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רעזאלוציעם טרויער
 אונדזער אוים דריקן א. א. א. 1 בר. פ,ן מיטכלידער די מיר

 פריצ״טיקן אויפן םפערלינג נייטן חבר צו מיטגעפיל און «רויער
״ן פון טויט  אפשאפונג דער פאר אנטייל אייער אין פרוי. ליבע ז

 געפינען: טרייסט אייער איר זאלט געזעלשאפט רויבערישער דער פון
. ש. ד-רעקטאר, קולטור ^ן ח װי ײ ד

 אונדזער אוים דריקן א. א. א. 9 ברעגטש פ,יז מיטגלידער די מיר
 פארשטארבענעם אונדזער פון טויט פריצייטיקן אויפן טרויער טיפשטן

 די פון אײנער געװעזן איז שאפירא חבר שאפירא בערנאט חבר
 זיך אנשליםן און רינג פאשיםטישן םאציאל דעם פארלאזן צו ערשטע

 ארבעטער־ פון מיטגלידער ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן אין
 געװאלט האבן זיי לוית פראלעטארישע די שטערן געפרואװט האבן רינג

 א פארגעקומען זיכער װאלט עש ן א לויה רעליגיעזע א דורכפירן
 פאר- דעש פון האנדלונכ שטארקע די ניט װען דעם׳ צוליב געשלע;

 דער צו טרויער אונדזער אויס דריקן מיר ברודער• שטארבעגעש
 פאר קאמף אין חבר. פארשטאדבענעם פון קרובים און פאמיליע

״ װעלן קלאם ארבעטער דעם פרן באפרײאונג דער  טרייסמ זייער ז
געפינען.

ר מו ל ע קו ט מי א ש פון ק ט ענ ר א א א. o ב

 חברטעש אונדזערע פון מוטער דער פון טויט דעם באדויערן מיר
 װ״טערדיקער אין זאלט איר יעלין. ציליע און שװארצמאן רײע

טרייםט. א געפינען ארגאניזאציע אונדזער פאר ארכעט
א. א. א. 15 ברענטש בריםקער־טשעכאנאװצער

ה ש ר, מ ע טנ א םע? ר

 דריקן א. א. א. 28 ברענטש ריד דישאז פון מיטגלידער די מיר,
 אונדזעי פון טויט פריצייטיקן דעש אויף טרויער טיפן אוכדזער אדים

מעטער. ם. חבר מיטגליד,
 דעם פון ברענטש אונדזער פון מיטגליד א געװען איז מעטער חבר

 שטילעי־ א געװארן. געגײנדעט איז ברענטש דער װען טאג ערשטן
 ׳װיכטיקע געטאן געשר״ען און ליארם אן ער האט באש״דענער און

 פון ױניאן אינדוםטריעלער דער אין פיילער און רענק א אלם ארבעט
 באשטאנער פון פארװאלטונ• דער אין באםטאן, פון ארבעטער גאדל די

א. א. א. 28 ברענטש אין אויך און ניטגעדאיגעט קעמפ
 חבר. פארשטארבעגעם דעם פון פריינט און חברים אלע, לאנזיר

 רעװא־ דער פאר אקטיװיטעט פארשטארקטער א אין טרייסט א געפינען
באװעגונג. ארבעטער לוציאנערער

סןגק. װײנער, װאקז

 םיראקױז 41 ברענטש ליבע־מאן אהיז פון מיטגלידער די מיר,
 מיט־ אונדזער צו טרויער און מיטגעפיל טיפשטז א־נדזער אויס דריקן
 זאל פרוי. זיין פון טויט פריצײטיקן דעש אויף בלום חבר גליד
״ן נדן. װא זיינע אויף טרייםט א זײן ברענטש אין טעטיקייט ז

ץ, װי $ ק פ א ם םעק. א.

 דריקן א. א. א. ,43 ברענטש דוטענבערג פון מיטגלידער די מיר,
 נעשל אברהש הבר צו טרךיער און מיטגעפיל טיפסםן אונדזער אוים
״ן פיז טויט פריצײטיקן דעש אויף  חבר זאל נעשל. יה.-דית פרוי ז
 דער אין טעטיק״ט פארשטארקטער און טדייםט זיין געפינען געסל

באװעג״־נג. ארבעטער רעװאלוציאנערער
' םעק■ לעװין, ם.

 דזש. נ• נוארק א. א. א. 55 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,
 »;ן װינער איזע חשר טיטגליד אונדזער פון טויט דעש גארויערן

קינדער. און פרוי זיין צו מיטגעפיל אונדזער אויש דריקן
סעק קארפ, ה.

 א. א. א 61 ברעגטש שוכטער מענדל פון מיטגלידער די מיר,
 קינדער די צו טרויער א,-ן מיטגעפיל טיפשטן אונדזער אוים דריקן

 יעצט זיינען וועלשע געלער לאי חבר פארשטאדבענעם אונדזער פון
 זאלט טרערן אין ניט מוטער. א אן אויך און פאטער א אן געבליבן

 ארגא־ יוגנט אונדזערע אין נאר )טרייםט אייער זוכן קינדער, איר,
 װעלבן פאר קאמף גערעבטן דעש העלפן װעט איר װאו ניזאציעם,

געסעםפט. האט פאטער אייער

 אונדזער אוים דריקן א., א. א. 70 בר• פון מיטר-לידער די מיר,
 פון טויט צום לעװין ראוז און דזש״ק חברים די מיט מיטגעפיל

 טן17 דעם געשטארבן איז װאס לענארד, קינד, אײן־און־א״נציק זייער
 דאש אלט. יאר האלב א און דרײ אינגאנצן זייענדיק נאװעמבער,

 זאלן באקאנטע. און פריינט הברים, אלע ביי באליבט געװען איז קינד
 האבנדיק פארלוםט׳ גרויםן זייער אין געטרײםט זײן לעװין חבר<ם די
 איז ארדן פון מיטגלידער אלע פון םימפאטיע אויפריכטיקע די

לואים. םט.
ם ײ ץ, ח אר װ ט םעק. ׳

גע־ געהרגעט איז ,71 ברענטש פון מיט:ליד א עלענאײיץ, חבר
 לינקער דער מיט געשטאנען איז ער אופן. טראגישן א אויף װארן

קאםפן. אלע אין באטײליקט זיך האט און באװעגונג
״ן רופן מיר  אנשליםן אין טר״םט א געפינען צו פאמיליע ז

באװעגוגג. אונדזער אין זיך
א ר א ק ב ר א א א א 71 בר. פ

 דריקן א. א• א. 161 ברענטש נאדיר משה פון מיטגלידער די מיר,
 לענט םעש און מאקס חברים די צו מיט;עפיל טיפםטי אונדזעי אוים
 שװעסטעד זייער פון פארלוםט דעש אײף פאטיליעס זײעיע כיט
 טר״סט א״ער זוכן איר זאלט טרערן אין ניט אםטריכסקי. פע:י

 און שענערע א פאר ?אמף גרעבטן אונדזער העלפן אין נאר חברים,
װעלט. בעשערע

ם ע ר, ס ע פ ם א שעק. ק

 א., א. א. 99 ברענטש ענגלם פרידריך םון םיטגלידער די מיר,
 פון טויט פלוצלונגדיקן דעם אויף טרויער אוגדזער אוים דריקן

 מיטגעפיל אונדזער שיקן מיר עפשטיין. איזידאר מיטכליד אונדזער
 װעלן צוזאמען אונדז מיט אז האפן, מיר און קיגדער און פרוי דער צו
 האבן װעט ארבעטער דער װאו געזעלשאפט, א פאר ?עמפן העלפן זיי
 ארבע־ אז פאלן אזוינע פאשירן ניט ם׳װעלן װאו און מאכט גא;צע די

ארבעט. דער ביי שטארבן זעלן טער
ש ט ענ ר א א. א. 99 ב

 און באדויערן א. א. א. 145 בדענטש פון מיטכלידער די מיר,
 אוין» ליפשיץ מאקש חבר אונדזער צו מיטגעפיל אונדזער אוים דריקן

 געפי־ ברענטש פון טעטיקייט אין ער זאל זון. זיין פון טויט דעם
״ן נען טרייםט. ז

קי, א. ם װ ע אני םעק ק

 פרי־ דעש אויף טרויערן 159 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,
 םקאלניק בעלא חברטע באליבטער פיל אונדזער פון טויט צייטיקן

 גע־ זיי זאלן קינדער. ליבע א.־ן מאקש מאן איר טרייםטן און
 ארבעטער פון באפרײאונג דער צו מיטהעלפן אין טרײםט א »■נען
קלאם.

ם, ג. או ב ל ע פ םעל,. א

 אינטערנא־ נאדיר, משה 161 ברענטש פון מיטגלידער די מיר
 ראי חבר א.־:דזער פון טויט דעש באדויערן אדדן ארבעטער ציאנאלן

 שוסטערמאן מיטגלידער אונדזערע פון שײעםטער און מאמע קראפס
פליישמאן. און

ס ק ע ט, ט ענ םעק. רעק ל

 זייער אוים דריקט א״ א. א• 301 בר. לוקעמבורג ראזע דער
 באליבטן דעש פון טויט פריצײטיקן דעם אויף טרויער און שמערץ

 אונדזער שיקז מיר לעװין. דזשעק אין ראזע חבריש די פון קיגד
לעוױן. חנרים די צו מיטגעפיל טיפםטן

ץ, ג. א־ װ םעק. ש
אן, ה. ט לי ע פ^רזיצער ה

מיטגע־ א<ר אוים דריקט 14 שול בראנקש פון פארװאלטונג די
 פאטער. זײער פון פארלוםט זייער אויף קריםטאל חברים די צו פיל
 דער פאר ארבעט אייער אין טרייםט אייער געפינען װעט איר

באװעגונג. ארבעטער .רעװאלוציאנערער
אן׳ א. מ ױ ג.סעק. נ נ טו ל א װ ר א פ
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 פאשיסטישער סאציאל דער קעגן רעװאלטן נײע
ארגאניזאציעס פראטערנאלע די אין פירערשאפט

 װערן װאם ארגאניזאציעם םראטערנא^ע די אין צאגע די
 ניס איז םאשיםטן, םאציאיל און פאשיםטן די פון אנגעפירט

 זוכט װעמנע בורזשואזיע, די װי פונקט און ױם־טובדיקע. קײן
 פלייצעם די אויף קריזים שװערן דעם פון ?אסטן די ^ייגן צו

 פרא־ די אין פירער פאשיםטישע די זוכן אזױ ארבעסער, די פון
 זייערע אין ^אנע שװערע די יצייזן צו ארגאניזאציעם םערנארע

 מיט־ די בײ אפנעמען װעצן זײ װאם דערסיט ארנאניזאציעם
 ארויפ^ײגן ן5וועי זײ װאם און בענעפיטן רײע גאנצע א גיצידער

 םאר־ דורך מיטג^ידער די םו] ם^ייצעס די אױף צאסטן נײע
ארגאניזאציע. דער צו צ^׳צונגען זײערע גרעםערן
נעדיינקט, האבן פירער װעמעס ארבעטער־ריננ, דעם אין

 די פאר^זט 1929 אין האט ם?יג? יצינקער דער װי נאכרעם אז
 איבער שא^טעװען אומגעשטערט ?אנען זײ װעק ארגאניזאציע׳

 דער אזוי. ניט איז עם אז ארויס, זיך ציינט ארגאניזאציע, דער
 האט ארבעט^אזיקייט, די קריזים, ע<ןאנאמישער איצטיקער

 קלאר, איצט זעען ז״ מיטגלידער. טױזנטער פון אוינן די נעעםנט
 זײ־ ?אפאטא^יזם, מיטן האנט אין האנט נייען פ׳־רער זײערע אז
 אירע און ארדנונג קאפיטאהיםטישער דער פון טײל א געװארן נעז

 זינפט ארגאניזאציע זייער אז ;פארטיידיקער שטארפםט/ז
 און ארדנונג. קאפיטאציםטישע נאנצע די זינפט עם װי פונקט

 זייערע אז דער^אזן צו ניט אנטשלאםן זײנען מיטגאידער די
 קאפיטאציםטי־ דער װי מיט^ען זעלבע די אננעמען זא^ן פירער

 פ^ייצעם די אויף יצאסט גאנצע די ארויפ^״גן פון קצאם שער
ידער.5מיטג< די םון

 װעאכע ארבעטער־רינג דעם פון סאנװענשאן לעצטע די
 װאם ?!יניע, קאפיטאליםטישע איר באשטעטיקט אמא״ נאך האט
 רעזאצוציעם רעאקציאנערע די באנייט 5אםאי נאך האט
 אן געמאכט נאן־ דערצו האט םאװעטךפארבאנד, ?עגן

 די אפצושאפן באשצאםן האט זי מיטג^ידער. די אױף אטאקע
 עקאנאמיע מאכן צו אנשטאט בענעפיט, קראנתן װאך ערשטע
 װעכ:ט־ $150 די אראפצושניידן װי נויטיק, איז עם װאו דארטן,

 װאם טױזנטעה צענד<צי?ער די באאמטע, די צו שכירות אעכע
 צענד^יקער די יאזדעם, אומזיסטע אױו* םארשװענדעט מען

 צו כדי קאנזוענשאגם, אױח םארשװענדט םע; װאש טויזנטער,
״נוד־טײם״. א ״באיעם״ אײגענע די געבן

 ערשטע די צונעמען דאם אז ארוים, זיך װײזט עם און
 נענוג, זיין ניט װעט מיטגיצידע־ די פון בענעפיט קראנקן װאך

 ^עצטע די װאם קװארט̂י א םענט 30 פון טעקםעם נ״ע די אז
 ניט װעט מיטניצידער, די אויו» ארויפגעצײנט האט ?אנװענשאן

 אפיציע^ער דער ״פרײנד״, נומערן ^עצטע די גענוג. זיין
 און דעם װעגן ק^אר זײער רעדן ארבעטע־־רינג, דעם פון ארגאן

 פאר־ נאך און שטייערן װייטערדיקע אז אנצוהע־ענישן ניבן
 כדי װערן אײנגעפירט מוזן ן5װעי בענעפיטן די פון ?צענערתנען

ארגאניזאציע. די ראטעװען צו
 נאד ארבעטער־רינג, דעם אין נאר ניט פאר קומט דאם

 ארגאניזאציעם. פראטערנאצע אנדערע רייע גאנצע א אין אויך
 א־ .אםאםיאיישאן״, בענעפיט םיק ״װאירקינגמענם דער אין

 נזיט־ הונדערטער האבן ארגאניזאציע, פראטערנאלע אונגארישע
אנגעהײבן צאםטן, שװעדע די פארטראגן פאנענדיק ניט נילידער,

 אינטער־ דעם פון סעקציע אונגארישער דער אן אנש^יסן זיך
 ארגאני־ דער אט פון םירער די ארבעטער־ארדן. נאציאנאלן

 פאםט־ א ארויםשיקן װי געגאנגען װייט אזוי זײנען זאציע
 װע^כער אין ארנאניזאציע יענער פון מיטג^יד יעדן צו פאדטיצ

 אטעריהע- פון װערן רעפארטירט זועלן זײ אז זײ, םטראשען זיי
א. א. א. דעם אן אנש^יםן זיך װעאן זײ אויב

 אנטװיק^וננען יצעצטע די האבן ארבעטער־רינג דעם אין
ער ערשטער דער צו נעבראכט  דעם פון םאר־קאנפערענץ אפיציע̂י

 ארגא־ זיך האכן נרופן 13 און ב־ענטשעם 17 װאו פליג^, אינקן
 האבן װעילכע די, גענן קאמף א םירן צו צװעק דעם פאר ניזירט

 צױ טרויעריקן איצטיקן דעם צו רינג ארבעטער דעם געבראכט
 דעפ אין ע^עמענטן יצינקע די װאם פראגראם, דער אין שטאנד.

 פאצגנדע די מיר געפיגען אױםגעא־בעט, האבן ארבעטער־רינג
בענעפיט׳ פראנקן װאך ערשטע די צוריפקרינן .1 :פונקטן

 ארבעטער־ריננ, דעם אין עהאנאמיע .3 בילס׳ די העכערן געגן .2
 אדוים־ פארן .4 מיטג^ידער, די פון רעכענונג דער אויף ניט

 סא־ פאר קאטףו .5 «רבעטער־ריננ, דעם פון םקעבם די װארפן
 פון פארטײדיקונג דער פאר .6 פארזיכערוננ, ציאלער

סאװעטן־פארבאנד.
ארבעטער־ אין ברענטשעם ^ינקע די פון קאנפערענץ די

 ארגאניזירוננ דער פאר פונדאמענט דעם אװעקגעלייגט האט רינג
 אין װייצ פאקט, דאזיקן דעם באגריםן מיר פליגיצ. <צינ?ן א פון

 ארגאניזא־ פראטערנא^ע די אין פאיגיצ אינקז דעם פון קאמף דעם
 צו עצעמענטן ארבעטער די פון דערײאכונג די מיר זעען ציעם

 פאראיי־ די אין באװעגונג פראטערנאלער קלאםן א פאר קעמפן
 דעם פון אינטערעםן די דינען ‘זא װעצכע שטאטן, ניהטע

ארבעטער־קצאם.

פױלן אין פאגראמען די
ן אין פאגראמען די  זײ צופע^יק. געקומען ניט זיינען פו̂י

 פוי^ישע די פון רעזשים םאשיסטישן דעם פון 5טײ א זײנען
 אין פאגראטען נעמאכט װערן עס קאפיטאציםטן. און פריצים

 איז רענירונג פי^םודסקי די אאיין. אידן אויף באויז ניט פויצן
 אין מינדערהײטן נאציאנא^ע אצע פון בלוט אינם א״נגעטונקט

 פרן ביצוט ימיטן דורכנעװייקט איז ערד פוי^ישע די נאר פריאן.
 פוי־ דער א־דן. און ציטװינער1 װײם־רוםן, אוקראינער׳ ב^ויז ניט

 פוייצישע די אויך פאגראמירן אין כםדר האלט פאשיזם אישער
פויערים. ארן ארבעטער
 האט רעגירונג פייצםודסהי די װאס דעם אויױ געיוקט ניט

 רעװאצוציאנערע טויזנטער מיט טורמעס אירע איצע אנגעפיאט
 אויױ קעמפער פרײהײט טאסן געשיהט און פויער־ם אדן ארבעטער

 רעװאילוציע. א םאר שרעה אין כםדר דאך זי צעבט תיליה, דער
̂ץ װערט פויאן אין קריזים דער  ארבעט^אזיקײט די שטארקער, א

 פוייצישע רי פאר ק^ערער ץ5א װערט טאג א װאס און גרעםער
 אאגע שױדערצעכער זײער פון אויםװעג אײנציקער דער אז מאםן,

 גרענײן זײט אנדערער דער אוי^ װי ארדנונג אזא אײנצופירן איז
 אויך זעעז זין־ פאר אויםװעג דעמזעלבן סאװעטן־פארבאנד. אין

 םא־ אינם אז װייםן, זײ פויאן. אין םעצקער אונטערדריקטע א?ע
 פון פארמען אלע געװארן אפגעשאפט זײנען 'װעטז־פארבאנד
 איבער פאצק אײן פון הערשאפט קײן מער ניטא אונטערדריקונג.

 בא־ רעװא^וציאנערע די אז איז, רעזו^טאט דער צװייטן. דעם
ניט זיך שטעיצט זי שטייגן. אין כםדר הא^ט פויאן אין װעגונג
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 פא־ פוילישער דער שדויטות. און פארפאלגונגען קײנע פאר אפ
 ער פאגראמען. — קאדט לעצטע זײן דערפאר שפילט שיזם

 אויפצובלאזן מיטל אויםגעפרובירט אלט דעם מיט זיך באנוצט
 אויפ־ די פארשיכורן און פ^לק געגן פאל? העצן צו ראםךהאם,
ראםן. אונטערדריקטע פון בלוט רעם מיט מאםן גערודעדטע

 פון פאגראמען־פאליטיק די דערפאלגרייך באקעמפן צו כדי
 פראנט פארא״ניקטער א נייטיק איז רעגירונג פילםודםקי דער
 נוי־ איז עס פױלן. אין שיכטן פאלקם אונטערדריקטע אלע פון

 ליטוױנער װיים־רוםן, אוסראינעה אונטערדריקטע די אז טיק׳
 זא׳צן מאם; פוילישע אונטערדריקטע די מיט צוזאטען אידן, און

 שונאים. בלוטיקע זייערע געגן פראנט פאראײניקטן א שאפן
 פאר־ אזא נויטיק איז 1פויל אין פאגראמען די אפצושטעלן כדי

אמעריקע. איז רא אויך פראגט אײניקטער
 זײער דורך פאשיםטן, נאציאנאל און סאציאל אידישע די

 נאטירלעך זײנען פרעםע ישראל כל איבריקע אוז ״פארװערטס״
 זײנען זײ אויך רעגירונג. פילםודםקי דער מיט םימפאטיע אין

 ריינצואװאשן דערפאר זזכן זײ פויצן. אין רעװאלוציע א קעגן
 ארױפצואװארפן דערפאר זיך באםיען זײ רעזשים. פילסודםקים

 אנשטאט פאל?, פוילישן דעם אויף פאגראמען די פון שולד די
״ הערשער. פאשיםטישע זיינע אויףי  איינ־ דעם מאכן צו זוכן ז
 רעװאלוציאנערע די גאר זיינען שולדיקע הויפט די אז דרוק,

 רעװאלוציאנערער װעמעם אויוי קאמוניםטן, די מאם;, אריעטער
 מיט ענטפערן נעבעך מוז פאשיזם פױלישער דער טעטיקײט

פאגראמען.
 אפ־ פאראעטערעסירט זײנען װאם מאםן, אידישע די נאר
 םאראײניק־ מיט טאן עם מוזן פוייצן, אין פאגראמען די צושטעלן

״ קרעפטן. טע  װעלכן אין פראנט, פאראײניקטן א ביילדן טוזן ז
 מאםן, ארבעטנדיקע אידישע די באויז ניט באטייליקן זין־ זאלן עם

 עם פאלקם־מאסן װעמעם פעלקערשאפטן אנדערע אלע אויך נאר
רעגירונג פױלישער דער פו־ פארפאלגט װערן

 אלע אויף פאדערט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 דער געגן פראטעםטן די אין באטײליקן צו זיך מיטגליידער זיינע

 מיט־ די צו אויך זיך װענדעט ער רעגירונג. פאגראם פוילישער
פארבאנד ארבעטער נאציאנאלן פון רינג, אדבעטער פון גלידער

 פאר־ צו זיך ארגאניזאציעם םראטערנאלע אנדערע אלע םון און
 כחות פאשיםטישע די געגן קאמה אין צוזאמען אים מיט אײניקן

 די םון בלוט אינם רעװאלוציע פױלישע די דערטרינקען װילן װאם
פױלן. איז מאםן ארבעטנדיהע רי און פעלקעד אונטערדריקטע

פלענומם דיםטױקט ארדן די פון איבערזיכט אן
 אנדער אן אין נומער. קופענדיקן איז פארעפנטלעכט זיין װעט
 באריכטן פלענום אלע מיר פארעפנטלעכן נומער דעם פון ארט
 נאר אונדז פעלן עם דערהאלטז. איצט ביז האבן מיר װאם

קלױולאנד. און פילאדעלפיע דזשױרזי, נױ פון באריכטן

 מיטגלידערשאפט דער איבער קאנספעקט א
קאמפאניע

 דירעקטארן. קולטור אלע צו ווערן ארויסגעשיקט אינגיכן װעט
 און נעמען די מיטגעטײלט ניט נאך האבן װאם ברענטשעם, רי

 טאן, גלייך דאס זאלן דירעקטארן קולטור זײערע פון אדרעסץ
קאפיעם. קריגן זײ װעלן

 מארקסים־ דער פון מיטגלידער
 װערן גרופע שטודיר טישער

 זײערע שיקן צו אײנגעלאדן
 בײם אויןש קומען װאם פראגן

 פאר־ װעלן פראגן די שטודירן.
״פונק״. אין װערן ענטפערט

פאתאנגענהײט נאענטער דער פון ר ע ל י מ ך ו ר ב

 איבערגעלייענט האט ער װען זיך אויםער געװארן איז ל״זער
 האט ארגאניזאציע זיין פון פירערשאפט די אז נייעם, טשיקאװע די

פירער. ױניאן כלומרשטדיקע די טויזנטער סך א מיט געשטיצט
— ן םט״טש םטייטש, — מוםרן אנגעהויבן אליין זיך האט ער

 הונגער א פאר זיך מאטער איך װאו ױניאן גערופענער אזוי דער דו
ך האבן — ליין מי ״:  װער אבער מיטגליד, א זײן צו געצװאונגע[ ׳ז

מאל? צװיי שונא דעם שטיצן און ?בלײבן צו דא מיר צװינגט
ניין, — אויסגעשריי מין א געװען איז געדאנק אין ל״זערן בא

 דא מער איך טאר מיר, פאר קלאר איז אלץ ur דעם נאך — גיין!
 בענע־ זייערע מיט דאקטוירים זייערע מוחל פארבלייבען. ניט

רואינירן. אינגאנצן אונדז װעלן זיי פיטס.
 און קעשענע פון קאלענדארל קל״ז א ^רויםגענומעז האט ער

 פאר־ ברענטש א זייז װעט ארום טעג אכט אין אז זיך דערװאוםט
 גלייך אז זועלן װאלט ער ו.עטאן. זיפץ טיפן א האט ער זאמלונג•

 איבער־ מיטגלידער די פאר ער זאל י־לשען, דאם זאל אװנט .זזײנט
 מען זאל מאל אלע פאר מאל א״ן און נייעם, שטיקל דאס דייענען

 גענאםן די פון קריגט מען װאם שטוץ דעם פאר ו.עלט צאלן .אויפהערן
אינטערעםן. ארבעטער די ניט מער דינען ײאס

 לייזער זיך האט װעטשערע, דער נאך גלײך אװנט׳ זעלבן דעם
 געגנם זײן אין װאוינען װאם טיטגלידער עטלעכע צו ארויסגעלאזט

״ און געײארן זײנען פירער זײערע אז פארשטײן צו געגעבן ז

 פאר פארברעכן א איז דערפאר און קלאם ארבעטער פון שונאים אפענע
״ן צו ארבעטער באװאוםטזיניקן ערלעכן אן  מיטגליד. א זײ בא ז

 פארזיכערט, אים און רעכט, האט לייזער אז צוגעשטימט האבן אלע
פארזאמילונו.. דער צו קומען װעלן זיי אז

פארזאמלונג׳ דער צו פארבליבן זייגען װאם טעג עטלעכע די
 אנדער אן אין געװען ער איז אװנט יעדן גערוט, ניט לייזער האט

 ו.עװען איז ער און נשמה. גאגצער זיין מיט גערעדט האט ער געגנט.
 אים מיט זײז װעט ברענטש פון ארבעטער יעדער אז זיך ביי זיכער

צופרידענער. א געפארן אהיים איז ער און
 מח אין זיך בײ איבערגעגאנגען ער איז געלעגער אויפן ביינאכט

 צוזאמענ־ מיטגלידער, די צו ריידן דארפן װעט ער װאם דעם, װעגן
?אמף. אפענעם צום געװען ו.ר<יט און פאקט צו פאקט געשטעלט

 אריין שאפ אין פארן צו אויפו״עשטאנען איז ער װען פרי גאנץ
 ארבעט זיין אז געדאנק דער אבער צעבראבן, און מיד געװען ער איז

 ער און קוראזש, געגעבן אים האט דערפאלג מיט געקרוינט זיין װעט
מידקייט. זיין אן פארגעםן האט

 לײזער איז פארו״עקומען, איז פארזאמלונג די װען אװנט יענעם
 און זאל, אין אליין איינער געזעסן איז ער ערשטע. ד< פון געװען

 ארויסברײנגעז זיי זאל ער געדאנקען זיינע צוזאמענגענוטען אויפםנ״
 מיטגלידער זיך פאר דערזען ער האט מיטאמאל שארף. און קורץ

פארזאמלונג ?יין צו ניט ?״נמאל קומען װאם אזעלפע .ביזנעםלייט״,
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 אינטערנאציאנאלן פונם ראליע די
קאמפן ארב. די אין ארדן ארבעטער

אונו״ קאמפאניע. מיטגלידערשאפט א אן איצט פירן מיר
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן רעם פון מאכן צו איז צװעק זער

 אין דערפאלגרייך זײן זאלן מיר כדי אתאניזאציע. מאםן א ארדן
 זײן זאלן מיטגלידער אונדזערע אז נײטיק, אבםאלוט איז דעם

 ארבעטער פארן ארדן פונם װיכטיקײט דער אין איבערצייגט
 אז נייטיק, איז ארבעט רעקרוטירוע מאםן טאן צו כדי קלאם,

 פארן ענטוזיאזם מיט אנגעזאפט זײן זאלן מיטגלידער אונדזערע
 מיטגלי־ די טיר׳ װען בלויז ארדן. ארבעטער אינטערנאציאגאלן

 װערטפול, אלם מיטגלידערשאפט אונדזער יאטראכטן ררעלן דער,
 פון װיכטיקייט דער װעגן אנדערע איבערצײנן קענעז טיר װעלן

ארדן. צום געהערן
 צװיי פון װערן באטראכט מוז ארדן אונ־זער פון װערט די
 מיטגלידער זײנע פאר ארדן דער טוט װאם ערשטנס׳ :װינקלען

 פאר זואם צװייטנם, און הילף». קעגנזײטיקער פון פארם דער אין
גאנצן. א אלם קלאס ארבעטער דעם צו ארדן דער ברײנגט נוצן א

אײ־ אמתן דער אין זיינען װינקלען פארשירענע צװיי די אט
 צועדשט מען מוז שטאנדפונקט, דעם אט באגרייפן צו כדי נער.

 זעל־ די זיינען ארבעטער אלע פון אינטערעםן די אז פארשטיין,
 אױדי־ אן פון פראברעם א לייזן ־עלפ! אז װיםן, טוז מען ;דין

 לײזן צײט זעלבער דער אין העלפך מײנט ארבעטער, וױדועלן
 ם׳איז אדער גאנצן, א אלם קלאס ארבעטער פונם פראבלעמען די

 2 די אז פארשטײן, צו כדי קורצן׳ אין גיט. הילף קײן אינגאנצן
 װינקל, אײן אמתן דער אין זיינען וױנקלען אנגעמערקטע ־אויבן

 אבער .ק י נ י ז ט ם ו א ו ו א ב ־ î ם א ל ק זײן מען מוז
 קלאסךבאװאוםט־ זײנען ארדן אונדזער פון מיטגלידער אלע :יט

אמערי־ מאםן גרויםע די דאם זיינען װיעיקער נאך ארן זיניק,

 ציגארן. גראבע מיט אויםגעפוצט געקומען זיי זיינען איצט און
?זיך ריבטן זיי אז דאם הייםט — געטאן טראכט א דואט לייזער

 פארקומען אװנט תייגט דארף עם װאס װיסן ו.עלאזט זיי מ׳תאט —
ימיםן? געלאזט זיי האט װער — פארזאמלונג דער ביי

 גאנץ געטראכט און מוט מ<ט אנגענומען לייזער זיך האט באלד
 די אין פאראינטערעסירט גיט ער איז אלעמען נאך אז אנדערש,
 אזוי אצינד ליידן װאם תארעפאשניקעם די אין נאר ל״טע״, .ביזנעם

שעפער. די אין שרעקלעך
 דער קאהן מיםטער און דערעפנט געװעז באלד איז זיצונג די

 א האט ער פארזיצער. פאר געװארן דערװיילט איז הענדלער מעבל
 האט קאהן געבליבז, שטיל איז עולם דער האמער, זטמי ד.עטאז קלאפ

 עפעם ם׳האט װער איבערגעפרעגט און ארדנונג טאג די .איבערגעל״ענט
ארונטערצונעמען. אדער צוצוגעבן

 זייטן, אלע אין ארומכעקוקט זיך אויפגעשטעלט זיך האט ל״זער
 זיך האט ער געקומען. היינט זײנען װאם פנימער נייע די באטראכט

 פארזיצער. צום זיך געװענדט און פארלוירן ניט אבער
:באמערקט ו.ל״ך אים האט קאהן

? זאגן צו עפעם איר האט װאס לייזער! פריינט —
 אמתו איז זיד אנשליסן זאלן מיר אז ארדנונג טאג צום פונקט א

ארדן• ארבעטער
 בייזע ז״נע מיט אפגעמאםטן לייזערן האט פארזיצער דער

 — אויסגערופן און האמער מיטן ,־.עטאן קלאפ א האם ער בליקן׳
ו״עזעצלגו• ניט איז פוגקט אזא

 ניט געזעצלעך יא — קולות, געמישטע דערהערט באלד זיך ם׳האבן
 פאר געװארט און בלייבער א געשטאנען איז ל״זער געזעצלעך.

אורטייל. ־זיין
 אז האמער מיטן געקלאפט א.־יפהער אן האט פארזיצער דער

״ן זאל עולם ־דער שטיל. ז
 צום נעמען מ׳זאל אז פארשלאג, א געמאיט אייגער האט באלד
פונקט. לייזערם ־אפשטימען

אז און האמער, טיטן געקלאפט װ״טער האט פארזיצער דער

 ארדן. אונדזער אין געװינען זײ מיר װילז דאך, ארבעטער. קאנער
 פירערשאפט' אונדזער דורך װײל אונדז׳ בײ האבן זײ װיצן מ־ר

 װעלן מי־ אויב באװאוםטזיניק. קלאםן װעח זײ װעלן מיר׳ האפן
 זיי װעלן ארדן, אונדזער פאר געװינען ני_ט מאםן ברייטע די אט
 קאפיטאל^סטיש־קאנטראלירטע אין בלייבן אדער אנשליםן, זיך
 דייארגא- אט אין ארגא:יזאצ'עס. פראטערנאלע געפירטע און

ס ניט נאר ניט פירערשאפט בורזשואזע די װעט ניזאציעם  זײ זו
 האלטן זײ װעט פארקערט, נאר קלאםן־באװאוסטזיניק, מאכן צו

 נאציאנאליזם רעליניע, פון אילוזיעם האפיטאליםטישע אונטער
.װ. א א. פאראורטײלן, ראםן

 פון ארדן דעם אורטײלן וועלן מאםן ארבעטער ברײטע רי
 מיטגלי־ זיינע בריינגט ער נוצן א פאר װאם שטאנדפונקט דעם
 זיין ניט דארפן מיר הילױ. קעגנזייטיקער פון פארם דער אין דעד

 דאם עצאאיםםיישןישטאנדפונקם. שײנבארן, אזא פון איבערראשט
 פראבלעטען ־י אױם. װײזט עם װי עגאאיםטיש אזוי ניט איז

 אײנ־ ביים אירוים זיך שטעלן גאנצן א אלס קלאס ארבעטער פונם
 אינדיװידועלע אייגענע זיינע אין קאנקרעט ארבעטער צעלנעם

 פראב־ אינדיװיידועלע אנערקענעץ אן הײבט מען װען פראבלעמען.
 ;ל״זן צו זײ פירואװ א צו טראט ערשטער דער דאס איז ײעכיען

 ז י ו ל ב אקטױויטעטן. קלאםנקאמו» פו אנהײב דער איז עם
ן י ע א נ י ו ז ן א ם ע ט י װ י ט ק ט א נ ר ע ר ל ע  ד

ר ע נ ל ע צ נ י י ר א ע ט ע ב ר ו א ן צ ע נ ע ק ר ע  ד
ן י ע א נ י י ע ז נ ע ג י י ן א ע מ ע ל ב א ר י פ  ד

ן ע מ ע ל ב א ר ן פ ו ז פ י י . ז ם א ל י ק ד ט  דער־ א
קלאםךבאװאוםטזײן. צום טר^ט ערשטער ־ער איז קענונג

דעם פון גוצן דעם װעגן ארײנלאזן ניט דא זיך װילן מיר

״ ער האט געבליבן, שטיל װיילע א פאר איז עולם דער  געלאזט ז
 עם װעמען נאר אויפנעמען, ניט פארשלאו. אזא קאן ער אז װיםן,
״ן צו דא ניט זיך לײנט דאנעט. פון גיין קען דער ז

״ מעםער. א מיט װי שניידן אנגעהויבן האט לײזער  יעדן נ
 ם׳זאל אז האמער, מיטן געטאן קלאפ א פארזיצער דער האט װארט

 געהויבן האט ל״זער אבער מיטגלידער, די צו אנקומען קאנען ניט
 האבן מיטגלידער פיל און אקטאזוע העכםטער זײן אויף שטימע זיין
אפלאדירט. אים

 מעשה האט ער און זיך אויםער געװארן איז פארזיצער דער
 פירן יניט לאזן װאס שקצים די ארויםװארפן מ׳זאל באפוילן קעניג

מיטינג. דעם
 און ארײן פנים אין געקומען ל״זערן איצט איז בלוט גאנצע דאם

— קול. אויפן הויך צעלאזט זיך האט ער
 זײ העלפט און ארבעטער מיט זי־ שעמט װאם גענאםן איר —

 ריידן. צו אזוי חוצפה א האט איר — טריט און שריט אויף פארראטן
 מיט זיך װארפט איר שמיץ די פאר אייך באצאלן זאלן מיר און

 געל מיט רויט — גיין װעלן מיר — גיין װעלן מיר — אונדז?
הארמאנירי... ניט קאן

 האבן אים נאך און .ג״ן געלאזט ערשטער דער זיך האט ל״זער
 םעקרעטארן. ביידע מיט מיטגלידער צאל היפשע א געטאן לאז א זיך
 מיט זאל פון ארויסגעמארשירט םאלדאטן װי שטאלץ האבן זיי

געזאנג.
 זביו און אויפגעשטעלט זיך האט קאהן מיםטער פארזיצער, דער

 בא- לאנג שוין זיך האט האט איר — אזוי בעםער — נאכגעשריען
 און מאל דריי תאמער מיטן געטאן קלאפ א האט ער אפט״לן. רארפט

 —אקםלען די מיט געצויגן האט ער געשלאםן. מיטינג דעם דערקלערט
 קענעז װעל איך צי ניט איך װיים 1 נו א אויפגערעגט אביםל בין איך

״טשער״. דעם פירן
 װאם — שאד א — שאד א — געהאכט זיד האבן פארבליבענע די
אפגעט״לט• זיך האבן אקטױוע אלע גראדע
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 אונדזערע איבערצײגן דארפן מיר מיטנלידער. זיינע צו ארדן
**vii'lf• פארגעשריטענע, אמרזערע אויך פײנט ראט װאס 

 פילט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער רער אז מיטגליידער,
 נוצן, דער אבער קלאםנקאמױ. דעם אין פאזיציע װיכטיקע א אוים
 ארויסװאיןסן מוז קלאם, אדבעטער פארן בריינגט אררן דער װאס

מיטגלידער. זײנע פאר נוצן זיין פון
ארבע־ די העלפט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 דערפאר אט פארזיכערונג. םאציאלע הײז ניטא איז עס װײל טער׳
 ידער מוז אים, פאר היאך» נעזעלשאפטלעכע קײן ניטא איז עם װייל

 קאלעק־ דורך בלויז טאן דאם קאז ער העלםן. אלייז זיך ארבעטער
 רע־ ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער באםיאוננען. טױוע

 א פאר שטעלט ער באמיאונג. קאלעקטיװע אזא פרעזענטירט
 איז װאם פראבלעם די הילף, קעגנזײטיקער ח־רך לײזן, צו פרואװ

 נעזעלשאפטלעכער פון אפװעזנהייט דער דורך נעװארן באשאפן
 םיטגי.יר, אינידיװירועלן צום נאר ניט נוצן ברײנגט דאס יזילו*.

 ניט דאך יאיז דאם אבער גאנצן. א אלס קלאס ארבעטער צום נאר
 ארבעטער די אמאניזירן מיר װאם צײט אייגענער דער אין נענונ.

 די איינע זיר העלפן צו ארדן ארבעטער אינטעמאציאנאלן אין
 םאציא־ צו רענט א,־נדזערע אויס ניט אבער םיר שליסן אנדערע,

 ניבן נאר ניט װאם אורזאך די איז ראם און פארזיכעױונג. לער
 ז•', ארגאניזירן טיר נאר פארזיכערוננ, טיטנלידער אונדזערע מיר
 םאצי־ פאר קעמפן צו ארבעטער, ע ל א מעגלעך־ װייט װי און

 איז פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמףי דער פארזיכערונג. אלער
 די עקזיםטענץ. אונרזער פון צװעת דעם מיט דירעקט פארבונדן

 קינסטלערישע. קיין ניט איז פארזיכערונג סאציאלער פון אישו
 קעגנזיײ אז אים, זאגן מיר װען ארבעטער דעם אפ ניט נארן מיר

 אוים נאר ברײטערן מיר צװעק. אונדזער איז םארזיכערונג טיסע
 ארבעטער פארן הילו* צו איינצעלנע צו הילף םון באנריף דעם

גאנצן. א אלם ?לאם
 אונדזערע זיך באקלאגן מאל םך א װיכטיק. זייער איז דאס

 צו טרעטן ארבעטער קלאםךבאװאוםטזיניקע ניט די אז חבריס׳
 פון קאמפן די אין באטייליקונג זייער צו קוױינקלעניש גרוים מיט

ן ארבעטער. די י ר א ע י י ן ל י פ ז ל א ט פ ר ע ו  ו
ט י א ט ד י י ק נ ם א ל ש ם נ א מ ו ־ א ר ו א ר א  ם

ט כ א ך ז ר ו ם ד ע ם ד א ו ע ו ר ע ז ד נ ו ם א י ר ב  ח
ן ד נ י ב ר א ט ם י י נ ׳ ד ן פ מ א ז ק י י ע כ ל ע װ א י  ז

ז ל י ו ן ו ר י ע פ ר ע ז ד נ ו , א ר ע ד י ל ג ט י ט מ י  מ
י ן ד א י ע ב י ל ו צ צ כ ל ע ו ע ו ר ע ז ד נ ו ־ א ט י  מ

ר ע ר י ל ן נ ב א ך ה י ן ז ם א ל ש ע ג נ ן א . א ן ד ר  א
 אונד־ אן אנשליסן זיך זאלן זײ ארבעטער מאםן די אגיטירן מיר
 מאס געװיםע א פאדערט פאזיציע סאציאלע זייער װײל ארדן, זער

 נעזעא־ דער יפון געגעבן ניט װערט װאם זיכערקײט, עקאנאמישע
 אז באװייזן, ארדן דער מוז אקטױויטעטן זײנע אלע אין שאפט.

 װזזן צװעק. אונרזער איז דאם, בלויז זין, ברײטן א אין און דאם׳
 עם מוז קאמפן, פאליטישע אין מיטגלידער אוסדזערע פירן םיר
 די פון ארוים דירעקט װאקםן װאם אישום, אזוינע איבער זײן

 מיטגלידער אונדזערע געצװאונגען האין װאס אורזאכן. באלדיקע
 אזעלכע פון אנטװי?לונג װײטערדיקע די אררן. אן אנצושליסן זיר

 רא־ די אט פו.ן -ארוים שוין גייען װאם אקטױויטעטן, פאליטישע
 אין פירערשאפט. גוטער פון רעזולטאט דער זײן שוין װעט מען,
 העלפן מיטגליד דער װעט אנטװיקלונג װײטערדיקער אזא פון םאל

 ארנאניזא־ קעמםערישע הלאם• אזוינע אין׳ אקטױו װערן און די,
 װער־ אנדערע אין געביטן. ברייטערע יענע אױ קעמפן װאם ציעם,
 אדגא־ אנדערע פון פונקציע די איבער ניט נעמט ארדן דער טער.

