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FIVE YEARS OF THE WORKMEN’S CIRLCE CAMP
By R. B L O C K

C hairm an of the W . C. Camp Com m ittee

conditions, accom plish w onders. W ith  
the characteristic stubborness of all our 
work, we decided at th a t m eeting th a t 
the W . C. will have a camp for its mem- 
bers of New Y ork and vicinity. W e will 
have a camp for children, w here the 
fu tu re heirs of the W . C. will be educated 
to  love and appreciate the socialistic and 
labor ideals for which their paren ts 
fough t all their lives. A camp for adults, 
w here our m em bers could spend their 
vacation far from the stuffy and tum ultu- 
ous city.

T hen  we called a conference of 
branches. T hey  responded en thusiastically  
and pledged their full m oral and financial 
support.

I do not intend to  w rite a h isto ry  of 
our camp. T he events are still too 
young and the im pressions too fresh in 
our m inds. N evertheless, I cannot help 
rem ind m yself of all those th a t have been 
active in the w ork, about the sorrow s and 
joys th a t we experienced for these five 
years. W e received enough m oral sup- 
po rt bu t not enough financial. I t  was 
late in the season and w ithou t m uch 
hesitation  we rented a sm all place in 
S tam ford, Connecticut.

T he S tam ford Camp is a h isto ry  in it- 
self. T here we grew  very rich in exper׳ 
ience bu t we w ere financially, very poor. 
N everthless, our first th ough t was : W e 
will build a cam p of our own.

I t  sounded absurd  to  some. All we had 
w as a deficit bu t it was a dear dream  to 
us. W e began the w ork  w ith  the zeal 
of those who believe in their ideals. W e 
fought for every inch of ground. W e 
influenced others. W e m ade friends of 
enemies, and w ith  $2,500, borrow ed

TH E  road w hich we traveled for the 
five years was not strew n w ith 

flowers b u t full of thorns, disappoint- 
m ents and heartache. I still rem em ber 
the first m eeting a t w hich the W . C. 
Camp C om m ittee w as organized, on
Saturday , M arch 27, 1926. T he m eeting 
took place soon afte r our L eft W inged 
friends had usurped our K inderland
Camp. T heir battle  cry was th a t they 
will take aw ay from  us all our cultural 
institu tions and those th a t are active in 
these in stitu tions will follow. In  o ther 
w ords, they  th rea tened  to  take those
people th a t give life and v ita lity  to  all 
our cu ltural work. T he m eeting w as 
called a t the in itiative of our N ational 
E ducational C om m ittee of the W ork-
m en’s Circle, the New Y ork City Com- 
m ittee and the C entral School Commit- 
tee. W e sat, a small group of people and 
considered the possibility  of build ing a 
new children’s camp. W e w ere no t in a 
happy mood. Deep in our h earts  there 
w as a doubt as to  w hether we would be 
able to  accom plish this. W e w ere not 
a t all sure how our branches will respond 
to  th is dream  of ours.

O ur L eft W inged friends assured us 
th a t the m em bers of the W orkm en’s 
Circle w ere not in terested  in any  cui- 
tu ra i work. I t  is only they, the “select” 
th a t are in terested  in educational w ork 
am ong the Jew ish labor m asses. A fter 
the leave our organization, there will be 
no one to  carry  on the work.

W e, the loyal m em bers of the W ork- 
m en’s Circle, well know th a t this w as just 
a slander on the intelligence of our mem- 
bers. From  experience we knew  th a t the 
W . C. m em bers could, under favorable
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aree! and na tu ra lly  we broke down under 
the strain . N ever will I fo rget th a t da}־. 
H ow  desperately  we worked. Some com- 
m itteem en carried beds ; o thers acted as 
w aiters ; and still o thers w ere “jacks of 
all trad es”. O ur guests took th is good- 
hum ourdly. T hey  knew  th a t under the 
circum stances it could not be otherw ise. 
T he Camp Com m ittee was alw ays more 
than  a m anagem ent com m ittee. They 
had not only to th ink  how to pay the 
m ortgages, bu t had to do all the hard  
w ork in order to  spare expense. All the 
benefits th a t the com m ittee m en had 
w ere the angry  scoldings of dissatisfied 
guests.

T o conclude, as one th a t has been and 
still is, the C hairm an of the Camp Com- 
m ittee, I w an t to say th a t in spite of all 
the hardships, we are well satisfied w ith 
w hat we have done. Now w hen we are 
preparing  to celebrate our F ifth  Jubilee, 
we m ay very well be proud of our work. 
W e have succeeded in build ing an insti- 
tu tion  so beautiful and so m odern th a t 
only the creative pow ers of the W ork- 
men s Circle could do. O ur Children 
Camp is the pride of our school move- 
m ent. In  our camp, the children are 
educated in the sp irit and ideals of the 
W . C. L ately , we have also m ade it pos- 
sible for all children, poor as well as 
rich to enjoy the benefits of our camp. 
I will not say any th ing  now abou t the 
im portance of our cam p for adults. I 
only wish to  extend hearty  greetings and 
thanks to  all those th a t have been active 
in the camp m ovem ent. I am  confident 
th a t in the fu tu re as it has been in the 
past, we will all w ork together to  make 
the W orkm en’s Circle Camp of New 
Y ork the pride of our organization.

money, we bought the place th a t is now 
w orth  a q u arte r of a million dollars.

A book could be w ritten  about all the 
hardships we had securing the m oney in 
order to build the camp. H ere I wish 
to m ention the hearty  support th a t we 
had from the N ational E xecutive Com- 
m ittee of the W . C. of th a t time.

W e bought a piece of land th a t w as a 
w ilderness. U ntil then, it was a picinic 
ground for the neighboring population. 
T here we built a m odern city. I well re- 
m em ber the day in February , 1927, a few 
days before we bought the camp. I w ent 
to  look at the place. I t  was a cold w in ter 
day. E very th ing  was covered w ith white, 
g litte rin g  snow. I stood near the Sylvan 
Lake. It was a lonely sight. W ith  all 
m y optim ism  I could not believe th a t in 
a \ erv short time a m agic city will spring׳ 
up here.

A  e had to build the camp in six weeks. 
And yet do every th ing  on a grand scale 
as is becom ing to the W . C , and all this 
w ithou t money. 1 here were m om ents 
M hen it seemed to us th a t we are on the 
\ erge of shipwreck. W h a t d isappointing 
and heartach ing  hours we lived through. 
B ut the branches of the W . C. came to 
our rescue. T hey  well realized the nec- 
essity  of such an institu tion. B ranch after 
branch accepted the three dollar tax and 
those m em bers th a t could give as much 
as they could voluntarily , and the Na- 
tional Com m ittee was generous enough 
to  m ake it possible for us to  get m oney 
on the pledge of the branches.

I hen came the opening. H undreds of 
people came to see w hat the dream ers 
had done. T here w as not enough place 
to accom m odate all. W e were not prep-
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THE WORKMEN’S CIRLE AND ITS CAMPS
By N. C H A N IN ,

President of the W orkm en’s Circle.

and w here there is m ore or less of a 
W orkm en’s Circle m ovem ent, w ere oc- 
cupied w ith  the hope of e ither support- 
ing these cam ps which w ere already in 
existence, or of build ing a camp, if there 
w ere not one there already. W hen some- 
one visits ano ther city, the first questions 
asked of him are : “ H ow  was the W ork- 
m en’s Circle Camp bough t?” “ H ow  is it 
supported?” “And of w ha t use is a camp 
to  the W orkm en’s C ircle?”

W e have cam ps in the follow ing cities : 
New Y ork, Chicago, T oronto , Boston, 
Philadelphia, Los Angeles, and B aiti- 
m ore. I t  so happened th a t I visited the 
cam ps in Los Angeles, Chicago, and 
New Y ork. Each of the th ree cam ps is 
a w orld in itself.

I happened to be in the Los A ngeles 
Camp when it w as first bought. T he high 
m ountains and the beautifu l valleys, in 
w hich the camp is situated , are typical 
of the beautiful s ta te  of California. So 
prodigious and enchan ting  is the beauty  
of natu re  there, th a t it is no w onder th a t 
the m em bers of the W orkm en’s Circle of 
C alifornia sacrificed them selves to  build 
th is cam p and to  change the beautiful 
hills and valleys into a W orkm en’s Circle 
Colony. Such a place could have been 
picked only by people w ho love the 
beau ty  of natu re  and the beauty  of 
Califorinia.

I also happened to  be in the Chicago 
W orkm en’s Circle Camp, and w ith  ju st 
as m uch enthusiasm  I looked upon the 
w ork th a t had been accom plished in 
Chicago. T o  one of the h ighest spots over- 
looking the m agnificent L ake M ichigan, 
a com m ittee represen ting  the W orkm en’s 
Circle came, and w ithou t m oney bought

T H E R E  w as a tim e in the W ork- 
m en’s Circle w hen there was a 

m ovem ent for L abor Lyceum s. E very 
city  either bu ilt a L abor Lyceum  or bore 
in its h eart the hope of build ing one, in 
order th a t the R adical M ovem ent m ight 
have a hom e of its  own. T he L abor 
Lyceum s cost the m em bers of the W ork- 
m en’s Circle a fortune. If  it w ere only 
possible to  collect the m oney th a t the 
branches of the W orkm en’s Circle ex- 
pended because of the m istakes th a t were 
m ade during  th is period, we w ould now 
be able to build a w onderful build ing of 
our own. N ot tak ing  in to  consideration 
all these m istakes, these L abor Lyceum s 
w ere and still are an im portan t factor in 
our Radical and Socialistic w ork in every 
city.

If these cities had not had these L abor 
Lyceum s the W orkm en’s Circle move- 
m ent w ould have suffered and become 
weaker. People w an t to  have, in addition 
to  their own home, a C om m unity Center 
w here all those who are w orking for the 
same cause can get together, not as 
s trangers, not as tenan ts, bu t as com- 
rades. W ork ing  on this principle, the 
W orkm en’s Circle accom plished a g reat 
deal. In  the far south, in the w est, and 
in the sm all cities of the m iddle w est, 
one is often w ont to  see unexpectedly, 
w hile tak ing  a w alk th rough  the streets 
of the town, a bu ild ing bearing the 
W orkm en’s Circle Em blem , on which 
w ere w ritten , in English  these w ords : 
“W orkm en’s Circle L abor L yceum ” ; and 
unconsciously, one is surrounded by a 
w arm  and pleasant feeling.

F o r the last five years, these cities in 
Am erica, which are of some im portance
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change our camps, both for children and 
adults, into cu ltura l centers. T hey  try  
to combine enjoym ent w ith enlighten- 
m ent and w ith culture. T his task  is not 
alw ays easy, bu t every th ing  is done to 
carry  ou t this plan.

No m atte r w hat the W orkm en’s Circle 
and its m em bers undertake, the work, 
even if m istakes are made, is alw ays 
crowned w ith  success.

In to  our g reat and varied activity , no 
m a tte r w hat its nature, so m uch love 
and so m uch loyalty  is put, th a t even our 
hearts  and souls are in the work. T he 
w ork in the various in stitu tions has one 
grave fault, th a t pu ts all our undertak- 
ings in a g reat dan g er; nam ely, th a t we 
do not th ink of the fu ture of the W ork ' 
m en’s Circle. T here  are m any people 
who w ork for the camps, for the 
“schulen”, for the M edical D epartm ent, 
and for L abor Lyceum s, bu t few of 
them  th ink  of increasing the m em ber- 
ship of the W orkm en’s Circle. If our 
Branches, Camp Com m ittees, and L abor 
Lyceum s w ork for only one phace of 
our organization and do not th ink of 
the fu tu re of the organization as a whole, 
all our institu tions, though successful, 
will not be w orth  anything. M any strange 
people visit our camps, and it m ust be 
the du ty  of the camp people to  see th a t 
through the Camp, the W orkm en’s Circle 
should grow  and become stronger. 
O nly then will the cam ps be of value to 
us. All im portan t in stitu tions will be 
successful only w hen the foundations on 
which they  stand  will be strong. A t the 
opening of the Camp this year and in 
fu tu re years, we m ust keep this in mind.

an old, uncultivated , forsaken farm, 
forty-tw o acres of land in all, and de- 
cided th a t there they  w ould build a 
W orkm en’s Circle Sum m er Home. They 
divided the land in half. One half they 
sold to m em bers of the W orkm en’s Circle 
who built cottages there. W ith  the 
m oney which they got from the sale of 
th is land, they were able not only to pay 
for the entire trac t of land th a t they had 
bought, bu t also had left $ò000 w ith 
which to build a W orkm en’s Circle Chil- 
dren Camp on the o ther half of the land. 
T hey  s ta rted  w ith  no th ing ; bu t now the 
cam p has several splendid children’s 
bungalow s. T he M ohliver and the 
P insker Branches of Chicago built tw o 
very  beautiful buildings, w here alm ost 
fifty children can be accom m odated, and 
gave them  to the camp as a gift. Such 
a g ift can be given only by people who 
love both the cause for which the m oney 
is intended and the w ork th a t is being 
done.

W hen  the L eftw ingers took “Kinder- 
lan d ” from the W orkm en’s Circle in New 
Y ork, the W orkm en’s Circle began to 
build a new camp on Sylvan Lake, the 
sam e lake on which the K inderland 
Camp is situated . T he place has been 
m ade so ex traord inarily  beautiful and so 
large th a t it is the sum m er home for 
m ore than  five hunderd children of 
W orkm en’s Circle m em bers a t one time. 
T he news com ing from the o ther camps 
is alw ays cheerful, despite the fact th a t 
their financial burdens are not alw ays 
light. All of our cam ps are not only for 
children bu t also for adults. In  every 
city, our Camp Com m ittee Men try  to
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FIVE YEARS OF THE WORKMEN’S CIRCLE CAMP
By J. B A SK IN

lawns, w here they could enjoy the beauty  
of nature, in an environm ent close to the 
ideals of our m ovem ent. T his is the ideal 
place w here the children of the m em bers 
of the W orkm en’s Circle can become ac- 
quainted  w ith  the ideals of their parents 
and the m otives th a t m ade them  join the 
W orkm en’s Circle. T he W orkm en’s 
Circle Camp is for our children, both a 
vacation and an education.

T his tho u g h t w as the driv ing force be- 
hind our m ovem ent. T his is w hat made 
us undertake such a risky step. I t  is said 
th a t for the W orkm en’s Circle, one has 
ju s t to begin th ink ing  about som ething 
and it will in the end be realized. T h a t 
this is true  has been shown by the his- 
to ry  of our m ovem ent.

W h a t have we achieved w ith our camp 
up till the presen t tim e? W e are asked 
“You have been w orking for five years. 
T he “children” of the first years are 
grow n-up young m en and ladies now. 
Are they  in our ranks?” T he answ er is, 
“ I t  is too early  to  ask such questions, 
and besides, the resu lts of such w ork can- 
not be m easured by the num ber of active 
elem ents th a t fill our ranks. A business 
m an can never exactly  say how m uch an 
advertisem ent has profited his business, 
bu t he does know th a t an advertisem ent 
is indispensable for his business.”

O ur camp has no t only had a direct 
influence on our children, bu t it has also 
created  a special atm osphere, a new re- 
lationship betw een paren ts and their 
children. O ur m em bers come to  the camp 
not only because they  w ant a re s t; they  
come because they  know  th a t there they 
will find “o u r” atm osphere ; there they 
will m eet people of “ their own k ind”— 
people who share the sam e beliefs and

I  T  is five years since the W orkm en’s
Circle Camp has been in existence, five 

years since we have laid the foundation 
for a new and im portan t institu tion  in 
the W orkm en’s Circle. On such occa- 
sions we usually  begin to look back in 
our m inds and rem ind ourselves of all 
th a t happened a t th a t time. I still can- 
not reconcile m yself to the fact th a t such 
an institu tion  could be in itiated  w ith  no 
funds a t all. W hen we began to  build 
the Sanitarium , we a t least knew th a t it 
w as a national In stitu tio n . T he building 
of the Sanitarium  was authorized by a 
resolution of our N ational Convention. 
T his m eant th a t all expenses for the 
build ing of the Sanitarium  w ould become 
a p a r t of our budget and a special tax  
w ould be levied upon our m em bers. I t 
was different w ith  respect to our camp 
for the camp is a local institu tion . In 
order to get the branches to tax  their 
m em bers for this purpose, it was neces- 
sary  to  go to each and every branch sep- 
arately , not know ing which w ould ac- 
cept and which reject our dem and. Never- 
theless, we undertook to build a camp. 
W e dared !

Once begun, we continued w ith  our 
work. T oday  the camp is existing and 
grow ing. T his shows th a t the camp was 
a necessity in the life of our movem ent. 
T he branches taxed their m em bers, the 
m em bers con tribu ting  as m uch as they  
could voluntarily . W hy? Because the 
institu tion  appealed to  their hearts  and 
souls. W h a t can be m ore necessary and 
m ore im portan t for our m em bers than  to 
provide a place, w here our m em bers and 
especially their children could get, a t a 
low price, a com fortable vacation under 
the open sky, am ongst fields and green
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probably  take m any years until the debts 
of the camp will be paid, But, as is well 
known, the g rea ter the w orries, the 
g rea ter will be the enthusiasm  for the 
work. As George B ernard Shaw has said, 
g rea t th ings are done only w hen g reat 
goals are set before the perform er. In  the 
same way, the W orkm en’s Circle has 
never lim ited its ac tiv ity  to  any one field 
bu t has alw ays searched for new fields 
of endeavor.

O ur w ay has alw ays been hard  and 
thorny, our w ork strenuous, bu t it has 
paid. Now, afte r years of strenuous 
work, we are not yet ready to  say, “W e 
have done our w ork and now we can 
re s t”. W e are ju s t as active as we have 
alw ays been. T he camp is proof of it 
and when the w ork of flie camp will be 
finished there will be new w ork to un- 
dertake, new institu tions to  be built.

ideals. 1 hey w ant to see how the younger 
generation is being educated in these be- 
liet's and ideals. T hey are in terested  to 
see how our experienced teachers incul- 
cate in the m inds of our children the 
lofty  ideals of our movem ent.

T he camp has enriched our movem ent. 
W e have gained a new field of activ ity  
In  this new field the younger elem ents 
of our organization have found activ ity  
for them selves. T his activ ity  is not con׳ 
fined to New York. I t  can be found all 
over the country  as well as in Canada, 
and it penetrates m ore and more deeply 
into our souls, discovering alw ays new 
wells of energy. I t  is true th a t our New 
Y ork Branches have taken a g reat res- 
ponsibility  upon them selves. N ot only 
m ust they  keep the camp going finan- 
d a ily , bu t they  m ust also alw ays be at- 
ten tive to  the w ork in the camp. I t will

A Group of Children’s Bungalows.

The Workmen’s Circle Camp is situated on the banks of Sylvan Lake near 
Pawling, N. Y., about seventy miles from New York City. In size the camp covers 
about one hundred acres of beautifully treed land abounding in magnificent scenes. 
There are about sixty buildings in the camp, equipped with the most modern in- 
stallations and conveniences which insure for the children and guests of the camp 
a most comfortable and enjoyable vacation.
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W H Y  A Y I D D I S H  C A M P
By P H . G E L IE B T E R

a sum m er home for children and for 
adults. A fter all, a camp is indispensable 
to people who dwell in large cities, espe- 
cially those w ho w ork, the entire year, to  
whom  a sho rt and cheap, as well as ex- 
cellent vacation, is a godsend. T h e  aver״ 
age m other, w ho has no outside help a t 
all, bears the yoke and the w orries of the 
home and of children the year round. 
F rom  m orn till n igh t the home and chil- 
dren occupy h er thoughts. W hen the 
children go to  school, she arises early  
th a t she m ay prepare b reakfast and help 
them  get ready for school. T hese difficul- 
ties are m uch m ore com plicated during  
the sum m er vacation, w hen the children 
do not a ttend  school. Besides, now the 
children m ust be taken  care of for twen- 
ty-four hours of the day. T he sum m er 
heat affects the child in the city  as does 
no o ther tim e of the year.

W hen the W orkm en’s Circle Camp was 
built, the possibility  for hundreds and 
thousands of paren ts  to  enjoy a vacation 
of a t least a few weeks and to  free them - 
selves from w orries about th e ir children, 
w as realized. H ow ever, the m ost im- 
p o rtan t th ing  of all is the cam p for the 
children. These children who spend the 
entire year in a big city, and live in small, 
uncom fortable room s, and play in narrow  
streets, are given the opportun ity  to  get 
aw ay from  all th is and to enjoy the fresh 
air and become acquainted w ith  nature. 
C hildren who come to  the cam p for the 
first tim e are struck  by one or ano ther of 
the beauties of nature . Some children are 
carried aw ay by the beauty  of the lake. 
O thers s tand  and drink  in the beau ty  of 
the aw e-inspiring sunset until the last 
purple ray  has m elted in the tw ilight. 
M any lie on th e ir back under the shade

C  I V E  ears of the W orkm en’s Circle 
-̂ Camp ! F ־ ive years of a new activ ity  
for our organization. F ive years are bu t 
a sho rt tim e to  sum up the developm ent 
of a new branch of activity . Y et, when 
we stop to consider the w ork  th a t has 
been accom plished for the camp, we can 
very  well be proud of the resu lts tha t 
have been achieved.

W onders will happen. F rom  this camp 
activ ity  has been created a new life, a 
new strength . T he new, as well as the 
old m em bers became in terested  in the 
w ork and w ere delighted to see the g reat 
am ount of sp irit th a t accom panied the 
w ork which the camp required. H ere and 
there some harm  was done because of the 
split th a t w as b rough t abou t by the Com- 
m unists, in the W orkm en’s Circle in gen- 
eral and in the W orkm en’s Circle Schools 
in particu lar, b u t the split also served to 
give more energy and s treng th  to  our 
own ranks. N ot only did the division indi- 
rectly  help us to streng then  our own po- 
sition b u t it also helped to  create, here 
and there, new institu tions. T he camp is 
the best exam ple of this. W hen  the left- 
w ingers took “K inderland” away, it was 
clear to  all th a t the only w ay out was to 
build a camp of our own. T he struggle 
w ith the left-w ingers streng thened  the 
belief in the necessity for such an institu - 
tion. T he N ational E xecutive C om m ittee 
of th a t  tim e, to g e th er w ith  m any active 
m em bers of the W orkm en’s Circle and 
W orkm en’s Circle Schools soon began to 
ag ita te  for such a move. As the  feasibil- 
ity  of a W orkm en’s Circle Camp in New 
Y ork began to be realized, the num ber of 
supporters grew  by leaps and bounds. 
O ur branches, schools, and m em bers 
realized m ore and m ore the  necessity  of



ask these questions know th a t the Yid- 
dish-Am erican child understands English 
be tte r than  Yiddish, and th a t it w ould 
therefore be m ore fam iliar and easier if 
the w ork in our camp should be carried 
on in English. T h is  is the sam e point 
th a t had been m ade aga inst the Y iddish 
W orkm en’s Circle School. If these ar- 
gum ents showed no foundation in regard  
to the schools, they  have still less founda- 
tion in regard  to the camp. W hen  a child 
comes to camp, he is greeted  by and in- 
troduced into a new atm osphere. Each 
new thing, each happening of natu re  
brings forth  new feelings, new questions. 
T he children who have never attended  a 
W orkm en’s Circle School begin to  be- 
come acquainted w ith  and accustom ed to 
the Y iddish language even if the lan- 
guage is a t first strange to  them . F o r 
those children who have attended  a 
W orkm en’s Circle School, the Y iddish 
language is only a continuation of w hat 
they  had had before. F o r those who have 
not attended  a school, the learn ing  of 
the Y iddish language is one of the “new 
th ings” they  are tau g h t a t camp, one of 
the new things th a t call fo rth  new ideas 
and thoughts. T he language is a neces- 
sity  for both the first and second group. 
D uring  the few weeks th a t the children 
spend a t camp, they  become acquainted 
w ith Y iddish culture,—w ith  Y iddish sto- 
ries, nam es of Y iddish w riters, incidents 
of the w orkers’ m ovem ent, biographies of 
people who fought for the freedom  of 
m ankind, and Y iddish folk-songs. All 
this helps directly  or indirectly  to  give 
the children some idea of our Y iddish life 
in general and the Y iddish w orkers’ life 
in particular. In  camp m ore w ork can 
be done in a few weeks than  a year’s 
w ork in a “schule”. If a child goes to  a 
“schule” three tim es a week, he is undei 
our guidance for about 135 hours of the 
“schule year”. W hen  the child goes tc 
camp for five weeks, and if we take 
twelve hours off each day for sleeping

of the trees and peacefully look a t the 
still life of nature . T he camp is no t only 
a new life for the children, b u t also a 
paradise for them . T heir daily routine, 
to  which they  had been accustom ed both 
in school and a t home, disappears. They 
do not hear the com m ands of their pa- 
ren ts : “D on’t do th is” and “D on’t do 
th a t.” Of course, there is some discipline 
in camp, bu t it is quite different from 
th a t a t home. T he com m ands and de- 
m ands come from  strange people, not 
from  the family : from teachers, coun- 
selors, and fellow-children, who th ink 
only of the good of the child—of his 
health  and of his am usem ent. T hey  help 
the child to see a new atm osphere, and 
to  understand  him self and his fellow-men 
better.

Several years ago cam ps were though t 
of only as sum m er homes, w here children 
w ere taken  m erely for the fresh air and 
to  gain w eight. In  the last few years, the 
cam ps have become quite different. I t  is, 
of course, necessary th a t children should 
leave the stuffy city and enjoy the nour- 
ishing food and fresh air, bu t this is not 
enough. A cam p m ust also be a place 
w here children can be brough t up in a 
social and cu ltural environm ent. Al- 
though  children should no t be tau g h t 
du rin g  the sum m er m onths as they are 
tau g h t in a classroom , nevertheless every 
cam p ac tiv ity  m ust be run so as to  bring 
the children into this social-cultural at- 
m osphere. T he child’s life in camp m ust 
be a continuation of his life a t home and 
in “schule” . T he children in camp need 
not learn from  books, as is done the year 
round  in Public School or in the W ork- 
m en’s Circle School, bu t every branch of 
cam p activ ity  m ust teach them  some- 
thing..

W e are still asked : “W hy should our 
children camp be run  in Yiddish? W ould 
it not be b e tte r if the talks, the singing, 
the discussions of the children w ould be 
conducted in English? T he people who

[8]



our w ork and the m ore chances have we 
to  take them  into our ranks.

The W orkm en’s Circle Camp of New 
Y ork, as well as those in o ther p a rts  of 
the country, serves also as a place of rest 
for our own m em bers and their families. 
D uring  the five years th a t the W orkm en’s 
Circle Cam p has been in existence, it has 
become a true  sum m er place for hun- 
dreds of children and thousands of W ork- 
m en’s Circle m em bers and th e ir friends. 
T he camp is g radually  becoming, both 
for the youths and the grow n-ups, not 
only a resting  place b u t also a center for 
social and cu ltura l activity . Besides the 
ord inary  concerts and am usem ents, lec- 
tu res and discussions of im portan t prob- 
lem s are held. I t  is being planned this 
year to a ttra c t the guests so th a t they, 
too, should partic ipate  in the dram atic, 
musical, and cu ltura l activ ities of the 
camp.

T he W orkm en’s Circle Camp of New 
Y ork w as founded by a sm all group of 
m em bers who s ta rted  w ork w ith  em pty 
hands, so to speak. T hey  had no finances 
a t all, no place in which to  build a camp. 
T heir only fortune w as the belief in the 
constructive ab ility  of the W orkm en’s 
Circle, and in the necessity  for such an 
undertaking. T his sp iritual fo rtune of 
theirs m ade possible the bu ild ing of the 
camp, w hich is now w orth  abou t a quar- 
te r of a m illion dollars. W hen we th ink  
of the sm all group of W orkm en’s Circle 
m em bers who five years ago strove with 
all their pow er to  s ta r t a camp, and wor- 
ried w here they  w ould get the first few 
dollars to pay the ren t for the tem porary  
cam p in S tam ford, and w hen we think 
th a t in so sho rt a tim e a g rea t and won- 
derful in stitu tion  w as organized—an in- 
s titu tio n  th a t is of trem endous use and 
g rea t joy  to  hundreds of children and 
thousands of adu lts—we cannot help but 
feel how proud the W orkm en’s Circle 
and especially those m em bers and 
branches who have played a g reat part 
in the build ing of the camp m ust be.

and resting, we still have eighty-four 
hours a week or four hundred and tw enty  
hours for the five weeks. / I n  th is short 
period the children spend m ore tim e 
w ith the teachers and counselors and they 
can therefore get m ore from the w ork and 
from the cultaural-social ac tiv ity  th a t is 
carried on in camp. W hen a child learns 
some Y iddish folk-songs or w orkers’ 
songs and w hen he becomes acquainted 
w ith  Peretz , Ash, Scholom Aleichem, 
M arx, Lenin, Gompers, M eyer London, 
Sacco and V anzetti, he only begins to 
take p art in the w onderful w ork th a t goes 
on in camp.

W e need not w orry  abou t the English 
language. Since children are forced to  go 
to  the Public School, the Y iddish-A m er- 
ican chlidren will surely know  the Eng- 
lish language. B ut w hen we b ring  the 
children, during  their vacation, into a 
Y iddish atm osphere, they  become m ore 
closely acquainted w ith  the Y iddish lan- 
guage, Y iddish culture, the w orkers’ 
m ovem ent. T h is  is, w ithou t doubt, a 
g rea t factor in the teachings of the W ork- 
m en’s Circle Camp and because of this, 
the W orkm en’s Circle Camp is different 
from  o ther camps. D ue to the Socialistic 
sp irit and Y iddish language, our camp 
has another color, ano ther character. Ju s t 
as we are proud of this difference in our 
camp, so are we also proud th a t it is dif- 
feren t in respect to  language. T hose who 
oppose Y iddish may, if they  w ant, argue 
w ith us, bu t those who send th e ir chib 
dren to  cam p realize th a t the W orkm en’s 
Circle Camp is striv ing  tow ard  a higher 
ideal.

O ur cam p has also become a place of 
p leasure for our youth. T he m em bers of 
our Y oung Circle L eague begin to  th ink 
of the W orkm en’s Circle Camp as their 
sum m er place, as the place w here they 
will spend their vacation. T he m ore the 
children of our m em bers and the Y iddish 
Am erican youth  come to camp, the more 
do they  become acquainted w ith  us and



OUR SCHOOL AND OUR CAMP
By H A IM  K A N T O R O V IT C H

contradiction betw een theory  and prac ' 
tice is really  appalling. Is  it because the 
teachers do not believe in w ha t they  say 
or is it because they  are no t able to prac- 
tice w ha t they  preach? N either! T he 
difference betw een the Public School 
teacher and the teacher of the W orkm en’s 
Circle School is this : the form er has all 
the m eans necessary for doing w hat he 
th inks should be done bu t he lacks free- 
dom of action ; the la tte r  has all the free- 
dom of action required  bu t lacks the 
m ateria l th ings necessary for his ex- 
perim ents.

T he W orkm en’s Circle School is an 
“add ition” to  the Public School. T he 
child comes to the W orkm en’s Circle 
School after spending five or six hours in 
the Public School. In  con trast w ith  the 
new, large, spacious, and com fortable 
school is the sm all and usually  uncom- 
fortable W orkm en’s Circle School, very 
often located in a tenem ent house; the 
child very well know s th a t the im portan t 
th ing  is the Public School; his W ork- 
m en’s Circle School is no th ing  bu t an ad- 
dition, the necessity of w hich he often 
does not understand. I t  is easy to  see 
th a t under such conditions no experi- 
m ents could be made.

F or instance, a t our m eetings and in 
our m agazines we often hear and read 
abou t the difference betw een the old and 
the new m ethods of education. In  the 
old school the child is no th ing  b u t a 
passive receptor, the teacher being the 
only active person in the classroom . T he 
teacher ta lks and the child is supposed 
to listen and rem em ber. I t  is no t his 
business to  ask w ha t the use of all th is 
is, and w ha t he has to  do w ith  it. Good 
children do w hat they  are told to  do and

T )R O G R E S S IV E  teachers w orking in 
Public Schools alw ־*־ ays com plain 

about their bad lot. T hey  are progressive, 
some of the Radicals, and in their schools 
they  w ould like to  try  out the new est and 
m ost progressive m ethods of education. 
T h is they  are unable to  do, for trad ition  
w eighs heavily upon them  and everv new
device is being m et w ith  enm ity by the 
political bosses of the school. A t a dis- 
cussion m eeting of teachers, a young m an 
com plained : “T he dead hand of T rad ition  
presses heavily upon our school and does 
not leave it move, and the political bosses 
see to  it th a t the dead hand is not re- 
m oved.” In  the press and at public m eet- 
ings, the teachers are urged to be up to 
date, to read and in terest them selves in 
the “last w ord of the Science of Educa-
tio n ” ; to follow keenly and w ith in terest 
every new experim ent th a t is being per- 
form ed in some corner of the world. In 
this practical work, however, he m ust 
conform  w ith  tradition . Too m uch “ Pro- 
gressiv ism ” m ay cost him his job.

It is ju s t the opposite w ith  the teacher 
of the Y iddish school in Am erica. No 
trad ition  weighs upon him. In  fact, he 
has too little  tradition . H is progressivism  
is alw ays encouraged. H is “bosses” are 
usually  extrem e Radicals. In  the W ork- 
m en’s Circle Schools the teachers are So- 
cialists. One can lose his job in a school 
not for being too progressive bu t for not 
being progressive enough. E very  new 
tho u g h t is greeted w ith jo y ; teachers are 
encouraged to  try  ou t every new exper- 
iment.

Are they  doing it?
In  theory  the W orkm en’s Circle 

Schools are the m ost progressive, — in 
practice they  are m ost conservative. T he



school and no o ther life. All m aterial 
m eans are a t hand.

U nfortunately , the cam p is only open 
for ten  weeks. M any children come for 
only a tw o-w eek vacation. W e w ould be 
satisfied if we could keep the  children 
there for a t least twice, or th ree times, 
ten. But, in spite of the fact th a t they 
are w ith  us for such a sho rt tim e, we are 
able to  accom plish m uch work.

In  camp w here the child is ours for 
tw enty-four hours of the day, our peda׳ 
gogical dream s can be realized. H ere 
there is no need for sighs—“ Oh, if we 
only had the o p p o rtu n ity !” W e are given 
the opportun ity  a t camp.

T im e belongs to  us, — w orries about 
ren t for the “ Schule” have flown, —  our 
w ork flows along sm oothly,—w ith o u t in- 
terference. In  camp we need no t be sat- 
isfied w ith  w ords, for here we can act, 
perform , do th ings th a t we have dream t 
of. I t  is in cam p th a t life and learning 
can be m ade inseparable. T he children 
camp m ust no t be the place only for the 
teaching  of Socialism —I t  m ust be the 
place w here we live a Y iddish-Socialistic 
life.

T he children republic in cam p can and 
m ust be the place w here the children 
learn  to  govern and discipline them selves. 
L ife in camp m ust be organized in such 
a w ay as to  m ake the children feel th a t 
the camp is theirs ; th a t  they  rule there ; 
th a t  they  will be the ones to  suffer if they  
allow  unfit laws to  be passed and th a t 
they  will derive p leasure from  laws 
th a t are m ade for the benefit of all. 
T hey  m ust be responsible for their 
actions. T he teaching  of Jew ish m ust 
be com bined w ith  cam p-life in such a 
day as to  be unable to  d istinguish  be- 
tveeen the two. T he problem  of camp- 
life m ust also be p a rt of th e ir learning. 
A nother im portan t factor of camp-life is 
“w ork”. Cam p w ork  m u st become part 
of the daily  routine, p a rt of the child’s

ask no questions. T he new school w ants 
to  be an activ ity  school ; the pupil is to 
be active. School m ust become a p art of 
the child’s life ; the m ost im portan t th ing  
for the teacher to  do is to  aw aken and to 
stim ulate  creative instincts of the child; 
no t passive inform ation bu t active expe- 
rience is the m ethod of the new school.

T he genius has not yet been found who 
could do th is in a small, uncom fortable, 
badly  equipped room, w here a child 
comes for one hour afte r hav ing  spent 
five or six hours in a Public School. O ur 
teacher can dream  of all the w onderful 
th ings he reads about in the la tes t books 
on education and can long for the tim e 
w hen he will have the m ateria l m eans to 
realize his dream s. M eanwhile, he 
“teaches” his pupils. H e talks to  them  
abou t social ideals, and they  listen. He 
reads to them  from the best Jew ish au th- 
ors, and they  listen. H e tells them  the 
fascinating sto ry  of Jew ish H isto ry , and 
they  listen. H e is active and his pupils 
are m ostly  passive; they  listen and are 
supposed to  rem em ber. M ost of them  do 
rem em ber, especially w hen the teacher 
know s how to tell th ings in terestingly . 
T his is, of course, an old and conserva- 
tive system , bu t the only one th a t could 
be used in our schools.

A ttem pts are m ade to  overcom e these 
defects. In  some cases these a ttem p ts  are 
successful. T he school clubs, the school 
paper, and o ther such devices succeed in 
m aking  the children feel th a t  they  are 
doing som tehing of im portance for them - 
selves th rough  the school. T hese in- 
stances are few, yet alw ays successful.

2.

