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ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון ארגאן אפיציעלער
1931 מאי־ױני, ,8 נוט. יארג»נג, טער1

קאנװענשאן אונזער
 א איז ארגאניזאציע פראלעטארישער א פון קאנװענשאן די

 קאנװענ־ די קלאםן־קאמו). פון שלאכטפעלד אויפ׳ן קריגם־ראט
 דערפאר איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון שאן
 קאנ־ די זייגען ראם װי רעלענאטן, אירע פאר פיקגי? קיין ניט

 םאציאל־פאשיםטי־ און ארדנם באלעבאטישע די פון װענשאנם
רינגען. שע

ארבעט. טאן דעצעגאטן די קומען קאנװענשאן אונזער צו
״  שטיי־ װאם פראגז, אלע אין פאראינטערעםירט בילוטיג זיינען ז
 םך־הכי א אונטערציען ivdip זײ טאג־ארדנונג. איר אויר ען

 ארבעט־פלע־ נייע אויםארבעטן און ארבעט אפגעטאנענער פון
צוקוגפט. נאענטער דער פאר נער

 אינ־ דער אפ זיך גיט ?ערפערשאםט פראטערנאלע א אלם
 געגנזייטיגער מיט קודם־כל ארדן ארבעטער טערנאציאנאלער

 רעם מיט צוזאמען וױרסט און ער לעבט גלײכצייטיג נאר הייצך»,
 אינטערנאציא־ דער קלאם. אדבעטער דעם פון טייל קעמפנדיגז

 פון טײלן אלע מיט פארבונדן ענג איז ארדן ארבעטער נאלער
 קלאםן־אר־ םראטערנאלע א איז ער באװעגונג. ארבעטער דער

 דעם פירן קענען צו מיטגלידער זיינע צו גרייט און גאניזאציע
 װע־ ?אנװענשאן אונזער אויף געביטן. אלע אויףי קלאםן־קאמף

 םרא־ פראטערנאלע בלויז ניט װערן באהאנדלט דערפאר לען
 קלאםן־קעמםערי־ דער צו שײכות א האט װאם אלץ, נאר גען,
 אינטערנאציא־ דעם פון מיטגלירער די »ךבעטערשאפט. שער
 דעם םון פראנטן אלע אויףי טעטיג זײנען ארדן ארבעטער נאלן

 שטע־ א נעמען מוז קאנװענשאן זײער און ארבעטער־קלאם.
 קולטורעלע און עקאנאמישע פאליטישע, זייערע אלע צו אונג

בויאונגען. און קאמפן
 היבש א םיט מיר קומען קאנװענשאן /גרשטער אונזער צו

 דער פון צײט ?ורצער דער פאר ארבעט אפגעטאנענער ביםל
 רי איז ארדז. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם םון ע?זיםטענץ

 אג־ װערן ״םונק״ נומער דעם אט איז ארטיסלען פארשיירענע
 אין אפנױגן און טעות׳ן הינטערשטעלעקייטן, רייע א געװיזן

 פראלעטארישע שארםע די אט נאר ארבעטן, אונזערע
 אז פאקט, דעם ניט האר ק״ן אויו» פארקלענערט זעלבסטקריטיק

 דעם אין געגאנגען איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 זיך האט ער מאםן־ארגאניזאציע. פראלעטארישער » םון װעג

 רע־ דער פון בוי־טעטיגקייטן און קאמפן אלע אין באטייליגט
 פאר־ צו טעטיג געװען איז ער ארבעטערשאםט. וציאנערער5װא

 ארבעטנדיגע אידישע די צװישן קו^טור פראלעטארישע שפרײטן
 ארבע־ פאר׳ן ארבעטער־קינדער אידישע די דערציען און מאםז

 אר־ די ארגאניזירן צו אנהויב אן געמאכט האט ער טער־ק^אס.
 פאראײניג־ א פאר באדן דעם צוגעגרייט האט אוז בעטער־ױגנט

קיצאםן־ארדן. פראטערנאי^ן פרא׳צעטארישן איצ־אמעריקאנישן טען
 אר־ אינטערנאציאנאילן דעם פון קאנװענשאן ערשטע די
 פאר טעטיגקײט יאר ערשטן זײן עקזאמענירן װעט ארדן בעטער

 אנ־ אויך אים װעט זי זעיצבםטסריטיק. פון איבט העצע דאם
 די װערן צו װעג װײטערדיגן זײז אויח איניע ריכטיגע די וױיזן

 אמעריקאנער ברײטע די פון האאםן־ארגאניזאציע פראטערנאיצע
ראסן. און אפשטאמען שפראכז, אלע אין מאםן ארבעטער
 באזעאט !קאנװענשאן אונזער צו דעצעגאטן געגריםט זייט

הא־ םון זייא פייערדיגז פון בא^ויכטן און און קאמ^־גײםט םון
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 שװערע א״ערע אלע דורכםירן איר װעט אידעאל, מוניםטי׳טז
אויפגאבן.
 פרא^ע־ אונזערע געגריםט זײט !דע^עגאטן געגריםט זײט
בויער! און קעמפער טארישע

שול־צוזאמענפאר אונזער
קאנװענ־ אונזער פון טײל א איז שויל־צוזאמענפאר אונזער

 ארדן. אונזער פון טיייל א זיינען שו?ן די װי אזוי פונקט שאן,
 פון דערעפענונג דער בײ פארטראטן שטארק זיין װעלז שוצן די

 װעט דאם גארדן. םקװער מעדיםאן איז קאנװענשאן אונזער
דעמאנםטראציע. גרויםע א זיי םאר זײן

 םאר־ א מאם אגעװיםער אין איז שו^־צוזאמענפאר אונזער
 אונ־ ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון קאנװענשאן

 רעקא־ זײנע מיט רעכענען שטארק זיך װעט קאנװענשאן זער
באשצוםן. און מענדאציעם

 פאר־ איר אויך האט אזוי בכאא, קאנװענשאן אונזער װי
 בא־ צו אויפגאבע די שוי^־צוזאמענפאר, אונזער קאנװענשאן,

 זעאבםט־ פון ?יכט אין ארבעט יאר אפגעטאנענעם דעם לייכטן
 פון חםרונות די םײ און מעלות די םיי אנצואװײזן ;קריטיק
 אוים־ נאך קען מען װאם אונטערצוזוכן, ; שוצ־םיםטעם אוםזער
 פאר־ צו ניט ;אויסװארצלען נאך דארף מען װאם און בעםערן
 מיט אויפרעקן גרינטילעך זײ אפנויג, קײן און טעות קייז שװײגן

ארבעט. װײטערדיגער דער איז אויםצומיידן זיי צװעה דעם
באטיי־ זיך װע^ן שויצ־צוזאמענםאר צום דע^עגאטן םך א

 ארבע־ אינטערנאציאנאלן דעם פון קאנװענשאן דער אין איגן
 אונ־ צו באויז קומען װאם שויצ־טוער, יענע אויך נאר ארדן, טער
 אינ־ צום ש״כות נאענטן גאר א האבן שויצ־צוזאמענפאר זער

 דער קאנװענשאן. ז״ן צו און ארדן ארבעטער טערנאציאגאאן
 םך א אויף טעטיג איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 באזונדערער טיט און אדבעטער־קלאם קעמפנדיגן פון םראנטן
 קוילטור־םראנט פראלעטארישן דעם אויח טעטיג ער איז ענערגיע

 אר־ די פארנעמען זיינער, קולטור־טעטיגקײט דער אט אין אוז
 קול־ זײן װי אזוי פלאץ. חשוב׳ן א זײער קינדער־שולן בעטער

 געביט אויפ׳ן טעטיגקייט זיין אויך איז אזוי בכלל, טור־ארבעט
 אינטערנאציא־ גרויםן דעם פון טייל א קינדער־דערציאונג, פון

 הינ־ די אונטערדריקונג. און עקםפלואטאציע געגן קאמ^ נאצן
 זײנען אריז ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון דער־שולן

 ציל דעם האבן און קלאםן־קאמו» פון פראגראם אויפ׳ן באזירט
 ארבעטער־מאםן די פון קאמה דעם פאר ױגנט די צוצוגרײטן

קאפיטאליזם. געגן
קלאםן־קעמ־ פון דור נייעם םונ׳ם דערציער געגריםט זײט

! נעזעלשאםט נײער א פון בויער און פער

אינדעפענדענט פון גםיסה־קאנװענשאן די
 םאר געהאלטן אינדעפענדענט דער זיך האט לאנג יארן

 דאך רינג. ארבעטער אין געקריװדעטע די פון ״עיר־מקלט״ דעם
 און ארגאניזאציע באםטאנער א הויפטזעכלעך געבליבן ער איז
 ארבעטער פון ארט דעם אמאל פארנעמען צו אויםזיכטן שום אן

 פרעםטיזש. און צאל אין גלייכן זײן װערן צו אפילו אדער רינג
 צװישן ?אמױ דער װען געענדערט, זיך האט זיינע לאגע די אט

איז ארײנגעבראכט האט רינג ארבעטער אין לינקס און רעכטם
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 געקענט ניט האבן װאם לינקע, צאל היבשע א אינדעפענדענט
רינג. ארבעטער דעם צו געהערן געװאלט ניט אדער

געפרא־ אינדעפענרענט דער האט געלעננרױיט נרעםטע זײן
 לינקע םון אקטאבער־?אנםערענץ רי .1929 אקטאבער אין מגן

 דעם םארלאזן צו באשלאםן האט ברענטשעם רינג ארבעטער
ע ארבעטער  אר־ פון שונא אפענער א.ן געװארן איז װאם — רי

 מיטגלידער פראגרעםיװע די גערופן האט און—קלאם. בעטער
ע ארבעטער פון אינדעפענדענט. אז אנצושליםן זיך רי

 מעג־ די געקראגן מאל אײן מיט האט אינדעפענדענט דער
 אלע געהאט האט ער מאםךארגאניזאציע. א װערן צו לעכקײט

 ארבע־ דער אין פאזיציע גלאנציגערע א פארנעמען צו אויםזיכטן
 אפילו פארנומען האט ריגנ ארבעטער דער װי באװעגוע, טער
 הא־ מאטענט גרויםן דעם אט אין נאר צייטן. בעםטע זײנע אין
 זעא־ די אלם אגטפלעקט אינדעפעגדענט פון פירער די זיך בען
 האט עס רינג. ארבעטער םון םירער די װי קלאםן־שונאים בע
 ריננ ארבעטער מיט׳ן מחאוקות זײערע אז ארױםגעװיזן, זיך

 גע־ זיינען דאם מאטיװן. פרינציפיעלע צואיב געװען ניט זיינען
 אינדע־ םון פירער די חאפים. עאױת, גבאות, פאר מחאוקות װען

 פארװאגד־ אים זאלן אינקע די אז געלאזן, ניט האבן פענדענט
 צענדאיגער גרופירן זיך ארום זאל און הלאםךארדן א אין אען

ארבעטער. קעםפנדיגע טױזנטער
ציא. זייער דערגרײכט האבז אינדעפענדענט פון פירער די

 קאנטר־רעװא־ און רעכט אזוי געװארן איז אינדעפענדענט דער
 אזױ זײנען רינגען בײדע ריע. ארבעטער דער װי לוציאנער

 מנקרױודע־ ?יין אז אנדערע, די צו איינע אידעאלאגיש ענאעך
 גע־ דער איינפאלז ניט קען רעג ארבעטער אין מיטגאיד טען

אינדעפענדענט. אין עיר־מקאט אן זוכן צו דאכק
אונטער. גײט אינדעפענדענט דער אז איז, רעזולטאט דער

 זײ זאל ער רינג, אדבעטער אין רחמים זיך בעטן פירער זיינע
ארבעטער דער נאר שוים, מוטער׳ם זיין צו צוריק צוטואיען

 פאראײניגונג זײער און בארג־אראפ. אויך גײט אליין ריננ
 בײ־ זײנען זײ מתים. צװײ צװישן חתונה א װי מער ניט איז
 רינג ארבעטער גרויםער דער טויט. צום פאראורטיילט דע
 אינדע־ קליינער זײז און גאידער. זיינע אלע אויו* קראנק איז

 קאטוענשאן איצטיגע די נשמה. דער מיט פאכעט פענדענט
 קאפיטל, נייעם א פון אנהױב היין ניט איז אינדעפענדענט פון

נםיםה. זיין איז עם אעבן. מיאום׳ן א פון אפשאום אן נאר

 ארבעטער דער אויה שפיל מאױאנעטן דער
קאנװענשאן רינג

ארבע־ דער אויוי מאריאנעטךשפיצ אאװםטאניםטישע די
 רינג אדבעטער פון פירערשאםט די האט קאנװעגשאן רינג טער
 ארבעטער ברייטע די פון אויגן די אין דעםאםקירט מער נאך

 פון פירערשאפט םאציאא־םאשיםטישע די צדדים, בײדע מאםן.
 אאװ־ םון אפאזיציע מאיעםטעטישער זייער און רינג ארבעטער

 אר־ אין אז דערסאערט, כםדר האבן מאריאנעטן םטאניםטישע
 קאאםן־באװאוםטע פאר ארט אן פאראן אויך איז רינג בעטער

 װא־ אין קאנװענשאן זײער געקומעז איז אט נאר ארבעטער.
 ריננ ארבעטער פון באםעם םאציאא־פאשיםטישע די שינגטאן.

 א אראנזשירט זײ האבן אמוזירן, ביםא א געװאאט זיך האבן
 אדבעטער איז אפאזיציע כאומרשטער א פון מאריאנעטן־שפיא

 ארבעטער די דערגרייכט. ניט זײ האבן ציא זייער נאר רינג.
 אין מאריאנעטךשפיא דער אבזיכט. די פארשט״ען מאםן

 דער־ נאר אײנדרוק, קײן געמאכט ניט זײ אויןז האט אפאזיציע
 דערגריי־ גרעםערע מיט קומען צו אזוי װי אערנען אונז װעאן

קאנװענשאן. קומענדער אונזער צו כונגען
פאקט, דער געהערט דערגרײכונגען פאזיטיװע אונזערע צו

 ױגנט 16 ארגאניזירט יאר ערשטן דעם אין שוין האבן מיר א.ז
 צװישן ברענטשעם, שפראכיגע אנדערע 28 און ברענטשעם

סג.) ןײגו אױף ןט\ל\נז

ל י פ ש אשולןן אונזערע אוי,דאוױדמאן שלמה

ד. א ט ע ר ק ע מיט־ א״ן קײן און אזײגער אכט באלד שוין—ם
 פראטא־ זיין זיך פאר (לײענט מיטינג. דעם צו גיטא נאך איז גליד

 אפגעהאלטן איז מיטינג א ,1931 פעברואר, טן17 דעם דיגםטאג, קאל):
 דער קומען דאך װעט אפ) זיך (שטעלט 999 ברענטש פון געװארן

 פאר* איז װאו :פרעגן און באװעגונג ארמגטער דער פון היםטאריקער
טינג? דער געקומען  I פראטאקאל א איז דאם אט (שמייכלט) מי
 גע- איז טאג־אהדנונג דער אוין£ פראגע ערשטע די װייטער): (לײענט

 1 שולן אונזער אוי, קאפ) אין זיך (קראצט שולן אידישע ז־י װען
ען זיי ם׳הײםט ? שולן געדארפט מיר זזאבן װאם צו  װ<כ־ זײער ז״נ

? פינאנםן מען נעמט וואו אבער באװעגונג, אוגזער פאר טיג
 אויך זאג װערטער).^איך די ביי אריין (קומט פינאנםיר

אזוי...
אר. ט עקן־ע  שוין קאסטן װיפיל פינאנהיר, חבר טאקע, ̂זאגט—ם

 זועגן מיר רעדן מיטינג יעדן ביי אז וױים, איך ? ׳&וילז די אונז
שולן. די

 טשעקל אײן ק״ן נאך זיי האכ איך אז דאייך, מאלט—פינאנםיר.
.געגעבן. ניט

ר. א ט ע ר ק ע  איך אבי ? געגעבן גארניט גאך האט איר װאם,—ם
״ן,  דאך קומט עם אבעד סעגט. פאר לעצטע די צו נעמעז זײ אז ס

באגריסונכען? און כילעטן פאר זיי
 פרא־ םעקרעטאר, חבר אנטשולדיגן, מיר איר זאלט—פינאנםיר.

פינאנםן, ענין איז גאר נישקשה׳דיג, גאנץ איר שר״בט טאקאלן

״ זאל איך מײםט װאס גארניט. איר פארשטייט  ? באצאלן שוין ז
 דערװייל יזײ זאלז װידער. מאגען און באליד קומען דאך זיי ומןלן

? פארשט״ט איר חוב. אלטן דעם ימא-עז
ר. א ט ע ר ק ע טא־ ניט? פארשטיי איך װאידעז פארשטיי׳ איך—ם

 פי־ איבער קאמיסאר פיגאנםיר, פאר אויםגעקליבן פארט שכל. א קע
נאגסן•

טריג־ דערװײל קומט הערט, װאדען.—רויך) (בלאזט פינאנםיר
צענוי&קומען. זיך װעט מען ביז קאװע גלעזל א קען

ר. א ט ע ר ק ע ״ן,—ם  טרינקען גיין ניט איך װעל פריגציפיעל נ
קאװע. קיין

פרינציפ? א פאר דא איז װאס ? פריגציפיעל—פינאנםיר.
 אנדערע קוםען װעלן אװעקגיין, װעלז מיר אז—םעקרעטאר.

 מי־ או^זערע אז א״נפירן, מוזן מיר אװעקגיין. אויך און מיטגלידער
 זײ־ זײן (יוױיזט אז״גער. אכט פיגקטלעך אנהויבן זיך זאלן טינגען
אכט. נאך מינוט פינף שוין איז עם געו־ל).

 דער אויף ארוים אים וװארפט—זייגער). (אויפ׳ן פיגאנםיר
״ן (יװײזט אפמיג. רעבטז א האט ער םעמעטערי. רינכ ארבעטער  ז
אכט. צו טיגוט פיגף פונקט איז עם ־ייגערל).

ר. א ט ע ר ק ע  קומט. מינוט. פינף דאך מיר האבן יאזוי, אויב—ם
ארויס). (גייעז

ר טו ל ^ קו דאר^ אזוי ? ערשטער דזןר בין איך—דירעקטאר.
״ן דארף רירעקטאר קולטוד דער זײן. טאקע און ערשטע די פון ז
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קאנװענשאץ ערשטע אונזער ר ע ל ל י ש .ה
.s א. א. פוז פארזיצער

 אפמד איז מערץ, טן30 דעם צוריס, מאנאטן פערצן מיט
 ברענ־ ינקע5י די פון קאנפערעניז נאציאנאלע די געװארן העצטן
 רינג, ארבעטער אעדעפענדענט און ריגג ארבעטער פון טשעם

 אינטערנאציא־ דעם גרינדן צו געװארן באשלאםן איז עם װאו
 פאר געשראקן זיך האט חברים טייל א ארדן. ארבעטער נאלן
 צו אײנגעבן ניט אונז זיך װעט טאמער שריט, ראדיקאלן אזא
 איינ־ ניט אונז זיך װעט פילייכט װעג. דעם איז ארמיי די פירן
 לאװםטאניםטן, די ארגאניזאציע. לעגאלע א װערן צו געבן

 רינג, ארבעטער פאר׳ן אגיט־פראפ דער געװארן זײנען װעלכע
 פראװאקאטארם, באװאוםטזיניגע װי פלייםיג, געארבעט האבן
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם םון גרינדונג דער געגן

אנטשלאםנ־ רעװאלוציאנערע די און גאויבן פעםטער דער
 םראטער־ אינטערנאציאנאלער אן פון גרינדונג רער פאר קייט

 אפקלאננ טיפםטן דעם געפונען ייך5ג< האט ארגאניזאציע נאלער
 ארײנ־ זיך האט װעלבע מיטגלידערשאפט, ברײטער דער צװישן

ארבעט. דער איז אימפעט פייערדיגן א מיט געװארפן
 ניט פעצט באװעגונג רעװאלוציאנערער אונזער םון רייען די

 אע־ פאר׳ן ארבעט די אבער ענטוזיאזם, און באגײםטערונג קײן
 יעדן כמעט פארכאפט האט ארדן ארבעטער טערנאציאנאלן

 באגײםטערונג, אויםערגעװײנטלעבער אן מיט מיטגליד איינציגן
 אונ־ פון געשיבטע דער אין גלייכן קיין זיך צו ניט האט װעצכע

 זיך דערמאנט מען װען יאר. צען לעצטע די פאר קאמפן זערע
 אויםגעקומען איז עם װעלכע פראצעםן, פארשײדענע די אן

אײנ־ דאקטאר־עקזאמינײשאן, מיט אנפאנגענדע דורכצומאכן

 אי־ אידעאלאױשע די אפאראט, ארגאניזא.ציאנעאן דעם שטעלן
 דער צו צופאםן זיך דאם און ברענטשעם די אין בערגרופירונג

 דערזעלבער אין װ., א. א. ארגאניזאציע, דער פון פארם נייער
 ארויםטרעטונ־ פארשיידענע די אין אקטױו באטײאיגן זיך צײט

 העילםן באװעגונג, ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון גען
 בא־ דער פון טיייצן פארשײדענע פאר הילףו םינאנציעלע שאפן

 קאמפא־ א פירן קאמפאניעם אלע די מיט צוזאמען און װעגונג
 פון װערן באגריםט ארבעט אזא דאה* מיטגלידער, פאר ניע

קאנװענשאן. אונזער
אר־ ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם םון קאנװענשאן די

 פראטער־ דער פון נעשיכטע דער אין װענדונג נײע א איז דען
 פאראיי־ די איז באװעגונג פראטערנאלע די באװעגונג. נאלער
 פארצוױיגטע. גאנץ א און נײע קײן ניט איז שטאטן ניגטע

 זי איר. אין אנגעשלאםן זײנען ארבעטער מיליאנען צענדליגער
 פע־ אמעריקאן דעם פון באװעגונג טרײד־ױגיאן די װי אזוי איז

 ברייט־םאנאנ־ א און צעשפרײטע א טיפ. לייבאר אװ דערײשאן
 םאראיי־ קיין זיך מיט פאר ניט שטעלט װעלכע דערגעטיילטע,

 ארגא־ פראטערנאלע פארשיירענע די פראנט. ארבעטער ניגטן
 ארגאניזא־ ״ארבעטער״ כלומרשט זיך רוםן װעלכע ניזאציעם,

 נא־ רינג, ארבעטער אינדעפענדענט רינג, ארבעטער װי ציעס,
 ניט תוך אין זײנען װ. א. א. פארבאכד, ארבעטער ציאנאעער
 כא־ אנטי-פראילעטארישן אן טראגן און רעאקציאנער װײניגער
 פאטריאטי־ אמעריקאנער אפעגע די װי װינציגער ניט ראקטער

יענע פון פירערשאפט די איז נאטירילעך ארגאניזאציעם. שע

 מיר אז װ״םן, מיר חברים, רעדנער): א פון פאזע (אין פירער. די פון
ג אוי^ טוען ״ני  געדארפט יוואלטן מיר געביט. קולטודעלן אויפ׳ן װ
 ארבעטעי אן ברענטש אונזער פאר עפענען לעקציעס, האלטן טאג יעיז

 אװנט יעדן לעזע־זאל, א ביבליאטעק, גרויסע א האבן אוניװערזיטעט,
ען כחות די אבער אװנט, ליטערארישן אדער פארשטעלונכ א  בא־ ז״נ

שרענקטע.
ר ע ל ע ט פי ם א  —הענט). די מיט פליטםקעט און ארײן (קומט ה

 דירעקטאר. קולטור א פאקראנימערי »} איז איך, פארשטיי ידאס בראװא,
שפראך... א הערט מען

ר טו ל ר. ק־ א ט ק ע ר ? באריכט מ״ן א״ך געפעלט עם װאם,—די
ר. ע ל ע ט פי ם א  צופיל געבן װעט איר אז מורא, נאר האב איך—ה

קראנק... װערן מיטגלידער אונזערע װעלן קולטור

ארייז). קומעז פינאגסיר און (םעקרעטאר

ר םי אנ נ חברים? קראגקע דא עפעם—האםפיטעלעד).ו (צום פי
ר. ע ל ע ט פי ם א ניט. װאך ה״גטיגע—ה

■  ק״ן ניטא האסיפיטעלער. א הײםט דאם אט פיין.—פינאנםיר.
קראגקע•

אריין) קומט דראמםטודיא דער פון קאמיטעט (א
ט״ר אר. קול ט ק ע ! סטודיא דראמאטישער דער פון א,—דין־

? פארטיג באלד ׳צויז ?איין־יאקטער מיטין עס גייט װי זיצט.
ר. םי אנ נ בילעטן. אויף פרײזן גרויסע מאנט איר—פי

ר. ע ל ע ט פי ם א  1יאי קײנער ׳®פיל, די גוט דורך גאר יפירט—ה
וװערן. קראנק ניט חלילה

ד ע ל פי  ׳צויז וװעט עם כע־כע־בע,—באם־׳צטימע). א מיט (רעדט ש
״ן  די און ארדן פון לעבן פון טאקע איז עס שפיל. א א״נמאל ז

«ולן.
ר די ע. פי ט מ א א ? שולן די װידער—ב

ר טו ל ר. קו א ט ק ע ר  אנגעשריבן האט זוער אינטערעםאנט.—די
? שפול די

ע. ק ר ע ל פי שול. אונזער פון לערער דער װער? הײםט װאם—ש
ר. םי אנ ? שולן די װעגן שפילן שרײבן װעט דעז ■װער—פינ

ר. ע ל ע ט פי ם א  מיט מאכן קראגק אונז װעט לערער אונזער—ה
שול. זײן

ער. ל פי  זאלט איר װילן מיר און קאמעויע פײנע א איז עם—ש
בילעטן. פופציג באטש נעטען

נ צי פ פו ^ ע ט מ א א ? בילעטן ב
ערין. ל ״ן װעט עם—שפי  שפילער׳ס דעם (דערזעט גענוג... ז

 צװישן פארשפרײטן צו «עגלעכק״ט א האט איר אז מײן, בליק)איך
מיטגלי-דער. א״עדע

ר. םי אנ נ דארן» װאם אפן. ניט מיטיגג דער נאך איז <דערװײל—פי
אפריער. יװיםן איר זאלט ניטא, איז געלט קיין ? קריגן זיך מען

ר. ע ל פי  דורכגײן דערװייל קעכען מיר שלעבט. איז !אזוי—ש
 מיר גישקשדז, אנהויבן. זיך װעט מיטינג דער ביז ראלן אונזערע

 אמת, מאםן. די פון קריטיק הערן דוילן שפילער, פראלעטארישע
? חברים

ע. ט ם א א אודאי.—ב
ר. םי אנ נ װעיט. די זען טאקע לאמיר—פי

ר ע ל פי  א״ער איז װאס יע,—לערער). פון דאלע דער (איז ש
 פרא־ שטעלט מע װען אינטערעםאנט זייער איז עם ? תבר׳טע פראגע,

 א זייער איז קינדער״דערציאוגג װ״ל קינדער־דערציאונג, אין גען
ענין. װיכטיגער

רין ע ל פי  האט איר—זיר). פאררויטלט און פאפיר אין (קוקט ש
 צױן־װאקנאכאליע לעצטער דער אין אז לעקציע, אייער אין געזאגט
האט...

ר טו ל ר קו א ט ק ע ר װאס. לעצטע—קאפ). ב״ם זיך (באפט די
ר ע ל פי װאק־ : געזאגט א״ך איך האב מאל יװיפיל—(בי״ז). ש
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 פראטערנא־ רי עז פאראינטערעםירט, מאל אלע ארגאניזאציעם
 ניט זאל באװעגונג ױניאן טרײד רעכטע די װי באװעגוע, לע

 באװעגונג פראטערנאלע פאראייניגטע א װײל םאראײניגט. זײן
 קראפט ארגאניזירטע מעכטיגע א פארגעשטעלט זיך מיט װאלט

 נאציא־ םארשײדענע םון פאראייניגונג אזא קאפיטאליזם. געגן
 פראטער־ ?לאםן א אונטער זײן מעגלעך באויז קען נאליטעטן

 יאר א מיט ביז האט ארגאניזאציע אזא ארגאניזאציע. נאלער
 פון נרינדונגם־קאנװענשאן דער בײ עקזיםטירט. ניט צוריק

 גע־ אנגענומען איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן אונזער
 פאראײ־ םון ריכטונג דער אין אדבעטן צו רעזאלוציע א װארן

 אונזערע ארגאגיזאציעם. פראטערנאלע אנדערע מיט זיך ניגן
 םאר־ אזא אז פארגעשטעלט, ניט זיך האבן אפטימיםטן גרעםטע

 רעזול־ דער יאר. פאר נאענטע די אין מעגלעך איז אייגיגונג
 ריכ־ דער אין געװארן געטאן איז װעלכע ארבעט, דער פון טאט
 װירק־ א ז״ן זאל םארא״ניגונג די געמאכט מעגלעך האט טונג,

 שטאנד־ דעם פון שױן צו?ונפט. נאענטער גאר דער אין לעכקייט
 אינטערנאציאנאלן אונזער פון קאנװעגשאן די איז אליין פונקט

 דער פון געשיכטע דער אין באדײטנדםטיגע די ארדן ארבעטער
 װעלכע דערגרײכונג, א איז דאם באװעגונג. פראטערנאלער

 םיז און דעלעגאטן אונזערע פון נאר ניט װערן באגריסט װעט
 ארבעטער, טױזנטער םון נאר ארדן, םיז מיטגלידערשאפט רער

ארגאניזאציע. אונזער אויםער טאג צו הײנט נאך זיינען װעלכע

 װעלכער מיט דערגרײכונג, א״נציגע די ניט אבער איז דאם
 דער צו ?ומען מיר ?אנװעגשאן. אונזער צו הומען מיר

 יאר איין אין באװיזן האבן װעלכע פיאנערן, אלם װענשאן
 װעמעם ארגאניזאציע, קלאםן־םראטערנאלע א אויפצובויען צײט

 שוין מאםז־ארגאניזאציע. מעכטיגע א װערן צו איז צוהונפט
 אװעק־ פעםט זיך ארדן אומער האט אן טאג ערשטן דעם פון

 באדײטנ־ א געװארן איז און רייען ארגעטער די אין געשטעלט
מאםן. ארבעטער ברייטע די צװישן לעבן אין פא?טאר דיגער

 מיט־ טויזנט 12 מיט ?אנװענשאן אונזער צו סומען םיר
 יאר איין אין דערגרײבוע גרויםע א זיכער איז װאם גלידער,

 פרע־ םאציאל־םאשיםטישע די פון איינע ק״ן װעלכע צ״ט,
 בעםטע די איז באװיזן ניט דאם האט ארגאכיזאציעם טערנאלע

 אידעאלאגישע די געװאהםן. און געבליט האבן זיי װען יארן
 אינטערנאציאנאלן צום אריעטער די צװישן נאכפאלגערשאפט

 גרעםערע םיל א טאג צו הײנט שוין איז ארדן ארבעטער
 פון כח דער אז באװײזט, דאם מיטגלירערשאפט. אונזער װי

 אונטער ארונטערנעמען װעט און מעכטיגער א איז ארדן דעם
 טויזנטער צענדליגער צוקונפט נאענטער רער אין פציגלען זײנע

ארבעטער.
 אריענטירט נאר ניט זיך האט ע?זע?וטױוע נאציאנאלע די

 אר־ אין ארײנצוציען זיי עלעמענטן ארבעטער עלטערע די אויף
 ארײנצוציען װיכטיגקייט די פארשטאנען אויך האט נאר דען,

 דאס איז הלאםן־ארגאניזאציע א אלם ארדן פאר׳ן ױגנט. די
 דער־ באדײטנדיגע א און אויפגאבן װיכטיגםטע די פון א״נע

 גע־ װיכטיגן דעם אט אויף געװארן געמאכט אויך איז גרײכונג
ביט.

 זיגרײכע א װי האנװענשאן אונזער צו הברים, ?ומען, מיר
 עטאב־ און שװעריג?ײטן אלע בייגעקומען האט װעלכע ארמײ,

 און דערגרײכונגען גרויםע מיט ?לאםן־ארגאניזאציע א לירט
 א פון אויפבויאונג דער פאר צו?ונפט גרעםערער א מיט נאך

 דערגרייכט מיר האבן אלץ דאם מאםן־ארגאניזאציע. מעכטיגער
 —ליניע, ריכטיגע די אנגענומען האבן מיר װאם דעם, דאנ? א

 קלאםן־ די אנגענומען האבן מיר ?לאםן־קאמף. םון ליניע די
 קא־ דער פון נאכפאלגער אידעאלאגישע זײנען מיר װײל ליניע,

 אינטערנאציאנא־ רער אז אמת, איז עם פארטײ. מוניםטישער
 ארגאניזאציע. קאמוניםטישע קײן ניט איז ארדן ארבעטער לער
 װאלט גייםט קאמוניםטישן דעם אן אז אמת, אויך אבער איז עם

בג.) גײסו א\י\> (־גמלגנז

 נאכאמאל.—? .װאקכאנאליע װאקבאנאליע, כאגאליע,
 באריקאדן״) די ״אוי^ געז׳אגג טיט׳ן קאםיטעט א אריין ל,ומט (עם

ר טו ל ר. קו א ט ק ע ר  געואכנ פרייה״ט ׳אונזער ג״ט דאם—די
פאראײן.

ר. םי אנ  פארקויפן? צו בילעטן עפעס האט איר—פינ
ע. ק ר ע ײן,—זינג דיריגענט, אונזער פון באנקעטל א האבן מיר נ

 אל״ן שוין איר װעט איבעריקע דאם און באגריםער א מיר װילן
פארשטיי!.

ר םי אנ נ  ניטא איז קאםע אין גאר צוזאגן, עפעם קען ya—.פי
געלט. קײן

ר טו ר. קרל א ט ק ע ר װע־ םיר מיטינג, צום ׳איבער עס לאזט—די
 אפשר מיטגלידער). ארײן קומען (עס ׳מיטיגג״ דעם עפעגעז באלד לען

? געעפנט שוין מיר װאלטן
ר. א ט ע ר ק ע ײ שוין—ס  אכט. נאך מינוט ור

ר. םי אנ נ  מינוט. פאר א גאך זוארטן װעלז מיר—פי
ער.  לידל. א זיגגען דערװ״ל לאמיר טא—זינג

ע דאם געהערט שוין האט איד—זינגיערקע. ״  מיר װאם ליודל, נ
? שולן די און ארדן װעגז זעגען

ע. ט מ א א  ! שולו אונזערע אוי, ? שולז װיידער—ב
ר טו ל , קו ר. א ט ק ע ר הערן. לאמיר ׳אינטערעסאניט,—די

ר די ע ג נ י :ז
ארדן׳ אהדן, ארדן, אויפ׳ז רחמנות א

 ביל, ביל, ביל, די ארויף װא־םט און װאקםט עס
מארדן, מארדן, מארדן, ווילן שול־?אםיטעם

שטיל. שטיל, שטיל, דער אין ארדן אונזער
ע  אויסגעצײכנט. שיין,—(לאכן)̂. אל

ר. ע ל ע ט פי ם א  זאגט מאכן. ד,רא:? אונז ׳װעלן שולן .די ^אוי,—ה
 לידל? דאפ צענויפגעשטעלט האט װער כאר,

ער. שול. דער פון לערער ^אונזער—זינג

ר. םי אנ ג לערער! אונזער אוי, װאדען,—פי
ער. ט וואם—זינג  אינ־ װיכטיגע א זיינען שולן די איר, מ״נ

 איר קעגער. גאנצער א געװארן אי,ז ר,ינד מ״ן אוגז. ביי םטיטוציע
 קוטען מיטגלידער און פארזיצער (דער דע?לאמירן. זײן הערן זאלט

אריין).
ר. ע צ רזי א  מיר זועלן פלעצער, אייצרע פארגעמט חברים,—פ

 איגטערגאציא־ פון 999 ברענטש פון נאמען אין מיטינג. דעם עפעגען
 דער־ געזעצלעך פאר מיטיגג דעם איך דערקלער ארדן ארבעטער באלן

באריכ־ )2 פראטאקאל, )l טאנ־ארדנונג: פאלגנדן האבן מיר עפגט.
 ״פרא־ טעמע דער יאויף לעקציע )5 קאמיטעם, )4 צושריפטן, )3 טעז,

 צוצוגעבן, ^ואם עפעם איר האט לערצר. פון דערציאונג״ לעטארישע
? חברים

ד. לי טג ך«—מי צושריפ־ און באריכטן אויםצולאזן פאר שלאג י
לעקציע. דער פאר צײט מער האבן צו כדי טען,

ר. ע צ רזי א פארשלאג... א געװארן געמאכט איז עם—פ
ר טו ל ר. קו א ט ק ע ר געמאכט? אים איר ד,אט ימאם פון —די

ר ע צ רזי א  פאהשלאג... א געפאלן איז עם—(שטייכלט). פ
ר טו ל װי קו _ ר. א ט ק ע ר ? געפאלן ער איז אזוי די

ער. ד טגלי םי מיטינ^ .דעם פירן לאזט—׳
ר. ע צ רזי א  (עם פארשלאג... א גיעװארן ארײנגעטראגן איז עס—פ

שולן). די פון קאמיטעט א אר״ן קומט
אר ט ע עקרי פראטאקאל). דעם :(לייענט ם
^ר. צ רזי א פראטאקאל. דעם געהערט האט איר ׳ח-ברים—פ

ד. לי טנ מטצוזזײםן. פארשלאכ—מי
^ר. צ רזי א דראמםטו״ פון קאמיטעט ? געגן ניט איז קיינער—פ

פארלאנג? א״ער איז װאס דיא,
אויפ־ די פון װייסן «יר װי—איום). זיך (הוםט ׳טפילעיר

:ע־ זיך האט ארדן ארבעטער איגטערגאציאכאלער אונזער יװאם גאבן,
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w ערשטער אונזער צו מיר קוםען dot מיט t o p
זאלצמאן ר. פון

 אין קאפיטל א אפגעשלאםן מיר האבן ,1930 מערץ, אין
 אםעריקע. אין באװעטגג פראטערנאלער דער פון נעשיכטע דער

 אר־ דעם אין פריער פלינל לינקער דער האט יאר צען צו נאענט
 קאמוי א געפירט אינדעפענדענט אין דעם נאך און רינג בעטער

סלאםז־ארדן. א םאר

ע אדבעטער דעם פון קאנװענשאז די  אין שיקאגא אין רי
 אר־ דעם ארײנװארפן פון פראצעם דעם פארענדיגט האט 1929

 איז עם קאנטר־רעװאלוציע. דער פרן ארמם די אין רינג בעטער
 ארבעטער דעם פארלאזן מוזן ארבעטער די אז געװארן, אר5ק׳

 פון רײען די אין באטײלען ניט זיך דירעקט װילן זײ אויב רינג,
ארבעטער־קלאם. דעם פון שונאים די

 דעם פארלאזן צו באשלאסן האט ?אנפרענץ אקטאבער די
 זיך זאלן זײ א.ז מיטגלידער, די נערוםן האט און רינג ארבעטער
 אינדעפענדענט פון מיטגלירער די אינדעפענדענט. אן אגשליםן

 זייערע צו צו קומען מחנות נײע די וואם געפרײט, זיך האבן
 זינט יאר 20 די פון פארלויף אין מאל ערשטן צום װאם רייען,

 אן אויף אינדעפענרענט דער ערשט װעט עיןזיםטירט ארדן דער
 20 גאנצע די פאר װ״ל עקזיםטענץ; זײן בארעכטיגן אמת׳ן

 באזונ־ אױםגעצײכנט ניט זיך אינדעפענדענט דער האט יאר
 און געװען איז ער קלאםן־קאמוז. פון געביט דעם אױױ דערם

 ארגאני־ לאקאלע א ?אנפערענץ אקטאבער דער ביז געבליבן איז
 ברענט־ לינקע די םון קאנפערענץ אקטאבער די ערשם זאציע.

 זיך אנצושליםן באשלום זײער מיט רינג ארבעטער דעם פון שעס
געגעבן פערםפעקטיװע, א געגעבן אים האבן איגדעפענדענט אז

 ברײטן א איירי ארויפצוגײן טעגאעכהײט א אינדעפענדענט רעם
 ארבעטער טויזנטער מאםן־ארגאניזאציע, א װערן און שליאך
 אינ־ רער ארדן. דעם אן ^נצושליםן זיך נרײט געװען זיינען

 אין פאקטאר קאלאםאלער א װערן געקענט האט דעפענדענט
ארבעטער־באװעגונג. רעװאלוציאנערער דער

 הים־ די פון אײנע געװען איז אקטאבער־קאנםערענץ די
 אין קאגןף דעם פון געשיכטע דער אין קאנפערענצן טארישע

 אונטער־ האט קאנפערענץ די באװעגונג. םראטערנאלער דער
 זייער האבן מוזן ארבעטער רעװאלוציאנערע די אז געשטראכן,

 דעם קען מען אויב אז און קלאםךארדן פראטערנאלן אײגענעם
 עם דאדו^ קלאםן־ארדן, אזא אין פארװאנדלען אינדעפענדענט

װערן. געטאן

ארויסגע־ זיך האט אקטאבער־קאנפערענץ דער נאך נלײך
 דעם פון געקנאטן זיינען אינרעפענדענט פון פירער די אז װיזן,
 אין און רינג ארבעטער דעם פון פירער די װאם טויג, זעלבן

 ■קאנפערענץ, די באגריםט האבן טאביאשעם די װאם צייט, דער
 גל״ך און פארראט פון נעץ א געװעבט שטיל דער אין זיי האבן
 מיטגלידער טויזנטער פון שטראם א װען קאנפערעגץ, דער נאן־
 האבן אינדעפענדענט, דעם אין אדיעצופליםן אנגעהויבן האט

 געריכט, קאפיטאליסטישן דעם דורך אינדזשאנקשאנם, דורך זײ
 װיכטיגן יענעם געמאכט צונישט מעטאדן, געטיינע די דורך

 ארבעטער אינדעפענרענט דעם פון אינטערעםן די פאר פראצעם
 רעזולטאט דער ארגאניזאציע. קלאםן פראטערנאלע א אלם ריננ
קאנװענשאן אינדזשאנקשאן אן געװען איז פו^רראט יענעם פון

 פרא־ די און קולטור פראלעטארישע די אנטװיקלען צו איז שטעלט,
 זיי־ מיר פארטרעטן פיאל דעם אין אמעריקע. אין קונםט לעטארישע

 חברים, טעאטער, קונםט. פראלעטארישער דער פון ט״ל װיכטיגן א ער
 אויפ־ אונזער פון ט״ל װיכטיגער א איז טעאטער, פראלעטארישער

קלערונגיס־ארבעט...
, י או - ר. ע ל ע ט פי ם א !קולטוד די ה

ר. םי אנ געלט. קײן ניט יװיל ער אבי רעדן, ער לאז—פינ
ר. ע צ רזי א ?פארלאנג אייער איז װאם חבר. ענין, עצם צום—פ

ער. ל  פאר־ אונזעד צו בילעטן פרפציג נעםען זאלט איר—שפי
אקט, איין אין קאמעדיע א ארדן״, דער און שולן ״די שטעלונג:

לערער. אונזער פון געשריבן
ר. םי אנ נ גע־ בעםער אדער גוטצוה״סן, פאר שלאג אין־—פי

 פאר־ ניט בילעטן... פופציג געמען און פארלאנג דעם באװיליגן זאגט,
אנטװארטלעו.

ד. ע ל ע ט פי ס א  פאראנטװארטלעך. ניט רעידט, אזוי־זשע אט—ה
אוגטערשטיצט.

ר. ע צ רזי א  קא־ בילעטן. די איבער לאזט—? געגן ניט ק״נער—פ
פארלאנג? אײער פאראיין. געזאנג פרייה״ט פון םיטעט

ער. ײו װילן מיר—זינג ״ן פארקויפן ניט א  וױלן מיר בילעטן. ק
 יװייםט, איר ׳דירעענט. פאר׳ן באנקעט אוגזער צו באגריסער א בלויז

 רעוװאלוציאנע־ יעדער אויף זינגט פאראײן געזאנג פרייהײט דער אז
 ארכאניזאציע יעדע אז פארדינט, זיך האבן מיר אוגטערגעמונג. רער
באגריסן. אונז זאל

ר. םי אנ  נאר באגריםער. א ,אויםקלייבן גלייך פארשלאג א—פינ
ל״דיג. איז קאםע די צוטראגן. גארניט איצטער קענען סיד

ר. ע צ רזי א באגרי־ אלם אן נעמט װער ? געגן ניט קיינעד—פ
שװ״גט). (מען ? םער

ר טו ל ר. קו א ט ק ע ר געלט? גראשן א אן אנגעמעז וועט זוער — די
ר. א ט ע ר ק ע דר״ערל. א צוזאגן דארף סע—ם

נישט. סישאט צוזאגן. קען םע—פינאנםיר.^
ר טו ל ר. קו א ט ק ע ד פ. ג. ם. <דער אן. איך נעם אזוי, אויב—די

איגסטיטוציע. קולטור װיבטיגע א אויך איז
ד. ע צ רזי א שול־קאמיטעט. דעם אויפגעמען מיר װעלן *איצט—פ

פארלאנג? אייעד איז װאם נו,
ער. שול  געהערן שולן די צי װיסן מיר יווילן עדשטן צום—טו

ניט. צי אדדן צום
א( ט ע ר ק ע פראטאקאלן, די אין .פארשריבן אפיציעל איז עס—.“ם

א. א. א. פון אויפזיכט אונטערין זײנען שולז די אז
רין. ש״ל ע  איר האט ;וואם פראטאקאל. אין דא ם׳אייז אבי—טו

שולן? רי פאר געטאן שוין
ר. שול ע  האבן מיר שולן. רי ביי געבלוטיגט האבן ימיר—טו

 בא־ קאלט־ער זײן פאר רינג, ארבעטער פינסטערן פון אפגעריסן זיך
 פארטיגע געבראבט א״ך האבן ׳מיד אז איצט, און שולן, די צו ציאונג

״ן אפילו איר װילט שולן, אר״נלײגן. ניט װאםער קאלט אין האנט ק
רין. שול ע  ידויםן מיר ױועלן שולן, די ניט װילט איר זאגט—טו

 גע־ ׳םטו זיך. אויף נאמען דיעם טראגן גאך זואס צו פארטיג. און
? הערט

ע. ט מ א א שולן. די אוי,—ב
ר. ע צ רזי א  האבן ? רוגז אזא װאם צו חברים, ט״ערע מייגע—פ

 װי געהערט, דאך האט איר ? געבן ניט אייך ׳װילן און געלט מיר
 אבער קאםע. אין פעגי קײן ניט האבן מיר :זא;ט פינאנםיר אונזער

 שוין איז אט אר״ן). קומט לערער (דער ? פארלאנג איין איז װאם
לעקציע. א היינט האבן מיר לערער. רער

ער. ש״ל  צום בילעטן הונדערט :עמען זאלט איר װילן מיר—טו
 אונטער־ ספעציעלע א מאבן שולן. אונזערע פון גראדואיר־קאנצערט

 פאר משפט א אדער םימפאזױם א דורכפירז שולן, די פאר נעמונג
 די פאר דאלאר הונדערט דר״ פון הלואוז אז לייען שולז, אונזערע

און באגריםונגען בילעטן, פריערדיגע פון חובות אלע אפצאלן «ולן.
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 םיט געװאונען האט אינדעפענדעגט םון yp^p די װעלכע אין
מאיאריטעט. שטימען דריי

אוגטערגע־ האט ?אנװענשאן אינדזשאנ?שאז בארימטע די
 האט אבער איגרעפענדענט, דעם פאר טױט־אורטײל דעם שריבן
 בא־ און אויסבילדונג דער געשטערט צײט ?ורצער א אויף ביצויז

 ארבעטער־ דער אין ?לאםךארדן פראטערנאלן א םון שאםונג
באװעגונג.