 פארטײ פאליטישער א פון אדער ױניאן, טרײד א פון—ניזאציעם
 ער װעט הילוי םאציאלער און ?עגנזײטיקער פאר קאמף אין נאר—

 זאלן זײ אז שטופע, אזא צו מיטגלידער זײנע אנטװיקלען צו זוכן
 פארשטײן זאלן זײ ;קאמפן אנדערע פון נײטיקייט די םארשטײן

 ;ארגאניזאציעם קעמפערישע קלאםן אנדערע פון װיכטיקייט די
 עקאנא־ םאר ױניאנם טרעיד פון נײטיקײט די פארשטיין זאלן זײ

 רעװאלוציאנערער א פון נייטיקײט דער פון און קאמפן םישע
דעם אין פירערשאפט און פון ארגאניזירונג דער פאר פארטײ

יןלאם. ארבעטער פונם באפרײאונג דער פאר קאמו»
ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער האט נרענעצן די אט אין

:אקטױויטעטן פון פעלד בר״ט א ארדן טער
 און זעאבםטהילןז פאר מיטגלידער די ארגאניזירט ער .1
 ארבעטער ידי פון באמייאונגען פאראײניקטע די אז זײ, לערנט
 װאלטן באמיאונגען אינדיװידועלע װאם פראבלעטען לייזן קענען

לײזן. געקענט ניט קײנמאל
 עקא־ פון פראבלעם די אז מיטגלידער, זײנע לערנט ער .2

 קעגנזײטיקער דורך לייזן 1װיל זײ װאם אומזיכערקײט נאמישער
 געלייזט באמת פולשטענדיק קען װאם פ־אבלעם א איז הילףי,
 םאציאלער דורך שטאט דעם פון געזעלשאפט, דער פון נאר װערן

 םאציא־ פונדאמענטאלער א דורך ענדגילטיק און פארזיכערונג
 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער לערנט אזוי ענדערױג. לער

אקציע. פאליטישע ארדן
 איז עם פארבונדן אײנג װי מיטגלידער זיינע לערנט ער .3

 זײער מיט באדינגונגען ארבעט א.'ן שכירות זײערע פון םראגע די
 שכירות נידעריקע װי זיי װײזט ער אומזיכערק״ט. עקאנאמישער
 מענלעכקײט די פארםינערט אומזיכערקײט, די אט פארגרעםערט

 און שכירות שלעכטע אזוי װי און םארזיכערונג פאלשטענדיקער פון
 צו אויםזעצונגעז די פארגרעםערן באדיננוננען א־בעטם שלעכטע

 פעריאדישע צו און קראנקהײטן פראפעסיאנעלע צו סראנקהײט,
 ארבעטן. צו ארבעטעד פונם אומפײאיקייט פערמאנענטער אדער

נ זיינען זאכן אלע די אט  םון פראבלעם דער טיט פארבװדן א״:
 ארדן ׳דער װערט אזוי לײזן. צו זוכט ארדן דער װאס פארזיכערונג

 עקא־ פון וויכטיקייט די מיטגלירער זיינע װײזט װאס יערער׳ א
 דורכ־ ױניאנם קעמפערישע פון נייטיקײט די און ?אמפן נאמישע

קאמפן. די אט צופירן
ס ז ע י ש א י ט ק א א פ ט י ן נ י י ץ ק ע נ ע ר  נ

ו ר צ ע ה ד ג ר ד ־ ן ו פ מ ט ס ו א ו ו א ב ־ ן ם א ל  ק
ט י י ק י נ י ו ז ר צ ע כ ל ע ו ר ו ע ן ד ד ר ן א ע  ק

ן ע ל ק י ו ו ט נ ע א נ י י ר ז ע ד י ל נ ט י ן מ ו  א
ך א י ד ו ן א י י ן ק י י ט א נ ע מ א ט מ י ־ נ ר א  פ

ן ז א ם ל ע ם ר י ז א ח ב ן א כ ל ע ו ע ו נ י י  ז
ר ע ד י ל ג ט י ן מ ב א ך ה י ן ז ם א ל ש ע ג נ ן א  א

ו צ - ן ד ר ן א ב ע * ג ו ל י ן ה י ט א י י ן צ ו  ם
p ט ,ט י י ה ק נ א ר י י ק י א י י פ מ ו ו א ־ צ ר  א

, ן ט ע ר ב ע ד . א ט י ו ט
 צוריהגעשטאנענע די ניט דערװײטערן אקטױויטעטן אזעלכע

 די אז אים, לערנען זײ פארקערט, ארדן. אונדזער פון מיטגלידער
 אי! זיך נייטיחט ער װעלכע צוליב פראבלעמען אינריװידועלע
 בענעםיטן נאך באגער אינדיװירועלער דער הילו», קעגגזײטיקער

 זײנען ארין, אן אנגעשלאסן זיך לכתחילה האט ער װעלכע צוליב
 װאס ?לאס׳ ארבעטער גאנצן פונם פראבלעטען אטתן דער אין

 דער װערט ארום אזוי לייזן. צו זײ כדי אקציע פאליטישע פאדערן
 קלאםךבאװאוסטזי־ מער ■װאס ?לאםן־באװאוסטזיניה, מיטנליד

 װיכטיקײמ רי פארשטײן ער װעט קלארער אלץ װערט ער ניח
ארדן. פארן װעױן ער װעט ענטוזיאםטיש מער אלץ אוז ארד;, פונם

 ארגאני־ אן איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 צוריקגע־ די אפילו צוציען קענען צילן באלדיקע װעמעס זאציע

 יעדעפ װעט אבער, צײט זעלבער דער אין ארבעטער. שטאנענע
 עם װאם װירקונג, די האבן צװעק רעם אט דערגרײכן צו מיטל
 כאטש ארבעטער. צוריסגעשטאנענע די אפילו אנטװיקלען װעט
 א פון פונקציעם די איבערנעמען ניט ?יינמאל װעט ארדן דער

 מי־ די פאר מיטגלידער אנטװיהלען אבער ער װעט ױניאן׳ טרעיד
 איבער־ ניט ?ײנמאל װעט אחדן דער כאטש ױניאנם; ליטאנטישע

 דאך װעט פארטײ, רעװאלוציאנערער א פון פונקציעם די נעמען
 מאםן א פאר מיטגלידער אנטװיקלען פונקציאנירונג ?עיריכט זײן

האנדלונג. פאליטישער רעװאלוציאנערער פון פארטײ
 ארנאני־ אז איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאיאלער רער

 טאן, עם לאמיר אויפצובייען. װערט באמת איז עס װעמען זאציע
!אויפבויעז אים לאטיר ! חברים
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;ן ע נ א ז ר ע פ
 אינגל) (פארװארלאזט אפיפ לאלי, עטי, נאני, מאפא, שעפםל,

זיידע. אלטער אן א,־ז קינדער מאםע א לערער, באאמטע,
 קאאפעראטױוער א ביי אוקריינע אין שטעטל קליין א אין גאם (א

 צעטל א געגעבן האט מען װעלכן ,10 יאר א פון אינגל א שטייט קראם
 ארבעטער קראם דער שטױול. פאר א געבן אים זאל מען אז שול, פון

 פון אינו.ל פארװארלאוט א שטייט װינקל א אין צעטל. דאס לייענט
 אינגל.) אויפן בליקן גנבישע װארפט און צװעלף יאר א

p נ ר א ם א ר: ט . גײן קען מען און װארעם דאך איז ה״נ
שטױול. דארפםטו װאם צנ בארװעש,

שטיװל. דארף מע ל: ם פ ע ש
p אלע זע װארעם, מחיה א דאך ם׳איז : ב ר א ם א ר

בארװעם. גייען אינגלעך
שטיזול. דארף מע :ל ם פ ע ש
װאם אבער : צעטל) אין נאכאמאל (קוקט ב• ר א ם א ר ק
 קום קראם. די צו שוין דאן־ מאך איך שפעט? אזוי גע־ומען ביםטו
בעםער. פא־גן
p נישטא מארגן? ל: ם פ ע ש p .פארנומענער א בין איך צייט
ט היינט. דארף א<ך נײן טענטש.  נעם און שטיװל די אן איך טו ת״נ

צ״טונג. װאנט א מאבן זיך
:ב ר א ם א ר ק ס׳פיםל.) באטראכט (ער פיםל. א אהער גיב .

 די אפגעװאשן נישט האםטו פארװאס בלאטע. םימ פול פיסל א נע
שטיוול? נאך גייםט דו װען פיס

אפגעװאשן. אפגעװאשן, :ל ם פ ע ש
ם א ר :ב ר א ? ? אפגעװאשן איז דאם אט .

: ם פ ע ש . אויפן אפגעװאשן. װארט מיין אויף אפגעװאשן, ל
בלאטע. דער דורך אונטנארימער, געלאפן איך בין אהער װעג

p שטע? : װאםער) שיםל א ארוים (טראגט .ב ר א ם א ר
 שטיװעלעך. פאר א אן אים מעםט א,-ן פים די אפ אים װאשט (ער אריין

 נא נישט, כאפ שעפסל, אהער cnp לויפן)• שוין זיך לאזט ם׳אינגל
 אהיים זײ ברײנג און שטױול די אוים טו בעםער און אונטער׳ שר״ב

p האבן נישט טאטע דער זאל ר״נע, נייע, p .,טענד
האבן. ט׳נישט האבן, ניט ער׳ט :ל ם פ ע ש

״ נעמט און שטיזול די אוים טוט (ער  און א?םלען די אויף ז
טאנצנדי?ער. א אװע? גייט

 דאס אװע?. ג״ט ?ראם, די פארמאכט ארבעטער ?רעטער (דער
 אויפן זיך ער זעצט נישטא׳ שוין איז ארב. רעמערp דער אז זעט אינד-ל
 פארװאר־ דער שטױול• די אנטאן נעמען װיל און ?ראש דער פון שװעל

 שעפםל אנטלויפט. אין שטױול די ארוים כאפט אונטער. לויפט לאזטער
 אין גיין — מ׳שרייט מענטשן, םך א אן ם׳לויפן געװאלד, א מאכט

 א אן ס׳לויפט ג:ב. א כאפט גנב אזא געפעאו, אין געפעא־,
 יצורי? שוין ג״ט שעפשל ? געשען איז װאם — פרעגט פאליציאנט,

 גייט פאליציאנט דער שטיל. װיינט און העגט די אין פנים מיטן
גנב). דעם זוכן

פארה^ננ.
י י ן ב ע ל ם פ ע ן ש י .ב ו ט ש א

 מיט טיש גרויםער א פלאקאטן. לענין. םטאלין, פון (בילדער
 ברידערלעך צװ״ שעפסלם בא־י און נא:י ?ינדערבעשלעך. ביינקלעך׳

 צוגעבונדן שטרי?לעך פון האבן בעטלעך, די אין זיצן יאר 8 און 9
״ שמייםן העיט די אין בייטשן מיט בעטלעך, די צו לייצעם  pשטאר ז
פארן•) אין זיך שפילן זיי בעטלעך די איבער
װיא. וויא, אונטער טרײב גיבער, נאני, נו, :י ז א ב
װיא• עטיא, װיא, ?ובילא. װיא, :י נ א נ
זײן זאל : הויז) דאס ?ערט 10 יאר א פון מ״דעלע (א י ט ע
 מענטשן. ומעןp באלד ס׳דארפן בעטלעך, די פון ארוים ?ריפט שסיל,

 ס׳?ומט נישט. זי הערן זײ אריין. ט,ימל אין אריין ש־״ט (זי שטילער.
זיידע.) דער אר״ז
 א בארד׳ געלער גרויסער א מיט איד אלטער (אן ע ד י י ז

 א און שטױול ?אלנער׳ גרויםן א מיט שעפם פון פוטער ברייטער
 : אים) מיט גייט 'עטי בעטלעך. די צו צו גייט ער היטל. פוטערנעש

איר? פארט װאוהין ?ינדער

מאס?װע. ?ײן : י נ א :
״ (און מאם?װע, ין'p :י ז א ב שטאר?ער נאך צעשמ״םן ז
בעטלע־). די איבער
ארויס זיי העלפט (ער ארוים. ארוים, הברה, נו, ע: ד י י ו

בעטלעך). די פון
?אנפע?טן. גיב ז״דע :י ז א ב
?אנפע?טן. גיב זיידע, ג<ב, גיב :י נ א נ
p איר װעט לידל א זינגען מיר װעט איר אז ע: ד י י ז n p

קא:פע?טן.
? זינגען אויך װעםט :י נ א ג
אויך. טאנצן איכל ? דען וואם נו ע: ד י י ז
טאנץ זיידע :י נ א נ
?אנפע?טן. גיב זײדע :י ז א ב
גיט (ער נאט אמאל. מיט אלע נישט טומלט שאט! ע: ד י י ז

לידעלע. א זינ,;ט פלעצל, חברה נו ?א:פע?טן), צו זיי

:(זינגען י י ר ד ע ל א
 שולע אין ?ינדער די

 גיי, גיי, גיי,
 ?ליינע פון װא?םן מיר

 ארמײ. גרויסע א
(טענצל.)

 גײען מיר שולע פון
 ברי? דער אריבער

 ארבעטער שוין װערן מיר
 פאברי?. דער אין

(טענצל.)

 ארמײער רויםע ווי
 אזרי, מאכן מיר

 יטאליסטן6קא די
>ןי.3 ים8פים־

(טענצל•)

שעפםל? איז װאו ?ינרער שאט : איבער) (שלאגט ע ד י י ז
שטיװל• נאך געגאנגען איז שעפטל :י ט ע
געלט? גענומען ער האט װאו ע: ו י י ז
 פארװאלטער דער נישט? ײייםט דו ? װאד הייםט וואם :י ט ע

 ?ראם. אין צעטל א געגעבן אים האט שול פון
אומזיסט? :ע ד י י ז
אומזיסט. אודאי :י ט ע
? עפעס פארװאס :ע ד י י ז
: ט ע ע פארװאס? הייסט װאם י שוין זיינען שטיוול ז״נ

 אין גײן צו װאם מיט געהאט נישט האט ער און צעריסן אינגאנצן
ט) שיך? מ״נע זעסט ש,לע. װ״ז  צעטל• א געגעבן אויך ער האט מיר (
 האכ איך און אינגעלע, א געװען בין איך אז איך, ע: ד י י ז
 שטױול. i״p געהאט נישט איך האב שםיװל, ?יין געהאט נישט

? נעטאן האםטו זשע וואם :ע ל א
כא׳געטאן... געטאן, האכ איך :ע ד י י ז
װאם? זיידע, װאס, וואם, ע: ל א

בארװעם. געגאנגען איך בין װאס? ע: ד י ז
? שנ״ אין בארװעם בארװעס? ע: ל א
װי געזעסן בין איך גאר? שנ״ אין כא, בא, כא, ע: ד י י ז

 פעדערן. געפליקט א־ן אויװן אויפן פריץ א
כא... כא׳ כא׳ פעדערן, : (לאבן) ע ל א
: זיידע) מיך נעם מיך׳ :שר״ען אלע זיי. (הוידעט ע ד י י ז

אנידער. זיך זעצט כה. ?ײן נישטא גענוג, נו
געפרעגט אונדז האם שול אין לערער דער זיידע, װ״סט :י ט ע

 זאגן, מיר װאם און פארברעבן״ גרעםטער דער איז ״װאם פראגע, א
פארברעכן. גרעסטער דער איז יװאס אונדז זאג דאם. גישט ם׳איז ער זאגט
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סן? איך זאל נישט, װייםט איר אז :ע ד י י ז ט װי איז ה״נ
זיידעם. אנדערע מיט צייטן אנדערע
גרעםטער דער אמאל געװען איז װאם זיידע, זאג ע: פ א מ

? פארברעבן
? מײדל א פאר צי אינגל א פאר ע: ד ׳י ז
אינגל. א פאר :ע פ א מ
מיידל. א פאר : י ט ע
אינגל. א פאר : י ז א ב

שטיל.) (ם׳מערם אײנציקװײז, רעדט נישט, טומלט :ע ד י י ז
 גע־ נישט האט ער אז פארברעכן .;רויסער א געװען איז אינגל א פאר

דאװנען. װאלט
געלעכטער.) הויכן גרויםן א מיט אלע אוים (שיסן : ר ע ד נ י ק
װייםט איר ,אז געזאגט פריער אײך האב איך ע: ד י י ז

לערנען. מיך קענם איר בעםער,
 זעצם בינל, א נעממ (ער זיידע לערנען, דיך אינ׳ל :ע פ א מ

פינצטערניש. איז רעליגיע זע׳ זיידע, זע זיידן.) לעבן זיך
p י ז i; מען װי װייזן דיר איכ׳ל מען. לערנט אזוי :ייצט 

 פאר א אים טוט און קני אויפן מאפען לײגט (ער געלערנט. מיך האט
פעטשלעך.)

קװיטש). א מיט ארוים (לאכן ע: ל א
 נו הינטן.) פון צו אביםל זיך האלט אראפ׳ (טאנצט ע פ א ט

מאםן. די פאר אפױם איז רעליגיע זאג, זעםט, זיידע, גוט
מאםן. די פאר אפערע איז רעליגיע :ע ד י י ז
לאכן• : ע ל א
ױנגע, די כעלערנט אלטע די האבן אמאל אװדאי׳ נו ע: ד י י ז

אלטע. די יונו״ע די לערנען היינט און
קאנפעקטן. גיב זיידע :י ט ע
שעפםלען. פאר באהאלטן דארף מע :ע ד י י ז

בלייב• מײדעלעך, מיט אינגעלעך פון חברה א אריין (ם׳קומען
 טראגט ״לאלי״, הייסט װאס פארנט, פון אינגל איין ,און שטיין אלע

בערשטעלע. א און טינט רויטן טינטער א טיט פאפירן לאנגע
װאו וואנט־צ״טונג, פםת אנטי די מאכן מ׳דארן» נו : י ל א ל

רעדאקטאר? דער איז
רעדאקטאר? איז װער ע: פ א ט
: ל א ל ער? איז װאו רעדאקטאר. דער איז שעפםל י
שטױול. די מיט נישטא נאך איז ער :ע פ א מ
 מיטן הויב א טוט (ער נישט• מיר װארטן װארטן, נו, : י ל א ל

״דיםציפלין״. הענטל)
דיםציפלין. ע: ל א
? רעדאקטאר א זיין דען קען װער אבער : י ל א ל
קען. שעפםל :ע פ א מ
זעצן נישט זיך מיר װעלן נישטא, איז ער אז אבער :י ל א ל

רעדאקטאר. נ״עם א אוים שוין קלויבן מיר ײארטן.
״ן איכל רעדאקטאר, דער זיין איכל : (שרייען) ע ל א דער ז

רעדאקטאר.
שטיל !דיםציפלין : ביינקל) א אויף ארויף (טאנצט י ל א ל

 װער שטימען. מירן און װאלן מאכן מירן שטיל׳ קינדער, זיין זאל
דערפאר... דערפאר, א<ז

דער זיין זאל זיידע דער אז : אוים) (שרייט ע פ א מ
? רעדאקטאר

דעי ז״דע׳ דער הענט.) די (תויבן ׳א, יא, (לאכן.) : ע: ל א
זײדע.
װען. נישט װ״ם און װאם, נישט װײס איך אבער :ע ד י י ז

נישט• װ״ם און נישט קען איך
איז? דאם װאם װייםטו פםח זאגן, דיר איך װעל אט :י נ א נ
װײםיך. פםח זעםטו, :ע ד י י ז
װייםיך. פםח וױיםיך, פסח (לאכן) ע: ל א
פםח. איז װאס ״לאזונג״ א מאבן דארפן מיר : י נ א נ
אויפן פאפיר גרויםן א אוים שפרײט (לאלי ׳ו.וט :ע ד י י ז
בערשטל). דאם א״ן טינקט פיש,

: ל א ל !טיר)דיל זיידעטשקע, נו, י
? שרייבן װעםט דו און עס תײםט דיקטירן, זאל איך : ע ד י י ז
ז״דעטשקע. יא, יא, : י ל א ל
 אים אויף קוקן אלע פארטראכט, קריק און הין (ג״ט ע ד י י ז

שרייב : פינגער) א מיט האגט די אויס ציט ער ןונגעשטר״נגט,
ניםלעך. מען קנאקט פםת אז אינגעלע,

געלעכטער, קלינגנדיקן שארפן אזא מיט אוים (שיםן ע: ל א
 זיך שטיקן אלע ביז ארום זיך קוקט זיך, דערשרעקט ז״דע דער אז

געלעכטער.) פון

? אנגעשריבן האםט נישט? ם׳טויג װאם, ע: ד י י ז
אגגעשריבן. יא : י ל א ל
: י י ז ע אינגעלע, שר״ב װידער) זיך (פארטראבט אוים, מעק ד

 די קא*ן דער מען פארבינדט פסח װארט), ביי װארט (דיקטירט
פיםלעך.

טוט ז״דע דער געלעכטער. א אין אוים װידער (שיםן ע: ל א
פום.) טיטן טופע »

? אנגעשריבן ע: ד י י ז
זיידעטשקע• יא, : י ל א ל
r גע־ פון שטילערהײט זיך שטיקן (אלע אוים, מעק :ע ד י י 

 לאטקעם עסן צו גוט איז פםח אינגעלע, שרייב : לעכטער)
שמאלץ. טיט

אוים. מעק : אוים) (שרייט ל ג נ י א א
 אז לערער דעם דערצ״לן איכל : אוים) (שר״ט ע ל ע ד י י מ

אויפגאבן. אונדזערע ערנסט נישט נעמען מיר
רעדאקטאר זײן דארף אינגל א רעדאקטאר. אוים נו, ע: ל א

ט ארייז׳ קומט (שעפםל  גייט אויגן, די אויף ארבל אן מיט שטיל װ״נ
צימער.) צװ״טן אין אר״ן גײט און אלעמען רורך

 קולות. זיך ם׳הערן אריין, ג״ען אים, נאך זין (יאגן ע ל א
 ביזט ? געשלאגן דיך האט װער שעפםל? איז װאם : געמישטע)

״ ? געפאלן שעפםלען). ארוים שלעפן (ז
אבער טאקע, עברה אן ? צוגענומען שטייװל די :ל ג נ י א

 נו׳ שטױול. פאר א פון, מױחם מער אביםל איז װאנט־צייטונ• א
רעדאקטאר. דער װער ו.יכער, שעפםל,
גו, : פאפיר) איבערן בערשטל מיטן ז<ך (שטעלט י ל א ל

װאנט־ציימונג. דער פאר לאזונג א גיב שעפםל,
פינצטערניש• איז רעליגיע : (װיינענדיק) ל ם פ ע ש
שעפםל. גוט גוט הענט.) די מיט (פאטשן ע: ל א
נישט. טוב ױם קיין איז פםח : פרײלעכער) (אביםל ל ם פ ע ש
נישט. קריינק קיין איז קדחת און ע: ד י י ז

זיידע. גוט גוט׳ : (לאכן) ע ל א
״ װארט (ד<?טירט ל ם פ ע ׳ט אלע און פםת : װארט) ב

 בדי קאפיטאליזם, דעם פון אנגעהאלטן װערן טובים ױם רעליגיעזע
 :די מאםן, הארעפאשנע די פון געדאנקען די פארקאלאמוטשען צו
 מאכן באלעבאטים די װאס צרות אלע אז גלויבן, זאלן ארבעטער די

״,  דעם אפנארן און הימל פונם ם׳קומט אז הייסן, זאל ז
 און שװער ארבעטן קאפיטאליזם, דעם פאלגן און ארבעטער־קלאס

 אונדזער שטערן צו מלחמה א אין גיין און אויסגעריםן, װערן
ארבעטער. ברידער אייגענע זייערע אויף ׳טיסן ,און מאכט סאװעטישע

זײדע דער בראװא. בראװא, שעפםל, גוט גוט, :(שר״ען ע ל א
קאנפעקט.) א אים גיט הויך, דער אין אויף אים הויבט

באאמטער.) א אר״ן (ם׳קומט
? ראזמאן מײעראװיטש שעפםל װאוינט דא : ר ע ט מ א א נ
ער. איז אן דא, דא. :י נ א נ
: זעקל) א פון שטױול פאר א אוים (װיקלט ר ע ט מ א א ב

שעפםל. שטױול ד״נע זיינען אט
ײיל איך רוצח. דער גנב דער איז אוואו ל: ם פ ע ש

אנפאטשן. אים
נישט איז ער נישט. ק״נעם מען טאר פאטשן :ר ע ט מ א א ב

 האט ער טאטע־מאמע. אן אינגל פארווארלאזט א איז דאס שולדיק,
 שוין איז ער גוט. זיין שוין ער װעט איצט געװאוםט. ניט בעםער

קינדער. פארװארלאזטע די פון ה״ם דער אין
שמוציק. דאך איז ער א, דער אט :ל ם פ ע ש
אנ־ און אפגעבאדן אים האט דיזשורנער דער :ר ע ט מ א א ב
 מענטש, פיעער א אײנמאל זיין שוין װעט ער און װעש, נייע געטאז

 דאםװידאניע נו, .זען װעט איר קינדער, פארװארלאזטע אלע װי אזוי
(אפ). ריביאטא*).

אהער לערער דער קומט צװאנציקםטן און פינף דעם :ל ם פ ע ש
 גרעם־ דער איז װאס באשליםן צו מיטינג א אויף קומען אלע און
פארברעכן. טער

 ציפער א זיך ם׳זעט באלד. זיך עפנט און פאלט (פארהאנג
 קאנפעקטן עםן שפרינגען, זינגען׳ טאנצן, פארבר״נגען, אלע און "25״

ליד.) פיאנערן אונטער. העלפן אלע און זינגט א״נער לעקעבלעך. ארן
פראגע, דער אויף ענטפערם אײערע װייזט איצט ר: ע ר ע ל

״ פארברעכן. גרעםטער דער איז װאם  ער פאפירלעך, אלע אים ג<בן (ז
 נישם נו׳ װייטער), קוקם אװעק, (ל״גט גוט, נישט איבער) קוקט

חנהלע מט, אויך מוישקע גוט, לאלי, בעםער, איז שעפםל׳ם שלעכט,

קינדער. װידערזען, אויף *)
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שימל ״נאציאנאל־פראגרעםיװעו״׳ ל א. ז ײ מ

 ;טיילן דריי אין כרעסטאמאטיע. ליטערארישע ווארט״׳ ״דאם
 אידי׳טע די פון ארויםגעגעבן ;װייסמאן שלמה פון צוזאמענגעשטעלט

 פועלי־צױן; און פארבאנד ארבעטער אידיש־נאציאנאלן פון פאלקםשולן
.1931 יאר נױ־יארק,
 זייטז 900 גענויע פארנעמען װעלכע ביכער, דריי די אט

 ״פאר אונדז׳ זאגט אלײן מחבר דער װי באשטימט, זיינען און
ly-ii’p א אונדז גיבן העכער״, און יאר 12 פון עלטער דעם פון 
 פרא־ נאציאנאל ״אידישע די אזוינם ם׳איז װאם באגרי^ קלארן

 אינהאלט אן פאר װאס מיט צילט, זי װאוהין שול״, נרעםיװע
?ינדער. אירע פון מוחות די אן פאקט ז־

 ׳טול טיפ םפעציעלן א פון טעקםט־בוך א װעגן ניט װײל
 1אי איז שול אידישיםטישע “״מאדערנע די גערעדט: דא װערט

 איינגהארציק. און אפגעזונדערט געװען ניט קיינמאל פרט ךעם
 ברייט׳ און װייט געװארן באנוצט זײנען טעקםט־ביכלעך לעוױנ׳ם

 אין — װייטער און שולן אומפארטייאישע די פון ^נהויבנדיק
 איצט, אויך תלמוד־תורה. דער צו ביז שולן, שלום־עליכם ר., א. די

 כרעםטא־ ליטערארישער נייער דער צו פאררעדע ענטינם ױאל אין
 װײםמאנם ״חבר אז ״בטחון״, פולםטן זײן אוים ער דריקט מאט־ע,

 די אין נאר ניט פרײד מיט װערן באגעגנט װעט כרעםטאמאטיע
 אבער פארבאנד, ארב. נאצ. איד. און צױן פועלי די פון שולן

 אין אויך װי שולן, אידישע אנדערע מײםטע די אין אויך (נאר)
 אידישע די װאו דערציאונג־אינסטיטוציעס, אידישע יענע אלע

געלערנט״. זוערן ליטעראטור אידישע די און שפראך
 מער סך א נאך װערט פרײד״ מיט ״יאגעגעניש די אט

 װייס־ צוזאמעגשטעלעד דער װאם דעם, דורך פארצײכטערט
 אין זיד בײ געהאט ניט חלילה פרינציפ אגדער קיק האט מאן,
 ״דעם װי קינדער־כרעםטאמאטיעם די צוזאטענשטעלן ביים טאש

 דא בלויז ליטעראטור״. אונדזער צו צוטריט רייךקינםטלערישן
 זייז מיט ״פשרה א מאכן געמוזט ער האט נעבעך, דארט, און

 טעמים. פעדאגאגישע פארשידענע צוליב געשמאק״ קינםטלערישן
 איבערגעזייט ?וגםט, ״ריינער״ קעגן עפעם האבן עם קען װער איז

 עםטעטישער און ליטעראטור־קריטישער דער פון זײערל דורכן
שום קיין גאר האבן װײםן, מיר װי ענינים, אזעלכע לןריטעריע?

 קריגעלעך זאגן׳ צו אזױ זיינען, זײ ; ניט זיך אין ערד־טעם רויען
שטן־זית. הײליקן רײנעם מיט אנכעגאסן
אריינצושמעקן. קרעעלעך די אין אט חשק א אן כאפמ

 אין מאמינים קנאפע זײנען װעלכע אונדז, איבערהױפט
 עפעם זאך די אוים קומט קונםט, לשם קונםט פון טעאריע דער

מענט׳טן, פון אויפגעבױט שול־אינםטיטוציע א :טשיקאװע
 שלע־ און זיגמאנען מיט זײט בײ זײט ״געקעמפט״ האבן װעלכע

 װעמענם טאמאם, נארמאן איז פאנען־טרעגער װעםענם זינגער;,
 פונם העבודה כיבוש און ישראל ארץ אין פרדםל א ם׳איז אידעאל

 מן מיטן רוחנױת׳ גאלע מיט קינדער אירע שפײזן זאל אראבער,
 אפצושאצן ניט גאר טאקע ם׳איז עםטעטיק, און עטיק קונםט, פון

נשמות... אידישע
 קוק א גיבן און לאק אוייערשטן דעם אראפ מיר קהאצן

אונ־ !געשריען װיי אוי, : טיפעניש דער אין אינװייניק אריין
 א זיך באהאלט קינסטלערישקײט אומפארטײאישער דער טער

 בדורתניזם. אתה שאװיניזם, שימל, מיט בארג קליינבירגערלעכער
 פארדוטפע־ א זיך ם׳הערט זשופיצע, און שטריימל אין רעליגיע

מיטלאלטער. פון קברים־קול נער
 איז פלימוט־ראק פון גלח פױריטאנישער אמאליקער דער

 אין גלײבן׳ זיין און נ־אטהער קאטן אויפנעשטאנען. קבר פון צוריק
 נאציאנאל־פראגרע־ אידישער, א אין לערער א פון געשטאלט דער

ע דערציט װעלכע שול, םױועד ש י ד י ר א ע ט ע ב ר  א
קינדער.

 אזא פון אנגעקװאלן זיכער װאלט גלח פױריטאנישער דער
 װאלט ;טעקםט־ביכער אזעלכע פון דערציאונג, אזא פון שול,

 ״װארט״ הייליקן יפונ׳ם מחבר דעם בעקל אין אנגעקניפן זיכער
:קאמפלימענטן מיט אים באטײלט און

נעדרשנט... פײן גאר !זון געטלעכער געדרשנט, גוט —
דובינ־ שלעזינגער, זעמאן, צוזאמען אויף עם זיך פארט װי

 פרדם, דער שקל, דער ״פארװערטם״, דער טאטאם, נארמאן םקי,
 איר זעט אט ? ״קונםט״ אידישיםטישער ״געטלעכער״ דער טיט

זיך... ם׳פארט אז דאך,
םונם מוםטערן מיט בוך, פונם זייטלעך 900 די לייענענדיק

 רויט אויף צעטל א געפינט (ער שלעכט. גיט אויך מאפע, גוט, זייער
 (אלע אנגעשריבן? דאם האט װער פר״ד) פאר אויף שפרינגט פאפיר,

?וקז.) לויפן
די פון באאמטער דער צוגעשיקט אונדז האט דאם ל: ם פ ע ש

פראגע? די אויך איז דארט קינדער. פארװארלאזטע
לויפן אינגלעך פאר (א אים. בריינגט און לויפט ר: ע ר ע ל
נישט, כאפט : )זען װילן צעטל׳ דאם לערער פון רײםן אלע אװעק.
• אלעמעז פאר ל״ענען דאם איך װעל קומען באלד װעט ער וואו־ט,
לערער׳ זאגט, זאגט, דארט? שטײט װאם אבער ר: ע ד נ י ק

 הויך׳ זײער צעטל מיטן האנט די הויבט (יער דארט? שטײט װאם
 לעיעי דער קוק• א באפן װיל טיש אויפן ארויף שפרינגט איגגל אײן

 באלד. באלה נישט, זיך אײלט ל,ינדער, אװעק.)װארט זיך דר״ט
 װאם אינגל פארװארלאזטן דעם מיט אינגעלעך די ארײן (ש׳קומען

 אר־ רויט א אין אנגעטאז גייט ער איער שטיװל די צוגעגנבעט דזאט
 רויט קלײז א װי אוים זעט ער אז אזוי, יוניפארם. מ״אישער

ארמ״ערל).
. הענט) די אויף אינגל פארװארלאזט דאם (נעמט ר ע ר ע ל

צעטל? רויטן אויפן אנגעשריבן האםטו דאם
גנב מייז דאך איז דאם ! אוי : אוים) (שרײט ל ם’פ שיע

גנב. א״גענער מ״ן שטױול, די פון
ר ע ט ז א ל ר א ו ו ר א  פון לערער ב״ם ארוים זיך (ציט פ

איך גנב, אוים שוין בין איך גנב, א אלײן ביזט : הענט) די
? צו וױיםט דו שוין, ארבעטער אן יין ניין

אםיפ אז װיםן, זײט קיגדער : אײן) אים (האלט ר ע ר ע ל
 װעט און ו.גב, ק״ן נישט מער שוין איז אינגל, פארװארלאזטע דאם

 געראטענער א זייער איז ער ו.נב. קיין זיין נישט קיינמאל שוין
 אזא װאם זיך לערגט קינדער אט גוט. זײער זיך לערנט ער און

 גרעםטע די אין פעםלעך אין געשלאפן איז װאם איגגל׳ געפייגיקט
 יװאם לייב׳ אויפן העמד קײן אדן עםן קיין געהאט נישט און פרעםט

 אונטערן אינגל דאם אט און הינטל קרעציק ארעם אן זוי געלעבט האט
 אי) דאם ענטפער. זײן קינדער הערט קולטור, אונדזער פון אויפזיכט

 דארפן קינדער אלע װאם פשוט, און פראםט קונצן אן ענטפער אן
געד״נקען. שטענדיק דאם

נו. נו, גיכער, שוין, זאגט : ר ע ד נ י ק
איך :שטימע) שארפער קװיטשיקער א (םיט ע ל ע ג נ י א

איינהאלטן. נישט שוין זיך קען
ר ע ר ן  אים הויבט הענט׳ די אויף פארװארלאזטן דעם (נעמט ל

פארברעכן. גרעםטער דער איז װאם אםיפ, זאג : הויך) דער אין אויף
זאג. זאו״

ארבעטער־ דעם ״אפנארן איז פארברעכן גרעםטער דער פ: י אים
קלאם״■
שרייען און אפלאדיםמענטן מיט (שטורמען ע: ל א
דאם לערער דער קושט אפלאדירן אלע בשעת אםיפ.

אינטערנאציאנאל.
(פארהאנג.)

בראװא
אינגל.).
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 באפאלט שרײבעה אידישע אינגערע און עלטערע טײל גרעםטן
שוע ביטערע מא־נע א אייך  מום־ אידישע די דאם איז :אנםוי

 א פון ריכטונג דער אין בויג ערשטן בײם װאם טער־ליטעראטור,
 איר קופערן־אפגעבליאקעװעט, געװארן פנים איר איז צייט, נייער

 קליינשטעטל־ אזוי װעלט־באנעם איר און צעקראכן — אינהאלט
 שטארק־ זיין, ניט אונרז עם זאל גנאי צו און, דירךבאגרעניצט

?״. רעאקציאנעריש שטארק
 װאם צוזאםענשטעלער׳ דער שולדיק דעם אין איז אפשר און

 ערגסטע סאמע די באויז אריינגעפאםט זיך האבן םכעמע זײן אין
? מוםטערן פארשימלםטע און

 פון באשטײט װעלכער ביך׳ ערשטן אינם אריינקוקן מיר׳ן
 לעבן פונם שילדערונגען מאמן, העלער )1 :אפטײלונגען פינפ

 פארצייטיקער דער װעגן געװען, איז אכיאל )2 קינדער. פון
 םונם ״דערנער־װעג״ דער קאמףי, און יצעבן )3 װעלט. אידישער
 ליריק, )5 אמעריקע. פון בילרער ברעג, נייעם בײם )4 טענטשן.

 אויםביל־ ״עםטעטישער דער פאר נאכטיגאל־םראלאלייהעלעך
לעזער״. ױנגע די פון דונג

טא־ נאמען. קינםטלערישער זיםער, א — מארגן״ ״העלער
 קינד ארבעטער פונם מוחל ױעע דאם אנלאדן װאם צוליב קע,

 עהספלואטא־ פון מעשױת מיט לעבן, נײעם א פאר קאמף טיטן
:^יד א בעםער אים מען זיננט ? םטרײסם און הוננער ציע,

קינדער״ ליבע ױם־םוב, נאך ״שוין
זמן. נייער דער אן זיך ס׳הויבט

 רביז אלטן צום צוריק נו,
קאטערזשאן. ,ח״ם־שמעיה

 ליכטל דאם אן קינדער, זשע, ,צינדט
 געשמאק זיך גענומען און
 אלטן דעם צו לימוד, דעם צו

!“קנא דעם מיט גוםח, דעם םיט

— תורה, גאטם קינז־ערלעד, ״לערנט,
גרוים. און טיף םודות אירע

קינדער, ליבע לערנט, לערנט,
אוים..." גייט ליכטעלע דאש ביז

 איז לידל דעם אין ״ם׳קונםט״ אז זאגן, אםשר איר װעט
 עלטערן פון ארבעטער־קינדער, אידישע אז אײ־אײאיק, אזוי ניט

 בראנזוױל בראנקם, אין היטל־נייער און פאריער קלאוקטאכער,
 װעל; קאנאדע און שטאטן בהפאראייניקטע ישראל תפוצות יכיו
 פארשטיין? ניט אויך און זיין מחיה שטארק אזוי ניט דעם פון זיך

 קנאק״, מיט׳ן נוםח ״דער דעריפון, מתיקות די אבער רערםאר
 מ׳רופט מאס איז׳ דאם אט אויס״, גײט װאם ליכטעלע, ״דאם

פרא־גרע־םױו... און מאדערן נאציאנאל, אן
 און לידל דעם צװישן פארגלײו א זיך בעט װילנדיק ניט

 טעקםט־בוך: א אונדזערם זיך ם׳עפנט װעלכן מיט ליד א צװישן
:שול״ ״אונדזער

 פליגל די «עפנט
רויטע. טויערן

ארבעטער־קינדער. ז״גען םיר
גרײטע. קעמפן צו

רויטע ״טויערן
שײן, פון און ליכט «ון

 ברייטער זיך עפנט
אריין. אונדז לאזט און
לערנעז׳ װילז מיר
קענעז׳ מוזן מיר

 לערער אונדזער
לענין." איליטש

 ? װײסמאן ש. צוזאמענשטעלער דער עפעם רײנקט װאס
 פרארך מיר : נעדיינקט און ? קינםטלערישער איז ליד ױעלכעם

 װאם פשוט, זאגן מיר קונםט. לשם קונםט שום קיין ניט טיצירן
:מיינע; מיר

 העגען מוזן מיר לערנען, װילן ״מיר
לענין״. איליטש לערער אונדזער

 רעם אין ״קונםט״־פערל אײנציקער דער ניט איז דאס און
 באשטײט אויםנאנלען, אן פערלען, אזעלכע פון מארנן״. ״העלן

 הערן. מעשה א װילן ארבעטער־קינדער אפטיילונג. גאנצע די
 איז שטוב אין און ארבעטלאז מךהםתם איצט איז טאטע דער
 מעשהלע א מיט קינד דאם דערװײל מען דארף נו, פריילעך, ניט

:פארװינן
פ״ערל, א דורך אוצר דער דיר זיך װעט אנטפלעקן ״און

 באװ״זן, דיר זיך װעט פייערל דאם אז און פײערל. קליין א
 זאלםם עם. הייםט פייערל, צום דעם, צו צוג״ן באדארפםטו

 פײערל דאם ווארום זיך, אפבריען פאר האבן ניט מורא קיין גאר
ט; עט ברע:ט ברענען באלײכטן, צו אויף ניט מער איז  און גי

 ביידע מיט זשעברעװען און אנבויגן נאר זיך באדארפפט דו
 און בריליאנטן, און דימעגטן און זילבער און גאלד זשנזעכיעם,

אזעלכע׳ און כדכור, נאטען טיטן הײםן װאם אזעלכע, שםיינער
ישפה״... נ^-לעז מיגטן הײםן װאם
 ליטעראטור־ א שלום־עליכמים פון אויםצוג אן איז דאם
 גשטױת־ אונדזער צו פארגל־יכן טאקע עם מען קען װי טוסטער.

