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אט פון מאנ
לערע זיץ און יאוצײט צוטן לענינם װעגן

 איז לענין זינט יאר 15 װערט יאנואר טן21 דעם
 שטענ־ איז לערע זײן און לענין כאטש און געשטארבן.

 טאטן׳ און געדאנקען אוגדזעדע אין אגװעזנדיק דיק
 — לענין־טעג די — יארצײט זײן דינט פונדעםטװעגן

 פון שטודױם טיפעךן א פאר םטימול פרישער א װי
 װידער־איבערגעבךזיך פאר און מארקסיזם־לעניניזם

טעאריע. זײן פון געפירט װערט װאם זאך, דער צו טרײ
 אמעריקאנער די קריגן קאנען מען װעט באלד
 קאמוניסטי־ דער פון ״געשיכטע דער פון אױסגאבע

 צוגע־ איז וואס םאװעטךפארבאנד׳/ אין פארטײ שער
 דער פון צענטראל־קאמיטעט דעם פון געװארן גרײט

 מיטארבעטער־ נאענטסטער דער מיט פארטײ, דאזיקער
 א אונדז פאר איז דאס און סטאלינען. חבר פון שאפט

 דעם מיט װײל דערפאר, געלעגנהײט. גלענצנדיקע
 פון עקספאזיציע אויטאריטעטע םאמע די בוך, דאזיקן

 לעני־ — לעניניזם פון אנטװיקלונג און געשיכטע דער
 הונ־ אפשר און צענדליקער װעלן — אקציע אין ניזם

 געלעגנ־ די האבן לאנד אונדזער אין טויזנטער דערטער
 םאמע פונעם מארקםיזם־לעניניזם שטודירן צו הײט

 װאס פארצוגן, גרויסע די דערמיט געװינען און קװאל
 אר־ דער גיט טעאריע דאזיקער דער פון באהערשונג די

בעטער־באװעגוגג.
 קאמונים־ דער פון קאמיטעט נאציאנאלער דער

 אף האט שטאטן פאראײניקטע די פון פארטײ טישער
 אין געװארן אפגעהאלטן איז װאם פלענום, לעצטן זײן

 דעצעמבער׳ טן5 ביזן טן3 פונעם יארק, נױ שטאט דער
 צו באשלאםן בראודער, חבר פון פארשלאג אפן ,1938

 טויזנט הונדערט פון מיױמום א פארשפרײטן און דרוקן
 װאס פרײז א פאר בוך, דאזיקן דעם פון עקזעמפלארן

 פראדוקציע. דער פון קאסט דער װי מער זײן ניט זאל
 ארבעטער יעדן דערמעגלעכן זאל װאס פרײז׳ א פאר
 זיך פארשאפן צו איעקונפט נידעריקסטן סאמע מיטן
 פארשאפן צו געברויך. אײגענעם זײן פאר בוך דאס
יע־ ווייל דערפאר עם. שטודירן צו עם, האבן צו זיך,

מאגאט צו
T ־

 האבן, דארפן נויטיק זײער עס װעט ארבעטער דער
 די מיט אנפירן אין אקטיװ זײנען װעלכע די, םפעציעל

פאלק. פונעם מאסן־באװעגונגען פראגרעסױוע
 דער פון פליכט די און אויפגאבע די זײן װעט עס

 דער פון ארגאניזאציעם די פון און מיטגלידערשאפט
 מאנאטן קומענדיקע די אין פארטײ קאמוניםטישער

 פון פארשפרײטונג די דורכפירן אדן ארגאניזירן צו
 בוך. דעם פון מינימום עקזעמפלארן טױזנט הונדערט

 פארטײ־אר־ די פון אויפגאבע די זײן אויך װעט עס
 בילדונגם־אפאראטן זײערע ארגאניזירן צו גאניזאציעס

 גרעס־ מעגלעך די בײשטײערן זאלן זײ אז אופן, אזא אף
 אינדױודועלע אלע פאר הילף און דערמוטיקונג טע
 װאס לעקציעם גרויסע די פון גרופן־שטודירונגען און

 פון געשיכטע גלאררײכער דער פון לערנען קאגען מיר
סאװעטן־פארבאנד. אינעם ברודער־פארטײ אונדזער

 לערנען צו מײנט לעקציעם דאזיקע די לערנען
 מארקסיזם־ פון טעאריע די באהערשן צו אזוי װי זיך

 מארקםיזם דער װאם לערנען צו מײנט דאס לעניניזם.
 פון עפאכע איצטיקער דער אין פאר זיך מיט שטעלט

 אימפעריא־ פון עפאכע דער אין װעלט־געשיכטע, דער
 עפא־ דער אין רעװאלוציעם, פראלעטארישע און ליזם

 זעקס־ א אף סאציאליזם פון זיג דעם געזען האט װאס כע
 איז מארקםיזם דער װײל דערפאר, ערד. דער פון חלק
 נאר פארפרוירענע, א און טויטע א דאגמע, קײן ניט

 פון טויט נאכן װיסנשאפט. װאקםנדיקע און לעבעדיקע א
 גע־ לענין איז ענגעלם, מיטארבעטער, נאענטן מארקםעם

 מארק־ די פארגעזעצט װײטער האט װעלכער דער, װען
 נײער דער מיט זי בארײכערנדיק טעאריע׳ םיסטישע

 קלאםך אינעם באדינגונגען נײע די פון דערפארונג
 טויט, לענינם נאך און פראלעטאריאט. דעם פון קאמף
 לעגינען, פון תלמידים אנדערע די און סטאלין זײנען

 מארק־ די בארײכערן און פאראויס שטויסן װאס די
טאריע. םיסטישע
 אפארטוניזם דער זיך אנטפלעקט שטענדיק ניט

 מארקסיס־ דער פון אמת דעם אפפרעגן דירעקט דורך
אירע פון אײניקע אדער גאנצע א אלם טעאריע טישער
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 אפארי אױך דאס איז געװיס שלוסן. און פראפאזיציעם
 דער־ דאזיקער דער מיט שוין זײגען מיר און טוניזם

 איז פונדעםטװעגן געװארן. באקאנט גוט זײער שײגונג
 איז אפארטוניזם׳ פון דערשײנונג אנדער אן דא נאך
 באװאוםטזי־ גענוג ניט זײנען מיר װעלכער װעגן אזא
 זיך זאלן מיר אז מאכן, צו פארזוך דער איז דאס ניק.

 מארקסיזם׳ פון פראפאזיציע געװיסע א אן אנהאלטן
 טראנםפאר־ דורך פארעלטערט, געזוארן שוין איז װאם
 צוליב ון א דאגמעס. אין פראפאזיציעס דאזיקע די מירן
א װאס ר א  איינהאלטן פון צװעק דעם פאר ? צװעק פ

 מיט און, מארקסיזם פון אנטװיקלונג װײטערדיקע די
 דער פון אנטװיקלונג װײטערדיקע די אײנצוהאלטן דעם,

ארבעטער־קלאם. פונעם באװעגונג רעװאלוציאנערער
סטא־ אים, נאך און דערגרײכונג גרעסטעי לענינם

 פארזוכן אלע צעשמעטערט האבן זײ װאם איז, לינס,
 אנטװיק־ וױיטערדיקע די אײנצוהאלטן און אײנצופירן

 דער פון און טעאריע מארקםיסטישער דער פון לונג
 זײ פראלעטאריאט. פונעם באװעגונג רעװאלוציאנערער

 װיםנ־ רעװאלוציאנערע די פאראויס געטראגן האבן
 פאר־ סאמע דעם פון — ארבעטער־קלאס פונעם שיאפט

 צו ביז — געזעלשאפט דער אין קלאס געשריטנםטן
 אקטועל׳ און לעעבדיק ױנג, טאג׳ איצטיקן אונדזער

 צו װעג־װײזער נויטװענדיקער אומבאדינגט דער װי
 סוף־כל־סוף סאציאליזם פון זיג דעם צו און פראגרעס
אומעטום.

 קאמונים־ דער פון געשיכטע דער אין שטודױם א
 ברענגט םאװעטן־פארבאגד פונעם פארטײ טישער

 דעם פון פאלן װיכטיקע צװײ געדאגק אפן ארויף אונדז
 בורזשואז־דעמאקרא־ צװײטער דער ביז םארט. דאזיקן
 ,1917 פעברואר אין רוסלאנד, אין רעװאלוציע טישער

 מײנונג׳ דער מיט זיך געהאלטן מארקםיסטן די האבן
 רעפובליק דעמאקראטישע פארלאמענטארישע די אז

 דעם פאר פארם פאליטישע פאםנדיקםטע םאמע די איז
 סאציאליזם׳ צום קאפיטאליזם פון איבערגאנגס־פעריאד

 צוריק לאנג אזוי גאך אנגעצײכנט האט מארקס כאטש
 יארהונדערט, פאריקן פון יארן זיבעציקער די אין װי
 געוועז איז עס װי טיפ דעם פון פארם פאליטיע די אז
 פאלי־ פאםנדיקםטע סאמע די איז קאמונע, פאריזער די

 פראלעטאריאט׳ פונעם דיקטאטור דער פאר פארם טישע
 קײן געפונען ניט געדאנק דאזיקער דער אבער האט

 שפעטערדי־ מארקםעם אין אנטוױקלונג וױיטערדיקע
 געווארז• פארגעםן עס איז אופן אזא אף און ארבעט קער

 אויטאריטעטע ענגעלסעס געהאט מיר האבן דעם, חוץ א
 דעמאקראטישע די אז ,1891 יאר אינעם דעקלאראציע

 פארם ספעציפישע די פאר זיך מיט שטעלט רעפובליק
 איז דאס פראלעטאריאט. פונעם דיקטאטור דער פון

 האט װאם פראגע, דער װעגן אידײע פירנדיקע די געװען
 אויך אײנגעשלאםן מארקסיםטן, די צװישן געהערשט
לעניבען•

,1917 פעברואר אין און ,1905 יאר אינעם אבער
 נײע א ארויסגעבראכט רעװאלוציע רוסישע די’ האט

 און ארבעטער פון םאװעטן די — פארם פאליטישע
 פון באדײט דעם אנאלזירנדיק דעפיוטאטן. פויערים

 באזע דער אף פארם פאליטישער נײער דאזיקער דער
ארויס־ און רעוואלוציעם, צװײ פון דערפארונגען די פון

 לעינין איז מארקםיזם׳ פון טעאריע דער פון גײענדיק
 פארם פאליטישע בעסטע די אז שלוס, צום געקומען

 די ױט איז פראלעטאריאט פונעם דיקטאטור דער פאר
 די נאר רעפובליק, דעמאקראטישע פארלאמענטארישע

 אלע האבן גרונט דעם אף סאװעטן. פון רעפובליק
 אן זיך האלטן װאס לענדער, אלע פון אפארטוניסטן

 באשולדיקט רעפובליק, פארלאמענטארישער דער אן
 פאר־ אין און מיארקםיזם פונעם אװעקגײן אין לענינען

 בא־ לעבן דאס אבער האט װאס דעמאקראטיע. ניכטן
 געװען איז לענין אז באװיזן, האט לעבן דאס װיזן?

 דער, געװען דאס איז ער אז ;מארקםיםט אמת׳ער דער
 רעדואלוציאגערע די פאראויס געטראגן האט װעלכער

 אפארטוניסטן די בעת באװעגונג, די און װיםנשאפט
 צוריקװעגס, אף געצויגן זאכן בײדע דאזיקע די האבן

 פון פראפאזיציעם די פון אײנע טראנספארמירנדיק
דאגמע. א אין דער.טעאריע

 שטו־ בײשפיל. צװײטן א נעמען װעלן מיר אדער
 זיי־ קאפיטאליזם׳ פאראימפעריאליםטישן דעם דירנדיק

 די אז שלום, צום געקומען ענגעלם און מארקס נען
 אײן אין געװינען ניט קאן רעװאלוציע סאציאליסטישע

 געװינען בלויז קאן זי אז גענומען, באזונדער לאנד
 אין אדער אלע, אין אטאקע גלײכצײטיקער א דורך

 דאזיקער דער לענדער. ציװיליזירטע מאיאריטעט א
 פון מיטן אינעם געװארן דערגרײכט איז וואם שלוס,

 דער געװארן שפעטער איז יארהונדערט, טן19 דעם
 אין אבער מארקםיםטן. אלע בײ געדאנק פירנדיקער

 פאר־ דער איז יארהונדערט, טן20 דעם פון אנהויב דעם
 אין אריבערגעװאקםן קאפיטאליזם אימפעריאליסטישער

 ארדענוגג, אן פון קאפיטאליזם. אימפעריאליסטישן אן
 קאפיטאליזם דער איז שטײגן, אײן אין האלט װאס

 האלט װאס ארדענונג אן אין געװארן טראנספארמירט
 עס׳ שטודירנדיק און דאס זעענדיק שטארבן. אין
 לעױן איז טעאריע, מארקסעם פון ארױםגײענדיק און

 ענגיעלםן פון פארמולע אלטע די אז שלום, צום געקוימען
 מיט אײנקלאנג אין ניט מער שוין איז מארקםן און

 םאציאליס־ די אז םצענע; היסטארישער נײער דער
 אפילו געװינען צו אומשטאנד איז רעװאלוציע טישע

גענומען. באזונדער לאנד׳ אײנציק אײן אן אין
לענ־ אלע פון אפארטוניסטן די האבן װידער און

 פאר־ אלטע די אן אנגעהאלטן זיך האבן וואס דער,
 לעגינען באשולדיקט מארקסן און עגגעלסן פון מולעם

 אלײן לעבן דאם אבער מארקםיזם. פונעם אװעקגײן אין
 װעלכער דער, געװען איז לענין אז באװיזן, שוין האט
 i אפארטוניסטן די ניט מארקםיזם, דעם באהערשט האט

 גע־ פאראויס האט װאס דער, געװען איז לענין אז
 זי בארײכערנדיק טעאריע׳ מארקסיסטישע די שטױסן

 האבן אפארטוניםטן די בעת דערפארונגען, נײע מיט
 לעבע־ די פארװאנדלענדיק צוריקװעגם, אף געשלעפט

דאגמע. פארפרוירענער א אין װיסנשאפט דיקע
 מארק־ שאפנדיקן פונעם גײסט דאזיקן דעם אין אט

 טער7 דעד עם האט מארקםיזם־לעניניזם, — סיזםי
 אין אינטערנאציאנאל קאמוגיםטישן דעם פון קאנגרעם

 כדי ליניע םטראטעגישע נײע א פארמולירט ,1935
 װעלט־ דער פון ענדערונגען ערנסטע די באגעגענען צו

אפארטוניסטן די האבן פאל דעם אין אויך םיטואציע.
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 טראצקיסטיש־לאװסטאניס־ די פון געפירט אומעטום,
 פאר אונדז אראפגעריסן פאשיזם, פונעם אגענטן טישע

 צײט די קורץ װי און לעביבען. און מארקםן אויפגעבן
 אבער שוין זיך האט לעבן, אינעם איז יאר דרײ פון

 די און םטאלין, עם זײנען גראד אז ארויסגעשטעלט,
 אמת׳ע די זײנען װעלכע לענינם׳ תלמידים אנדערע

 טעאריע די פאראוים טראגן װעלכע יענע ;מארקםיסטן
 די צוזאמען, דעם מיט און, מארקסיזם־לעניניזם פון

 פונעם באװעגונגען רעװאלוציאנערע און פראגרעסיװע
שותפים. זײנע און ארבעטער־קלאם

 קאמיטעט נאציאנאלן פונעם פלענום לעצטער דער
 פאראײניק־ די אין פארטײ קאמוניםטישער דער פון
 פראקטישע זײער די װעגן פארהאנדלענדיק שטאטן, טע
 ארבעטער־ פארן שטײען װאס אויפגאבן, באלדיקע און

 אמע־ אין כוחות דעמאקראטישע אלע פאר און קלאם
 פון און װאלן לעצטע די פון רעזוילטאט אלם ריקע
 גע־ באװאוסטזיניק האט פארשװעדונג׳ מינכענער דער
 שאפנדיקער׳ דאזיקער דער אן אנצוהאלטן זיך זוכט

 טעאריע פאראױםבאװעגנדיקער און פארגעשריטענער
 בראודער חבר פון געפירט מארקםיזם־לעניגיזם. פון
 גע־ קאמיטעט נאציאנאלער דער האט פאםטער, און

 דעצעמבער־ דעם מאכן צו ציל א פאר זיך שטע:לט
 דער פון באהעדשונג דער אין שטופע א פאר פלענום

 אזא אף האט ער טעאריע. מארקסיסטיש־־לעניגיםטישער
 אדגאניזאציא־ און פאליטישע זײנע דורך געצילט אופן

 זאל פארטײ אונזער אז דערמעגלעכן, צו באשלוסן נעלע
 פון פראגרעם װײטערדיקן דעם דינען קאנען בעםער

פאלק. און קלאם אונדזער
 פופצנטן זײן צו לענינען מיר ערן אופן אזא אף און

יארצײט.

זיכערקיים נאציאנאלער און םאציאלער פאר

 ״נױ די צו ק״ ד. װאשינגטאן, פון באריכטנדיק
 ״געװי־ אז קאטלעדזש, מוירנער געפינט טאימם״ יארק

 קאנגרעם־אפאראט״ דעם אין פערזאנען װיכטיקע םע
 פאר־ נאציאנאלע די אז ארבעטן, צו אנטשלאסן זײנען

 אדמיניסטראציע די װעלכע מיט דיקונגס־פלענער
 דעם פון םעסיע ערשטער דער צו קומען צו זיך קלײבט

 דעם אין שטרענג װערן שטודירט ״זאלן קאנגרעס לטן6
 ניט און שוץ, פלאטן און מיליטערישן פונעם ליכט

 דעם כאפן ניט לײענער דער װעט טאמער און מער״.
 פארגעשלאגענער דאזיקער דער אט פון פולןי׳באדײט
 קאטלעדזש מר. נאך גיט אונטערזוכונג, ״שטרענגער״

:פאלגגדיקע דאם צו

 געצילט איז קװאליפיקאציע לעצטע דאזיקע ״די
 מיט־ לינקע פרעזידענטס דעם מצד פארזוך יעדן אף

 א אין פראגראם די פארװאנדלען צו ארבעטער
בארגן״. און אויםגעבן פון קאמפאניע נײער

קלאר׳ אויך ווערט עם קלארער. זאך די איז איצט
 ניט זאלן זײ װער פערזאנעך/ ״װיכטיקע דאזיקע די אז

דעם פון פאזיציע די גענוי זײער אפ שפיגלען זײן,

 װעלכע קאמערס׳/ אװ טשעמבער סטעיטס ״ױנײטעד
 פאר מאם־מיטלען װײטערדיקע אז געװען׳ מודיע האט

 גע־ ניט אופן בשום טארן פארטײדיקונג נאציאנאלער
 אנפלומ־ װײטערדיקע פאר מאםקע״ א װי ״ װערן נוצט

 מיר בשעת סיםטעם. עקאגאמישער דער פון פונגען
 באװאוםט גענוי ניט איז שורות דאזיקע די שרײבן

 אדמיניםטראציע דער פון פלענער די זײנען עס וואם
 מיר פארטײדיקונג. נאציאנאלער פון ענינים די װעגן
 ארויסזאגן אונדזער פון אפהאלטן דעריבער זיך װעלן

 װערן• קלארער שוין װעט ענין דער ביז זײ װעגן זיך
 סצענע נאציאנאלע די און אינטערנאציאנאלע די אבער

 איז פראבלעם דאזיקע די אנטשטײט עם װעלכע אין
 טאקע באזע דער אף אופן. פולן א אף אנגעצײכנט שוין

 סצענע׳ דאזיקער דער פון אנאליז גרינטלעכן א פון
 ליניע טאקטישע א פארמולירט בראודער חבר עם האט
 אויםלענדישע די פאר סײ און הײמישע די די פאר םײ

 דורך געװארן אגגענומען אײנשטימיק איז װאס עגינים,
 קאמוניסטישעד דער פון קאמיטעט נאציאנאלן דעם

 אײ־ די פאדעדט װאס ליניע, טאקטישע א פארטײ.
 די אין ארבעטער־קלאם אמעריקאנער דעם פון גיקײט
 דעמאקראטישן אײנציקן און פאראײניקטן א פון רײען

 נאציא־ און םאציאלער דער פאר קאמף אינעם פראנט
פאלק. אמעריקאנער פונעם זיכערקײט נאלער

 זיכערקײט נאציאנאלער און סאציאלער דער פאר
 פאדערן מיר פארקערט. און פאלק, אמעריקאנער פונעם

 פארקערט פונקט איז וואס פאליםי, א און שטעילונג א
 ״טשעמבער דער זיך יהאלט עם װעלכער אן דער פון
 פער־ ״װיכטיקע קארטלעדזשעם מר. קאמערס״.און אװ

 לאנד אונדזער אין סיטואציע די אנאליזירנדיק זאנען״.
 רעזולטאטן די דורך אויםגעפארמירט זיך האט זי װי
 מינ־ דעך פון פאלגן די דורך און וואלן לעצטע די פון

 חבר מיט צוזאמען מיר זאגן פארשװערונג׳ כענער
;בראודערן

זײן׳ דעריבער מוז שלום ערשטער ״אונדזער
 מיר ׳קאנעז מינכען נאך װעלט־םיטואציע דער אין אז

 פראגע דער צו פאזיציע נעגאטױוע קײן אנעמען ניט
באוואפענונגען. פון

 ניט אויך מיר קאנען פונדעסטװעגן ״אבער
 אײנפאכער אן מיט סיטואציעי נײע די באגעגענען
 סיטואציע די װי דעם אף קוקנדיק ניט צושטימונג.

 אמת אלץ נאך בלײבט געביטן, האבן גיט זיך זאל
 באװא־ אז — פריער איז עס װען װי אמת׳ער —

 פאזי־ א פאר סאבסטיטוט קײן ניט זײנען פענונגען
 און צוגאנג ריכטיקן א פאר שלום־פאליטיק, טיװער

 קעגן װעלט די ארגאניזירן פון ראלע אקטיװער
 די שלום. פארן דעריבעד און מלחמה־מאכער די

באװאפעגונגען׳ פאר מיר זײנען צי ני־ט איז פראגע
פרא־ קאמפליצרטע מער א איז ם ע ? נײן אדער יא
 איז דאם אויב װאסי״ צוליב ״באװאפעגוגען, — :גע
 זעלבסטשטענדי־ און פרייהײט די פארטײדיקן אף

 אנדערע און פאלק אײגענעם אונדעזר פון קײט
 אבער ׳. יא — אונטער שטרײכן מיר יא, — פעלקער,

מאכן צו אזוי װי אויםלערנען זיך מוז פאלק דאם
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 גא־ מיט זיך פארזיכערן פאר מאכט א ״יא״ זײן פון
 דעם פאר גײן װעלן באװאפענונגען די אז ראנטיעס,

אנדערן״י). קײן פאר ניט און ציל דאזיקן

 פא־ קײן גיט דאס איז זען, װעט לײענער דער װי
 ״טשעמבער דער װי באװאפענונגען, ״בלױז״ פון ליטיק

 װאם דעמאקראטן, אנדערע און הואװער קאמערס׳/ אװ
 א איז דאס האבן. װילן נײעם־דיל, דעם קעגן זײנען

 פראגרעסיװע אלע און ארבעטער־קלאס פארן פאליסי
 אנטי־ און דעמאקראטישן א אף באגעגענעען צו כוחות

 נאציא־ פון פראבלעמען אמת׳ע די אופן פאשיסטישן
 פארן טאג צו הײנט שטײען זײ װי זיכערקײט, נאלער

 סאציאלע, אספעקטן: אלע אין פאלק אמעריקאנער
מיליטערישע. און פאליטישע עקאנאמישע׳

מיניס־ אויםלענדישעד דער און הואװער הערבערט
 קעסטל׳ ר. װיליאם אדמיניםטראציע, זײן אין טער

 פאר שטײט פאלק אמעריקאנער דאס אז ניט, גלויבן
 זיכער־ נאציאנאלער פון פראבלעמן ערנסטע און נײע

 די אז ניט, אויך גלויבן לײט שײנע דאזיקע די קײט.
 זיכער־ םאציאלער פון פראבלעמען פאר שטײט נאציע
 פול־ פריער, װי איצט, זאך יעדע איז זײ בײ קייט.

 אײנציקע די נאציאנאל, און סאציאל זיכער, שטענדיק
 די דיל, נײער דער — זײנען זאכן באאומרואיקדיקע
 און פאלק פונעם דעמאקראטיע די ארבעטערשאפט׳

 באזײטיקן צו כדי און פאדערונגען. װאקסנדיקע אירע
 הואװעריזם דעם צוריקצוברענגען נויטיק בלויז איז עס,
רעגירונג. דער אין

 װעגן רײדנדיק קאסטל׳ ר. װיליאם װי זעען, מיר
 דעד לויט האט פראבלעמען, אינטער־אמעריקאגער די

 דאם געזאגט האבן געזאלט טריבױן״ העראלד יארק ״גױ
:פאלגנדיקע

 פאר פארשלאג דעם קריטיקרט אויך האט ״ער
 באהויפטנ־ באװאפענונגס־פראגראם, גרעסערער א

 דרום־אמע־ אף אנגריף מיליטערישער א אז דיק,
 געפאר ״א איז מלוכות טאטאליטארע די דורך ריקע
 (דע־ װירקלעכקײט״ דער אין ניט עקזיסטירט װאס

).8 צעמבער

װירקלעכקײט״ דער אין ניטא איז װאס געםאר ״א
 היט־ אונדז זאגן טאקע דאס געזאגט. גוט איז דאס —

 אמעריקאנער דאם אבער יאפאן.’ און מוםאליני לער׳
 ניט אפנארן. דעם דורך לאזן קוים זיך װעט פאלק

 דעם פון ניט אויך קעסטלען. פון ניט און הואװערן פון
 מילי־ א פון געפאר י ד קאגלין. פאטערל פאשיםטישן

 אין באלדיקע קײן ניט מעגלעך איז אינװאזיע טערישער
 אקטועל־ די אבער מאנאטן, אדעד טעג פון טערמינען

 פאשיםטישע די דורך אנגריף מיליטערישן פון קײט
 װאס װעלט, דער פון טײלן אנדערע די אין מלוכות

 פירן זי װעט אפגעשטעלט, װערן ניט װעט זי אויב
— אמעריקעס די אין אויך אינװאזיעס מיליטערישע צו

פארזיכערונג, נאציאנאלע און סאציאלע בראודער, אוירל *)
 פאבלישערס, לאיברערי װארקערם (ענגליש), 40 ביז 39 זײטן

יארק. נױ

 אומ־ בלויז און שוין. עקזיםטירט געפאר דאזיקע די
 דער פון און זײט, אײן פון בלינדע און װיסנדיקע
 אפלײקע־ קאנען פרא־פאשיסטן, בלויז זײט צװײטער

 קאנען קעסטל און הואװער פאקט. דאזיקן דעם נען
 ניט און אומװיםנדיקע אלס ניט װערן קלאםיפיצירט

בלינדע. אלס
 פון פראבלעמען די באגעגענען פון אויפגאבע די

 דא־ די און — זיכערקײט נאציאנאלער און סאציאלער
 אומאפטײלבאר טאג צו הײנט זײגען זאכן צװײ זיקע

 אין ערשטן אלעם צום אויף דעריבער זיך לײזט —
 פאראײניקטן דעם פאראויס שטויסן פון אויפגאבע אן

 אימפע־ רעאקציאנערע, די קעגן פאלק פונעם קאמף
 גרויס־ פון קרײזן פרא־פאשיסטישע און ריאליסטישע

 די איז דאס רעדט. הואװעריזם װעמען פאר קאפיטאל׳
 פא־ פונעם קאפיטולאנטן די אײנצאמען פון אויפגאבע

 הואװע־ דער איז דאס וױיל דערפאר לאנד. אין דא שיזם
פאשיזם. צום קאפיטוילירונג :ריזם

 רעאק־ די פון פארשטײער שום קײן װעט געװים
 קא־ ער אז אפן, צוגעבן ניט מאנאפאליעס ציאנערע

 דאך טוען דאס אײגנטלעך, פאשיזם. צום פיטולירט
 פונ־ דאלאדיע. ניט און טשעמבערלעין ניט ניט, אויך

 אװ טשעמבער םטעיטם ״ױנײטעד דער װען דעםטװעגן,
 קאנ־ אין פערזאנען״ װיכטיקע ״געװיםע און קאמערם״

 פון לאזונג דעם אונטער אטאקע אן לויז לאזן גרעס
 קײן דערמאנענדיק ניט און באװאפעננזגעך/ ״בלויז
 פון אנפלומפונג און זיכערקײט סאציאלעד װעגן װארט

 פארבינדונג שום קײן אן סיסטעם, עקאנאמישער דער
 אוים־ אנטי־פאשיםטישער און דעמאקראטישער א מיט

 װעלן װאפן די אז גאראנטיע, א אן פאליטיק, לענדישער
 אויפ־ און אנגריף קעגן זיך שטעלן אף װערן באנוצט
 מאם־ שום קײן אן פרידן, און דעמאקראטיע האלטן

 באװאפנטע די צװישן רײניקונג א מאכן צו מיטלען
 רעגירונגס־אגענטורן) אנדערע (און לאנד פונעם כוחות

 אײנפלוסן׳ פרא־פאשיסטישע רעאקציאנערע אלע פון
 פארגרעסערטע די פינאנםירן װעגן פונקטן שום קײן אן

 מאנא־ די אף שטײערן גרעסערע דורך באװאפענונגען
 רעאק־ אזא זעען מיר װען — רײכע די אף און פאליעם

 נאציאנאלער פון פראגע דער ארום קאמפאניע ציאנערע
 שװעריקײטן װײניק האבן מיר דארפן פארטײדיקונג,

 פאנאנדער־ װײטערדיקע די איז דאם אז דערקאנען, צו
 קאפיטולאנטי־ א און פרא־פאשיסטישער א פון װיקלונג

 ווערט װאם פאליטיק, א פאשיזם. צום פאליטיק שער
 אימפע־ און רעאקציאנערסטע סאמע די פון דערמוטיקט

בורזשואזיע. אמעריקאנער דער פון קרײזן ריאליסטישע
 דעם דערקאנען צו שװער זײן ניט אויך דארף עם

 עם װאם געשרײ, דעם פון באדײט אביעקטיװן אמתץ
 (אגב גרופן פאציפיםטישע געװיסע אויפגעהויבן האבן

 פא־ טראצקיםטיש־לאװםטאניםטישע די װעלכעי אין
 דער איז דאם אקטױו). זײער זײנען אגענטן שיםטישע

 נאציאגאלער פון אישו די אויפצוהײבן אז געשריי/
 אומ־ געװארן איז װאס אופן, נײעם א אף זיכערקײט

 מינכענער דער פון רעזולטאטן די דורך פארמײדלעך
 זײנען עם אז ״היםטעריע׳/ א בלויז איז פארשװערונג׳

 מיר װאם בעסטע דאס אז געפאו־ן, נײע קײן ניטא גאר
דרום־ אין שלום און דעמאקראטיע פאר טאן קאנען
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 א לענדער אמעריקאנער די װײזן ״צו איז אמעריקע
 העלפן און גופא אונדז בײ דעמאקראטיע װירקנדיקע

 זײ־ דאם לעבנם־סטאנדארדס׳/ זײערע; אויפצוהויבן זײ
 מעגלעך קאנען װאס ווערטער, קלינגענדיקע שײנע נען

 אף ניט האפן׳ מיר אבער מעגטשן׳ געװיסע אפנארן
צײט. לאנגער א

 יע־ פאר קלאר מער און מער אלץ װערט עם װײל
 װירק־ א זײן בלויז קאן דא דעמאקראטיע די אז דערן׳
 דעם זיך קעגנשטעלן צו זיך גרײטן מיר אויב זאמע

 פא־ פון אנקום דעם און דא פאשיזם פון אויפשװאונג
 מײנט, דאס ים. זײט יענער פון אנגרײפער שיסטישע

 רעאק־ סאמע די אז ניט, באגרײפט מען װי לאנג אזוי אז
 אמע־ דער פון קרײזן אימפעריאליםטישע און ציאנערע
 אין חברים זייערע וױ פונקט בורזשואזיע, ריקאנער
 פאליטיק א נאך פאלגן פראגקרײך׳ אין און ענגלאנד

 דער איז פארראט, נאציאנאלן פון און פרא־פאשיזם פון
 דעמאקרא־ אלע פון און ארבעטער־קלאס דעם פון חוב

 דעמא־ פאר קאמף א אנצופירן כוחות פאלקם טישע
 און זעלבםטשטענדיקײט נאציאנאלער און קראטיע

 אן װערן געפירט ניט קאן קאמף אײן אז אױפװייזן,
 אגערקענען דאס װעט פאלק דאם םײדן צווייטן. דעם
 טויער דער װעט דעם, מיט אײנקלאנג אין האנדלען און
 װערן. אויפגעעפנט ברײט לאנד אין דא פאשיזם צום
דערלויבן. ניט פאלק דאם װעט דאס און

 איצט אבער מיגכען, פאר אמת געװען איז עס
 דע־ און זיכערקײט סאציאלע אז אמת, טאפלט עס איז

 נאציאנא־ פון װערן אפגעטײל־ט ניט קאן מאקראטיע
 ער כאטש קאמף, גרויםער אײן איז עם זיכערקײט. לער
 צװײ די אפטײלן פרואװן פאזן. און אספעקטן פיל האט
 מײנט אנדערן, דעם קעגן אײנם אװעקשטעלן ,און זאכן

 די פון זיכערקײט םאציאלע די :בײדע אונטערצוגראבן
 לאנד. אונדזער פון זיכערקײט נאציאנאלע די און מאסן

 בא־ ״בלויז פון לאזונג דעם דורך געטאן װערט דאם צי
 אװ ״טשעמבער דער פאר שלאגן עס װי װאפענונגען׳/

 ״בלויז לאזונג דעם דורך צי הואװער׳ און קאמערם״
 דער אין דא דעמאקראטיע און זיכערקײט םאציאלע

 (דערמוטיקט עס טוען פאציפיסטן אײניקע װי הײם׳/
 איז רעזולטאט דער לאװסטאךטראצקיסטן), די דורך

 דעם דערמוטיקט און העלפט ר ע זעלבער. דער אבער
 נא־ און םאציאלע די געפאר אין שטעלט דאס פאשיזם.
פאלק. אמעריקאנער פונעם זיכערקײט ציאנאלע

 א פארטײ קאמוניםטישע די פאדערט דעם קעגן
 נאציאנאלער און סאציאלער פאר קאמף פון פאליסי

זיכערקײט.

 איר איבסרגעקערט פארטײ קאמוניםטישע די האט צי
? פאליטיק

 זיך האלט װאם צײטונג א פאסט׳/ יארק ״נױ די
 אלגע־ אן אף אזא זי איז אפשר און ליבעראלער, א פאר

 לײענער אירע אמוזירן צו זיך פרואװט אופן, מײנעם
 פולשטענ־ ״א אנרופן זיך גלוסט איר װאם דעם, מיט

 ליניע״. ״פארטײ אלטער דער פון איבערקער דיקער
 איר פון מאס די איז אמוזירונג איר אז זאגן׳ מיר זאלן

? ערנםטקײט ליבעראלעד

 קאמוניםטן די אז פאסט, די טוט עם װי זאגן׳ צו
 ״שװערע פון גונסטן צו ארויסגעקומען פלוצלונג זײנען

 אז און שטאטן״ פאראײניקטע די פאר באװאפענונגען
 איבערקער״ ״פולשטענדיקן א פאר זיך מיט שטעלט דאס
 מײגט פארטײ, דער פון פאזיציע פריערדיקער דער אין

 אויך מיר יהאבן דא אמת. דעם פארדרײען צו פשוט
 ״צײטונגם־קעפלעך־מענטאליטעט״ מין דעם פון פאל א

 פרעזידענט גערעדט לעצטנם האט עס װעלכער װעגן
 פארזיכטיקער ״פאסט״ די װאלט אפשר רוזװעלט.

 אז מעגלעך באריכט, בראודערס חבר דורכגעלײענט
 אין זיך פאנאנדערצוקלײבן געהאלפן איר װאלט דאס
ענין. דעם

 מיר העלפן. ניט אויך אפשר עס קאן אמאל און
 װעט ״פאוםט״ די אויב איבערראשט װערן ניט דארפן
 אינטערעסן די פארטײדיקן אין באשולדיקן גאך אונדז
 שוין האט דאס אימפעריאליזם. אמעריקאנער פונעם

 און צײטונג, דאזיקער דער אין פאםירט מאל אײן ניט
 לאװסטא־ און טראצקיסטן די פאסירן. װידער קאן עס

 אין ניט שוין האט ״פאוסט״ די און עס שוין טוען ניסטן
 צו פילבארקײט מערקוױרדיקע א ארויםגעװיזן פאל אײן

 און היטלער פון אגענטן דאזיקע די פון מאכינאציעם די
מיקאדא. דעם און מוסאליני
קאמוניסטי־ דער פון קאמיטעט נאציאנאלער דער

 נײע׳ס עפעס געזאגט אנטשײדנדיק האט פארטײ שער
 בא־ און זיכערקײט נאציאנאלער פון פראמ דער אין

 געדארפט ניט ער האט עם זאגנדיק און װאפענונגען.
 פארטײ־פאזיציע פריערדיקע איז עם װעלכע איבערקערן

 אנטװיקלען געדארפט בלויז האט ער פראגע. דער אין
 באגע־ צו כדי זי, קאנקרעטיזירן מער און װײטער זי

 װאס געפארן, נײע די און פראבלעמען נײע די גענען
 פארשװע־ מינכענער דער פון רעזולטאט אלס קומען

קאגםעקװענצן. אירע און רונג
 פאזיציע איצטיקעד אונדזער פון גרונט אין װײל

 גע־ פונדאמענטאלער דער ליגט באװאפענונגען װעגן
 פון שטופע איצטיקער דער מיט פנים־צו־פנים אז דאנק,

 קאפיטוליר־ דער פון און מלחמה־אנגריף פאשיםטישן
 פא־ פון בורזשואזיע רעאקציאנערער דער פון פאליטיק

 ״צו ארבעטער־קלאס פונעם אויפגאבע די איז שיזם,
 עס װאם פרײהײטס־קאמף, דעם אין בראש זיך שטעלן

 דער פון שפיץ אין און נאציעם פארשקלאפטע די פירן
 זײ־ װאם פעלקער, די פירן עס װעלכע פארטײדיקונג

 (דעם באהערשונג״ אויסלענדישער דורך באדראעט נען
 דעם אינטערנאציאנאל, קאמוניםטישן פון מאניפעסט

נאװעמבעו־). לטן
 בא־ דארף אמעריקע פון ארבעטעד־קלאם דעד
 דא־ דעם פון באװאפעגונגען װעגן פראגע די טראכטן

 דעם אין אויך איז םפק שום אן שטאנדפונקט. זיקן
 צײ־ פון מענטאליטעט א בלויז אבער נײ, עפעם דא

 ״איבערקער״• אן דערזען דעם אין קאן טונגס־קעפלעך
 פארשטאנען׳ װאלטן מענטשן דענקענדיקע און ערנסטע

 אנט־ אויך שוין האט האנדלונג פון ליניע דאזיקע די אז
 װאם ליניע, אנטי־פאשיסטישע סטראטעגישע די האלטן

 װעלט־קאנגרעס דטן פונעם געװארן פארמולירט איז
י אינטערנאציאנאל. קאמוניסטישן פונעם  רעזולטאטן ד

לאנד אונדזער פאר און װעלט דער פאר מינכען פון
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 ליניע דאזיקע די ארױסצוברענגען געצװאונגען האבן
 נאך פונקט. אנזעעװדיקן צענטראלן א אין אקציע פון

 גרונט־ די פון אומפארמײדלעך ארױס פאלגט זי מערער,
קאמוניזם. פונעם פרינציפן
 הויפט־שונא דער אז געזאגט׳ מיר האבן 1935 זינט

 אר־ דעם אויפגעפאדערט האבן מיר און פאשיזם איז
 דעם פון בראש שטעלן זיך זאל ער אז בעטער־קלאם

 האט פאשיזם דער װי אזוי אים. קעגן קעמפן צו פאלק
 פראלע־ פון קלאסן־אינטערעסן די בלויז ניט באדראעט
 די פון לעבנס־אינטערעסן סאמע די אױך גאר טאריאט,
 די געפאר אין שטעלנדיק מיטלקלאםן, און פארמער
 פעלקער גאנצע פון זעלבסטשטענדיקײט און פרײהײט

 ארבע־ דעם אױפגעפאדערט מיר האבן נאציעס, און
 סאמע דער װי פאראויס ארויסצוטרעטן טער־קלאם

 אלע דאזיקע די פון פארטײדיקער אויםגעהאלטענער
 האט פארשװערונג מינכענער די װען און אינטערעסן.

 אימפעריאליס־ די אז װעלט, גאנצער דער פאר באװיזן
 און ענגלאנד אין בורזשואזיע דער פון קרײזן טישע

 קאנטר־רעווא־ א אין ארײנגעטראטן זײנען פראנקרײך
 פאו־ איטאליענישן און דײטשן מיטן בונד לוציאנערן

 בורזשואז־דעמאקרא־ אלע אין קרײזן ענלעכע מיט שיזםי
 שטאטן), פאראײניקטע די (אײנגעשלאםן לענדער טישע

 באװעגנדיק און קאפיטוליר־פאליטיק א נאכפאלגנדיק
 צום געקומען ריכטי.ק מיר זײנען בונדן׳ ענלעכע צו זיך

 דער פון רוקנבײן דער ארבעטער־קלאם, דער אז שלוס,
 פאלק פון קאמף פונעם בראש שטעלן זיך מוז נאציע

 אין דא קאפיטולאנטן די פון נאציע די ראטעװען און
 פון קומט װאס אנגריף, פאשיםטישן דעם פון און לאנד

ים. זײט יענער
 אנטי־ פון פראנט אזא דערמעגלעכט װאם זאך, די

 איצטיקן דעם אין װאם דאס, איז קאמף פאשיסטישן
 פונעם קלאסן־אינטערעםן די צוזאמען פאלן מאמענט

 איבער־ דער פון אינטערעסן די מיט פראלעטאריאט
 נאציע. דער מיט פאלק, פונעם מאיאריטעט װעגנדיקער

:זאגט דימיטראװ חבר

מלחמה־ נאך דער אין שװעד געװען װאלט ״עם
 אנ־ אן געפינען צו געשיכטע פאליטישער דיקער

 ארבע־ דעם פון אינטערעסן די ווען מאמענט דער
 אינ־ און קלײן־בורזשוזאציע פױערטום, טער־קלאס,

 קלײנע די פון אינטערעםן די װען טעלעקטואלן,
לענדער, קאלאניאלע און אפהענגיקע די פון נאציעס,

 די װיםנשאפט, און קולטור פון אינטערעםן די װען
 צו־ זײנען דעמאקראטיע און שלום פון איגטערעםן

 געמײנ־ א אין זיך צוזאמענגעגאסן און זאמענגעפאלן
 ערגםטן דעם פאשיזם, קעגן שטראם שאפטלעכן

 איצ־ דעם אין װי אזױ מענטשהײט, דער פון שונא
מאמענט״*). טיקן

 אין צוזאמעגגעגאםן און צוזאמענגעפאלן זיך ״זײנען
 איז דאס — פאשיזם״ קעגן שטראם געמײגשאפטלעכן א

דער פאר קאמפס־פאליטיק אונדזער צו שליםל דער

 זײט ,11 נומער אינטערנאציאנאל, קאמוניסטישן דעם זע *)
יארק. נױ (ענגליש), פאבלישערם לאיברערי װארקערס .977

 אמערי־ פונעם זיכערקײט נאציאנאלער און סאציאלער
 דאם ? עם איז קאמף מין א פאר װאס און פאלק. קאנער

 די און בארבאריזם פאשיםטישן ״קעגן קאמף א איז
 (דימיט־ מלחמה״ אימפעריאליסטישער אן פון צינדער

 אימ־ סאמע די אײנצוצאמען קאמף א איז דאס ראװ).
 בור־ דער פון קרײזן רעאקציאנערע און פעריאליסטישע

 פאשיזם צום קאפיטולאנטן די און לאנד, אין דא זשואזיע
 פאלקם־אינטערעסן. נאציאנאלע די פון פאררעטער און
 איצ־ אוגדזער ארוים עס פאלגט טאקע דעם פון אט און

באװאפענונג. װעגן פאזיציע טיקע
 פונעם אגענטן טראצקיסטיש־לאװסטאניסטישע די

 פון שטויסער און ציגדער די פון דינסט אינעם פאשיזם,
 אימפעריאליסטישער צװײטער לויפנדיקער איצטיק דער

 מלחמד״ אימפעדיאליסטישע ״אײן־זײטיקע״ (אן מלחמה
 פאשיםטישע די דורך געפירט װערט װאס דערװײלע,,

 שפורן, זײערע פארװישן צו פרובירנדיק מלוכות),
 פאדערן װאס די, עס זײגען קאמוגיםטן די אז שרײען

קן צו ארבעטער די אויף איצט  אינטערעסן די פארט^י
 רײדן פאקטן די אבער אימפעריאליזם. אמעריקאנער פון

 ארבעטער די אויף פאדערן קאמוניםטן גופא. זיך פאר
 די קעגן פאלקס־קאמפן די פון שפיץ אין זיך שטעלן צו

 קעגן מלחמד״ אימפעריאליםטישער דער פון צינדער
 אמעריקאנער דער פון קרײזן אימפעריאליסטישע די

 צום קאפיטוליר־פאליטיק א פאדערן װאם בורזשואזיע,
מלחמה־מאכער. די מיט בונד א און פאשיזם

 קעגן קאמפס־פאליטיק א פאר אײן זיך שטעלן מיר
 פאשיםטישע די קעגן מלחטה, אימפעריאליםטישער דער

 אימפעריאליס־ רוײמישע די קעגן און מלחמה־מאכער
 קעגן קאמף דער בורזשואזיע. דער פון קרײזן טישע

 דערפאלג דעם פאר הויפט־באדינג דער איז לעצטע די
עדשטע. די קעגן קאמף דעם פון

 ניט איז דאם װי אזוי אז זאגן, אפשר קאן מען
 סא־ ױט אויך דעריבער איז לאנד׳ סאציאליםטיש קײן

 נא־ די פאר קאמף דעם פון אינהאלט דער ציאליסטיש
 אמערי־ דעם פון זיכערקײט און אינטערעםן ציאנאלע

 א אין אמת געװען בלויז װאלט דאם פאלק. קאנער
 זינען דעים אין אמת געװען װאלט עס זין. באגרענעצטן
 פאר קאמף איצטיקער דער איז באלד און װאס.דירעקט

 קײן ניט אמעריקע פון זיכערקײט נאציאנאלער דער
 סאציאליזם. דעם לאנד אין דא עטאבלירן פאר קאמף

 פאשיזם פון װעג דעם פארשטעלן צו קאמף א איז עיס
 יענעד אף אנגריפן די באזיגן העלפן און לאנד אין דא

 טאג צו הײנט זײנען זאכן צװײ דאזיקע די ים. זײט
 אינ־ נאציאנאנאלע פון אינהאל״ט דער אומאפטײלבאר.

 איז נזאמענט איצטיקן אינעס און אונדז בײ דא טערעסן
 דעם אין דעמאקראטיש. און אנטי־פאשיםטיש דעריבער

 עס איז זינען׳ דאזיקן דעם אין בלױז און זינען, דאזיקן
 דאם אינהאלט. אין םאציאליםטיש באלד און דירעקט ניט
 דער אין צענטראל־פונקט דער און פונדאמענטאל איז

 שעד־ געװען װאלט עס און װעלט־סיטואציע איצטיקער
פונקט. דאזיקן דעם אין אומקלארקײט אן לעך

געשיכ־ גאנצע די ניט נאך דאס איז פונדעםטװעגן
 דער פון כאראקטער דעם באטראכטן אויך מוזן מיר טע.

 אנטי־פאשיסטישער דאזיקער דער װעלכען אין עפאכע
פון עפאכע דער אין פאר קומט ער פאר. קומט קאמף
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 רע־ פראלעטארישע פון קאפיטאליזס, שטארבנריקן דעם
 זעקסט־ א אף םאציאליזם פון זיג דעם פון וואלוציעס,

 ספעציע־ געװיסע א צו טײלט דאס ערד. דער פון חלק
 דעמא־ און אנטי־פאשיסטישן דעם צו באדײטונג לע

 אין זיכערקײט נאציאנאלער דער פאר קאמף קראטישן
 א גענוי גאנץ שאפט קאמף דאזיקער דער אמעריקע.

 סא־ פארן קאמפס־פראצעס היםטארישן אינעם שטופע
 נאך װערט קאמף דאזיקער ער ד לאנד. אין דא ציאליזם
 פראצעם דעם אין פאקטאר אנטשײדנדיקער אן מערער

 םא־ אלװעלטלעכן פון ריכטונג דער אין אנטװיקלונג פון
 מיט צוזאמען זיך שליםט ער װי אזוי און ציאליזם.

 פארטײדיקן פאר פעלקער םאװעטישע די פון קאמף דעם
 דערגרײכונגען, און ארדענונג סאציאליליסטישע זײער

 זיכעדקײט נאציאנאלער דער פאר קאמף דער באקומט
 דורך באדײטונג. מער נאך פאלק אמעריקאנער דעם פון

 דעמא־ און זיכערקײט נאציאנאלע אונדזער פארטײדיקן
 פעל־ סאװעטישע די מיר העלפן פאשיזם קעגן קראטיע

 דעדגרײ־ םאציאליםטישע זײערע פארטײדיקן צו קער
 סאװעטישע די און אנגריף, אױסלענדישן פון כונגען

 אנ־ פאשיםטישן דעם קעגן זיך שטעלן דורך פעלקער,
 ״אין פירנדיק און זײ קעגן געפירט װערט װאם גריף,
 פאשיזם׳ קעגן פעלקער אלע פון קאמף אלגעמײנעם דעם

 אײ־ אונדזער צו עצם, אין און מאטעריעל בײ׳ טראגן
 זי־ נאציאנאלער און דעמאקראטיע פאר קאמף גענעם

כערקײט.
 פונקט דאזיקן דעם סומירן איצט קאנען מיר

 אינהאלט דירעקטער און באלדיקער דער פאלגט: װי
 סאציאלער דער פאר קאמף הײנט־טאגיקן אונדזעך פון
 אנטי־ איז אמעריקע אין זיכערקײט נאציאנאלער און

 גענומען װערט ער װען דעמאקראטיש. און פאשיסטיש
 די אין און אםפעקטן׳ היםטארישע ברײטערע זײנע אין

 עפאכע׳ איצטיקער דער פון כאראקטער און באדינגונגען
 םא־’ און שלום דעמאקראטיע, פאר קאמף א דאם איז

ציאליזם.
 איז װאס און ;פרעגן רעכט מיט מען קאן דא

 זיך מען קאן רעגירונגי איצטיקער אונדעזר מכוח
 באװאפע־ די געברויכן װעט זי אז איר, אף פארלאזן

 דעמאקראטיע און שלום פון צװעקן די פאר בלויז נגוגען
 דאס אנגריפןי פאשיםטישע קעגן זיך שטעלן דורך

 די אויפגעהויבן האט עס װאס פראגע, װיכטיקע א איז
 געענטפערט. איר אף האט און פארטײ קאמוניםטישע

 געדאנק דעם פון ארויסגעגאגגען איז ענטפער איר און
 בא־ װעלכע נויטיק, זײנען ״רעגירונגען אזעלכע אז

 מיט זיך רעכענען װאם פאלקם־מאסן, די אף זיך זירן
 וואם רעגירונגען פארלאנגען׳ און אינטערעםן זײעדע
 פון שונא פאשיסטישן דעם קעגן קעמפן צו גרײט זײנען

 זאכן אלע דאזיקע די דארט). (דימיטראװ, דרויםן״.
 אנדער אן מיט פארבינדונג אין װערן גענומען דארפן

 רעאקציע הײמישע די ״אז נעמעלך, געדאנק. עצמ׳דיקן
 צו קאפיטוליר־פאליטיק די אז װערן... געצאמט דארף

 װערך אפגעשטעלט זאל אנגרײפער פאשיסטישע די
(דארט)•

 דער אף פראפאזיציעס. װעג־װײזנדיקע זײנען דאם
 זײן אין געזאגט בראודער חבר האט .באזע דאזיקער
פון פארטײדיקונג דער פאר איז עם ״אויב באריכט:

 .אונדזער פון זעלבםטשטענדיקײט די און פרײהײט
 אומבא־ יא, — פעלקעד׳ אנדערע און פאלק אײגענעם

 װי אויםלערנען זיך מוז פאלק דאס אבער ״יא״. דינגט
 זיך זאל װאס מאכט, א פאר ״יא״ זײן מאכן צו אזוי

 װעלן באװאפענונגען די אז גאראנטיע, א דערשלאגן
אנדערן״. קײן פאר ניט און צװעק דאזיקן דעם פאר זײן

 פון װעזן דעם אנגעװיזן אויבן שוין האבן מיר
 װײטעד נאר מיר װילן דא גאראנטיעם. דאזיקע די

 און פאלק אונדזער צװישן שײכות דער אף אנװײזן
 א צו מיו־: זאגן דעריבער און רעגירונג. זײן צװישן

 אוגדזער װאלט טשעמבעדלעין־טיפ, דעם פון רעגירונג
 אף און ״נײן״. אגטשײדגדיקער אן :געװען ענטפער

 אונדזער אבער אפשטעלן. ניט מער זיך מען דארף דעם
 טשעמבערלעין־ דעם פון רעגירונג די ניט איז רעגירונג

 דערוױיל אז קלאר, אויך איז עם קלאר. איז דאם טיפ.
 פונעם מאםן די אף אינגאנצן ניט נאך זיך זי באזירט
 אופן פולן א אף ניט אויך נאך זיך רעכנט זי און פאלק׳

 נאך האט זי פארלאנגען. און אינטערעםן זײערע מיט
 גרײטקײט איר ארויםגעװיזן אופן פולן א אף ניט אויך

 עם דרויםן. פון שונא פאשיםטישן דעם באקעמפן צו
 ערנסטע דאזיקע די פאר הויפט־אורזאכן צװײ דא זײנען

 אורשפרונג. פארשײדנארטיקטן א פון זײנען װאס בלויזן,
 רעאקציאנערע די פון אנװעזנהײט די איז אורזאך אײן
 רעגירונג דער אין אײנפלוםן פרא־פאשיסטישע און

 םאבאטאזשירן װאם טאקע, עלעמענטן דאזיקע די גופא׳
 די און מאם־מיטלען פראגרעסיװע די צעקריפלען און

 אדמי־ זײן און רוזװעלט פרעזידענט פון איניציאטיװעס
ניסטראציע.

 ארגא־ אומגעניגנדיקע די איז אורזאך צװײטע די
 אקטיװעד אן פאר פאלק דעם פון שטיצע ניזירטע

 אומגינגנדיקע די שלום, און דעמאקראטיע פון פאליטיק
 אײן מיט פאליטיק. אזא פאר גופא מאסן די פון קאמפן
 פאראײניקטער גענוג א פעלט עם װאס דאס, װארט׳

 פון אקציע פון קאנצענטריר־פונקט קאארדינירטער און
 פאר־ א פעלט עס װאם דאם ;כוחות פראגרעםױוע אלע

 דעמאקרא־ אײנציקער ארגאניזירטער און אײניקטער
 אן פאר פאראײניקט קעמפן זאל װאם פראנט, טישע

 די זאמלען זאל װאס און פראגראם אויסגעהאלטענער
זיך. הינטער פאלק פון מאיאריטעט

 דער אין אדמיניםטראציע אן איז רעזולטאט דער
 גאנצער א צו פארפליכטעט איז זי כאטש װאס, רעגירונג

 שטיצע אקטיװע די פארדינען װאס מאס־מיטלען רײ
 פון בכלל אונטערשטיצט װערט װאם און פאלק פונעם

 דער אין אבער נאך זיך באװעגט מאיאריטעט, דער
 אומאױם־ זײער צײטנװײז, און׳ װאקלענדיק פראקטיק
 ריכ־ דער אין זיך זי באװעגט בכלל כאטש געהאלטן,

 אורזאך די איז דאס פארלאנגט. פאלק דאס װאס טונג
 בראו־ חבר מיט אײן שטימט פארטײ אונדזער פארװאם

:זאגט ער װען דערן

 בא־ פון פראגע דער אין ״יא״ אייער אז ״מאכט
 ארגאניזירטע אן פארשטעלן זיך מיט זאל װאפענוגען

 מעגלעך מאכן װעט וואם קראפט אזא פון מאכט
 םא־ און עקאנאמישע פאליטישע, אלע פארזיכערן צו

אונדזער כדי נויטיק, זײנען װאם גאראנטיעם ציאלע
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 די אף באזירן אופן פולן א אף זיך זאל רעגירונג
 אינטערעסן זײעךע מיט זיך רעכענען פאלקם־מאסן,

 צו גרײט אופן פולן א אף זײן און פארלאנגען און
דרויםן״. פון שונא פאשיסטישן דעם קעגן קעמפן

פארטײ רעפובליקאנער דער פון פנים״ ״ליבעראלער דער

 און געװאוםט, צײט לאנגע א שוין האבן מיר כאטש
 גוט פוגדעיםטװעגן איז געװאוםט, עם האבן אנדערע פיל
 אופן• עפענטלעכן און פרישן א אף עס באשטעטיקן צו

 מא־ רעאקציאגערע די פון פארשטײער די אז נעמלעך,
 פאר־ רעפובליקאגער די אלץ נאך דאמינירן נאפאליעם

טײ.
 פאנטס דױ פון דערװײלונג דער אף קאמענטירנדיק

 א. דאניעל סענאטאר פריערדיקער דער ליבלינג,
 פון עקזעקוטיװע דער צו דעלעװער, פון העיסטינגס

 קענעט קעגן קאמיטעט נאציאנאלן רעפובליקאנער דעם
 טריב־ ״העראלד די שרײבט יארק, נױ פון סימפםאן מ.

:ױן״

 אז דאם׳ װי פשוט׳ער זײן ניט קאן זאך ״קײן
 אין מעכטיק אלץ נאך זײנען קאנםערװאטיװן די

 די לערנען אלץ נאך דארפן זײ און פארטײ דער
).1938 ,30 (נאװ. פראגרעם״ אין לעקציע ערשטע

 רע־ די אין קאמף אינעװײניקסטער דאזיקער דער
 פאר־ זיך ױעט װעלכער פענצטער, הויכע פובליקאנער

 שו□ אן האט צוקונפט, נאעגטער דער אין שטארקן
ר באדײטונג. פאליטישע װיכטיקע א ספק  שפיגלט ע

 מײגונגם־פארשײדנ־ און רײבונגען געװיסע אפ דירעקט
 װײניקער גופא. גרויס־קאפיטאל פון רײען די אין הײטן

 באשיינפעדלעכן מער דעם אפ ער שפיגלט דירעקט
 אונ־ טראדיציאנעלע די פון טײלן גרויםע בײ אז פאקט,

 צװישן פארטײ רעפובליקאנישער דער פון טערשטיצער
 און קאנסערװאטארן די האלדז פון שוין קריכן מאסן די
 צעטומלטן א אף נאך דערװײל זוכן, זיך פרובירן זײ

 פראגרע־ מער א װאלן׳ לעצטע די װײזן עס װי אופן,
 איז פונקט לעצטער דאזיקער דער פירעדשאפט. םיװע

 װעט ער אויב און װיכטיקײט אויסערגעװײנלעכער פון
 פון פאליםי דער מיט געהעריק װי װערן דערגרײכט

 א װערן ער קאן פראנט, דעמאקראטישן אײנציקן אן
 אין פראגרעס פון לאגער פארן הילף גרויס פון קװאל

 די אז געפאר, א דא איז פונדעסטװעגן לאנד. אונדזער
 דערפאלג־ זײן װעט פנים״ ״ליבעראלן פונעם טאקטיק

 פראגרעםיװע דאזיקע די װאנט דער צו צודריקן אין רײך
 צוגעבונדן זײ האלטנדיק נאכפאלגער, רעפובליקאנער

 אלץ נאך איז װאם פארטײ רעפובליקאנער דער צו
 ״העראלד די װי קאנםערװאטארן, די דורך באהערשט
צו. אלײן גיט טריבױן״
 מיר װען דעריבער, געפאר. אמת׳ע אן איז דאס

 רע־ דער אין פנים״ ״ליבעראלן פון טאקטיק די זעען
 איבער טומל אזא מאכן זײ װי און פארטײ פובליקאנער

 קאנםערװאטארן, די מיט קאמפן אינעװײניקסטע זײערע
 צװײ אמװײניקסטנס װעגן װאכזאם זײן מיר דארפן

עס אז איז, װינקל אײן סיטואציע. דער פון װינקלען

 גרויס־ פון רײען די אין רײבונג די זיך פארגרעםערט
 דער זיך פארגרעסערט עס װי מאם דער לויט קאפיטאל

 גוטן, צום איז אלץ דאס אונטן. פון דרוק פראגרעםיװער
 די געלעגנהײטן גרעסערע גיט דאם וױיל דערפאר,

 פארגרעסערן צו פראגט דעמאקראטישן דעם פון כוחות
קראפט. זײער

 פארגרעםערטע די צוליב װאם — איז צװײטער דער
 ״ליבעראלן״ דעם פון טאקטיקעד די פון טעטיקײטן

 אז מעגלעך איז פארטײ׳ רעפובליקאנער דער אין פנים
 נאכ־ די צװישן אילוזיעס נײע ארויסשפראצן זאלן עס

 רעפובליקאנער אלט.ע די אז פארטײ, דער פון פאלגער
 פרא־ א און נײ ױנג, צוריק װערן שוין גײט פארטײ

 טאקע איז דאס לאנד. אונדזער אין קראפט גרעסיװע
 טריב־ ״העראלד זיך.דער װילט עס װאם אײנדרוק דער
שאפן. ױן״

 קאמפן די :קלארער נאך מאכן אפשר עס װעלן מיר
 לענ־ דעם און זײט, אײן פון הואװער־עולם דעם צװישן

 צװײטער דער פון דאן־דױאי־״העראלד־טריבױן״־עולם
 האבן מיר װי קאמפס־איבונג, קײן בלויז ניט איז זײט,

 געלעגנ־ מער נאך אװדז גיט דאם אנגעװיזן. שוין עם
 פראגרעסיװ־באװעגנדיקע די ארײנצוברענגען הײטן
 אײנ־ דעם אין פארטײ רעפובליקאנער דער פון טײלן
 פאר־ קאן אלײן ער װאס פראנט, דעמאקראטישן ציקן

 פארװירק־ די אבער .1940 אין פאלקס־זיג א זיכערן
 געבראכט קאן געלעגנהײט דאזיקער דער פון לעכונג

 דער־ זײן װעט דױאי־עולם דער אויב געפאר אין װערן
 די אז פאלקס־מאסן, גרויסע איבערצײגן אין פאלגרײך

 פרא־ און ױי ״ױנג, שוין װערט פארטײ רעפובליקאנער
 אז מעגלעך׳ גאנץ איז עס װײל דערפאר, גרעםױו״.