 דעם פארגע?ומען איז אינחשאנ?שאן־?אנװענשאן די
 דעם שפעטער, חרשים האלב a און 2 און ,1930 יאנואר, טן12
 םון ברענטשעם די צוזאמעעע?ומען זיך זיינען מערץ, טן30

 אינדעפענ־ םון ברענטשעם <צינ?ע די און רינג ארבעטער דעם
 אינדעפענ־ פון םירער די אז םעםטגעשטעלט, האבן און דענט
 םון הילף דער מיט מאכט רי ארײעע?ראגן האבן װעלכע רענט,

 דער־ איידער ארדן דעם צעברעכן בעםער װעלן אינדזשאנ?שאן,
?לאם. ארבעטער םאר׳ן אינםטרומענט אן װערן אים לאזן

גרינ־ רער םאר רוף דעם ארויםגעלאזן האט ?אנםערענץ די
 מיר ?ענען אםיציעל איז ארדן. םראטערנאלן נײעם א פון דונג

 גע־ איז ארדן ארבעטער אינטעתאציאנאלער דער »ז רעכענען,
 אבער װאלט עם .1930 מערץ, טן31 דעם געװארן גרינדעט

 גע־ ארגאניזירט ערשט איז ארדן דער װײל ריכטיג, געװען ניט
 די ױלי. ערשטן דעם םונ?ציאנירן אנגעהויבן האט און װארן
 אװע?געגאנגען זײנען ױני״ און מאי אפריל, חדשים: דרײ
 מיט אפאראט, לא?אלן און צענטראלן דעם ארגאניזירן מימ

 געדארפט האבן מיר מיטגלידער. טויזנטער ע?זאמענירן
 ױני אנפאנג אין אז אזוי, ארדן פון זייט לעגאלע די צוגר״טן

 בילם ארויםשי?! ערשט גע?ענט אפים נאציאנאלער דער האט
 אג־ גע?ענט מיר האבז ױלי ערשטן דעם און ברענטשעם די צו

בענעפיט. טויטן און ?ראנ?ן צאלנדיג םונ?ציאנירן פאנגען
 צו װעט ארדן אונזער אז רעכענען, דערפאר קענעז מיר

 װאם איז חדשים. 11 בלויז ז״ן אלט ערשט ?אנװענשאן דער
? חדשים 11 די אט םון פארלויר אין אױפגעטאן מיר האבן

 װעלכער גייםט, פעםימיםטישן דעם פאדטריבן האבן מיר
 אםילו נאר מיטגלידער, לינ?ע די צוױשן נאר ניט געוזערשט האט

 בכח זײן ניט װעלן מיר אז חברים, פירנדע טייל א צװישן
 ?ורצער דער אין האבן מיר ארדן. םראטערנאלן א. אויפצובויען

 נעםינען װעלכע ברענטשעם, 241 ארגאניזירן צו באװיזן צײט
 12,000 צו נאענט מיט שטעט 80 אין און שסאטן 31 אין זיך

מיטגלידער.
 אינדעפענדענט דער דערגרײכונג. ?אלאםאלע א איז דאם
”i דערגרײכט ניט יאר 21 אין האט רינג ארבעטער p העלפט 

 ארבע־ דעם חדשים. 11 די אין דערגרײכט האבן מיר װיפיל
ע טער פארמאגט האט ער װאנען ביז יאר 10 גענומען האט רי

 שולן ואונזערע פאר טאן עפעס עיקר, דער און ׳טילז יי פאר שט״ער
חלשין). ב״ם האלטן אגדערע אפ, קרעכצן מיטגלידער טײל (א

 װי גלײך אזוי אז פארשלאג, א אר״ן טראכ איר—פינאנםיר.
 אפצאלן «יר זאלז אפיס, נאציאנאלן צום בילם די אפצאלן װעלן מיר
 פאראנטװארט־ ניט נעטען מיר זאלן בילעטן שולן. די צו חוכ דעם
 און״םיר עקזעקוטױוע דעד איבערגזןבן פארלאגגען איבעריגע די לעך
לעקציע. .די אנהויבן שוין זאלן

ר. ע ד לי טג צייט. שוין לעקציע, די אנצוהויבן צ״ט שוין—מי
ר. ע ל ע ט פי ם א פארשלאגן. אלע אונטערשטיצט—ה

ךא בילעטן. די איבער לאזט—? נעגן ניט קיינער—פארזיצער.  ו
לערער. אונזער װארט דאם געבן איצט װעל

ט לערער (ידער שט״כל). א מיט בינע דער אויף ארויף ג״
ר. שול ע  גע־ ניט שוין איך װאלט לעדער, א בין איך •װען—טו

ברענטש. אין לעקציעס קײן האלטן
ער. ער זײ־ שולן די אז צוגעװאויגען, ומוזן זיך װעלן «יר— ל

 װעג, א אויף פײז טוזן יװעט ארדן דער און ארדן, פון ט״ל א נעז
 סאװעטישעי א פון ?ולטור גאנצער ׳דער מיט אנפירן קענען זאל ער

(פארתאנג). אמעריקע.

 נאך דארף מען הײנט. פארמאנן מיר װאם מיטגלידער, צאל די
 איז אררן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז געדײנ?ען,

 אר־ גרויםער גװאלדיג אזא םון צײט א אין געװארן ארגאניזירט
 װעלכער ?ריזים, ע?אנאמישן םון יאר דעם אין בעטםלאזיג?ייט,

 די אמערי?ע. םון געשיכטע רער אין פארגלײכונג ?ײן ניט האט
 טויזנ־ דערלאזן ניט האט לאגע ע?אנאמישע שװערע געדרי?טע

 האבן זײ װײל אררן, אוגזער אין אנשליםן זיך ארבעטער טער
 דא־ ערשטן דעם אײנצוצאלן מעגלעכ?ײט די געהא.ט ניט פשוט

ע?זאמען. דא?טאר דעם פאר און געלט ־ איינטריט לאר
 געוױר?ט האט לאגע ע?אנאמישע שװערע די װײט װי אוי^

 1349 װאם פא?ט, דעם םון זען מען ?ען ארבעטער, די אויו*
 שטרײ־ געלאזט זיך האבן ארדן אונזער פון מיטגלידער

 דער און בילם זײערע באצאלן גע?ענט ניט האבן זײ װײל כען,
 ארגאניזירן צו מעגלעכ?ײט ?ײן געהאט ניט גל״ך האט ארדן
 אױםבארגן ?ענען זאלן ברענטשעם די אז אזוי, אפאראט דעם

 ארבעטםלאזן דעם פאר באטראםן האט ביל דער װאם םומע, די
מיטגליד.

 מיר אז זאגן, זיכער?״ט מיט מיר ?ענען פונדעםטװעגן
 גע?ענט האבן מיר װאם מא?םימום, דעם רערגרײכט ניט האבן

 פאר־ ארדן אונזער װאם פערםפע?טױון, די לויט דערגרײכן
 און םיבות רײ גאנצע א באװעגונג. ארבעטער דער איז מאגט

 אנװײזן װעט עקזע?וסיװע נאציאנאלע די װעלכע אויו» טעות׳ן,
 דער אז געשטערט, האבן קאכװענשאן, דער צו באריכט איר אין

̂ל ארדז  15 םיז צאל די דערגרײכן ניט יאר ערשטן דעם אין ז־
 גרינ־ דער בײ געשטעלט זיך האבן װאם מיטגלידער, טויזנט

 אײן ?ײן אויו» םאר?לענערט דאם אבער דונגם־?אנװענשאן.
 און ארבעט אפגעטאנענער אונזער פון באדײטונג די ניט אופן

דערםאלגן. ערשטע אונזערע
 1930 ױלי פון חדשים 10 איז אויםגעצאלט האבן מיר

 ?ראנ?ן אין $25,997.00 פון םומע די ,1931 מאי טן1 דעם ביז
 רעזערװ־פאנד א הײנט פארמאגן מיר און בענעפיט, טויטן און
 אינדעפענדענט, םון ציפערן די מיר פארגלײכן .$51,571.43 פון

 מער מאל צען הײנט שוין פארמאגן מיר אז מיר, זעען דעמאלט
 און פאנד בענעםיט ?ראנקן דעם אין אינדעפענדענט דעם פאר
 אין אינדעפענדענט דער האט פאנד בענעפיט טויטן דעם אין

 מיר ,$120,000 פון םומע די אנגעזאמלט יאר 20 פון פארלויף
פאנד. דעם פון דריטל א דערגרײכט יאר אײן אין האבן

 װאם דעם צוליב ניט פא?ט, דעם אונטער שטרײכן מיר
 פעםט־ כדי נאר ?אטע, רייכער א מיט בארימען זיך װילן מיר

 בכה איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז שטעלן,
םונקציע. פראטערנאלע זיין מאס אפולער אין דערפילן צו

 דע־ מעדיקאל ארגאניזירט יאר ערשטן דעם אין האבן מיר
 גע־ זײנען װעלכע שי?אגא, אין און יאר? נױ אין פארטמענטם

 לעצ־ מיטגלידער. אונזערע פאר הילפם־צענטערן װיכטיגע װארן
 אוג־ אין ?ליני?. דענטאל א אויך ארגאניזירט טיר האבן טענם

 בעם־ די זיך געפיגען יאר? נױ אין דעפארטמענט מעדי?אל זער
םפעציאליםטן. טע

 איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון באזע די
 זעלבםט־הילף א פון פונ?ציע די דערםילט ער םראטערנאלע. א

 אמערי?ע פון ?לא.ט ארבעטער דער װעלכער אין ארגאניזאציע,
 זײ־ מיט באנוגנט גיט אבער זיך האט ארדן דער זיך. נויטינט

vi ער און װערן צו געזוכט האט ער פונ?ציעס. םראטערנאלע 
 אר־ רעװאלוציאנערער דער אין טײל װיכטיגער א געװארן איז

 אינטערנאציא־ דער פארנעמט הײנט שוין בעטער־באװעגונג.
 ?לאםן־בא־ דער איז פלאץ װיכטיגן א ארדן ארבעטער נאלער

װעגונג.
 א צו שנעל אזוי דעררינט ארדן דער זיך האט װאם מיט
באװעגונג? ארבעטער דער אין פאזיציע װיכטיגער
 האט גרינדונגם־?אנװענשאן די װאס מאניםעסט, דער

 אינטערנאציאנאלער דער אז דער?לערט, האט ארויםגעלאזן,
 אדבעטער דער אין טײל אינטעגראלער אן איז ארדן ארבעטער
מיטגלידער, די סײ האבן צײט יאר דעם פאר ארן באװעגונג
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 מעשים מיט קאמיטעטן אנפירגדע די םײ ברענטשעם, די םיי
 רעװאלו־ דער פון טייל אינטעגראלער אן זיינען זײ אז באװיזן,

ן האט ארדן דער באװעגוע. ציאנערער י  באטייליגט אקטױו ז
 אינדארםירט ארדן דער האט נאר ניט מאםן־קאמפן. די אין

 און ברענטשעם די םײ נאר ביל, אינשורענס ארבעטםלאזן דעם
 אונטער־ זאמלען איז באטײליגט זיך האבן מיטגלידער די םײ

 הונ־ די אין דעמאנםטראציעם, ארבעטםלאזע די אין שריפטן,
 קאמי־ דיםטריקט און ברענטשעם צאל גרויםע א נער־מארשן.

 װאל־קאמפאניע, דער אין באטייליגט אקטױו זיך האבן טעטן
 פארטיי. קאמוניםטישער דער פון געװארן אנגעפירט איז װעלכע

 אין באטײליגט ברענטשעם רי זיך האבן מאם געװיםער א איז
 גאנ־ אין און יאר? נױ אין דעמאגסטראציעס. אנטי־מלחטה די

 אינ־ רער םון מיטגלידער די האבן צענטערן אנדערע רײ צער
 דיװי־ גרױםע א פארגעשטעלט ארדן ארבעטער טערנאציאנאלן

 ער־ דעם ױם־טוב פראלעטארישן דעם פון מארטשן די אין זיע
 ניט נאך זיך האבן מיר אז זאגן, מיר קענען דאך מאי. שטען
 געקענט האבן מיר אז לאמפן, אלע די אט אין באטײליגט גענוג

 ארײנציען געקענט האבן מיר אז אנטייל, גרעםערן א. נעמען
 גאנצן און גרויםן אין אבער ברענטשעם. מער מיטגלידער, מער

 קלאםן־מלחמה. דער אין באטײליגט זיך ארדן דער האט נענומען
 רעדן ניט און דעקלאראציעם ניט אז באוױזן, האט ארדן דער

 זײנען װיכטיג אז נאר װיבטיגםטע, דאם איז קלאםן־קאמף װעגן
 אויף ארויפגעטראטן איז ארדן דער אקציעם. די און מעשים די

קלאםן־קאמ!*. אקטױון פון װעג דעם
 אינ־ װיכטיגער א געװארן ארדן דער איז פינאנציעל אויך
 האבן ברענטשעס די ארבעטער־באװעגונג. דער פאר םטרומענט

 אין םטרייק דרעםמאכער פאר׳ן $7,000 צו נאענט געזאמלט
 פון ארגאן צענטראלז דעם פאר $5,000 צו נאענט יארק. נױ

 נא־ װארקער״. ״דיילי דעם פאד—פארטײ קאמוניםטישער דער
 קאמוניםטישער טעגלעכער אידישער דער פאר $25,000 צו ענט

 אר־ דער געװארן איז װעלכע ״מארגךפרייהייט״, די—צײטונג•
 דורך בלױז ניט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון גאן

 אינדאר־ איר האט גרינדונגם־קאנװעגשאן ערשטע די װאם דעם,
 און באטײליגט אקטױו זיך האט זי װאם דעם, דורך נאר םירט,

 בויען פוז פראצעם אין פאקטאר װיכטיגםטער דער געװען איז
 האבן ברענטשעס די ארז־ז. ארבעטער אינטערנאציאנאלז דעם
 די., על. אי. דער פאד קאמפאניעם די אין עגנומען אנט״ל אויך

 רײ גאנצע א און ״איקאר״ רעליף, אינטערנעשאנאל װארקערם
 דעם געדינט האבן װעלכע ארגאניזאציעם, װיכטיגע אנדערע

קלאםן־קאמףז.
 זיין צו קומט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 זיך לערנעז עם װעלכע אין שולן קינדער 80 מיט קאנװעגשאן
 קרעדיט דעם ניט זיך נעמען מיר קינדער. 4,000 צו נאענט

 פריער אויך האבן שולן די שול־באװעגונג. די בויען דעם פאר
 אומ־ נאמען אונטער׳ן געװען באװאוסט זיינען און ע?זיםטירט

 גע־ ניט אבער װאלט עס שולן. ?ינדער ארבעטער פארטייאישע
 ניט האבן מיר אז זאגן, זאלן מיר אז ריכטיג, אינגאנצן װען

 די אין טוער אקטיװע די שול־באװעגוגג. די בויען געהאלפן
 שול־באװעגונג די ארדן. אינ׳ם טוער אקטיװע אויך זײנען שולן
 פרי־ יאר פאר א רינג ארבעטרע דעם פון אפגעשפאלטן זיך האט
 קלאםן־שולן ק״ן קען מען אז אײעעזען, פריער האבן זיי ער.
 גע־ איז שול־באװעגונג די בויען. ניט רינג ארבעטער דעם איז

 ברענטשעם לינקע די פון מאם גרויסער א איז געװארן שטיצט
 דאם דארטן. געװען זײנען מיר װען נאך רינג ארבעטער דעם פון
 פון גרינדונג דער בײ גלייך אז נאטירלעך, געװען דערפאר איז

 שול־באװעגונג די זאל ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלז דעם
 אײגנטלעך איז זי שרש. איר מיט צוריק װערן פאראייניגט

 פראטערנאלער לינקער דער פון טײל ארגאנישער אן אלעמאל
באװעגונג.

 האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אויב איז
״ עם האט אױפגעבויט, גיט שולן 80 די און געשטארקט אבער ז

ע א געגעבן זײ האט לאנד, נאנצן איבער׳ן באפעםטיגט  פער־ נ״
 ניי־ א געגעבן זײ האט כחות, נײע געגעבן זײ האט םפעקטיװע,

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם דאנק א און אינהאלט. עם
 םון קאנװענשאן דער נאך גלײך געװען בכח מיר זיינען ארדן

 אין שול־ארבעט דער םון טײל װיכטיגן א דערםילן צו שולן די
 מעגלעכ־ א געגעבן אונז האט װאם שול־טעקם, א דרוכפירן דעם
 מעגלעך האט װעלכע כרעםטאמאטיעם, רײ א ארויםצוגעבן קייט

 םון פראיעקט אנגענומענעם נײעם דעם אײנצופירן געמאכט
 אין קלאםן־ליניע די פארשטארקט האט װעלכע און דערציאונג

 דער װאם צײט, דער אין אז איז, םימפטאמאטיש שולן. די
 די ארונטערגענומען האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 םון פירער די האבן פליגלען, אירע אונטער שול־באװעגונג
 שול־ די אפשאפן װעגן דיםקוסיע א געעםנט בראדוױי איםט

ריננ. ארבעטער דעם אין באװעגונג
 אינ־ קולטורעלע װיכטיגע א זייער געװארן זייגען שולז די

 דורך אבער ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן ביים םטיטוציע
 שול־ די בדעה ניט אופן קײן אויף מיר האבן פאראייניגונג דער

 אויפגאבע אונזער פארקלענערן. צו ארגאניזאציע אלם באװעגונג
 מאםן־אר־ װיכטיגע א אלם שולן די אויםצוברײטערן זיין דאדוי

 דארוי ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער גאניזאציע.
שול־באװעגונג. אויםגעברייטערטער דער פאר באזע די זיין

ברא־ מער ארויםגעגעבן יאר ערשטן דעם פאר האבן מיר
 ארבעטער אינדעפעגדענט און רינג ארבעטער דער װיפיל שורז
 זײ זינט יארן אלע זייערע םאר ארויסגעבן באװיזן האבן רינג

 האלטן, מיר וױיל צופרידן, גיט נאך זיינען מיר און עקזיםטירן.
 צו אזוי װי אופן פלאנמעםיגער דער געפעלט האט אונז א.ז

 ענענ־ בוך דעם און בוך צום נעענטער מיטגליר דעם ברענגען
 אפגעטאנענע ערשטע אונזער אבער מיטנלידער. די צו טער

 פאר װעג דעם אונז װײזט זי װאס דערמיט, װיכטיג איז ארבעט
ארבעט. װײטערדיגער אונזער

 ארדן אונזער פאר פראבלעמען װיכטיגםטע די פון אײנע
 אי־ ברענטשעס, די איבערבויען פון פראבלעם דאם געװען איז

 געדענ־ לאמיר לעבן. ארגאניזאציאנעלן גאנצן אונזער בערבויען
 ארבע־ דעם פון מיטגעבראכט ניט־װילנדיג האבן מיר אז קען,
 ניט װעלכער באגאזש, פעקל א אינדעפענדענט און רינג טער
 װאם נאר ארגאױזאציע, אונזער אין ארײן ניט זיך פאםט נאר
 ארדן. אוגזער םון בויען דעם פאר שטער גרויםער א געװען איז
 און קאמיטעטן דיםטריקט די דורך עקזעקוטױוע נאציאנאלע די

 געגן קאמפאניע העפטיגע א אויפגעהויבן האט צושריפטן דורך
 דער בײ קענען מיר און ארדן אונזער אין פראטערנאליזם דעם

 װיכטיגע אײניגע פארצייכענען שוין קאנװענשאן הײנטיגער
 ניט נאך האבן מיר אמת, געביט. דעם אויף דערגרײכונגעז

 דעם און ברענטשעם אונזערע איבערצובויען אינגאנצן באװיזן
 זיינען שריט ערשטע די אבער ברענטשעם. אונזערע פון לעבן

ריכטונג. דער אט אין מנװארן געמאכט
קע־ געביט קולטורעלן דעם אויר» דערגרייכונג װיכטיגע א

 מאנאטלע־ אונזער פון ארויםגעבן דאם רעעכנען אויך מיר נען
 דער־ מיר האבן פרט רעם אין אויך ״פונק״. דעם זשורנאל כען

 גע״ו־ האט רינג ארגעטער רעם װאם דאם, חדשים אין גרײכט
 אינםט־ װיכטיגער א געװארן איז ״פונק״ דער און יארן. מעז

 געמאכט נאך דארםן עם אמת, ארבעט. אונזער איז רומענט
 אזוי װי װעג א װעיז געפונעז רארוי עם אויםבעםערונגען, װערן

 ארגא־ אונזער מיט ענגער פארבינדן ארגאז אפיציעלער אונזער
 דער ב״ װערן געטאן מםתמא װעט דאס לעבן. ניזאציאנעלן

קאנװענשאז. הײנטיגער
אריינ־ פון ג/נביט אויפ׳ן געטאן מיר האבן ארבעט װייניג

 גע־ א־ז פראבע קלײנע א בלויז אררן. אונזער אין פרוי די ציען
 קאנװענ־ דער צו הומען מיר און דארטן און דא געװארן מאכט

 פיא־ די גענוג. ניט איז דאם ברענטשעם. פרויען פיר מיט שאן
 ארגאניזא־ אונזער אין פרוי ארבעטער די אריינציען פון בלעם

פראבן ערשטע די ערנםטע. אן און װיכטיגע א זייער איז ציע
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 גריכישע, אוקראינישע, איטאליענישע, זיך געםינען עם װעלכע
 ברענט־ שפראכיגע אנרערע און מעקםיקאנער פארטוגעזישע,

 ברענ־ אנדערע די םײ און ברענטשעם ױגנט די םײ אמת, שעם.
 12 די פדן טייל קלײנעם א זייער פאר זיך מיט שטעלן טשעם

 ניט אםילו אררן. אין סארמאגן מיר װאם מיטגלידער, טוייזנט
 דעד אין ליגט פאקט װיכטיגםטער .דער מיטגלידער טויזנט קיין

 אונזער אז עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון אריענטאציע
 אויך ארדן אינטערנאציאנאלער אן א.לם װערן געבויט מוז אררן

 האבן דערפאר און צחאמענשטעל. ארגאניזאצינאעלן זיין אין
 ברעגטשעם בויען פון אױפגאבע װיכטיגע די פארגעםן ניט מיר
 שפראכן. אנדערע אין סעלציעס בויען שפראכן, אנדערע אי]

ע ארבעטער אינדעפענדענט דער און רינג ארבעטער דער  רי
 מעגלעכקײט א האבן צו יארן אין חלומ׳ען נעקענט ניט האבז
 בלויז דערגרייכט. ניט טאקע עם האבז זײ און דורכצופירן דאם
 אינדע־ אין עלזיםטירט ברענטש לעטישער איינציגער און איין

 אויף ארבעט אונזער איז בעדײטוננ היםטארישער םון פענדענט.
באװעגונג. פראטערנאלע די פאראײניגן צו געביט דעם

 פון לאנד קלאםישן דעם אין שטאטן, פאראײניגטע די אין
 פראטער־ הונדערטער עקזיםטירן באװעגונג, םראטערנאלער דער

 מיליא־ מיט שפראכן פארשײדענע די אין ארגאניזאציעם נאלע
 בי־ פארגעקומעז זײנען מאמענטן געװיסע אין מיטגלידער. נען

 א זײעד אין באװעגונג, םראטערנאלער דער איז קאמפן טערע
 קאמן* רעד אפגעשפיגלט זיך האט ארגאניזאציעם צאל גרויםער

 בא־ קלארן און קאנקרעטן » אן אפשר קלאםן־ליניע, א פאר
 אט פירער. זײערע םון םײ מיטגלידער, די פוז םײ װאוםטזײן,

 רעזולטאט;. נויטיגע די געבראכט ניט האבן קאמפן אלע די
 לאקאליזירט אלעמאל זײנען זיי װייל דערפאר, הויפטזעכלעך

 צום װי באװעמנג, פראטערנאלער דער פון טייל אײן געװארן.
 איז זיך טוט עם װאס געװאוסט, ניט האט אידישע, די ביישפיל,

 װאם געװאוםט ניט האבן אונגארישע די אונגארישער. דער
 רוםי־ די אין םלאװישע, די אין ליטװישע, די אין זיך טוט עם

 דער איי זיך פאר שבת געמאכט זין־ האט יעדער װ. א. א. שע,
 באדײטונג קיין געהאט ניט האבן זײ אז געװען, איז רעזולטאט

 האבן זיי אז באװעגונ;, ארבעטער רעוזאלוציאנערער דער פאר
 דעם אין ראל באדייטנדע קיין שפילן געקענט ניט געשפילט, ניט

לאנד. איז דא קלאסךקאמ(*
 אר־ אינטערנאציאנאלן דעם פון גרינדועס־קאנװענשאז די
 פאראײניגונג פאר ילאזונג דעם ארויסגעלאזן האט ארדן בעטער

 ניט זיינעז א;ײ; לאזונגען אז באװיזן, מיר האבן דא אײך און
 פראפאנאידע, ברייטע א דורכםירן געדארפט האבן מיר גענונ.

 פרא־ שפראכיגע אנדערע די אין פראבלעמען די אריינברענגען
 אונזער צו שוין, היינט קענען צו כדי ארגאניזאציעס, טערנאלע
 קא־ קראנקן אונגארישע די אז באריכטן, קאנװענשאן, ערשטער

 איצונעמען באשלאםן קאנװענשאן א בײ איינשטימיג האט עס
 אינטערנא־ ן מ־ט ײך פאראײניגן פאר רעקאמענד^ציע אונזעד

 דער פאר שטײט פראבלעם זעלפע די אי־דן. אדבעטער ציאנאלז
 הראנ־ רום-ישער יע־־ פאד און סאםייטי אױבעטער םלאװאקישער

 קאנװענ־ זייערע האכן װעלן ארגאניזאציעם -ו?ניכ קאסע. קען
 בײדע אז ױכער, װי כמעט איז עם און סעפטעמבער אין שאנס

 דער פאר רעקאמענדאציע די אננעמען װעלן ארגאניזאציעם
 קו־ מיר װעלן קאנװענשאן יזומענדער דער צו און פארא״ניגוננ

 װעל־ קלאסךאדגאניזאציע, םראטערנעלע פאראײניגטע א מען
 זיך •ועלז װאס םעקציעס, פיר די נאר ניט האבן שוין װעט כע

 װערן ארנאניזירט װעלן װאם סעקציעם, נײע נאר פאראײנינן,
ארדן. ארבעטער אינטערנאצ. דעם אויפבויען פון פראצעם אין

 אפנעטאנענער אונזער פון סך־הבל דעם אונטערציענריג
 אר־ אינטערנאציאנאלער דער אז פעסטשטעלן, מיר מוזן ארבעט
 גע־ עקזיםטענץ זײן פון יאר ערשטן דעם איז האט ארדן בעטער

 עי־־ דעם פון אז און דערגרייכונגען פאזיטיװע ריי גאנצע א. האט
 קומען מיר װארצלען. טיםע געלאזט ארדן דער האט יאר שטען

 אופן אײן קײן אוי^ טארן מיר װאם ארבעט, פון רעקארד א מיט
מינימיזירן. ניט

 גענומען אלגעמײן אין אז אונז, באוױיזט ארבעט יאר דער
 געװארן, געפירט איז ארז־ן דער װעלכער אויף ליניע, די איז

 טעות׳ן. געהאט מיר האבן דארט און דא ריכטיגע. א געװעז
 אינגאנ־ דורכגעפירט ניט מיר האבן פרט יענעם אדער דעם אין
 ארוים־ פארפעלט האבן מיר געװאלט. האבן מיר װאם דאם, צען

 די אין םײ ברענטשעם, רי אין םײ טוער, פון לאדרען נייע צורוקן
 נאציא־ אונזער אין םײ און קאמיטעטן, דיםטריקט און שטאט
 ז״ער געװען מיר ז״נען פרט דעם אין קערפערשאפט. נעלער

 האבן ארבעט ארגאניזאציע אונזער אין אויך הינטערשטעליג.
 האבן מיר מעטאדן. נייע ארויםצורוקן באװיזן ניט נאך מיר
 מיט קאמפאניעם אונזערע םארבינדן צו באװיזן ניט אלץ נאך

 כאטש באװעגונג, ארבעטער דער אין קאמפאניעם אלכעמײנע די
 מיר װען געביט. דעם אויף פארשריט םיל געמאכט האבן מיר

 ניט־ דער מיט ארבעט אפגעטאנענע אונזער אבער פארגלײכן
 הא־ מיר װאם רעם, מיט דערגרײכונגען אונזערע דערטאנענער,

 אר־ יאר ערשטער דער אז זאגן, מיר מוזן דערגרײכט, ניט בען
 אר־ ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז באװיזן, האט בעט
 מאםן־ ברײטער א םון װעג דעם אויו* ערויםגעגאנגעז איז דעז

 באװעגוננ םראטערנאלע די װען צײט, דער איז ארגאניזאציע.
 פאר פערםפעקטױון גרויםע דא זיינען צוריק, ג״ט אלגעמײן אין

 פאר שטײען פראבלעמען װיכטיגע פיל זייער ארדן. אונזער
ארגאניזאציע. אונזער
 אר־ אינטערנאציאנאלן דעם פון קאנװענשאן ערשטע די
 ליניע ריכטיגע אלנעטײנע די אננעמענדיג װעט ארדן בעטער

 דעם אין איצט, ביז נעװארן געםירט איז ארדן דער װעלכער אין
 חםרונות די באזײטינן זעלבםט־קריטיס, ברייטער » פון ליכט

 װעט און פונקטן שװאכע די אױפדעקן ארבעט, אונזער םון
 אין קלאםן־ארדן םאראײניגטן א םאר פאזיציע אונזער שטארקן

לאנד. אין דא באװעגונג פראטערגאלער דער

לײט־ארטיקלעו
\ ןשלגגז .)A זײמי פ\

 און העצעט בײזװיליגע די אפצושאצן װי גוט זײ װייםן פאר
 רינג אדבעטער די פון םאװעטן־פארבאנד געגן פארלוימדונגען

 קײן געקליבן ניט האבן ריגג ארבעטער פון פירער די פירער.
 הא־ און םערפ פון מלוכה דער אויף אנפאל זײער אין װערטער

 בלוטיגע אלכ ארויםגעשטעלט װידעראמאל זיך האבן זײ טער.
 קאפיטא־ פון פארטײדיגער אלם הלאם, ארבעטער פון שונאים

 באםישן שװארץ־מאה׳דיגן פון גענאםן װירדיגע אלם ליזם,
קאמפאני־ױניאנם. די און ״פארװערטם״

 טויזנטער אלץ נאך זיך געפינען רינג ארבעטער דעם אין
 מיינט, ריננ ארבעטער נאמען זיין אז מײנען, װאם ארבעטער,

 פארפירטע די אט נאר ארדן, אדבעטער אן באמת איז ער אז
 קלאםךאינםטינקט, פראלעטארישן זײער מיט פילז ארבעטער

 פיז לעבן װאם די פון מלוכה די איז םאװעטךפארבאנד דער אז
 פי־ רינג ארבעטער די פון שנאה אפענע די פראצע. אײגענעד

 אד־ רעװאלוציאנערער דער צו און םאװעטן־פארבאנד צום רער
 רינג ארבעטער די אז באװייזט, אמעריקע אין באװעגונג בעטער
 דער װי קלאם ארבעטער צום שײכות מער ניט האבן פירער

 נא־ אנדע^ע אלע און פיש־קאמיטע די װי לידזשען, אמעריקאן
 קא־ רעם פון ארגאניזאציעם פאטריאטישע און ציאנאליםטישע

קלאם. פיטאליםטישן
 מעכלעך איז רינג ארבעטעױ פון מאריאנעטן־שפיל דער

 ארבעטער פון פירער די פאר אמוזירונג פײנע גאנץ א געװען
 איז דארט נאך געהערן װאם ארבעטער, די פאר נאר רינג.
 איצט מוזן זײ אראפצושלינגען. פיל ביטערער א געװען דאם

ע ארבעטער דער א.ז צוגעבן, אלײן  פאר ארדן קיין ניט איז רי
 דער פון זייט דער אויף אםן שטייט ער אז מאםן, ארבעטער קײן

 בלוטיגם־ די מיט האנט איז האנט גײט און האנטר־רעװאלוציע
קלאם. ארבעטער םונ׳ם שונאים טע
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קל) דארטי םי קו ךס ) ארבפם פאליטישע אזנזמר . ן י ג ל א מ

 דעם פון נרינדונג דער זינט אװעק איז יאר א װי װײניגער
 דער :געזאגט ריכטיגער ארדן. ארבעטער אינטעתאציאנאלן

 גע־ אויפגעטאן איז װאם גגי^טר. אײן אפגעצעבט האט ארדן
 צייט? קורצער דער אט אין געביט פאציטישן דעם אויח װארן
 װיי־ אוירי אנמערקן מען דארו» װאם ? חםרונות רי זײנען װאם

טער?
איגטערנאציא־ דעם פון דערקצערונגעז ־ פרעציפן די אין

 סייז ניט איז ארדן דער אז געזאגט, װערט ארדן ארבעטער נאצן
 עקאנאמישע קײן ניט און אזעצכע אצם ארגאניזאציע פאציטישע

 איז צײט זעצביגער דער אין אז אזעצכע; אצם ארגאניזאציע
 שטייט װאם קצאם, ארבעטער פונ׳ם ארגאניזאציע אן אבער ער

 זיך מוז װאם און קצאםן־קאמךו פון שטאנדפונלט דעם אויח
 סא־ און עקאגאמישע פאציטישע, אצע אויף אפרוםז דעריבער

 ארבעטער־ פונ׳ם צעבן דאם אן רירן װאס דערשיינונגען, ציאצע
 דערשײ־ אזא פארשטעצן קוים דאך זיך קען מען און — קצאם
 ארבעטער־ פונ׳ם צעבן צום שײכות פײן ניט האט װאם נונג,

 אצגע־ אן אננעמערקט האבן דערקיצערונבען דאזינע די קצא.ם.
 ערשט האט ציניע רי אבער ארדן, נייעם דעם פאר ציניע מײנע

 אוים־ געדארפט האט זי פצייש. און בצוט באקומען געדארפט
 נאציא־ דעם פון ם״ טעטיגקײטן די אין םײ װערן געהאמערט

 צאלא־ די פון םײ ראיאךפארװאצטונגען, די פון םײ אפים, נאצן
ברענטשעם. צע

אר־ פוז װינטער א נאך ציגיע דאזיגע די אוים זעט װי
 ברענטשעם, זײנע םיי צענטער, זײן םײ ארדן דער בעט?
 די האבנדיג ארדן, דער ארמװגוירגו. פאליגויט; געװען זיינען

 ארגאניזי־ פון אױפגאבע דרינגנדיגע זייער און פונדאמענטאצע
 האבנ־ ;זעצבםט־פארזיכערונג פון באזים אויפ׳ן ארבעטער רען
 פאנ־ און דױם מיט ראקטאר־אונטערזוכונגען, מיט טאן צו ריג

 קצייניג־ איין און טויזנט מיט און ביכער אײנפירן מיט רען,
 אנהויב־פעריאד דעם אין אומפארמיידצעך זיינען װאם קײטן,

 ארויםמד צײט זעצביגער דער אין האט ארגאניזאציע, אזא פון
 צום אינטערעם ברענענדיגן אפטמאצ צעבעדיגז, זייער א וויזן

 אקא־ געװען ניט איז אינטערעם דער צעבן. םאציאצ־פאציטישן
 פאציטי־ די אין באטײציגט אציין זיך האט ארדן רער :רעמיש

 פירנדיגע א אננעמענדיג אםטמאצ קאמפן, עלאנאמישע און שע
 נאר ניט ארדן דער האט \ןאל\ די פון צייט רער אין ראצע.

 פארטײריגט װאם פארטײ, פאציטישע איינציגע די אינדארסירט
 פארטײ קאמוניםטישע די ארבעטער־קצאם, פונ׳ם אינטערעםן די

 און װאצ־קאמפאניע די דורכפירן געהאצפן אויך האט ער נאר
 אובצגולאןיגסײגו־בא־ דער אין דערםאצגן. אירע פארגרעםערן

̂ג ראצע. װיכטיגע ז״ער א געשפיצט אררן דער האט ץץטגג
 באטײציגט אינטענםיװ זיך האבן ארדן פונ׳ם ברענטשעם

 זאםצעז פון קאמפאניע די װי קאמפאניעם, פארשיידענע די אין
 צו קאמפאניע די אינשורענם־ביצ, אונטער׳ן אונטערשריפטן

 מיטגצידער װ. א. א. קאונסיצם, ארבעטםצאזע די ארגאניזירן
 זיך האבן ברענטשעם, זייערע דורך דערמוטיגט ארדן, פונ׳ם

 הונגער־ און דעמאנםטראציעם פארשיידענע די איז באטייציגט
 באצדיגעײ פאר ארבעטער די פון nosp דער אז אזוי — מאר׳ען,

 א געװארן באמת איז ארבעטצאזיגקייט־םארזיכערונג און היצח
 ריכטיג איז זעצביגע דאם ארדן. פונ׳ם ארבעט דער פון טײצ

 װינ־ צעצטן אין געװארן געפירט זיינעז װאם ינדנווײ?ס די בנוגע
 אײנצעצנע דרעםמאכער־םטרײק. דעם בנוגע דערהויפט טער,

 די פון מיטגצידער ;שטיצע ברײטע געגעבן האבן ברענטשעם
 אין פיקעט־צײנם. די אויף באטײצינט זיך האבן ברענטשעם

גע־ אךבעביעד פוטגזר־געגגידגןלע רי צ\.באשיצ\ ?אװפאויצ דער

 אינטערנא־ דער האט נזירות, אנדערע און דעפארטאציעם גען
 איז ער רייען. ערשטע די פאדנומען ארדן ארבעטער ציאנאצער

 םארטײ־ צו ״קאמיטע דער פון איניציאטארן די צװישן געװען
 די ארויםגעבן געהאלםן האט ער פרעמד־געבוירענע״; רי דיגן

 פירנדיגע א געװען איז ער ;קאמיטע רער פון ציטעראטור
 קאמיטע דער םון קאנװענשאן װאשינגטאנער דער אין קראםט

 פארטרעטער װען רעמאנםטראציע, היםטארישער דער אין און
 פון צאזונג אונטער׳ן לא^נד, פונ׳ם ארגאניזאציעם ארבעטער פון

 געקו־ זײנען ארבעטער־אימיגראנטן, פאר שוץ פראצעטארישער
 דער פון פאליצײ דער מיט צוזאמענשטוים דירעקטן א אין מען

 פארגוײדיג\ סאװפא^יע די געזעץ־פאבריק. װאשינגטאנער
 אינטערנאציא־ דעם אין געפונען האט נוא\\(\גו\־פאר.באור דנוגז
 דעסטגצײכן אנטייצגעמער, געטרײען א ארדן ארבעטער נאצן
 אי־ הארעפאשנע די םארביכדן איז צװעק זײן װאם איקאר, דעם

 סאװעטךפראצעטאריאט דעם מיט אמעריקע פון מאםז דישע
 די אין פצאן. ־יאריגן5 דעם פון דערגרייכונגען די מיט און

 ״מיארגךפרײהײ^״ דער פאר שטיצע זאמצען צו ?אמפאניעם
ארבעט. גלאנציגע געטאן ארדן דער האט

 אר־ אינטערנאציאנאלער דער איז צייט גאנצער דער דורך
 און פאציטישע פון איניציאטאר דער געװען ויבו ארדן בעטער

 אזוינע אין םארטאז געװען איז ער אבער קאמפן, עקאנאמישע
 האבן װאם ארגאניזאציעם, די װי װייגיגער ניט אפטמאצ קאמפן

 צי־ די איז פרט דעם איז איניציאטיװע. די זיך אויףי גענומען
 דאכט אונז ריכטיג. געװארן דורכגעפירט ארדן דעם פון ניע
 אין נאר איז אויםבעםערונגען, גויטיג זײנען עם אויב אז זיך,
 דער אין ניט ארבעט, דער פון קװאנטיטעט און קװאציטעט דער

 ארדן דער האט גאנצן און גרויםן אין ריכטונג. אצגעמײנער
 די אוז—קצאם ארבעטער דעם פון אינטערעםן די מיט געצעבט
 פון אײנער װערן אפגעטײצט ניט קענען אינטערעםן דאזיגע

 איינגע־ זײ װערן לאגיטז הגם פראקטיק, דער אין צװייטן דעם
 און קוצטורעצע, םאציאצע, עקאנאמישע, פאציטישע, אין טײצט

װײטער. אזוי
 םון אוםן דעם װעגן פונקט דעם צו איבער אבער מעז גײט

 גגיפיל 1אגט :םראגע די אװעק מען שטעצט און ארבעט דער
 רי דורכגעפירט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער האט

 בא־ זייער מיט צוזאמען דא, מען קען — ? ארבעט פאציטישע
בצויזן. געװיםע אויך אנמערקז רערגרײכונגען, דייטנדיגע

 די :צוױי אין אײנטײצן נאטיר^עך, מען, דארףי פראגע די
 ברענ־ אײנצעלנע די םון ראצע רי און צענטער דעם פון ראצע

טשעם.
ערשטנם, :דאפצטע א איז צענטער פונ׳ם אויפגאבע די

 אויף ארדן גאנצן דעם אריענטירן ריכטונג, אצגעםיינע די געבן
 אײנ־ די אקטױויזירן צװייטנם, ;קצאםן־קאמ^ םון ציניע דער

 אנװײזונ־ רעטאציזירטע נויטיגע די זיי געבן ברענטשעם, צעצנע
 מען באטראכט פאציטיש. אויםצולעבן זיך העצפן זײ און כען

 איז אויפגאבע ערשטע די אז זאגן, מען מוז ארבעט, םעזאן דעם
 צענ־ דער צװײטע. די װי בעםער, םך א געװארן דורכגעפירט

 האבן װאם ביכ^עך, און בראשורן ריי א ארויםגעגעבן וזאט טער
 האט צענטער דער ציניע. פאציטישע נויטיגע די אװעקנעצײגט
 רער מיט צוזאמען און שוץ זײן אונטער שוצן די ארײנגענומען

 קינ־ דער פאר אריענטאציע אן געגעבן צערער־קערפערשאפט
 קלאםן־דערצי־ א—איז און זיין דארו* זי װאם דער־דערציאונג,

 פאציטישע א נערעדט, מארקסיםטיש הײםט, דאם װאם אונג,
 םון קאנםפעקטן ארויםגעשיקט האט אררן דער ;דערציאונג

אננעװיזן האט און פראבצעמען פארשײדענע איבער לעקציעם
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 פראגע. יענע ארער די אויםנעמען דארפן זיי אז ברענטשעם, די
 םארטרעטער צוזאמעעערופן צענטער רער האט מאל עטלעכע

pu ״ און ברענטשעם די  באהאנדלען דארף מען װי אנגעװיזן, ז
טאג. פונ׳ם פראגן ברענענדעע די

 »לעם דעם אין און װיכטיג זייער געװען איז אלץ דאם
 מעז קען דא אויך אבער אויפגעטאן, פיל זייער ארדן דער האט

 מיט עקםפערימענט דער אז זיך, דאכט בלויזן. געװיםע אגװייזן
 רערמיט װילן טיר געלונגען. אינגאנצן ניט איז קאנםפעקטן רי

 ראכט אונז קאנםפעקטן. געגן זײנען מיר אז זאגן, ניט ^חצוטין
 זײ מ׳האט װי פארמע, דער אין ?אנםפעלטן, די אז נאר, זיך

 אױםגעפילט געגוג גיט האבן ברענטשעם, די צו ארויםגעשיקט
 װאם רערמיט, שוין םטימולירט טאקע האבן זײ שליחות. זייער

 די דערמאנט האבן זײ ברענטשעם, די צו געקומען זיינען זײ
 דער װאם פראבלעמען, וױבטיגע דא זיינען עם אז ברענטשעם,

 פון אײנעע געגעבן האבן זיי ;רעאגירן זײ אויף דארף ארדן
 באטראכ־ צו אזוי װי װעג־װײזוע, א חברים מער־אגטוױקלטע די

״ האבן אלגעמיין אין אבער פראגן. געװיםע טען  דורכ־ ניט ז
 ברענטש, יעדן פאר מאכן מעגלעך םון אױפגאבע די נעםירט

 אינטע־ אן אױױ באהאנדלען צו געפינען, ניט זיך זאל ער װאו
 זיי־ ערשטנם, טאג. פונ׳ם פראגן פאליטישע די אופן ליגענטן