:למשל באװשאװעה א פון ליד ״קאמוניסטיש״ דיק
 ביםט דו װאם פאלק, א אויגן, דײנע אויף ״הויב—

ארים און עלנט אזוי
 מערב צו מזרח, צו אויגן דײנע אויף הויב
דרום, און צפון צום
אוצרות, געזאםלטע די זע און
םירות, די ארבעט דײן פון זע און

אוצרות, געירשנטע די נעם ״און
פירות. די ארבעט דיין פון נעט און
 שאף געניסנדיק און לעב שאפנדיק און
דורות..." פרייערע די אין

װײ־ ביםל א מארגן״ ״העלן פונם נארטן אין מיר שפאצירן
 זײנען װער שרעטעלע. מיטן מעשה דער צו קומעז מיר און טער
: הערט אדרבה, אט, ? שרעטעלעך די זײ,

 מימ מעגטשלעך ברעקעלעך קל״נע אזוינע ז״נען דאם ״—
 קא־ שװארצע אין אנגעטאן גײען זיי הענטלעך. און פיםלען־

קעלערס. די אין שטוב, יעדער אין זיד געפינען און פעלמשלעך
 שװעד איז עם אז גיר, אזוי לויפן זיי נאר זען, זײ קען יעדער

שרע־ א כאפן צו גליק דאם האט עם װער אבער כאפן. צו זיי
גליק־ א װערט דער קאפעלױשל, דאם אים אראפבאפן און טעלע

אפ־ אים מ׳זאל בעטן, אן זיך הויבט שרעטעלע דאם לענער.
ברײנ־ דיר איך װעל באגערםטו, זואם — קאפעלױשל. דאם געבן
בריליאנטן, דינסטן, און דנעכט םיט פאלא־ן גאנצן א אפילו גען,

זילבער..." א,־ן ו.אלד
 טאמאםעם נארמאן קינדער די מיט לערנען דאס אט
 פארטיה. און היטעלע דאם שרעטעלע בײם אראפבאפן : תלמידים

 ״םאציאליזם״ צום װעג לײכטעח און בעםערן א דען מען דארפ
? קאמוניםטן דען, זײ זײנען װער ? האבן

 ארײן קאפ אין קינדער נאררי מען קלאפט שול אונדזער אין
:מעשה אזא

 אלע מיט פאראיעיסט אמאניזירט, זײן דארפ פיאנער א —
 אין הינדער נײע אריינציען דארף ער קינדעד. פדאלעטארישע

 די אז געדיינקען, דארה פיאנער א פיא:ערן. ױנגע פון רייען די
 ארבעטער־סינדער אלע פון אוץ ארבעטער־קלאם פון אינטערעםן

אינטערעםן... אײגענע זײנע פון העכער שטייען
מוס־ ״קינםטלערישער״ קײן ניט איז דאם ניט. טוינ דאם

שרעטעלע?.״ דאם איז אװאו טער.
 װילן ארבעטער־עלטערן אפגעשטאנענע פון קינדער ארימע

 פורימדיקער א פון מעשהלע א סיט איין זײ םען װיגט עםן׳
:םעודה

פלעמלעך, אלע די זיך אין א״נגעזאפט האט טיש ״דער
טעצלעך, גלעזער, זיינע אין זײ אפ־עשפיגלט זיי, פארהאלטן

 פון קראנץ א מיט װי זיך, ארומגערינגלט גאפל, אדן לעפל
טישן, יענע פון אויםזען לעגענדארע דאם באקומען און צויבער

 צדי?ים די װאוילגיין זיך לאזן און זיצן עם װעלכע ארום
—גן־עדן״ פיז
אזוי םתם מוםטערן? ליטערארישע קונסט? דאם איז
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באװאופטזיניקער :דעם פון ערגער ם׳איז ניין, בטאנות?
 פאר־ פרואװן װעאכע ױנגעלייטאעך, זיידענע פון שװינדא

 דער מיט ארבעטער־קינדער אומשולדיקע פארטומלען נארן,
 זיך אאזן און זיצן עם װעאכע ארום טישן, ״יענע פון בימערע

גךעדן״... פון צדיקים די װאױלגיין
א קינז־ער די מיט שואן אונדזערע אין עם מען אערנט װי

ד: לי
 I גאט ס׳ארא I ״אי

פינגער, די לעקן צו ם׳איז
 קאטפאט גוטער װי

זינגער...״ געטלעכע זיינע
 צװ״טער דער אין וױיאע א אויף איצט זיך מיר פארקאײבן

געװען״. איז ״אמאל :אפטײאונג
זייט׳ א אן הע, ״הע,—

!פארן אידעלעך פארן, אידעלעך
 דודי לבה דודי, לכה

״Iכלה ללראת
 ״קדוש :דערצײאונג א אש׳ם ש. צו ארײנפאר אן איז דאם

השם״.
:הנביא אליהו אכבוד אידא א אויף זינגט אייב מאני און

ביימער, די באשאפן פייער פאר האט ער—
קינדער• די מיט װעלט דער גענן װארעמקייט

 שומר דעם מיט װאלף דעם באשאפן האט ער
רינדער. די מיט שאף שטילינקע די פרואװן

״ן װעלפעלע,  פעטערי ב״זינקער דו ניט, װ
װאונדן... זיינע שטילט און קראנקן דעש ער גלעט

״נאציאנאל-פראגרע־ די אין קינדער אידישע טאקע זאאן און
 בא־ און סלןעבם (און װעלפעלעך און פײער :װיםן שולן סױוע״
 דארפן, זײ און געװארן. באשאפן אאײן אים פון זײנען זײ םעם)

 ״קונםט״׳ די אונדז פאר זעט אזוי עקזיםטירן. טאקע מוזן זיי און
געשיכטע. אידישע ״הײאיקע״ די אונדז לערנט אזוי

 פרואװן און זיך מאכן נאריש דאם װאם צואיב טאקע איז
 די מיט אייז מעז שטודירט אט סדר־העואם? דעם איבערבײטז

: ״פעטענט״ בעםערן א קינדער
 און משיח קומען זאל עם אז װארט, װעלט גארע ״די

 װעט דערלייזער דער משיח, אז צרות• פון װעלט די אויםלײזן
 און שװאכע קיין רייכע, און ארימע קײן זײן ניט װעלן קומען,

 אלע װעלן אונטערדריקער. און באצװינגער קײן שטארקע,
אלע װערן״ אפגעװישט טרערן אלע װערן, לעבעדיק טויטע

ט--------------װערן. גענעזץ וױיטאקן מ ײעט ה״נט׳ ניט ער קו
 היט ניט, אויך מארגן קומט ער אויב און מארגן. קומען ער

 ווארט מעז און הארצן אין האפנונגען גאלדענע די דאך מעז
געדולד״... מיט געדולד, מיט

 איז זיד מעז פאשעט רויינםלין, םען העאפט דערװייל און
 נאציאנאא־רא־ מען גרינדעט ״פארװערטם״, פון חזיר־שטאלן די

 עיד און ארבעטער־הינדער מ׳שפײזט און םאלקם־שולן, דיקאאע
סם... און שימא מיט טערן

 גע־ אערע דיזעאביקע האבן זיי אז ביגאטן, פוריטאנישע
 דעם אין כאטש דאך האבן טכשפות, נעברענט און פריידיהט,

 פינ־ ״קינםטלערישע״ אין זיך געפוצט ניט און געגלויבט ערנםט
״ גלויבן צי און טיפלױשסעם.  װאם דעם׳ אין װארט א אלײן ז

 מען רופט װי ! ?ינדער נאאיװע דאך זײ באשװינדלען ? רעדן זײ
?... אן מענטשן אזעלכע

 װעגן געזאנגען. םאש׳ אויך ^פטיילוננ דער אין פאראן
 אגדות׳ פון אויםצוגן און תנך שטיקער ירושלים, חורבן דעם

 ניט, אויב ניגון, טײטש־חומש א מיט אלץ עם מען מוז לייענען
 צו נעװען בעלן א כ׳װאלט טעם. גאנצער דער זיך פארלירט

״נאציאנאל־פראגרעםױוע״ אין קינדער די טוען װאם :זויםן
 טוען מוםטערן, די אט לייענען צו אוים זײ ם׳קומט װען שו?ן,

״ ?... ניט אדער היטעלעך, זײערע אן דאמאלםט ז
״לעבן :אפטײלוננ דריטער דער אין אריין שפאצירן טיר

Ł קאמף״. און
 פון שװינדק דער בולטםטן צום זיך אנטפלעקט רא אט

w ,די פון צוזאמענשטעלער אינטעליגענטישן דעם װײסמאנען

 מיט װי זוכט׳ איר שול. פםעװדא־ארבעטער דער פון און ביכער
 גע־ איר און ״קאםף״ אויף און ״אעבז״ אויױ אנדײטונג אן ליכט׳
 ״דעם װעגן מעשה די איז אנצוהערעניש. קײן אפילו ניט פינט

 םון טענ ערשטע ״די װעגן לצױן׳/ ראשון אין ברונעם ערשטן
 אר־ אן פאר ,‘זעלבסטמארד׳ דיקם ״פערד דעם װעגן תהוה״, פתח

 אדרבה פארגלײכט ? קאמױ״ און ״קעבן פון ענין אן בעטער־קינד
 לערךביכל א אונדזערם איז אונדזערן, מיט מאטעריאל דעם אט

פיקעט־ל״ן דער ״אוין* קוייצן״, ״װעגן :לואטף״ און ״ארבעט
 ״מארש שוך־פוצער״, שװארצן פון ליר ״דאם מיינער׳/ די מיט
 ״שיקא־ מארש״, ״הונגער דאמבע״, ״הואװער װאשינגטאן״, אף

 רויען רעם זיי זאגן מיר אז און פלאן״. פינף־יאריקער ״דער גא׳/
 שול ״םאציאליםטישע״ אידיש־װעלטלעכע, די אז אמת• נאקעטן

 נעצײנ א ײי דינט און שעדלעך רעאקציאנער, איז אםעריקע אין
 דאם פארשטעלן צו ?צאם קאפיטאליםטישן דעם פון הענט די אין

 אן אונרז אויױ מען שטעלט ״קאמף״, דעם םארטושן און ״רעבן״
 באלײ־ שטארק־שטארק מ׳איז און קעלבער־אויגן פאראיבלריקע

ריקט.
: ״קאמח״־פאעזיע דער פון מוםטערן זײנען אט

!קום שוין גיכער א משיח, גיכער ״א, —
ארום, שוין װעלט גאנצענע די רינגלט עם
נויט״ און הונגער דער שלאנגען, גיפטיקע װי

טויט. און אנגםטן און פחד, און הפקר און
ערד. די שפײזן אלעטען ניט שוין װיל עס
פערד!' װייסינקן אויפן משיח, שוין, קום 1א

 ער רייזענען. א. װאויל־באתאנטן אונדזער פון איז דאם
 משיח׳ן פון אנקום דעם געזען הקודש רוח מיטן הםתם מן האט

 דאך זיינען באװאוםט װי (קינםטלער, פערד״ ״װייםינסז אויפן
 און פארשטעלט, גערעדט ער האט אםשר און נביאים) בבחינת
?... טאמאםן נארמאן ער האט געמיינט
:יהואש׳ן פון ליד׳ מין אזא מיט זיך ענדיקט אפטײלונג די

ליבע, קינדערלעך ״אוי, —
ש״ן, אזוי זײן ס׳װעט
קומען װעט משיח

צוג״ן... גיכן אין
 פאטשקען דאם װאם צוליב טאקע איז גוט. דאך איז

 און נאענט, שוין איז גאולה די אז ערד׳ ״זינדיקער״ דער אויף זיך
 װאם צוליב איז ?... טויער ב״ם שוין איז דערל״זער דער משיח,
? ״קאמףז״ דער איבערהויפט און ״לעבן״ דאם טאקע

״ביים :אפטײלונגען צװיי לעצטע די איבער היפערן טיר
 דעם פון איז דארטן מאטעריאל דער ״ליריק״. און ברעג״ נייעם

 מה־יפית א מיט םארט, נודנעם קליינבירנערלעכן געװײנלעכן
 אמעריקאנער צום און אש.) (ש. פאן אמעריקאנער דער צו געזאנג

 די אין אויך גריבלען ניט זיך װעלן מיר שװארץ.) י. (י. בעל־הגוױ
 זעלבילן אויפ׳ן צונעשניטן זײנען װעלכע ביכער, צװײ איבעדיקע

 פרובירן בלויז םוױ צום װעלן מיר בוך. ם׳ערשטע װי פאםאן,
 װער־ שװערע פון ״אפטייטשונגען װערטער, הויפז א ארױםכאפן

 דאך, עם לערנען קינדער ;בוך״ דעם אין ארײן גייען װאם טעה
 צװעלף פון עלטער אין ארבעטער־קינדער אמעריקאנער שטודירן׳

יאר״•
:אייך נאט אט

 עדן ״גן מינן״, ״בר הקברות״, ״בית מעלה״, של דין ״בית
 ״חוק ״װאװקעלעך״, נשמות״, ״הזכדת התחתון״, עדן ״גן העלױן״,

 ליצנים״, ״כת הבבוד״׳ ״כםא ״כביכול/ קטן״, ״טלית לישראל״,
 ״עבודה נרננה״, ״לכו דודי״, ״׳צכה הבדלות״, אלפי אלוז ״להבדיל

 ימי ״ששת ״שלשלת׳/ ידיכם״, ״שאו קדשים״, ״קדשי זרה״,
״תתקע׳ר״. און בראשית״
טאטע־ פאר און װערטער־שאץ דער אט קינדער די פאר

בריװ״. בינטעאע ״דאם — מאמעם
 ארוים נײען װעאכע שוא־טוער, עאטערן, אונדזערע פאר

 מך ניט װאלט שוא, ארבעטער אונדזער אין קינדער ״קענװעםן״
 זען און םפרים ״הײליקע״ דרײ די אט אין ארײנצוקוקן שאדט

 װאאטן זיי מוחות. ארבעטער־הינדער ״מ׳שפײזט״ װאם מיט
טאנץ... א צו װי גענאנגען קענװעםן צום דאםאאםט
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עםן װעגן פראגע א
 קענען אזוי ״װי רעדאקציע דער פרעגט ארבעטער ארבעטלאזער אן

 עםנם. זייערע אויסװײלן ארבעטער ארימע לאו.ע איצטיקער דער אין
״ זאל עם  פאר־ גאנצן אין ניט זיך דאך זאלן זײ און ביליק קאםטן ז

?״ מארענען
פארשיי־ האבן קריזיס דעם זינט אי קריזים, איצטיקן פארן אי

 ארויםגע־ צ״ט, צו צײט פון בורזשואזיע, דער פון ארגאנען דענע
 גיט עפז קען טען אזוי װי מאםן ארימע די פאר דערקלערונגען לאזט

ען ״לערן״ די אלע כמעט אבער ביליג• אךן  שװינדלען, געװען ז״נ
 זיין פאר ארגומענט װיכטיקן א ארבעטער פון אװעקצונעמען כדי

 צושטאנד■ זייז פון פארבעםערונג א און געהאלט העכערן א פאר קאמך-
 אמת שיינבאר כאטש װײל, ליגנם, געװען אויך זיינען מערםטע די

 טעארע־ הייסט דאם קאנצעלאריע, א אין אדער לאבאראטאריע א אין
 מען דורכפאל. פולשטענדיקער א געװען פראקטיש זײ זיינען טיש,
לעבן. געקענט ניט צעטלען שפייז אזעלכע מיט האט

ק ניט ארבעטער־פרוי, דורכשניטלעכע די האט איבריקנס די ײדנ  ר
 בעםער אונדערפארענע, און ױנגע זייער אדער נארישע גאר פון

 האט זי װאם גראשן פאר די מיט אויםצוקומען אזוי װי געװאוםט
 שטאנדפונקט פוגם אי געזונט, פון שטאנדפונקט פונם אי •.ע־ראגן,

ט די ראטגעבער. קאפיטאליםטישע אירע װי שפארזאמקייט, פון  נוי
 קויפן דארף זי װאם געפילט זי האט אינםטינקטױו געלערנט. האט
 גע־ די געהאט זי האט דעם חוץ א דערנערן. צו פאמיליע איר נדי

 בא־ איר מאמען, איר פון דערפארוגג הונדערט־יאריקע ירשענטע
 איינ־ דאם אנבאלאנגט װאם און חברטעם. און שכנות אירע בען,

 גע־ נויט די איז ארבעטלאזיק״ט, פון צייט אין הוצאות די שר״נקען
לערעריז• שטריינגע און גוטע אבער טרויעריקע, א װען

 שטארק ארבעטער־פרויען כך א אבער האט אמעריקע אין לעבן דאם
פארמישט.
 קאפיטאליםטישע גיפטיקע די געװען זיינען ארום אדן ארום
 איצט גאך זוכט מעז און געזוכט מען האט זײטן אלע פון א״גפלוםן.

 אין װאם באדערפענישן אײנצורײדן אים פארפירן, צו ארבעטער דעם
״ ער האט װירקלעכק״ט דער  נויטװענ־ קינםטלעכע שאפן צו ניט; ז

 רעק־ אים• פון װייט און פרעמד אים זײגען װעלנע דיקייט
 װעל־ דורך מיטלען די זיינען דאם — נאכאמוננ םוגעםטיעם, לאמע,

 דעם זאגאר אדער לעצטן, דעם אפט דאלאר, דעם ארויס גארט מען בע
 אויבן שוין האב איך װי קעשענע. ארבעטערם דעם פון געבארגטן,

 זייערע און ארבעטער דערפארענע ניט די װעגן זיך האנדלט געזאגט,
 קעו-ז און נאכטאנצן קעגן װערן־זיך דערפארונג מיט די װייל פרויען,

 אזוי און רויבער. קאפיטאליםטישן פונם נעצן די אין ארײנפאלן
 פארדינט האט מען װע.ן געשען מער נאך פלעגט עס און — עס ו.עשעט

 און פארצירונגען קליידער, מעבל, צו באצוג אין — מער ברעקעלע א
עםן■ אויך

 אנגע־ דער אויף ענטפערן צו כדי נויטיק, ניט איז דעריבער
 דארן־ מען שפייזן. פון ליםטע גאנצײ א אנצוגעבן פראגע, געבענער

פארמיידן. זאל מען פעלערן װעלכע אנצ״גן נאר
 קויפט װעלכער אײנער אז חוצפה א געװען עם װאלט איבריקנם

 איינצלכע די גענוי ניט װייפט און מארק אין עםן קײן ניט «ליין
טזיי באקאנטװי גוט איז עם װעמען פרויען די לערנען זאל פרייזן,  װיי

 קאםט געגנשטאנד יעדער װיפל ו.עלט, ביםל זײער אויםציען קענען
ביליגער. סחורה די באקומען קען מען װאו און

װיים. איך װאס דעם אויף באשריינקען זיך װיל איך
 װעגז ״לערן״ אזויגערופענע אלע אז איך ערשטנס״יראט איז

 מען זאל געלייענט, װאו־עם־איז און װען־עם־איז תאט מען װאם עסן
 טעארעטיש ״װיםנשאפטלעבע״. די אפילו זייט, א אין אװעקל״גן

״ זײנען  זאל דועלבע און װערטלאז. פראקטיש אבער איגטערעםאנט, ז
 פיזיש־קולטורישע, נאטוראפאטישע, מעדיצינישע, די ? פאלגן מען

 ״לע־ א״נצלנעם- װעלכן — די פון יעדע צװישן און אנדערע? אדער
 איינפארשטאנען שוין דען זיך זיי האבן ?״אויפקלערער״ אדער רער״

 קריגערייען? זייערע פון םוף ביים שוין זײ זיינען זיך? צװישן
- װיבטיקער נאך איז ,־ואם — און  אי־ אל״ן טא־ע דען זײ װייםן -
אומפארענדערלעבע באשטימטע, שוין זײ האבן ? ריידן זײ װאם בער

 צען אין איבערקערן און איבערבײטן ניט זיך זיי װעלן ? טיינונגען
V ארום יאר

 בדי װאריאציע, א עפעם זײן זאל עם אבי װילט, איר װאם עםט
 שפ״ז־עלעמענט; אלע נעמען צו װאנען פון האבן זאל קערפער דער

 אין אייניקע טאג, אײן אין מינים אלע גיט אבער דארף. ער יװאם
ענדערונג/ געניגנדע א איז טעג עטלעבע

 עסן צופיל פון מער קומען קראנקה״טן צופיל. עסן צו ניט זובט
 און קאמבינאציעם״. שפייז די אין ״פעלערן אזוי־גערופענע פון דוי

 אי־ װעגן ריידן צו איראניע אדער שפאם א איז עם אז ניט טיינט
 מיט איבערעםן זיך קען מען I ארבעטלאזע בײ עסן אין בערמאם

!אליין קארטאפלעם מיט אליין, ברויט
מעג מען :עםן אין אבערגלויבנם פון באפרײען צו זיך זוכט

 קראבמאליקע מישן ניט שאדט עם צוזאמען, מילך און פרוכט עסן
 צוקער, שעדלעך. איז זיי פון ל י פ ו צ נאר פרובט. מיט שפייזן

 געגעסן אויב געזונט, זיינען איבערמעסיל״ ניט זיסקײטן, צוקערלעך,
ען זיי און אויך. קינדער פאר מאלצייט. דעם פון טייל א אלס  ז״נ

 מעכטשן. געזוגטע קײן ניט שאדן אייער הארטע ערנערנדיק. זייער
 פלאץ איר זיך האט און געשמאק און גוט זיין קען (זופ) ױיך א

 מען ׳װי ערנערנדיק אזוי ניט איז זי אבער שפייז־קארט, דער אין
 ערנע־ װיכטיקע קײן ניט געבן טיי און קאװע געװייגלעך. גלויבט

רונגם־מיטלען.
 װי נויטיק, אבםאלוט ניט איז עם אבער עםן, גוט א איז מילך

 געשיקטער א דורך האבן, מילך־געזעלשאפטן אמעריקאנער גרויסע די
 קעז מענטש דערװאקםענער א עולם. דעם איינגערעדט פראפאגאנדע,

 פאר־ עם קענען קינדער םך א אפילו און דעם, אן באגײן גוט גאנץ זיך
 אויב שעדלעך. זייער איז מילך צופיל שפייזן. אנדערע דורך בייטן

 עם טאג״. א קװארט ״א פונקט זיין ניט עס מוז מילך, טריגקען יע
 מילך־טרינקען דאם אפט איז מענטשן פעטע פאר ווייניקער. זיין קען

 מאגךפאר־ פילע װעגן זעלבםט־מערדעריש. אדער פארברעכעריש
זעלבע. דאם זאגן מען קען שטאפטע

 באגיין גאנצן אין דעם אן זיך מען קען פל״ש, אנבאלאנגט װאם
 געזונטן אין שפעטער׳ אי יארן, קינדער די אין אי וויל, מעז אויב

 הי־ אויך איך טיין פל״ש, זא: איך ,ױען און צושטאנד. קראנקן און
פיש. און נער־פלײש

 איך שעדלעך. נים זײנען שפייזן געקענטע אדער פרעזערװירטע
 ניט זײנען מאבלים פרישע װאו דארט ניט. שאדן זיי :אמאל נאך זאג

 מאנכעש דינען. פרעזערװן די קעגען טייער, צו זײנען אדער פאראן
 זיי־ יװינטער, אין טאמאטן פרעזערװירטע פון פאל אין ײי אזוי מאל,

 ו.רינע, האלב ״פרישע״, די װי געזוגטער און נאר־אפטער אויך זײ נען
• געגענטן וו״טע פון בריינגט מען װאם ניט־רייפע,

 גוט זיינען זיי אמעריקע. אין געברויכט םך א װערן טאראנצן
״ פון עסן צופיל קען מען אבער געזונט. און ״ און ז  שעד־ קענען ז
 דורך פרעםע, דער דורך האבן אראנדזש־םוחרים גרויםע די זיין. לעך

 קייז אז איינדרוק דעם געמאכט פארטרעטער, װיסנשאפטלעכע ז״ערע
 מא־ די פארבייטן ניט קען פרוכט אנדער שום קיין עםן, א:דער שום

 איינגע־ זיי האבן עםן, זיי פון מער נאך זאל מען בדי און, ראנצן.
 זאפט די נאר זאל פרוכט, גאנצע די אנשטאט אז, געװיינהייט די פירט

 װערנד און, טייערער. זיך פארשט״ט קאםט דאם װערן. גענאסן
 גרע־ פאר מנהג שלעכטער א עם איז קינד, קל״ן א פאר גוט איז עם

 דיקעדע׳ די דערװאקםענע. געזונטע פאר אודאי און קינדער סערע
 װיכטי־ ז״ער זיך האבן היימלעך אינעװײניקסטע די ט״לן, הארטערע

 װען דעם, חוץ א פארשטאפונו.. קעגן חלק־פליכט זייער טוען און קײט
 איר. פון צופיל תמיד במעט מען טרינקט זאפט, די בלויז טרינקט מען

 נא־ קען מען װעלבע איינע אנשטאט מאראנצן, צװיי־דרײ פון אפשר
 פאר־ ׳איז דאם מער. זעלטן מאל, איין אויף אויפעםן טירלעבערהייט

איבערמאם. שעדלענע א זיך, שטייט
״ װי גל״ך ״׳וױיטאמינען״, פון פיל אזוי רעדט מען  זיינען ז

 אויםערגעװיינ־ ?ויפן מוז מען און זאכן, זעלטענע און טייערע עפעם
־ געפינעז זײ אז איז, אמת דער קריגן. צו זײ בדי שפ״זן לעכע  זי
א"2 אגדערע אין און גרינסן און פרוכטן אלע אין װ״גיקער, אדער מער
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אנפאנגער, פאר קלאם א אין שול, א אין אריון איינער קומט
(דאם קינדער די הײםט לערער דער :סצענע אזא טרעפן ער קען

 זיי דערװאקםענע) פאר נןלאס אנפאנגער אן אין אולך פאםירט זעלבע
 שוין מ׳האט װאם בוך אין זאצן עטלעבע די איבערלײענען ןאלן

 קיגדער די לערגען. מאל עטלעכע לעצטע די דורך שול אין געהאט
 װייל ייך, זײ פרייעז ניט, קארעגירט לערער דער אויב און לייענען

״ אז םימן א דאך ם׳איז  אומגע־ מיט װארטן זײ שוין. ״קענען״ ז
״ זאל מען אז דולד  און בלעטל דאם איבערמישן תײםן שוין ז

 אנטוישט. מערםטנטייל אבער בלייבן קינדער די װייטער. לערנען
 אביםל שוין קאנען מיר װען ״איצט אז זיי, דערקלערט לערער דער

 זיך לערנען נעמען מיר זועלן געדרוקטע) (דאם בוך פון לײענען
זאצן). אדער װערטער זעלבע (די שרייבן״.

 שטעלן קלאם׳ אין נײע און אנפאנגער איבערהויפט שילער, די
 װינציק זייער מען פרעגט אלגעמ״ן אין װייל פראגעם, קײן ניט

ש פילן אן זיך הויבט מען ביז צייט ערשטע די  דער שול אין ה״מי
 װען ? מען האט ברירה א מען, דארך- — דארף מען אז זאגט ערער
 און לערער צום באאבאכטער דער צו ג״ט געענדיקט, איז קלאם דער

 געזונט מיר זאלט איר אייך, בעט ״איך :ער פרעגט װערנדיק, רויט
 — שריפטן צװ״ערלײ מיט מאטערן זיי איר דארפט וואם צו זײן,

?״ געשריבן און געדרוקט
 צו גייט ער װי באאבאכטער, מיטן מעש־ די אז זיך פארשטײט

 אים ״באדערט״ עם ניט — פאנטאזיע הוילע איז לערער, דעם פרעגן
 גאנץ פאר אן עם נעמט ער — פראגעם אזעלבע שטעלט ער ניט און

 זעלבע די דורכגעמאכט איז עם װען דאך האט אליין ער גאטירלעך.
 אפילו אויב שול. אין אנפאנגער אן געװען איז ער װען פראצעדורע׳

 געלעגנהייט קײן געהאט ניט םיבות, פארשידענע צוליב האט, אליין ער
 ״לייענען װעגן אנגעתערט זיך םך א אבער ער האט זיך,’ לערנען צו

 דארף אזוי און עס איז אזוי אז אן עס נעמט און שרייבן״ און
• זײז דאם

 ליגן זאל ענין געװיםער א אז נייעם, קיין ניט איז אוגדז פאר
 ניט דערויף זיך זאל קייגער און יארן אומצאליקע ״שלאפן״ און

 אויפמערק־ װינציק זייער מיט איז יא, אפילו אויב און אומקוקן
 איין װידער ״שלאפט״ ענין דער אז אזוי, ערנםטקייט, און זאמקײט

װידער. דעם צו זיך נעמט מעי ביז צײט לאנגע א יװארטן מוז און
 די זאל מענטש דורנשניטלעבער דער אז נאטירלעך ם׳איז אויב

 אבער זיך מוז זעלבםטפארשטענז־לעך, רפא אננעמען ״דוא־שריפט״
 :פרעכן אוים, טאג אײן טאג דעם מיט אפ זיך גיט װאם דערילערער,

 צמיי אויםצולערנען ענערגיע און צייט אװעק מען’ גיט יװאם צו
 די און א״ן האבן ב״דע װען צײט דער אין שריפט פון פארמען

 איינם גארניט מיט דערגעגצן און שפראך דער פאר באד״טונג זעלבע
צװ״טן? דעם

 זאלן מיר אז דעם, צו געקומעז ם׳איז אזוי װי װייסן מיר נו,
 אויך און פלאץ דער ניט איז (דא שריפט פון פארמען צװייערל״ האבן

 ניט, אבער מיינט דאם דעם) אויף אפשטעלן ז-יך נויטיק ני״ט
 שרעקנדיקע קײן ניט ז״נען מיר אלטן. דעם בײ בל״בען מוזן מיר אז

 שגעלער װאם מיר קעמפן שטערונג, א עפעם אין מיר זעען קינדער.
דעם. פון זיך באפרײען צו

:זײן דארף לאזונג די קאמף? דער באשטיין דארף װאם אין
איז א״נע — שריפט פון פארמען צװײערליי ק״ן ניט װילן ״מיר

 אויםערגעװײכלעכע אין זוכן צו זיי נויטיק ניט עםנם. פולערע
טאכלים.
 ייד קעז ער אז צ״גן לעזער דעם דארפן בײשפילן עטלענע די
 ״װיםנשאפטלעבע״ אזוי־גערופענע האלב־געבאקענע, די פון באפרײען

 דאש אים װעט ׳טאן עם װעט ער אויב און, עפן וועגן אבערגלויבנס
קאםטן. ביליקער עםן

 שפײז־עלעמענטן די װי תאבן מער ניט מיר דארפן אלעמען, נאך
״ נעמען מיר צו אלצאיינם במעט איז עם און  טיי־ אדער ביליגערע פון ז

״ געניםן מיר צו עםנם, ערערע  אוגטער אדער אופן א״נפאין אן אויף ז
אומשטענדן. לוקםוריעזע

 ? פארבלייבן זאל רועלן מיר דארפן פארמע װעלכע נו, גענוג!״
 אויבנאויף. איז ענטפער דער פארמע. געשריבענע די נאטירלעך

 װינציק זייער אבער געשריבענע, דאם נאבשר״בן קענען מענטשן אלע
 גע־ דאם אויםלערנען זיך געקענט אפילו מעז װאלט און געדרוקטע דאס

לאנג. צו נעמט עם וױיל פראקטיש׳ ניט אבער עס איז דרוקטע,
 אפגע- : זיין באהילפיק פיל ז״ער אונדז קען דרוק־מאשין די

 אן איין מיר ׳טטעלן שריפט׳ געדרוקטע די פארװארפן מיר אז מאכט
 דרוק־ אלע אין באנוצט װערט װאם פארמע געשריבענע א״נהייטלעבע

 אלע (״טייפרייטערם״). שרייב־מאשינען אין אויך װי מאשינען
 אין געדרוקט װערן בראשורן ליפלעטם, צ״טונגען, זש־רנאלן, ביכער,

 אינ־ און קראמען אויף שילדן די אפילו פארמע, געשריבענער דער
 איז מאמענט דעם אויף און... פארמע זעלבע די אלץ — םטיטוציעס

 דאם דערל״כטערוגג א פאר װאם פארצושטעלן שװער אפשר זיך
געבראנט. װאלט

ע פארן װעט צייט ערשטע די אז אמת׳ ם׳איז  אביםל זײן או
 דאם שריפט. געשריבענער אין זשורנאל א בוך, א לײענען צו פריקרע

 דערויף. אפשטעלן ניט זיך לוינט עם אז אומבאד״טנד אזוי אבער איז
 רעפארמען ארטאגראפישע די געגן אויםצוזעצן װאם גארניט האבן מיר

 דאס װי לאנג אזוי װארט. פון אויסזען דאס איבער בײטן װעלבע
צופרידן. מיר ז״גען פארגרינגערט,

 םאװעטנפארבאנד דער אז שבל, אויפן אורחא, אגב זיך, לייגט עם
 אפ־ פון באװעגונג דער צו אויפמערקזאמק״ט געשיינקט זיכער װאלט
î פאר ניט זיך מען דערשרעקט דארטן ״דוא־שריפט״. די שאפן ” p 

 זיך מען נעמט נוצן, נאר בריינגט עם װי לאנג אזוי — ״נייעס״
 דעם פון שרייבער דעם ם׳איז װייט װי אויף דעם• צו גלייך דארט

 האט װאם רעגירונג איינציקע די ר. ם. ס. פ. איז באקאנט, ארטלקל
 אומנויטיקע די אװעקװארפן — ״טראלדן״ ד< ארומשערן געלאזט

 װארפמ אידיש אין װערטער. םך א נאך זיך שלעפן װעלכע בוכשטאבן
ױת ענדע פינף די אװעק אפילו מען ץ. ף, ם, ך, — אות

 װעלן מער אלץ דעם׳ אין אריינטראכטן זיך װעלן מיר מער װאם
ניט איצט ביז אונדז ם׳איז װאם ;יס קומט ווי :וואונדערן זיך מיר

 אומזין אן אין ״דוא־שריפט״ די אז געדאנק דער אט איינגעפאלן
״ן בריינגענדיק נישט שװעריק״ט סך א פאראורזאכט װאם  ברעקל ק
 טראכטן צו א״נגעפאלן איז עס װען יא איז אימיצ; (אויב ? נוצן

 מםתמא דאם ער האט ״דוא־שריפט״, פון אומזין דעם װעגן
 פארשפרײט, געװען געדאגק דער װאלט יא אויב װייל פובליקירט, ניט

דעם). װעגן געשמועסט דעבאטירט, געװען מען ונאלט יעדנפאלם
 עס װען שוין איז ענין דער אז אננעמען׳ אפילו זאלן מיר אויב

 מיינט ״צוגעקלעפט״, ניט זיך ם׳האט און געװארן אויפגענומען איז
דערפאר. דערישרעקן זיך דארפן מיר אז ניט עם

״ אפ אלע מיר מאכן  (און װיכטיקער א איז ענין דער אז זיך ב
 דערפילן מיר ײעלן מער אלץ דעם, װעגן טראנטן װעלן מיר מער װאם

 פאפולאריזירן און ארבעט דער צו נעמען זיך מיר מוזן װיכטיקײט) די
 מיר ײערן. קלאר איינעם יעדן פאר ם׳זאל אז אזוי, געדאנ־ דעם

 פון ירושה״ ״אלטער דער פרן טייל א אלם באטראכטן דאס דארפן
באפר״ען. צו זיך זוכן מיר װעלנער
 שרעקן אבער׳ מיר, ארבעט. פאדערן זיך ם׳װעט אז אמת, איז עס

״ן פאר אפ ניט זיך ארבעטן :בארוף אונדזער איז דאם — ארבעט ק
מארגן. דעם פארגרינגערן צו בדי שװער היינט

רעזאלוציע אנערקענונג
 אפגעהאלטן א. א. א. 173 ברענטש פון מיטינג רעגולערן דעם כײ

 סטע41 נארט 1147 אין ,1932 אקטאבער טן6 דעם אװנט דאנערשטיק
 און אנערקענונו. אויסצודריקן באשלאסן װערט פילאדעלפיע, גאס,

 איבערגעגעבע־ זײז פאר שפריצמאן ה. חבר צו דאנקבארקייט חברשע
 פי־ אלם ברענטש אוגדזער פון ר״ען די אין ארבעט גוטער און נער

טוער. אקטױוער און םעקרעטאר נאנץ
 םאװעטן דעם אין פארנדיק שפריצמאן הבר אז זיכער זיינען מיר
 געזעלשאפט־ זיין נזיט נוצן בר״נגען דארט אויך זיכער וועט פאיבאנד

סעק. פריד, דוד אקטױויטעט. לעכער
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ms אונחער אין װ db װאס
רעפערענדום

 די אין זײנען נאװעמבער און אקטאבער חדשים די אין
 דיםטריקט געװארן אפגעהאלט; גאנד איבערן שטעט גרויםע

 ארגאניזאציע אונדזער פון פראגן װיכטיקםטע די װאו פלענומם
געװארן. אויפגענומען זיינען

 אפשאצונג אן געבן צו ניט זיך מיר קלייבן נאטיצן די אין
 געטאן דארפן װעט דאם פלענומם. אפגעהאצטענע די איבער

 אז זאגן, ביצדיז װיל מיר ארטיקל. אויםפירצעכן אן אין װערן
 ארדן, אונדזער פאר װיכטיפ זייער געװען זיינען פלענומם די

 אונדז װעלן און פראגן פיל אין קלארקײט אריינגעטראגן האבן
 װייטער־ די אנצופירן דערפאלג מער מיט מעגלעכקייט א געבן
ארבעט. דיקע

 נאציאנאלע די שי?ט פלענומם די פון באשלוםן טייל א
שטימוע אן פאר ארוים קאמיטע עקזעקוטױוע  מיט־ די צו אפ

 װערן אנגענומען װעלן רעקאמענדאציעם די אויב און ■גלידער,
 פרא־ װיכטי?ע זייער אייניקע לײזן העיצפן טײלוױיז זײ װעלן

ארדן. אונדזער אין גלעמען
:פונקטן םאלגנדע די פון באשטייט רעםערענדום דער

 פאר ״אפשאן״ םפעציעלער א װערן עטאבלירט זאל עם .1
 װינ־ ניט ארדן דעם אין זיינען װאס סיטגלירער, ארבעטלאזע

 װינציהער ניט ארבעטלאז זיינען װעלכע און יאר אײן װי ציקעד
 טראנם־ װעט װאם מיטגליד, ארבעטלאזער דער חדשים. 3 װי

 אויך זאל ״אפשאן״ א־בעטלאזן םפעציעלן דעם צו װערן פערירט
 דע־ םעמעטערי און פױנעראל דעם צו געהערן צו רעכט א האבן

 מעדיקל פאראן זײנען עם װאו שטעט די אין און פארטטענט״
 װעס ער אויב דעפארטמענט, מעדיקל צום אויך דעפארטםענטם,

 דעפארטמענטס. די פאר אםעםמענטם, די צאלן צו איינװיליקן
 םומע, די זײן זאל ״אפשאן״ םפעציעלן דעם פאר צאלונג/גן די

 אלע פאר םענט 15 פלום אינשורענם די באטרעפט עם װאם
 פון פארלױױ אין רעכט דאם האבן זאל מיטגליד דער םאנדן.

 בענע־ קראנקן זיין צו צוריק זיך טראנםפערירן צו חדשים דרײ
 װעט חדשים דריי נאך עקזאמען. דאקטאר א אן ״אפשאן״ פיט
 מיטגליד ארבעטלאזער אן עקזאמען. דאסטאר א האבן מוזן יער

צייט. יאד א ״אפשאן״ דעם אין געהערן קאנען װעט
 אפיס נאציאנאלן צום מיטגלידער די פון צאלונגען די .2

 א םענט 9 :אופן פאלגנדן דעם אויו» װערן פארקלענערט זאלן
 צאלונגען, פױנעראל די פון װע־ן ארונטערגענומען זאל קװארטל

 די פון םענט 6 און צאלוננען םעמעטערי די פון סעגט 9
צאלונגען. «דמיניסטראטיװע

 פאנד לײ ארבעטלאזער אן װערן עטאבלירט זאל עש .3
 םומען׳ די מיטגלידער די אויסצולײען צװעק מיטן $25-000 פון

 מיט־ בלויז ברענטיט. דעם אין ביל זײער באטרעפט עס װאם
 זיך זאלן ארדן אין חדשים 6 װי מער געהערן װאם נלידעה

 זײן זאלן זײ פאנד. לײ ארבעטלאזן דעם מיט באנוצן קאנען
 אויםגעליען האבן זײ װאם סומע די אפצוצאלן פארפליכטעט

 נאציא־ דעם פון װערן באשטימט װעלן װאם צאלונגען די לויט
פאנד. ליי נאל;

 זאל; פאנד ליי ארבעטלאזן דעם פאר $25,000 די .4
 גענו־ זאלן $12,500 :אופן פאלגנדן דעם אויןז װערן געשאפן

 24 די פ,־ז קװארטאלן דרײ אדער צװײ ערשטע די פון װערן םען
 ?ריגן אנהײבן װעלן מיטגלידער די רעדוקציע. ק־וארטל א םענט

 אין $12,500 געםינען שוין זיך װעלן עם װי נאכדעם רעדוקציע די
 נעזאמלט זאלן $12,500 אנדערע די פאנד. ליי ארבעטלאזן דעם

מיט־ צאל דער לויט פראפארציאנעל ברענטשעס די דורך זוערן

 געפינען װעלן זײ ארפן װעלכן אויףי האנן, װעלן זײ װאם גלידער
נויטיק. פאר

 םטן21 דעם װערן געשלאסן זאל רעפע־ענדום דער 5
 אין אריין ער זאל װערן אנגענומען װעט ער אויב און יאנואר
.1933 יאנואר טן1 דעם קראפט

 דעם אױפנעמען װעלן ברענטשעס די אז זיכער, זיינען מיר
 אויפגענוםען האבן זײ װי גייםט זעלבן דעם אין רעפערענדום

 רי אז זע;, װעלן זײ און לאנד גאנצן איבערן פלענומס די
 דער אין באטײגיקן זיר זאלן מיטגלידער צאל גרעםטע

אפשטיטונג.
קאמפאניע מיטגלידער

גאנצ; איבעדן קאמפאניע מיטנלידער די איז לעצטנם ביז
 ניט פארנעם, נויטיסן דעם מיט ניט געװארן אננעפירט לאנד
 פון טײל גרויםער א װעלכער מיט באגייםטערונג יענער מיט

 א פאר ?אמפאניע די אננעפירט האבן ברענטשעם אונדזערע
 קײן ניט איז דערפא־ און םאװעטךפארבאנד. אין דעלעגאציע

 די פאר זײנען װעלכע רעזולטאטן, די זעט מען װען װאונדער
 ארײגגענומען האנן מיר שװאך. זייער געװען װאכן פאר לעצטע

 פיל אזוי כמעט און חודש ערשטן רעם מיטגלידער 350 ארום
 װאלט דאם גענוג. ניט װײט איז דאם חודש. נעקםטן דעם

קװארטל. יעדן מיטגלידער םוםפענדירטע די נעדעקט בלויז
 פאר־ פיל לאנע די זיך האט װאכן צװײ לעצטע די אין
 אונדז האט נאװעמבער אין װאכן צװײ לעצטע די בעםערט.

 םימן, א פאר אננעמען עם מיר זאלן מיטגלידעד. 400 געגעבן
? פאנאכדערװיקלען אנגעהייבן זיך האט סאמפאניע די אז

 ערשטער דער פון שלום דער איז דעצעמבער חודש דער
 ברענ־ די װאם מיטגלידער, צאל די קאמפאניע. דער פו; טייל

 צאל די באשטימען װעט יאנואר ערשטן דעם האבן װעלן םשעם
מאי. אין קאנװענשאן ק,ימע:דער אונדזער צו דעלעגאטן

קאנװענשא; ?ומענדער אונדזער צו םארטרעטערשאפט די
 האט װאם ברענטש יעדער :אופן פאלגנדן דעם אויף זײן װעט
 דעלע־ איין צו בארעכטיקט זײן װעט מיטגלידער 25 פון מער
 װעלן מיטנלידע־ 113 דערגרייכט האבן װאיס ברענטשעם גאט.
 האבן װעלן װאם ברענטשעם דעלעגאטן. 2 צו בארעכטיקט זײן

 מיט־ 263 מיט ברענטשעם דעלעגאטן. 3 — מיטגלידער 188
 — מיטגלידער 338 ■מיט ברענטשעם דעלעגאטן. 4 — גלידער

 מיט־ 488 און דעלעגאטן 6 — מיטגלירער 413 דעלעגאטן. 5
 האבן װאם ברענטשעס די װ. א. א. דעלעגאטן, 7 — גלידער

 זייערע אלע אנשטריינגען דא־פן מיטגלידער 25 פון װייניקער
 זאלן זיי כדי מיטגלידער, מער אדער 25 דערגרייכן צו כחות

דעלעגאט. א צו בארעכטיקט זײן
 נויטיק איז קאמפאניע מיטגלידער דער װעגן רעדנדיק

 צאל גרויסע א פונקט. װיכטיקן א זײער אונטערצושטרײכן
 דער אין אז אפגעםאכט, זיך בײ האבן חברים אונדזעדע םון

 אריינ־ מעגלעך ניט איז לאגע עקאנאמישער שװערער איצטיקער
 שעדלעכער א זײער איז דאס מיטנלידער. נײע קיין צונעמען

 די קריזיס, דער אז װייםז, מיר שטאנדפונהט. פאלשער און
 אנצושליםן זיך טויזנטער שטערט ארבעטלאזיקייט קאלאםאלע

 פינאנציעלע קײנע ניט האבן זײ װייל דערפאר ארדן אונדזעד אן
ט צװײטער דער פון טאן. צו דאם מעגלעכקייטז ״  אבער ז

 אונדז צו דערנעענטעדט ארבעטלאזיקײט און קריזים דער האט
 װעלכע פערזאנען, טויזנטער צענדליקער אפשר און טויזנטער

 ברענ־ די פרן טוער די אונדז. פון װײט געװען פריער זײנען
אויך נאר זײטן, נעגאטױוע די נאר ניט זען דערפאר מוזן טשעם
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ארבעט ארדן יאר א
גענעראל זאלצמאן, חבר פון אפגעגעבן זיצרבגען, פלענארע דיםטריקטק דריטע די צו עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון באריכט

ארדן. פון םעקרעטאר

לאנד איבערן לאגע אלגעמײנע די

 אין צוזאמען זיך קומען זיצונגען פלענארע דיסטריקט דריטע די
ם; פון יאר פערטן דעם  געפינען לאנד אין װען מאמןינט, א אין קריזי
 ארבעטער־קלאס, דעש פון טייל דער װען ;ארבעטלאזע מיליאן 15 זיך

 אופן, שוידערלעכםטן דעם אויף עקםפלואטירט װערט נאך, ארבעט װאם
 שװערן דעם אט אין ב״ן• צום ביז געשניטן יװעיז שכירות װעמעם

 בויען און ארבעט אונדזער אנצופידן אויס אונדז קומט מאמענט
 געגריג־ איז ארדן אונדזער אז צוגעבן, נאך דארף מען ארדן. אונדזער

 פון קריזים. עקאנאמישן גרעםטן דעש פון צ״ט א אין געװארן דעט
 אוים־ אים איז טא־. צו היינט ביז גרינדונג זיין פון טאג ערשטן דעם

 האט אונדז ■ באדינגונגען. שװערםטע די אונטער ארבעטן צו געקומען
 צע:דליקער אפשר און טויזנטער דערגרײכן צו א״נגעגעבן אבער זיך

 די באגרײפן און װארט אוגדזער צו צו זיך הערן װאם טויזנטער,
 ק״ן ניט האבן זײ באטיצ ארגאניזאציע, אונדזער פון װיכטיק״ט

 לאגע. עקאנאמישער שלעכטער זייער צוליב אגצושליםן זיך מעגלעכקייט
 עלעמענטן, אוגדז צו דערנעענטערט האט קריזים עקאנאמישער דער

 װע־ איז אונדז. פון װײט צוריק צייט א מיט געװען זײנען װעלבע
 אונדזער מעגלעבקייט א געגעבן קריזים דער האט זייט איין פיז רענד
 דער פון אבער מיר האבן פעריפעריע, זיין אויםצוברייטערן ארדן

 איצטיקע די אויםנוצן מאס פולער א אין געקאנט ניט זײט צװייטער
 האט קריזיס דער או׳משטענדן. עקאנאמישע שװערע די צוליב לאגע

װעגן. ביידע געשניטן

הײנם ביז פאראיארן פון
 ד< אויף קוהנדיק ניט אז באריכטן, צו צופרידן זײנען מיד

 צייט גאנצע די ארדן אוגדזער איז אומשטעגדן, עקאנאמישע שװערע
 געקומען מיר זיינען פלענום צום פאראיארן פאראויס. געגאנגען

 נאך גלייך ,:עדארפט האבן מיר װעלכע פון מיטגלידער 13,000 מיט
 זיינען װאם מיטגלידער, 700 איבער ארונטעררעכענען פלענום דעש

 באצאלן ניט פאר קװארטאל אר,טאבער דעם אין געװארן םוםפענדירט
 16,000 איבער מיט מיר קומען פלענום היינטיקן צום בילם. זייערע

ען מיר װאם דעם, אויף קוקגדיק ניט אז אזוי מיטגלידער.  יןידן ז״נ
 1100 און 700 צװישן שטרייכן צו געצװאונגען געװען קװארטאל

פון פארלוםטן די גוטגעמאכט נאר ניט !אבער מיר האבן מיטכלידער,

 מעגלעכקײטן און פערםפעקטױון ברייטע די און פאזיטױוע די
 איצטיק; דעם אין ארדן אונדזער פאר פאראן זיינען װאם

קריזים. שװערן
 אין װעט קאמפאניע מיטנצידער דער מיט פארבינרונג אין

 טוער די מיט באראטונג א װערן אפגעהאצטן טעג הומענדע די
 װאו ױניא;, ארבעטער נאדל אינדוםטריעלער דער םון םירער און
 העלפן קאנען מיר אזוי װי פלענער װערן אויםגעארבעט װעלן עם
 ארבעטער גאדל אינדוםטריעלער דער פון בויאונג דער אין

 פאס־ װיכטיקע־ א װערן קאנען ױניאנם די אזוי װי און ױכיאן
 ארדן. דעם אין מיטגלידער צאל די פארגרעםערן העלפן אין טאר
 אפגעהאלטן זאלן באראטונגען אזעלכע אז רעקאמענדירן, מיר

לא;ר. איבערן ׳טטעט אלע אין װערן

טור ארגאניזאציע

 חבר אז בא׳טלאםן, האט עקזעסוטיװע נאציאנאלע די
 פון םעקרעטאר דער געװען לעצטנם ביז איז װעלכעד ׳שייפער,

 מעדיקל פון פארװאלטער און ׳טטאט־קאמיטעט יאר?ער נױ דעם
 ער ארגאניזאציע־טור. אן אויף ארויספארן זאל דעפארטטענט,

 םטײט, אהײא נאנץ יארק, נױ אפ־םייט ׳טטעט אלע באזוכן װעט
פענסילװײניע. פון טייל מערב דעם און מי׳טיגען פון טייל א

 א האלט; שטאט א אין אר״ן ניט פארט שײפער חבר
ארנאני־ פאר הויפטזעכלעך פארט ער אװעקפארן. און רעדע

 ת״נטיקן דעם צו קומען מיר נאר מיטגלידער, געשטראבענע די
 1אי מיטגלידער. 4,000 צו נאענט פון געװינם געט א מיט פלענום

 מיט־ 5,000 פון סעקציע אונגארישע די אדיין ניט גײט ציפערן די
 מיר פאראייניקט. מאי לעצטן זיך האבן מיר װעטען מיט גלידער,
 רוםישע און םלאװאקישע די פון מיטגלידער די צו ניט אויך רעבענעז

 פאר־ ניט דעמוייל נאך זיך קאנעז מיר מעמען מיט ארגאניזאציעם,
 דערמאנטע אויבן די מיט צוזאטען מאטיװן. לעגאלע צ,ליב אייניקן

 אויך מיטגלידער. 31000 ארדן דער הײנט ציילט ארגאניזאציעם צװײ
 רייע גאנצע א פארצייכנען צו מיר האבן געביט פי;אנציעלן אויפן
 זײנען פלענום פאראיאריקן דעם צו דערגרײכונגען. װיכטיקע זײער

 פלענום הײגטיקן דעם צו .$71,905 פון פארמעגן א מיט גע?ומען מיר
 ניט גייט געדיינקען מיר דארפן דא אויך .$127 000 מיט מיר לןומען
$,0,000 ארום פ.ן סוסע די אריין  איבערגענומען האבן מיר װאם /

 אזוי פארא״ניקוגג, פון צ״ט דער אין פעקציע אונ.;ארישער דער פ.ן
 .$197,974.88 איז טאג צו הײנט פארמעגן גאנצער אונדזער אז

 אונטערצו־ נויטיק איז לאגע פינאנציעלער או:דזער װעכן רעדנדיק
 פאנ־ן זיי;ע אין מער היינט פארטאגט ארדן אונדזער אז שטרייכן,

 יאר 22 גאך פארטאגט האט ארבעטער־רינג אינדעפענדענט דער װיפל
 עקזאמענערם, איגשורעגם די פון אונטערזוכונג אן נאך עקזיםטעכץ.