W h a t cannot be done in our schools 
can be accom plished in our camp. Every- 
th ing  th a t the schools lack can be found 
in the camp. F o r ten  weeks the child is 
en tirely  o u rs; no one and no th ing  in ter- 
feres w ith  us. T he child has no other



is also a w ell-know n fact th a t a decision 
which is th ough t by some to  be un justi- 
hed, creates m uch excitem ent am ong the 
children. T his and o ther such rem arkable 
incidents of the daily life of the camp 
children can well be used to advantage 
by the teachers.

N atu rally  m uch depends upon the staff 
th a t guides the children in their work. 
If a staff was appointed and “econom y” 
in salary  played a p art in the appoint- 
m ents, then  the rearing  of the children 
would suffer. A counselor is often de- 
scribed as an un im portan t employee. 
A fter all, w hat does he do bu t take care 
of children? And is th a t such a very 
g rea t trick? T he people th a t th ink  thus 
are g reatly  m istaken. If they  w ould look 
into the w ork of a counselor m ore deeply, 
they w ould see and appreciate the w ork 
done.

daily life. T he w ork m ust aim  a t some 
goal for w ork done w ithou t any purpose 
behind it is useless. Children w ork be- 
cause the entire camp is to use or derive 
pleasure from the com pleted piece of 
w ork. T he w ork done a t camp should be 
done cooperatively—not because someone 
has said th a t cooperation brings about 
be tte r resu lts than  individual w ork, but 
because every th ing  in camp is done col- 
lectively and w ork should not be the ex- 
ception. I t is quite unnecessary to speak o f 
justice in camp, for justice is a problem  
m uch discussed there. The C hildren’s 
C ourt busies itself debating this problem  
daily. Each decision rendered by this 
ju ry , which is composed of children only, 
is discussed by the entire children body. 
Those who are acquainted w ith  the camp, 
know how accurately all decisions of the 
C hildren’s C ourt have been executed. I t

The “Debs” Club Meets.

THE STAFF
110 people are employed in the camp, 45 in the educational department, and 65 

in the business department.

Th staff of leaders, entertainers and counsellors are carefully selected individuals, 
competent, sympathetic and with the necessary university or vocational training.
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FIVE YEARS OF OUR CHILDREN’S CAMP
B M. E V E N S K Y

tasted  years of sw eat-shop work. I t  is 
still harder to believe th a t the building 
of this colony was s ta rted  w ithou t a cent.

A deficit w as the only finance th a t the 
in itia tors had when they  began to build 
the camp. T hey  had to pay for the un- 
successful a ttem p t of the S tam ford Camp. 
Now —  five years la ter — the camp is 
w orth  a q u arte r of a m illion dollars, a 
sum  th a t its in itia to rs never d ream t of.

W hen the build ing of the W orkm en’s 
Circle Camp began, the pioneers of this 
m ovem ent had no m oney a t all, but 
energy and enthusiasm  for th e ir w ork 
w as not lacking. T he w ork could not 
have been done w ithou t the hearty  sup ' 
po rt of the thousands of W orkm en’s 
Circle m em bers and of the N ational Of- 
fice. The pioneers had to com bat w ith  the 
deadening skepticism  of our “practical” 
m em bers. T hey  had to  overcom e m any 
obstacles. I t  was a hard  fight bu t the 
fight w as won. T his show s w hat a col- 
lective wheel can do.

T he camp of New York, as well as the 
cam ps all over the country, is as yet a 
young institu tion . T here is still p lenty 
of room for im provem ent. T he camp re- 
fleets the sp irit of the W orkm en’s Circle. 
Even th rough the shade, the reflection 
of every th ing  th a t is lofty  and beautiful 
in the W orkm en’s Circle can be seen. W e 
are well aw are th a t the camp has its de- 
fects, just as every other thing. As yet 
there is no th ing  th a t is perfect in the 
world. W e m ust judge every th ing  rela- 
tively. W hen  we com pare th is institu - 
tion of Jew ish w orkers to  o ther such in- 
s titu tions, we surely  can be proud of it.

N ot so long ago, the new spapers were 
full of reports of a tria l in which the 
leaders of a m iddle class fraternal order

HP H E  camp for children of W orkm en’s 
Circle m •*־ em bers, which is only a few 

hours ride from New York, is, as the 
nam e implies, only a local institu tion. 
T he camp w as begun and built bv the
branches of New Y ork and vicinity. T he 
nam e—is only a nam e— for in reality , the 
camp is a national institu tion , th a t em- 
bodies the ideals of the g reatest Y iddish 
W orkers O rganization of the world. 
T hrough the camp, we see a p icture of 
the social and cu ltura l p a rt th a t the 
W orkm en’s Circle plays am ong the Yid- 
dish w orkers of Am erica.

M any other sta tes have followed New 
Y ork’s excellent example. T he move- 
m ent for cam ps has spread th roughou t 
the country, w herever a W orkm en 's 
Circle B ranch is to  be found. I t  has be- 
come a national m ovem ent, a m ovem ent 
to  organize places for pleasure for adults, 
and centers of culture and education for 
the children of W orkm en’s Circle mem- 
bers. I t is there th a t they receive a So- 
cialistic education in a Y iddish environ- 
m ent.

T he Camp a t Paw ling, N. Y., is five 
years old. T w enty  m inutes ride from the 
Paw ling  R ailroad S tation, one discovers 
a Y  iddish colony w ith  m any beautiful 
buildings, th a t are situated  near the 
beautiful Sylvan Eake. I t  is a Children's 
Colony, a C hildren’s Republic, in which 
adu lts also have th e ir rights. T his colony 
is a pride to the organization th a t has 
built it up in so sho rt a time. W hen a 
stranger visits the camp and sees the 
beautifu l bungalow s, the am usem ent 
places, and all the o ther buildings, he 
finds it hard  to  believe th a t all th is was 
created th rough  the efforts of Jew ish 
W ork ing  Men th a t have them selves



I could m ention several trag ic  and comic 
incidents. H ere is an exam ple : T he night 
was dark  and rainy. No, not rainy. I t 
was pouring. H undreds of the W ork- 
m en’s Circle m em bers have come to camp 
for the week-end, b u t there is no place 
available for sleeping. O strow sky looks 
w orried—as usual—but his w orries are 
not about the guests. T ogether w ith  his 
colleague, M eltzer, he looks for some 
m eans w hereby th is overflow of guests 
should not d isturb  the children. Mem- 
bers of the Camp Com m ittee, Solovioff, 
Guzman, A lperin, Shapiro, Rosen, and 
even the chairm an, Block, are carry ing  
beds, quilts, m attresses. T hey  do not 
even feel the rain. T hey  are not aw are 
of it. T heir only desire is to  satisfy 
“th e ir” guests.

W orkm en’s Circle Camp is a city, a 
city  w ith  streets, buildings, and am use- 
m ent places— a place w here m em bers can 
escape from the ho t and dusty  stree ts  of 
the city.

T he camp is, com paratively speaking, 
a financial success. I t  pays for itse lf; its 
debts are constan tly  reduced. T here  are 
no profits, perhaps, th a t is, no profits in 
money, bu t there are profits th a t cannot 
be m easured in dollars and cents.

T he W orkm en’s Circle Camp of New 
Y ork develops and w idens the social and 
cu ltural horizon of the m em bers and of 
their children. T here  will be profits, bu t 
these will m ake their appearance in la te r 
years.

w ere m ixed up. Serious charges were 
b rough t against these leaders. T he court 
acquitted  them  of these charges. W e do 
not question the justice of the court. T he 
m ost in teresting  th in g  to  us was the at- 
titude tow ards their ideals th a t these 
leaders had shown. W ith  them  it was 
business before everything. Ideals are 
ideals, bu t business is business. I t  is no 
crime in the bourgeois w orld to  be paid 
for teaching lofty ideals. T he m ore one 
gets paid, the cleverer he is supposed to 
be. T o m ake heavy profits out of an 
ideal is no crime.

T his is the m oral of the bourgeois 
world. H ow  superior the active m em bers 
and leaders of the W orkm en’s Circle are 
in com parison w ith those of the bourgeois 
world. No one in the W orkm en’s Circle 
has ever though t of g e ttin g  paid for the 
w ork th a t he has done. W o rk  is done 
because one believes th a t the w ork is nec- 
essary  and im portan t for the m ovem ent.

I t  w ould be very in teresting  to  relate 
the h istory  of the W orkm ens’ Circle 
Camp to rem ind ourselves of those “pre- 
h isto ric” days of our camp w hen the late 
F riend D ubrow , the F riends Block, 
Feinerm an, Solovioff, A lperin, Heskel, 
W allace, and others were s ittin g  am ong 
charts and blue-prints thinking, deliber- 
ating, doubting—all w ith one though t in 
m ind, “W e m ust have a cam p”, a camp 
th a t should be an organic part of the 
W orkm en’s Circle.

W e have always had enough trouble.

[14]



THE SOCIAL SERVICE BUREAU IN THE 
WORKMEN’S CIRCLE

By R O S E  A S C H -S IM P SO N

tients, and all o thers so afflicted and in 
an advanced stage m ust seek shelter else- 
w here).

W e also have a M edical D epartm ent 
w hich does very  extensive w ork in giv- 
ing  m edical aid to the m em bers and theii 
families. I t  is an  excellent institu tion  
conducted very  efficiently.

W e have a Sick Benefit D epartm ent 
which is paying sick benefit for various 
illnesses du ring  a certain  allo tted  time.

W e have an E ducational D epartm ent 
catering  to  the cu ltural developm ent of 
the m em bers.

W e have a very beautiful camp, w ith 
the m ost m odern equipm ents for chil- 
dren of the m em bers, as well as for the 
m em bers them selves.

W e have a Y ounth  M ovem ent engaged 
in an endeavor in recru it all the young 
elem ents and draw  them  to our m idst.

W e have, since very recently, Ladies 
A uxiliaries Branches of the W orkm en’s 
Circle, com posed exclusively of women.

And last b u t not least we have the 
Cem etery and M ortuary  D epartm ents.

All of the aforesaid un its th a t com- 
prise the W orkm en’s Circle m in ister to 
all the m em bers of the organization  ; 
some only to  those th a t can afford to  pay 
for them , occasionally g iving free aid 
only in cases m ost d istressing. B ut the 
individual Branches give a g rea t deal of 
assistance to its needy m em bers all the 
time, and some give w ithou t restrain t. 
^ et, all such help w ithou t a centralized 
and organized body is not sufficiently 
effective to  allay the necessary w ant.

Aside from that, the fam ily is a ttacked 
by a num ber of com plicated problem s, 
and w hen a m em ber is confronted w ith

^ O O C I A L  w ork finds its foundation 
^  -in the ancient and honorable in ׳״

junction  to  do good to  others, hence so- 
cial w ork is a service to assist the in- 
dividual and the fam ily to  overcom e 
handicaps and to m ake ad justm ents to 
life, in order th a t the person m ay be pu t 
in possession of him self th rough  the de- 
velopm ent of his pow ers.”

T he sp irit of Social Service w ork to 
the sick and the d istressed is not new ; 
however, Social Service w ork as an  or- 
ganized body is in existence only since 
1905 and since then over five hundred 
such in stitu tions have sp rung  up alm ost 
sim ultaneously  all over the U nited  S tates, 
some directly  affiliated w ith  hospitals, 
dispensaries and o ther units, while o thers 
are conducted under private auspices and 
philanthropic organizations. T he busi- 
ness of such in stitu tions is to  fu rth e r the 
care of the patien t, the indigent, as well 
as to look afte r the families of such and 
aid them  m ateria lly  w henever necessary.

H ow  u rgen t a need is Social Service 
m the W orkm en’s Circle, how would 
such a B ureau function, and w hat m ean׳ 
ing  w ould it have for its m em bers? These 
questions were na tu ra lly  upperm ost in 
the m inds of those in the W orkm en’s 
Circle who were instrum ental in créât- 
m g such a Bureau, and it is therefore 
reasonable for them  to seek an answ er to 
those questions.

L et us now briefly survey the applica- 
tion of Social Service to  the m em bers of 
the W orkm en’s Circle.

I t  is tru e  th a t we have a Sanatorium  
for incipient tuberculous m em bers. (The 
W orkm en’s Circle adm its to  its Sana- 
torium  only incipient tuberculous pa



scientific m anner. A nd sym pathy alone 
is by far not the sum  to ta l of w hat a 
m em ber w ithou t m eans needs. The 
Social Service B ureau can help him 
sp iritually  and also m ateria lly  w here the 
o ther in stitu tions of the W orkm en’s 
Circle cannot.

M odern Social Service is the outcom e 
of economic and political developm ents 
and has since its inception become high- 
ly specialized. T o properly  describe the 
service it renders to one in d istress, 
w hether th a t d istress be physical, m ental 
or economic, it is only necessary to  quote 
a passage from an au tho rity  on Social 
Service w ork : “A new voice speaks to
the souls of m en and wom en, calling for 
a new age w ith  all its  a ltered  relation- 
ships and adventures in life.” In  o ther 
w ords, the business of the Social w orker 
is to be able to  show concern for hum an 
d istress and have the scientific approach 
to  hum an suffering.

R etu rn ing  to  the standard  benefits of 
the W orkm en’s Circle, we w ant to  say 
th a t all such benefits established during  
those years w hen the cost of living was 
on a m uch low er scale than  it is to d ay ; 
the sum s thus paid are therefore insuffi- 
cient today to  m eet the needs of the 
m em bers during  their illness. O n the 
o ther hand, to increase those benefits 
w ould im ply a dra in  on the organization 
itself, as well as a dra in  on the m aterial 
circum stances of the m em ber. Y ears ago 
the benefits of the W orkm en’s Circle 
w ere quite adequate for m eeting the cost 
of m edical care. T he m achinery of the 
organized care of the sick is so com- 
plicated now th a t to  avail one’s self of 
it one m ust know  exactly  how to go 
abou t it.

T h is B ureau is in a position to  draw  
on all the possible resources for the ben- 
efit of those who are in a dire need. T he 
B ureau can therefore utilize all the ben- 
efits paid by the W orkm en’s Circle in a 
m uch more effective w av th an  the fund

problem s of an in tim ate and com plicated 
type, none of those departm ents m en- 
tioned is ready to  receive him and give 
the required solace. T he Social Service 
B ureau is the only place equipped w ith 
the necessary instrum entalities to  ap- 
proach the very recesses of the soul of a 
m em ber so affected. He comes to the 
B ureau as to  an in tim ate and bares his 
soul w ithout restra in t and w ith  the 
candor of a close relationship.

Considering all the un its of the W ork- 
m en’s Circle, as they are constitu ted  to- 
day, one is inevitably faced w ith  the fol- 
low ing questions :

1. W h a t are we to do w ith  our tuber- 
culous m em bers, their w ives and chil- 
dren, th a t cannot gain adm ittance into 
the W orkm en’s Circle S anatorium ?

2. W h a t are we to do w ith  our feeble 
m inded children, who th rough  m alnutri- 
tion become defectives, or who are un- 
fo rtunate to be born th a t way.

3. H ow  are we to obtain all the neces- 
sary medical and surgical help when 
there isn t enough bread in the house to 
feed the m any m ouths?

4. W h a t are we to  do w ith  our chil- 
dren to  keep them  off the stree ts  during  
the ho t sum m er days?

5. And how are we to  dispose of 
m any in tricate problem s th a t no depart- 
m en t of the W orkm en’s Circle is in a 
position to solve?

6. H ow  are we to take care of our 
m em bers widows who are entitled  to 
w idows pensions and know not how to 
procure it?

7. W h a t about our sick m em bers who 
became incapacitated th rough  accidents 
w hile a t work, and who through  inex- 
perience and in an anxiety  to procure 
the m ost, m isrepresent their claims and 
become entangled w ith the com pensation 
bureaus?

T he Social Service w orker has the nec- 
essary  and required education and train- 
ing  to  handle all such problem s in a
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until M arch IS, 1930, there w ere five 
hundred and eighteen applications fall-
ing  into the follow ing divisions :

H ospitalization ................................ 122
Convalescent c a r e ............................ 47
D ependent and defective chil-

dren .................................................  21
Fam ily problem s ............................ 60
Advice and aid in re-pensions 33 
Advice and aid in re-litigations18 .״
N urses sent in em ergencies........  13
M iscellaneous ...............................   204

T o ta l................. 518
T he applicants are constan tly  on the 

increase and when we w rite these lines 
M ay 31, 1930, the num ber of applications 
for the various cases as specified above 
have already reached over seven hun- 
dred.

And while the W orkm en’s Circle 
draw s its m em bership from an elem ent 
th a t  has been reared in an environm ent 
designed to  give them  sufficient subsis- 
tence for life, the records of the appli- 
cants, as they  appear on the files of the 
Social Service B ureau, reveal an entirely  
different story.

All the problem s th a t have been 
b rough t to  the a tten tio n  of the Social 
Service B ureau reflect depth  of tragedy 
and grave social ills. E very  one of the 
applicants received courteous and prom pt 
a tten tion . An inspection of the records 
on file, will prove th a t sym pathy  and 
hum an understand ing  w ent into every 
one of the operations in connection wdth 
those cases. O nly a thorough acquaint- 
ance w ith  the achievem ents atta ined  
thus far by th is B ureau can arouse the 
])roper am ount of enthusiasm  for the 
noble cause of such a w ork.

Y et the m em bers will bear in mind 
th a t old m o tto : “united we s tan d ”. For 
th a t reason it is essential th a t all the 
B ranches of G reater New Y ork join this 
departm ent and con tribu te their share of 
dues. An increase of financial support

allow s under the presen t circum stances. 
I t  is there wffiere the Bureau can be made 
indispensible ; it points out to  the ap- 
p licant w here the proper care m ay be 
obtained and it also points ou t the w ay 
of how the m em ber m ay avail him self of 
the opportunities offered by the funds of 
our institu tion , as well as all o ther out- 
side institu tions. And this is done w ith- 
out causing the recipient any hum ilia- 
tion.

T he fact th a t th is W orkm en’s Circle 
B ureau is self-supporting, m aintained on 
the income derived from m em bership 
dues, is in itself a guaran tee aga inst the 
elem ent of charity , and no m em ber need 
hesitate to apply to this B ureau when- 
ever he finds it necessary.

T he B ureau proposes to  centralize the 
system  of paying benefits by the W ork- 
m en’s Circle, benefits paid both by the 
General Office and by the individual 
Branches. T he large am ounts of m oney 
th a t are paid out both by the general and 
local offices from  their respective treas- 
uries, w hen com bined and utilized by the 
Social Service B ureau can bring  much 
m ore substan tial relief to any given case 
and to  all cases taken together. T his sort 
of help should be organized on a large 
scale and only then  could it easily m ulti- 
ply the relief possibilities for all mem- 
bers collectively and individually.

1 he B ureau also proposes to en ter 
upon m any new phases of Social work, 
such as vocational guidance, unem ploy- 
m ent to the handicapped, hygiene educa- 
tion and m any o ther activities. T o  an- 
alyze them  all w ould require several 
m ore articles and we hope to  do so on 
some fu tu re  occasion.

W e should, however, like to  po int out 
the w onderful achievem ents of this 
B ureau during  its first few m onths of 
existence.

T he B ureau began its  operations of- 
ficially on Ju ly  15, 1929. F rom  th a t tim e



of the services of this bureau  to  a very 
large ex ten t) and help carry  on a w ork 
th a t prom ises to eclipse all o ther activi- 
ties of the organization, no m atte r how׳ 
useful and how glorious they  m ay be. 
W e are happy in the m arvelous resu lts 
th a t the bureau has already attained, 
and we are striv ing  out for still g reater 
and m uch m ore g ra tify ing  results. 
F riends, once an institu tion  of the W ork- 
m en’s Circle has become identified w ith 
the N ational Office, accepted by the Gen- 
eral Office in its home, it becomes a 
W orkm en’s Circle unit, and it therefore 
behooves you to  join its ranks and help 
carry  on the work.

will m ake it possible to  increase the 
various services th a t devolve upon us.

W e are not en tirely  satisfied w ith the 
lim ited am ount of w ork the B ureau is 
doing now. W e are reaching out for 
much g rea ter activities. And only w ith  
the cooperation and financial assistance 
of the m em bers can this feat be accom- 
plished. O therw ise it will have to re- 
m ain in its p resen t narrow  confines and 
lim ited activities.

W e therefore call upon all branches of 
G reater New Y ork th a t have thus far 
not joined the Social Service B ureau as 
dues-paying-branches (though m any of 
such branches have availed them selves

Sylvan Lake on our Grounds.

Sylvan Lake is one of the finest lakes in the State of New York. The water is 
cool and clear and crystal, giving the greatest of pleasure to both, bathers and 
swimmers.
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THE REAL “RED CROSS” OF THE 
JEWISH LABOR MOVEMENT

By A B R A H A M  Z U C K E R

and m ain tain ing  of a sanatorium  for the 
trea tm en t of patien ts suffering from the 
“w hite p lague”. T he decision to  build 
the sanatorium  came in response to  a de- 
finite need. T he m em bers of the W ork- 
m en’s Circle, w hen stricken w ith  the 
w orkers disease found hardsh ip  in com- 
plying w ith  the “ red tap e”, necessary to 
gain adm ission to  the hospitals, and 
when finally adm itted , did not get the 
needed a tten tion . I t  w as th is need th a t 
b rough t forth  the acceptance of Dr. 
R ayefsky’s plan.

T he S anatorium  was erected on the 
m ost beautifu lly  situated  piece of land 
in Sullivan C ounty and is spread over 
180 acres of land. T he num erous pa- 
tien t’s buildings, the hospital, adm inis- 
tra tion  office, v isiting  grounds, the huge 
chicken farm  and the entrance gate give 
the place a view of beauty  and com fort 
the eye. T he “Chicago L ake” adds much 
to  its appearance. I t  is used by the pat- 
ients during  the w in ter for skating  and 
a t th is tim e is used for row ing  and 
fishing.

T h eir lib rary  which is com bined with 
the G regory Gershuni lean to  is stocked 
up w ith lite ra tu re  th a t gives ease to the 
m ind as well as food for though t. T he 
pa tien ts from  tim e to  tim e elect to  their 
own lib rarian  who cares for the cattalog- 
ing, d istribu tion  and orderly  keeping of 
the books, periodicals and daily news- 
papers.

M edically the pa tien ts get the care as 
only m em bers of rich fam ilies can afford. 
T he m em bers of the W orkm en’s Circle 
do not pay for their stay  which is how- 
ever lim ited to nine m onths. By a recent 
decision of the organization, w ives and

' I ,H E  W orkm en’s Circle can tru ly  be
called the “Red C ־*־ ross” of the Jew ish 

labor m ovem ent in America. Instead  of 
healing m ilitary  m en of w ar it cares for 
the m ilitan ts of the w orkers arm y. T he 
“Circle” not only does its ac tiv ity  am ong 
the fallen, bu t in the constructive and 
reconstructive m ovem ents it is alw ays 
the “first aid” organization.

H ow ever, the chief reason w hy the 
W orkm en’s Circle enjoys being the m ost 
popular of any o ther organization in the 
Jew ish labor m ovem ent, is the care it 
takes of its sick and needy comrades.

M uch and well deserved praise has 
been w ritten  and said abou t this gigantic 
w orkingm en’s Socialist fraternal associa- 
tion . . . about its large m em bership ; the 
aid given to  its sick and needy com rades ; 
its extensive educational w ork ; its  influ' 
encial partak ing  in various relief, social, 
civil and political affairs and its  constant 
and generous assistance to  the Socialist 
and labor m ovem ent, bu t far too little  
has been said of its “pride” in stitu tion  
the SA N A T O R IU M .

T he Sanatorium  which the Circle m ain- 
tains in L iberty , N. Y., for tubercu lar 
victim s has added m uch to  its streng th  
and influence. A lthough the cost of build- 
m g and m aintenance of th is institu tion  
to  date is m ore than  a M illion D ollars, 
not one prin ted  or oral w ord of ap- 
peal w as issued to  any outside organiza- 
tion or individual for its support.

T o  build th is Sanatorium  was for m any 
years a dream  of the organization—and 
a dream  it w as till 1908, when Dr. 
Charles R ayefsky came to  the conven- 
tion of the W orkm en’s Circle and pro- 
posed a definite plan for the building



m onstrą tes w hat o rganization  and intel- 
ligent leadership can do. T his in stitu tion  
is no longer an  experim ent. I t  rests  on 
solid ground and has built up for itself 
a degree of p restige and trad ition , which 
m ust necessarily aid  its  grow th. W hile 
m uch progress has been m ade, fu rther 
progress is possible, and I hope th a t un- 
der m y guidance, and w ith  the coopera- 
tion of those in au thority , th is institu - 
tion will continue to  discharge its 
hum anitarian  functions in an  increasing 
m easure.”

T o  the late com rade, Dr. Ju lius H alpern  
and to Dr. Em anuel S inger of L iberty , 
is due m uch credit for their tireless en- 
deavors to  establish  th is institu tion  and 
m ake it so M odern, Effective and Beau- 
tiful.

T he m en on whom  falls the present 
responsibility  to  d irect its m edical and 
adm inistrative functions and who create 
the home atm osphere and friendly rela- 
tionship am ong the pa tien ts are Dr. 
B runo H arw ood and Mr. D. D iam ond, 
who are constan tly  on the grounds to 
care for the needs of the tem porarily  sick 
stricken m em bers of the w orking class.

Yes, the m ost unique sanatorium  I 
have ever seen is th is health  resort, built 
and m ain tained  by the organization 
w hich is the real “Red Cross” of the 
L abor M ovem ent of the U nited  S tates.

M ay the in stitu tion  develop and grow  
as long as the p resen t order creates its 
victim s ; bu t the w orkingm en should 
hasten  th is system  out which draw s its 
consum ptive victim s from  the w orking 
class. I hope the tim e will be soon, but 
till then  the W orkm en’s Circle Sana- 
torium  will be the  pride of the Jew ish 
labor m ovem ent in general and the 
W orkm en’s Circle in particular.

children of m em bers are also accepted at 
a sm all fee.

O nly incipient or m oderately advanced 
cases are accepted. W hen  a m em ber is 
too fa r advanced and is not eligible for 
the sanatorium  he (or she) is given $600 
so as to be enabled to go to a m ore dis- 
tan t s ta te  w here the clim ate is m ore ben- 
eficial for the m em ber. D uring  the exis- 
tence of the sanatorium  a little  over 
th ree thousand patien ts were cared for 
under its roof, of which fully 90 per cent 
have gained their health  and are now 
back a t their daily occupations and have 
been saved from  the clutches of death.

F o r the benefit and convenience of the 
num erous ex-patients and o ther mem- 
bers who spend their vacation in the 
C atskill M ountains resorts, the sana- 
torium  m ain tains “Clinic D ays” every 
T uesday, between 2 and 4 o’clock, so 
they  can come there to  receive trea t- 
m ents and be exam ined. T here  is of 
course no charge made.

T he W orkm en’s Circle recently  celeb- 
ra ted  the 20th A nniversary  of its  m odern 
and dem ocratically  m anaged sanatorium . 
I t  is d istinguished from  all others, as it 
is no t dependent on any individual or or- 
gan ization  for help. I t  w as built and is 
being m aintained from  a fund to  which 
only m em bers of the organization  have 
the honor to  contribute. I t  cost the 
W . C. about $100,00 early  to m ain tain  it. 
T his sum  is assessed am ong the mem- 
bers who pay $1.40 yearly.

Dr. M. T ashm an, the adm itting  phy- 
sician and one of the forem ost au thorities 
on tuberculosis, has th is to  say about 
th is w onderful in s titu tio n : “T he W ork- 
m en Circle S anatorium  is indeed a unique 
institu tion . T o  m y konw ledge it is the 
only one of its kind in Am erica. I t  de-
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A CAMP FOR THE CHILD
By DR. M. T A S H M A N

nities it affords of bu ild ing up their 
health  so th a t illness is m ade m ore dif- 
ficult to contract. I t  is better, m ore eco- 
nomical, m ore logical and m ore hum ane 
to  prevent disease th an  to  cure it. Cura- 
tive m edicine m ust yield to  preventive 
m edicine w ith  the g row th  of intelligence 
and education am ong our w orking 
classes.

If we will prom ote the health  of our 
children, we will need less of hospitals 
and o ther form s of corrective institu - 
tions. M ore camps, m ore opportun ities 
for build ing up the physical and m ental 
health  of our children will m ean a hap- 
pier, s tronger and m ore prosperous citi- 
zenry  in the fu ture, and will release con- 
siderable effort, energy and m oney now 
spent for m any defects and illnesses con- 
trac ted  because of a lack of such oppor- 
tun ities as the W orkm en’s Circle Camp 
for C h ild ren^ffo rds.

Both as a citizen of th is g rea t country  
and as a m em ber of the noble calling of 
m edicine, I w ish to  express m y apprécia- 
tion of the splendid w ork th is institu tion  
is perform ing, and to  congratu la te  those 
am ong you w ho have had the broad 
vision, the courage and tenac ity  to  m ake 
this in stitu tio n  possible, so th a t the chil- 
dren of some of our w orkers, a t least, 
m ight enjoy those far-reaching  oppor- 
tun ities of w hich th e ir paren ts  w ere de- 
prived by the un lucky circum stances of 
having  been born  in a less enlightened 
age.

M ay your w ork  continue to grow  and 
prosper and serve as an exam ple and in- 
sp iration  to  o ther w orkers in o ther com- 
m unities, to  do for th e ir children w hat 
you have done for yours !

M. T A S H M A N , M.D.
June 4, 1930.

T H E  W orkm en’s Circle Camp for 
C hildren is yet ano ther task  am ong 

several, undertaken  by the W orkm en’s 
Circle of a far-reaching, beneficent and 
profound social im plication conceived 
and executed, not in a sp irit of charity, 
b u t th rough  a desire for m utual helpful- 
ness and co-operative im provem ent.

T he im portance and efficacy of th is 
institu tion  are self-evident and beyond 
dispute. T he p ity  is ra th e r th a t so vast 
an  arm y of helpless and innocent chib 
dren, born in the stuffy tenem ents and 
reared in the C ity’s stree ts  w ith  all their 
a tten d an t dangers, are barred  indubitably 
by reason of their poverty  from enjoying 
the sligh test contact w ith  life in the 
open coun try  and all its health-giving 
qualities.

I t  took m any years and m uch pioneer- 
ing  effort to im press the m ass of the 
people w ith  the im portance of fresh air 
a t all tim es. I t  is only in recent tim es 
th a t the v ital im portance of sunshine has 
been recognized. T he ancient E gyptians 
w orshipped their Sun God ’Ra because 
they  believed th a t he w as the source of 
all life. T his religious concept in la ter 
centuries w as regarded m erely as a sup- 
erstition  and lay forgotten  for thousands 
of years until com paratively recent tim es 
w hen science succeeded in proving de- 
finitely the profound and vital tru th  th a t 
sunshine is essential to our existence. 
T hus does P rogress move in circles, and 
T ru th , long forgotten , is rediscovered!

T his Camp is a source of m uch joy and 
pleasure to  children in the opportunities 
it affords for gam es, various exercises 
and outdoor living. I t is a m eans of 
aw akening  their aesthetic appreciation 
by in troducing  them  to the beauties and 
profundities of nature. B ut m ore im- 
p o rtan t th an  all these are the opportu 
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TH E D A N G E R O U S  A G E
By BRUNO S. HARWOOD, M.D.,

Superintendent and Medical Director, Workmen’s Circle Sanatorium, 
Liberty, New York.

m arry. H ow ever, if they  do, it is alm ost 
crim inal to have the offspring of such a 
m arriage rem ain w ith  the parents, as the 
child is p ractically  certain  to  become in- 
fected and is very liable to die from 
tuberculosis before reaching one year of 
age. If it is possible to  remove infants 
from the source of infection, this should 
be done a t least until they  reach the age 
of eighteen m onths. As they  grow  older, 
the danger from con tracting  a fatal in- 
fection becomes less. Still the u tm ost 
care should be taken to  keep them  aw ay 
from  the patien t, particu larly  from their 
com ing in close contact w ith  or being 
kissed by a tuberculous person. Children 
should not be perm itted  to  play on the 
floor as they  are m ore likely to  pick up 
infectious m aterial which has settled  
there. No dry  sw eeping should be al- 
lowed. If sm all children cannot be kept 
aw ay from the floor, the la tte r  m ay be 
covered w ith  a b lanket which should be 
frequently  washed.

I t  is of the g rea test im portance to  
m ain tain  the health  of the children and 
to  build up th e ir resistance in order to 
enable them  to overcom e infection sue- 
cessfully. W henever possible, infants 
should be breast-fed. P articu la r a ttem  
tion m ust be paid to  the digestive trac t 
so th a t they  m ay not suffer from  dis- 
tu rbance of the stom ach and in testines 
w hich is so dangerous during  the hot 
season. T h eir nourishm ent m ust be so 
regulated  th a t they  m ay gain in w eight 
and streng th . T hey  should not be per- 
m itted  to suffer from m al-nutrition  or to 
become victim s of R ickets. As they  grow  
up careful a tten tio n  m ust be paid to  any 
physical defects w hich m ay become ap

T T  has been recognized th a t the sus- 
^■ceptibility to infection w ith  T ubercu- 
losis is g reatest in infancy and childhood. 
T he younger the child the g rea te r is the 
likelihood of its con tracting  the disease 
in a fatal form. T his is the reason for 
our anxiety  to  prevent childhood infec- 
tion. I t  has been estim ated th a t one 
percent of our population is affected w ith 
active tuberculosis. If these pa tien ts are 
perm itted  to m ingle freely and often 
carelessly w ith  others, especially w ith 
children, it is obvious th a t the danger of 
infection m ust be very great. W h a t then 
m ust be done to  minim ize it?  If  we could 
segregate in suitable in stitu tions or 
colonies all cases of active tuberculosis, 
we w ould go far in this direction. How- 
ever, a t present, th is is im possible of ac- 
com plishm ent. T he next best procedure 
is the rem oval of pa tien ts in advanced 
(and therefore m ost dangerous) stages 
of the disease ; the careful supervision 
of those who rem ain a t home, constan tly  
bearing  in m ind th a t san itary  and 
hygienic precautions m ust be stric tly  ob- 
served. F requently , I am asked the ques- 
tion by tuberculous patien ts, “Doctor, 
when can I get m arried?” T his is a dif- 
ficult question to  answ er, because it does 
no t only involve the health  of the pa- 
tient, but, also th a t of the off-spring. If 
the disease has been en tire ly  arrested , 
one w ould th ink  th a t m arriage m ay be 
perm itted . U nfortunately , it is impos- 
sible to  tell w hen the illness m ay break 
out again, which is likely to  occur in 
wom en during  pregnancy or childbirth  
w ith  d isastrous results. I t  goes w ithout 
saying th a t patien ts suffering from active 
p u l m o n a r y  tuberculosis should not



4th. If  they  are the cause of a dis- 
tu rbance in o ther p arts  of the body, such 
as the h eart or the joints.

Any o ther defects should be given care- 
fui a tten tion  and every th ing  possible 
should be done to  m ain tain  the child’s 
health  and to  prevent conditions which 
m ay w eaken its  resistance to  disease. To 
th a t end, the child’s life m ust be properly  
regulated  w ith  reference to  food, rest, 
sleep, w ork and exercise. If possible, 
older children should be rem oved to 
cam ps during  the sum m er so as to  keep 
them  aw ay from  the hot, dusty , city 
stree ts  and give them  the opportun ities 
for recreation and for the bu ild ing up of 
the body am idst p leasan t and healthfu l 
surroundings.

paren t. T he teeth  should no t be neg- 
lected ; even the prim ary teeth  should re- 
ceive the d en tis t’s a tten tion . M outh 
b reath ing  m ust be corrected as it leads 
to  deform ities of the facial s tructu re  and 
underm ines the health  of the child. T his 
condition is m ost often due to the pre- 
sence of adenoids and enlarged tonsils. 
T he la tte r  should not be rem oved except 
for one of the following reasons:

1st. If they  are so large as to  cause 
an obstruction  even though they  m ay 
not be diseased.

2nd. If they  are diseased, irrespective 
of size.

3rd. If the child suffers from frequent 
attacks of sore th roat.
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Complete
Departments:

Commercial
Foreign
Trust
Thrift

Safe Deposit

Over 100 Years of 
Commercial Bank- 
in g —R eso u rce s  
O ver a Q u a rte r  
B illion  D o llars.

Chatham
pH E N l*'

1612 A:nix /r

^ I onalBA^
ÎRustcompaHÏ

M A IN  O F F IC E  
149 B roadw ay, cor. L iberty St.

B ranches fro m  B a tte ry  to  B ronx a n d  B eyond
Broadway cor. H ow ard S t, F ifth  A ve. and 55th St.

57th St. at T h ird  Ave. 
86th St. at Lexington Ave. 
Broadway and 106th St. 
Lenox Ave. and 116th S t 
125th St. at Lenox A ve.

Bowery and G rand St. 
E ighth A ve. and 14th St. 
Fifth A ve. and 18th St. 
F ilth  A ve. and 30th St. 
Seventh A ve. and 39th S t.
42ndS t.opp . G rand Central Broadway and 144th St. 

Q ueens P laza , Long Island C ity.
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AMALGAMATED BANK
OF NEW YORK

11-15 UNION SQUARE

Broadway, Corner 15th Street

P a y s  Ą . 3 / ą %

on Thrift Account

NEW  Y O R K ’S FIRST LABOR B A N K
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Phone REGENT 3969

C. BORNSTEIN
Meat and Poultry Market

1609 SECOND AVENUE NEW YORK CITY

Under the Supervision oj Rabbi Al. S. Margulies

WE CATER TO

BROADWAY CENTRAL HOTEL

CONCOURSE PLAZA HOTEL

TROTSKY’S 35th Street, N. Y.

