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יוניאז והתמום נארםענפ לײדיס ייגמומממל דעו ןומו«װ ײממר
mew V CUNTS1890 י*ואר, טעז3 דעם פרײםאג, יארק, נױVoL XI tie . 41. N«w York, N. T., Friday January 3. 1330

אנ ם ס צען דעם וינ אג ג$נ ס ם ענוו ש־ פ ע זואהלען ו
אר ױפם פ פןן ה ם א א ר פוז נ ע אנ ו ש ע ערנ ם אינ

מומיסע עלמסמגז ממוממר דעד פון וואחלממימעסס
איגטערנעשאנאל״לײדיס דער

ױניאן. וואידמנו־ס נארמעגט
:גדידזןר ייה שװעסטער

 יוניאן אונזער *ון נעשיכטע דער אץ םאל ערשטען צום
 הױסט די ערװעחלעז דירעקט אליץ טדטנלידערשאעט די וועט

חשענעראל נאגצע די און אינטערנז$שאנאל חןר יון בעאמטע
4 M | 3 4 a A 4  4 4 ^ 4 4 4 ^ ^ 4 4 4 4 באארד. עקזעקוטיװ4

 אונזער אין אתגעפיחרט האט קאנוחגנשאן קליװלענדער די
 ־P ודבטינסטע די רע*ארםען. ארגאניזאציאגעלע פילע יוגיאן
 םיט־ יעךעס אז רעכם דאס װאוט. רעפערענדום דעד איז פאוים

 בע* אזעלכע פאד שכדמען קענען ואלאלײן יוניאן דער נלידפון
 פאד־ צו וױרדיג און פעהינ פאסיג, ®אר חאלט ער װעלכע אמטע

 גאנ־ דער פון אינטערעםעז די און אינםערעסען דינע טרעטעז
v - - יודאן. צער

שװעםטערן און ברידער
 £אר װאהלען די אז באשפדמט חאט אינטעדנעשאנאל די

 תשענעראל גאנצער חןר פאר און בעא&טע לנעראזשעד די
 דעם דינסטאג, קומעגדעד פארקומען זאלען באארד עקזעקוטיװ

.1930 יאנואר, טען7
 אעטערנעשאנאל אלע אין פארלןומען װעלען װאהלען די

 דעם אץ לאנד גאנצען דעם איבער און יאדק נװ פון לאקאלעו
צײט. זעלבער אוןאיןדע«־ טאג זעלבען
נע־ עחזעהלמ איז װאם קאמיטע, עלעקשאו נאציאגאלע ו*

באקװעמליכקײ־ אלע מיט און שװעריכקײםען אהן טעגליכקײט די האבען זאל מיטגליד י־וניאן יעדעס אז און ארדגונג נדעםטער רעםערענ־ דעם פאר געחעםפט *ייט לאננע א חאם אי־הר !איגטערנעשאנעל דער פמ מיםבלידער געדױסען. אייזנענזןם יײן לױט שטיםען צו טעז

אינ* קאמפס־םעזדנער און םעכטינער

די אז אױםצופאםעז, און ארגאנידרעז צו םאנװענשאז, הליװלעגדער דער כײ ווארען חאטאלעם אופן עחרליכען און לאיאלען חעסםם א 6אױו װערען חדבנעפירט און פאר־סומען זאלעז װאחלעו
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ם איהד ביז דום א  אלהר דארפט איצט געקר־אנען. איחם ה
טע די אז וױיזען, מפ  וױכםיג וױרקליד איז רעפארם אויסנעהע

ר פאר און »ײד פאר יתיאן. חן
ט ^ אײער טו כ לי ט פ מ ט און קו טיילינ א װאה־ די אץ T» ב

ט לען. ט טי ם דעם ש ױפט אונזערע םאר רעפערענדו טע. ה  בעאמ
מע יעדע ארקם שטי ט  װאס ױניאן! דער פון אנזעהן דעם ש

 אױמא־ די זיץ װעט נרעסער אלץ ׳דץ װעט װאום דער נרעסער
ט ע ט אל דעד פון ױ שאנ טערנע ט די און אינ אב ױניאן. פון מ

ם די צו אױה  םיהרער־ י־מי־אן אונזער פון װאהלען רעפערענדו
ט  מז שטאלצער, א םאר שאפ

ש אל.אגמערנע

מםיסע. מלעסשמ מגװממן נאציאנאלע די
c לואיס ijn, .ד . טשערם*ן באראוױטץ. דיזוי

םעקרעםער• סאלאמאז. נײטהען
י עדװארד בעלסאן• אבראוזאם אנ ס לי ^

 *טמטען פאראיעמםע די אין דואל־*לעגער אלע פון ליםט « — ב. נ.
 דינס־ מקםטען װאוטען קענען דועלען מעטבערס אונזערע װאו קענעדע, און

 נוטער דיזען פון זײט לעצםער דער אויז נעפינען םיםנלידער די װעלען טאג,
 דאח» ער װאו א־יםגעפינען לײבט קען וואדטער יעדער .נערעכםינקײט.״

שמייטןןן.
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i ליידים דער אץ אישיו נאציאנאלע א װערען מח םיםםעם מ־שאפעזסו נענען קאמו*
שלעדנגער. פרעזידעגט זאגם — לאנד. ; ■

 אי־ דן־ ציחט כדואליע קאמף א
 םאבער דרעם rat קיאון אלע כער

 גרײטען יארק גױ אק געגפערן.
 V «ו לאקאלם מאכער דרעס דיי «יו

 םא־ דרעט טױזעבד as pa סטרײק
 טױזעג־ «ן םטרייק # «ו און כער
אץ, םאכער. זירןןס משילדרען םער
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---------------------- — t m § ^ ו ן ^ , . 4 4 4 4 4 4 4 4 l 4 M i 4 4 4 l i 4 i 4 ארכײמער ךי כאמראכםען כאםגאןן,

בוודיג״ אונעדמױענליפן
ער־־ up ייח שעיעד יי

p תמ^גבאדיג גזןרע i די *P“ 
 איכעראל ©ווען itfi/gw דיזע •ער.

ײ ־־־ ויערעז« אױסגעראטעגז  י
דדעם אזן pupp אלע ®ון יאגוע

ױ» >מ ױז  אינ«
 קלױזדאנד איז
 tm «ױן

 נעמנראי
כרעכ

W J j p i n p

צװיעזען

 און אױסגאגענגאען שױן איז ערם
 כײדע *וזישען קאגפערעגצען די

 r« אימשטאנד גים וועלען גדדים
נדערען. םארה צו סטרײק דעם

1 1 4^4 4 4^4 4 4■ § 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4•  עם־ עקזיסטירעץ קליװלאנד .ווץ
בא״ ױאם לזעמןד, נים״װגיאן ליכןן

4^4 4 4 4 4 4 4 4 ̂4 4 4 4^ ^4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 f e  ■ 4 A4 fe4 4 fl4 J 4  ארכײסער •ראךעגם ou שע§םינען
 די• געגןןן אץ אינתםםריע דער אין
 cpnp דער םוז נעםסען םקעכ זע

װעדען. נעפיהרם אונ׳ברחםנות׳דיג
n  4 4 4 . 4  | 4  4 i 4 i 4 4 f e i 4 4 4  4 4 m  § 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 יידן ■ירערשמפט די ®רכײמער, די
^ 1^ 4 4 •  ■ 4  4 4  4 4 i ( f t 4 4 4 4  4 ^ 4 4 4 ^  דעד ניס װןןלען יונימן גאנןרע

 םאבופעקםשו־ עםליבע §ז לאזען״
p װייען װ*ס רער^ ra i חשנװ 

pa רייכטי־ ווגזאםלען ארבײפמר די 
 איג־ נ«נ«ע די תאיניחױ זאיען םער

 טוריק אץ קליװלאנד איץ .דוסםריע
שקלא«ןרײ צקאנאםישע ודינייחרעז

4 4 4 4 4 4 4 4 M | ^ ^ 4 4 4 4 4 AI^ 4  t e 4 4 4| | •ין םיםטעם •ענדליבען ojrt דורך
4 4■ 4 ^ ^4 4^1 4 4 4 4 M4 4 ^ 4 4 i ^ ^ 4 4 A4 4 4^  חןד ארב^םער ר סוועפדשעמעד•

 ו *י־ י»חר» *עגדליגער םים נאד בען
 1 שקיי«מ דיזען געגען נעקעםפם מק

juw זײ ארן טיסטץט ii בדם ירנם
—---------אח ■יייר םעזזר נ§ך

זע. צום קאם,ה דורב׳ן אץ קאםף אין
 גע־ האט ױניאז קלײולאנדער די
 *ום §רגעדײםדגנען8 אלע מאנט
 שטע־ טרײד אין טאשען די און ק*ם-ת

 שעפער די *ארלאזען גו נרייט חען
יוניאן. דער pa חף אדיוץ
 וױים- האם טענ לעצםע ךי אין

 פארכארכט קריינדלער ■רדזידעגם
 די אץ יארק גיז אץ מענ עטליבע

 קלױולענדער דעם pa אינטערעסען
 •רעזידענם םים שוזאםען םטרייק.

 איבעריגער דער םום pi« שלעזינגער
 דודכ־ זײ האבען *יו־ערשאםם, מני§ן

 גױ• די אױםגעארכײט p§ מנ*ראכ«
 םאנטאג פלענער. םטרײק טיגע

 אױדיטאר־ נאבליק איז װעט אוועגד
 א שטאטפעדק קלױויאנד אין ײם

זמךבען אױןז טאםדן־םיםיע גרױםער
4 4^4 f e 6 A 4 A ^ 4 M 4 f t 4  ^ ^ k 4^א4 4 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 % 4 4 4 ■M  דער װען װערען משמסען דרעם ס7׳

 אחיםגערופען זאל סטרײק נענןןראל
 חאם שלעזיגגער *רעזידענט

 אץ םיםינג די־זעז אויף דץ נ«זאלט
 פייכ• מניאן וױכםינע .יולאגד. ״.

איזט ערלויבען יארק נױ אין .טען

 םרן טאנטאג בעפאר אפצ־פארען נים
 װײם־פרעױדענט אזץ שםאדט, דעד

 קליװ• די םיט גחאמען דועם דאכמאן
 אדתןםירען םיהרער ױניאן לע.דער

 םוזען בדםינג דמען גד .טיםינג. דעם
 ארבײםער קליוולעגדער אלע קוםען

 אינדום־ דרעם אץ קלאוק דער סץ
 ױ״ םוזען מיםינג דיזען אױף טדיע.

 די• זאנעז ענטשלאםען אדן חױך אזוי
 איהילבען ס׳זאל m קאטפם־ווארט .ער
 פון הײםען די אין אוץ שעפער די אץ
 ארױפ־ זײ אויף אץ באלעבאםים די

 פון ״רעק אד? פראטעםם דעם יאגען
 אינדום* דער אץ ארכײםער אלע

דער וועט פריה דיגםטאג םריע.
V | i a a 4 A M 4 A 4 4 a k 4  4 4 a a  • ■ ^ ■ 4  ■ ̂ןנט■  אינטערנדמאנאד דער מץ ®רץןזי

 זיץ שלעזמנער בדנדזשאםיץ ברח־ער
און ארבײטער קלידולענדער די םיס

4 4 4 ■4 4 4*4 4 6 4 4 4 4 4 6■ ■ ■ 4 6 6 4 6 4 4■4 4 4^4 4 6 #פ^העקײטען אלע זיינע װידםען זײ
^ ^ ■ 4 ^ ■4 m ■ 4■ ־י 4 4*4 4^ ^4 6! ■ 1 4 4 4 4 4 A4• א באגײםםןך קאמפס־דדםם, ענערביע,

4 4 4 k 4 4 6 i l - 4 4 4  4 4 6 6 4 4 4 4 4  ■ ■ 4 4  4 4 4 » .* ̂יסעץ אתזןאדיזם ה  pn רונג
■ I I M B A l  4 4  § 4  4 4 4 A6 4 4 4 I 4 M  ■ 4 4 ■  4 4 4 6 ^  קדידױ םדן דרעסםןןכער זידן קלןךק4

p» «p§p «ום נרייפ שטעתט לאנד,
*u n m
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ר ע אכ ם ס ע ר ^ניזירפ או ױניאן ו ײק ג ערי ספר שינ א ם
 װערען זײ און פלענער סטרײק פאר לײגט נאגלער — סטרײק. מיט׳ן אנפיהרען װעט טויזענט פון סאמיטע סטוײלן גענעראל

האכמאן. װײס־פרעזידענט און נאגלער ערמענערזש דזשענעראל פון רעדעס סוולעאיינדרוק - גוט־געהײסען. אײנשטיטינ

ױך נױיפ ױניאן די װי w אזא אז עוהלעום ער וחןן םיפיננ, ועם שסורעםט שלעזיננער פרעזױענט
זעחןג? נים נאד םען חאפ פיהרען צו איצפ

 מײ דרעםפאכער פאנטאגדינער דער
 פון שפראך דער אױף גערעדט האט טיננ

 םון טעג די אוקפיאכער.5ל, בראװע די
 בא־ די םון בלדער די און זומער אעצטען

 װי־ מיטינגען קצאוקמאכער גײסטערטע
 דרעססאכער. די בײ *יצט זיך דערהאאעז

 צו *:טשיצאסען זײנען דרעסםאכער די
̂בער דער מיט חעםםען  װי ענערגיע, זעי

 די געטאן זוכמר אעצטען האבען דאס
 מאנטאגדיגער דער און *יצאוקםאכער.

 קצאוהמא־ די אז באוויזען, האט מיטימ
 אינ׳ם םען5הע צו גרײט זײ זײנען כער

 סים־ םװעט־שאפ נעגען קאםח <ןוםענדען
 הונגער־ יכע5שענד די גענען און מעם

 םון סװעט-שעפער די אין באדינגונגען
 • מאנטאג־ דער דרעס־אינדוסטריע. דער

 בא־ עקזעקוטיװ ע5א םון םיטיגג דיגער
 דעמאנ־ •ראכטפואע א געווען איז ארדס

 סאאידארי- און אײניגקײט םון סםראציע
 דרעסמאכער. און קאאוין די צוױשעז טעם

 זײ אז באװיזען, האבען קאאוקםאכער די
 דורר אינטערעסען זײערע סארשטעהען

 קאסף דער אז באגרייפעז, זײ װאיס דעם,
 זײער איז דרעסםאכער די םון זיג און

זיג און קאםוי אײגענער
גע־ איז םיטיננ םאנטאגדיגער דער

 סיגגאצ אועאניזירטער ערשטער דער ווען
 גע־ אננעצונדען איז דארט האםו*.. צום

 אין סאמםס-םייער ערשטע דאס װארען
 סטריײדםיהרער־ דער םון הערצער די

 אײכטעז םוז און׳ דארוי װאס שאםט,
 ארביײ טויזענטער צענד$יגער די םאר
 םײער דעם אינדוסטריע. דער איז טער
 םיטיגג אוים׳ן האט קאםןי צום ברען און

 בענ־ פרעזידענט אונזעד ׳ אנגעצונדען
 ^טורםי־ זײן מיט מאעזינגער. דזמאמיז

w ,גאיהענדען זײן םיט קאםפס־נ^ומה 
 ענער־ שטאאענער און אידעאאיזם ױניאן

 צום גערוםען אזן ̂געװעקט ער האט גיע
 מיטינג אויםין איז ׳פאעזיגגער שאםח.
 װאס אבער צובראכען, איז קראנק געווען

 ״גוןי זײן אויסגעזעהן האט עס מװאכער
 איז דוויכדרינגענדער און מעכטיגער .אאץ

 ער װען ניפמה. און גײסמ זײן געװען
 דיזעד ״זוען אז אױסנערופעז, האט

 טאט אעצטע םײן זײן אםיאו זאא סטרײס
 שטארבען״ מיט׳צוםדידענהײט איך ועא1

 ארומגענד כאזוכער די םון יעדען חאט
 אי| ציטער. אונהײםאיכער «ז מעז
 אוםגעװעחנאײ אן אנט^טאנען איז האא
 דער’ םון •רעזידענט פאר׳ן אװאציע כע

 אנװעזענדע אאע און אינטערנעמאנאא,
 •אע־ די פון אויםגעהויבען זיך האבעז

צער.

 האט נאגאער פיענעדזשער ע:עראא1דז״
 די ם^רגעצײענט אויך םיטינג אויפ׳ן

 קא־ םאר^ידענע די צו אפאינטעטע אאע
 סטרײק־פאע־ נאגאער׳ס סײ און םיטעס,

 מיטגאידער אםאינטעטע די סײ און נער
 אײג^טי־ זײנען שטרײק־קאםיםעס די צו

געװארען. גוטגעהײסען סיג

רעדע. שלעזינגערם
 נעכטען האט ^אעזינגער פרעזידענט

 געקוקט ניט אבער גוט, ניט געםיהאט
 ער האט געזונט, עאעכטעז זײז יף1א

 און םײער םיט םוא רעדע א געהאאטעז
 זײן זיג. דרעסמאכער דעם איז גאויבעז
 אבער ?ורץ, געװען איז װעאכע רעדע,

 עואם דעם עאעסטריזירט װי האם עטארק,
 װערטער זײגע זײנען מאא םיאע און

 דוגערענדע פון געװארען איבערגעריסען
 טשערטאז דער װעז אפצאדיסמענטען.

