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 םאװעטן־פארבאנד יאר דרײצן
 פרעמד־געבוירענע די געגן העצעם

 ארדן אונזער פון אינטערנאציאנאליזירונג די
״האמער״ דער

פונק דעם מינטערן לאמיר נאדיר משה
״אקטאבער״־לידער קורץ אהרן און פלאטנער אייזיק

יאר פערצנטע דאם נאװיק פ.
קאפיטא־ דער פון מכה א—ארבעטםלאזיגקײט אלמאזאװ ש.

ארדנוגג. ליםטישער
 צױנים־ נײע די און אימפעריאליזם ענגלישער דער מרמר קלמן

װאקכאנאליע. טישע
 ביםל (א מיטגלידערשאפט־קאמפאניע אונזער זאלצמאן ר.

זעלבםטקריטיק).
א. א. א. בײם שולן קינדער אידישע די װאם צוליב ראנטש א. י.

 פראלעטארישן א פון (בלעטלעך קינדער אונזערע שיפרים משה
נאטיץ־בוך). לערער׳ם

 געזונט? װעגן װיםן ארבעטער אן דארף װאם לײן א. דר.
װײטער און קופערקאפ״ ״דזשים בוכװאלד נ.
״כינקע־פינקע״... פון צײטן די צו צוריק מאנדעלבוים מ. א.
 אינטערנאציאנאלן פון דעפארטמענט מעדיקאל דער שײפער נ.

יארק. נױ אין ארדן ארבעטער

װינטשעװםקי מארים
 ארבעטער די נעבורטם־טאג טן75 װעםעם

װענוננ איצט םייערט נא

Pםענט io פרײז u b l is h e d  m o n th ly  a t  241 R iv e r d a le  A v e ., Y o n k e rs , N . Y. 
General O ffice: 23 U nion Square, N . Y. C.

A p p lie d  f o r  S e c o n d  C la s s  M a ll , A u g . 18 a t  t h e  P .  O. a t  Y o n k e rs , N . Y ., u n d e r  th e  A c t  o f  M a rc h  3, 1879.
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 אינ בײם שולן קינדער אידישע די פון אדרעסן
ארדן ארבעטער טערנאציאנאלו

ױ. ביקמאן 353 — 1 בראגקם װענ  ע
ײ. בעטגייט 1622 — 2 בראנקם  עי־ענ
 םטריט. טע156 איםט 652 — 3 בךאגקם
 םטריט. טע178 װעםט 519 — 4 בראנקם
װעניו. ארטור 2109 — 5 בראנקם  ע
 קאנקארם. גרענד 1645 — 6 בראנקם
ױ. זואלאס 3204 — 7 בראנקפ װענ  ע
 סטריט. טיפאני 8 — 8 בר&נקם
 םטריט. טע204 װעפט 549 — 9 ברןוגקם
 דאוד. באםטאן 1400 — 10 בראנקס
 איםט. פארק בראנקם 2700 — 11 בראנקם
 םטריט. טע173 איםט 959 — 12 בראנקם
 נארט. פארק רןראטאנא 749 — 13 בראגקם
ױ. ברייאנט 2061 — 14 בראנ?ם װענ  ע
 סטריט. פאקם 736 — 15 בראגקם
 עװעג־ו. עלדער 1210 — 16 בראנקם
ױ םטריט, טע103 איסט 143 — הארלעם יארק. נ

ױ סטריט, טע7 איםט 134 — 1 טאון דאון יארק. נ
ױ סטריט, לואיס האלב א און 84 — 2 טאון דאון  י$רק. נ

ױ, טאטקינם 261 — 1 װיליאמםבורג װעג  ברוקלין. ע
 ברוקלין. םטריט, קוק 80 — 2 ׳וױליאמםבורג
 ברוקלין. םטריט, טע5 םאוט 322 — 3 װיליאמםבורג

טקין 1844 — 1 בראגזװיל ױ, פי װענ  ברוקלין. ע
ױ, טארקס םט. 1565 — .2 בראנזװיל װענ  ברוקלין. ע
ױ, םטאון 563 — 3 בראגזװיל װענ  ברוקליז. ע
ױ, ױטיקא 201 — פארקװיי איםטערן װענ  ברוקלין. ע

װעניו, פולטאן 1 — װילעדזש מידל  ברוקלין. ע
ױ איסט ױ, םאטער 962 — 1 יארק נ װעג  ברוקלין. ע
ױ איסט — 2 יארק נ
 ברוקלין. םטריט, טע41—1482 — 1 פארק בארא
ױ 4312 — 2 פארק בארא ױ, ױטרעקט נ װעג  ברוקליז. ע
 ברוקלין. סטריט, טע94 איםט 241 — 1 פלעטבוש איםט
 ברוקלין. םטריט, טע93 איסט 479 — 2 פלעטבוש איםט

 ברוקלין. סטריט, טע70—2006 — 1 בענםאנהוירםט
ברוקלין. םטריט, טע65—2500 — 2 בענםאנהוירםט

ד 2901 — אײלאנד קוגי מ״ ר ױ, מוי װענ  אײלאנד. קוני ע
איילאנד. קוני עוו., נעפטשון 140 — ביטש ברייטאן