 פינאנ־ געזונטן א אויף ארגאניזאציע אונדזער געפונען זיי האבן
טיק פאר אבער מיר האלטן פרט א״ן אין באדן. ציעלן  װארנען צו נוי

״ אז ברענטשעם, אוגדזערע ״ װאם אלץ טאן זאלן ז  האלטן צו קא:ען ז
 װייסן, מיר צושטאנד. געזונטן א אין פאנד בענעפיט קראנקן דעם

 מער אוים ארגאניזאציע פראטערנאלע א צאלט צ״טן שװערע אין אז
 מוז ארדן אונדזער און צייטן געװ״נלעכע אין װי בענעפיט קראנקן

״ן דעריבער  בארעכטיקט ניט זײכען וועלכע די, אז װאך, דער אויף ז
באקומען. ניט עם זאלן בענעפיט, קראנקן צו

פלענום פאראיאריקן אונדזער פון באשלוםן די

װיב־ זײער דריי אנגענומעז האט פאראיארן פלענום אונדזער
עטאב־ .2 שאפ״. צום פ:ים ״מיטן װענדונג די .1 :באשלוםן טיקע
 די דערנעענטעדן .3 פאנדן. ארבעטלאזע שטאטישע און לאקאלע לירן

לאנד. אין דא קאמפן אלגעמײנע די צו מיטגלידער די און ברענטשעם
געװארן דורכגעפירט איז שאפ״ צום פגים ״מיטן לאזונו,: די

 זיין נויטיק װעט עם װאו שטעט די אין און צװעקן זאציאנעלע
 דער װאכן. צװיי אפילו און װאך א טעג, דריי שטיין ער װעט

 עסזים־ אלטע די שטאר?ן איז פארן שײפערם חבר פון צװע?
 ברענטשעם נײע אזויפיל ארגאניזירן זען און ברענטשעם טידנדע

 די אויוי חברים די אז זיכער, זײנען מיר מעגלעך. נאר װיםיל
 אין ?אאפעראציע פולע די געבן שײפערן חבר װעלן ערטער

ארבעט. זײן
ר פון פלאץ דעם אויח  בא־ איז יארס נױ אין שײפער חי

 דעם פון פארזיצער ערשטער דער שילער, חבר געװארן שטימט
 עקזים־ ארדן דער זינט צײט גאנצע די איז װעלכער און ארדן
 עקזעהוטױוע. נאציאנאלער דער פון מיטגציד א טירט
 שטאט יאר? נױ פון אמט דעם איבערגענומען האט שילער חבר

 איז עם דעפארטמענט. מעדיקצ פון פארװאצטער און קאמיטעט
 חברים 35 פון קאטיטעט שטאט נײער א געװארן אויםגעקציבן

פצענום. יארקער נױ לעצטז דעם ב״
 שטאט נײעם דעם פון אינםטאציישאן דער בײ גײםט דער
 װאונדער־ א געװען איז םע?רעטאר נײעם דעם און קאמיטעט

 זאגן און ארבעט דער אין אר״ן זיך װא־פן חברים די בארער.
 איצטיסער דער אין מיטגצידער מער ארייננעםען װעלן זיי אז

 װיםן, װיצן מיר צאנד. גאנצע דאם װי קאמפאניע מיטגלידער
 שיקאנא, פון שטאט־קאמיטעטן די ענטפערן דעם אויף» װעצן װאס

 אנדזשעצעם צאש דעטראיט, סלױוצאנד, באםטאן, פילא־עצפיע,
? שטעט אנדערע ד• און
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 אנגע־ האבז שטעט רייע גאנצע א אמת, אופן. שװאבן א אויף זייער
 מיטגלידער די פון רעגיםטראציע א דורכפירן דורך ארבעט די פאנגען

 זיי זיינען רעגיםטראציע דער פון יװייטער אבער שעפער, זייערע אין
 רופנדיק װייטער, געגאנגען יא איז װעלבע יארק, ני געגאנגען. ;יט

 זיי אז באװיזן, דערמיט האט טריידס, די פ־ן םיטיגגען אלגעמיינע
 שאפ פון לאזונג די דורבצופירן אזוי װי פארשטאגען ניט האבן

 איז באזונדער, שאפ איינציקן יעדן צו צ,יצוג״ן אנשטאט ארבעט.
ײ־ דער האט ארדן, אונדזער פאר שאפ נאך שאפ געװינען פרובירן  נ
 דעם ־אייננעמען װי געװאלט אנדערש ניט קאמיטעט שטאט יארקער

 ניט ארבעט גאנצע די האט דערפאר און איינטאל. טיט טרייד גאנצן
 ארבעטלאזע עטאבלירן צו באשלום דער רעזולטאטן. ק״ן געבראכט

 די אין אפקלאנג טיפן א געפונען האט ברענטשעם די אין פאנדן
 דורכגעפירט). באשלוש דעם האבן ברענטשעם ד׳ פון 75%( גרענטשעס

 אנ־ אופן. געזונטן א אויף ניט פארגוצט פא;ד דעש אבער האבן זיי
 איז מיטגלידער, ארבעטלאזע די פאר בלויז פאנד דעם האלטן שטאטיצו

 מיטגלידער, אלע פון בילם _די דעקן צו געװארן פארנוצט פאנד דער
 געװעז זיינען זײ צי קוקנדיק ניט ביל, זייער באצאלט ניט האבן װאם

 ארבעטלאזע די אז געװען, איז רעזולטאט דער ניט. צי ארבעטלאז,
 ברענ־ צאל מערםטע די אז אזוי געװארן, פארטאן גל״ך זייינען פאנדן
 איז פאנד ארבעטלאזן אן אן געבליבן טאג צו היינט ז״נען טשעם
 קאמיטעטן דיםטריקט און שטאטישע די ניי. אויפש אנפאנגען דארפן
 איז עם װעלכן שאפן צו פארזוך קיין געמאכט ניט אפילו האבן

 װעגז מאששטאב. דיםטריקט אדער שטאטישן א אויף פאנד ארבעטלאזן
 אלגע־ די אין מער ארדן דעם אריינציען מעגן — פונקט דריטן דעם

 באריכטן מיר קענען — באװעגונג ארבעטער דער פון קאמפן מײנע
 ארדן אוגדזער אז פעםטשטעלן דא מוזן מיר נ״עם. פרײליכערע פיל
 פון פרט דעם ן י א פארשריטן גװאלדיקע געטאבט האט גאגצער א אלש

 אונדזערע צו מיטגלידער און ברענטשעפ אוגדזערע דערנעענטערן
 גרויםער דער אין יװאם פאקט, דער לאנזז. אין דא קאמפן אלגעמ״נע

גע־אט א א. א. דער האט דעטראיט, אין דעמאינםטראציע »רבעטלאזער
 װיכ־ א פארנומען האט ארדן אונדזער װאם פאקט, דער קרבנות, צװ״
אין לאנד, גאנצן איבערן דעמאנםטראציעם מאםן די אין פלאץ טיקן

 דע־ שיקאגער בארימטער דער אין דעמאנםטראציעס, מלחמה אנטי די
 ג-ע־ געײעז איז פרעםע קאפיטאליםטישע די (אפידו מאנםטראציע,

 האבן ארדן פון מיטגלידער טויזנט איבער אז שרייבן׳ צו צויואונגען
 מאם גרויסער א אין זיך האט אונדז אז באװייזט, אלץ דאם מארשירט).
 ברענטשעס די אז און באשלום װיכטיקן דעם דורבצופירן איינגעגעבן

 פלענום. פאראיאריקז פון באשלוס דעם אויפגענומען ערגםט האפן
 זיך האט אונדז אז זאגן, צד ריכטיק ניט זיין װעט פונדעסטװעק

 די אט אין ארדן אונדזער פון ברענטשעס אלע אר״נצוציען איינגעגעבן
 פיז צאל גרויםע זייער א פאראן נאך זיינען זיש נײן, אקציעש. װיכטיקע
 פראטערנאלן אלטן דעם אלץ נאך לעבן װעלכע ברענטשעש, אונדזערע

מיר קאנען געביט דעם אוין־ פארשריטן גרויםע אבער לעבן,
פארצייכענען.

קאפפאניעם :עלט

 װאירקער״ ״דעילי דעם פאר קאמפאניע דער װעגן זיך בארימען צופיל
 דירעקט. $G,üUO ארום געזאמלט בלויז האבן מיר גיט. מיר קאנען

 גע־ זייכען װאירקער״ ״דעילי פון קאמפאגיעש די אז אמת, איז עם
 ארונטעררעבענענדיק אבער קאמאפאניעש, אנדערע דורך געװארן שטערט

 דעם פאר בײגעטראגן האבן מיר װאם שומע, די איז שטערונגען אלע
 גע־ אויך מיר האבן לעצטגש גענוג. ניט וו״ט דאך װאירקער״ ״דעילי
 ארום געזאמלט האבן מיר װעלבער פאר וואל־קאמפאניע, דער אין ארבעט
 מיטגלידער און ברענטשעם די האבן גענומען אלגעמ״ן אין .$3,000

 הילפש אלס ראלע װינטיקע א זייער געשפילט ארדן אונדזער פון
 װיכ־ די אין םיי פרעשע, פראלעטארישער דער פאר םיי ארגאניזאציע

 פארלוין» אין געװארן דורכגעפירט זייכען װאם קאמפאניעש, טיקטטע
יאר. דעם פון

 אין יאט״ליקט ארדן דער זיך האט קאמפאניעם געלט אין חוץ א
 בראדשקין חבר שיקן דורך אמםטערדאם׳ אין קאנגרעס מלחמה אנטי
 ברייט איש מיר האבן צוריקגעקומען איז ער װען פארטרעטער. אלש

 בא־ אויך זיך ־אבן מיר מיטינגען. און באריכטן פאר אויסגענוצט
 פרעמד די פון פארטייריקונו. דעל פאר קאמפאניע דער אין טייליקט

 ״הירינגם״ די צו פארטרעטער א אונדזערן שיקן דורך געבוירענע,
װאשינגטאן. אין

פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמפאניע

 געדארפט האט װאם פארזיכערונו״ סאציאלער פאר קאמפאניע די
״ן  װעלבז אין מאמענט, איצטיקן דעם אין קאמפאניע װיבטיקםטע די ז

 ניט איז ראליע, באזונדער א שפילן געדארפט חאט ארדן אונדזער
 געדארפט און געקאנט האבן מיר װי אזוי געװארן דורכגעפירט

 פארזוך ערנםטן אן גןזמאכט האט שטעט צאל גרויםע א דורכפירן.
 א אין פארזיכערונג. סאציאלער פאר קאמפאניע די ארגאניזירן צו

 עש װאו קאנפערענצן, געװארן גערופן זײנ;ע שטעט צאל גרויםער
 װעלכע ארגאניזאציעם׳ פראטערנאלע געװארן אריינגעצויגן זיינען
 םאציאל פון און בורזשואזיע דער פון איינפלום אונטערן זיינען

 זי־ האט אפאראט אונדזער װאש געמעץ, אבער איז צרה די פאשיזם.
 די האבן זיי ארבעט, די נאשגעפאלגט ניט האבן זײ דעם. מיט באנוגנט

 שאציאלער פאר באװעמנג אלגעמײגער דער מיט פארבונדן ניט ארבעט
 אויפמערקזאמק״ט געגװ, געש״נקט ניט מיר האבן אויך פארזיכערוגג״

 קאמפאניע די איז לעצטכט ערשט קאמפאניע. װינטיקער דער אט צו
 באנייטער דער אין און ערטער. רייע גאנצע א אין געװארן באנייט

 פארלארן ניט איז ארבעט ערשטע אונדזער אז מיר, זעען קאמפאניע
 אונדז גיט װאש מאטעריאל, ברען מער פאראן איז איצט געגאנגען.

 באװעגונג די מאסשטאב ריזיקן א אויף באנייען צו מעגלעבקייט א
 באװע־ דער אט פון קאנען מיר אז און פארזיכערונו., םאציאלער פאר
 איצטיקע די געביט. ארגאניזאציאנעלן אויפן געװינען פיל אויך גונג

 דער פון ליניע די אנצייכעגען דארפן װעלן לאנד איבערן פלענומש
געביט. דעם אויף ארבעט װײטערדיקער

 קאמפן אלגעמייגע די אין באטײליקונו, אונדזער װעגן רעדנדיר,
 געזאמלט יאר דעש אין האט ארדן אונדזער אז אנצואװייזן, נויטיק איז

 צענדליקער און מאסשטאב נאציאנאלן א אויף $75,000 צו נאענט
ען דאלאך טיויזנטער  װעגן ברענטשעש, די אין געװארן געזאמלט -ינ

װ״םן װעלכע  מיט װערן באשטעטיקט קאן דאש אבער ו.ענוי, ניט מירי
 אין געיטראפן אונדז האט פלענום פאראיאריקער דער פאקטן. פילע
 פלע־ היינטיקער און ״מארגן־פרייהײט״, דער פאר קאםפאניע א מיטן

 ״מארגן-פרײהײט״. רדע פאר קאמפאניע א מיטן אין אונדז טרעפט נום
 זאגן, צו אונדז פרייט ״מארגן־פרייהייט״ דער פ,-ן פרט דעש אין
 צו נאענט און ברענטשעם די דורך $30,000 געזאמלם האבן מיר אז

 האט פר״הייט״ ״מארגן די אז אזוי טעקס, דער באטראפן האט $10,000
 .$40,000 פון םומע א אופן דירעקטן א אויף ארדן דעש פון באקומען

 Îאי םיי דאלאר טויזנט פאר שיינע א באקומען זיכער זי האט דערצו
 אקציעם, אנדערע אין םײ נומער, ױבילײ דעם אין באגרישונגען די

 קומט פרט דעש אין דורכגעפירט. האט ״מארו.ן־פר״וזײט" די װעלכע
 דורכ־ פאר קרעדיט פולן דעש ארדן דעם פון אידישעריםעקציע דער

 די פראצענט. 100 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון רוף דעם פירן
 באזע זויכטיקםטע די געװארן דערמיט איז ארדן פון םעקציע אידישע

 קענטאקי דעש פאר געזאמלט האבן מיר ״מאוגן־פדייהייט״. דער פאר
 רןאמפאניע דער אין אויך דירעקט. $5׳000 א-־ום םטרייק מ״נער
 פארטרעטער די צו דירעקט געווארן איבערגעגעבן סוטען טייל א זײנען

 זאמ־ אונדזערע אז אזוי רעליף, אינטערנעשאגאל װאירקע־ס דער פון
באטראפן. האט םומע אפיציעלע די װיפל מער פיל באטרעפן לוגגען

 מיםגלידער לעצטע די דורכגעפירט מיר האבן אזוי װי
קאמפאניע

 פאר־ געװען איז װעלכע קאמפאניע מיטגלידער לעצטע אונדזער
 װעלכע און פארבאנד סאװעטן אין דעלעגאציע א שיקן מיט בונדן

 דערפאלג א געװען איז ,1932 טן1 דעט מאי געװארן פארענדיקט איז
 מיט־ נייע 5,000 איבער ארײנגענומען קאמפאניע דער אין האבן מיר

 איבער פון געװינם נעט א געבליבן אונדז איז עש װעלכע פון גלידער
 קאמפאגיע, דער אין באט״ליקט זיך האבן װאם ברענטשעס, די .3,000
 ו.עהאט האבן זועלכע ברענטשעם, געװארן. אויפגעבויט פאקטיש זיינען

 ברענ־ .100 איבער און 100 דערגרײכט האבן מיטגלידער 40 און 30
 דערגר״כט .האבן מיטגלידער 100 אריבער געהאט האבן װעלכע טשעש,

 צו אויסגעװאקםן זיינען ברענטשעם אייניקע און מיט;לידער 200
 קאמפאניע מיטגלידער לעצטע די .500 איבער ברענטש איין און 300
 אן געמאכט האבן װעלבע ברענטשעש, די אז געלערנט, אונדז האט

 געהאט האבן קאמפאניע, דער אין זיך באט״ליקץ צו פארזוך ערנםטן
 אונדזעי פון חשרון גרעשטער דער דערגר״כונגען גרויםע געװאלדיק

 באװיזן ניט האבן מיר װאם דאש, געװען איז קאמפאניע לעצטער
 קאז מען ארדן. אונדזער פון ברענטשעם מערהייט די אריינצוציען

 באטייליקט זיך האט ארדן אונדזער פון פראצענט 25 בלויז אז זאגן,
 גאר־ האט ארדן אונדזער פון פראצענט 50 קאמפאגיע. דער אט אין
 די און קאמפאניע דער אין אריינצוגיין פארזוך קיין געמאבט ניט
האבן פארזוך, א געמאבט יא אנפאנג פון האבן װעלכע פראצענט, 25
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 דערפילט, האבן זיי װי שנעל אזוי קאמפאניע די אפגעשטעלט אבער
 םאװעטן־יפארבאנד. אין דעלעגאטן קיין דערגרייכן ניט קענען זיי אז
 דער־ ניט אפילו אז פאקט, װיבטיקערן דעם אײנגעזען ניט האבן זיי

 א אבער זיי האבן םאוועטן־פארבאנד, אין דעלעגאט קיין גרייכנדיק
 איינ־ ניט זיך האט אונדז ברענטש. זייער אויפצובויען מעגלעכק״ט

 אונדזער פון װינקל יעדן אין קאמפאניע די אר״נצובריינגען געגעבן
 אויפ־ באװיזן ניט קאמפאניע דער אין מיר האבן דערפאר און ארדן

 גרויםער א ברענטשעם. אונדזערע פון צאל גרעםטע די צובויען
 װאם פאקט, דער געװען איז קאמפאגיע לעצטער דער אין חםרון

 גיט האבן ,דיםטריקט־קאמיטעטן אוגדזערע און ברענטשעם אונדזערע
 םאװעטן־ ק״ן דעלעגאציע א פון פונקט דעם מאבן צו באװיזן

 קאבד מיטגלידער דער אין אישו פאליטישע װיכטיקע א פארבאנד
 האבן באט״ליקט, זיך האבן װעלכע ברענטשעס, די אפילו פאניע.
 פאר פארטרעטער פון געװינם א צו ענין דעם רעדוצירן צו געזוכט

 דעלע־ אונדזער אז דערצו, געבראכט שוין האט דאם ברענטש. דעם
 געװארן אויסגענוצט ניט איז צוריק־עקומען איז זי װען גאציע,

 אויסגע־ געקאנט און געדארפט האט זי װי אופן ברייטן אזא אויף
װערן. נוצט

קאמפאניע װאל ׳איצטיקע די

 וואס דעם, װעגן באריכטן גענויע קײן ניט נאך האבן מיר
 אין געטאן האבן קאמיטעטן דיםטריקט און שטאט ברענטש, אונדזערע

 באריכטן׳ טיילװ״זע בלויז האבן מיר קאמפאניע. איצטיקער דער
ע די פון און װ״ז  אז זען, קלאר שוין מיר קאנען באריפטן ט״ל

 דער אין ראלע באדייטגדע א שפילט גאנצער א אלם ארדן אונדזער
 ארגאניזירט זיינען לאנד גאגצן איבערן קאמפאניע. װאל איצטיקער

 מאם־מיטיגכען צענדליקער מיטינגען, אפן־עיר הונדערטער געװארן
 נא־ און לאקאלע די ראטיפיצירט האבן מיר װאו זאלן, גרויםע אין

 כאציאנא־ דער פארטיי. קאמוניסטישער דער פון קאנדידאטן ציאנאלע
 װעלכע שפראבן, פארשיידענע אין טורס 8 ארגאניזירט האט אפים לעד

 פארבונדן איינג זיינעז טורס די לאנד. גאנצע דאם געדעקט כמעט ד,אבן
 ארוים־ האבן מיר מיטגלידער. פאר קאמפיין אונדזער מיט געװארן
 איטא־ אידיש, אײנגליש, אין פאמפלעטן באזונדערע צוױי געגעבן

 פאר״ זיינען וואם שפראפן, אנדערע רייע א און אונגאריש ליעגיש,
 פאר־ קאפיעם. טויזנט הונדערט אין אמוױיגיקםטנם געװארן שפרײט

 געביט, דעם אויף דערגרייכונגען וויכטיקע זייער די צייכענענדיק
 נאציאנאלע די .1 פעלערן. די ארויםצוברײנגען גויטיק זײער איז

 אויף קאמפאניע די פירן צו באוויזן ניט האט קאמיטע קאמפיין װאל
 און דירעקטיװן אלגעמ״גע פאר א אויסער מאסשטאב נאציאנאלן א

 ארדן. דעם פון פירערשאפט גאנצע די אריינצוציען באװיזן ניט
 און .3 פלאנמעםיק. גענוג ניט געװארן געפירט איז קאמפאניע די .2

 די אט פארבינדן צו באװיזן ניט האבן מיר װיכטיקםטע: דאש
 און ברענטשעס די פון געװארן געטאן איז װאם ארבעט, גלענצנדע

 פאר קאמפאניע דער מיט קאמפאניע׳ װאל דער אין שטאט־קאמיטעטן,
 אין אז איז, דערפון רעזולטאט דער ארדן. אונדזער אין מיטגלידער

 אונטערשריפטן, טויזנטער געזאמלט האבן ברעגטשעם װאם צייט, דער
״ אז מיינט, (דאס  ניט זיי האבן טויזנטער)׳ געקענװעםט האבן ז

 מיר װען צייט, דער אין ארדן. אין מיטגלידער קיין אריינגענומען
 מי־ גרויםע צענדליקער און מיטינגען גאםן הונדערטער געהאט האבן

 דער פאר אויםנוצן באוויזן ניט זיי מיר האבן האלם, אין טיגגען
ארדן. אונדזער פון בויאונג

קולטור-ארבעט

 פאר־ צו מיר האבן ארדן אונדזער אין פראגט קולטור דעם אויף
 און ערשטע די דערגר״כתגען. װיכטיקע זייער אייגיקע צייכנען

 האבן מיר שולן. קינדער אונדזערע זײנען דערגר״כונג װיכטיקםטע
 א באװעגונג שול אונדזער מאכן צו באװיזן יאר לעצטן דעם אין

 דעם אין דערציאונג. פון געביט דעם אויף אינםטרומענט װיבטיקן
 100 װי מער אידעאלאגיש אויםגעװאקםן שולן די ז״נען יאר לעצטן

ט קאן מען פראצענט.  ישולן אונדזערע אז זאגן, זיכערה״ט מיט ה״נ
 זיך האבן אויך קלאםז־שילן. איז געװארן פארװאנדלט ז״נען

 די װען צײט, דער אין אויםגעברײטערט. פיל שולן אונדזערע
 אין באװיזן מיר האבן צוריק, אויף כסדר גייען שולן ארבעטער־רינג

 א באװעגונג שול אונדזער מאכן צו באװיזן יאר לעצטן דעם אין
 א ארויםגעגעבן יאר לעצטן דעם אין האט עקזעקוטיװע גאציאנאלע

 נימ אופן א״ן קיין אויף קאנען װעלכע ביכער, לערן רייע גאנצע
 געהאט פריער האבן מיר װאם ביכער׳ לערן די צו װערן פארגליכן

רײע א װערן געמאבט נאך דארפן דא אויך שולן. אונדזערע אין
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 און ריכטיקע א איז ליניע אכגעצ״כנטע די אנער אויםבעםערונגען,
 אנװײזן מיר קאנען געביט קולטורעלן אויפן דורכגעפירט. װערט זי

 ארויסגעבן דאם דערגרייכונגיען. װיכטיקע זײער אייניקע אויף גאן־
 ארבעט־ װעגן בראשורע די װי בראשורן נויטיקע רײע גאנצע א פון

 גאוױק חבר פון פא.לעסט'נע, װעגן אלמאזאוו, חבר פון לאזיקייט
 צוזא־ נאטן מיט לידער, פראלעטארישע פון זאמלונג ערשטע די און

ען ווינטער דעם ש״פער. יעקב פון מענגעשטעלט  צוגע־ מיר ז״נ
 געשיכטע דער איבער לעקציעם געדרוקטע םעריע א ארויסגעבן טראטן

 אין מארקסיזם. און לעניגיזם און באװעגונג, ארבעטער• דער פון
 שטודיר ארגאגיזירן צו פארזוך א געמאכט װערט דעם מיט פארבינדונג

 געדרוקטע צװיי ערשטע די לאנד. פון ברענטשעס אלע אין גרופן
 א דורבגעפירט מיר האבן אויך דערשינען. שוין זיינען לעקציעפ

 װ״נער, מרמר, ׳צילער, בעדאכט, חברים די מיט טורם רייע גאגצע
 מיט טור דער איצט און אנדערע. און עפשטיין מלך קעלנער, סיגל,

 אויפטואונגען װיכטיקע אלע די פארצייכנענדיק מאדיאקאטן. די
 זייער אייז פארביילאזן ניט אבער מיר טארן געגיט, קולטורעלן אויפן

 דעם עגדערן צו באװיזן ניט אלץ נאך האבן מיר אז פונקט, װיכטיקן
 מיר מײנען דערמיט מיט ברענטשעם. אונדזערע פון לעבן קולטורעלן

 דארפן ברענטשעם אונדזערע אז זאגן, צו ניט אופן איין ק״ן אויף
 כאראק־ פראטערנאלן א טראגן װאם פראבלעמען, די אויפנעמען ניט

 און גייםט, אנדער אן אין װערן אויפגענומען דארפן זײ אבער טער,
 און גויטיק איז עם װיפל צייט אזויפיל נאר אפגעבן דארפן זיי

 ניט־ אפילו און מיטגלידער אונדזערע אז מאנן, חויפטזענלעך
 פון מיטיגגען די צו קומען צו אינטערעם אן האבן זאלן מיטגלידער

 בר״טן א לעבט ארגאגיזאציע אונדזער װײל ארגאניזאציע, אונדזער
 נאך מיר האבן געביט דעם אויף לעבן. געזעלשאפטלעכן קולטורעלן

 געביט, קולטורעלן אויפן אויפטו װיכטיקער א גאך דערגר״נן. צו פיל
 אונדזער פאר קאדרען ג״ע ארויםבר״נגען העלפן אויך װעט װאס

 אין אונױוערזיטעט ארבעטער אין קורםן, םפעציעלע די זיינען ארדן,
 רייע א אין געװארן ארגאניזירט זיינען וואם קררםן די און <ארק, נױ

 ש״נקען דא־פ; נאך מיר װעלן ארבעט דער צו לאנד. איבערן שטעט
 װערן. פארבעםערט דארפן װעלן זאב! םך א אויפמערקזאמק״ט. פיל
 ײיכטיקע און נויטיקע זייער א איז דאם אז קלאר, איער איז עם

אנהייב. גוטן א געמאכט האבן מיר און ארבעט

פאראײניקונג די

ט שוין קאנען מיר  דער מיט פאראייניקונג די אז בארינטן, ה״נ
 פאראיינירןונג די דורכגעפירט. פולשטענדיק איז םעקציע אונגארישער

 גלייך װאכן. פון פראגע א איז קאםע קראנקן םלאזואקישער דער טיט
 םלאװאקישער דער מיט פאראיעיקונג די דורכפירן װעלן מיר װי

 דער מיט פאראייניקונג דער צו צוטרעטן מיר װעלן קאםע קיאנקז
 די איז אורזאבן לעגאלע און טעכנישע צוליב קאםע. קראנקן רוסישער

 צו דערװארטן מיר געװארן. אפגעהאלטן איצט ביז פארא״ניקונג
 פאראיי־ פאלשטענדיק א קומען צו קאנװענשאן קומענדער אונדזער

 האבן פאראייניקונג דער מיט פארבינדונג אין ארגאניזאציע. ניקטע
 מיטגלידער־ פאראייניקוגגם לאנד גאנצן איבערן במעט דורכגעפירט מיר

 זאלצמאן, און בעדאבט לײטנער, שיפעל, חברים די מיט מיטינגען
 מיטגלידער־ ברייטע די אז געװארן, קלאר איז מיטינגען די ביי און

 אבער זיך האט עס פארא״ניקונג. דער מיט צופרידן ז״ער איז שאפט
 ניט פאלשטענדיק פאראייניקונג די װעלן מיר אז ארויםגעװיזן, אויך

 פאראײ־ נ<ט װעט אפאראט גאנצער דער װי פריער דורכפירן קאנען
 אר־ צו איצט שוין אנשטר״נגונג אן געמאכט האבן מיר װערן. ניקט

 מיר מאו שטזןט, אלע אין קאמיטעטן שטאט פאראייניקטע גאניזירן
 די האבן איצט ביז אבער ברענטשעם. שפראכיקע פארש״דן האבן

 דעם זאי פאקטאר א װערן צו באװיזן ניט נאך קאמיטעטן שטאט
 זײ האבן •שטעט צאל גרויסער א אין ארגאניזאציע. דער פון לעבן

״ װי דעם נאך עקזיםטירן בלייבן צו באװיזן ניט אפילו ען ז  ז״נ
 אין ארבעטן קערפערשאפטן נאציאנאלע די געװארן. ארגאניזירט

 ניט װערט אקציע װיכטיקע איין קיין קאאפעראציע. פאלשטענדיקער
 מטהייםונג דער אן ארגאניזאציעם די פון ק״נע אין אונטערנומען

 דער צו זייער העלפט דאפ קאמיטעט. אלגעמיינעם אונדזער פרן
 די װען צ״ט דער אין באציאונג געזונטער א פ,־ן איינשטעלונג

פארקומען. יװעט פארא״ניקונג

ארדן ׳אונדזער אין םעקציעם שפראך אנדערע די

 דר״ נייע ארגאניזירן צו באװיזן מיר האין יאר לעצטן דעם פאר
בא־ געקאנט בלויז מיר האבן פלענום פאיאיאריקן צום סעקציעם.
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 הא:ן שפראכן אנדערע די סעקציע• איטאליעני׳טער דער וועגן ריכטן
 מיר קאגען איצט ברענטשעס. עטלעכע אדער איײנעש צו געחאט בלויז
 ציילט װעלבע םעקציע, איטאלזענישער ijn אויםער אז באריכטן, שוין
 צײלט װעלכע םעקציע, א,קראינישע אן טיר האבן מיטגלידער. 500
 שוין צײלט װאם םעקציע, פוילישע א מייטגלידער. 700 איבער שון

 ארום צײלט װאם םעקציע, רומעגישע א און טיטגלידער 400 ארום
 פיז געװאלז ארגאניזירט זײנען םעקציעס די טיטגלידער. 300

 ניט זיך אנטוויקלען סעקציעם די פון אייניקע דירעקט. ארדן אונדזער
 'ד רומעגישע. און פוילישע איטאליענישע, די װי :גענוג ש:על

״ פארשריט■ גרויםער ז״ער אבעד מאכט סעקציע אוקראינישע  יער״ י
 1500 װי װיגציקער ניט מיט קאנװענשאן דער צו ק.מען צו װאו־טן

 אן אויםקריםטאליזירן אונדז ב<י אן זיך הויבט אךיך מי״טגלידער.
סעקציע. גריכישע און ארמענישע

באװעגונג פראטערנאלער דער אין ראלע אונדזער

 דער אין פלאץ א״גנארטיקן און באזונדער א פארנעמט א. א. א. דער
 עק־ אונדזער פון צ״ט קורצער דער פאר באו״ועגונג. פראטערנאלער

 פון לעבן דעט אין אײנצובירגערן זיך באװיזן מיר האבן זיםטענ־ן
 בפרט. באוועגונג פראטערנאלער דער אין און בכלל ארבעטער־קלאס דעם
 דער אין אז וויםן, צו דעלעגאטן אונדזערע פאר װיכטיק יך א, איז עם

 זייגען א־אפ בארג גייט באװעגונג פראטערנאלע גאנצע די װען צייט,
 פאראוים■ גייט װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלע איינציקע די טיר

 :פראגע װיכטיקע זייער א ארויםגעשוואומען אונדז פאר איז לעצטנם
 פליגל, לינקן דעם צו ארדן אונדזער פון באציאונג זיין־די זאל װאם
 די אין ארגאניזירן אין זיך האלט װאם אדער ארגאניזירט איז װאם

 אפשװאבן דארטן מיר זאלן ארגאניזאציעם? פראטערגאלע פארש״דענע
 זיד׳ לאזט עס װיפל ארויםנעמען וועלן מיר װאם דערמיט, כחות די

 דעש צו הילו־ און שטיצע הארציקע אוגדזער געבן מיר זאלן יןדער
 גע־ װערט װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלער דער אין פליגל לינקן

 צװ״טע• דאם נאר ערשטע דאם ניט איז אויפגאבע אונדזער גרינדעט?
אויב :פרא־.ע די שטעלז װעלן װאם נאאױוע, זיין װעלן עס אטת,
 א.? א. א. דעם גרינדן געדארפט אינגאנצן מען האט תאס צו אזוי,
 ׳ א •א א• דעם פון לעבן דאם גראדע אז זאגן, קיאנען'מיר דעם אויף

 פראטערנאלע אייגציקע די היינט איז א. א. א. דער ויואס פאקט, ערד
 דעש פוי אינטערעםן די אמתן אן אויף דינט וועלשע ;)לגאניזאציע,

 בעםער פראבלעמען פראטערנאלע די ל״זן קאן װעלכע ארבעטער־קלאם,
 װאס ראלע, באדײטנדע די >ורגא;יזאציעם, פראטערנאלע אלטע די ווי

 געװאלדיק זײן װעלן ארבעטער־באװעגונג דער אין שפילט א. א א׳ דער
 ארגא־ דער פאר םטימולאנטן אויסגעצייכנטע און פאקטארן װיכטיקע
רונג  ארגאניזאציעם פראטערנאלע יענע אין פליגל לינקן דעם פון ניזי

 םאציאל און בורזשואזיע דער פיז איינפלוט אונטערן שטייען װעלכע
 איז ■א א• א■ דעם פון ארגאניזירונו. די פירערשאפט• פאיטיםטישער

 ארבעטער־קלאם דעש פון לעבן דעש אין פאקטאר װיכטיקער א געװען
 פרא־ דער פון געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום איןילאנד. דא

 ארגאגיזאציע, פראטערנאלע א האבן מיר װאס באװעגונג, טערנאלער
 אייגענעם איר בלויז לעבט װאס א״נשפראכיקע, שמאלע, ״ק״ן ניט

פארקערט. פונקט ניין, אינטערעםן. אייגענע אירע בלויז וױים לעבן,
 ראלע װיכטיקע א זייער שפילן קאנען װעלן מיר אז קלאר, איז עם

 עלעמענטן אומצופרידענע פראגרעםיװע אלע די פון קאמף דעם אין
 קאנען דארפן מיר ארגאניזאציעם. פראטערנאלע פארשיידענע די אין

״ן קאנען זאלן מיר אז ארבעט, אונדזער צופאםן ״ פאר ז  א ז
הילף. װיכטיקע

קאמפאניע מיםגלידער איצטיקע אוגדזער

 פאר־ ערשטע די אנגעפאנגען מיר האנן םעפטעמבער טן15 דעש
 צו צװעק דעם מיט םעקציעם אונדזערע אלע פון קאמפאניע א״ניקטע

 איצ־ דער צו קאנװענשאן. אוגדזער צו מיטגלידער 40,000 דערגר״כן
 האבן מיר פריער. װאבן געגר״ט זיך מיר האבן קאמפאנזע טיקער

 זאל קאמפאניע איצטיקע די אזוי װי פלאן גענויעם א אויםגעארבעט
 אלע צו געװארן ארויםגעשיקט איז פלאן דער װערן. דורכגעפירט

 פראכע די ברענטשעם. אלע און שטאט־קאמיטעטן און דיםטריקט
 איז אריינצודרינגען צװעק דעש מיט גרופן שאפ ארגאניזירן װעגן
 פלאן דעטאליזירטן א ארויםגעשיקט מיר האבן דעם פאר שאפ,

 האבן דעם װעד.ן אויך — קענװעםן װעגן פראגע’ די ארבעט. פון
 דורכ ארבעט די אזוי װי אנװייזונגען גענויע טpגעשיDארוי מיר

 םאציא־ פאר קאנשפעקט גענויעם א געשיקט אויך האבן מיר צופירן•
דעש קאםפאניע װיכטיקסטע די זײן מוז וועלכע פארזיכערונג דדי

,ד בויען : זײן דארפן אויפגאבן אונדזערע װינטער. ה״נטיקן
ט די פארשטארקן ;ארדן אונדזער פון סעקציע א״נגלישע מ  םעקציע, ױ

ט״ האט װעלכע און געװארן אפגעשװאכט זומער דעש איז װעלכע ײ  בר
 מיט ארגאניזאציע; אוגדזער אין אנטװיקלען צו זיך םעגלעכקייטן

 1 פי כעקציע קינדער רי בויעז פון ארבעט די אנפאנגען אימפעט
 ארגאניזידן צו באװיזן שוין האבן מיר װעלכער פון ארדן, אונדזער

 ניט דערגרייכן מיטגלידער; 200 איבער מיט ברענטשעס צען ארום
 1אי געװארן אריינגעצויגן טיילװייז איז װעלכע פרוי, ה,ייז די גאר

 ארבע־ שאפ דער אויף געװיכט לײגן באזונדערם נאר ארדן, אונדזער
 אין געװארן אריינגעצויגן ווינציק זייער נאך איז װעלכע טערין,

ארדן. אונדזער
 פון טייל טן1 דעש שליסן מיר דארפן יאנואר טן1 דעש ביז
 האבז מיר װאם אפליקאציעם צאל דער לויט קאמפאגיע. אונדזער
 מיר׳ זעען װאבן לעצטע די אין אפים נאציאגאלן דעש אין באקומען

 די אז ארדן, דעש אין ארײנגעדרונגען ניט נאך האט קאמפאניע די אז
 דערגר״כן צו פארזוך ערנסטן קיין געמאכט ניט נאך האבן ברענטשעם

 װאש באריכטן, פון יאנואר. טן1 דעש ביז קװאטא באשטימטע זייער
 אויפ־ <א איז קאמפאניע די אז זען, צו איז לאנד פון באקומען טיר

 האבן מיר װאם אורזאכן, די זײנען װאם איז געװארן. גענומען
״ן דערגרייכט ניט איצט נאך  איצ־ די ? רעזולטאטן ממשותדיקע ק

 גאגצער דער צו ארויםרוף אן אין מיטגלידער פאר קאמפאניע טיקע
 װעט קאמפאניע איצטיקע די אמעריקע. אין באװעגוגג פראטערנאלער

 צו געגנזאץ אין ארדן, אונדזער פון פ״איקייט לעבנס די פעםטשטעלן
 צוריק־ אויף מארשירט װעלכע באװעגונו״ פראטערנאלער גאנצער דער

 די שיינקען דארפן דערפאר װעלן פלענומם איצטיקע די װעגם.
 קאםפאניע. מיטגלידער איצטיקער דער צו אויפמערקזאטק״ט גרעסטע

 גאנצער אונדזער פון אפשאצונג די און באריכט גאנצער אוגדזער
 דעם פאר — צװעק, א״נציקן דעש פאר דינען אונדז דארף ארבעט
 ארגא־ מאםן גרויםע א אלם ארדן אונדזער אויפשויען פון צװעק

ט דארפן מיר ניזאציע.  א<ז װאם ארבעט, אונדזער אפיטאצן נאר ס
 מיר דארפן באזונדערס :אר קאמפאניעם, פריערדיקע די מיט פארבונדן

 די אויןז און ארבעט אפגעטאנענער נארװאם דער אוי^ אפשטעלן זיך
חדשים. קומענדע די פאר געװארן פארגעשלאגן זייגען װאפ פלענער,

צאלונגען די פארקלענערן און מיטגלידער ארבעטלאזע

 צז צ״ט סך א ז״ער אפגעגעבן האט עקזעקוטיװע נאציאנאלע די
 זאל ארדן אונדזעל אז מאכן צו אזוי װי פראגע אגגעװייטיקטער דער
 ארבעט־ איז װעלכער מיטגליד, א״נציקן און א״ן קיין שטרײבן ניט
 דערמיט, פראו.ע די לייזן פרובירט האט פלענום פאריאריקער דער ל^ז.
 די אין פאנדן ארבעטלאזע עטאבלירן צו באשלאםן האט ער װאם

 איז עם פראבלעש. די געלייזט טיילװייז האט דאם ברענטשעס.
 םא־ א ליייען. ניט מיר קאנען אלגעט״ן אין פראבלעם די אז קלאר,
 די לייזן צו בכח זיין װעט שטאטן פאראייניקטע די אין מלוכה װעטן

 געטאן. עם האט סאװעטן־פארבאגד װי ארבעטלאזיק״ט פון פ־אשלעש
 פארל״כ־ צו מעגלעך נאר איז עם װאם אלץ, טאן אבער דארפן מיר

 צו דערפאר בריינד.ט עקזעקוטיװע נאציאנאלע די לאגע. די טערן
 נאציא־ א פון ײטאבלירוגג דער פון רעקאמענדאציע די פלענום דעם

 מיר װעלן פלאן דעם פון אייגצלהייטן די פאנד. ארבעטלאזן גאלן
 ארײנ־ פלאן דעם װעט װעלכע קאמיטע, געהעריקער דער צו באריכטן
 אויך האט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די פלענומם. די צו בריינר-עז

 צאלונגען די פארקלענערן װעגן פראכע די פארהאנדלט ערנסט זײער
 כאראקטעריזירמ פאקט דער אט ארדן. דעס צו מיטגלידער די פון

 פראטערנאלע אלע װען צייט, דער אין ארדן. אונדזער שטארק ז״ער
 שנײדן אדער מיטגלודער, די פון צאלונגען די איצט העכערן ארדגם

 עקזע־ נאציאראלע אונדזער טראכט מיטגלידער, די פון בענעפיטן די
 די מיטגלידער. די פון צאלונגען די פארקלענערן װעגן קוטיװע

 געקומען איז דיסקוםיע ליינגערער א דורך עקזעקוטױוע, נאציאנאלע
 פאראייניקונג די דורכפירן ב״ם אז מײנונו., אײנשטימיקער אין צו

 בכח זײז מיר װעלן ארגאגיזאציעם׳ רוסישע און סלאװאקישע די מיט
 דעם נאך מיר קאנען 'איצט קװארטל. א םענט 60 ארום שנ״דן צו

 עקזעקוטױוע נאציאנאלע די האט פונדעםטװעגן מאבן. ניט שניט
 שויז מעגלעך איז דערפון דריטל א םוטע, קליינע א אז באשלאםן,
 איצטי?ע די צו מיר רע?אמענדירן דערפאר און שניײן. איצטיצו
 די אין מיטגלידער די פיז צאלונגעז די פארקלענערן צו פלענומס
9 דעפארטטענט, םעמעטערי אין םענט 9 דעפארטמענטס: פאלגנדע

 אדמיניםטראטױול דעם אין םענט 6 דעפארטמענט, פױנעראל אין סענט
 שניט דער אז גל״כײטיק, אבער רעקאמענדירן מיר דעפארטמענט.

