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 מיט־ אוגזערע באקאנט איז עס וױ
 ״גערעכ־ דער םון צעזער *צע און נצידער

 דזשאינט שיקא^אער די םיהרט טיגקײט/
 די ארגאניזירען צו קאםפײן א אן באארד

 ־Dgp דערץאגװאחצ דרעםמאכער. חיגע
 װאכען, עטאיכע אלט אינגאגצען איז אײן
 חד גצענ^נדע געד«אט מיר האבען דאך

 גיט־ די םון ארבײטער די זוצםאטען.
 אונזער צו צו זיך הערען שעפער ױניאן

 מרײד אין אוםשםעגדען די וױיצ רוןי,
 קור־ דער םאר אוגערטרעגצימנ. זיינען

 *רגא־ צו באוױזען כדר האבען צײט צער
 באצעבא־ וחןםעם מעיער, עטאיכע ניזירען

 אנרימענטס אונםערנעשדיבעז האבעז טים
%ױניאן. דער מים

 בא־ שױן אאעס דאס איז געזאגט, װי
 נומערעז אעצטע די אין געװארען ריכטעט

 װיצ הײנט ״נערעכטינסייט״. דער םון
 וואם •אסירונג, * װענען באריכטען איך
 און װאך, אעצטע םארגעסוסעז דא איז עם

 ?אםייין. דעם םיט שייכות א חאט וואס
 נעקענט ניט האבען קאמוניסטעז הינע די

 ױגיאז די װאס סאסט, דעם םארדײען
 סאמיײן. דעם םיט ערפאצג אזא םאכט

 חארצ־ םון געשטארבעז שיעור זײנען ײ1
 דעם געגען אעסטערוננ אזא — וױיסאנ

 געסענט גיט שױן זײ חאבען האמוניזם
קאמוניסטען די סטײטש, :םארסראגעז

 םיעא *וױ מיוז, סיעא אזוי אוועה אײגען
 יר ברעכען און שעדיגען *ן מאםערניש

 ניט, נעכט pp ישוט שצאםט מען ג^נס,
 מיטינגען, מיט אױסגעריסען ווערם םען
 צױ וױ פצענער, םיט ?אמיםעאאד, םים

 ױניאן, ^או?םאכער המע די צוברעכעז
 אז עפעס אדער ױניאז, םיאינערי די *דער

 בײ איז אמשא, װאס, — ױניאן, אנדער
 צי ױניאן א $בי :אונטערשײד זײ״דער
 פאוצאינג נאר ?וםט דא און !שזגדינעז

 געזזט איז באארד דזשאינט שמןאנאער די
 און דרעסמאכערס די אדנאניזירעז נאר
 אויך! טאקע ארנאניזירם — מעהר נאך
 היגע די ווין יואס װאונדער, א איז נו,

 די געװארען צו?אכט איז ?אמוניסםאעך
יוכע?

 זײ האבעז מיםוואר אעצטען אאזא,
 ?אםו־ ״םדוםע״ עטאיכע טרויסגעשי?ם *

 די אנזאנענדיג איןאעטס, סיט נישםקעס
 אז ׳מעיער, נים-מניאן די םון *רבייםער

 װעז דער צו צוהערען גיט זיך זאאעז זײ
 ניט זײנען םיר אז ״נענג״״, סטריט בארען
 באדינגוננען די םארבעסערען צד *ויסעז

 אויסעז זיינען מיר נאר שעיער, יד אין
 אעצטצ ײ אדבײטער די וװצונעחםעז״בײ

 זײ ווארענצן אאעם פון םצהר און *זמיס.
 ivoip ניט זאאעז זײ אז ארבײטער, וײ

 טעדאריזירעז םיר װײא יוניאז, דער אק
גײגגסטעי־. איז םאאנער טיט ארבײםער די

 אױםנצטײאם זײנען איםאעטס זײזע
 ארבײכמר די וועז אזײנער, 5 נעוואחנז

 םארשטײט שע*ער. די פאראאזעז חאמז
 ״ײנען ארבײטער ױניאז די מען אז זיך,

 יאסלד דעם םיט נעװאדען •רעזענםירט
 םראמס ®חמצז נענזםען זײ חאכען וױי,
 אבער םאנאשקעס. מאםוניסטישזן די בײ

נעדתנענע זײנעז נתומענטאל
 םע• יײז אײ״נו שםישער םים ^וריל»ם

 ■*נ־ •*לעםטינער » נענמבט »ון סמדם
o p : נעשיאלמען m vo vn  (in BVPן 
 אונזערע פון 12 «רוס מעםערם. סים
 נעווא• פארוואונדעם זײנען רעראיגסיס
 םיי־ איז ריינס אײנםאכע מערסםנעם ךען,
 דער םי| נענאנגען זיינען וועאמ צער,

• םאםיליען. זייערע «נו *היים *רבײט
נע• נים וזאגץן סאטתיסנמן די יע,

ם  ערפאלג־ איז ױניאן די װי צוזעהן, «נ
 הפבןן וײ און סאםאיין, דעם םים רייד

 אין ׳•םעחמ אוגז ומלען זײ אז נעםיינם■
m נדט ארביים o n, ומצעז זיי זואס 
ײזז וױ א»רייםען זיך  חינם ט׳טונע׳נע ג

vnw( איך װאס ״זיק םוחל חינמ די נדד 
 w נארילאס קאםוליסםיארג די סאדנל״ך

 «ד יי סיס צרייסנרא באסאיצז און וײ)
 כאזאנט נלייך דא זא< גאר זױין. און מל

tnvn זיי ■אנראם׳זגמױקע^ די צו 
מן  דא סעות. נעוזאצדימן • נעסאכט חפ

 יאנראם־ זײארו סים אזן זוברון, נים *יו
in i»B»D זי> ןמאלצ pwnr t»  n  taw 

 ײאם •אםזמם־םעדיזין, א תאבזנן םיר —
מר זמם ו״ו זי י ו ז ו
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 םארט״ װעט קטטוײן דער »ז ״זאגען דא
 װיר?״ מעחר םיט נאך ווערען געזעצט

 הא״ דער אימיעט. מעהר מיט #זאמ?ײט
 ײיר־ א נעהאט חאט אנפאא מוניסטמזער

 אונזער ױניאן. דער גונסטען צום קונג
 םארגרע־ פיעא איו ?אמיטע ארגאניזי^אן

 װאס מעםבערם, סך א געײאחנן. ^נרם
 צו גאײכגיאטיג נעוחנן איצט ביז זײנען

 ויזײגע •אסיװ, גאאט אחנר ױניאן, דער
 און חיאוי זײער אנגעבאםעז אח גע?ומען

 ארנאניזײשאן דער אין סײ ארבייט, זײער
 ׳שוץ־?אםיטע א אין ס״ און ?אסיטע
 אנפאא דעם זינט זיך נעסינט וועאמ
^p אױם׳ן p אאס מאר?עט דרעס און 

 גארי־ די םאא אין ?אמיטע, רעסעפשאז »
 אפ־ םאדוועאעז אמאא נאך זיך וחנט אאם

וױזיט. א ע&טאטען
 מע־ געדונגענע די זײנען נעזאגט, וױ

 אונזערע אןיוי אננעםאאען םער־העאדען
 זײ איז דעריבער אומנעריכט. מעםבערם

 זײ נאר דזעאב, אזא מאכען צו געאומעז
 ב»?אאגען. צו װאס ניט אויך זיך חאבען

 :יט טרוהען אינגאנצען אויך זײנעז זײ
 צו באוױזעז אויו האבען מיר אװע?.

 םען בויאנעם. די םון טוער ארעסטירען
 געםוגען העשענעס רי אין זײ בײ האט

און אײזען מטי?ער טואס: אםת׳ע רי
 ארעסטיױ־ םיער די םון ?ײנער מעסערס.

 דתןסמא־ אדער קאאו? ?ײן ניט איז טע
 ארבײטער, בוטישער א איז איעער כער.

אעגער.6ע גאאט זײנעז ררײ אנדערע די
 ארעסטירטע, די באטראכט מען װען

 דעם עקעא, :אגצען דעם מען דערזעהט
 זאמד־ווארפערײ גאנצע די יעםוץ, נאנצען

 אראבישען זײער און חאםוניסטען די פון
 ?אמוניסטען די ־ ״פרײהײט״. די ארנאז,
 םיי• אז ^וױאעןpאסB זײערע אין זאגען

 סאאגער. םיט ארבײטער די טעראריזירען
 די אז נעבאף, װײנט ״פרײהייט״ די

 מיט זיך פאראײניגט vp'5p שאעזינגער
 אויוי באםאאעז איז און מעסער־העאדעז

 זײ :עאאזט און אדבײטעד אומ^ואדיגע
 גאטסםארכטיגע ׳שטיאע, אדעסטירען

 סונ?ט אוים נאר זיך אאזט דרעסמאכער.
 װייזםט עואם ״שי?אגאער דער םאר?עהרם.

 גאריאאס. די נעשי?ט האם עס ווער זיכער,
 איז אאיעד ?אםוניסטישער דער אז און

 די םארםײדיגעז ?אורמ אין גע^מעז
 שטעהען וועאכע שאעמןר, ארעסטירטע

 ?ײן אויך איז — באנדס הויכע אונטער
ניט. סוד

 נע• דער װעגען האט באארד דזש, די
 וועא־ מא׳סעךםיטיננ, א םאררוםען שיכטע

 דאנערשטאג געװאחגז נעהאאטען איז כער
 ריננ ארבײטער אין א?טאבער טען17 דעם
 נע־ האם טיטנאידערשאםט אונזער האא.

 און ױניאז דער םין רווי דעם ענטםערט
 איז עס אבװאהא מאסען, אין נע?וםען איז

 האט םיטינג רעם ױם־טוב. ערב נעווען
 טשערםאן דער באראוױטץ, בה אדחןסירט

 פיצ־ דזשאן בי-. ;באארו־ דזשאינט פון
 שי?אגאער דער םון •רעזידענט •עטרי?,

 דער אויך און ;אייבאר אװ פעדעריישאז
 רמדנער די צײאעז. דיזע פון שרײבער

^נן די אימנמענעבען האבען א  חגר םון ם
 שטאר? האם םיציעטרי? בר. פאסמ־וננ.
 ױניאךברע־ ?אםוניםטישע די פארדאסם

 שטיצע םואע די צונעזאנט האט און כער
 באוחג־ ארבײטזנר שיקאנאער דער םון

 ?אםזי אין סײ און ?עס«ײן אין סײ נתנ
 םיםנאי• די םון סך א ״חבוײם״ די םיט
 הא־ און װארט דאס נענומעז חאבען דער
 נערעדט אנםריפטוננ און צארן מיט כעז

 איז האא דער געשעהעניש. דער וועגען
 אפאאדיסםעג־ םון געויאחנן םאר^נגען

 רעדע זײן אין האם םעםבער א וחןן טעז,
 די םארטײדיגעז צו מעםבערס די נערוםען

 גענען ?אמף איז שםעאען זיך און ױגיאז
צובדעכער. און צושטערער די

 םאר״ האבעז שאפ־טשעראײט נרויע א
 יוגיאן די וואו חמאאוציע, א געבראכם

 אר״ םוםינער דער םיט בועריסמ וחןרט
o דעם אתאניױחנז ןװ בײט m ,טרײד 

 סא־ די םון חאנדאוגג די פארדאםט און
 װערם *חנזאאוציע דער איז סוניסםען.

 צו זאגעז כמםבערס די m נצזאגם, אויך
 אז און מניאן דער צו היאף מואצ ױיער

מז צו פאראײניגם טאע שמנימז זיי ע  נ
עגטפער* פארדיגטען זײער נאריצאס די

 אג״ אײגשטיכדג איז חמאאחױע די
 זיך חאט םיטינג דער געווארען. נעטםזנן

 אט־ עגטוזיאסטישער אן אין נעשאאמן
 pjnm זײנעז םעםבערם וי סאספפחג

 V האבעז זײ »ז באיואוסמזײז, דעם טים
ױניאז. סעכגדנע טסזג

,ב^ןליס טאוײס
.i & •מײס־יראזיחמ J> m •י• מ. נ

 פאראאםען ערשט זײנען גאנצען איז
 דױ װײס־פרעזידענט זײט וואכען עטאיכע

 ע־1 ביז םאגטרעאא. אין באזוך בינם?י'ם
 םון סיםן ?ײן םאגטרעאא אין איז מאאט

 ארגאגיזאציע ררעסםאכער און קאאו? א
 אונזערע האבען איצט און געװען. גיט

 םיט #ױני¥| א שוין נרירער םאנטרעאאער
 מענע־ א מיט #העד?װאטערס אײגענע
 אעבעגדי־ א װאס אאעס, םיט און דזשער

 צו אום האבען צו דארף ארגאניזאציע גע
ע?זיסטירען, צו און ?עמםען צו אעבען,

 דא וױחנר מיר האבען װאך םארינע
 נײ םון כאסט חשוב׳ן ?עחר א געהאט

 דער נאגאער, איזידאר ברודער — יארק
 יאר* נױ דער םון םענעדזשער דזשענעראא

 נע; איז װעאכער באארד, דזשאינט סער
 םאר ?אנװענשאן דער צו דעאעגאט א װען
 װאך פאריגע איז ער א. אװ ם. ». דער

 אדרע־ חאט און מאנטרעאא אין געותן
 אײם. ױניאן jni^p» םון םיטינג א סירם

 און ?אםוי יארקער נױ םון שיאדערונג זיין
 אמיסגע־ אגוועזענדע אאע בײ חאם זיג

 צד װען ענטוזיאזם. גרעסטען דעם רוםען
 רעדע באגײסטערטע זײן געענדיגט האט
 םאגט־ די חעאםען צו םאדשפחנכען א םיט

 בעםארשטמה־ זײער אין ברידער ראעאער
 םיטיג: דער איהם האט ?אםף, ענדען

אפאאדירט. שטורםיש
 װאס ?אםיטע, ארנאניזאציאנס די

 ױניאן דער בײ געװארעז געשאפען איז
 רוםם זי ארבײט. ענערגישע שוין טהוט

 ארביײ די םון ביאדיננ־מיטינגעז אפטע
 ביאדינג. אײן אין ארבײטען װאס טער,

p דעם צו זזאט זי m א ארויסגעגעבעז 
 אר־ די רוםט װאס איםאעט, םנעציעאען

ביאדענ־מיטינגען. די צו בײטער
 ארויס־ צו שוין זיך גרײט ױניאן די

 ?ומעניי דעם םאדערונגען נײע צושטעאעז
 דערםאר מהוט זי און ספריגג־סעזאן דען
 ארבײט. פארבערײטונגס געהעריגע די

 מאנ־ די האט צורי? טעג עטאיכע מיט
 ארויס״ צװעק דיזען צו ױניאן טרעאאער

איםאעט: םאאגענדען געגעבען
 דעס־ און טלןאוק םאנטרעאאער אאע צו
!םאכער

 די גע?וםען, איז צײט רי פרײגדע,
 יעדער װאו געשאאגען, האט שטונדען

 שטעאקן זיך מוז ?אאו?םאכער אײנציגער
 און ארגאניזאציע זײן םון רײהען די אין

 םון װידעראויםאעבוגג דער צו מיטהעאםען
 שטאאצער און מעכטיגער אאטער, דער

 שטאדט. אין דא ױניאז סאאו?םאכער
 אמצטען םון צײט װאכען צוױי ערשט

 ת־ ע?טיננ־פרעזידענט מיט מאס־םיטיגג
 אויסגעדרי?ט האט איהר װאו ביכםקי,

 אר־ אײער צורי? בויען צו םאראאנג א
 דורך איז םיאעס זעהר און גאניזאציע,

 נײזן הינדערםער פארגע?ומען. צײט דער
 ארגא־ דער אין ארײן זײנען םיטגאידער

 זײנמן שעפער צעהנדאיגע םיט ניזאציע.
 זײ װאו נעװארען, געהאאםען8א םימיננעז

 אנ־ באגײסטערונג גרויס םיט זיך האבעז
 ארגאנײ דער ױניאן. דער אן געשאאסען

 חונדערם אדבײט ארםמענט6דע זאציאנם
 געװא־ גענומען איז אםיס אן פיאצענמ.

^ pitfp םיז הארץ אין רעז רי ט ס  אין די
וועסט. סטריט, 1העםרי סט. 395

 ערגסטע די איז צײט יעצטינע די
 דער םאר פדײזעז ?אאו?םאכער, די םאר

 באאײדיגוננען נידמרינסטע. די ארבײט
 םון שטײגט אעבענס־םיטעא מײסםע. די

 םאר־ ברויפדגעבער אונזערע םאג, צו טאג
 ענגער אאץ נויט םון שטרי? דעם ציהען
ארבײמער. םון האאז דעם אויף

!ערגידעריגם און באאײדינט גענוג
!געשװיגען און געאיטען גענוג

 שטאאצע אםאאיגע איהד עדװאכט
 דערשרע״ צארז אײער זאא קאאוסםאכמר,

vp\ געבראכם אײך תאמןן וועאכע ״זײ אאזג 
 און הונגער םח שטיפעז יעצטינע די צו

 די םארםרײבעז םומ אײער זאא נױם.
 אײער אח מםעאעז זיך וחנאיז וועאכע אאע,
סים״ סוחנכדשאפ דעם םיט נידער וחמ.
jam

 אויס מםחנקט אינםצתעשאנאא די
p «ז באחיאפמ אונו חאנם איחר t. ײאם 

 אצץ ארגאניזירם זיק וועאצן םיד שנעאעד
 אא- די צןערסענארט םיר װעאען שנעאער

 ארײן שסראסס ?אאוקסאמנוי. דעם ®יז גע
מן ײז א  חעאפט אתזצר אק ם

 א<ן םון m דצר אויביים, דעד אין םים
 די אײנצמצן. trvn םח arn חנר איז

J אאזג םאר חי<א ךי איז אײמױמנן דזנם •יו ח^זי

או אעצטע די םאד חאט טאראנטא •
 ױניאן און װניאן מיט טאן צו װאכען

 פון װינקוצ יעדען אין אתטיװיטעטען.
 װערט טאראנםא (וױ סיטי קװין דער

 דיסקױ און גערעדט מען חאט גערוםען)
 דאט אדבײטער. אתאױזירטע וועגען טירט

 טך איז טאראנטא װאס דעם, דאנ? א איז
 בײ חאבען צו שטאט גאי?איכע די ווען
 אמע־• דער ®ח ?אגווענשאז טע49 די זיך

באר. אװ םעדערײשאן רי?ען  סיעציעא א̂י
ס באגײסטעדונג די איז מ מ ת  נעװא• חנ
 דער סיס עקסטאז חעכסטען דעם צו רען

 ארמיטער גרויעען רעם םון ערשיעונג
 כדניס• ■חנטיער איצטיגען און פיחרער

 •pvo רעםזזד בריטאדעה גרױס םון טער
דאנאאה
איי״ װעט מאםענם חיסטארישער דער

 יצניג^ די םח זכרח *יז םארבאײכען ביג
 אנוועזענד נל^ דאס געחאט האבען װאס

 םיטינ̂ג חיסטאדישעז יזמעם בײ זײן צו
 ארײגגע״ חאט םיהרער גרויסער דער װען

 דער אין ז»א, ?אנווענשאץ אין מארשירט
 א םיט אישבעא, טאכטער םון באגאײטונג

 דער מאסענט. א פאר ארלם עחרעךװאכט
 םאר״ וױ געבאיבעז איז עואם גרויסער

 אוילי באױז נעווען איז דאס שטײנערט.
 אויסנע• חאט באאד און מאםענט. א

 אפאאדיסםענטען םון שטודעם א בדאכען
 דער אז םרײדעגם״אויסגעשרײען, און

 ראיעא •ראכטפואען דעם םון זאא גרוישער
 געטרײסעאט. אזש זיך האט האטעא יאר?

 װאס יעגיג^ די געוחנן זײנען גאי?איך
 חערען צו געאעגנחײם די נעחאט האבען

 אר• גרויסען דעם םון װארט װאגיגע דאס
 יא שטאטסכמן. און םיהרעד בײכתר

 בין איך ירעםיער, ניט אדער פרעםיער
 גע• װי ארבייטער זעאבער דער באײב און

 אאנג, וועט רעדע מע?דאנאאד'ס װעזען.
 טאראגטא״ די םון זכררן אין באיימנן אאנג

 רוםען און ווע?ען װעט און ארבײטער ער
 באווע״ ארבײטער םארשטאר?טער א םאר
 אײ דעם םח באםרײאונג דער םאר גוע,

?אאס. בײטער
 מא״ דרעס און ?אאו? טאראנטא׳ער די ־

 ?אנ• די אויםגענוצם געהעריג וזאבען כעד
 צוועפען. ארנאניזאציאנס םאר ווענשאן

 ?אכר א אן איצט םיר םיהרען באקאנט, װי
 גענזד א םאר צוגרײםונג דער םאר פײן
 םיר סיז*ן. ספרינג צום סטרייק ראא

 געאענכחײט, דער מיט באנוצט זיך האבען
 זײנען געסם געהויבענע םיא אזוי װאס

 הא״ און ?אגװעגשאן, דער בײ אנװעזעגד
 מעסבערס דזשענעראא א םאררוםען בען

 די האבעז םרײד גדוײס מיט סיטינג.
 אױפגענומען ?אאוקמאכער םארזאםעאטע

 איז אינטערנזדפאנאא די אז די^נײעס״
 סםרײ? דזשעגעראא א אנצופיהרען גרײט

 אי־ געװעז איז האא דער טאראגטא. אין
 דרעסםאכער אוץ ?אאו? בייט בערגעפאקט

 חורא־ און ױבא־ מיט נעהיאכם האט און
 אדרעסירט איז םארזאםאונג די געשרײען.
 נױ די םון םײנסטאז, ם. םון געװארען
 ?אהז« ם. פאניא געווערקשאפטען, יאר?ער

̂זער פדן רירעקס^ד עדױ?ײשאנאא  או
 םענעדזשער דזעשעגראא אינטערנעשאנאא,

 באארד, תשאינם יאר?ער נױ דער םון
 גע• האט אעצםער דער נאגאער. איזידאר

 יארקער נױ זײ םון זינ דעם שיאדערט
 םאראנםאער די גערוםעז און ?אאו?םאכער
 בײשפיצ חןם נאכצופאאנען ?אאו?פאכער

 נױ אין בזײדאר אח שוועסטער זייערע םון
יאד?.