HOTEL COMMODORE

HOTEL ASTOR

—  C A M P S  —

WORKMEN'S CIRCLE CAMP

CAMP DELAWAXAN

CAMP COLANG

CAMP DIANA

CAMP DELMAQUE

d a t e z .

FRESH SHIPMENT D AILY  

—  100% UNION SHOP ------

[26]



MATŁO
M A T Z O -M E A L
M ATZO-FARFEL 

EGG-MATZO 
C A K E  -  M E A L  
WHOLE WHEAT MATZOo n ly  .MatZ-O WC

awarded. G oldM cdal łgjś
a t *World Exposition 19ZÒ vk

Invest Safely and Profitably

W O R L D  C R E D IT  C O R PO R A T IO N  

1123 BROADWAY 

New York

Telephone Watkins 6080-6081

"A W'ORLD OF SAFETY"

Phone Webster 6090 Res. Union 506 R

HARRIS & FARKASH

Carpenters and Stair Builders

Molded Handrails Installed on Iron Stairs 
Hardwood Stairs Our Specialty

Estimates Cheerfully Submitted

Main Plant and Office

JERSEY CITY, N. J.

Compliments of

B A Y O N N E  STEEL C EILIN G  CO.

881 BROADWAY 

Bayonne, N. J.

Phone Webster 3567 All Work Guaranteed

C A PITO L R O O F IN G  CO.

Roofing
Sheet Metal Work

Cornices, Skylights, Gutters, Leaders,
Fireproof Doors and Side Walls

142-144 SOUTH ST. JERSEY CITY, N. J.

"Our Roofing has passed the Fire Test of the 
Jersey City Building Dept.”
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Compliments of

H . E . W E B E R
Compliments of '

Hardware and Plumbing B E N J A M I N ’ S
Building Material

465 MAIN STREET

HOTEL SUPPLIES

Liberty, N. Y.
LIBERTY, N. Y.

Compliments of
Compliments of

Livingston Manor Lumber Co.
E T E S S  B R O S .

Opposite Railroad Station
MEAT A N D  POULTRY MARKET

LIBERTY, N. Y.
10 SCHOOL STREET

Liberty, N. Y.
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COMPLIMENTS OF

National Bank of Liberty
LIBERTY, N. Y.

Compliments of Compliments of

SOKOLOFF BAKERY WILLIAM NICHOLSON

LIBERTY, N. Y.
M I L K

T
LIBERTY, N. Y.

V
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Compliments of
Compliments of

S A K S  B R O S .
I S I D O R  R E I S S

Dealers in
WHOLESALE GROCER

FRUITS A N D  VEGETABLES

150 SO. MAIN STREET 14 SO. MAIN STREET

Liberty, N. Y. Liberty, N. Y.

Compliments of

Dr. HARRY ORDIN
D E N T I S T

24 NO. MAIN STREET LIBERTY, N. Y.

Compliments of

KANDEL BROS.

LIBERTY, N. Y.

Sullivan County Plumbing and Heating Supply Co., Inc.
Distributors of

American Radiators, American Boilers, Standard Sanitary Enamel Ware,
Youngstown Pipe.

LIBERTY, N. Y.
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G R E E T I N G S

*Dr. & o^ïirs. <fhT. *<5ashman
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( C o m p l i m e n t s ־י/ס 

W. C. MEDICAL STAFF

D r. Bernard S. D enzer  

D r. M . Rischin 

D r. Samuel K avaler 

D r. L. C.

Compliments oj

LA D IE S A U X . B R A N C H  163 W . C.

M rs. S. D o b in , Sec'y

Compliments of

A N N IE  M . ELISH

Member Branch 3 W. C.

Compliments of

D r .  E . S I N G E R

LIBERTY, N. Y.

Compliments of

H E R M A N  A D E L M A N

Member Branch 3 W. C.

[33]



BARNETT L. BECKER

OPTOMETRIST A N D  OPTICIAN

Compliments of

THE CANAL FIXTURE CO.
H .  SCH UTZM A N

Carpenters and Cabinet Makers

New York390 West Broadway

2497 TIEBOUT AVE. 
Near Fordham Rd.

923 PROSPECT AVE. 
Bronx

215 E. BROADWAY

100 LENOX AVENUE 
Near 116th St.

 פון געבורטםטאג טן5 צום מזל־טוב הארציקן
 ארבע־ פון ״בייבי״ שענםטער און ױנגםטער דער
 פון הענט די װערן געשטארקט ן5זא רינג. טער

 נוצצאכן שײנעם, דעם בויען פן5הע װאם די
קעמפ. רינג ארבעטער

מכתש מארים

MORRIS MICHTON

Telephone Orchard 7486

GREETINGS

from

DR. SAMUEL A. PREISER
115 WEST 73rd STREET 

New York City

DR. H. STEINMETZ

603 EAST 5th STREET 

New York City

Phone Trafalgar 7010

O ffice  H o u r s

8-10 A. M., 1-2 P. M., 6-8 P. M. 

Sundays to 1 P. M.
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Phones Barclay 6076-6077-6078-6079

GELLENS & WEISS
FOREIGN AND DOMESTIC FRUITS

AND PRODUCE

F R O M  B O X  T O  C A R L O A D

102 MURRAY STREET NEW YORK

Phone Walker 3815-5816-5817

ױנגער אונזער צו באגריםונג הערצליבע

ARROW DAIRY CO., Inc.

Wholesale Dealers in 

BUTTER, CHEESE, CREAM, EGGS

Hotels and Restaurants a Specialty

טוציע קעמפ. רינג ארבעטער — אינםטי

פרום י.

Compliments of

SAMUEL LEDER
118 HUDSON STREET

Member Branch 3 W. C.
NEW YORK
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( C o m p l i m e n t s  o f

H o r a c e  C o n d o n

Compliments of

JUNE DAIRY PRODUCTS CO.

349 G R E E N W IC H  ST.

May you continue to grow and 

be of ever greater service to 

our Movement.

N ew  Y ork  City F ra ternally ,

------- 0------- Mr. and Mrs. Morris Berman
Purveyors of

B U T T E R . EGGS A N D  CHEESE
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W hy you should invest in our 
Guaranteed 51/2% First Mortgage 

Certificates, Group Series

1. Safety, Principal and interest are guar- 
anteed. Our Capital Funds e x c e e d  
$60,000,000.

2. A  5V 2%  yield. Attractive for this type 
of security.

3. Convenient maturity. Normally matur- 
ing in 10 years, you may call for pay- 
ment after 3 years, to be reimbursed 
from the proceeds of maturing mort-
gages.

4. Like life insurance. They are paid in 
cash at holder’s death—a valuable estate 
feature.

5. Immediate interest, which starts the day 
you invest. Checks mailed every six 
months.

6. Adaptability. Investment may be made 
in any amount, from $100, up.

7. A  Financial Independence Plan provides 
Guaranteed 5V z%  First Mortgage Cer- 
tificates, by partial payments.

N ew Y ork 
T itle and M ortgage 

C ompany
135 Broadway, New York City

Telephone Barclay 4000 

Capital Funds Over

$ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0

The Largest Guaranty Fund of its kind 
in the United States

33-38 Passenger Deluxe Parlor Cars 

48 Passenger Pierce Arrow Motor Coaches 

To Hire For A ll Occasions

RIALTO BUS LINES
421 SEVENTH AVENUE 

New York City 

Phone Longacre 5566-7

Phone Watkins 5753-5754-8797-3781

THORMAN, BAUM & CO.
I N C O R P O R A T E D

FRUITS A N D  VEGETABLES

Hotels, Clubs and Institutions Supplied

825 WASHINGTON STREET 

New York

[38]



The International Ladies’ Garment
Workers’ Union

Sends You fraternally Qreetings

G E N E R A L  E X E C U T IV E  B O A R D

Be n j . Schlesinger, President
D avid D ubinsky, Secretary-Treasurer

M ax  A m d u r Ju lius H ochm an
L uig i A n to n in i Chas. K re in d le r

M orris Bialis P h ilip  K ram er
Joseph  B reslau A b rah am  K irzn er

Israel F einberg Isido re  N a g le r
Jacob H a lp e rn E lias R eisberg

Jacob H e lle r H arry  W a n d e r

Compliments of Cloak, Skirt à? Dress Pressers Union,

Dressmakers Union, Local 22 Local 35

I. L. G . W . U. 60 WEST 35th STREET, N. Y.

130 East 25th  S treet Greetings! j. Breslau,
N ew  Y ork Manager-Sec’y

A
"JUDEA LIFE״
POLICY
in every Ladies Tailors and Custom
Jewish home. Dressmakers Union,

Chartered in New York State. Licensed 
in many other states. Issues all Standard Local 38
forms of life insurance.

JUDEA LIFE INSURANCE CO. 107 W e s t 46 th  S treet

Home Office N ew  Y ork
44-60 EAST 23rd STREET

New York, N. Y.
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COMPLIMENTS OF

C O L U M B IA  T E A  C O .
185 DIVISION STREET

New York City

״ןי

Compliments of

OUR PHOTOGRAPHER

R A P P O P O R T  
״ Studios ״

Sim o n-Ra ppo po rt , In c .

Everything in Photography

Ĉ € T °

33 SECOND AVENUE

Adjoining Kessler Second Ave. Theatre 

NEW YORK

Telephone Orchard 8644-6087

Compliments of

GORDON 6? ROTHMAN
Wholesale Jobbers 

in all kinds of

C O T T O N  G O O D S

90 ELDRIDGE STREET 

New York

Telephone Orchard 8238
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Phone Dry Dock 0432

Compliments of

SACHS 6? STEINFELD

UNION PRINTERS

M O R R IS  L E IB O W IT Z

Member of Camp Committee

12 JEFFERSON STREET

New YorkNear E. Broadway

Fine Condiments Since 1876 

Catering to Hotels and Restaurants

446-8 W. 19th STREET NEW YORK
Phone Chelsea 3874-7757

Compliments of

L. SM U L  & S O N , Inc . 

344 BOWERY 

New York

Phone Orchard 0149 "F ro m  a  C a r d  to  a  P o s te r ”

S L O A N E  P R IN T IN G  CO ., Inc.

Union and Commercial 

PRINTERS

173 CLINTON STREET NEW YORK CITY

Compliments of

J O S .  L I D S K Y

Books

and Commercial Stationery

New Yorkray202 East Broadw

Phone University 6194

E V A N S  B R O S .

Painters’ Supplies

New York4 East 116th Street

H H



L. K o v e l m a n , P r o p . M. R a b i n o w i t z , M g r .

Phone Orchard 6039
Orchard 6047-0461

Dry Dock 6637

KAPLAN BROS. L O U I S
Wholesale EMPLOYMENT AGENCY

D RY GOODS A N D  COTTON GOODS 144 EAST 4th STREET

Rugs and Carpets in A ll Sizes Near First Avenue New York, N. Y.

58 ELDRIDGE STREET
Branch Office: 37 SOUTH STREET

New York Restaurant and Hotel Help of All Nationalities
Supplied on Short Notice for City or Country.

Hospital and Institution Help Our Specialty.

"Everything A t One Place’’

Phone Longacre 5452
•

Food Service
Equipment and Supplies

PRIME STEAM LAUNDRY CO., - for -

Inc. CAMPS

A. Et t k in s . Prop. CLUBS

520-8 WEST 27th STREET
RESORTS

New York ALBERT PICK'BARTH CO., Inc.
34.44 COOPER SQUARE

New York, N. Y.
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Compliments o j

.1. D. F.
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UNITY SANITARY SUPPLY CO.

Manufacturers and Jobbers of Compliments of

SA N ITA R Y A N D  CLEANING  

SPECIALTIES DUTCHESS 
FEED STORE, Inc.

183 W A T E R  S T R E E T
HOPEWELL JUNCTION, N. Y.

NEW YORK 

-------o-------
Telephone 49-1-2

Contractors to Workman’s Circle Camp,
Unity House, Camp Tamiment.

Established 1895

I f  It Swims We Hare It

ISRAEL FEINBERG
Wholesale Distributer PREMIER

and Shipper of all kinds of

Fresh and Salt Water Fish
PURE FOOD PRODUCTS

Hotels and Restaurants Supplier Francis H. Leggett & Company

Wholesale Dept. New York, N. Y.

33 PECK SLIP (Fulton Market) 

New York

Hotel ־ Restaurant

225 FRONT STREET

New York
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( C o m p l i m e n t s  o f

A Friendly Bank
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Compliments of

Compliments of

HARRY CANTER

NATURALIZATION BUSINESS BROKER

AID LEAGUE
175 EAST BROADWAY

204 East Broadway New York

New York City

G r e e t i n g s

TO THE

F I F T H  A N N I V E R S A R Y
H en r y  F r u c h ter ,

Manager
OF OUR CAMP

S. B A R K A N

COMPLIMENTS OF

Farmers Co-operative Milk Co.
729 M A I N  S T R E E T

Poughkeepsie, N. Y.

Telephone Poughkeepsie 1336
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 י• נ• יארק׳ נױ ,555 ברענטש
1915 יאנואר, ארגאניזירט

 יארק. נױ עװענױ״ טע2 105 אין בדטעט
 ברוקיצין םט״ ראש 56 םטראל, מ. םעק., פינאנם

 םטריטי טע2 ם. 366 בײקער, א. האספיטאלער,
י• נ. ברוקאין,

 װײאגא 298 םטאבינאװיץ, ב. םעס״ פראטאקאצ
4ברו?לי םטריט,

י• נ• יארק׳ נױ 566 ברענטש
1915 ױלי, ארגאניזירט

 151 אין מיטװאך טן3 און טן1 יעדן טיטעט
יארק־ נױ םטריט, קלינטאן

 סט., טע84 ־ 2046 שװיצער, נ. םעק״ פינאנס
י• נ. ברוקלי;,
 םט. טע4 א. 355 װײנגארר, מ. האספיטאלער,

םטריט. פײל 1054 צװיקל, י. סעס״ פראטאקאל

 י• נ• ברוקליז׳ ,507 ברענטש
 1913 ,1 אקטאבער ארגאניזירט

 שבת• טן4 און טן2 יעדן מיטעט
 סט״ טע4 א. 556 לעבאו, הײמאן םעק״ פינאנס

י. נ. ברוקלין,
 ביקלי; םט״ בלײק 84 קיידי;, ד. האםפיטאלער,

םטי װערמאנט 339 לעװין, ס. סעק״ פראט*?אל

 י• נ• יארק׳ נױ ,593 ברענטש
 1919 ,15 אסטאבער ארגאניזירט

 חודש• אין זונטיק לעצטן יעדן מיטעט
 םט• טע163 א. 935 מארקום, נ. סעק., פינאנם

 םעדזשװיק 2448 בעזמאנאו*, ב. האספיטאלער,
בראנסם עװעגױ,

 לאנגפעראו 1042 םפיגל, ט. סעק״ פראטא?אל
בראנקם. עװענױ,

 י• נ• יארק׳ נױ ,600 ברענטש
 איז מאנטיק טען3 און טן1 יעדן פיטעט

יארק. נױ האלל, בעטהאװען
 םט., טע45 ־ 1222 לעװיטאן, ב. םעק., פינאנם

י. נ. ברוקליץ,
 יארק גױ םט״ ?אנאן 51 קאן, ה. האםפיטאאער,

 גרענט 1294 ראזענבאום, ל. םעק״ פראטאקאל
בראנקס. עװענױ,

 י• נ• םיראקױז, ,529 ברענטש
 1915 ױלי, ארגאניזירט

 מאנטיק. טן4 און טן2 יעדן טיטעט
 םטריט בראד 316 שאפירא, הערי םעק., פינאנם

 סטר״ט העריםאן 808 טאלאו^, ד. האספיטאלער,
םטריט• הענרי 113 לאפידעם, םעק״ פראטאק^א

 ,375 ברענטש פראגרעםיװער זאמוםטשער
י. נ. יארק, ניו

 1919 ױאי, ארגאניזירט
 פרײטיק. טן4 און טן2 יעדן מיטעט

 מילפארר 229 ארבעםפעלד, א. םעה״ פינאנם
ברוקלין םטריט,

 ברוקלין םט., פען 100 בין, דזש. האםפיטאלער,
 ״םי״, עװענױ 107 קאזמאן, פ. םעק״ פר*טא?אל

יארק. נױ

י. ג. יארק, נױ ,392 ברענטש
1909 ,14 דעצעמבער ארגאניזירט

 איםט 57 אין שבת טן3 און טן1 יעדן מיטעט
יארק. נױ םטריט, טע7

 עװ״ םטילװעל 1613 גראםמא;, פ. םעק., פינאנם
י. J ברוקלין,
 סטריט, ראם 153 קארנשטײן, פ. האםפיטאלער,
י. נ. ברוקלין,

 דײװיד־ 789 בראונשטײן, א. סעק״ פראטאקאל
נױ־יארק. עװ., םאן

י. נ. יארק, נױ ,475 ברענטש
 1910 ,10 אקטאבער ארגאניזירט

שבת. טן3 און טן1 דעם מיטעט
 עװ., לאטם נױ 1059 קאוםמא;, ה. םעק., פינאנם

י, נ. ברוקלין,
 עװ., דייטאן 687 דאלינקא, מ. האםפיטאלער,
י. נ. ברוקלין,

 םט״ קאראל 990 פארמאן, ה. םע?״ פראטאקאל
י. נ. ברו?אין,

 י. נ. יארק, נױ ,580 ברענטש
 1916 ,10 יאנואר אתאניזירט

 פארװערטם אין פרײטיק טן4 און טן2 מיטעט
י. נ. בראדװײ, איםט 175 בילדינג,

 םט., בוירגן 1795 וױנער, dpvd סע?., פינאנם
י. נ. ברו?לין,
 טע175 א. 456 גרינבערג, דזש. האספיטאלער,

יארק נױ םטריט,
 אראבאםא 452 לעװא?אף, ב. םע?., פראטא?אל

י. נ. ברו?לין, עװענױ,

 696 ברענטש אײלאנד קאוני
 2202 אין פרײטיק טז4 און טן2 יעדן מיטעט

אײלאנד. קאוני עװ״ מערמײד
 װעםט 2941 גרינבערג, אייזי? סע?., פינאנס

 אײלאנד אוניp םט״ טע22
 טע19 װעםט 2930 הורװיץ, י. האםפיטאלער,

 איילאנד. ?אוני סטריט,
 װעסט 2937 נאכװאטער, ה. סע?., פראטא?אל

איילאנד. אוניP סטריט, טע22
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ער ש לאמז ט ענ ר ױ ,216 ב י. נ. יארק, נ

 1908 אויגוםט ארגאניזירט

ט ע ט ח מי ע ק. טן3 און טן1 י טי ש ר ע אנ  ד

 םטריט מעדיםאן 312 בעלנער, ל. םעק״ פינאנם
םטריט בעק 560 םאבאקטא, ה. האםפיטאלער,

 טע135 א. 621 ניימארק, מ. םעק״ פראטאקאל
בראנקם. םטריט,

ש ט ענ ר ױ ,280 ב  י. נ. יארק, נ

 1904 מאי, ארנאניזירט

ט ע ט ת. טן3 און טן1 יעדץ מי ב ש

 םט. טע140 א. 586 גאלדשטיין, נ. םעק״ פינאנם

 עװענױ ברוק 199 םטיין, ל. האםפיטארער,

עװענױ. לינדן 1075 יארכא, מ. םעק״ פראטאקאל

ש ט ענ ר ױ ,233 ב י. נ. יארק, נ

1908 ,2 נאװעמבער ארגאניזירט

עט ט ױ עדן נ ק. טן4 און טן2 י טי ם דינ

 חעלעמא־ מ. םעק., פינאנם און האםפיטאלער
ברוקלין םטריט, טע43 ־ 1480 װיטש,

זעלרין. א. םעק״ פראטאקאל

ש ט ענ ר ױ ,286 ב י. נ. יארק, נ
1909 ,3 אפריל ארגאגיזירט

ט ע ט ם אין טי װערט לדינג. פאר בי
 םט״ טע72 ־ 1764 פרירמאן, ב. םעק״ פינאנם

י• נ. ברו־לין,
 עװענױ, לעט 75 שיינקער, דזש. האםפיטאלער,
י. נ. ברוקלין,

 װעסט 2930 ראבינאװיטש, ס. סעק., פראטאקאל
ברוקלין. םטריט, טע36

ש ט ענ ר ױ ,259 ב ארק, נ י. נ. י

1909 ,4 פעברואר ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי םי 77 איז טז3 און טן1 י לענ םט. די

 ?ראטאנא 1738 בערנשטיין, י. םעק., פינאנם
בראנקם איםט, פארה

 םט. טע176 א. 742 פערדמאן, ד. האםפיטאלער,

ג בריי/גנט 1844 לעװין, ל. םעק., פראטאקאל עו

ש ט רענ  י. נ. ברוקלין, ,295 ב
 1909 ,26 אפריל ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ת טן3 און טן1 י ב  װען 218 איז ש
ױ, םיקלען װעג קלין. ע ברו

 פטריט. טע96 א. 235 אלטמאן, ל. םעק״ פ־נאנ־
י. נ. ברוקלין,

 דזשערארד 305 שושאן, טש. האםפיטאלער,
י. נ. ברוקלין, םטריט,

 באםטאו 1565 שיפרין, ס. םעק״ פראטאחאל
בראנקס. ראוד,

ר ע װ לי ה א ש מ ט ענ ר ױ ,275 ב ארק, נ  י. נ. י

ט ע ט עדן מי ק טן4 און טן2 י טי ײ ר  75 אין פ

םט ע116 אי ט. ט םטרי

עם 741 םין*, א. ם. סעה״ פינאנם שעני סט. דז

םט. טע167 א. 929 קליבאנאו*, י. האםפיטאלער,

 ריקינםא; 3999 םטיינבערג, מ. םעק״ פראטאקאל
בראנקם. םטריט,

ש ט רענ ױ ,301 ב י. נ. יארק, נ
 1909 ארגאניזירט

ט ע ט ג אין מי נ װי ר א. אוי פלאז

 םט״ טע58 ־ 1172 קאופמאן, ה. םעק., פינאנם
י. נ. ברוקלין,
 פלייס, סטערלינג 1763 ראזין, מ. דזאפפיטאלער,
י. נ. ברוקלין,

 טעטפארד 500 םאפראן, י. םעק״ פראטאקאל
י. נ. ברוקלין, עװענױ,

ש ט ענ ר ײק, ,276 ב ש. נ. פאם  דז

ט ע ט עדן מי ך טן4 און טן2 י א װ ט  50 אין מי

או װ, ה װעני ײק, ע ש. נ. פאם דז
אנד 44 שטיינמאן, דזש. םעק., פינאנס  פארטי

 דזש. נ. קליפטאן, עװענױ,
 מעדיסאן 118 פרידמא;, דזש. י. האםפיטאלער,

 דזש. נ. פאסייק, םטריט,
 עװענױ, טוליפ 77 קאושער, נ. םעק״ פראטאקאל

דזש. נ, פאסײק,

ש ט ענ ר ױ ,367 ב י. נ. יארק, נ

ט ע ט עדן מי ק. טן3 און טן1 י טי ם דינ

 לעקאלן 1398 בערנשטיין, ם. םעק״ פינאנם
י. נ. ברוקלין, פלייס,

ג שעקםפיר 1510 אדלער, א. האםפיטאלער, עו

 םט״ טע23 א. 2270 קאהן, ס. םעק״ פראטאקאל
י. נ. ברוקלין, «
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ש ט ענ ר ױ ,132 ב י. נ. יארק, נ ש ט ענ ר ױ ,194 ב י. נ. יארק, נ
1907 מאי, ארגאניזירט 1908 מאי, ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק. טן3 און טן1 י טי ײ ר פ ט ע ט עדן מי ק טן3 י טי אנ ם אין מ ט ר װע ר פא
טע24 ־ 6413 מאסטאף*, בארנעט םעק״ פינאנס לדינג, ײ, א, 175 בי װ אד י. נ. בר

ברוקלי! עװענױ, סט., טע104 ־ 9713 ראגאף, זעאיג םעק., פינאנם
סס. טע100 א. 334 קאלנאװיץ, האםפיטאלער, י. נ. פארק, אזאן

טע136 א. 636 טיילאר, דזש. סעק״ פראטאקאל װילאבי 678 קאהען, רזשייקאב האספיטאלער,
יארק. נױ סטריט, ברוהלין. עװענױ,

ר ע ענ ט ש בו ט ענ ר ױ ,144 ב י. נ. יארק, נ

ש ט ענ ר ױ ,201 ב  י. נ. יארק, נ
 1908 ,29 ױלי ארגאניזירט

ט ע ט דן מי ע ת טן4 און טן2 י ב  121 אין ש
ט ם ע18 אי י. נ. םט״ ט

פילין עװ״ ?ינגסטא; 446 מעק, ס. םעק., פינאנס

 עװענױ, אשען 1271 נארמאן, ב. םעק״ פינאנס
י. נ. ברו?לין,

לעװינםקי דזש. האספיטאלער, איסט 865 היימםא;, אייבראהאם האםפיטאלער,
שלײפער. מ. םעק., פראטאקאל יארק נױ סטריט, טע164

טע1 ם. 262 לייבאוױץ, י. סעק״ פראטאקאל
ברוקלין. םטריט,

ש ט ענ ר ױ ,164 ב  י. נ. יארק, נ

1924 ארגאניזירם

ט ע ט אן 1581 אין מי ט ג נ שי א ג װ י נ ע װ  ע

 םט. טע167 א. 914 קאבריק, י. םעק״ פינאנם

םט. םינדלײ 1205 פיםניק, ם. האספיטאלער,

ש ט ענ ר ױ ,208 ב ק, נ װי אנז ש. נ. בר  דז

 1908 אויגוםט, ארגאניזירט

עדן בזיטעט ק. טן2 י טי ײ ר פ

 םט. װעלטא; 149 לעװיז, ה. ם. םעה״ פינאנם

עװענױ איםטאן 68 ראז, א. האספיטאלער,
םט. טע170 א. 621 גארדאן, ל. םעק״ פראטאקאל װיים. װ. םעק״ פראטאקאל

ש ט ענ ר ױ ,165 ב  י. נ, יארק, נ
1907 ארגאניזירט

ר קע ס ש פינ ט ענ ר ױ ,210 ב  י. נ. יארק, נ

ט ע ט ק טן3 און טן1 יעדץ מי טי ײ ר אין פ
ט ע ט עדן מי ק טן3 און טן1 י טי ײ ר אין פ ײ. 673 װ אד ר ב

אן 151 ט םט. קלינ
סט., האמבערט 3045 באם, דזש. םעק״ פינאנם י. נ. בראדװײ, 1123 דאװיטש, ס. םעק., פינאנס

י. נ. ביטש, ברײטאן סטריט טיפאני 937 ביגאן, ל. האםפיטאלער,
י. נ. םט,, טע100 א. 59 םײעט, י. האםפיטאלער,

 טע97 א. 71 אולאנאװםקי, י. םעק., פראטאקאל
י. נ. סטריט,

 טע175 א. 800 אײזנבערג, י. םעס״ פראטאקאל
י. נ. בראנקם, סטריט,

ש ט רענ ױ ,183 ב י. נ. יארק, נ ש ט ענ ר 2 ב ױ ,11 י. נ. יארק, נ
1907 ארנאניזירט 1908 אויגוםט, ארגאניזירט

ט ע ט ק. טן4 און טן2 יעדץ מי טי ײ ר פ ט ע ט עדן מי ק טן3 און טן1 י טי ײ ר 143 אין פ

םיפ אנ בראדװײ איםט 209 גראם, םעם םעק., נ םט ע103 אי ט״ ט ױ ס ארק נ טי. י םי

גארדען 765 דזשײקאבסאן, ל. האםפיטאלער, םטריט האום 735 ליפשיץ, י. םעק., פינאנם
םטריט. סטריט ברום 254 ראזנבערג, י. האםפיטאלער,

טע182 א. 743 חייקינד, דזש. םעק., פראטאקאל שעקספיר 1444 םיגעל, פראנק םעק., פראטאקאל
י$רק. נױ םטרים,

1
בראנקם. עװענױ,
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ש ט ענ ר ט, ,48 ב ר א שפ דז רי  קאננ. ב
 1904 ,31 יאנואר ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק טן3 און טן1 י טי ײ ר  ר. א. אין פ

ל א אנ ש ײ ק ױ ר. עד טע םענ

 עװענױ לינען 263 שניידער, פ. םעק., פינאנם
 עװענױ קאפיםאל 766 זאלאן, ר. האםפיטאלער,

 מזגריא; 317 בער?אװיטש, ב. םעק״ פראטא?אל
םסריס.

ש ט רענ ױ ,83 ב  י. נ. יארק, נ
1904 ,25 יאנואר ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק טן4 און טן2 י טי ײ ר  פאר־ אין פ
לדינג, װערטם ט 175 בי ם ײ. אי װ אד ר  ב

 םעדזשװיק 3975 םטאלאװ, א. םעק״ פינאנס
י. נ. בראנ?ם, עװענױ,

 ליין פערערבעד 66 .שװארץ, ה. האםפיטאלער,
 טאונםענד 1575 עפשטײן, ם. םעק״ פראטא?אל

יארק. נױ עװענױ,

ש ט ענ ר ײק, ,62 ב ש. נ. פאם  דז

 1904 ,24 מערץ ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק. טן4 און טן2 י םי ם דינ

 פלײם מארטיז 48 ליבערמאן, א. םעק״ פינאנם
 םטריט מאדיםאן 144 מארק, ה. האםפיטאלער,

םטריט. מעקליין 38 סאגער, ה. םעק״ פראטא?אל

ש ט ענ ר ױ ,88 ב  .י. נ יארק, נ
 1905 יאנואר, ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק טן4 און טן2 י טי ײ ר  אין פ
אן ט יארק. נױ האל, קלינ

 טע161 װ. 580 לעװ, דזשײקאב םעק״ פינאנם
יארק נױ סטריט,

 עװ. גרענט 1346 גאלדבערג, נ. האספיטאלער,
 קרעםטא; i, 1995יPDרא ם. םעק״ פראטא?אל

בראנ?ם. עװענױ,

ש ט רענ  י. נ. יארק, נױ ,70 ב
 1904 ,4 מאי ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ת טן4 און טן2 י ב  79־81 אין ש
םי לענ ױ םט״ די יארק. נ

 עװענױ׳ מארים 1310 באכער, א. סעק., פינאנם
י. נ״ בראנ?ם,

 איםט 715 שפיעגעל, םאלאמאן טרעזשורער,
 י. נ. ברוקלין, סטריט, טע2

 םט״ נױפארט 1091 צין, מ. סעק., פראטא?אל
י. נ. ברוקלין,

ש ט ענ ר אן, ,92 ב ט נג שי א  ק. ד. װ
1905 ,4 אפריל ארגאניזירט

ט ע ט אך. טן3 און טן1 יעוץ מי װ ט מי

םט. װארדן 3609,דענענםאן dpvo ,.pvd פינאנם
 טע11 ־ 3618 בערנשטיין, מ. האםפיטאלער,

װ. נ. סטריט,
 סט״ װארדן 3100 פאר?, ד. םע?., פראטא?אל

װ. נ.

ש ט רענ ױ ,72 ב  י. נ. יארק, נ

 1904 ױני, ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ת. טן4 און טן2 י ב ש

ב׳לין עװ״ םאטער 1120 ארפין, י. םעק״ פינאנם
 טע135 איםט 505 האנדמא;, ם. האםפיטאלער,

י. נ. םטריט,
פײזנער. י. םעק., פראטא?אל

ש ט ענ ר  י. נ. יארק, גױ ,99 ב

1906 ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ת טן5 און טן3 טן,1 י ב  אין ש
ם װערט ײ. א. 175 בילדינג״ פאר װ אד ר ב

עװענױ םעלװין 1964 גאלוב, ב. .,pvc פינאנס
 עװ., האו 945 דינערשטיין, א. םעק., פראטא?אל

י. נ. בראנ?ס,

ר ע װ ײע אל ק ר ני װע םי ע ר אג ר ש פ ט ענ ר  ,80 ב
י. נ. יארק, נױ
 1904 םעפטעמבער, ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק טן3 א־ז טן1 י טי ײ ר  151 אין פ
אן ט לינ ט״ ק ױ ם יארק. נ

 םט., טע76 ־ 2067 קאהעז, מארים םעק״ פינאנם
י. נ. ברוקלין,
 טע4 איםט 355 װינגארט, מארים האםפיטאלער,

יארק נױ םטריט,
 בערי 435 פיינמאן, דזשאזעף סעק״ פראטא?אל

י. נ. ברוהלין, םטריט,

ש ט ענ ר 12 ב םאן, ,1 ר  דזש. פעטע

1907 ,4 מערץ ארגאניזירט

ט ע ט עדן מי ק טן4 און טן2 י טי  62 אין זונ
ױוער ט. ר רי ט פ

 עװענױ טע10 ־ 448 װאלק, י. םעס., פינאנס
עװ. האמילטאן 342 דובין, דזש. האספיטאלער,

 גאדװין 110 עפשטײן, דזש. םעה., פראטא?אל
עװענױ.
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ש ט נ ע ר י ב ר א ט ק ע ר י ד

 י. נ. יארק, נױ ,24 ברענטש
 1903 ,13 יאנואר ארגאניזירט

ר. א. אין פרײטיק טן4 אדן טן2 יעדן טיטעט
 עװ. װאשינגטאן 1581 סענטער,

 װעבםטער 2337 װײםגלעס, ה. םעק״ פינאנם
י. נ. בראנלס, עװענױ,

 בראנקם עװ״ קלײ 1394 קאהן, א. האספיטאלער,
 קרא־ 1448 װישינעםקי, א. םעק״ פראטאקאל
איםט. פארק טאנא

דזש. נ. פעטערםאן, ,30 ברענטש
1903 ,15 אויגוםט ארגאניזירט

חודש. אין זדנטיק טן3 און טען1 יעדן מיטעט
עװענױ גרעהעם 139 רובין, פ. סעק״ פינאנם

 סקאמ־ א. סעק., פראטאקאל און האםפיטאלער
עװענױ. גאװערנאר 112 םקי,

 דזש. נ. מאריםטאון, ,31 ברענטש
 1910 ,10 פעברואר ארגאניזירט

דיגםטיק. צװײטן יעדן מיטעט
 סטריט באד 17 שאפראן, פ. סעל., פינאנם

 פליים לייקםייד 18 גלאם, נײטן האםפיטאלער
 םפידװעל 215 קאהן, װיליאם סעק., פראטאקאל

עװענױ.

 ,36 ברענטש ראדיקאלער קרעמענטשוגער
י. נ. יארק, נױ

 1905 ארגאניזירט
םט. קלינטאן 80-82 אין מיטעט

 עװ״ אנדרוס 1895 האמבורג, ם. םעלן., פינאנם
י. נ. בראנקס,
סט. פאקס 900 םאפאזשניק, נ. האספיטאלער,

 דיילי 2117 מארגענראט, ר. םעק., פראטאקאל
בראנקם. עװענױ,

י. נ. יארק, נױ ,39 ברענטש
1903 ארגאניזירט

 בראנז־ אין שבת טן3 און טן1 יעדן מיטעט
י. נ. ברוקלין, לײםעאום, לײבאר װיל
 עװ., פטעלי 1144 וױידמארק, ד. םעק״ פינאנם

בראנקס.
עװענױ טינטאן 907 אלעניק, י. האםפיטאלער,

 טע121 איסט 433 מענדל, ם. םעק״ פראטאקאל
יארק. נױ סטריט,

י. נ. יארק, נױ ,1 ברענטש

םט. טע15 און פלײז אוירװינג אין מיטעט

 נעזין סאלאמאן םעק., פינאנם
 גאלדין הערים טשערמא;,

 װעבסטער םאלאמאן םעק״ פראטאקאל
ראטנער. מארים טרעזשורער,

 י. נ. ברוקלין, ,3 ברענטש
 1899 ,3 ױני ארגאניזירט

עװענױ. טרופ 76 אין פרײטיק יעדן מיטעט
 עװ. נאםטרענד 827 טעפער, א. םעק״ פינאנם

 סטריט ױניאן 1646 םמיט, א. האםפיטעלער,
 םאטער 338 לעװענטאל, פ. םעק., פראטאלאל

ברוקלי!. עװענױ,

 י. נ. ברוקלין, ,4 ברענטש
 1900 ,4 םעפטעמבער ארגאניזירט

 עװ״ טרופ 76 אין מיטװאך יעדן מיטעט
י. נ. ברוקלין,

 לינקאלן 1336 שולמאן, ה. א. סעק״ פינאנם
ברוקלין. פליים,

 עװ. װיליאמם 566 אשינםקי, ל. האפיטאלער,
םט. טע4 ם. 117 ׳טאכנער, ה. םעק., פראטאקאל

 י. נ. ברוקלין, ,6 ברענטש
 1901 ,11 יאנואר ארגאניזירט

 עװ״ טרופ 76 אין פרײטיק יעדן טיטעט
י• נ• בתקליז,

 ברולולין בראדוױי, 190 יעילין, ס. םעק., פינאנם
 עװ. גײטם 555 ראזענבערג, פ. האםפיטאלער,

עװ. דומאנט 548 בליט, דדט. םעק״ פראטאקאל

 י. נ. גלאװערװיל, ,18 ברענטש

פרײטיק. טן3 און טן1 יעדן מיטעט

 עװענױ םטיל 37 גאלדםטיץ, ה. םעק., פינאנם
 םט. דזשאדםאז ם. 99 םפיװאק, ם. האספיטאלער,

עװ. טע8 װ. 75 װערטמאן, ג. םעק., פראטאהאל
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קעמפ אונזער פון ױבילײ-יאר פינפטן צום

M אר־ רער אז צוגעבן, מיר מוזן גערעכט, זײן ו 
m אלע איבערטראפן האט קעמפ רינג בעטער 

דערװארטונגען. אונזערע

טי די װען ט האט ניױיארק פון קאמיטע סי  מי
ע די זיך אויו» גענומען צוריק יאר פינ^ ציאטױו  איני

 האט מיטגלידער, אונזערע פאר קעמפ א בויען צו
 דעם נעמען צו ארונטער װעג א געזוכט באויז זי

 און באזארגן צו מיטגלידער אונזערע פון לאסט
 זומער־ דער אין לןינרער, זײערע אויוי אויפפאםן
 אפענער דער פון געזיכערט זײן צו כדי װאקאציע,

 און שרעקן טאג־טעגלאכע ברענגט װעלכע גאס,
אומגליקן.