 פאר״ איהם האט סטאיצער, םיטיגג, -םון
̂ע זיך האבעז גע^טעאט,  אנװעזענדע א

 און ם^עצער זײערע םון אויםגע^טעאט
איאאדירם. אאנג

 בוחות מיינע אאע םיט זיך 5װע ״איך
 םיהרען צו קאמף דעם איז ארײנװארםעז

 מאעזינ־ האט זיג״, צום דרעססאכער די
 אפאא־ רױשענדע אונטער געזאגט גער

דיסטענטעז.
 פון םאדערוננ דער וועגען רײדענדיג

 רי־ וועגעז םאנוםעקט^ורערס דרעס די
 צו נעזאגט, בעסעד אדער ארגאניזײמאז,

 ארדז^ןז6דיסט? צו רעכט דאס חאבען
 אר־ פראצענט געװיסעז א יאזזר יעחנז

 ועזאנט: מאעזינגער האט בײטער,
 מענען סאנוםערגדצורערס דרעם ״די

 וועאען זײ אז קאפ, םיז ארויס^אאגען זיך
 װעאעץ זײ םאדערוננ. די אט קריגען

 האבען זײ באקוםעז. ניט קײנמאא עם
 פא־ די פון באויז ערװארטען געקענט ע׳ס

ניט. קײנמאא אונז םון אבער מוניסטען,
 ^טאר- אזא אנםיהרעז ײעאען ״פױר

 דרעס־אינדזסטריע, דער אין סאםף קען
 נע־ געזעהן ניט איצט ביז נאך איז װאס

 ווזד סטרײס־קאםיטע אונזער צו װארען.
 דרעסביא־ טויזענטער צוציהען םיר אען

 נע־ װעט און מוז סטרײק דער p* כער
ווערען״. װאונעז

 אז געזאנט, אייר ראט מאעזינגער
 םיגאנציעאע ארימע די אױוי געקױןט ניט

 יוניאן די וועט ײניאז, דער םון םיט^עז
 כיאבעז אוז מעגאיכקײטעז אאע אנווענדעז

 און מענער די אז אראנדז׳&זםענטס, אאע
קאפף, אין שטעהן וועאעז זואס םרויען,

אײדען. און הונגערען דארפען ניט זארען
 אויך םארבײגעהענד האט ״טאעזיננער

 אװעסגעיפיקט האט עי אז באמערקט,
 און הואװער פרעזידענט צו טעאעגראמעס

 ם. א. דער םון גריז פרעזידענט צו אויר
 געגען פראטעסטירט ער װאו א., אף

 זאגענאנטער דער מאסענזאהן, װאס דעם,
 איז דרעס־אינדוסטריע, דער פון ״צאר״

 די םארטרעטען צו געװארען אפאינטעט
 הױ אין איגדוסטריע גארמענט אײדיס
 האט ׳פאעזינגער װי ?אםיסיע. װער׳׳ם

 גונ־ צו כיאסענזאהן ארבײט ערר,אעהרט,
 דא־ טאר ער און שאפ אפען םון סטען

 אינ־ גארמענט די פארטרעטען ניט רום
קאםיסיע. דער אין דוסטריע

 נאג־ טענעחשער חשענעראל
פלענער םטױיק לער׳ם

 קור־ » זעהר נעווען איז םיטיננ דער
 םעהר ניט *ננעהאאטען האט ער *ער.

 ׳פםונדע דער אין אבער ׳!וטונדע, » וױ
 די נעװאתנן אויםנעארבייט זיינען

 נע־ ערוועהצט ס׳איז און סטרײת־ילענער
 סטרײס־ס^םיטע, דז׳*ענער«צ רי ויטחנן
 םטרייס דעם םיט אנפיהוען זועט זועלכע

 װן־ װעלנע דרעםמטכזנר, 46,000 די פון
 » ם«ר ה*מוי אין ארוים ניבען אין אען

אעבעז. נעםערען
 נערופען זיינען םיטיננ צום כאט״.)
 םעם־ נאארד עשזעטטיװ די נעײאוחנן

 גע־ אױך פונדעםםווענעז זיינעז נערם,
 *ד און מעםבערם *יןטױוע פיאע הונמן
m m טנײע־ םענשעז 000 «רום זייגען 
ה*ל. t'M גמותן !זמד

 דער פון םענעדדפער דז׳פענעראא
 בפריכ־ האט נפנלער, בטארד, דז׳פאינם

 בא־ די םיט פאנפערענןוען די פין טעט
 פון באריכטעם אויר חאט ער צעבפטים.

 פארנ׳ד חאט און םטדייק־פצענער ךי
«l די <ייענט w איז נא׳פטיםטע די פח 

םםרייק^אוםיטע. דזזתגעראא דער
a 9 דאגעחפטאנ, nוועט יאנואר, טען 

םת טשערםאן־םיטיננ א irijm ופזנן—
יאגואר נתז15 חןם .

רעדע. האכמאךם ברודער
 רעדע האנדאג׳ס װ״ס־פרעזידענט

 ןוננעװי־ הן<ט ער .nip :עװען אויך א־ז
 דרעם־אינהםםריע די אז דעם, אויף זען
 רײכסטע און גרעםטע די םון אײנע איז
 אין נרעםטע די איז■ זי אז #ודק,’ נױ אין

 אין אינדוםםריע נארטענם ליידים דעד
 אינ־ דער אין הערשען ד^ך און אאנד,

 ארבייטם־ טיזעראבעלסטע די דוםטריע
 60 אראבייטען פרויען באדינגוננען.

 דא׳צאר. 20—18 םאר װאך » ׳פטונדעז
 *ייטעז אב׳אאינע םון םײעט־י״אי דער

 דרעם־אינדוםט־ דער איז נאך עקזיםטידט
 האכםאן האט דרעס־טרעיד, אין ריע.

 הונדערטע נאר זיד ;עפינען נעזא;ט,
 נע־ וועאכע םוועט־׳טעפער, פאדצײטינע

 םארפעםטעטע אוםנעזונטע, א־ן זיך םינען
 אםתיע זיינען װעאכע און יעד־רומפעס

 גענעראצ א :אר און פײער־פאסט?עס,
ענדערעז. אאנע די חעז סטדיי?

 פאאוק־ די *ו אפעאירט האט האכטאן
 ררעם־ דעם העאםען זאאען זיי אז מאכער,
 דרעם־ די װי פוג?ם סטדײ?, םאנער
 אעצטען דעם נעהאלםעז האבען טאכעד

האאוקמאכער. די פון »1קאט
קאמיטע סטרײק דזשענעדאל

 װעט סטרײה־קאסיטע דזשענעראא די
 אקםױוע 1000 ביז 800 פון באמ:טעהן

דרעס״ און ל,אאוה אאע פיז ױניאךםוער
אאיןאאען.

 וועט סטדײק־קאסיטע דדמעגעראא די
 דער םון מיטגאידער םון באישטעהן
 עהזעקױ אאע םון און באארד דדטאינט

 אא• אאע די םון טיטנאידער באארד טיװ
 אין אננע״פאאסען זײנען װאס קאאס,

באארד. דז״טאינט
:סטרײק דז^ענעראא םון םיהרער די

!דרעםמאכעד אלע צו
ו ף ו ר ם י ו א

ברידער! און שװעםםער
 פון מעםבעים די װעלען י«נואר, םען7 דעם דינסםאנ, קוםענדען

 lie געשיכםע דער אין םאל ערשטען צום — אינםערנעשאנעל דער
פארװאלטונג. נאציאנאלער א פאר שטיםען — װניאן גרױםער אונזער
 פעלד אץ ■יאנערען פאקטישע די זײנען וועלכע דרעםםאכער, די

 זײנען ױניאן, אונזער אץ רעפארםעז ראדיקאלע און פראגרעםױוע פאר
חןפערענדום.' r® איינפיחרונג חןר טיט שםאלץ

 *ו ױניאן אונזער ®ון םעםבער יעדען אויף דארום פאדערען םיר
 א געווען נים איז רעפערענדום « ®אי ®ארלאנג דער אז וױיזען,
 כעם־ כרײםער דער םצד אױםדחק אלנעםימער אן .נאר זאך, קאפריז

 כא־ דאם קענען מןםבערם מ וױ װענ אײמױנער דער און בערטי^
 פאלקם־ אין מאםען גרױםע אין זיך כאםיילינען חרך איז וױמען

 דעם דמםםאנ, קוםענדען חרבנעפיהרם װערט װעלכע אפשטיםוננ,
 איז טאג גאנצען א אפען זיץ וועלען פלעצעו שםים יאנואר. זטען

 םע'42 קארנער עװעניו, טע6 חאל, ברייענם פלעצער: פאלנענדע די
 םט. peas איסט iao כילדינג נאארו תשאינם אין אדן םםרים,

 ‘ x ®ליכטו אײער ערפילט דדעסמאכעו־!
i ומהלען די אץ דך נאםיילינם

גרו^ ברידערליכען פױט
w m m י. װ, נ. ל. א. ,22 לאקאל באארד עקזע^טיװ

 סעק״ און װײס־פרעזידענט פרעדדענט,
 װע״י ערװעהאט װעאען רעטער־טרעז^ורער,

 דער םון מיטינג עריצטען אוים׳ן רען
ענעראיצ סטרײק־קאבײטע. ד̂ז

 דער פון באארד .עקזעקוטױו די
 םון באיג״טעהן װעט סטרײק־קאמיטע

 און ט״צערילײט די בעאמטע, דזשענערא^
 סטרײק• ספעציעאע די םון •?ײזרעטערע

 און טשעררײט אלע םון און ק*מיטעס
לאקאי׳ס. די םון מעגעדזשערס

 בא־ װעט ק^םיטע אדװ״זארי די
 בעאמטע דזשענעדאיצ אלע םון שטעהן

 סטרײק־לאםי• אלע פון טשעראייט א*ז
טעם.

שידענע עס םטרייק פאר ט מי א ק
פיקעט־קאמיטע

 .10 ראקאר—טשעדאםז פרױיציגג, ד.
 .35 יאקאר — סעקרעטער גוזםאז, מ.
 .10 יאק.—װײס-טשערכיאן ארעטצקי, פ.
 .89 ראק.—װײס־טשערביאז יאנדאיצי, ם.

 &2 אאק.—וױיס־טשערכיאז םירםהי, ראוז
קאםיטע הא;

 .35 אאקאא—טשעדטאז ברעסאאו. דזש.

 .22 אאלואיי — סעקרעטער קופעױ, דזש.

 .89 אא?.—װײס־םשערט. סאאערנא. דזש.
 .10 װײס*טשעדטאז״-אאקאא עװער/ ס.

 2 אאק—וױיס״טשערט. האפאאז, יענדזש.
.35 אאקאא—װײס־טשערכיאז אאוו, נ.

 קאםיטע ארגאױזײשאן
 .22 אאקאא—טשעימאן שייאמאן, דזש.

 .22 אאקאא—סעקרעטער מאסראװיטץ, מ.
 .35 אאקאא—וױיס־טשערמאן רעיף, א.
 .9 אאלאא— װײס־טשערמאז קוירצמאן, נ.
̂ 9 אאק.—וױיס־םשזןרמאז דיםאגיא, מ.

 אא־—װײס־טשערכיא; אבראמאװיץ, דזש.
.10 האא

 22 אאהאא—וױיס־טשערםאן רעיה סײדי
 קאםיטע סעטעלמענט

 .10 טשעיטאן־-^אקאא פעראמוטער, ס.

 .22 *אקאא — סעקרעטער סטאום, א.

 .89 אאקאא— וױיס־טשעדכיאז אאױוא, ם.
 10 יאק.—זוײס־טשעיטאז ראטנער, פרעד

 .35 אאקאא—װעם־טשערטאז סיםעס, ס.
קאכױטע לאא

 א. אװ א^פ. — טשערםאן סעקגרײדי,
 באארד. דזשאיגט — סעקר. װאנדער, ה.
 .10 אאס.—װײס־טשערטאן פרויאינג, ד.
.2 אאקאא—װײס־משערמאז שנעיד, מ.

 קאמיםע אוט-אװ-טאון
 .89 אאקאא — טשערמאן אגטאניני, א.
 .35 אאלאא — סעסרעטער שעבטער, מ.
 22 אאק.—װײס־טשערכיאז טארגאאיס, ס.
 .10 אאקאא — דזשיײזאבס װ. מ.

קאמימע פײנענם
סעק.• דזשענ.—טשעימאן דובינסקי, ד.

טרעזשורער. ־
 באארד. דזשאינט — שעחר. װאנדער, ה.

באארד. דזשאינט םון סאםיטע םײנענם
. .48 אאק. — װײס־טשערמ. מאאיסאני, ע.

קאכדטע רעליעף
אינטערנעשאנאצ.—טשערמאן באראןי, א.
 22 אאקאא — סעקחנטער מארנואיס, נ.
.10 אאקאא—זוײס־טשערמאן םעאער, מ.
^5 אאהאא—װײס־טשערמצז קאהעז, ב.

קאכדמע׳ רעדנער
.48 אאקאא ־־- טשערםאן ניגפא, ס.
 אינטערנעשאגאל.—סעקרעטער ״קאחען נג

 ׳ .22 אאסאא—װײס־םשערם. ראזען, טעיער
 חאל אוקראמיען דעי״ גאז־יוגיאן

 .35 אאלאא—םשערכמז וואםיאצוממי, י.
m. ,22 אאמוא—םעקחנטער ראבינאװ 

 89 אאס.—ווײס־טשערמ. חגיטאנא, איליצ
 10 אאהאא—ווײסמדמרםאן אסםראװ, י.

איניארםײשאז ׳אמים
 .10 משערמוז־-אאקאא ,pnrt דזשואירם
 22 אא̂י—סעקחנטער פארניןךפ. איזידאר

אםים ברוקלץ
.48 לאסאל—ט׳פערםאז פפיצסאטטא, ס.
 £9 אאפפל — סעפרעםער הרױועלא, א.

 .22 לפק.—ווײם־ט׳פערמאן ,,םילוועז סאל.
אפים כראנזוױל

יז יפי׳*״* — *ממדםפז ם׳פענםער, ח.
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ארגאנידרט ױניאז דרעסמאכער
סטױיסאעינעױ

 א«יס בענסאנחוירםט
 . ,48 יאקפל — ט׳פערמפן ר.אט*וון, א־

,89 לפפפ(—סעיורעטער דינפל*, רז׳פי.
 .22 אאקפל—װיים-טמערספן דײוױם, נ.

א#יס חארלעב
.48 ט׳פעררפז מאריהפנדע, ט.

 .86 לאקאל — סעקרעטער שעכטער, ־
 J22 <אפ.—זוײס־טשערם. רינערשטיין, •.

 חאל ארלמגטאן חאל, קאטער׳ם
 .10 לאקאל — טשערמפן םטאצער, ט.

.10 לפפפא—סעתחנטער הפסען, הערים
 10 אאספל—װײם־טשערמפן אא*וױם, ם.
 10 לאפפל—װײם־טשערט. פאציפמאן, ם.

 .10 לאק.—ווײם־טשערם. םעטעא, דזשעה ־
ל א ל r ט ה ר  ט י י ע

חאל ברײענם
■ .22 אאהפל — טשערטפז ער,1ש:יי חש.

 22 לאקפל—םעקרעטער רובינשטײן, םיני ••
̂ 9 לאי,—װיים־טשערט. דעלױם, נרעים

.10 לאק.—װיים־טשערם. סטיין, טשאס.
 קאםינא סםימועסאנט

.22 לאמא — טשערמאן נאוםטײן,
 .36 לאספל — םעקרעטער אערנער, ה.

 .89 לאק.—װיים־טשערם. נעל*, דדטאהן
 .10 אאס.—וױים־טשערם. ־ר<ו,8ש» הערי

האל װעבםםער
.35 לאספא — טשערמאן םײנםטייז,

 .22 לאהאל — םעסרעטער נאט, ט.
 —װיים־טשערמאן ראװענא, םפיל־ואטןורע
.89 אאהאא

 — װיים־טשערראן ?ופערסאן, מאקם
.10 ?א?

 לײסעאום טאנהעטען
 .22 לאקאצ — טשערםפן פארבער, םאניא

 .35 לפיאל — םעקרעטער דוירסט, סעם
 — זויים־םשערמאז קאנסטאנזא, דזש.

.89 א«ויואס
.10 לאס.—װיים־טשערם. נארענבלאט,

 אנעקם און האל אםטאריא
 22 צאספל — טשערמפן דאשקפװ, א.
 .22 לאהפל — םעקרעטער ר*טה, ה.

trn. ,89 לאס.—װיים־טיפערם. פישיטעלפ 
 10 לאס.—װיים־טשערנמן םיאער, דייװיד

חאל הענינגםאן
 22 י*ס. — טשערמזן סטיפסבערנ, ם.

 .35 לאסאל — םעסדעטער באום, דזש.
 — װ״ם־ט׳עערמאן באראון, פנטאניא

.89 לאהאא
.10 לאק.—װיים־טשערם. צעװין, טאד־ם

םענשאן ראיאל קאםעא,
 22 לאפ. — םשערמאן װ«»אה<וװיץ, דאוז
 .35 לאסאל—סעקחנטער :*צדםםייז, דזש.
לא־ — ו״ם־םשערפאן1 נאראפאצ*, ט^ני

.89 ק*צ
1 <אל,—װיים־טשערט. נארן, איזידאר 0 

 רוםם אםעטכלי לענאקס
 .35 לאקאצ — טשערםאן <פאדסטײז,

 22 לאסאל—סעקרעטער שאפירא, םעני
̂ 9 צאס—װײם־םשערם. טירענדא, דז׳ש.

ג לאקאל—װײם־טשערטאן נצעבטזין, ס
חאל קלינםאן

 22 לאפאל — טשערםאז ראזענםעצד,
 JB9 לאפאל — םעסרעטער ציסאטא, יאײ

10צ%ן.—װײם־משעחסאן קאטץ, סעיער
ץ ענ ר ע פ אנ ט ק ס מיי ע ר ד ד נ א  מ

ס ר ע ר שו ט ק ע ץ. ם ס ס א
 םפולי רצנד אין סיםעג נאכ׳ן גצייר

 פפר״ פלינטפן נאוועתאר האשעל אין איז
ר חנר *ווישען סאנפעחננץ א נעקוסען  י

 סאטפפפטשוחנרס דרעם דער און ניאו
 וזאנען םארשטעחער ױגיאז די אסם׳ן.

