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1932 אפריל,ק נ ו פ ר ע ד

ן ע מ ע ל ב א ר ן פ ר פו ע ז נ ו ן א ד ר א
ארדן אונזער אין איבלען די װעגן

ל פון א ארדן פון פרעזידענט װיצע לין, ם
 איינע געגן קאמפאניע דערפאלגרייבע א אנגעפירט האנן מיר

 רינג ארבעטער דעם פון געירשנט האבן מיר װאם איבלען די פון
ען די בא אז איז׳ דאש און אינדעפענדענט, און טינג  ברענ־ די פון מי

ט אװנט גאנצן דעם אװעקפטרן נישט מען זאל טשעל  רוטי־ דער מי
 אפגעגעבז זאל צייט דער פון האלב אמװייניקשטנש אז נאר ארבעט, ;ער

ען באמערקט שוין האב איך װי ארבעט קולטור פאר װערן נ ״  מיר ז
ב דערפאלגרייך, געװען קאמפאגיע דער אין  ברענ־ אלע אין נישט אוי

ל גרעשטן דעם אין אז זישער איז טשעש, ״  ברענטשעש. אונזערע פון ט
ען עש נ ״ ״ :אך פאראנען אבער ז װ ען װאם איבלען צ ײן נאך זיינ מיי־ מ

ך און ערגער נאך אפשר און שלעשט אזוי פ,ינקט  ירושה א אוי
 טיטגלידער אונזערע פון םך א װאו ארדנם, שאציאל־פאשיפטישע די פון

 מיט־ אונזערע פון םך א װאם )1 איז דאפ און ו.ע־,ערט אמאל ־אשן
 ברענ־ מאנשע אין און פראצענט, 40 ארום זאגן װאלט איך גלידער,

שט קונזען מער, נאך טשעש ען, די צו :י טינג ױם זייערע שיקן מי  ד
 א צאלן דארף מען װען דאס טוט טען װי פונקט פאשט, דורך

 מיטגלידער די אז מיינט דאם קאמפאניע, אינשורגש אן צו פרעםױם
שט באטראכטן קן א אלם ארדן אונזער :י  רעװא־ דער פון טייל װיכטי

קן זיך דארף וועלשער באמעגונג ארבעטער לוציאנערעד לי  אין באט״
 בא־ זיי נאר באװעגונג, דער פון ארוישטרעטוגגען און קאמפן אלע

ע אן װי ארדן דעם טראשטן  מיט־ די באזארגן דארן! װאש ארגאניזאצי
 דארפן דעם געגן און אלץ, דאש און סעמעטערי, בענעפיט, מיט גלידער

 מיטגלידער, די אויפקלערן דארפן מיר ר,אנזפא:יע, שטארקע א פירן מיר
 בוכשטעבלעך װערט ארבעט קולטור קיין װאו ארדנש, פאשישטישע די אז

שט ן אין אז ו״עטאן, :י ״ ״ האבן ארוישטרעטונג מאםן ק ך ז  זי
שט קיינטאל קט ני ך באטייליקן און באט״לי  נישט, זיכער איצט זי

ר אז ע ״  דאלער עטלעשע אמאל זאמלען פון באשטייט ארבעט גאנצע ז
עז ארגאניזאציעפ יענע צװעקן, רעװאלוציאנערע קאנטר פאר נ ״  ז

 און ארגאניזאציעם סעמעטערי און בענעפיט װי מער נייצט וױרקלעך
טן מיטגלידער זײערע  די צו נישט דעריבער קומען און דאם װיי

ען. טינג  ארבעטער• פון ברענטש א פון םעקרעטאר געװען בין איך מי
ג א צו פלעד.ן מיטגלידער, 120 ארום געהאט האט װאם רי:; נ טי  מי

ען 2 צו נאר דאם און מיטגלידער, 20 אדער 15 צװישן קומען טינג  מי
 אונז׳ בא אבער אװנט. שטר״ך און אײגצאלונג לעצטע קװארטאל׳ אין

שט טאר טעטיקויט קולטור אזא אנגעפיו־ט װערט עס װאו  פאםירן ני
שט זאלן מיטגלידער אונזערע פון צאל גרויסע אזא אז  די באזוכן ני

ען. טינג ב אז עפעס, נאך באמערקן װיל איך מי  גרויסע האבן מיר אוי
ט איז ליסטן שטרײך ײן לוי  גרעםטן דעם צו שטעלן דערפארונג, מ

 עם און מיטגלידער, גלייבגילטיקע די אט געשטראכענע פראצעגט
מילירט חבר א אז ,זיין נישט אנדערש דאך קען ך אסי שט זי ט ני  מי

 צו קומענדיק נישט ארגאניזאציע דער פרעמדער א בלייבט ער אונז׳
ען די טינג  ביל זיין אויםצוצאלן מעגלעבקייט די נישט ער האט מי

ב און צוביסלעך  אפ נאך װארט און ליבעראל איז ברענטש דער אוי
ט הבר אזא ן מי  די יװען ביל טן2 באם אז זיכער, שוין איז ביל, זיי

 שוין חבר דער פאלט דאלאר 12 אדער 10 ארום אן טרעפט שדמע
ארגאניזאציע. דער פון ארויש

ג איר בא האט קאמיטע ארגאניזאציע נאציאנאלע די נ צו  דעש זי
 מיטגלידער, געשטראשענע די װעגן פראגע די באטראכטנדיק מערץ, טן7

ט מיטגלידער געשטראשענע פון פראגע די פארשונדן  פראו.ע דער מי
שט באזוכט חבריש פראצענט גרוישער א װאש ען די ני טינג  און מי

 פון קאמיטעטן שטאט די אדיפצופאדערן געװארן באשלאפן איז עשי
 לעצטער דער פראגע. דער װעגן קאמפאניע א אנצופאנגען לאנד איבערן
ױ אין פלעגוס  זאלז מיטגלידער אזעלבע אז באשלאשן האט יארק נ

ען, זייערע אין װערן געקעגװעשט מ  אבער מיטל, גוטער א איז דאש ה״
 געפירט זאל קאמפאגיע א אז פארגעשלאגן, װאלט איך גענװ״ כישט
ט״ דער אין פרעשע אונזער אין װערן ״ ה ״ ר פ  ״פונק״, דעם אין און ״
ך ן זאל ברענטשעש די אין אוי ען זיי טונג ל״  אז דישקושיעש און איינ

 בענעפיט, צאלט װאש ארגאניזאציע אן נאר נישט איז ארדן אונזער
 באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון טײל װישטיקער א ;אר
 צו יע קומען װאש מיטגלידעד שך א װאש איז, איבל צװײטער דער

ען די טינג ר״ן זיך קומען מי  זייגער׳ דעם צען נאך האלב אדער 10 א
ג דער נ טי ך עפנט מי  חבר א אז מאל שך א פאשירט ןןש און שפעט זי
ך האט ט זי ר״ ט צוגעג ײטונג אן אדער קאנשפעקט א מי ײנל  איבער א

א עפנט מען אז וױיל אנטוישט, בלײבט ער און פראגע געװישער א

ג טינ ן שוין מען קען אזייגער 10 מי ״ שט ארבעט קולטור ק  טאן, ני
ך  לאזונג די קאמפאניע. א פירן ברענטשעש די דארפן דעש קעגן אוי
יין, דארף ג דעם עפענען ז נ טי  נישט מיטינו״ דעם •שלישן און 8:30 מי

 ברענטשעש די און קאמיטעטן שטאט די זאלן .11 װי שפעטער
 1 אי גרוים גאנצן זייער אין קאמפאגיעש די אויפנעמען לאגד איבערן

דערפאלג. האבן זישער װעלן מיר

ברענטשעס די אין אויפפירונג װעגן
 זיי אז חברים די צו שרײבט מען אדער אדווערטייזט מען װען

 חבריש די ביז 9:30 ביז עש נעמט 8:30 מיטינו. א צו קומען זאן
ך פאנגען  שפעט אן פאנגט מען װען צוזאמענצוקומען. אן ערשט זי
 גיין דארפן און ארבעטן װאש חברים די פאר און שפעט, מען ענדיקט

ר דאש איז ארבעט דער צו פרי מארגן ע ״  געײען װאלט עש שװער. ז
ט ״ אז חברים, אונזערע פרן רעשט װי מער ני ט אין קומען זאלן ז ״  צ
טיגג. א צו מי

ך װאלט איך  ײען אז חברים די מאש; אויפמערקזאם געװאלט אוי
 זיך דרייען אריין, קומט אימיצער און רײדן אין האלט לעקטאר א
טן אויש חברים צאל א  גאנצע די שײנקען און לעקטאר צוש רוקן מי

 מיר קאן איך אריינגעקומען. איז װאם דעם צו אויפמערקזאמקײט
קע דאמאלט. פילט ער אזוי װי פארשטעלן ך שטעלן לעקטארן אייני  זי

טן פאר א פאר אפ  צו פנימער די צוריק דרייען חברים די ביז מינו
 רעדנע־ די צו אומרעשט גרויםע א ?״ער איז איך גלויש דאש איפ.
ך און  דעש נישט װייש מען װייל זעלבשט, זיך צו אומרעשט אן אוי

ט איז עפ אז גלויב איך לעקציע. דער פון אינהאלט ״  חבריש יענע אז צ
אינטעליגענט. מער האנדלען זאלן

קארנבליט. פרענק

גופא א א. א. דעם בויען מײנמ װאם
 זיינע פון א״נעש אין באמערקט האט בעדאשט מ. הבר װאש דאש

ען ברענטש די בא אז ארדן, א. א. װעגן ארטיקלען טינג  מעז נעמט מי
ף  ארגאניזאציעש פארשײדענע פון פראגן דישקוטירט מע און אוי

ך '(פארשט״ט  אייגענער דער פון אבער ארגאניזאציעש), ארי. רעװ. זי
 יענע צי פה פתהון א געגעבן האט גיט, מען רעדט גופא ארגאניזאציע

ען װעלכע מיטגלידער ײנ  לא־ און צושריפטן אלע די צו געגנעריש ז
ט מיטעש.  עש אז אפט גאנץ פאשירט עש װאם דארויף קוקנדיק ני
 פארנעמט עש אז קאמיטעש, און צושריפטן פיל אזוי טאקע אן קומען

טינג, דעם פון ארבעט רוטינער דער פון צײט פיל  מען װען איז מי
 יװייזט קאמיטעש, די אויש מ׳הערט און צושריפטן, די דורך אבער קוקט

ך ף איז פראגע יעדע אז ארויפ, שטעגדיק זי וי אוי ק פיל אז טי  און װינ
ט אז דרינד״נד, ף איבערלאזן דאש קען מען ני טן א אוי װ״ טינג. צ  מי

 צוטרעטן באלד טאקע מוז מען נאר עקזעקוטױוע, דער צו אפילו צי
טן צום דאך מען װעט (אגב, ארבעט. דדר צו װ״ ג צ נ טי  קריגן מי

 אי מיטגלידער, יענע איצטער טאקע טריאומפירן צושריפםן) אנדערע
 איינ־ דער אז און טענות, זײערע באשטעטיקט האט בעדאבט מ. חבר

ען צו אזוי װי װעג ציקער  אננעמעז נאר בלייבט ארדן, אוגזער בוי
קאמיטעפ. און צושריפטן באשרײנקען פון פראגראש זייער

 באמערקונג די פארשםיין אמתן אין מיר דארפן זשע אזוי װי
? בעדאשט ח. פון

ט האט בעדאכט חבר ט, ני מ״נ ע ען זאלן מיר אז ג  אונזער בוי
פן ארדן  מוז שע אז, נאר ארגאניזאציעש, אגדערע די פון חשבון אוי
אונג א װערן געשאפן ערשטן צום  צום מיטגלידער ד< פון באצי

ע די איז ברענטש דער אז ברענטש. ״ פארבינדט װעלשע ארגאניזאצי  ז
ט װעלשער קאלעקטיװ, א אין ײ גי ך באנוצן צו מעגלעשקייט די ז  זי

קער מיט עגנז״טי  איז דערפאר און פראפיטן) פריװאטע (אן הילף, ג
טגליד יעדער  פאלט עש װעלכן אוין= ארגאניזאציע דער פון טייל א מי

ען צו פאראנטװארטלעשק״ט די  ארגאניזאציע. די פארגרעשערן און בוי
טיגג, א צו קומען מיטגלידער װען אז דערצו, פיירן דארף דאש  מי

ט זיי קומען  פארײיילן צו גרײט אדער צוהערער, פריװאטע אלש ני
״ װעלכן בא ברענטש, דעש אין אגטײלנעמער אלפ נאר זיך,  דארפן ז
ט סן, בלויז ני ך נאר געגי ף אנטװיקלוגג דער צו בייטראגן אוי  אוי

ך פאדערט עש געשיט װעלבן א צײט. דער אין זי
 קולטורעלע די איז דאש ארן טײל, צווײטן דעם נעמען םיר װען

טונג און אויפקלערונג די :טײל א זועלכער (פון ארבעט פון באדיי
 אװע־גע־ באדארפט װאלט ארגאניזאציע פראטערנאלער ארבעטער אן

ף (שלופ ײט אוי )31 ז
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זעצבםט־ א איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער
 אר־ אזעלכע אומצאליקע פאראן זײנען עם ארגאניזאציע. הילףי

 אינטער־ דער חוץ א זיי׳ פון אצע פאקטיש אבער גאניזאציעם.
 ארגאניזאציעס׳ ברידער זײנע און ארדן ארבעטער נאציאנאצער

 באדייטונג די פירערשאפט. קאפיטאציםטישער אונטער זיינען
 פון פארשטאנען גענוג ניט באדױערן, צום װערט, פאקט דעם פון
 יפונק־ די זײ באטראכטן געװײנצעך ארבעטער. מיציטאנטע די

 ארױםצוצאל; בצויז פאר ארגאניזאציע זעצבםטהיצף א פון ציעם
 געװײנלעך זײ קענעז שטאנדפונקט דעם פון ״בענעפיטם״. די

 זעצבםטהיצוי ר ע ט ע ב ר א אן פון נוצן ספעציעלע די זען ניט
באװעגונג. ארבעטער לןעמפערישער דעד פאר ארגאניזאציע

 פונקט איצט איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער
 האב; עקזיםטענץ ארדנם דעם םון יאר צװײ די אצט. יאר צװײ

 װיכטיקײט פאציטישע זײן םפ?׳ יעדן איבער פעםטגעשטעצט,
 ארדנם דעם פון יאר צװײ די ארבעטער. די פאר װערט און

 װערט דעם פון אפשאצונג אן געמאכט מעגצעך האבן עקזיםטענץ
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון קצאם ארבעטער דעם פאר
 אוז זײט׳ איין פון ארגאניזציעם פארװאנדעטע זײנע און ארדן

 אויו* ארגאניזאציעס זעצבםטהיצח בורזשואזע פארשידענע די פון
זײט. אנדערער דער

 פון צײט אין שטיצע פאר ארבעטער די פון באדערפעניש די
 פון אויםגענוצט װערט פאמיציע דער אין טויט אדער קראנקהייט,

 ארבע־ ־י איבער אײנפלום זייער אנצוהאלטן בורזשואזיע דער
 פאר־ זייערע און קאפיטאציםטן די ארגאניזירן דעריבער טער.

 פא־ אײגענער דער אױף ארגאניזאציעם זעלבםטהילןז טיידיקער
 די האלטן זײ װעלכער דורך ציניע אידעאלאגישער און ציטישער

 אויפן מיר געפינען אזוי אײנפלום. זײער אונטער ארבעטער
 קאפי־ מין אייגענעם דעם ארגאניזאציעס זעלבםטהילױ פון פעצד

 בויך-םברהדיקע מין אײגענעם דעם פראפאגאנדע, טאליםטישע
 אצגעמײנעם דעם אין געפינען מיר װאם איצוזיעס בורזשואזע

 צװישן פראפגאנדע. און פאציטיק קאפיטאליסטישער פון פעצד
 נא־ פאטריאטישע, מיר געפינען ארגאניזאציעם זעצבםטהיצף די

 םאציאל טיםטישע, רעצעיעזע, שאװיניםטישע, ציאנאציםטישע׳
םאםײעטים. פאשיםטישע און פאשיסטישע

ארגאניזא־ פראטערנאצע קאפיטאציםטישע פארשידענע ־י
 בענע־ די באצאלן דאם ניט צװעק הויפט זייער אלם האבן ציעם
 קאפיטאצים־ פון ׳פארשפרייטונג די נאר ארבעטער, די צו פיטם

 מיט־ ארבעטנדיקע די װ. א. א. רעציגיע, פראפאגאנדע, טישער
 װערן זיי אז ניט, געװיינצעך װייםן םאםײעטיס די אין גצידער

 פאר־ איצוזיע קאפיטאליםטישע די פון געץ דער איץ פארבאפט
״ שפרייטער.  זיי װאם בענעפיטן די אז ניט אפילו פארשטייען ז

 קומט פרוכט, אײגענע זײער איז ארגאניזאציע דער פון קריגן
 ניט זײנען און מי פאראײניקטער זײער פון ארבעטעד, די פון
 אק־ די אז ניט פארשטײען זײ פירער. זײערע פון מתנה קײן

 זײע־ פאר געװענדט ניט ז״נען ארנאניזאציע דער פון טיװיטעטן
מעג־ זיינען װאס בענעפיטן, די חוץ א אינטערעםן. אטתע רע

 אינטערעםירט ארבעטעה די יפון צאלונגען די דאנק א בלויז לעך
 די פראגן. קלאם ארבעטער קיינע מיט ארגאניזאציע די ניט ויך

 די בלויז איז קריגט ארבעטער דער װאס שטיצע פינאנציעלע
 אויםגענוצט װערט װאם נעץ א איז עם אים. פאנגען צו װענדקע

 װערט װאס אבער פירערשאפט, ?אפיטאליםטישער דער פון
 ארבעטער דער װי נאבדעם אליין. ארבעטער די פון באז^רגט

 דער אן אן זיך שליםט און װענדקע ־ער פון פארכאפט װערט
 מיםטישע, פאטריאטישע׳ מיט אנגעפאמפעט ער װערט םאםײעטי

 פראפאגאנ־ שעדלעכער װײטער אזוי און פאשיםטישע םאציאל
 פרא־ בורזשואזע די אין אריינגענארט װערן ארבעטער די דע.

 פריװאטע זײערע צו אפעלירן דורך ארגאניזאציעם טערנאלע
 קעג; לועמפן צו פראפאנאנדירט זײ װערן דאן און אינטערעםן.

 נא־ רעליגיעזע, די קלאס. זײער פון אינטערעםן קאלעקטױוע ד•
 װאנט א אויס בויט פראפאגאנדע טיםטישע און ציאנאליםטישע

 נוצט קאפיטאליזם דער װאם אילוזיעס און פאראורטײלן פון
 אר־ דעם םון טײלן פארשידענע רי צוױשן ׳פארשפרײטן צו אוים

״ פארהיטן צו כדי קלאם בעטער  ארבע־ דער אײניקײט- פון ז
 צװישז צעטײלונג אנשטאט װאנט. די צוברעכן מוז קלאס טער

 פאר־ פאטריאטיזמעז׳ פארשידעגע פון באזים אויפן ארבעטער ד־
 די צװישן אײניקײט די זײן דארף װ״ א. א. רעליגיעם, שי־ענע

אינטערעםן• קלאם אלגעמײנע פון באזיס אויפן ארבעטער
 די אוים פילט אררן ארבעטער -אינטערנאציאנאלער דער

 קאפיטאליםטישע־ דער געג; לעמפן פון פונקציע װיכטיקע זייער
 פראטערנא־ פון פעלד דעם אין ארבעטער די איבער פירערשאפט

 אלגאניזא־ און פראפאגאנדע אײגענע זײן אדנאניזאציעם. לע
 װעגץ באװאוסטזיניק ארבעטער די מארן אקטיװיטעטן ציאנעלע

 פון אקטױויטעטן די פון כאראקטער ארבעטער־קלאם אנטי דעפ
 אקטױויטעט; די ארגאניזאציעם. זעלבסטדזילו? בורזשואזע אקע
 ארײנפאםן פרובירן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון
 ארמיי ארבעטער מיליטאנטישער דער אין מיטגצידערשאפט זײן

 אק־ זײנע באשיצן נאר ניט פראנט. קעטפערישן קלאםן אויפן
 פאר־ די פון אײנפלום דירעקטן דעם פון ארבעטער לי טױויטעטן

 פיר; זײ נאר פראפאגאנדע, קאפיטאליםטישער מינים שידעגע
 אר־ די פון קאמפן איצטיקע די אין מיטגלידער די ארײן אויך

 זייער פון באדייטונג פוצע די פארשטײן צו זײ מאכן און יעטער
 װערט פארשטענדניש דער פון קאמפן. די אין דערפארונג
 מיטגלידער־ די איז אזוי באװאוםטזיי;. קלאםן דער אנטוױקלט

 די פון איינע אררן ארבעטער אינטערנאציאנאלז דעם פון שאפט
 ארבעטער דעם פון טייל קעמפערישן דעם פון ארגאניזאציעם

 דער פאר רעקרוטן נײע כסדר געװינט װאם קלאם
 אינטער־ דער קלאםנקאמו». פונם ארמײ פראלעטארישער

 און אויספילז דעריבער מוז ארדן ארבעטער נאציאנאלער
 איי־ די קלאם ארבעטער דעם פאר אוים טאקע פילט
 ארגאני־ פראטערנאלע בורזשואזע די װאם פונקציע גענע

 קאפי־ די קצאס. קאפיטאציםטישן דעם פאר אוים פיצן זאציעם
די צװישן קוצטיװירן ארגאניזאציעם זעצבםטהיצוי טאציםטישע
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 אינטערנאציאנאלער דער אילוזיעם. קאפיטאליםטישע ארבעטער
 פראלעטא־ מיטגלידער זיינע אין אײן פלאנצט ארדן ארבעטער

 ארגאני־ הילן* קאפיטאליםטישע די באװאוםטזײן. קלאםן רישן
 איינפלום קאפיטאליםטישן דעם אנצוהאלטן שטרעבן זאציעם
 ארבעטער אינטערנאציאנאלער ידער מיטגלידער. זײערע איבער

 אױפבױען און אײנפלום קאפיטאליםטישן דעם אנולירן װיל ארדן
 די אין םאלידאריטעט ?לאםן פראלעטארישע די דעם אנשטאט

מיטגלידער. זײנע פון םוחות
 רי באװיזן שױן האט את־ז פונ׳ם עקזיםטענץ יאר צװיי די

 ריזיקע א םיאיז פעלד. דעם אט אויףז ארגאניזאציע דער פון װערט
 פירערשאפט קאפיטאליםטישער דער געגן קעמפן צו אויפגאבע

 זעלבםטהילף דעם אין ארבעטער אמעריקאנער מיליאנען איבער
 מילי־ יעדער װעלכער אין אויפגאבע אן אבער איז עם פעלד.

 אוים־ אן איז עם פאראינטערעםירט. איז ארבעטער טאנטער
 מוז ארבעטער באזואוםטזיניקער קלאםן יעדער װעלכער אין גאבע

 מיט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער אן באטײליקן. זיך
 פון םימז א זײן נאר ניט װעט מיטגלידער טויזנטער הונדערטער

 פראלעטארישע קעמפערישע די יפון אײנפלום װאקםנדיקן דעם
 רע?רוטירונג א און שול א זײן אויך װעט נאר ארגאניזאציעס׳

ארבעטער. מאםן גרעםערע אל׳ן פאר פצאץ
 פונם טײצ קעמםערישן דעם באװאוםטזיניק מאכן מוזן מיר
 אינטערנאציאנאלן פונם פונקציע דער אט װעגן קלאם ארבעטער

״ן געװינען מיר װעלן װעג דעם דורך בלויז ארדן. אדב.  הילף. ז
 פאטריא־ מיליטאנטישן גענוג אנטװיקלען מיר װעלן אזוי בלױז
 ד־ באװעגן צו ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פארן טיזם

 פרא־ און רעקרוטירונג כםדרדיקן א אין מיטגלידערשאפט גאנצע
 אדן ארדן ארבעטער איגטערנאציאנאלן פארן מאשין פאנאנדע

סלאם. ארבעטער דעם פון טײל קעמפערישן דעם פאר

1932 מאי ערשטער
קאמפא־ ע5אי מיט ׳פארבונדן אײנג איז מאי ערשטער דער

 פאד־ מיר ארבעטערשאפט. קילאםנבאװאוםטער דער פון ניעם
 ערשטן װעגן געשיכטע קורצע א נומער דעם אט אין עפנטלעכן

 אין דיםקוםיעם און אײנלייטונגען פאר ?אנםפעקט א און מאי
 מאי ערשטען פון פראבלעמען די איבער ברענטשעם אונזערע

1932.
 פונם עפאכע דער אין פאר קומט 1932 טאי ערשטער דער

 עקאנאמישער דער צושטאנד. קריג און קלאםנקאמף פארשארפטן
 אױםן מלחמה די לענדער׳ קאפיטאליםטישע אלע אין קריזים
 א. רעגירונגען, בורזשואזע די פון פאשיזירונג די מזרח, װײטן

 אלץ װערט עם שײדװעג. אויפן מענטשהײט די שטעלן װ. א•
 ארד־ קאפיטאליםטישער דער צװישן אונטערשייד דער קלערער

 די םירט קאפיטאציזם דער םאװעט־רעגירונג. דער און נונג
 גייםטיקז און מאטעריעלן צום נויט, און הונגער צום מענטשהײט
 אזועע מענטשהייט דער פאר עפנט קאמוניזם דער אונטערגאנג.
 פאנטאזיע רייכםטע די װאם געניםן, און אעבן פון מעגלעכקייטן

אויםמאלן. געקענט ניט ׳פריער זיך האט
 דורך ראטעװען גערן זיך װיל בורזשואזיע פארצװייפלטע די

 פאר ארוים שװימט גלײכצײטיק נאר מלחמה. װעלט נײער א
 םאציאלע די קאמוניזם, פון געשפענסט רויטער דער אויגן אירע

 בור־ אמערי?אנער די פארבאנד. םאװעטן דער און רעװאצוציע
 מאם; די פארשיכורן דורך באװארענען צו זיך זוכט זשואזיע

 באפעלקע־ טײל אײן העצט זי ראםנהאם. און שאװיניזם מיט
 ;פרעמרע די געגן אײנגעבארענע די ;צװײטער דער געגן רונג

 קענ־ אין פאשיזם נאקעטער איר ;שװארצע די געגן די.װייםע
 אלע איז בילינגען מונין, געגן פארשװערונגען אפענע איר טאקי,

 ױגנטלעכע פון מארדן ברוטאלע אירע קלאםנקעמפעה אנדעדע
 נויט און הונגער געגן דעמאנםטרירן צו װאגן װאס ארבעטער,

 נע־ אומשולדיקע די טויטן צו פארזוך מיאוםער איר צולעצס און
 איר פון אפילו אויגן די עםנט םקאטסבארא, אין אינגלעך גער

 פאטריאטישע אין דערצויגן האט זי װאם ױגנט, שטודירנדיקער
ארבעטער. קעמפערישע די געגן פארלויטדונגען איז און ליגנם

 אר־ די זוען טאג, גרויםער דער איז 1932 מאי ערשטער דער
 אינטערנאציא־ זייער דעמאנםטרירן װעלן לענרער אלע בעטעריפון

 צע־ צו זײ םארזוכן בורזשואזע אלע געגן אײניקייט קלאםן נאידע
 פון באפרײאונג די פאדערן הויך װעלן זיי באהערשן. און טײלן

 אנדערע אלע און מונין טאם םון אינגלעך, נעגער םקאטםבארא די
 די טורמעם. קאפיטאליםטישע די אין ארעםטאנטן פאליטישע
 גאנצער דער פאר פראקלאמירן מאי ערשטן דעם װעלן ארבעטער

 פארבאנד םאװעטן דעם םארטײדיקן צו גרײסקייט זײער װעלט
 מאסן ארבעטנדיקע די םון פאטערלאנד פראלעטאריש דאס —
לענדער. אלע און םעצקער אלע פון

 דער אויף שטייט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 יאה אלע װי װעט, ער קילאםנקאמףז. פראלעטארישן פון יציניע

 דעמאנםטרירן װאם די פון רייען ערשטע די אין געפינען זיך
 דער פאר און ארדנונג קאפיטאליסטישער רויבערישער, דער געגן

 אלע ארגעט. אייגענער פון יצעבן װאם די יפון געזעלשאפט נייער
 זייערע מיט מארשירן זיכער װעאן שולן און ברענטשעם אונזערע

 קלאס ארבעטער דער װען טאג, גרויםן דעם אט אין פאנען
רייען. זיינע מושטירט

 געבורטסטאג יאדיקן סו צום מתנה אונזער
פרײהײט״ ״מארגן דער פון

 איז פרײה״ט״ ״מארגן יאר 10 פון באדײטונג דער װעגן
 אונ־ ״פונק״. נומער לעצטן אין אויספירלעך געשריבן געװען שוין
 דעם ערב באנוגנט. ניט דערמיט נאטירלעך זיך האט ארדן זער
 זיך ער האט פרײהײט״ ״מארגן דער פון געבורטםטאג טן10

 נאציא־ די דאלער. טויזנט 20 יאיר פאר שאפן צו פארפליכטעט
 האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונ׳ם עקזעקוטױוע נאלע
:רוױ פאלגנדן ארויםגעלאזן דעם װעגן

— :ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון ברענטשעם אלע ״צו
ען טעג געצ״לטע בלויז  tפו פײערוגג דער צו פארבליבן זיינ

״ צען־יאריקן דעם ל בי ה״ט״. דער פון ױ ״מארגן־פריי
״ דאם  אנגעשטריינגטער שװערער פון יאר צען געװען עזנז

 צײ־ רעװאלוציאנערע פראלעטארישע אונזער אויםצוהאלטן ארבעט
ען דאם טונג. ײנ ט יאר 10 געװען ז  אלע געגן קאמף פון נאר גי

 דער אין פאררעטער אלע געגן ארבעטער־קלאם, ;פו שוגאים
ען דאם נאר ארבעטער־באװעגוגג, ך זיינ  פון יאר 10 געװען אוי

 גע־ האט ״מארגן־פרײהייט״ די װאם לאםטן׳ פינאניעלע שװערע
ג די ארויםצוגעבן כדי טראגן דארפט נ טו ״ א״ן, צ  טאג־אוים טאג־

צייט. גאנצער דער פון פארלויף אין
קע בלויז איצט, םן דעם פאר טעג אייני  איז טוב, ױם גרוי

 ארויסצו־ געװען געצװאונגען ״מארגן־פרייהײט״־פארװאלטונג די
ט קומען שע די דערצײלנדיק רוף, א מי  גע־ זי אז ארבעטער, אידי

ך פינט  איז און לאגע פינאנציעלער דריקנדיקער שװערער א אין זי
ט זי געפאר. גרוים אין ק טי ך נוי הילף. שנעלער אין זי

ף נאציא־ די ענטפערט ״מארגן־פרייהײט״ דער פון רוף דעם אוי
 דאם אז ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאגאלן פון עקזעקוטױוע נאלע

 אונזער צו חוב פראלעטארישן אונזער דערפילט האבן מיר װי זעלבע
טונג ט ציי ען געװארן׳ געגרינדעט איז ארדן דער זינ ײנ  מיר ז

ך ״מארגן־פרייהייט״ דער פון רוף דעם ענטפערן צו גרייט  איצט אוי
 חברים די פארזיכערן .מיר נויט. מאטעריעלער איר פון טאג אין
ה״ט״, דער פון אונ־ אלע אנשטריינגען װעלן מיר אז ״מארגן־פריי

ת זערע חו ף נאך נ  אייער ענטפערן צו אופן װירקזאמען מער א אוי
רוף. איצטיקן
ה״ט״ די ט ארויסגעקומען איז ״מארגן־פריי  צו רוף איר מי

שע די קן באזונדער א אין ארבעטער אידי טי כ  װען מאמענט׳ זוי
קן מיר טי ך נוי  די אלעמאל. װי מער געװער, אונזער אין זי

ך קלייבט זועלט אימפעריאליםטישע גאנצע די װאם אטאקעם,  צו זי
ף מאכן  מאם אטאקעס, די פאטערלאנד׳ פראלעטארישן אונזער אוי

אזיע אמעריקאנער די שו פן מאכט ברוז  די אין ארבעטער־קלאם אוי
ט כרויםע די שטאטן, פאראײניקטע וי  ארבעט־ מיליאנען די פון נ

ע די װאם געזעצן, פארברעכערישע די לאזע, אזי שו ך קל״בט בורז  זי
״ז שוין האט און דורכפירן װ ל  פרעמד־ די געגן דורכגעפירט טיי

קן מאמענט אט־דעם אין — געבוירענע, טי ך מיר נוי  באזונדערם זי
טוגג, פראלעטארישער אונזער אין  די אפשלאגן זאל װעלכע ציי
ן און אנפירן זאל װאם און אטאקעם אלע ״ דעם אין פאראויס ג
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ם, די אין פאררעטער די געגן נןאמן* אנ  סאציא־ כלומרשטע די מגי
 און רינג ארבעטער דעם פון כאליאםטרע פאררעטערישע די ליםטן׳

ען װאם כחות, אלע די  ציל איין האבן און האנט איין איצט זיינ
קאפיטאליזם. פון פאנאנדערפאל דעם אפצוהאלטן __

 אינטערגאציאנאלן דעם פון ברענטשעס און מיטגלידער די
ט די פארשטײען ארדן ארבעטער ײ ק כטי  ״מארגן־ אונזער פון װי

ט״ היי וי זיי האבן דערפאר און פריי ף געענטפערט גלענצגד אז  אוי
ט״. דער פון רופן פריערדיקע די היי  ער־ דער אין ״מארגךפריי

 האבן געװארן, ארגאניזירט איז ארדן דער װען קאמפאניע, שטער
 געזאמלט האבן מיר און דאלאר 8,000 זאמלען גערופן מיר

 זאמלען גערופן מיר האבן קאמפאגיע צװ״טער דער אין .$10,000
ט 10 ט 12 געזאמלט און דאלאר טויזנ  דער אין דאלאר. טויזנ

ט 12 זאמלען צו גערופן מיר האבן קאמפאניע לעצטער  דאלאר׳ טויזנ
 מיר האבן געזאמלט און מיטגלידער 12,000 דעמאלט שוין האבנדיק

.$16,000 צו נאענט
 פארמאגט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאער דער װען היינט,

 פאר זאטלען זיכער מיר װעלן מיט״לידער, 15,000 איבער שוין
ם״ אונזער ײ ךפר״ה ארג מ  סומע באד״טנדערע און גרעםערע פיל א ״

איז, ארדן דעם פון מיטגלידער די צו לאזונג אונזער פריער. װי
ר אז ע ד ע ד י י ל ג ט י ל מ א ן ז ע ל מ א  א ז
$ ן ו פ ם ו מ י נ מי 1 . 0  זאמלען זאלן קאנען, וואם די .0
 סך־דזבל א דערגרייכן זאלן מיר אז אזוי מערער, און $10 ,$5
קאמפאניע. איצטיקער דער אין $20,000 פון

אויסצובריי־ ברענטשעם די רופט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
 רייעז׳ אייגעכע אונזערע פון זי ארויםטראגן קאמפאניע, די טערן

 די אין ארבעטער־הײזער, די אין שעפער, די אין זי אריינברײנגען
ך קלייבן ארבעטער װאו גאסן,  לאזונג אונזער צוזאמען. נאר זי
: ז רן אי ליזי ד יעדן מאבי טגלי פאר זאמלער א אלם ארדן פון מי
ה״ט״. דער ך שטעלט ״מארגן־פריי ט זי  די בא זאמלען צו אפ ני

 שטיצע די געמט איר װען און םענט, 5 סענט, 10 אפילו ארבעטער
״ דערציילט ארבעטער, די בא  מארגן־ דער פון ראל דער וועגן ז

״ ט ה״ ר״  ארבעטער־קלאס דעם פון אינטערעםן די פאר נןאמף אין פ
״ רופט און ײן װעט דאס לעזער. שטענדיקע װערן צו ז  די ז

צייטונג. אונזער פאר שטיצע גרעסטע
ײ צען־יאריקן צום לאמיר חברים, ל בי  ״מארגן־ אונזער פון ױ

הייט״  פאר כאטש זאל זי אז אזוי מתגה, גרעסטע די איר מאכן פריי
 די אז און לאסטן פינאנציעלע שװערע פון װערן באפר״ט הדשים

ײט״  קאמף אין ענערגיע גאנצע איר אפגעבן קאנען זאל ״מארגן־פר״ה
לאנד. אין דא ארבעטער־קלאם דעם פון פראנטן אלע פאר

 מא־ ברײטער א צו מיטגלידער אלע ברענטשעם, אלע רופן מיר
ע אצי ליז ״מארגן־פרײדו״ט״. אונזער פאר בי

 ׳טול נאציאנאלע די ארויםגעלאזן אויך האט רוףי ענלעכן אן
 רי פון סינדער ־און לערער פאראיינען, שול אלע צו האמיםיע

 נאציאנאלע די ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן באם ׳טולן
 דעד אין $3500 שאפן צו פארפליכטעט זיך האט קאמיםיע שול

פרײהײט״. ״מארגז דער פאר קאמפאניע איצטיקער
 דערפילן װעלן חירים אונזערע אלע אז זיכער זײנען מיר

 טעג־ די פרײהײט״, ״מארגן איינציקער אונזער צו פליכט זײער
אמעריקע. אין צײטונג ארבעטער אידישע לעכע

דעלעגאציע אונזער געזונט פאד א
פארבאנד. סאװעטן קײן דעלעגאציע אונזער אפ פארט חודש דעם

װיזן נומערן פריערדיקע אין שוין האבן מיר ע ף אנג  װיכ־ דער אוי
ט ״ ק  אזא פון געשיקט פארבאנד, סאװעטן צום דעלעגאציע א פון טי

 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער װי קערפערשאפט פי־אלעטאריש;*•
ײן װעט דעלעכאציע אונזער ארדן.  גרוס א איבערצוגעבן אימשטאנד ז

 צו ארגאניזאציע פראטערנאלער א פון ארבעטער םאוועטישע די צו
 מיר ראםן. און פעלקער פארשידענע פון ארבעטער געהערן עם זועלבער

ק מער מאכן נאמ גרום אונזער נןאנען גן דורך באדייטנדי קרי  אר״נ
ײע 1500 מאי. טן1 דעם ביז ארדן אינם מיטגלידער נ

ך פאר האט דעלעגאציע אונזער  װעט זי אויפגאבן. גרויםע זי
ען אונז יארפן ר״נג  בוי־ארבעט גרויםער דער פון בילד קלאר א ב

ט באזעלן אונז און סאװעטן־פארבאנד אין געטאן יװערט דואם  דעם מי
ם אז טוזי ר א פון בויער די פון ענערגיע און אנ ע געזעלשאפט. נ״

דער־ װעט זי אז האפן מיר דעלעגאציע. אונזער געזונט פאר א
איר. פון דערװארטן מיר וואם אלץ פילן

 טאג! ליכטיקער אזא װינט! פרישער אזא
 — ערד. צעװארעמטער פון ריה מיט שוין שמעקט עם
 — אפ שטארבט װינטער דער אן, קומט פרילינג דער
באשערט: טויטן א באל״טן אונז היינט איז

 !אלטער ליכטיקער דער — געשטארבן ז״דע דער
 ג״םט• זײן געפלאקערט נאך ם׳האט — שוין גםיםד, אין

 קעמפער, פלאמיקער מוטיקער, דער געשטארבן
געשפ״זט! אזויפיל פייער זיין מיט האט װאם

״ן — געשטארנן זײדע דער  !געבליבן איז װארט ז
 רוף. זיין איז אונז טיט אייביק אויף געבליבן

 — חברים באגראבן קעמפער׳ א אפ שטארבט און
גוף. חברשן דעם — באגראבן רויטע װי

ױת רויטע נאר  !מורא מען האט זיי פאר — לו
 שפראך! פלאמיקע א רעדן צומאל׳ טויטע, זיייערע

 !לעבן צום װעקרוף א — אפילו טרויער ז״ער
!ארבעטער־זאך פאר קאמף צום :צײבן א

ױת רויטע כאי דערשראקז׳ שונאים זיך האבן  — לו
 — שאנד ,_־• טרוםן די באליאםטרע, געלע די

 !זיידן ,פו קערפער דעם געגנבעט האבן און
!האנט ברודיקער מיט געשענדעט טויטן דעם

 פייער פארלאשענעם א פון אש דאם געגנבעט
 װאוילו זיין װעט אלץ און לויה שטילע א געמײנט: און

 — משרתים שװארצע ז״ערע פון העגט בלוטיקע די געמ״נט:
״ן גרינו. װעט מויל... דאם טויטן א פארשטאפן ז

 פייער, פארלאשענעם א פון אש דאם געגנבעט
 — געגליט. יאר; אזויפיל האט מאס פלאם, א פון

 זיידן, פוגם װארט דאם לעבט עם — בארעכנט נישט
״ן מאסן די אין לעבט עם Iליד ברויזנדיק ז

 מנובלים! װיסטע איר לעבט, עס !לעבט עם
״ן פון װארם דאם  !פראלעט ניט ם׳פארגעסט לערער ז
 פײער, זוניקן פון אפגלאנץ דער גליט אים אין

!גערעדט יװארים אזוי זיידע דער האט ם י א צו

 טויטן, דעם ערן אי — חברים געקומען זיינעז
 געמיין.. און שװארץ איז ׳טונא װי ווײזן, אי

 באנערם בלוטיקע אויף *צארפע לאזונגען מיט
!צוגיין געקומען שטאט־װינקלען אלע פון

 1 זײדן פונם ליד מיט געקומען 1 געקומען
 I הארץ אין צואה זיין שונא דעם געשל״דערט

 גאםן ארומיקע און — פאנען חאבן געברענט
שװארץ. זיינען געווען מעגטשן טויזנטער פון

 :פייער װאולקאנישער װי געשלאגן צארן ם׳האט
 גוף! ד״ן געגנבעט האבן זיי זיידע,

 !פארגעםן קײנמאל שאנד־טאט די — שװערן מיר
רון»! דיין פארגעםן ז״דע, קיינמאל,

 בלײכן׳ נישט װעט װארט דיין שטומען, נישט װעט װארט ד״ן
 — באריקאדן אויף — שלאבטן לעצטע אין
 !מוט קעמפערישער אונזער אין בלייבן, עם װעט אונז מיט

1 ליד דיין זינגען מירן זינגעז. מירן זיידע
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 1855 אווגוםט טן9 גענארן
1932 מערץ טן18 געיטטארבן װינטשעװםקי מאױם ן מ ל -וו in ק

 האלבן א איבער געשטאנען איז וױטשעװםקי מארים
 געװען יאיז ער קלאם. ארבעטער פונם דינםט אין יארהונדערט

 םאציאליזם פון פיאנערן די פאראייניקט האט װאם בריק די
 אונ־ פון פיאנערלעך לעניניםםישע די טיט יארן קער70 די אין
 ארבעטער אידישער דער פון זיידע דער געװען איז ער צײט. זעד

דורות. עטלעכע פאר באװעגונג
 רעדאקטאר ערשטער דער געװען איז װינטשעװםקי טארים

געשריבן האט ער אידיש. אין צײטונג םאציאליםטישער א פון

װיגטשעװםקי מארים

 אידישע ברייטע די פאר בראשור םאציאליפטישע ערשטע רי
 ארבעטער אידישע פון דיכטער ערשטער דער טאם;. ארבעטער

 שטיבעד ארימע די אין געװארען געזונגען זײנען װאם לידער
 װינ־ געזונגען האבן ארבעטער אידישע װארשטאטע;. און

 זײ פון געשעפט און קאמוי צום מארשירנדיק לידער טשעװםקים
 טורמעס. קאפיטאליםטישע די אין פארשפארט װערנדיק מוט,

 קלאםנ־ פון בויער און גרינדער א געװען אויך איז װינטשעװםקי
 טאג זייער אין באטייליקט זיך האט און ארגאניזאציעם קאמן?