 ברוקלין. סטריט, טע28 בעי 48 — ביטש בעט
בולװארד. װיקטארי 110 — אײלאנד סטעטן

ױ םטריט, טע103 איםט 143 — םקול הײ  יארק. נ
 דזש. נ. פעטערםאן, םט״ גאװערנאר 3 — פעטערםאן

 םטריט. מערסער 93 — 1 נוארק
— 2 גוארק

 סטריטם. ריטנער און טע8 — 1 פילאדעלפיע
 םטריט. טע30 נארט 2456 — 2 פילאדעלפיע
ױ. דזשירארד 4045 — 3 פילאדעלפיע װענ  ע
— .4 פילאדעלפיע
 םטריט. פרענקלין נארט 1331 — 5 פילאדעלפיע
ג 341 — 6 פילאדעלפיע נ מי א ״ מ. װ װענ ע

״  דזש. נ. טרענטאן, — םקול ה
ױ. אוקלאנד 9148 — 1 דעטראיט װענ  ע
ױ. גרענט 2540 — 2 דעטראיט װעג  ע
ן 9894 — 3 דעטראיט װי ד ױ. גו װענ ע

ײ ן 9894— סקול ה װי ד ױ. גו װענ ע
ױ. ברוקלין 2706 — 1 אנדזשעלעם לאס װענ ע
 װאבאש. 3162 — 2 אגדזשעלעם לאם

עין 2003 — הארטפארד  םטריט. ס
 םטריט. ארענדזש 3139 — 1 םפרינגפילד

 מאםם. טשעלםי, בראדוױי, 354 — טשעלסי
מאםם. ראקםבורי, םט., װענאנא 24 — ראקםבורי

— בראקטאן
 מאםם. מאלדען, םט״ גראס 417 — מאלדען

 מאשם. װינטראפ, סט״ שוירלעי 297 — װינטראפ
 םאםם. רעװיר, עװע״ שוירלעי 105 — רעװיר
 — פיבאדי
 — 8 באםטאז
— 9 באםטאן

 מאםם. קלױולאנד, םט., טע118 איםט 3454 — 1 קליװלאנד
 ,אילל. שיקאגא סט., לעװיט נ^רט 947 — 1 שיקאגא
 אילל. שיקאגא, עװע., פאטאמאק 3349 — 2 שיקאגא
 אילל. שיקאגא, סט., קארלן>ו 1522 — 3 שיקאגא
 — 4 שיקאגא
— 5 שיקאגא

 מד. באלטימאר, םט., באלטימאר איםט 1206 — 1 באלטימאר
— 2 באלטימאר
 קאננ. םטאמפארד, פאםיפיק, 49 — םטאמפארד

 קאננ. נארװאלק, םאוטה עװע., מאדיםאז 10 — נארװאלק סאוטה
 טארגאטא, עװע., םפאדינא 424 לאפידאם, אװ קעיר — טאראנטא

קאנאדא.
 קאנ. מאגטרעאל, איםט םט., ראשעל 62 — מאנטרעאל
װא. נארפאלק,

אכן םנ לן פובים אוי א אנ צי א עונ ט עו אינ ט ע ב ארדן או

כרעם־ בעװעגלעכער דער פון טײל טער1—שטאט )1
 עלעמענטערע פון לערן־יאר טן3 פאר טאמאטיע

אנגענו־ פראיעקטן־םיםטעם, דער לויט ׳טולן.
א. א. א. פון שולן די פון מען

ם20—אײנצל־פארקױ[* ם.15—שולז פאר :פרייז
ע )2 ק רי ע מ באװעגלעכער דער פון טײל טער1—א

 עלע- פון לערן־יאר טן4 פארן כרעםטאמאטיע
 פראיעקטן־םיםטעם, דער לויט שולן, מענטארע
 ארדן ארב. אינט. פון שולן די פון אנגענומען

ם.25—איינצל־פארקויף ם.20—שולז פאר :פרייז
אזוינם איז ארבעטער־פעסטונג-װאם נײע א )3

 און ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער
 אין זיך דארפן ארבעטער אידישע די פארװאס

אנשליםן. אים
ענגליש) און אידיש (אין
דרוק: אין שוין זײנען עם

טײל טער2רעװאלוציע- רוםישע און לענין )4
כרעםטאמאטיע. באװעגלעכער דער פון

ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער )5
ן מ. פון צילן. אויפגאבן, געשיכטע,— י ג ל .א
 פאדקויה צום אויך זיך געפינט פאולאג אינ׳ם

a שלוימע סטרײקט-פון קוימען פאבריק דער
דאוױדמאן.