 פפחנרוננען, ױניאנ׳ם דער פאתעאיינט
 יוניאן װאם%י זײגעו*דימ<בפ ותצכע

ײ ארויסנעשטעצט יזאט  פאנמחננ* די נ
 אטאטי* ניי־נענרינדעטער דער מיט «׳נז

 סאממק־ דרעם אינסײד םיז איישאז
ד שױן זײנעז וועלמ אוז פשוחןרס  ג

,<ערעבטיג^ײט». דער 1אי נעדרײזם ווען
 פאנםרימ־ די םון פארשםעהער די
 װעצעז זײ אז ערפלערם. האנעז טארס

 דער־ און כאטואכטען ®אדערומען יי
 אויםגע• *ד׳רים נייחנ פון זיינען ײיל

k םאב־קאםיטעס נעװארען פליבען m 
קפנפןרפגמז. וױינתרע *פצוהאאטען

ר בײ וײנען ױגיאז חנר םיז  ופכ- 1 ת
 אי־ ברוחנר פארטראט׳ה געוחנן פערענץ

 םטא־ חאכםאן, דדפולױם נאגצער, וידאר
.  ברעם־ פפרלםומר, שפילםאן, י. מי
םאשסאװיץ. ם. אזן אנטאגיני יאװ,

 געצע־ די ארבייטער ניט־ױגיאז די גיט
 ױגיאן דער אין אנצושציטעז יר1 גענח״ט

 גע־ חאט אײנ«אחצונג, קלײנער א םיט
 די צװישען איינדרוק שטארסען א טאנט

 טאג ערשטען אין נצייך דרעסטאכער.
 נייע 200 זיד האבען טאניפעסט פון

ױניאן. דער אין אננעשאאםען םיטנצידער
 אםאצ נאר אויף פאדערט ױניאז די

 זאצען זיי מאכער דרעש גיט־ױניאן די
 דער װאם געצענענהייט די אויםנומן

 נצייך װערען און זײ גיט טאניפעסט
ױגיאן. דער פון סיטגצידער

 גווײ די אויםנעטען סענעז צו בדי
 די האט םיטגצידער, נייע צאחצ סע

 :ייע צװיי עפעגעז צו אראנזשירט ױגיאן
 קאטערס פון אפים אין א״נעם אפיםעם,

 ברייענט איז *װייטעז א און 10 לא׳מאצ
 דרעם• דער פיז אפים הויפט דער האצ.

 איז זיך נעפינט זואס ױ;יאז, םאכער
 איםט 130 ניצדינג, נאארד דז׳פאינט

 זײן אן איצט םון װעט סטריט, טע25
אזייגער 7 ביז טאנ יעדען אפעז

ײעם ל פון נ א ק א 9 ל
סעה. רעק. קיפניס, מיכעל םון

 דער םון מיטינג צעצטען אונזער בײ
 גע״ אפ׳גענעבען איז באארד עקזעקוטיװ

 אונ־ םון רעפארט אפיציעאער אן װארען
̂עגאטען זערע  אינטערנעשא־ דער צו דעי

א. קליװלאנד, אין לאנװענשאן ג̂א
 קורצמאן, בר. מענעדזשער, אונזער

 דעיצע־ דיזער םון טשערסאן דער זײענדיג
 איצוס־ רעפארט זײן אין האט גאציע,
 דער פון גאנג א^געמײנעם דעם טרירט

 דער צו ביז אנםאנג דעם םון האנװענשאז
 דעם אנבאטראכט אין :עמענדיג !ע:דע

 נעטענדיג און גאנצען א אילס רעפארט
 זײ־ זואס רעזאלוציעס אלע די אכט אין
 גע־ אנגענומען יצאקאיל אוגזער םון נען

 דיזער בײ זײנען זײ אזוי ־רוי און ווארען,
 אננענומען און םארהאנדע^ט קאגװענשאז

 דאס שצוס צ<ם קומען מען מוז געוואחח,
 װעיצען ניט זאיצען מיר קרעדיט וױםיל

 דיזער פון רעקארד דעם צו צורעבענען
 גענוג זײן ניט אבער װעט קאגװעגשאן
 ארבײט זואונדערבארע די אפגעשאצט

 די־ בײ געזוארען דורכגעםיהרט איז װאס
ניט. מיך װעיצ איך ?אנװענשאן! זער

in ארגאניזױט ױניאן ווארסעדם נארםענפ לױים אינסערינעמגאל פון לאקאל םאכערס מפמ:
 די האט צוריל צײט קורצער א יט1צ

 כאשצא־ באארד עסזעקוטױו דזשענעראצ
 צאקאצ א אײנצוטשארםערעז צוריק סען

באטאן־מאכער. די פאר ױניאז
 אראצ שויז זײנען באטאן־מאכערם די
 װעצכע ױניאן, א 1אי ארגאגיזירט נעװען

 אינטער־ דער םוז צאקאצ א נעוועז איז
 אין צײםען שצעכטע צוצינ נעשאנאצ.

 איננאנצען כמעט טרייד די איז טרײד
 צױ איז ױניאן די און אונטערגענאגנען

 איי־ האבעז צעצטענם נעװארען. םאאעז
 מיט טרײד אי] ארב״טער אפטױוע גינע
 צױ אינטערנעשאנאצ דער pc היאוי דןר
 י און טרײד דעם ארנאניזירען נענומען ריס

 ארבײם די און ױניאן, די אויפצעבעז
 איז איצט ניז ערםאצנ. מיט אן ;עהט
 פרא־ 90 ארנאניזירען צו נעצונגען שויז

 ױניאז די טרײד. אין ארנײטעד צענט
 אויםצױ צאקאצ נײעם דעם דורך האםם

 אר־ בעםערע• ארבייטער די פאר קעמפעז
נאדיננוננען. צעבענם און נײטם

 טען26 דעם דאנער׳שטאנ, םארינען
 כע־ מאכער באטאן די האבעז דעצעמבער,

 איז מאסעז־מיטיננ ערשטעז זײער האט
 נעוועז אי« האצ דער חאצ. נרײענט
 4אי טרײד םון ארבײטער טיט נעואחט

dp 1אי םדײד א גפשערשט דארט חאט

ו

 װידעראוים־ דער צואיב כאגײסטערונג
ױניאן. םאכער ב^טאז דער םון אעבונכ

 װײס האלפערין, י. און יעגער הענרי
 אינטערנעשאנאא, דער םון פרעזידענט

 און מיטינג דעם אדרעםירט האבען
 א באגײסטערונג. גרויס ארױסגערוםען

 זיך האבען באטאךמאכער צ*הא גרויסע
דער אין פארשריכען מיטינג דעם בײ

ױגיאן.

!נפוננ,_פחנסעוס8
 ,1930 יאנואר טעז7 דעם דינסטאג,

 די םאר װאהלען שטאטםינדען זועלעז
 אינטערנעשא־ דער פון באאמטע הויפט

̂ורקומען װעלען ױאהלען די נאיצ.  ם
 איז עס און רעםערענדום־װאוט א רורך

 מיט־ יעדער פרעםעד, יעדער אז װיכטיג
 באטײציגען זיר זאיצ 35 לאקאיצ םון גיציד
 לא־ די רעםערענדום־װאהלעז. די אין
 באשלא־ האט באארד עקזעסוטיװ קאל
 םיט בדודער יעדעז באשטראפען צו סעז

 בא־ ניט זיך װעט ער װעז דאלאר א
עלעקשאנס. די אין םײליגען

 אײער ערםילט פרעסערס, ברידער
!װאהל־פליכט

! ר ע כ א מ ם ע ר ד
לאקאל אונזער האט ,1929 דעצעטבער, טען30 דעם

• אחיםנעלאזען

מאניפעםט א
$585  אץ ארבײטער יעדער װעלכען לױט

 מעמבער א װערעך איצט סען טױיד
......................®ת םומע דער טאר

!געלענענהײט דער מיט זיך באנוצט
 יאנואר טען2ס דעם בת באנרעניצט אמ צייט די

באארד עכןזעסוטיװ •
י. װ. ג. ל. א 22 לאק יוניאן דחןסמאכער

םענשען שוזאכע
fppjnv p97pn אבפיחר־כױטיען שטארקע פון אפ ויך

נעחםעז זאלעז

ם ו י א ר ־ ם ק ד
קאנפעסטור טדדיערער א וױ מעם אץ נעשמאס
opwXpy סעןגעיא ודרקמ m\ קרעםיעז אחן ג*טױריױ 

t̂ n jin 4«לעסע גײ כאליבם אוױ עם

 אין אײנצעלהײטען אלע אויף אפשטעלעז
 דעלעגאציע. אונזער םון רעפארט דעם
 אזעלכע דורכלאזען גיט אבער קעז איר

 קאנװענשאן די װאס באשליםע װיכטיגע
 רע• דעם צו באצוג אין אנגענומען האט

 א םאר װאס םון און םערענדום־װאוט
 דאר• קוקען ניט זאלען מיר שטאגדפונקט

 דיזע אויב «ז צוגעבען, אבער מיר םען
 פראק״ און גרויס געװעז איז קאנװענשאן

 לאנדיאה• דעם אפשאםען און גענונ טיש
 רע• דעם אײנצופיהרען און איבעיצ ריגען

 אליין דערפאר שוין דארף — םערענדום,
 װערען אװעקגעשטעלט קאנװענשאן די
 אינ- פריהערדיגע די זוי העכער סך א

איצט. ביז קאנװענשאנפ טערנעקאנאל
 אלע םאר כיאל אײן האט קאנװענשאן די

 ל,עג־ פאאיטישען דעם אויסגעשניטען מאל
 אונ״ יאהרען םילע פאר האט װאס סער,

 אונזער פון עקזיסטענץ די טערגעגראבען
 באשלוס דיזען מיט און ארגאניזאציע

 ארויסגע־ םאקטיש קאנװענשאז די האט
 די םון זעגלעז די םון װינטען די נומען

 גע- יאהרען אלע האבעז װאס יעניגע,
 שפילען און אדװענטעדדט נעמען צו זוכט

 די איבער רעװאלוציאנערען פון ראלע די״
 און סעמבערשיפ. אונזער םון געםיהלען

 אלעםען, נאך שוין איז עס ײעז יעצט׳
 זויכטיג• די באגרײפען ערשט טען קען

!אפעראציע דיזער פון זײט
 בײ איז אויסשליםונג םון םראגע די
 דע־ כייטינג באאױד עהזעקוטיװ אונזער

 ענד״ זײנען םױ און געװארען :אטירט
האנד• ףי אז שלוס, צום

 צוםרידענ- איז קאנװענשאז דער םיז לוגג
 די *ואס דאס אלעמען. פאד טטעאעגד

 ער- דעם גוטגעהיישען האט זאנווענשאן
 דזשע- םון מאנ^םעסם צװײטען איז שטעז

 געני• א איז באארד, עקזעתטיװ :עראל
 שרעקליכער דער אז גאראנטיע ;ענדע

 די פאר געחערשט האט װאס צושםאנד
 ױניאן, דער אין יאהר עטליכע לעצטע

צוריקהערען. ניט מעהר זיר װעט
 רעיארט דיזעז םון ענדע דער בײ זוען

 סך• דער געװארען אונטערגעפיהדט איז
 גע- געטאן איז עס װאס דעם םון הכל

 םאר- קאגװענשאן-איז דיזער בײ װארמן
 יעדער האט. םריהערדיגע, די מיט גלײך

pr דאם שלום, צום הומען געמוזט אונז 
 אן געװעז איז קאנװענשאז ד.ײנטיגע די

 אויח און הינזיכט יעדער אין אויסנאהם
 םריהערדיגע אונזערע נאך געביט. יעדען

 בלײבעץ אלעמאצ םלעגען קאנװענשאנס
 זיך םלעגען װאס גאבװעהענישען געװיסע
 דער ביז קאנװענשאן אײן פון שלעפען

 גרױסע א געחעז איז דאס pm צװײטער,
 אונזער םון פדאגרעס דעם צו שטערוגג

 קאג״ איצטיגער דער בײ ארגאניזאציע.
 גע• פארעגדיגט אלמס איז אבער װעגשאן

 גאנ־ דער פאר צוםרידענשטעלענד װארען
מעסבערשיפ. צער

 גיי־ער• די »ז האםעז, צו איז עס
 אדמיניסטראציעם אנפיהרענדע װעהלטע

 גרוי- דער םיט פאדװאלטען דארפען װאס
̂ען ױגיאן סאאוסמאכער סער  םיה• זיך זא
 גײסט פראקטישען זעלבען דעם אין רען
 פלױױ אין *ןאנװענשאז איצטיגע די װי

 וױנשענם־ געװעז אויר װאלט עס לאנד.
 אח שװעסטער אוגזערע אלע דאס װערט,

 װערען אויך זאלען בריד%?אאופפאכער
 !איצט ביז װי פדאקטישער אביסעיצ
 ארגאניזאציאנס״לאמפײז אז אן פאגגט

 די אין ױגיאז־באדינגוגגעז אפצוהיטעז
 לעבען אין דורכפיהרען העלםט שעפער!

 ברױט־גע- אונזעחנ מיט 15אגרימענ דעם
 באשאיסע די דורכפיהרעז העאםט בער!

 ארױם העלםט סאנװענשאן! דער םון
 דרעם״ בריחנר און שװעסטער אונזערע
 דזשענעראצ זײער געװינעז צו שײקערס

 פאדערונ• גערעכםע זײערע םאר סטרײה
 זייץ מיר וחןאען ערשט דעםאלט !:ען

 מעכטיגער און שטארקער א מיט זיכער
!ױנ׳אן
A. י

 •־פאר קאנדידאםען אלע צו
אגענמען. ביזנעם

 םון PQ'Dyp עהזאםיניישאן. די
 םרייטאנ, וועט «רדאב דזשאינט רער
 ס*נ־ 1אי ם'סען יאמאר טען3 דעם
 אינטעתעשאנמל, קלר «ן רום םיל
 קאנדידאםען ,אלע צןזאמגי^) או|

ײ אנענטען. גיזנעם פאר תאגדי׳ א
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ז דחןסמונער ‘ידניא דדעםמאכער מ י נ ו י  
 גע־ דעם דרעםםמבער די צוױשען געפיגען װעט

אפקלאגג. העריגען
דרעסם&־ די זיך ױעלען אויפתף דעם פון

 דרעס־ דעד אי; שטרײד, א אז דערזױםען, כגר
̂ז עש אז זאך, בא׳טלאםענע א איז אינדוסטריע  א״

 שטרײ׳* דער ודען םאג, דעם פין םראגע א נלןין
 םעהר איז עם אנער װערען, ןןרסלעהרט זועם
 כערו־ װעט סטרייק דער אז ניט, צװײפעל פײן
 דאם שך. א זאגט דאש $ם און װערען. פען

 דדמם דרעםםאנער, ךי אז אלץ, ןןי פריהער זאגט
 װאם זיו זאלעז ייגיא;, ךעף אין נים נאך זיינעז
 זײן דועם עם ױניאן, דער *ן אגשליםעז גיכער

 ז־־ז װעם עש און פערזענליך זײ פאר כעםער
 דדעלעז ױי ױעלבער צו ױניאן, דער פאר בעםער

באלאננען. םוזען םאי־רוי־םאי דאך
 טםר״ק, דער t& װעלען, נים װאלםעז םיר
 צײט, דער אין װערען גערופען װעם װעלכער

 ז>זל פאסיג. פאר געפינען װעט ױניאן די ווען
 וױ־ םיר סםרייר,. אױםגעצױגענעד ל«נג א זײן
 װןזם שםרײק דעם זאלען ארבײםער די «ז לען,

 געניםען קעגען גיכער רראם א-ן געװינען ניכער
 אז אםת, איז עס מןדומס. זייער םון פחכט די

 אפ, ניט שטרײקם לאנגע פאר זיך סרעכעז םיר
 איעשאל איז עס אבער נױטינ, איז דאס ןןען

 שטרײקם אז באעםרעכען, און וואונש אונזעד
 געװאונעז און םאחדהען לאג; נים זיד זאלען

 •אםירעז אבער קען דאם גיכער. װאם ווערען
 ארגאני־ גוט זײנען ארבייםער די מען דאן, כלןיז
םםרייק. אין ארוים געהײן זײ אייד<ר דו־ט

 אױס־ נעקענם איננאנצען אפ׳שר װאלט םען
 דרעש־אינדדשםריע, דער אץ םטרײק « יכױידען

 ארגא־ נום געדוק װאלטען דרעסםאכער די העז
 נאבגע־ װאלטען םאנופעקברפדרערם די ניזירם.
 אײדער ױניאן חןר פון פאדעדומען די נעכען

 שע־ די פארלאזען װאלטען ױיערע ארכײםער די
 גדט װאלםען םאנופעקטשורערם די *ער.

 נאכןדנע־ בעםער זײ םאר איז עם אז כאגריפען,
 אײדער םםרײק א אהן ארבײםער זייערע געז
א חרך פאדערונכען זײערע געװמען לאזען זײ

םםרייק.
 גום נעוחןן דרעםםאכער די װאלםעז און

 אזעל* צד נעקוםעז נים עס דואלם אתאניזירם,
 דדעם־ דער אץ צו׳טםעגדעז םוועט־שא^ כע

דערלאזען. נים עס װאלםעז זײ »־נדוםםריע.
 דער אין אז שאנד, א װירהליך דאך איז טם

 דער עקזיםםירען נארי זאל צײם איצפדנעד
 דער וואו אינדרםםריע, אזא א־ץ און םדועם־סאא
:עדוארעז• פארדאםט לאננ שױן איז םדתכדשא■

 גוט געדוען װאלםדן דרעסםאכער די װען
 דער אז דערלאזען, נים זײ װאלפמ ארגאניזיר^
 אמ ווערעז צױטפליםערם אז!י זאל דרעס־םרעיד

$i כא־ אזא הפקר, אזא העדסען זאל זדהם אמ 
אומאךאגבךוארםליגקיים. אזא אע

נע־ זיין דתםםאכער די אחט װעלען את
 אין אהים נעחען זײ אײדער ארגאניזירט, סער .

 זײערע געוױנען גימןר סך א זײ װעלען סםרײס.
 די זיץ װעם עם גרעםער װאם פאחזתמען.