 באשטײט גרויםקײט װינטשעװםקיס נאר אדבעט. טעגלעכער
 קיינמאל לעבן טעטיקן לאנגן אזא אין האט ער װאם דעם אין
 צײטנװײז האט ער האנט. פון פאן רויטע רי ארױםגעלאזן :יט

 שװאכםטע זײנע אין אפילו נאר געװאקלט, זיך געבלאנדזשעט,
 און קלאם ארבעטער אינם פארצוױיפלט ניט ער האט טאמענטן

 ארד־ קאפיטאליםטישער דער געגן קאמןז זײן אויפגעגעבן ניט
 װינטשעװםקי אז נאטירלעך, גאנץ געװען דערפאר איז עם נונג.
 און רעװאלױציע םאציאלער דער פון אנקום דעם באגריםץ זאל
אװאנגארד. קאמוניםטישן פונם רייען די יאין שטעלן זיך

פארטי־ קאמוניםטישער דער אין ארײנטריט װינטשעװםקים
 צום װענ זײן מא;. אלטן אן פון קאפריז קײן געװען ניט איז

 און שטרױכלונגען זיינע אלע אויףי געקוקט ניט איז׳ לאמוניזם
 רעװא־ יארן־לאנגער זײן פון רעזולטאט דער געװען װאקלענישן,
נאכאנאנד יארץ איז װינטשעװםקי דערפארונג. לוציאנערער

 יא־ םאציאליםטישער דער פון קריטיקער שארפער דער געװען
 פשרות איר געגן ארױםגעטראטן שארף איז ער װעגונג.

 געדאנק דעם ארױםגעזאגט אפן טאל םך א האט ער פאליטיק.
 פרידלעכע קײן יאויח קוטען נימ װעט רעװאלוציע םאציאלע די אז

 פאר־ די פאר באגייםטערט געװען ניט קײנטאל איז ער װעגן.
 פונם פארטײען םאציאליםטישע די פון קאמפן לאמענטארישע

אינטערנאציאנאל. צװײטן
 האט םלחמה װעלט דער פון מאמענטן שװארצםטע די אין

אצ- דער פון אנקום דעפ אן פארצװײפלט ניט װינטשעװםקי  פ
 קא־ די ם׳װעט אז פאראױםגעזען, האט ער רעװאלוציע. אלער

 רויטן דעם בלוט אין דערטרינקען צו געלינגען ניט פ־טאליםטן
 װעט רעװאלוציע םאציאלע די איירער קאטוניזם פון געשפענםט
אויםברעכן.

 רעגירוננ קערענםקי דער פון דעטאקראטיע בירגערלעכע די
 רעװא־ באלשעװיםטישע רי פארפירט. ניט װינטשעװםקין האט

 ו,י מיטקעמפער• באגײםטערטן א תיכף אים אין געפינט לוציע
 װינ־ איז דוה אלטן פונם םאציאליםטן אמעריקאנער רוב דאם

 מענשעװיקעם, די פון צד קיין געװען ניט פריער טשעװםקי
 איז דאם אז געטיינט ער האט װײטן פון באלשעװיקעפ. אדער
 רוםלעגדישער דער פון םיכםוך אינעװיעיקםטער אן בלויז

 האט ער װי גיך אזוי נאר פארטיי. םאציאל־דעטאקראטישער
 םאציאלע־ דער פון גאנג דעם שטערן מענשעװיקעם די אז רערזען

 ארוים שארף טרעט און צד א װינטשעװםקי װערט רעװאלוציע
 אויפ לאכט 1918 ״צוקונפט״ נומער מער׳ן אינם זײ. געגען

 נאך איז רוםלאנד אז טענות, מענשעװיםטישע די װינטשעװםקי
 זײערע לויט אז אן, װײזט ער םאציאליזם. פארן פארטיק ניט

 ״פארטיק״. ניט דערצו טדינה שום קײן דערװײל א'ז טעאריעם
 דעם פארשטײען מענשעװיקעם די װי לױט אז איראניזירט, ער

 צײט די אנלומען :יט זײ פאר גאריקײנמאל װעט םאציאליזם,
רעװאלוציע. םאציאלער דער פון

 פון אפגעפרעטדט מער װייטער װאם װערט װינטשעװםסי
 זיין אין אינטערנאציאנאל. צװייטן דעפ יפון און פ. ם. דער

 בא־ אינטערנאציאנאל צװייטן פון םאציאליםטן די געגן קאטף
 םאציא־ די פארדאמעז מיט בלויז װינטשעװםלןי ניט זיך נוגנט

 םעריע זיין יאין טלחמה. װעלט דער זינט ׳פאררעטער ליםטישע
 (״נייע הײנט״ און אטאל דײטשלאנד, און ״רוםלאנר ארטיקלע;

 װינ־ באשולדיקט )1921 ױלי טן10 ביזז מעריז טן11 פון װעלט״
 פאליטיק געמעםיקטע זײן אז ליבקנעכט, װילהעלם טשעװםקי

 יארהונדערט טן19 ;,א דעמאקראטיע םאציאל דייטשער דער א־ן
 קארל. זון, אײגענעם זייז פון טארד דעם אין שולדיק איז

 די װאם דעם אין בעבלען אויך באשולדיקט װינטשעװםקי
 דור מיאוםן אזא דערצויגן האט דעטאקראטיע םאציאל דייטשע

 איז עם װ. א. ׳א. עבערט׳ שיידמאץ, נאםקע, װי םאציאליםטן,
 טאקע זאל װינטשעװםקי געװען׳יאז ניט חידוש קײן דערפאר

 לויטן ״פארװערטם״. דעם פארלאזן טוזז )1921 (ױגי באלד
 אז דערקלערט ?אהאן אײב האט ,1921 ױני טן11 פון ״טאג״

 קא־אן אײב האט נאלד נאר שרייבן״... ניט קען ״װינטשעװםקי
 חברים אינגערע װינטשעװםקים אויך אז דערקלערען געמוזט

 טער ניט קאנען פעדעראציע םאציאליםטישער ׳אידישער דער פון
 נעװאלט. ניט אויך עם האב; זײ ״פארװערטס״. פארן שרײבן...

 דעד אין ארײן זײנען דוברים אינגערע זײנע און װינטשעװסקי
 דער אין מיטארבעטער געװארן און באװעגוננ קאטוניםטישער

װי... נאך און שרײבן געקאנט יא האבן זײ װאו ״פדײהײט״,
 צו־ ג־ט עפנטלעך קיינטאל 1922 פאר האט װינטשעװםקי

גאר .1897—1895 פון פ. ל. ם. דער ;עגן טעותן זיינע געגעבן
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 געזוכט )1917 יאר (אין שפעט אזוי האט ער װאם פאקט דער
 אין טיױ אז װײזס -1895 פון שטעלונג זייז פארטיידיקן צו

 אוטזיםט ניט חרטח. פון געפיל א געענבערט אים האט הארצז
 יפאר־ וױדער א פאר אגיטירט 1909—1906 יאו־ז די אין ער האט

 סא־ א װערט ער װען ערשט :אר פ. ל■ ם. דער מיט אײניקונג
 טעותן זיינע פון עםנטלעך וױנטשעװםקי אפ זיך זאגט מוניסט

 װיכטיקײס די אנערקענט ער פריער. יאר צענדליק דרײ א מיט
 אן פאדערט ער פרעםע• פארטײ און דיםציפלי; פארטיי פון

 פשרה יעדער געגן איז און איניע חלאסגקאטףז אױסגעהאלטענע
 טרייד פאררעטערישער דער מיט און פ. ם. פארפױלטער דער מיט

 ארטיק״ רײ א אין ארויס אויך טרעט ער בױראקראטיע. ױניאן
 פירער אלטע אלע געגען 1922 פון ״פרײהייט״ דער אין לע;
 מארטאװ;, פיצעכאנאװן, געגן אינטערנאצ־אנאל, צװייטן פון

 ״םאציאליזם״ דעם פון חוזק מאכט ער גל. ד. א. װאנדערװעידן,
 װילאדימיױ מיט לערנט ער װ. א. א• עבערט, בראנטינג, פון

 װאס אים דערקלערט ער קאמוניזם. פון נ. א. דעם כיעדעמען
 דאם פארװאס און פראלעטאריאט״ פון ״דיקטאטור איז אזוינס

 םאציאליםטישער דער פאר באדינג איינציקער דער איז
:עזערשאפט.

ט וױנטשעװסקי פאו״ םאװעטן איז רײזע לאנגע א טאנ
 70 זײן נאר באגײםטערונג. מיט פול צוריק סומט און באני

 קען ער אויםגעמאטערט. און שװאך א־ז קערפער יאריקער
 באװעגן שװערלעו אויך קען און עפנטלעך ארױםטרעטן וױיניק

 מעגלעכ־ א נאר האט ער װען כ־אל, יעדעם דאך. פעדער. זײן
 שריפטלעך, אדער מינדלעך כיאפן, די פאר ארױםצוטרעטן קיין

 און באלשעוױק א איז ער אז דייטלעך, און קלאר ער דערקלערט
 רוםלענדישער דער פון פארטיי־בילעט זײן מיט שטאלצירט

 אויפ־ אעצטן זײן בא (באלשעוױסעם). פארטײ האטוניםטישער
 שוי; װינטשעװםקי איז 1927 פעברואר טעטפי׳ מעקא אין טריט
אײנ״ געהאט ניט כוח ?ײן שוין האט ער קראנק. זייער נעװען

 טאקע ער איז נאכדעם טעג פאר א םים. זײנע אויו» צושטײן
 פארזאמלונ; יענער בא ער האט דאך געװארן. פאראליזירט
 װעד אז דײטלען־, און קלאר כחות זײנע אלע מיט אויםגעשריען

 פער־ זײן אויך איז דער םאװעטן־פארבאנד, דעם געכן איז עם
.שונא זענלעכער ״ !
 ברײטע די צו װארט לעצט װינטשעװםקיס געװען איז דאס

 האט ער אז באהױפטן, צו װאגן ניט קען קײנער מאםן. אידישע
 מיינוננ. זיין געענדערט ?ראנקהײט זײן פון יארן יעצטע די אין

 ארי־ אפן איצט זיינען װאס קערפער, זײן פון ױרשים די אפילו
 םאװעטךפארבאנ־ פונם שונאים די פון זײט דער אויף בער
 צום באציאונג זײן האט װינטשעװםהי אז עפנטצעך, צו גיבן

 װינטשעװסקי; פאר נאר געענדערט. ניט ארבעטערם,פאטעראאנד
 םאװעטן־פארבאנד צװישן אונטערשײד פײן געװען טינ אויך איז
 באלשע־ די צװישן אינטערנאציאנאל׳ ?אמוניםטישן דעם און

אמעריקע. אין דא קאמוניםטן די און רוס?אנד אין װיקעס
 א־ז זי דאם. װײם ארבעטערשאפט רעװאלוציאנערע די
 פאנע; די מיט לויה, ז״! צו מאםן גרויםע אין גע?ומען דערפאר

 ערנמיטגליך װעמעם ארבעטער־ארד;, אינטערנאציאנאלן פונם
 קעד־ זיין אפגעגעבן האט פאמיליע זיין כאטש געװע;, איז ער

 װינטשעװםקים שונאים• בילוטיקםטע זײערע און זײנע צו פער
 פאררעטעד די צװישן רינג ארבעטער באם זיך געפינט קערפער

 האט װינטשעװםקי װעלכע מיט ?לאס, ארבעטער דעם פון
 ג״סט זײן נאר באציאונגען. אלע אפגעבראכן צוריק יאר 10

 גרופירט װאם ’ארבעטערשאפט, קעמפערישער דער צװישן יצעבט
 װינטשעװםק• װעלבער צו פארטײ, קאטוגיסטישער דער ארום זיך

געהערט. האט

 ארבעטער אינטעדנאציאנאלן פונם עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
ס דריקט ארדן, פן טרויער טיפן איר אוי ט אוי  מאריש חבר פון טוי

 בא־ םאציאליםטישער אידײטער דער פון זיידע דער װינטשעװםקי,
ן ביז איז װעלכער ליטעראטור, און װעגונג ״  באװאוםטזיין לעצטן ז

ט געשטאנען פן פאריאמט זי ארבעטערשאפט. קעמפערישער דער מי  אוי
 דער פון האנדלונג מיאוסע און פאררעטערישע די אופן שארפםטן
 אבער קערפער, זיין געשענדעט הא*בן זיי װינטשעװםקי. פאמיליע

שע רעװאלוציאנערע די ק תמיד װעט ארבעטערשאפט אידי לי  האלטן היי
ו״ייפט. זיין

םעקרעטאר זאלצמאן, ר.

ען רטזאלוציעם (ענלעכע נ ״ ריי גאנצע א פון געװארן אנגענומען ז

ס מארים פון בילדער ה װינטעעװםקי ק לוי טי 1932 אפריל, טן20 דעם זונ
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עפאכע ערשטע די אפ שליםן מיר ן א מ צ ל א ז ר.

 די — ארדן. אונזער פון עפאכע ערשטע די אפ שליסן מיר
 גראדע — ארדן אונזער קאנםאלידירז און ארגאניזירן פון עפאכע

 ױביליי. יאריקן צװײ אונזער פײערן מיר װען טאמענט, א אין
 דעם אונטערציען מיר קאנען דערמיט, פארבינדונג אין און

װ״ די פון םך־הכל  װאם פראב^עמען, די דורככײן ארבעט, יאר צ
 אפגעטאנענע אונזער עקזאמינירן אונז, פאר געשטאנען זיינען

 שטײען װאם פראבלעמען, די און חםרונות און טעלות די ארבעט,
אונז. פאר

פעריאד ערשטער דער

 יאר צװיי פארגאנגענע די אויף שטאלץ מיט קוקן מיר
 פאר־ צו מיר האבן יאר צװײ די אין ארדן. אונזער פון אדבעט

 דעד אין און דערגר״כונגען. װיכטיקע זײער רײע א צייכענען
ט דערגדײכונגען די אט פון רײ ערשטער ט״  דער אונז פאר ש

 מיט־ א מיט מיר קומען ױבילײ יאריקן צװײ צום װאם פאקט
 װיכטיקע א זייער איז אליין דאם .16,000 פון נלידערשאפט
 און טוער איבערגעגעבנםטע בעםטע, די אפילו װײל דערגרייכונג,

 פארשטעלן, געקאנט ניט אלײן זיך האבן ארדן דעם פון פירער
 אונ־ צעמענטירן צו באװייזן מיר װעלן צייט יאר צװיי א־ן אז

מיט ױביליי יאריקן צװײ דעם צו קומען און ארגאניזאציע זער
מיטגלידער. 16,000

 דערפילט ארו־ז אונזער װאם דאם, איז בארייטנד מער נאך
 אלם פונקציעם. פראטערנאלע זיינע אופן בעסטן אויפן היינט

 די װי שטארקער פיל מיר זײנען ארגאניזאציע פראטערנאלע
 דערציילן ארדנם אלטע די ארדנס. ״אײנגעפונדעװעטע״ אלטע
 און פאנדן זייערע אלע אין דעפיציטן ?אלאםאלע װעגן איצט

 מיר פאנד. בענעפיט קדאנקן זײער איז קראגק באזונדערם
 סורפלום, גענוגנדן א מיט ױבילײ יאריקן צװיי אונזער צו קומען

 בע־ קראנקן אין אויך נאר פאנד, יענעפיט טויטץ אין נאר ניט
 אויח באפעםטיקן צו זיך באװיזן אויך האבן מיר פאנד. נעפיט

 מעדיצינישע זעלבסטהילףז: פון נעביטן אנדערע רייע גאנצע א
 פאנדם פױנעראל און סעמעטערי דעפארטמענט, דינטיסטן הילףי,
 האבן ארדנם אלטע אפילו װעלכע באזים, נאציאנאלן א אויףי
אײנצושטעלן. באװיזן ניט נאך

 אין װערן אװעקגעשטעלט ניט טארן פאקטן אלע די אט
 ארויסרוקן זײ דארפן מיר ארבעט. אונזער פון הינטערגרונט

 פאקט, װיכטיקן דעם װעגן ארבעטער די דעדציילן פראנט, אין
 די דערפילן צו פראצענט הונדערט באװיזן האט ארדן אונזער אז

 אינ־ דער אז אזוי ארגאניזאציע, פראטעדנאלע אלס פונקציעם
 דערפילט פאלשטענריק האט ארבעטער־ארדן טערנאציאנאלער

״ן בײ געלײגט אים אויף האבן ארבעטער די װאם האפנונג, די  ז
 אױבנרער־ די בײ שטיין ניט נאך בלײבן כזיר אז און גרינדרנכ,

 נײע צו פאדאויס כסדר גייען מיר נאר דערגרײכונגען, טאנטע
געביט• דעם אויןז דערגרײכונגען

 געװארן מיר זײנען נעביט פראטערנאלן אויפן בלױז ניט
 קול־ אויפן באװיזן עם מיר האבן מער נאך טוםטער־ארדן. א

 װיכטיקער א װערן צו באװיזן האבן מיר און געביט, טורעלן
 דעם אין כח באדײטנדער א און פאקטאר געזעלשאפטלעכער

א קלאםנקאמו» לאנד. איז י
 פראטערנאלער דער פון געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום
 ארגא־ פראטערנאלע א אז דעמאנםטרירט, מיר האבן באװעגונג

 קלאםנ־ דעם אין פאקטאר באדייטנדער א זײן אויך קאן ניזאציע
 דעקלאראציעם, אין ניט עס מיר האבן דעמאנםטרירט קאמף.

באװיזן, יאר צװיי די אין האט ארדן אונזער םעשים. אין נאר

 טײל אינטעגראלער אן מער אלץ ער װערט חודש יעדן מיט אז
 װיכטיקערע א אלץ שפילט און ארבעטער־באװעגונג דער פון

לאנד• אין דא ארבעטער די פון קאמפן די אין ראלע
 זייער פארצייכנען מיר קאגען געביט קולטורעלן אויפן אויך
 מיר װען פראזע, קײן ניט איז עם דערגרייכונגעז. װיכטיקע

 די אין האט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער אז זאגן,
 דער װיפל כיער געביט ולטורעלןp אוייפן אויפנעטאן יאר צװײ

 פאר־ אין אויפגעטאז האבן אינדעפענדענט און ארבעטער־רינג
 ארוים־ האבן מיר עקזיםטענץ. זײער פון יאר 30 די פון לויף

 אין האבן מיר פאמפלעטן. און בראשורן צענדליקער געגעבן
 ארגאניזירט לאנד פון צענטערן װיכטיקםטע די פון אײניקע

 טוער אקטױוע צאל גרויםע א װאו אונױוערזיטעטן, ארבעטער
 בא־ קאלאםאלע א אויפגעהויבן האבן מיר דארטן. זיך לערנען
 קולטו־ אין מיטינגען ברענטש אונזערע פארװאנדלען צו װעגונג

 יעדער אז לאזונג, די ארױםגעלאזן האבן מיר צענטערן• רעלע
 דאם און פראפאגאנדיםט א װערן דארױ ארדן דעם פון מיטגליד

 ^לטורעל זיך װעט ער װען װערן בלויז קאנעז ער װעט
אויםהײבן.

 א געמאכט כטעט מיר האבן ארגאניזאציע פון פדט אין
 האבן מיר מיטגלידער. אונזערע פון כיוחות די אין רעװאלוציע

 אונזערע פון אריענטאציע די כעענדערט מאם גרויםער א אין
 בלויז אנשטאט ארגאניזאציע־ארבעט. פון פרט אין מיטגלידער

 בלויז אנשטאט מאםן־רעקרוטן, — רעקרוטן, אינדױוידועלע
 קענװעםן דורך מאםךקאנטאקטן — קאנטאקטן, פערזענלעכע

 שאפ־ אין אנהויב אן געמאכט שוין האבן מיר הייזער. די איז
 דערגרײכונגען אלע די פארצײכנען קאנען מיר אויב און ארבעט,

 דעם ׳פארדאנקען צו מאם גרויםער א אין דאם איז היינט, ביז
 באװאוסטזײן דעם אויםצושמידן באװיזן האבן מיר װאם פאקט,

 אונזעד אין ענדערונגען נויטיקע ־י אויוי מיטנלידער, אונזערע פון
 אין ארבעט, אונזער פון מעטאדן רי אין לעבן, ארגאניזאציאנעלן

 אויף אריענטאציע דער אין קאמפן, טאסן די צו באציאונג דער
ארבעטער־באװעגונג. דער איץ ראל אונזער

ען דאם  אפנעטאנענער אונזער פון זײטן פאזיטיװע די ז״נ
פעריאד. ערשטן דעם אין ארבעט

עפאבע ערשטער דער אץ שװאכקײטן אונזערע

 אויך מיר דארפן ארבעט יאר צװײ די פון פראצעם אין
 מיר װיפל אױף אנמערקן און פונקטן שװאכע די פארצײכענען

 קלאר אונז פאר אויך שוין װעט דאס און בײגעקומען זיי זײנען
 מיר װאס געבליבן, גאך ז״נען עם פונקטץ שװאכע װיפיל מאכן

אויםװארצלען. דארפן
 זיך מיר האנ; ארבעט אונזער פון פעריאד ערשטן דעם אין
:מיט באגעננט

 פארזוך אומבאװאוםטזיניקער אן טראדיציעם. אלטע .1
 אדבע־ פון טראדיציעם אלטע רייע גאנצע א אריבערצוברײנגען

 טראדיציעם די אט רינג. ארבעטער אינדעפענדענט און רינג טער
אדבעט. אונזער אין שטער גװאלדיקער א געװען זיינען

 פארװאנדלען װעלן צו טענדענץ א פראטערנאליזם. .2
 ״פױר ארגאניזאציע פראטערנאלער א אין ארגאניזאציע אונזער

 פא־שטעלט חדשים ערשטע די איז האט דאם םימפל״. ענד
 אונזער געשטערט האט דאם פארנעם. בר״טן א צו װעג דעם

 דער־ ניט האט דאם קאטפן. אלגעמיינע די אין זיך באטײליקן
 דעם בויען אז פארשטײן, זאלן ברענטשעם אונזערע אז לאזן,
װי פארשט״ן װעלן מיר װען דעמאלט קאנעז מיר װעלן ארדן



9ק נ ו פ ר ע ד1932 אפריל,

 אלגעמײנע די מיט ארדן דעם םון ,בויען דאם פארבינדן צו אזוי
ארבעטער־באװענונג. דער אין קאמפ;
 א ארבעט. פון מעטאדן נײע צו וױדערשטאנד דער .3
 װי־ גװאלדיסן א אדויםנעװיזן האבן ברענטשעס צאל גרויםע

 אין קענװעםן געגן ארבעט, פון מעטאדן נײע געגן דערשטאנד
 אינדױױדועלער צו אנשטאט מאםנארבעט צו גײן געגן הײזער, די

 גאך װײזן ברענטשעם אונזערע פון צאל גרויםע א ארבעט.
 װאם מעטאדן, די געגן װידערשטאנד פארעקשנטן א ארוים איצט

 זיך האבן װעלכע און ארבעט דער אין ארײנגעבראבט האבן טיר
 דער אין אונז בײ פאראן נאך דערפאלג. א פאר ארױםגעװיזן

 געמאכט ניט האבן װאם ברענטשעם, צענדליקער ארגאניזאציע
 שאפ־ ארגאניזירן ארבעט, קענװענסינג דורכצופירן פארזוך קײ;

 מיט אלץ נאך זיך באנוגענען זיי קאמיםיעם, טרײד קאמיםיעם,
ארבעט. פון מעטאדן אלטע די

 ניט םארשטײען הײנט נאך אריענטאציע. שלעכטע .4
 די צו באציאונג אונזער אז פירער, אונזעדע פון צאל גרויםע א

 דער אין פירער בורזשואזע די צו פירער, פאשיםטישע םאציאל
 צו װערן אריבערגעטראגן ניט דארף באװענונג, פראטערנאלער

 װאס ארבעטער, די אז ארגאניזאציעם, יענע פון ארבעטער די
 ארדנם פאשיםטישע םאציאל און בורזשואזע די אין געהערן
 ארוים־ דארטן פון זײ איז אויפגאבע אונזער און פארפירט זיינען

 און ברענטשעם פיל געפינען איצט נאך װעט איר צוראטעװע;.
 אוים־ די אלם זיך באטראכטן װאם ברענטשעם, די אין פירער

 אנ־ אלע אז און שטויםל פון אױבערשטע די אלם דערװײלטע,
 פראטערנאלע אנדערע די אין זײנען װאם ארבעטער דערע

 דארפן מיר ארײננעמען. ניט זײ קאנען מיר ניט. טוינן ארדנם,
 פאלשער דער םאלדאטן. רויטע פראצענטיקע הונדערט האבן בלויז

 האט און פעריפעריע אונזער פארשמעלערט האט שטאנדפונקט
 געדארפט האבן מיר װי שנעל אזױ װאקסן געלאזט ניט אונז

װאקםן.
אײגע־ דעם ניט נאר אלעמען ׳העליפן צו טענדענץ א .5

 פון צאל גרויסער א פון טענדענץ שלעכטע די ברענטש• נעם
 אלע־ טאג־ארדנונג דער אויף האבן װעילכע ברענטשעם, אונזערע

 װיכטיקן אנדער אן בױען העלםן װעגן פראגע די געהאט מאל
 ר.״ א. ״װ. די.״, . על ״אײ. די װי באװעגונג, דער פון טײל
 װאירסער״, ״דיילי ״מאתךפרייהײט״, ״איקאר׳/ ױ.״, עס. ״עף.
 אויה אװעקשטעלן— פארכעםן זײ האבן ״קלײניקייט״ אײן נאר
 אזוי װי פראגע די מיטינגען ברענטש די פון טאג־ארדנונג דער

 װי מיטגלידער, ארבעטלאזע די פון דױם די באצאלן העלפן צו
 שטארקן צו אזוי װי ברענטש, אין הילפם־פאנד א באשאפן צו אזוי

 טאן. צו פארפעלט זײ האבן דאם ברענטש, דעם פון פאזיציע די
 טויזנטער געשאפן האבן ברענטשעם די װען צייט, דעד אין

 פאר א באשאפן צו באװיזן ניט נאך זײ האבן שטיצע, דאלאר
ברענטש. פארן הילפם־פאנד פארן דאיאר הונדערט

 זייטן נעגאטױוע די פארגעשטעלט זיך מיט האבן אלץ דאם
 דערלאזן ניט האבן פאקטארן אלע די און ארבעט, אונזער פון

מאםן. בר״טערע דערגרײכן זאל אדדן אונזער
 חםרונות? די אט פון באפרייט זיך מיר האבן װיפל אויױ

 אל־ די אין שטארקער םיל הײנט זיך באטײליקט ארדן אונזער
 ערשטן דעם אין װי חדשים, ערשטע די אין װי ?אמפן נעמײנע

 צו אזוי װי מער הײנט םארשטײען ברענטשעם אונזערע יאר.
 אונזער פון בויאונג דער מיט קאמפאניעם מאםן די פארבינדן

 אונזערע פון צאל גרויםע א געפינען אלץ נאך װעט איר ארדן•
 פארבינדן צו אזוי װי ניט נאך פארשטייען װעלכע ברענטשעם,

 זײט א אן בכלל נאך שט״ען װעלכע און אדבעטן, בײדע די אט
 םינאנציעלער זייער פון אויםנאם דער מיט קלאםנקאטף, דעם פון

 ברענ־ צאל גרויםע א געפינען היינט נאך װעט איר שטיצע.
 קאלט אין האנט קיין אריינגעטאן ניט נאך האבן װעלכע טשעם,
 םאלידן געזונטן א אויף ברענטש דעם אװעקצושטעלן װאםער

 גרויסער א איז קאנען זאל ברענטש דער אז זען פונדאמענט,
 זעלבםט־ םון פרט אין פליכט פראטערנאצע ז״ן דערפילן מאם

נויטיה. איז זעלבםטהילוי ברענטשים דעם װאו דארטן הילף,

 ברענטש א םון פראבלעם די געלייזט ניט אלץ נאד האבן מיר
 ארגא־ אונזער אין נויטיה אזוי איז װעלכער פאנד, ארבעטלאזן

 אױבנדערמאנטע אלע די האבן מיר קורצן, אין ניזאציע.
 ברענ־ צאל גרויםע א און באזײטיקט טײלװײז בלויז חםרונות

״ האבן טשעם באזייטיקט. ניט אויך טיילװײז אםילו נאך ז

ט ע ב ר א ל ו ש
 בויען פון ארבעט יאר צװײ אונזער פון דערפאלגן די אין

 אונזע־ אין דערפאלג דעם אויםלאזן ניט מיר טארן אררן דעם
 איבערגע־ האט ארדן ׳אונזער װאם צייט׳ דער פאר ארבעט. שול

 װי דעם נאך באװעגונג, שול דער אין םירערשאפט רי נומען
 דע־ די אז באשלאםן׳ האט צוזאמענפאר שול פילאדעליפיער דער

 טײל א װערן זאלן שולן קינדער אומפארטייאישע מאלדיקע
 אנגענומען האבן און ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון

אינטערנאציאנאלן דעם בא שולן קינדער ״אידישע נאמען דעם
ן-------ארדן״״ ארבעטער ו די באװיזן «יר האבן אז צייט רער פ

 עפענען, צו שולן נייע אויםצוברײטערן, םיל באװעגונג שול
באפעםטירןן. צו שטארק זײ אידעאלאגיש
 ארוים־ באװיזן צײט קודצער דער פאר האט ארדן אונזעד

 מיט באזארג[ שולן, די פאר לערךביכער צאל גרויםע א צוגעח
 דער ריכט־שנור אלגעמיינעם אן געבן םומע, נאציאנאלער א

 דעם מיט אײנגער באװעגונג שויל די פארבינדן באװעגונג, שול
 פון פעריפעריע ברײטערע א באװעגונג שול די גענן ארדן׳

 האט יאה שול פון אנהויב אין לערער אין מאנגל דער ארבעט.
שולן. נאך עפענען צו געשטערט

אונטערצושטרײכן, פארגעםן ניט מיר טארן פונדעםטװענן
 מער פארצײכנעז געקאנט מיר װאלטן געביט דעם אויף אויך אז

 אונ־ פון ליניע די דורכגעפירט װאלטן מיר װען דערגדײכונגע;,
 און צוזאמענפאר שול לעצטן אונזער םון ליניע די ארדן, זער
 פון פרט אין טעותן רײע א באגאנגען ניט װאלטן מיר װען

 מיט שולן די פון בויאונג די פארבינדן צו אזוי װי פארשטײן
 גרויםן א מיר טראגן באזונרערם ארדן. דעם פון בויאונג דער

 באװיזן ניט נאך היינט ביז האבן מיר װאם שוצד דעם פון טייל
 בא־ דעם װעגן ׳קאמפאניע אידעאלאגישע ברײטע א דורכצופירן

 און אדגאניזירן צו קאנװענשאן שול לעצטער דער פון שלוס
 מיר םאסךארגאניזאציע. א אלם באװעגונג שול די איבערבויען

 דים־ די פון ראל דער װעגן אויפגעקלערט גענוג ניט אויך האבן
 באציאונג דער װעגן שולן, די צו שטאט־קאמיטעטן און טריקט

ברענטשעם. די צו שולן רי פון
 װאלטן מיר װען ריכטיק, ניט געװען װאלט פונדעםטװעגן

 װיכטיקע פארנעקומען זײנען פרט דעם אין אויך אז געזאגט, ניט
 פאר־ שולן די םיי און בדענטשעם די םײ אז און ענדערונגען

 פארבינדונג אין ראלע געגנז״טיקע זייער מער היינט שטייען
 דעם פון ראל די ארדן. דעם בויען און שולן די בויען מיטן
 דורכםירונג דער אין שולן, די פון באפעםטיקונג דער אין ארדן

 מיר װאם דעם אין קלאםן־פראגראם, פראלעטארישער א פון
 מאםן־ א פון ליניע דער אויף שטוים א שולן די געגעבן האבן

װערן. מינימיזירט ניט טאר בעװאגונג,
בא־ אונז האכן שולן די אין ארבעט יאר צװײ ערשטע די

 פארשטאנעז האבן לערער און טוער שול די װאו דארטן אז װיזן,
 די האבן דארטן ארדן, דעם מיט שוילז די פאדבינדן צו אזוי װי

״ן צו באװיזן שולן  דער־ אין נאר ניט פאקטאר װיכטיקער א ז
 די פון עלטערן די ארײנציען אין אויך נאר קינדער, די ציען

 ערטער, יענע אין און ארדן. פראלעטארישן אונזער אין קינדער
 שול די צייט זעלבער דער אין איז געװארן געטאן איז דאס װאו

געװארן. געשטארקט
פעריאד ערשטן דעם אין קולטור-ארבעט

קול־ אונזער אין אויך אז אנגעװיזן, אויבן שוין האבן מיר
 װיכטיקע םך א פארצײכענען צו מיר האנן ארבעט טור

אויפטואונגען.
אר־ דער פון אנפאננ באם באלד פעסטגעשטעלט האבן מיר
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 אונז בײ איז ארבעט קולטור אז ארד;, אוכזער פון גאניזירונג
 ניט זיך קאן ארבעט קולטור אונזער אז דעקאראציע, לויין ניט
 אין ארבעט קולטור דער מיט פארגלײכן ניט זיך טאד און

 אלעמאל דאם איז דארטן אינדעפענדענט. אז־ער ארבעטער־רינג
 גענומען האט ארבעטער־רינג דעם אין זאך. איבעריקע אן געװען

'îÿ;טאן אנגעפאנגען דארט האט מען װאנען ביז קאטף פון .־ 
 ארבעטער־ דער האט יאר טן11 אויפן עדשט ארבעט. קולטור

 חדשים דריי פאר מיטגליד יעדן פון םעגט איין באשטימט רינג
 נא־ אלעםאל מען ה*ט קרייזן יענע אין ארבעט. קולטור פאר

 מירפאר־ װאגן. צום ראד פינפטער א פאר ארבעט קולטור טראכט
 פון פונדאמענטן די פון אײנע איז ארבעט קולטור אז שטײען,
 מיר האבן ארבעט ?ולטור פון פרט אין ארגאניזאציע. אונזער

הינטערשטעליק. םך א נאך אבער זײנען מיר םך. א אויפגעטאן
 מיר האבן ארבעט קולטור אונזער פון יאר צװ״ די אין

 דורכ־ אויך געהאט האין מיר נאר דערפאלגן, געהאט נאר :יט
 מיר טארן פעריאד, ערשטן דעם אפ שליםן מיר װען און פאלן■

 אויף חםרונות אונזערע זיינען װ$ס אנצואװײזן, פארפעלן ניט
:געביט דעם

 ברענטש די פארװאנדלען צו באװיזן ניט נאך האבן מיר .1
 דאש האבן מיר וױפל אויף* און צענטערן קולטור אין טיטינגען

 ניט נאך מיר האבן אזױפיל אױף אױפצוטאן, באװיזן :יט נאך
 דער אין מיטגלידערשאפט בדײטע די אריינצוציען באװיזן
 באוױזן ניט נאך מיר האבן אזויפיל אויף ארדן. דעם פון אדבעט

 יעדער װאו פלא־ו א אין טיטינגען ברענטש די פארװאנדלען צו
 צו פארפעלט האט ער אויב אז פילן, זאל ברענטש פון מיטגליד

 פארפעלט האט ער לערנען. צו עפעם פארפעלם ער האט קוטען,
 פאר־ האט ער דיםקוםיע, װיכטיקער א אין באטײליקן צו זיך

 זײן אויסצושםידן םײ מיטגלידער, די סיי העלפן צו פעלט
באװאוםטז״;. קלאםן
 מיר קאדרען. נייע אויםצושמידן פארפעלט האבן מיר .2

 1אי קורםן די געביט. דעם אדיףז פראבע א געמאכט האבן
 דער אין שטוים דער געװען זײנען ארבעטער־אוניװערזיטעט

 אויפ־ די געשײנקט ניט געביט דעם ואנער האבן מיר ריכטונג.
 מיר האבן דערפאר און געװעז נויטיק איז װאס טערקזאטקייט

רעזולטאטן. מאקםימום די ארױםגעקראגן ניט
 צװײ דורבצופירן פארפעלט װינטער דעם האבן מיר .3
 די צו רעדן קאנען זאלן מיר װאו לאנד, איבער; טורם גרויםע

 פאר שטייען װאם פראבלעמעז, װיכטיקםטע די איבער טאםן
 מיט איינעם טורם, ברעקלעך צװײ דורכנעפירט האבן מיר אונז.
 חבר מיט שטעט געצײלטע עטיעכע א*ן און װיינער חבר
עפשט״ן. מלך

 פון באשלופ דעם דורכצופירן פארפעלט האבן מיר .4
 א טאנאט יעדן ארויםגעבן פון פדט אין םײ קאנװענשאן דער

 זיינען װאם פראבלעמען די אויו» רעאגירן זאל װאס נדאשור
 פראגן װיכטיקע איבער אלגעמיינע בראשורן ארויפגעשװאומען,

 פאר־ אויך האבן מיר זיך. נויטיקן מיטגלידער די װעלכע אין
 קאנװענשאן אעצטער דער פון באשלוס דעם דורכצופירן פעלט
 צוליב אז און ביכער װיכטיקע דרײ יאר דעם ארויםגעבן װעגן
 האאפעראטױוער םפעציעלעד א װערן ארגאניזירט זאל לעם

פארלאג.
 אין דורכפאל אונזער פארביילאזן ניט אויך טארן מיר .5

 דעם אין פארומם מאםן ברײטע איינצושטעלן פראבן ערשטע די
יארק. נױ אין ארדן, אונזעד פון צענטער װיכטיקםטן
 מיר קאנען אזוי געביט, ארגאניזאציאנעלן אויפן װי פונקט

 פון טײל א מיר האבן געביט קולטורעלז אויפן אז זאגן, אויך
 פונקטן שװאכע צאל א אבער באזײטיקט, שװאכקייטן אונזערע

ארבעט. יאר צװײ ערשסע די פון אפשלום פארבליבן,פײם זיינען

 שפראביקע אנדערע די טיט פאראײניקונג די
ארגאניזאציעם

 מיר שרײבן אדבעט דער פון פעריאד ערשטן דעם אין
פון אינטערנאציאנאליזאציע די קאפיטל, װיכטיקן א זייער אלײן

 באװיז; יאר צװיי ערשטע די אין האבן מיר ארדן. אוניזער
 אנ־ מיט זיך פאראײניקן צו ?אמפאניע ברייטע א דורכצופירן

 רע־ דער און ארגאניזאציעס. פראטערנאלע שפראכיקע ךער
 אונזער צו קומען טיר אז איז, ארבעט יאר צװײ די פון זולטאט

 פאראיי־ פון פראצעם דעם פארענדיקנדיק ױביליי, יאריקן צװיי
 פראטער־ דוםישע און םלאװאקישע אונגארישע, די מיט ניקונג
 ארגאניזאציעם אויבנדערפאנטע אלע די אין ארגאניזאציעס. נאלע

 געװארן באשלאסן מיטגלידער די צװישן רעפערענדום א דורך איז
 ארבעטער־ארד;. אינטערנאצ־אנאלן דעם מיט זיך פאראייניקן צו

 אײ געװאר;, דורכנעפירט ניט נאך איז פארא״ניקונג די אוב און
 א•; אונז שטערן פ־גקטן לעגאלע ,װאם דעם צוליב בלויז ד'<!פ
 קיאר, איז עס פאראײניקונג. דער פון דורכםירונג באלדיקער רער

 פון אנפאנג דעד אדבעט, אונזער פון פעריאד צװייטער דער אז
 װאר־ און דורכפירן פאראײניקונ; די װעט פערי^ד, צװייטן דעם

 אינטערנא־ אונזער װעט חרשים פאר קומענרע די אי; שײניעך
 מיט־ 30,000 א־בער שוין פארמ^ג; ארבעטער־ארדן ציאנאיער

 ברייטער א פאר םונדאטענט דעם אװעקלײגן װעט און גלידער,
 װעט װעלכע ארגאניזאציע פראטערנאלער שפדאכיקער פיל
 ארבעטער־קלאפ דעם פרן אינטערעםן די דינען קאנען מער נאך
לאנד. אין דא

פאראייניקו:: די דורכגעפירט האב; מיר אײדער נ^ך אבער
 שוין מיר ה^בן ארגאניזאציעש, שפראכיקע אנדער די מיט

 400 איבע־ מיט םעקציע איטאליענישע אן אויפצובויען באװיזן
 םעקציע אוקראינישע אן און םעקציע פוילישע א מיטגלידער,

 איבער מיט םעקציע רומענישע א מיטגלידער, 300 איבער םיט
 16,000 די צװישן אדד;. אונזער אין אז אזוי םיטגלידער, 200

פון מערער שוין טיר פארטא;; פארמאגן, טיר װאם מיטגלידער
שפראב;. אנדערע פון טיטגלידער 2,000

 דעט אװעקגעלײגס אױך מיר האבן יאר צװײ ערשטע די אין
 װעל־ אין םעקציע, שפראכיקער ענגליש דער פאר פונדאמענט

 מיר װען ט־טגלידער. 400 צו נאענט הײנט פארמאגן מיר כער
 ױגנט דער פון מיטגלידער 1,000 פון נאענט די צו רעכענען
 םעתציע,קא:ען רערנדע ענגליש אן אויך איז װעלכע םעקציע,

 ענגלישער דער פאר פונדאטענט דעם האבן מיר אז זען, טיר
נאשאפן. םעקציע

 ־עט אץ ארדן אונזער• פאר שטײען װאם פראבלעמען
עפאבע צװײטער דער פון אנפאנג

 אר־ מאםן ברײטער א אין ארדן אונזער פארװאנדלען .1
 שטײט װאם וױכטיקםטע, די איז פראבלעם די גאניזאציע.