 קװאלי־ זייער אין פארשײדן געװען אליין קאנספעקטן די נען
 געקליבע־ מיט געװארן באגלייט ניט זײ זײנען צװייטנם, טעט,

 די צו װערן פאנאנדערגעשילט זאל װעלכע ליטעראטור, נער
 מאטע־ םארטיגן האבן זאלן אײנלייטער די אז אזוי ברענטשעם,

 ניט איז דאם אז װײםן, (מיר דיםקוםיע זייער םאר נוצן צו ריאל
 צענ־ דער אויב אז אבער, האלטן מיר ;אױפגאבע לייכטע אזא
 דיםקוםיעם פאליטישע די מיט אנםירן nuua װעלן װעט טער
 קאנ־ אחױו ער, װעט ל^נד, גאנצן איבער׳ן ברענטשעם די םון

 און צײטונגען םון אויםשניטן אויך ארויםשיקן דארפן םפעקטן,
 קאם־ ניט זאל דאם װיםיל בראשורן, אויך אפטמאל זשורנאלז,

 נומער דעם אנװייזן מיט אםילו אליין, אנווײזונגעז מיט טען.
 ברא־ א םון נאמען דעם און זשורנאל א אדער צייטונג א פון

 ארבעטער־אײנליי־ דער װײל זײן, ױצא ניט דא מען קען שורע,
 צו צוטריט א זע^טן האט פראװינץ, דער אין דערהויפט טער,

 ניט אםט פארמאגט און זשורנא^ן און צײטונכעז נומערן טע5א
 װיכטיג־ דאם איז דאם און — דריטנם ;בראשורן) נויטיגע די

 אײנ־ אנטװיק^טע גענוג אױםגעפע^ט ארדן אין האבז — םטע
 ארו־ז דער קאנםפעלטן. די אױםנוצן קענען זאלן װאם ^ייטער,

 שטעי^ט אונז פראגע. דער אט װעגן פארטראכטן דארפן זיך װעט
 אין דײגגטר־!\גוס\1אײ ארגאניזירן דארפן װעט מען אז פאר, זיך
 מען צענטער. פונ׳ם אינםטרוקטארן מיט שטעט םארש״דענע די

 אװנ־ פיר אשטייגער,—קורםן קורץ־טערמיניגע ארגאניזירן סען
 אויך אבער קען מען ;םראגע זעילביגער דער און אײן װעגן טען

 אין חדשים. דויערן זא^ן װאם !\ץרפ\, בוײבונ\ר(\ ארגאניזירן
 פארבינ־ אין קורםן אזוינע ארגאניזירן צו מעגלען־ איז יארש נױ

אוניװערזיטעט. ארבעטער אידישן דעם מיט דוגג
 פון םטימויצירונג—צענטער םונ׳ם אויפגאבע צװײטע די

 איז דאם שװאכער. םך א געװען איז ברענטשעם, ארטיגע די
 אנםירונג פאיליטישער דער איז פונקט שװאגםטער דער אפשר

 גע־ גענוג ניט האבן ברענטשעם ארטיגע די צענטער. דעם פון
 ראו\ ןיגו וײ ואל װאם קערפערשאםט, א דא איז עם אז םי^ט,
 צענ־ דעם פון געקומען איז אריענטאציע אאגעםײנע די ו\ט\.
 װי־ באמת זא? צענטער דער אז אבער אויך, אנװײזונגען טער,
 אז געביט, פא^יטישן דעם אויף טוט ברענטש יעדער װאם םען,
 קריטי־ און אנװ״זן און װעקן און מונטערן זא? צענטער דער
 םא^יטישער פון פײאיגסײטן די ^עבן צום ארויםרופן און ?ירז

 פון מיטגלידער אײנצעצנע בײ זיך געםינען װאם פירערשאפט,
 'ועט פרט דעם אין געםעילט. אםט האט דאס — ברענט׳מעס, די

 צענטעי־ דעד ארבעט. די פארבעםערן םך א זייער דארפן מען
 איז אויבן זיצט װאם קערפערשאפט, א נאר ניט ז״ן דאדו*
 אנםירנ־ אמת אן זיין דארףי ער נאר אונטן, אנװייזונגעז שיקט
פאר־ אוםנים טויזנטער אויף איז װעלכע אינסטיטוציע, דיגע

מיטגלידער. אײנצ^נע די און ברענטשעם ארטיגע די מיט בונדז
 מיר ארבעט. אנגעשטרײנגטע פאדערט דאם אז װײםן, מיר

 פראקטיק. רי באשאפן ערשט דאם דארףי טײ^װײז אז װײםן,
 אינטע־ פאיליטישער דער אז באטראכט, אין אבער מען נעמט

 מען נעמט מיטגילידער־מאםע, ברײטער רער אין דא איז רעס
 קלא־ ברײטע פון צ״ט א אין ?עבן מיר אז באטדאכט, אין אויך

 קלאר, װערט קלאםן־קאנפליקטן, װאקםנדיגע און םען־פראנטן
 דאנהבאר. זייער זײן קען זי אי מעסלעך, אי איז ארבעט די אז

 װי איז װאם אינםטיטוציע, צענטראלע א פאר זיך שטעלן מיר
מ״: אן פון גענעראל־שטאב דער ר  יעדער פון טראט יעדער א

 אקטיװי־ װערט און צענטער דעם באקאנט איז ארמײ־אפטיילונג
צענטער. דעם דורך זירט

 אי־ לאקאלע די אז זאגז, ניט לחלוטין מיר. װילז דערמיט
 םאר־ מאל הונדערט ;פאדקערט נויטיג. ניט איז ניציאטױוע

 איניציא־ לאקאלע די דא איז עם װען דעמאלט, ערשט קערט.
 אנפ*רער־ די קען ברענטשעס, די פון און ראיאנען די פון טױוע

 פראלעטארי־ יעדע דערפאלגר״ך. ז״ז צענטער דעם פון שאפט
 פעריפעריע און צענטער גגזמױיגויגטי.• א איז אנפיר־ארבעט שע

 םטימולירן און באםרוכטבארן צװײטע, די אײנע זיך באװירקן
גאנצן. דעם םון טעטיגקײט די

פרא־ פון זייט צװײטער דער צו איבער מיר גייען דערמיט
 איז רעזולטאט דער ערטער. די אויך* טעטיגקײט דער — בלעם
 אדבעט דער פון אריעגטאציע די צופרידנשטעלנד. דא אויך

 די װאם דאם, אבער איז חםרון גרעםטער דער ריכטיג. איז
 פאליטישער אין באטײליגט גענוג ניט זיך האבן ברענטשעם

 אויךז װארטנדיג ניט איניציאטיװע, אײגענער זײער לויט ארבעט
 פון זיצונגען די פארגלייכן װיל מען װען אמת, צענטער. דעם

 ברענטשעם, די פון זיצונגען די מיט ארדן־ברענטשעם די
 װי אונטערשײד דער איז ״ארבעטער״־רינג, דעם פון להבדיל,

 פראלעטארי־ פאליטיש־םאראינטערעםירטע פולבלוטיגע צװישן
 ניט, אבער הייםט דאם זקנים. מושב א םון מיטגלידער און ער
 די אויוי ארבעט דער מיט צוםרידן אינגאגצן זיין ?ענען מיר אז

 באפרײט ניט נאך חברים די זיך האבן דארטן און דא ערטער.
 דאר־ און דא געװאוינהײטן. אלטע פון טדאדיציעם, אלטע פון
 געװיםע א בױראקראטיזם, געװיםער א נאך זיך מערקט טען

 יענעם םון ירושה א—״ביזנעם״ די דורכפירן אין טרוקנקייט
 יערן פון אטעם דעם פארכאפן םלעגט װאם גײםט, טויטנדיגן

 פון ״ארבעטער״־רינג. דעם פון ברענטש א אין מענטשן נײעם
 םארשיידענע אין טענדענץ א דא נאך איז זײט אגדערער דער

 םארװיי־ לויטער אין זיצונגען די פארװאנדלען צו ברענטשעם
 געגן ניט זיינען טיר קלוב־טעטיגקײט. װי אזוינם עפעם לונג,

 זייער זיינען םארװײלונגען אז האלטן, מיר קלוב־טעטיגקייט.
 אנ־ צום איינער נעענטער מיטגלידער די בר״נגען זיי :נויטיג

 אײג־ לעבעדיגער א אין ברענטש דעם צענויח שמידן זײ ;דערן
 דעם פארנעמען ניט אבער טאר פארװײלונגם־ארבעט די הײט.
 פון און דערציאונגם־ארבעט פאליטישער ברייטער םון פלאץ

 אן האבן װעלז מיר װען קאמםן. פאליטישע אין באט״ליגונג
 דעם און ברענטשעם לאקאלע די צװישן פארבינדונג ענגערע

 אבער איבלען. די אט אויםצומיידן זײן לייכטער װעט צענטער,
 באציען צו אפט זיך פליכט א ליגט ברענטשעם די אויו* אויך

 :עיקר דער ;אקטיװיטעטן פאליטישע זייערע צו ערנםטער
 װאם חברים, אזוינע רײען אײגענע זייערע אין אױםצוארבעטן

 אלע פון עיקר דער און ;ארבעט דער מיט אנפירן קענען זאלן
 פאלי־ דעם און באװאוםטזייז פאליטישע דאם הויבן :עילרים

ברענטשעם. די אין א״נעם יעדז פון אינטערעם טישן
לע־ די װעגן װארט א זאגן צו פלא׳ז דער דא איז אפשר

 א ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן בײם שולן די פוז רער
 פאלי־ א ז״ן אויך דארח ער ״םפעץ״, א זיין ניט דארױ לערער
 די פון דערציער און לערער פאליטישער א אנפירער, טישער

 זיך. געפינט ער װאו געגנט, אדער שטאט דער אין דערװאקםענע
 געזעלשאפטלעכער אנערקענטער קײן ניט װערט װאם לערער, א

פאלן מערםטע די אין איז געגנט, אדער שטאט זיין אין טוער
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קאםף אין און אויפבוי אין קטאר אב. װי
״ן פון יאר ערשטן צום ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן (דעם מתנה.) א—גרינדונג, ז

 רופט: הילכיג װעק־רון» דער
 האלאװעשקעס פליען גאך

 ;םטעזשקעם אויף און װעגן אויף
 רויך, קנוילן שוגא דער ווארפט גאך
 בויך... אויפין פארטייעט־שלאגגיש קרינט און
 אויסגעפרופט, קאמפן די אין נאר
 —פלאם, אין שטאל װי פראםט, אין װיין װי

 ים, דער װי זידן, זאל
 אויפבוי־טאט נייער דער
1פראלעטאריאט פון

 1 ר״ אין I רײ אין
איינם,—מיר אײגס, :צ״ל
.זיי אלע אויף א״נם—מיר . .
קאמןנ. אין און אויפבוי אין

 :שאל דער שטייגט שטארקער און
 איבעראל פון הארעװאניקעס איר
 —הויט־קאליר« יעדן פון אויך און
 טיר די שטייט צעעפנט אייך אלע פאר
 לאנד. און היים אייער—בנין גייעם פון
 קאמער טוכלער אלטער, גאלד־באל״שטער, דער

 האמער, פון קלעפ די אויסהאלטן גיט לאנג װעט
 טאנץ־גע־ופער דעם םערפ, פונ׳ם שניטן די

 פיס־געטופער, מארש, פויק... אויפ׳ן שטעקלער פון
 —האנט אויפגעהויבן און

 1 רײ איז 1 ריי אין
איינס,—מ<ר אײגם, : צ״ל
. אלע אויף» איינס—מיר . . י י ז
קאטןן. אין און אויפבוי אין

 ם׳איז װי װײצ, קינדער, םון צערער א ז״ן צו אויך װערט ניט
 א—קינדער־דערציאונג אונזער איז געװארן, אנגעמערשט שוין

 גרויםע א אז זאגן, מיר מוזן דא און דערציאונג. פאציטישע
 װי אזוי און הויך, נױטיגער דער אויױ ניט שטייט צערעד צאצ
 הויבן צו פציבט זײן איז שוצז, די מיט אן איצט םירט ארדן דער

צערער־פערםאנאצ. דעם םון קװאציפיקאציע פ^ליטישע די

 צו ארדן. אונזער עקזיםטירט עם אז יאר א װי װײגיגער
 דערגרײ־ געזונטע מיט מיר קומען קאנװענשאן ערשטער דער

 איז אדבעט פערפעקטע קײן בצױזן. אויף געקו?ט גיט כונגען,
 נעקענט ראם מען האט װײניגער נאר און — ניטא ערגעץ אין

 ער־ אירע מאכט װעצכע ארגאניזאציע, נײער א פון דערװארטן
 צײט דער אין פאראיארן אז זיך, מען דערמאנט טריט. שטע

 װעלט, דער אויףז געװען ניט נאך װי גוט אזוי $רדן דער איז
 בא־ ה$ט פעריאד דורכגעצעבטער דער אז זאגן, זיך מען מוז

 שאפונגם גענונ דא איז ארבעטער־מאםן ברייטע די אין אז װיזן,
 ארבעטן צו בויען, צו קעמםם־גייםט גענוג ׳מוט גענוג ענערגיע,

דערגרײכן. צו און
 מיט האנט אין האנט גײםט, דעם אט פון היצף דער מיט

 ראםן שפראכן, פארשיידענע םון ארבעטער־מעסן ברייטערע אצץ
דערפאצג. צו דערפאצג פון ג״ן ארדן דער װעט אפשטאם, און

 נ״עם א געבן געװים װעט קאגװענשאן קוטענדיגע די
 אונזער פון פארשטארקונג און װאוקם װײטערדיגן צום שטוים
ארבעטער־פעםטוננ. נ״ער

 —פעל״ טויטער אויף געפויקט ניט און
 שרויט. בריאע־הײםן װארפן הערצער, פויקן דאם

װעל.. אויף דאך און—טורעם טויטן אויף שטריק א  .ש
 רויט. אין פארגייז צום חורבה אגגעצונדן און
 פונקענברויז פון גום דעם אין און

 הויז, גייע דאס װאקםט אנטקעגן
 ױגג, און פריש צעזונגען בלוט און
ט... ״מיר״ אין איך און דו, און טרוי אר  פ

 —שװאוגג! א און—1העי־אובניעם
.געבויט. און—אינאיינעם . 
 I רײ אין 1 ריי אין

״ל: איינס,—מיוי א״גם, צ
. אלע אויף איינם—מיר . . י י ז
קאמף. אין און אויפבוי אין

 שנור, א און צירקל א האנט אין
 ;גראנאט א—גארטל צום
 שפור שונא׳ם אוין* געצילט אויג און
 פארראט... אויף און

. I אהער I אהער : רופט ארבעט די . .
 געשטעל. מיט אפהאלט, טיט פרופט שוגא דער
 !געװער צום איז געצ״ג[ צום איז
. אויף און לעבן אויף איז גו׳ . . ט י ו  ט

 1װאך דער אויף און—ביקם א
. I געבויט און—האמעו־ א . . 

 I ר״ אין I ריי אין
איינם,—מיר איינם, : צײל
.זיי אלע אויף איינם—מיר . .
קאמף. אין און אויפבוי אין

קאנווענשאן עושםע אונזער
שיגפ .)5 זײסו פג\ ן

 דערגריי־ געקענט ניט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער
 םון צייט קורצער דער אין דערגרייכט האט ער וואם דאם כען
 צוזאמענגע־ איז ער װי קצאםךארדן א אצם עקזיםטענץ. זיין

 קא־ יענעם קלאםן־באװאוםטז״ן, יענעם האבן ער מוז שטעצט,
 ארבע־ »ן םאר נויטװענדיג אזוי איז װאם גייםט, מוניםטישן

טער־ארגאניזאציע.
 ארגא־ יענע איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער
 ארבעטער־ ברײטסטע די פארא״ניגן װעט װעצכע ניזאציע,

 פון און הערשאםט קאפיטאציםטישער פון באםרייען זײ כוחות,
 מדרגה דער צו קוצטורעצ דערהויבן זײ אײנפצום, בורזשואזן

אייניגקײט. אינטערנאציאנאלער פון און ?צאםן־קאמןז פון
פראבצע־ װיכטיגע זײער שטײען קאנװענשאן אונזער פאר

 אנט־ דער פאר און ארבעט דער פון גאנג װײטערדיגן פאר׳ן מען
 זיכער װעצן דעצעגאטן אונזערע ארדן. אונזער פון װיקצונג

 רעװאצוציאנע־ מיט פראבצעמען אצע די צײזן און בעטראכטן
 איז װעצכע קצאםךציניע, זעצבער דער אין און ערנםטקייט רער

גריגדונג־קאנװענשאן. דער ביי געװארן אנגעד״טעט
 אינ־ דעם םון קאנװענשאן ערשטע אונזער באגרים איך

 אר־ אן אלס איך װעצכער פון ארדן, ארבעטער טערנאציאנאלן
 נא־ ערשטער דער זיין צו ערע די געהאט האב שאפ פון בעטער

פארזיצער. ציאנאצער
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אדדן ארב. אינט. פה טהפור־ארמט ר מרמר קלמן

 באד צו מענלעכקייטן אירע אלע אן װענדט בורזשואזיע די
 פאל־ זיי גיט זי קולטור. איר דורך ארבעטער־מאםן די איינפלוםן

 פרײנט װי שונאים זייערע פאר שטעלט זי אינפארמאציע. שע
 קרי־ דער ארבעטלאזיגקײט, די שונאים. װי פרײנט זייערע און

 ראדיקאליזירט מארגז, מיט׳ן ניט־זיכערקייט די נויט, די זים,
 זײנען זײ ארבעטער. אמעריקאנער פון מאםן גרעםערע אל׳ז

 אירע קולטור, בורזשואזע די נאר מאםן־אקציעם. פאד גרייט
 די פארװיילונג־פלעצער, גאט־הייזער, דערציאוע־אכשטאלטן,

 ארבעטנדיגע די פון אויגן די פארבלענרן װ. א. און פרעםע
 צו פירט װאם װעג, דעם זען ניט זאלן זײ אמעריקע אין מאםן
באםרייאונג. זייער

 איז סולטור פראלעטארישער דער פון טריט ערשטער דער
 זײער איבער מאםן ארבעטער היגע די אױפקלערן דערםאר:

 אנ־ אויפצוקלערן כדי נאר לאגע. עקאנאמישער און פאליטישער
 דער איבערצייגט. און קלאר זײן אלײן צוערשט מען מוז דערע,

 גע־ דערפאר זיך האט אררן ארבעטער אינטערנאציאנאלער
 א ״אויוי מיטגלידער זײנע אנטוױקלעז צו אויפגאבע רי שטעלט

 קולטור, אזא זײ ״געבן הײםט, דאם אופז״, פראלעטאז־ישן
 װילן, זײער פארשטארקן מחות, זייערע מאכן קלארער זאל װאם

 דער געגן קאמו* צום זיי מאביליזירן רייען, זייערע פארפעםטיגן
 פון מדרגה דער צו זײ דערהויבן ארדנונג, קאפיטאליסטישער

געזעלשאפט״. נייער א פון בויער
 הויכער דער אט צו מיטנלידער זיינע דערהויבן צו כדי

 נויטיג געװען איז געזעלשאפט׳/ נייער א פון ״בויער פון מררגה
 זיי־ םון כאראקטער רעם איעאנצן ענרערן צו אלץ פאר פריער

מיטגלידער־פארזאמלונגעז. נע
זײ, פון יענע אין אויך און — ארדנם בירנערלעכע די אין

 פארנעמען—״ארבעטער״ נאמען דעם םארפירעריש טראגז װאם
צן זיצונגען זייערע בײ מיטגלידער די זיך עאנ  צום אדער אי

 װאם אנגעלעגנהײטז, געשעפטלעכע אזוינע מיט טייל נרעסטן
 פאליטיש־ קאמיטעטן. ספעציעלע פון װערן דורכגעפירט סענען

 בא־ ניט איעאנצן אדער זעלטן װערן פראגן געזעלשאפטלעכע
האנדלט.
 פארזאמלונגעז ענלעכע און אזוינע אז זיך, פארשטײט עס

 באלעבאטישע די אױפקלערן. גארנישט ארבעטער רי קענען
 זײ ניט. גאר דאם װילן ארדנם סאציאל־פאשיםטישע די און

 באלע־ און אויפקלערעכץ דער מיט צופרידן פולשטענדע זיינען
 ארבע־ הינע די גיט בורזשואזיע אמעריקאנער די װאם רעכץ,

 אלם ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער נאר טער־מאםן.
 צופרידנ־ ניט דאך זיך קען קלאםךארגאניזאציע, פראטערנאלע

 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער צושטאנד. א.זא מיט שטעלן
 זײ־ אלע צו לאזונג דעם ארויםנעלאזן גלייך דערפאר האט ארדן

טיעען זײערע אז (ברענטשעם), צװייגן נע  אנהויבן זיך זאלז מי
 אײנ־ פאר צייט גענוג אפנעבן קענען צו כדי פרי, ענדינן און

 דער האט דערבײ טאג־פראגז. איבער דיםקוסיעם און לייטונגען
 באזונ־ א דורך אננעװיזז, ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער

 ,1930 אויגוסט, טן4 םונ׳ם קולטור־קאמיםיע, ז״ז צושריפט רער
 מער װאם האבז זאלן ברענטשעם זײנע אז איז, דאם װיכטיג װי

 האט ארבעטערשאפט לינקע ״די דיסקוםיעס. און אײנלײטונגען
 דערקלערט. צושריפט דער האט אמת׳/ םאר׳ן מורא קײן ניט

 אינ־ גוט זײן זאלן ארבעטער־מאםן די אז װילן, מיר ״אררבא,
 דים־ איז אײנלייטונגעז טאג. פון פראגן אלע איבער פארמירט

 ארבעטער די לערנען זײ װאם מעלה, די אויך האבן קוםיעם
 קלאסנ־ אין װאפן גויטיגע זײנען װאם דעבאטירן, און רעדן

שאמף״.

 מוזן געזעלשאםט״ נייער א פון ״בויער און קלאםנקעמפער
 קולטו־ און געזעלשאפטלעכע אלע איבער אינפארמירט גוט ז״ן

 ארבעטער־ פונ׳ם לעבן דאם אן רירן װאס פראבלעמען, רעלע
 פראטער־ אלם אררן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער קלאם.
״ן ניט באשריינקט קלאםן־ארגאניזאציע נאלע  טעטיגקײט ז
 בא־ ניט איז הילפס־ארבעט זיין קרײז. מיטגלירער אינ׳ם בלויז

 אויםגע־ איז זי מיטגלידער. דירעקטע זײנע אוי^ גרענעצט
 ארבעטער־קלאם. קעמפנדיגן פוג׳ם פראנטן אלע איבער שפרייט

 אינטער־ דער האט טעטיגקײט״ ״פרוכטבארע באזונדער א נאר
 אנטװיק־ צו אונטערגענומען זיך ארדן ארבעטער נאציאנאלער

 די געשטעלט זיך האט ער קולטור. פון געביט אויפ׳ן לען
 פראנט לוולטורעלן אויפ׳ן אװאנגארד דער זייז צו אויםגאבע

 פולטור־ די באװעגונג. אדבעטער רעװאלוציאנערער דער פון
 דערפאר איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן םונ׳ם ארבעט

 זײ־ אלע עקזיםטענץ. זײן פון הויפט־פונדאמענטן די פון אײנע
 מיט אפגעבן ענערגיע באזונדער מיט זיך דארפן ברעגטשעס כע

 ברײטע די צװישן ארבעט דערציערישער און אויפקלערערישער
מאםן. ארבעטנדיגע

 צו פירט װאם אלץ, ארום נעמט קולטור פראלעטארישע
 מאםן. ברײטע די פון לעבן דאס פארשענערן און םארבעםערן

 נא־ דערםאר איז מאםן ארבעטער די פון טעטיגקײט קולטור די
 עקאנא־ און פאליטישע זייערע אלע מיט פארבונדן ע:ג טירלעך

 דורכאוים צװעקן פראקטישע פאר איז דאר קאמפן. מישע
 אוים־ זיך פיז זאל ארגאניזאציע פראלעטארישע יעדע אז נויטינ,

 אפגעבן זיך זאל װאם קולטור־דעפארטמענט, באזונדער א טײלן
ארבעט. דערציערישער און אויםקלערערישער מיט רירעקט

 דערפאר האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 דיםטריקט און שטאט ברענטשעם, זיינע אלע אויפגעפאדערט

״ האט ער קולטור־קאמיםיעם. זיך פון אויסצוטײלן קאמיטעטן  ז
 לעס־ די מיט באנוגענען ניט זיך זאלן זײ אויפנעפאדערט, אויך
 קולטור־קאמיםיע נאציאנאלע רי װאס פאדװײלער, און .טארן
 שטאט יערער נאר לאנד. איבער׳ן טור א אויוי ארויסשיקן װעט

 ארטיגע אײנענע אנטװיקלען דורכאוים זאל דיםטריקט אדער
 פאר־ דיםקוםיעם, צו אײנלײטער לעקטארן, :קולטור־קרעפטן

 די זאלן דערבײ װ. א. א. זינגעד, דעקלאמאטארן, לײענער,
ט פון דיםטריקטן און שטעט נאענטע  ארויסהעלפן צײט צו צ״

קולטור־קרעפטן. ארטיגע זייערע מיט אנדערע די אײנע
 דים־ און שטאט ברענטשעס, די פון קולטור־קאמיםיעם די

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונ׳ם טריקט־קאמיטעטן
 א איבער לעקציעס ארגאניזירן צו געװארן אינסטרואירט זיינען

 טעמעם, פאליטיש־געזעלשאפטלעכע פאראויםבאשטימטע ריי
 קאנ־ גענרײט האט קולטור־קאמיסיע נאציאנאלע די װעלכע פאד

 די פון אײנלײטער און לעקטארן אנטװיקלען צו כדי ספעקטן.
 יארס נױ איז זיינען פײלער״) און (״רענק מיטגלידער־רײען

 אײנ־ און לעקטארן די מיט באראטונגעז געװארן ארגאניזירט
 באראטונגען אט־די אויף ברענטשעם. ארטיגע די םיז ל״טער
 קאנםפעקטן, די געװארן דערקלערט און פארגעלייענט זיינען
 צו ארויםגעשיקט האט קולטור־קאמיםיע נאציאנאלע די װאם
 אלע ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונ׳ם ברענטשעס אלע

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונ׳ם דיםטריקטן און שטעט
 באראטונגען אזוינע האבן צו געװארן אויםגעפאדערט זיינען

 אנצופירן אויך װי אײנלײטער, און לעקטארן ארטיגע פון
 איינלײטער צוצוגרייטן צװעק מיט׳ן טאג־פראגן איבער שמועםן

גע־ אויך איז דעם אחוץ ברעגטשעם. די אין דים?וםיעם פאר



ר1931 מ&י־ױני, ע ק ד נ ו 16פ

 שטודיר־גרופ[ ברענטש יעדן אין ארגאניזירן צו געװארן פלאנט
 נאטור־װיםנ־ און עקאנאמיק אין קורםן םיםטעמאטישע פאר

לעקציעם.’ געשריבענע דורך און לערער דורך שאםטן
 אח־ן ארבעטער איגטערנאציאנאיצער דער װאם אלץ ניט

 גע־ דורכגעםירט איז געביט ן5טורע<5קו< אוים׳ן געפלאנט האט
 דורכ־ געקענט ניט ער האט לעקציעם געשריבענע זיינע װארן.

 װיםנ־ אידישע פראלעטארישע צאל באשר״נקטע די צוליב פירן
 פארנאכלעםיגט זײנען זאכן אנדערע אמעריקע. אין שאפטלער

 זיין, צו ם׳באדארױ װי געװארן דורכגעפירט ניט אדער נעװארן,
 אפ־ חםרונות, אנדערע טחמת ארער אומדערפארנקייט יב5צו<

טעות׳ן. נויגן,
 פאר ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאיצער דער האט דאך

 א אויפגעטאן קולטור־טעטיגקייט זיין פון צייט קורצער דער
 פראלעטארי־ פון געביט אוים׳ן צוערשט ארבעט. ביםל היבש
 טויזנטער צענדיציגער ארויםגעגעבן האט ער דערציאונג. שער

 איבער בראשורז און ביכלעך ם^וגבלעטלעך, םון עסזעמפליארן
 ל<[?~ דורכגעפירט האט ער פראגן. פאליטיש־געזעלשאפטלעבע

 זיינע איז אאנד. גרויםע דאם פון טייאן אאע איבער ציע־טורם
 פאיליטישע רײ גאנצע א געװארן דיםהוטירט זײנען ברעכטשעם

 אינטערנא־ םונ׳ם ברענטשעם די פראבלעמען. םאציאלע און
 צו־ הוי^טורעאן זייער שוין מעםטן ארדן ארבעטער ציאנאאן
 דער זיצונגען. ז״ערע דורך פירן זיי װי אופן אױט׳ן שטאנד

 געשעםט^עכע זײנע װעז איז, ברענטש הואטורעצן א פון םימן
 זײנע װען אוםן, געשעפטלעכן א אויף געםירט ווערן זיצונגען

 ניט חזר׳ט קייגער ;זאכלעו און ?ורץ דארט ריידן מיטגיצידער
 טעכנישע ארױםגעזאגט; שוין האט אנאנדערער װאם איבער,

 ;קאמיטעטז םפעציעלע צו איבערגעגעבז װערן אנגעאעגנהײטן
 פא^יטי־ דרינגנדע די באטראכטן צו צײט גענוג איבער ב^ייבט

 באל־ א פאדערן װאם פראגן, קולטורעלע און עסאנאמישע שע,
 מיט גרינטלען־ אפגעבז ברענטש דער זיך קען ענטפער; ךיגן

 זיך גיט ער טעטיגקײטן. פאליטיש־געזעלשועפטלעכע «אערצײ
 פרעמד־שפראכיגע, די ױגנט, די םרויעז, די ארגאניזירן מיט אפ
 די אויםהאצטן און בויעז אין װאונדער בװײזט ער װ. א. א.

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן םונ׳ם קינדער־שואן
 ארבע־ פונ׳ם דערציאוננ די געביט, ?עצטז דעם אט אויף
 אינטערנע־ דער טאקע האט ארבעטער־קלאם, פאר׳ן טער־קינד
 טע־ בים^ היבש א פארצייכענען צו ארדן ארבעטער ציאנאלער

 אנצױ בלויז ניט פאראינטערעםירט געװען איז ער טיגהייט.
 אפגע־ אויך זיך האט ער נאר שולן, עקזיםטירנדיגע די האלטן

 אערנבי־ רײ א פארעפנטיצעכט האט ער נײע. שאםן מיט נעבז
 דערגריי־ גרויםע א פעיצערן ז״ערע «לע מיט זײנען װאם כער,
 נײער א באויז ניט בכלל שוצן זײנע װי אזוי זיינען, זיי כונג.

 זײ װאם איז, עיקר זייער נעביט. פעדאגאגישן אויפ׳ן פרואװ
 באטיי־ צו זיך איצט שוין ארבעטער־קינד דאם צוגר״טן הע^פן

 טײא זיין טאן צו און ק^אםנקאמפ פראלעטארישן אינ׳ם ?יגן
באװאוסטזינינ. םריױוייציג,

 סוא־ די אנהויב. קיציינער א נאר דאך איז אאץ דאם און
 האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצן פונ׳ם טור־טעטיגקייט

 זײן שוין מענ^עכקייטן. גרויםע און אויפגאבן נרויםע זיך פאד
 װאס שו^־םיםטעם, פארצװייגטע א האט איציין סעקציע אידישע

 ביכער־ א ;ברייט דער אין און טיף דער אין װאקםן אין האילט
 און בראשורן בײ באויז אפשטעלז ניט זיך װעט װאם םאר^אנ,

 קולטור־באדער־ איצע באםרידיגן צו זוכן װעט נאר אער־ביכער,
 םעקציע אידישע די מאםן. ארבעטער אידישע די פון פענישן

 ביםאעכ־ אויך װעט ארח ארבעטער אינטערנאציאנאאן פונ׳ם
 ?יטעראטור פראילעטאריש־אידישע איצע גרופירן זיך ארום װײז
 אנטװיקאען צו ארבעטן צוזאמען און קונםט־ארגאניזאציעם און
 און ?יטעראטור פון געביט אויפ׳ן אויך מאםן ארבעטער די

קונםט.
»רבע־ אינטערנאציאנא^ן פונ׳ם קויצטור־טעטיגקייט די אט

 זיין צו װען פאנאנדערבציען, ערשט נאך זיך װעט ארדן טער
אונגארישע, פון םעקציעס די צוהומען װע?ן םעקציע אידישער

 אנדערע און רוםישע פינישע, פויילישע, םלאװאקישע, דײטשע,
 ענגילישער דער פון ״עםפעראנטא״־ראיצ (די ארדן־מיטגי^ידער.

 נויטװענריגקײט רי אפ ניט שעםט נארד־אמעריקע אין שפראך
 אר־ ענג^יש־ריידנדיגע פון שפרעך־םעקציעם באזונדערע פאר

 אנ־ די װי אויפגאבן קויצטורעילע זע^בע די האבן װאם בעטער,
ארבעטער־מאםן). אמעריקאנער די פון שפראך־םעקציעם רערע

אנ־ פונ׳ם איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 ארגאני־ אינטערנאציאנאלע אן א\לם געװארן געפ^אנט אן הויב

 מאםן ארבעטער זיך ארום פאראײניגן צו איז ציל זײן זאציע.
ע םון אמעריקע. אין ראםן און פעי^קער א̂י

 קילאסן־ארגאניזאציע פראטערנאצע איל־אמעריקאנישע אזא
 און עקאנאםישע פאיליטישע, אױפגאבן, גרויםע זיך םאר האט

קו^טורע^ע.
 ארבעטער אינטערנאציאנאילן םונ׳ם קויצטור־טעטיגקײט די

 מיט מוםטער, םאװעטישן יצויט׳ן אױםצײכענען, זיך דארױ ארדן
 זיך דרי?ט װאם אינהאילט, אינטערנאציאנא^ן איינהײטצעכן אן

 אינטערנא־ דער פארמען. נאציאנאיצע םייצםארבינע אין אוים
 בא־ קוילטורעילע רי באפריריגן דארף ארדן ארבעטער ציאנאיצער

 און אפשטאמונגען פארשײדענע פון אדבעטער פון דערפענישן
שפראך־גרופן. פארשײרענע פון

 בא־ מערהײט איבערװעגנדיגע זײן כאטש איצט, שוין
 אינטערנאציאנאילער דער טראגט ארבעטער, אירישע םון שטײט

 די פון כאראקטער. אינטערנאציאנאלן אן ארדן ארבעטער
 דער װאם ביכאעך, און בראשורז פון עקזעמפיציארן 111,000

 ארויםגע־ יאר דאם האט אררן ארבעטער אינטערנאציאנאילער
 )65,500( העאפט א איבער זײנען ארגאניזאציע, זײז װעגן געבן

 גריכיש, איטאאיעניש, (ענג^יש, שפראכן אנדערע אין ארוים
 אינט. דער מוז ארויםטרעטונגען עפנט^עכע בײ שפאניש).
 אינטערנאציא־ אן מיט באנוצן זיך איצט שוין ארדן ארבעטער

 פאר־ טער־װעגיגער איז װאם יש,5ענג< מיט שפראך, נאאער
 שפראך־ איצע פון »רבעטער אמעריקאנער די פאר שטענדי^עך

גרופן.
אינטערנאציא־ םונ׳ם אינטערנאציאנעאיזירונג דער מיט

 קו^טור־טעטיג־ פרא^עטארישע די װערט אררן ארבעטער נא^ן
 שפראך־םעק־ זײנע ע5א םון אינםטרוטענט באזונדער דער קייט

 דעמא^ט װעט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאיצער דער ציעם.
 װאם ארקעסטער, אא־אמעריקאנישן «ן פארשטע^ן זיך מיט

 אײנה״ט־ דיזעילבע אינםטרומענטן פארשיידענע אויף שפי^ט
:טענער ^עכע

שטרײט, ?עצטער דער איז ״דאם
מארגן, און מושטירן, זיך אאמיר

אינטערנאציאנא? דער װעט
נעש^עכט!״ מענטש^עכע דאם זייז

...דורות פון פונקען
װײםמ»ן נחום ןפו

 חי, פון פונקעז און וױיטן פון פונקען
 — צעשפרייטע פוגקען אומעטום

 צענויןז איצטער אט אלע א״ך קלייבן מיר
1 פארז״טע דורות פון פונקען

 טראט דער -װערן נאך פעםטער און דר״םטער װעט
 ;צארן אונזער נאך שטורםישער און

 זאװאד, און פאבריק פון שאפ, פון חבר העי,
פארלוירן!... פונקעז ?ײן גייען עם

הי, פון פונקען און װייטן פון פונקען
— געאייגיגט מאםע פון הערצער אין

 — פ״ער דאס איצטער זיך פאנאגדער פלאקערט עם
1ט ג י נ י י א ר א פ פ״ער דעם אין מיר און
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עם פון תאנװענשאן פראטערנאלע קלאםן ערשטע די ד ל ע ג י ס ד ו ד
ארדן ארבעסער אינטערנאציאנאלן

 דעם פון קאנװענשאן דער אויח װארטן פרײנס און פײנט
 ברענטשעם. די ציילט מען ארדן. ארבעטער אינטערגאציאנאלן

 מען םארמעגן. דעם ציילט מען מיטגלידער. די ציילט מען
 שאצט מען אויפטואונגען. קדיצטורעיצע די װעגט מען און מעםט

 דער אין דערװארבן זיך האט ארדן דער װאם אײנםלום, דעם
 פון מאנאטן צען זײנע פון משך דעם אין באװעגוע ארבעטער

 ער װיםיל אויךי שאצט מען טעטיג?ייט. און לעבן זײן
 ארבעטער־קאמפא־ אעעםירט אלײן ארער געהאלפן האט
 זיינען געװיינטלעך, װי און, פינאנציעל, ם״ אקטועל, םיי ניעם

 פון עם טוען פריינט איבערשאצונגען. און אונטערשאצונגען דא
 פע־ און שװאכהייטן די זען צו בלינד זיינען זײ ליבע. צוםיל

 עם, טוען פײנט יאר. דעם אין באגאנגען האבן מיר װאם ערן,5<
 הנם ארין, אונזער פון װאוקם אונזער מינימיזירן װיילן זײ װייל

 קלאםן־ 8 פון בוי פון גאנג אומפארמיידלעכן רעם שוין זעען זיי
 פרעטערנא־ אמעריהאנעם רעם אין איצט זיך שאפט װאם ארדן,

לעבן. לען
 ארבעטער־ דער פון אםילו ארדן אונזער צו באציאונג די

 םון באציאונכ די װי ענלעך מאם געװיםער » אין איז באװעגונג.
 סאװע־ םון פלאן םינןײיאריגן צום װעלט דער פון פעלקער לע8

 געשמיי־ אונז פון איראגיש מען האט צוערשט טעךפארבאנד.
 שפעטער קלאםן־ארדן. 8 װעגן גערערט האבן מיר װען כעלט,

 גענומען מען האט איצט און האבן, מורא גענומען מען האט
 מען רערט גלייכצײטיג אבער באקעמפן. שטיל דער אין אונז
 דעם ראטעװען צו פלענער אזעלכע אננעמען אליין װעגן שוין

 אחנאניזאציעס, פראטערנאלע די פון צושטאנד באנקראטירטן
ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער מיט צוזאמען זינקען װעלכע

 קעמפן גענומען האבן מיר װען צוריק, יאר אכט־צען מיט
 גע־ אונז מען האט קלאםן־ליניע, 8 פאר אררנס לטע8 די אין

 גע־ אונז מעז האט שפעטער עך.5אינגי און טרוימער :ררפן
 האט מען צעשטערער. און ברעכער לם8 פארשרייען װאלט

 שטראף־מיטלען, פארשיידענע מיט באשטראפן גענומען אונז
 די זײ, האבן דערצו ארדנם. די פון באזייטיגן צו אונז כדי

״פארברע־ :טיטל מיט׳ן אונז באטיטלט סאציאל־פאשיםטן,
 און בויען, ניט קענען מיר אז און ״צעשטערער״ און כער״
 צע־ זי מיר װאלטן קאסע, די איבערגעגעבן אונז מען װאלט

 בענעםיטם. זייערע באקומען ניט װאלטן מיטגלידער טרענציצט.
טן מיר ^  פרע־ קאמוניםטישער דער צו גע^ט די אװעקגעגעבן װ
באװעגונג. קאמוניםטישער דער צו און םע

 נאענט האםע א האבן מיר אריבער. ניט נאך איז יאר א
v פינקט^עך כעצאצט האבן מיר דא^אר. טויזנט פופציג צו is 

 אויםער האבן מיר צייט. זיין איז מיטגיליר יערן בענעפיטם
 ״מארגן־פרײ־ דער פאר דא^אר טויזנט 22 איגער געשאפן דעם

 אי־ װארקער״, ״דעייצי פאר׳ז דא^אר טויזנט 5 איבער הייט״
 טוי־ עט^עכע םטר״ק, דרעםמײקער פאר׳ן דא^אר טויזנט 7 בער

 אנדערע פאר םומען קי^ענערע און ״איקאר״ פאר׳ן דא^אר זענט
ארבעטער־קאמפאניעם.