 אגגע־ וואם ױגיאן, דער ®ת פיםגליחןד צאהל
 rn ווזןם מניאן די סםארקער און זעחעגער

 *לץ אנפאנגען. זיך װעם סםרײק דער איידער
 סםרײק דער אז פאראן, זימען סאנםען םעהר

 איז cpep אץ װזןרען. נעוואונןןן ניכער זאל
 רעםיעקםירט ווערם ױאם חױפנדזאך, די םאכם

 שםארקער גרויםעד » פאר געזזמם. װאס אח
 רעםפעקט. םאנויעקםזזדרערם די חאכען ידניאן

 נאכגע־ דארפעז איחר װןךוען די אז װײסען, זײ
זײ *אר בעסער סוץ איז אזױ, אויב אץ '־־־־

__ _ _ a — — ■ - ־ __ a  l a k t a ^ M •  a a l a a b a o  די ואש .צו װארים ט?ןר.3?זפ? א^ר^ר
 דעם פארציהען דדרך מדדוסםען

עז סםרייק ^גי  סװאך, m אבער, יוניאן, די י
 מאנ־ נעחמען די/םאנדפעקט׳ס:רערס ארובירען

 אױםחאלםען, ניט ױניאן די םאםעל/דעם — םען
 זײ לעמער• דױערען קאם^׳מעם דעד װען

יונימ• די אױםםאםןחס ארדבירען
דרעם־ די פאר קלאר
ן------ סםאודקער או

■

 װאס ן אל טוט זײט איד.ר פון ױניאן די
 די אין דרעסמאנער די דערנרײכען צו םעגליד
 חאם ױניאן די ארגאניזירען. צו זיי און שעיער

 באדינגונגען לײכטע באזונדערע גאנ״ן געדאפען
 W אג׳ןזליסען איצט זיך װילען 0װא י די פאר

 G נלויז אײנצאהלען איצט דארף םען איהר.
 פול* א װערען צו כדי סענט, 86 נדם דאלאר

 די, און ױניאז. ד;ר אץ פיםגליד כארעבםיגטער
 אין םינהלידער געדוען אםאל שוין ױינען װאם
 אדער סוםפענדירט זײנען זײ צי דניאז, דער

 רעכ־ די זױריק באק־םק געװארעץ, געשטראכען
 מיטגלידער, אלםע פץ •ריװילעניעש אוז טען
 86 און דאיאר 5 אײז איצט צאהלען די וועז

 אױס־ האם ױניאן די ױניאן. דער איז םזמם
 אר־ אלע צו האנם ברידערלינע א :דשםרעקט

 דרעם• דער אין באשעפםיגם זײנען װאם בײםער,
 שטע־ זיך נערופען ױי האם אץ אינהםטריע,

 פאראײנעטע נדם נדי פאהן, איהר אונםער לען
 -,יםע־ א פאר ,קאטף דעם אנצופיהרען כוהוח

 ױניאן די אשער לעבען. זישערערען א און רען
 אר־ ;רויםער איצטיגער א״הר אין האבען דארז

 כיט״ יעדעז פ־ן היל,פ די גאניזאציאנש־ארש״ט
 י:נ*אז דער פין שיטגליד יעדער איהרעץ, גליד

 םיםגליד יעדער ארגאניזירען. העלפען דאר־
 גאם׳ אין א־ן שאפ אין דארף, ױניאן דער פלז

 העלפען.ארײנ־ אץ ד:יאז דער • פאר אגיםירען
ױניאן. דער א*ן שיםגלידער םעהר װאש בר־עגען

װע־ פארנאנלעשיגם נים טאר ארבײט ד•
 אי־ איז עם באלד. דערען געםאן םוז זי ר;ץ.'

 יע־ סםרײק. ביז׳ן צייט פ*ל נ״ם בערגעבל״בען
 םיט־ די דערישער זאלען םי״יר. איז טאכ דער

 אמ פלינם זייער םאן ױנ״אן דער פרן נלידער
 גאר ײבערער, א כלױז נ״ם זייז װעט זינ דער
שנעלער. א או*ך

״:= דרעטמאכער דער
.T' ,נים זאל פארא־ישזעיהן

דער אין פארקוטען װ^אנר קל
דער אץ םטר״ק דער איז דאן םינום, לעצםער

ידמפאר* אן קלױולאנד פו; אינדוםםריע קלאוק
 אנ־ אן זייז ־רעם יאהר גי•;• דאם און מיידליכער •

 קלױדלאנדער די פאר קאם־ גײעם א פון פאנג
 זינערער ארן לײכטער בעשער,—קלאוקםאכער

לעשען• זײער םאבען צו
 אין דרעשםאשער די פץ פאדערוצען די

 קלירו־ די װאס אזעלכע, נ״ט זיינען קלױזלאנד
 נאכ־ נים זײ קענען םאנופעקםשורערם לאנדער
 םאר־ קלױולאנד אין קלאוקםאשער די געבען•
 אין קלאדקםאכער די ודאס דאס, בלויז לאגגען

 *40 א פארלאנגען זײ שרי;. האבען יארק נױ
 ־שםונ•44 די אנשטאם ארבײםם־ױאך שטונדינע

 פארלאנגען,. -זײ איצט. האבען זײ װאס דיגע
 דזשא־ אדער מאנופעקטשוהערש אינסאיד די אז

 וױי־ די פאר פאראנטװארטליך זיץ זאלען נערס
 קאנטראק־ זײערע אין ארבײםער די פון דז׳פעש

 טאנופעק־ די אז פארלאגגען, זײ שעפער. םיגג
 ארבייטעד ױניאן באשעפםיגען זאלען טשורערם

 אין כלױז גיט ױניאךבאדינטנגען אונטער און
 זײערע אין אויך נאר שעפער, אינסאיד זייערע

 פון אז אײך, פארלאגכען די שעםער. אויטםאיד
קלאוק־ אלע זאלען פאנד ארבײםטלאזען דעס

 עק־ קענען עם אדיב אדן גלײך. געניםען םאכער .
 נױ אין םאנרפעקםשזרערם קלאוק די זיםטירען

 בײ פראפיטעז שעהנע גאנ*ן םאבען און יארק
 אגהאלםענ־ אזן ארבײטם־דואך ־שטונדיגער40 א

 א*נ- די אין שאי ױגיאן־באדינטעען פולע דינ
 טא שעפער, אדיטסאיד די אין םאי און םאיד

 שאטפעקםשו־ קליוולאנדער די זאלען װארום
? ק;עען נים עס רערס

 װעלען זײ װען קענען, עם װעלען זײ און
 םםרײק דער ארן םוזען. די אז איבערצײגען, זיך

 עס רױיל םוזען, זײ אז איבערצײנען, זײ װעם
 קלאוק־ די אז ני^ צװײפעל קיץ אונז כײ איז

 סםרײק דעם אין וועלען ?לױולאנד אין םאכער
 סא־ און איעיגקײט פולע זייער דעםאנםםדירען

 נרױםער דעד איז ידעיגקײם און 4נ1לידאדי«
 .ביז האבען ארבײםעד די װעלכען םים כוח,

 הא־ זײ וואם םלחםוו/ ;,זייער געװאוגען איצט
 און באלןבאםים, זייערע נענען געפיזזרם בען
 וױיטער אדיך כוח זעלבען דעם םים דועלען זײ

געװמען.
 האכען זײ אז װײםען, דרעסםאכער די און

 אנצד ייד װעם® או̂י T* קאטף זײער אין
 גאגצע די ויך חינםער האנען ?ײ שפארע^

 געװי- עלפעןה זײ װעט װאם איגטעתעשאגאל,
 •גאדקםאבער יארקלןד ניו די קאםןז. זימןר נען

 אץ טסראיגטערעםירם באזוצחןרס גאנץ זײנען
 זאלען קלאוקםאכער קלױולאנדער זײ אז חןם,

קאםף• זייער געדױנען
 תאםןי דער אז זיכעד, דעדיבער זימען מיר

 זין װעם קלידזלסנד אין דרעםםאכער די «ץ
זע. שנעלען נאנץ א נױם קרױנעז

יאגראר, ו*ען דעם פאטהוטײמ מווען אלע

 ;ירשטע דאש איז דאש יוגיאן. דער פון טיװע
 אינםעתעשא־ דער *ון געשיכטע דער אץ םאל
 ®אײ יאי אפשםיםמג רע»עהןנדום אזא m געל,

 פרע־ דער םאל אלע דינען איצט ניז כוםיץ.
 גע- די און סעקרעטער־טרעזשו־רער דער דחזגט,
 י1אוי געװארען *געוועחלט טסזעהוטדוע נעראל

 גא* דעם לױט אנער, איצט קאנװענשאן. דער
 װע־ קלױויא;ד, אין קאנדענשאן דער §וז שלדס

 רעפערעד א דורך דורנגעפיחרט װאחלען די רען
 קאנוועג־ דער פון ארנ״ט מ אישםיטמנ, דוט
 קאנזײךאטען. די נאטמירען «ו כלױז איז שאן

 וועח־ פון רעכם דאס װעחלען. צו זײ ניט אנער
 אלנע־ דער צו גןךואחןן אינערגענעכען איז לען

ױניאן. חןר פץ פישגלידערשאפט םײנער
 יעדער ודאס באיאט, געדרוקםען דעס פון

 ער וזעז קריגען, וועט יוגיאן דער פון םיםנליד
 קן»די־ די אז זעחן, צו איז שםיםען, קוםען וועט

 טרע־ םעקרעםער פאר פרעזידענם, פאר דאםען
 װ״ש־פרעזידעגם ערשטען פאדן און זשורער
 זײ• זײ געגעדקאנדידאםען. קיץ נימ האבען

 נאםי״ אימשטימי: קאניועגשאן דער אױף נען
 נעפינען זיך קעבזןן עס אב׳;ר געלוארען. נירם

 סיםנלידערשאפט כרײםער גרויסער דער צװישען
 זיינעז ױ$ם אזעלכע, אינםערנעשאנעל דער פון
 קאנ• דער פון אױסװאל םים׳ן איינשטיםיג נים

 געלעגענחײט די האבען ןועלען ױי אין יוענשאן
 גיט דינען זיי אז םײנונג, זייער אוישצדדריקען

 םעגליכקײט אזא זײ דעריבער איז אײנשטיםינ.
 קאנדידא־ די פאר קען סען געזוארען. געגעבען

 אח| אלײן, באלאט אויפ׳ן שנהןהען :ואש טען,
 .“״געגלז און שטיםען.פאר״ גענעז־קאנדידאטען,

 די פון נעםען די כײ זיך כעפינען נאלאם אויפ׳ן
 םעקרעטער־םרע־ פרןףי־ענט, פאר קאנדידאטען

 קעססעלאך, צװײ װייס־פרעזידעגט און זשורער
 אוץי און ,פאר״ אױפגעשריבען איז אײנע אוי,ז
 אץ קרײץ־צײכעז א ״נעגען״. צװײטער דער
 אויפשריםט דעם האט װאס קעםטעלע, דעט

קאנדידאט. דעס בעבען שטים א איז ״געגען״
 פאראן אױך באלאט דעם אויף זייגען עש
 װײם־פרעזידענטען, פאר קאנדידאםען זעקם

 אמ גענען-קאנדידאםעז, קײן ניט האבען דועלכע
 םעגליכ־ א נדםגלידער די האבען ױי פאר אויך
 אױך נאר ״פאד״, בלויז ניט שטיםען דד קײט

 וױים־ זעקם די םון נאםען יעדען ביי ״גענעך.
 גענען־קאג־ קיץ נים האכען וזאם ארעזיהןגםען,

 קעםטע־ צדױי דעריבער זיך נעפינען דידאטען,
 אין און ״פאר״ שטיםען צו איז איינע אץ לעך.

 איכ- די פון נעםען די בײ ״גענען״. אנדערע די
 איז װײם־פרעזידענם פאר קאנדידאטען רינע

 םען װעלכער אין קעםםעלע, אײן בלױז םאראן
 זײ־ עם ,געגען׳. אדער ״םאר״, שםיםען דראף

 נע• צ־ועלף פאראן באלאט אויפ׳ן נעםליך גען
 דארן* זײ פון און קאגדידאטען אזעלבע פון מען
 װעלען מאם די, איז .8 בלויז אױסקלײבען םען

 װעלען ״פאר״ שטיםען צאל נרעםערע א קריגען
געזועהלט. פאר װערען ערקלערט
 ער־ לעננליכע די געםאבם דא האבען םיר
 גזמאק אץ נים איז באלאט דער וױיל קלערונכ,

 טייל א װאם דעם, צוליב געװעהנליכער קיץ
 געבעךקאנדידאםסן קיץ נים האכען קאנדידאםען

 װאל־ םיר װי אזוי און יא. האבען םײל א אדן
 יע־ װערען אױםגענױדען זאל עם אז יועלען, טען
 יעדער אז אץ אפשטיכװנג, דער בײ ט;ױת דער

 גערע־ םיר האבען װערען, געצײלם זאל באלאם
 האבען םיםנלידער די זאלען בעסײר אז כענט,

 כאלאט, װעגען ערקלערונג לאנגע צו א אביםעל
קורצע. צו א אײדער
װילען, םיר אל*ן. גים נאך איז דאם נאר

 דעם שטיםען קוםען זאלען םיםגלידער די אז
 קד זאל עם װלז םאםען. גרויםע אק באלאם

 םיר װעלען צאי, קל׳ימע א בלױז שפדםען םען
 רעיע״ א פון רעפארם גאנצע די באםראנםען

דורכפאל. א פאר אושםיםוע רענדום
 דער אין. געװארען אנגעפירם דאך איו־ און
 װעגען קאסף פאראקשענטער לאנגער, א ױגיאן

 םיםגלי־ די דאך װייסען רעפערענדזט דעם אט
 גאנין געװען ױגיאן הןר אין זיינען עס אז דער,

געג־ די רעפערעגדונ^ חןם ®ון געעער שטארקע

׳r» ײעם .r i- יוהײל

 איז רעפערענדום א אז באהױפטעט, האבען גער
 4ױניא א אח וץטארטץ טצלאזע א כלױז גיט
 ׳*עדליגע גאנץ א וועחןן אױך קען עס נאר

 ימי חןר טון םאםען גרױסע די װען פארםע,
 ®רעמחןנדונדאטשםיםונג דער 1אי נעםעז

 קלױולאגז■ אין קאנװענסאז די גים. אנטײל
 pa פארלאננ דעם םים גערעכענט אבער זיך

 עם תאט םען וױ יידער, םיםגלידעדשאפט, דער
 חןר pw פאי־ pa פארלאננ דעם כיט געזאגט,

 ■m געװארען. זדמגעטירם אוז רעפערענדום
 nan op.אז באװײזעז. פאלק דאס דארןן אבער
 • porn גןךואלט ערנםט פולען א םים םאקע

 ביד איחם םים זיך וױי עם אז אדן רעפערעסיזם
 ■wa דער «ו קיטען דעדיכער םוזען עס נוווען.

̂  והגלען נים אז םימגייחןד, םער תאם שםיםוגג
 w בעסטען דעם חאבען יעימדעגדום «מ געגנעד די

 זי׳יעד םיט געדעכט מווען ױמען זײ א« באװײז,
נעננערשאפם.

 וי םיםגלידער. צאל די װלן אוז
-אנטײל■

.%
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 אר• די װינשקן גזוואלט חאג איר
ל » יאחר נייעם צוס בייטער מ  נמחר כי

 די »ו סירי^ חא*״־ איך אבעו שנל,
 .חאנ׳א. פאראינעל וופיען סלאולמאנער

 חאיםצן היאוהסאכער רי »ז װייס, איך
י| iwnמ מלונע זעחר פאר זיך  ווען י
 •רניייתר די געוואונשען וואלט איך

 װאלטען יאחר, נײעם *ום שנל סעהר
o< טיר ללאולםטבער רי : v p v זיין, חושד
*t װאל־ זײ און ױי אױך עש םײז איר 

ס געםיחלט זיך טען ע ^ דינ ליי א  װאלט נ
 זײ אז גלױב, איר אז נעסיינט, זיי נײ

 ווינש איו װען שבי, נענונ ניט האבען
 אזוי און יאהר. גייעם אױפ׳ן סעהר זיי
 הלאוקמטבער די »ז ;יט, וױל א־ך װי

 חאב האבען, פאראינעל םיר אױוי זאאען
 זיך וואונש דעם פון :אשלאסען איך

 דעם, אויף קוקענדינ ניט אוצוזאגעז,
̂ט א־ך וואס  װיכ״ זעהר פאר איהם דזא

:.,ם
 *ובײטער די ווען אז ;יוי:, איך
 זײ וואלם שכל מעדזר :עהאט װאלטען

 ארביי״ די ררען בעסער. סך » נעווען
 זײ װאאטען שנל נעהאט װאלטען טער
 *לע און ארנאניזירט :עװען אלע דאך

 און ױניאנס. צו באי׳אננט ווןדטען
mi נעוומן װאלםעז איבײטער אלע 

 ױניאנם צו באלאננט און אתאנידרט
 ארבײ־ די פון פארדינםםען ד• וואלטען

 ארבייטס־ די און נרעהער נעײען טער
 ארב״םער אלע װעז ;קאשנעד צי־ט

̂טען  בא־ און ארכאניזירט :ע־וען ױא
 נעווען ניט װאלםען •ודאנם צ• יאננט

 ניט װאלםעז עם און •צעפער סוועט קיין
 נע־ װאלט עס און סקענס יוייז ;עװען

רעבען. צו נעבער !!,װ
 צו •צנא דעם האבע; אדב״טער

 ארבייטס״עטונ־ װע;י;ער אז פאריעטעל,;
 אר־ דער פאר דאייארם מעהר און ־ען

 *ר־ אייע ניט אבער :עסער, איז נייט
 פארשטעהן צו •עכא דעם האבען בײםע־

לדיגען. עס יזען דע; אזו• װי
 האבען װאס ארבייטער דיי אויך און

 א אז פארשטעהן, צו כענוג שטא שו־ז
 וניאן’ שטארסטע אין איגאג־זירטצ נום
 זײע־ שארנרעםערען צו לעיפע; ד־ קען
 זייער פארקאענערען או; קארד״סטען רע

 נאר אבער זיי פעאם ארנײטס־װאד,
 אז פארשטעהן, צו שכא ביסעא א אר״
 ראמוי #אאיטישער אר;»;־ז־.־םער דער
 ארנאניזידטען ט*טץ פארבונדען עננ א־ז

 אר־ װי ווגלט און האטף עקאנאם-שע;
 א״ינענע זײער האבעז דאיפעז בײטער

 דאיפען אזוי ארנאגיזאציע עחאנאמישע
 ואאי• אײנענע זייער לאבעז אויר זיי

זאציע. *ינאנ טישע
ײאונש, דער איז זעהט א־לי װי

 זאאען אםעריחא אין איבייטער יד אז
 א סאינער װערען יאהר :ייעם אױפ־ן
 זיך מוז איר אגער װיבםינער, גאכ־ז

 האב איד וזייל אוזאנען, א־הם פון
 ג*ט זאאען מאכער קאאות די אז םורא,

 זינען אין זײ אוין תאב איר אז םיינען,
 םאראיבעא םיד אויף ײעאעז זיי איז

 די באויז ניט אפשר אין האכ׳זז.
אי ?אןוסטאכעד,  נמד *נדערזן אייד נ

 איז, שכא טים צרח די ױארים כער.
 עם חאנצן זײ tv םיינןן, טאע װאס

ױ וחןט ק״נער נענונ•  באאיי־ גיט ז
 tv זאנוז, איווס יוצט איחר װען דינמז,

n זױ ביסטאע v איז ער o ,ניזזואקסעז 
tv וזאמן גטדארטם האם ער v ביםפא 

ו ײעט «ד גח. כמחר  מדור אבאר ד
n v a r ,װע• איחר וײמ נאאײדיממ 

 w ביסעא » אח פר »ז ,flrtvt »יחם
ת ר וא יזן שנא אין « נןדארפמ חאט ז
פאימר. ניסעא v יית

ו י V י it אױסקאײבזן דערינטר v 
ט פיינטם יס? זיאש־ ייאײ׳®׳  ג»אײ■ וי

פיז י^זר v װינשמ װטא איד ךנעז•
n «ן באגדעאם 'יײכטע w r ענ־ ײד 

ת זיין זאא און ײמאןוס  צו נעװנד מנ
»ז, זװ אין ׳•*ייעז חח *ז »ז איי  און ׳

•חנסען. »
ד

 «כמד באדיהמםער דמד כדלימן^ די.
w ייאיאײ t o, ו וזאײ ױ פאנ• דפד י
tvram ז* on ײז  an *אר יייי

rew ®ח ratcni זיך n y > y 
m t- t* ד f.. מ H h i

ולבײן. ®ון
 אזוי צײט ^עצטער דער »ין װערט

p w זי ?9 ׳דעם *יז נאמוידיגט 
̂וט  ארבײטער חום טון סוחנמגענוכמן ח
 אין אינטערזמ *מאיןיגעז זײן נאר גיט
 גאנצען איץ ח^ט זי נ^ר טרבײט, דער

איהם. פון ארבײט די •װ^גענוטען
 מען ו<ען אז צו, גיט טיאיקען דד.