עטאב־ צו װערן אװעקגעגעבן זאל קװארטאלן צװיי ערשטע די פון
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באריבט זיין (פון
ױ צום  יארקער נ

פלענוש) יארק נױ אין ארבעט ארדן יאר א ר ע פ ײ ש נ.

 איז אזא אלס ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 צענ־ קולטור א גאשדעש איגאניזאציע, בעגעפיט א ערשטן אלעש צום
 דער פאר שטיצפ־גקט א נאשדעם ערשט אין טיטגלידער זיינע פאר טער

 פארפעלט איצט ביז מיר האבץ מיינונג אוגדזער גאך דאש באװעגונג.
 די םיי טוער, און מיטגלידער אייגעגע אוגדזערע ס״ מאשן צו קלאר
 רעזולטאט דער ארגאניזאציע. אונדזער אויסער מיטגלידער און טוער

 ארגאגי־ פיינטלעשע אונדזער פ.ין טוער און פירער נאר ניט אז איז
 אלע־ און אלץ פון באזע רעקרוטירונג א װי אונדז א,־יף קוקן זאציעם

 אפידו א,ן ברענטשעש די אין טוער אייגענע אונדזערע נאר סען,
 באטראבט לאככ ניט איצט ביז האבן קאמיטעט שטאט פון םיטגלידער

 הויפטזעכלעך דארף װאש ארגאניזאציע מאשן גוטער א פאר ארדן דעם
 א איז זי װאם דעם דורך בארעכטיגונג עקזיםטענץ איר פארדינען

 איצט נאך קען אזוי ארגאניזאציעם. ארבעטער אלע פאר פונקט שטיץ
 שטענדיקע אין צעט״לט זיין זאל ארדן פון ברענםש א אז פאסירן

 ר״ א. װ. ד״ ל. א״. פאר קאםיטע א אײן שליםן װאם קאםיטעטן
 מיר אז װערן קלאר דארף עם װ. ז. א. ״איקאר״ ױ. ם. פ• ״ארטעף״,

 אנדערע די פון אפשליםן זיך זאלן מיר פארצושלאגן בדעה ניט האבן
 זעלביקע די איז באזע פאליטישע װעטעם באװעמנג דער פון ט״לן

 נאך אפשר געװען װאלט דאם זיי. מיט טאן צו האבן גארניט און
 דער ארדן, דער אז איז, מײגען מיר זואם ערשטע. דאם װי ערגער

 האבן דארף ער לעבן. א״גענעם זיין פירן דארף ארדן פון ברענטש
 אפ זיך גיבן װאם שאטיטעטן שטענױישע אזוינע בלויז ברענטש אין
 אנדערע װאש קאמפאניעם די ברענטש. פון לעבן א,־ן נויטן די טיט

 זיך דארפן מיר װעלכע אין און דורך פירן באװעגונג דער פון טײלן
 קאמיטעט שטאט דעט דורך װערן באשטימט כל קודם דארפן באטײליקן

 איז װאס קאמיטעטן אזוינע ברענטש דער דערװ״לט דאן בלויז און
 האבן מיר צייט. באשטימטער א אין קאמפאניע די דורכצופירן נויטיק

 דער פאר קװאטע די דערגר״כן צו אלץ טאן װעלן װאם ברענטשעם
״ אבער פרייה״ט״, ״מארגן  וועלן זײ װען ארן אזויפיל גיט װעט ז

 פאר טעקםעם שטענדיקע האבן װאם ברענטשעס װערן. געשטרײכט
 ארבעט־ ז״ערע פאר שטייער קיין ניט האבן אבער באװעכונג, דער

 פשוט פראלע דער אויף אפ זיך שטעלן מיר װ. א. א. מיטגלידער, לאזע
 פון םך א אויםגעלעבט האבן מיר אויב אז האלטן מיר װייל דערפאר

 בענעפיט אלטע די פון מיטגעבראכט האבן מיר װאם ירושה דער
 מאכן צו אנגעפאכגען ערשט פרט דעפ אין מיר האבן ארגאניזאציעם,

 פון ירושה א איז ארדן צום צוזאג אזא אז און שריט עו־שטן דעם
 אז באגרין», דעם פון שטאמט דאם ארדנם. אפגעשטאנענע אלטע די
װ. ז• א. קרייץ״ ״רויטער דער איז ארגאניזאציעם פראטע־נאלע ד<

װ״ז  אויפגאבע די פארשטאנען קאמיטעט שטאט דער האט ט״ל
אפ־ )1 :צוריק יאר א העבער מיט נאך שריט אנגענומען האט און

 אפשטעלן )2 ברענטשעם. די פון מיטינגען די בײ זאמלונגען די שטעלן
מיטינג. יעדן ב״ קאמיטעס מיט ברענטש דעם פארפלײצן דאם

האבן אנפאגג פון צייט. באשטימטער א אין קאמפאניע איין ווירן )3

 איז ביםלעבװייז אבעד שװעריקיץטן, געװיםע מיט באגעגנט זיך מיר
 אדגאניזאציא־ דער פאר ברענטשעם די געװיגען צו געלונגען אונדז
 פאלן טייל אין אוים נאך אוגדז קומט היינט פדא,;ראט. נעלער

 איי־ זײן האט ארדן אונדזער אז דעם װעגן ברענםשעש מיט ״קעמפן״
 װאם טעטיקייט יעדע אז און פונקציעש באשטימטע מיט לעבן גענעש

 1א< פונקט צענטראלן איין האבן ער דארף ד.־רך פירט ברענטש דער
 אויף ארדן. דעם בויען ברענטש, דעם בויען איז, דאש און זיגען
 אויף ריכטונג דער אין געװינםן פארצייכענען קענען טיר וויפל

 מעגלעך איז אזויפיל אויף געװארן, געזונטער ארדן דער איז אזויפיל
 בלויז ניט רײען אונדזערע אין אר״נצונענזען צוטרעטן געװארן

 צוריק:עשטאנענע, ארבעטער אויך נאר ארבעטער, געשטימטע לינק
 דעוי פ,ין א״נפלוש דעם אונטער אפילו נאך זיינען װאס ארבעטער

 ױניאנס, קאםפאניע מיט אידייאיש שט״ען װאש ארבעטער שול,
 דעטאקראטישן, דעש טראדיציע אוים אפילו שטימען, װאש ארבעטער

״טיקעט״. סאציאל׳יסטישן און רעפובליקאגישן
ען אקטאבער אין פלענום לעצטן צום  א מיט געקומען מיר ז״נ

ױ אין טויזנט 5 קארגע פון מיטגלידערשאפט  קוטען ה״גט יארק. נ
 שליםט דאש — מיטגלידער טויזנט S קארגע מיט פלענום צום טיר
ױ אין מיטגלידער 800 מיט םעקציע אונגארישע די איין ניט  די יארק. נ

 ארסו־ אידישע 08J5 פאלגט: ווי אײנגעטײטלט זיינען ט<טו.לידער
 ארגאניזירטע8פלענוםמיט צום קומען מיר ברענטשעם. 72 אין ניזירט

 <וו.נט, אײנגליש אידיש״ איין, שליסן װאש קאטיטען, ששאטישע
 1א״ און םלאװאקיש און אונלאריש רוםיש, איטאליעניש, אוקראיניש,

 קא־ שטאטישע אלע פון צונויפגעשטעלט קאמיטעט שטאט צענטראלן
 קומען מיר ארבעט. גאנצער דער מיט אן פירט װאש מיטעטן

 טעטי־ קולטור פון רעקארד א מיט פלענום זויכטיקן צום
 האבז מיר װ. א. א. דיםקוםיעס, אײנלי-יטונגען, לעקציעם, ?ייט,
 ארגע־ אידישן אין קורםן םעמעםטערם 2 דורכגעפירט יאר דעש אויך
 װיכטיק אזוי זיינען װאש פדאבלעמען איבער אונױוערזיטעט טער
 האשן סטודענטן 200 פון נאעכט ארדן. אונדזער פון לעבן דעש פאר

ען דערפון רעזולטאט אלם און קורסן די באזוכט  א צוגעקומען ז״נ
 עקס־ דורכו.עפירט האבן מיר ארדן. דעש פאר טוער צאל גאדייטנדע

 באזוכער, טויזנטער צוגעצוען האבן װעלכע פארקס די אין קורםיעש
 עקם־ די פין רעזולטאט אלש בראנקם. די אין ס״ ברוקלין, אין םיי

 שיכטן ברייטערע צװישן ארדן דעש פאפולאריזירט מיר האבן קורםיעם
 דורך דירעקט אויך מיטגלידער נײע ו.עקראגן טאקע און ארבעטער

 נאענטערע און בעםערע איינגעשטעלט האבן מיר עקשקורםיעם. די
 ךן >וו אזוי שולן אונרזערע און ברענטשעס די צװישן גאציאונגען

 נאר ניט זיינען יאר, עריטטן דעש פאיגעקומען זײנען װאם ר״בונגען
 אויםגעלערנט זיך האבן שולן די און ברענטשעם די נאר מער, ניטא

 דעי דורך פראפיטירן ארגאניזאציעם ביידע אז אזוי, ארבעטן צו
 קענ־ הויז־צויהויז רײע א דורכגעפירט האבן מיר ארבעטערשאפט.

מיטגלירער הונדערטער באטייליקט זיך האבן עם װעלבע אין וועםן

 איז רעלןאמענדאציע אונדזער פאגד. ארבעטלאזן נאציאנאלן דעש לירן
 פארקלע־ פיל זאלן ברענטשעש די אין צאלונגען לאקאלע די אז אויך,
 מעי מיט־-לידער די רענענעז ניט זאל ברענטש קיין אז און ווערן גערט

 פלע־ איצטיקן דעם ,צ. אויך בריינגען מיר קװארטאל. א סענט 75 װי
 די פאר ״אפשאן״ םפעציעלן א עטאנלירן פון רעקאטענדאציע די נום

 אויםגע־ שוין האבן װאש און ארבעטלאז זיינען װאש מיטגלידער
״ מיטלען, אנדערע אלע שעפט  אינשורענם פאר בלויז צאלן זאלן ז

 װערן באפרײט אויך זאלן און הוצאות אדמיניסטראטױוע שענט 15 און
צאלונגען. לאקאלע די *ון

ם ו ל ש

אונדזע־ איבערצוטרייבן ניט געזוכט מיר האבן באריכט דעם איז
 אונטערצו־ ניט געזוכט אבער האבן מיר דערגרײכונגען. רע

 זייטן שװאכע די אויף אנװייזן פארפעלט ניט האבן מיר שאצן.
םיר באגאנכען. זײגען םיר װאש טעותן״ די אויף לעבן, אונדזער פון

 דורכצו־ פארפעלט האנן מיר װאו פאל, יעדן אונטערשטראבן האבן
 דעש מיט צופרידן אבער זיינען מיר קאמפאניעס. אונדזערע פירן

 דער־ װיכטיקע רײע גאנצע א מיט קומט ארדן א,יגדזער װאם פאקט,
 כםדר צייט גאנצע די זיינען מיר װאש דעם, מיט און גרייכונגען

״ן װעלן מיר פאראוים. געגאנגען  די פון טוער די װען צופריידן ז
 דער־ און אויפטואונגען חםרונות, די אנװייזן אונדז װעלן ברענטשעס

 חברשע געזונטע א אגצואװייזן• פארפעלט האבן מיר װעלכע גרייכונגען,
 אינטערעסן די פאר װיכטיק זייער איז זעלבסט־קריטיק פראלעטארישע

ען מיר ארדן. או״נדזער פון  דיםטרילןם איצטיקע די אז איעברצייגט, ז״נ
 מיר :חברים טאן• צו באװייזן דאם װעלן לאנד איבערן פלענומם

 קאמפאניע, מיטגלידער נייער אונדזער אין פארװיקלט איצט ז״נען
 די געפינען לאמיר מאי. קומעגדן דעש שליםן זיך דארף וועלכע

 אונדזער צו קומען זאלן מיר אזוי װי מיטלען און װע־.ן נויטיקע
 מיט און דערגרייכונג פאלשטענדיקער דער מיט קאנװענשאן קומענדער

 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון לאזונג די דורכפירן פולשטענדיק
קאנװענשאן. ?ומענדער אונדזער צו מיטגלידער 40,000 —
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 טאם גרויסער א אין פארדאגקען צו האבן מ<ר שול. און ארדן פון
 נייע צאל באדײטכדע אזא אריינצונעמען דערגר״כן פאר ארבעט די אט

 פאר קאמפאניע באדייטנדע א דורכגעפירט האבן מיר מיטגלידער.
 דער װאם דעלעגאציע דער מיט פארבינדונג אין מיטגלידער נייע
 מאי־פייע־ ערשטע די צו פארבאנד םאװעטן אין טעשיקט האט ארדן

 ארגאני־ און קולטורעלע אונדזערע פון ט״ל א זייגען דאם רונתען.
 צו ו״עווען אויך םפק אן װאלט עס כאטש דערמ־ייכונו-ען, זאציאגעלע

 םיי ארייננעטען באריכט דעם אין זאלן טיר װען קרעדיט אונדזער
 געװארן דורכו.עפירט אונדז פון זיינען זועלכע קאטפאגיעם ו״עלט די

 םיי װ. א. א. טיינערם, קענטאקי פרייהייט׳/ ״מארגן :דערפאלו. טיט
 דער פון ארויםטרעטונגען אלגעמיינע די אין זיך באטייליקן אונדזער

 דעמאנםטראציע, ארבעטלאזע מאי, ערשטער אנטי־מלחמה, באװעגונו״
װ. א. א. מארש הונגער

 דעם ״מיט לאזונג: די ארויםגעלאזט האט פלענום לעצטער דער
 אנגעװילן קאנקרעט און גענוי זײער האט פלענום דער שאפ״. צום פנים

 קאמי־ שטאט דער כאטש ארבעט. דער צו צוטרעטן דארפן מיר אזוי װי
 פונדעםטװעגן דיסקוטירט, פראגע די און לאזונג די באגריפן האט טעט

 קאמיטעט שטאט דער ארבעט. דער אין אװעק ניט װײט מיר זיינען
 קאמפאגיע מיטגלידער איצטיקער דער מיט פארבינדונג אין האט

 האט שאפ, אין ארבעט איינגעשלאםן האט ארבעט׳ די ריאריענטירט
 זלרעםטער דער מיט װעט װאם קאמיטעט םפעציעלן א אויםגעטיילט

 פונדא־ ז״ער דעם פארריכן דארפן אגשטריינגונד. און פארזיכטיקייט
 לאזוגו. די דורכפירן אין געהאט האבן מיר װאם דורכרײס מענטאלן

שאפ״. צום פנים דעם ״מיט
 האבן מיר װיפל אף פארזיכערונו., םאציאלער פאר קאמפאניע די

 מעגלעבקייטן א פאר װאם פאקט דעם בלויז באשטעטיקט דורכגעפירט, זי
iלאנדם־ טויזנטער די דעחלרייכן פון ו.עביט דעם אף האט ארדן ^.־ 

 צוטריט. קיין ניט האבן מיר װעלכע צו ארו״אניזאציעם טאנשאפטן
 נאר לאנדםמאנשאפטן, אידישע ד< אין אמת דאם איז נאר ניט »((
 און אמעריקאנער די אנבאלאנגט עם װיפל אף אמת אויך איז עם

 דער צו פאקט. דעם נאטירן לאמיר ארגאניזאציעם. שפראכיקע אנדער
 ארגא־ 100 געקומען זיינען פארזיכערונו. םאציאלער פאר קאגפערענץ
 ארדן, פון ברענטשעם 100 געװען זײנען עם זועלכע פון ניזאציעס,

 ארום און באװעגונו., דער צו נאענט ארגאניזאציעם אנדערע 20 ארום
 געהערט מאל ערשטן צום אפשר האבן װעלכע ארו.אניזאציעם פרעמדע 40

 אר־ אינטערנאציאנאלער קלאםנקאמף, פארזיכערונג, פאציאלער און
 זייער מיט ארגאניזאציעם 40 די מיר האבן דערגרײכט ארין. נעטער

 בלויז און שריפטלעכע, איינלאדונגען, דורך טייל אנשטריינגונג, זוייניק
u די ביי ארגאניזאציעם די באזוכט האבן װאם קאמיטעטן דורך טײל 

 צו געלונגען בלויז אונדז איז ריכטונג דער אין אבער מיטינגען.
 חברים. איטאליעכישע צאל א און תברים אידישע צאל א אקטױויזירן

 צורירך ׳טרעקלעך געװען פרט דעם אין זיינען טעקציעם »נדערע «וע
 אנדער די אף װארטנדיק אז ו.עװען איז רעזולטאט דער געשטאנען.
 זומער אין קאנפערענץ די אריינגעצויגן מיר האבן סעקציעם שפראביקע

קאנפערענץ. די צוגר״טן אף צ״ט װייניק זייער געלאזט זיך און
 דיסקוטירט פיל זייער מיר האבן נןאנפערענץ לעצטער דער ביי

 מיטגלידער געטראפענע שטארקםטן צום די איינהאלטן פון פראגע די
 לאזונג די ארויםגעלאזט האט פלענום דער קריזים. איצטיקן דעם פון
 ארבעטלאזן צענטראלן א און פאנדן ברענטש ארבעטלאזע בויען פון

 מעכא־ אבער דורכגעפירט, פלענום פון באשלום דעם האבן מיר פאנד.
 האבן װאם ברענטשעם װייניק זייער פאראן טאג צו ה״נט איז עם ניש.
 יװייניק זייער מיט זיינען עם אבער פאנד, ארבעטלאזן לאקאלן קײן ניט

 די העלפן צו װאס מ<ט געלט קיין ניטא פאנדן די אין אויםנאטען
 דער Vצושטאנד אזא זיך נעמט וואנען פון מיטגלידער. ארבעטלאזע

 ארבעטלאזע די העלפן צו אנשטאט װאם דערפון זיך נעמט צושטאנד
 אן זוי אויך דאם און ביל ז״ער באצאלן פאנד דעם מיט מיטגלידער

 האבן צירקולירגדיקער, א זיין זאל פאנד דער כדי מיטגליד, צום אנלייע
 ארבעטלאזן אן אין טיילװייז פארװאנדלט פאנד דעם ברענטשעס די

 בא־ צו װעלכן מיט פאנד א אין הויפטזעכלעך און פא:ד »ינשורענס
 אפגעזען דעפארטמענט, מעדיקל אין אפים, גענעראל אין בילם די צאלן

 איז רעזולטאט דער ניט. צי ביל דעם באצאלן קען מיטגליד דער צי
ױ אז געװען  12 צווישן פארלארן יאר דעם פון לויף אין האט יארק נ

 מיט געװארן געשטראנן זיינען װעלכע מיטגלידער, הונדערט 15 און
 צו־ זיי ארײננעמען און קװארטאלן, מער און 2 פון בילם גרויםע

 קאמיטעט שטאט דער מאניפעםט. א אף װארטן אויםקומען װעט ריק
 אוים־ קענען צו צ״ט אין ניט אבער געפאר, די געזען גראדע האט

 רעאריענטירט האט קאמיטעט שטאט דער קאטאםטראפע. די אט מיידן
באשטימט האבן מיר עקזעקוטױועס. די אף קאמיטעט פון ארבעט די

 א״נעם פאר פאראנטװארטלעך זיי געמאכט און קאמיטעט פון חברים די
 דעם געל״גט באמת מ<ר האבן דעם מיט עקזעקוטיװעם. צװיי אדער

 בא־ צו קאמיטעט, שטאט אין ארדן פון פירערשאפט דער פאר אנפאנג
 אר־ די שטויםן און ברענטש פון פראבלעמען די מיט גענוי זיך קענען

 איז ארבעט די װאם אבער דערפאר ריכטונג. געהעריקער דער אין בעט
 אפגע־ בכלל װערט ארבעט די װען זומער, אנהויב געװארן דורכגעפירט

 רעזול־ געהעריקע די האבן געקענט ניט ארבעט די אויך האט שװאכט,
ױ איז אז מיינונג אונדזער איז עם טאטן.  קא־ שטאט דער דארף יארק נ

 בע־ ארויםװ״זן דארפן ברענטשעם די נאר פאנד, א עטאבלירן מיטעט
 ארויםגעװיזן דאס האבן זיי װי ארבעט, דער אין קאאפעראציע םערע

 אז אזוי, פאנד. דעם פאר אונטערנעמונגען צװײ לעצטע די אין
 זאל ברענטש יעדער נאר װערן, געבויט קענען פאנד דער זאל נאר ניט
 פראפיט א רעאליזירן גל״ך קענען אויך בילעטן פון פארקויף דעם פון

פאנד. ברענטש לאקאלן זיין פאר
 פון לעבן דעם װעגן דיםקוםיע דער אין האט פלענום לעצטער דער

 אונד־ װאם דעם צוליב אז פאקט דעם ארויסגעבראכט ארגאניזאציע דער
 — באזים לאנדסמאנשאפט א אף ארגאניזירט זײנען ברעכטשעס זערע

 מי־ די פון באזוך דער איז — ברענטשעס טעריטאריעלע די אפילו און
 אר־ די פאלט קליין, ברענטשעם די אקטױו.אין דער איז קלײן, טינגען

 מעג־ די צו פראפארציע אין ברעגטש דער ניט װאקסט שװער, זײער בעט
 מען טעריטאריעלע. װערן אבער דארפן ברענטשעם אלע ניט לעכק״טן.

 װיכטיקער, זײער צוױיטער, א אוםשטענדן. לא־ןאלע די לויט זען רארף
 די צו ניט קומען מיטגלידער די װען ,־ואש פאקט דער איז מאמענט,

 פאל דער איז דאם װי ביםלעבװיים, בילם די ניט זײ צאלן נזיטינגען,
 אז אוים קומט במילא אפט. מיטינגעז די באזוכן װאם מיטגלידער די מיט
 באצאלן צו שװער איז דאלער, זיבן אדער זעקם באצאלן דארף מען װען
 טײל־ צאלט מען אדער ניט, אינגאנצן צאלט מען אדער איז ביל. דעם

 ניט װאו לאגע א אין אריינגעפירט ברענטש דער װערט אזוי און װייז
 ברענט־ די נאר אפים, אין צאלונגען זייגע נאבקומען ניט ער קען נאר

 באצאלטע ניט אין דאלארן הונדערטער פארלירן צו אוים קומט שעם
 פאר אפים אין באצאלט האבן זיי וועמען פאר מיטגלידער, די פון רילם

 האבן שװעריק״טן די בייצוקומען כדי קװארטאלן. מער אדער א״נעם
 ברענטשעס די אין קעפטנם פון םיםטעם א איינצושטעלן באשלאפן מיר

 געפינען מיטגלידער די װאו טעריטאריע אין איז עם אויפגאבע װעמעם
״ פון א״נמאנען נאר ניט מיטו״לידער, גרופע ד< ארגאניזירן זיך,  ד< ז

 זײ ארײנציען מיטגלידער, די אקטױויזירן צו זוכן אויך נאר דױם,
 אר־ דער פון לעבן דעם צו צובינדן זיי ארום אזוי און ארבעט דער אין

 געוועז איז עם כאטש ךורכגעפירט, ארבעט די האבן מיר גאניזאציע.
 מעגלעכקײטן. די אין געגלויבט ניט האבן ברענטשעם טייל שװער.
 ברענטשעם די פון פראצענט 75 םפק אן פאראן זיינען טאג צו ה״נט

 אפט ניט װערט עם כאטש און ארגאניזאציע, פון פארמע אזא האבן װאם
 מיט־ פאסיװע אדער צוריקגעשטאנענע די אקטױויזירן צו אויםגענוצט

 דינען קאמפאניעם, ענלעכע און קאמפאניע מיטגלידער דער פאר גלידער
 מיטגלי־ די פון דױם די קאלעקטן צו צװעק דעם יא קעפטנם די אבער
 רעאינסט״טן. צו זיי געשטראכן, װערן מיטגלידער פאל אין און דער,
 באשאפן האבן מיר װאם אמט נייער א איז ברענטש אין ארגאנ״זער דער
 געלונגען ניט נאך אונדז איז היינט ביז פאטש מאנאטן, 6 לעצטע די אין
 פון פירער אדגאניזאציאנעלע פאליטיש די ארגאנייזערם די מאכן צו

 גרויםער א אין אז זאגן זיכערק״ט מיט אבער מיר קענען ברענטש,
 א געװארן מגלײזט אמט ארגאנייזער דעם דאנק א איז ברענטשעס צאל

 ארגאניזאציע אונדזער אין שװערע א זייער געװען איז װאם פראבלעם
 זיי־ אגב םעקרעטאר. דעם פאר ארבעט צופיל פון פראגע די איז דאם —
 גוטן א קריגן קען מען װאו ברענטש אין פאלן אפט ז״ער פאראן נען

 דאם און פייאיקײטן ארגאניזאציאנעלע קיין ניט האט װאם םעקרעטאר
 פון פראבלעם די איז ארבעטן צװיי די אפטײלנדיק פארקערט. זעלבע

 קאמיטעט שטאט דער געװארן. געלייזט ברענטשעם די אין סעקרעטארן
 ריכטונג דער אין אנפאנג אן געמאבט יאר לעצטן פון לויף אין האט
 אינטעליגענטע די אריינציען דורך אקטיװ דעם אויםברײטערן פון

 העט װאפ א״נלייטער גרופע א פארמירן צו ברענטשעם די פ־ן כחות
 זײ אויך און ברענטשעם אונדזערע באדינען צו װערן אויםגעמצט

 אר־ לאנדםמאגיטאפט די באזוכן צו קאמפאניעם אונדזערע אין אויםנוצן
 זיך האט טיילװייז װ. א. א. ברענטשעם, רינג ארבעטער ו.אניזאציעס,

 פון חברים צאל גרעםערע א אויםגענוצט האבן טיר איינגעגעבן. זוונדז
 קלענערע א און פארזיכערונג סאציאלער פאר קאמפאניע דער אין די

 זיך האבן חברים די פון טייל ברענטשעם. די אין איינלייטער אלם צאל
 דערפא־ דער פון רעזולטאט אלס און קאמפעטענט, ארויםגעוויזן ראטת
 ארום פון צאל א באזיץ זיין אין קאמיטעט שטאט דער ה״נט האט רוגג

 צו װינטער דעט פון לויף אין װערן באנוצט װעלן װאם חברים 40-0.1
שטו־ די ברענטשעם. די אין דיםקוםיעם פירן און אײנל״טונגען געבן
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פלענומם דיםטריקט אזנדזערע
באלטימאר

 א 210 אין אקטאבער, םטן23 דעם זונטיר״ אפגעהאלטן
 פון ליטװין חבר ווירדזשיגיע. ריטשמאנד, םטריט, בראד

 װאשינגטאן פון רומשין חבר פלענום• דעם עפנט פאלטימאר
 פארטראטן זײנען ברענטשעם פאלגגדע פארזיצער. דערװיילט װערט

ברעגטש ;ליטװין ל. חבר באלטימאר, ,163 ברענטש :דעלײגאטן מיט
 אין קאגאז הבר װאשינגטאן, ,136 ברענטש קליאזע; ם. חפר ,185
 חבר און לעםנער הבר ריטשמאנד, ,92 ברענטש ;רומשינםקי תבר

 ;קאפםקי חבר און דיװויס חבר נארפאלק, ,13 ברענטש ;פערלון
 חברטע און שליץ תברטע ברענטש, פרויען גארפאלק 200 ברענטש

 און שליטץ חבר פארטםמוט, ריטשמאנד, ,164 ברענטש ;דובינםקי
 מערי הברטע פארטסמוט, נארפאלק, ברענטש, קיגדער דיימאנד; חבר

 ש, חבר באלטימאר, פארטרעטער, שול ;מ״ער נאדי הפר און ד״װים
 זיצונו. מייערם. חבר און װינקלער חבר פארטםמוט, נארפאלק ;שאר

 װערן קאמיטע רעזאלוציע דער אין מיטאג. נאך אזײגער 3 אנגעה״בן
דיױוים. און ליטװין סיגאלאװםקי, חברים די דערװיילט
 דיםטריקט, פון פרייהייט״ ״נזארגן דער פוז פארטרעטער שאר, חבר
פרײחײט״. ״מארגן דער פון נאמען ן אי פלעגום דעש באגריםט
בא־ א אפ גיט עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון שילער, חבר

 פאר־ א שאפן זען דארפן מיד פלענום. לעצטן דעם זינט ארדן פון ריפט
 ארגאני־ פראטערנאלע אנדערע פון מיטגלידער די מיט פראנט אייניקטן

 איןקאמףפאר פירערשאפטן פאשיםטישע די פון קעפ די איבער זאציעם
 געטאן ניט גאר האט דיסטריקט באלטימאר פארזיכערונג. סאציאלער

זיך האבן ברענטשעם אונדזערע װאפ קריטיקירט ער געביט. דעם אויף

 לעצטן פון באשלוםן די קאמפאניע. װאל דער אין באטײליקט ניט
 געפרואװט ניט האט באלטימאר םפעציעל אויסגעפירט. גיט פלענום

ארדן. אין ארבעטער קיין אריינציען
 אידישער דער פון קאמיטעט שטאט פון באריבטעט ליטװין חבר

 פונקציא־ ניט אפט״לונג די האט פאראייניקונג דער נאך אפטײלוגג•
 שטאט אידישער א געװארן דערװיילט איז איצט נאר נירט.

 מא־ און מאטעריעל מארש, הונגער דעם אין באטײליקט זיך קאמיטעט.
 פאר ער באריכטעט אויך פייערונג. מאי די פיל געשטיצט ראליש

 און 9.30 שפעט זייער אן זיך הייבן מיטינגען די •103 ברענטש
 װאם דערפאר עם איז אפטמאל באזוך, שװאבער א זייער אזייגער, 10
 זינט באװעגונג די געשטיצט מיטינגען. אפט צו האבן חברים די

 טאן צו אן יעצט הייבן ״î דאלער. 300 אריבער מיט פלענום לעצטן
ברענטש. פארן ארבעט מער

 מיט־ 52 יעצט הא:ן זײ באריפטעט• קליאזע ותבר ,185 ברעגטש
 די אויסצופילן האפן רעקרוטירן. צו מיטגלידער 4 האבן גלידער.
פרייה״ט״. ״מארגן דער פאר קװאטע

:באריבטעט קאמיטעט שטאט פארטםמוט נארפאלק, פון מאם תבר
 אריינגעבראבט ניט האבן זיי זאכן, געװיםע געשעצט גרינג האבן זײ

 די געװארן. פארקלענערט מיטגלידערשאפט מיטגלידער. נייע קיין
 קאמיטע שול די ארבעט. שול אין אנטייל גרויסן א געמען ברענטשעם

 צװישן בלויז מאםשטאב קליינעם א אויף ארבעט קולטורעלע די טום
 750 ו.עשאפן קאמפאניע ״פר״הײט״ דער אין מיטגלידער. ז״ערע

 ביז 1200 פון שטיצע סטרייקערס• פאר געלט זאמלען זיי אבאנענטן.
הונדערטער פון קאגםולם ארבעטלאזע ארגאניזירט דאלער. 1500

 ברענט־ טייל אין געװארן ארגאניזירט טיילװייז זײנען װאש גרופן דיר
 אונדז װעלן אוגױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם אין קורםן די שעם,

 ברענטשעם. אונדזערע פאר טוער קולטורעלע צאל ;רעםערע א ו.עבן דארפן
 דער האט ברענטשעם טעריטאריעלע שאפן פון ריכטונג דער אין שריט א

 בא־ האט ער װען צוריק, חדשים פאר א טיט געמאבט קאמיטעט שטאט
 אין ארדן פון מיטגלידער די נזעגלעך װ״ט װי ארגאגיזירן צו שלאםן

ױ  גרינגע, קיין ניט איז אריעט ד< אויך באזים, בלאק א אף יארק נ
 האב; מיר װאם פארזוכן די אין קאנצענטראציע. םך א זיך ם׳פאדערט

 בלאק 0 פון דערפאלגרײך, געװען גיט מיר זייגען איצט ביז געמאבט
 איצט ביז מיר האבן קאנצענטרירט זיך האבן מיר װעלנע אף קאמיטעם

 װעלכע שװעריקייטן די אבער קאמיטע, בלאק אײן ארגאניזירט בלויז
 דארפן װעט קאמיטעט שטאט דער בײקומען. מיר מוזן באגעגעגען, מיר

 אידעאלאו״ישע בר״טע א קאמיטעט בלאק ענין דעם ארום דחיכפירן
 געהעריקע די ו.עבן זאלן מיטגלידער כדי ברעגטשעם, די אין קאמפאניע

קאאפעראציע.
 די זיך באציען ברענטשעם צאל א אין אז קאנםטאנטירן טוזן מיר
 אונ־ צו — גערעדט מילד — םימפאטיש גאר ניט קאמיטעם אכפירדע

 באהאלטענעם נאך מערער און אפענעם דעם אט פון ארבעט. קולטור דזער
 קומט אפט גאנ־ן װאם זיד נעמט ארבעט קולטור אונדזער צו צוגאנג

 אין אזייגער 11 ביז װארטן צו אויס איינלייטער אדער לעקטאר דעש
 א״נליי־ אדער לעקציע א האלטן צו געלעגנה״ט א קריגט ער ביז אװגט
 גרינגשא־ מיט אװעקמאבן דאם אויך זיך נעמט צוגאנג דעם אט פון טונג•
 רייען, די פון א״נער איז אײנל״טער אדער לעקטאר דער װען צונג

 פון נאמען. קלינגנדיקן א מיט אינטעלעקטואל קײן ניט ארבעטער, אן
 ניט װערן איינלייטונגען און לעקציעם די װאס אויך זיך נעמט דעם

 נע־ זיי בוריינגען אזוי און פרעמדע צוצוציען מיטל א אלס אויםגענוצט
 דירעק״ קולטור דער נאך איז ברענטשעס סך א אין ארדן. דעם צו עגטער

 דירער,טאר קולטור א װאו דארט און װאו.ן צום ראד זעקפטע א טאר
 פירט אקטועל פאפיר, אף מערםטע דאם איז פאראן יא איז
 קולטור 72 די פון אנפארטרויט. אים איז װעלכע ארבעט די ניט ער

 העבםטנם, קומען ברענטשעם, די אין האבן דארפן מיר װאם דירעקטארן
 פארבייג״ן ז״ט צװייטער דער פון ניט קעבען מיר מיטינו.. א צו 30־25

 קאמיטעט שטאט דער װאו פאלן געװען זיינען אפט גאנץ אז צוגעבן און
״ן דערפילט ניט האט  האט אנטוישט, ברענטשעם האט און אויפגאבע ז
 אלע ניט פאטש אײנל״טער, און לעקטארן נויטיקע די באזארגט ניט
 װי — קאמיטעט שטאט פון שולד דירעקטע די געװען דאפ איז טז)ל
 מיר קאמפאניע. ל. י. י. ט. און קאמפאניע טר״ד נאדל דער פון פאל אין

 באריכט אונדזער פון אנפאנו. אין װערטער פאר א מיט שוין האבן
א איצט מיר האבן שולן די אנבאלאנגט װאם אז דעם װעגן דערמאנט

 די ם״ צוריק. יאר א מיט געװען איז דאפ װי לאגע בעםערע א םך
 גע־ איז דאם אבער געמײנשאפטלעך, ארבעטן ברענמשעס די סיי ,לן,-׳ס

 געיװארן איז ברענטש און שול די װאס דערפון רעזולטאט אלם קומען
 שול, אין אקטױו ברענטש פון טוער אקטױוע איר האט אזוי זאך. איין

״  די ניטא איז עם און שול און ברענטש פון לאגע די גענוי וױיםן ז
 אײנער פרעמד נאך זיינען ברעגטש און שול די װאו דארט פרעטענזיע.

 שול פון טוער די רייבונגען, פאראן אלץ נאך איז דארט צװייטן, דעש
 דער און געלט מער געבן מערער, טאן דארף ברענטש דער אז דיינקען
 אז אנוױיזן, קענען מיר האט. ער װאם די'שװעריקײטן װייםט ברענטש

 געלונגען אונדז איז ארבעט די נעענטער בריינגען פון רעזולטאט אלם
 דעם בויען פאר ארבעט דער אין שולן די אריינציען װינטער פאראיארן

 88 קאגארםי, 130 בראנזװיל, אין 31 װי ברענטשעם, אייניקע ארדן.
 דער פון ארבעט דירעקטע אלם געװארן געבויט זיינען װיליאמסבורג״

ן שול י ו ט, נ ג ע  פארגרעםערט האבן ברענטשעם פיל װאם אפגערעדט ג
 ,20 ,6 בר. שול. דער פון ארבעט דורך דירעקט מיטגלידערשאפט זייער

 געװען ארדן דער איז זייט צווייטער דער פון װייטער. אזוי און ,9
 גייע עפענען פאר באזע די מיטגלידער ארדן די אין אינסטרומענטאל

 שול בויען און געװען ניט זיינען שולן קיין װאו געגנטן אין שולן
 געהאט האבן קאמיטעטן שטאטישע בײדע שולן. די ארום פארא״נען

 פאר־ צו פיל ז״ער געהאלפן האט דאם און פארטרעטער קעד.נזייטיקע
 קאנזי־ שטאט דער פלאנט װינטער דעם פון לויף אין ארבעט. די בינדן

 צו שולן די פון קאמיטעט שטאטישן דעם מיט צוזאבוען ארדן פון טעט
 פארומס אפן װי ארבעטן, קולטורעלע געמיינשאפטלעפע ארגאניזירן

 װינשענם־ געװען װאלט עם הארלעם. אין און טאון דאון
 זאל ארבעט קולטור דער אין אקציע, פאראייניקטע מערער אז װערט

 לערער די אר״נציען מערער װאם געמיינשאפטלעך, װערן דורפגעפירט
uארדן. פון אפאראט קולטור דעם ין

 אז האלטן מיר ארבעט. יאר א דורכגעפירט האבן מיר שלוס. און.
 טעות א באגײן װעלן ארבעט, יאר דעם דיםקוטירגדיק דעלעגאטן, די

 זײ אויב זעלבע דאם און קריטיק די פארדעקן צו זוכן װעלן זיי אויב
 דארפן מיר װעלן אודאי דערגרייכונגען. די מינימיזירן צו זובן װעלן

 קא;■• היינטיקער דער פון באשלוםן און דיםקוסיע דער פון לערנען
 ארגאניזאציע, מאםן א אין ארדן דעם בויען צו בעםער אזוי װי פערענץ

 באװעגונג. ארבעטער דער אין מיטגלידער די דינען קענען בעםער צו בדי
ר ע ז ד נ ו : א ג נ ו ז א ט 5 ל נ ז י ו ע ט י י ־ נ ט י מ

ר ע ד י ל ז ג י ר ב ע ן ד א ש ג ע װ נ א ן ק י ו א י  נ
ר ,ק ר א י א ט ט י ז כ י ו ל ן ב ב י י ל ר א ב ע פ י  צ
 ־ י ל א ע ר ט ע ו ו ן ו א ז ו מ ר א נ ,ר י פ א פ ף >;
. ן ר ע ו ו ט ר י ז
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 מי־ גרויםע אפגעהאלטן װערן עם ארבעטער. ווייםע און שװארצע
סינגען.

 דעם אר״נציען מוזן מיר אז זאגט נארפאלק פון דעיװים חנר
 א איצט איז נעגערן די צו באציאונג די עלעמענט. אידישן גיט

זיי. ביי געזינטערע
״ נארפאלק, ברענטש פרויען פון שליץ חברטע מיט־ 14 האבן ז
״ פאםיװע. 6 און אקטיװ 8 יאר. לעצטן װי זעלבע די גלידער, ז

 װערבירן פאר באדן א דא איז עם איקאר• פארן ארבעט אביסל מוען
מיטגלידער. נײע

 רע־ גוטע געבראבט האט קענװעם יעדער פארטםמוט. שליץ, חבר
פארטםמוט. אין ברענטש רינג ארבעטער דעש געבראשן זולמאצן.

 עלטערער דער פון נאמען אין פלענום דעם באגריםט דיױוים סערע
 באגריםט מייער באדע ברעגטש. קינדער נארפאלק־פארטםמוט פון גרופע

 לערער ברענטש. קינדער פון גרופע אינגערער דער פון נאמען אין
אידן די צװישן אנגעזען ניט זיך האבן מיר :נארפאלק םיגאלאװםקי,

״לאמעד־ געװארן אלײן. זיך מיט זיך באנוגעגען מיר שטאט• אין
 ריטש׳ לעסנער׳ חבר טעותן. פארריכטן װייטער אויף זען װאװניקעם״.

מיטינגען. עקזעקוטױוע 3 אפגעהאלטן פלענום לעצטן זינט מא:ד:
 האנדלען מוזן מיר מיטגלידער. 19 היינט מיטגלידער 1G יאר לעצטן

לעקציעם. 2 דורכגעפירט עלעמע:טן. געגנערישע די מיט פארזישטיק
 מארשער הונגער געשטיצט באריכטעט: קאגאן חבר װאשינגטאן,

 ארבעטער פון מיט:לידער עטלעכע ארײנגעקראגן ארמיי, באנום און
 באריכטעט: װאשינגטאן, רומשין, חבר קע״יעםן. ניט מ׳גייט רינג.

 דער פאר שטיצע געגענן מיטגלידער. 8G איצט מיטגלידער, 72 געהאט
 װיכטיקע טוט מען ״איקאר״. פארן ארבעט גוטע טוען מיר באװעגדנג•

״ן האבן ניט דערוו״ל קענען מיר אי־דן. דעט אויםער ארבעט  ק
 שטארקםטע די איז ברענטש אונדזער רינג. ארבעטער צום צוטריט

 װאשינגטאן. אין באװעגונג רעװאלוציאנערער דער אין ארגאניזאציע
 1 או לעקציעם דיםקוםיעם, דורכגעפירט װערט מיטינג יעדן ביי

מיטגלידער. 70 ביז 50 פון באזוכט מיטינגען גארטראגן.
תלמידים, 45 שולן, 2 :באריכטעט שאר חבר שולן, באלטימאר

 מיר פאראיין. עלטערן אן גרינדן פרובייז שולן. נאך פאר פלאן א
 באזוכן װעלן מיר נאװעמבער• טן6 דעש אויף קאנפערענץ א רופן

 גרינדן מיר באנקעט. א זײן װעט אװנט זעלבן דעם לאנדםםא:שאפטן.
אונױוערזיטעט. ארכעטער אידישן א

 אויפגעבן װעגן געטראנט האט מען פארטסמוט: נארפאלק שול
 מיר געװארן. געענדערט איז מיינונג די אבער נארפאלק, אין שול די

 צוזאמען פארטסמוט. און נארפאלק אין שולן האלבע צװײ האבן
קינדער. 50

 פאםיק געװען ניט זײנען צימערן קלאם די װאשינגטאן. שול
שול• א פאר פלאץ פאסיקן נייעש א מיר האבן איצט שול. א נאר

אויף אפ זיך ער שטעלט הויפט דער :ענטפערט שילער חשר
 אויטאמאטי־ט אויפל״זן פארן קריטיקירט ער צאלטימאר.

 ארדנם די פון פאראייניקונג דער נאך קאמיטעט שטאט אידישן דעם
 צו באװיזן ניט קאמיטעט שטאטישער דער האט צװײטנט ױלי. אין
״ן <ולי ביז כאן  געבן ניט קען אפים נאציאנאלער דער אדבעט. ק
 ארבעט. ממשותדיקע קײן װייזז ניט װעט מען אװאו סובםידיע קיין

 נארפאלק קריטיקירט ער קראנקע• א איז באלטימאר אין באציאונג די
 שול אלע אדער רינג ארבעטער פון מיטגלידער אלע אז זאגן זײ װאש
 זיי אידן. די צװישן ארבעט גוטע טאז קען מען גיט. טויגן אידן
 קריטיקירט ער ארדן• פארן ניט אבער ארבעט, פאליטישע גוטע טוען

״ װאס ריטשמאנד  מיטגלידער די מיט גוט לעבן זיי וױיל אז זאגן ז
״ קענען רינג ארבעטער פון ארדן. פאיז ארבעט קייז טאן ניט ז

 ליטװין חבר קאמיטע. טpדיםטרי א פאר װאלן פאר קומען עס
 באשלאסן סעקרעטאר. דישטריקט אלם דערװיילט ווערט באלטימאר פון
 דעלע־ צװיי צו פארטראטן זיין זאלן װאשינגטאן און באלטימאר אז

 פון דעלעגאט. איין צו ריטשמאנד און פארטםמוט נארפאלק, און גאםן
 חבר פארטםמוט פון דעױױם, חבר געװארן דערװיילט איז נארפאלק

לעסנער. חבר ריטשמאנד פון מאס׳
 װעלכע רעזאלוציעם, און רעקאמענדאציעם פארגעלייעגט װערן עס

:גוטגעהייםן אלע זוערן
 ע?זע־ נאציאנאלער דער פון באשלום דעם גוט הייםז מיר )1

 דױם אין שניט דעש פון םענטיקע 24 די פאררעבענען צו קוםיװע
פא:ד. ארבעטלאזן דעש *ו

״ן דערגר״כן זען זאל ביע־-טש יעדער )2  מיטגלידער קװאטע ז
 דער צו דעלעגאט א פאר בארעכטיקט זײן צו יאנואר ערשטן דעם ביז

 צייט זעלבער דער אין זאלן ברענטשעם גרעםערע די און קאנװענשאן
זען אוין־ און פראצענט 25 אויף מיטגלידערשאפט זייער פאדברעסערן

מט גרינדן ״ ׳װאו שטעט די אין ברעגטשעם קינדער און ינ  עקזים־ ז
ניט. נאך טירן

 אין קענװעםינג װעכנטלעכע דורשפירן זאל שטאט יעדע )3
באטײליקן. זיך זאלן מיטו.לידער אלע װעלבע
אויס־ מוז ברעגטיט א פוץ עקזעקוטױוע אדער קאמיטעט יעדער )4
געגעבענעי דער אין אנה״בן אויף קאמיטע ספעציעלע א זיך פון טיילן

אויםגע־ די פארזיכערוגג. סאציאלע פאדערן צו
 פרא־ אלע מיט פארבינדונג אין שטעלן זיך מוז קאמיםיע קליבענע
 שטאט איז זיך געפינען װאם לאד־שעש און ארגאניזאציעם טערנאלע

 פון פאדערן צו צװעק מיטן קאנפערענץ א פאררופן צו באװעגן זיי און
 קאמיטעם אזוינע פאר װאלן דו פארזיכערוננ. םאציאלע רעגירונג דער

 קא־ שטאטישע די פון מיטינגען קומענדיקע די ב״ פארקומען מוזן
 יעדן בײ באריכטן דארפן קאמיטעס די. ברענטשעם• און מיטעטן
 אפגע־ דער װעגן ברענטש און קאמיטעט שטאטישן פון מיטינג

ארבעט. טאנענער
 פארקלענערן װעכן פראגע די אויפנעמען זאל ברענטש יעדער )5

דױם. לאקאלע די
װאש אלץ טאן צו פרײהײט״, ״מארגן דער װעגן רעזאלוציע )6

עקזים־ די פארזיכערן צו מעגלענקייט אונדזער אין איז
 א״נפלום איר פארשטארקן און פרייהייט״ ״מארגן דער פון טענץ

לאגד. פון מאשן ארבעטער אידישע די צװישן
םעק. דיםטריקט ליטװין, ל.