ט אונז פאר  האב; ארבעט יאר צװײ ערשטע די סאג. צו ה״נ
 דער־ צו ראם בדי אז דערגרייכ;, דאם קאנען מיר אז באװיזן,
 טראדי־ אלטע די פון זיך באפרײען צו זײן װיכטיק װעט גר״כן,

 די שנעלער װאם ארײנברײנגען פראטערנאליזם, דעם פון ציעם
 אריענטאציע שלעכטע די פארטרײבן ארבעט, פון מעטאדן נײע
 פאשיםטי־ םאציאל די פו; ׳ארבעטער די צו באציאונג אונזער און
 פירער. זײערע נאר שונאים, אונזערע זײנען זיי ניט ארדנס, שע

 װיכטיקײט די ברענטש, דעם פוז אינטערעםן די אז נאסראכסן
 העלפן װי װיבטיק אזוי פונקט זיינען ברענטש, דעם בויעץ פון

 דאש נאװעגונג. ׳ארבעטער דער פון ם״לין אנדערע אלע די בויען
 באםײ־ און קאמפן אלגעמײנע די אויםצונוצן אזוי װי פארשטײן

 אר־ ארדן אונזער שטארקן צו צװעק דעם מיט זיי, אין זיך ליקן
 אין מאםן נײע אריינצוציען צװעק דעם מיט גאניזאציאנעל,

ארד;. אונזער
 פראבלעש די טאשךשאװעגונג, אלם שול־באװעגונג די .2

 •איז ארגאניזאציע שול די שולן, קינדער אונזערע פארװאנדלען פון
 אײן פון ארבעט. װיכטיקע א זײער איז מאסךארגאניזאציע, א

ט איז קינדער ׳אונזערע דערציען אז פארשטיין, מיר דארפן זײט  ני
 ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן דעם פון אויפגאבע לי בלויז
 ארבעטער־באװעגוננ. דער פון טיילן אלע פון אויפגאבע די נאר

אין שטאט ירענטשעם, אונזערע דארפן צייט זעלבער דער צו אז



iק נ ו פ ר ע ד l 1932 אפריל,

 װיכטיק־ דער זיינען זײ אז פארשטיין, דיםטריקט־קאמיטעטן
 שולן די אויב אז שולן, די ארום צענטער און פאקטאר םטער
ע מאםן א אין װערן פארװאנדלט מוזן  זײ אויב אז ;אתאניזאצי
 נאר ניט דערגרייכן זאל װאס אינםטרומענט דער װערן מוזן

 פון מיטגלידער די פון קינדער די קינדער, אײגענע אונזערע
 די תלמוד־תורות, די פון קינדער די הױפטזעבלעך נאר ארר;,

 מיר אויב אז ;ארבעטער־מאםן אידישע ברײטע די פון קינדער
״ן ניט זאלן אונזערע שולן די אז וױל;,  װיכטיקער א בלױז ז

 דער־ א אויך נאר קינדער, די פון דערציאוע דעד אין פאקטאר
 אויפגא־ די איז דעםאלט —עלטערן די פאר פאקטאר ציערישער

 קאמיטעטן, דיםטריקט און שטאט די ירענטשעם, אונזערע פו; בע
הילה. מעגלעכע אלע געבן זיי זעז צו

 רעװאלוציאנערע א מאכן צו צילן דארןז ארד־ן אונזער .3
 קול־ נאציאנאלע אונזער קולטור־ארבעט. דער אין איבערקערעניש

 אװעס־ אזוי װי ימיטלען און װעגן די געפינען מוז קאמיםיע טור
 העכ־ דער אויוי ברענטשעם די אין ארבעט קולטור די צושטעלן

 פארװאנדלט זאלן מיטינגעז ברענטש די אז אזוי מדרגה, םטער
 לערנען זיך זאל ארבעטער דער װאו שול, ארבעטער אן אין װערן
 דער פראהטיק. אין םײ און טעאריע איז סײ קלאםנקאמוי דעם

 אויםגעשמידט װערט עם װאו ארט דער זײן זאל פלאץ מיטינג
 מיטינג דעם פון ארויכ גײט ער װען און ?לאםךבאװאוםםזיין ז״ן
 ארבעט פראקטישע די איז דאם ארבעט. הײם מיטנעמען ער זאל
 די פון עם ארױםטראגן קהאםנקאטױ, דעם דורכפירן העלפן פון

 אין פאבריק, אין ארײנברײנגען יאקאל, מיטינג דעם פון ראמעץ
 זיד קומען ארבעטער די װאו פלאץ יעד; אין הויז, אין גאם,

צוזאמען.
 מעג־ גרעםטע די האט אפאראט קולטור נאציאנאלער אונזער

 אונזער פון מיטגלידער טױזנטער די הילף צו קומען צו לעכקײטן
 דעם האט קאמיםיע קולטור די ליטעראטור. פון פרט אין אה־ן

 בראשורן אוגזערע פארשפרייטן צו אפאראט ארגאניזירטן בעםטן
 די מיםגלידער די געבנדיק טאן, דאס דארפן מיר ביכער. און

 בא די פרײז. מעגלעכםטן קלענםטן דעם פאר שפייז גייםטיסע
 ארבעטער אן פון פרט דעם אין קאנװענשאן אונזער פון שלוםן

 װיפל אויוי קוקנדיק ניט װערן דורכגעפירט דארפז ביבליאטעק
 שנע־ װאם דארפן מיר װעג. אויפן האבן ניט זאלן מיר שטערונגען

 קאאפעראטױון אונזער ארגאניזירן צו װי װעג א געפינען לער
 װערק באדייטגדע ארויםגעבן אנפאנגען זאל װעלכער פארלא:,

 פראלעטא־ און נעשיכטע לעניניזם, מאדקםיזם, פון געביט אואפן
 די אויפמערגזאמקייט נ«ר שיינקען מוזן מיר . קולטור רישער
 ברע־ די פון איינע און ארבעטעד־אוניװערזיטעט. דעם אין קורםן

 די ז״ן דארף קאמיםיע קולטור דער פאר פראבלעמען נענדםטע
ארדן. אונזער פאר קאדרען נייע פון פראבלעם

 איז מיטגלידער די פון צאלונגען די פארקלענערן .4
 דארה עס װעלכער מיט פראבלעמען, װיכטיחםטע די פון אײנע

 ארדן. אונזער םון עקזעקוטיװע נאציאנאלע די באשעפטיקן זיך
 קיין ניט זיינעז ארדן אונזער אין צאלוננען די אז אמת, איז עם

 אין ארדנס, פראטעראלע אנדערע אין צאלונגען די זוי גרעםערע
 אז פארשטיין׳ דארפן מיר אבער קלענער. נאך פרטיש געװיםע

 אונטער מיר מוזן מאםן, ברייטע די דערגרײכן װילן מיר אויב
 מיר אז מיטלען און װעגן די געפינען אומשטענדן אלע

 איז מעגלעך. נאר איז עס װיפל אזויפיל יאויוה ייל דעם שנײדן
 זײן מיר דארפן פאראײניקונג, די דורכפירן װעלן מיר װען איצט,

 א םענט 60 פון מיניטום א מיט ביל דעם פארקלענערן צו בכח
 די םומע. גרויםע א איז ארבעטער ביים סענט 60 קװארטאצ.

 איבער ׳פארטראכטן דארפן זיך װעט עקזעקוטיװע נאציאנאלע
 נאך שנײדן קאנען װעט מען אויב און פראבלעם װיכטיקער דער
יװערן. געטאז עס דארף ביער

 אונזער אין נויטיק אומבאדינגט1 איז פרעװענטארױם א .5
 םא־ קיין ניט און פרעװענטארױם א אונטער שטרייכן מיר ארדן.

 עם ארד־ן. אריפן לאפט א געורען װאלט םאניטארױם א ניטאדױם.
 מער די געװען איז קאכםאמפשא; װען צײטן די אװעק שוין זײנען

ראציאנאליזאציע׳ די ארבעטער. צװישן קראנקה״ט פארשפרײטע

 נײע מאםן געבראכט האט פאבריק, אין םיםטעם ספיד־אפ די
 הארץ־ פון מער הײנט שטארבט ׳ארבעטער .דער קראנקהייט;.

 פלאץ א קראנקהײט. אנדעך איז גיט װעלכער פון װי קראנקהייט
 קאנען זאל ער װאו אריעטער, דעם פון געזונט דאם פארחיטן צו

 אן זיך הויבט קראנקהייט א װען מאמענט, ערשטן דעם בא פארן
 דער פון אנטװיקלונג די אפשטעצן זאל מען כדי אנטװייולען, צו

 איז דאס דאקטוירים. פון אויפזיכט דער אונטער קראנקה״ט
 די װי גלייך ארדן. אונזער פאר נריטיק זײער טאג צו היינט

 אװעקגעשטעלט דארוי װערן, דורכגעפירט װעט פאראייניקונג
 פרעװענטארױם, א פון פראגע די טאג־ארדנונג דער אויף װערן

 מיר דארפן ארדן אונזער יפון קאנװענשאן קומענדער דער צו און
פארשלאג;. פאזיטיװע םיט קומען

דעם, טראץ בענעפיט. האנסאמפשאן רעם פארגרעםערן .6
 קאנםאמפשאן, פון פאלן געצײלטע בילויז געהאט האבן מיר װאם

 בע־ רןאנםאםפשאן װאך א $15 די אז געווארן, באװיזן אבער איז
 צו סומע די נויטיק אומבאדינגט איז עם גענוג. ניט איז נעפיט

 קאנען זאל חבר דער כדי װאך, א $20 אטװ״ניקםטנם צו ברײנגען
 דער פאר סאניטארױם. פרױואטן א אין װערן ארײנגעגעבן גצײך
 אפילי מיר דארפז פראבלעם דער מיט טא;. עס טיר קאנען םומע

 עקזעקױ נאציאנאלע די ױעט קאנװענשאן. דער ביז װארטן ניט
 די װעלן ענדערונג, די מאכן פון װיכטיק״ט די אײנזען טױוע

 קײ; נויטיק ניט אפילו איז עם גוטהײםן. דאם זיכער מיטגלידער
 קאנ־ און ?ראנק אונזער צװעק. דעם פאר שט״ער םפעציעלער

שטײער;. םפעציעלע אן דעקן דאם פאנד בענעפיט םאמפשאן
 אפגע־ יאר צװײ די אויף בליק א געװארפן בלויז האבן מיר
 אנגעװאריפ: בלויז האבן מיר אררן. אונזער אין ארבעט טאנענער

 ארגאני־ אונזער פאר שטײען װאס פראבלעמען, װיכטיקםטע ך־י
 קאנען מיר פראבלעמען. װיכטיקע אלע ניט אפשר און זאציע.
 יאר צװײ די פון םך־הכל דער אז זאגן׳ זיכערקייט מיט אבער

 ריכטיקע- א געװען איז ליניע אונזער אז נעװיזן, אונז האט ארבעט
 אחיםנע־ זיך האט אנגעװענדעט האבן מיר װאם טאקטיק׳ די אז

 מיר האבן װעג אויפ׳ן אז אמת, איז עם דערפאלג. א ׳פאר װיזן
 אין דא אז שטרויכלונגען׳ פיל שװעריקײטן פיל בייצוקומען

 שטאלץ מיט אבער ענדערונגען, מאכן דארפן מיר װעלן דארטן
 אר־ אוזער פון יאר צװײ פארגאנגענע די אויןז קוקן מיר ?אנען
װ״ דעם צו קומען מיר פעט.  געשלאסענע מיט ױביליי יאריקן צ

 אויפגע־ האבן מיר װאם דעם, פון באװאוםטזיין דעם מיט רייען,
 שטייען װאם פראבלעטען, די פאר פארשטענדיקונג דער מיט טאן,
 גאנצ; איבער׳ן מיטנלידער אונזערע פון הילף דער טיט אונז, פאר

 די פון ברענטשעם, די אין פירער די פון הילף דער מיט לאנד,
״ן מיר װעלן דיסטריקט־קאםיטעטן, און שטאט  קומע; צו בכח ז

 ךעם פון אפשלום דעם צו קאנװענשאן, צװייטער אונזער צו
 פאר־ שריט ריזיקע מיט דערגרייכונגע;, נײע מיט יאר דריטן
 שטאלץ זײן װעט ועגלכער ארין׳ פראלעטארישן א מיט אויס
ארבעטער־באװעגונג• רעװאלוציאנערער דער פאר

שע די פון קאמיםיע שול נאציאנאלע די  באם שולן קינדער אידי
ף האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאגאלן ג איר אוי צונ  פונם זי

פן טרויער איר אויםגעדריקט 1932 מערץ םטן31 ט אוי  פונם טוי
 קלאםנ־ דער פון און ארבעטער־באװעגונזנ אידישער דער פון פיאנער

 פארדאמט קאמיסיע שול נאציאנאלע די אידיש. אין ליטעראטור קאמף
טן װינטשעװםקים פון שענדער די  העםלעכער זײער און קערפער טוי

ק קלאםגקעמפער. רעװאלוציאנערן פארשטארבענעם פונם נקמה  גלײבצײטי
 _ערן צו שולן אירע אלע צו קאמיסיע שול נאציאנאלע די אפעלירט

 שטאט יעדער אין אז װינשענםװערט איז עם אנדיינק. װינטשעװםקיס
ך געפינײן עס װאו ן זאל שולן, מערערע זי ״  גאטען דעם טראגן שול א
מינטשעװםקי. מארים פון

םעקרעטאר. מרמר׳ קלמן
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םעקציע ױגנט מאסן א בויען דארפן מיר ן י ר ג ו ו ײ ד

 פון בויאונג דער צו םעקציע ױגנט דער פון בייטראג דער
 עקזים־ יאר צװיי זײנע אין ארדן פראטערנאלן ארבעטער אונזער
 םעקציע ױגנט פול־עטאבלירטע א טאג צו היינט איז טענץ,

1000 דערגרײכט שוין האט װאם םעקציע, ױגנט א —
 יאר צװיי שוין איז ארדן אונזער כאטש מיטגלידער.

 ױגנט א ארגאניזיון צו ארבעט די דאך האט אלט,
 אנגעהויבן זיך םעקציע ױגנט א בויען און דעפארטמענט

 1אי שוק האבן מיר װאם ראם צוריק. יאר איבער.יא מיט ערשט
 מיר סענען מיטגלידער 1000 װי מער םעקציע ױגנט אונזער

 דער אין פאראוים טריט א געוױנם״ גרויםן א פאר פארצייכענען
 ארבעטער עלטערע און ױגנטלעכע די פאראײניקן פון ארבעט

 איר דורך האט סעקציע ױגנט די געביט. פראטערנאלן אויפן
 ׳טיקן צו כבוד דעם זיך דערװארבן קאמפאניע מיטגלידערשאפט

 428 ברענטש ױגנט דער פארבאנד. םאװעטן אין דעלעגאט א
 פארגרע־ האט ער װאם דעם מיט דעלעגאט, רעם געװאונען האט

מיטגלידער. 72 ביז 15 פון מיטגלידערשאפט זיין םערט
קרע־ דאם, אפילו צי םפק א ם׳ןאיז און װייניל,, ל,אן ליידער,

 די בויען העלפן אין חברים דערװאקםענע די צו װערן געגעבן דיט
 צו ניט איז סעקציע ױגנט דער פון װאוקם דער םעקציע. ױגנט

 םיטגצי־ דערװאקםענע די פון באװאוםטזיניקייט דער פאדדאנקען
 צום נאר באװעגונג, ױגנט א בויען פון װיכטיקײט דער װעגן דער

 קא־ ױגנט נאציאנאלער דער פון טעטיקייט דער צו ערשט; אלעם
 ארבעט. דער אט אין אקטױו חברים ױגניט אנדערע די און מיטע

 געצװאונגע; געװען זיינען מיר אז אנבאטראכט אין נעמענדיק
 אויוי כחות׳ אײגענע ׳אונזערע אויף» אינגאנצן פארלאזן צו זיך

 מיר קענען פירערשאפט, דער אין חברים אוםדערפארענע ױנגע
 אבער פאראױם. געשפרײזט האבן מיר אז זיכערקייט, מיט זאגן
 דער אז אנבאטראכט, איז נעטען מיר װען זייט, אנדערער דעד פון

ארום פון מיטגלידערשאפט א איצט האט האט ארדן
 פארמאגט דורכשניט אין אז און דערװאקםענע 15,000

 זען, לייכט מיר קענען לןינדער, צװ״ פאמיליע יעדע
 אויבערפלאך. די דערװײל אנגערירט בלױז האבן מיר אז

 מיטגלי־ פאטענציעלעד א פון מיטגלידער 1000 בלויז האבן מיר
 אונ־ פון ר,ינדער 29,000 איבעריקע די 30,000 פון דערשאפט

 די רייען. אונזערע אויםער דערװײל ז״נען מיטנלידער זערע
 עצטערע אונזערע אויף פאלט דעם פאר פאראנטװארטלעבקײט

 אפיצו מיט באזארגט ניט יאונז האבן זי; װאם דעם אין חברים,
 םעק־■ ױגנט אונזער פון בויאונג דער אין פירערשאפט מינימום א

ציע.
 גיט׳ עלטערן אונזערע פארשטייען אורזאך געװיםער א צוליב
 ארבע־ רעװאלוציאמנרער דער פאר טעטיקײט זײער אנפירנדיק

 א שפילן זיי אז צ״קענען, ניט קען קיינער און באװעגונג, טער
 אז צאנד, גאנצן איבערן לאטפן ארבעטער די אין ראצ װיכטיקע

 פונם טייצ א זיינען—םטודענטן און ארבעטער—קינדערי זײערע
 לןצאםנקאמףי. אינם װערן ארײנגעצויגן דארפן און קצאס אדבעטער

 דעם אין בצויז באשטייט אוים, קומט קינדער, די צו פציכט זײער
 מינוט איין פאר װאצטן זײ װען זײ. שפײזן און קצײדן זײ װאם

 װי גיך אזוי אז אויםגעפינען זײ װאצטן פראגע, די באטראכט
 הויבט און מואװים, די אין םקוצ, אין גײן אן הויבט קינד זײער

 מער שוין עם געהערט פרעםע, קאפיטאציםטישע די צײענען צו א;
 און מוח זײן אבער טיש, זעצבן באם עםן װעט עם זײ. צו 6ני

 קצאם. ארבעטער מיטן זיי, מיט ניט זײנען געדאנקען זיינע
 זייער און באצעבאטים די פון געװארן פארטעמפט איז ער

 אזױ זײנען קינדער די פון םך א מאשינעריע. ארגאניזירטער
פשוט זיך שעמען זײ אז קצאםנהאטן», פונם געװארן אפגעצויגן

 אקטױוי־ קצאםנקאמוז זײער און עצטערן ארבעטער זײערע מיט
 האצטן, עצטערן אונזערע װאם דערםאר אצץ איז דאס און טעט.

 זײ װאם דעם אין באשטייט ?ינדער זײערע צו שײכות זײער אז
 ענדיקט דערבײ און נױטװענדיקייטן צעבנם די מיט זיי באזארגן

 קעמפ; מיר װען ? פארװאם און מיר קעמפן װאס צוציב עם. זיך
 בעםערע פאר םטרײקן מיר װען פארזיכערונג, ארבעטצאזער פאר

 מי־ װען מיינערם, די פון קאמפן די שטיצן מיר װען באדיעונגען,
 זאכ; אצע די אט דען מיר טוען איז פרעםע, רויטע אונזער העצפן
 צו פארזיכערונג םאציאצע מיר װיצן ארער אציין, זיר פאר בצויז

 קינדער? און םרויען ז״ערע ארמגטער, ארבעטיאזע די באשיצן
 קציידן בעםער קענען צו כדי שכירות העכערע פאר קעטפן מיר
 די העצפ; מיר װען פאמיציעם. און קי:רער אונזערע שפײזן און

 קינדער טויזנטער די אינזינען מיר האבן מיינערם די פון קאמפן
 די שטיצן מיר װען שכירות. קצעגלעכע צוליב צײדן װעצכע
 צו װאיפן מעכטיקער א איז עס װייצ דערפאר עם איז פרעםע

 אלט קלאס, ארבעטער דעם פון טײלן פארשידענע די פאראײניקן
 װע; װאפן אונזער באנוצן מיר קאנען אזוי װי און ױנג. און

 סינדער, אונזערע דערציען צו פרואװ שום קייז ניט מאכן כליר
 זײ אז און קלאסן צװײ פאראן זײנען עם אז װיםן זאלן זיי אז
 זײ אז און קלאם, קאפיטאליםטישן דעם פון לײדן קינדער) (די

 באדינגמ־ בעםערע פאר קאמףז דעם אין העלפן קענען און דארם!
? גען

 אר־ איגטערנאציאנאלן דעם פון םעקציע ױגנט רער דורך
 װאם קינדער אײערע ארבעטער, ױנגע די מאכן ארדן, בעטער

 באװאוםט־ א צו טריט ערשטן דעם אונז, פון אװעקגעצויגן װערן
ק״ט  פראגראט םפארט דער דורך קלאם. אייגענעם זײער פון זיני

 דים־ םפארט אין אפילו װי מיר באװײזן םעקציע ױגנט דער פון
 נא־ צעטײלט נעגער, די געגן ?לאם הערשיריקער דער קרימינירט

 מיט ׳פול ״רעקעט״, א פאר ספארט מאכט און ציאנאליטעטן,
 דורך ארבעט, קולטורעלער אונזער אין קארופציע. און גרעפט

 ערש־ דער איז אויףי מיר נעמען לעקציעם, און דיסקוםיעם אונזערע
 װי ױגנט, ארבעטער דער פון פראבלעםען פארשידענע די רײ טער

 פון פראגע װיכטיקע זײער די און שניטן, לוין ארבעטלאזיקײט,
ה פ ח ל  אונזע־ פראבלעמען. די אט פאר לײזונג אונזער און ט

 און קלאס ארבעטער דעם פון לעבן דאם אפ שפינלען פיעםן רע
 אונזערע לעבן, געזעלשאיפטלעך אונזער אפילו קאמפן. זײנע

 פראלעטארישן טיטן אנגעפילט זײנען אװנטן, טענין און שמחות
 :עלט זאםלען מיט קאמבינירט װערן שמחות אונזערע נייםט.

 פארשידענע די פאר און װאוירקער״ ״יאנג פארן מיינערם די פאר
 בא־ ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון קאטפאניעם אנדערע
װעגונג.

טיטגלי־ ױגנטלעכע אונזערע אז געדײנקען אויך דארפן מיר
 זײ. גיט ארדן דער װאם בענעפיטם די אין זיר נויטיקן דער

 מעד און טער זואם װערט גאנצע א אלס םעקציע ױגנט די אז
ט באװעגונג. ארבעטער רער םון קאמפן די אין אריינגעצויגן  ני

 קאמפאניע דערפאלגרײכע א פארענדיקט מיר האבן צוריק לאנג
 $125 געזאמלט האבן מיר װעלכער איז װאוירקער״ ״יאנג פארן
 טרייד נאדל דעם איז םטרײק, מײנער דעם אין אים. פאר

 ױגנט רי שפילט דעמאנםטראציעם פארשידענע די אין םטרײס,
 פאר קאמפאניע איצטיקער דער אין ראל. וױכטיקע א םעקציע

 פא־ דער אין ארײנצודרינגען מיר זוכן פארזיכערונג סאציאלער
 ארוים־ און רינג ארבעטער פונם ליג״ םוירקל ״יאנג שיםטישער

 יעדער דארט. זיך געפינען װאם עלעמענטן ארבעטער די ציען
 דע־ מלחמה אנטי די איז אסטיוו זיך באטײליקט ברענטש ױגנט

אימפעריאליסטישע די פון ראל די אויפדעקן אין מאנםטדאציעם,
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ארבעט קולטורעלע יאר צװײ פינקלשטײן י.

ף געװארן אנגענומען איז װאם דעקלאראציע, היםטארישע די  אוי
װיזן, דאמאלסט גלייך האט ,1930 מערץ, םטן30 פון קאנפערענץ דער ע  ג

 אר־ די צו ארוים קומט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אז
ט האנט, אין פאן קעמפערישער א מיט בעטער  רעװאלוציאנערער א מי

 פא־ דעם ארין= קלאםנקאמף, דעם פארטיידיקן װעט װאם פראגראם,
שן, טי פראנט. קולטורעלן און עקאנאמישן לי
:זאגט דעקלאראציע די

ע דער אוין» שטיין דארף ארדן ״דער קלאםנקאמף. פון ליני
ק ט װאס קערפערשאפט, א זייענדי ך גי ט בל ?ודם אפ זי  מי

ט אבער זיך ער פארשליםט הילף, געגנזייטיקער  די אין ני
לן פיר איינגע  ער נאר ״סעמעטערי״, און ״בענעפיט״ פון א״

ט צוזאמען װירקט און לעבט  דעם פון טייל קעמפנדיקן דעם מי
ך דערקלערט ער קלאס. ארבעטער ל אינטעגראלן אן פאר זי ״  ט

 ער קאפיטאליזם. געגן קלאםן־פראנט פראלעטארישן דעם פון
 אומ־ קלאם ארבעטער פונם צװעק דער איז עם אז דערקלערט,
ף און ארדנונג קאפיטאליםטישע די צואװארפן  ארט איר אוי

 דערקלערט,'אז ער ארדנונג. םאציאליםטישע א אװעקשטעלן
ג דער ע ו ו ו ר צ ע ר ד ע ש י ט ם י ל א י צ א  ס

ג נ ו נ ד ר ז א י ר א ע ף ד מ א ק נ ם א ל ע ק ל א ן  אי
ע ײנ ן צו גרייט איז ער פאזן. ז ט גיי ארבע־ קעמפנדירע די מי

קאמפן אלע אין באװעגונג, פאליטישער אין סטר״קס, אין טער
ר--------------קאפיטאליזם. געגן ע אגערקענט ארדן ארב. אינט. ד

 דורך ליגט קלאס ארבעטער פו-נם באפרייאונג פון ײעג דער אז
פאר־ דער אז, קאנםטאטירט ארדן ארב. אינט. דער םאװעטיזם.

ט םאװעטן־רעפובליקן, םאציאליםטישע די פון באנד ״ז  דעם װ
לענ־ אימפעריאליםטישע אלע אין קלאס ארבעטער פארן װעגי

דער.״
רן ^מיר טי ר ווייל דערפאר, דאם צי , װילן מי ן ז ״  אונזער אז װ

ט איז דעקלאראציע  א באשלום, אנגענומענער אן געבליבן בלויז ני
ף לעבן אין דורכגעפירט װערט ער אז נאר װאונטש׳ גוטער  אלע אוי

קולטורעל. און עקאנאמיש פאליטיש, ;פראנטן אונזערע
 אינטערנא־ דער אז עדות בעסטער דער איז ארבעט יאר צװיי די

ט ארדן ארבעטער ציאנןןלער ף גיי ע אנגעצ״כנטער דער אוי  און ליני
ל זיין טוט ״ פן ארבעט ט  ארבעט קולטור די פראנט. פראלעטארישן אוי
״ געװען אנפאנג פון איז ארדן, א<ן די מיטגלידער. אוגזערע פאר נ

 פאר־ םאװעסן דעם געגן צוגרייטונגען מלחמה די אין לעגדער
בא:ד.

 אין מיטהעלפן פיל קענען חברים דערװאקסענע אונזערע
 פץ מיטיננ קומענדיקן באם באװעגונג. ױגנט מאםן א בויען

 ױגנט א ארגאניזיח רועגן פראגע די אויףי נעמט ברענטש אייער
 אר־ דער מיט אנצוגײן דרײ פון קאמיטע א דערװײלס ברענטש,

 נאציאנאלער דער מיט פאריינדונג אין שטעלן זיך זײ זאלן בעט,
איר. ימיט קאאפעראציע אין ארבעטן און קאמיטע ױגנט

 פאראנטװארטלעכקײט אייער אז פארשטײן אויך דארפן מר
 די ברענטש. ױגנט א פון ארגאניזירונג דער מיט ניט זיך ענדיקט

 פירערשאפט און מיטהילן* די האבן דארפן ברענטשעם ױגנט
 דארף ברענטש ױננט יעדער ברענטש. דערװאקםענעם פונם
 םירער דער זײן זאל װאס חבר עלטערן איין אמװײניקםטנם האבן

 צװישן גײםט חברשן א אנטװיקלעז דארפן מיר געבער. עצה און
 דארפן עלטערן די מיטגלידער. ױגנטלעכע און דערװאקםענע די

 דער זייז דארױ קאמף זײער קינדער. זייערע פון חברים רי זיין
 ױננט דער אן אנשליסן זיך זײ זאלן קינדער. זײערע פון קאמףי

 אונזערע פון פירערשאפט און מיטהילף דער מיט בלויז םעקציע.
 ױגנט א אױפבויעז באמת קענען מיר װעלן חברים דערװאקםענע

 ױגנטלעכער דער פון באװעגוננ מאסן א זײן זאל װאם םעקציע
םטודענטנשאפט. און ארבעטערשאפט

ך האנן ברענטשעם ט זי ך געקענט ני ל״  װעט עם אזוי װי אריענטירן, ג
ג א בא דורכצופירן זיין מעגלעך נ טי ל געשעפטלעכע די מי ״  פון ט
ער צען און האלב א אדן שעה א אין ברענטש  קול־ אנפאנגען אז״ג
ען, ארבעט; טורעלע ײטונג  װען װ״ א. א. לעקציעס דיםקוםיעם, איינל

ך מען קען ברענטש רינג ארבעטער אן בא ט זי ט אפפארטיקן ני  מי
ט שוין איז דאס אז״גער. אייגם צװעלף, ביז ״געשעפטן״ די  צו היינ

 אז זאגן, קאנען מיר פארגאנגענהייט. דער פון זאך א אונז בא טאג
ך געפינט ארדן אונזער אין ט זי  פירן זאל װאם ברענטש, איין קיין ני

ע ען זיינ טינג ף מי שטייגער. ארבעטערינגישן דעם אוי
 די אװעקגעשטעלט גלייך האט קאמיםיע קולטור נאציאנאלע די
רניקעם׳/ אזויגערופענע די צו געגנזאץ אין — ארבעט קולטור  ״קולטו

ף — ״אלמענטשלעכער״ אבםטראקטער װעגן רעדן װאס ע דער אוי י נ  לי
 צו שטרעבט ארדן, פון דעפארטמענט קולטור דער קלאםנקאמף. פון

ף קולטורעל מיטגלידער זיינע אגטװיקלען  אופן. פראלעטארישן א אוי
 פארשטארקן מתות, די מאכן קלארער זאל װאם קולטור, אזא זיי געבן

לן, זייער  געגן קאמף צום מאבייליזירן און רייען די פארפעםטיקן װי
 ארדך פון דעפארטמענט קולטור דער ארדנונג. קאפיטאליסטישער דער

ט װעלכע קולטור פראלעטארישע די שאפן העלפט ?לאסנקאמף. דעם דינ
פאראײ־ צו זוכט װאס ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

קן ״ און כתות, ארבעטער ברייטםטע די ני  בורזשו־■ פון באפרײען ז
ך האט איינפלום, אזן ן אין אויפגאבע די געשטעלט זי ״  אר־ קולטור ז
ע באפרייען צו כעט ײנ אזן פון מיטגלידער ז שו ם, בורז  אנט״ א״נפלו

״ יװיקלען  דער־ זיי מאכן און װילנם זײערע באפעסטיקן קולטורעל, ז
ן מאכט די פילן ״ ז , ן ו ארגאניזירט. פ

 די בילדן אין הויפטזעכלעך באשטײט ארבעט קולטור אונזער
״ פון ארויםרוקן מאםן, ארבעטער ע ז ף טוער קאדרען ניי  אלע; אוי

רונג די קלאס. ארבעטער פון קינד דאם דערציען און געביטן  דורכפי
ק״טן. םך א באגעגנט אלפאנג אין האט פראגראם דער פון װערי  דאס. ש

 פיון פארם סאםײעטי ארבעטערינגישע אלטע די געײען איז ערגםטע
ען פירן טינג םער״ען, פערזענלעכע די ;מי  ארדערם״, איװ ״פאינטם ריי
 ט״- ׳יארן פון אונז אין געלעגן איז װאס גיפט, איינגעגעםענער דער

ט מיר קענען טיקייט. ױי אונזער צו זאגן פרייד מי  טוב, ייום יאריקן צו
ען מיר אז נ ״ טן אויםגעריםין און געװארן פטור דעם פון ז  װארצל מי
טינגען. פון פארם אלטע די מי

ן ברעגטשעם די פון אנקעטעס אונזערע ג ״ ט צ  אונזערע װאם מי
ען טינג װ״ יעדער און זיך. באשעפטיקן מי  באריכט חדשימדיקער צ

ען, הונדערטער די אוין־ עדות אן איז טונג ליי  לעקציעם, דיםקוםיעם׳ א״נ
 דורך. פירן ברענטשעם אונזערע װאס אונטערנעמונגען, קולטורעלע

ען דאם און ט זיינ ן ני ״  צופעליקעי; איבער לעקציעם און דיסקוםיעם ק
ען זיי נאר טעמעס,  עקאנאמישע, פאליטישע, די מיט פארבונדן זיינ

ערע' ארבעטערשאפט. קעמפערישער דער פון קאמפאניעם  קאנ־ אונז
 צווײ אמאל חודש, יעדן רעגולאר ארויםגעגעבן װערן װאס םפעקטן,

ען חודש׳ דורכן מאל נ ״ ט פארבונדן ז  װאם; קאמפן טעגלעכע טאג די מי
ענוג איז עם פראנט. ארבעטער אויר־^דעם דורכגעפירט זוערן  קוק א ג

ף טאן צו  קאנ־ מיר געפינען דארט קאלענדאר, לעצטן אונזער אוי
פארזיבערונג,. ארבעטלאזע :טעמעס פאלגנדיקע די איבער םפעקטן

 קאמפאניע, װאל םטרײ?, דרעםמאבער מיינערס׳ קענטאקי שולן,
 10 איקאר, מלחמה, אנטי רעליגיע, אנטי פארבאנד, סאװעטן יאר 14

ם, קאמונע, פאריזער ״מארגן־פרייהײט״, יאר  יאר״ארדן. צװײ לעניניז
ם׳ פארגלייכן חדיטים. עטלעכע לעצטע די בלויז איז דאם ע ד צוי רי  מי

 אונ- פון 35 בלויז פון אנקעטעם, חדשימדיקןן צװיי לעצטע אונזערע
 נאענט אז הכל סך א אונטער מיר ציען לאנד איבערן ברענטשעם זערע

ען, הונדערט פיר פון טונג ל״ ײנ  אויונטן און לעקציעם דיסקוםיעם, א
ען בז״דער־ די פון טעמעם די איבער געװארן דורכגעפירט זיינ  אוי
ען לעקציעם, די קאנםפעקטן. מאנטע ײטונג  אונטערנעםונגען און אײנל
ט זײנעז : איינגעט״ל י ו ז ט ארדן איבער א ק״ פא־ איבער ,78 טעטי

 בלויז איז דאם .311 — פראגז קולטורעלע און ליטיש־געזעלשאפטלעכע
לאנד. איבערן פון

■ לעקציע פאלגנדע ארדן.דורכגעפירט דער האט חדשים 18 די פאר
ש, אין 6 לאנד: איבערן טורפ  די פון 3 ענגליש, אין איינער אידי

ען טורם לעקציע ״נ ארדן- דער פאםיפיק. ביז אטלאנטי? פון געװען ז
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ר ע ט ש ר 1932 מאי ע
ען פאר (קאנספעקט טונג ליי דיםכןוסיעם) און איינ

 ארבעטער פונם קאמף פון טאג א װי מאי, ערשטער דער .1
 געװארן פראקלאמירט מאל ערשטן צום איז קאפיטאליזם געגן קלאט

 בא־ האבן ארגאניזאציעם ארבעטער אמעריקאנער די אמעריקע. אין
 גענעראל א 1886 מאי ערשטן דעם דורכצופירן 1884 אין שטימט
ארבעטםטאג״ שטונדיקן 8 אן פאר קאמף אי:ם םטר״ק
 אינטער־ אן פאר געװארן פראקלאמירט איז מאי ערשטער דער 2

טן פון געבורט דעם בא ױם־טוב ארבעטער גאציאנאלן װ״  אינטער־ צ
 פונם סאציאליסטן רעפארמיםטישע די .1889 ױלי אין גאציאנאל

 איז ער פארראטן. סאי ערשטן דעם רזאבן אינטןירנאציאנאל צװייטן
ט װידער ״ אנ שן) דריטן דורכן געװארן ב  אינטערנאציא־ (קאמוניםטי

נאל.
ף מאי ערשטן פון געשיכטע קורצע די (זע ײט אנדער אן אוי  ז

ק״). נומער דעם אט אין ״פונ
ײט באזונדער פון איז 1932 מאי ערשטער דער ק בטי  דער צוליב װי

ם עקאגאמישן אלװעלטלעכן פונם פארטיפונג  פאר־ דער און קריזי
 איז 1932 מאי ערשטער דער געפאר. מלחמה דער פון שארפטקײט

״ װי װידער, שטאטן פאראייניקטע די אין ײן ב  פרא?לאמירונג, ז
 טאכ דעם אין מאםן. ארבעטער אמעריקאגער די פאר קאמף פון טאג א

 די פון הכל םך א ארבעטער אמעריקאנער קעמפערישע די אונטער ציען'
שן לעצטע  ארבעטלאזיקײט, וואקםנדיקע די לאנד. אין דא געשייעני

אן 12 איבער גאם אין ארויםגעװארפן שוין האט װאם לי  ארבעט־ מי
 און לאנד טיילן פארשידענע אין םטר״קס די ;אמעריקאנער װיליקע

ער די באזונדער  דער הערשט עם װאו קענטאקי, אין םטר״קם מ״נ
 ;םקאטםבארא אין פארשװערונג די פאשי־ם; אומפארשעמטער נאקעטער

ע; פרעמד די געגן־ העצעם די רענ מע די געבוי  אין דיפלאמאטיע געה״
טן ג מלחמה שטענדיקע די ;מזרח װיי נ טו ר״ ג אינטריגעם די און צו

פארבאנד. םאוועטן געונן
ט איז מאי ערשטער דער  איז ער קאמפאניע. באזונדערע ?יין גי

ט פארבונדן איינג טן טעזנלעבע טאג די מי קיי  קעמפערי־ דער פון טעטי
ט ארבעטערשאפט, שער  ארבעטלאזע פאר מלחמה, געגן קאמף דעם מי

ף אנפאלן די געגן און פארזיכערוגג  אין קלאם. ארבעטער דעם אוי
 ארבעטער־ דער פון קאמפן אלע קאנצענטרירט װערן מאי ערשטן דעם

רן פון טאג א פאקטיש איז ער שאפט. ליזי  מאםן ארבעטנדיקע די מאבי
ײט דער פאר ק ײגי ארבעטער־קלאם. פונם מאםן־אקציעס די און א

רונג א איז מאי ערשטער דער ליזי אבי  קאמף אינם כחות אלע פון מ
 װערן טאג דעם אט אין אימפעריאליזם. און קאפיטאליזם געגן

 די און ארבעטער די צװישן מאםן קעמפערישע די אויםגעמושטירט
ען װאם ארבעטלאזע, ײנ  באדינ־ ארבעט בעסערע פאר קעמפן צו גרייט ז

 פאר הילף ממשותדיקער פאר און פאבריקן און שעפער די אין גונגען
ארבעטלאזע. מיליאנען די

 קלאסגבאװאוםטע די ארויס שטעלן 1932 מאי ערשטן דעם אין
:פאדערונגען פאלגנדע די אמעריקע אין ארבעטער

שן געגן מלחמה אימפעריאליםטישע די אויפהערן עזי 1 פאלר, כינ
ארבעטלאזע! די פאר פאנדן מלחמה אלע

פן פארזיכערונג םאציאלע און ארבעטלאזע  דער פון חשבון אוי
!באלעבאטים די און מלוכה

 ארבעטער. געבוירענע פרעמד די געגן פארפאלגונגען די אויפהערן
 נעגערשן פארן זעלבםט־באשטימונג און נעגער די פאר רעכטן גלייכע
!ראיאן
 פון באשרײנקונגען אן פארמער! ארימע די פאר הילף־פאנד א

רונג דער  פון פארמער ארימע די באפרייען בענק. די פון און רעגי
ען מעטאדן צװאנכ די פון און שטײערן מאנ צו 1 שולדן ז״ערע א״נ

ט אבער זיך באניגנט . און לעקציעם מיט בלויז ני ען ג נ טו ״ ל  ער א״נ
ע שאפןי צו זוכט ״ ן דורך ער פירט צװעק דעם פאר און טוער, נ  אי

שן ױוערזיטעט ארבעטער אידי  די איבער קררםן חדשימדיקע 3 אונ
פיז געזעצז גרונט און ארגאניזאציע )1 :געגגשטאנדן פאלגנדע

 און באװעגונג פראטערנאלע )3 םעקרעטארן, )2 פארלאמענטאריזם,
 מיטגלידער, 3 שיקן קען ברענטש יעדער קלאםנקאמף. אין ראליע איר

ען צא״לונגען די  אינטערעם דער מיטגליד. א פאר דאלאר איין זיינ
ך צײגטי ען קורם ערשטן אין אז גרוים, אזוי ארוים זי ײנ  געװען ז

פיל םטודענטן מער װערזיטעט ארבעטער דער װי  געקענט האט אוני
 דעם אין גראדואירט האבן 120 די פון חברים 67 אר״ננעמען.