 געװינען פרובירן זאלן מאנאפאליעם רעאקציאנערע די
 איבערצײגט, װערן װעלן זײ אויב דױאי א מיט 1940 אין
 פאקטיש הואװערן. א מיט געװינען ניט קענען זײ אז

 אויב פאסירן, טאקע עס זאל אזוי אז מעגלעך, גאנץ איז
 יענער ארום װעלן פראנט דעמאקראטישן פון כוחות די

 פון אײניקײט נויטיקע די דערגרײכט האבן ניט צײט
 גלײך׳ װערן געבויט מוז אײניקײט דאזיקע די אקציע.
 אויס־ יאר, לויפנדיקן גאנצן פונעם משך אין און הײנט,

 מוניציפאל־ װיכטיקעי די אופן מאקםימאלן אפן נוצנדיק
זיך. דערנעענטערן װאס װאלן׳

 די פונדאמענטאל זײער ספק שום אן איז דעדבײ
 ארבעטער־אײניקײט. פאד קאמף פונעם דערמעגלעכונג

 רעאקציא־ די פון אפאזיציע דער אין ליגט װאס צרה די
 ל״ .אװ פ א. דער פון עקזעקוטױו־ראט דעם אין נערן
 אײניקײט־כוחות די װי שנעל אזוי װערן בײגעקומען קאן
 מער און מעד אלץ װערן װעלן ל. אװ פ. א. דער אין

 געמײנשאפטלעכע די אויב און רײדנדיק און מאנענדיק
 און סי־אי־א דער פון ױניאנם די צװישן האנדלונגען

 און ברײטער אנטװיקלען זיך זאלן ל. אװ פ. א. דער
פולער.

 אקציע פון ליניע די אויך דא איז פונדאמענטאל
 נאציא־ דורכן געװארן אונטערגעשטראכן פיל איז װאס
 בנוגע פארטײ, קאמוניסטישער דער פון קאמיטעט נאלן
 אנ־ קאנצענטרירטע גרעסרע פון נויטװענדיקײט דער

 פראנט דעמאקראטישן דעם אויפבויען אף שטרעגגונגען
אין מאסךארגאניזאציעם זײערע צװישן מאסן, די צװישן
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 דעיק׳ סאמע אפן פלעצער׳ די אף און געמײגדעס די
 באדינגונגען, בעםערע פאר קאמף זײער פון לויף אינעם

 שטאטן שטעט, די אין געזעצגעבונג פראגרעםױוער פאר
 בראודער חברים די מאסשטאב. נאציאנאלן א אף און
 טעטיקײטן רײ גאנצע א אנגעצײכנט האבן פאםטער און
 דער־ גרויסן א צו זאגט װאס דעם, מיט פארבינדונג אין

לאנד. אונדזער אין כוחות פראגרעסיװע די פאר פאלג
 ברענ־ די אז קלאר, גלײך אונדז פאר װערט דא און

 קא־ פארטײ קאמוניסטישער דער פון ױניטס און טשעס
 װיכ־ אומבאדינגט און נוצלעכע באזונדער א שפילן נען

 זייערע פון מאסן די פאר ברענגען צו ראלע. טיקע
 און געמײנדעס פלעצער, שכנה׳שאפטן, באטרעפנדיקע

 אק־ און קאמפן פאראײניקטע פון געדאנק דעם שעפער
 באדערפענישן׳ ברענענדיקע באלדיקע זײערע פאר ציעם

 צוזא־ כוחות פראגרעםיװע פארשײדענע די העלפן צו
 פאר־ העלפן צו צװעק׳ דאזיקן דעם פאר זיך מענצוקומען

 װאם אנדערע) און (געזעצגעברישע פראגראמען מולירן
 גע־ דער פון באדערפענישן םפעציעלע די אף ענטפערן

 דא־ די מיט סיםטעמאטיש זיך פארנעמען צו — מײנדע
 ױגיט א און ברענטש א פאר איז טעטיקײטן אלע זיקע

 נומער אויפגאבע, אן פארטײ קאמוניםטישער דער פון
 נויטיק ניט זײנען עס מאמענט. איצטיקן דעם אין אײנס,

 אופן אזא אף בלויז אז אײנצוזען, כדי טענות לאנגע קײן
 דינער און הילף אמת׳ע אן װערן פארטײ־ױניט א קאן

 אין אװאנגארד אמת׳ער אן װי פונקציאנירן פאלק׳ פארן
 די פארטײ דער צו און זיך צו צוציען און געביט, זײן

 אונדזעירע אלע זאלן מאסן. די פון עלעמענטן בעסטע
 סיס־ פארנעמען זיך אנהויבן ױניטס און ברענטשעס
 פאלי־ שכנות׳דיקע און לאקאלע אזעלכע אין טעמאטיש

 די אויםגעפינען גיך װעלן זײ און טעטיקײטן טישע
 אין געבן קאן פארטײ־פרעסע די װאם הילף, גרויסע

 לייזן צו אנהויבן אויך אופן אזא אף און ארבעט אזא
 צירקולאציע די אױסברײטערן פון פראבלעם שארפע די

צײטונגען. אונדזערע פון
 גוט אזוי אקציע פון ליניע קלארע אזא האבנדיק

 ארויסגעגאנגען איז װאס די װי פערספעקטױוע, א װי
 קאמיטעט נאציאנאלן דעם פון פלענום לעצטן פונע־ם

 פארטײ־אר־ יעדע קאן פארטײ, קאמוניםטישער דער פון
 בויען צו ארבעט איר אין צוטריי מיט אגגײן גאניזאציע

 באטרעפנ־ זײן אין פראנט דעמאקראטישן אײנציקן דעם
 ארײנמויערן און בכלל, װי גוט אזוי טעריטאריע, דיקער

פראנט• דעמאקראטישן דעם אין זיך
 זאגט ,1940 פאר פערספעקטיװע די ,אנצײכנענדיק

בראודער: חבר
ליבע־ דעם פירן װעט װאס קאנדידאט, ״דעד

,1940 אין זיג צום לאגער פראגרעסיװן און ראלן
 זײן זאל װאס פערזאן, א זיין דארפן געװיס װעט

 לא־גװארדיען רוזװעלטן, פאר אננעמבאר אינגאנצן
 איז דאס אונטערשטיצער. זײערע און לואיםן, און

 דעמאקראטישן אײנציקן ארגאניזירטן, צום װעג דער
 דער פון ױניאנם די אײנשליםן װעט װאם פראנט,

 די פארמער, די ל״ אװ פ. א. דער און םי־אי־א
 נאכפאלגער פראגרעסיװע דיל• נײעם דעם פון כוחות

 אומאפ־ אלע און פארטײ רעפובליקאנער דער פון
פאלק״י). פונעם באװעגונגען פראגרעםיװע הענגיקע

 אזא אף װערן געטאן זאך יעדע מוז אן איצט פון
 פון זיג דעם פארזיכערן און צוגרײטן מ׳זאל אז אופן,
.1940 פון קאמף היסטארישן דעם

מעשים דאלאדיעס פון נחת שעפט גרויס־לןאפיטאל

 האבן קאמענטאטארס פראגרעםיװע רײ גאנצע א
 לאנד, אין אונדז בײ לײט זעלבע די אז באמערקט, שוין
 אירע פאר אדמיניסטראציע רוזװעלטם אף אן פאלן װאס

 מיט האנדלונגען אירע אין מעטאדן ״אטאקראטישע״
 דעם פון נחת פיל געשעפט האבן גרױם־קאפיטאל,

 דא־ װעלכן מיט אופן ״אנטשלאםענעם״ און ״ענערגישן״
 ארבעטעד־ דער מיט האנדלען געפרואװט האט לאדיע
 בא־ גרויסע ליגט-א דעם אין פראנקרײך. פון שאפט

 און אמעריקע אין ארבעטערשאפט דער פאר דייטונג
 זאך א באװיזן׳ װידער האט דאס בכלל. פאלק פארן
 געװאוסט׳ לאנג שוין האבן מענטשן אינפארמירטע װאם

 דא אזוי שטורעמט גרויס־קאפיטאל פון רעאקציע די אז
 פון מאכט ״צו־גרויםער דער קעגן אזוי ױט לאנד, אין

 דאזיקע די אזוי װי אופן דעם קעגן נאר רעגירונג׳/ דער
 זי־ סאציאלן און פאליטישן אין געברויכט װערט מאכט

 גיט• עם איז פאלק קעגן גענוצט װערט זי אויב נען.
 צו גרוים־קאפיטאל קעגן גענוצט װערט זי אבער אויב

 דער שלעכט. עם איז דעמאלט פאלק, דאם באשיצן
 דארפן שותפים זײנע און קלאם ארבעטער אטעדיקאנעו־

שלוסן. נויטיקע אלע דעם פון ציען צו אומשטאנד זיין
 פיז רעאקציע די װאם דעם דורך זאך. א נאך און

 דאיא־ אפלאדירט האט לאנד אין דא גרויס־קאפיטאל
 די אף בלויז ניט גוטהײסונג איר ארויף זי לײגט דיען

 פון מעטאדן אנטי־דעמאקראטישע און דיקטאטארישע
 פאליטיק אויםלענדישער דעד אף אויך נאר רעגירונג,

 דאלאדיעס װייל דערפאר, פארראט. נאציאנאלן פון
 פאדראט װאס פאליטיק, א איז פאליטיק אויםלענדישע

 פון פאליטיק א איז דאס פראנקרײך. פון אינטערעסן די
 קעגז פאשיזם אינטערנאציאנאלן מיטן איינשטימיקייט

 נחת׳ דעם זעען מיר װען און פאלק. פראנצויזישן דעם
 אמעריקאנער דער פון קרײזן רעאקציאנערע די װאס

 טשעמבער־ אוןיפון דאלאדיעס פון שעפן בורזשואזיע
 אז יעדן, פאר קלאר װערן דארף אױפפירונגען, לעינס

 פאדאײניקטע די אין קרײזן רעאקציאנערע די אויך
 מיטן אײנשטימען פון װעג אפן זיך באװעגן שטאטן

 אמעריקאנער דעם קעגן פאשיזם אינטערנאציאנאלן
פאלק•

 אלע אגטוישונג גרויםע א דערװארט פונדעסטװעגן
 פראנצויזישע דאס אז איילעניש, אין אן נעמען װעלכע די

 אין בלײבט װאם אלץ אז און קאפוט שוין איז פאלק
 בורזשואזיע רעאקציאנערע איר בלויז איז פראנקרײך

 אזעלכע מיט אײלן ניט זיך טאר מען נײן׳ דאלאדיע. און
 איצט איז ארבעטעד־קלאס פראנצויזישער דער שלוסן.

 פון משך אין געװען איז ער װי לעבעדיק, מער סך א
 באװיזן האט גענעראל־סטרייק דער צייט. לאנגער א

 פון צײט דער אין ספק. שום אן פאקט דאזיקן דעם
געלונגען אויס, װײזט עם װי איז, פארראט מינכענער

.19 זײט סעקױריטי׳/ נעשאנאלי ענד ״סאשל *)
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 רײען די אופן געװיםן א אף צעטומלען צו רעאקציע דער
 אז באװיזן, האט סטרײק דער אבער ארבעטער. די פון
 דער פארשװינדן. אין האלט צעטומלעניש דאזיקע די

 אײניקײט די פארשטארקט צװײפל שום אן האט סטרײק
 פאר צוגעגרײט זי האט און ארבעטערשאפט דער פון
 פראנקרייך, פון פאלק דאס שלאכטן. קומענדיקע די

 נאך װעט ארבעטער־קלאם, פאראײניקטן א מיט בראש
 װעט אזוי און דיבורים. קלארע אין הערן זיך פון לאזן
פאלק. ענגלישן דעם פון הערן נאך מען

 דער האט שטאטן, פאראײניקטע די אין אונדז׳ פאר
 אין אז מײנט׳ דאס באדײטונגען. פיל פאקט דאזיקער

 ״קאמף דעם אין שלום׳ און דעמאקראטיע פאר קאמף
 קאן פאשיזם, אינטערנאציאנאלן פון אנגריף דעם קעגן
 מיטארבעטער־ דער אף בויען פאלק אמעריקאנישע דאם

 ענגלאנד. און פראנקרײך פון דייפעלקער מיט שאפט
 טשעמבער־ די פון פאליסיס פאררעטערישע די מיט ניט

 דעמאקראטישע די מיט נאר דאלאדיעם, און לעינס
 פעל־ די־ װאס פאשיזם, צום װידערשטאנד פון פאליםיס

 ארבע־ זײערע מיט לענדער, צװײ דאזיקע די פון קער
 פאליםי די װערן זאל דאם אז קעמפן, בראש׳ טער־קלאםן

לענדער. זײערע פון
 אלע םאװעטךפארבאנד. דעם מיר האבן דאן און
 אין קרײזן ברײטע אז פאקט׳ דעם אף אן װײזן סימנים

 שלוס, דעם צו שוין קומען פאלק אמעריקאנישן דעם
 םאװעטן־פאר־ מיטן מיטארבעט און פרײנטשאפט אז

 דער אין גרונטשטײנער די פון אײנער װערן מוז באנד
 אמעריקע פאליטיק. אױםלענדישעד אמעריקאנישער

 כדי מיטארבעטערשאפט דאזיקער דער אין זיך נויטיקט
 ־באשיצן צו כדי שלום, פאר דערפאלגרײך קעמפן צו
איגטערעסן. נאציאנאלע אירע געהעריק װי

 פון פלענום לעצטן אפן פראגע די באהאגדלענדיק
 פארטײ, קאמוניםטישער דער פון קאמיטעט נאציאנאלן

:געזאגט בראודער חבר האט

 םא־ דעם פון װארט־זאגער קײן ניט בין ״איך
 די פון פארטײ קאמוניםטישע די װעטךפארבאנד.

 רכילות׳דיקער דער װי ניט, איז שטאטן פאראײניקטע
 אגענטור ״אן באשולדיקט, דאיעז׳ מארטין דעמאגאג,

 אזוי אמעריקאנער אן בין איך אבער מאסקװע׳/ פון
 אמע־ גאנצער דער מיט און קאמוניסט׳ א װי גוט

 אז באהויפטן, טו איך און איך קאן פארטײ ריקאנער
 פריינט פארלעםלעכער א איז סאוועטךפארבאנד דער
 איך און פאלק, אונדעזר פון נאציע, אונדזער פון

 אמע־ פון אינטערעסן נאציאנאלע די אין פאר שלאג
 קאאפע־ די באקומען צו שטרעבן זאל מען אז ריקע

 װעלט־ דעם אין סאװעטן־פארבאיד דעם פון ראציע
זיך״ געפינען מיר װעלכן אין קריזיס

זיכער־ קאלעקטיװער דורך זיכערקײט נאציאנאלע
 פון פעלקער די מיט מיטארבעטערשאפט דורך קײט,

 און פראנקרײך פון פעלקער די מיט אמעריקעם׳ די
 דער םאװעטן־פארבאנד, מיטן אלץ װי מער און ענגלאנד

 פאר קעמפער פארלעסלעכער און געטרײער סאמער
פראגרעס. און דעמאקראטיע שלום,

בוך װיכטיק זיץ און פירער װיכטיקער א

 פרײהײטס־ דער פון װאוקס דעם װעגן רײדנדיק
 חבר האט נעגער־באפעלקעדונג, דער צװישן באװעגונג
 דזשעימס חבר װעגן זאגן צו געהאט אט־װאס בראודער

 נאצלאנאלן דעם פון פלענום לעצטן אפן פארד׳ װ.
פארטײ: קאמוניסטישער דער פון קאמיטעט
 די איבער פרײד אונדזער אוים דריקן מיר ״װען

 קאן למשל, פארדן׳ פון דערגרײכונגען אויםגעצײכנטע
 םימ־ אדער נעגער־חבר אײנציקער אן געפינען דען זיך

 פארצײ־ די דערזען ניט דעם אין זאל װאם פאטיזירער
 י נעגער־פאלק גאנצן פארן דערגרײכונג א פון כענונג

 טעט אויטאר די דעמאנסטראטיװ עטאבלירן מיר װען
 פארטײ, גאנצער דער פאר װעדטער פארדס חבר פון

 פירער, אידערן יעדן פון װערטער די װי אזוי פונקט
 פאר־ שטרענגע זעלביקע די ארויף אים אף לײגן און

 פאר־ א:דער יעדער טראגט עם װאם אנטװארטלעכקײט,
 ניט אימיצער נאך דא קאן צי פארטײ, דער פון שטײער

 פון פארװירקלעכונג פאקטישע די דעם אין אנערקענן
 ואר װערטער׳ אין און פארמעל בלויז ניט גלײכהײט,

 גע־ ניט איז װאס גלײכהײט א טאט׳ אין און פאקטיש
 װאם נאר פארדן■ חבר צו מתנה א װי געװארן געבן

פארדינט. כשר עם האט ער
 קאנען צו גליק גוטע דאם געהאט האבן װעלכע די

 אונ־ פארגעײגן מיט װעלן פארדן חבר מיט ארבעטן און
 אויך אבער לויב. דאזיקן דעם אונטער זיך טערשרײבן

 די איצט האבן לאגע, אזא אין זײנען װאם אנדערע,
 זיך דערװיסן צו אדן פארדן חבר קאנען צו געלעגנהײט

 עס וואם פאר אלעם דעם װעגן אופן אינטימערן אן אף
 באפרײאונגס־ נעגערשע מאדערנע די אײן זיך שטעלט

 בוך נײעם זײן זינען אין דא האבן מיר באװעגונג.
 דאס פראנט״׳י). דעמאקראטיק די ענד פיפל ניגרא ״די
 גרויםע די אין אקציע און געדאנק פרן פראדוקט א איז

 בוך דאם צײט. אונדזער פון באװעגונגען פראגרעםיװע
 און קאמוניסטן הילף װיכטיקע שיר א אן געבן װעט
 זײן צו און קלארער פארשטײן צו קאמוגיםטן קײן גיט

טעטיקײט״. פראקטישער זײער אין װירקזאמער

פאבלישערס׳/ לײברערי ,װארקערס דער פון ארויסגעגעבן *)
יארק. נױ
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 קול, אפן װײנען װעלט די הער איך
 װעלט דער פון טיפער און העכער און

פאלק. מײן ,וײנט
אן פון שכרות פרישער מיט װעלט די שמעקט עס

שלאכט. ערשטער
 פענצטער׳ א בײ פארזיכטיק שטײען פעלקער קלײנע

 פארהאקט. אלעמאל פון לאדן די זײנען אונדז בײ
 אויס זונשטראל א זעט שפעלטעלע שמאלסטן דורך

 — לבנה־שנירל א פײער׳ שונא׳ם װי
שװערד. זײן װי

 איז צערודערט ערד די װײל ניט, שלאפט גאכט
 קײלעך. איבערן געבראזג שטאלענעם פון

 ניט׳ לאכן פעלקער ניט, שלאפן פעלקער
ראדיא־פארװײלער. די זינגען אויף ױט ס׳הערן כאטש

 זינגען׳ װאםערשטראמען און שײנט, זון די
 תמיד. װי — גראזן און פײגל און בײמער און
 װעלט אינמיטן אײביק, װי הײגט, זײדע׳ מײן און
עמוד. בײם קדיש זײן פארענדיקן ניט אלץ קען

 שטערן. הימל פונעם פאלן אן אײביק פון
 בעדן. װעלדער די אין ברומען אן אײביק פון
 ציל הימלדיקסטער מײן לעבן איז אן אײביק פון
ציל. א זיך לעבן מײן זוכט — אײביק — און

 :פייעד־שילדן די מיר אויגן די פאר הענגען אײביק
. ל י י ט ר ו . א ר ז  ג

םאאר. צױױליזירטן ביזן בבל פרימיטױרן פון

 געביט׳ א גלאט ניט מער איז סאאר
 :שטעטל א גלאט מער ניט איז נירנבערג װי

 איד פארן אורטײל און גזר װאו םם, דער ם׳װאקסט װאו
צעטל. שװארצן אפן מענטש און װעלט -איז

זיג. אלעמאל איז טייל ו ■
קײן ניט זיג דער איז טאג מײן און מיר ביז נאר

:אײביקער
 פליג א פון גע׳סמ׳ט װערן קען לעמפערט א

בלײבט אלצאײנס פליג דער פון זײן דאם נאר
דרױביקער. א

אנטאניא, מעכטיקן פון זיג דער איז װאס
ריכטערס אין פארשטעלט — פארציאס אורטײל מיטן

קאשקעט: און טאגע
 — אגאניע זײן נאר באזיגט, שײלאקן האבן זײ
גערעדט. שניידנדײק האט — ברענענדיקס א הארץ א

 יאגא גלאט־צינגלדיקן פון זיג דער איז װאם
 דעזדעמאנאןי שלאפנדיקער פאר שװערד אטעלאס און

 — פראגע״ די איז דאס — זײן ניט ״זײן׳יצי
הילפלאזע מארדן אין זיג קײן ניטא זײן, קײן ניטא

קרבנות.

 געראנעז׳ פון זיגער־פידל דער איצט כריפעט װי
 םמערדיאקאװ? זיגער דער איז װאו און
 נאפאלעאנעז פון װעלט־זיג דער — װאו
ז ראםקאלניקאװם די פון סם זיגערישער דער און

 ניטשע׳ גרויםן פון זיג דער איז װאו
 דער׳הרג׳ט? מענטש אין מענטש דעם האט װאס
 גאראדניטשי פון זיג גאוה׳דיקעד דער איז װאו
װארגערז איסר רעב פון כהונה די און

 זיג• פון אפ אורטייל שטאמט אורטייל, פון שטאמט זיג נוי
מיט סצעפטער און שטאט צײטװײליקער איז איצט

:קאשקעטן דרײ־שפיציקע
 ציג׳ הערנערלאזע א איז — סצעפטער א אן קיסר א

עפאלעטן. שענםטע די מיט — ביקס א אן זעלנער א ווי

 — ציגן ניט און פליגן׳ קײן ניט נײן.
 ריכטער׳ די און לארדן די קיסרים, די

 זיגן ניט אויך דאך קעינען אטלעטן גאר
געבריכטע. און יאדושליװע װערן זײ ווען

 צײטן אלע אין געזיגט זײערער אורטײל האט
 שװיים• און בלוט זײן אין אפגעגאנגען איז מענטש און

 בײטן׳ צו זיך ראלן די מיט געקומען מענטש איז איצט
טרײםט. ברײנגען דורות אלע פאר — אורטײל זײן מיט

 שעהץ. לעצטע די אין זיך שטארקט גבורה שװארצע נאר
 אינמיטן׳ זיידע דער אפשטעלן קדיש דעם ואל
 נאענט! איז גזר נײער מארד־לענדער אלע אין

פארמיטן• האק א גיט קײנמאל האט טרער אונדזער

 :דערשראקן ניט קײגעם האט װײ־געשריי אלטער דער
 רחמים. בעטן פון חוזקץ גזלנים

 פלאקז׳ פון טייטש דעם בלויז װייסט הונט א
אים. פארמאכט מען װען — זיכעד איז פיסק הינטיש א

 וױיטיק מיט הארץ פון ארוים וואקםט אורטײל אונדזער
 אגאױע:! יאריקער טויזנט נאך — ױנג איז װאס

צעטראטן מענטש, פון דין דער איז אורטײל אונדזער
באלײדיקט׳ און

אײביקער פון זיג דעם װעלט דער ברענגט װאס
הארמאניע•
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 גזײרל רײכנזגץצ רי — גארוגג^ץיוגוה בארבארא

aah \A9 גגצרגו;
ױ — .ברטורי װיסיגוגןר ; \\5ïï9K א

s — גגײדי  s  s\ ,- \זײול סגואר נזעלגו סו \
צזײדל. נזגואר סו א\\ h 5 — נוילי

י \A9 גוײדלעך a)9aaa א נזנואומי. גאלר\\אױבי ו

אייט איאגזי?װ
^, א\ ארasaaa 9? יל9ט\ רי אי א ר א ^  .בלגיג ר

 לאץ9 )ייל(\ללץ\1אז\־h 9 א\י\> ניארהאלג. שגגארצגור א
ר \A9 בילר ראנג הנולגנו ךh 9 גאלדגגאיגױנו. מײנדנ̂ו  א
סא aaj:>a( א\ \A9 בורעגו װ^י v אלג\־ײכ\9ח\\־ baja א i־ 

avaa ahaa9a>a,א\־ו.9 א A9\ גייןמוםילײסו, 9אלי(\9א רי
vu די ״.AnAnçra ״װמײגי גגי  BV9 .\!לײרי fl9ìj־■ 
V5 לארבארא א(ץ. a)aaa\ì\ .\ארײ T •

 ביזט, דו אױםגעװאקםן װי : י ל ד V ר ב
!פראכטפול װי בארבארא,

 צו אײך גליקלעך בין איך : א ר א ב ר א ב
ברעדל'. מר. זען,

נא־ דער פון װאונדער דער װי : י ל ד ע ר ב
 נעכמן, ערשט ׳אט אױגן. מ״נע םאר געשעז איז טור

 אפן זיצט הינדעלע, קלײנינק אזא מיר, זיך דאכט
בארד. די אים צופט און קני ז״דנם
 מיך האט זיידע דער און : א ר א ב ר א ב
? דערפאר אנגעפאטשט גארניט
געטאן, הנאה אים ם׳האט : י ל ד ע ר ב

נאר. אלטן דעם
 י\נןaaa 4 ןגיי־גו זיידע. מײן : א ר א ב ר א ב

 אויף קוקט ער שטדענג װי זיידע, ׳דו ייו דו האו בילר.)
 ניט, מיך דערקענט ער אז װעטן, זיר קען איר מיר•

 מיר. צו געטאן שמײכל א זיכער ער װאלט ניט אז
 רי א\ ריר א ןגיגי שמײכל. קלײנעם איין כאטש

 ל(\ב(\רי!\\ א א\ וירגו vota ,aa ײגיל, \A9 װיח\לג\\
ybaa \\aaa a®a3Aaaaa ײיל >uבואץ^ שװײבל א ואל ־

הע־ i .נילו,) אד\9 ױך ופא-רלײגסו י ל ד ע ר ב
 וױלי- איך, ביז דאם אט חבר. אלטער הענרי, ^או,

 פריינט. איבערגעגעבענער און געטרײער דײן אמם,
 דײן אויףי דיר, צו צוזאג מײן געהאלטן האב איך

 דיין אויף געגעבן אכטונג האב אין־ בעט. טויטן
 זי שטײט אט זארג. גרעםטער דער מיט בארבאראז

 א ליכטיקע, א דערװאקםענע, א דיר פאר צט א
בארבארא. פראכיטםולע

 באר־ שטייט דא זײדע, יא, : א ר א ב ׳ר א י
פרינץ, א פאד הײנט חתונה האב איך און בארא.

 א\ Airi '̂ù̂ אף אױפא^י\־\ ו\5ארבא9 *)
aaaa־ aiaaaa \A9 aaì’ a v a Iaaaa.

 פאר בארבארא דיין פרינץ. שלאנקער א הויכער, א
פרינץ. א

^u( י ל ד ע ר ב aa•. ,גאלדװאוירטה, מים יעם
עגין. צום איצטער און

 לאמיר ברעילי, מיםטער יעם : א ר א ב ר א ב
צוזעצן. זיך

אדאפנעטען גיי איך אײדער : י ל ד ע ר ב
 דיר איך װיל דיר, איבער אפעקון אלס פליכט מײן
װערטער. פאר א זאגן

ברעדלי. מר. גוטער זאגט, : א ר א ב ר א ב
 ארימער אן זיידע, דיין װען : י ל ד ע ר ב

 די אױפגעעפנט האט ביזנעםמאן ױעער ערלעכער
 :שילד פשוט׳ע א ארױםגעהאנגען און םטאר ערשטע

— םטאר םענט 10 און 5 גאלדװאוירטה
 אנטקעגן :א ר א ב ר א ב

? דאם מיר ר א דערצײלט װאם
פרינץ. דעם אנטקעגן : י ל ד ע ר ב
 טאן צו דאם האט װאם : א ר א ב ר א ב

? פרינץ מיטן
 קעגן נעװען װאלט זײדע, דײן : י ל ד ע ר ב

שידוך. דעם
: א ר א ב ר א טייע־ ברעדלי, מיםטער א ב

 בלוט, קעניגלעכן רײנעם פון פרינץ א גוטעד, רער,
! ערע גרעםטע די דאך ם׳איז פרינץ. אמת׳ער אן

פאי:ק אמעריקאנער דאס אבער : י ל ד ע ר ב
פרינצן. קעגן איז

 טן מ טאן צו דאם האט װאם : א ר א ב ר א ב
? פאלק אמעריקאנער

איז דײנע רײכקײט נרויםע די : י ל ד ע ר ב
 די פון דיימם און ניקלם ארעמע די פון געקומען

 טאג־א־ין אן פילן װאם פרייען, טויזגטער צענדליקער
 םטאדש, םענט 10 און 5 גאילדװאוירטם טאג־אוים

אמעריקע. גאנץ איבער צעשפרײט זיינען װעלכע
זאנ; צו דען זײ האבץ װאם : א ר א ב ר א ב

? לעבן פרױואטן מיין װעח
געזעלשאפט־ א איז מענטש א : י ל ד ע ר ב

 געזעל־ דער קעגן גיין ניט קענעז מיר און חיה לעכע
מײנונג. שאפטלעכער

מיי־ געזעלשאפטלעכע די : א ר א ב ,ר א ב
 געזעלשאפט די װאם ברעו־לי, מיםטער קוקט נונג.

 קליפינג די װאם צײטועען, אאע זיינען אט זאגט.
 ..)AAAAa"Aj א a3aaa3a(| צוגעשיקט. מיר האט בױרא

 מײדל׳/ מזל׳דיקע די נאלדםװאוירטה ״בארבארא
aaaaaja'i א ̂uaaav'as ajaâ aa בארבארא ״אונזער 

 מאטשעװאני״. פרינצעס אינג־כן גאלדסװאוירטה,
otamaaא ־ s aĵ ai1,׳.iaaasi( בארבארא, שײנע ״די 

לעפל״. זילבערץ א מיט געװארן געבוירן איז װאם
')A3 AA AIA 9 א)A־\VA A3AAHAA)Â9 AA’A9 A'X ,lAAAO”Ał A)A3(..
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 פאי האבן מיידלעך ארעמע טױזנטער צענדליקער
aathaa װינו\ ויך asvhaaì . . . געשקל ביטער איר

? געשען איז װאם : י ל ד ע ר ב
צײטונג. ״פאני״ א עפעם : א ר א ב ר א ב
 aaaasvì רי ah איר יבײ asaaa)a( י ל ד ע ר ב

 ״דעילי .•צײגימג.) רער \A3 \ajaaha aaah astaa א\\
”h aaaas וי ןוץארפני . . . װאיר h>\ רעו >va(..

צײ־ א פאר דאם איז װאם : א ר א ב ,ר א ב
? טונג

ליב האט צייטונג, געמיינע א : י ל ד ע ר ב
 פון אינםט־נתטן נידעריקע די אנצורייצז שטענדיק

עולם.
באלײ־ מיך האבן זײ אבער : א ר א ב ר א ב

דארטן. דיקט
 דיין װעגן אבער פארגעם. : י ל ד ע ר ב
 געװען איז זײדע דיין . . . פרינץ מיטן האבן חתונה

 דעמאקראטישע אמעריקאנער אמת׳ע מיט מאן א
 גוטם פארן אױפגעטאן פ־ל האט ער פרינציפן.

אמעריקע. אין פאלק ארימען פון װאױלזיין און
טײע־ ברעדלי, מיםטער א : א ר א ב ,ר א ב

 אנגעהױבן הײנט זיך האט טאג גוטער,_דער רער,
 פרינץ א לעבן. מ״ז אין גליקלעכםטער דער מיר פאר

 ערא־ אן אין . . . בארבאדא אדעמער דער צו פליט
 מעשה־ביכלעך. די אין װי פונקט ער, פל־ט פלאן

 מיד און פדינץ, דער אנקומען, באלד דארה ער
 ״איל-דע־פראנם״. שיףי גרויםער דער צו אװעקנעמען

 דאיט און פאריז, קיין ברענגען אונדז װעט װאם
 װעז אזש מיר זיך ררייט קאפ דער . . . פאריז אין
 טיי־ ברעדלי, מיםטער א, דעם. פון טראכט איך

 גל־ר־ מײן ניט מיר פאראומערט גוטער, ערינקער,
צעװײנען. באלד זיך װעל איך װײל טאג, לעכן

אין ניט דיר צו רײד איך : י ל ד ע ר ב
 אוים־ געװעז איז װאונטש ז״דנם דײן נאמען. מ״ן

 זאל ער ביזנעם־מאן. א פאר בארבאראן זײן געבן
 םטארם. םענט 10 און 5 די פון אידײע זיין פארזעצן

 איי־ אין אידײע דאזיקע די ארײנברענגען זאל זי
 באדעקן און אויםטראליע, און אפריקע אזיע, ראפע,

 םענט 10 און 5 פון נעץ א מיט װעלט גאנצע די
םטארם.
טײערינ־ ברעדלי, מיםטער : א ר א ב ר א ב

. . . גוטינקער קער,
״ן זאל נוט. : י ל ד ע ר ב  װילםט. דו װי ז

ah va asaaajaì \וײ assauts \ak ushas ASAmsnAn ויך 
3 vhאויפ־ איז פאפיר דעם אויףי דא אט יר\ס3א 

דייכקײט. גאנצע דײן געשריבן
רײכקייט? גאנצע מ״ן : א ר א ב ר א ב
 צװײ האבן רעכנמייםטער 25 : י ל ד ע ר ב

 ארױם ם׳איז ביז צונויפגערעכנט און גערעכנט יאר
 דערגרייכט האםט דו אז איצט, און םומע, נעטע די א
 אי־ דאם דיר איך גיב עלטער, זעלבםטשטענדיסן א

 פאפייר.'.,) רי איבנצר אזיר ןגיגו הענט. דײנע אין בער
ך ויי זען, װעםט דו און לײעז נא ביזט. דו ד״

 ןג־גז דאלאר. מיליאן 150 : א ר א ב ר א ב
 געמײנט, האב איך און אלץ? דאם הריםיס א ױך
גרעםער. אסך איז פארמעגן מײן אז

דאס ראלאד, מיליאן 150 : י ל ד ע ר ב
 אבער געזאגט, דאם האםט דו אומשולדיק װי אלץ?
 גאלד, גאנצע דנם נעמט מען װען פאר זיך שטעל
 ראם און םומע, דער אין פארקערפערט איז װאס

 אויםנע־ דאם װאלט ארט, א״ן אף צונויפצולייגן
 ם׳װאיט און בארג, ברויםן גרויםן, א אין װאקסן

 אויף ארויםצוקריכן שװער אביםל אעעקומען דיר
בארג. דעם

: .)xn\)v\ ’T אי\ אנוט\9 א (־גיגו א ר א ב ר א ב
 דאם מען קען !אידײע װאונדערבארע א פאר װאם
? דורכפירן נ־ט

: י ל ו ע ר ? װאם — דורכפירן נ
גאלד דאס צונױפקלייבן אט : א ר א ב ר א ב

 גרויםער א אויםװאקםן זאל און פלאץ איין אףי
 בארג. דעם אף ארויפקלעטערן װעל איך און בארג,

 קליי־ םפעציעלע אויםנייען געלאזט זיך װאלט איך
 א געװען ם׳װאלט געלעגנהײט. דער פאר דער

 קאלאםאל. דיזיק, געװען ם׳װאלט בילד. פראכטפול
 אץ פארגעקומען ניט קיינמאל נאך איז זאך אזא
 א ערשטע. די געװען װאלט איך געשיכטע. דער

? דורכפירן פילייכט דאם מען קען ברעדלי, מיםטער
באר־ אנטשולדיקן, מיר װעםט : י ל ד ע ר ב
נארישקײטן. רעדםט דו בארא.
װאונדער־ װי : owAmnso א ר א ב ר א ב

 צונויפ־ פרובירן. אמאל נאך דאם װעל איך !באר
 א אױם ם׳װאקםט און גאלד גאנצע דאם נעמען

. . . בארג גרויםער
 און הערט זײדע דײן און : י ל ד ע ר ב

שוױיגט.
 מײז :.בירח דאװ סגט\ h ןגיסי א ר א ב ר א ב
זיידע. ללוגער און גוטער

גאלדם־ בארבארא מים װעל, : י ל ד ע ר ב
 פ־ל דיר װינטש איך שוין. גייען מיר װאוירטה,

 אלטער באי, גוד •׳.) בירד דטגז ןאץ םרייד. און גליק
 וואדט, מײן דודכגעפירט. איך האב מיס־ע מיין חבר,
 גוד געהאלטן; איך האב געגעבן דיר האב איך װאם
!באי

n ארגמ ױך דוײסי ןבארבאר^ n ’s .הצױ
לירל. א אווגוטיר ויצגגי פרײר, פ\\ ?וגמילגי ױ

אף אײמיגוג רי \m־nn וי
 אוי־ ױך וװאלז אגי\>. גי װײמי ױ טרד. ד<\ר
0-לײ<ןומ\ ד^ד
 \יך יג4 צײנו צג צײגו ןפ\\ א ר א •ב ר א ב
 ! נוירװ םאם ! נױרװ םאם .•אצגוויגוגוטיגץ.) אלײ\,

)aîüaah aŝ haa י בגצלז װיסי  א אי\ אבצו • צײמװוג. ו
AAצ1ײל AH VAS lAH’AA ’A ’A Aai” vA AAA1H\ לײװ^ז 

AS3 . \!A)AAS 3AJVAA 331HAA ’A AAAVAA־Alüiלגו\) AA'AA 
AH ,V’AA .WA3 AA HT A3AA1ÎA SA'H\ װילי \A)AA)'3AA 

"A1A3H AS ”AA ,” A TAJA3A’3 .\”TH 3üi\)AA AAAJffil VA
a)3aaa ahajasaata h tha asVh3 aaiahasüj .גזײדליזך ,v 'aj

3 \AHיילי .,)AS'A ” A \A) A3 A
זעםט טילי, מורא, קיין ניט האב : י ד י י ם

געזאגט. דייר האב איך
קענען זײ מורא. אזוי האב איך : י ל י ט

זאך. אזא פאר ארעסטירן נאך אונדז
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טיאי. שרעקעװדיקע, קײן ניט זײ : י ד י י ם
»ליין. זי איז ראם אט בארבאראג) (וערגעבו

!גאלדםװאױרט בארבארא : י ל י ט
גאלדםװאױרטה בארבארא ־א, : י ד י י ם
װעאט. דער אף כלה רייכםטע די איײן.

נאר. זע : י ל י ט
נאר? זע װאם, : י ד י י ם
 די װאונדער, א מיר איז עפעם : י ? י ט

 שאאפט — גארניט און װעאט, דער אף כאה רײכםטע
זיד•

אױפװעקן. זי איך װעא אט : י ד י י ם
: י ל י האב איך ניטע, טייערע, םײדי ניטע, ט

מורא.
װעאן אויפװעקן, זי װעא איך נײן, : י ד י י ם

 מיי װעלן דערנאכדעם איר, צו רײדן אביםל מיר
 איי־, מיט גערעדט האבן ר מ אז מיידאעך, אלע זאגן

כא. ׳כא כא, ז״ן. מקנא אלע אונדז זיי װעיצן
״ :י א י ט גאויבן. ניט ס״־װי־םײ אונדז װעאן ז
 אונרז זאא זי בעטן, זי װעאן מיר : י ד י י ם

 (יגיגו גאויבן. זיי װעאן אנדענלן, אן אויף עפעם געבן
ארגל..) בײם ?ns א באר.בארא\

? ביזטו װער ? איז װאם : א ר א ב ר א ב
די, ױ דו האו :.)va (יפארוץיגמ■ י ד י י ם

 פרײנדינע מיין איז דאם בארבארא? פרינצעםן
 נאמעו מײן און ..)va פאוױיגני ןנוירי קראון. טיאי
דזשעפערםאן. םײדי איז

איר? זײנט װער : א ר א ב ר א ב
— מיידאעך דיינע פון זײנען מיר : י ד י י ם
? מיינםטו װאם : א ר א ב ר א ב
פון מיידאעך דיינע פון זיינע מיר : י ד י י ם

םטאר. םענט 10 און 5
? האבן דא איר דארפט װאם : א ר א ב ר א ב
מײ־ ? דא דארפן מיד װאם : י ד י י ם

דאי■ ביזט דו אז כאה. די אנקוהן געלומען זיינען
 מײדאיעך אלע װעאט. דער אף כאוז רייכםטע ךי

 מיר ,איבער דיר אויף טאן קוק א געװאאט װאלטן
 מיר האבן אי, ט און איך קאוגעטשקע, ביידע זיינען

 ניט אונדז האט קיינער »רײנגע׳גנב׳עט. שטיא זיך
 דו צימער. צו צימער פון גייען מ־ר אפגעשטעאט.

בארבארא. צימערן, אזויפיל האםט
דאנען פון ארוים טיט : א ר א ב ר א ב
באטאער. דעם .רוו» איך אײדער
באטאער א האט ז• כא, כא, כא, : י ד י י ם

 םיידי און »?יך מואװים. די אין װי פונקט אויך.
 as ויך סוולץ ובארבארא באטאער. ק״) ניט האבן
 מיר )aajaa דנוםי איר פאושגוט־רנו נדײדי \ah גויר ךװר

כא. כא, כא, אאזן. ניט דיך װעלן
װעג, א פאר דאם איז װאם : א ר א ב ר א. ב

אריין. הויז איז יענעם צו ארײנרײםן זיך
איך אװאנטױרע. אן כא, כא, כא, : י ד י י 'ם

 ז״גען מיר אװאנט־ורעס. איב מיר האבן טיאי און
 א״ן אין בײדע װאוינען מיר און חבר׳טעם צװײ

 דיד האב איך װי באטאער, א אן איבער צימער,
 זי און װאך א דאלאר 8 קריג איך געזאגט. פריער
 מיט ׳עויז ארבעט זי װײא װאך, א דאאאר 9 קריגט
װעט דערפאר אבער מיר. פאר אענגער יאר צװײ

 אאט. שוין װערט זי וױיא אפזאגן, באאד טיאין מען
 פאר אבער אאט, שוין װערט זי אז ניט ם׳הייםט

אאט. דאם הייםט םטאר םענט 10 און 5 א
!גייט דאנעז, םון אװעק גײט : א ר א ב ר א ב
 דער־ איז זי װי זעסט, דו טיאי, : י ד י י ם
 ׳ט״נינקע, טײערע, פרינצעםן כא. כא, כא, שראקן,

0וי ןגלגצגו הארציקע.
פוז האנט דײן אװעק נעם : א ר א ב ד א ב

קאאט. איז זי מיר.
k v ןגיגו י ד י י ם s כא, : וי 9גזא

 געװען אנומעאטן בין איך קאאט. טאקע כא, כא,
 איך װאס דאקטאר, דער מיך פרעגט ׳פפיטאא. אין
 אז אים, איך זאג הויפט־מאאצײט. מיין פאר עם

 מיר, ער זאגט מאםטערד. מיט האט־דאיג א עם איך
 א קאאט. הענט די מיר בײ זיינען דערפאר אז

 דארםן דאג, האט א עםט מען אז דאסטאר, נארישער
 פא׳ך־ (יבאובארא !מ׳טא א ? קאאט זײן הענט די

 ? גוט ניט פיאםט איז, וואם ים■..)19 ךאמ גיך טונגערגו
 ׳טיינע, פרינצעםן הארציקע, טייערינקע, בארבארא,

 שװינדאט מיר ? קאפ אין אפשר דיר ם׳שװינדאט
 שט״ן טאג גאנצן א פון ס׳א־ז קאפ. אין אפט זײער

 װיאםט פאאכע-פים, שויז האב איך פים. די אףי
כא. כא, כא, זע. אט, ova® א avah ,oaas( ? זען

 ןיך a3\îai aüiavaiaj'oa'ïa \A9 װײולעך m\-\i רי
 ־AA)A)A As voviA\î ױי YüAA .as בימל(\בץױיג י!\Aפאוױכג

aajâ ױי 1aa ,\a>aa רס־וןנומ■ נוװר a \)5 ארװװנו אל AO \ak 
וזײרלגןך. סינואר נזטגנו

דו לאכן, צו אויח הער : א ר א ב ר א ב
געאעכטער. דײן מיט מיך־ דערשרעקםט

גע־ מיין מיט דיך דערשרעק איך : י ד י י ם
 פאר־ דערשרעקן. צו ניט דיך מ״ן איך אעכטער?

בין איך דיר. צו גוט אזוי איז האוײן מײן קערט:
 יא, טיאין. פרעג גוטע. א זײער נאטור דער פון

 וױנטשז מײדאעך אאע איז דיר צו גוט איז הארץ מיין
 די אר אפקאינגען אײן אין האאטן מיר גוטם. דיר

 אזויפיא דײם, א נאך ג־קא, א נאך רעדזשיםטערם.
 אל׳ז און דײמם, און ניקאם מיאיאנען און מיאיאנען

 האבן חתונה קענען זאא זי בארבאראן, אונדזער פאד
פרינץ. א פאר

: א ר א ב ר א פון אװעק ניט גייםט דו ב
געװאלד. א איך מאך אט ? דאנען

מאכן אאזן ניט דיר װעל איך : י ד י י ם
 מויל• דאם פארשטעלן דיר װעא איך געװאלד. קיין
 אלצ־ דערצייאן אונדז מוזטו דא, שוין זיינען מיר אז

 זיינען מיר פריגץ. דײן װעגן אונדז רערצייא דינג.
 געקושט, שויז דיך ער האט װיםן. צו גייגעריק אזוי
 ניט קושז, שענער דארוי פרינץ א פרינץ? דיין

 ניט. זיך שעם בארבארא, אונרז, דערצייא' אמת?
 קײנ־ נאך האב איך מײדאעך. אויך דאך זײנעז מיר
 מאט־ א ניט. אויך טיאי חתן. קײן געהאט ניט מאל
 סענטראל איז ארויםגענומען א״נמאל מיך האט ראם

 גראז, אפן צעאייגן געװאאט מ־ך ער האט פארק,
 ךימ ער האיט געאאזט, ניט זיך האב איך אז און
אנגעשאאגן. גוט

־,אנש אזא מײנער, גאט : א ר א ב ר א ב
!הײנט — ? װען און מיר, אויףי סעניש
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חתונה? טאקע האםטו הײנט : י ד י י ם
 טאק׳ן דיר מ־ר װעלן געקומען, זיינען מיר װאם גוט

 צואװינ־ איר לאמיר טילי, טוב. מזל א צואװינטשן
 טוב, מזל avh פאר גיג »יג\ וגײדצ טשעװען.

 דער אף כלה רייכםטע די כלה, רײכע !כלה טייערע
 געבילדעט. אזוי און שײן אזוי ביזט דו װעלט.
 אזוינע. געדיכטע און גאלר פון זײנען האר דיינע
 אפגעבליאקעװעט שױן זיינען טילים און האר מיינע

 װײםע אזױנע זײנען ציין דיינע דיז. װערן זײ און
 דײנע ארוים. פאלן צײן אונדזערע און געזונטע און

 אונדזע־ און שטייפע, און קײלעכדיקע זײנען ברוסטן
 זיינען פים דיינע ,אײנגעדארטע. פלאכע — רע

 אלבע־ צעקרימטע. אונדזערע און שלאנקע, אזוינע
 טו אנו, פים. פלאכע קײן ניט האט זי טילי, טשע,
 ןס־גגו טאין. ?וקט א לאמיר שיך, יי בארבארא, אויס,

vu רי גמײאלר װינו א\יני T'a(.. א פאר װאם 
פיאטעם. די ארום אויםבויג שיינער

ױ צץ ויג וגססי װײרלגוך גרגפע ו
מיר? פון איר װילט װאם : א ר א ב ר א ב

 און לייטישע א זײן צו אוים קוקםט דו גויליג) ןצג
דיך. בעט א־ך ארוים, זי פיר שטילע. א

כא, כא, שטילע, א טאקע איז זי : י ד י י ם
 ? שטילע אזא איז זי פארװאם כאטש װײםט כא.

 מען אז שט־לע. א זי איז בלוט, קײן ניט האט זי
 א װארטן מען דארף* פינגער, א שטאך א איר גיט

 װילםט בלוט. טראפן א זין־ ם׳באװײזט ביז צײט,
 בלוט. אםך האבן דארפםט רג אבער ? ניין ? זען

 בארבארא, װײםט, דו שיין. אזוי בליען באקן רײנע
 םרענ־ ניט קענםט געזאגט? האט פרענצים װאם
 האט מען קאמוניםטקע. א רויטע, א איז זי ? ציםן

 זי װאם- דערפאר םטאר פון ארויםגעװארפן שוין זי
 גע־ האט פרענצים װאם װײםטו איז רויטע. א איז

 גיבן מײדלעך אלע מיר אז געזאגט, האט זי זאגט?
פרענצים... נארישע אזא בלוט. אונדזער אװעק דיר

! העלפט !העלפט :וטזרײלץ,) א ר א ב ר א ב
 שריי :ײױל.) ראגז איר ןפארשגוגןלגי י ר י י ם

 אונדז ם׳פרייט ליבינקע.' הארצינקע, בארבארא, ניט,
 האבן חתונה חתונה. האםט דו װאם שטארק, אזוי
 חתונה איך װיל אוי, אוי, זאך. טטע א זײער איז

 האט זי אויך. טילי אזש. שטארב איך אז האבן,
 ביידע שלאפן מיר װייםט, דו געזאגט. אלײן מיר
 בחורים קײן אליז. מיר זי דערצײלט בעט, אײן א־ז

 אזעלכע זײנען מיר װײל אוים, ניט אונדז נעמען
 די אין מיר גײען דערפאר דארינקע. און ־בלאנדינקע

 מיט געליבטער א װי געזען, מיר האבן מואװים.
 גע־ טאנץ דער איז געטאנצט. האבן געליבטע זייז
 געקומען זיינען מיר װען איז שײנער. אזא װען

 דעם אויסגעלערנט זיך בײדע מ־ר האבן אהײם,
 ןלװװסי טאנץ. דעם וױיזן איר לאמיר טילי, טאנץ.
 דער גיאוצ\..) או\ .בײרסי ױוגג\\ גײ סיילי\. אוגגז
 װיל קיינער װאם מײדלעך, בלאםע צװײ פון טאנױ
 ^ארבאהאללץ וגארבארא ניט. דארףי קײנער ניט,
 גליגיע\\ װײרלגןך צװײ די הנוגגו. די אי\ פעיגז איר
 \A9 ^ארוגװט־ז גגגורנו צ־לאץ וײגור ציװ(\ר. פו\ ארגיגז ויך

ארײ\ גלײך ויך פלג\בגי\ װאװ ײײרלגוך, ד<\ר
פארלויף אי\ בארג״. ״גאלד<\וג\גז פגו<ןגו װאוץ איח\גן

י ל ה כ ל מ

ראדיא דורך־
 ליד, נאך ליד ראדיא דורך געלײענט האב איך

 געװענדט. מאמען מײן צו ברױו א — לעצטע דאםי
 — גליד יעדער מײן געציטערט, האט שטים מיין
גענענט. ווײט אין מאמען מיין צו שטום האט

 לײען, איך װי געהערט נױ־יארק אין מענטשן האבן עס
 געברענט, גאלדיק האט ראדיא־אויג דאס
 — הײם פארשנײטע מײן געזען האב איך און

געװענדט. הײם־לאנד מײן צו ליד דאס
 םך א אויטאס און באנען האט נױ־יארק

 ;גאלד ליכטיקן מיט ביינאכט רעגנט און
 דאך, געפארביקטן מיט היים מײן געזען

באמאלט. שויבן אף בױמער פראםטיקע מיט
 הענט צעפייניקטע מאמעם מיין געזען

 :גרוי און עלנט אין װייט זייט יענער אף
 װענט פלױשענע צװישן זאל אין דא שטײ איך
טוי. װי נידערט שטילקײט די און

 הערט זי מאמע מײן :געדאכט זיך האט מיר
 — איר פאר בלויז לײען איך און לײען איד
 צעשטערט ווערן ניט שעה הײליקע די זאל
איר. מיט מיך בינדט וואס ראדיא־אויג׳ דאס
 שטים מײן װײט דורך פארנעמען זי זאל

 פארשנײט. ליגט שטאט מיין װאו מייל טויזנטער דורך
 בין איך װאו דא מיך באװאכט זי וױים׳ איך
רײד. מאמעשע ליבע מיט מיך בענטשט און
 — צעטײלט ניט ים דער מער אונדז האט עס

 געװאנט. פלױשן פון געװעב דאם בלױז
 :געשײלט זיך פון שאלעכטס די האט נאכט די

.װאנט היגטערן דארט װאכט זי מאמע מײן . .

 לנ\\־- ו"(\ח\ פע\ ביגזלצכגגײג ױך בילועלץ גיאלץ פ\\
 ^אוג אפ\ לטניײגגו בארבארא .בארג. ,א אגיגז

w\ ̂נג שפיץ. גזאװט אפי\ גיך טנוגןלנו  !?לגצלגןג ויך בא
■..) איר \A9 אגיף ײל\מ

 גױ עיגיט״ר\, ויך ('גגישגו א ר א ב ר א ב
v ײאלנו נו\־ h  w ad a ,באלר,) גיך א(\ט\מיײבלגו ®גגײנז•. 
 א̂\ לגל א ()גיגו אמת׳ן. אן א־ געמײנט האב איך און

 גיפי ג\רר, דג\ר אף גיך גואלג^ובו װאגז אײגוגןג, רצר
 ןא־ך צייטונג. געמײנע א פיגז.) רי װיגו v>\r־a א ױ

n\im ורגילז\ \n\ ןלאפילאץ א\ ןטזגװ<ן\ ראװ ויך). 
רי .•ררגינד\ פ\\ לגלג\ז ע ד  דער Ì פליט פרינץ ״
 פריניז. מיין פליט, פרינץ מײן א •— פליט!") פריניז
 אױ\זיג\\ וי.ך שנויןלגו (\ר1א לגי^\, 1יו ולאגנו

 צטירײגזמי טירד, ו<\ר פ\\ צײגװמ די כאפגי ד(זוױ<ן\,
 !צײטונג נידערטרעכטיקע ^יץ־פיצטל^ד.,) אף וי

 ״בארבא־ .•לגלגח,) ווױנוץ ןפג\ !צייטונג נעמ״נע
 ןבארבארא !פר־ניז״ דײן פליט, פרינץ דײן רא,

ארױגזלױפץ..) גיך לאונו
פארהאננ

i
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ן י ט ר א ם מ י ו ב נ ר י ב

געזעץ״ ״אינערע דאם
 זיצן צו אפט דיכטער מיט אוים מיר קומט עם
 - פרעמד אזוי קא־גגעז װאם צומאצ, רײד עהדן און
 פארקריצן—א״ביקײט דער—שטײן דעם אין
אוז קאצט אזוי זיינען און זיך... װיצן זײ

;אומפארשעמט

 —;גרויאז אצע צו—זיך ארום צעבן צום ר,אלט
 ;זים איז און נאענט איז אײגנםטע דאם בצויז

• באפוי^ז זיי אומבוימאמע, אן מאכט, א ם׳װאצט װי
פים. צוױי אייגענע די װי װײטער ר,וקן נישט —

 - נעכטן איינעם אזא מיט גערעדט באיך הא
 — דעםטאראן שטיצן א אין טישצ א בײ

 ;װארט־געפעכטן אין געזען אים יארן מיט צוריק
ראמאן. ביציצער א איז צעבן ז״ן :געװאוםט

נ>ישל. דעם בײ געצאזן אונדז צופאצ א ם׳האט
— איד. א און דיכטער א ב־ן איך :װיים ער__

:מישן העפטצ א אין גענומען ער האט
ציד. א ײענעז5׳י מיר װעט ער —

אילע םון אױםגעשייצט—ער זאגט—זיך־ האט ער—
;ראםטן

 ;פאעט צינישער א געװען ער איז אמאצ
 פארמאםטן, נישט וױיטער זיך ער האט ציד זײן אין
בעט״• געציבטערס דער צו ביז וויינגאאז פונעם װי

 ברעמען צװײ שפיציקע די צי א טוט ער און
 :באגעץ א ציפן בצויע די צונג דער מיט און
 ;טעמעז סאציאצע אח אצינד שרייבט ער—
געזעץ... איגערן אן אויט עם טוט ער

אןש נישט זײנע צידעד די שרייבט ער כאט׳ט און—
אידיש,

 גוט• אים איך װעצ פארשטיין אז ער, טראכט
 חידוש א נאך א־ם היינט ביז ם׳איז און—,װיים ער
 אין אויך האיט ער דיכטער. גוטע האבן אידן אז—

בצוט... אידיש אביםצ זיך

 :באצאדע א צייענען גענומען האט ער און
 מאדריד; פון געקומען איז בחור א—

 — בריגאדע ציכקאצן דער פון איינער
איד... א טרום, א שוישפיצער, א

 אװאנטױרע, נאן־ אהין ער א־ז אװעק —
 צוריק... ער איז העצד א װי געקומען און

 ;שקורע די אפגעהיט זיך ער האט דארט כאטש
ביקם״• קײן פון דארטן אויםגעשאסן נישט

 : אמת דער ציגט בחור דעם אט אין אים, אין נאר—
 ;מוט פונעם אורשפרונג דער דאך איז דאם
 טעמעם װערן קענען דארטן ״העצדן״ אצע
בצוט• זייער פארגיםן װאם פיינע, נאראגים פון

 ;העצדךשפעצ אין זען ז־ך ציב האבן זײ וױיצ
דער דאך זיך באהאצט העצדישקײט הינטער װײצ

;טרום
ציבע־ די זײ פאר אויפפרא^ז פרויען ם׳װעצן װײצ

ריגצ...
גענום״.—ז״ן װעט העצדישקײט פון פריז דער און

 ;געביסן בייז מיינע ציפן די האפ איך
 סו^. םאמע ביזן אים אויםגעהערט

 :ארויםגעריםן מויל מײן פון עם זיך האט געצאמט
!םטראו» צעצטן ביזן ערשטן פונעם פאצש,—

 אידײע די אז נישט, ער טראכט צי —
 ! ? אעדיװיד פונעם םיבות די רמרהױבװ

עפאפייע אן העצדנמוט פון אז און
מאדריד?! שויז בצײבן װעט װעצט דער פאר

 טאצע באשפן ער האט געװאצט—:ער ענטפערט
 פראטאטיפ, א — שױשפיצער דעם איד, דעם מיט

 —!מכה םאציאצע א אויםשטעכן זאצ װאם
:אונטערציפ בצויע זײן קרײזצענדיק און,

 ;געװאגטער א שטענדיק פון מענטש א איז ער—
 ציד. זײן אויך איז אזוי—זעט ער װי

 כאראקטער, א איז עכט, א־ז העצד ז״ן
—מאדריד. פון העלדן די פאר טיפיש איז װאס

;דארן א װי איז צונג מיין :געפיצט כ׳האב
 שװער. אנגעצאדן, װערט הארט, װערט פויםט די

מײן געטאן רים א זיך האט שטעכנדיק און בייז
:צאו־ז

. א און ציגנער א — נ״ן ? ער איז דיכטער א —
-מאראדעד !

 געטרונקען שוין קאװע ז״ן ער 'האט קאצט נאר
 צעצאכט: זיך ער האט ציניש און ד־ן און
כ׳בין קונםט־באגריפן װעצכע אין װײם ער—

;פארזונקעז
טראכט... איך ציניע װעצכער ^ויט דערקענט ער

 —קאװע, זײז בײ נעצאזן שויז אים איך האב
 —פריש. מןװעזן צופט די איז אינדרויםן

און פײנטצעכע אױגן צװיי :איך האב געפיצט
זשװאװע,

טיש. יענעם םון נאך מיר קריכט קצעפיקם עפעם
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בחור, עלטערער is געװען שוין אז פאלקנער
אין פארליבט מאל ערשטן צום זיך הא־ט ער װען

אפילו געהאט. ליב זייער זי האט ער קלארען.
 געהאט. ליב ער האט נאמען איר פון קלאע דעם

. !קלארע .  אינטעליגענטע געװען זיינען בײדע .
 געװען זײנען און ביכער געלייענט האבן ארבעטעד.

 ארבעטער דער אין לעבן און לײב מיט אריינגעטאן
צייט. דער פון אידעאלן די מיט געלעבט באװעגוע,

 אוים־ גארניט ז־ך האט ליבע דער פוז אבער
אייגענע פאלקנערם געװען איז דעם א־ן געלאיזן.

 ענאאיםטישן אן עפעם צוליב האט אליין ער שולד.
 באצי־ זיינע אפגעריםן כאראקטער, זיק אין שטריך
 מאמענט דעם פון און געליבטער. דער מיט אונגען

 גע־ זיך האט לעבן ז״ן אז באשלאסן, ער האט אן
 אװעק לעבן דאם טאקע איז דאן פון און ענדילןט.

 ער ריכטוננ. ,אומגעװינטשטער אנדער אן גאר אין
 האט ער װאם מיט אלץ, פון אפגעריםן זיך האט

 דער־ פארביטערט. און אײנזאם געװארן געלעבט.
 געקראגן פײנט אלט־בחורישקייט. די זיך אין פיילט

 צו טענות האבן צו אויפגעהערט ניט און מענטשן
אליין. זיך צו און װעלט דער

 קאל־ע אויך געזונט דאם נאך אים א־ז דערצו
 אײנ־ נײנונג א געקויאגן האט רוקן דער געװארן.
 בים־ איז אויגן די פון גלאנץ דער זיך. צובויגן
 הײטל גרויע א װי אזױ עפעם פארשװאוגדן, לעכװײז

 גע־ ניט ם׳איז איבערגעצויגן. זײ איבער זיך װאלט
 םיױױ אים האט דאם ,אבער בלינדק״ט קײן װען

 געראטן אים האט אפטיקער אן דערשראקן. זײער
 מענטש א אז כלל, א ם׳איז וױיל ברילן, אנצוטאן

 זיך האט פאלקנער ברילן... טראגז מוז פערציק נאך
 געװען ס׳איז בריצן. אנגעטאז און אונטערגעגעבז

 שטארה צײט ערשטע די אים ם׳האט שטער. א
 ניט ברילז די שוין האט ער אבער דענערװירט.
אױםגעטאן.