ק ר א י ו י נ
ױ די פון פלענום יערלעכער דריטער דער  ברענטשעם יארקער נ

 דעם שבת דעדעפנט װערט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלען דעש פון
 פלאזא אוירװינג אין נאכמיטיק, אזײגער 3 ,1932 אקטאבער, סטן29

ױ פון פארזיצער אראנםאן, חבר האל.  װערט קאמיטעט שטאט יארקער נ
 חברים די און זיצונג, ערשטער דער פאר פארזיצער אלס דערװיילט

b זיצוגג ערשטער דער ביי םעקרעטאריאט. אלם ליכט און סעלדמאן u 
 פון זאלצמאן, חבר און קאמיטעט שטאט פון שײפער, חבר באריכט א אפ

 און געדרוקט ז״נען באריכטן (ביידע עקעזק,טױוע. נאציאנאלער דער
 װערט באריכט שייפערש (חבר דעלעגאטן)• די צו געװארן צעטיילט

 אן אף — זאלצמאן חבר באריכט. פון םון* צום געדרוקט דא
זײט). אכדער

 דע־ די און אװנט, אין אזייגער 7 זיך שליםט זיצונג ערשטע די
ױ אין פארן ארדן פון טיטגלידער די טיט לעגאטן  האל קאםינא טטאר נ

 געלעגענהייט דער בײ פלענום. דעש פון דערעפעגונג פ״ערלענער דער צו
 באטייליקונג דער מיט קאנצערט, אינהאלטרייבער אן דורבגעפירט װערט

 רייכע א דורכגעפירט װעלכערהאט םימפאגיע־ארקעםטער, ארדן דעש פון
 סיבולסקי. אנדריי זינגער דער באטייליקט אויך זיך ם׳האט פראגראש.

 ארדן טויזנט האלב א און דר״ ארום געײעז איז באזוכערשאפט די
 װיליאם חברים די רעדעס מיט ארויםגעטראטן ז״נען עש מיטגלידער.

 חבר ;ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעש פון פרעזידעגט װיינער,
 קא־ אמטער, איזראעל און ארדן פון םעקדעטאר נאציאנאלער זאלצמאן

 ארוים־ אויך איז עם יארק. גױ פין קאנדידאט גאװערנאר מוניסטישער
 די פון קינד א אליין שולן. קינדער די פון פארטרעטער א געטראטן

 און שטארקן צו א־דן דעש געדופן װערטער קורצע אין זי האט שולן,
 פון סעקרעטאר ש״פער׳ חבר *םילן. קינדער די בויען און פארצװייגן

אװנט. דעם פון פארזיצער געװען איז קאמיטעט, שטאט
 םטן30 דעש זונטיק דערעפנט װערט פלענום פון זיצונג צװייטע די

 דעלעגאטן די פארזיצע־ אלם מיגדאל חבר מיט אז״גער, 11 אקטאבער,
 זאלצ־ חבר פון באריכטן די וזעגן דישק־םיע דער צו איבער גלייך גייען

 פאל־ די באטײליקט זיך האבן דיםקוםיעי דער אין שײפער. און מאן
 ;115 ברענטש פון יעלין, ;21 ברענטש פון ראזנטאל, : חברים גנדע

 ;140 בר. פון שטראשבערג, ;2 בר. פדן װאלמאן, ;7.בר• פון פאראן,
 ;31 בר. פון קאהען, ;133 בר. פון ליגט, ;22 בר. פון גאלדבערג,

 ;49 בר. פון פלאטקין, ;223 בר. פון באקאל, ;53 בר. פון לופין,
 ;53 בר. פון ראזנבערג, ;72 בר. פון ראלאף ;223 בר. פון «ליצן,

 א און ;2 בר. פון מרים, הברטע ;אדדן פון פארזיצער וױינער, חבר
 קאמפאניע א אנפירן פאר רעדט קאנשולש פרויען די פון פארטרעטערין

 פעלי און ;45 בר. פון דר״ער, חבר ארדן; אין פרויען די איינציען פאר
 אז מיגדאל חבר דורך באריכטעט קאמיטע קרעדענשל די .9 בר. פון
 שטאט דער דעלעגאטן 122 דורך ברענטשעם G5 פארטראמן זיינען עש

 25 מיט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די דעלעגאטן, 22 דורך קאמיטעט
 דעלעגאט, איין דורך ״איקאר״ קאטפארטײ, במרא אידישע דעלעלאטן,

 ניט זיינען 154 און 88,54 ברענטשעם די דעלעגאטן. 171 צוזאמען
 2 לאקאל פון קאמיטע לינקע די פלענום. צום פארטראטן געװען

קאאפע־ פולע די פאדערט און פלענום דעם באגריםט ״אינטערנעשאנעל״



23ק נ ו פ ר ע ד1932 דעצעמבער,

 פאר ל״ענען זײ און לאבער משה פון פארטיידיקונו. דער פאר ראציע
 רעזאדו־ א דערװײלט װערט עס אנגעגומען. װערן װעלכע רעזאלוציעש

 חברים פאלגגדע די און חברים 10 פון קאמיטע ארגאניזאציע און ציע
באראן ,49 בר. לעװין ,20 בר. אקען ,112 בר. ליפש־ן :אריין ג״ען

 ,01 בר. םטאטריטש ,150 בר. דיױוידטאן ,223 בר. שליצן ,7 בר.
 ,71 בר. םפ״רא ,122 בר. קוגלער ,7 בר. קריטשעװםקי ,04 בר. םייקלם

 40 בר. םלאטקין ,87 בר. קלײנמאן ,2 בר. װאלמאן ,11 בר. בױרגער
 די פון דערװיילט װערט קאטיטע נאמינאציע א .140 בר. פיין און

בי• ערע-ן ,31 בר. פאשיקאף ,24 בר. ראזנטאל חברים: 15 פאלגנדע
 ,53 בר. גארדאן ,159 בר. שיגז־למאן ,134 בר. איצקאװיטש ,20

 .112 בר. םטאר ,140 בר. םטראשבערג ,8 בר. לעװיגםאן ,72 בר. װילגער
.49 בר. לאטקער און ,71 בר. אראנשאן ,6 בר. שייפער ,110 בר. האכבערג

 װאם פראגן אלע די פארענטפערן זאלצמאן און שייפער חנרים די
 פון ליפשיץ חבר דיםקוםיע. דער דורך געװארן אנגערירט זייגען

 לעצטער דער פאר פארזיצער אלש דערװײלט װערט 112 ברענטש
זיצונו״

 פלענום פון זיצונג לעצטע און דריטע די דערעפנט ליפשיץ חבר
 רוידער עדנא חברטע פאר שטעלט און נאשמיטאו. אז״גער דריי זונטיק
מיטלשול. דער פ.ן נאמען אין פלעגום דעם באגריםט װעלכע

 באריכט זיין אפ גיט דירעקטאר קולטור נאציאנאלער טרמר, חנר
 אז אן צייגט און געביטן אלע אויף ארבעט קולטור אונדזער זועגן

 אונדזער ארן צוזאמען ארבעט ארגאניזאציע און קולטור פון פונקט דער
 פונקט• צוױיטן דעם במילא שוין מ״נט פונקט אײן אויף דערגרײכ.נג

 איו פאמפלעטן און בראשורן פארשיידענע ארויםגעגעבן האבן סיר
 אונדזערע פון מאטעריאלן אנדערע פארשפרײטן געהאדפן אויך

 כארן, ארגאניזירן מיר ארגאכיזאציעם. ארבעטער רעװאלוציאנערע
 אפן קאנםפעקטן, און אנװייזוגגען לעקטארן געזאנגם־פארא״נען,

 אונטערנעטוגגען, אנדערע און משפטים דעבאטן, םימפאזממס, פארומס
 דורכגעפירט װעלן יאר קומענדן דעש אװנטן. ליטערארישע אויך װי

 באװשאװער עדעלשטאט, װעגן אװנטן, ליטערארישע גרויםע דריי ײערן
 אויםשטע־ מןזעאומם, די אין שפאצירן אויך װי װינטשעװםקי, און

 געשלאםן מיר האבן יאר לעצטן מאלער. פראלעטארישע פון לונגען
 פדא־ און מיטל 0 ארן שולן עלעמענטארע 101 מיט שולן אונדזערע

 עלעמענ־ 115 געעעפנט שוין מיר האבן יאר הײנטיקם שולן. טיטל
 פארלארן האבן טיר גארטן. קינדער א שולן, מיטל 15 ארום טארע,

 שולן ג״ע סיראקױז. און נארװאלק סאוט סטעמפארד, שולן, אלטע 3
 יאנג־ װאלי, םפרינ; אטאהא, עליזאבעט, אין געװארן דערפעגט זיינען
 עלעמענטארע נייע 15 געעפנט אויך האבן מיר וויניפעג. און םטאן
ױ אין 8 שול־צענטערם, פריערדיקע אונזערע אין שולן  2 יארק, נ

 דעטרויט, באשטאן, אין איינציקע צו און אנדזשעלעם לאש אין
 עפענען אין אויך זיך האלטן עם לואיש. סט. און נוארק הארטפארד,

 מיר האבן דעם חוץ א םיטי. םױ און פלעינפילד אין שולן נײע
ױ אין מיטלשולן נײע רײ גאנצע א געעפנט  און יארק נ
 געמאכט מיר האבן פארא״נען שול די וועגן לאנד. איבערן

 ?ולטורעל[ אויפן רעזולטאטן גוטע דעתוארטן און אנפאנג גוטן א
 ברענ־ קינדער אונדזערע װעגן באריכטעט קאמענעצקי חבר געביט.
 די צװישן קינדער. צװישן ארבעט אונדזער װעגן בכלל און טשעש

 שולן. אונדזערע פון קינדער צאל גרויסע א דא זיינען פיאנערן
 ארגאני־ און װערן פארשטארקט דארפן ברענט־טעש קינדער אונדזערע

 אר־ צו געצװאונגען זיינען ײעלכע קינדער די צװישן װערן. זירט
 דרײ דא זיינען לעבן א מאבן צו עלטערן זייערע העלפן צו כדי נעטן

 מוזן פאראײנען שול אונדזערע ארבעטלאזע. מיליאן ־אלב א און
 ברענטשעש, קינדער 12 איצט פארמאגן מיר װערן. פארגרעסערט

ױ אין 8  טערי־ זײן מוזן ברעכטשעש די לאנד. איבערן 4 און יארק נ
 קינדער די אין מיטגלידער צאל די אינטערנאציאנאלע• און טאריעלע

 זיך װאלגערן אפליקאציעם הונדערט עטלעכע און 250 איז ברענטשעש
 דעם פון נאמען אין פלענום דעט באגריטט אדלער חבר ארום.

 װעלכע רעדנער צענדליק פאר א געכליבן נאך זיינען עש ״איקאר״.
 דער צוליב נאר דיםקוסיע, דער אין באטייליקן זיך געװאלט האבן

 צו צו גייט מען און אפגעשטעלט דישקוםיע די װערט צײט שפעטער
 דער פון באגריםער א צוגעלאזן װערט עס ארבעט. װײטערדיקער

 דער מלחר,ה. קעגן קאמיטע אמעריקאכער און ליג״ םטודענט ״נעשאנאל
 אװאציע יװארימע א קריגט ער און דזשאנםאן אקלי איז באגריסער

 דעפ זינגענדיק דעלעגאטן אלע פון אויפשטעלונג דער מיט
אינטערנאציאנאל.

 פאר־ זאלן בילם די באריכטן: ארגאניזאציע און רעזאלוציע די
 איז עם װי איינגעט״לט שענט 24 אוימ װערן.פארקלענערט לויפיק
 ביז און עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון געװארן באריכטעט פריער

קאמיטע עקזעקוטױוע נאציאנאלע די זאל קאנװענשאן קומענדער דער

 םענט 00 ביז בילש די פארקלענערן צו אזוי װי פלענער בריינגען
 פאר בילש די פון ארוגטערגיין ניט זאלן שענט 24 די קװארטאל. א

 פאגד ארבעטלאזן פארן גיין זאלן נאר קװארטאדן 2 קומענדע די
25 pt שנעל אזוי פונקציאנירן צו אנפאנגען זאל א,ן דאלאר טויזנט 
 מיטגלידער די אפים. אין אריינקומען װעט םומע דער פ.ן תעלפט װי

 אפשן ארבעטלאזן אין ארײנגײן קעגען זאלן ארבעטלאז זיינען װעלשע
 און פױנעראל און שעמעטערי :אריינגערעבנט חודש׳• א שענט 40 פאר
 זאלן הדשים 3 ביז צייט. <אר א פאר דארט באלאנגען קענען זאלן זײ
עקזאמען. דאקטאר א אן טדאגשפערירן צװ־יק קענען זיך זײ

 דער װעגן רעזאלוציע :אריינגעטראגן װערן רעזאלױציעש פאלגנדע
 הונגער און פארזיכערונו. שאציאלע װעגן פארטיי קאמוניסטישער

 נעגער שקאטשבארא די און טוני טאש פון באפר״אונג דער פאר נוארש,
 אין שטאכטן װעלכן ארעשטירטע פאליטישע אנדערע אלע א,־ן »ינגלעך

 װעגן קאמפאניע, געלט פרײה״ט״ ״מארגן דער װעגן טורמעש, די
 די אז רעזאלוציע ״איקאר״. און ליג ױניטי ױניאן טרייד דער

 די פאר פאנד א שאפן װעגן טראכטן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע
 ארבעטלאזן אן איינשטעלן זאל קאמיטעט שטאט דער מיטגלידער. אלע

 װאש אריינציען טאן. גלײך עש זאלן ברענטשעש די אויך און פאנד
 ארגא־ נויטיק װאו און ארדן אונדזער אין טיטגלידער פרויען מער

 פאר נוירסעש פאר דעפארטמענט א װעגן ברעגטשעש. פרויען ניזירן
 איינמאל בארעכטיקט זייז זאל מיטגליד יעדער פר״זן. ביליגערע

 דאקטורים די פון בילם די און עקזאמען דאקטאר פרײען צו יאר א
 זאל חבריש הונדערם צװיי פון קאטיטע א װערן. פארקלענערט זאלן

 פאר־ ארבעטלאזער און םאציאלער פאר ארבעטן צו װערן איינגעשטעלט
 מיט־ דער פאר װערן איינגעשטעלט זאלן קאמיטעטן בלאק )יכערונג.

 אזוי װערן דורכגעפירט זאלן רעגיםטראציעש קאמפאניע, גלידערשאפט
 רעגישטרירט גלייך זאל מיט.:ליד נ״ער יעדער מעגלעך. װי אפט

 ברענ־ טעריטאריאלע ארגאניזירן צו אנפאגגען גלײך זאל מען װערן.
 דערעפנט זאלן צענטערן ארדן טאון. דאון און הארלעם איין טשעש
 אויפמערקזאמקייט מער מעגלעך. נאר װאו טעריטאריעם די אין װערן
 א קעפטענס. די פון ארבעט די ברענטשעש די פון לעבן דעש אויף

 שטענ־ א אויך און ברענטש יעדן אין אגענט ליטעראטור שטענדיקער
 שטודיר שולן. אונדזערע פאר קאמפאניע א קאמיטע. קולטור דיקע
װערן. איינגעפירט זאל ארבעטן װיכטיקע אנדערע אלע און גרופן

ױ אין פלענום צענטראלן צום פאל־ די דערװײלט װערן יארק נ
,37 קונץ ,33 פאלאק ,15 ראטנער ,71 אראנשאן :חבריט 17 גנדע

 .121 זינגער און ציילין ,133 ל<כט ,49 פלאטקין ,10 גלאבערמאן ט.
 װעלכע פון חברים 35 אריין גײען קאמיטעט שטאט אין
ען 14  חברים. נייע זיינען 21 און קאמיטעט שטאט אלטן פון ז״נ

 ביורא אידישער דער פון סעקרעטאר נאציאגאלער שטיינבערג, מ. תשר
 פון פארטײ קאמוניםטישער דער פון קאמיטעט צענטראלן ביים

 און קאנװענשאן די באגריםט ער װארט, לעצטע דאס קריגט אמעריקע
 פארטרעטער די צו װערטער ווארעמע עטלעכע מיט פלענום דעם שלישט

 בויען אין םיי אקצ־יע װייטערדיקער צו רופט און ברענטשעם די פון
 אלגעט״נער דער דינען צו םיי און ארדן אונדזער פארשטארקן און

קאמפן. אירע אלע אין באװעגונג רעוואלױציאנערער
אן, ש. מ ד ל ע םעקרעטאריאט. פארן פ

אנחשעלעם לאם
.1932 אקטאבער, שטן30 דעם זונטיק, געװארן אפגעהאלטן

גע־ דערװײלט איז זיצונג ערשטער דער פון פארזיצער אלש .1
 געװארן דערװ״לט איז זיצונג צװייטער דער פון רובין. חבר װארן

 דערװיילט זיינען פלענום פונם סעקרעטארן אלס .2 מילער• דזש. חבר
 רע־ דער אין .3 ליבערמאן. און דאװידאזויטש חברים די געװארן

 ראפאפארט, חברים די געװארן דערװײלט זיינען זאלוציע־קאמיטע
 ארגאנייזער דער לובארטאװשקי, חבר .4 אלשאנםקי. און דענילאף

 וועגן באריכט ברייטן א אפ גיט קאמיטעט דישטריקט פון
 פארנאבלעסיקן פאר שולד גרוישע א טעטיקייט: חדשים 9

 ניט האבן מיר אונדז. אוין= ליגט ברענפדטעם, שפראשיקע אנדערע די
 א״נגלישי אן ארגאניזירן ברענטשעש, די העלפן צו גענוג געטאן

 ברענטשעש, ?ינדער און ברעגטשעם יוגגטלעכע ברענטש׳ רעדנדיקן
 לאם־ אין באװעמנג אונדזער פאר װיכטיקייט גרויש פון זיינען װאש

 איצ־ דער אין קװאטע אונדזער דערגרייכן קאנען מיר אנדזשעלעס.
 ברייטע די צו װענדן זיך װעלן מיר װען מיטגלידער־קאטפאניע טיקער

 פון שימפאטיקער ד< צו און אגדזשעלעש לאם אין מאםן ארבעטער
 מאשן א דורכפירן מיר מוזן צװעק דעם פאר באװעגונג• אונדזער
o ' /װעגך זײ אויפקלערן ארבעטער, די פון ה״זער די אין גיין *-י״ 
דעױ װאס אויפטואונגען גרויסע די אויןש אנװײזן ארדן, אונדזער
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 װ״־ דער מיט זיי מאבן באקאגט און אפ־.עטא;, איצט ביז האט ארדן
 רע־ געהעריקע די דערגרײכן צו כדי א. א. א. פון ארבעט טערדיקער
 װעט װאם ליטעראטור סך א פארשפרייטן צו װיכטיק איז זולטאטן,

 קול־ פארשידענער דער װעגן באגריף גענויעם א ארבעטער די ו.עבן
 די א. א. א. פונם טעטיק״טן פאליטיישע און ארבעט טורעלער

 די ביי ביזנעם־זײט דעד מיט צדפיל נאך זיך ׳פארנעמען ברענטשעם
 נאך מוזן אויםכעבעסערט, סך א שוין האבן מיר כאטש מיטינגען.

 מיטינג יעדן בײ אז און װערן, געמאכט יםבעסערונגען או װייטערדיקע
 לובאר־ חבר טעטיקייטן. קולטור םפעציעלע װערן דורכגעפירט מוזן

 אין קאמיםיעס ארגאניזאציע די שטארק אויך קריטיקירט טאװםקי
 אז פאדערט און פונקציעם, זייערע פארנאכלעסי?ן פאר ברענטשעם די

 מיטגלידער הונדערט דרײ פאר קאמפאניע איצטיקער דער אין
 װערן. פארריכט טעותן אלע זאלן אנדזשעלעס לאס אין א. א. א פארן

 ברענטשעם די אין ארבעט קולטור־ די אז באריבטעט, אויך האט ער
 קולטור־אפאראט גוטער א אז און פארבעסערט, םך א לעצטנם זיך האט
 אין אז און גוט, ז״ער ארבעט און געװארן אװעגןגעשטעלט איז
 די פלאנמעסיק דורכגעפירט לעצטנם װערט ברענטשעס אלע

ארבעט. קולטור
 שול אונדזער אין פארגעקומען איז אוייפלעבונג געװאלדיקע א

 מיר װי קינדער טער שוין מיר האבן שולן אונדזערע אין ארבעט.
 יאר, דעם דערעפנט װערן שולן גייע צוויי יאר. לעצטן ו.עהאט האבן

 דער־ מיר האליזואוד. אין צװייטע די און טעראס םיטי אין א״נע
קינדער. הונדערט צװיי װארטן
ע אר״נצוציען אקטױו זייער איז פארװאלטונג שול די ״  קינדער נ

 שול פארן ארבעט די איז איצט ביז פאראיין• שול דעם בויען און
 הונ־ שוין צײלט פאראיין שול דער דערפאלג. גרויםער א פאראיין

 אן. גייט הונדערט דריי פאר קאמפאניע די מיטגלידער. פופציק דערט
 ברענ־ קינדער דרײ ארגאכיזירן צו ארבעט דער מיט אן גייען מיר

האלױואוד. אין ברענטש א״ן און באילהייטם אין צװיי ;טשעם
 דעם דערעפנט זיך האט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער

 לער־ עם און רעו.יסטרירט ז״נען טאג הײנטיקן ביי אקטאבער. טן188
 די אז דערװארטעט װערן עס און םטודענטן, זיבעציק און יפינה נען

 א■ א א• די אז דורכאוים׳ װילן מיר פארגרעםערן• זיך זאל צאל
 אוני־ א. א• א. אין מיטללידער צװײ צו אריינשיקן זאלן ברענטשעם
 געשולטע צוגרייטן אזוי און ברענטש, פון חשבון אויפן װערזיטעט

 פארשפר״טן פון געכיט אויפן ברענטשעם. די אין טוער פאר חברים
 אין אגענטן ליטעראטור אײנגעשטעלט לעצטנם מיר האבן ליטעראטור,

ברענטש. יעדן
 אונדזער איינגעשטעלט מיר האבן חדשים פאר לעצטע דיי פאר

 יעדע איז פריער פינאנץ. און ״םאשל״ פון געביט אויפן ארבעט
 פאר־ און שטיצע געלט װעגן ברענטשעם די אין געקומען ארגאניזאציע

 ם־ א פארטריבן און מיטינכען די געשטערט האט דאם בילעטן. קויפן
 דער פון באריכט דער מיטינגען. די צו קיומען פון מיטגלידער

 חדשים אכט פון פארלויןז אין אז :איז קאמיםיע פינאנץ און ״םאשל״
 593 דאלער. 1210 מיט געװארן געשטיצט באװעגונג די איז

 חבר ״מאדגךפרייה״ט״. דער פאר געגאגגען איז דעם פון דאלער
 אז חברים, די אויף פאדערט און באריבט זײן שליסט לובארטאװםקי

 פלעגום הײנטיקער אז און װערן געפירט זאל דיםקוםיע ברײטע א
״ן זאל קאנםטרוקטיװער. א ז

צייט. שעה א״ן פאר איבערגעריסן װערט זיצונג די
 חבר פון פארזיץ דער אונטער דערעפנט ווערט זיצונג צוױיטע ד<

 פון נאמען אין פלענום דעם באגריםט דאזוידאװיטש חבר מילער• דזש.
 שטײט פארט״ די אז אן, וױיזט ער קאמפארט״. סעקציע אידישער דער

 איז פאראינטערעםירט שטארק איז און ארדן מיטן האנט אין דזאנט
 קאמ־ װיכטיקע די אויף אפ זיך שטעלט ער א. א. א. פון װאוקם דעם

 דאװי־ חבר זיך שטעלט םפעציעל מאמענט. איצטיקן בײם פאניעס
 ארבעטלאזער פאר קאמפן די און װאל־קאמפאניע, דער אויף אפ דאװיטש

 װעט לאנע, פאליטישע קלארע א נאר אז אן, װייזט ער פארזיכערונג.
 אז און א א. א. אינם ארבעטער מער און מער ארײנברײנגען העלפן

 פיז און שאפ צום װענדן צו זיך זײן, אויפגאבע די דארף דעריבער
 זײן א. א א• פארן מיטגלידער אלם ארבעטער די װערבירן דארטן
אפלאדיםמענטן. דויערענדע לאנג מיט באגל״ט װערט רעדע

״איקאר״ פון נאמען אין פלענום דעם באגריסט קלאפערמאן חבר
 איצט זיך פארנעמט ״איקאר״ דער אז אן װײזט ער קאמיטעט. שטאט

 פארלאנגט ער און מיטגלידער נײע פאר קאמפאניע גרויםער א מיט
 קלא־ חבר זאו.ט ״איצט, קאמפאניע. דער אין העלפן זאל ארדן דער אז
 פאראייניקט זײנען פארבאנד םאװעטן פון שונאים אלע מען’מאן,רפע

 פרײנט אלע דארפן לאנד, ארכעטער א״נציקן אויפן אטאקע אן פאר
אטאקע די אפצושלאגן װערן ׳ױערבירט מלוכה םאװעטישער דער פון

 צוקונפטיקע די בירא־בידזשאן, בויען העלפן און שונאים די פון
רעפובליק. אידיש־םאװעטן

 די אנט״לגעגומען האבן דיםקוסיע לעבעדיקער ז״ער דער אין
 לעדערמאן, קוירשנער, םוראוו, פארבער, אייזמאן, םאלאטאן, חברים:

 ליאנאװ׳ געםין, קרום, האלפערם, ראבינאדו, װאראגאוו, דענילאף,
 ראפאפארט, דאװידאװיטש, אלשאנםקי, טשערניאק, רובין, גינזבורג,
אנדערע. און פערלמאן
״מארגן־פר״ה״ט״ דער פון פארװאלטער דער מילער, דזש. חבר

 און קאמפאניע, געלט איצטיקער דער אויף אפ זיך שטעלט א. ל. אין
 פארשלאג אויפן קװאטע. זײער שאפן צו ברענטשעם די e[אוי פאדערט

 דעלעגאטן די צװישן זאמלונכ א געמאכט װערט לובארטאװסקי, חבר פון
פ." ״מ. דער פאר דאלער זעבצן געזאמלט װערט עס און

 װאם רעזאלוציעס רייע א ארײן טראגט רעזאלוציע־קאמיםיע די
 װעגן רעזאלוצ־עם געװארן אנגענומען זיינען עם דיםקוטירט. װערן

 פאליטישע װעגן און ארבעט, קולטור ארבעטן, ארגאניזאציאנעלע
 געװארן אנגענוטע; איז רעזאלוציע װיכטיקע פפעציעל א ענינים.

 גישט׳ ארבעטן װאם די פאר פאנד ארבעטלאזן אן איינשטעלן װעגן
 אנגע־ אויך איז עם צײט. אין װערן געצאלט זאלן בילם זייערע בדי

 מוגי ״טאם דעם אין אגצושליםן זיך רעזאלוציע א געװארן נומען
 פאדערן און פראנציםקא סאן קיין נאװעמבער טן5 דעם קאראװאן״

'טוני. טאם פון באפרייאונג די
 די אויף פאדערט ער לובארטאװסקי, חבר קריגט װארט שלום דאם

״ן צו דעלעגאטן  און מוט מער מיט ברענטשעם די אין צוריק ג
 נויטיקע די אר״נקריגן און ארבעט דער צו נעמען זיך ענערגיע
 געװארן באשטימט איז װאם א. א. א. אין מיטגלידער נ״ע קװאטע

אנדזשעלעם. לאם פאר
 מיטן פלענום, דער זיך שליםט אינטערנאציאנאל פון געזאנג מיטן

ארבעט. װייטערדיקער דער אין גלויבן פולן
דאװידאװיטש. ש. ליבערמאן, פ. םעקרעטאריאט:

דעטרויט
צענ־ ארבעטער אין אקטאבער, םטן30 דעם זונטיק, אפו-עהאלטן,

דעטראיט. טער,
 און רעדע קורצער א מיט פלענום דעם דערעפנט םעק. ריפקין חבר

 פארזיצער. אלם דערװ״לט ־װערט רעפידם גרענד 178 בר. גערבערט חבר
 קא־ שטאט און ברענטשעם די פון באריכטן אויפגענומען װערן עם

 דיםקוםיע, לעבעדיקע א דורכגעפירט װערט באריכטן די נאך מיטעט.
 דער דורך אנטייל• נעמען דעלעגאטן ט״ל גרעםטע די װעלכער אין

ען דיםקוסיע דער אין געפעלט ניט האט װעלכע קריטיס זעלבםט  ז״נ
 אונדזערע פון שװאכקייטן און טעותן סך א געװארן ארויםגעפראבט

 א״נשטימיק, געװען זײנען אלע קאמיטעט. שטאט ארן ברענטשעם
 אונדזער בויען אין םך א פארנאכלעםיקט יעצט ביז האבן מיר אז

 אונטער־ או-יך איז עם ברענטשעם. אונדזערע פארשטארקן און ארדן
 אין באטייליקט זיך האבן ברענטשעם אוגדזערע אז געװארן, שטראבן

 א צוגעטראגן האפן באװעגונג, ארבעטער דער פון קאמפאניעם אלע
באװעגונג. דער פון ט״ל יעדער צו שטיצע פינאנציעלע ט״ל גרויםע
בר. פון ראפאפארט חבר פון דערעיפנט װערט זיצונג צװ״טע די

 באריכטעט לערער, מילער, חבר פארזיצער. אלם טאלידא 155
 פאר־ דער אוין! אפ צוערשט זיך שטעלט ער .יטדלן די פון

 איבערהויפט און באװעגונג דער מיט שולן די פון בינדונג
 באזע אלם פאראיינען שול די פון װיכטיק״ט די און ארדן דעם מיט
 קינדער 250 מיט שולן 6 דעטראיט אין האבן מיר ארדן. דעם פאר
 אז פאדערט ער מיטגלידער. 140 אינגאנצן פארא״נעז שול די אין און
 די אין קינדער ארבעטער 500״ לאזונכ די עמעזננ¥ יאל פלענום דער

 ער פאראיינען״. שול די אין מיטגלידער 1000 און ארדן ביים שולן
 איינט״ל אקטױון אן נעמען זאל ברענטש יעדער אז אויף פאדערט

 פארװאלטונג דער איז פארטרעטער האבן זאל און שול געזויםער א אין
 פאר־ א״ן ־אבז זאל ארדן פון קאמיטעט שטאט דער שול. דער פון

 װערט עם שולן• די פון פארװאלטונג צענטראלער דער אין טרעטער
 שול דעם פון רעקאמענדאציעם אלע גוט ה״םן מיר אז באשלאםן

.לעבן איז דאס דורכפירן זען צו זיך פארפליכטן און פארטרעטער
ברענ־ 0 פארטראטן ז״נען עם אז באריכטעט קאמיטע קרעדענשל

 און דעלעגאטן 6 מיט קאמיטעט שטאט דער דעלעגאטן. 14 מיט טשעם
 דער פון באריכטעט לענימאן חבר דעלעגאטן. פראטערנאלע 3

 גארצע א אנגענומען װערן עם און קאמיטע רעק. און רעז.
 :גוטגעה״םן װערן רעקאמענדאציעס פאלגנדע רעזאלוציעם. רײ

 ניט אנפאנגען זיך זאלן ברענטשעס די פון מיטינגען )1
קראנקן )2 אװנטן. קולטורעלע דורכפירן קענען צו ,8.30 װי שפעטער

I



25ק נ ו פ ר ע1932 דעצעמבער,

 בא־ ביים קאמיטייען פון װערן אונטערגעשריבן זאלן םערטיפיקאטן
 מיט פארבינדונגען מער מאנן צו )3 מיטגליד. קראנקן פון זוך

 איבערגע־ װעט ברענטש יעדן ארגאניזאציעם. פראטערנעלע אנדערע
 זאל בר. יעדער )4 זיי. אויף ארבעטן צו ארג• געװיסע װערן געבן
 קענװעםינג. הויז צו הויז פאר קאטיטײען פינף װאך יעדע ־אבן

 קאמ־ מיטגלידערשאפט פון פראגע די זיין זאל מיטינג יעדן ביי )5
 אינטענ־ צו צוטרעטן גל״ך זאל קאםיטעט שטאט נייער )0 פאגיע•
טיקייט טיוו^ר קאמיטעפ שטאט )7 2פארזי סאציאל^ר “-א וצ̂י

 זאל דױם לאקאלער )8 זונטיק. יעדן פאר פארום אפן אן עפענען זאל
 םיםטעם קעפטן א )9 קװאו־טל. א דאלער איין פון מער גיט זיין
 זאל ברענטש יעדער )10 ברעגטש. יעדן אין װערן איינגעשטעלט זאל

 ארבעטלאזן דעם פאר אונטערנעמונגען צװיי װינטער ד,־רכן האבן
i פאכד. l( פלענום בײם װערן דערװיילט זאל קאמ. שטאט דער 

שולן■ אונדזערע װעו.ן )12
 און קאמ• שטאט צום רעקאמענדירט װערן חברים פאלגכדע די

ריפקין, עדעלמאן, שװארץ, בערנשט״ן, לעװין, :גוטגעהייםן װערן
 און שטערן פייגל הברטע שוםטער, בלומער, לענימאן, װאליגסקי,

עלקין. חברטע
 א האלט װעלכע שטערן פיי״ל חברטע קריגט װארט שלוס דאס
 גע־ דעם מיט זיך שליםט פלענום דער רעדע. גלענצנדע א־ער קורצע

אינטערנאציאנאל. פון זא:ג
 שװארץ ר.
מארקום ־.

סעקרעטאריאט , ׳

א ג א ק י ש ן
 סענטער איקאר אין טן0 דעם נאװ. פרי 10 זונטיק אפ:עהאלטן

 — םעגןרעטאריאט פארזיצער. פירשטיין א. ראוד. רוזװעלט 3301
 לופין — קאמיטע קרעדענשל .01 בר. םטעםל ,100 בר. טשייקטאן

 טיכװער — קאםיםיע ארגאניזאציע .100 בר. זימבעראװ ,170 בר.

 ,129 בר. שפילבעשג מ. ,128 בר. מעטריק א. ,1 בר. בלענמאן ,131 בר.
 ,107 בר. םאנדלער ג״ — קאמיםיע רעזאלוציע .100 ר• בייפעץ

•10 בר. אלטמאן ,209 בר. גאלאטסקי
 די אין צושטאנד דער קאמיטעט. שטאט םעקרעטאר פון באריכט

 פארלארן האט ארדן דער גלענצנדער• קײן ניט איז ברענטשעם
 פונקציאנירט שװאך האט קאמיסיע קולטור די מיטגלידער. צאל א

 די אין דירעקטארן קרלטור די אויף אפגערופן זיך האט דאפ און
 פארנאכלע־ ניט אינו.אנצן ארבעט די איז פונדעםטװעגן נרענטשעם,

 איז טעג 0 פאר שיקאגא אין קוםען מרמרם ח׳ געװארן• סיקט
 שטאט פון טיילן אלע אין לעקציעם רייע א פאר געװארן אויםגענוצט

 אויםער עקזעקוטױועם. אלע פון מיטינג געמיינשאפטלעכער א און
 אייגענער זייער אוין= דיםקוםיעס דורכגעפירט ברענטשעם האבן דעם

 די װען װערן אויפגעטאן מער פיל געקאנט װאלט עס איניציאטױו.
פונקציאנירט. בעםער װאלטן דירעקטארן און קאמיםיע קולטור

 קאמימעט שטאט דער האט קאמפאניע װאל דער פון אנפאנג אין
 איז דארט און עקזעקוטיװעם אלע פון מיטינג אלגעמיינעם אן פאררופן
 האין ברענטשעס די ארבעט. דער פאר אפאראט אן געווארן געשאפן

 פארשפר״ט זײנעז פאמפלעטן און ליפלעטס קאמיטעטן. ער3 דערװײלט
 האבן קאמיטעטן אונדזערע מיטינגען. אפן־עיר אייניקע ביי געװארן

 געשאפן דיסטריקט, פון קאמיטעטן װאל די מיט צוזאמען געארבעט
 ארויםגעלאזן האט קאמיטעט שטאט דער בױרא. אידייפער דער דורך

 פון מיטגלידער די צו אדרעסירט קאמפאניע װאל דער װעגן ליפלעט א
 אונדזערע ארגאניזאציעם. פראטערנאלע אנדערע און רינג ארבעטער

 מיטינ־ אפן־עיר 18 און אונטערשריפטן 1800 געזאמלט האבן ברענטשעם
 אונדזערע האבן יאר לעצטן דעם פאר געװארן. אפגעהאלטן זייגען גען

 דא־ 300 פרייהייט״. ״מארגן דער פאר דאלער 3000 געשאפן ברענטשעס
 אנדערע אלע פאר דאלער 000 און װאירקער״ ״דעילי פארן לער

 קאמיטעט שטאט דער װעלנע אייער פונקטן .קאמפאניעם. געלט
 די אין געװנרן דורכגעפירט טיילװייז זיינען און געהאנדלט האט

 קאמ־ מיטגלידערשאפט א דערװיילט ברענטש יעדער )1 ברענטשעס.
 שאפן צו דירעקטאר אינדוםטריעלן. ױערװיילן )2 דירעקטאר. פיין

 ערשטן דעם זאל מיטגליד נײער יעדער )3 ברענטשעס. די אין גרופן
 לאקא־ )4 טעקס. שול און דױם לא״אלן צאלן דארפן ניט קװארטאל

 קװאר־ א דאלער ־ פון מאקםימוג א צו ײערן זאלרעדוצירט דיום לער
קװאדטאד. א םענט 25 צום װערן רעדוצירט זאל טעקם שול )5 םאל•

בר. די צו פארטרעטער שטענדיקע האבן זאל קאמיטעט שטאט דער )6
 פון ארגאניזירונג דער פאר חבר איין באשטימען זאל בר. יעדער )7
איז ברענטשעם קינדער גרינדן צו אנהייב אן ברענטש. קינדער א

 נומער בר. קינדער א ארגאניזירט האט 1 בר. געװארן געמאכט שוין
 שויז האבן 210 און 209 ,100 ,90 ברעגטשעם די אולך דזשוניאר. 12

 וזבריש אלע ניט אז ארויםגעװיזן זיך ־אט עם ארבעט• די אנגעהײבן
 באשטימטער זייער פאר פ״ראנטװארטלעכקייט די געפילט האבן

 שטאט פון פאררופן -עזנומיטי עקזעקוטױו אלגעמײנע די ארבעט.
 אינגאנצ; זיינען בר. אייניקע דורכפאל. א גע־וען ז״נען קאמיטעט,

 האבן ?אטיטעט שטאט פון פארטרעטער די פארטראטן. געווען ניט
 איבער פון קאטיטעט שטאט א פון מיטינגען. די באזוכט אלעמאל ניט
 כיז 7 פון דורכשניט אין געװארן באזובט מיטי;גען די זיינען 30
 אנט־ אין הויפטישטערונג די געװען איז דאס און פארטרעטער, 11

 דער ארגאניזאציע. אונדזער פון קאמפאניעס אנגענוטענע די װיקלען
 פון פאםױויטעט• דער פון געליטן פך א האט דעפאדטטעגט מעדיקאל

ט ז״נען מיםגללדער 900 נאע:ט  דעם אן אנגעשלאסן 250 װי מער ני
 פאפולאריזירט ניט איז דעפארטמענט דער דעפארטטענט. מעדיקל

 דעם פארקלענערן )1 :קאנפערענץ דער צו רעקאטענדאציעם געװארן.
 מיטן זאלן ברענטשעם די )2 קװארטאל. א םענט 75 צו דױם לאקאלן

 )3 װאויען. מיטגלידער זײערע מערםטע די װאו געגנטן די אין
 די )4 בר. יעדן אין װערן דערװייעז זאלן קאםיסיעפ ארבעטלאזע

פארװאלטן. זיי מיט אל״ן און פאנדן שאפן זאל קאמיםיע
 לעקציעם 20 אז דעפארטמענט, מעדיקאל פארן באריבטעט טילער ב.
 ד< װינטער. דעם פאר פטעף מעדיקאד פון געװארן אראנזשירט ז״נען

 סעקרעטארן די דעפארטמענט, דעם אוים ניט ג,-צן אבעד ברענטשעם
 דאדער 700 נרענטשעם די פון ק,־מט עם ארבעט. זייעד פארנאכלעםיקן

דעפארטמענט• מעדיקאל דעם צו
 רער אז באריכטעט שולן די פון םעק. םאלאײ חבר באריכט: שולן

 קינדער 180 און שולן 4 מיט אנגעה״בן זיך האט 1931 פון יאר שול
 500 מיט מיטלשול איין און שולן 10 מיט געששלאםן זיך האט און

 צר ז״נען 1933—1932 יאר שול פארן אויסזיכטן די און קיגדער.
 פאראיעען שול די קינדער. טויזנט א פון צאל די דערגר״כן
 ״מארגן דער פאר קװאטע די מיטגלידער. 150 פון באשטייען
 בא־ זיך האבן קינדער װערן. יםגעפילט או װעט פרייהייט״

 קינדער די און נאװעמבער, טן7 פון פײערונג דער אין טייליקט
 די אז זאגט םאלאװ חבר קאמפאניעם. אלע אין באטײליקט זיך האבן

טעקם. שול מיטן שולן די צו הינטערשטעליק זײנען ברענטשעם
 ארבעטער דער אז באריבטעט, גראטפידד חבר : קאמיטע קולטור

 די פון סטודענטן װײנירן מיט דערעפנט זיך האט אונױוערזיטעט
 מיט פארבונדן מערער זיין דארפן דירעקטארן קולטור די אז בר״
קאמיםיע. קולטור דער

 דא זיינען עם אז באריכטעט םאנדלער חבר :ברענטשעם קינדער
 טעריטאריעלן א אויף ברענטשעם 10 ארגאניזירז צו מעגלעבקייטן

 דארפן ברענטשעם די אז און אקטױויטעטן, פארשידענע מיט באזים
 אז און קינדער די רעגיםטרירן צו קאטפאניע אינטענםױוע אן אנפירן

געביט. דעם אויף ארבעט די טוט שול יעדע
 םילװער מ. קאמיטעט, שטאט איקאר פין באגריםט ציפארין חבר

 און דעפארטמענט מעדיקל פון דיקאװםקי דר. במרא, אידישער דער פון
שיקאגא. אין בר. קינדער ערשטן פון בלעכמאן מערי

 די וועגן דיםקוםיע דער אין פארזיצער. מילער ם. זיצונג טע2
 װערן עם חברים. צאל גרויםע א זיך באטײליקן דאריבטן

 װייניק ז״ער און מגיפה שטרײך די טעטיק״ט, קולטור די אנגערירט
שעח. 3 דויערט דיסקוםיע די אמפאגיע.p מיטגלידערשאפט דער װעגן

מיטגלידער. ארבעטלאזע קאמיםיע: ארגאניזאציע פון באריכט
 אויפ־ זייער קאמיםיע. ארבעטלאזע דרייער א דערװיילט בר. יעדער א)

 ב) ץמיטד.לידער, ארבעטלאזע די פאר פינאנםן שאפן צו איז גאבע
 ארבעט־ די ג) פאנדן, די מיט פארװאלטן אליין דארף קאמיםיע די

מינימום, א צו בענעפיטן זייערע רעדוצייז דארפן מיטגלידער לאזע
 באצאלט און ארבעטלאזע די פאר געלט דאם אויס ל״ט קאמיסיע די ד)

בר״ צום ניט און קאמיםיע דער צו קומט חוב דער און בר. צום
 באפרײט זײן זאלן פאנד מיטן זיך באנוצן װעלבע מיטגלידער די ה)

 אבער טוז מיטגליד איין יעדער ו) שט״ער, שול און בר. לא־אל פון
דעפארטמענט: מעדיקאל װעגן קװארטאל. א $1.50 פון מינימום א צאלן

ספעציאדיסטן, פאר ר״ט פלעט א יװערן איינגעשטעלט זאל עם א)
 מעדיקאל אין פארטראטן זיין זאל קאמיטעט שטאט שפראך יעדער ב)

 פאפולאריזירן צו חבר איין דןירװיילן זאל בר. יעדער כ) דעפארטמענט,
 פון פארלויף אין זאל סטעף מעדיקאל דער ד) דעפארטמענט, דעם
 עקזאמי־ פאר םענט 50 קריגן בלויז קאמפאניע טיטגלידערשאפט דער
 בר. יעדער א) קאמפאניע: מיטגלידער דער װעגן מיטגלידער. נייע גירן

קאמפאניע, מיטגלידערשאפט די דורכצופירן אנשטרײנגען זיך דארף
קאמיםיע׳ קאטפאניע מיטגלידערשאפט א האבן מוז בר. יעדער ב)
פרוי איין פון טינימום א זײן דארף קאמיטעט קאמפײן יעדן אין ג)
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 זאל ברענטש קינדער א ד) בר., קינדער פון דירעקטאר דער און
 א און שול בר. קינדער א ש,יל. יעדער בײ װערן ארגאניזירט גלייך

 ברענטש. קינדער פארן געמיינשאפטלעך ארבעטן מוזן שעפטום בר.
 געװען זיינען מיטגדידער געשטראכענע אדע ניט : טגיפ־ שטרייך

 פאלגנדע די צוליב ארויםגעפאלן זיינען צאל גדוישע א ארבעטלאזע.
צופיל אינטערעשאנט. דורבגעפירט :יט װערן מיטינגען די :אורזאכן

 פארזוך ק״ן ניט מאכט מען בילעטן. און קאמיטעם פאר אײעק;עגעבן
 קולטור די מיטגלידער. צוריקגעשטאנענע און נייע פאראיגטערעסירן צו

 די מעבאניש. ארבעט די טוען ברענטשעש אייניקע און שװאך איז ארבעט
 אנגעגע־ די דיםקוטירן זאלן עקזעקוטױועש די אז פאר שלא־ט קאמיטע

״ זען און שװאכקייטן בענע  צא־ צוקונפט. דער אין אויםמיידן ז
 רעדוצירן צי ע. נ. דעד פון רעקאמענדאציעס די שטיצן מיר :לונגען

 מעגלעך װי ש:על אזוי איינפירן קװארטאל. א סענט 24 א־יף ביל דעם
 צענטער שטאטישער בעגעפיטן: ארבעטלאזע. פאר ״אפשאנם״ נייע די

 אוים״ די קאנטראלירן צו בענעפיטקאמיסיע א אײנשטעלן זאל קאמיטעט
קאמיטעט דער אז : קאמיטע שטאט בע:עפיט. קראנ־ן פון צאלונג

 קאמיטעט דער אז קאנפערענץ. דער ביי ווערן דערװיילט זאל
 דעם פון 2 און אלטערנייטם 5 מיטגלידער, 17 פון באשטיין זאל

 צעטיילן זיך זאל קאמיטעט שטאט דער אז קאמיטעט. שטאט שולן
 קול־ )2 .7 קאמיםיע ארגאניזאציע )1 קאמיםיעם: פאלגנדע די אין
 .1 םענטראל םיטי )4 .2 דעפארטמענט מעדיקאל )4 .2 שולן )3 .5 טור
 דער אין קאלום װעשנטלעכן א האבן זאל קאמימעט שטאט דער

 שטאט פון צושריפטן פון דופליקאציע די אז פרייהייט״. «מארגן
װערן. פארמידן זאל צענטראלן שטאטישן און קאט•

אנגענו־ װערן רעזאלוציעש פאלגגדע די קאטישיע. רעזאלוציע
 יעדעד װאשינגטאן. ?יין מארש ה־נגער דעש אינדאשירן )1 :מען

 באגריםז )2 קא:ש.-ל: ארבעטלאזן אן מיט פארבינדן זיך זאל ברענטש
 רעװאלוציע. יאר 15 פון פייערונג דער צו פארבאנד םאװעטן דעם
 מטהייםן און קאמפאניע ״פר״הייט״ דער אין אעטענםױוקייט מער
 קומענדיקע די אין )4 בר. פילאדעלפיער די מיט געװעט סאצ. דעם

 און ארגאכיזירט בעשער זײן ארדן דער זאל װאלן שטאטישע
 ד• אויפקלערן )5 ארדן. דעש בויען מיטן קאמפא־-יע די פארבינדן

 פאראײנען שול און שולן די פןו װיכטיקײט דער װעגן טיטגלידער
 אויפמערק־ די ציען )G דעצ. אין חודש ש,־ל דעש אינדארשירן און

 ארבעטער פון װיכטיק״ט דער װעגן ברענטשעם די פון זאמקייט
 איינ־ און רעדנער קורםן, ארדן די װעגן םפעציעל אוניװערזיטעט,

 דעם אינדארשירן זאל פלענום אלגעמיינער דער )7 קלאס. ל״טער
 װעכנטלעכע א אלט װאיש״ ״װאירקערש די עטאבלירן צו פארזוך

 ד. ל. א. דער פאר מיטלען פינאנציעלע שאפן העלפן )8 צייטונג.
 שיקן און פרעמד־געיוירענע קעגן דיסקרימינאציעס באקעמפץ )9
 פאליצײ קעגן פראטעשטירן ־)0 בוירקטאן. אידיט צו באגרישוגג א

 די מיט זיך פארבינדן )12 איקאר. דעש בוייעןי העלפן )11 טעראר.
 לעבן אין דורכצופירן אמבעשטן װי כדי ױניאנש. אינדוםטריעלע

 און קאמפן אלע פארביגדן םיר מוזן רעזאלוציעש, אוישגעדעשנטע די
ארדן. אונדזער מיט קאמפא־-יעש

בר. 13 פארטראטן זיינען עש אז באריכטעט קאמיטע קרעדענשל
 בױרא, אידישע דעל• 3 קאמיטעט שטאט דעלעגאטן;י 35 מיט

דעל. 3 ״איקאר׳/ דעל. 2
 פעדערמאן, קאמיטעט: שטאט אין דערװײלט װערן פאלגנדע די

 גאלדין ,59 בר. י-ליקצאן ׳1 בי• מאלינשקי, יאמפאלשקי, כלעבמאן,
 ,107בר.' ײיים מ. ,100 בר. בייפעץ פ״ן, ,90 בר. מילער ם, ׳01 בר.