 200 ארום איצט האבן מיר אריבער. ניט נאך איז יאר א,
 מיר מיטנילידער. טויזנט צװעיצױ נאענט מיט ברענטשעם

 פון ט״^ז אאע איבער אפאראט איינגעארדענטן אז פארמאגן
 גע־ שוין האבן מיר און ארבעטער, אידישע די צװישן לאנד,
 אינטערנא־ אן אויוי ארדן אונזער בויען פון אנהויב אן מאכט

 קאנ־ ערשטער דער צו קומען װעיצן מיר מאםשטאב. ציאנאיצן
 װעילכע פון שפראכן, פרעמדע פון ברענטשעס 25 מיט װענשאן

ברענטשעפ און איטאאיענישע אכט ענג^ישע, צען זײן װעט עם

 פארטוגעזער, דײטשן, אוקראינער, רומעניער, ארמעניער, פון
גריכז. און מעקםיקאנער

 פראצעם דעם איז הא^ב װי מער אויך שױן הא^טן מיר
 ארגאניזאציעס, םראטערנאי^ע ררײ די מיט זיך פאראײניגן פון

 די :איז דאם צײט. ?ײנגערער א פאר שוין ארבעטן װאם
 פופצן ביי צײילז װאם םלאװאקישע, און רוסישע אונגארישע,

 קאנװענשאן דער צו קומען אויך װע^ן מיר מיטג^ירער. טויזנט
ברענטשעם. ױגנט 25 מיט

 צעשמעטערס האבן מיר און אריבער, ניט נאך איז יאר א
 ־5א די אין דעמאגאגן םאציא^־םאשיםטישע די םון באגריפן די

 5זא װאם ק^אםן־ארדן, 8 בויען ניט קען מען אז ארדנם, טע
 פון צייט אין ארבעטער די פארזיכערן פון צװעק דעם דינען
 זײן אויך ער 5זא ײכצייטיג5ג און טויט, און קראנקהײט נויט,

קצאסן־קאמף. פון אינםטרומענט אן
נד.85 איבער׳ן אייזנבאן נײע 8 אויםגעבויט האבן מיר

ט5אויםגע האבן מיר  רער אין און ברײט דער איז םן5רע ״ג
 סטאנציעם טע58 איבערגענומען און נײע אויםגעבויט יצײנג,

ױון אונזערע ויפן5 אזן5גע האבן און  װאגאנעם מיט ^קאמאט
אייזנבאן־^יניע. אײגענער אונזער איבער

ױו אונזער  אין אײזנבאן אונזער איבער גייט ^קאמאט
 ^אנגזאמער.—ערטער געװיםע אין און שנעילער, ערטער געװיסע

 װעט שפעטער אדער פריער ניטא. געפאר קיין איז דעם אין
 זײן ניט און ארדן דעם אויםער בצייבן ן5װע ניט ארבעטער קײן
 אין איצט זיך ט5הא װאם עבן,5 דעם איז פאסאזשירן די םון

 סטאנציעם, טע5א די אין דא אבער זיינען שטערונגען בייעז.
 ארדנס. לטע8 די פון בירושה איבערגענומען האבז מיר װאם

 און 5מעב די ט5איבערנעשטע ויז5ב האבן ידער5מיטג אונזערע
 אןיוז אןן ארגאניזאציע, אונזער אין םארמען טע5א די זעצן־פאר

פארטראכטן. דארפן קאנװענשאן אונזער ײך װעט דעם
פרא־ צו װערן ט5געשטע װעט קאנװענשאן ערשטע אונזער

 באזיי־ רארפן װאם מיטילען, שארםםטע די פון א״נעם פון בע
 זעלבםט־ דורך פעלערן אונזערע און שװאכקײטן אונזערע טיגז

 דע־ די איר מייז לואנװענשאן, רי :זאג איך װעז און קריטיק.
עקזעקוטױוע. נאציאנאלע די אויך און איבערהויפט, עגאטן5

 פארגאנ־ דער איז ענומם5פ און קאנפערענצן אונזערע ב״
 קרי־ דעילעגאטן די פון הערן צו אויםגעקומען אונז איז גענה״ט

 אדער שטאט־קאמיטעט, געגן געװארן געװענדעט איז װאם טיק,
 געגן קריטיס װינציג זײער און עקזעקוטיװע, נאציאנאצער דער

 דורכגע־ ניט האבן װאם ידער,5מיטג אדער ברענטשעם, ז״ערע
 נאציאנא^ער דער םון געװארן אנגעצײכנט איז װאם ץ,5א פירט
פט.8שטאט־?ערפערש אדער

אנא־ געזונטער דער איז זעלבםט־קריטיק פרא^עטארישע
 װײטער זיי און באגאנכען װערן װאם טעות׳ן, באזייטיגז צו יז5

 פון קריטיק דער אוי^ םײ זיך באציט דאם און מאכן, צו ניט
 עם םײאיג ניט איז װעלכער פערםאנאל, אויפ׳ן םיי ארבעט,

דורכצופירן.
 מאסן־אר־ קלאםן ערשטער דער פון קאנװענשאז אונזער

 לאנד, גאנצן איבער׳ן אויסגעשפר״ט זיך האט װאם גאניזאציע,
 יערן פון זעלבםט־קריטיק פון מעטארע די אנװענדן דארפן װעט

 אונ־ מאכן געזונט װעט דאם און שטאט, יעדער אין ברענטש
 אי־ די װערן פארמיטן װעט דעם דורך און ברענטשעם, זערע

 ארבעט װײטערדיגער דער אין טעות׳ן די פון בער׳חזר׳אונג
גופא. ברענטשעם די אין

 אין ארויסרוקן דארפז אויך װעט קאנװענשאן אונזער
דאם אום געטאן, האבן ברענטשעם אונזערע װאם דאם, פראנט
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 צו »זוי װי ברענטשעם «נדערע םאר בײשפיל 8 פאר דינען זאל
 » ר8ם נעמען װעל איך ציע.8ניז8רג8םן־8מ 8 אין ארבעטן
 ברענטש נדער8שליװל 8 :ברענטשעס עטלעכע ביצויז ביישפיל

 געװען נאר ניט איז ארדן רבעטער8 1ל8ציאנ8אינטערנ םון
 פרעזי־ געגן ציע8גםטר8דעמ דער אין פראצענט 99 טן8רטו־8ם

 נקירךסאטוענ־8ב רער צו געקומען איז ער װען הואװער, דענט
 נצע8נ רי מיטגעםירט אויך האט ער נאר נד,8סליװל אין שאן

נד.8סליװל איז םט8רבעטערש8 אידישע
מענ־ האט מיטגלידער, 30 םון ברענטש 8 בראגזװיק, נױ

 דזשוירזי נױ צו 300 איבער םון רש8הונגער־מ 8 כט8כעמ לעך
 פאר ׳ן8פצ כט8געמ האבן זײ װאם דעם, מיט קעפיטאל םטייט

 אויך און עםן מ^ל צוױי זיי געבן און כט8נ א איבערצושלאםן
 און עטלעכע רום8 םון ברעגטש 8 װעילענד, װעג. אויפ׳ן שפייז

 דאלאר 600 איבער םן8געש שוין האט מיטגלידער, דרײםיג
 דאל., 1,000 איבער יארק, נױ ,4 ברענטש און ״איקאר״, ר׳ן8פ

 האט מיטגלידער, 160 םון שטײט8ב מאם ,75 ברענטש בעת
ט8ה 8 אײנגעטונקט ניט נ$ך  ״אי־ ר׳ן8פ םער8װ לט8ק אין נ

קאר״.
געװײנטלעך, און, גרעניץ, ק״ן ניט האט רבעט8הולטור־

 פארװיילונ־ און לעקציעם ביכער, צאל דער מיט עם מען ציילט
 ב״ אונז. ביי מאכ נצע8ג די זײן ניט רף8י אבער, דאם, געז.
 די זוכט8ב האבן מיטנלידער װיםיל :םרענן מען רף8ד אונז

 איינליי־ געגעבן האבן רענס־און־םיילערם װיםיל ? מיטינגען
 װי־ ? רויםגעגעב;8 האבז מיר װאם קאנםפעקטן, די םון טונגען

 אונזער אוי^ רײדן צי אויםגעלערנט זיך האבן מיטגלידער פיל
 סן־8קצ 8 םון אירעאלאגיע דער אין דײנקען צו און ך8שפר

 רענק־און־פיילערם װיםיל ציע?8גיז8ארג רישער8לעט8פר
 אנטװ-זלונג דער דורך נעװארן כט8געבר וױנטער דורכ׳ן זײנען
 םירער־ די רנעמען8פ קענען און פאר־םראנט צום ארדן םונ׳ם

? קערפעישאפט העכערער 8 אין אדער ברענטש, םון םט8ש
 שװערע 8 זייער זיך ר8פ האט רבעט8קולטור־ אונזער

 מער־ גרויםער דער אין קומען מיטגלידער אונזערע בע.8אויםג
 ל-8 לע8 פט8אײנגעז האבן זײ װאו ^רדנם, לטע8 די פון הײט

 דער מיט זאכן כטן8טר8ב און דיינקען ריידן, פון פארמען טע
טיע.8דעמאקר זער8בורזשו לטער8 דער פון מאם

 אן פעריאד דעם אין זײן רו*8ד רבעט8קולטור־ אונזער
 צטן8 דעם »רונטעררייםן זאל עם ז8 רפע,8ש 8 אנגר״פנדיגע,

 די אנגרײםן און אונז בײ זיינען װאם מיטגלידער, די ביי שימל
 צו קומט־אוים אונז װעלכע מיט רינגעז, לע8טערג8םו־ לטע8
 ער־ :בן8אױםג צװײ האבן מיר טאג־טעגצעך. זיך געגענען8ב

 אין זיך רײנרײםן8 צװײטנם, און ארדן, אונזער בויען שטענם,
רבעטער.8 די רארט םון רויםנעמען8 און ארדנם צטע8 די

 קוצ־ 8 נאר ניט ז״ן רף8ד ״םונק״, דער ארגאן, אונזער
 אר־ צו ,18רג8מםם־8ק א הויפטזעכצעך נאר צ,8זשורנ טורעצער

 אויף ארדן. אונזער צו םן8רבעטער־מ8 די רוםן און גיזירן8ג
 כצעםיגט8רנ8ם םך 8 ברענטשעם אוגזערע האבן געביט אט־דעם

 געװען ז״נען װאס מיטגצידער, אונזערע םון סך 8 רבעט,8 די
 כעװארן, אנשצאפן זיינען רינג, באםישן דעם איז קעמפער, גוטע

 זיך רוען און אררן אונזער אין װיניןצ רימען8װ 8 געםינענדיג
 אונזער םון בן8אױםג די נען8רשט8פ שצעכט האבן זײ אפ.

 אויפ־ די ניט רשטײען8ם זײ און רינג באםישן רעם אין מף8ס
רדן.8םן־8קצ 8 בויען פון בן8ג

 איז ברענטשעם כיגע8פרעמר־שפר די ניזירן8רג8 װענן
 צו שװער איז עם און געװען, ניט כמעט דיסקוםיע קײן אונז ביי

 אפגעװארםן נצן8אינג האט מיטגצידערשאפט אונזער ז8 גצויבן,
 ברענט־ לע8נ8צי8אינטערנ נעמישטע װעגן פאראורטײצן די

 צטע8 די אין נעװארן אפגעשטופט שטענדיג איז װאם שעם,
 אוים־ זיי װעט טאמער ט8מורא־געה האבן זײ רינגען. באםישע

ניט־אידן... און אידן ר8ם םעמעטערי אײן האבן צו קומען
גאר־ אונז בײ איז שאװיניזם װייםע פון דיסהוםיע די אויך

 8 אויםבויען סענען ניט װעצן מיר געװארן. #נגערירט ניט
םרײען8ב ניט זיך װעצן מיר װאו ארדן, צן8טערנ8םר םן8סצ

 םון פרײען8ב צו זיך און שאװיניזם. װייםן דעם פון נצן8אינג
 אפגע־ האבן מיר ך.8ז צײכטע קיין ניט איז שאװיניזם דעם

 װי נעגער דעם אויר» געקוקט האט מען װאו יארן, םך 8 צעבט
 לגונגען8רם8ם םפעציעלע רי שעםעניש.8ב נידעריגער 8 אויױ
 צע8םאצי זײער און ״דזשים־קראאיזם״ דער געגערן, די נעכן

 זאצ עם ז8 פראבצעם, דעם שװער זײער כן8מ רעכטצאזיגקײט
 ז8 ה״נט, אבער איז קט8פ רער װערן. געצײזט קענען צײכט

 שטײט8ב פט8רבעטערש8 גער8מעריס8 דער פון פראצענט 25
נעגער־ארבעטער. פון

 נענער־ די רםן8ד װעצן ברענטשעם די און קאנװענשאן רי
םראנט. צום רריםרושן8 גע8פר

ברענ־ אונזערע רבינדן8ם צו געטאן גענוג ניט האבן מיר
 דים־ אונזערע ױניאנס. צינקע אונזערע פון בוי מיט׳ן טשעם

 אן םון געװעז מער זײנען געםירט, האבן מיר װאם קוםיעס,
 אר־ אונזער שטיצע. נציעצע8פינ אדער צט,8אינה עקאנאמישן

 ניט װעצן מיר װי ננ8צ זוי8 דערפאצג, קײן האבן ניט װעט דען
 װאם ױניאנם, אינדוםטריעצע באװאוסטזיניגע קײן אויםבויען

 מ־8ק רעװאצוציאנערע צו רבעטער8 נער8מעריק8 די םירן זאצן
 מערײ8 דעם םון הםקר־צעבן דעם צו םוף א כן8מ זאצן און םען

רבעטער.8 קאנעם
דער־ שוצ־װעזן צום פרעסטיזש םך 8 געגעבן האבן םיר

 ארדן. אין שוילז אונזערע ריינגענומען8 האבן מיר װאם מיט,
 ־8ה מיר צטע.8 די רסן8רשט8ם און םן8ש געהאצםן האבן טיר
 ניע8מפ8ק אידעאצאגישע 8 דורכצופירן רגעםן8ם אבער בען

 מיט־ אונזערע רבינדן8פ זאצ װאם מיטגצידער, אונזערע צװישן
 נױטװענ־ 8 װערן זײ בײ זאצ דאס ז8 שוצ־װעזן, מיט׳ז גצירער

 איז ראייניגונג8ם די צעבן. טאג־טעגצעכן זײער פון דיגקייט
 צ״דן געװ״נטצעך, און, אוםן נישז8מעכ 8 אויף םארגעקומען

שוצן, די דעם פון
זעלבסטצוםרידנ־ זײן מיט פרובירט רינג רבעטער8 דער

 רבע-8 דער צעםוילטקײט. און פארצוםטן זײנע םארדעקן קייט
 זעקם איבער רײנגענומען8 האט ער ז8 טרומײטערט, רינג טער

 ר־8ם דעם געדעקט ער ה$ט דעם םיט מיטגצידער. גייע טויזנט
 דערצײלט ער מיטגצידער. טויזנט זיבן פון יאר לעצטן צוםט
 טישע8צעב8ב די עם ז״נען מיטגצידער נייע זיינע ז8 ניט, אבער

״ האבן מענער זײערע װאם םרויען,  ״םא־ דער אין רשריבן8פ ז
 ר־8 דער מיטינג. ?יין צו ניט קיינמאל קומען זײ און ם״עטי״
 און יאר עטלעכע לעצטע די ר8פ שוין עם טוט רינג בעטער

ט שוין האט  15 ריבער8 מיטנלירער טויזנט 70 זיינע םון ה״נ
םרויען. טישע8לעב8ב די םון טויזנט

 כ־8שװ אונזערע רויםברײעען8 רף8ד קאנװענשאן אונזער
 רבעט.8 װייטערדיגער אונזער אין רמײדן8פ צו זײ אום קייטן,

 קאנװענשאנם פון אנהויד אן זיין רוי8י קאנװענשאן אונזער
 טײליגן8ב זיך רןז8ד מיטגליד יעדער װאו ברענטש, יעדן פון
יאר. דעם פון משך אין רבעט8 דער םון םך־הכל א כן8מ און

 ר־8 לן8נ8צי8אינטערנ דעם םון קאנװענשאן ערשטע די
 םן־8קל לער8טערנ8פר 8 םון קאנװענשאן די איז ארדן בעטער

 שונאים אונזערע געוויזן האבן מיר אמעריקע. אין ציע8ניז8ו־ג8
 םן8קל 8 מעגלעך איז מעריקע8 אין ז8 בויער, זיינען מיר ז8

 אמת׳ע אן דורכםירן זאל װאס ארגאניזאציע, םראטערנאלע
 אונזער באשאםן האבן מיר ?ולטור־ארבעט. פראלעטארישע

 פראלעטארישן געזונטן 8 אויף ליגן רעלםן אונזערע ן.8ב נייע
 די אין ריינר״םן8 זיר רן<8ד רבעט8 אוגזער און מענט,8םונד־

 פון מענט8פונד דעם רויםרייםן8 און ארדנם שיםטישע8ם לטע8
 רשימלטע8ם און אפגעלעבטע לטע,8 די םון פים די אונטער
ארדנם.
 אינטער־ םון קאנװענשאן לע8טערנ8םן־םר8קל ערשטע די

 דעם םון רבעט8 די צז8אפש װעט ארדן רבעטער8 לן8ציאנ8נ
 װעק-8 װעט און טעות׳ן די קארעגירן װעט יאר, נגענעם8רג8פ

 פראלעטארישן םון רגרעםערונג8ם רער צו גאנג שגעלן 8 אין גייז
 נדערע8 צװישן אויבן־אן רעם רנעמען8ם זאל װאם רדן,8םן־8סל
מעריהע.8 איז װעמנג8ב רבעטער8 דער אין טן8ר8פ8מפס־8ק
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ארבעט קולטורעלע אונזער פינקלשטײן י.

 אנגעפאעעז ערשט זיך האט ארבעט לולטורעלע אונזער
 חדשים זיבן םון צײט קורצער דער אט פאר אקטאבער. אין

 אויב און ארדן. דעם מיט שואן די געװארן פאראייניגט זײנען
 דורכ־ באװיזן ניט צײט קורצער דער אין נאך האבן מיר אפילו

 אבער מיר האבן קאמפאניע, אידעאלאגישע שטאדקע א צוםירן
 מיט ברענטשעם די צוזאמענגעבונדן םעדים שטארקע מיט שוין

 שעם- דעם האט ,135 ברענטש מײן בײשפיל, צום שולן. די
 מיטגלידער די כאטש איז װיליאמםבורג. ,3 שול איבער טום

 דאך טוט שול, דער טיט אינגאנצן ניט אידעאלאגיש נאך זיינען
 פאר־ דער אין פארשטײער האט ער אדבעט. זיין ברענטש דער

 דער םארקויםט אונטערנעמוננ, אן שול די דורך םירט װאלטונג.
 אונטערנעמונג. דער צו באנריםער א שיקט בילעטן, ברענטש

 פאר׳ן מיטגלידער צװיי רעקרוטירט שול די האט גלײכצײטיג
גאנצעם. אײן װערט ארדז און שול ענין דער אז אזוי ברענטש.

 מיינט שולן, די םאר כרעםטאמאטיעם ארויסגעבן דאס
 ברא־ די לערנען. קינדער די װאם שולן, די איבער קאנטראל

 ״קא־ בראשורן גרעםערע צװײ די ארדן, װענן ביכלעך און שורן
 ״םאװעטךםארבאנד און קאמוניזם״ םאציאליזם, פיטאליזם,

 צו־ האבן װאם פאמםלעטן, רײ א און םאציאליזם״ דעם בויט
 5 ע?זעמפליארן. טויזנט 178 םון צאל די דערגרייכן זאמען

 ״צױגיזם״. פלאן׳/ ־יאריגער5" ״װאל־קאםפאניע׳/ קאנםפעקטן,
 לעקטארן, רייע א םטרײק״. דרעםמאכער ״דער און ״שולן״

 ״םונק״. העםטן 7 ארויםנעגעבן שטעט. 135 באזוכט האבן װאם
 קולטור־געביט דעם אויף ארבעט אפגעטאנענער דער אט מיט
שעמען. צו װאש ניט זיך מיר האבן צייט סורצער אזא פאר

 מיר האבן !נײן ? באנוגענען דעם מיט זיך מיר װעלז
 אר־ אונזער מיט ברענטשעם די אין טיו* אריינגעדרונגען שוין

 נאך װעג? אויםגעארבעטן אן שוין מיר האבן !נײן בעט?
 ױי א אײן שוין זיך װארצלט עם כאטש פרטים, אלע אין ניט

ברענטשעס. די אין לעבן
 קולטור־קא־ נאציאנאלע קומענדיגע די יואנװענשאז, אוכזער

 אויםװארצלען מוזן ענערגיע גרעםטער דער מיט װעט מיםיע,
 װאס : נײע א שאםן און מיטינגען די םירן םון מאדע אלטער די

 צושרים־ װעלכע ? ברענטש א אין טאן עקזעקוטיװע אן דארף
טינג? א צו ברײנגען צו נויטיג זײנען טען  דארו^ בכלל מי

 עקזעקו־ זײן אויףי פארלאזן מער אביסל זיך ברענטש יעדער
 אי־ און טאג־ארדנונג גרויםן קיין האבן ניט טאר מען טיװע.

 מיטיני רעם אנפאנגען םון באשלוכ דעם דורכםירן בערהויפט
 אפגעבן שעה אײן װי מער ניט טארן ברענטשעם רי .8.30
 שװער, ביסל א אנפאנג פון זײן װעט דאם נעשעפיטן. די פאר

 פלאן, אויםגעארבעטן אץ דורך װערן געהאלפן קען דאס אבער
 נאציאנא־ קומענדיגער דער װעט מיטינגען. די פירן צו אזוי װי

 קול־ רי װעט דורכצוםירן, ראם געלינגען קולטור־קאמיסיע לער
אויבן־ דעם פארנעמען ברענטשעם די אין טעטיגקײט טורעלע

אז•
טו־ קאדרע א אויםגעארבעט ניט נאך האט ארדן אונזער

 כאטש כוחות, קולטורעלע אין ארעם נאך ז״נען ברענטשעם ער.
 ױנגעד א זײנען מיטגלידער מערםטע די צופיל. האבן אײניגע

 אײן םון זאל װאם אײנלײטער. דער םעלט אפט און עלעמענט,
 און מיטינגען, די םירן םון מאדע אלטע די אויםװארצלען זייט
 פרא־ א פון לעבן נײעם דעם אריינטראגן זײט, צװײטער דער פון

ארגאניזאציע. רעװאלוציאנערער םראטערנאלער לעטארישער
 פון באגריףי אונזער קולטור־געביט. אוים׳ז זעלבע דאם

מיט מאמען׳/ דער בריװעלע ״א ניט איז ארבעט שולטורעלער

 בײ ארבעטער. די געקארמעט האבן ״רינגען״ באםישע װאם
 אונזער אין אנטװיקלען מיר װען קולטור־ארבעט, הײםט אונז

 פיקעט־לײן אוים׳ן גײען װאם םטרייקער, נוטע ארגאניזאציע
 אגטװיק־ צו ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער געגן קעמפן און
 דער פון פלאן דעם דורכםירן מוזן מיר װעלן טוער, אזוינע לען

 אוניװערזי־ ארבעטער אידישן אין עפענען צו קולטור־קאמיםיע
 װעלן קורםן אונזערע ארדן. םון אפטיילונג באזונדער א טעט
 ארבעטער קיין װאו שטעט יענע אין װערן געעפנט מוזן אויך

 טי־ ארײנהרינגען מוז בוך אונזער ניטא. איז אוניװערזיטעט
 םאדלאג, אזא גרינדן דארפן מיר ברענטשעס. אונזערע אין פער
 םאציאל־ גוטע עטלעכע ארויםגעבן יאר דאם דורך זאל װאם

בראשורן. רײ א אויםער ביכער עסאנאמישע

 טאג צו הײגט איז ארו־ז, םיז זשורנאל דער ״פונק׳/ דער
 אפגעשפי־ ער האט ארטיקלעז רייע זײן םיט זשורנאל, גוטער א

 פראבלעמען םארשיידענע די עקאנאמיש און םאציאל געלט
 פרט דעם אין צײט. רער םאר «רויפגעשװאומען זיינעז װאס
 פאר־ האט ״םונק״ רער אבער גוט. פראצענט הונדערט ער איז

 רארוי פונק דער ארדן. דעם פון ארגאניזאטאר דער זיין צו פעלט
 װאם ארגאגיזאטאר, דער פראפאגאנדיםט, ארדנ׳ם דעם זײן

 ״םונק״ דער הײזער. די אין מיטגלידער די צו חודש יעדן קומט
 ;ארטיקלען װיכטיגע ארטי?לען, גוטע רײע א געהאט האט

 קול־ דער איבער ארטי?לען רײע א געהאט ניט האט ער אבער
 ארגאניזאציאנע־ אן אין געשריבן ארדן, דעם םון זײט טורעלער

 װיכטיג־ די ברעגטשעס, די פאר פראפאגאנדירן פארמע, לער
 זאלן זיי אזוי װי און ארבעט קולטורעלע רורכםירן פון קײט
 איבער׳ן לעקטארן רײע א געהאט האבן מיר דורכפירן. דאם

 געגעבן האבן זײ פון דרײ בלויז שרייבער. זײ םון אלע לאנד,
 ניט איז ארטיקל איין קײן אבער ;שטעטלעך די פון באריכטן

 אונזער װעגן אפשפיגלונג אמת׳ע אן געבן זאל װאם געװען,
 םער־ זיך גײען מיר שטעט. װײטערדיגע די אין ארגאניזאציע

 מיטגלידער ארגאניזאציעם. שפראכיגע אנדערע מיט אייניכן
 באדייטוננ א פאר װאם ארמנטן? עם װעט אזוי װי פרעגן,

 גע־ האט ״פונק״ דעד ? ארדן פאר׳ן פאראייניגונג די האט
 דעפארט־ מעדיקאל א האבן מיר רעם. װעגן שרײבן דאדפט
 פרא־ דרײסיג ארדן. אונזער איז אפטײלונג װיכטיגע א מענט.
 ניט נאך געהערן יארק נױ אין מיטגלירער אונזערע פון צענט

 אנװ״זן דעם, װעגן ארטיקלען עטלעכע דעפארטמענט. דעם צו
 דעפארט־ דעם צו געהעה צז ארבעטער אן פון װיכטיגקייט די

 געדארפט האט ״פונק״ רער ״םונק״. אין געװען ניט איז מענט,
 לעצטע רײע זײן מיט רינג ארבעטער דעם װעגן װארט זיין זאגן

 געדארפט האט ער ארויםטרעטונגען. קאנטר־רעװאלוציאנערע
 זיך זאלן מיטגלידער אונזערע כרי דעם, װעגן מאטעריאל געבן

 ברענטשעם. געװעזענע זײערע געגן דעם מיט באנוצן קענען
 אפשפיג־ קליינע א זײער געװען איז שולן אונזערע װעגן אםילו

״םונק״. דעם אין לונג

ארוים־ דארםן זיך װעט דיםקוםיע איר אין קאנװעגשאן די
 גע־ ביםל א אדער איז, ער װי בלייבן ״םונק״ דער זאל צי זאגן,

װערן. ענדעערט
קור־ דער פאר האט ?ולטור־קאמיטע נאציאנאלע די כאטש

 איר שטעלט ארבעט, גוטע טײל גרויםע א אפגעטאן צײט צער
 מיט קאנװענשאז אונזער צו ארויםצוקומע, אפ ניט אבער

 די אנצײגן און ארבעט אפגעטאנענע די װײזן זעלבםט־קריטיק,
 קולטור־קא־ דער פון ארבעט דערגרײכטע ניט די און פעלערן
מיטע.
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 װארט, אין סיי שריפט, אין סיי ארויםטריטן, אונזערע אלע אין
 פאדבינ־ איינגע אוגזןןר קלאשן־ליגיע, אוגזער אונטער מיר שטריינן

 זאגז צו יװארט א מיר האבן זעלטן קלאם, ארבעטער דעם מיט דוגג
 זייע־ און ■מיטגלידער זייגע גיט ארדן דער װאש בענעפיטן, ידי וועגן

פאמיליעם. רע

 מיט איגםטיטוציע, גאנצע א אייז װאש בענעפיטן, די פון אייגע
 אין ׳דעפארטמענט. מעדיקיאל יחןר איז (ידערװזילע) אפטיילונגען דרײ

 זועגן מען פויקט ארדנס םאציאל־פאשיטטישע און בורזשואזע די
 װ. א. א. ״שאשעלם״, ״שמאוקעריס׳/ הילף, ׳מעדיציגישע סעמעטערי,

 זוכן זיי װעלכער מיט צוציאונגם־קראפט, הויפט זייער איז דאס
 צו כדי ארגאניזאציעם, זייערע אין ארבעטער די אר״נצונארן

״ קלאש. באלעבאטים דעם צו פארקויפן פאליטיש «ײ קענען  אונז ב
ר אז נאטידלעף, דערפאר אי.ז  קלאשן־ דעם אונטערשטרייכז זאלן סי

מיזירן אפט גאכץ במילא און ארדן פון באראקטער  בענעפיטן די מיני
ארדן. אין ארבעטער אר״גצוקריגן טיטל א װי

 וועלכער ב״ יארק, :יו אין קאנפערענץ א צו יװאם פאקט, דעד
 שעמעטערי־דעפארט• פון באריכט א װערן געגעבז געדארפט האט •עם

ױ אין מענט  פאר־ די םיי באריכט־אפגעבער, דער שיי האבן יארק, :
 אז אנאנשירט, ריאט פארזיצער דער ײען אנגעלאבט, גוט זיך זאמלטע

 כא־ איז דאים שעטעטערי־דעפארטמענט. פון באריכט דער קוםט איצט
ארדן. אוגזער פאר ראקטערישטיש

 שע־ דער שיי װאש ראל די פאחזען צו טעות א איז פונודעםטװעגן
 מעדיקאל־דעפארט־ דער אפגערערט, יטרין און מעטערי־דעפארטמענט,

ארגאניזאציע. דער פון אויפבוי דעם אין שפילן מענט

מאשן־ארגאגיזאציע. סרייטע א װערן צו שטרעבט ארדן אונזיער
 אר־ קלאשן־באװאושטזיניגע שוין די בלויז ניט ארײננעמען װיל ער

 ארייגצו־ פאיאינטערעשירט זיין ער דארף הויפטזעכלעך :אר בעטער,
 בורזשואזע די װעמען אויף ארבעטער צוריקגעשטאנענע די נעטען

 און שליטה. א נאך האבן ארגאגיזאציעש םאציאל־פאשישטישע און
 ארבע־ אונזער בלוייז םיט איצט שוין דערגרײכן ניט טיר קענען זיי

 םע־ דא־טאר, :ראל אנטשיידענע אן שפילז זיי ב״ טער־&ראגראם.
װ. א א. מעטערי,
 מיש און—טעגות■ אפט האבן ברענטשעש די אין טוער אקטיװע די

 װאש בענעפיטן, אונזערע װעגן װײ:יג אזוי רײדן מיר װארום—רעבט
 מי־ ־װאלטן אז זיי, דערקלעדן רעבט מיט מיטגלידער. די גיבן מיר

 צו גרינגער שך א געװען װאלט בענעפיטן, אונזערע ;עמאשט פאפוליער
ארבעטער. צוריקגעשטאנענע די דערגרייכן

דישטריקט :אפטיילונגען דר״ האט דעפארטמענט טעדיקאל דער
 דענטאל און םפעציאליסטן־אפט״לונג דישטריקטן), 13( דא־טוירים

 ױניאן 1 אין זיך געפינט דעפארטמענט דענטאל (ודער ךעפארטמע:ט.
).803 צימער שקמער,

באזים, דעם אויף ארכעט שישטעם דא־טוירים דישטריקט דער
 זייד ער קריגט געחערט, ײיטגליד א ברענטש וועלנן אין אפגעזען אז

ען קאשטן די װאויגט. ער װאו ■געגנט ידעס יאין דאקטאר ״נ  און 22 ז
 מיט הודש א שענט 35 און מאן, שיגגל א פאר חודש א שענט ה*לב א

 מעדיצינישע געבן צו פליכט די האט דאקטאר דער פאמיליע. דער
 אשט פון טאג, א שעה 12 יהויז אין שײ זיך, ביי אפיש אין ש״ הילף,

 איז עש צאלוגגען. ע־םטרא קיינזנ אן אװנט, אין 8 ביי פרי דער אין
 א װען פאלן, די אפיש אין בארינטן צו מיטכליד יע.דן פון חוב דער

 נא־ פאלן, אזעלכע :אר גיש באצאלט. עקשטרא פארלאנגט דאקטאר
 װ. א. א. צייט. אין קומען ניט באהאנדלו::, שלעכטער פןו פאל יעדן
 אפיש דער כדי אפיש, אין באריכטן שריפטלעך מיטגליד דער רארף

פארםיידן. אינצידענטן די קענען זאל
דאקטױרים־םפעציא־ פון באשטײט שפעציאלישטךאפטײלונג די

 פון םומע םינימאלער דער פאר קראנקמײטן, פארשיױעגע אוין* ליסטן
 מעדי־ אונזער איז ארבעטז װאש םפעציאליםטן, די דאלאר. 5 ביז 3

 פרא־ זייעו אין רעפוטאציעס טיט מענטשן ז״נען דעפארט&ענט, קאל
 פרי־ א פאר קריגן װאש אזעלכע, פאראן זייטגן זיי צװישן פעשיע.

 האבן דעטארטטענט דעם אין דאלאר. 50 װי פיל אזוי װיזיט װאטן
 פרא־ די קראנקהײטן. אלע נמעט אויף פראפעשארן א<צט שוין טיר

 מיט־ דער א״נפאד. ז״ער איז םפעציאלישטן די צו קומען צו צעדור
 און אפיס, אין באצאלט קיגד, אדער פרוי מיטגליד׳ם דעש אדער גליד
 דער אויב ספעציאליישט. געמןבענעם ךעם צו קארד א ער קריגט דאן

 ער דארף מאל, צװײטן א ספעצזאלישט דעם באזובן דארו' מיטגליד
 דאקטאר דעם רידעקט דאן צאלט ער קוטען. ניט אפיש אין מער שוין

אפיש. אין געצאלט ימאל יערשטן דעם האט ער װאש פרייז, דעטזעלבן

 יואם אינשטיטוציע״ איגגשטע די אייז דזגפארטמענט דענטאל דער
 אפן איז אפים ז־ער מיטגלידער. אונזעירע פאר א״נגעפירט האבן םיר

 איגםטי־ דער אין אז .זאגן, מיר קעגען רעכט ימיט און חוודש 1 בלויז
 שוין שטארק. זייער ׳געגויטיגט זיך מיטגלױער אוגזערע האבן טוציע

טיג •װי באװ״זט, קל״ן, צו װערצ אפים דער אז אלײן, פאקט דער  נוי
איז. דעפארטטענט דענטאל דער

 דע־ דענטאל דעם מיט באנוצט זיך האבן חודש איין דעם אין
 מעדײ דער פאר שט״ט עש און מיטגלידער, 150 איבער פארטמענט

 דער דענטיםט. א נאך אששטעלן פון פראבלעם די שוין קאמיטע קאל
 מיט הויפטהגשלעך זיך דערקלערט דע&ארטמענט דענטאל פון דערפאלג

 םון האלב יפאקטיש אר־עט פיאר פרייזז די זיינען ערשטגם, װאש דעם,
 װאש צוױיטגש, דלןנטישט. פרױואטן א ביי צאלן דארף מען װאש דעם,

 קע־ מיי דענטישט. עקספערט אן פון געמאשט גוט װערט ארבעט רי
 זיי־ טיר ווייל דערפאר ארכעט, בעשטע די האבן צו דערלויין יזיך :ען
 אן מיר קריגן דענטישט, דער ניט טויכ כעבונדן. גיט ק״נעם צו :ען

דאקטוירים. די מיט װי דאשזעלבע אגדערן.
״ן. ? אינשטיטוציעש 3 די בײ אפשטעלן זיך מיר װעלן  די נ

 זײ־ װעלכע אײנריבטונגען, :ייע אויף ארבעט קאמיםיע מעדיצינישע
 א עפענען צו איז פלאן דער «יטגלידער. אונזערע פאר גויטיש :ען

 מער שפארן קענען זאלן ידערגמיטג די נידי צענטער, «זןדיצינישן
טיג ז״נען עש װען [,“פא■ אין שפעציעל געלט,  מיר ״טריטמענטש״. נוי
 ניט װילן מיר זיכערקייט. אששא־וטער פון װעג א אויף אבער גײיען

 זאלן םיר אדער דורבפאלן זאלן װאש אינשטיטוציעש, <ןײן עפענען
 עפע־ פאר׳ן הילןז פינאנציעלער :אך מיטגלידער די צו לןומען .דארפן

 עפע־ װעט דע׳פארטמענט איין אינשטיטוציעש. די אנהאלטן אדער ;ען
 םעגלעכ־״טן פינאגציעלע די זען װעלן טיר ייז צװייטן, דעם :ען
צענטער. מעדיצינישן א דזאנן צו

 װי דעם, אן זיך װענדט דערגרײכן דאש װעלן מי־ שנעל װי
ױ אין אױדן דער שנעל  מיט־ די גרויש :וױ און װאקשן, װעט יארק נ

זיין. יװעט דעפארטםענט מעדי־אל אין גלידערשאפט

דעפארטמענט דענטאל
 ױניאן 1 אין זיך געפינט ארדן ארבעטער איגטערנאציאנאלן דעם פון

פלאר. טער8—803 צימער שר,װער,
 ארדן, פון מיטגלידער אויף טיר געמען אפיש דענטאל דעם אין

 און—פרייז רעדוצירטן שטארק א אויף—רןעדער און פרויען ז״ערע
 דאך אבער פרײז, העכערן א עטװאס אוי״—ארדן פון מיטגלידער ניט

דענטיסטן. פרי׳װאט מיט פארגל״ך אין רעדוצירט
 אויפזיכט פערזענלעשער דער אונטער געימאנט װעירט ארכעט די

 7.30 ביז פרי דער אין 10.30 פון אפן אפיס דזשאזעפשאן. דר. פון
אװנט. אין
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 צום באלאנגעז פאר תירוץ קײז גיטאדדימאן לואיס
רינג ״ארבעטער״

 צו געהערז מוזז ארבעטער
 אעטערנאציאנאלז דעם

«רדז ארבעטער

 אינטערנא.ציא• דער מיטגלידער וױםיל מיט גיט, כ׳װײם
 קאג־ קומענדיגער דער צו קומען װעט אי־דן ארבעט/גר נאלער

 װעט צאל די גרוים װי :זיכער איז זאך אײן אבער, װענשאן,
 םען װעצכע טויזנטער, אלע די גרייכן ניט נאך עם װעט זיין, ניט
 אנשטריינ־ געהעריגער מיט און צוגאנג ריכטיגן א מיט—קען
 ארבע־ אינטערנאציאנאלן פונ׳ם מיטגלידער פאר מאנן — גונכ
ארדן. טער

 םאר־ ױניאנם די םון ארבעטער רי דארםן איבערהױפט,
 צו בארעכטיגוננ ברעקל קיין ניטא איז זײ םאר : u$ ישטייז,

 װעט איר אדרן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם אויםער זיין
 רעכטע די מיט צופרידן איז װאם ארבעטער, אן טרעםן זעלטן

 :מעשה זעלביגע די איר הערט רעדט, איר װעמען מיט ױניאנם.
 םון אגענטן זײנען קאוםמאנם, די הילמאנם, די שלעזינגערם, די
 מער נאך זײ, מיט האיט־איךהאנט ארבעטן און באלעבאטים די
 פארװאם אי, ארבעטער. די םארשקלאםן און אונטערדדיקן צו

 אר־ די זײ אויףי ױבן אלעמאי ױניאנם? יענע אין זיי געהערן
 אינדוםטריע־ דער אין אן ניט זיך שליסן און שפײ א ניט בעטער

? לער אן  די פאליצײ, די גײנגםטער, די תירוץ: דער איז ױני
 באםעם די ױניאנם. רעכטע די אין געהערן צו צװינגען באםעס,

 ארונטער נעמעז זיי ניט, װיל מען צי װיל, מען צי :ניט פרעגן
 הילמאנם די צו עם שיקן און ״װיידזשעם״ די פון ״דױם״ די

 ארױםגעװאר־ װערט ניט, װיל עס װער און שלעזינגערם, די און
שאפ. פון פען

 באלעבאטים די :אז ארבעטער, די ניט נאך פארשטײען
 הא־ אנגעשראקז, זיינען מאםן גרויםע די זמן כל טאן, עס קענען

 בא־ צו רעכט זײער פאר קאמ^ אין שטעלן צו זיך מורא בען
 דארט, ניט און—ײיאן !”5« זיי װאו ױניאן, דער אין לאעען

 װײםן װאם אלע, די אט װאלטן הײםן. באלעבאטים די װאו
 זיינען ױניאנם שלעזינגער און הילמאן די אז םארשטייען, און
 אינטערע־ די דינען זיי אז און קאמפאני־ױניאנם, װי מער ניט
 געװארן ארבעטער, די םון ניט און באצעבעטים די םון םען

 אויםגעהויבן און ױניאן אינדוםטריעלער דער םון מיטגלידער
 פאר רעכט, זײער פאר מאכט ארגאניזירטע אן אלם קאמ^ דעם

 ארבעטם־בא־ בעםערע שטונדן, קירצערע װײדזשעם, העכערע
 זײער פאר בויגן געמוזט זיך באלעבאטים די װאלטן דינגונגען,

 פון גראד גרעםערער א זיך נויטיגט טאן צו דאס אבער מאכט.
 מער־ די דאם ניט נאך פארמאגן עם װאם ק׳צאםן־באװאוםטזייז,

ארבעטער. םטע
א^ע־ אנגעבן ארבעטער אן קען תירויז א פאר װאם אבער

 םארא־ שוין ם׳איז װען רינג, באסישן צום נאך געהערט ער מאי
 ארבעטער דער ? ארדן ארבעטער אעטערנאציאג^ער דער נעז

 דאך זיינען זיי הייצמאךשאעזינגער־קי^יקע. די דאך שטיצט רינג
 פרײנט א איז װאם ארבעטער, אן קען װי טא באנדע. אײן
 מען זאיל געיצט זיין מיט אז דעריצאזן, םאװעטן־פארבאנד פון

 פארנעמעז װאס באנדעם, קאנטר־רעװא^וציאנערע די שטיצן
 םא־ געגן מצחמה א צוגרייטן מיט און סאבאטאזש, מיט זיך

 געשטיצט האט ריננ ארבעטער דער אז און ? װעטן־םארבאגד
 אי^עמען דאך איז אבראמאװיטשעם די נאך איצט שטיצט און

באװאוםט.
 היילמאנם, די געגן קעמפט װאם ארבעטער, אן קען װי און

 פארהא־ זײנע זא^ מען אז דעראאזן, זיגמאנס, און שיצעזינגערם
 בא^עבא־ די פון אגענטן די אט איבערגעבן דאצארם, רעװעטע

 געװעז איז דאם װי — ? פאגראמען ב^וטיגע דורכצוםירן טים,
 געגעבן האט רינג ארבעטער דער װאם געיצדער, רי מיט פאיצ דער

ױניאן, די צעבראכן אוז פאגראמירט האט װאם זיגמאנ׳ען,

 נאך קענען װע^כע ^אוקמאכער, די פארראטן אוז פארקױפט
 און פאגראם יענעם פון זיך צו קומען ניט טאג צו היינט ביז

פארראט... יענעם
 זיך האט ער װען — רינג ארבעטער םון אטפארמע5פ די

 דער איז ריכטונגען שטיצן :געװען איז — געגרינדעט
 ?אננ שוין איז פיצאטםארמע די אבער באװעגונג. ארבעטער

 מיט רינג ארבעטער דער שטיצט איצט און געװארן פארװארםן
 ״םארװערטס״- די—ריכטונג אייז באויז גע?ט מיט און װארט
 וױיט אזוי געכאעען איז רינג ארבעטער דער ריכטונג. עס־פי.

 איגדוםטריע־ דער צו באאאנגען פאר מיטגיציד א אויםשיציסן װי
באש^ום. » אירן אויםפאלגן פאר און ױניאן לער

גארדאנ׳ען. חבר מיט שיקאגא אין פאםירט האט פאל רער
 דעפ ״םטרײק״ אין דערקלערט האט ױניע שלעזינגער די

 געװעז איז שאפ דער געארבעט. האט גארדאן חבר װאו שאפ
 דער ױניאז. אינדוסטריעלער דער םון קאנטראל אונטער׳ן

 געװינען צו כדי געװארן, דערקלערט ניט חלילה, איז םטר״ק
 דעם דורך !ניין אה, באדינגונגען. בעםערע ארבעטער די פאר

 —״םטרייקם״ אזעלכע אגדערע םך א דורך װי — ״םטרײק״
 שלעזינ־ דער אין אדײנטרײבן ארבעטער די געװאלט מען האט
 זאך: אײן בלויז פארלאעט מען האט באלעבאם פון ױניע. גער
 שלעזינגער דער אין דױס צאלן ארבעטער די צװינגען זאל ער

 װאם ארבעטער די מיט טאן ער קען װ״טער קאמפאני־ױניאן.
 לאנע די פארבעםערן ניט ער דארף נאר ניט גלוםט. הארץ זיין
 ל&גע. זײער פארערגערן גאן־ אפילו מעג ער ארבעטער, די פון
 אין גערופן ױניע שלעזינגער׳ם האט סטריי? פייק מין אזא אט

 די אז זיך, פארשטײט געארבעט. האט גארדאן װאו שא.פ דעם
 איגנארירן געהײםן ארבעטער די האט ױניאן אינדוםטריעלע

 אלם גארדאן, חבר — ארבעטן בלײבן און םטרײק פײה דעם
 אויסגעפאלגט האט ױניאן אינדוםטריעלער דער םון מיטגליד א

 גארדאן ארבעטער. אנדערע אלע מיט צוזאמען באשלום דעם
 מען האט רינג, ארבעטער אין מיטגליד א געװען אויך אבער איז

 אים האט מען און םקעבט ער אז קלאגע, א אים אויף געבראכט
״םקעבן״... פאר—רינג ארבעטער פון אױםמגשלאםן

באגרײפן, מען קען אורטײל דעם פון באדייטונג אמת׳ע די
 מך רינג ארבעטער אין אז אנבאטראכט, אין נעמט מען װען

 םקעבס, בלויז גיט און סקעבם. אמת׳ע ביםל היבש א זיך פינט
 אײכער אוים. ניט זײ שליםט מען און—באסעם םקעבישע נאר
 אנ־ ארבעטער, זײנע אויף לאקאוט א מאכן באם, א זײן קען

 ארעםטירן צעשלאגן, מעג ער גיינגםטערם, און םקעבם שטעלן
 א בלײבן אלץ נאך קען און טורמע, אין זיי פארשיקן פיקעטם,
 מיט־ א אבער רינג. ערבעטער אין מאכער א נאך און מיטגליד,

.ניט קען—ױניאן אינדוםטריעלער דער פון גליד ״  שטעלונג די !
 הייז אין באלאנג םקעב, א באם, א זײ :איז רינג ארבעטער פון

 טארםטי ױניאן אינדוםטריעלער דער אין אבער, ניט, ױניאן
 אויםגע־ װערםטו דארט, באלאעםט דו אויב באלאנגען. ניט

רינג. ארבעטער פון שלאםן
 נאך לענגער מינוט ע פארבלײבן געקענט לינקע די האבן

 אזא אויף נעשטעלט זיך האט רינג ארבעטער רער װי דעם
ניט. געװים שטאנדפונקט?
 ״פאר־ צום נאך באלאנגען װאם ארבעטער, גענוג פאראגען

 םימפאטילער פאר זיך האלטן זיי כאטש רינג, װערטם״־באםישן
 דארט נאך באלאנגען זײ פון םך א באװעגונג. לינקער דער פון

 אװעק־ ניט זיך װילט באלאנגט, יארן םיל אזוי טראדיציע. צוליב
דער װאם מיליאנען, די מיט שײדן ניט זיך װילן אנדערע, גיין.
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ארבעטער דער און נעזונט
געזונט־כראניק א

 ׳מאכן געדארפט װאלט ארבעטעד איגטעלעענטער מאדערגעד דער
 אונטער אלע זיינען טיר אמת, .לעבן פריװאטן זיין אין רעװאלוציע א

 אויף טראגז מיד און דערציאוכג בו־רזשואזער דער פון «יינפלום דעם
 אונ־ פאראליזירן יװעלכע געיװאוינה״טן, אלטע פון שטעמפל דעם זיך
 מיר פארגאכגענח״ט. דער צו צוריק אונז שלעיפן ציען, און װילן זער

 לע־ פונ׳ם געביטן אלע אויף אבערגלויבנש מיט איבערגעפילט זײגען
 זאכן אלע די פון באפרײען צו זיך אגשטרעגגונג אן אבער בען.

 נעעג־ אוגז פון אײגעם יעדן װאלט און דערפאלג מיט געװען װאלט
 רעװאלו־ שאציאלער דער יפון פארווירקלעבוכג דער צו געבראבט טער
 נאר ניט אונז פארשקלאפט געזעלשאפט קיאפיטאלישטישע ידי ציע.