 אפילו און דערװארט ניט קיינמאל האבן מיר
 אין װעט קעמפ דעד אז טראכטן, צו געװאגט ניט

 פארװירקלאכן נאר ניט צייט יאר םינוי פון פארלויוי
 גאס־ די פון קינדער די באשיצן פון פלאן אונזער

 פאר־ אויך װעט קעמפ דער אז נאר אומגליקן,
 קולטורעלער פון בנין גײםטיקן א איז װערן װאנדלט

דערציאונג. םאציאליםטישער און

פארגעשטעלט, זיך מיר װאלטן װייניקער נאך
 בלױז געװארן געשאפן איז װעלכער קעמפ, דער אז

 באגײםטע־ שטארקער דורך װילן, ערנסטן אן דורך
 פון בײשטײערונגען אנגעשטרענגטע מיט און רונג

 ארײנצונעמען בכח זײן זאל ברענסשעם, אונזערע
 קלײנער גאנץ א פאר קינדער ארימע הונדערטע

 אין קינדער צענדליקע און אפצאלונג מינימאלער
אומענטגעלטלאך. פריי, גאנצן

 דער אז געגלױבט, מיר װאלטן װייניק װי און
 גװאלדיקער א װערן װעט קעמפ רינג ארבעטער

 לעבן נייעם פאר פאקטאר םטימולירנדער גרויםער
 ארבעטער פון ברענטשעס די אין טעטיגקײט או;

 קורצער דער פאר האט קעמפ־באװעגוע די רינג.
 צאל באדײטנדע גרויםע א ארײנגעצויגן פעריאדע

 װיכ־ א אלם קעמפ דעם ארום נאר ניט מיטגלידער
 אל־ דער אין נאר אינםטיטוציע, נוצלאכע און טיקע

 דער האט טעטיגקײט רינג ארבעטער געמײנער
טוער. לאקאלע איבעתעבענע ארויםגערופן קעמפ

ע ארבעטער דער האט קעמפ דעם מיט  גע־ רי
 פאר עלעמענט קאנסטרוקטױון נייעם א װאונען
 שולן די געביט. יעדן אויף ארגאניזאציע אונזער
 פאר־ און פארשטארקט קעמפ דעם דורך זיינע;

 מיטגלידער־ ברײטע נאנץ די ;געװארן גרעםערט
טוציע ױנגער דער אין געפינען שאפט  א אינםטי

 טראגן און לןינדער זייערע פאר פראבלעמע געלײזטע
 איבער־ מער אכטונג, מער הערצער זײערע אי;

רינג. ארבעטער צום געבנהייט

 מיט־ אונזערע פון פרויען די בײ אפילו און
 גע־ טרײע ארױםגערופ; קעמפ דער האט גלידער

ע ארבעטער צום פילן  שטענ־ געװארן זיינען און רי
 א אן פירן און ברענטשעם די פון באזוכער דיל,ע

 ארבעטער פון װאוקס דעם פאר טעטיגקײט שטארקע
 מיר ארבעט. פארצװייכטער גאנצער זײן און רינג

 האר־ מיט שול־טעטיגקײט דער אין פרויען טרעפן
 מיר אפערװיליגקייט, און איבערגעבנהייט ציקער

 פא־ די אין ברענטשעם די אין פרויען די זען
ס אלס רײען דערשטע אר אט תאניז  פרויען־ פון א

 נײעםטער דער צו אפילו און קלובן און ברענטשעם
טוציע  גע־ פרויען די האבן קעמפ, דעם — אינםטי

ל גרויםן א לײםטעט  װיכטילוע און נוצלאכע ט״
ארבעט.

טע םיטי די  רינג ארבעטער דעד אז פילט, לאמי
 האט אינםטיטוציע, װיכטיקע א אלס קעמפ,

 דערװארטונגען אונזערע אלע איבערטראפן צװײפל
 פאר און מיטגלידער אונזערע פון לעבן דעם פאר
רינג. ארבעטער פון פרעםטיזש דעם

 איבערגעבענעם און ענערגיע מער פיל מיט
 גרעםערע פאר קעטפ רעם בויען און שאפן צו װילן

 זײערע און מיטגלידער אונזערע פאר אויפטואונגען
גרייט. מיר זיינען קינדער

ארן ארגאניזאציאנם םיםי יארק נױ
ר. א. קאםיטע, עדױקײשאנאל

פארזיצער. ,ל י ר ע ב ע .י
םעלרעטאר. ,ן י י ט ש פ ע . פ
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טוציע רי עלטער װאם  אלץ װערט, אינםטי
 פון אײנע אלם און צו, קומען פראבלעמע; נײערע

 פראגע רי מיר באטראכט; פראבלעמען נייםטע די
 אנ־ אדער ארבעט זייער און ױעט־קלובן די װעגן

קעמפ. אין װעזנהייט
פאר־ ארבעטער־רעג דעם אין צװייג נייער דער

 לא־ און אױפמערקזאמקײט, בעסטע אונזער דינט
 מאכן זען װעט קעמפ־פערםאנאל דער אז האפן מיר

 עלעמענט דעם פון דערגרײכונגען און ארבעט די
ערפאלגרײך. קעמפ אין

שט קעמפ־ארבעט די נאך האט זיכער  דער־ ני
 אר־ פול?אמענער פון שטאפל העכםטן דעם גרײכט

 זוכן״ פון פראצעם דער דערגרײכונגע;. און בעט
 אנגײן אויך װעט זיך צופאסן און עקספערימענטירן

צוקונפט. דער אין
 װעלכער קעמפ׳ דער אז זיכ/גר זיינען מיר

 דער־ א אלם ראל װיכטיקע א איצט שוין שפילט
 דערװאק־ און קינדער פאר ציאונגם־אינםטיטוציע

 א שפילן גאך צוקונפט דער אין װעט װאקםענע
געביט. דעם אין ראל גרעםערע

קאמיטע דיםטייקט נוארק דעי פון באגייסונג

 באגריסן ?אמיטע, דיםטריקט נוארק, די מיר,
 פינוי־ זײן צו קעמפ רינג ארבעטער דעם הארציק

 טויזנט צװײ רי פון נאמען אין עקזיםטענץ. יאריקער
 אי; זיך כעפינעז װעלכע מיטגלירער, ריננ ארבעטער

 א קעמפ דעם מיר װינטשן דיסטריקט, אונזער
ע גרעםערע שטענדיק ױקלו ״ שטח. אין םיי אנטו  ם

ט אין ס״ . . . פינאנץ אין אויך און טעטיג
 װעלכע אינםטיטוציעם, עקזיםטירנדע אלע צו

 צו חוץ א אײנגעפירט, האט רינג ארבעטער דער
 קעטפ, ר. א. דער אינםטיטוציע, װנגסטער דער
 מיטגלי־ רינג ארבעטער פיל םון באציאונג די איז

 א גראד געװיםן א ביז און גלײכגילטיקע א דער
 רינג ארבעטער דער װאם רערפאר איז’ם פאםױוע.
ציעם אזעלכע באטראכט מעמבער  דער װי אינםטיטו

 אומפאר־ אלס סעמעטערי, בענעפיט, סאניטארױם,
ט זיך וױל ער אבער נױטיקע, מײדלאך  ניט זײ מי
 װאס איז נוצן, יא שוין זיי מוז ער אויב באנוצן.

בעםער. אלץ שפעטער
ציע, רי איז אנדערש  ר. א. דער אינםטיטו

ע דאזיהער דער מיט קעמפ. צי טו  וױלן אינסטי
 װאם און מער װאם באנוצן מיטגלידער די זיך

 גרוים זיי סיפארשאפט װײל דערפאר פשוט אפטער,
 אין קומט ער װען מיטגליד, ר. א. דער פארגעניגן.

 מעסיקן זייער א פאר געניסט ער אז פילט קעמפ,
ע אן פון פרײז צי טו  אים פארשאפט װעלכע אינםטי
ט רען װאם פארגעניגן, פיל אזוי  אפגעשאצט ני

געלט. קײן אין װערן
 זײן אויף» זיך בײ איז ער אז געראנס דער
ח, אײגענעם א  אײגע־ זײן אין טרינהט און עםט ב

 שלאפט עם־צימער, האלאםאל־גרויםן שײנעם, נעם,
 אנגענעם פארברענגט הויז, לופטיגן אײגן זײן אין
באל שפילט ״קאםינא״, צוגעריכטער שײן זײן אין

 באדט און שיםט טענים־קארט, אײגענעם זײן אויף
ך, אײגענעם זײן אין זיך  און גאסן שיפלאך, די ט״

 קעמ־ גרעסטע די פון נעמען מיט אנגערופען אלייען
 מענטש־ בעםערער א םון דיכטער און דענקער פער,

טן, ליטערארישע און מוזיקאלישע די הייט, ר ע צ :^ 
 בא־ חבר׳שע אמת די געגעבן, אפט װערן װעלכע
 אלעם דעם צו און אנגעשטעלטע, אלע םון ציאונג

 צו־ אלץ דאס — אטמאםפערע ראדיקאלע פרײע די
 ערשטנס, אז, פילן מיטגליד ר. א. דעם מאכט זאמען

 װעלכע אינםט־טוציע, ר. א. אן פון ער געניםט
ײנע און געזונט זײן שטארקט  צװ־יטנם, ;נערװן ז

ה אוםגעהויערע אן אים עם פארשאפט  ער אז פריי
 וואסער, הייזער, לאנד, אקערם די אז טראכט א גיט

 אלץ דאפ אז ׳ג. ד. א. אײנריכטונגען פארשידענע
 א איז ער װאו ארגאניזאציע, דער צו באלאנגט
זאגן. דעה א אפילו קען ער און מיטגליד

ט אויםגעשסאט איז קעמפ דער  מא־ אלע מי
ט און איינריכונגען, םפארטישע דערנע  גוטן א מי
 די װי זען צו פרײד א ם׳איז און לערערם, םטעףי

irp־iyקעטפ. אין זומער א פארברענגען ־
קעמפ, ר. א. דעם ערפאלג גרױס װינטשן מיר

 טאהע זאלן און דארםן ברענטשעס ר. א. אלע און
װערן. צו שטארקער און גרעםער ?עמפ דעם העלפן

פרײנדשאפט, ר. א. מיט
 קאמיטע דיםטריקט נוארק

םעקרעטאר. , ם י י ה י ק ל א ז
טשערמאן. , ; י ו ו ע ל . ש ט

קאפלאן, ב. פאםקלאנםקי, ם. אורבאך, ה.

יאנאװיץ, ל. העק. א קאס, א• װעקשטײ;, ר.
טארלאןז, ד. זײטשיק, פ. פרירטאן, א.

סלאװין. ב.
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דערגרײכונגען און קעמפ־אױפגאבן
ר ע נ י ב ע ג . ב פון

■■ta פינףי־יאריקע װעמעם קעמפ, ארבעטערמ־יע ער 
 האט געפייערט, איצט װערט עם עקזיסטענץ י

ע זײן פון אנפאנכ פונם גלייך  פארנומען גרינדו
 די צװישן פלעצער פראמינענטםטע די פון אײנעם
אינםטיטוציעם. ארבעטער־רינג עקזיםטירנדע פריער

מק״ט, די  װעלכע מיט אינטערעס, דער װארי
 האבן ארבעטער־רינג אינם טוער און מיטגלידער די

 נאך אים רינגלען און קעמפ דעם ארומגערינגלט
 דער אז באװייז קלארער א איז ארום, אויך איצט

 אינסטי־ װיכטיקע און נויטיקע א איז קעמפ ר. א.
טוציע.

 יאר פיר פארלאפן, זיינען ארבעט יאר פיר
ע געזעלשאפטלאכער א פון ארבעט טוצי  זײ־ אינםטי

 קענען מ׳זאל כדי צײט שטיפל לורץ א באמת נען
טוציע רער צו שטעלען  פא־ גרויםע גװאלדיק אינםטי

 אבער פארוױרקלאכונג, און אויפטו פון דערונגען
 די װעגן אורטײלן איצט אפילו שוין מעז קען דאך
קעמפ. פונם אויפטואונגען און נוצן

שט איז קעמפם פון אידייע די  נייס לןיין ני
 ״קאלומבו־ די זיינען מיר נישט און אמעריקע אין

 הונדער־ אנטדעקט. אידייע די האבן װעלכע םעם״
 און לענג דער איבער עקזיםטירט האבן קעמפם טער

 װי דעם פאר נאך אמעריקע גרױםער דער פון ברייט
געװארן. געגרינדעט איז קעמפ אונזער

 הויפט־ דעם לייגן װעלכע קעמפם דא ם׳זיינען
 אנט־ אויו» אנדערע איבונגען, פיזישע אױן* געוױכט
שן דעם וױללען  א. קינרער די בײ חוש ארטיסטי

װ. א.
 די געשטעלט לכתחילה זיך האט קעמפ אונזער

 אלע די טעטיקײט זײן אין קאמבינירן צו אויפגאבע
 טעטיקײטן די ארום נעמען װעלכע באדערפנישן

 םביבה. אונזער םון קינד א פון אינטערעםן און
 אן געשטעלט אויך זיך קעמפ דער נאך האט דערצו

 דערציען — געזעלשאפטלאכע װיכטיק א אױפגאבע,
 גײסט אינם גײםט, אונזער אין קינדער אונזערע
 ארבעטער־רינג, פונם קרייזז די באהערשט װעלכער

שן אינם גייםט. אידיש־םאציאליםטי
 װי נישט קעמפ אונזער איז זין דעם אין און
 א קעמפ א אויםנאמם־קעמפ. אן איז עם אנדערע,
 װעלכער קעמפ א פארנעם, פיזישן אויטן גרויסער,

 אין לינדער הונדערטער די ארײנפירן זיך באמיט
שע פון םביבה דער אינטערעםן. אידיש־םאציאליםטי

 םאציא־ א באויז געװען קעמפ אונזער װאלט
 פאר־ װאלט ער צי זיכ/נר נישט איך בין ליםטישער,

 פארנעמט ער װעלכן פלאץ אײגנארטיקן רעם נומען
פלעצער. איבריקע אל/; צװישן איצט

דערװאק־ פאר קעמפם םאציאליםטישע םתם
 אויך אמערילו/ג אין דא זיינען קינדער און סענע
 טעמימענט קעמפ, ױט (פײאניר קעמפ ר. א. דעם
גךעדן). קעמפ מאם, געוױםער א אין און,

 געפינען װעלכע לינדער הונדערטער די פון פיל
 דער דורך װערן קעמפ אונזער אין זומער־צייט זיך

 גאר קעמפ פונם אײנפלום דעם דאנק א און צייט
 אונז. צו נעענטער װערן זיי איבערגעאנדערשט.

 איינפלוס שלעכטן דעם צוליב היים, די װאם דאם
 דער פון אײנפלום םפעציעלען און גאם רער פון

 דער באװייזט באװײזן, נישט קען םקול, פאבליק
קעמפ.

 דורך גײען װעלכע די פון קינדער אלע כמעט
 אלם קעמפ־םעזא; נאכן ארײן טרעטן קעמפ דעם

שול־קינדער.
 גלײכצייטיק קעמפ דער אויך גיט דעם אויםער

 דורכ־ קאונםילארם און לערער די מעגלאכקייט א
 פע־ נײע די לויט פראיעקטן פארשידענע די פירן

 ארויםבאקומען דורכדעם און מעטאדן דאגאגישע
זעלבםט־ זײער פון מאקםימום דעם קינדער די פון

טעטילןײט.
ט װאם דאם קינ־ די מיט טאן צו זיך מ׳באמי

 שול־קלובן די אין מאםשטאב קליינעם א אויף דער
 ברייטערן א אויױ קעמפ אינם אװעקגעשטעלט װערט

 זעלבםט־פארװאל־ זעלבסט־טעטיקײט, מאסשטאב.
 פון לײט־מאטױו דער זיין דארן» קאאפעראציע טונג,
 טאג־טעג־ דאם ארום נעמען װעלכע ארבעטן אלע

לעמפ. אין קינדער די פון לעבן לאכע
 יאר פיר פארגאנגענע די פון פארלויוי אין

ט זיך לעמפ ר. א. דער האט  די אין ױין צו באמי
 גאנ*ז א געװען איז אויפטו דער וועגן. אנגעצײכנטע

 מעגלאכקייטן. און אומשטענדן די לויט היפשער
 די אז גלויבן לאמיר טאן. צו נאך בלייבט פיל

 םטי־ שטארקער א «יין װעט פייערונג פינח־יאריקע
 און גרעסערע ברענגען זאל ארבעט די כדי מול

 װײטערדיקע די זאלן און אױפטואונגען בעםערע
 פארלאנגעז גרעםערע צו טרייבן דערגר״כונגען

קעמפ־ארבעט. דער פון געביט אויפן
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»  פון לעבן גאנצע דאם געקענט װאלט כיען ען ך
1  איז קעמפ־לעב;, א אין פארװאנדלען קינד א 1

ט לעבן א  א פון לעבן א אין נאטור, דער צו יאענ
 װאס לעבן א אין קאמונע, קינדערשער לוםטיקער

ט זון, מיט רורכגעזאפט איז  פרייד׳ מיט און שפיל מי
 מענשן. דור אנדער אן גאר שאפ; געקענט מען װאלט

 לום־ מונטערע, געזונטע, א אויםגעװאקםן װאלט עס
 מיט כאראקטערם, פעםטע גאנצע, מיט ױגנט טיגע

לעבן. צום און מענשן צו ליבע אמת׳ע

 גרױםע, די אפשאפן געקענט װאלט מען װען
 מיטן רופט מען װאם קאזארמע, אומגעלומפערטע

 אײנ־ װערן נשמות קינרערשע װאו ״םקול״, נאמען
 טויזנ־ די װאלט מען און פארװעלקט, און געשרומפן

 גרי־ פרישע, די אויף פרײ ארױםלאזן קינדער טער
 און בערג, פאר׳חלומ׳טע הויכע, די נעבן פעלרער, נע

 מיט געמישט ארבעט, נוצלאכע זײ געגעבן דארטן
 אויםגע־ װאלטן שפיל, מיט דורכגעפירט און שפיל

 ניט װאלטן לעפ די װעמען בײ לייט, ױנגע װאקםן
 פאלטן, טרוקענע גוצילאזע, מיט אנגעפאקט געװען

 טיפער דאטאלםט װאלטן זײ פראזן. און ציפערן
 װאלטן און לעבן דאם פארשטאנען און דערקענט

 טײל נויטיקער נוצלאכער, א װי דערפילט אליין זיך
װעלט. דער פון

 מחנה איצטיקע רי געקענט װ$לט מען װען
 װעל־ לערערינם, און לערער דיקטאטארישע זויערע

 דיםציפ־ פוםטער דער מיט קינד איבערן הערשן כע
ט לין,  זינלאזע און (מארקם) צײכנם טויטע די מי

 װעג־ קינדערשע אםת׳ע אויף פארבײטן שטראפן,
 פארשטענ־ א האבן װעלכע פריינד, אויף» װײזער,
 מיר װאלטן אים, צו ליבע א און קינד פארן דעניש

 אפגעשטא־ און פארטעמפטע פיל אזױ געהאט ניט
 קינ־ בײם געבליבן זיינען װעלכע לייט, ױנגע נענע

שכל. דערשץ

אװעק־ קינרער די געקענט װאלט מען װען
 דעפ פון לעבן, פארד^רבענעם אונזער פון נעמען
 פאר־ נארישע װאולגארע, זיינע מיט המון טעמפן

איידע־ אן זײ גערויזן און אינטערעםן, און ווייאונגען

 גיים־ און שײנקייט מיט פול לעבן, בעםערן לערן,
 פיל אזוי געהאט ניט מיר װאלטן אינהאלט, טיקן

װעלט. דער אויח מענשן װאולגארע נודנע,

 אונזערע ארױםגעראטעװעט װאלטן מיר װען
 די מיט שטעט טומלדילע ריזיקע, די פון קינדער

 געװאוינ־ און זיטן װילרע די מיט גאםן, געפערלאכע
 רואיקע געזונטע, זײ פאר אויםנעבויט און הייטן,

ט ארומגערינגלט װאױנועען,  טייכלאך, שטילע מי
 הױכע און פעלדער ענדלאזע װעלדלאך, פארנעבלטע

 דור אנדער אן גאר מיר װאלטן הימלען, קלארע
זיך. פאר געהאט מענשן

 גאנצן אונזער איבערבויען גערארפט װאלטן מיר
 קענעז מיר מענשן. דור נייעם א שאפן צו כרי לעבן
 מאך איין מיט כשוף, א דורך טאן ניט אבער דאם
האנט. מיטן

 אונז פון קינד אונזער אפטיילן ניט קענען מיר
לעבן. אונזער פון און

אפ־ חדשים פאר א אויףז כאטש לאמיר טא
 די דורך כאטש ל^מיר גײםט. קינדם דעם פרישן

 שײנ־ און פרייר אריינטראגן זומער־מאנאטן פאר
לעבן. קינדם דעם אין לײט

 זיך אין טראגן יאר נאנץ א קינר דאם זאל
 לוס־ זומערדיקע די םון עראינערונגען װארימע די

 װינ־ לאלטע די אין זאלן קעמפ. אין שפילן טיקע
 לעבע־ די נשמה זיין אין אפקלינגען טער־מאנאטן

קעמפ־לעבן. פרײלאכן זיין פון קלאנגען דיקע

ה  געדארפט אויך האבן דערװאקםענע, מי
 װאכעדי־ גרוים־שטאטיקער אונזער פון אװעקגײן

 גרויע דאס ענדערן און חדשים פאר א פאר קייט
צײט. קורצער א אויף כאטש לעבן

װ״זן ניט דאס קענען מיר אויב אבער  פאר בא
 גליקלאכער זײן לינדער אונזערע זאלן טא אל״;, זיך
אונז. פון

קינ־ דעם אין נויטװענדיקײט א איז קעמפ א
 מיר טארן באדערפניש אזא אין און ;לעבן דערשן
אפזאגן. ניט קינד אונזער



 שװערקײט, אונזער באנעמען דארפן זײ עקשנות,
 דארפן אלײן זײ לײד, אונזער און פרייד אונזער

 אמע־ צוױשן סינטעז דעם •טאפן העלפן קענען אונז
 אידיש־םאציא־ (אדער אידיש־װעילטילאכער און ריקע

שער) דערציאונג. ^סטי
 דער רו, נעבן קינדער די דארוי קעכיפ דער

 אבער זארגלאזיקייט, געבן קינדער די דארף קעמפ
רף—קעמפ• אונזער — קעכיפ דער א  קינדער די ד

סביבה. אונזער סביבה, געבן אויך
 אצייע;, די איבער זומער־הייזלאך, די איבער

 אטעם. אונזער שװעבן דארף בי־דלאך די איבער
דאה» — האנט פעםטע א דארף* מען װאו דארט און

 דארו» מעז װאו דארט און האנט, םעםטע א זײן
 װאו דארט און קאארקייט, זײן דארף — קלארקײט

 — זיין מיר דארפן — זיך צו ערצאך זײן דארף* מען
זיך. צו עחלאן־— זײנען מיר און

 קען קעמפ װאכן עטלאכע אז זיך, דוכט מיר
 כיער אײנפצום, מער האבן קעד א אונזערן אויןז

׳טױל. חדשים פיל װי װירקונג, דויערנדיקע
 קעמפ מער װאם זומער־קאלאניעם, מער װאם

! קעמפם גוטע און —
ביימעלאך, גרינינקע די אונטער

. . . שלמה׳לאך משוז׳לאך, ארום זיך יאגן

ג נ ו ס י ר ג א ב

 אר־ דער פון ״פיאנערן״ איר באגריםט, זײט
ע קעמפ רינג בעטער װעגו !בא

 דעו־ א איז קעמפ־טעטיגקייט די װיפיל אויף
 דערציאונגם־מד אויםן ארבעט אונזער צו גאנצונג

באדייטונג. גרויםער זייער פון עם איז ביט,

שטאט װאס דערמיט, װיכטיק אויך איז עם  אנ
 װערן פארװאיצטעט זאלן זומער־?עמפם די אז דעם
 װערן, פארװאי^טעט זיי זאצן פראפיט, פרױואטן פאר

 באזו־ די םון אינטערעםן די אין קעמפ, אונזער װי
געדאנק. קאאפעראטיװן דעם אנטװיקלט דאם כער.

 ארום טוער און בויער איר גע׳טטארקט, זייט
ט זײנען מיר !קעמפ־טעטיגקײט אונזער ך מי  איי

 פארשענערן און פאתרעםערן צו ארבעט דער אין
רינג. ארבעטער גאנצן אונזער

 קאמיטע דיםטריקט און םיטי פעטערםאן
רינג ארבײטער פון

םעקר. ,ן א מ ר ע ק ו צ ש.



.בײמעלאך גרינינקע די אונטער . .
י ק צ א ט ם א ל » י ב .י .ב פון

 רינג ארבעטער דער האט זיך, פרעגט װאס, וליב
*a פאר זומער? פארן רןינדער־קעמפ א געעפנט 
? אפצורוען װאו האבען זיך זאילן קינרער כדי ? רו

ץ.5א ניס נאך איז דאם אבער — אויך דאם
 ײןעגעז קינדער־קעמפס אונזערע דורך אז גילויב איך
 אין טיוי װארצלט װאם עפעם נאך דערגרײכן מיר

 דערצי־ אידיש־װעלטלאכער גאנצער היגער אונזער
אונגס־ארבעט.

 לערער־קרײזן די אין אפט זיך װאונדערט מען
 אנדערע ארום און שולן רינג ארבעטער די ארום

שע ענצאכע  מען און זין־ װאונדערט מען שולן, אידי
:פרעגט

 אזוי צו אונזערע ארבעט די גייט פארװאם —
 אט שול־?ינד בײם ניט מיר זעען פארװאס שװער?

 װאלטן מיר װאס אונזערע װירקונג דױערנדע יענע
 דאם זיך נעמט פארװאם ! ? פילן און זען געװאלט

! ? װעלן װאלטן מיר װי זײן, צו דארף עס װי אץ ניט
 קינד זײער אז װילן עלטער; די :װייםען מיר

 מיר ;רערציאונג אידיש־װעלטלאכע א באהומען זאל
 אפ־ײםן ניט אופן בשום װילן עלטערן די :װייםן

 די :װייםן מיר ;קולטור־לעבן אונזער פון זיך
 מיט־ עפעם װעלן זײער װאלטן מאמעס און טאטעם

 אויח לדרך צדה אייגנס, גייםטיקם, קינד, זײער געבן
אמעריקע. אין װעג זײן

ר: װײסן נאך און  ציב האבן קינדער די מי
 אונזער װארט, אונזער ליב האבן זײ שול, אונזער
גוטם. זיי טוט שול די — לימוד,

 לערע׳ אונזער זיך נעמט פארװאם האך, ןאו
? שװער אזוי אן שול־לימוד, אונזער

 רער נאך םביבה. פעלט עס :איז תירוץ דער
 ״גראמאטיהע״ דער נאך שול־אויפגאבן, די נאך שול,
 גע־ האט מען װאם אלץ װאו סביבה, די קומען מוז

 אריינזאפן אױםלײגן, זיך זאל שוא דער אין לערנט
 אן דערװייל פעלט אונז אבער ארײן. לעבן אין

 םביבה־גאנצ־ יענע אט דא ניטא םביבה. אײגענע
שן אמאליסן דעם פון קייט  םיאיז שטעטל. הײמי

שע אייגענע קייז אײגטלאך ניטא דא  ע?אנאמי
 אידי־ םפעציעל דא יא דו?א ם׳זײנען (כאטש סביבה

 נאציאנאל־עקאנא־ און אינטערעםן עקאנאמישע שע
 אייגענע קײן כיטא ם׳איז און פראבלעמען). מישע

פון ארוים גייט קינד דאם װען םביבה. קולטורעלע

 אנטקעג; ניט אים לװמט שול, אונזער פון שול, דער
מק״ט די םביבה, קיין  5זא װאס םביבה, פון װארי
 איפ זאל װאם צונעמען, לימוד פון יאך דעם אים

 איז האט ער װאם אלץ פארדייען צו מאכן לײכטער
 איז אליין בוך געזען. און געהערט שוצ אונזער
 פשוט׳ער ן, ב ע ל קומען מוז בוך נאך — גארניט

לעבן. אלטעגלאכער
לע־ און שול־טוער אנדערע םך א און — איך

 װערן געשאפן װעט ביסלאכװייז אז האפן — רער
 םביבה, אײגענע מער לעבן אידישן היגן אונזער אין

 על־ צװישן צונויפבונט לולטורעלער שטארלערער א
 די װעט כל קודם אז האפן מיר קינדער. און טערן
 בא־ װערן װעט הײם די אז אנרערש, װערן הײם

״ן װעט עם און װאוםטזיניקער,  װעט סביבה, מער ז
. אייגענעם דעם סביבה אירישע מער געבן . . ד נ י  ק
 װעלן קולטור־אינםטיטוציעם אונזערע אז האפן מיר

ט װעלן זײ און װערן װירקנדיקער קרעפטיקער,  מי
 אומגעבונג, קולטורעלער פון כח דעם פארשטעלן זיך
 מיר, ארבעטן דעם פאר םביבה. ולטורעלערp םון
מיר. שטרעבן דעם צו

ph אזוי אט און jpip ולטור־ אונזער אויףי?
 ?ום טpנגס־פונsאויםג דעם פון שול־ארבעט און

 ?עמפ דער ״?עמפם״. :ענין דעם צו איצט איך
 ^־ip םביבה, אויך רו, אויםער װערן, דארף* און ?ען

 פארן זיך צוזאמענלעבן ?ולטורעלער םביבה, טורעלע
 ?עמפ׳ װאכן צען װאכן, פינח װאכן, דרײ ?ינר.

vp\ דויערנדי א טיפע, א האבן ?ינד אויפןpװיר־ ע 
wìp. אין pאין זומערדי?, פריי, זיך מען םילט עמפ 

 זיך, שיפט מען זיך, באדט מען מען, הוליעט ?עמפ
 »רינינ?ע די ״אונטער זיך שפיאט מען זינגט, מען

בײמעלאך״.
 אזוי אט און זיך, Pשפי<^נדי אזוי אט און
 שלמה׳לאך״ און ״משה׳לאך די זאפן זיך, שיפנדי?

 אייגנ?ײט, ולטור־אטעם,p ניגונים, זיך אין אײן
לעבן.

פ אין ט ^ jyjyp בא ?ינדער דיpדאם ומען 
״ װאם  מיר מוזן דעריבער שטאט. אין ניט האבן ז
 פון פארטיפונג דער אויױ געװיכט םך א זײער לייגן
שטאנד ?ולטורעלן דעם  אויפפא־ די .svyp איז צו
 דארפן זײ — אויפפאםער װי מער זיין דארפן םער
?ולטורעלע באזיצן דארפן אליין זײ דערציער, זיין
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 צו זיך װענדן פון אפהאצטן זיך דארו» מיטגציד א
נויטיג. פאר געפינט ער נאר װען בױרא דער

 די צענטראציזירן צו פאר שאאגט בױרא די
 ארבעטער־רינג, אין בענעפיטס צאאן פון םיםטעם

 אײנצעאנע פון םאי און גענעראא־אפיס פון םאי
 װערן װאם געאט סומען גרױםע די ברעגטשעם.

 אאקאצע די און גענעראא־אפים פון אויםגעצאאט
 און פאראײניגט װערן זאאן זיי װען ברענטשעם,

 קענען בױרא, םאשא־םורױױם פון געמאכט נוצאאך
 אאע איז און פאא יעדן אין הייאףז מער פיא ברענגען

 דארוי היאףי דאזיקע די צוזאמענגענומען. פאאן
 דאן נאר און פארנעם גרויםן מיט װערן ארגאניזירט

 היאןז־מעגאאכ־ די װערן פארטאפאט אײכט קענען
 אינ־ און לןאאעקטױו מיטגאירער אאע פאר קײטן

דױױדועא.
 אין ארײנצוטרעטן פאר אויך שאאגט בױרא די

 װאקאציע :װי הייאף» סאציאאער פון פאזן נייע סך א
 אנדערע אאע און דערציאונג היגיענישע אנװײזונג,

 גע־ װאאט אנאאיזירן צו אאץ דאם אקטױויטעטן.
 האפן מיר און ארטיקאען, עטאאכע נאך פאדערט

 גע־ אנדער אן ביי צוקונפט דער אין טאן צו דאס
ט.  די אנװײזן באויז אבער מיר װיאן דא אעעהיי

 אין בױרא רער פון דערגרײכונגען װאונדערבארע
 עיד איר פון מאנאטן פאר ערשטע די פון פאראױח

זיםטענץ.
אר־ צו אפיציעא אנגעהויבן האט בױרא די

 דעם ביז אן דאן פון .1929 ױאי טן15 דעם בעטן
 הונ־ פינף אריינגעקומען זײנען 1930 מארטש טן15

 איינ־ זײנעז װאם אפאיקאציעם, אכצען און דערט
אועען פאאגענדע אין געטײאט :אפטיי

 122 . . שפיטאאן פאר אפאיקאציעם
 47 . געזונט־װערנדע איבער אויפזיכט

 21 קינדער דעפעקטױוע און אפהעעיקע
 60 . . . פאמיאיעךפראבאעמען

 33 . ריפענסיעם אין היאח און עצות
 18 . געזעץ־ענינים אין היאף און עצות

עמויר־ אין געשיקט נוירסעם
1...........................פאאן דזשענםי 3
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518 . . . םך־הכא
 אײן אין זיך האאט אפאיקאטן פון צאא די

 שורות, דאזילע די שרײבן מיר װען און פארגרעםערן,
 אפאי־ פון צאא די שוין האט ,1930 מאי טן31 דעפ

 דער־ איינגעטײאט אויבן זיינען זײ װי קאציעס
הונדערט. זיבן איבער גרײכט

די געצויגן האבן װאם פראבאעמען אאע די

 בױרא׳ םאשא־םוירװים דער פון אויפמערקזאמקײט
 און טראגעדיעם טיפע אויו» איכט א װארפן אאע זײ

 פון איינער יעדער קראנקה״טן. םאציאאע ערנסטע
 אויפמערק־ פינקטאאכע געקראגן האט אפאיקאנטן די

 רעקארדם, אאע נאכקוקן זאא מען װען זאמקײט.
 מענשאא־ און םימפאטיע אז אויםגעפונען מען װאאט

ש כע  די אין ארבעט די באגאייט האבן פארשטענדני
ט פראבאעמען פארשיידענע אאע  דער װעאכע מי

 גענויע א נאר אפעריר;. צו אויםגעקומען איז בױרא
 זיינען װאם אויפטואונגען די מיט באקאנטשאפט

 ארויםרופן קען בױרא דער פון געװארן דערגרייכט
ארבעט. נאבעאער דער אט פאר ענטוזיאזם דעם

 די געדאנק אין האבן דארפן מיטגאידער די
 איז עם מיר״. שטייען ״פאראײניגט : מאטא אאטע

 ברענטשעם אאע אז וױכטילײט, גרוים פון דערפאר
 דעם איז אנשאיםן זיך זאאז גרוים־נױ־יארק פון

 אפ־ פון חאק זײער בײשטייערן און דעפארטמענט
 װעט היאף, פינאנציעאער פון העכערונג א צאא.