 און מטנדיק 9 רד׳ס9פ איז ירייז גמחט
 די t9 געהט דארטען וױ זעחט מען

 װע־ באגײסטערט ניט מעז קעז רבײט9
 וױ זעהט מעז סוויייז• דער ר9פ רען
 ר־9 דעם פארװאנדעלט חאט *עין9מ די

 ♦עטעוזט װאס ׳גולם יעטילן 9 *יז כײטעד
 בזו־ אײניגע כט9כי און נ9ט גאנצען א

 כאזערען וועאכע באװענוננעז, ׳מטימטע
 דר. זאגט אבער, איכער. כסדר זיו

 געיןענט ניט אויך האט מען מיאיקען,
 ארבײט דער םאר װערען כאגײסטערט

 אין יצןעח צװעאוי האט װאס אײנעם, םח
ען ז9 מיט געארבײט טאנ  אילט־כיאד̂י

 געפאןהצט און פעלד אין אקער־אייזען
בולבעס.

זױרק־ איז עם אםת. איז דאס נו,
̂ים געוועז ניט איד  צו באנײסםערם רר

 ®לאנצעץ םיז ארבײט ורn פאר ווערען
̂ז עס בולבעס.  גע- ניט אאענפאלס א

 ניט אויך און אינםערעסאנטער ותז
 בײ הײנט ארבײטעז צו וױ לײכםעו/

 דער אבער פאבריק. 9 איז יד׳עז9פ
 גע־ האם מיליהען דר. װאס פאר^ײד,

 דיכטיגעד. קײז ניט דאך איז #מאכט
ײכעז געדארםט ניט האט ער  די פאר̂ג

 אנ־ כיאנאטאנע, לאנגװיליגע, איצטיגע
 9 םארד׳־ס אין רבײט9 •טסדענגענדע

 לאגגװײ- אכיאליגער דעד כדט פאבריק
 pc אדבײם טעמ*עד שזועחןר, צינער,

יבײט9 דער םיט גאר בולבעס, גצען9םל
מע־ אדעד ״צאאסער אםאאיגעז דעם םון

״ --r■ ............- ................ :אר כעװעז אםת, איז, וועאכע כאגירער,
די איז געזעאישאפט דער pc גענםום ן ךיז זיא טהא אבער אײכט, נים

 פאבריקען. סארדס אין וױ פמר׳גוקס־ם
 אבער ״שין9ט דער טיט צרח גרעסטע די

 ארבייט די װעק9 געמט זי װא־ס איז,
 איהם װאדפט און אובײטער דעם כײ

 דעם װעגען אט און גאס. אץ ארויס
 פארגע־ גאנצען אין מיאיקען דר. חאט
 ער ארבײטער. די סרײסטען צו סעז

 די אז ׳צו.באװײזעז געזוכט באויז האט
 » איז זי אז זאך, גוטע 9 איז ״שין9מ

 דער pc פר^נרעס דעם pc ט9רעזואט
װ. ז.9 א. ודסענ״ןןאפט

 ך9ז גוטע 9 איז *שיז9מ די ז9 גו,
 פדא- דעם פון פרוכט די אח ,t T9 »זן

 קיי־ זוכט װיסעדפאםט דער סון נרעס
 קײנעם באיפטרײטען. צו ניט נער

 :עגעז העםםעז צו איץ ניט םילו9 אט9ם
 -9געש דכער װעאען עס טא״צין. דער
 װע־ עס און ישינען9ט גײע װערעז פעז
 ערפיגדונגען נײע װערעז כט9נעט אעז
ײ\ װעאען ארבײטער די און  ער־ די ך

 װען אבער באװאוגדערען. צו ״T ׳שטע
 דעם ווענען חודט ז9שאסטס־טיװיסעג 9

 װעגען און מא^זין דילר pc ■ראגרעס
 טוט װיסענישאםט די װאס ײאונחנר, די

 T9 זינעז, איז האבען ער כיוז אױף,
 שון טובה דער פאר ןײן tid פראגרעס

 סרא־ ידער אױב און מענישהײט. דער
 ארויס װארםט מאיעין דעי םון נרעס

 סאר־ און :אס אין ארבײטער מיציאנעז
 דאן אונטעדגאננ, צום זײ אורטײיט

 ישעהנע מיט אפקוטעז :יט דא סען קען
 ערפינ־ אונדוהיגעז דעם פאר װערטער

 װאס מענ׳שעז, דעם פק דונגס־גײסט
 און נײעס עפעס ישאםעז צו כסדר זוכט

 דער םארװערטס. וועאט די ישטױסען
 גוט איז מענשען םיז עדפמדונגס־גײסט

pK דאר̂ן מעז אבער ׳גוט אח םאישץ די 
 דעם נוט זײן אזיך or T9 זעהן,

אזיבײםער.
 טיף־ 9T9 װאס װאונדערט, כױר את

 סאר־ כדאיל,עז דר. װי לאפ, דענהעגדעד
 T9 דערטראכט, ניט דך האט ביאנט,

 נמ$טין דער װעגען פראנע נצע9ג די
װערען. פארענטסערט אײבט גאנץ קען

איײ דאס װערעז באוח דאדוי מאיטין

 רבײםער9 דעם ר9ם אינסערעסזתםהײם
pK נעװיסע 9 גענעבעז ודהם האם 

צוסרידענהײט. קינסםאזןרײשע
 ניט אײנענםאיך איז דאס אבעד

 װאאט כמן סונלזט. װיכםינסטער דעד
 סיא זוי9 ט9געה גיט כמימיז חגר צו

 שואד אײנצינע איהר װעז לרױודעס,
 געגעבען האט ױ װאס געװען, וואאט

 פאדװאנדאעץ צו מענאיכקײט א פארד־׳ן
 פאבריקען זײגע אץ ארבײטער דעם
 װיםעז דארןי װאס ״גואם שטיק 9 פאד

 בא- נעוױסע עטאיכע מאכען צו באױז
 אײ זײ 'אנען זיד כסדר «ז וחמתגעז
 ־9מ די טאנ. גאנצעז 9 זעיעז9בערצוכ

pr מעאות איהרע ודט חגם אין האט 
 נאך זײנעז נב9 חםרונות. איהמ איז
 נעווא- פארדאזירט פאברײןעז אע9 ניט
 פאב־ אאע ייז אפלו אויב יװץ רען.

 דעכט 9 ארבײםער דער װערם ריחזח
 מאשיז, די דויר פווד׳גדאם״ם ביסעא
יס9שט זוי9 נים יאד אבער ער וועדם

 און ארבײםער די ווענעז פראנע נאנצע
ט.Tגעאײ אה שיז9מ דער

 ר־9 די ר9ם צרה 9 איז ישין9ס די
 אײגענ־ דאס איז זי ווען באויז בײטער

 װאס אוגטערגעמער, ע09פרױי םיז טום
 פיא״ םעהר װאס ארויסצוישאאגען זוכעז

 אבער, *שין,9ם די װען זיד. י9ם םיטעז
 ארבײטען װאס די צו באאאננעז וועט
 זײ ברכה. pn 9 די םאר ױ װעט

 און װענינער םך 9 ארבײםען וחןאען
מעהר. סך 9 געניסעץ װעאען

ך האט מיאיהעז דר. :אר  דערצו ױ
 P'T םיט דערטדאכטען :עדארםט גיט

 גדערע9 האבעז דאס קאפ. אײנענעם
ר  עס צוריק. ננ9א דערטראכט יטוין ױ
ipp ,9 זייז T9דער ניט נעסעאט יהם 

 איז װאס ׳nT9 אויב אבער, ענםסער.
V • ענטפעד? זייז

 פריהער גאר ט*ן האט הײנט נאר
 חד װעגען רײדעז רפט9:עד אץ9 וױ

סערענדום.

 - געג^נגען דא אדן געװעז, ךא
.זאםאל נאך

 פארלאנגען אײבינע װידער
N-» •ל*»

 אויםגעשיונש, חלום a נ*ך
םוד, a גאו
 — צערונען, חא*ענונג » נאך

ג«ם■ דסגקעז
 פרזןגעז• ני־ט ד»רף םען ? נ*ך וױפיל
זיץ̂. װע» װסס
 :אנטקעגען קוםט װאם bu 1אי אלץ

ייץ• »ון פרײד
 וױדערקלאנגען אוםעפ^. און פרײד

!טאל אין -א
 פארלאגנען און *ארלאגגען און
w « צ«ל

s

ך וועי איד ז9 אפען, זאנ איך  ח
ק9^ט  רעפערענדוס דער װען ׳צעמעז, י

 •ראבן ערשטער זײן בײ זיר וחנט
ערסאאג. היץ נים ר9ס ארויסװײזעז

 ?אנװענ^אן דער צו טען9דעאענ די
 עדות, מײנע דין קענען קאיװאאנד יז9

T9 צונעחא־י ביסעא רעכט 9 האב איך 
 האב איר רעפערענדום. ר'ן9ם רעותנט

 מענאיכע אע9 אויסגעגוצט יהם9 ר9פ
 געקענמ האב איך װאס רגומענטען,9

 טען9דעאעג םאנכע האב איך געפיגעז.
TT9' רעםערענ״ ן’ר9ם אדײנגערעדט פיא 

 נעקראגעז זיכער האבען די ?9 רוס,
 איך און אויערען. די pK הינער־אוינען

 ז9 דגד, מײנע אױף זייז מודה ט#
 pR האנד 9 צוגעאענט םיאו9 האב אךי

 רעסערענ־ דעם אטובה פאאיטיק כען8ט
 טען7 דעם דינסטאנ, ווען און דוםי

 אדבײםער בריו־ער די ז#*לעז יאנואד,
 ״שטימען כיאסעץ גרױסע אין קומעז ניט
 יטעמעץ tt איך װעא רעםערענדום, דעם

 רעםערענדום םון גענגער די קיקעז צו
אויגען. די אין גראד

 דאס טאכען שװער tt װאס צו :אר
 װעאען ארבײםער ברידער די הארץ?
 רעםערענ־ דעם ישטיםען טמען געװי־ס

 אמי איהם דאך האבעז ױי דום.
 פאר דאך האבעז ,,T םארלאנגט, יעטארק

 עס pr געקעטסם. אאנג '1T9 איהם
vi\ ,מענאיך T9 האבען זײ װעץ איצט 

 ױי זאאעז געקראנען, רעפערענדום דעם
tt באנוצעז? איהם מיט װעאעז ניט

 אז דכער, אזוי בין איך אויב אבער
 אין תומען וועאען ארבײםער ברידער די

 רעפערענ״ דעם ^טימען מאסען גרויסע
 םיא אזוי איך טענה װארום טא דום,

דעם? װענעז
 א T'K דאס T9 צוגעבעץ, סוז איך
 דאר!י איך והןא^גר ויעגען קשיה הארבע

 האזי, איך נאר נאכטראכםען. ביסעא א
T9 אויזי איך װעא וואר נעקסםע די 

 ענכד ריכטיגען דעם נעבעז קענען איהר
םער.

v
 pc אױסגעםיגען פרובירט האב איך

 יאהר מיז א םאר װאס צײטוננען די
 ניט האכ איך אבער האכעז, װעאען מיר

 עפעס טאאק. הײן דערגעהן געקענם
 צד גיט נביאווזטאנער די זיך האכען

DJ9 אײנעד נויפנערעדט. T, װעט ער אז 
 און בעםטע די יאהר, ג^טער א גאר \ײ(

 אמעריסא װאס פראספעריטי, גרעססע
 דער נעהאט. איז עס ומןן נאך האט

װעט עס T9 אבער, צװײםער,
 די זיך האט איהם בײ שאעכט. זײז

 ױ און צוגעקיהאט שטארק פראספעריטי
 װי• דריטער א אאעםען. םיט ניט איז
 נישקשה, זײן ײעט עס T9 ,o>9t דער
 ביסעא א און נזט ביסעא 9 הײסט עס

שאעבט.
 דרײ אאע T9 מיר, שײנט עס :אד

 װעם רײכע די פאר טרעפען. װעאעז
 נוםער, 9 ױץ נעוױס יאזזר. נײער דער
 גוט. זײ פאר זײנעז יאהרעז אאע װײא
 נעװיס ער װעם ארימעאײט די סאר
pn יאהרען אאע װײא שאעכטער, א 

 מכדאא איז שאעכט. זײ פאר זיינעז
 דער אויך T9 אויסקומען, שויז וועם

געטראפען. האם דריטער

פון םיטנלידער אלע צו
לאהאלג

 10 ,1930 יאנואר, טעז4 דעם שבת
 דער פון אפיס איז זועט בײטאג, אזײגער

 דער פיז םיטיננ א ®ארהוםען ױניאז
 קאמיטע. עאעקשאז איז זfrprrTאבד
 ?אנדידא- \v:"i װאס מיטנאידער אאע
 צו סוםעז םוזען אםט, ױניאז » םאר טעז
 קא- עאעקשאן איז t9rp׳JwT^9 דער

םיםע.

םעמבער דזשענעראל
ג נ י ס י ם

 דער ־w נאיױ «װוענט, ראנערשםאנ
 רזשענפראא v םןףחוםע; ײעם ארביים

 אועדײםןורס דער םיז טיטיננ םעסבער
 ײעט סיטינג אױפ׳ז צװײ. לאמאל ױניןן

 דער םון בארינט V ײערעז אפנענעבען
 תןנװענשןן אינטמתעשאנעל לעצםער

 TMK »לזן מטען םיר קלמולאנד. אין
tv̂ וו טיטנליתר חו DVM װײםיויש 

j טסליכער רער איז סיסטיילוגגען o r o
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יער״ ניו ״העסי »
.17 יאסאצ םון מעגעדזשעד חעלער חש. םון

מא־ ריפעו אצע איץ■ וױנשען מיר
 גצױנעז, טיר יעד״. גױ *העוי א 'כער
 און צייט אין איז וואונש אונזער אז
*p .ז מיר, גאױבען ערשטענס ®צאץ» 

 אצטעכטיגער דער אז צײט שױ\ איז עס
 און אוין־ אײך אן דערמאגען זיך ז*צ •

 נאוױ אזא ארוגטערשיקען אײך זאצ
 אויך זאצט איהר אױוי.וחןצכען ׳גאד

אצרייט, געװען איז עס אז זאנען העגען
 יאהר גוט א אײד װעט צװײטענס און ״

שאדען. ניט גצאט
הער־ טעכטיגע די אז זײן, הען עס

 קײן ניט האבען װעצט דער םון שער
 זײ קרעםטען. אײערע אין צוטרויעז

 גוט קעגען זאצט איהר אז ניט, גצױבעז
 טויזעגד פאר שעהנע א פארװאצטען

 באסעצאך מאנכע װי פוניןט דאצאר,
 דופ־ קײן געבען ניט אײך װיצען זועצכע

 אױסרײד דעם אונטער מאבעז, ציהייטס
ארויסברענ־ הענען גיט װעט איהר אז
 װעצכע ארבייט ״תיגסטאערישע״ די גען
 אזוי אבער זײ. בײ זיך פאדערט עם
 אױסרייד דיזען זוכען באסעס דיזע וױ
 פרעטעגזיע א אצס םעאע טעהרסטע אץ
 ראלע הערשענדע זײער וױיזען קענען צו

 דער מוז אזױ <ןאאוק־םאנגאטען, אצס
 אויך .זיר זזעאט דער’םוז ארגאנײזער

מענ״ צוטײאט עד אײך. מיט שפיאען
 און,ריכטונ- שיכטען קאאסען, אין שען .

