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לעבן אידישן אין ארדן דער

:רעלעגאטן חברים טײערע

 פארזאמלט ארדן ארבעטער אעטערגאציאנאאן פונעם םעקציע אידישע די
 מאמענטן װיכטיקםטע די פון אײנעם אין צוזאמעגפאר פערטן איר צו זיך
 זיך טראגט געוױטער שרעקלעכער בייזער, א װי געשיכטע. דער אין

 מיליאנען זיך נאך איבער ^אזט און װעלט דער איבער פאשייזם דער
 פארניכטן צו דראעט װאם מ^חמה, גרויםער נ״ער א ערב שטײען מיר קרבנות.

 צײט, א ערב שטײען מיר צוזאמענשטוים. בלוטיקן דעם אין װעאט גאנצע די
 קומענ־ פאר מענטשהייט דער פון געשיכטע די אנטשיידן דארפן װעט װעלכע

 ילײגט צייט רי װאם פאראנטװארטלעכקייט, די און פליכטן די דורות. דיקע
ריזיק־גרױסע. דעריבער זיינען ארויף, אונדז אף

װעלט דער איבער מאסן אידישע די פון לאגע די .1

 דער אוי אפשטעצן גיט אבער זיך מיר װי^ן באריכט אונדזער אין
 זיין איז בעדאכט חבר נעטאן שויז האט ראם לאגע. פאליטישער א^געמיינער

 זיך װיאז מיר עקזעקוטיװע. נאציאנאילער איצגעמײנער דער פאר באריכט
 פאר־ די איז מאםן אידישע די פון ילאגע דער אה אפשטע^ן אױםשליםצעך

 מג־ רעאקציע װאקיםנדיקער דער מיט איז װעלכע צאגע, א ילענדער. שײדענע
 פון שװערר בלוטיקער דער פון שארפן ביידע פארערגערט. שטארק װארן

 פון פאשיזם, דער זײט אײן פון — פאלק־טאםן אונדזערע דראען מיט^אלטער
 א אנטיםעמיטייזם. חיהשער װאקםנדיקער אים מיט דער — צװייטער דער

 הײנט מאםן אידישע די פון לעבן דאם פאר זיך מיט שטעילט בי^ד דראענדיק
טאג. צו

דײטשלאנד

 די אופן ברוטאלםטן אפן פארפאילגט היטצער אז יאר, 5 איבער שוין
 אידישע די אױםצוראטן פואשטענדיס איז צייצ זײן דײטשלאנד. פון אידן

 היטצער איידער פארמאנט האט דייטשלאנד װאם אידן, 600,000 די פון מאםן.
 און העלפט, א ארום געב^יבז איצט זייכען מאכט, דער צו געקומען איז

 פארמאגן דײטשלאנד װעט ארום יאר 5 אין אז דערצײלן, דארטן פון באריכטן
זקנים. אידן בנאויז
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באליידיקועען. נידעריקםטע די אוים שטייען דײטשלאגד אין אידן די
 לערן־ביכער, דייטשע איצטיקע די םון אײנעם אן» טאן צו קוק א גענוג איז עם

 אין מאםן אידישע די פון אײדן ג״םטיקע שרעקלעכע די באגרייפן צו כדי
 אוים־ טאג־טעגלעך דארפן זײ װאם פארםאלגועען גרויזאמע די דייטשלאנד,

 די פון געגעבן דארט װערן עם בילדער העסלעכע מין א פאר װאם שטיין.
 שוידער־ א פאר װאם און אויםטייטשונגען נירערטרעכטיקע א פאר װאם אידן,
!פאלק אידישן אפן געמאכט װערן דארט בילבולים לעכע

 קעגן פאדברעכנם מערדערישע זיינע מיט ניט זיך באנוגנט נאציזם דער
 אויםגאבע אן פאר געשטעלט זיך האט ער אליין. דײטשלאנד אין אידן די
 היטלער לעגדער. אלע אין איגטערנאציאגאל אנטיסעמיטישן אן ארגאניזיח צו

 אין פראפאגאנדע גיפטיקע זײן ארײנצוברענגעז דאלאר מיליאנען אוים גיט
 פראב- שװערע די לײזן קענענדיק ניט װעלט. דער אין לאנד אײנציקן יעדן

 צו עסן גענוג נעבן זײ קענענדיק ניט דייט׳עלאנד, איז מאםן די םון לעמען
 נידע־ און נידעריקער לעבנם־םטאנדארד יזייער ארונטערדריקנדיק זאט, דער

 געפילן, פאטריאטיש־שאװיניסטישע די אויפצורײצן היטלער זוכט ריקער,
 װעלט־מלחמה, שוידערלעכער גייער א צו דײטשלאנד אין מאםז די גרייטנדיק

 איגםטינקטן נידעריקסטע די אויפצורײצן ער זוכט דערמיט גלײכצייטיק און
 תורה, אנטיםעמיטישע אלטע די נוצנדיק אידן, די קעגן מאםן דייטשע די פון
אידן. די שולדיק זײנען מאםן די פון ליידן אלע אין און צרות אלע אין אז

עםטרײך

 עםטרייך אײעעשלונגעז היאט היטלער זינט װאכן געציילטע בלויז איז עם
 די טױזנטער. די אין שוין דערגרײכן מאםן אידישע די םון קרבנות די און

 הונדערטער װעגן רערציילט עםטרייך פון טאג יעדן אן קומט װאם גייעם
 מערדער״ען. קאלבלוטיקע באגאעען װערן מאל.מער צען נאך ״זעלבסטמארדן״.

 דעם םון טירן די אפ קלאפן אידן טויזנטער הינט. פאשיםטישע די פוז
 ארויםצורײםן זיך זוכנדיק קאנםולאטן, אנדערע און אמעריקאגעם פױלישן,

 ט״ל זײ צװישן—געלערנטע אידישע צענדליקער גיהנום. שרעקלעכן דעם פון
 געװארן. דערמארדעט אדער ארעםטירט זיינען — װעלט־געלערנטע פירנדיקע

 חורבן ברוטאלער מארד, גייסטיקער און פיזישער דערנידעריקונג, אויסראטונג,
 מערדערלעכן אונטערן מאםן אידישע די פון גורל דער איז דאם אט —

היטלער־קנאפל.
רומעניע

 רי פאר אויך אידן רוםענישע די םון לאנע די נעװען איז שװער
 ביטערעו־ און שװערער נאך אבער חדשים. עטלעכע לעצטע די אין געשעענישן

 די װי נאכדעם אפילו שוין איצט, רומעניע אין אידן פון.די לעבן דאם איז
 איבערגענומען אידן די בנוגע האט װעלכע גאגא־רעגירונג, טרויעריק־בארימטע

 ריקטאטור, קעניגלעכע די געפאלן. איז היטלער־פראגראם, אנטיםעמיטישע די
ארונטער־ איז גאגא־רעגירונג די װי דעם נאן־ געװארן אײנגעפירט איז װאם
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 אזא צו װיי אידן. די פאר פרײד פון מאמענט א געװען איז געװארן, געזעצט
 גאגא־רעגירוע דער בא װאם דעם, אין אםשר ליגט אונטערשײד דער !פרייד

 דער בא און דירעסט און עםנטלעך געװען איד־ז די פון אויםראטונג די איז
 אזוי ניט און באהאלטעגע מער א אויםראטונג די איז רעגירונג איצטיקער

 פוז לאגע די געביטן װיגציק זייער זיך האט װעזנטלעך אבער ברוטאל. אפן
אידן. די

פוילן

 באזוכן צו אױסגעקומען אונדז איז צוריק חדשים 6 מיט אינגאנצן ערשט
 קענען מיר און בריםק. און װילנע װארשע, :©וייצן פון צענטערן אײניקע

 אונדז אן? האט עם װאם איינדרוק, שרעקלעכז דעם פון באפרײען ניט נאך זיך
 הונגער, ©ויצן. אין מאםן אידישע די פון לעבן טרויעריקע דאם געמאכט
 האבן מיר װאם שטעט, אלע אין קװארטאלן אידישע די אן פילן נויט דחקות,

 קלעגלעכע זייער אפ םיםטעמאטיש מען נעמט דור עלטערן דעם בא באזוכט.
 קיין כמעט וזאט דור אינגערער דער איצט. ביז געהאט האבן זיי װאם חױגה,

 פארמאגן, אידן פוילישע די װאס אינםטיטוציע שענםטע די ניט. אויםזיכטן
 מאכט. דער פון אומנעבראכט איינציקװײז װערן קינדעו״שולן, װעלטלעכע די

 לעבט זײ םון טײל גרויםער א און ,80 בלויז געבליבז זיינען שולן 140 פון
 דער צומאכן. זיי מען װעט היינט־מאתז אז מורא, שטענדיקער דער אונטער

 װאוינען װאם אידן מיליאן דרײ די אז פוילן, אין געשרײ אנטיםעמיטישער
 לאגע שלעכטער דער פון םיבה די זײנען זיי אז און איבעריקע זיעען דארט

 עקא־ שװערער דער פאר אויםרײד דעמאגאכישער א בלויז איז לאנד, אין
 פאשיםטן פוילישע די נוצן דאם בבלל. מאסן פוילישע די פון לאגע נאמישער

 דעם אין שולדיק ■זיינעז אידן די אז ״טעאריע״, אנטיםעמיטישע בארימטע די
 Di-m דעם, אין שולדיק זײנען איו־ז די ניט, ערד קײן האבן פויערים די װאם

 לעבז דאם גרינג ניט איז עם פױלן. אין דחקות און ארעמסײט הערשט עם
 יצעבז דאם איז ערגער גאך און שװערער נאך אבער פוילן. אין מאםן די פון
 די גאםן, די אין אידן אף אנפאלן טאג־טעגלעכע די מאםן. אידישע די פון

 דאם געגנטן, אידישע די אויסער באנאכט אזייגער 9 נאך ארויםצוגיין םורא
 טײאװײזע די קולטור־אינםטיטוציעם, אנדערע אוז שולן ביבליאטעקן, צומאכן

 צו אלץ דאם גיט־צו מען װען — געטא־בענק בארימטע די פון דורכפירוע
 בילד דאם איז פוילן, אין אידן די פון לאגע עסאנאמישער שרעקלעכער דער

םארםילט.
 אין מאםז אידישע די אבער פירן לאגע שװערער זײער או» קוקנדיק גיט

 קוילטור־אינםטיטוציעם. זייערע איינצוהאצטן קאמף עקשגותדיקן אן פויאן
 געפרייט אונדז היאבז געזען, דארטן האבן מיר װאם <לאגע, שװערער דער נאך

 טײל גרויסן א פון געהערט האבן טיר װאם װערטער, דערמוטיקנדיקע די
 ■זיינען דאם ארבעטער־באװעגונג. דער אין פירער און קולטור־טוער אירישע

 װערטער, האפענונגפולע נאר פארצװייפלוע, פון װערטער קײן געװען ניט
אידישע די פארטײדיקן צו קאמף צום גרייטק״ט די אויםגעדריקט האבן װאם
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 בויאונג־פראצעם דעם פארצוזעצן פארלאנג דעם לעבן, אידישע דאם קולטור,
 שטייט קאמר דעם פון פאדערגרונט אין לעבן. אידי׳טן אינעם געביטן אלע אף

 ארבעטער, פוילישן מיטן םארבונדן און פאראײניקט ארבעטער. אידישער דער
 נאר היינט, זײן פארטײדיקן צו נאר ניט ער זוכט מאםן, פױלישע די מיט

מארגן. פרייען א זיך םאר בויען צו און אויסצוהעמפן אויך
 לענדער האלב־םאשיםטישע ריי גאנצער א אין אידן די פון לאגע די

 דאם רומעניע. איז און פוילן אין אידן די פון לאגע די װי בעםער ניט איז
 אויך װערן אנגעװענרט קען רומעניע און פויילן װענן געזאגט האבן מיר װאם

ליטע. און לאטוױע אף

פאלעםטינע

 עקאנאמישע זײער איז װאם פאלעםטינע? אין אידן די זיך לעבט װי
 ? פאליטי? צױניםטישער דער פון רעזולטאטן די ז״נען װאם ? לאגע

 איז דאס טרויעריקע, א איז פאלעםטינע אין אידן די פון לאגע די אז
 אויםצוג אן איבערגעבן דא אבער װילן מיר באקאנט. לאנג אלעמען אונדז

 געשריבן איז ארטיקל דער .1938 אפריל, טן1 פון ״טאג אין ארטיקל אן פון
 ב. פועלי־צױניםט, א צױניזם, פון פריינט איבערגעגעבענעם הײםן א פון

: פאלעםטינע אין זיך געפינט װעלכער אםטראװםקי,

? ישראל ארץ אין איצט זיך לעבט ״װי
קריזים. ״שלעכט,

 קאפיטאליםטישע אזוי־צױזאגז די באזונדערם אימיגראציע, ״די
 לעצטע די פאר פליםן אײן אין געהאלטן האט װאם אימיגראציע,

 די פאר איז װאם אימיגראציע, אט־די ,1936 אפריל, ביז יאר, עטלעכע
 צוליב איז שעפעריש, און רירעװדיק אזוי געװען יארן עטלעכע לעצטע

 אפנעשטעלט טייל, גרעםטן איר אין לאגע, פאליטישער אומזיכערער דער
געװארן.

טוריםטן, קיין םיבות, זעלביקע די צוליב גיט, אוין־ קומעז ״עם
 אינ־ די םריער, װי אימפעט זעלביקן מיטן געבויט ניט װערן הייזער

פאר־ צו װאו ניט האט דארוי דאם פאראליזירט, װי כמעט איז דוםטריע
פראדוקטן. די פון צואװאוקם דעם קויפן

ארבעט־פלעצער, שטענדיקע זײערע האבן װאם יעניקע, די ״אויםער
 אין םײ אומעטום, פארטיילט ארבעט םעזאנע און צוגעקומענע די װערט
 דעריבער איז עם ארבעטלאזע. אלע צװישן שטאט, אין םיי און דארוי

ארבעט־ אינגאנצז ז״ן זאל איז עם װער אז מענלעך, ניט ישראל ארץ איז
 אדער 2 ארבעט מען אז אוים, קומט פארטײלוננ דער נאך אבער לאז.

 םומע די קוים גר״כן פארדינסטן װעכנטלעכע די און װאך א טעג 3
 אויב קלייד, א און שוך א דירה־נעלט, דערםון — בערך דאלאר 3 פון
קינד. פארן לפחות איז זיך, פאר ניט

מען עםט ;בצמצום ברויט עםט מען אדער ניט, מען ״דערעסט
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 דערצו נאך־ קען מען װען זעאטן און לשבת, משבת פלייש שטיקל א
קינד. פארן אײ אן און מילך גלאז א פאר אפשפארן

שװערע. א איז לאגע די — קורצער א זײער איז םך־הכל ״דער
 םײ און דארף אין סיי אומעטום, און אײנער יעדער פילט קריזים דעם
דרום..." אין םײ און צפון אין םיי שטאט, אין

אםטראװםקין, ב. פון אויםצוג לעגגערן אט־דעם געבראכט האבן מיר
 גע־ מיר װאלטן זאגט. צױניזם פון פר״נט א װאם זען קעגען זאלז מיר כדי

 שונאי־ אלם פארשריגז צױניםטן די אונדז װאלטן װערטער, זעלבע די זאגט
 פאלעםטינע. איז אידן די אף* בלבולים אוים טראכטן װאם די אלם ישראל,
 אויך מען טאר פאלעםטינע אין לאגע עהאנאםישער שלעכט/נר דער אויםער

 מיט שמעקט װאם לאגע א לאגע, פאליטישע אומזיכערע די פארגעםן גיט
 1א גײט װאם קאמו*, אומאויפהערלעכן דעם פארנעםן ניט טאר מען פולװער.

?רבנות. טױזנטער געקאםט שױן האט װאם און טאג־טעגלעך
 אף ? פאלעסטיגע איז אאגע אט־דער פאר פאראנטװארטלעך איז װער

 פאליטיק שעדלעכע די איז שולדיק : ענטפערם צװיי קיין זײן גיט קענען דעם
 צױניםטי־ דער םון אונטערשטיצט װערט װאם אימפעריאלייזם, בריטישן פונעם

 שויז אוגדז איז אימפעריאליזם ענגלישן פונעם פאליטיק די ארגאניזאציע. שער
 דער װײל און הערש. און צעטייל פון פאליטיס די איז דאס באקאנט: לאנג

 אזוי־ ער האט אימפעריאליזם, ענגלישן פונעם עק דער געװארן איז צױניזם
 שונא זייער זען אםטמאל זאלז מאםן אראבישע די אז תנם, צו נעבראכט ארום

 אימ־ בריטישער דער אין אנשטאט פאלעםטינע, אין מאםן אידישע די אין
 אונטער־ צױניסטישע און אראבישע אירע מיט פאליטיק פעריאליסטישער

 אנשטאט קעפ. זייערע צו געפילז ביטערע זייערע אױםלאזן און שטופער,
 איז װאם טאן צו אנשטאט מאםז, אראבישע די מיט אײגיק״ט דערגרײכן צו

 אראבער, און אידן די צװישן פארשטענדיקונג א צו ברענגען צו מעגלעך נאר
 אנטאגאני־ פאליטיק צױניםטישע די האט שלום, און הארמאניע ברענגען צו

 מאםן. אידישע די קעגן אװעקנעשטעלט זיי און מאםן אראבישע די זירט
 בורזשואזע אראבישע די צתעהאלפן האבן דעם צו אז זיך, פארשטײט עם

 אנטי־אימפעריאלים־ נעזונטן רעם אויםגענוצט האבן װאם נאציאנאליסטן,
 פארלאנג ז״ער מאםן, אראבישע די בא םענטימענט אנטי־בריטישן טישן,

 געקערעװעט םענטימעגט דעם אט און יאך, ענגלישן פון באפרייען צו זיך
 אז מ״נט, דאם װאם מאםן. אידישע די קעגן — ריכטונג שעדלעכער א אין

 אראבישע די פון הענט די אין ארײננעש&ילט האט פאליטיק צױניםטישע די
 אימי־ אקופאנטישער דער פון רעזולטאט דער עלעמענטן. שאװיניםטישע

 און אידן די צװישן קאמף ביטערן א צו ברענגעז געמוזט האט גראציע
 צאל ריזיקע א געקאםט שוין האט װאם ?אמף א פאלעסטינע, אין אראבער
 אומזיכערע די אט פאראורזאכט האט װאם קאמף א יזײטן, בײדע פון קרבנות

 םפק אן האט װאם און אראבער רי פאר םיי און אידן די פאר םײ לאגע
פאלעםטינע לאנד. איז לאגע עקאנאמישע די פארערגערן געהאלפן אויך
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 די באצאלן טײער צו באיאניעט. פון הילח דער מיט װערן געבויט ניט װעט
פאליטיק. שעדלעכער דער אט פאר מאםן אראבישןג און אידישע

 דער מיט אײנשטימיק געװען ניט זײבען מיר װאם דעם, צוליב און
 דער־ אונדז צױניםטן די האבז באװעגונג, צױניםטישער דער פון פאליטיס

 יןיין געפירט ניט אונדז מיט האבן זײ טויט. און לעבן אף מלחמה א קלערט
 אףי האבן זײ פירן. געװאלט ניט זײ האבן קאמף אזא קאמן*. אידעאלאגישן

 אונטערשטיצט האבן מיר אז בלבולים, שרעקלעך־שעדלעכע אעעװארפן אונדז
 דעם רורך אונדז װעלז זײ אז געדענקט, האבן זיי אידן. אוי אנפאלן די

 דער פון געאונגען. ניט אבער זײ איז עם לעבן. אידישן פונעם איזאלירן
 צוריק פאראכטונג מיט מיר װייזן צוזאמענפאר פערטן אונדזער פון טריבונע
 אידישע די פון אינטערעםז די אז דער?לערן, מיר בלבול. שעדלעכן אט־רעם

 אינטערעסן די װי טייער איזוי פונקט אוגדז זיינען פאלעםטינע אין מאםן
 טאקע און לענדער. אגדערע אין און רומעניע אין ן,5&ויי אין אידן די פון

 זיינען פאלעםטינע אין מאםן אידישע די פון אינטערעםן די װייל דערפאר,
 פון פאליטיק שעדלעכער דער צו צושטימען ניט מיר קענען טייער, אונדז

 ניט איז װאם פאליטיק, א ארגאניזאציע, צױניםטישער אלװעלטלעכער דער
 אינ־ די קעגן נאר פאלעםטינע, איז איד! די פון אינטערעםן די קעגן נאר

לענרער. אלע אין אידן די פון טערעםן
 די אוי בלוט זייער איצט פארגיסן אררן פון זין בעםטע די פון צאל א

 רער איז װעלכער םאשיזם, קעגן קאמף אין שפאניע, םון שלאכטפעלדער
 די םאר בילויז גיט קעמםן זיי מאםן. אידישע די פון שונא ביטערםטער

 א װעלט. דער גאר איבער מאםן אידישע די פאר נאר מאםן, שפאנישע
 די פארטײדיקט האבן ארדן אונדזער פון מיטגלירער די פון טייל גרויםער
 צארישע די פון צײט דער אין אידן די פון גוטם און האב דאם לעבנם,

 פארטײדיקן צו לעבן זייער אװעסצוגעבן גרייט געװען זיינען זײ פאגראמען.
 נרייט זיין אויך איצט װעלן און אנפאלן, בלוטיקע די קעגן מאםן אידישע די

 אםן אנפאל יעדן ?עגן פאשיזם, און אנטיםעמיטיזם דעם קעגן שטעלן צו זיך
 אין ניט גלויבן מיר כאטש פאלק. אונדזער פון זיכערקייט דער אף לעבן,

 טיר האלטן פאליטיק, צױניסטישער דער אין און אידעאלן צױניםטישע די
 פאלק־מאםן. אידישע די פון זין געטרײע און איבערגעגעבענע פאר אבער זיך

 שאםט װער ? פאלקם־קולטור אידישע די אנגעהאלטן און געשאםן היאט װער
 פאלקם־שפראך אונדזער פלעגט און אפ היט װער ליטעראטור? אידישע די

 פאר־ און פארקניפט פאלק־מאםן, און ארבעטער אידישע די מיר, אידיש?
 די אן האלטן נעכטן, פון און הײנט פון לעבן, אידישן דעם מיט בונדן

 ניט נײן, א — ג״ען און געשיכטע אידישער דער פון טראדיציעם העראאישע
װעלט. ליכטיקער מער בעםערער, א צו פאראוים, נאר — !עבר צום צוריק,

 בלויז אז נאכאמאל, דערקלערט ארדן ארבעטער איגטערגאציאנאלער דער
 אראבישע און אידישע די צװישן שלום א בלויז פאליטיק, געענדערטע א

 אידישע דאם לאנד, אין ישוב אידישן דעם ה־עלפן און פארזיכערן װעט מאםן,
 האבן פאלעםטינע אין מאםן אידישע הארעפאשנע ערלעכע די װאם לעבן,

געבויט. זיך פאר
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םאוועטן־פארכאנד

 די םון לעבן דאם ארױם שײגט חושך דעם איז 5זײ< ליכטיקער א װי
 יאר צװאנציס און עטלעכע מיט בלויז םאװעטן־פארבאנד. אין מאםן אידישע

 דארט איז פאגראם רער צאריזם. דער געהערשט לאנד דעם אין האט צוריק
 געדענקען לעבן. אידישן פון שאטן טרויעריקער טאג־טעגלעכער א געװען

 דען מיר קענען הפקר? געװען איז לעבן אידישע דאם װי ניט דען מיר
 ברייטע די װאו טשערטא, בארימטער דער ארום רינג אײזערנעם דעם פארגעםן
 זייער פארגעםן דען מיר קענעז ? געװארן געשטיקט זײגען מאםן אידישע
? רעכטלאזיקייט זייער לאגע, עקאנאמישע ביטערע

 די םאװעטן־רעגירונג, די האט שפעטער, יאר 21 קארגע מיט רױינט, און
 קעגן גזירות אלע אפגעשאפט נאר ניט פויערים און ארבעטער די פון רעגירונג

 האט פעלקער, אלע מיט גלײכבארעכטיקט געמאכט זײ האט יזי נאר אידן,
 געעםנט האט געזעיז, אויסערן כוליגאנםטװע און אנטיםעמיטיזם דערקלערט

 האט פאבריקן, און זאװאדן אלע פון בילדונג־אגשטאלטן, אלע פון טויערן די
 אידישע דאם אויפבויען העלפן אח דאלאר מיליאנען אוים גיט און אויסגעגעבן

 שפראך, אידישער דער אין עקזיםטירן קינדער־שולז טויזנטער סולטור־לעבן.
 דאלאר טויזנטער הונדערטער לןינכער. טױזנטער צענדליקער לערנען זיי אין
 אייעז־ און לערן־ביכער ארויםצוגעבן כדי לאנד, פון רעגירונג די אוים גיט

דערװאקםענע. פאר םײ און ?ינדער פאר םײ ביכער,
 לאנד, שטיק א א&געטײלט םאװעטן־רעגירונג די האט צוריק יאר צען מיט

 טיט און איו־ן. צאל גרויםע א ד^רטן באזעצן צו צװעק מיטן ביר^־בידזשאן,
 אידישער א פאר ■געװארן דערקלערט בירא־בידזשאן איז צוריק יאר דרײ

 האבן שונאים צאל א װאם דעם, אףז ?וקנדיק ניט און געגנט. אױטאנאמער
 ביטערע צאל א װי פונקט בירא־בידזשאן, פון אנטװיקלונג די געשטערט

 בויט בכלל, םאװעטן־פארבאנד פון אנטװיקלוננ די געשטערט האבן שונאים
לאנד. דאם דאך זיך

 אין באזעצט זיך־ אידן 30,000 האבן צייט יאר 10 פון פארלױן־ אין
 געװען זײנען יאר 10 ערשטע די װאם דעם אף קוקנדיה גיט בירא־בידזשאן.

 לאנד׳ דאם אויפבויען גערארפט האט מען װען פיאנערן־יארן, שװערםטע די
 פון ראיאנעז 5 די איז אינרוםטריע. פארצװייגטע א אויםגעװאקםן דאך איז

 קאאפעראטױון, אינרוםטריעלע צענדליק 4 ארום זיך געפינען בירא־בידזשאן
געגנט. פון לעבן װירטשאפטלעכן דעם אין ראל װיכטיקע א זײער שפילן װאם

 ה׳אט 1937 אין ארטעלן קאאפעראטיװע די פון פראדוקציע אלגעמײנע די
 פראצענט 150 פון פארגרעםערונג א איז דאם רובל. מיליאן 15 דערגרייכט

 מיט בארימען זיך קען בירא־בירזשאן יאר. פריערדיקן מיטן פארגלייך אין
 אגרי־ אפן םײ אינדוסטריעלן, אפן סיי םטאכאגאװצעם, שלאגלער, םיל

געביט. קולטורעלן
אנטװיקלט. פיל בירא־בידזשאן זיך האט געביט קולטורעלן אפן אויך

 1937 אין שילער. 4,794 מיט שולן 57 געװען דארט זײנען 1927 יאר אין
לערער־קאלעקטױו א מיט שילער, 15,914 מיט שולן 113 געװען שוין זיינען
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 5 און צייטוגגען טענלעכע צװײ פארמאגט בירא־בידזשאן .700 איבער פון
 ״פארפאםט״. זשורנאל דרײ־חדשימדיקער א דערשײנט עם געגנט־אויםגאבן.

 מואװים, צאל א מלוכה־טעאטער, אידיש א אויך פארטאגט בירא־בידזשאז
װ. אז. א.

 נעמען מיר דארפן בירא־בידזשאן פון דערגרייכונגען די װעגן רעדנדיק
 אונטער באדיעונגען שװערע די אוז לאגד דעם פון רויקייט די אכט אין

 מיר ארבעטן. צו דארט אימיגראגטן ערשטע די אויםגעקומען איז עם װעלכע
 פיאנערן־ פאר צוגעפאםט געװען ניט זײנען טייל א אז געז־ענסען, אויך דארםן

 םאבאטאזשניקעם, די פון שעדיקעריי די נאך געדענ?ט מען װען און ;ארבעט
 פון בויאונג דער אין םײ בוכאריניםטן, און טראצקיםטן די — פאררעטער די

 אימי־ די פון אויפנאמע דער אין און אױםװאל דעם אין םײ לאנד, דעם
 בירא־בידזשאז איז אויפטואונגעז די אז פארשטיין, ערשט מען קען גראנטן,

 טא?ע זיך באנוץ איך װערן. באגריםט דארפן װאם גלענצנדע, באמת זײנען
 אונדזער פון נאמען דעם אין צוזאמענפאר, אונדזער פון טריבונע דער מיט

 איבער־ םעקציע אידישער גאנצער אונדזער םון עקזעקוטיװע, גאציאנאלער
 צו בירא־בידזשאן, פון בויער און טוער די צו גרום חברשן היײםן א צושיקן

 ביז־איצטי?ע די געמאכט מעגלעך האט װעלכע םאװעטךרעגירוע, דער
דערגרײכוגגען.

 םאװעטך פון טיילן אנדעדע אין אידן די פון לאגע די און בירא־בידזשאן,
 די װערן געלײזט קען עם אזוי װי ביישפיל גלענצנדער א זײניען פארבאנד,

 ברידערלעך לעבן קענען פעלקער צענדליקער אזוי װי פראגע, נאציאנאלע
לעבן. אײגן זייער און קולטװ־ז אייגענע זייערע בויען דאך, אײן אונטער

שטאטן פאראײניקטע

 גלייכ־ פולשטענדיקע אידן די געניםן שטאטן פאראײניקסע רי אין
 א פארנעמען מאםן אידישע די פעלקער. אנדערע אלע מיט בארעכטיקונג

 דא לעבן קולטורעילז און פאליטישן עקאנאמשן, אינעם פאזיציע װיכטיקע
 עקאנאמישער שװערער דער פון קריזים, דעם פון לײדן אידן די לאנד. אין

 לאנד. פון איינװאױנער אלע מיט צוגילײך גאר אידן, אלם דוקא ניט א:אכע,
 האבן עם װי פונקט לעבנם־םטאנדארד, העכערן דעם פון גענאסן היאבן אידן

שטאטן. פאראײניקטע די אין פעלקער אנדערע אלע גענאםן
 װאקםנדיקע די אף אויגן די פארמאכן ניט מיר דארפן פונדעםטװעגן

 פאשיםטייטע די מיט האנט אין האנט ארבעטן װאס אנטיםעמיטיזם, פון כחות
 װאם דיםקרימינאציעם, די פארזען ניט אויך טאר מען לאנד. אין דא כחות

 אין סיי אפיסעם, אין ם״ פאבריקן, אין סיי פארמערן אײן אין זיך האלטן
 געקומען איז היטלער זינט יאר, 5 לעצטע די איז אידן. קעגן פראפעםיעם די
 דאלאר מיליאנען ארײגגעװארפן ער האט דייטשלאנד, אין מאכט דער צו

 און לאנד אין דא פראפאגאנדע אנטיםעמיטישער און פאשיםטישער זיין פאר
 אנטיםעמיטישע צאל די םארמערט נאצים די פון הילף דער מיט זיך האבן עם

קיין ניט דא, איצט זיינען עם שטאטן. פאראײניקטע די אין ארגאניזאציעם
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 דעם פארש&רײטן װעלכע צײטועען, — הוגדערטער נאר — צענדלילער
 די אין נאצי־ארגאניזאציעם די אנטיםעמיטיזם. און פאשיזם פון םם גיפטיקן

 םונעם םארש&רייטער און טרעגער דירעקטע די זײנען שטאטן פאראײניקטע
 דעם איז ראל װיכטיקע א זײער שפילן אידן די וױיל און אנטיםעמיטיזם.