 איז עפעס אז פילן, גענומען ער האט נאכדעם
געליטן האיט ער אלעמען. מיט ניט מאגן דער אים׳

 דארן, דעם ױנג דעם אים, פארגעםן געװאלט כ׳האב
 .קרעץ. מיט װי באשלאגן איז װאס מארך, זײן מיט

 נארן, װאם נאן־, דיכטער אזױפיל פאראן
געזעץ..." א־נערן אן לויט ״שאפן זיי אז

 :גומען מיין או» ייטער געבליבן איז נאכ׳טעם א
 !װיםט װי זײן,י מענטשן קענען עם הויל װי

שוין זי האב איך יא,—״סאציאלקייט״י- זײן
באנומען...

? ער — :געענטפערט מיר חבר א האט שפעטער
טראצליםט. א אים. כ׳קעז

 פרי־ די אין הארצן. אונטערן שפארעניש א פון
 מ־ט שלאךי פון אויפכאפן זיך ער פלעגט מארגנם

 אין טאן קוק א פלעגט מויל, א־ן ביטערקייט א
 צוגע־ די פנים, צעקגײטשטן זיין דערזען שפיגל,

 פלעכט און זיינע צונג וױיםע די אויגן, שװאלענע
 שװאכקײט פאררעטערישע א רערפיצן מאל אײן מיט
 ארומכאפן אים ם׳פלעגט ג^ידער. זייגע א?ע איז

 לעבן צו מורא א טאג. דעם אנצוהויבן מורא א
וױיטער...
 אין ארײנגעפאצן אפט פאילקנער איז דעם פון

 און לעבן װעגן געטראכט אםך פארצװײפלונג. א
 געװארן לעבן. אייגענעם זײן װעגן — באזונדערם

 אי טראכטן, אנגעהייבן און מט נעשט פילאםאפיש
 טאג לעין׳/ צו נוצלאז און ״נאריש בכלל ס׳איז
 און מאטערניש דיזעלביקע טראגן צו אוים טאג איין,

 ני- איז װאם עפעם, גאך בענקען צו לעבן גאנצן א
 געלוינט ניט פאלקנערן זיך האט עס ניין. טא...
 ,,אליי זיך פאר אםילו אומבאמערקט און עםק. דער
 “זעי״טענע־ אפגעלאזן. און נאכלעםיק געװארן ער איז

 דער־ קל״דער, צעקנײטשטע געטראגן זיך, געראדרט
 איז אים באקאנטע. און פרײנט פון זיך װײטערט

 ו1אפײ האט ער נײן. אלץ־אײנם. געװען איצט
 אלן הארצן. זיין אין שנאה א אלעמען אוי געטראגן

 געהאט. פײנט אלײן זיך ער האט אלעמען פון מער
דער פאר :געהאט פײנט זיך ער האט אלץ פאר

 אלט־ דער פאר קראנלײט, דער פאר עלנטקײט,
 דעי םאר—באזונדערם גאר און זיך אין יחורישק״ט

ליבע. פארלארענער
 ארבעטן און געמוזט. מעז האט לעבן איער

 זאכן, םך א פאר זא־רגן און געמוזט. מעז האט
 מען האט — לעבן, אינעם נעװען זיינען װאס

 אפילו און לעבן. געװען איז לעבן װײל געמוזט.
 קלארעי, װעגן געליבטער, געװעזענער דער װעגן
 נעװען איז ליבע װייא טראכטן. געמוזט מען האט

בענקשאפטן... געװען ז״נען בענקשאפטן און ליבע.
 געװאלט מאל איין ניט טאקע האט ער און

 ער האט מאצ םך א איד. מיט איבערבעטן זיך
 ברײו, א איר שרייבן טיש באם זעצן פרובירט זיך

 אלע גערעכט. געװען איז זי אז זאגן, איר געװאלט
 אלע איר קעגן איז ער אז און גערעכט... מאל
 זי זאל און שולד־ק. זייער שולדיק, געװען מאל
 פארלאנג דעם דורכפירן אבער זיין... מוחל אים
 האין קלייניקייטן געלונגען. ניט קיעמאל אים איז
 גרויסי, םונעם װעג אין געשטעלט מאל אלע זיך

לעבז... זיין אין װיכטיקםטן םאמע פונעם
געװארן. קראנק פאלקנער איז מאל אײן און

 דאקטא־ א געװארן. קראנק אמת אז אףי טאקע
 או־סגעשריבן און בעט אין ליגן געהייםן אים האט

מא־ א איז מאטערניש א געװען ם׳איז רעצעפט. א
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 אײנ־ אמת׳ע די דערפיילט האט פאילקנער טערניש.
 מענטשן מיט װעלט גאנצע א געװען ם׳איז זאמקײט.

 באנאכט. און באטאג אצײן געװען איז ער און ■—
 דא ער יגט5 אט אז :געטראכט און געלעגן ער איז

 אט א־ם. װעגן גיט זיך קימערט קײנער און אלײן,
 זײז טאז קומען זיי װעצן שטארבז װעט ער אז

 טויט זיין נאך ! טויטע ציב האבן זײ א, דעכט...
 און באדױערן, ׳ר״ד גוטע רײדן אים װעגן זײ װעצן

̂ארע,  אויך אפשר װעט גע^יבטע, געװעזענע זײן קי
 קרענצ? א ברענגען אפילו װעט טרער, א ארויםילאזן

 אלע האט זי קבר... אײנזאמען זײן אף ב^ומען
 װעט אפשר און קלארע... ב^ומען, געהאט ציב מאל

 דאך זי האט איט אים... פאר טאן ױט דאס אויך זי
 געװען ניט זאך קיין גאר ם׳װאלט װי פארגעםן. אים

זײ. צװישז
 אראפ מאל עטלעכע פאלקנער איז טאג דורכן

 גוט זיך און שפיגצ צום זיך דורכגעגאנגען בעט, פון
 הויכער, א געװען 5מאי אילע איז ער אעעקוהט.

 אז אויםגעדוכט, איצט אים זיך האט — דארער, א
 די אונטער אז געזען, געװארן. דארער א־ז ער

 גענומען זיך האבן ז״נע אויגן אויםגע^אשענע אבים̂י
 געװעז זיינען װאם זעקעלעך, טונקל־בי^ױע פארמירן

 דיניקע פון נעץ א מיט זײטן א^ע פון ארומגעװעבט
 צע^אפז זיך זיינען קנײטשעצעך די קנײטשע^עך.

 ער יע. ראדיאוםן... אומצא^יקע אין אויגן די ארום
 אריין, אים אין איז א^טקייט די אצט. געװען איז
 אין געפיילט שױן 'זי האט ער נשמה. צוױיטע א װי

 זיינע. גאידער אפגעשװאכטע קראנקע, די װי זיך,
 האט טויט פארן און אלטקײט דער פאר מוורא א

 פון אפגעטראטן איז ער האריז. זיין אנגעפי^ט
 געזען זיך פאר טאקע װאצט ער װי שרעק, איז שפיסל

טויט... אײנענעם דעם
 פאצקנער אװנט. שפעטער געװען שוין ם׳א־ז

 טרויע־ זײנע שפינען צו צייט גענוג געהאט האט
 פאר־ דער װעגן צעבן, זײן װעגן געדאנקען ריקע

טויט... װעגן ?יבע, לארענער
 האט פאצקנער אעעקלאפט. מען האט טיר אין

 קלאפן דאם װי פונקט, דערשראקן. היפשצעך זיך
 איצט דארף װאם עפעם, פאר םיגנאל א געװען װאאט

 צי איצט האט װער װײא אעבן. זײן אין פאםירן
 געדארפט איצט אים האט װער ? ?ומען געקענט אים

? האבן
 א װערניה, פרײנט זײן ארייז איז צימער אין

 מיט פנים, ענערגישן אן מיט מיטל־װאוקם, פון בחור
 דער כמעט געװען איז ער אױגן. קצוגע פרײאעכע

 ילעצטע די איז פאלקנער׳ן װעמען מיט אײנציקער.
 האט ער זיך. באגעגענעז צו או־םגעקומען צײט

 מיט האט און צימער אין אריינגעריםן װי עפעם זיך
 פרישקײט די דרויםן פון ארײנגעבראכט מאל איין
 אײגענער זײן פון מונטערקייט די גאס, דער פון

 א געהאלטן ער האט ארעם אונטערן שטימונג.
 האט ער װעלכע צײטועעז, פאק גאנצן א און בוך
 שאײדער א אילעניש מאדנער אײגענער זײן אין

 פון אלץ שוין װאילט ער װי און טיש, אפן געטאן
:געטאן זאג א געװאוםט, פריער

״בעט אין ?יגםט דו און נו, — .  ביםט !
? דיר איז װאם ? הא קראנק,

 אפ־ פגים, טראגישן א פארצויגן האט פאלקנער
 אין שטים, שװאכער א מיט און רגע א געװארט

:געזאגט פארלארנקײט, גרוים
״ —  װעא איר קראנק... זייער בין איך ע!.

ציען... ניט לאנג שוין
 אפגעשטעלט. װײלע א זיך האט גאםט דער

 א מיט און אויגן די מיט פרײנט זײן אפגעמאםטן
:געזאגט מינע פרײלעכער

 א !געפערלעך אזוי ניט נאך ם׳א־ז ע,—
 גע־ צורייק װערט און קראנק אמא^ װערט מענטש

 שנעצ, אזוי ניט נאך שטארבט •מענטש א זונט.
 מענטש. א האט לעבנם טויזנט מײנםט... דו װי

 טײװא דער !...מיציאן א אפשר האםט דו און
.נעמען ניט דיך װעט .  איז אייגנט^עך, װאם, !.
אזוינם? דיר

 די זיך או* ארויפגעצויגן וױדער האט פאלקנער
 צענג דער אין הענט די ארויםגעצויגן מינע, טראגישע

 א מיט און רעזיגנאציע, פולער אין קערפער פון
 אים װאלטן םרערן ביטערע װי שטים, נעפאלענער

:ארויםנערעדט געװארגן, שטארק
ר?״. איז װאם —  בין א־ך :דאך זעםט מי

 נעמען טאקע שוין זאל און צעבראכן... אוץ קראגק
מאטערנישן... מײנע צו םוו» א

 אימיצער װי געװארן, אנטשװיגן איז פאצקנער
 א מיט גארגצ זײן פארװארגן אמאצ מיט װאלט

האנט. שטארקער
 זײן אפגעמאםטן אמא^ נאך האט װערניין

:בליק פארשנדיהן א מיט פרײנט
 געזונט װעםט טויט? װעגן רײדן װאם צו —

 דער ?״. קראנק אמאא מ׳װערט װאם מאלע וועו־ן.
קאפ... אפן געפא^ן ניט דיר נאך א־ז הימיל

 זע טאג יעדן שטארבן... װעא איך נ״ן. —
 מיר... איז שויז איז ער טויט. דעם זיך פאר איך
זיך... אין אים 5פי איך

 אװע׳קגעזעצט שטוצ, א צוגערוקט האט װערניק
 ערנםט שוין און סראנקן דעם צו נעענטער זיך

:געזאגט
!טויט װעגן ריידן צו אויףי שױן הער •—

 דער־ ביםט ברודערסע. גוט, זײער דיך קאן איך
 שרעקט טויט דער ניט אלץ. דאם לעבן. פארז שרא?ן

טעשה. א?טע אן ם׳איז לעבן. דאם נאר דיך,
 װערניק׳ם פאר אנגעכאפט זיך האט פאצקנער

:געװארט דעם אףי נאר װאאט ער װי באמערקונג.
 פארביטערט און דערשראקן איך בין אװדאי —

״לעבן קעגן .  מען האט אן טאג ערשטן פונעם !
 האב איך װאם װעצט, א אין ארײנגעש^ײדערט מיך
? אעבז אזא דארף װער ט...5נעװא ניט

 ביםט ? ״ארײנגעשלײדערט״ עפעם װאם —
 איך װי װעלט, די אנגענומען און געװארן נעבארן

מענטשן. א?ע װי און
 אויפגע־ אן אויפגעשפרונגען איז קראנקער דער
:געטאן הויב א אים װאלט אימ־צעי װי רענטער,
 דײן אנגענומען, ניט זי האב איך נײן. —

אנ־ ארױפגעצװאונגען, מיר אף זי מ׳האט !װעאט
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 געהייםן און כאמוט א װי לעבן, דאם מיר או» געטאן
 באצװאונגען... און אפגענארט מיך מ׳האט טראגן...

!געטאן מיר מיט מען האט דאם אט
:געזאגט און געטאן טראכט א האט װערגיק

 נעמעז דװקא עם װילםט דו אז זע, איך ע,—
 דיך האט קײנער :זאגן ד־ר מיר לאז טא ערנםט...

 בא־ ױט דיך האיט יקײנער און אפגענארט ניט
 א איז דאם — לעבן אז האלט, יך א צװאונגען.

 אין װאונדער גרעםטער דער ם׳איז !זאך גרויםע
 זאגן, אפילו מ׳קען עהזיםטעגץ. קאםמישער דער

 צו און נם. גרויםער מין א א־ז דאם — לעבן אז
 פרי־ טויזנטפאכע א איז מענטש לעבעדיקער א זײן

װילעגיע.
 מינע איראנישע אן געמאכט האט קראנקער דער

:חוזק מיט צוגעװארפן און
!...פרױױלעגיע דיין מיט האלטן זיך קענםט •—

 םל אב זיך און אויפגעהױבן זיך האט גאםט דער
 געװען דא איז אלץ צימער. איבערן דורכגעגאנגען

 גע־ איז צימער אפן אומארדענונג. גרויסער אין
 אנגע־ געװען זיינען זאכן אומעט. שװערער א לעגן

 פריי־ געװען גראד עפעס איז אים איבער װארפן.
 פרו־ מאל עטלעכע זיך פאר אפילו האט ער לעך.
 האט נאכדעם לידל. פרײלעך א אויםפייפן בירט

:געזאכט און קראנקן צום געטאן קער א זיך ער
פריי־ ניט דא איז דיר בא אז עם, הײםט, —

 מיט זיך מאטערםט און קראנקער א ליגםט !לעך
 דו, אך, טויט... און לעבן װעגן געדאנקען די

 אװעיוצױ זיך קלייבםט פאלקמנר!... פאלקנער,
 נאענט־ דיינע װיסן ניט אפילו לאזט און שטארבן,

שעמען. אביםל געמעגט זיך האםט פריינט... םטע
 דעם לעבן אװעקגעזעצט צוריק זיך האט ער

 וױילע א און םיגארעטל א פאררױכערט ?ראנקען,
 פנים זײן געשװיגן. אויך האט פאלקנער געשװיגן.

 אים זאגן. צו עפעם םארלאע א אויםגעדריקט האט
 באמעד־ װערניק׳ם אף ענטפערן געװאלט זיך האט
 באראזש גאנצן א מיט װערטער, ביטערע מיט קונג
 אפגע־ האט ער אבער טענות. מ־ט פארװאורפן, פון

 שװײגן דעם איבערגעריםן האט ערשטער דער שװיגן.
: װערניק

געזאגט, ניט אלץ נאך מיר האסט דו הער, —
 איר ? דיר איז פארט זשע װאס איז... דיר װא־ם
? באפאלן איצט דיך האט קרענק א פאר װאם מײן,

 דעי מיט געטאן מאך א שװאך האט פאלקנער
:האנט

 אלץ ם׳איז ?.״ חילוק דער איז װאם ע,—
לײדן... די צו םוױ א זײז שוין זאל און איינס...

 דאק־ א זאגט װאס :דיך דאך פרעג איך —
דאקטאר. א גערופן מםתמא דאך האםט טאר?

 װײם װאס דאקטאר... א גערוםן כ׳האב —
 האט עפעם ?... לעבן מענטשנ׳ם א אין דאקטאר א

 ניט עם װעא איך אבער פארשריבן. דא מיר ער
גײט... עם װי נ״ן, עם זאל נעמעז.

 געטאן ריר א אומגעדולדיק זיך האט גאםט דער
:ארט אפז

 פילא־ נארישע דײן אן װידער שוין הויבט —
!פעםימיזם גאנצן דיין מים טײװל צום ? זאפיע

 געזונ־ דיר זיך שטארב — שטארבן, דוקא װילםט
 זיך דארפםט לעבםט, דו זמן כל אבער טערהײט.

 הע־, ליידן. איבעריקע פון פארמוטשן לאזן ניט
 ״רייב״. גוטן א געבן דיר מיד לאז מיף, פאלג

 איך אלקאהאל. אביםל זיך בא מםתמא דאך האםט
 מארגן װארעם... איינדעקן אויםרייבן, גוט דיך װעל

 ם׳װירסט מענטש... נײער א אױפכאפן זיך װעםטו
גייםטיק. און פיזיש גוט

ענטפער, פאלקנער׳ם אף װארטנדיק ניט און
 אויפגע־ ארבל, די פארקאשערט גאםט דער האט
 גענומען זיך און אלקאהאל מיט פלעשל דאים זוכט

 פרא־ גענומען האט קראנקער דער ארבעט. דער צו
 אבער אונטערגעבן. זיך געװאלט ניט טעסטירן,

 פלאך אפענער דער אין אנגעגאםן שוין האט װערניק
 צו צוגעטראטן און אלקאהאל אביםל האנט זײן פון

 קרעפ־ מיט זײנען הענט זיינע אפעראצ-ע. דער
 פאלקגער׳ם איבער דורכגעגאנגען געניטקייט טיקער

 װיי־טיק מיט זיך האבן װאם גלידער, אפגעשװאכטע
 נאך האט קראנקער דער ריר. יערן אף אפגערופן

 זיך האט ער אבער פראטעסטירן, פרובירט אלץ
אונטערגעגעבן. פארט

:געזאגט האט װערניק
 לאזן ניט דיך װעל איך ברודערקע, ניין, —

 װעגן געדאנקען נארישע די מיט ל-גז אזוי אט
 !...לאז לאז... הענט. מיינע איז איצט ביםט טויט...

 ביז אפלאזן, ניט דיך װעל איך ניט. זיך װער און
גלײר״. מעגטשן מיט מענטש א װערן מיר װעםט דו

 און ערנםט אין אביםל גערעדט, אזוי האט ער
 געטאן געשיקט דערװייל און שפאם א־ן אביםל

 ביםלעכװײז זיך האט קראנקער דער ארבעט. זייז
 דרוק דעם זיך א־בער געפילט אונטערגעגעבן.

 אונ- שװאכלעך נאך האט און הענט שטארסע פוז
 גע־ פארענדיקט איז ארבעט די טערגעקרעכצט.

 װי האט, װערניק מינוטן. געצײלטע אין װארן
 אן פארענדיקט ערשט האט װאם דאקטאר, א

 .אפ־ פאציענט, זײן איינגעדעקט ,װארעם אפעראציע
:געטאן זאנ א מונטער און הענט די זיך געװאשן

 און נעזונט זײן מיר װעלן איצט און נו, —
״.טאג א לעבן און פריש !

 די מיט אים אף געטאן קוק א האט פאלקנער
 אלץ נאך איז אויגז אומפרײנטלעכע אויםגעלאשענע,

:געטאן זאג א ביטערניש מיט
 מאטערניש א ? לעבן אזא האבן דארח װער —

 אז נאך בענקעניש אומזיםטע אן אריין... גרוב ביזן
 אפילו איז װאם אמת, אן נ־טא... איז װאם אמת,
 מענטש א באשאף!... דעם פון יםוד דעם אין ניטא

 איז עם װעלכער א אן שטארבט און געבארן װערט
 א עפעמערע, אן װי זין... א אז זיך, אזוי מיסיע,

 און קומט טאנ... אייז בלויז לעבט װאם פליגעלע,
 — ? װעז צול־ב װאם, צוליב פרעג, פארגײט...

 שפיל בלינדער מין א !ענטפער קיין דעם m ניטא
 שפ״ א זיך װילט עס דעלוזיע... און איצוזיע איז
״.אװעקגײז און װעלט דעד אף טאן !

אז אבער, רײדן. געלאזן אים האט וחגרניק
אױס־ אן ליגז, געבליבן און געענדיקט האט יענער
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 8 מיט ער האט רײד, אײגענע זיינע פון געשעפטער
:געזאגט שמייכצ

 בײם ביצויז עם בצײבט אבער געװײנצעך—
 פעם־־ די אייך, ב״ זשעםט אזא איז עס שפ״...

 נצויביקע... גראד איר זייט אינערצעך אבער מיםטן...
 העכערן אין און אמת אין גצויבט איר יע! יע.

 פונעם מיםיע גרויםער דער אין אפיצו און ױשר
 װאצט ניט, אז װעצט. דער אח אעבז מענטשצעכן

 גרויםער אזא מיט מאצ אצע גערעדט גיט דאך איר
 אזױפיצ מיט גערערט ניט און אמת נאכן בענקשאפט
 איז זיז א װעגן באטרוג, װעגן איגן, װעגן ביטערניש

 אין האבן גראד מוז צעבן דאם װאם מיםיע, א װעגן
 פג־ם איר אין װעצט דער שפײט איר יסוד... איר

 זין גרויםן דעם איר א־ן איר זוכט דאך און ארײן
̂ו צאכן... צום ם׳איז עקזיםטענץ... פון  אן אפיי

 אי־ן ביצויז צעבט װאם פצי־פצאטער, א עפעמעריד,
דו. װי צעבן, אין זין מער געפינט טאג

צו קאפ דעם געטאז דרײ א האט פאצקנער
 אנגעצונדן זיך האט אױגן זײנע אין און װערניקן

:פייערצ בייז קצ״ן א
 ‘פ־ אזױ געהאט װאצט עפעמעריד אן װען —

 טויזנט ער װאצט מענטש, א װיפיצ באװאוסטזײן,
 ארייז פנים אין קרעאטור רער געטאן שפײ א מאצ
צעבן... עם מ׳רופט װאם חוזק, ביטערן דעם פאר

!געשפיגן ניט װאיצט עפעמעריד אן נײן, —
 װעצכער א םון ? שפײען ער זאצ פארװאס און
 א־ן ארײן ער שפריעט רעאקציע כעמישער איז עם
 םוי אומבעגרענעצטק״ט. קאצאםאצער פון װעצט א

 אוי כאטש װעצט. דער או* יש א ער װערט גארניט
 זיין. פון גציק דעם ער דערפיצט צײט קורצער א

 זונשיין, הימצעז, בצויע זיך עפענען אויגן זײנע פאר
 און װאונדער. פון װעצט א קאצירן.״ װארעמקײט,

קור־ זײן צוציב אים, צוליב זײנען װאונדער אלע
א דערביי איז ײן5« ער און עקזיםטעניז... צער

 גצ־קלעך װי און נאטור. דער אין װאונדער גרויסער
 באװאוםט־ נאך קען װאם מענטש, א זײן נאר דארףי
!װעילט דער פון װאונדער דעם איבערצעבן זיניק

: פארקרימט זיך האט פאצקנער
 איך װעצט? דײן פארקויפן מיר װיצםט —

א־ר. מיט זיך האצט ניט. זי דארף
װעלט. דײן ם׳איז װעצט? מ״ן עפעם װאם —

 אליין. נאר װיצםט דו װאם מאכן, איר פון קענםט דו
 דער ביזט אציין דו מיצן. אײגענעם דײן צויט ממש

 גד־ אים אין קענםט דו יצעבז. דײן פון הערשער
 אזױ און װיצםט דו װיפ־צ גוטם, פיצ אזוי פינען

געפינען. צו זוכםט אצײן דו וויפיא שלעכטם, פי?
: האנט דער מיט געטאן מאך א האט פאצקנער

פאר־ פון רעטאריק אױםגעדראשענע אלטע, —
 גע־ עפעם װאלט אימיצער װי אזוי נארן. פירטע

 אז5 !לעבן װעגן און װעצט דער װעגן װאוםם
 און גארניט וױיסט דו גארניט. װײם א־ך צורו.

 אזוי אט דארפן מיר װאם צוציב ניט וויים קײנער
 גע־ שרײען ניט אפיצו מ׳סען און זיך. מאטערז

 א טויט בצײבט ׳קוצ דיין און שרייםט, דו װאצד.
 איז דערגרײכנדיק ניט דיר, פון וױיט טריט צענדציק

הינטצ, קציין א ם׳איז אז זיך, דוכט אמאצ ערגעץ.

 אויםשר״ען מעגםט צבנה... דער אוי ביצט װאם
 צ• אפיצו דערגרײכן ניט קוצ רײן װעט גאצ, דיין
 װיצט מאמענט אזא אין שטערן. נאענטםטן דעם
 אפן זיך אויפהענגען און שטריק א געפינען זיך

םצופ... ערשטן
:געזאגט ערנםט האט װערניק

 ם׳זיינען ניט? דאם טוםטו זשע םארװאם —
 פמ־ צעבן, דאם אװעקצושיקן מיטצען טױזנטער דא

געקומען. איז עם װאנען
 גע־ אהער דיך מ׳האט עם. איז דאם אט —

 צוגענומען בארויבט. אויך גצײכצײטיק און בראכט
 דעם אװעקגענומען װערן־זיך, צו כח דעם דיר ביי

 שװאכ־ דער מיט איבערגעצאזן און סעמפן צו װיצן
 נאר ז״נען געבענטשט זיך... אונטערצוגעבן קײט

 עפע־ קענען זײ נאר !װערן משוגע קענען װאם די,
 אוז ארײז אײביק״ט דער אין שפעצטעצע א נען

 שפײ א קרעאטור. דער או* גאצ מיט טאן שפיי א
אװעקגײז. און טאן

 דראמאטישן א מיט געזאגט עם האט פאצקנער
 דער צו בציק זיין אפגעקערט האט און זשעסט
 גע־ זיך האט ברוםט זײן אויםגעשעפטער. אן װאנט,
 איבעי אויפרעגונג. פון ארונטערגעצאזן און הייבן

 אין בצײכקײט א אויםגעצײגט זיך האט פנים זיין
 װערניק געפינטצט. אויפגערעגט האבן אויגן די

אפגעװארט. האט
בא־ דאדפםט דו אז עם, הײםט עם, בצייבט —

 ניטא. איז אויםװעג אנדער ק״ן זעצבםטמארד. גײן
 קרעאטיר די ד־ר טאקע האט מעגצעכקײט אזא און

 1א אז טאן עס מ׳קען און צײכט. ם׳איז געגעבן.
 דיינעם שפײ דעם א־ן זשעםט. טראגישן איבעריקן

 דיײ האט קרעאטור די ארײן... אײביקײט דער אין
 שים;, זיך קענםט אויםװאצ. ר״כן א געגעבן אפיצו

שפרינגען... טרינקען, הענגען,
 צו־ און פאנאנדערגעצאכט, הויך זיך האט ער

:געגעבן
 ם׳איז געטאן. ניט עם װאצט איך אבער —

 אומבא־ די און נארישקײט שװאכקײט, דעם אין
 איז װאם פײגצינג, א פון דערשראיקנקײט האצפענע

פאראכטוע... פון שפײ דעם אפיצו װערט ניט
 זיך האט ער געווארן. אנגעצונדן איז פאצקנער

 .אויגז זײנע װעמיקן. צו געטאן קער א האםטי?
:געזאגט פארװאורף מייט און אנגעשפיזט זיך האבן

 אז מיר? פון חוזה מאכן געקומעז ביזט —
חכם... גאנצער א ביזטו— גוט איז דיר

:געענטםערט שנעצ אבער האט װערניק
 װעדן שויז דארפםטו שצעכט איז דיר אז •—

? נאד גאנצער א
 זיך װאצטן זײ װי אנגעקוקט זיך האבן בײדע

 געקוקט און געשװיגן באגעגנט. מאצ ערשטן צום
 ער־ דער זיך האט פאצקנער אנדערן. אפז איינער
 ביידע װאנט. דער צו פנים כײטן אפגעקערט שטער
 און צװײ. און מ־נוט א אזוי געשװינן. האבן

:געזאגט האט װערניק
 ניט זעצבםטמארד קײז װאצט איך אבער—
 גע־ אמאצ נאך איך װאצט דעם אנשטאט באגאנגען.

געװארן. בארז
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? מײנםטו װאם —
פונדאםגײ• אנמגהױבן װאצט איך פשוט. —
םונדאםנײ? — פערציק און פינף צו
דאם אגצוהײבן צייבטער פיצ איז איצט —

 טויזנט געװארן. געבארן ביזט דו װען װי צעבן,
צייכטער. מאצ

? pnn וױדער שוין מאכםט —
:ערנםט געװארן װערניק אבער שוין איז איצט

א איצט האםט דו אז מיין, איך ניין. —
 טראכט. א גוט אציין גיב אט פארצוג. גרעםערן

 ניט זאך יקיין האםטו געװארן געבארן ביםט דו װען
טאן. עפעם ניט רייז־ן, ניט גיין, ניט געקעגט:

 אויםצוצעד־ פארשטאנען. װײניק גאר בכצצ האםט
 גע־ דיר האט זאכן אצע די באנעמען און זיך נען

 איז איצט אבער צייט. און מי אםך זײער נומען
 ביזט דו מאצ װיפיצ זין־ דערמאן רײכקניט. דײן עם
 זיך. צעשצאגן טאקע און געפאילז קינדהײט דײן אין

ר־ צעפצאנטערט זאאיקעט, האםט דו מאצ װיפיצ
 האסט דו מאצ װיפייצ װערטער, איינפאכםטע םאמע

 איצט !שרעק א נארישקייטן... ?ינדערשע געטראכט
 ?צאר. איז שפראך דיין זיכער. טראט דיין איז
 רו װען אויך, צאגיש אביםצ טראכסטו אמאצ און

באנארישן... ניט זיך װיצםט
 אומגעדוצדי?ן אן געמאכט האט פאצ?נער

 אבער זאגן. עפעם וועיצן װאצט ער װי זשעםט,
אפגעשטעצט. א־ם האט װערניק

זא־גז, װיצ איך ענייסן. צאז נײן. נײן, —
 ענער־ פון ?װאצ אומדערשעפצעכן אן האםט דו אז

 ענערגיע מער אצץ ארבעטםט, דו מער װאם גיע.
 װיצנס־ מער אצץ װייצן, מער װאם צו. דיר קומט

 באמעףקט, האםט אנטדעקן. זיך אין װעםטו קראפט
 אנשטרענגונג פון ארבעט, פון װאפםן מוםקוצן װי

 נוצן װעםט דו מער װאם מארך. דיין אויך װאקםט
 אנט־ זיך אין װעםטו מארך מער אצץ מארך, דײן

 אר־ דיין פאר נאטור די דיך באצוינט דאם דעקן.
 מענטפ דער װאם קאאפעראציע, דער פאר בעט,

 םוד װאונדערצעכער דער איז דאם יע. איר... ױט
 אנ־ דװקא װיצםט דו װעצבער ?רעאטור, דער פון

 אביםצ זיך האםט דו װײצ אריין, פנים אין שפײען
מאגן... דעם פארדארבן

 מיט שויז און ,רגע א אפגעװארט האט פאצקנער
:געזאגט שטים אנדער אן

 שױן כ׳האב גערעדט... שיין זייער האיםט —
 ניט דעם פון איז מיר אבער געהערט. אויו דאם

צײכטער...
:געװארן כעם אין אביםצ שוין איז װערניק

 צו דיר זוכט װער !דיר מיט טייװצ צום —
 ניט זוכן דו װי אזעצכע ? דערצײכטערונג געבן
 װערט... ניט עם זײנען זײ אוז דערצײכטערונג. יקיין
 אצץ איז מיר שטארבן. קענםטו מײנטװעגן פון

 אלץ נאך װעלן אװעקשטארבן װעםט דו אז אײנם...
 װאונ־ דעם געניסן צו מענטשן קצוגע אםך באײבן

. ?עבן. פון גאיק דאם און דער
ם־גא־ א אנגעצונדן אפגעקערט. זיך האט ער

 װײ־ א אןז רויכערן. גאײכגיאטיס גענומען און רעטצ
יעדע־ װייטהײט. א געװען פריינט די צװישן איז צע

 אמא? מיט זיינען זיי באזונדער. געװען איז רער
 געקוקט טעמפ האט פאלקנער פרעמדע. װי געװארן,

הן. אפן ^  עם שװעדער. נאך געװארן איז אם ב
 דורכן דאי ז״נעז װאם רייד, די אז געדוכט, זיך האט

 שװערעי א װי געפאלן, זײנען נעװארן גערעדט ^װנט
 ברוםט. אויםגעמאטערטער דארער, זײן אח שטייז

װ^ט, שטארק דך האט אים  זאר װערניה אז גע
 װאיצט ער א, אאײן. אים ^אזן און אװעקג״ן שוין

 אפשר װיים, װער !טאן געקענט עפעם אפשר
 צו- כוח גענוג זיך .אין געפונען אפי^ו ער װאלט
 זײן ארױםשפרינגען... און פענצטער צום צוגײן

 שטאק פיר הויח־צו. צום געװען איז פענצטער
טן באדן צעמענטירטן צום ביז ^  םוף א געמאכט װ
 גע־ װאלט דעם אין מאטערנישן... זיינע אלע צו

 די אףי און רײד אײגענע די אףי ענטפער אן װען
 דעם א־ן װאצט אוי פר״נט... ז״ן פון רייד

ענטפער... אן געװען
:געזאגט פ^וצצונג האט װערניק

קיצארען. אנגעטראפן הײנט האב איך הער, —
 דיר בײ נאך איז זי דיר... װעגן גערעדט האבן מיר
? געװען ניט

ק?א־ דערשראהן. זײער זיך האט פאי^קנער
 הארצן. אין געטאן זעץ א אים האט גאמעז רעם
 מד שפאר א אמאיא מיט אים האבן בצוטן אלע
 מנטונק^ט. האט אויגן די אין קאפ. צום טאן
 איז האט ער געקילאפט. האםטיס האט הארץ דאם
 אפ־ האט װערגייק װערטער. קיין געפונעז ניט זיך

:געזאגט װידער און געװארט,
נאך, זי איז נאכגעפרעגט. זיד האט זי —

? געװען ניט דיר ביי עם, הײםט
 מיט ניט שוין אפגערופן זיך האט פאלקנער

: שטים זײן
 קױ אםשר זי װעט שטארבן װעצ איך אז —

 קרענצצ א אװעקצײגן קומעז אפשר װעט מען...
קצארע״. צבר, מיין אף בלומען

 אײגענעם אינעם דערפ־לט גצײך איז געזאגט,
טרערן. קוצ

:געטאז זאג א בײזצעך ה^ט װעדניק
 ניט אויך דאם װאצט ארט, איר או» איך, —

 קײז דיר איך װאצט טויט נאכן אפיצו געטאן.
 ניט איר בײ נאך עס האםט געבראכט. ניט בצומען

פארדינט.
געשװיגן. האט פאצקנער

 א־ז געשצעפט צאנג יארז זי האםטו פריער —
 אז איר פון געמאכט ארײן. אצט־בחורישקײט דיין

 געצאזן גאר זי האםטו נאכדעם און מויד. אצטע
 אזא געװארן, פארזעםן דיר צוציב איז זי אצײז.
מײדצ. װאויצ

 איך בין װאם מיר? צוציב עפעם װאם —
? שוצדיה

מ*־ ם׳װאונדערט ציב. דיך האט זי װײצ—
 איז ציבע איבער מײדצ. קצוג א איז זי איר. אוי

 דיך האט זי אז װײס, גײ, ציבע... פארט אפנים
ציב... אזוי

גע־ פרעג א שװערקײט מיט האט פאצקנער
:טאז
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זיך לעבט װי כ׳מייז, ?.״ זי טוט װאם —
איר?

 זי ארדנונג. אין אלץ איז א־ר מיט ׳נו —
 באװעגונג. דער אין פארנומען לערנט. זי ארבעט.

 טימ טרײםט... איר געפינען שוין װעט זי נישקשה,
האבן... חתונה אויך מםתמא זי װעט צײט דער

:צוגעגעבן האט פאלקנער
האבן... חתונה זי װעט אװדאי —

געזאגט, איר האב איך אז היינט, אבער—
 זיינען דיר, צו ארױפצוקומען זיך ק,לייב איך אז

 !מײדל אזא אויגן... די אין טרערן געשטאנען איר
 אנדערע אן !...האבן צו ליב װעמען געפונען האט

 גע־ דיין װאוהין װיםן, געװאלט ניט אפילו װאלט
 פון װעגן די פארשטײ גײ, אהינגעקומען... איז בײן

!ליבע
 דערפילט פלוצלונג געשװיגן. האט פאלקנער

 רחמ־ א און שולריקײט א זיך. אין שולדיסייט א
 אים צוליב האט װאם קלארעז, צו זיך, צו נות

 האס אלץ מויד. אלטע אן פארבלייבן באדארפט
 :פונקט איין ארום צוזאמענגעקליבן מיטאמאל זיך
זי... און ער

:געטאן הײב א פאוצאונג זיך האט װערניס
ליגן, דא זיך װעםט דו שפעט. ם׳װעט —

 פון טאג א מארגן איז מיר פאר און פריץ, א װי
ארבעט...
 דאם צײטונגען, די צוזאמענגענומען האט ער

:אײלעניש איז געטאז זאג א און בוך
װעל איך אפ. ניט זיך לאז געזונט. זיי —

א מאכםט. דו װאם יען, ארײנלױםז דיר צו נאך
!נאכט גוטע

 געפאלענעם א מיט געבליבן איז פאלקנער
 פון האט אװעס, איז װאם פרײנט, זיין הארצץ.

 געבראכט. עפעם אים אוז אװעקגענומען עפעם אים
געװען איז אװעקגײן זיין אין און קומען זייז אין

 גע־ שװער אים איז עם האפנונג. און נעפאלנקייט
אין פארשטײן. צו און זיך צו קומען צו װען
 געדאנקען, אויפגערעגטע ארומגעלאפן זײנען קאפ

 פארנאכטיקן א אן* וואלקנם צעריםענע שטיקלעך װי
 און צוזאמעננעמען. נעלאזט ניט זיר האבן הימל.

 גאסט דער װעלכע קלארען, פון געשטאלט דאם נאר
 גע־ אפגעטראטן. ניט איז איבערגעלאזט, דא האט

 איר און טרויער איר אין אויגן די פאר שטאנעז
 זיך האט עם ליבע... איר דורך און בענקשאפט

 אומרואי- די זיך. פרייעז און װײנען געװאלט אים
 און — אױםדרוק אז געפינען געװאלט האט קײט
געקענט. ניט

 קלארע געטראכט. און געלעגן לאנג איז ער
 אים האט זי און װעלט. דער אףי געװעז נאר איז
 און געהאט. ליב זי האט ער און געהאט. ליב
 האט זי אים. לעבץ נאענט געװען גאר זי איז אט
 הימ־ דיזעלביקע אונטער געלעבט צייט גאנצע די

 די געװאוםט אפילו האט ער און אים. מיט לען
 און געװאוינט. האט זי װאו הויז, דאם און נאם
 אלע באקאנט געװען אים זײנען צימער אייר איז

 צימעד. זיין געװען איז צימער איר קלײניקײטן.
קלארע... זייז — געװען איז קלארע און

י ל ה כ ל מ

־ ״ א ־ ־ ־ ע ״ ז—א
 ניט, זינגען זײ
 ניט, זינגען זײ
 ;געזאנגען ניט זינגען זײ

 יאמער־קול דאם ביזט דו — דור מײן
תפיסה־שטאנגען. הינטער

 ניט׳ לאכן זײ
ניט׳ לאבן זײ

 געלעכטעו־: דאם איז פארקרימט
 געקרײציקטער דור מײן דור, מײן
שעכטער. פון האקנקרײץ צום

 ניט׳ טאנצן זײ
ניט׳ טאנצן זײ

 — פארװאונדעט דור מײן דור, מײן
 האקנקרײץ אף און תליה אף

.יארהונדערט דער הוליעט . .

 גיט, זינגען זײ
 ניט, זינגען זײ

 ;גומען זײער איז גאל
 רײך׳ דײטשן אין קעפ, אף בײטש מיט
קומען. זײ — אן קומען זײ

 אונטערערד, דורך
 שװערד, און טויט דורך

 :קומען זײ — אן קומען זײ
 געפאלענער דור מײן אויף שטײ

i זובען צו פינצטערניש פון

 ־י לײכטקײט. א דערפילט זיך אין האט ער
 טויט, און לעבן װעגן זיינע רײד פריערדיקע אלע

 פרי־ האט ער װאם פראבלעמען, אויפגעבלאזענע די
 קינ־ אויםגעזען איצט האבן לייזן, געפרואװט ער

קלא־ ציל... אינהאלט... לעבן... פון זין דיש...
 עי און געהאט. ליב נאך אים האט קלארע !רע

 לעבן זיין און געהאט. ליב זײער אויך זי האט
ליבע. דער אט אין געװען איצט איז

 האט ער קרעפטיקער. דערפילט זיך האט ער
 גע־ ניט ם׳איז און בעט, פון• אויפשטײן פרובירט

פרובירט זיך האט ער אויפצושטײן. שװער װען
 גײן. צו שװער געװען ניט איז עם און דורכגיין,

 אין אויפגעזוכט טישל, צום צוגעגאנגען ער איז
 שרײבן געגומען און פען א און פאפיר טיש־קעםטל

 בריװ דעם אױן־ און קלארען. צו ביריװ א בריװ. א
 אין ערגעין פון שרייבן. צו שװער געװען נ־ט איז

צוגע־ װי װערטער, די געקומען שוין זייינען אים
װער־ געװען ז״נען דאם און פריער. פון גרייטע

קלארען... געליבטער זיין צו טער
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מיט זיך װיגם עם און קאכט עס און רױשט עם
פאטאמא־, רוגזה

.כװאליעם ?יימיקע מיט געלע מיט זיך קילאפט און
— גראניט גרויען אן

׳שטויביקן אין צעשאטן צעשפאלטן, כװאליעם װערן
שפרײ

װי געקרעכץ און געװאי מיט צוריק לויפן און
הינט. געש^אגענע

שיפן געלאדענע פאטאמא? רוהן זײן אויףי ברענגט
דרום, פון

 ;אםך פרוכטן און ברויטן מיט געלאדן שיפן
אנקעים שװער־װאגיקע ארונטער לאזן זײ האפז אין

ריעז, אוז
פאר־ ביימער פון שפיצן אח פייגל פארמאטע־טע װי

נאבט
פויז, א מיט בויך א מיט שין*, א איינע, װען און

פיש, שװאנגערע א וױ
פיז פציגלע, ,װי טיךן אירע דעק פון צעעפנט האט

אא״נאט״א־., דד־יםטן
בריק א פארװארפן און
אײזערנע און קציאמערם און שטאנגען מיט און

שטריק
 — האפן שטײנערנעם צום זיך באהעפט

גאםן- נאך געפינט^ט געלע, װי אויגן, װי האבן
;צאמטערז

שטערן נאך האבן עם
פון גרויען, איז םאמעט, אין בנה5 דער באגיצײט

װאלקנם.
אין מענטשן פון שוין געטריפט אומרו ם׳האט נאר

צעװינטע, רײען
 שטערנם פון קנײטשן איז און
 — הארבע פנימ׳ער פון קרומע, איז שניטן, א־ן

 :באגערן געװעזן איז פארקריצט
קריגן מען װעט פי^ייכט דארפן, מען װעט פיאײכט

ארבעט, דא
 מענטש, א איז דעק אויפן ארויס און

 ביטוא, מיט מענגע דער אויףי געקוקט
 פארענטש. װײסן איבער שפײ מיט

 גענישטערט אויגן, די מיט געזוכט
גרויםע, די

ױנגע, די
שטאדקע, די

 טויבע, די װי קאפ, פון 5שאק מיט און
 שיף. דער פון בויך אינעם געשיקט

 קױ^־שטויב פונעם ג^אנץ פינצטערן איז
 פלײצעם, אוי געטראגז מענטשן האבן

אין געלייגטע ברעטער אח דרײען, איז געבויגז
ב^אטעם,

 און טרויבן און קארשן מיט קאםטנם

אויטאם. שװעדװאגיקע גרויםע צו

 מיט זעקצעך
װײצן

 האט זון װען טאג, אפן שפעט ערשט
 ארום, פערטצ דרײ קייצעך דעם שוין פארקרייזט

 מירמל־פאצאצן, אין צעטראגן דינםטן האבן
 פארקעטן, פון אנ*ז5ג אףי שטיצע, מיט טריט, מיט
 טאצן, זי^בערנע אוי גלעזער קרישטאצענע אין

 ;בעטן צעכראםטעטע ברײטע צו זאפטן פרוכטיקע
פארי־ מידע זיך געהויבן קישגם פוכיקע פון האבן

קעפ, שיכור׳טע
מײילער צו דערטראגן פינגער אין ציטער מיט און

פארקרימט
װינט. פון און זון פון און טוי פון רײפקײט

גענומען גרונטן צו צעפ^אמטע א זון ם׳האט איז
קערן, זיך

געדערים״ אן בויך א װי שין» די געבליבז אײדיק איז

 צעטופעט זיך ם׳האט װען שוין, פארנאכט שפעט
 באן, נאכטיקע די א״זן מיט

 כאלופעם, א^טע פון גרויהײט ,איז פרויען האבן
מאן. דעם פארדיגער, אפן געװארט

 געצאפאט: אומרו אין הערצער קינדערשע ם׳האיז
? טאטע דער עפעם הײנט ברענגען אונדז װעט װאם

 פון העכער זיך געשניטן האט מאן א אײנער און
.5אקם מיט און קאפ מיט א<לע

 װי ריז, פון קאפ א־ן ?עצטער א זיך שטראצ האט
צעװאהםן, קופער צעשמאילצענער

 זײן מיט צוגלײך זיצבער־מטבעות, עטלעכע האבן
ברוה, שטײנערנעם און הארטן אםן טראט

:צעהילוננען זין־
צע־ פון באוט טראפנם—בצוט דאם זיך האט דאס

פינגער שניטענע
צעזונגען.

און געטראכט מענטש, דער האט געטראכט און
:געצאכט

 בײנאכט ביז פרי פון שיפן אויםלאדן פאר כ׳האב
פאר און װייב פאר טרויבן אוז קארשן קײן ניט

קינדער,
מאילצײט אדימען פאר זיצבער־מטבעות עטצעכע נאר

! געבראכט
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וױםנשאפט דער פון גאון א - לענין אי. װ.
 אנגע־ ,1938 מאי, טן17 דעם מ׳האט װען

 קרע־ אין שוצע העכםטער דער פאר טוער די שטעלט
 םטאלינס חבר רושם גרויםן א געמאכט האט מעצ,

 די און דאיצע דער װעגן רעדע באגייםטערנדיקע
 וױםנשאפט, פאתעשריטענער דער פון אױפגאבן

 און װיםנשאפט דער פאר קעטפער מוטיקע די װעגן
 — װיםנשאםט דער פון גאון גרויםן דעם װעגן

למױ\. אי. װ.
 װעגן װײם װיםנשאפט דער פון געשיכטע די

 פאר־ טע5א געבראכן האבן װאם טוער, יגרויםע פיל
שויאועען טדאדיציאנעצע ונגען,5שטע  װעגן ;אנ

 פאראוים טור5שו די באװעגט האבן װאם אזעצכע
 א אנטדעקונגעז זײערע מיט באשאפן האבן און

 װיםנ־ דער פון אנטװיקלונג דער אין עפאכע נ״ע
 גע־ האבן װאם מוחות, גאונישע די צו שאפט.

 די פון אנטוױקלוע דער אין עפאכע נייע א עפנט
 גא־ און ^ופנורגי? באלאנגעז נאטור־װיםנשאפטן,

װט לילמי,  נוי־ און פאגגלאט גונװדפלפיפגג, און דאו
װיךאױגװג.

 טויט פארן טעג עטי^עכע ,1543 יאר א־נעם
 אר־ גרויםע קאפערניקס דערשינען איז מחבר, פונעם

 קרײזן״. הימ^שע די פון ראטאציע די ״װעגן בעט
 אן װי ארבעט דאזיקע די באצײכנט האט ענגע^ם

 באהויפטעט, האט ער שאפונג״. ״אוםשטערב^עכע
 רע־ צו טעא^אגיע די ״צװינגט ?ערע קאפערניקם אז

 אנט־ אז דעחלאנגט האט קאפערניק זיגנירן״
 אונזער אז לערע, אנגענומענע די קלאפ ש״דנדיקן

 צענ־ אוטבאװעגאעכן אן םאר זיך מיט שטע^ט ערד
 זיך באװעגט זון די אז און װעאט דער פון טער

ערד. דער ארום
 װיםנשאפטלעכעי גרויםער א געװען איז דאם

 כוחות, פינצטערע און רעאקציאנערע ע5א אויפטו.
ע שװארצע גאנצע די ש רי ע ט ^ ט  דער געמײנהײט, מי

 פעאדאלן, אײנפאוםרײכע די ארן פאבםט רױמ־שער
 ארוים־ זיך האבן יעזואיטן, די און אינקװיזיציע די

 װעאט־אנ־ כייעם דעם פון טרעגער די אח געװארפן
 פונעם קאפערניקן פארהיט האט טויט דער שוי.

 האבן חים5ג פינצטער־משוגענע די שײטער־הויפן.
 פאר־ און נאכפא^גער די או* ארויפגעװארפן זיך

 1600 יאר אינעם ?ערע. קאפערניקם פון זעצער
 דושארראוא געװארן פארברענט רוים, איז איז

w m, פאר־ און ארויסגעטראטן מוטיל איז װעאכער 
 1616 אין װיםנשאפט. דער פון רעכט די טײדי״קט

 פארבאטז איטאציע פון הויפט־ג^חים די האבן
 אי־ אוז ערע5 קאפערניקם אנטװיק^ען צו גאלילטייטץ

 געװא?ד מיט איט פון מעז האט 1633 יאר נעם
 דאזיקע' דער פון אפאיילענונג אן ארויםגעריםז

״אפיסורםות״.
 פארפאצגונגען א?ע די אף קוקנדיק ניט אבער

 געגעבן האט און געזיגט ?ערע האפערניקם דאך האט
װיםנשאםטן אצע פון אגטװיק^ונג דער שטוים ריזיהן א

 װעגן פארשטעיצונג אלטע די איבערגעקערט האט און
װעלט. דער

 רוהט יארהונדערט טן19 פונעם מיטן אינעם
 גרויסן דעם פון פיגור גיגאנטישע די ארוים זיך

 אעעמאכט האט װע^כער ר.אדגגי\, װיםנשאפטםמאן,
 װיםנ־ דער אין בערקערעניש א רעװ^לוציאנערע א

װעלט. ארגאנישער דער װעגן שאפט
 בלעטלעך ?יכטיקע אזעלכע 5פיי דא זיינען עם

 פוז אויפטואונגען, װיםנשאפטלעכע גרויםע םון
 נאטור־ פון געשיכטע דער אין אנטדעקונגען גרויםע

 װיםנ־ פארכאפנדיקםטע םאמע די אבער װיםגשאפט.
 די פאר זיך מיט שטעצן אױפטואועען שאפטלעבע

 פונעם ?לאםיקער און גרונטיצייגער די םון שאפונגען
ל(\ױ\ (צצ־גטלסי, און גזאו?פ :מארקסיזם־ילעניגיזם

 אוים־ זיינען שאפונגען דאזיקע די אין פנואלט. און
 די פון שטרעבונגען די און אינטערעםן די געדריקט

 װערק די װעלט. גאנצער דער איבער ארבעטנדי?ע
 גע־ זיינען קיצאםיהער מארקםיםטישע גרויםע די פון

 ציל העכםטן םאמע דעם דערגרײכן צו אףז ריכטעט
 הארעפאש־ אצע פון באפרײאוע פוצשטענדיקע די —

 א באשאפן אף און קאפיטאל פון יאך פונעם ניקעם
ערד. דער אוי מענטשן־לעבן גליקיצעכז און פריילעכן
 מארקם אז געזאגט, ?ענין האט איינמאצ גיט

 פונדאמענט םעםטן דעם אח אנגעשפארט זיך האט
 האט ער אים. ביז װיםנשאפט גאנצער דער פון

 פריערדיקע די װאם אלץ, דורכגעטראכט קריטיש
 באװייזז זײן דורך און געגעבן האט װיםנשאפט

 אראפװארפן פון נויטװענדיסײט אומבאדינגטע די
 קאמ•־ דורכן אים פארבייטן און קאפיטא^יזם דעם

גיזם.
־,רעװא?. קעמפערישע די איז מארםקיזם דער

 םאמע דער — ארבעטער־קלאם פונעם לערע אנערע
 מארק־ דער געדאנק. וױםנשאפטלעכן פונעם שפיץ
 די פון װעכטער געטרייער דער װי ארוים טרעט םיזם

 קלאםיקער די אבער טראדיציעם. ורםנשאפטאעכע
 אין רעװאאוציאנערן עכטע די מארלםיזם, פונעם

 קײן געװארן ניט קיינמאצ ז״נען װיםנשאפט, דער
 םטא־ און לעניז טראדיציעם. דאזיקע די פון קנעכט

 די פון מיז יעדז אומ׳ברחמנות׳דיק בײטשן לין
 האבן װאס בארימער, אנגעלײענטע קאמוניםט-שע

 אוים־ און לאזונגען די אױפכאפן מיטן אז געםײנט,
 האבן װיםנשאפט, קאמוניםטישער דער פון פירונגען

קאמוניזם. דעם איבערגענומעז שוין זײ
 דעם אר״ן קאפ אין בוכשטעב^עך ק^אפט עגין5

 קאמוגיםט, א װערן דאן ערשט ״מ׳קען אז געדאנק,
 יענע אלע מיט זיכריז דעם מ׳בארײכערט װען

 אויםגעאר־ האט מענטשהײט די װאם רײכטימער,
בעט״*).

ןךג־ דס^. גײסי סב, באלד לנװילנן *,)
אץיגזגאבנו,). ם־יטזט־
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 םטאלין און <ענין שטרייכן דעם מיט צוזאמען
 ?ריטי־ט האט מארקםיזם דער אז אונטער, צוזאטען

 דעי *18 אױםפרובירט האט און איבערגעארבעט
 אל״ דער פון ירושה גאנצע די ארבעטער־באװעגוננ

 ^ערע צעבעדיקע א װי װיםנשאפט. ??אםישער טער
 ניט אנערקענט אנטװיקצען, איין אין זיך האצט װאם
 אי; איז ער :שאבצאנען שום קײן מארקםיזם דער

דאגמע. יעדער קעגן עצם םאמע
םטאקין און אעגין זאגן — צערע״ ״אונדזער

פאי געװער א נאר דאגמע קיין גיט ״איז __
 א] פאדערט זם מארקם דער קאמפם־טעטי?ייטן.

 גיי־אנטשטײעגדיקע אצץ רי פאר צײזונג אריגינעצע
 אח אריגעעצע די מיט פארבינדוע אין פראגן

 אײענטימלעך זייגען װאם שטרינן, איענארטיצע
 ב״ם:־ א מיט אומשטאנד. היםטארישן גייעם יעדן
 אויוי דעלן שנאה ברענענדיקער און םארקאזם דיקן

 טעמפקײט״ די װערק זייערע אין םטאצין און <עגין
 ציטא־ די דאגמאטיזם, אירעמקייט, באגענריצטקייט,

 בנינים פאציטישע און טעארעטישע די אין טישקייט
 יזא שונאים פארברענטע כנופיה גאנצער א ןפו

• מאר?םיזם. פון פעצשער
 דער אין גאון גרעםטער םאמע דער איז צענין

 אויך שוין ממיצא און וױםנשאפט מארקםיםטישער
בבלל. װיסנשאפט דער פון

אנגע־ זיינען װאם ארבעטן, ערשטע צענינם
 םאריקן פוגעם יארן ער90 די אין נאך געװארן ׳עריבן

 זיי־ ״װער שאפונג אומשטערבצעכע ז״ן יארהונרערט,
 זײ אזױ װי און םאצק׳ פונעם ,פריינט די עם נען

 אנ־ די װי םאציאל־דעמאקראטן׳/ די קעגן קעמפן
 קעגן געריכטעט געװען זיינען װאם שאפונגען, דערע

 ג^ײד 1האב מארקםיםטן, צעגאצע און נאראדניקעם די
 פון מארקםיםט שאפט־יקן א אגטדעקט אים אין

 מארק־ מיט זיך באגוצנדיק קראפט. אױסשציםצעכער
 די אנאציזיח אין זי אנװענדנדי? און מעטאדע םעם

 צע־ ער האט רוםצאנד, אין אומשטענדן קאנצרעטע
 נא־ די פון אייצוזיעם קציינבירגערצעמג די שטויבט

 אנט־ דער פון וועגן אײגנארטיקע די װעגן ראדגיקעם
 דער װעגן ״צערע״ זייער רוסצאנד, אין וױ?צונג

 גאר־ כצומרשט האט װאם פראדוקציע, ״פאצקישער״
 קא־ מיטן טאן, צו האבן ניט װעט און טאן, צו גיט

פיטאציזם.
 אראפגעריסן דעם מיט צענין האט גצייכצייטיק

 אנדערע׳ און .בגלגאס$וגג\ ,waruot פון מאםקע רי
 ״פארטרעטעד נאמען אפן פרעטענדירט האבן װאס

 האט ^ענין װיםנשאפט״. אביעקטױוער דער פון
 זייערע פון כאראקטער בורזשואזן דעם או־פגעדעקט

 אי־ אז פאראויםגעזאגט, נביאותדיק האט און שריפטן
 פארשארפונג װייטערדיקער דער פון פראצעם עטנ

 װעג אפז שטעצן זיך זײ װע^ן קיצאםךקאמף פונעם
לןאנטר־רעװאלוציע. און רעאקציע דער פון

 ארגאניזאטאר און פירער דער געװען איז ?ענין
 פארטיי א — פארטײ בא^שעװיםטישער דער פון
 אײנגע־ טע,5א< די צעברעכט ער טיפ. נ״עם א פון

 דער װעגן פארשטעלונגען אפארטודםטישע װארצי^טע
 צו״ א װי ש?ום, פון אינםטרומענט אן ווי פארטיי

עי פראקציע. פאר^אמענטארישער דער צו גאב

 פאר־ מענשעװיםטישע די רחמנות אן אפ װארפט
 פארט״־קאנםטי דער פון פונקט ערשטן װעגן שיצאגן
 מענ׳טעװיקעם, די פון אפ זיך שפא?ט און טוציע

 פארטיי, אזא שאפן װעגן זיך האנדצט דא װ״ל
 אנ־ די זיך אף* נעמען און קאנען זאצ װעצכע
 לאפ־טא דעם אראפװארפן פאר קאמף* פונעם פירונג
ציזם.

 האט 1905 יאר ביזן פעריאך גאנצן דעם אין
 ארבעטן, װאגיקםטע די פון רייע א אנגעשריבן צעגין
 װיםנ פון מוםטערן עכטע פאר זיך מיט שטעצן װאם

 דא מיר װעצן ביישפיצ אצם פארשונג. שאפטצעכער
קא פונעם אנטװיקצונג ״רי װערל ז״ן דערמאנען
רוםצאנד״. אין פיטאציזם
 רעװאמ פונעם שטורעמם די אן קומען עם
 פאנאנדער זיך װיקצען עם .1905 יאר, ציאנערן

 טײמנגם־פארשײדנ פרינציפיעצע װײטערדיקע די
 מענ־ די צװישן און באצשעװיקעם די צװישן הייטן

 פון אגענטור די געװארן זײנען װאם שעװיקעם,
 גע־ ארבעטער־באװעגונג. דער אין בורזשואזיע דער

פאי־ אפגעצעבטע די ביי פצען אין זיך פינענדיק
 פארנעמענדיק אינטערנאציאנאצ, פונעם שטעצונגען

 פראפא־ אנאצאגיעם, היםטארישע פוסטע מיט דך
 אזױ אז ״אידײעצע׳/ אן מענשעװיקעם די גאנדירן

 רע־ בורזשואזע א דורכמאכן ערשט דארפן מיר װי
 הויפט־באװעעדיקע די דארף דעריבער װאצוציע,

 בור־ די ז״ן רעװאצוציע דאזיקער דער פון קראפט
 דאזיקע די קעגן ארוים טרעט צענין זשואזיע.
 געװאצדיקער א מיט מארקםיזם פונעם שונאים
 דיאצעקטיסער, גצענצגדיקער דער צעגין, קראפט.