דאװידמאן. שלוימע נעגערל-פון ערשטע דאם )2
שלוימע פון - געזאגט האט לענץ כאװער )3

דאװידמאן.
ט1929 אין םאװעטן־פארבאנד )4 כ ארי ב דער פון -

ארוים־ םאװעטן־פארבאנד. אין דעלעגאציע ר. א.
קאמיטעט ־גער50 דעם פון געגעבן

:פאר?אנ
ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער

יארס. נױ םקװער, יוניאן 32 :הױפט־פארקױף
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םאװעטן־פארבאנד יאר דרײצן
!םאװעטךפארכאנד יאר הרייצן

 פאבםט רױמישן און קייזער דייטשן פונ׳ם אלע, זיי און
״עם :געזאגט יהאבן בויער, אטא און קאוטםקי קארל צו ביז

.‘אנהאלטן׳ ניט לאע װעט
 די רעטאקראטן, די רעפובליקאנער, די מאנארביםטן, די

 לאזן צו ניט פאראײניגט זיך זײ האבן אלע— םאציאליםטן
 קאל־ געשטיצט האבן זײ ארבעטער־טלוסה. די &ארװירקלעכן

 כור־ אנדער יעדן ז״ער און פילםודםקי׳ן פעטלױדע׳ן, טשאק׳ן,
 זיינען זײ םאװעטן־פארבאנד. געגן טויט פון שליח זשואזן

 געגן יװעלט דער פון לענדער אלע אין טעטיכ הייינט אויך גאך
ארבעט. פון מיצוכה דער

 די זײנען םאװעטן־פארבאנד פונ׳ם שונאים ערגםטע די
 ארבע־ פונ׳ם ־פאררעטער דיזעלבע זיינען דאם םאציאליםטן.

 לו?םעמבורג, ליבקנעכט, דערמארדעט ■האבז װאם טער־קלאם,
 קעמפער אנדערע טױזנטער און םעמועל, לעװינער, לאנדויער,

אײראפע. מערב אין רעװאלוציע םאציאלע א פאר
פאראיי־ םאציאליםטן די שטײען אמעריקע אין דא אויך

 אן פאר גרײט כחות פאשיםטי׳טע שװארצע אלע מיט ניגט
 די וםארלוימדן און יהעצען זײ םאװעטן־פאחבאנד. אפ׳ן אנפאל

 ארבע־ אמעריקאנער די ׳געװינען צו זוכן און ארבעטער־טלוכה
 דערמיט וױלן זיי םאװעטךלאנד. אפ׳ז אנפאל אן פאר טער

 צײטן. בעםערע אוי ארבעטער די פון האפנונג די אױםלעשן
 רעפובלי־ די טעמעני־האלניקעם, די—כחות שװארצע דיזעלבע
 ארבעטער־ פון פירער צױניםטן׳ די םאציאליםטן, די קאנער,

 אין דא ארוים טרעטן װאם װ., א. א. ?אמפאני־ױניאנם, רעג,
 צע־ צו טעטיג אויך זײנען ■םאװעטךרעפוכליס, דער געגן לאנד

 1העלם זײ און ארבעטער־באװעגוננ רעװאלוציאנערע די ברעכן
 בעטל־ צו אריבעטער אמעריקאנער די בריינגען בורזשואזיע דער

ברויט.
 גאנצער דער איבער קלאםן־קאמ^ גרויםער איין איז עם

 זייערע פאר ארוים טרעט! ארבעטער די װאו אומעטום װעלט.
 םאװעטך דעם צוגלייך אויך זײ פארטײדיגן קלאםן־אינטערעםן

פארבאנד.
 פון ארבעטער די װײזן םאיװעטךםארבאנד יאר דרײצן די

 כלויז דא איז עם דערלעזונג. זײער צו װעג דעם לענדער אלע
 םא־ םון עטאבלירונג די רעװאלוציע, םאציאלע די—װעג אײן

!װעטן

נאדיר משה

פונק דעם מינטערן לאמיר

פװקז, «נט5׳פ פונקז, ׳טלאנט
שװערד. אויף ׳פװערדן מיט

 פונקז ש?אנט פונקז, ׳טלאגט
ט 1פויםט אויוי פויםטן םי

 פונק. דעם מינטערן לאםיר
 קלעטקע א פויםטן די פון מאכן לאמיר

פונק. דעם נעםטן צו אויןש

 אטעם, אונזער מיט פונק דעם מינטערן לאמיר
 נאכטצירונג. א װאלדפײער, א װערן װעט ער ביז

נאר װי צערטלעך אזוי פונק אויפ׳ן הויכן לאמיר
!קאנען קריגער

 !נײן — לאזן נישט טרער קײן לאמיר
 — זײן נישט זאל שעה די װי

זײן. יטרוקן מוז פונק דער

 װערן װעט ער ביז פונק דעם מינטערן לאמיר
פײער. מיט בארג ריזיגער א

 ארויםשטעקן װעט פײער מיט בארג שפיץ דעם פון און
א װי — ארכעטער פונ׳ם ארעם מאזאליעטער דער

פאנענשטאנג.
 טאן!) שלעכטם קײז ניט מײםטער זײן װעט פײער (דאם

 האנט, פײערבאלאכטענע קנאכיקע, די און
פאן. די פאראקשנט האלטן װעט

THE SPARK
O ff ic ia l  d r g a n  o f th e  

In ternation al W orkers Order, 
Inc.

