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 ער־ טון עעח די 1 קלאוקםאכער .
 pa אײך פאר גע׳טיאגען חאם לייזונג

 יון ויג דער טאםיליען. אײערע ®אי
 *םעחם )pup גלאררײכען אייעד

 אימינ- אײער םימ םיר! דער פאר
 דיסניא־ pa אנם*לאסענקייט קײם,

r. ארויםנעוױזען חאם איחר װאם 
 םטרײק, טון טאנ ער׳טטען אץ ליױג

 באלעבא־ די געדװאוננען איחר חאם
 געגען־פא־ זײערע טוריקזמיחען םים

 אר־ ־שםוגדיגער42 א ®ח דערוננעז
 און *טיק־ארכײט pa גײטס־וואר,

 גע־ וזאלםעז װאם באדיננוננען שון
 *ווײק קלאוק־אמדוםטריע די ויחרם
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 ארױטנעךוואוננןןן איחר חאט ױניאן
 אױן» באלעמםמ^ די אדיןז רעגאעקם

 אױי• און םימוננ ליכערטעגטס דעד
 יאית נײ *ון כאאםםע העכםםע די

 אנםשלאםענ־ און כח אייער סטיינג
 העכ־ דעם גאאײנטלוםט תאט סיים
 גאװער־ םםײט, *ון באםאםען סםען
 אריע־ זיר רוזװעלט, ד. פרעגקלין גאר

 קוםט װאם tpקא דעם אין צוםישען
 V* נרעםםע ךי pa איעעכ אין פאר

i גיו pa דוסםריען r־p .די סםדים 
 חאט איחר וואם קאםפס־לוםם נרױםע

אױןז םאנטאנ לעצ£ען ארױםנעײיזעז
יײי^" װנ r«* •יקעגײאיז באנימטע־ אייער אק ־

a *

 די אין םםרייקער־םיטיעען לינער
 גע־ חאם יארק נװ pa חאלם ט־עםםע

 אנערקענען «ו באםעם די *דואתנען
 דער pa פאדערועען וױבפדגםםע די

 קאנ־ ,םימװאכדינער דער בײ װגיאן
 אין פארנעקוםען איז װאם פעדענץ,

 אוםפארםײאישען . דעם pa אפיס
 אונםער אענערסאל, ר. םשערםאן,

 ליוםענענט־נןר pa אױפזיכט דעד
 ־ לעחנזאן• הערבערט וזעתאר

 טארנעקוםען אי־ז קאנפערענץ די
 געדוי־ חאם pa גאכםיםאג םיםװאך

 קאג־ דער נאך siyv דרײ פולע ערט
 למטעגעננדגאווערנאר האם פערענץ
 טחןסע. דעד *אר ערקלערם לעחםאן

«ויר אךיאיז אז

 ארגאגיזא־ אלע פון פארעםעחער די
 חאם ער אינחםםריע. דער אק «יעם

 אויםגעקליבען זײגען עם אז געזאגמ,
 בייחן pa םאב-קאםימעס געװארעז

 pa דאנערשטאנ ווןןליס װאם *דדים.
 אויםארבײםען נעטיינואם פרײטאנ

pa נקםען אלע אױםנלייכען» pa אן 
 באריכםען װעלען זײ pa אגרימענט,

 ארבײם זייער pa רעזולםאם .דעם
 קאנאערענץ .אלנעםיעער אן אויןז
 םרײםאנ דיזען פארקוםען דארף װאם

. / י אוועגט.
אםערי־ דער pa גרץ, רעזידענט8

 וועל־ לײבאר, אװ *עדעריײטאן קען
 ומד pa נעקוםען םפעוויעל אמ כער

אץ ביםױיליגען w ױך אום שיאנכםאן
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ע נינ נ כנ ע ט ר ײ ר געטעו12 ןאג,ם
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ען רזנג טער פןן פ^סי ש ר או ע ק־ןן ױי ט ס
גע־ איז סטרײק סון װאך ערשטע די

 דעד ערםאלג. איבערראשענדער אן װען
 האלטוגג די שעיער, די םון אראפנאננ

 די םון גײסט דער סטרײקער, די םון
ײ ריזיגע די םיטינגען, סטרײק ערשטע  י

 יארהער נױ אין דעמאגסטראציע העט
 םריה, םאנטאג לעצטען מארסעט ׳קאאוק

 צעהן די p& ערםאאג גרויסער דער *ון
 מאג־ םאנהעטען אין םיטימען סטרײקער

 צײכען, א געװען זײנעז — בייטאג טא:
 » םון סימן א און גײסט גײעם א &יז

 דער ױניאן. ?אאותםאכער נײ-ערװאכטער
 םטרײק ערשטע די םון ערםאאג ריזיגער

 PP נאװעו־נאר דעם באוועגט האט טעג
 רוזװעלט, ד. נוראנקאין יארס, גױ סטײט

 צדדים אאע pc קאנפערענץ א רוםען צו
 צו אום אינדוסטן^ע, קאאוק דער אין

קאםף. װײטערען א םארםײדען
 םיטגאי נײע־ױניאן םון געוױן דער

 גרויסעז םון אײנדרוק דעם אונטער דער
 אויסעמעװעהנאיך איז ערםאאג, סטרײק

 אינ־ דער םון אױטאריטעט די אוז גדויס
 װאך אײגער דער אין איז טעתעשאנאא

םדמח. גרויםער א נאר צו געשטמען
 צוריק האט װאך םטרײח ערשטע די

 ױניאן די װאס רעםיעקט דעם ערװארבען
 םארלוי־ יאוזרען אעצטע די אין האט
 געװיסער־ באאעבאטים.און די בײ רען

 ארבײ־ טײא גרויסען א בײ אויך םאסעז
 שוין איצט םיהאען אדבײטער די םער.

 דעד פון באדײטונג גרויסע די וױדער
 בא־ אינטערנעשאנאל די יוואס סאכט
 םאריגעז האבען באלעבאטים די און ויצט

 באחוםען טאנטאג דיזען אזז דינסטאג
 אז אעסאגם, וױרקזאםע צװײ אזעאכע

 רײדען אנדערש גאגץ שוין װעאען זײ
 קר די בײ םארטרעטער ױניאן די צו

 אויטע:־* דעם םיט קאנפערענצען םענדע
אעהמאז. הערבערט גאווערנאר, *נט

 טיפען ארױס רופט שלעזינגער פרעז. — אלבאני. אין קאגםערענץ די
p םיט אינמערעס t םיטינגען צװײ — קאנפערענץ. דער אױף רעדע 

 דעמאנ־ םאסען־פיקעטינג — קאםיטע. סטרײת דזשענעראל דער םון
 מאכער קלאוק — ערפאלג. גרױסער סטרײקער־םיטינגען אזן סטראציע
 — יארק. נױ אין קלאוק־סטרײקער די װעגען לאנד איבעדן םיטינגען

 די אין רעגיסטרירט פריױױליג שעפער 215 םון ארבײטער 4ססס,
ארבײט. דער בײ שדין קאםיטע םעטעלםענט — סטרײק־האלם.

ר ע צ י ב ם ע ד פ. םון

 ריזיגען איצטיגע דעם צו געםיהרט בען
אי:־ קאאוק יארקער נױ דער אין קאסו*

דוסטריע. ז
לע־ די װעאכע ׳רעדע שאעזיננעריס

 ארט אנדער אן אויף געםינען װעאען זער
 אאעמען אויף האט נוםער, דיזען אין 1

אײנדרוק. טיםעז א געםאכט
 פארטיג זײנען צדדים בײדע װעז

האט ערקאערונגען, זײערע מיט נעװארען

אלבאני. אין קאנפערעגץ די
 גאווערנאר םון אײגלאדונג דער אוי«י

 דער־ חאם ױניאן די װאס רוזוועאם,
 <אכ־ דזשואײ טען4 דעם ערב חאאמען
 אלכאני, קײן קאנפערענץ א צו טיטאג

 אײנגעלא־ אויד זײנען עם װעלכער צו
 םון צדדים אגדערע אאע געװאחנן דען
 ױניאן די איז אינדוסטריע, קלאוק דער

 טען5 דעם פריח, פרײםאג דע^גנאציע,
 אזן אלבאני מיין געםאחרעז דזשולײ,

 ^נםע־ דער אין באטײצמט דך חאט
 םארטרא• געוחנן איז װניאז די חננץ.

p םען n• צקטיגג שלעזיגגמה •רעזידענט 
 סעסרעטער״טרע• דוביגסקי, •רעזימנם

 םע- דזשענעראל. באראוי, אב. ושוחנר
 נינ״ װיים־ירעזידענם נאגלער, נעדזשער

 וױיס־ ברעסלאװ, װײם־ירעזידענט #פא
 סטא־ מאקם װאנדער, חערי •רעזידענט

 ניקא־ און קאפלאן ב. פרולינג, ד. לער,.
קוירצםאן. <אס

 צוערשט חאם גאווערנאר דער
 ערש־ אלס צדדים. אלע אויסגעחערם

 רער גראסםאן, םר. נערעדט האט םער
 קאונ־ אינדאסטריעל דעם םון •רעזידענט

 נרר גערעדם חאט צװײטער דער סיל.
ר  שלע־ גאך שלזנזיגגער. בענדזשאמין מ

 •רעזידענם דער חעפט, םר. חאם זיגגער׳ן
 מאר- אםאסיאײשאן תשאבערס דער םון

 יצאיער, אסאסיאײשאז דעם געשםעלם
 פאר גערעדט חאט װאס בלוםבערג, םר.
 גלוםבעת׳ן גאר<םר. דזשאבער^ ך

 םעגע- דער יאוועליו/ םו. געדעדט האט
 מאנופעקסשורערס םוט חגר דזשצר

 ח*ד דיסקוסיע דער אין אסאסיאיי^ז.
 םו־. אח מלײז םי• באםײיינט זיך מן

קאת־ אעדאסם^ל דעם פח ויגחנר,

 אנ• אױך איז קאנפעחננץ דער בײ
 גאוחנר• לײסעגאנט דער געוחנן ומזזמד

צעזזםאן. ינאד
 זיך האט שלעזיעער ברודער וחנן

 דער איחם זזאם רײדען אױפגזנשםעלם
 צוליב ויד זאל ער גצבעםען, נאוועתאר

ײס און צושםאנד קראנקען וײן  םיז סזק
 אוועקזעצען אנשםרעננתגען גרויםע זײנזנ

 נ$ר חנר דמגדיגצרחײד. רײחנז און
 טשער א צוגערוקט איחם חאם װאתאר

 ־5נעחא חאט שלצזיננער און זיר נעמן
 גאותר- אעבען ^צענדיג רעדע וײן םזנז
גיר•

 'אױםמיחר־ חאם שלעויגנער בתחנר
דער און צושמאגד דעם גצשיצדערם

wn

 זײ אז איננערסא^ רײנאילד טשערטאן,
 קאנפע־ װײטערדיגע די פיהרען זאלען

רענצען.

 גענעראל דער פון מיטינגען צװײ
קאמיטע. סטרײק

 װאבעז אעצטע די םון משך אין
 מיטיננען באגײסטערטע זײנען טעג און

נײעם קײז מעהר מאכער קאאוק צװישען

 פרעזידענט
 שלעזינגער

 קאטערם בײם
מיטיננ

איז
ארלינגטאן

האל
 ערשטען אין

טאנ
םטרײק. פת

V

 ער־ «ד זײז פיז רחוועלט נ«װועת«ור
ר אז קצעזזר̂נ  דער־ גים סען םטיים ת

 dv ײעאכען איז סםרײה, m wn לאזעז
 ארבײטער טויזענד T 30* מטיי(ימ?

 אנ־ צאננ זאצ םאםיצימם, זײעת םים
האאםען.
 ער־ זײן אין ח*ט נאותתאר דער

 חנר אז טארטאראמן, »ייד קצעחרתג
 on באקעםםעז ומצפען וועם םטיים

 ער האט mo צום םיםטעם. םוועטיגנ
נאווערנאר צייםענאנם דעם וט

̂וינג ריזינעז דעם נאו ניט.  חןר איז םי
 םטרײה צעהנדאינער די גאו אוז *רםארי

 חאצס סטרײק םאר׳פידענע אין ?ױטימןן
 נעסצאסערט האט עם וואו נענענדען, און

 סען ענםוזיאזם, און באנײםטערוננ טים
 איבער• שום היין טיטיננ םטרײק א טױן

 :יט באציחומ ד«וזינער דער ײיז ראשוננ
ארױםרופען.

 טען4 חנם ןרב סתדעםטווענען, יון
 נאכדעם צוייי אחנר npv א דז׳פוציי,

אײגצוד די באסומען האט יתיאן די װי

 נױ איז איז אלבאני, קײז קאנפערענץ
 גע־ דער םון מיטינג א פ^רגעקוםען יארס

 #לאנג װעט ײאס קאמיטע, םטרײס נעראל
 בײ זכרון אין פארבלײבען ילאננ זזעץ־
ט זיך האט װאם יעדעז ליג  אין באטי
מיטיגג. דיזען

דזשולײ, טען4 דעם ערב איז עס
 די םארלאזען צו זיך אײלעז אלע װען

 יע־ װען יארק, גױ גהינם׳דיגע הײםע
 פוס און האנד א נאר האט װאם דער

 שטאדט גיליהענדיגער דער םון אנטילויפט
 םרײער דער פון שויס אין זיך גרײט און

 אםעריקאנעו דעם פײערען צו נאטור
 האל א אין זײנען טוב, ױם פרײהײטס

 םאר־ געװען עװענױ םינפטער דער אויף
 אויח מענשען, הונדערט עטליכע זאמעי^ט
 אויסגע־ נעװען איז עס :עזיכטער װעמעס
 טויזענט דרײסיג פון זארנ די גאסען

 אין געבליבען זײנען װאם קלאוקמאכער,
 אין ברי^ין, אין און בראנקס דער
 בענס$נהוירסט, איז און אײלענד קרני
 יאר־ נױ דער אויױ און פארק בארא אין

 גאנצען, אין האבען און סײד איסט קער
 אין שטאב גענעראל זײער װי פו:קט

 דעם אן פארגעםען לאקאל, פארזאםאונגס
 נאציאנא־ און פאליטישער םיץ טוב ױם
 עקאנא־ םאד קאטױ אין םרײהײט. לער

 דערםיהלט זײ האבעז פרײהײט מישע
טעז דעם  עקאנאםישעד אוזן אז אמת, א̂י

 קײן ניט אויך עקזיסטירט םרײהײט
םרײהײט. פאליטישע אמת׳ע

 האט האל םארזאםיצונגס אין אבער
 טוב־ ױם מערקװירדיגע א געהערשט דאך
 םיהרער אלט, און ױנג שטימונג. דיגע

 £אר״ געװען זײנען םײלער און רענק און
 סא־ שעהנעם א םון באזעלט און אײניגם

 הילח ברענגען צו געםיוזל לידאריטעטס
 טויזענד דרײסיג די םאר עריצײזונג און

 <*אםן* אין האבען זײ װאס מאכער קלאוק
 בעסערער און שעהנער א םאר געםיהרט

 גרויסע די פיציכט, גרויסע די װעלט.
 #זײ םאר שטעהט עס װאם אויפנאבע,

 םאר־ זײ האט םיהרערשאםט, דער םאר
 זײ״ אלע און *םארברידערט, און אײניגט

 דעם פרײז יעדען םאר געװען גרײט נען
אויסצוקעמםען. זיג

 םון אנםאנג אין האלט מיטינג דער
 עם װען פארהאנדלונגען, רוטינע זײגע

 שלעזינגער, ב. האל אין זיך באוױיזט
 דער ױניאן, אונזער םון פרעזידענט דער

סטרײק. םון פידןרער
 שװאכער א ארײן • קומט שאעזיגגער

 װערט ער אגגעשטרענגטער. אן און
 אנװעזענדע. אלע םון באגריסט ספאנטאז

 םלעצער די םון אױף זיך שטעלען אילע
 און אויםריכטיגע אן איהם מאכען און

 װאם אװאציע אן אװאציע, הארצינע
 נע־ גיט ענד קײן און סוױ קײן וױל
 v זײער סאלדאטען באגריסען אזוי מען.