 װערק די אויםגעצײכנט קענען מיטן באװאפנטער א
האט ער װאם װערק ענגעצםן, און מארסםן פון

צו האבן װאם און שטודירט גענוי און ספעציעצ
 רעװאצוציעס די אין פראגן טאקטישע מיט טאן
 דײטשצאנד, אין און פראנקר״ך אין 1848 פון

 מענשע־ די פון פאצשקײט גאנצע די אויף דעקט
פאזיציעם. װיםטישע
די פאר שטייט אונדז — ער זאגט _ יא,

 די אבער רעװאצוציע. בורזשוא־דעמאקראטישע
 אזעל ז״נען אומשטענדן קאנקרעטע אײגנארטיקע

 ,בורזשוא־דעמאקראטישע־ דאזיקער דער אין אז כע,
 פירנדיקעי הויפט דער װי ארויס טרעט רעוואצוציע

 זיך מיט פירט װאם ארבעטער־קצאם, אונדזער כוח
״ .. פויערטום. דעם ״

 יזא מעטאדע מארלםעס פון ארויםגײענדיק
 _היס קאנקרעטע די פון אנאציז אפן זיך שטיצנדיק

י אויו* צענין װײזט באדינגונגען, טארישע  אימ, י
 אי; העגעמאניע די אז נויטװענדיהײט, באדינגטע

 רע־ בורזשוא־דעמאקראטישער פארשטייענדיקער דער
 ער פראצעטאריאט. דעט געהערן זאצ װאצוציע

 טראדיציא- אצטע די שפענדצעך אף צעשמעטערט
 צװייטז פוגעם פירער די װאם אנשויאונגען, נעצע

 אפ^ דעס װעגן געשאפן האבן אינטערנאציאנאצ
 בירגערצעך־דעמא די פאנאנדער טייצט װאם גרונט

 םאציאציםטישער. דער פון רעוואצוציע סראטישע
 באדינ נייע די אין מעגצעכסייט די באגרינדעט ער

די אז אנטװיקצונג, היםטארישער דער פון גונגעז
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 רע־ איז אריבערװאקםן זאל רעװאלוציע ערשטע
 ארגא- און כוחות פון מאם רער לױט — צװייטער

 זײז לױט און פראלעטאריאט פונעם ניזירטקײט
 פילמיליאניקע די זיך נאיך נאכצופירן פייאיק״ט

פויערטום. פונעם מאסן
 רעװאלו־ דער פון פארשטייער עכטער אן װי

 ל ביישפ דעם נאכפאלגנדיק װיםנשאפט, ציאנערער
 מיט לענין אוים פארשט ענגעאםן, און מארקםן פון

 פון גאגג דעם אויפמערקזאמקײט גרעםטער דער
 1905 יאר אינעם שן געשעענ רעװאלוציאנערע די

 1פאלקם די פון שעפערישקייט די און אנטײל רעם
 באג־ לעניז געשעענישן. דאזיקע די אין מאםן

 טאקטיק ר/גװאלוציאגערע די טעארעטיש רינדעט
 דעם רופט און אויפשטאנר באװאפנטן דעם אין

 בא־ פון קונםט די דערלערנעז צו ארבעטער־קלאם
 פלע־ ער בראנדמארקט צארן מיט קאמף. װאםנטן
 זיך האט װאם פאזיציע, פארדעטערישע כאנאװם

 װער־ טרויעריק־בארימטע זײנע אין אױםגעדריקט
גע־ פארן נעמען גערארפט גיט זיך ״מ׳האט :טער

װער״.
 פון םירער עכטער אן װי ארוים טרעט לענין

 פון שלאכט־ארגאניזאטאר א װי םאלקם־מאםן, ד־
 פון פארשטײער בעםטער דער װי און קאמוז זייער
 געװאגטק״ט רי װיםנשאפט. פארגעשריטענער דער
 דורכ- קרישטאלענע ,די טעטיקײטן טאקטישע די פון

 לאזונ־ לענינישע די םון קלארקײט און זיכטיקײט
 פר־נציפן־פעםט־ באלשעװיםטישע שטרענגע די גען,

 שונאיט די מיט אומקאמפראמיםלעכהײט די קייט,
 אומדערשראקנ־ די און וױלז דער מארקםיזם, פונעם

 דא־ דעם םאר כאראהטעריםטיש זייער איז — קײט
װיםנשאפט. דער פון גאוז זיקן

 זיך אנטורקלט קראפט באזונדערער א מיט
 פון צייט דער אין מוח לענינם פון געניאליטעט די

 1914 פון װעלט־מלחכזה אימפעריאליםטישער דער
 פױ אנהייב אינעם איבערגאנג אנקומענדיקער דער
 גייעם א צו אלטן אן ״פון יארהונדערט טן20 נעם

 דעם אין אוים זיך ח״קט (לענין) קאפיטאליזם״
 דער אין מאנאפאליעם, די פון װאוקם קאלאםאלן

 שפרוכג־ געזעענער ניט קיינמאל נאך מוראדיקער
 אין פראדוציר־כוחות, די פון אנטװיקלונג ארטיקער

 מיט איבערטײלונג נײער א פאר סאמו* שארםן דעם
 פ־- דער םון אױבערהערשאפט דער איז װעלט, דער

 אנטװיקלונגם־טעמפ רער אליגארכיע. נאנציעלער
 צוױיגן באזונדערע אין לענדער, באזונדערע אין
 שנע־ אומםארגלײכלעך װאקםן אינדוםטריע דער פון

 םצענע דער אףי דערשײנען עם פריער. װי ער‘׳
 משך א־ן (יאפאן). מלוכות אימפעריאליסטישע נייע
 אוים װאקםט צייט היםטארישער קורצער א םון

 פא- זיך װיקלט עם אימפעריאליזם. דייטשער דער
 אימ־ גרופע א פון קאמףי ריקזיכטלאזער א נאנרער

 קװאלן םאר מערק, פאר רויבער פעריאל־םטישע
 פאי קומט אנטװיקצונג די רוי־מאטעריאל. פון

 -רא דער ״אין שפרונגארטיק, אומגלײכמעםיק, זײער
 מלוכות די מערק די פון ארויםשטױםן פון דענונג

 מלו- נײע פון און פאראױם פארלאפן זיינען װאם
(םטאלין). ארוים״ זיך רוקן װאם כווז,

 פאר־ אינטערנאציאנאל, טן2 פונעם פירער די
 געװעזענעי־ ניט נ**ך דאיזיקער דער פון בלענדט

 לאקייען פאררעטער, און פיליםטער די אנטװיקלונג,
 באלע־ קאפיטאליםטישע די פון טעלער־לעקער און

 נייע א קאפיטאליזם דעם פאראוים זאגן באטים
 קאפי־ פארן פאר זעען זײ אנטװיקלונג. פון ערא
 און אויפבלי פון יארן הונדערטער נאך זם טאל

 אימפעריאליםטי־ דער פון אנהויב דעם אין גליק.
 שענר־ דער ארויםגעװיזן גלײך זיך האט שחיטה שער

 דער אינטערנאציאנאל, טן2 פון ?ראך לעכסטער
 םאציאל־דעמא־ די פון פארראט הימלשרײענדיקער

םאציאליזם. צום פארטײען שע קראט
די פון מערה״ט ״די :געשריבן האט לענין

 ער־ דער אין און פארטײען, םאציאל־דעמאקראטישע
 גרעםטע םאמע די שפיץ, םאמע ,אינעם ריי שטער

 אינטער־ טן2 אינעם פארטײ אײנפלוסרײכםטע און
 געשטעלט זיך האבן — דײטשע די — נאציאנאל

 ז״ער פון גענעראל־שטאב, זייער פון זײט דער אף
 פרא־ דעם קעגן בורזשואזיע זײער פון רעגירונג,

 ״אויטא־ און פירער אנערקענטע די אט*). לעטאר
 האינד־ די אינטערנאציאנאל, טן2 פוגעם טאיריטעטן״

 די קונאװם, די און ?אוטםסים ,די געדם און מאנם
 פאר- זיך האבן זודעקומם די און װאנדערװעלדעם

 פארראטן און בוזשואזיע אײגענער זײער צו קויפט
 לוקםעמבורנם ראזא לויט הלאם. ארבעטער דעם

 אינטערנאציאנאל טער2 דער זיך האט ארסדרוק
 אײנ־ די פגר״. ״שטינקנדיקן א איז פארװאנדלט

 אומ׳- גאנצער דער מיט האט װאם פארטיי, ציקע
 דעם אויםגעדעקט טיפקײט און ברחמנות׳דיהײט

 מלחמה, דער פון כאראקטער אימפעריאליםטישן
 באלשעװיםטישע לענין־םטאלינ־שע די געװען איז

פארטײ.
מוט, און דרײםטקײט אויםשליםלעכער מיט

 שאװיניזם, אומגעצוימטן אן פון אומשטענדן אין
 םאציאל־דעמאקראטישע די פארכליניעט האט װאם

 צו פנים און װעלט גאנצער דער פון פארטייען
 םאציאליזם דעם קעגן פארראט פולן מיטן פנ־ם
 סאציאל־דע־ דער פון פירער טייל גרעםטן דעם מצד

 פון זײט דער אףי איבערגאנג ז״ער און מאקראטיע
 הייבט רעגירונגען, זײערע פון גענעראל־שטאבן די

 צע־ מלחמה. דער pyp שטימע ז״ן אויף» לענין
 פארשטעלועען, און געזעצן אלטע אלע ברעכנדיק

 כװאליע, שאװיניםטישער דער אנטקעגן גײעגדיק
 באלשעװיס־ בארימטן דעם ארויםגערוקט לענין האט
 אימ־ די פארװאנדלען צו — קאמפם־לאזונג טישן

 זיעע בירגער־קריג. א איז מלחמה פעריאליםטישע
 רעװאלוצי־ עכטער מיט אננעזעטיקט ז״נען ארבעטן
 רי־ לענינס קאמפם־גײםט. און ליידנשאפט אנערער

 םאציאל־דע- די פעדים אין צערײםט גאונות זי?ע
 דער ,אז אן װײזט זי אידעאלאגיע. מאקראטישע

 א אין םארװאנדלט זיך האט םאציאל־אפארטוניזם
 בראנדמארקט און םאציאל־שאװיניזם פארענדיקטז

פו־ פראםטיטואירונג און צביעות אומדערהערטע די

ורגגזי־ 239 וײסו \■,8 .באור ,üito לנווי^נז *,)
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 םאציאל־ דער פון פירער די מצד םאציאליזם נעם
 אינטערנאצי־ טן2 פונעם קראך דער דעמאקראטיע.

 רע־ דעם אויפצעבן צוריק און פאקט א איז אגאיצ
 טער3 נייער, א בלויז קאן םאציאליזם װאלוציאנערן

אינטערגאציאנאל.
אויו* לענין דעקט טיפקײט גאנצער זיין מיט

 נייער דאזיקער דער פון װידערשפרוכן שארפע די
 קאפיטא־ פונעם ציניע אױפגייענדיקע די עפאכע.

 איז אימפעריאליזם דער געענדיקט. זיך האט ליזם
 אימפע־ דער קאפ־טאיציזם. פאראזיטישער א בלויז

 ערב קאפיטאליזם, שטארבנדילוער דער איז ריאליזם
רעװא^וציע. סאציא^יםטישער רער

 ארב/נט זיין לענין שרײבט 1916 יאר אינעם
 ־,קאפ פון שטופע העכםטע די װי אאיזם, ״אימפער
 ״קא־ מארקםעם פון פארזעצונג א װי טא^יזם״.
 װיםנ־ אלזײטיקן אן ארבעט דאזיקע די גיט פיטאיל״,

 פאליטי־ און עקאנאמישע די פון אנא^יז שאפטלעכן
 פאי כאראקטעריםטיש זיינען װאם דערשיינועען, שע

 אנ־ האט אענין עפאכע. היםטארישער נייער דער
 פארצײבענונג״. פאפולערע ״א ארבעט זײן גערופן

 א ג^ײכצייטיק איז םקיצע פאפולערע דאזיקע די
̂יז׳ פארשונגם־ארבעט. זיקער ר א פון מוםטער  א

 גע־ צװייטן א אדער אופן אײן אף האט עם װאם
 דע־ פון כאראקטעריסטיק דער מיט שייכות א האט

 האט קאפיטאי^יזם, פונעם אנטװיקצונגם-שטופע נייער
 פלאמענדיקע די דורכאנאציזירט. פינקטלעך ער

 יעדער פון אראפ קלינגט קעמפער פונעם שטימע
 בוך לענינם װערק. געניאצן דאזיקן דעם אין זייטצ
 אר־ דעם באװאפנט האט אימפעריאציזם דעם װעגן

 לע־ באפר״אונג. זײן פאר קאמוי צום בעטער־קיצאם
 אנטוױק^ו׳עם־עפאכע נייער דער פון אנאציז נינם

 אימפערי־ פונעם עפאכע די ■— קאפיטאל־זם פונעם
באדייטונג. היםטארישע גרעסטע די האט — אציזם

 די לעניז מאכט ,1915 אין מאחמה, דער בעת
 דער אין אנטדעקונג פונדאמענטאי^ע באדייטנדיקםטע,

 די צעברעכט װאם װיםנשאפט, געזעלשאפטלעכער
 םאראוים באװעגט װאם און פארשטעילונגען אלטע

געזעץ פונעם אויפדעקונג די :לערע מארקםעם
 פא־ און עקאנאמישער ניט־גיצייכמעםיקער דער װעגן

 װעגז און קאפיטאציזם פונעם אנטוױקלונג ליטישער
 קאנען זאל םאציאליזם דער אז מעגלעכקײט דער
לאנד. אייז איז זיגרייך זײן

:געשריבן האט םטאיצין חבר
 פון פארזעצער א װי גרויםקײט, ״צעגינם

 דעם, איז טאקע באשטייט ענגעאםן, און מארקםן
 צי קנעכט קײן געװען ניט קיינמא? איז ער װאם
 פאל־ זײנע אין מארקםיזם. אינעם בוכשטאב דעם

אגוױי־ מארקסעם נאכגעפא^גט ער האט שונגען
 איבער־ אײנמאל ניט שויז האבן מיר װאס זונג,

דאנ־ קײז ניט איז מארקםיזם דער אז מג׳חזר׳ט,
 עם האט ילענין אקציע. צו םירער א נאר מע,

 צװישן אונטערשיידנדיק שטרענג און, געװאוםט
עצם׳ זיין מיט מארקםיזם פונעם בוכשטאב דעם
 מארקםיזם דעם באטראכט ניט קיינמאצ ער האט
 אנגעשטרענגט זיך האט ער נאר דאגמע, א פאר

קאפיטאצים־ דער פון אומשטענדןי נײע די איז דע

אנטוױקיצונג. טישער
גרויס־ לעגינם טאקע באשטייט דעם ״אין

 שום ?ייז 1א ער?עך, און אפן האט ער קײט.
 דע־־ װעגן פראגע די אװעקגעשטעלט װאקיצונגען,

 מעג־ דער וועגן פארמולע כײער א פון נויטיקייט
̂עכקײט,  רעװאאוציע שע פראלעטאר רי אז י

 מורא־ ניט לענדער, באזונדערע אין זיגרײך זיין
 ^ענ־ אלע פון אפארטוניםטן די װאם האבנדיק,

פארמו־ אלטער דער פאר אנכאפן זיך װעלן ךער
 פון נעמען די מיט פארדע?ן צו פרוב־רן און לון

*). אפארטוניזם״ זייער ענגעלםן און מארלםן
גע־ איז ילעגין אז אנגעװיזז, האט םטא^ין חבר

 אנא־ פון גרונט אפן האט װאם ערשטער, דער װען
 װעגי געזעץ דעם פון און אימפעריאליזם דעם ?יזירן

 פאציטי־ און עקאנאמישער אומג^ייכמעםיקער דער
 אז אויםפיר, דעם צו îvdtpvj אנטװיקצונג, שער

זיגרײד זיין צו םאציאציזם פארן מעגילעך איז עם
צענדער. קאפיטאליםטישע באזונדער־גענומענע אין

 א־ז םן5ענגעי און מארקםן פון עפאכע דער אין
 פאליטי־ און עקאנאמ־שע אומגלייכמעםיקע די נאך
אזא געװעז ניט קאפיטאי^יזם פון אנטוױקילונג שע

 אימפע־ פונעם עפאכע דער אין איז זי װי שארפע,
 קאפיטאל־זם פונעם װידערשפרוכן די ריאליזם.

 שטופע רי דערגרייכט נישט דעמאצט נאך האבן
אנס־ װאם לאפיטאציזם דער װען אנטװי^וננ, פון

פאר־ ציניע אויפשטײגנדיקער אן אין זיך װיקצט
 אן הויבט וואם קאפיטאליזם א אין זיך װאגדלט

אפשטארבן. און פויצן
 לאפיטאליזם ביז-מאנאפאציםט־שן דעם אין

 איז עם אז פארמףצע, ענגעלםעם און מארקםעס איז
 אײז אז איז זיגן צו סאציאיליזם פארן אוממעגצעך

 איז אבער ריכטיקע. א געװען צאנד, איינציק און
 װי־ אלע װען א־מפעריאציזם, פונעם באדינגונגען די

 דערגרײכט האבן ?אפיטאיציזם פונעם דערשפרוכן
ער זײער צו  אומגצײכמעםי?׳! די װען שארפקײט, פ̂ו

 פאר־ זיך האט לאפיטאליזם פוגעם אנטװיקאונג
 בא־ אזע^כע אין — אראפשטייגנדיקער אן אף* טןיכ

 די געשטאנען אנדערש גאנ<ז שוין איז דינגוגגען
 םא־ פון זיג א פאר מעגלעכקײט דער װעגן פראגע

יזם ׳צאנד. אײן אין ציא̂י
 זיג א פון מעגלעכקייט דער װעגן צערע די

 האט לעניז װאם אאנד, אײן אין םאציאיציזם פונעם
 פארגעזעצט זי האט םטאיצין װאם און אנטדעלט

ט אנטװיק^ט, ווײטער און  דעם פאר זיך מיט שטע̂י
 ביז ׳צענידזם. פונעם באשטאנד־טײצ װיכטיקםטן

 מאריר אלע זיינען עפאכע אימפעריא^יסטישער דער
 גי׳ד ענגעצםז און מארקםן מיט אנהײבנדיל םיםטן,

 אוממעגאעך איז עס אז שטאנדפונקט, אפן שטאנען
 באזונדער־ א אין זיגרײך זיין צו יזם5םאציא פארן

לאנר. גענומענעם
 זיז בעםטן א־נעם מארקםיםט עכטער אן װי

 דעי פון גאון נרעםטער דער װי װארט, פונעם
 אן אריבער ניט אײנפאך לעגין טראגט װיםגשאפט,

 ארויםגײענ־ אומשטענדן. נייע אין פארמו^ע א?טע
 ,יז אנטװיה^ענדיח און מעטאדע, מארקסעם פון ךיק

גרונט־מעטא־ א װי מארקםיזם, דעם אנצואװענדן
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 אנקלאננ אין איז װאם פארמולע, נײע א ער זוכט
 גיט ער באדינגונגען. היםטארישע נײע רי מיט

 װעגן לערע דער דורך פארמולע נײע דאזיקע די
 זײז זאל םאציאליזם דער אז מעגלעכקײט, דער

לענדער. באזונדערע אין זיגרייך
 דעם באװאפגט גײםטיק האט לערע דאזיקע די

 אויפגעמאכט אים פאר האט ארבעטער־קלאם,
 גע־ אים פאר האט פערעםפעקטױון, גלענצנדיקע

 קײטן די פאנאנדערצורײםן מעגלעכקייטן די עםנט
 שװאכםטע םאמע זיינע אין אימפעריאליזם פונעם

 שונאים די װאס צופאל, קיין ניט איז עם ריננען.
 ארבע־ פונעם פאררעטער די און מארקםיזם פונעם

 און קאוטםקיאנער מענשעװיקעם, די — טער־קלאם
 באזונדערן מיט אנגעפאלן זיינעז — טראצקיםטן

 ל/נ־ לעניניםטישע דאזיקע ד־ אף משוגעת און צארן
 איע צעשמעטערט האבז םטאלין און לענין רע.

 םאציא- פונעם זיג דער שונאים. די פון פארזוכן
 ח:־ אונטער םארבאנד םאװעטישן רעם אין ליזם

 ריכ־ גאנצע די דערװיזן האט פירערשאםט םטאלינם
אנטדעקונג. געניאלער לענינם פון טיקײט

 האט עם .1917 יאר דאם שוין איז אט און
 פאלקם־רעװאלוציע, מעכטיקע די ארויםגעקראכט

 עס זעלבםטהערשונג. די אומגעװארפן האט ווא-ם
 פיל- באװעגונג דער אין געװארן אריינגעצױגן זײנען

 אין םאלדאטן. פויערים, מאםן־ארבעטער, מיליאניקע
 די זיך האט רעװאלוציע דער פון שטופן ערשטע די

 ־ קאפ פון רעגירונג א פון הענט די אין געםונען מאכט
 גע׳חלומ׳ט האבן װעלכע פאבריקאנטן, און טאליםטן

 װעגן שחיטה, אימפעריאליםטישע די םארזעצן װעגן
 אינעם ״גךעדן״ בורזשואזן א רוםלאנד איז באשאפן

 אבעד לענדער. בורזשואזע אנדערע םון געשטאלט
 בא־ לאנד דאם זיך האט צײט יענער אין שוין

 םאלדאטן און ארבעטער פון םאװעטן מיט דעקט
 ארגאניזא־ רעװאלוציאנערע די מיט — רעפוטאטן

 קעס מענשעװ די ארבעטנדיקע, די פון ציעם
 די אונטערגעשטיצט אינגאנצן האבן עם־ערן און

 פרו־ קאפיטאליםטן, און פריציט ד• פון הערשאפט
 מאםן די פון אקטױױטעט די אײנצוצאמען בירנדיק

 ארדענונג. קאפיטאליםטישער דער פון ראמען די אין
 לאמע־ און זינאװיעװיםטן פאררעטער, מינים אלע

 האבן װאם בוכארינצעם, און ריקאװ־םטן נעװצעם,
 מאנטל, בא־לשעװיםטישן א אונטער באהאלטן זיך

 רעװאלוציאנע־ די פאנאנתנרצולײגז פרובירט האבז
רייען. רע

 איבער זיך האט באדינגונגעז דאזיחע די איז
 לעניניםטישער דער צעקלונגען װעלט גאנצער דער

 די אין מאכט גאנצע די א־בערגעבן װעגן לאזונג
 פון איבערגאנג דעם װעגן םאװעטן, די פון הענט

 נאכ־ דעם צו עטאפ ערשטן פונעם רעװאלוציע דער
 מאכט גאנצע ״די לאזונג לענעשער דער פאלגנדיקן.

 פון אױםדרוק דער געװען איז סאװעטז!״ די —
 צו צוגאנג װיםנשאפטלעכן אײנציק־ריכטיקן, דעם
 צװישנבאצי־ דעמאלטיקער דער פון אפשאצונג רער
קלאסן־כוחות. די פון אונג

 בורזשוא־ די אז אויםפיר, צום קומט לעניז
רוםלאנד אין זיך האט רעװאלוציע דעמאהראט־שע

 אײג:־ פארענדיקט זיך האט זי אבער פארענדיקט,
 באלשע־ ״רי ,אז אן װייזט ער אריגינעל. ארטיק,

 פול־ זיינען בכלל, אידײען און לאזונגען װיםטישע
 געשיכטע דער פון געװארן באשטעטיקט שטענריק

 אנ־ אויםגעלייגט זאכן די זיך האבן קאנקרעט נאר
 דערװארטן, געקאנט האט איז) עם (װער װי דערש

 »).פארבנרייכער״ אייגנארטיקער, אריגינעלער, —
 אויפגע־ האט לעניז, דיאלעקטיקער, גרויםער דער

 ״די פארמולע באלשעװיםטישע אלטע די אז ײיזן,
 פרא־ פון דיקטאטור רעװאלוציאנער־דעמאקראטישע

 ארײנ־ לעבן דורכן איז פויערנטום״ און לעטאריאט
 װירק־ רער פון קעגיגרײך דער אין געװארן רט געפ

 פלײש אין געװארן פארקערפערט איז זי לעכקײט,
 מ־ט און קאנקרעטיזירט זיך האט זי בלוט, אין און

 האט לענין געשטאלט. ניי א אנגענומען גופא דעם
 איבער־ באלשעװיםטישער גאנצער זײן מיט באװיזן

 אוים־ אײ\ ז״ן נאר קאן עס אז צייגונגם־קראפט,
אליס־ םאצ א : לאגע באשאפענער דער פון גאנג

 דע־ פיז איבערגאנג דער און רעװאלוציע טישע
 לע־ םאװעטן. די פון הענט די אין מאכט גאנצער

 היכ־ א איז — יאר טן1917 םון אפריל־טעזיםן ניגם
 םא־ אינטערנאציאנאלן פונעם דאקומענט טארישער
ציאל־זם.
פרע־ בורזשואזע הונדערט־מויליקע גאנצע די

 פירער אפן געיעכ װילדן א אויפגעהויבן האט םע
 כאד אלגעמײנעם דעם אין באלשעװיקעם. די פון
 ך ז האבן קאפיטאליזם, פונעם פארטײדיקער רי פון

 עם־ די און מעגשעװיקעם די אויםגעט״לט םפעציעל
 גע- אנטײל אן אויך האט פלעכאנאװ אפילו ערן.

 אינ־ און רכילות פון קאמפאניע יענער אין נומען
 פאר־ אין אויפגעהויבן זיך האט װאם ם־נואציעם,

 זײ; אין ארויםטרעטונגען. לענינם מיט בינדונג
 פאר־ דעם װעגן און טעזיםן לענינם ״װעגן ארטיקל

 אינטערעםאנט/ צײטנװײז װערט שאדן א װאם
 בור־ די מיט איעאנצן פלעכאנאװ זיך פאראײניקט

 און בולװאר־צײטונגען, די פון רעפארטעו־ז זשואזע
 לע־ די חלומות. נארישע טעזיםן לענינס אן רופט

 ־nm דערװיזן טאקע האט װירקלעכקײט בעריקע
 חלומות נארישע מיט ארומגעטראגן זיך האט עם
געװען. גערעכט ם׳איז מער און

 פױ קלאםנקאמףי אנגעשטרענגטן שארפן, אינעם
 כוחות אלע פאראײניקט זיך האבן ,1917 יאר נעם
 באל־ די קעגן קאמו* אינעם װעלט אלטער דער פון

 האבן ארבעטער־קלאם פונעם שונאים די שעװיקעם.
 ליניע לענינם אז געקלאגט, הרייץ־גאםן אלע איבער

 זיג װעגן רעװאלוציע, םאציאליםטישער דער װעגן
 װאם לאנד, א רוםלאנד, אין ארבעטער־קלאם פונעם

 אימפערי־ דער צוליב חרוב און אפגעשטאנען איז
 או־ אן און פאנטאזיע א איז מלחמה, אליםטישער

 געהאט האבן פארשפרײטונג שטארלע א טאפיע.
 פראלעטא־ די אז אנשויאונגען, מענשעװיסטישע די

 דער אין זיגן, ניט כלומרשט קאן רעװאלוציע רישע
 פראדוציר־ די װאו לאנד, א אין םיידן רייע, ערשטער

העכ־ די דערגרײכט האבן קולטור די און כוחות

גס\■. וײמ־ ,20 באוד גגט־ץ־נז, רטיויןנז *.)
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 שטעלט פראלעטאריאט דער װאו אנטװיקלונג, סטע
באפעלקערונג. דער פון מערהייט א פאר זיך מיט

 אר- און באג״םטערער אלם גרויםקײט לענינם
 באשטייט אקטאבער־העװאלוציע דער פון גאניזאטאר

 די שטױב אין צעקלאפט האט ער װאס דעם, אין
 מאױן־ צום פיינטלעך זײנען װאס דאגמעם, דאזיקע

 פאר םװעג או אײנציקער דער אז באװיזן און םיזם,
 דין בלױז קאן 1917 פון לאגע דער אין רוםלאנד

 אנט־ אן דיקטאטור, פראלעטארישער דער פון זיג א
 האט ילענין םאציאליזם. פון װעגן די אף וױקלוע

 דעד־ האבן קלאםן הערשנדיקע די אז געזען, קלאר
 די אז אונטערגאנג, פון ראנד צום רוםלאנד בראכט

 אװעק־ שארפקייט גאנצער איר מיט האט געשיכטע
אדער ״אונטערגײן אדער :פראגע די געשטעלט

 אינעם פאראױם׳/ טאן לאז א זיך כוחות אלע מיט
 װי און קאטאםטראפע דראענדיקע ״די ארטיקל
 :געשריבן עניז5י האט קעמפן׳/ איר מיט מ׳רארף

 גװאלטיקן אזא באשאפן האט מלחמה ״די
מאטעריע־ די אנגעשרענגט אזוי האט זי קריזים,

 דער־ האט זי פאלק, פונעם כוחות מאראלע און לע
 מאדערנער גאנצער דער קלעפ אזעלכע לאנגט

 מענטש־ די אז ארגאניזאציע, געזעלשאפטלעכער
אונטער־ אדער :ברירה דער פאר שטייט הייט
 הענט די אין שיקזאל איר אנטרויען אדער גײן,

 פאדן קלאם רעװאלוציאנערםטן םאמע פונעם
 א צו איבערגאנג ראדיקאלםטן און שנעלםטן

*) פראדוציר־אופז״ העכערן
 פארדא־ װידעראמאל, און נאכאמאל אזוי און
 י־י פןן פעדאנטיזם דעם און פ״גהײט די מענדיק

 פאר־ די נאכאמונג שקלאפישע זײער מענשעוױקעם,
:אעניז שרײבט גאנגענהייט,
 אוים־ פולשטענדיקע די אויב װאם, איז ״נו,

 פארצענפאכט װאס לאגע, דער פון גאנגםלאזיקייט
 פויע־ און ארבעטער די פון כוחות ד־ דעם מיט
 פון מענלעכקײט א געעפנט אונדז פאר האט רים,

 גרונט־אנשפארן שאפן צו איבערגאנג אנ׳אנדער
 איבעריקע אלע אין װי צױױליזאציע, דער פאר

לענדער?" מערב־אייראפייאישע
 דעם באשאפן צו כדי נויטיק, איז עם ״אויב
 קולטור פון ניװא באשטימטע א םאצ־אליזם,

 א םאר װאם זאגן ניט אונדז קאן קיינער (כאטש
 זאלן םארװאם טא ״סולטור־נױוא״), באשטימטע

 דעראבעדן מיט אנהייב אין אנהייבן טארן ניט טיר
 דעי פאר יםודות די אופן רעװאלוציאנערן א אףז

 דערנאפ־ און קולטור־ניװא, באשטימטער דאזיקער
 ארבעטער־פױערים דער פון גרונט אפן שוין, דעם

 נעם א ארדענוננ, םאװעטישער פון און מאכט
פעלקער״*). איבער״זע די אנצױאגן ז־ך טאן

 צוױיטן פונעם פאררעטער און אפארטוניםטן די
 האבן זײ װאם אלץ כעטאז האבן אינטערנאציאנאצ

 דעם פארטושן און פארהריפצען צו בדי געסאנט
לעדע די — מארקםיזם פונעם פונקט צענטראאן
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 .אענין פראילעטאריאט. פונעם דיקטאטור דער װעגן
 מארק־ פונעם פאלםיפיקאציע געמייגע רי אויף דעקט
 אינטערנאצי־ צװײטן פונעם העלרן די דורך ם־זם

 די ר״נקײט איר אין אויף װידער שטעלט אנאיל,
 װעגן און מילוכה דער װעגן לערע מארקםיםטישע

 אנט־ לענין פראילעטאריאט. םון דיקטאטור דער
 דער םון פארם די װי מלוכה םאװעטישע די דעקט

 העכ־ דער װי ארבעטער־קלאס, פונעם דיקטאטור
 א װי דעמאקראטיע, שער פראלעטאר פון מין םטער

 ארבע־ רעם צװישן בונד א פון פארם באזונדערע
פויערטום. דעם און טער־קלאם

 דעד פון מײםטער גלענצנדיקםטער רער װי
 ארויס, לעניז רוקט דיאלעקטיק, מאטעריאליםטישער

 נײע פעריאדן, היסטארישע םארשיידענע די אין
 אפגעלעבטע אלטע די אנטשלאםן צעברעכט פראגן,

 סין יעדן קלעפ שװערע דערלאנגט און אנשויאונגען
 בלויז זין־ דארםן מיר םױלעניש. און םטאגנאציע

 עקאנאמישעד נײער דער צו קער דעם אן דערמאנען
 ^נ־ האט פארטײ קאמוגיםטישע די װאם פאליטיק,

 לענ־נם לויט צוזאמענפאר, צענטן איר אף גענומען
 שמאל האלט עם אז דערזען, האט לענין פארשלאג.

 אר־ דעם צוזאמען האלט װאם קלאמער, דעם מיט
 אנגע־ האט ער און פויערנטום, מיטן בעטער־קלאם

 געװען זיינען װאם מאםמיטלען, קאנקרעטע מערקט
 בא־ װירטשאפטלעכע די צופרידנשטעלן או» נויטיק

 די פויערים. מאםן ברײטםטע די פון דערפענישן
 ארויס־ אז, לענין מערקט מאםמיטלען אלע דאדקע

 די בויען פון פערעםפעקטיװע דער פון גײענדיק
 באדינ- די צוצוגרײטן געזעלשאפט, םאיציאליםטישע

 באלעבאטיש־ פויערשע די איבערפירן פאר גוננען
 אנטװיק־ םאציאליםטישער פון רעלםן די אף הײטן
לוננ.

 פארװירקלעכט איז איבערגאנג דאזיקער דער
 מיט־ לענינם פון אנפירונג דער אונטער געװארן
 פון אנפירונג דער אונטער פארזיצער, און קעמפער

סטאלין. חבר
 װיםנ־ דער אין געשאםן האט לעגין װאם אלץ

 ברײטםטע ד־ פאר אנגעשריבן ער האט שאםט,
 די פארליידן געקענט ניט האט ער פאלקם־מאםן.

 פארשפיצטע די חקירות, ״געלערנטע״ מינים אלע
 אפפאל״, ״װיסנשאפטלעכן ,רעם לומדות און חריפות

 װערק, גראב־בײכיקע די אפטמאל פארלײגט װאם
 ״װיםנשאםטלע־ פון נאמען אפז פרעטענדירן װאם

 שרײבער־מארק־ די פון פאדערט ער װערק״. כע
 קלאר, און איינפאך פראגן די אװעקצושטעלן םיםטן

 מאםן. בר״טםטע די צו צוגענגלעך זיין זאלן זײ אז
 װער־ רויכיקע מינים אלע אוים צארן מיט לאכט ער

 פוםטן ,יעדן קאפ אין טומל א אן מאכן װאם טער,
 אזוי איז װאס װערטער־שפיל, אומבאהאלפענעם און

 פון שרײבערײען נישטיקע די פאר כאראקטעריםטיש
 בו־ איז טראצקי פאלקס־שונאים, פאר׳חיה׳שטע די

כארין.
:געשריבן האט לענין
קעמפנדיקער דער פון מיטגלידער די . . . ״
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זייע■ אין אויך דארפן פארטײ םאציאליםטישער
 אויג פונעם אױםלאזן ג־ט װערק געלערנטע רע

 אלע מיט זען דארפן זײ ;ארבעט/גר־לייענער דעם
 אומנויטיקע יעגע אן א׳ײוביאך, שרײבז צו כוחות

 אויםװײניקםטע יעגע אן װערטלעך, פאו־שפיצטע
 גע־ אזוי האלט װאם ״געלערזאמקייט׳/ פון םימנים
 פאר- טיטולירטע די און דעקאדענטן די פאגגען
*) װיםנשאפט״ אפיציעלער דער פון שטייער

 געזעלשאפטלעכעי■ דער פון צװייגן אלע אין
 װיםנ־ אומשטערבלעכע ילענין מאכט װיםנשאפט
 זייעד ארײן טראגט ער דערגרייכונגען. שאפטלעכע

 װי גוט אזוי אגראר־פראגע, דער אין נײעם פיל
 די אין און פראגע, נאציאנאל־?אלאגיאלער דער אין

 װעלט־ פילאזאפישע אלגעמיינע די פון פראבלעמען
 מעטא־ מארקסעם פון ארויםג״ענדיק אנשויאונגען.

 װייטערדיקן א לעגין גיט זי, אנטוױקלענד־ק דע,
 געזעלשאפטלעכער דער פון געביטן אלע שטוים

 א איבער שטודױם זײן פון גרונט אפן װיםנשאפט
 רייך אזוי איז עם װעלכן מיט מאטעריאל, נייעם

 פראלע־ פון און אימפעריאליזם םונעם עפאכע די
רעװאלוציעם. טארישע
 זאך דער פאר קאמף פונעם עטאפן אלע אח

 לע־ מ־ט ר״ע א״ן אין שטייט ארבעטער־קלאם פון
 מיט־ געטרײער און פר״נט נאענטסטער זיין נינען

 אומשטערבלעכער זײן פון םארזעצער דער קעמפער,
 די מיט קאמף* אינעם םטאלין. חבר — ארבעט

 אינעם מארקםיםטן, לעגאלע די און נאראדניקעם
 טיפ, נײעם א פון פאהטײ א באשאפן פאר קאמףז

 ארבעטער־קלאס פונעם שונאים די אויפדעקז אין
 טראצקיםטיש־ די עם־ערן, און מענשעװיקעס (די

 1א אוז שטענדיק גייט פאררעטער) בוכאריניםטישע
 לע־ לעכינען. מיט צוזאמען םטאלין חבר אויםנאם

 װיםנשאפט דער פון גאון א װי שטריכן, אלע נינם
 פון געװאדן םארגעזעצט און גע׳ירש׳נט זײנען

םטאלינען. חבר
 קאנ־ איז אנטװיקלט װײטער האט םטאלין חבר

 אינעם פראגן װיכטיסםטע די פון איינעם קרעטידרט
 מעגלעכסייט דער װעגן פראגע די — אעניניזם

 כרי לאנד. איין אין םאציאליזם םונעם זיג א פאר
 פרא־ דאזיקע די אנטװיקלען צו וױיטער טעארעטיש

 אין לעבז א־נעם זי פארוױרקלעכן פראקטיש און גע
 װיי- געדארפט מען האט סאװעטן־פארבאנד, דעם
 אימפעריאליזם, װעגן לערע לענינם אנטװיקלען טער
 אנטוױקלונג אומגלייכמעםיקער דער פון געזעץ װעגן

 פראלעטאר■־ דער װעגן טעאריע לענינישע די און
גאנצקײט. איר אין רעװאלוצי?ג שער

םאװעטךפאר־ פונעם אינדוםטריאליזירונג די
 אפג־׳ד זײער א פון אים פארװאנדלעז דאם באנד,

 פאתעשריטענעי־ א מיט לאנד א אין לאנד שטאנען
 דארפישער דער פון קאלעלוטיװיזירונג די טעכניק,

א;» פױעמטום דעם איבערפירן דאם װירטשאפט,

.2A6 גײגז ,a גאור װ<\ר!\, רנװיונו

 די אנטװיקלוע, םאציאליםטישער פון רעלםן די
 און קלאסן עקםפלואטירנדיקע די פון פארגיכטונג

 מענטשן, א דורך מענטשן א םון עקםפלואטאציע די
 דעמאקראטישםטער םאמע דער פון באשאפונג די

 אויםדרוק אן װי — װעלט דער אין קאנםטיטוציע
 האט אל׳ז דאם — םאציאליזם פונעם זיג א פון

 באדינגו:־ ביי װערן פארװירקלעכט געקאנט באויז
 אנטװיקלונג טעארעטישער װייטערדיקער א פון גען
 דער װעגן לערע לענינם פון קאנקרעטיזירונג און

 פארמען די װעגן פראלעטאריאט, פון דיקטאטור
 פרא־ דער פון באדינגונגעז די איז קלאםנקאמף פון

 אר־ פונעם בונד דעם ,װעגן דיקטאטור לעטארישער
 איז צעברעכנדיק פויערנטום. מיטן בעטער־קלאם
 פארמאם־ די פון איינשטעלונגען די פארניכטנדיק

 טראצקיםטן די — פאררעטער און שפיאנען קירטע
 לעניגיזם דעם אנטװיקלענדיק — רעכטע, די און
 פונעם באדינטנגען נײע די צו אים אנװענדנדיק און

 יעדן אףי ארוים םטאלין חבר רוקט קלאםנקאמף,
 אויפגאבן, נייע לאזונגען, נייע קאמף פונעם עטאפ

פאלקם־מאםן. די פון ענערגיע די מאביל-זירנדיק
גאו־ ארגאגיזאציאנעלע און טעארעטישע די

 פאר־ צו רערמעגלעכט האט םטאלין חבר פון נות
 אויפצובױ־ פלאז לעגינישן דעם לעבן אין קערפערן

 חבי־ םאװעטז־פארבאנד. איגעם םאציאליזם דעם ען
 מארקש־ פון פארזעצער גרויסער דער — םטאלין

 די פארקערפערט זיך אין האט — ענגעלם־לעטן
 אלע און באלשעװיזם פונעם דערפארונג גאנצע

 ארבעטער־ פונעם פירער א װי לענינם, שטריכן
 שעפערישע- א זײן צו געדארפט מ׳האט קלאם.

 טיפםטן דעם באהערשן טיפ, לענינם פון מארקםיםט
 דעם פראקטיש דורכגײן מארקםיזם, פונעם װיםן

 צו־ פארטײ באלשעװיםטישער דער פון װעג גאנצן
 פארמאגן לענינען, מיט אקםל צו אקםל און זאמען,

 טעארע־ די פאראײניקז צו פײאיקײט םטאלינשע די
 ארגאניזיר־ פראקטישע די און קרעפטיק״ט טישע

 פרינ־ די ארבעטער־באװעגונג, דער פון דערםארונגען
 עק־ פראקטישע די און ארםגעהאלטנקײט ציפיעלע

 מ׳האט װאם זאך די םוח ביזן דורכפירן אף שנות
 הויך דער אף* שטיין צו כדי אנגעהויבן, איינמאל

 אײ אויפגאבן היםטארישע אלװעלטלעכע די פון
 רע־ גרעםטן דעם האבן מ׳דארוי עפאכע. אונדזער

 לאזונגען, נייע ארױםרוקן אין מוט װאלוציאנערן
 קאנ־ אנאליזירן אין ניכטערקײט װיםנשאפטלעכע א

 חש־ שטרענגן אפן זיך ,שטיצן אומשטענדן קרעטע
 קלאםן־כוחות די אין צװישנבאציאונגען די פון בון
 גאון גרו־םער א זיין מ׳דארף* — װארט איין מיט —
 אז לעניז, און מארקם װי וױםנשאפט, דער פון

 מאכינאציעם אלע אויפדעקן גלענצנריק אזוי מ׳זאל
 פו־ שונאים פארדאמטע און פארשאלטענע די פון
 טראצ־ ד' — פאלק פונעם שונאים די לעניניזם, נעם

 םון זיג דעם פארזיכערן בוכאריניםטן, און קיםטן
 פעל־ די םירן און ארדענוננ םאציאליםטישער דעד
 פון װעג דעם אף םאװעטן-פארבאנד דעם פון קער

האמוכיזם. דעם בויעז
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פעלקער אונטערדריקטע פאר קעמפער דער לענץ
!אציא־ רי א\־אפג<\צױג\ האנו לנוױױגם ״רטר
 גזליאגזידי!^ פו\ ה\יכ\ די פ\\ פ\־אג<\ {אלע

 רצר א\> אג«\!\גצשנת\לגו ױ \ah וגו^לאראציצנו
 ג\עג\ דמ?לא\־,אציװלז או 5דער!\למרלרי (\\־ד,
unזײ א\י.ב !אאיטםי", פ\\ ״גלײמזײגו ־ aa\־\\)
פיאר־ פראלמגוארישװ רי מיאר בא^ו^פס־י^גו ןינו

v גוײגט n i באפרײאמגם״ רג\מ טנ\יא\ דיר^מי.
«\1וײ פצל^^ו, אגלנו^רדרי^ניצ רי פ\\ ז\י1!\א
דע^לאראצי^נז". פאלגטע א\\ פימזנוע ױי

(ימגואלט,)

1.

 םטאלינם לויט איז, װעלכער לעניניזם, דער
 פון עפאכע דער פון מארקם־זם דער פארמולירונג,

 גע־ האט רעװאלוציעם, םאציאלע און אימפעריאליזם
 נאציאנאלער דער אױפמערקזאמקייט םיפמצי<\ל<ן געבן

 פראגע נאציאנאלע די ״אראפגעצויגן האט פראגע,
 ד און דעקלאראציעם מליצה׳דיקע פון הויכן די פון

 לעניניזם דער װײא ערד״, דער אויףי אװעקגעשטעלט
 אװטערשטראכן, פארמולירוע, םטאלינס לויט האט,

 אל־ דער פון טײא א איז פראגע נאציאנאלע ״די אז
 רעװאלו־ פראלעטארישער דער װעגן פראגע געמײנער

 פון דיקטאטור װעגן םראגע דער פון טייל א ציע,
 לעני־ םון ״פונדאמענטז (םטאלין, פראלעטאח־אט״

).54 זײט ״אידבױרא״, פארלאג ניזם״,
 (און לענינם אז געדענקען, צו נויטיק איז עם

 און פראגע נאציאנאלער דער צו באציאונג םטאלינם)
 איז םראגע נאציאנאלעד דער פון לייזונג לענינשע די

 «־mua איז זאך אוא אויףז װטעטיימימלגו-ואג. סײ\ ױגו
 איינער אבער איז פראגע נאציאנאלע די בויען. צו

w די פון u m irm s באשטאנד־ א און לעניניזם פון 
 װעלכן אן רעװאלוציע, םאציאלער דער פון עלעמענט

 מען קאן דעם אויף אט באגײן. ניט זיך קאן מען
בויען. שױן

 לייזוע לענינישער דער םאר פונדאמענט דער
 םאװעטן־םארבאנד אין פראגע נאציאנאלער ךער פון
 נאציאנאלע די נאכט. איבער געװארן געלייגט ניט איז

 געלײזט ליװ םאװעטךפארבאנד איז װאלט פראגע
 אס־ דער פאר לאנג יאו־ז װאלט לעניז װען געװארן,

 או־פ־ גרעםטער דער מיט כםדר, רעװאילוציע, טאבער
 ניט זיך זארג, נרעםטער דער מיט מערקזאמקײט,

 נאצי־ אונטערדריקטע די פון שיקזאל מיטן פארנומעז
 נאצי־ דער פון לייזונג די אידן. די זיי צװישן עם,

 לע־ װען געװען, מעגלעך נ־ט װאלט פראגע אנאלער
 צײט אזויפיל אפגעגעבן ניט לאנג יארן װאלם נין
 די קעגן קאמו» א איז הארץ־בלוט און ענערגיע און

 א ,אין שעדיקער די קעגן און פראגראמען פאלשע
 און מענשעװיזם צױניזם, און ״בונד״ קעגז קאמח

לוק־ ראזא קעגן קאמףי א אין אױך װי טראצ?יזם,

 איז פליגל לינקן דעם פון אגדערע די און םעמבורג
 א געהאט האבן װעילכע אינטערנאציאנאל, צװייטן
פראגע. נאציאנאלער דער אין איינשטעלונג פאלשע

 פון ארויםטריטן ערשטע םאמע די פון א״נער
 ,1903 א־ן פראגע, נאציאנאלער דער אין לענינען

 פאג־ קעשענעװער מיטן פארבינרונג אין געװען איז
 האט, לענין אנטיםעמיטיזם. קעגן קאמן^ מיטן ראם,

 דער װעגן אםך געשריבן זען, װײטער װעלן מיר װי
 פון אנהויב אין צייט, יענער אין פראגע. אידישער
 גע־ דער פעלד, דאזיקע דאם איז יארהונדערט, הײנטיקן

 פארװאקםן געװען פראגע, נאציאנאלער דער פון ביט
 אפן אויב פארװילדעװעט. און פארלאזט דערנער, מיט

 רעװאלוציאנעין פארן קאמף פון געביט אלגעמײנעם
טאן צו אםן־ געװען לענינען פאר איז םאציאליזם

 בערשטייניאנער די פון ״פרוכט״ די אפראמען —
 ענ־ זיגט האבן װעלכע רעפארמיםטן, אנדערע און

מארקםיזם דעם ״פארשיטן״ צו געזוכט טויט געלםעם
 נאציאנאלער דער פון געביט אפן לענינען איז —

 ״אוים־ טיפערע נאך מאכן צו אױםגעקומען פראגע
 אנט־ צו אליין געביט גאנצן רעם און גראבונגען׳/

 פונראמענט אפן אויםברײטן. באארבעטן, װיקלען,
 געביט אפן ענגעלם, און מארהם פון ירושה דער פון
 אויםגע־ לענינען איז פראגע, נאציאנאלער דער פון

געביידע. אײגענע גאנצן א אװעקצושטעלן קומען
 אין פראגע נאציאנאלע ״ד־ ארטיקל זיין אין
 דעד אין דערשינען איז װאם פראגראם״, אונדזער

 ױלי טן15 דעם (פונק) ״איםקרא״ באלשעװיסטישער
 חברים ל פ ״פאר האט עם אז ער, דערקלערט ,1903

 פרא־ אינעם ,אז פאדערונג די קלאר״ ניט אויםגעװיזן
 פונקט, א ארײן זאל פארטײ-פראגראם דער פון יעקט
 רע־ דעמאקראטישע א רוםלאנד אין פאדערט װאם

 אױ רעכט פונעם ״אנערקעגונג דער מיט פובליק
 גײען װאם נאציעם, אלע פון זעלבםטבאשטימונג

 פאר אפילו מלוכה״. דער פון באשטאנד אין ארייז
 אויך געװען. קלאר גיט עם איז װבוינן אײגגולצ

 — און מאכז קלאר געמוזט מען האט זײ צװישן
 דורכצופירן אײלג(\גנו.ג\ זיך האט לענינעז קעמפן.

 םאציאל־דע־ רוםישער דער פון קאנגרעם צוױיטן אפן
 דעם ,1903 איז אפגעהאלטן פארטײ, מאקראטישער

 פא־ א — זעלבםטבאשטימונג, װעגן ,9 פאראגראףי
 לע־ איז אקטאבער־רעװאלוציע דער ביז װאם ראגראו^

 נאך ,און םארטיידיקן צו אים אויםגעהומען נינעז
פארװירקלעכן. — רעװאלוציע דער

שפעטעי, יאר דרײצן מיט אים מיר טרעפן אזוי
 זשור־ םאציאליםטישן דײטשן אין ,1916 אפריל אין
 װידער־ אויו» ניט הערט ער װאו ״פארבאטע״, נאל

 ״פאדעדן מוזן םאציאליםטן אז האמערן, צו אמאל
 ניט נאציעם אונטערדריקטע די פון באפרײאונג די

 סלאר א אין נאר פראזן, צעשװאומענע אלגעמײנע אין
פראגראם, פאליטישער פארמולירטער פינקטלעך און
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 און צביעות די םפעציעל אכט איז נעמט װעלכע
 אונטערדריקנ־ די אין םאציאליםט! די פרן פחדנות

רעװא־ םאציאליםטישע ״די :(לענין נאציעם״ דיקע
 זעלבםט־ אח נאציעם די פון רעכט דאם און לוציע

 זעלבײזן אין אויך אים טרעפן מיר און באשטימונ״).
 מענ־ די און טראצקין קעגן קאמף ביטערן א אין יאר

 פאראכטונג מיט געקוקט האבן װעלכע שעוױקעם,
 קאלא־ די אין באפרייאונגם־קאמףי נאציאנאלן אפן

 נאר זיינען זיי אז אויםרײד, אונטערן כלומרשט ניעם,
 װאס אלע די אבער רעװאלוציע. ״אמת׳ער״ אן פאר

 געזאגט לענין האט — מײנען און געמייגט האבן
 אן רעװאלוציע םאציאלע א דצחץבאר איז עם ״אז —

 קאלאניעם די אין נאציעם קליינע די פון אויפשטאנדן
 פון אויפרײםן רעװאלוציאנערע אן אייראפע, אין און

 ױילמ אלװ \זינו הלײגבירגערטום דעם פון טײל א
 אזוי טראכטן װאם אלע די לױט — פאדאװ־גוײט"

 רע־ סאציאלער דער פון ויך אג?ואג\ — ארם קומט
װאלוציע״.
 םאציאלער ״רײנער״ א אף! װארט עם װער ״און

 װעט דער — אויםגעפירט לענין האט — רעװאלוציע
 א איז דער איר. או* דערװארטן ניט !ץיײוװאל זיך

 ניט פארשטײט װעלכער װארט, אפן רעװאלוציאנער
רעװאלוציע״. װירקלעכע קיין

2.

 דעם אף געביידע זיין אויפגעבױט האט לעגין
 פרײ זײן כיט קאן עם אז מארקם, קאדל פון לאזונג

 װי־ פאלק. אנדער אן אונטעררריקט װאם פאלח א
 םענ- קײן ניט — צוגאנג א מיר האבן דעראמאל

 פין ארוים דרינגט װאם אזעלכן נאר טימענטא^ז,
 נרויםע די פון אויך פאלק, י<וד\ פון אינטערעםן די

 נאציאנא־ עניז דער האט לענינעז בײ און פעלקער.
ע לע ײאו  פאר באדײטוננ גרויםע א געהאט באפר

רום. אלם א^יין, א־ם
 פרעמד געװען ניט באװאוסט, װי איז, אענינען

 אר־ זײן אין שטאלץ. נאציאנאלן פון געפיל דאם
 גרוים־רוםן״ די פון שטאלץ נאציאנא^ז ״װעגן טיקל
בא־ גרױם־רוםישע די אונדז, איז ״צי :ער זאגט

 םון געפיל דאם פרעמד פראלעטאריער, װאוםטזינ־קע
 ליב האבן מיר !ניט אװדאי שטאלץ? נאציאנאלן

 אר־ מיר הײמלאנד, אונדזער און שפראך אונדזעד
 ארבעטנדיהע ױיןפ אויפצוהויבן אלץ װי מער בעטן
 באפעלסע־ דער פון צענטל נײן הײםט, (דאס מאםן
 דעמאקראטן פון לעבז באװאוםטזיניקז א צו רונג)

 וױי אלץ װי מער טוט עם איז םאציאליםטן. און
 אונ־ געװאלד־טאטן, א פאר וואם פיצן צו אוז זעז צו

 הייט־ ש״ן אונדזער באליידיקונגעז און טערדריקונג
פרי־ תליונים, צארישע די פון איבער לעבט לאנד

מיטן םול זיינעז מיר..........קאפיטאליםטן״ און צים
 גרויס־רוםי־ די װײל שטאלץ, נאציאנאלן פון געפיל

ך האט נאציע שע ד  רעװאלוציאנערן א באשאפן א
 מגבז צו פײאיס איז זי אז באװיזן א\יך האט קלאם,

 פאי־ קאמו» פון מוםטערן גרויםע מענטשהייט דער
 פאג־ גרויםע נאר ניט און סאציאליזם, און פרײהייט

גרוי־ קאמערז, אינקװיזיציע תלױת, פון רײען ראמעז,

 גל- די פאר קנעכט־הכנעה גרויסע און הונגערם םע
 דערי־ קאפיטאליםטן״. און פריצים קײםארים, חים,
זײן ניט קאן ״עם :באלד ער דערקלערט טאקע בער
 פעלקע־, םרעמדע אונטערדריקט װאם פאלק א פרײ
 אוים־ פון פארשטייער גרעםטע די געזאגט האבז אזוי

 יארהונדערט, טן19 פון דעמאקראטיע געהאלטענער
 אנגעוױזן דאך האט מארקם ענגעלם״. און מארקם

 אייר־ פון פארשקלאפונג נאציאנאלע די װיפיל אף
גופא. פאלק ענגלישע דאם געקאםט האט לאנד

 פארזעצער געגיאלער דער אענין, איז דא אבער
 צוגע־ דיאלעקטיקער, געניאלער ,דער מארקסיזם םון

 שטייגער. באזונדערן זײן אף םראגע דער צו גאנגען
 דע־ געהאםט האט פראזע, די געהאםט האט לענין

 און לאזונג דעם באטראכט שטענדיק האט קלאמאציע,
 א־ז אקציע. פאר אינםטרומענט אן װי װארט דאם
 באפרײאונג. נאציאנאלער אמת׳ער פאר — םאל דעם

 אנ־ ער האט פראגע קאלאניאלער דער אין װי פונקט
 איי, זי װי םיטואציע די נעמען דארח מען אז געװיזן

 אז ,און לענדער קאלאניאלע די איז עהזיםטירט זי װי
 סאציא־ ״ר״נע״ א עפעם אויםטראכטן ניט טאר מען
 ענין מיטן ערנםט מיינט מען ,אויב רעװאלוציע לע

 פארטראגן געקאנט ניט ער האט אזוי רעװאלוציע.
 אויס־ האבן װאם די פראגע נאציאנאלער דער אין

 פארמולע, אײנפאכע און גלאטע א עפעס געטראכט
געװײנלעך. וױ פוםטע, א —

 פון משך אין רעדעם און ארטיקלען מאםן אין
 געהע־ א פאר געקעמפט האט ער װעז יארן, אלע די

 לע־ האט פראגע, נאציאנאלער דער צו צוגאנג ריקן
 אן מאכן מוז מען אז געדאנק דעם אנטװיקלט נין

 מצד פראגע דער צו צוגאנג דעם צװישן אונטערשײד
n אן פון ארבעטער די w \\H־\־n \r־u)\rהערשע־ ־) 

 אן פון ארבעטער די מצד — און נאציע רישער)
 פון ארבעטער די בשעת נאציע. אגונומרדדי^גוג^ר

 דער־ קעמםן דארפן נאציע אונטערדריקנדיקער דער
 רעכט אלע קריגן דארפן נאציעם קילײנע די אז פאר
 באפרײ־ און זעלבםטשטענדיקײט נאציאנאלער פאר

 נרויםער דער פון זיך אפטײלן פון רעכט ביזז אונג,
 אונטערדריקטע די פון ארבעטער די דארפן נאציע,

 פון װיכטיקײט די אונטערשטרײכן כםדר נאציעם
 דער פון ארבעטער די מיט האנט אין האנט גײן

 אייניקײט. די זײ מיט אנהאלטן און נאציע גרויםער
 נאציע אונטערדריקנדיקער דער פון ארבעטער די װעז

 ללענערער דער פון רעכט פאר קעמפן ניט װעלן
 װעגן רײד זײערע אלע װעלן זיד, אפצוטײלן נאציע

 ז־י װען ה־פאקריטיש. זײן באפרײאונג נאציאנאלער
 ניט װעלז נאציע אג\-גו(\רדרי!\נו<\ר דער פון ארבעטער

 אין האנט גייז פון נויטיקײט די אונטערשטרײכן
 נאציע גרעסערער דער פון ארבעטער די מיט האנט
 זעלבםט־ די באשיצן צו זײ פאר שװער ז״ז װעט

 בא- ארבעטער־קלאם, דעם פון פאליטיק שטענדיהע
 פון ארבעטער די טיט קלאםךםאלידאריטעט די שיצן

 אונ־ די פון בורזשואזיע די ״װײל לענדער, אנדעיע
 לא־ די שטענדיק פארװאנדלט נאציעם טערדריקטע

 אפנא־ אז איז יאםרײאונג נאציאנאלער םון זונגען
םא־ ״די :טעזיסן (לענינס ארבעטער״ די פון רערײ

נאצי־ פון רעכט דאם און רעװאלוציע ציאליסטישע
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שטימוע׳/ אף עם  ״פארבא־ אין געדרוקט זעלבםט־בא
).1916 אפרייצ טע׳/

װעל־ קיעװםקי), (פ. פיאטאקאװ טראצקיםט דער
 פאשים־ א װי ארױםגעװיזן שפעטער זיך האט כער

 די מיט צוזאמען ,1914 אין האט אגענט, טישער
 ^עני־ קעגן קאמף ביטערן א פארפירט מענשעװיקעם,

 דוא^יזם, אין לענינען באשו^דיקט האט ער נען.
 אים האט צעגין מאסן. פארשיידענע צוױי נוצן אין

 אד־ גרויםן א אין ארונטערגעריםן שארו» דעמאלט
און מארקםיזם אפן קאריקאטור א װעגן :ט־קיצ
 װעצכן אין עקאנאמיזם״, ״אימפעריא^יםטישן װעגן

דען איז צי :פראגע פשוטע רי געפרעגט האט ער
 אונטערדריקטע די אין ארבעטער די פון אגע5 די

 אין ארבעטער די פון ילאגע דער מיט גלײך נאציעם
 גיצייך זיי זיינען ? נאציעס אונטערדריקנדיקע די

 אזוי װי טא ? אידײאיש פאיציטיש, עקאנאמיש,
 די ארבעטער םארטז ביידע בנוגע אנװענדן מען קאז

אס? זעילביקע  באמת זאל זײ צו באציאונג די כדי מ
״ אנגעװיזן, געניאיל צענין האט איינהייטלעך, זײן  מ
 רי און מאםן. .באוללדצרגן צװײ זײ צו אגװענדן מען

 (אײנהייטאעכער) ״מאניםטישער״ א װעגן רײדן װאם
 קיצינ־ ״פוסטע ריידן אינטערנאציאנא?, פונעם טאט

 טאט די ״כדי — װײא מער״. ניט פראזן, גענדיקיע
 VH באשטייט װעלכע אינטערנאציאנאל, דעם פון

 אנ־ אלם י<\טזפאלגו(\ל<ן5 ארבעטער, פון לנוב\ וגיו?יװב\
 אונטער־ און נאציעם אונטערדירקנדיקע צו געהעריקע

 נוי־ דערצו איז איעהײנול^ך. זיין זאיל נאציעם, דריהטע
 און דעם אין פראפאגאנדע די פ־רן צו גלייך לינו טיק
 דעם פון טראכטן דארף מען װי אט :פאיל יענעם אין

 דױרינגישן) ניט (און ודרקאעכן פון שטאנדפונקט
 מאטע־ מארקםעם פון שטאנדפונקט פונעם ״מאניזם״,
ריאציזם״.

3.

פראגע, נאציאנאלער דער פון אײזונג צענינם
 גע- אויםגעשמידט איז ?עניניזם, גאנצער דער װי

ח א  די מיט קאמן» לאנג־יאריקן און ביטערן א אין װ
 מעו־ די מיט באאשעוױזם, פון קעגנער פארשיידענע

 אײן װי מער ־טראצקיםטן. אוז בונדיםטן שעװיסעם,
 צו ״העצן אין געװאדן באשוצדיקט אעניז איז 5מא

 אין באשו^דייוט אים האט טראצקי װי ר״םערײען״,
 מענשעװיס־ צום ברױו ״בארימטן״ (טראצהים) זײן

 גע־ מיטן אבער טשעכעאידזע. דומא־דעפוטאט ט־שן
 גע־ מען האט ״אינטריגעם״ איז ״רײםערײעז״ שריי
 אעניז כע5װע פאר פרינציפן די פארשרײעז צו זוכט
געקעמפט. האט

 װעגן ארטיקצען ערשטע םאמע צענינם צװישן
 אידישע און (״נאציאנאיצע פראגע נאציאנאצער דער

 אויםגא־ ,אידישע 2 און 1 טייצן ,8 באנד פראגע״,
 קעגן ארטדס^ען מיר טרעפן ),1927 מאםסװע, בע,
 ״בונד״, פוז פאזיציע שעדאעכער און פאצשער דער

 מא־ א װי אנדערש ניט נעפאדערט האט װעאכער
 אידישן פון פארטרעטערשאפט דער אידער נאפאציע

 אידישע די אפצוהאלטן נעזוכט האט פראלעטאריאט,
רוםישע די טיט פארבינדונג ענגער אן פון ארבעטער

 פראטעםטירט אפי־לו האט און ארבעטער, אנדערע און
 קעשע־ נאכן האבן באלשעװיקעם די װאם דעם קעגן

 יעקא־ ,אין ארויסצוגעבן געװאגט פאגראם נעװער
 פרא־ א דניעפראפעטראװםק), (איצט טערינאםלאװ

 זי־ מען װאגט װי פאגראמען. קעגן קלאמאציע
!״מאנאפא^יע״ בונדם דעם אין אריינמישן

 פון קעגנער אנדערע און פירער בונדישע די
 פארצושטעילן זאך די געזוכט האבן באילשעװיקעם די

 אידיש/נ די איבער קאנטרא? פאר קאמף א װי בצויז
 װעגן געהאנדצט זיך האט דא אבער ארבעטער.