K . M A R M O R
C u ltu r a l  D ir e c to r  & E d i to r  

R . S A L T Z M A N ,
G e n e ra l  S e c r e t a r y

ארדו

S u b s c r ip t io n  R a t e s :
O n e  y e a r  ................................. $1.00
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ר ו ? ד
חודע

 אונזעס פונק ציטערדיגן דעם מינטערן לאמיר
 פולװער. פעםל צום לאכצט װאם

 פולװער פעםל דאם נענטער קײקלען לאמיר
פונק. נאכ׳ן לאכצט װאם

פון שװארצלאך די אין פוגק דעם טראגן לאמיר
אויגן, אונזערע

 אויפגײן, װעט זון די ביז
אויפגײן. װעט זון די ביז

ארבעטער פרעטד־געבױרענע די געגן העצעפ
 מער האבן אמעריקע אין ארבעטער פרעמד־געבוירענע די

 װאם •בורזשואזיע, די װי שטאטן, פאראייניגטע די אױ רעבט
 רייכ־ אומגעהױערע די זײ. געגן שטארק אזוי איצט העצעט
 גע־ געשאפן איז קאפיטאליזם אימעריקאנעם דעם פון טימער

 פרעמד־געבוירענע די םון פראצע שװערער דער דורך װארן
 דער־ איז אמעריקע פון שטאטן פאראײגיגטע די ארבעטער.

 1זײנע רײכטימער אמעריקאנער אלע לאנד. א״גן זייער פאר
 וווערט בורזשואזיע פאראזיטישע היגע די אייגנטום. זײער

 די געגן העצעם די זיך דערלויבט און װאױצטאג פאר משוגע
 געלונ־ איצט ביז איר דורך בלויז ארבעטער פרעמד־געבױרענע

אמעריקאנער די הערש״. און ״צעטײל פון פאליטיק גענע
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 הי־ ראםע, געגן ראםע םאלס, געגן פאלק העצט בורזשואזיע
 טאן זײ מיט קאנען צו כדי םרעמד־געבױרענע, געגן געבױרענע

װיל זי װאם
 םרעמד־געבױרענע די םון שונאים בלוטיגסטע די צװישן

 ײי משרתים, בורזשואזע אזױנע יםך א זיך געפיגען ארבעטער
 אוים־ אין געװארן נעבארן אליין זײנעז װאם װאל מעטױ לכושל,
 בעםעד^װםקים, ־ ״םארװערטס״ פרעמד־געבוירענע די לא:ד.

 אנאר־ און ״מארגךזשורנאל׳־פועיצי־ציוניםטן ״טאג״ציוניםטן,
 פוז פירער סאציאלםטן, און באסעם ארבעטער־רינג כיםטן,

 לע8 זיינען קאטפאניע־ױניאנם אנדערע און אטאצגאמײטעד
 אמעריקאנער דער ביי זײ זיינען ראך און פרעימד־געבױרענע

 ״פאר־ דער סער״ נאך חשוב. ז״ער און זייער בורזשואזיע
 געװערתשאםטן, די צױניםטן, די ארבעטער־ריינג, דער װערטם״,

 רי מיט איצע זיך חבר׳ן ג., ד. א. אלחנן, יצחק ר׳ ישיבת די
 א. גרין, ,װאל פיש״ אימיגראנטךפרעםער שװארץ־מאה׳דיגע

ל ד.  םרעמד־ די געגן קאמף דער אז באוױיזט, אלז דאם ג
 דער זאל ארבעטער־?לאם. גאנצן געגן געצילט איז געבױרענע

 צו יפלאן טײװלשער איר געלעען בורזשואזיע אמעריקאנער
 ארבעטער, פרעמד־געבוירענע די דעמאראלזירן און צעברעכן

 צעברעכן און דעמאראלזיח צו םקעבס פאר באנוצז ז״ זי װעט
 גליך איצעמען ז״ איז, ציל איר געכױרענע. אמעריסאנער די

 זועט דע׳מאלט אומװיםנסייט. און חנעכטשאפט צו רעדוצירן
 װעצט־ אימפעריאלםטישע ׳נייע א איז םירן קאנען אויך ז״ זי

 םא־ אפ׳ן אנפאל געפלאנטן איר אין הויפטזעכלאך און מיצהטה
װעטן־םארבאגד.

 ארבע־ פאראײניגטער א פון װערן באקעמםט מוז ראם
 םרעמד־גע־ און וווי־געבױרענע פון אונטערשײד אן טערשאםט,

 קאפיטאלם־ די םון פראנט פאראײניגטן דעם געכן בוירענע.
פאראײניגטער דער ווערן אױפגעשטעלט מוז רויפער טישע

 דער־ םוז ארבעטערשאפט היגע די ארבעטער. די פון פראנט
 דיזעלנע מיט קלאם אײן זיימגן ארבעטער אלע אז קלערן,

 דעמ־ אין װערן אױםגעקעמפט רארפן װאם קלאםן־אינטערעםן,
קלאםךשונאים. דיזעלבע געגן ק,לאםך?אמף זעלביגן

 צװישן געװען איז ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאיצער דער
 רוף א ארויםצויצאזן ארגאניזאציעם פרא^עטארישע ערשטע די

 חנר ארבעטער־טאםן. די פון פראנט פאראײניגטן אזא פאר
 צוזא־ געהאלפן אויך האט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנא^ער

 פאר־ דער פאר נאװעמבער טן30 פון קאנװענשאן די ׳מענרופן
 אר־ די װעלן אױבעטער. םרעמד־געבױרענע די פון ט״דיגונג