 זיך צו צוגעבוגדן אונז סאלט און קולטורעל אויך נאר עקאנאמיש,
 די פון װיפיל אייזן. פון שטארקער ז״גען װעלכע קײטן, מיט

 פאר־ פאר שוין זיך באטראכטן יװעלכע אינטעלעקטואלן און ארבעטער
 אפר״םונג גידינדלעבער און טיפער א מיט שטאלצירן קענען געשריטן

מאראל? יטער ׳פארשפרי דער פון
 הי־ אלטע, די פון ארויש פים ביי>דע מיט ׳טוין שטיייען ווויפיל

 איז אונז פון יװער ? באציאוגגען שעקשואלע שעדלעכע, פאקריטישע,
 פאמיליען־ שלעכט־פארישטאנענעם דעם פון שטריק די פון געװעז פד״
 פאמיליע דער פון הייליגקייט ׳דער אין ״לויבן דעם פון און לעבן
געזעלשאפט? מענטשלעבער דער פון גרונדלאגע א אלם

ײנעער נאך  אוג־ צו ניט זיך מוט דעם האבן װאש די, זייגען װ
 הער־ דעם פון דיקטידוגגען אוטדירעקטע און דירעקטע ידי טערװארפן

 העפ- פאלשע מעבל, קלײדער, צו באצוג אין קלאש שענדיגן
 ניט אבעיר ישװער, װייטער. אזוי און טרינקען, ע־םן, ,‘לעכקייט

 ״אנשטענ־ אײנגעוװארצלטער אגטקעגנצושטעלן זיך יאיז אוממעגלעך,
 און נאכצוזיגגען גיט זעען, מייר װאם נאכצומאכן ניט און דיגקייט״

פון קינהה״ט, אוגזער פון פאר אונז שפילט מען װאש נאנצוטאנצן

 איז געבוירן זיינען מיר װעלכער אין םביבה די אן. געבורט אוגזער
 צערייסן. צו ל״כט און פארפוילט אבער גרוים, װײל שטארק, טאקע

 זועל־ פאר ;עמאכט, ניט האבן מיר װעילכ־ע װעלט, א אין קומען םיר
ען ,מיר כ־ער  זי מוזן און קענען מיר און פאראנטװאדטלען־, ניט ז״נ

 צושטאנד, א אין קינדעיר אוגזערע איבערגעבן זי און פארעכדעדן
 ז״ערזן און אוגז-ערע פון פארװירקלעשונג דער צו גענטער איז װעלכער

 גרויסער רער פאר שטארקן צו װי װיכטיג אזוי פונקט אידעאלן.
 זיך צייט, דערזעלבער אין עס, איז אומענדערונג, געזעלשאפטלעכער

צוצוגד״טן. זיך פארמעװען, צו רעװאלוציאניזירן, צו אליין

 קלאשן־בא־ אויפגעקלערטן, אן פאר או׳מריכטיג עש איז דעריבער
 ארויפגעצװאוג־ אים אויף די אויפצוהאלטז ארבעטער װאוםטזיניגן

 מע־ שװיגדלערישע אנצוגעמען אדער געזונט־לערן, אפיציעלע גענע,
 און דאקטוירים קאפיטאליםטיש־געשטימטע פון ״היילוגג״, פון טאדן

רופאים.
עפנט־ אין שיי מאראל אייגענע אונזער אויפבויען דארפן מיר

 װײל ב״שפיל, צום דעדיבער, ניט לעבן. אינטי.מן אין שיי און לעכן
 גע־ קלענשטע די נאר האבן זיי יװען שבוד׳ן נאראנים מאיאריטעט די

 להכעים צו אויף דאש טוען אגדערע :װייל דערפאר, גיט לעי-גהייט;
 איוייאטיש, מער נאך אופן אזא אויף װערן איז געזעץ אידיאטיש א

 אומפאר־ אין פאתואגרלען זיך און פארגיפטן אויך זיך מיר דארפן
 א דורך קאפיטאליזם דעם דינעגדיג דוױת, נידעריגע אנטװארטלעכע

 זוערט עש און געװארן געםאבט ם׳איז װ״ל ניט 1װעיג פארקערטז
רן, צו פראפאגאנדע קאלאשאלע א געמאבט ע כ  עקש־ םער צוליב רוי

 האט מען ™ייל ניט !קאן אין טאנצן אויך ומיר מוזן פלואטאציע,
 פאר־ צו כדי טאבאק־גיפט, צום פרויעז די צוגעצויגן כיטרערהייט

 רע־ די דארפן אינידושטריע, שעדלעשעיר א פון ׳פראפיטן די דאפלעז
 פון רערל ילעכערלעך א ימויל אין האלטן ארבעטארינש װאלוציאניערע

ארויפגע־ האשן פאבריקאגטן די יװײל גיט iרייד גייט-א עש װעלכן

 פער־ רינג באםישער דער אז נדן, אין אן גיט ״פארװערטם״
 לאוױ די םון באאיינפלוםן זיך לאזן װידער, אנדערע, ;מאגט

 און אפאזיציע, דער אין זייענדיג נאך, קעז מען :אז םטאניםטן,
 ״פאר־ דעם םון פאליםי די ענדערן אינעװײניג, קעמפנדיג

 ברעקל קיין האבן אורזאכן אצע די אט רינג. װערטם״באםישן
ניט. זיז

״ן מיט זיך בארימט ריננ באםישער דער  דאם ר״כק״ט. ז
 קריגן דארט קען מיטגליר אייגצעלנער דער אז ניט, אבער מײנט

 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן אין װי בענעפיט מער
 מיטגליחנר טייל גרעסטער רער :זינען אין האבן מוז מען
 ױנגער דער מענטשן. עלטערע שוין זײנען רינג באםישן אין

 אז פארנעםן, ניט אויך טאר מען דארט. פון װ״כט עלעמענט
טפון עם טוט דארט באלעבאטעװעט װאם קליקע רי  װע־ מצוה ני

 אויך און—טוט זי װאם אלץ םאר באצאלן גוט זיך לאזט זי גען,
 אפילו אז קלאר, דעריבער ם׳איז—ניט טוט זי װאם דעם פאר
 צו דארט גלירן ק״ן ניט עם איז שטאנרפוגקט מאטעריעלן פון

קלײן. בענעםיטם די און גרוים זיעען בילם די באלאנגען.
איצטי־ די ענדערן צו מעגלעכקייט רער אנבאלאנגט װאם

 אומ־ גרעםטער דער עם איז רינג, באםישן דעם פון פאליםי גע
 מער און רעכט מער אלץ װערן װעט רינג באםישער דער זין.

 לייצעם די ארויםלאזן גיט װעט קליקע איצטיגע די שװארץ.
 ניט אפאזיציע, יע באלעבאטעװען, װעט זי הענט. אירע פון

ניט װעט שח«ך, 1זיי װעט אפאזיציע די זמן כל אפאזיציע.

 » װערן זי װעט דולו־ן. איר מען װעט װירקונג, ?יין האבן
 דאר מעז הואט בײנער, רי אין קריכן אנהויבן שטארקער, ביםל
עט ״מעטבעךם מאכן :מיטלען אויםגעפרובירטע די שויןו

 װאלן. גנב׳ענעז אויםשליםן, ברענטשעם, אויפלייזן לארדזש׳/
״ ״פארװערטם״־באיעם, די אויף זיך פארלאזט  צו שוין װעלן ז

אטענדן. ביזנעס זייערע
 בא־ דער בלויז ניט אז אייך, אײנזעז מוזן ארבעטער די
 ארבעטער אינדעפענרעגט רער עק, זײן אויך נאר רינג, םישער

 נאר ריננ, ארבעטער קיין ניט און אינדעפענדענט, ניט איז רינג
 ״םארװערטם״־עם־פי־געװערק־ דער אין רינגעלע קליינער א בלויז

 ארבע־ די פון האלז ארום פארװארפן איז װאם קײט, שאפטן
ז״. שטיקט און זײ װערגט און טער

 מוזן זײ ?ייט. דער פון באםרייען זין־ מוזן ארבעטער די
ארגאניזאציעם. אײגענע זייערע גויען

 באװעגוננ לינקער דער פון פרײנט און ארבעטער יעדער
 זײנען װעלכע אלע בלייבן. ניט לײננער מינוט א דארטן טאר
 מיטגלידער װערן צו בארעכטיגט אינשורענם־געזעצן די לױט

 װערן דארט מוזן ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונ׳ם
 די םון אײנע פאר ארדן דעם מאכן אלע לאמיר און מיטגלידער,

 װאם ארגאניזאציעם, פראטערנאלע מעכטיגםטע און גרעםטע
 און מאטעריעלן קולטורעלן, אינ׳ם ראל װיכטיגע א שפילן װעט

באפרייאונגם־קאמף. זײער אין און מאםן, די פון לעבן גײםטיגן
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 פראם־ פאר נאר גע&אםט אטאל זיך האט װעלכע טאדע רי צװאוגגען
 און ליפן די און באקן די פאירבן צו אומעםטעטיש זיך טיטואירטע,

 גע־ מיט פאר׳יסמיען צו זיך אופן אזא יאויף «ון נאז די «וייםן צו זיך
 עם איז חויט, דער דורך ארייז דרינגען װעלכע מאטעריאלן פערלעכע

 װייבלעכן פונים מענטישן דענקעגדעע פאר טאן צו דאם געיװארן בשר
 ל־עבן אויפ׳ן בליק ברייטערן א האבן װעלכע יטענעו־, און געשלעכט.

 װי אויסזען זאלן זיי אז געליבטע זײעדע פון פאדערן ניט טאדן
 אוממענטש־ פארשמוצטע, פארבלוטיגטע, םיט ליאלקעם פארצעלײענע

I ליפן פארגאגראפישע לעכיע,
 וועגן און עםן פעלערהאפטן װעגן זאגן מען קען זעלבע דאס

 מא- ק״ז ניט בין איך אויסשיװייפונטען. און עקסצעסן געשל^כטלעכע
 מאדאל. שום קייז גיט אנערקען איך און פרעדיגער א אדער ראליםט

 אי־ איז, לעבן, פוג׳ם פונקציעם װעלכע סיי אין ,מאם איבער אבער
 און געזונט םארין ^עפערלעך זייער «יבעדהאל«, אפט װען בערהויופט

 װערן געשטערט םוף צום דעם דורך מוזן װעלבע גל״כגעװיכט, פאר׳ן
 בור• פונ׳ם זיף פאר חאבן טיר װעלבע מאדעלז, די װערז. צעשטערט

ט זיכער זיינען לעבן םעקםואלן זשואזן  ניט גאכצופאלגן. וװעירט ני
טיג  געװיםע א אבער פודיטאנער, א אדער אסקעטיגער װערן צו נוי

 אין װערן אריינגעמישט דארף שכל׳דיגקייט און שייגקייט רײנק״ט,
 ארבע־ און ארבעטער־מענער אינטעליגענטע צװישז באציאונגען אלע

טער־פרויען.
קונג שרענ זיי־ װעלכע פראגן, די פון א״גע איז געבורט-בא

 םארטגעשרי־ רי פון מוחות די אין געלייזט פולשטענדיג שוין נען
 א נאך טאנכע בײ אבער ס׳איז אובעטער. אויפגעקלערטע און טענע

 רעװאלוציאנעד־סאציאלן פונים פארטײדיגן זי קען ימען צי צװײפל
 רע־ די איז אלגעמיין אין געזעלשאפט דער פאר נו, שטאנדפונקט.

 װאויל־ דעם פאר װי װיכטיג #זוי גענוי געבורטן די פון גולירונ;
 ״אויב : אויםדריקן אזוי דאם קען ימען אײנצעלגעם. דעפ פון זײן

 קינדער, די אוז דיר נאר ניט דו שאדםט קינדעד, צופיל האםט דו
ר גאר  לוין־פאר־ די רעזערװ־ארמײ, די צו גרייטםט דו אויך. מי

 םאר־ גרינדלעכער א פאר קאמף דעם מאכסט דו מיר. געגן קלענערער
ע אין בעםעװגג ײנ  קאפי־ דעם ידיגםט n שװעדער. אומשטענדן מ

 קינדער מער װאם האבן זאלן ארבעטער אז װיל װעלבער טאליזם,
 ניט־בארעכנטע« א יװאלט געזעלישאפט אידעאלסטער וער אין אפילו

 מיט געתאט קינדער פון פראדוצירוגג ,אומעגדלעכע נארישע. װילדע,
װירקוגג. קאטאםטראפאלע א צ״ט דער

 ניט דא ט׳איז נאטש יװיכטיכ, אויך עם איז פעוזענלעך אכזןר:
 גיט זיך זאלן ארבעטער די אז ,םעטאדן, די װעגן רעדן צו דערלויבט

 בורזשואז־ און בורזשויאזע פון פארבאטן פארשייודענע די צו צוהערן
ען װעלכע דאקטוירים, געשטיטטע  די אין אוימװיםנדיג אפט אלײן ז״נ
 ארבעטער דעם באפר״ט װאם ודאם פראגע. רער פון טײלז פראקטישע

בעםטזן! דאס איז געלט־אויסגאבע יעדער פון און דאתטאר יעדן פון
ג איז יעדנפאלם נ טו הי ר א  בא־ ׳װי בעםער ׳אומפארגלייבלעך פ

 אן פארצוציען תמיד איז פארזיכט רואיגע קלוגע, און האנדלונג,
 —ביליגער, םך א זיבער און שװאנגערשאפט. א פון אונטערברעכונג

ט, פארהיטוגג די פאל ועם אין קאסט װיל, מען אויב וו״ל, י רנ א  ג
 דא זו״ניגםטנם איז, צװעק דעם פאר אפעראציע די (בעאייס) בעת
 אנ־ און ואקטוירימלעך טויזנטער ט״ער. שרעקאנד ׳אםעריקע איז

״ דערפון. געלט םוימען גרויםע מא:ן ה־ערע  דעם פון פדאפיטירן ז
 און ניט קענען מיר אז םיטואירט, אזוי זיינען יװאש די מיר, װאם
 רעגלמעםיג זיך זאגן ׳װאם ארבעט, ואוימגעזעצלעכע אזא טאן :יט װילן

ט די עקםפלואטירן זײ און—דערפון- אפ  ב׳אדערפטיגע די פון נוי
 רײכע ב״ מילא, נאר. זיך לאוט עס :װיפיל מיידלעו און פרויען

 פרויען אדער ארבעטערעס ארימע בײ אבער סך. א נעטען םען קען
 געשעט דאם און פארברעבז. א און שאנדע א עס איז ארבעטער, פון

 מי־ צען דויערט ותנלכע ארבעט, שטיקל לײכטער א פאר טאג. יעדן
 בלוטזויגער די םער. נאך און דאלאר 100 אדער 75 סען פאדערט נוט,

I טא; א דאלאר טויזנט צײיי און טויזנט צװישן אפט ״פאףדינען״
םאקט. א איז דאם אבער איבערטריבן, אוים זעט דאם
ען זיי אז שרייען װעלכע דאקטוידים, קען איך  ״ארבעטער־ ז״נ

 אז־ געשטארבן פאראיארן איז איינער דאס. טוען און פר״נטלעך״
צענויפ־ אופן אזא אויף א<ז װעלכעס פארמעגן, ריזיגן א בערלאזנדיג

 ארבעטער־ ארבעטער־טרערן, ארבעטם־בלוט, פון געװארן געשארט
I שװײם
שװינד־ די צװינגנדיג העלפן, געקענט זיך װאלטן םרדייען די

םוימע. קלעגערער פיל א ימיט כאנוגענעז צו זיך לער
 גע־ פון היפאקריטםטװע די װאו םאװעטן־רעפובליק, דער אין

 מען װאו און פארשװאונדן איז מאראליטעט פאלשער און זעצלעכקייט
 קערפער דער אז פרינציפ, דעם :אך ג״עגדיג פרוי, ידי רעספעקטירט

 אויס־ און שװינדל אזעלכע זיינען פרוי, דער געהערט פרוי דער פון
 שװאנגערשאפט־אונטערברעכונגען, זוייל מעגלעך, ניט מער זויגונגען

ען גויטיג, װאו דארט ״נ  אומשענד־ פולקאמען און לעגאל גע׳װארן ז
לעד•

מעדי־ ״אמעריקאן דער פוז זשורגאל מעדיציגישן אפיציעלן אין
 אדטיקל, אן ז־ערשינעז איז מערץ טן21 פונים אםאםיאײשאן״ קעל

י אוין* אן װײזט װעלכער  או־־ דער אין געזונט פון פארטשריטן ו
 לעבנם־באדינגוגגען ׳די פון פארבעםערונג ״די : דארט שט״ט ראינע.

 אקטאבעד־רעװא־ דער פון פאלנע א אלס פאלק אוקראינישז דעם פון
 שטערבלעכקייט דער אין פארקלענערונג א צו געפירט האט לוציע,

 מיט געײעז זיינען 1928 אין טויטן־פאלז די באפעלקערוגג... ̂דער פון
 מיט 1927 פארגל״כט טען װעז .1913 אין װי קלענער פראצעגט 36

 אריבער מיט געװארן איז שטערבלעכקייט די אז מען, געפינט 1910
 זײנען קינדער־יארן די אין טויטן־פאלז די נידעריגער. פראצעגט 57

כארקאװ״. אין פראצענט 45 טיט :געװארן פארקלעגערט םך א אויך
־פראצענ־50 כימעט א מאסיךװע; אין געשען אויך איז ואסזעלבע

 געפי־ טינסק אין קיטרער־שטערבלעכקייט. פון פארקלענערונג טיגע
פראצענט. 56 כטעט מיר נען

 גיגםטיגע אזעלכע פון װייט איז געזוגט־פארבעםערוגג די אבער
 צארן־ ׳צו,ם געהערט פריער האבן װעלפע שטעט, די אין רעזוילטאטן

ען און ׳רוםלאנד  װארשע, װי לענדער, :ייע פון ט״ל א איצט ז״נ
קאװגע• ריגע,

ט מען אזוי װי ה טי ע ר ק ע ארבעטער־רעפוב־ דער אין געזונט ד
 נומער ערשט־דערשינענעם אן אין נאטיץ א אין זען מיר קענען ליק
 ״אדא װאכנשריפט מעדיציגישער פראנצויזישער גרויםער חןר פון

פאר־ צו באשלאשן האט ראט קאמיםארן ״דער : מעדיקאל״ פרעסם
 פארגעשלאגן האט או[ ^פידעמייען דל געגן קאמף דעם שטארקן

 ראדיקאלע ואויםצוארבעטן געזונט עפנטלעכן םון קאטיסאריאט דעם
 קינ־ און מאלאריע טיפום, אונטערדריקן שנעל זאלן װאם מיטלען,
 פולשטענ־ מוזן עפידעימיען די קראנקהייטן. אגשטעקנדיגע דערישע

".1932 םוף ביז העכםטנם פארשװיגדן איבעראל און דיג
ט איז דאס  קען עם ערנםט. גרויסער א איז דאש שפאם. קיין ני

 האט שורות די אט פון שר״ב-ער דעד *וערן. פאתוירקלעכט װעט און
ט נאך  קראנקהײטן, אנשטעקנדיגע אלע אז דערקלערט, צוריק יארן סי

 ; פאדשװינדן שפורלאז און גאגץ קעגען ׳וועגערישע, ד< אײגגעשלאםן
 מערםטע די ■רועלן קאפיטאליזם דעם פון ניימרלאגע דער נאך אז

 גענויע א געגעבן תימיד כ׳האב עקזיםטירן. צו אויפהערן ?ראנקתײטז
 װי צייגנדע אגדערע, אי אנשטעקנדיגע אי חולאת׳ן, די פון ליםטע

״ פון יעדע ה אורזאכן׳ אינדייװידועלע אחוץ האט, ז  מער־ און איי
 פארשװיגדן. װעלן אן מוזן זײ אז און םאציאל־עקאנאמישע, םענט,

 און װ־ערט. איז זי אבער נויטיג, אנשטרענגוגכ אן איז נאטירלעך,
סר״ני־ דורך װערן פארטריבן באלד קענעז קראגקתײטן מאגכע  אוי

 פון פארבעסערונג אויפקלערונג, אורזאכן, די פון פארניכטונג גונג,
 דאקטאר געװיינטלעכן קײן ניט מען דארף ידעם צו עםן. און לעבן
 א געזונט־פארװאלטער, א געזונט־איגזשיניר, א :אר הײלער״ אדער

 מיד גיט טאג צו היינט איז אמעריקע׳ אין דא אפילו געזונט־לערער.
 זייער און ארבעטער קלוגע גרופע א מיט ׳ארבעטן צו מעגלעכק״ט די

 װערן, פארבעסערט םך א יאר, אייניגע אין קורצן, אין קעו געזונט
סאװעטן־פארבאנד. אין זוי פיל, אזוי ניט נאטיילעך, כאטש,

פעלער־אױסבעםערונג

״ן אין  אר״נגעבאפט זיך האנן אפריל־נוטעד פונ׳ם ארטיקל ם
 אדןןר פארנאכלעםיגט אויב אנשטאט :דרוק־פעלערן פאלמז־ע
 ״אדער װערטער די דארפן פארלוירן״, ער איז געה״לט שפעטער
גע־ שפעטער איז טען אויב װייל שטייז, גיט גאר געהײלט״ שפעטער
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שול־ארבעט אונזער אין טעות׳ן ר ע ז א מ ב.
אונויסל.) ׳(;,('ךיםסגס

פראיעקטן
 געװארן אפגעהאלטן איז װאם צוזאםענפאר, לעצטן ביים

 פראיעקטךמעטאד דעם אנגענומען מען האט פילאדעלםיע, אין
 םאר נײ. גאר ניט איז מעטאד דער אט שולן. אונזערע פאר
 בא־ האבן מיר װענדונג. נייע א געװען דאם איז אבער אונז

 אויפ־ גאנצע די אז אזוי, לימורים אונזערע אײנשטעלן דארפט
 געגנ־ קאניןרעטע אוי^ װערן קאגצענטרירט זאל מערקזאטקײט

צײט. פאםיגער אין און שטאנרן
םך־ א אוגטערצוציען צייט איז צײט. יאר א אריבער איז

הכל.
אונ־ איז ? פראיעקטן די מיט דערגרײכט םך א מיר האבן

 װאם און ? געװארן בארייכערט םך א מהות איר אין שול זער
? רעזולטאטן די בכלל זיינען

אויו» ענטםער פאזיטיװן א געבן צו זײן שװער װעט עם
 פראיעקטך דער וױיל דערפאר, ניט איז ראם און פראגעם. אלע

!ניין ׳טיאן. אונזערע פאד צוגעפאםט ניט איז מעטאר
 טיר װאם רעם, אין באשטאנען איז טעות גרויםער דער

 הא־ מיר אופן. מעכאנישן א אויו» ענין צום צוגעטראטן זיינען
 און שולן אונזערע אין מעטאד א אריבערגעטראגן פשוט בען
 דורכ־ סענען מיר װאם פארטראכט, גענוב ניט זיך ה$בן מיר
 אונזערע אפגעמאםטן גענוג ניט האבן מיר ניט. װאם און פירן

 נאר ארבעט, אונזער אייננעשטעלט זיי לױט און מעגלעכקײטן
 און מאטעריעל מאםע א אנגעװארפן האבן מיר םארקערט.

 אים װעלן מיר אז ארומגעקוקט, זיך מיר האבן ערשט דערנאך
 מע־ א גענומען האבן מיר באהעו־׳טן. קענען ניט אופן בשום
 װי און מעגלעכקייטן טױזנטער מיט שול, גאנצער א םון ט$ד

 ענגע, אונזערע אין אוגז, צו אריבערגענומען אים שאבלאן א
אמעם. דאלעד

 דערגאנ־ נאר מיר האבן דערװײל אז פארגעםן, האבן םיר
 שװערינקײ־ שיעור א א! בײקומען דארפן מיר אז צועם־שולן.

נארמאלע. א ניט בכלל איז לאגע אונזער אז טען.
 גאונ׳יש װי מער זײן באדארפט װאלטן קינדער אונזערע

מאטעריאל. פארגעלײגטן דעם באנעמען ?ענען זאלן זײ
דערפארונג. דער אט םון לערנען מיר דארפן

 איצטיגן דעם פון אפקלייבן םך א זײער דארםן מיר )1
 עט־ אויף זײן דארח קאגצענטרעציע גאנצע די מאטעריאל.

 געטריבן װערן ניט ארום אזוי און פראיעקטן װיכטיגע לעכע,
 צו כדי פראיע?ט, איין פארענדיגן צו שנעלער צ״ט, רער םון

צװײטן. א אניאגן קענען
 אי־ אינגאנצן ראח* יאר ערשטן פאר׳ן פראיעלט דער )2

 קינדער צו צוגעפאםט מער זיין דאח* ער װערן. בערגעביטן
עלטער. דעם םןו

 צו־ ״זײער אגשטאט ״פארלוידן״. ניט זיבער דאך םען איז היילט״
זו. א. א. צושטאנד׳/ ״זײז שטײו דארף געפערלעך״ זוערן קען שטאנד

״.---------געהירן ״דאס זײן דאר^ ז״גען״, געתירן ״די אנשטאט ז אי
״ן דארף װערן״ אויפגעקלערט געדארפט האט ״דאם אנשטאט  ״ער ז

 זײגען זיך, קריגן פאלק פאר ױנג ״א אנשטאט געדאופט...״. האט
 ״עװגעגיק״ אנשטאט אומגליקלעך״. .״איז זיין דארף אומגליקלעך״,

 ל״ענען עס זאל סען סדי :ײאװ, אייז ימיט ״עוגעניק״ זײן דארף
 װערט ״זײער״ װארט דאם ״ױדזשעניקם״). (ענגליש ״ע־או־געניק״

 ״זייזנר״. געשריבן זיי װערן בײדע ;״זער״ מיט פאריװעקםלט אפט
גוט״ ״זער און קינד״ ״זייער ביישפיל צום :זיין ניט ידארף דאם

ליין. א. ̂דר.—אלצאיינם. ניט זיינען

 דער זייז דאחז װאם פראיעקט, איין צוגעבן דארםן מיר )3
 אנטירעליגיעזן. אן מײן, איך ארבעט. אונזער אין װיכטיגםטער

 לימוד רער באנוגענען. ניט זיך מיר קענען אליין אגיטאציע מיט
 אויפנעבן אמאל שוין לאמיר ארט. אנגעזען אן פארנעמען דארף

 העכ־ די איז עם רעליגיע. עניז דעם צו נ״טראליטעט אונזער
גויטיג. זײנען קלעפ װאו דארט, שלאגן זאילן מיר אז צײט, םטע

 מער זיי אין אר״נטראגן און פר^יעלטן די דורכקוקן )4
װיבטיגםטע. די אויםשיילן םיםטעמאטישקייט.

 לאמיר קינדער. די צו ריידן פיל אזוי אויפהערן לאמיר )5
 ניט און דערציען לאמיר אגיטירן. ניט און ארבעט געבן זיי

פראפא.גאנדירן.
 דאנק א טאקע, מיר װעלן װערן, געטאן װעט ד$ם אויב

 נאר זיינען פראיעקטן די אויפטאן. קענען עפעם פראיעקטן, די
 מען װען טאלק. a פאראן זײ אין ם׳איז װען יש א דעמאלט

 דאם לאטיר אויםװעג. אן זוכן און טאפטשען ניט זיך דארף
צוזאמענפאר. איצטיגן בײם טאן

מיטל־שול

 םיר פלײצעם. אונזערע אויף מיר טראגן ירושה ביטערע א
 זין־, שטייט פאר לאנד. אין מיטל־שול גרעםטע די האבן מוזן
 האט עם געלוינט. עם זיך האט צײטן, אלטע גוטע, יענע אין

 מיטל־שול״. גרעםטע ״די בארימעריי: די געקלונגען שײן אזוי
 װען שילער, דעם זי גיט װאם ? איז מיטל־שול די װאם אבער

? פארענדיגט ער  לער־ יארן פון רעזולטאטן די זײנען װאם זי
 װאוהין און מיטל־שול די דורך גייען פראצענט װיםיל ? נען

ײ? דערגײז  דעקארא־ די גערערט. ניט מען הואט דעם װעגן ז
 יעדן קאנצערט א הויפט־ראל. די געשפילט האט זייט טױוע
 דאם מיטל־שולניקעם. פון שאפונגען מיט זשורנאל א יאר.
 געװא?םן איז אידישקײט רימל. צום געפאםט גוט אזוי האט
ברייט. דער אין און לענג דער אין

 האבן פירערשאםט. יענער םון געװארן פטור מיר זיינען נו,
 שטע־ פראגראם. אין רעװיזיע גרינטלעכע א דורכגעםירט מיר
 מיטל־שול. אונזער מיט צילן אגדערע גאנץ איצט זיך מיר לען

ה םאר מיטל־שול דער םון $םן טויערן די זיינען איצט אויך ע  י
 מיטל־ אין גיין װיל ״איך זאגט: און נאר ?ומט װאם שילער
שול״.

 קאנטראל גרינטלעכן קײן איינגעשטעלט ניט האבן מיר
 מי־ דער אין שול עלעמענטארער דער םון אריבערנעטען ביים

טעל־שול.
 דער אויף און װיםן אוים׳ן אכט װ״ניג זייער לייגן מיר

שילער. פון אינטעליגענץ
 מיר סלוגשאםטן. לעצטע די צו געקומען שוין זײנען מיר

עקזאמענם. םון אפגעזאגט אינגענצן כמעט זיך האבן
 גיבן פשט, דעם לערנען אנגעהויבן מען האט עקזאמענם,

 דער באראמעטער. ריכטיגער דער ניט אפט ז״גען זײ גארניט.
 גע־ ניט אלט. צו שוין איז עקזאמענם דורך פירן מיר װי אופן

פעדאגאגיש. נוג
אנ־ 1א אויםגעםונען האבן מיר ביז װען, װאם׳ ביז אבער

 ראם םארװארםן. םריערדיגע די מיר האבן עקזאמען, מין דער
 :איז רעזולטאט דער ריזיקאליש. זייער און זייער געװען איז
 װאם מיט־שול, אונזער אין שילער צאל גרויםע א האבן מיר

ארײן. ניט לחלוטין זיך פאסן
 אי• זײן ניט מיר הענען שולן עלעמענטאד די אין אויב

 טיר װאו מיטל־שול, דער איז דא, מיר װאלטן בערקלײבעריש,
.)36 גײסי אגי\■ ןט\ל\ם•
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ארבע־ אינטערנאציאנאלן פון קינדער־שול גרעםטע די ארבעט דער בײ ארדן טערראנטש א. י.

 צװײ די זיך געםינען פארק בראנקס געגענאיבער הארט
 אין קאלאניע אדבעטער קאאפעראטיװער דער פון הייזער בלאקן

p װאוינען עם װאו יארק, נױ u עטלעכע און אידישע הונדערט 
ארבעטער־פאמיליעס. ניט־אידישע

 פאר־ א אן גייט הײזער די םון שטאקן נידעריגםטע די אין
 ביב^יא־ גראמע א םאראן איז דארט קולטור־ארבעט. צװייגטע

vvv פארזאמלונגעז פאר אױדיטארױם אן ;?ייענצימער און 
 ארבעטם־צימער אן ;םפארט־צענטער ü פארוױילונגעז, און

 ;ױגנט־צענטער א ;איקאר־?לוב אן ;האנטװערקערײ פאר
 קיגדער די און קינדערגארטן ;קרייז דראמ. ; <זל(ב רוםישער

א. א. א. םון שול
ש(ל. קינדער רער מיט באקענען מאל דאס זיך וויאן טיר

 ארבע־ אידישע אלע פון—קינדער צאל אין—גרעםטע די איז זי
 קינדער 200 םון נאענט לאנד. אין שולן ראריקא;/ און טער

 טעטיגקײטן םילזייטיגע די צוליב און טאג יערן שול די באזוכן
װאך. אין טעג 7 די אפן שול די איז

 לע- איין מיט 1927 זומער םון* שול די מען האט געעפנט
 אן פירן ביירע און צווײטן. א. אנגעשטעאט באלד אבער רער,
 םפע־ פאראן זײנען זײ אויםער צייט. גאנצע די ש\ל דער מיט

 קיך־ארקעם־ דראמאטיקם, טאנצן, זינגען, :םאר לערער ציעלע
מאלן. און טער

 עק־ 1930 פון גרופן. 6 אין איינגעטיילט זיינען קינדער די
 ביי־ לערער ביירע קלאם. פראמיטלשול א—זיבעטע א זיסטירט

 li? קינדער די האבן טאג יעדן ה., ד. הלאםן, אלע איז זיך טען
 אײנגעטיילט אוםן אזא אויף װערט לערנען דאם ?ערער. אנדער

 שמױ םאציאלע די אן לערער איין פירט :געגנשטאנדן די לויט
 פארלייענעז. און מעשױת מיט אפ אנדערער דער זיך גיט עםן,

 קאנ־ טעגילעכן אין זיין דארםן לערער בײרע אז פארשטעגדלעך,
פראיעקט. פאד׳ן םכעמע די אױםארבעטן און טאקט

פינפטיגי־ דער ;װאך אין טעג פיר אערנעז קינדער די
 זיבעטער און זעקםטער דער ;םעקציעם די צו אפגעגעבן װערט

קונםט־לימודים. פאר—
 געזעצ־ די איז שול־םיםטעם גאנצער דער פון באזים דער

 מיט םיי אים, צוגר״טן און יןינד פון אנטװיקצונג שאפטלעכע
 רע־ באװאוםטזיניגער א װערן צו פראקטיק, מיט םײ ידיעות,

קלאס. ארבעטער פאר׳ן קעמםער װאלוציאנערער
 מי־ אין נעזעלשאםטלעכקײט אונזער פעקטיש איז שוצ די
גיאטור.

 םאר ?ומט װאם דעם מיט נענטער באקענען זיך לאמיר
אינעװײניג.
םעק־ א צו געהערט ״עפעם׳/ איז קלאם איץ קינד יעדעם

 גע־ דאם פירן צו אזוי װי דעה א זאגט פוגקציע, א האט ציע,
 אין פאר קומען חודש יעדן ש(ל. פון לעבן זעלשאפטצעכע

 ;געהיאף און קאאם־פארזיצער üi דערװילט מען װא^ן. קלאם
 קלאם א ;געהיאו» און קאםיר :געוזי^? און קלאם־םעקרעטאר א

 אט געהי^ף. און ביב^יאטעקאר ;געהיילו־־צערער א קאמיםיע,
 זעט, פארזיצער פונקציעם? קלאם־פארװאצטונג. די איז דאם

̂־ץ אז  בענ?־ רײנקײט, קרײד, ,5(טאװ ארדנונג אין זיין 5זא א
 ער װען פיצאץ, ^ערער׳ס דעם פארנעמט ער ראל־קאצ) ילעך,

 ארבעט די טוט געהי^ױ־פארזיצער דער צימער. דעם פארלאזט
ניטא. איז יענער װען פארזיצער פון

 םײ אימודים, די םון סײ רעקארד א פירט םעקרעטאר דער
 חבר יעדער קען צײט יעדער צו קלאם. אין פאםירועען די פון

געטאן איז עס װאם אויםגעפינעז, און העםט אין אדײנקוקז

 איפ גיט (ער אפט זיך בײטן געהילף און םעקרעטאר געװארן.
שאנם). א

 די םירט און בינ^יאטעק־אפצא^ קא^עקטירט קאסיר
געלט־קאמפאניעם. די פון חשבונות

 םון שיילער. בעםטער דער געװײנטלעך איז געהיי^וי־צערער
 א מיט אדער קילאם זײן מיט אן אלײן ער םירט צײט צו צײט

 םון קינדער. אפגעשטאנענע ארוים אויך הע^פט ער קאענערן.
 זייערע מיט ערער5געהיאף־י די צענוי^ זיך קומען צ״ט צו צ״ט

 ילערער » םון אויםזיכט דער אונטער טאג, פינפטן דעם שילער
םעקציע. ערער5געהילו*־ די צענויף שטעיצט דאם און

 צו ניט קומען װאם קינדער, די באזוכט קצאם־קאמיטע די
באריכטן. ברענגט און ילעקציע דער

ע צו?יב א ?יטערא־ די אפגעשאפט מען האט צייט אין 5מ
 א צונעשטעילט קלאם־פארװאלטוננ דער צו און םעקציע רישע

 קאמפאזי־ די איבער קוקט װאם ק^אם, יעדן פון קאמיטע יט.5<
 װערט. זייער װעגן מײנונג איר אן צייכנט און ק^אם פון ציעם
יצערער. דער זיך, פ^רשטייט אבער, האט װארט י^עצטע דאם

?אריקו־ םון טיי? א איז ש\ל פון ביב^יאטעק קינדער די
 יעדעם באהומט װאכן צװײ אין אײנמאיל לימודים. די פון ום,5

 ברעננען דארױ ער און ^ערער פון ביכ^ אידיש א אם5ק אין קינד
 דער גע^ײענטן. װעגן באריכט מינדיצעכן ארער שריפטלעך א

 אין ברענגען און צוגרײטן העלפט קלאם פון ביב^יאטעקאר
עך.5ביכ< די ארדנונג

דער־ ?לאם־טעטיגקייטן, פאר װאאן פאר קומען עם בעת
 םאר־ װערט עם םעהציעם. די פאר מיטגיצידער אויך מען װיילט

 ארער עמטער, צופייל פארנעמען ניט טאר קינד קײן אז שטאנען,
צייט. ^ענגערע א אמט זײן אויף פארביצייבן

;איקאר א )1 :םע?ציעם פאילגנדע איצט עקזיסטירן עם
 די. ע<צ. אי. )3 ;םאװעטן־פארבאנד) פון (םריעט ױ. ם. פ. )2

 )5 ;פארװאלטונג )4 ;דעפענם) יצייבאר (אינטערנעשאנאיצ
מאאן. )8 און זינגעז )7 ;טא.נצן )6 ;בוילעטין
װעכנט־ א מיט מיטסלידער־ביכ^עך האבן רריי ערשטע די

 װאנט־ מאכן ;^יטעראטור פארשפרייטן זיי שטייער. עכן5
 און רעדעם האלטן ;אידער און ארטיקעען שרייבן ;צײטועען

 פון דערװאסםענע םאר אונטערנעמונגען די אין אנטײיל נעמען
 חבר ביי איז למש^, אזוי, ארגאניזאציעם. רעםפעקטיװע די

 צורײןקומעז זיין נאך קאקאניע, אין ^עקציע, עפשטײנ׳ם אב.
 קינ־ דער פון פארטרעטערשאפט א געװען בירא־בידזשאן פון

 האבן צוױי און באנריםט אים האט אײנער םעקציע. איקאר רער
 םארשטעגד^עך, זיינעז, קינדער רי איקאר־יצידער. דעק^אמירט

גע^ט־קאמפאניעם. די אין אקטיװ אויך
 יעדן םון קינדער םון באשטײט פארװא^טונג־םעקציע די

 קילײרער־צימער. װארט־צימער, אויפ׳ז אויף פאםט זי סלאם.
 װען ש\ל, דער םון זייט דרויםנדעער דער מיט פאדװאלטעט זי
 שפארט םעקציע די ק^אםן. די אין פארנומען זיינען ^ערער די

אויפפאםער. אן פון הוצאות די איין ש\ל דער
 װאנט־צײטוננ־בו־ א צוזאמענגעשטעצט װערט װאך יעדע

 (דע־ פאםירטן און גע^ערנטן װעגן ביצדער קילײבט מען ^עטין.
 בולעטין־םע?־ די װ.) א. א. םאװעטן־פראיעקט, מאנםטראציעם,

בויצעטין. דעם מאכן לערער דעם העיצפט ציע
אר־ טעכנישע די דורך פירן םעקציעם טאנץ און געזאגג

 (אויםשטעילן ק^אםן זייערע מיט פאדבונדן זיינען װאם בעטן,
װ.) א. א. רא^־קאיל, עך,5בענקי

 אין יצימודים די נאך פאילגט קלעפ־םעקציע און מאיצ די
יאר־ לענינ׳ם’( געאערנטע דאם אי^וםטרירן פרופט און ק^אם
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-ìs ארבעםער i s m מניז ns ר ארבעטמרבאזועגזנג ת
ץקלםאן ר. פון

 פעלד דעם אויוי אינגםטער רער איז טעאטער־געביט רער
 אידי־ היגע די צװישן קוצטור־טעטיגקײט פראלעטארישער פון
 פאראיי־ געזאנגם םרײהייט ארבעטער־שולן, די ארבעטער. שע

 זיי־ אוניװערזיטעט, ארבעטער דער ארקעםטער, מאנדאלין גען,
 דער אז ניט, אםשר דאם באדייט פריער. געװארן געשאפן נען

 קולטוחד אנדערע די װי װיכטיג אזוי ניט איז טעאטער־געביט
? איגםטיטוציעם ארבעטער לע

טעא־ ריכטיג. געװען עם איז צוריק יארן פאר א מיט ביז
 דארף װאם ענין, אן װי לוקםום, א װי באטראכט מען האט טעד

 ניט גאך האבן ארבעטער די מאכן. פריילער פארוױילן, ויז5ב<
 איז פראגע די טעעטער. פון ראלע פאליטישע די קלאר באגריפן
 שפי- אקטיארן די אויב קונםט. אדער שונד :געװען דעמאלט

 אויםשטא־ רעזשיסערישע די און פיעסע רי אויב און גוט לען
 םאציא־ דעם םארבויגן שוין מען ?ען קינםטלעריש, זיינען טונג
 רעװאילוציאנע־ די האבן אזױ, ניט איז דאם אז אינהאלט. לען
 יאר םינ^־זעקס ערך אן מיט אײנזען אעעהויבן ארבעטער רע

 אידישע די װאם דערציאוכג, פראלעטארישע יאר פיר צוריק.
 רעװאלו־ איינציגער דער דורך באקומען האבן מאםן ארבעטער
 אייג־ דעד און ״םרײהײט׳/ רי צייטונג, ארבעטער ציאנערער

 םאװעטן־פארבאנד, דעם פון עקזיםטענץ יאר אכט םון פלום
ארבע־ אידישע די פון באװאוםטזיין רעם אוי^ געװירקט האבן

 פרא?טי- סעקציע די טוט דעם אויםער קאמונע) פאריזער צײט,
 איבער־ און לאזונגען פלא?אטן, מאכט זי שול־ארבעט. שע

 שול־אונ־ און עלטערךםיטיעען װעגן שילרן געדרוקטע הויפט
טערנעמונגען.

 אונזערע זײנען קינדער נייע פאר שול־קאמפאניע דער אין
 דער אין אונטערנעמונגען אלע צו כמעט אויפגעטראטן שילער

 רעדן םלעגט פאדװאלטוע דער פון פארטרעטער א קאלאניע.
פארלעזן. און דעקלאמירן פלעגז קינרער די און שול דער װעגן

 קלאסן די האבן ״םרייהײט״־קאמפיין לעצטן דעם אין
 האבן קינדער די און געלט זאמלען צו קאנטעםט א דורכגעפירט

דאלאר. 150 ארום געשאפן
 שול, דער פון פ׳לוםן די געװארן אויםגערעכנט זײנען דא

 א םארצײכענען אבער קען שץל די געטאן. האט מען װאם—
 שולע די געװארן. געטאן גיט איז װאם ארבעט מינוםן, םך

 די פון ג^יכגייצטיגקייט דער אין מאס, גרויםער i? אין ^יגט,
 קינ־ זײערע םון דערציאונג פראלעט. דער צו עיצטערן מערםטע

 אינטע־ הויז, אין זיך געפינט 5שו די װאס געקוקט ניט דער.
 שו^־מי־ א צו אראפצוקומען עיצטערן װינציג ז״ער זיך רעםירן

 װען ערער,5< די מיט זען זיך אדער ק^אם, א באזוכן אדער טינג,
גערופן. װערן זיי

 קיצײגבירגעריצעכע די םאראן נאך איז עצטערן צא^ א בײ
 ש(ל ארבעטער אירי׳טער דער צו באציאונג אםימילאטארישע

 הפקר, אויף זײ לאזן נאר אונז, צו הינרער די ניט ׳טיקן זײ און
גאס. אין

 נאר װאקםן. דעפיציטן די און הוצאות ריזיגע האט ש(ל די
 פאר־ דער אין ׳עוי^־טוער איבערגעגעבענע ה״פעאע דעם דאנק א

 ניט װערט ילערנען ראם און נארמאל אן ש^ל רי גייט װא^טונג
<י גע^ט־מיט^ען. באגרענעצטע רי צוי^יב געמינערט

 )120 און 147( ארדן פון ברענטשעם צװיי האבן לעצטנם
 הא־ צו איז עם און ש\ל דער אויף שעפטום דעם איבערגענומעז

 צוגעטייאט זײ איז װאם כבוד, דעם אפשאצן װעצן זײ אז פען,
 גרעםטע די פארדינט עם װי ארבעט טאן װעצן זיי און געװארן

ארדן. אוגזער פון ש(ל

 באװאוםטזײן פא^יטי׳טן דעם םון אנטװיקצונג דער מיט טער.
 דעי געװארן רײף אויך איז ארבעטער־מאםן אידי׳טע די פון

 װעגן קו?טור; פראצעטארישער װעגן—קולטור װעגן באגריף
 פראלעטארישער דער אין פאזיציע זײן און טעאטער־געביט דעם

 ארבעטער־טעאטער דער געװארן בא׳טאפן איז אזוי קו^טור.
״ארטעף״. : פארקירצט—פאדבאנד

 מאםן ארבעטער רעװ^וציאנערע די האבן װײטער װאם
 װי טעאטער, פון װיכטיגקייט די באגרייפן מער אנגעהויבן

 אם דינט. ער װעמען קילאם דעם פאר זיין כל' װירקזאמער, א
 צױ־ דער םון צײט רער אין ארויסגעװיזן זיך דאם האט בףלטםן

 טעאטער בא^עבאטישער אירי׳טער דער װען ה,5בהי ניםטי׳טער
ם די איז אנגעשיצאםן זיך אפן האט  רעװאיצוציאנע־ די פון עונאי

 נאציאנאציםטישע די פון באיקאט דעם אין — ארבעטער רע
 אידעא־ ׳שאװיניסטיש־קו^טורעװאטע און שװארץ־מאה׳ניקעם

ט׳/ דער אויף ?אגן  אטא?עם כויליגאגישע די אין און ״פר״היי
באװעגונג. ארבעטער ^ינקער דער אויף

 צו ארבעטער די געטאן שטוים א האט מאמענט דער אט
 דאם טעאטער. פון געביט דעם אויםמערקזאמקײט מער שענקען

ד״ע די יזירן5קריםטא< צו שנעלער געהאצפן האט  פרא־ פון אי
 װערן, קלארער איצץ אנגעהויבן האט עם טעאטער. לעס^ריש

 מהות אידעאילאגישער דער איז פארװילונג מיט אינאיינעם אז
 קער־ דער איז שפייל אז ;באשטאנד־טײ^ װיכטיגער ז״ער א

 קער־ דער איז צװײטן דעם אן נשמה. די—אינהאלט און פער,
 אבםטרא?־ קײן זײן ניט קען אינהאיצט דער אבער מת. א פער
םימבאיליםטיש־םיםטישער. סײן זײן ניט אויך קען ;טער

 די װי אויפגאבע, זיין פאר האט טעאטער ארבעטער אן
 און שארה ק<אר, רעדץ ארבעטער־פרעםע״צו רעװאילוציאנערע

 אויפםי־ די רןינסט^ערישער װאס י^עבעדיגער, װאם צעבעדיג.
 װאפ פיעםע דער פון אידעאלאגיע די איז װירקזאמער א?ץ רוגג,

אויפגעפירט. װערט
טע־ ארבעטער אידישן אײנציגן דעם פון װאוקם דעם מיט

 װאס עטען,5פראב< אויםגעװאקםן אויך זיינען (ארטעוי) אטער
 ארבעטער און ארגאניזאציעם ארבעטער יענע נוגע זיינען

 טעא־ ארבעטער אן אין ׳פאראינטערעםירט זײנען װאם יחידים,
טער.