 אנטיםעמיטן די װיצן לאנד, אין לעבן ?ולטורעלן און פאליטישן עקאנאמישן,
 און אגטיםעמיטישע זײער באזירן איר אוי און דערשיינוננ די אט אויםנוצן

 שטארק ■זײער דאם דארפן מאםן אידישע די פראפאגאנדע. פאשיםטישע
 ארגאני־ אידישע די ילעבן, געזעלשאפטלעכע אידישע דאם האבן. אינזינען
 און פאשיםטישע די באקעמפן צו צוגרײטן באצײטנם זיך דארפן זאציעם

לאנד. אין דא כחות אנטיסעמיטישע
 געװען איז זי װאם דאם רוזװעלט־רעגירוע, דער פון אקט לעצטער דער

 פארםאלגטע די העלפן צו כדי לענדער 29 צו רוףי א שיקגדיק איגיציאטאר, דער
 װערן באגריםט דארוי װאם אקט, אן איז עםטרײך, און דייטשלאנד פון אידן

 נאר ניט װעט װאם אקט, אן איז דאם אמעריקע. אין מאםן אידישע די פון
̂ףז נויטיקע יזײער די ברענגען  איז דאם נאר אידן, ליידנדיקע די פאר היי

 כחות פאשיסטישע די און דייטשלאנד, אין פאשיזם דעם פאר חלאפ א אויך
אמעריקע. אין

 אמעריהאנער רער םון אקט װיכטיקער אט־דער אז ניט, םפק קײן
 אמעריקאנעם דעם פון ארבעט דער דאנק א טיילוױיז געקומען איז רעגירונג

 פ^לקס־ אידישן דעם און ארבעטער־קאמיטעט אידישן דעם קאנגרעם, אידישן
 פאר־ די אין אקציעם װיכטיקע אײניקע דורכגעפירט האבן װאם קאמיטעט,
 כחות פראגרעםיװע די און מאםן אידישע די מאביליזירנדיק שטאטן, אייניקטע

 לענדער. פאשיםטישע די אין אידן די פון פארטיידיקוע דער פאר לאנד אין דא
 אט־די װען אז גלויבן, צו גרונט גענוגנדיקער קיין אזוי, אויב ניטא, דען איז

 מיט פארגעשטעלט װאלטן פאראייניקט, נעװען װאלטן ארגאניזאציעם דריי
ח די פון שיכטן אלע פארטרעטנדיק כח, מעכטיקן א״ן זיך  אמעריקע, אין אי

 דער פון אקט איצטיקער אט־רער ? פריער םך א געהומען אקט אט־דער װאלט
 א״ניקײט איז עם דרינגענדיק װי נאכאמאל באויז װייזט רוזװעלט־רעגירונג

מאםן. אידישע די צװישן

i i. די צװישן פאלקס־פראנט פונעם בױאונג די 
מאםן אידישע

פאלק־ אידישע די פאראײניקן פון געביט אפן דערגרײכט מיר האבן װאם
 ילעצטער אונדזער זינט פאשיזם און אגטיםעמיטיזם קענן אמעריקע אין מאםן

 ?אמףי דעם אין געשפילט ארדן דער האט ראל א פאר װ#ם ? קאנװענשאן
 איבער רעכט אידישע פון פארטיידיקוע דער פאר און אנטיםעמיטיזם קעגן
 פאשיזם קעגן באװעגונג אונדזער געװען איז װירקזאם װי ? װעלט דער גאר
דעם. װעגן חשבון גענויעם א א&געבן זיך לאמיר ? אנטיםעמיטיזם און
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קאנפערענץ פענםילװײניע די

 דער־ זיר האבן ,1935 ױני אין צוזאמענפאר, דריטן אונדזער נאך גלײך
 פון װײ־געשרײען שרעקלעכע די שטאטן פאראײגיקטע די אין אונדז צו טראגן

 היטלער־ דער אונטער געצאפלט זיך האבן װאם דייטשלאנד, אין אידן די
 זיך האבז אמעריקע אין לעבז געזעל׳פאפטלעכן אידישן דעם אין פויםט.

 פאראײניקטער דער אז טאן, עפעם דארן» מען אז שטימען, הערן אנגעהיויבן
 דערהערט זאל ׳טטאטן פאראייניקטע די אין אידן מיליאן 4 די פון פראטעםט

 ױלי אגםאנג דעריבער האס פערעראציע אנטי־נאצי די דייטשלאנד. אין װערן
 גרויפע א געװארן אייעעלאו־ז זײנען עם װעלכער צו קאנפערענץ, א גערופן

 עס װאם באטראכטן, צו צוועק דעם מיט קערפער׳טאפטן, נאציאנאלע צאל
 אידן די פון פארטײדיקונג דער פאר מאמענט איצטיקן אין װערן געטאן קען
 בא־ א גע׳טיקט האט קאנגרעס אידישער אמעריקאנער דער דײט׳טלאנד. אין

 דערקלערט, צושריפט א רורך אויך האט און קאנפערענץ רער צו אבאכטער
 ארגאני־ אידישע אלע פון קאנפערענץ א ױלי טן22 דעם פאררופט ער אז

 דעריבע־ װעט און האטעל פענסילװײניע אין צװעק זעלבן דעם פאר זאציעם
קאנפערעמ. אנטי־נאצי דער אין באטייליקן ניט זיך

 אגטי־נאצי די אז פארגע׳צלאגן, דאן האין ארדן־פארטרעטער אונדזערע
 זײנען מיר אז קאנגרעם, אידי׳צן אמעריהאנעם דעם ענטפערן זאל קאגפערענץ

 האיטן, מיר וױיל רופט, ער װאם קאנפערענץ דער אין זיך באטייליקן צו װיליק
 ׳עלאגן מיר און װערן צעטײלט גיט כחות די טארן מאמענט איצטיקן אין אז

 ארגאני־ אידישע אלע אײנלאדן זאל קאנגרעם אמעריקאגער דער אז פאר,
 קענען זאל עס כדי ארבעטער־קאמיטעט, אידישן דעם אריינגערעכנט זאציעם,

 איבער און אמעריקע איז אפקליעען זאל װאם אקציע, אן װערן דורכגעפירט
װעלט. גאנצער דער

 דער פון פארשלאג רעם אנגענומען האט קאנגרעם אמעריקאנער דער
 געװען איז האטעל פענסילװײניע אין קאנפערענץ די קאנפערענץ. אנטי־נאצי

 אלע פון דעלעו.אטז 2,000 איבער גע׳טיכטע. דער אין גרעםטע די פון איינע
 פארטראטן. געװען דארט זייגען פאלק אידישן פון שיכטן און ריכטונגען

 אינצידענט, אומאנגענעמער אן פארגעקומעז קאנפערענץ דער בא איז- ליידער
 רעאקציאגערע די װעלכן און קאנפערענץ, די אפצוברעכן געדראעט האט װאם

 האבן אקציע, פאראײניקטער קעגן געװען אלעמאל זיינען װאם עלעמענטן,
 פאראײניקטן א צו דערלאזן צו ניט כדי אויפצובלאזן, כחות אלע מיט געזוכט
פראנט.

 פענ־ אין דערגרײכט ניט האבן עלעמענטן רעאקציאנערע די װאס דאס
״ האבן גופא האטעל םילװײניע  :קאנפערענץ דער :אך דערגרײכן צו געזוכט ז

 דורכ־ זאאן קאנפערענץ דער פון באיעלוםן די אז דערלאזט, ניט האבן זיי
װערן. געפירט

 רײ גאנצער א מיט צוזאמען אררן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 די פארװירקלעכץ צו געטרײ כדי אל׳ן געטאן האט ארגאניזאציעם, אנדערע

געװארן ארגאניזירט זײנען עם לעבן. איז קאגפערענץ יענער פון באשלוםן
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 קאנםולאטן. דייטשע די פאר דעמאגםטראציעם דערפאליגרייכע זייער אייניקע
 וועאכע געשעפטן, רײ גאנצער א פאר מאםן־פיקעטינג דורכגעפירט האבז םיר

 םאקל־ דעם אין אנטיילגעגומען האבן מיר םחורות. דײטשע פארקויפט האבן
 און טויזנטער באטײליקט זין האבן עס װעצכן אין יארק, נױ אין פאראד

 אקציעם אט־די אז זיך, פארשטײט עס אײנדרוק. טיפן א געלאזן האט װאם
 אלע פון געװארן דורכגעפירס װאלטן זיי װעז װירקזאמער פיל געװען װאלטן

פענםילוױיניע־קאנפערענץ. רער אין באטייליקט זיך האבן װאם ארגאניזאציעם,

קאנגרעם אידישער אלװעלטלעכער ערשטער

 פאראייניקטע די אין גזגװארן באװאוסט איז 1936 יאר אנפאנג איז
 אידישן אלװעלטלעכן דעם פון קאמיטעט פראוױזארישער דער אז ׳טטאטן,

 צוזאמענצורופן ענדילעך זיך קלייבט פאריז, אין זיך געפינט װאם קאנגרעם,
 פון זומער אףי זשענעװע אין קאנגרעם אידישן «לװעלטלעכן ער׳טטן דעם

 דעם פאר פראגראם פאלגנדע פארטולירט האט קאמיטעט פון רוףז דער .1936
:קאנגרעם

 רעליגיעזע און עקאנאמישע פאליטישע, צױוילע, די באשיצן צו .1
צוגענומען. זײ בא װערן רעכט די װאו לענדער, די אין אידן די פון רעכט

 פאר־ דער פאר קערפער׳טאפטן אידישע אנדערע מיט קאאפערירן צו .2
 רעכט רי װאו לענדער די אין אידן די םון רעכט די;אציאגאלע פון טיידיקונג

געזעץ. פון טייל א זײנען זײ װאו אדער אגערקענט װערן
 העלפן צו און לענדער אלע אין אידן פאר גלײכהייט פאר קעמפן צו .3

 אידן װאם ליידן ארער שװעריקײטן אומגערעכטיק״ט, פון פאלז אלע אין
רעכט. לעגאלע זייערע צו זיי בא נעמט מען וױיל דערפאר אויםשטײן, מוזן

 אין םײ אידן, קענן דיםקרימינאציע עקאנאמישער קעגן קעמפז צו .4
 און עקאנאמישער דער צו בײצוטראגן אױםלאנד, איז םײ און אמעריקע

 גרינדונג דער אין העלפן דורך לעבן אידישן פון אנטװיהלוע ?ולטורעלער
 דעם דינען זאלן װעלכע אינםטיטוציעם, קולטורעלע און עקאנאמישע פון

צװעק.
 אן ארגאניזירן צו לענדער אנדערע אין אידן מיט קאא&ערירן צו .5

 גאנצן פון אינטערעםן די אין האנדלען און רעדן זאל װעילכע אגענטור,
 און דעלעגאציעם אידישע פון קאמיטעט דעם שטיצן צו פאלק, אידישן
 דער אין קאאפערירן צו ארן ערטער אנדערע אין און זשענעװע אין אקציעם

באזע. דעמאקראטישער א אח װעלט־קאנגרעס אידישן א פון ארגאניזירונג
 ארויס־ יזיינען װאם דערקלערועען, יד פון און פראגראם אט־דער פון

 אמערי־ דעם פון און קאנגרעם, אידישן אלװעלטלעכן דעם פון געװארן געגעיז
 אן אף זײגען פירער זײערע אז אויםגעזעז, האט סאנגרעם, אידישן קאנעם

 קאנגרעם אידישן אלװעלטלעכן ערשטן דעם בא אז פאראינטערעםירט, אמת
 מיר װעלט. גאנצער דער איבער דןיא די פון שיכטן אלע פארטראטן זײן זאלז
דעם פון ארטיקצ אן פון אויםצוג קורצן א בלויז מיט באנוגענעז זיך װילן
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 איז װייז׳ םטיפעז דר. קאנגרעס, אידישן אמעריקאנעם דעם פון פרעזידענט
: 1936 מאי, טן7 פון ״טאג״ דעם

ער^יי און שאטירוגגען כ^ער^יי פון אידן פון צונויפקום ״דער  כ̂י
 שקרים די צו ענטפער בעםטער דער איז איבערצײגונגען פ־^יטײטע

 קא׳פי־ אדער קאמוניםטן אדער זיינען אידן אז טעגהן װאם ׳די פון
 פוגקט לאפיטא^יםטן, אי קאמוניםטן אי אידן צװישן פאראן טא^יםטן.

 ״איבערטי־ אידישע אויך און ליבעראילז אידישע פאראן ז״נען עם װי
 אויףי היערט ער אז מױל, פוילן מיטן גיט זאגט איד א זמן כל איגערם״.

לעבן." אידישן פון קרײז פון ארויםציען ניט זיך ער קען איד, א זײן צו
 רװי א געװארן פארעפנטצעכט אויך איז ״טאג״ נומער זעאבן אינעם

 יענעם אין פיילן. איז לאמיטעט צײטוױיליקן דעם פון אידן ■פויילישע די צו
:געז^גט אנדערעם צוױשן װערט רוף

ארגאוױאציעס־, א\\ פ׳ארסיײטץ פ^לינוישע אלג\ מיר רופן ״דעריבער
 ללאסן און גרופן ע5א ארגאניזאציעם, םאציאיצװיסנשאפטלעכע אלע
 פון ארגאן דעם ארום װעלט־קאנגרעם, אידישן ארום זאמלען צו זיך

ארבעט, פ^זיטיװער און אויפבוי פון פארטיידיקונג, און זעצבםטשוץ
רעכט." נאציאנא^ע און מענטש^עכע פאר קאמף* פון

קע די פון מצ^י  די אז מײנען, געקענט מען האט ארטיקילען אנדערע או
 אמערי־ אין און קאנגרעם אידישז עכז5װעצט5א אינעם כחות פראנרעםיװע

 פאר־ אמת אן אף װעצן זיי אז און אויבערהאנט די האבן קאנגרעם קאגעם
 די פון קער&ערשאפט םאראײגיקטע א באשאפן פוז אידײע די וױרקלעכן

 פרא־ די ניט אז פעםטשטעלן, ה״נט $בער מיר מוזן ליידער מאםן. אידישע
 רעזול־ אצם און געזיגט, האבן קאנגרעס אמעריקאנעם אינעם כחות גרעםױוע

 ארדן דעם צוגעלאזן ניט לאנגרעם אמעריקאגער דער האט דעם, פון טאט
 װאשינגטאנער דער צו קער&ערשאפטן נאציאנאלע אנדערע רײ גאנצע א און

 אלװעלטצעכז צום דעלעגאטז דערוױלן געדארפט האט װאם לאנפערענץ,
קאננרעם. אידישז
 האט ארדן פוז םעקציע אידישער דער פון עקזעקוטיװע נאציאנאלע רי
 ארגאניזאציעם נאציאנאלע צאל א צוזאמענצורופן איניציאטיװע די גענומען

 זיין. זאל שטעאונג װײטערדיקע אונדזער װאם באטראכטן צו צװעק דעם מיט
 פאריערם דער פון קאונםיל דזשאינט דער צוזאמענגעקומען זיך זיינען עם

 מוזיקאצישער דער יארק, נױ פון 9 קאונםיצ דיםטריקט פײנטערם דער ױניאן,
 און ארדן פון שוצ־קאמיםיע גאציאנא^ע די איקאר, דער ארבעטער־פארבאנד,

 זײנען װאם ארגאניזאציעם, אלע פון קאנפערענץ א רופן צו באשלאםן האבן זײ
 א^װעלט־ פארן קאנפערענץ װאשיגגטאנער דער צו געװארן צוגעלאזן ניט

 זייער געשפי׳לט היאט ^אנד גאנצן איבערן ארדן דער קאנגרעם. אידישן לעכן
 פ^ר־ איז װאם קאנפערענץ, די צוזאמענברעעען העילפן איז ראל װיכטיקע א

אר־ 507 פאדטראטן געװען זײנען קאנפערענץ דער בא ױצי. אין געקומען
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 דער־ האט ?אנפערענץ די .133,769 פון מיטגלידערשאפט א מיט גאניזאציעם,
 עם װעלכער אין קאנגרעם, אירישן אלװעלטלעכן צום דעלעגאציע א װײלט
p* פון פארטרעטער צװײ געפונען אויך זיך האבן i i, און וױינער חברים רי 

זאלצמאן.
 א אפגעשפיגלט זיך האט זשענעװע אין גופא װעלט־קאערעם רעם בא

 ניט געקעמפט האבן כחות פראגרעםיװע צאל גרויםע א קאמף. דראמאטישער
 פאלק אידישן םון לעבן אין מאמענט שװערן איצטיקן אינעם אז דערלאזן, צו

 אױםצושליםן װאגן קאנגרעם אידישער אלװעלטלעכער ערשטער דער זאל
 צױניםטן, רי פון שטאנדפונקט אנדער אן האבן זײ װייל דערפאר, דעלעגאטן

 זיעען ליידער אבער קאנגרעס. םונעם הויפט־פירער די געװען ז״נען װעלכע
 דעלעגאטן 50 ד פון אמת, מיגאריטעט. א ■געװען כחות פראגרעםױוע די

 פארשלאג דעם קעגן געשטימט אפן האבן װעלכע 21 געפונען דאך זיך ה׳אבן
 םאלקם־ און ארבעטער אמעריקאנער די פון דעלעגאטן 5 די צוצולאזן גיט

 דעלע־ 70 איבער װאם פאקט, רער געװען איז װיכטיקער נאך ארגאגיזאציעם.
 70 די אז געװאוםט, האבן אלע שטימען. פון ^פגעהאלטן זיך היאבז גאטן
 צױניםטן, די פון קאקום דעם םון באשלום דעם ברעכן געװאלט ניט האבן

 צױניס־ אמעריקאנער דער פון םטראשונקעם די אונטערנעגעבן זיך האבן און
 אט־דעם נוטהײםן געװאלט ניט זײ האבן דאך אבער דעלעגאציע. טישער

שטימען. פון אפגעהאלטן זיך האבן און אקט שעדלעכן
 זי װירדיקע. א געװען איז װעלט־קאערעם באם דעלעגאציע אונדזער

ח טויזנט 133 רי נאר ניט פארטראטן האט  זײ האבז װאם אמעריקע אין אי
 לענדער, אנדערע אין אידן טויזנטער הונדערטער אויך םפק אן נאר געשיקט,

 צױנים־ דער פון פליגל רעאקציאנערן פונעם מאנעװרעם די צוליב היאבן װעלכע
 אלװעלטלעכן דעם בא פארטראטן זײן געקענט ניט ארגאניזאציע טישער

 ארוים־ האבן דעלעגאטן 5 אונדזערע װאם דערקלערונג, דער אין קאנגרעם.
 זיי באשלוס דער געװאח געפאםט איז עם װי דעם נאך מארגן, אףי געגעבן

 אין געװאח אפגעדרוקט איז װעלכע דערקלערוע, א — צוצולאז! ניט
:געזאגט זיך האט — לענדער אלע אין צייטונגעז צענדליהער

 אירישער דער אז דערװארטן, צו רעכט דאם געהאט האבן ״מיר
פארטײ־ ענג אזוי און שעדלעך אזוי האנדלען ניט װעט װעלט־קאגגרעם

קאנגרעם. אידישער אמעריקאנער דער געהאנדלט האט עם װי איש
 געטריבן היאבן װאם כחות, זעלבע די טעות. א געהאט מיר האבן לײדער

 דאימינירט האבן אמעריקע, אין אפשװאכונג אן און ש&אלטונג א צו
װעלט־קאנגרעס. פון שיקזאל דעם אויך

 םאל אונדזער אז האפנדיק, זשענעװע קײן געקומען זײנעז ״מיר
 די אז יזיך, מיר האבן דערװאוסט אויםנאם. טרויעריקער א בלויז איז

 געטריבן איז פאליטיק דיםקרימינאטארישע און ענג־פארטײאישע זעלבע
 אט־די לענדער. אנדערע ריי א אין עלעמענטן זעלבע די פון געװארן

 די פאר אנהײב םאמע םון שוין אוממעגלעך געמאכט האט פאליטיק
אין אנטײלצוגעמען פראנקרײך אין פאלקם־ארגאניזאציעם װיכטיקע
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 פראטעסטן שארפע פון קאפיעם האבן מיר קאנגרעם. פון ארבעט דער
 בויצגאריע, גיע,5בע ?יטע, פון ארגאניזאציעס אידישע װיכטיקע מצד

 דים־ און אױםשציםונגען קעגן לענדער אנדערע נאך און ארגענטינע
 דער אוראגװאי, פון דעילעגאט אײנציקן דעם אפיצו הרימינאציעם.

 נעװארן דערװײצט איז װעאכער װעלט־קאערעם, דעם פון איינציקער
 אין דא אויםגעשלאםן איר האט װאלן, דעמאקראטישע אמתע דורך

 פא־ אין געװען חושד אים האט איר וױיל דערפאר, נאר זשענעװע,
ניט־כשרקײט." איטישער

 װירדיסער און שטא^צער א מיט דערקלערונג די זיך האט פארענדיקט
:פאדערוע

ענג־פארטייאיש־ די אװעקצואװארפן נאכאמאא א״ך רוםז ״מיר
 פיז אינטערעםן די שטעילן זאיצט איר אז א״ך, פון פאדערן מיר קײט.

 זאיצ פארטײ. א פון אינטערעםן די װי העכער פאלק־מאםן אידישע די
 רעכט די פון באשיצוע דער פאר פאלקם־פראנט ברייטםטער דער עבן5

!״ װעיצט גאנצער דער אין אידן די פון ׳?עבנם און

רונג די אניזי פאלקם־קאמיטעט פון ארג

 אפ־ און אמעריקע קײן צוריקגעסומעז איז דע^עגאציע אונדזער װען
 געװארן׳ קלאר איז ^אנד, פיז צענטערן װיכטיקםטע די אין באריכטן געגעבן

 אינםטרומענט, אן װערן אױפגעבויט דארף* שטאטן פאראייניקטע די אין אז
 גע־ א פון אידייע די פראפאגאנדירן װייטער — זייט א״ן פון זאא, װאם

 אקציעם אנפירן זעלבםטשטענדיק — זײט צװייטער דער פון און כח, א״ניקטן
אענדער. אלע אין מאםן אידישע די פון פארטײדיקונג דער פאר

 םאצקם־ אידישן דעם ארגאניזירן צו געװארן באש^אםן דערפאר איז עם
 קערפערשאפט צ״טװי^יקע א ם5א געװארן עטאבלירט איז װעאכער קאמיטעט,

 געװארן דערװײלט זײנען עס װען ,1936 י,5ױ טן12 פון לןאנפערעגץ דער בא
זשעגעװע. אין קאערעם אידישן אצװע^טלעכן צום דע^עגאטן 5 די

 די פון איינע געװעז איז פא^קם־קאמיטעט דעם פון ארגאניזירונג די
 עם און אמעריקע. אין אידן די פון לעבן דעם אין געשעענישן װיכטיקםטע

 נאציא־ די אז דעלענאטן, חברים אייך, פאר באריכטן צו הײנט אונדז םרייט
ע  האבן ברעגטשעם די און שטאט־קאמיטעטן די ארדן, םון עקזעקוטיװע נא̂י

 םא^קס־ פונעם אויפבויאונג דער אין ראל װיכטיקע א זייער געשפיצט
 עקזים־ פאלקם־קאמיטעט דער װאם צייט, סורצער בערך דער אין קאמיטעט.

 באדײטגדיקע זייער 5צא< א דורכגעפירט ער האט יאר, א איבער עטװאם טירט,
 גע־ האט ער דײטשצאנד. אין אידן די פון פארטײדיקוע דער םאר אקציעם
 פארװערן זא^ן װאם געזעצן, פאר אונטערשריפטן טױזנטער צענדליקער זאמ?ט

 פאלקם־ דער װאם װאשינגטאן, קײן מארש דער אמעריקע. אין אנטיםעמיטיזם
 אידישע גאנצע דאם אויפגערודערט האט דורכגעפירט, צעצטנם האט קאמיטעט

קײז דעי^עגאטן טויזנטער ברענגעז צו באװיזן היאט לעבן, געזעיצשאפטלעכע
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 לעבן, אידישז אין ריכטונגען אלע פון לאנד, פון עקן אלע פון װאשינגטאן
 דער פון פארטחגטער מיט ענדיקנדיק און בתי־מדרשים פון אגםאנגענדיק

 װירקונג. די געהאט האט װאשינגטאן קיין מארש דער פארטיי. קאמוניםטישער
 מיט העלפן װעלן זײ אז צוגעזאגט, האבן רעגירונג דער פון פירער די אז

פויצן. אין אידן די פון רעכט די באשיצן צו נאר קענען זײ װאם אלץ
 טן12 דעם פארגעקומען איז װאם אײניקײט־קאנגרעם, לעצטער דער

 דער פאר פארױם שריט װיכטיקער זייער א נאך געװען איז ,1938 מערץ,
 אר־ 963 שטאטן. פאראייגיקטע די אין פאלקם־פראנט פונעם אויפבויאונג
 שטאטן, 14 און שטעט 32 פון איז־ן 262,436 פארטרעטנדיק גאניזאציעם,

 בא־ זיך האבן אײניקייט־קאנגרעם אט־רעם אין ׳פארטראטז, געװען זײנען
 םאםײעטים, לאנדםמאנשאפטן, ארדן, פון ברענטשעם ױניאנם, טײליקט

 ברענ־ איקאר־צװייגן, קולטור-ארנאניזאציעם, בתי־מדרשים, קינדער־שולן,
 און םענאטארז פראמינענטע צאל א אנדערע. און ארבעטער־רינג פון טשעם

 אין לעבן פאליטישן אינעם ראל באד״טנדע א שפילן װאם קאנגרעםלייט,
 לאנד, גאנצן םון רעלעגאטז צענדליקער אײפנעטראטן. זיינען אמעריקע,

 האבן ברענטשעם ארבעטער־רינג םאםײעטיס, בתי־מדרשים, פון פארטרעטער
 פאר װאך דער אף איז װאם קערפערשאפט, אײנציקע די אז פעםטגעשטעלט,

 דעם םיי אפטמאל טרײבט װאם קער&ערשאפט אײנציקע די מאםן, אידישע די
 אידי־ דער איז אקציע, צו ארבעטער־קאמיטעט דעם םײ קאערעס אמעריקאנעם

פאלקס־קאמיטעט. שער
 ערשטער זיין בא גלײך האט פאלקם־קאמיטעט נײ־דערוױילטער דער

 און עםטרייך אין אידן די פאר אקציע װיכטיקע א אונטערנענומען זיצונג
 לייבאר־ צום געװארן געשיקט איז דעלעגאציע ספעציעלע א דײטשלאנד. איז

 די אויפצונעמען װאשינגטאן אין םטײט־דע&ארטמענט און דעפאדטמענט
 םפעציעלן א דורכפירן זאל קאנגרעם דעיר אז מעגלעכסייט, דער װעגן פראגע
 פאר־ פאליטישע אלע ארײנצולאזז רעזאלוציע געמיינשאפטלעכע אדער געזעץ

 אײדער צייט װאך א פארגעקומען איז דאם קװאטע. דער איבער םאלגטע
 די היעצםז צו רוױ װיכטיהן זיין מיט ארויםגעקומען איז רוזװעלט פרעזידענט

 פאלקם־ אידישער דער עםטרייך. און דייטשלאנד פון אידן פאדפאלגטע
 פאר־ טעג די װעט װאם רעזאלוציע, םפעציעלע א צו איצט גרייט סאמיטעט
 א ארגאניזירט קאםיטעט דער םענאט. און קאנגרעם פארן װערן געבראכט

 ניט־אידישע און אידישע אלע םון לאנד גאנצן איבערן באװעגונג ברײטע
 ביל װיכטיקן אט־דעב אונטערשטיצן העלפז צו ארגאגיזאציעם פראגרעםיװע

מאםן. אידישע די פאר
 װילן קאפיטל װיכטיקן אט־דעם אײך דערצ״לנדיק :דעלעגאטן חברים

 האבן מיר װאם דעם אף לווקנדיק ניט אז אונטערשטרייבן, נאבאמאל מיר
 אבער מיר האבן געביט, דעם א^ דערגרײכונגען װיכטיקע זײער ץי־־כנט פא

ר י,אן ע  קײנער דעלענאטן, אונדזערע פון קיינער דערגרײכן. צו פיל ז׳
 האבן מיר װאם דעם מיט באנוגענען ניט יזיך טאד ברענטשעם ;דזערע a פון
 אידישע דאם פאראייניקן צו שטרעיונג אונדזער דערגרייכט. איצט ביז

בויען פון ארבעט די װערן. דערגרײכט קען און דארף* לעבן ;עזעלשאפטלעכע
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 פיז פראגע א איז מאמענט איצטיקן אינעם םא^ק־פראנט אידישן ברייטן א
 פראגע א איז עס ^ענדער. א?ע אין מאםן אידישע די פאר טויט און אעבן

עבן פון  ב?ויז שטאטן. פאראייניקטע די אין מאםן אידישע די פאר טויט און ̂י
 פר*" גיט־אידישע די מיט ארגאניזאציעם אידישע אלע פון פארא״גיקונג א

 דעם אפצושטע^ן בכח זיין װעט שטאטן פאראייניקטע די אין כחות גרעםיװע
אנטיםעמיטיזם. פון װאוקם

 איז פא^קם־קאמיטעט אידישער דער כאטש אז פארגעםז, ניט טארן מיר
 א איצט ארום נעמט און אױםגעװאקםן שטארל עקזיםטענ׳ן זײן פון משך אין

 אונ־ דאך דארןז פאיצקם־ארגאניזאציעם, און ארבעטער־ אידישע צאל גרויםע
 באם ראיל איוױכטיקע ש&ילז איצט, ביז װי װײטער, סעקציע אידישע דזער

 םיז פארטײדיקונג דער פאר פאלק^ם־פאזיציע ברייטע די אט אױפבױען העלפן
 אװעקצושטע^ן ירענטשעם די רופן מיר ׳צעבן. אונדזער און רעכט אונדזערע

 פאיצקם־ פון אקציעם די דורכפירן דאם פא?קם־קאמיטעט, פונעם בויאונג די
 זײנען מיר צוזאמענפאר. נאכן אױפגאבע צענטראלע זייער אי!ם קאמיטעט

 פא^קם־פראנט םון פאן די אױפגעהױבן האט װע^כע ארגאניזאציע, די נעװען
 ציא אונדזער װעצן ימיר ביז װערן מיד ניט ?אמיר צעבן. אידישן אינעם

פארװירקלעכן.

m. באװעגונג פראטערנאלער דער אץ אײגיקײט

פרינ־ אונדזערע פון ארוים דרינגט אײגיקײט פון פאליםי אוגדזער
 ארדן״. ארבעטער ״אי^נונורןאציא^ארטיר נאמען סאמע דעם פון גופא, פןיצ

 אנגעהויבן ארדן דער האט גריגדוגג זײן בא גצייך אז פארגעםן, ניט ילאמיר
 פראטעתאלע ארבעטעד אנדערע מיט זיך פאראײניקן צו פארזוכן מאכן צו