 אנט־ ארויםװייזן און מאםן אין קומען בעטער־ארגאניזאציעם
 װעט ?לאסן־אינטערעםן, זײערע פאר קעמםז צו אםנ?ןײט5שי
 דיםקרימינאציעס אירע דורכצוםירן װאגן גיט כורזשואזיע די

 דעם אח האט זי כאטש ארבעטער, פרעמד־געבוירענע די געגן
 פאשיםטן, נעבוירענע פרעמד־ די םון הםכמה שװיענדיגע די

 קאמפאניע־ ארבעטער־רינג, פון םירער םאציאיציםטן, צױניםטן,
גל. ד. א. ױניאנם,

ארדן אונזער פון אינטערנאציאנאליזירונג די
 אז נעזאגט, ימיר האבן פרינציפךדער^ערונג אוכזער אין

 ניט געבויט װערט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנא^ער דער
 ארגאגיזאציעם פון אויך נאד ארגאניזאציעם, אידישע פון נאר
 איז ארין דער :װערטער אנדערע מיט שפראכן. אנדערע םון
 ארגא־ פראטערנאילע אינטערנאציאנאיצע אינטער־שפראכיגע, אן

 איז איניציאטיוװע אונזער פון רעזויצטאטן ערשטע די יניזאציע.
 די .מיט ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנא^ז פון פאיראייגיגונג א

 ארגאניזא־ פראטערנאיצע רוםישע און טשעכישע אונגארישע,
אפיציעל װערן דורכגעפירט בא^ד װעט װאם ציעס,

פאר־ צו שריט ערשטער דער איז פאראײנעונג די אט

ן א ט ע י ל ע פ
.״כינקע־פינקע״ פון צײטן די צו צוריק . .

____________טאנדעלבוים מ. א. פון

ף םעזאן טעאטראלישער ױ״ דער אוי ענ װ ע ו האט ״ י דער־ שוין ז
האט עפנט. שן, דעם קופערטן ד< פון ם׳  אידישלעך־קוגל־ אלטפרײנקי
 ליםטע־ די בערה די דורכגעלופטערט ארויםגעשלעפט, רעפערטואר דיגן

 פאטריארכאליש־אי־ אנדערע די מיט םפאדיקלאך די זשיפעצעס, רונענע
״טריאטער״. טישפילט — און שאלעםויזז, דישע

ױ״ אידיש־טעאטראלישע עג װ ע ט ״ ״ ט ב ט זי פגים. איר ני ״  ג
ט זוכט זי װעגן. אויםגעטראטעגע איז  שטײט זי וואס. ווײםט װער ני

ך פארכלינעט און שו:ד אין האלז איבערז ט זי  ״בערדיטשעװער מי
לאך״, חתגים״, מ׳  כלת״, א װערט ״רחל׳ע חלום״, כלה׳ם ״דער ״חזני

ע א״נ ע״, פון ״ ענ דל ״דאם י  ״ראיעלע״ אזעלכע נאך און אטאל״ פון ם״
 פון ריח שארפער א שלאו.ט עם װעלכע פון אגטיקלאך, שפאגל־נייע
ס פון ליכט, שבת־קודש װ״ חלשות... און ש
ף ױ״ דער אוי ענ װ ע  טען פעלץ, דעם איבער יאר אלע מען קערט ״

ט סט לאטעם, מיתה־משוגהידיגע געלע, עטלעכע נ1אררי ל״ג  ארײן מ׳גי
 לעמפ־ קאלירטע ימיט מיבאפארבט טראפנם, היםטערישע דאזעם עטלעכע

קם״ ימיט ״דעקאראציעם״ גרוי־ראזעװע־פאפעליאטע לאך, רי  און ״לי
ך נאט און — טענצלאך I שפיל טעאטראלישע ״שפאגל־גײע״ א א״
ט״ן ם׳װעט װאו און ף איז װער קינםטלער! א — ש  דער אוי

מ״ ענ װ ע ט ״ י ן נ ״  ״גאט־געבענטשטער א איז געבל קינםטלער? ?
 און שוישפילער״ ״ראטאנטישער א איז גאלדיגבורג קיגםטלער״.

ײן קאן װאם גלאמפ, ליאדי א ״קינסטלער״. א אויך טםתמא  שייטל ק
ן און גנאד״. גאטים פון ״קינםטלער א איז ניט, עברי  אפגערעדט, שוי

שפילערין, א װאו אז  גרויםע ״אונזער ״קינסטלערין״. א איז דארט שוי
םטלערין׳/ ״, ״אוגזער קינ ן ו  אונזער און מארגענשטערן״ ״אונזער ז

ײענדיגער פג אוי שטערן״... ״

ױ װיגציגער ט ״קינםטלער״ ו ״ ט ג ף ני ױ״. דער אוי עג װ ע ל ״ ״  װ
ט מען װעט טאמער ט און דזאמערן גי ט בלאפן ני  װעט ״קינםטלער״, מי

ר אפשר װעט — ״ביזנעם״ צו שאדן אפשר ע ג גי  קאםע דער אין גאלד װ״
סז.  ״קינםט־ פון בתלה רעגעלע א ״קיגםטלער״! — איז אר״גפלי

״שטערן״... און לער״
ף פעדלער טעאטראלישער ױ״ דער אוי עג װ ע ט ״ ט״ ט ש . ני ל״ן א

ט ארומגערינגלט איז ער  אים קרינן װאם פארשוינען, װערעמדיגע טי
 שטופן אים העלפן און אריין פגים אין אים קוקן נעגל, די אוגטער