 שלע״ גענעראל. זיגרײכען און באליבטען
 האר־ דיזער םון געריהרט איז זינגער
 װאס ^יבע טיםער און אויפנאהמע צינער

 אין ברידער די ארוים איהם װייזען עס
 א נאך באסוםט געזיכט זײן איז סאסוי

 גמװעחנלױ װיי אויסזעהץ, טראגישערעז
 דעם סאכט ער צײטען. לעצטע די אין

 םיט נשםה, ברויזענדע א װי אײגדרוק,
 גע־ אין זײנען גײסט ענערגישען אן

 קערפער. קראנקען א בײ םאנגענשאפט
 שלע• צו װאס אנערקענונ> זע^בע די

ך איז זעגער׳ן  געװא• ארויםגעװיזעז אוי
 אנדערע די צו און דובינםהי׳ז צו רעז

טיהחור. םםרײס
. םוז׳םיטינג אינטערעסאנטםטע דאם

 םיט גײסט דעם אין געוועז אבער איז
 און געװארעז ועפיהרם איז• ער וועלכען

 ערליײ חאט קאםיטע םטרײק די אזוי װי
םיםיננ. םון ארדנוגג טאג דעם דיגט

 צו פארגעניגען א געװען איז עס
 וא• רוחיגקײט א םאר װאס םימ זעהן
 םראץ געווארען מארהאנדעלט ז״געז כען
 דארם. האט עס װאם באגײסטערוננ דער

 אוחנגך אן געװען איז עס געחערשט.
יראזא. און יאעזיע אםת׳ער םון

 םארשײ די םון טשערלייט די װעז
 פח באריכטעט האבען קאמיטעם דע:ע
 םארגזד א געוחנן איז טעטעקײט זייער
 » טאר װאס םיט באםעמוען צו ניגען

 נע• אמאגיזירט איז אלץ •ינקטליכקײ^
 םאדעתעם א פאר װאס אויוי און וואתן

געטיחרם. זוערם סטרײק דער אוםן
ק וײ ווען ם חאכען מיחחגר םםר̂י  ת
 צו צוגעגרײם זיך און םארלאזען םיםיננ

 ייי• חאג® אלבאני- קײן קאגפערעגץ דער
זיך

S

 גאגצען איבערז באוועגונג ארבײטער ף
w י םטרײסער קלאוק ױ סיט

 טױזענט םינוי ערשטע שיקט ױניאן שיקאגאער — באגריםונגען. װײטערע
- דאלאר. ױ— םטרײק. םאר׳ן דאלאר טויזענד 10 גיט םארװערטם״ -  ג
 םטרײ- די םאר דאלאר מויזענד געבען צו באשליםען בעקער יארקער

 בא־ כרענטשעס רינג ארבײטער שיקאגא׳ער םון קאנפערענץ — קער.
 יעדער אז עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער םון םאדערען צו שליםט

 אײן םיט װערען געטעקסט װאוט רעפערענדום א דורך זאל םעםבער
סטרײקערם. די םאר דאלאר

 ארבײטערשאםט ארגאניזירטע דיןי
 אפ זיך רוםט יצאגר גאגצען דעם איבער

 צו הלםסבארײטהײט גרעסטער דער סיט
 יעדען סטרײקער. ניױיארקער די העלםען

 הילםס־םארשפרעכונ־ נײע אן סומען םאג
 ״םאר־ צום און ױניאן דער צו <ען

 שי־ ארגאניזאציעס פיצע און ^וערטס״,
טשעקם. צו שוין קען

אינטערנײשא־ דער םיז אפים דער
 ערשטען דעם באקומען נעכסען האט

 םון דאיצאר טויזענט םיגף אויף ט^עה
 דרעספאכער און קיצאוס שיסאנא׳ער דער

ױניאז•
 ױל בעקערם דער םון עקזעקוטיװע די

 זאל ױגיאן די אז באשלאסען, טהא גיאן
 טוײ םיט סטרײקערם די אונטערשטיצעז

דאלאר. זענט
 פראנרעסיװע אלע םון סיםפאטיע די

 םאראינטע־ ברידעריציכע די און גרײזען
 ארבײטער גאנצער דער םון רעםירונג

 אין הלאוק־םטרײק דעם םיט באװעגונג
 אין םטרײקער די ערמוטיגט ניױיארה,

 סאסו*. גערעכטען זײעד
 באסםאן, פון שיקאנא, פון נײעס די ״

 גיױ די אז נייעם, די און קציװ^אנד,
 גע־ זיך האבעז דדעסמאכער יארקער
 די אין האט סטרײקער, די פאר טעססט

 גרעס־ די ארויסגערוםען םטרײק־דזאיס
 םאראינטערעסי־ די באגײסטערונג. טע

 םיי־ םון װאהםט סטרײס דעם מיט רונג
 טע־ אז חוםעז שעה יעדע מינוט. צו נוט

 און ארבײטער־פיהרער םון צעגראםעס
 םאר־ װאס ארבײטער־ארגאניזאציעס,

 אץ םטרײק, דעם העאםען צו שםרעכען
ט זיך אינטערעסירען זואס  לאגע דער סי

סטרײקער. די םון
 און בריעף רײזזע א דא ברעננעז מיר

 װי באוױיזעז װאס טעצעגראםעס,
 די םאר סענטימענט דער איז עס שטארק

 ארבײטער די צװישען ק^אוק־סטרײקער
לאנד. גאנצעז םון

אגא)שיר פון טעלעגראמע
 אאע כםעט םון קאנפערעגץ א אויף

 שיקאנא אין ברענטשעס רינג ארבײטער
 םארלאנגען צו געװארען באשלאסען איז
 דירעק־ אװ באארד :אציאנאאער דער םון

 זאל זי אז ריגג, ארבײטער םון םארס
 א זוענען רעםערענדום א דורכפיהרען

 מעפי יעדען םיז דאאאר אײן םיז טעהס
 די פון סטדײס גענעראל פאר׳ן כעד

 די איז עס ניױיארק. אין קאאוקמאכער
 פון םיהרער שיסאג^ו׳ער די םון טײנונג

 רעפערענדום דער אז רינג, ארבײטער
מאי^וריטעט. גרויסע א באקומען װעט

 זיגרײכען א אײך װינשען םיר און שען
גענעראל־טטרײק. אײער םון אויסגאנג
 עקזעהוטיװע נאציאנאי^ער דער םאר

רינג, ארבײטער פון
סעקרעטער. דזשעג. באסקין, י.

אינט. עסטינג־פרעזירענט דובינסמי, ד.
ױניאן, װאירקערס גארםעגט ^ײדיס

ניױיארק. ׳סט. טע16 װעסט 3
!דובינסהי חבר געערטער זעהר

 גע־ דער םון זיצונג לעצטער דער בײ
 אידיש־נאציאנא־ םון עקזעקוטיװע נעראל

 אפ־ איז װאס פארבאנד, ארבײטער לען
 טען2 דעם דינסטאנ, געװארען געהאלטען

 שיקען צו געװארען באשלאסעז איז ױלי,
 םיטגלי־ אלע צו אײך דורך און אײך צו

 לײדים אינטערנײשאנאיצ דער םון דער
 אילע צו און ױניאז װאירמערס גארמענט

 חבר׳שע און הארציגסטע די םטרײסער,
 אויס־ ערפאיצגרײכעז אן צו באגריסונג

 גענעראיצ־ איצטיגען דעם םון גאגג
םטרײס.
אינטערנײשא־ דער םון ?אמף דער

 ױניאן, װאירסערם גארמענט ^יידים נאא
 ארבײטס־בא־ םענשליכע אויםצוקעםםען

 צו און מיטגלידער אידורע פאר דיגגונגען
 ארגאניזאטאריש, ױניאן די םארשטארקען

 ארבײ• אלע םון װער;« געהאלםען םוז
 נע- די םאלקס־ארגאניזאציעם. און טער

 האם םארבאנד םון עסזע?וטיװע נעראל
 מעג־’ װי שנעל אזוי באשלאסען דארום

 םון קאנפערענץ א אײגצוארדענען ליך
 םון פרויעךקלובען און ברענטשעס אלע

 אוסגענענד, און ניױיארק םון םארבאגד
 וױ םיטי!ען, און װעגען באטראכטען צו

 אינטערנײשאנאל דער העלםען צו אזוי
סטרײק. א^געםײנעם איצטיגען דעם אין

 זיג א םאר װאונשען בעסטע די טיט
 א־בײטער, די םאר און ױניאן דער פאר

םיר, םארבלײבען
גרום, חבר און אכטונג מיט #אײער

סעקרעטאר. נענ. םעאל, ל.

 פארשידענע פון באנױםונגען
ארגאניזאציעס ארבײטער

איגטעהנעשא־ דער פון אפיס דער
 *םארװערטם״ םון רעדאקציע די און נאצ

 באנרײ םאדשידענע אלץ נאך באהומען
 דער סטרײקער. קלאוס די םאר םונגעז
 ױניאן לןלאזקמאכעד דער פון אפיס
 טע־ פאלגענדע באסומען נעכטען האט

נערלין: פון לעגראמע
 דער אין סטרײקער יארסער ניו ״די
 האבען אינדוםטריע• לןליידער דאטעז
סיספאטיע.״ פולע אוגזער

 באקלײדונגם־ דײטשען דעם םאר
םארכאנד, ארבײטער
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 עקםיננ־יחנזײ דובינ^קי, ד. םרײגד

 נעממ — :י. װ. j צ. א. דער םוז דענט
 די צו גרוםען הארציגטסע אונזער צו

 פון םיםגאידער 1םויזענטע צעהנדליגער
 ארויס- חאבען װאס ארגאניזאציע, אײער

 אוםן גאענצענדען אזא אויןי נעװיזען
 אינםעתײשןר חנר צו לאיאאיטעס זייער

ױגיאן. װאירמערס גארםעגט צײדים
 גענירןןא-םםרײק דער אז האפען, טיר

 דווך ג*ר »ז ,VfOfH איבער*ימ*ן וחנט
ארנײפתר־ חנד תען כחות פאראײניגמע

 אין איז אבענד דיגסטאג לעצטעז
 אפ־ יארק נױ אין האא, ״פארװערטם״

 םון קאנפערעגץ א געװארען געהאלטען
 איז עס װאו ברענטשעס, ריגג ארבײטער

 פוםציג שאפעז צו געװארען באשלאםען
 םאכ״^ך קלאוק םאר׳ן דאראר טויזענד
 םדײװי־ א דורך יארק נױ אין םטרײק

 רינג ארבײטער דער םון טעקס לעען
 געװעהלט איז עס סיטגלידערשאפט.

 װאס #םוםצען םון קאמיטע א געװארען
 די אין קאמפײן דעם פיהרען דארף

 אדבײט די סטימולירען און ברעגטשעס
סומע. פולע די גיכען אין גאר שאפען צו

 האט ױניאן םאכער ב«ז פאקעט די
 צו באשלאסען אװענט מאנטאג אעצטען
 צען םיט םטרײקער קאאוק די העאםען
 טוײ םינוי ערשטע די דאאאד. טויזענד

 דער םון אפיס דער האט דאאאר זעגיד
 דעם גאײך באהומען״ .אינטערנעשאנאל

טאנ. נעקםטען

 דיגסטאנ דיזען איז טאראנטא אין
 12 פון סאנפערענץ א ם#רגעקומען

 ארגאניזאציעס, םרײנדאיבע ארבײטער
 באשלאסען חאט סאנםערענץ די און
 םאר׳ן דאאאר טויזענד 10 שאפעז צו

 דער יארלן. גױ אין סםרימן קאאזס
 גע־ איז קאנםעדעגץ דער םון טשזנרסאן

 םון שירשנער ירעזידעגט װײם ווען
י. װ. ג. ל m דער

 איײ אװ םעדערײשאן שיקאנא די
 קאאוק חגם אינדארםירט חאם באר

 מאריס װי גאכדעם #יארה נױ אין סםרײק
 שײ דער םון םענעדזשער דער ביאאיט,
 חנר םון באארד דזשאינט סאגא״צר

 האם ייניאן, מאבער דרעס איז קלאוק
 יאחמר נױ די םון אאגע די ערסאערט

ח םםרײקער קצאומ  א נעםאכט האם י
 חאם דעאענאטעז, אאע צו אפיצ וואריטען

 איגדאר־ צז באשאאםעז םעדערײשאן די
 אלעם םאז «ו און סטרײס ותם סיחנן

צו םעגציבסייט איחר

i %

 אוג• צו ױגיאגס אאע צו ווערעז ;עגעבען
 פרעזידענט סטרײק. דעם טערשטיצען

 אדחד דינםטאג דא װעט םיטצפאטריה
 קלאוקטא־ דער םון מיטינג דעם םירען

 גאנצע די װעאכען אויף ױגיאן, כער
 א מיט טעקסען זיך װעט מעםבערשיפ

 יארקער נױ די םאר װײדזשעס טאג
סטרײקער.

 גראט^אציאנעז הארציגע ^וגזעדע
 ער־ שנעאען א םאר װאונש בעסטען און

םאאג.
 פרא־ הונדערט אײך מיט זײנען טיר
זיג. םואשטענדינען א פאר צענט

 באארד דזשאיצט שיקאגא׳ר
ג ג. א. א. י. ז

סע?.־טרעזש. גאלדשטײן, א. ט.

.3 דזשואאי אואים, םט.
 פינוי ערשטע די אײך שיקען סיר

 די םאר ילואיס סט. םון דאלאר הונדערט
 אואיס םט. סטרײקערם. ניױיארקער

 העא־ צו םציכט םוצע איהרע טאז װעט
 גיױ די מאראאיש און םינאנציעא פען

 אונזע־ צו נעמט סטרײקערס. יארקער
 סטרײ־ די םאר געםיהיצעז ברידעראיכע רע

 םוא־ א םאר אײך םיט זײגען םיר קערס.
זיג. שםענדיגען

בערנשטײן, ם. ה. גילבערט׳ ב•
אואים. סט. ױניאן, קלאוקמאכער

 ״י. װ. נ. א. א. עקטינג־פרעז. דובינסהי, ד.
— :ניױיארק
ניױיאר־ דער אייך, גראטולירען טיר

 ױניאךבאאכד אלע און מעםבערשיפ קער
 נײע ברענגען צו שטרעבען אײער אין טע

 האם־ נײע און גײסט נײעם א ענערגיע,
 ער־ אן דורך זיג זיכערען א אויף נונג

 נײגעריגקײט םיט סטרײס. םאיצגרײכען
 םיר בעאבאכטען אינטערעס טיםעז און
 די פאר סאמוי אײער באװאונדערען און

ױגיאי. דער םון פאדערוגגעז גערעכטע
 און ?לאוס באארד דזשאינט

ױניאז, מאכער סקוירט
םילאדעלםיא.