 בא״ אונתד קריגם װארם אעצטע דאס
 אחגזמשנט צקטימ דוביגסמי, דוד איבםער

 א אץ אינטעתעמאנאצ. אונזער םון
 ער, באװייזם רעדזנ באנײסמערנמר

 '?אז כוחות פאראײניגמנ םיט אז
 דר ווען און דעחגרײמן. * אאץ מעז

 איג״ די אז אויםנערווממ, האם ביגםקי
 מא* די אױב גריים, איז מערנעשאנאא

 חאם גוײי# זײנען קאאותםאמר דאנטאער
 אױמנתעוחנהנצימי אן םים עוצם דער

םיי :נעעגטפצדט דעםאנםמראציע
נרײט!״ ?ײנען

 מא־ רי חאםח צוריס יאחר 2 א םים
 מםײגער זײעוי אויןי געטםען מוגיסםען

 א אין רדצססאבעד די ארגאגיזירען
 מוסמל » ױניא(. אאטריאטישע נעדיען

 םעחר נאר גתיםעז, א גצטאכט זײ האען
 חאבען כאוױירים נצשוואיצנצ ױיעחן װי
 חיד איצט חנרגריימן, געפענם גים ױי

 ארכײם• חנר «ו נןןנוםען ?יד נױר מן
 גאנײגד אאר א אאגצחאצטאן האבפן סיר

 אאחל גרױםנ א פארזאטצוגגא(. טערטע
n האנצו r ם<יק>ישאנאאצ אויסנעםאכם

אר «ית m י a t n  o n) זיפוםיװ•*
מן אין otm װאס באארד, ח » 

om  ,trim  im די דייז 
מן » צי

H
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ן א י נ ה ן א ן ל ן ה ר א ר פ ע כ א ם ס ע ר ק ד ײ ר מ ס
אל ר ע שנ ארד ח א אױפ הערם ב

שםאנד יוניאן p ניו איז צו t ר׳ן און ע ד ^ב אנ ל

װעט סטרײ? דדעסמאכער דעם פאר אישו כאארד# עקזעהוטיװ דזשענעראא די
די זוי ערפאאג, נרעסערער א זייז נאך  אױף תאמ סעשאן, אין איצט איז וואס

 ארויס• באשצאסען מיטיגג עריטטען איהר
 א אויל• באנד־האואח נײע א צואאזען
 פינאגסיחנן דאאאר.צו מיאיאן פערטעא

 דער אין סטרײ? געגעראא פומענדען דעם
 װאס אינדוסטריצ, דרעס יארלער נױ

 דע״ יגחנ אױסבחומן װארשײנאיך וועט
.1990 יאגואר אגפאמ אדער צעםבער

 חאט ױגיאן די װאס #באנד־האואה די
 ?אאוק דעם פיגאנסירען צו ארויסגעגעבעז

 עדםאאג. גרויסער א נעװעז איז סטרײק,
כאנד די אז זיכער, װי פיעהר איז עס

 זיג־ דעם זיגט ײײא אישו, באנד עחצטע
 אינטערנע־ די איז סטרײ? ?אאו? רײכעז
 םיא״ איז געװארען, אויםגעאעבט שאגאא

 איהר און געװארען םאדשטאר?ט םאד
 סײ און מעסבערס די בײ סײ פרעסטיזש,

 זי איז וועאט, אױסעראיכער חנר אין
געווארען. שטארפצר םיל

 אינטערנעשא־ די װאס באנדס, די םאר
 צאחאען זי װעט ארויסגעבען, װעט נאא

 װעאען זײ און אינטערעסט, פראצענט 5
אינטערנע־ די צו וחגחמ ארויסמגעמנן

ט יארקער רז אינ ש ארד ח א ערלױבט ב
ן ארפײםען א שבת ך

ש«ינס יןזרהער נױ מדרעםירען וױיס־סרעזיחןנטען אינטערנעשסנסל  ח
שכת-ארבײט. ווןןגען דיםקוםיע אמםערעסאנטע — נאארד.

 םעםגערס, איינצעלגע לאהאאע(, ׳נואגאל
 •ובאיקום. אאגעםײגעם צום ײי גוט אזוי

 דעם &ון גאראגטיע די האבען װעאען זײ
 איגטערנעשאנאל, דעד םון נאטען 1גוטע

 *איבער־ איז אינטערנעשאנאצ די און
 װעאצן צײט קורצער א 1אי אז צייגם,

װערען. םארקויפט באנדס די
 און םער5 דער סיז באראטונגעז די

r איצםימר דער םון שעשאז אעצטעו־ n. 
 אינטערנע־ דער םון באארד עהזע?וטיװ

).8 זײם איין״ (׳ילוס

ט ר ע ד א ען » פ צ אנ ג ג א  ט
ס ע ש ת ױי ר ו « ן « פ ע ב ל א  ה

ג א ט ט ײ ב ר אן א ש ק ע ל עי ע ד

נאװצםבער, ען5ט דעם דינסטאנ,
 אין ארבײטער די דעי. עאע?שאן איז

 חנם אויט זײנען שעפער ױניאן אאע
 אר״ צו םעזזר םתזיב ניט אגריםענט

 צם און טאג האאבען א וױ כייםען
 גאנ־ א םאר באצאהאען צו זײ קוםט

ארבייט. מאג צען
 אײר םאדערט באארד דזשאינם די
 האאבען א ארבײםען צו באויז אויף
 גאנצען א פאר םאדערען און טאג
װײדזשעם. םאג

 באארד דזשאינט דער םאר
 דרעס- און ס?וירט האאוס,
. יוניאן, מאכער
םענ. גענ. נאגלער, א.

נאםינײשאן
לאקאלפז

הרננעפיהדט ווערען 35 און 10 .9 ,2 ל«ק«ל סון םיםיננען גאםעיישאן
ערםסלנ. גרעםםען גױט׳ן

יאר־ כױ m סון טיסיננ אעצםער חור
תז איי כאארד דזטאינט תער  איינעד מו
 אין םיסימען אינטערעםסנםססע די «|
o אויי נע׳שיכנמ. נאנצער 1זיי n טאר 

 וחן■ סרסנע די נעשטאנאן איז ארדנוננ
 אײן ארבײםען «ו ערלויבניש אן נעבען גען

*נריםענם חנר וױ מעחר •טבת איינצינען

דער *יז 41 ל8מין ל
חײם װניןן נײער

 ומסםסיט׳ןןערם און טאמרם דער
 האט אינמרגאסאנאל רער םון 41 <אי)אל
i 16 סון געםוסם ײאר יעצטע nטער 
 אויא אםיס ימיאן נײאס זײן אין םםרים

עווענױ. םמ8 און םטריט םער36 דעד
 דער סזן אסיס כ־ז־איצםיגער דער

 אינםערנעשא־ דער אין נעװען איז יתיאן
 *ו םטריט, צמר16 אויף ביצדינ^ גאל

 םון ערצסעטגנ די שעאצר. די פין ײיים
hn טאא־דיסםדיקט אי) אשים גײעם■ 
 בײ שםחח אםת׳ע to נעווען דעריבער איו
טעמבערם. די

 גיװסחנן גזגוזײערם איז ערעםענוננ די .
 חאס 09 סםודן״ הייסי׳מ אםת׳ע אן מי

 די פסםיליעךיסרטי. ס װי אדסנעלוקט
 סי| לסססלען סיל׳ן סון יינטערנע׳שסנאל

 ניוכמנז. סרײנגמיקס האבעז סעיקר
 «* סיז סיס װײס״נעתסםסן א *ייי

 *ױ סון prnyroa םאי׳שײחאס סםסנען
נײםען.

 תסימרן, י•—לסססי «ח באאטימ די ־
porn ; w יקד n w w, ססזנר• דסד 
מ יי *ייז «ח׳ סג נססדד *ײמוטיזו נ

t»»F 1 אייפמנוס׳נז« o n*> ם־ ס ס  יי
n אין ׳•טראכמז אננעחוימז האט 

ו י לי ר ג ס i נ n חס 4»רכימ  ס
n* זיד מסוםימ זיימז ממבערס n•

3 u rn

ד ייסלם ערלויבט. י י o: דא ' ^ n 3 * iy 
ענדוננ א װענעז ד וו צ ^ די ט םי מ ע ל א  ב

ײ ס די m *ווײסעל, *ית ז בני לוי  עד
פן בשום װאלם ם או ען ני ב ע  נעווסדעז. תנ

ם א ח ד ם א o םיז קאאר סבםסלו n איינ־ 
ען טינ םט, שטי ײ ס נ א ס מ א ד ה י י ז  9ל9 בי

u m n ע געםיהצם טנ ט. שבוז ב  סרביי
u סלע m n ג סרינצי■ אין זײבצן ײני  א

תז, עו i ג n  to ם ס  ׳צבת־רוה u»tm סונ
t אין r o u t* ס צנ ס רי n סנ o סלצ אוגטער 

צםענדען ם׳ ם שםרעננ או <נעהי t א r i m■
)2 1»וי (׳ילום

זיי• װאך לעצםער דער םדן םשך אין
ױ איז נען ן  נעװא־ דורכנעםיהרס יאר? נ

t n א) סילע ש ײ םינ ס צן, נ טיננ  9*ל א\ן םי
ט טיננ׳ עז םי ע ר » נעװצן זי ע ם תי  ער־ נ

i םסלנ. n סן ס ײ נ םי ס נ נ נ סי ז מי  לס־ «
ם אין 9 קאל ענ ז ויסם האל, בריי  ■B0 אי

װאר םסרינען נעװאדעז געהסלטען ט  םי
u m o ט ס ה ען , ר צונעצוינ מ ע ד ה ענ  טויז

i n  . i n ' J t o ’o סן ש ײ םינ ס ע נ םי  םי
o איז װאס 2 לספסל 1פי n זעלבען 

חןנד עז או ם ל ס ה ע װאחגן סינ ץ נע  װעב• א
עהאט האט האא״ םםער o נ n זעאבעז 

ם 800. וױ םעהר ערםאאנ. טסר  ססדיי
ך האבען ם זי לינ םיי ס ץ ב נ. א נ םי טי

 װיחנר אײנשפיםינ נרעסמװ ודיס־פרעזירענס
דער פון מענעדזשער *לס ערװקחלם

יזני$ו פרעםערם
 םיםיגג 1נססיגייסס • נרױסצן אויפ׳ן

 25 לאקאל ױגיאן, פרעםערס דער פון
 מאנ־ לעצטען איז האא, װעבםטער אין

ד m ברצסאאמ, דז-ןןא אוחןגד טאנ  כי
i םת םענעדדפצר איצטינער n ,ױניסז 

 o>njnnnn*tt באנייםטערוננ גרוים םים
 *חר m פון םענעדזסןר סלס געװאחגז

dim •ױניסו
o a n n n ro « n נא־ איז נרעסלסוו 

m ט1םיגי ottw ר סון ן הו  יסנ־ צואים נ
um ס סין eon װעצמר מר, tp סבער 
n אינט׳ןלינמםעד זעחר » i סאתע־ 

 ברעם־ פארזאמעלםע רי םצר ססצלט
t גתיסצ צאװ׳ם n e m n פסר. m 

 m םסר tut (^103 יוניסן •רעםערם
ר נ*ד בבלל• יוניא! קלסױןםסכער  גי

1 i nם לאננער םון סיתנג101אינ יפ׳ם 
 מ־ נעוחנחלט tto>oro no נססיגסציע

w ror-tww m  mo tnon• ־0 וײ• 
ן eon ססיםוגג י e ן v * o > n iB in e e

tm און טינען ^ tm in n n t מענע־ 
 זיך 1ה«יב« ןונװעזענרע אלע דזשער.

 כרןם־ און ערטער די פון אויםנעשטעלט
ירט.10א«ל שטורםיש לאװ׳ן

i n  tm האם מיטיננ סון טסעחמאן 
 אלס הלערם1ע תמצאיך ברעםיסװ׳ן
i זיד האט ערוועהלט, n עילם 1ריזינע 

 איהם און בחוםלאװ׳ן צו toon oor ס
ט.1אטולי1( ציג1הס

I'uto ססן  no לאסאל סון ססוי
jut tr »1 סײנסםיסיג• rro o tמד װעחלט 

trtott ־ תו i קאחן, םססם נוו n ד  בי
 בדר .35 לצסאל no toouoo איצםימו•

i n 01נסטיגי איז ססחן )n• tn o ttj
i n r a ,ײססילעוזסקי m > m אין האם

tn m  o > n m n  n n  i»)nm  o ם־ר 
i n 1 אויסטואונגען פסחג׳סH  loo 

•o irc n .ױניסז o n so i װי i n t i s 
e סי*סגסהי i'o io m o  eon װאםילעור 

m( םיוי׳ם roroo, ױ איז ח מ  tnop ב
נע־ סײחנחלט no 01נסט»ני אײנסטיטיג

 םסתעסומעז זײנמן טאנםאנ לעצכמן
 נאםיניישאן mPOwrMo און נתיסע

 ותבסטער איז 25 לסהסצ םון סיםינמז
 סו־ליננ* 1אי .12 לאססל 1םי tut ה*ל,
too •װ־כ•1 הסמן םיםינגמז *לע הסל 

 הסבען tut גסםיגיימסנם די ם1נ«םיה
jorpym איז עלעפ׳פאז עחועהלט io 
פסםיכתס.
ן פ׳ ױ נ א נ טי 2 לסקסל םיז פי  וועל־ 5

i n ז תז אי עו  צום ביז נעפאקם םול נ
ל לעצסעז מ ^ ץ, ב א ל ע! י ת זיינ ז  י1 סו

ם סנ פ םיניי׳ ס ססז םסר נ װענ סנ  לע־n ת
ר נססצן tn 1 ט1כנעסיה1ו1 אוי o n p tי 

ם סנ פ ײ׳ םינ א o 1םא נ n שצרמאן  סון ם
io לססאל, o׳t ר ע ש ח ע עג  לסססל, tto מ

io o ר ^ ל נ ם י o םון מ n עסזע־ לסקסל 
װ װ סוטי א ס ײ־ ביזנעם םאו־ און ב  א

טס. שענ דז
עז כײטימען סלע אויוי ט זיינ ל ה ע מו  ע

שאן 1«1נעװס שעס  עלעקשאן און סבדז
קסםימעם.

i 1»י n עלעקשאז און זשעסשס(1סב 
 נעװעהלט זיינעז 35 לספאל םון הסמיטע
•עריסנען: םסלגענדע ניײסרען
101כא .1 )1

דײכעאםאן ר. (2
םםײן א. i3.םישער ם (4

שוצדיגער. דזש. (5
 הסכױטע עלעקשאן און סבחשעקשסן

:2 לסקאל סון
גסלד א• )1

2( r n. וױינשט״ן
3( opd לעװין

העישפסײיץ )4
וועגטעו•. )5

 קסכיםע עלעחשאן tut אנתשעהשסן
:9 לסססל פיז

עטפין א. )1
גאטליב ל, )2
3( jt גסח־נער

t וד n
גסריסו

m. .םאנדרסײיסמ

II
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ט יארסמר ױו אינ ש ד3 ח ר א דױההו 9 מסאל #וו םיפנליוער אסםיװע ן סרלויבט א ׳ י« י ׳ ו * ׳ 1ה ״ או אנערהענוננ UJ w ״ in0J UJ 1 י סויחנםאו םענעוזשער ן
ת דיזען ארבײםעז שנ

a;׳' ,

)1 ז״ם •ון (אלוס
 געתאג״ מאל אם1 1אנ« זיך האם עס .

 אויםנאהטן־ טפעציעלען v װענען דעלם
i םאל. n אן01טשע 1שע’אונפ»רטי'א 

 ריימאגר םך. אינדוסטריע, קלאוק דער םון
 איינ־ ניט זיך חאט װעלכער איננערם^א,

 די פון םרײנד v אלס אחיםנעװיןען םאל
 ז״ן pjvi * האט װעלכער און ארנײטער

 טרייד־ *לע אין אױטאריטעט נרויםער
i םאר םאודינסםען נרויםע קרײןען n 

 אינטערע־ די 1אי ־־,pt האט אינדוסטייע,
i אם פון םען n םים נעװענדט איגדוםטרי 

v •צו נױעו i n ,ױגיאן tv אוים־ ואל זי 
 אר־ צו ערלויבען מאל דאס נאשעסװײזע

 אין טאנ חאלבען איינצמען איין נייטען
 םא־ םײגוננ, 1זײ לױט זיינען, עם .mb׳

 די »ז דערצו, אורזא:ע| נוםע גענונ ראן
 םארלאנ״ םענען דאם זאלען נאלעבאטים

 גאכגעבען. אם1 אל1 ױניאן די tv און נען
 tv ז־ערויף, זיך בארוםט אינגערם^א טר.
 אכרײ דער זייט םאל שםע1ע דאם איז עם

 בלויז טענ םען װאם עיוזיםטירט, מענט
 די אז און שנתים, 8 נעזעצליך *רב״םען

גויטי־ די נעהאט ניט האבען נאלעבאםים
 אוים־ דעריבער האבען און ערםאהרוגנ גע

 םעזא!, אין שבתים 8 אזעלכע געהליבען
 אר־ נענונ נעטעז ניט נאך איז עס וחגן

 אין ארבייטער די באשעפטינען צו בײט
i איז .צוױיטענס, ׳שנוז. n איצטיגער 
 נראו און סיעזא! פארשפעטיגטיער א םעזאן
 pv *רבײם; םך » ivivb איז איצט

באלעבאטים, די װידער םענוז׳ז דריםעננ^
 אש־חשנחםאוצוײ1 צוליב האבצן זײ אז

 די דעריבעד בעטען און ׳שבת אײן רען
 אר־ ערצויבע! צו אויסנאםעװ״ז ױ:יאן

 האלנע) א שבת אײנצינצן איין נײטען
סאנ.

נעהםענ־ דירעסטארם, אװ גאארד די
 on און טעכות *לע אנבאטראכט אין דינ

 ם׳שער־ אוניארםייא״טער דער »ז פאקט,
i«a, .9*ל װעלנעד'ח)»ט איעערםאא, םר 
 1אי טאקט םיל *זוי ארויםגעוויזען מאצ

 צו או) ארבײםער די צו נערעכטיגק״ט
 האט ער װ^ם דורכדעם האט ױניאן,' דער

 בריעף אזא ארויםנעטיקם ױניאן דער צו
 פון אײמערעםען די א; סאניסעס&ירם,

 יר דער םון טארלאננען אינדוםטריע דער
 האם איינזעהעני׳ש, איינםאלינע א) גיאן

 נאארד דזשאינט דער רעהאכתנדירם ?י
 ארבײםען צו ערלויבניש די באװיליגען צו
 איז בלויז שבת דיזען טאנ חאלב^ן »

 נאנצע די חאט מען וואו שע«ער, אזעלכע
אווערםאים. געארבייט װאך

 וועלכע רעסאםענדאציע, דאזינע די
 אוים* אן אויוי נעײאחןן באגרינדעט איז

 ■רעזידענט עקםיננ םון אופן ריכטינען
 זעחר א ארויםנערוםען האט דובינםסי,

 נע־ איו װאס דיםפוםיע, אינטערעםאנטע .
 םאקט, םיעא מיט געװארען םיהרם

סאונחײט, םאכטעגישער און אינםעלינענץ
 בבוד א בלײבען צאננ אױוי וועם זי או
 נרויםע א און ױניאן דער םאר שטאצץ און

 איז עם וועםען אײנעם, יעדעז םאר סרײד .
נאוועגוננ. ארבײטער די טײער און <ינ

איבערצײנענ־ און לאגישע זעחר גאך
םײנ־ ישראל םון אננרלפם־רעדעם, דע

 מעענדזשער םון און ,2 לאאאצ םון בערנ, ־
 די נאר און 35 צאפאל םיז ברעםלאװ,
 םח םארטיידינוננס־רערעם נלענצענדע

^ איזידאר « «r n v. צום און חעאער 
 — דובינםפי פחהידענט עקטינג פון סוו•
 געװא־ אננענומען רעסאנמנדאציע די איז
שטיםען. 17 גצנצן 20 מיט רען

מן דיססוםיע דער אין א  אויו זיך ח
 לעור יערלםוםער, נרידער די בפטיילינט

 םטודענט, בעלםא, בצעיש, פאװיםש,
לאננער. נרודער איז גאלדבערנ

 אינ־ דער אט פון *־לײדינװג דער
 פארנעסוםעז זיינען םראנע, טןרעםאגכמר

 דער צו תלענפט » פאר װאחלען די
 הייוד אין סאנותנשאז אינטעתעשאנאל

 חס־ נאניער, איזידאר כרוחנר און <«ו־,
 יאר* גױ ח(ר pe נזענעדזשער ת׳מנעראל

 אײנשםיטינ איז באארד, דזשאינט קער
 די פארםרעםעז w irupw צרװעחיט

 סאנוחמשאן דער אויןי ױגי*ן יאחמר גױ
קאימ<«ד. *ין

i איז טוןי סאטזג צום n אינטעחד 
 םארוואנדעלט סאםםם־נזיםיגנ סאגמער
 צזזאםענ־ ױם־סונ׳דיגןר « אין נעװארען

 ווארם צזם מפוםען זײגען עם
איג־ פארשידזמע ךי פון

 <»נד, איבער׳ז ױניאגם טערנעשאנאל
 אלם יארת נױ אין זיך געפינען װעלכע

 עסזעסוטיװ נענעראל דער פון םינמאיךער
 סע־ איז איצט נראד איז װאס באארד,

 ^יקליכער א געװען באמת איז עם שאן.
 האבען אװענר דיוען גראד װאם צוםאל,

 יוגיאז אונזע־• םון װײם־פרעזידענטע! די
 באסענען צו זיך נעלענענחייט א נעהאט
 א־נזער פון םאםעריאל נייםטינען םיט׳ן

 מעהד םיל נאך און ׳1¥ױני י*רסער נױ
 װאם איבערצײנע!, נעקענט וין־ זײ חאבען

 גױ די אויטאריטעט און מאכט א םאר
 צוריפ־ װידעחן שוין חאט ױניאן יארסער

געװאונען.
 שפעט נעװען יטוין איז עם װי אזױ

 זיך געסט אונזערע האבען אווענד, אין
 נאנריםוננם־חד סורצע םיט באגנונענט

 *פלארירט שטורמיש זײנען וואם דעס,
 אלע באארד. נאנצער דער םון נעװארען

 צו צוםרידען נעװעז זײנען אנװעזענדע
 »ז ביאצים, װיים־פרעזידענט םון הערען

 הונ־ הלאוסםאכער די זײנען שיקאגא אין
 דער «ז אוז ארנאניזירט פראצענט דערט

 דרעם־ די בײ שאמפײן ארנאניזאציאנם
 א ערםאלג. מיט געםיהרט װערט םאכער

 ארויסנערוםעז האט םרייד באזוכדערע
 קא־ םון נרום קירשנער׳ם װײם־פרעזידענט

 ספעציעל םאראן איצט איז עם װאו גאדע,
 אינטערנעשאנאל םאר אויסזיכטען נוטע

 װײם־פרעזידענט װי דעם נאך ױניאנם.
 הארצינע איבערנענעבען האט רײזבערג

 איז ױניאן, םילאדעלםיער דער םון גרוםען
 נעשלאםען מיטיננ אינטערעסאנטער דיזער

געװארען.