 פעלד־ מ. ,131 בר. םילװער מ• ,119 בר. שפילבערג ,128 בר. מעטריק
 בר. קאנאװםקי ,209 בר. גאלאטשקי 187 בר. לום מ. ,170 בר. מאן
 בעל ,59 בר. הורװיץ :אלטערנייטס .107 בר. םאנדלער ו.. ,210
.210 בר. שטיינפילד ,209 בר. לעמקאװיץ ,170 בר• פירשטײן ,131 בר.

קאיעםיקוט
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון פלענום דיםטריקט קאכעטיקוט

מאס. שפרינגפילד, ןיא נאװעמ., טן13 דעש זונטיק, אפשעהאלטן ארדן
באגרישנ־ זיצונד. ןרשטע די דערעפנט ספרינגפילד, פ-־ן דאנציג, ח.

 חבריש• ספרינגפילדער די פון נאמען אין דעלע;אטן די דיק
פארזיצער. אלש דערװיילט װערט — הארטפארד ד, סאטלא ח׳
 סעקרעטאריאט. אין דאנציג און װאלפסאן ח׳ די

 קאמיטע. קרעדענשל אין קופער און טע־אן חברמע גאבערםאן,
אלו־1רע אין רױוקי[ און ראהינםקי מעראן, םאשלאנד, גראשמאן,

קאמיטע. ציעש
 עח־ נאציאנאלער דער פון נאמען אין באריכטעט פינקעלשטײן ח.

די אויף אן װייזט מינוטיאון 50 געדויערט באריכט זײן זעקוטױוע.

 פלענום. לעצטן זינט ארדן פון הינטערשטעליקייטן און דערפאלגן
 זיך געפינט עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער ן פ באריכט פולער (א
״פונק״). נומער דעש אין פלאץ א:דער אן אף

שטאט — הארטפארד קאמיטע: קרעדענשל דער פ.־ן באאריפט
און שט״נבערג :10 ברענטש לעװיטשקי. און גארב.ש קאמיטעט:

 יוגנט מעראן. ח־טע און גייבערמאן פ. :ברענטש פרויען בראון.
ױ בראנשטיין. א• ברע:טש: :קאמיטעט שטאט — הייװן נ
מיריאש. און גראשמאן :73 ברעגטש וױיםמאן. און רא־ינסקי

 קרעמער, — םטעמפארד גרין. און פא־ש לעביט — ברידזשפארט
 ראזאל־ און שאר דאנציג, — שפרינגפילד לעװינשאן. א.ן רעײקיז

געקומען. ניט דעלעגאטן — שאוט־נארװאלק שקי.
 פלענום דעם באגריסט פארטיי קאמונישטישער דער פון נאטען אין

 דער אויב אז אוגטערשטר״כמ, און ארגאנייזער, דישטריקט װאפשי, ח.
 און קאנעטיקוט, אין ניט אבער ער װאר,שט לאנד, איבערן װאקסט ארדן

 ברענטשעש די אין לעבן דאש אז זען צו פלענום דעש רעקאמעגדירט ער
 קולטו־ א מער טראגן זאלן מיטינגען װערן,די איבערגעאנדערשט זאל

 אין װי זיך פירן ניט און כאראקטער דערציאונג און רעלן
ריגג. ארבעטער

 דישטריקט דער אז באריכטעט, םעקרעטאר, דיטטריקט קופער, ח.
 רע?א- ברענטשעס. די פון קאאפעראציע נויטיקע די געקראגן ניט האט

ען דישטריקט פ,ץ מענדאציעם  דורכגעפירט ניט ברענטשעם די פון ז״נ
 ניט זייגען אפיש נאציאנאלן פון פארטרעטער די מיט טורס די ;געװארן

 ניט זיינען שטעט די אין פאשירונגען געװיםע דערפאל:; קיין געװען
 דישטריקט דער אז רעקאמענדירט ער ארדן. פון געװארן אויםגענוצט

 צום נעענטער היױון, ניו אין װערן איבערגעטראגן זאל סעקרעטאריאט
ען יאר לויפנדן פארן דישטריקט. פון צענטער  געװארן ארגאניזירט ז״נ

ברענטש. אוקראינישער 1 און פוילישער 1 ברעכטשעם, ױגנט 2
‘פלע אז באריכטעט דיםטריקט, פון דירעקטאר קזלטור מעראן ח.

 עס באזונדער. שטאט יעדער פאר געװארן אוישגעארבעט זיינען נער
 עם און אײנל״טער, מיט זיך בײטן צו פרואװן געװארן געמאכט זיינעז

 אפגערופן ניט זיך האשן ברענטשעש די נאר דערפאלגר״ך, געװען איז
איינגעשלאפן. איז ארבעט די און

 עס הארטפארד. פון קאטיטעט שטאט פארן באריכטעט סאםלאנד ח.
 און ברענטש פרויען 1 מיטגלידער, 135 מיט ברענטשעש 3 דא ז״נען

 מיטגלידער די קינדער. 50 מיט שולן קינדער 2 ברענטש, ױגנט 1
 קאמפ״ן, װאל פארן אונטערשריפטן שאפן אין באטײליקט זיך האבן

 פאר־ די מיט מיטינגען די ״פר״הייט״. דער פאר קװאטע די געשאפן
גוטשאזוכט. זייער ניט מיטינגען די דערפאלג א — אפיש פון טרעטער
 עם נױלהיױון• פון קאמיטעט שטאט פארן באריכטעט ראתינםקי ח.
״ פון 2 מיטגלידער, 104 מיט ברענטשעם 5 דא זיינעז  אײנער נײע. ז

 רעאקציאנע־ א פון ארוישגעשלעפט מיטגלידער 25 מיט אוקראינער אן
 דער אין יאזוכט. שלעכט מיטינגען ברענטש די אר־.אגיזאציע. רער

 זעלבע דאש זיך, באטײליקט שװאך אונטערשריפטן די פון קאמםאניע
 אין מיטינג מאשן א דורכגעפירט דעמאנשטראציעט. און פאראדן אין
 די ניט נאר ״פר״הייט״, דער פאר ו.עלט געשאפן קאמפאניע, װאל דער

קװאטע. פולע
 נאנמיטיק דער פאר פארזיצער אלש דערװ״לט װערט קופער חבר

זיצונג.
גרין, חבר איקאר. און קאנשול פרױען ד., ל. א. פון באגרישונ־.ען

 אונטער־ זיך װאלט חברים מ־ופע א װען אז דיינקט ברידזשפארט, פון
 שולע דער ארום אז און שולע, א עפענען געקענט מען װאלט געגומען

געװאקםן. ברענטש דער אויך שוין װאלט
״ אז באריכטעט ספרינגפילד, פון דאנציג חבר  גרינדן פריאװז ז

 די מיטגלידער. 8 דא שוין זיינען עש ן א האליאק אין ברענטש א
דערפאלג. א שילער ח. מיט פארזאמלונג
באזוכט, שװאך מיטינגען די םםעמפארד. פאר באריכטעט קופער

 מי־ די נזאכן צו מעגליכקײטן אלע מיט איצט זעט עקזעקוטױוע די און
 איצט טיר קע:ן ארבעטלאזיק״ט דער איבער אינטערעסאנט. טינגןין

״ מערן געעפנט װעט זי — עפענען ניט שולע די  מעג־ ערשטער דער ב
לעשקייט.
: חשרים פאלגנדע זי־ באטייליקן דיפקושיע דע־ אין

ױ זו״םמאן, ; הארטפארד ג״בערנזאז,  גײבערמאן, פעני ;הייװן נ
הארטפארד. םאשלאנד, ן א־ הארמפארד;

 אז אונטער שטר״כט און דיםקוסיע די פארענדיקט םאםלאנד ח.
 גע־ איז װעלבער בראדםקי, חבר דער אז פאשירן געטארט ניט האט עם

 געזאלט האט װעלכער קורץ׳ חבר און הא־טפארה פאר אראנזשירט װען
 װעט ער מיטינגען. די צו קומען ניט זאלן ברידזשפארט, אין רעדען
עקזעכן. נאציאנאלער דער פון אויפמערקזאמק״ט די ציען דעש װעגן

זאל עש :געװארן אנגענומען זיינען רעזאלוציעם פאלגנדע די
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נאציאכאל. און לאקאל פאנד, ארבעטלאזער אן װערן געשאפן
 עש װיפל אף דױס דאקאלע די פארקלענערן זאלן ברענטשעם די

מעגלעך. נאר איז
נזיטגלי• ארבעטלאזע פאר װערן געשאפן זאל אפשן ספעציעלער א

ארדן. א.ינדזער פון דער
 די אויספילן און קאמפאניע מיטגלידער די פאנאנדערװיקלען

שטאט. יעדער פון קװאטעש
 דיסטריקט דעם צװישן פארביגדונג איינגע אן עקזיסטירן זאל עם

 רעקאמענדאציעש די אויםפילן דארפן ברענטשעס די ברענטשעש. די מיט
ע אז אפטשעקן דארף דישטריקט דער און דיסטריקט פון ״נ  רעקא־ ז

װערן. דורכגעפירט זאלן םענדאציעש
 װערט עס װען מאל יעדן װערן אינפארמירט זאל דישטריקט דער

מיטגליד. א אדער ברענטש א געשטראנן
 איז עס װאו דארט ברעגטשעש קינדער און ױגנט פרויען, גרינדן

מעגלעך. נאר
 נאר איז עס װאו שולן גרינדן צו אנשטר״נגונגען אלע מאבן

 געגרינדעט זאלן שוין האבן מיר װאש שולן די ארום אז זען טעגלעך.
פאראײנען. ש,־ל װערן
ארום. װאבן 4 אין וױ שפעטער נזט קאנפערענץ קולטור א האבן צו

קאמפאניע, ״פרייהייט״ דער אין כחות אלע מיט זיך ארײנװארפן
יװערן. אוישגעפילט זאלן קװאטעש די אז זען און

 אין באטייליקן אקטױו זיך זאדן ברענטשעם אונדזערע אז זען
דערפאלג. א פאר מארש דעם מאכן צו אלעס טאן און מארש הונ־ער

 קראם גאװערנאר צו טעלעגראמע א שיקען באשליסט פלענום דער
 באפרײען צו זיי אויפפאדערנדיק אלאקרין אטוירני פראסעקױטינג און

דזש״ל. נןאונטי תארטפארד אין זיצט װעלבער דזשעקםאן, דזשאו
 אויפ־ פר״נטלעבער זײער פאר םפרינגפילד דאנקט פלענום דער

נאמע.
 דיםטריקט גייעם דעם אין דערװיילט װערן חברים פאלגנדע

:קאםיטעט
 גראםמאן, און װאלפםאן ה. םעקרעטאר; דיםטריקט ראהינם־י, ח.

 שטיינבערג; ,110 ברענטש דירעקטאר; קולטור מעראן, םעקרעטאריאט;
 דער־ ניט נאן־ הארטפארד, ברענטש פרויען ;גייבערמאז ,26 ברענטש
 ברידזש־ ;׳װאלפסאן ,44 ברענטש ;גראםמאן ,73 ברענטש װיילט;

 םפריגג־ ;ק,יפער םטעמפארד, ;גוירשיק נארװאלק, םאוט ;גרין פארט,
דאנציג. פילד,

געשלאסן. זיצונג די װערט דערמיט
אן, ח. ם פ ל א םעקרעטאד. װ

 אינט. פון קאגפערענץ טעקםעס־םטײט ערשטע
אדו־ץ ארבעטער

םעפטעמבער. טן4 דעט בייטאג, זונטיק זיצונג, ערשטע
 פון נאמען אין קאנפערענץ די באגריסט רודניצקי חבר

 אין באגריםט קראפט סעם חבר קאמיטעט. ״איקאר״ דאלאסער
 פון גרינבערג, דר. חבר קאמיטעט. ״איקאר״ ױםטאנער פדן :אמען
 (קאמוגיםטישע קלאו״ע און ארעםט זיין װעגן איבער גיט װייקא

 ביז פארזעצונג די אפצול״גן באשלאםן װערט עם אקטיװיטעטן).
דעלעגאציע. ױסטאנער די אנקומען װעט עם

 אנ־ נאכן באנקעט. א צוגעגר״ט געײען איז נאנט זונטיק אויף
 געםט און דעלעגאטן די האבן דעלעגאציע, יוםטאנער דער פון קומען

 און ברענטש דאלאםער פונש זאל רעגולערן דעש אין פארזאמלט זיך
מיטנאכט. צו נאענט ביז פארבראבט טישן געדעקטע ביי

 דעי איבער רעפעראט א געהאלטן האט יושטאן, פון אטלאש, חבר
 אין אויפגאבן אונדזערע און ארדן ארבעטער אינט• ״דער :טעמע

 פונם םוף צוש געגעבן װערן רעפעראט פון (אוישצוגן טעקשעם״,
 האבן עם װעלכער אין נאכגעפאלגט האט דיםקושיע א נאריכט).

 ניט־ א״ניקע געשט, ם״ און דעלעגאטן ם״ אנטייל אן גענומען
 האש געענדיקט מיטגליד. ארבעטער־רינג אײן אויך אדן מיטגלידער

 רודניצקי עטל װען שטימונג, חברשער העכט א אין באנקעט דער זיך
 זייער ברענטש, קינדער געגרינדעטן ניט־לאנג דעש פון נאמען אינם תאט
דעלעגאטן. די באגרישט שיין

 אז״גער 10 שעפטעמבער, טן5 דעט מאנטיק, זיצונג, צװ״טע
 חבר — סעקרעטאר ;דאלאש לאנדםבערג, חבר — פארזיצער פרי.

ױםטאן. פון מיםזאו, ל.
״מארגן־פרײהײט״, די געשטיצט האבן מיר :יושטאן פליער, חבר

 דעפענש״, . לעיבאר ״אינט. ״לעיבאר־ױניטי״, ״דעילי־װאירקער״,
דער מיט געהאלפן צוזאמען שטרייק. דרעשמאכער מיינער־םטרייק,

 פארן ארבעט אונדזער א״ן ניט שלישט דאש דאלער, 385 פון סומע
באריכט. זיין דערגאנצן זאל ער אטלאש חבר בעט ער ״איקאר״.
 פייערן צו פארפעלט ניט האבן מיר :ױסטאן אטלאש, חבר
 דעם צוליב פייער־טעג. פראלעטארישע א,־נדזערע פון קײנע עפנםלעך

 פאליצ״, דער מיט צוזאמענשטוישן אפטע אין געקומען מיר זיינען
 פראלעםא־ אנדערע די פון חברים ניט־אידישע אונדזערע ספעציעל

 װייזן מיטגלידער אונדזערע ױשטאן. אין ארגאניזאציעש רישע
 פארטיידיקן צו פארפעלט ניט נאך האבן מיר קוראזש. פיל ארויש

 אידן׳ אונדזער פון ניט־טיטגלידער אדער מיטגלידער חברים, די
 אידישע ניט די צװישן אקטױויטעט. צוליב ארעשטירט װערן װעלכע
 פירן םיר פאפ,-לער• זײער ברענטש אונדזער איז ױסטאן אין חברים

 אינגאנצן מיר האבן דעש צוליב איינגליש. אויף ארבעט אונדזער אן
 אין ניט. טויג דאש קל״ן־בירגער. אידישן דעם פארנאכלעשיקט

 בא־ פינאנציעלער דער פארריכטן. מוזן דאש מיר װעלן צוקונפט דער
 חברים אונדזערע װאש הילף די איין ניט שלישט אוגדזערער ריכט
 ױסמאן; אין ארגאניזאציעס לאקאלע אונדזערע צו צװ.עטראו.ן האבן

אנדערע. און קאנשיל ארבעטלאזער פארט״־ױניט,
באריםען ניט זיך קענען מיר :סאן־אנטאניא עפשטיין, חבר

 אבער ארבעט, פיל געטאן האבן מיר אויפטואונגען. גרוישע מיט
 פינאנ־ האשן מיר רעזולטאטן. די מיט צופרידן פון װייט זייגען מיר

 אין האלטן מיר באװעגונג. קאמ. דער פון ט״לן אלע געהאלפן ציעל
 אנשטר״נ״ אויך זיך װעלן מיר ברענטש. שפאניש־שפרעכנדן א גריכדן

ױגנט־ברענטש. א גרינדן צו ו.ען
״מארגן- די געשטיצט האבן מיר :דאלאם א״לענבערג, הבר

 ,“״האמער פארן םובשקרײבערש 10 געשאפן דאלער, 400 נזיט פרייהייט״
 דרעס־ דעש געשטיצט ״דעילי־װאירקער״, פארן סומע באד״טנדיקע א

 און ברענטש קיגדער א געגרינדעט ״איקאר״, דעש םטר״ק, מאכער
 קולטורעלע ארגאניזירט ױגנט־ברענטש, א ארגאניזירן אין האלטן
 געװען איז אװנט װינטשעװשקי דער קרעפטן, לאקאלע מיט אװנטן

דערפאלג. גרויסער א
נאכמיטאג. 2:20 געשלאסן װערט זיצונו.
פליער. פרענק — פארזיצער ,3:30 סעשיע דריטע

 ארטיקן דעם פאר באריכטעט שאן־אנטאניא, םאנשיין, חבר
 טעטיק. אלע ,17 פון באשטייט מיטגלידערשאפט אונדזער :״איקאר״

 אריינציען געפרואװט האבן מיר דאלער. 300 געשאפן יאר לעצטן
דערפאלג. אן נאר ברענטש, ארבעטער־רינג ארטיקן דעם

 דער װעו.ן רעדט דאלאש, ,“״פרויען־איקאר םילווערגאלד, חברטע
םיט אגגעפאנגעז האבן מיר :ארגאניזאציע ז״ער פון טעטיקייט

 די געשטיצט האבן מיר .22 מיר האבן אצט מיטגלידער, 10 בלויז
 סומען, באד״טנדע גאנץ מיט ״דעילי־װאירקער״ ״מארגן־פר״ה״ט״,

 די צװישן אויפקלער־ארבעט אנגעפירט מיר האבן הויפטזעכלעך נאר
דאלאש. אין פרויען אידישע
 אונדזער און טעטיקייט פארגאנגענער דער פון דישקושיע די

 פארענטפערט זיינען פרא,;ן פיל פארענדיקט; װערט צוקונפטיקער
געװארז.

דיםטריקט־םעקרעטאר, דערװײלט װערט יוםטאן, אטלאש, חבר
 רעדנער פון אויםטויש דעט מיט אנצופירן אינשטרוקציע דער מיט

שטייט. פון ברענטשעש די צװישן
:ש ע י צ ו ל א ז ע ר
 שימפאטיקער און מיטגלידער אונדזערע אויף פאדערן מיר )1

 אונדזער מעגלעך נאר װאש מיט העלפן צו נןאטפיין קומענדן דעם אין
בא־ אומקאנדיציאנעלע די פאדערן מיר )2 ;פארטײ קאמ:נישטישער

 נעגער־ סקאטשבארער די בילינגש, װארען מוני, טאש פון פרייא־נג
 אכער־ מיר )3 ארעשטירטע; פאליטישע א:דערע אלע און אינגלעך,

 אונדזערע אלש ״דעילי־װאירקער״ און ״מארגן־פרײהײט״ די קענען
״ שטיצן צו זיך פארפליבטן מיר און ארגאנען  װאש אלץ מיט ז

און קינדער־שולן גרינדן צו ייך פארפליכטן מיר )4 ;קענען מיר
 ויך אריענטירנדיק )5 מעגלעו; נאר װאו דארט *־ענטשעש קינדער

 אונדזער פאר עלעמענט פאםנדיקשטער דער אלם ארבעטער די אויף
 װעל־ קלײךבירגער דעש פארנאכלעשיקן ניט אבער מיר טארן ארדן,

 צו אויף ארבעטן צו זיך פארפליכטן מיר דעקלאשירט. װערט כער
װערט דישטריקט־שעקרעטאר דער )6 ;אונדז צו איש דערנענטערן

 דעפארגד קולטור נאציאנאלן אונדזער פון פארלאנגען צו אינשטרואירט
 ארגאניזאצין און קולטור אונדזער פאר הילף פינאנציעלע מענט

 אפטע אונדז שיקן צו אפיש נאציאנאלן דעש בעטן מיר )7 ארבעט;
 שטייט־ נעקםטע אונדזער אז באשלאשן׳ )8 איינגליש; אין לעקטא־ן

 װערט עש סאן־אנטאניא. אין ױערן אפגעהאלטן זאל קאנפערענץ
 צז קאנפערענץ די װען דישטריקט־שעקרעטאר צום איבערגעלאזן

“״איקאר פרוייען גרונדן העלפן מעגלעך נאך װאו )9 ;פאררופן
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קאמיטע עקזעקוסיװ נאציאנאלער דער פון פראטאקאלן
זיצונג ספםטע

 אפגעהאלטן עקזעקוטױוע גאציאנאלער דער פון זיצונג םטע20
.1032 טן,19 םעפטעמבער

בעדאבט, אייזענמאן, לין, וױינער, פידלער, בראדםקי, :אנװעזגד
 םיגל, מענשער, שקלאר, קאשטרעל, אקען, האלפערן, גרין, גראםמאן,

 שילער, קארנאװםקי, קעלנער, פינקעלשטיין, פרימאװ, פאלאק,
שטיינבערג.

װיינער. : פארזיצער םולטאן. און רעדי :אבװעזנד

אפטיילונגעז ״איקאר״ די צו רעקאמעגדירן מיר )10 ;ברענטשעם
דאלאם, רודגיצקי, י. חבר אנערקענען זאלן זיי דיםטריקט אונדזער פון

 זאלז זיי אז אויך, ״איקאר״. פון םעקרעטאר דיםטריקט דעש אלש .
 פאר׳ אזיגענער אי'ן אןן גלײכצייטיק דיםטריקם־קאנפערענצן אפ־אלטן
 ;ארבעטער־ארדן אינטערנאציאגאלן פון קאכפערענצן די מיט בינדונו,

 באמיאונג זייער פאר חבריש דאלאםער די באדאנקט קאנפערענץ די )11
 דער פאר און געשט און דעלעגאטן די פון באקװעמלעכקײט דער פאר

 אויך דערפאלו.. א פאר קאנפערעגץ די מאכן צו צוגרייטונג• פאםענדער
 ״איקאר׳/ דאלאשער און ברענטש קינדער דאלאשער דעש מיר באדאנקען
 צוגרייטוגגעז די אין אנטײל ז״ער פאר דעםפרויען־איקאר, םפעציעל

קאנפערענין. דער צו
אינט. דעש פון מיטגליד געװעזענער א דאלאש, פון ,לעווין מ.

 קאנפערענץ די אז פארלאנגט, סאן־אנטאגיא, אין ברענטש ארדן ארב.
 אלם אריינצונעמען אים ברענטש דאלאשער דעש אינשטרואירן זאל

 איצט ביז האט ברענטש דער אז דערקלערט, לאנדסבערג חבר מיטגליד.
 סאן־ארטאניער פון רעקאםענדאציע דער צוליב אריינגענומען ניט איש

 די אויפגעמ״ז ו.עו.ן זיינען דעלעגאטן םאן־אנטאניער ברענטש.
פראו.ע. ד.א:צע

 פארלויף אין ברענטש דאלאםער דעם אינםטרואירן צו : באשלאםן
 ברןןנטש םאן־אנטאגיער פון קלאגע שריפטלעבע א באקומען װאשן 3 פון

באשלוס. באלדיקן א ארויסטראגן און לעװין מ. געגן
 צו מיגוט 10 דערלויבט װערט װ״קא, פון גרינבערג, דר. הבר
 ענדיקט ער װי נאכדעם אנגעלעגנה״ט. זיין אין הילף פאר אפעלירן

 זייעי טא;׳ זאלן דישטריקט פון ברענטשעם די אז באשלאםן, װערט
פארט״דיקונג. זיין פאר פליכט

 קאנ־ די זיך האט שטימונג, מוטערער א אין אװנט, אין שפעט
רעפעראט. אטלאםעס חבר מיט געשלאםן פערענץ

רעפעראט אטלאםעם חבר
איז װאם .1 : זיינען רעפעראט הײנטיקן דעם פאר פראגן די
 טעקסעס אין לאגע די .2 ארדן?" ארבעטער ״אינט. דער אזוינש

 װאס )3 ארז־ז, אונדזער פון עקזישטענץ די בארירט דאש װיפל אויף
טעקשעש. אין אויפגאבן אונדזערע זיינען

 זיין ביי באלד, האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 אינטער־ זיין צו צילן זיינע פון איינעש װי געשטעלט זיך גרינדונג,
 עקזיםטירנדיקע אלע פאראייניקן צו ; פראקטיק דער אין נאציאנאל

 בר״ט־פאר־ איין אין ארגאניזאציעש פראטערנאלע פראלעטארישע
 אומפאר־ מוז װאס אויםבעשערונג אן איז דאם משפחה. צװייגטער

 ארבעטער די דערנענטערן — רעזולטאטן פאזיטױוע צו פירן מ״דלעך
״ נאציאנאליטעטן, פארשיידענע פון  אין באפריינדן• און צעמענטירן ז

 ארייןן אנווייזן ארדן דער קען עקזיםטענץ זײן פון צ״ט קורצער דער
 ברענטש, אייגענער אונדזער װי ברענטשעם, געמישטע פון פאקט דעש
םעקציעם. שפראכיקע פארשידענע אויך און

 סײ שוץ, פון פעםטונג א פאר זיך מים שטעלט ארדן אונדזער
 מיט ארבעטער־קלאם. דעש פאר ם״ און ארבעטער איינצלנעש דעש פאר:

 ^ערנענטע־ א װי דינען צו ערשטנם, ער, באצװעקט עקזיםטענץ זיין
 נאציאנאליטעטן פארש״דענע די פון ארבעטער די פון רונגם־פונקט

 — טויזנטער צענדליקער די מעגלעכקייט א געבן צו — צװײטנם או
 ארבעטער — טויזנטער הונדערטער זיין, געדארפט האט עש װי אדער

ו שימפאטיקער אנדערע און ן צ כ א ך מ י ך ז ע ל צ ו  נ
ן י ם א ע ף ד מ א ק ־ ן ס א ל  דורך און אינערהאלב ק

ארדן. אונדזער
 דער אומעטום. װי פונקט אונדז ביי איז לאו.ע אלו.זימיינע די
 שטאט. אונדזער אויך אויםגעמיטן ניט האט קאפיטאליזש פון קריזיש

 פליגלען. מלאך־המות שװארצע זיינע אונטער זיך געפינען אלע מיר
װארט. א פארלירן צו נויטיק ניט דעש װעגן איז

גוטגעה״שן. און פארגעלײענט מיטינו. לעצטן פון פראטאקאל
 אראנשאן חבריש די ,53 ברענטש פון קאמיטע א דערשיינט עס

 ברענטש זייער פון מיטגלידער אייניקע אז דערקלערן זיי האפמאן. א,־ן
 ברע:טשעש, אנדערע אין איצט באלאנגען און שטר״כן געלאזט זיך האבן

 פארלאזן האבן זיי װען בילש זײערע באצאלט ניט האבן און
 האלטן זאל עקזע־וטױוע נאציאנאלע די אז פארלאנגען, זיי

 עם שומע. פולער דער פאר ברענטשעם אנדערע די פאראנטװארטלעך
םעקרעטארן די אינפארמירן זאל שעקרעטאר אז.דער באשלאםן, װערט

ארבעטער־ארדן. אן איז באטאנט, האבן מיר װי ארז־ז, אונדזער
 אידישע קיין װי אזוי פראלעטאריער. ארי אריענטירן זיך מיר דארפן

 מײ־ מיין לויט מיר, מוזן ניטא, טעקסעש אין זײנען פראלעטאריער
 פראלעטאריער. ניט־אידייצע די צו פניש מיטן טאן קערעװע א זיך נונו.,
 געלינגט עש אויב ארדן. אין ארײנציען אומבאדינגט, זײ, מוזן מיר

 מיטגלידער, ניט־אידישע געציילטע בלויז אר״נצונעמען ברעכטש א
 אויף אריבערגײן צייטװ״ליק זאל ברענטש דער אז ראטזאש, איז

 ניט דןיש צוליב װעלן מיטגלידער אידישע די אז מעגלעך, איינגליש.
 גע־ א צײטװ״ליק. בלויז איז דאש אבער אוישדרוק, צוש קומען

 ברענטש דער וועגן. צװיי אויף אנטװיקלען זיך ברענטש.קען מישטער
 דעש אין צייט. לאנגער ו.אנץ א פאר געמישטער אלס פארזעצן קען
 א נעמען צו צוגעװאוינען זיך מיטגלידער אידישע די װעלן פאל

״ װי (פונקט אײנגליש אין װארט  ניט די ױשטאן). אין אונדז,. ב
 אקטי־ דער אין אנטייל אן נעמען צו צוגעװאוינען זיך װעלן אידישע
 טראגן װעט אונטערנעמונג אן װען דאן אפילו ברענטש פון וויטעט

כאראקטער. אידיש־פראלעטארישן ר״ן א
 מיטגלידער אנדערש־שפרעכנדע די אז מעגלעך, אויך אבער איז עש

 איױ.עגעש אן גרינדן און צאל זייער פארגרעסערן צ״ט דער מיט זאלן
 אזינעם געקומען ברענטשעש צװיי די װאלטן פאל דעש אין ברענטש.

 ברידערלער׳ קאאפעראציע; מיט ראט, מיט הילף, צו אנדערן דעש
גענזיינשאפטלעך.

 קל״ן־ דעש פארנאבלעשיקן דארפן מיר אז דאש, מיינט צי
ט! פאל קיין פאר ניין, בירגערטום?  דער איז ערשטנם, װייל, ני

 באשטייט ער עלעמענט; א״נה״טלעכער קיין ניט קליין־בירגערטום
 קליין־ דער װעט צוױיטנש, שיכטן. ע"p״נידערי און ״העכערע״ פון

 פארשפרײ־ און פארטיפונג אומפארמ״דלעכער דער צוליב בירגערטום,
 קאפיטאליזם. געגן קעמפן אביעקטױו קריזים, עקאנאמיש[ פון טונג
 בירגערטוש קליין דער װעט מאס געװיםער א אין אז היישט, דאש און
 זויכטילו. איז דעריבער ארבעטער־?לאם. פונש פארבינדעטער א זיין

 שאציאלע זיין איש אויפקלערנדיק זיך, צד צוציען איש זאלן מיר אז
 אומפארמייד־ די אויך װ-י עקאנאמיע, קאפיטאלישטישער דער אין לאגע

 קאפיטאליזם. אונטערן נאך קלאש, אלס אונטערגאנג זיין פו.ן לעכקייט
 פון מאכן מעגלעך װײט װי ״איקאר״, אין ארײנציען איש מוזן טיר
 פריער, איז עש װען װי מער איצט, ראטן־פארבאנד. פון פריינט א איש
 אויפ־ עקאנאמישע די צוליב אונדז. צו זיך צוהערן גענויגט ער איז

װאקלען. ו״ייםטיק גענומען זיך ער האט טרײפלונו.ען
 מיר מוזן צװעק דעש פאר פארנאבלעשיקן. ניט דאש טארן מיר

 פארמאגן. אל״ן מיר װעלכע לעקטארן, מיט רעדנער, מיט טוישן זיך
 דער ביז װארטנדיק ניט איניציאטיװע, די זיך אויף נעמען מוזן מיר

 דער־ מוזן מיר טור. א אויף ארויש עמיצן •טיקט אפיש נאציאנאלער
 װען אנפירן. ארבעט דער מיט זאל ער סעקרעטאר, דיםטריקט א װיילן

 די באזארגן צו זען מוזן סעקרעטאר דער װעט נויטיק, װאו און
 אין אזעלכע האבן (מיר רעדנער איינגלישע מיט אויך שרענטשעש
 דערפאלגרייך אקטױויטעט אונדזער דורבצופירן ברענטש). ױםטאנער

 איך צענטער. דעש מצד הילף פינאנצי־עלער אן שװער ז״ער זיין װעט
באקומען. דאש זועלן מיר אז ־אף,

 ברענ־ קינדער ױגנט. אונדזער פארנאבלעשיקן ניט טארן מיר
 נאר װאו אומעטוש, װערן ארגאניזירט זאלן קינדער־קלובן טשעם,

מעגלעך.
ען מיר ;אינטערנאציאנאל איז ארדן אונדזער חברים,  ניט ז״נ
 מעג־ אונדזערע אז מײנט, דאש ראש. אידישער קיין אין איינגעפאסט

י אזוי זיינען לעבק״טן ו טז  קענען ארבעטער אלע ;אומבאגרענעצט גו
 אינט.—אויףאונדז ארײנקומען,ארבעטער־םימפאטיקעראויך. אונדז צו

 אקטי־ צו חוב, א ליגט — טעקשעש אין מיטגלידער ארבעטער־ארדן
״ז ניט טארן מיר שימפאטיקער. אונדזערע װיזירן  און פאשױו, י

אפאטיש. ניט זיבער



29ק נ ו פ ר ע ד1932 דעצעמבער,

 מיט־ םוםפענדירטע די איצט זיך געפיגען עם װאו ברענטשעם, די פון
״ אויב אז ,53 בר. פון גלידער  װעל־ םומעז, די גוטמאכן ניט װעלן ז

 קומענדער דער ביז מיטגלידער אלטע זייערע פון 53 בר. צו קומען כע
 דעם אויף װערן גערעכנמ דאם זאל װערן, ארו<םו.עשיקט װעט ביל

 אדמי־ די אז און קרעדיט, באקוםען זאל 53 בר. און ביל קומענדן
 און ענין דעם װעגן פארטראכטן זיך זאל קאמיטע ניםטראטיװע

עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער צו רעקאמעגדאציעם אר״נבריינגען
 דער מיט צוזאמען קאמ. ארג. דער פאר באריכטעט שילער חבר

 זאל בעדאבט חבר אז באשלאםן, מיר האבן קאמיטע ױניפיקאציע
 גע־ בעדאכט חבר ארגאנייזער. נאציאנאלער אלם װערן אנגעשטעלט

 אויפגאבע הויפט די ארבעט. זיין טוט און אפיס אין שוין זיך פינט
 צענטראל שטאטישע די ארגאניזירונגפון די זײן װעט בעדאכט חבר פון

 פארבונדונג אין לאנד איבןירן סעקציעם שפראך אלע פון ?אמיטעטן
 רוםישע און םלאװאקישע אונו.ארישע, די פון פאראײניקונג דער מיט

 אין זאל בעדאבט הבר אז באשלאםן, אויך האבן מיר ארגאניזאציעם.
 אונדזער מיט פארבינדונג אין אויך און ארבעט דער טיט פארבינדונו.

 זאל װאם טור א מאכן קאמפאניע, װאל קאמפאניעיאון מיטגלידערשאפט
 רעקאמענ־ די אנגענומען האבן מיר מאכן. 7 און 6 צװישן דויערן
 םפע־ א יװערן עטאבלירט זאל עם אז קאמיטע, ױגנט דער פון דאציע

 אינ־ דאלער 100 ט<ט יאר 18 ביז ױגנטלענע פאר אפשאן ציעלער
״ און שורענם  דער פון מאנאט א םענט 15 צאלן בלויז דארפן זאלן ז

 אנטװיקלט ארבעט די אז באריבטן, מיר באקומען םעקציע אוקראינישער
 געװארן. ארגאניזירט לעצטנם זיינען ברענטשעם נ״ע 8 גוט. ז״ער זיך
 1250 איז קאמיטע נאציאנאלער אוקראינישער דער פון באשלוס דער

 2 געװארן ארגאניזירט ם׳זײנעז קאנװענשאן. דער ביז מיטגלידער
 אי־ א און סטעמפארד אין ברענטש איינגלישער אן :ברענטשעם ,נייע

ױ אין ברענטש דישער  ׳פארטראטן האט גרין חנר יארק. נ
 דער פון קאנװענשאן דער ביי עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער

 םאוט אין געװען איז שילער חבר ױניאן. םפארטם לעיבאר
 איילאנד. קאני אין און 20 בר. אין װאשינגטאן, אין און נארפאלק

 בײם עקזעקוטױוע נאציאנאלע די פארטראטן האט קארנאװסקי הבר
 געװען איז זאלצמאן חבר קניאזיק. תבר פון מצבה די אויפדעקן

 דער־ דער ביי ברענטשעם די פון ארויםפאר דעם צו פילאדעלפיע אין
 מיטינג א ו.עהאט אויך האט ער קאמפאניע. װאל דער פון עפענונג

 גערעדט האט לין חבר פילא. אין קאמיטע שטאטישער דער פון
 פירלער חברטע םאװעטן־פארבאנד. װעגן ברענטש ברייטאנער אין

ױ 2 ברענטש פרויען דעם באזוכט האט  ־אט קעלנער חבר יארק. נ
 מיר הארטפארד. אין און פעטערםאן אין עקזעקוטיװע די פארטראטן

 געגן קובא אין מאטשאדא צו טעלעגראמע פראטעםט א געשיקט האבן
 דער קובא. אין פירער ארבעטער די פון ארעםטן און טעראר דעם

ױ אין שטאט־קאמיטעט  חבר מיט מיטיגג א ארגאניזירט יארק נ
 געגן קאנגרעם װעלט דעם פון באריכטן זועט ער װאו בראדםקי,

 דעם פון ברענטשעם די אז רוף א ארויםגעלאזן האבן מיר מלחמה•
 און ״דעילי־װאירקער״ דעם פאר דאלער 15,000 זאמלען זאלן ארדן
קאמפאניע. זױאל

 אז : באשלאםן װערט עם איז גוטגעהייםז װערט באריבט דער
 די איבער קאמיטע םפעציעלע די װאם באריכט דעם פון קאפיע א

װערן ארויסגעשיקט זאל צוגעשטעלט, האט צענטערן קינדער
 דעם אויף אז עקזעקוטייװע; דער פון מיטו.ליד יעדן צו

 דער אויף פונקט װיכטיקסטער דער זיין דאס זאל מיטינג קומענדן
 דער צו פארן זאלן םיגל און גרין חברים די אז טאג־ארדנונג;

 װעגו ״קינדערלאנד״. קעמפ אין םקול טרעינינו״ דער פון שליםוגג
 אזויפיל באזוכן בראדםקי זאל מלחמת געגן קאנגרעם װעלט דעם

םפעציעלער א אז יארק. ניו ארום מעגלעך װי שטעט
 מיטגלידע־ די און עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון צוזאמענקונפט

 הבי װאו שבת קומענדן װערן אפגעהאלטן זאל שטאט־קאמיטעט פון
באריכט. אויםפירלעכן אן איבערגעבן זאל בראדםקי
 וויכ־ די קאמיטע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקלשטיין חבר
שול פון ארגאניזירונג איז שולן קינדער די פאר פראבלעם טיקםטע

אלע אין קאנפערענצן גערופן װערן צװעק דעם פאר פאראײנען.
 א פרעםע דער אין אנפירן אויך װעלן מיר צעגטערן. װיכטיקםטע

 ספעציעלע די פאראיינען. שול פון װיכטיקייט דער ײעגן קאמפאניע
 אויך װעלן ארדן אונדזער װעגן אונױוערזיטעט ארבעטער אין קורסן

״ן םעזאן דעם  200 װי װינציקער ניט דערװארטן מיר דערפאלג. א ז
 צענטערן װיכטיקםטע די אויפגעפאדערט אויך האבן מיר שילער.
 פאנגען מיר שולן. אזעלכע ארגאניזירן זאלן זײ אז לאנד, איבערן

 םפעציעלע ברענטשעם. די אין גרופן שטודיר די ארגאניזירן צו אן
 אויך האבן מיר געװארן. ארויםגעשיקט דעם װעגן איז צושריפט

אין דעם. װעגן דירעקטארן קולטור די מיט מיטינג א דורכגעפירט

 מיר שטאט. פון ט״לן אלע אין פארומס אפן צו מיר גרייטן יארק נױ
״ שטאט־קאמיטעטן די אויפגעפאדערט האבן  אזעלכע ארגאניזירן זאלן ז
 דים־ פאר א״נל״טער די זועגן לאנד. גאנצן איבערן פארונזם אפען

 איינ־ די בלויז אז באשלאםן, מיר האבן ברעגטשעם די אין קוםיעם
 ארגא־ װעלן װאם מיטינגען, ספעציעלע די באזובן װעלן װאם לייטער,
 טאג־ אויפן װעטשט״ן פראגעװאס יענער איבער זיי פאר װערן ניזירט

 װעלז װאם חברים, די ברענטשעס. צו ווערן געשיקט זאלן ארדנונג,
 דעם װערן. געשיקט ניט װעלן קלאם, דעם אין באטייליקן ניט זיך
 קאנפערענץ א געװארן אפגעהאלטן איז םעפטעמבער טן16 און טן15

 זזי־ באשלוםן וױכטיקע רײע גאנצע א לערער. אונדזערע אלע פון
 צו געװארן דערװיילט איז קאםטרעל חבר געװארן. אנגעגומען נעז

ױ די באזוכן  פאםעיק אין רעדי חבר קאנפערענץ. שול דזשוירזיער נ
 גע־ א צו פינקלשט״ן חבר באו״אראדן. ח׳ פון מיטינג מעמאריאל דעם צו

 זוי אזוי נארװאלק. םאוט און םטעמפארד אין מיטינד. טיינשאפטלעכן
 די זאל אװעקגעפארן, זיינען קאמיםיע קולטור דער פון מיטגלידער 2

 צאל גרויםע א פלאץ• זייער אויף נייע צװיי באשטימען עקזעקוטיװ
 עפענען זיך װעלן אנדערע די געעפנט. שוין זיך האבן שולן
 און אמאהא אין געעפנט מיר האבן שולן נײע צװ״ חודש. ד-עם םוף
 גע־ אויד זיר האבן הארטפארד און דעטראיט אין יאנגםטאז. אין

 יװערן פראװידענס אין און לין אין נײעישולן. א״נציקע צו עפנט
ע ארגאניזירט ״ שולן. נ

:באשלאםן װערט עם און גוטגעהייםן װערט באריכט
 װאם חברים צוױי באשטימען זאל קאמיטע ארגאניזאציע די אז

 אז און קאמיםיע, קולטור דער אין אריינטרעטן צײטװ״ליק זאלן
 א אר״נבריינגען מיטינג קומענדן צום זאל קאמיםיע קולטור די

 קאמפאניע, אונדזער און ארבעט קולטור דער װעגן פלאן דעטאליזירטן
 פאראנטװארטלעך װערן געהאלטן װעט שטאט־קאמיטעט דער אז און
שטאט. פון צענטערן אלע אין פארומם די פאר

 דעם פארװאלטונגם־קאמיטע. דער פאר בטעט בארי מענשער חבר
 װי געװארן םוספענדירט ברענטשעס אזויפיל ניט ז״נען קװארטל

 אפילם צאל א האט קאמיטע אדמיניםטראטיװע די קװארטל. לעצטן
 אויפ־ אויך האט קאמיטע די רעאינסטעיטמענט. פאר ברענטשעם פון

 םערטיפי־ קראנקן פון צוריקװייזונגען קעגן אפילס ריי א גענומען
 קאמיטע די האט םעקציע אונגארישער דער פון פארלאנו. אפן קאטן.