 פארשיי־ אונזערע אויםצוברײטערן מאכן מעגאאך
דורכפירן. דארפן מיר װאם היאח־ארבעטן דענע

ען מיר ״נ  בא־ דער מיט צופרידן ניט װײט ז
 מיר איצט. טוט בױרא די װאם ארבעט שרענקטער

 אקטױױטעטן, מער םך א און גרעםערע צו זיך רײםן
 פינאנציעאער און קאאפעראציע דער מיט אבער

 דער־ אאץ ראם קען מיטגאידער די פון מיטהיאו*
 ניט זיך װעאן מיטגאירער די װען װערן. גרײכט

 בא־ א זײן װײטער מוזן ארבעט די װעט אפרופן,
באגרענעצטע. און שרענקטע

 פון ברענטשעם אאע די מיר רופן דערפאר
 ניט איצט ביז נאך זיך האבן װאס נױ־יארק, גרויס

 דױם־ װי בױרא םאשא־םוירוים דער אין אנגעשאאםן
 דאזיקע די פון אסך (הגם ברענטשעם צאאנדיקע

ט באנוצט זיך האבן ברענטשעם  פיז היצו» דער מי
 העצפן און מאם) גרויםער א גאר אין בױרא דער

 פארטונק־ צו פארשפרעכט װאס ארבעט די אנפירן
װיטעטן אנדערע אצע צען  ארבעטער־רינג אין אקטי

 זייז• ניט זאצן זײ נאבצ און נוצצאך װי אפגעזען
 רעזוצ־ װאונדערבארע די מיט גציקצאך זײנען םיר

 מיר און דערגרייכט, האט בױרא רי װאם טאטען
 און גרעםערע נאך דערגרײכן צו אן זיך שטרענגען

רעזוצטאטן. באפרידיגענדע מער
 אן װען אז זײן װיםן דארפט איר פרײנד,
טוציע  אײנמאצ גוערט ארבעטער־רינג פון אינםטי

 װערט אפים, נאציאנאצן דעם מיט אידענטיפיצירט
 היים, זײן אין גענעראצ־אפים פון ארײנגענומען

 און אינםטיטוציע, ארבעטער־רינג א; שוין עס װערט
 רײען די אין אנצושציםן אײך םארפציכטעט דאם

ארבעט. דער אין מיטהעצפן און בױרא דער פון
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 אר־ פון אפטײלונגען אלע די באטראכטנדיק
 צוזאמענגעשטעלט איצט זײנען זײ װי בעטער־רינג

:פראגן פאלגענדיקע אונז פאר זיך שטעלן
 שװינד־ אונזערע מיט טאן מיר זאלן װאם .1

 װאס קינדער או; פרויען זייערע מיטגלידער, זוכטיקע
 ארבעטער־רינג אין װערן אריינגענומען ניט קענען

? סאנאטארױם
ט טאן מיר זאלן װאס .2  שװאכ־ אונזערע מי
 נארונג שלעכטער פון זיינען װעלכע קינדער, זיניקע

 גע־ האבן װאס ?ינדער אדער דעפעקטױו, געװארן
 דע־ װערן צו געבוירן באלד אומגליס דאס האט

? פעקטױוע
 קריגן צו זארגז זיך מיר קענען אזוי װי .3

שע נויטיקע די מיטגליד א פאר  כי־ און מעדיציני
 ברויט גענוג ניטא איז הויז אין װען הילףי, רורגישע

מיילער? אלע פון הונגער דעם שטילן צו
ט טאן מיר זאלן װאם .4 i אונזערע מי rp־iy 

 הייםע די אין גאםן די אין זיך װאלגערן װאם
? זומער־טעג

 פארװיקלטע אלע לײזן מיר זאלן װי און .5
 אר־ פון דעפארטמענט אײן ק״ן װאם פראבלעמען
? פארענטפערן צו זײ בכוח ניט איז בעטער־רינג

ט טאן מיר זאלן װאם .6  פון אלמנות די מי
 צו בארעכטיקט זיינען װעלכע מיטגלידער אונזערע

ט װייסן און אלמנה־פענםיעם צו דאם אזוי װי ני
? באקומען

 מיט־ קראנקע אונזערע מכוח איז װאם און .7
 אן צוליב אומפעאיק געװארן זײנען װעלכע גלידער

 דער־ האבנדי? ניט ארבעט, דער בײ אומגליק־פאל
 אינ־ זײ זיינעז װענרן, צו זיך װעמען צו פארונג

ט געװארן פארפלאנטערט נאנצן  פארשײדענע די מי
? בױראם קאמפענםאציע

 נויטיקע די האט טוער ״םאשל־םױרוױם״ דער
 פראב־ אלע די אויםצונעמען דערפארונג און בילדונג

 ניט װיםנשאפטלאך. זײ באהאנדלען און לעמע;
טנליד דער סימפאטיע, בלױז איז גענוג  אזעל־ אין מי

 סאשל־ די מער. עפעם אין זיך נויטיקט פאלן כע
 מא־ און גײםטיה העלפן אים הען בױרא םוירװים
 אינםטיטו־ ארבעטער־רינג אנדערע די װאו טעריעל

ט אים קענען ציעס העלםן. גארניט מי
 איר האט ״םאשל־םוירװים״ פון ארבעט די

שן  די און הינטערגרונט, פאליטישן און ע?אנאמי
 הויך־םפעציאליזירטע. א טאג צו הײנט איז ארבעט

 די צי נױט, אין איינעם באגעגענען צו געהעריק װי
 ע?אנא־ אן אדער גײםטיקע א םיזישע, א איז נויט

 אן פון אויסצוג אן ציטירן צו גענונ איז מישע,
:ארבעט םאשל־םוירװים איבער אויטאריטעט

 מענער פון נשמות די צו רעדט שטים נײע ״א
ט צײט נײער א צו רופנדיק פרויען און  אירע אלע מי

 אינטערנע־ געװאגטע און .באציאונגען געענרערטע
ט װערטער אנדערע אין לעבן״. אין מונגע; ײנ  דאם, מ

 צו :איז םאשל־ארבעטער דעם פון ארבעט די אז
 און נויטן מענשלאכע רי מיטפילן און פעאיק זיין

 מענשלאכע צו צוטריט װיםנשאפטלאכן דעם האב;
לײדן.

 בע־ םטאנדאריזירטע די באטראכטן מיר װען
 אז זאגן, מיר מוזן ארבעטער־רינג, דעם פון נעפיטן

שטימט זיינען בענעפיטן אלע די  די איז געװארן בא
 גע־ זיינען לעבנם־מיטלען אויו» פרייזן די װען יארן
 טאג, צו הײנט זיינען זיי װי נידעריקערע םך א װען

 צו נעצאלט װערן װאם בענעפיטן די זיינען דערפאר
 קענען זאלן זיי אז גענוג, ניט װייט מיטגלידער

ט נויטן די פארלייכטערן  מיט־ א פון טאג צו הײנ
 דער פון קראנקהייט. א פון צייט דער אין גליד

 בע־ די פארגרעםערן זאל מען װען זײט, אנדערער
 ארגא־ די אפשװאכן געמיינט דאם װאלט נעפיסן,
 מאטעריעלע די אויך מאכן שװאכער און ניזאציע

 צוריק יארן מיט מיטגלידער. אלע פון זיכערקײט
 אויו* געװען ארבעטער־רינג פון בענעפיטן די זײנען

שע  טאג צו הײנט סראנה;. דעם פאר הילףז מעדיציני
 ארגאני־ פון מאשינעריע די אנדערש. גאנץ עם איז

צט איז קראנקן דעם איבער אויפזיכט זירטער  אי
ט זיך באנוצן צו און קאמפליצירט זײער  מוז איר מי

אזוי. װי עקזאקט און גענדי װיםן מען
 באנוצן צו זיך פאזיציע א אין איז בױרא די

 די פון בענעפיט דעם פאר קװעלן מעגלאכע אלע מיט
 קען בױרא די נויט. שרעקלאכער אין זיינען װאם
 גע־ װערן װאם בענעפיטס אלע מאכן נוצלאך מער

 עפעקטיװן מער א אויף ארבעטער־רינג פון צאלט
 איצ־ די אונטער עם דערלױבט פאנד דער װי אופן
 נויטװענדי־ א פשוט איז דאם באדינגונגען. טיקע
ט  קריגן צו װאו אפליקאנט דעם אז װייזט זי :ק״

 אן אויך װײזט זי אױפמערקזאמקײט. געהעריקע די
 באנוצן זיך זאל מיטגליד דער אזוי װי װעג דעם
 פאנדן די װאס געלעגנהייטן פארשיידענע די מיט
ציעם אונזערע פון  אויך און אים, גיבן אינסטיטו
 דאם אינםטיטוציעם. דרויםנדיקע די פון פאנדן די

 מיט־ דער אז פארזיכטיק, אזוי געטאן װערט אלץ
דערנידעריקט. פילן ניט זיך זאל גליד

 ארבעטער־רינג דאזיקע די װאס פא?ט דער
 אײנקונפט דעם פון אויס ^ןלײן זיך האלט בױרא

 איז אלײן פאקט דער אפצאל, מיטגלידערשאפט פון
 פילן צו מיטגליד דעם פאר גארא;טיע געניגענדע א

״טשאריטי״. מיט טאן צו ניט דא האט ער אז
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רינג ארבעטער אין בױרא םוירװיס״ ״םאשל די
ן א ם פ ם י ם ־ ש 8 ז ו א ר פון

■  װארצ־ אירע האט הילוי סאציאלע פון ארבעט י ך
I אנדערע צו גוטם טאן צו דראנג דעם אין לען; 

 פא־ זיין און יחיד דעם העלפן צו ארבעט אן ם׳איז
 לעבן אין הינדערנישן אלע פארלייכטערן צו מיליע

פים. די אויףז צוריק זײ שטעלן צו און
 און קראנקע צו הילף* םאציאלע פון גײםט דער
 אר־ װי אבער נײ, ניט איז אומגליקלאכע אלערליי

 אינ־ אזעלכע עקזיםטירן קערפערשאפטן גאניזירטע
 יענער פון אן. 1905 יאר דעם פון ערשט סטיטוציעם

 הונ־ פינן* איבער געװארן געשאפן זיינען אן צײט
 פאראיי־ די אין הילח־אינםטיטוציעם אזעלכע דערט
 פאר־ דירעקט זיינען זײ פון טײל שטאטן. ניגטע
 אנדערע און דיםפענםעריס, און שפיטאלן מיט בונדן
 פילאנטראפישע און פריװאטע םון אנגעפירט װערן

טו־ אזעלכע םון ציל דער ארגאניזאציעם.  אינסטי
 גלײכצײטיק און קראנהן דעם העלפן צו איז ציעס

^פ דעם אין פאראינטערעםירן צו זיך אנ ר  פאמי־ ק
נויטיק. ם׳איז אויב מאטעריעל זיי העלפן און ליע

נױטװענדי? און װיכטיק איז װייט װי אויף
טוציע אזא  דעם אין ״סאשא־םױרוױם״ װי אינםטי

 פונקציא־ בױרא אזא װאלט װי ? ארבעטער־רינג
 פאר געהאט זי װאלט װערט א פאר װאם און נירט

 װאס פראגן די געװען זײנען דאם מיטגלידער? די
 אין יעניקע די פאראינטערעםירט שטארק האבן

 מיט׳ן ארומגעטראגן זיך האבן װאם ארבעטער־רינג
p o sw מער ניט איז עם און בױרא, אזא שאפן צו 

 ענטפער אן זוכן צו זײ פאר נאטירלאך װי געװען
.1פראג אלע די אױו»

 װיכטיקייט די אנװײזן קורצן אין דא לאמיר
ע אזא פון טוצי  פאר ״סאשל־םױרוױם״ װי אינםטי
 אז אמת, םיאיז ארבעטער־רינג. פון מיטגצידער די

 זײנען װאם די פאר םאנאטארױם א האבן מיר
ט אנגעגריפענע ערשט ױנדזוכט מי  ארבע־ (דער שו

 אזעל־ נאר םאנאטארױם אין ארײן נעמט טער־ריע
 אנגעגריםענע בלויז ערשט זײנען װאם פאציענטן כע

 זיינען װאם די קראנקהייט, שװינדזוכט דער מיט
 מוזן קראנקהײט דער מיט אנגעגריפן װײט צו שוין
אנרערשװאו). ערגעץ הילו* זוכן

 דעפארטמענט מעדי?אל א אויך האבן .מיר
 מעדיצי־ געבנדיק ארבעט גרױםע זײער טוט װאם
 פאמיליעם. זייערע און מיטגלידער צו היאף» נישע
טוציע װאונדערבארע א ם׳איז  װערט װאם אינםטי

אויםגערעכנט. און פלאגמעםיק זייער אנגעפירט

 דעפארטמענט ?ראנקן־בענעפיט א ה*בן מיר
 פארשײדענע פאר ?ראנ?ךבענעפיט צאלט װאם

שטימטע א פאר קראנ?הייטן צײט. בא
 װאם בילדונג־דעפארטמענט א האבן מיר

ט ת א  פון אנטװיקלונג קוצטורעילער דער פאר זיך ז
מיטגלידער. די

בעם־ די מיט קעמפ שײנעם זײער א האבן מיר
 מיטגלידער םון קיגדער פאר בא?װעמלאכקײטן טע
אליין. מיטגלידער די פאר אויך און

 צו צילט װאם ױגנט־באװעגונג א האבן מיר
 טעטיקײטן אונזערע אין ױגנט די פאראינטערעםירן

באװעגונג. אונזער אין ארײנציען זײ און
 פון ברענטשעם אקזילערי פרויען האבן טיר

 פון אױםשליםלאך באשטײען װאם ארבעטער־רינג,
פרויען.

 דע־ םעמעטערי א האבן מיר — צולעצט און
פארטמענט.

 דעפארט־ אויבךאױסגערעכנטע אלע די אט
 ארבעטער־רינג דעם צונויוי שטעלן װאם מענטם

 אבער ארגאניזאציע. דער פון מיטגלידער אלע דינען
 פיל זייער העלפן ברענטשעם אײנצעלנע די אויך

 יעדער צו מיטגלירער נויטבאדערפטי?ע זײערע
 די איבער פשוט טוען ברענטשעם טײל צײט.
 װעגן זיך האנרלט עם װען אפהאלט אן אן כוחות
 הילו* גאנצע די — דאך אבער מיטגליד. א העלפן

 קער־ ארגאניזירטער און צענטראליזירטער א אן
 און באגעגענען צו גענוג ניט װײט איז פעךשאפט

מיטגלידער. די פון נויטן די פארענטפערן
 געפינט מיטגליד א װען אפט גאנץ טרעפט עם

 שטייען עם לאגע, ר^מפליצירטער זײער א אין זיך
מען גאנץ א פון פראבלעמען אים פאר טי  כא־ אינ

 די פון איינער קײן איז פאל אזא אין ראסטער,
 און בכוח ניט דעפארטמענטם אויבךאויםגערעכנטע

 אדער טרייםט געהעריקע די געבן צו גרײט ניט
 פאל אזא אין מיטגליר. פארצװײפלטן דעם צו עצה
 װאם אײנציסע די בױרא ״םאשל־םוירװים״ די איז
 אויפצױ מיטלען נויטיקע די מיט באװאפנט איז

 צוהערן זיך און באגעגענען צו מיטגליד, דעם נעמען
 ער הארצן. זײן פון סודות פארבארגענע די צו
pמט מען אן צו װי בױרא דער צו ו  פריינד, אינטי

 אפנהאר־ אן מיט רעדט און האריז זײן עפנט ער
אײגענע. און נאענטע גאר צו װי ציקײט
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 אונזערע. װעאט גאנצע די איז דא ?עמפ. אין איז
 אידיש אידיש. אין דא פיבערט אעבן גאנצע דאס

 טײ־צעפע׳צע. א אויױ צוגעטײ^ט ניט דא װערט
 און װארט בצויז פון שפראך אוים דא װערט אידיש

 זיך, באדט מען טאט. א ךא װערט איריש נעראנק,
 מען טאגצט, מען ארבעט, מען זיך, שיפיצט מען

 דאם איריש. אין אצץ — זיך משפט מען עםט,
 געװען איצט ביז איז לןינדער אונזערע פאר װאם
 און טייך בערג, פעיצדער, צװישן אז פרעמד, אזוי

 איצט זיי פאר איז אידיש, אין עבן5 מען קען זון
 דעם אין קריגט אידיש נאטירלאך. גאנץ נעװארן

 אונזער פאר איז דאם און זון־בעדער גוטע קעמפ
ט. גרעםטער דער פון שוצ־ארבעט  פונקט װיכטיקיי

 זיך באקן זומער גאנצן א נאך מענש דער װי אזוי
 פרישע די װינסער אין ערשט דערפי^ט זון אויף

 נאך :5שו אונזער אויך אזוי כוחות, צוגעקומענע
ם־ אין רעזו^טאטן די זיינען קעמפ זומער א ^  ק

 זיצן װאם קעמפ־קינדער די אנדערע. גאר צימער
״ קלאם־צימערא, ענגען אין שפעטער  גארניט איז ז

 זוניקע ברײטע, א זיך פאר זעעז זיי — ענג אזוי
קעמפ. דעם — װעאט

ט װיכטיקן אנרער אן מיר נעמען אט  מאמענ
. אונזער אין בן ע ^  קינדער די אז ׳װי?ז מיר שו

 אויך זאצן שואן רינג ארבעטער די אין ילערנען װאם
 מיר םאציא^יזם. פון אידעא^ן אונזערע איבערנעמען

 זאאז אויםװאקםן, ן5װע זיי װען קינדער די אז װייצן,
 שענערער, א פאר קעמפער באגייםטערטע די זײן זײ

 מיר טוען ט.5װע גערעכטער מער און בעםערער
 פון ראמען די אין קענען מיר װאם אלץ טאקע

 בא־ פון ביאגראפיעם דערצײאן מיר קאאם־צימער.
 װעגן זײ מיט רעדן מיר ;פרײהייט־קעמפער רימטע

 — קאמפיינם םאציאציסטישע ױניאנם, סטר״קס,
 *׳1ארבעטער־?אמ מיט פארבונדן איז װאם אלץ װעגן

 װארט׳ פון װײטער אבער — ארבעטער־באװעגונג
ט רײד  ײיר־ s האט װארט דאם אמת, ניט. עם ױי
ױיט װײט, אבער רעזולטאטן, ברענגט עם קונג,  ניט ו

 פאר־ קריגן. ן5װע װאלטן מיר װאם רעזולטאטן די
ט װידער ? װאם ״ ט  זע^ביקע די װעג אין אונז ש

 דער אויו^ קינד דאם זעט װאס װעלט. דרױםנדיקע
 א םיאיז םקו^? אין מואװי, אין מאר?, אין גאם,

 אס5ק אין ^ערער דער װי אנדערע אן גאר װע^ט
 אן װי אים צו רערט ערער5 דער האבן. זי װיל

 דער ; עגאיזם אים גיט דרויםן דער— אלטרואיסט
 —פעלקער־פארבדירערונג װעגן אים צו רעדט אערער

 שאװי־ צעױשעטן ענג־הארציקן, אים גיט גאס די
 פון װעצט א קעד דעם פאר מען סריגט װי ניזם.

 פון װינקעאע א נאר ניט טאט, און שאציאליזם
דער אמאל װידער איז דא ? װארט און סאציאליזם

 מען דארוי קעמפ אין ישועה. א אונז פאר קעמפ
 די צו סאציאיציזם װעגן רעדן פיל אזוי ניט גאר

 םאציאאים־ א איז אטמאםפערע גאנצע די קינדער.
קינדער־רעפוב^יק. סאציאליםטישע א סיאיז טישע.

 פונקט אוים, װייזט אידײע סאציאליםטישע די
 װארעמקײט זוךבעדער, האבן אויך מוז איריש, װי
 גרויםע יעדע רוים. אין רחבות׳דיקייט ערד, פון

 אינדרויםן נאר דרויםן. דעם אין זיך רײםט אידײע
 צינדן זי קען אינדרויםן נאר ;צעב^יען זיך זי קען

 גאםך פארװאם קאאר ס׳װערט הערצער. מענשיצאכע
 ער־ װאיצד, אין פארזאמ^ונגען דעמאנםטראציעם,

 גע־ pדי’כשופ אזוי האבן מאי־פייערונגען שטע
 גע־ האט’ם מאםן. גרויסע רי אויףי װירקן און װירק

 טאקע און רוים. ברײטער און ערד זון, הא^פן
 רחבותידילוע אזא אונז גיט קעמפ װײל דערפאר

 גע־ אויפן אויפטאן מער טאקע מיר ר,ענען װעלט,
 װען און דערציאונג. םאציאיליסטישער פון ביט

 קעמפ אין װאכן עטצאכע אפ אזוי עבן5< לינדער
געלןומען. זיינען זײ װי אנדערע גאר אװעל זײ פארן

 בחור א גוט זײער נאן־ מיר זיך געדענקט עם
 דעם אין צוריק יאר פיער מיט געװען איז װאס

 גע־ איז דאם קעמפ. רינג ארבעטער םטעטפארדער
 און שיך זײנע חברודמאן. א אײנמאא שוין װען

ען קציידער ״נ  איבער צעװארפן געאעגן שטענדיק ז
 זײנע אנדערער אן זאיצ — באנגעי^או גאנצער דער
 האט זײנם בעט? דאם ארדנונג. אין ברענגען זאכן

 אן זא^ — אויפבעטן געװאאט ניט קײנמאא ער
 נאכ׳ן געטיילט האט מען אז אויפבעטן. אנדערער

 פאר־ זײן געװען גענוג ניט אים איז אײז־לןרים עםן
 פארציע אנדערנם אן צוגעכאפט האט ער — ציע

 האט קעמפ אין װאכן עטצאכע אפזײענדיק אויך.
 דערקענען. געקענט ניט אינגאנצן בחור דעם מען

 פון עטילאכע סינד. אנדער אן געװען גאר ס׳איז
ט פריער האבן סעמפ־חברים זײנע  טעג פאר א מי

 געדארפט איר האט קעמפ, דעם פאר^אזן געדארפט
 ער װי זאכן, זייערע פאקן געהא^פן האט ער װי זען

 האט ער װי און פעקלאך זײערע געשלעפט האט
זיך. געזעגענען ביים פאנאנדערגעװיינט דאס זיך

 חבר׳שאפט רירנדער אינטימער, אזא מיט אט
 קומען זײ קעמפ. אין אנגעשטעקט קינדער די װערן

 גאנץ א עראינערונגען. פיל אזוי מיט שוצ אין צוריק
עען יאר  -Ve? די װעגן רעדן קעמפ־^ידער, די זײ זי

 קעמפ־פײערם ױם־טובים, פארשטעלונגען, די רער,
 בא־ גאנצע די און באגייסטערונג, פיצ אזוי מיט

 ש(ל די .5שו׳ אין ארײן זײ טראגן גייםטערונג
איז קעמפ. דעם דאנק א ?יבער זײ װערט  זײ ם׳

 ציט שו-ל דער הינטער װײל שול, אין ענג ניט םער
קעמפ. זוניקער יליכטיקער, א זיך
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 דער אױף וױרקוגג זײן און קעמפ דער
שול רינג ארבעטער

ן . ת פון י י ט ש נ ר ע ב

ציװיצי־ גרויםשטאטישער פון צייט אונזער
מענשן, דעם פאר באריז ניט עם איז זאציע,

װאח יחיד דעם  פאר א אויףי נויטװענדיגקײט א גע
 ארײנ־ און שטאט פון אנטצױפן צו יאר אין װאכן

 הימצ, פרייען און פעצד װאצד, זין־ אין אטעמען
איז  אונזער אין אינםטיטוציעם םך א פאר אויך ס׳

נויטװענדיקייט. א געװארן צעבן געזעצשאפטצאכן
 געזעצ־ אינםטיטוציעם, כלל, יחיד, — אצ*ז

 װאקאציע. וױצ אצץ — באװעגונגען שאפטצאכע
 אומבײטן צוציב װי אפרו צוציב אזוי ניט װאקאציע

 נאטור־אטמא־ אויףי צױויציזאציע־אטמאספערע די
 דער צו ״צוריק רוף* רוםאיאנישער דער םפערע.
 — לאזונג א װי מער געװארן איצט איז נאטור״

 צי־ די בענקשאפט. פעריאדישע א געװארן ס׳איז
 ניט רוייצ איר פון זיך אפזאגן צעשטערן, וױציזאציע

ט פון אבער מענש, דער  פון אנטצױפן צייט צו ציי
ט זיך באהעפטן איר, יא. דאם — נאטור מי

 מענש דער װי פונקט — געזאגט װי — און
טוציעם. אויך אזוי  שוצ־ אונזער איז אט אינסטי

 אינסטי־ אנדערע אצע פון מער נאך זי, באװעגונג.
 זי װאם דעם פון ציידט באװעגונגען, און טוציעם

 אונזערע שוצ די נאטור. םון בארויבט אינגאנצן איז
שט יאר גאנץ א איז  ענגען אן אין אר״נגעקװעט

 דאס און צוזאמענגעדריקט זיצן קינדער צימער.
 אידיש, צוזאמענגעדריקטם. א איז לערנען גאנצע

 — טאנצן שפיצ, געזאנג, ציטעראטור, געשיכטע,
 אײנם פים די אפ זיך טרעט זיך, שטויםט אצץ

 זיך ניטא קצאם־צימער. ענגען דעם אין סיאנדערע
 — צופט אוים פשוט ם׳פעצט טאן. צו ריר א װאו
ט ניטא און  די פעצט עם אטעמעץ. צו װאס מי

 — ארום ברײטער גרויםער, דער רחבותידיקייט,
 אונז זאצ װאם אינדרויםן דער ;אינדרויםן רער
 װאם אינדרויםן דער פרעמד; ניט און אײגן זיין
 און דא ביז אז גרענעץ, א אנצייכענען ניט דיר זאצ
 שטיפן פרעמדס. איז וױיטער — דיינם איז דא

 ענגשאפט גרוים אין יאר גאנץ א טאחע זיך מיר
 אמאצ מיר עפענען זיין. צו מקנא װאם ניטא און

 ארויס נאװינע א איז זיך מיר צאזן ״פענםטער״, א
 א אין טאן שפאציר א װעצט פרײער רער אויףי

 פרעמדע, אזא דאם איז — מוזײ אדער פארק׳
דער־ װאם אינדרויםן יענער ם׳איז װעצט. קאצטע

 דארט אז גרענעץ, אגגעצייכנטער דער אין מאנט
 װעצט׳ דײן איז דארט יןצאם־צימערצ, ענגען רעם אין
 געםאר אין ביםטו װײטער שריט א מאכםטו און
 װערן. צו פארקיצט װינטן קאצטע פרעמדע, די פון

 וױדער און — םענםטער״ ״דאם שנעצ פארמאכםטו
 איז גציק אײן נאך קצאם־צימערצ. ענגען רעם אין

 אזעצכע װענז שוצ אונזער אין רעדן מיר :פאראן
 םאציא־ װי אידייען, ארומנעמענדיהע אצץ ברייטע,

שהײט, גערעכטיקײט, צע  דאם — םרייהײט מענט
ט מיטצ איינציקער אונזער איז  ?ענען מיר װעצכן מי

 אריינטראגן און װענט די פאנאנדעררוקן אבים^
ענגשאפט. אונזער אין רחבות׳דיקײט מער

ט אטעמען אידייען די אט  זײ אוניװערז, מי
ט טראגן  מעג^אך װערט — אוניװערז־אופט זיך מי

ט אינגאנצן מיר װא?טן דעם אן אטעמען. צו  ני
 אבער זיד קען ש(ל די ארבעט. אונזער טאן געקענט

ט באויז באנוגענען ניט  אונױוערםאא־גיים־ אזא מי
 פשוט׳ע, האבן אויך מוז זי אטמאםפערע. טיקער

אטמאםפערע. פיזישע
 געפומען אונזערער, 5שו דער איר, איז דא

קעמפ. דער הילוי צו
 דער םאר גציק א פשוט איז דאם — העמפ

 אויףז ש(ל די איז קעמפ איז ש(ל. רינג ארבעטער
ט װאקאציע אויב װאקאציע.  זיך נאטיר^אך מיינ
 אין ש(ל די עם האט — אפאטעמען פרײ אויםלעבן,

ט שוין זיך מיר דארפן קעמפ אין דא קעמפ.  ני
ט באנוגענען  איז זי רדובות׳דיקײט, גײםטיסער א מי

 טייך, װא^ד, בערג, די :ארום אלץ פיזיש. דא
שע די ניטא אונזערם. איז אלץ — הימל  שטאטי

 ביז אנדערש. גאר זיך אטעמט עם פרעמרקײט.
 מום־ קייז געהאט ניט שוצ אונזער האט קעמפ צום

ט געװארן אנדערש איז אלץ קולן.  אנקומען דעם מי
קעמפ. פון

אידיש. אשון אונזער לסשל מיר נעמען אט
ש דעם אין שטערונג גרעםטע די מוד5 אידי  איז י

 לןינד א נאר װי דרויםן. פיינדי^אכער דער אונז
 — פום א קצאם־צימער פון ארוים שטעצט אונזערם

 דרויםנדיקע גאנצע די אידיש. מיט אוים שוין איז
 האװעניש ארבעט, טומצ׳ האנדצ, איר מיט װעצט

 איז װאם װארט אידישע דאם פארטויבט שפיצ און
אנדערש פון'קצאם־צימער. נאכגעגאנגען קינד דעם
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 רעגנט. עם און מ פלױכ עם נאכט. פינסטערע א איז
 זיינען רינג ארבעטער פון מיטגלירער הונדערטע

 זײער״וױק־ענד״, פארברעעען צו קעטפ אין געקומען
 P”1 קאנטרי. אין זונטאג איבער זיך אויםצורוען

ט אםטראװםקי ניטא. איז שלאפן צו װאו פלאץ  ג״
 דאגהיט ער איז, שטײגער זיין װי ערנםט, ארום
 מיט זיך באראט ער גרויםע. רי װעגן ניט אבער

 שטרענ־ אננעמען זאל מען אז מעלצער, קאלעגע זיין
 קינ־ די פון רו די שטערן צו ניט װי מיטלען, גע

 און דונערט עם פלױכעט, רעגן דער און דערלאך.
 שאפירא, העלפערין, גוזמאן, םאלאװיאװ, און בליצט
 בלא־ז ?עמפ־קאמיסע, פון טשערמאן דער און ראזין,
 און שמײען און קװילטס, מאטראצן, שלעפן אלײן,

 א״נער יעדער שסייט. װעלט די װאם אויח שרײען
 די זאל װער און געסט. די שטעלן צופרידן זען װיל

 באלעבאטים די ניט אויב שטעלן צופרידן ניט געםט
? אליין

סצע־ קאמישי! געװען זײנען עס יא, סצענעם,
זײנען דאם נאר ערנםטע. גאנץ אויך אבער נעס,

 איז רינג ארבעטער פון קעמפ דער קלײניגקײטן.
 קא־ גאנצע א געװארן אױפגעבויט איז עם געבױט.

 «מוזירונגס־פלעצער און הײזער גאם;, מיט לאניע
 פיל אן קומען זומער־צײט הייםער רער אין און

 אויםצורוען נױ־יארק שטיקנדער דער פון טענטשן
 רי אויױ טאן צו קוק א טעג׳ פאר א אױףז זיך

 אין אײנצושפאנען זיך װידער פארן און קליינװארג
פרנםה. זוכן פון און ארבעט פון שפאן שװעוץ

 פינאנ־ פארהעלטניסמעםיק א איז קעמפ דער
 חובות זיך. צאלט קעמפ דער ערפאלג. ציעלער

 זײנען עס גרעסער. פארמעג; דער און קלענער װערן
 אבער ניטא, פראפיטן גרויםע קיין דערװייל אפשר

 דא־ אין קענעז װאם פראפיטן דא זיינען דערפאר
 אר־ דער װערן. געמאסט; ניט םענטען און לארס

 די אנטװיקלט נױ־יארק נעבן קעמפ רינג בעטער
 פון באדערפעגישן קולטורעלע און געזעלשאפטלאכע

 זײנען עס קינדער. זײערע פון און מיטגלידער רי
 די אין ערשט זיך באװייזן װאם פראפיטן רא

יארן. שפעטערדיקע

צו מיטהילח אונזעד

פארשי־ געפײערט װערן רינג ארבעטער אינם
 אינ־ אלע די פון ױבלייאומם און ױם־טובים דענע

 איז עם ;פארמ^גט ר. א. דער װאס םטיטוציעם
 געפײערט װערט עם װאס מאל ערשטן צום אבער

 קעמפ דער װײל דערפאר פשוט — קעמפ־ױםטוב א
ר. א. אינם אינסטיטוציע ױנגםטע די איז

 בלויז איז קעמפ דער אז אכט אין נעמענרי?
 יאר פינףז געזאגט, בעסער ארער אלט, יאר פינױ
 אנט־ צו שײן אזוי באװיזן שוין האט און ױנג,

 עק־ קורצער זײן אין געביט יעדן אויף זיך װייולען
 אכ־ שטאלץ, ארויםרופן געדאנק דער מוז זיםטענץ,

 װאס די פאר אנערקענונג — אנערקענונג און טונג
 אן געבורט זיין פון פאםטנם זײערע אויף שטײען

 אנ־ ;קינר ציטעריק א װי קעמפ דעם אפ היטן און
 גאנצע זייער אװעק גיבץ װעלכע די פאר ערקענונג
 אונזער פון בעםטן און װאויל דעם פר ענערגיע

 די אט מאכן צו שענער כדי אלץ טוען װאם קעמפ,
 װי פונקט קעמפ. דעם — אינםטיטוציע הערלאכע

 קעמפ, דעם איבערגעב; זײנען קעמפ־מיטגלירער די
 גע־ זיך אויףז זײ ה^בן איבערגעבנהייט אזא מיט

א פון גרינדונג דער פון איניציאטיװ די נומען

ארבעט אידעאלער אײער

 א־בערגעבנ־ זײער דאנל א קאמיטע. קעמפ פרויען
 אויפ־ עקזיםטענץ, איר מיט קאמיטע, די האט הײט

ארבעט. ש״נע געטאן
 מיר גיבן קאמיטע פרויען דער פון נאמען אין

 דער צו באגריםונג הארציקע אונזער איבער אייך
 אונ־ אן נעמט האמיטע. קעמפ נייער, און אלטער,

 ױם־טוב, איצטיקן אייער צו װאונטשן װארימע זערע
ױם־טוב. אונזער אויך איז װעלכער

 אײערע אין אן זיו מיר שליםן פרײד מיט
 אונז װעלן כחות אונזערע װיפיל מיט העלפץ רייע;,

 הערלאכע די מאכן צו שענער נאך אויףי דערלויבן
 מיט קעפפ. רעם — ר. א. פון אינםטיטוציע ױנגע
 גוטער דער אץ גלויבן און האפענונג גרעסטער דער

 קעמפ דער פון ארבעט פרוכטבארער איבערגעבענער,
 זאל : קעמפ־מיטגלידער אײך, מיר באגריסן קאמיטע

 דערנענ־ א אלס דינען ױביליי פינףײיאריקער רער
 אויףז סימפאטייזער און קעמפ־טוער אלע פון טערונג
 װיכטיקער און שײנער דער מיט אנצוױין װייטער

!קעמפ־ארבייט
קאמיטע קעמפ פרויען

םעקר. ,ן י י ט ש פ א ה . פ
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 קעמפ דעם אין יעדנפאלם לאנד, פון ברענטשעם
 דער אפ זין שפיגלט ברענטשעם, נױ־יארקער פון

 די דורך רינג. ארבעטער גאנצן דעם פון גײםט
 זייטן שײנע ליכטיקע די ארוים זיך זעען שאטנם

 קעמפ אין אויך ארבעטער־ארדן. גאנצן דעם פון
 מען קען קעמפ אין אויך שאטנם, גענוג זיינען

װ״זן  נאך לעבן מיר ^בער חםרונות, גענוג אויף אנ
 װײם װער און ארדענונג, פערפעקטער א אין ניט
 פער־ הונדערט־פראצענטיקער א צו װעלן מיר צי

 עוצם אויפן ם״דן רװמען, װען ^רדענונג פעלטער
 הונדערט־ װירקאאך איז אררענונג די װאו האמת,

 אור־ עפעס װעגן ן5װי מיר אז איצט, פראצענטיק.
 ״בעלא־ פון מעטאדע די אנװענדן מיר מוזן טײאן,

 אײנשטיין, פון טעאריע די ושלום חם ניט טיװיטי״,
 דעם נאר םפערען, הימלישע אויױ זיך באציט װאם

 זינ־ אונזער אויף» דא פארג^ײכונגען פון מעטאר
 אונ־ די פארגצייכן װעלן מיר װען און ערד. דיקער

 ענלאכע מיט ארבעטער אידישע פון טערנעמונג
 מיר קענען קלאםן, אנדערע פון אונטערנעמונגען

 מיטגצידער זייכען מיר װאם זײן שטאאץ װירקלאך
 מענטשן פון ארגאניזאציע אן ריגג, ארבעטער פון
 דורכ־ זײנען װעלכע אבער פרעטענזיעם, גרויםע אן

אידעאליזם. טיפן א מיט געדרונגען

 אידישע די זײנען צוריק צײט קורצער א מיט
 משפט א פון אײנצלהייטן מיט 5פו געװען צייטונגען

 פון טוער פארמישט געװען זיינען עם װעלכן אין
 זיינען טוער די געגן ארדן. באלעבאטישן אידישן א

 בא־ די באשואדיגונגען. שװערע געװארן געמאכט
 גע־ צוריקגעװיזן געריכט פון זײנען שולדיגונגען

 גערעכטיג־ דער אין ניט צװייםאען מיר און װארן
 זיך האנד^ט דא געריכט. אמעריקאנער אן פון קייט

 מיט גערעכטיגקײט, םארט אזא װעגן ניט אבער
 דא געריכט. פארן זײן ױצא קען מען װעאכער
 טוער די װעלכע מיט אידעאלן, װעגן זיך האנדי^ט

 ארױםגעקומען זיינען ארדן באלעבאטישן דעם פון
 א אנגעפאנגען האבן טוער די עולם. ברײטן םארן

 אידעאליםטישע הויכע מיט אונטערנעטוע גרויםע
 װעלט באלעבאטישער רער אין נאר שטרעבונגען.