 דער םון מעמבערם די םיז נאמעז איז
 װאירסערם סלאטהיננ אמאצנאםײטעד

 די םיר באגריםען אםעריקע אװ ױניאן
 קלאוקסאכער, טויזענטער צעהנדיציגער

 דעם אנג׳עםאננען הײנט האבען װעאכע
 איז רעכט יזײערע םאר קאמף גרויסען

 גלוי־ דעם האבען מיר אינדוסטרי. דער
 צו־ װעט אינטערנײשאנאל די אז בען,

 און פלאץ אלטען איהר ריקגעװינען
 איגטערעםען די פארטײדיגען צו הראםט,

מיטגלידער. איהרע םון
הילםאן, סידני

פרעזידענט. דזשענעראל
שלאםבערג׳ דזשאזעןש
טרעזש. סעק. גענעראל

II

«י| וױד׳ןר »ײו פירט ׳פיהזצ? ,דער
 די ןvm יויומי עס*;אמ״עעו »ן

 »יך נענערןוצ׳סטױיה. א איז באטים,
 ט־®* םיין פון װיווג׳פ דעם א״ך ׳פיפ

 18UP זיגר״נען » פ»ר ה»רצען סטען
 *מיזניזוןציאנס און ׳עען’עס<ת<»ם אוים׳ן

 רעו »ז נעט, »וז האוי אין־ נעביט.
 נפחער׳פען א״ר ו<ft 1910 םון ;ייםט
עו נ*ן־ און פאטף פון צײט דער דורך  *״
 װעט איחר זינער, ביז איך װעיכען, זינ,

דערנריינען. ׳טנעל
 נ(ויז װיי( !סצאוסמאכער ״קעמפט,

 ^ארנעסערען איחר קענט האמוי רורך
 נרעד און ?עבענס־סטענדארדס א״ערע•

 פאר נ(יפ און זונענ׳טיין און האםנונג גען
פאטי<יעס. אייערע פאר און אייך

זיגם«ן״. מארים

ען ג םונ רי אנ ע םון ב ענ ד שי ר א  ם
ר ע ט ײ ג ר ר. א ע ר ה פי

 באגריםונג. נרין׳ם טרעזידענט
 ה«ט דובעםקי, פרעזידענט עקםיגנ

 טעאענראטע פאצנענדע די באקומען
 דער םון פרעזידענט נרין, װייציאם םון

 :צײב*ר אװ םעדערײ׳פאן אמעריפען
 רערװיםעז צו זיך נאיפאיך בין ״איך

 װצס ענטםער, ניענצענדען דעם װענען
 אויוי נענעבעז האבען סלאוסםאכער די

 םון איינינקײט די טטרײק־רווי. אייער
 כעםטע די איז מיטנ^ידעחשאםט א־יער

זינ• מנעצען » םאר אויטזיכט
 איינינפײט די אוז נײםט נוטער ,דער

 ׳שנע<ען א ברעננען ותצען הצנדאוננ פון
 אוים־ צופרידענעם א און םעםעלםענט

*.108P פון נ»ננ
 די און בעאםטע די נראטואיר ,איך

 דע־ נרויםער זײער םאר םיםנציחןר׳טאפם
 אי• און צאיאציטעט םון םאנםטראציע

 אײ טרייר־ױניאן די צו בערמבענהײט
 און פרינציפען, םרייד־ױניאז און דעאצעז

ju פוצען א אײך װינש
 ■רעזידענט נרין, װיליאם

.“צייבאר אװ םעדערי״טצז אמעריסעז

. עקם־טרעזידענט פון באנריםוננ
זיגםאן. םארים

 נעוחד רער זיגמין, םארים ברודער /
 אינטער• אוגוער טון פרעזידענט זענער

 צר לאננ ניט חאט וועצכער נע׳פאנאצ,
 •VH געפעהרציכע ־א דורכנעםאבם ריה

 ײטר צעצםע ערמם איז אין ר»ציע,
 צונע׳פיקט האט האספיטאצ, טון טרויס

י  צו באנריםונגס־טעצענראסע פאצנצנרצ ז
פצאוקםטמר: סטרײמגדע די

 םיטנצידצר טוועםטער, און .בריחנר
י ג « ייגיייו פצאופטטמר MBנײ ■

.5 דז׳פוצאי סיטי, אטצאנטיפ
 איר װאס װעח, טחוט עם אגװצחצ

 *n פראכטפוצע די בייװאױנען ניט הען
 נרידעד אונזערע פון מ$:סטר»ציע
 בעסערע אויםצוסעטפען הצאוסםאכער,
 אייר מיט זיך איך םרעה באדיננוננען,

 אויםצענונג װידער דער איבער צוזאמען
 םיי־ צו געמט אינטערניי׳פאנאא. דער םון
 דער צו און אײך צו נרוםען בעסטע :ע

 צעבען ז<וצ קאםיטע. פטרייק נענעראצ
!אינטערניי׳טאנאצ די

רײזבערג, עליאם
י. ». .3 ל. א. זויים־פרעז.

נראטוצאצי«ו* װארעםסטע אונזערע
 אונ־ מיטנאידער. »צע צו און אייד צו נען

 טא~ איץ־. םיט זייגען הערצער זערע
י זיג. צום װייטער ׳פירט

פרידטאן, ם«לי .
ביאלים, םארים

י• װ. נ. ל. א. װײס־פרעזידענטען

 פרעזידענט, שצעז־ננער, בענדזשאמין מר.
 —:םטרײס־קאסיטע דז׳טענעראצ

 ייין נרוםען הארצינםטע די צו נעטט
 ױגיטי־ הונדערט םינןי םון גראטוצאציעס

 מניםי• דער אין ארנײטער און נאזוכער
 פון םיטנציחנחפאםט דער םאר הויז

 נרויסען זייער צו ארנאניזאציצ אײער
םטרײס־טצג. ער׳פטען אין ערםאצג
 נעהערעט האט ןואם נײםט, דער זאצ

 נענראכט און םםרײק־טצג עחטטען אין
 זוײטער דעםאנסםראציע, הערציכע דיזע

 םיר זיג. ענרניצטינען צום ביז *נהאצטען
 זיף זאצ נעזונם אייער אז אײך, װינ׳טען

 םירערמאפט אייער אז און פארנעםערען
 קאםפס א און זינ ׳פנעצען א ברעננען זאצ

אינטערנע׳טאנאצ. םעהינע
 ארבייטער און באזוכער

ױגיטי־חויז. דער םון

שלעזינגער בען צו גרין וױליאם
הער: און ברודער ,טייערער

 ד»ם װאס לײר, באסת םיר טוט ,עם
 אםע־ דער פון פרעזידענט » שון צעבען
 אזױ איז צײבאר אװ פעדעריי׳טאז ריקאן

 אפיצו םארנאכצעםינט ער אז םארנוםען,
 זואס פרײנד, טיט דורכצרפרײבעז זיך

 נאנצע די זיך האב איך קראנפ. ווערען
 איסםארטירט קראנקהײם אײער םון צייט

 נעאנד די ױיר צו׳פטאנר אייער ווןנען
 דודך און אינםערנע׳טאנאצ דער םון םע

 םים נעחאט האב איך וואט נע׳שפרעכען
 ארנײטעה דער םון םרײנד פארעידענע

באווענוננ.
 ואלט איחר אז װאונ׳פ, םיין איז ״עם
 םאראינםע־ זעהר בין איך דאס װיםען,

 און נעזונד״צױפםאנד אייער אין רעםירט
 טיוי םיך האט סראנסהײם אײער אז

באריחרם.
 זטלט איחר אז הערען, צו האף ,איך

 םון עתזןולט םוצ׳טנמנדינ האבץן אײך
 זאלם איחר א« און קראנסחײט אײער

 צו צוריסצופעתרעז זיך זײן איםעמאגד
 רער טון פחנזיחננט אלם ארבײט אייער

י. װ. נ. ל. א.
 חיי• און רוח די דאם האוי, .איך

ײר וועלעו באהוםט, איחר וואם צונ^  י
 צורייד אײך אןן שטארקען סוצעטענדינ

געזונדחײט. םוצער אייער צו ברעננען
 נעװאצט אײך איך וואצט ,,דערװײצ

 םעחד אײך אױןי זאצס איחר א> בעטען,
 חייצען חןנעצםעםינ זיך און אויםפאםען

 ות־• נעזונד איננאנצצן זחנט איחר ביז
חזז•

צףפטינד, אייער .באמיזרענדיג
 אי חאפענתנ, םײן אױם איך דריק
 מסארפ יון געזתד צוריס ווצט איחר

 אויפריכטינצ סיט פארבצײב, און ײעחנן,
גרוםען״

nilאיו
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u לער גלענ*ענדער דער » r w םסג 
ח ®ח צושטאנד מ י ן י ו מי י ®י nn« ױמ אוגז sen סטרײק »

ton ער אוגענארט. סםרײק.
 • זײן װעט סםרײק דער אז אנגעזאנט, אוגז

 םיר װען און עס, איז ער און ערפאלג גרויסער
 חאט םםרײק טון ערפאלג דער אז חײגם, זאגען

 איז ערװארטונגען, אוגזערע אלע איבערגעמראפען
וױרק* ®ולשטענדיגע א נאר םליצת, היץ גיט דאם

___ יויכקײם.
 ••נע־ ®אקמיש איז איגדוםםריע סלאוס די
 נאר גיט װארים יארק. נױ נאגץ אין סטעלט

 שעיער, ױניאן אלע סמרייק אץ ארא■ זײגען
 אנגעשיא־ סםרײק דעם אן ויך חאבען עס נאר
 את שעיעי• נים־יוניאן םייסםע די אױך םען
 אן זיך חאבען סטרײק טון טעג ערשטע די איז

 שע«עו. ױניאן ניט 215 י אנגעשלאסען איחם
 יעדען *•נעשםעלט םםרײק דער חאם טאקם״ט

 איז עם וועלכע גאר האם װאס שא®, קלאוס
 את אינמסטריע• קלאוק חןר אץ באדײםונג

 ריזיגע אזא געזעחן גיט לאגג שױן חאם יארק גױ
 די געײען איז דאס וױ חןסאנםטרזמיע, ®יקעמ
 סאכער קלאוק די ®ון דעםאנםםרזמיע ■יקעט

 םױ• pa טויזזןנדער יולי. ־טען8 חןם ■מאנמאנ,
®י־ דער אין געקוםען ױינען סםרײקערם זענדער

 א װידער חאכען סאכער קלאוק די ליק. קעט .
 אז און קענק זײ וואם כאװיזען גיעמדןנד מאל

זייער דורמופיחרען *גששלאסען זײגען ?ײ onn aMnnMnaa*AiaaiMah •*a זיג• פולשםעגזײגען צוס בי? קאםף
 דארמען *ופריז־ענחײם מוזתדערער םיט און

 שטאדט דער פון ורעסע די אז כאסץרקען, ןדר
 גרויסע גאנץ א ארױסנעוױזען חאם יארק נױ

 די װעלבע »אר ®אז־ערוננעך די *ו סיםפאטיע
 די און קאםף, אק ארױס זײנען סאכער קלאוק

 «ום פרײנדליכע נאגץ א איז סימונג עפענטלינע
 פא־ די װאם דעס, *וליכ אח דאס סםרײק.

 איד־ דעם אין םאכער קלאוק די פון דעתנגען
̂ -* ôalMadnao • m onיע־ אז גערעכטע, אזעלכע ױינען סםרייק םינען  mi^aai• âaan nan anninn4n4a tega•■ ‘,םפעציעלען א האבען וואם די אױםעך דער 

ױי. םים םיםפיחלען’ םוז אמטעחן^
 דער פאר ארױםנ{ןבראבם חאט םםרייק דער

 «ױ םרױעריגען דעם עפענטליכקײם ברייםער
 קלאוק דער אץ אי*ם חערשם װאס שטאנד,

 ווא־ פון געװיזען אויך חאם עס אח אמתםםריע
זיך. נעםם *ושטאנד םרױערינער דער »ט נען

 קאנ־ איז אמח׳םטריע קלאוק די לאננ װי
 די חאבען יוניאן דעד p® געוואוזמ םראלירם

 ניט שאפ םוועם דעם פוץ נהןחר םאכער קלאוק
 באװיזען אבער זיך חאבען עס ווען נעוואוםט.

n און *ושטערער אץ צוכרעכער קאםוניםםישע 
 אונםערגע- אניםאזױע סקעכ זײער םים האכען

 דער אין יוניאן דער פון קאנםראל די גראכען
 םמעט־שאפ דעד ױך חאט אמדוסטריע, קלאוק
 דייטת־ םייםטע די אױכ און באװיזען. דודיק

 וװוישען קאםןז דעם אץ זײנען אםעריקא אץ נען
 םון ױיט דער אױןש םעחר ארגײט און קספיטאל

 זײ איז ארבײט, פון דער«ײם ייוקז וױ אל.טקטפי
 אמ דערוױז־ער. שאפ םוועם דער דאך אכער

 דיםעל־שײיענחןר אזא שאפ םוועם דער דאך
 ארבײםם־םיםטעם, םארהאסםע אזא אוםרעכם,

 םמ קען פארדאםתגם־ווערםער וױ םעחר אז
חערעז״ נמו יױחר םאר

 נעקענט װאר פאריגע חאבען םיד אױכ און
 םםרײמ דער אז חאפנתג א בלױז אױםדריקען

 קלאוק די פאר זיג א סיט עגדמעז זיר װעם
 אױםדריקען שױן דדינם םיר קעגען םאכער,
 וועט קאנ״י חןר m גפײערזזבױ פולע אתזער

jn א םים װעדען נעקוזױנם מך נאנץ

•ז״פמג׳

נע־ חאבען םיר :יםטישע
 אונזער זװ אז זאנם,

 זופרידענחײם נרױםער
 יארקער גיו די חאם

חןם *ו פריעדליר ארױסנעדויזען ױך פחןםע
a a âaaAni4Mi âMaAdni^ד אבער דארפעץ םיר םפרײ  מ

 ץ%א כדל. דעם פון ארמןנאםע
 אדױס־ זיך cgn ,«טאג דער נעםמך, וױימונג,
 ער ®ימדליך גיכעד ®רײנדליך. נים געדױזען

 דער m ודמדרוק, דעם םאכען «מ געזומ*
קלאוק וױיניג אז ער•ןןלגרױה ניס את

AHA AMn̂®ון חןי דעם ארי̂ן .m AAiסםוײיקערם די  ps
Mm ו

 די *תיסנעװיוען am ,ט^ד דער ,דמ, גר«ד
 םטרייקס, פאר נאגײסטעחנג סך פ זנייט יעגטע
 קאםוניס־ פאר גלױז נאדיסטערט איו ער אכער
 ארױסגעװיזען ער חאט אזוי סטרײקס. טישע
 קאםוניםטישען דעם פאר נאגײסטערתנ גרױס
 צױ חדשים עטליגע םינר סטרײק סאמןר דחןס

 כא־ גרוים ארויסגעװיזען ער am אווי את ױק
 פאריער קאםוניסטישען דעם פאר גייסטערונג

 א געװען זײנען םטרייקס גײדע אסו^ סטרײק.
 זײנען זײ װאם טאנ. ערשםען דעם פון חרכפאל
 זײ זײנען ,טאנ״ אק אבער געווארען, גערופען

 ,טאג״ דער ערפאלג. גרעסטער דער נעװען
 אין כלים. זײגע אלע אױף *געכוסט״ זײ חאט
 האם סםרײק םאכער דרעם קאםוניםטישען דעם
 טויזענד צװעלף אױסגעןועחלט ״טאג״ דער

 דער װי שעה ערשטער דער אין סטרײקערס
 אין און געזוארען, ערקלערט נאר איו סטרייק

 דער האט םטרײק פאריער קאםוגיסנױשען דעם
 האט ער קונץ. נרעסערע א נאך באװיזען ,טאנ״

 םאריערם, םטרײקענדע טױזענדער אויסגע«עחלט
געווארען. גןןרופען נאר איז םטרײק דער איידער

 טאקע ,טאג״ פון ׳ ארױםגעכער דער איז
 קא־ אין און קאםוניםטען אין פארליכט נאסת

 גראד םען קען דאם — סטרײקם? םוניםטישע
 זײ אין װאלט ער אויב װארים זאגען. גיט

 אײנגעלא־ ער װאלט געווען, פארליבט זױרקליך
 פאבריק זײן אױף ױך צו קאםוניםטען די דען
 ארוים־ איהם בײ זאלען זײ אז זײ, נעכעטען און