 אוועגד זונטאנ װאבען צװײ םאר
 1פי מיטנצידער איוטיװע נרופע א האט

 אויסנע־ אופן שעחנעם * אויןי 9 לאסאל
 גי* בחדער צו *נערסעגוננ זייער דריהט
 פוו םענעדזשער דעם סורצםאן, פאצאט
 אננע־ און נוטער זיין פאר ,9 צאסאצ

לאסאצ. אין *רבייט שטרעננ^ר
 צוזא־ זיר זיינען פערזאז 400 ארום

 נאנפעט פרעהליכען * צו מעננעקוטען
 בײ האם סען װאו האצ, אםטאריא אין

 עט־ פארנראכט טיש נעחנפטען ׳פעוזן א
 אםת׳ער »ן אין ׳שעח׳ן אננענעהמע ציכע

 געחאצ־ און אטמאםפערע, ױניאן שעחנער
רעדעם. פאטענדע טען

לא״ םון טוערם אקטיװע אצע חוץ א
9 *<p געווען אנוועזענד אױך זיינען 

 םעקרעטאר חבינספי, ■רעזידענט עקטיננ
 טשערמאן דער באראןי, א. טרעזשורער

 סטאצער מאקס באארד דזשאינט דער םון
טוער. ױניאן װיכטיגע אנדערע און

 םון נעװארען נעהאלטעז זיינען רעדעם
םון סטאלער, באראוי, דובינססי, ברודער
 דער פון טשערמאז דער יאנאװיץ, נרודער

 ברודער שון סאטיםע, אראנדזשמענטם
 א םארנעלעזעז האט װעלכער סיפנים,

 פאד אנערקענוננ אגנעשרינענע שעהן
 ענערנישער זײן םאר קודצטאן ברודער

 םטרײק לעצטען דעם װערענד טעטינק״ט
 םאר׳ן אויםטואונגען נוטע זײנע םאר א\ן

 ברודער גערעדט אויך האט עם לאסאל.
 םון נאמען אין האט ײעאכער גױמאז, ה.
 איבערנעגעבען טוער ױגיאן *קטיװע די
 שעהנע קויםטאן און קורצמאן נרידער צו

םתנות.
קורצ־ נרודער האט םוף סאמע צום

 ווא׳ש בביד, םאר׳ן געדאנהם אלעםען םאן
םאר־ און צוגעםײלם, איהם האט סען

?ורנײטער פון אנערהענוננ יןריגפ םאזער םענ.
אץדישעפער

 ״גאאר די םון ^ורבײטער ךי מיר,
טע35 װעסט 345 ס^ום

 אין מיםינג א בײ פארזאםעצט סטריט,
 דעם םרײטאנ, בילדינג, ב^ארד דזשאינט

 םאאגענ־ די אן נעהמען אקטאבער, טען25
רעזאמציע: רע
 אפ־ אז אנבאטראכט, אין *נעהמענדיג .

 אויבענדערםאנטער דער בײ ארבײטענדיג
 אר־ זוע^כער םאר צײט, װאכעז 3 םירמע

 ״ב»צאאט ניט אונז האט םירמע די בײט
 קאמ־ אונזער דאס אנבאטראכט אין
 איגדע־ און אמעריקען דעם אין יאײנט

 אטענ־ נ^ײך איז דעפארםםענט •ענדענם
 דער־ גונסטען אונזער צו געװארען דעם
 נע־ קאיצעקטעט איז פעי אונזער װאס םיט,

צײט, גאנצער דער םאר װארען
 אויםצודרי־ באמיצאםען דארום עס זײ

jpp פאר אםיס צום דאנקבארקײט אונזער 
 צום אטענדעז םון פינקטאיכקײט דער

 דיסםריקט צום ספעציעא קאםפאײנט,
 ביז־ צום און מאזער, ברודער טעגעדזשער,
 וועאכער נעש, ברודער :עס־אנענט,

ן ?»אפ אונזער צו •►טענדעט
 זײן צו באמאאסעז וױיטער עס ?ײ
 גע״ צו און יארגאגיזאציע דער צו ^איאא

 װען קאאפעראציע נויטיגע די איהר בען
נויםינ. נאר איז עס

tm. ,סייץ
 גוטםריה ל.

פאס, רזש.
דאײיס, פ.

 2 אאק̂א
 2 לאסאצ
 2 צאסאצ

35 צאקאצ

 ״ריגאר וײ םון ארבײטער די #מיר
 טע36 דועםט 370 קאמפאניע״ סצאוק

 ׳צאפ־םיטינג א בײ םארזאמעצט סטריט,
 דאנער׳צטאג ױניאן, דער םון אפים אין

 אז נעהמעז ,1929 אקטאבער, טעז14 רעם
:רעזאאוציע םאצגענדע די
 אונ־ םון באריכט דעם *אױסהערענדיג .

 דיסטדיקט־מענע־ דעם באאמטע, זערע
 ט״פיאר״ און אראנסחי מאזער, בר. רזשער

 סאצעק־ אונז םאר האבען זײ אז טשיארא^
 דזשא־ די םון װײדזשעם אוגזערע טעט

 האט םירמע אונזער װעמעז םאר בערם,
געארבײט,

אויסצודרי־ באיטצאסען דארום עס זײ
 דער םאר זײ צו צוטרויען אונזער קען

 אונזערע צו אטענדען םון פינחטציכסײט
;?אספצײגטס

 זײן צו וױיטער זיך םארםציכטען מיר
 אוז ױניאז דער םון מעמבערם צאיאאע

 צוזאמען ^טטעהן מאצ אצע װעצען םיר
 בויען העצםען צו באאםטע אונזערע םיט

 םון בענעםיט דעם םאר ױניאן אונזער
מעמבעדןזיפ. אצנעםײנער דער

17 צאקאצ קאדאח, פ.
 2 צאקאצ סאפצאן, איסער

 2 צאקאצ §ױרל, דד&וצױס
 9 אאקאצ זאפאדינסתי, אםתר
 35 צאסאצ אעװין, הערי
 2 צאחאצ דאנציג, חערי

9 צאסאצ פזןאדסא, סאצאמאז
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 i פאר סעמפען צו װייטער שפראנען
ר פינישערם שעחנער נרויםער, וײנער,  י

5 און מעכםינער א םאר און ניאן p y־ 
אינטערנעשאנאצ. צער

ר אין ע ם ד ר ע נ טי א קז אן ע  װני
ל א ק א 82 ל

 צר■ די שויז איז איים, זעחט עם װי
ײט ענדע. צו נאצד שעפער די אין נ

ימ־ לאקאצ, אונזער *נבאלאננט װאם
 סי• דער שלעכט ווי *? זאנען, םיר נען
או אונז איז נעווען, נישט איז יאן  ד

 ביםעצ היבש א פלײםען צו נעלוכנען
 םיר ארבײט. דער אויןי ליידיג־געחער

 •חד די םיז הילןז דער םיט אויך האבען
 באארד דזשאינט דער םון פארטםענטם
 נײע צאהל באדייטענדע » צוגעהראנען
 אזױ אויױ נישט נאטירליך, סעמבערם.

 ערװארםעט, האבען טיר וױפיל פיל,
 צו צורעכענען דאט וועלען מיר אבער

 לאםיר . םיזאז. נישם־נעראטענעם דעם
 וועט סיזאז נעקםטען דעם צו אז האסען,

םארבעסערען. אלץ ןיך
 אויך מיר לאזען צײט זעלבער צוידער

 םון רעמנערס עסזאםינערם, די װיםען
נאוועט־ טאנםאנ, דיזעז אז ,82 -

 אפהאלטען טיר וועלעז טען,4 דעם בער,
 אין םיטיננ מעמבער דזשענעראל א

 איםט 130 בילדיננ, נאארד דז׳שאיגט
םלאר. טען3 דעם אויף םטריט, טע25

 םארקוםען װעט םיטיננ דיזען בײ
 דער צו דעלענאטען םאר נאמיניישאנם
 ווערען נעמאכט װעט אויך סאנװענשאן.

 אםי* לאקאל םאר נאםינײשאנס ערשטע
 איהר וועט צ״ט זעלבער דער צו ;םערם

 tv עדותהלעז און נאםינירען דארםען
קאםיטע. עלעקשאן און אבדזשעסשאן

נאטי• און טיטיננ דיזען צו הוםט
?אנדידאטען. פאםענדע די נירט

 מאנטאנ—םיטינכ דעם ניט םארנעםט
 דזשאיגט אין םען,4 דעם נאװעםבער

 םלאר, טען3 דעם י1אוי בילדיננ, באארד
ארבײט. דער נאך נלײך

 82 ל«ק. באארד עקזעקוטיװ
 מעגעדזשער ראזענבלאט, ט.
משערםאן. גרייםער, ם.

ס נ א ש י י נ מי א ץ נ ל א א ק א 38 ל

 נאםײ זײנען מיטגאידער םאצנענדע
 דער צו דעצעגאטען םאר געװאחנז נירט

 :?אױוצאנד אין קאנוועג^אן
 אאםרעד אנגעא,

 דזשײקאב באנאך,
 שאס. באנאך,

 בארנעט כאזאגאװ,
 באריס דרײזיז,

 םעם דרעזיגססי,
 הענרי נארתער,

 מארים נודמאז,
 איזאדאר דזשײקאבס,

 חײמאן קארפ,
 װיאיאם אופו,

 םראנס ראזענםארב,
 נדאיה ^וכםאז,

 אברהם טארטמינסקי,
 ,נײטען וױאקעס

דאן װישנעװםקי,
 :בדענפוש איט#ליענישער

 ראמאאא םאזאני,
 פאססעצא פיגעטטא,
 ארטור גאאוסקיא,

 דאםיניק געראט^יטאנא,
 דזמאחן ראםע^
ראפאעא װיםואא,

:דרעסםאכער
 גאצדע .בעג^מאן,

 ראוז בראנמטײן,
 אױוא קאהען,
 העטערין נעננאן,
 םארא יעקער,

 איזא רײזבער^
 ראח מטרמאז,
פראגסיס וחנדדיער,

נ  םײ חאבען ■אאץ אין מאנגעל *ו̂ל
 געי די •ארפזעצצן געקעגמ גי» גוםער דעם
 וויײ ימיעי״ די פין וורבײימר די פון נאח

 ןןײדזשחנ• דעם באצאל• איצ• ניו תאמז
ספרײק־ייהנקס. •איץ

1• װײיעי םיר װצלען ײיר גמ»מנ
די «ון אויםװײזוגגען די יצמן

t  * % « *  *  *  -
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 חעלער דזש. פון
.vpv> 17< םענערזשער

קאנװעגשאן.' קוםענדע די
 און פיגף פון אפװעזענתייט »ן גאך

 ווידער ל«מאצ אונזער וועט יאחר האלנ ן
 םון קאנװענשאן v צו םארטראטען ןײן
 קאנ• 9*ל די צו אינטערנעש*נאל. ךע־

 אינטערענשאנ#ל די װעלכע (חוגש»:ס,
 אונזער איז ,1924 מאי זײט נעהאם יוו^ט י

 ניט םארטראטעז. געװען גיט (^סאל
 נע־ זיך זזאבעז ריםערמאכער די סחטת
 איינ• נאר רע^עגאטען, שיהעז צו שןםט

 נע־ ניט האבען םיר װײל דערשאר, ס»ך
 וועלכער דורד ארגאניזאציע, סיין ה»ט
 ןאונזער פארםראטען. זײן זצלען םיר

 ערר־ פון נעװארען אפנעװישט איז <אפ*ל
 דער אין עקםפערימענם אן אלם סונעל

 ,םויר• אםאלנאמײשאן, פון םעצריע
,עפישענסי״ ,עפאנאפיע״, דזשעדם״,

 טעאריעם זאמןןנאנטע אנרערע א<וע און
ח י פלאטפצרמעם. '

 אכער זיך האט עקםפעריםענט דער
 שמערצינען זעחר א ם»ר אװיםנעצײנט

 לי׳קע־ ניט דאם קעז ?יינער חונפאל.
נענלויבט, האבען װעלכע יענינע, די נען.
 וועט 17 לאסאל םון אפשאפוננ די »ז

 םון קאםעם די איז נעאדער אײנשפארען
 דורכ־ נעםוזט נעבאך ה^בען ױניאן, תר

 די מיט צוזעהן םון טראנעדיע די לןבען
 פון לאנע טדויערינע רי אוינען אײנענע

 י«• םארלוירען האט װעלכע ױניצז, דער
 פאר־ »ם*ל האט זי װעלכעז םענם, תן

 אינםטיטוציע, יעדע הויז, יעדע מ*נט,
 יאה־ און יאהרעז נענומען otfn עס וועלנע

tin איז אלעס — שאםעז אוז בויען צו 
 איבער זיענ נרויםער חנר וועז צייט, תר

^17 ftp ראקטישער אין נעווען איז■ 
 הא־ וועלכע יענינע, די אלע «ו«ר*צין.

 אונטערנאננ דעם םים נעםרעהט זין מן
ױו ,17 לאקאל פון  ארנ־ tv גרונט, חנם א
ײ מעהר בחןננען וועט פאמיכטוננ זער  אי

 צױ נאר האבעז ױניאן, דער אין נינקײם
o םון יעריאד » גןזעהן n און העכםטען 

 אר־ אן װאס ברידער־קרינ, טחיערינסטען
 דורכנע־ װעך האט ארנאניזאציע נייטער
 ,רייבוננען״ זא־נענאנטע די םאכט.

 .אישו׳׳־פא־ יראםעסיאגעלע די װןלעכע
 חאד צובלאזען, סינצינ אזוי חאבען מר
 שלום־םאל־ v װי אױםנעזעהן ראך בעז

 פון םלאם העצײ*ען חןם נענען צייט
 צושטערונג, איז םארניכםוננ שנאה, האס,

 נאך נלײר אויםנעבראכען האט מעלכער
.17 לאסאצ םון אפשאפוננ דער

 אײננעזעהן האט יינםערנעשאנאצ די
 דעריבער האט און זאכען אלע די *ט

 לעבען. צום 17 לאהאל נענראבט וױדןר
tv נעםאכם ניט טעות קיין האבען זיי 
 קענעז דעם אויןי האנדצונ^ זײער איז

י 1זא» *וות tp■ י tw ’DV, הא־ וועלכע 
 סוז װידערכעבורם דעם נאכנעםאצנט מן

מי  הײנט לזבס נאר ניט ל*?*ל■ *נ
 — 9*ל הייגם לעבען טיר נאר ,17 חמאל

 הא־ םיר אינטעתעשאנ«ול. נאגצע די
מז םיר ױניאן. v וױחנר נעו א  מידער ה
ם  האבצן םיר פרעסםיזש, גויםינען ת

 םיםלען. םיטונציעלע נויטינע רי וױחד
 צעהלם יארס נױ פון באארד חשאינם יי

 מיט־ םויזענט 40 נענױע וױדער י^ינם
 «ד מבזירעז איז טאכט נייע » נלייעי.
 כרענ־ צײם דער םים וועט יועלכע ײארעז,

 םוי• די צו צופרידענחייש און נציל 1«
צאנד. אונזער פון שרבײטער מנחןר
חנר* װעם קןונומגשטז סוטענדע יי

 נעלענענ־ v נאר גים זײן אונז פשי ®*י
תנ דער פשר חייט א  אלטער פון מניי

 טא־ חנר אין בשזוך v ive •ריףדשאםם,
T  ■אם־ נעזעצלימז v םים חיימשם 5

ם, u פייערמנ v נאי מי n  pe ניתו־ 
pv בליחזנן, po בוחנן, 1םי ■יױ*יע

®P חנרנרײבוגמנן יי pv אונתר איעז׳נרגעשאנצל.
 םשנכעם ®שח־ריסציר בלויז איו עס

 נצפינצן povt vftl די נאר ײ«ס ■יי׳
מ, נ מ ד ־  גים *tvt ידיז ח«ממ וואס י

 חנר pa לעםאגם 9*ל רי P® ממרענם
 Dip ביינצר, נר. nv אזױ נעגחייט,

 אוי% צושפרײם וואר לעצטע ייר
ננםינטיים״

 זײערע און vpv? P> 2® מיטגציחנר די
 װעלען ^נװצנשאן דער «ו רעלענעאםען

I” p >אויםמער ײפיpזvטD” p ש״ג־ ניט 
P|» שלע• נאו *לע.רםואות״. די «ט *ו 

 םאר״ ניט ivpvt נייע !,,P ער האם מען
 ■VP אלטע די נלויז איז עם נעשלאנען.

 ״אומ- tv םיט נאר ?יטקע, םוניסטישע
בשפשרנט. נעלכעל פארטײאישען״

 מיר !טיטגלירער 5vp 17** מיר, און
 םיט ענטפער דעם נעכען טוזען ױעלען

 *jvp ?וםענדע די װי אײי ״בשלאטס״.
 קאג־ עױשםע אונזער זיין וועט װעגשאן
או ײענשאן  און יאהרען, םוז רײהע v נ

 זועם ?אנװענשאן ?וטענדע די װי אײי
 םון קאנווענשאז םײערוננ א זיין זיכער
 רייהען, אונזערע אין םרידען און שלום
 קו־ מיטנלידער אונוערע דערםאר זאלען

 אין באטײלינען צו זיר מאםען אי| םען
 דעלענאםען. םאר װאהלען קומענדע די

 »ז װעלט, דער םאר ציינען טיר זאלען
 אר־ טעטינע און לענעדינע » זײנעז מיר

 אפגע־ װעלען וואהלען די נאניז»ציע.
 נאװעכר טען9 דעם שבת, װערען האלטען

 6 ביז פריה דער אין אוהר 9 םון נער,
 אםים, אונזער אין אװעגד, איז אזײנער

סםריט. טע14 א׳טט .31
באנקעט. אונזער

 v װעגען ריירען היינט וױלעז םיר
 פומענעדען אונזער םון ,םיטשורם״ «אר

 אפנעהאל• ער װעט ערשטעגם, ,באנלעפ
 אויןז איװ. טהענקםגױוינ; װערען םען

 װעם מען און לינעל־האלידעי איו מארנען
 ־אס ארנייט. דער צו נעהן רשרםען נים

מן וועט ע  םארברענ־ צו נעלענענהייט די נ
 אליין נאר וועלען טיר ײי לאננ אזוי נען

 איי־ דארםען נים זיר וועט מען ויעלען,
 אײננעלא־ מיר האבען צװייטענס, לען.
in םע־ אםעריפאן דער םון װאל, םעטױ 

n׳ r^  אז האםען, םיר איז לייבאר, אװ ׳
 איז ער װי אזוי קוםעז. זיכער וועם ער

 זועלכע האםיטע, דער םון אײנער נעוועז
 טשארםער, אונזער רעפאםענדירט האט

 איהם געלענענהייט v האבען םיר װילען
a באווייזען צו n ,טיר װאם •ראגרעם 

 צייט. פורצער חןר 1אי געםאכם האבען
 ״קא־ זייז באנקעם אונזער וועט װידז»־,

 װע־ םיר אי הײםט, דאם םטייל״, טnבא
 הארץ אונזער װיםיל טאנצען הענען לען

 ניט, םאתעםט הײנט עםען. נײם נליםט
tv בא־ עפזעפוטיװ דזשענעראל נאנצע די 

nננעל”א איו ארד vברו־ מיט נעמארען ו 
 דובינםפי. נרורער pv שלעזיננער חנר
pv וועלען נאך דערצו v»> פוטען מוזען 

 אונזער איו אווי זוייבער. ױיערע מיט
o פאר רוף n חיםטארישעז otpttv.

אײך םון ווער איצט: םיר םחןנען
 םארבלײ־ צו ערלױבעז קענען ויך װעם
 אײלט ? הײם ■tn אין אװענד דיזען וען
 ,cteyp'D אייערע באשטעלט צו. דך

 אזוי שפעט. צו וײן גאלד וועט עם װייל
 יע־ פון נ?םען די דרו?ען וועצען םיר וױ

irovm  tntytjnuv in נעםען די םיט 
 םארטרעטען, ןײ ותלכע שעפער, די םון

 םשערלײטע, אלע נעבעטען םיר וואצסע!
 םאר באשטעלוננען טאכען וױלעז וועלמ

t״n p ,צו שעפער pretp שנעלער װאם 
 װאס יענינע, די אלע םוז געםען די םיט

בא:?עט. צום pn וחנלען
גייעם לעצטע די

 םרויערינען v ויר םאר חאבעז םיר
 אידישער v איו אנאנסע tv pv אויסצונ
:איבער דא דרוהען טיר וועלכע צייםוננ,

שאו, ■  מא־ ?אטיננ מאשינען, 10 .
 ב׳לינ ליכם׳ינ, ■רעםיננ, האפםאן שין,

o jn — םאחןויםען. צו .p״ pv דזשײ 
מאג.״.
 םון ענדע די וvנעב איו דאם און

nקײ# םירםע באריהםטער ר pv ,שפײ״ 
 נע־ םיל וי1א האבען מיר וועלכער ווענען

מו  19ר93. 190(1 פארינאן v r» שרי
pj*d״o.אריםע ״ ntanp פון vv’»vp־ 

 װאל פון און 99קס*לן*ס*צ'9 ציםםישער
!קראר סםרים

 קאנ־ דער צי תלענאטען פאר נײשאן
װענשאן.
לא־ קומענדען דעם באטראכטען מיר

 און װיכטיג. זעהר סאר םיטיננ קאל
 ערשטע: די אורזאכען. צוױי צוליעב

 םאראי־ װי כמעט שוין איז םיזאן דער
 פארבערײטען זיך מוזען םיר און כער,
 סעטפעל די םיזא]. נע?סטען דעם םאר

װ״רזשעם, ארבײט, pc שטונדען םראגע,
 פאר אװערטיים״רײט םוז כאצאהלונג די
 ארבייטסלאז׳נקייט סעםפעל״כאבער, די

 עקזיסטענץ דער םון פארזיכערוננ די און
װעל־ םראנעז, זיינעז לאקאל אזנזער םון
 :א־ דער אין אויפנעהמען טוזען םיד בע

 םראנען אלע די אויזי צוקונפם. הענםער
 און רעאנירען מעטבערס אונזערע מוזען

באשלוסע!. פאסעז
 אויבענדערםאנטע די אז װייסען, םיר
 כײ ווערען נעלייזט ניט קאנעז םראנען

 םיטינ־ רײהע א םוז נאר מיטיננ, אײ]
 ם«ר- ז־ך דארםם בוידער, איהר, נען.