 אים איז עקזיםטענץ זיין פון יאר דריי ערשטע די אין און ארגאניזאציעם,
 און ם^אװאקישע אונגארישע, די מיט פאראייױקן צו זיך געיצונגען טאקע

 די אבער איז יארן לעצטע די אין ארגאניזאציעם. פראטערנאיצע רוםישע
 פייל געװארן באװעגונג פדאטערנאצער דער אין אײניקײט פאר נויטװענדיקײט
 און מלחטה פאשיזם, פון געפאר די פריער. איז עם װען װי דרינגענדילער

 אונדז פאר איז עם און דראענריק, און אקטועצ געװארן איז אנטיםעמיטיזם
 פאר־ ײייצז װאם כחות, פינצטערע די און אונדז צװישן אז געװארן, אר5ק

 כדי אז און יאג־נעװעט, א אן גייט מעגטשהייט, די פארניכטן און שקאאפן
 ארבעטער די פאראײניקן מיר מוזן זייט אונדזער אף זײן זאצ זיג דער

 פארזוכן עט^עכע געמאכט האבן מיר שגעלער. װאס באװעגונג פראטערנאלע
 אבער ארבעטער־ריע, מיטן אקציעם פאראייניקטע פאר און אייניקײט פאר

 צופעליה איז 1935 מאי אין צוזאמענפאר אעצטער אונדזער דערפאלג. אן
 צוזאמעגפאר. ארבעטער־רינג מיטן צ״ט זע^בער דער אין נעװארן א&געהאלטן

ארבעטער־ריננ צום בריװ ם&עציעאן א געשיקט האט צוזאמענפאר אונדזער
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 פאראייגיקן זאלן ארגאניזאציעס בײדע אז פארגעשלאגז, און צוזאמענםאר
:פונקטן דרײ פאלגנדע די ארום אקציע געמיינזאמער פאר כחות זייערע
פאשיזם, און אנטיםעמיטיזם קעגן סאמו» )2 פארזיכערונג, םאציאלע )1

 ביידע אז פארגעשלאגז, האבן מיר פרעמד־געבוירענע. די פון פארט״דיקונג )3
 אויפנעמען זאלן װעלכע םאב־קאמיטעם, יןליינע דערװיילן זאלן קאנװענשאנם

 געפינען װעט ארבעטער־רינג דער װעלכע אגדערע, אויך און פראגן דרײ אט־די
אױפצונעמען. נײטיק פאר

 פון קאנװענשאז דער אף נעװארן אויפגענומען איז רװי אונדזער װען
 ארגאני־ צו געזוכט ארבעטער־ריע פון פירער אײניקע האבן ארבעטער־רינג,

 גיט ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם קעגן װאקכאגאליע א זירן
 געשטימט דעלעגאטן 60 אבער האבז באמיאועע;, זייערע אלע או* קוקנדיק

 בײדע צװישן אקציעם געמײנשאפטלעכע פאר און רוףז אונדזער אננעמען פאר
 פון אפגעהאלטז זין־ תאט דעלעגאטן צאל גרויםע א זײער מער, נאך ארדגס.
םיבות. פארשטענדלעכע צוליב שטימען

 איבער־ אקציע געאײניקטער װעגן פראגע די איז קאגװענשאז דער נאך
 װאם באריכטז די פון שטעט. די אין און ברענטשעם די אין געװארן געטראגן

 צאל גרעםערע פיל א אז זען, צו איז לאנד גאנצן פונעם באקומען האבן מיר
 האט װאס צוזאמענפאר ארבעטער־רינג פון דעלעגאטן צאל די װי ברענטשעם,

 דעם אונטערשטיצט האבן פארטראטן, האבן רוף אונדזער פאר געשטימט
 פארבינדונגען אײנגעשטעלט האבן אדבעטער־ריע פון ברענטשעס צאל א רוף.
 לאנדםמאנשאפט־ אח־ן. ארבעטער אינטערנאציאנאלז פון ברענטשעס די מיט

 אר־ און לאנדםמאנשאפט־ברענטשעם מיט פאדאײניקט זיך האבן ברענטשעם
י פאר הילף־קאמיטעטן גאניזירט  און עםטרײך רומעניע, פויילז, אין אידן י
 שטאט־ און ברענטשעס אוגדזערע גראטולירן דא לאמיר לענדער. אנדערע

 אייניקײט פאר קאמוי אינעם מאל ערשטן צום װאם פאקט, דעם מיט קאמיטעטן
 דערפאלגרײך, געװען זײ זיינען ארבעטער־באװעגונג פראטערנאלער דער אין
 אין נאר אײניק״ט, פון אידײע די פראפאגאנדירן אבםטראקט איז גאר ניט

 פון ברענטשעס און שטאט־קאמיטעטן מיט איעיקייט־אקציעם קאנקרעטע
ארבעטער־רינג.

 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער צו בריװ אפענער דער
ארבעמער־רינג פון

 עקזעקוטױוע נאציאנאלע אלגעמיינע די האט ,1936 יאנואר, טן20 דעם
 אין ארדגם פראטערנאלע ארבעטער 9 צו בריװ א ארויםגעשי?ט ארדן פונעם

 ארדנם, אירישע צװײ געפונען זיך האבן 9 די צװישן שטאטן. פאראײניקטע די
 בריױ אט־דער פארבאנד. ארבעטער נאציאנאלער דער און רינג ארבעטער דער
 פאראײניקן ארגאניש װעגן פראגע די אװעקנעשטעלט מאל ערשטן צום האט

 זאכן אנדערע צװישן האט ברױו דער באװעגונג. פראטערגאלע ארבעטער די
 באװעגונג פראטערגאלע ארבעטער די ראל קאלאםאלע א פאר װאם אנגעװיזן,

הונדערט עטלעכע די װען שטאטן םאראייניקטע די אין שפילן געקענט װאלט
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 ר ז װאלטן ארגאניזאציעם פראטערנאצע 9 אט־די אין מיטגצידער טויזנט
 די זיך פאר אװעקגע׳פטעצט הױפט־צייל יזייער אצם װאצטן און םאראייניקט

 פראטער־ רער אין מיטגצידער מיציאן עטצעכע די פאראײניקן צו אױםגאבע
 גאו ^יט אז אנגעװיזן, האט ברױו דער אמעריקע. אין באוועגונג נאצער
 געזעל־ איגעם ראצ װיכטיקע א זייער גע׳טפיצט ארגאניזאציע אזא װאצט

 פי? געװען װאצטן צייסטונגען פראטערנאצע אירע אז נאר צעבן, ׳טאפטצעכן
 װעגן גערעדט אויך האט בריװ דער איצטיקע. די װי בעםערע און גרעםערע

 פאר באשיצוע־געזעצן װיכטיקע צאצ א זיך דערשאאגן צו מעגאעכקייט דער
 עהזיםי עם װאו איגדוםטריעם די אין באזונדערם אאנד, אין דא ארבעטער די
 אז פארגעשיאגן, האט ברױו דער קראנקהײטן. אינדוםטריעאע סך א רןיט

 זאל אײניקײט, פון פראגע דער צו צוטרעטן גאייך מעגאעך ניט איז עם אויב
 קאנ־ ארום אקציעם געמייניטאפטאעכע אנצופירן אזוי װי װעג א געפינען מען

אישום. קרעטע
 קורצן א באקומען מיר היאבן פארבאנד ארבעטער נאציאנאאן דעם פון

 באזונדערע צװיי אח שטייען ארגאניזאציעם ביידע אז דערקצערנדיל אפזאג,
 האדן םהי צום אייניקײט. קיין מעגצעך גיט איז דעריבער און פאאטפארמעם

 אונדז מיט זיך זיי װעאן צױניםטן װערן װעאן מיר אויב אז געזאגט, זײ
 קײן באקומעז ניט מיר האבן ארבעטער־רינג דעם פון פאראייניקן. דעמאצט
 ט דיםקוטיו רינג ארבעטער אין איז ברױו אונדזער כאטיט הײנט. ביז ענטפער
 דאן האט םעקציע אידישער דער פון עקזעקוטױוע נאציאנאצע די געװארן.

 פון פראגע דער איבער אױפקצערוגג־קאמפאניע ענערגישע אן אונטערנומען
 צענגעדן א אף םעקרעטאר נאציאנאצן דעם ארױםנעשילט האט און אײניקייט

 שטעט׳ צענדאיק דרײ קארגע די אין פראגע. אט־דער איבער ספעציעא טור,
 האבן עם װעצכע מאםךמיטינגען, אח אויפטרעטנדי? באזוכט, האב איך װאם

 א געפונען איך האב ארבעטער־רינג, פון מיטגאידער צאא גרויםע א באזוכט
 מוז איך מיטגאידער. ארבעטער־רינג די פון ןע״ר די איז אפקצאע װארעמען

 געײעו ניט איז רייען אייגענע אונדזערע אין אז פעםטשטעצן, אויך אבער דא
 האבו חבר־ם אונדזערע פון םך א פראגע. אט־דער וועגן לוצארקײט נענוג

 פראטערנאצער דער אין אייניק״ט מיר דארפן װאס צו : געטראכט אנפאנג פון
 פרעכטיקן א אויפגעבויט צײט קורצער אזא אין דאך היאבן מיר באװעגונג?

 געצאצט האבן מיר רעזערוױפאנדן, גרויםע אננעזאמלט האבן מיר ארדן,
 װעגז רעדז איצט מיר דארפן װאס צוציב יענעפיטן. אוגדזערע פינקטצען־
 פראפאגאנדירן דאס אז געהאט, מורא האבן חבדים אײניקע ? אײניקײט
 פאזיציע אונדזער אפ שװאכט באװעגוע פראטערנאצער דער אין אייניהײט

 דארפן װעט מען אז ;עהאט, מורא האבן זײ מאסן. אידישע ברייטע די צװי׳טן
 אבער קענעז מיר פארא״ניקן. זיך װעצן מיר אויב צאצועען, די העכערן

 װיכטיקײט די איצט פאר׳עטײען טוער אונדזערע אז זאגן, זיכערקייט מיט
 און ניט, מער הײנט ׳טוין זיי מוטשעז פראבצעמען אט־די אז אײניקייט, פון
 אונרזערע אצע פאר קצאר זייער טא; צו היינט איז אײניקייט פון פראנע די אז

 צאצ א אין זײנען קאמפאניע גאנצער דער פון רעזוצטאט אצם מיטגצידער.
פון ברענטשעם די צװישן באציאונגען ענגערע געװארן איינגע׳עטעצט שטעט
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 אלם — װאו שטעט, קלענערע צאל א אין ארדן. פון און ארבעטער־רינג
 אלץ נאך מען איז — 1929 איז שפאלטוננ דער פון איבערבצייבעכ׳ן אן

 דערנענטערוע. גרויסע א זייער פארגעקומען איז מעםער־שטעך, אח געװען
 פון ברענטשעס אײעעלאדן האבן ארבעטער־רינג פון ברענטשעם צאל א

 זייערע אין מיטינגען זייערע אפצוהאלטן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
 געמײנ־ ויועגן רעדן אנגעהויבן זײ האבז שטעט צאל א אין קלוב־צימערן.

 צו אנגעפאננען זיך מען האט שטעט צאל א אין ;קלוב־צימערן שאםטלעכע
 װיכטיקע אגדערע און אגטיםעמיטיזם פאשיזם, קעגן קאימו* אין דערנענטערן
מאםן. אידישע די פון לעבן דאם נוגע זײנען װאם פראבלעמען,

ברענטשעם ארבעטער־רינג און ארדן צװישן אקציעם געאייניקטע

 האט פאראייניקטערהייט, אויפטאן קען מען װאם דעם, פון בייש&יל א
 דאם אויפגערודערט האט אקציע זײער לאם־אנדזשעלעם. געגעבן אונדז

 און ארדן פון און רינג ארבעטער םון שטאט־קאמיטעט דער לאנד. גאנצע
 דורכגעפירט האבן שטאט אין ארבעטער־באװעגוע דער פון טיילן אנדערע אלע

 פארפאלגונגען די קעגן פראטעםט אלם גענעראל־םטרײק, צװײ־שטונדיקן א
 אידישע געשעפטן, אלע געװארן צוגעמאכט זיינען עס אידן. פוילישע די אף*

 דורכ־ האט מען פאבריקן, די אין ארבעט זייער אפגעשטעלט האבן ארבעטער
 ניט, טעות קײן מאכן מיר אויב און פוילן, אין אידן די פאר זאמלונגען געפירט

ארבעטער־קאמיטעט. אידישן צום $10,000 פון םומע א צוגעטראגן זיי האבן
 אפן ארבעט איבערגעגעבענער און ערגםטקײט פון מוםטער א נאך

 אט־ ארדן. פון 15 ברענטש בריםקער דער איז פראנט פאראײניקטן פון געביט
 ,286 ברענטש דעם אין שפאלטונג א פון ארויםגעװאקסן איז ברענטש דער

 האט ברענטשעם צװ״ די צװישן ארבעט פאראײניקטע די ארבעטער־רינג.
 בײדע פון ארבעט דער דאגק א איצט, און רים יענעם פארהיילט שגעל אבער

 אין הילף־ארגאניזאציע, פאראייניקטע א געװארן אױפגעבויט איז ברענטשעם,
 האט זי לאנדםמאנשאפטז. בריםקער אלע כמעט זיך באטײליקן עם װעלכער
 און בריםק, איז ל״דנדיקע די העלפן צו דאלאר טויזנטער זאמלען צו באװיזן

 לאנדםמאנשאפטן בריסקער אלע פון ארגאגיזאציע פירנדיקע די געװארן איז
 םײ און ברענטש ארבעטער־ריננ דער םײ לאנד. איבערן און יארק נױ אין
 די ארגאניזאציע. אט־דער אין ראל אנגעזעענע אן שפילן ארדן־ברענטש דער

 פון מיטנלידער די און שטארקער אלץ טאג צו טאג פון װערט דערנענטערונג
 1א פון נויטװענדיקײט די םילן צו מער אלץ אן הויבן ברענטשעם ב״דע

ארדן. דעם אוז ארבעטער־רינג דעם צװישן פאראײגיקונג אמתער

? מעגלעך פאראײניקונג איז

:םראגע די אװעק שטעלן חברים אונדזערע פון םך א אז װײם, איך
 דעם םון םירערשאפט די אז העלפן, דאם קען װאם אלץ, דאם טויג װאם

דערלאזן צו ניט װעלט דער איז אלץ טוט און פארביטערט איז ארבעטער־רימ
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 ײיל ? פאראייניקונג פולער פון אפגערעדט שױן אקציעם, פאראײניקטע קיין
 טרייד־ פוז פירער םך א באקאנט זיינען אונדז :זאנן חברים די צו איך

 די איז דאך און אייניק״ט, קעגן געשטעלט זיך היאבן װעלכע ױניאנם,
 פאראייניקונג, די פארגעקומען ם׳איז װען און געקומען צושטאנד אײניקייט

 די מער װאם איז. זי נױטװענדיק װי איינגעזען פירער אט־די אפיצו האבן
 נױטװענדיקייט די אײנזעז װעט ארבעטער־רינג פון מיטגלידערשאפט ברײטע

 םארשטײן, ארבעטער־רעג פון פירער די אויך װעלן מער אל׳ז אײניקייט, פון
 זייער פון אינטערעםן די אין איז באװעגונג פראטערנאלע פאראײניקטע א אז

 זײנעז װעלכע ארבעטער־רינג, פון פירער די אפילו און מיטגלידערשאפט.
 צעטײלט־ די אנצוהאלטן פאראינטערעסירט מאטיװן פאליטישע צוליב איצט
 דעם דורכפירן אוז שטראם אלגעמײנעם דעם נאכגייז מוזן אויך װעלן קײט,
 מוזן מיר :בלויז איז פראגע די מיטגלידערשאפט. ברייטער דער פון װילן
 און מוז אײניק״ט אז איבערצייגונג, אײזן־פעםטער אונדזער אין נאכלאזן ניט
 ארבעט, דער מיט אנגייז עקשנות מער מיט דארפן מיר !װערן דערגרייכט העז
דערגרייכן. ציל אונדזער םוױ כל םון* װעלן מיר

 אונגארישע, אידישע, די פאראײניקט ארדן אונדזער אין האבן מיר
 איז אייניקייט די ארגאניזאציעם. פראטערנאלע רוםישע און סלאװאקישע

 דערפאלגר״כן א אף* געקענט האבן מיר אויב אלעמען. פאר ברכה א געװען
 בא־ מיט גרופן, פראטערנאלע באזונדערע פון ארגאניזאציעם פאראייגיקן אופן

 פארװאם אורזאך קײן ניטא איז קולטורן, באזוגדערע מיט שפראכן, זונדערע
 אינטער־ מיטן ארבעטער־רינג דעם פאראײניקן צו בכח זיין ניט זאלן מיר

ארדן. ארבעטער נאציאנאלן

i v. ארדן אין לעבן ארגאניזאציאנעלע דאם

 אידישער דער פון װאו?ם דעם אוי אפשטעלן צוערשט זיך לאמיר
 רעזולטאטן די ניט נאך מיר האבן געשריבן, װערט באריכט דער װען םעקציע.

 ציםערן די װײםן מיר מיטגלידער־סאמפאניע. דער פון טעג 20 לעצטע די פון
 לעצטן אונדזער זינט יאר דר״ פונקט ה״ ד. אפריל, טן4 דעם ביז בלויז

 צוזאסענ־ יענעם בא באריכט דער .1935 אפריל, ערשטן דעם צוזאמענפאר,
 פארמאגט אפריל טן1 דעם האט םעקציע אידישע די אז אנגעגעבן, האט פאר

 סעקציע אידישע די פארמאגט ,1938 אפריל, טן4 דעם מיטנלידער. 22,520
 מיט־ 14,451 פון צואװאוקם נעטער א מיינט דאם מיטגלידער. 36,971
גלידער.

םעקציע אידישער דער פון װאוקם דער

 םון חדשים, אכט די איז יאר? נאך יאר געגאנגעז װאוקם דער איז װי
 םעקציע אידישע די װאט ,1936 יאנואר טן1 דעם ביז 1935 אפריל טן1 דעם

אוים־ מיר וואבן חדשים זעלבע די אין מיטגלידער. 9,807 ארײנגענומען
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 עגג־ דער צו ארויםגעטראנםפערירט אויך האבן מיר .3,191 בלויז געשלאםן
מיטגלידער. 427 םעקציע לישער
 גאנצן אין .1936 יאר אין אבער מיר באקומען בילד אנדער גאנץ א

 מיר האבן דערפאר מיטגלידער. 12,307 אריינגענומען מיר האבן 1936 יאר
 ארויםגעטראגם־ מיר האבן דערצו צו מיטגלידער. 7,071 אויםגעשלאםן אבער

 גיט טאר (מען םעקציע. עעלי׳עער דער צו מיטגלידער 699 פערירט
 םאר־ זייגען מיטגלידער 2,500 אדער 2,000 ארום אז פאקט, דעם פארקוקן

 םעק־ אידישע די איז 1936 יאנואר אנפאנג װאם דעם, צוליב געגאנגען לוירן
צאלונגען.) מאנאטלעכע אף איבערגעגאנגען ציע

 אין םעקציע אידישער דער פון לאגע די געװען איז ערגער נאך אבער
 4,105 מיט ארײנגעגומען מיר האבן יאר גאגצן פון משך אין .1937 יאר

 דער־ מיטגלידער. 8,202 הכל םך — 1936 יאר אין װי וױגציקער מיטגלידער
 װען מיטגלידער. 8,063 גאנצע אױםגעשלאםן 1937 איז מיר האבן פאר
 עננלישער דער צו ארױםטראגםפערירטע 530 די צורעכענען גאך װעט איר

 זיך ה*ט װאנען פון .8,593 פון פארלוםט נעט א אוים עם מאכט םעקציע,
 זײנען פארװ^ם אויםגעשלאסענע? צאל גרויםע אזא 1937 י^ר אין גענומען

 צו בכח געװען ניט דאך מיטגלידער, צאל גרעםערער א מיט ,1937 יאר אין מיר
 אורזאכן. געפיגעז קענען מיר אמת, ? מיטגלידערשאפט אונדזער פארגרעםערן

 מיר געפינעז 1937 יאר פון אויםגעשלאםענע צאל דער אין — אורזאך אײן
 ניט $רדן אין מיטגלידער קיין קיינמאל אמתן דער אין זיינען װעלכע ,3,823
 א װען קאמפאניע, בארימטער דער אין געװארן רעקרוטירט זײנען זײ געװען.
 םאװעטן־ אין רייזע א געװינען צו געי^גט זיך היאבן אקטױויםטן צאל גרויםע

 םענט אײן קײן קײנמאל אבער האין מיטגלידער נ״־רעקרוטירטע די פארבאנד.
 אין ניט און ברענטש דעם אין ניט אײנגעצאלט, ניט טיטגלידער־א&צאל

 איינטריט־ זייער באצאלט ניט אפילו ה*בן זײ פון םך א '<!פים, נאציאנאלז
 אין האבן מיר אז איז געפינען, קען מען װאם אורזאך, צװייטע די געלט.

 יא ע&עס האבן מיר מיטנלידער־קאמפאניע. קײן גע־פירט ניט 1937 יאר
 אקטאבער, חדשים די אין מיטנלידער־קאמפאניע א אומלעגאל דערקלערט
 ניט קאמפאניע קיין איז אמתן דער איז אבער דעצעמבער, און נאװעמבער

געװארן. אעעפירט
 צוםרידנ־ גאנץ זיין צו אוים פארענטפערונגען צוױי די װײזן אויבנאויפיק

 צום קומען מיר מוזן ערנםט, זײ באטראכטן מיר װען אבער שטעלנדיק.
 זיך, פאר געפינען װעלן מיר װאם תירוצים, אלע אףי קוקנדיק ניט אז שלום,

 אונדזער אין דורכרייםן גרעסטע די פון איינער געװען דערשײנונג די דאך איז
 אונדז לערנט עס אבער רבי־געלט, טייער צו ביםל א אפשר ם׳איז ארבעט.

 איבער־ ניט קײנמאל טארן מיר אז אונדז, עם לערנט ערשטנם, םך. א זײער
 קל^ר זייער מוזן מיר מיטגלידער. פון רעקרוטירן םארט מין אזא חזרן

ט דאקטאר־עקזאמען א דורכגײן אז געדענקען,  מיט־ ק״ן װערן ניט נאך מ״נ
 דאקטאר, דעם דורכגענאנגען איז אײנער װי נאכדעם ערשט ארדן. אין גליד

 דערפילן זיך דארו» ער משפחה. אונדזער אין ארײננעמען אים מיר דארפן
פראטערנאלער פראכטפולער גרויםער, א אין ארײז קומט װאם חבר, א װי
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 די װעגז אים דערצײלן אונדז, צו דערנענטערן אים דארפן מיר משפחה.
 אונדזער פון פרינציפן די מיט אים באקענעז ארדן, אונדזער פון אױפטואונגען

 ניי־רעסחטירטער דער מיטגליד. א װערן ער װעט דעמאלט ערשט ארדן.
r־un אונטער שטרייכן מיר און — דערפיצן דארף s\ — ױם־ א ם׳איז אז 

 זיי פריינט. גײע צובאקומען האט ער לעבן, זייז אין גע׳טעעני׳ט טובדיקע
םרײד! זײן ױם־טוב, זײן ם׳איז אים. מיט זיך פרייען

 אונדזער װעט חברים, טײערע פארשטיין, ניט ד$ם װעלן מיר אויב
 ארײנצװעמעז געקאםט אונדז האט ענערגיע וױפיל טי, װיפיל ל״דן, ארבעט
 נעמען ארבעט, גאנצער אונדזער נאך און !מיטגילידער טויזנט פיר אט־די

הפקר. אח זיי אאזז מיר און מיר
 מיטגלידער־ לױיז געפירט גיט היאבן מיר תירוץ: צװייטער דער אוז

 י ניט קאמפאניע קיין האבן מיר אז אמת, איז עם .1937 יאר אין קאמפאגיע
 יעדער אז מעגלעך, ניט רען איז קאמפאניע, א אז אפיי^ו אבער געפירט.
 פאר׳ אייך שטעלט װאך? א מיטגליד איין כאטש ארײננעמען זא׳צ ברעגטש
 מיטגליד אײן צו דורבשניטלעך אריינגענומען װאאטן מיר װען אז חברים,

 װאר א מיטגלידער 250 געהאט דאך מיר װאלטן ברענטש יעדן אין װאך א
 איין װענז רעדן צו שײן ניט כמעט דאך איז עם !יאר א 13,000 ^דער

 איז 400 ,300 ,200 מיט ברענטשעם פארמאגן מיר װען װאך, א מיטגיליד
 ד**ו װאלטן מיר חברים, כאר, בארעכנט ברענטש. א אין מיטגצידער 500

מיטגלידער. 50,000 מיט צוזאמענפאר הײנטיקן אונדזער צו געקומען
דער־ פשוט דורכריים, אט־דעם מיט לאפיטל דעם אעעפאנגען האבן מיר

 מיר פארקומען. געט^רט ניט האט דורכריים דער אז ז,5פיי מיר װייא םאר,
 אפן סעקציע, אידישער דער אין פאראוים טריט באדײטנדיסן א געמאכט האבן

 ארגא־ אפן אויך און געביט פאציטיש־געזעילשאפטלעכן אםן געביט, קולטורעצן
 שטארקער. נאך פארדר^ם דער איז דערפאר טאקע און געביט. ניזאציאנעלן

 טאקע דעם. װעגן ארדן גאנצן דעם אלארמירן מיר דארפן דערפאר טאקע
 םוילער איר אין ברענטשעס די צו •װערן געבראכט פראגע די דארףי דערפאר

 רעכעגונג א אפגעבן זיך זאל «סטױו אונדזער אז נויטיק, איז עם גרוים.
 אדער פארדעקן אים פרואװן גיט ילחלוטין דורכריים, שװערן אט־דעם װעגן

 אונדז װעט טאן, דאם װעיצן מיר אויב אז זיכער, זײנען מיר און פארענטפערן,
 און זאכן טאז דארפן מיר װי פארשטײן בעםער העילפן דורכריים דער

!ילערנען זײ םון נאר טעותן, קײן פארדעקן ניט ניט. װי

? ברענטשעם אונדזערע לעבן װי

 דיםקוםירט ערנסט זייער מיר האבן צוזאמענפאר לעצטן אונדזער בא
 אף ברענטשעם אונדזערע םון לעבן אינערלעכע דאם װענדן װעגן םראגע די
 היינט ילאמיר װעג. פראטערנאלן מער און קאנםטרו?טיװן מער געזינטערן, א

 חםרונות םך א נאך האבן מיר װאם דעם, אן» ניט־קוקנדיק אז פעםטשטעלן,
 פאר־ אבער איז אויםצובעםערן, סך א זייער נאך פאראן איז עם װאם און

קעגנער אפילו לעבן. אונדזער אין ענדערונג װיכטיקע א זייער געקומען
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 א אונדזערן צו אריין ?ומט מען װען אז צוגעבן, היינט מוזז אונדזערע
 באציאונג אנדערע אן הערשט עם שטימונג. אנדער אן גאר זיך פילט ברענטש

 האבן מיר בעםער. באדײטנד ארבעט אפאראט דער מיטגלידער. די צװישן
 םײ און יארק נױ אין םיי ברענטשעם פון מיטיעען צאל א בײגעװאוינט

 םפעציעלע קײן רורכנעפירט ניט האט מען װאו דארט אםילו און לאנד, איבערן
 באציאונג. אנדערע אן ג״םט, אנדער אז געפילט דאך זיך האט קולטור־ארבעט,

 אד.5-יצ גרױםער א פלאנירט. בעםער צוגעגרײט, מער געװען איז מיטינג דער
ברענטשעם. אלע װעגן זאגן ניט דאם קענען מיר װאם

םיסטעם קעפטען און דירעקטארן

 אונדזער ענדערן צו פולשטענדיק באװיזן ניט נאך האבן טיר אויב
 אונדז װאם םאקט, דער שולדיק הויפטזאכלעו דעם אין איז לעבן, אינערלעך

 װי ברענטש־אפאראט דעם ארגאניזירן צו אײנגעגעבן ניט נאך זיר האט
 עקהד גאציאנאלע די האט צוזאמענפאר לעצטן אונדזער נאך גלייך געהעריק.

 דירעקטארן־ דעם אײנצופירן פארזוכן ערנםטע זייער אייניקע געמאכט קוטיװע
 דער־ געהאט טיילװײז האבן מיר אויב און קעפטעךםיםטעם. די און פלאן
 װינציק זײער אבער מיר האבן דירעקטארן־םיםטעם, די איינפירן באם פאלג

 דארט, אפילו מער, נאך קעפטען־םיםטעם. פון געביט דעם אף דערגרייכט
 ברענ־ די האבן דירעקטארן־םיםטעם, די דורכגעפירט שוין האבן מיר װאו

 פאר־ אינדױױדועלע באשטימען צו פארזוך ק״ן געמאכט ניט אלץ נאך־ טשעם
 טײל א געביט. קולטורעלן און ארגאניזאציאנעלן אפן אנטװארטלעכקייטן

 טראץ פיס, די אונטער אנדערן דעם אײנער נאן־ זיך פלאנטערז דירעקטארן
 באזונדערע די םון ארבעט די דעפינירט קלאר זייער האבן טיר װאם דעם

 פונקציעם זייערע שוין פארשטײעז דירעקטארן די װאו דארט און דירעקטאו־ן.
 פונקציע, יעדער פון חשיבות דער װעגן קאמח אינערלעכער אז פאר קומט
 זיך קלאגן אט ברענטש. איגעם פארנעמען דארף זי װאם פלאיז דעם װעגן

 די אז ניט דערלאזט ברענטש פונעם פירערשאפט די אז קולטור־דירעקטארן,
 קלאגן מער נאך געהעריק. װי װערן אויפגענומען זאלז קולטור־פראבלעמען

 בא־ געהעריקע די ניט אלץ נאך הערשט עם אז ליטעראטור־דירעקטארן, זיך
ע או ליטעראטור־פארשפרייטוע. פון םראגע דער צו צי

 מיר װי פונקט חםרונות, אינערלעכע םך א באז״טיקן נאך דארפן מיר
 די און טשער׳/ צום ״אפילס די ארדער׳/ אװ ״פױנטם די באזײטיקט האבן

 מיטינגען פון צײט די אויח פרעםן װאם זאכן. אזעלכע »נדערע צענדלי?ער
 אז געדאגק, דעם פון באפרײען זיך טוזן מיר גופא. ארגאניזאציעם די און

 אפט זייער דורכפירן. אים װי זאך זעלבע די איז באשלום גוטן א אננעמען
 װעגן שוין טראכט מען און פראטאקאל־בוך, אין באשלוס גוטער דער בלייבט

 פריערדיקע די דורכצופירן אזוי װי דעם אנשטאט פלענער, פראכטפולע נייע
 דער װאם םראגן, אלע איבער רעדן :יט מוז פירערשאפט גאנצע די פלענער.
 היאבן דארפן מיר פארהאנדלט. ברענטש םון עקזעקוטױוע די אדער ברענטש

פײאיקײט זייער אין מיטגלידערשאפט, ברייטער דער אין גלויבן מער ביםל א
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 ri? ברענטש, פון פירערשאפט די באשליםט שנעל צו באשלוםן. דורכצופירן
 ניט האבן מיר װייל דערפאר דורכפירן, ניט מען קען אקציע יענע אדער די

 פארזוך אונדזער אין געװען מיר זיינען עקשנותדיק גענוב גיט כחות. גענוג
 װאם דעם דורך ברענטש־לעבן דעם אין ארגאניזירטקײט מער אר״נצוברענגען

 קעפטעך די ארגאניזירט און דירעלטארךפלאן דעם אײנגעפירט װאלטן מיר
 ברענטשעם, די גאר ניט אז פעםטשטעלן, היינט מיר מוזן ליידער םיםטעם.