. קורס. ערשטן
ט ארדן, פון דירעקטאר קולטור מרמר, חבר  אז איז אן װייז

 דעצעמבער אין ארדן, פונם טעטיקײט קולטור דער װעגן ארטיקל
 אינטערנא־ דער זזאט צײט, חדשים 18 די פאר אז ״האמער״, נומער

אן האלבן א איבער ארויםגעו.עבן ארדן ארבעטער ציאנאלער  מילי
 דערפון ביכער. אוז בראשורן פאמפלעטן, ליפלעטם, )593,000( גענוי
ש, אין עקזעמפליארן 300,000 פולע  פאל־ די אין איבעריקע די אידי

ש, ענגלייט, :שפראכן גענדע ש, אוקראיני ש, איטאליעני  רו־ גריבי
שפאניש. און מעניש

ט װערן דעם אין  דיסטריקט די פון אויםגאבן די אר״נגערעכנט ני
 גייעז עם און ברענטשעם א״נצעלנע און קאמיטעטן שטאט קאמיטעטן,

ך ט אוי י אר״ןי ני י  איגטער־ דער ״פונק״. ז׳קזעמפליארן 150,000ד
ע פון דריטל א האט ארדן ארבעטער נאציאנאלער נ ״  אפו-ע־ אויםגאבן ז

עז פאמפלעטן, ליפלעטם׳ חוץ א באװעגונו., שול דער געבןיפאר נ ״  ז
 :כרעםטאמאטיעם און ביכער פאלגענדע די געװארן ארויסגעגעבן

ל׳/ ״אונזער ״קינדער״,  נאװעמבער׳/ טער7״ ״שטאט״, ״אמעריקע׳/ שו
 טער1" ביכל לייעז א און קאמך׳" און ״ארבעט לעבן״, נײעם ״צום

ען כרעםטאמאטיעם די אויםער מאי״. נ ״  די געװארן ארויסגעגעבן ז
אלגין, ס. — ארדן״ ארבעטער אינט. ״דער :בראשורן פאלגענדע

ם״, ״םאציאליזם״, ״קאפיטאליזם״,  פארבאנד ״םאװעטן ״קאמוניז
 א — געפאר״ מלחמת ״די עפשטײן, מ. — סאציאליזם״ בוי״ט

 ״אנטי אלםאזאװ, ש. — פארזיכערונג״ ״סאציאלע ביטעלמאן,
ם״ ק פ. — צױניז אין נאװי  רייע א בראשורן די אויםער .דרוק) (

פרא־ די אין "קלאםנקאמף :טעמעס פאלגענדע די איבער פאמפלעטן
ש ארגאניזאציעס״ טערנאלע ײע ״א ענו.ליש)> און (אידי  פעס־ ארבעטער נ

ס אי־ ״וואס טונג״, ש, — ארדן״ ארבעטער אי:ט. דער אזוינ  (אידי
ש, ש, איטאליעני ארבעטער אינט. ״דער שפאניש), ענגליש, גריכי

ע ארדן, ײנ ״ און צילן ז ש, אויפגאבן ש, (אידי  ענגליש, אוקראיני
ש, ש), פוילי מעני  אינטער־ דער און באװעגונג פראטערגאלע ״די רו

ש). ארדן״ ארבעטער נאציאנאלער (איטאליעני
 ארטיקל דעם אין מיר װאלטן פלאץ, גענוג געהאט מיר װאלטן

צ״גן געדןענט  ארבעטער אונזערע פון טעטיקייט פארצװייגטע די אנ
ל א איז װאס שולן, קינדער ״  פון טעטיכן״ט קולטור אונזער פון ט

 שטעט 34 אין מיטלשולן און שולן 110 צו קרוב אונזערע ארדן.
ען שטאטן 14 און נ ״ אונג פאר ארגאניזאציעם קעמפערישע ז  דערצי
ען זיי קלאם. ארבעטער פארן קיגד ארבעטער פון ײנ ט ז  זיי־ קיין ני

ײ נאר קאמ^, פראלעטארישן אין צוקוקער טיקע ך באטײליקן ז  אין זי
 קאמױג.־ קאמפארטײ, דער פאר ארויםטרעטונגען דעמאנםטראציעס,

 ארבעטער לינקער דער פון ארגאניזאציעם אלע פאר און פיאנערן
באװעגונג.

ען ״נ ט צופרידן מיר ז װ״ז ? דערגר״כונגען די מי ל ײ יע. ט
ך מיר װעלן ט באנוגענען זי ן דעם? מי ״ ל !נ ״  אפשר איז דאם װ
ט און אנפאגג אן איצט ױיז  דערגר״בן, קענען מיר זואם אן בלויז ו
 די אין אפאראטן קולטור אונזערע דערגרײכן. דארפן מיר װאם

ײגען ברענטשעס ט אבער צוזאמענגעשטעלט, ז  ארבעט. די טוען אלע ני
װייזן דאם  האבן ברענטשעם טײל א װאם דאם אנקעטעס, די אונז בא
ט נאך  צום דירעקטארן קולטור זײערע פון נעמען די צוגעשיקט ני

ל א װאס דאם אפים, ״ ט ענטפערן ברענטשעם ט ף ני  אנ־ די אוי
ײגען ברענטשעם קאמיםיע. קולטור נאציאנאלער דער פון קעטעם  ז

ט נאך ען ני צו ע ר״גג ע די אין געװארן א  און קאמפאניעם, אלגעמ״נ
ט נאך קאנען ד פארבינדן ני ע ״ ט ארבעט קולטורעלע ז  טעג־ טאג די מי
 די אין או״ענטן ליטעראטור ?לאם. ארבעטער פון קאמפן לעבע

ען ברענטשעם נ ״ וי ז ק, אז טי ק איז עם װי נוי טי ליטעראטור. נוי
ל שװערער דער אט ע א און ארבעט אונזער פון ט״  אנדערע ר״
טן שװאכע ״  װערן. אויםגעבעםערט צוקונפט דער אין דארפן װעלן ז

קן דעם צו טי ײנ  מאכן צו געלוגגען אונז איז עם װען טוב, ױם ה
 אלגעמײנע די מיט ארבעט קולטורעלע די פארבינדן פון אנפאגג דעם

ט גאם אין קעמפן מיטגלידער אונזערע װעלכע פאר קאמפאניעם  מי
צ״, דער ף פאלי  מלתמת אנטי מארשן, הונגער לייז, פיקעט דער אוי

ט װ., א. א. דעמאנסטראציעם, פארד דעמאנםטראציעס, װייז  די אז בא
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון ארבעט קולטור הדשים 24 ערשטע

ך האט ארדן  אין דורך פירט און װעג ריפטיקן דעם אויף■ געשטעלט זי
 ערשטער אונזער אין געװארן אנגעצייכנט איז עם װאם דאט לעבן

דעקלאראציע.
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 אלע פון ארבעטער די פראקלאמירן 1932 טאי ערשטן ד;*פ אין
:לענדער

שן געגן קאמף  1פי פארמען אלע געגן טעראר, קאפיטאליםטי
ארבעטער־מאםן. די פון רעכטן פאליטישע די פון אונטערדריקונג

— פעלקערליג די און פאשיזם, םאציאל פאציפיזם, געגן קאמף
טוגג. מלחמה א פאר אינםטרומענט אימפעריאליםטישער דער ר״ צוג

 פאטערלאנד דעם — פארבאנד םאװעטן דעם פארטיידיקן צו קאמף
I ארבעטערקלאפ אלװעלטלעבן פונם

ם און ארבעטער אן פאר קאמף רעגירונג. פויערי
ש: אין — ביבליאגראפיע די  מאי ערשטער דער — מרמר קלמן אי

 געפאר. מלחמה די — ביטלמאן א. .1920 ״האמער״ נומער מאי אין
 םאװעטן — עפשטיין מלך פארזיכערונג. םאציאלע — אלמאזאװ ש.

ט פארבאנד םאציאליזם. בוי
 פון געשיכטע די — טראכטנבערג אלעקםאנדער — ענגליש אין

כינע. אין מלחמה די — םטױארט ריי מאי ערשטן
i. אינ־ דער פארזיכערונג. םאציאלע און ארבעטלאזע

 געזעלשאפט. פארזיכערונג א איז ארדן ארבעטער טערנאציאגאלער
 פארזי־ סאציאלע װי אזוי קראנקה״ט־פארזיכערונג, די נאר

ן דארף בבלל, כערונג  רייט־ די מלובד,. דער פון זאך א זיי
ען לאנד פון טימער ן די פון פראדוצירט טייל גרעםטן צום זיינ  לוי

ק, קאנען ארבעטער ארבעטער. ױיגי  א פאר אפשפארן גארניט אדער ו
 מאבן ו.ל. ד. א. אלטק״ט אומגליקפאל, קראג־הײט׳ װען טאג, שלעפטן

קן ארבעטער הילפלאז. זיי טי  פארזיבע־ םאציאלע אין דערפאר זייך ניי
ם פון צייטן אין אפילו רונג  באזונדע (פראםפעריטי). שפע גרוי

ך :,־יטיקן  איצטיקער דער אין פארזיכערונג םאציאלער אין ארבעטער זי
 רעגירונג פעדעראלע די אז דערפאר, פאדערן מיר לאגע. קריטישער

רן גלייך זאל  װאס פערזאנען, אלע פארזיכערונג. םאציאלע אײנפי
ן זאלן שבירות, פאר ארבעטן ט פארזיבערט זיי  פאמיליעס זייערע מי

 פארװאונדונג, דורך ארבעטפ״איקײט זייער פארלירן פון פאל אין
ך זאלן פרויען ארבעטער גל ד. א אלטקייט קראנקהייט, ײן אוי ז
 אלמגות קימפעט. און שװאנגערשאפט פון צײט דער פאר פארזיפערט

ם און תומי ט דער װען י  אלע ברויט־פארדינער. זייערע אװעק נעמט טוי
ן זאלן ארנעטער  די אט ארבעטלאזיקײט. פון פאל אין פארזיכערט זיי
שט״ן זאל פארזיבערונו״ פאציאלע  פולע מלובה דער פון קריגן אין בא
 געדעקט זאלן פארזיכערונג םאציאלער דער פאר אויםגאבן די שפירות.

 דעי פון פארװאלטער די רעגירונג. דער און ארבעטגעבער די פון װערן
 אליין ארבעטער פארזיבערטע די זיין זאל פארזיכערונג, פאציאלער

 די פאר הילף באלדיקע שאפן זאל רעגירונג די אז אויך, פאדערן מיר
אן 12 איבער ט זאל זי אריעטלאזע. מילי  ארויםצואװארפן דערלויבן ני

ט צאלט װאפ דעם דירה פון  ארבעטלאזיקייט, מחמת רעגט קײן ני
 רעגי־ די גל ד. א. ארבעטםטעג, האלבע שפירות, נידעריקע פטרייק׳

 ארבעטלאזע פאר װ. א. א. באלײכטונג, גאז רענט, פרייע געבן זאל רונג
 גענומען זאלן דערפאר אויפגאבן די קינדער. זײערע פאר מילך און

אן א (איבער פומע גרויםער דער פון װערן  רע־ די װאם דאלאר) בילי
רונג ט גי  גרויםע די באשט״ערן דורך און צװעקן מלהמה פאר אוים גי

פארמעגנם.
 טיכטיקע א אן פירט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

פן פארזיפערונג םאציאלע פאר קאמפאניע  מלוכ־. דעד פון חשבון אוי
ט ן :י ״ רעבט. זיין אלם ארבעטער דעם קומט װאם דאם נאר צדקה, ק

 פארזי־ פאציאלע און ארבעטלאזיקייט װעגן קאנםפעקט פולער (א
ק״). נומער :אװעמבער אין םאראן איז פערונג ״פונ

 א צו טרײבן װאם כהות עקאנאמישע און פאליטישע
 װידער־ כרונט די מלחמה. אימפעריאליםטישער נײער

םאציא־ _ םיםטעמען עקאנאמישע צװײ די צװישן שפרוכן
 דורך נאראקטעריזירט — סאציאליזם א) קאפיטאליזש. און ליזט

 דער םאװעטן־פארבאנד. דעם אין פלאן יאר 5 פונם דורפפירונג דער
 אפשאפן צו איז צװעק הויפט דער פלאן, יאר 5 צװײטן פונם אנהייב

 עטאב־ די און מאםן, די פון םטאנדארד לעבנם דעם העכערן קלאפן, אלע
 קאנטראםט שארפער װאקםנדיקער דער ב) םאציאליזם. פון לירונג
 םאװעטן־ אינם םאציאליזם אונטער מאסן די פון לאגע דער צװישן

 לענדער: קאפיטאליםטישע די אין מאפן די פון לאגע דער און פארבאנד
ארבעטלאזיקייט .1 :לענדער קאפיטאליםטישע די אין

 דער .3 נידעריקער. אלץ פאלט פראדוקציע .2 װאקםן. איין אין האלט
i l פ אגריקולטורעלער יאריקער ף אטאקעם .4 קריזי  לעבנם דעם אוי

 אפזאג םיםטעם, ״םטעגער״ שניטן, לוין װי מאםן די פון פטאנדארד
 גע־ הונגער־צדקה, פארזיכערונג, םאציאלער פון פארמע יעדער פון

מינאציעס ארבעט, צװאונגענע םקרי  און ױגנט, נעגער, די ד.עגן די
ף שטײער דער פרויען, טן לעבנם אוי קיי די ענ טוו  אײד״׳ ״בלאק און נוי
פאשיםטישע האלב טעראר, פאליצ״ .5 מיטלען. מלהמה און הונגער

ף אטאקעם פאשיםטישע און  דעמא־ קאפיטאליפטישע ארבעטער. אוי
באלעבאטים. די פון דיקטאטור קראטישע

װעטן דעם אין ־ .1 :פארבאנד ־ סא ײני ארבעטער.י װ
 ריזיקער דער .3 אינדוסטריע דער פון װאוקם פענאמענאלער .2

 פלאן. יאר 5 פונם דערפאלג דער .4 קאלעקטיװיזאציע. פון דערפאלג
 קלאםן. אלע אפצושאפן צװע־ דעם האבן װעט פלאן יאר 5 צװײטער דער

 פון סיםטעם בר״טע א שפירות. די פון װאוקם שטענדיקער דער .5
 פרייע פארזיבערונג. קי:דער און מוטערשאפט פארזיכערונג, פאציאלער

שע ציני  פאר שעל 0 ארפעטסנאג׳ שעהדיקן 1 היל^װאקאציעם׳ מעדי
ט פולשטענדיקע ארבעטער, ױנגע מונג זעלבםט און נלייפהיי שטי  פאר בא

 די די־טאטור. פראלעטארישע .0 מינאריטעטן. נאציאנאלע די
מאםן. די פאר דעמאקראטיע ברייטפטע

פ װאקםנדיקער דער ג.  שארפער א אלפ קאפיטאליזם פון קריזי
ג דערפאלגר״כער דער מיט קאנטראפט נ או  איז םאציאליזם פ•״; בוי

 און ראדיקאליזירנדיקער שטארקסטער דער װערט םאװעטן־פארבאנד,
 גע־ האט םטאלין װאם אט מאםן. די פון בח רעװאלוציאניזירנדיקער

ן אין זאגט  קאמוגיסטישער דער פון קאנגרעם טן16 צום באריפט זיי
קא־ דער צװישן װידערשפרוכן ״די :םאװעטן־פארבאנד אין פארט״

ף דע־ן םאװעטן־פארבאנד דעם און װעלט פיטאליםטישער  ביז אוי
 זיי נעמט ־אפיטאליזם פון װידערשפרובן אלע װארצל פאמע צום

ף ן אין צונוי  לעפן פון פראגע א װי ארויפ זיי שטעלט און קנופ, איי
ט און  פאל יעדעם דעײפער, ארדנוגג. קאפיטאליפטישער דער פאר טוי
 ארויפגע־ שארף זייער װערן װידערשפרופן קאפיטאליםטישע די װען

ע די װענדט טעלט, אזי שו  קע־ :פאװעטן־פארבאנד צופ בליק איר בורז
קן מיר נען ײטי  קאפיטאליזפ, פון װידערשפרוך יענעם אדער דעם, באז

 פו:ם רענענונג דעם אוין= צוזאמענגענומען װידערשפרופן אלע אדער
 רעװאלוציא־ רעװאלוציע, דער פון ציטאדעל דער םאװעטן־פארבאנד,

־ ד רני זי י ן דורך :  און קלאכ ארבעטער דעפ עקזיםטעגץ, בלויזער זיי
ט אונז לאזט װאם קאלאניעס׳ די ן אראנזשירן ני י ע ־י  טלהבזות, ניי

ס?" װעלט די צעטיילן צו גיט או־פז לאזט װאפ בעראניי  זעען אזוי אי
 םר״ירד» די איז םתירות קאפיטאליסטישע אלע פון צענטער דער װי מיר

 םאװעטן־פארבאנד. דעפ און װעלט קאפיטאליםטישער דער צװישן
 געגן מלחמה די מלחטח, דער פון פונקם הויפט דער איז דעריבער

פארבאנד. םאװעטן דעפ
פן מלחמה די צו איילט קריזים װעלט װאקסנדיקער דער .2  אוי

 פאד מאפטן װעלט קאפיטאליפטישע די צװישן און םאװעטן־פארבאנד
ע די א) מארקן. װעלט די פון איבערטיילונג אן ק צי  װאפ לאזונג א״נ
 מל־ט־ און הונגער מאםן איז קריזים פארן האבן קאפיטאליםטן די
 אלץ דעם לייזן צו מאבטן אימפעריאליםטישע די פון פרואװן די

־ אטאקעם װאקפנדי־ע די 1 :אין באשטייט קריזים װאקםגדיקן י או
 לענ־ איטפעריאליםטישע די אין מאםן די פון סטאנדארד לעבנם דעם
 פון צעטיילונג די .2 קאלאניעם. האלבע און קאלאניעם די אין דער,
 איבער־ אן פאר קאמף .3 פארבאנד. םאוועטן געגן מלהמה און כינע

 איבערן קאנטראל פארן םפעציעל און מארקן װעלט די פון טײלוגג
פ דעם לייזן צו קאפיטאליזם פון פראגראם די ב) פאםיפיק.  מיט קריזי

ף אפענםיװע ברוטאלער דער  פון םטאנדארד און באדינגונגען די אוי
 קאלאניעם, די אין און לענדער אייגענע די אין מאםןי, ארנעטנדיקע די

 קאנפאלידאציע און װאוקפ דער מער. נאך קלאםנקאמף דעם פארשארפט
שע די פון מאפט דער פון גן די און םאװעטן כינעזי טע די פון זי  רוי

ע, אין כװאליע רעװאלוציאנערע װא־פנדיקע די אי־מ״ען,  דער אינדי
ם פון פארראט אפענער איז  פוך אונטערדריקונג שרעקלעפע די און גאנדי

שע די  און קאלאניאלע רײ גאנצע א אין רעװאלטן די מאםן, אינדי
 קאלאמ־ האנדוראפ, םאלװאדאר, על אין װי לענדער קאלאניאלע האלי

 באװאפנטע רעװאלוציאנערע.קאמפן, די פון װאוקם דער װ. א. א. בײא
 — פארמאזא קאריע, יאפאן, אין ראיאטן און פטרייקן אויפשטאנדן,

לונג אן פאר מלחמה די דערנעענטערט אלץ דאם בערט״  און כינע פון אי
 פון זייל דעם אלפ אימפעריאליזפ יאפאנעזישן דעם אװע־שטעלן פאר

 םאװעטן־פארבאנד דעם קעגן מזרת אין רעאקציע אימפעריאליפטישער
 מלחמד, א צו מאכטן אימפעריאליםטישע די טר״בט קריזים דער ג)

 אימפעריאליםטישע די מארקן. וועלט די פון ײידערצעטיילונג א פאר
 װײטער װאם װערן מארקן װעלט די אינער קאנטראל פאר קאנקורענץ

 האנדל־ װענט, טארי־ מלהמה. צו דירעקט פירן און שארפער אלץ
 װאפ פאקט דער אינפלאציע, רעזערװ, גאלד פארן קאמף מלתמות׳
 מלהמה און רעפאראציע די םטאנדארד, גאלד פונם אראפ איז ענגלאנד

 פראנקרײך, און ד״טשלאנד צװישן קאנקורענץ די פראבלעם׳ שולדן
 העגע־ דער איבער ענגלאנד און פראנקר״ך פראנ־יייך, און איטאליע

שן קאמן■ דער םפעציעל אייראפע, אין מאניע  פאראייניקטע די צװי
הויפט־. דעם פון קאנטראל דעם איבער ענגלאנד און יאפאן שטאטן,
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מאי ערשטער דער
ר״ אין שפיל (א אקטן) ד קענטאקי אץפאװער כאװער

:ן ע נ א ז ר ע פ
א גראבער, א פעטער, א פנים, פארברעכעריש א שכור׳ א שעריף:

כוליגאז.
שעריף• אין געראטן :דעפױטי ערשטער

ױטי צװייטער ערשטן. אין געראטן :דעפ
פיאנערן. די פון פירערין א :העלן
ײזי שייז װעט זי אבער שרעכןעװדיקע, א ביםל א פיאנערקע. א :ה

װערן. פארהארטעװעט צייט דער מיט
ט קל״נינקער א ו.אר פיאנערל. א :פילי קולכל- פיפטשענדיק א מי

י : מי שי ט שוין איז ער יפיאנער. א דז ן ני ״ שרעקעװדיקער. ק
^ פיאגער. א :נארמאן ך מען מעג אים אוי ך שוין זי פארלאזן. אוי
ן זועט װאס אזא מענטש, שטר״נגער א פיאנער. א :דזשאן  בשום שוי

פן או ײן, מוחל ניט’ ' ב ז ט איז מען אוי ן ני ״ פיאנעי• מטער ק
רייז א :װעכטער ט אלטיטשקער גרויער נ אין שטענדיק לױלקע א מי

מויל.
: י רנ י ו ן ב ל א אייניקל. זיי ך דאכט װעט ער און אייניקל װאוי זי

ט ך צײט דער מי פיאנער. א װערן אוי
ט און טורמע אין זיצט מײנער. םטר״קנדער א :דזשעק ק ב״נ

ב נאכן קינדער. די נאך און װיי
ך זיצט װאם מיינער, םטרײקנדיקער א :’פרענק און טורמע אין אוי

ט ם ן האט מען אז ניט, נאך װ״ דערשאםן. םימם הערי חבר זיי
ך פארלויפט מעשה די קענטא?׳, הארלאן, אין זי

מאי. ערשטן ערב 1932
חורבה. פארלאזענע א פארנאבט. ארום. בערג שטאט. דער הינטער

ט' שעריף (דער ם צװײ די מי ט אן קומען דעפמטי  געגנבעטע מי
ך קוקן טריט, . אלע אין אום זי ( טן ״ ז

ממזרימלעך. קלײנע אט :שיעריןז
ר ע ט ש ר י ע ט ױ פ ע  ניט. מיר זיך ם׳גלויבט :ד
ר ע ט ײ װ י צ ט ו י פ ע פלא־ן. פארװארפן אזא :ד

ז רין ע ף :ש בן. צו אלצדינק איז באלשעװירןעם דאזיקע די אוי גלוי
ר ע ט ש ר װאם :ע םימם? הערי דערשאםן האבן מיר נאבדעם\

: ר ע ט י י װ ך יאװען איינעם, דערשיסט צ אנדערע. טויזנטער זי
: ז ן י ר ע בא און מאי ערשטער פארדאמטער גאט זייער איז מארגן ש
ײן מוז יהארלאן אין מיר  קוקט (ער פארשטײט? איר מארגן, רײן ז

ף שארף  זיי אז און ענטפער אן אוין» װארט אין דעפױטים די אוי
װייגן ט אלץ נאך ש פארשטייט? איר מאך) א װידער ער גי

ר ע ט ש ר ע מיר. פארשט״ען אודאי : י
ר ע ט ײ װ צ ? פארשטײען מיר זואז־ען, :י ט ני

 װעלט קומענדיקער א צו פירט אלץ דאם ים, פאםיפישן דעם — ימארק
,מלחמה.

שע די געגן כינע פון צעטיילונג דער פאר מלחמה די .3 עזי  כינ
קטע די גאנג פולן אין איז מאםן  פעלקער־ די און שטאטן פארא״ני

 פראטעםטן מילדע זײערע אימפעריאליזם. יאפאנעזישן דעם שטיצן •ליג
ת יאפאנם געגן  מאםן. די נארן צו כדי נאר איז כינע אין שחיטו

 די פון געשי?ט װערן אמדניציע און װאפן קװאנטיטעטן גרויםע
 אפמאך אפענעם אן שליםט פראנקרײך יאפאן. צו שטאטן פאראייניקטע

 אימפעריאליםטישע אלע כיג^. דרום אין םאלדאטן שיקט יאפאן, •מיט
טן אין פלאטן ז״ערע האבן רעגירוני-עז  אן פאר געגרײט מזרח, װיי

פן אגפאל  טעראר פאליציי פארשארפטער דער פארבאנד. םאװעטן אוי
אין ארבעטער פון דערמארדונג די און  שיקאגא), דעטרויט, קענטאקי, (
 פרעמד נעגער, פון אונטערדרי^ינג און לינטשערײען פון פארמערונג ־די

ף אנפאלן אינדזשאנקשאנם, געבוירענע,  פארטײ, קאמוניםטישער דער אוי
 וו. א. א. פארשװערונג םקאטםבארא געזעצן׳ םינדירןאליסטישע קרימינאל

ען ״נ ען די פון טײל א ז טונג ר״  אימפעריא־ אמעריקאנעם דעם פון צוג
 צו־ מלחמה און הונגער געגן װידערשטאנד יעדן דערשטיקן צו ■ליזם

ען קאפיטאליםטישע אמעריקאגער אלע .גר״טונגען. ג טונ  פארשפרײטן צ״
ען אפיציעלע כלומרשט טונג ד״  צװישן באציאונגען בעםערע װעגן אנ

קטע די  פארדעקן צו כדי פארבאנר, םאװעטן דעם און שטאטן פארא״ני
ען פיבערהאפטע .די טונג ד״ םאוועטן־פארבאנד. געגן מלחמה דער פאר צוג

ר ע ט ש ר איז :ע אזא. נאנט קאלטע א אבער ם׳
ך (מאכט :צװייטער אזוי קאלט, אזוי קעלט) פון ציטערט ער אז זי
קאלט.

ף רי ע איז הא, הא׳ :ש ך ס׳ ט געװארן קאלט שוין א״ פאר אמאל. מי
ז וואם ר אי ט מי קאלט? ני

ר ע ט ש ר ט דו :ע סן אזא האםט או:ז, פון פעטער ביז רוי בוין־. ג
ז רין ע םן א (װארטשעט) :ש גן די אין אייך זאלץ בויך. גרוי אוי
אײך. פון פעטער הארצן. אין אייך שטיינער און

: ר ע ט ש ר ך שעלט ער ע קום. גאר. זי
ך לאזן (זיי ) בײדע זי ײן ג

ז ן רי ע ט. איר וואס דאך װיים איך שטייט׳ :ש מ״נ
: ר ע ט ש ר ? שװײגםטו זשע װאם װייםט, דו אז ע

בלעכענע א קעשענע אוגטערשטער דער פון ארוים (נעמט :שעריןז
פלאש).
ר ע ט ש ר ט :ע ט פלאש די כאפ א (גי ט דאם אט פרייד) מי ם א ה״
). האלז אין גול גול, מאכט (און שעריף גוטער ״ן ר א

ט (קוקט צװייטער: םן. איין אין האלט יענער װי שרע?, מי גי
ך קאן ט זי ט און איינהאלטז ני  האנט) דער בא כאפ א אים גי

ך מיר לאז ד,זיר, דו שוין, גענוג שויז, גענוג אביםעלע. איבער אוי
: ר ע ט ש ר  אפילו גאר האב איך אטעם) דעם כאפט ער װאס (קוים ע

ט ך (נעמט שוין. ר״םט ער און אנגעהויבן ני  צו וױיטער זי
ם כאפט צװייטער דער ביז זשליאקן פלאש). די אוי

אין גיםט און גול גול, (מאכט שעריף גוטער א אט :צװייטער
ארײן.) האלז

ןז רי ע ט :ש איז האנט) דער בא כאפ א אים (גי ײן דאך ם׳ ישנאפם, מ
ך מיר פאר לאז אביםעלע. איבער אוי

ר ע ט י װי ט אפילו נאך האב איך :צ בן ני שוין. רייםט ער און אנגעהוי
ף רי ע ם׳זשליאקעט. װי נאר, קוקט חזיר, :ש

ם :צװייטער ט אטעם) דעם כאפט ער װאס (קוי חזיר. א אליין ביז
װייטער). (גיםט

ם (רייםט :שערי[? ך). זשליאקעט און פלאש די אוי אוי
: ר ע ט ש ר פר״לעך. מיר איז איצטער אונטערטאנצנדיק) (פרײלעך ע
ר ע ט י װי ך איז מיר און :צ ל א ארוים (נעמט פריילעך. אוי םוי

בט הארמאשקע,  ערשטער דער ליד. פאפולערע א שפילן אן הוי
טאגצן.) זיך נעמט

ף רי ע ף (ברומט) :ש אהער? געבראכט אייך איך האב דערויף אוי
גארילאם. היי׳

ר ע ט ש ר ך זידלםט :ע ר? שוין זי ע ט ״ קום. װ״ ז ך לאזן ( בײדע) זי

ק טי כצ״ ליי ט ג  גרעניצן די צו נעענטער אלין אריינדרינגען יאפאנם מי
 צו אים פארבארייטונגען געמאבט אויך װערן פארבאנד׳ םאװעטן פון

שער דער אייראפע. מערב אין באפאלן  ארגאניזירט בלאק דונ״־באלטי
שע די פון  און ענגלאנד פון געשטיצט און אימפעריאליםטן פראנצויזי
 םאװעטךפארבאנד. דעם געגן געװענדעט איז שטאטן פארא״ניקטע די

לן, פון פאבריקן װאפן די אין  רומעגיע און טשעכאםלאװאקיע פוי
ט ״ ט פיבערהאפטע א אן ג קיי  מער אלץ קומען רומעניע פון טעטי

פארבאגד. םאזועטן געגן פארלוימדונגען און פראװאקאציעם
ט אײן פון פאריטפרייטן פאשיםטן סאציאל די .5 ״  פארלוימ־ ז
ש איז רעגירונג סאװעט די אז דונגען רי ע ״  באפאלן צו זוכט און ^ו

ט אנדערער דער פון שכנים. ״פרידלעכע״ אירע  פא־ םאציאל די זוכן זיי
דן שיםטן ר״ צו ען לענדער קאפיטאליםטישע אלע אז איינ ײנ  פרידלעך ז

ט כלל טראבטן און פארבאנד. םאװעטן דעם :אפאלן פון ני

ײגע פון איינע האט 1932 מאי ערשטער דער  באד״טנדיקםטע ז
רן צו אויפגאבן ליזי  גיי־ דער געגן ל,אמף צום מאםן ברײטע די מאבי

 קאלאניאלע די און מלחמה װעלט אימפעריאליםטישער געפלאנטער
 די געגן מלתמח אימפעריאליםטישע די אפצוהאלטן אונטערדריקונג,

שע עזי  פארשװע־ מלחמה אימפעריאליםטישע די שטערן און מאםן כינ
 ארבעטנדי־ די פון פאטערלאנד דאס — פארבאנד םאװעטן געגן רונגען

לן אלע פון מאםן קע װעלט! ט״
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שעריןז ך זידל איך : י ט׳ זי  זשע, הערט טאן. עפעם דאך דארפן מיר ני
ך האב איך  מארגן מארשיו־[ װעלן פיאנערן די אז דערװאוםט, זי

הארלאן. איבער
ר און מארשירן זיי זאלן דיך, ארט זשע װאם ׳נו :יעולשטער מי
סן. װעלן שי

ז ן רי ע ך דאך זאג איך :ש מען אז ער, זאגט באם. צום אזוי אוי
םן א צו מאנן ק^מוניםטן די װעלן קינדער, אין שיםן װעט  גרוי

טומל.
ר ע ט ש ר ע קיינמאל נאך אים האפ איך אז באם? דער איז ווער :־

ע אין גז מיינ ט אוי געזען. ני
זען. אמאל אים לאמיר באם, א פאר ארבעטן מיר :צװײטער

ף ־י ען ט קיינמאל איר װעט באם דעם (םודותדיק) :ש ען׳ ני נאר ז
אים. מיר זעען ריכטער דער און איך

: ר ע ט ש ר ? ער קוקט אזוי װ-י ע ם אוי
ז רין ע ט דזשענטלמאן, פיינער א װי אוים, קוקט ער :ש די־ מי

ף מענטן  און ארום מיינם אלע ער. איז רײך און פינגער די אוי
ף ארום ען מײלן צענדליקער אוי  מען אז ער, זאגט זיינע. זיינ

 די אט אבער דערשיסן׳ זיי פון פאר א געדארפט טאקע װאלט
הינט. די קאמוניםטן

ר ע ט ש ר ״ אז :ע ט מורא כןיין גאר האבן ז שנעקלעך. די ני
ז ן רי ע ט :ש מי ען זיי אז גאל) ( זיי־ זיי אז פיאנערן, די רוחלעך זיינ
ט פארפעלן זיי אז ממזרים. בען ײ אז ליין, פיקעט איין קיין ני  ז

לן. די אונטער דאך שפרינגען ף קאנען מיר װאם ׳שאד א קוי  אוי
ט זיי שיםן. ני

ר ע ט ש ר ? טאן מיר דארפן זשע װאם : ע
ף רי ע ״ װעלן באלד :ש א אפהאלטן דא װעלן זיי קומען. אהער ז

טינג. ײ װאם זיך, דערװיםט מי  װאם אלץ טוט און פלאנעװען ז
פלענער. זײערע צעשטערט און קאנט איר

ך מיר קאנען וואו צװייטער: איז פעלד דאס אז פארשטעקן, דא זי
״ און אפנם אן ? דערזען אונז װעלן ז
באזארגט. שוין דאם האב איך :שעריןז

באזארגט? :ערשטער
? אזוי װי :צװײטער

ף רי ע טאן. פלעגן אינדיאגער די װי טאן, װעט איר :ש
אנער? די װי ערשטער: די אינ

: ף י ר ע ט פול פגים א מאבט ניט, (ענטפערט ש ת מי ט און םודו גיי
אװעק).
? גע?אנט ער האט װאם ערשטער: ען נ ״ ט
ען געקאנט טאקע ער ד,אט װאם יא, צװייטער: ? טיינ

גיין קומט שערין* (דער ט שלעפט און שמייכלדיקער א צו ך מי  זי
ביימער.) צוױי

ר ע ט ש ר ט טאן מיר װעלן װאם בײמער, :ע בייטער? די מי
ם דעם אװעק (שטעלט שוין פארשטײ איך אהא, :צװײטער און בוי

ך באהאלט אים). הינטער זי
: ר ע ט ש ר (בא־ שעריף. קלוגער א טאקע געמיינט. ער האט דאם ע

ך האלט ך זי ם). דעם הינטער אוי בוי
קט :שעריןז עד״נ ט איר זשע ג ״ ביימער. ז

ן ערשטער ען אודאי :צװײטער או נ ״ ביימער. מיר ז
ס (פון אנג: דאם זיך הערט דערװ״טנ עז לינקם). ליגקם, לינקם, ג

ם ערשטער ױ ײען דאם אט :ב זיי. ג
ען דאם אט יא, :צװייטער ״ זיי. ג
ײן לאמיר :ערשטער שטיל. ז

שטיל. זיין לאמיר צװייטער:
ט קינדער גרופע א אריין ם׳קומען ם זיך זעצן און געזאנג. מי  אוי
טן מי פעלד). אינ

שטייען. ב״מער צװיי עפעם :הייזי
לן ע ך? ארט זשע װאם :ה ײ זאלן די שטיין. ז
ביימער. יוואקםן זאלן דא אז ניט, גאר געדײנק איך :הײזי
ל ע ״ אז ייאר, זעםטו :1ה יא. װאקםן ז

ײזי װאס :דזשימי י ה ז ״ אויםטראכטן. קאן ג
לן ע ג דער שטיל. :ה נ טי ך פאנגט מי אן. זי
רעד. אביסל שטילער הײזי

ציטערט. זי אן. נאר דאם קוקט :דזשיטי
אנע־ ארוים) פישטשעט געניץ׳ א װי גרויס איז (װאם :פילי פי א.

ט טאר ציטערן. ני
ל ע זי :1ה ט פול איז קענטאקי גערעבט. איז היי  שפיאנען. באםישע מי

רגן װעלן מאמעם און טאטעם אונזערע זשע, הערט ט מן מארשירן. ני
אן ש ט :דז ? מארשירן ני

םן אזא אין מאי, ערשטן דעם אין :דזשימי טאג? גרוי

לן ע ״ :ה ט גענגםטער צוגעגרײט האבן ז מי־ שטאט און ביקםן מי
ען קרבנות און ליציע ג ״ ענוג שוין ז ער יעדער געפאלן. ג  א״נ

ק איז טי ט איינעם קיין קאנען מיר און סטרייק פארן נוי פאר־ ני
לין־ז•
ען באסעם די דאך װעלן :נארמאן מורא? חאבן מיר אז מיינ

לן ע ען טאקע דעם צוליב אט :ה ײנ ך מיר ז דא. צונויפגעקומען זי
 צװיש״ן דעמאנםטראציע א מארגן אפהאלטן װעלן דערװאקםענע די
 זאלן שטאט. דער איבער מארשירן װעלן מיר אבער בערג״ די

ט האבן מיר אז זען, זיי ן ני ״ מורא. ק
לי ״ זאלז מארשירן, װעלן מיר יא, ארויס) (פיפטשעט :פי יעז׳ י

ט האבן מיר אז מורא. ני
נאר. שא, (דערשראקן) :הייזי
לן ע ? איז װאס :ה
זיך. שאקלען ביימער די :הײזי

ען בײמער די אבער אום, זיך קוקן (אלע ט״  גלײך) שוין ש
א שאקלען בײמער די אז זשע װאם איז :דזשים ? ך ט זי בלאזט װינ
זיך. זיי שאקלען
איז אבער :היײזי ? קיין איצט ניטא דאך ם׳ ט נ װי

ר :דזשימי ט אפשר אים האבן מי האבן בייםער די און געפילט ני
געפילט. יא אים

לן ע זי דו און װייטער נאר זשע דוערט :ה ט שלאג היי איבער. ני
לי ) (בלומרשט :פי ז ״ ט שלא; הייזי דו און ב איבער. ני

לן ע םטן האב איך :ה מי ל פלאץ, דאס אויםו.עקליבן אינ ״ קיינער װ
ט טאר םן׳ ני  אונזערע אפילו טאן, מארגן װעלן מיר װאם װי

ך עלטערן  אין פארבאהאלטן איז אונזערע פאן רויטע די ניט. אוי
ען פלאקאטן די חורבה. דער ך שוין זיינ  איצט אויםגעמאלט׳ אוי

באשליםן-. װעלן מיר אזוי װי אונז, פאר דאס בלײבט
בלייבן. װעט אזוי

ב און :הייזי ? װעט מען אוי סן שי
ט דארף פיאנער א שיםן. מען זאל :פילי שיםן פאר האבן מורא ני

ב און :נארמא[ ״,y םיבזס, געדי שיסן, װעט מען אוי
ך האט ט זי  טויט. פארן אפגעשטעלט ני

ן א ש ײן װעלן מיר םימם, הערי יא, :דז  םימם. הערי װי ז
ך (זאגט :פילי ן װעלן מיר נאך) אוי  םימס. הערי װי זיי

לן ע לאנג נאך אים װעלן מיר און םימם הערי געדיינקען מיר :ה
געדייקעו•

נאר. שאט :הייזי
ר? שוין איז װאם :דזשימי ע ט װ״

ם א :הייזי ך האט בוי אנגעבויגן. זי
ך קוקן (אלע ט אום זי  שוין שטײען בוימער די דערשרעק, מי

גלײך). אבער
אהער? קרמען געהייםן דיך האט װער מורא האםט דו אז דזשימי:

:̂ אהער? קומען געהייםן דיך האט װער יא, בייז) (אויך פילי
לן ע מי דו :ה שי ט טארםט דז ט האט זי אזוי. איר צו רעדן ני ני

 דער לעבן וו״טער, זשע הערט פארזיכטיק. נאר איז זי מורא.
ײז אנקומען מיר װעלן שול װ ק צי ײנ  געבן װעל איד ײען און א

בן אלע איר זאלט פאן רויטע די אהויב הוי פ  און פלאקאטן די אוי
ך װעלן מיר ט רופן און גאם דער איבער טאן לאז א זי ך מי  די זי

שול. דער פון קעדער
אן ש ט אבער ם׳זאל : דז ן ני נע־ האבן מיר װען װאך, יענע װי זיי

ײן דארפט ף ג  ליין. פיקעט דער אוי
ן א מ ר א ג יא, :נ לי ען דיר צו ך זיינ צעגאנגען. קינדער אלע זי

לן ע אין געלעגן בין איך אז געװען, קראנק שטארק בין איך אז :ה
היץ. גרויסער אזא

אן ש ט איצט נאר װער נאר, זע : דז קראנק. ני
אן מ ר א ב :נ ך מארגן קומסט דו אוי פאר דיף מיר מאבן ניט, אוי
פירערין. פיאנערין אויס

לי ך (רעדט :פי ם פאר יא, נאך) אוי  מאכן. דיך מיר װעלן פירערין אוי
מי שי ז ק װעלן מיר און :ד ט דיר צו אייבי רעדן. ני

לזה אפגעמאכט. איז קומען. װעל איך קומעו, װעל איד :ע
ע ל אפגעמאכט. :א

ט : ?גרייט איר זיי
ע ל בן :א ך (גי ב א זי גרייט. שטענדיק אויף) היי
גרייט. שטענדיק לעצטער) דער (בלייבט :פילי

לן ע ען זשע לאמיר :ה װעלן מיר און אינטערנאציאנאל דעם זינג
אה״ם. גיין

ען נ-יט לאמיר :הייזי ך׳ זינג דערהערן. אפשר יװעט מען הוי
? שרעקםטו װידער שוין דזשימי: נז או

לן ע ען שוין מיר װעלן טארגן גערעכט. איז זי :ה אינ״ דעם זינג
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ך׳ טערנאציאגאל ען אים לאמיר איצטער אבער הוי שטיל. זינג
י( י ען ז ט אינטערנאציאנאל דעם זינג  זייערע אבער קולות, שטילע מי

קע באװעמנגען שטאר ען ײנ  פילי) באזונדערם באגייםטערטע. און ז
לן ע ען אזוי :ה ר זינג קענטאקי. אין איצט מי

אן מ ר א ך ־היטן מיר :נ שפעטעך? אבער איצטער׳ זי
אן ש ען מיר װעלן שפעטער :דז פרײ. און פראנק זינג

לן ע װייז אבער היים. א קומט נו, :ה ק צי ט זאל מען איינ באמערקן. ני
זיך.) לאזן (זיי

אוים. נאר װארט :דזשא״
ך שטעלן (אלע אפ.) זי

? פאן רויטע די און נר, : דזשאן
חןרבה). דער אויןת (צייגט דארטן. איז פאן רויטע די :העל*

ר :דזשאן ט קאנען מי אליין. פאן רויטע די איבערלאזן גי
גערעכט. גערעפט, : אל'ע

ט זי קענען מיר אבער :לן<ה נאך מען זועט אפשר היים, א געמען ני
קע טי ך נאכט היינ זוכן. אוי

אן ש ע בלייבן מוז עמיצער :דז ק טי ע ט נאנט הי איר. מי
חורבה? דער אין נעכטיקן זיך) (דערשרעקט :הייזי

טן דארפן מיר ׳א, : דזשאן פאן. רויטע אונזער אפ־י
בן. װעל איך ארויס) זיך (פאפט :פילי בל״

שאן ,נ :דז ט דו ײן בלייבן. װעל איך נןליינער. א נאך ביז
א' מ ר א ין, :נ י איך. נ

לן ע בלייבן. װעל איך און פירערין די דא בין איך :ה
פירערין. דער פאר אלץ (ברוגז) :דזשימי

נאכט. גוטע א :הי<ל"
ט ורילן קינדער (די ) ני גיין.