 אױבענדערמאנטע די אין אינטערעסירען
 לא־ « פארפעהלען קיינםאל און פראגען,

 פאר :עקםטע די פאר װײל ם־טיננ, ?אל
 אפ־ אטײםטענס ךיז טױ װעליע; װאכע;
 שטארס זײנעז װאם םראגען, םיט נעבען

 אונ־ און ױניאן לאסאל אונזער נאר נוגע
׳ מעםבערם. זערע

 טיר װאם מיטיננ, ערשטער דער זאל
 נאײעםבער, טען2 דעם שנת, אויף רופעז

 איינם פונהט אויף אפים, אונזער אין
 אנםאננ ^ ויין נאכטיטאנ, אזייגער

 אונזער איז טעםינקײט באנײטער v םאר
v לאהאל.
 איך װי זייז, װעט פראנע צװייטע די

 נאטינײשאז געזאנט, םריהער שוין האב
p םאר m v ^ n פאנװענשאן, .דעת צו, 
 פצױױ אץ inlrh אפגעהאלםעז װעט װאם
 ־n םון מאנטאנ ערשטען דעט לא;ד

o םון צעמבער n .נאםינײשאן די יאהר 
 pv עלעהשאז די שבת, דעם זײן װעט

 טיט- ם־טען װמט סאםיםע אבדזשעהשאז
o 6 װאד nאונזער אין נאװעםמןר, טען 

 און ארבײט; רn נאר באלד אפיס,
 דא־ 1ווער« א*\«האלטעז װעט עלעקשאן

 אין נאװעםבער, 1טע14 דעם גערשטאנ,
האל. נרייענט
 זאנען, צו אײר איבערינ איו עם

 צו דא׳ם איו עם װיכטינ װי ר,nנרי
Dn פארםראטען וײן זאלען נאםיניישאן 

v אונוער םוז מעםבערם צאהל גרויסע 
i צו נאםינירען מוזען מיר לאהאל. n 

 װאם מענשען, ?אנװענשאן היי־יאהרינער
 ױניאז אונזער םון לאנע די םארעטעהען

pv אויסצואיבען פעהינסײט די האבען 
 און פארבעסערעז צו כדי בעםטע, דאם

ױניאז. אונזער םאר׳שטארפערעז
fi9 דערםאר, i'i3 נאםי־ און פוםט

 ער1אונ פון מעטבערפ אזעלבע נאר נירם
 ווע־ וײ אז וױיםט, איהר װעלכע לאקאל,

 איג* אײערע םאוטרעטע! אםבעםטע! לעז
i ביי טערעסען n האנװענ־ נעקםטער 

•1שא
 איצט שטעהען 1מי tv ניט, םאומעסט

 אונ* 1«איב בױעז 1מי ווען צײט, v 1םא
i»t .םא עם ױניאןnזיר ^ט v םך IV* 

iv בײ צײט. און םיח בייט, i פאנװענ־ 
 ײד־1ם וױכטיגע קוטען1פא וועלען שאן

 האבען װאם א;ען,1ם אויך pv אנען1ם
in לאקאל יעדען םיט 1טא צו tttv a. 
 םאר־ ,1שוי 1איה פאריטםעהט דעם םון

 אזעלכע 1נא האגען ipbivi 1מי וואם
 אין יננ1םאה1ע די האבען װאם סענשען,

ױניאן. 1אונז« םון בײטען1א י1
 ט1נאםיני און קוםט ער,1ברי אלזא,

מענשעז! נוטע

ס ע ײ ל םון נ א ק א 9 ל

3 לאקאל 1םענרושע קױרצםאן, נ. פח

ר ע » ס ע ר ס ע כ א מ
3 i m p  y a r

כתנצדזשער חבץ, ה
 וועצעז טען.נאוועםבער2 חנם שבת

 ב.ײ סיטיגג ל$&*ל אתזער הטכפן סיד
אויך םיר וחנצעז םיםיננ זפצמן

ג*םי• -----------------------

צא״ אונזער םון מיטינג צעצטער דער
 אין יעדעז בײ םארבצײבען וועס קאצ

*ו מיר האבען מיטינג אזא זכרון.  נים נ
 איבער• געװען איז חאצ דער נעוזאט.
 זײנען װעצכע םינישערם, םיט געפאהט
V חנם אויו• נעסומען tLm ,און צאתאצ 

 גרוײ דער םאםען. אין געקוםצן זײנען ײז
̂וצ ברײענם םער  איבערפיצא. געוחנן איז ח

 ערװאר• נימ Dip חאט אונז םיז פײגער
טעט.

בא• עסזעפוטיװ דער םון פצאן דער
 דיםקױ נעװארעז, םארגעבראכם איז ארד

 אפשטײ אײז גאד און מניו^חנן, טירם
 געװארעז׳ ^גענוםען סוננ

אונז צעחננמ װ^ס

רעזול• דער צ#ס»צ? אונזער פון טינג
 #זאגען מען קען פיטיננ, דעם פון טאט

װעצ״ די, מעפער. אלע אין זיך פיהאט
 הא• מיטיננ, בײם געװען נײגיט זײגען כע

 זעהן צו געצעגעגדױיט א פארצוירען בען
 גע־ איז ױניאן די אז אויגען, זײערע םיט

 גצאנץ• אמאציגען איהר צו צוריק קוטען
ארויסברענ־ קען ױניאן די אז םאקט, דער
מיטינג, א צו מענשען 1000 איבער געז
 און יעבעז םון סיםן געגוגענדער א איז

 געשאפען האט מיטינג דער וױרקונג.
 און רײען, אונזערע אין םעטיגקײט מעהר

 הא״ זאצען מיר אז ערװארטען, קעגען מיר
ך בעז װעצ״ די, װי מיטינגען גרעסערע ̂נ
 קױ די איצט. ביז נעהאט האבען םיר כע

 םון װאכען זײנען װאבעז צוױי מענדע
 זואהצען די םאר טאראראם און טומעצ

 אינטערנע־ דער פון סאנװענמאן דער צו
ש*:*ל.
סאנװענ־ דער צו ?ומען מיר װען און

 װיכ• איז אינטערנעעאנאצ, דער םון ׳עאן
ען אביסעצ זיך טיג טע̂י  אנא־ און אפצ̂ו

 װעילכע פראבצעםען, װיכטיגע די ציזירען
 אונזער פון אינטערעסען די אין זיעען

 װיכטיגע די זײנען װאס ;םיטגיצידער
 ?אנ־ דער בײ דארפען זועאבע פראגען,
אן װערעז. געצײזט װע̂נ
 די צו איבער געהען מיר אײדער נאר
 דארפען קאנװענשאן, דער פון םראגען

 םארגעקוסען אזויגס איז װאס זעד,ן םיר
 ביז יוניאן אוגזער פרן אעבען דעם אין

 אורזאכען די געװען זײנען װאס ;איצט
 רײען, אונזערע אין יעוואצט דעם םון

̂כער  אונ־ םארניכטעט גיט ^יעור ה#ט װע
שוצ־ זײנען דעם איז ארגאגיזאציע. זער
הא־ זײ :קאםוגיסטען די גאר ניט דיג
 אונזערע אין קאסף דעם געםיחרט בען

 גע־ זײנען װעצכע צאזונגען, אוגטער רײען
 מיט־ אונזערע צוױשען פאפוצער װארען

 רעם געקראגען האבען זײ װען און גצידער,
 זײ האבעז מענ^עז, די איבער אײנפצוס

 םון װענ א אויף קא׳טף דעם םארפיהרט
 אישוס די אוז פאציטיס, פארטײאישער

 די גענאנגען. םארצוירעז נאטירציך זײנען
װע״ דערזעהן, האבען וועצכע מיטנציךעו/

 נאטיר־ דינען זיך, האנדעצט עס װאס גען
 זײנען און קאםוניסטען די םון *וועס ציך

איגטערנעשאנאצ. רער צו געסופען
םארבציבען. גאך אצץ זײנען אישום די

 געטאן דארף עס װאם זעהן, צאשיר און
צײזען. צו פראבצעמען די װערען

 פראםאר־ װעגען םראגע די ער^טענס,
 דער צו םארטרעטערשאפט ציאנעצער
 געװען איז םראגע די באארד. דזשאינט

 עס וועצכער םיט אישום, די םון אײגע
 רע־ א ארויסצורוםען מעגאיר געווען איז

 דארח זי און מיטגצידער, די םון װאצט
 םעהר 5זאי עס אז אזוי, װערען געצײזט

 שאםען צו איהר איבער מעגציך זײן נישט
בצוט.. הײסע

 װעט קאנװענשאן קומענדער דער בײ
 די װערען םארהאנדעצט דארםען אויך

 די צו םארטרעטערשאםט וועגען םראגע
 װעט, און קאנװענשאנס, אינטזגמעשאנאצ

 װערען געשציכטעט מײנוג, אונזער גאך
 מיט* אונזערע םון צופרידענהײט דער צו

נצידער.
האנװעג״ דער בײ אויך װעצען םיר

 אורזאכעז, אצע אנאציזירען דארםען שאן
 צוזא״ דעם צו געםיהרט האבען װעצכע

 װע־ מיר ױניאן. אוגזער םון מענברעכען
 געפינען קאגװעגשאן דער בײ םוזען צען
 עס אז םארזיכערען, צו װעגען נויטיגע ךי

 װאס ׳דאם םארהומען נישט מעהר זאצ
 אילע םיט מוזעז מיר םאסירט. האט עס

 שטערונ״ אצע באזײטיגען םעגציכהײטען
 דאס, םעגציך געמאכט האבען װעצכע גען,

 םארגאנ־ דער אין פאםירט האט עם װאס
 ניט אויב קאן, עס װאס און גענהײט

 צו״ דער אין פאםירען װידער םארריכט,
קונםט.

 די אפהאצטען װעט צאק»צ אונזער
 טן7 דעם דאנערשטאג, קוםענדעז וואחצען

 אז מיר, האבען נעפצאנט נאװעםבער.
 נא״ טען12 דעם זײז זאצען װאהצען די

 ארױסגעװײ זיך האט עס אבער װעםבער,
 דעם, מיט פראקטיש גישט איז עס אז זען,

 פאױ־ װעצעז טאנ זעצבען דעם אין װאס
 צאסאצעז, אנדערע אין װאהצען קוםען

 זאצען עם אז ערװארטען, םיר װי אזױ און
 םינײ צאהצ גרויסע א באטײציצעז ויך

 בא- דער פאר איז וואהצעז, די אין שערס
 מיםגצידער אונזעחנ םוז קװעפציבהײט

 דמר םון אײנשטיםיג געײארען באשצאסען
 װוווד די אז באארד, עקזעקוטיװ גאגצער

 חונארש״ קוםענתז דעם זײן זאצען צען
 פצע• .די נאוועםבער. טען7 דעם טאג,
 חןו אין וחנחון אדװערטײזם וחנצען צער

וע.
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 אינ־ זײנען וועיבע דעלענאטעז, חאמח דארןז
 פױ זיר גענוג שכל האבען pa גענוג םעלינענט

 pa פראגען די pa נויסיג וױ נאנדערצוקלײנען
אױןן ענטפער געחעריגען דעם געפינען חעלפען

___ ^ זײ•
 שטארק באזונדערם דערבײ װעלען םיר אוז
 וואח־ די ייײעז זײ אז קאנדידאםען, די כטםען

 פאר באםראכטעז נים קאנווענשאן חןר צו לעד
 דעד צו וואחלען די אישו. פערזענליכער א

 פראנען יוױאן םים טאן צו האבען סאגװמשאן
 חגם און אינטערעםען. •ערזענליכע םים נים אול
 קאנ־ יןןדער אז נוט, זעהר פארשטעהען םיר

 גע־ וועלעז דאקז און װעם ״לויפט״ וזאם דידאט,
 דארןן קאנדידאט יעדער אבער װערען, וועחלט

 נעוועחלט נים דאך קענען אלע אז װיםען, אויך
 ווערען נענוםען דארןז דורכפאל א און װערען
 םען ווען נעוומס. א װי גוםםוטינ אזוי םונקט

 צו גריים אזוי פונקט זײן םען דארןז שםילט
געװינען. צו װי פארליר;ץ,

 ®ת װײסעז םיר װײל אל*ן, דאס זאגען םיר
 װאח־ איבער ץ<לאד »פם א ערפאהרוננ, דער
 דארןן דאס pa נאכגעשםאק. שלעכםען א לען

 ווערען. פארםידען אומשטענדען אלע אונמער
 אץ באציהונגען ברידערלינע און פרײנדליכע די

 גע־ ניט װאהלען די דורך טארען דניאן דער
 וחך קאנרוענשאנס אונזערע רוערען. שםערם

 נאר ױניאן, די אפצדשודאכעץ ניט נעםאכט רען
פארשםארקען. צו איהר

 זיי׳ פץ פאדעדוננען נעחןבםע די נאכצונעכעז
 עס איז אופן פרידליכען א אויןז ארבײםער ערע

 םאנופעקטשור־ די אבער אויב חןכט, נעווים
 םיט פארםעסטעז צו זיך באשליםען וועלען ערם

 געפיגען זיי װעלען ארגײטער, די פון כוחות די
 קאםף דעם אױפצונעםען גרײט םאכער קלאוק די

 ענד• ערפאלגרײכען אן כיז איהם חןרפיהרען אח
 ניט שוין האבען םאכער קלאוק קליװלענדער די

 קאםף א פיחחגן קענען זײ אז באוױזען, איינםאל
 כאווײזען איצט װעלען זײ און עם, םוזען זײ װען
 זײ װאס פארנעםען, ניט זײ האבען נאר ניט אז

 נאך האנען זײ אז נאר, געקענט, ®ריהער האבען
צוגעלעדענט. זיך כיםעל רעכט א

 חאט צוםרידענהײט גרױםער אונזער צו און
 אײנגעזעהן םרעםע ליבעראלע קליװלענדער די
 און םאכער קלאוק די פון גערעכםיגקײט די

 איז דאם זײט. זײער אױף געשםעלם זיך האט
 דער פון טײל כעסערער דער אז באוױיז, א

 שםי־ װעט קלױולאנד אין םיינונג עפענםלימןר
 קלאוק די פון פאדעחגנען נערעכטע די צןןן

 אז ניט, אפילו גלויבען םיר אויכ און םאכער.
 ארד־ געזעלשאפטליכער איצםיגער אונזער אץ
 נעגען געװינען אלײן רענם םיט םען קען נונג

 נענעז װען אז דאך, נלױבען םיר אכער םאכט,
 רואם טאכם, א אנגעזוענדעם ווערט אליץ יםאכט
 לעצ־ די דארף גערעכם״גקײם, די זיך םים האט

 קלידו־ אין מאבער קלאוק די און גערוינען, טע
 הילף ךער םיט קאמ־ אין ארוים טרעטען לאנד

 םים האם דואס טא:ט, ארגאניזירטער זייער םון
 דעריבער װעלען זײ און גערעכםיגקײט, די זיך

געוױנעז. זיכער

 קען מען ױעז איז פפרטרעט. הפגדידאם
 ערװעהאען, טינ קא:דידאט דעם אםילו

 האט דען װאס שטימען, די דאך םפכען
 צאל זייער אױכ אונענעמן, איהם פ«ד
 איינדרוק. שטארקען g נרויסע, g נאר איז
 דער װאו זעהט פארםיי חער׳עענדע די

ם װינד  » א־הר םאר איז עם און ניאז
 באהאנד- עולם דעם זפל זי אז װארנונג,

כעסער. לען

ר אינעראיכער דער אין אויםגעטאן ניג * 
̂יטיק.  ח*ם רעגירונג ארבײטער די י

̂ואיטיק איהר מיט  ע̂ר גרױסע געהאט ■
 אי| רוסצאנד, איז אמעריק*, איז פ^געז

 אבעה ׳ענעװא1ז״ און חאאג אין עגיםטען,
 עגגיצאנד, אין הײם, דער איז זיר בײ גיט
 די אלץ נאך זזוננערען חײם דער איז

 אד• םון ארמעע די און קויהיצעךגרעבער
 ״אויוי סאראױפיג גאר איז בײטסצאזע

 נעװא• געהאאסעז ניט מינדעסטע דאס
רען״.

 ענטםעד דער אבער ריכטיג, איז דאס
 גאגץ » איז םראגע ^זװערער דער אויף

 אויס״ דער איז ערםאאגען די צײכטער.
 ענגאי• דער האבען פאיליט̂י צענדישער

 געיצד, אײנגעבראכט אדער רעגירונג שער
 ער- די כעת נעיה אײגנעשפארט אדער

 פאאיטיק אינעריציכער דער אין םאאגען
געצד. קאסםען דארםעז

 האאנ pH ערםאצג סנאודענ׳ס פיציפ
 דער אײנגעבראכט האט זשענעװא און

 םיציאן צװעצױ ארום רעגירונג ענגצײשער
 הענדערסאנ׳ס ארטור יאהר. א דאצאר

 אײנכרענגען װעט רוסצאנד אין ערסאצג
 האגדעל׳ס־פארקער באנײטען א ענגצאנד

 מעקדאנאצד׳ט רעמזײ רוסצאנד. מיט
 אײנשםארען װעט אמעריקא אין ערםאצג

 דאצאר, מיציאנען צענדציגער ענגצאנד
 אויף אויםגעבען געדארםט װאצט זי װאם
 געגנערימע די קריגס־^יפען. נײע בויען

 םא< דעם אין דעריבער קענען פארטײען
 רע• ארבײטער דער נעגען זאגען גארני׳עט

 װיצען זײער געגעז מוזען זײ גירוגג
 רע- ארבײטער די עמיצען פרט דעם אין

 דער צו אבער קומט עס ווען גיריונג
 דא̂ר מען װען פאציטיק, אינערציכער
 קויהצען• דער אין רעפארמען דורכםיהרען
 םארבעסע• צו ענגצאנד פיז אינדוסטריע

 מען װען ;מײגערס די םון צאגע די רען
 די פארהצענזגרעז צו טאן עפעס דארח

 א עס איז ארבייטסצאזע, םון ארםעע
 נאנץ און געצד, אויסגעבען םון פראגע
 חד ארבייטער די געצד. סומעז גרויסע
 פון צושםיםוננ אהךדער עם קען גירונג

 פארצא־ אין און טאז, ניט פארצאמענט
 פארטײען געננערי״סע די האבען סענט

 איז דעריבער מאיאריטעט. א צוזאםען
 סך א פאציטיק אינערציכער דער אין ע־ס

 רעניחננ ארבײטער דער םאר שוועחגר
 אין וױ ערפאצנען גיך אזזי מאכעז צו

פאציטיק. אויסערציכער דער
 האט דעריבער אז זײן, קען עם און

 אים־ אזא מיט זיך רעגירונג ארבײטער די
 אויסצענ- דער אין אדײנגעװאדםעז פעט

 אן דארמען מאכען צו פאציטיה דישער
 זײן נאכדעם זאצ איהר כדי ערםאצג,
 בײ רעפאמרעז די דורכצוםיהרען צייכטער

 רעגי• ארבײםער די הײם. דער אין זיך
 רעפר גוטע א נע^אפעז זיך האט חנג

 איהד סיט פאאק עננצישעז בײם טאציע
 געגנערישע די פאציטיק. אױסצענדישער

 דערםים איצט זיך מוזען פארטײען
 תע• ניט װעצען זײ און חןכעגען שםארק

 נע• איהרע באקעכיפדז צײכם אזוי נען
 שטי• און רעפאדמעז אימרציכע פצאנטע

 נעננערישע די װארום זיי. נעגען מען
 עס וחנז אז #גוט גאנץ װײסעז םאר^יען

 ענג־ אין װ^יען םארקרמעז איצם זאצעז
 נע״י פארטײ ארבײםער די וועם צאנד,
 פאר״ איז מערהײט אבסאצוםע אז וױנעז

 פאםוצא״ גרויסער דער צוליב צאטענם,
האם רעגירונג ארבײטער די װאס ריטעט,
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 סלאופםפכער, «לע t»זיכער, בין יךא
 חגנעגפפנםעל דדעםםאנער, ייםןרםפכער,

 חעסםטיםשערם, עםבראידערער, «כער,
^ «<ע אוז פליטערם ח ת אנ

 איננמרנעשאנאל דער צו מלפננעל וו»ם
מ־ ױניאן, װארהערס גאוםענם <ײױם  ו

 שטי־ נאװעםבער טען5 דעם דינסטאג («
טהאספס. גפרטאז פאר ם״

 וועלען םאציאליםטען, זיינען װאס די,
 די, און ;איהם פפר שטימען נעװים ן«ד
װע־ םאציאליםנמן, קײן ניט זײנען וואס

 אנ־ »לע װייל איהם, פ«ר מטיםען
 םעגשען איגטעלינענםע און אםענדינע

 איך און םהאמאס, נארמאן מיט עטעהע;
 דער צו באלאננעו װאם »לע, אז נלןינ,

 אנעםענדינע ויינען זוינמעתעעאנאל,
 מענשעז. אינטעלינענטע *ון
 *רנייטער «רע האנען אײגענטליר *.

 נא־ װאם ארבײטער, די נאזונרע־ס אח
 נע־ אינטערנעשאנאל, דער ןװ לאנגען
 1«ד און כאציאליסטע], זיין ך,רפט
 דער געװען םהאטאם :ארדאן װאלם

 ׳נס און יארק. נױ פון מיאר נעקסםער
 די פאר נוט בלויו ניט נעװען ד«ן וואלם

 נבוד נרזיםער א אויך נאר ארנייםער,
 פיינצ^ gigהאבצז צו •איה נױ *ו#

 םענ־ אידעפליםםישען און איג«לי:ע;נמן
n\ װאם אבער :רעיאר. א פאר tap 
 ארבייםער די פזן םך א אץ םאן, ס®
 שכל קייז :או האבען יא־ק יין *ין
? :אצ־אליסםען ז•♦; *ו נים

o צולינ נענעכיז n, נים זאי זי כדי
מחן. פארלזיתן

 אמןריפא »י| דאר יזבזז סיר גאר
PJJ סאל כאנמס און יייראפי, 1*י ט’ג 

 םיר װאס צופריחמ, אויו סיר זיינעז
 איי- אין ניט און •םןריקא אין לעמז
מ, א  תכע־ זיד דערימןר סיד דאדםיז ר

o סים נעז n, טראכםקן מענשען ױאס 
אםעריימ אין

דענ• וואם אזעלכע, םאראן זיינען עם
W, שטים זייער םים דארםען זײ אז 

 ■אליטי׳טען א חאט טובה. א איצאהלען
ױניאן gגעטאז לםשל, האל, םעטעני פון

 סטרייס, א םון צייט דער אין טובה »
 םיט באצאהלען דערםאר איהם םען דארף

 װאהלען. די םון ציים דער אין ׳עטיםען
 אוםזין. נרעםטער דער אכער איז דאם
 אוריאד־ דער וױ אזוי ■ונפט איז דאם
 פארלאננען װאאט שטעטעא g םיז נית
 ער װאם טובות, די פאר אידען די םון

 אוים״ איהם זאלען זיי *ז נעטאז, זײ האט
שטעטעל. םוז רב « פאר פאייבען
 דער *אגעםיין אין איז װאש נאר

 ווע־ ביי םרעסדע, םאר שםימען צו שבל
 טוכוו^ בעםען אנסוםעז דארי טעז מען
 אײגע־ פאר שם*םען מןסער קען סען װען
 םובות הײז זײ כײ דארא מען ױאס נע,
 דאך האאט איינענער *ז נעםען? גיט
 םרעמדער דער װאם םאיכם, זיין םאר עס

םובח. םאר האלם

* ” r t i S 0?  for  ■* m tt of postego. pro .Tided for to Soetloa 11« .  Art of O rtobn נ . flttt, 
*®tborlned on January 19. 1919.נאד זײנען עס אויכ *ח 

 װאם אטעדיקא, *ין טענשען םאיאז
 שטיםען ניים עיפר יער «ז טראנטען,

 דאן שםיס, i״p אחיםווארםע! גיט איז
״ איו וױל  פאר שטים g *ז זאנעז, ז

 ארויםנעווארפען. דאפעלט איז װאקער׳ן
 װייל *רויסנעװארפען, עם איז ׳ערשטענם,

*ו קײז מיט האט ער  םארדינט, ניט ז
 צװײ־ ;שטים א נעבען איהם זאל םען אז

 םאי״װי״םאי טעטעני איהם װעט םענם,
 װי נאך, שםיטען מעהר טיט ערװעהצזן

 דעריבער איז עס און נויטיג, האט ער
 םאר שטיםען צו ארױםגעװארפעז פשוט
 ניט דערינעד װיל איינער װעז איהם.