שאנד זיין ף טאן קוק א טען זאל װאגן. שונד־אוך  ״טעאטער־ די אוי
מען — פרעס־שונדארניע געל־שװארצער פון פיידזשעם״  זען װעט־

םט װאם ה״ דיגע ם׳ ה׳ 1 פרעם־אגענטור נבז
 פרעס־ דער ביי איז םוביעקט הייזעריגער יעדער דראפאטש, יעדער

 פרעם־ קינסטלער״. ״גאט־באגאבטר א שונד־פרעםע דער פון אגענטור
ט אפילו װערט און שוגד־באם דעם לעקט אגענטל ט ני  בושה. פון רוי

 א ט׳האט װאו אומעטום, איד. ם׳פינטעלע — אלץ פון העכער נאר
ף טראפ דעם אװעק מען שטעלט געלעגענה״ט,  אידישלעך־סע:־ די אוי

םגיםעבצן. טימענטאלע  פאטריאבא־ אלע האט פיעםע א ודיבאלד אוי
שע א פון אטריבוטן לישע  אנדערע אלע שוין װערן — ״פלעי״ אידי

ײטן״ ? ײניג קל פארטושט... און פארװישט .,
 אװעק ער שטעלט שוגד, װעגן פאטשקעט קנעכט טעלעבעגדישער אז

ף ״קװעטש״ דעם ײנער ״רירענדע אוי ף םאנגם׳/ ציג שיינע, די אוי  ״
ט ׳טיידלעך ױגגע / פרעפטיגע מי רן׳ גו ״ ״פרעכטיגע פי רן גו ן פי  אי
ט ם ב פון ג״ ״  ״פרעכטיגע טרוקן. געװען עם װאלט אנדערש קאהא[. א

״ רן ג װי א, — I פיגו די  אין קלינגט דאם װאויל װי 1 איז דאם חניו
1 ״בינטל״־לעזער דעם פון אויער

ך צעגיסט טעימעני אז און ע נאך איז שונד־שטיק, א װעגן זי נ ײ  װ
ף םיקריכט װאס ס פאר פיר אלע אוי / גוםקיג׳ ען׳ טערטאנ אונ  מען נאר ״

 דער־ און שוגד־באם דעם פון מיה״םטמענדאם דעם קושן נאך דארף
ך האבן טעאטער־גײער) די (פון זיי פיז םך ״א אז ציילן,  גענוטען זי

ן ביים קאםע־פענשטערל צום צוצוקומען מי די סגיי  טעאטער, פון ארוי
 עטלעכע די פאר דאנקען אים און פארװאלטער, פוגים האנט די דריקן

כן שעה װאלט פארשאפט״... זיי האט פארשטעלונג די װאס נענוים, תוי



ר1930 נאװעמיער־דעצעטבער, ע ק ד נ ו 5פ

 עקזיםטירנ־ אלע פון פאראייניגונג די—ציצ אונזער װירסאעכן
 אײן אין ארגאניזאציעם פראטערגאלע פירעמד־שפראיכיגע דיגע

ארדן. פראטערנ^ן פראלעטארישן
 גרויםע אים מיר שטעלן דאך יוננ. נאך איז ארדן אונזער
 זעצבםט־ םון מאם גרויםע א גאר אן װענדן מיר פאדערונגען.

 אז זיכער, זיינען טיר יבויען. זיין פון פראצעם אינ׳ם קריטיה
 האבן מיטגלידער אונזערע םון אנשטרײנגונג שטארקערע א בײ
 רעזוא־ גרעםערע םך א דערגדייכן געקאנט איצט ביז שוין מיר

 זיי־ אמעריקע אין ארבעטער מיליאנען אז װייםן, ■מיר טאטן.
 אט־ נאר באװעװניג. םראטערנאלער דער אין ארגאניזירט נען
 ארגא־ יזלײגע באזונדערע אין צעשפליטערט איז באװעגונג די

 אר־ טויזנטער צענדלעע םאראן זיינען טצײכצײטע ׳ניזאציעם.
 שא־ רעאקציאנערער דער מיט אומצופרידן זײנען װאם בעטער,

 אט־די פון פירוכג ם^ציאל־יפאשיםטישער און װיגיםטישער
 פאר׳ן װערן געװאונען קאנען ארבעטער אלע אט־די ארדנם.

 געשטעלט זיך האבז מיר אדבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן
 פארנעם. גרויםן א פון זײן ארבעט אונזער דארף ן.5צי גרויםע

 אר־ פראטערנאלע דריי דעהמאנטע די מיט ׳פאראײניגוע די
 אינטערנא־ דער אנהי״ב. קלײנער s ויז5בי איז גאניזאציעם

 ארח פראטערנאלער דער װערן ■מוז ארבעטער־ארדן ציאגא׳צרע
 ערשט ארגאגיזאציעם. ■פראטערנאלע פראלעטארישע אלע פון

 נע־ איר פארנעמען באװענונג פראטערנאלע די װעט דעמאלט
 זי ארבעטער־באװעגונג. אלגעימײנער דער אין פ^אץ העריגן

 אײנ־ כורזשואזן ׳פונ׳ם ארבעטער מאסז גירוים׳ג באפר״ען װעט
 ע?םפלוא־ גענן קלאסן־סאמו* צום דערהײבן זײ ,װעט און פלום

אונטערדריהונג, און טאציע

״האמער״ דער

 װי־ זיין צו ״וזאימער״ צום גרום פראלעטארישער אונזער
דער־דערשיעונג.