 חאוגע אין דײכע, און ארימע אק גען,
נא־ עפעט! טו געה און נארישע, און

 װאא־ זאכעז אאע די אט װען טיןאיה .
 נאר װאאט נעהםט, #כ׳ן געגאגגען טען

 ר,ײן װעז אבער צרה. האאבע א געווען
 גערעכטמסײט הײן גיטא, איז נעקםט

 װעגען רעםערענדום קײן און ניטא איז
 אזוי גאאט אט ;ניט אױךי פראנע דער
 אױטא־ אן מיט ארײן װעאט דער אין

 פאר געםאכט אונז דעקרעט מראטי^ען
אע״ נאגצען דעם קאטעריגקע-דרעהערס

 םון קאאעקטארס פאר אנדערע און בען
 און איטער אוירי אזוי •ראצע אונזער
םרא• די טאקע זיך־ םרעגט — אײביג,

זואנען? ביז ױשר? גע:
 און באיעצאה יער״ גױ־ ״העפי א ^

 אױוי יאוןר גוט׳ א אױך! טײדאאך
 אאע די םאר ניט זץ־ שרעסט אײך!

 ניטא ס׳איז טראדיציעס. פאר^זימעאטע
 אז זאגט וועאכער •ראאני^ םםר מײן

 נעכטיגע א זײן. איהר טוזט סבצנים
 אזוי סאוג, אזוי זײט איהר זועטי&ערע.

 צו זיר נעםט אנדערע. *אע װי גוט
 םוט מיט יאהר נײעם צום ארבײט דער
 ניט זיר אאזט אגטשאאיסעהײט. און

ד ‘יצחןר םאר האשע. אין שפײען  מ
יז?^ בוכטש. א צוריס גיט אײדיגונג

 ריפער״טאכעד א אז ןאיןאן אזא גיטא
 א װאכען 52 הונגער פאר יעכניען מוז

 טאכען דארף טאכעד ריפער א יאהר.
 מאכט יאהר. םון טאג יעד־ען אעבען א

 אױם׳ן ׳יעצט גאײך, טײגונג אײעד אפ
 עס זאא םראגע. דיזער װעגען סאא<

 נײעם פאר״ן רעזאאוציע אײער זײן
 סיײ ליעעם ארבײטען.פאר ;יט : יאהר

 !טאכען צו אעבען א אײך דט ער דען
 םון דים דער אין זיך געשפיאט גענוג

 קיש־ יאשסע בואכע, משה ״באסעאאך״.
 פון חײם ר׳ און זװאנאק איטשקע ׳קע

 בא־ געװארען זײנען אאע — מקזודגאס
 ארבײטא־ ״באשעפטינען״ און סעאאך

 א דא איז פורים ערב אאע און ׳רער
דיעא. א דא איז טאנ יעדען און באנדעא

 טוזען װעאען געשעפטען אזעאכע
 אאמיר יאהד. נײעם אין אויפהערען

 אאמיר ױניאךאייט. גוטע זײן אאע
 און רעכט, אוגזערע אויוי באשטעהן אאע

 מיעח כדת אעבעז א כיאכען אאע אאטיר
וישראא.

!יעי״ נױ ״העפי א
v

יאנואר! טען7 דעם געדענקט
שטורעטס, די גוט אאע ;עדענקען סיר

 הא־ װעאכע כאיצען די אוז דונערען די
 אעבענס־װיכטיגע די אדומגעריננעאט בען

 און ברידער ״רעפערענדום׳/ םראנע
 םענשען זײטיגע ;אאט און שװעסטער

 הא־ דאקטויהים און פראםעסארעז איז
 םארשרײבען אײן אין געהאאטען בען
 רעםערענ״ םון מעדיצין דעם ױגיאן דער
 אי־ פשוט זיך האבען װעאטען דום.

 יעצט םראנע. דיזער איבער בערגעסערט
 גע־ ענדאיך םראגע שטורמישע דיזע איז

 קאיװאאנדער דער אױוי געװארען אײזט
 געזאגט האט םאאק דאס קאנווענשאן.
 דער דא ס׳איז — .און רעפערענדום

 מוזען װעט פאאק דאס רעפערענדום!
 זײנע זײן זאאעז עס װער באשטימען

םיהרער.
 מעטאדעה גײע צײטעז, נײע אאזא,

אזױ. -זײן זאא נו, םיהרונגען. נײע
 מורא הײז קײגסאא האט 17 אאקאא

 צארן, םאאק׳ס דעם סאר געהאט ניט
 אאעטאא םיר זײנעז אאעמעז נאך װײא

 װי װעניגער ניט און טעהר ניט נעװעז
 איז דאז£ אבער פאאה. םון טײא א

 דא זויאען כיר װאס אאעס ניט נאך
 יע שוין אויב אז גאוימגן, מיר זאגען.

 רעפע־ א זײן עס זאא רעםערענדום, א
 די װארט. םין זין םואען איז רענתם
 םאיכט זײער טאן מוזען װעאען מאסעז

אױסװאהא דעם אין באטײאיגען זיך און

? עפדאד א םען נעםס װאו
 ?צי?טאן)1(ו
װחילער. ז. פון

נעהםט װאו עיראד » ׳ש*ראד, א
\ <מזי ' : -־ £

 עטראך; א אין זין נויםיגם װעצם די
 ו*ד א<ע װאם שאראך א ;באאד עזין,

v אען m\ .פאחטטמתן
 און אידעאציםטען פון ותאט די גיט

 א געזוכט tw»n וועצכע טרויטער,
 זאל !to אז מענ׳אעז, אצע םאר מ»ר»ך

 פאר־ זיך און *וזאסעגרײחנן זיך גאנען
 נע־ און געזוכט חאבען יענע עטאוזן.
 אח ערפונדעז. ^סוץראנטאס און חצום׳ט
עתםט. מטגמן ניט זײ האט הייגער

 » יתלם ביזנאם וי זוכט איצט
 נוי־ אכםאלוט איזמ איז עט «»ראך!

 פאר־ זאצען אלע װאם ׳*■ראך א טינ
tv ,imrcv מד גרויםע *װיי װעאען גים 

traepr אוז יײחנן. טםארק n ד  ני
 קלײניג־ vt» דירן לייתן זאצעז געם

ײאר, » מי פײט ז טאו־ ״ חנר־ נים מ

אז ארוםגעזעח^ זיך אי*ט
די :ביזגקם ---------

פיק•
דט

 ניט זיך ׳ןאנען וועלט דער םון שען
שאראך? אייז אויוי םארשטעהן

 אײנע פאריז אין נעצײגט האט םעז •
 ״טאסים*, *מעריקאנער גײעםםע די םון
 אנשטאט אנער ייקטשור, רערענדינע א

 פון באנייסטערט ווערען זאל עוצם דער
 א 1ארויסנע?ומע נאו איז בילד, רעם

 גיש האט עולם דער װײל טפאנדאל,
 רעם אויף העלדען די װאם םארשםאנען

 געלאפען םעז איז דארט. חנדעז בילד
 הײםם אפים, נאקט צום ,vow דער צו

 צורי)ן נעםאדערט האט מען און דאם,
בילעםעז. די פאר געלד ראט

 אז פאסידען װעט אייגענע דאם און
tvo פראנ* א אםעריקא אין ציינע; וחגט 

 רוםישע א צי דײטשע, א אדזר צזיזישצ
ז ,טאסי׳.  װאם םארשמעלזנז זיך \w מ

 םענ־ פאר איז עם אפפוסעגיש אן פאר
 שפראך א הערען און זיצעז צו שען

 ווען םילא, נים. פארשטעהען זײ וואס
 האלס אײנער װי הערט און זיצט איחר

n א n פאר־ איהר װאם שפראך א אויוי 
 :ברירח א נאך איהר האס גיט, שטעהט

 און אוינען די פארטאכצן ontf איחר
J טאן םען סאן װאם אבער 

וועמן פארגמנימן פוז ן.«וסם

 אינ• דער 'םון נאאמטע חעכםטע די םון
טערנעשאנאל.

 ׳צטארס זעחר איז לאסאל אונזער
 ■ערםאנאל דעם אין פאראינטערעסירט

 עקזע״ דזשענעראל טמעגדער דער םון
 קיין דערםון מאכעז םיר באארד. סוטיװ

 *ז מיר, נלויבען ערשטענס, ניט. סוד
 באארד עסזעקוטיװ דזשענעראל די װען
 יאהר דעם פון אינטערנעש^נאל דער םון

 מעהר כיםעל א ;עװען װאלט 1924
 איהרע אין איבערלענט און םארזיכטינ

 קײג־ לאקאל אונזער װאצט האנדצוננען,
 אצע אוז געװארעז פארניכטעט ניט םאצ

 הא־ מיר װעצכע צרות און טראנעדיעס
 צעצ״ די איז אויםצושטעהן נעהאט בען
 פא־ ניט ה״נפאצ װאצטעז יאהר 5 טע

 געניגענדע דערפאר ה#בען םיר סירט.
 הר8ז םארזיכטינ, זײן צו אורזאכעז

 םון אױסװאהצ דעם אין פארזיכט־נ
 נעתסטען דעם םא־ װ״ם־פחןזידענטען

 װע־ טאכער ױפער אוגזערע טערמין.
 גרוי־ א־ז באטייצינען סוזען זין־ צען
 רעפע־ ?ום׳ןנדען דעם אין ראסען סע

 מענשען ערװעיזצען זעהן און רענדום
 א מים םעהינקייט, און ערפאהרוננ םיט

 וועאכע אזעצכע און נאכפאצנערשאםט,
 נאכטראבטען און נאכדענקען װערען

 װעטעיא שריט ערנםטער אן איידער
■1װערע פאכט

 ארױם־ צאסאצ אונזער האט װידער
 אפט דעם פאר ?אנדידאט א גע׳עטעצט

 אא־ האבען סיר װייס־פרעזידענט. םון
צו אינטערעס פערזענציכעז א אויך זא

 חינ״ נצ״נעו ניט ח״ו ז«צ ער r» זעחן,
 דעם םאר געצאף זײן אין םערשטעציג

 פארנוםען tifon ח«ט ער װעצכען אמט
\.VoypVi3t איז נחצח גרויםע די איידער
 האנדידאט, אונזער אז װ״סען, מיר
 געפינען װעט איהר נןיסען װעטעס
 שטורנד א געהאט חאט נאצאט, אויפ׳ן

 ער יוני*!. דער אין קאריערע דיגע
 סםתםא און םרײכד םארשאפט זיך האט
 דער״ דארשען כױר םייגד. ;ענוג אויך
 זא־ ריםער־םאנער, םיר, אז זעחן, םאר
 אויס• געצענענח״ט די האבען אויך צען

ר װענען סײנוננ אונזער צואיבען  ת
 װי זועג אײנצינער דער און פראנע,

 — איז טאז קענען עס װעצען מיר אזוי
 אצזא, מוזט, איהד ״באצאטס״. מיט
 רעםערענ- םון טאנ דעם געדענקען אצע
 יאנואר. טען7 דעם דינשטא;, — דום

 1א' באטײציגעז אאע זין םוזט איהר
 דארםען ריפער־מאכער די װאהצען. די

 אצע מאסען. נרױסע די איז ארויםנעחן
 « אזוי צאמיר ׳שטימען. קודעז מוזעז
 •V?םיר אז װעצט, דער יפאר טאן ציינ
 םאר אזוי ״טיטאל,״ נאנ׳ן שטימען נען
קאנדידאטען. םעה־נסטע און בעסטע די

 קענען װעצען רעדבערם אונזערע
 פצע־ צװיי םאצנעגיע די אין שטיפען

ױניאי״ אונזער םון אםיס א'ן :צעד
 625 אין איז םטריט, טע14 איסט 231

 םעמנע־פ אאע םטאר. א־ן עװ. טע8
 52 װי מןהי ניט שוצדינ זײנען װעצכע
 יעכט דאס האבען װעאען דױם װאכען

שטימען. צו

סלאוסמאכקר מאבםרעאלעד ועד אץ עלעסשאנם
ױניאן

דעצעמבער, טען24 דעם דיגסטאג,
 בײ װאהלעז געװןורען אפגעהאצטען איז
 יױ די וװ דעם נאך קצאיסמאכער. די

 עט־ םאר םונ<ןציאנירט נישט האט ניאז
 איז מאנטרעאצ, איז צײט יאהר ציכע
 געװארען, צוברעקעצט אזוי טרײד דער
 אוס־ געװארען שוין פשוט איז עס דאם

קצאוחס. םון מאכען צו צעבען א סענציך
 <ןצאו<ןםאכער די זיך האבען יעצט

 דער םון רײען די אין געשטעאט װידער
 טרע־ און ארבײטערשאםט ארגאגיזירטער

 םון אויםבויאונג דער צו םעסט צו טען
 זועא־ ױגיאז, סאאױןםאכער שםא,אןער א

 יעדעז באגעגענעז צו גרײט זײן זאי כע
ארבײטסגעבער. די םח װידערשטאנד

קאאוקמא־ הונדערט זיבען אריבער
 און ױגיאן, דער מיט שויז שטעהען כער

 ערװײאט אאקאאען דרײ האבעז דינסטא:
 וועא־ באארד, דזשאינט צום באאמטע

 דער צאחאאעז, םינױ םון באשטעחם כער
 פרע־ אאסאא, םיגישערם און אפערײםאר

 רעינ־ א^קאא, מאטערם אא<ןאא, סערס
 םראג־ דער און אאקאא טאכערס האוט

יואאוסםאכער. די םון אאקאא צויזישער

 זײנען באארדס עיהזעסוטױו אױך
געװארען. ערװײאט
 צו אן םאננט באאדד דזשאינט דער

 יא־ ערשסען דעם :אך פונקציאנירען
, נואר.

 גע־ דורכגעםיהרט איז םיטינג דעל
 רוהיג• זעאטענער א מיט װארען
 די םארשטעהעז קאאוקםאכער די סײט.

 מיט און יצײט דער פון ערנסטהײט
 אויסגע־• איז אויפמערקזאמסײט. גרויס
 אונ״ םון באריכט דער געװארען העדט

 ^איװצענדער דער םון דעאענאט זער
 ברודער װי נאכדעם און האנװענשאן.

̂וט איטאן  װיכ״ אאע איבערגעגעבמן ה
 מאנװענשאז, דער םון באשאיסע טיגע

 נעװארען אגגעגוםען אײנשטיטיג איז
־ רעזאיזוציע: פאאגענדע

הײנטי• אױף םארזאכיעאטע די סיר,
 םארהאנדאונ־ די גוט הײסען םיטיגג, נען
 קאױואאנדער די פיז באשאיסע און גען

 זיר םארםציכטען סיר קאנװענשאן.
 אדורכ״ העצםעז אויך און דורכצ;פיהרעז

באשציסע. אצע םיהרען
מענעדזשער. סענדעראװיץ, ם.

 אן איהם הויבט אח כעס אין פצוצאונג
 װערט קאפ. אין אײכטער די װארםעז

 אזעא־ װאס װיסען צו נײגעריג ניט איהר
 װער ? געטאן זאג א איהר ער האט כעס

 פארנעקוםען איז עם אז נאך שסועסט
 םאםענט, ראםאנטישעז א pK סאםע
 געדארםט האבען זײ הדעות, צכא װען,

 אנדערענס דעם אין איינער ארײנםאצעז
 צױ צײדענשאםטאיך זיך און ארעטס

קושען..•
 ארײנגעבראכט נים אײך דאס זואאט

 געאאםען ניט איחר װאצט אח כעס אין
 צױ געאם אײער פאדערען זסאסע דער צו

? ביצעט דעם םאר ריק
 ביזנעס אזוי וױ שוין ״איהר זעחם

? אײדעט
ראדיא. דער םיט איז ערגער נאך און

 רא• די םון אנשטרענגוננ גאנצע די .
 פאר־ קענען צו איז דיא־פאבריקאנטען

 דער דורןי אמעריסע םים אײראפע בינדען
 די גצוועז דאך װאצט דאס ראדיא.
 רא״ פארקויםען םאר אםרצקשאן גחנסםע

 א םום איחר אײך^פאר, שסעצם דיאס.
 דרעח, א ;צאנדאז הערם :איחר1אי דחנח

 ״rtnp בעראץ, •אריז, וזערט איחר און
 װי אט בערדיטשצװ• אדער ווע,

n םעז חערם אצינד r דא פון שםאדט 
אאנד. pא

 אז איצט אוים, זיך צאזט זשע װאס
ר תרך חעתז יא pir קען םען  רא• ת
 איז זינגט סען אתר רעדם טאן װי ריא

 ניט ערשם םען פארשםעהמ אײראפע,
i זײ זואס n n •וואם צו טא דארם 

‘ ? צדפיגדזמ גאנצע די נתן דארפ
, .

 הערען צו ניינעריג נעװעז זיך ׳שטעהט
 1םע איז אײראפע, םוז באגריםוגגעז די

 דער צעבען שטונדען גאנצע אפנעזעסען
 און דערװארט זיך האט םען ביז ראדיא

 נעהערט. באנריםוננען די םאקע האט מען
 װאס פארשטאנען עם האט װער אבער

 םען אז ? דא־םען געזאנט האט םען
 שפרא־ עטציכע איז באנריסט נאר האט
צענדער. באזונדערע עטציכע פון כען

:נעשריי דער איצט דעריבער איז
 די ראשעוועט און שםראך א אונז ניט

!ביזגעם
 ארויס• צוריפ יאהר » םיט ס׳איז ותן

 אײנ- האט טען אז נייעם די געפוםעז
 א מאכען צו טרופע אידישע » נעצאדען

 ה^ט אידיש, אויוי פיקטשוד רעדענדינע
 נאנצע » דעם ײענען םארשפרייט דן־

וועז tts נעהייםען, האט עס :צענענדע
 םואװי־םאגנאם אידישער באײאוםטער א

 פחיים זיך צו אווצנט אײן נעקופען איז
 ה«וט טרויערינ. זעחר נעײעז ער איז
 װפס נצפחגגט, איהם זײנער שװער דער
 מאגנאט דער האם אורזאכע? די איז

 זיך, *IV זארנט דאס tv געןנשםערם,
 ניט פןונען ביצדער רעדענרינע די װייצ
 אק זײ םאכם טען ערפאצנ. סײן ןײן

 הענען ניט זײ װעט טען און ענגציש
 האט צענדער. אנדערע אין פארשויפען

וועז :געענטםערט איחם שותר חנר
 הינד״ םײן פאצגען, וועצען םיך זאאםם רו

 אי־ אין q'{Ap אצע נעמאבט װאאסטו
 אצע איז in זײנ«ז אידעז <ױיא דיש.