 שטי־ ער םוז שטים, זיין •רויסװארפען
 ערשטענס, טהאםאס. נארםאז םאר מען

o פאר ער שםימם n דער פון קיהדידשם 
 ■אוםיי, די פארםײ, טאזיאליסמישעד

 אעםערע־ די פאר םאא זזלע קזמפט װאס
 ןױױיטענס, פרבײםער; די פון םען

 הויכע מיט םמשעז א פאד ער שטיסם
עמז װענעז אידעאלעז,  זאנען, *לע וו

 פא־ דער איז בעםטער חןר איז ער «ז
 װי נ״זיאר, פא־ לאנדידאם סענדסםער

אנדעין. אלע די
 נעוחןהלט נים אכער דאך װעט ער
 זאנט. איינער זױ איך הער — !דזעיעז

ל ײכטי:. א־ז דאס מ  פאד־ g דאחי א
 וועאען, נים דען אדבייטער שםדדענדייעד

ס פז מ א ה  וועדען? נעװעחלט זן<ל ם
 װערען, נעװעהאם ער קען אזױ וױ און

ז אויב מז :ים זאא מ ד ר שנ  ? איהם »
o ותט ער אויב אוז r מ־ ניט מאא 

ס יוערען, װעלאם  *נדער אז אז־ע־ ער זוז
 י:קותהאם תא;ד'דאם סאזדאאיסםישעד

 נארסאז אויב סאא. אנדערש א; תערען
ס מ א ה  נרויםע gסר־נעז איצם װעם ם

א א א צװייםעז g ער קען שטימען, צ א  ם
 מאא דריםען » p« םעהר נאך טרינזמ

 זוערען. נעוועהאט קען עד ביז םעוזד, נאך
 שא־ װאוי אוסעטונ^. געװען ov איז אזױ

 נעוואו־ האםזז ימנדיתזםען ציאאיסםישע
 ווע־ נעהראנען אנםאננם האבען זיי נען.
 מעחר איז םעזזר שפעםזןר שםימעז, נינ
נענואחק. נעוחדזאם זײנצן זײ ביז

 «ז באםערפם, פריהצר חאב t« יײז
 זיר tvs חזכענם שםים, א אפגעבען ביים

 א פאר וואם דצרגיים, *אץ פאר םדיהער
דער פארטײ א םאר װאם און פדאנרצם

 נעקםטע די אין װעלען םיר
״גערעכשיג־ •  דעי פון נומערען םרעהליכע

די אױף אפשםעלען זיך סײם״ י באריכטען
גענעראל די וואם באשלוםען,

 זי; איחתן אױןפ אנגענוםען האט עסזעסוטידוע
 בא פאר א םאכען בלויז טיר דױלען דא צונגען,

 זײנען װאם באריכטען. די װעגען םערקונגע״
 צענטערם פאױטידענע פון געװארען אפנענעבעז

 וואם און יתיאן דער פון צושםאנד דעם וחתען
א ו ר ב איז געטיטי ד-אם זי פארטשריט » ?  פון .צײם דער אץ הייםם עם חדשים, דרײ טע י

עקזע־ גענעראל דער פון םיטמג *ארמען דעם
_ דדינטיגען. ביז הוםױוס

 עפעס גרױם. אוםעםום איז פארטשריט דער
 אין םיהלען אנגעפאנגען זיך חאט לעבען נײ א

 איז אינםערנעשאנאל די וואו שםאדם, מודער
 אן אננעפיהרט זוערט איבעראל פארםראטען.

 איבע־ און ארגאניזאציאגס־ארגײם עלזדנישת?
 א װידער אנשםרענגוגגען געםאכט װערען ן־אל
 חורבן דעם פון ױניאנם די אויפצובױען מאל
 לעצםע די זײ אין חאנען קאםוניםטען די װאם

אננעםאכט. יאהר עםליכע
 די דערפרןןהענד באזונדערם זיעען עס אוז

 קאםדױסםישע די איז אוםעםום אז באריכטען,
 אין אדב און פארשװאונדען. װי בםעם םגפח

 צושםע־ זײער נאך זיך פיהלט ערטער םאנכע
 שםארק גיט םעהר אכער ער איז גײםם, רענדער

פיל דארפלז איהם םיט זין־ זאל מען m נענוג,
t רעכענען•

 באריכםען אלע פון שורה אונטערשםע די
 גרױסע, א אױס צוריק װאקםט עם אז איז,

 אינטעתעשאנאל ־ אײנפלוםרײכע שטארקע,
נײעם. בעםטע די איז דאם און ױניאן

חדשים, םאר נעקשםע די אין װעלעז םיר אוז
 א ה*מה באריכטען, די םון אוים עםיזעהט וױ

 אינטערנעשא־ דער אין ציים לעבעדיגע גאג*ן
 ניט םטרײק. גרויסער א זיך גרייט דס נעל.

 םאכער דךעם דער — יארק נװ אין כדויז
 םםרײקם אויך זיך נרײםען עס נאר םםרײק,

 אפ־ ניט װיל קאדנטרי די שטעדט. אנדערע איז
 הא־ םאנופעקםשורערם די יארק. נױ po שםעחן

 קאםונים־ די וחןן צײם, נוטע זײעד געהאם כען
 װניאנם, די חאעירם אח געכראכען חאמןן טען

 צײט, זייער האבען ארבײמער די וױלען איצם
 און מניאנס זײערע אויפבויען צוריק וױלען זײ

 זײערע אין באדינגוננען ױניאן אימפיחרען צוריק
 אן קלינגם באריכטען אלע אין און טרײדם.

 װעלכע צו קאםפען די אז םאז, אפטיםיםםישער
װערעז• געװאונען װעלען זיך גרײט טען’

באריכ• פרעהליכע װירקליך זײנען דאם
«נו•

 װײ־ קלױולאנד אין םאכער קלאוק די ׳אץ
 רוער האבען זײ אז אליין, נים זײנען זײ אז םען,
 שטײם אינטערנעשאנאל די העלםען. זײ זאל עם

 קליװלענ- די העלםען װעט און װאך דער אויף
קאמף. זײער געװינען םאכער קלאוק דער

 אדנוםענטען, אלע מיינע אויב נאד
 םהא־ םאר אגנענעבען דא חאב איד װאם

 אימר־ נענונ ניט אאץ זײנען םאס׳ן,
 םאי־ווי־םאי איהר זאאט דאן צײגענד,
 זײן וועם איהר איהם. פאר שטישען

 שטי־ געזעלשאםט, םיינער נוםער, א 1אי
 גע• זיד װעט איהר איהם. םאר םענדיג

 פראפעסארען, נרויסע צװי״יעז פ־נען
 שריםטשטע־ אינזשינערען, דאקטוירים,

 און כאא־מחגר פאעטען,-קינסםאער, אער,
 וועא־ םענשען, פײנע אנדערצ פארשידזנע

 וועאען זיי אז ערקאעהרט, האבען כע
טהאםאס. נאדםאז םאר שטיסען

 זעק־ דער אז וױסןןן, נעלאזט האט פארזיצענדער,
 אם־ איז קאנגרעם לייבאר םאן־אםעריקאן םטער

 אונבאשםיםטער אן אױ־ געדוארען געלײגט
 אםעריקאנער דער פץ פיהרער די דוייל צײט,

 םיט פארנדםען איצם זײנען בארועגוגנ ארבײטער
 ארגאניזאציימם גרויסען א צו צדגרייטדננען

סאוטה. דער אין קאםף
 ארוים־ האם גרין װאש ערקלערונכ, דער אין
 װערט איגעלעגענהײט, דער וועגען נענעבען
:פאלגענדע דאם געזאגט
 םאוםח דער אץ באװעגונג ארבייםער די
 מ פ,ץ אײנעם כדט פנים אל פנים זיך געפינש

 האבען ארבײטם־געבער זואש קאשפעז, ריזינשםע
 ארכאניזירםע די שטערען צו אונםערנןןנוםען

פליכט. זײער ערפילען צו ארבײטער
נע־ לײכאר m ״עדערײשאן אטעריקלן די

 קאנצענטרירעז צו גױפדנ פאר דעריבער פעם
 םיםלען איהרע אלע אדן ?^ערניע גאנצע איהר
 וועלכען פון קאםף, ניגאנטישען דעם אט פאר
 דער פון עקײםםענץ נאנצע די אפ הענגם עם

 אםע־ אין בארועגונג ארבײשער ארגאניזירםער
ריקא•

 אז זעהן, צו ערקלעתננ דער pc איז עם
 זיך האם לײבאר אײ פעדעריישאן אםעדיקאז די

 םים םאדטה דער אץ קאםף דעם צו געעןנדח
 װןך באנריםם וועט דאס ערנםם. גאנצען איהר

 אר־ אםעריקאנער דער p* פרײנד יעדען pפ רען
 רעכפדהןנקןןנ־ יעדען pc pא באװעמנ בײטער

 איז עם װעלכען נאר האם װאם םענשען, דען
 אין פאר קוםט עם װאם דעם, וועגען באגריף

םאוםה. דער
 פע־ אםעריקאן פאן דער פון קאגגרעם דער

 אנ־ אך געדארפט האט לײבאר אדר דעריישאן
 קיובא. תאװאגא, איר יאנואר טען6 דעם פאנגען

 ליי• אטעריקאן פאן דעם האלטען םיר הגם pא
 םיר חאלטעז וױכםיג, זעחר פאר קאנגרעם נאר

 םאוט דעד אין ארבײט ארגאגיזאציאנם ױ אכער
 םאםענם. איצטיגען דעם אין װיכטיגער פיל פאר

 אפגעשאצט ריטכינ האט p־u פרעזידענם pא
 װיכטיג וױ pa לאגע דער פון ערגםםקײט די
 ארכײגזער־ ארגאניזירטער דער םאר איז עם

 pa אריעצו*ו*רפען זיך אםעריקא םון שאפט
 njn pa ארבײטער די פץ קאםף נרויםען דעם

םאוטזז.
r אז זיכער, זײנען םיר און ia דער dHJP 

pa וועט סאוטח דער pc ע• אםעריקא[ דער* 
 pa װערען אגגעפיחרם לײבאר אזו דעריישאן

 איתם שטעלט גרין *רעזיחןגט זױ גײםט דעם
ווערען. געוואונע זיכער עד וועם פאר,
 אינםער־ דעד pa עקזעקוטיוזע גענעראל די

 םיםינג איצטיגען איחד אויף חאט נעשאנאל
 אגמל די חעל*ען ווענען pans די אויפגענומען

 נתי־ ־vra pa לײכאר אוו פעדעריישאן ריקען
 אונ־ sen זי װאם קאטף. ארגאגיזאציאנם םען

 גינםנדגע a pa סאוטח, דער pa םערנענוםען
 אעעלעגענ״ דעז־ װענען װעם רעקאםענדאציע

 larspntap דער צו װערען צוגעשםעלט חײט
pa .קלױודאנד pa ניט אתז גײ איז עם PT 

 pa חאגדלען מעט קאנװעגשאן די אז צדוײפעל,
 אלע םaח אינטעדנעשאנאל די װ נײםט, דעם
 זאלעז פדאנען. אזעלכע pa נעחאנדעלם מאל
 יתיאנם «דעדע אלע םים זיכער אזױ זיץ םיר
pa ,דעי סים זיכעד זײנען םיר וזי אסעריקא

כױםגליד ידדער
 האם ױניאן דײד p& צו דעלענ»טען

*ועלען צו רעכם א קאנװענשאן דער
 צו דלעעגאט א זײן

 אנערקע־ אן כבוד, א איז עם קאנרוענשאן. דער
 און דעלענאט. א םאר װערען צו געוועהלט נונג

 דניאז, דער אץ טעםיג איז אײנער אויכ
 צו בארעכםיגט פאר האלטען זיך ער םעג
 :םעהר נאך זאגען וועלען טיר כבוד. דעם

 הא־ דארף ױניאן דער pc םיטגליד יעדער
 בעםטע די פון איינער זיץ צו אםביציע די בען

 די בײ ױניאן. דער פון אנערקענטםשע די pא
 דוערםעל: א געדוען איז רוםלאנד אין קאזאקען

 אטא־ אן ױין םאל א נאך װעםט קאזאק, לײד
 צ־ועק דעם געוזאט האט װערטעל דאם אם סאן.־

 ער אז קאזאק, יעדען בײ אשביזריע די װעקען צו
 אץ העכסםער דער װערען צו שםרעבען זאל
גרעםםער. דער

 אויף קדק;עדיג ניט אז וױיםען, םיר אבער
 צו געשםרעבם האט קאזאק יעדער װאס דעם״

 רעבש א געהאט האט און אטאמא; אן װערען
 איי־ יעדער נים דאך איז אטאםאן, אן װערען צו

 די אויםער װארים געזוארען. עם זײ pc נער
אויך םען דארף אםאםאן אן װערען צו אםביציע

אםכי־ די ווערען. צו עס

 פאאט־ פאאיםישע א אז םיינען, סך א
 פאאם־ א װאט זעאבע דאם א־ז פאדי׳ע
 צו נים איז עם — קאר א םיז םאדפת
 ארײנצתעהן נאר איהר, אױוי שטעהן

אינעװעניג. איהר דורן
 דארםען װאס תאנדידאטעז, די פאר

 שטאנדפונקם אזא איז ותרזז, נעותהאם
ר כאקװעם, נאנץ אפם מ  ווזח־ די םאר א
 איננאנצען שםאנדפונקם אזא טויג אער
ניט.  ס׳דאר סעםעני :פווזזענעד דז־ וױ

 אפשר האב איך נו, דזא־אעז. חשאלן
 עמער פארגאייך. שאענםעז א נעפשנם

 האי־ זיין. שוץיגים דאו קען האיאע: װי
 חוץ א איז, זייז, מוזזא פיד ער זאא אען,
tm נאד דפאות, דינע «אן n  n n n א 

 n׳P זואקער׳ז אױף בעת ס־«~ נרױסזר
 ער זדז נאר קײן זאנען. ;•ם עס רען

י נים. נראד  זאתז אסאא אפילו סעז ז
 זיך דאחי װאימד אבער װיץ. נ־טלו »

 סען im. באאײדינם, געפינ׳ח נים נאד
ם פאסם ער אז איהם, אײױ זאנם  צו :י
ר דער זײן א n גיי 1®י מי r. הא־ אין 

ד יא, אפ״י אױזאוד מ  נױ איז ניש א
ה פארשנתהט עס י«רפ. תז אז זי  ו
 T* יזאאט האאיווזדד, איז נעותז וואאם
װאקער׳ן. נענצז נעװען דאיטען *ייד
 סארדרי־ נים עם <r סיר ײיםיא נאר .

מז, דאך איר סוז ס׳מ, מ  תאמער m צו
mm אפשו׳ איז דאס ויזרען. נצװעהאט 
 צזצומבען, פדאסםיש ניט ז״ט מיין םון
ר יתן  שםיסען זאא ם׳ח אז םאדאאננ, יי
ײ «ס *ז וױיס, איד טהאפאם׳ז. פאר  זי
 *אאיםישע אזעלכע פאראן נאך נעז

צום מחצן זואס אםעריקא, איז חכםים
o םיט ׳פםים־קאםטען n ם אויא חשבון .ני

o שםים״ זייעד אווימװאװארפען r 
 *זצא־ םאר בלויז שנדםצן זיי אז זזײס^

ם ממדידאטען, «כ ײ װעלדע ני זײנען ז
אסאל נןװיגיז. ײיליז יײ ז* י׳10;

מ אח יייײז ק אמערי  םך * «*ר מוו
o n  t* ס ■אליטישצ םיז  חנד מכםי

p ימיםעכט t ם a ,גי  nwwnwnia 
n אמאא איז ײאוס״ r u tm j i .שםארין 

 נצקצנט אויד זיך חאם *זאםעריפא
 אײג־ דאס נןוחנן איז זי אז נאייםעז,

ד ג א י מ  am am ומאט, חך״ אױוי י
 אט גצװארצ). נעחעדט איז ימוסענם

 *ו־ויסװייש׳ס ,כיט «ון •דגוסענם יער
>PJ ן שםיטען״» ר אדמינעלצ איז' מ * 
 אייראיזר די pa ערםינדת^ קאנען ר

«ז ן וױל לזמדער »  שגדנ^ ד«ר סיס מ
אי־ אן אױסדריסען א*, ניט י״יססעז

a צו אמצחעדימיים *ז חרדײנוגנ,
ידאד־ a םים צוסדידצנחײס א ייםיי׳

 קארעספאנדענט אאנדאנש־ אונזער
 צוסערםאן וג .נערזכטינקײם״ ר7ד םאר

 רעני־ ארבייטער די ײאם זיד, װאונדערם
 נתי־ אזא נזדזאם האם מנאאנד איז תננ
 פא־ *ויםלענרישער חןר אין ערפאאנ סען

װע־ אזױ פאראויםינ האט זי און איםיפ די האבען
 מער דער אבער האבען, אלע ppat דארםען ציע

 גע־ ודערט צוגעיאסטעד םעהר דער פעהיגער,
װעהלט.

 עם אזױ. םאד אלע ניט איז דאם אםת,
 pa פעהיגסםעד דער נים אז םאל, א םרעפט

 דעםא- די געװעהלם. װעךם פאםיגםטער דער
 רעזול־ בעסםע די םאל אלע ניט גים קראטיע
 פאלק דאס אז םאל, a םרעפט עם טאטען.
 םאםיג־ דעם pa *עהמםטען דעם נים װעחיט

 אײנריידען בעםער קען זואם דעם, נאר םםען,
 און פעהינםטער דער איז ער אז פאלק, דעם
 געװעהלט ווערט עם אדער פאםיגםטער, דער

 כאנ־ צו זיך בעםעד םארשטעהט װאם אזעלכער,
 די pc אײנער איז דאם פאלק. צום פעמןן

 דעםאקרא־ די אבער דעםאקראפױן, פון חםתנות
 און חםרונות װי םעלות םעהר דאך חאט םיע

 איז עם װען םאלק, דאס װעחלט םײםטענם
 נעםערע די װעהלען, צו םרײ פולשטענדיג נאר
פעחינערע. די און

pa זאגען מיר װעלען דעם װענען טאקע אט 
:װערםעד סאר a פאלק דעם

דער פון םיטגליד יעדער אז אםת, איז עם

 קלאוקםאכער די
 נריי- קליװלאנד אין
גרײ־ זײ זיך. טען
יום־ א צו זץ־ טען
 א צו און טוב

 קאנװעג־ זץ — םוב ױם דער צוערשט םלחםח.
 די נאכדעם pa אינטערנעשאנאל דער po שאן

 בעסעדע פאר םאנזפעקפױאורערם די םיט םלחםח
 אר־ חעכערען א פאר pa ארבייסס־כאדינגוננען

בײםס־לו^
 *ראצענם חוגדערט זיינען םיר אױב נאר
 װע־ םאכער קלאוק קלײולענדער די א« זיכער,

 םון קאנווענשאן די — טוב ױם דעם חאבען לען
 pn ניט אבעד םיר קענען אעםערנעשאנאל, דער
 זײ זועלבער צו «מםז^ דער םים זימןד אזױ

וױ דעם ps •a חעננט דאם וױיל גרײםען!יך.
n E f t n t o M t e n a s a n n ^ s n a  n s s a e■  חאלטען. דך װעלען םאגופעקםשדרערם די

אץ םאכער קיאוק די m 4ױנ גלריכען םיר

י ר ד ע ד ענ ל װ לי  ק
ר ע כ « מ ק או ל  ק

ען ט ײ ר T נ i
 ערםאל־ איהחן םים לאנד איז נעײאונמז

 פאליטיפ. אויסערליכער דעד אין נען
 דערימר װעאען פארםײעז נעננערישע די

 מעק־ רעטזײ נעבען צו אויםטיידען איצם
 פאנאנדערצולא־ געלענענהיים די דאנאלד

o 1זז n פארלאכיענט איצםינען pk בא־ 
 דעדי• װעלען זיי װאהלעז. נײע שםיכתן

 א װענינםטענם דורכלאזען םוזען בער
 גזד װערען װאם רעפאדסען, די 1םי טייל

 פאר רענירוננ ארבײםער רn םיז פלאנם
ארבײםער. די

 רייחגן הענען מיר ײעלעז אלענםאלם
o ווענען n ארבײטעד דער סון ערםאלנ 

3 jn u n ער׳*ט הײם דער אין ויך בײ 
 עננלישער דער וױיל שפעטער, אביםעל

 װאך די עלשט זיך האם אארלאםענט
נמעפענט.

 זיי ניט pa איהר ניט
 װעלט. די און אונז אויםלײזען װעלען

זײ ניט און ניט׳איהר
װעלט דער אױף םרײד נעבעגשטע די ברענגען װעלען

 זײן, בעלײטערטע אױםלײזער די מוזען עם
 — ערד זמדינער דער אױף טדיט ג?לײטעדם? םיט
 וו?לם, די pa אונז שארבלוםיגט האם איזזר נאר

? װ?לט א בױען הענט גלוטיגע םיט םען קען צי

p וועלען צו ר?כם א חאם ױניאן t דעלענאט א 
 קאנווענשאן די אנ?ר קאנװענשאן, דער צו
 צו צוועק דעם פאר צװױפנ?רופען ניט רםpװ

 צװיי־ דעם אדער npr'a נ?לעגענחיים די געממ
 קאנווענ־ א ככחי• ביםעל א קריגען צו פהמ
 דער P® *ײעקעז די פאר גײריפעז װ?רם שאן

 פאר• צו איהר מאכען, צו בעםער איחר ױניאן,
 nnptf א פאר מאכען צו איחר pa ששארקען

 םיטנליחזר די פאר אעםםרדםעגט װירקזאםען
 לייכ* א און בעםערעז a זײ פאר אױםצוקעםפען

דערי• דארפ?ן סיםנ^?ר די ל?ממ• טערען

̂ naiptsa זײגען םיר :װײם איך
pa ניםא. נאך איז פרײד די 
bu איץ pt אויפגעחן וועם pa פארגעהן 
שעח• ptp'קוםען ס׳װעם ביז
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ע ל א אנ י צי א רנ ע & ר נ ע ם ײ ב ר © א ײע נ
 מען ה*ט צוריק װאכען ■*ר * פיט

 אינ־ ?*פוגיסםישען פון אױסגעשל^סען
 גרינדער זײנע םון אײנעם טערגאצי^נאא

 (צוזא־ ר*י פיהדער, אאנגיאהריגען און
 אויסגעארבײט ער ה*ט אעגילען מיט פען
 דער וועגען ק^מאיגטעח pc טעזיסען די

אאער  נױ ילעצטען אינ׳ם פדאגע). ק^גי
 פון ארגאן שטראם*, דעם ״קעבען ערמ

 *■*זיציע ^פוניסטישער ועכטער דער
 ^■געדרוסט ר#י האט דײטשאצגד, אין
 צעפאאוגגס־יראוצעם װענען ארטיסעא »;
pp פון באוועגונג, ?#פוניסטישער דער 

 אױסצױ גרעסערע ברענגען כױר װעאכען
נען:

שוײבט: ר$י
 *■־ אפיציעאען אױפ׳ן געקוקט נישט
 באדויערענסזוער־ * דאך עס איז םיכױזם,

 אז םאקט, באאופרוהמענדער און טער
 ?אםוגיסטישער דער פון אײנםאוס דער

 יעדען אין קאענער פאסטי׳פ װערט פארטײ
 נראאע־ די אז לאגד, ?אניטא^יסטישעז

 נעװאונען נישט װערען םאסען טארישע
קאכיוניזם. םאר׳ן

 תאמוניסטײ די נעהט דייטשאאנד אץ
 א אין מפאה״ צו ם«אה םון ■ארטײ שע
 סא־ ױגיאנס, םרײד די אין װאהאעז רײ

 האבען שטאט־ראטען אח *■עראטױוען
 דער מפאות. געאיטצן שאםוניסטעז דײ

 געאוני ׳נישט איז ■ארטײ קאפודסטישער
 פון וױךערשטאנד * ארגאניזירען צו גען
 קאענסטער 4חןו אין .אםיאו פא׳סען, די

 שטײ דער אויןי אטאקעס די געגען םאס,
 עאע״ בעסטע די ארבײטסאאזע. פאר צע

 דער פון אױסנעשאאסען ווערען םענטען
 גע־ זײט צוױיטער דער pם און ■ארטײ,

 צואיב מיטגאידער םיא אװעס אאײן חצן
 די זיי עסעאט עס ױיא1 אדער פעסינױזם,

 דע״ איז סיטגאידער צאא די מאקטײן.
נעװאחנז. אייננעשרופיעז ריבער

 ■אוצאיננ מען האט• פראגקרײך אין
 האט דאס אח וואהא״טאסטי^ די געביטען

 פאראאםעגט־ די בײ מפאה א געבראכט
וואהיעז.