 עס — ענינים, פונדאמענטאילע און װיכטיקע זײער
 און קאן מען צי דעם, װעגן געהאנדילט זיך האט
 אילש ארבעטער ניט־אידישע די פארשרײען מעג מען

 דעם, װעגן געהאנדלט זיך האט עס אנט־סעמיטן.
 דעם באקעמפץ אלײ\ קאנען ארבעטער אידישע די צי

 האבן ארבעט דער אין מוזן זײ אדער אנטיםעמיטיזם
 אר^צגוטר, לינו־אירישמ רי פץ\ פװהפ\\ז א^נויגגע רי
 געװארנט האט װעאכער לענין, געהאלטן האט עם װי
י אז ט מיז\\ז ו  ױיל(\\ אלײ\ ארבצסיט-ו איריש(\ די פ

 פאגרא־ און אנטיםעמיטיזם באקעמפן צו גװלגג ױנו
 זייז באפעםטיקן צו זוכנדיק בונד, דער אבער !מען

 צום דעררעדט געהאט דעמאילט זיך האט מאנאפא^יע,
 אײנגע־ זיך ״האט אנטיםעמיטיזם דער אז געדאנק

 עם האט (ער ארבעטער-מאסע״ דעי אין װארצלט
 אז אנגעװיזן, האט ער װאם דערמיט, ״באשטעטיקט״

 געװיםע האבן זשיטאמיר אין און טשענםטאכאװ אױן
 אידן). אױ אנפאילן די אין באטײליקט זיך ארבעטער
 אויםפיר, צום געקומען ער איז עם, ה״סט דערפאר,

 אנטיםע־ קעגן קאמן» דעם איבעראאזן דאר^ מען אז
 ארבע־ אידישע רי צו באויז פאגראמען און מיטיזם

 ״בונד״ דער האט פרט״, דעם ״אין אלײן. טער
 ארבעטער אידישע די זיך ״טארן געשריבן, דעמאילט

פאחלאזן״. ניט קײנעם אףי
צע־ אףי אפשטעלן ברייטער נאך זיך װעאן מיר

 און פאגרא־מען, און אנטיםעמיטיזם קעגן קאמו» נינם
 או» אפשטעלן ברײטער עטװאם אויך זיך ן5װע מיר
 א םאר ציוניזם, דעם און ״בונד״ קעגן קאמף זײן

 אבער פראגע. אידישער דער פון אײזונג ריכטיקער
 א געװען געזאנט, װי איז, ״בונד״, קעגן קאמף דער
 מענשעװיקעם, די קעגן קאמוי פיא־זײטיקן א פון טייל

 געזוכט כםדר האבן װעלכע אנדערע און טראצקיםטן
געביידע. לענינם צעשמעטערן און אונטערצוגראבז

 קאמר ביטערן א פירן אויםגעקומען איז לענינען
 װאם אױטאנאמיע, נאציאנאצ־קולטורעצער דער קעגן
 אוים־ א*ז ילענינען געפריידיקט. האט ״בונד״ דער

 זיך האבז ײעאכע יענע, קעגן קעמפן צו כעקומען
 זאי אינטערנאציאנאליםטן״ ״עכטע פאר פארשטעיצט

 אויפהעצן אין אענינעז באשוצדיסט אזש האבן זײ
 באצשעװיקעם די װאם דעם דורך נאציאנא^יזם צו

 ארײנגעשטעלט פארטיי דער פון פראגראם איז האבן
 דער זעלבסט־באשטימוננ. װעגן ,9 פאראגראןז דעם

 דאם אז באשולדיקט, האט םעמקאװםקי מענשעװיק
 די אז» װאםער ״גיםט זעצבםטבאשטימוננ או» רעכט

 נאצי־ בורזשואזן אויםגעשפראכנםטן פונעם רעדער
 ר< ז״נען ״רעװאאוציאנער״ אזוי אט אנא^יזם׳/

נאציא־ קעגן קאמוי זייער אין געװעז מענשעװיקעם
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 קעגן אז שוין, זיך פארשטייט !באפרייאונג נאלער
 קאלאניעם די א־ן פעלקער די פון קאמוי נאציאנאלן

 פון נאמעז ,אין פלאם־פייער געװען זיי זײנען
 אינטערנאציא־ ״אמת׳ן״ און רעװאלוציע ״אמת׳ער״

״נאליזם . !
 פון ביישפיל דעם גענוצט אפט זייער האט לענין
 איפגעטיילט 1905 אין זיך האט װעלכע גארװעגיע,

 פון מעגלעכקייט די באוױיזן צו כדי שװעדן, פון
 אז אונטערשטרייכן, צו כדי און זעלבםטבאשטימונג,

 שװעדישע די פון חוב דער געװען דעמאלט ז » עם
 מיט זאל מען אז דעם, לעגן קעמפן צו ארבעטער

 דער אין שװעז־ן. צו צובינדן נארװעגיע טואלד
 די אנצואװייזן געזוכט לענין האט צייט זעלביקער

 \־(ןכנו דאס אז זעלבםט־באשטימונג, פון קעגנער
 אן אומעטום ניט vranns זעלבםט־באשטימונג אף

 אףי רעכט ״דאם זיך. ’אפרײםן װעגן אפשטימונג
ך׳/ גט׳ן  קיין ניט ״פאדערט באמערקט, לעטן האט זי

 רעכט דאם אבער ך״... ז גט׳ן פאר אפשטימװג
 די כדי טאקע װערן, געגעבן פונדעםטװעגן דארף

 און פרײה״ט אוי געבויט זײן זאלן פארבינדועען
גלייכבארערטיקוננ.

 קעו.ן ?אמףי לעטנם דערמאנט פריער האבן מיר
 מי־ פראגע. נאציאנאלער דער איז פיאטאקאװן

 נאציאנאלער דער בנוגע ארבעטן לעטנם אין טרעפן
 פיאטא־ טראצקין, אף אנפאלן ר״ גאנצע א פראגן
 אפן רעדע לעטנם אין טרעפן מיר ״פירער״. קאװם
 קאמוניםטישעי רוםישער דעד פון צחאמענפאר אכטן

 דים- ברייטע א ,1919 מערץ, טן19 דעם פארטיי,
 דער געװארן ארונטערגעריםן איז עם װאו קוםיע,

 זעלבםט־ קעגן קאמןז פארן בוכארין, םאררעטער
 האט בוכארין אז ארוים, זיך װייזט באשטימונג.

 אלץ נאך רעװאלוציע אקטאבער דער נאך יאר צוױי
 דארפן װאם ״צו :צוזאמענפאר דעם אף געשריען׳,

 זעלבםט־באשטי־ אף נאציעם פון רעכט דאים מיר
״ ג!  ״רעװאלו־ ז״ן ארויםצואװייזן כדי און מונ

 יאיינ־ און טובה א געטאן ער האט ציאנערישקײט״
 קריגן זאלן ארבעטער די בלױז אז דערויף געגאנגען

 האט לענין זעלבםט־באשטימונט אףי רעכט דאם
 איז, דאם היפאקריטיש װי אנגעװיזן אבער אים

 היפאקריטיש װי אנגעװיזן אים האט ער װי פונ?ט
 ״ו־ןאטנטאטן, פון רעכט דעם װעגן םראזן זײנען עם

 קײן זעלבםט־באשטימונג. אף הינדוסן״ בושמענער,
 גע־ לענין האיט לאנד, אין ניט מיר האבן האטנטאטן

 אז געהערט ניט האבן טיר און בוכארינען, זאגט
 רעפוב־ אױטאנאמער אן אף פרעטענדירן זאלן זײ

 אנדערע און סירגיזן, באשלרין, יע האבן מיר ליק.
 זיי װעגן אבער דעראויןז, יע פרעטענדירן װעלכע

געשװיגן... גראד בוכארין האט
 פון הכל׳ען ״םך ארבעט גרעסערער זײן אין

 געדרוקט זעלבםט־באשט־מונ-ג״, װעגן דיסקוםיע דער
 אקטאבע־ ״םאציאל־דעמאקראט״, זאמלבוך אין

 װעלכע היפאקריטן יענע ארונטער ער רײםט ,1916
 םאר זעלבםט־באשטימונג אח רעכט דאס אנערקענען

 עס אנערקענען א־בער לענדער, אנדערע אין נאציעם
 ״אוױ לענדער. ״זייערע״ אין נאציעס די פאר ניט

װערטערלעך, אזוי זעלבסט־באשטימונג אנערקעגען

 טראצקי דײטשן, די בײ קאוטםקי צביעות׳דיק, אזוי
 צום אוים פירט לענין אונדז״. ביי מארטאװ און
זאלן עם ״װאם ארבעט: דאזיקער דער פון םוף
 םוביעקטיװע מארטאװם |צי שראצקים זײן ניט

 מיט און אביעקטיװ זײ שטיצן כװנות, ״גוטע״
 םאציאל־א־מ־ רוםישן דעם זיך ארויםדרײען זײער

פעריאליזם״.
 װאם צופאל קיין ניט זיך, פארשטײט איז, עם

 יארי אלע האט טראצקיזם פאררעטערישער דער
 לענינם קעגז מלחמה א — פירט און — געפירט
 סטאלין, פראגע. נאציאנאלער דער פון לײזונג

 לאנג נאך לענינען, מ־ט זײט ב״ זייט האט װעלכער
 םון לייזונג דער פאר געקעמפט מלחמה, דער פאר
 דעם אויף איז װעלכער און פראגע נאציאנאלער דער

 װאר־ דער לענינעז, נאך געװען, 1913 זינט געביט
 װייזט פארטײ, באלשעװיםטישער דער פון זאגער

 פאר- איז פראגע נאציאנאלע די ענג װי ־אז ריבטיק
 קאלאניא־ דער מיט פראגע, פויער־ם דער מיט בונדן

 די צו באציאונג געהעריקער דער מיט פראגע, לער
 איז עם און מיטל־שיכטן. אנדערע און קלײנבירגער

 בא־ קאנטר־רעװאלוציאנערע א פאר װאם באװאוםט
 פראגן. דאזיקע די צו האט טראצקיזם דער ציאונג
 אנא־ נאצ דער פון פארבינדונג ענגער דער צוליב

 מיר דערזעען פראגן, װיכטיקע די מיט פראגע לער
 די פון אײנעם פראגע נאציאנאלער דער אין װידער

 באשטאנד־ די םון אײנעם לעגיניזם, פון פונדאמענטן
 אט רעװאלוציע. םאציאלער דער פון עלעמענטן

 אוז לעניז עם האבן — װידעראמאל — דערפאר
 געהעריקער א אףי געװיכט אזויפיל געלייגט סטאלין

 נאציא־ דער פון לייזונג נעהעריקער א און באציאונג
פראגע. נאלער

4.

צוריר) יארן (מיט רײדנדיק קאגאנאװיטש,
 נאציא־ דער אין שטעלונג פאלשער ראדעקם װעגן

 האבן װאם די אז באמערקט, האט פראגע, נאלער
 שטיצן טראצקיםטן, פאר זיך ארו־סצושטעלן מורא

 באנוצן ז״ בשעת און לוקםעמבורג. ראזע אףי זיך
 לערע, איר פון מאמענטן נעגאטױוע די מיט זיך

 דער אין באזונדערם איפגעשפעלט זיך האבן װעלכע
 אבער זײ װארפן פראגע, נאציאנאל־קאלאניאלער

 צונויפ־ זיך איז זי װאו רעװאלוציאנערע, דאס אפ
 געארדט אים מיט האט און לענ׳ינען מיט געגאנגעז

 אינ־ צוױיטן פון פליגל לינקן איז האנט אין האנט
מלחמה... דער פאר טערנאציאנאל,

 קענן געקעמפט האט לוקסעמבורג ראזע אבער
 און זעלבםט־באשטימונג) (װעגן 9 פאראגראףי דעם
 דער פון באדײטונג גאנצע די באגריפן ניט האט

 אויפגע־ האבן טעות׳ן אירע פראגע. נאציאנאלער
 ז־ך האבן טעות׳ן אירע טראצקיםטן. די כאפט

 פוילי־ דער אין אפגעשפיגלט גראד גס־\־גינד\ ,א אין
 ד.), ס. (פ. פארטײ סאציאל־דעמאקראטישער שער
 געגעבן האט דאס א״נפלום. געהאט האט זי װאו

 םאציאליםטישער פוילישער דער מעגלעכקײט א
די צווישן זיך א״נצוגירגערן ס.) פ. (פ. פארטיי
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 פויע־ פוילישע רי צוױשן םפעציעל מאםן. פוילישע
 װײל — שװאך געװען ד. ם. פ. די איז רים-שיכטן

 דער מיט פארבונרן ענג איז פראגע נאציאנאלע ד־
 דער ורײיל אגראר־פראגע, דער מיט פויערים־פראגע,

 אפט צו איז באפרײאונג נאציאנאלער פאר קאמח
 שװאכ״ די אט און ערד. פאר קאמח מיטן פארבונדן

 איז געגאנגעז איז װעלכע ד., ם. פ. דער פון קײט
 האמ באלשעוױקעם, די מיט פראגן אנדערע כמעט

 אין אנטוױקלונגעז די או* אפגערופז שפעטער זיך
פוילן...
גע־ אינגאנצן ניט אגפ\ ט\גם1 איז ד. ם. פ. די

 באציאונג איר אין לוקםעמבורג, ראזע מיט װען
 זיך האט 1906 אין פראגע. נאציאנאלער דער צו
 םאציאל־ רוםישער דער אן אנגעשלאםן ד. ם. פ. די

 פאר־ האט און ארבעטער־פארטײ דעמאקראטישער
ר פון פראגראם די אנערקענט זיך שטייט ע  פאר־ ר

 די אפ־לו אױפגעהויבן ניט דעמאלט האט זי טײ.
 א אבער .9 פאראגראףי דעם רעוױדירן װעגן פראגע

 נאציאנא־ דער בנוגע אויך איינפלום, באשטימטן
 דער אף געהאט לוקםעמבורג ראזע האט פראגע, לער

.ד. ם פ.
 פיז רעכט דעם װעגן ארבעט״ נרויםע לענינם

 אין אנגעשריבן זעלבםט־באשטימונג״, יאף נאציעם
 לויד קעגן געװידמעט א־עאנצן איז ,1914 אפריל

 צו זוכט לוקםעמבורג בשעת טעות׳ן. סעמבורגם
 א| ״בלויז איז מלוכה נאציאנא^ע די אז באװײזן,

 װירק־ דער ניט ״אנטשפרעכט און אבםטראקציע״
 מלוכה־ נאציאגאלע די אז לעגין, באװײזט לעכקײט״,

 אנט־ מאדערנער דער בעםטן צום אגטשפרעכט פארם
 דעריבער זיך האבן אזיע אין לאנד. א פון .וױקלוע

 פול־ איר צוליב יאפאן, אנטװ־קלט בעםטן צום
 מארק־ זעלבםטשטענדיקײט. נאציאנאלער שטענדיקער

 ־P מעכטיקע ״די אכט אין נעמען מוזן םיםטן
 שטרע־ די ארוים רופן װעלכע פאקטארן, ואװיע\(\

 18 װײזט מלוכות״, נאציאנאלע שאפן צו בונג
 אז לו?םעמבורגן, ראזע פאר װארפט ער און לענין,

 אונ־ דעם — זאך װיכטיהע א זייער פארזעט זי
 בורזשואז־דעמא־ פארענר־קטע די צװישן טערשייד

 בא״ די און מערב־אייראפע פון מלוכות קראטישע
 אוז מזרדדאײראפע פון לענדער די איז דינגונגעז

 נאציאנאלע די אז פארזעט, זי קאלאגיעס. די אין
 פארשײדענע די מיט פארבונדן זײנען באװעמנגען

 פארגע־ די א־ן בעת קאפיטאליזם. פון עפאכעם
 באװעגונגען נאציאנאלע די זיינען לענדער שריטענע

 ־,פראנצױז דער פון עפאכע דער איז פארגעקומען
 ארום פארענדיקט זיך האבן און רעװאלוציע שער
 ז״ האבן — קאמונע, פאריזער דער פון צײט דער
 ארום אנגעהויבן אזיע און מזרח־א״ראפע איז זיך

 באא־ טערקיי, פערסיע, (רוםצאנד, 1905 יאר דעם
 די זעז ניט קאן באינדער א ״נאר קאן־אענדער).

 בורזשואדדעמא־ ויײ גאציצימו א פון אויפװאכונג
 טאקע און באװעגונגען׳/ נאציאנאצע קראטישע
 דאזיהע די איבער ?עבט רוםלאנד װאם דערפאר,

 ״איז אענדער, שכנ׳ישע די מיט צוזאמען עפאכע
 נאציעס פון רעכט דער װעגן פונהט דער נויטיק

פראגראם״. אונדזער איז זעצבםט־באשט־מונג אף

 פאר האבנדיק ״מורא :אפן גאנץ זאגט אעגיז
 העצפט נאציעם, אוגטערדריקסטע די פון נאציאנאיציזם

 דעם װירקיצעכקײט דער אין ילוקםעמבורג ראזע
גרויםרוםן״. די פון נאציאגא^יזם שװארץ־מאה׳דיקן

 האט זי אזוי װי געזען אויך האבן מיר און
 נא־ שע פויא די געהאלפן — װיצן איר קעגן —

 נאציאנאלע די פארלייקענען איר דורך ציאנא^יסטן
זעי^בםט־באשטימונג. אף רעכט דאם און םראגע

 אנגעװיזן, שוין װי זיינעז, טעות׳ן אירע
 טראצ־ די און טראצקין פון געװארן אויפגעכאפט

 אויםגע־ טעות׳ן צוקםעמבורגם האבן זײ קיםטן.
 ארומגע־ איבערטריבן, שטייגער, זײער אף* נוצט

 טראצקי װ־ נאכדעם ,1914 ין א רכילות. מיט װעבט
 פרינציפצאזן דעם פון בראש געשטעצט זיך האט

 די פון קעגנער אנדערע און מענשעװיהעם פון ב?אק
 טריאומף, גרויס מיט ער מעי^דעט באלשעװיקעם,

 דאם אז האילטן, מארקסיםטן פוילישע ״די אז
 האט זעלבםט־באשט-מונג״ נאציאנא^ער םון ״רעכט

 דארף* און איגהאלט פא^יטישן ק״ן ניט אבםא^וט
 איז דאס פראגראם״. דער םון װערן דערװײטערט

 טראצ־ דערפינדונג דער אף און אױסיגטגיגאנס■, געװען
:געענטפערט שארח אעניז האט קים

 געפעריצעכער איז טראצקי פרײנט גוטער ״דער
 פון םײדן אנדערש ערגעץ פון ניט ! שונא א פון

 פון פראםט הײסט, (דאם געשפרעכן פריװאטע
ט טראצקי װאם מיט רכי^ות, ב ע  האט שטענד־ק) ל

אןנו ער ^  די פאררעכענען צו או» באוױיזן שעפן ג
 פון אנהענגער פאר בכצ^ מארקםיםטן״ ״פויצישע

ארטיקא״. צוקםעמבורגם ראזע יעדן
װ״טער: און

ערנם־ קײן אין סיינמאל, נאך האט ״טראצקי
 פעםםע קיין געהאט ניט מארקםים, פון פראגע טער

 שפאזיונע״ אין ״אריינקריכנדיק שטענדיק מ״נונגען,
 אי־ און מײנונגם־פארש״דנהײטן יענע אדער ד־ פון

 :(אעניד אנדערן״. צום צד אײן פון בערצויפנדיק
).462 ז. ,17 בא:ד

 אינטעי־־ דער פון געשיכטע די אויפמישנדיק
 באװײזט באװעגונג, םאציא^יםטישער נאציאנאלער

 מארקםז איז 1886 איז טעות׳ן. לוקםענבורגם אענין
 ״פרודאנ־שעד דער קעגן ?עמפן צו אויםגעקומען

 ענגעלםז צו ברױו א אין האט מארקם װי קליקע׳/
 דעם — ק^ײנבירגער מיטן גרופע די אנעגרופן

 ״דערק^ערט װע^כע פרודאז, — פירער אנארכיםטישן
 װידע־ אוז אוזיניקײט״. אז פאר נאציא־נא^יטעטן די

 איי־ םון באפרײאונג דער פאר קאמן^ מאר?ם' װעגן
 ענגילישע די פון אינטערעםז די צוליב טאקע לאנד

 לוקםענבורגז אן וױיזט ענין5 און גופא. ארבעטער
 ז־י אז ,9 פאראגראו» פון קעגנער אנדערע די און

 םא־ אינטערנאציאנאצער דער אז ניט, פשוט וױיםן
 א אמענומעז האט 1896 איז קאנגרעם ציא^יםטישער

 זעלבםט־ םון רעכט פואקומענעס ״פארז רעזאאוציע
נאציעם״. אאע פון באשטימונג
 נאציא־ דער א־ן טעות׳ן לוקםעמבורגם ראזע

 נ־נד אירע פון געיומעז זיך האבז פראגע נאלער
 האט זי אימפעריאליזם. װעגן אפשאצונגען ריכטיקע
כל־זמ; פעםט איז ?אפיטאליזם דער אז געהאלטן
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 בעת קאלאניעם, ניט-אנטװיקלטע רי דא זײנען עם
ם דער אז געהאלטן, האט לענין  איז אמפעריאליז

 פע־ א קאפיטאליזם, פון צעפױלונג פון פעריאד דער
ג ניט־גלײכמעםיקער םון ריאד ^ונ װי ט  קאפי־ פון «נ

 שפעטער דערקלערט האיט עם װי — אדער טאציזם,
 — אינטערנאציאנאל קאמוניםטישן פון פראגראם די

 קאנפליקטך און שפרונגארטיקער פון אד פער ״א
 ״דער װען קאפיטאליזם׳/ פון אנטװיקלונג פוצער

 קאלאניעם רי פון צעטיילונג נ״ער א פאר ףמקא
 אנגעהויבן אומפארמײדלעך האט װירקוע־םפערן און

 א פון פארם די ר״ ערשטער דער אין אנצונעמען
קאמףי״. באװאפנטן
 לוק־ ראזא פארנליכן באװאוםט, װי האט, לענין

ת מבו  פלעגט עם וועצכן ט מ — אדצער אז מיט םע
 נידערי־ ״אראפלאזן זיך פלעגט ער אז טרעפן, אמאי

 פאר־ גרויםע לוקםעמבורגם ראזא הינער״. פון קער
 רע־ פארן רעפארמיזם, קעגן קאמח דעם אין דינםטן

 בא^שעװיקעם די פון זיינען םאציאליזם, װאלוציאנערן
 יארז׳ לעצטע די אין געװארן. אנערקעגט אלעמאל
 טבקנעכט 5קאר מיט צוזאמען איז זי װען םפעציעיל

 אוז םפארטאקרםטן דייטשע די פון בראש נעשטאנען
 פאד־ קאמוניםטישע דייטשע די געגריגדעט דערנאך

 מיינונגם־פארשײדנהײטן אירע פון םייצ זי האט טיי,
 בשעת אבער טעות׳ן. אלם אנערקענט ?ענינען מיט

 לענינען’ איז גע?עמפט טעות׳ן אירע פאר האט זי
 איינ־ אירע קעגן װאך דער אח שטיין צו אויםגעקומען

פלוםן.
 םאװעטךפארבאנד אין איז פראגע אידישע די
 אויסגעהאלטענעם רעם אט אדאנק געװארן געלייזט

 םטאליז אים מיט צוזאמען און — ^ענין װאם קאמף
*) פראגע. נאציאנאצער דער אין געפירט האבן —

(,* aaaa ף א\־ a ו h  , r u m  asahaìAì ia  h a ,\ אלי  םנו
ה\ \ אךא ײ a ן a a iia h ך ױ \ א AAnHAH אי ’ HHA aaaa פרא־ 

a d ’ haiïiai ,aaa א.ף *!aahaa ,a h ììa a h ך ץי ױ ì)ì אן ì >a a h,\ 
ענו aaaa אן נו אגזי ^ ד א ר װ עג ^aaaivaaiav רי פג\ צ h i 

ם האנו \ אי a אי 9 A ^נו’3 כנוי ע װ ל פג א u ב -v u j a h a h \א 
aahaa aaaaaah ןאל V aaasuacaaaah 1aaaaa װ־ די גי װ שנ ל א ! 

a h  a i a h ’ h h a  d avas דװר d a h a b. \\אלט \־ץג ױ גזגו  א
ah  \ aaaaa\!1)a ט ג י מו \ ל aahaa ,ü אי a îh a ü \ ױ » מ- ל ג או

V ’ \Hi*A ADAHA \ ’AIA) Ai* ,AA א א' A l 1אי AH \A)Ai\\!A)A־
\ או v רAכ(A^(\רל(AAאAA״ א פ a a a a״ \ ב\ aaajaa \־aa א( שרײ.

AA)״A \AA־AJ־\ AאHא ’A( א\ — A)AH\־Ç( רAאל(Aי H A)HAA VAA 
)A)HAAA)A אר AA ,\~\HAAA3A XŜיA)Aאבל(Aפ Î, \ױ AAHAA ל(\

ט\ ר א ^aj ג aaaa ’ m h h  aaa^ haaa) .asahaaja )>י (3ארב ט ו  ״
aaa’ aaüahaa \ ו א אHאA רי ' ט״, Aאל(Aי ג א  wוü)Aג(Aא פו

\!א v י a a \ A אי 9 A3, גצ\גו(\למי v a  aa' aa פאר asa ’̂ H \)פ 
ajaia)A!i רי a)3 ’ aa ajaahai ט בײנגרא A א\< . l in .ג((.ביבו 

i װטיאלט H A i i n  aahîa ף a א h a )aa)aahaah ' ’ , aa ah?) i n n\ 
A 3 יאדנו\־אג\3 ךי ג(\האלנו\ î i H i H ’ h h a  l i n  \AA)AAי\־אי 

AIA \ «ASi אי rA iH \^H 'AA)A i)H  \AA) \A)AAHA. )לVAA פל((ג 
À)AH A)9H״AH’ AAÜ) \AH A)'A)A\!A)'A A An  V H  \i)AAÀM 

)^A)ÀVHA\ \ A אי i  ,A)AAH)!HAaH, 5) V  \AiA\J ^AAH\ì V ’ A 
A  .AIAAIAAH. \AH BA 'AH AאלA)A AA)HHA3\i^ A AIA AHA A־

ט ^י ל א A9AA ,a װ ^it id a a h a  \ aa ab  aaaja, •האגי HAA n־
n  A A A ir tA n in A H  AAAA’ ADA'\A)BAA ״A9 A)’ H H A M \!A )A\

 װי ילענין, זיך האט פראגע אירישער דער מיט
 אױבנ־ דער אין אינטערעםירט. שטארק געזאגט,

 יעלואטע־ דער צויציב ״בונד״ מיטן קאמף דערמאנטן
 די אז אן, לעני! װייזט פרא?לאמאציע, נאםלאװער ר■

 איז עם אז אונטערגעשטראכן, האט פראקלאמאציע
 אונ־ קעמפן צו ארבעטער אידישע די פאר נויטיק

 םאציאל-דעמא־ רוםישער דער פון פאן דער טער
 ״אפיל( (באלשעװיקעם) ארבעטער־פארטיי קראטישער

AA \AH WHnAHA” H ’A3״AH AH AA)A3נAAîלג ”(Aîי H \l 
HHAיאAאל)aaviaaìì l,נאציאינאיצע ריין צוליב ״אפילו ״ 

 ספעציעל ז״נען שטעלן דאזיקע די אינטערעםן״.
 באיצשעװיםטישער דער אין געװארן אונטערשטראכן
 האט לענין און יעקאטערינאסלאװ אין פראקלאמאציע

 באצשע־ דישע א■ די אונטערשטראכן. ספעציע? עס
 רו־ די מיט האנט איז האנט ארבעטן װעלכע װיקעם,

 דער־ לענין האט — ארבעטער אנחגרע און םישע
 רוםיש, או* (םיי חלק ״ז״ער ארײן טראגן — ?לערט

 אינטערנא־ דער פון שאפונג דער אין אידיש) אף םײ
 ארבעטער־באװעגונג׳/ דער פון חו^טור צ־אנאלער

 פונעם טראדיצעם בעםטע ״די װײטער פירן אוז
 נאציאנא־ דער איבער נאטיצן (״קריטישע אידנטום״

).1913 איז אעעשריבן פראגע׳/ לער
 מאל איין אונטער ער שטרײכט ארטיקצ דעם איז

 גל״כבארעכטיקונג פאר פאדערונג די נאכאמא׳ל און
 װער מארקםיםט, קיין ניט איז ״דער שפראכן. פון
 גלײכ־ די נ־ט םארטיידיקט און ניט אנערקענט עם

 װיי־ און שפראכן״. און נאציעם פון בארעכטילונג
 די אפ ניט ^ייקנט מארקםיםט אײן ״קיין :טער

 נויטיקייט די אדער שפראכן םון גלייכבארעכטיקונג
 דער מיט מוטער־שפראך דער אף פאצעמיזירן צו

בורזשואזיע. ״אייגענער״
 פון רעכט פארן ?עמפנדיל צײט, זעלבער דער אין

 אוז שפראכן, א?ע פון װי שפראך, א־דישער דער
 אידנ־ פון טראדיציעם בעםטע ״די פאר קעמפנדיק

 םאציאליםטישע און דעמאקראטישע די פאר און טום״
 איז ^עניז איז קולטור, אידישער דער אין ערעמענטן

 קעק ארױםגעטראטן שארף זײער צײט זעי^ביקער דער
״נאציאנאל־ :לאזוגג נאציאנאליםטישן בונדם דעפ

 גאנצער א אין האט לענין אויטאנאמיע״. קולטורעיצע
 אויפגעהרט ניט יארן פון משך אין ארטיקלען םעריע

 שעד נאציאנאליםט שעד^עכער א פאר װאם באװייזן,
 טײאט דאים װי איז, ראס לאזונג םעפעראטיםטישער

 אנ־ און רוםישע די פון ארבעטער אידישע די אפ
 פארקער־ צו ״שטרעבט דאם װי און ארבעטער, דערע
 ביזן אבםאטטן, און פארפײנערטן יעדן ^עבז אין פערן
 פראגראם בונדם דעם נאציאנאל־זם״. דערפירטן, םווי

 <״קאנםטי־ צו אנגעװיזן, האט צענין װי געזוכט, האט
די נאציאנאליזם. דעם ״קאנםערװירן״ און טואירן״

A9 \A’AÜ)A)AAA)A)AAH, ,"AD^D9 ,A \A9 AAAÏA AIDA\ לצ־ 
AH \’A\ ימניאל,\ \VHA)A) .\UAVHA1A) \A9 AAA1H9AH9 

A ADA \A9 ASSIDA AAA) A AH A3 HAAאHיאA)אל,DAHA9 AA 
A3HAIA1AAAH9 AAIAS’ Â ,\A3'AA)A AAAAAAAH AH ,AA )1ל Ali'A 

AĴ AAAaA H AAAA3VA ,A3AAAAH 33ל M A3AìA)AA9A)AA)'AH \AH 
.A1HAAHA9 AAÜ),A3AA1AAA)\iAAHA
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 װעגן פראגע די געשטעלט האט פראגראם דאזיקע
 ענין5< אפקלײבנדיק. ניט בכלל׳/ קולטור ״גאציאנאלער

 ארויםצונעמען שעדלעכקייט דער אף זן אנגעװ האט
 געביט, פאליטישן און עקאנאמישן דעם פון ?ויצטור רי

 קלאםן-קאמף א אנגעםירט כםדר װערט עם װעלכן אח
בורזשואזיע. דער מיט

 רעכט רעם װעגן פראגע די געשטעלט האט לענין
 דער פון ראמען די אין שפראך אידישער דער פון

 אנגע־ ער האט ארטיקל דערמאנטן דעם אין מלוכה.
 שול־ דער לױט האבן װעלכע אידן 396 די אז וויזן

 די צוױשן געפונען זיך 1911 יאנואר פון צײלוע
 אף רעכט דאם האבן דארפן פעטערבורג, אין שילער

 און שפראן־ אידישער דער פאר לערער באזונדערע
מלובה. דער פון אױםגעהאלטן געשיכטע, אידישער
 כםדר׳דיקן לענינם אף אנגעוױזן פריער האבן מיר

 לעבנם. אירישע באשיצן צו אנטיםעמיטיזם, קעכן קאמף
 גאכאמאל אונטערצושטרײכן, אויפגעהרט ניט האט ער

 אײגענע זייערע מיט אליין, אידן די אז נאכאמאל, און
 באקעמפן, קאנען ניט אנטיםעמיטיזם דעם װעלן כוחות,

 רו־ די פון כוחות די דערצו נויטיק איז עם אז און
 װעגן ארטיקל זײן אין ארבעטער. אנדערע און םישע

 אנצואװייזן, ניט ער פארפעלט פראגראם קעשענעװער
 די קעגן העצע א געװארן געפירט איז אידן צוױשן אז

 מ׳האט װעמען ארבעטער, אידישע קעגן םטן, םאציאל
 איצ־ דעם אין אידן. אףי צרות אלע אין באשולדיקט

 קא־ אידישע ארבעטער, אידישע װען מאמעגט, טיקן
 אידישע געװיםע מצד באשולדיקט װערן מוניםטן,

 דייטשלאנד ׳אין אידן אף צרות אלע אין עלעמענטן
 ברענגען צו װיכטיק איז לענרער, אנדערע אין ארער

 דעם װעגן ארטיקל לענינם פון שטעלן גאנצע די
:זאגט לעניז פונקט.

 קליינבירגערלעכער אידישער דער אין ״אויב
 װירקונג דער אונטער ך ז האבן באפעלקערונג

 געלאזט װאו ניט װאו פאגראם קעשענעװער פונעם
 רי אין אז דעם װעגן קולות טומלדיקע הערן

 בא־• און םאציאליםטן די שולדיק זײנען פאגראמען
 אנט־ אויב פראלעטאריער, אידישע די זונדערם

 שענד־ די געגאנגען איז געשרײען דאזיקע די קעגן
 צױױםטן די פון פראפאגאנדע אנערע רעאקצ לעכע

 פאטענטירטע פון ראיל דער 1אי פיגורירן װעלכע
 װעלכע נאציע׳/ ״אידישער דער פון פארשטייער

 פםיכא־ רי אויםצונוצן געשעמט ניט זיך האבן
 פינצ־ דער אף פאגראם דעם פון װירקונג לאגישע
 פאלי־ איר יאין אײנצופלאנצן כדי מאםע טערער

 דער מיט בונד א הייםט דאם פאםיװקײט, טישע
קעשענעװער די מיט בונד א זעלבםט־הערשונג,

 יענער זייט, אנדערער דער פון האט, — מערדער,
 װעלכער בורזשוזאזיע, אידישער רער פון טײצ
בירגערלע־ איז עם װעלכע אײנגעהאלטן נאך האט

 גרייטן און באװאפענען זיך בן אגגעהו געפיילן, כע
 װעלכע באנדעם די קעגן װידערשטאנד א צו זיך
 אויב !שעה גוטער א אין פירט. פאליצײ די
 נויטיק ניט אייך װעט באװא־פענונג דאזיקע די

 װעט פאגראם־מאכער, די קעגן זיך באשיצן צו זײן
 פוי- רוםישע, די שטיצן צו צונוץ־קומען אייך ז

 װעלן זיי װען פראלעטאריער, אידישע און לישע
 צאריזם. דעם שלאכט אנטשײדנדיקע אן געבן
 די געבן װעט צאריזם פון פאלן דאם נאר װ״יל
גלייכבארעכטיקונג. בירגערלעכע אידן

 אינ־ אידישער רער פון טײל בעםטער ״דער
 ארויםגעװיזן זיך האט ע בורזשוזא און טעליגענ׳ן

 רעאקציאנערךצױ־ ךי מיט ניט םאלידאריש פאר
 םאציאל־דעמאקראטן, רוםישע די מיט נאר ניםטן

 די װעגן ידיעות ערשטע די בײ האבן װעלכע
 גרייטן אנגעהויבן זיך קעשענעװ אין געשעענישן

 אנטיםעמי־ רי װידערשטאנד א ארויםצואװײזן
 פון מאביליזאציע ״די :(לענין באנדעם׳/ טישע

 אויפגאבן׳/ אונדזערע און כוחות רעאקציאנערע די
).1903 ,ױנ טן1 פון ״איםקרא״ דער אין געדרוקט

 איז געזאגט, װ מאמענט, איצטיקן דעם אין
 װאם װערטער, דאזיקע די געדענקען צו װיכטיק זײער
 דער אין שטימונגען די װעגן געשריבן האט לעניז

 דעם נאך רוםלאנד אלטן אין באפעלקערוע אידישער
פאגראם. קעשענעװער

 אידישע פון דערװאך א^ ק שטײענד אזוי, אט
 בעםטע די פון שפראך, אידישער דער פון לעבנם,

 פאלק אידישן דעם פון טראדיצעם און עלעמענטן
 קעג־ די מיט קעמפנדיק קולטור, אידישער דער און
 אוים־ לענין האט ״לינקם׳/ פון און רעכטם פון נער

 אידישע די געלײזט האט װאם ניע ל די געשמידט
 גלײכבארעכטי־ פולםטע אידן געגעבן האט פראגע,

 די איצט זיי גיט און גלייכה״ט, אבםאלוטע קונג,
שאן אין מעגלעכק״ט  זיך דערשלאגן צו בירא־ביח

 פארפולהא־ אופן אזא אױ און מלוכה׳שאפט אײגענע
נאציע. אלם זיך מען

ך׳/ ״רײםן דאם און זיך״ ״אמפערן דאם  די װי זי
 קאמו?, נם לענ באצײכנט האבן קעגנעד פארשײדענע

 אין מאל ערשטן צום לאנד, אייז אין געבראכט, האט
 פעלקער צװישן לעבן ברידערלעך א געשיכטע, דער
 קול־ די פאר םרילינג דעם געבראכט האט ראםן, און

 גע- האט נאציעם, פריער־אונטערדרי?טע די פון טורן
פראגע. נאציאנאלע די לייזט
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אײניקײט טרעיד־ױניאו פון װעג אפן
 קאנ־ א בײ מען האט ,1881 נאװעמבער טע15 דעם
 די ארגאניזירט פענםילוױיניע, פיטסבורג, אין פעדענץ

לעיבאר. אװ פעדערעישאן אמעריקען
 םך א אין איצט קערפערשאפט דאזיקע די איז
 מעטאדן די אין און גײםט אינעם װײניקסטנם פרטים,

 װי זעלביקע די כמעט אלץ נאך פירערשאפט, איר פון
 קערפעו״ טרעיד־ױניאן נײע א נאר צוריק, יאר57 מיט

 פיטם־ זעלביקער דער אין געװארן. געבוירן איז שאפט
 אנ־ ,1881 נאװעמבער אין מ׳האט װאו דארט אט בורג,

 פעדע־ אמעריקען דער פון געשיכטע די שאיפן געהויבן
 נאװעמבער אין איצט, מען האט לעיבאר, אװ רעישאן

 קאג־ דעם ארגאניזירט קאנווענשאן, א אפגעהאלטן ,1938
 אנגעהויבן און ארגאניזאציעס אינדוסטריעלע: פון גרעים

 דער אין — קאפיטל גלענצנדיקן א און — קאפיטל נײ א
באװעגונג. טרעיד־ױניאן דער פון געשיכטע

באדן׳ א אף געשאפן מען האט קאנגרעס דעם אט
 קאמיטע דער פון געװארן צוגעגרײט פריער 'איז װאס
 זיך האט װעלכע ארגאניזאציע, אינדוסטריעלער פאר

 צו גענומען זיך און ,1935 נאװעמבער אין פארמירט
 געהאט האבן קעגנער אירע װעלכער װעגן ארבעט אן

 קאמיטע די טאן. ניט גאר דאס מ׳קען אז גע׳טענה׳ט,
 פון ארבעטער די ארגאניזירן מ׳דארף אז געזאגט, האט

 קעג־ אירע און פראדוקציע, מאסן פון אינדוסטריעס די
 מעז ״קען ארבעטער דאזיקע די אז געזאגט, האבן נער
 מ׳קען, אז געזאגט, האט קאמיטע די ארגאניזירך. ניט

 אינדוםטריעלע אין ארגאניזירן נאר זײ מ׳וועט אויב
 אזוינע אז געזאגט, האבן קעגנער אירע און ױניאנס,
ארגאניזירן. ניט מען טאר ױגיאנס

 ארגאניזירט מ׳קען, אז באװיזן, קאמיטע די האט
 קײנמאל פריער זײנען װאס ארבע׳טער, אזוינע מילאנען

 ארבעטער־בא־ דער געגעבן ארגאניזירט, געװען ניט
 מען האט איצט און פאראוים׳ שטוים ריזיקן א װעגונג

 אר־ אינדוסטריעלע פון קאנגרעס דעם אײנגעשטעלט
װײטער• גײן צו פארמאסטן זיך און גאניזאציעס

פאקטן און טענות

:טענות האבן װאס מענטשן, פאראן זײנען
 פארזוכן קאנװענשאן סי־אי־א דער פאר געװען

 צװישן שלום א װעגן פארהאנדלונגען די באױיען צו
 און ארגאניזאציע אינדוםטריעלער פאר קאמיטע דער
 איצט, און לעיבאר אװ פעדערעישאן אמעריקען דער
צעשטערט. דאס מען האט זײ, זאגן

רוז־ פרעזידענט װאם פאקט, דעם דערמאנט מען
 ארײנגעמישט געהאט זיך האבן פוירקינם מים און װעלט

 נאר שלום־פאדהאנדלונגען, נײע פאר פארשלאגן מיט
 אר־ אינדוםטריעלע פון קאנגרעם פונעם פארמירונג די

 צו־ פארשלאגן דאזיקע די האט מען, זאגט גאניזאציעם,
געמאכט. נישט

פון קאנגרעם פונעם פארמירונג די אז טענה׳ט, מען

 אײן אף בויעז מײנט ארגאניזאציעס אינדוםטריעלע
זייט. צוױיטער דער אף רים דעם פארשארפן און זײט

םי־ צװישן פאראײניקונג א אז זיך, פארשטײט נו,
 זײער כאטש נויטיק, זײער איז ל. אװ פ. א. און אי־א

 אין געזאגט האט בראודער חבר װי אויך, איז ריכטיק
 פון קאמיטע נאציאנאלער דער צו באריכט לעצטן זײן

 פון אויפגאבע ״די אז פארטײ, קאמוניסטישער דער
 קאמפליצירטע א איז ארבעטער־קלאס דעם פאראײניקן

שװערע״. א און
 דערמאנטע די װעגן אמת דער איז װאס אבער

 אײני־ די דאך בויט װער און שטערט װער טענות?
 קאמ־ דער און שטערונגען די אף קוקנדיק גיט קײט,

? פליצרטקײט
:װאס אט װיסן מען דארף
גע־ האבן װעלכע מענטשן, געװען זײנען עם אויב

 ארײנ־ זיך זאל רוזװעלט פרעזידענט אז װירקן, צו זוכט
 שלום־פארהאנדלונגען׳ נײע צו ברענגען העלפן און מישן
 פון אנפירער די פון ניט געקומען מענטשן די אט זײנען

 סי־אי־א. דער פון בלויז דוקא נאר ל., אװ פ. א» דער
 םי־אי־א דער פאר דעם צוליב האבן לואיס און רוזװעלט

 םוד קײן קאנפערענץ. א אפגעהאלטן אויך קאנװענשאן
 קאנפערירט אויך דעם צוליב האט רוזװעלט אז ניט, איז

 געװאלט׳ האט ער ל. אװ פ. א. דער פון אנפירער מיט
 באשטימט געהאט שוין האט ער װאס שלוף־רוף, א אז

 פ• א. דער פון קאנװענשאן דער צו סײ ארױםצושיקן
 פון קאנװענשאן דער צו םײ און ױסטאן אין ל. אװ

 טויבע קײן אף פאלן ניט זאל פיטסבורג, אין סי־אײא
 גע־ גיט גאר צו האבן קאנפערענצן די אבער אויערן.
 הער־ די בלויז נאר זײנען דערפאר שולדיק און בראכט

ל. אװ פ. א. דער פון שער
ל., אװ פ. א. די באהערשן װאס מענטשן, די זײ,

 באזים געהעריקן א אף אײנצוגײן אנטזאגט זיך האבן
 ק׳אנ־ דער בײ און שלום א פאר פארהאנדלונגען פון

 זײ האבן ױסטאן אין ל. אװ פ. א. דער פון װענשאן
 האבן װאס האנדלונגען, אזוינע דורכגעפירט אויך

 אן פון װײט גאנץ נאך זײנען זײ אז באװיזן, קלאר
 דער פון פירעדשאפט הערשנדיקע די שלום. אננעמבארן

 װעגן פראגע דער צו קאנװענשאן איר בײ איז ל. אװ פ א.
 בראודער חבר װי צוגעגאנגען, אײניקײט טרעיד־ױניאן

 באריכט, דערמאנטן זײן אין אפ ריכטיק זייער עם שאצט
 אויפשטאנד״. אן אונטערדריקן פון פראגע א צו ״ווי

 פאקטיש קלינגען אײניקײט װעגן פארשלאגן אלע אירע
 פאר־ א פאר תנאי ערשטער דער אז פאדערונג, א װי

 מצד באדינגונגען אן ״קאפיטולאציע א זײן זאל אײניקונג
רעבעלך. די

 פון דעריבער איז שלום א פאר רוזװעלט־רוף דער
 פ• א. דער פון קאנװענשאן דער בײ מענטשן די אט
 אוץ גרינגשעצונג מיט געווארן אויפגענומען ל. אװ

 ארויסגעלאזט, דארט זײ האבן לאזונג א פאראכטונג.
מיט שלום־פארהאנדלונגען קײן גײן״, מוז ״לואיס אז
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 האבן ארגאניזאציע, אינדוסטריעלער פאר קאמיטע דער
 איר םײדן מעגלעך, ניט גאר בכלל איז געזאגט, זײ

 פריער איר פון װעט לואיס ל. דזשאן הויפט־אנפירער
 אויפגע־ זײ האבן געשרײ א װערן. באזײטיקט אינגאנצן

 אינדוסט־ פאר קאמיטע דער פון ױניאנם די אז הויבן׳
 רויטע״ מיט ״אנגעפילט זײנען ארגאניזאציע ריעלער

 טרעידם קאנאדער צום גײן״. אװדאי מוזן ״זײ אז און
 םי־אי־א פון ױניאנס די װאו קאנגרעם, לעיבאר און
 ארויס־ זײ האבן פאראײניקט, ארבעטן ל. אװ פ. א. און

 גע־ אײניקײט די זאל דארטן אויך אז באפעל׳ א געגעבן
 שטײגער אומאבמערקבארן אן אף מ׳האט װערן. בראכן

 םי־ מיט שלום א פאר רוף רוזװעלטם פארגעלײענט
א  געגעבן גאכדעם באלד מען האט װארט דאס און א״

 אנפירער םטרײק־ברעכערישן דעם אזאניק׳ דזשאזעף צו
 און מאינערם״ ״פראגרעסיװע אזוי־גערופענע די פון
 הײליקער א צו גערופן און גאל מיט געגאסן האט ער

 װאירקערם מאין ױנײטעד ריזיקער דער קעגן מלחמה
 א םי־אי־א. מיט פארבונדן איז װאם אלץ, און ױניאן

 קאנ־ ל. אװ פ. א. דער בײ הערשער די האבן באשלום
 יעדע אזאניק־גרופע דער געבן צו דורכגעפירט װענשאן

 מאינערם דער קעגן קריגן אירע פאר הילף מעגלעכע
 בא־ האבן זײ סי־אי־א. פון אנפירער די און ױניאן

 פאסיפיק, פונעם מאטראםךױניאן דער צו אז שלאםן,
 לאקאלע אומאפהענגיקע אן געװען איצט ביז איז װאם

 קליקע־אפמאך א לויט איצט, מען זאל ארגאניזאציע,
 א פאר טשארטער א ארויםגעבן פרעזידענט, איר מיט

 ברעכן פרואװן איר דורך און ארגאניזאציע נאציאנאלער
 םי־ פון ױניאן מארין־ארבעטער אויםגעװאקסענע די

 טרעיד־ דעם קעגן אז באשלאסן, אויך האבן זײ אי־א.
 לענדער■ "לאטײן־אמעריקאנישע די פון פארבאנד ױניאן

 דער מיט געװארן ארגאניזירט צוריק לאנג ניט איז װאם
 אויפלעבן צוריק נעמען זיך זײ זאלן םי־אי־א פון הילף

 פעדערעישאן פאן־אמעריקען טויטע לאנג פון שוין די
 זײנען ראיט טשעסטער און װאל מעטי לעיבאר. אװ

 קײן געװארן געשיקט אויך קאנװענשאן דער נאך באלד
 קעגן טאן באלד דארט מ׳קען װאס זען׳ צו מעקםיקא

 ארבעטער־פארבאנד לאטײן־אמעריקאנישן נײעם דעם
 פעדערע׳ישאן. אמעריקען פאן טויטער דער פאר און

 ארויםגעשפיגענער בארימטער דער מאראנעם, לואיס
 געװען איז ארבעטער׳ מעקסיקאנער די פון פאררעטער

 אויפ־ מעקסיקא אין משולחים צװײ די האט װאם דער,
 עראפלאן אן פון ארוים זײנען זײ װי באלד גענומען

 מ׳זאל װאם טראכטן גענומען זיך מען האט צוזאמען און
 די פון פארבאנד לאטײךאמעריקאנישן דעם קעגן טאן

ארבעטער.
אזעל־ פאראן זײנען סי־אי־א פון קעגנער די צװישן

 אײנ־ און פאקטן די פארדרײען אפט פרואװן ־וואם כע׳
 פ. א. דער פון פירערשאפט הערשנדיקע די אז רײדן׳

 אײנצוגײן גרײט װירקלעכקײט דער אין שוין איז ל. אװ
 בײ אבער מען האט פאראײניקונג. ריכטיקער א אף

 דעניעל װי געזען ל. אװ פ. א. דער פון קאנװענשאן דער
 איר פון באציאונג די גוט זײער װײםט װאס טאביז׳

 דארט האט אײניקײט, װעגן פראגע דער צו פירערשאפט
 פאר־ אזוינע פאר קאמף אפענעם אן אױפגעהױבן ערשט

 פאראײניקונג. א צו ברענגען זאלן װאם האנדלונגען,
װאלט מאשין אנפירנדיקע די װען אז זיך׳ פארשטײט

 װאלט פאראײניקונג א פאר גרײט געװען טאקע שוין
 אז קאמף׳ א מיט ארויםטרעטן געדארפט ניט טאבין
 פאר־ א שאפן צו פארהאנדלוגגען אף אײנגײן מ׳זאל

אײניקונג.
 זײ צװישן און םי־אי־א פון קעגנער אזוינע פאראן

 אז זאגן, צו זיך דערלויבן װאס גרין, װיליאם אויך
 אפילו שוין זײנען ל. אװ פ. א. דער פון הערשער די

 םי־אי־א פון פאדערונג דער אף אײנצוגײן גרײט אויך
 מען זאל פראדוקציע מאסן פון אינדוסטריעס די אין אז

 ארגאניזאציע. פון פארם אינדוסטריעלע די אנװענדן
 דער פון קאנװענשאן לעצטער דער בײ אבער מען האט

 בוי־ארבעטער די פון אנפירער די װי געזען ל. אװ פ. א.
 דעה־ הויפט די זײנען װאס טרעידס), (בילדינג ױניאנס
 רעזאלוצ׳ע, א אין האבן פעדערעישאן, דער אין זאגער

 בילדינג־ זײער בײ אנגענומען פריער מ׳האט װעלכע
 װערטער. אנדערע גאר גענוצט קאנװענשאן, טרעידס

 דאזיקע די פון אנפירער די זײ, אז געזאגט, װערט דארט
 זײ און אויפגעגעבן ניט קײנמאל גאך האבן ױניאנס

 ױריסדיקציע אף פאדערונגען קײן אויפגעבן ניט װעלן
 ניט אפילו פראדוקצ׳־ע מאסן פון אינדוסטריע קײן אין

 קאנװענ־ װאו קױלן־אינדוםטריע) די (מײנענדיק דארט
 גע־ גע״־׳אט שוין האבן ל. אװ פ. א. דער פון שאנס
 1א, ארבעטער די ארגאניזירן צו צושטימונג א געבן

באז׳ס. אינדוסטריעלן אן
 פון הויפט־אורזאך די אויך טאקע ליגט דא אט און

 דער פון הערשער די אײניקײט. צו דערקעגנערשאפט
 די פון פאכן־ױניאנם די באטראכטן װאס ל.׳ אװ פ. א.

 ארבעטער׳ באצאלטע בעסער און קװאליפיצירטע מער
 אט פון אפזאגן ניט זיך וױלן געשעפט, אײגן אן װי

 אנגענומען מ׳האט װעלכע ארגאניזאציע, פון פארם דער
 װאלט דאם אז מורא, האבן זײ צוריק. יאר 57 מיט

 געשעפט. דעם פון אפצוזאגן זיך געמײנט אויך אפשר
 ארגא־ זײנען עם װען גענוג איז זײ פאר אז ריאלטן׳ זײ

 בעסער־באצאלטע און קװאליפיצירטע די בלויז גיזירט
 דער פאר מורא גאר אמתץ האבןאין זײ און ארבעטער

 װײניקער־ און ניט־קװאליפיצירטע די פון ארגאניזירונג
 שטארק זײער דעריבער זײנען זיי ארבעטער. באצאלטע

 ארגאניזאציע׳ פון פארם אינדוסטריעלער דער קעגן
 פאר הױפט־באדינגונגען םאמע די פון אײנע איז װאס

פאראײניקונג. קײן ניט װילן זײ און פאראײניקונג א
 דעם אויך האבן װאם אורזאכן׳ די זײנען דאס אט

 אומאנגע־ אן אין אװעקגעשטעלט רוזװעלט פרעזידענט
 פארגע״לײגט און ארײנגעמישט זיך האט ער לאגע. נעמער

 אנפי־ די אבער פאראײניקונג, א פאר פארהאנדלונגען
 ענטפער■ אזא געגעבן אים האבן ל. אװ פ. א. פון רער
 איצט װײניקםטנם אז געמאכט, קלאר אים פאר האט װאס

ברענגען. ניט רעזולטאטן קײן באמיאונגען זײנע װעלן

אײניקײט פון װעג דער

 ארגא־ אינדוסטריעלער פאר קאמיטע די האט װאם
ן טאן געקענט אומשטענדן אזוינע אונטער ניזאציע

 פון באדינגונגען די אננעמען אז זיך, פארשטטײ
 אר־ האטשעםאן, װיליאם װילן עס װי זיך אונטערגעבן

 זײ־ װאם ױניאן־אנפירער, אזוינע נאך און מארטין טור
גע־ נאר װאלט ל.,’ אװ פ. א. דער פון הערשער די נען
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 אינ־ פאר קאמיטע די װאס דאס אט צעברעכן מײנט
 אױפ־ איצט ביז שוין האט ארגאגיזאציע דוסטריעלער

אייניקײט, קײן געמײגט גיט װאלט עס און געבויט
 צו באריכט זײן אין לואיס ל. דזשאן טאקע האט

 קײן אז נײן׳ אז דערקלערט׳ קאנװענשאן סי־אי־א דער
 פון ארגאניזאציעס די זאל װאם מינכען־אפמאך, נײעם

 טשעכאסלאװא־ צװײטער א אין פארװאנדלען סי־אי־א
 ארגאני־ אינדוםטריעלעד פאר קאמיטע די װעט קיע,

אננעמען. ניט זאציע
 פון דערמיט זיך האט קאמיטע דאזיקע די אבער

 ניט אײניקײט פאר ארבעט קײן פון און אײגיקײט קײן
 גרינדונגם־קאנװענשאן די פארקערט. נאר אפגעזאגט,

 מיט והאט ױניאנס אינדוסטריעלע פון קאנגרעם פונעם
 אײני־ פאר רוף רוזװעלטס אויפגענומען באגײםטערונג

 דעם װעגן האט קאנגרעס דער װאס רעזאלוציע, די קײט.
 פון ציל דעם אן נעמען ״מיו־ :זאגט אנגענומען אויך

 קאנגרעס דער ארבעטער־באװעגונג״. דער אין אײניקײט
 פראגראם־אקציע. א אנגענומען אויך דעם צוליב האט
 ל. אװ פ. א. דער מיט פאראײניקונג קײן װי אזוי נאר
 ניט מאטיװן דערמאנטע די צוליב דערװײל נאך איז

 ארבעט די אז באשטימט, קאנגרעס דער האט מעגלעך,
 טעטי־ דאזיקע די און אנפירן מען זאל אײניקײט פאר
 געביטן אלע די אט אף פארשטארקן מער װאס קײט
מעגלעך. יא איז דאם װאו

 פעסטגע־ נאכאמאל דעדיבער האט קאנגרעס דער
 ארבעטער־אײניקײט װעגן רעדט מען אזיװען שטעלט,

 ארבעט װיכטיקםטע סאמע די אז געדענקען, מען דארף
 ליגט אײניקײט דאזיקער דער פון בויאונג דער פאר

 ניט־אר־ די פון ארגאניזירונג דער אין אלץ פון פריער
גאניזירטע.

 די װאם הױפט־ארבעט, די געװען איז דאם אט
 גע־ האט ארגאניזאציע אינדוסטריעלער פאר קאמייטע

 קאנגרעם דער איצט האט ארבעט די אט און פריער טאן
פארצוזעצן. עפעקטױוער און ברײטער נאך באשטימט

 אף אנגעפירט ארגאניזיר־קאמפאניע, ספעציעלע א
 יו־ צאל גרויסער א פון שטײגער געמײנשאפטלעכן א

 באשטימט קאנגרעס פונעם איז קאנגרעס, פונעם ניאגם
סאוט. דער אין אויפצונעמען געװארן

 רעזאלוציע באזונדער א אין האט קאגגרעס דער
 ארבעטער־אײ־ װעגן מ׳רעדט װען אז פעסטגעשטעלט,

 נויטיק זײער אז זינען, אין האבן אויך מען דארף גיקײט
 די צװישן אײניקײט פולשטענדיקע א אײגצושטעלן איז

ארבעטער. נעגערשע די און װײסע
 צו באשטימט קאנװענשאן טי־אי־א דער בײ מ׳האט

 קאנגרעס לעיבאר און טרעידם’ קאנאדער דעם באגריסן
 ױניאן־בא־ דארטיקע די שפאלטן צו זיך אגטזאגן פאר

 ארגא־ די פון אײניקײט די אנהאלטן פאר און װעגונג
ארבעטער. ניזירטע
אר־ די פארצוזעצן באשטימט האט קאנװענשאן די

 די פון פארבאנד דעם באפעסטיקן העלפן’ פון בעט
 באפולמעכטיקן צו און ױניאנס לאטײךאמעריקאנישע

 דער מיט קאנגרעס דעם פארבינדן צו באאמטע די״
טרעיד־ױניאנס. די פון פעדעראציע אינטערנאציאנאלער

 ארגאניזאציע אינדוסטריעלער פאר קאמיטע די
 וואס דערפון׳ געליטן פרטים סך א אין איצט ביז האט
צײט־א א פאר װי געװען איז אײנארדענונג גאנצע איר

 קאנםטיטו־ קײן ניט האט װאס קערפערשאפט, װײליקער
 באשטימטע קײן און באאמטע דערװײלטע קײן ציע,

 דעריבער פלעגט גרין װיליאם פירערשאפט. פון כללים
 אינדוםטריעלער פאר קאמיטע די אז טעגה׳ן, אױך אפט

 ל. דזשאן אז און ״דיקטאטארישע״ איזא ארגאניזאציע
״הױפט־דיקטאטאר״. איר איז לואים

 כדי אז באשטימט׳ קאנװענשאן סי־אי־א די האט
 טעטיקײטן אנדערע אויך און ארבעט דערמאנטע די

 צײטװײ־ די זאל דערפאלג מער מיט אנגײן קענען זאלן
 פער־ א װי װערן אײנגעשטעלט איצט םי־אי־א ליקע

 ארגאניזאצי־ אינדוםטריעלע פון ״קאנגרעס מאנענטער
 אידיש אין איצט עס הײסט סי־אי־א די אנשטאט עם״.
קי־אי־א. דער

 פאר־ גוט יהאבן קאנװענשאן פון דעלעגאטן די און
 אף אײניקײט די בויעז װעגן מ׳רעדט װען אז שאטנען,

 היטן אויך אלץ פון פריער מען מוז מאסשטאב ברײטן א
אלײז• זיד בײ אײניקײט די

 קאנװענשאן א בײ זען צו זעלטן דעריבער איז עם
 דער בײ געזען עס מ׳האט װי אײניקײט פון גײסט אזא

קאנװענשאן. סי־אי־א
גע־ ניט זײער דאם האבן װאס מענטשן, געװען

 היל־ םידני האט שונאים׳/ ״אונדזערע פארלײדן. קענט
 ״האבן געזאגט׳ קאנווענשאן דער בײ רעדע א אין מאן

 אפענעם אן אין באזיגן ניט אונדז קענן זײ אז איינגעזען׳
 צעטײלונג א שאפן דורך באזיגן צו אונדז זײ זוכן קאמף,

רייען״• אונדזערע אין
 אין םי־אי־א פון קאנװענשאן דער פאר מען האט

 אין אין אויך און צײטונגען ארבעטער־פײגטלעכע אלע
 װאס פאקט, דעם צעפויקט שמחה מיט ״פארװערטס״

 אינ־ דער פון אנפירער אנדערע די און דובינסקי דוד
 האבן ױניאן װאירקערס גארמענט לעידיס טערנעשאנאל

 צוריקגעצױגן סי־אי־א פון ארגאגיזאציע דאזיקע די
 פאר־ מען האט צײטונגען דאזיקע די פון טײל א אין און

 צוריקציען״. זיך װעלן ױניאנס צאל א ״נאך אז זיכערט,
 געדאנק פון פאטער דער געװען דא איז װאונטש דער
ארבעטן. װעט דאס אז מען, האט געמײנט און

 אז געזען׳ קאגװענשאן דער בײ מ׳האט װען אבער
 ארבעט און פארקריפלטער א איז װאונטש דאזיקער דער
 די פון צאל א בײ פאנטאזיע די דארט זיך האט ניט,

 געשאפן מ׳האט און צעשפילט צײטונגס־פארטרעטער
 די פון זײטן די אף מ׳האט אנטדעקונג. אנדער אןע

 םי־אי־א דער בײ אז געשיכטע, א פאבריצירט צייטוגגען
 רעװאלט״ לינקער א ״אויסגעבראכן קאנװעגשאן״האט

 רע־ דאזיקן דעם האט ״לואיס ניט) זיך (שרעקט אז און
צעשמעטערט״. װאלט

 פאטער ״דער װאונטש, דער אט אויך אבער איז
 די פאר האט און פארקריפלט געבליבן געדאנק״, פון

 ױט געבראכט סי־אי־א פון קעגנער און רעד־בעיטערס
 אײנ־ האט קאנװענשאן י ד רעזולטאטן. געשמאקע קײן

 אנגע־ ערטער די פון זיך אויפשטעלן דורך און שטימיק
 פארדאמט מ׳האט װעלכער אין רעזאלוציע א ממען

 אײ־ פון גײםט דעם דעמאנםטרירט און ליגנס זײערע
קאנװענשאן• דער בײ ניקײט
 אנגענומען אײנשטימיק אויך האט קאנװענשאן די

בריד־ הערי פון פארטײדיקונג דער פאר רעזאלוציע



ר1959 ׳י«נו«ר ע ר ד ע ם « 43ה

 דאם אויך איז אװדאי און פריטשעט העראלד און זשעם
 און ארבעטער־אײניקײט ריכטיקער פון אקט אן געװען

 די אט און רעד־בעיטערס אלע פון פנים אין שפײ א
ארבעטער־אײניקײט. די צעשטערן צו זוכן װאם

 אנגע־ האט קאנװעגשאן די װאס קאנםטיטוציע, די
 א אף װערט דא אויך און דעמאקראטישע א איז נומען

 און װעג דער אויםגעדריקט אופן שארפן און קלארן
 קאגגרעס פונעם צװעק דער אײניקײט. פון ציל דער
 ״צו :איז דארט׳ זיך זאגט יוניאנס, אינדוםטריעלע פון

 אר־ די פון מאכט ארגאניזירטע עפעקטיװע אן שאפן
 אוגטערשײד אן אמעריקע, פון פרויען און מענער בעטער

י נאציאנאליטעט׳/ אדער קאליר גלויבן׳ ראסע׳ פון  ד
 פאר־ ״צו איז: וױיטער׳ דארט מען זאגט אױפגאבע׳

 געמײנשאפטלעכער א פאר ארבעטער אלע די אט אײניקן
 געמײנשאפט־ זײער פאר ארבעטער־ױניאנס אין אקציע
באשיצונג״. און הילף לעכער

 זײן קאנגרעם, פונעם אפאראט אנפירנדיקער דער
 פאר־ פון צוזאמעגגעשטעלט װערט באארה עקזעקוטיװ

 זײ־ װאס ארגאניזאציעם, נאציאנאלע אלע פון טרעטער
 ארגא־ קײן קען קײנער קאנגרעס. מיטן פארבונדן נען

 פארטרע־ איר זײן זאל עס װער דיקטירן ניט ניזאציע
דערװײלן. אים קען אלײן זי גאר טער,

פרײהײט נײע א און מאכט נײע א ’

אנגעגו־ האט קאנװענשאן די װאם פראגראם, די
 אק־ װיכטיקע פאר פראגראם פראגרעסױוע א איז מען

געביטן. אלע אף ציעס
 פרא־ א געקלוגגען דארט האט שטארק און הויך

 דייטש־ אין נאצי־רציחות די קעגן פארדאמונג און טעםט
 פאדע־ די געװען דארט איז שטארק און הויך און לאנד
 פאר נעמען זיך זאל לאנד פון רעגירונג די אז רונג,

 אף עס האט רוזװעלט־אדמיניסטראציע די (װי אקציע אן
 דא־ די קעגן געטאן) מאס היפשער א ביז אויך מארגן

רציחות. זיקע
 האט קאנװענשאן די װאס רעזאלוציעס, די צװישן
 פא־ מען װעלכע אין אזוינע פאראן זײנען אנגענומען׳

 באשי־ דער פאר אקציע דיבורים קלארע מיט דערט
 פון האנדלונג פאראײניקטע א דעמאקראטיע; פון צונג
 אנ־ פאשיסטישע די קעגן מלוכות דעמאקראטישע אלע

 ברײ־ און אויםגעבעסערטער אן פאר געזעצן ;גרײפער
 פע־ פארזיכערונג; םאציאלער פון פראגראם טערער

 דער פאר אויםבעםערונגען און באשיצונג דעראלע
 געהעריקע א און אויםבעסערונגען ;פרײהײט צױוילער

 פאר־ א :שטונדן־געזעץ און לוין פונעם דורכפירונג
 דאלאר ביליאן פינף אף מיליאן 800 פון גרעסערונג

 ביליקערע און בעםערע פאר פאנד רעגירונגס אינעם
 און העכערער ברײטערער, פון סיםטעם א ;װאוינוגגען
 ארסע־ פריװאטע קעגן פארבאטן בילדונג; גיצלעכער

 םטרײ־ קעגן נוצט מען װאס קריגם־געװער, און נאלן
 פארבאט א ;סטרײק־ברעכערײ קעגן געעזצן ;קערם

 צו ניט !גארד געשאנאל די םטרײקערם קעגן נוצן צו
 װאס שטאטן׳ אזוינע פאר .הילף פעדעראלע קײן געבן

 קעגן נוצן צו דערלויבן סטעיט־רעגירונגען זײערע
 מ׳זאל באנדעס; שעריף דעפױטי באװאפנטע סטרײקס

פרױוא־ די פון טעטיקײט די רעגולירן און באגרענעצן

 איינ־ שטאטן אלע אין מ׳זאל •, דעטעקטױו־אגענטורן טע
 אײנשטעלן און געעזצן רילעישאנס לעיבאר םטעיט פירן

 פארבאטן מ׳זאל בארדס; רילעישאנס לעיבאר סטעיט
 פעדע־ דעם דורכפירן !אינדזשאנקשאנס אנטי־םטרײק

קינדער־ארבעט. קעגן אמענדמענט ראלן
 איז רעזאלוציעם םי־אי־א אגגענומענע די פון אײנע

 אר־ פון שטונדן די שנײדן און לוין דעם העכערן פאר
 טעכנאלאגישע די שטײגן עס װי װײניקער ניט בעט

 ארבע־ די פון פראדוקטיװיטעט די און אנטװיקלונגען
טער.