 דער־ זיך שװעריקייטן ערשע די בא האבן שטאט־קאמיטעטן, די אפילו נאר
שראקן.

מיטגלידער־קאמפאניעם דרײ די דורבגעפירט האבן מיר אזוי װי

 מיר האבן צוזאמענפאר, לעצטן רעם זיגט יאר, דרײ די פון משך אין
 אקטאבער־נאװעמבער־ אין איינע מיטגלידער־לאמפאניעם. דרײ דורכגעפירט
 אוז 1936 אקטאבער־נאװעמבער־דעצעמבער אין צוױיטע די ,1935 דעצעמבער

אפגעשלאםן. איצט האבן מיר װאם קאמפאניע, דריטע די
 געװארן געפירט זײנען װאם קאמפאניעם, נאציאנאלע דרײ די אויםער

 קאמפאניעס. ללענערע צװײ דורכגעפירט מיר האבן שפראך־םעקציעס, אלע פון
 מאםא־ און פענםילװײניע אין 1935 ױלי און ױני חדשים די אין איינע

 און טשארטער) דעם באקומען שטאטן די אין האבן מיר װי (גלײך טשוםעטפ
 קלױולאגד, 1אי ,1937 ױני, און מאי א&ריל, אין קאמ&אניע קורצע צװײטע די

 מאםא־ און פענםילװײניע אין קאמפאניע ערשטע די דעטרויט. און פיטסבורג
 באם־ און פילאדעלפיע צװישן הױפטזאכלען־ געװארן געפירט איז טשוםעטם

 םיי שטעט, ביידע קאטפאניע. װירקזאמע קורצע א געװעז איז דאם טאן.
 דעם דערגר״כט איבערגעבלה״ט מיט האבן באםטאן, םיי און פילאדעלפיע

 דער־ צו חדשים זומערדיקע יענע אין געװעז מעגלעך איז װאם מאקםימום
 1935 אין צוזאמענפאר אונדזער צו געקומען איז באםטאז, זיגערן, די גרייכן.

 פאר־ כמעט זי האט צײט קורצער דער אט אין מיטגלידער. 500 ארום מיט
 האט פארלארן, האט װעלכע פילאדעלפיע, מיטגלידערשאפט. איר טאפלט

 מיט־ נײע 400 א דערגר״כט האט זי םך. א זייער אויפגעטאן אויך אבער
 די פילאדעלפיע. אין אויפטו גװאלדיקער א געװען איז דאם און גלידער,
 ױני, און מאי אפריל, אין דורכנעפירט מיר האבן קאמפאניע קורצע צװ״טע

 די פון באזים אפן דעטרויט, און פיטםבורג קלױולאנד, שטעט די אין ,1937
 דורכגעפירט דארט האט ױניאן שטאל־ארבעטער די װאם םטרייקס, גרויםע

 אײ. ״םי. דער פון אויפבוי דעם אין אנטײל אונדזער פון באזע דער אף און
 דערפאלגן, אזעלכע פארצייכנט ניט ליידער מיר האבן קאטפאניע דער אין א.״.

באםטאן. אין און פילארעלפיע אין קאמפאניע פריערדיקער דער אין װי

1935 אין קאמפאניע די

 פון םוף צום געװארן דורכגעפירט איז קאמפאניע אלגעמיינע ערשטע די
ךי אז באשטימט, האט ארדן פונעם קאנװענשאן דריטע רי .1935- יאר
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 .1936 יאר אנפאנג ביזן מיטג^ידער 30,000 דערגרײכן זאל םעקציע אידישע
 דורכ־ איז זי ױם־טובדיקע. א םרײדיקע, אמת אן געװען איז קאמ&אניע די

 האבן מיר לאנד. גאנצן איבערן באגײםסערונג פיל מיט געװארן געפירט
 אויך אבער מיטנצידער. 31,000 צו נאענט מיט קאמ&אניע די אםז5א&געש

 געביליבן זײנען װאם שטעט, צא^ א געהאט מיר האבז קאמפאניע יענער אין
 הינטער־ וױנציקער דעטרויט. אנדזשעלעם, לאם װי — הינטערשטעלי? שטארק

 עם באלטימאר. און לואים םט. היױוען, נױ הארטפארד, געװען זיינען שטעיליק
 האבן װעלכע שטעט, קיצענערע צעגדיליק פאר א װי מער געװען אויך זיינען

 גע־ זיינען און קאנצעגטראציע־שטעט די פון צעטל דעם אין געפונען ניט זיך
 שי?אגא, יארק, ניו שטעט די זיך האבן אויםגעצײכנט הינטערשטעליק. בליבן

 קװאטע. איר דערגרײכט כמעט האט םילארעלפיע אויך קלױו^אנד, באםטאן,
 ארײנ־ םעקציע אידישע רי האט קאמפאניע דער פון װאך־ לעצטער דער אין

 איז װאם דערגרײכונג, א געװען איז דאם מיטגלידער. 2,204 גענומען
באװאונדערװג. גרוים מיט געװארן באטראגט אומעטום

 אזא געהערשט אבער האט קומענדיקער דער און קאמפאגיע דער צװישן
 זיך האט דאם אז מיטגלידער, נייע ארייננעמען פון &רט אין שטייצשטאנד

 םע?ציע. אונדזער פון װאוקם װײטערדיקן דעם אף אפגערוםן שלעכט זײער
 מיטג^ידערשאפט. אונרזער אײנצוהאלטן געװען בכח ניט אפיילו זיינען מיר
 ארום פון פארצוםט נעט א מיט געקומען מיר זײנען 1936 םע&טעמבער אין

מיטגלידער. 3,000

1936 אין מיטגלידער־קאמפאניע צװײטע די

 א באשטימט האט אררן פונעם עקזעיןוטיװע נאציאנאילע א^געמײנע די
 א געקראגן האט םעקציע אידישע די מיטנ^ידער. נײע 45,000 פון קװאטע
 שלאגצערישן א מיט געװארן געפירט איז קאמפאניע רי .11,700 פון קװאטע
 םאװעטן־פארבאנד אין רייזע א פון מתנה די ארדן. גאנצן אינעם טעמ&א

 מיט־ צאל גרויםער א צװישן באגײםטערונג גװאלדיקע ארױםגערופן האט
 דער־ 30,460 דערגרײכט קאמפאניע דער אין האט ארדן גאנצער דער גצידער.

 דערגרײכט האט סעקציע אידישע די מיטגלידער. קינדער 7,235 און װאקםענע
 נײע 10,418 דערװאקםענע, צאל אלגעמײנער דעו־ פון דריטא א איבער

 ארײנגענומען םעקציע אירישע רי האט 10,000 די פון אמת, מיטג^ידער.
 הויפט־ ארדן, אינעם שפראך־םעקציעם אנדערע פאר מיטגלידער 3,000 ארום

 מיטגלידער נײע 7,000 איבער אבער םעקציע. ענג^ישער דער םאר זאכלעך
 געװינערן גרעםטע די גופא. םעקציע אידישער דער פאר דערגר״כט מיר האבן

 דער־ האט יארק נױ אויך אבער שיקאגא. געװען איז קאמפאניע אט־דער אין
 אפ־ האט םעקציע אידישע די מיטג^ידער. נײע צאל באדײטנדיקע א גרייכט

 ניט האבן מיר נעט. מיטנצידער 34,000 איבער מיט קאמפאגיע די געשצאםן
 פריער־ די אין געהאט היאבן מיר װאס פאראוםטן שװערע די מטגעמאכט נאר

געװינם. נעט 4,000 ארום מיט ארויםגעקומען זײנען מיר נאר חדשים, 8 ז־יקע
מיט־ םיז פארלוםט גרויםן דעם .װענן דערצײצט פריער שוין האבן מיר
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 1936 איז קאמפאגיע דער פון שלום דעם צווישן צװישן״צײט, דער אין גלידער
 צוגעבז׳ בלויז דא װילן מיר .1937 אין קאמפאניע דער פון אנפאנג דעם און
 די פח חשבון אפן איננאנצן װערן צוגעשריבן ניט טאר פארלוםט דער אז

 אוג אז צוגעבן, דארפן מיר קאמפאניע. דער אין רעקרוטירוגג פון מעטאדן
 צוגעגרייט געװען ניט איז בכח, געװען ניט איז ארגאכיזאציע־אפאראט דזער

 •טצײ קורצער בערך אזא אין מיטגלידער נ״ע צאל גרויםע אזא פארדײען צו
 קאמפאניע. דער אין ױם־טובים דורכגעםירט האבן ברענטשעם צאל גרויםע א

 נײע 100 מיטגלידער, נײע 50 פון דערגרײכונג די געפייערט האבן ברענטשעם
 פירער די געפרעגט אמאל פײערונג אזא בא האבן מיר אז און מיטגלידער,

 הײנט׳ פייערן זײ שמחה־ װעמעם מחותנים, 50 די פון װיפיל ברעגטש, פונעם
 אלע אין ארומגעקוקט זיך מען האט יום־טוב, הײנטיקן צום פאראן זיינען
 זיינעז מחותנים אן חתוגות אזעלכע .4 אפגעציילט קוים האט מען און זייטן

 פאלשן קײז ציען ניט מען טאר דעם פון ׳זעלטנקײט. ק״ן געװען גארניט
 נרויםע או*ייגנעמען און קאמפאניעס פירן אויפהערן דארפן מיר אז — שלוס
 דארפן מיר אז לערנען, אונדז דארףי דאס חברים, נ״ן, מיטגלידער. מאסן

מיטגלידער. נייע אסימילירן פון מעטאדן אונדזערע ענדערן

קאמפאױע לעצםע די

 מיר װאם קאמפאניעס אלע פון אז זיין, מודה חברים, ׳זיך לאמיר
 פאר־קאםפאניע די שװאכםטע. די געװען לעצטע די איז דורכגעפירט האבן

 ניט אינגאנצן זיך האט דעצעמבער און נאװעמבעד אקטאבער, חדשים די אין
 מעריו און פעברואר יאנואר, אין קאמפאניע די אויך אבער פלאץ. פון גערירט

 װאם באגײםטערונג, יענע ;עפעלט האט עם שװאונג. אן געצויגן זיך האט
 האט שטאט אײנציקע און איין קיין קאמפאניעם. די אין אריינטראגן פלעגן מיר
 װעלכע שיקאי״א, פראצענט. 100 פולע די דערגרייכט גיט קאמפאניע דער איז

 איז עם װעלכע װי בעםער, און ױם־טובדיקער קאמפאניע די געפירט האט
 אנדזשע־ לאם פראצענט. 82.4 דערגרײכט האט לאנד, איבערן שטאט אנדער

 פראצענט. 75.8 דערגרײכט האט לאנד, פון שטאט בעםטע צװײטע די לעם,
 א ארײנגענומען האט יארק, נױ צענטער, וױכטיקםטער און גרעםטער אונדזער
 לעצטע די אין קאמפאגיע איז עס װעלכער אין װי מיטגלידער צאל קלעגערע

 קװאטע א אף מיטגלידער נייע 3,755 בלויז אריינגענומען האט זי יאר. דרײ
 אנדערע די אין רעזולטאטן די פראצענט. 64 קוים דערגרײכנדיק ,6,500 פון

באסטאן דערגרייכט. גיט פ־אצענט 50 קיין אפילו — ערגער נאך זיינען שטעט
 פרא־ 44 — דעטרויט פראצענט, 44.4 — פילאדעלפיע פראצענט, 48.7 —

קליװלאנר און פדאצענט 24.8 — נוארק פראצענט, 39 — פיטםבורג צענט,
פראצענט. 23.3 —

 מיטגלידער־קאמ־ שװאכער אט־דער פאר הויפט־םיבות די זיינען װאם
 גע־ ניט קאמפאניע די איז ארו־ז גאנצן אינעם װאם פאקט, דער )1 פאניע?
 םעקציע. אידישער דער אף אויך װירקונג א געהאט )םפר אן האט גוט, גאנגען

קװאטע.) דער פון פראצענט 50 דערגרײכט האט ארדן גאנצער (דער
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 דערפאלג־ א פון מעגלעכקײט דער אין געגלויבט ניט האט אקטיװ אונדזער )2
 צו אױםגעקומען אונדז איז װאכן לעצטע די אין ערשט קאמפאניע. רייכער

 אז איין, זײ זעען איצט ערשט אז טוער, וױכטיקע זײער צאל א פון הערן
 דער פון אנפאנג אין איער קװאטע, אונדזער דערגרײכן געקענט האבן מיר

 דורכםירן ניט הען מען )3 געזען. ניט מעגלעכקייטן די זײ האבן קאמפאניע
 װעגן רעדן אײן אין היאלט מען װאם דערמיט קאמפאניע קײז דערפאלג מיט
 בלויז דערפאלגרײך יזײן קען קאמפאניע די אפליקאציעם. צײלן אײן אין איר,

 פארבינדן ברענטש, רעם אויפצולעבן אייץ אונדז זיך גיט עם װען דעמאלט,
 מיט אלציעם, פאלקם־פראנט און פאראײניקטע אונדזערע מיט ?אמפאניע די

 איבער דערגר״כט האט שיקאגא אויב און לעבן. קואטורעל גאנץ אונדזער
 װײא דערפאר, בלויז געװען דאם איז אפריל, אנפאנג ביז פראצענט 82

 ענגער איז זי און ױם־טובדיקײט מער געװארן ארײעעטראגן איז דארטן
 שיקאגא אין װאם פאקט, דער קולטור־טעטיקײט. דער מיט נעװארן פארבוגדן

 איז עם װען װי קולטור־ארבעט מער נעװארן געטאן װינטער הײנטיקן איז
 מיטגלידער־ דער צו אויך בײנעטראגן מאם גרויםער א אין האט פריער,

מיטגלידער. נײע ארייננעמען געמאכט לײכטער קאמפאניע,
 ארייננעמען פון אויפטו דעם מינימיזירן ניט װילז מיר חברים, נײן,

 מעגלעכקײטן די װ״םן מיר אבער צייט. קורצער אזא אין מיטגלידער 6,558
 אקטױו אונדזער פון איבערגעגעבנק״ט די קענעז מיר ארדן, אונדזער פון
 מיר װען אנדערע, אינגאנצן געװען װאלטן רעזולטאטן די אז װײםן, מיר און

גערעדט.■ האבן מיר װעלכע װעגן מעטאדן, אט־די אנגעװענדט װאלטן

זיצונגען פלענארע דיםטריקט און שטאטישע

 די אין װי פונקט מיר, האבן יאר דרײ לעצטע די פון פארלויף אין
 קאנ־ דיםטריקט פלענארע יאר איז אײנמאל צוזאמענגערופן יארן, פריערדיקע

 פון האבז קאנפערענצן די לאנד. פון צענטערן װיבסיקםטע די אין פערענצן
 אונדזער פון לעבן רעם אין פאזיציע װיכטיקערע א אלץ פארנומען יאר צו יאר

 שטאטישע די פון באריכטן די פארגלייכן צו געװען גענוג איז עם ארדן.
 אין זיצונגען פלענארע די פון באשלוםן די און דיםקוםיעם די קאמיטעטן,

 װאם פארויס, שדיט גרויםן דעם איינזען זאייז מיר אז ,1937 אין און 1933
געמאכט. האט ארדן אונדזער

 פלענארע קייז גערוםן ניט מיר האבן 1937 יאר פון םוף> צום בלויז
 װאם דיםטריקט־קאנפערענצן, די צו געגרײט זיך האבז מיר װײל זיצועען,

 מיר און צוזאמענפאר, איצטיקן דעם צו דעלעגאטן דערװײלן געדארפט היאבן
 האבן דיםטרילט־קאנפערענצן די ארבעט. די צעפיצלען געװאלט ניט האבן

 פון פראבלעמען אלגעמיינע די אױפנעמען געדארפט הויפטזאכלעך דערצו
 אוים־ דאם אפגעלייגט אויך במילא שוין האבן מיר אז אזוי, צוזאמענפאר.

 די צוזאמענפאר. נאכז ביז ?אמיטעטן שטאט און דיסטריקט נייע קלייבן
 יאם װערן דערװ״לט װעט װאם עהזעלווטױוע, נאציאנאלע ארײנקומענדיקע

רופן צו אויפגאבע ערשטע די זיך פאר האבן װעט צוזאמענפאר, איצטיקן
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 הוי&ט־ צוױי זיך פאר האבז ן5װע< זיי זיצונגען. פלענארע שטאטישע אט־די
 צוזאמענ־ איצטיקן פונעם באשלוםן די דורכצופירן אזוי װי )1 :פראבלעמען

פירערשאפט. נייע א דערװײלן )2 און פאר,

פלענום נאציאנאלער

עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פאר געװארן קלאר איז זומער פאראיארן
 װאם פראבלעמען, וױכטיקע צאל באד״טנדע א אנגעקליבן זיך האט עם אז

 לאנד. גאנצן איבערן פירערשאפט אונדזער מיט װערן אויפגעגומען מוזן
 טײל א בא צעמישעניש א הערשט עם אז ארויםגעװיזן, זיך האט עם

 אונדזער פאר שטייען װאם פראבלעמעז, װיכטיקע סך א איבער טוער
 דער אין ארדן אונדזער פון ראל דער פון פראגע די ארגאגיזאציע.

 גרוים. גאנצער איר אין אויפגעשװאומען נאכאמאל איז ארבעטער־באװעגונג
 אנגעהיױבן האבן ארגאגיזאציע אונדזער אין חברים פירנדיקע צאל א

 פון יליניע פרינציפיעלער דער מיט מעטאדן םעקטאגטישע די צוזאמענצומישן
 באזייטיקן צו אזוי װי מיטלען און װעגן זוכן צו אנשטאט ארדן. אונדזער

 קלאםן־ליניע די אז רעדן אנגעהויבן מען האט ליניע, םעקטאנטישע אט־די
 צופאםז דארפן מיר חםרונות. און שװאכקייטן אונדזערע אלע אין שולדי? איז

 אט עלעמעגטן. באװאוםטזיניקע ניט נאך נייע, די צו פראגראם אונדזער
חברים. אנפירגדיקע צאל א פון הערן אנגעהויבן מיר האבן שטימען אזעלכע

 מיט־ די נאר ניט באטײליקט זיך האבן פלענום גאציאנאלן דעם אין
 פון מיטגלידער אלע אויך נאר עסזעקוטױוע, גאציאנאלער דער םון גלידער

 שטאטישע װיכטיקםטע די פון פארטרעטער און קאמיטעט״ שטאט יארקער ניו
 האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די לאנד. איבערן קאמיטעטן דיםטריקט אוז
 אלם פראנע אט־די אװעקצושטעלז נײטיק פאר געהאלטן פלענום דעם בא

 א זײער פארגעקומען איז עם טאדארדענונג. דער אף* פונקט צענטראלן א
 די פעסטגעשטעלט נאכאמאל האבן מיר און דעם איבער דיםקוםיע ברייטע

 ארדן אונדזער אז צוזאמענפאר, ערשטן אונדזער פון פארמולירונג ריכטיקע
 זיין װעט ער װיפיל אף אנטװיקלען, זיך און בליען װאק׳םז, אזויפיל אח װעט

 די זײן װעט עם גרעסער װאם אמעריקע. אין קלאםן־פראנט פוגעם טייל א
 אין ױניאנם, א." איי. ״םי. די בויען העלפן אין שפילן װעלן מיר װאם ראל,

 װיכ־ און גרעסערער א אליז װ., אז. א. ״לײבאר־פארטײ״ א אױפבויען העלפן
 אליז באװעגונג, פראטערנאלער דער אין װערן מיר װעלן פאקטאר טיקערער

װאקםן. מיר װעלן מער
 צוגעצויגן איצט ביז ה־אבן מיר אז פעםטגעשטעלט, האט פלענום דער

 די יזיי גיבן מיר .װאם דערפאר נאר ניט ארדן, אונדזער צו מאםן ברייטע
 נאר טעגלעך־, זײנעז װאס צאלונגען קלענסטע די פאר בענעפיטן גרעםטע

 פון איינעם געזען אונדז אין האבן טאסן ברײטע די װאס דעם, דורך אויך
 פאזיטיװן א האט װאם אמעריקע, אין ארדגם פראטערנאלע פראנרעםױוםטע די

 אנשטאט לאנד. אין דא מאםן די פון פראבלעמען אנגעװײטיקטע די צו צוגאכג
לאנד, אין לעבן געזעלשאםטלעכן אין טעטיקייט אונדזער פארמינערן צו
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 ריכטיקע יענע פארשטארקן און פארזעצן וױיטער פארקערט, מיר, דארפן
 בא- ראל, נרעםערע א נאך שפי^ן דארף ארגאניזאציע אונדזער טאקטיק.
 און פראגרעס צוױשן קאמו* רער װען צייט, איצטיקער דער אין זונדערם

 ^עבן אח קאמו» א געװארן איז פארשארפט, מער נאך געװארן איז רעאקציע
 עלע־ פראגרעסיװע די מיט פארבינדן זיך דאר^ סעקציע אונדזער טויט. און

 ן5וועי טאן, דאם װע?ן מיר װען יצעבן. אידישז פון געביטן אלע אף מענטן
 ברײטע רי צוױשן קװאיצן אומרערשעפלעכע נייע נאן־ עפענען אונדז פאר זיך

 אומ־ די צו צופאםן ניט פראגראם אונרזער דארפן מיר מאםן. אידישע
 דארםן מיר פארקערט, נאר, מיטגלידער, אומאנטוױקלטע באװאוםטזיניקע,

 און דערציען צערנען, מיטגילידער אומאנטוױקלטע אומבאװאוםטזיניקע, אט־די
 באט״ציקן זיך ן5װעי מיר מער װאם פראגראם. אוגדזער צו אויפהויבן זײ

 די ײעאן שנעלער אלץ מאםן, אידישע די פון ילעבן געזעילשאפטלעכן אין
 םארגנדיקע די װערן אומאנטװיקלטע און אומבאװאוםטזיגיקע הײנטיקע
ארדן. פונעם טוער און פרײנט װארעמע

 אין ראל װיכטיקע א זײער געשפילט האט פלענום נאציאנאלער אט־דער
 נאכאמאל און פראגע אט־דער אין ^יכט םך א אריינטראגן אוז אויפק^ערן

 זיך האט פ^ענום דער באזע. פאליטישע פרינציפיעלע אוגדזער פעםטשטעלן
 בויען פון געביט אפן ארבעט אונדזער מיט באשעפטיקט סך א זײער אויך
 פאר־ צו װי בבלל און שו^־ארבעט און קולטור־ אונדזער פאלקם־פראנט, דעם

 אז םפק, שום אן איז עם ארבעט. אונדזער פון מעטאדן שילעכטע די בעםערן
 פלענום, דעם םארדאנקען צו מיר האבן דערגרײכונגען אונדזערע פון סך א

 פארגעקומען ער ט5װא און ,1937 נאװעםבער איז פארגעקומען איז װאם
 אוגדזער איז עם גרעםערע. געװען דערגרײכונגען אונדזערע טן5װא פױיער

 צוזאמענפארן, צװישן װערן גערופן ראדףי פלענום נאציאנאלער א אז מייגונג,
 ארויף שוױמען װ$ס פראבי!עמעז, די װערן אויפגענוטען זאלן עם װעאכן בא
צװישנצײט. דער אין

שטעט די פון צושטאנד דער

 אןז גענוי אפצושטעלן זיך באריכט אט־דעם איז מעגלעך ניט איז עם
 חברים די אז דערװארטן, טיר ילאנד. איבערן צענטערן אלע פון צושטאנד דעם
 מיר כרי ארבעט, זייער װענן באריכטן גענויע א&געבן װעלן שטעט די פון

 געבן בלויז ן5וױי מיר שטעט. די פון ביילד פו^שטעגדיק א האבן קעגעז זאלן
 פון ארבעט דער אק פובקטן שװאכע פאר א ארויםרוקן און ציפערן אײניקע

שטאט־קאמיטעטן. אונדזערע
vi יאוס

 װעיצכער יארק, נױ צענטער, נרעםטן אונדזער געמען צוערשט לאמיר
 אידישער דער פון מיטגילידערשאפט דער פון דריטא צװ״ כטעט פארמאגט

 14,082 פארמאגט יארק נױ אטיה קאנװענשאן צעצטער דער צו םעקציע.
22,456 מיט יארק נױ קומט קאנװענשאן הײנטיקער דער צו מיטגילידער.
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 טיט־ 8,000 איבער פון װאוקם א דאם איז חברים, יזעט, איר װי מיטגלידער.
 שטרײך־ דער פון געליטן האט יארק נױ אז צו, נאך גיבן מיר װען גלידער.

 מוזן מיד װעילז לאנד, םון שטעט אנדערע אלע װי וױנציקער ניט מגםה
 ארגאגיזאציע יארקער נױ אונדזער אין דערגרייכועען די אז אנערקענען,

 װיכטיקערע נאך באדייטנדיקערע, גאך װעגן אבער וױכטיקע. זײער זיינעז
 םטודעגטן, 2,200 געביטן. אנדערע אף דערציילן מיר קענען דערגרייכונגען

 געלןגרנט יאר דרײ די איז זיך האבן ברעגטשעם, יארקער נױ פון מיטגלידער
 דעלע־ די װאם אויפטו, אן איז דאם ארבעטער־אוניװערזיטעט. אידישן אין

 האט יארק נױ אז צוגעבן, נאך לאמיר ביישפיל. א פאר נעמען דארפן גאטז
 קולטור־ באצאלטן א מיט ?ולטור־דעפארטמענט, 8 אײנגעשטעלט לעצטנם

 און םארבעםערן צו געהאלפן פיל זײער האט װאם ױקלםאן, חבר דירעקטאר,
ברענטשעס. די אין קולטור־ארבעט די םטימולירן צו

 קולטורעלן אפן דורכרייםן דורכרײםן, צאל א אויך אבער האט יארק נױ
 קולטור־ אונדזער װעגן קאפיטל דעם אין רעדן װעלן מיר װעלכע װעגן געביט,

 דורכרײם. ארגאניזאציאנעלן אײן אף בלויז אנוױיזן דא װעלן מיר ארבעט.
 בא־ א רעארגאניזירן צו באוױזן ניט יאר דר״ לעצטע די אין האט יאדרן נױ

 פארזוך זײן איז באזע. טעריטאריעלער א אף* ברעגטשעם צאל דײטנדערע
 יארקער נױ דער האט דיםטריקט־מאםשטאב א אף שטאט די איבערצובויען

 אלע פארמאגן װעלכע ברענטשעם, דאון־טאונער די פארזען שטאט־קאמיטעט
 געקאםט האט פארנאכלעםיקונג די אט מיטנלידער. 10,000 ארום צוזאמען

 מיטגלירער־ לעצטער דער אין באזונדערס טייער, זייער שטאט־קאמיטעט דעם
קאמפאניע.

 2,253 מיט צוזאמענפאר לעצטן אונדזער צו געקומען איז שיקאגא
 היאס זעט, איר װי מיטגלידער. 3,480 ארום זי פאדמא־גט היינט מיטגלידער.

 קוקנדיק ניט יארמ, נױ װי מער ניט דערגרײכט פראפארציאגעל שיקאגא
 ארוים איז און קאמ&אניעם גלענצנדע דרײ דורכגעפירט האט זי װאם דעם אףי
 זומער דעם אין ? דאם זיך נעמט װאנען פון יאר. צװיי לעצטע די געװיגערן די

 600 איבער פארלוירן שיקאגא האט צוזאמענפאר לעצטז אונדזער נאן־ גלייך
 פריער־ דער פון דערגר״כונגען די א&געװישט כמעט האט דאס מיטגלידער.

 יאר אין פארלוסטן שװערע געליטן אויך האט שיקאגא קאמ&אניע. דיקער
1937.

 חולאת. שווערער א פון געליטן האט שטאט־קאמיטעט שיקאגער דער
 פרייט עס זאן־. איבעריקע אן װי פאררעכנט געװען דארט איז קולטור־ארבעט

 פאר־ איז האיאר אז צוזאמענפאר, היינטיקן צום באריכטן צו אבער אונדז
 אקטיװ, גאנצער דער אז און נעביט דעם אח ענדערונג גרויםע א גע?ומען
 װיכטיקע אט־די מאכן צו בײגעטראגן האט גראםפעלדן, חבר מיט צוזאמען

 ארבעטער־ אידישער דער געװארן אויפגעבויט איז שיקאגא איז ענדערונג.
 די געלערנט. האיאר דארט האבן סטודענטן 100 איבער אונױוערזיטעט.