 םישע0<#מוני די מאכט ענגאאנד אין '
 אײגדרוק. ״ דעחפיטערענדעז א באווענוגג

 1926 יאהד פון סטרײס גענעראא גאכ׳ן
 גע• מוין •ארםײ קאמוניסטישע די חאט
 מיטנאיחנר. טויזענד 10 צו סרוב חאט

 דריי וױ םעהר, נישט זי פארםאנט איצט
 אעצטע די פת רעזואטאט דער םױזענד.
 חאמוניסםײ די וױיט וױ װײזט, וואחאען

w האבען צו חנרםח נאר איז פארטײ 
 אר־ דער אוי\י אײנפאוס ש׳איז וועאכצז »

כײטער־באוועגומ.
גע־ אמאא איז טשעכאסאאוואמיע איז

 יאר־ קאמוניסטישע שטארקסםע די ומז
 די םון אסציעס ■אאיטישע אאע םײ.

 נעעגדיגט זיך האבעז יאהר נאד אעצטע
 יאר־ די בעת דורכםאא. מיאוס׳ן א םיט
 דעםאנםטראציעס, צו נערוםען האט טײ

 א געשטעאט רוןי איחר אויוי זיך האבען
 אאײן האט זי און מענ׳פען, הונדערם ■אר

 ארויםטחנ״ דער םון רעזינגיחגן געמוזמ
טוננ.

 םיטגאײ צאהא דער pם םאאען דאס
 באריכט אויט׳ן קאםאסטראםאא. אי? חנר
 אין סאמאינטערן םון קאגגחגס time פון

 דעםאאט •ארטײ די האט ,1928 יאחר
 מיטגאידער. טויזענד 150 נעהאט נאד

 עקזעקױ דער פון •אעגום אעצטעז אױפ׳ן
 זר חיממינען דעט קאםאיגטזןח פון םיװ
 אז נעסאארען, ■יאטניצ?י עוין האט םער

 ביז געםאאען איז םיםנאידער צאחא די
 איז אםתץ דער אין אבער מויזצנד, 82
 חאט •ארםײ n ערגער. םיא לאנצ די

 מים- םױזענד 30 וױ םעחר, גיעם איצט
נאידע-
 אאע אין םיר זצחען ביאד זןחנאיך אן

תר זעהר איז עס פארטיחנן. אנחנחנ  מו
 צושמוגד פאקטישצן דעם אימנרצוגעמח

 דאחי דא פארטײעז. אום^צגאאע די אין |
n ך זיק אאנצ צחמנר. נן

ם זזױמנר חנר *ח  םא• די עזגצת ^
 בארנ״ •ארםייען ציאא־רעםא?ראטימע

 זיך האט יאחרען לעצמע די פאר ארױף.
םאתרצסערט.' אײנפ^וס ױחנר

\ 0 0 0
 ויעצן צזריפ צײט וחמנזיp א םים

 םרײד־ צודי פארגעקוםעז פראנפרייך אק
?אנוחמטאנם. יתיאן

W אפנעחאאטעז חאמנז עס  n r n• 
 םרײד די פה פארבאנד דאר אי וחנגטאנס

ם פיג אימ־ אתטערץ זיד מ

ד. .8 פון

 אנגעיפאאסען איז װאס םצרכאגד, טי׳פעד
■ראםאיגטערן. אילם
 פראנצויזי^ע די אין ^•אאטונג די
 מיט םאמעקומען איז ױניאגס טרײד
ע או  רעזואטאט דער און ,pnw יאחר 10 מ
 ב״חנ חאבען חײנט נאך אז איז, דערםון

 םאר װי מיטגאידער װײניגער םארבאנדען
עואאטוננ. דער

 סאציאאי׳ס• דער חאט באריכט, אויט׳ן
 צאהאענדע טױזענד 635 פאדבאנד טי׳פער

 שאמױ דער האט עס װיםיא םיטגאידער.
 צו ׳טװער איז דעם װעגען — ניסטי^ער

 םאר״ אנגעגעבען זוערען עס וױיא װיסען,
 םא?־ אז רעכענט, מען ציםערעז. ^ידענע

 מיאיאן פעדטעא א בערך ער חאט טימ
מיטגאידער.

 האט םארבאנד סאציאאיסטישער דער
 רײן־ מיט בא^עםטיגט הויפטזעכאיך זיך

 קאכיוגיס־ דער ;םראגען •ראםעסיאגעאע
טער  •אאיטישע םיט חויפטזעכאיך — ט̂י

 קארסען. פארטײאיש״פראקציאנעאע און
 ארויסגעטלא־ איז קאנװענשאן דער אויף
 פאר־ די םון אפאזיציע געשאאסענע א טען

 און פראקציעס קאטוניסטישע שידענע
 אטאקירט האט פעחרחײט די ריכטוננען.

 םינ־ די םאר?עהרט, און, מיגדערהײט די
 קא־ די אז געקאאגט, זיך האט דערהײט

 די דערשטיהט נארטײ מוגיסטישע
 •ראםעסיא־ דער םון זעאבסטשטעגדיגקײט

 קײן נישט דעראאזט און באװעגוגנ נעאער
 ■ראפעסיאנאאע די אין סײנומ־םרײהײט

פאראײנען.
קאנװענ־ סאציאאיסטישער דער אויף

 אויסצודרײ םארשאאג םאר׳ן זײנען שאן
w פרא־ דער םון אנםיהרונג דעד צוטרוי 

 נעװא־ אפגעגעבען באװעגונג פעסיאגאאער
 ;שטיםען 55 געגעז שטימען 4667 רען
איגעהאאטענע. געווען זײנען שטימען 26

קאנװענ־ קאטוניםטישער דער אויף
 שטאר־ םיא געװעז אפאזיציע די איז שאן
 דעם ?ענטעניש צו נעהמען םאר קער.

 געװארען איגעגעבעז זײנען באריכט
.200 — מגען שטיפען, 1500

♦ * V*
 בעראינער םון ןמעאדוננ * דער . אויט

 ארויםגעטרא־ טענ די איז ״םארווערטס״
 ?אםוניסטישער דײטשער דער פון טען

 און מיטגאיד אאנג־יאחריגער יארטײ״דער
 אײפ־ אין •ארטיײארגאז פון דא?טאר1ח

 — צײטונג״ ארבײטער ^זאקסישע צינ
n. אין ארײגגעטראטען גאײר איז ער 
•ארטײ. סאציאא-דעםא?ראטישער דער

tv PK ערקאעהרוגג עםענטאיכער 
 ?אמוניסטישער דער אין אז ער, שרײבט
 טעארע־ :פארבאיבען כאויז אי? •ארטײ

 ?ארופציע, אומםרוכטבארהײט טישע
 כאראקטעראא• און ■חדגות ?נעכטשאםט,

 אײ־ אזעאכע מיט מענשען נאר זיגקײט.
 םיח־ זײן צו ראוי איצט זײנען גענשאסטען

באװעגוגג. קאםוניסטישער דער אין רער
* * 0

 דך האט צוריק צײט הורצער א מיט
 דער םון צוזאטענםאחר דער םארענדיגט

 שאציאא־דעמאקראטישער עסטרײכישער
■ארטײ.
 איז דאס ~ םאשיזם מיט׳ן קאםןי דער

 עס װעאכען ארום צענטער, דער געװען
דעבאטען. די געדרעהט זיך האבען

 אויף געהומען זײגען דעאעגאטען 500
 -רעפרע־ האבען זײ צוזאמענםאהר. דעם

 ארגאניזירטע טויזענד 730 זענטירט
 ?אײן, אזא םאר פארטײ־םיטגאידער.

 הא־ א דאס איז םאאק, *מיאיאניג6 קוים
ציםער. אאסאאע
 באהאנדעאט האט האנגרעס דער

 װי םראגעז, אקטועאע האנקרעטע רײה א
 פארטײען בירגעראיכע די םון פאענער די
 װײ־ דער האנסטיטוציע, די ענדערען צו

 אגראר• םאשיזם, געגען קאםף טערדיגער
װ. ». j> רעפארם
 געשטאעט זיך האט ?אנגרעס דער

 גישט אופן באין — שטאנדפונקט אוים׳ן
 קאנסטיטוציע- אזא אויף זײן צו מסכים

 ברענגען שאדען האן װעאכע ענדערונג,
 סאציאא־ די אהן ארבײטערשאםט. דער

 קײן נישטא איז שטימען דעמאקראטישע
 אין שטיםען דריטעא צװײ םון מערהײט

 דורכ־ נישט אאזא מען גאן םאראאמענט,
 קאנסטיטוציע־ שום קײן אענצא םיהרען

 סאציאא־ דער םון װיאען געגען ענדערונגען
 ״הײכד די םראקציע. דעפאקראטישער

 םאוכה » צו שטופען דעריבער װער״!ועט
 דאס, םאראויסזעהענדיג איבערקעהרעניש.

 זיך באשאאסען צוזאמענםאהר דער האט
 דרא- שום קײן םאר אםצושרעקען נישט

רגיע גאנצען דער םיט נאר הונגען,  ע̂נ
 שוץ״ דעם אױסבױען װײטער נעהטעז זיך

 פארטײ־ םיזיש־געזונטער יעדער בונה
 דאס שוץ־בונד. איז ארײנטרעטען מוז חבר
אםשנעא־ װי װערען דורכנעפיהרט זאא

סטען. ׳
 םענ־ זײן שעםט םאשיזם דער װי אזוי

דארוי, אין הויפטזעכאיך שעךםאטעריאא

ו ע ג ם נ י ר
 ראדיקאלער שטארקםםער jim נרעסטער דער »ן

46ײעי דער אוין* vrrm *רכײטער איד״יער

ס נ א מ ר ו  $2,500,00000 — א
 83,000— מיטנליחןר

740 — כרענטשעס

n ריננ רב wקול־ ד*־ »<ו ײנג ייג חד 
w *«1 «י n ײידי• י*־ 
jiuwa •רג״י«ר יוו

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א ו ז רי ר אי ג ר ח ע נ צי ײג ״ א די  אי
ר ע , ש ען ד ר ם פ א ח ס א ם אן װ ע נ ע ע • אי ר # ט #ני  ס

o r מו «ײנע ®פר ם ס ם א ם אנ ר. ס ע ד לי טנ טי

ro is «ן עיטער ײז •רימגענוטעז מערעז מנםבערם
»י*חר.

I m •יײו T* 00«לי ,t»«< «»ן <ים נ«־ וי״■ •ײר יייג

*V אראווןTHE WORKMEN’S CIRCLE
ITS BAST II04DV4T, J ill TOI.RT.
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m .D yn צוז*םענם«חר n  tW ?W 3 
 ען8*ווי ■ארטײ״ארכייט די פארמטוורקען

 ם«ו«י»<־רענת»מר*טיע די טויערים. די
 טיט ■ויערים די «ו הומען אי*ט װעט
 די אויישען םארטילען — לאזוגג דעם

 און לאנד־אדבייטער קינדער, וויעדטע
 ערר שטחים נרויסע די ■ויערים ארימע

 ערד־ םצוכח׳שען דעם אוז #רי«ים די פון
 ם<<*י#ל־דעמ«־ עסטרײכי׳טע די נאזיץ.

 ׳פטיצען אויר דעם אחוץ װעט קראטיע
ננ־טעגלי־ די ם»ר קאמף פויערעען דעם  ̂ט

̂וצץ און vr#» װי בארערםעגי׳עען, כע  ה
װ. א. א. •ויערים ארימע די ם»ר

 םאציאל־חן- עסטר״כישעד דעד װעט
 אויך מאביאיזירעז צו געליננעז מאקראטיע

 רױ־ דער *רום פױערים מאסען נרויםע
 ם*י דער נאר גישט איז דאן םארן, טער
 זןס נאר םארלױרעז, עםטרייך אין שיזם
 װ<מ כוח, שום קײז זיין ני׳פט דאן װעט
 אין ««רטײ דער ׳פטערען סענען זאל

1 א»נד. איז מאכט דער צו מארש *יהר
 דע• די האבען אינטערעם נרוים טימ

 עם װאס רעדע, די אױםנעהערט צענאטען
 שוץ• םון םיהרער דער געהאאטעז האט
 נעי ה*ט װעאכער דײטש, ױאױם בונד,

זאנט:
 שוץ־בונד דער איז װאכען אעצטע די

 היימװער• די אויםנעװאקםען. נעװאאדינ
 נע- װעאען זיי «ז נענאױבט, ה<ובען אײט
 *בער אונז.' אינער אויבערהאנט די פען

 הא־ אאײן זיי אז זיך, האט אױםנעאאזט
 שוץ־ אונזער אז דערצו, רערםיהרט נען

 קאמפ• און שטארהער געװארען איז בונד
 ־ צו־ זײנען חדשים אעצטע די אוםטינער.

 • נייע טויזענדער און טויזענדעי נעזוםען
פיטנאידער.

הא־ װעאכע םיטגאידער, טויזענדער די
 שוץ־ אין ארײננעשםראםט אעצטענס נען

 םאר• אין אוים םריהער םען ביאדעט בונה
 איז עס שטארפ װי ב. סאאם םון םאציעם

 ב»; םיטנאידער, נײע פון שטראם דער
 ערטער םיא אין אז םאקט, דער װייזט

 קאאס 1םי פארסאציעם די איצט צעהאען
 א. קאאס םון װי םיטגאידער מעהר ב.

 ׳!זוץ־נונד איז זיו רײםען «אט און ױננ
 איז ■ראאעטאריאט נאנצער דער ארײן.

 װידער־ םוז נייםט מיט׳ן דורכנעדרוגנען
שטאנד.
באװי־ אנב, האט, ה«»;נ,־עם דער

 ואר־ םאצי#א־דעס«פראטישע די אז זען,
 אײנער נעשאאסען. און אײנינ איז טיי
 פארטיי־םיהרער אנגעזעהענםטע די םון

«ײ• םיר :אונטערגעשטראכעז עס האט
 אײנינ אזוי נעווען גיט סיינםאא נאך נעז
 פארשאא־ די האבען חנריבער איצט. װי
 מייגונג־םארשידע:־ שום ק״ן כמעט גען

 ה*בען אאע ארויםנערוםען. ניט הייטען
 «אר• דער םון טאקטיפ די אז אנערקענט,

ריכםינע. א איז טיי
 םיינוננ־פאר׳טיחננהייט אייכטע א
 ווענעז םארשאאנ דער ארוישנערוםעז האט

 װאא־ארדינצ־ די ענדערען צו זיין טסכים
 םון נאמען אין האט באוער אטא ציע.

 פרא־ א םארנעאײגט קאםיטעט צענטראא
 װצהא־ םון םיםטעם די אפצושאםען עקט

 װע־ אייננעםיהרט זאא עם און א«כטעם,
 יע־ װאהא־הרײזען. איין־מאנדאטיגע 11’י

 אזױ מאנדאם. 1אײ ניט װאהא־קרייז דער
 טינדער־ די װערט םיםטעם דער כיי װי

 נאזיײ־ עואח די זאא בא׳עואה׳ט, הײט
 רי צונױםרעכענען דורך װערען טינט

שטימען. רעשטאעך
 די וועאען סיםטעם, רער דאנס א

 1אי געװינען סך א םאציאא־רעם^קראטען
 די אין םאראירען און שטעט גרויםע די

וואחא־סרייזען. דארםישע
 נעשאאםען האט קאגנרעס דעם

ר פארטיי, דער פון טשערםאן דער  ת
 צװי־ זײץ, סארא בירנערמייסטער זוינער

 שאום* «»ן *ין ער מ#ט אנדערעם שען
:נעזאנט חגדע

ווע* עסטרייך אין איצט רעדט מעז
 האנט שטארהער א .װעגעז פוטשען, נעז
 !נ׳נאויב, מאוכה־איממעהרעניש. און
 אנ*• אין םרײנד אונזערע קענען םיר »ז

 דער װײא בארוהינען. אענדער דערע
 וועגען עםטרײך אין האעחרט װאס םענש,

 בירגער* אןן מאוכה־איבערפקהרעניש «
 צו ד«חי פון בירנעד־פרינ א — סרינ

 דעי — שטאט *ו שםןום םוז און רארוי
 םוז אגדערער יעדער װײא משוגע. איז

מז אז וױםען, א מ א ן.  נירנןוײפריג אי
 באזיגטע. און זינער פיין זײן נישט הען

 *ריטין׳ »ן בלײמן פאנען באוי( ם׳וועט
 חויםען s אויף זיצען באייבט ײאם

 עםט־ װײא זיגער. «יך רופם און חורבות
אונ* גישט און איטאציע נישט אי« רייך

JFm
 אי) ^פרײגר .אונזעחנ דוונקען םיר

u זייערע פאר אויםאאנד rm ju ib 'D־* 
 י־צח«ד1זײערע.חיא פ»ר און קאעתרונגען

 4פ*רזיכ«נחנ ויי קע»ן םיר נעז•
מן צצח »ן זיד וועאען סיי ע ג ■ iM MftAksOSOlki1 דאזינעו

-

י י . » >

ע מ ג ײ ס » י פ כ » י

 העד ו8יוני נײע די פוו ערעפענוננ ןפעיעלע
סלאוק«פערײפ»רס ג ממאל פװ הװןןטערס

| « « « 4

ף אפרײטןורס קאאוס די ,2 א«ן?אא  י
 װ«וך פאריגע חןוט י*רק, נױ אין :י^נ

 אין הײם ייניאן נייע איחר אויפנעםענט
 60 מ*ר.פעט, האאוס םוז צענםער סאםע
 אדםי־ ױניאן רי םטריט. טע35 ותםט

 דער םאר נעטאז ד#ם ה<נט ניסםראציע
 די םיטנאידער. די םון באיןװעםאיכסייט

חײם ױני<<| די »ז געװ<«אט, ה«ם ױני^ן

 נאהענטיוייט דער אין נעפינען זיר זאא
 יאאעז םיטנאידעד די כדי שעפער, די םון

 דעם צו צוקוםען אייכם און אםט קענען
אפיס. ױניאז

 נאװעם־ צװייטען דעם שבת מ^מעז,
 היים יוניאן נײער דער אין װעט בער,

 פארקוםען אזיינער 4 און 12 צוױ׳עען
וועאכען צו הב-ת, חנוכת אפיציעאער דער

ם ^ו ס עינ אן ם«כער ר ױני
!אױפמעדקזאם י., װ. נ. ל. א. ,20 לאקאל

 דער צו רעאענאטען אאם געײארען נאםינירט זיינעז מעמבערס םאאנענדע
:האנװענשאן הוםענרער

גינגאלד דוד  אלינסקע םאר
 פאלינםקי םאיר
 קעםלער דזשא
פאםטערנאק דזשא

 תלײן י־שראל
לעװים ג.

 ראפאפארט םארים
פארםא,ז אלעקם

 פרידםאן םעם
 םייםען דוד
 ליװײ איזי

 דאגלין םיליפ
םאראף סעם ראבינסאן םײטאן

די םאר ערשײנען מווען אױבענדערםאנטע אאע

s אכדזשעסשאו און עלעסמו a w, פױ, שכת 
אזײגער 9 נאודעםכעד, םען2 ועם

נא£ טע16 װעסט 3 יאקאי, פץ אסים אץ
 ארױםנע־ :ים נעמען זײערע װעאעז ערשיינען, ניט ײעאען װעאכע די
באאאט. אוים׳ן װערעז שםעאט

 געגעז אבחשעקשאנם װעלכע אירגענד האכען װאם םעםבערם
 אריינצוברענ־ נעבעטען זײנען דעלעגאטען נאםינירטע די פון װעלכען

ט שריםטליר אבדזשעקשאנס זײערע גען  אזײ־ 9 כיז װי שפעטער ני
 דער פאר ערשיינען און ױניאן דער פון אפים אין פריה, שבת נעד

קאטיטע•
 קאמיטע אבדזשעקשאן און עלעקשאן
.20 לאקאל ױניאן מאכער רײנקאוט

םעסרעטאר. מלײן, ישראל םשערםאז. װײנבאהם, חשאו

i> w ן D דרעס « m
;אױפמערקזאם װ. ג. ל. א. ^5 לאקאל

 דעם *בת םיםען װעט 35 לאקאל פון קצםיםע אבדז^ע*ק«אן און עלעקשלן די
ה, דער סון אפיס דעם אין םארגענס, אוחר 10 נאװעםבער, םען2  איסמ 237 יזגין

 נאםינירטע ד געגען אבדזאזעקשאנס אויסחערען און אוי$גיגחםזגז פאר סטריט, םע14
ײנען װעלכע קאגדידאפזען,  סאר־ פאר םיטינג לע*םען בײם געוו*ר?ז גאםינירש ז

 און אבדזשעקשאן דער פאר ער«ײנען דארוען װעלכע צלע, די אמםען. *ידעגע
 זײנען פנדזשעקשאנס. סצנען צו חאבען װעלכע ^4אי די און קאמיטע, עלעקשאז

אן זײערע חאבען צו חאבען צו זיך םיט אויוגעפאדערם בעבלעך ױני

:באארד עקזעקוטױו דער צו ארען
אחז1

ולײם

ײנען פאלגעגדע די ז
 אײזלער דזש.

בערקאװיטש א.

 ליפשיםץ א.

 לערנער מ.
 פײגסםאן י׳
שטײגבער; י.
 ביגעל ל.
 קאלבאס ?.
דובאװ ח.
 טרילינג ב.
 דארפסאז ח.
 ריעןפ ל.

o n. קאםץ
 לאעװ ם. *

 סייסעס ס.

 סםערמאן ס.
J װילק 
װאלמסאן ס.

• י * *• נאםינירט
ײן ס.  זעלי
 מאטעס י.
 צװיק י.

 חאלענדער
c. שערםאז 

שאסירא
יעליז ב•
 םש«זרלם ח.
 אנראםאװיטץ ס.
 סילװערמאז מ.
 ;*לדבערג מ.
 לצכגער ל.
 באקפל ס.
 בערנאדסקי׳י ג.
 «עכםער מ.

.  בארעגשםײן מ
פריעזער מ.

 הארװיטץ י.
 װיענעד ח.
 שאװעלסאן א.
 *לאקםאן ח.
 קאם״ז ם.

o n. סײדםאן 
 גריגבערג ם.
 גלצזער ם.
 1גאלד*םיי מ.

 מעלטצער דזש.
 אײזעגשטאדם ח.
t רודי א.
 לעװיגסאן א.
םארקום ם.
 גאםבערג ב.
 עםקאװיםץ א.
״סלוצקי זז.

rpפליים 
 םינגער
 מנאפער

גראס
 װאסילעװסקי

 גאטליעב
 לעוויז

 אנטםען
 • .װײסמאן

 לעוױנטאז
 רובין

 דוירסט
 ראםחשםײן
 ביגןולאײזען

 • סצסדאװ
 סיליסס

בראף
:קאנװענשאן דער צו געװארען נאםינירט זײנען םעםבערם םאלגענדע די

o n. ברעסלאװ 
ריען» ל.
 װײסמןא א.
 ר#םח^ין י.
 בעצפחלעל ל.
«םרויס ח.