 קאנװענשאן םי׳אי־א דער פון רעזאלוציעם אנדערע
 אײ. פ. װ. בעסער־באצאל־טע און מער פאר זײגען

 װאס סטעיט־געזעצן, ארבעטלאזע•, די פאר דזשאבס
 הילף מער ;ארבעטלאזע פון עװיקשאנם פארבאטן זאלן
 םארטן אלע קעגן קאמף ;ארבעטער ױגנטלעכע די פאר

 די קעגן גענוצט נאך װערן װאס דיסקרימינאציעם,
ארבעטער. נעגערשע
 א אנגענומען אויך אװדאי האט קאנװענשאן די

 פון ױניאנם די פאר װי אן׳ װײזט װאם רעזאלוציע,
 אנפירן און אקטױו זײן צו נויטיק איז ארבעטער די

 נאר געביט, עקאנאמישן אפן נאר גיט אקציעס זײערע
 זיך זאגט ארבעטער, די געביט. פאליטישן אפן אויך
 פאר־ זײן צו פאדערן אויך דארפן רעזאלוציע, אײן אין

 און לאנד פון רעגירונגם־אגעגטורן אלע אין טראטן
אויסגעפירט זאל פאדערונג די אט אז זען׳ מ׳דארף

װערן•
קאנסטיטו־ דער צו (פריעמבל) ארײנפיר אן אין

 אנגענומען׳ האט קאנװענשאן סי־אי־א די װאם ציע,
:זיך זאגט

 אינ־ פאר קאמיטע דער דורך איז פרייהײט נײע ״א
 די צו געװארן געבראכט ארגאניזאציע דוסטריעלעד
 אינםטרו־ דעם געשאפן האט זי ארבעטער. אמעריקאגער

 דער־ זיך פאר װעלן ארבעטער די װעלכן דורך מענט
 פא־ און אינדוסטריעלע די אויםברײטערן און גרײכן

דעמאקראטיע״. ליטישע
פרײ־ גײע א ס׳איז יא׳ אז צו־געבן, טאקע מען קען

 אזוי אינםטרומענט. אויםגעצײכנטער ױיער א און הײט
 װאונ־ די באטראכט מען װען שלום צום קומען מען מוז

 אויפגעטאן האט סי־אי־א די װאם ארבעט, דערבארע
 קערפערשאפט, צײטװײליקע א געווען נאך איז זי װען
 פאד־ די װאס האנדלונגען, די מער נאך װײזן אזוי און

 ארגאניזירטע מיליאן פיר צו נאענט די פון טרעטער
 װען דורכגעפירט קאנװענשאן דער בײ האבן ארבעטער

 אינ־ פון קאנגרעם דער פארמירט שוין זיך האט דארט
 קער־ פערמאנענטע א װי ארגאניזאציעס דוסטריעלע
פערשאפט.

טאן איצמ מ׳דארף װאס

ל. אװ פ. א. דער מיט פאראײניקוגג די נאך איז
? נויטיק איצט

 דארף ארבעטער־קלאם פונעם אײניקײט די אוודאי.
 ארגא־ דער דורך װערן געשטארקט און געבויט טאקע

 געוויס מ׳דארף אבער ניט־ארגאניזירטע, די פון ניזירונג
 שפאלטונגען קײן ניט און אײניקײט די אנהאלטן אויך

שױן־ארגאניזירטע. די צװישן
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שו פערדינאנד ױ װעלטן צװײ לאסאל-צו
0נ\\ינ לאנזאלמ ואך יאר ל5ן

nvm\ פג\ ױגטיה רי v\\־î

 דעם קאפיטאליםט דער באנעמט עקטױו אב
 קאמ־ ״גײםטיקע״ זײנע פון רעזולטאט s װי רװח,

 געזעלשאפט־ אביעקטיװע די פון נישט און בינאציעם
כוחות־פארהעלטנישן. אעכע

 אײן פון קאפיטאליםט, פארן באטײט פראפיט
 געניט־ קאמבינאטארישער זיין פאר לוין דער זײט,
 פון רעזולטאט א זײט, אנדער דער פון ארן, ק״ט

 קאנױק- צופעליק־גינםטיקער א פון ה., ד. זײןי״מזל״,
ש׳/ הן ראציאנאל, הן איז פראפיט טור.  ״מיםטי

 פינאנ׳ז־ בײם אויף דאם טרעט בולט באזונדערם
דע־ ,איבער כלומרשט זיך, נט געפ ער ?אפיטאל.

 זיך, םילט ער אביעקטן. אלע איבער פראדוקציע,
 כאאם״. דעם איבער שװעבט װאם ג״םט, ״דער װי
 און כאאם. דעם אט כלומרשט, ״ארגאניזירט״, ער

 ארגאניזאציע ״שאפנדיקער״ דער פון רעזולטאט דער
 טאנטיעם, ,די דױוידענט דער פראצענט, רער איז —

ארגאניזאציע־פארם. דער פון אפהײנגיק
 מענטש דער באנקיר, דער װאוכערער, דער

 אונטערנע־ און םוחר גרויםער דער בערזע, דער פון
 דערפאלג זײן פארדאנקט זײ פון יעדער — מער
 דערפארונג זײער קאנױנקטור. דער םפעקולאציע, דער

 קלאםן־געזעל־ הײנטיקער דער אין אז זײ, לערנט
 אזױ פונקט פארמעגן א אגיפצגארבצסץ איז שאפט

» טאג. אין נאכט פארװאנדלען װי אוממעג^עך,

 פאראײניקונג די אז אבער׳ מען דארף געדענקען
 דורך מען קען ל. אװ פ. א. דער און סי־אײא דעם פון

 פון צעדרײאונג קײן דורך און שפאלטונגען נײע קײן
 אנװענדן דערצו דארף מען נאר דערגרײכן, ניט פאקטן

מיטלען. געהעריקע די
 ״פרײנט זײן צו פרעטענדירן װאס מענטשן, פאראן

 דער אט פון נאמען אין און אײניקײט״ טרעיד־ױניאן פון
 זײ װאלטן זײערער ״פרײנטשאפט״ אזוי־געה־פענער

'םי־אי־א. דעם פארניכטן און צערײסן מ׳זאל אז װעלן,
 פון און ״פארװערטם״ פון װאונטש דער איז אזוי

 פאר־ בלויז אמת׳ן אין זײענן װאם מענטשן, אזוינע אלע
 די מיט אײניקײט און פרײנטשאפט זײער אין ליבט

 פון אויך װאונטש דער דאם איז אזוי און װאלס׳ מעטױ
סי־אי־א. פון קעגנער אנדערע

 אנפירער די אף אויך באדויערן, צום אזוי׳ מ׳האט
 װאירקערם גארמענט לעידיס אינטערנעשאנאל דער פון

סי־אי־א. פון צוריקציען זיך זאלן זײ אז געװירקט׳ ױניאן
 װאלט סי־אי־א קײן װען אז זיך, פארשטײט און

 אפילו שוין מען װאלט חלילה, געװען, ניט טאקע שוין
 זאל ער אז פועל׳ן, געקענט אויך האטשענםאנען בײ

פאראײניקונג. א אף אײנגײן און אויפגעבן קריג דעם
 שפאלטונגען אזוינע מיט אז קלאר, זײן אבער דארף

 טרעיד־ געזונטע קײן און פאראײניקטע קײן מען קען
 פונקט טאן מ׳דארף נאר שאפן׳ ניט באװעגונג ױניאן

היפוך. דעם
 יעדער װאם זאכן, װיכטיקסטע םאמע די פון אײנע

 איצט דארף ארבעטער־אײניקײט פון פרײנט אמת׳ער
 דעם שטארקן מער װאס העלפן און בויען — איז טאן

םי־אי־א.
 דער אין טאר ארבעטער־טוער פראגרעסױוער קײן

 די אין ארבעט די אז פארגעםן, ניט צײט זעלביקער
 ניט אויך איצט איז ל. אװ פ. א. דער פון ארגאניזאציעס

 דעם פון ארגאניזאציעם די אין װי װיכטיק װײניקער
םי־אי־א.

פרא־ דער פאר קעמפן צו אומעטום נויטיק איז עם
סײאי־א. דעם פון גראם

 אויפגעבן ניט מאמענט אײנציקן קײן אף טאר מען
 די אז װירקן, זאל װאס טעטיקײט׳ מעגלעכע יעדע

 גע־ א אף אײנגײן זאל ל. אװ פ. א. דער פון אנפירער
 ביז אבער םי־אי־א. דעם מיט פאראײניקונג העריקער

 באנוצט מיטלעין מעגלעכע אלע דארפן געשען װעט דאס
 װיכטיקע אלע אף אײנצושטעלן דערװײל כדי װערן׳

 פון ױניאנס די צװישן אקציעם פאראײניקטע געביטן
םי־אי־א. דעם און ל. אװ פ. א. דער

 איצט שוין װערן אקציעס פאראײניקטע אזוינע
 אויס־ דארפן זײ נאר ערטעד, םך א אף פראקטיצירט

 פאר אז ראטזאם, אויך ספק אן איז ם ע װעו־ן. געשפרײט
 שטענדיקע װערן אײנגעשטעלט זאלן אקציעס דאזיקע די

 די פון סטעיט־קאונסילס אדער שטאטישע פאראײגיקטע
 אײזנבאן־ די און סי־אי־א ל״ אװ פ. א. פון ױניאנס

 זײנען קאונסילם פאראײניקטע אזעלכע בראדערהודס.
 קאליפארניע פון געגנטן אײניקע אין פאראן איצט שוין
 דארף צאל זײער אבער שטאטן. אנדערע אין אויך און

װערן. פארגרעסערט
 אזא אויך אװדאי איז אײניקײט פאר ארבעט די .

 פון מיטגלידער מער װאס ארײנציען מײנט װאם ארבעט,
 זאל װאס קאמף, אקטיװן אן אין ל. אװ פ. א. דער

 פון אפצוזאגן זיך פירער רעאקציאנערע די צװינגען
 פאראײ־ א אנצונעמען און טאקטיק קריגערישער זײער

סי־אי־א. דעם פון פראגראם דער פון באזיס אפן ניקונג
געדענ־ אויך מען דארף ל״ אװ פ. א. דער אין און

 חלילה. רעאקציאנערע, קרעפטן אלע ניט זײנען קען,
 פונעם קרעפטן די מער אלץ דארט אויך שטײגן עם

 פאר זײנען װאס די אט און ױניאניזם פראגרעסיװן
םי־אי־א. דעם פון פראגראם דעד

 טרעיד־ױניאן די פאראײניקן מ׳קען און מ׳דארף
 ריכטיקע די אנװענדן דערצו מ׳דארף נאר באװעגונג,

מיטלען.- עפעקטױוע די און מעטאדן
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 םמי־ דער פון ?ער גינםטיקער « דרײ, גע^וננענער
 נאנצע שאפט קודם־כל, דאם, — קאנױנקטור כישער

 שאכ־ אומגליק^עכער אן פארקערט, און, פארמעגנם.
 איין איז אװעק בלאזט גוריצ פונעם גענעץ א צונ,
פארמעגנם. םפעקוצאטױרדערװארבענע רגע

דערי־ זיך ארבעט רװח פונעם מענטשן ביים
 היפערטראפירטעי דער זייט, אײן פון אוים, בער

 פייי םפעקואאטיװ־קאטבינאטארישע רי אין גלויבן
 זײז 5א זיך, אח שטעצן זיין יחיד, פונעם איקײטן

 צו אלץ פײאיקײט זײן אוי אינטהאיציע, געניאלער
 באהערשן. צו יחיד׳יש־פירעריש א?ץ און באנעמען

 אװאנטוריםטישער דער — זײט אגדער דער פון
 היםטארישע גרויםע צו מעשים״, ״גרויםע צו דראנג

 מיטן געפארט אפעקטן, היםטארישע און עפעקטן
 דע־ פון גורל, פון כוח אינעם גלויבן פאטא^יםטישן

 מיט ;כחות־שפי^ כאאטישן דעם פון קאנױנקטור,
צ ״מיםטישן״ אינעם גיצױבן םז

 אויף טרעטן שארפקייט באזונדערער א מיט
 קאפיטאליםטישן פון פעריאדן אין מאמעגטן די אט

 פאר־ און אנטשטײען פארמעגנם בעת גרינדערטום,
 באיעז אונטערנעמועען ;קאיצײדאםקאפיש שװינדן

 בציצן קאריערעם ;זײפנבילאזן װי אצן,5פ און אויף
מעטעארן. װי פארלאשן, װערן און אױף*

 װאם גרינדערטום, קאפיטא^יםטישן א־נעם
 ערשטער דער אין איבעתעלעבט האט רײטש^אגד

 באזוגדערס א האבן יארהונדערט, טן19 פון העלפט
 דורווד האבן װאם אידן, די געשפי^ט 5רא אקטױוע

 דער־ קאמערציע^־פארמיטילערישע אנגעקציבן ?אנג
 די האבן געניטקײט געשעפט׳לעכע די אט פארונגעז.

ח • דײטשע  אינעם אויםגענוצט ג5דערפא מיט אי
 דעם באגצייט האט װאם פראםיט־געיעג, שטורמישן
דייטשלאנד. אין קאפיטאציזם פונעם ,אויפשט״ג
 אימ־ זײן באזונדערם און קאפיטאצ ױנגער דער

 מיט באצויגן זיך האט םעקטאר אידישער פעטפוצער
 דער פון רעשטן די צו פיינטשאפט פארשארפטער א

 אבסאלוטיםטישע די צו און הערשאפט פעאדאלער
 פאר־ דעריבער איז עס דײטש^אנד. אין טענדענצז

 אוים־ האט םביבה די אט גראד װאס שטענדצעך,
 פונעם פארשטײער אקטיװםטע די זיך פון געטיילט

 דעמאקראט;, אױםגעהאלטענע — דייטשלאנד ױנגן
 געהעי־ן זיי צו ראדיקאלן. מוטיקע און ?יבעראלן

 — פציגל לינקן אפן און הײנע בערנע, יאקאבי,
).1864-1825( לאםא^ פערדינאנד

ד .2 טי ר ד צ ו ן ג י ג י ל ט ו

 א ארטאדאקם, אן געװען איז זײדע לאםאלם
 ארענדעם מיט טאן צו געהאט האט תבואה־הענדלער,

 פארמעי־ א — פאטער לאםאצם היפאטעקעס. און
 אן משכיא, א ברעםלוי, אין זײדךפאבריקאנט לעכער

 דעי און רעפארם־אידנטום. גייגערם פון אנהענגער
 דעם מאכן געדארפט האט ^אםאל פערדינאנד זון

 דע־ פון װעג אויפן טריט אנטשיידנדיקן ?עצטן
 ײ־ דייטשער פרײזיניקער א װערן — אםימיילאציע

ריםט.
םאציאיל־פא/י־ נארמאלע די געװעז איז דאם

 ^אםא^ ת?ופה. יענער פון דורות־עװאלוציע טישע
 פרואןי׳ העראאישן א מיט פארענדיקט אבער זי האט
 אר־־ און קײט גאצדענער דער פון ארויםצורײםן זיך

 צװישן ליגט װאם תהום, טיפן דעם בערצושפרינגען
יזם םאציא^יזם. און קאפיטא̂י

 זארגעוױ א פארבליבן איז טויט לאםאלם נאך
.1משפחה־ברױו מיט קעםטעלע ד־ק־באהאלטענע

 אפ געטרײ זיך שפיגצען בריװ די אט אין
 דער און משפחה לאםאיצם םון לעבן־שטייגער דער

 זיך אין האט לאםאיל ױנגער דער װאם װעלט־באנעם,
איינגעזאפט.

האנדצ־װאנד?, ארום אלין זיך דרייט דא
 משפחה דער אין פאר קומען עם װעאכן ארום

 בריװ די פון רייםערייען. און חשבונות פארשײדעמנ
 געטא־שטימונגע;, אלט־פרענקישע אונדז צו ר״דן

 דעי — יחום בתי־מדרשים, אין ערטער געקויפטע
 משפח־ בא^עבאטישער תקיפ׳ער א פון האריזאנט

 '־,טראד נאציאגאל־סלעריקאלע סכום גאנצן מיטן
 יצא־ אין באגאזש אלם ארײן איז אליז דאם ציעם.
 לעבנם־ זיין מיטבאשטימט האט און קינדהייט םאלם
װעג.

 גובר געמוזט לאםאל ױנגער דער האט קודם־כל
 טראדיציאנעל־ךעליגיװוצ די זיידן, דעם זיך אין זיין

 זײז אין לאםאיל שרײבט 1840 יאר אין ירושה.
:טאגבוך

 גגסיטיר א זיין דאך און טרפות עםן קען ״מען
 די פון אײנער בין אץ־ אז גלויב, איך איד...

m m i 2קורםױו) (מײן אידן״.
 ^אםאל שרײבט שפעטער יאר עטלעכע אין און

 1א איז רעאיגיע אידישע ״די אז מוטער, זיין צו
.3אומגליק״
 צו לאםאל ױנגער דער ה^ט אופן אזא אח

 איבערלע־ רעליגיעזע די געװען גובר שויז יאר 15
 ואציאואל־ראמאנ־ א־נעם אריינגעטראטן און בונגען

אנטװיתלונג. זייז פון עטאפ טישן

!ושיװ־נורױגז^ר ואציאואלינזנויגטער רער .3

 זיינעז װאם טוער, פראמינענטע אלע כמעט
 קינדער־ ז״ערע אין האבן געטא, פון ארויםגעװאקםן

 זיי, פון יעדער משיח. דעם זיך אין געטראגן יארן
 גע־ האס מעשים, גרויםע צו דראנג א פון געטריבן

 װעצט־דערלײזער. א פאלק־באפרײער, א װערן װאלט
 גרונט־ עמאציאנעלער אלגעמײנער דער איז דאם
 קאנקרעטן זיין ראמאנטיזם. יוגנטצעכן פונעם פאן

 קינדער־ די אין משיחיזם דער אט באקומט אינהאלט
 םביבה׳ טראדיציאינעלער דער פון יוגנט־יארן און
פארקערפערט איז װאם פארגאנגענהײט, דער פון

u  u־g \v\\ פאו־ פאגומר, אץ\ ןײרנו לאסאלנז 
 ״גג\ג<\לי רטר אי\ װײטיר גגנזגואװ רגרך (!פ^נול^כני

טזאפנו״.
z( \»אי\ װטפװה, לאמאלס פג\ ב,ריװ ״איריט 

 .348 ןײנו ,a .1 טזויפטץ״, ״היגזגואךישװ ,-ואװלבגך
.348 ו. רארנו\, .)3
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 קעגנ־ רעם פון דערנאך קרובים, נאענטםטע די אין
ארום. םאציאל־פאליטישן װערטיקן

װעג. דעם דורכגעמאכט האט לאםאל אויך
 לאםאל האט אינטעלעקט, שארפן דעם חוץ א

 אן און טעמפעראמענט ברויזנדיקן א גע׳ירשנ׳ט
 ״שטורעם־ דער אט וױלנםקראפט. אומגעהױערע

 אויםדרוק אימפעטפולן זיין באקומען האט דראנג״
 פאליטישן נעם א און פראטעםט םאציאלן אינעם
קאמף.

 העראאי- ערשטער דער האט לאםאלן בײ אויך
 משיח־פארפ. אלטע די אנגענומען אויפברויז שער

 ערשטע מיינע אין זיך פארטיף איך ״װען
 מײן געװען אלעמאל עם ,איז חלומות, קינדערשע

ך — ליבלינג־אידײע  די פון בראש ׳שטעלן ד
 זעלבםט־ זיי האנט, דער אין געװער מיט אידן,

אכן׳/ צו שטענדיק  זײן אין לאםאל שרײבט מ
טאיגבוך/

װעלט־בא־ לאםאלם אין ?ערפונקט נײעם א
רמשק. םון פאגראם דער ארױםגערוםן האט נעם

 אנטפלעקט האבן משיח־חלום זיין פון העלדן די
 אין פנים. קאנקרעטן זײער װירקלעכקייט דער אין

 זײנע פון ״ארמיי״ די אז דערשפירט, האט לאםאל
 ניט ער װעט ױגנט־חלומות נאציאנאל-ראמאנטישע

 זעלבםטשטענדיקן פר״ען, א צו געװער מיט פירן
לעבן.

:דמשק איז פאגראם װעגן שרייבט לאםאל
 איז אריבער, דאם טראגט װאם פאלק, ״א

 אףי זיך װאונדערן קריםטן די אפילו שרערןלעך...
 אויף! גיט הויבן מיר װאם בלוט, פוילער אונדזער

 בעםער ניט װ־לז מיר טאם אויפשטאנד, קײן
 פאגראם־ אין איידער שלאכטפעלד, אפן שטארבן

 רעװאלוציע, א געװען ײען־ניט־איז דען איז פײן.
 אויפ־ דער װי בארעכטיקט, אזוי זײן זאל װאים

 מאכן געדארפט װאלטן אידן די װאם שטאנר,
?׳״ דמשק אין

 דמשק פון באלמעלאכעם און הענדלער די
 טרױ־ יענע אין געמאכט, ניט רעװאלוציע קײן האבן

 דעם געװארן צערונען איז דמשק פון טעג עריהע
משיח־חלום. נאציאנאליםטישער לאםאלם ױנגן

״ ״פחדנית׳דיק אלק!  אין ער שרײבט — פ
 בעםערן קיין ניט פארדינםט ״דו — טאגבוך זײן

 קאר־ אים, טרעט מען װען װארעם, א גורל!
 טיפער נאך זיך בויגםט אבער דו זיך. טשעט

 גערעכטע באטײט עם װאם ניט, וױיםט דו אײן.
פיינט, מיטן צוזאמען זיך, ניט פארשטײםט נקמה,

״נעבארן קנעכט א ביםט דו באגיאבן. צו ״ !
 לאםאלם פארװאנדלט אנטוישונג גרויםע די אט

 זײן צו ריכטיקער, אידנטום, צום צוגעבונדנקײט
 נעגאציע אימפעטפולער אן א'ז פארנאנגענהייט,

געטא־אידנטום. פונעם
:לאםאל שרײבט ״נשמה־װידױ״ זײן א־ז

אלגע־ איז ניט. לחלוטין אידן ליב ״איר
דעגענע־ נאר זײ אין זע איך זײ. איך האם מײן,

ד.4ד־3 וו, דארסץ, ) .5
ד.4ד־w. 3 ר^רגיץ, ) .6

 פא־־ לאנג שויז ,אבער גרויסער א פון זין רירטע
 דורות־ דער אין פארגאנגענהײט. שװאונדענער

 די.אייגנ־ אנגענומען זײ האבן שקלאפעריי לאנגער
 קיין זײ מיט האב יך א שקלאפן... פון שאפטן

.,ניט״ פארבינדונג שום
 פון אויפטרײסלונג די האט העם משה בײ

 פלאן צוױיטן אפן װעלט-שמערץ זיין פאררוקט דמשק
 אידן־ נאציאנאליםטישן רעם םאנאנדערגעבלאזן און

 פאד־ פײער דמשק׳ער אין איז לאםאלן ביי שמערץ.
 אידךשמערץ טראדיציאנעלער דער געװארן ברענט

 םאציאליפ־ נײעם פארן ארט דעם אפגעראמט און
װעלט־שמערץ. טישן

ןאציא^אדראמאנטישעי־ דער צװייטער, דער
 לאםאל פארענד-קט, איז לעבן לאםאלם פון עטאפ

 און, פאטער און זיידן פון םביבה רי םארלאזט
 געטא אידישע רעפארמירטע דאם דעם, מיט צוזאמען

בכלל.
אומגליק... אן איז רעליגיע אידישע ״די

שקלאפךפאלק׳/ א זײנען אידן די
 האט לאםאל ם. א הינטער ז״נען עטאפן בײדע
 פארלאזן. אידנטום דאם אידײאיש און עמאציאנעל

געװען. גובר ניט זיך אין אבער עם האט ער
 פונקציע םאציאל־פאליטישע די האט מארקם

 צײט יענער פון אידן מערב־אייראפײאישע די פון
 גע־ גובר אידייאיש און באנומען מאם פולער א א־ן

 בליצן אויפגעברויזטע קײן ניט שליידערט ער װען.
 דיא־ נאר דערװײזט ער אידן, די קעגן דוכערן און

 נאר מעגלעך איז אידן־עמאנםיפאציע די אז לעסטיש,
 פונעם װעלט־עמאנםיפאציע דער םון פארם דער אין

 הויך דיאלעקטישער דער אט צו בכלל. ?אפיטאליזם
 ארפפאםונג ז״ן אין דערהויבן ניט לאםאל זיך האט

אידן־פראגע. דער פון
 רייפן דייטשלאנד ױנגן םונעם כװאליעם די

 םאציאל־פא־ דער לאםאל. ױנגן דעם מיט זיך־ מיט
 נייעם דעם באשטימט יארן יענע פון דראנג ליטישער

 פירערשאםט. נאך בענקעניש לאםאלם פאר עטאפ
a גרװפי\ ו<\ר ארגטי פאר סאװף ראנזאלגז

גזאגופגגרד
אלעמע;. צו גלייך זײן ניט נאר בראש. ױין

מאםע. דער מיט טריט בײ טריט גײן ניט
עגא־צענטרי־ דער טשיח-שגעון, אלטער דער

 אזארט־ דער כוחות, אייגענע די אין גלויבן שער
 אימ־ דער גרינדערטום, אויםגערודערטן פונעם שפיל
 מעטעאר, א װי ז־ך, האט װאם ,7נעאפיט א פון פעט

 אלץ דאם — םאלאנען, בערלינער די אין באװיזן
 אין לאםאל יונגן פונעם לעבן דאם באפארבן האט

 אראפגעװארפן האט װאם איד, דער קאלירן. בונטע
 פאראכ־ געזעלשאפטלעכער פון יאך דעם זיך פון

 די צו ארויו» כוחות אלע מיט זיך רייםט טונג,
פירשטן. און גראפן די צו פענצטער׳/ ״הויכע
 װאם האצםעלד, גרעפיז אזא םיז טראגעדיע די
 ױנ־ אלט־נייעם דעם פון פאן אםן אפ זיך שפילט
 קעמ־ לאםאלם אויוי בײטשט םעאדאליזם, פערשן

מאדעד־ מיז א איז אים םארװאנדלט םער־גייםט,

וײ־בא{\(ןרגוט-\־. — וטיאפיט• ד.)
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 זיך לאזט װאם ריטער, מיטלאלטערלעכן ניזירטן
 װעלט גאנצער b קעגן דאמע זײן פאר שלאכט אין
 דעי• ארום און פאר קאמן* לאםאלם ין א שונאים. פון

 םימנים װײניק ניט פאראן זײנען האצפעלד גרעפין
 ״גערעכ־ דאךקיכאטעריי. מאדערניזירטער א פון

 לאםאלז באגײםטערן ״שיינקײט״ און אמת״ טיקײט׳/
 דעם פון כוחות די מיט קאמח אימפעטפולן זיין צו

נעכטן. אפגייענדיקן
 דער אנגעקליבן זיך האט לאםאל ױנגן א־נעם

 אומגע־ םאציאלער פון פאירמען אלע קעגן פראטעםט
 פיז און פארקנעכטוע פאליטישער פון רעכטיקײט,

 מטושטש־ זײן אין מינדערװערטיקײט. קולטורעלער
 פאר־ ניט לאםאל אבער האט אויפברויז ױגענטלעכן

 אלגעמייךעיקר׳דיקע דאם אונטערשיידן צו שטאנען
 קען דערמ־ט נאר אינדיװידועל־צוםעליהז. פונעם

 גרעםין דער פאר לאמף דער װאם דערקלערן, מען
 אין ראל אומגעהויערע אזא געשפילט האט האצפעלד

לעבן. לאםאלם פון יארן בעםטע די
 פארהאנר־ םוףי, א אן פראצעםן פראטעםטן,

 דאקומענטז, מיט קעםטעלע דער פיז גנבה די לונגען,
 א איז צענויף זיך מישט אלץ — ליבע-ראמאנטיק

 און םאציאל־פראגרעםיװע פון געפלעכט משונה׳דיק
 דער קאנפליקטן. און אױפברױזז אינדױױדואליםטישע

 שטענ־ פרואװט אםימ־לאציע דער פון דור ערשטער
 א מיט םביבה נײער דער אין אויםצולעבן זיך דיל

- נעכטן פון געטא־־איד דער אימפעט, נעאפיטישן - 
 ״בעםערער״ דער פון מיטגליד פריי־בארעכטילטער א

 אן (פון פארװענױ א פון עפעם — געזעלשאפט,
דעם. אין שטעקט אױפגעקומענעם)

 אוים לאםאלן קומט האצפעלד־פראצעםן די בעת
 ״חוצפה־ דעם או* אנפאלן אױםצוהערן מאל אײן ניט

 גובר לאםאל פרואװט וױדעראמאל און אידן׳/ דיקן
 פױ מינדערװערטיקײט־געפיל נאגנדיהז דעם זײן צו

 איז נלויבז אויפגעפרישטן דורכן געטא־איד נעם
יחום. אלט־אידישן זיין

 לאםאל זיך װענדט ״נשמה־װירוי״ זיין א־ן
האצפעלד: גרעפין דער צו

 דער צו לאםאל זיך װענדט װידוי״ ״נשמה זײן אין
האצפעלד: גרעפין

פאי־ פאראכטן א״ך װעלן לאנדםלייט ״אייערע
 װאם איר, יידן. א מיט זיך פארה״ראטן אייער

ח אפ שטאמט  מענטשן. א מיט הײראטן פירשטן, פ
שטאמוע די אויב — קאן װאם  צו רעכט גיט אפ

 וױיל אלע, איר װי שטאלצער, זײן — שטאלץ זײן
 אלע פון עלטער איז װאם פאלק, א פון שטאמט ער

 צױױליזאטא־ ערשטן פונעם אדל־לײט... און פירשטז
 געשיכטע, דער איז אויףי טרעט װאם פאלל, רישן

8אשור״. פון סעניגז אלטע די פון און
 דע״- ױנקערם פרייםישע די מיט פארקער דער

 יחוס־ נאציאנאליםטישן דעם לאםאלן איז װעקט
רעצידיװ.

 פון כוחות בעםטע די און יארן שענםטע די
 פאר האמן» דעם אפגעגעבן לאםאצ האט ױגנט ז״ן

םפק בלי האט קאמןז דער האצפעלד. גרעפ־ן דער

.88 וײגו ״וטגןרװובאיכגוטי", ראנזאל־נז .)8

 באטיי- געזעלשאפטלעכע פאזיטױוע א אויך געהאט
 מאם באטײטנדיקער א אין אבער האט ער טונג.

 אומנע־ ז״ן אפצוגעבן אינגאנצן לאםאלן מןשטערט
 באפרי־- און ארגאניזאציע דער ענערגיע הויערע

 די ארבעטער־הלאם. דייטשן ױנגן דעם פון אונג
 פאר־ מאם גרויםער א אין האבן האצפעלד־פראצעםן

 מיטן און פראלעטאריאט צום װעג לאםאלם שװערט
פראלעטאריאט.

 לאםאלם פון דיםפראפארץ טראגישע א איז עם
 האצםעלד גרעפין דער מיט ראמאנען די װאם אעבן,

 זײז אין געשפילט האבן פאן־דעניגעם העלענא און
 קאמף דער װי ראל, קלענערע קיין כישט לעבן
 טראגי־ דער און ארבעטער־קלאם. פארן און מיט
 אריםטאקראטישן אן פון הענט די דורך טויט שער

 אוים־ בולט׳םטער דער א־ז ראקאװיצא טויגעניכטם
 צװישן דיםפראפארץ שר״ענדיקער דער אט פון דרוק

 געשע־ םאציאלע גרויםע און ?לײניקײטן יחידישע
לעבן. לאםאלם אין עגישן

^רארענגאךיאסי צ\גו גץעג ראטאללז—.5

 - טויט א־ז אידן פאר משיח .אלטער דער
 און דייטשן. די פאר משיח נײער דער זאל לעבן

 משיח ״דער אויםדרוק, היינעם לויט װערנז, לאםאל
יארהונדערט״. טן19 פון

 ױננן פונעם םביבה םאציאל־פאליטישע די
 אינ־ קאגקרעטן נײעם א געגעבן האט דײטשלאנד

מעשים. צו דראנג לאםאלם האלט
 באװעגונג רעװאלוציאנערע בירגערלעכע די

 צו הױפט־אויפגאבע איר געהאט האט 1848 ארום
 אב־ די און פעאדאליזם פון רעשטן די באזײטיקן

 פאר־ דעריבער איז עם רעאקציע. םאלוטיםטישע
 גע־ ריי ערשטער אין האט לאםאל װאם שטענו־^עך,

 היסטא- אלם בירגערטום, דאס א^ בליק זיין װענדט
פעאדאליזם. פונעם פײנט רישן

 האט יארהונדערט טן19 פון מיט דער ארום
 גלאנ׳ז־ זײן איבערגעלעבט בירגערטום דײטשע דאם

 בארי.־ אימפעטיקן אין געהאלטן האט ער פעריאד.
 םון רעשטן די קעגן קאמוז א געפירט און ארויףי

 האט פראלעטאריאט ױנגער דער אמת, פעאדאליזם.
 האט ער עמאנםיפאציע־קאמח. זײן אנגעהױבן שוין

 טריט אומבאהאלפענע ערשטע זײנע געמאכט אבער
 געקאנט נישט דעריבער האט ער װעג. דעם או»

 באטײנדי־ פאר אנציאוע־כוח מעכטיקן קײן בילדז
 געטריב; יחידים, נאר בירגערטום. פונעם שיכטן קע
 נע־ יארן יענע איז האבז םטימו^ן, באזונדערע פון

פראלעטאריאט. צום װעג זייער געפונעז און זוכט
 דייטשע די אבער האט זײט, אנדער דער פון

 מא־ ״קאמוניםטישן נאכז ,1848 נאך בורזשואזיע
 גע־ א פראלעטאריאט אינעם אײנגעזען ניפעםט׳/
 מאדערניזירטז אינעם װי זיך, פאר שונא פערלעכן

 האט ב־רגערטום דאס װאם דאם, און םעאדאליזם,
 די געצװאונגען האט דעמאקראטיע, די פארראטן

 עלעמענטן, ראדיקאל־דעמאקראטישע אויפריכטיקע
 ארבע־ צום װענדן צו זיך לאםאלז, אויך זײ צװישן

קעגנעי אויםגעהאלטענעם אײנצילן ,אלם טער־קלאס
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רעשטן. פעאדאל־אבםא^וטיםטישע אלע פון
 אר־ צו אימפעט ט־ט זיך װארפט לאםאצ און
דעמאם. ,דעם ארבעטער־^אם דעם גאניזירן

אי לאםאיצ, ױנגן דעם באװעגט האט װאם  פ
 ?אר־ גלעגצענדיקע אזא געעפגט זיך האט עם וועלכן

 אר־ צום צוצואווענדן זיך בירגערטום, אינעם יערע
? בעטער־קלאם

 גע־ איהם פאר האט סינדער־יאירן זיינע פון
 איז אנהויב אין טראן. װאקאנטער דער שװעבט

 יהודה פון טראז פאר׳יתומ׳טער דער געװען דאם
 ערגיײז ג^יענדיקז דעם באפרידיקן אבער קאן צי

 קנעכט־ א פון טראז פראבלעמאטישער װי מער דער
? פאלק

 װא־ קײן איז דא בירגערטום? פרייםישע דאם
 אויפװאכנדי־ דער געװען. ניט שויז טראן קאנטער

 בירי דייטשז דעם געטריבן האט פראלעטאריאט קער
 ױנקער־פעא־ פרייםישן דעם פון ארעמם די אין׳ גער

 האט האהענצאלערן די פון טראז צום און דאליזם.
 דערגרײכט. גישט ערגייץ דעמאקראטישער צאסאלם
 אייפ־ דעם פון פירערשאפט די געװען איז װאקאנט

 קאנםטיטואירטז נישט נאך פאליטיש װאכנדיקן,
 פירערשאפט דער אט צו און פראלעטאריאט. ד״טשן

 נישט .5אטא5 געטאז אז5 א אימפעט מיט זיך האט
 האבן ?עבנסבאנעם זיין גישט און לעבנםשטײגער זיין

 צוזאמענ־ ארגאנישז אן צו ן5*אםא געטריבן
 נאר פארקערט, ארבעטער־קילאם. דעם מיט בונד
 אין האט ארבעטער־קצאם דעם מיט קאנטאקט דער
 דער צו אינטערעם ט־פערן דעם ארױםגערופן אים

 אומגעהויע־ דער מיט און פראבלעם. םאציאליםטישער
 האט ,אימפעט ן5עקטוע5אינטע זיין פון הראפט רער

 איז אײנגעגראבז צײט קורצער א אין ןיך ער
 באפרוכפערט זי און ספערע אים פאר נ״ער דער אט

מאכט. צו דראנג פאטעט־שן ז״ן מיט
ראנג, ערשטן פון קאנױקטור־מענטש אזא פאר

 -‘נאציאנא פונעם שפרונגעז די זײנען ?אסאצ, װי
 איו דעמאקראטיזם דײטש־בירגערצעכן צום משיחי־זם

 געײעז םאציאאיזם רעװאיאוציאנערן צום — אים פון
 עטאפ יעדן או* אויפריכטיק. װי אײכט, אזוי פװקט

 אויפ־ נישט־ פון ברעז גאנצן מיטן ציצשטרעביק, —
וציע־דראנג.5רעװא געאעבטז

ױננ־דײטש־ ראדיקאל-דעמאקראטישז פונעם
 םאציאי־ דאם אויםגעש״אט צאנגזאם זיך האט לאנד

 הענעמאניע דער אונטער דײטשלאנד דעמאקראטישע
 ראדיקאצ־דעמא־ דער און ארבעטער־ק^אם. פונעם
 דעם םאציאצ־דעמאהראט. א װערט לאםאצ הראט

 די פארמוי^ירז פון װערק טעארעטישז גראנדיעזן
 װעאט־אנ־ פראלעטארישער דער פון גרונט־פרינציפז

 די עגיעצם. אוז מארהם אויפגעבויט האבז שויאונג
 איז רעװאאוציע פראצעטארישער דער פח גרונט-ציצן

 די אט צו פירט װאם מאגיםטראצ, היםטארישער דער
 איז שארפקייט געניאצער מ־ט ז״נעז ן,5גרװט־צי

 אוז מאריןם פון װערק די אין פארמואירט סאארסײט
עננעצם.

 נאד דײטשצאנד איז רעאסציע װאקםנדיקע יד
 זאי פ־רער אקטװוםטע די געטריבן האט 1848

צו ראטיעpארבעטער־דעמא דער פון אידעא^אגז

 אין זײנען װאם רי, פון דײטשלאנד. פון עמיגרירן
 יצאםאי, פיגור בולט׳םטע די ,איז פארב^יבן ^אנד
' זיך, האט װאם ל  אונטערן געפונען םפק, ב

 ענגעי^םעם און מארקםעם פון אײנפלום שטארקםטן
אידייען.

 גרונט־ציצן מארקםיסטישע די אנערקענענדיק
 גרוים מיט לאםאל האט ארבעטער־באװעגונג דער פון

 אױםגעהא^טנקײט, פרינציפיע^ער אן אבער אימפעט,
 דײטשלאנד אין םאראנקערן צו פראקטיש געשטרעבט

 רעװאצוציאנערע־ דער ארבעטער־דעמאקראטיע. די
 פשרה־ פאליטישער מיט געפאדט טעמפעראמענט,

פאיציטיקער. דעם ילאםאל כאראקטעריזירן מאכעריי,
 אים האט ירושה אינדױױדוא^יםט־שע לאםאלם

 אונטערצוארדנען זיך ארגאגיש געשטערט שטענדי?
 װעלכער־ניט־איז קאלעקטױו, װעלכן־גיט־איז אונטער
 געקאנט האט ער אײגשטעצונג. אידייאישער פעםטער

 האלעקטױו, דעם איבצר נאר ״איך״ זײן באנעמען
 פערזאניפי־ פאצ, בעםטן אין אים. פון בראש נאר

 מיטן סא^עקטױו דעם ״איך״ זיין אין לאםאצ צירט
״איך״. אפז טראפ שארפן שטענדיקן
 בירגערלעכ; פונעם עלעמעגטן נעגאטיװע אםך

 פערזענצעכקײט גאט־געזא^בטער דער פון פירערטום,
 אויך האט דאם און צאסאל. אין פארקערפערט איז

 אזוי פראצעטאריאט מיטן און צום װעג זײן געמאכט
זייטנשפרונגען. און זיגזאגן םתירות׳דיקע מיט 5פוי

ג רי—.6 גו ר ^ טי פ\לװנז גוי ײוון װ צ לג א טי\ ״  דײגו
אךבצגץגןר־פאובאור"

 אגי־ און פראפאגאנדע םאציאליםטישע ילאםאלם
 ארבע־ דײטשע ,ד אויפגעאקערט טיח האבן טאציע

 גע־ לאםאצ האט זייט, אנדער דער פון טערשאפט.
 הינטער-קוליסךפארהאנדילונגען פארדעכטיקע פירט
 בא־ די אנערקענען פון באדן אפן ביםמארקן מיט

ארדענונג. שטײענדיקע
 דײטשלאנד דורך אגיטאציע־רײזן לאםאלם אין

 א־ר דעמאנםטרירט ארבעטער־דעמא?ראטיע די האט
 די שטױםקראפט. היםטארישע זעלבםטשטענדי?ע

 ארבעטער־פאר־ דײטשן ״אלגעמיינעם פונעם גרינדונג
 לא־ פון קולמינאציע־פונקט דער איז )1863( באנד״
טעטיקײט. פאליטישער םאלם

 ד״טשן ״אלגעמײנעם דעם פון גרינדונג דער בײ
 פוז ארױםגעגאנגען ?אסאיל איז ארבעטער־פארבאנד״

 ארבע־ דייטשער דער אז גרונט־הנחה, ריכטיקער דער
 ?יבערא?־ דער פון באםרייען זיך מוז טער־קלאם

 בא־ מוז דעם צו^יב און העגעמאניע, בורזשואזער
 קלאםךארגאניזא־ זעלבםטשטענדי?ע א װערן שאפן

פרא׳צעטאריאט. ד״טשן פונעם ציע
 ״פאר־ פונעם גרינדונג דער נאך ײך5ג אבער

 זײן אויםגעדריקט אפארטוניזם לאםאלס האט באנד״
 פו־ טעטיסייט פראקטישער דער אף שטעמפל בו״^ט׳ז

 רע־ םדרה א אװעק א־ז עם און ״פארבאנד״. נעט
 הינטער־קו^יסן־פא־ און קלײן־ארבעט פארמיםטישע

 ״פארבאנד״ דעם פארפירט אינגיכן האט װאם ליטיה,
איז םאציאליזם. ״אמת־דײטשן״ םון געמייזעכץ אין
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שװע־ דורך גייט רעפובליק םאװעטישע ױנגע די
 םאװעטךמאכט די געשעענישן. מיט פול טעג רע

 פונ־ אלטע די לאנד. גאנצן איבערן אויפגעבױט װערט
 צעשמע־ גרינטלעך װערן מלוכה דער פון דאמענטן

 רער פאר געפירט װערט קאמח שארפער א טערט.
 פראלעטארי־ דער פון מלוכה דער פון קאנםאלידירונג

 לענינם פון דורכפירונג דער פאר און דיקטאטור שער
דעקרעטן.
 קאנםפיראציעם די פאר קומען טעג דאזיקע די איז

 (װאם עם־ערן און מענשעװיקעם די פון קאדעטן, די פון
 קאכםטיטו־ די צוזאמענרופן פאר געשטאנען זיינעז

 ערשטע די פאר קומען עס פארזאמלונג). אירנריקע
 קאנטר־ פריצישער און בורזשואזער דער פון אטאקעם

 קארני־ קאלעדין, פון געשטאלט דעם איז רעװאלוציע
 דער פאר קומט עם האידאמאקעם. די פון לאװ,

 ביטערם־ אלע א'מפעריאליזם. דייטשן פונעם אגגר־ף
 אר־ דעם װידערשטאנד װילדן א שטעלן שונאים טע

 מלוכה־מאכט די גענומען האט װאם בעטער־פאלק,
דער פאר קומט טעג דאזיקע די אין הענט. זײנע איז

 רי־ און זינאוױעװ קאמעניעװ, פון פארראט צוױיטער
 פון רײען די איז שונא דעם פון אגענטן די קאװ,

 פון קייט טעט פאררעטערישע די און פארטײ דער
 טראצקין, א״ן שליםט װאם קאפיטולאנטן, גרופע דער

 װעלכער דורך — בוכארינען ראדעקן, פיאטקאװן,
 גע- איז םאװעטן־מאכט דער פון עקזיםטענץ םאמע די

םכנה. אין געװארן שטעלט
 טעג דראענריקע און שװערע דאזיקע די אין אט

 לע־ פון פעזלנפעםטקײט ד• און חכמה די בלױז האט
 און לענין פון פירערשאפט די םטאלינען, און נינען

ארבעט/גר־פאלק. פונעם זיג דעם אנטשײדעט סטאלין,
 אט־ די געװארז איז עם אנגעשטרענגטער װאם
 די אנטפלעקט זיך האיט קענטיק מער אליז מאםפערע,

 װילן־אײני־ און געדאנקען־אײנהײט די פריינטשאפט,
 טראט, יעדן אין םטאלינען, און לענ־נען פון קײט
 באלשעוױםטישע די אוגטערגענומען האט עם װאם

פארטײ.
 די דערקילערן צו גויטיק געװאדן איז עם װען

אקטאבער־רעװאלוציע גרויסער דער פון באדײטונג

 גרונט־ די צו םתירה שארפער א אין קומט לאםאל
ענגעלם. און מארקם פון פרינציפן
 פון קולמינאציע־פונקט דער איז 1863 יאר דער

 גרעםטער דער לעבנם־װעג, שטורעמדיקן לאםאלם
קאמף־נאטור. ברױזנדיקער זײן פון אויפטו

 האט ״פארבאנד״ אינעם פרעזידענטשאםט די
 איז ציל זײז ערגייץ. גרויםן זײן באפרידיקט נישט

 זײנע און מאכט־דעראבערונג. פולע די— געװען
 פאליטישן, אין װי זײטנשפרונגען, עגאצענטר־שע

 איבערגע- אינגיכן האבן לעבן, פערזענלעכן אין אזוי
 זיינע בײ גלייך מאכט דער צו װעג דעם אט ריםן

טריט. ערשטע
 פעאדאל־ דער בעת טעג, אונדזערע אין גראד

אני־ די צעשטערן צו שטרעבט פאשיזם ת א אםך  קל
 פארניכטן צו פראלעטאריאט, דײטשן פונעם זאציע

 פאלי־ די מוז זעלבםטשטענדיקייט, פאליטישע זיין
 אפגעשאצט געהעריק לאסאלז פון אקטױוקײט טיש/ג
 נעגא- איר פון הן פאזיטיװער, איר פון הן װערן,

זייט. טױוער
 ״אלגע־ פונעם גרינדונג די ,1863 דאטע די
 א באקומט ארבעטער־פארבאנד״, דײטשן מיינעם

 דייטש־ װאס דעם, דורך באלײכטונג היסטארישע נײע
 געװארן צוריקגעשליידערט פאליטיש איצט איז לאנד
 דיאלעק־ די .1863 פון פאזיציעם די הינטער װײט
 אװעסגע־ אמאל :אך האט געשיכטע דער פון טיק

 װידעי־ די ארבעטער־קלאם דײטשן פארן שטעלט
 פאליטישער זעלבסטשטענדיקער זיין פון אויפשטעלוננ
דײט־ דער פון עטאפ נאענטםטן אלם ארגאניזאציע,

 םא־ קעגן באפרײאונגם־קאמף אינעם געשיכטע שער
רײך״. ״דריטן פונעם װאנדאליזם ציאל־פאליטישן

 צוריק — נישט אופן בשום אבער באטײט דאם
מארקם. צו צוריק — נאר לאםאל, צו

 יענעם פון אפ אונדז טיילן װאם יאר, 75 די
 רײטשלאנד אין גראד האבן מאמענט, היםטארישן

 פרוכט־ די אויפגעדעקט שארפקײט גרעםטער דער מיט
 פרינציפלאזער דער פון שעדלעכק״ט און לאזיקײט

 לאםאלי־ די געװען ניט עם זײנען פשרה־מאכערײ.
 םאציאל־דע־ דער קעגן קאמף אין זײנען װאם אנער,

 גע־ אפט בעבעל און ליבקנעכט װ. פון מאקראטיע
 רע־ פארביםנםטע די מיט האנט אין האנט גאנגען

 אפארטוניםטיש־רע־ די נישט האט ? אקציאנערן
 םאצי־ דײטשער דער פון דעגענעראציע פארמיםטישע

 און בערנשטײנם די פון גײםט אין אל־רעמא־קראטיע
 ארבעטער־באװעגונג דײטשע די דערפירט קאוטםקיס

 און 1914 פון צוזאמענברוך אימפעריאליםטישן צום
 אוי ? אינטערנאציאנאל צוױיטן פון פארראט צום

 פאליטיק פחדנות־פאררעטערישע די נישט האט צי
 שענדלעך נאםקעם און שײדעמאנם עבערטם, די פון

 קאמױ יעדן אן און רעװאלוציע דײטשע די פארראטן
 אים דורך און הינרערבורגן מאכט די איבערגעגעבן

?היטלערן
 צו צוריה נאר לאםאלן, צו צוריק נישט נייז,

 רעװאלוציאנערעד צילבאװאוסטער דער צו מארקם,
 לאזוננ דער בלייבט און איז — ארבעטער־פאליטיק,

אװאנגארד. ארבעטער דײטשן פונעם
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 צונויפ־ צו און פינאאנד, אין ארבעטער־פאא? פארן
 איז בורזשואזיע, דער קעגז קאטףז צום זיי זאמאען

 פינ־ קײן אװעק םטאאין חבר פארשאאג, אעניגם אף
 קאנ־ אפן רעדע היםטארישע א געהאיצטן און לאנד
 םאציאא־דעמאקראטישער פינישער דער פון גו־עם

פארטײ.
 םא־ דער םון דאקומענטן װיכטיקםטע םאמע די

 גע־ גע׳חתמ׳עט און אנגעשריבן זײנען װעטךרעגירונג
 אזא אף) םטאלינע!. און אעניגען פון צוזאמען װארן
 און ?עגינעז פון געװארן גע׳חתמ׳עט אויך איז אופן

 פאאקם-קא־ די פוז ראט פונעם אפיא דער םטאאינען
 און ,1917 דעצעמבער, טן3 דעם דאטירט םארן, מ

 פון ארבעטם־מענטשן מאכמעדאנער אאע ״צו געװענדט
מזרח״. דעם פון און רוםאאנר

 אן געפירט םטאאין און אענין האבן צוזאמען
 קאפיטואאנטן, אאע קעגן קאמף אומ׳ברחמנות׳דיקן

 פרא־ דער פון װעג אין געשטעאט זיך האבן װעאכע
רעװאאוציע. אעטארישער

 לולאפ אײן קאנטר־רעװאאוציע דער דעראאנגענדיק
עניז האט צװייטן, נאכן  אז צושטימונג, די באקומען ̂י

 דער דעצעמבער, טן11 דעם װערן אנגענומען זאא עם
 בירגער־ פונעם פירער די ארעםטירן פאר ״דעקרעט

 דעקרעט דאזיקער דער רעװאאוציע״. דער קעגן סריג
 קאדעטן די פון אויפשטאנד דעם פאראאיזירט האט
 װען סאװעטךמאכט. די אראפצואװארפן ציא מיטן

 דעקרעט, אענינם קעגן ארויםגעקומען איז בוכארין
 פון אפשניט אומ׳ברחמנות׳ד-לןן אן באקומען ער האט

פאזיציע. אענינם פארטײדיקט האט װאם סטאאינען,
םטא־ חבר האט — מאמענט״ איצטיקן ״אינעם

 זי־ דער אף בוכארינען אראיפרייםנדיק געזאגט, אין
 פארטיי דער םון צענטראא־קאמיטעט פונעם צונג

 מיט םור» א מאכז אאעמאא פאר אײגמאל מיר ״מוזן —
 מיט םוף א מאכן זײ װעאן ניט װען קאדעטן, די

פײער״• געעפנט אונדז אח האבן זײ װייא אונדז,
 שותפות׳שע די געװן זיינען םטאאין און אענין

 דא־ היםטארישן װיכטיקםטן םאמע דעם פון מחברים
 הארע־ דעם פון רעכט םון דעסאאראציע ״די ?ומענט

 מאנוםקריפט דער פאאק״. עקםפאואטירטן פאשנעם
 םאװעטן־מאכט, דער פון פראגראם דאזיקער דער פון

 מיט צוזאמענגעװעבט איז האנטשריםט ילענינם װאו
 ז״ װאם װיכטילןײט גרויםער דער אף װייזט םטאאינם,

 דאקומעגט דאזיקן דעם צו צוגעשריבן האבן ביידע
 5פי געארבעט. אים א^ האבן זיי גרינטאעך װי און

 אריגינעל אענין האט דאקומענט דעם אין פונקטן
 אוז איבערגעגאנגען םטאאין זיי איז דאן געשריבן,

 דורך געװארז צוגעגעבן און רעדאנירט וױדער דערנאך
לענינען.
הארעפאש־ דעם פון רעכט פון ״דעקלאראציע די

 דער אז דעסיצארירט, םאלה׳/ עקםפלואטירטן און נעם
 זיך פאר האט םאװעטן־מאכט די װאם גרונט־צי?,
:איז געשטעצט,

שאפן____ פון עקםפי^ואטאציע מיז יעדן אפ
 קאאםן־ די אפשאפן פואשטענדיק מענטש, דורך מענטש

ת׳דיק געזעישאפט, דער אין צעטײאונגען  אומ׳ברחמנו
עקספאוא־ די פון װידערשטאנד דעם אונטערדריקן

 ארגאניזאציע סאציאאיםטישע די עטאבאירן טאטארן,
 אין םאציאאיזם פון זיג דעם און געזעאשאפט דער פון

אענדער״... אאע
װערטער׳ דאז׳־קע די קאינגעז עם װאונדערבאר װי

 צוריק יאר צװאנציק מיט געװארן געשריבן זיינען װאם
 סאציא־ פראיאעטארישער דער פון פירער גרויםע די פון

 פון עפאכע דער א־ן איצט רעװאאוציע, איםטישער
!םטאאין־קאנםטיטוציע דער

 שותפות׳ע די אויך געװען ז״נען םטאאין און אענין
 די פון רעכט די װעגן ״דעקאאראציע דער פון אויטארם

 מאנומענט זיקער ר יענער — רוסאאנד״ אין פעאקער
 פראקאא־ האט װאם אקטאבער־רעװאאוציע, דער צו

 דער פאר נאציאנאא־פאליטיק, דער פון באזע די מירט
דיקטאטור. פראאעטארישער דער פון מאוכה
אויטארם. געמײנשאפטאעכע געװען אױך זײנען זײ

 דעקרעט דער — דאקומענט היםטארישן אנרער אן פון
 הער קאנםטיטואירגד דער פון אױפאייזונג דער װעגן

 געװען׳ ניט דערבײ גראד איז סטאצין פארזאמאונג.
 צו־ און םטאאינען רופן מ׳זאא אז געמגטן אענין האט

 דעסרעט. דאזיקן דעם אףי געארבעט זײי האבן זאמען
 םטא־ טעקםט. אריגינעאן דעם אנגעשריבן האט אענין

 רעדאקציע־ענדערונגען געמאכט דערנאך האט אין
 דעם איבערפארמואירט און טעקםט דאזילן דעם אין

 לאמוי, פארצװ״פאטן מיטן טאן צו האט װאם טײא,
 םאציאאיסטן־ ״רעכטע די פון פארטײ די פירט עם װאם

 םא־ דער קעגז מענשעװיקעס די און רעװאאוציאנערן
 קאנטר־רעװאאוציאנערער דער װעגן און װעטן־מאכט,

 טואירנ־ קאנםט דער פון פאיגא רעכטן פונעם ראאע
 דאזיקן דעם האט םטאצין חבר פארזאמאונג. דיקער

 פוז זייטא צװייטן אפן אינגאנצן אנגעשריבן טייא
 דאזיקער רער פון סו^ צום און מאנוטקריפט דעם

 קורצן פאאגנדיקן דעם צוגעגעבן אענין האט זייטא
 באשאיםט ״דעריבער :טעקםט םטאאינם צו צוגאב

 קאנסט־־ די אז אויםפיר־קאמיטעט, צענטראאער דער
װערן״• צעאאזט זאא פארזאמאונג טואירנדיקע

םאװעטז-סאנגרעם, אארוסישן דריטן דעם אןז
 דעם אין נאגא אצעטן דעם אריינגעלןאאפט האט װאם
 האבן פארזאמאונג, קאנסטיטואירנדיקער דער פון ארון

 אוז הויפט־באריכטן די אפגעגעבן םטאאין און אענין
 אזוי װי פראגראם גראנדיעזע א פאנאנדערגעורקצט

םאװעטן־מאכט. די אויפצוביען
 אפגעגעבן אענין האט קאנגרעם דאזיקן דעם אוי

 פאאקם־קאמיםארז, די פון ראט פונעם באריכט דעם
 באריכט־אפגעבער דער געװען איז םטאאין חבר בעת

פראגע. נאציאנאאער דער איבער
 אענין האט רעדע זיין פון שאום־ט״א דעם אין

 באשאום דעם פון װיכט־קייט די אונטערגעשטראכן
 װעגז געװארז אגגענומען איז װאם לואנגרעם פונעם

 אינםטי־ פעדעראאע די בנוגע באריכט, םטאאינם חבר
רעפובאיק. רוםישער דער פון טוציעם

 דעם ״איז — אענין זאגט — רוםלאנד״ ״אין
 גע־ אנערקענט ענדאעך א־ז הײם־פאאיטיק פון געביט
 סאציאאיםטישע די פון מאוכה־סיםטעם נײע די װארן

 רע־ פרייע פון פעדעראציע א װי םאװעטךרעפובאיקן
באװאוינען װאם נאציעס, פארש״דענע די פון פובאיקן
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 אן אףי װאקםז װעט פעדעראציע דאז־קע די רוסלאנד...
 גע־ און איגן פון פר״ באזע, פרײװיליקער אבםאלוט

אומבאזיגבאר.*) איז און װאלטטאטן,
 םאמע אינעם געװען זיינען םטאיין און לענין
 די דורכגעפירט האבן זײ װען קאנטאקט נאענטםטן

 םאװעטךמלוכה דער מיט אגפירן פון ארבעט ראזיקע
 דעם םאװעטן־מאכט. פון מאנאטן ער׳צטע די ן א
 אפגעפארן טעג עטלעכע אוי לענין איז יאנואר טן6

 פלאץ זיין פעטראגראד. פון וױיט ניט פינלאנד, קיין
 פארנו- האט פאלקם־קאמיםארן די פון ראט דעם אין
 ער האט דעקרעטן, •אנדערע צװי׳ען םטאלין. חבר מען
 גא־ דער װעגן אײנעם גע׳חתמ׳עט יאנואר, טן9 דעם

 ק; פאבר פוטילאװער גרויםער דער פון ציאנאליזירונג
 אומגעקערט, זיך האט ער װען שפעטער, טעג דריי מיט
 קאנפיםקירן יועגן דעקרעט דעם גע׳חתמ׳עט לענין האט
פוטילאװ. מיליאנער פונעם אײגנטום דאם

 װאם ,1918 יאנואר, טן11 פון דעקרעט דער
 דער פאר מונג זעלבםט־בא׳טט די פראקלאמירט האט

 אנגע־ איז ארמעניע, טערקי׳טער רוםי׳ט־אקופירטער
 די זיך אה טראגט און םטאלינען פון געװארן שריבן

 װײטםטע םאמע די םטאלין. און לענין פון חתימה
 טערי־ םאװעטי׳טער מוראדײדגררםער דער פון טיילן

 אינםטרוקציעם, טעלענראפ״טע דערהאלטן האבן טאריע
 לענין פון צוזאמען אונטערגעשריבן געװען זיינען װאם

 קאזאקן דאנער פון דעלעגאציע א װען םטאלין. און
 פראגע די אויפגעהויבן האט נאװאטשערקאםק אין

ע װעגן מ א אנ ט  רעכט מיטן געגנט דאנער דעם פאר אוי
 לאנד־פראגע, די דארט זעלבםטשטענדיק לײזן קענען צו

 טעלע־ א געשיקט צוזאמען םטאלין און לענין האבז
 רעװאלו־ די באגריםט און ענטפער אן אלם גראמע,

 האט באקו אין ׳טאומיאנען צו קאזאקן. ציאנערע
 גאכגע־ זיינען װאם אינםטרוקציעם, גע׳טיקט םטאלין
 ״אל*( :שו״פט קורצער א לענינם מיט געװארן פאלגט

 אינגאנצן אונטערצושטיצן איז טאן דא קאן איך װאם
טעלעגראמע״. םטאלינם

 צום אדרעםירט טאשקענט, קײן טעלעגראטע א
 אי־ געגנט, טורקעסטאנער דער פון םאװעטן־קאננרעם

 ראט דער אז בא׳טטעטיקנדיק, און גרוםן בערשיקנדיק
 טור־ די אונטערשטיצן װעט פאלקם־קאמיםארן די פון

 האט םאװעט-באזע, א אף* אױטאנאמיע יזעםטאנער
םטאלין. און לענין פון חתימות די זיך אף געטראגז

 אונ־ סאװיעט, מורמאנםקער פון פירער די װען
 זיך האט טראצקין, פאררעטער פונעם טערשטיצט

 קאפי־ פון פאליטיק פאררעטערי׳טער א פאר גענומען
 אינטערװענץ־ ענגאיש־פראנצויז״&ע די צו טויצירן

 טע־ פארהאנדאט םטאלין און לענין ה^בן קרעפטן,
 פאררעטער די אויפדעקנדיס מורמאנםק מיט לעגראפיש

טאקטיק. געמײנע טראצקים און
 טעלעגראפ־רט צוזאמען האבן םטאילין און ענין5י

 זײ אז םאװעט, װאאדיװ^םטאקער צום פאדערונג א
 דער מיט פארבינדונג אין מיטילען אננעמען זאלן

טעלע־ אנדערע פייל װי אינטערװענץ. יאפאגי׳טער

ע ל(\גי\, א. גג. *.) ס־ ל ^ז ע ?, ג מו ר ץץ או כ , 2 2,
\ בו ײ 2־2A ו 2 3. ■ פגאבג\. וגנזיטט אגי

 אונטער־ די געטראגן אויך ךאזיקע די האט גראמען,
םט»<ין. און ן ילעג פון שריפטן

 א געפירט לענין האט טעג יענע פון משך אין
 פאר םטא^ינען, מיט האנט־אין־האנט קאמף, שארפן

 פאר נויטיק אזוי געװען איז װאם אטעם־אפכאפ, דעם
טעריטאריע. םאװעטישער דער

 ברעםט־ די װעגן עם אינםטרוקצ ער׳טטע די
 דעצעמבער, אין ׳שלום־פארהאנדלונגען, ליטאװםקער

 פוז פראיעקט־פראגראם אזוי־גערופענע די איז ,1917
 ארבעט. לענינם געװען פארהאנדלונגען*) של\ם די

א\יגזגא.במ. רגגזישגז
 צו האט װאם טייל, ערשטן דעם אנגעשריבן האט ער

 דער אישום. פאליט׳טע אלגעמײנע די מיט טאן
 קאנקרעטע די פארמולירט האט װאם טייל, צװײטער

 אנגע־ איז םאװעטן-רעגירונג, דער פון פאדערונגען
םטאליכען. חבר פון כעװארן שריבן

 זי־ די פון פראטאקאלן םראגמענטארע קורצע די
 פארטיי דער פון צענטראל־קאמיטעט פונעם צועען

 גט באז האבן םטאלין און לענין אזוי װי װייזן
 דאזיקע די בוכארינען, און פיאטאקאװן טראצקין,
 די אן אנגע׳טלאסן זיך האבן װאם לײט, ״שיינע״

 רי אראפצואװארפן זיך צוגר״טן אין עם־ערן לינקע
 בראש פיאטאקאװן אװעקשטעלן און סאװעטךמאכט

רעג־רונג. קאנטר־רעװאלוציאנערער א פון
.״ .  םאציאליםטישע די קינד, געזונט ז״ער א .