בא־ צו אנשטרענגונג ערנםטע אן מאכן מוזן אבער װעלן חברים שיקאנער
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 סײ און סולטורעלן אפז םיי ברענט׳טעם צאל א פון שװאכקײטן די זייטי?ן
געביט. ארגאניזאציאנעלן אפן

װל^ פיראר

 באם פילאדעלפיע פון מיטגלידערשאפט די פארגלייכן זאלן מיר אויב
 דער־ האט פילאדעלפיע אז אויםזען, עם װעט איצט און צוזאמענפאר לעצטן
 װאלט דאם שטאט. אגדערע איז עס װעלכע װי מער פראפארציאנעל גר״כט
 זיך האט פילאדעלפיע װײל ׳מטעט, אנדערע די צו ױשרדיק געװען ניט אבער

 מאטיײן׳ לעגאלע צוליב קאמפאגיע פאר־קאנװענשאן דער אין באטײליקט ניט
 קאנ־ דער נאך גלייך קאמ&אניע ס&עציעלע א אנגעפירט דעריבער האט און

 װאם צאל, דער מיט פארגלייך ק״ז מאכן :יט װעלן מיר אז אזוי װענשאן.
 יער מיט נאר — 1,164 — צוזאטענפאר באם פארמאגט האט פילאדעלפיע

 דער נאו־ — 1,454 — אקטאבער טן1 דעם פארמאנט האט זי װאם צאל,
 מיטגלידער. 2,096 פילאדעלפיע פארמאגט היינט קאמפאניע. ספעציעלער

 בויען פון געביט אפן דערפאלגז גרעםערע פיל פארצייכנט װאלט פילאדעלפיע
 שװאכק״טז• םפעציעלע עטלעכע פארמאגט ניט װאלט זי װען ארדן, דעם

 אין װי ערגער פיל איז ברענטשעם פילאדעלפיער די אין לעבן דאם ער׳טטנם,
 די צו מיטגלידער די פון באזוך דער לאנד. איבערן ׳צטאט איז עם װעלכער

 פילאדעלפיע צװייטנם, קליינער. אויםערגעװײנלעך אן איז ברענטש־מיטינגען
 רעם ארײנגעצױגן פדא&ארציאנעל ׳טטעט, אנדערע מיט פארגלײך אין האט,

ח. דעם בויען פון ארבעט דער אין אקטיװ קלענםטן  האט פילאדעלפיע אי
 נײער אײנציקעו־ און איין בלױז ׳עטאט. אין אויםגעברײטערט װינציק זיך

 טרײד־ א״ן קייז יאר. דרײ די פון משך אין צוגעקומען דארט איז ברענטש
 דארט זײנעז מעגלעכקײטן די כאטש געװארן, ארגאניזירט ניט איז ברענטש

 אנדער אן װאם דעם, אף קוקנדיק ניט ׳עטעט. אנדערע אין װי גרעםערע
 האט ארדז, מיטן פארגלײך אין אומבאדײטנד ארגאניזאציע, פראטערנאלע
 באװיזן ניט םילאדעלפיע האט לאנדםמאנשאפטן, צאל א רארט ארײנגעצויגן

לאנדםמאנשאפט־ארגאניזאציע. איין קײן ארײנצונעמען
 דער־ װיכטיקע זייער אויך האט פילאדעלפיע אז זיך, פארשטייט עס

 געביט אפז אקציעם באדײטנדיקע אײניקע דורכגעפירט האט זי גרייכונגען.
 לאזן דאס אבער געביט, קולטורעלן אפז פראנט, פאראײניקטן דעם בויען פון

דערצײלן. צו פילאדעלפיע פאר איבער מיר

באגזנוא\

 פרט אין פילאדעלפיע, װי לאגע זעלבער דער אין זיך געםינט באםטאן
 און איצט. ביז צוזאמענפאר לעצטן פונעם מיטגלידער צאל די פאתלײכן פון

 א?טאיער ערשטן צום אקטאבער־ציפער. דעם נעמען מיר װעלן דעריבער
 פארמאגט טאג צו היינט מיטגלידער. 1,070 פארמאגט באםטאן האט 1935

באםטאז איז צוזאמענםאר לעצטן דעם צו אמת, מיטגלידער. 1,526 זי
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 אכפאנגען זאלן מיר אויב און מיטגלידער. 548 בלויז מיט געקומעז
 נאנץ אויםזען װאוקם דער װעט ׳אן צײט יענער םון רעכענוע אונדזעה

 ציפערן רי באטראכטן דארפן חברים באםטאנער די אבער באדײטנדיק.
פארשטיין, זײ װעלן דעסאלט און ■זײ באטראכטן מיר װי ליכט זעלבן דעם אין
 פרא־ אידישע אנדערע פון פעםטועען די פון אײנע איז װעלכע באםטאן, אז

 אונדזער איז פונקט שװאכםטער דער אליז נאך איז ארגאניזאציעם, טערנאלע
 אוז מעלות זעלבע די פון צאל גרויםע א אויך פארמאגט באםטאן ארבעט.

שטעט. אנדערע די פאר אויסגערעכנט וזאבן מיר װאס חםרונות,

אלרוש^לטינז לאמ

 949 צוזאמענפאר לעצטן אונדזער בא פארמאגט האט אנדזשעלעם לאם
 מיטנלידער, 100 ארונטערנעמען גאך מען דארןז צאל דער פון מיטגלידער.

 אין נעװארן ארויםטראנםפערירט צוזאמענפאר דעם נאך באלר זיינען װעלכע
 פאר מיטגלידער. 1,352 אנדזשעלעס לאם פארמאנט איצט סעקציעם. אנדערע

 פארגלײכן לאמיר דערגרייכונג. גװאלדיקע א דאם איז אנדזשעלעם לאם
 :אידן צאל זעלבע די האבן שטעט ביידע — קלױולאנד מיט אנדזשעלעם לאם
 לאכ איז בשעת מיטגלידעו־, 538 בלױז מיר פארמאגן קליװלאנד איז

 קענען איבערטרײבונג אן מיטגלידער. 1,352 מיר האבן אנדזשעלעם
 די װאם שטעט, בעםטע די פון איינע איז אנדזשעלעם לאם אז זאגן, מיר

יארן, לעצטע רי אין איז אגדזשעלעם לאם אין פארמאגט. םעקציע אידישע
 דער געווארן אױפגעבויט ארדן, אונדזער פוז מיטהילןז אקטיװער דער מיט -

 לאנד. איז פאלקם־פראנט ברייטסטער דער פראנט, פאראײניקטער ברײטסטער
 קול־ און געזעלשאפטלעכער וױכטיקער א גאר געװארן איז נופא ארדן דער

מאםן. אידישע ברייטע די צװישן כח טורעלער
 פארשיכורט ניט חברים אנדזשעלעםער לאם אונדזערע טאו־ז נאטירלעך

 אלץ נאך זײנען עס אז געדענקען, דארפן זיי דערפאלגן. זייערע פון װערן
 נאך איז עס אז ארנדז, צו געהערן קענעז און דארפן װעלכע טויזנטער פאראן

 ארדן דער אז און פאלקם־פראנט, דעם אויםבר״טערן פאר פלאץ גענוג דא
איצט. ביז װי פלאץ אנגעזעען מער א נאך פארנעמען קען

 אויפצובויען ענערגיע םך א אװעקגעגעבן מיר האבן יאר דרײ לעצטע די
 דעטרויט אנבאלאנגט װאם אז זיין, מודה אבער זיך מוזן מיר שטעט. דרײ די

 האט דעטרויט געהאט. ניט דערפאלג גרויםן צו קיין מיר האבן קליװלאנד און
 היינט פארמאגט און מיטגלידער 585 קאנװענשאן לעצטער דער בא פארמאגט

 דעם איז כמעט צואװאוקם. קל״נער א זייער זעט, איר װי מיטגלידער. 710
 צו־ לעצטן צום פארמאגט האט קלױולאגר קליװלאנד. איז צושטאנד זעלבן

 קליװ־ מיטגלידער. 548 זי פארמאנט היינט און מיטגלידער 466 זאמענפאר
 דריי מיט סאמפאניע, דערפאלגרײכע זײער איין בלויז דורכגעפירט האט לאנד
דעם, אף קולנדיק ניט ארט. אן אף כמעט זי שטייט דאן זינט און צוריק, יאר

34



 חברים, פאסיקע און גוטע צאל גרויםע א זײער זיך געפינט שטאט אין .ודאם
 אין קערפערשאפט. פירנדיקע קיין ניט אלץ נאך שטאט־קאמיטעט דער איז

 פיל ניט אבער דעטרויט, איז געביט דעם אףי צושטאנר בעםערן א ביסל א
בעםער.

פיטם־ אין דערגרײכונגעז די מיט פר״ען באמת זיך מיר קענען דערפאר
 און ברענטשעם 2 פארמאגט צוזאמענפאר לעצטן באם האט פיטםבורג בורנ.
 מיט־ 489 מיט ברענטשעם 5 פיטסבורג פארמאגט הײנט מיטגלידער. 121

 געהאט שוין װאבן חברים פיטםבורגער די אז נאך, געדענקט מען װען גלידער.
 האבן אלײן מיר אפילו אז און אויםגעשפילט, פאר שטאט זייער באטראכט

 אונדזערע אויםגעשעפט האבז מיר אז גלויבן, אנגעהויבן אויך כמעט שוין
 דער נאך גרעםער. נאך דערגר״כוגג די װערט שטאט, דער איז מעגלעכקייטן

 ביםל א שעגקען דארפן מיר נ״ן, :באשלאםן מיר האבן קאטוענשאז לעצטער
 לאגע. די עט־ערן דארט קען מען צי זען לאמיר און אויפמערקזאמקייט מער
 דערםאלג־ זײער מיט חברים פיטםבורגער די באגריםן מיר קענען היײנט און

 שטאט צװייטע די אויך איז פיטםבורנ אדדן. רעם בויען אין ארבעט רייכער
 פראנט פאראײטקטע ברייטע דורכגעפירט האט װעלכע אנדזשעלעם, לאם נאך

 פלאץ חשובן א פארנעמט ער שטאט, אין פאפולער איז ארדן דער אקציעס.
מאםן. אידישע די צװישן

 און קליװלאנד רעטרויט, נאך שטעט, קאטעגאריע צוױיטער דער פון
 טייל־ איז נוארק אויך לואיס. םט. און הארטפארד, טארק, קומען פיטםבורג,

 צום פארמאגט האט נוארק װאם מיטגלידער, 377 םון געװאקסן. װייז
 ניאך אבער מיטגלידער. 534 באריכטן איצט זי קען צוזאמענפאר, לעצטן

 אוים־ איז דזשוירזי נױ שטאט גאנצער דער װאם פאקט, דער איז װיכטיקער
 1,400 ביז צוזאמענפאר לעצטן באם מיטגלידער 1,000 ארום פון געװאקםן

 טײלװייז קען װאם דערגרייכונג, א איז דאם טאנ. צו הײנט מיטגלידער
 אנ־ האבן חברים רזשױרזיער נױ די װאם פאקט, דעם צו װערן צוגעשדיבן

 פאלקם־פראנט דעם בויען אין שטאט אין ראק װיכטיקע א שפילן געהויבן
 דזשױרזי ניו גאנץ אין און גוארק אין מיר װאלטן געביט. קולטורעלן אפן און

 און שטאטישן אקטיװערן אן אפאראט, אקטױוערן אן ביםל א פארמאגט
דערגר״כט. מער נאך געהאט מיר וױאלן קאמיטעט, דיםטריקט
פארוים. באדײטנדיק גאטן געטאן רוק א זיך האט הארטפארד אויך

 פארצײכענע־ אבער געדארפט שטאט די רראט באפעלקערוגג אידישער איר לויט
 לעצטן באם פארמאנט האט הארטפארד יאר. דרײ די אין דערפאלגן גרעםערע

מיטגלידער. 352 זי פארמאגט הײנט און מיטגלידער 210 צוזאמעגפאר
 איז געקומען לואים. םט. זיך געפינט צושטאנד שלעכטן א ז״ער אין

 זי היאט הײנט און מיטגלידער 198 מיט צוזאמענפאר לעצטן צום לואים םט.
 אין הױפט־ראל די געשפילט האבן קרינערײען קלײנלעכע מיטגלידער. 160
 םעגלעכ־ די איז לואים םט. אין אויך ברענטשעם. די םון דעמאראליזאציע דער
 עק־ נאציאנאלע קומענדיקע די גרוים. ■זײער ארדן אונדזער בויען פאר קייט

 לואים, סט. װעגן םײ פארטראכטן, ערנםט זײער זיך דארפן װעט זעקוטיװע
באלטימאר. אוז פעטערםאן ראטשעםטער, װעגן םײ
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 אלגעמײנע פאר א זאגן זיך װילט שטעט די װענן שוין רעדן מיר אז
 איצט א&געשלאםן האבן מיר לאנד. פון צענטערן קלענערע די װעגן װערטער

 אט־די פון מיטגלידער. נײע 6,558 «רײגגענומען האבץ מיר קאמפאניע, א
 יארק, נױ :שטעט 10 פאלגנדע די אין »ריינגענומען 6,257 מיר האבז

 פיטםבורג, דעטרויט, באסטאן, פילאדעלפיע, אנדזשעלעם, לאם שיקאגא,
 אריינגע־ זיינען מיטגלידער 301 בלויז הארמפארד. און קלױולאנד נוארק,
 אט־ פאקט, אט־דער לאנד. איבערן שטעט 50 אנדערע די אין געװארן נומען

 אװעק קאנװענשאן אונדזער פאר שטעלט 301 ציפער אומבאידייטנדיקער דער
 באויז ניט האט דאם און שטעט. ?לענערע די װעגן םדאנע די ערנםט זייער

 צװײ פריערדיקע די אין אויך נאר קאמ&אניע, לעצטער דער אין פאםירט
 אןז כמעט בלײבן זאלן שטעט אט־די אז דערלויבן, מיר קענען סאמפאניעם,

 זײנעז עם ? צוריק יאר דרײ מיט געװען זייגען זײ װי שטופע זעלבער דער
 אנט־ זײער פון שטאפל זעלבן אפן שטייען װאם שטעט, נעװיםע םאראן

 פון גרינדונג דער בשעת צוריק, יאר 8 מיט געשטאנען זייגען זײ װי װיקלונג,
 טײל־ איז עקזעקוטיװע נאציאנאלע די אויך אז אמת, איז עם ארו־ז. אונדזער

 אויפמערקזאמקײט גענוג געשענקם ניט האט זי װײל דעם, אין שולדיק װייז
 טור א דורכפירנדיק יאר, דאם טאן ׳פרובירט עם האבן מיר שטעט. די צו

 אין םיי םאוט, דעד אין םײ צענטערן, קלענערע אלע די איז רעדיז חבר מיט
 די אין דארפן װעלן מיר גענוג. ניט ווייט איז דאס אבער מיטלװעםט. דער

 דארפן אױך װעלן מיר שטעטלעך. אט־די אויפרורערן יאר פאר קומענדיקע
 אין שטעט, צאל א אין ברענטשעס נײע גריגדן צו פארזוך ערנםטן אן מאכן

 האבן מיר װעלכע אין און אידן צאל באדײטנדיקע א זיך געפינט עס װעלכע
ניט. ברענטש קײן הײנט ביז נאך

פרױען־םעקציעם

 די אין םעקציע אידישער דער פון לעבן אינעם דערשייגונג פר״דיקע א
 אונדזער צו פרויעךםעקצ־עם. 60 ארום פון געבורט דאס איז יאר דרײ לעצטע
 יענע פרויען־ברענטשעס. 3 מיט געקומען מיר זיינען צוזאמעגפאר לעצטן

 אריינ־ בבח געװען ניט זײנען זײ אבער היינט, נאן־ עקזיםטירן ברענטשעם
 פון װארט דאם זײ צו ברענגען פרױעךמאסן, ברייטע די צװישן צודרינגען

 פון לעבן פארחושכטן דעם אין אויפלעבונג ביסל א ברענגען ארדן, אונדזער
 געזעל־ מער ױם־טובדיקייט, מער ביסל א דארט אריינטראנן הויז־פרוי, דער

שאפטלעכקײט.
 אזוי װי װעג א געפיגען געדארפט מיר האבן דערגרייכן, צו דאם כדי

 אין שוין זיך געפינען װאס פרויען, טויזנט 10 אדער 8 די ארגאגיזירן צו
 און ביכער די אףי מיטגלידער בלויז זיינעז אבער םעקציע, אידישער רער

ראל. ארגאניזאציאנעלע געזעלשאפטלעכע, שום קיין ניט שפילן
 די פון משך אין געװארן גענרינדעט זיינען װאם פרויען־סעקציעם, די
פאראינטערעםירן צו באװיזן האבן ירענטשעם, צאל א אין יאר דרײ לעצטע

36



 ארגאני־ דער אין ארדן, פון פראבצעמען די אין פרויען צאצ באדייטנדע א
 זייערע אין שוין האבן ארדן אונדזער אין פרויען־םעקציעם די בכלל. זאציע

 פארם, ארגאניזאציאנעצע ריכטיקע די איז דאם אז באװיזן, שריט ערשטע
 ציידער אדדן. אין פרויען די ארגאניזירן און ארײנציען סענעז װעט װאס

 דערװארטן מיר װאם דעם בנוגע מיםפארשטענז־ענישן םך א דא גאך זיינען
 די פארװאגדצען צו טענדענץ א פאראן איז עס פרויען־סעקציעס. די פון

 אויב וױיצ שערלעך, איז דאם צוגאב־ברענטש. מין א אין פרויען־םעקציע
 מיר אדער :צװײ די פון אײנס פאיםירן װעט װערן דורכגעפירט װעט דאם
 און האבן ניט װיצן מיר װאם פרויעךברענטשעם, באזונדערע האבן װעצן
 פרויען־ די אין געה־ערן וועיצז ניט װעצן פרויעז די אדער ;ניט ארבעטן װאם

 איז טאן דאך זײ קענען ארבעט זעיבע די אז זאגן, װעצן זײ װייצ סעקציעם,
 פונעם איבערחזרוע קײן ז״ז ניט טאר פרויען־םעקציע די גופא. ברענטש
 פרויעך דער פון הויפט־אױפגאבע די ברענטש־צעבן. פוגעם און ברענטש
 מיר װארט. םון זיז ברייטםטן דעם אין זעצבםטביצדונג זײן דארו» סעקציע

 אוניװערזיטעטן. באטאגיקע צייען־קרייזן,'שטודיר־גרו&ז, ארגאניזירן דארפן
 די פאר צוגעפאםט םפעציעצ איז װאם ציטעראטור, פארשפרײטן דארפן מיר

 דער פון זעצבםטבאװאוםטזייז דעם אויפװעקז זאצן װאם בראשורן פרויען,
 די פון שאפן און צעיז מיטן באקענען זײ װעצן מיר װאם דעם דורך פרוי,

 אצע אף קוצטור אלמענטשצעכער רער צו בייגעטראגן האבן װאם פרויען,
 די אין פרײהייט־באװעגוגגען, די אין פרױען־רעכט, פאר קאמף אין :געביטן
 מיר װ. אז. א. װיםנשאפט, ליטעראטור, אין ארבעטער־מאםן, די פון קאמפן
 אט־די פאר ציטעראטור םפעציעלע צוגר״טן אנגעפאגגען אפיצו שוין האבן

בן דער אין שריט ערשטע די פרויען־םעקציעם. א ה ע טו כ  געמאכט מיר רי
 דער װעגן בראשור א צעטקיז, קצארא פון ביאגראפיע א ארויםגעבן מיטן
 װאם פרויעךהעצדינם, פוץ ביא׳גראפיעם 4 נאך און מעדעם גינע פון פרוי

אינגיכן. דערשיינען
 די צװישן ארדן דעם פאפוצאריזירן איז אויפגאבע װיכטיקע צװײטע די
 אצגעמיינע אוגדזערע אין צעבן, אצגעמײן אוגדזער אין זיי אריינציען פרויען,

 םיי ברענטש, אין םײ פירערשאפט, דער אין פרוי די ארויםרוקן טעטיקייטן,
 מיר אויב עקזעקוטיװע. נאציאנאצער דער אין סײ שטאט־קאמיטעטן, די אין

 טויזנטער נײע פאר םטימוצ א זײן דאם װעט געהעריק װי דורכפירן דאם װעצן
 אונדזער אין זען װעצן זיי וױיצ ארדן, אונדזער אן אנצושליםן זיך פרויען

קוצטורעצ. און געזעצשאפטצעך אויםצעבן זיך קענען זײ װאו פצאץ דעם ארדן
 ברענטשעס די און שטאט־קאמיטעטן די עקזעסוטיװע, נאציאנאצע די

 אט־דער צו איצט ביז װי אויפמערקזאמקייט מעד םך א שענקען דארפן װעצן
פראגע.

קינדער־םעקציע די

 דעם פון דריטצ א פארמאגט ארדן אינעם םע?ציע אידישע די כאטש
דער פון קינדער פון פראצענט דער אבער איז מיטגצידערשאפט, ארדנם
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 אמת, איז עם קלײנער. א זײער קינדער־םעקציע דער איז םעקציע אידישער
 האבן מיר זואם פאקט, דעם אין בארעכטיקונג א געפינען קענען מיר אז

 היויפט־ די אז און ארדן, פוגעם קינדער־שולן די אין קינדער 7,000 ארום
 קינדער־שולן. אונדזערע ארומ איז קינדער־באװענונג דער ארום טעטיק״ט

 אין באויז גרויסער א זייער אבער דאם איז אלעם דעם אר קוקנדיק ניט
 ניט איז :פראגע די שטעלן אונדז פאר זיך דארח עם און ארבעט. אונדזער
 אנגעשלאםן זיין זאלן שולן אונדזערע אין ?ינדער 7,000 די אז מעגלעך,

 און פראגע װיכטיקע א זײער איז דאם ? ארדן חפ קינדער־םעקציע דער אן
 אגב, איז, פראגע די באהאנדלען. ערנםט זי דארח צחאמענפאר אונדזער

 פון קאנװענשאן לעצטער דער בא געװארן באהאנדלט איז זי נייע. קיין ניט
 זיך האט אונדז שולן. די פון צוזאמענפאר באם אויך און ארדן אונדזער
 קינדער־ברעגטשעס די ארגאניזירן צו שטערט ש&ראך־פראגע די אז געדאכט,

 באשלום דער געװארן. געלײזט לאנג שױן איז פראגע די אבער ארדן. פון
 יזאלן קינדער־ברענטשעם די אז געװען, איז צוזאמעגפאר יצעצטז דעם פון

 און נויטיק, פאר געפינען זײ שפראך װעלכער אין ארבעט זײער אנפירן
 דירעקט סינדער־ברענטש דעם םון ארבעט די זאל מעגלען־, איז עם װאו דארט

 זאא פאלן אט־די אין אז מיינט, דאם שול־ארמגט. דער מיט װערן פארבינדן
 דערמיט אז געמיינט, האבן מיר אידיש. זײן קינדער־ברענטש פונעם שפראך די

 מיר האבן איצט ביז אבער געלײזט. שוין םראגע וױכטיקםטע די מיר האבץ
געביט. דעם «ףי דעתרייכונגען װייניק זייער אלץ נאך

 און באטראכטן גענוי צוזאמענפאר דעם בא נויטיק דערפאר איז עם
 אנטײצ אונדזער און קינדער־ברענטשעס אונדזערע פון ארבעט די אנאליזירן

 מיט זאלן מיר װעלכע אויםפירן, געװיםע צו קומען און ארבעט אט־דער אין
צוזאמענפאר. נאכן נלייך דורכפירן ענערניע פולםטער דער

ױגנט־םעקציע

 מיר אבער נייע, קײן ניט איז ױגנט־םעקציע אונדזער םון פראגע די
 זינט ליכט. :יי א איז באטראכטן צוזאמענפאר הײנטיקן באם זי דארפן

 ארום פון ױגנט־םעקציע א אױפנעבויט מיר האבן עקזיםטירט ארדן דער
 ארדן גאנצן אינעם מיר האבן צײט זעלבער דער אין מיטגלידער. 3,000
 :דעריבער איז פראבלעם די ױגנט־עלטער. פון מיטגלידער 15,000 ארום

 אקטיװער «ז ווערן זאלן מיטנלידער 15,000 אט־די אז מיר, 1מאכ אזוי װי
 דעם פון טעטיקייטן די אין און לעבן דעם אין באטײליקן זיך זאלן כח,

געטאן. ניט לחלוטין איצט ביז האבן זיי װאם זאך, א — ? ארדן
 אויפלײזן זאלן מיר אז רעקאמענדאציע, א מיט דעריבער קומען מיר

 ױגנט־דיװיזיעם נרינדז דעם אנשטאט און ױגנט־ברענטשעס איצטיקע די
 פאר א פון ביישפיל, צום ברענטש, א ברענטש. דערװאקםענעם יערן בא

 צענרליק &אר א רייעז אײגעגע זײנע אין זיכער האט מיטנלידער, הונדערט
 װעלכע ױגנט־דיװיזיע, א אלס װערן *רגאניזירט קענעז װעלכע ױגנטלעכע,

דערװאקםענעם פונעם טײל א ז״ן אתאניזאציאנעל און פינאנציעל זאל
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 אזוי זאל און אקטיװיטעטן ױגנטלעכע אנפירן אבער זאל װעלכער ברענטש,
 די שטאט. דער אדער געגנט דעם פון ױגנט די ארײנציעז קענען ארום

 מעכטיקער א װערן ארום אזוי קענען מיטגלידער ױגנטלעכע 18,000 איצטיקע
 פאר־ די אין ױגנט־באװעגונג פראטערנאלע ברײטע א אנטװיקלען צו כח

שטאטן. אײניקטע
 איצט ביז : פראגע אנדער אן ארויף שוױמט דעם מיט פארבינדונו. אין

 פאר־ פון מיטגלידער רײען זייערע אין נעהאט ױגננדברענטשעם די האבן
 אוים־ פונקציאנירט דעריבער האט ברענטש דער נאציאנאליטעטן. שיידענע

 פראב־ שום קיין אויפנעמענדיק ניט ברענטש, אמעריקאנער אן אלם שליםלעך
 אבער, איצט באשטאגען. איז ער װעלבע פון נאציאנאליטעטן, די פון יעמען

 ברענטשעם, אידישע פון יוגגט־דױױזיעס ווערן ארנאניזירט וועלן עם אז
 דארפן ױגנט־דױויזיעם די װעלן מיטגלידער, אידישע אויםשלייםלעך מיט

 אידייטע אויפנעמען דארפן װעלן זײ אריענטאציע. זייער ענדערן ראדיקאל
 אנטיסעמיטיזם קעגן קאמף איז אקטױו װערן דארפן װעלן זיי פראבלעמען,

 די צו ױגנט אידישע די צובינרן מער בכלל דארפן װעלן זײ פאשיזם, און
 פאר־ אפילו זיך קענען מיר ליטעראטור. און קולטור יזייער מאםן, אידישע
 פון טעטיקייט ם&עציעלע א האבן זאלן יוגנט־דױויזיעם אײניקע אז שטעלן,
 א. געשיכטע, אידישע שטודירן ביכער, אידישע צײטונגען, אידישע לײענען

 אוי מיטינגען זייערע אגפירן אפילו קענען ױגנט־דיװיזיעם אײניקע װ. אז.
דיםקוםיע. גרינטלעכע א פאדערט און טעמע ברייטע א זײער איז דאם אידיש.

ברענטשעם עננליש־אידישע

 די איז ארויסגעשװאוםען, לעצטנם איז ־װאם פראבלעם, ענלעכע אן
 צװישן פארמאגן מיר ברענטשעם. אידישע עננליש־רעדנדי?ע פון פראבלעם

 אט־די םעסציע. ענגלישער דער אין מיטגלידער אידישע טויזנט 10 און 8
 טײל א און עלעמענטן אמעריקאניזירטע מערםטנם זיינען מיטגלידער אידישע

 פאר־ עגגער זיך קענען עלעמענטן אט־די אמעריקאנער־נעבוירענע. זײ פון
 אמעריקאנער־געבױרענע און אמעריקאניזירטע מאסן גרויםע די מיט בינדן
 אט־ מיט פארביגדן ?ענען זיך אבער אמבעםטן װעלן זײ לאנד. אין דא איז־ז

 די צו אויפמערקזאמקייט מער שענקען װעלן זיי װען דעמאלט, עלעמענטן רי
 עגגליש־ דער פון ט״ל א זײענדיק איצט, לעבן. אידישן פון פראבלעמען
 אפגענעבן אויםנאמען, קליינע זײער מיט זיך, זיי האבן םעקציע, רעדנדיקער

 זײ אז פארגעםן, האבן און ארדן פונעם פראבלעמען אלגעמיינע אלע צו
 לאנד. איז דא מאםן אידישע רי אן רירן װאם פראבלעמען, ערנםטע האבן

 םעקציע אידישער דער צװישן פארבינדונג עכגערע אן אײנצושטעלן אזוי װי
 װאם די, צו ארדן פון שטעלונג די זײן זאל װאם ? ברענטשעם אט־די און

 פארבונדן זײן װילן אבער ברענטשעם, ענגלישע אין ארגאניזירן זיך װילן
 היײנטיקן באם מיר רארפן פדאגן אט־די םעקציע? אידישער דער מיט

דיםקוטירן. ערנםט זײער צוזאמענפאר
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צאלונגען מאנאטלעכע אײנפירן דאס

 מאנאטלעכע, די דורכפירן פון פראצעם אין װאם דעם, אוי קוקנדיק ניט
 באדייטנדיקע א םארלוירן מיר האבן צאלונגען, דריי־מאנאטלעכע די אנשטאט

 איז ראם אז װיםן, דעלעגאטן חברים די אבער דארפן מיטנלידער, צאל
 צענדליקער געראטעװעט האט זי רעפ^רמע. נויטיקע און נוצלעכע א געװען

 אויםגעשלאםענע פאר צאלן פלעגן ברענטשעם די װאם דאלער, טויזנטער
 פון צאלונגעז די םטאביליזירן בעםער םיל םווי כל םווי װעט זי מיטגלידער.

 םעקציע. אידישער דער אין בכלל מיטגלידערשאפט די און מיטגלידער די
 אוים־ װילן מיר װאם דערפאר, בלויז נאכאמ*!ל פראמג די דא ברעגגען מיר

 די אין אויפקומען אמאל אבער און וױדער זאל פראגע די אז מיידן,
 דארף מען אז זיין, קען עם אױםצובעםערן. װאם איז אודאי ברענטשעם.

 אויס־ םעגלעך נאר איז װאם אל׳ו ברענטש־ביכער. די אין ענדערונגען מאכן
 מיר אז װעו־ן, פארשטאנען זאל אבער אױטבעםערן. מיר װעלן צובעםערן

 איז עם און צאלועען. דרײ־מאנאטלעכע אלטע די צו צוריק ג״ן ניט װעלן
 רעםארמע די איז צי םראגע די דיםקוטירן צו אויפהערן זאלן מיר אז צייט,

 לעבן. אין דורכצופירן בעםער זי אזוי װי נאר שלעכטע, א ארער גוטע א
 צאלועען. מאנאטלעכע פון פארמע זעלבע די האבן שפראך-סעקציעם 15 אלע

 דארפן מיר אויםגאם. קיין זײן ניט פרט דעם אין קעז סעקציע אידישע די
 דערמיט אז געדאנק, אין האלטן און באציאונג אונדזער ענדעדן בלויז
 םאר־ פינאנציעלע די ארונטערגענומען האט אפים נאציאנאלער דער װאם

 האט ברענטש, דעם פון מיטגליד אינדױוידועלן דעם םאר אנטװארטלעכקײט
 אוים־ פאראנטװארטלעכקייט די פארלױרן ניט גאך דערמיט ברענטש דער

 אוים־ ניט אודאי און םום&ענדירט, װערן ניט זאל מיטגליד דער אז צופאםן,
 װאם םארלוםטן, אומזיםטע די אז זען, דארפן ברענטשעם די געשלאםן.

 איבערחזרן ניט זיך זאלן יאר, צוױי ערשטע די אין פארגעקומען זיינעז
יאר. היינטיקם

ארבעטער־באװעגונג דער צו בײטראג פינאנציעלער אונדזער

 די איז יארן, ערשטע די אין װי מער פיל יאר, דרײ לעצטע די אין
 אויםהאלטער און שטיצער גרעםטער דער געװען ארדן פון םעקציע אידישע

 דאם אבער ניט־גלויבלעך, כמעט אוים קוקט עם ״מארגן־פר״ה״ט״. דער םון
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן םון ברענטשעם די :ציםערן אמתע די זײנען
 צוגעטראגן געלט־קאמפאניעם, דר״ די איז יאר, דרײ לעצטע די אין האבן $רדן

 פרעסע־ דעם צורעכענענדיק .$120,000 ארום ״מארגן־םרייה־ייט״ דער צו
ט ,$50,000 ארום באטראפן יאר דרײ די אין האט װאם שטייער,  אז עס, מ״נ

 צו קרוב ״מארנן־פרייהייט״ דער צו בייגעטראגן האט םעקציע אידישע די
 מיר װאם חברים, צופרידן, זײז און שטאלצירן באמת מעגז מיר .$175,000

 װעלכע צייטונג, די אויפהאלטן העלפן צו כח דערשטארקםטער געװארן ז״נען
די פון לעבן דעם אין ראלע װיכטיקע א זייער ש&ילט און געש&ילט ה$ט
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 ראצע וױכטיקע א זייער געשפיצט האט װעצכע צײטונג א ארבעטער, אידישע
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאצן פון אויפבויאונג און ארגאניזירונג דער אין

 דעם פארבייגיי] ניט מיר קענען ״מארגךפרייהייט״ דער װעגן רעדנדיק
 אזוי דינט ״טארגךפרײהיייט״ די װאם דעם, אח קוקנדיק ניט װאם פאקט,
 זייטן פוצע צװיי אפ גיט זי װאם דעם, אח קוקנדיק ניט ארח, דעם געטריי

 ײען מאטעריאצן אגדערע םך א און—ארדן פונעם ״טריבונע״ די—װאך יעדע
 אר־ אונדזער פוו פראבצעמען די אויפצונעמען כדי םיי נויטיק, נאר איז עם

 ארבעטער, אידישע די צװישן ארדן דעם פאפוצאריזירן צו כדי סײ גאניזאציע,
 פראצענט 50 ארום אז פעסטשטעצן, צײדער מיר מוזן דעם או» קו?נדיק ניט

 דאם ״מארגךפרייהייט״. די ניט ײענעז5י םעקציע אונדזער פון מיטגצידער
 איז דאם ״מארגן־פרייהייט״, דער פאר שאדן גװאצטיקער א נאר ניט איז

 ארבעטער אינטערנאציאנאצן םארן פארצוםט און שאדן גװאצטיקער א אויך
 אונדזערע אז נויטיק, איז זעצבסט ארדן פונעם שטאמ־פונקט םונעם ארדן.