 לןיא יעם װידער מיר הערן שװייגן יאר אנרערהאלבן נאך
 טױ־ אין פרייד גענדג שוין בריינגט אלײן דאם ״האמער״. פונ׳ם

 גרעםער נאך װערט פרײד די הײימען. פראלעטארישע זענטער
 אין שענער געװארן איז ״האמער״ באנײטער דער װאם דורכדעם,

 באנײטער דער אינהאצט. אין באלשעװיםטישער און אויםזען
 נומערן׳ צװ״ דערשינען שוין זיינען עם װעלכן פון ״האמער״,

 מארקםיםטיש־צעני־ װאגיגע א בעלעטריםטייז, ק/'עפטיגע א האט
 בילדער פראלעטארישע רײ גאנצע א פובליציםטיק, ניםטישע

 װאקיצדיגע קלייגבירגערלעכע פון םרײ איז ער צייכענונגען. און
 רעװאלוציאנערע אלע פון זאמל־פונקט דער איז ער עלעמענטן.

 אינ׳ם םײ לענדער, אנדערע אין םיי אמעריקע, אין םײ שרייבער
 צו־ קינסטלעריש און רעװאיצוציאנער איז ער םאװעטךפארבאנד.

 צוגײנג־ און ^ייכט דאך און גרינד^עך און ערנםט איז ער .גא׳־יך.
אייענער־הרייז. ברײטן פאר׳ן אעך

 ברעגטשעם א^ע אין װערן פארשפרײט דארו» ״האמער״ דער
 געל״ענט דארף ער ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאצן םונ׳ם
ארבעטער. קצאםנבאװאוםטן יעדן פון װערן

ען, געקאכט םען ך רעדט דא אז מיינ ט װער יװעגן זי ם ט װאם. װ״ ״  ג
 מ׳םער־ װאם שונד־מאכער״קע, געװ״נלעכער א װעגן שמועם דער דא

ף שונד־טעאטערם אלע אין װירט ױ״. דער אוי װענ ט ״ע  און מער ני
ט װײניגער... ני

ױ״ ענ װ ע ן דורבגעװעריטט און דורכגעפוילט איז ״ ז׳ ן בי ״  — ב
דיג איז שוגד־פרעםע די װי פוגקט  מיליא־ אין פארשטעקט און גבלה׳

 אז ך. י ו יר י י־טעלעבענדע־י«רטעלקע־װ טעםע: ן ו א שוגד־מיםט פוד נען
ט גי ט — טעאטער־״פיידזש״ א עפן אן ם׳  ריח א זעץ א דארט פון גי

^ טראגן װאס ,^טטיקן טופלע פון שמות, פון ך אוי  פון שטויב דעם זי
 « מלמד, א שמש, א רבי, א חזן, א דארט — פיעםע א װאו דורות.
ײדן א גביר, פייגער א בעל־הבית, שייגער א שוחט,  א איידימל, ז

ער ל װעמעגיס םון איד, בכבוד׳יגער ש״נ האניק... ם׳טריפט מוי
 פראװעט און מיצל א טראגט שטויב טעאטער. שפילט נלאם
 מיהבא־תיתאידיג. און שטיל געמיטלעך, פליםט אלץ שטיק. קלאונישע

א קאמןן? װער קאמף? װאו ט ש י ן נ ״ איז I קאמף ק סע — דא ם׳  ״זי
 אזוי םתם און מיידלעך״ ״אמאליגע מיידלעך״, ״אונזערע מאמענטן״,

 װי — אל<ן לעבגם־שט״גער. אידישלעכער אלט־מאדישער מיידלעך.
הייסן... לייט״ גוטע איז פרומע ״&לע און גאט

ף ױ״ דער אוי װענ ן נאר דא איז ״ע ײ  פולע פאר קאטף א קאמף: א
 ״ארי־ און גאלד, גרודעם זשעברעװעט סטאר אויסגעשפילטער קאםעם.

ם קא:ען און ״לעמפלאך״ די פאר שפילן קערלען״ טע  שלע־ פים די קוי
ם פען. סקינ׳ ״ גו ע ױני ט ״ג עם׳/ ״אײגענע — דזשאבם ט״ל  דארט באי

ף הענט מעז הויבט ם פון װאונק א אוי  גום־ ראובן — משרת׳ל יענטע׳
םקין קין. ע״ איז גו ױגי ״ און ״ג ע י ױנ םקין — איז ״נ  אייז I גו
ײן און פנים ! גייסט א

ף עט ״פראפעםיע״ האט װאונק גוםקינים אוי  תרם אין אריינגעלי
: רעװאלוציאנערע אוגזער ג נ טו ״ ט״, ״מארגן צ היי ף און פריי  גום־ אוי