 אידעאל. בעפאר זײנען געשעפטן אז זיך פירט
 געשעפט אבער אירעאל, אן טאקע איז אירעאל אן

 דער אין ניט חטא קײן ג^ר איז עם געשעפט. איז
 פאר באצאלט גוט קריגן צו װעאט בא^עבאטישער

 מען מער װאם אדרבה, אירעאילן. שײנע פרײדיקן
 מענטש קלוגערער שענערער, א אלץ באצאלט, קריגט
 שװערע די אין פראפיטן, מאכן צו אוים. מען קומט

 גאר איז פאלקם־אידעאל, א פון דאלאר, צענד^יקער
פראקטיש־ פון באװײז א נאר פארברעכן, קיין ניט

משובח. זה הרה בפראפיטץ המרבה וכא :קײט
 בע־ א מאכט, מען פראפיטן גרעםערע װאם
מען. לןריגט נאמען םערן

 באיצעבאטישער דער פון מאראי^ די איז דאס
 טוער די אוים לומע; עם שײן און הויך װי װעצט.

ע קעגן אונטערנעמונגען רינג ארבעטער די פון  ש״נ
 פון קיינער האט נאר ניט ״בע^י־בתים״. אידישע

 גע־ ניט קעמפ רינג ארבעטער דעם פון טוער די
 האט מען נאר געצט־באלױנונג, װעגן אפי^ו טראכט

 אלערלײ באלײדיגונגען, אלער^ײ צוגענומען אויך
 גע־ האט מען װאס ארבעט, גוטע די פאר זאזו^ים

 עם — ארונטעתעש^ונגען איצץ האט מען טאן.
 א בויען צו און קעמפ. װעגן דאך זיך האנדצט

איבערצוטראגן. אצץ טרוצה מען איז קעמפ

 נייעם דעם מיט זײן שטאלץ װירקאאך קען מען
 חםרונות מיטגלידער. רינג ארבעטער די פון אויפטו

 פאר װאם ^בער — אויך קעמפ דער מםתמא האט
 מעלות די !באזיצט קעטפ דער מעילות שײנע א

חםרונות. אלע ארונטער וועגן

 איז געװארן אויפגעבויט איז קעמפ דער װי
 דער אין קאפיטעל אינטערעםאנטער אן װירלי^אך
 אין אױפטואיעען. רינג ארבעטער פון געשיכטע

 ן פ טעג !,פרעהיםטאריש די ארויףי שװימען זכרון
 געװען זײנען קעמפ־טוער פון רײע א װען לעמפ,

 אין בן ל און אײב מיטן קאפ, מיטן ארייעעטאן
 בלו־ און טשארטם ארום װי געדענק איך פי^ענער.
 פארשטארבענער דער געזעםן זײנען פרינטם

 יאר, יצעבעדיקע צו אלעמען זיין זאיל דובראװ,
 העםקעל, האי^פערין, סאלאװיאװ, פײנערמאן, באאל,

 איצט זיך קען איך װעמן מענטשן, נאך און װא?אם
 שטו־ מ׳האט און געזעםן איז מען דערמאנען. ניט

 אין פלענער. און בילו־פרינטם טשארטם, די דירט
 אבער האט טען געװען, ניט געצט ליין איז קאםע

 אלעטע; האט געדאנק אײן ענטוזיאזם. פארמאגט
 קעמפ. א האבן מוז מען :פאראײניקט און באזעלט

 האט ע,5רא גרויםע א און געדאנק, דעם אין ראצע א
 די אבער ״צינקע״. די מיט קאמן» דער געשפילט
 געשעפט איניציאטארם די האבן ענערגיע גרעסטע

 קענען ניט זאיל װאם קעמפ א שאפן צו געראנק פון
 קעמפ א — ריגג ארבעטער פון װערן צוגענומען

רינג. ארבעטער פון טיי^ א איז װאם

 האבן עם געװארן. אויפגעבויט איז קעמפ דער
 צרות׳ גענוג געװען זיינען עס צרות. אנגעפאנגן זיך
 ליציינ־ פון צרות אי פאי^יטישע, אי פינאנציעי^ע, אי

 סצענעם, זכרון א־ן ארויס שוױמען עם ^אכקײטן.
אט ערנסטע. גאנץ און טראד־קאמישע קאמישע,
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ר ע ^  מיט־ רינג ארבעטער פון סינדער פאר קעמפ י
 שטונדן פאר א ביצויז זיך געפינט װאם גילידער, י

 לא־ 8 נאך נאמען נאכן איז נױ־יארק, פון רייזע
 גע־ געבויט איז קעמפ דער אינםטיטוציע. קאלע
 אומ;עגנט. און נױ־יארק פון ברענטשעס פון װארן
 אמת׳ן דער אין אבער נאמען, דער װי—נאמען דער
 וחןס אינםטיטוציע, נאציאנאלע א קעמפ דער איז

 גרעםטן פון גייםט דעם זיך אין פארסערפערט
 ק:מפ אי, ט.5װע דער פון ארבעטער־ארדן אידישן
 קולטו־ און געזעלשאפטלאכע די אפ זיך שפיגי^ט

 צװישן לט שפ רינג ארבעטער דער װאם ראלע, רע^ע
אמעריסע. פון ארבעטער אירישע די

 נאכגעטאן האבן נױ־יארק פון ביישפי^ דעם
 זיך האט ?עמפ־באװעגונג די שטעט. אנדערע פי^

 ארבעטער װאו ^«נד, גאנצן איבערן פארשפר״ט
 א געװארן איז עם זיך. געפינען ברענטשעם רינג

 פאר־ שאפ; צו באװעגונג א לאנדם־באװעמנג,
 ?וילטור־ ; א דערװאקםענע פאר געניגנם־פ^עצער

 צ<נטערן, - ארבעטער־ױגנט, דער פאר צענטערן
 קריגן מיטגילירער רינג ארבעטער פון קינרער װאו

 אירישער א אין רערציאונג םאציאליםטישע א
םביבה.

 עסזיםטירט נױ־יארק, פאוצינג, אין קעמפ דער
 באן־ דער פון מינוט צװאנציג יאר. פינוי איצט

 אידישע 8 זומער־צייט זיך ענטפאעקט םטאגציע
ע 8 קאילאניע, ^ני א  װאס געב״רעם, שײנע פון ק

 נעבן אומגע;נר, שיינער 8 איז צעװארםן שטייען
 ״םי^וױען זיך רופט װאם אזערע, פרעכטיקער דער

 אמת׳ע אן קינדער, פון קאלאניע א איז עס לעיק״.
 דערװאקםענע אבער, װעלכער, אין קינדער־מלוכה,

 פארשאפט קאלאניע די רעכט. פו?ע זייערע האבן
 מיטגאידער װעמעם ארגאניזאציע, דער כבוד גרויםן

 ק־רצי.נר א אין קאצאניע שיינע די אט האבן עם
 פאר זעט און פרעמרער א קומט אויפגעבױט. צײט

 אונטערהא^טונגס־ די באנגאי^אום, שײנע רי זיך
 שװער עם איז געביידעם, פרעכטיהע די פיצעצער,

 איצע אירע מיט קאלאניע גאנצע די אז נאױבן צו
 איניציא־ דער דורך באשאפן איז באקװעמלאכהײטן

 עם װעאכע פון פיא ארבעטער, אידישע םון טױוע
 םװעט־שעפער, פון טעם ביטערן דעם פארזוכט האבן

צו אנגעפאנגעז אז איז גאויבן צו שװער זײער ׳יוז

 ניט הענט. הײלע מיט מען האט קאאאניע די בויען
 עם נאר געװען, ניט געיצט־מיטלען ?יין זיינען נאר
 געפעלט נאר האבן עם דעפיציט. א געװען איז

 האט מ,גן אז זאגן קענען צו דאלאר טויזנט פאר א
געיצט. אן געבויט קעמפ דעם

 קעמפ דעם מען האט דעפיציט א מיט יא,
 אויםגע־ האבן װעלכע די בויען. צו אנגעפאנגען

 חובות, גוטמאכן געדארפט האבן קעכזפ דעם טראכט
 ניט־געלונגע־ דער פאר שוילדיה געװען איז מען װאם
 קאנע־ םטעמפארד, אין קעמפ דעם מיט פראבע נער

 קעמפ, פון געביידעם די באטרעפ; איצט טיקוט.
 און מכשירים םארטן אי^ערליי מעבצ, די אויםער

 דאלאר, מייציאן פערטיצ א פון םומע א מטילטילין,
 ניט אפילו האבן איניציאטארם די װאם םומע א

 דעם אעעפאנגען האט מען װען חילום. אין געזען
 גע־ ניט מיטלען ק״ן טאקע זיינען בויען צו קעמפ
 ענער־ פארמאגט האבן איניציאטארם די אבער װען,
 האבן זיי אירעאיציזם. און איבערגעבנהייט גיע,

 נא־ קאפיטאיציזירן. צו מעלות רי אט פארשטאנען
 געקענט ניט גאר איניציאטארם די װאלטן טיר^אך

 געשטאנען ניט װאלטן זײ הינטער װען אויפטאן,
 דער און מיטגלידער רינג ארבעטער טויזנטע די

 אבער האבן איניציאטארם די אפיס. נאציאנאלער
פן צו געהאט ט  שמייכ^ערײען םקעפטישע די געג; ^

 זײ פראקטיש. צופיא שוין זײנען װעלכע פיל, פון
 שטרויכ־ און הינדערנישן פיא באזיגן געמוזט האבן

 פארװירק־ פי^ענער זייערע האבן זײ א״רער אונגען
 זאך א באװייזט ?עמפ פון אויפטו דער לאכט.

 װייזט עס נעװארן. באװיזן מאל פיל שוין איז װאם
 זאך א אויפטאן. קען ײילן קאלעקטױוער א װאם
 אן פאנטאזיע, װילדע א זיין צו אוים קוקט װאם

 װירק^אכ־ א װערן קען א״נצעלנעם פארז אי^וזיע
 אויפ־ ענערגישע זיין מוזן עם כלל. דעם םאר קייט

 געהאט האט העמפ רער און איניציאטארם, טוער,
האבן. צו אויפטוער אזעלכע סזל דעם

 און ברענטשעם נױ־יארקער פון קעמפ דער
 י^אנד גאנצן פון רינג ארבעטער פון קעמפם די אויך

 ארבעטער אין אינםטיטוציע ױנגע א נאך זיינען
 זײנען אינםטיטוציע, ױנגער יעדער אין װי רינג.
^ען, צו זאכן פיל דא נאך װי  פארפוי^קא־ צו אנט

רינג ארבעטער פון קעמפ־באװעגונג דער אין מענען.
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 צוזאמענארבעט פארנעם. ברײטערן א םך א אין און
 אונטערנעמונגען, בשותפותידיקע אין קינדער פון

 אויס־ צוזאמען און באשלאםן צוזאמען װערן װעלכע
 באגגאלאו פון לוינדער, צו קינרער פון הילףי געפירט,

 מ׳באטראכט װאו הינדער־געריכטן, באנגאלאו, צו
 ; גערעכטיק״ט נײער דער פון ליכט אין משפט יערן

 גוטע די אפג/גבן זאל קינד יעדעס אז אײנפירן ט׳לאן
 פון רשות אין געבראכט אים מ׳האט װאס זאכ;
 ;פארטײלונג גלײכער פאר באנג^אאו, גאנצער דער

 װערן אפגעגעבן זאלן זאכן בעםטע די אז אײנפירן,
 מער זײ אין זיך נויטיקן װאם קינדער, שװאכערע די

 און טריט אויףי קאז דערציער גוטער א אנדערע. פון
 קינדער די געבז צ געלעגנהײט א געפינען שריט

דאם מעשים. לעבעדיהע אין דערציאונג םאציאלע

א ױו-יארקער דער פון באגריםונג א

 נױ־יארקער דער פון ארבעט די באטראכטנדיה
 יאר, פינוי לעצטע די פאר קאמיטע קעמפ ר. א.

 קעמפ־ אויפן דערגרײכונגען די אז צוגעבן מיר מוזן
מ א פון זיינען געביט א  אמת, איז עם גראר. הויכן ג

 קינדער די פאר זומער־קעמפ א פון געדאנק דער אז
 געבארן גלײכצײטיק איז מיטגלידער ר. א. די פון

 אידי־ ערשטער דער פון גרינדונג דער מיט געװארן
 געדענקען רינג. ארבעטער אין קינדער־שול שער
 דער פון גל״כגילטיגקײט און אפאטיע די אבער מיר

 שול־ אונזער צו מיטגלידערשאפט ר. א. גרויםער
 מיר זיינען גרינרונג איר פון אנהױב אין באװעגוע

 זיכער זיך װאלט שול־טוער׳ אונז, אז איבערצײגט,
 אין בנין שיינעם אזא אױםצובויען אײנגעגעבן ניט
 ?אמיטע קעמפ ר. א. דער װי צייט, קורצער אזא
 קעמפ־גע־ פארן געװינען צו אײנגעגעבן, זיך האט
 אײנצעלנע און ברענטשעם ר. א. פיל אזוי דאנק

 מעגלאכקײטן די געשאפן האבן װעלכע מיטגלידער,
 הוט־ערטער װאו קעמפ, פון אױפבױאוע דער פאר

 לעצטע די פאר קעמפ אין פארבראכט האבן קינדער
 קינדער םך א און פרײז, האלבן א פאר יאר פינח
 הײנט ביז גרויםער דער פאר באצאלט, אן פרײ

 שוי• אונזערע װעלכע צו ארבעט, אױפגעטאנענער
 חלק. בארײטנח גאנץ א צוגעטראגן האבן טוער

קעמפ ר. א. דער פון מיטגלידער אייך, מיר באגריסן

 סא־ פולשטענדיקע פאר קינדער רי מאכן ניט װעט
 אױפפירונג. און פםיכאלאגיע דער אין ציאליםטן

 דאם אוממעגאלן. װעלט ה״נטיקער אי; איז דאם
 קערנער נשמה זײער אין פארפלאנצן אבער װעט

 מער מעגלאך װייט װי מאכן װעט צוקונפט, דער פון
 װעט דאם איצט, שוין לעבן זײער סאציאליםטיש

 ;װעלט נײער א פאר העמפן צו שטוים א געבן זײ
 דורך װעט םאציאליזם צום שטרעבונג זײער און
ממשות׳דיקער. קאנקרעטער, װערן דעם

 צײט מער אפגעבן קעמפ אין מען *;p אודאי
 דעבאט;, און דערצײלונגען לעקציעם, שמועםן, פאר
 םאציאליםטישן פון באלויכטן װערן פראגן װאו

שטאנדפונקט.

פארװאלטונג ־ שול צענטראלער ר.

 בא־ מיר ױם־טוב. אלעמענם אונזער צו קאמיטע,
 שול־ אונזער פון טײל א אלם קעמפ דעם טראכטן

 אין װי דיזעלבע איז דערציאונג די װאו באװעגוע,
 נױ־ אונזערע אלע כמעט שולן. ר. א. אונזערע
 ר. א. אן אנגעשלאסן זײנען שולן ר. א. יארקער

 האפן לאמיר און אפצאל, יארלאכן א מיט קעמפ
 איז װעלכער קעמפ, דער אז צײט, די דערלעבן צו
 מער זאל קינדער, אונזערע פאר נויטװענדיגקייט א

 הײנט און פרױױליגירטע, פאר פלאץ רער זײן ניט
 ר. א. גרויםער דער פאר לוקםוס א דעמױיל נאך

 פאד אפרו־פלאץ אן זײז זאל נאר מיטגלידערשאפט,
 מיטגלידער־ ר. א. גרויםער דער פון קינדער אלע

 פארברענגען זאלען לוינדער די װאו פלאץ א שאפט,
 פרישע אטעמען הימל, פר״ען אונטערן זומער דעם

 אזא באקומען און שפײז נארהאפטע עם; לופט,
 לערער, פאםנדע פון אויפזיכט אונטערן דערציאונג,

 זײ זאלן קעמפ, פון אהײם קומען װעלן זיי װען אז
 כדי שולן, רינג ארבעטער די אין לערנען פארזעצן

 זאלן זומער־װאכן די אין סעמפ פון לימודים די
לאיבוד. גײן ניט

גרום, שול ר. א. מיט
 שול־פארװאלטונג צעטראלע י. נ.

, .נ ן א מ ר ע נ ײ פארזיצער. פ
םעקרעטאר. , ט י י ח .נ
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 ריינע, אויףי װי װעגװייזער; און פירער שװארענע
 אומריי־ דער מיט אױםמישן ניס זיך קאנען װעלכע

 אויבן פון זײ ;pip כזאםע דער אױףי און ; װעלט נער
 איז דאס םטאדע. זײן אױף פאסטוך א װי אראפ,

 נאר ברענגען קא; װאם דערציאונג, אוטגעזונטע אן
 קינדער־היים, א געקאנט װילנע אין האב איך שאדן.
 מין אזא אין געפירט צײט אײן זיך האט װאם

 פון קינדער די זיך פאעגן גייםט. םאציאליסטישן
 װי לןיגדער אנדערע מיט באגענענען הײם יענער

 אױוי הימל פון אראגעלאזט זיך האבן װאם פרעמדע,
 אנ־ פון זייט א אן האלטן זיך פאעגן זײ ערד. דער

 מיט זיי אויף קוקן פלעגן יענע און קינדעה דערע
 אײנער, װען גרויסהאלטער. אויוי װי םײנדשאפט,

 םאציאלים־ מין אזא אויףי רערצױגן זיך האט װאם
 דער אין ארײן און אויםװאקםן װעט אינזל, טישן

ט צטיא נאך איז װעלכע װעלט, אלגעמײנער  װ״
 ניט ארט קײן זיך פאר ער װעט םאציאליםטיש, ניט

 און ארײנפאםז שװער האנען זיך ער װעט געפינען,
 און שאד; עם װעט לעבן אײגענעם זײן צופאם;.

 עס װעט צוקונפט דער פאר קאמף אלגעמיינעם דעם
נוצן. װי שאדז מער ברענגען אויך

זיי־ מיר צושטאנדן. צװיי אין איצט לעבן מיר
 ;אידעאלן םאציאליםטישע פאר באגײםטערט נען

 א פירן שטרעבונגען, םאציאליםטישע פארמאגן מיר
 ארומ־ זיינען מיר אבער םאציאליזם. פארן קאמן*

 די און װעלט, קאפיטאליםטישער א מיט גערינגלט
 ארום בלויז ניט בלײבט ארדענונג קאפיטאליםטישע

 ררינגט פערים טױזנטער מיט ניין, דרויםן. פון אונז,
 און שטימונגען געװאוינהײטן, אונזערע איז ארײן זי

 מיט דורכגעװעבט איז נשמה אונזער ;געדאנ?ען
 אין פאראן איז םתירה די אט פערים. ראזיקע די
 םאציאליזם, פארן קעמפן מיר אונז. םון בעםטע די

 ניט באשטימט װערן האמף םון מעטארן רי אבער
 נאר גײען, מיר װעלכן צו אידעאל, רעם דורך בלויז
 אין םביבה, דער פון באדינגונגען די רורך אויך

 באדינגונ־ די דורך קעמפן, און לעבן מיר װעלכער
 אײנער װען גײען. מיר װעלכן איבער װעג, פונם גען
 אין געפינען זיך לעבן און לײב און קאפ מיטן זאל

 נאך דארו» װאס ניטא, נאך איז װאם װעלט, א
 אויםטויגן ניט זיך ער װעט װערן, באשאפן ערשט
 װעלט, איצטיסער דער אין קאמו* און לעבן פארן
 אונטער באדן א אן לופטן, דער אין העעען ער װעט

 אן מיט װעו־ז דערצױגן דאה* קינד דאס פים. די
 איז צושטאנד, צװײאיקן דעם אט אויף אויג אפענעם

 מ׳רארוי איצט. זיך געפינט םאציאליםט א װעלכן
 געמײנ־ פון געפילן מער װאם דערציען אים אין

 װעלט׳ נייער דער פון אינסטינקטן מער װאם שאפט,
אבער אים מ׳מוז בייען. ערשט נאך מ׳דארף) װעלכע

 װעלט, דער אין אריענטירן צו זיך פײאיק מאכן אויך
 ארבעט;, און לעבן צו אוים קומט אים װעלכער אין
 זאל אים פאר כדי צעטרעטן, ניט אים זאל זי כדי
 אוים־ גופא װעלט אלטער דער אין מעגלאך זײן

װעלט. נייער א פאר װעג א צוטרעטן
 ניט אפילו קאן קעמפ א אונזערער אבער

 סאציאליםטישער א װי זאן־, אזא װעגן טראכטן
 קורצע די ערשטנס, ים. קאפיטאליסטישן אין אינזל
 קאן קעמפ. אין פארברענגט קינר ראם װאם צייט,

 אדער מענש; א איבערמאכן װאכן עטלאכע אין מען
 מיניאטור? אין אפילו ארדענונג נײע א באשאפן

 אפשר ר״ן־, קעמפ אין קינדער די לעבן דעם חוץ
 געװים היים, דער אין לעבן אלײן זײ װי רייכער
 סביבה. זײער םון קינדער רוב ראם אײדער רײכער

 בא־ װערט קעמפ, אין געברויכן זיי װאם דאם און
 פון נאר ארבעט, א״גענער זייער םון ניט צאלט

 לויט געלט דאם פאררינען װעלכע עלטערן, זײערע
 ארדענונג. קאפיטאליםטישער דער פון כללים »לע
 פעדאגאגן םאציאליםטישע האבן דייטשלאנד אין

 װאם ארבעטס־שול, נייע מין אזא שאפן געפרואװט
 פון קאמונע א ארבעטם־געמײנשאפט, א; זײן זאל

 זאלן קינדער די װאו זיך, פאר װעלטל א קינדער,
 װערן ארבעט זײער פון און פראדוצירן ארבעט;,

 פון ארדענונג גאנצע די זאל דערב״ ;אויםגעהאלטן
 םא־ א זיין פראדוקטן די פארטיילן און פרארוצירן

אייעעגעבן. ניט זיך האט דאם ציאליםטישע.
דייטש־ אין אײנגעגעבץ ניט זיך האט עס װאם

 געװים בארינגונגען היגע רי ביי דא זיך װעט לאנד,
 ניט אודאי קאן קעמפ א אונזערער אײנגעבן. ניט
 די ארבעטם־געמיינשאפט. געשלאםענע אזא זײן

 זײ ארבעט. פון עלטער אין ניט זיינען קינדער
 טאן. װאויל זיך און אפרוען קעמפ אין קומען

 פאר באצאלט האט טאטע דער אז וױים, קינד ראם
 פאר אײנצאלן ניט װעט ער אויב און װאכן, פינח

 פארן מוזן מען װעט װאכן, פינ^ װײטערדיקע די
 אײגענער זײן מיט זיך אויםהאלטן װעגן אוזײם.
 ער ארויף. ניט זינען אויפן גאר אים קומט ארבעט

 אין און טאטע־מאמע... א דאנקען צו גאט דאך האט
 דער פון שטיקער ארײן נאכאנאנד זיך רײםן קעמפ

 און קענדים, פון געשטאלט אין װעלט ארומיהער
 אדער ברענגען עלטערן רי װאם פרעזענטן, אנרערע
 מ׳גיט װאם טאשן־געלט, פון געשטאלט אין שיקען,

״ספענדן״. אױו* קינדער די
 מוז אוטאפיעס, נאך זיך יאגנדיק ניט אבער

 םאציא־ פאר קעמפ דעם אויםנוטצען דאך מען
 װערט װאם דערציאונג, םאציאלע די דערציאונג. לער
 מיט געפירט יאר גאנץ א פון שולן אונזערע אין

מעשים מיט װערען געפירט קעמפ אין קאן װערטער,
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 אין װײניקםטנם צום און נוצלאך־ זונדערטלײט
 זי מען מוז מלוכה, לינדערשער דער אין לעמפ,

אפהיטן.

 אמת׳ער פון דעמאלראטיע, פון אלע ריידן מיר
 רוי־ פאר מורא שטארל •וזאבן מיר דעמאלראטיע.

 ,פון פאשיזפ פאר און לינלם פון דילטאטור טער
 שםיין זאל איינער יעדער ען,5װי מיר רעכטם.

 און פרייה״ט אײגענער זײן פאר אײזן און שטאל
 מיט־ זײנע םון פרייהייט די הייאיק שעצן זאל ער

 פריי־ די אז געדענלען, זאל איינער יעדער מענשן,
 דארטן, זין־ ענדילן מענשן איין פון רעכט און הײט
 פון רעכט און פרייהייט רי אן זיך הויבן עם װאו

 פאר פריער איז רעמאלראטיע מענ׳ען. צװייטן א
 װאם לאנםטיטוציע, דער פון געזעץ, פון זאך א אלץ

 רעכט. און פרײהייט די גאראנטירט און איין שטעלט
 גע־ פון זאך א װי מערער איז דעמאלראטיע אבער

 מענשלאכער דער אין ארײנװאקםן מוז זי ;זעץ
 אזוינס, עפעם אינםטינלט, א װערן נעװאױנהייט,

 לעבן זיין פארשטעלן ניט זיך לאן מענש א װאם
 געזעצן בעםטע די ן5װע ניטא- ראם איז דעם. אן

 זײן װעט דעמאלראטיע גאנצע די און הע^פז, ניט
 איז עם װאס פאפיר, אויפן נאר איז װאם זאך, א

 געדויערט געזעץ א דורכפירן אפצומעקן. שװער ניט
 אין דעמאלראטיע די אריינפירן לאנג. אזוי ניט

 איז געװאוינהייטן די אין זי אײנפאאנצן ?עבן,
 איז דערצו יצענגער, םך א געדױערט עם שװערער,

דורות. אפילו דור, א נויטיק
לאנד. דעמ^לראטיש א איז אמערילע אונזער

 דיל־ פון שטריכן װיפיל באםיזם, װיפיל דאך און
 געזעלשאפט־ רעם אין פאראן נאך זיינע; דא טאטור

ל, אמעריקע װעגן ניט דא רייד איך ?עבן. לאכן ל כ  ב

 אמערילע. אין לעבן אידישן אונזער װעגן רייד איך
 ארגאניזא־ און אינםטיטוציעס אונזערע אלע אין

 דעמא־ װי מער םך א דיקטאטור פאראן איז ציעס
 פרינציפ. א אונז ביי איז דעמאלראטיע לראטיע.
 אײדער לעבן. טאג־טעגלאכע דאס איז באםיזם

 געזעלשאפטלאכן אויפן אויף זיך הויבט מענש א
 און דעמאלראטיע. אנדערע פון ער פארערט לייטער,

 פאר־ ניט ער לען אויפגעהױבן, שוין זיך ער האט
 פא־ צו נאריש אזוי אנדערע ד^ם זיינען װי שטיין,

 טענה׳ט דעמאלראטיע, אים. פון דעמאלראטיע דערן
 עגיא־5לא פון פרינציפ דעם פראלטיש, ניט איז ער,

 איך לאויזנילעם. אױםגעטראכט האבן אנפירונג ער5
 לאן װער ניט. אינםטרולציעם לײן ליינעם פון װיל
 ? טאן צו ניט װאם און טאן צו װאם דילטירן מיר
בל איין  אונזער . . . ערגער זיינען צװיי גוט, איז ש

געזעלשאפט־ אין בלויז ניט פילן זיך לאזט באםיזם

̂ר אעבן, לאכן  באציאונגען פרױואטע אין אויך נ־
מענש. און מענש צװישן

 גע־ אין טיףי ארײן זאצ דעמאלראטיע די כדי
 דע־ אין לינדער די דערציען מען מוז װאוינהײט,
 אוים־ און זיי אין אריינװאלםן זי מאלראטיע,

 פאר ל1ש א איז לינדער־לעמפ א זײ. מיט װאלםן
 אייגענער זייער אין לינדער די זאלן דעמאלראטיע.

 װייט װי און באטראכטן אליין רעפובליל לליינער
 צו־ זייער פון פראגן אלע באשליםן אליין מעגלאך

 זיך אויפפאםער און לערער די זאלן זאמענלעבן.
 אױח פי<ל, אזוי נאר לינדער־רעפובליל דער אין מישן

 זײער מיט ארויםהעלפן און דינען לענען זיי װיפייצ
 ניט איז דאם אז םיאן, לינדער די זאלן ;ערפארונג

 דאם אז נאר באשלוםן, און װאלן אין שפיל ליין
 אר־ עם און נוצלאך טאלע איז באשיציםן זײ װאם
 םיםטעמאטיש לינדער די ^ערנען עס װעט — בעט

ע א פאר שטיין פראגע, א באהאנדלען  זיך און מיינו
ערנען זיי װעט עם באש׳^ום. א אונטערגעבן ײן ̂י  א̂י

 פאר־ פאדערן און פאראנטװארטלאכלײט טראנן
 באװאוםטזיניל אנדערע, פון אנטװארטלאכלײט

 די װאם ד^ם, לאנטראלירן חבר׳יש און װײלען
 נוי־ איז דעם אין אויפגעטאן. האבן אויםדערװײלטע

 פון ערפארונג אנפירנדע און הילף אלטױוע טיל
 ארויפ־ ניט דארח דאם נאר אויפפאםער. און לערער

 מאכט, דורך לינדער די אויף װערן געצװאונגען
 רעכע־ זיך דארפן לינדער די אויבערהערשאפט. דורך

,ז ו מ זיי װיי^ ניט מיינונג, ^ערערם דעם מיט נען ! 
 מיינונג זײן אז פילן, און פארשטייען זיי וױייל נאר
 זײן װעט זאגט ער װי אזוי אז ריכטילע א איז

בעםער. צװעלמעםילער,

 אויפפאםעה און ^ערער געלאנט האב איך
 לינדער־לאלאניע די נעמען געװא?ט האבן װעלכע
 זײער אין געשטאנען איז װאם לינדער־היים, אדער
 ארד דער פון עם אפזונדערן אינגאנצן און רשות,
 םאציאציםטישן א דעם פון מאכן װעאט, מילער
 עס האלט איך לאפיטאליזם. פון ים א אין אינזל
 געפינען זיך זאצ לינד דאם װען אוטאפיע. אן פאר
 אונז ביי װי װאכן, ניט יארן, לאלאניע דער אין
 בא־ צו זײן מעכלאך טאלי זאל עם און לעמפ, אין

 םאציאליםטישע מער־װיינילער א אינעװעניג שאפן
 אזוי׳ לינדער־לאלאניע די ^פצאמען און ארדענונג

 מנהגים, ליינע ארײנדרינגען ניט איר אין אז
 לאפיטאי^ים־ גרויםער דער פון זיטן און פירונגען
 געײען אויך עם װאלט — ארום װאם װעלט, טישער

 מנינים עטלאכע דערצויגן װאלט עם גוט. ניט
 פון לאםטע א אריםטאלראטן, םאציאליםטישע

גע־ אויףי װי זיך אויףי לולען װאם אויבערמענשן,
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ר ע ז נ ו ק א י ל ב ו פ ע ר - ר ע ד נ י ק
 קינדער־קעמפם די פון כאראקטער־שטריכן

ק א ו ו ט י ל . א פון

 װאם אליין׳ דערמיט שוין גוט זיינען לעמפם י ■■
I װאכן עטלאכע אויףי קינרער די אפ רײםן זײ 

 גע־ דער פון מאמע, און טאטע פון היים, רער פון
 היים רער אין בכלל. דערװאקםענע פון זעלשאפט

 מלכה• בת א מיידל יעדע מלך, בן א אינגל יעדער איז
 װארימ־ און ליבע — ניט צי עם, פארדינען זײ צי

 מעגן געבורט. פון רעכט דאם צוליב זײ נעניםן קײט
 שענער׳ בעםער, זײן פאמיליעם אנדערע םון קינדער

 קינד זײער איז טאמע און טאטע ביי פײאיקער,
 און אזוינם עפעס בעםטע, דאם שענםטע, דאם

 װייל אליין, דערפאר נאר פארװאס, א אן אזעלכעם,
קינד. זייער איז עס

 איז זיר פירט דערציאונג הײמישער דער אין
 צו מײנט קינד דאם אז אזוי, צען פון םאלן ניין

 לײגט מאמע און טאטע אויױ און רעכט נאר האבן
 עלטעח די קעגן קינד דאם :םליכטן אלע ארויןק עם
 אלמ• ן ז ו מ קי:ד פארן עלטערן די ;אלץ ג ע מ

 ראם װארימקײט. און ליבע קינד דעם גיט דאם
 עגאאיזם, פון געפילן אײן אבער אים אין פלאנצט
 געזעלשאפט. דער פאר שעדלאך זײנען װעלכע

 װעט אויםוואקםן, װעט קינר דאם ווען שפעטער,
 דער איז טאן. ניט גוטם הײן אויך אלײן אים עם

 דער װעט ארוים, װעט ער װאו װעלט, :רייטער
 קײן ניט מיידל דאם יחיר, בן קיין זײן ניט ־«ינגל

 דארטן װעלט. דער פון צענטער קײן ניט יחידה, בת
 אילע פון קלעפ קריגן עגאאיזם שמאלער זײער װעט

 אין געװארן דערצױגן זיינען װאם זיי, און זײטן,
 קיין געפינען לײכט ניט זין װעלן שױם, הײמישן

 ביי איז קיינער װאו פרעמד, לאלטער דער אין ארט
ניט. יחיד בן קײן קײנעם

גע־ קינד דאם וואם וואכן, צען אדער פינו» די
 פון אנדערע הונדערטער צװישן קעמפ אין זיך פינט
 קינד א יחםן היימישער דער װערט גלײכן, זײן
 (אויםפאםער), קאנצעלאר בײם קינדער. אלע װי

 קינדער אלע זײנען רירעקטאר בײם לערער, בײם
 קיין אויםרערװײלטער, קײן ניט איז קײנער גלײך,

 פארדינען, ליבע מען דאוץז דא פרױױליגירטער.
 רעכט׳ בלױז ניט מען האט דא פארדינען. אכטונג

 אוים קינד דאם זיך ניכטערט דא פליכטן. אויך נאר
 באזונ־ און מעלות גרױםע די פון אײנבילדוננ, פון

אײנ־ אים האבן עלטערן די װאם טאלאנטן, ״ירע

 מעלות די אױף בויען זיך לער:ט עם און גערעדט,
 עם און באמת פארמאגט עם װאם פײאיקייטן, און
 שטײן זיך מען לערנט דא אנטײיקלען. זיך ביי קאן

פים. אײגענע אויף
 פון װייטער װאם עלטערן די האלטן מען דארױ

 װי־ אײן װײניקער. װאם װיזיטן יא, ברױו קעמפ.
 פירט שעה האלבער א אויר טאטע־מאמע פון זיט

 א אין גיט קעמפ דער װאם דערציאונג, די איבער
װאר•

 אז פילן זיי דערװאקםענע. צו ציט קינדער
 און מ׳קאן װאו װעלט, ברייטערע א איז דארטן

 קינ־ רוב דאם פארמאגן דאך און לערנען. מ׳דארו*
 רו־ די ניט דערװאקםענע פון געזעלשאפט אין דער

 פארמאגן זײ װאם גלײכגעװיכט, די ניט איגקײט,
 יעדן אין . . . פילט הינד ראם הינרער. צװישען

 בפרט זיך, איבער באלעבאס מין א דערװאקםענעם
 קינדער מיט אפט זיך האלטן רערװאקסענע די אז

 בא־ ניט קאנע; טאקטיש׳ און פארזיכטיק גענוג ניט
 אראפ. אויבן פון קינד א אױױ קוק זײער האלטן

 קינד א זיך פילט דערװאקםענע פון געזעלשאפט אין
 פא־ עס ענטװערער ;געבונדן װײניקער אדער מער
 נאכצו־ זוכט ״ארויסװ״זן״, זיך װיל צופיל, זירט

 פאר׳עקשנ׳ט, װידערשפעניק, װערט עס אדער מאכן,
 צו אים שטופט עם און זיך, אין פארשלאםן אפט
אונטערגעבן. ניט זיך פארקערט, טאן

 אפגעזונדערט קינדער די מען האלט קעמפ אין
 און קאנצעלארם די אויסער דערװאקםענע. די פון

 װי איין, זיך לעבן ?ינדער די װעלכע מיט לערער,
 אין זײ דארפן ברידער־ארויםהעלפער, עלטערע מיט
 באגעגענען װייניקער װאס זיך קעמפ םון צײט דער
 שפא־ ניט צוזאמען, עםן ניט דערװאקסענע, מיט
 צו־ זיך פארװיילן ניט אודאי און צוזאמען צירן

 דער־ אונזערע : אמת דעם זאנן דאך מ׳מוז זאמען.
 אין שעה׳ן, פרײע זײערע אין זיך האלטן װאקםענע

 אפט פארװ״לונגען, און פארגעניגן פון שעה׳ן די
 דעמאלט זאלן לינדער די <’בעם איז עס אז אזוי,
 די מ׳ראר^ אז ניט הײםט װײטער. װאס זיין

 דערװאקםענע. די פון אפצאמען אינגאנצן קינדער
 ניט געװען װאלט דאם און מעגלאך ניט איז דאם

 אומ־ איז צו, װאם אויך. גוט טינ און נאטירלאך
אפגע־ די איז גראד געװיםן א ביז אבער געזונט.
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 צו קומט קינר דאם ;שעה 6 אדער 5 פארבראכט
 גרוימער און לכטיקער שיינער, גרויסער, א פון זײ

 אפט אומבאקװעמער, ענגער, א; אין םקול יק5פ^בי
 ניטא ם׳איז װאו שול רינג ארבעטער שײנער, ניט
 (זײנע װײם קינד דאם ;אויםצודרײען זיך װאו

 הויפט־זאך די אז פיאן) צו אים דאס גיבן עיצטערן
 צוגאב׳ א איז ש(ל אידישע די םלול פאבלק די איז
 אויפ־ גאר מען קעז יצערער אויפן ברוגז מ׳װערט אז

 װע^כער אין םביבה די איז דאם אט — ג״ן, הערן
 אמערילוע. אין לערער אידישער דער ארבעט עס

 פיז ארימקייט גרויםע די צו נאך מ׳רעכנט װען
ט שוין זיך מען קען שול, אונזערע כ  פארשטעל לי

ערער אונזער מעגאאכקײטן א פאר װאם  צו האט ̂י
 פראג־ און נייערע אײנפירן און עקםפערימענטירן,

מעטאדן. רעסיװערע

2.