 דער אף מארגעדזש ערשטן אן אין $4500 אינװעםטירן צו באשלאםן
 דעפארטמענט אינשורענם דער אויב ה״ם, ארבעטער קליװלאנדער

גוטהייםן. עם װעט

זיצוננ םטע21
 ט;0 דעם אפגעהאלטן עקזעק־טױוע נאציאנאלער דער פון זיצונג

.1932 א־טאבער,
 א״זענמאן, פידלער, סאקאלאי, האדי, סאבע, װיינער, אנװעזנד:

 פאלאק. לופין, סיגל, ליז שילער, קאםטרעל, האלפערין, גרין, גראםמאן,
 שווארץ, לוםטיג, שטיינבערג, שקלאר, קאנדעלא, פינקלשטײן, פריטאף,
ײארגא. קערטעם, םפיצער, פע־ער, מעיער,

קארנאפ־ קעלנער, םולטאן, מענשער, אקען, בראדסקי, אפװעזנד:
רעדי. און םקי

װיינער. — פארזיצער
קאמיטע, קינדער פון באריכט .2 פראטאקאל, .1 ארדנונג: טאג

באריכט. סעקרעטארם .3
קומענ־ אויף געװארן אפגעל״גט איז פראטאקאל פון לייענען דאם

טיטינו.. דיקן
 מים צוזאמען א. א. א. פון צענטערן קינדער די פון באריכט דער

 פון געװארן פארגעלייענט זיינען קאמענעצקין פון פארשלאגן רײ א
 די אנגעװיזן װערן באריכט איגם װיינערן. הבר פון צושריפט א

 טעותן די צענטערן. די איז ארבעט דער פון טעותן און דערגרייכונגען
 א און ארבעט דער פאר צוגעגרייטקייט גיט :מערםטנם ו־עמען זיינען

 דער אט פאר מיטנלידער א. א. א. די פון פארשםענדעניש געניגנדע ניט
 ביז האבן מיר רעזולטאטן. געבראכט ארבעט די האט דאך ארבעט.

 ארגאני־ צענטערן, די אין ארבעט דער פון רעזולטאט א אלם איצט,
 מעגלעכ־ גרויםע פאראן זיינען עם און ברענטשעם קינדער 7 זירט

 נאכ־ האט דיםקוםיע א ברענטשעם. קינדער נאך ארגאניזירן צו קייטן
 אנו.ענומען און געמאבט ז״נען פארשלאגן פאלגנדע די און געפאלוט
קינדער די .2 װערן. אנגענומען זאל באריבט דער אז .1 :געװארן
 מיטינג קומענדיקן צום באריכט דעטאליזירטן א אפגעבן זאל קאמיטע

 אדמי־ דער פון מיטגליד א .3 עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון
 די .4 קאמיטע. דער צו װערן צוגעזעצט זאל קאמיטע םטראטמוער

עטאבלירט זאל עם אז פאיאניר״, ״נױ םיטן אויפנעםען זאל קאמיטע
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 אינ־ פון םעקציע קינדער דער פאר זשורנאל פונם אפטיילמג אן װערן
ארדן. ארבעטער טערנאציאגאלן

באריכט: פאלגנדן דעש אפ גיט םעקרעטאר גע.עראל זאלצמאן, חבר
 טן15 דעם אנ״עפאנגעו האבן מיר װאם קאטפאניע מיטגלידערשאפט די

 באריכטן די פון אב;ר, לאנגזאש. זייער פראגרעסירט םעפטעמבער
 ברענטשעם די פון סעקציעם, פארשידענע די פון באקוטען מיר װאם

ט םעקרעטארן, דיםטריקט און שטאט די פון לאנד, איבערן  זי־ װ״ז
״ אז ארוים  איז קאמפאניע. דער פאר פארבארייטונ.;ען מאכן אלע ז
 ערשטע די אפליקאציעם נייע פיל קיין באקומען ניט האבן מיר נאטש
 זיך זאל קאמפאניע די אז דערװארטן, אבער מען קען װאכו, צװיי

 סעק־ די פון א״נע װאכן. עטלעכע קומעגדיקע די אין אנטװיקלען
 סעקציע. ױגנט די איז אויפמערקזאמקייט פיד פאדערט װאש ציעם,

 אבער ,1100 כמעט פון צאל א דערגר״כט שוין האט סעקציע ױג:ט די
״• דעריבער א<ז עם און געװארן אפגעשװאבט זי איז זומער דורכן  ז

 די העלפן זאלן לא:ד איבערן ברענטשעס אנדערע די אז נייטיק עי
ט מ ארבעט. זייער אין ברענטשעם ױ

 קאנפע־ 3 אפגעהאלטן מיר האבן װאכן עטלעכע לעצטע די אין
 א .“עלארע ״אן דער פון ארגאניזייט קלױולאנד, אין איינע רענצן.
 פון פראבלעמען די דיסקוטירן צו געװארן אפו״עגעבן איז טאג גאנצן

 דער ארדן. ארבעטער איגטערנאציאנאלן פון סעקציע אונגארישער דער
״ן װעט קא.פערענץ די אז איז חברים אונגארישע די פון באריכט  ז

 דער פ,־ן אנטװיקלונג װ״טערדיקער דער אין פאקטאר װיבטיקער א
 גע־ אפגעהאלטן איז קאנפערענץ צװייטע א סעקציע. אונגארישער

 ק״לױולאנד. אין דעי׳' ״לעיבאר ארבעטער, פוילישע די פון װארן
 אינטעגסו־ אן אנצוה״בן געװארן באשלאםן איינשטימיק איז דארטן

 די ארדן. פון ברענטשעס פוילישע ארגאניזירן צו קאמפאניע ױע
 נא־ פוילישן אלס קאלאװםקי חבר רעקאמענדירט האט קאנװענשאן

 נא־ דער פון געװארן גוטגעה״םן שוין איז ער םעקרעטאר. ציאנאלן
 אפגע־ איז קאנפערענץ דריטע א קאמיםיע. ארגאניזאציע ציאנאלער

 ביים שולן קינדער אידישע די פון לערער די פון געווארן האלטן
 פראבלעמען. װיכטיקע זייער דיםקוטירט האט קאנפערענץ די ארדן.

״, צװישן  קינ־ א פוןי ארגאניזירונג דער װעגן פראבלעם די אויך ז
 מיט־ פולע זייער צוגעזאכט האבן לערער אלע ארדן. אין םעקציע דער

ארבעט. דער אט פאר הילף
 אפגעהאלטן זועלן װאס פלענומס אונדזערע םיט פארבינדונג אין

 זאלצ־ חשר פאר שלאגט נאוועמבער, מיטן און אכןטאבער ענדע װערן
 צו רעפערענדום א ארויפצושיקן באשליסן זאלן פלענומם די או טאן

 נאציאנאלע די אין םענט 24 פון רעדוקציע א װעגן מיטר-לידער ד<
 אין םענט 9 :פאלגט װי װעין צעטיילט זאל רעדוקציע די פאנדן.

 אדמי־ אין סע:ט 0 און פא:ד םעמעטערי אין םענט 9 פאנד, פיונעראל
 מיט־ דער פאר װערן געמאכט קלאר אוין־ דארף עם פאנד. ניםטראציע

 פאלשטענ־ האבן שוין זיך װעלן טיר װי גיך אױי אז גלידערשאפט
 ביז צאלונגען די שניידן װייטער קעלען מיר װעלן פאראייגיקט, דיק
 צװײ ערשטע די פאר סע;ט 24 פון ש:יט דעם קװארטאל. א סענט 00

 פאנד, ל״ ארבעטלאזן אן פאי װערן אװעקגעל״גט זאלן קװארטאלן
 כדי געלט, לײיען קענען זאלן מיטגלידער ארבעטלאזע די װעלכן פון
ען כדי ברענטש. דעם באצאלן צו  ארבעט־ נאציאנאלן א אויפצונוי

 װערן דערמוטיקט ברענטשעס די דארפן ,$25,000 פון פאנד ליי לאזן
 דעש פון העלפט א שאפן צו כדי א.נטערנעם,נגען מאבן צו

 א ארויסצושיקן באשליסן אויך זאלן פלענומס די םונמן. דער פון
 פאר ״אפשאן״ ספעציעלן א פון עטאבלירונג דער וועגן רעפערענדום

 זײנען ארדןיאון אין יאר א שוין געהערן װאם מיטגלידער יענע
 פארן צאלונגען די בלויז פאדערן זאל ״אפשאן״ דער אט ארבעטלאז.

 אדטיניםטראציע צום טאנאט א םענט 15 און פאנד בעגעפיט טויטן
פאנד.

 װערן פראגן די איבער אנטװיקלט װערט דים?וםיע לעבעדיקע א
״אפשאן״. נייעט דעם און בילם די שנ״דן

 שגיידן צו .1 :אנגענומען אװ געטאבט װערן פארשלאגן פאלגנדע
 די און זאלצטאן חבר פ.ן פארגעשלא:ן װי װייניקער גיט בילם די

 מעגלעך ניט איז עס אויב זען צו װערז אינםטרואירט זאל קאמיטע
 מיטגלידײר די צו רעפערענדום א שיקן צו .2 מער. נאך שנײדן צו

 נאציא־ א פאר װעין כאנוצט זאל שניט דער צי זיי בײ אנצופרעגן
 די פון װערן אראפגענומען פשום זאל אדער פא:ד, ארבעטלאזן גאלן
 די בעטן צו קאטיטע דער אינסטרואיין .3 מיטגליד. יעדן פון בילם

 פון סומע דער צ־ $12,500 פון םומע א שאפן זאלן ברענטשעם
 ״אפ־ נייעם א פון פראד.ע די .4 פאנד. ארבעטלאזן אן פאר $25,000

 רעקאמענ- נייע און קאמיטע םאב דער ב״ װערן דיםקוטירט זאל שאן״״
 מי־ עקזעקוטױו קומענדיקן צום װערן ארײנגעבראבט זאלן דאציעם

געשלאטן. מיטינג דער װערט דעם טיט טינג.

מיטינג םטער22
 דעט אפגעהאלטן ע־זעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מיםינג

.1932 , אקטאבער םטן24
ד:1א:װע גרין, גראסמאן, א״זענמאן, פידלער, לין, װיינער׳ נ
 פינקעלשט״ן, פאלאק, לופין, מענשער, שקליאר, אקען, האלפערין,

שטיינבערג. און רעדי
פרי־ םולטאן, סיגל, קאםטרעל, בעדאבט, בראדםקי, אפװעזנד:

 מעיער, סאקאלאװ, האדי, םאבע, שילער, הארנאװסקי, קעללער, טאף,
װארגא. און קערטעס םפיצער, בעקער,

 און פארגעל״עגט װערן מיטינג לעצטן פון פ־אטאקאלן
גוטגעהייסן.

איבערן דיםטריקטן פיל פון באריכט: זאלצמאנם חבר
 צופרידנשטעלנדע מאכן זיי נאכריכטן. גוטע באקומען מיר האבן לאנד

 ברענ־ אייגיסע קאםפאניע. מיטגלידערשאפט דער פאר צוגר״ט,ינגען
 געגעבן זיי איז װאם קװאטע, די העכערן צו באשלאםן האבן טשעם

 ממשותדיקע די אבער עקזעקוטױוע. נאציאגאלער דער פון געײא־ן
 װאכן 4 לעצטע די אין גוט. אזוי ניט זײנען דעזולטאטן

 א אפשר איז דאס אפליקאציעס. 300 בלויז באקוטען טיר האבן
 װערט עם אז םימנים, קיין ניט נאך װײזט עם גאר אנהייב, גוטער

צום מיטגלידערשאפט נעט די קאטפאניע. אינטענםױוע אן אנטװיקלט
ארײן ניט זיך פארשטײט נעמט דאם .16,124 געװען איז אקטאבער טן 1

 נאציאנאלע די .5000 ארום פון מיטגלידערשאפט אונגארישע די
 רעקאמענ־ די װעגן באשלום ענדגילטיקן א מאכן דארף עקזעקוטיװע

 קאמיטע ספעציעלער א פון געװארן אר״נגעבראנט זיינען װאם דאציעם
 רעקא־ די מיטינד.. לעצטן ב״ם געװארן דיםקוטירט זיינעז װאם און

די פאר ״אפשן״ םפעציעלז א עטאבלירן צו .1 :זײגען מענדאציעם
 בא- זאלן ״אפשן״ דעם פאר צאלונגען די מיטגלידער. ארבעטלאזע

 אדמיני־ פארן סענט 15 און פארזיכערונג דער פאר בלויז שטײן
 טראנספערירן זיך װעלן װאם מיטגלידער די .2 פא:ד. סטראטױון

 זיך טראנםפערירן צד צוריק רעכט א האבן זאלן ״אפשן״ דעם אט צו
 דורכ־ גיט מאנאטן, 3 פון פארלויף אין ״אפשן״ אריגינעלן זייער צו

 נײעם צום געהערט ער אויב .3 אונטערזוכונג. דאקטאר א גייענדיק
 פון אונטערזוכונג■ אן דורכגייז ער מוז מאנאטן, 3 װי מער ״אפשן״

עי װאם די בלויז .4 צוריק• זיך טראנםפערירן צו כדי דאקטאר א ״נ  ז
 צו רעבט א האבן זאלן יאר א װי מער פאר או־דן פ.ץ טיטגלידער

 די רעדוצירן זאלן מיר .5 ״אפשן״. נ״עם צום זיך טראנםפערירן
 סענט 9 :פאנדן פאלגנדע די אין מיטגלידער אונדזערע פון צאלונגען

 6 און פאגד סעמעטערי אין םענט 9 פאנד, פױנערעל אין קװארטל א
 די װעגן רעפערענדום' אויפן .0 פאנד. אדמיניםטראציע אין סע:ט

 רעקאטע:דאציע, א האבן מיר זאלן צאלונגען די אין פארקלענערונזען
ערשטע די פארי צאלונגען נײע ד< ביז אלטע די פון אונטערשיד דער אז
 פון פאנד ל״ ארבעטלאזן נאציאנאלן א פאר גיין זאל קװארטאלן 2

 װאכ מיטגלידער ארבעטלאזע די פאר װערן גענוצט װעט װאם ,$25,000
 ז״ערע באצאלז קענעןיניט און יאר א אטװ״ניקםנס ארדן צום געהערן

 ,$12,500 בלויז באטרעפן װעט א,־נטערשיד דער אט װי אזוי .7 בילס.
 ברענטשעש די פ־ז װערן געשאפן פאגד דעש פון העלפט אנדערע די זאל

 זײ װאם פארם איז עם װעלכער א אין אופן פרייװיליקן א א,־יף
פראקטיש. פאר געפינען װעלן

 אנגע- זאלן רעקאמענדאציעס די אז פאר, שלאגט זאלצמאן חבר
 באלד פלענומם״און דיםטריקט די צו רעקאמענדאציעס װי װערן נומען

 װערן אויטאריזירט אפיס נאציאנאלער דער זאל פלענומם די נאך
 רעפערענדום א’ פון פארם דער אין רעקאמענדאציעם די ארויםצושיקן

 ארויםלאזן זאלן מיר אז אויך רעקאטענדירט ער מיטגלידער. די צו
 אויך פרעשע. גאנצער אונדזער אין מארשירער הונגער די וועכן רוף א

 קאנװענשאן ספעציעלע א איגאניזירן יאלז מיר אז ער, רעקאמענדירט
 װעט קאנװענישאן די װאו פלאץ דעש באשטימען זאל װאם קאמיטע,
 קאנ־ די אט אראנזשירונגען. נייטיקע אלע מאכן און װערן געהאלטן
 םעקצייעס 4׳ אלע פון פארטרעטער פון באשטײן זאל קאמיטע װענשאן

אין מיר װעמען מיט  מיר װעמען מ<ט און פארא״ניקט שוין זיך ־
פאראײניקן. נאך זיך דארפן

 ער און אטלאכטא אין לאגע דער װע:ן באריכטעט זאלצמאן חבר
 :אטלאנטא אין ברענטשעם 2 באשאפן זאלן מיר אז רעקאמענדירט

 מיטגלידער אידישע ניט די ארויםנעטען און ברענטש אידישן איין
 אידישע עטלענע מיט צוזאמען און ברענטש אידישן אלטן דער פין

 װאם ברענטש, רעדנדיקן אײנגלישן צװייטן א גרינדן מיטגלידער
 ארבעטער נעגער פיל אזוי אר״נצונעמען צװעק דעש האבן זאל
מעי-לעך. װי

 בא- זאלצמאנס ־ הבר נאכגעפאלגט האט דיםקוםיע לעבעדיקע א
די פארנומען האט דיםקוםיע דער אין פלאץ גרעםטן דעם ר<כט.
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 כמעט מיטגלידער. ארבעטלאזע פאר ״אפשן״ נייעם דעש װעגן פראגןי
 ד>)ם דיםקוםיע. דער אין באטײליקט זיך האבן אנװעזנדע אלע

נייעם דעש אן נעמען מיר .1 :געװארן באיטלאפן איז פאלגנדע
 ם^ב א פון װערן אויםגעארבעט זאלן דעטאלן טעכנישע אלע ״אפשן״.
 פון ו.עװארן דערוױילט איז קאמיטע קאנװענשאן א .2 קאמיטע.

פידדער און לין פאלא?, שטיינבערג, װיינער, דוברים: םאלגנדיקע
 םלאװאקישעסעק־ אונגארישע,רוםישעא,ן פון יעדע פארטרעטער 2 און

באשלאםן אויך איז עם .$25000 פון פא:ד לײ א עטאבלירן .3 ציעם.
 זאלן זיי אז ברענטשעס, די צו צירנןולאר א ארויםצושיקן געװארן

 קאט־ מיטגלידערשאפט דער מיט קאטפאניע װאל די מעריפארבינדן
 רעקאמענ־ די אנצוגעמען געװארן באשלאשן אויך איז עס פאניע.
זאלצטאנען. חבר פון אטלא:טא װעגן דאציע

פין פלאן פאלגגדער :ארבעט איקאר װעגן באריבט
 :זאלצמאנען חבר פון געװארן פארגעשלאגן איז איקאר פארן ארבעט

 אטאקעש די װעגן ״פונק״ אין ארטיקלען עטלעבע האבן זאלן מיר .1
 אונד־ .2 איקאר. אויפן פרעםע נאציאכאליםטישער אידישער דער פון

 ארגאני־ פראטערנאלע אכדערע באזובן זאלן ברעגטשעש אידישע זערע
 זאל פעברואר מאנאט דער .3 איקאר. פארן דארט אגיטירן צו זאציעם

 אידישער דער פאר פראפא:אנדע פאר װערן אויסגענוצט ספעציעל
 דעם אין .4 איקאר. דעם און םאװעטן־פארבאנד אין קאלאניזאציע

 איקאר פארן אונטערנעטונג אן אראנזשירן ברעכטש יעדער זאל מאנאט
איז 1פלא דעי ״איקאר״. פארן $15״10 פון מינימום א שאפן און

געװארן. אנגענומען
אדמיניםטראטי־ דער פאר באריכטעט מענשער הכר

מיט מיטינג א געתאט האט קאמיטע די :קאמיטע װער
 פון און אונטערזוכוגד. פון פראגן װאו דאקטורים, י״ארקער גױ די

 געװארן אויפ־-ענומען ז״נען םערטיפיקאטן קראנקן ארויפגעבןי
 אפדי־ אן פאר רעכענען צו א״נ;עשטימט האבן דאקטוירים אונדזערע

 קראניןז װאך א $7 און פארזיכערונג $250 (ביז אונטערזובונג קאציע
 מיטגלידערשאפט איצטיקער דער אין םענט 50 בלויז בענעפיט)

װערט $20,000 קויפן צו באשלאםן האט קאמיטע די קאםפאגיע.
 אויפן מארקעט. גינםטי?ן א אין באנדם ליבערטי און שטאטישן פון

 באשלאסן קאמיטע די האט ברענטשעם נוארקער די פון פארלאנד.
״ אויב ברענטשעם, לאקאלע די צו םעמעטערי די איבערצוגעבן  װעלן ז

 דער פאר אינװעםטירט האט אפיפ נאציאנאלער דער װאם דאם באצאלן
 פון באריכט דעם אנגענומען און אויםגעתערט האבן זיי םעמעטערי.

 אויפגענו־ האט קאמיטע די ארבעט. אדיטינו. יאר א פאר פאלאק חבר
 פארלויף אין מיטגליד, קראכקן א רעאיגםטעיטן װעגן פדאגע ד< מען
 מיטי-ליד קראנקער א אז באשלאםן, האט מאיאריטעט די װאפן. 0 פון

 א פון אונטערזוכונג נייער א אן רעאינםטעיטעט װערן ניט ר,ען
 בא־ דער דעפ. צו א״נגעשטימט ניט האט מינאריטעט די דאקטאר.

 דער ̂ אגגעגומען. װערט קאמיטע אדמיניםטראטױוער דער ריכטיפון
אפגעלײגט װערט פאלאק חבר פון דעפארטמענט אדיטינג פון יאריכט

מיטינג• קומעגדיקן אויפן
קולטור דער פאר באריכטעט פינקלשטײן חבר
ען מאנאט לעצטן אין :לןאמיםיע שול געװארן אפגעהאלטן ז״נ

ױ אין קאנפערענצן  פילאדעלפיע באםטאז, דעטרויט שיקאו.א, יארק, נ
ױ און  פארטרע־ געוזאט מיר האבן קאנפערענצן די ביי דזשוירזי. נ
 קולטור דער ן פ אדער קאמיםיע, ש.-ל נאציאנאלער דער פון אדער טער

 1שלל עלעמענטארע 20 נייע געעפנט מיר האנן םעזאן דעם קאמיםיע.
״ פון .8 ױ אין ז״נען ז  :שטעט פאלגנדע די אין 12 און יארק נ

 עליזאבעט, נוארק, הארטפארד, דעטרויט, לין, יאנגםטאן, אמאהא,
 מיטל־ 0 נייע געעפנט אויך האבן מיר װיניפעג. און לואים פט•

װינ־ דער פאר פלאן דעם ארויםגעשיקט האבן מיר שולן.
 נעמט פלאן דער ברענטשעם. די צו טעטיק״ט קולטור טערדיקער

 אװנטן׳ ליטערארישע פארומם, אפן לעקציעם, םיטפאזױטם, אריין,
 1זיי װעלן אקטיװיטעטן ק־לטורעלע אויבנדערמאנטע די װ. א. א.

ױ אין קאטפאניעם. ארגאניזאציאנעלע די מיט פארבונדן  יארק נ
 א אויף אװנטן ליטערארישע 3 ארגאניזירן צו באשלאםן מיר האבן

אװנטן. גארקי און עדלשטאט וויגטשעװםקי, :מאםשטאב גרויםן
 חודש. א איינמאל דיםקוםיעפ פאר קאכםפעלןט א ארויםלאזז װעלן טיר
 ארבעטער איז אפטײלונגען ארדן עפענען מיר װעלן װינטער דעם

ױ אין נאר ניט אונמוערזיטעט  שטעט אנדערע אין אויך נאר יארק, נ
 נאציא־ צװיי ארגאניזירן אויך מיר װעלן װינטער דעם לאנד. איבערן

 װיכ־ די װעגן בראשורן ארויםגעבן אויך װעלן מיר ט־רם. כאלע
 זיי בדענטשעם די צו רעקאמענדירט האבן מיר געשייענישן. טיקע
 באזוכן זאלן זײ אז אויך, און קר״זלעך געזאנ*. אדגאניזירן זאלן

 באשלאםן אויך אינםטיטוציעס. קולטורעלע אנדערע און מוז״אומם
אזו< װי פארבאנד ארבעטער מוזיקאלישן טיטן קאנפעדענץ א האבן צו

 אויפ־ ארגאניזאציע. אונדזער צו ניצן גרעסטן דעם בר״נגען קענען ז״
 ארו.א;יזירן צו קאמיטעטן דיםטריקט און שטאטישע די געפאדערט

 פארגעשלאגן אויך איז עם באזים. זעלבן אויפן קאמיטעפ קולטור
 בא־ דער קאמיםיע. שול נאציאנאלער דער פאר בודזשעט א געװארן

 אוים־ מיטן געװארן גוטגעהייםן איז קאמיםיע קולטור דער פ,־ן ריבט
 אנגעװיזן הבריפ די האבן דיםקוםיע דער אין בודזשעט. פון נאפ
 א;גע- איז פארשלאג א זיינען. שולן די אויסגעװאקשן שטארק װיי

 דער אין שולן די װעגן ארטיקל אן שר״בן צו געװארן נומען
 צוגע־עצט ז״נען האלפערין און לין חברים די פר״הײט״. ״מארגן
קאמיםיע. קולטור דער צו געװארן

קא־ ארנאניזאציע דער פאר באריכטעט נרין חבר
ע סי לא;גזאם. זײער אן גייט קאטפאניע מיטגלידערשאפט די :מי

 פרייזז׳ װערן אויםגעטיילט װעלן קאמפאניע דער מיט פארבינדונג אין
ע אז מעגלעך קאמפאניע. לעצטער דער אין אזוױו״י ״  װעלז פר״זן נ

 אויסגע־ איז פלענומם די פאר ארדנונג טאג די װערן. צוגע:עבן
עקזע־ נאציאנאלער דער פון באריכט .1 :פאלגט װי געװארן ארבעט

 קאמיטעט. צענטראלן שטאטישן דעם פון .באריכט 2 קוטיװע.
ײח צו אזוי װי .4 קאמפאניע. מיטגלידערשאפט .3  און בילם די שנ

 שטא־ פרן דערװײלונג .5 מיטגלידער. ארבעטלאזע י’ד פארלירן ניט
 געמאבט ז״גען ענדערונגען םך א קאמיטעטן. צענטראל טישע

 װאם חברים די אין א,-ז פלענומם די פון דאטומם די אין געװארן
 פלענומס. די ב״ עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פארטרעטן זאלן

 פאר שטיינבערג פילאדעלפיע, פאר געװארן באשטימט איז בראדםקי
ױ פאר װײנעי באםטאן, קליװלאנד• אין זאלצמאן א-ן יארק נ

שטעט קליינע די אין מיטינגען בעדאכט די :טורפ װע:ן
 פעהער חבר שטעט. גרעםעדע די אין גוט אזוי ניט אבער גוט, זיינען

 חבר םעקציע. אונגארישער דער פאר ארוים;עפארן זיײנען מ״ער און
 אין דערפאלג א מאכט פעקציע אוקר״נישער דער פאר דימיטרישין

 דער־ צו האפט םעקציע קר״נישע א די באזוכט. ער װאפ שטעט די
 האט קעלנער חבר טן.1 דעפ דעצעםבער ביז מיטגלידער 1000 גרײכן

ױ ארומגערייזט  מאריא־ די םעקציע, אידישער דער פאר איינגלאנד נ
 שיקאגא װי מערב װ״טער געװארן אנגענומען ניט זײנען נעטן
 חבר שטעט. װ״טערע די פאר װערן אויסגע־פטראכן דארפן װעלן און

 ק״ז גיין װעט םיד,ל חבר און טור זײי שגיידן דעריבער היעט שילער
דעטרויט. און קלױולא:ד

 געװארן באשטימט איז מיטגליד יעדן פאר $1 פון קװאטע א
 געזאמלט דארף $15000 פון מינימום א פריית״ט״. ״מארגן דער פאר

 גוטע ברענטשעם אונדזערע טוען קאמפאניע װאל דער אין װערן.
 איז װערן. פארטיק איגגזכן װעט באריבט פאלשטע:דיקער א ארבעט.

ױ  מער רעכענעז צו ניט איינ־-עשטימט דאקטוירים די האבן ״יארק נ
 מעג־ אויב מיטגליד. נ״עפ א פון אונטערזוכונו. אן םענטיפאר 50 װי

םענטי 50 צו װערן רעדוצירט אויך איינטריט־געלט דער זאל לעך
:קאמ־טע א׳פיל דער פאר באריכטעט לופין חבר

״ן ו.עגן אפעלירט האט 00 ברע־טש פון פרענק חבר  װאם ברע:טש ז
״  אויםגעפינען, האט קאמיטע אפיל די אויםגעשלאםן. אים האפן ז
 גע־ זײגען װאם ברענטש, פון געלטער צט פארנ האט פרענק חבר »ז

 ריבטיקן קײן ניט אויף קאטפאניעם פארשידענע פאר געװארן זאמלט
 פון האנדלונג די גוטגעהייםן זי האט באזים דעם אויף און אופן

אנגעגוםען. װערט באריכט דער .60 ברע:טש
קאמפאניע װאל דער פאר באריכטעט פאדאק הבר
ע ט מי א  באטייליקן ברענטשעס די פונקציאנירט. קאמיטע ״די :ק

 אפן רעגולערע אפ:עהאלטז װערן עם ארבעט. דער אין אקטױו זיך
 אויך זיך האבן ברענטעעם די ברענטשעם. די פון מיטיגגען עיר

 האבן מיר פארטײ. דער פאר אונטעדשריפטן זאטלען אין באט״ליקט
 דער װעגן שפראכן פארשידענע אין ליפלעטש מויזנט 100 געדרוקט

 נ<ט מיר זיינען קאמפאניע װאל די פינאנסירן אין קאטפאגיע. װאל
 בא־ זיך האבן ברענטשעס אידישע די בלויז דערפאל:ר״ך. געװען

 דער אין אקטױו זייער איז סעקציע יוגנט די דעפ. אין טײליקט
 קלאבם״. ׳װאוטערס ״פוירםט ארגאגיזירט האבן זיי קאמפאניע. װאל

ױ םפעציעל  און גאסן קאטפאניע. װאל דער אין אקטױו איז יארק נ
 סעק־ די פון געװארן ארא:זשירט ז״נען מיטינגען’ אינװ״ניקםטע

 פירער די ארויםגערופן האין מיר ברענט־טעם. א״נצלנע און ציעם
 אלע געטאכט האבן מיר א,-ן דעבאטע א אויף רינג ארבעטער פ־ן

 פארזוך א געמאכט אויך האבן מיר דעם. פאר אראנזשירונגען
 האבן בראנקט אין און קאמיטעש בלאק ארגאניזירן צו

 בא־ דער פונקציאנירט. װאם קאמיטע, בלאק דערפאלגרײבע א מיר
ר.וטגעה״םן. װערט רינט

אויף אפגעל״גט װערט ארבעט קינדער װעד,ן באריכט דער
םעקרעטאר. פידל^ר, ר.מיטינג. קומענדיקן



1932 דעצעמבער,ק נ ו פ ר y ד32

 אונחער אין פרײהײט מעדיצעישע
ארדן ארבעטער

 אין איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער װי אזוי
 ו.לו<ב ארדנם, אנדערע אלע וױ ש ר ע ד נ א ן ט כ י ז נ י ה ע ל א

 װייטער שריט א מאבן געדארפט אויך האט ארדן אונדזער אז איך
 מיט־ זיינע פון רעכט דאם אנערקענען און געביט מעדיצינישן אויפן

 ארדן פון דעפארטמענט מעדיקל אין טאקע זיך באנוצן צו גלידער
 גלויבן האבן מיטגלידער די װעלכע אין ם י ר י ו ט ק א ד די מיט
 און געזעץ פון אנערקענט װערן װעלבע דאקטוירים צוטרויען, און

 אהםטי־ אן איז דאם צי קײראפראקטאר, א איז דאם צי פראקטיצירן,
נאטיאריפאט. אדער אפאט

 מעדיצינישע די אז באקאנט אייך איז עם אז זיכער, בין איך
 אנדערע שטודירן מיט שטארק זייער היינט זיך פארנעמט פראפעסיע

עלעק־ װ״טאמינעו, דיעטע, :װי מעדיצין, אויםער הייל־מיטלען
װ. א. א טריציטעט,

 פאר- די אין פיאנערן די אז געד״נקען, צו װיכטיק איז עס
 געווען ניט זיינען דיעטע, אין םיי עלעקטריציטעט, אין םיי שונגען,

 געווארן פארפאלגט זיינען װאם די נאר דאקטוירים, רעגולערע די
 אויך נאר פארפאלגט, נאר ניט פראפעסיע; מעדיצינישער דער פון

 רעאקציאנער איז געזעלשאפט מעדיצינישע אפיציעלע די פארשפאט.
 געגן קלאם קאפיטאליסטישן דעם דירעקט זי דינט פאלן פיל אין און
קלאם ארבעטער דעם

 פאלן ארדן אונדזער זאל װארום פראגע. די װידער איך שג־על
 ניט און טראםט מעדיצינישן דעם פון װירקונג דער אונטער

 מיט באנוצן זיך מעגן צו ארבעטער די פון רעכט דאס אנערקענען
 און ארבעטער״ליידן די צו נאענטער זײנען װעלבע דאקטוירים אנדערע
 אר- דעם געפאר אין מאל קיין שטעלן ײעלכע מיטלען די אן מענז־ו
?לעבן כעטער

 זיך זאל ארדן אונדזער װארום אורזאך קיין איין ניט זע איך
 טו״יזנטער מעגלעכקײט א געבן און פראגע דער אויף פארטראכטן ניט

ע פון בענעפיטירן צו ארבעטער ז א ל ג א ר - ד ט י מ ־ ל י י ה  
 שנעלער ארבעטער קראנקע די העלפן נאר ניט װעלן װעלכע ן ע ל

 קרא:ק_ן דאלער טויזנטער פארשפארן אויך װעלן נאר װערן, געזונט
 שעד־ דער צוליב צאלן מוז ארדן דער װעלכע בענעפיט טויטן און

אפעראציעס. און מעדיצין פון לעכקײט
 1אויף אפרופן סימפאטיש זיך ײעלן לענד איבערן חברים אויב

״ן װעט עם און פראגע, דער  אי־ או־יפקלערונג מער פאר פארלאנג א ז
 װעל קולטן, כעזונט פארשידענע די פראפעסיע. דראגלאזער דער כער
קלײן ז דר דעם• איבער שדייבן ״פונק״ אין פרובירן איך

ארקעםטער סימפאנישער ערשטער אונדזער
).606 (בר. ארקעםטער םימפאנישן אײגענעם אן מיר האבן ענלעך

 געבן גיט אונדז קאן ארדן אונדזער װאם לײד ז״ער מיר טוט עס
 און באד״טונג, גרויסע א האט נומער דער אט ".615״ נומער דעם
 באםישן פון צוזאמענברעכן אינם ראלע היםטארישע א געשפילט האט

 דעם אויף שפעל דער געװען איז װעלבער ,615 דר. רינג. ארבעטער
 דער װייל פירער, די פון געװארן צעשמעטערט איז פראנט, קולטורעלן
 דער פון פ״ערונג דער שפילןיצו כײן צו געזואגט האט ארקעסטער

 ארקעם־ םימפאנישן א פון גרינדונג דער מיט רעװאלוציע. רוםישער
 מוזיקאלישן פראלעטארישן אונדזער אויף בלאט ניי א זיך עפנט טער

 פראפעםיא־ גוטע פון צוזאמענגעשטעליט איז ארקעםטער דער פראנט.
 םימפאנישיע גרויםע אלע אין געשפילט האבן װעלכע מוזיקער געלע

 קינסטלער» א איז םטילמאן, מישא חבר דיריגענט, דער ארקעםטערס.
 געשפילט גוט זייער האט לייטונג זיין אונטער ארקעםטער דער און

 אין פלענום ארדן ביים נומערן אנדערע און םימפאני היידנם
 בײ זיין צו אנװעזנד פרייד א געװען ׳װירקלעך איז עס יארק• נױ
 קאלעקטױו, מוזיקאלישן נייעם דעם אט פון אינסטאלירונג דער

 מיטינגען, אונדזערע באשיינען און באגייםטערן װעט װעלכער
 אויך אבער דארן־ עם מאםן. די פאר ארויםטרעטונגען אונדזערע

 װעלכע ארבעטער־אמאטארן, פון ארקעםטרם אזוינע װערן ארגאניזירט
 בור־ די אז דערלאזן ניט טארן מיר צאל. אין גרוים זײער ז״נען

 ארבע־ ״דעם ה. ד' עלעמענט, דעם אט זיך יפאר אויםנוצן זאל זשואזיע
 ו״ױיםט ארבעטער יעדער װארום עלעמענט. מוזיקאלישן טער
 קרעפטן אונדזערע איבער אנגעשטריינגט אזוי זיך האבן מיר װי
אויס פאליטישנס די נוצן דאן און קינדער אונדזערע לערנעז צו

 באגע- צו אינסטרומענטן פארשידענע אויף שפילן װעלכע קינדער די
 מיינונג מיין אונױוערזיטעטן. אדער שולן אין פאליטישן א גענען

 ארבעטער מוזיקאלישער דער אז איז, דערפארונג יארן לאנגע פון
 קאן צוריר״ יארן מיט װי בעםערער א יעצט איד װעלכער עלעמענט,

 די פאר ניט א,־ז צוועקן אונדזערע פאר װערן אויםגענוצט זאל און
 װי אינםטיטוציע אזא פון גרינדוגו. דער מיט צװעקן. בורזשואזיע

)615 בר. ניט טאקע (װארום 606 בר•  מעגלעבקייטן אלע דא ז״נען ?
 בויען נעמעז צוזיאמען זיך לאמיר װערן. פארװירקלעבט זאל דאם אז

 אין און קלױולאנד באםטאן, שיקאגא, יארק, ניו אין ארקעםטערם
צענטערם. גרויםע אנדערע
 אונדזערע ארקעסטער, מאנדאלין אונדזער אז גוט, געװען װאלט עם

 אין פעלד דאם ארדן. אונדזער פון ברע״טשעס זוערן זאלן כארן אלע
 ענערגיע׳ סך א װאלט עם ברייטער. און טיפער פעםטער, איז א. א. א.

 געװארן דערגר״כט מער װאלט עם און געשפארט, צייט און געלט
מאםן־ארגאניזאציעי מוזיקאלישע א װערן צו הינזיבטן אלע אין

 פון חברים די גרוס ארבעטער מוזיקאלישן הערצלענן מיין
 יעצט׳ זענט איר ארקעםטער, םימפאנישן נ״־געגרינדעטן אונדזער
פלאץ. ריכטיקן דעם אויף און צייט, אין פארשפעטיקט) זיך (אביםל

אלטערםאן. ה. נײטן

ת ו ע ט ן ו ק י ת
:מרמר חבר טייערער
 בא- דעם אין ,1932 אקטאדער־נאװעמבער, פון ״פונק״ דעם אין

 פון שטעלן אייניקע ציטירט װערן לערער־קאנפערענץ, דער פון ריגט
 בשום גיבן ציטאטן די קאנפערענץ. דער צו באגריסונגס־רעדע מיין
 אינו-אנצן מאכן און געזאגט האב איך װאם דאס איבער ניט אופן

איינדרוק• אנדער אן
 הויפט ״דער אז זיך זאגט עס װאו איז ציטאטן די אין ערגםטע ^דאם

 שול די בויען איז ארבעט הויפט אונדזער און דערציאונג איז ציל
 דעם װעגן שולן, אונדזערע ײע״ז רײדנדיק האב איך אידיש״. אין
 עלטערן די דערגרייבן צו אויף אריענטירן זיך דארפן זיי אזוי װי

 אויף אפגעשטעלט אויך זיך תלמוד־תורה׳ם, אין קינדער די שיקן װאם
 לויט שול, אונדזער אז דערקלערט האב איך שפראך. פון פראגע דער

 שול רײדנדיקע אידיש א זיין דארן! זיך, שטעלט זי װאם צילן די
 שפראך די דארף אידיש אין געיפירט װערט שול די אויב אז און
 אדער פארקריפלט ניט און ׳פארשטיין איר זאל מען זואס אזא זיין

 אונדזער אז דערפון מאכן ״טערקיש״. אויםגעדריקט זיך האב איך ״י
 אויסט״טשן איז אידיש אין שולן די בויען איז ארבעט הויפט
״ און רייד מ״גע פאלש אידעאלאגיע. פאלשע א אינגאנצן געבן ז

 ליניע אנדער אן אין אינגאנצן געװען ז״נען רייד מ״נע אז
 באשטעטיקן קאנען באריכט דעם אין איבערגעגעבז װער װאם די װי
 דער ביי געװןין זיינען װאם לערער חברים די פון מערסטע די

קאנפערענץ.
גרוס, חברשן מיט

שטײנבערג מ.

ױ אין קאנפערענץ שול־פאראײן דער פון באריכט דעם אין  יארק נ
 חבר אז געשריבן װערט ״פונק״, נומער אקטאבער־נאװעמבער אין

 די אז געזאגט האט קאמיטעט, שטאט פון באריכט זיין אין גלוזמאן
 עם אידרוק־פעלערי איז דאס ,$495 געשאפן האבן שילז יארקער נױ

.$2495 שטיין געדארפט האט

רעזאלוציעם באגריםונג
 זייער פון געבורט צום טאקער י. חברטע און חבר באגריםן ט<ר

ארדן. אונדזער פון ג״סט אין דערציען אים זאלט איר זונעלע.
א. אי א. 15 ברענטש בריםקער־טשעבאנאװצער

םעק. ראטנער, משה

 פון געבורט צום דרוקער מעקט חברטע און חבר באגריסן מיר
ארדן. אונדזער פון ג״םט אין דערציען אים זאלט איר זונעלע. זייער

א. א. א. 15 ברענטש בריםקער־טשעכאנאװצער

םעק. ראטנער, משה