 עם קאנען מיר און געװארן, געבארן איז רעפובליק,
 — מלחמה״ א אנהייבן דורך דער׳הרג׳ענעז בלויז
 אטעם־אפכאפ אן ״אדער געזאגט. לענין חבר האט

 באהויפ־ האט — רואינירט״ איז רעװאמציע די אדער
סטאלין. חבר טעט

 געשיקט זײנען װאס טעלעגראמעם, װיכטיקע אלע
 דעם געהאט האבן ברעםט־ליטאװםק, קײן געװארן

 איז װאס םאבאטאז׳צ}, טראצקים צעברעכן צו צװעק
 גע־ זײנען רעװאלוציע, דער פאר פאטאל אזוי געװען
 סטאלין. און לענין פון נאמען אינעם געװארן ׳טיקט
 איבער םטאלינען חבר מיט באראטן זיך. האט לענין
 ׳טיה־ דער אפגעהאנגען ז א עם װעיכע אן פראגן אלע
רעפובליק. ױנגער דער םון זאל

 אונ־ םטאלין און לענין האבן אפריל, טן9 דעם
 רי פון ראט דעם פון דעקרעט דעם טערגעשריבן

 אויםער־ אן עטאבלירט האט װאם פאלקם־קאמיםארן,
 דיםטריקטן דרומ׳די?ע די פון לאמיםאריאט געװיינלעכן

פארזיצער. אלם דזע אדדז׳טאנאקי םערגא חבר מיט
 מאר׳טירט האבן הײדאמאקעם און דייטשן די

 חבר.םטא״ באריכטעט אפריל טן22 דעם פאראוים.
 האי־ די אז פאלקם־קאמיםארן, די פון ראט פארן לין

 ו!\אײא.3גוש(\ו םטאנציע די פארכאפט האבן דאמאקעם
 אינ־ אן אונטערגעשריבן לענין האט טאג דעמזעלבן
 מיליטע־ דעם צו קאמיםארן־ראט דעם פון םטרוקצ־ע

 אים פון טייל א װאם פאלקם־קאמיםאריאט, רישן
:געלייענט זיך האט

.״ . אנגענו־ גלײך מוזן מיטלען מעגלעכע אלע .
 דער םון מזרח־גרענעץ די פארטײדיקן צו װערן מען

סטאנציע די הױפטזעכלעך פראװינץ, כארקאװער

,3 5 וײגו ,3 3 באגד נז,3(33פארגטײר( י\,33ל< *,)
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איינצעלהייטן.*) װעגן םטאלינען זעט טשערטקאװא...
 םטאלין חבר ז א ,1918 אפריל, טן27 דעם
 אלם איניציאטיװע, לענינם אח געװארן, באשטימט

 רוםישער דער פון פארטרעטער באפולמעכטיקטער דער
 םאװעטן־רעפובליק, פעדעראטױוער םאציאליםטישער

 נישער אוקרא דער מיט שלום־פארהאנדלונגען פירן צו
 אױםגעפילט האט םטאלין חבר (פארלאמענט). ראדא

 קור־ אויםערגעװיינלעך אן אין אינםטרוקציעם לענינם
 גע־ נייעם די שױן האט מאי טן5 דעם צייט. צער

 װארא־ קײן מאםקװע פון ראדיא רער דורך זיך טראגן
 ז א< עס אז דעם, װעגן בריאנםק און ראםטאװ נעזש,

 דייטש־ דעם אח װאפנשטילשטאנד א געװארן געשלאסן
 גע־ איבערגעגעבן ם׳איז און פראנט אוקראינישן

 טעקםט דעם אפמאך.*) דעם פון טעקםט דער װארן
 לענין, אעעשריבן האט ראדיאיגראמע דאזיקער דער פון

 אונטערשריפט די און צוגאבן געהאט האט זי אבער
 םטאלין און לענין האבז מארגן אף םטאלינען. םון

 ראדיאגראמע א פון פראיעקט א אנגעװארפן צוזאמען
 פארבינדונג אין קורםק אין שלום־דעלעגאציע דער צו

 מיט און אוקראינע אין "bip״ םקאראפאדםקים מיט
 דעם אין דייטשן די פון אנגריף פארגעזעצטן דעם

דרום־מזרח.**)
־ א צונויגעזאמלט זיך האבן װאלקנם טונקעלע

 קאינטר־רעװאלוציע, די םאװעטן-רעפובליק. דער בער
 די און בו־זשואזיע דער פון באשטאנען איז װאס

 מיט קאאליציע אין עם־ערן און מענשעװיקעם פריצים,
 אימפעריאליםטן דײטשע און ענגליש־פראנצױזישע די

 קולאקעס די פון באיאנעטן די געדונגען האט װאם
 געשפר״זט האט װאם הונגער, טױטלעכער דער און

 אײן איז פאראיעיקט זיך האט אליז — לאנד איבערן
םאװעטן. די פון לאנד דאם דערשטיקן צו פארזוך

רוי־ דער פאר קאמפן מיט שלאכטן, מיט ״פול
 פון יאר דאם אכצן, נײנצן ארבעט, פון פאן טער

 װאם ליד, א פון װערטער זיינען געזאנג׳/ אונדזער
געזונגען. א<־צט װערט עם

 בעםטן זײז םטאלינען, חבר געשיקט האט לענין
 טײל אנטשיידנדיקםטן םאמע דעם צו מיטקעמפער,

 אפגעהאנגע; איז עם װעלכן אן שלאכטפראנט דעם פון
 פון דערלייזונג זײן און לאנד פונעם פארטײדיקוע די

הונגער.
 װיםאריאנאװיטש יאםיח פאילקם־קאמיםאר, ״דער

 פאלסם־קאמי־ די פון ראט פונעם מיטגליד םטאלין,
 פאלקם־ די פון ראט דעם פון באשטימט איז םארן,

 די איבער אויפזיכט פולע די נעמען צו קאמיםארן
 באלאדן איז און דרום־רוםלאנד אין שפײדזאפאםן

 גע־ און לאקאלע מאכט. אויםערגעװײנלעכער מיט
 רע־ םאװעטן, פאלקם־קאמיםארן, םון ראטן גנטלעכע

 און שטאבן מיליטערישע קאמיטעטן, װא׳לוצי־אנערע
 םטאנציע־ און באן־ארנאניזאציעם אפטײל־קאמאנדירן,

ים)־ארגא־ און טייר (אח האנדלם-פלאט מײםטערם,

ד וארטי, *} אן ,8 ב אױניגאבגן. רןסייט\(\ ,63 וײגו ג
(* , גו ר א גי ו ײ .6ד ן

אױנז־ רגפיעח\ ג,93 גײנו ,as באוד רארמ, **.)
גאבװ,

 שפײז־ארגאגיזאציעם, און טעלעגראףז פאםט, ניזאציעם,
 פארפליכטעט זײנען עמיםארן און קאמיםארן אלע

 זיך לײענט — באפעלן םטאלינם חבר אויםצופילן
 חבר געװארן סגעגעבן ארו איז װאם מאנדאט, אינעם

 מאי, טן31 דעם לענינען פון גע׳חתמ׳עט םטאלינען,
1938.

 משך אין צאריצין. קײן אװעק איז םטאלין חבר
 1,000 כמעט האבן מאנאטן האלב א און דרײ פון

 דאזיקע די אפנעטײלט שלאכט־פראנטן פון קילאמעטער
פריינט. נאענטע צװיי

 פראלעטארישער דער,גרויםער פון פירער די
 דורכן קאנטאקט זײער אנגעהאלטן האבן רעװאלוציע
 בריװ, און טעלעגראמעם מאםע ד־ אבער טעקעגראח.

 די צו איינע געשיקט האבן םטאלין און לענין װאם
 אין קאנטאקט אמת׳ן דעם װעגן דערציילן אנדערע,

טעג. געפערלעכע און ערנםטע יענע
װא־ יעדן װעגן לענינען באריכטעט האט סטאליז

 הונ־ רעם צו ארויםגעשיקט האט ער װאס שפײז, גאז
 רער װעגן באריכטעט האט ער צענטער; גער־לײדנדיקן

 האט ער װאם מאםמיטלען, די װעגן פראנט, אפן לאגע
 קאנטר־ קראםנאװם קעגן קאמף אי־געם אנגענומען

 און פאררעטער די קעגן און כחות, רעװאלוציאנערע
אנגעשטעלט. האט טראצקי װאם םאבאטאזשניקעם,

 װעכן םטאלינען מיט געװען מישב זלך האט לענין
 האט ער פראגן; פאליטישע װיכטיקםטע םאמע די

 גאנצן איבערן לאגע דעד װעגן אינפארמירט אים
 באלדיקער דער מיט פארטרויט אים האט און לאנד

 טור־ און אזערבעדזשאן אין עגינים די פון לייטונג
קעםטאן.

 דעם לענין שרײבט שאומיאן״, חבר ״טייערער
 מײנע אײך שיק ״איך באקו, קײן ,1918 ױני, טן29

 איז א־ז םטאלין װאונטשן. גוטע און גרוםן בעםטע
 אייער שיקן געדארפט בעםער האט איר צאריצין.

לענין." א״ער, גרוםן, םטאלינען. דורך ברױו
 װיכטיקע זײער איבערגעבן זײן אין םטאלין, חבר

:אים זאגט שאומיאנען, אינםטרוהציעס פאליטישע
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 די פון ראט דעם פון אפ'ל םפעציעלן א אין

 װאם ארבעטם־מענטשן״, אלע ״צו פאלקם־קאמיםארן
 זאגט ,1918 ױני, טן10 דעם געװארן ארויםגעגעבן איז

 רעליףי דעם ארגאניזירט םטאלין אז לענין, דארט
צפון־געגנט. הונגער־ל״דנדיקן דעם פאר

 געװארן איז שפײז־זאפאםן בנוגע לאגע די װען
 םטאלינען: צו לענין טעלעגראפירט שװער, באזונדערם

.״ . דו.״*) װי קװאל אנדער קיין ניטא איז עם .
טעלע־ םטאלינס חבר דערהאלטן האט לענין װען

 טראצ־ באזײטיקן צו נױטװענדיסײט דער װעגן גראמע
 לע- שרייבט סנעםאראװ, גענעראל דעם מענטשן, קים
 ״מײז :באמערקונג פאלגנדיקע די אן א־ר אף נין

םטאלינען׳/ מיט אײנשטימען מוזן מיר אז איז מײנונג
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 עצם אין דאם — סטאלינען״ מיט ״איינשטימען
 אף אפרופן אלע אענינם פון אינהאלט דער געװען איז

פאר^לאגן. און באריכטן םטאלינם חבר
 אין ארגאניזירט עם־ערן די האבן ױל־, סן7 דעם
 דעם אויפשטאנד. קאנטר־רעװאלוציאנערן א מאםקװע

 רי װעגן םטאלינען יקענין אינפארמירט טאג זעלבן
 אינ־ שוין איז ארום שעה עטלעכע אין פאםירונגען.

 איז צאריצין, פון טעלעגראמע א םטאלינם געקומען
:זיך זאגט עם װעלבער

 זיין איר מעכט היםטעריקער, די שײך איז ״װאם
 מיר טרײםלען. ניט זיך װעט האנט אונדזער אז זיכער,
 פאר־ שונאים װי שונאים די מיט האנדלען דארפן

דינען.״
 לענינען צװישן טעלעגראמעם קורצע דאזיקע די

 ״װארעמע ק. רירנד מאדנע קלינגען םטאלינען און
 דער איז לענין׳/ חבר, אלטן באליבטן מײן גרוםן

 און טעלעוגראמעם. םטאלינם פון איינער פון אנהייב
 די צאריצין אין געװארן דערהאלטן איז עס װען

 װײם־ די פון פארזון־ געמײנעם דעם װעגן ידיעה
 חבר האט לעבן, לענינם אף עםן־ערן גװארדעאישע

 אפגעטע־ צוריס װאראשילאװז חבר מיט געייך םטאל׳ן
 צפון־ פונעם ראט מיליטערישער דער אז לעגראפירט,
 דעם אףי ענטפערט מיליטער־דיםטריקט קאװקאזער

 אנפאל טרוםעװאטן און געמיינעם באנדיטישן, ראזיקן
 מאםן־ םיםטעמאטישן אפענעם, אן ״ארגאניזירן דורך

אגענטן״. אירע און בורזשואזיע דער קעגן טעראר
אלן, חבר פון פארלאנג אפן ט  מאםקװע האט ם

 לענינם װעגן צאריצין אינפארמירט טעלעגראפיש כםדר
געזונט־צושטאנד.

 װאונד זיין פון געקומען צו־זיך איז לענין װען
 םטאלינען חבר פון ברױו א דערהאלטן עניז5י האט

עך ארויםשיקן מיטן צואיילן בעט ער װעלכן אין  קאנאנ
 מײן פון האנט די דריק ״איך םובמאר־נעז. און שיפן

 םטא־ אייער, (לענין), איליטשן באליבטן און טײערן
ברױו. דעם פון שלוס דער געװען איז לין׳/

 פער־ די דורכלאזנדיק לענין, איליטש װלארימיר
 פון םוףז און אנהייב דעם אין װענדונגען זענלעכע

 װי פעטראגראד, קײן אפגעשיקט א־ם האט בריװ, דעם
 אייגענער זייין אונטער און אינםטרוקציע איעענע זײן

אונטערשריפט.
 עטלעכע אף םטאלין איז םעפטעמבער מיטן אין

 םעפטעמבער, טן19 דעם מאםקװע. קײן געקומען טעג
 אונטער־ געמיינשאפטלעך םטאלין און לענין האבן

 צאריצינער אפן ארמייען די צו באגריםונג א געשריבן
פראנט.

 — גערוםן״ בר־דערלעכע אונדזערע איבער ״ניט
 קא- העלדישע די ״צו — באיגריםונג די זיך לייענט

 אפן םאלדאטן רעװאלוציאנערע אלע צו און מאנדירן
 אויפצו־ מוטיק אזוי קעמפן װאם פראנט, צאריצינער

פויער־ם״. און ארבעטער די פון מאכט די האלטן
 צאריצין קײן אװעק װידער איז סטאאיז חבר

 אין מאםקװע קיין אומגעקערט ערשט זיך האט און
אקט*>בער.
 די נאכגעפאלגט גענוי האבן םטאלין און יצעניז

טן23 דעם רעװאצוציע. ד״טשע זיך־אנטוױקצענדיקע

 טעיצע־ דורכן געװארן געשיקט איז ,1918 אקטאבער,
ע געמײנשאפטיעכע א פאן  לענינען, פון באגריסו

 װאם ליבקנעכטן, קאר^ צו סװערדלאװן און םטאלינען
טורמע. פון געװארן באפרײט איז

 פראנטן קעמפנדיקע די פון קרײז פײערריקער דער
 לענין םאװעטךרעפובליק. די ארומגערינגלט ענג האט
 דער בײ צײט םך א פארבראכט האבן םטאלין און

 קרעמלין, איז םטודיא לענינם אין מאפע גרו־םער
 רי אףי פאיזיציעם די אויפמערקזאם נאכפ^לגנריק

 דירעק־ און אנגעפירט צוזאמען האבן זײ פראנטן.
לאנד. פוגעם פארטיידיקוע די טירט

גע־ די געװארן פארשטארקט איז יאנואר איז
 די פארכאפט שוין האט װעלכער קאלטשאק, אז פאר,

 דורכברעכן זאל דעצעמבער, טן24 דעם פערם שטאט
 איז פראנט קער דאז דער מזרח־פראנט. גאנצן דעם
 רע־ א אלם געװארן דעטאראליזירט באדײטנדיק שוין

 אינם־ לענינם םאבאטאזשירן טראצלים פון זולטאט
 לענין, .האט ,1918 דעצעטבער, טן31 דעם טרוקציעס.

 איפ־ פראנט דעם אח לאגע דער איבער באאומרואיקט
: טעלעגראמע פאלגנדיקע די געשיקט

אנגעקו־ זײנען פערם ארום פארטײ־קװאלן ״פון
 צו־ קאטאםטראפאלן דעם װעגן באריכטן אײניקע מען

 שיכרות. פון פאלז װעגן און ארמײ דער א־ן שטאנד
םטאלינען.״״ אהין שיקן גערעכנט שוין האב איך

 דורכגעפירט לענין האט ארום טעג עטלעכע אין
 צענטראל־קאמי־ דעם פון זיצונג דער אףי באשלום א

 מזרח־ אפן םטאלינען שיקן צו פארטײ, דער פון טעט
םראנט.

 דעם פון לענינען צו טעלעגראמעם םטאלינם חבר
 שארף, און קורץ אזוי פונקט איז געגנט פערמער

צאריצין. פון באר־כטן זײנע װי
 םטאלין װאם באריכט, ערשטן םאמע דעם פון

 בלויז אז פארשטאגען, לענין האט צוגעשיקט, האט
 פאר- קאן פראנט, אפן אנװעזנהײט םטאלינם חבר

 דעם םיטואציע. דער אין ענדערונג נויטיקע די זיכערן
 טעלעי א אפגעשיקט לענין האט ,1919 יאנואר, טן14

 דער אין דזשערזשינםקין און םטאלינען צו גראמע
 אפצו־ אינםטרולציעם םפעציעלע מיט גיאואװ שטאט

 זיך, געפינען זיי װאו ד^רט, די״טעלעגראמע זיי שיקז
:שטאט די פארלאזן שוין האבן זײ אויב

שיפ־ ערשטן אײער געלייענט און ״דערהאלטן
 זאלט בײדע איר אז אײך, מגט איך באריכט. רירטן

 הענס אײערע איז זאך ד־ איבערגעמען פערזענלעך
 װעז מאםמיטלען. פארגעשלאגענע די לויט פלאץ אפן
 דערפאלג, א פאר גאראנטיע קײן ניט מיר האבן ניט

לענין.״
 דזשער־ און םטאלין װאם מעמאראנדום, דעם אףי
 װאם מיטלען, די בניוגע צוגעשיהט האבן זשינסקי

 צי זיד דערשלאגן צו כד אנצונעמען נויטיקי זײנען
־ פאראײניק ״איך : אנגעשריבן לענין האט זיג, א  ד

 מיטגרידד־ צװיי די פון פאדערונג דאזיקער דער מיט
צענטראל־קאמיטעט." פון

 רן ארגאניז צו געלונגען טאקע איז םטאליגען חבר
 האט װאראשילאװ חבר מזרח־פראנט. אפן זיג דעם

:געשריבז דעם װעגן
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.״ . אנגעצייכנט, װידער דא האט םטאלין חבר .
 איז װאס פעםטקייט, און בליצשנעלקײט דער מיט און

 א דורכגעפירט אויך אים, פאר כאראקטעריםטיש אזוי
̂ען מאם־מ רײע  שלאכט־פייאיקייט רי אויפצוהייבן טי
ארמײ... דריטער דער פון

מיטלען, אלע דאזיקע די פון רעזולטאט ״אלם
 װייטער־ דער געװארז אפגעשטעלט ניט בלױז ניט• איז

 יאנואר, אין נאר שונא, פונעם פאראויםמארש דיקער
 אנ־ אין איבערגעגאנגען מזרח־פראנט דער איז ,1919
 אף אוראלםק פארנומען האבן ר מ אז אזױ גריןז,

ק׳/ רעכטן אונדזער פלאנ
 מערץ, אין מאגאטן. עטלעכע אװעק זײנען עם

 פאר־ געמיינשאפטלעך סטאלין און לענין האבן ,1919
 פארטײ־ליניע די פארטיי־קאנגרעם, אכטן אפן טײדיקט,

 םא־ פיאטאקאװן, קעגן פראגע מיליטערישער דער אין
 טראצקים צעשטערט און סמירנאװן װ. און פאראװן
 דער איבער רערשאפט פארטײ־פ די אפצושאפן פארזוך
ארמיי.

 אנשוי- םטאלינם און לענינם זײנען דא אויך און
 ״.״מיר הארמאניע םולשטענדיקער אין געװען אונגען
 לענין האט — דיםציפלין״ אײזערנע אן האבן דארפן

 מיר װאם פראגן, אלע ״די קאנגרעם. אפן אויםגערופן
 װערן רעדוצירט אלע קענען פארהאנדלט דא האבן

 ניט װעט עם אדער זיק װעט עס צי פראגע, א״ן צו
 רוםלאנד״,*) אין ארמיי שטרענג־דיםציפלינירטע א זיין

אוגטערגעשטראכן. םטאליז חבר האט
 באשטימט םטאלין חבר איז ,1919 מערץ, אין
 איבער פאלקס־קאמיםאר םון אמט דעם צו געװארן

 אויך גלייכצייטיק אנצורואלטז און מלוכה־קאנטראל
 נא־ פון פאלקכדקאמיםאר אלס אמט זײן װײטער אן*

 אויסער־ אן בן צוגעשר האט ענין5< ציאנאליטעטן.
 טע־ און ארגאניזאציע דער צו װיכטיקײט געוױינלעכע

 איז קאמיםאריאט, נייעם דאזיקן דעם פון טיקייט
 צו מיטל דעם געזען האט לענין ארבעט װעלכער

 קאנ־ און דעמאקראטיע אליםטישע םאצ די אנטװיקלען
 פרא־ דער פון מלוכה־אפאראט גאנצן דעם םאלידירן

דיקטאטור. לעטארישער
 פארזיכטיק ער האט םטאלינען מיט צוזאמען

 מלוכה־ װעגן דעקרעט־פראיעקט דעם פארהאנדלט
צוגעשטעלט. האט םטאלין חבר װאם קאנטראל,
 אין אעניז, אנטװיקלט ,1919 אפריל, טן3 דעם

 פאר ארבעטם־פראגראם די םטאלין חבר צו װ ברי א
 האט םטאלין חבר מלוכה־קאנטראל. דעם ארגאניזירן

 :בריװ לענינם צו באמערקונג פאלגנדיקע צוגעגעבן
 דעם פון פאליםי דער פון פראגן אלץ זײנען ״דאם

 קיי! ניט האב איך טלוכה־קאנטראל. רעארגאניזירטן
 פאר־ פונקטן, דאזיקע די קענן פונדאמענטאלעם שום

 םטאלין."**) ק, נויט זײנען זײ אז האלט איך קערט,
 פאר- איז יאר, דעמזעלבן אפריצ, טן12 דעם

 מלוכה־קאנטראל װעגן דעקרעט דער געװארן עפנטלעכט
 קא־ און םטאלין לענין, פון אונטערשריפטן די מיט

לינין.

.668 גײגו אפאויציצ״, דט־ר \i\rn״ גזגיאלט, י. *}
 ױינו ,29 ב^ור ני\,9ג»רי גפואוזלגוצ לטעי\, **.)

אױנזגאבע. וגמיטזנו ,379

 ארמייען װײם־גװארדײיאישע די פון אפענםיװע די
 אויפמערקזאמ־ גאנצע די קאנצענטרירט װידער האבן
 פירערשאפט דער אף םטאלינען און לענינען פון קײט

 אין פראנט. אפן אפעראציעם מיליטערישע רי פון
 געפער־ זײער צא^יצי\ פון לאגע די געװארן איז מאי
u שוין זיך האט צײט זעלבער דער אין ־;0 w n n v 

 פאר געפאר די פעטראגראד. צו זיך דערנעענטערט
 דעם דורך געװארן פארשארפטער נאך איז צאדיצי\

 געװארן שפעטער איז װעלכער זינאװיעװ, װאס פאקט,
 הינגעריכטעט איז און פאלקם־שונא םיקער דורכאו א

 סאװע־ פונעם אורט״ל דעם לויט 1936 אין געװארן
 פאר־ די דיםאדגאניזירט דעמאלט האט געריכט, טישז

 פאניק א פארשפרײט און פעטראגראד פון טײדיקונג
אופן. פארברעכערישן א אף*

 טראכטנדיק לענין, האט טעג דאזיקע די אין
 דער־ צאריצין, פארטײדיקן צו אזוי װי פלאן א װעגן

 העלדישער םטאלינם אן ארמיי־קאמאנדע די מאנט
 אין צאריצין פון פארטײדיקונג דער אין פירעשאפט

 אװעקגע־ לענין האט ,1919 מאי, טן30 דעם .1918
:טעלעגראמע פאלגנדיקע צאריצין קײן שיקט

 זייער פון גרופע א באשטימען צו גלייך ״זעט
 באאמ־ צאריצינער ענערגישע און פאראנטװארטלעכע

 די דורכפירן אין באטייליקט זיך האבן װעלכע טע,
 צו אח באשטימט האט םטאלין װאם טאםמיטלע!,
 דורכ־ אנצוהייבן זיי באפעלט און צאריצין פארטײדיקן

ענערגיע. זעלבער דער מיט מיטלען אלע יענע פירן
קאדרען, ד• עם האבן אינםטרוקציעם לענינם לויט

 פארטיידיקן געדארפט געשאפן האט םטאלין װאם
 פאר־ האט אליין םטאלין חבר װי נאכדעם .י צאריצט
 לענין װאו מערב־פראנט, אפן ארבעט זיין ענדיקט

 איניציא־ לענינם לויט ער, האט באשטימט, אים האט
ך געלאזן טױו,  די ארגאניזירן צו פעטראגראד צו ד

פארטײדיקוע. דארטיקע
 צוגע- האט םטאלין װאם צייט, גאנצער דער דורך

 און מחנות ױדעניטשעם גענעראל פאר מפלה א גרײט
 אנגעהאלטן ער האט מפלה, דאזיקע די דירעקטירנדיק

 אים האט און קאנטאקט כםדרדיקן א לענינען מיט
 די א־־ן טוט. ער װאם אלץ װעגן װיםן געלאזט

 פעטראגראד, אין קומען זיין נאך טעג ערשטע םאמע
 אין באריכטן צװיי לענינען געשיקט םטאליז חבר האט

 מיט מיטלען מיליטערישע די אוים רעכנט ער װעלכע
 האט לענין טשן. ױרענ באזיגן קאנען מ׳װעט װעלכע

:גענטפערט גלייך
.״ .  ם׳איז באריכטן. בײדע אייערע דערהאלטן .

 צושטימונג... דעטאליזירטע א געװארן דערגרייכט
 דורכ־ זייער איבער אויפזיכט שטענדיקער א בנוגע

פירונג.״
 אינפארמירט םטאלין חבר האט דעם נאך גלייך

 פארגעקומען ז א- װאם ענדערונג, דער װעגן לענינען
 דער פון זיג דעם װעגן באריכטנדיק פראנט. אםן

 פארטן די פון פארכאפונג איר אין ארמײ רויטער
 חבר האט קאן׳/ ״םערי און גארקא״ ״קראםנאיא

:לענינען טעלעגראפירט םטאלין
גאר־ ״לוראםנאיא פון פארכאפונג שנעלע ״די

 אר״נמי־ ד־רעקטער דער דורך זיך דערקלערט קא״
די אין בכלל צױוילע די פון און מיר פון שונג



ר1939 יאנואר, ע 55ר ע מ א ה ד

ן י. א ט ל ו ם

קאמוניזם םאציאליזם, קאפיטאליזם,
(־פארומצתג.)

ר ע ש רי א ט ס ד ם ד ז י ל א י ר ע ט א מ

 םיםטעמען פריערריקע די מיס פארגלײך אין
 קאפי־ די איז וררטשאפט, געזעלשאפטלעכער פון

 קאמפליצירטםטע. םאמע די םיםטעם טאליםטישע
 קלאםן־געזעלשאפט דער פון װידערשפרוכן אלע

 אנטוױקלונג פולע זײער קאפיטאליזם ביים קריגז
אויםדרוק. און

 איז געזען, האבן מיר ,ױי יואפיטאליזם, דער
 דער פון פארם אומפארענדערטע אײביקע, די ט נ

 אנטשטאנען איז קאפיטאליזם דער געזעלשאפט.
 אנט־ זיך האט װאם םחורה־פראדוקציע, דער פון

 אין רעװאלוציע בורזשואזער דער פאר נאן־ װיקלט
 עם ביזװאנען אבער געזעלשאפט. פעאדאלער רער
 םחורה־ די ,איז קאפיטאליזם דער אנטשטאנען איז

 גע־ — הערשגדיקע קײן געװען ניט פראדוקציע
 גע־ ניט - װירטשאפט. נאטירלעכע ד־ חאט הערשט

שקלאפנבאזיצערישע־ רער ב״ װאם דעם, אױ קוקט

 דאם שטאב; מיליטערישן דעם פון אפעריר־ענינים
 קצורופן צור װי װײט, אזוי דערגאנגען צומאל איז
 ארויפ־ און לאנד־כחות און ים רי צו באפעלן די

 האלט איך באפעלן. אייגענע אונדזערע צװינגען
 אף> װעל איך אז דערקלערן, צו פליכט מיין פאר עם

 ניט צוסונפט, רער אין האנדלעז אופן זעילבן דעם
 װיםנ־ דער פון פארערונג גאנצער מײן אה קוקנדיק
שאפט."

 האט לענ־נען צו טעלעגראמע צװײטע סטאלינם
 אנגעהויבן. שוין זיך האט זיג דער אז באריכטעט,

.״ .  אפענ־ אונדזער אנגעהויבן זיך האט נעכטן .
 װײםע די רערפאלג... מיט אן זי גײט איצט ביז םױוע...

 ױני, טן28 דעם צוריק.״״ שוין ך ז ציען גװארדיםטן
 די לענינען טעלעגראפירט םטאלין שוין האט ,1919
 רויטער דער פון זיגן אנטשײדנדיקע די װעגן נײעם

ארמײ.
 אין םטאלינען געענטפעדט דעמאלט האט לענין

 א איז םיטואציע די ״אויב :װערטער פאלגנדיקע די
 גע־ איצט מוזן פראנט, פעטראגראדער אםן גינםטיקע

 א דערלאנגען צו אנשטרענגונגען אלע װערן מאכט
 רי װי׳יל דערפאר קלאפ, אנטשײדנדיקן אן און שנעלן

 אנדערע אין נויטיק זייער איצט זײנען םאלדאטן
ערטער.״

 דאזיקן דעם פארענדיסט האט םטאלין חבר
 לענין װעלכן װעגן קלאפ״ אנטשיידנדיקן און ״שנעלז

 ארמײען שע װײם־גװארדײא די געשריבן. אים האט
 ארוים איז פעטראגראד געװארן. צעשמעטערט זײנען

 קורצער א אף אװעק איז םטאלין חבר געפאר. פון
מאםקװע. קײן צייט

 עקזיםטירט האבן פעאדאליזם בײם און ארדענונג
 די פלעגט לענדער, צװישן האנדל געלט, אויםטויש,

 פארן ניט װערן פראדוצירט פראדוקטץ הױפט־מאםע
 םחײ רי װערט קאפיטאליזם בײם ערשט פארקויף.

 ■VP הערשנד און אלגעמײנע אן רה־פראדוקציע

 די אוים שטארק ברײטערט קאפיטאליזם דער
 קא־ דער פון ארבעט־צעטײלונג. געזעלשאפטלעכע

 פון יםוד דער װאו מאנופאקטור, פיטאליםטישער
 אױם װאקםט האנטארבעט, די איז פראדוקציע דער

 מא־ מעכטיקער א מיט ק פאבר קאפיטאליםטישע די
 אויס אומגעהויער אויך װאקםט עם ;שין־טעכניק

 עם ;ארבעט רער פון קראפט פראדוקטױוע די
 די װאקםט עם פראדוקציעם, מינים נ״ע אגטשטײען

 צע־ טאליזם קאפ דער אינדוםטריע-צװײגן. צאל
 פראדוציר־ פאריקע רעשטלעך די טײלװייז שטערט
 רער זײ. ער איבערװעלטיקט טײלװײז און אופנים

 פארבינ־ און פארקער־ די אנטװיקלט ?אפיטאליזם
 װינקע־ אלע אין ארײן דרינגט ער דונג־מיטלען.

 א װעלט־מארק, א שאפט ער װעלט, דער פון לעך
װעלט־װירטשאפט. קאפיטאליסטישע

 פראדוקציע די װערט קאפיטאליזם ביים אבער
 באדער־ רי באפרידיקן צו צװעק מיטן ניט געפירט
 צו צװעק מיטן נאר געזעלשאפט, דער פון פענישן

 די פארגרעםערנדיק קאפיטאליםטן. ,ד בארײכערן
 געזעלשאפטלעכער דער פון קרעפטן פראדוקט־װע

 אין •— זיי פארגעזעלשאפטלעכנדיק און ארבעט
 קא־ פונעם ראל היםטארישע די באשטייט עם װאם

 פארגעזעלשאפטלעכטע די פארבלײבן — פיטאליזם
 א פון אײגנטום פרױואט דאם פראדוציר־מ־טלען

 פראדו־ דעם פון פאראײניקונג די קאפיטאליםטן; הייפל
 פרי־ דועלע, אינדיװ די פארבלײבט פראדוקט צירטן
 אייגנ־ די — קאפיטאליםטן די פון פאראץניגונג װאטע
 עקםפלו־ װעלכע פראדוציר־מיטלען, די פון טימער
 כד• פראלעטאריער, די פון לױן־ארבעט די אטירן

 פראפיט נאך יאגעניש די פראפיט. באקומען צו
 דער פון טרײב-קראפט די 1אי דא װאים אט —

 מאנאפאליע די און פראדוקציע. געזעלשאפטלעכער
 זיי־ פראדוציר־מיטלען, די אף קאפיטאליםטן די פון
 אפגע־ װערט ארבעטער די פון עקםפלואטאציע ער

 איז זיך געפינט װאם מלוכה־מאכט, דער דורך היט
ק.לאם. קאפיטאליסטישן פונעם הענט די

 אונדז װערטער קורצע אין האט םטאלין חבר
 פון כאראקטעריםטיק אלאומפאםנדיקע אז געגעבן

:םיםטעם קאפ־טאליםטישער דער
װירט־ פון םיםטעם קאפיטאליםטישע ״די

 גע לאנד איז מאכט די )1 אז באדייט, שאפט
און געצײג די )2 ;קאפיטאליםטן די הערט

 קאנצענטרירט זײנען פראדוקציע דער פון מיטלעז
די )3 ;עקםפלואטאטארם די פון הענט די אין
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 פרינציפ דעם ניט אונטערװארפן איז פראדוקציע
 אד־ די פון לאגע מאטעריעלע די פארבעםערן פון

 פאר־ םון פרינציפ דעם נאר מאםן, בעטנדיקע
די )4 ;פראפיט קאפיטאליםטישן הויכן א זארגן

 ניט פאר קומט פאלקם־אײנקונפט פון פארטיילונג
 מאטערי־ די פארבעםערן פון אינטערעםן די אין

 אינ־ די איז נאר ארבעטנדיקע, די פון לאגע עלע
 פאד פראפיט מאקםימום א באזארגן פון טערעםן

 רא־ קאפיטאליםטישע די ;עקםפלואטאטארם די
ר דער און ציאנאליזאציע ע ל ע נ  דער פון װאוקם ש

 קאפיטאליםטי־ הויכע באצװעקן װאם פראדוקציע,
 באריער, א אףי װי אן, זיך ׳טטויםן פראפיטן, שע
 פארקלענע־ דער און לאגע בעטלערישער דער אף

 מי־ פון באזארגטקײט מאטעריעלער דער פון רונג
 אלע- ניט האבן װאם ארבעטנדיקע, מאםן ליאניקע

 בא־ זייערע באפריד־קן צו מעגלעבקײט די מאל
 עקם־ אן םון גרענעצן די אין אפילו דערפנישן

 אומפארמייד־ שאפט דאם װאם מיגימום, טרעמען
 קריזיםן אומאױפהערנדיקע די פאר באדן א לעך
 ארבעטלאזי־ פון װאוקם איבערפראידוקציע, פון

 א איז ארבעטער־קלאם דער )6 ;װ. א. א. קייט,
 ארבעט װאם עקםפלואטירט, װערט װאם שלאם,

 קלאם ,א קלאם פרעמדן א אף נאר זיך, אה גיט
1עקםפלואטאטארם״.

 גרונט־ אייגיקע אף אפשטעלן זיך װעלן מיר
 דא־ די װאם גרונט־װידערשפרוכן, און אייגנשאפטן

געשאפן. האט םיםטעם זיקע

nט גרטט״געו^ץ «־ ^רארג^צייע ינוארימנ\יטח\־ר3!\א פ

 גרונט־געזעץ דער קראפט, באװעגנדיקע די
שער דער פון  דער איז פראדוקציע ?אפטאליםטי

 פרא־ געזעלשאפטלעכער דער צװישן װידערשפרוך
 פאראייגנונג. פריװאט־אײגנטימערישער און דוקציע

 פרא־ דער פון כאראקטער געזעלשאפטלעכער דער
 אר- פלאגמעסיקער דער איז אוים זיך דריקט דוקציע

 באזונדערער יעדער אף ארבעט דער פון גאניזאצ-ע
 פריװאט־ דער ;אונטערנעמונג קאפיטאליטטישער

 ?ומט פאראײגנונג פון כאראקטער אײגנטימערישער
 הערשט װאם אנארכיע, דער אין אויםדרוק צום
 א אלם פראדוקציע קאפיטאליםטישער דער אין

די פון אײגנטימער די קאפיטאל־םטן, די גאנצע:
 זיך צװישן פארבונדן ניט זײנען אונטערנעמונגען

 װער־ די אין ארגאניזאציע. פלאנירטער אײן דורך
 צװישן װידערשפרוך דער :ענגעלם פרידריך פון טער
 קאפיטאליט־ ,און פראדוקציע געזעלשאפטלעכער דער

 װידער־ אלם ארוים ״טרעט פאראייגנונג ט־שער
 פראדוק־ דער פון ארגאניזאציע דער צװישן שפרוך

 אנארכיע דער און פאבריק באזונדערער א אין ציע
.2געזעלשאפט״ נאנצער דער אין פראדוקציע דער פון

 כא־ א איז פראדוקציע דער פון א;ארכיע די
קאפיטא־ פונעם אײגנטימלעכקײט ראקטעריםט־שע

כגו גזגואל־ט, ^ רי א \6 רגזםי אג ב ו נ ײ־ ו רגו א  פ

u ,ג. (\וג<\לנו נ רי ג רי ־ י הז א

 ױצא פועצ דער איז זי ;פראדוציר־אופן ליסטישן
 אומאפהענגיקע פון קאנקורענץ פרײער דער פון

 קאפיטאליסטי־ די קאפיטאציםטן. סחורה־פראדוצירער,
 װירטשאפט; אתאניזירטע קײן ניט איז װירטשאפט שע

 פלאן. באטראכטן פריער א ט <צו באטריבן ניט װערט זי
 ״אויטאנאמיע׳/ צאל גרויםער א דוריך געפירט װערט זי

 קאפיטאליםטן, אנדערן, פונעם אײנער אפגעזונדערטע
 מארק. דורכן זיך צװישן פארבונדן זיינען װעלכע

 פראדוקציע טאליםטישער קאפ דער פון געזעצן רי
 װע׳־ נאטור־געזעצמעםיק״טן, אלם אפ זיך שפיגלען

 דער אף רעאקציע א װי בצויז זיך אגטפלעקן כע
געזעצן. דאזיקע די פון פארלעצונג

 קריגט ?אפיטאציזם פון גרונט־װידערשפרוך דער
 װאם קריזיםן, אדישע פער די אין אויםררוק זיין

 פראדוציר־אופן. קאפיטאליםטישן דעם צעטרייםצען
 םיפ- קאפיטאליםטישער דער פון געזעצמעםיקײט די

 אוים׳ זיך דריקט מארקם װי דעמאלט, דערשײגט טעם
 פיז װירקונג גװאצדזאמער א פון פארם דער ן ״א
 בײשפיל צום דערשײנט עם װי נאטור־געזעץ, א

 אף איין פאלט הויז א װען גראוױטאציע־געזעץ, דער
 די אױך האט כאראלוטער םטיכישן א ?אפ״. עמיצנם

 צװײגן פארשיידענע די צװישן ארבעט פון צעטײלונג
 גלייכגע־ די פראדוקציע. קאפיטאליםטישער דער פון

 פארשיידענע די שטרעבן עס װעלכער צו װיכט,
 בלויז ארוים זיך װײזט פראדולציע, דער פוז צװייגן

 פארגװאלדי־ שטענדיקער דער קעגן רעאסציע אלם
גלײכגעװיכט. דאזיקער דער םון סונג

פארגעזעלשאפט־ דער צװישן װידערשפרוך דער
 פאר־ קאפיטאליםטישער דער און פראדוקציע לעכער

 קלאםךאויםדרוק אוממ־טלבארן זייז קדיגט א״גנונג
 דער צװישן אנטאגאניזם אן פון פארם דער אין

 פראלעטאריאט. עקםפלואטירטן דעם און בורזשואזיע
 די דורך דרינגט קלאםן־אנטאגאניזם דאזיקער דער

 געזעל־ קאפיטאליםטער דער פון םטרוהטור גאנצע
 אפ זיך שפיגלט אנטאגאניזם דאזיקער■ דער שאפט.

 לעבע־ און טויטער צװישן װידערשפרוך דעם א-ן
 קאפיטאליםטז די װאם פאקט דער ארבעט. ךיהער
 פירט פראדוציר־מיטצען, די אףי מאנאפאל א האבן

 ארבעט־קראפט לעבעדי?ער דער צװישן רים א צו
 מאטעריעל־טעכ־ די — פראדוקטן אײגענע אירע און

 דער פון רעאלידרונג דער פאר באדינגונגען נישע
 פונעם קראפט לעבעדיקע די ארבעט־קראפט. דאזיקער

 דעם פון אפהענגיק איז קאפיטאליזם בײם ארבעטער
 פראדוציר־ די אף» װערן פארװענדעט װעט זי צי

 דאס קאפיטאליםט. דעם געהערן װעלכע מיטלען,
 הערשט ארבעט לעבעדיקע די ניט אז דעם, צו פ־רט

 פראדוקט דער פארקערט, נאר פראדוקט, איר איבער
 אר־ פריערדיקע די :פראדוצירער איבערז הערשט

 די איז פארקערפערט איז װאס מענטשז, פון בעט
 לעבעדיסעי דער איבער הערשט פראדוציר״מיטלען,

ארבעט.
 זײערע םון פראדוציר־מיטלען די אפײטלן דאם

 פארשטע־ די שאפט פראדוצירער אוממ־טלבארע
 בא־ פראדוציר־מיטלען קאפיטאליםטישע די אז לונג,
 דער אויםער ״פראדוהטױוקײט׳/ אײגענע אן זיצן

באקומט עם פארװענדט. זײ או» װערט װאם ארבעט,
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 קװאל דער איז ארבעט ניט און קאפיטאל אז זיך,
 רע־ װייטערריקער דער פון קװאל דער װערט, פון

 פראדוציר־מיטלע! שע קאפיטאליםט פון פראדוקציע
 נעמט ארבעט פארהעלטנישן. קאפיטאליםטישע אין
 זי ארבעט־פרארוהט, אן פון גגט־ונו־פארם די אן

 איי םחורה, דער פון אײגנשאפט אלם ארוים טרעט
 דא־ די םחורה. דער אין ארןאכל(\בגו3 איז װערט

 פאר־ געזעלשאפטלעכע פון ״פארזאכלעכונג״ זיקע
 פרא־ קאפיטא־ליםטישן דעם אונטערשײדט העלטנישן

 דורכזיכטיקע מער פריערדיקע, די פון דוציר־אופן
 פאר־קאפיטא־ םטרוקטור עקאנאמישער זייער לויט

פארמאציעם. ליםטישע
 פאר- געזעלשאפטלעכע פון ״פארזאכלעכונג״ די

 וױדערשפרעכלעכן דעם אויך באדניגט העלטנישן
 קאפיטא־ בײם זעלבםט לוין־ארבעט פון כאראקטער

 דער־ ארבעט דער פון פראדוקטיװקײט די ליזם.
 פראדוקט, איר פון פראדוקטיװקײט רי אלם שײנט

 דעײ שאםט. זי װאם פראדוציר־מיטלען, די פון
 גט קר ארבעט פראדוקטױוער פון באגריוי םאמע

 ״עפישענםי״. פון זין דעם — זיז אנדער גאנץ א
 יע־ ניט באטראכט װערט ארבעט פראדוקטױוע אלם

 ארויס דרינגט װאם ארבעטער, פונעם ארבעט דע
 פרא־ - מאטעריעלער דער פון כאראקטער דעם פון

 פרא־ די פון װאוקם דעם העלפט װאם אוץ דוקציע
 ארבעט, נאר געזעלשאפט, דער פון קרעפטן דוקטױוע

 דעד קאפיטאליםט. פארן מערװערט שאפט װאם
ן פארװאנדלט װערט ארבעטער־?לאם  װאם זאך, א א

אל, דעם געהערט ט אפ  אים געהערט עם װי פונקט ק
 דאס פונקט און ארבעט־אינםטרומענט. טויטער רער

 מיט און װיםנשאפט דער מיט פאר קומט זעלביקע
 אױםערלע־ ארומרינגלענדיקער דער פון קרעפטן די

 נאטירלעכע די אי װיםנשאפט די אי — נאטור כער
 די פון מאנאפאליזירט װערן לרעפטן פראדוקטױוע

אינטערעםן. זייערע אין געװענדט און קאפיטאליסטן

\־סו־גו(ןאריג\1ג\נ װאר^זמגז \ab !אדײגוגגג די
 קאפיטאליםט־שן דעם פון װידערשפרוכן אלע

 גרונט־ דעם אין שוין מיר געפינען פראדוציר־אופן
 קאפי־ פונעם געװעב עקאנאמישן דעם פון נוקלױם
 קאפיטאליםטישע די םחורה. דער אין ■— טאליזם

 אוים־ דער םחורה־פראדוקציע. א איז ע פראדוקצ
 אף שטעמפל זײן ארויףי לײגט םחורות פון טויש
 ארבעט די פראדוקציע. דער פון פראדוקטן אלע
 גע־ א תוך אין איז םחורה-פראדוצירער יעדן פון

 א אבער זי איז גלײכצײטיק ארבעט. זעלשאפטלעכע
 געזעלשאפטלענע ניט זעלבםטשטענדיקע, פרױואטע,

 גרונט־װידערשפרוך דער באשטײט דערין ארבעט.
 װ־דעד־ דער נעמלעך, םחורה־פראדוקציע, דער פון

 פרױואטער און געזעלשאפטלעכער דער צװישן שפרוך
 געזעלשאפטלעכע. א תוך־ אין זײענדיק ארבעט.

 םחורה־פראדוצירער פונעם ארבעט די ארוים טרעט
 געזעלשאפט־ דער ארבעט. פריװאטע א װי דירעקט
 פאר־ דא איז ארבעט דער פון כאראקטער לעכער
 קייז ניט איז ארבעט די ניט. אים זעט מען בארגן,

 געזעל־ דער ארבעט. געזעלשאפטלעכע דירעקטע
אנטפלעקט ארבעט דער פון כאראקטער שאפטלעכער

 םחורה־פראדו־ באזונדערע די װען דאן, בלויז זיך
 מיטן אײנער פארבינדונג אין ארײן טרעטן צירער

 פונעם הילף דער מיט זיך אנטפלעקט ער אנדערן,
 פון אויםטויש דעם אין בלויז — םחורה־אױםטויש

 פארבינ־ געזעלשאפטלעכע די זיך אנטפלעקן םחורות
 םחורה־פרארו־ די צװישן עקזיםטירן װאם דונגען,
פון פארביגדונגען געזעלשאפטלעכע די :צירער

 פאר־ און באװעגונג די װי זיך אנטפלעקן מענטשן
 זעלבםט ארבעט־פראצעם דער ז«כן. פון בינדונג

 זאכז, פון באװעגונג דער פון פארם די אן נעמט
ארבעט־קראפט. פון פארהויף און קויף פון

 פרארוקטז די װאם דערשיינונג, דאזיקע די
 עט־ אלם זיך אנטפלעקן ארבעט מענטשלעכער דער פון

 אלס מענטשן, צום בנוגע זעלבםטשטענדיקעם װאם
 און מענטשן םונעם אומאפהעעי? איז װאם זאך, א

 אין ■ רופט דאם אט •— אים איבער העדשט װאם
 נא־ דאזיקן רעם גיט ער םחורה־פעטישיזם. מארקם

 דערשײנונ־ רעליגיעזע מיט אנאלאגיע אן לויט מען
 גאט, א אוים אלײן זיך טראכט מענטש דער :געז

 אין ע?זיםטירט אים, זיך דוכט גאט, דער אבער
 שרײבט רעליגיע, דער אין װירקלעכקײט. דער

 מארך מענטשלעכן פון פראדוקטן די ״װערן מארקם,
 באשעפענישן, זעלבםטשטענדיקע װי פארגעשטעלט,

 װאם ילעבן, אײגן זײער מיט באשאנקען זײנען װאם
 די מיט פארהעלטנישן באשטימטע איז שטייען

 אזא פונקט אנדערן. מיטן אײנער און מענטשן
 פראדוקטן די שפילן םחורות םון װעלט דער איז ראל
 3הענט״ מעגטשלעכע די פון

!?אברישט-ומי. אױגומרױיעזאואל פאולאג עוגליש.
 דאזיקע די ״אז באד״ט, םחורה־פעטישיזם דער

 אויר הערשן זאכן־פארהעלטנישן געזעלשאפטלעכע
 פון װערט דער באװאוםטזײן. מענטשנם איבערן

 פין אײגנשאפט נאטירלעכע קיין גיט איז סחורה א
 גע־ א איז װערט — געברױך־זאך אלם םחורה דער

 מענטיטן, די צװישן פארהעלטניש זעלשאפטלעמנ
 די פאר םחורה. דער אין פארזאכלעכט איז װאם

 געזעל־ די ארוים ״טרעטן אבער םחורה־פראדוצירער
 ארבעט די פארבינדן װאם פארהעלטני^ן, שאפםלעכע

 מיט גרופע) (אדער פערזאן פריװאטער אײן פון
 געזעלשאפטלעכע דירעקטע אלם ניט אדנערער דער

 אר־ דער בײ אינדיװ־דוםם צװישן פארהעלטנישן
 :װירקלעכקייט דער אין זיינען זײ װאם נאר בעט,

 און פערזאנען צװישן פארהע׳לטנישן מאטעריעלע
״/ צװישן פארהעלטנישן געזעלשאפטלעכע אכן ז

געזעלשאפט, סחורה־פראדוצירנדיקער א אין
 איז געזעלשאפט, קאפ־טאליםטישע די איז דאם װי

 םטיכי־ דער פון רעגולירער אײנציקער איין פאראן
 געזעיז דער איז דאם — םחורות פון פראדוקציע שער

 דעם אנטדעקט האט װעלכער מארקם, װערט. פון
 דעם און סחורה־פראדוסציע רער אין װידערשפרוך

 איז װאס ארבעט, דער פון כאראסטער צװײאיקן
 ביזז געקאנט האט םחורה, דער אין פארגעשטעלט

איז װערט פונעם ו-טעאריע3ארב<\ ד־ אנטװיקלען םוף

3( p. ,אל. מואר!\נז גו פי א ד ? באו . a, ו ג 4 ױי 5, 
מי רארגו\, .)5 ײ 4 ו 6.
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 סחורה־גע־ רער אין ארבעט רי םארװאם באװייזן,
 סדוורה־ א פון פארם די אננעמען מוז זעצשאפט

 אר־ דאזיקע די פארבארגט װאם פארם, אזא װערט,
 עקאנאמיםטן בוריזשואזע די װ,או ״דארטן, בעט.
 אויםטויש (דעם זאך־פארהעצטנישן א געזען האבן

 אויפגע־ מארקם האט דארט םחורה) אף םחורה פון
.1מענטשן״־ צװישן פארהעצטנישן די דע?ט

א־נ־ רער אז ערשטנס, באװיזן, האט מארקם
 דרינגט פונדאנען ;ארבעט איז װערט םונעם האצט

 פראצע־ דער נאר בורזשוזאציע, די ניט אז ארוים,
 בורזשוא־ דער פון ר״כטימער אצע שאפט טאריאט

 אויפגעדעקט צװײטנם, האט, ער געזעצשאםט. זער
 געזעצשאפטצעכע די פון כאראקטער אמת׳ן דעם

 װאם םחורה־געזעצשאפט, דער אין פארהעקטנישן
 אזוי האט ער זאך־הייטצ. א מיט פארדעקט זײנען
 קא־ דער פון געהיימניש די געמאכט קצאר ארום

 פאר־ אויך איז װאם עקםפצואטאציע, טאציםטישער פ
 סחורה־פארהעצט־ די פון זאך־הײטצ דער מיט בארגן

 סאפיטאציםט דעם ,און ארבעטער דעם צװישן נישן
 ארבעט-קראפט זײן פארסויפט ארבעטער דער —
 עקזיםטענץ־ קאפיטאציםט בײם זיך פאר קויפט און

 װערט דער אז מארקם, באװײזט דריטנם, מיטצען.
 פון באװעגונג דער פון געזעץ עקאנאמישער אן איז
 געזעצ־ אזא אין בצױז ע פראדוקצ עקאגאמישער דער

 םחורה־פראדוק־ די הערשט עם װעצכער אין שאפט,
 פרױואט־אייגנטום עקזיםטירט עם װעצכער אין ציע,

 דאזיקער רער אין אז ;פראדוציר־מיטצעז רי אף
 פרא־ איבערן מענטש דער ניט הערשט געזעצשאפט

 דעד פון פראדוקט דער נאר ארבעט, זײן פון דוסט
 דע־ מיט אז ;מענטשן איבערן הערשט ארבעט

 םחורה־ דער פון .און קאפיטאציזם פון פארנ־כטונג
 גע־ דער אויך פארשװאונדן װערט בכצצ פראדוקציע

 בא־ אן פירן אציין מענטשן די און װערט פון זעץ
 פאר־ געזעצשאפטצעכע זייערע מיט װאוםטזיניק

העצטנישן.
 פונעם יםוד אפן אז באװיזן, אויך האט מארקם
 פון נארמע דורכשניטצעכע די אנטשטייט װערט-געזעץ

פראפיט. סאפיטאציםטישן
 צו זיך קאפיטאציםטן די פון שטרעבוגג די
 פרא־ פון נארמע דורכשניטצעכער א מיט באזארגן

 פארטײ־ דער אין פראפארציע געװיםע א שאפט פיט'
 די צװישן ארבעט געזעצשאפטצעכער דער פון צונג

 דא־ דער פראדוקציע. דער םון צוױיגן פארשיידענע
 קאפיטאציזם פון עקאנאמיק אטאמיזירטער זיקער

רעד :איבערגעבוי איר פוצשטענדיק אנטשפרעכט
 ״אומאפ־ פון םחורה־פראדוקציע קאפיטאציסטישער

 א אנטשפרעכט אײגנט־מער ״גצײכע״ און הענגיקע״
 בור־ דער פון פארם דער אין מצוכה־ארגאניזאציע

 דעי פיז איצוזיע אן — דעמאקראטיע זשואזער
 פון מיטגצידער אלע פון גצײכהייט און פרייהײט

געזעצשאנ*ט. דער
 פואדץציר־ !ץאפינואריגזװישװ פ\-\ ^ראנוץ־וװך רנןר

פארהג\לגוויט\\
צוױי באזיצט װײםן, מיר װי םחורה, יעדע

.35ג זײנו ,A6 באור י\,1ר<ז .)5

געברויך־װערט א גצײכצײטיק איז זי :אייגנשאפטן
 ארבעט־ דעם פון א״נהײט אן אצם װערט. א און

 אר־ דער און געברױך־װערט, שאםט װאם פראצעם,
 םחורה־פרא־ יעדע טראגט װערט, שאפט װאם בעט,

 יע־ ניט אבער װידערשפרוך. אעערצעכן אן דוקציע
 א פדט דורכגעדרונגען איז םחורה־פראדוקציע רע

 דער מאכט הינזיכט רער אין קצאםךאנטאגאניזם.
 פשוטער דער צװישן אונטערשייד אן מארקםיזם

צ- זעצבסטשטענדיקע ■ פון םחורה־פראדוקציע ארו  פר
 אנט־ װאם — באצמעצאכעם און פויערים — רער

 געזעצ־ שקצאפךבאזיצערישער דער אין כאך שטייט
 קאפי־ דעם און ארדנונג פעאדאצער דער און שאפט

 געזעצשאפטן פאר־קאפיטאציםטישע די אין טאציזם.
 קאפיטאצים־ דער אין ;װערט פדארוצירט מען האט

 מוצוװגןוגו. געשאפן װערט םחורה־געזעצשאפט טישער
 גע־ היםטאריש א־ז פראדוסציע ?אפיטאציםטישע די

 ארבעט־סראפט די װען דעמאצט, בצויז מעגצעך ווארן
 א פארקויו», און קויף פון זאך א געװ^רן איז

 בצויז מעגצעך געװארן איז צעצטע דאם אט נזװגךץז.
 די־ די פון עקםפראפריאציע דער פון רעזוצטאט אצם

 אזוי־ דער פון עפאכע דער א-ן פראדוצירער רעקטע
 די װען אנזאמצונג׳/ ״אורשפריעצעכער גערופענער

 פרא־ די פון געװארן אפגעטיילט איז ארבעט-קראפט
דוציר־מיטצען.
 דער צװישן אונטערשײד דאזיקן דעם מאכנדיק

 קאפיטאציםטי־ דער און םחורה־פראדוהציע פשוטער
 מאכן ניט אויך אבער מען טאר פראדוקציע, שער

 םחו־ דער אין שוין אז זען, נ־ט — טעות אנדער אן
 צוקונפטיקע אצע פון אנהויב דעם מיר געפינען רה

 געװיםער א או* אז װידערשפרוכן, קאפיטאציםטישע
 םחורה־ פשוטע די פירט אנטװיקצונג איר פון שטופע

 קצאםן־דיםערענ־ א צו אומפארמײדצעך־ פראדוקציע
 דירעקטע די פון עקספראפריאציע דער צו צירונג,

 ארבעט־ פון פארװאנדצונג דער צו און פרא־דוצירער
 צו טעות א דעריבער ם׳איז סחורה. א אין קראפט

 א איצם םחורה־פראדוקציע פשוטע די באטראכטן
 געדענסען, מוז מען פארמאציע. זעצבםטשטענריקע

 סטי־ זיך אנטוױקצענדיק סחורה־פראדוקציע, די אז
 דערשיינונג דער צו אומפארמיידצעך פירט כיש
 דעם העצפן װאם פארהעצטנישן, קאפיטאציםטישע פון

 קאפי־ פון אויםברייטערונג און װאוקם װײטערדיקן
 אנט־ קאפיטאציםטישער פון פראצעם דער טאציזם.
 רע־ די אויםברײטערן פון פראצעם א איז װיקצונג

 פראדוקטױוע קאפיטאציםטישע פון פראדוקצ־ע
 פראדוציר־פארהעצט־ קאפיטאציםטישע און קרעפטן

 פראדוציר־מיט־ די פון װאוקם שנעצערער דער נישן.
 ארבעטער־ רעם פון חצק דעם מיט פארגצײך אין צען

 ארבעטער פון א׳יבערפצום רעצאטיװן א שאפט קצאם
 קאפיטאצ־םטישע די אויםצוברייטערן דערצויבט און

 ?א־ דער פון קרעפטן באװעננדיקע די פראדוקציע.
 זוכן דעריבער מען מוז רעפראדוקציע פיטאציםטישער

 קאפי־׳ דעם פון געזעצמעםיקײטן אינערצעכע די איז
 םאמע זײן איז זעצבםט, פראדוציר־אוםן טאציםטישן

 אױי זיך באזירט װאס פראדוציר־אופן, א װי עצם
צוין־ארבעט. םון עקםפצואטאציע דער

פו־ קרעפטן פראדוקטױוע די פון אנטװיקצונג די
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 פראדוס־ דער פון װאוקם דער און ?אפיטאליזם נעם
 פון געברויך דער אז ניט, באטײטן געזאגט, װי ציע,
 זעל־ דער אין זיך קלט אנטװ ארבעטער־קלאם דעם

 זיך טעות א געװען אבער ם׳װאלט מאם. ביקער
 פון פראדוקט דער קאן דעם צוליב אז פארצושטעלן,

 רעאליזירט ניט פראדוקציע קאפיטאליםטישער דער
 אז ;געזעלשאפט קאפיטאליםטישער דער אין װערן

 אט בײקומען קאן געזעלשאפט קאפיטאליםטישע די
 ;מארק אויסערלעכן דעם דורך בילױז שװעריקײט די
 קלײן- די ה. ד. פערזאנען״, ״דריטע נויטיק ם׳איז אז

 אפגעשטאנע־ די פון פויערטום דאם און בורזשואזיע
 פרא- ׳קאפיטאליםטישע די װעלכע אן לענדער, נע

 איז שטאנדפוגקט אזא אף אוממעגלעך. איז דוקציע
 װעגן טעאריע איר איז לוקםעמבורג ראזא געשטאנען

 טעא- זעלביקע די ;קאפיטאל פון אנזאמלונג דער
 םטן פאלק רוםישע די אנטװיקלט אויך האבן ריע

 װ־ונט־םיבה די געזעען האבן זײ ;(נאראדניקעם)
 וױ־ דעם אין ניט קריזיםן קאפיטאליםטישע די פון

 פראידוק־ געזעלשאפטלעכער דער צוױשן דערשפרוך
 נאר פאראייגגונג, פריװאט־אײגנטימערישער און ציע
 שטענדיק פעלט קאפיטא.ליזם בײם װאם דעם, אין

 דעם און פראדוקציע דער צװישן גלייכגעװיכט דאם
געברויך.