 האבן ניט קענען און ניט האבן מיר װאם אלז
 אײ־ קעמפ. אונזער אין מיר האבן שואן, אונזערע אין

 םך א און װאכן, 10 ביצויז אפן קעמפ דער איז דער
 צװיי־װאכיקער א אויח באױז אהין קומעז קינדער

 די האאטן געקענט מיר װאאטן האואי װאקאציע.
 נאר װאכן, צען ניט קעמפ אונזער אין קינדער
 אבער צען. מאל דרײ אדער מאא, צװײ כאטש
 זיך, פאר האבן מיר װאם װאכן צען די אין אפיאו
אויפטאן. םך א זײער אויך מיר קענען

 קינד דעם האבן מיר װאו קעמפ, אונזער איץ
 מיר קענען אעת, מעת א שעה צװאנציק און פיר
 װירק־ מאכז טרוימען פעדאגאגישע אונזערע פון

 ארומגיין ניט מער מיר דארפן דארטן אאכקייטן,
 געהאט נאר װאאטן מיר װען ״אה, — זיפצנדיק,

 מעגאאכלןײטן די זיינען דא מעגלאכקײטן!״ די
פאראן.

 דא דארפן, מיר צײט װיפיא מיר האבן דא
 ״באצאאן װעגן זארגן ניט כסרר זיך מיר מוזן

 קײנער אונז שטערט רא שול׳, דער פאר רענט
 זיך מיר דארפן קעמפ אין ארבעט. דער אין ניט

 קענען דא ריידן, מיט צופרידענשטעאן ניט שוין
 אר־ אזוי אעבן דאס דארו» און קען דא טאן, מיר

 איינם זיין זאא אערנען און לעבן אז װערן גאניזירט
 און דארף קינדער־קעמפ דער אומצוטייאבאר. און
 מ׳רעדט װאו פאאץ א ניט זײן װאכן צען רי אין קען

 א מ׳אעבט װאו נאר םאציאאיזם, אידישן וועגן
אעבן. אידיש־םאציאלסטישן

און קעז ק/נמפ אין רעפובאיק קינדערשע די

 אערנען ?ינדער די װאו פאא־ו דער זײן דארו־
ראם זעאבםט־ריסציפאין. און זעיצבםט־רעגירונג

 אז װערן ארגאניזירט אזוי דארח קעמפ אין אעבן
 זייער איז דאם אז פיאן באמת זאאן ?ינדער די

ן פון אז אים, רעגירן זײ אז קעמפ, ר ע י י  א ז
 פון און ן, ד י י א י י ז ן5װעי באשיצום שיצעכטן

 זיי האבן. הנאה זײ װעלן באשלום גוטן א זײערן
 זייערע פאר פאראנטװארטצאכלןײט דערפיל מוזן

 פאר־ ענג דארן^ עמפp אין לערנען דאס מעשים.
 פראביצעמען די מיט קעמפ, פון לעבז מיט] זײן בונדן

 אין ארבעט די קעמפ. אין עבן5 קינדערשן פון
אין מיטן פארבונדן ענג זיין דארף קעמפ
 צװעלן^אז׳ זיך, אזוי גיצאט ניט ארבעט אן לןעמפ,

 דער װײא שאפן, עפעם מ׳דארף װייא מ׳ארבעט
 עפעם, אין זיך נויטיקן קעמפ אין קינדער די קעמפ,

 אר־ די קעמפ. אין פע^ן עפעם װעט דעם אן װײא
 קאלעקטױו, געמיינשאפטלאך, געטאן װערט בעט
 קא־ אז רעדע א געהאלטן האט עמיצער װייא ניט

 פראג־ אדער פראדוקטױוער איז ארבעט ?עקטיװע
 דאס װײל נאר ארבעט, אינדױוידועלע װי רעםױוער

 דער װייל קאיצעקטױוער, א איז קעמפ אין עבן5
 די און ארום, אלץ נעמט קאאעקטיװיזם פון גײםט

 ניט איז עס אויםנאם. קײן זײן ניט קען ארבעט
 אין גערעכטיגקייט װעגן םך א רײדן צו נויטיק
 פראבלך אקטוע^ע אן דא איז גערעכטיגקייט קעמפ,

 דער אט מיט זיך מוז קינדער־געריכט דער מע,
 פםק יעדער און טאג, יעדן באשעפטיקן פראבילעמע

 דיס־ װערט ארויס, גיט קינדער־געריכט דער װאס
 קעמפ אין האבן װאם די קינדער. א<לע פון קוטירט
 אויפמערקזאמ?ייט אן פאר װאס מיט װייםן געיצעבט

 אין פאר הומט עס װאם אלץ נאך פאלגן קינדער די
 ניט־ א אויפרעגונג אן פאר װאם און געריכט־הויז,

 די ארויט. זיי צװישן רופט אורטייל גערעכטער
 אוים־ זאכן א^ע די אט קענען לעמפ־^ערער געניטע

אופן. װאונדערבארן א אויףי נוצן

 אן םך א זײער דא זיך װענדט נאטירלאך
 װערט קעמפ דער הענט װעמעם אין םטעוי, דעם

 ״עקא־ צו^יב ש. ב. צ. מ׳זאל אויב איבערגעגעבן.
 ם׳ילאזט ״װעמען פון םטעח א אנשטע^ן נאמיע״

 אבער געלט, שפארן קענעז אפשר מען װעט זיך״,
 פיל זײער דערפוץ װאלט דערציאונגם־ארבעט די

 די פון אפט, װערט קאנםילאר קעמפ דער געליטן.
 ניט־װיכטיקער א װי באטראכט ניט, װייסן װאם

 ניט דאך איז ארבעט גאנצע זײן אעעשטעלטער.
 װאם און קינדער, די אויף געבן אכטונג װי מער
? געבן אכטונג איז קונץ א פאר
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קעמפ אונזער אין אויפטאן קענען נדר װאם
ש ם י י ה פון ט י װ א ר א ט נ א ק

1.
t e סקואם פאבליק די פון לערער ראגרעםיװע 
t e מזל• שלעכטן זײער אױף שטארק זיך קלאגץ 

 1אי געװאלט װאלטן זיי פראגרעסיװ, זיינען זײ
 פראגרעםױױ און נײםטע די אײנפירן שולן זײערע

 קאנםער־ די אבער געגנשטאנדן, און מעטאדן םטע
 V ש י ט י ל * פ רעאקציאנערע אפט און װאטיװע

ם י ט א ב ע ל א  נײער יערער ניט. דערלאז; ב
 צו־ און פיינדלאך, באגעגנט װערט עקםפערימענט

 לערער דעם קאםטן אפט קען פראגרעםיװיזם פיל
 קאנפערענץ פעדאגאגישן א אויף» שטעלע. זײן

 האנט טויטע ״די :געקלאגט זיך לערער אײן האט
 ליגט טראדיציעם יזאנםערװאםױוע אפגעלעבטע פון

 1אי ריח׳ ניט זיך זײ לאזט און שולן אונזערע אויףז
 אי־ גוט שוין גיבן באלעבאטים פאליטישע אונזערע

 אפנע־ ניט זאל האנט טויטע די אט אז טונג,
װערן״• װארפן

 אמעריקע איז לערער אידישן דעפ פון לאגע די
 דריקט טראדיציע קײן פארקערטע. א פונקט איז

 די טראדיציע. אוים אים פעלט גיכער ניט, איהם
 פראגרע־ עקסטרעם זײנען שול זיין פון באלעבאטים

 יטול רינג ארבעטער דער פון באלעבאטים די םיװ,
 אז דורכאוים פארלאנגען זײ םאציאליםטן, זיינען

 אירע אין פראגרעםיװער װאס זיין זאל שול די
 אינ־ איר אין םאציאליםטישער װאס און מעטאדן,

 בא־ װארים װערט אײנפיר נייער יעדער האלט.
 לע־ די דערמיטיקט, װערן עקספערימענטן גריםט,

 פאבליק דער װען האנט. פרײע א האט רערשאפט
 ״איר :מקנא אונז ער איז דאם הערט לערער םקול
מענטשן״. גליקלאכע זײנט

 אידישז רעם פון גליל דער באשטײט באמת
 מעג ער װאס דעם אין בלױז אמעריקע אין לערער

 קענען אבער נויטיק, פאר האלט ער װאם אלץ טאן
 פרײהייט גאנצע זײן טאן. ניט גארנישט ער קען

 ער װאם דעם װעגען טרױמען אין באשטייט
 טול’ די ער, װען טאן, ט נ א ק ע ג ט ל א ו ו

 אבעי פלאץ. און געלט צײט, נויטילע די האבן זאל
 זיינע װערן אויס, פעלן זאכן דרײ אלע װי אזוי

פארװירקלאכט. ניט קײנמאל חלומות פעדאגאגישע
 װידערשפרוך. מאדנער א זיך באקומט עס
פראג־ די לערער אונזערע זיינען שול דער אויםער

 דיםקוסיאנם־מיטינגען אונזערע אויףז רעםיװםטע,
 פראג־ רי װעגן רעדעם, באגײםטערטע מיר הער;

 פע־ אונזערע אין מעטאר;, נײםטע און רעםיװםטע
 ״דאס פאר אגיטירט װערט זשורנאל^ ראגאגישע

 אין אבער פעדאגאגיע״, דער אין װארט לעצטע
 אלט־ און לאנםערװאטױו מיר זײנעץ שולן אונזערע
 ראדיקאל׳ זייער שרייבן און רײדן מיר מאדיש.

 חוזקן מיר דערציאונג, נײער און אלטער דער װעגן
 מער איז קינד דאס װאו שול, אלטער דער פון אפ

 פון אויפנעמער פאסיװער א װי געװען ניט קײנמאל
 פארן דארו» לערנען אז װייםן מיר אינפארמאציע.

 לערנען אז לעבן, מיט װערן אידענטיפיצירט קינד
 קונםט די אז אקטיװ, נאר פאםיװ ניט זיין דארוי

 םטי־ און אויפװעק אין באשטײן דארף לערנען פון
 לערנען ניט קינד׳ פון כחות שאפענדע די מולירן

 אט־ און סביבה נויטי?ע די שאפן נאר קינד, דעם
ך זאל קינד דאם װעלכער אין טאםפערע י  לער־ ז

 דאס דארח אזוי אז מסכים אלע זיינען מיר נען.
? שולן אונזערע אין אזוי דאם איז זיין.

 פראקטילוע די איז שולן אונזערע אי; נײן,
 אין טעאריעס. אונזערע פון היפוך דער כיערסטנם

 ;ער לערנט דא קינד, דאם ניט לעבט שול אונזער
 ניט מערםטנם לערנען דאם איז שול אונזער אין

 די רעדט, לערער דער פאםיװ. דוקא נאר אקטױו,
 ר־ ע ד ר י מ געדענקען. און הערן דארפ; קינדער

 ן V נ ע ײ ל ר י מ געשיכטע, קינדער די ן ל י י צ
 שרייבער, אידישע פון מוםטערן קינדער די פאר

 ביאגראפיעס, קינדער די פאר ן ל י י צ ר ע ר ר י מ
 סאציאליםטישע װעגן קינדער די צו ן ד ײ ר ר י ם

 באװע־ םאציאליםטישער דער װעגן און אידעאלן
 קלאסן־ װעגן קינדער די ן ל י י צ ר ע ד ר י מ גונג,

 דורך רייד, (דורך ן ר י ז י ל א ע ד י א ר י מ קאמף,
 װארט, אײן מיט ארבעט, די װ.) א. א. פארלייענען

 לינדער די אבער אקטױו, זײנען לערער, די נייר,
געדענקען. און הערן זײ פאסיװ, כסדר פארבלײבן

 מיר חלילה. ניין, !לערער שלעכטע מיר האבן
 מוטשען לערער אונזערע לערער, גוטע דוקא האבן

 פראגרעסױוע שיינע אלע די א״נפירן דוקא זיך
 קענען אזוי װי — אבער, שול, ז״ער אין מעטאדן

 שעה א אויףי זײ צו קומט קינד דאם ? דאם זיי
םהײי פאבליק אין האט ער װי דעם נאן־ צײט,
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 פירן מיר אבער װען שפראך. ענגלישע די קענען
 װאקא־ זײער פון צײט דער אין קינדער, די ארײן
 זײ באקענען אסמאספערע, אידישער א אין ציע,

 דער מיט שפראך, אידישער דער מיט נעענטער
 אירישער דער פון לעבן דעם מיט קולטור, אידישער

 גרוי־ א ספק שום אן דאס איז ארבעטער־באװעגונג,
 אפשר איז ״אידיש״ אויפטו. װיכטיקער און םער

 ?עטפ. ר. א. פון צוציאונגם־זאכן די פון איינע
 אסטיװי־ גאנצע די װאם אליי;, דעם צוליב שוין
 אר־ די זיינען איריש, אין ^נגעפירט װערט טעט

 ?עמפס. אנדערע װי אנרערש קעמפם רינג בעטער
 צוליב םײ גײםט, םאציאליםטישן דעם צוליב םיי

 אן ?עמפ אונזער האט שפו־אך, דער און פארם רעם
 װי פונקט כאראקטער. אנדער אן קאליר, אנרער

 איז קעמפ אונזער װאס דעם מיט שטאילצירן מיר
 אזוי קעמפס, אנדערע םך א װי אנדערש גײסט אין

 אנדערש איז ער װאם שטאלצירן אויך מיר מענן
 רער־ פון הינזיכט אין שפו־אך, פון הינזיכט אין

 אונז צו האבן איריש פון געגנער די מעגן ציאונג.
 אין אונז צו קינדער שיקן װאס די ^בער טענות,

 קעמפ רינג ארבעטר דער אז סווי, כל םוףי זעען קעמפ
״ן אידײע, זיין דארט פארמירן צו שטרעבט  פי־ ז

זיאנאמיע.
 אנ־ אויך צײט לעצטע די האט קעמפ אונזער

 אונזער פאר צוציאונגםקראפט אלם דינעז געפאנגן
 ױגנט־קלובן אונזערע פון מיטגלידער די ױגנט.
 דעם באטראכטן צו מער און טער אלץ אן הויבן

 אלם זומעיפלאץ, זייער אלס ?עמפ רינג ארבעטער
 זומער־פארװײ־ און װאקאציעם פאר ארט זײער

 פון הינדער די צוציען װעילן מיר מער װאם יצונגען.
 איריש־ אלגעמײנע די אויך װי מיטגלידער, אונזערע

 מער אצץ ארבעט, אונזער צו ױגנט אמעריסאנער
 אין אינגאנצ; צוצוציען זיי האבן מיר װעילן שאנםן

רײען. אונזערע
 אזוי נױ־יארק, פון קעמפ רינג ארבעטער רער

 אפרױ אלס אויך דינט שטעט, אנדערע אין װי גוט
 זײ־ און מיטגלידער אײגענע אונזערע פאר פלאץ

װאם יאר, פינףי די פון משך אין פאמיליען. ערע

 עקזיסטירט, קעמפ רינג ארבעטער ניױיארקער דער
 הונ־ פאר זומער־פלאץ אמת׳ער אן געװארן ער זיא

 טויזנטער און טויזנטער פאר און קינדער דערטער
 םײ פריינד. זײערע און מיטגלירער רינג ארבעטער

 װערט דערװאקםענע די פאר םײ און ױגנט רער פאר
 אפרו־פלאץ, אן באויז ניט ביםלאכוױיז ?עמפ דער
 צענטער. לװלטור־געזעלשאפטלאכער א אויך גאר

 פארװיײצונגען, און קאנצערטן געװעסצאכע די חױן א
 לעקציעם אפגעהאלטן קעמפם אונזערע אין װערן

 הײנטיקן פראגן. װיכטיקע איבער דיםקוסיעם און
 זיי אז געםט, די צוציען געפלאנעװעט װערט יאר
 דראמאטישער, דער אי; באט״איקן דירעקט זין־ זאאן

קעמפ. פון טעטיקייט קולטורעלער און מוזיקאלישער
 איז יארק נױ פון קעמפ רינג ארבעטער דער

 מיטגלי־ גרופע קליינער א פון געװארן געגרינדעט
 ארבעט דער צו צוגעטראטן האבן װעלכע דער,

 געהאט ניט האבן זײ הענט. אײדיקע מיט כמעט
 דער װאו אויםזיכט לן״ן פארמעגן, פינאנציעלן קיין

 פאר־ אײנציקער זײער װערן. געבויט זאיל קעמפ
 ק^נ־ די םון גלויבן דעם אין באשטאנען איז טעגן

 דעם אין רינג, ארבעטער פון כוחות סטרול^װע
 אונטער־ אזא פאר נויטװענדי?ײט דער פון גיצויבן

 מעגלאך האט פארמעגן ערpטיD”ג דער אט נעמונג.
 איז װאס ?עמפ, א אויפצובויען אונז פאר נעטאכט

 װען דאלאר. מיי^יאן פערטל א ארום װערט איצט
 צורי? יאר פינףי מיט ערשט אז זיך, דערמאנען מיר

 גע־ זיך טוער רינג ארבעטער גרופע ?יליינע א האט
æî דעם בראכן p̂ עט־ ערשטע די נעמט מען װאו 
 װאם ?עמפ, פאר; רענט באצ־^צן צו דאלאר לאכע

 ;םטעמפארד אין זומער אויפן געדונגען ט׳האט
 ?ור־ אזא פון משך אין אז זיך, דערטאנט מען װען
 פראכט־ און ypnn א געװארן געשאפן איז צײט צער

 נוצן פיל אזוי ברענגט װאם אינסטיטוציע, פולע
 טויזנטער און ינדערp הונדערטער פאר פרײד און

 פארן שטאלץ א באמת דאם איז דערװא?םענע,
 אײנצל־ די פאר םפעציעל און בכלל, רינג ארבעטער

 p^n א האבן װאם ברענטשעם, און מיטגלידער נע
?עמפ. פון אויפבויען דעם אין
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 קינ־ אייגענע און ?אונסעלארם לערער, פון :מענשן
 בא־ דער פאר שטענריק זארגן װעלכע דער־חברים,

 פאר געזונט, זײן פאר קינד, פון קװעמלאכקײט
 דאם אז העלפט, אלץ דאם פארװײלונגען. זײנע
 אז אטמאםפערע, נײע א זיך פאר זען זאל קינד
דערקענען. אליין זיך זאל קינד דאם

גע־ באטראכט קעמפס זײנען צוריק יארן מיט
 מ׳האט װאוהין זומער־פלעצער, אלם בלויז װארן

 פרישער רער פון געניםן צו קינדער די גענומען
 צייט לעצטע די נאטור. פרײער רער פון און לופט
 קוקן צו ^נגעהויבן קינדער־קעמפס אויףי מען האט
 ס׳איז װיפיל אויוי בליק. ברײטערן א סך א מיט

 ארויס־ זיך זומער־צ״ט זאלן קינדער די אז װיכטיק
 פרי־ שפײז, נארהאפטע האבן און שטאט פון רײםן

 פונ־ זיינען צײט־פארטרײב, נוצלאכן און לופט שע
 מוז קעטפ א גענוג. ניט זאכן אלע די דעםטװעגן

 קולטור־געזעלשאפט־ און דערציערישן א האבן אויך
 מיט לערנען ניט מידארף כאטש כאראקטער. לאכן
 אין זומער־מאנאטן די פון משך אין קינד דעם

 אבער ;קלאם־צימער א אין מ׳לערנט װי קעמפ,
 װערן אנגעפירט דארף קעמפ־אקטױױטעט יערע
 קולטור־גע־ דערציערישן, א טראגן זאל עם אז אזוי,

 קינדער די פון לעבן דאם גײםט. זעלשאפטלאכן
 פארטזעצונג א זײן איענטלאך דארףי קעמפ אין
הײם. דער אין און שול אין לעבן קינדם דעם פון

 ן ע נ ר ע ל ניט דארפן קעמפ אין קינדער די
 יאר גאנץ א ראם טוען זײ װי ך, א ל כ י ב ן ו פ

 רינ ארבעטער דער אין אדער םקול פאבליק אין
 קעמפ־טעטיקײט דער פון צװײג יעדע נאר שול,

ן. ע נ ר ע ל ם ע פ ע זײ דארף*
: קשיה אלטע די אלץ נאך מען פרעגט אונז ביי

 קינדער־ אונזערע פו; ארבעט די דארףי װאם ״צו
ש?" אין װערן אנגעפירט קעמפם  דען ״װאלט אידי

 געזאנג דאס געשפרעכן, די אז געװען בעםער ניט
 װערן געפירט זאלן קינדער רי מיט שמועםן די און
 אן, ווייזן פראגע־שטעלער רי אט ענגליש?" אין
 פאריטטײען קינרער אמעריקאנער אידישע די אז

 דעריבער ם׳װאלט און אידיש, װי ענגליש בעםער
 אז צװעקמעםיק, טער און צונענגלאך מער געװען

 װערן אנגעפירט זאל סעמפם אונזערע אין ארבעט די
 טענה זעלבע רי אייגנטלאך איז דאס ענגליש. אין

 אר־ אידישע די געגן ארױםגעשטעלט מ׳האט װאם
 ארויס־ זיך האבן טענות די אויב שולן. רינג בעטער
 שולן, די בנוגע בארעכטיקט ניט זיין צו געװיזן
אן זײ זײנען  אונ־ בנוגע בארעכטיקט װײניקער נ
 אין ארוים קומט קינר דאם װען קעכיפם. זערע

 אטםאספערע. נײע א דארט עם טרעפט קעמפ,
ארוים רופט נאטור־דערשײנונג יערע ז^ך, נײע יעדע

 הינדער די פראגן. נײע געפילן, נײע קינד ביים
 ניט שול ריננ ארבעטער אן אין אפילו זיינען װאס

 אידי־ דער צו צוגעװאוינען זיך אן הויבן געגאנגען,
 פאר זײן אנפאנג אין אפילו זי טעג שפראך, שער

 זײנען װאם קינדער די פאר פרעטד. אביסל זײ
 פאר־ איז, שול רינג ארבעטער אן אין געגאנגען

 פארטזעצוע א בלויז שפראך אידישע די זיך, שטײט
 קינדער, יענע פאר ארבעט. פריערריקער דער פון

 באזוכט, ניט שול רינג ארבעטער קײן האבן װעלכע
 זאכן״, ״נײע די פון אײנע שפראך אידישע די איז

 װעלכע קעמפ, אין אז זיר שטויםז זיי װעלכע אויף
 גע־ נײע און אידייע; נייע ארויס זיי בײ רופן

 די פאר םיי און ערשטע די פאר סײ דאנקע;.
 נויטװענדי־ א שפראך אידישע רי איז צװײטע,

 קינ־ די וואס װאכן׳ עטלאכע די פון משך אין קײט׳
״ באקענען לעטפ, אין פארברענגע; ז־ער  מיט זיך ז

 מעשה׳- אירישע מיט ווערטער, אידישע נײע סך א
 פא־ מיט שרייבער, אידשע פון נעכיען מיט לאי,

 ביא־ מיט ארבעטער־באװעגונג, רער פון םירונגען
 אידישע מיט פרײהײטס־קעמפער, פוץ גראפיעס

 קינדער די אז װירקט, אלץ דאס פאלקס־לידער.
 שטיקל א np’13 אוסדירעקט אדער דירעקט זאלן

 צום און בכלל לעבן אירישן אונזער צו שייכות
 מען קען קעטפ אין בפרט. ארבעטער־לעבן אידישען

 עטלאכע פון משך אין קינדער די מיט טאנכעסמאל
 שול. אי; יאר גאנ*ו א װי מער, סך א אויפטאן װאכן
 אר־ אן אין װאר איז דרײ גײט קינר א אויב

 אים איבער אויפזיבט מיר האבן יטול. רינג בעטער
 שול־יאר. פון פארלויף אין שטונדן 135 ארום בלויז
 5 בלויז קעמפ אין זיך געפינט קינר דאס װען

 טאג א שטונדן 12 ארונטער אפילו מ׳רעכנט װאכן,
 שטונדן 84 אלץ נאך בלײבט רוע;, און שלאפן אױף

 װאכן. 5 די פון פארלויח אי; שטונדן 24 אדער װאך א
 אויף קינדער די פארברעעען צייט קורצער אזא אין
 װי קאנסעלארם און לערער די מיט מער אופן אזא

 דעריבער קענען זײ און ישול אין יאר גאנ*ן א
 פון און דערציאונגס־ארבעט דער פון געניםן כיער
 װאם טעטיקײט, קולטור־געזעלשאפטלאכער דער

 זיך לערנט קינד א ווען קעמפ. אין אנגעפירט װערט
 ארבע־ ארער פאלקם־לידער אידישע עטלאכע אוים

 נע־ אזעלכע מיט זיך באקאנט עס װען טער־לירער׳
 מארקס, עליכס, שלום רייזין, אש, פרץ. װי מען,

 םאקא־ טעדעם, לאנדאז, מ״ער גאטפערס, לענין׳
 גרויםער א אפשר שויץ אל״ן דאס איז וואנזעטי׳

לעמפ. פון אויפטו
 זארגן. װינציק זיך מיר דארפץ ענגליש װעגן

 ׳סקול פאבליק אין גיין צו געצװאונגען ז"ענדיק
זיכער קינד אמעריקאנער אידישע דאס שוין װעט
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 א פון יאר פינח רינג. ארבעטער יאר ינוי
 ארגאניזאציע. אונזער פאר אקטױױטעט נייער
 קענען צו צייט קורצע א יאר פינוי איז אייגנטלאך

 א פון אנטװיקלונג דער פון הכל סך א אונטערציען
 װען פונדעםטװעגן טעטיקייט. פון צװײג נײער

 איצט ביז איז װאם רעם אויף בליק א מ׳װארפט
 קעמפ־ארבעט, פון געביט אויפן געװארן אױפגעטאן

זײנען װאם רעזולטאטן די מיט שטאלצירן מען קען
געװארן. דערגרײכט
 קעמפ־ דער ארום געשען. װאונדער א ם׳איז

 אלטע אויפגעװאכט. כחות נייע האבן אקטױױטעט
 דעם מיט געװארן באזעלט זײנע; טוער נייע און

 האט קעמפ דער װאם ארבעט, דער פון גײםט
 געהאט מיר האבן דארם און דא אויב ארויםגערופן.

 קאמוניסטן די װאם שפאלטונג דער צוליב שאדן א
 רינג ארבעטער פון רײען די אין פאראורזאכט האבן
רלל  האט בפרט, שולן רינג ארבעטער די פון און ב

 גע־ פלעצער םך א אין אויך אבער שפאלטוע די
 אייגע- אונזערע באפעםטיקן און פארשטארקן האלפן

 גע־ אומדירעקט לינקע די האבן נאר ױט רײען. נע
 נאר פאזיציעס, אילטע אונזערע פארשטארקן האלפן

 און דא שאפן געהאלפן אויך האט שפאלטוע די
 דער איז לעמפ דער אינסטיטוציעם. נייע דארט

 פארכאפט האבן לינקע די װען באװײז. בעםטער
 גע־ אלע אונז פאר איז ״קינדערלאנד׳/ קעטפ דעם

 צו איז אויםװעג איינציקער דער אז קלאר, װארן
 לינקע די מיט לאטה דער קעמפ. איעענעם אן שאפן
 דער אין גלויבן דעם פארשטארקט מער נאך האט

אנשטאלט. אזא פון נויטװענדיקײט
 עלזע־ נאציאנאלע די געטאן. און געטראכט

 א מיט צוזאמען צײט, יענער פון קאמיטע קוטיװ
 האבן שול־טוער, און רינג ארבעטער רײע גאנצע

 די ארבעט. דער פאר גענומעז באלד טאלע זיך
ע ד״  ריע ארבעטער אײגענעם אן גרינדן װעגן אי
 און מער איצץ געקראגן האט נױ־יארק אין קעמפ

 אונזערע ברענטשעם, אונזערע אנהענגער. מער
ל\,  דער־ מער און מער אלץ האבן טוער, אונזערע ש(
 פאר זומ/גר־פלא־ז א האבן פון װיכטיקייט די פילט

 איינ־ די פאר דערװאקםענע. די פאר און קינדער די
 ארבע־ פאר םפעציעל שטעט, גרויםע פון װאוינער

 קינ־ א איז מענשן, פארנומענע שטענריק און טער
דורכשניט־ די נויטװענדילייט. א פשוט דער־קעמפ

 זאל ער װער קיינעם ניט האט װאם מאמע, לאכע
 יאך דעם יאר נאנין א פילט הויז, אין העלפן איר
 ביז אינרערפרי פון קינדער. די פון און הויז פון

 באלעבא־ איר װעגן זארגן זי דארח בײנאכט שפעט
 לוינ־ די אויףי געבן צו אכטונג אזוי װי און טישקייט

 אדער םלול פאבליק אין גייען קינדער די װען דער.
 כדי פרי גאנץ אויפשטיין מוטער די מוז םקול, האי

 ״אוים־ זײ העלפן און פרישטיק זײ פאר צוצוגרײטן
 שװע־ די אט שול. דער צו אריין װעג אין פראװן

 עיל־ די פאר קאמפליצירט מער נאך װערן ריקײטן
 ניט גייעז קינדער די װען זומער־חדשים, די אין טערן

 אויג אן האלטן מ׳דארןש װאם דעם חוץ א שול. איז
 לעת, מעת א שעה פיר־און־צװאנציק קינדער די אויףז

 קינדער די אויףי ערגער םך א טעג הײםע די װירקן
יאר. פון צײט איבעריקע די װי שטאט אין

קינדער־ רינג ארבעטער פון גרינרוע דער מיט
 מעגלאכלייט ברייטע א געװארן געשאפן איז קעמפ
 בא־ צו עלטערן הונדערטער און הונרערטער פאר

 עול דעם פון װאכן עטלאכע אויח כאטש זיך פרייען
 װיכטי־ אבער קיגדער. די װעגן זארג דעם פון און

 קינדער די פאר טאקע קעמפ דער איז אלץ פון קער
 װעל־ שטעט, נרעםערע די פון קינרער די זיי, גופא.

 1אי און הײזער ענגע אין מערםטנם זיך געפינען כע
 ארויםצו־ זיך געלעגנהייט א האבן גאם;, שמאלע

 בא־ און לופט פרישע פון געניםן שטאט, פון רײםן
 װאם קינדער נאטור. פרײער דער מיט זיך קענען
 קעמפ אי; שטאט פון אװעק טאל ערשטע דאם פארן
 נאטור־ יענער *<!דער דער פון מיטגעריםן פשוט װערן

 אנדערע טייך, צום ציט לינדער טײל א דערשיינונג.
 אויף קוקן און לאנג שטונרן שטיין צו הנאה האבן
 די אונטער יליגן מאנכע זונען־אונטערגאנג, דער

 דעם אויוי מגמיטלאך קוקן און בוימער פון שאטנם
 איז קינדער די פאר נאטור. דער פון לעבן״ ״שטיל

 ללײנער א נאר װעלט, נייע א נאר ניט קעמפ דער
 זײער פון אפגעריםן אמאצ מיט װערן זײ גן־עדן.

 צו־ זיינעז זײ װעלכער צו רוטין, טאג־טעגלאכער
 פאבליק אין און היים דער אין געװארן געװאוינט

 :טאטע־מאמע פון באפעל דעם ניט הערן זיי סקול.
 טאן״. ניט מען טאר ״דאם און טאן״ מעץ מוז ״דאם
 זיינע און דיםציפלין זיין זיך האט קעמפ דער אמת,

 פאדערונ־ די און דיסציפאין די אבער פאדערונגען.
זייטיקע פון קומען זיי אנדערע. כאנץ ז״נען גען
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 פון פראפיט אנדער אן און אדװערטײזמענט דעם
 רעם נעמע; דארן* מען אדװערטײזמענט. צװײטן א

 מאטע־ אויס זיך מ׳דריקט װי אדער םכום, גאנצן
 װירקונג דער פון אינטעגראל גאנצן דעם מאטיש,

 קארעקט, זײן צו כדי װײא אינסטיטוציע, דער םון
 װיר־ דירעקטע א געהאט נאר ניט לעמפ דער האט
 געשאפן אויך דאך האט ער ױגנט, דער אויף קונג

 באציאונג געװיםע א אטמאםפערע, געװיםע א
 די דערװאקםענע, די צװישן עילטער;, •די צוױשן
 צו זומער־טעג פרייע זייערע אין קומען װעילכע

 ניט קומען זײ קעמפ. אין צײט זײער פארברענגען
 װייא דארט קומען זײ אפרו, דעם זוכן זײ װײא נאר
 אייגענער אן אין געפינען זיך ן5װעי זײ אז װײםן זײ

 מענטשן מיט טרעפן זיך װעילן זיי אטמאםפערע,
 אייגענע זײערע פון ״גילויבן״, אײגענעם זייער פון

 ױנגן דעם מ׳דערציט װי זען װעצן זײ אידעאאן,
 װאם מעטאדן די מיט באלענען זיך דועיצן זיי דור,

 ארײנצופלאנצן אן װענדן לערער געאיבטע אונזערע
 שענ־ דאם ערהאבנםטע, דאם מוחות ױנגע רי אין

 באזונדער א צו זײ דאך גיט אליין דאס און םטע,
 מאגנעטישע באזונרערע א דאך איז אאײן דאם חן,

קעמפ. אונזער אין זײ ציט װעילכע קראפט,
 אריינ־ איז קעמפ פון אקטױױטעט דער מיט
 אונזערע אין שטראם פרישער א געװארן געבראכט

 גענומען האט פױלם נײער א יצעבן, נײער א רייען.
 צוגעקומעץ איז עפעם אדערן. אונזערע אין קלאפן

 נע־ איז פעלד דאס טעטיגק״ט. םון פעילר נײ א
 צוגעצוען זיך צו האט עם אז ברייט, אזוי ױארן

 אקטי־ די אט און עלעמענטן. ױגנטלאכע פרישע
 גאנצן דעם אויו» אויםגעברײטערט זיך האט וױטעט

 גאנצער דער אויוי רינג, ארבעטער רעם פון שטח
 קענעדע, פון און מרינה אונזער פון בר״ט און לענג

 דער אט שטארקער אלץ קלאפט װייטער, װאם און
 און טיםעניש דער אין ארײן דרינגט און פאנטאן,
 הװאילן, נייע אויבערפלעד דער אויףי ארוים ברענגט

 ברענטשעם נױ־יארקער די אמת, ענערגיע. נײע
 אן אנגעשצאםן זײנען װעילכע אנרערע, «<לע די און

 פאראנטװארט־ גרוים גאנץ א זיך אויףי האבן קעמפ,
 נאר ניט װײא אחרױת, גרויסע טראגן לאכקייט,

 לאםט גרויםער א קעמפ פון אױפהאלטוע די איז
 אויפמערקזאמקייט שטענריקע פאדערט און זײ אויףי

שולד גרויםע גאנץ א דא נאך םיאיז — דאגות, און

 און יארן פיילײכט נעמען װעט עם באצאילן. צו
 אױםגעצאלט קענען וועלן חובות די װאנען ביז יארן

 װאס זיינען, דאגות די מער װאם אבער װערן,
̂ץ אחרױת, די גרעםער  מער *ז5«< ארבעט, די מער אי

 פאר־ זײנען װעאכע די׳ פון פאדערן זיך װעט כח
 פאראנטװארטלאכקײט טראגן און אינטערעםירט

 נאכצולומען פארפ^יכטונגען דאזיגע די קעמפ, פארן
 בערנארד דארט זאגט װי מעגלאך. װי שנעל אזוי
 פון אקטױויטעט די אײנצוצאמען ניט ״אום :שאו

 האריזאנט גרעםערן א שטעלן זיך ער דארף* מענטשן,
< פאדערן זיך װעט עם און  דעם ענערגיע פיא פ

 פון טוער אונז, פאר דערגר״כן״. צו האריזאנט
 אמבעסטן אויםדרוק דער איז רינג, ארבעטער דעם

 די באשרענקט ניט קײנמאיל האבן מיר צוגעפאםט.
 פארלערט, רינג. ארבעטער דעם פון אקטױויטעט

 פעי^דער. נייע ײעגן, נייע געזוכט אימער האבן מיר
 מיט אויםגעשפרייט געװעז זײנען װעגן די װײא

 כחות מער ארײנלייגן געדארפט מיר האבן דערנער,
 די װ״ל און װעג; פון דערנער די אפצורוימען

 וױלדע מיט באדעקט פארלאזן, געװען זיינען פעלדער
 געדארפט מיר האבן געװיקםן, אנדערע און גראז;
 צו בעםער פעא־ער די כדי אנשטרענגען, זיך מער

 זיינען װעלכע זוימען, די אײנפלאנצן און באאקערן
 אויפגעביליט און פעלד אונזער אויוי אויפגעװאקםן

 פארשידנארטיקע מיט קעמפ װאונדער־מעכטיקער א
 איר טראגט צװייגן די אט פון יעדע און צװייגן,

פרוכט. םפעציעלן

שװערער, א געװען װעג דער איז געזאגט, װי
 זיך האט עס אבער אנגעשטרענגטע, אן ארבעט די

 פאר טר״םטװארט א ניט איז דאם מי. די געלוינט
 אנװײזונג אן אײנפאך נאר מיטגלידער, אונזערע

 אװעק־ פארטיק ניט זײנען מיר אז אנזאגונג, אן און
 און הענט צוזאמענגעלײגטע מיט איצט זיך זעצן
 שוין האב; מיר קינדערלאך, זיך, ״פרייט :זאגן

 איצט קענען מיר און אפגעטאן ארבעט אונזער
 זאגט עקזיסטענץ זיין און קעמפ דער נ״ז, רוען״.