 םארשטע־ אידען די צואיכ און אענחגר,
ptr in די ■ת נוים די אױך

jkc+ *

1

לןאמוניםטקע די
(ערצעחיונג)

 װען קינד, ױננ v געװען איז בערטע
”| vpnvav נעקומעז איז ןי P, ,אזױ tv 
 ניױ אין אייננעאעבט שנעא זיך חאט ןי
 פארנעסץן ייננאנצען און רקער%אעבען1י«

 רי שטעדטעא. נערvאיצ'vג ?א״נעם אין
 איהר נאך זיך האט inv’ עטאיכע ערשטע

iw ?עיעא ?ינדעריש ױננ, jfw » n v 
 םיט חײס, דער פון זנרונות אאעיאיי כ־ם
 1או גערטנער זודערדינע פון ױח דעם

 םון חיי, פריש״נע?אסעטע פון םעאדער,
 נאױ דופטע;די:ע און בויכיער באיעגדינע

 נע־ זי עסיהאט סעחר Dfn נאר — מן
 די געטוסעא-םון און רויש דער פענטעט

 אויםנעשטרעקטע די נאםען, גיױי<ור?ער
 די ,oijrovro די םאבװיים, די הייזעו,

 צװיי ptvtp די און םואוױננ־»'?טשורס
 םאר־ זי האט םעהר tfv ןןפים, אי] יאד,ר

 קיגדע־ ?אייגשטעדטעאדינען, אין געסען
אעבען. רישען

נאבדעם, האבען עאטערען בערטע׳ם
 •אר v צטvמעגנעקדvצוז האבען זיי ווי

 סםאר־ קענדי א נע?ו־שם דאיאר, הוגדערם
vp נודנער פון און מיח נדוים פיט און 

a קױם — ארבייט צוקראבענעד iv m 
 אין איז פאטעד דער אעבען. א נ׳אכען

 און שגיידער. שטיקעא א נעװען הײם דער
 די ער ה*ט אםערי?ע i״p קוםענדיג

 ביטער און שווער יאהר עטאיכע ערשםע
 V ביי שא■ דושנעם א אין געזזארעװעט

iv^oijvJ, אייכציגע אוז איין דאס אבי 
 ער־ גוטע v ?ריגען קענען זאא זיינם קי;ד

 צייט דער ט<ט און שוא 1א< בעדזן ציהוננ,
 מעהר. אדער נוך־־אאטער?ע, א װערען

 טvנעזז איב נמד״־ער :אך ד.*מ םוטער די
 ,tvs איחר אםעןvארויס:עה ארן הינד דאס

 דער מיט ביםעז, כױם׳ן שפארעװדינ נעעװן
 תאבען זיי װען שפעטער, און ?איידוננ,

 טvה בערטע און סםאר?ע די ;עהאט שױן
 מעהר נעטוזאן כיזנעם־םקוא, נעענדיגט

 נאך :בערטע׳ן םאר נעקענט האם זי ווי
 נאך און שיך ■אד » נ#»ר און ?אײדעא א
v שוםע־ » נאר און םאנטעאע זוםעררינ 

נע־ •טאאנ? שעהן, א — בערטע און רעא.

I

סינדעל^ן. ט. םון

 v םעשח, jnrttttv3 v איו מוניסט?ע
 נאנ־ :איו עי?ר דער — דך םאר מעשח
 viv;p ט”רבv■נ«v האט זי וױ דעם,
 v oH דןואאר |nj«3V nvp יאחר צװײ

 םאר־ ■אוצאיננ זי איו םטענןונראפיסםין,
 *n־povo און חױז, םון נעװארען אעןvם

 איז זי וואו געװאוםט ניט וטאבען מע
 |lאחvנעם הןןכצן וײ װען אודנעהומען.

 אז ארויםנעװיזען, ר\• ה*ם ■אאיצײ דער
 איו נאםען דעם און דעם מיט םיידעא א

 געוי** ארעםטירט צורי? טענ צװיי מיט
 פאאיס״ v זיר אנט?ענענשטעאען םאר רען
ארדענוננ. די שםערען ם»ר און מ»ן

 נע• און נעװײנט האבען םעvםע*מvט
 און bvp םון וזאר די נעריפען זיך ?אאנם,

 אזא זײ קוטט עס פארװאם נעװאוםט ניס
 זײ האבען צייט דער םים נאר ; אומגאי?

 ווע• מאדנע נייע, די סיט צוגעײאוינט זיך
 טאכטער. ברענענדיגער זײער םון נען

 דערצעהאט און נעסומען ז״נען אאנדסא״ט
 אן אויף ױ־געטראשען הןובען זיי װי

 א 1אי פאאטםארם אויםנעשטעאטער
 »1אוי געװאאדעװען און שרייען — ס?ווער

v ,װיםשעדינ הייך? tp,> ומנעריננעאם^ 
ען. טויזענטער פון  ה*ט ?י װאם מענ̂׳

 םאטע־מאםע שוין האנען געװאהדעװעם
 נע־ נוט נאנץ שוין האנען זײ נעװאוסם.

 צער נרוים םאר און PVשא זײער װאוםם
 אייננעשרוםפעגער כאך r'jyp:inp און
 זיך הןןם איצטער געװארען. עאםער און

 *ר• אהן רום:עשאע■טv וױדער בערטע
 י1אוי נעװארען םארםאאע̂ן װידער בייט,

 1שוי וי האט איצטער נאר טענ, ;אנצע
 רא־ און מאנםאנ יעדען 3ב»דארפ ניט

שיך. נײע אדער פאײד נײ v נערשטא:
 ווי אפנעשוירען זיך זי האט ■vp דעם

 זיינען אוינען נרינציכע די און איננעא »
 — םאעזpv ברײםע די געװארען, נריגער

 — פנים דאס און !יכערער, שםעאער,
אפען. און אנםשאאםענער

נעשטא־ זי איז פאאטפארם דער אויוי
 נאנ־ איהר 1»י אויםנעשםרע?טע »ן נען

דער tv זיכערע, v אעגנ, מיידעאשער צער
אויב און איהר, צו ננטvאvב »רום עואם J —שװ*, נעדיכטען, v מיט םיידעא װןוקםען

 אי־ שםאאע שעהנע, סים האי, bijp 1צע
jvb נעה האם — אױנען גרינאיכע אוןvט 

 דוטער׳ם דער צושאצען6א שכא נעטנ
 אין צט8ש ביז נעשאאפען און נוםסקייט

די א־ז ארוטנעשאעיט זיך אריין, טאנ
 v וצטע,8אויםנע אן שעזז׳ן, עטסטע8ש

 ר8צונע םיג8 ברױ;ע דאם — שעהנע
 און צוגעסאדבם,—ען8אי שטאאע די דערט,

 שארװאר־ זורער־פאנטעאע פיינע דאם
 נוט־אנטװי?עאםע די אויוי נעט םען

אקסאען.
 פארטוטצעטע אאט־װערענדינע, די

 סם^■ אין נעשטאנען זײנען טאםע־מאמע•
 טאנ־ ױגנער דער פאר ;עהאדעװעט און

 אר״ג־ נעװאאם ניט האם װעאכע טער,
 און װאסער האאט אין חאגם ״|p טהאן

 אױפנאבע איינצעע די זיך םאר טvגעה
 םים ען8ארומשאע זיך — אעבען איהר אין

 pv ,opnvB ךי אין ,03tfp די אין נחורים
 י?טשורם.8 מואװיגנ און טעאםערס די

 םיט םויד אעבעדינע v נעװעז איז נערטע
v ה װאס ציננעא, שארףvשי־ נעפענם ט 

 װאם )אץv אויי שװעבעא און עך8 םען
 אפיאו ותנ. אין נעשטאנען איהר איו

 גע־ גיט pd'b איהר חאט םאטע־םאמע
 *V3 האם םוטער די כאטש שאנעװעט.

 חאט — םטאר אין ארויםחעאפען ד^־פט
 דער נרײט זײן געמוזט בערטע׳ן םאר

 צײט, רJשטיםם^v3 דער צו' םאאצײט
 ־Jytv אין חושך נעסהאן זיך זזאט אנטי

 םוטער די tPDiiptvn ױ האט םאאען כע
 אי• אמת׳ער tv םון םזנודאשון v םיט

 י1אוי שױן זיך האט מוטער די און דענע׳
v אויםצוחי* װי נעוואוםט פאוא צװ״ט 

 נעבענםשםער טאכםער׳ם איהר םיז טעז
צוננ.

 אגנעהויבען האט םאטער דער ביז
tv ,ipvvivd געםינען גיט וועט זי אױב 

o«3nv l”P שוט ■ראפם איחר ער ײעט• 
 פאיידער p.p און — חויז םון p*t םשאח
 סאנטאנ יעדען נײע סײן pu ניס װעאעז

 אײג• vvn בערטע און דאנערשטאנ, ײת
 גים וױיםער Mtv קען עם tv נעזעהן,

 שמטעם סיין pv — ייאס־וואפ מחן.
w\ יי •  םרײנכ^״ איחרע צז קוםען ני

rt pv דךערשם חויבט tv די npv»׳
סעשח•

 ױ װי נאכדעם. באאאננען ער וועט נים
 פאאם־ איהרע נערעדם8א וזאבען װעט

 האם בערטע זזבר׳טע רייד. םייערדינע
 אאי■8 חגר פאר נעשראקען נים שוין זיך
 שוין האט זי טע:, ערשםע די אין װי ציי,
 זואם ױנגאטשעס, נעזונטע די נעקעגט נוט

 װאונק * װי נעװאאם נים מעהר האבען
 שםייכעא v און איינעא נרין איהר םוז
נים.8 גרױן שעהן, איהר פון

 ארוט־ איצט זיך זי האט טעג נאנצע
 םיט חברטעם, און חנרים םיט ט8געשאע
 כינע־ םיט און שװארצע םים און װייסע

 און םיםיננען גייע נעיאאגעוועם זער,
 פאר־ דעם ראטעװעז צו אזוי װי םיטאען
 אוםגאי?עז, נײע םון ארבײטער יאכטען
 איאיטש, חבר דעם pv i'opivo ציטירמ

pv האט זי װאו פאםםאעםען צוםײאם 
געװענרט. און נעקערט זין־

 א פארענוינט האט בערטע חבר׳טע
run אנ־ םענשען םיט ברײטען אוים׳ן 

ivDPttpp'vpt ,ם?װער run v, װאם 
 גאא םיט און שנאח םיט ריצט8נעש חאט
 פונ׳ם אעבם װאם בורזשוק, םעטען צום

 אונ־ נאר שטעאם און באום ארנײטער׳ם
 ארגײטער דער׳חרנ׳ענען *ו אאיצײ8 טער
 — םיטיננען םרידאיכע שטערען צו און
 דער־ יר1 אױוי חאט בערטע חבר׳טע און

 v פח באיקעז שפיצינע ארv 8 פיחאם
ױ וואם באיסען מענשען,  דורכנע־ חאמן.

 חאט זי tv »וי תרך, און דורך נוםען
 אום־ דך האט ױ נץטאן. ציטער v אזש

pv Dptppt נעזעחן v םיז ינים נײ v 
■ivod^v — שארםע םיט ואוירט וײן 

 צי־ שםיימאדיגע םיט און אוינצן בצויע
pu .tra איו םונדיר v in w נײער 

 האט חיטעא שאיצעצדינע נייע Dfi און
n זזן צונענעבען m  pu nt» איגעברענט 

v n v  .dub איחר איז dub p inv Bin 
 ויר ם׳חאם נאהענט. איעען, געײארען

 עם האם וי tv אויםנעראננ^ תיכזי איזזר
ptr פאוצ. אײן נים .נעמזזן u איו twv• 

 V איו 1אליםםא8 דער tv np3’t נעװען
 דאם איאמר איחם זעחם «t tv ניתר,

 סארשעםם זיך חאם וי סאא. ערשטע
מי־ vtv — איחר tv Ptrut: פונ׳ם  אי

פארברענםע נענעמנצ

-jv tv איו — °ענ׳*עו ע״°ע י׳יי ײיד
 אוי• כאויע שארשע' זיינע װאו זײט דער
 אינער שאיסח ק״ז חאבען ניט װעאען גען

 — ױםמענאיך נעװען אבער ם׳איז איחר.
 נעבען שטעחן ,ttv נעמוזט האט u און

 טיט איהר ז״נען עם אוז אאטפארם8 דער
 זײן אוינען, זײנע נעװארען איב צײט דעו

 גןגזונטע אטעBשט זיין נים,׳8 גענר«נט8א
?איידער. נאייע נייע די 1או םינור

 נע־ טינ שוין האט בערטע חנר׳טע
 תול געריבענע8א הײזערינע, דאס העדט
 נע־ נאר האט זי רעדנער. נייעם פונ׳ם

:טראנט
 ניט איז יענעד ײי סטאזיאא8 אזא —

 קיין אויסהויכען ;יט װעט ער נרוטאא.
ארבייטער. »ן שאאנען און האנט

 נעװארען היטעא דער איז פאוצאובנ
 רע- אננעהויבען ס׳האט און םארװאא?ענט

 עואם נרויסער א אוטנעריכט. נאר נענען
 זיינען טייא א או; צואאפעז באאד זיך זיא

 רענען אויפ׳ן קוקענדינ ניט געבאיבעז,
 בערםע רעדנער. צום צוגעהערט זיד און

 פאאטפארם, דער צו צונעטואיעט זיד האט
 אײ־ און דרײען א*ן אײננעהארטשעט זיו
 פאאים־ דער »ז דערזעה! ײאפ־װען דער
 מאד־ א צפעם פארשײאונדען. א'ז ראן

 און ארוכינענומען איהר האט בענקעניש נע
I רענעז. אין פארגעסען איננאנצען האט זי

 נאנצעד דער זיך איז ניםלאכװײז
צוזאטעננענו־ האט םען צונאננען. עואם

 אוים־-עשטעאטצ ראװיזאריש8 די טען
 כמעס איז סקווער דער און אאטפארמעם8

 איין .DoiB אעדינ, געװארען איננאנצען
 גיס |’א ארוםנעח־עהט זיך האט נערםע
 נעניש־ און אויסנעוױיקט נעװארען רעגען,
 אוײ פארבענקטע נרינאיכע, די םיט טערט

נעםונען. ניט און נען

 בעדטע׳ש אאזען איך װעא איצםער
:טעשה די פארענדיגען םאטער
 נעווןן איז פדידזעד װאס סיאא, —

 נע- ניט האט זי פארםאאען. שוין איז
 י1 האט בערטע, םיין ארנײטען, װאאם

 װעדען נעװאאט האט זי געארבייט. ניט
 -נע- און נעװארען, זי איז קאםוניסט?ע, א

 ערג־ די מיט צוזאטען תםיםה אין זעםען
 צױ זיר האבען מיר םארברעכער. סטע

 די און ר;א אאענמן, דעם צו נעײאוינט
 ס, V ד אבער איהדע. טוטער 'יאגקע

 צוברא• איננאנצען שױן אונז האט דאם
 — זאך םין אזא אפםן זאא מויד א כען.
 דערויף? נעריכט נעװען זיך װאאט װער

 װאם ! ס א ד איידער םיתה v ניכער
 םיט אנטאויפט או| נעםט מויד » הייסט,

א, אאיםטאן.8 ׳*ײיישען ׳י•  נאאט מ̂י
 האאבע א נעײען נאך ײאאט אנטאויפצ!

 ה*־ ה וינ ת ח און נעמען אבער *.
 דאם — פאאיםטאן אײרישעז אן םיט צען
קאטוניםטקע. א זײן װי עמער נאר איז

 אץ ?דגאניזאציע שול איוישעד פון דמלעגאצימ
אמעריהע סיין אננקקוטען פױלען

 זײנען :אבמיטאג דיגסטאג צעצטען
 אננעקומען בערענגאריא שיף דער מיט

 פאצקס אידישע די פון דעלענאטען צװײ
 בויהס־ און םאט יעקב :פויצען פון שוצען
 דעצעגאציע דער םרן צװעק דער בוים.