לן ע ם פירערין אייער איך, גייט, (שטרײנג) :ה ן אייך ה״ ״ I ג
ך לאזן קינדער (די  דערװ״טנם.) פון שטיין בלייבן און אװעק זי

לן“ ! ט : ׳ אייך. איך זאג גיי
״ ז ך לאזן ( זי גיין. זי ט און לויפט היי  און חברטע דער קוש א גי

איבעריקע.) די צו צוריק אװעק לויפט
ט העלענען צו מאפגדיק פארשװאונדן װערן קינדער (די  הענט. די מי

ך קוקט ־עלן ך לאזט און ארום פריער זי ן זי ״  די חורבה. דער צו ג
בן ביימער ט איז עפעס דערפילט העלן נאבגיין. אן איר היי  גלאט. ני

ך קוקט  זיך. לעבן נאענט ביימער די דערזעט און פארזיפטיק אום זי
ט זי װ״ די אבער לויף. א גי  און בוימער די פאלן לאזן דעפױטים צ

ט מען ף א גי ך הייבט זי זי. כאפט מען און איר נאך לוי  אן זי
סן, שלאגן.) ר״

פארהאנג•
v ט י י ו ו V ר d p s.

ן י .ע מ ר ו ט א
טן. די בא צעלן קארידאר. טונקעלער א  גרייז א װעכטער׳ דער זיי

ך זיצט מאן גרויער ף זי  פון לױלקע. א רויפערט און בייגקל א אוי
 םימאר, — צעל אנטקעגנדיקער דער פון דזשעק. ארוים קוקט צעל א

פרענק. — דריטער א פון און
ק ע ש ן שוין זאל חברים) די (צו : דז נאכט? זיי
ק ענ ר םן איך זאל פונװאנעט :פ ך דא איז בייטאג אז װי אוי

פינצטער.
ק ע ש ״ :דז אדער נאבט׳ שוין םאיז ? זאגסטו װאם װעכטער, ה

איז ך ם׳  טאג? נאך אוי
ר ע ט כ > ט אײך צו טאר איך :װ רעדן. ני

pytSTl : ט דו באםעם. די פדן חונט גוטער א ביז
ר ע ט כ ע ט מיך רוף :װ ט אים צו (מאכט דו. ׳דו הונט, ני דער מי

לױלקע.)
ק ענ ר ט אים רוף טאקע, : פ חזיר. אים רוף הונט, ני
ק ע ש איז סטעליע) דער צו קאפ דעם (פאררייםט : דז אדער נאכט ם׳
איז ? טאג  טאג? אדער נאכט ם׳
ק ענ ר אונטערשיד? דער איז װאס טאג, נאכט, : פ
ק ע ט ך : דזי ק אי ע נאך בײנק איך װייב. מיין נאך ב״נ קינדער., מיינ

פרייהײט. דער נאך ביינק איך
ר א מ םן, געװאלט װאלט איך און :םי ך ם׳הערט װאם װי טן זי מי

 םימם הערי חבר מיין טוט װאם און םטר״ק
ק ע ש ך איז םימם הערי : דז ן אוי ״ חבר. מ
ק ענ ר ך און : פ ------ מיינער. אוי

רני, אריין (ם׳לויפט ט בוי  קוקט.) און צעלן די צו צו גיי
ר ע ט כ ע ״ :װ רני, דו שלאפן, ג גיי. בוי

ם נאך װיל איך :בוירני ך זיידע, שלאפן ני ט׳ װיל אי לאמיך ני
■ זייז דא .

ק ע ט ד נאכט מטתמא שוין איז שלאפן פון רעדט ער אז : ד
י נ ר י ו  הייסטו■? אזןי װי ;ב
ק ע ש ם איך : דז דזשעק. ה״
י נ ר י ו ? דו און :ב
־ או מ סימאר : םי
? דו און :בו־ירני
ק עג ר פרענק. :פ
י נ ר י ו ט געזונגען. שיין אזוי איר האט אויפדערנאטט נעכטן :ב זינג

אויך. איצטער
ק ע ש ? פאדט״ דהי ״האלד מייגסט, דו : דז
ק ענ ר קן. דעם טאן צוליב איט לאמיר : פ געדײנ?עז ער זאל קל״נינ

ך ער װעט אפשר לידער אונזערע פארטראכטן. זי
בן (זיי  קאמינג״.) אר זוי פאר פארט, דהי ״האלד :אן היי
ר ע ט כ ע ט :װ ען, ני ט געזונג אניך. איך זאג געזונגען, ני

ט אים הערן (זיי ען און גי שטאר־ער.) זינג
ר ע ט כ ע ף אט :װ אייך און קומען ער װעט שעריך- נאבן איך לוי
• שלאגן

י נ ר י ו ט דו (אנטוישט) :ב זיידע. שלעכטער א ביז
ר ע ט ב ע ך נע□ :װ ט זי ײ זיי. פאר אן ני ען ז ײנ ע ז מענטשן. בייז

י נ ר י ו ען זיי :ב ט זיינ ע, קיין ני ״ בײז ען ז ע זינג שיינע אזוינ
״ לאז לידער. שליפלען. די דאך האםט דו זיידע, ארוים ז

ארויס. זײ לאז
ר ע ט ב ע ט דו :װ שלאפן. ד.יי און נאר .קליינער א ביז

רני טריט. זיך (ם׳דערהערן אנטלויפט.) בוי
ף רי ע געפאקט. דיך האט מען אהא, פ״געלע, אהא, :ש

ם צװיי (די  די האלט שעריף דער העלענען. אריין פירן דעפױטי
טן פאן רויטע אראפ.) קאפ מי

ף י י ע צעל. א עפן װעכטער) (צום : ש
ר ע ט כ ע צעל? איז פארשפארן גאר קינד א : װ

ף רי ע זי.) פארשליסט װעכטער (דער דיר. הייסט מען װאם טו, : ש
ק > ש פיאנערן. די פון פירערין די גאר, העלן : דז
ק ענ ר ך קינדער שוין ארעםטירט מען : פ קענטאקי. אין אוי
ר א מ גארילאט• באםישע בוליגאנעם, באםישע זיך) (צעשרייט :סי

בן פרענק און (דזשעק רויבערס׳ מערדערם,  :שרייען צו אן הוי
 ״רויבער״). ״מערדערם׳/

ז רין ע ײן, זאל שטיל : ש איך. שלאד. אט װייל ז
<לן ט שרייט חברים, : ה העלפן. .:ארניט ם׳װעט ני

(צייגט פאסקודםטװא׳ די אט באהאלט װעכטער) (צום :שעריןש
פאן.) רויטע די אװעק טראכט װעבטער דער פאן. דער אויף

לן ע פאסקודםטװא. א אליין ביסט דו : ה
ריןז ע ה רייד, :ש אװעקפירן דיך מיר װעלן מארגן אנטקעגן, ריי

ך מעגםט װייט. װייט ט געזעגענען שוין זי  הארלאן. מי
לן ע הין : ה רן? מיד איר װעט װאו אװעקפי

ף רי ע  אדיט־ שוין דיך מען װעט דארטן טורמע. קינדער דער אין :ש
ן צו װי לערנען ״ ט (ער טפו. פיאנער. א ז אוים.) שפ״

ט טפו, : ה<לן ך (גי ף טפי׳ שפיי) א אוי ז אוי מענטש־ דו קאפ, ״יי
בעםטיע. לעכע

ען װ :" רי ע ט דו ש ט ביז ג אזוי ני  דערלאנגט שוין ךיר איך װאלט ױנ
גן. די צװישן אוי

עלן ט בין איך װען : ה איך װאלט גראטעם, אונטער פארשפארט ני
ך דיר שן דערלאנגט אוי גן די צװי  פאר נפש מיאוסער דו אוי
 פאםכןדדסטװא. אנגערופן האסט דו װאם פאן רויטער דער

ר ע ט ש ר י ע ט י י פ ע ט נאר. גרויםער דו :ד זיך טענהסטו קינד א מי
פ א מיר יװעלן פלעשל דאם בעסער גיב — אוים  טאן. זו

ר ע ט י װי ב יא׳ :צ פארדיגט. האבן מיר עם. גיב עם, גי
טן געשיכטע די איבער אמאל נאך חזרן (זיי  אין װי פונקט פלעשל מי

ען און הענט די בא אנגענומענע ארויס י-ייעז 1אי אקט׳ ערשטן  זינג
פן אנידער זיך זעצט צוריק, קומט װעכטער לידל. א אוי קל י  ב״נ

לױלקע.) דער מיט
ש ע געזען האפט װייב, מיין געזען האםט :<קײדז קינדער? מײנ

רייד. רייד,
ל' ע ײ געזען. האב איך ה ען ז  םטרייקן, און שטארק און געזונט זיינ

ק ע ש ? עםן צו װאם זיי האבן ; דז
לז ע אויפ־ שוין האט רעליף אינטערנעשיאנאל װאירקערם די :ה

קיך. א נאך געעפנט
ק ענ ר ט אזוי װי :פ דערצייל. דערצײל, םטרײק? דער אן גיי

ער זיך, האלטן מיר :על?ה ײ שיםן, זיי ניט. םקעבט ק״נ שלאגן, ז
בן מיר אבער הייזער, אונטער צינדן זיי ט גי אויף. :י



19ק נ ו פ ר ע ד1932 אפריל,

ר א מ ער? מאכט װאם הבר, מיין םימם הערי געזען האםט :םי
ט ענטפערט (העלן טרויעריקע) א קאפ דעם אראפ לאזט ני

: י או מ שװייגםטו? װאס העלן, (דערשראקן) םי
אראפגעבויגן.) קאפ דעם אלץ נאך האלט (העלן

: ר א מ י ט געשען איז װאס העלן׳ ם ם? מי זאו.. אי
לן ע דערשאםן. אים האבן כוליגאנעס באםישע די (אינדערשטיל) :ה

ר א מ הענט.) די אין פנים דאפ (פארבאהאלט :םי
ק ענ ר ט טאר מען : פ ט זייער חברים. געפאלענע נאך טרויערן ני טוי

געװינען. זאלן מיר שטארקער מאכן אונז דארף
ט שטיל צייט א שװייגן (אלע קעפ) אראפגעלאזטע מי

ק > ש געפאקט? דיך מען דזאט פארװאס :דז
לן ע דע־ מאי ערשטע מארגנדיקע אונזער צעשטערן װילן זיי :ה

מאנםטראציע.
ק ענ ר גאר פארגעםט מען אז מאי. ערשטער דער איז מארגן : פ
טורמע. אין דא טעג די פון נעמען די

ק ע ש מאי. ערשטער דער איז מארגן :דז
: י או מ ן און מאי ערשטער דער םי ״ טויט. איז םימם הערי הבר מ

ק ענ ר וועלט. גאנצער דער איבער מאי ערשטער דער : פ
רני ך שטעלט אריין׳ דערװייל קומם (בוי דן׳ לעבן זי  האט װאם זיי

ף קוקט און איינכעדרימלט העלענען.) אוי
ק ענ ר ט מארשירן װעט קלאם ארבעטער דער :פ פאגען, רויטע מי

ען װעט מען לידער. פרײהײטם זינג
ק ע ש װאלט איך און מאי ערשםער דער מאי, ערשטער דער :דז

ן אזוי געװאלט פריי. דער אדיף זיי
או מ ט צוריק בערלין אין געדיינק איד מאי. ערשטער דער :“םי מי

ט דענצטמאל האב איך יארן. ײאוינ ען װעדינג. אין גע ר זיינ  מי
וי טויזנטער. הונדערטער די אין געװען ד פיל. אז ק״ט. און קינ

 פאליצמייםטער םאציאליסםישער דער פלוצלונכ הייזער. אלע פון
ע מיט צעגריבלט נ ״ פן שיםן זיי הינט. בלוטיקע ז עולם׳ אוי

״ אבער ענטפערן. מיר שיסן, זיי פאלט. מען ט די ז  האנן הינ
ביקםן. םך א
לן ע לינקם, לינקם, :דארטן פון טאקע שטאפט ליד דאפ אט :ה

לינקס.
בן (זיי רני זינגען. צו אלע א; הוי פארגאפט.) שטייט בוי

ק ענ ר ) זיי (װען : פ ־ן די ען לאמיר ענ מיר װעלן ליד, א נאך זינג
טורמע. די פארגעםן

ען (זיי ף זינג באריקאדן.) די אוי
דיך מען האט פארװאם .שיין אזוי זינגםט תעלענען) (צו :בוירני

? ארעסטירט
לן ע ל : ה טאטן מיין ־עלןז איך װײל און פיאנערין א בין איך זויי

 צום דעמאנםטראציע די פירן איך דארף מארגן װײל און םטריי־ן,
מאי. ערשטן

ס װאם ? מאי ערשמן צדם :בוירני ? מאי ערשטער דער איז אזוינ
לן ע ארבעטער דעם טוב. ױם אונזער מאי, ערשטןי צום יא, : ה

טוב. ױם
מאי. ערשטן דעם דעמאנםםראציע די פירן װעט זשע װער בוירני:

דא? זיצםט דו אז
לן ע דא. זיץ איך װאס שלענט, איז דערפאר טאקע און : ה

ט דיר איך קען אפשר :בוירני ? העלפן עפעם מי
לן ע ט האסטו געהאלפן, מיר װאלםט יא׳ זיך) (פארטראכט :ה ני

? פינצ?ער דער פאר מורא קײן
ך איך װעל מאל דאס אבער מורא. יא האב איך :בוירני שטארקן. זי

לן ע ע דיין וואו געזען, האםט דו : ה ד ״ פאן? די פארבאהאלטן האט ז
יא. בוירני:

ן ל ע אוקען קאנסט דו און :ה ? קאץ א װי מי
(מיאוקעט.) :בוירני

ן ל ע ט :ה ״ און פאן רויטע די זשע :עם גו ט ג אהין אװעק איר מי
ען. ביידלעך די װי ך שטעל שט״ ם זי טנ װ״ ב און פונ  אן היי

מי אינגל, א ארויםקומען װעט קאץ, א װי מיאוקען שי ט דז ס  ה״
ב ער. אלעם. פון אים דערצייל און פאן רויטע די אים גי
ק עג ר ן :פ װייט. אזוי איז אהין װעג דער און פיגצטערניש אזא אי
ן ׳מעל איך :בוירני ״ ארוים.) לויפט (ער מייל. 10 אפילו אהין ג

לן ע פר״נט. שוין מיר געפינען טורמע אין אפילו :ה
ק ענ פר ט די יא, :י ײ ה ך אן קומט פר״ פינצטערן אין אהער אוי

קאמער.
ען צו אן הייבן (זיי ליד. טורמע א זינג

פארהאנג.

.ט ק א ר ע ט י ר ד

ט זון די (פארטאג, ק, װערט אויף, גיי טי דער קרײען, ־אנען לינ
ט אן קומט שעריף געביידע.) טורמע דער צו דעפיוטים צװיי די מי

ר ע ט ש ר שלאפן אזוי װיל איך אז (געניצט) :ע
ו-ארגיט ער לאזט שלאפן װעקט, ער אז אויך) (געניצט :צװייטער

מענטשן. ערלעכע קײן
ריןז ע ט װערן פארטיק שוין לאמיר :ש איר װעט מיידעלע, דער מי

פיל שלאפן שוין װילט. איר װי
ר ע ט ש ר ן שיםט מען צערעמאניעם? פיל אזוי מאבםטך װאם :ן

פטור. ארן
ז ן רי ע ך (פארקוקט :ש קוםטן.) די אוין־ פלוצלונג זי

ר ^ ט ש ר ך האםטו װאם :ע ? גולם א װי פארטראבט זי
ז רין ע ען ביימלעך קליינע צופיל עפעם :ש נ ״ אויסגעװאקםן מיר ז

טורמע. דער ארום
שנעל. זייער ביימלעך די װאקסן מאי אין ;צװייטער
ר ע ט ש ר איז אודאי, :ע פרילינג. אמתער מאי, ערשטער דער דאך ם׳

ז רין ע בײמלעך. צופיל אבער : ש
ר ע ט ש ר טן. זיך קען דיר װאם :ע םדאנ אוי

ט נו, :שעריןל שטאט דער אוגטער ארוים. זי בריינגט און אריין גיי
אויטאמאביל. דער װארט
ר ע ט ט רי אהער? אויטאמאביל דעם בריינגען געקענט דאך האםט :ע

ף רי ן ר די און נו׳ גרויםער. א חבם א :שן ע ען װאו מ״נ ״ ? זיינ ז
גן קיין האבן ? אוי ט ט נו, ני ארוים. זיי בריינגט און ארײן גיי
ט זיך רירן (זיי ך קראצן און ארט פון ני קעפ.) די אין זי

ז רין ע ך איר קראצט יװאם :ש זיך. רירט הײ דארטן. זי
ר ע ט ש ר ך ריר :ע דארפםם. דו אז אליין, זי

ף רי ע זענט? איר װאם גארילאם, שעריף, א צו איר רעדט אזוי : ש
ך מאך איך װען ט א״ ם קייז פאר ני  דאך איר װאלט דעפמטי

ף געגאנגען טשער. עלעקטריק דער אוי
ר ע ט י װי ט :צ ט דו ײען און גארילא, א אלײן ביז ט ביז ן ני ״ ק
פן אפבראטן געדארפט דיך מען װאלט שערין־  עלעקטריק אוי
דוזיר. פעטער דו טשער,
ר ע ט ש ר ך טענהםטו װאם :ע ם זי ט אוי ם? מי קום אי

״ ז ך לאזן ( אװעק.) זי
ף רי ע שע די באליידיקט שוין זיך האבן זיי :ש איך מענטשן. לייטי

ס מיי.נט. איר װאם דאך װ״
? שװײגםטו זשע װאם װייםט, דו אז :ערשטער

י( י טן םצענע די איבער הזרן ז  אין און ערשטן אין יװי פלעשל, מי
ך לאזן דעפױטים צוױי די אקט. צװייטן ר״ן זי ) א ק. ײני װ אינ

ך (צו :שעריןז אוים־ מיר ביימלעך קלײנע צופיל עפעם אלייז) זי
ם (קערט טורמע. דער ארום געװאקםן ן אוי ״ טיר. דער צו פנים ז

 קוקט שעריף דער אים. הינטער שפאן עטלעכע מאכן בײמלעך די
ך ״ און אום זי ך דרײט ער שטײן. בלײבן ז ם זי  דער צו אוי

ען בײמלעך די טיר׳ נ ״  פארדעכטיקט ער אים. לעבן באלד שוין ז
ט און עפעם ך גי  װאס איידער אבער רעװאלװער. צום כאפ א זי

ף ב״מלעך אלע פאלן װען ^ אים. צעלייגט מען און אים אוי
? װילםטו פיאנערן אנטקעגן הונט, באםישער די :דזשימי ײן ג

חזיר. דעם אים, בינדט ארוים) (פיפטשעט :פילי
דן (זײ אװעק.) אים טראגן און אים בינ

גיכער. ביימלעך, צוריק װערט :דזשימי
״ ז ך שטעלן ( ם ווייטער זי  דעפױטים די בײמלעך. די אונטער אוי

ט ארוים קומען געבונדענע.) א העלענען מי
ר ^ ט ש ר ?51שערי דער איז װאו :ע
קן געגאנגען מםתמא רות, דער אים ׳װײםט :צװייטער די םל״ אוי

פלעשל. צװײטע דאם
ר ע ט ש ר ״ איך הוייז, אין װעכטער צום אריין מםתמא :ע אים ג
ט האלט צוױיטער (דער רופן. ן מי ״ פאר־ און העלענען האנט א
ך קוקט ט א טיר. דער אויו» זי ט פענדל רוי ך גי ב א זי  פון הוי

ט העלן תיכף. פארשװינדט און בײמל א  פון ציטער א אזש גי
בן ב״מלעך די פרייד. ״ ך ה ן רוקן צו אן זי ג י ף שפרונכ א ג  אוי

דעפױטי. דעם בינדט מען העלענען צעבינדט מען אים.
: ל ע ט ש ר ביימלעך.) צוריק װערן זיי ארוים. דערוױיל (קומט ע
הין ען װאו ײנ ״ ז מען ז ײט (ער ? אהעגעקו  ב״מלעך די , זוכן ג

ען ך קוקט ער נאך. אים גיי  כאפט עפעם, פארדעכטיקט אום, זי
״ אבער רעװאלװער, צום זיך ף אן פאלן ז  מען און אים אוי

אויך.) אים בינדט
פלאטערן.) צו אן הײבט פאן רויטע די זיך, באדוײזן (פלא?אטן

םקול. פאבליק דער צו קומט איצטער און :דזשימי
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 דעלעגאציע א פאר קאמפאניע אפגעשלאםענע די
פארבאנד םאװעטן אין

 דעלעגאציע א פאר קאמפאניע די אפגעשלאםן האבן מיר
 און 6 ׳2 שיקאגא, פון 1 ברענטשעם די םאװעםךפארבאנד. אין

 אנדזשע־ לאם פון 428 1אי פיטםבורג פון 160 יארק, נױ פון 134
 םא־ קײז דעלעגאציע דער אין פארטרעטער געװאונען האבן לעם

 פארלאזן װארשײגלעך זועט דעלעגאציע די און װעטן־םארבאנד
 טן1 צום אנקומען זאלן זײ אז אזוי אפריל, טן19 דעם יארק נױ

 דעלענאציע דער מיט צוזאמען מאםקװע. קײן ױם־טוב טאי
 װײנער חבר מיטפארן אויך װעט ברענטשעם, די פון דערװיילט

עקזעקוטױוע• נאציאנאלער דער פון פארטרעטער אלס
 דארטז אז באװיזן, אונז האט קאמפאניע דעלעגאציע די

 ארבעט, דער אין ענערגיש ארײן זיך װארפן ברענטשעם די װאו
 האט 2 ברענטש װאם פאקט, דער רעזולטאטן. זײ דערגרייכן

 קאנװענשאן אונזער פון — ברענטש דעם ׳פארגרעסערן געקאנט
 241 פון — 1932 מערץ טן12 דעם ביז ,1931 מאי טן29 דעם

 ,323 צו מיטגלידער 133 פון 6 ברענטש ,558 צו מיטגלידער
 428 בר. ױגנט דער און 116 צו 52 פון פיטםיורג 160 בר. אךער

 דעם האבן נאר דאה* מען אז באוױיזט, 72 צו מיטגלידער 15 פון
 דערגרײבן דעמאלט מעז קאן ארבעט, דער צו צוגאנג געהעריקן

 שאמפאניע דער פון פונשט שװאכער דער רעזולטאט;. גװאלדיקע
 ניט ברענטשעם, 300 די פון װאם דעם, אין באשטאנען איז

 אין זיך האבן האבן, מיר װאם קעמערלען־ די ארײנרעכענענדיס
 80 און 70 צװישן בלויז באטיילישט אקטיװ קאמפאניע דער

 פון פונקטן שװאכםטע די פון איינער איז דאם ברענטשעם.
 קױ די אין פארמײרן זען מוזן װעלן מיר װאם ארבעט, אונזער
קאמפאניעם. מענדע

 דער־ זויכטיקע נעבראכט ארדן אונזער האט קאמפאניע די
 מיטגלידער. 15,000 פון צאל די אריבער זיינען מיר נרייכונגען.

 קאנע; מיר .16,000 פון צאל די דערגרייכן באלד װעלן מיר און
 דורכ־ װעלן ברענטשעם אונזערע איויב 16,000 די אריבעתיין

 — ארגאניזאציע־קאמיטע נאציאנאלער דער פון לאזונג די פיר;
 ביז ארבעטער םאװעטישע די צו מתנה א מיטגלידער נײע 1,500

 די דערגרײכן װעט ״פונק״ נומער דער אט װען מאי. טן1 דעם
 מאי. טן1 דעם ביז װאכן פאר א בלױז בלײבן װעלן ברענטשעם,

 אנ־ אלע מאכן דארפן ברענטשעם אונזערע װעלן פונדעסטװעגן
 טאקםימום דעם ברײנגען זאל קאמפאניע די אז שטרײנגונגען,

 שלום דעם צו בייטראגן זאל ברענטש יעדער יאז און רעזולטאטן,
קאטפאניע. דער פון

ארדן פון ױבילײ
 2 דעם פון פײערונג דער מיט אביםל פארשפעטיקן מיר

 פייע־ די מיר וזאבן געדארפט ארדן. אונזער פון ױבילײ יאריקן
 ארד; אונזער װען טאג, דעם צו מערץ, טן30 דעם דורכפירן רונג
 ״מארגן־ דער פון ױם־טוב דעם צוליב געװארן. געגרינדעט איז

אפצו־ ױם־טוב אונזער געצװאונגען געװען מיר זײנען פרייהייט״

לן ע ק דארטן שטײט. שטייט, :ה ני ״ װ נ ען אי אונזערע געבליבן זיינ
 באפר״ען. זײ דארפן מיר חברים.

) פון ארוים (לויפט :כוירני יז ארוים־ שליסלען, די איך האב אט הו
דן. באם געגנבעט זיי

״ ז בן ( ״ זיגגען דערנאכדעם און הורא, שרייען צו אן היי  לינקם, ז
ך לאזן און לינקם ך ם׳הערט טורמע. אין זי ק פון זי װייני ע  פרײלעכע אינ

אינטערנאציאנאל.) דער און הורא קולות
פארהאנג.

 אונ־ פון באדייטונג די פארקלענערן ניט אבער װעט דאם לייגן.
 די פון װיכטיקײט די מינימיזירן ניט װעט דאם ױם־טוב. זער

אויפטואונגען. יאר צװײ די פון ארבעט, יאר 2
צענט־ אײניקע בלויז װעלן באװאוםט איז אונז װיפל אויף

 טן8 דעם שיקאגא ארדן. אונזעד פון ױבילײ דעם פייערן רען
 אין אפריל טן16 דעם יארק נױ אוידיטארױם, פ־פלם אין אפריל

 דארטשעם־ אין אפריל טן17 דעם באםטאן קאליםײאום, בראנקם
 ױבי־ אונזער פון םײעדונגען די װעלן װארשײנלעך מענאר. טער

 קלענערע און גרעםערע רייע גאנצע א אין פארקומען אויך לײ
 דערפא־ עם קאנען און ניט נאך װייםן מיר װעלכע װעגן שטעט

 חברים, אונזערע פאר זיין קלאר אבער מוז זאך אײן מעלדן. ניט
 װערן אויסגענוצט אופן ברײטםטן אויפ׳ן דארפן פייערונגען די אז

 יארייננעמען ארדן׳ אונזער באפעםטיקן ארדן, אונזער בויען פארן
 מאכן מיר ארגאניזאציע. דער אין מיטגלידער הונדערטער נייע
 דאו־וז ױם־טוב אונזער ױם־טוב. צוליב׳ן בלויז ױם־טובים ניט

געװינםן. ממשותדיקע בריינגען אונז

קלאםנקאמפן די איץ ארדן אונזער
 װיכ־ א פארנעםעז צו װייטער אלץ אן הויבט ארדן אונזער

 זײער איז עס לאנד. אין דא קלאםנקאמו* דעם אין פלא־ן טיקערן
 אפנע־ זיך האט עם .וואו דעטראיט, אין אז דערצײלן, צו װיכטיק
 ארבעטם־ דער ארום ?אטפן דראמאטישםטע רי פון אײנע שפילט
 ארד; אונזער האט פאבריקן, פארד׳ם לעבן דעמאנםטראציע לאזער

 מאםן־ מוירפים און יפארד׳ם פלאץ. װיכטיקן א זייער פארנומען
 איי־ מיטגלידער, אונזערע פון צװײ געטראפן אויך האבן מארד

 בלא־ דע דזשאזעו» ברענטש, איטאליענישן פונם מיטגליד א נער
 דעטראיט. 43 בר. פון מיטגליד א פון זון א צװײטער, א און זיא,
 מיטגלידעד און ברענטשעם די אז אמאל, נ^ך באשטעטיקט דאם

 פאש־ װיכטיקערער א אלץ װײטער װאם •װערן ארדן אונזער פון
 טאי יעדן מיט אז און לאנד. אי; יצ« קלאםנקאמױ דעם אין טאד
 פאזיציע געהעריקע זײן פארנעמען ארדן אונזער אן הויבט מער
 די פון לעבן דעם אן רירט װאם געשײעניש, װיכטיקער יעדער אין

 אר־ די פון לעבן דאם שוין טמילא און אמעריקע, אין ארבעטער
װעלט. גאנצער ךער איבער בעט-י׳נר

קאמפאניע אנטי־מלחמה
 איז מיטגלידער אונזערע פאר ברענטשעם, אונזערע פאר

 פאראינטערע־ בלוטיק זײ״זײנען פראזע. קײן בלויז ניט דאם
 מזרח, װ״טן אין פאר איצט קומען װאס געשײענישן, די אין םירט

 אימפעריאליזם יאפאנעזישן דעם פון •פאריארײטונגען די אין
 ׳אונזער געגן אימפעריאליזם אלװעלטלעכן דעם פון הילף דער מיט

 פילן מיר םאװעטךפארבאנד. געגן פאטערלאנד, פראלעטארישן
 פאראײניקטע די אז װייםן, מיר מלחמה. פון געפאר די אלע

 װארטן—פאשיזם םאציאל און פאשיזם—קאפיטאליזם םון כחות
 םאװעטן אויה אנפאל זײער מאכן קאנעז צו געלעגנהייט דער אויףי

 מלחמה בלוטיקערער א נאך אין װעלט די ארײנשלעפן פארבאנד,
.1914 אין װי

 מלחמה בלוטיקער א םון אפהאלטן קאן װאם איינציקע, דאם
 צוליב און מאםן, ברײטע די םון פראטעםט שארפםטער דער איז

 זאל ארבעטער־ארגאניזאציע יעדע אז זיין, נויטית װעט דעם
 איבער מאסן ברײטע די אויפקלערן זאל בחות, אירע מאביליזירן

 יעדן אין פראטעםטן מאםן צו רופן זאל געפאר, מלחמה דער
 אז ברענטשעס, אונזערע מיר רויפן דערפאר און לאנד פון װינקל

װאם קאנפערענצן מלחמה אנטי די אין באטײליקן זיך זאלן זײ
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מאי ערשטן פון געשיכטע קורצע א מ. ר,

טוב. ױם ארבעטער אונטערנאציאנאלער אן איז מאי ערשטער דער
 אלע אין ארבעטער קלאסנבאװאוםטע די פון געפייערט װערט ער

לן װעלט. ט״
 אמע־ די פון קאמף פונם ארויםגעװאקםן איז מאי ערשטער דער
ארבעטםטאג. שטונדיקן 8 אן פאר מאסן ארבעטער ריקאנער
ס אינדוםטריעלען דעם אין  1883 יארן די אין אמעריקע אין קריזי

ײ װי אזוי קאפיטאליםטן, די האבן 1885— ט״ טוען ז  אויםגע־ ה״נ
דן צו לאגע די נוצט ״  האבן זיי ארבעטער. זייערע פון שכירוח די שנ

 געפירט האט דאם פראצענט. 40 ביז 15 פון שכירות די געשניטן
 פעדעריי־ ״אמעריקען די אפילו קלאםנקאמף. פונם פארשארפונג א צו

ך איז װאם לייבאר״, אװ שאן ט דעמאלט אוי  רא־ איבעריק געװען ני
רונג דער דורך געצװאונגען געװען איז דייקאל, קאליזי  די פון ראדי

 פאר םטרייק ״גענעראל א באשליסן צו מאםן ארבעטער אמעריקאנער
ך ״זאל װאם ארבעטםטאג״, שטונדיקן 8 אן ט אנהייבן זי  שפעטער ני
 אר־ צװישן קאנטראקטן מערםטע די װען ״,1880 מאי ערשטן דעם ו־וי

ט געדארפט האבן באלעבאטים און בעטער װעו־ז• באניי
 געװארן געטריבן איז לייבאר״ אװ פעדערײשאן ״אמעריקען די

 אר־ רעװאלוציאנערער דער פון אגיטאציע דער דורך באשלום איר צו
אנארכיםטן. שיקאגער די פון דעמאלט *נגעפירט באװעגונג, בעטער

 דעמאנםטרא• די ׳אין אויםצײכענען זיך זאלן זײ אז גערופ;, װערן
סאװעטךפארבאנו־. געגן מלחמה פון פארברייטונגען די געגן ציעם

 די דיםקוטירן צו מיטינגען ברענטש םפעציעקע רופן זאלן ןײ
 אזויפיל אײנלאדן זײ זאלן מיטינגען יענע צו און געפאר מלחטה

 אין ארבעטער ־י ארײנצוציען כדי מעגלעך, נאר װי ארבעטער
מלחמה. געגן קאטפן די אין אקציעם, די

קאמפאניע ״מארגן־פרײהײט״

 אונז קומט עקזיםטירט, ארדן אונזעד זינט טאל טן4 צום
 ברענטשעם היל^. פינאנציעלער פאר tin דעם ארויםצולאזן אוים

 לעצטע די אין זײנען ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון
 דעד פאר פאקטאר װיכטיקער א זייער געװעז קאמפאניעס דרײ

 האט ״מארגךפרייהײט״ די ויוען מאל, יעדעם ״מארגךפרײהייט״.
 צװישז אפקלאנג װארימםטן דעם געפונען זי האט היל^, צו גערופן

ארדן. יאונזער פון מיטגלידערשאפט ברייטער דער
 איז ״מארגךפרייהייט״ די אז זאגן, צו פארשפארן מיר

 מיטגלידער אונזערע צוױשן ברענטשעם, אונזערע בא אנערקענט י
 װאש און ארדן דעם בויען געהאלפן האט װאם ארגאן, דער אלם

 ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן דעם פון דינםט צום שטייט
 צײטוננ, דער אין פלאץ פראמינענטן א אלעמאל אים געבנדיק

 שטייעז װאם פראבלעמען, די אין זיך פאנאנדערקלייבן העלפן
פראפאגאנדע, און אגיטאציע ברײטע א אנפירנדיק ארדן, פאר׳ן

 מיט ארדן. דעם יאן אנשליםן זיך זאלן ארבעטער אידישע די אז
 פארטײ א איז ״מארגךפרײהייט״ די װאס דעם טראץ װארט, אײן

 זי איז פארטײ׳ קאמוניםטישער דער פון צײטונג די צײטונג,
 רעװאלוציאנערע אלע פון צייטונג די צײט זעלבער דער צו איער

 אינ־ דעם פון צײטונג די איז ׳און ארגאניזאציעם ארבעטער־מאםן
ניט, םפק קייז איז דערפאר און ארבעטער־ארדן טערנאציאנאלן

 ״מארגך דער פון tin דעם אוי̂ו ענטפערן װעלן ברענטשעם די אז
 די אויף געענטםערט האב; זײ װי װירדיק אזוי פונקט פדײוזייט״
 מיר האב; קאטפאניע איצטיסער דער אין אויך רופן. פריערדיקע

 אמװיי־ זאמלען זאל מיטגליד ״יעדער לאזונג די ארויםגעלאזן
ײ װעלן דאמאלט ״מארגן־םרייהײט״, דער פאר $1.00 ניקםטנס  מ

 אין $20,000 פון םומע א צייטונג אונזער איבערצוגעבן בכה זײן
 דאך װעלן מיטגלידער אונזערע פון םך א װײל האמפאניע, דער

פארלאנגט. מיניטום דער װאם ,$1.00 װי םער זאמלען זיכער

ען אנארכיסטן שיקאגער די ט פאקטיש זיינ  אנארכיםטן קײן געװען ני
ן דעם אין י ען זיי היינט. דאם פארשטייען מיר װי ז  הויפטזעבלעך זיינ

ט און מאסן־אקציע דירעקטער פאר געװען  פארלא־ פון געהאלטן ני
ען זיי מענטאריזם.  פראפאו,אנדירט האבן ׳װאם לעניקע די געװען זיינ

ארבעטטאג. שטונדיקן 8 אן פאר קאמף דעם געמאכט פאפולער און
 געװען יארן יענע אין איז קלאם ארבעטער אמעריקאנער דער

 איינע גאכגעפאלגט האבן סטר״קם גרויםע געשטימט. רעװאלוציאנער
 פאל אין ארבעטער טעקםטיל 5,000 האבן 1884 אין אנדערע. די

לן די װאכן. אכצן געסטרייקט רױוער  װעלי האקינג אין גרעבער קוי
ט נאכאנאנד, חדשים 6 געסטר״קט האבן ף געקוקט ני  װאם דעם אוי

״ האט מען ען זײערע פון ארויםגעװארפן ז  ברוטאלע די און װאוינונג
ע די און דעטעקטױוס פעקערטאן צי לי ״ האבן מי  טערא־ שוידערלעך ז

 אר־ (געהילץ) לאמבער 5,500 געםטרײקט ־אבן 1885 אין ריזירט.
ען עם חדשים. 2 בעטער ך זיינ  4 יאר צװיי אין אנגעו,אנגען אוי

ך האבן עם ארבעטער. אייזנבאן די פון םטרייקס גרויםע  נע־ אוי
פאבן. אנדערע פון ארבעטער מאםן און מאכער םיכאר די פטרײקט

 געװארן באטראכט דעמאלט איז װעלכע לייבאר״, אװ ״נייטם די
 ארגאניזאציע, קלאסנקאמף פראלעטארישער א פאר ארבעטער מאסן פון

װינען אין נםדר געהאלטן דערפאר האט יאר אין מיטגלידער. גע

דירה נײער א אין ארײנגעצויגן זיך האבן מיר
 פון ארױסגעקליבן זיך האט ארדן פון אפים גאציאנאלער דער

 ?אנטראקט, אונזער געענדיקט זיך ם׳האט װאו סקװער, ױניאן 32
 דארטן האבן מיר אז אײנג, אזוי געװען שוין א־ז עם װאו און
 אר־ רי ארבעט. די אנפירן אופן געהעריקן א אויף געקאנט ניט

 אין מיר האבן נאר ניט פארצװייגט. זיך האט ארדן פון בעט
 פוז שטאט־קאמיטעט דעם םעקרעטאר, דעם אפים גענעראל רעם
 אויך שוין האבען מיר נאר דעפארטמענטם, אלע און יארק נױ

ה א םעסציע, אוקראינישער דער פון פארטרעטער א לעצטנם  ח
 האבן מיר װעלכע םעקציע, איטאליענישע און םעקציע, ױגנט רער

 װארשײנ־ מיר װעלן װאכן קומענדע די אין היינט. ביז געהאט
 םעקציעם. רומענישע די און פוילישע די עטאבלירן דארפן לעך

 אמהעכםטנס, קומענדע, די װאם פאקט, דער צו נאך קומט דערצו
 ׳פאראײניקונג די פראקטיק אין דורכפירן מיר װעלן חדשים פאר
 פו־אטענאלער רוםישער יאון םלאזואקישער אונגארישער, דער מיט

 כמעט שוין האט מיטגלידערשאפט די װעלכע פון ארגאניזאציע,
 פאר־ צו זיך באשלאםן רעפערענדומם זײערע בא איינשטימיק

ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן דעם מיט אײניקן
 ניט זיכער איז םקװער 1ױניא 32 אין אפים אלטער יענער

 װעצ־ פונקציעם, ברייטע די דערפילן קאנען צו צוגעפיאםט, געװען
 מיר דורכצופירן. זיך פאר האט אפים נאציאנאלער אונזער כע

 ניט האבן מיר װעלכן אין שטאק גאנצן א גענומען דערפאר האב;
 נא־ דעפארטמענטם, אלע אפיםעם, אונזערע אלע פאר פלאץ נאר
 דע־ מעדיקל און דענטל דעם פאר פלאץ דא אויך איז עס װאו

 אײניקע װערן אײנגעםירט רארטן װעלן אפשר און פארטמענט
הילף. מעדיצינישער פון געביט אויפן אפטײלונגען נייע

 ארויפצוקומען געלעגנהײט א נעהאט האבן װאם חברים, די
 גע־ זיך האבן איבערגעצױגן, זיך האבן מיר װאם טעג, ערשטע די

 יאריקן צװײ צום ױם־טוב, יאריקן צװײ אונז־ער צו װאם פרייט
 אפיםעם אונזערע אז אזוי, אױסגעװאקסן מיר זײנען ױבילײ,

 פאשים־ םאציאל אלטע די פון אפיםעם די װי שענער פיל זײנען
 װאם דעם, טראץ אז זאגן/ מיר װילן דערבײ ארדנם. טישע

 באקװעמלעכקייטן טער פיל מיט אפים, שענערן פיל א האבן מיר
 דריטל א םון װינציקער איער מיר צאלן רינג, ארבעטער דער װי

צאלן. זײ װי רענט
 טער14 דער בײ עװענױ, פינפטע 80 איז אדרעם נייער דער

יארק. נױ שטאק, טן15 נאס,



ר ע ד ______________________________^

 אין און 51,914—1883 אין מיטגלידער, 42,517 געהאט זי האט 1882
ט 700 ארום געהאט שוין זי האט 1888  ״אמע־ די מיטגלידער. טויזנ