פאר־ צו ענגער איז, פראבלעמען װיכטיגםטע די פון אײנע
 צװיי־ די ;ארבעטער־ארגאניזאציעם די מיט ארטעף דעם בינדן

 צוםרידנ־ מאקסימום א ביז קענען זאל ארטע^ רער אז איז, טע
 זיי־ דערװיייצ ארבעטער־ארגאניזאציעם. די םון נויטן די שטעילן

 די נאר נוגע דירעקט ז״נען װאם ל$?$לע, פראבי^עמען די נען
 שטעט נאענטםטע די פון און—יארק נױ םון ארבעטער אירישע

יאר?. נױ ארום
 זיין (צו ארטעף דעם פון קאנםערענץ יצעצטער דער אוי^

 םעב־ טן15 דעם געװארן אפגעהועלטן איז װאם ױביליי), פינפטן
 געװארן. אויפגעהויבן פראבלעמען די אט זײנען ,1931 רואר,

 אדער, רעפערטואר. אמעריקאנער מער :קורצן אין זײנעז, ז״
 אויםקירע־ זיך :פארמולירט קלאר עם האט קאנפערענץ די װי

 באװעגונג; ארבעטער אמעריקאנער דער צו פנים מיט׳ן װען
 ״ארטעף״, רעם אין ארגאניזאציעם ארבעטער די אנקניפן ענגער
 סלײנעם א מיט אים אין אנשליםן זיך װעלן זיי װאם רעם דורך

 געניגנדע א קולטיװירן זאל ״ארטעף״ דער ;אפצאל יערלעכן
 מא־ טעגלעך זאלן װאם כחות, פראלעטאריש־קינםטלערישע צאל
 אויף ארבעטער־ארגאניזאציעם די באדינען צו אים פאר כען

 אונ־ און קולטור־אװנטן םפעציעלע שמחות, לאקאלע זײערע
טערנעמועען.

בא־ זיי פראבלעמען. װיכטיגםטע די נעװען ז״נען די אט
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 ארבעטער אידישע באװאוםטזיניגע די צװישן אז אגב, װײזן,
 ארבעטער־טעאטעי אן אז געראנק, דער געװארן רייף> שױן איז
 באװייזט, דאם נױטװענריגקײט. דרינגנדיגע א אים פאר איז
 מער אלץ װײטער װאם אן הויבן מאסן ארבעטער אידישע די אז

 אידישלעך־בורזשואזער דער פון שימל דעם זיך פון אפטרייםלען
 באװאוםט־ דעם באװעגן צו גרינג געװען ם׳איז אויב קולטור.

 באלעבאטי־ די לייענען אויפהערן זאל ער אז ארבעטער, זיניגן
 לייענע; אנהויבן און פרעםע םאציאל־פאררעטערישע און שע
 ארויםצונעמען ;״מארגן־םרײהייט״) די (איצט ״םרײהייט״ די

 שולן די פון אדער שולן רינג״ ״ארבעטער די פון ?ינדער זייגע
 שיקן זײ און פארבאגד ארבעטער נאציאנאלן אידיש דעם פון
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן בײם שולז פראלעטארישע די אין

 און םעמינאר שאװיניסטישן דעם פארלאזן זאל ער אז ;ארדן
 ;אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן דעם אין לערנען זיך זאל
 אינ־ דעם בויען און ארבעטער־רינג דעם פארלאזן זאל ער אז

 בנוגע פראצעם דער אבער איז ארדן, ארבעטער טערנאציאנאלן
 רע־ די לאנגזאמערער. א שװערערער, א געװען ״ארטעף״ דעם

 װעל־ אין ?אנפערענץ, לעצטער דער בײ אנגענומען זאלוציעם,
 אר־ ארבעטער זיבן מיט הונדערט באטייליגט זיך האבן עם כער

 די דערשיינוע. דערפר״ענריגע א רעריבער איז גאניזאציעם,
 אנגעוױזענעם דעם אויף ארטעף דעם ארויפצוםירן אויםגאבן

 זיך צייט די איז איצט און אקטועלע. דעריבער, זײנען, װעג,
 שױן מען דא.ח* איצט אט װײל פארטראכטן, ערנסט זיי װעגן

.םעזאן. קומענדען דעם פאר פלאן דעם צוגרייטן
 געמאכט םעזאן לעצטן פון משך אין האט ארטעו* דער

 ארבע־ דער מיט צענויפשמעלצן ענגער זיך פארזוכן ערנםט
 קײן זיין געקעגט ניט האט פריער אויך כאטש טער־באװעגונג,

 ארגאניזאציע, ארבעטער אן איז ארטעף דער אז םפק, ברעקל
 באװע־ ארבעטער דער פון טיייצ לינקן דעם צו באלאנגט װאם
 האט מאשינען״ פון רויש ״אין םון אויפפירוגג דער מיט גוננ.
 אװעק־ זיך פארזוך ערנםטן ערשטן דעם געמאכט ארטען* דער

 באװע־ ארבעטער אמעריקאנער דער צו פנים מיט׳ן צושטעלן
 אינגאנצן גיט נאך םארזוך ערשטער דער האט אפשר גונג.

 געװען איז דאם אז אבער דערװארטונגען. די צופרידנגעשטעלט
 קען דעם אין זין, םאציאלן אין עיקר דער אויפטו, קערנדיגער א

 אנטשלאםג־ און אימפעט מער מיט זיין. ניט םפק ברעקל קיין
 ?ומענדי־ דעם צו ליניע, דער אויף ארטעף, דער זיך גרייט קייט

םעזאן. גען
 איינ־ און פיעםן — נער”5ק< און גרויםער — רעפערטואר

 אײנצא־דע־ טאםן־דעקצאטאציעם, עטױדן, םצענעם, אקטערם,
 טעניז אינםצענירונגען, אנדערע און פאנטאםימעם קילאמאציעם,

 דער װאם פראבלעמען, װיכטיגםטע די פון אײנע איז דאם—
 ריד דזשאן און ״פראיצעטפען״ פון הי?ף דער מיט װעט, ארטעו^

ב,  אין אבער שװערע, א פראבי^עם א איז דאם ׳צייזן. זען ^ו
 דעם ארויםהעילםן גיט ארבעטער־ארגאניזאציעם די קענען דעם

 דא פראבילעמען, ארגאניזאציאנעילע די שייך איז װאם ארטעף.
האנט. א צויצײגן ארגאניזאציעס ארבעטער די מוזן

 דער פףן טײ^ן אנדערע א^ע װי—ארדן פון ברענטשעם די
 אג־ זיך ערשטן א^עם צו דארםן ן5װע — באװעגונג ארבעטער

 אן אויןי העיצםן, דארםן װע^ן און ״ארטעף׳/ דעם אין שיציםן
 (םובםקרייבערם) אבאנענטן יערצעכע שאפן צו אוםן, אקטיװן

 אינטערנאציאנא־ דעם םרן ברענטשעם די ״ארטעו»״. פאר׳ן
 פאר הויפט־קװאצ דער זיין דארםן װעאן ארדן ארבעטער יצען

 ארטעף־פארװא?־ דער פון געפילאנעװעט װערט עם אבאנענטן.
 םון אבאנענטן, םון אפצאיל יעראעכן דעם פארקיצענערן צו טונג
 פרױוייצע־ זעילבע די מיט יאר, א דאי^אר אײן אויױ דאילאר צװײ
 פילע־ אוי^ אויך ארבעט קונסט־ראט דער איצט. ביז װאם גיעם
 איז רעפערטואר, קיצייךקונםט נויטיגן דעם באזארגן צו נער,

 זא^ עם אז שפי^ער־אפאראט, דעם אײנשטע^ן אזוי גיצ״כצײטיג
 מאקםימום א ביז באפרידינן צו ״אדטעף״ פאר׳ן ז״ן מעגילעך

 ברענטשעס — ארבעטער־ארגאניזאציעם די םון פארערונגען די
פאר—שלובן ארבעטער םרויעךקאונםיצם, שויצן, א., א. א. פון

 אינטערנאציא־ אין מיטגליד גוטער א איז װער
? ארדן ארבעטער נאלן

גע־ בעסער ? ארגאניזאציע אן אין מיטגליד גוטער א איז וװער
 טיטול דעם קריכן קענען צו אום טאן טייטגליד א ידארף װאם :זאגט

■טיטגליד״? גוטער ״א
 אלץ £לן פריער מוז ארגאניזאציע, אן אין טיטגליד גוטער א

 שליםט טעז װעלבער אן ארגאניזאציע, ודער פון פונקציעס די װיםן
 די װארום אורשפרונג. דעם פרינציפן, די װיםן טוז מעז ,אן זיך

 עקזיםטענץ־ איר איז יװאס און געגריכדןנט, זיך האט ארגאניזאציע
בארעכטיגונג.

 אריעגעקומעז זײבען װאם ׳די זייגזנן מיטגלידער גוטע קײן גיט
 פריער זיך באקענענדי; ניט א״נגערעדט, זײ האט מען אדער צופעליג,

 אז װיסנדיג ניט און, ארגאניזאציע אונזער פון אויפגאבן די מיט
 דער אין רואיג זיך זײ זיצן קאמפם־ארגאניזאציע, א עזנ"ז מיי

״ שיקט טען אז און היים«  דאן זיי שיקן ״םוםפעג׳טאן״־נאטיץ, א ז
ביל. דעם פאר צו פאםט דער דורך

 אינטערגא־ דער װי ארגאגיזאציע אזא אין טיטגליד כוטער א
 און ארגאניזאציאנם־מעגטש אז זײן מוז ארדן ארבעטער ציאנאלער

 עגא־ אן ארגאניזאציאנס־ארבעט. צו דהאגג איגערלעכן אן האבן מוז
 צו כוח האבן דאר^ ער מיטגליד. גוטער קיין זיױ גיט קען איסט

 צו ארגאניזאציע דער פון מיטכלידער חברים, ז״גע װעגן טראכטן
״ן מוז ער געהערט. ער װעלכער  פארטיי־ קענען און טאלעראנט ז

״ן דיגן  דעם אויםהערן געדולדיג קענען אויך אבער מוז מ״נוגג. ז
 אר־ דער פון טײל א אלם באטראכטן זיך טוז ער טײנוגג. געגנערים

 פאר־ די טראגן צו גרײט זײן צייט יעדןןר צו מוז און גאניזאציע
 מוז ער ארגאגיזאציע. דער פון ארבעט דער פאר אנטװארטלעכקייט

 יװערן, גןנפירט דארפן מיטינגזגן אזוי װי רולם, די טיט באקענען זיך
 אויםער איז פארזיצער דער אז אויסדונטן, גיט זיך זאל אים כידי

 ניט באאמטע, די צו רעםפעקט מיט באציען זיך דארף ער ארדענוגג.
״ װייל ״ װ״ל :אר ״טשינאװניקעם״, זיינען ז  דערװײלט זײנען ז

 דער פון פירער די זײן צו מיטגלידער מאיאריטעט א מיט געװארן
 צײט יעדער צו גרײט זײן דאר(* טיטגליד גוטער א ארגאגיזאציע.

 האט ער :אר כבוד, נאר ניט איז דאם באאמטער. א אליין װערן צו
 ניט. האט טיטגליר געװײנטלעכער א װאם פליכטן, אזעלכע זיך אויף

 אין צאלן דאוץז מיטגליד גוטער א אלץ. ניט נאך איז ביל די צאלן צו
 אר־ אומאכגענומענע די םעקרעטאר פינ. דעם פאױמײדן צו אום צ״ט
״ן צו פון בעט קאלעקטאר. א ז

מיט־ גוטער א זאגן, איך װאלט םךחהכל, קורצן א טאכן צו או,ם
 דארף װעלכער חבר, איבערגעגעבענער אן זײן מײגט או:ז בײ גליד
 קאט־ אונזערע אלע אין אונז העלפן און האנט א צול״גן גרײט זיין
אים. פאר טאן עס זאלן אנדערע אז װארטן, ניט און פען

ט, נ. כ .133 בד. םעקר. לי

 און אונטערנעטונגען לאקאלע ז״ערע צו פארװיייצ־רעפערטואר
שמחות.
 אר־ נױ־יארקער די װאם דעם מיט אז זיך, פארשטייט עם

 ארבעטער אן באפעםטיגן און בויען זיך םאר װעט בעטערשאםט
 ארבעטער אן פון פראגע די װערן געלײזט ניט װעט טעאטער,
 ;פראװינץ דער פאר—טעאטערם ארבעטער בעםערע—טעאטער

 צענ־ אינדוםטריעלע גרעםטע די פאר—ליניע ערשטער דער אין
 האיװלאנד דעטראיט, שיקאגא באםטאן, פילאדעלפיע, װי טערם,

װײטער. אזוי און
אקטועל, ניט נאך דערװייל איז פראבלעם דאזיגע די אבער

 צו טראט ערשטער דער אפװארטן. נאך מען ?ען איר מיט און
 דעם באםעםטיגן צו איז ארבעטער־טעאטער פארצװײגטן א

 ניט ליגט דעם פאר אחרױת די אבער יארק. נױ אין ״ארטעף״
 פון רודער ביים שטייען װאם יחרים, עטלעכע די אויוי דו?א

 רעװאלו־ גאנצער דער פון אויפגאבע אן איז נאר ״ארטען?",
באװעגונג. ציאנערער
 נאנצער דער םון ענין אן איז טעאטער ארבעטער אן וױייצ
באװעגונג. ארבעטער
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אידענע זײן םיט םימבע קאטלער יאםל

 גטארבעגו האג\ נזיגזבװ
 ט.1^ושױג\9 טזלענזטר .נא
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 »דױגעסזמיצז ״לטורלארד" ־un טי־איגז
u מייס■ גאגז אי\ nאירג^ט. ־
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 ביר־ 3 אין פאעםע (רראמאטישע
 פאר צונעפאםט םפעציעל דער,

 םיט? און רראמםטוריעם אונזערע
אױםפירן) צוס קינדער, 5שו ײער פ ר ע ל י מ ל.

:פערזאנען דראמאטישע :פאנטאמים־םיגורן
. אי פרייד. געגארטע נישט די ר ע נ י
אוגטערדריקטע. די רעכט צעטראטענע די
טעג״ אפגענארטע די

אײנם: בילד
 דעקאראציעס ק״ן טרעפ. ברייטע אדער פלאטפארמעס, (דריי

 בינע, דער פון דיל אויפ׳ן פאדערגרונט, אין נויטיג. נישט זיינען
 רעכט, צעטראטענע די : ליכקם ;פרײד געגארטע נישט די רעכטס:

 טרעפ, ערשטן אויפ׳ן זיי, אונטער פי)זעם• ליגנדיגע אין ביידע
 אויפין זיי, אוגטער טעג. אפגענארטע זיבן די פלאטפארטע, אדער

. י א טרעפ, צװייטן ר ע נ  העכם־ און דריטן אוייפ׳ן אים> אונטער י
ארבעט. דער בא געבויגן אונטערדריקטע, די טרעפ, טען

 בילד ערשטן צום באנוצן, קען מען טונקל. איז בינע דער אויף
 אלם םימפאניע״ ״פאטעטי? טשייקאװסקי׳ם פון אויםצוגן נאר,

אקאמפאגימענט.)
:פערזאנען

:אײנער
אפגענארטע. די געלעבטע, נישט די טענ, אייערע

:אונטערדריקטע
נישט די אפגענארטע, די טעג, אומערע (ארבעטגדיג)

נעלעבטע.
:אײנער

װענ, דעם מיר םארצאמען זײ
טעג. אײגענע טײנע פון ליבט דאם מיר פארשטעלן זײ

צו העגט זייערע מיט זיך ציען פאנטאמים־פיגורן (אלע

 טילא\ז \זיגו גנוגיארליגו סי־טר
י ,3 .ב$וגז<\ס ד ו נ ^ ד י ז ט ־ \  א

גנ\ טו3א\- ש לז " דס־מ־ א ו ר א ל ד ו \ ) ל  —״
.TOV* גײ\ \3ג<ז\זאל סייהאגו

k\  א\־ײ^ג<\סליב\ זיך צ\דיל \
לז י װי \ ר כ א ט•,3 ג ר(זו י ט\ ־  א\

 סט־$וג\, צג טװ\(\ר גט־\גג\\ גזיאיג
אױגןגגו, זײ\ ג<\\\$לפ\ גו־איגז

אוגטערדרי־טע). די
 פרייד געגארטע נישט אײער

ארױםגעטריבן, נאס אין איר האט
שאנד־פארקויןז. צוש
אט מיין זאל איך װאו אוז  װענדן נישט טי

 צעטראטן שטױב איז זיך װאלגערט
 רעכט... אײער

:אונטערדריקטע
 צעטראטן שטויב אין זיך װאלגערט

 רעכט. אונזער
:אײנער

!קנעכט
 רערהערט ״קנעכט׳/ : אוים רופט אײנער װען מאל, (יעדן

 קעפ די בויגן אונטערדריקטע די ב״טש, א פון קנאל א זיך
ארבעט). דער ב״ גידעריגער נאך

 קרעצינער א הונט א װי גורל, אײער זיך האט עם
 געלײגט שװעל מיין פאר
 אדיבער, שװעל מיין טרעט איך מאל װיפיל און

 פרענט און בעט װאם בליק, א מיך באגעגנט
 יעכט און טעג מיינע דורך נאך מיך פאלגט און
לעבן, פארן חשבון דעם מיר פון טא;ט און

פארשװעכט״ איר װעלכן
:אונטערדריקטע

 פארשװעכט... װערט לעבן אוינזער
ר: ע ײנ  א

!קנעכט
 יאך דעם אראפ זיך פון װארף איך
 לעבו אונטערטעניג אײער פון
 אונטערטעניג, זיינט איר װאם אלץ נעגן און

 איך וױדערשפעניג
— אײר איבער הערשן זאל
 קעניגט און אײך איבער בםדר הערשט עם װי

 שלעבט... און אייך צו אומגערעכט ם׳איז װער
:אונטערדריקטע

קעניגט, און אונז איבער כםדר הערשט עם
שלעכט״ ארן אונז צו אומגערעכט ם׳איז װער

:אײנער
 גורל, אייגן מײן פון אויסבאהאלטן זיך װעל איך

u אייך און מיר צװישן מויערן איך װעל שטוטע א װאנט 
פארהױלענע, אוז פרעמדע שטעגן איבער

 אװעקגײן און קומעז מיר צי װעלן
נעכט... און טעג אײגענע מיינע

״  אלע דרײען מויערן״ איך װעל שטומע א װאנט א :יװערטער די ׳(נ
אײנעם). :פון קעפ די אװעק

:אײנער
ערד, גארער דער אוי^ װאו אוי, געבעט) (ימיט

אויםבאהאלטן, נורל סײן פון איך זאל
טיר געגז איז בלוט, אייגן םײן הארץ, איינן מײן אז
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טראט, אײגן מיין מיר איז אוםגעטרײ און
 זוכן נישט כ׳זאל װעגן װיפיל אידער אז

גלײן, אײגן מיין צו אנטרינונג טײן
 צוריק טראט אומגעטרייער מיין פירט

 — קנעכט די פון גורל צום
!שלעכט

 לײטערן יצעבן אייגן מיין געטאן אומזיסט האב איך
פיין, דורך און טרערן דורך

 אייך פון שױן איך װעל םײ, װי ם״ אז
דערװייטערן נישט סײנכזאא

 פ«רבו:ד אייערן מיט זיין גורל םײן װעט אייבינ און
 די אן אומבאמערקטערהייט איינער נעמט רייד, לעצטע די (בשעת
בא׳ ארבעטגדיג אונטערדריקטע, רי פון באװעגונגען און פאזע זעלבע

״, כויט גלײד  בייטש). פון ק:אל דער זיך הערט עש ז
(פארהאנג)

:צװײ בילד
 זיך פילט עס מאםע. זעקלאך מיט גראטעם חיגטערגרונט, (אין

 צענ־ אין אונטן, טורמע. און פאבריק אימעריקאנער פון אטמאספערע
 םאל־ א שטייט טיר, אײזערנע גרויםע א זיין דארף עם װאו טער,
 פאנ־ די און ר ע ינ י א אונטערדריקטע, די ײאך. דער אויף דאט

 מאסע, מיט זעק די אױ-טער געבויגן באגלײך אלע פיגורן, טאמים
די לינקס, צו רעכטם פון העלפט איין :קײט שקלאפן די שלעפן

 זיך ענדערט װאם ליכט, בלוי רעכטם. צו ליגקם םון העלפט צװייטע
רויט. אוין» םוף צום

 8 מיט אן זיך הויבט בילד צװייטן פון אקאמפאנימענט דער
 בילד פון שלום צום גייט װאם זייגער, פון טיק־טאק מאנאטאנעם

 שעהיען די פון דורבגעמישט רייטער פון גאלאפירן א אין איבער
 שלוס צום און רעגלטעסיג אנהויב איז אויםגעשלאגן ז״גער, פון
פייער־גלעקער•) פון געקלאנג א אין בילד פון

אלע:
קייט, שװערע די מיר שלעפן
לאםט, שװערע די טיר טראגן
 שטיין הא?ן און ליים קנעטן

 בויען. און מויערן און
:שטימען טענער

 שאטנם גרויםע פון קאראהאד אין זיך דרייען
 תפים׳ה. פון װענט הויכע די אין

:שטימען פרי־יעז
כםדר, אזוי צו הערן און
 שעה׳ן די אוים זײגער דער ציילט עס װי
נעכט, און טעג די פון
 רגע׳ם. די טראפנװײז טריםן אומרו זייגערם פרן און

ער ײנ :א
 טענ די םון שעה׳ן די אוים זייגער דער שלאגט

 תפיםה־װענט זזויכע מיט האט יװאם װעלט, טויבער א םאר
פארשטערט״ זון די אלײן זיך פ»ר—אליין זיר פאר

אלע:
 פארשטעלט זון די אלײן זיך פאר

:אײנער
ט דזאט און גליד, יעדן מיט בײן, און פלײש מי
אײנגעשמידט, אײנגעמויערט, זיך
שטאל. אין און אייזן אין

:שטימען פרױען
שטײז יעדן פרן ארוים אצינד װיינט און

:שטימען מענער
טשוגון פון קולות טיט װילד ריטשעט און

:אײנער
 שגעון אײגענעם דורך ניט שוין זעט און
 אומזיםט אוים זייגער דער שלאגט עם װי
לעבן... פונם שעה׳ן די

אלע:
פון שעוזן די אומזיםט אוים זייגער דער שלאגט

לעבן... אונזער
:אײנער

נעכט, די פון שעה׳ן די אוים זייגער דער שצאגט
קנעכט, דעם ארבעטם־מענטש, שלאפנדיגן דעם פאר
פלייצעם, זיינע אויף טאג דעם ארוטגעשלעפט האט װאם

סארגן א םאר לאםט װאגן דעם פערד א שלעפט עם װי

אלע:
הארגן א פאר לאםט װאגן דעם פערר א שלעפט עם װי

:אײנער
דערשלעפט,—נעשלעפט

װעלט, דער םון משא־טרענער דער .האט עס און
געלעגער, נאכטיגן צום געטאן פאל א

נראז.. איז שט״ן א פאלט עם װי
:שטימען פרויען

גלאז, אויף טריפנדינ רעגן, טראפנם װי און
אומרו, זייגערם פון אוטזיםט זײנם לעבן דאס אזוי טריפט

אלע:
 אונזערס לעבן דאם אומזיםט אזוי טריפט

 אומרו״ זײגערם דעם פון
:אײנער

קאפ, מײן אױף רגע׳ם דײנע טריפן צו אויױ הער
!זײגער םקריפנדיגער אלטער דו
:שטימען מענער

ע צײלן צו אויח ׳הער רגע׳ם, ד״נ
 שטײגער ממצנות׳דיגן אלט דײן אויױ

װאצ, דעם צו צוגעשמידטע די—ימיר און
 — ראד דאם דא דרײען זאלן

:שטימען פרויען
ע שלינגען און נאל, טראפנס טריםנדיגע ד״נ

צוזאמען. םארדראם דעם מיט
אלע:

פאררןנעכטע, דא װארטן
 דערשלעפן קריכנדינ אזוי זיך װעםט דו ביז
 גערעכטער דער סומען םט׳ װען רגע, דער צו

 ױשר.. אויםצוטיילן
:אײנער

 שלאגן נעמעז םויםטן די מיט אזוי־א, װעל איך !העי
דיינעם, פנים טעלערדיגן דעם אויױ

 װעלן דײנע װײזערם די ביז
 יאגן״ נעמעז זיך ראד יװילדן א אין

:שטימען מענער
שנעלער!.. שנעלער!.. שנעלער!.. !..אזוי־א אט
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:שטימען פרויען
קרײזן... שוױנדצענדיגע אויגן די פאר

אלע:
—שצאגן—שצאנן—שצאגן שעה׳ן די און

 אנ- בײם בילה גאנצן דורכ׳ן דורך ג״ט װאס טיק־טאק, (דער
 שנעלער, און שגעלער אלץ וױיטער װאם און לאנגזאם זייער הויב
 פון גאלאפירן שנעלן א אין אריכער אומבאמערקטערהײד איצט גייט

 זייגער פון שעת׳ען די קלינגען צ״ט זעלביגער דער אין פערד.
 באװייזן עם װען בילד, פון שלום צום ביז, שנעלער און שגעיער

 א אין אריבער קלינגען דאם גייט פענצטער, די אין פלאמען זיך
פײער־גלעקער.) פון קלאנג

אלע:
צעטראנן, װיצד זיך פערד א װאצט עם װי

דעריאגן!״ עמיצן—װעגן אױםבראקירטע איבער
ר מן ײ :א

!פייער—נריװעם די פערד, די יייצד
אלע:

.רײטער די—מיר .!
:אײנער

צושונפט, װייטער דער צו זיך ימיר טראגן
:שטיםען מענער

װעגן, די אויף צינדן מיר און
 !באם און װאנט שייער, און הויז

מען פרויען :שטי
.פצאם אונזעד צעװײען און װינטן קומען . !

:אלע
קרייען, דאס שוין דעכער איבער זיך טראגט

!...האז רויטן דעם פון
(פאח־ואנג)

דרײ בילד
 צענטער, אין שדיפה, פון באלויכטן אוגטערגרוגט, אפענער (אן

ר אונטערדריקטע, די ;באפרייטע ע נ י י  פאנטאמים־גע־ די און א
 דעם פון ב׳אלויכטענע משא, און קייטן די פון באפרײט אלע שטאלטן,

 מוזיק דער אונטער אויםצוגל״כן אן זיך הויבן שריפח־ליכט, רויטן
״אינטערנאציאנאל״.) פון

אלע:
 שטרוי פצאקערט עם װי !אזוי אט
קעצט, און װינט םון נאכט א אין

װענט... און דאך תםיםה, די ברענט
:פרויען

 םארשטעצט, פארצאטט, האט װאם אלץ
 ברענט און איצט פלאקערט

 װעלט... דער פון פײער רעם אין
ל׳ ' :אײנער

!פײער פון הענט די אװעק נעמט
:מענער

!צעשן נישט !ראטעװען נישט זאל קײנער
:פרויען

!שװעצן און דאך—פצאמען די מיט
!ברענען עם זאצ צוזאמען פונדאמענט מיט׳ן

מענעו־:
!פײער גענן שטעצן צו זיך װאגן װעט װאם יענעם צו װיי

:אײנער
 טייער און אלץ זײ געװען איז הייציג

— תפיםה־װענט, הויבע די אין
אלע:

— פייער דאם איצט הייציג איז אונז
פארברענט!... װאם פייער, דאם נאר

:אײנער
 אונז איבער הערשאפט אייער

— יאך, שװערן דעם און
— פארק:עכט און אונטערטעניגט אונז האט װאם
פארהײציגט. איר האט

אלע:
!פארשװעבט איר ה^ט צעבן הייציגן אונזער און

:אײנער
שמות־בצעטצעך, אצט־פארשטויבטע

 םארהײציגט איר האט
 בעטצעך די םדוס אצטן פון און

 צעשטעלט איצט ביז נאך זײנען
 — תפיםה־װענט, אײנגע די אין

:פרויען
!ברענט איצטער

:מענער
!ברענט איצטער

אלע:
!ברענט איצטער

:אײנער
 פײער דאס איז הייציג און

 פארלענרט װאם פארטיציגט, װאם
!שטאם אײער

אלע:
!הייליג !הײציג !הײציג

םײער אונזער פון פלאם דער איז
:אײנער

גענאסן הייציגן װי װײן װי איר האט פײן, אונזער
:מענער

 ריחות די מיט זיך געקװיקט איר האט פרום און
צייב, ברענענדיגן אונזער פון

טריפה, די און טמא רי מזבהות, אייערע אויף
:פרויען

 שריפה .פון ציד דאם מיר זינגען איצט
 געזאנג דאם זיך פרײט עם און
:םצאמען די בײ זיך בעט עס און

אלע:
 !זיך שפרייט
 !זיך שפרייט
 !זיך שפרייט

:אײנער
— באפרײער אייגציגער אונזער

:אלע
 !םײער

:אײנער
פייער! ייך, געזאנג מיט פארהײציג איך
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קריטיק שעדלעכע
 רטרגרײכגןג, ״א !\ריגויס ױי\ .אגיף װײוד־(\\ ןזבד נװגופג\ר ןא\

אפיריו.) \a־mi \13 ״פגו?", אי\ גוטיגתיץ״, סייבו י!\(\װ(\ס■9אמנו

פרידמאן בצלאל פוז

קריטיק? זיין פון פאראגראף ערשטן איגים מ״זל חבר זאגט װאס
 נאר אנעקדאטן, און לידער מעשױת, םתם ניט—אינחאלטי דער

און אויפגעבויטער גוט א און געפלאגטער פײן א

 װאם מעשױת; סקארבאוױן און שמות פון ניט ׳מאטעויאל, ״א
פארכאפונג״. א פרײה א זײן קען

— קריטיק א דאך און

טעותין׳/ «יט אנגעפיקעװעט דערגרײכונג, ״א
 די :בערגעלעד צוױי אין ארבעם קל״בן פלעגט מײנע מאמע די

 װערן, פארטיג פלעגט זי װען ניט־װערעמדיגע. און װערעמדיגע
:טאן זיפץ א זי פלעגט

 אין ארוים זיי •װארף און כעם באטש ארבעטם, םארא גאר ״זע
גאס״.

װע־ ניט ארבעס מיט בארג א געלעגן איז אוייגן אירע פאר און
װערעםדיגע. הויפן א און רעמדיגע

״קארגער״ א צוגאגג א מייזל. חבר צוגאנג, א״ער איז דאם
קאנםטרוקטייײער. קײן ניט—צוגאנג א

פאראגראף א אין דערגרייכונגען די אפגע׳פטר׳ט האט ימייזל יחבר

אלע:
!װעלט דער םון באנײער דו

:פרויען
— םליגלען אױםגעשפרײטע די אויף

אלע:
!פלאמען אונז נעמט

:מענער
צאמען, איבער אונז אדויף הויבט
דעכער, און װענט איבער
העכער! אונז ארויף הויבט

אלע:
!העכער
!העכער
!העכער

:פרויען
!זזוין־ העכסטער רער אויף פלאטערנדיגע םאנעז װי
:אײנער

!פליגל די םיט טאן פאטש א האן פײערריגער א װי
:פרויען

:צעקרײען בשורה׳דיג זיך און
»לע:

!אן זאגן מיר
!אן זאגן מיר
!אן זאגן מיר

ה אײז אין שטייען (אלע נ  קעפ געהויבענע מיט אויםגעגלײנטע, בו
 שריפה.) פון ש״ן רויטן סוז באלויכטענע פויםטן, געהויבענע און

(םארהאנג)
םוןש

 ״אנגעפיקעװעטע װעגן צעשריבן זיך קאלומם 4 כאנצע אויף און
טעות׳ן״.

װיכטע), קריטיק זײן מאכן צו (כידי אן, גיט מ״זל זזבר  אז גע
ך דאס  נו, יאר. 8—7 פון עלטער אין קעדער פאר געשריבן איז נו
 אין קינדער פון עלטער דער איבערגעטריבן. אביםעלע איז דאם

 קינ־ װען עלטער, אן יאר. 10—9 דורכשגיטלעך איז קלאס צװ״טן
 און ״פיאנערן"־>)רגאניזאציע דער אין אריינגעגומען שוין יווערן דער

זיי־ ״מאקםימום״ און פארמם״ ״מןןלוכ״טע : יװי װערטער, אזעלכע
 האבן אויך מעג לערער דעד ״אפקומעניש״. שרעקלעכע אזא ניט :ןןן

 און נןינדער. די מיט בוך דאם נוצט ער װען קלאם, אין «רבעט ביסל א
ה ׳װיצלעז זײן מיט אומבאהאלפן ז״ער ידא איז טייזל חבר י  אז ז

 צום זאגן בוך פונ׳ט צוזאםענשטעלער די װען געיװען, וואלט ״בעסער״
 פאר מוחל זײ טא פארק, קעמפבלם מיט װערן באקאגט ״װילםט : קינד

קוק..." א גיב און אריבער

 האבן מיר װאנעז פון ?װאלן, די גוט זייער װײם •מ״זל חבר
 פון נעביט אויפין פאהמעגן אוגזער גוט ז״ער װייסט ער ; געשעפט

 בא־ אביע?טױוע—דאסי און שולן. אונזערע פאר ?ינדער־ליטעראטור
ה — דינמנגען  אלין פון פריער מיליע אונזער פון ערpר^טיp א מ

 אײנמאל כאטש אונז מייזל חבר יװאלט אפשר אכט. אין נעמען
 ניט און דורכגעלאזן האבן צוזאמענשטעלער די ■װאו אנגעװיזן,

 פעדאגאגיש און ?ינםטלעריש איז װאס ליטעראטור, ארײנגענרמןנן
?יגדער. יאריגע 10—9 אוגזערע פאר צוגעפאםט

״ן געטאן. ניט מײזל חגר האט דאם ״ן פאר באזע ? ?ריטי? ז
 גע׳ גיט אבט אין ער האט כתות אונזערע אויפגעבויט. ניט ער האט

 דו?א (און מעשה׳לע שײן א מײזליען, גיט געפעלט דערפאר נוםען.
 דער צוליב מוז ?ינד א יװאו ליטעראטור) א״רא&״אישער דער פון

״ן מאמען ?ראנ?ער  אפ־ זיך מוז ?יגד דאם שאפ. אין ארבעטן ג
ìy״ דער אין גייז און גאס און שול פון זאכן ^ p j m• יא, פאברי?״) 
 פרי דער ״אין און פאברי?!) שרע?לעכער דער אין ם״זל, חבר

 אױ דאם פארמאטערט־״ט״ פון זײ:ם ?ערפערל ;■אנצע דאס זיך ברעבט
 אונ־ ב״ ארויםרופן ?ען עם און שפראך, הילצערנע מייזליען חבר בײ

רחמנות... בלויז ?ינדער זערע

 בוך דאם האלטן לערער צעגדליגער די װאם חידוש, א נאר ס׳איז
!שולן אוגזערע אין בעםטע דאם סאר

 א מייזל׳ען בײ איז בא?רויגטע״ צװייגן אויף ״פײגל און
 היל־ ?ײן ניט איז—םאנארביע״ ״װאלדישע—מאנארביע״ ״װאלדישע

1 אידיש צערנער

 ״אנגעפי?עװעט איז ״פוש?עם״ אנשטאט ״?עםטעלעך״ נוצן און
ת׳ן׳/ מיט טעו

 דרו■?־ און שפראכלעכע אויף אנװײזן דארט און דא ענטp איר
 עטלע־ ארויםכאפן זײטן, 200 נאענט פון בוך א נעמען :אר טעות׳ן,

 מיט ״אנכעפי?עװעט pריטיp א בויען דעם אויף און ציטאטן כע
ת׳ן׳/ ?ריטי־. פראלעטארישע פאראנטװארטלעכע p'p ניט איז טעו

 צוזא־ אויפגאבע, די געשטאנען איז צוזאמענשטעלער די ׳פאר
 בא־ אונזערע ■מיט הםכם אין לןרגיאר צװייטן פארין בוך א מעגשטעלן

 בא־ זיך מיר האבן דאס און שול־צוזאמענפאר. לעצטן אויפין שלוםן
ד אין דא איז יװאם בעםטע, דאס טאן. צו מיט ע ז נ  ליטעראטור, או

 אר־ אנגעשטרענגטע זײער א געװען ס׳איז ארײנגענומען. מיר ד,אבן
 דאם און שעפן. צו װאנעז םון ?זויאלן, ■רייכע j״p נאך נישטא בעט.

אריין. בוך אין איז צוגעפאסטע און בעסטע
ער־ ארבעטער־?ינדער, לעגיז, םאװעטן־פארבאנד, םעריעם: די

 צע־ און גע?ליבן פארזיבטיג זײנ־ען—נעגערן מילכאמע, מאי, שטעד
א אינהאלט ״דער אל״ן זאגט ומײזל װי גזגװארן. נויפגעשטעלט

אויפגעבויטער״. גוט און געפלאנטער פײן
 לערער־ געארבעט צוזאמענשטעלער די חוץ האבן בוך איבער׳ן

pאמים'עD. געװארן. באארב־עט און ודים?וטירט איז מאטעריאל ךער 
 ׳דערפאלג־ דאם אפרופן פוז גרונט אויפ׳ן טא?ע איז ביד דאם און

?לאם. אין רייכםטע
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ענפפער או אויף ענטפער אן
ל א. ןפו ע ײז מ

 בוך: פוג׳ם צוזאמענשטעלער די פון (אײגער פרידמאן ב. חבר
קריטיק: מיין אנטקעגן אויס זעצט ״קינדער״)

 און קינדער, 5־יארי«10—9 פאר באשטימט גאר ׳איז בוך ידאם )1
 פאר אז דענ־ט, ער געשריבן). האב איך (װי יארעע 8—7 פאר ניט

 דער װען צוגעפאסט, גוט גאר שוין בוך דאס איז ־יאריגע10—9 די
 זיך דריקט אלייז פרידמאז חבר װי אדער, ביםל, א צו קנעלט לערער

קלאם״. איז ארבעט ביםל א האבן אויך מעג לערער ״דער : אוים
 אבער בעםטע, םאמע די פון ניט טאקע זיינעז מאטעריאלן די )2

 ארעמקייט דער מיט גערעכנט ניט זיך כ׳האב אז מיך, באשולדיגט יער
 שעפן. נעדארפט מאטעריאלן די מ׳האט וואגען פון קװאלן, די פון

״ יװאו אנגעװיזן, ניט איך האכ אויך  מאטע־ קריגן געקענט האבן ז
געפרואװט. גיט זיך איז ריאלן

 טעותן, גראמאטיקאלישע) (און שפראכלעכע אגגעװיזעגע די )3
 א ״נעימען אז טענד״ א האט ער אבער טעותין, אםת׳ע טאקע זיינען

 קײן :יט איז ציטאטן״, עטלעכע ארויםכאפן און זייטן 200 פון בוך
״ן און צוגאנג גערעכטער קריטיק. געזונטע ק
אומגערעכט: איז פרידטאן חבר אז דוכט, מיך

 איז (אזוי לער־יאר. צװייטן פאר׳ן באשטימט איז בוך דאם )1
 רןומען שול אין שער־בלאט). אויפין וױים אויף שװארץ אנגעשריבן

 קומען װעלכע אויםנאמען, (אחוץ קינדער יאריגע זעקם־זיבן ארײן
 אויםנאמען די פאר ניט אבער ;יאר צװעלף״דרײצן צו אויך אר״ן

 איינ־ מייז יאר, צו יאר א צוגעריעכנט צוגעפאםט). בוך דאם דאך איז
 גע־ איך האב דאס און איכערצײגט, בין איך שטימט... חשבון פאכער

 דאם איז קינדער ־יאריגע12—10 פאר אפילו אז דערװ״זן, פרואװט
 ארגומענ־ פריהמאן חבר שװער. און האמעטנע צוגעפאםט, ניט בוך

 אדרבה ״פיאנערן״. קינדער די שוין זייגען עלטער דעם אין אז טירט,
 פיאגערן־ ענגלישן דערשינענעם נאר־װאם דעם אין אריינקוקן ער זאל

 דעם אגטקעגן קינדער. פאר מ׳שרייבט װי זען, טאקע און זשורגאל
 גע־ הויפטזעכלעך איז צעקייען און אר״נקנעלן שטעגדיגן לערער׳ם

קריטיק. טיין געװענדעט װען
 מאטע־ זעלבעע די אז געװ־ען, איז אויםזעצרנג ערשטע מײן )2
 גע־ איז גערײניגט געקגאטן, װערן געדארפט האבז בוך פון ריאלן

 פון רויעחהייט צוגעטראגן ניט און קינדער פאר צוגעפאסט שליפן,
 אויםזע־ צװייטע בזיין צייטונג״ טעגלעכער א פון צייט לעצטער דער

 פראלע־ קײן בוך איג׳ם גיטא איז אוזסנאםען קלײנע מיט אז—צונג
 א״ראפײאישער דער מיט בײשפיל פרידטאנים חבר פרײד. טאװשע

 דערצ״לונ־ נעבעכדיגע ארימאנםקע, שװאבער. גאנץ א איז דערצ״לונג
 קאברין און ליבין גע:וג, פאראן אמעריקע אין אונז ביי זײנען גען,

״ן געדארפט ניט מ׳האט און ״דעלױוערט״ םחורה ךי שוין האבן  אזש ג
 דעם פאר װעט בײשפיל א—אויסז-עצונג דריטע מײן אײראפע. ק״ן

״ן גענוג  צוגע־ האבן פלאטנער, און פרידמאן ב. פאעטן, צװײ : ז
 כא־ כאריק, פעפער, קװיטקא, בוך. דעם פאר פראצ. 50 װי מער שטעלט

 אלטע, די שוין רעבענזננדיג ניט שייפרים, גאדיר, מוישע װער־פאװער,
 האבן אנדערע, סך א און באװשאװער ראזענפעלד, װינטשעװםקי, װי

גארנישט... טאקע װיער עפעם,—װער געגעבן
 דרוק־ צוגעשריבן אים האב איך אז זאגט, פרידמאן חבר )3

? ?יװעלכע :באװייזן עם ער זאל אדרבה, טעות׳ן. ״ן װאו  פא־ א
 צופעליג ארויםגעבאפט טעות׳ן, מיט אנגעפיקעװעט זיינער, ראגראף

 האט רעכט זעלביגער דער מיט גענוג. ניט אים פאר איז בוך, פון
 זייטלעך 2 װי מער זייטן״ 200 ״פון בוך א פאר מאנען געקענט ער

קריטיק.
ר ב אן ח מ ד רי ט פ ק ר ע מ א ם צו ב ע :ד

 דער אז מאטעריאל, םטאטיסטישן צוצושטעלן גרייט כיבין )1
 עם יאר. 10—9 איז לערן־יאר צװ״טן אין קינדער די פון עלטער

 מ״זל חבר און אויםנאם. אן איז דאס אבער אינגערע, זיך מאכן
ם פונ׳ם מאכט א םנ י כלל. א או

 װאס שרײמגר, די פוין קרױודע די אן זיך נעמט מייזל חבר )2
ען צװיי נאר בוך. דעם אין פארטראטן ניט אינגאנצן אדער װײניג ז״נ

מאי ערשטער
רן םון ה ץ א ר קו

^ו\ (\\1ןײ פיל  י
 (\11אל(3ג(\ ^וירגגר װי־נו
su ליבגגיג\ פאר  \\3  iKiiK, י. 

m ^ר1 \m \H װ װ  אוט
 (\1זטל\אל(\1 איאגונוו װ\1זײ .

v א\\ u \ױ  ךײ אךi" 1 ש\ז
י \9 ןיג(\ר .באלדיג<\ ו \ זאי1 \

ג w>va\a גוסי י  אוטסיגז ו
a\ טגואל אג\ מוגנז^גל \

ב א\ \גי?ל(\\ א\\ ט)י ג(\ או\ \ ו<\3י  .• גג\\1טיטיא גליאיגנו א\
 יגגי,1ײ9גט פיל אוגי

 צטטיאגז\, פיל יײי4
װי w פיל א im iH s, 
\ גג\\זא\־גע\ יל9 אגגי

 טגגואסי־אגךשמאגו־וגיבטו
 ל\,1(1«3 רי (\\11פארנ\

vm\ 9 אלע עגז<\\1פא\־ 5u\ שסיאגו. \
i v i \)אגו(\\־,1פ \ u פ\ n inט\ג\ס־ל\ אג\ ־ 

ם\ ר באפ\י ח\  גװ^לץ. א\ג
ו1 v \ינזנוש(\גו1מ dd א im רג\\־ אג טזגו^ל W 

^i 13 \זיגוי\ iin\ \ר(\רגרײב \ 
 טיסיאל וא^נוגוצר

(\ו\111 \13 \\־\m אי\ י
w i n \ ט גיך סליןגגו א\  \ז\יב\. ־יאר!\יט\(\1י1 אי\ ארי

vim ער111א גו1לא עגי  •omm הטירץ, 1צ 
ײב\ \5"1  א

v !!אופגי i n א י ו א  ו
צר איבנור Y לגי1311 ו üM V np v i i •.

n״ u li  v u 11 .י v u\י״ <\ו

 דעם פון פראצענט 50 אוזורפירט האבן איך און פלאטנער—שר״בער
צוגע־ מאטעריאלן, אגצואװייזן דערבײ פארפעלט מ״זל חבר בוך.

 ארײ:־ ניט כױון א מיט זײנען װעלבע שפראך, און גייסט אין פאםט
געװארן. גענומען

באמערקונג א
 טא־ ד. און פרידמאן ב. פון ״קינדער״ װעגן קריטיק זײן אין

מייזעל: א. שרײבט ״פונק׳/ נומעד לעצטן אינ׳ם ראנט,
:ארײן פלוצלונג זאגט און קינדער די מיט פלאטנער זיך ״שפילט

טויט, שוין איז ״ער
״ן לעבט עם נאר אידייע, ז

״ן אויף  אויפגעבויט קייװער ז
מאװזאל"״. א שטייט

 שרײבט יװאס (צוליב ״מאקםימומם״ די און ״איד״עס״ די זײנען
 פאר באגריפן גלענצנדיגע אזעלכע ניט מאקסימוטם?..) די צו מיר ער

 אריינ־ איז מאװזאליי״... א שט״ט קבר ״אויפן אז אבער ;קיגדעיר
 ניט הערן אויערן א״גענע די װאם דערפאר, בלויז געװארן געזאגט

זאגט..." מויל דאם װאם
 גענזגפיםלעך און פינטעלעך אלע מיר ארום אוים גוצט מ״זל א.