 שאפירא, סר. םטרײק. קאםוניםטישען א רופען
 » נעטליך האם .טאג׳, פין אחיםגעבער דער

 און יארק נױ אין םאכריק שענדעליער נרױסע
 גו םעגליכקײט גוטע נאנץ א דעריכער חאט ןר

 םטרײק קאטוניםםישען א ארגאניזירען לאזען
 ניט נאך פארלױפינ אכער האבען םיר זיך. כײ

 חאט .טאנ״ פון ארויםנעכער דער אז געחערם,
 נים עם םיר האבען װײניגםטענם געםאן. עם

 אזוי, אויב נאר צײטוננ. זײן אין נעלײעגט
 באױיםםערט אזוי “״טאג דער איז װאטום סא

 אויב ? אנדערע כײ סטרײקם קאםוגיםטישןז פאר
 צוליב דאם איז פריגציפ צוליב נים איז דאם

כיזנעס.
גרוי־ דער אץ םען, זאגט האט, .םאג״ דער

 םנפה קאםוניםטישער דער סוםאםאכע״פון סעד
 ציר־ ביםעל א געװאונען ױניאנס אידישע די איז

 קאםונים• דער אויף זיך שטעלענדיג קולאציע,
 גרױםע קײן דערצו האט םען זײט. םישער
 אל־ אן איז עם חאבען. געדארםט ניט חכםות

 לייכ־ םען קען װאםער םוטנע אין אז כלל, םער
 נא־ זיך ,טאנ״ דער האט פיש. כאפען םער
 דערזעהן האם ער װען און כלל דעם םיט נוצט

 זײן ארײנגעװארפען ער האט װאםער םוםנעם א
 װי א«וי און געפאננען. האט ער און װענםקע

 װענען ניט נעהאנדעלט איהם כײ זיך חאם עס
 איהם עס האם כיזנעם, װענען נאר פרינציפעז

 ארוים־ זאל ער שפײז א פאר װאם נעארט ניט
 םיש. די כאםען צו װענטקע חןר אויןז שטעכען

 שפײז קאםוניםטישע מיט אז נעזעחן, ער חאט
 גע־ זײ עם ער האט פאננען גיכער זײ םען קען

 לײכ־ זײ קען מען אז געזעהן, ער װאלט געגען.
 נע־ זײ ער װאלט אנארכיזם םיט פאעען טער

? נים װאם און סינדיקאליזם אנארכיזם, געבען
 קא־ די אז געגלויבט, ,טאג׳ חןר װאלט אץ

 דער אין אוינערהאנד די קריגען קענען םוניםטען
 ױניאנס די נעװינען און באװעגונג ארבײטער

 שא־ םר. װאלט קאנטראל,*דאן זײער אונםער
 נים װײט ״טאג״ פון דער־ארויםנעכער פירא,
 טראכט א װאלט ער קאטוניסטיש. אזױ געווען
 םון םראפיטירען אביםעל קען ער אויב אז געטאן,

 איהם אבער עם קען צײטוננ, זײן אין קאםוניזם
 שענדעליער זיץ אץ קאםטען טײערעד םך א

 אונטעתעםונגען. אנדערע זײגע אץ און פאגריק
 קע־ קאםתיסםען די אז װײם, “.םאג דער אבער

 אר־ דער אין אױבערהאנד די קריגען נים גען
 יױ די געוױנען נים קענען און כאװעטנג כײטער
 םאכען דארט און דא בלויז קענען זײ ניאנם.

 איז דאס און װאםער דאם םוטנע וױילע א אוין*
 אין אז װײס, ער נעװאוגשען־ וױ ‘פאר׳ן.טאנ

 לער פאעען. עפעם ער זועט וואםער םוםגע
 די אז פאראינםערעםירט, דעריבער איז .םאנ״
 און זיד צו קוםען ניט זאל ױגיאן םאכער קלאוק

 דער אין חאלטען זאלען קאםוניםטען די אז
װאס םוטנע װאםער דאם אינדוםטריע קלאוק

שא־ םר. אויכ טרענען, אפשר קען ממכער
 זימע אז ריזיקע, אץ נים זיו פםעלם «ייײ

 ניט צײםוננ זיין פץ זאלען ארכײםער איינענע
 םיר אבער נעשםיםם. קאכצניםפױש ווטױח

 פראס• נענונ א איז שאפירא םר. אז גלױכעז,
 נעזויס זיר חאט ער און געשעפםםםאן, םישער

 זאלען ארגײטער אײגענע זײנע אז פארזיכערם,
 עד האט אפשר און לײעגען: גים צײםוננ .זײן
 סאםוגים- די אז איכערציינט, אױך שױן ויך

 דא סרינען ארבײםער די װאם עחױתונג םישע
 זײ םמ םאכט זי אז אזעלכע, איז אםעריקי^ אין

עס קאםוניםםען. וױ קיא*עןע שאי בעםעיע
“ײ״י״י .חאבען. צו םורא גיםא

 *טאנ״ פון ארויםגעגער חןם ײייעז םיר נאר
 איז קאםוניזם םים גימעם די אז פארזיכערען,

 פון םאנכע יוען און אױםנעשפילט שױן איצט
 אײמורײחס, נאך איחם זוכען םעגשעז זײנע

וױסען, ער זאל כמנענ^ א !ויץ נאך איז עס אז
m געחמ ........
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 איז ער ציים. לעננעחן א פץ שױן אראפ כארג

 דעם פארלארען חאט pa אינוױיגינ צובראכען
 ארויסנעכער דער אויםענװײנע. pפ אײנפלוס

 דעם p® זעזק אםגעםטען עם קען “.טאג פת
 םטרײס קאםוניםנרשען זץרבגעפאלענעם קלעגליר

®p דען דעם פון און פאריער די  ער־ גלענצ̂ן
 װאס םטרײק, םאכער קלאוק אונזער p® פאלג

 זיי- אלע אנגעװענדעט חאבען קאםוניםטען די
 דאס אז חײםט. עם שטערען. צו טחות ערע

 װערט pא םוטנע זײן דו אויןי חערט װאםער
 װענטקע זיק םיט קען ,טאג* דער און קלאר

כאפען. גיט פיש קײן םעהר דארטען
 זיין אז 4װיסע אויד דארף ,טאג״ דער

 זיך ליבט עז־ װעלכער םיט “״אונפארטײאישקײט
 אפגעריכענע אן לאנג p® שוין איז פוצען, צו אזוי

 ניט. װערט קײן קײנעם םאר האט װאם םםכע״
 אונ• געחפענער אזױ זײן םיט האט .טאג״ דער

 קלױ איז ער אז באוױזען, בלויז פארםײאישקײט
 צװי־ געלענען איז וואס אײזעל, יענער װי גער
 p® װיםענדיג ניט און הײ בינטלאך צװײ שעז

 ער איז עםען כעסער זאל ער כינםעל װעלכען
 זאגען ,טאג״, דער חונגער. p® אויםגעגאננען

 האם ער קליגער. ארויםגעוױזען זיך האט םיר,
 האט ער בינםלאן־. בײדע ®ון עםען ®ראבירט
 אונפארטײ• ®ון םאסקע דער אונטער ®ראבירט
 די צײישען ציו־קו־לאציע בעדויבען אויך אישקײט

 האבען ניט דארןז םען אבער ארבײטער. רעכםע
 אייזעל. אן p® קליגער זײן צו שכל צופיל קײן
 שכל םך א גאר שוין האבען אבער דאר,ז םען

 .טאנ דער האט דאם און אפצונארען אלעםען
 אוג־ ייק »יז ניט קיינער דעריבער גלויכט ניט.

 וועגען בלױז זיך וױצעלט םען פארםײאישקײט.
 איז אונפארטײאישקײט ״טאג׳ם״ דעם איהר.

 געזאגם, האט װאס אײרישםאן, יענעם ®ון װי
 ער. אז גלײר, מענשען אלע זײנען איהם בײ אז

 נים, קײנעם געגען פאראורפױילען קײן ניט האט
®p זיץ״ נים זאל ער נלױבען און נאציאן װאםער 

 א און אײרישםאן עכטער אן איז אײנער לאנג װי
קאטאליק. טרײער

 עפעם לערענם צײט די (רײרח^.ד די
אײה האט זי און אלעםען רזשאבערס ר

 דזשא־ די געלערענט עפעם עפעס הןגבען
איג־ קלאוק דער אין כערם געלערענט.

דוםטריע.
 מיטגעהאלפען סך א האבען דזשאבערם די

 םעהר, זײ אינדוםטריע. קלאוק די רואינירען אין
 די שאפק געהאלפען האכען אנדערע, אלע װי

 קלאוק דער אין קאנקורענץ האלז־שניידענדע
 הא־ דואם געווען, זײ זײנען דאם pא אינדוםטריןו

 אינדום• קלאוק די םארםעםטען געהאלפען כען
 pא קאנטראקטארלאך געוױםענלאזע םיט טריע
 דער יארק. נױ גאנץ איכער שעפער םקעב םיט

 P® ארויםצוקריגען נעזוכט כלױז האט דזשאבןןר
 פראפיט םעהר װאם אינדוסטריע קלאוק דער
 איהם האם עם און צײט קירצערע א װאם אין
 רר םעטאדען זײנע םיט װאם געקיםערט, ניט

ר P® אינחםטריע, די ער איױרט ע כ  ער ^
 נעטראכט, זיך האט ער ®ראפיט. םאכען װיל
 אבער איז מבול. א קומען םענ איהם נאך אז

 נןו־ האט ער װי פריהער נעקוםען םבול דער
 םבול, דער אז דערזעהן, האט ער און טראכם

 קוםען, זײן פאראורזאכט האט אלײן ער װאם
דערטרינקען. צו אלײן איהם דראהט

®רוכם־ א געשאפען האט דזשאבער חןר
 קאנקױ האלז־שני^נדע זײן דורך ®עלד כאר

 שוױנדלערישען געװיםענלאזען דעם פאר רענץ,
 װעלכע ־שא^ םקעכ דעם pא קאנטראקטארעל

 עקזיס־ ׳די אונםערגעגראבען קראטען װי האבען
 איצט זײנען אינדוסםריע. קלאוק דער p® טענץ

 דער םיט חאבען pא םטארם טשעין די געקוםען
 קאנםדאק־ געזויםענלאזע דיזעלבינע p® הילף

 חשאבערס די װאם שעפער, םקעכ pא םארלאך
 אתיםקאנקורי• אעעפאנגען באשאפען, האבען

איגדוסםריע. קלאוק דער ®ון דזשאבערם די רען
אפצושטע־ זיף אויםקוטען גאך וועט אונז

 P® םכח נייער דער אױן» אױםפיחרליכער לען
 םםאר^ םשעין די אוין» אינדוםטריע, קלאוק דער

 גרוי־ באזתדערם א פאר זיך מים שטעלען וועלכןן
 ®סר־ אינחםםריע. קלאוק דעד פאר געפאחר םע

 פרעחט אונז אז זאנען, בלױז םיר װעלען לויפיג
 גע־ עפעם חאבעז חשאבערט די װאם זעחר״ ־

 פארפאאך זיי pa ערפאתרוננ זייער p® דענם
 תאממ ויי װא® קאם^ דער אז איצט, חען

 חןם אץ יוגיאן דער םים נעפיחרם שםענדינ
 חאט בימעם pa אינדוםטריע ®רייער P® נאםעז

 וײ שאדען, װייניגער נים געכראכם אליץ די
ױניאן. דקר

 קאנפערענץ דער או̂י חאבען חשאבערם די
 צױ חאט תזװעלם גאװעדנאר װאם אלבאגי, אין

 ווערטער. אגדעחן גערעדט נאר טיטגערופען,
 םען w *וגענעממ״ איצט שוץ האמת אדיק זײ

 קאנטראק־ די טיט טאלק א םאכען עועס דארי
 די דאט אינחםטריע. קלאוק דער אין םארם

 שלא(*שױטעד א װאו או םיםםעם חפקר איצםינע
 קלאוקם־קאגטראק־ a p« שאפ םװעט א דארםעז

 אזא וױיל עקזיםםירען, נים םעחר םאר טאר,
אמחפםריע. קלאוק די רואינירם םיםםעם
 חשאבערס מ m אונז, ®רעחמ עס

 ־־־ ביטערע ױיעד p® עם
םיר pa *ארשםעחן
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װאד צו *וזיװאד
.p '»  p®

חא־ שקווער יוגיאן ®ון נאװיירים די
 נע• םיר חאנען זיי ®■נענ«רם. םיך נען

 וחד קלאוקטאכער זייעדע אויך »ז זאגט,
 זײ ײעלען גאר ניט און סטרײימן, לען

 ,פידנזד נאך וועלען ױי נאר יםםרײמז
 קלאוקטאמר דער ®ון סםרייס דעם *ען״

 די אין אותקםראגען איהם אוז ימי^ן
 איחם ®ון ײעלען אוז האלם ס*םוניםטישע

 קאטוניסטישע! .רענעלען״ א יסאכען
 םעשים. מאן זיו זועט עם און םםר״ס

 אונר אוז םיט געוזארט איך ה«ב
 עם וועלען זײ אזוי װי זעהן צו נעדו^ד

 מייז tv ,1זײ םודה זיך םוז איר און מ*ן.
 םײן זוי נרעםער נעװען איז אוםנעדולד

 א 1געװ« װאצט op טאסע, אםת שרע?.
 קלאוקטאכער דער י1אוי רחםנות גחים

 װאלטעז,נע־ קאםוניסטען די װען יוניאן,
 זי זועלכעז אויף םטרייק, איהר קידנעפט״

 םײן אבער נעהארעװמנ^ שװער אזוי ה*ט
 םטרײס א אזױ זוי זעהן צו נײנעריגקייט

 «זוי נעווען איז .נעקידנעפט״ װערט
 םײן אריבערנעשטינען ה^ט זי »ז נרוים,
* רזזםנות. און עיעס

 די tv םינח, נםשה די איז װאם ^בער
 א®־ סאי זוי ם»י םיך האבען נאװײרים

 קלאוק־ זייערע ארום. און ארום מנארט
 jnp« געהײםען גאר זײ ה^בעז מאכער
 אנשטאט און סטרײסען ^ונשטאט סקעבען

 דער םון םםרײק דעם ״קירגעפען״ צו
 אוי®׳! זײ וזאבען ױניאן, שצאוקםאכער

פארצארען. גאר נאך עפעס װענ
 ניט מעהר איך נצױב אן הײנם פון

 1אי שרײבען זיי װאם און כאװײרים רי
צייטוננע!. זײערע

 גאר כאזויירים די זײנען אפשר און
 אפגע־ םיך האבעז זײ װאפ שוצדינ ניט

 סצאוהםא־ דעם ,קידגעפען״ װעגען נארט
 נע״ זיכער דאם האבען זיי סטרײה. נער

 נעקאנם. ניט האבען זיי נ#»ר זואצט,
 זײ איגארעדײ דער פאר איך ביז מיצא,
 נעהייםען זיי האבען װארום אבער מוחא,
 אנ־ סקעבען קצאוקכיאכעד זייערע נעהן

 אז נוט, איז עם נו״ סטרײלמן? שםאט
 סאםו־ די פון קצאוקראכער מייסטע די

 דע־ סענעז און םאריער גאר זײנען ניסטען
 אבער תצאוקס, ביי סקעבען ניט ריבער

 אויב ד«ם, װענען ניט זין־ האנדעצט עם
 ־PPD זײער םיט פענען קאמוני־םםע! די

 .P”־mo סלאו?פאכער דעם ׳עעדינען נעריי
 כח? זיי האבען װאו ניט. זיכער דאם
 שע־ צו ס?עבם נענוג זיי האבען װאו און

 ווערט a פאר װאם ? םטרײק דעם דינען
 עט* םטרײ? איצםינען דעם 1אי האנען

 .DOPPD קאםוגיסטישע הינדערם ציכע
 ? אפנענארט םיך זײ האבען װארום *כעד

tאגט,1נ? דאך האבען ״ tv װעצען זײ 
כטרייהען.