דערדאזי־ קעגן ארויםגעטראטן שארף איז לענין
 באװיזן, האט ער םאלקיםטן. די פון טעאריע קער

 רע־ קאפיטאליםטישע די עקזיםטירט עם זמן כל אז
 רע־ פראדוקט פראדוצירטער דער װערט פראדוקציזג,

 געזעלשאפט קאפיטאליםטישער דער אין אליזירט
 פראדוק־ דער פון אויםברײטערונג די כאטש זעלבםט,

פון פאדערונג די : געברויך דעם אריבער יאגט ע צ
 מיט בלויז זיך דערקלערט מארס אױםערלעכן דעם
 קאפי־ דער םון אױםברײטערונג גרענעצלאזיקער דער

ט אבער דאם פראדוקציע. טאליםטישער  ניט, מ״נ
 קא־ ״רײנעם״ װעגן פראגע די אפטיילן קאז מען אז

 םחו־ פױערשער דער װעגן פראגע דער פון פיטאליזם
 געדענקען, צו נױטיס איז אלעמאל רה־פראדוקציע.

 אין אז אונטערשטראכן, םריער שוין האבן מיר װאם
 פון אנהויב דעם מיר געפינען זעלבםט םחורה דער
וױדערשפרובן. קאפיטאליםטישע צוקוגפטיקע אלע

 מארקםיזם־לע- פון אײנשטעלוננען דאזיקע די
 די פון קילאםן־תוך דעם פון ארוים דרינגען נ־ניזם

 רע־ די פראדוציר-פארהעלטנישן. קאפיטאליםטישע
 פון קלאםן־תון־ דעם פארטושן צו זוכן וױזיאניםטן

 פאר־ װי פראדוציר־פארהעלטנישן, קאפיטאליסטישע די
 זייער. איז דאם קלאםךעקםפלואטאצ־ע. פון העלטנישן

 אףי אפשטעלן זיך װילן מיר קאפיטאליזם. צום בײטראג
 פראגע דער אין מארקםיזם פון םארקריפלועען די

 האנדל־ פון ראל דער אויםטויש־פארהעלטנישן, װעגן
 םחורה־פעטי־ װעגן לערע מארקסעם און קאפיטאל

שיזם.
 װיכטיקע א צוגעגעבן האבן ענגעלם און מארקם

 םפע־ די באטראכט מען װען אויםטויש, דעם באדײטונג
 געזעל־ געגעבענער א פון כאראקטעריםטיק ציפישע

 גע- אלעמאל האבן זיי אבער םטרוקטור; שאפטלעכער
ש׳/ און ״פראדוקציע וועגן רעדט  ניט האבן זײ אויםטוי

פון אוםן םונעם אויםטויש םון אוםן דעם אפגעריםן

 אין פארטײלונג די װי אויםטויש, דער רוקציע.4פר?
 זיך מיט שטעלט װארט, רעם םון זין ברייטן דעם
 פראדוקציע־ פונעם מאמענטן די פון אײנעם פאר

 פארװארט זײן אין דערקלערט מארקם פראצעם.
צו ^ \9 !\\־יל\י? ו שעו \ ru ^ריגוי K ip a,\ ״דער אז 

 דירעקט אדער איז מאמענטן ז״נע אלע איז אויםטױש
 דער דורך באשטימט װערט אדער אײגגעשלאםן

 אופן דער פראדוקציע. דער דורך — לעצטער״
 פרא־ םון פארם דער אנטשפרעכט אויםטויש פון

 איינצײד דעם אט באטאנט האט מארקם דוקציע.
 פראדוק־ װעגן םראגע דער צו צוגאכג ריכטיקן

 אוים־ דער װײל פארװאם? אויםטויש. און ציע
 פון געזעלשאפט דער אין םחורות םון טויש

 דער אין האגדל ,דער םחורה־פראדוצירער פשוטע
 םאװעטישער רער און געזעלשאפט בורזשואזער

 פארשײדענע ,אינגאגצן פאר זיך ם־ט שטעלז האנדל
 װערן װעלכע אויםטויש־פארהעלטנישן, פון םארמען

 פון פארהעלטנישן די דורך באשטימט מאל יעדעם
 די פראדוקציע־פראצעם. דעם אין קלאםז םארשידענע

 טאליס־ קאפ דער אין קויןן־פארקויח פון פארהעלטנישן
 קײן זײן ניט דעריבער קאנען נעזעלשאפט טישער

 אנט־ זײ — פראדוציר־פארהעלטנישן םונדאמענטאלע
 היםטאריש־נויטיקער באזונדערער, א אין בלויז פלעקן
 די ארבעט־קראםט פון קױף־פארקויח פונעם פארם

ע. קלאםךעקםפלואטאצ פון פארהעלטנישן
 די רעדוצירן צו אבער זוכן רעװיזיאגיםטן די

 פון פארהעלטגיש קאפיטאליםטישע םונדאמענטאלע
 אויםטויש צום געזעלשאפט קאפיטאליסטישער דער
 זײ זעען קויף־פארהויוי פון פארהעלטנישן ד־ אין —

 פראדוציר־ קאפיטאליםטישע די פון הכל םך דעם
 טעארי־ רי נעמען נאכאמאל לאמיר פארהעלטנישן.

 אי־ רוביז רובין. מענשעװיק־שעדיקער, דעם פון עם
 פראדוציר־פארהעלט־ פונדאמענטאלע די דענטיפיצירט

 אויםטויש־פארהעלט- די מיט קאפיטאליזם פון נישן
 ״אויטא־ פון װירקונג קעננזייטיקער דער אין ני׳טן.
 פראדוציר־ באשטימטע ער זעט װירטשאפטן״ נאמע

 פאר־ זעצן װעלכע ״פארהעלטנישן, — פארהעלטנישן
 דער פון םטרוקטור םאציאלע באשטימטע א אויס

 די דורכצושמוגלען פארזוך זיין אין נעזעלשאפט״.
 םא־ דעם םון באדיכגונגעז די אין טעאריע דאזיקע

 בא־ צו זיך כלומרשט ער פרובירט װעטן־פארבאנד,
מארקםן. אף זירן

 אז באװיזן, האט טארקם אז אן, װייזט רובין
 פארהעלט־ עקאנאמישע די טראגן קאפיטאליזם בײם
 אײן פון הערשאפט דירעקטער פון כאראקטער א נישן

 פון פארהעלטנישן די נאר צװײטן, איבערן קלאס
 פון פארמיטלונג דער דורך זיך אנטפלעקן קלאסן

 םאלש אמת. איז דאם צװאנג״. ״עקאנאמישן
 דאזיקער דער פון אויםטײטשונג רובינם איז אבער
 ״קלאםץ־ די אז אויםצוטײטשן, דאם זוכט ער הנחה.

 די אויסגאנג־פונקט זײער אלם האבן םארהעלטנישן
 ארבעטער און קאפיטאליסט צװישן פארהעלטנישן

 װירט־ דער איז םוביעקטן אויטאנאמע צװישן װי
7שאםט״.
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מארקםים־ די ניט אינגאנצן פארשטײט רובין
 קלאםן־תוך דעם פארטושט ער ;דיאלעקטיק שע ט

 אלם פראדוציר־פארהעלטנישן קאפיטאליםטישע די פרן
 דענ־ א און קלאםן־עקםפלואטאציע פון פארהעלטנישן

 אנטפלעקונג, זײן פון פארם דער מיט אים טיפיצירט
 אינעם מארק אפן באקומט ער װאם פארם די —

 ארבעט־קראפט. פון ױ הויף־פארקו םונעם פראצעם
 מארקס װאם דעם, אףי אכצואװײזן ״פארגעםט״ רובין
 ״אויטאנאמיע״ ראזיקער דער װעגן געשריבן האט

 פאר־ צו געצװאונגען איז װעלכער ארבעטער, םונעם
 אנצוא- פארנעםט ער ;ארבעט־קראפט זײן קויפן
 פון צוגאנג עקאנאמישן דעם פון תוך רער א.ז וױיזן,

 ניט זיך שעפט ארבעטער די איבער קאפיטאליםטן רי
 אפן געשלאםן װערט װאם ״אפמאך״, דעם ט מ אוים

 פארבייט עקאנאמיםטן, בורזשואזע אלע װי מארק.
 רערוצירט ער ;אױםטויש אפן פראדוקציע די רובין
 קאפיטאליםטישע די פון אינהאלט םאציאלן דעם

 םפעציםישעי יענער צו פראדוציר־פארהעלטנישן
 אין ארוים טרעט װאים אנטפלעקונג, זייער פון פארם

 ארבעט־ פון קויןײפארקױף פונעם פראצעם דעם
קראפט.
 םא־ מאנכע אװעק אויך גייען װעג פאלשן א *1א

 אנט■ אן צו גיבן זיי װען היםטאריקער, װעטישע
 האנדלס־ דעם און האנדל דעם באדייטונג שיידנדיקע

 די און אנטשטייאונג די דערקלערן ביים קאפיטאל
 פר^- קאפיטאליםטישן פונם אנטװיקלונג היםטארישע
 פונעם אנטװיקלונג דער אין זעען זײ דוציר־אופן.

 פעא- פון איבערגאנג פארן הויפט־םיבה די אויםטױש
 די זיי באטראכטן דערביי לײבאײגנטום. צו דאליזם
 באגינענדיקע די אלם פעאדאליזם פון פאדם דאזי?ע

 װעגן ריידן זיי פון צאל א קאפיטאליזם. פון פארם
 פון אפילו און האנדלם־קאפיטאל״ פון ״עפאכע דער

 א דעם מיט באצײכענענדיק ״האנדלם־קאפיטאל-זם׳/
פראדוציר־פארהעלטנישן. פון סיםטעם באזונדערע

 םפ־ו בלי האט האנדל פונעם אנטװיקלונג די
שפלט  היםטארישעך רער ,אין ראל װיכטיקע א גע

 אנט־ די אבער קאפיטאליזם. פונעם אנטװיקלונג
 פאר־ געקאנט ניט האט אלײן האנדל פון װיקלונג

 םחורוז־ פשוטער דער פון איבערגאנג דעם זיכערן
 פראדוקציע. קאפיטאליםטישער דער צו פראדוקציע

 נוי- נאך איז פארקומען, זאל איבערגאנג אזא כדי
 װי- אינערלעכע די פון אנטװיקלונג די געװען ק ט

 ם׳איז פארמאציע, פעאדאלער דער פון דערשפרוכן
 פראדו־ אלטע די פון איבערברוך אן געװען נויטיק

 אײגגטימלעך געײען זײנען וואם ציר־פארהעלטנישן,
 איבער־ קאנען צו כדי געזעלשאפט. פעאדאלער דער
 נוי־ זיינען קאפיטאליזם צום פעאדאליזם פון גיין
פױע- די עקםפראפריא־רן פון פראצעם דער : טיק
 אנטװיקלונג די ;באלמעלאכעם פרײע די און רים
 דער פראדוציר־פארהעלטנישן, בורזשואזע נייע פון

 מאנופאק- דער רורך האנטארבעט פון איבערגאנג
פאבריק. דער צו טור

א;, װײזט מארקם װי האנדלם־קאפיטאל, דער
 א-ז ער מערװערט, און װערט קײן ניט אל״ן שאפט
 םחורות. םון אויםטויש דעם אין באהילפיק בלויז
שוין האבן מיר װי אױסטױש־פראצעס, דער אבער

 פאר־ פארש״דענע אין פאר קומט געזאגט, פריער
 פרארוציר־ הערשנדיקן דעם פון אפ הענגען װאם מען,

 האנדלם־קאפיטאל פון ראל די איבערשאצן אופן.
 פונעם אנטװיקלונג היםטארישע די דער?לערן בײם

 אוים־ אלם כעמען צו רעריבער מײנט קאפיטאליזם
 װאם װידערשפרוכן, אינערלעכע די ניט גאנג־פונקט

 פראדוציר־פארהעלט־ קלאסאװע די אין געפינען מיר
 צױ ״אויםערלעכע״ די נאר פעאדאליזם, פונעם נישן

 םאציאלן דעם פארבײטן צו ה., ד. גאב־פאקטארן,
פארם. אויםערלעכער דער אח תוך

פארקריפ־ דער אף אפשטעלן איצט זיך װעלן מיר
 מארקםעם מיט פארבינדונג ן א מארקםיזם פון לדנג

 פאר־ ראזיקע די אויך םחורה־פעטישיזם. װעגן לערע
 פון קלאםן־תוך רעם פארשמירן צו באצװעקט קריפלונג

 אלס פראו־וציר־פארהעלטנישן. קאפיטאליםטישע ד־
 מענ- רובינם נעמען װידעראמאל מיר װעלן בײשפיל

טעאריעם. שעװיםטישע
םחורה־פעטי־ פון טעאריע דער אין זעט רובין

 עקאנאמישע גאנצע מארקםעם פיז יםוד ״דעם שיזמ
 פון יםוד דער איז דער־װירקלעכקײט אין םיםטעם״.
 מארקסי, ער, ײי םיםטעם, עקאינאמישע מארקםעם

 געזעץ דעם אויפרעקן ״דאם אלײז עם פארמולירט
 בורזשואזער הײנצײטיקער רער פון אנטװיקלונג פון

 מארקםן פאר אויםגאנג־פונקט דער געזעלשאפט״.
 קלאםן־ די נאר םחורה־פעטישיזם, דער ניט דא איז

 דורך מערװערט פון פאראײגנונג ,די עקםפלואטאציע
 לענין ענגעלם, מארקם, קאפיטאליםטן. קלאם דעם
 גע־ די ׳פון שטאנדפונקט פון ארוים גײען םטאלין און

 קאפי־ פון פראדוציר־פארהעלטנישן זעלשאפטלעכע
 םחורה־ דער ״זאך־הײטל״. זײן פון ניט טאליזם,

 זײן קריגט אן, װייזט מארקם װי זעלבסט, פעטישיזם
 אנטװיקלט עם װען דעמאלט, בלויז אנטװיקלונג פולע

 ה. ד. ארבעט־קראפט, פון קױח־פארקויףי דער זיך
״פארזאכ־ די :פארהעלטנישן קאפיטאליםטישע בײ

 ״קריגט פארהעלטנישן געזעלשאםטלעכע פוץ לעכונג״
 אױ־ ם׳איז קאפיטאל. אין פארװירקלעכונג פולע איר
 זיך געפינען םחורה דער אין שוין אז צװײפל, סער

 פארשטיין צו אבער קאפיטאליזם, פון װידערשפרוכן
 פרן װעגן די און וױדערשפרוכן דאזיקע די ריכטיק

 םחורה־ קאפיטאליםטישער דער םון אנטװיקלונג דער
 בא- די םון ארויםצוג״ן גענוג ניט ,איז פראדוקציע

 — םחורה־פראדוקציע פשוטער דער םון דינגונגען
 דעש פון כאראקטער דעם פולשטענדיק פארשטיין

 אנט־ זיין פון אורזאכן די און םחורה־פעטישיזם
 נעמט מען װען דעמאלט, בלויז מען קאז װיקלונג

 קאפיטא־ דער םון װידערשפרוך פװדאמענטאלן רעם
 צװישן וױדערשפרוך דעם — פראדוקציע ליםטישער

 פרױואט־אײגענ־ און פראדוקציע געזעלשאפטלעכער
 אויסגאנג־ דעם אלם — פאר״גנונג טימערישער

פונקט.
 קא־ דעם פון גרונט־וױדערשפרון־ דאזיקער דער

 אוים־ זיין נעפינט פראדוציר־אוםן פיטאליםטישן
 ,אין קריזיםן עקאנאמישע פעריאדישע די אין ררוק

 צײט דער איז א־בערפראדוקציע. םון קריזיםן די
םון װידערשפרוכן אלע אן נעמען קריזיםן די פון



61ר ע ם » ה ר ע ד1939 ׳י»נו«ר

 אויםדרוק, שארפן אויסערגעוױינלעך 1» קאפיטאליזם
ע דער צו פירן מוז װאם  גאנצע- דער פון פארניכטו

םטעם. ם קאפיטאליםטישער
 ,שר״בט פראדוציר־פארהעלטנישן בורזשואזע רי

 אנטאגא־ יצעצטע די פאר זיך מיט שטעלן מארקם,
 פראדוק־ געזעלשאפטלעכער דער פון פארם גיםטישע

 אנטוױקלענדיק קרעפטן, פראדוקטיװע די אבער ציע.
 זעלבםט, געזעלשאפט םטישער קאפיטאל דער אין זיך

 װאם באדיגגונגען, די צײט זעלביקער דער אין שאפן
 אנ־ דאזילן דעם פון לייזונג דער פאר נויטיק זיינען

 פראדוקטױוע די פון אנטװיקלונג די טאגאגיזם.
 ברענ־ ארבעט געזעלשאפטלעכער דער פון קרעפטן

 פו־ באזים טעכגישן דעם ניװא הויכן אזא צו גען
 און פראדוציר־מעגלעכקייטן, זיינע טאליזם, קאפ נעם

 אליז דער פון פראצעם דעם אזױפיל פארשטארקן
 פרא־ דער פון פארגעזעלשאפטלעכונג װאקםנדיקער

 פאר־ פון פארם קאפיטאליםטישע די אז רוקציע,
 לייטן׳ ,אין שטער א אין זיך פארװאנדלט אײבנונג

 פרא־ די פון אנטװיקלונג װײטערדיקע די בינדן װאים
 םימפ־ דער זײנען קריזיםן די קרעפטן. װע רוקט
 פראדוק־ די צוױשן קריג װאקםנדיקן ךעם פון טאם

 פרארוציר־ קאפיטאליםטישע די און קרעפטן טיװע
 פון צענטראליזאציע װײטערדיקע די פארהעלטנישז.

 װאוקם פראדוקציע, פון קאנצענטראצ־ע קאפיטאל,
 ארבע־ פון קאמפן װאקםנדיקע די מאנאפאליעם, פון

 אויפרײם אומפארמיידלעכן דעם צו פירן טער־קלאם
 אויפדעקנ־ הײטל. פרױואט־אייגנטומערישן דעם פון
 מארלס האט קאפיטאליזם פונעם געזעצן די דיל

 גרונט־װידערשפרוך דער אז באװיזן, װיםנשאפטלעך
 דעם צוױשן װידערשפרוך דער — קאפיטאליזם פון

 און פראדוקציע דער פון כאראקטער נעזעלשאפטלעכן
 צואײג־ פו כאראלטער פריװאט־א״גנטימערישן דעם
 פרא־ דער צו פירן אומםארמיידלעך מוז — נונג

 װלנזפראג־רי- ־un צו — רעװאלוציע לעטארישער
ריאיר(\ר.9רא5!\נג1( די \\u איוגלג

 שרײבט — עלםפראפריאירונג״ דאזיקע ״די
 פוז אפערירונג דער דאנק א פאר ״קומט — מארקס

 פרא־ קאפיטאל־םטישער פון געזעצן אימינענטע די
 קאפיטאל. פון צענטראליזאציע דער דורך דוקציע,

 אנדערע צאל א ארוים שטויםט קאפיטאליםט אײן
 דער אט מיט האנט אין האנט לאפיטאליסטז.

 עקםפרא־ דער מיט גלײכצײטיק צענטראליזאציע,
 װײניקע, דורך קאפיטאליםטן פיל פון פריאציע

 די מאם גרעםערער א אלץ אין זיך אנטװיקלט
 ;ארבעט־פראצעם דעם פון פארם קאאפעראטױוע

 װאקםנדיסע א מיר געפינעז דעם מיט צוזאמען
 צװעקמעסיקער א פון ריכטונג דער איז טענדענץ

 אױםבעםע־ דער פאר װיםנשאפט פון אנװענדונג
 מע־ מער װערט לאנד דאם ;טעכנירן פון רונג

 ארבעט־אינםטרומענטן די ;קולט־װירט טאדיש
 װאם פארמען, אנצונעמעז טענדענץ די האבן

 געמײנ־ א דורך װערן אויםגענוצט נאר האנען
םיז ע?אנאמיזירונג די אנשטרענגונג. שאפטילעכער

 דורך ביצויז מעגלעך װערט פראדוציר־מיטצען די
ארבעט. געזעי^שאפטצעכער דורך געמיינזאמער,

 פארװיקילט װערן װעלט דער פון פעלקער אלע
־1רעריבע און װעלט־מארק, פונעם נעץ דער אין

 טענדענץ א רעזשים קאפיטאי^יםט־שער דער האט
אינטערנאציא־ אן מער און מער אלץ אגצונעמען

 קומט עם װאם צײט, דער אין כאראקטער. נאצן
 פארקלע־ פראגרעםיװע די פאר אופן אזא אויף

מאג־ קאפיטאליםטישע פון צאיצ דער אין נערונג
 אלע מאנאפא^יזירן און אוזורפירן (װע^כע נאטן

 טראנםפארמירנדילון דאז־קן דעם פון פארציוגן
 אנטשפרעכנדיקע אן פאר אויך ־קומט פראצעם),

 אונ־ ארימקײט, מאםע דער אין פארגרעםערונג
 און דעגענעראציע, פארשק^אפונג, טערדריקונג,

 ציייט זעלביקער דער אין אבער ;עקםפלואטאציע
 אינטענםיפירונג שטענדיקע א פאר אויך קומט
 קלאם, א — ארבעטער־קלאם פון צארן פונעם

 ד^םציפ־ איז ,און צאיצרײך מער אלץ װערט װאם
 דעם דורך ארגאניזירט ,און פאראײניקט יליגירט,

 פראדוה־ קאפיטא^יםטישן פונעם מעכאניזם עצם
 װערט מאנאפאי^ לאפיטא^םטישער ציע־מעטאד.

 האט װאם פראדוקציע־אופן, דעם פאר שטער א
 צענטרא־ די אים. אונטער און אים מיט געביל־ט

 םאר־ די און פראדוציר־מיטצען די פון איזירונג
פונקט, א דערגר״כן ארבעט פון ;עזע^שאפטלעכונג

זײ־ מיט צונויפפארן ניט זיך ילאזן זײ װעלכן ב״
 הייט^ דאזיקע דאם הייט?. קאפיטאציםטישן ער

 פונעם שעה די שלאגט עם אויפגעריםן. װערט
 עקםפרא־ רי פריװאט־אײגנטום. קאפיטאליםטישן

8עקםפראפריאירט״. װערן פריאטארם
 אנט־ דאזיקע די פאראויםגעזאגט האט מארקם

 װי־ דער האט צייטן מארקםעם אין אבער װיתלוע.
 כאראקטער געזעילשאפטיצעכן דעם צװישן דערשפרוך

 פריװאט־אײגנטימערי־ דער און פראדוקציע דער פון
 דער־ ניט נאן־ צואייגענונג קאפיטאליםטישער שער

 ערשט אנטװיקלונג. פון נראר העכםטן דעם גרײכט
 איז יארהונדערט טן20 אנהויב און טן19 םוח צום
ם דער  עטאפ לעצטן אינעם אריינגעטראטן קאפיטאלז
 פראדו- קאפיטא^יםטישע די װאו אנטוױקצונג, ז״ן פון

 אנט־ פון פארמען אנשטאט האבן ציר־פארהעלטנישן
 פארװאנדלט זיך קרעםטן פראדוקטױוע די פון װיקלוגג

 װײטערדיקן זײער פאר שטער א אין קייטן, זײערע אין
 אונטער־ די האט זײט, צװײטער דער פון ;װאוקם

 פארנעם אזא אנגעגומען פראלעטאריאט פון דריקונג
 קאפי־ פונעם פארניכטונג די אז פארמען, אזוינע און

 אויפ־ היםטאריש־דרינגענדיקע א געװארן איז טאליזם
גאבע.

ם-- פון עטאפ לעצטן דאדקן דעם  קאפיטאליז
 ניס ענגעלם און מארקפ האבן—אימפעריאליזם דעם

 פון מהות דעם אויפגעדעקט דערלערנען. געקאנט
 לעצטן און העכםטן באזונדערן, א אלם אימפעריאליזם

פרא־ דער פון ערב דעם אלם קאפיטאליזם, פון עטאפ

—845 וײנו\ ,a ìahi !ץאפינואי, װאר^גז, .)8
.{זג־ריט(\\־נז.9 איןגו(\רוײט\אןג\ל פארלאג ,846
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בלוט פון םימפאניע א
 פיאט ליומר, אםא\־א\",3 ״ןא — קורץ אהרן
ױי\ א\\ אל!\9 ש^אלייטג \\3 .באלארעמ גזעסי,

(«יאנויג\(\ר9!\אא — פאטזױם ז\י1!\א
.938 ^יגיאד?, א., א. א. פ\\ ^אל^נױפאךלאג ו

באװאוםט־ םאמע רי צו געהערט ?ורץ אהרן
 פראלעטארישער אידישער דער אין שעפער ניקע ז

 באװאוםטזיניק איז ער אמעריקע. אין ליטעראטור
 באזונדערע זײנע אין מעטאד, דיכטערישן ז״ן אין

 זי־ן א-ן באװאוםטזיניק איז ער װי צילן, דיכטערישע
 בוך קורצן, לייענםט איינשטעל. אידעאלאגישן

 דער װי אײגדרוק, דעם ה$>םט דו און בוך, נאך
 פונעם צענטער םאמע אין שטיין װאלט ריכטעד

 צײט, דער פון געשעענישן די א^ אויג מיטן לעבן
 פון ארענע דער אוז באװאוםטזיין און הארץ מיט

 און ױשר פאר פרײהײט, פאר קאמח מענטשלעכן
 די פון צענטער אין שטייט ער גערעכטיקײט. פאר

 דער פון זייט דער אף װאך האלט און געשעענישן
 און, מענטשהייט געפייניקטער אונטערדריקטער,

 פאםירונג אײן קיין דורך ניט ער לאזט װאכנדיק,
 גע־ םון םאציאלן, פון באדייטונג, װיכטיקער פון

 דירעקטן זײן אן כאראקטער זעלשאפטלעך־פאליט־שן
 סײםמאגראןז דעליקאטער א װי אפרוףי. דיכטערישן
 און פארצײכנט אױפטרייםלונג, יעדע ער פארצײכנט
 װיר־ די און באדײטוגג די כודו, דעם באשטימט

 מענטשלעכן אינעם געשעעניש יעדער פון קונג
 פען זיין רעאגירט אלץ אח װעלט. דער אף לעבן
 ברען, זעלביסן דעם מיט אימפעט, זעלביקן דעם מיט
 און גאנצקייט אידעאלאגישער דע־רזעלביקער מיט

באװאוםטזײן.
 בוך פון איבער גײםט לידער, זײנע לייענםט

װי־ נלויבז, וױפיל :זיך װאונדערםט און בוך, צו
 פאר־ דארח דיכטער דער ענערגיע דיכטערישע פיל

 אפקלאנג, פולן דעם זיך אין געפינען צו כדי מאגן,
 װאם באװעגט, װאם אלץ, אףי אפרוו־י לעבעדיקן דעם

 אף לעבן אונדזער אויף שװינגט װאם אויו*, רודערט
ןלי פאר !באפרײאונג פולער דער צו װעג זיין

 אױםדריקן, אזוי זיך מ׳קען אויב אויף, שטײט אויגן
 אי־ געגעבן געשעענישן פון ענציקלאפעדיע גאנצע א

 װעלט־אנשױאונג. פראילעטארישער א פון ליכט נעם
 װי דורך, גייט װעלט גאנצער דער פון לעבן דאם
 װיכ־ םאמע די איז ?אלײדאםקאפ פייערדיקן א אין

פון אויפברויז, מענטשלעכן פון מאמענטן טיקםטע

 תלמיד גרויםער זײער האט רעװאלוציע, לעטארישער
 האט אימפעריאליזם װעגן טעאריע זײן מיט לענ-ן.
 און מארקס םון לערע די אנטװיהלט וױיטער לענין

 פאנאדע־- באזע ראזיקער דער אף האט און ענגעלם
 רע־ פראלעטארישער דער םון טעאריע די געארבעט
װאלוציע.

געראנגל. און קאמף מענטשלעכן
 װאס גיט, װאונדער ק״ן גאר איז דערפאר און

 זײן אין פארנומען ברייט אזוי זיך האט קורץ אהרן
 איז שפאניע געשעעני׳טן. שפאנישע די אח אפרוף

 געװיד־ לירער, בוך גאנצן א פון טעמע די געװארן
 רעפובליקאני־ דער פון קאמח שן העראא דעם מעט
 פון אנפאל מאנםטערישן דעם קעגן שפאניע שער

 קװאל א געפונען דיכטער דער האט דא פאשיזם.
 בא־ ק־נםטלערישער לעבעדיקםטער םאמע דער פון

 ראמאנטישע די געפונען ער האיט דא גייםטערונג.
 אײגג־ דעם אוי העלדישקײט גרויםער פון פיגורן

 דא פײםאזש. שפאנישן מאלעריש־רייכן ארטיקן,
 דעם און קלאנג באזונדערן דעם דערהערט ער האט

 ליריק, שפאגישער דער פון נױאנם א״גנארטיקן
 גאנצ] מיטן איפגערופן אלעם דעם או» זיך האט און

טעמפעראמענט. דיכטערישן זיין פון פײער
דיכ־ דעם איז ״נא־פאםאראן״ בוך דעם אין

 פון שװערקײט די צוזאמענצוגיםן געלונגען טער
 דעם פון װידקלעכקייט ברוטאלע די צייט, דער

 שפא־ דער פון װייכקייט דער מיט סריג שפאנישן
 ט מ שײנקײט, רואי?ײט דער מיט נאטור, נישער

 און םעלדער שפאנישע די פון געמיטלעכקײט דער
 שפילעװדי־ הערלעכער דער מיט פרוכט־גערטנער,

 מא־ די ארום װאםערן שטילע די אף זון פון קייט
 די האלב־אינדזל. איבערישן פונעם ברעגן לערישע

 באגלײט ווערט מלחמה־טעג בלוטיקע פון ק טראג
 פון בילדער מיט זיג, אין גלויבן ליכטיקן א מיט

 שפא־ פאדן אפערוױליקײט און ליבע מיט האפענונג,
ערד. שפאנישער דער פאר און מענטשן נישן

 אידיליע די אן דיכטער דער הויבט אזוי $ט
:ױלאלא םאנטא שטעטל פונעם

 געװיגט זיך האט זון ״די
 זעגלען װײסע אף
 פישער־שיפלעך. קלײנע טויזנט פון

 װאסערן בלאע אין זיך געשפיגלט
— מיטללענדישן, פון

בעלארישע, אינדזלען משפחה דער אין מוזיניקל א
לבנד״ די בוזעם אין אום טראגן פישער װאו

רעטענישן, פרעגן און בלומען פלאנצן טעפער
נעצן פלעכטן מײדלעך

ארײן. טרוים א זינגנדיק פלעכטן און
 יענע יענע׳ זעען קינדער

זײט, װײטע יענע
װײטן, ימיק־הימלדיקע װײטע װײטע, פון
 זון דער פון שטראלן די אף רײטן טרוימען װאו
אלע אלע, און

ליד.״ מיט טרוים און פיש מיט ברויט אף לעבן

 וױ אייביק. איז נאטור דער פון שײנקייט די
דעי םון װירקונג באלעבנדײןע די איז עס אײביק
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 צייט דער אין אבער פלאנעט. אונדזער או» זון
 אג־ 1א גאר זון די און ערד די באקומט קריג םון

 אן זײ קריגן לעבז מיטן אינאיינעם פנים. דער
 אינהאלט. נייעם א זיך מיט ברענגען און זין אגדער

 מיט ערד דער א^ שטײט װאם דיכטער, דער און
 אןי הײבט װעלט, דער צו פנים מיטן און פים זײנע

 נייע זיך פאר זען צו העלדן זײנע מיט אינאיינעם
 אידייעךפארבינדונ־ נייע קומעז קאפ אין װיזיעם.

 איבער זיך פלעכטן געדאנקען־םיםטעמען נייע גען,
 ביל־ די אין מאלערישע דאם טרוימען. נייע מיט

 פארבן־ נײע אין אנגעטאן װערט דער־פײםאזשן
 נײע קריגט־צו אלײן נאטור די ,יואמבינאציעם.

 שיינ־ פיז באגריםן נייע אנטשטײען עם םימבאלן.
 נײע לעבן. פון און טויט פון ױשר, פון הייט,

 פו־ און םאלן מענטשלעכן פון קאמו», פון באגריפן
שטײגן. מענטשלעכן נעם

— אז שיינקייט, איז װאם וױיל

צעשפאלטן. איז הימל ״דער
װאלקן. הײסער א זעצט שפאלט יעדן סון

 פליען װאלקן יעדן דורך
טויט. טאנען

 טאג יעדן דא אויס צײטיקט טויט דער
עלמינס, בית — פעלדער פרישע

ברויט.״״ פעלדער װי זון, דער אין װאקסן װאס

— אז שײגקייט, איז װאם און

— הימל אפענעם קעגן טאג, אפענעם ״קעגן
: קארמענסיטא — מאמע די — העלד הילפלאזער דער
װאונד טיפסטע די הארץ, אויפגעשניטן װעלטס דער

— טאג פון
אויםגעשניטן״. ליגן דא זון גליענדיקע די ם׳זאל װי

— אז נאטור־שיעקײטן, אלע זיינען װאם און

זינגען זומער־פעלדער ״באגינען.
ברויט. און סאמע־ערד פון װארעמהארציקײט מיט
 זאנגען פעלדער צוױשן זיך באהאלטנדיק יאג אין

טויט. פון אמבולאנם אן אנטלויפט
זוניקס. און זומערדיקס זאנג־פעלדער זינגען

שרויט. סמ׳ענדיקער ברענט ברוסט טרײבערס דעם
—!קומען פעלד־שפיטאל צום אמבולאנס זײן ס׳מוז נאר
טויט, דעם אריבער ער יאגט—שטארבנדיק—און

שפאניע, אין םארגעקומען איז ענדערונג אזא
 צו־ װעלט דער איז פארגעקומען איז ענדערונג •אזא
 אמאל נאך איר צוליב איז װאונד אזא שפאניע, ליב

 א זיך האט םכנה אזא און געװאו־ז אנטפלעקט
 גע־ אזא מעלט, גאנצער דער איבער געטאן טראג
 פון פלאך דער איבער געטאז לױער א האט פאר
 באשײנ- זעט דיכטער דער אז ערד־קיילעך, דעם

 זיינע פאר נױיארק שטאט פון ימיטן איז פערלער
 פײ־ שפאנישן הײנטצײטיקן דעם לעבעדיק אויגן
:סאזש

בורגאם, איך זע יארקװיל ״אין
םאלאמאנקע. — לאנג־אײלאנד אין
זײד־זאכן די שוי־פענצטער אין

באנדאזשן.״ בלוטיקע אין זיך פארװאנדלען
כאראקטעריםטישע םאמע די פון אײנע

 אוניװער־ די איז שאפן קורצעם אהרן פון שטריכן
 בא־ װײניקער ניט אבער טעמע. זײן פון םאלקייט

 םפעציפיש־אידישער זיין אויך איז ראקטעריםטיש
 בא־ זײן װעלט, דער *is געשעענישן די צו צוגאנג
 פון פארם די זאכן, פון באנעם אידישער זונדער

 דורכ־ — אונטערטאן איר אין איז װאם ליד, זייז
 צו ליב שטענדיק ער האט דערפאר אידיש. אוים
 טראדיציאנעל־אידישע די צוױשן פאראלעלן ציען

 הײנט־צייטיקער דער פון םימבאלן די און םימבאלן
 צו ליב אזוי ער האט דערפאר און ווירקלעכקייט.

 אידישן מיטן אידיאם, אידישן דעם מיט זיך באנוצן
 זײן איז און מאטױו. אידישן מ־ט און װערטל

 געלעגנ־ אםך גאר ער געפינט ״נא־פאםאראן״ בוך
 אירי־ באזונדערע גאר רי אויםררוק געבן צו הײטן

 אין צוזאמען אים בײ גייען װאם םענטימענטן, שע
 װאם פאלק, שפאנישן פונעם גורל געשיכטלעכן דעם
 אונטעי־ און קאמח פון יםורים דורך דורך גייט

 צו מעגלעכקײט א דיכטער דעם גיט דאם דריקונג.
נדרי כל (״פון נדרי״ ״כל ליד: זיין מיט קומעז

 אונטערדריק־ אלע פון ליד דאם נא־פאסאראן״) ביז
:שבועה אײביקע די גיבן װאם טע,

ע ל א . . .  נדרים ״
אסורים, אלע און

בטל. זײנען — זיך אף גענומען האבן מיר װאס
קברים. אונדזערע אף זיצן מיר

 יסורים אלע אויסשטײן מירן
געבאטן.״ יהוהם היטן און

 ארויםצױ געלעגנהייט די אויך אים גיט דאם
 אחױז װאם קעמפער, אידישע ריי גאנצע א ברענגען

 גרויםן דעם קעמפן צו דראנג מענטשלעכן זײער
 זיי- אױםקעמפן אויך זײ קומען קאמױ מענטשלעכן

 די או? באםרייאונג פאר קאמף אידישן אײגענעם ער
 אלע פון העלדן זײגען דאם פראנטן. שפאנישע

 װאם צעשפרײטקײט, אידישער דער פון װינקלעץ
 בע־ דעם אין בלוט זײער אריינגיםן געקומען זײנען

 זארכי״, ״דוד איז דא ליידן. שפאנישע םון כער
 חלױךצױניםט דער עקםטערן, דער קלויזניק, דער
 דער־ שפאניע אין האט װאם ״הערי״, א־ז דא און
 ״לייבל״, איז דא און געראנגל״ אײגענעם ״זיי[ זעז

 געליבטער ז״ן צו ברױו פײערדיקן זיין שרײבט װאם
 שפאנישע אףי האט װאם ״מאוזי׳/ א־ז דא און

 מיט טויט פארן זיך קען ״עס אז געלערנט, םראנטן
 פאד־ ניט קײנמאל װערט שײנקייט אז און שטאלץ
 האט זײדע ״זײן װאם ״באדי׳/ איז דא און לארן׳/
 איצט און פלאנדער־ערד אףי געדינט מאראנען אמאל

 ,״ד און טאני און שונא״. זייז ער פארט״דיקט
 און פאגראמען״... פון יתומים — שטיין ברידער

 װאס קינדמאן״, שײע בריגאדיר ״דער איז דא
 טראגעדיעס״ שפאנישע מיט מענטש דעם ״מעםט

נאך... און נאד און
 דיכטערס דעם איז דאס—שפאניע אין אידן
 לע־ די זיינען דאם שטאליז, איז פרייד באזונדער

אע גרויםן פונעם םימבאלן בעדיקע בא־ נאך דר
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 אמה, נאכן ױשר, נאך דערלייזונג, נאך פרייאונג,
 פאלקם־ רי פון טיפעגישן די אין אלעמאל לעבן װאם

 דערפאר שטארבן. ניט קײנמאל װילן און מאםן
 םימפאטיע די אינטימקייט, װארעמע זיי ער גיט
 זיך ױיען װאם ברידער, זיינע צו ברודער א םון

 אי־ זײן פאר אידעאל, גרויםן א פאר זיין מקריב
דעאל.

 אײן איז אבער זײגען ניט־אידן און אידן די
 ז״ דיכטער דער טיילט — ?אמףי דעמזעלביקן און
 צונויףי זיי בינדט ער פארקערט, פאנאנדער. ניט

 גרויםער פון פעדים שטארקםטע < מיט אינאיינעם
 אין בלוט, פון פארברידערונג א פארברידערוע,

 דורך גײט װאם עבן,5י דורך טויט. אין און לעבן
 פייערן, אלע אין געלײטערט װערט און םכנות אלע
 יםורים דורך דערהייבן װערט װאם טויט, דורך און
 דערפאר און אידייע. װעלט־באפרײענדיקע א צו

 לעבן װעגן ל־דער אםך צוזאמען אפט אזוי זיך ביםן
 גאנצקײט הארמאנישער אײן אײן אין טויט און
 הע־ גרויםער פון בלוט, פון םימפאגיע א שאפן און

איבערלעבוע. ראאישער
 אלץ־ארומנע- אזוי כירורג דער קען דערפאר

:זאגן מענדיק
נאכט ״א
שלאפלאזיקײט. װאלד א איז
קאפ׳ א באנדאזשירסט דו װען נאר

װעלט גאנצע די באנדאזש מיטן װאלםט דו װי איז י
ארומגענומען,

װעלט, די ערה די
צײט.״ דער אף פרײהײט און טויט לעצטן מיט איז װאס

באװאוםט־ אזוי םאניטאר א קען דערפאר און
:זאגן און טויט אח לעבן איבערן זינ־ק

געפאר פון שטארקער ״כ׳בין
טויט און
:צער און
— םאניטאר, א פון װיח־ע די פרײד מיט טראג איך
מענטשן דעם פון גרויםקײט די האב איך
אפגעמאםטן.״ שפאניע פון שלאכטפעלדער די אף

מד די צוזאמענגענומעז האט קורץ אהרן ע  ל
 וױרקלעכקייט, שפאנישער דער פון פאקטן דיקע
 די העלדן, אױםגעטראטכע ניט אמת׳ע, אירע מיט

 מיט פיגורירן װאם מענטשן, פןו גאלערעיע גאגצע
 לעבן, אײגן זײער מיט און נעמען אייגענע זײערע

 העראא־ש- פון הויך דער צו דערהויבן זײ האט און
 שטײט װאם איד״ע, א פון הויך דער צו קײט,

 געגעבן ז״ האט עד װירקלעכפײט. דער פון העכער
 גרויסן זײער אין אנטפלעקונג, העכערער ז״ער אין

 גע־ דער פון פאן דער או* אויפשטײג פאטעטישן
שיכטע.
 זײער אין זײנען שפאניע אין געשענישן די

 נעע;־ פארנעם, געשיכטלעכן זייער אין כאראקטער,
 איז עס אבער עפאכע, דער פון עפי? דער צו טער

 איר צוליב עפיה די געבן צו שװער אומגעהײער
 פון מעגלעכקײט די אוים שליםט װאם נאענטקײט,

 םונעם באמייםטערונג רואיקער און אביעקטיװער
אין םאר יוומט עם װאם דאם, און מאטעריאל.

 מיט איבערלעבונג, דירעקטער מיט שפדודלט שפאניע
 פריש־ מיט מאמענט, דעם פון אטעם לעבעדיקן הייםן,

 לעבט אלײן דיכטער דער װעילכן קאמףז, פון קײט
 דער אין אוממיטלבאר און טיח־םוביעקטיװ איבער
 גע־ אויפגערודערטן זיין פון עקםטאטישקײט פולער

 ביי זאצ עם אז נאט־ר^עך, איז דעריבער ־מיט.
 איז ליריק, ר״נםטער פון בוך א ארוים קורצן
 םאמע ביזן אויםדריקן דיכטער דער װעלכן

 םוב־ אזוי צארן זיין און צער זיק גױאנם דינםטן
 P«. געװיגט זיך װאלט לעבן אײגן זיין װי יעקטיװ,

געראנגל. לעצטן פון װאגשאא דער
 זאמ צו שװער טאקע איז דעריבער און

 קורצעם אהיז איז עם װי בוך, אזא װעגן מבינות
 באזונ־ ליד גוטע דאם אפצוטײלז ״נא־פאםאראן׳/

 אנװײזן און באזונדער, — שלעכטע דאם און דער
 א צװישן פאראן, בוך אין זײנען עם חםרונות. אף

 אזעלכע אויך לידער, געראטענע זייער צאיל גרויםער
 צױ און צו־אפט װערן מאטױון זײערע װאם לידער,

 װאם לידער, דא זיינען עס א־בערגעזונגען. פיל
 איבעד־ ז״ער אין נאאיװ צו גאנץ־אפט קלינגען

 צו־ און צו־רעזאנירנדיק האפערדיקײט, געטריבענער
 געמאלן װערן בוך אינעם בילדער סך א פצאקאטיש.

 אײנע־און-דיזעל־ אין אפט צו איבערגעמאלט און
 פון מטושטקײט געװיםער א ביז טאךקאלירן, ביקע

קאלאריט.
 פרױ קורץ ,אז אויםדוכטן אויך זיך קען עם

 םיל צו פארכאפט צו־םיל, אביםל געבן בכלל בירט
 אויפגראבן װעלנדיק ביך, איין פאר טעריטאריע

 םאציאל־פ*»־ פון בארג ריזיקן דעם מאל אײן מיט
 דעי פון װידערשפרוכן עקאנאמישע און ליטישע

 םיז מעדיאום דורכן ארדענונג קאפיטאליםטישער
 אין ליריק די דאך איז אלעמען, נאך ליריק. רײגער

 פאד־ ניט זי ?ען דערצו באגרעניצט. אלײן זיך
 גרעניצן, אירע איבער גייט דיכטער א װען טראגן,

 פרעמדע אריין איר אין טראגט ער װעז אדער
 ארטיקולאצ־ע. פון עלעמענטן םרעמדע און פארמען

 איר אריבער שפאנט זי נאר װי ליד, ליריש א
 ברייט, דער אין זיך צעשפרײט מאם, אינערלעכע

 הויפט איר אין זי פארלירט לענג, דער אין אדער
טיףי. איר איז — ד־מענםיע,

 א גאר זיך צו אבער פאדערט בוך קורצעם
 באנומען און גענומען מוז עם צוגאנג. באזונדער

 ליד יעדעס און גאנצקייט םימפאנישער ז״ן אין װערן
 טײל אינטעגראלער אן װי װערן, באטראכט מוז
 װידערהאילונ־• די זײנען דעריבער םימפאניע. א פון
 אפט, גאנץ בוך, אין איבער׳חזר׳ונגעז די און גען
 איין־אוז־דעמזעל־ פון װאריאציעם ם־מפאנישע װי

 טײלז, באזנדערע פארבינדט װאם לײט־מאטױו, ביקן
םינטעז. פולן דעם שאפט און נױאנםירונגען טעמפאז,
 גאנצקייט דער אט אין בוך דאם נעמענדיק און

 ליטעראטור פראלעטארישער דער אז זאגן, מען קען
 װיכטיק און אינטערעםאנט ניי, א צוגעקומעז איז

דערגרייכוננ. נײע א — דיכטער דעם און װערס
 אינטערנאצ־אנאלן ביים פארלאנג פאלקם דעם
 פאי דאנק באזונדער א גאר קומט ארדן ארבעטער

בוך. דאם פארשפרייטז און ארויםגעבן
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די קעיט ץ- ױ לו א פיץ פון מאלערן ק
ע ניט א  ב־לדער־ ניױיארקער א אף האט צוריק ל

 אי־ אן אויפמערקזאמקײט פיל געצויגן אויםשטעלונג
 אין איז עס װעלכער פאר מאלערן דײטשע מיגרירטע

 טלער־ ה אינעם פלאץ קיין ניטא צײט איצטיקער דער
לאנד.

ץ, סנויגו קינםטלערן, דאזיקע די װי  ניט װערט ^ל
 אויך נאטור־בילרער. שמייכלענדיקע פון פארכאפט

 דער װעלכן אין לעבן פון װירװאר טעגלעכער דער
 אויך איז ק, גל ביםל זיין פאר זיך ראנגלט מענטש

 דער אין איר. פאר טעמע אנציענדיקע קייז ניט
 דער־ איבערגעלעבט האבן װאם מענטשן פון טיפעניש

 גרויצ דער װעמען אדער פאם־רונגען, שיטערנדיקע
 אפ, ניט לאזט און קלאמערן זײנע אין פארכאפט האט

 די אט פון לעבגם די אין פאראינטערעםירט; זי איז
זיך. זי גראיבט אומגליקלעבע

 הויפטזעכלעך זיך ררייט טעמע־אויםװאל איר
 אט טויט. און מלחמה הונגער, :דרייעק דער ארום

 דער דורך אויםשליםלעך זי באהאנדלט טעמעם די
 לאנדשאפט־הינטער־ שום אן פיגור, מענטשלעכער

 האנדלונג. מענטשלעכע קאמפליצירטע אדער גרונט
 א אין פיגורן גרופע א אדער פיגור א פאזירן דורך

 פאםיקע די ארויםברענגען דורך ;פאזע באשטימטער
 דורך אדער פנימ׳ער, מענטשלעכע די אף גרימאםן

 געמיט־צושטאנד, געװאונשטן דעם מ־ט זיי אנפילן
ציל. איר זי דערגרײכט

 באשטימטע א דורך פירט קאלװיץ, קינסטלערן די
 מענטשלעכן טיפן וױחט זי קונםט. איר דורך מיםיע

 בא־ דעם אױפװעקן זי װיל בילדער אירע דװ־ך פ״ן.
 קעגן פראטעםט א אים בײ ארױםרופן און אבאכטער,

 אין איצט הערשן װאם געװאלט און אומרעכט דעם
װעלט. דער

 בא־ זיינען מיטלען קינםטלערישע אירע כאטש
 און שװארץ דעם אין נאר ארבעט זי וױיל גרעניצט,

 צושויער דעם מיטצורייםן זי באװײזט מעדיום, װײם
 זי װאם גרוייל, מיטן ;ליניע איר פון אימפעט מיטן
פערזאנאזשן. אירע אן פילט

 ציקל א אין זי באהאנדלט מלחמה טעמע די
 דעם ניט זי וױיזט בילדער די אין בילדער. זיבן פון

 די ניט אויך ;שלאכטפעצד פון געראנגל בלוטיקן
פאר־ און בלוטנדיקע די פון געיאמער דעם אג*>ניעם,

 מלחמה פון שטעמפל דעם װײזט זי נאר װאונדעטע,
 קרובים די פון לײדן די געבליבענע, לעבן די אוי
 געשפענםם בלוטיקן דעם אין אנטיילנעמער די םון

זי. װײזט

 פשוטע אזעלכע אף ״מלחמה״ ציקל דעם מאלט ,ז
 ערשטן דעם אין ״מאמעם״. ״עלטערן״, ווי, טעמעם

 פאר־ פארצוקטע, זיצן טאטע־מאמע װי זי, װײזט
 אין זון. אומגעקומענעם זײער פון בראך אין זונקען

 צוזאמעעע־ פרויען גרופע א ווי זי, וױיזט צװײטן
 פארציטערטע, דערשר?)קענע, רעדיל, א איז דרענגט

 און נאענסע, זײערע פון גרוםן ביטערע די פון מםתם
 דערשרא־ ארוים קוקן פארטעכער זייערע אונטער פון

פנימ׳לעך. ק־נדערשע פרעגנדי?ע קענע

זי האט הונגער, :טעמע הויפט צװײטע איר
 געשאםן האט זי גראר. הויכן א גאר ביז אנטוױקלט

 ^בער זײנען זײ טעמע, דער אױ בילדער עטלעכע נאר
 זיי דערשיטערן דעריבער רעאליזם, רויען מיט פול
אמת. ארטיםט־שן ז״ער מיט

 מאלט ״ברויט״, בילד א זי האט גרופע דער אין
 איר »װעקגעבױגן דערע, א אין געהיילט םרוי א זי

 צעװײ־ װעלט, דער םון און קינדער אירע פון פנים
 דעם שטילן ניט קאן זי וואם פארשעמט און טיקט

 האלט האנט אײן מיט קינדער. אירע פון הונגער
 און קינד קלענערן פון מײלעכצ דאם פארשטאפט זי

 םפאדניצע. איר אין זיך קלאמערט קינד גרעםערע ד^ם
 :געבעט א ארויס װיינט אײגעלעך קינדם פון און

 און קאנצענטרירט אזוי איז בילד דאיס עםן״. ״מאמע
 דעם ם׳דערשיטערט אז םארענדיקט, מײםטערהאפט
באאבאכטער.

 בא־ קאלװיץ, מאלערן די האט טויט, טעמע די
 ביא- זיבן אין װאריאנטן, םארשיידענע איז האנדלט

 די ץ, קאלװ ניט. װאוגדער קיין ם׳יאיז און דער.
 אין נעשאפן בילדער די האט קינםטלערן, דײטשישע

 הונ־ װען מלחמה־פעריאד, נאכן אינעם דײטשלאנד,
 רי אין געםט שטענדיקע געװען ז״נען נויט ארן גער

פאלקם־מאםן. ד״טשישע די פון הײמען

אראפלײע־ מעז קאן בילדער א־רע פון פילע פון
 און באשולדיק״. ״איך :זאץ בארימטן ראלאנדם נען
 אומדערטרעג־ די קעגן פאראן זיכער איז אנקלאגע אן

מאםן־מענטש דער װעלכע אונטער אומשטענדן לעכע
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 האט קינםטאערז די אבער לעבן. צו געצװאונגען איז
 םבה׳ם די צו זיך דערגרונטעװען צו באװיזן ;יט
 און פערזאנאז׳טן א־רע פון צושטאנד טרויעריקן םון

 דעריבער אויםװעג. דעם וױיזן ניט זי קאז ממילא
 װאפן״ באפומט מאםע ״רי בילד איר איז טאקע,

ציללאז. און מטו׳טטש

 גע־ םסו׳לפטארן און מאלער האבן דורות, דורך
 װײזן צו כדי םיגור, פרויעז די געמאלן און שניצט

 גלידער, געטאיקטע אירע ; לײב איר פון ר״ץ דעם
 קינםט־ די ׳עמײכלען. און ליבעס־זשעםטן אירע אדער
 ארוים־ גע׳עטאלט פרויען דאם נאר נוצט קאלוױץ לערן

 איבער־ די פיין. און אײח מענטשלעכע צובריינגען
 אוים׳טטע־ איצטיקער איר אין בילדער צאל װעננדע

 און פאזעם פארשיידענע אין פרויען פון זיינען יצובג
קאמפאזיציעם.
 גע־ זיך האט קינםטלערן די אז אוים, ם׳וױיזט

 מיט אנגעפילט איעאנצן ניט איז װעלט די אז כאפט,
ט; און הונגער  פרייד אויך לעבן א־ן פאראן ם׳איז טוי

עטלעכע געמאלן דעריבער זי האט האפנונג. און

 בילד דאם זשאנער. אפטימיםטישן אן אין בילדער
 און צארטקײט מיט פוא איז קינד״ און ״מוטער

מוטער־םרייד.

 א^רע אף עמאציעם מעגט׳טלעכע פארפיקםירן צו
 דער פון מעטאדן דרײ קאלוױץ קעיט נוצט בילדער,

 רא- און ליטאגראפיע האלצ׳טניט, :?ונםט גראפי׳טער
ע.  בא־ ױט זי האט מעדױם האלצ׳טניט דורכן דירו

 ארבעטן. קינםטלערי׳טע בעםטע א־רע שאפן צו װיזן
 פעטערן מיטן צופיל אפ זיך זי גיט מעדױם דעם אין
 פון דעקאראטיװקײט דער מיט ;צייכענונג דער פון

 צערונען בילד פון צער דער טאקע װערט אביעקט.
האלצשנ־ט. פון צייכנם זיגזאגיקע די צװישן

מעדױם. ליטאגראפישן דעם אויך באנוצט זי
 אירע ארויםצוברײנגעז איר געלינגט אמבעםטן אבער

 דער אףי ראדיר־נאדל דער דורך געדאנקען און געפילן
איר קרעפטיק. ל־ניעם אירע זײנען דא פלאטע.
 מיט פול צײכענונג גאנצע די און אימפעטי?. ^טריך

 פון מאלערן די זי איז בילדער די אין שװאונג.
פײן. מענטיטלעכן
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שטזדירגװפז האמער

 חבר צג ברױו דעם געלײענט ספק שום אן איר האט האמער נוםער לעצטן אין

 באםיעז מיטארבעטער אירע און האםער־רעדאקציע די ענטפער. זײן און ביטעלמאנען

 װאם און גרינגער װאם אפהאנדלונגען און ארטיקלען פארשײדענע די מאכן צו ויך

 אנשטרענגונגען אלע מיט װאם ענינים, אזעלכע דא זײנען אבער דאך צוגענגלעכער.

אי קלאר זײן זאלן זײ אז פאפולאריזירן, אזוי ניט נאך זיך זײ לאזן  האםער- יעדן פ

לײענער.

 און ױניאנם קלוכן״ כרענטשעם, פארשײדענע אין אז פאר, דעריבער שלאגן םיר

 ארגאניזירן צו האםער־לײענער, עטלעכע פאראן זײנע עם װאו שטעט, קלענערע

 אפהאנד־ שװערערע די שטודירן און לײענען צוזאמען און שטודיר־גרופע א אין זיך

לונגען•

 ״האםער״ די העלפן צו אויפגאב דעם זיך אף נעמט ״האםער״ פון רעדאקציע די

 ענטפערם מיט אנװײזונגען, ביבליאגראפישע םיט פראגן, זײערע אין שטו־דיר־גרופן

 צוזאמענ־ מיטן פארבינדונג אין אנטשטײן מעגלעך קענען װאם שטרײט־פראגן, אף

״האםער״. פונעם פראבלעמען אנדערע אלע מיט און שטודירן, און לײענען

 פאפו־ פון ענין דעם אין ארויםהעלפן פיל אויך קענען שטודיר־גרופן אזעלכע

 און אים אויםשרײבן פאר אגיטירן פרײנט, זײערע צװישן ״האמער״ דעם לאריזירן

 פער־ פאםנדיקע די װאו ״האםער״, פארן קלײךאװנטן אראנזשירן צײט צו צײט פון

 םונעם ליטעראטור און ארטיקלען פראגן, דיםקוטירן אדער פארלײענען, זאלן זאנען,

״האטער״

רעדאןןציט די
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