 קען מעו אז זיך, ־טדא ם’א ילוױ פארװאם? רײד. קלוגע אלע און...
—זאגן ניט

 אויפגעבויט קבר ״אויפ׳ן
״ מאװזאליי. א שטײט

 און 81דאי מען װאו נאכקוקן זיין, מטריח פריער זיך מען דארף
געלונגען. ניט זיך טשעפען ניט

ק ײזי ר. א ע טנ א ל פ
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 געלעגנהײט דער צו גע׳טריבז
 קאנװענשאז ערשטער דער םוז
 אינטרענאצי«נ«?ז דעם םוז

ארדז »רבעטער
5י)אמן פון לידער

בונטארן אונז ארום זיך־ קלײבט
בירנבױם מארטין םון

v פלאגז רװר s ,ליכסי ךאנז יתג A’S ױי—
Bb״atsbaab aaas bats va bb י. 
3 ATVjaa as btsa bsaa ta>tײ  ו

vva־\ atsbah A” B tsb büva va xj\ìD 
 לאגר, taaaaas אױ רײך aas גוױנו

bst BTAAmTSB'B יל,9ץ־טי1ג^לר־גלא מויפו א\יג—
tasasb baab aaah t, בל^ו\ b

aa bçaa״aajaa bah bbsa ttat ba י ציל.

(רעםריין)

t b  abbâ b א ajb-'a w s ’Ba 
b״,B’ as B' \ ab v s s  b 

AB’aa ajbtsvü ajtüaaas גאל\
B^B B'A’H ABAAniTAJVH VA.

.TA)AAU) VS AA1AA TA)T ,BTSvA VS AA)AA TA)T 
A BA״BTAVAB 3 יגיגץלAA ATAV אי\

AA aasאta>b s  tça va bbab at A— 
b tait , ATrBB’U) btajbsa^ b״ba.י—

S TSA״B אי; mSAAAllA ASBAAJB AAS B”ÏA A
a«) bba3״ absb btט ״ \ a baa ל ab

—A P  B’AS VA BTA)\!A)AA \AAB 
A VT TA)"A \A)BABAü BÜVA TSB

(רעםרײן)

AAH BAHÎA AOAU TÇA BBA’AA'B ,\)\!לא 
; AS BA)TBHÜ) TAJB̂ B B’B B\!A)T 

A)A” A AAHT3 'T\ גלאטי——BBAJBAU 
B BÜVA T S BAS! TAAB\  AT. ״

.• B” S TH VS ’A BB”AA ABBSBAU 
A)AAÜ) VASל AB'AB TAIT BT HAA B3ABAA \AB 

,B” A \AH BBAB BSAA A SB ATAV B’B 
)BBBATÜ אלץ TA)B’B \אײ .B’AAB TA)T

(רעפרײן)

A AAAS VAST BS’S־־’)A)AA AלB \אי AASBÜS 
S , TלSB A)Bל—ASTB AAS B'TBB B’B B 

3 TA)T Tl^B A'AAü BA’OüAB’AS A’S'B\לא 
TAJTAV AAB VA \AS בײ ATSA TA)T 

,B’TB A)BBA)B TB AA) ” A A’S 
,•ATTHBH'BBSAAA)T ,’TB \A)AA’A 

A BSAA TA)T AAH״—B’B TAJAAAS \’S B 
AATTS AB’AT \ ’S Vs’ TA)BBA)\) S

רוןש! אונזער
פלאטנער אײזיק םון

TAJTAAASB \AS B’TAJS ,AAAB̂ \)\ÜTSB AAATAT \A3, 
3^ B”Bל AB\ 3־^(ל3אל, B’, )לTTS\!S A)BSA\ \ 

—TAJTAASAa’ TAJA’BVB AAS TÜB’AT TAIAAAS VAS BA” Ü( 
\.TTiJ TA)BA)1TS TÂ HAÇ’SHATAJBA’S TA)T

,TWB B’B AAS B” ÎA ,AA ,A’H VT TA)AAAS B”TB , AA 
TA)BA)BTS AAS A B’TIAA A B’TAB־A TA)T’TB 

,TA)B’S VA ABAT TB ABHTBÜ) TA)BTA)TAA\\ VAS 
B AAS TA)” 3 AJAAJV’S Di#Tל.TAH’lA ,T \ ’S BA

A ATHTTB‘TA)AAp\a A’H B’TBAA ,B’TBAA 
; \A)” T A)BVA” SV)A ,A)BBA)B AAB ’ABB’AS BAS 
,ATS\!’VSVVAS\! VAS ABB̂ AB VH VBÜSB’AH BAS 

A)AA BU? ,T TAIB’S A’BלB’AT A־■AA)” AA AA)Ai$B

,AA’T BA)AA)TBAU BAJT ABA)TBA)S T B ̂
.A)BSAA)A AAS BSB ABAEVA)))) AAB 

3 AB’AVAB’AS ABB’AB AJAÂ SBÜ) B'B־^,BA 
.AJBAJB AAS TA) B SB BA)T ,ABAJAAAJB AAB A$B ,T

..איצטער. מיר בויען איז
װײםםאן נחום פון

B’AS AA)AA)TB BSAA TA)’AB ’T AA)A” A T B ל ג ^ 
B ST VAH A’^ H  ABAJAB AAS 3”ל ,•,ATBAÛ A'B’ B 

BBH A)AA)A” H VAS AAÌJTB T B)לTA)A” Büi ’T AA 
B AAS)ל...,AAS AA’BÜ) TS^ \A’BVÛ ATA)BA

A T B״BVS AAS TA)A, ’B)Ü , T B S  A '^H  AA)A 
.'B’ASTA TAJBTHBAÜ T’B ATA) AA AST— AA) B BT ST AAS 

ABA)TBA)S AA) B BT HT AAS־! \ATA)TB T B  AA)AA)B A’ S 
AB’AAJA AAS BA^B TSA AA)’AB VAS AA)AA)B T B

—TA)BS\ÜSB AAB AA)TB B 'B  ,TAiBS’ S  T B  AAJ’AB A’ S 
S  , T AAWHA T B״;B'AAAJS ABBA1TB A)AA)A 

BBBS B))T AS BAJA)))) SB— AA)'AB AA)B BA) TA)AA A’ S 
AB’ATS AA’BAÜ B’AS BA’S , T AAS'A'O AS

AA T B,ל—TAJTATB B’B TA1TATB— ATAJVTBTHB A 
A B, ’TAA!A— AB” TA T’A AA>BSAAS״;Ï " S  A’ S  A 

—ABAT AAAS B A) AA BBSB AA)AA ,ABBSAAS ABBA) B AAS 
.'...B” AA B’A A’ S  A^B TA)T

ABAT AAAS AA)B B A) AA AAS ABTHT AAAS AA) B BA)AA AAS 
T AAJAASBTSB AA)B BA)AA AAS, 3ליח —B’AA S  A’ S 

A)AA A’ SלTAA)A— A^AJÏA T B  A״S  , AA A)B״—TA)A 
3 V S  AATSB BAH ATA’SAISלB S,ג.'...B’AT A

.1931 מאי, יארק, נױ (רעםרײן)
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קינדער אונזערע אנגריןש אין
פרינץ א. םון

י סליןגטן טנז  גט\1די ו
v יא\־\ טגי\ u \גטשװידגו. לײבטר אגיף י$ר 
v\ אג\ ריתט\ רי .ס־טב\ װיד x v\ 
ליר. ר$גז פרײהײגו פג\

(רעפרייז)

 לארב\ פ\\ גוריפ\ טנו
 לטב\. פ\\ א\\ לײם פ\\ נוראפןפ רי
v ג\טג רי s \פאוב\ װיך ר\יגו 

ו וױבו\ פ\\ פאגט\ אן\ י U װ \m•

ױ1 ?טלגוום אי\ \זפינז\ת, אי\  שװאכגו\, ז
 ברגיגו. פ\\ א\\ ליכגו פ\\ בארױפגוט, פרײהײגו פ\\
פ\ גזיך  טזלאכסץ בלגגויגט אי\ לטבוגז רי װאו

u רטנו גו\יגו\ אג m w,ןץיגו. רי גװיגט צ\ ־

(רעפרײן)

 בא^װט\ גױיגואג אײגט^זגן דטים־ האב\ גזיר
 באגור^סץ, גגנ\ג\ לימזיגט אײגטמו א\ץ
ױ1 גײ(\\, מויר פרײהײמ צו װאוג\, צ\ם  זגו\1 !\\ ז

טטאפ^טץ. פ\\ א\\ 5ה<\ פ\\ שאופ\ אױ\<

 פאר^ובטץ, פלגגויגט רןרך גריבטר, דגוג טסוגרטװנז, ד\\־ך
 סגיל\, די <זגגישגוטי<\\ נרם־ , voti פלא ךי בליא\ טגז

n «גז ט\ליאכ\ אןי\> \ m\\ י  טלאכסץ, ו
V וגיביגט אי.בטר אגי\> הטלגג וא\־ג\1 וטר ruÿ î.

(רעפר״ן)

\ א\יף ץגטר פאלוג אג\ \r o\— 
v רי m n u גטגאוגט\\ גגײמוסד אג\ ס\ט\\ װיג־ 

 .ב\־טג\ ליכגויגט צ\ ט\לאכגו\ ר\\־ך
m פיגו הטלנו, גזיגג פאואױפ v\ '.גטואגיגטן

ר טגגוא אױף אתריף אי\  גײנו\, װי
 האץגו.' טזגואלטוט אײ\ טיגואר^ט, אײ\ ױיעט\ \וויר
 רײ<\\ ליבגויגט רי װא!*גז\ א\\ איא^סץ טנז
פא^אט־.' רױגו\ ח\מ פלאןןטד רטנו גוואג\ אג\

ןאסייץ־פגך,) לטג־טדם פדאלטנגאויגג\\ א פ\\ ןבלטגולטך

שיפריס משה פון
לעקציע די אילוםטרירט מארטין

 װאכן עטלעכע ערשט געגנט. אין נײע א נאך איז שול די
 נאך געהערט ניט קינדער. די פאר אלץ נאך איז פרעטד אלט.

 —!לענין נעמען. אזעלכע נאך געהערט ניט רײד. אזעלכע
 םאר־ 1P1P ? עם איז װאם—!םאװעטן-פארבאנד ? עם איז װער

 םאר־ רײד. לערער׳ם דעם שלינגען אײגעצעך. װאונדערטע
אלץ. ניט שטייען

 הונ־ די װענן ארבעטלאזיג?ייט, װעגן רעדט לערער דער
 ניט איז מאכן. צו ?לאר אלץ אן זיך שטרעבט גער־מארשן.

פארשטייען. ?ינדער די צי זיכער,
 אר־ דעם און באלעבאם דעם ?ינדער די פ.אר מאלט ער
בעטער.
 פארדיגט װאכן, עטלעכע אפ ארבעט ארבעטער, דער —

 הונגערן. ער דארף םעזאז, דער געענדיגט לעבן. אויפ׳ן ?וים
 װאם םעזא[ דעם פון און געטאז, גארניט האט באלעבאם, דער

 1א הײם, װארימע רייכע, א האט געארבעט, האבן ארבעטער די
װ. א. א. דינער, אויטאמאביל,

האנט. א אויףז הויבט מארטין נײךיאריגער דער
לערער. דער פרענט—? מארטיז זאגן, װילםטו װאם —

:אנגע׳ברונז׳טער אן מארטין, דערציילט
 בר־ א געמאכט װאך לעצטע האט באם, פאטערים מיין —

 טאטן דעם און דאלאר הונדערט פינף גע?אםט אים האט מצוה,
 ארום איצט גײט טאטע דער געלט. j״p געבן ניט ער וױל

לײדיג.
 םרעגט —װאך? א גע?ראגן טאטע דער האט װיפיל —

לערער. דער
 װ״טער רעדט — פינױ־אוךפופצינ גע?ראגן האט ער —
 איצט פערד. א װי ארבעט פאטער מײז — ברוגז׳ער א מארטין

 א לײען ניט אפילו װיל ער דאלאר. דרייםיג געבן נאר ער װיל
 באם דער און דזשאב א איצט זוכט טאטע דער דאלאר. פאר

דאלאר. הונדערט פינףי פאר בר-מצוה א מאכט
 ?ען ?עפל זייז מאל. עטלעכע איבער עם חזר׳ט מארטין

פארשטײן. ניט עם
אילוסטרא־ גוטע א געװעז זיינען רײד ברוגז׳ע מארטינ׳ם

פארשטאנען. האבן ?ינדער די לע?ציע. לערער׳ס צום ציע (רעפריין)
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ן ע נ נ ו דער-שאפ נ י ק
געיעג דער

 אײד׳ זע אלך אט,
 i פאול און פריטץ, בלל, םעם,

 שטליט, איר װי
גרליט׳

 נאכאמאל, און נאך לאגן צו זיך
 װעג. גליטשלקן אלטן, אוים׳ן

 אויגז, אולםגעשטארצטע מיט װי
 הענט׳ אויסגעשטרעקטע מיט און
 ווענדט זיך איר
 בורא, דעם צו

 געלט׳ פאר
 װעלט׳ דער נאן־
געלט. געלט, געלט, די נאך

 זעלבעדיגן, אויפיז כאטש
 איטפעדיגן

װעג.
 ‘פאו־ און םריטץ ביל, םעם, איר, האט

אמאל שוין
 נעזעי; אילערע צעבלוטיגט יך ז

 בייגער אייערע צעבראכן זיך
 גליטשיגע די אויף

 שפלצלגע און
1 שט״נער

 פארשטאנע!, גיט און
דאנעז׳ םון אז

 — אזוי, אט זיך לאגט מעז װען
 רן״נמאל, אויך מען קען
קײנםאל, מער

 I געבוי גאנצן טיט׳ן ארויס
 געלט, נאכ׳ן

 װעלט, דער גאך
געלט• געלט, געלט, די גאך

 אייך״ זאג איך און
 :אײך זע אלך אז
 לויפענדיג, װי

 פארקויפענדיג,
 קולפענדיג, און
 ה״לענדיג, זלו
 מ״לעגשטיר״ נאך
מײלענשטיק, נאך

 געלטנשטיק, נאך
 װעלטנשטלק, נאך

 לאגנדיג,
 פארמאגנדיג,

 ארויף, בארג
ארויף, בארג
 רויף... רויף, ארויף, בארג

 צום קומט איר ביז
שפיץ, העכםטן

 אפ, האלטן ניט זיך איר קענט
 ;גליטשט איר נאר

 אראפ, בארג
 אראפ, פאלט
 אראפ, גלייך

 קאפ, פריער
 אראפ, גלייך
 ראפ, ראפ, אראפ, גלײך
אראפ• גלייך

 טאל. אין אפ זיך שלאגט איר און
 אמאל, מיט אלע

 טאל, אינים
אטאל. מיט

 שפליטערלאך, טויזענטער אויף
 שפלינטערלאך. שפלינטער, שפלינטער,

 אויבן פון ארבעטער דער און
 לאבט... און טאל אין אראפ קוקט

 ! ניטא מער — לאכט ער און
— עכא או

 ניטא... מער
 כא... כא, כא,

 ניטא... מער
״ן טא  געלט... ק

 װעלט... אונזער
 װעלט... שיינע

 װעלט... אונזער
 כא... כא, כא,

 גיטא... מער
 ניטא... טער
טא... טא, ניטא/ מער

דעגלין, אםתר
ארדן. ארב. אינט. בילם מיטל־שול פילאדעלפיער
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 אפ־ איז עקזעקוטמוע נאציאנאלער דער פון ימיטינג רעגולערער
.1931 אפריל, טן15 דעם מיטװאך, געװארן געהאלטן

לעװין, לאטקיעד, הימעלפארב, גראםמאן, בראדםקי, :אגװעזנד
שסין, פיגקלשטיין״ פאלאק, סולטאן, פיגל, מאנדעל, מעגשער,  קאר־ פי
שילער. און שטיינפעלד ראזענטאל, נאװםקי

רעדי• און קניאזיק קאטלער, אלגין, לין, װ״נער, : אפװעזנד
שילער. פארזיצער

 בא־ םעקרעטאר׳ם )2 פארלײענען, פראטאקאל )1 :ארדגונג טא;
 כע־ קולטיר, ארגאגיזאציאנס, קאמיטע, אפים :פון באריכטן דינט.
אפיל. און נעפיט

 חבר גוטגעהײםן. און פארגעלעזן ימיטינג לעצטן פון פראטא־אל
ױ אין ״לײםנם״ באקומען האבן מיר אז באריכטעט, זאלצמאן  דזשויר־ נ

 ברענ־ ג״ע דרײ ארגאניזירט מיר האבן װאבן פאר לעצטע די אין זי.
 שײ אין ברענטש ױגגט א נאך העמפשיר, גױ פארטםמוט, אין טשעם
ױ אין ברענטש ױגנט א און קאגא  מיט־ פאר קאמפאניע די יארק. נ

 פאראיינינונגס די פריער. ווי עגערגיש מער אביםל איצט ג״ט גלידער
 פארטראטן געװען ם׳ז״נען װאו זיצונג, א אפגעהאלטן האט קאמיםיע

 אוג־ פון פארטרעטער א און םלאװאקישע און רוםישע אוגגארישע, די
 אלע אפגעגעבן האבן עם װאם באריכטן, די פון עקזעקוטיװע. זער

 ארגאניזא־ אלע פון טיטגלידערשאפט די אז ארויס, זיך וױיזט חברים,
 פון ברענטשעם רײ גאנצע א און פאראײגיגונג דער פאר איז ציעם

 און ברענטשעם רוםישע די פון און קראגקךקאםע אונגארישער דער
» ברענטשעס םלאװאקישע די  איגדאר־ זײ װאו רעזאלוציעם, אן ז1קו

 פאר־ ברענטשעס םלאװאקישע די פון טייל א פאראײניגונג. די םירן
 םפעציעלע א רופן זאל עקזעקוטױוע גאציאנאלע ז״ער אז לאנגען,

 קאנװענ־ איר האבן װעט קאםע קדאנקן אונלארישע די קאװוענשאן.
 קאנװעגשאז זייער בײ הויפט־פראגע די מאי. טן2 און טן1 דעם שאן
פאראײנזגוגג. װעגן פראגע די איז

 טע־ א אװעקשיקן זאלן טיר אז פאר, אויך שלאגט זאלצמאז ח:ר
 0 די פון אורט״ל דעם געגן פראטעםטירן אלאבאמא אין לעגראטע
 ״מארגן־פריי־ דער אין ארויםלאזן זאלן מיר אז חברים, נעגערשע

״ ברעכטשעם, אונזערע צו רוף א הייט״  אין באטײליגן זיך זאלן ז
 אײנלאדן זאלן מיר אז און לאנד איבערין פ״ערונג ערשטער־מאי די
 ארגאניזאציע פראטערנאלע רוסישע די קאםע, קראגקן אונגארישע די

 פרא־ שיקן זאלן זײ אז ארגאניזאציע, ארבעטײר םלאװאקישע די און
 באריכטעט זאלצמאן חבר קאנװענשאן. אוגזער צו דעלעגאטן טיערנאלע

 ױבי־ טן9 איר צו ״מארגן־פרײה״ט״ די באגריםט האט ער אז אויך,
ארדן. פוג׳ם נאטעז אינ׳ם לײ

גוטגעהייםן. װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער
 פארלארן האבן מיר אז באריבטעט, פאלאק חבר קאמיטע. אפיס

 דער דורך אקאונט דעפארטמענט ׳מעדיקאל און םעםעטערי אין "400
 באשלאםן האבן מיר באגק. עקםטשײנדזש װארלד דער פון צושליסוגג

 און קאמפאגי מאנתעטן אװ באנק אין אקאונט טשעק א עפעגעז צו
 אלע פאר $200,000 פאר פאליםי אינשודענס בא;ד א ארויםצונעמען

 אינשורן קענען װעלן ברענטשעס די םעקרעטארן. ברענטש אונזערע
״ װעלכע סומע דער טיט םעקרעטארן די  נויטי;, פאר געפינען װיעלן ז

 ברענטש צום קאםט דער .$200 װי װינציגער גיט פאלן אלע אין אבער
״ן װעט  דער װערט ליםקוםי-ע לעגגערער א נאך הונדערט. פון $1 ז

גוטגעהייםן. באריכט
 שוין ם׳זײנען אז באריכטעט, פינקלשט״ן חגר קולטור־קאמיטע.

 בויט ״סאװעטן־פארבאנד בראשור יעפשט״נ׳ם מלן־ ח׳ דרוק פון ארוים
 יאר. ערשטן פארין לערגבוך אנפאנגער אן ״קינדער׳/ און םאציאליזם״

א אויף ארויםפארן זאל עפשט״ן מלן־ חבר אז באשלאםן האבן מיר

 ענגלישע אן האבן זאל ״פונק״ דער שטעט. 30 א באזוכן און טור
 4 פון באשטיין זאל אפטײלונג די מגנט. דער געװידםעט אפטיילונ;

 אויסצוארבעטן ווערן אפגזגהאלטן זאל זיצונג םפעציעלע א ז״טן.
 א זײן זאל זואכן 6 אלע זרמער־צייט. קולטור־ארבעט פאר פלאן א

 אדמי־ דער מיט קולטור־קאטיםיע דער פון זיצונג געמײגשאפטלעכע
 ״ער־ ל״ען־ביכל: א שולן די פאר ארויםגעבן גיםטראציע־קאמיטע.

אנגענומען. באריכט דער װערט דיםקוםיע א ;אך טאי״. שטער

דערקלערט, אפיל־קאטיטע דער פון פישב״ן חבר קאטיטע. אפיל
 ארײנגעקראגן ניט האבן טיר ארבזנטסלאזע. אן איז קאטיטע די אז

קלא;ן. קיינע

 אז באריכטעט, *עפשטיין אייב חבר ארגאניזאציע־קאמיטןן.
ױ שטעט: פאלגנדע •די באזוכט צײט דער דורך האבן טיר װען, נ  ה״

 מאנטיסע־ הארטפארד, יארק, ניו װעםט פילאדעלפיע, באםטאן, נוארק,
 ארגאניזא־ פאלגנדע די צו בייגעשט״ערט האבן מיר פעטערםאן. לא,

פיא־ די און אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן צום $10 צו : ציעס
 לאס ,$25 קאמיטעט דיםטריקט קליװלאנד באגריסוגגען. אלס נערן

.$25 אויך קאמיטעט דיסטריקט אנדזשיעלעס

 צו אונז צו געװענדט זיך מען האט ברענטשעס סאוטערן די פון
 באטראבטנדיג דיסטריקט, איז פלענום א אפצוהאלטן זיי באװיליגן

 פארלאנ; אזא דערװ״יל באשלאםן זוערט פלענוט אזא פון קאסטן די
 ױ־ צו באצוג אין פראגע די אויפגענומען האבן «יר צוריקצואװײזן.

 דער פאר ארגאנ״זער אן אנצושטעלן בא־טלאםן און ברענטשעם גענט
 מיר ארגאנייזער. אלם געװארן באשטימט איז גרין חבר און ארבעט

 ארגאניזאציאגם נאציאנאלער דער פון פארטרעטער אז באשלאםן, האבן
ען זאלן קאמיטע װאוינ  שטאט נױ־יארקער דעם פון מיטינגען די ב״

 גע- דערװ״לט זײנען קארנאװםקי און סיגל חברים די און קאמיטעט
■ װארו

 דער טיט מיטיגג געטיעזאמן א האבן צו באשלאסן האבן מיר
 קומענדער דער צו רעקאמעפדאציעם אויםצוארבעטן קולטור־קאמיטע

 אונז צו געװענדט חברים די זיך האבן ׳פעטערסאן פון קאנװעכשאן.
 האבן מיר משפט. עפנטלעכן אז זייערן צו פארטרעטײר א שיקן צו

 ע?■ נאציאנאלער דער פון פארזיצער שילער׳ן, חבר אהין דעלן;;ירט
זעקוטױוע.

 אן מיט אונז צו געווענדט זיך מען האט ברענטש םקרענטאנער פון
 מיט איז װאם אגאניזאציע, אונזער םון מיטכליד א צי אנפראגע,

 קען רינג, ארבעטער אין מיטגליד א אויך דערלויבעניש אונזער
 אוים־ גריגדלעכרע א נאך ברענטש. אונז-ער אין אמט אן אננעמען
 איז עס אז ברענטש, דעם אנצוצ״גן געװארן באשלאםן איז פארשונג

פארנעמען. ניט אמט אזא אונז ביי זאל חבר אזא אז ראטזאמער,

 א מיט או:ז צו געװענדט זיך מען האט אנדזשעלעם לאם פון
 קאנ־ דער צו שיקן דארפן זיי װאם דעלעגאטן, 7 די פון אז פארשלאג,
 געלט איבעריגע די פאר אז און דריי שיקו נאר זײ זאלן װענשאן,

 דער ארגאגיזאציאנם־ארבעט. פאר װערן באװיליגט ט״ל א זײ זאל
״ איז פארלאנג  דיםקוםיע לענגערער א נאך געװאדן. באװיליגט ז

ענומען. א באריכט דער ווערט פראגן אלע װעגן

 םפע־ און קאטיטע א ארויםשיקן באשלאסן קאטיטע. בענעפיט
 אפיס פון קאמיטע א םיט צוזאמען לוגגען און יהארץ פון ציאליםטן

 א אנגעשטעלט האבן מיר פרעװענטארױם. א פאר פלאץ א אנקוקן
 אויער נאז, אויפ׳ן םפעציאליםט א :אך אויך װי לונגען־םפעציאליםט

 נא- פון דעפארטמענט מעדיקאל דעם אפטיילן באשלאםן האלז. און
 פירן מיר ארבעט. דער פאר ימײדל באזונדערער א מיט אפים ציאנאלן

 גרוי־ א איז קליניק דענטאל דער אפטישן. אן טיט פארהאנדלונגען
םומע דער פאר געװארן געמאבט זייגען קאנטראקטן דערפאלג. םער
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ארדו ארבעטער אינטערג דיםטריקט דזשוירזי ניר פרן פלענום
דזשוירזי נױ נוארק, האל, זעמעלם אין אפריל, טן12 דעם זונטאג, אפגעהאלטן

 512 ,55 ,50 ,38 : ברענטשעם פאלגנדע די ז״גען ׳פארטואטן
ױ—137 נוארק; פון פליינ־‘—84 ^-פאםײק;113 ;בראנזװיק נ

 פעטער־—79 און 5 בר. ;לעיקװיאוד—142 עליזאבעט;—69 ;פילד
 פון שול מרמר קלמן נוארק, פון קאמיטעט שטאטישער םאן.

 און שול קינדער פעטערםאנער ;שול קינדער פאסײקער ;נואףק
 דיםענט, חבר פון דערעפנט װערט פלענום דער קאמיטעט. דיםטריקט
 פאר־ אלם דערװיילט ם׳װערן קאמיטעט. דיםטריקט פונ׳ם ׳פארזיצער

 )55 (בר. קארפ ה. ותברים—םעקרעטאריאט ),38 (יבר. ריטץ חבר זייצער
 ח״ח :קאמיטייען ארגאניזאציע און דעזאלוציע ),50 (בר. נמןק און

 ׳פיליצער, ויטצמאן, גליקאװ, װאלטער, זארין, דיםן, <מילער, מעלצער,
ברענמאז. און מעק חבריטע
 עק־ נאציאנאלער דער פון מיטגלידער פיגל, און לין חברים די

 מא־ און אהדן דעם פון טעטיגקייט דער איבער ביאריכטן זעקוטיװע,
 אינטער־ ז־ער פון ארגאניזירער טאמקין, חבר פארשלאגן. רײ א כען

 זײנען װאם ארבעטער, 5 די װעגן רע׳דט רעיפענם ל״באר נ״שאנאל
 ״ערשטן אונטער געשטעלט און פעטערםאן אין געװארן ארעםטירט

 ״פאר־ דעם פון מיטגליד פעטערםאן, ,5 (בר. געלער חבר מארד״. גראד
 רער אין אז אן, װייזט ארעםטירטע, 5 די פון קאטיטעט״ טײדעונגם

 האבז ארבעטער פעטערסאגער באװאוםטזעיגזג פינף די געגן קלאגע
רינג. ארבעטער דעם פון מיטגלידער באט״ליגט זיך

 (נו־ ימעק, חבר קאמיטעט. דיםטריקט פארין בארינט דיםענט חבר
 געהאלפן האט קאמיטעט דיםטריקט דער אז אן, װייזט ארק),

 נייעם דעם ארגאניזירן און סיטי ױניאן אין ברענטש דעם גרינדן
 האט קאמיטעט דיםטריקט ידער נאר לעיקװאוד, אין )142( ברענטש

 די פאר געטאן גארניט געביט, קולטודעלן אויפ׳ן געטאן גארנישט
שולן.

—שטאט־קאמיטעט. נוארקער דעם פאר באריכטעט קארפ ה. סבר
 שטאט־ דער האט ברענטשעם דריי די פרן אינםטאלאציע דער י־ודך

 געגרינדעט זיך האט עם אז נוארק, אין געמאבט ׳באקיאנט קאמיטעט
 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער—ארדן, ארבעטער נייער א

״ באזובער. 500 ביי געקומעז זיינען ױם־טוב צום  דורכגע־ האבן ז
 אין אנטייל אן גענומען האבן ברעגטשעם די לעקציעם. דריי פירט
 דורכנעפירט האט. שטאט־קאטיטעט דער מיטינג. מעמאריאיל לענין

 דער װינאגראד׳ן. חבר נואר־ער אונזער נאך גויטיגג מעמאריאל א
 קינ־ ארבעטער דער פאר ארבעטן געהאלפן אויך האט שטאט־קאמיטעט

 קאמפײן ערשטן דעם אין האבן ברענטשעם נוארקער די שול. דער
 האט דאלאר צען ״מאהנךפרײה״ט״, דער פאר דאלאר 108 געזאמלט

קאמפ״ן איצטיגן דעם אין און קאמיטעט, שטאט דער בײגעשט״ערט

ען עם .$3,000 פון  איז קעש פאציענטן. נײע 80 צוגעקומען ז״נ
 .$600 ארום געװארן »ר״גגעגומען

מיטיגג. דער זיך שליםט דעם מיט

 איז עקזעקוטיווע נאציאנאלער ךער פון מיטינג ספעציעלער א
אפריל. טן25 דעם שבת, געװארן געהאלטן

שילער. חבר פארזיצער
טונג אן האלט זאלצמאן חבר  דער פון פראגז די איבער א״נל״

 פאר־ יער רעקאמענדאציעם. די װעגן אויך װי קאנװענשאן קומענדער
 דיס־ צו עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מיטגלידער די פון לאנגט

רעקאמענדאציעם. און פראגן אלע ךי קוטירן
פראגן, אלע איבער ׳דיםקוםיע לעבהאפטיגע א זיך אנטװיקלט עם

 װעל־ אין דיםקוםיע, די װי אזוי אנגעװארפן. האט זאלצמאן חבר װאם
 קארגאװםקי, עפשטײן, םיגעל, חברים די באט״ליגט זיך םיהאבן כעד
 אפל״גן זיצוגג די באשלאסן װיערט שפעטלעך, גאנץ פארצויגן זיך יהאט
פארטזעצונג. א פאר טן7 דעם מאי דאנערשטאג, ביז

געשלאםן. זיצונג די ווערט דעם ימיט

 אפים גיו־יארקיער אין אוועקגעשיקט ברענטשעם נוארקער די האבז
 דא־ 140 געשאפן אויך האבן ברענטשעס נוארקער די דאלאר. 180
 אין ״איקאר״ דעם מיטגעהאלפן און םטרילק דרעסמאנער פארין לאר
 די צעימענטירן געדואלפן האט קאמיטעט שטאטישער דער ארבעט. דער

 מיטגלידער. ג״ע ,פאר קאמפאגיע א אנגעפירט ר,אט און ברעגטשעם
 ‘מי די פעלערן. זיינע שטאט־קאמיטעט דער א״ן זעט גלײנצייטיג

 קאמפע־ געתאט שטעגדיג ניט בא׳זוכט. גענוג שטעגדיג ניט טינגען
 קולטורעלער פאר פראגראם פארטיגע קײן געיהאט ניט טוער, טענטע

 געװען איז גרופע א״נלייטונג אן ארגאניזירן צו פארזוך זײן ארבעט.
 גע־ ז״געז שולן. קינידער ,די פאר געטאז געגוג ניט האט דערפאלג. אן

געלט. אויםגעפעלט ;האט יז״ װ״ל ארביעט, ידער אין געװארז שטערט
 בא־ האט אפים נאציאנאלער דער אז באריכטעט, םיגל דוד חבר

םט״ט. נױ־דזישויױזי פאר טשארטער א קומעז
 חבר פון פארזיץ אונטעדין פארגעקוםען איז זיצונג צװייטע די

 ברענט־ יזייערע פאר באריכטז אפגעגעבן זזאבן רעלעגאטן די ריטץ.
 קאמי־ אויבן־דערמאגטע ׳די פון ביאריכטן די דיםקוטירט און שעם

 מאדלין, ),38 (בר. מיטנאווםקי חברים די באריכטעט האבן עם ט״ען.
 ריד (דזשאן סילװערשט״ן ),55( גארין גרינבערג, ),50( קאפלאן

 זואל־ ),79( םט״ן בלאט, ),5( יגעלער ברענטש), זןנגלישער—521 בר.
 דע־ דער און )137( ראזן ),142( ריטשמאן ),69( דיםענט ),84( טער

 ארגאנײ־ םאול, חברים די באגריסט וזאבן עם פאםייק. בר. פון לעגאט
 ארגאניזירער קאספער, פארטײ, קאמ. סעקשאן דזשוירזי ניו פון זער
 לעװין ״קינדערלאגד״, קעמפ פון שקליאר, על״ ױ. ױ. ט. דער פון
 אונ־ ״אונגארישן דעם פון חבר א און ״מארגךפרייהייט״ דער פון

 שול־ חברים די באריכטעט אויד האבז עם פארא״ן״. טערשטיצונגם
 (גו־ מעק חבריטע (פעטערםאן), פיליצער (פאם״ק), באגאראד :טוער

 געםט. אויך און דעלעגאטן זיך באטײליגן דיםקוםיע דער אין ארק).
שול, מרמר קלטן פון לערערין שיקמאז, חבר׳טע לעצטע: די צװישן

אנדערע. און בלומען ב. םטראזשעװםקי,
:׳רעזאלוציעס פאלגנדע די לײעגט ברענסאן חבר

 ברענ־ אונזערע צו רעקאמענדירן צו באשליםט פלענום <דער )1
 בא־ העלפן צו ארבעט דער פאר נעמען גלייך זיך זאלן זײ אז טשעם,
 אויפגע־ ם׳יאיז װעלכע אויף ארבעטעד, פעטערםאנער פינף די פר״ען

 אויך איז פראטעםט־מיטינגעז דורך מארד־קלאגע, א געװארן פרלימט
 נאציאנאלן אוגזער פון אויך פאדערט פלענום דער פינאנםן. מיט

 צו־ א ארויםשיקן דעם װעגן זאל קאמיטע נאציאנאלע רי אז אפים,
 קומען זאלן זיי לאנד, איבערין ברע:טשעם אונזערע אלע צו שיריפט

 אריינגעבראכט אויך זאל עם מארטירער. פעטערםאנער די הילף צו
 קאנװענ־ ערשטער אונזער צו רעזאלוציע פאםיגע א דעם װעגן וועירן
שאז.

 ד״ ל. א. ל., ױ. ױ טי. פ״ ק. װעגן זײגען 6—2 (רעזאלוציעם
ען יװאם .די, צו ענלעך זיינען און ״איקאר״ אנטי־ליגטשער״, ״נ  ז

״פונק״). נו׳מער פריערדיגן אין פארעפגטלעבט געװען שוין
ױ פון ברענטשעם אלע רעקאמעגדירט פלענום דער )7 דזשויר־ נ

 די אויפהאלטן און בויען אין באט״ליגן צו אקטי׳װ זיך דיםטריקט זי
 ברענטשעם די אויפמונטערן )2 טעקם. לא־אלן א איינפירן דורך שולן

 פון װיכטיגקײט די אויפקלערן העלפן און קינדער פאר ״קענװעםן״ צו
טעקס. ־םענטיגז10 פראיעקטירטן ,דעם דורכפירן און שולן

 ארדן ארבעטער אינט. דער אז רעקאמענדירט פלעגום דער .8
 זאל קלאסן־קאמף) רעװאלוציאנערן פון באזים אויפין שטײט (װאם

 שלאגט פלענום דער ארבעטער־פרויען. מאםן ברייטע די ארגאניזירן
 אר־ צו אװעקגעבז ארדן דער זאל אויפמערקזאמק״ט גרוים אז פאר,

 צו אװאנגארד אן װי דינען יאלז װאם פרויען, אונזערע גיאניזירן
 און פרויעז אמעריקאנער פראדוצירנדיגע מיליאן 8 די ארגאניזירן

״ הויז־פרויען. ארבעטער די
מעק, און קארפ הירש

םעקדעטאריאט.
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ארדן: אין מיטגלידערשאפט )1
 פלאץ א האבן קליין־בירגער אז ברעגטש, פון פייגונג די איז עם

 אקטױוע אונזער און פריגציפן אונזערע ארגאגיזאציע. אונזער אין
 געגן ;אראנטיע גענוגנדע א שאפן קלאםן־קאטפן אלע אין באטייליגונג

 אן האילטן אז אבער, דייגקען טיר אידעאלאגיע. קל״נבירגערלעכע
 דערװיזן האבן װעלכע חברים־קל״גבירגער אזעלבע בלויז קענען אמט
 ארבע־ לינקער דער צו איבערגעבגתייט זייער צייט לעגגערער א ־פאר
באטייליגוגג. אקטיװער דורך באװעגוגג טער

:״פונק״ װעגן )2
טיג ארן .װיבטיג איז ״פונק״ דער אז אגערקענען, מיר  פאר נוי

טיג, אבע-ר איז עס ; ארדן אונזער  אפגעבן זיך זאל ״פוגק״ דער אז נוי
 לעבן דאם ;ארגאגיזאציע־פר^גז און געזונט פראטוירנאלע, מיט מער
 פלאץ בר״טערן א קריגן זאל לאנד דעם איבער ברעגטשעם די פון
אהער. ביז װי

ארבעט: קולטור )3
 צענטראלי־ מער װערן, אויסגעברײטערט דארןז ארבעט קולטור די
 די ביי איניציאטױו ארויסצורופן אויןז אנוױיזונגען מער זאציע,

 ארבעט קולטורעלער דער אין באט״ליגן צו אקטיװ זיך טיטגלידער,
ברעגטשעם. די פון

ברענטשעם: ױגנט )4
 שטיצן און יוגגט־ברענטשעם בויען פון ■ארבעט די באגריטן מיר

ארח. אונזער אין ארבעטער־ױגנט די ארײנציען פאד באװעגונג די
 ארגא־ שפראכיגע אגדערע מיט פאראײניגונג )5

ניזאציעם:
ען און פאראייניגונג פאר ארבעט אנגזנפאנגענע ד< שטיצן מיר  ז״נ

לעב[. אין װערן דורכגעפירט סטןמשנעלא זאל עם דעם, פאר
:שולן )6

ען שולן די אז אנערקענעגדיג, ״נ  אין פאקטאר װיכטיגער א ז
 ארדן פרן פאראײניגוגג די אז פעםט, מיר שטעלן באװעגונג, אונזער

 קאנםטאנ־ מיר פראצענט. ■הונדערט א געװען ניט זײגען שולן די מיט
ײז ארב. אינט. פון ברעגטשעם די אז טירן,  די געשאפן :יט האבן א

 האלטן, מיר מיטהילף. אקטיװער און צוזאמענארבעט פון מעגלעכקייט
 מיר שולן. די פון אךבעט די בייטן טען דאר^ ארגאניזאציאגעל אז

 אירע און קאםיטע שול נאציאנאלע די אויפלעזן )1 :פאר שלאגן
קאמיםיע; ?ולטור נאציאנאלער דער צו איבערג״ן זאלן פונקציעם

 שטאטישע דערװײלן יאלז קאמיטעטז שטאט און דיםטריקט די )2
 דער אונטער שולן לאקאלע פון פארטרעטער מיט פארװאלטונגען שול

 שול־ ארטיגע )3 ; קולטור־קאמיםיע שטאטישעד דער פון ױריםדיקציע
 זאלן װאם פארא״נען, עלטערן די פון באשטײן זאלן פארוואלטוגגעז

 זאל א״נצלנער אן אלס ברענטש א שול. יעדער ביי װערן געגרינדעט
״ן נישט שול. א פון פארװאלטער דער ז

פרעםע: רעװאלוציאנערע )7
 װערן נעגעבן ידא̂ר שטיצע בר״טםטע די אז אנערקעגען, מיר

 אלם אבער צײטונגעז, רעװאלוציאנערע קלאםן־אויםגעהאלטענע אלע
 דארןז געװיכט םפעציעלע אז מיר, אנערקענען ברענטש איודיש־ריידנדער

 אז פאר, לייגן מיר ״מארגן־פרייהייט״. אוגזער אויף װערן געלײגט
 יעדן פארפליכטן זאל װאם באשלום, א אננעמען זאל קאגװעגשאן די

 ״מארגן־פרייהייט״. דער פאר יערלעך געלט סוטע א שאפן צו ברענטש
 זאל װערן געשאפן זאל געלט דאם אזוי יװי מיטלען און װעגן די

 די פאר אז אונטערשטרייבגדיג ברענטש, יעדן צו װערן איבערגעלאזט
 פאראנטװארט־ ברענטשעם די זײגען װערן באשטיםט װעלן װאם םוטען

יאר. פונם פארלוי^ איגם צוטראגן מוזן אוז לעד
ברענטשעם: געגנט )8

 זאל ארבעטער צאל קאמפאקטע א װאוינט עם װאו געגענטן אין
 גאנ־ די אקטױויזירן צו כדי און א. א. א. פון ברענטש א געפינען זיך
פאר צענטער א אין ברענטש דעם פארװאנדלען און טיטגלידערשאפט צע

״ן זאל געגגט, דעם פון באװעגונג ׳ארבעטער דער  יעדן פון חוב דער ז
 לאקאל דעם צו געהערן צו געגנט דעם אין װאוינט װאם מיטגליד
 אנדע־ אין געהערן װאם מיטגלידער די זאלן צװעק דעם פאר ברעגטש.

געגנט. זײער פון ברעגטש ךעם אין װערן טרענםפערירט ברעגטשעם רע
ברענטשעם: ענגליש־רעדנדע )9

 ברענטשעס עגגליש־רעדנדע גריגדונג אין דערפאלג האבן צו כדי
 באגוצן װאם קאלירן און ראםן אלע אר״גגײן זאלן עס װעלכע אין
 קאםפאניעם די אז װיכטיג זײער איז שפראך, עגגלישער דער מיט זיך
 ארבעטער עגגלישער דער דורך װערן אגגעפירט אויך זאלן דעם פאר

ײארקער״• ״דײלי דורכ׳ן איבערהויפט און פרעםע׳
מיי־ דער נאך איז צאלונגען ־מאנאטלעכע2 פון סיםטעם דער )10

 דעם מאכט עם דערפאלגרייכער. קיין גישט ברענטש אוגזער פון נונג
 אפטמאל שטעלט ״דױם״־פראגע; דער םיט באשעפטיגט צופיל ברענטש

ע צו װייל :װערן, צו םוםפענדירט געפאר אין ברעגטשעם די נ י  װי
 דערפאר, ד״בקעז מיר דױס. ידי א״גצוזאמלען אוי^ בלײבט צ״ט
 אפ־ װעט און בעסערער א סך א איז םיםטעם ־מאנאטלעכער3 א אזא

איבלען. פריער־דעהמאגטע די שאפן
םעק. שפריצמאן, ה.

א. א. א. 209 בר. םקװירער זשורעפ זשאן פון
 די פאר טובםידיע יערלעכע א באשטיםען זאל קאנװענשאן די )1

שטאט. יעדן פאר פראפארציאנעל לאגד, גאגצן איבערן שולז
 רעקאמענדירט שול־טעקס, סע:ט 15 א האט שיקאגא װי אזוי )2

 שול־ אלגעם״נעם אן אננעטען זאל קאנװענשאן די אז ,209 בר. דער
 אויפ־ זאל אפים נאציאגאלער דער און לאנד גאנצן דעם איבער טעקם

שטאט. יעדן פון שול־פארװאלטונג דער צו איבערשיקן און מאנען
 אנשטאט צאלונגען םאנאטלעכע דריי זוערן א״גגעפירט זאל עם )3

מאנאטלענע. צװיי
ש םעק. פינ. םעף, יח

שיקאגא א. א. א. ו, בר. ראיאנער װארשאװער פון
צאלונגען. מאנאטלעכע 3 איינפידן )1 ׳

 איבערן װערן פאנאנדערגעט״לט זאל טעקם קאנװעגשאן דער )2
יאר. גאגצן

 דאם טענט, 5 אוין* װערן געהעכערט זאל טעקם שול דער )3
 רעם פון זאל עקזעקוטיװ נאציאנאלע די און םע:ט, 10 צוזאמען היייםט
״ן און שטעט פארשײדענע די אין שולן די םובסידירן פאנד  ברענטש ק

 וױיל שולז, פאר מיטגלידער טעקםן צו רעכט קײן האבז ניט זאל
בילם. גרויםע די מיטגלידער די אויף שװער גװאלדיג פאלט עם

 אװןנק־ רעכט קיין האבן ניט זאל עקזעקוטיװע נאציאנאלע די )4
 אוים שליםט אפיס דער װען מיטגלידער די פון בעגעפיטש די צונעמען

 זאלן ברענטש, א אויפלעזן דאוץ* עקזעקוטי׳װ די אויב ברעגטש. א
לארדזש. עט םיטגלידער בלײבן מיטגלידער די

םעק. רובינשטײן, ל.