V
 אור־ אםת׳ע איו_די זואם מחשבות׳ען,

i«f חאבעז קאמוניםטען די װארום M* 
 ־PBfljP אצ־אםעריפאנישצ ײערt נעצענם

 עריופײשא־ יתיאן טרײד וײער םון רענץ
 מד ױני ערשםען דעם האם װאם צינ, נאצ

 קלױר אין \וערען |jn»$ant»aa דארםט
 עם תאט פאנפצרפנץ דער אויז• צאנד?

 םין a װערען נענרינרפט נערארפט דאר
 לײבאר, אוו ®עדערײשאן קאםוניםטישע

 די אין נעצײפנט האב איר וױ צויט און
 טײ די ייאלפן 1צײטזננע קאטוניםטישע

 איינ־ אםעריתא ®ח ארבײטער ציםאנםע
אונ־ םון אויזםהאצטעז נים םאך.

 ®ליזולענ־ וער אויןי ווארטעגדינ נעדוצד,
 סע| חאט זוארום סא קאנםערענץ, דער

 V חדשים 3 גאנצע אױן• *•געלענט איהר
 האלטפן 1צ היים צו ױני אין אםשר איז

a פלױר אין קאנפערענץ מיציםאנטע 
צאנד?

 חאנפערענץ די 1אי חער איך זוי נאר
 PB באפעהצ a אויוי נעזוארען אפגעצענט
ptipopo. נע־ דצר לאואװםפי, ו«ר18נ 

 ור®־ רזיםען דעם p® סעפרעםאר נעראצ
 *an חאט אמטצרגאציאגאל, םעסיאנעצען

 כאווייזײם. וזימ די ipo’iv ט1נעצא ליר
 םים 1נלאפע אויפחערע( זאלען זיי «י

 רױטער דער מרפאלצען. גרויסע יייערע
 אי« אינמערנאציאנאצ ®ראפעםיאנמצער

 ■®®ירענע גפבצאסטע די p® םיד שויז
 פאםוניס־ •םעריקאמר די ®ח ®רפאצנען

דאס• קלױולאנד pa פאנפערענץ די טען.
*»tv p ארביי־ נרייט® די ®ון אױסדדוח

 יאצ זי כדי טםעריפא, pa טער־םאםען
 ®מדאטענם וױרפציכען a (pear קענען
טציסא ציגפען דעם p® *ענטער נייעם א אאר

p ta״i מוניסטישער נײער®? ntotpt 
ווערען. נעשפפען ניט גאגצען pa ואצ

 די חאט מען ta ®צזא, חייסט עס
 pttpoao it® נעחייסען ?אטונישטען חינע
 דע״ חאבען זײ און צונרײטזן כעסער ויך

 אויף ®•נעצענם ?«נפערענץ יײער ריניר
זזדשי®. דריי

 צו אחרױת םײנע אױוי נים נעם איו
ata VPKo הפט צןוזאװםקי ta זאנעז.

 בא־ דעם האב איך .opnrw נאפעהצ
 .tnptpj ניט אוינעז מײנע מים ®צהצ
 כאווער אױוי ויך ®ארצ^ איו אנער

 די ta ״טיציטאנם״, סענאנ׳ס חשײמם
 *pp זועד8כ אמת, ריכםינע. a איז סעשה

 אױםנעשצ** אן מדאצקיםט, a 1אי נ*ז
 װייס ער אנער ■ארםיי, דער ®ון סענער

 םאר ?ומען וואם ואכעז םך a צץ8 נאד
 דער ®ון טירען נעשצאסענע די הינטצר

 זײ־ עס ®אדםײ. קאפוניםטישזגר הינעד
או נ«ז  קאם־גיםט״שער היגעד דעד אין :

 באהאל־ רנציכעז8® היינט ביז פארט״
.tpoo’pta^ טענע

ia r מעשה די אוינ נאר a אםת׳ע 
 נאפעהצ זיח םיט אזאװסקי‘׳ האם דאן

 פאםוױסטעז. הינע די פארפיהרט שםארק
 דעם ?אנםערענץ דער אויןי וואצטען וײ
 בצאפען מםער סך a נעקענם ױני טען1

סט.1ינ1א םען31 דעם װי
 נעקענט »t װאצטעז ױני םעז1 דעם

 די ?®:םראצידעז זײ ta בצאפעז, צייכט
 צעדער־ די ?צאוקמאכעד, די פאדיערם,

 וועסען אח שנײדער די ארבײנמר, נודס
 װעם ינוסט1א טעז31 דעם אבער ניט?

i״t שווער וײ t  ,tta t .צצצ־ די בצאפעז 
 נאנץ נעװען דינעז ױאכצן עטציכע םע

 די אין קאמוניסםען די ®אר אמנציפציכע
 ױי/ןרער רורכפאצ רחינער דעד ײניאנם.

pa נפבצכ־ ײזר1 ;םםרייס םאוײעד דעם 
 דעם אין אויםזעהן סצאנעדינער דינער

 שטארקען דעם ;םםרייק ®צאוקםאבער
 ®רעסער־ !ייער װאס ,avp איבער׳ן פצא■
 אםאצנאמײ־ דער ®ין נעכא*ט האט קצוב

 אײנ־ נישטינפן דורכאוים ײער1 טעד;
 ארויםנע־• צעצטענם האבען זײ װאם 6פצו

 נודם צערער םענםי די צװישען וױועז
 דעם בח tpp אצץ דאם — ארבייט?ר

 op װ?דען. פאדנמםען ניט אונוםט טען31
 די פאר pn שװ?ר ז?הר ב?דידער װ־עם

 pa npip®t*p ײ?ר1 אויןי כאװיירים
n״t װענען בצאפ?ן צו ®צימצאנד p •נרוי 

pd דפאצנען? pa כא־ ױניא) םרײד דער 
ttupu. איך tat ,דעריב?ר op ta װאצט 

תן ,impt בעס?ד זײ פ*| שוין  האצ־ וײ ו
ױני. pa סאנפ?רענץ די טען

V
 װאוםט?ר, ווארטהיננטאן יtיpד םרם.

a אנאמי־ן *אציטיש? םון צעהרערין?? 
pa האציפארניא״ םון אזניװ?רדטעט דער 

 י*1«ר? ta ערסצ?רו̂נ ta געפאים האט
 ד?ר tptpu באהויפםוגנ ועאווער׳ם רענט■

 pa apnpoa פון פראםפעריטי נרוים?ר
24 1בצוי .p’tawa® a װי םצהר גיט

 נאפ?צ* Tpjapnpaa ד?ר it® וראצצנט
npp» נטעט וױיצ •ראספערים•, האנעז 
 tap* איז צאנד jib רײכטום vttat יאם

 24 די ®a pc urn די pa צפנטדירט
■Dtpvai.

נאחוי•־ א־הר האט װאוטטער םרס.
 םיט און צי»ד םיט נאט־ינדצט טוננ

 *ta אויו ד?דבײ חאט u סטאטיםטיה.
tv ,(ppttpi יט; mjppip דצם, אױא 

 האט אטעריקא pa tptpoiac דער װאס
 tt® psid pt'tn 400 די ד?רנרײכט שוין

IP̂ חצaצ די װערט דאצאר, ניליאז tpo, 
 *pit אצץ צדקה צו tpoipta דארם?ן װאס
סעד.

ta .4 װאוסט?ד מרס paאיז ?ר?כט 
 a*םpוaצp די npia ט,ינ צוױיפעצ ?ײן
 סטאטים־ און ציפער די אהן האבצז כער
P'D װאוםטער טרם. פון ta ,DDiatipt 

ô pttatn ראס«?ריטי» *aotac a ra 
Pit .P’t( װאצט ראםפ?ריםי1 הואותר׳ם 

 ־pוaקצ די ןpצטaװ וױרקצינהייט a ניעװען
 בע־ כטרײקען צו Daorta איצט ראבער

הױו. ױניטי אין tpupt םצר
v

po| םיהרען קען PiPta’Vtfviipi 
 דער צו באצא«ט םצן ווען אויך םאריײזם

ppppc ipp’ipob״tta tay צ'יכa.ר oai 
 pa* נױ pa סטרײה רap רpד נאזוײזט

 1שוי װעצעז ipiB’t^vttPt הרpמ • צעם.
פאר• ױט tPDO’ttaaP צמ?צ די אפיצו

 ־tpipta’v^attpi a רpבa מען•8צ
 ױניאז ר»ואצוציאנ?רפ a pa םטרײס
tpt”t פארשײד?נע צװײ poa .jppat* 
 ipotap nat ta* באװח?ז, האט ריסא

 *Bttpi םװזרען tptpp ס1ױניא װאםױוע
 נ?ר8ם?רי?8 די סטרײקם. ?רע1צוציא
 riat a דד הי:טעד rpcan Dta’tv םרײד
 ערע1רעװאצוציא םח נקטיכטע דײכ?

 !?דרוד םאסע איז רצרםון pa סטרײ?ם.
ta ,tPt ?סטרייקס ח!װאצוצ'א;ער tPt”t 

 atw* אםת׳צר p® םיבת t״p נימ נאד
 די ta ,ra פא?ם דזר צוציאנ?ר?ייט.

 נאך דינען ױניאד־ אמערישאנ?ר טייםט?
tיrרp נעבצי־ ?ס”םמד וואצוציאנ?רע5ח 

וײ ויי ,nntatnpotvp ’tta ®pit• נ?ן
•IPttpt פריהער זיעען

 ?ר?ן1ר?װאצוןױ>ו אםת׳ן ra םאו
 םזן 11דצו1ד.א די איך באםראכם שריט

 !ײצר ך8נ ?ציזאבעטאן אין ארבײםער די
םטריי?. דועצדיש?ן

 tpt”t |8?ציזאבעט pa רpט”רבa די
 דער ta שכצ, אויפ׳! !עשאצען ?גדציך

aPPנaםיprהר1 לאט ?אםפ ר? tpnat v־ 
pd ציטיש?ן8י דעם םיט שייכות *loap 
pa זיי װי פמטט yiyp\ םאר־ יט1 דך 

tv̂ די אויף צאוען vr ”t ta dpdbp פיה־ 
 *,idvp tp»’t5atapp ip״t «ײ פ»ר רצן

 ?ז1פארצא ניט אויך דך ”t tptpp אוױ
1 ta ,” t eptaדיער 1פיהר? אצען1 ײ ae* 

 tpnan ארבײטער די «.iaap ציטישען
 שטאדטישע איצטינע די אין דעריבער
 ארױםמשם?צם taטpאבtציp pa װאהצ?ן
 tPian pa דידאטי;ן1קא ptpt”a זייערע

tארבײםער די ערװעהצט. אויך ״ tpnan 
 םון פא־װאצםמנ שטאדט דעד אין איצט
ר די און opDna’aa a בעטא|8?צח  ח

 די .ta נוט rtat דך jpnpt !וצטאםען
 םון צײט דער pa oan װאם יאציצײ,
pa opoap די נצדינט םרײ ’tta סםרײ?

ען ד םל ױ פ ד ני
(מליעם*ז)

ױחילער. .t ®ח

 P® •אטריצםצז ■וא<פטיאנצצצ ױ
 tpt”t «t ניט; דדיםצצז םדינח אומצר

 נרײםצן «n און װאך דצר אויןי דינ1שטצ
 IPt’M «t צאנד. דאם ראטצווצן צו «יך

 אר־ ®אםריאטישצ דיצר tao צו «רײט
̂אצ װצן ביי̂נ נאר זײ ט

 די ויי האבצן ®יאכטצן צוױי אויא
ivo גצװאצט iPttacta ̂יצר vnoaa* 
 tPttaeta ,otPDenp • ;ארבײט pts®״

 ״רויטצ״ און .רויטצ׳׳, אויןי tp’pt ינייצס
 אוצצכצ נאױ ניט «u בײ דאך הײםצן

 איבצד־ װיצצז זוצצכצ רצײאצוציאנצרצן
r\yp\ םיט׳ז י1צא דאט ana • vp,• נאר 
 באצאנ־ וױצ ײאס אדגײםצר יצדצר אױן
 נט1פארצא וואם אדצר ימי«, v צו נצן

 צװײ־ און ;נאדעממצז צצבצנם בצםצר?
a tpatveiv ,otpo נאוחמתנ pa tv אצצ 

 די םיט צצתצן םצן אצ1 ®פוצם •®בציפ
 •ון תורזו די ציםוד: op”i a טינדצד

.nttpt tarפראהיבי דצם
8 patai aרםיי pv’Danaa® pc 

 נוײט tpiaorpt ptr pa ®אציטישפגט
 wap dpi pa ארײנויאװאוסס זיך

 nrr שיפר, tta tPDtan® »mt רי אױןי
 tattpi צאנו ipatat dpi איב?ר װאצט
כומר םטער?1םי a taapt שפרייט »

a tnpr ,גם Dan npttatn Dtpn’tpna 
 a» באצײם«ם האם ip ם.1חערצא נים

 װיםזל וםaצpג pa p^atto די ?שם?צט1
rptpt pa np tv דעם at tpoאיצט צ Ta 

trpt ®pn tpttac ״ י1אויPD’rt,אח ״
np ta אדך איו tpo opn tpjpt יאצ 

tPttnarna די ■tvr’n’nar תודה pa 
סקזצ^ •אבציפ רי

tPIVOVO H tPUPJ IPT’t DP DVD 
®ta ײאט D’> ®an Tpttatn ntPT’ttna 

n תדצאזס  ra פאציטי־ יאםריאםישע 
toy? דך איצם tPrn’Bta די otpn 
 ta P’t tap dp נאמאוסם. נים איז

tt® taops ear aan tp רייו Tpapp 
tpitMMp paro, זוײצ Dar יאום* רארוי 

a ipo סך ivo jafrvi י1דאר IPipt 
 pt'TPttui it® ”ota Pa tat v דושאבם

otpr’D^a• זױצצן װצצכצ Tt נצבאך 
 tap dp און צאנד. dpt tv® p’t סשײג

 *avt DtPT’tpi• ta t”t םמציך אױך
an ipn® זיד ■ta® ooprpt Dir* צײ־ 

ipo : ,איצס ra® pa onpor tp tpn־ 
 םא־8ױפצ pa ■אציטישע חאט־צומפז,

 *rpo”rta ראךי?אצ?ר tpt םיט םײ«ג
̂, ®ון וזניווט  pntactTta איצם עננצא

־ra אױןי tPTtt a חײס tpt אין דך נײ
•toytipnas ^י?*צ?

