען
 * דער אין ׳אנגענומען האט אסס׳ן סעם

t *היםטשארדזש״ פון םראגע i i זעחר 
 װע* װען איבערהױפט םזא׳דיגע, "|P ניט
 גאנץ זיך האט שמונדען און װײדושעס גען

געהאנחגאט״ װעניג
 1םאר געזונטער װיר?איך איז דאס

 1 ווערט באםעס, די םון שטעאונג די שטאנד.
 • אן געווען איז צוגעגעבעז, אאגעםײן איצט

 1 געווע} ניט סאא קײן איז עם אונמעגאיכע,
 גצ״ן צו זײ פאר אױםזיכט מינדעסטע די

 ‘ ^אישױ״, אזא אױוי יואמפו* דעם װינען
 !װשה םון געפיחא יעחנן געגען איז װאם

 I די םאראירעז♦ איהם געמוזט האכדן ךײ
 !און אײן, שױן עס זעוזען באסעם םײסטע

 j פון אײבאר אװ טשצרמאן דער אז איצס,
 ;ריכטי• דעם געװיזען זײ חאט אסם׳ז דער
 יעדען אױסער עם אמ בײשפיעא, נען

 אנ^ע- איחם ײעאען גיך גאר אז צװײםעא,
 ארײנכא• נאר וועאען *ח נאכפאאנעה רע

 t נאך זײנעז װאט װאכען עםאיכע די פען
סיזאן. םון גצבאיבען

 װײסט דער און ״בת אװאר*ער דער .1 זייט
 זדי קומען פײנייגװײם סםרייק. מאכער
קו• זײ *אבער מיןנוועקט^ורערס, ווײםם

רעדאקציע. — מעז
 ראגאוי. האא — לאנד אין *ונז בײ .2 זײט
 ארבײםעײװעלמ אינטערג#ציאנ#לע .3 זײט

 די ®ון עחרעגליסט קאאטשין.. מי
«ע«ער. קלאו? מגיאן יראןןעגם דערט

 אאי• די אין טעםעקייט און לעבען .4 זײט
 סטעןי א ־־־ באארד דזפאינם פון סעס

רעםארטער.
 אזטונדי• 44 א געװיגם .00 לאקאל .5 זייט.

 װאאינםסי. אםיפ — ארבײטס־ײאך גע
א. — באארד דז*איגם פרן מיטינג

 ױנ ■רעסערס סקוירם און קלאוק גער.
ברעסאאו. דזש• — 35 לאקאל

 ױניאן בו*לערם און עקזאםיגערס .0 זײט
•1עמרר« די אשפיז. י. מ• — 02 לאקאל

 0 לאקאל ױניאז װאירקערס דערי
עחרענליסם, מאכער קלאוק ם^־ן.

« .3 זײם פון
 4בעדריג ראזע — ירויצן־װעלם די .7 זײט

— ליעםין אברחם ■ון ױבילעאום *ום
םינקעאשטײן. א•
 •yp ב• — (ראםעז) אינגעבארג .8 זײט

־ i אערמאן.
ריפערמאכער דער בײ ראמאן. ̂.9 זייט

העאאער. דזש• — ױניאו
 ״ גאטיץ־ביכעל. רעדאקטאר׳ס פון .10 זײט
 •ראקטיאזער און אפיןליעיער דער .11 זײט

^ — לאגע רוסיעער דער אוין• בליק
t - זעאוײז• .

 פרויען־ארב^א פאר קאנגרעם דער .12 ײם<ז1
 די װען םאינסץ. סםוארד דזשואיעט —

װאח• •8 — (פעליבאז)־ קומען... באים
אינעה *י

 אםמר דר. — אײזנער קורט .13 ?זויט
■ מרחני ■ ן

 ענמע% — חברח פרעחליכע א .14 זײט
טערראציןי:

 װאאמ״י צ• א• — מאגעךפראגע די .16 יז^ט
 ײעיער קליוק גראנװילער די -אין םאן.

*ורײ •םועס׳ען קורולע באביטשי א.. — 4
 לעזער. אוו רעדאקטאר דעס אען

ט  קאסממם די בײ ויד חערט װאס .10 די
H ^א. — ?90 לאקאל ױניפו ײעסםאכעו

קאנעק־* אין סטו־ײקפ אוגזערע עמער.
■SIS סטײט. טיקופ .

 אדװערפײזמענמ^ 19 און 18 47 זייטעז
 אי»»• מאנטאגפ. חיםםארי^ע די .20 ךיט1
- םמרײ^ פון קארטוגס רעמאטע 4 ־  םוז -

 עדייחײ *איגםעמעאיאגאל ראסיןין.
.איבערםי. ס. — דעיפרטםענם גאל ,