 אינעם פאר קומט עס װאם דעם מיט באקאגט אצזײטיק זײן זאצן מיטגצידער
 זיי קענען באקאנטשאפט די און ארדן, פונעם קאמ&אניעם די מיט ארו־ז,

״ װען דעמאצט, בצויז באקומען  עם װעצכער אי־ן צ״טונג, די אייענעז װעצן ז
 נויטיק איז עס אח־ן. דעם פון טעטיק״ט די און צעבן דאם אפ זיך שפיגצט

 צו רוף ערנםטן אן ארױםצאזן זאצ קאנװעגשאן איצטיקע די אז דערפאר,
 קאמ־ אידעאצאגיש/נ ברייטע א דורכצופירן ארנאניזאציע גאנצער אונדזער
 םאר ארדן אונדזער םון מיטגציד אײנציקן יעדן דערגרייכן צו כדי פאניע,

 םאר־ אין געװארן געמאכט זיינען פארזוכן אײגיקע ״מארגךפרײהײט״. דער
 צװיי־ און װעכנטצעכע די מיט פארביגדונג אין יאר דרײ צעצטע די פון צויףי

 דערפאצגרײך. גאניז געװען זיינען פארזוכן יענע און סובםקרײבער װעכנטצעכע
 און גרינטצעכער און םיםטעמאטישער אקציע אט־די פירן בצויז דארפן מיר
 ארדן אינעם צײענער נײע טויזגט 5־4 אמוױיניקסטנם דערגרייכן װעצן מיר

 געדארםט ניט װאצטן מיר אז געמיינט, װאצטן צײענער נײע טויזנט 5־4 גופא.
 איז עם ״מארגן־םרײהייט״. רער פאר נעצט־קאמפאניעם אזויפיצ אנפירן
 אװעקגעגעבן װאצטז מיר װען אז פארשטײן, זאצ אקטיװ אונדזער אז נויטי?,

 זאמצען אף אװעק גיבן מיר װאם צייענער, נייע באקומעז צו ענערגיע זעצבע די
 געװעז היינט ״מארגךפרייהייט״ דער פון צאגע די נאר ניט װאצט געצט, דאם

 בעםערע. פיצ א געװען װאצט ארדן דעם פון צאגע די נאר בעםערע, פיצ א
גרעםערע. און באדײטנדיקערע געװען װאצטן דערפאצגן אייגענע אונדזערע

 יאר דריי די פון משך אין דורכגעפירט אויך מיר האבן ארדן אינעם
 וױפיצ ציםערן די ניט מיר האבז ציידער װאירקער״. ״דייצי פארן זאמצונגען

 דארטן אויך אז זיכער, זיינען מיר אבער געזאמצט, האט םעקציע אידישע די
טויזנטער. די אין געװען בייטראג אונדזער איז

 בייגעטראגן גוט זייער פראפארציאנעצ האט םעקציע אידישע אונדזער
םאשיזם. קעגן קאמףי אינעם צאיאציםטן שפאגישע די העצפן צו פאנד דעם צו
 אונטערנעמועען םפעציעצע דורכגעפירט האבן ברענטשעם אידישע צאצ א

 םומעז. באדײטנדיקע זייער געשאפז האבן ברענטשעם אייניקע שפאניע. פאר
זיינען געצטער די װייצ חשבון, באזונדערן ק״ן ניט מיר האבז דעם װעגן אויך
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 געקליבן. האט ארדן דער װאם פאנד, אלגעמײנעם צום געװארן ארײגגעשיקט
 זייער געטאן האבן ברענטשעם אידישע די אז פארזיבערן, בלויז קענען מיר

ארבעס. װיבטיקער אט־דעױ אין פליכט
קאטפן. וױכטיקע זייער פארגעקומען אויך זײנען יאר דרײ לעצטע די אין

 אינדוםסריעלע מעכטיקע די געװארן אויפגעבױט איז יאר דרײ לעצטע די אין
 גאנצער, א אלם ארדן דער נאר ניט א.״. אײ. ״םי• די באװעגונג, טרײד־ױניאן

 געבראכט האט ;בײגעטראגן פיל האט זײט איר פון סעקציע אידישע די נאר
 םטרייקם, גרויםע רי אין באטייליקט זיך האט פיקעט־לײן, דער אף פיקעטם

 ױניאנם די אויפבויען העלפן צו פאנדן באדײטנדיקע געזאמלט אויך היאט און
זיג. דערםאלגרייכז א צו םטרײקם רי ברענגען העלפן און

V. יאר דרײ לעצטע רי אץ קולטור־טעטיקײט
 ױצא כדי באפוצונג, א סתם געװען ניט אונדז בא איז קולטור־אױבעט

 — פארשטאנעןי קלאר מיר האבן — קולטור־ארבעט װעלט. דער פאר זײן צו
 גאנצער אונדזער םון באשטאנד־טײל עיקרדיקםטער םאמע רער װערן דארף

 קולטור־ פארנאכלעםיקן אויםקומען. ניט קען ארדן דער װעלכן אז ארבעט,
 בענעפיט־סאסײעטי א נאך װערן ארגאניזאציע אונדזער לאזן מיינט ארבעט,

גאס. אידישער דער או»
אויפ־ צענטראלע אט־די דורכפירן צום געקומעז אבער זיינען טיר װען

 ^ננע־ זיך האבן מיר שװעריקײטן. גװאלדיקע באנעגנט מיר האבז גאבע,
 אמעריקע אין לעבן אידישן אינעם ירושה שעדלעבער אלטער דער אין שטויםן

קולטור־ארבעט. בנוגע אפאטיע און ביטול םון טראדיציעס אײנגעװארצלטע
חבריב, איבערגעגעבענע אקטױו אן געהאט מיר היאבן זייט אייז פיז

 ארבעטעי־־רינג פון באציאונג שלעכטע א אריבערגעטראגן אבער האבן װאם
 א זיך פאר געהאט מיר האבן זײט צװײטער דער פון דןולטור־ארבעט. צו

 פארװעיטם״- בארימטן אפן דערצויגן זיך האט װאם מאםע, אידישע גרויםע
 האבן פארלעגעי קײן געלײענט, ניט מען האט בוך אידיש ק״ז קאלעדזש.

 נייע קײן האבן עקזיםטירט יא 1האב װאם די און עקזיםטירט, ניט כטעט
 מיס פול ארומגענאנגען זײנעז שרײבער אידישע ארויסגעגעבן. ניט ביכער

 די דיםקוטירט מען האט קולטור אידישע די בויען צו אנשטאט פעםימיזם.
 די לעבן װעלן קולטור אידישע די און שפראך אידישע די לאנג װי פראכע
 קו־לטורעלן אפן געטאן עפעם יא פריער היאבן װאם די ארגאניזאציעס, אלטע

 איז עם װעלכע טאן אױפגעוזערט האבן ארבעטער־רינג, דער װי נעביט,
 אויפנעטאן יא איז װאם ארבעט, װיכטיקע אמת אן אױ אײנציקע די ארבעט.
 אויך מעז האט ראס אבער באװעגונג. קינדער־שול די געװען איז געװארן,

 ארויפ־ ט״לוױיז און עלעםענטן לינהע די קעגן קאמו» דעם צוליב געטאן
נעצװאונגענערהייט.

פוי װיכטיקײט די אנערקענט יא האט װעלכע באװעגונג, לינקע די
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1 astemi. aia l« di^cHu/r r̂t ruai ail u  cuuQff su^art asal ce'^א<. 
a liiccwuacwt^d ua cSt״rrtl a .t Sertt r^L s<a u״i ׳di^aiurti;! crtCkQ 

cSa<a a .t dtartl aka s BuCrta aast<a su mccikdrt suscusiccrtl sel 
J‘ St״al Uk suwart asal zz$ ç  cul au! ul. Sertt Uuca a im  i״xu

Crtl SlCUrtL dldOlU-QiîQkdkkQ SUwrtl Lk QWlCartL ■akCJĈ LrtL SUrta S u l' 
akt  uScl crtuca SLkkCCLrtr. ־cSt ssuCkül su astuSurçrtl Sa-u sterta 

ĉ׳ kkL ail Scsscc SI trtsusua ua rSu nL Sstrtcl a.a di^ait-Stcrta 
Lrtt SkCartLCSJuScSdrtL stcrtartt S u l sU LU SkLkrtirt artdJUrt uSa

su LSa s^u iu s atSsl Ski kcr ׳rta si tk di^aïu^/ï rua i 
^Stkdkka usa urterà xuwal tk CLk.art suwart asal' urti arti a s t i c a 

Sertt urti arti es to rca  tSa a.a Lrtt di^cuu ־su Lrta didaitrt^i crtCka 
rtt ctuart sU mccudrt utuctuciccrtl״aicrta «atkkCrtu• tSa !*.■.erti crturtl i 

cSaÆ arttaa! sbI u<acU ׳stuacrtcrtc! rrtuStl s eSLuaeu sSd CkCrtt 
rta UkCrtl suL ־siCkUrtUkQrtal' Stdrtaartta' sU srtrttrt SkCacucuRkrta 

si Srrrttrtrtcrta duaa.artsartt' stertartt. ׳surtcakdrt crttsrr-BStSkkrrtl 
Lk ■ikkrtt *aurttrt csuccirertl uSa Lk dudrt csurtcixc swatrtcua 
lUkCkd SkkQ Saxicrtcl ikL cuci didaiL-artQkdkka• Sertt s s ^ i sicartt Sa. 

si rta Ski crtc^cl Ukrtt ׳a.k Ski Lrtu stsarttrs^rtt caurtcicc ׳csurtarc 
artL״akk sU Lrtt kiCkSl.csurtti.rc' Ok. sa Lrtt BS^a ׳Skkl sU aSc.sua 

uSa tutrtl ertasea trtuSLl aSc. ׳BStriartl Ski siLkd<rtdkkLrtLl Lk sasdrta 
su Sertt crturtl s iu ׳al Lk ctkkQrt sawart asal״d^aiL.SLcrta xu 

 פון חברים םירנדיקע טױזנטער די פון נויטן קו^טורעילע די מיט אפילו נאר
 אויפ־ געװען מעגלעך ניט דאך װאלט עם װעמען אן ברענטשעם, אונדזערע

אויפטואונגען. ביז־איצםיקע די דערגרײכן און ארדן אונדזער צובויען

װ ארדן דער שע די אין אקטי די טעטן אי װערזי אוני ארבעטער־

 אידישן דעם פארװאנדלען צו באװיזן מיר האבן יאר דרײ לעצטע די אין
 לערן־ װיכטיקםטע די םון איינעם אין יארק נױ אין «רבעטער־אוניװערזיטעט

 איז עם װעלכן אין אויפגעבויט האבן ארבעטער אידי׳עע די װאם אנשטאלטן,
 ד$רט זיך האבן ארדן פונעם מיטגלידער 2,200 איבער װעלט. דער פון וױנקל

 האבן םטודענטן די פון טײל גרויםער א יאר. דריי די פון משך אין געלערנט
 אויך נאר פראטערנאליזם, װעגן קורםן םפעציעלע די אויפגענומען בלויז ניט

 דער פון געשיכטע עקאנאמיע, פאליטי׳עע װי קורםן, אנדערע רײ גאנצע א
אנדערע. און מארקםיזם ארבעטער־באװעגונג, אידישער

 אוני־ ארבעטער אידישע אויפצובויען אנגע?ומען אונדז איז שװער
 דעטרויט, אנדז׳פעלעם, לאם באםטאז, פילאדעלפיע, שיקאגא, אין װערזיטעטן
 אז באריכטן, צו היינט אונדז םר״ט דאך אבער קלױולאנד. און פיטםבורג

 מיר היאבן קלױולאנד, ׳טטאט, א״נציקער און איין פון אויםגאם דעם מיט
 «רבעטער־אונױוערזיטעטז. אידישע פונקציאנירנדיקע געהאט אומעטום האיאר

יאר דאם האט שיקאגא ׳עװאכער. אנדערע אין און בעםער, אנדערע אין
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 םטודענטן צאל גרויםע א יארק. נױ פון פום־טריט די אין גיין ^נגעהויבן
 אינסטיטוציע די דארפן חברים שיקאגער אונדזערע געלערנט. דארט האבז

 פארטער־ און סטודענטן צאל די פארטא&לעז אנטװיקלען, זי טײער, האלטן
קורםן. צאל די

 גוטן א געמאכט יאר דאם האט נוארק אז צוגעבן, אויך נאך קענען מיר
 װעלן קורםן צװיי די אז האפן, לאמיר קורסן. צװײ ארגאניזירן מיטן אנפאנג

 קוימענ־ ארבעטער־אונײוערזיטעט אידישן שטענדיקן א איז ווער! פאױװאנדלט
םעזאן. דיקן

 באלד דארפן מיר װאס חםרונות, װיכטיקע צאל א אויך אבער היאבן מיר
 אונדזערע פארװאנדלען פון געדאנק רעם אױפגעבנדיק ניט פארבעסערן.

 דערגרײכן זאלז װאם מאםן־אינםטיטוציעם, אין ארבעטער־אונױוערזיטעטן
 לערנע;. דאם פארטיפן אבער מיר מוזן םעמעםטער, יעדן םטודעגטן טויזנטער

 זיך דארפן ער זאל קורם א אויוי נעמט מיטגליד א װען אז זען, מוזן מיר
 צום באציאוע ערנםטע אן האבן ארבעט, טאז עקזאמען, אפגעבז צוגרײטן,

 אן אן אונױוערזיטעט פונעם װערן ארױםגעלאזט ניט טאר ער לערנען.
 אויפ־ נאך רארף ער קורסן װעלכע אנװײזן אויך אים מוזן מיר עקזאמען.

װיםן. זײז באפעםטיקן צו כדי נעמען,
 אװעקגעשטעלט דארפז ארבעטער־אונױוערזיטעטן די :װארט איין מיט

 מעגלעך איז ראם װײט װי או* לערךאינםטיטוציעם פראפעסיאנעלע אלם װערן
 דארפן װעט אוניװערזיטעט יארהער נױ דער באדינגוננען. אונדזערע אונטער

 ער װי מער םיל לאנד, איבערן אוניװערזיטעטן די באדינען צװעק דעם פאײ
איצט. ביז געטאן עם האט

 דורכ־ האבן מיר אז דעלעגאטן, אונרזערע דערצײלן אויר ישויז לאמיר
 חברים אנפירנדיקע אונדזערע מצד גלייכגילטיקייט פון װאנט די געבראכן

 קורם א רורכגעפירט יאר הײנטיקם האבן מיר זיך. לערנען פון פראגע דער צו
 קאמיטעט שטאטישן יארקער נױ פונעם מיטגלידער די מיט שבתים 20 1פו

 אנפירנדיקע םך א האבן קורם פון אפשלום באם און דיםטריקט־קאםיטעטן און
 דאם װיכטיק װי איין איצט ערשט זעען זײ אז טגװען, מודה זיך חברים
געװען. זײ פאר איז לערנעז

לײען־קרײזן און שטודיר־גרופן קורסן, ״וױק־ענד״

 סורםן ״װיק־ענד״ דורכנעפירט אויך מיר האבן יאד ררײ לעצטע די אין
 נעווארן דורכגעפירט זײנען זײ לאנד. םון צענטערן װיכטיקע אלע אין כמעט

 קורסן אט־די אין עקזעקוטיװע. נאציאנאלער רער פון חברים אנפירנדיקע םון
 שטאטישע די פון מיטגלידער די נעװארן אריינגעצויגן אממערסטנם זײנען

 אויך האבן מיר עקזעקוטױועס. די פון מיטגלידער צאל א און קאמיטעטן
 טאראנטא אין און מאנטרעאל אין קויםן ״װיק־ענד״ אזעלכע דורכגעפירט

 ״לײבאו״ דער םון און ארבעטער־רינג קאנאדער דעם פון פארלאנג דעם אףי
 אט־ ״פון באגײסטערט און צופרידן גװאלדיק געװען ז״נען חברים די לינ״.

טאנ איין איז אפטמאל שעה; 12־10 אין שװער איז עם אמת, קורםז. רי
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 ניט אפשר האבן מיר מאטעריאל. אזױפיל פארדייעז צו םטודענטן די פאר
 קורם דעם האבן מיר איידער פארבארײטונג־מאטעריאל, גענוג צוגעגרייט

 אויםבעםערן. דארפן װעלן מיד װאם חסרונות, זיינעז דאם דורכגעפירט.
 די פון באריכטן די פון סיי און דערפארונג אײגענער אונדזער פון םײ אבער

 האט דאם אז םיר, װײםן אנגעפירט, קורםז די האבן װאס חברים, אנדערע
או־דן. אונדזער װעגן פארשטענדעניש רער צו ב״געטראגן פיל

 צײען־קרײזן ארגאניזירט םרויען־םעקציעם די האבן שטעט צאל א אין
 אן װעו־ז צו אן קריייזן די פאנגעז שטעט אײניקע אין שטודיר־גרופן. און

דערפאלג. אמתער
שטודיר־גרופן. פון געביט אפן מיר פארצ״כעגען דערפאלג װײניקער

 אויפגאבע אונדזער זיין דאדח עם עקזיםטירן. גרופן אזעלכע צאל א אבער
 זײז דארוי דאם שטודיר־גרופן. די םײ לייעךקרײזן, די סיי אויםצוברייטערן

 אונדזערע פון נאר פרויעךםעקציעם, די פון נאר ניט ארבעט װיכטיקע א
בכלל. ברענטשעס

פאלקם-פארלאג קאאפעראטיװער

 א צוזאמענפאר פערטן אונדזער ברענגט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
 קאאפע־ דער — מש&חה גרויםער אונדזער פון צװייג ױנגן א מתנה; פרעכטיקע
ארדן. אונ׳דזער פון פאלקס־פארלאג ראטיװער
 אויפ־ גרויםע ער האט דאך און אלט יאר אײן בלויז איז פארלאג דער
 פאר־ דערװעגט זיך האבן מיר װי גרעסערע פיל פארצייכענען, צו טואונגען

 גאר־ א אויםצופילן כדי געװארן, געגרינדעם איז פארלאג אונדזער צושטעלן.
 גאנץ אין טאםן. אידישע די פון קולטור־רעב; דעם אין בלויז װיכטיקן

 זאל װאם פארלאג, גוט־פונקציאגירנדיקער אײן קײן ניט עקזיםטירט אמעריקע
 קאאפעראטיװער דער לײענער. אידישן פארן ביכער ארויםגעבן םיםטעמאטיש

 געשטעלט זיך האט ער אױםגאבע. אט־די געשטעלט זיך היאט פאעקם־פארלאג
 וױםנשאפט, בעלעטריסטיק, — חודש א בוך אײן ארויםצוגעבן ציל א פאר

 דער אנדערע. און פובליציםטיק פאעזיע, ליטעראטור־קריטיק, געשיכטע,
 ארויס־ פלויז גיט ציל א פאר געשטעלט זיך האט פארלאג קאאפעראטיװער

 פארשפרייטן צו באװעגוע ברייטע א אנטוױקלען צו טאר,ע נאר ביכער, צוגעבן
מאםן. אידישע די צװישן ביכער די

 מינימום א דערגרייכן צו ציל א פאר געשטעלט זיך האט פארלאג דער
 פינאגציעלע געזיכערטע א געגעבן אים װאלט דאם סובםקרײבער. 5,000 פון

ארבעט. זיין מיט אנצוגײן באזע
 װאר־ םובםקרייבער. 5,000 די פון װײט זײער דערװייל נאך שט״ען מיר
 סוב־ הונדערט 15 און 12 צװישן טאג היינטיקן בא מיר האבן שיינלעך

 דורכגעפירט פאלקם־פארלאג דער האט דעם, אף אבער קוקנדיק ניט םקרײבער.
 די ארויםכעגעבן ער האט עקזיםטעױו זײן פון פארלויח אין פלענער. זײנע

:בראשורן און ביכער פאצגנדע
גרינשפאן. י. פון פאעמעם״ און ״לידער
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פאװער. כאװער פון טייל, טער2 ״לאבזיק׳/
םולטאן. י. פון טייל, טער1 ״אמעריקע׳/

מאנדעל. א. דר. פון ״אגטרא&אלאגיע״
בלעכמאן. מ. פון ״װאטערטאון״

מעדעם. גינע פון פרוי״ ״די
n אהרן פון פאםאראן״ ״נא iP.

םוילטאן. י. פון טייל, טער2 ״אמעריקע׳/
זאלצמאן. ר. פון פראטערנאליזם״ פראלעטארישער יאר 8״

: זיך געפינען דרוק אין

 עמא םטאו, ביטשער העריעט דזשאונם, (טוטער פרויעךהעלדינם״ 4״
האלטמאן. ר. פון ראיט) פרענסים און לאזארום,

מײזיל. נחמן פון גאלדפאדען״ ״אברהם
^פאטאשו. י. םון חױת״ און ״מענטשן

םאברין. לייב פון קא.״ דרעם ״קאלאמביא

 צוגעגרײט פארלאג אונדזער ה^ט בראשורז און ביכער 13 די אויםער
 װערק װיכטיקםטע די םטאלין׳/ און לענין ענגעלם, ״מארקם, בענדער דרײ
 אין ארײן קירצלעך װעלן זײ דענקער. און ארבעטער־פירער געניאלע 4 די פון

 דארפן װאם ביכער, פאלגנדע די געװארן גוטגעהײםן שוין זײנען אויך דרוק.
 ״גע־ מייזל. א. פון דערציילונגען״ ״געקליבענע יאר: הײנטיקם דערשײנען

 םון ארויף״ ״בארג בײלין. ב. י. פון אמעריקע״ אין אידן די פון שיכטע
 ליטערא־ אידישע נײע ״די לי. טלכדו פון לידער באנד א בירנבוים. מארטין

 ריי גאנצע א אויך און הירשקאן. צבי פון ״מיטגײער״ כץ. משה פון טוו־"
שרײבער. צאל א בא געװארן באשטעלט זײנען װאם ביאגראפיעם,
 ארויםגעגעבן מיר היאבן געווארן, גענרינדעט איז פארלאג דער איידער

:קאנװענשאן דריטער אונרזער זינט בראשורן, י!א ביכער פאלגנדע די
זאלצמאן. ר. פון קינד״ אײער פאר שול ״די

ראזנצװײג. א. פון םפרים״ מוכר ״מענדעלע
ראבאי. א. פון ברידער״ ניין ״די
זאלצמא!. ר. פון באװעגונג״ פראטערנאלער דער פון געשיכטע דער ״צו

נאריר. משה פון קייט״ אז ״קינד

 איז דאם אז זאגן, מיר מוזן יייין, ײעלז ניט זאל! מיר באשײדן װי
 װעלכן מיט רעק^רד א שטאלצירן, באמת קענעז מיר װעלכן מיט רעהארד א

םארגלײכן. ניט זיך קען אמעריסע אין ארגאניזאציע אנדער קייז
ליטערא־ פארש&רייטן מיט אפ זיך גיבן ברענטשעם אונדזערע װיפיל אף

 פון געגומען (ציפערן דא גיבן מיר װאם טאבעלע, דער פון זען מען קעז טוד
 באקוטען געקענט ניט מיר האבן ליידער בוך־קראם). יארקער נױ אונדזער

 פול־ א האבץ זאלן מיר כדי שטאט־קאמיטעטן, אונדזערע אלע פון ציפערן די
 אוגדז גיבן ליטעראטור פארקויפטער פון ציםערן אט־די אבער בילד. שטענדיק

בילד. אינטערעםאנט אן
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A 9 3 ד 1 9  3 6 1 9 3 5
v\K־m\np\) צאר או\39ע!\ו צאר פל י \9?\ונוװ1( צאר או ר זזגדטי

12,065 7,687 7,240 — --------יאנואר
18,481 11,127 11,865 - פעברואר
14,254 19,467 11,240 ---------מערץ
30,957 14,884 13,840 --------אפריל
6,143 6,012 9,970 — — מאי

10,159 7,037 11,470 ----------ױני
5,307 5,271 8,610 ----------יף־י
5,696 7,091 9,340 — אויגוםט

-22,451 78,634 20,737 — םעפטעמבער
24,560 15,603 20,735 - אקטאבער
12,316 13,085 13,265 נאװעמבער
14,792 15,422 11,465 — דעצעמבער

177,181 201,320 161,500

דאם אז זאגן, רא מיר דארפן ׳ר־פארקויוז ליטעראטו אונדזער װעגן אויך
 ערשטע אונדזערע םיט עס פארגאייכן מיר װען דערגדייכועען ג^ענצנדע זייגען
 איז דאם באטראכטן מיר װען אבער ארגאניזאציעם. אנדערע מיט און יארן
 איז ישטאטז׳ פאראייניקטע די אין בוך איד״טן פוגעם לאגע דער פון לירט
 דער־ דאזיקע די אז זאח, מיר מוזן נויטװענדיקײט, גרויםער דעד פון ליכט

צ'ל. אוגדזער פון װייט זייעד נאך זיינען גרײכונגען
 דער־ מוז פארלאג קאאפעראטיװער אונדזער אז געדענקען, אױך יצאמיר

 פלאנען, מיר .10,000 ׳טפעטער און םובסקרייבער 5,000 פון ציל זיין גרײכן
 דאם יאר. א ביכער 2 פון מיגימום א קויפן זאצ םובםקרייבער יעדער אז

 פארוים־ אוז פארקויפטע 20,000 פון מינימום א געגעבן אונדז וואאט אליין
 געמאכט מעגיצעך װאאט דאס אויםגאבן. אונדזערע פון ביכער גאראנטירטע

 דאם און בוך יעדן פון עקזעמ&לארן צאל גרעםערע א דרוקן צו אונדז פאר
 די פאר ביכער די פארקויפן צו אונדז פאר געמאכט מע;לעך אויך װאלט
 דארפן יאר קומענדיקן אינעם דעריבער װעצן מיר פרייזן. נידעריקסטע םאמע

 פון ?אזונג אונדזעד פארװירק^עכן צו קאמפאניע אינטענסױוע אן אנפירן
 צװישן אגיטאציע ברײטע א דורכפירן דארפן װעאן מיר םובשקרייבער. 5,000

 נאר ביכער, אוגדזערע קויפן צו גאר ניט מיטנ^ידער, טויזנטער אונדזערע
 קאמפאניע, ברײטע א אנפירן דארפן װעין מיר אייענען. צו ביכער די טאקע

 ליטעראטור־פאר־ דעם פאר׳טטארקן נאך זאצן ברענט׳טעס אונדזערע אלע אז
די אין באזונדערם ברענט׳טעם, םך א נאך מיר האבן באדויערן צום קויף.
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 ליטעראטור. פארשפרייטן מיט אפ ניט לחלוטין זיך גיבן װאם שטעט, ?לענערע
 דארפן מיר ליטעראטור־דירעקטארן. קיין ניט אםילו האבן ברענטשעם אײניקע

 װיכ־ רי פון אײנער אלם ליטעראטור־פארקויןז פון פראגע די אװעקשטעלן
ברענטשעם. אונדזערע אין פראבלעמען טיקםטע

ברענטשעם די אין קולטור־ארבעט

 ניט צוזאמענפאר איצטיקן צום האבן מיד וואס לייד, אונדז טוט עם
 קולטור־ארבעט דער װעגן באריכט םטאטיםטישן פולז קייז צוגרײטן געקענט

 די האבז ליידער יאר. דרײ לעצטע די פון משך אין ברענטשעם די אין
 צו נײטיק פאר געהאלטן ניט איצט ביז שטאט־קאמיטעטן די און ברענטשעס
 מיט באנוגעגען דערפאר זיך מוזן מיר קולטור־טעטיקייט. זייער רעגיםטרירן

 ארום נעמען װאם און פולע קיין ניט אויך זײנען װאס ציפערן, אייניקע נעבן
 פון קולטור־טעטיקײט די טאבולירט װאבן מיר פעריאד. קורצן א בלויז

 םעפטעמבער, אויגוםט, ױלי, חדשים די פאר ברענטשעם יארקער נױ אונדזערע
 די פון ארױםגענומען מיר האבז פאקטן די נאװעמבער. און אקטאבער

 װעגן ארײן גיבן ברענטשעס די װאם ״מארגךפרײהײט״, דער אין נאטיצן
 א גיבן ערשטנם אז געדענקען, דעריבער לאמיר קולטור־טעטיק״ט. זײער

 קולטור־טעטיקײט, זײער װעגן נאטיצן קײן אר״ז ניט ברענטשעם צאל גרויםע
 און פלאץ, אין מאנגל צוליב כעדרוקט ניט נאטיצן פיל װערן צװייטנם און

 די זײנען װעלכע זומער־חדשים, די פון דרײ גענומען מיר האבן דריטנם
 בילד, זעלטן א דאם איז פונדעםטװעגן ארגאניזאציע. אונדזער אין שװאכםטע

ברענטשעם! די אין קולטור־ארבעט פון געביט אפן פראגרעם םך א װייזט װאס
 אין ברעגטשעם די האבן מיטינגען ארגאניזאציאנעלע זײערע אויםער

 גערועז 194 זיינען 418 די פון קולטור״אװנטן. 418 דורכנעפירט יארק נױ
 אנדערע און יחידים, פאר פײערוגגען מיטינגען, ױם־טובדיקע ?אנצערטן,

 .פאליטיש־געזעלשאפטלעכע איבער געװען זיינען 161 מיטינגען. איזעלכע
 און פארטײ״ ״לייבאר פאשיזם, און מלחמה םראנט, פאראײניקטער װי םראגן,

 ליטעראריש־ א פון 33 פראגן. װיסנשאפטלעכע איבער 19 אנדערע. פיל
 אט־די נעמט מען װעז פארשײרענע. צאל א און כאראקטער מוזיקאלישן

 האין מיר װאס ברענטשעס, 260 »ױ זײ פארגרעםערט מען און ציפערן
בילד. הערלעך אמת »ן דעמאלט זיך באקומט לאנד, איבערן

לעקציע־טורם

 נאציאנאלע 6 דורכגעפירט מיר חאבן יאר דו־יי די פון פארלויף אין
 זײנען טורם דריי לאנד. כאנצע דאם ארײנגענומען האבן װאם קולטור־טורס,