״

 סטריימד, די כאחאגדעלט כדוםאק אזױ
*r .סיטי חנד נעװ^חנן

 םאר• ותרט (עאיזאבעטאן מעגעדזשער
 סיטי א מיט ק^פױסיע » טון װאימעט

 געװארט, ניט אמי^ו ח*ט מעגעדזשער)
 חאט ער אראנזעצען. איהם ז*; מען אז

 װאס און געט*ז ה^וט ער װא׳ס נעװאוסט
 נלײך, האט ער און דעוםאו טארדינט ער
 •jn דער מווארעז בא^ונט איז עס װי
 אינעטר®־ זיך װאחלמן, די פון טאט5זו

שטאדט. סון גען
 אטעריקאגעד םון האנדאוגנ אזא ®ט

ר־עװ^וצי^נער. וױרק^יך איז ארבײטער
 רעװאלוציע גאנצע * פאמעסומעז איז

 םען װען און דענקען. ארט זײער אין
 אמע־ אין ארבײטער אלע *ז מאכעז, קען

 װי דענהען אזױ אנפאנגען זאלען ריקא
 געשאפען װאלט דאן עציזאבעטאנער, די

 ארבײטער־ שטארקע גרויסע, א געװארען
 װאלט דאס און אםעריהא, אין •ארטײ

 די אין רעװאיצוצי־ע אמת׳ע אן נעװען
ױגי^גם. טרײד אמעריסאנער

v
 די פאד אנםשוילדיגעז זיך דארף איך

 דער- זיך אצינד ה^ב איך כאװײרים.
 TP « געוועה^ט האבזןן זײ אז װאוסט,

̂ווק־ דעם ם#רכ*פעז צו 25 םיז כױטע  קיל
 אז אילז^ חײסם, עס סמרײת* מאכער

 איך ^פנעגארט. נים מיך די#בען זײ
וך םארשטעה  ספע״ א אהן אז אלײן, ̂ד

 קצאױד דעם זײ האבעז ק^ומיםע ציזגלער
םארכאיעז• געקעגט גיט סםרײק םאכער

 מעדײ דעם מיט זיך הערם oifn גאר
̂ון  דאד םיר האב־ען ? גארדען ססוחגר ס

 מד געהען זײ אז געז^ונט, כאװײרים די
 און נארדען םקװער םעדיסאן דעם מעז

 קלאוהמאכער. אלע צונויפרופען דארטעז
 נרויסען א דעם אין נעזעהן האב איך און

 דעד און בע׳םטער דער איז דאס שבל.
 חגט םארכאפען צו װי זחגג אײנםאכסטער

 אלע צוגױן* דוםט םען סטרײק.
 דא| גארדעז, ססװער םעדיסאז אין םאכער

 סמרײק דער און טירען די םזגן םארשליםט
 טאי• זיד הערט װאס ט^ סארכאפט. איז
yp גארדעז םקװער םעדים^ן דעם םיט ?

 צר הײס צו איצט איז ‘אפשר נאר
 כמד אין ק^װקמאבער אלע נזיפצירוםען

 דעריכעה בעסער גאודען. ס?װער דיס^ן
װיגטער. אויף *פצולעגער עס

v
״םאלקסציי• דײטשע יארקער נױ די
 סאציא^יסםיש, אינק איז *ועלכע טונג/
 אנ־ םארדיגט ס^מונײםטיש, רעכט ^נדער

 חנם איז האאטונג איהר פאר ערקענונג
 עדײ ס#י םסרײה קצאמןםאבער איצםיגען י

באריכםען. איהרע אין םאי ם^וריעל,
• דײםשזג יארקער נױ די ציי ם ^ ם ״
 םים אוים מ*ל אלע זיך צײמננט טונג״
 אזנפארםײאיש־ אח פינקטליכקײט איהר
 נייעם אדבײטער איבעדגעבען איז קייט

 אויםנע־ אויך דערםיט זיך האם זי און
 קל^ווהםא• איצטיגעז דעם אין צײכענט

סטרײק. כער
״טאג״ דעם רעהאמענדירעז װאלט איך

טונג״ דער םון לערנען צו זיך ײ םצ ^  ״פ
 ארבײ- אונפאדטײאיש שרײבען צו וױ

ד מײז אז זוײס, איו נאר טער־נײעס,  ח
הע^פע?. ניט וועט האמענדאציע

 לײטעז♦ םאר חרפה א געויען פשוט װאלם
 דער זײן, ניט זאל זאך די װי נאר

 האם הואווער פרעזיממט אז איז, םאקם
 (\יל ער אז ווארט הארבעז םיטץ געזאגס

 ®אאיטייי ענטוישםצ טויזענטע אח ניט,
 n םיט איהם אױף איצט ?ריצמן שענס
 ארױסנזך זזאט ער װאם דערםאר ןױיחן,
 םת בדויט ביסען דעם זײ בײ ריסען
םו<~

 ער אז איז, טענה פרעזידענט׳ס דעם
 trfiwrii םאקמ דארזי םען m נצױבם

 ®יזד בדט אז ג*ױבט ער איז אריםקײט,
 באשיצצז ויך גיםנר מען קאז ממגריםי

 געחגג ט םיט ווײחנר ראדישט^יזם געגען
אויןי.רויטמ״.

 •חנזיחננט דער זוען אז #עם תײסט
 איצט םיר וואאםען ארײן גיס זיך םישט

 װאצט עס ; צײט שטיקעל שעהן v נעהאט
 געשיכמנ זעאבע די איבערגע׳חזר׳ם ייר

 יאצ־ ײעז םארנעסומען רא איז עם װאס
 דזשענע• אטוירני דער געוחנן איז םער
 רור יעדער מ*ז, מגיאן יעדער ווען ראל,
pn** םארשיקט נצפאהר ®ין געווען איז 
 ארוים• אדער טורכמ * איז ותרען צו

*אנד. פון וועחנן צו געשיהט
נ*• זיר משםעות האט חואװער אבער

o■ ביסע* * פיח*ט m  jnpn •^ד 
 עגגלאגד אין איצט. צײמען אגדערע

 וורבײכמר• די חנגירונג דער בײ איצט
 tm םעו זאצ אםעריקא pn און פארםײ

םע/ אויף געיעג א אנפאגנען וויצט  *חי
ניט. עם פאםט עפעם

t איהם מעז t*p אבער רערפאר w 
- ̂טלוס
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פון ראלע ״אומפארמײאישע״
דובינסקי, דוד פון

ױניאן װפירקערס גארסעגפ ל״דיס איגצעמעאןנאל ■רעזידעג* עקמינג
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— :“״טאנ פון ועדאסט*ר מערטער
 דעם םוייט*ג, »יז צייטונג אײער

 *ט«־ »ן טיט «רוים;עקומען יואי, טען5
pp אינטערנע־ דער אויוי און טיר י1אוי 

 צויט האנ, איך ויאם דערפאר, *אנאצ
ד נאצײדיגט באהױפטעט, איחר זױ  א״׳

 ארױםנע־ איהם און ארטער1רע v רען
 װער־ די טיט ױניאךאפיס pa סרינעז
היער/ אװ אוט תעצ דווי ״נעט טער:

 נייעם נאן־ סיטװאך געשוטען איז ער װען
 איך און םטרייס. ?אאוסטאכער דצם סון

 וױיצ איהר, דערצעהצט נעטאן, עם האב
 צייטוננ׳ אײער טון פארצאנגט האב איך
 ײע־ :אריכטען םאצ׳טע דרוסען ואצ זי אז

ipj דער און סטרײס, קלאוקפאנער דעם 
 ציי־ ״אוטואדטייאי׳טע אן אצס ,“״טאנ

 אםת, דעם באויז זוכט װעצכע טונג׳׳,
 ערםי־ געװאצט ניט האט זאנט, איהר װי
 האב צםעצ, איך, פארצאנג. 1םיי <ען

tפארצאננט, v ׳טריײ זאצ “״טאג דער 
 איז סטרייה סצאוסםאכער דער us נען,

 ביז 28 םוז אז און ערפאצנ נרויםער א
 ארוים זײנען קצאופםאכער טויזענט 30
 רע»ארטערם אײערע נעת .םםרייה, אין

 א«טיםים• נרעםטע זייערע מיט חאבען
 צונױם־ געסענט גיט 1אי׳»אצוננע טי׳טע

 פינוי ניז םיער םון װי טעהר צעהצען
סםר״קער. טויזענט
 גרויםע די pivBtr זעהר rw איך

 דערםאר און אםת צום ,טאג׳ pc <ינע
 צו אויםםערהזאם אײך םיר איך צרצויב
 V אםת דער האט טאצ דאם tv מאכען,
 און צייטונג אײער אין געציםען ניםעצ

 איננאנצען ניט ארויםגעסוםען איז ער
אטת׳דינ.
 רעוארטער דער אז איז, אםת דער

pa דעם איז םיטװאך נאר איז ,םאג״ 
נע־ ניט אינטעתע׳צאגאצ דער pa אפיס

 איז רעיארטער אייער אויב און װען, .
 א־נ־ דער םון אםים רעם אין נעװען ניט

 איהם נסיצא איך זזאב םערנע׳פאנאצ,
 םון ארויםםר״בען נעסענט ניט *וין

 םיטײאו נאצײדינען. איחם און דארטען
 און זאך, אגדער אן ■אטירט נאר האט

:ןום־ויאם
 רעפארטער דעם נצטראפצן וואנ אץ■

pa האצ, מענ׳טען ראיאצ בײם ״טאנ״ 
 םי* א אדרעםירט כיחאב וואו םט., טע4

 סצפרענט רעוארםער רעם האב איך םינ.
 יארס גױ אין איז םםרײק דער אויג
 נײם די צוים װארים, ׳ציקאנא? אין ארער

pa אין נעדרוהם נעװעז איז װאם םםרײה 
 ווענען באריכם ער׳טטען דעם אין .מאנ״

 םטרייס דער אז אוים, עם זעחט םםרײס,
 :יארפ נױ אין יױ עיסאנא, אין ניכער איז

 ,טאנ״ דער װאם חוי«ם*נײעם די ווייצ
 נעוועז, איז צו'דערצעחצעז געתאט וזאט

 צו באשצאםען סען האט שיקאנא אין אז
 דער .$1,500 םיט םטרייק דעם מטיצען

 םאר־ נוט םראנע סײן האם רצ»ארטער
 נע־ גאמיט סיר האט ער און שטאנען

 נעזאנט, דאן איהם חאב איך ןמטםערט.
m םיםינגען אונזערע צו סעחו זאצ ער 

אצץ. נעװען איז דאם מוםען. גיט
 אצם ״טאנ״ דער אז םאר׳צםעח, איך

 סיהצט, צײטוננ*, .אוטיארטײא׳צע אן
 נעדארםט רע«ארטער דעם האב איך «ו

ס זאנעז »  חיער*, אװ אוט חצצ דחי .
 האבען טיר וואס באחאנדצומ רער גאר

»p נעקראכען. .טאג״
 עיסר דער ניט נאך איז דאם אבצר

 דער ווצנען כסדר אונז דצרצעחצם איחר
 װזד אח ״טאנ׳ »ן אוםיארטײאישס״ט

>tP צינע נחיםער דער pa צום “,םאנ 
 ניט דקרינער האם איחר tv אין אטת,

 איו םטרײס דצר tv ארײבען, נעיןענם
 רעיארםערס אייצרע װײצ ערםאצנ, אן

 םוײ פיט• אדער פיצר װי םעחר
צונױפ־ נעקענם נים םטרייקצרם

 אײד ערצויממ םיר וועט איוזר :ן.
רעיאר־ אייערע iprn פרזנען:

a אצעמאצ ptvצכp צעוד ■ינקםציכע 
1 pv א»י ^סאצ עט איחר וײט 

 וחד נײעם אייערצ אין אםת׳דיג
אימר־ םווט איחר tv סטרייפט,

 םטרייסערם וױפיצ מנױ פריחער• :ן
 ױיו איחר תאט fpriva «ײנצז

םםרייקער די מצעחאט ■ינתםציר
יק

האם .
פרית־ מצבינען דצט דאן .ט

 פאריצר־סטריי ?אםתיםםיאמן דצם אח
ח• ײי צודיס? ײאכצן פמר םים

 דער אין זײנער א appt אויןי ײארען
 ׳טטונ־ א נצויז נאנדעם, נציױ און פריח

 נא־ “״טאנ דער זיך האט ׳ןוועטער, רע
 טיט אננעזאנט ה«ט און נאט אין װיזען

 פאריער טױזעגטער אז אותױת, גרויםע
 נרוים tv און סטריימ, אין ארױם זײנען

 pa היאצס די אין הער׳צט באגייסטערוננ
 די האבען אצזא, ,pm סטרייסערס. די

 צעח• צו געהאט צײט ״טאג״־רעיארטערס
 די נאזונעז צו און סטרייקערם די צען

? ה*צס
 אצע מיר װי דאך, וױיסט איהר און
 םא־ קאטוניטסי׳שען דעם איז tv װײסען,

ט זיר חאנען ריער־םטר״ה נ צי ^י  ניט ב
 װייסט איהר הונדערט. עטציכע זוי םעהר
ה א  דורכ־ v נעײעז איז סטרייס דער tv י
 װאנצן pa טא טאנ, ער׳שטען pa פאצ

 צײטוננ דער אין אײך ביי זיך האבעז
 פא־ םטרײקערם טויזענטער גענוםעז

? ריערם
 װאם רערםאגען אייך »ך דאדױ און

ס אייער אין  נעווא־ נעשריבען איז צ״טי
 דרעםטפ־ ?אםוניטסישען 4T ימז
 ? צוריק D’tnn אײניגע *דם םטדײ« כער

 רי־ v װאם דערמאנען אײך איך רארוי
 נעהאט האט םטרײס דער ערפאצג זינען

 אויך איהר האט צייטוננ? אײער אין
 םטרייסער, די נעצעהצט פריהער דאן

 נייעט די גע׳טרינען האט איהר אײדער
 דעם האט איהר םטרייס? װענען

 טויזענם tv 12 נעשריבען, טאנ ער׳עטען
 ”t איהר האט םטרײקען. דועם^בער

נעצעהצם? טאקע
 איר tv אצײז, גאר טעהטrרvפ איהר

 דרעם־ קאםונ־סטי׳טע• דעם םיט יך1 האב
n םטר״ק כערvם v t ׳Bטvרp אינטערע־ 

 די tv ,t»:vt אייר ipp איך pv סירט
 סטרייק יענעם װעגען ״טאנ״ אין נײעם

 אעזיע8 צ< נעהנטער םך v נעײע? 1אי
אםת. צום װי

 גע?ר איז עס װעז גראד ם^ודנע, גאר
 װאס סטרײס, קיצאוסטאכער צום מען

 אינטערנעשאנאל, דער פון געפירט װערט
 שטרענגע אזעלכע געװארען איהר זײט

 םרי־ םוזט איהר און אםת פון איהיטער
 כדי סטרײקער, די איבערצעהלען הער

 געשטרויכעאט ניט חס־ושלום זאאט איהר
 װעגען באריכט םאלשען א םיט װערען

 אזוי זיך גראדטרעםט און סטרײק. דעם
 םיגוי װי םעוזר קען רעפארטער דער אז

 װאס צײט דער אין צעה^ען ניט טויזענט
 20 װי םעהר געצעהאט האבען אנדערע

טויזענט.
 זיך האט ״טאג״ דער אז זאגט, איהר

 סטרײק דעױ אז שרײבען, צו אפגעזאגט
 28 םון אז און ערםאלג גרויסער א איז
 זיינען קלאוהםאכער טויזענט 30 ביז

 *פאר־ דער װי אזוי סטרײס, אין ארוים
 זא^ מי^א, געשריבען. האט װערטם״

 אבער ״םארװערטס/ דער װי ניט זײן
 אײנציגע די ״םארװערטס״ חנר דען איז

 דער־ װארום גיריארק? אין צײטונג
 דאכט ״טאיםס״? די ניט איחר סאגט

 זיך דדוקט װאס צײטונג, א אויך זיןי
 ״העראאד־טרײ די און' ניריארק. אין

 איהר האט *װאירצד״? די און בױן״
 גע־ האבען זײ וואס געאײענם גאתישט

 האבען סטרײק? אונזער וועגען שריבעז
 גרוײ דעם װעגעז געשריבען ניט דעז זײ

 און סטרײק? אוגזער םון ערםאצג סעז
 נװ־יארפ, אין ציימונג אײן אונז וױיזט

 װאס *פרײהימד, די און אײעחנ אויסער
 גרויםען דעם וועגען געשריבען ניט חאט

 שרײבען, ? םטרײמ אונזער םון ערפאאג
 ציגען, ניריארק ®ח צײטונגעז *לע *לזא,

 אײנציגן^ n איו צײםונג אײער נאד
 דורכלא- גיט םאאש'װארם א קען וואס

? זעז
 אײער םיט כםדר זיך ריזזםט איחר

 װײס איך א,5םי אוםאארטײאישקײט.
 איצטיגע די אין םײנם עס וואס ניט

 די זאגמן אט אוםיארטײאיש• צײטעז
 אז חינדער-שולען, אידישע קאםוגיסטישע

t w ונער אוםיארטײאיש. זייגען זײ^ 
 ט םים איאוסטרירען צו םיר צר<ױבט

 *אוםפארםײאישקײט די בײשאייעז ■אד
.םאנ-. פון

 די װאס טא^ זעאביגצן חנם »ח
 א געחפען חאט ױניאן ק*אוקמאמגר

 דער אין םםרײק םאר׳ן םאסטיםינג
קאמוגיסםען די חאמז ארמארי, נמנר71

א סםרײק נצמן

 בײ- זײגער » דרײ אנגעהויבען זיך האט
 האט מיטינג קאםוניסטישער דער טאג.