באר׳/ אײ פעדעריישאן |ריקען ק געװען דעמאלט איז יוואם ליי גי  װיי
צן געזוכט דערפאר האט ;פאפולער, םצונו  רעװאלוציאנערן דעם אוי

 צו כדי ארבעטסטאג שטונדיקז 8 אן פאר טאםן די פון !םענטימענט
ט דערפאר. קרעדיט דעם וקריגן ף געקוקט ני  פון פארראט דעם אוי

 ארוים־ האט װאם פאודערלי, לייבאר״׳ אװ ״נייטש די פון פירער דעם
טען א געשיקט ח״ ע  האבן געגעראל'םטרייק, דעם געגען צירקולאר ג

אן האלבן א ארום דאך  מאי ערשטן דעם געםטר״קט ארבעטער מילי
ט 200 .1886 ך האבן זיי פון טויזנ א דערגר״כט וױרקלעך אוי

ארבעטסטאג. ■קירצערן
ײגען שיקאגא אין  םטר״ק אין ארויש 1886 מאי ערשטן דעם ז

ט 80 איבער ף ארבעטער. טויזנ  גע־ סטר״קער די פון מלטינג א אוי
 פאליציו די האט פאבריק הארװעסטער דער פון פראנט אין האלטן:

ען ארבעטער 6 םטרייקער, די אויןן ׳געשאםז ײנ  און טולט געפאלן ז
ען 60 נ ״ ג פראטעםט מאסן א פארװאונדעט. געװארן ז נ טי ף איז מי  אוי

 פארזאמלונג די פלאץ. ’הײמארקעט דעם אוין» געװארן גערופן -מארגן
 פלוצלונג נאכאנאנד. שטונדן עטלעבע פאר רואיק אנו-עגאנגען .איז
ט פאליציםטן הונדערט פאר א פון געװארן באפאלן זי איז  רע־ מי

 געװארן געװארפן איזי מאמענט דעם אין חענט. די אין מאלװערן
ט איז װארפער דער פאליציי. דער אויןש באמבע א  געכאפט ני

 א פון טאט חיר פאר באטראבט עס האבן ארבעטער די געמארן.
ף געשאםן דאן האט פאליציי די פראזואקאטאר.  דער־ מאםן, די אוי

שן ארבעטער. 50 פארװאונדעט און 4 זזרגעט  איז פאליציל דער צװי
ן געװען ״ פארװאונדעטע. שטערבלעך 6 מיט טויטער א

בן האט לאנד גאנצן איבערן פרעםע בורזשאזע די פגעהוי  א אוי
 אין באװעגונג ארגעטער דער פון פירער די געגען העצע מוראדיקע

ר געפאדערט און שיקאגא ע ״ ט האבן עס טויט. ז  פרא־ די געהאלפן ני
ע מאםן רעװאלוציאנערע די פין טעםטן ל א  טן11 דעם לענדערי איןי

ען 1887 'נאװעטבער ײנ  א געװארן, געהאנגען פירער ארבעטער 4 ז
ך האט ^פינפטער לעבן. דאס גענומען אליין תליה דער פאר זי
ט ד,אט שיקאגא אין פירער ארבעטער די פון מארד דער  אפגןי־ ני

 ״אמעריקען די ארבעטםטאג. שטונדיקן 8 אן פאר באװעגונג די שטעלט
 רעװאלו־ די פון געװארן געטריבן איז לייבאר״ אװ ,פעדער״שאן

 קאנ־ איר קאמף. דעם אט פארצוזעצן מאסן ארבעטער ףיאנערע
ך האט 1888 דעצעמבער פון װענשאן  דורכ־ באשלום א אנגענומען אוי
 טן1 דעם ארבעטםטאג, שטונדיקן 8 אן פאר םטרײק גענעראל א צופירן

.1890 מאי

 אינטערנאציאנאלן ערשטן דעם אין פאראדירן ארבעטער שיקאגער
1890 — טאג מאי

 פון פארשטייער די פארזאמלט זיך האבן 1889 ױלי טן14 דעם
 דעם באנייען צו צײט יענער פון ארבעטער קלאםנבאװאוםטע די ,

 קארל פון געװאדן אנגעפירט איז װאם ארבעטער־אינטערנאציאנאל,
ט יארן. 8yp70 די אין אונטערו.עו.אנו.ען איז און מ׳ארקם  איז היינ

װ״טער דער  ערגםטע די פון פלאץ זאמל א אינטערנאציאנאל״ ״צ
ע קלאם. ארבעטער פון שונאים  און נאםקע װי ה״נקער אזוינ

שיידעמאן,  לוקםעמ־ ראזע ליבקנעכט, קארל דערמארדעט האבן װאם .
ען קלאםנקעמפער׳ אנדערע מאםן און בורג נ ״ טן אינם ז װ״  אינטער־ צ

ײן נאציאנאל ע ניט. אויםנאם ק ײנ ען 1889 יאר פון גרינדער ז ״נ ז
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ען זיי קלאםנקעמפער. געװען נ ״  קעמ־ די מיט םאלידאריש געװען ז
 האבן זיי קלאס. ארבעטער אמעריקאנעם פונם מארטירער און פער

די פון קאמף־טאג דער — מאי ערשטן דעם פראקלאמירט דערפאר  י
 אינטערנאציאנאלער דער פון ״טאג פארן — ארבעטער אמעריקאנער

ארבעטםטאג שטונדיקן 8 אן פאר דעמאנסטראציע״,
 אנגעװארפן האט )1890( מאי ערשטן פונם פייערונג ערשטע די

ף מורא א ע דער אוי אזי שו רז  און פריצים םך א אייראפע. פון בו
ען גבירים ײנ  ז״ערע כאטש שטעט, אינדוסטריעלע די פון צעלאפן זיך ז

 באװאפנטע סך א צוזאמענגעבראכט האבן רעגירונגען בורזשואזע
 די״פאר־ נאטירלעך האט אמעריקע אין ארבעטער. די געגן םאלדאטן

אן טרייד קויפטע  געגעראל געפלאנטן איר פארראטן בױראקראטיע ױני
ען דאך מאי, ערשטן דעם םטרײק  בוי אנדערע און םטאליער די זיינ

 8 אן פאר םטר״ק גענעראל א אין טאג דעם אין ארויס ארבעטער
ען עם ארבעטטאג. שעהדיקן נ ״ ך ז  דע־ מאי געװארן דורכגעפירט אוי

ך מאנסטראציעם.  פון קנאפל אייזערנעם אונטערן רוסלאנד אין אוי
ט 10 האבן זעלבםטהערשאפט, צארישער דער  אין ארבעטער טויזנ

שע די .1890 מאי ערשטן דעם געםטר״קט װארשע  פארטיי פוילי
 מאי ערשטע אן ארויםגעלאזן דערב״ האט ״פראלעטאריאט״

פראקלאמאציע.
 אין געפײערט מאי ערשטער דער װערט יארן קער90 די אין
 דעם געםטרייקט האבן װאם ארבעטער, געהײם. אין מערםטנם רוםלאנד

ען מאי ערשטן ײנ פוןי געשלאגן ברוטאל ז ארן' װ ע  פא־ און סאלדאטן ג
ציי,  אר־ קאמף זײערע און געםטר״קט ארבעטער מאסן האבן דאך לי

 צװיישן פראקלאמאציעם מאי ערשטע ארויםגעלאזן האבן גאניזאציעם
ך איז שר״בער װעמעם לענין. געװען אוי

 אין ארבעטער רוסישע ארוים שוין טרעטן 1900 מאי ערשטן דעם
אין גאם ט כארקאוו) (  בא־ דעמאנסטראציע דער אין פאנען. רויטע מי

ך טײליקן  דעמאנםטראנטן, די צעטרייבן םאלדאטן ארבעטער. 10׳000 זי
 רעמרונג די ביז םטר״קן ארבעטער די נאר אנפירער, די ארעםטירן

שטויפן שארפערע נאך ארעםטירטע. אלע באפר״ט  צװישן צוזאמענ
ען פאליציי און םטרײקער נ ״ .1901 יאר אין רוםלאנד אין פארגעקומען ז
 שטעט 36 אין געװארן געפייערט איז 1902 מאי ערשטער דער

אזונדער גאר רוםלאנד. אין  צוזאמענ־ דעם דורך בארימט ער איז י
שן שטויס צ״ און ארבעטער די צװי  גובערנא־ דער װילנע. אין פאלי

םן צו באפוילן האט װאל, פאן טאר, מ״  ארבעטער. ארעםטירטע די ש
ף האט לעקערט הירש שוםטער־ארבעטער, ױגנטלעכער דער  אים אוי

רונג צארישע די פארװאונדעט. אים און געשאסן דערפאר  האט רעגי
םן נאר לעקערט. הירש אויפגעהאנגען מ״  ארבעטער קעמפערישע י ש

ט זי האט קער דער געװאגט. מער ני טי  איז 1932 מאי ערשטער ה״נ
ק דער םי לעקערט. הירש פון טאג געדיינק יאריקער דר״

 אפארטו־ מער אלץ געװארן איז אינטערנאציאנאל צװ״טער דער
ש ע רעפארמיםטיש. און ניםטי  רוב דאם דערפאר האבן פירער זיינ

ג מאי ערשטע די אפגעל״גט נ רו ע ף פ״ ק דעם אוי טי  אדער פריער, זונ
ײ נאנדעם. ט האבן ז ״ און מאםן ארבעטער די אין געגלויבט ני ט ז  ני

דעמאנסטרירן. און ארבעט די אװעקצולייגן גערופן
 ארבעטער דעם פארראטן האבן סאציאליסטן די װען צייט, מלחמה

 צו געפירט אים און פרידן קלאסן און ראםנהאם געפרעדיקט קלאם,
 אימפעריאליזם און קאפיטאליזם פון אינטערעםן די פאר שחיטה דער
ט האט ד קיין מער געקאנט ני ״ ן ר  אינטערנאציא־ דעם פייערן װעגן זיי
 װאם קלאםנקעמפער׳ אויםגעהאלטענע בלויז טוב. ױם ארבעטער נאלן
 און ליבקנעבטן לענינען, ארום אייראפע אין גרופירט זיך האבן

דעמאנסטראציעס. מאי און קלאםנקאמף צום גערופן האבן לוקםעמבורגן,
 רוטנבערג טשאלם האט מלחמה דער אין אריין איז אטעריקע װען

זא ארגאניזירט  ײאו דעמאנסטראציע, מאי ערשטע אן קלױולאנד י
ך האבן ארבעטער 20,000 איבער  פאליציי בורזשאזע די באטייליקט. זי

 דער־ זי האט ארבעטער אייז דעמאנםטראנטן. די באפאלן ברוטאל איז
טן א מארדעט, װ״ פארװאונדעט. שטערבלעך צ
 אלװעלט־ דער פון טאג קאמף א װידער װערט מאי ערשטער דער

 רעװאלוציע. באילשעװיםטישער דער נאך ערשט ארבעטערשאפט לענער
קט 1918 מאי ערשטן דעם אין ך באט״לי ן זי  מלוכה, ארבעטער אן שוי
 פראלעטארישן פון פאן רויטע די שוין װערט שפעטער יאר א און

ט װעלט־קאמף שן) דריטן פונם געטראגן קאפיטאל מי  (קאמוניםטי
אינטערנאציאנאל.

 פרא־ דער צו צוגעצויגן האט אינטערנאציאנאל קאמוניםטישער דער
ך פאן לעטארישער  די פון טאםן ארבעטנדיקע פארשטויםענע ידי אוי
 פון גילטן מאי ערשטן פונם לאזונגען די פעלקער. קאלאניאלע

 פעלקער אלע און ענדער אלע פון ארבעטער די פאר אן דעמאלפז
צוגלייך.
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בויאונג שול פ־אלעטאר־שע יא־ דױײ טאראנט דבורה

 דיפערענצירונג שארפע די קלאםנקאמף, פארשארפטער דעד
 אפטארטוניםטיש־ און רעװאלוציאנער־קעמפנדיקע די צװישן

 ארבעטער דער אױף עלעמענטן פאררעטערישע און פאױפירערישע
 אנטװיק־ דער אין זיך אפגעשפיגלט און געװירקט אויך האט גאפ
שול. פהאלעטארישער יאונזער פון אויםקריםטאליזירוע און לוע

 אן געװען ׳טויצ אונזער איז צוריק יאר דרײ אינגאנצן מיט
 ״קולטוריםטישע״ א און נאמען איר לױט ״אומפארטײאישע״

 ארער, געגלױבט, אױפריכטיק האבן מיר אינהאלט. איר לױט
 שולן, די בא איצט נאך שטײט װעלכער טייל, דער ריכטיקער,

 פראלעטא־ א ארבעטער־קינדער די גיבן טיר אז געגלױבט, האט
 פראלעטארישע א מײנט עס װאם — אבער דערציאונג. רישע

 געװע;. קלאר אינגאנצן ניט אליין אונז פאר •נאן־ איז רערצ״אונג,
 זײן דארח װאם :פראגעם די אין געפלאנטערט זיך האבן טיר
 װי ? שול פראלעטארישער א פון פראגראם די אינהאלט, דער

 קינ־ אונזערע דערנעענטערן מיר זאלן מעטאדן, װעלכע מיט אזוי,
 ? ארבעטער־קלאם דעם פון 1קאמפ רעװאלוציאנערע די צו דער

 קלאםנ־ און באװאוםטזיניקן א פאר דערציען זיי מיר ן5זאי אזוי וױ
 די פראגע, ערשטע די ? פראלעטאריאט פון טייל קעמפעריש;

 די ;נעלייזט רעמאלט, זינט מיר׳ האבן פראנראפ, פון פראגע
 אין אלץ נאך אונז בא איז מעטאדע, פון פראנע די— צװײטע
 אריינגע־ אויך דעפ אין איז לעצםנם כאטש יצייזונג, פון פראצעם
קלארקייט. מער םך א געװארן בראכט

 אפגע־ מיר האבן ״לןינדערלאנד״׳ אין צוריק, יאר דרײ מיט
 ״קולטוריםטישע״ און אפארטוניםטישע יענע זץ־ פון טרײםלט

 גע־ אלץ נאך האט געטא פון שימל דער װעלכע פאר עלעמענטן,
 דער און ״פרייהײט״ רי װעלכע פאר פארב, ראמאנטישע א האט

 די ואון צײטונגען, ארבעטער געװען באגלײך זיינען ״פארװערטם״
 אר־ געװען באגלייך זיינען פארט״ קאמוניסטישע די און פ. ס.

פארטײען. בעטער
אנגענו־ האבן מיר רייען, אונזערע אפגערייניקט האבן מיר

 האבן מיר... און פרינציפךדערקלערונג קלאםנקעספערישע א טען
 זייער ■נאך זיינען רעזולטאטן די אז דערזען, ארבעט יאר א נאך

אומבאדייטנד. און קליין
פרינ־ וױכטיקע עטלעכע אױפגעשטעלט האבץ מיר אמת,

 דער פאר ריכט־ליניע געװיםע א געגעבן אונז האבן װעלכע ציפן,
ארבעט. װ״טערדיקער

 אריינ־ ־ארפן קינדער אונזערע אז אנגענוכען, האבז מיר )1
 ־ער מיט װערן פארבונדן און קלאסנקאמףי אין װערן געצויגן

 אנטײל־ אקטועלן דורך באװעגונג ארבעטער רעװאלוציאנערער
קאםפן. אירע אין נעמען

 אלטע די פראגראם אונזער פון ארויםגעװארפן האבן מיר )2
 פון פראגראם א אױפגעשטעלט האבן מיר און געשיכטע אידישע

 און קאמפן מעשױת, געש״ענישן, ביאגראפיעס, רעװאלוציאנעדע
װייטער. אזוי

 כרעםטאמאטיעס אלטע יענע ארויסגעװארפן האבן מיר )3
 אפגעריםן אינגאנצן געװען איז אינהאלט װעמעס לערן־ביכער, און
 צוגעפאסט געװען זיינען װאם קלאםנסאמףי, איצטיקן דעם פון
באנוצט. איצט טאקע װערן זײ װאו תלמוד־תורות, צו

 פאר יאר גאנץ א! געארבעט מיר האבן איבערנעבנהײט מיט
 פראג־ באנײטער אונזער לויט צוזאמענפאר, פילאדעלפיער דעם

 אר־ אונזער ׳פארבינדן צו פרואװן געמאכט אויך האבן מיר ראם.
 פיא־ אין קינדער אונזערע ארײנציען קלאםנקאכ*!», מיטן בעט

 אזוי געװען נאר זיינען מיר אבער װ. אז. און נערן־ארגאניזאציעם
 געװאקלט אזוי נאך זיך האבן מיר װענ, אונזער אין זיכער ניט
אר- געװען זיינען מיר װײל דערפאר׳ טאקע טריט, אונזערע איז

 באװעגוננ ארבעטער לינקער דער פון אפגעריסן גאניזאציאנעל
 ■ שפעטערי. געקומען דאך איז א. א. א. מיטן פאראײנייקונג די —

 צו מאל ערשטן צום אויםגעקומען איז עם ביישפיל, צום װען,
 י אין ארבעטער־פײערונג גרויםער יא צו קינדער אונזערע נעמען
 טאן, צו עס געװאגט ניט און דערשראקן זיך מיר האבן אװנט,
 י רעם פאר קריטיקירט אליין זיך מיר האבן גאכדעם באלד כאטש

טעות. באגאנגענעם
:פרן אפגערייםן געװעז אלץ נאך איז ?לאםן די אין ארבעט די

 י שוי אונזער מאשן. די פון קאמוי טאג־טעגלעכן אקטועלן דעם
 געװען איז עס שול. ״זיץ־און־לערן״ א בלויז געװען אלץ נאך איז

 פוך קלאסן־באװאוםטזײן רעם אין װילן גוטן דעם פון אפה״נגיק
 J עד װעלכער בא שול, דער פון קינדער די װיפל אויוי לערער, דעם

טעטיקײטן. מיט לערנען זײער פארבינדן זאלן שטייט,
 שוילך פילאדעלפיער אונזער אונטערגעקומען איז דערװייל
 האב; צוזאטענפאר דעפ אויו־ .1930 יאר דעם אין צוזאמענפאר

 ;“״אומפארטייאיש נאמען אונזער אראפצונעטען באשלאםן טיר
 פרינציפךדער־ אונזער צו געפאםט ניט אינגאנצן האט װעלכער
 געװען איז װעלכער שריט, א נאך געמאכט האבז מיר און קלערונג

 י אונ־ צו ענר אן געמאכט האט און באדייטונג גרעסטער דער פון
 װאקלענישן, אונזערע און אפגעריםנקייט ארגאניזאציאנעלער זער
 נײ- דעם אן אנצושליםן זיך באשלאםן ענטוזיאםטיש האבן טיר

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן געגרינדעטן
 אר־ לינקער דער פון טייל ארגאניזאציאנעלער אן װערנדיק

 און שארפקײס מער מיט געמוזט מיר האבן בעטער־באװעגונג
 שול־ פון מעטאו־ן און פראגראמען ׳אונזערע פארמולירן קלארק״ט

 ״פראיעקטן״, אונזערע אויםגעארבעט מיר האבן דאן ארבעט.
 הפכם אין נעװארן. רעװירירט אמאל נאך יאר דאם זיינען װעלכע

דערפארונג. יאר נײעם א מיט
 שריט א געװען ״פראיעקטן״ אונזערע זיינע[ װאם מיט
 ארויס־ געהאט יאר א מיט פדיער שויז דאך האבן מיר פאראויס?
 “״קולטוריםטישע און נאציאנאליםטישע פון שימל דעם געװארפן

 מיט נאך אנגעװיזן, אויבן װי שוין׳ דאך האבן םיר רעשטלעך.
 רעװאלוציאנע־ פון פראגראם א צוזאמענגעשטעלט פריער, יאר א

 אןן ״קינדערלאנדער״ צװישן ארבעט יאר ראם געגנשטאנדן. רע
 די אז געלערנט אונז אבער האט צוזאמענפארן ״פילאדעלפיער״

 איז ״קינדערלאנד״ אין אנגעװארפן געװען איז װאס פראגראם,
 דערזעלבער פון געליטן האט זי כאאטיש. און צעשװאומען געװען

 ניט איז זי :געליט; האב; שול־ביכלעך די װעלבער פון קדענק,
 םכום א אויױ אנגעװיזן האט פראגראם די ארגאניזירט. געװען

 יאר, א ואין דורכגײן געדארפט האט קלאם יעדער װעלכע פונקטן,
 פון פארבינדונג דער אויףי אנגעװיזן ניט אינגאנצן האט זי אבער

 אר־ דעם פון קאםפן טאג־טעגלעכע די מיט שול־געגנשטאנדן די
 • אנ־ שול־לימודים די זיך זײנען אופן אזא אויף בעטער־קלאם.

 קינדער. אונזערע יפון לעבן אקטועלן דעם פון באזונדער געגאנגעז
 דעם אויפגעשטעלט געהאט יא דוקא שוין האב; מיר באטש

 טאג־ אין קינדער די ואריינציען״ און ״פארבינדן פון פרינציפ
 אזוי װי געװאוםט ניט נאך מיר האב; קלאםנקאטן», טעגלעכן

טאן. צו דאם
צוריק, יאר פאר א צייט, יענער אין אריין, װאלט איר װען

 דע־ טאנאט אין זאגן, לאמיר שולן, אונזערע פון רײ גאנצער א אין
 א; גאר לערנט שול יעדע אז אײנגעפונען, איר זואלט צעמבער,

 רעװאלו־ רוםישע די דורך מען גייט שול אײן אין זאך. אנדער
 — דריטער א אין ארבעט׳ לינדער — אנרערער אן אין ציע,

 אויף האבן, די׳לימודים װ. אז. אוין ביאגראפיע רוטנבערגם
אינ־ געװען איז עס סאראקטער. צופעליקן א געטראגן אופן״ אזא
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 זאל ער װאס אײנזעעניש, לערערם דעם פון אפהיינגיה גאנצן
שול. אין מאנאט ארער װאך. יעדע אױםנעמען
 ארדן ארב. אינס. דורכן זיך האבן שואן די װען אז איז, קלאר

 האבן ארבעטער־באװעגוננ, דער מיט םארבונרן ארגאניזאציאנעל
 דעם פואר אחרױת געזעלשאפטלעכע א זיך אויו» ארויפנענומען זיי

 א אײנשטעלן געמוזט האבן שולן די טוע;. זײ װאם אלעמען,
 קײן םאר טעטיקײט;. זײערע איבער קאנטראל םון מעגלעכקייט

 פלאץ קיין מער דא שוין איז צופעליקייט און צעשװאומענקײט
געײען. ניט

 אונזערפרא־ אײנטײלן :פלאן צום געקומען מיר זיינען דאן און
 ״פראיעקטן׳/ אדער הויפט־פונקטן, צאל געװיםער א אויױ נראם
 פראיעקט יעדער ;װיקלען זיך זאלן לימודים אלע װעלכע ארום

 אין געשײעניש װיכטיקער געװיםער א צו װערן צוגעפאםט זאל
 ביישפיל: צום יאר. פון צייט געװיםער א צו און קאמוי ארבעטער

 נאװעמ־ אין װעדן געצערנט זאל רעװאלוציע״ ״רוםישע ט)פראיעל
 פראיעקט נאװעמבער־פייערונגען; די פאר קומעז עם װען בער,

 לעני-נם פון מאנאט אין יואנואה אין װערן געלערנט זאל “״לענין
 איז עם װען מער׳ז, אין — ״ארבעטער־באװעגונג״ ; יארצייט

 רעװא־ אנדערע םך א און קאמונע פאריזער דער פון יארצייט דער
געשײענישן. לוציאנערע

 װעדט לימוד דער )1 זאכ;: צװיי מיר דערגרייכן אופן אזא אויןש
 רע־ דער אין געשײעניש א מיט פארבונדן פראיעקט יעדן דורך

 געגנ־ מיט צייט׳ דערזעלבער אין און, געשיכטע װאלוציאנערער
 פאר־ באװעגונג די װי אזוי ארבעטער, די םון לאמפן װארטיקע

 פון פײערונג איצטיקע די בײשפיל, צום געװײנלעך. בינדט
 בא־ דער פאר קאטן» מיטן פארבונדן װערט ?אמונע פאריזער דער

 קע;ן פראטעםט מיטן און ארעםטירטע פאליטישע םון פרייאונג
 1אי דעקן, שולז אלע )2 דעטדאיט, אין געשייענישן בלוטיקע רי

 אין און פראגראם, דער פון טייל דעמזעלבן צײט, ־ערזעלבער
ארגאניזאציע. און םיםטעם ארײננעטראגן װערט ענין רעם

אריינגע־ אן אנהויב פון האט ״פראיעקט״ נאמען דער אמת,
 האט מען מוחות. םך א אין צעמישעניש ביםל היפש א טראגן

 פראיעקטך די אײן פירן און איבער נעמען טיר אז אנגענומען,
 שוא אמעריקאנישע בירגערלעך־ליבעראלע די װעלכע מעטאדע,

 אונז. פאר צוגעפאסט גארניט איז װעלכע און פראקטיצירט,
 יאר פאר א און דיםקוםיעס לאנגע נאך ביםלעכװײז, אבער,

 אונ־ אז געװארן, קלאר פראגע די אויך איז ארבעט, פראקטישער
 (קוריקולום) פראגראם דער מיט טאן צו האבן פראיעקטן זערע
מעטאדע. דער מיט ■ניט אבער

 מעטאדע אונזער אי; ענדערונגע; די געװען זיינעז זשע װאם
 דעט אין כאטש בולטע, גאנץ געװען זײנען זיי אונטערריכט?

 ואינגאנצן שוין האבן מיר אז בארימען, ניט זין־ מיר קענען פרט
אינ־ ניט נאך איז טאג הײנטיקן נאך :װעג קלארן א נעפונען

 גרעםטן מיטן און אמבעםטן אזוי װי :פראגע די געלײזט גאנצן
 פועל־ױצא א זײן זאלן טעטיקײטן שול די אז דערגרייכן, עפעקט

 די אין אנטייל קעדערשער דער און ארבעטער־קאמפן, די פון
לימודים. און שול־טעטיקײטן די פון רעזולטאט א זײן זאל קאמפן

ביםל. היפש א דערנרייכט פרט׳ דעם אין מיר, האבן דאך
 מע־ די .װעלכע רעקאמענדאציעם. די צו צוקוסז זיך זאל מען מען

 פראיעקט, יעדן פאר לערער די צו ארוים שיקט סאמיסיע טאדישע
 דעם דערגרייכן צו געלונגענע, און פרואװן, םך א זען מיר װעלן
ציל.

 ״ארבעטער־בא־ פראיעסט, איצטיקן פארן ביישפיל, צום אט,
:אינםטרוקציעס מיר האבן װעגונג״

 ארבעטער פון לאקאלן ארטיקע באזוכן קינדער )1
ל נעמען קאונםילם, ט״ דעמאנםטראציעם. רענט־םטר״ק די אין אנ

 אן פירן און פרויעךקאונםילם די באזובן קינדער )2
שן קאמפאניע א  פונם פייערונג דער פאר מוטערם די צװי

טאג״. פרויען ארבעטער ״אינט.
 און ארגאניזאציעם ארבעטער אונזערע באזוכן קינדער )3

בן שולן. די אין באריבטן אפ גי
װ״לן גןינדער )4  װעלכע פרעס־קאמיםיע, רויטע א דער

ען רעװאלוציאנערע אלע באזארגן זאל ג טונ זשורנאלן און צ״

ם געפינען ?ינדער שול. דער פאר פרעםע אונזער אזוי װי אוי
פרעםע קאפיטאליםטישע די אזוי װי און ארויםגעגעבן װערט
ארויםגעגעבן. װערט

רן קינדער )5 אניזי טן א ארג ק רוי טי ז א פאר זונ י צו הו
ז • אנדערע סך א און פרעםע אונזער פון פארקויף הוי

אנדערע. םך א און
 אין לימודים די מיט פארבינדונג אין אן גייען טעטיקייטן די

 קינ־ ארבעטן. קינדער רי װעלכן ארום ענין, דעמזעלבן װעגן שול
 װאנט־ צוזאמען שטעלן דעם׳ װעגן יאריכטן שול אין שרייבן דער

װ. אז. און װינהלען אלבאמען׳ פיאכן צײטונגען•
 פאר־ און הײנט שול א אונזערער ואין ארײן גייט איר װען

 װעט צוריק, יאר 4־3 א אויםגעזען האט זי װי דעם, מיט גלייכט
 נאקעטע געזען איר האט אמאל ענדערונג. גרויםע א געפינען איר

 שרײבער. אידישע ׳פון בילדער עטלעכע מיט באהאנגען װענט,
 זעט איצט מארקםן. אדער לענינען פון זעלטן דעבםן, פון אטאי

 לע־ און פירער רעװאלוציאנערע אונזערע פון בילדער חוץ א איר
 אויםשניטן, וחאנט־צײטונגען, מיט פארהאנגענע װענט רעה

װ. אז. או בולעטינען לאזונגען, רעװאלוציאנערע לענין-װינקלען.
 קינדער־ םון פולם לעבעדיקער א זיך פילט שול דער אין

 אויפ־ פלעגן קינדער װאו קלוב, א האבן צו אנשטאט טעטיקײטן.
 די איצט האבן שמחות, געמאכט און צייטונגם־נ״עם נעכיען

 אין זעלבםט־פארװאלטונג אײגענע אן שולן אונזערע פון קינדער
קאמיםיעם. ארער קלוב־פארװאלטונגען, םאװעטן׳ פון פארם דער

 פון פרינציפ דעם אױםגעשטעלט האבן מיר כאטש ואמת,
 אקטיװי־ גראד נרויםן א צו האבן מיר און אקטױויטעט לינדער

 מיױ אז דעם, אין זיכער ניט נאן־ טיר זײנען קינדעה די זירט
 אזוי װי מעטאין, װירקזאמםטע און בעםטע די געפונען שוין האין

 ארבעטער־האמפז. אקטועלע די מיט קינדער אונזערע פארבינדן צו
 דער יפון באשטימט קאמיםיע, מעטאדישע א האבן מיר אבער

 נוי־ די אוים ארבעט און זוכט װעלכע עקזעקוטױוע׳ נאציאנאלער
 װאס יאר, ערשטע דאם בלויז איז דאם ארמגט. פון ליניע טיקע

 און'אין ארבעט, דער צו צוגעטראטן איז קאמיםיע מעטאדישע די
 לערנען און װעגן נײע באטרעטן צו אוים איר קומט ארבעט איר
 פרא־ א פון בויעז דעם אין רערפארונג. אייגענער דער פון זיך

 ארדנונג, ?אפיטאליםטישער פון באדינגונגען אין שול לעטארישער
זיך. לערנען צו װעמען פון ניט מיר האבן

 אנגעהויבן האבן מיר זינט יאר, צװײטער דער ערשט ם׳איז
 אונזערע ארדן, ארבעטער ואינט• פון הילףי דער מיט ארויםגעין,

 פראגרא־ אונזערע צו צוגעפאםט זײנען װעלכע לערן־ביכעה נייע
צילן. און מען

 אינםפעקציע און קאנטראל דורכפירן אין מיר האלטן איצט
 פראגראם אונזער אויב פעםטצושטעלן, כדי שולן, אונזערע אין
 דורכ־ טאקע װערט ארבעט פון ליניע אײנגעשטעלטע די און

שולן. די אין געפירט
ארבעט, יאר דרײ לעצטע די אויףי יאום זיך קוקן טיר װען

 שװאב־ אונזערע אויו» p’njpip גיט אז ?אנםטאנטירן, מיר ?ענעץ
 האנט און װעג, ברײטערן א אלץ מיר באטרעטן טעותן, און ?ייטן

 מאס;, די פון ?אמפגרײט?ײט װא?םנדי?ער דער מיט האנט אין
pאונ־ פון ארבעט ארט דער און תוך דער אויר זיך ריםטאריזירט 

שול. פראלעטארישער זער

רעזאלוציע אנערקענונג
ם דריקן מיר  לואי חברים די צו אנערקענונג טיפםטע אונזער אוי

ר פאר קעםיל ראזע און ע ״  רעװא־ דער אין ארבעט אומדערמידלענער ז
ך און באוועגונג ארבעטער לוציאנערער  און חברשער זייער פאר אוי

 דער פאר ברענטש פון מיטגלידעריטאפט דער צו באנעמונג הארציקער
ארדן. אין עקזיםטענץ אונזער פון צייט גאנצער

םאװעטן, די פון לאנד דער אין קומען בשלום זיי װינטשן מיר
 פארװירמ־ פארלאנגען באלשעװיםטישע ז״ערע זאלן דארטן אז און

ווערן. לעבט
.129 בר. םעק״ ראטבלאט, א
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רונג דער אין צי פי קע די פון קלאסי  פאר־ קערפער, פונם טיילן זויכטי
קן א פיס די געמען כטי בן מיר אבער מאדנע, איז עם פלאץ. װי  גי

ט ף אכטונג פיל אזוי ני ף װי פים, אונזערע אוי  אויד״ן, אונזערע אוי
ל׳ אויערן, ט׳ מיי יװ א. א. ציין, הוי
צן פים די ס נו  אונזער פון טיילן אנדערע װי ענערגיע מער אוי
 איצ־ די צוליב װערן. אפגעהיט ספעציעל דעריבער דארפן און קערפער

 רעזול• דער איז באדינגונגען ארבעט אומגיגםטיקע און קליידער טיקע
 זיי־ פים די פיס. אומבאקװעמע און צעקאליעטשעטע שװאכע, —טאט
ך נען ף ברעט א געײען אוי  פיל פראקיטיצירט האט מען װעלכע אוי

קליידונג. פים אין מאדעס שעדיקנדיקע און נארישע
 צו צורי?, יארן צו װערן געצויגן קענען מאדעם פארשידענע די

 די א״נגעקרעמפעװעט און געבונדן האבן כינעזער די װען צייט, דער
 אומבא־ און אומבאקװעמלעכקײט פארקריפלונג, פאראורזאכנדיק פים,

 פארחיטן צו געדינט צומערשט האט קליידונג פום ליידן. שרײבלעכע
שע פאר אלץ, פון גיכער פיס, די  צו־ איז נאבדעם צװעקן. מיליטערי

ט האט עם דעקאראציע. פון פאקטאר דער געקומען  לאנג גענוםען ני
ט און פוץ װי ק״ ען שיינ  פאר• דאם און צװעק הויפט דער געװארן זיינ

טן טע א געװארן שוין איז פים די פון הי ״ נויטװענדיכןייט. צוו
ט היינט, פרא־ 75 איבער פון דורכשניט א האבן םטאטיםטיק, לוי

ער׳ שטאטישע די פון צענט װאוינ  פון פארמעם מער אדער איינע, איינ
ט לעצטע די אבנארמאליטעטן. פום  פרוי־ פאר קליידונג פום די איז צ״

 איז דאם אבער מענער, פאר די װי פראקטיש װייניקער געװארן ען
ט ען עם אזוי. געװען שטענדיק ני נ ״  מענערהאבן די װען עפאבן געורען ז

 פון רעזולטאט א אלם מאדעם. שעדיקנדיקע די פון געליטן מערםטנם
ען דעם  אבנארמאל און איינגעק־לעמט איינגעקרעמפעװעט, פים די זיינ
פארם. אין

ך מען האט שטאטן פאראייניקטע די אין ז זי  אינ־ מלחמה דער בי
ט גאנצן ט אפגעגעבן ני  די עקזאמינירט האט מען ווען פיס. די מי

םגעפונען, מען האט מלחמה, דער פאר רעקרוטן  האבן מערםטע אז אוי
ען װאם ציפערן און פאקטן די מום. פום א עפעם געהאט ײנ  ארוים־ ז

ען געווארן געבראכט ײנ  ארויםגעקו־ איז װאם שטויגענדיק. געװען ז
ײן, צום געקומען איז מען דעם? פון מען  מוז עפעם אז באװאוסטז

 פים פון נאציע א פארהיטן צו כדי מאםן, ברייטע די פאר װערן געטאן
רעאליטעט. א װערן פון קאליקעם

ך האבן קאפיטאליםטן די ״ געדאנק. א צו דערטראכט זי  זזאבן ז
צטיקן דעם געמאכט  גע־ ברײנגען צו ספעציעל שול, ארטאפעדישן אי

ט  עפעם טוען קאפיטאליםטן די זוען אבער באקוועמלעבקייט. און זונ
 רייכ־ מער אנזאמלען קענען זאלן זיי כדי עם זיי טוען מאםן, די פאר
 װי פיל אזוי מאל דרײ און צװיי קאםיטן שיך ארטאפעדישע די טום.

ב לעבן, א מאבנדיג קוים ארבעטער, אן קען װי שיך. געװיינלעכע  אוי
ך באזארגן צו גענוג עס, מאכט ער ן און זי ״ ט פאמיליע ז  לעבנם־ די מי

ײטן, ק די װענ ט פן נוי  הונגערן זאל ער םיידן •טיך׳ ארטאפעדישע קוי
פן זיי און ? קוי

 פון איינע ליגט פארקויפן פון םיסטעם קאפיטאליםטישער דער אין
ל פון אורזאכן די פי  אז זיך, איר דערמאנט פארקריפלונגען. פיס אזוי

ט יטיך, וויפק ט’;י1 איר ײעז  איין װי מער אין אריין זעלטן איר גיי
 באלע־ פדנם בײטש דער אונטער געהאלטן װערט פארקויפער דער קראם.