 ראדיקא־ די םון הילױ באקוםען צו איז
̂וצסס״ די םאד אטעריקא אין אידען צע  ם
װאס פייאעה איז ארבײטער־שואען און

pא פאאקם־שוצען אײגציגע רי זײנען
אין םאצקס־שוצען אידישע די פויצען.
א אין צעצטענס זיך נעפינען פויצען

דורך ?ריזיס םינאנציעצען שרעהציכען
 םון צאגע עקאנאמישער גרויזאםעד דער

 אי־ די םון הויפטזעכציך און אידען די
 לאגע די פויצען. אין ארבײטער דישע

 ערגער נאך לעצטענס איז שוצען די םון
 אטאקעס שענדאיכע די דורך געװארען

 װארשעװער דער טצד שוצען דיזע אויף
̂ו־ איהרע און ״הײנט״ צײטוננ  רעאקצי

װי אזוי שותםים. צױגיסטישע געדע

 טויזענ־ פאר הײם א זײנען שוצעז די
 זיי- און ארבײטער־קינדער ארימע טער
 מיה שװערער מיט געװארען געבויט נען
 כ*ציא- און ארבײטער אידישע די םון

 אוגטער• זײ װערען ®*ילען, 1אי צי׳סטעז
 דאר״ די פון כחות אצע םיט שטיצט

 זײערע טרײד־ױניאנס. אידישע טיגע
 רער אין ?לײז צו אבער ?ײנען מיטצען

 שוצען די :ויט שרעקציכער םון צײט
 דעלענאציע די אויםצוהאצטען.! ■ אצײן

 אין היילף זוכעז געקומען דעריבער איז
אידישער דער םון ראדיהאלע-הרײזען רי

 צװײ- שום א אהן איז עם אמערילא.
 ארבײטערשאפם אידישע די אז םעצ,
̂ן װעט  ערפיצען צו מעגציכעס אלעס ט
 סא־ וױכטיגער אזא צו םציכט איהר

 ערציהונגם־ נאציאנאצעי און ציאצער
 כיא״ די זײנען דאס װי אינסטיטוציע

פױ• אין םאצקס־שואען אידישע דערנע
צען•

ר ע נ פ נ י ר
pv ראדיקאיעד עטארקשטער און גרעםטער דער 

4װעי« דער אויו» *ריען *רכײטער אידי«ער

 $2,500.000X0 - מרמאגט
 83X00 — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

 יד *יייי ריגנ $דב תי
 עקצגפסײ װיגיינצז ישן
m •איייישנן ױן יאנז

 קול• דאר ייו רינג »רג מר
 אידי• מד יױ יןניצי ייי
גצויצנוגס ײב״יפר יצי

 אידי־ אײגצינער רער איז ױגג ארבײםער חןר
 םאניטאר* אײנענעם אן האט װאס ארדען. שער

or טיטגלירער. תאנםפטופדװ דינע «אר
בח is pv עיםער pv אריתגעגגמען װערען םעםבערם

יאתר. 46

IN *ייױ ייד אייספ סמאייד, ני• up איאר«ײ• ייינ

>iwiu«.w tv ימניצו «יד i



t צו o t o  m סו פה מ ע ת ע ט פ חוזו ד b ד o t s
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y רער «ן נשסלום n m מ* atmױנשערג ־ 
 י ■רעדדענמ וױיס ערשטער עטערטעזשורער,

ד ױערען רע«ערענו דער ^ערענחם. # חי
 ftn דער

דעם '•ארנןוטען
1930, 9 J10 א^ד^רמריח ujrnR • ra • ̂

:פרעצער פארגענדע ר אין שטימען װעלען םיטנלידער יארקער נין ך
־ 2 לאקאל איערײטאו־ס סוט און וק

 עוו. טע6 1087 חאל, נרייענט
םטרים. טע25 איסט 130 נאארד, תשאינט

 עװענױ. טע2 38 אפים, םאון דאון
םטרים. סעקטאן 219 לײםעאום, לײבאר נראנװויל

13 לאהאל ױניאן םאבער »על
 םטריט. טע25 איםט 130 כאארד, חשאינם
עווענױ. סטע 1087 חאל, ברייענם

: 9 לאסאל ױניאן *יגישערם םוט און ווק
 עוועגױ. טעiok 6 חאל, ברײענט
םט. מע26 איסט 130 כאארד״ דזשאינט

עװענױ. סע2 33 אפים. טאון דאץ
:סו לאקאל יוױאן, (רם׳

םטריט. טע38 וועסם 109 אפים,
עד :ו7 לאקאל ױני־אן מאכער ר̂י

סטריט. טע14 איסם 231 אפים, צאקאל .
: 20 לאלןאל יוניאן מאכעו רתקאוט

םטרים. טע16 וועםם s אפיס, לאקאל
: 22 לארןאל יוניאן מאכער דדעס

 עווענױ. טע6 1087 האל, נרײענם
סםריט. טע26 איסט iso באארד, דזשאמם

:23 לאל,אל ידױאן מאכער סקוירט
סםריט. טע25 איסם iao אפים, לאקאל

« לאקאל יוניאן, •רעסערס דרעס און קלאוק
םטריט. םע36 וועסט eo אפים, לאקאל

ס - . , או .. לאקאל יוניאז ,יל
סטרים. טע46 װעסט 107 אפיס, לאקאל

: 41 לאק. ױניאן, טאקערס און יליטערס העמעמיטשערס,
סטריט• טע36 װעסט 301 אפיס, לאקאל

: 48 לאקאל מאכער קלאורן איטאליעױשעו
 פםריט. טע14 איפט 281 אפיס, לאקאל

 עווענױ. סאגטראוז מ ,ran ברוקלין
עיוענד. ױטרעקט נױ 7808 אפיס, כעגסאגחוירטט

: 82 לאקאל ױױאן, װאירקערס וױיטיגודט
w יועסט 8 אפיס, לאקאל ie .סט

 זנוױשען עווענױ, לעקםיננטאן 247 למ, יוױאן טרייד וױסעגס
סםרים. טע36 און טע34

טמק ד#ון
לאקאל יוניאן מאכער לי:אט^הא

כרום. און גרענד *װישען סטריט, פארסיים

סטרים. טע26 איסט 130 ופים,
: 6» לאקאל יוניאן, װאידסערס עמברױדעױ באגאז

סמריט. םע18 איסט 7 אפיס, לאקאל
: 82 לאהאל יוניאן, כעגראדערס און ע״ןזאמינערס

סםריט. טע25 איסט 130 אפיס, לאקאל
:89 לאהאל ימיאן, מאבער דרעס איטאליענישען

 םטרים. טע28 װעםט 36 אפיס, לאקאי
 עװעגױ. סטע 1087 תאל, ברײעגם
עוועגר. םאגטראוז 17 אפיס, כרוקלין
: 91 לאקאל יוניאן, מאבער דרעס טשילררען
 סטריט. טע16 וועםם 3 אפיס, לאקאל

סטריט. סעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר כראנזװילער

m ך r a פלעצער פאלגענדע ױ אץ שטיסעז װעלען סיםנלידער:
. :באסטאן  דדפאינט א*ן עטיטעז ײעלען דרעםמאכער און קלאוק אלע

םםריט. עסעקם 15 אפים, באארד
 לאקאל :24 לאקאל פון טיטנלידער טאנער, רייגקאוט אלע

םטרים. עםעקם 21 אפים,
:שיר,אנא
 אין ׳טטיםען װעלען לאקאלען שיקאנא די פון םיםנליחןר אלע

סםרימ. נױרען װען װעסם 328 אפים, באארד משאיגט
:קליװלאנד

כילדיגג. םופיריאר 207 אפים, באארד דזשאינם אין שטיםען וועלען לאקאלען קליװלאנד די פץ םיםנלידער אלע

r גװ אױסעד לאקאלעז אנדערע אלע ®ון טיםגליחנר

:טילאדעלמיא
 טטיטען װעלען לאקאלען פילאדלעפיא די פ,ץ םיטנלידער אלע

סטריט. לאקוטט 810 אפיס, באארד דזשאינט אין
טאראנמא:

 שטיםען װעלען לאקאלען טאראגטא די ®ון םיטגליהגר אלע
עווענױ. םפאדײגא 346 אפיס, באארד דז׳פאינט אץ

:מאגטרעאל
 שטיםען װעלען לאקאלען םאנםרעאל די פון םיטגלידער אלע

װעסט. )םט. קעטרין סם. 306 אפיס, נאארד דמפיגט ײין

װניאנע לאתאל באםרעטעגדע דיערע אין שטימען װעלען

עםיטען: צז וזי
 דיזן ®אר אץ אטט, יעדען פאר קאנדידאט איץ צו כלױז לויפען םעקרעםאר־טרעזשורער א.ץ װײם־פרעױדענט ערשטער פרעזיחןנם, פאר

 קאנ־ גענען קיץ גיט אויך חאבען אוט׳אװ־םאון פאר װײםשרעזמ/ינטען 6 די .דאגעגען״ אדער .דאפיר״ שטיטען סען rpm קימדידאםעז
דארפען םיטנלידער די קאנדיד׳אטען. 12 לויפען יארק גױ פון ׳.,.דאגעמןן אדער שנױםען.דאפיר״ אויך טען דאוץי זײ פאר און דידאםען
ץ באלאם. אויפ׳ן זיך נעפינען װאם נןןסען 12 די פון 8 פאר בלױו שטימען

jr ברודערייהמ םיט u . • רמזמ -
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w® נרדםזד ריזמ 8 םיט a m  m
 באארד. עקזעקוםיװ חשענעראל דער םון מיטגלידער ניײערװעהלטע

װאהלעו. רי אין באטײליגט דך האבען מיטגלידער ץניאן טױזענם

שפיםען מל נרױסער םיפ זדנםעדנעשאנעל דער פון ממרעםעי־סרעזשורער אלם עחדילפ חנעפיןי
 פאר און כעאםטע חױפם די פאר װאוזלען רעטערעגחם ערשםע די

 אן ערפאלג. גרױםער א געווען זיעען כאארז־ עקזעקוטמו דזשענעראל חמ•
 אין באטײליגט זיך האכעז םיטגלידער ױגיאן צאחל גרױםע אתגעוועהנליר

 זײ- אםגענעבען האבען לײם װניאן טױזענם צוואנציג העכער װאחלען. ךי
 נױ אין באטײליגוננ וואהל די נעווען איז גרוים, באזונדערם שטיםען. «חו

 םאר קאנדידאטען די צוױשען וואהל־קאםף א פארבעקוםען איז עס װאו יארק,
 פאר־ זײנען װאהלעז די נאארד. עקזעקוםיװ חשענעראל דער פון צדםגלידער

 איז לאקאלען װאהל די םאר װאחל־פלעצער. פארשיידענע אין גןןקוםען
 פארשידע־ די םצד װאהל־פראפאגאנדע ענערגישע אן געװארען אנגעפיהרט

 יעז־ער און םלײםם פארשידענע נעווארען פארםײלם זיײען עם גרופען. גע
 קא• װאהל די סאגדידאטען. זײנען פאר אגיטירם חאם אניםאטארען די פון

 אלע אין אץ חוכ זײער ערםילט פלייםמ םאג נאנצען דעם האכען םיםעם
 עלעק- נאציאנאלע די ארתונג. און רוה נעחערשט האם מאחל־לאקאלען

 קאנטראלירט אץ באזובם טאג נאנצק דעס װטהרענד האם קאםיםע, שאן
 פריה• פון נעיױערט האכען וואחלען די וואחל־דאקאלם. פארשידענע ךי

 נעדויערט חאט שםיםען פון צעהלען דאס אװענד. אץ אזיעער 8 ביז םארנען
 צװײםען בת׳ן געדדרירט עס חאם לאקאלען םאנכע אץ נאכט. גאממן די

ציים. םיםאנ אזיעער אײנם טאנ
 פחױ קאםערם, די נעשטיםט האבען צאהלען נרױםע גאזונדעדם אין

.17 און 48 לאקאל פון םיטנליחך־ די אוץ םערם
פון בעאםטע חױפם די אז זעז.ױבאו קלאתר האבען װאהלען די

 םעמ־ דער ®ון םארםרױען אײנשטיטינען כםעם דעם באזיצען ױניאן דער
 גענעראל־םעקרע־ ניי־ערװעהלםער דער שלעזיננער, פרעזידענם בערשיפ.

 נינםא, ם. װײם־פרעזידענט ערשםער דער און דוכינסקי ד. טער־טרעזשורער
שטיםען. *אלען ריזיגע באקומען האבען

כ«רד עסזעקופיװ דזשענעראל דינייע
פרעזידױם.

 שלעזינגער, בענרזשוםין
 םעתדטחןזשורער. געג. דובינססי, דוד

^ױים־פרעז. טער1 נינשא, סאאװ^ם^רע
 :בזןארד דער סון מיםגלידער

 ב^סםאן. מוקס, #םדור,
 יארק. נױ ׳אואידד»י אנטאניני,
 י*רס. גױ דזמאזעףי, בחנסאאוו,

 שי־קאנא. סארים, כיאאיס,
 יארס. נױ תשולױס, האבמאן,
 יאחן. גױ דדמולױס, האצמרן,

 יארק. נױ דזמײקאב, העצער,
יארק. ניו חעדי, װאנדער

 יארס. נױ איזידאר, :אגאעד,
̂ן. נױ ,Hnr' םײנבערג,  יאו
 קענעדעי אברהם, קירשגער,

 קאיװאאנד. םשארצס, יןריינדלעה
סט?ה. ״םילי« קרעכמר,  ̂ב

פייצאדעאסיא. עאיאס, רײזבערנ,

 געדוארזנן אסמגעבעז זײנעז עס י
 ער־ ד«ןובען דעדםון שטיסעז. 22*355

:האאכתז
 ®רעזידענט, םאר שיאעזיגגער, ב.

נענען. 673 און מאר 20,063
.12 זײא »1»וי (עאס

ױיין ט ד מ w מנ  m און i s r a m סחזשגד זרז
osm m  p w  n x m  D i m s איגדומדיע

מא־ נארמענט טיט אנױטענט דערוױיליגעך — םטרײ^ אץ איגדוסםדיע דער טון יטעדשאטם
סעקרעטער־םרעזשורער - האלס. סטרײק 14 אין טיטינגען ______ . ̂ אסאסיאיישאן נוםעקטשדחןרס

קליװלאנד אין מילאדעלטיע טון רײזבערנ וױים־ארעזיחןגט און חבעםקי

ספױיסערם. די םיט דיפ «מע ד ־זדז סםױיק פװ פיחדער דער שמןזימער פרעדדענש
 דזשזמעדאל צום םעלענראם* פ «ון

ד t 8» געוואחר, םיר װעחנן׳ פםים  ת
ט טיילימד מנ ת  קלאוק• דעד *וױשען פנ

 גיר־ ,קליוולאנד דער און ױניפז טימד
 איז “אםס׳) םפניפעקטשורעדט

 ממתחן איז דאס נעװארעז. דפמדייכמ
 םטפגד חאםעל אין קאגםערענץ פ אױזי
 םולע דריי נעחתרם האם וועאכע מר,

מ• אח קאנפפחמץ די אסונדעז•  פפי
 דעם שלוזינמר, ברוחסי צװישען פיטיז

ם תנ  אוז י. װ. j ל. א. חנר םיז •זזי
 פון םענעדזשער ביזנעם פפטאװסקי, נ>8

יי  באארד, חשאמם קליװלאנחנר י
מ ל  תליװלע:־ די םארםראמח חאנען מ

מר אוז ססריימד, דחנס און פיאומ .

ר לזן אג ם נ ל ח ן ח ח ן ז
ר ־ ־ ־ ן נ ע ט

 יואוד רמפמחנגדום די םיס *ונצײך
 *אשפטױי פראלפנרוש דש־ םאר

אימאומשאמל, דפד פין
 זיפפפרפנחם פאתפפמפא־ אויד

םענע־ שלטטךפאד » פאו
 דזשפינט יארפפר גמ חנר פון

מאלער, איזידאר ברוויפד
 איז ,פפרחינפפט איפםימר ניז

 פר־ וױדפר נענע^פגדידאם »
 סים אטט ריזע פאו נעײאחנז

גרו

__  imy
מענע־ דזשענעךאל

ם פון ך אינ ש ח

 פרעדדי׳ז איז יחנזידענכ^ סעלער, פדאצא
 דער םון םענעחשער ליינאר נפםלער,

 םאנוםזנקטשורערם נארמענם הליװלפנדעד
אםפםיאיישפז.

םאר אגריםמכט. דערװייציגער דער

 פארנע־ וועט םעטלםענט םטרײה דקם
 םםרײס נענעראל חנר פאר ײעדען ליינם

 פרײטאנ, ראםיפיצירען. *ו סאמיספ
 א י1אוי װעם נפכםיטיא, *זײנןר «וױי

םםרײחער אלע פון םפםםיטיננ נחיםען

 צו באשליםט װניאן שיקאגא׳עד
באלעכאםש םימ אגריםענט לענגערעז

 — אײחשעגטם. ביזנעט איס עדוחןחלט נאװאק את ראבינאװיטש ביאלים,
ומחלען. די אין נאםײליגם ױך חאנען םאכער קלאוק צאחל גרויסע
מ־ חנר «ו טעלענדאםע (ם«ע*יעלפ , 

כיאליס) ם. פוז חזכםימײם״
.1930 יאג, טעןart 8 שיפאנא,

 םיטיננ רדפאעט נאזוכטער גום א
 1פו iw באאודט ןקועקוםייו אלפ פון

 גפ־ גינבטען זזאט טמרליים שאפ אלזג
 אנריכמנם רעם פארלפמפדפן » שלאסמז

i פון n פלאופ וי סיט ױגיפן c^euiis־ 
 טיטיננ דער אטאטיאײשאן. טשורערם

 אי« עם װי נאכדמם פאתפ»«(| איז
 «ר פפגמהפלםען דאנפרשטאנ לעצטעז
 פארטרע־ *װישען פאנפפתנץ » װארען

a פצאו^ דער פון י״יי m רײגקאוס «ז
פלאיא: די ױז

.

 קוכזענדע; פאר אנרימענט נייעם חןם
 םארנן־ איז דיםקוםיע לפנמ » יאחר.
דער םון םאדערוננען די וועגען מוםען

ױניאן•
*”אםאסיא דער פון פארםרעסער די

 רעהפ־ גפװיסע פאדגעלײנם האבפן שאן
w oretruyc וי פון פארםרעטער וי 

Tiwp. רזשאיגם ־an און לאקאלפן
 נאװאה און • ראכינאוויטץ גיאליס.

 כיד אלס נעװאדעז עוזוײלט זיינען
 גרויםער א כדם אײדזשעגםס געם

םאיאריםעם•
 אײחשמנט גיונפס פאו פלפפשאן די
Dm דש־׳ פאר  ,pu»>y תינפאוג 1אי

)2 זײ* אוין («יוס

 אוידיטפיייס״פאמיכמז״.די. פאנליס אין
אנריםענם. דעם איבער אפשטימזגנ
 נאף נלייר האט שצעזיננער ברורעד

 װען ראם קרקלערם, האנפערענץ דער
 װע״ נעםייגט אםילו װעם אנריםזננט רער
n,; פאנצענטרירט סםרײה דער װעט 

 םאנופזוהטשו־ יענע אלע נענעז װערען
 דעם אנערקמנען ניט װעאעז װאם ,־ער̂נ

אנ־יםענט.
 פון הרײנדצער פרעוידענם זוײם

 טוי• דרײ »ז אונז, שרייבם הל־װלאגד
 פװענט, םאנסאנ האבע) אדבייטער זענט
 פאב־ אין פארזאםלומ ריזינער א אױף

 דןם גוםגעהײםען פדיםאריום, ל̂י
 דושפינט הלױולזננדער רי װאס סםרייס,
 צ״רים אינטערנעשאנעל דער םוז באארד

 *רױםנערופען האם ײפירמרם גארנמנט
אינדערםריה. דינםםאנ אייא

 די םארלאזמן ״פבען ארבײטער די
 און אינתרפריח אזײנער *עהן שע*עד
 אר• דער ױ צוריפהעחעז נים זיך װעצמן

 פאת־■ די זינען. װעצעז זײ ביז ביים
מן  אתיםנד־ האם ױניאן די װאם תנ

זײנען•■ שטעצט,
 סצױר אתם אוז א*ז שעפעי אצע )1
װעחנן. ױניפניזירם זאצעז א:ד
 ארבײטם־װאר פיטי־טפנינן א )2
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