 זײגער. א םיער אנפאנגען געדארםט זיך
 אגגעפאנ־ ניט אםיצו אכער זיך האט עד
 געװען שוין איז זײגער דער װען גען

 געװען נאך איז האיצ דער װײל זעסס,
 אגגעפאנגען ערשט זיך האט ער יציידיג.
 םיטיגג אונזער װען זעקס, נאך שפעט

 געענ־ געװען שוין איז ארמארי רער אין
 מאנוזע־ דער איז דאן אויך און דיגט.

 האיצב װי מעהר געװען הויז אפערא טעז
 זיײ װאם רעפארטערס, אײערע אײדע.

געזעהן. עס האבען געויען, דארטען גען
באריכ־ ....... אויך עס איז אזוי און

 לזאםונים־ אומאפהענגיגער דער אין טעט
 װעיצ־ ״םאאסס־צײטונג/ דײטשער טישער

 ^ינק^ די צו נעהעגטער סך א איז כע
 ציײ ענגיצישע די איז רעכטע. די צו װי

 קײן גאר םיטינג דעם װעגעז איז טוגגען
 איז נײעס א װײל געװען׳ ניט באריכט

 הויז אפערא מאנהעטען די װען זײ, בײ
 איז צײדיג איז זי »ז אבער םויצ, איז
 אײער אין ניט^_אבער גײעס קײן זײ בײ

 דער האט צײטונג ״אומפארטייאישער״
 קאמוגיסטען פון מיטינג דורכגעפאצענער

 דעם געהאט הויז אפערא מאנהעטעז אין
 מיטיגג אונזער װאס ערםאאג, זעאביגען

 רעפארטעד אײער ארםארי. דער אין
 אפטיםיס־ געװען דארטען םשםעות איז

ען אין טישער  הא־ אויגען זײנע און צעה̂י
דרײםאך. און דאפעיצט געזעהן בעז

 ״אוכד אײער םון בײשפייצ א נאך און
פון צײט דער אין :פארטײאישסײט״

 סטרײס דרעסמאכער קאםוניסטישען דעם
 עפ־ נאמען דעם םיט םרעסער, א איז

 אינטערנע־ דער םון מיטגיציד א שטײן,
 זײנע ־געװארען. געשטאכען שאנאיצ,
 געםעהריצײ גאנץ געװען זײנען װאונדעז

 אין חדשים דרײ געיצעגען איז ער כע.
 צװי־ געשװעבט האט ער און האספיטאל

 דא־ האבעז מיר טויט. און לעבען שעז
 װע־ ערקצערונג אן ארויםגעשיקט טאאט

 איצע אין פרעסע. דער צו םאא דעם גען
 ער־ אונזעי געדרוקט מען האט צײטונגען

 געװארען. געשרייען איז זי װי סלערונג
 ״אוכד צויציב זײנען, אבער, ״טאג״ אין

יב און װעגען פארטײאישסײט״  אמת, צו̂י
 אז — װערטער די געזוארען צו;עשטעאט

 םיט געװארען געשטאכען איז עפשטײן
 ״טאג״ דער האט מעסערעא-. ?צײן א

? םעסערעל׳ ״קיצײנע דאס געזעהן
בײשפיצען? גאך ברענגען איך זאצ

 פאר־ װאס צו נאר סך. א זײ האב איך
 דאך איז עם זײ? מיט פצאץ נעםען

 ״טאג״ דער אז ניט, סוד קיין ?ײנעם םאר
 גע־ ״אוםםארטײאישקײט״ זײז מיט איז
 אינטע־־נעשאנאצ דער צו םײגדאיך װען
 עם הײגט. ביז געביציבען עס איז און

 דצר אין באאםטע געביטען זיר האבען
 געביטען זיך האט עם אינטערנעשאנאצ,

 סך א זיד האבעז עס םארװאיצטוגג, די
 ״אוםפאד׳• דער אבער געביטען, זאכען

 פײנד־ זײן 1א הא^ט ״טאג״ טײאישער״
 קרמען םיר אויב — און ציניע איכע

 װארמ, םרײנד^יכען א איזזם אין אםאצ
 ער װאט דעם, צוליעב בצויז דאס איז
 אידיש װי קריסטציך םעהר אםאצ איז
 די װאס ניט װײס האנט רעכטע די אוז

טוט. איגקע
 םארזײ ״טאכי׳ דעם אבער װיא איו ■

איצ־ דעם אין אונז האט ער אז כערעז,

 געטאן ניט שאדען סײן סטרייק טמען
 איז סטײיק דער פײנדשאםט. זײז מיט
 האבען מיד װאס ערםאמ גרעסטער דער
 ריכטיגער: עחוארטען. געקעגט נאר
 עד• אונזערע אלע איבערטראםען האט ער

 איז אונז םין יעדער און װארטונגען.
 ענדײ זיך ער װעט נאד גיט אז זיכעד,

 אויף «ז נאר זיג, גילענצענדען » מיט גען
 אידזם םון װעט ױניא] קיצאוקמאכער די

 צױ װעט און םארשטארקטע א ארוים
 גדויסע איהר שפייצען אנםאנגען ריק

 אמאצ האט זי װאס ראיצע, אײנםיצוסרײכע
געשפיי^ט.

״טאג״ דער אז זאג, איך װען און
 איצט םײנדשאםט זײן טיט אונז האט
 דערמיט ניט איך םײן געשאדט, גיט

 דעם האנט דער םיט אװעסצומאכען
 נעגענ״ אין פרעסע. דער םון אײגםילום

 פון טײא א אז צוגעבען, װיצ איך טײא.
 צו םיר האבען ערפאיצג איצטלגען אונזער

 פרײנדי רי און פרעסע דער פארדאנקען
 האט ױ װאש מייגונ:, עםענטיציכע ציכע
 געשאפעץ. סטרײק איצטיגעז אונזער פאר
 ארבײטעד גאנצע די ביצויז ניט דאך איז

 געװארען םאראינטערעסירט באװעגונג
 גאנצע די נאר סטרײק, אוגזער םיט

 גאװער־ אויב און טיינונג. עםענטציכע
 יצױטענאנט־גאװערנאר רוזװע^ט, נאר

 גצגצע א און װאקער מעיאר לעהמאן,
 פערזאנען פראטינענטע אנדערע רײהע
 אונ־• םיט םאראינטערעסירט זיך האבעז

 טייצוױיז געװים דאס איז זעריסטרײק,
 פדעסע, דןנר םון אײנפיצוס דעם צויציעב

 םאדע־ינ• די אז אײננעזעהן, האט װאס
 גערעכטע זײגען מאכער קילאוק די םון גען
 ענטשילא־ זײגען קלאוקמאכער די אז און
 זײ ביז קאמף זײער אנצוםיהרען סען

 ד* געװינען. םאדערונגען זײערע װעיצען
 נ־ט אונז האט ״טאג״ םון םײנדשאפט

 ער וױייצ דעם, צויציעב שאדען נעקענט
 עי אז אײנדרױן, דעם םאכען צו זוכט
 גצויבט םען און ״אומפארטײאיש״ איז
 װיײ ארבײטער אוגזערע ניט. איהם עס

 ״אוםפארטײאישקײט* די װאם שוין םען
 ״אוטפאד־ איז ער באדײט. ״טאג״ םון

 ברעכער די םון זײט דער אויו* טײאיש״
- אידישער דער םון צושטערער און  א

באװעגוגג. בײטער
יצעצ״ די םאר ״טאג״ דער דאך זזאט

 און ברעכער די געהאאםען יאהר דרײ טע
 אי־ל־־י ױניאן. אוגזער םון צושטערער די

 איך און יצײהענען. ניט דאך עם װעט
 האט אנפאננם אז צוגעבעז, אײך װעל

 אבער שאז־ען, סך א געטאן אונז איתר
 אמת, אוגזער אמת, דער האט ענדציך

 ק^אוקמא־ די םון שכיל געזונטער דער און
 װירקונג שעדציכע די געװען גובר כער
 מיר אז זאגט, איהר צײטונג. אײער םון

 דער םון יצערנען געדארםט עפעס האבען
 םארזי• אײך תאן איר םארגאנגענהײט.

 געאערענט סך א האבען םיר אז כערען,
 ״טאג״ דער . םארגאנגענהײט. דער םון

 און ערענט,5גע גארנישט האט אבער
או  גארנישט האט ער װאס עמער, נ

 הא־ די םון דװיכםאא דער םארגעסען.
 האט איהר װעצכע םטרײהס, םוניסטישע
 ערםאיצג גרויסער דער און געהאאםעז,

 דער איז סטרײס איצטיגען אונזער םון
באװײ!. שעהנסטער

 סײן געבעז ניט אײך װיא איך און
 אײך, םאר בעסער איז עס װאס עצות
 אז בעםער, געװען װאלט אונז םאר נאר

 -*אומפאדטייאיש זײז צו אנשטאט
 גאנץ זײן איהר זאאט אונז, צו םײנדאיך

 םײגדציך• אויםגעשפראכעז און אםען
 איחר, זאגט אמת, דעם דאד איבט איהר

 אײער אין אמת בײם זיך האאט טא
 סענט איהר אויב אונז, צו םײנדשאםט

פרײנד^ך. אםת זײן ניט

? םאגען דער
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)2 ז״ם ®ון (שלוס
 הינטער האבען זײ דואס דאדורך, פויל
 גד א און אדמײ קאםםסװיציגע א זיך
 זיג־ א אנצוםיהרען אםיצירען שטאב םען

/ קאמױ. רייכען

 דזשע־ דער םיז מיטיגג צװײטער דער
 פאתעקוםען איז קאםיטע סטרײק (עראל
 װעבסטער אין אװענט מאנטא: דיזען
 גרוי־ ױניאנ׳ס דער םון טאג אין ה^ל.
 און לײ\ פיקעט דער אויף ערפאאג םען

 אין טיטיגגען סטרײקער גרויסע די אויף
 םון ערפאאג דער און האאס סטרײק די

 אויף אפגעשפיגעאט זיך האט סטר*ײק
נעמעה אנטײא אאע םון געזיכטער די

באגײסטערונג, און ענטוזיאזם דער
 ^ןיט רוהיגקײט, און זאכאיכקײט ךי

 ער־ האט מיטינג צװײטער דער װעאכער
 געװען זײנען אויםגאבעז זײנען אײדיגט

 םון מיטיגג ערשטען צום עהנאיך זעהר
 באויז קאמיטע. סטרײק געגעראא ךער

 סאאידא־ און. אײניגקײט םון פארם די
 אויסגעדרי?ם, אגדערש זיך האט ריטעט

 ערש־ בײם מיטינג. ערשטען אויים׳ן װי
 אין אײניגקײט געװען איז מיטינג טען

 איײ אינטימע אז אײגענע, םון ראטען די
 צװײ־י אויםיז ;מאכער סאאוק םון ניגקײט

 אויס״ צום געקומען איז מיטינג טען
pm סאאידארײ ארבײטער ברײטע די 
 אן אהן ארבײטער אאע צװישען טעט

קרעםט. און טרײד םון אונטערשיד
 סטרײסי• רוטינע די םון מיטען אין

 םאר־ םארשידענע די װען באראטונגעז,
 אם־ האבען קאמיטעס די םון שטעהער
 ־טעטיג־ דער װעגען באריכט דעם געגעבען

 דעאע־ ערשינען האא אין זײנען ׳קײט
 אמעריקא. אין ױניאנס צװײ םון גאציעס

 הערשקאװיטץ, און מיאער גענאסען די
 בארד דזשאינט אכיאאגאםײטעד דער פון
 שיפאיאקאװ, ;ענאסע און יארה נױ אין

 די ׳םון ^סעגעדזשער דזשענעראא דער
ױגיאן. מײקערס פאהעטבוק

 םעקרעטאר־טרע־ דער מיאער, גענ.
 אין אמאאגאםײטעד דער םון זשורער

 און באגריסט איז װעאכער יארה, נױ
 *יזידאר פון •געװארען’ פארגעשטעאט

 ערקאערט: קורצען אין האט נא;אער,
 ער־ צו אײך אהער געקומען בין ״איך

 אונזער אין ארבײטער אאע אז קאעהרען,
 אין אײך מיט סאאידאריש שטעהען טרײד
 אײער באטראכטען מיר קאטף. אײער
 חוץ א וױיא האםןי, אונזער אאם האטף

 בא־ די גענען קעמםט א.יהר װאס דעם
 אן נעגען קאמף א איהר קעמםט סעס,

 ארבײטער דער פון שונא ־ אינעראיכען
 שאאנג בײזער א װי האט װאס באװעגונג

 םיר טרײד־ױניאנס. אונזערע םארגיםטעט
 אאץ מיט וועאםען געװאאט אײך װאאטען

 זײנען מיר געװינען. צו קאמף אײער
 סענען צו אײך ארעם צו אײדער אבער

 װאאטען םיר װי פיא אזוי סיט העאםען
 p'P אבער מאר ^רעמהײט נעװאאט.
 םארשפרעך y* און זײן ניט אויםרײד

 סטרײיד אײערע זועאען מיר אז אײך,
 ערש־ דעם איבערגעבען מארגען םיהרער

דאאאר״. טויזענד פינף אױף טשעק טען
 ברודער דעאעגאט, צװײמער דער

 אז ערקאעהרט, האט הערשקאװיטץ,
 םפע־ א רוםט באארד דזשאינט זײער
 אוועגט דאנערשטאג םאר םיטינג שעא
 עק• אאקאא אאע םון חאא וועבסטער איז

 שאי־טשעראײט, אאע םון און זעקוטיװעס
 םיט״ םפעציעאע אננעמען װעאען װעאכע

 םי־ שנעאע שאםען צו אזוי \\י
 װעז טטרײקער. די פאר היאןי נאנציעאע

 זײן םון שלס צום *זאט הערשקאװיטץ
 :אויםגערוםען רעדע באגײםטערטער

 אײך געקומען זײנעז םיר פאכער, ״קאאוק
״1913 םון חוב דעם באצאהאען  האט !

 עג• <ויאדער א אויסגעבראכען האא איז
 א געדױערט חאט ווצאכער טוזיאזם,

׳ צײט^ היבשע
 גע־ חאט גײסט זעאבען דעם איז

 פארטחד דער שייאיאס^וו, אכ. רעדט
 יוגיאן, &ײקערס ■אקעטבוק דע^ םון טער

 די פון אויסגע<ײדיגט איז האסע װעמעם
 םיחחנז צו $נם\ז ױניאן די זו*ס קאמםען

 אנדעחנ איז אח באאטיםאר אין
 אונזער חאט םונחנסטוועגען שטעדט.