 לעװינפפן
סײדעס ס.
^ ב. לי טרי
ק̂חן מ

לצעײ

 װצס«לזןװסקי
 גןלדאװסקי ם.

>  גצלד דז
 רוירםט ס.
 חאבעי ם.
 נוםפז י.
 װיעגער ח.
 ביעגעל ל.
 דפרפםצז ח.
קצרצלינסקי ם.

צרצגםקי ם׳י.
סאםלאװ א.
לאגנער ל.

o n. בערץנ*«יין 
 סילװערםפז ם.
ז א די ײ . 

ס ם. ײ ל • וי
װײזער ב.
^עכטער ם.
׳•ינוועלסצן א.

 םאר?וס ם.
 גצםבערג נ
 עזגכטער נ.
 גלאזער ם.
 ^טרויס ח.
סלוגקי ח.
 יעליז ב•
 גוזמפז ם.
 בר̂י ב.
p קאלבאם 
•ריעזעץ־ ס.

:ביזנעם־אייחשענטם פאר געװארען נאטינירט זײנען פאלגענדע די
 סםערםאן ס.
 .גצלדשטײן ם
 גצלדצײסקי ם.
גוזמצן ם.

o n. גןלד

עבערט א.
 ®רי.ל«גג ב.
 שםרויס ח.
קצחן י.
tvo ח. rty i

ןײנםטיין «.

 סלוצקי ח.
 »בר»ם«װיטץ ם.
 לעװין ח.
סצוקוס ם.

 *עכטער נ.
 לצװיגסצז

 קציצלינסקי ס.

גצםבערג ב.

̂ײגען דפרןי קצגדידצפ יעחגר  צו קוכמנז ניט וועלען וועלבע ךי ציי*. *ין ע
̂י בצלצ®. ן אויפ געוון *ו חנכט ?ײער •ארלירצן װעלען קפמיטע, ײ*עק*ןןובי י

̂םינירמ 1J2K י!! ?,',!0ײ ימםנעי® יוגזערע סאבען ווויומערקזפם אויד ײילען םיר  געוואמז, ווויסגעי׳אזען *ארזעחן v דורו ןײנען וחנלכט םעםבערס םאנכע ג
די און קןםיטע אבזיזשעק׳יאן און צלעק̂אן חןר צו יוצגיצז יזי
יוערען. צוגזליףצלפ װעלען םעםבצרס נפםינירטע

אן ש ק ע ל ן ע ן או א ש ס ע ש ח ב ע א ט מי א ת• ס א •35 ל

 העםאיכסט װערען פיטג^ידער ײוגיאז אילע
ײגנעל*דען.8

 גייער דער א״ן קופט ! אפלײטארס
 פיט זיר אינטערעסירט ה״םי ױגיאז
 קופט ?אפפס־ארגאניזאציע. אײער

קריטי- און קאפפלײנטס מאכען ׳דױס יעז
8 tŷ 'Pאייער טילו גיט 1יא ׳לעס 

װאזנש.

וױנט׳ פ»רן אפען ועיז ױניטי
 פראכטםױ די הויז, ױניטי אונזער
 ״א*:טעדנעש#נאל דער םון זומער־הײם

 םי־ װינטערדינען שאר׳ן אםען שוין איז
 אלע צו שעהן איז הויז ױניטי די ז#ז.

 באקװעפאיכ?ײטען די יאהר. םרן צײסען
 דאם און זופער, אין װי זעאבע די —

געװעהנאץ־־. װי בעסער נאך עסען

n־T O D ? D

י. מ. ג. ל. x 22 קאללא פון ערסמעמג ¥

 אין װעט פריה, אזײגער 9 אום נאװעםבער, טען2 דעם שבת, קוםענדען
די םיטען — םטריט טע25 איסט 130 אפיס, לאקאל אונזער

קאמיטע אבדזשעקשאן און עלעקשאן
 נאםינירם זײנען װעלכע פערזאנען פאלגענדע די עקזאםינירען צו

קאנװענשאן אינטערנעשאנאל דער צו דעלענאטען אלם נעװארען
ס. ביע:־, .1
איידא בערגער, .2
מאקס גוזמאן׳ .3
װידיאם גריגבערג, .4
 נעללא דאשאף, .5
ראוז ז^רפטאן .0
8.•פילי דיגערשםײן, .7
אײב דײנמז, .8
דזשולױס חאכמאן, .9

מארריק #חיץ,רחא .10
ראוז וזאלקאװיץ, .11
װיד װײדבערג, .12 דיי
מאקס קאהען, .13
ס#רא קעפלעז, .14
יעטצ קימעי, .15

בעני לײבצװיץ, •16
לואיס לעזױן, .17
םאקס םאסקאװיץ, .18
טשארלי םארגאליס, .19
נײטען מאיגאריס, .20
ד. #מארקאװיץ .21
ראוז מירסקי, .22
בעגי גודערלמאן, .23
 אייב סטאום, .24
מאקס סטאום, ?.5

אײב סםײן, .26
חערי סםריןסבערנ, .27
איזידאר - .28
סאגיע פארבער, .29
בעני פישער, .30

31. Bמארריס עקערע̂ר
 חערי ראטח, .32
a3. ,מארריס ראזען 
מייער דאזזט, .34
איזידאר ראזענפעלה .85
דזשא ראביגאװ, .36
 סײדי ר״ך, .37
אײדא רובין, ^8
םיני רוביגשטײן, ^9

§עני ׳«אוירא .40
דזשא אזנײדער, .41
מארריס עעלמאן, סס .42
בענדזשאמין שיילםאן, .43
דזשא א״ילמאן, .44

ון מעםבעיס אן׳ אונזער ו  אירגעגד געגען אבדזעעקשאגס חאבעז װעלכע ױגי
 אויפ־ זײנען קא:װעג*אן, דער צו דעלעכאטען אלס אויב^גדערמאנטע די *יז װעלנעז

 םען2 דעם jnzo חײגםיגען קאםיםע דער פ*ר פארגוברעגגען ■ערזעגליך עס געפאדערפ
אויס. לפקאל אונזזגר. אין נאװעםבער,
 עישײנעץ *ו אויפגעפאדעטר איז מעםנערם נאסינירםע די פזן אײנער יעדער

װעלנע קאםיטע. דער פאר  מעגליבז *לס זיך ב^זײםיגעז ער^יײנען, גים װעלען די,.
קאנדידאטען.

װ«\(\רוזא<. םארגאליכ, נ.
ל יוניאן דרעסמאכער א ן ל א 2 ל 2

ש. ן»*צזר«סיער. שפילםאן, ח

נמזעםכעו זפען דעם ד«נערשם»נ,
װעם — ארגײט דער נאך נלייך

ט אין נ ע ײ ר ל ב א ה
ווערען *לטען •ײפגעי

מיטעג מעמכער דזשענעראל א
רעזאלוציעם. קאנװענשאן דיסקוםיהען צו •• •

 םאדקומען װעלען דעלעגאטען פאר װאהלען
נאװעמבער. וטען4 דעם דאנערשטאג,

ן ו מ ת ם ר ע י י פ מ ס ן ו ו ו . ®
!אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א. 3 לאקאל

 אונזער בײ געװארען נאמינירם זײגען לאקאל אונזןןר פון מיםגלידער *אלגענדע
םי:ג םעםנער דזשעגעראל ן קאנװעגשאן דער צו דעלעאגאטען אלם םי ו  אינטער• דער ו

אל, אג ^ ײ און :  עלעקשאן און נקשאז3אבדזא דער ו#ר ערשײגען צו ערזוכם זייגזןז ז
 ,1929 גאװעמבער, םען2 דעם שבת מיםען זועם יועלבע ל׳8לא? אונזער פון קאםיםע

פלאר. טער7 סטריט, םע38 װעשם 109 — אפיס אוגזער אין וריח, אוחר 10
 באיאם. <עם אויף ארויף גי^ם װעלען ערשײנען, נים װעלען װעלמנ יעגיגע, די

ל. קאופם^ז״ .49 ח. צױםאן, .־33 א. זואלאך, .17r אמיסלאװסקי,
ח. קאר*, .50 ח. סאלצנערג, .34 ד. ווצנדער, .18 מ. באיצרסקי, .2
, .19 מ. בלאט, .8 ײן ט ^ ײ ג. ?וירצמאן, .51 א. סארקין, .35 פ. װ

מ. קואזגער, .52 ם. סולקעס, .36 מ. זאל, .20
מ. בלאט,

ם. בענדער, .4
 ח. זאלאװיץ, .21 ס. בערגער, .5

ב. טאלקאויי .22 ס. בערםאן, ת.
ר. םעםקין, .28 ק. בערקאװיצי, .7
מ. יצנצװיץ, .24® ברעדיגײדער, .8
ד. לצגדבערג, .126 ס. ג^לדשטיין, .9

ם. לובין, .26 ס. גילםעגנערג^ .10
ג. ליס, .27 א. גלצסבערג, .11
א. ;ל#סמאי, .12
מ. דאבקין, .13
י. דזשײקאבס, .14
.r חערםאן, .15

ן .28 קי ל״
ר. לי»?ין, .29
ד. םײגער« .30
ס. m םילער, .31

ס. גידעלםצן, .32 ר. חערצנערג, .16

37. pDiipp8o»» .ב. ער,1ק< .53 א
ם. ?יסגיס, .54 װ. סםערלינג, .38
ס. ?ל״נםאז, .55 ם. .39
ב. ראזעגבערג, .66 ם. עלקין, .40
$. רודגיצקי, .67 ב. יצלצק, •41
J2 ,פצרםצז . י ס. רוסעגאיי, .58 דז
43. 59 .v. ,ען .8 ר״
מ. רעמבאך, .60 ס. וײנבערג, .44
. *רידמצן, .45 י ז מ. שקורגיה, .61 ו
דזש. .62 מ. פרידםצן, .46
* מ. שערמאן, .03 א. קן^חען, .47
.8 קאחען, .48

c^w װעלכע אירגעגד חאבען װעלנע םיטגלידעד, יעניגע די p p rm p די געגען 
 אבדזשעקאזאן דער *ו ברעגגען נו זעלבע די ערזונם זײנען קצנדידאםען, ג^מיגירםע

 ,1929 גאװעמבער, םען2 חןם שבת, דעם ױי שועטזני נישם קאםיםע עלעק*אן »ון
״״ £ריח. דער אין אזײגער 10

גרוס, בײדערלינען מיט
& לאקאל באארד עקזעתוטיװ

רמ־פפ?. קי#ני^ ם. גז««*וי»טר. קױרצםאן, נ. פ«צר\זא\. קאופםאן, ל.
£ _ .3 נ. ז נ**לום יםיגעז8יוייגש «ן לוי ו איז :ציורו עקזעקו«'ײ דער »  ײ

jyg ן ו ז7 רןם ד*נער׳י«*ג י1*וי גצײ*רען געד-דער* װ*וזלןן רי ן 1989 ««ױ., מ
״rM־
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מױממז אדס חערט מארד מזמזסיװ חשענעראל
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)»1 ז״« ®ון נ׳ילרס
 דיגסט^נ אגגעפאגגען זץ• חאבען *אגאצ
שצינט*!* גאװערגאר חאטצצ אין בײםאג

 שצצדגגצר בעגדזשאטין •רעזידעגט
 גצשצגט גישט מראנקחײט זײן צוציב האט
 באטייציגצן צו ?יך אום אנװעזעלד ז״ז
pat חד עחטיגנ םארהאנדצוגגען. די» 

 אױט• האט װצצכצר דוביגססי, דחמט
 די גצפיחרט און מיטמנ דצם נעעםצנט

 ג*ר די איגפארטירט האט באראטוגגען,
 פיחצט שצצזימצר •רעזידענם אז ארד,

ציו w עס »ז איז בעסער שוין זיך  מג
 אפשר ג*ו ווצט שצעזיגגער ברודעו־ אם1

jpjpp םיטינגען. באאוד די נאזוכען 
 םאר־ ברמסצאװ׳ס וױיס־פרעזידענט אױןי

 » ft געווארען, באשצאסען איז ,שצאג
 ירע־ באזוכען זאצ קאםיטע פפעציעלע

שצעזיגגער. ?ידענט
 טײציגט1מ זץ־ האבען מיטיגג אינ׳ם

 מיט באארד, חנר םון גממבצרם אצ*
 װײכד«רעזידענטיז םון אױסנאחםע דצר

שימוגא. טח םרידפאז םאצי
 איז םיטינג חנם ®ון כאראסטער דצר

 די ארגאניזאציאנעצצר. ריין א געװען
 װייט־ יארהער נױ די פון נאריכטעז

 מאצ ערשטען צום זײנען ירעזידענטען
 דורמעדרוגגצן געוחנן יאהרען םיצע זײט
 אמאניזאציאגעצזור םח גײסס א םים

זיכצרחייט. און םעסטחײט
 אינטער״ די חאט אציין יארח נױ איז

 יאחר לעצטעז אין געוואונעז נעשאנאצ
 פעסט״ די כױםגצידער. טויזענד 20 ארום
 אמאניזאציאגעצע און סאצידידיט קייט,

 ארנא־ יארקער גױ דער םון זיכערקײט
 אפגע• אמסצאהרסטען זיך האט גיזאציע

 באריכט םינאנציעצען דעם אין שפיגעצט
 האט עס װאס באארד, דזשאינט דער פון

 וואנדער, וײיס־ירצדדענט אפגעגעבצן
 דער םון טרעזשורער סעקרעטאר דער
באארד. דזשאינט יארקער נױ

 דנט צײם סורצער דער פון סישך איז
 האט סטרײח נענעראא אעצטען דעם גאך

 דורך באארד דז^איגט יארקער נױ די
 635,000 ארײנגעדמעז אאקאאען *ידורע
 אײג־ און דײס אסעסיזענטס, שאר דאלאר
געלדער. צאחא

 איו באריכטען יאדקער נױ די םון
 אין יוניאז קלאוהמאכער די אז מאאהר,

 אוים־ װידער פואשטענדיג איז יארק וניו
 אױטארי״ אח מאכט איהר אין נעבױט

 גרויש און מטארק אזדי פוגסט איז ^עט
יוניאן. דער םון צײטען בעסטע די אין װי

 דער האט אײנםאום גוטען זעהר א
 קלאוק״ דער םון צױעטאגד נינסטיגער

 ארגטגיזטציאנס דעם אויח ױניאן םאכער
טינתסםריע. דרעס רער אין דרייװ

 װײס־טחנזי־ ®ון באריכט דעם -לױס
 יארקצר נױ דעם םאר האכמאז, דענט

 יאר־ נױ זײ האבען דעפארטפענט, דדעם •
 נע״ איצם ביז שויז דרעסםטבער הער

 זיײ אץיט און, םיטגאידער 3500 װאונען
w ,אינ־ דרעס רי װעט םארזיכערונגעז 

o דודך דוסטריצ n נענצראא סוםענדען 
װערעז. אתטניזירם פראשטעגדיג ססרײס
 ארגאנײ אממד־ע םון באריבםצז די

 טצע חאבען מאוגםרי דער אין זטציעס
 די קאמטכדכטראקטער. ט נעמראטנז

 טאױר עיקטגא, םון <ױיס־פרעױדענטעז
 חאבען ימנאדע און באסט^ז צ»נד,-םוז
 *וםטטרסיידאיכ־ דער ווצמז באריכטעט

 סוםענ־ דעם דועחננד סטרײיזם םון קײט
אינדוסטתע. דער p* סצזאן חןן

כאריכט בארמש״ס
םי־ אעצםצ! פזן׳ צײט דער וועחגנד

 עקזעקזםױו דדשענצחול דעך םון טיגג
 בארד יארקעד נױ די חאם חי״נם ביז בארד

 אץגעם 4םיטמגע צוױי אפגעחטצםעז
ױי פאנראב^ •אאעסטינער וועגען .  װצא״ א
 אונ־ צו באמ^אםנן חאט באארד די כען .

 םיט •אגראם־ארבסת דײ טערשםיצען
 מיםיננ צוג^מנר דער דאאאר. 5000
 אוםטטר־ דער װעגען גצחטנדעאט חאם

 קזםעגדע . n פטר סאסיטע טײוויטער
 חאט נאארד ױ און װטוזאצן, קאנװאגמאן
 קא־ אזםיטרםײאיאאג טן m בןףצאאסצן,

מ מ  צו־ עלעקמאז די תרכפיחחנן זאא ס
סאםממ. יתיאן ט סים זטטען

 דער וחנחנגד זזאם בטראא בתדער
 חאט אר וואו סציװלאנד, נאזוכט ציימ

oeim r נ »ון נינטט נוימיאר כדט מ נ  מ
 די •וןרסוץוס?} דובינסיוי •מזידענם

 ijn סון יובילע*ם ביים אמגאןרנן׳זןוגאל
ב«ר*י נדודער ױני». מליװיווט^ר-'

eyn אויר o o in v r u n ii v*» osnon 
 טליװמגד. r* אאנוחנגשאן דצר טטר

turn *pr מ»ס i כ»די n  print »א»נ 
לןר ■יגנאדגזדמנאי *rrmr ניו די

Mfn ־wo n

tp ,pv<»n »ני tm tpn pimp ׳pi imp• 
1* 70 <«j»ptר י«׳»ו npiiap? רןין

 OMTpj enss 1PJ inpn ױ;י*נס רי
pjn ty i  ipon .װעק* tie נרוחנר 

ס נ»ו»ן>'« מג » ז נ י י
tp ,ip jp tnn  nr m m ־ די* מיי  ייוי

p« ppn Nripv< ׳ די>n » j ע »י'נ ע
o ^ p v n tp  tnpn סיימכד *װ׳ניי »*n 

ױמ its חונ *יחר »ן <*ר o נא n
M1״V0U1PJ<

 tM נארירטעט, אױך opn נסרסוי
 דורג׳ן opn ױני^ מיטוקמאמר די
>n m v גייי 15,000 *ונעקראנען יסמר 

 יזניסו דר׳וססאכסר די סון םעסנ׳נרס
opn וי •סר *iwpn io peyp ײייו 

3,600 )PiriPnnr םעסכערם. נ״ע
מג ספ ט ע ס סרעדדענ קי׳ ס חבינ

כ• רי מ
 epop’npi opn חבינסקי נרוד?ר

 <po וװױי - ipiipj »יז np urn ,ipo ־opa אין נ»זוד זײן jpini יחר<יך8»ויס
 1זיי 1«װענ »ון סיסיגנ, ipo»p7 opn ייגס

o irv p t'ip n p סור m|< און קסנאחו PM 
.oopti >pro npn

 pnn■* תבינססי opn ipeopa סין
 יױ עםצינ? אין מאםען״טיט•:; p סירט
jp'j .אין םיםיננען pp*rapo> ת* איז 

p:«!-:3 אויפ׳ן jptipt נינםקי t סון npn 
nn«pa ri'oipptpp )pnpipcnn םיס׳ן 

ppiiv ו* n tpvr'jpnp' ׳epos. װעו 
 ppno:po i'-p ipotppi t'M>( רונינס?י

onpn np opn נ*ויז ipopnor:ap *עסילי 
fPoo'̂ ppTM pa סיס » ivpnpor װײ 

 I'M .p'*pr;prtp gp jpapn *ו אען
 נרי־ opn oa'npa אויםפיהרציכ^ זיין

v'ppto 'poa'an npnט3נעיו' ‘׳ nrnna 
 npopp• ז״ן iim orJppn'M װיטאג׳ס

 *np np^*jnc:po npn npc וױ<ינ?ײט
oj"n .pnrw'apj־i r־a'atn opn ,;po־ 

jpapn ,otnpnpn »po עויז נ״ר I'M 
p *ppnoapo מיםנצי־ 400 םיט ױגיסו 

npn, םיט tnnptipnpn pjpa«n און p 
 ״־n opn •poj'an םענעדזשער. ױגיאן

 poapnpo איז אויך rp ,o^npvnpn םער
 סענטיטענט נתיםע־ p pn איצס איז

ptp>p p nttc אוז npairsojpn .ױניאן 
 p״noo נרויםעי p jpnpo onpn איז עם

 שע־ ,n i*p נאױגנוגנען n װײצ וױצען,
npp זײנ?ז nnpt טויױעײכ

opn ,poran אויך opoa'npa ווע־
p אין »זוך3 וײן :ען .pp 'r וחמען און 
tpwptijpp n אױוי o״n:ptp«;p זײן n 
 np םעדערייש^ tpp'nPop npn פון
.np3<״

ר ע ק ר א ץ' ן נ ע ט כ י ר א ג
n נױ פאר  opoa'nwa ipapn pnrr 

p o rt am *tpnro"n 48̂ םאר ̂mpp. 
o a rm n re ” ti ײ  ppp> npc> נמםאא

6^ ojpn'tpnrTrnt םאר נרינבעת >p־ 
oannpnro ,91 תאצ 'n t ^ א  npo גיננ

oan און 30 צאקאצ 'tpnro«n חאל־ 
■jnp םאר >opn npa^ptt ,41 >ppp א•־ 

tpapapa א nnpt אינטעחגסאנםעז 
po ,onpo'>• n* סון או־יכם3 סםתיק n 

onpp און tp 'n ' enpro'ooopn, וועא־ 
opn pa יגרייכעז א נעםיהו־ט! nopp 

o'Doap^Ma n. מיס
opn Dpnporp m n atw a  p 

n 3 ארויםנעתפע! nםון ס3ארי
ט ענ ד עזי ר מ ־ ס ױי ר ו ע ד אנ ו ו

opoanpa opn npa^ptt ױענען n n 
>p>p אין n n נױ '.na .tp 'jt' nppnp 

 ציםעחזן, מיס נערעדט opn װאנדער
 IPDDpaow n't י׳אינעצם op וועצכע אין

na npn ■p סון װאוקם און t r i t '  n n•
 זינט אז ,opoa'npa opn וואנחמ■
ipoxp? o n סםױיק opn לאויד די? 