 װאם איינעם יעדן צו שיך פאר א פארקויפן ז ו מ פארקויפער דער באס.
 וויכטיקײט. קל״נער פון איז שיך צוגעפאםטע קראם. אין אריין קומט

 אים פאםן זיי צי שיך, פאי א קונא דעם פארקויפן צו איז עיקר דער
ט ער װערט דורך פאלט אנגעשטעלטער דער װען ניט. צי  אויםגע־ גו

ב און זידלט.  דער פון אפגעזאגט ער װערט מאל פאר א טרעפט עס אוי
 שטײט פראפיט פאררןויפן. צו אים צװינגט באלעבאם דער שטעלע.
מולירן צו כדי מאדעם ענדערנדיקע אלעמאל די אלץ. פון העבער  סטי

 מאדע די פארקריפלונג. פים פון אורזאך אן נאך איז פארקויפן דאם
 האבן וואם מענטשן, פאר שוך םארט געװיםן א נאך נאכפראגע א שאפט

פום. טיפ אנדערן אן גאר
ך מען דארף שיך קויפט מען איידער ט באראטן זי  פום א מי

טעט אן אין שטודירט ער דאקטאר. װערזי  דער־ דער דורך און אוני
ײן אין פארונג און פום צװישן פארבעדונג די ער פארשטײט אפים ז

ט װעט ער אז זיכער, בין איך און «וך’ ך באראטן פארגעניגן מי  װעגן זי
געלט. אן צופאסונג שיך

ט קענען צו כדי ף געבן אכטוגג גו םן מען מוז פים די אוי  ווי װי
ך צוזאםענגעשטעלט. איז פום דער אזוי ך דא װעל אי  דערקלערן אוי

קראנקה״טן. פארשפר״טע מער און געװיינלעכע די
ף שטעלן ביינער 26 פון גרופע א  עטלעכע אז אזוי פום, דעם צונוי

 געװעלב א איז הויפט דער פארמירט. װערן (ארטשעם) רונדן האלב
ט װעלכער ך צי  אוין» פום דעם פון רונד דעם ביז פיאטע דער פון זי

קםטער דער װ״ני  מיטל־ דער איז געװעלב װיכטיקער א נאך זייט. אינ
ן ״  די פון קעפ די פון באשטײט װאם רונד האלב (מעטאטארסאל) ב

ך ציען װאם פום, שפיץ דעם אונטער ביינער, 5  רונד דעם איבער זי
ט דריי האט פום דער פום. דעם פון פ עם: הוי קצי בײ־ 26 די .1 פונ
ן זאפן האלב־רונדן די פון קאנסטרוקציע דער דורך נער ״ ך אין א  זי

םן די ט צוזאמענשטוי ט. מען ווען ערד דער מי ״  װאלם פום דער װען ג
שטויס דער ־װאלט ביין, אײן פון באשטאנען  איבערגעגעבן צוזאמענ

ען פיס די .2 קערפער. פונם טיילן דעליקאטע מער צו געװארן ײנ  ז
ך באװעגן צו אונז דערלויבן װאס ארגאנען די  דער אן נארמאל, זי

ען פים די .3 מעכאניזמם. קינםטלעכע פון הילף ף באזע די זיינ  אוי
ען מיר װעלכע ט״ ט — גלייך ש  און מוםקולן פים די פון הילן* דער מי

ט צוזאמענגעהאלטן ווערן פיס די פון ביינער די מוםקולן. אנדערע  םי
ען װעלכע (ליגאמענטם) געװעבן םך א ײנ  איבערקר״צנ־ שטריק, װי ז

ע דיק ען מוםקולן די ריכטונג. יעדער אין אנדערע די א״נ נ ״  צוגע־ ז
ט ביינער די צו פעםטיקט  געװעבן. אדער שטריק איבערגעפלאבטענע מי

 צו צירקולירט בלוט דאס (לעװערם). הויבערס אלם דיגען מוםקולן די
״ כדי געװעבן, צעל די  נערװן, די ארבעט. די טאן קענען זאלן ז

ט מוסקולן די באזארגן עלעקטריציטעט, װי פונקט קראפט. מי
ען עם  בר״טע קורצע, פון פים. טיפן פארשידנארטיקע פאראן זיינ

ען פיס טיפן די דינע. און שמאלע לאנגע, ביז דיקע און  אפה״נ־ זיינ
 באשעפטי־ און לעבנםארטן מנהגים, לענדער, פארשידענע די פון גיק

ם פארשידענע קונגען. ם פארשידענע פאדערן פים, מיגי  אײן שיך. מיני
ט איז שוך טים  מען דארף דאם פים. טיפן אלע פאר צוגעפאסט ני

ען געדײנקען שיך. קויפט מען זו
ײט מען װען ט פים די דארפן ג ן ני ״  נאר ארוים, צעשפר״ט ז

ן פים די אוים שפרײט מען װען פאזיציע. פאראלעלער א אין  אי
 ציט מען װײל שװאך, מוםקולן די װערן ריבטונגען דרויםנדיקע די

ם צופיל ס פראנט און אינעװײניקםטער דער פון מוסקולן די אוי  זיי
 צוריקגע־ און דרויםנדיקער דער פון די פארקירצט מען און פום פונם

ט שטאנענער קן פום. פונם זיי טי ען פים די אין װיי  דער אפט זיינ
ף דרוק א פון רעזולטאט  אויבנדערמאנטע די צוליב מוםקולז די אוי
ב דעפעקטן. ט איז פערזאן א אוי װאוינ ן צו געװארן גע ט גיי  די מי

״ אויםגעשפרי.יט פים סן רוי ד אינ ך ער דארף ״ צו לערנען ערשט צו זי
ע״ ״פויגל א אין גיין צי מוםקולן די ברײנגען צו כדי װ״לע, א פאזי
צושטאנד. נארמאלן א אין

ױוי ט, מען װען געװיכט •גאנצע דאם טראגן פיס די אזו ״  אדער ג
ען שטײט, מען ״ זיינ ך ז לי װ״נ ע ײ װען װי ליינגער אינטש אן ג ז

די אז אזוי רוען. אנירן צו פים די דערלויבן צו נ נארמאל פונקצי
ן זאקן און שיך די דארפן ״ טוגג דערלויבן צו לאנג גענוג ז שפריי ם  אוי

ך דארפן שיך די ן אוי ענוג זיי ט, ג ט מען װען ווייל בר״ ״  װערט ג
פיאטע פון איבערגעטראגן קערפער פונם געװיבט דאם  דער צו דערי

ט דרויםנדיקער ״ ן צום און פום פונם ז ״ וי פום, פונם רונד ב  אז אז
 באנוצט װערן שפיצפינגער די אוים. זיך שפרייט פוס פונם רונד דער

ב פאראויס. געװיכט דעם טראגן צו ט אוי  א פאראורזאכט װערט ני
ב״ן אנגערופן װערט װאם קראנקה״ט ל ט  (מעטעטאר־ קראנקה״ט מי

סאלכיא).
 ״צע־ אדער ארטש), (פאלן רונד״ האלב ״נעפאלענער װערטער די

ען (בראקען־ארטש) רונד״ האלב בראנענער ט זיינ  גאר־ ריכטיק. ני
 מוסקוילן, די פון אפשװאכונג אן בלויז איז יעם זיך. צעברעכט נישט
 װינציקער װערן זאל רונד האלב לאנגער דער אז מעגלעך מאכט וואם
שטריינגונג די רונד.  פאראורזאכן קען מרםקרלן באװירקטע די פון אנ

ק א טי  פלאץ אנדער איז עם װעלכער אין מוםקולן אנדערע די צו װיי
ך אזוי קערפער, פונם פום די פון אפשװאכונג די אקסלען. די װי הוי
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 פים די פון םטרוקטור דער אין דעפרעםיע א פאראורזאבט מוםקולן
ך פארשטײט װעט דאם ייינער.1 ען זי םצי  אדער געװעבן, די ארוי

 שװאכע איז רעזולטאט דער פאזיציע. נארמאלער זייער פון ץ!טריק,
ם, מנג די װען פים, פלאכע צו פירן װעלכע ןי שטריינ  אנגע־ װערט אנ

ט װעלכער דאקטאר פום א לואלטן.  עצות און היילונכ און מאםאזשן גי
וי וי5 ען, מאכן צו אז בונג  אן אמאל לאגע, אזא העלפן םך א װעט אי

םופארטערם״. ״ארטש פון הילף לער
הארטפלײש און באניאנס (קארנם), אויגן הינער

ם) א ל ע ק  פאר־ צו װעג׳ נאטירלעכער דער איז פלייש הארט דאם — : (
טן ט די הי ט די װען געװעבן. צעל און הוי  װערט אנגערײצט איז הוי

צונג די גוען פלײש. האלט פאלמילט ריי  צופיל װערט אן, האלט אנ
 אין נוצן. אנשטאט רעה א עם זוערט דאן פלאדוצילט. פלײש האלט

אולזאך. אײנציקע די שיך קורצע איז פאלן מעלםטע
גן הינער פן פאלמילט װערן אוי  הארט דאם װי אופן זעלבן אוי

ען װאלצלען זײערע נאר פלייש,  שטאלק טוען זיי און טיפער פיל זיינ
wן פלעםן זיי װען ״ ג ע ךג  אוים־ איז רפואה בעסטע די נערוון. די זי

שניידן צן צו שעדלעך איז עם באדעקן. זיי דאן און זיי צו  פאר־ נו
ט װייםט מען ־װען• ״דלאגם״ שידענע  די באשטײען. זיי װאם פון ני
ט װייסט םען װען ״דלאגפ״ שידענע  באשטייען. דלאגס די װאם פון ני

 א אנטהאלטן ״פעדס״ פלייש הארט אדעל ״ק-אלן״ דורכשניטלעכע די•
ב און עםיד שטארקן ט װערט עם אוי  איז עקספעלט, אן פון גענוצט ני

ט די באשעדיקן זאל מען אז געפאל א דא  הינעראויג. דעם ארום הוי
ג אמתער אן הוי על ט הינ ט קיינמאל קען װארצל א מי טיקט ני  באזיי

קונג אן װערן, ט, דער צו שעדי  עטלעכע אין װי װינציקער אין הוי
דן. עס ביליגער איז. צליט אזא נאך דודשים. שניי םצו  אוי

גן הינער אנדערע ׳. אן) אוי ען (באני  די פון פאלגלעסעלונג א זיינ
 קומט דאם געלענק. א אין ביינער מערער, אדער איין, פון עגדונגען

 ארוים שטופן װעלכע שיך, שפיציקע און שמאלע פאםנידיקע, שלעכט פון
ן פון ביין דעם ״ ך געשװילעבץ א װעט אמאל פלאץ. ז װייזן זי  בא בא

ט עם װעט אבעל חינעראויג, א װי אויםקוקן װעט װאם געלענק א  ני
ײן.  די צו הילף איינציקע די טעות. פארשפרייטער א איז דאס ז

גן הינער  א האבן װעלכע יטיך ספעציעלע אזעלכע טראגן צו איז אוי
ג דאם אז קעשענע׳ קלײנע אוי ער ך זאל הינ  די אר״נפאסן. קענען זי

שע ערנםטע אן מאכן צו איז רפואה איינציקע  אבער אפעראציע. בירוגי
ט  פא־ דער דאן ליידט אמאל דערפאלגרייך. אפעראציע די איז תמיד ני

 תמיד איז עם אז אזוי, הינעראויג. דעם מיט װי ערגער נאך ציענט
פעלער. דעם קארעגירן װעלכע שיך, ספעציעלע די טראגן צו בעםער

ל: ג ע ף װאקםט נאגל גלאטער א — נ דעק. נאגל גלאטן א אוי
ט נאגל דער קען באשעדיקט איז דעק די אויב  דעריבער גלייך. װאקםן ני
 װעט נאגל דעם אראפנעמען װעט מען וואס דאם נאגל, ״קלאב״ דער
ב דיפארמייטעט, די קארעגירן ני׳ט ט ױוערט דעק נאגל די אוי  גע־ ני

איז היילט.  ער אבער נארמאל, װערן זאל נאגל דער אז אוממעגלעך ס׳
ן זאל עם אז װעג אזא אין װערן געשניטן קען  פום. פארן באקװעם זיי
ק. פיל זייער פארשאפט נאגל צוריקוואקםנדיקער דער טי  װערט עם װיי

 צו נאגל דעם שג״דט מען װאם דעם פון מאל יעדן כמעט פאראורזאכט
 װען שפיץ. שארפער א איבערגעלאזן װערט עם אז ברעג, פונם װיייט

ט מען ען װעלכע ך,’ש דעם אן טו ײנ  ער קװעטשט שמאלע, מערםטנם ז
 אר״נגע־ װערט נאגל פונם שפיץ שארפער דער און פינגער די צוזאמען

 אנגע־ און אנגערײצט װערט פלײש דאש פלייש. אינם דעריבער פרעםט
ב און צונדן ען עם אוי ק מיקראבן פאראן זיינ ני ױי  פלייש דאם קען אינו
ך ענדיקט װאם פארגיפטעט, װערן שניידונג דער מיט אמאל זי  פון אפ

ל א אפילו אדער פינ־.ער, א ״  דעם מען דארף פאל דעם אגן פום. פון ט
שנ״דן נאגל אר״נגעװאקסענעם מ  װעט ארומפאקן, עס און גלאט ארו

ב פלייש, פונם ארויםװאקםן דאן עס  ריכטיק. שניידן נאר װעט מען אוי
 װערן געשניטן דארפן פינגער קל״נעם און גראבן דעם פון נאגלען די

ײן שטענדיק דארף נאגל דער בר״ט. דער איבער פלייש. דאס זוי העכער ז
ף פלייש דאם װאם דעם, אויםער ,  דיקער, איז טרעט מען װעלכן אוי

ט די איז פן הוי פן װי זעלבע די נמעט פום אוי  איז פום דער פנים. אוי
ט גיבער ע ענו טצינדונג און פארגיפטוגג בלוט צו ג  אנדערע די װי אנ
 אמ־ איז פום דער װאם דאס איז אורזאך די קערפער. פונם טיילן

 שװאכער איז בלוט פונם צירכןולאציע די הארץ, דעם פון װ״טםטנם
 שװא־ םך א דארטן װידערשטאנד דער איז דעריבער און פים, די אין

קן מיר װאס דאם צו נאך קומט דאן און כער.  סטעריליזירן און רייני
דונג, פום אונזער זעלטן  עם שמוציק. אממערםטן יװערט עם כאטש קל״

ר אייז ע ״ גן, נעגל, אונזערע שניידן מיר װאם זעלטן ז ערהוי  הינ
 דאש אמאל און פים, אינסטרומענטן. םטעריליזירטד מיט װ. א..א.

ל געגאנגען, פארלוירן איז לעבן גאנצע דאצ£ ״  אומדערפארעגע די װ
ט באנוצט האבן ט טאר מען אונםטרומענטן. ריינע כןייז ני בארירן ני

ע מיט װאונדן מר״נ  מילדע א אנטװיקלען מען קען אמאל הענט. או
ײן דארף מען פאל. ערנסטן זײער א צו פאל אנטציגדונג  פאר־ זייער ז

ק ט זיבטי ן קענען זיי בלאטערן. מי ״  מיקראבישער א פון קװאל דער ז
 זיך. אויפברעכן פון בלאטערן די פארהיטן דארף מען אנשצינדוגג.

״ מעג מען באדינגונגען. םטעריליזירטע אונטער נאר שטעכן ז
גוטער א :פים אונזערע אויף געבן צו אכטונג יװ

ט מאסאזש װעכנטלעכער ר איז זאלב קילנדיקן א מי ע ״  ליגדערנדיק ז
ב נוצלעך. און ט די אוי  װערן. באנוצט לאנאלין דארן! טרוקן איז הוי
מאל, װערן געװאשן דארפן פים  װא־ איז טאג א מאל צװיי אדער א״נ

ב װאםער. רימע ען פים די אוי ד זיינ  ביטערזאלץ באנוצן מען קען מי
םע צופיל װאםער. צום ט די מאכן װעט װאםער ח״  צארט׳ זייער הוי

ב םיידן ט מען אוי װ״ פאר יװאםער הייםער פון ביי ט צ  אין מינו
 בלוט דער פאר םטימולאנט בעסטער דער איז דאס וואםער. קאלטער

 אן צוליב מאל םך א קומט פים די פון שװיצן צופיל צירקולאציע.
 ניר, פונקציאנירנדיקער שלעבט א צוליב קראנקהייט, אלגעמיינער

ך אמאל ך מען דארף פאל דעם אין סיבה. לאקאלער א צוליב אוי  זי
ט באראטן ב עפעם. טוט מען איידער דאקטאר פום א מי  םיבה די אוי

 צװישן עם באשפריצנדיק פודער אלום באנוצן מען קען לאכןאלע א איז
ק נאכט יעדע פיס די װאשן און פרימארגן יעדן פינגער די די טנ  ב״

ף ה״םער װאםעו־. קאלטער אוי
ן דארפן זאקן און שיך ן דארפן שיך גרוים. זיי ״  שטענדיק ז

 מען װאם שיך די נארטאל. ארבעטן מוםקולן די לאזן צו כדי גאנץ
ײן דארפן ״אינדערװאבן״ טראגט  מען װאם שיך די זוי בעםער ז
ם טראגט ױ ל טוב״, ״ ״  מער. סך א מען באנוצט שיך ערשטע די װ
ם אין טראגט ױ ב׳/ ״  מער. םך א מען באנוצט שיך ערשטע די װײל טו

 מאל יעדעם פים זייערע דארפן קינדער פאר שיך קויפט מען װען
ט קיינמאל מען דאר שיך װערן. אפגעטאםטן  זיי ״איינברעכן״. ני

ן דארפן  װערן שיך װאם מאל יעדעם מאל. ערשטן פונם צוגעפאסט זיי
א״נגעבראכן״  מען דארף קאלאשן פום. צום צרה א עפעם געשעט ״

קען שטענדי? 8דארן מען וועטער. נאםן אין טראגן עד״נ  די אז ג
ד איז רפואה וי קאסטבארער און ערגער תמי  װאלענע פארהיטונג. ז

 ״לייל״ פון זאקן און װינטער. אום טראגן מען !,דאר, זאקן
 זומער. אום שטאף) באנוןלנער האלב זיידענער, האלב (א

ען נ ״  דארף מען געפארבטע. אדער קאלירטע, װי בעםער •טטענדיק ז
ל זאקן און שיך די איבערבײטן פי  שיך זעמשענע מעגלעך. װי אזוי

ען  לעדער קאלב און ״פעטענט״ ״םועד״, פום. פאר׳ן בעםטע די זיינ
 זיי־ דאקטאר פוס א פון אוגטערזוכונגען פעריאדישע שעדלעך. זיינען

ק. נען טי ט קען מען ניי פן ני  אן אין פארהיטונג אדער רפואה, א קוי
ן געװעלב שוך א אדער אפטייק, י א , ד ן ע ג נ ו ט א ר א  ב

.ך ס ן י י ק ט י נ ן ט ם א ק ס א ו ו
ט איז ארטיקל דאם  די פארגרעםערן צו געװארן געשריבן ני
 ארבעטער די באבאקענען צו בדי נאר דאקטוירים, פום די פון ״ביזנעס״

ט ט דער מי  פארשטייט עם לעבן. אונזער אין פיס די פון װיכטינןיי
ך רונג די אז זי  און קליניקם פר״ע עטאבלירן געדארפט װאלט רעגי

ט ארבעטלאזע באזארגן  דארף דעם פאר נאר שיך. ארטאפעדישע מי
ט קאפיטאליםטן די פון מען קען קאמף אן קעמפן. מען  קריגן ני

קלענםטע^הילף. די אפילו

 אינטערנאציאנאלן פון מיטגלידער אלע צ־
ארז־ן ארבעטער

״חאנמןר״? דעם איר לייענס
 אירע געלעגענהייט א איצס ניט פרייהײט״ ״מארגן די

 פאד ״האמער״ יאר א פרעמױם א קריגן צו איאנענטן
דאלאר. )1( איץ פיז פר״ז דעם

 מ*ט פרײהײט״ ״מארגן יאר l פאר דאלער 9 צו ׳טיקט
 חױז צוגע־טיקט קריגט איר און דאלער אײן נאן־ בלויז

 טעארע־ חודשדיקן דעם אויך פרײהײט״ ״טארגן אײער
— זשורנאל קאמוניםטישז טישן

ו ע ד ״ ״ ר ע מ א ה
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קאטיטע עקזעקוטיװ נאציאנאלער דער פון פראטאקאלן
 ו 932 יאנױאר, טן7 דעם אפגעהאלטן זיצונג סוטע

ארדן פון אפיס אין
ד: װעזנ מאן, בראדסקי, פידלער׳ װיינער, אנ רין, בעדאכט, אייז  ג

ער, האלפערן, פין, םולטאן, םעל, מענשער, קאסטרעל, װ״ז  פאלאק, לו
שטיינבערג. ׳טילער, קארנאװםקי, קעלנער, פינקלשטיין, פרימאװ,

רעדי. קאנדעלא, מאנדעל׳ ד״ראטמאן, לין, : אבװעזנד
װיינער. װ. פארזיצער:

פארלײענען. פראטאקאל :אדדנונג טאג
באריכט. בעדאבט׳ם חבר

ן פון באריכט טור. זיי
באריכט. פעקרעטאר׳ם

קאמיטע. ארגאניזאציע פון באריבט
פארװאלטונג־קאמיטע.

קאמיטע. קולטור
קאמימע. אפיל

 חברים די פון אנדיינק דעם ערט עקזעקוםיװע נאציאנאלע די
ק אזי ך אויפשטעלן דורך האלפערן און קני  פאר־ צו באשליםט און זי

 נאציאנאלער דער פון נאמען דעם אין רעזאלוציע טרויער א עפנטלעכן
עקזעקוטיװע.

ג לעצטן פון פראטאקאל נ טי גוטכעהײםן. און פארגעלעזן װערט מי
ט בעדאכט חבר ן פון באריכט אויספירלעכן אן גי  אין טור זיי

 לא:ד, איבערן ברענטשעם די פון לעבן דעם װעגן דערצײלט ער װעלכן
ק״ט. זײער װעגן ט ער טעטי  װאס מעגלעכק״ט׳ ברײטע די אן װייז
ך האט ט ער ארדן. אונזער פאר געעפנט זי ך װייז  רייע גאגצע א אן אוי

 גאנצע א פאדערגרונט אין ארוים רוקט און ארבעט, דער אין דעפעקטן
ע ב װערן געלייזט דארפן װאם פראבלעמען, ר״  אז ־װילן, מיר אוי
 ארויםגערוקטע די מאסן־ארגאניזאציע. ברייטע א װערן זאל ארדן דער

ען פראבלעמען ײנ ען װעגן פראגע די .1 :ז צי  פרא־ קאדרען אריינ
ען עם װאו פלעצער, די אין םפעציעל לעטאריער;  מעג־ די פאראן זיינ

ען ברענטשעס אונזערע װאו און לעכקײט ײנ  צוזאמענגעשטעלט ז
 װיכ־ א זייער איז םאוט די .2■ קליינבירגער. פון אויםשליםלעך

ען קאנען מיר ארדן. אונזער פאר פראבלעם טיקע  טויזנטער ארײנצי
 גרינדן דארפן דעם צוליב מיר װעלן אפשר און ארבעטער שװארצע

 אז םאוט׳ דער אין אזא איז לאגע די װייל ברענטשעם, באזונדערע
ן קײן אויףו דערלאזט רעזשים פאליצײאישער דער ״ ט אופן א  דעם ני

 רעגולירן .3 ארבעטער. װייםע און שװארצע די פון צוזאמענקונפט
 מיר אז אזוי קאמפאגיעם, װיבטיקע פארשיידענע פאר זאמלונגען די

ט זאלן ן װי מער פירן ני ״  די .4 מאל. איין פאר קאמפאניע א
 לעבן. אײגענעם אן לעבן אנפאנגען מוזן ארדן דעם פון ברענטשעם

לף די אז באטראכטן, דארפן זײ לן אנדערע אלע צו ־י  אונזער פון ט״
 צו איז אלץ פון װיכטיקער אבער װיבטיק, זייער איז באװעגונג

ען  בא־ ברענטשעם די ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן דעם בוי
אונגען די מיט מער זיך רימען . דער פאר אויפטו ״ ״ על. א  װאיר־ די
לי ״מארגן־פרייהייט״, רעליף, אינטערנעשאנאל קערם  װאירקער״, ״דיי

ען די מיט װי ארגאניזאציעס אנדערע און ״איקאר״ אונג פטו  אוי
פן  אריינציען און ארדן דעם פארשטארקן פון געביט אוי

ע ״  אלע די אט י װ. א. א. קאדרען, גייע ארויםרוקן און עלעמענטן נ
 פאר מעגלעך מאבן יװעלן װערן׳ באזײטיקט װעלן זײ װען דעפעקטן,

 די אין אר״נדרינגען. און אויסצוברײטערן מער זיך ארדן אונזער
מאםן. ברייטע

ך אנטװיקלט באריכט בעדאכט׳ם חבר נאך ע ליינגערע א זי  דיםקוםי
 װערט עס און זיך באטייליקן חברים צאל גרויםע א װעלכער אין

ן קאנקרעטיזירן זאל בעדאנט חבר אז באשלאםן,  דערבײ באריכט, זיי
 נאציאנאלער דער פון קאמיטעם די צו פארשלאגן רייע א מאכנדיק

ך זאל ער און עקזעקוטױוע ן צוגרײטן אוי  אפ־ זאל װאם באריבט, זיי
פרעפע. דער אין ווערן געדרוקט

 h אז באריכטעט, זאלצמאן הבר באריבט. םעקרעטארם
ך פאגגט פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמפאגיע  אין אן זי

 צו אינסטרוקציעס ארויםגעשיקט האבן מיר צענטערן. רייע גאנצע א
ף נעמען דארפן זיי אז שטאט־קאמיטעטן׳ און דיסטריקט אונזערע  אוי

ך ױו די זי ט א צי  פראנט פאראייגיקטן ברייטםטע די ארגאניזירן צו איני
 שפילן דארף ארדן אונזער אז און מענלעך נאר איז װאס באוועגונג

קע א זײער קע קאמפאניע. דער אט אין ראלע װיכטי  שטעט אייני
ארבעט. דער צו קאנקרעט צוגעטראטן שוין זיינען

קונג דע־ וועגן א״ני ט דערװײל מיר קאנען פאר טי ני רינ א נ

 איצט פירט קאםע קראנקן םלאװאקישע די װאס פאקט, דעם אויםער
ך װעט װעלכע רעפערעגדום, איר דורך  מערץ. טן1 דעם שליםן זי
ך װעט רעפערענדום דער װי *טנעל אזוי  צוטרעטן מיר װעלן שליםן זי

רונג דער צו קונג דער פון דורכפי פראקטיק. אין פאראײני
 װאם די פון מיטגלידער 400 ארום רעאינםטײטעד האבן מיר

ען ײנ  איז פונדעסטװעגן דעצעמבער. טן1 דעם געװארן געשטראכן ז
ט מיטגלידער G00 ארום געבליבן אונז  דאם רעאינםטייטעטע. קיין ני
קע און ערגםטע אן זייער אונז פאר איז טי  דער פון פראבלעם. װינ

 מיטגלידער געשטראבענע די צו ארויםגעשיקט האבן מיר װאם אנקעטע,
מען, האבן מיר װאש ענטפערם די פון און פא־ז ט אר״נ  ארוים, זיך װייז
 ארבעטלאזיק״ט. צוליב שטרײבן געלאזט ־יך האבן פראצענט 00 אז

ער יעדער  װעלן זיי װי יטנעל אזוי אז שרייבט, ענטפערם װאס א״נ
 אונזער איז מיטגלידער צוריק װערן זיי װעלן ארבעטן, אנפאנגען

ט, דאם װײל דערפאר געפאר, גרעםטע די ליגט דעם אין א.רדן.  מ״נ
ך געצװאונגען איז ארימםטער דער אז  װאם דער, שטרייכן. לאזן צו זי

 גרעסטע די מאכן מוזן זועלן מיר ארדן. אונזער אמנויטיקםטן דארף
פראבלעם. די לייזן צו אנשטרײנגונג

 אונ(ער באטראנטן דארפן היינט װעט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
קונג ײלי  נייט קענטאקי. אין מ״נערם די פון קאמף דעם אין באט

ק טי  עקזעקויוטװ אונזערע פאר טעראר שרעקלענן דעם שילדערן צו גוי
 לאגע עקאנאמישע שרעקלעכע די דארטן. הערשט עם מאם מיטגלידער,

האט געפינען מייגערס די װעלכער אין ך,. ״ זי  ארוייס־ געצװאונגען ז
גיין ט ־עלפן זיי מוזן מיר קאמף. אין צו  נאר מאראליש :אר ני

פינאנציעל. אויך
ך האט ארדן אונזער אין קאמפאניע מיטו.לידער די  אויםגעבריי־ זי
ט יאנואר טן1 דעם געשלאסן האבן מיר טערט.  מיטגלידער. 13,630 מי

ט 1031 טן1 דעט יאנואר יאר, לעצטן געשלאסן האבן מיר  0,057 מי
 צואװאוקם נעט א געהאט יאר דעם אין האבן מיר אז אזוי מיטגלידער.

ען דא מיטגלידער. 4,570 פון ט גיי  מיט־ געשטראבענע צאל די ארײן גי
 גע־ די אר״נגערעכנט מיר װאלטן יאר. דעם פון פארלויף אין גלידער

 דעם פאר אז רענענען, געקאנט מיר װאלטן מיטגלידער, שטראכענע
 פינאג־ דעם מיטגלידער. 7,000 איבער ארייגגענוםען מיר האבן יאר

ם געבן קאכען מיר װעלן באריכט ציעלן ג קומענדן ב״ נ טי  דער פון מי
עקזעקוטױוע. נאציאנאלער

 דים־ א ארויס רופן באריבט זאלצמאנ׳ם הבר פון פראגן צװײ
 פראגע די און מיינערס קעגטא־י די צו הילף װעגן פראגע די קוםיע.

 גאצ. די אז פאשלאסן, זוערט עס מיטגלידער. געשטראבענע װעגן
 סטרייק מ״נערם דעם פאר אפיל אן מ<ט ארויסקומען גלייך זאל עקז.
ך װערט עם קענטאקי. אין  זאל קאמיטע ארג. די אז באשלאסן, אוי
ען קומענדע די בא טינג  די װעגן פראגע די ערנסט זייער אויפנעמען מי

י מיטגלידער. געשטראכענע
 האבן מיר קאמיטע. ארגאניזאציע דער פאר באריכטעט שילער הבר

צן באשלאםן םצונו ן פון וריק קומען בעדאנט׳ם הבר אוי  פאר טור זיי
 װעלבער מאם־מיטינג א פון פארם דער אין ארויםטרעטונגען עטלעכע

ג פאר פאן די יאנואר. טן24 דעם פארקומען זאל נ כנו צ״ ם  דעד אין אוי
ה״ט״ ר האבן דערבײ פילאדעלפיע. קומט קאמפאניע ״מארגן־פריי  מי

ך דערקלערונג אונזער אין באשלאסן  ;הברים די קרעדיט געבז אוי
ײט״ דער אין אויםגעצײבנט גוט זייער זיך האבן װעלכע  ״מארגן־פר״ה

ױ דעם און פארטםמוט און נארפאלק—קאמפאניע  שטאט־קאמי־" יארגןער נ
 שטאט־ דעם פון באשלוס דעם געגן אפעלירט האט 71 בר. טעט.

רן צו דערלויבן צו קאטיטעט  בארא• אין ברענטש נייעם א ארגאניזי
ן ׳נאך ברענטש. דעם באזוכט האט קעלנער חבר פארק.  באריכט זיי
־ן צו :•ט פארלויפיק באשלאםן מיר האבן זי אני  ברענטש,- נייעם א א־ג
 בארא^ פון מיטגלידער די אויפקלערן אידעאלאגיש אבער זאלן מיר

ײן װי מער פאר פלאץ פאראן איז פארק בארא אין אז בר. פארק  א
אין מיר ארדן. דעם פון ברענטש קן צו אקטױו באשלאםן ה לי ט״ א  ב

ליי יאריקן 10 דעם אין זיך בי  דורך ״מארגן־פרײהײט״ דער פון ױ
 חברים די דערװיילן און ״מארגן־פרייהייט״ דער אין רוף א ארויםלאזן

״ אז זאלצמאן, יטייפער, סיגל, ־ די אין באטייליקן זיך זאלן ז רי'  צוג
ה״ט״ דעם פון טונגען ליי. ״מארגן־פריי ען מיר ױבי ײנ ט ז  צו־ ני
ױ אין פארומם אפן די װי פרידן,  מיר ארגאניזירט. װערן יארק :

 װײנער, חברים די פון קאמיטע א דערװיילן צו באשלאםן האבן
 אויםצובעםערן אזוי װי באטראבטן זאלן װאס זאלצמאן, און שייפער

 ארגא־ נאציאנאלע די װעט אויפמערקזאמק״ט באזונדער פארומם. די
ע אצי ױ די צו שיינקען ניז ען זועלכע ברענטשעס, יארקער נ שט״
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ן פ׳ װינען צו װעג אוי  אזעלכע דעלע־.אציע. דער אין פארטרעטער א גע
ען  זיי פון רופן באשלאסן האבן מיר .30 און 25 צװישן פאראן זיינ

טינגעז ספעציעלע טיגגען םפעציעלע רופן און מי  דיםטריקט די פון מי
ױ ארום קאמיטעטן שטאט און יארק. נ

 אויםארבעטן פאר קאמיטע םפעציעלע א אויםגעטײלט האבן מיר
צן אזוי װי פלענער םצונו  אין מיטגלידער די פון רעגיםטראציע די אוי

 נאצ. די פארטראטן האבן חברים פאלגנדע קאמפאניע. איצטיקער דער
און םקרענטאן אין שילער עליזאבעט.' אין שט״נבערג :קאמ. ארג״
ױ 75 בר. אין  פון באנקעט ביים קארנאװםקי און בראדםקי יארק. נ

ע אין זאלצמאן צענטער' װאירקערם פי ל ע אד  קא־ דיםטריקט ביים ^ל
כן מי״טעט, ל״ צוג ם בוגגען, די אוי ען װאם ריי  געשאפן דארטן זיינ

ליי. זײער צו ,2 בר. אין_ װיינער געװארן. רין ױבי  לייבאר דער צו ג
אן טרייד נאדל דער צו שײפער’ קאנװענשאן. םפארטם  פײערונג ױני

ױ אין  קאמיטע ארכ. נאצ. דער פון באריכט .4 בר. םיגל יארק. נ
גוטגעחײסן. װערט

 אפן די קאמיטע קולטור דער פאר באריכטעט פינקלשטײן חבר
ט געװארן דיםקוטירט פיל איז פראבלעם פארומם  קא־ קולטור דער מי

װעזנהײט דער אין מיטע  שטאטישן דעם פון פארטרעטער די פון אנ
 פארבעםערן. צו לאגע די מיטלען אן נעמען מיר קאמיטעט. קולטור

טעט ארבעטער דעם אין װערזי ך לערבען אוני  סטודענטן. 116 איצט זי
״ פון  קורם פראטערנאלן דעם 76 קורם, ארגאגיזאציע דעם 96 נעמען ז
 זוי מער אויםגעמאבט װאלט דאם קורם. םעקרעטארן דעם 44 און
 טן13 דעם .קורםן 3 אדער 2 נעמען מיטגלידער צאל א אבער ,116

 עס װעלכן אין גראדואירונג־קאנצערט דעם דורך מיר פירן פעברואר
 חודש דעם דורך פירן מיר םטודענטן. 116 אלע באטײליקן זיך װעלן

ך פירן שולן די שולן. די פאר קאמפאניע די  פארומם. אפן דורך אוי
םן טגעה״  פארמאגן מיר טעג־טאג. א פאר שולן די פון פארלאנג דעם גו

ט  םפע־ א אפגעדרוקט האבן מיר לאנד. איבערן שולן 100 איבער ה״נ
 ארוים־ האבן מיר שולן. אונזערע פאר 20׳000 פון ליפלעט ציעלן

 םך א פון און ברענטשעס די צו אנקעטע חדשימדיקע 2 די געשיקט
טן מיר ענטפערם. דערהאלטן שוין מיר האבן ברענטשעם ר״  צו ג

ט בוך א ט לידער פראלעטארישע מי  אראנזשירט האבן מיר מוזיק. מי
ם פאר לעקציעם ל״טער  האט עם פארזיכערונג. םאציאלע איבער א״נ

װיזן זיך ע םג  קולטור־קאמיםיע דער פון בארינט דערפאלג. א פאר ארוי
גוטגעהייםן. װערט

 מיר פארװאלטונג־קאמיטע. דער פאר באריכטעט מענשער חבר
 פון בילס די זאלן קװארטאל קומענדן דעם פון אז באשלאםן, האבן
ט װערן ארויםגעשיקט אפים נאציאנאלן דעם  פון מאגאט טן1 דעם ני

 ארונטערנעמען קאגען שוין זאלן מיר כדי טן,2 דעם נאר קװארטאל,
 אז אזוי מיטגלידער, רעאינםט״טעטע די צוגעבן און געשטראגעגע די

ך פאר האבן זאל םעקרעטאר דער ך זאל ער און בילד קלאר א זי ט זי  ני
 באשלאםן האבן מיר קרעדיטס. און דעביטם פון קאפ א דרייען דארפן

 ארבעטער־ דער פאר קאמפאניעם די פאר אקאונט ספעציעלן א עפענען צו
ט קאמיטע מעדיקל אונזער באװעגונג. ״  דעם אמאל נאך דורך איצט ג

 צוגע־ האבן מיר פרײזן. די און ספעציאליםטן אונזערע פון ליםט
 דעם האבן מיר ?אמיםיע. מעדיקל דער אין בערנשטיין דר. צויגן

 פון באריכט דער .$3,856 בענעפיט קראנקן פאר אויםגעצאלט מא;אט
םן. װערט פארװאלטונג־קאמיםיע דער ה״ ע טג מ

 חברטע קאמיטע. אפיל דער פאר באריבטעט שטיינבערג חבר
ױ 33 בר. פון םאמינסקי ראם  קלאגע א אריינגעבראכט האט יארק נ
 סאמינסקי, חברטע די םיי אויםגעחערט האבן מיר דימשיץ. חבך געגן
ך װי דימשיץ, חבר םיי  האבן מיר .33 בר. פון קאמיטע די אוי

 ברענטש דער וױיל ברענטש, צום צוריק שיקן קלאגעס די באשלאסן
ט דעם װעגן נאך האט באשלום. קײן אנד.ענומען ני

 טן9 פון עדןזעק. נאצ. דער פון באריכט דעם אין איז טעות א דורך
 האט קאמ. אדמיניםטראטױוע די אז געװארן באריכטעט דעצעמבער,

ט״ן דארף עם .19 בר. פון װיינבערג חבר אויםצושליםן באשלאסן  ש
מען נאכאמאל האט עקזעק. נאצ. די אז פגענו  געענדערט און פראגע אוי

 עקז. נאצ. די קאמיטע. אדמיניםטראטױוער דער פון באשלוס דעם
טגליד א פארבלייבן װיינבערגן חבר לאזן צו באשלאםן האט ם מי  מי

טן $150 בענעפיט. קראנקן אן איז בענעפיט טוי
םן װערט באריכט דער ט און מטגעזזיי ג די װערט דעם מי נ צו  זי

געשלאםן.
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אן, פידלער, בראדםקי, לין, :אנװעזנד מ רין, גראסמאן, א״ז ג
ער, האלפערן׳ פינקלשטיין, פרימאװ, פאלאק, סולטאן, םיגל, װ״ז

שטײנבערג. און שילער קארנאװםקי, קאנדעלא, קעלנער,
פין מענשער, קאםטרעל׳ בעדאכט, וױינער, אבװעזנד: רעדי. און לו

לין. פארזיצער:
ג לעצטן פון פראטא־אל נ טי גוטגעהייסן. און פארגעלעזן מי

 אז פארלאגגט, ער .3 בר. פון קאמיטע אלם דערשיינט ,שײן חבר
װייזן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די ק רי  דער פון באשלום דעם צו

ײ צװינגט װאס קאמיטע, אדםיניםטראטױוער  פאר $70 באצאלן צו ז
״ וואם קאנװענשאן, דער פון דערעפענונג דער פון בילעטן ט האבן ז  ני

װיזן, װערט ברענטש פון פארלאנג דער איינגעמאנט. קגע רי  דערפאר צו
ל ״  אז געװען איז קאמיטע אדמיניםטראטמוער דער פון בא־צלוס דער װ
ב ט זיי װעלן דעמאלט בילעטן׳ די צושטעלן װעט 3 בר. דער אוי  ני

. פאי באצאלן דארפן ״  צו אזוי װי װעג אײנציקער דער איז דאם ז
פאראנטװארטלענקײט. עטאבלירן

באריבט: סעקרעטארס
ך אנטװיקלט ארדן אונזער' אין מיטגלידער פאר קאמפאניע די  זי

ט  מיטגלידער. 15,000 טיר דערגר״כן טעג די טעמפ. ראשעדיקן א מי
קען, אבער דארפן מיר ם די איז ודש1ו דעם םון» אז געד״נ  פון צ״

 מערץ טן12 צום אז זיכער, איז פונדעםטװעגן מיטגלידער. שטרײנן
 די ארונטעררענענענדיק מיטגלידער, 15,000 איבער האבן מיר װעלן
געשטראנענע. די פון ליםט פולע

ך האט קענטאקי פאר קאמפאניע די ט זי  װי אזוי אנטװיקלט ני
ק. איז עם טי  עטלעכע זאמלען זיכער מיר װעלן פונדעםטװעגן נוי

ט דאלאר. טויזנ
ך האט ״איק^ר״ פון אפים נאציאנאלער דער  צו געװענדעט זי

ט אונז  קאם־ מיטגלידער די אינדארםירן זאלן מיר אז פארלאנכ, א מי
ײ װעלכע פאגיע, אן. איצט פירן ז

 ארײננע־ גוטגעהײםן, װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער
רוגג די מענדיק קאמפאניע. ״איקאר״ דער פון אינדארסי
שט״ט װאם ?אמיטעט שטאט נוארקער דעם פון קאמיטע א  פון בא

 די אז פארלאנגען, שטערן און םטראשעװםקי גרינבלאט, חברים די
ע נאציאנאלע ײ װאם סוםע די אויסצאלן זיי זאל עקזע־וטױו  האבן ז

ף איינגעצאלט ט םעמעטערי, זייער אוי  אריבער־ איז םעמעטערי די זינ
 צו איבערגעגעבן װערט פראגע די אפים. נאציאנאלן צום געגאנגען

קאמיטע. אדמיניסטראטױוער דער
ל דער פאר באריכטעט שטײנבערג חבר י פ . א ע ט י מ א ק

 געגן 116 בר. פון יאראםלאװ חבר פון אפיל אן באקומען האבן מיר
ט פאר ברענטש פון אויםגעשלאםן אים האט ברענטש דער װאם דעם  ני

 צײם, דער אין ארבעטער־מניאן שיך דער פון רון» דעם ענטפערן
אן די װאם ני ו  האט ער װאו שאפ, דעם אין םטרײק א גערופן האט י

װיזן, האט יאראסלאװ חבר געארבעט. ט איז ער אז אנגע  ארונטער ני
קע בלויז װייל דערפאר׳  םטרייק אין ארונטער זייגען ארבעטער אייני

ך האט מען און ט אפילו זי ט ני  באראטן שאפ פון ארבעטער די מי
ך האט קאמיטע אפיל די םטרייק. א רופן וועגן  פאר־ אין ו.עשטעלט זי

דונג ט בינ אן ארבעטער ׳טיך דער מי ך האט עס װי און ױני  זי
װיזן, םגע אן ארבעטער שיך די האט ארוי  םטרייק דער אז צוגעגעבן, ױני

ט געװארן גערופן איז  און רופן אים געדארפט האט מען װי אזוי ני
ט קאן אקט יאראםלאװם חבר אז  בא־ פון אקט אן װי װערן אנערקענט ני

 מען אז דןאמיטע, אפיל די רעקאמענדירט דעריבער סקעבעריי. שטימטער
 זאל דערביי .116 בר. אין רעאינםטײטן צורי? יאראסלאװן חבר זאל
ײן פאר זוערן געטאדלט שארף אבער ער  װייל דעם, צוליב האגדלננג ז
ן געראיפט האט ער ״  באװאוםטזיגיקער א אזוי װי בײשפיל א ז

 געװארן גערופן איז סטרייק דער װען אפילו האנדלען, דארף ארבעטער
ע אלע די אן ק טי  געמאבט געדארפט האבן װאם פארבארייטוגגען, נוי

ד א װערן זאל יאראםלאװ הבר אז און װערן. טגלי אן דער איז מי  ױני
ך און קן אקטױו זי לי ען אין באט״ אן. דער בוי ײן זאלן דאם ױני  ז

ן פון באדינגונגען די רעאינםטייטמענט. זיי
 האט קאמיטע אפיל די אז אויך, באריבטעט שטיינבערג חבר

טן פון אפיל אן געהאט  אויםגעשלאםץ איז ער .122 בר. פון קלעס ניי
 ברענטש דעם פארראטן האט ער װײל דערפאר, ברענטש דעם פון געװארן

ט דעם אין  האט קאמיטע אפיל די קאני־א״לאגד. אין סטרײק ברוי
םן טגעה״ .122 בר. פון האנדלונג די גו

ך האט קאמיטע אפיל די  4 בר. פון אפיל דעם אויפגענומען אוי
ך האט װעלכע קאמיטע, אדמיניםטראטױוער דער געגן  אפגעזאגט זי

 קאמיטע אפיל די בענעפיט. קראנקן ראפאפארט׳ם חברטע אויםצוצאלן
 נאנדעם װערן. אויםגעצאלט איר זאל בענעפיט די אז רעקאטענדירט,

 אדמיניםראטױוער דער פון דערקלערונג א אויסגעהערט יװערט עם װי
ע א נאך און קאמיטע  די זיך ם׳באטייליקן װעלכער אין דיםקוםי

װ״זן באשלאםן װערט עקזעקוטיװע דער פון חברים ק רי  בא־ דעם צו
קאמיטע. אפיל דער פון שלום
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ע אין ר ע ז נ ו ם א ע ש ט נ ע ר ב
פײערוננ ברענטש א

טן, שלעבטע אזעלכע אין  דיי
ך האלט װעלט די װען טן, אין זי  ביי

ײען סטריט׳ם װאל געשעפטן  אונטער, ג
 םונטער, םרײלעך, רויטע, די זיי, און•

ס צו טינג ך מען נעמט מי  צוזאםען, זי
גן מען, האלט רעדעם  פלאמען, אוי

ך ״מעמבערם״ נייע  אנשליםן זי
״ אלטע און ט ז באגריםן. פרייד מי

 ״אינסטאלײשאן״, געפײערט מ׳האט
 ,“״קארפאריישאן אין ״באנטש״ גאנצער דער

 שװעבן עפעם ליבשאפט א ס׳נעמט
טן דעם און  באלעבן. זאל טוי
ט און  דעקלאמירן שיינעם מי

באצירן. אן אים גלייך מען הויבט

ם פירער דעם פון  כילדער לענינ׳
 מילדער, אזא שם״כל א שיינט

״ קאמף צו װיל ער װי בענטשן. ז

ך אלע ס׳פרײען  לאכן און זי
 זאכן. גוטע פאר געלט זאמלען און
ך טאקע לאמיר און ט זי  נארן, ני
״ בן ז  דאלארן הונדערטער גי