 באשאאםען בײנאנט חײנט ױניאן קאײנמ
 גע־ פרײד מיט שייאיאסאװ ח^וט —

 חנם געבעז צו מאמען אײד — זאגט,
 ד*- מױזענד פיטי פון טשעס ערשטען

^אר.
 Tfi נאדאגקט זי^נען חןדנער די
 אײ םעגעדזשער דזשעגעראא מון װארען

גצותן אי? וועאכער סוגלער,

 האט װעאכער דובינסהי, פרעזירענט טינג
 אינטע־ א מיט םיטינג דעם געשאאסעז
 װע־ רעדע אינםארמאציאנס ר/ןסאנט״ר

 װע־ און סטרײק־אאגע גאנצער ׳דער גען
 צו ױניאן דער םון שטעאונג דער געז
 האנםערענצען. קוסענדע די

 דעםאנ• פיקעט דער אויף םאנטאג
צענטער. קלאוק אין סטראציע

 םון דעמאנםטראציע פיקעט ריזיגצ די
 באויז ניט איז םריה מ$נטא; אעצטען

 איהר אין אימפאזאנט און גרויס געװען
 טוי־ גײסט. איהר אין אויך נאר צאהא,

 זײגער א 6 םון זײנען אדבײטער זענדער
 םון אנגעקומען גרופענװײז אינדערםריה
 און שטאךט םיז געגענדען םארשידענע

 דיסציפאינירעטען רוהיגעז, א אויױ האבען
 םענ־ גארמענט אין פארזאמעאט זיך אוםן
 פיקעט־דעמאגםטראציע די װאו טער,
 מינוט יעדע םארקומעז. געזאאט האט

 עאעװײטעדס, און םאבװײס די האבען
 ברוס״ םון בראנקס, םון אן קומען װאם

 ארויסגעװארםען אאנגאײעאנד םון און איז
 סטרײ־ די און סטרײקער גרופען נײע

 איז םענטער סאאוק אין מחנה קענדע
מינוט. צו סינוט םון געװאקסען
̂י אנגעקומען איז אזײגער 7 ארום  ז

 אוקראיניען םוז ארמײ ארנײטםאאזע
 שפעטער םינוטען עטאיכע האא. סטרעה
 םון סטרײקער די אגגעקוםען זײנען

 װאדטענ־ די און קאםינא סטײװעסאנט
 זיך האט סטרײקער ?א»ק םחנה דיגע

 פיא־טויזענד־ אאגגען, א איז םארםירט
 דעם איז דעםאנסטראציאנס־צוג. קעפיגען

 םטרײק םון םיהרער די זײנען מאמענט•
 די און מאםע דער פון ארויסגעװאקסען

 אנגע־ זיך האט פיסעפדדעםאנסטראציע
 דעמאנסטרא־ די באוועגען. צו הויבען

 דער םוך געװאדען געםיהרט איז ציע
 אב. גװארדיע, אינטערנעשאנאא אאטער

 פײנ־ ישראא םאאאקאף, סאוא באראף,
 נײעד דער םון איז ראזענבערג א. בערג,

 איצטיגעד דער םון םיהרערשאפט ױנגער
 איצטיגען םון און ױניאן מאכער האאוק

 דובינםקי, ד. פרעזידענט עקטינג סטרײק,
 נאנ- איזידאר מענעדזשער דזשעגעראא

 ברעס־ דזשאזעף װײס־פרעזידענט אער,
 פערא־ סעם מענעדזשער דיסטריקט אאװ,

 שפיץ דער אן מאזער. ב. און םוטער
 זײער מארשירט םינישערס,האט די םון

 אפעריײ די און קוירצמאן, מענעדזשער
 ענער־ זײער םיט מארשירט האבען טארס
קאיאאן. בענדזשאםין מענעדזשער גישעז

 םיחרער די םון געזיכטער די אויף
 מאסען די םון פנים׳ער די אויף און
 אויסדרוה אן אויסגענאסען געװען איז
 דעם איבער פרײד באשײדענער םון

 און םטרײק דעם םון ערפאאג גרויסען
 האט יוואס שםײכעא, .איראנישער א

 אי־ פראטעםט שםיאען א אויסגעדריקט
 גרופקעאאך ?אמוניסטישע קאײנע די בער
 מארקעט קאאױן אין געקומעז זײנען װאס

 פיקעט־דעםאנ־ גרויםע די שטערען ארײן
 מאנוםעסטשורערם די געגען סטראציע

 אױסגעקוקט ד.אבעז און דזשאבערס .און
 םאכער האאוה גרויסער אנטסעגען-<ער

 העא־ אן געגען םאיג א װי מחגה סטרײק
׳ - םאנט.
קאםםס־ דער און ענטשאאםענקײט די
 דעמאנםטראנ־ בראװע די םון םוטה

 םיס־ סװעט־שאפ דעם באקעםםען צו טען
 און ארבײטס־װאך ־שטונדי;ע42 די טעם,

 אין ארבײט שטיק םון אײנםיהרונג די
 גא־ בעםטע די זײנעז איגדוסטריע, דער

 ױניאן מאכער קאאוק די אז ראנטיע,
 םא־ די אפשטויסען ערםאאג םיט װעט

 זי אז און בתים בעאי די םון חנרונגען
 די אויםקעםפמז זיכערסײט מיט װעט

צענדאי־ די פון פאדערונגעז גערעכטע
מאכער. קאאוס טױזעגדער גער י

חאלם. םטרײק די אין
ערםאאנ־ און אימפאזאנט אזוי פונסט

 געײארען דורבגעפיחרט איז עס װי רײך
 ער־ אזוי דעמאנסטראציע, פיקעט די

 צצהן די געװען אויך זײנען פאלגרײך
 סאנטאג זײגעז װאם טיטינגען, םאםען
 םטרײס צען די אין םאמעסוםעז נײטאג

מאנהעטען. םון חאאם
#היץ אונגעוועחנליכער דער טראץ

 געהערשט טאג גאנצען דעם האט װאס
 חאאם סטרײה אלזנ זײנעז יארס, נױ אין

סטרײקערם. םיט איכצתעפאמט געוחנן
 געיאסט. געווען זײנען חאלס אלע
 קאסינא, םטײװעםאנט האל, ברײע^ט

 חענינגטאן אוקראיניען, חאל, ארלינגטאן
 שוין חאבען ואאאס ר*יאא און חאל
 ניט מיםיננעז נעפאחטע אזצלכע צאגג

 עס וואו חאל, זועבסטער אין געזעזזן.
»יז וולאדעק נאגלער, נאחנדט חאבען

 קראנקהײט דױערענדע שװערע, א
 טעטיגען דעם םוז ענרע אן געטאכט האט

העסאער. אחרן ברודער אוגזער םון אעבען
 צו באאאנגט האט ?עסאער ברודער

 אוים־ סימפאטישען, םון טי■ זעאטענעם
 װעאכער טוער, טאסען ױניאן דיכטיגען

רײהען. אונזערע םון פארשװינדעט
אונ־ םון שטעדטעא קאײן דער אין

 טרעםען נאך מען קען הײם אאטער זער
 #תורה אערנעז װעאכע אידען, מין דעם

 הכאא אטובת זין־ עסק׳ן און דאװענען
 עואם אדער כבוד פרנסה, צואיב ניט

 דאם, רוםט מען זוי פשוט, נאר הבא,
 זאך. דער צו איבע אויס — *אשטח״

 בא־ דראנ: אינעראיכער שטארקער א
 דער אין םיהאט װעאכע נשםה, ׳די װענט

 סארט אזא בארוןי. איהר טעטיגקײט
 געװען איז — תטים איש א —־ מענש

ױגיאן. דער אין ?עסאער ברודצר
טע־ אימער מאן, ױניאן געטרײער א

 מאא קײן אינטערעסען, ױניאן אין טיג
 האט אםט. באצאהאטען ?ײן געזוכט ניט

 צװײטע זײן פאר ױניאן די באטראבט
 עהרעך אן באקאײדט אימער און הײם
 ארבײט ?ייין מיט בראקירט ניט אמט,
 גרײט געװען אימער ױניאן. דער םאר

 איז ער װען אפיאו ױניאךרוף, דעם צו
קראנס. גוט געװען שוין

 ברודער געטראםען איך האב אזוי
 שבתי געגען דרײװם די אין העםאער׳ן
 םןײ־ רעגענדיגען קאאטען א אין ארבײט,
 אויױ אנגעשפארט אײננעבויגען, מארגען,

 םאיכט, זײן געטאן ער האט שטעהען, א
 רעאײ א װי באטראכט האט ער וועאכע
הײאיגהײט. גיעזע

 בקגדער :זאגען איהם איהר םאעגט
 קײן אײך אויף װאאט קײנער קעםאער,

 אזא אין װעז געהאט, ניט פאראיבעא
 האט רוהען, בעסער איהר װאאט װעטער

באאײדיגט. געםונען שטאדה זיך ער
 — ? רווזעז װעא איך חײסט זואם —
 םארזואונדע־ טיט ענטםערעז ער םאעגט

 אויס־ אן עפעס .איך ביז װאס — רונג.
? נאמע

 אראפ־ געקענט ניט מעז האט איהם
 אדער אינקע קײן מיט װעג םון םיהרעז

 «ײנט דאס טעאךיעס. אםאזיציאנעאע
 #גײז געגאויבט. באינד האט ער אז ניט
 אײמעשטימט. ער האט אאעם םיט ניט
 םעסטנעזעצטע זײנע געהאט האט ער

גע־ האט םראגען, ױניאן וועגען םײנוגגעז

 קליגטאן סטרײקער. מיט באזעצט געװען
 זײנען האא אסעםבאי אענאקם און האא
 די געגען־ געבאיבעז חינטערשטעאיג ניט

 אין םיטיננען. ערםאאגרײכע איבעריגע
 גצרעדט האבען עם װאו האא, ברײענט

 האט חאעסענס, אויגוסט און אנטאניני
 װעאכער דובינםהי, ירעזידענט עקטינג

 געװארען אזנטערבראכעז מאא אאע איז
 גע״ אפאאדיסםענטעז, שטורמישע מיט

 גע־ רעדע אנסאאגע שארםע א האאטען
 שענדליכער זײן ־םאר ״טאג״ חגם גען

 איצטינען אין שפילט ער װאס ראאע
 ותבסטער אין סטרײק. מאכער קאאוק

 קא־ דעם םארגאיכען װאאדעק האט האא
 ער םאארידא. צו אמעריהא אין מוגיזם

 םאר איז סאםוניזם דער געזאגט: האט
 זעאבע דאס געװען מאכער קאאוק םך א

 ריעל םאר געווען איז םאארידא װאס
 ספע־ און אײט ביזנעם עםטײטניקעם,

 הא־ עסטײטניקעם ריעא די קואאנטען.
 בום םאארידא אוים׳ן םפעסואירט בען
 צײט א האבען מאכער ?אאוס די און

 סאציאאער דער אויןי םפעקואירט לאנג
 האכען סאסוניסטען די װאס רעװאאוציע

 קאםוניס־ די בעת אונטעתעטראגען. זײ
 קלאוק־ ד' םיט םפעקולירט האנען טען

 רעוואלוציע, סאציאלער דער אויוי מאכער
 יאמן נױ םון מאנהעטען אין זײ חאבען

 סקעב און סוועט אויסװאקסען געאאזט
 ?לאוק אײה בײ האבען וועלמנ שעפער,
 הא״ באנדעאם, די אוועקנענוטען םאכער,

 הא״ און ארבײט אחן געאאזט אײך בען
 ריעל די הײמען. אײערע רואינידט בען

 אויסנעמשד זיך האבען עסטײטניקעס
 האט איהר און נום םאארידא פונ׳ם כעט

 דער אוי«י ספעתואירען צו אויפגעהערט
 חאםוגיס״ די םון רעװאלוציע סאציאלער

 וחנז איצט, אז גלויב, איך און ״טעז
 טאג אײערע האבעז זינעז אין וועט איחר

 ארגא־ אײער און אינטערעסעז טעגלימ
 א האבען צוריק איחר וחנם ניזאציע,

יוניאן.
 זיײ עס װאו ״חאל אוסראיגיען אין

 האט אדבײטסלאזע, די פארזאםעלט נען
 אר־ פון •רעזידענט דער װײנבערג, י.

 באגײםטערטע א נזנחאלטצן ריגג, בײטער
םים געוואחנן אױםגענוםען איז או[ רעדע

 מענ• צו באציחוגג א\ן מײנונג זײן חאט
 4ױגיא דער אין םיחרערשאפט און שען

 #װעאטען אויםרײםען זיך, טריגען אבער
 דען דאר איז ױניאן די ? װאס צו —

 מעהד ניט איז איבעריגע אאעס !עיקר
 שעחנע א ־־־ םארב, א שאאאכץ, א װי

 דאך איז װיכטיג מיאוס׳ע. א אדער
.pyp ױגיאן רער

 אמת׳ן דעם — עצם ױניאן דעם און
 ברד איז — גײסט ױניאן םון אינהאאט

געטרײ. געװען ?עסאער דער
 פון אגדענקען דעם עהרען אאמיר

 פשוט׳ן דעם קעסאער, אהרן ברודער
 איש אונבאסאנטען דעם — טוער ױגיאן

 װעאכער ארםײ, ױניאן דער םון חיא
 מאס, גדעסערער א אין באזעסען האט

 און געטרײשאםט די אונז םון םיאע װי
 נוי־י מיר װעאכער אין נאויבען, ױניאן
 אונזער אױפביאדען צו אזוי זיך טיגען
בנין. 'וניאן

םלאװין, ם.
•36 אאהאא םעסבער

רע־זאלוציע. טרױער
 גאנצע די און באאדד עקזעקוטױו די

 טשילדרצן 91 אאקאא םון מעמבערשים
 מייקערס װער אינםאנטס איז דרעסעס

 צער גרעםטען איהר אויס דריקט ױניאן
 זײער םון טויט םריהצײטיגען דעם צואיב

 גרינםעלד, אבע ברודער א\ן מיטנאיד
 דעם זונטאנ, געשטארבעז, איז װעאכער
.1929 דזשואײ, זיבעםען

איי• געװען א.יז גרינםיאד ברודער
 ארגא• אוגזער םון פיאנירען די םון נער

 םאם גרויםער א אין איז עס און ניזאציע
 איבערגע• גרויסער זײן פארדאנסעז צו

 אין געאוננען אונז איז עס זואם בענחײט
 טרײד. אונזער .ארגאניזידען צו 1913

ר א געײעז יאהרעז אאנגע איז ער  מ
 אלע האט און ױניאן דער איז אםםער

 בעסטען אוים׳ן םליכט זײז ערפיאט מאא
 זײן פון שואד די געװען איז עס אוםן.

 איחם אעצטעגס האט װאס קראנקהײט,
 באטיײי צו זיך אקטיװ פון אפגעהאאטען

ארבײט. ױניאז דער אין איגען
 גרױס און טרויער םון געםיהל א מיט

 םון אויסדרוק אונזער מיר שיקען צער
םשפחח• אוז םרײנד זײנע צו םיטגעםיהא

.91 לאקאל באארד עקזעקוטיװ

 f כצגין, נ. האט האא הענינגטאן אין
 םאציאליכד אידישען פון סעקרעטאר רער

 סטרײ״ די באנײסטערט םארבאנד, טישען
 זיכצ״ און קאטןי װײטערען צום קערם

זיג. רען
 • נע- האבען סאסינא סטײװעםאנט אין

 םיהרצר ארבײטער באקאנמער דער רעדט
 באריהםטער דער אח שיפאיאחאװ אב.

 . א• שרײבער סאציאליסטישער אידישער
 בא• זײערע םיט האבעז וועאכע איטװאס,

 שטור• ארויסנערופען רעדעם גײסטערטע
 אנטײל• די בײ אפאאדיםמענטען טישע

םיטיננ. דעם ם<ן נעמער
 אר- אין םיטינג, קאטערם דעזש אויף
 נערעדט האט עס \ואו האא, אינגטאן
 םארטרעטער די האבען נאגאער, איזידאר

 אװ םעדערײשאן אמעריהאז דער םון
 מעקגחױדי, און װאא מעטױ לײבאר,

 באגײםטערוגנ גרעסטע די ארויסגערוםען
 אין האבען זײ װען סמרײקערם, די ביי

 םולע די םאדשפראכען רעדעם זייערע
 ארבײטער, אםעריקאנער די סון היאוי
 דצר אונטער ארגאניזירט זײנען װאס
 פעדערײשאן אםעריקאן דער םון פאהן

לייבאר. אװ
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