 גלאזמאן, ברוך מיט טור אײן קורץ, אהרן חבר מיט געװארן ארגאניזירט
 פאר־ איצט װערט װאם טור, לעצטער דער און מעדעם גינע מיט טור אײן

 בלעטער״ ״ליטערארישע די פון רעדאקטאר דער מייזלען, נחמן מיט ענדיקט,
פוילן. אין

פריערדיקע די איבערגעחזרט כםדר זיך האבן יאר דרײ לעצטע די אין
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 טורם, די יזייגען צענטערן קלענערע די אין װען צײט דער אין דורכרייםן.
״ זיינען דערםאלגרייך, אויםנאמען, קליינע זייער מיט  צענ־ גרעםערע די אין ז

 שוין איז אונדז פאר דורכפאל. א אויםנאמען, װייניק זייער מיט אויך טערן,
 צענטערן גרעםערע די ארוייםנעמען װעגן פראגע די ערנםט זײער געשטאנען

 נייטיק, ניט שטעט די אין ז״נען זיי װייל דערפאר, ניט לעקציע־טורם, די פון
 אונדזערע צװינגען צו כדי און פראטעםט פון אויםדרוק אן אלם פשוט נאר

 ערנםט. זײער פראגע די באטראכטן צו צענטערן גרעטערע די אין חברים
 װאהטן שטעט גרויםע די אין חברים די װען אז יזיכער, זיינען מיר וױיל

 װאלטן קולטור־ארבעט, פון טייל אט־דעם צו באציאונג ערנםטערע אן געהאט
אנדערע. גאנץ געװען רעזולטאטן די

 א ארגאניזירן געװאלט מיר היאבן מאל, ערשטן צום יאר, היינטיקם
 שטעט די אין ױם־טוב גרוים אריינגרעעען זאל װאם טור א קאנצערט־טור,

 דריי מיט פארבארייטונגעז געמאכט געהאט שוין האבן מיר שטעטלעך. און
 90 װייל אויפגעבן, טור דעם געמוזט מיר האבן ליידער אבער קינסטלער,
 זײ בא זאל קאנצערט דער אז פארלאנגט, האבן שטעט די פוז פראצענט
 געדארפט װאלטן מיר אז געמיינט, װאלט דאם און זונטיק בלויז פארקומען

דאלער. טויזנטער נאר הונדערטער, קיין ניט דערלײגן טור דעם צו

ארבעטער־קלובן אידישע די מיט פאראײניקונג

 קלובך װעגן רעזאלוציע א אנגענומען האט קאנװעגשאן לעצטע אונדזער
 ברײט איז פראגע די ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם אין טעטיקײט

 די אין און ברענטשעם די איז קאנװענשאן, דער פאר געװארן דיםקוטירט
 מיר אויב אז אנגעװיזן, האט רעזאלוציע די לאגד. איבערן שטאט־קאמיטעטן

 זייז מעגלעך ניט װעט ארדן, דעם אין קלוב־לעבז קיין ארגאניזירן ניט װעלן
 דעם מאכז צו זײן מעגלעך ניט װעט קולטור־פראכראם, אונדזער דורכצופירן
 דעם פאר לעבנםנײטיק אזױ איז װאם ברענטשעם, די אין קער אינערלעכז

ש&ראך־םעקציעם. זײנע אלע פאר און גאנצן א אלם אח־ן
דים־ אנגעפאנגען ערנםט ■זייער מען האט קאנװענשאן דער נאך גלייך

 ארדן פון לשון אפן (״צענטערן״ צענטערן ארגאנייזירן װעגן פראגע די קוטירן
 יארק נױ אין באזונדערם לאנד, פון שטעט ריי א אין קלובן). געמ״נט װאט
 &לאץ צענטראלע דאם פארנעמעז אנגעהויבן פראגע די האט שיקאגא, און

 אויך איז אונדז פאר קאנװענשאן. דער פון באשלוסן די דורכפירן באם
 דעם םון צענטערן די פון באציאונג די זיין זאל װאס פראגע, די געשטאנען

ארבעטער־קלובן. אידישע עקזיםטירנדע די צו ארדן
 די געבראכט דאן האט ארבעטער־קלובן אידישע די פון םירערשאפט די

 מאיארי־ גרויסער דער אין זיינען װעלכע קלובן־מיטגלידער, די פאר פראבלעם
 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון מיטגלידער געװעז אויך טעט

 א אויפבויען פון אינטערעםן די פאר טאקע ראטזאמער, ניט אםשר איז צי
 אין ארײגגיםן זיך זאלן קלובן עקזיםטירנדע די אז קלובן־באװעגוע, ברייטע

געגנט־ברענטשעם די מיט צוזאמעז און ארדן דעם פון געגנט־ברענטשעם די

49



 דעם האבן אנשטאט אז האבן,געפילט, זײ קלובךבאװעגונג. ברייטע א בויעז
 קענען זיך פאראײניקטערהייט קלובן די װעלן מיטגלידער 3,000 אױ אנשפאר

מיטגלידער. 30,000 צו נאענט אף אנשפארן
 עקזעקוטיװע נאציאגאלער רער צו געווארן געבראכט איז ענין דער װען

 פארשלאג דעם קעגן אויםצוזעצן װאם געהיאט ניט מיר האבן ארדן דעם פון
 צװישן געװארן דיסקוטירט ברײט נאכדעם איז פראגע די קלובן־פירער. די פון

 קלובךמ^ט־ די און שיקאנא, אוז יארק נױ אין קלובךמיטגלידערשאפט דער
 מוזן מיר פאראייניקונג. אט־די גוטגעהייסן איינשטימיק כמעט האבן גלידער

 האבן פארא״ניקונג דער פון דורכפירונג רער אין אז פעםטשטעלן, אבער רא
 שװעריקייטן די אז ,און שװעריקײטן צאל גרויםער א אז אנגעשטויםן זיך מיר

 םאר־ דער נאך האלב א און יאר יאר, ערשטן דעם אין אמװײניקםטן האבן
גופא. ארדן דעם אין קלובן־באװעגונג דער ?לאפ 8 געגעבן אײניקונג

 געהאנידלט זיך האט עם װען באגעגנט מיר האבן שװעריקייטן ערשטע די
 װיכטיקע אײניקע צוזאמעגפאר. דעם פון באשלוםז די אויםטייטשן װעגן

 די און ארדן םון עקזעקוטױוע נאציאנאלער אלגעמיינער דער פון פירער
 געהאלטן, היאבן לאנד פון צענטערן װיכטיקםטע די אין דיםטריקט־סעקרעטארן

 די פון הױפט־ארבעט די אז פיל־שפראכיקע, זיין דארפן צענטערן די אז
 ניט איז עם װאו דארטן אז שפראך, עעלישער דער אין זײן דארח צעגטערן
 האבן. ניט צענטערן קײן בכלל מיר דארפן צענטערן אזעלכע האבן צו מעגלעך

 די זיר זאלן פירערשאפט װעמעם אונטער :געשטאנען אויך איז פראגע די
 האבן צענטערז רי אז געזאגט, האבן אױםטײטשער יענע ? געפינען צענטערן

 אױםגעטייטשט, אפילו האט מעז שפראן־־םעקציעם. די מיט טאן צו גארניט
 די צענטערן, די אין פירערשאפט נאציאנאלע קײן זיין ניט דארףי עם אז

ארבעט. אט־דער פאר פאראנטװארטלעך ז״ן זאלן ערטער די אף דיםטריקטן
 די פון םעקציעם די איבערצובױען פארלאנג א געװען אויך איז עם

 קולטור־םעקציעםי אנדערע און דראם־םעקציעס געזאנג־םעקציעם, די קלובן,
?it* קולטור־ די אפגעטױט נאטירלען־ װאלט דאם און שפראן־ ענגלישער דער 

 אנפירן דעם װעגן געדארפט האבן מיר שפראכן. באזונדערע די אן* ארבעט
 בעםטע די צײט, .נוטע םך א אז געװען, איז רעזולטאט דער קאמף. לאנגן א

ע די װען חדשים מו  םעקציע אידישער דער אין צענטערן די בויען פאר שטי
 אזוי װי טראכטן צו אנשטאט געגאנגען. פארלוירן איז גוטע, א געװען איז

 רעארגאניזירן צו בעםער אזוי װי פאראײניקוגג, די דורכצופירן ענערגישער
 די אז געחקירהט, מען האט נייע, ארגאניזירן און קלובז עקזיםטירנדקע די

 װי אזוי צענטערם״, ״קאמױניטי האבן דארף מען אז ניט, טויגן קלובן אלטע
װ. אז. א. ״װייז״,

זומער־חדשים, די איז געװארן פארצויגן פאראייגיקוע די איז דערצו
 א שטענדיק איז קלובן די פון לאגע פינאנציעלע די װען מאמענט, א אין

 האט װאם אקטיװ, געטרייער דער פלעגט יארן, פריערדיקע די אין שלעכטע.
 אײנענע זיינע מיט צײט שװערע די דורכטראגן קלובן, די ארומגערינגלט

 מאל אײז מיט געװאלט זײ היאבן פאראייניקונג, דער נאך איצט, כחות.
ברענטשעם. טעריטאריעלע רי אח לאםט גאנצע די ארויפװארפן



 דערצו דערשראקן. דעריבער זיך האבן ברענטשעם טעריטאריעלע די
 קילובן די געזוכט האט מען װאם דערימיט, שריט שן5פא א געמאכט מען האט

 װעלכער ברענטש, טעריטאריעאן באשטימטן אײן מיט ניט פאראײניקן, צו
 ברענטשעם, צענד^יק א מיט נאר טעריטאריע, זעלבער דער אין זיך געםינט

 כדי מער, אויפטאן קענען װעילן ברעגטשעם 10 אז דערװארט, האט מען וױיא
 די פוז ?יינער אז געװען, איז רעזױלטאט דער קצוב. דעם אױפצובויען
 קאובן די און פאראנטװארט^עכקייט שום קײן געפיי^ט ניט האט ברענטשעם

היפקר. אף געבאיבן זײנען
 5פי זײער האבן טעותן און שװעריקייטן אנדערע םך א נאך און די אט

 ?אנד. גאנצן איבערן קאבן־באװעגונג פארצװײגטע א אויפצובױען געשטערט
 בויען םוזן מיר אז מײנונג, די אז געװארן, קיצאר אבער איז ביםלכעװ״ז

 דארו» מען אז ״װייז׳/ די װי מאםשטאב גרויםן זעצבן דעם אף צענטערן
 א געװען איז צענטער, געװיםן איין אין ש&ראך־ברענטשעם איצע אריינציען

ובן אז געלערנט, אויך מיר האבן זײט צוױיטער דער פון פאלשע.  קענען ק̂י
 מאקםימום א ברענטשעם. םאך א פון פירערשאפט דער אוגטער עבן5< ניט

 ױגנט־דיװיזיע, דער מיט קיגדער־שו?, דער מיט צוזאמען ברענטשעם, צװ״
 װאם ארגאניזאציעם, קאמפ^עקם דער זיין דארח דאם ?ינדער־ברענטש, מיטן

צענטער. א אױפבויען און גרינדן קענען
 האבן מיר װאם דעם אףי קוקנדיק ניט און אלעם דעם אח קוקנדיק ניט

 אין היינט עקזיםטירן יארק, נױ אין דורכריים שװערן באזונדערם א געהאט
 װײט גאן־ זײנען צענטערן 38 די אט צענטעו־ן. 38 םעקציע אידישער דער
 איז יזײ פון טײא גרויםער א געשטרעבט. האבן מיר װעילכן צו דאם, ניט
 זיעען צענטערן אט־די פון צאל א אין װאך. דער אין טאג יעדן אפן גיט
 געזאנג־סעקציעם, גרו&ן, דראמאטישע קייז געװארן ארגאניזירט ניט נאך

 נאציאגאלער דער אז צוגעבן, גאך מוזן מיר װ. אז. א. םפארט־םעקציעם
 זיינען ק^וב־טוער געװעזענע צאל א געװארן, א&געשװאכט איז קצובן־אפאראט

 צו באוױזן ניט נאך האבן מיר און ז״ט, א אן געשטאנען לעצטנם נאר ביז
 נאך זײנען שטאט־קאמיטעטן די אין קלוב־קאמיםיעם די נייע. אנטוױקלען

 שטאט־קאמיטעטן צאיל א אין זײן. קענען און 1דארפ זײ װאם כח, יענער ניט
 דארפן װעט עקזעקוטױוע נאציאנא^ע נייע די גיט. איעאנצן זיי עקזיםטירן
 ארגאניזירן קצובן־טעטיקײט, פאר א&אראט נאציאנא^ן דעם אויפצעבן

 פארשטארקן און ניט, נאך עקזיםטירן זיי װאו דארטן א&אראטן שטאטישע
 איצטיקער דער מיט אז יזיכער, זיינען מיר דא. שוין זיינען זײ װאו דארטן ז״

ארער  ברייטע א אויפצובויען בכח זיין מיר ן5װע קצוב־טעטיקייט צו פאי^יםי ק̂י
םעקציע. אידישער דער אין האובךבאװעגוננ

ז ע ר ד א ק

ארדן, גאנצן דעם פאר שטײט װאס פראגן װיכטיקםטע די פון אײנע
 ארגאני־ פרעכטיקע א אויםגעבויט האבן מיר קאח־ען. פון פראבלעם די איז

?עבן און צײב מיט איבערגעגעבן זיינען װאם אקטיװיםטן, האבז מיר זאציע,
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 פרא־ אױסגעצײכנטע אן היאבן מיר פירער. פעלן אונדז אבער ארדן. צום
 קולטור־ אונדזערע מיר פירן אפט זייער נאר קולטור־טעטיקייט. פון גראם

 די איז כחװז, אנפירגדיקע פעלן אונדז וױיל דערפאר דורך, ניט אקציעם
 רע־זערװ קײן ניט האבן מיר דיםטריקט־קאמיטעטן. די אין שטאט־קאמיטעטן,

 פאר־ םעקרעטארן, פון פאזיציעם פארנעמען קענעז זאלז װאם טוער, נעשולטע
 אונ־ שטאט־לאמיטעטן. און דיםטריקט די אין קולטור־דירעקטארן זיצערם,

 טוער, צאל א ארױםגעגעבן האבן ארבעטער־אוניװערזיטעטן אידישע רזערע
 גענוג. ניט וױיט — אבער ברענטשעם, די אין פלעצער פירנדיקע פארנעמען זיי

 די פאר כחות אנפירנדיקע איז איצט אונדז בא איז מאנגל גרעםטער דער
 פירער די װעלכע אין שטעט, צאל א פאראן ז״גען עס שטאט־קאמיטעטן.

 םירער־ קאלעקטױוע א אויםצושמידן בכח ניט זײנען שטאט־לאמיטעטן די פון
 די צו אנפירערשאםט געבן קענען זאל װאס כח, קאלעהטױון א שאפט,

 צו־ א אין זיך נויטיקן מיר שטאט. גאנצער דער צו און ברענטשעם
 אין טוער אונדזערע פון צאל א פארװאנדלען זאל װאם גרייטונג־שול,

 ערטער. די אף האבן נויטיק אזוי דארפן מיר װאם חברים, פירנדיקע באמת
 אזא ארגאגיזירן צו דערלױבט ניט איצט ביז אונרז האט בודזשעט אונדזער

 ניט זאל עס שװער װי טאן. מוזן איצט דאס מיר װעלן פונדעסטװעגן שול.
 צוגרײטונג־ א ארגאניזירן יאר צװײ קומענדיקע די אין דארפן מיר וועאן זיין,
 אנ־ פארנעמען קענען זאלן װאם סטודענטן, 20 אמװינציקםטכם מיט שול

לאנד. איבערן פאזיציעם םירנדיקע

״איקוף״ דער און ארדן דער

 אוים־ אן אין אריינצוגײן פלא׳ז ראם ניט אונדז דערלויבט לײדער
 איז קולטור־קאנגרעם, א־דישז אלװעלטלעכן דעם פון אפשאצוע פירלעכער

 קורצן אין דא זיך רויאן מיר באטײליקט. זיך האט ארדן אונדזער װעלבן
 און פאדיז אין געשפילט האט ארדן אונדזער װאס ראלע, דער או» אפשטעלן

 אין מאמענט איצטיקן דעם אין אונדז פאר שטײען װאם אױפגאבן די אף
קולטור־פארבאנד. אידישן אלװעלטלעכן דעם מיט םארבינדונג

 זײער געשפילט װעלט־קאנגרעם אפן האט דעלענאציע אמערילאגער די
 דער פון צװײגן אלע פאתעשטעלט זיך מיט האט יזי ראלע. װיכטיקע א

 א מיט געקומען איז און שטאטן, פאראײניקטע די אין קולטור אידישער
 נעפינען קאערעס דעם געה־אלפז האט זי אקציע. פון פראגראם באשטימטער

 זיין זאלן װעלכע יאשלוםן, אננעמען און װעג, פראקטישן זײן זיך פאר
 דער צו בייגעטראגן אויך האט דעלעגאציע אמעריקאנער די דורכםירבאר.

קאנגרעס. אפז געהערשט האט װאם אייניל״ט, פעםטער
 קאערעם באם דעלעגאטן די װען אז חדרים, דערציילז, אויך לאמיר

 דעם פון ?ולטור־טעטיקייט דער װעגן באריכט דעם אויסגעהערט געהאט האין
 געװען זיי זײנען שולן, זיינע װעגן און ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 װעלכע ארגאניזאציע, אן דערזען זיך פאר האבן זיי באגייםטערט. נװאלדיק
װיכטיסע זײער און םך א זײער געביט קולטורעלן אפן פארצייכנט ה^ט
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 פאר־ םך א מיט רעדן צו מעטצעכקײט די געהאט היאבן מיר דערגרייכונגען.
 אז םיינונג, זײער אייך ברענג איך און צענדער פארשיידענע פון שטייער

 אין האט װאם װעלט, דער אף ארגאניזאציע אידישע א נאך ניטא איז עם
 און מיר. װי געכיט קולטורע^ן אפן ארבעט אזויפי^ געטאן יאר 8 צעצטע די

 ניט זיך באריכטן צװײ יענע אין האבן מיר אז אונטערשטר״כן, ?אמיר
 קא&יעם געפינען װעט איר איבערצוטרײבן. געזוכט ניט בארימען, צו געזוכט

 אויפ־ זײ אייך בעטן מיר און מאטעריאלן אײערע צװישן באריכטן אט־די פון
 דעטא׳לי־ און גענויע פאר זיך מיט שטעלן זיי וױײצ איבעו^ייענען, מערקזאם

 ארבעטער אינטערנאציאנא^ן דעם פון קויצטור־ארבעט די א&שאצוגגען. זיו־טע
 מיר לענדער. 23 פון פארשטײער װיכטיקםטע רי צו באקאנט איצט איז ארדן

 שיקן זיי זאלז מיר אז אעגדער, די פון בריװ צענדציקער איצט באקומען
 אונדז, פאר איז עס װ. אז. א. זשורנאאן, אונדזערע ׳?ערן־ביכער, אונדזערע

 מיר און קאמפ׳לימענטן די אט הערן צו כבוד גרויסער א געװען חברים,
שטאאצירן. באמת זײ מיט מעגן

דע^ע־ די פארפיליכטונגען. גרויםע זייער ?יגן אונדז אן* חברים,
̂פן זאאן מיר אז אונדז, פון דערװארטן לענדער 23 די פון גאטן  הזני
 א^ועאט־ דער װאם באשילוסז די דורכצופירן סע;לעך, נאר װאם אצץ מיט

:געװען זײנען באשלוסן די אנגענומען. האט קואטור־קאנגרעס י:עכער
 3 מיט קףלטור־פארבאנד אילװעלט^עכן אן פון ארגאניזירונג די )1

 צװייטער דער פאריז, אין איינער קאארדינירוגג־צעגטערן. אינטערנאציאנאאע
פוי^ן. אין דריטער דער און שטאטן פאראײגיקטע די אין

 פאר אבאנענטן, 50,000 מיט פאיצקס־פאריצאג א עטאבלירן צו )2
.30,000 צושטעלן זאלז י^עגדער אמעריקאנישע די װעלכן
 װאס שול-ארגאניזאציעם, באזונדערע די דערנענטערן העלפן צו )3

 פון פאראייניקונג א צו ברענגען און לענדער, פארשיידענע די איז עקזיםטירן
 װעט עם װי לענדער אזויפיל אין באװעגונג קינדער־שויצ װעצט^עכער דער
 די קאארדינירן צו קומען, װעט פאראײניקונג אזא ביז זיין. מעגלעך נאר

 .געמײנשאפטיעכע אנדערע און קינדער־זשורנאאז שוא־ביכער, פאר טעטיקייט
ארבעט!•

 די שטיצן און לענרער אאע אין פאלקם־טעאטער א אויפבויען )4
שוין. עקזיםטירן װאם טעאטערן אידישע בעםטע
 פאר מאסן אידישע ברײטע די פון באװאוםטזייז דעם אױפװעקן )5

 אידישע דאם ברענגען שפראך, אידישער דער פאר און קולטור אידישער דער
 אידישער דער פון חשיבות די אויפהויבן פא^קס־מאסן, אידישע רי צו בוך

מאסן. אידישע ברײטע די בא קױלטור
 האט ער ארגאניזירט. שוין איז אמעריקע אין ?ו^טור־פארבאנד דער

 זיך דערעפנט טעג די אקציעם. װיכטיקע זײער אייניקע דורכגעפירט שוין
 י^ענדער. 23 אילע אין פאלקם־פארלאג אילװעיצט^עכן רעם פאר קאמפאניע די

 װיכטיקע א ש&ילן מוזן מיטגלידער אונדזערע און ברענטשעם אונדזערע
ע  אבאגענטן שאפן דארפן זיי פאי^קם־פארצאג. דעם אויפבויען העלפן אין רא̂י

אידישע ברײטע די צװישן נאר מיטג^ידער, אײגענע ז״ערע צווישן גאר ניט
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 ״אר־ דעם ארבעטער־טעאטער, אונדזער אויפבויעז העלפן דארםן זײ מאםז.
 אין קולטור־פארבאנד דער װאם קולטור־חדשים די דורכפירן העלפן טעף״,

 באזע װיכטקע א װערן דארפן מיר קורצן, אין ארגאניזירן. װעט אמעריקע
 קולטור־קאנגרעם, אידישן אלװעלטלעכן דעם םון באשלוםז די דורכצופירן
 קול־ אידישע די אנטװיקלען לאנד, איבערן קולטור־קאמיטעטן די ארגאגיזירן

שטאטן. פאראייניקטע די איז ליטעראטור און טור
 אידישער דער פאר ארבעט די ערנםט נעמען מיר אז באװ״זן, צו
 פון און קולטור אידישער דער פון חשיבות די אויםהויבן לאמיר קולטור,

 ארויםלאזן היינט לאמיר רייען. אייגענע אונדזערע אין שפראו אידישער דער
 שטאט־קאמיטעטז, אונדזערע אין ברענטשעם, אונדזערע איז אז לאזונג, דעם
 לשון. אידישן ריינעם א שײגעם, א רעדן מיר זאלן ארדן נאנצן אונדזער אין
 אונדזער אפש&יגלען ארבעט טאג־טעגלעכער אונדזער פון שפראך די זאל

 די אוז שפראך אידישע רי איז אונדז בא חשוב װי — באציאונג אייגענע
קולטור. אידישע

v i. קינדער-שולן אונדזערע

 זייער דורכגעמאכט יאר 3 לעצטע די איז האבן קינדער־שולן אונדזערע
 מיר םארפעםטיקט. און קאנסאלידירט זין־ האבן זײ — פראצעם װיכטיקן א

 שולן, צאל גרעםערער קײן מיט צוזאמענםאר איצטיקן דעם צו ניט קומען
 בא־ מיט אבער קומען מיר גײן, קינדער. צאל גרעםערער א מיט אדער

 אלץ נאך ז״נען מיר אויםערלעך. םײ אינערלעך, םיי פאזיציעם פעםטיקטע
 קינדער צאל דער פון פרט אין לאנד אין שול־באװעגונג אידישע גרעםטע די

האבן). מיר װי שולן צאל נרעםערע א האט ארבעטער־ריע דער (כאטש
שולן. 148 װעגן באריכטעט מיר האבן צוזאמענפאר לעצטן דעם צו

 שטארקער פיל זיינען שולן 105 די אבער שולן, 105 מיר פארמאגן הײנט
 צוריק יאר דרײ מיט שולן. 148 די געװען זייגען עט װי באפעםטיקטער און

 קעמער־ געהײםן האבן אייניקע שולן. היאלבע געװען שולז אלע כמעט זיינען
 הײנט װאך. א טאג אײן אפילו און 2 בלויז געלערנט האבז זיי ה״ ד. לעך,
 א אין לערגט לערער א״ן שולן. גאנצע פון מאיאריטעט א אבער מיר האבן
 פארמאם הוייפט־סיבה די געװען טאקע איז דאם טעג. 6 אדער 5 גאנצע שול
 לערער־פערםאנאל דער שולן. צאל גרויםע אזא צומאכן געמוזט האבן מיר
געװארן. םארגרעםערט קנאפ ליידער יאר 3 די אין איז

 גאנצע אויפבויען פון פאליםי די אז באשטעטיקן, הײנט דא לאמיר און
 שול־ אונדזער אז געמאכט, מעגלעך האט און נויטיקע א געװען איז שולן

באזע. געזונטער א אף װערן אװעקגעשטעלט זאל :אװעגונג
 פאר געשטאנען זיינען װאם הזיפט־פראבלעמען, רי נעװען זײגעז װאם

אונדזער אין יאר? דר״ לעצטע די אין באװעגונג קינדער־שול אונדזער
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 געװארן אפגעהאלטן איז װאם שול־צוזאמעגפאר, גאציאנאלן דעם צו באריכט
: געזאגט מיר האבן ,1936 דעצעמבער, טן25 דעם

 גענוי זייער דארפן צוזאמענפאר איצטיקן רעם בא װעלן ״מיר
 פרינציפךדערקצערונג אונדזער פון אנװענדונג דער אין אז פעםטשטע^ן,

קלאםן־ א געװארן איז ש\ל אונדזער אפנויגן. 5פיי געמאכט מיר האבן
 איז דאס שטאטן. פארא״ניקטע די אין קילאסן־שוצ ערשטע די ש(ל,

 אבער האבן מיר װעג. דעם אויםטרעטן געדארפט האבן מיר אמת.
אפטרײםלענ־ ק^אסךשו?. אידישע א זיינען מיר אז פארגעםן, אפטמאצ

צײטנ־ מיר זײנען אידײען ליבערא?ע גאציאנאציםטישע די פון זיך ז־יק
ניהיציזם. נאציאנאילן ביז כמעט ריכטונג, אנדער אן איז אװעק װייז
 די אן ניט ג״ען אונדז אז ארויםדרינגעז, דעם פון געקענט האט מען

 געשיכטע״ זײער מאסן, אידישע די פון קולטור דער פון פראבלעמען
 מיט פארבונדן ענג זיינען װעאכע ן,5געפיי און שטרעבוגגען גאציאנאלע

 אמתע ק״ן געװען ניט ש(ל אונדזער איז אזויפיל אף קלאםנקאמח. דעם
 אין אײן פלאנצט ש(ל אונדזער קלאםךשוצ אידיש־אמעריקאנישע

סאלידארי־ אינטערנאציאנא^ער פון באװאוםטזײן און געפיל דאם קינד
אויפ־ די צו קעגגזאץ אין ניט איז דאם אבער ריכטיק. איז דאם טעט.
 װאם באװאוםטזײז, נאציאנאלן יענעם קיגד אין איינפ^אנצן פון גאבן
 קעגן פאשיזם, קעגן אנטיםעמיטיזם, קעגן קאמףי צום צוגרײטן אים זאל
 אײנ־ ראםן, נידעריקע און העכערע פון טעאריע פאשיםטישער דער

 די פון פראבילעמען די צו באציאונג געזונטע א קינד אין פצאנצן
קינדער.״ אידישע די און מאםן אידי׳טע

 אונדזער באשעפטיקט היאט װאם הױפט־פראבלעם, די געװען איז דאם אט
 לערער־קאנפערענץ, אונדזער אף נאך יאר. דריי לעצטע די אין שוצ־באװעגוע

 פארװאנדלען װעגן פראגע די אויפגענוםען מיר האבן ,1935 פעפטעמבער אין
 ביז װארט. פון זין פולן אין לערךאגשטאלטן, אטתע אי; ש(ל\ אוגדזערע

װ״ז און שױצ־טוער אונחערע פון םך א האבן קאנפערענץ יענער ל  צא^ א טי
 קינדער־קלופ א אף װי מער ש\ל אונדזער אף געקוקט לערער אוגדזערע פון

 צו אויפמערקזאמקײט גענוג געשענקט גיט אויך האט מען ש\ל. א אײדער
 האבן װאם עלעמענטן, צאל א געבליבן אלץ נאך זײנען עם שפראך. דער

 אונ־ אין אידי׳ט צערנען מיר פארװאס זיך פארענטםערן אײן אין געהא^טז
 אף איינפצום באדײטנדיקן א געהאט האבן עלעמענטן די אט ש\״ל[. רזערע

 שיום, לאנ״טן״’״ דעם געצויגן דעם פון האבן װעלכע טוער, און ?ערער צאצ א
 א בלויז דאך איז שפראך די װײצ ק^אםן־דערציאונג, די בלויז איז װיכטיק אז

 װיכטיקע א זייער שפיילט מיטיל דאם אז פארשטאנען, ניט ה׳אבן זיי מיטל.
 אנצופירן מענילעך ניט איז מיטי^ רעם פון אנטװיקלוגג דער אן אז ראלע,

בכלל. ארבעט דער מיט
 קלאםך אין קינד דאם דערציען אז אונטערשטרײכן, געדארפט האבן מיר

לערנען מיר װעלכער אין שפראך דער אף געװיכט ילייגן אויך מיינט גייםט
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 אידי^ע די פוז קאמםן די און געיטיכטע די זײ לערנען מײנט קינדער, די
 געמאכט ׳פולז אונדזערע האבן צייט יענער זינט אז זאגן, קענען מיר מאםן.
געביט. דעם אף פארשריט ריזיקן

 און הײנט אונדזערער, שול־באװעגונג דער אח קוק א גיבן מיר װען
 פאר־ איז איבערברוך אזא דערקענען. ניט זי מיר ז5ײע׳ צוריק, יאר 3 מיט

 רעװיזיע א מאכן צו געצװאונגען אונדז האט איבערברוך רער געקומען.
 דעם פארענדיקן מיר װעלן זומער הײנטיקן לערן־ביכער. אונדזערע אלע אין

פראצעם.
קינדער־ליטעראטור און לערן־ביכער

 ארויםגעגעבן שול־קאמיםיע נאצי^גאלע די האט יאר דריי לעצטע די פאר
:ל״ען־ביכער און לערן־ביכער םאלגנדע די

 און בערגמאן א. פון קלאם) טן4 און טן3 פאו־ז גראמאטיק (א ״אידיש״
גאלדבעת. א.