 דארפן מיר רוען, ניט נאך דארפן מיר אז אן, אונז
 אקטי־ אונזער פארזעצן װייטער ארבעטן, װייטער
 מיט׳ן װערן פארטיק וועאן מיר װען און װיטעט׳

 אנדערע װעגן זארגן דארפן דאן מיר ורעלן קעמפ,
 צו אינסטיטוציעם נײע װעגן באארבעטן׳ פעלדער

בויען.

[79]



קעמפ רינג ארבעטער יאהר פינף
ן י ק ם א ב .י פון

 ארבעטער דער זינם פאר^פן זיינען יאר ינף
Ł r ברענטשעם נױ־יארקער די פון קעמפ רינג 

 מיר זינט פארלאפן זײנעץ יאר פינף עקזיסטירט.
 נײער א פון פונדאמענט דעם אװעקגעלײגט האבן

 רינג. ארבעטער דעם אין אינםטיטוציע וױכטיקער
 הויבט געלעגנהייטן, אזעי^כע ביי מאא אלע װי און
 הזכרונות. םפר אלטן דעם אין גריבלען אן זיך איר
 פאסירונגען, פאקטן, דערמאנען אן זיך הויבט מען
 רעכטפערטיקן ניט אלץ נאך זיך ביי קען איך און

 גװאיצדיקע אזא אנצופאנמגן—געדאנק פשוטץ רעם
 אין םענט אײן קײן האבנדיק ניט אונטערנעמונג,

 סאניטא־ דעם בויען גענומען מ׳האט אז מיאא, האנט.
 דערװארטן געלענט אמװײניקםטנס טען האט רױם,

 און אינםטיטוציע, ע 5 א נ א י צ « נ א איז דאס אז
 בא־ א פון רעזויצטאט דער נעװען איז בױען דאס

וס  עס הייםט מען װעט קאנװענשא;. א פון ש̂י
 ט׳װעט און יאר, דעם פון אױםגאבן די אויםרעכענען

 מיט־ די אויףי טעלם ענטשפרעכנדן אן ארויפלײגן
 פאר־ אין אויסגאבן אלע מאכן צו װאו גצירער,
 מיטן אבער אינםטיטוציע. דער אט מיט בינדונג

 א איז קעמפ דער אנרערש. עפעס דאך איז קעטפ
 טעקס, א קריגן צו אום און אינםטיטוציע, לאקאלע

 צו טירן די אין קלאפן גיין גערארפט מען האט
 גע־ ניט האט קיינער און באזונדער ברענטש יעד;

 ד'<!ך און ברענגען. װעט מארגן דער װאם װאוסט
 קעמפ. א בויען צו אונטערגענומען מענטשן זיך האבן

 און שריט א גענומען מ׳האט געװאגט, האט’מ
 אנגע־ מ׳האט אז און בויען. אנגעפאנגען מיה^ט
 האט דערבויען. געמוזט מען האט בויען, פאנגען

 געװען מען איז שריט, ערשטן דעם געמאכט מע;
 דריטן דעם צװייטן, דעם מאכן צו געצװאונגען

ג א. א.  םימן, א עקזיםטירט. קעמפ דער און ו
 האט ער אז באוױיז, א האבן. אים מ׳דארוי אז

 גע־ זיך האבן ברענטשעם די און אויסגעפעלט.
 ביי־ פערזענליך האבן מיטגיצידער און טעקם; נומען

 אפע־ האט אינםטיטוציע דיזע װײא געשטייערט,
 זײער צו און נשמה זײער צו הארץ, זײער צו אירט

 קען װאם בילכער? זײן קעז װאס װארום אאגיק.
 אונזערע זיך האבן װאם אין דרינגענד? מער זיין

 א אין ניט אויב נױטיק;, מער געקענט מיטגלידער
 קינ־ די הויפטזעכ^אך און קינדער, די װאו קעפפ,

מינימא^ע א פאר מעגלאכקײט א האבן זאלן דער,

 אונטער זומער־מאנאטען זײערע פארברענגען צאאונג
 און פעלדער פרייע די אויף» הימ?, פרייען דעם

 ארײנזאפן נאטור, דער מיט זיך שפיצן לאנקעם,
 מענטש. רעם פארשאפט זי װאם גענום;, אילע זיך אין
 אר״נ־ מעגצאכקײט די האבן צײט זעאבער דער אין

 מארך קינדערשער דער וױפי׳צ אוי^ זיך, אין צוזאפן
 אידעאלן, די פון טייל א ארײנצונעמען, ביכולת איז

 אנצושיציםן ע׳צטערן זײערע באװאויגן האבן װעצכע
 זיך באקענען ארבעטער־ארמ״, גרויםער דער א; זיך

 א זיינען װעיצכע צילען, און שטרעבונגען די טיט
ל ײ  עקזיםטענץ. און לעבן עלטערנס זײערע פון ט

 איז שטרעבונג דאזיגע די אט געראנק, רער ^ט און
 אונ־ געטריבן האט װאס הויפט־קראפט, רי געװען
 שריט. געװאגטן אזא אונטערנעמעז מיטגילידער זערע

 נאר מען דארףי רינג ארבעטער דעם אין אז מ׳זאגט,
 אריינ־ זאך, געװיםע א װעגן טראכטן צו ^נפאנגן

 מ׳װעט און געדאנק נייעם א עפעס קאפ אין נעמעז
 געדאנל דאזיגער דער אז ערד, און הימל קערן שוין
 דאם ?עבן. פראקטישן אין װערן דורכגעפירט זאל
 אונזער פון עקזיםטענץ די אמת. ריינער א איז

 באװייז שטארקםטער און בעםטער דער איז קעטפ
דערצו.

 קעמפ אונזער מיט דערגרייכט מיר האבן װאם
ען װאו אונז, פרעגט מעץ צוטאג? הײנט ביז  ז״נ
 צײט יאר פינח פאר ארבעט? אײער פון פרוכט די

 די פון געלערנט. געארבעט, געטאן, דאך איר ה^ט
 גרע־ אויםגעװאקםן שוין דאך זײנען קינדער קיצײנע
 אין אנװעזנהײט זײער דאך ה$ט בחורים. סערע

ן. לאזן שוין זיך געדארפט רײען אונזערע  קענט פי̂י
 פון צענדליקער כאטש צאל דער אויףז אנצײגן איר
 אונזערע אין זיך געפינעז װעלכע ױגנט, דער אט

 אז זאגן, מיר וױ^ן ? ױגנט־קאובן די צװישן רײען
 די םון הכל םך א מאכן צו פרי צו נאך איז עם

 יאר. פינףז ?עצטע די פאר קעמפ אין דערגרײכונגען
 ער־ די אין פילן ניט מען לען רעזולטאטן אזעלכע

 רעזו^־ אזעלכע מען קען איבערהויפט יארן, שטע
 עלע־ אקטױוע צאל דער מיט מעםטן ניט טאטן

 ארגאניזא־ אונזער מיט פארבלײבן װעלכע מענטן,
 אויםרעכענען ניט קען געשעפטםמאן דער ציע.
 װאם פראפיטן, דירעקטע די םענטן און דאלאר אין
 ער אריין. ברענגט אדװערטײזמענט יענע אדער די

פון געקומען איז פראפיט דער אז אנצייגן, ניט קען
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 גאר־ מיט אנגעפאנגען ילאנד. העלפט צװײטער דער
 פראכט־ לינדער־קאלאניע דער אין איצט שטײען ניט

 פינסקער דער און ױוער5מא דער באנגעיצאום. פו?ע
 האבן שיקאגא אין רינג ארבעטער פון ברענטש

 עם װאו געביידן, צװײ פראכטפו^ע אװעקגעשטע^ם
 איז דאם קינדער. פופציג פון נאענט פלאץ האבן

 אז» קעמפ. צום ברענטשעס די פון מתנה א געװען
 <ציב האבן װעלכע מענשן נ$ר געבן קאנען מתנה

 אר־ דער פאר באגײםטערט זיינען װעלכע זאך, די
טוען. זיי װאם בעט

 אר־ פון אויסגעשװינדלט האבן אינקע די װען
ד זיין רינג בעטער נ א ^ ר ע ד נ י  נױ־יארק אין ק

 אנדער אן בויען גענומען רינג ארבעטער דער האט
 נ־ י ק דער װאו יצייק, םייצװאן זע^בן אויפן קעמפ,

ר נ א צ ר ע  איז «יז5פ דאס געפונען. זיך האט ד
 אזוי ש״ן, פראכטפויצ אזוי געװארן אויםגעבויט

 הונדערט פינף איבער צו זומער־רו גיט ער אז גרוים,
 די אויך ריננ. ארבעטער פון מיטג^ידער פון קינדער

 ז״נען קעמפם אנדערע פון לריגן מיר װאם גרוםן
 יעדן פון ^אגע פינאנציעלע די כאטש םרײ^אבע,

 גע. גרי א אייעמאל ניט איז קעמפם די פון איינעם
 פאר קעמפס נאר ניט זײנען קעמפם אונזערע אלע

 יעדער אין דערװאקםענע. פאר אויף נאר קינדער,
 צו קעמפ־םארװא^טונגעז אונזערע פרובירן שטאט

 א־ז לינדער פאר םיי לעמפם אונזערע פארװאנדלען
 פרו־ זיי צענטערן. קוצטורעלע און גרויםע פאר סיי

 מיט אױפק^ערונג, מיט פארגעניגן פאראײניקן בירן
^ ניט הואטור. מ ע  אײבטע׳ א ארבעט די איז אל

דורכצופירן. פלאן דעם געטאן אלץ װערט עס אבער

ט,1ארב פארצװ״גטער און גרױםער אונזער אין
 מיר ײגן5,< זײן ניט זאיצ עם געביט א פאר װאם אויף
 ניט אז איבערגעבנהײט, און איבע פיל אזוי ארײן
 ארום ארבעט די נשמה. און הארץ אונזער ארײן

 אױך האט אינםטיטוציעס באזונדערע פארשידענע
 אונ־ אאע אװעק שטעלט װאם חםרין, גרויסן אײן

 דאם און געפאר, גרוים אין אונטערנעמועען זערע
 דעם װעגן װײניקער איצט טראכטן מיר װאם איז

 זײנען עם רינג. ארבעטער פון שיקזא^ װײטערדיקן
 פאר קעמפם, פאר ארבעטן װע^כע מענשן גענוג דא
 ילייבאר פאר דעפארטמענט, מעדיקאצ פארן ן,5שו

 דעם װעגן זײ טראכטז װייניק אבער יצ״םעאומם,
 פון מיטגלירערשאפט רי פארגרעםערן צו אזוי װי

 אונזע־ טשעם, ברע אונזערע װעצן רינג. ארבעטער
 לאמיטעם לײםעאומס אונזערע קאמיטעם, קעמפ רע
 אונזער פון ע5װינקעי אייז איז נאר פארטאן זיך

 א איצם ארדן דעם װעגן טראכטן ניט װעיצן ארדן,
 אינסטי־ ערפאלגרײכע אונזערע אלע װעלן גאנצן,

 קעמפם אונזערע אין זײן. װערט גארניט טוציעם
 די זײן דארו» עס און מעכשן זייטיקע גענוג קומען

 קעמפם די דורך זען צו קעמפ־טוער די פון אויפגאבע
 ארבעטער דעם פארשטארקערן און פארגרעםערן

 א אונז פאר לעמפס די האבן דאן נאר ריכג.
 װע^ן אינםטיטוציעם װיכטיקע אצע װערט. גרויםן

 פונדאםענט דער װען דאן, נאר ערפאילגרייך זייז
 דער בײ שטארק. זיין װעט שטייען זײ װעיצכן אויף

 װאם יארן די און יאר דעם קעמפ פון עפענונג
זינען. אין ה^בן דאס מען מוז קומען װעיצן



קעםפם זײנע און רינג איבעטער דער
ן .נ פון י נ א נ

רינג ארבעטער פון פרעזירענט

 פון רינג ארבעטער אין פעריאד א געװען איז ם %*
J) אדער האט שטאט יעדע לייםעאומם. אײבאר 

ע דער מיט זיך ארומגעטראגן אדער געבויט,  אד״
 רא־ די װאו פלאץ א לייםעאום, לייבאר א בױען פון

 היים. אײגענע איר האבן זאל באװעגונג דילןאלע
 מיטגלידערשאפט דער האבן לײםעאומס לײבאר די

 מיר װען פארמעגן. א געקאםט ריע ארבעטער פון
 ברענ־ די װאם געלט יענע זאמלען געקאנט װאלטן
 אויו» אויםגעגעבן האבן רינג ארבעטער פון טשעם

 די איז געװארן געמאכט זײנען װאם טעותים די
 גע־ אליין דעם פון מיר װאלטן לייםעאוטם, לײבאר

 געביידע. פראכטפולע שײנע, א אויםבױען ק^נט
 די זײנען טעותים, אלע די אויףי קוקנדיק ניט און

 איצט אויך זײנען און געװען לייםעאומם לייבאר
 און ראדיקאלער אונזער פון מאמענט וױכטיקער א

 איינציקער יעדער אין ארבעט סאציאליםטישער
באזונדער. שטאט

 קײן געהאט ניט װאלטן שטעט אונזערע װען
 בא־ רינג ארבעטער די װאלט לײםעאומם, לײבאר
 האב; װיאן מענשן געװען. שװאכער םך א װעגוננ
 הויז א פאלקם־הויז, א הײם אייגענער זײער אויםער

 זיך זאלן טוער געזעלשאפטלאכע אלע װעלכן אין
 טע־ װי ניט פרעמדע, װי ניט צחאמענקומען קאנען

 הינ־ דעם אין בעלי־בתים. אײגענע װי נאר נאנטס,
 אויפגע־ באװעגונג לײםעאום לײבאר רי האט זיכט
 דער אין םאוט, װײטער דער אין םך־. א זייער טאן

 װעםט מיטעל פון שטעטלאך קלײנע די אין װעסט,
 די פון גאםן די איבער אפטמאל איר שפאצירט

 פאר זיך אנטפלעקט דערינען אינמיטן און שטעט
 עמבלעם, רינג ארבעטער דעם מיט הויז א אײן־

 ״ארבעטער : ענגליש אין און אידיש אין אנגעשריבן
 אומבאמעוײןטערהײט און לײםעאום״, לייבאר רינג

געפייל. אנגענעם װארים, א ארום אײך נעמט
 וױכטיקע אלע זײנען יאר פינףי לעצטע די פאר

 גרעםערע א דא איז עס װאו אמעריקע, פון שטעט
 פאר־ באװעגונג, רינג ארבעטער קלענער א אדער
 א אױפהאלטן ארער פון געדאנק רעם מיט נומען

 בויען אדער געבויט, שוין האבן זײ װעלכן קעמפ,
 ניטא. אזא שטאט איז נאך איז עם אויב קעמפ, א

 איז שטאט א באזוכן צו אויס איצט קומט עם װען
אזוי װי אייך, ב״ פרעגט מען װאם זאך ערשטע די

 ײי געװאדן, געקויפט איז קעמפ ריננ ארבעטער דער
 נוצן א פאר װאם און אויםגעהאצטן װערט ער אזוי
רינג. ארבעטער דעם ברענגט קעמפ דער

 די אין דא אונז בײ שוין זיינען קעמפם
 טאראנטא׳ שילאגא, ניױיארק, :שטעט פאלגנדע
 באל־ און אנדזשעלאם, לאם פילאדעלפיע, באסטאן,

 לאס דעם אין זײן אױםגעקומען איז מיר טימאר.
 קעמפם. נױ־יארקער און שיקאגאר אנדזשעאאם,

 און אן װעאט א איז קעמפס דריי די פון יעדער
זיך. פאר

 אנ־ אם5 אין זײן צו אויםגעקומען איז מיר
 געסויפט נאר־װאם איז ער װען קעמפ דזשעלאס
 אין טאלן, שײנע און בערג הויכע די געװארן.

 פראכטפולע א איז זיך, געפינט לעמפ רער װעלכע
 לואלי־ לאנד, װאונרערבארן דעם פון אפשפיגלונג

 עם און באצויבערט, נאטור ארומיקע די פארניע.
 פון מיטגלידער די װאם ניט װאונדער קײן איז

 פשוט זיך האבן קאליפארניע אין רינג ארבעטער
פ דעם כדי געװעזן מקריב >  שיינע רי בויען, צו ^

 פראכט־ א אין פארװאנדלען צו טאלן טיפע און בערג
 האבן פלאץ אזא קאלאניע. רינג ארבעטער פולער

 ליב האבן װעלכע מענשן נאר אויסקלײבן געקאנט
 פון שײנקייט די און נאטור דער פון שײנקײט די

קאלןפארניע.
 קעמפ דעם אין זיין צו אויםגעלומען איז מיר

 װי װאונדער װײניקער מיט ניט און שילאגא, פון
 אונזער אויף געקוקט איך האב קאליפארניע אין

 העכםטע די פון אײנעם אױףי שילאגא. אין אויםטו
 געקומע; איז לײק מישיגאן פראכטפולען פון פלעצער

 האט און געלט אן רינג ארבעטער פון לאמיטע א
 אינגאנצן פארם, פארלאזענע אצטע, אן אפגעקויפט

 דארטן האבן און לאנד, װיאד לאנד, אלער 42 מיט
 זומער־הײם. רינג ארבעטער די בויען צו באשלאםן

 העלםט, דער אויףי צעטײלט לאנד דאס האבן זײ
 פון מיטגלידער צו פארלויפט זײ האבן העלפט איין

 אװעקגעשטעלט דארטן האבן װעלכע רינג, ארבעטער
 װאם געלט דאם און קאטעדזשעס, א״גענע זײערע

 האט לאנד פארקויפטן פון ארױםגענומען האבן זײ
 לאנד, גאנצן דעם פאר באצאלן צו גע^עקט נאר ניט
 דאלאר טויזנט זעקם אפגעשטעלט זיך האט עס נאר

אויףי קינדער־קעמפ רינג ארבעטער דעם בויען צו
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 איינגעגעבן זיך האט אונז דערגרײכונגען. אונזערע
 טא־ די איז װעלכע אינםטיטוציע, אן אױצובויען

 כוח שאפנרער דער װאם שענםטע, און דערנםטע
 געבויט. האט רינג ארבעטער פון מיטגלידער די פון

 דער פון שטאלץ רער איז קינדער־קעמפ אונזער
 אונזער אין שול־באמעגונג. אידיש־װעלטלאכער

 אידיש־םאציאליס־ א קינדער אונזערע קריגן ?עמפ
 רינג. ארבעטער פון גייםט אין דערציאוננ טישע

 קינ־ אז געמאכט מעגלאך לעצטנם אויך האבן מיר
 ארבעטער פון מיטגלידער פון שיכטן אלע פון דער

 ארים, ארער רײך זיינען עלטערן זייערע צי רינג,
 אונזער אין מעגלאכקייטן זעלבע די קריגן זאלן

 פאר־ קינד דאם װאם װאבן עטלאכע די קעמפ.
 עם אז מעגלאך מאכט קעמפ, אונזער אין ברענגט

װאם אלץ אויו» אויגן אנדערע מיט קוקן נעמען זאל

 בריי־ גרויםער דער אין אים ארום פאר קומט עם
װעלט. טער

װער־ איבריקע קײן פארלירן ניט װיל איך
 װיכטיק״ט זיין און קעמפ אונזער װעגן טער
 אינםטיטוציע. ר. א. אן אלם דערװאקםענע פאר

 דער פון טוער די באגריםן הארציק בלויז װיל ךיא
 גוטער, אומענדלאכער זייער פאר קעמפ־באװעמנג

 דעם אױף ארבעט איבערגעבענער און געטרײער
 װיל איך און קעמפ רינג ארבעטער פון געביט

 צוקונפט, דער אין אז האפענונג מײן אויםדריקן
 גרויסן דעם אין אז זען אלע מיר װעלען פריעה װי

 דער זאל רינג, ארבעטער הײםט װעלכער רינג,
 פון אײנער זײן קעמפ, הייםט װעלכער טײל, דער

שענםטע. די
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 פארװירלד מוז װעלכער טרוים, א געװעזן דאם איז
 אונז אויח געקוקט האט װעלט אונזער װערן. לאכט

 די מיט געקװעטשט האבן פרײנט פארדאכט. מיט
 מיט אבער געמאכט, חוזק האבן געגנער פאײצעם,

 זייערע אין גאויבן װעלכע מענשן, פון עקשנות דער
 דער צו גענומען זיך אילע מיר האבן אידעא^ן,

 מעגצאכ־ יעדער פאר געלןעמפט האב; מיר ארבעט.
 זײ געמאכט געגנער, באאײנפאוםט האבן מיר קײט,
 הונדערט פינוי טויזנט צװיי מיט פריינט. פאר

 דע־ א געגעבן מיר האבן געלט, אנטליענע דאילאר,
 װעי!כער קעמפ, א פאר פצאץ א סויפען צו פאזיט

 פערטיצ א בײ געהאםט איצט ביז שױן אונז האט
דאלאר. מיליאן

 דעם פאר אפצוצא^ן אוין* געלט דאם קריגן
 געשיכטע א איז דאם — ?עמפ, דעם בויען פלא־ן,

 פאר־ דארף װעיצכע געשיכטע, א ײן.5א זיד פאר
 אבער ארטיל^. קורצער א װי פלאױ מער נעמען

 דער פון הילף» דער מיט אז דערמאנען, 5וױ איך
 פון רינג ארבעטער פון עקזעקוטיװ נאציאנאלער

 מאכ; צו אייעעגעבן אונז זיך האט צײט יענער
ארבעט. אונזער אנפאנגען מעגילאך

גע־ איז װעאכער פלאץ, א גענומען האבן מיר
 איינ־ די װאו וױםטעניש, פויצשטענדיקע א װעזן

 ארוים־ זומער פלעגן געגנט יענעם פון װאוינער
 א אויפגעבויט האבן מיר און פי?ני?ם, פאר פארן

 פעב־ אין װי זיך, דערמאן איך שטאט. מאדערנע
 האבן מיר װען דעם פאר טעג עטילאכע ,1927 רואר

 אץ5פ דעם זען געפארן איך בין קעמפ, דעם געקויפט
 ?אאטער א געװען איז עם קויפן. גײען מיר װאם

 ״םיאװיאן בײ געשטאנען בין איך וױנטער־טאג.
 שנײ. מיט פול פעלדער פון ארומגערינגאט אײה״,

 איך עילענד, טרויעריק, אזוי אויםגעקוקט האט אלץ
 עטלאכע אין אז פארגעשטעצט ניט אאײן זין־ האב

 צויבער־האנט, א פון װי װעט, שפעטער מאנאטן
 װאונדער־ א פלאץ רעם אויף װערן אויפגעבױט

 זעקם אי; געװארן אױפגעבויט איז קעמפ דער שטאט.
 מיר און r־np געװעזן איז צײט די װייא װאכן,
 האט אלץ םעזאן. א פאראירן געװאצט ניט האבן

 פאםט עס װי און שנעל װערן געמאכט געמוזט
 און רינג, ארבעטער דער װי ארגאניזאציע אזא פאר

 הארצװ״טיק, פיא געלט. קײן געװעזן ניט איז דא
 דאמאאם־ די האט טעג שװערע און אנטױשונגען

 גע־ זיינען עם רורכגעמאכט. קעמפ־קאמיטע דיקע
 רי אז געדוכט זיך האט עם װען שטונדן װעגן

 חובות פון ים אין דערטרינהען זיך װעט קעמפ־שיףי
 גע־ אונז זיינען הילףי צו שװעריקײטן. אנדערע און

 װעמענם רינג, ארבעטער פון ברענטשעם די סומען
נויטװענדי־ די פארשטאנען האבן עם מיטגיצידער

 אנ־ האבן ברענטשעם אינםטיטוציע. אזא פון קײט
 פריער װי און, טעקם דריי־דאיצאר דעם גענומען
 אר־ פיז עקזעקוטױוע נאציאנאיצע די האט געזאגט,
 פלע־ די אויף» אז מעגלאך געמאכט רינג בעטער
 װערן אנט^יען אונז זאל ברענטשעם די פון דזשעם

 בויאונג דער מיט אנכיין קענען זאאן מיר כדי געלט
קעמפ. דעם פון

 נײעם דעם פון ערעפענונג די דערנאך און
 אויף אנגעקומען זײנען מענשן הונרערטער קעמפ.

 די האבן עם װאם זען צו װאונדער״ ״בײזן דעם
 פלא*ז גענוג האבנדילן ניט אױפגעבויט. טרוימערם

 צחא־ נאטיר^אך מיר האבן צוגעגרײט, זייענדיק ניט
 אין ק״נמאיצ איך װעל טאג יענעם מענגעבראכן.

 ארונטערגעי^אזענע מיט פארגעםן. ניט ילעבן מײן
 מיטגיצידער די זײנען פנימ׳ער, פארצװײפאטע קעפ.

 דעם איבער א־־ומגע^פן קעמפ־קאמיטע דער פדן
 בעטיצ א קעמפ־קאמיטע־מיטגליד א האט דא קעמפ.

 פארװאנדלט זיך צװײטער א האט דא געשלעפט,
 שװערע אנדערע ה$*ט דריטער א לןעיצנער, א אין

 באזוכער רינג ארבעטער אונזערע געטאן. ארבעט
 אז Pפארשט״ענדי גוטמוטי?, גענומען אלץ האבן

 פאםיר;. געדארפט דאם האט אומשטענדן די אונטער
 אײנצלה״טן. אלע אין אריינצוגײן שװער איז עם
ע די ט מי א פ־?  גע־ צײט גאנצער רער פאר איז ^!

 כע5װע פינאנםירן, פארװאלטער, נאר ניט װעזן
 װאו ז^רגן, און טראכטן געדארפט האבן

pהאט מען װען נאר ״מארטגעדזש״, א מען ריגט 
 אומבא־ און שװערע זאגאר געװעזן זײנען געדארפט

 װען צײטן״ געװעזן ז״נען עם ארבעטער. צאלטע
’P ניט ?עמפ, אין באזוכער יענער אדער דער - m n p 

 פיין גאנץ האט בא?װעמלאכ?ייט, עpנויטי די
 ניט־בא־ דער און ?אמיטע־מאן. דעם אויםגעזידאט

 האט ?אמיטע־מאן שװער־ארבעטנדיקער צאלטער
 שמייכל א מיט און הארצן אין װײטאג מיט דאם

ארונטערגעשלונגען. פנים אויפן
 װעלכער איינער איצם זאגן, איך װיל שלופ צום

 דער פון פארזיצנדער איצט איז און געװעזן איז
 איר פון יאר ערשטן דעם פון ?אמיטע ?עמפ ר. א.

 זײנען עם װאס דעם אויף pנדיpוp ניט אז גרינדונג,
 טע־ אונזער פון װעגן די ביטער און שװער געװען

 זיינען עס װאם דעם אויוי pנדיpוp ניט טי?ײט,
 איז עמפp דעם פון לאםט דער װען צייטן געװעזן
ן די אויף» שװער זײער געװען ע ^  ?עמפ־ דער פון א

p,ניט אויך און אמיטע pוpנדיp דער װאם דעם אויףי 
ע ט מי ^ ־ פ ט  צו שװער זײער ìומעpגעDאוי איז ^

pאיצט, איז ארבעט, איר םון אנער?ענונג פאר עמפן 
 פון טעטי?ײט ערpפינףי־יארי פון פײערונג דער בײ

מיט שטאלץ מיר זײנען ?עמפ, רינג ארבעטער דעם
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קעמפ רינג ארבעטער יאר פינף
ק א ל ב . ר פון

קעמפ רינג ארבעטער פארזיצנדער,

&װער  פון טעטיקײט פון װעגן די געװען זײנען $#
ט ניט קעמפ־באװעגונג. דער ^יי■  בא־ בילומען מי

שונגען דערנער, מיט 5פוי נאר פוצט,  און אנטוי
 גרינ־ ערשטן דעם געדענק איך הארץ־ק^עמעניש.

טינג מי עס־  דעם שבת, קעמפ, רינג ארבעטער פון דו
טינג דער .1926 מארטש, ־טן27  פארגע־ איז מי

 אויםגעלינקטע אונזערע װי דעם נאך גאײך קומען
 װעג אומפאראנטװארטלאכן אן אױן* האבן פרײנט

 קאמפם־געשרײ זייער ״קינדערלאנד״. פארכאפט
 ארבעטער פון אפרײםן װעלן זיי אז געװעזן, איז

 צוזאמען און אינםטיטוציעם קולטורעלע אילע רינג
עס די מיט צי טו טגײן שױן ן5װע אינסטי  טוער די מי

 נשמה, אריין גיבן װאס יעניקע די ה״ ד. אויך,
 כא־ אזא פון אנשטא^טן אין ארבעט און שטימונג
 גע־ גרינדונגם־מיטינג יענעם ביי און ראקטער.

װע דער אויףי רופן אטי צי  נאציאנאלן דעם פון איני
 צוזאמען רינג, ארבעטער פון בי<לדונגם־?אמיטעט

ט  עדױקיי־ םיטי נױ־יארק דער פון פארטרעטער מי
ע,5־פארװא5שו צענטראלע און קאמיטע שאנאא  טו
 און טוער געצײילטע גרופע א געזעסן, מיר זיינען

 פון אכקייט5מעג די װעגן געטראכט און יצערער,
 שװער קינדער־קעמפ. רינג ארבעטער אן אויפבויען

 געזעסן אלע זײנען מיר הארצן. אויפן געװען איז
מונג. געדריסטער א אין  איז הארצן אין טיף שטי

ײפצ א באגראבן געװעזן װ  «אייז זיד האס אונז צ
בט5געג ניט  ארבעט׳ די טאן סענען װעאן מיר אז וי
 אר־ פון ברענטשעם רי װי געװאוםט ניט האבן מיר

אפרוםן. זיך ן5װע רינג בעטער
 די אז געזאגט האבן פריינד ינקע5 אונזערע

 איז רינג ארבעטער פון מיטגלידערשאפט גרויםע
 בלויז אז טעטיקײט, ער5טורע5קו יעדער צו פאםױו

 פאראינטערע־ זיינען אױםדערװײצטע, יחידים, זײ,
 די צװישן אויםקאערונגם־ארבעט רער אין םירט

ט און ארבעטער־מאםן אידישע  אװעקג״ן זײער מי
 אט 5זא עס װער זײן ניט װעט רינג ארבעטער פון
טאן. ארבעט די

 האבן טוער, רינג ארבעטער ^איאלע אבער, מיר
 ױמדונג5פאר װי מער ניט איז דאס אז געװאוםט,

 מיטגלידער־ גרויםער דער פון יגענץ5אינטע דער אויו»
 אז געװאוםט האבן מיר רינג. ארבעטער פון שאפט

פאםנ־ בײ ?ענען, ר. א. פון מיטגלידערשאפט ־י

 פאר־ מיט און װאונדער, אויפטאן אומשטענדן, דע
טינג יענעם ביי מיר האבן עקשנות ביםענער  בא־ מי
 און נױ־יארק אין רינג ארבעטער דער אז שלאםן,

 פאר קעמפ א קעמפ. א האבן ז ו מ אומגעגנט
 די װאו קעדער־קעמפ, א דערװאקםענע. און קינדער

 גע־ װעילז רינג ארבעטער פון ױרשים צוקונפטיקע
 םאציאאים־ ע5א די יליבן און שעצן צו װערן ערנט5

 עא־ זייערע כע5װע פאר ארבעטער־אידעאלן, טישע
 בייגע־ עטװאם װעג, זײן אויוי יעדער האבן, טערן

 די װאו דערװאקסענע, פאר קעמפ א שטײערט.
 ארבע־ אן אין וועיצן רינג ארבעטער פון מיטגלידער

 עטלאכע די פארברענגען אטמאםפערע רינג טער
 דער פון טומיצ דעם פון װייט װאקאציע װאכן

שטאט. גרויםער
 ברענ־ פון קאנפערענץ א גערופן האבן מיר

 אפגערופן װארים זײער זיך האבץ װעאכע טשעם,
 געבן צו פארשפראכן אונז און ארבעט דער אויףי

הילױ. נויטיקע די
 די שרײבן צו אויפגאבע מײן אין ניט איז עם

 זײנען ױנג צו קעמפ. רינג ארבעטער פון געשיכטע
 אײנררוקן, די זײנען פריש צו פאםירועען, די נאך

 פינף־ אונזער פון ױם־טוב ביים װיל איך אבער
 פריידן און ?ײדן די דערמאגען טעטיקײט יאריקער

 נאכדעם קעמפ־באװעגונג. דער ארום טוער די פון
 דערמוטי־ מאראאע סך א געקראגן האבן מיר װי

 האט היילח, פינאנציעי^ע װינציק זײער אבער גונגען,
 פאםיקן א פון זוכונגעז רייע א אנגעפאנגען זיך

 און סעזאן אין שפעט שוין געװען איז עס פלאץ.
 קל״נעם א רינגען צו געװען געצװאונגען זײנען מיר

םטעמפארד. אין פלאץ
 בוך א פארנעמען קען סטעמפארד געשיכטע די

 גע־ םך א מיר האבן יאר יענעם אאיין. זיך פאר
ען םעזאן דעם נאך און לערנט ״נ  ניט פיאײכט מיר ז

 ערפארונג, אין רײך אבער געלט, אין רײך געװעזן
 האבן געשלאםן זיך האט קעמפ דער װי גלײך און

 בויען צו פלאץ א קויפן װעגן טראכטן גענומען מיר
קעמפ. א

 און געלט אן קעמפ א בויען צו פצאץ א קויפן
ט נאך  פון געהאט האבן מיר װאם דעפיציט, א מי

״ ט5װא סטעמפארד,  אבםורד, אן געװעזן אנדערע ב
באװעגונג דער ארום טוער גרופע דער ביי אבער
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ױם-טוב אוגזער צו װערטער פאר א
 דען איז װאם !ױבילײאום פינןז־יאריקן זײן פײערט קעמפ רינג ארבעטער דער

 אנהויב. דער ערשט דאך איז דאפ אוױילע, װי מער ניט דאך איז דאס יאר? פינ־
 אין פאר אונז נאך שטײען ארבעטן וױכטיקע און גרויםע אנהויב, בײם שטײען מיר
לײזונג. זײער אױף װארטן פראבלעמען, אנגװײטאקטע און וױבטיקע צוקונפט, דער

 גרויםער א און ױם־טוב, א אונז פאר ױבילײאום פינןש־יאריקער דער איז דאך און
ױם־טוב.

 האבן שטײנער שװערע יאר, פינף לעצטע די פאר װעג אונזער געװען איז שװער
 מיט ארומגערינגלט דערפארונג, אן און געלט אן אפראמען, װעג דעם פדן געמוזט טיר

 פון בליקן מיט באגלײט אנגעהויבן, ארבעט זײער קעמפ פון פיאנערן די האבן געגנער
 זײער אנגעהויבן זײ האבן געגנער, די פון חוזק־שמײכלען און פרײנט פון באדױערן

ארבעט. שװערע

 שענםטע די פון אײנע קעמפ רינג ארבעטער דער איז שפעטער/ יאר פינןש איצט׳
 װעגן רײדן ניט קען קײנער רינג. ארבעטער אין אינםטיטוציעם אנגעזעענםטע און

 רײדן ניט קען קײנער ;קעמפ רינג ארבעטער דעם דערמאנענדיק ניט רינג ארבעטער
 אפשטעלנדיק ניט רינג ארבעטער פון קולטור־טעטיקײט םאציאליםטישער דער װעגן

 אט אין פארנעמט קעמפ רינג ארבעטער דער װאם פלאץ בכבודיקן דעם אוייןש זיך
טעטיקײט. דער

 קײן ניט קעמפ־טוער און קעמפ־בויער די קומען ױבילײאום פינןש־יאריקן צום
 איצ־ ביז דעם פון פריש־באגײםטערטע נאר צוגעשטאנענע, קײן ניט פארמאטערטע,

טעטיקײט. װײטערדיקער פאר ענטוזיאזם און ענערגיע מיט פול דערפאלג׳ טיקן

 קעמפ־קאמיטע די שיקט קעמפ רינג ארבעטער פון ױבילײאום פינןז־יאריקן צ־ט
 מאל אלע האבן װאם מיטגלידער ר. א. טויזנטער די צו באגריםונג הארציקע איר
 אויןז אויך געװים װעלן און קעמפ־ארבעט, דער אין געהאלפן טאט און װארט מיט

 אינםטי־ םאציאליסטיש־קולטורעלער גרויםער אונזער צו שטיצע זײער געבן װײטער
טוציע.

רי ד ע ט ע ב ר ג א נ י פ ר מ ע ע ק ט י מ א  ק
 פארזיצער , ק א ל ב . ר

 װײם־טשערמאן ,ן א מ ז ו ג .ט
םעקרעטאר ,ען ז א ר
, .ל ן א ט ט א טרעזשורער ר
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