צעטיילן. צו באװעגונג פאר

ראזנטאל. אםתר

גוטגעחייםן. װערט קאמיטע אפיל דער פון באריבט דער
־ דער פאר באריכטעט פאלאק חבר ג נ ו ט ל א ו ו ר א פ

 .$3167 אויםגעצאלט מיר האבן מאנאט דעם פאר .ע ט י מ א ק
 װעלכע ארדן, פארן אפים אן געזוכט צייטן לעצטע די פאר האבן מיר
ך זאל ן אוי ט פאראייניקט זיי  אזוי דעפארטטענט. דענטאל אונזער מי
ך ענדיקט לים אונזער זוי  איז געביידע דער אין און מאי טן1 דער זי

ט פלאץ דער ט ני  באשלאםן מיר האבן אפים, אונזער פאר צוגעפאםט גו
ױ. טע5 — 80 אין פלאר א דינגען צו טן צוזאמען רענט די עווענ  טי

 דער יאר. א $5000 בלויז קאםטן אונז װעט דעפארטמענט דענטאל
מען האבן מיר יאר. 5 פאר איז לים פגענו ט אוי  מעדיקאל אונזער מי

רן וועגן פראגע די קאמיטע  איינ־ די צענטער. מעדיקל א ארגאניזי
גונג שטימיקע  ארגאניזירן זאלן מיר אז דעם׳ געגן געװען איז מיי

 קאמיטע אדמיניםטראטױוער דער פון באריכט דער צעגטער. מעדיקל א
גוטגעהייםן. זוערט

.ע ט י מ א ק ר ו ט ל ו p דער פאר באריכטעט פינ?לשטיין חבר
ען װאס ארדן, פון סטודענטן אלע כמעט ן גיי  אוניװער־ ארבעטער אי

ט גראדואירן װעלן זיטעט  םעקרעטארן. קלאס דעם פון אויםנאם דער מי
ך  אפ־ האבן מיר גראדואירן. צאל גרויםע א זייער ײעלן דארטן אוי

 ארבעטער־אונױוערזיטעט פון חברים די מיט באראטונג א געהאלטן
ײע די װעגן  װאס פעלערן אלע די אויסבעםערן װעגן און קוו־םן נ

ען ײנ ם געװארן באגאנגען ז  די קורםן. ערשטע די ארגאניזירן ב״
שט״ן מלך און װיינער חברים ף חודש דעם םון» ארוים פארן עפ  אוי
ך װעלן מיר און טורם.  וועלכער מרמר, חבר פאר טור א צוגרייטן אוי

ך זאל ך זועט װיינער חבר אפריל. טן15 דעם ארום אנפאנגען זי  זי
פן װאכן 5 געפינען  מיר װאכן. 4 עפשטײן מלך חבר און װעכ אוי

ען רייע א אפגעהאלטן האבן טינג ט מי  אין דירעקטארן קולטור די מי
ױ קטן. די דיםקוטירט האבן מיר װאו יארק, נ ספע  באזוך דער ^נ
 דורכפירן מיר וועלן מערץ חודש אין גוטער. א זײער געװען איז

 פיאנערן די פרעםע״. רויטע יאר ״צען און ״איקאר״ :קאמפאניעס 2
בן  באשטעלן צו באשלאםן האבן מיר קיגדער. פאר בוך א ארויס גי

״ בא ״ האבן מיר עקזעמפליארן. $250 פאר ז ף ז  איינגע־ דעם אוי
 פון ארדן פארן קאמפאניע א אנפירן װעלן שולן די .$100 צאלט

 קאנ־ א געהאט האבן מיר מערץ. טן15 דעם ביז פעברואר טן15 דעם
ט פערענץ מען האבן מיר און לערער די מי פגענו װעגן פראגע די אוי

ברענטשעס, פארטםמוטער און נארפאלקער
. . א . א א

בן האבן פארטסמוט און נארפאלק אר־ װ.יגטערדי?ע די אנגעהוי
ען עם װאם גלי? שטיקל א טאקע איז עס ענערגיע. מיט בעט נ ״  פא־ ז
 >) אוין» װי שטיל און אומעטי? געװען גאר װאלט אנדערש ׳לינ?ע ראן
ען עם עולם. בית נ ״  דריי אלע און ארדן פון ברענטשעס דריי געװען ז

ך מען האט אידישע. רן צו געטאן נעם א זי א;יזי  ר״דג־ ענגליש אן ארג
ט רי?ן  עם אבער שװער. ביםל א צוגעגאנגען איז עם ברענטש. ײגנ
ט א דא שוין איז מ ען דערוו״ל ברענטש. ױ  םיטגלי־ 13 פאראן זיינ

״ פאראן איז עס אבער דער. ״ ב ם ז אז טוזי  אר• טאן צו װילן א און ענ
ט דער און בעט ך יװעט ברענטש ױגנ  קען דעם װעגן אנטװיקלען. זי
ן םען זיכער. זיי

שן ט אינםטיטוציעם די צװי  פארטס־ און נארפאלקער די װעלכע מי
ך קענען מוטער ען איבערנעמען זי ײנ ״ װאם שולן האלבע צװיי די ז  ז
ען יאטלעך די אוים. האלטן ט״ ט ש  האבן אט עלטעו־ן. די פון אפ ני

 װעלט א פארטומלט און ״פיאנער״ דעם פאר קאמפאניע א געפירט זיי
״ האבן אט און  גרענדע. די שול אין פירט װאם םאװעט, א געגרינדעט ז
ך זיי האבן איצט און  דער פאר קאנצערט א דורכפירן גענומען זי

ט מען און מעז רעפעטירט ״מארגן־פרײהייט״.  פאר־ מען און זינג
רזןדעם. גו־ײט מעו און קאםטױמען מאכט מען און בילעטן קויפט

 אידישער אין און מאר?סיזם אין דערװאקםענע פאר לעקציעם די
ען שװארצמאן חבר פון געגעבן װערן װאם ליטעראטור, נ ״  אלץ נאך ז

 ט׳אםפערט און לערנט מען און פארבריינגט מען װאו צענטער דער
ה י ע אל׳ז צו קומען עם און ז  >)בער װערן לעקציעם די רעקרוטן. ניי
ט אלץ נאך םגענוצט ני ? דעם פאר אוי טי ײ עולם. 1ז

ן װ>ןם דעם צוליב ״ טוציעם אנדערע ? ען אינסטי ײנ ן ז  שטאט אי
 פארשפעטי?ם ביםל א מארש הונגער דעם פאר ארבעט די ה*ט ניטא

ט און ענוג קיין געהאט ני ך אנטװיקלען צו צײט ג  צו דארף עם װי זי
. ן ״ ך שעםען םיר דאלאר. 17 געװארן געשאפן איז דערװײל ז זי

קונג איינגער זײער  צװײ געעפנט ארדן. פון ארבעט דער אין באטיילי
 אין איגספעקציע דורך איצט פירן מיר באםטאן. אין שולן נייע

אנשרײבן זאל מרמר תבר אז באשלאםן שטעט. ריי^ א אין שולן די
קע 32 א טי אויפ־ צװייטע א ארויסגעבן שולן. די װעגן בראשור זיי

ױ אין ״קינדער״. בוך פון לאגע  שול דער פאר מיר האבן יארק נ
 מיר האבן קאמפאניע שול דער נאך קינדער. 2,099 געהאט קאמפאניע

פאר־ שול די אין קינדער. 661 פון צואװאוקס א קינדער, 2760
האבן איצט און מיטגלידער 650 געהאט פריער מיר האבן אײנען

.1237 מיר

גוטגעהייםן. װערט ?אמיטע קולטור דער פון באריכט
ע דער פאר בארינטעט פרימאװ חבר י צ א ז י נ א ג ר  א

ליי דורכצופירן באשלאםן האבן מיר .ע ט י מ א ק בי ען ױ  פ״ערונג
ט פארבינדונג אין לאנד גאנצן איבערן ליי יאריקן 2 דעם מי  ױבי

ױ אין ארדן. דעם פון  װערן דורכגעפירט פייערונג די יװעט יארק נ
ו אין אפריל. טן16 דעם קאליםײאום אין י ען יארק נ  ארגא־ זיינ

ט ר ײע 3 געװארן ניזי שע נ  רעגיםטראציע, דער פון ברענטשעם. אידי
ױ אין געװארן דורכגעפירט איז װאס ך האט יארק נ  ארויםגע- זי

זן, ען מיטגלידער אונזערע פון פראצענט 90 איבער אז װי  זיינ
ען פראצענט 80 ארום און ארבעטער,  רעגי־ די אז בירגער. זיינ
 דורכצופירן צוצוטרעטן מעגלעבקײט א געגעבן אונז האט םטראציע

 האבן מיר שאפ־ארבעט. װעגן פלענום אונזער פון באשלום אוגזער
 פון מיטגלידער פאר קאמפאניע קורצער א פון פלאן א אויםגעארבעט

ך ענדיקט עם װען מערץ׳ טן12 דעם  דעלעגאציע א פאר קאמפאגיע די זי
 געפירט זאל קאמפאניע די מאי. טן1 דעם ביז םאװעטן־פארבאנד אין

ײע 1500״ לאזונו,: דער אונטער װערן די צו מתנה א מיטגלידער נ
 צו בריינגען זאל דעלעגאציע אונזער װאס ארבעטער, סאװעטישע

 זאלן אמפאניעp דער פאר פארבארייטונגען אלע די מאי״. טן1 דעם
ך זי זאל מערץ טן12 דעם אז אזוי איצט, װערן געמאבט  גלײך זי

 אפיל אן ארויםגעלאזן האט קאמיטע ארגאגיזאציע די אנפאנגען.
לי דעם פאר שטיצע פאר  יעדער אז איז לאזונג, די װאירקער״. ״דיי

טגליד  דעט פאר םענט 25 אמװײניקםטנם זאמלען זאל מי
'.,װאירקער ״דיילי

םעק. פידלער, רחל
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ט «לײן אפנויג״ דעם זען װעלן מיר און סומע קלײנער דער מי  צו ״
פארבעםערן.

בן האבן קאמיטעטן אי?אר די  150 פאר קאמפאניע א אנגעהוי
 געװארן געשאפן איז איצט ביז דאלאר. 400 פאר און מיטגלידער

 אבער דאלאר. 200 צו נאענט קאמפאניע) דער פון װאכן דרײ (פאר
 גאר טאקע און פראצענט הונדערט װערן געשאפן װעט קװאטא ו־י

כן. אינגי
קאמיטעט. שטאט פון סעקרעטאר שװארצמאן, פ.

 דער בא א. א. א. פון ברענטשעס הײװענער נױ
ארבעט

ט יאר, לעצטן םוף פון פארטרעטער שייפער׳ן, חבר מי
רן צו געווען געלונגען איז א׳ א. א• אניזי  פון ברענטש א ארג
 פאר־ אלם שײפער, חבר א. א. א. דעם פון טוילערם אוקראינער די

 אוקראינער דער פאר געמאבט קלאר האט אפים, נאציאנאלן פון טרעטער
ט די ארגאניזאציע ק״ די ענ װ ט ען פון נוי  ארדן. ארב. אינט. דעם בוי

ט חדשים 15 פאר דערגר״כונג די ״  אן פאנגען מיר אז באװייזט, צ
ען צו  האבן מיטגלידער 14 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם בוי

ך ך זי ל״  דערװארטן, צו איז עם און ארדן אונזער אין אנגעשלאסן ג
 פריער װעלן מיטגלידער, 200 ציילן װאם טוילערם אוקראינער די אז

םפילן שפעטער אדער א. א. א. פון רייען די אוי
ט איז חודש זעלבן דעם רין חבר מי ך ג  גע־ ארגאניזירט אוי

ט א װארן ען קינדער 15 ברעגטש. ױגנ  דעם דורכגעגאנגען שוין זיינ
ן גרייטן זיי און דאקטאר י שו ך י שאן אן פייערן ז  פייערונג, אינםטאל״

ן װירקלעך װעט װאם ״ א. א.* א. דעם פאר טוב ױם א ז
ן בעדאנט׳ס מאקס חבר ױ אין זיי ען, ג װו  װעג א געעפנט האט הי

ג: דורכן א. א. א. דעם פאר ארבעט טאן צו אונז פאר טינ מי ם א  האבן מ
 װעטשערינרןע א געהאט האבן מיר מיטגלידער. נייע 8 דערגרײכט מיר
 דאנק א פאנד. ארבעטלאזן אן פאר 44 ברענטש און 73 ברענטש פון
 האבן זיי װאס הילף דער פאר קאונסיל פרויען צום יװערן געזאגט מוז

אונטערנעמונג. די דורכפירן אין געגעבן אונז
ל, ג א. א. א ,73 ברענטש םעקרעטער םי

א. א. א. ,35 ברענטש יאנאװער מעזריטשער
פא־ איצט ביז געװען איז ברענטש אונזער אז צוגעבן, מוזן מיר

עמען אין םיי ארבעט דער אין סױו  אין סיי און מיטגלידער אר״ננ
ען װאם ארבעט. װיכטיקע אנדערע צו באצוג ת? די געװען זיינ בו  םי

 זיי־ ברענטש אונזער פארגרעםערן און ארבעט די אנצופירן אנשטאט
ך פאראײניקן מיט פארנומען געװען גאר מיר נען ט זי טן א מי װ״  צ

ט געװען איז דאם ברענטש. ן ני ״  און ברענטש, פארן זאך געזונטע ק
קונג פונקט דער ײעז איצט׳  ארד- טאג פון ארונטער איז פאראײני
ך באפעסטיקן פונקט דער איז נוננ,  טעגלעכע ,טאג אונזער זעלבםט זי

ט און פראגע.  רעארגאניזירט איז פארװאלטונג גאנצע די װאס דעם מי
ט מיר קענען געװארן  קומט ענדערונג גאנצע א אז צוגעבן, רעכט מי

ען װעלכע חברים, ברענטש. אונזער אין פאר ײנ  איצט ביז געװען ז
ען פאםיװ נ ״  געװעט םאציאליםטישן דעם אין געװארן אריינגעצויגן ז

ט ארבעט די אז צוגעבן, מוזן מיר פירט. ברענטש אונזער װאס  גיי
ט אן װיזן שוין האבן מיר דערפאלו.. מי א ען ב ע אריינצוצי ״  מיט־ נ

ט קורצער א אין האפן מיר און גלידער ״  אונזער פארדאפלען צו צ
אזוי, געװארן אװעקגעשטעלט ארבעט די איז בכלל ברענטש.  יע־ אז '

טגליד דער גן װערט מי צוי ע  װעט דאם ארבעט. געװיםער א אין אר״נג
ן זאלן מיטגלידער אז מאכן, במילא ״ כן פאראינטערעםירט ז אזו ב  צוי

ען די טינג  אר־ װיכטיקע אלע א<ן אנטייל אקטױוערן אן נעמען און מי
ך פאר האבן מיר װאם בעטן טעגלעך. טאג זי

טגליד געלבאנד, חײם .35 בר. מי

א. א. א. ,53 בדענטש
ט צוזאמענגעגאםן זיך האט ארדן ארבעטער אינט. ,53 ברענטש  מי

 פון מיטגלידער פון איצט באשטייט ברענטש דער אז אזוי ,82 ברענטש
 אנגעשטריינג־ און גוטער א ביי קעלמער. און לאזמע טאראװ, מאזיר,

 מעגלעכ־ א און געלעגנהײט א דא זיכער איז ארבעט ארגאניזאציע טער
ען קייט  די פון יעדע ברענטש. אין מיטגלידער פיל אריינצוצי

ך און רינו. ארבעטער פון ברענטש א האט לאנדםמאנשאפטן םאםייע־ אוי

װ״לטער דער פון אויפגאבע די טים.  זיין דאו־ד ןןקזעקוטױו נ״־דער
 אר־ לאנדםל״ט די צו קומען צו אמבעסטן װי פלאן א אויםצוארבעטן

 שטייט װאם עלעמענט, דעם דארט פון ארויםנעמען און גאניזאציעם
 די מאן קענען װאם חברים, פארמאגט 53 ברענטש אונז. צו נעענטער
ט און װערן ארגאניזירט געחעריק װי נאר דארף זי ארבעט,  ארונ־ ני
 דערפאלג בריינגען װעט ארבעט די ביז ארדנונג טאג פון טערגיין

ך האט ברעגטש דער ארבעט. דער צו נעמען זיך דארפן חברים די  זי
ף אפגערופן איצט ביז שן אלע אוי  ארבעטער לינקער דער אין געשײעני

 גע־ האט ברענטש דער װאם שטיצע די פרעםע. איר און באװעגונג
ט פארהעלטניסמעםיק איז ארגאניזאציעם די צו ו.עבן  פון גרוים דער לוי

 גע־ איז ,1931 דעצעמבער, ענדע ביז מאנאטן, 18 די דורך ברענטש.
לי דער געװארן שטיצט ״ ד ט װאירקער״ ״  ״מארגן־פרײ־ דאלאר, 34 מי
 — םטרייק דרעסמאכער דאלאר, 47 — איקאר דאלאר, 348 — הײט״

ר דאלאר, 56 ע  און דאלאר, 42 — 14 שול דאלאר, 51 — סטר״ק מ״נ
ט ארגאניזאציעס פאלגנדע די  צענטער, װאירקערם :םומען קלעגערע מי
רוױנ טרײד נאדל י. ל. יו. ױ. ט. א ב ליי ״ / אן, ׳ טי י נ ו  ברענטש מיטליטול, י

 ״הא־ ד., ל. א. אונױוערזיטעט, ארבעטער אידישער מארש, הונרער ,113
ט מער״, ר״נ אן, םאװעטן פון פ ױן אנטי ױני צונג באװעגונכ, צ  באשי

שע פאר רעליו= געבוירענע, פרעמד פון  אנדערע. און פריזאנערם פוילי
 האט דעם אויםער דאלאר. 630 באטראפן שטיצע די האט צוזאמען

םגענוצט ברענטש דער  גארעליק ה. חברטע װאם געלעגנהייט די אוי
ם און סאװעטן־פארבאנד, באזוכן געפארן איז  באנקעט געזעגענונג ב״

 האט ברענטש דער װאו 14 שול פאר דאלאר 80 פון םומע א געשאפן
שעפטום.

פן ט איז געביט קולטורעלן אוי  אבער געווארן, געטאן גענוג ני
 עם װערן. פארצייכנט דארף געװארן געטאן יא איז װאם ביםל דאם

ען ״נ קע געװארן דורכגעפירט ז ען און לעקציעם אײני ג טונ ײ ל ט א״נ  מי
 דא־ י. בארוכאװיטש, י. קורץ, א. מאזער, ר. גארעלי?, ה. חברים די

ענמאן, י. ראשקין,  טעמעפ די םטרוגאטש. און ליפשיץ קונדא, ב. אייז
ען ײנ  װעגן םאװעטן־פארבאנד, יאר 14 װעגן װי פארשידענע, געװען ז

שן די װעגן פלאן, יאר 5  פלענומס די װעגן פאלעםטינע, איז געשייעני
ק אנדערע. און שולן און ארדן פון פן געװארן געטאן איז װייני  אוי

ט פון געביט ט מיטגלידער. צופיל שטרייכן לאזן ני דיג ני קנ ף קו  אוי
 צװעק. דעם פאר פאנד ארבעמלאזן אן האט ברענטש דער װאם דעם

ד ק אוי י נ ״ פן געװארן געטאן איז גארנישט כמעט אדער װ  געביט אוי
ען פון צי  ברענטש. אין מיטגלידער פון פרויען חברטעם, די אר״נ

װ״ בלויז צטיקן ביים װעלן ברענטש פון חברים די געהערן. צ  אי
ע די אויםבעםערן עקזעקוטױו און באאמטע פון באשטאנד ק  פע־ א״ני

ן זאל ברענטש דער אז זען, און לערן ײן דארף ער װאם דאים זיי  — ז
ארדן. פון גרעסטע די פון א״גער

ברענטש. פון םעק. געװעזענער שטײנבערג, םאל.

א. א. א. ביטש, ברײטאן ו 39 בדענטש
רן פון קרעדיט גאנצן דעם  דער קומט ברענטש אונזער ארגאניזי

 ארגאניזירט צוערשט האבן מיר שול. ברייטאנער דער פון פארװאלטונג
 זיי־ יאר טן1 פון פײערונג דער צו און מיטגלידער 20 פון ברענטש א

ט געקומען מיר נען  גע־ װאלטן מיר .65 פון מיטגלידערשאפט א מי
ט װען מיטגלידער, מער ארייננעמען קענט  װאם צייט, שלעבטע די ני

ט קענען חברים ארבעטלאזע די  אפיילו און בילם זייערע באצאלן ני
 נאך יאר גאנצן דעם ברענטש אךנזער האט דעו־פאר איינטריט־געלט. די

טגליד אײן קיין ט מי ט האט ער װאם דעם צוליב געשטראכן ני  גע־ ני
ן צאלן קענט ״ רן פרובירט ברענטש אונזער ביל. ז פי  אן איינצו

ט בילם זייערע קע;ען װאם מיטגלידער, ד< פאר פאגד ארבעטלאזן  ני
פט די װייל שװער, זייער אן קומט עם אבער באצאלן, קונ  פרא־ איז א״ג

ט קענען װאם חברים, צאל די װי קלענער פארציאנעל  זייערע צאלן ני
ט או;ז האלט דאס אבער בילם.  פראפא- ברייטע א אנפירן פון אפ ני
 מיטגלידערשאפט אונזער פאר און ארדן ארבעטער אונזער פאר גאנדע

 טע־ קולטור לעבעדיקע א אן איצט פירט ברענטש אונזער קאמפאניע.
קײט ט טי ״ דיםקוםיעם און לענןציעם מי טינג. יעדן ב  דאנק א און מי

״ א אריינגעקומען איז דעם  אונזערע ברענטש. אונזער אין לעבן נ
ען טינג קט ברענט־ש אונזער באזוכט. גוט זײער װערן מי ך באט״לי  זי

 ברענטש אוגזער באװעגונג״ ארבעטער דער פון קאמפאגיעם אלע אין
ך שול. קיגדער ארבעטער בר״טאנער דער איבער שעפטום נעמט  אוי

טגליד א ברענטש אונזער איז  איקאר דעם העלפט און אי־אר אין מי
ן אין ארבעט. װיכטיקער זיי

.139 ברענטש ריעז, יוםן►
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קלװולאנד א., א. א. 148 ברענטש אלגין
ט״ די ,־ואס באנקעט דעט ביי  קאמיטע קאנפערענץ ״מארגן־פרייהיי

שע די אוגז האט נאװעמבער טן29 דעם אראנזשירט ר,אט  בױרא אידי
 די שאפן פאר פאן רויטע א מתנה א געגעבן דיסטריקט אונזער פון

טונג, אונזער פאר געלט סומע גרעםטע ך פילן מיר און ציי  זייער זי
ט רערהויבן ג אונזער פאר ארבעט די דעם. מי נ טו ״ ך פאנגט צ  ערשט זי

ע שאפן פאר קאמיטע א דערװיילט האבן מיר אן.  פאר אבאנעגטן ניי
״מארגן־פרייהיים״ רער

ע פאר קאמפאניע טעטי,קע א אנגעפאגכען מיר האבן אויך  מיט־ ניי
ך איז שול איין גלידער.  מערן קיגדער די און אײנגעארדנט שוין אוי

ט לעצטע די טאג. צו טאג פון זיך ען צ״ ײנ  פאר־ זייער געװען מיר ז
ט נומען ע די מי  הונ־ דער װי באװעגונג אונזער פון ארבעטן אלגעמ״נ

 פאר װאל־קאמפאניע די איצט קאנפערענצן. די. על. אי. די מארש, גער
 קאנ־ אונזער אז געהאלפן, פיל האבן _מיר שטאט. אונזער פון מעיאר
ן זאל דידאט פן זיי ך און באלאט, אוי  דער פאר באזאר דעם אין אוי

פאו־טיי.
סעקרעטאר. םילװערםאן, ה.

א. א. א. 194 בדענטש
 שבת, ױםטאן אין אנגעקומען איז בעדאבט מא־ס הפר

ג םפעציעלער א — בייטאג נ טי  ארבעטער אינט. 194 ברעגטש פונם מי
 סאװעטן־ אין פלאן יאר פינף ״דער לעקציע: א אװנט, אין און ארדן׳

ן און פארבאנד ת זיי  איז זאל דער ארבעטער״. אמעריקאנער די צו שייכו
 געהאלטן בעדאכט ח׳ האט שע־ האלב א און צוױי איבערפילט. געװען

םגענוצט איז לעקציע די געשפאנט. מאסע די  די פאר געװארן אוי
ך האט בעדאנט חבר ארדן. אונזער פון אינטערעסן  אפך״ע־ געגוי זי

ף שטעדט  נאך פריער, און ארדן פונם צילן און פרינציפן די אוי
 א אונזערע האט געװארן, פארגעשטעלט איז בעדאכט חבר א״דער

 װעלכע ענגליש, אין צירקולארן זאל אין פאנאנדערגעטיילט קאטיטע
ט די דערקדערט האבן קיי בטי  אין ארבעטער. די פאר ארדן פונם װי

ף ארט געװארן איבערגעלאזן איז צירקולארן די לן אוי פי סצו  אוי
 אונז האט דאם באשעפטיקונג. און עלםער אדרעם, נאמען, דעם

 זײנןןן וועלכע ארבעטער, צאל א מיט קאנטאקט א איינשטעלן געהאלפן
. פאראינטערעסירצ. געװארן
א לעקציע בעדאבט׳ם חבר פון רעזולטאטן די פון ט נ ן גי אי ע ש די  אי

אר־ אמעריקאנער דער אז ערשטגס, :לערנען עפעם מען ־ען שטאט
ך פאראינטערעסירט טיף איז אמעריקאנער, ״אממער״ דער בעטער,  זי

אונגען די ^כיט בא־ענען צו פטו  םאװעטן־ אין צוקונפט־פלענער און אוי
ט אים בא איז ״באלשעװיזם״ לאנד.  שרעקנס־װארט; קײן מער ני

 צעשטערט. און ראבירט װאם מאנםטער מיסטעריעזער א עפעס מער ניט
ט פן׳ ער װיל ה״ג  ראטן־פארבאנד אין ארבעטער די אזוי ײי װי

ט זיך טפראװען  פראבלעמען זייערע צי און פראבלעמען, זייערע מי
ען ״נ  די יאום צװײטנס׳ דא. האבן מיר װעלבע די, אויר- ענלעך ז

ף באװעגונג ך מיר מוזן פראגרעםירן, זאל פראװינץ דער אוי  זי
 פונם אויפמערקזאמק״ט די ציען ײיל איך ז.,='למ 'ד נ!יט כאהעפטן

ענגליש־רעדנ־ אפט אונז שיקט :ארדן פון קולטור־דעפארטמענט
 מאיא־ גרויסע גאר די דערפאלג. ־אבז מיר װעלן לעקטארן, דיקע

ר בא ריטעט  -1 ניט־אידן פון באשטאנען איז לעקציע בעדאבט׳ם ח:
אטעריקאנעריגעפוירענע. מערםטע, די

 געפינען צו שװעריקייטן געהאט האבן טיר אז באמערקן, צו בדאי
 װיל מען אונז, באיקאטירט מען — איינפאך גאנץ זאל. פאםענדן א

ט ערגעץ אין אונז ט לעצטער דער ביז האבן. ני נו ען מי ר זיינ  מי
ט  האבן מיר װערן, אפגעהאלטן װעט לע־ציע די אז זיבער, געװען :י

װייז דעם צוליב ײל ך ט ן נאםיצן אריינגעבן פון אפגעהאלטן זי  די אי
ען. ךזיגע טונג  אייג:־ די אויפצורײצן געהאט מורא האבן מיר צ״

אן היגע (די זאל פונם טימער ל צענטראלע), ױני  אנדערן קייז ײיי
ט איז דינגען. צו מעגלעך געװען ני

ט : דערפאלג פונם ביישפיל קורצער א מיר האבן געלט אײנטרי
 פון םענט. פינף בלויז ארבעטלאזע, ;סענט צװאנציק באשטימט

ען ארבעטלאזע צװאנציק ביז פופצן נ ״  אינ־ געװארן אריינגעלאזן ז
ט ־אבן זיי װייל פריי, גאנצן  איז דאך םענט. פינה די געהאט ני
ער ו.עבליבן אוגז  מאל קיין נאך האט דאם .$13 — פארדינםט ר״נ
ד פלעגן מיר פאםירט, ניט לעקציע. א צו דערל״גן תמי

םעק. רעק. אסלאם, דזש. מ.

ארדן אונזער פון פדאבלעמען
ט פון (שלום ״ )2 ז

ך ערשטן),דארפן צום גאר אפשר װערן שטעלט סן, מיטגלידער די אוי  װי
ר איז עם אז ע ״ ך באציען צו חוב ז ט זי  א פון םטודעגטן װי בלויז ני

ך ערשט שפעטער און לעקציעם, הערן קומען װעלכע שול,  באנוצן זי
ט ײ, מי  םײ און פארשלאגן, זייערע םיי אריינבר״נג-ען דארפן נאר ז

ע פאדערונגען זייערע ג נו  עס ברענטש. פון ארבעט קולטורעלער דער י
ן איז  דער פון כאראקטער דעם װעגן געװארן גערעדט מאל פיל שוי

 מיר אז פארשטײט, אונז פון יעדערער כמעט אוז ארבעט, קולטורעלער
ט מיינען ען מיר נאר קולטור, אבסטראיױײ קיין ני נ ״  לעבעדיקע די מ

 אונזער אין געטאן װערט װעלבע ארבעט, קולטורעלע טעגלעבע טאג
פן סיי לעבן, ארבעטער  פראטערנאלן און עקאנאמישן פאליטי״טן, אוי

 װיי־ אדער מער ארבעטער באװאוםטזיניקער יעדער קאן דא און געביט.
ק איז ספעצייעל און בייטראגן. גיקער  מיטגלידער די אז װיכטי

ט אמאל זייגען װעלכע ״ זאל פראגן געײיםע אין קלאר גענוג ני  ז
רן צו כדי פארברײנגען, דאם אליזי ט און אויפקלערן, און אנ  ארומ־ ני

ך טראגן ט זי ײן חושד שטענדיק און פארבאהאלטן זיי מי  װיל מע אז ז
״ באעולהן. ז

ארדן, דעם בנוגע ארגאניזאציעם אנדערע די אנבאלאנגט װאם
ך דארף אונג א יװערן געשאפן אוי ט אז באצי  מיר װערן בלויז ני

 א דאם איז ערשטנם נאר נעמען, אונז בא זאל מען אז אויםגענוצט,
ל ט װעלכע ארבעט, אונזער פון ט״  בארעכטיקונג, עקזיסטענץ אן אוגז גי
 פרא־ אונזער באפרידיקן אין נאר פליכטן, נאנקומען אין בלויז ניט

םן, לעטארישן  די װעלכן פאר און שטרעבן, אלע מיר װעלכן צו געװי
ט צוזאמען ארגאניזאציעם אלע ם, קעמפן. אונז מי װ״טנ  מיר דארפן צ

ך ען צו זוכן אוי ט ארדן אונזער בוי  ארגאני־ די פון הילן= דער מי
ארדן. ארנזער ו־י.ע,לאריזירן און מיטכלידער, װערבירן זאציעס,

ך װעלן מיר װען בלויז  װעט ארדן, אונזער צו באציען אזוי זי
 דעם פאר ארבעט טאן װעלן מיר אז דערצו, קומען במילא שוין
ן װעט דאם און גופא. ארדן ט געװינם, א זיי  ארדן, דעם פאר נאר ני
באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאגערער גאנצער דער פאר נאר

פא פילא. חשענאיפםקי, א

 אח־ץ ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון קורפן די
אוניװערזיטעטן ארבעטער אידישע די אין

ע צו קורםן םעריע א געבן צו א. א. א. דעם פון געדאנק דער  זיינ
 גוטע ברײנגען זיכער װעט ער . פרוכטבארער א איז מיטגלידער
שט האבן ברענטשעם די אין מיר אמת, ארדן. דעם פאר רעזולטאטן  ני

טונג די אפגעשאצט ריכטיק  געשיבטע די םפעציעל קורםן, די פון באדיי
 אונז האט לעקציע צװײטע די שוין אבער פארלאמענטאריזם, פון

װיזן שט אז בא  פון ענדע באם װיסן מיר װעלן בלויז ני
 נאר פארזאמלונג, ארבעטער אן פירן צו אזוי װי קורם דעם
םן אונזער בארײפערן װעלן מיר  דורבגעפירט װערן מיר בבלל. װי

 װערן און געדאגק מארקםיסטישן דעם פון געשיכטע דער דורך
ט באקאגט  מען לערע. מארקסיםטישער דער פון פרינציפן גרונט די מי

םן דעם בארײכערט מען אז פילט, םן דעם קען מען און װי  װי
ן געגעבן מיר האט געלעגנהײט די אט שעפער. די אין צעטראגן ״  מ

 נאד זאך, קיין ארדן• ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער — ארדן
שע ך קען אוממעגלעכק״טן פיזי ט מי  די אט פון צוריקהאלטן ני

ט איז זעלבע דאם אז פיל איך לעקציעם.  אין חברים מערםטע די מי
 ״פוגק״ נומער יאנואר איז לייענענדיק יעצט, שוין קלאסצימער. דעם
ם און לענין װעגן קאנםפעקט דעם  פאר־ בעםער פיל איך האב לעניניז

 אזוי קורם, דעם גענומען האב איך איידער װי ארטיקל דאם שטאנען
 א. א. א. דורך,דעם קריג איך װאם לערנען דאם אן שוין װענד איך אז
ען באם און לייענען בא ק בבלל. ד״נ

60 בר. זאלצמאן, ם.

 דער — פײאניר״ ״נױ נומער מאי רעם פארשפרײט

 אמעריקע איז זשודנאל קינרער פראלעטארישער אײנציקער

ק־נדער ארבעטער די צװישן —
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 געװע־ א פון פארבאנד, סאװעטן פון בױװ א
מיטגליד ארד־ן זענעם

!מרמר חבר טייערער
״ פעקלעך עטלעכע דערוזאלטן האב איך ט׳ן היי פריי  מיינעם דורך ״

טגליד טעטיקער א דירעקטאר, א שװאגער א  א. א. א. פון מי
״ די בלעטערנדיק טן ײהיי  אינטערנאציאנאלער אונזער װי איך זע ״פר

ט פאראוים גייט ארדן ארבעטער  קרי־ ביטערן אזא אין טריט. גרויםע מי
 דערשיינונג דערפרייענדילןע א עם איז אמעריקע אין פאר קומט װאה זיס
ײטן, דעם איינעם יאגן ברענטשעם די װי  א װאם דערגרייכן צו כדי צװ

 דע־ א שיקן צו כבוד דעם האבן צו אום מיטגלידער, צאל גרעםערע
ערונג, מאי ערשטער דער צו לעגאט םאװעטן־פארבאנד. אין פ״

ך פרייט מיר  מער אלץ אז געל״עגט האב איך װאם זייער אוי
ך רייםן רינג״ ״ארבעטער פון ברענטשעם  אין אריין טרעטן און אפ זי

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן
ך פרײט מיר  פארגרעםערן שולן קינדער אונזערע װי זען צו אוי

 די פון קינדער די ארויסרײסן מער װאם זיך. פארשטארקערן און
 אינטערנא־ פון חברים אלע גרים איך תורות. תלמוד פארשימלטע

 זאלצמאן, שייפער, נ. חברים די באזונדער ארדן, ארבעטער ציאנאלן
(בירא־בידזשאן). 37 בר. צו גרום א וױינער. װ.

מאםקזוע. פון גרום א געבן שוין אײך איך װעל װעג איין פאר
פט די ט פול איז פארבאנד סאװעטן פון שטאט הוי  מען און לעבן מי

עט עט מען םאבװיי, א בוייעט מען םטרויעט. מען און בוי  דעם בוי
פן םאװעטן פון פאלאץ  גרעסטע די געשטאנען איז עם װאו פלאץ אוי

קע א איז עם בריםטאם״. ״כראם צערקװע,  פון ארבעט. שטיקל ריזי
ם קיין מן קיין דערוױיל איז קריזי  זעלבםט־ קיין און נישטא... םי

ט הונגער צוליב מארדז אג״ ער ב  װעלן שוין װאלטן מיר נישט... ק״נ
ען עם װער זען און מאי ערשטן דעם דערלעבן  פון דעלעגאטן די זיינ

ברענטשעס. די
טגליד אלענבערג, פ. .37 בר. פון מי

רעזאלוציעם מיטגעפיל
םן דעם באדויערט א. א. א. 32 בר.  אונזער פון פארלוסט גרוי

טגלידערין טעטיקער ם דריקט און נעכאװיץ, חברטע — מי  אוי
 בע־ א פאר קאמף אין זון. און נעכאװיץ חבר צו מיטגעפיל

״ זאלן װעלט גערעכטער און םערער  דער געפינען. טרײםט א ז
 נעכאװיץ חברטע פון נאמען דעם פאראייביקן צו באשליםט ברענטש

ט ע פרויען א גרינדן מי ף ל  נעכאװיץ חברטע פון נאמען דעם אוי
פילאדעלפיע. נארט אין

קאטיטע. רעזאלוציע די

ט דעם נאך טרויער טיפן אוים דריקט א. א. א. 53 בר.  פון טוי
 קינדער די און פאטער דער אז האפן, מיר פרוי. האראװיץ׳עם חבר

 קאמח דעם אנפירן װעלן זיי װאם דעם מיט טר״םט געפינען■א װעלן
װעלט. בעםערער א פאר

א א. א. 53 בר. דירעקטאר, קולטור
אײזענמאן. ש.

 דריקן א״ א. א. 124 בר. רוטענבערג פון מיטגלידער די מיר,
 ריידער און פאראבםקי חברים די צו מיטגעפיל טיפםטן אונזער אוים

פן פאטערם. זייערע פון פארלוסט אוי
 פאר־ דורך פארגעסנהייט און טרײםט געפינען חברים די זאלן
װיטעט דאפלטער  אלגע־ דער פאר ארגאניזאציעם אונזערע אין אקטי

זאך. ארבעטער מײנער
D. ,קלױולאנד. םעק״ באםין

םן א ד חברים אונזערע געליטן האבן פארלוםט גרוי מונ ג  געלער זי
ן און ״ ט דעם מיט פרוי, ז ג זײער פון טוי לארײן. טעכטערל ױג

ט  העלפן אין נאר טרײםט, אײער זוכן איר זאלט טרערן אין ני
חברים. טייערע קאמף, גערעבטן אונזער

129׳ בר. סע־ן״ ראטבלאם, א

ם דריקן ,135 ברענטש פון מיטגלידער די מיר  בא־ טיפן אוי
ערן פן פינקלשטיין י. חבר צו דוי ז פון פארלוסט אוי  זאל פאטער. זיי

 װאו באוועגונג, רעװאלוציאנערער דער אין טרײסט א געפינען ער
מיטגליד. טעטיקער א איז ער

135 בר. בריסהער פאר
קאמיטע. עקז. די

 א. א. א. באם שול פארקװײ איםטערן דער פון פארװאלטונג די
ם דריקט  פייגענבלאט חברטע און חבר מיט מיטגעפיל טיפסטן דעם אוי

ף ט ברודער. און שװאגער זייער פון פארלוםט דעם אוי  און מו
קע זײער פארזעצן אין געפינען זיי װעלן טרייסט  ארבעט װיכטי

קלאםנקאמף. פאר׳ן
פארװאלטונג. די

 פון גראדואיר־קאנצערט יערלעכער דער
שולן אונזעדע

ק אפריל, טן24 דעם טי ק, זונ טי מי אנ  119 האל, װעבםטער אין נ
ן קאנצערט גראדואיר יערלעכער דער פאר קומט גאם, טע11 איםט  פו

ך שולן, אונזערע  באט מיטלשול דער פון סטודענטז צאל א פון אוי
ען שולן קינדער די ארדן. ארבעטער אינטערנאציאגאלן  אינםטי־ זיינ

ע חשובע א איז מיטלשול די ארדן. אונזער פון טוציעס צי טו םטי  אינ
משפחה. ארבעטער רעװאלצויאנערער דער פון

״ מיר לערנען געגנשטאנדן די דורך  אין קעמפן צו אזוי װי ז
 דער איז דעריבער ארבעטער׳ קלאםנבאװאוםטזיניקע די פון רײען די

קן יעדן פון חוב םטזיני ך ארבעטער רעװאלוציאנערן און באװאו  זי
ט פרײען ט דערגרײבונגען, אוגזערע מי  דערציאונגם־איג־ אונזערע מי

 די ױם־טוב. גראדואיר אונזער צו קומען חבר יעדער זאל םטיטוציעס.
ן רייך ;אגץ און אינהאלט רעװאלוציאנערן א פון איז פראגראם  אי

ך און דראמאטיק טענץ, געזאנד., פון נומערן לעבעדיקע ען אוי נ י או װ ״  ב
לן פון צערעמאניע די םטיי  גראדואירנדע די צו דיפלאמעם אוי

סטודענטן.

דרוק־ארבעטער״ ״דער דערשינען שוין
קאמיטעט. דרוקער איקאר פון ארויםגעגעבן

 זשורנאל. ׳פייךארויםגענעבענער און ואינטערעםאנטער אן
 בודיש׳ מ. י• ימעדעם, גינא פון לידער און ארטיקלען אנטהאלט

אפטײלונג. ענגלי׳טע אנדערע. און פאמעראנץ י. קורץ, א.
זשור־ דעם פון קאפיע א קריגן קאן דרוק־ארבעטער יעדער

י. נ. בראדװײ, 799 אפים, איקאר צום װענדנדיק זיך פרײ, נאל

ג נ ו ר ע י י פ
ארדן ארנעטער אינטערנ. יאר 2

 אפריל טן16 דעם אװנט. שבת
קאלאםעאום בדאנקם אין

ראוד פארמט װעםט און גאם טע177

אײן: שליסט פראגראם
אנג פרײהײט שײפער י. דיריגענט פאראײן, געז

 פאר; געשריבן םפעציעל פאנטאמיטע אין ף ע ט ר א
שנײדער. בענא פון רעזשי דער אונטער ארדן,

<■

 פון אנגעפירט טענץ׳ אין ארדן בײם שולן פון קינדער
שולן. די בא לערער טענץ

 מעכטיקן א אין ארדץ פון ױבילײ דעם פארװאנרצט
 אויף מלחמה אימפעריאליםטישער דער געגן פראטעםט

פארבאנד. םאװעטן דעם
םענט 35 אײנטריט

 קאמיטעט שטאט אויפזיכט
ארדן ארב• אינט.