טאראנט. דבורה פון קלאם) טן1 פארן (טעקםטבוך אלעפבײם״ ״מ״ן
 דבורה פון יאר) ערשטן פון העלפט צװייטן פארן (לײענבוך בוך״ ״מ״ן

טאראנט.
 צוזאמענ־ רעװידירט) פולשטענדיק יאר, טן2 פארן (לערנבוך ״קינדער״

מייזל. א. אוז פרידמאן ב. פון גע׳פטעלט
 אלגעמײנע די אין דערמאגט שוין היאבן מיר װאס ביכער, די צװישן

 איניציאטיװע דער אונטער געװארן ארויםגעגעבן זיינען װאם אבער אויםגאבן,
 קינדער־ א״גנטלעך זיינען װאם און שול־קאמיםיע נאציאנאלער דער פון

: פאלגכדע די זיעען ליטעראטור,
מייזל. א. פון ביאגראפיע) (א מעגװייערם״ מאלי ״די

נאדיר. משה פיז קייט״ אן ״קינד
פאװער. באװער פון טייל) טער2( ״לאבזיק״

: ביכער פאלגנדע ארויםגײן װעלן זומער דעם
מאלאדאװםקי. קאדיע פון מעשה־ביכל א

קלאם. טן4 און טן3 פארן טעקםטביכער רעװידירטע
מיטלשול. דער פאר לײענבוך א
״אידי׳פ״. פון אויםגאבע רעװידירטע א

שיפרים. כדטה פון לידער און מעשױת

דערציאונג׳' ״פראלעטארישע

 מען דארף ׳טולן אונדזערע פון דעתרײכועען באדייטנדיקע די צװישן
 אינטער־ פון קינדער־שולן אידישע די פון ארגאז אפיציעלן דעם צורעכענעז
 האט זשורנאל דער דערציאונג״. ״פראלעטארי׳פע ארדן, ארבעטער נאציאנאלן
 צוזאמענפאר לעצטן אונדזער פאר חדשים פאר א בלויז דערש״נען אעעהויבן

 לעבן דעם אין אײנצובירגערן זיך באװיזן צייט יאר דר״ די אין האט און
גע׳פפילט האט דערציאונג״ ״פראלעטארישע שול־ארגאניזאציע. אונדזער פון
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 אין שוצ־אתאניזאציע, די באפעםטיקן העלפן אין ראלע װיכטיקע א זייער
 און ה״ם דער אין פראב^עמעז, דערציערישע די באילייכטן און אויפנעמען

 דערציערי׳עז אפן געשעענישן װיכטיקםטע די איבער קאמענטירן 1אי איז שוא,
פראנט.

 אידישע עקזיםטירן עם װאו לענדער, אצע אין נאר אמעו־יקע, אין נאר גיט
 אנגעזעענעם אן דערװארבן זיך זשורנא? דער האט שו^ן, אידישע און קיבוצים
 בא־ אעעקניפט מיר האבן פאריז אין קוצטור־קאנגרעם ?עצטן באם נאמען.

 האבן אלע און װע׳צט דער איבער שויצ־טוער 5צא גרויםער א מיט ציאונגעז
 ״פר^ע־ נומער יעדן אף אומגעדוצד מיט װארטן זײ אז דערציי^ט, אוגדז

דערציאונג׳/ טארישע
 דער אז הערן, צו דעלעגאטן די פאר פר״ד א זיין אויך װעט עם
 ער אז אזוי באפעםטיקט, פיגאנציעל יאר דרײ די איז זיך האט זשורנאיל
 דעריצייגט ב^ויז מיר האבן יאר אעצטן פו^שטענדיק. כמעט שוין זיך באצא?ט

 םער נאך ער װעט 1938 אין אז זיכער, זיינען מיר .$200 פון םומע די
 גאנצע א אים אין ארײנטראגן קענען זא?ן מיר אז אזוי װערן, באפעםטיקט

ענדערונגען. רײ
״ױנגװארג״

 קײן אםייצו איז ן,5שױ אונדזערע פון קינד אינגםטע דאם .״ױגגװארג״,
 אר״נצוברענגען באװיזן שוין ער האט דאך אבער איצט. ניט נאך יאר גאנץ

 האט ״ױנגװארג״ ן.5שו אונדזערע אין שיינקייט און פרייד ױם־טוב, פי^
 טאג ערשטן דעם זינט קיגדער די פון באגײםטערונג און יבע5 די געװאונען

 איז ״ױנגװארג״ װי זשורנאל אזא װעלט. ציכטיקע די דערזען האט ער װאם
 קיין אין שויל־באװעגונג װעצטלעכער אידישער דער אין געװען ניט נאך

 ■זײנען װאם קינדער־זשורנאלז, די צו פארג^ייכן גארגיט אים קען מען צאנד.
 זשורנא^ דעם קריגן מיטגלידער אונדזערע זאיצז אים. פאר ארויםנעגאנגען

 געהעריס װי אים געלעננרױיט א קריגן און קינדער, זייערע פאר הײם, זײער איז
אפצושאצן.

שול־באװעגונג דער אין אײניקײט

 די םון פארלױףו אין מא? אייניקע האט שול־קאמיםיע נאציאנאצע די
 די מיט פארבינדונג אין זיך שטעלז צו פארזוכן געמאכט יאר דרײ ילעצטע

ום און ארבעטער־פארבאנד נאציאנאלן ארבעטער־ריע, פונעם ש\ל\  ע^יכם ש̂י
 ש(ל- װעצטלעכע די פאראײניקן פון פראגע די דיםקוטירן צו כדי ש(ל[,

 ם5א אז פארגעש^גן, האבן מיר שטאטן. םאראײניקטע די אין באװעגוע
 אז באציאועען, בעסערע און ענגערע װערן אײנגע׳טטעלט זאלן אנפאנג אן

 פאראייניקטן א ארויםגעבן אקציעם, געמיינשאפטלעכע דורכםירן ׳זאיצ מען
 ?אמ־ א אנפירן לערן־ביכער, צוזאמען ארויםגעבן קינדער, םאר שו^־זשורנא?

 פארשיידענע די פון און רעגירונג דער פון םובםידיעם קריגן צו פאניע
שו^ן. טיפן אילע פאר טשעםטם״ ״קאמױניטי

זעצבער דער איז דאם דעלעגאטן. חברים ענטפער, דעם װייםט איר
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 נאציא־ די ארגאניזאציעס. פראטערנאלע די צו רופן אונדזערע צו װי ענטפער
 פונעם פאליםי אלגעמיינע די םארזעצן װײטער אבער װעט שול־קאמיםיע נאלע

 דער־ און שולן װעלטלעכע טיפן פארשיידענע די דערנעענטערן צו כדי ארדן,
א״ניקײט. פון טאג דעם נעענטערן

אפאראט נאציאנאלן אינעם ענדערונגען

 אז אױםגעװאקםן, אזוי יאר רריי לעצטע די אין איז שול־טעטיקײט רי
 םעק־ נאציאנאלן באזונדערן א האבן צו געװארן גויטיק אומבאדינגט איז עם

 פאר־ איז װאם שול־צוזאמעגפאר, לעצטן צום נאך שולן. די פאר רעטאר
 אנגעװיזן באריכט אונדזער אין מיר האבן ,1936 דעצעמבער, אין געקומען

איז. שריט דער נויטיק װי
 און פרינציפ אין רעקאמענדאציע די אנגענומען האט צוזאמענפאר דער

 דורכצופירן פולמאכט די שול־האמיםיע נאציאנאלער דער צו איבערגעגעבן
 איצט װילן מיר נויטיק. פאר געפיגען װעט זי װי שנעל אזוי רעפארמע די

 די האט אקטאבער לעצטן אז צוזאמענפאר, אונדזער פאר אגאנםירן אפיציעל
 ;אציאנאלן אלם גאלדבערג איטשע חבר רערװײלט שול־קאמיסיע נאציאנאלע
 אנגעשטעלט געװען גאלדבערג חבר איז פריער צייט א מיט שוין םעקרעטאר.

 פעדא־ דער פון םעקרעטאר דער אלס שול־אפאראט נאציאנאלן דעם אין
 דערציאוננ״. ״&ראלעטארישע פון אויםפיר־רעדאקטאר און קאמיםיע גאגישער

 די אז װייםן, און גאלדבעתן חבר קענען חברים אלע אז זיכער, זיינען טיר
 פאםיקסטן דעם גאלדבערגן חבר אין געפונען האט שול־קאמיםיע נאציאנאלע

 פײאיקייט גרוים דעדפארוננ, לאגגיאריקע אמט זיין צו ברענגט װעלכער חבר,
איבערגעגעבנקייט. סך א און

שול־פאראײנען

 לעצטע די אין אויםגעװאקםן צװייפל אן זיינען שול־פאראייגעז אונדזערע
 שול- דער אז זאגן, גיט אל׳ז נאך מיר קענען פונדעםטװעגן אבער יאר. דרײ

 זינט נעװאלט, האין מיר װאם מאםךאמאניזאציע, יענע געװארן איז פאראייז
 מאםן־ יענע געװארן גיט נאך איז ער בויען. אנגעהױבן אים היאבן מיר

 דערציאונג־פראב־ אין אײנפלום גרויםז א אויםאיבן זאל װאם ארגאניזאציע,
 שול־םאראיין דער שול־ארגאניזאציע. דער פון ראמען ענגע די אויםער לעמען,

 ארגאניזאציעס, צאל גרויםער א פון אפילו אנערקענט געװארן ניט גאך איז
 פארנעמט ער באװענונג. פראגרעםיװער און ליגקער דער ארום שטייען װאם
 פון לעבן געזעלשאפטלעכן און קולטורעלן דעם אין פלאץ יענעם ניט נאן־

באשטימט. אים פאר האבן מיר װאס עלטערן, די
 שװאכער הײנט איז שול־פאראײן דער אז זאגן, ניט מיר װילן דערמיט

 שול־ די אמת. ניט איז דאם ניין, צוריק. יאר דריי מיט געװען איז ער װי
 עם װען געװען יזיינען זײ װי שטארקער ערך אן אין ניט זיינען פאראײגען

 אמאליקעד דער פון ברייטער םך א םטאביליזירט, מער זײנען זײ פריער. איז
 גרויסע צו פארגלײכן זיך קעגען שול־פאראיינעז אנדעדע שול־פארװאלטוגג.

דער װי געגנט זייער אין ראל גרעםערע א אפטמאל שיפילן און ברענטשעם
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 אויפ־ געװען מעגלעך ניט װאלט שול־פאראײנען אונדזערע אן ברענטש.
 גיט װאלט עם ״ױנגװארג״. און דערציאונג״ ״פראלעטארישע די צובויען
 ש\ל\ אונדזערע װאם פארוים, שריט באדײטגדיקע די מאכן צו געװען מעגלעך

 געגומעז גאנצן אין און גרויםן אין אבער יארן. לעצטע די אין געמאכט האבן
 דערגרייכונגען די מיט און װאוקס דעם מיט צופרידנשטעלן ניט זיך מיר טאו־ז

שול־פאראיינען. די פון

טן פארנלײך אין שולן די פון װאוקם דער ארדן מי

 צענטראלע די צוזאמענפאר אונדזער פאר אװעקשטעלן איצט װילן מיר
 פרא&ארציע זעצבער דער אין געװאקםן ניט שולן די זיינען פארװאם :פראגע

 אוים־ סעקציע אידישע די איז פארװאם ? ארדן דער געװאקםן איז עם װי
 צאל די בשעת מיטנלידער, 38,000 צו מיטגלידער 5,000 פון געװאקסן

 7 ביז טויזנט האלב א און 3 פון אויםגעװאקסן איז שולן די אין קינדער
 דעלעגאט. אײנציקער יעדער ׳טטעלז זיך פאר דארףי פראגע אט־די טויזנט?

 באד״טנדיק איז ארדן דער װעלכע אין שטעט, צאל א האבן מיר מער, נאך
 אח געגאגגען דוקא זײנען שטעט די אין שולן די בשעת אויםגעװאקםן,

 אנדזשע־ לאם שיקאגא, װי שטעט אזעלכע דערמאנען צו גענוג איז עם צוריק.
 מיטגלידער אונדזערע אז מעגלעך, עם איז באםטאן. און רעטרויט לעם,
 מען האט םראגן אזעלכע שול־עלטער? אין קינדער קיין ניט שוין האבן

 ניט אבער איז דאם קאנפערענצן. טעריטאריעלע לעצטע די בא געשטעלט
 איז ארדן דער כאטש אז באװייזט, ארדן אינעם םטאטיםטיק די ריכטי?.

 ניט אינגער, געװארן צײט זעלבער דער איז אבער ער איז צאל, אין נעװאקםן
 מיטגלידער די פון עלטער דורכשניטלעכער דער איז 1930 איז עלטער.
 װייניקער עלטער דורכשניטלעכער דער איז היינט יאר, 37 איבער געװען

אנדערש. ערגע׳ז זוכן מען דארו* ענטפער דעם יאר. 37 פון
 נײע טױזנטער אריינגענומען אלײן יאר דריי לעצטע די אין האבן מיר

 פאר קינדער זייערע דערגרייכן צו כדי געטאן מיר היאבן װאם מיטגלידער.
 זייער געטאן האבן מיר אז חברים, זיין, מודה זיך לאמיר ? שולן אונרזערע

געביט. דעם או* וױיניק
 ברױו א ארויםגעשיקט צייט צו צייט פון האבן מיר אז אמת, איז עם

 מיר האבן דאם, באנוגגט. זיך מיר האבן דעם מיט אבער שולן. די װעגן
 די אין ארדן־מיטגלידער די פון קינדער די אריינציען שױן װעט געטראכט,

 לייזן געקענט ניט האט דאם אז זיין, מםכים אלע װעלן זיכער אבער שולן,
פראגע. די

 פאר פאראנטװארטלעו איז װאס פאקט, װיכטיקםטער און ערשטער רער
 װאם דאם, איז פארשריט, גרעםערן קיין געמאכט ניט היאבן שולז די װאס דעם

 שולן די אבער זייגען ארגאניזאציע, זעלבםטשטענדיקע א בויען װעצנדיק
 אפט, ז״ער טרעפט עם ארדן־א?טױו. פונעם געװארן דערװײטערט צופיל

 שולן די פון שטאט־קאמיטעטן די טיט ארדן פונעם שטאט־קאמיטעטן די אז
װי שולדיק אזוי פונקט שול־טוער די זיינען דעם אין אז. גארניט זיך ?ערן

59



 ענג אזױ א&אראטן די נאציאנאצ בא-װיזן מיר ה^בן פארװאס ארדן־טוער. די
 וױיסס עקזעקוטיװע נאציאנאצע די אז זאגן, ניט קען מעז ? פארבינדן צו

 שוצ־קאמיסיע גאציאנאצע די אז אדער שוצן, די אין זיך טוט עם װאם ניט
 װעגן זאגן אבער דאם קען מען ארדן. אינעם זיך טוט עם װאם ניט װ״םט

ארח• פונעם םיי און שולן די פון םײ שטאט-רןאמיטעטן םך א
 איז שוצ־טוער די װאם פאקט, דער איז שװאכקייט גרויםע צװײטע די

 װיכ־ און גרעםטז דעם אצם ארדן דעם גיט באטראכטן שוצ־פאראיין דער
 קעג־ םתם גײן װעצן טוער די קינדער. שעפן צו װאגען פון קװאצ טיקםטן
 זײ באזוכן ארדן־מיטגצידער, די פון צעטצ דעם נעמען צו אנשטאט װעסן,

 האבן י^רן צעצטע די אין מער, נאך חבר. א צו חבר א װי זײ צו רעדן און
 דרויםנ־ צװישן נאר ניט געקענװעסט, גענוג ניט װײט שוצ־טוער אונדזערע

 פארגעםן, אוים, װײזט האבן, יזײ ארדן־מיטגצידער. צװישן אפיצו גאר ריקע,
 קענען דארטן ארדן־מיטגצידער, די פון טירן די אפקצאפן ניט דארפן זײ אז
אייגענע• צו חברים, צו װי ארײנסומען זיי

 װאצטן שוצן די װען אפיצו אז פארשטײן, ?צאר זייער צאמיר דריטנס,
 נאר נאמען, אונדזער געטראגן ניט װאאטן ארדךשוצן, קײן געװען ניט

 :זיך צו זאגן באדארפט מיר װאצטן ארבעטער־שוצן, געװען גצאט װאצטן
 גיט איז קלאםן־גײםט אינעם קינדער אונדזערע דערציען פון אױפגאבע די

 דאם שוצ־ארגאניזאציע. דער פון און שוצ־טוער די פון אױפגאבע די בצויז
 שוצ־ די פון העגט די זײן ז^צן געבענטשט אױפגאבע. אונדזער אויך איז

 דארפן מיר אבער ארבעט, װיכטיקער אזא מיט אפ זיך גיבן װאם טוער,
 שוצן די אז נאך, בפרט הײנט ארבעט. װיכטיקער אט־דער אין העצפן זיי

 גיבן ארדן, פון גײםט אינעם קינדער די דערציען נאמען, אונדזער טרץ,גן
 דער־ די !מאםן אידישע די צוױשן אנזען און פרעםטיזש םך א צו אונדז

 אונדזער פון טײצ איגטעגראצער אן איז שוצן אונדזערע פון ציאונג־ארבעט
 קוצטור־ אמת־ברייטע קיין מעגצעך ניט איז עס קוצטור־ארבעט. גאנצער
 דער־ די — צװייג װיכטיקםטן דעם װארט, פון זין אמתן אינעם ארבעט
 זעצבםט־ א בויען מיר װאם גוט איז אודאי סינדער. אונזערע פון ציאונג

 טארן מיר אבער שוצ־פאראײנען, די שוצן, די ארום ארגאניזאציע שטענדיקע
״ אף ארויפװארפן גיט  שוצ־ דער פאר פאראנטװארטצעכקײט גאנצע די ז

ארבעט.
 אהטיװ אוגדזער צו זאגן זאצ קאנװענשאן אונדזער אז צײט, איז עם

 שטאט־קאטיטעטן: די אין חברים אגםירנדיקע אונדזערע צו שטאט, יעדער אין
 פוצ־ פאר ארבעט אייער פון דערפאצג דעם פאררעכענען ניט װעצן מיר

 שוצ־באװעגוגג. אייער אויפבויען גצײכצײטיק גיט װעט איר אויב שטענדיק,
 צאם אין אקטױױםטן די צו אקטיװיםטן, שיקאגער די צו זאגן דארפן מיר

 אין ארדז דעם בויען אין דערפאצגן גרויםע געהאט האט איר :אנדזשעצעס
 שוצ־ געזונטע קינדער־שוצן, שטארקע בויען איצט מוזט איר ;שטאט א״ער

פאראײנען.
״ױנגװארג׳/ און דערציאונג״ ״פראלעטארישע די זשורגאלן, אונדזערע

אררן־מיטגצידער. טויזגטער די פון היימען די אין װערן ארײעעבראכט מוזן
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״ באקענענדיק  העלםז גלייכצײטיק מיר װעלן שול־באװעגוע אונדזער מים ז
ארדן. פונעם קולטור־ארבעט די

 שטעלט : זאגן נאכאמאל מיר וויאן שול־טוער איבערגעגעבענע די צו און
 שטעלט אררן. איגעם אופן גראשנדיקן א אף שול־פראבלעמען די אװעק ניט
 ש\ל- די קען װיפיל אף :גאדן ארגאניזאציאגעלז װיכטיקן א אף אװעק זיי

 פארבונדן ארבעט די קען וױפיל אןז ברענטש, אין װערן ארייננעטראגז ארבעט
אח־ן. פון ארבעט דער מיט װערן

VII. אונדזער געארבעט האט װי 
? אפאדאט ארגאניזאציאנעלער

 דער פון מיטינג ערשטן באם קאגװענשאן, יעצסער אונדזער נאן־ גלײך
 גדליה חבר אנצושטעלן געװארן באשלאםן איז עקיזעקוטיװע, נאציאנאלער

 פון ארבעט די םעקציע. אידישער דער פון געהילף־םעקרעטאר אלס סאנדלער,
 באריכטגדיק לאנד. גאנצן איבערן חברים די צו באװאוםט איז םאגדלערן חבר

 ;אציא־ די :דעלעגאטן די צו זאגן מיר קענען קאנװענשאן היינטיסער דער צו
 גע־ האט םאנדלעד חבר טעות. קײן געמאכט גיט האט עקזעקוטױוע נאלע

 פאר ליבע גאנצע די האט ער איבעתעגעבנקײט. פולםטער דער מיט ארבעט
 מיר ארדן. דעם בויען צו ארבעט זײן אין אר״נגעגעבן באװעגוננ אונדזער

בויער. און חבר איבערגעגעבענעם אן אים אין האבן
 פאר פלענער די דורכצופירן צוגעטראטן זייגען מיר װען ,1937 אנםאנג

 אײננעזען, עקזעקוטױוע נאציאגאלע די האט פארלאג, קאא&עראטױון אונדזער
 מיט אפגעבן זיך ■זאל װעלכער חבר, םפעציעלן א װאבן צו נויטיק איז עס אז

 און פאראנטװארטלעך, זיין אים פאר און פארלאנ קאאפעראטױון דעם בויען
 זיין לאנד, איבערן .ארויםפארן צײט צו צײט פון קענען אױך זאל װעלכער

 גראםפעלדן חבר אנגעשטעלט האבן מיר ארגאגיזאטאר. נאציאנאלער דער
 דערפאלג־ קורצע אייגיקע געמאכט האט גראםפעלד חבר ארבעט. אט־דער פאר

 שיקאגא, אין לאגע ם&עציעלע א געשאפן זיך האט ליידער אבער טורם, רײכע
 ביז בלייבן דארט זאל גראםפעלד חבר אז באשטימען, געמוזט האבן מיר און

 נאציאגאלער דער פון באשלום דער איז עם צוזאמענפאר. איצטיקן אונדזער
 גראספעלד חבר זאל קאנװענשאן איצטיקער דער נאך גלײך אז עקזעקוטיװע,

 װעגן איינצלהייטן די אפים. נאציאגאלן אין פלאץ זײן פארנעמען צוריק
 עקזעקוטיװע. נאציאנאלע ארײגקומענדיקע די באשטימען װעט ארבעט זײן
 האבן גראםפעלדן חבר איז אז תנלעגאטן, חברים זאגן, צו אײך פארשפאר איך
 האט שיקאגא אין ארבעט זיין — מאםשטאב ;אציאנאלן א אף טוער א מיר
 ז״ן מיט װעט גראספעלד חבר אז זיכער, זײנען מיר און באשטעטיקט. דאם

באשטעטיקן. פולשטענדיק דאם ארבעט ווייטערדיקער
 איז עם אז איינגעזען, עקזעקוטיװע נאציאנאלע די האט יאר לעצטן

 אפגעבן זאלן װעלכע חברים, שטעט װיכטיקםטע די אין אװעקצושטעלן נויטיק
האבן צוריק יאר א ערך אן מיט ארדן. דעם בויען פאר צייט גאנצע זײער
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 חבר דעם אנגעשטעלט שטעט די אין חברים די פון נוטהיײםונג דער מיט מיר
 באםטאן איז אלעפן חבר ש&עטער חדשים מיט פילאדעלפיע, אין דזשענאםפקי

 איז אנדזשעלעם ל$ם אין מאימאדעםן חבר חדשים לעצטע גאר די אין און
 װעלכער אלעפן, חבר םון &לאין אפן ב^םטאן אין פריער גאלדפארב חבר דעם
 גאלדפארב חבר װען און דעטרויט, אין נאכדעם און בלייבן, געקענט ניט האט
באםטאז. איז פלאטקיגען חבר — דעטרויט קיין אװעקגעפארן איז

 נאציאנאלער דער פון באשלום דער אז באשטעטיקן, דא װילן מיר
 זיך נויטיסן שטעט װיכטיקםטע די ריכטיקער. א געװען איז עקזעקוטיװע

 און קולטורעלער דער מיט אפגעבן זיך זאלן װעלכע חברים, אין שטארק זייער
 געשיקט האבן מיר װאם חברים, אלע אט־די ארבעט. ארגאניזאצי^נעלער

 פולער דער מיט ארבעט זײער געטאן האבן ארבעט, םפעציעלער דער פאר
 אויפגאבן, די פאר אחרױת פולער דער מיט און ארדן צום איבערגעבגקײט

 דערפארוע קורצער אונדזער פון גרונט אפן געשטאנעז. זיי פאר זײנען װאם
 דאם ענדערונגען. אייגיקע מאכן רארםן עקזעקוטיװע נאציאנאלע די װעט
 נאציאנאלער דער םון זיצונג ערשטער דער בא װערן געטאן ווארשײנלעך װעט

 אנר באפעםטיקן מוזן מיר צייט, קיין פארלירן ניט טארן מיר עקזעקוטױוע.
איצט. גלייך לאנד איבערן שטעט די

 האט םעקציע אידישער דער פון עקזעקוטױוע גאציאנאלע לעצטע די
 בלויז צוזאמענפ^ר. לעצטן אוגדזער זינט — יאר דר״ פולע פונקציאנירט

 פארנומען האט אירפלאץ און װערבין, חברטע ארויםגעפאלן, איז חברטע אײן
 םעקרעטאר, נאציאנאלער דער װי םאנדלער. חבר אלטערנײט, ערשטער דער

 נאציאנאלע די אז זאגן, אײך איך מוז באריכט, דעם היינט א״ך ברענגענדיק
 האט זי אז הארמאגיע, פולשטענדיקער אין געארבעט האט עקזעקוטיװע
 די צו חברים פעלן פלעגן עם אז זעלטן, זײער אױםגעצײכנט. פונקציאנירט

 און זונטיקם און שבתים אװעקגעגעבן דזאט טײצ גרעםטער דער זיצונגען.
 יארק, נױ ארום שטעט די אין פארן צו װאך דער אינמיטן אװנטן םך א זײער
 די פארטרעטנדיק קאמפאניעם, די אויפנעמען און גופא, יארק נױ אין אדער

 נאציא־ די שטאט־קאמיטעטן. און ברענטשעם בא עקזעקוטױוע נאציאנאלע
 אונ־ פון פראבלעמען די אויפגענומען ערנםט זייער האט עקזעקוטיװע נאלע
 פאר מיטגלידער־קאמ&אניעם, די פאר פלענער די צוגעגרײט האט ארדן, דזער

 געטרײ האט עקזעקוטיװע נאציאנאלע גאנצע די קולטור־ארבעט. אונדזער
 זיינעז װאם פראבלעמען, די צו װאכזאם געװען איז און ארדן אונדזער געדינט

םעקציע. אידישער דער פאר געשטאנען
 צאל א ארײנגעגאנגען זיינען עס װעלכן אין קולטור־ראט, דער אויך

 ניט־מיטגלידער, צאל א און עקזעקוטױוע נאציאגאלער דער פון מיטגלידער
 אים אף זײנען װאם אויפגאבן, די דערפילט איבערגעגעבגקײט מיט האט

 איז קולטור־ראט דער װאם דעם, אח קוקגדיק נ,יט געװארן. ארויפגעלײגט
״ געװען  עקזיםטענץ. זײן בארעכטיסט ארבעט זיין מיט ער האט ארדן, אין נ

 דער בא באלד דארפן װעט עקיזעקוטױוע נאציאנאלע ארײנקומענדיקע די
 אויס־ מיר דערלויבט קולטור־ראט. נײעם דעם ארגאניזירן זיצונג ערשטער

אנער־ חברשע אונדזער עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון ;^מען אין דריקן
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 ערלעך ערנםט, האבן װעלכע קולטור־ראט, פון מיטגלידער חברים די קענונג
ארדן. אונדזער געדינט איבערגעגעבנקייט מיט און

פ ו ל ש

 דער געװארן איבערגעגעבן איז הענט אייערע איז :דעלעגאטן חברים
 אײן שליםט װאם םעקציע, אידישער דער פון ארבעט יאר דרײ פון באריכט

 אנגע־ אירע פון עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פון ארבעט די נאר ניט
 די פון ארבעט די אײן אויך שליםט נאר קולטור־ראט, דעם פון שטעלטע,

 א אלם '<*רדן אונדזער פון טעטיקײט די לאנד, איבערן קאמיטעטן שטאטישע
 װי דערגרייכונגען אונחערע מאלז צו העלער פרובירט ניט האבן מיר גאגצ].

דורכרײםן. אונדזערע פארקלענערן צו געזוכט ניט האבן מיר זיינען, זיי
 אויפ־ די אף בויען, מיר װאם בנין פרעכטיקן דעם אױ קוקט איר װען
 שטאקן פרעכטיקע צוגעבויטע נײע די או» צוריק, יאד 5 מיט טיילן געבויטע

 װען דערגרייכונגען. אונדזערע אלע ארוים לייכטן יאר, דריי לעצטע די אין
 דער איבער מאםן אידישע די פון לאגע דער מיט אבער עם פארגלײכט איר

 קול־ אפן אפגעשטאנענקייט דער מיט שטאטן, פאראייניקטע די אין װעלט,
ליכט. העלן דעם אין פארטונקלט םך א װערט דעמאלט געביט, טװ־עלן

 ארדן םון םעקציע אידישער דער פון ראלע דער װעגן טראכט איר װען
 טראכט א איר מוזט אמעריקע, אין מאםן אידישע די פון לעבן דעם אין
 מיט זיך פרעגט איר ? אונדז אן געװען מעגלעך ד^ם װאלט װי — ט*ין

 מאמענט איצטיקן אינעם געשטעלט זיך פאר האט װער :פראגע די רעכט
 קולטורעלע דאם בארײכערן און אויםברייטערן פון אויפגאבן ריזיקע אט־די

 אויפ־ גרויםע אזעלכע געשטעלט זיך האט װער ? מאםן אידישע די פון לעבן
 אריינ־ ליטעראטור, אידישע די אויםבדײטערן און אויפבויען העלפן צו גאבן

 פילן אלע זיך דארפן מיר ? קולטור־לעבן אונדזער אין װערטן נייע ברענגען
 ארגאני־ אן געפונעז זיך האט יארן, שװערע די אין ,1938 אין װאם שטאלץ,
 דאס װאם פראטערנאליזם, פון בארוו^ דעם פארבונדן האט װאם זאציע,
 שענערן און בעםעו־ז א פאר קאמף מיטז חברשאפט, פרײנטשאפט, מײנט
 די מיט בענעפיטן װי זאכן פשוטע אזעלכע םארבונדן האט װעלכע לעבן,
 איצטיקע די אז זיכער, זײנען מיר ארבעטער־קלאם. פונעם אידעאלן ה־ויכע

 אין שײנעז הערלעכער נאך װעט פריערדיקע, די װי מער נאך קאנװענשאן,
 געשיכטע דער אין שיינען העלער נאך װעט ארדן, אונדזער פון געשיכטע דער

 אידישע די פון געשיכטע דער אין שײנען העלער װעט ארבעטער־קלאם, פונעם
 װעט קאנװענשאן היינטיקע אונדזער שטאטן. פאראײניקטע די אין מאםן

 גרעםערע צו גאך ברענגען אונדז װעט װאם קאנװענשאן א פרוכטבארע, א זיין
 ארדן אונדזער באפעםטיקן מער נאך װעט װאם קאגװענשאן א דערפאלגן,

 ארגאני־ אן אלם אמעריקע, אין ארבעטער־קלאם פונעם טייל װיכטיקן א אלם
 פון באפרײאוננ ענדגילטיקער דער צו חלק איר בײטראגן װעט װאם זאציע

מענטשהײט. גאנצער דער פון ארבעטער־קלאם,
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