ip w  npaoo מז כ עגו ^נ  ov׳n סון א
 635,000 סון םוםע די אםעסםענטס און

opn ,np)pn װאם סוםע א איז n, •יונ 
opn jp« בעםטע איהרע אין 'in n p 

PoupimK.( ניס
poto n חרף ארייננעיןוסען איו 

ס־ ביירע :*סהצוננען napa^po די מ  א
oapoopw n*6pn io  n n  ^oapo 

ape n ױן n ס מ ח׳ ײ  ooapoopop וו
opn 310 רי ארייננעבראכס its poto 

np5pn oaptno. או־״נ־ איז דיום סאר 
mt^pn 180,000 (potppa שאר און 

onpaopo n גס־יססאײ a  nm  o$pa 
ראצאו־. tpoappirnM 165,000 איז

onni^pnp npap opn npnaam 'll,
 o'atopp* די optt ntatn n «וליב אח

iptp^panpa'o (papn |pe אאס t» 
jp>np» *non i און r a r  n  opn 

n n  pe na«on» npjpnrapa^ n n 
npa prav אלץ tra נום׳ח איק איז »t

ו # ט ס # נ
opnppa'M ipnnairpa pa יייז '« 

pip>nr»'j n n  jpapti oa'npa n n  iph 
pa ױ ipoo'atapp ין סײ« poppa( ײן 
 na*i'Mi 'n mi p'i> ,papp'p* אין סײ

ipapn npopnp pa ninoa prean't •נא 
po>po poa'n| ד ipoo'atspp ״ 1»י  1י

in 'Jnpa אין *pa ipap n  .ipoopa 
optt ,sen ױ tw” » ,on'otaan* ip'jo 

eptspa סיט .npapoopnn pp piptp 
ootnpa tpap 'n jpa«t ipapapn י ®ח  י

.o e s  }pps'atepp
*pi *pt ipapn optt ,nn 'tao 'o  pVa 
ppo'awpp n צאזס  pa tn'onpa,) זיי־ 

ipotppapnip n n 'ti jpa ו» n n איוס?ר 
nrtop oapn'tna*D''ti opn ,)papippa 

oaptpa זײן אין ,oa'npa
א ג א ק שי

n n  ipttpa pm oapopnpoa'M nnp? 
tt pe oa'npa״pa ^ ')p 'a  oan'tpna*B 

npn ׳-lP'at' nppapp'B
n ויאציס n  pa tp ,opoanpa opn 

 ,IP'av npapoopnn און ptp>p nppjpp'e׳
 <pop I'tts׳ ipapn ivoo'aiapp די װעצוע

iP3"t ,oapn pnp"t pp opnpa אי*ט
*atMttrnpa ipyapaa'M (poo'aiopp 

jpn. איו זכר ליין 1אפיצ t pa o*'M״ 
 oPpttpa oapo»p> ipapn ויי װען ויט*.
onpa>״p ip ,ציפלעט ipapn זײ ottopa 

oponptipa (paapnaapna אין DM>'npa 
 זײט npnap npn pa .over pnpnap פון

p>p jpapn ׳nppapp'B ׳pn optt ,ppa'f■ 
 IPOO'atapp, די tv אצאמסnpnna 3 כען

ptp>npa "t| זיר און pJrpaap ov'M• 
npn ip ipo .ױניאן npaptpnpa npn 

oa'pcrt ipr'oo'atopp pa jponpoo 
opn nnapa ויך paap׳n n  tp iPop>ts 

 np .a'opo ov'M pm ny |tM ױניאן
n ציפצעטם. ױניסן די |p״<oiv העצפם n 
iomp״optt ,i די ip onn'B tra p 1אי 
opnn־na>penp pm ,n''no״IP'av 'n .n 

noo p jpainpa opn״p אין opnn oa'na 
 רי pa aatoopa m נעװען t'M optt ,•mb׳

npn .tpoo'atopp םםרייק popa pm• 
 pn opn ,ppa*<' אצע pa ,ipnattpa סעצם

anppa jpa״pa o ׳ipapn ,ape זיך ap- 
ip'at' n גע׳עצאסען n  |p, םיט *o'tM n n 

npaJptt ,tpnnpa oo'atopp pa popa 
npa )tM tpaptt ntvo pa oappoya opn 

anp npn optt״on'M opn aa'n npo 
prop. אױסנעשל

pa oanpan n ביאציס׳ן pm אויס־ 
ipnpnpa onpnpa מיט׳ן -a'M ipoopna 

.onpo
ד אנ ל װ ל קי

opoa'naa opn naM>tr>p jpant 
npJna'np ofnptro oan'tna*D ''ii, אז 

 lpaato''npanpa p״noo pa'onpn די
jpapn ׳n'tt t^pop^pp p opnpa ptc■ 

aatp אצע י«י1א I'M npo"anM jpoa'r 
pnoDtna'M nn. די 'tp'3i5״"•pn o 

jpa 1׳* o n  o^nnann I'tcצם nopp jto 
jpa” t jim ׳Dcopp j'tB־npa״T ta .o 

 n I'ta'׳ oana צײט jp,at־'o'a די אויף
opn ip'at' n  'it aap> 'ttp • .o'tn 

pa'tpn n  jpapn ,jpa 'ttw ט ציי ד ח  מ
a׳o^pttva o וױסען jim jp'av p jib 

 ov'M .p'.vppapanp npo”anp jp םון
na jp'av ,n tp ,jnpt «t urn ,npap״o 

 t jpa'tn ,•iopp jpoonp jp-tv" זיר
jut tnpo׳ 'v  tv jp oapo"vpa j'tB •םי 

 *npa J'tB׳ jpapo צײט jp'av־o'a צע
onpaopo J r  at' jnptt tv jpavo'npa״

jp'av n n האמפיין npap opn אויר 
 aatpn'V p opnpa ontpapppa, די אויןי
npa׳tinn  tp ,i 't  onpoE^״ t'tJa י1אזי 

p jpapn optt ,o'opapPpa pa^ptp 
Ptp jpo''na אויי r'apo^pnnpa o n 

*npo jtM 0" 3np jim Jpo'app jpo'ttv 
 apa npopa- סך p vm dp tp ,ipppob׳

jpapatv די tit jponpnpa poapnpa 
op''noo jn''oo'tM.״an» די  r«  nPo 
 optto pjpap'opapno pvtptrppor די

 pnp"t jpapo optt ^a'opap^pa ■pb׳
anp po npo'oa"n״jim ot>a npo 

 jp^'tt ־,pt onpoenpa ,*n — םצ"׳*,
t r iv  P lit JPont jim jnpn O'a. 

jp^ptt «t ,*pit ׳— |P>Ptt JPtto j'te 
n חדך n  I'M p«noo >trtpapa p איג־ 

jm o o n די npantova prtpn תא־• 
pn»n>pnpon tv otm I 't r  ont די 

jyopttv jpam " t .npo«anp די •np 
np»"a אין ♦n  jpapt ,npapr n r ' t 

r» >3p jpp'Ja om anpa pyapa tv 
jp>pt npo” anp די tp ,tnpntrnpe 

prvs'ap *m .jpp״noo o'a tpJptt וײ

in »«*י«מי יי ru  nr w i « «
penn MmV* r p r « p p  r u m

ip»p n די p'P'ttoaB nr m u t i u 
sap 'at' p'apaapp ppap

it ;o די 'a  npap o e p v  fp'jv 
un 4 '«  envoi?* ו nnp װי ' tpa'P 

w'i">p»״n  pip ipo nr opn spn j 
noa״•pa onn'B '1 .jpaatB"npanpa p 

tta ittnpa-apPB jpa'tpn o n  ip  ipj 
 pa'OBPn « o'»pap>P3 ■Par optto די

jrvpap*pn« pp'anpap jta די apa* 
va'^oayop py סייטגג •npu'M onpn 

4MB o” anppa jim p ro י  yoartpa י
jib jpaannpa די •apa n  .npo” anp 

n  p p  mip jw n »  npnapTn'To ptr 
tm״mi pb די n r  ,jrr'Jiap די סיס *pa 

nn .jp’av •pn i«  jpiarpnp• voan 
ז ײיי ״ , י מ י מ— י ײ ח »  nvrpaap n• י

jyaaw"« pooap ז  •B'nv vm—nap< יי
optto 'n jvapa ivopnova ׳•pa • pb 

ptp>p npnap>tt'>p npn j'M jnataan 
«1 tnor opn jim ,v'noona'M ovnn 

jta aatvtao'tM n n  jpapa on'oopopna 
oorta'M npa'tpn n• די n  I'M npo''anp 

n n  .pn יײן», np^n״ opn םים oan 
j'M optt opn tp ,nnnpn jpt'vpaap די 

jpv't npapr optto pa'onn ׳•pa pis 
B"nopa ,jpaataanpa noo'apo jpn 

npa " t ניס .apr optto jyopa o n  jta 
via װי צאננ npapr prtpn n  j'M 

;jpaataanpa ap r optto jvn'oo'tpp 
oy 'it aap  ̂ 'ttp װזןךס pa onpnארנ״ם 

'tip jim t'n o  • o r  optto p npa 
aap< װי jnptt op אין •p r pa'tpn n 
—jpnator •v r  optto o” anppa npa 

npapr ptn jpfntלע»- po> •פסרנציי
jpv't optt ,jpoopa a p r optto jpa 

nnpava p פאר jp jim npo"anp n 
.p'noona'M n n  npa P'>aota

trip popnt n n  jta avpnnt n 
aata'ns npa'Joapap nn איז nap>iv>p 

'•npa o'Tia jta jp'av nn  npa vp 
aato. די *nap pm ap»> onpotoapp 

jpapn op'vpt'aaanp paMnpn'a n 
 pa o«t nn י1אוי o^porpa j'tr זיר

pn tv 0”npa jpj”t jim jp'av nn-> 
n  jpapa *iopp j'M irav n n  jpa 

•np oapnrpt'apanp n  .npapr optto 
jpaato'npanpB p״noo אצע jim בײט

k A t S i  A s  P S  s s A S t k S S l P A S M A  A A P k S i s ^ p S s  I S A M  P A S S■ onn'apa jnvtt נלײמױיםינ n n  pa 
rnooina'a onn jim ptp>p. םיט n n 

jp jvnn'a D''anp רי •nr'np nprna 
 np nn pm .na"na /pottpopp ,n*צע

 vm oa'npapoopnn די ipnitv פײם
j'opo nnpt j'narap paap npoopur 

 ׳•V'M זיר װעלען o'opap^pa n אױב
jim jp'arpp װעצען O'a׳ nn jpapaapa 

mMp j'M optt ,jpaanpnpo o'ap'av 
dim j«t P” ieo  Jpnpapa nn  nap?־ 

.T ^r'onpa
עז ג נ טו י רי א ב ר א ו פ ר נ ע  ד

אן ש ענ װ אנ ק
 *pp *pnpaprn די װי onapa נצײך

pa opn *riMpa tvoippt׳im p  ivop*t 
nאצטpa jprapttapp navotp n  Ip 

 ovprtn pvonpn די opn צאנד,11?צי
nnapa נצייו npttnpצjprapttapp p e 

ptropp ooapornapnp, צדע  anp'*0 מ
 app* די jpo'nattnv ntma pצp סיט

p5p jta 0” nan'naiv n n  tv jpraptt 
nצpapטpן opn poyapp n  .oopa jim 

jprapttapp p onptpa jn r .האצ op 
<pn jprapttapp npooanpr n n  vm 

o n  jpoupa-epn n .opor n n  I'M
תאצ, Dvnpo'rtM ■אנציס צען1*ו־אכספ

tan די optt jpraptupp ־ א^סצטעו  יי
npa .jvaatv't n די onn pttpnpn ת  י

a n  jpaartpa n opn jprapttapp n n 
pn opanprטעצ tan ,jpoa'tt אצע *n 

 ייי* jpapn jpapp אױך װעצען צענאטעז
jim aaia'tMtt np זיין םאצ »צע jyopttv. 

J'M vo'opp i n  jta jponpro n n 
*po n n  jim ipJna''np oan 'Jna*o”n 

tpopNp •tnna  j'M nponp. י  י
BV'oytr t'M po'opp oapomapnp 

j'M דריי nov p r p  : opo'oprapD־ 
»l>npj optt optt ,po'opp*oi3tM"nor 

tp די nצpapטעז “na p jpapn fp^pt 
B)p 'pottpepp nnm טיט טײם, a 

bid po'o p r ipr apon  p  ; jponpro 
na nrttna״na אצס B no iponpre 

j«vopp^pn םאצאממ ברידסר 6םי 
jponpro. אצם

ttpaap jpTjnt jyepapTpn t>p* * 
bq a n a s  106 nn  •vim jnpn׳"W 

oaprtapa onpn jta jpTptt jim ױעחמ 
h/n jprapttapp J'M. די gpn po'opp 

npoppo panpr p D"napaiv j 't r4"־pa 
4BPPPr?P4 f>* npa aat^por 

f ארימייאר׳ס  t'M oonpa 
jpnimpa onnp>PM Twpa npvaMa.

S ^ ^ s M S A I H s I l S S P H Iגטריכטנן וױיטצרע pn
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 זיך האט אװעגד ם־ײטאג פארעען
 ג. חןר םון זיצוגג רעצטע די משצאסען

jr װאיס איגםערגעמאנאצ, דעי סון ב 
im באסטאן. אין מװאחנן צדװעהילט

 דער עאעזימער, בעגדזישאםין ׳ברודער
 אינטעתצשאנאצ, דער סון *וצזיתנם

 ער״ אינגאג^נן ניט גאך איז ער אבוואהצ
 בא• זיר האם קיאנחהײט, זײן p• אאצט

 דער םון זיציונגען לעצטע די אין פיליגם
 ר«ם שעצבארען זײן םיט און באארד

 ױגיאך די צײזען נעהאילםען םאס און
ארגאניזווציע. אונזער םוץ פראבצעםען

 צד ער האט רעדע צענגערער א »יז
 יוניאן. חגר אין צושטאגד דעם נציחנרט

 זאגדער־ דעם אוי«י אננעװיזען זזאט וד
 ערםאצנ, אונגצויבציכען כטעט נירען,

 אעצ־ אינ׳ם געהאט האט ױניאן די ויאס
pre סא־ דעם צוציב דאר, אבער .יאחר 

 וואס חובות די און חויבן ®דסטישען
 איגטער־ דער איבערגעאאזען כעזזזא !ײ

 צױ םינאגציעצער דער איז מדשאנאצ,
 ניט פארצויםיג ױגיאז חןר pb שמגד

 א םארגעשצאגצז האט ער גזטער. אז•
 נע־ זאצעז װאס רעקאםעגד־אציעם, רייחע
 װי תאנווענשאן דעד צו ווערען סאכט

 װעחק פארשטארקט זאצ ױניאן די •צי
 איהר פיט אנגצהן קעגען זאצ זי נדי

 און סצאוק די ארנאנידחח צו ורבייט
תס צאנד. איבער׳ן מאכער י

אנט־ דאן תאט שצעזינגעד גרותר

ױניאן• דעד סין ■ראגראם זײ\ וױמעצט
סײם זיי זאא און טרײד וייעל {,K סםדײק צוסונפט גאהעגטעד םאד טצט̂י

 וועצ־ אויױ װעג דעס אננעדױזעז האם אח
מ n כען  וױיטער אוס דעזזן דטדא ¥זיי

זײן. צז ־זיגרײד
אז שצעזיגגעד׳ם פדעדדעבט  האט יי

אי כים וןױפגאבע ד׳י :עשםעאס דך  צו נ
 אדמתתא• בדײנמחג א סעג^יד מאכעז

 סאצאה־ צו אױך *או־ ציאנס־־סעכדגסײט,
 הא־ קאםודיםסעז די וואס חובות די צען
 װי ילעעז ותלכע ײח וןןבזןדגעאאזעז מח

 האלז. ױניאנ׳ס דער אױף מיאשטײז א
י אי׳ינסאצ אנםשצאסעז איז ױניאן די  מ

 צזמד די פין זיך צו.מנפדײען םאל אאע
 הא־ די וואס חויבן, חגם םון שבעים טע

 דך און אעעינעלאזעז האבען םוניסמען
 ימיאן־אר־ געזונטער אפת׳עד, צו נעטזנז
 כיעכד איע pc •בענעפיט דעם פאר כײט

בערס.
קאם״טעס.

 באראטוננען איהרע פון פישו אין
 פארשײדע• אויפגענופען באארד די האט

 קא־ ערשינען זײגען עט גןאמיטע^ גע
 װעגען 17 און 2 צאקאצ פון מיםעם

ױריםדײןציע־םראנען.
 עתזעקױ צאתאצ פון סאםיסיע א

 פא־ גודס װהײט דער םון באארד טיװ
 פאר ערשעעז איז 62 צאהאל ױגי^ן .כער
 און .באארד עסזעהוטיװ דזשצנעראצ דעם
צקזע־ דזשענעראצ ם̂ו ^ארצטגגט האמ

א אינדארסירען זאל באארד קוטיװ*

 אדמהתאדיאנס״ אן אנפײזרעז העצפען
קאמײן.

 צא״ פון מיםגצידער םון קאטיטע א
)B זײט אויןי (שלוס

ד 182 נ ע ױז ר ט ע ל א דן ד א ® 
ק ײ ר ם ס. ס ק ע ט

 פארעפענםאיכעז צאננ וואכעז זיימ
 די .״נמרעכטעקײט״ דער אין םיר

 האבען װאם שעפער, די םון ציםטען
 טאג םולען דעם אײננעצאהלט שוין

 םא־ םעסס. סםדייק מאר׳־ז װיידזשעס
 מאנ־ צוליב םיד זזאבעז וואך רעע
 םאן נצסאנט נים עס ®צאץ אח געל
 א װידער הײגט ברעמען מיר און

 הא־ װאס שעפער, מיט ציםט צאנגען
 סטיייק- דעם בא׳צאהלם שוין בען

 !אגצער׳ם סעכערזשער צױם סעקס.
 םון מיטינג צצצמען אזים׳ן באר׳יכט

̂ואחר דזאאױנס דער  ביז שױז ב
 םומע די געװארען אײנגצצ^צט וויצט

 םײנט ר#ם דאצער. טויזעגד 182 םון
 אײנגעי־ װערט טעסס סטרײס דער אז

עדםאת. נרעסםען pמיט מאנס

קאנםראל ץניאן א פאגגט באארד חש.
w rmwm ױ אז

 טראגען צו אוישנעפאדערם װערען שעפער קאנםראקטיננ די פדן ®רבײטער
קאנטראל. ױניאן נאכ׳ן ביז בוך ידניאן דעם זיך מיט

חדכנעפיזדט ווערם קאנםראל זניאן
שעפעד ict אז

 די «ז ז^גט — רעזולבז^בז מיט׳ן צוטוײדען נעגלעד מענעז־ושער ממענעראי
ױדאן. א וױדער װירקליכקײט דער זדן הןןכען קיאדקסאכער

י י י  DJ'nm רי םיהחט באודאוסם _
 װא־ לעצנמ די םון משך ודן י י*י0
*t » ̂ממטחאצ יזגייח ױבערהאפסצ 

 וײט סו^נסען. אלמ יײיי •נסמקײט
־שמער^ עאך מדעג א םאר קוםט מאכען

 און ארבײם אדױס גיבעז
W ̂נ״י כאשעפטינען וואס אבעדט,חש  ק

ס ^י י  אויך םיחרט עניאן די ״י
 1»י ?אנםראצ דעם * אדורך יויכעז ך״
 *ון מעפער קאונסיצ וועדוסטריעל *

« ײ  יר- דיועצבע u םוט װאך 1*י'
*P אכמוסיאײשאן אםערימען »אע 

טע«ער. אעדעיעגדמגט טצע
ױט  דזשעגע־ וזאס בארימג דעם ^ל

 ואוט !טגצעד ײזיד^ד ממדזשער
 בארד דצד טאד אפנעממן

« _ײצקסאדס ז  איצט ביץ m ציײס ק
n אמד 1478.^ינמחןיצירט יוניײ 

 איגרטםםוײעצ 273 אין ̂דערםיו
 תטוומןדס 100 *ײ שעפעיא

88B w שמצד טמדעימדעגס
ח שעייי נ י בדוקצימנר «

 נאך איז עס און פארענדעט שנמנדיג
 םוזען וואס שעפער, «אהצ א געבציבען

. װערען. קאנטראצירט נאך
 שװערע א געװען איז ארבײט די
 דזשע־ צוםרידענשטעצענדע. א אבער
 נאגצער א״זידאר מענעדזשער נעראצ

 זײן אויםגעדריקט באריכט זײן אין חאם
 -רעזוצטא די מיט צוםרידענהײט םוצע
 ער װעצכען װעגען קאנטראצ, םון טען

 באריכט. גענויען א צושטעצען וועט
 אמיצד• מפונעןן ויך האבעז עם אבװאחצ

ם גאלעז געזינדינט האבען װאם ד דנ » 
 גרעם־ װײט די אבער זייגען ריםענט,

 איגדוס־ דער אין שעפער צאהצ טע
 די ױניאניזירט. םוצשםענדינ םריע
 אגריסעננ^ רעם םארצעצט האפאן װאם

ט «נצטד חאט — מ מן מזן ״ מ ו  שמרי
עז *ך\ נעװארנן כאשטראפס  זי» מנ

rn איצט ווער־ט rm  m\ אױגד סאצ 
קאנםראצ. א נעאיבט
 אימפארשעצ םון אסאוגמענמם די

 באצמבא• די אם בײ מיחחנן םשערםאן
 די אין קאנטראצ גיי#ם א דורך נױם

ניט האבען די צי זעהן צו בירער

 אינ־ די אין קאנטראל ױניאז חןר
 נע־ װערט שעפער האוגסיצ דאםםריעצ

 און ענערגיע גרעסטער דער מיט פיהרט
 דזש. די ארדענונג. גדעטטער דעד איז

אנצוםאנ״ איצט באשצאסען האט באארד
 קאנטראהטינג די *יז קאנםראצ דעם מז

שזמער.
 דררכגעםיתרם ורעט קאגטראצ דער

 און ענעדגיע גרעסטער דעד מים װערען
 גרעס• דער יט6 אױך װי 'וױנקטציכסײם

 n נערצכטינקיים. איז שטרעננקײמ טעד
 אוםשכמננ• די אונטערזרכצז וועט ײניאז

m טװען װעם זי און שא• יזגדעז אין 
 בא־ ױגיאן n װענען אםת דזנם דערגעהז

 װניאן די שעמר. ׳ רי אץ דיננונמן
 מיםגציד יעדען מאנמראצידעז T״ו זועס

 עס ניט. אדער נוטשטעהענד איז ער צי
 אצע אז וױגשענסודערט, דעוײבער איז

 שעפמר קאנםו־אסטיגג די םח ארבײמער
 ףעד איז נזםשטעהענד ווערעז זאצעז
t טים םדאמז און ױדאז i ױניאך די 

 אײג• יזניאן רער ארן זיך אום ביכצאך
טראבעצ. אוםנויטיגע צושפארען

ג ברודער  טענערזשער דאר םאזער, ׳
האט דזנאארטמענט אםם׳ן אםעריסען םון

 אצע צו ארױםגעשיהט צװעק דיזען צו
 האגטראקטינג רי םון שאפ־טשערצײט

בריוי; םאצגמנדען דעם שעפער,
:ברוחנר ״טײערער
באהאנט, אײך מיר םאכעז *דערםיט

 נאװעטבער טען3 דעם מ^נטא^ pa אז
v טאגגט אן t ױניאן רזשענצראצ א אן 

 אינדע״ און אמעריקען אצע אין האגראצ
 ערצײכטערען צו כדי שעפער. פענדעגם

 םארשםעהער ױגיאן די םון ארבײט די
 םיר פאדעיעז פאגטראצ שאפ זײער אין
 זאצ^ן.האבען אז ארבײטעוי, אצע 1פי

̂ון n זיך טיט  װע״ מאםער גיכצאך. ױני
 האבען גיט ארבײמער סאנכע צען
 אדער זיר, מיט ביכצאך ױניאן די
 אין נעדגוטשטעהענד זײן װעצען זײ

 גע״ וועט אונטערוומב^ חןר םון משך
 זיײ ווערען. מהאנדעצט שטחננג זײ מן

 אײנער אצס איהר, אז איבערצײגט ענדיג
 םאדשטעהט סשערצײמ, אתסױוע n פון
 קאנטראצ, ױניאן םון וױכםימיים די

 אזנזער ערםיצען צו העצפען ארנז װעט
 מיט םיר, םארבצייבען םציכט, ױניאן

איתנר, ׳גרוס כדידערציכען
 מענערזשעד ם$זזער, ב.
.״דצפט אמדעפענדענט איז אסצתימן

 רזפען צו באשליסט אינטעדמשגאל
 סױזענם »פזן סטרײק נענעראל .

דרעםסאכער טשילדרענם
םרײד. אק עקםטא«ט»ויע סמןבדלייכער דער װענען 3־גרינבעו װײס־פרעז.
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