באםטאן א. א. א. 28 בר. פון
 ארבעטםלאזער נאציאגאלער א װערן סטאביליזירט זאל עס אז )1

געזעצן. אינשורעגם לויט פאגד, דמס
 יערלעכן א מיט װערן באשטייערט זאל מיטגליד יעדער אז )2
 דער צו װערן איבערגעלאזן זאל םומע די פרעסע. אונזער פאר אפצאל

באשטימען. צו קאנװענשאן
ף אל ר, װ ע ע םעק. װי

א. א. א. 135 בר. בריסקער פון
 1ארד אונזער פון מיטגלי׳דער פיל — ארבעטםלאזיגקייט. )1
ברענטשעס די בילס. זייערע צאלן גישט קענען און ארבעטםלאז ז״גען
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״ פון פיל —  1צאל אין טיטגלידער די אט אויםהאלטן ניט קענען — ז
 די כאטש שטר״כן, זיי מוזן און גענעראל־אפים, צום בילם זייערע

ען טיטגלידער  דער אין טוער איבערגעגעבענע און טעטיגע גאנץ ז״נ
 אט־דער אין אר״נטראכט; זיך טוז קאנװעגשאן אוגזער באװעגונג.

פראגע.
 אז אזא, זיין מוז ארבעט ?ולטור אונזער — ארבעט. קוילטור )2

 ארבעט. קולטורעלע דורך םירן מיר אז זאגן, קאגען זאלן ברעגטשעם די
 נאציאנאלן און קאמיםיע קולטור נאציאגאלער אוגזער פון ארבעט די

״ן דאר^ דירעקטאר קולטור  קינ־ אונזערע װעגן זארגן צו גאר נישט ז
 װעלכע — קיגדער די פאר לעוךביכלעך ארויםגעבן און דער־שולן

טיג יטאקע זײנען  פון דערציאונג דער פאר זארגן אויך נאר — נוי
 זיין דארף ארגאן, אוגזער ״פונק״, דער גופא. מיטגלידער אונזערע

מיטגלידער. אונזערע דערציען צו ארטיקלען, באלערנדע דורך ארט, דער
 אי־ מוזן װעט קאנװענשאן אונזער — בילם. מאניאטלענע דרײ )3

״ אז עקזעקוטױו, ג״־דערװ״לטער דער צו בערגעבן  דורכפיו־ז זאלו ז
 דער נאך װײל געגעראל־אפים, צום צאלונגעז מאנאטלעכע דר״ די

 דער זוען נישט אבםאלוט בלייבט מאגאטן צװיי פון פארמע איצטיגער
 מיטיגג ביים װייל מיטגליד, פוז דױס די קריגן קענען זאל ברענטש

 מיט־ פארן קרעדיט װילן טיר אויב און אייגצאלוגג לעצטע שוין איז
 װעלכעד ברױו, רעגיסטרירטן א שיקז שויז מיר דארפן אפים פון גליד

מיטגלידער. אונזערע צװישן בלוט הייםע םך א אריץ ברייגגט
םעק. ראטנער, משה

 אט פאר שפעט צו אנגעקומען זיינען װאם רעקאמענדאציעם, (די
 רעזאלוציע־קאטי־ דער װערן איבערגעגעבן װעלן ״פונק״ נומער דעם
רעד.)—קאנװענשאן דער פון טע

שול־&ונעט אונזער אין טעות׳ן
U וײנו \isj ןטילגגז 3

 מיר מאם. s האבן געמעגט לימודים, העכערע צו אריבער גײען
 שילער. פון קענטניש די נאר ניט מעםטן באדארפט דא װאלטן

 דער װעגן פארטראכטן גערארפט םך א זײער זיך װאלטן מיר
 אין שילער א װערן װיל װאס קאנדידאט, פון פערזענלעכקייט

מיטל־שול.
 ערב־רב. גרויםער s זיך באקומט ניט, האם טוען מיר אויב

 קנאפע מיט אבער מיטל־שול, גרויםע א טאקע זיך ב^קומט
אויפטואועען.

? כאראקטעריםטיש ניט דאם איז צי
 דורכגעפירט יאר ראם מיר האבן עלעמענטאר־שולן די אין

 גענומען האבן קינדער די װעלכע אין קאמפאניעם, רײ גאנצע א
 זיך האבן קאמפאניעם װיפיל אין אנטײל. טיכטיגן זייער א

קיגדער? מיטל־שול רי באטײליגט
 :םעקציעס געהאט מיר האבן שולן עלעמענטארע די אין

 גע־ אויך זיי זײנען ר. אי. װ. און די. על. אי. ׳ױ. ם. פ. איקאר,
 זײ. װעגן װייניג זײער מען הערט עפעם מיטל־שול? אין װען

 די האבן מיר אנזעעװדיג. ניט גאר אדבעט זייער איז עפעם
 צוױשן םארגלײך א אקטױויזירט. גענוג ניט קינדער מיטל־שול

 די און עלעמענטאר־שולן די איז קינדער די פון אקטיװיטעטן די
אוים. ניט בכלל האלט מיטל־שול, פון רןינדער

? זייז דאם דארף נארמאל? דאם איז אזוי
מיטל־ דער םאר ציל־איינשטעלונג א װעגן אונז בײ מ׳רעדט

 דעם אפענדערן מען װעט רײד נײע מיט אז מ׳מיינט, און שול
צושטאנד. איצטיגן

 װאלטן צײז, די פאררעדן װעלן א,מאל מיר װאלטן אוראי.
 קרי־ קאנסטרוקטױוער פון אבער דאך מיר האלטן געקענט. מיר

 הײנט ביז האבן מיר אמת. רײנעם דעם זאגן מיר מוזן טיק.
 מי־ די אנצופירן אזוי װי אופן דעם און װעג דעם געפונען ניט

זײן. צו באדארףי זי װאס דאם, זײן זאל זי טעל־שול
 א װעגן פארטראכטן באדארפט זיך מיר װאלטן אםשר

מיטל־שול? דער פאר פראיעקטן־מעטאד
 װעט צוזאמענפאר דער אז האו*, און פראגע די שטעל איך

 װערן, געפונען מוז לײזונג » װארים לײזונג. נויטיגע די געפינען
 צו זיין װערט זאל װאם מיטל־שול, א האבן װילן מיר אויב

נאמען. דעם טראגן

רעזאלוציעם
קאנפערענץ שול שיקאגער

 דעם אפגעהאלטן שול־קאנפערעגץ, דער ביי אנגענומען רעזאלוציע,
 דורך פארטראטן סטריט, דיװיזשאן װעםט 2731 אין אפריל, טן26

 פארטרעטער און א. א. א. פון ברעכטשעם שיקאגער די פון דזןלעגאטן
שי?אגא. אין א. א. א. בײם שולן קינדער די פון

 רי אלס פארװיגט געװען איז שיקאגא אז אכט, אין נעמענדיג
 פאר־ ייעדער װאו שול־ארבעט; טאן צו אוטטעגלעך איז עם װאו שטאט,

 גרוי־ אייז גע׳ײען איז שול־ארבעט פאר אונטערנעסוגג יעדע און זוך
; דורבפאל םער

האל־ דובר פון אנקומען דעם מיט אז אכט, אין װידער געמעגדע
 שול־אר־ פון גונםטן צו געביטן איגגאנצן לאגע די זיך האט פערן
 פאר געװען ׳באװעגוגג די איז שטאט אין דא אז באדייט דאם בעט.

 װאם האנט, ארכאניזאטאריישע ריכטיגע די כעפעלט האט עם גאר שולן,
טאז. צו ׳דאם קאמפעטענט זײן זאל

 ארגאגיזא־ זיינע ארויםגעצייגט שטאט אין ידא ד,אט האלפערן חבר
 פרא־ געזוגטע פיר פון אװעקשטעלן דעם מיט פייאיגקייטן טארישע
 ׳מיטל־שול א מיט קינדער, 200 אריבער מיט שולן קינדער טארישע

אוגױוערזיטעט. ארבעטער אן אויך און קינדער 35 פון
 װאם ארבעט קאלאסאלע די אפ שאצט קאנפערענץ ׳הײנטיגע די

 עק־ נאציאגאלע •די כאראנקען צו באשליםט און געװארן אפגעטאז איז
 אנצופירן האלפערינען דובר או,נז שיקן פאר שולן די פון זעקוטױוע

 צו ע־זעקוטיװע ;אציאנאלע די אויף פאדערן מ<ר ארבעט. דער מיט
״ן פארטצוזעצן האלפערן חבר באאויפטראגז  ארגאניזירן און ארבעט ז

 צײט זעלבער וער אין שיקאגא. אין דא שולן קינדער פון נעץ א
 און האלפערן חבר צו אנערקענונג פולםטע אונזער אויס מיר דריקן

 דער מיט אנצוג״ן אויף מיטלען אלע שאפן צו זיך פארפליכטן מיר
 קו־ פאר שולן קיגדער ארבעטער צען געזונטע אװעקצושטעלן ארבעט

יאר. מענדיגן
פארזיצער שפילבערג,

פא. רעדינג, װ,8 בר. װינטשעװםקי מאריפ
 ברענטש אוגזער פון אפגעתאלטן מיטינג, םפעציעלן דעם ביי

 בא־ א געװארן אנגענומען איינשטימיג איז ,1931 טן,23 דעס אפריל
 דער מיט צופרידגהײט און אנערקענונג אונזער אויםצודריקן שלום

 פאלי־ און קולטורעלן אויפ׳ן קאמיטע גענעראל אונזער פון ארבעט
פעלד. טישן

̂עט גוטע די פאר זעצט חברים, :זאיגן טיר  טעמפ מער מיט ארב
 און געביטז אגדערע אויף אויך טעטיגקייט אייער פארברייטערט און

 איגטערנא־ פון פאן רי הויך האלט שיכטן. ארבעטער מער אוי^ אויך
ארדן. ארבעטער ציאנאלן

רעזאלוציע-קאמיטע,
םע־ר• קאהען, מארים

 טן24 פון מיטינג ב״ם האט א, א. א. 15 בר. טשעכאנאװצער דער
 אגבא־ ״אינם :רעזאלוציע פאלגנדע די אגכענומען א״גשטימיג אפריל

 פון םעקרעטאר פינאנץ דער געװען איז געלפאנד מ. חבר אז טראכט,
 עס כאטש און גריגדוגג, אונזער פון טאג ערשטן דעם פון ברענטש

 געהאלט, אן ארבעט זײן געטאן ער האט געהאלט, א באשטימט איז
 צו אים אויך און געלפאגד, חבר דאגקען צו ברענטש דער באשטימט

 רעװאלוציאנערן זײן פארטיפן זאל ער װערק, לענינ׳ם מתנה א קויפן
 רעװאלוציא־ >דער פאר ארבעט זײן פארזעצן קענען און באװאוםטזיין

באװעגונג. ארבעטער נערער
סעקר. רעק. לין, .0
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מיטגעפיל־רעזאלוציעם
 איינעם פארלוירן מיר האבן מאניסאװיטש אשר ’ח פון טויט מיט׳ן

 קינ־ פראלעטארישע אידישע די פון לערער •װיכטיגםטע אוכזערע פון
״ן ביז פאסטן זײן אויף טרײ געשטאנזגן .איז װאם שולן, דער  שװ-ע־ ז
 ׳מאנעםעוױטש חבר׳טע צו מיטגעפיל טיפםטער אוגזער קרענק. רער
 בא־ דער פאר קאמןן אין אגטייל אקטױון מיט׳ו בלויז זון. איר איז

 גע־ טרײםט א יאיר װ־עט קלאס ארבעטער אלװעלטלעכז פון פרייאונג
פינעו•

א. א. א. ,i ברענטש
םעקר. רובינשטײן,

א., א. א. ,6 ברענטש קאטאװים םטייװ פון מיטגלידער די טיר,
 פריצייטיגן אויפין באדויערן טיפםטן אונזער אוים דריקן יארק, נױ

 םימפאטיע אונזער אוים דריקן מיר ביילין. חבר אוגזער פון טוט
 פאר קעמפן צו פארשפרעכן ימיר קינדער. קליינע און פרוי זיין צו

 אונזער האט װעלכע ארדנונכ, שקלאפערישער דער פון אפשאפונג דער
ירייען. אונזערע פון ארויםגעריםן פריצייטיג ביילין חבר

ראזענבאום, א.
םעקרעטאר. פינ.

 אינטערנאציא־ 144 ברענטש ׳ספארטאק פון מיטגליודער אלע ימיר
 און טרויער שמערצלעכן אונזער אוים דריקן ארדן ארבעטער נאלער

 פריצייטען דעם אויף בערעלאװיטש חבר׳טע און חבר צו טיטגעפיל
 די און םאנדלער מעקם חבר צו אויך טעלטא. טאבטער זייער פון טויט

 זייער פון פארלוסט דעם אויף לאזאראװ, קיידי און הערי חברים
טעלמא. שװעסטער
 כאטש זײ װעט אידעאל אונזער פאר ארבעט די אז האפן, מיר
״ז פארלוםט. גרויסן דעם פאר פארגיטיגן ט״לוו

קאמיטע. פרעם

אונ־ אוים דריקן א. א. א. ,1 ברעגטש פון מיטגליידזגר די מיר,
 צו טעלניק םעם חבר׳טע און חבר אונזער צו מיטגעפיל טיפסטן זער
מעלניק. היימי זון, ױגכ־פארשטארבענעם ז״ער פון פארלוםט דעם

 װעט קלאם ארבעטער פון באפר״אונג דער פאר קאמ,ת איז בלויז
װייטאג. גרויםן א״ער צו טרײםט א געפינען איר

םעקר. רובינשטײן, ל.

אינט. ,115 בר. װינטשעװםקי מאריס פון מיטו.לידער די מיר,
 קראם־ חבד׳טע און תבר צו ■מיטגעפיל .אונז-ער אוים דריקן ארדן, ארב.
 הײמאן חברים די צו אויך קינד. זייער פון פארלוםט דעם אויף נער
 האפן, מיר קינד. זייער פון פארלוסט דןןם אויןן רײען רעבעקא און

 גע־ איר װעט קלאם ארבעטער פון בארפ״אונג דער פאר קאמ,פ אין אז
טרײםט. א פינען

םעקר. בארינשטײן, ם.

ניי־ טרויעריגע די אויםגעהערט מיר האבן פארדרום גרוים מיט
 מיר טאבטער. אײנציגע ראגדעל׳ם דזש. חבר פון טויט רעם װעגן עם

״ן אז האפן איז םימפאטי אונזער אוים דריקן  איבערגעגעבנקײט ז
אומגליק. זיין אין טרייםט ברײנגען אים יוחןט אידעאל אונזער צו

א. א. א. ,7 ברענטש

 און חבר אוגזער צו מיטגעפיל טיפםטן אונזער אוים דריקז מיר
 זון. אײגציגן זייער פון פארלוסט שרעקלעכז דעם צו שאפירא הבר׳טע

 אייער איר זאלט ארבעטער־קלאם פון באפרײאונג דער פאר קאמף איג׳ם
געפיגען. טרײםט

 ראט־ פון א״ א. א. ,191 בר. פרייה״ט פוגם מיטגלידער די םיר,
ם י., נ. שעםטעד,  פרי• דעם אויף באדויערן טיפםטן אונזער דריקךאוי
 געשטארבן זוםמאן, בארים חבר באליבטן אונזער פון טויט צ״טיגן

אום־ און טר״ער א געװען איז זוםמאז חבר אנדזשעלעם. לאם אין

טעות פארדריסלעכער א
 אפגעדרוקט מײזל א. חבר יהאט פונק״ ״דער נוסעער אפריל אין

 צעגויפגזג־ ״קינדער״, בוך צוױיטע דאס איבער רעצעגזיע א
 צװישן—מ״יזל חבר ציטירט פײדמאן. ב. און טאראנט ד. פון שטעלט
זאגט: און גארעליק ל. פון ליד א פון שורות עטלענע—אנדערע

 און אמאליגע? ױצרות ? פלאפלערײ אזא אוגז דערמאגט ״װאם
פארדראס״.... און חוזק ים׳איז קיגדער? ־יאריגע8 פאר

 צװישן האב יװאס ל.׳גארעליק, אײנציגער רער בין איך יװי אזוי
ך קינדער־לידער, אוין־ געשריבן א^דערע  קינדער־ פראלעטארישע אוי
טיג פאר איך געפיז לי׳דער,  די ם״ מייזל, חבר ס״ װיםן לאזן צו נוי

 איך ״ממזר־קיגד״. א צוגעװארפן מיר מ׳־אט אז צוזאמעגשטעלער,
 צעביטז דא האבן צוזאמענשטעלער די געשריבן. ניט ליד דאם האב

ױצרות. די
חבריייש,
גארעליק. ל.

 פון קינדעדלאנד קעמפ פון נײעס וױכטיגע
שולן די און א. א. א.

—אפים אונזער דורך אנגענומען װערט קינדער פון רעגיםטראציע
 רע־ םפעציעל .4־9179 ליהײ טעלעפאגירט אדער גאם, טע103 איםט 143

םעזאן. דעם פרייזן דוצירטע
$17 בלויז דערװאקםענע, פאר קיעמפ דער זיך עפנט ױני טן1 דעם

װאך. א
 און ברענטשעם די פון ארויםפאר דער פאר קומט יוני טן20 דעם

 "2.50 בלויז װיק־ענד, דער פײערװערק. כראנדיעזע ארדן. פון שולן
טאו״ א

 אידישעד פראלעטארישער דער_א״נציגער איז קינדערלאנד קעמפ
 נאטור רײכער ארומיגער דער מיט קעמפ שענםטער דער קעמפ, קינדער

לייק. ׳װאוגדערבארער איז

!אױפמערקזאם מיטגלידער,
 פאר פאראנטװארטלעו זיין גיט זועט דעפארטטענט מעדיקאל דער

 און דאקטאר א רופן װעט איר װען מאכן, װעט איר װאם אויסגאין,
דעפארטמענט. מעדיקאל פון װיםן דעם אן באצאלן, אים

דאק־ דער אדער איז, דא־טאר א״ער װער ניט וױי-פט איר אויב
 דע־ מעדיקאל פון אפים דעם אפ רופט קארד, א״עד גיט האט טאר

.9־2484 סט״װעסאנט פארטמעגט:

 מחויב איז ער דאקטאר. דיםטריקט צום געלט קיין ניט צאלט
 אינדערפרי, 8 פון געצאלט, איז גיט װעלכע אן באהאנדלען צו אײך

 דארפט פארנאכט, 8 גאך דאקטאר דעם רופט איר װען אװנט. 8 ביז
װיזיט. א פאר אים״באצאלן איר

 דאקטאר דעם טיט אומצופרידנה״ט פון פאל יעדן באריכטעט
.603 צימער םקװער, ױניאן 32 אפים, אין שריפטלעך

 דעפארטמענט מעדיקאל
ארדן ארבעטער אינטערגאציאנאלער

 מיר קלאם. זײן פון אינטערעםן די פאר קעמפער דערשראקענער
 האט זוםמאן חבר װעלכער פאר ארבעט די פארצוזעצן זיך פארפליכטן

געקעמפט.
םעק. רע?. װײם אדאלףן

 אונזער פון טויט איבערין טרויער טיפן אונזער .אוים דריקן מיר
 א געפינעז קיגדער אוז ראזע חבר.טע די זאל שעהן. דזשאזעף חבר

באװעגונג. ארבעטער דער אין טדיייסט
סעקרעטאר. רעק. גאטטליעב, ד.
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ארדן ארבעטער אינט.

 רי פאר כ\־(ןגזװאגז^גוי(\גז גאגגטיגלצבע גט\ל־בימן\־. ג.
 ר(\ר־ט\\ל\1איךיט\(\!\י רי אי\ גנולעולגו ־\m\ איאפ פיר^יצסגט,

$ו\־ד\ ארבגוגוטר אעגוערלאציאואט גזיפ\ע

קינדער
 צוזאמענ־ לערניאר, ערשטז פאר׳ז

 אוז טאראנט ד. פוז נעשטעלט
 נעבונדז). זײטז, 160( פרידמאז ב.

ם. 50 ן5שו פאר ם. 80 פרײז

שטאט
ײטז). 60( לערניאר טז3 פאר׳ז  ז

ם. 15 1שו? פאר ס. 25 פרײז

אמעריקע
ײטן). 64( ?ערניאר טן4 פאר׳ז ז

ס. 25 שולן פאר ם. 45 פרײז

מאי ערשטער
 ?ערניאר פערטן אוז דריטו פאר׳ז

ם. 5 1שו? פאר ם. io פרײ(

לעבן נײעם צום
טז) 96( ?ערניאר דריטז פאר׳ן  זיי

ם. 25 שולז פאר ם. 45 פרײז

נאװעמבעד זטער
 זײטז) 96( לערניאר פערטז פאר׳ן

ם. 25 1שול פאר ם. 45 פרייז

פיאליגויש־גסיוגןלעיאפגולגןמג .2
שויז זײנעז עם

 אינטערנאציאנא־ דער
ארבעטער־ארדן לער

 מ. פוז צילז• אויפגאבן, נעשיטע,
 ברענ־ פאר ם. 30 : פרײז אלנין.
ם. 15 אררז ארב. אינט. פוז טשעם

 פארבאנד ־ םאװעטן
םאציאליזם בויט
 עפשטײז מלד פוז
ט אילוםטראציעם מי

טן). 128(  פאר ם. 35 פרײז זיי
 ארדז ארב. אינט. פוז ברענטשעם

__________םענט 30_________

:צפנעױרוקט

 ארבעטער־ נײע א
פעםטונג

ס איז װאם  אינטערנא־ דער אזוינ
 םאר• אוז ארדן ארב. ציאנאילער

 אין זיד דארפז ארבעטער װאס
אנשליסז אים

ש, ש יש,5ענג (אידי  איטאליעני
שפאניש). און

 סאציאליזמ—קאפיטאלתם
קאמוניזם

 לעפציעם 15 םוז קורם א
 פוז םטודענטז פאר ם., 50 פרײז
 מיטגלי־ איז אונױוערזיטע_ט ארב.

טענט. 30 א■ א• א■ פין .דער

פארקויףי צום זיך געפינען א. א. א. פאחצאג אין
«י י ד ףן  פאבריק דער נעזאנט. האט לעניז (כאװער - י■ ך•

M 1 J  kכירא־ נענעראל• ערשטרע דער םטרייקט. קוימעז ׳
 םוז איקאר). דארף פון מאטעלע בידזשא!.

\ ׳ י ם. 1 שולן פאר ם״ 3 פרייז דאווידמאז. שלםה /
ביכעלע. א ם. 1 שולז פאר ם. 5 ביכעלעד צוױי ?עצטע די ביכעלע. א

International Workers Order, Inc.
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First Annual Convention of the International Workers Order
tion. However, only in one or two instances in New York 
have we taken advantage of the tournaments being con- 
ducted by the L. S. U. We must work out plans so that 
every one of our branches organizes teams and carries 
on sport activity. Especially now, with the summer months 
coming on, is this of utmost importance.

As regards social activity, our branche* have held 
dances, open meetings, musicals, etc. However, we have 
thus far been unable to get the proper organizational 
results.

We have not forgotten that we are a working class 
organization and our cultural activity very well reflected 
our views. On the question of unemployment all our 
branches held open forums, endorsed the demand for 
unemployment insurance and the fight for immediate aid 
to the unemployed. In the dress strike led by the Trade 
Union Unity League, we held forums, collected money 
and organized a booth in the Needle Trade Bazaar. For 
the May First demonstrations all our branches were mo- 
bilized. Discussions were held at each branch pointing 
out the importance of May Day.

At the Convention we will raise the question of a 
special youth fund; the question of a youth magazine in- 
stead of an English section in “Spark”; a center in New  
York, and possibly one in Chicago.

Our prospective for the future must be the strength- 
ening of the existing branches, placing them on a good 
financial basis, the development in each of functioning 
executives, for the planning of our youth activity. We 
must set ourselves the task of organizing• at least one 
youth branch in every important city of the country. In 
New York we must organize a youth branch in Harlem 
of young Negroes, in addition to the other sections of 
the city which we have not as yet touched.

First National Youth Day One of 
Struggle Against War

On May 30 and 31 young workers and students through- 
out the whole country will inaugurate NATIONAL 
YOUTH DAY, as a day of celebration and demonstration 
for the solidarity of the working class youth.

The FIRST NATIONAL YOUTH DAY will be one of 
protest against the preparations being made for an im- 
perialist war. On the one hand we find the bosses using 
May 30 as “Decoration Day” to decorate the graves of

Madison Square Garden, on May 29, will be the scene 
of the official opening of the first Convention of the 
International Workers Order. It marks a year of rapid 
growth and influence of our Order. The International 
Workers Order has taken its place in the ranks of the 
working class, not only as a mutual benefit society, but 
as a working class organization fighting together with 
all workers against unemployment, against wage cuts, 
speed-up, deportation, lynching, and the other evils of 
the capitalist system.

One of the most important problems before the Con- 
vention will be the question of the working class youth. 
Although the adult order is one year old, the question 
of organizing the youth was neglected until some four 
months ago when the first youth sections in New York 
were organized.

We of the youth section must at this time review our 
four months of activity, recognize our shortcomings, check 
up on our accomplishments and come to the Convention 
prepared to present a program for the future growth of 
the Youth Section.

We can well feel proud of the fact that within this 
short period we have organized twelve youth branches 
in New York City, with the City Youth Committee co- 
ordinating the work of the individual branches. We must 
admit, however, that the membership is still very small, 
many of these branches not being entitled to elect dele- 
gates to the Convention. Another grave shortcoming is 
the question of the financial responsibility to the Na- 
tional Office. Quite a number of our youth branches are 
behind in dues payments to the office.

Out of town (we have only been working in this di- 
rection for two months) we have organized the following 
branches. Chicago, two, with a District committee co- 
ordinating this work. The District committee has organ- 
ized a branch in Milwaukee, Wise., Trenton, N. J., Phila- 
delphia, Washington, Cleveland, and Grand Rapids, Mich. 
Branches have also been organized in the following places, 
whose application, however, have as yet not been re- 
ceived— Houston, Texas, and Akron, Ohio. We have many 
more connections which will in the very near future 
materialize into branches.

We recognize that the activity of our youth branches 
are of a different nature than that of the adults in our 
Order. With our youth it is not primarily a matter of 
social insurance but one of youth activity.

In the field of sports we have become affiliated with 
the Labor Sports Union—the workers’ sport organiza
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same time the young workers and students will demon- 
strate on these days against race discrimination, and for 
the release of the 9 young Negro boys who are facing the 
electric chair in Scottsboro, Ala. The National Youth Com- 
mittee urges our branches throughout the country to par- 
ticipate in the conferences and in the actual preparation 
for National Youth Day.

YOUTH BRANCHES ARE BUILDING DRAMATIC 
GROUPS

A special feature of the first annual dance of the Youth 
Section of the International Workers Order on April 11, 
was the presentation by the Workers Laboratory Theatre 
of the play “Buy Now.” The play proved such a huge 
success that we have since then received numerous re- 
quests for short plays from the branches to be produced 
by them. With the help of the Workers Laboratory 
Theatre we are attempting to fill all requests for material.

Inwor Branch 404 is already busy rehearsing “The Big  
Stiff,” which will be given at their installation. Sparts 
Junior Branch 408 is also rehearsing this play.

Our out-of-town branches are also interested in dra- 
matics. We have sent a play to our Houston, Texas branch 
which they are going to produce. Some of the new plays 
we are getting out are “Oscar Sap,” “The Great Money 
Trick,” “Men of Steel,” and others. It is the aim of the 
Youth Section to develop a dramatic group in every one 
of our youth branches.

The Workers Laboratory Theatre is getting out a 
monthly magazine which will be of great value to all dra- 
matic groups, and we urge all our branches to subscribe 
to this magazine.

YOUNG NEGRO WORKER, MEMBER OF THE YOUTH 
SECTION, I. W. O., GOES TO SOVIET UNION FOR 

MAY 1 CELEBRATION

Bob Turner, a young Negro worker from Branch 
400 of the Youth Section, left Wednesday April 15, to- 
gether with a workers’ delegation, to witness the May 
First celebration in the Soviet Union.

Bob Turner, who is a tailor by trade, will bring greet- 
ings from the young workers and students of America 
to those in the Soviet Union. Bob, together with the dele- 
gation, is to tour the Soviet Union, visit the large in- 
dustrial plants and the cooperative and state farms. He 
will also visit the schools where the youth of Russia are 
learning to become the future workers and leaders of 
the Soviet Union.

On his return, Bob will tour our branches and give us 
first-hand information on how the workers in the Soviet 
Union are building socialism, how the Five-Year Plan is 
being completed, and how the youth of Russia are faring  
under a workers’ and farmers’ government.

The Youth Section of the International Workers Order

those who died in past wars, while at the same time bil- 
lions of dollars are being spent in the building of battle- 
ships, war planes, and the development of poisonous gases 
to be able more easily to murder millions of young 
workers.

Even in the schools we find them preparing the young 
students for war, through a system  of military training. 
In City College a member of one of our New York 
branches was temporarily suspended from school because 
of a newspaper published protesting against military 
training in the school.

We young workers and students are the ones who the 
bosses expect will fight for them in the war they are 
feverishly preparing. We have nothing to gain from a 
bosses’ war and on this first NATIONAL YOUTH DAY 
we must show the bosses that WE are NOT going to fight 
against workers in other countries so that THEY (the 
bosses) can pile up bigger profits.

In the Eastern District, which includes New England, 
New Jersey, and part of Pennsylvania, preparations for 
N. Y. D. are going along at a very rapid pace. Comrade 
Greene has been elected chairman of the United Front 
Conference for National Youth Day. At the first confer- 
enee there were 54 delegates present, representing 17 or- 
ganizations. Final preparations are being made for the 
first day, Saturday, May 30th, in Passaic, where we will 
have a parade and dance in the evening. Special trains 
have been hired to take us there. The second day, in New  
York, will see the finals of the “Spartakiad” to be held 
at Ulmer Park.

Special affairs have been arranged by our branches, 
including a two-day “tag day.” All proceeds are to go 
towards National Youth Day.

From Chicago we hear that the City Youth Committee 
has endorsed National Youth Day and is actively engaged 
in making the preparation for the celebration in Milwau- 
kee, Wise. Cleveland district also writes us that prepa- 
rations for National Youth Day are being made.

The National Youth Committee endorses National Youth 
Day as one of struggle against imperialist war. At the
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Potato race
E. Wilner, Brownsville, 1st.
C. Adelowitz, Sparts, 2nd.

Standing broad jump
C. Adelowitz, Sparts, 5 ft., 9 in.
E. Wilner, Brownsville, 4 ft., 11 in.

Boys’ Junior Events
50-yard dash

Ganapoeler, Sparts, 1st.
Studenberg, Williamsburg, 2nd•

Three-legged race
Ratlisher, Studenberg—Williamsburg.
As a climax to the day’ events, a huge bonfire was 

built, potatoes were baked. Every one gathered around 
the fire and sang songs of the working class. Everyone 
present voted for another hike in the near future.

THE PIONEER
The Youth Spark greets The Pioneer and wishes it 

success in its struggle against the bosses.
The “Pioneer” appears at a time when the bosses are 

striving by all means at their command to influence the 
ideology of the children because they well know what 
desperation this crisis is bringing the workers to.

The current issue of the “Pioneer” is one which will 
not only attract children but also the youth. It is well 
written and illustrated. It has been made a popular mag- 
azine. A fault of all of the previous publications of the 
Pioneers is that they have been entirely political. This 
“Pioneer” contains stories, poems, cartoons, useful infor- 
mation on how to play games, how to make trails on 
a hike, etc.; features which can attract any child or 
even young worker, and hold him.

The Youth Spark urges all of the members of the 
Youth Sections of the International Workers Order to 
become subscribers to the “Pioneer.” We will accept 
money for subscriptions. Send all subscriptions to Na- 
tional Youth Committee, International Workers Order, 
Room 605, 32 Union Square, New York City.

STRIKE FOR FREEDOM AND JUSTICE 
By N. I. Edstlog

In this world so full of store,
Man is doomed forever more 
To a life of toil and need,
Caused by Mammons grasping greed. 
Curse the power that makes men slaves 
From the cradle to their graves!

Why should some this earth possess 
While the many know distress?
Why should drones enjoy the wealth 
At the cost of life and health 
Of the many whom they grind 
Into dust, and firmly bind?

Sons of toil, arise once more!
Claim your right from shore to shore! 
Banish greed from your domain!
Drive out hate and break the chain 
That has bound you all too long 
To the crafty and the strong.

When those happy days shall come, 
Each will find a peaceful home;
Free from fear of future want,
Full of joy for such a haunt;
Then the power of gold shall die,
And the poor shall cease their cry.

is  laying plans now to send a delegation of at least six 
young workers and students to the Soviet Union in No- 
vember to witness the 14th anniversary celebration of the 
Russian Revolution. A ll our branches should begin to ar- 
range affairs toward raising money for the delegates. 
Just as soon as plans are completed, branches will receive 
communications on how to organize the work in this
direction. --------------------------------

YOUTH BRANCHES IN NEW YORK CITY HOLD 
SUCCESSFUL HIKE

Our branches in New York City answered the call of 
Spring with a hike on April 5 to the Palisades of New  
Jersey. One hundred and fifty members and their friends 
of the Youth Section met at the 125th Street Ferry for 
a journey to the wide open spaces. Marching four abreast 
from 125th Street we walked four miles to the Alpine 
woods. Here a rest was called to allow those present to 
fill up the cavity in their stomachs, a cavity which was 
beginning to take on gigantic proportions. A fter an hour 
spent in consuming something near a ton of eatables 
(certified to by the official taster, D. Greene), resting 
and singing, the program of sport events were run off. 
Williamsburg Branch scored more points than any other 
branch. The list of events and the winners follows:

Boys’ Senior Events
Broad Jump

1. Studenberg, Williamsburg, 8 ft., 2 in.
2. Kroopnick, Grand Concourse, 7 ft., 11 in.

400 yard relay
Goldwire, Battle, Locke, Migdal—Young Liberators. 

Girls’ Senior Events
Three-legged race

L. Jaffe, M. Zimmerman— Williamsburg.
Hop, skip and jump

Studenberg, Williamsburg, 32 ft.
Girls’ Junior Events

Obstacle Race
Resnick, Branch 8, Sparts, 1st 
Jaffe, Williamsburg, 2nd.

Three-legged race
Zimmerman, Jaffe— Williamsburg, 1st.
Polansky, Lever—Sparts, 2nd.

110-yard dash
Zimmerman, Williamsburg, 2nd.
Jaffe, Sparts, 1st.

Girls’ Senior Events 
Hop, skip and jump

C. Adelowitz, Sparts, 21 ft., 5 in.
J. Taft, Y.C.L., 20 ft., 4 in.
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BRANCH NOTES
Inwor Youth Branch 401 has elected Sam Sherman as a 

delegate to the National convention. A surprise affair 
was held and the funds went for National Youth Day. 
The branch believes that the membership should stick 
together, and they have had outings most every week 
since the warm weather set in.

Branch 402 has started a class in Current Events. The 
branch participated in the United Front A ffair for Nation- 
al Youth Day, which was held in Brooklyn.

The Middle Village Branch 403 has challenged an out- 
side club to a debate which will come off in the near fu- 
ture. The branch is running a raffle in order to get a 
radio.

Inwor Youth Branch 404 was installed on May 2. 
Some impromptu entertainment was the feature of the 
evening. Harry Mark of the City Committee presented 
the charter.

Branch 405 is actively preparing for an affair for 
National Youth Day to be held May 23. A social was 
held at the home of Leo Joseph and an enjoyable evening 
was spent by the comrades who were present. Open 
Forum June 7 on Scottsboro Frame-up.

Brownsville Branch 407 held an affair for National 
Youth Day. This affair was called a Miniature Coney 
Island. There were all the amusements which one could 
find at the island.

408 was installed. They have elected a delegate to the 
National Convention. The branch is participating in a 
National Youth Day affair held together with the 
Y.C.L. and Young Defenders.

409 Bensonhurst held a spaghetti party, open forum, 
and Musical for National Youth Day. The branch 
installation was held May 16 and the play “Risen from  
the Ranks” more popularly known as Oscar Sapp was 
presented. The branch is participating in the National 
Youth Day Affair arranged by all the clubs of the Brook- 
lyn section.

Jamaica Youth branch 412 has recently been organized. 
The branch has held several discussions. A  dance held 
on May 8 was quite successful. The branch has great 
possibilities of growing.

Grand Concourse—Youth branch held a discussion for 
May Day at which 30 young workers and students were 
present. The branch is preparing to take the Doctor’s 
Examination.

Ambassador Hall Branch has just been organized. Up 
to date, 8 have been examined by the doctor. The branch 
had a very interesting discussion on the Scottsboro Case 
led by G. Edwards, a member of the League of Struggle 
for Negro Rights.

Eastern Parkway has moved to its new and better head- 
quarters. The branch is growing rapidly and saving money 
in order to pay for the doctor’s examination.

Youth Branch, Houston, Texas
Augusta A. Uhlig, 7813 Magnolia St., Harrisburg Station 

It may be of interest to some of our Southern neigh- 
hors and comrades to learn of the I. W. O. Youth Club 
functioning in the most backward part of the South. We 
have a membership of 15, Mexican, Irish and Jewish 
young workers. We hold hikes, play ball and have dances 
regularly. We also participated in the May F irst demon- 
stration. (Branch has not as yet taken examination— 
should do so.)

BRANCH NEWS
Branch 400, Chicago, 111.
Sec. Morris Louer, 1432 So. Sawyer Ave.

Bob Turner, young Negro worker who went with the 
delegation to the May First celebration in the Soviet 
Union, is a member of this branch. Workers carry on regu- 
lar activity, open forums, dances, etc. We were instru- 
mental in organizing Chicago District Youth Committee, as 
a result of which two more branches have been formed, an- 
other one in Chicago and one in Milwaukee, Wise. Carl 
Levin, 1028 No. Homan Ave., is the District Secretary 
of this committee.

* * * * *
Branch 416, Milwaukee, Wise.
Sec. Grace Brown, 926 Plankurten St.

Has sent in eight applications as a result of the 
first meeting.

* * * * *
Branch 410, Chicago, 111.
Sec. Helen Koblentz, 2735 Division St.

Just organized through the medium of the District 
Committee.

* * * * *
John Reed Branch 415, Philadelphia, Pa.
Sec. I. Corwin, 423 McKean St.

Installation exercises will be held Friday, May 15. 
Comrade Dave Greene, National Youth Organizer, will 
officially install the branch. Open forums are conducted 
regularly. A baseball team is being formed with friends 
of the members participating.

The Philadelphia District is also organizing a District 
Youth Committee, to coordinate the activities of Trenton, 
Philadelphia, Baltimore and Washington.

* * * * *
Trenton Branch 406, Trenton, N. J.
Sec. Esther Kassman, 118 Warren St.

Second branch to be organized out of town. Had a 
dance recently on April 5, at the Hungarian Home. Open 
forums are being conducted regularly. Still trying to find 
an appropriate name for the branch.

* * * * *
Branch 411, Washington, D. C.
Sec. Phil Sheinberg, 1313 Seventh St., N.W.

Just organized and anxious to get help in developing 
sport, social and educational activity toward increasing 
the membership.

* * * * *
Branch 413, Cleveland, O.
Sec. N. Hurwitz, 3444 East 149th St.

Must be criticized for being so slow in getting mem- 
bers examined and applications into the National Office. 
First branch, however, to respond in contest for stories 
for “Spark.”

Cleveland also is busy on a District Youth Committee. 
A branch has been organized in Akron, Ohio and one is 
in the process of formation in Youngstown, Ohio. 

* * * * *
Akron, Ohio
Sec. Martin Meltzer, 537 Euclid Ave.

Just organized. Have not as yet taken the doctor’s ex- 
amination. Should do so immediately.

* * * * *
Branch 414, Grand Rapids, Mich.
Sec. Sidney Nodolsky, 717 So. Division St.

Several applications received. Just began a campaign 
to organize a youth branch.
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lutely innocent. The two white girls making the charges 
are notorious prostitutes, as affidavits the ILD can pro- 
duce, prove.

The Southern press, owned by rich land owners, whip- 
ped up the savage mob spirit and shrieked for lynching. 
Only the mass protest of the working class, white and 
Negro, native and foreign born, organized by the Inter- 
national Labor Defense, was able to halt the lynch plans. 
Now an even greater tidal wave of mass protest is neces- 
sary to save the boys from death.

Build a mass united front and save these boys! They 
are innocent! Rush telegrams and resolutions of protest 
to the governor of Alabama. Smash the savage jim crow 
lynch system!

Support the International Labor Defense financially 
and organizationally in this great fight!

The Youth Section of the International Workers Order 
joins with the rest of the working class in the fight to 
save these nine young workers, members of our class—  
the working class. The National Youth Committee has 
sent the following telegrams:
“Governor B. M. Miller 
“Montgomery, Ala.

“Youth Section of the International Workers Order pro- 
tests the railroading of nine innocent young Negro boys 
to the electric chair. We demand you stop this legal mur- 
der. We will mobilize the whole working class toward 
stopping this cold-blooded legal lynching.”

We have also sent a telegram to the nine young boys 
expressing our solidarity and determination to fight un- 
til they go free.

YOUTH SECTION CELEBRATES MAY FIRST, THE 
INTERNATIONAL WORKING CLASS HOLIDAY

On May First the working class throughout the world 
demonstrated in celebration of the International Workers 
Holiday. May First came about as a result of the struggle 
of the American working class for the eight-hour day, 
back in 1886. Since then the working class of the whole 
world has adopted May First as a day of struggle against 
the oppressive system of capitalism. This year more than 
ever before, there was need for the workers to come out 
and protest against unemployment, wage cuts, speed-up

SMASH THE SCOTTSBORO FRAME-UP

The Southern white ruling class is attempting to com- 
mit the bloodiest murder in its long history of slavery, 
misery and death. It is attempting to legally lynch nine 
Negro working class boys—two of them fourteen years 
old—and all under twenty years of age!

Never before in the history of the bloody South or of 
the United States— has so cold-blooded a crime been 
planned. Eight of the boys have been sentenced to die 
in the electric chair on July 10.

The boys were framed on the old, old trumped-up 
charge of the Southern white ruling class—“Rape”!

The trial took less than three days. The boys were 
given no chance for defense. They were arrested March 
25—went to trial April 6th, and on the 9th, eight were 
condemned to death, and a mistrial was declared in the 
case of Roy Wright, 14 years old—when eleven jurors 
voted for death—and one for life imprisonment!

An investigation by the International Labor Defense 
has established without a doubt that these boys are abso

New York City Youth Committee
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SHORT STORY CONTEST

This is the first story submitted in the short story
contest for “Spark.” (From Cleveland Branch 413.)

THE MURDER*
Perhaps he was wrong■. Maybe he should not have 

tried the burglary in the first place.
But gad! Who if  not he, was going to see that his sick 

w ife had a doctor and that his little son, the last of three 
children, had his little mouth filled.

It wasn’t that he didn’t want to work; it was because 
there was no work to do.

He knew that now. He hadn’t known that when he 
watched his girl, a little lass of eight, wither and fade 
away, while he tramped in search of work. He had not 
begun to doubt it until his second son had murmured with 
his dying breath, “I’m hungry.”

But now he knew it well! He wasn’t going to let his 
last little one wallow off.

His first crime. No wonder he was nervous. No wonder 
that his hand shook as he hastily deposited all the valu- 
ables of the jewelry shop in the pocket of his torn coat, 
while with the other he held the gun he had spent his 
last cent to procure.

Suddenly he realized he was being watched. Quickly he 
turned to discover he was right. Outside the window he 
saw the bulky form of a cop. The cop noticed him too 
and raised his whistle to his mouth.

He hesitated. He could not escape once the policeman 
blew his whistle. Still, he could not shoot the policeman. 
Should he become a murderer? However, if  he were 
caught . . .  he shot three times. His aim was true............

(Excerpt from newspaper):
William R------  was executed at Sing Sing last night

for the murder of Patrolman Arnold R------ , last . . . .

and the vicious system of lynching and deportation being 
carried on by the boss class. Today in Scottsboro, Ala. 
nine young Negro boys are in jail facing death by elec- 
trocution on a trumped-up charge of rape. This is the 
answer of the bosses to the demands of the working class 
for unemployment insurance and immediate relief for 
the millions of unemployed and their families, who are 
starving.

A Partial View of the New York Demonstration

The Youth Section of the International Workers Order, 
marching under their own banner, together with the rest 
of the working class, showed their solidarity and deter- 
mination to fight back against the bosses. In New York 
City 100,000 workers, young and old, demonstrated and 
paraded. They pledged themselves to carry on the strug- 
gle, to force from the bosses unemployment insurance, to 
stop wage cuts and speed-up, and to force open the jails 
in which the nine young boys are being held for legal 
lynching, as well as the thousands of other political pris- 
oners rotting in the capitalist jails, and see that they 
are freed.

Youth Delegates to the First National Convention 
of the International Workers Order
Many of our youth branches, newly organized were not entitled to a delegate to the convention. The 
following branches however, are entitled to delegates. Full reports were not in at this writing, as to the 
names of the delegates elected.
BRANCH 400 CHICAGO, ILL..............................................DELEGATE MASHA LEMBERG
BRANCH 401 BRONX, N. Y ................................................DELEGATE SAM SHERMAN
BRANCH 402 BROOKLYN, N. Y.........................................
BRANCH 403 MIDDLE VILLAGE, L. I.............................DELEGATE J. CONJEMI
BRANCH 406 TRENTON, N. J............................................
BRANCH 408 BRONX, N. Y.................................................DELEGATE B. ERENBERG
BRANCH 410 CHICAGO, ILL............................................. DELEGATE CARL LEVINE
BRANCH 415 PHILA., PA..................................................... DELEGATE ED KORTH
BRANCH 407 BROOKLYN, N. Y.........................................DELEGATE FINKELSTEIN
The National Youth Committee in cooperation with the City Committee of New York are arranging a 
reception for all the delegates to the convention. This reception will be held at 134 East 7th St., the night 
prior to the opening of the convention, Thursday, May 28, at 8 P. M.