ט ביםן דעם ארוים מען רײםט פריקאז ם’קינ ״ ברוי  שװאכערע די ב
 לעמעלאך, די טעראריזירט מען און טעאטער־פראפעםיע דער פון קנעכט

ט קאנעז װאם ט עלנבויגנם די מי ארבעטז... ני
ט םיג״ען ״פיקטשעם״ װעמענס םטארם, עטלעכע פאראז אראפ ני

ע׳/ ״פערזעגלעכע — עס איז טעאטער־״פײדזש״. פון מפאטי  םטאר םי
 די אין רעצענזענט טעמעני־טעלעבענדע־יארמעלקע דעם אזוי װל װייםט

ען נעגל צי ר״נ  פאר־ און םעגעט גאלדענעם א טראגסט פריציל, ״דו, : א
טו — גאלד שעפלען ד־ינסט ח ״ ב  ״דו קינםטלער״ ״גרויםער א מיר נ
ר״ן פניםי אין עולם דעם שפייםט און זאץ תײםט בט — א ך עם הוי  מי

ט ט דו אז איז, עיקר דער ;ארן צו אן ני ט חברלאפ ביז  פרעם־ דער מי
תטע — חבדה  טאלאנטפול׳/ װי טאלאנטפולער און גרוים װי גרעסער כ

 אויפגעהערט לאגג שוין האט װאם אקטריפע, אז איז פיקאן אלוט
ף האט זי װעלכע אין ראלכלאך, פאר א האט זי שאפן. צו  אויםגע־ זי

ף זי פאראדירט אבער, איצט, צײכנט.  טאנצט און אלײן זיך אוי
 מארק אין דאש טאר שונד־פרעםע נאר טענצלעך. אפגעניצעװעטע אלטע,

ט  עם װעט — דערהערן נאך קאן עולם־גולם ! שא ארויסטראגן. ני
ג אזו< נאך איז װאם און ביזגעם״. די ״טפוילן לי  אומבאריר־ און היי

ף באר ױ״ דער אוי  װער ? קאםע־קעסטל דאם װי ״ביזנעם״, װי ״עװעכ
וי נאך איז  שטאפט־אן װאם כאם, דער װי קעניגלעך, און מעכטיג אז
ט זעק ף פײפט און גאלד מי ? קונםט־שמונסט גאנצער דער אוי

ױ״ װענ ד טאפטשעט ״ע  מען זוכט בלאטע. אייגענער דער איז זי
ך מען דרייט מיטלען. ף זי טן, אלע אוי  קראם אין קוגה דעם בדי זיי

״, א אויפגעטראכט מען האט ארײנצושלעפן. ארײן שעין ן ״ט ט׳  לוי
שע די פון מוםטער די ט־אי  םטארם ארום מען שיקט טעאטערפ. ני
פ׳ן  םטארם — און םײזאן. פון קאך סאמע אין אפילו — ״ראוד״ אוי

ט I נעמען מי
ױ״ ענ װ ע ט ״ ״ ף ג  ״האר־ פון צײטן אמאליגע די צו — צוריק אוי

ױ״, ענ קרוינ ױ־ בענ ױ ױ־ל קע׳/ פון צענ קע־פינ  יאכ־ ״באבע פון ״כינ
ע און נע״ כנ װי ן פארט דװאשע ״ ״ —אמעריקע״ ק

ע פון שונד־שטויב דעם האט װאם דער ארבעטער, דער נאר ײנ  ז
ן טרער קײן אפילו װעט אפגעטרייםלט, פיס ם׳  קרײ טעאטראלישן אוי
ס ט זי ט פארגיסן. ני ט ער ני טיג וי ך נ ט ״טעאטער״, אזא אין זי  ער ני

קען, װעט ױ״ די װען ב״נ װענ  אראפ... מאפע דער פון װעט ״ע
ט און דארף ארבעטער דער א טעאטער. אייגענעם אן ה

צ״ג א ע ע פארטיליגן צו ג נ ״ שונאים... פארביםענע ז
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/אקטאבער /

פלאטנער אײזיקקורץ אהדן

 יארן די צײלן און חודש פון רײדן מיר
 שטײגן און װאקםן װאם

גארן אויף גארן װי
!אקטאבער א, דו, װי חדשים גרײכן צו

 װענט װערן טעג
 שװעלן. די — װאכז און
 חדשים רויטע און געכײדעס רויטע און

העלן. און שטײגן
 װעלט פינםטערער דער דראען עם

 גרײכן, מיר שטײגן, מיר געשטעלן: העלע אוגזערע
!װעלן טיר !װעלן מיר

 !דרײצן שוין און יאר א חודש, א און טאג א
 װעכטער װעלפישע װעלטישע, העי-
 — !שפיזן און ביקםן מיט בײטשן׳ מיט שטעקנם, םיט
 באװיזן און געבויט געארבעט, האבן מיר

 דין אײנציגער דער איז ערד און ארבעט אז
 ציפערן נאר פראזן, ניט

 :אהין און אהער בליצן
 בערלין. צארנט עם ציטערט, װאשינגטאן

 טעג צעצונדענע צעװארפן האבן אקטאבערם דרײצן װײל
 זיגזאזיקע װי — טעג לענדער. פינםטערע איבער

שונאים פאר שװערדן
 ערד. און ארבעט פאר זונען צעפינקלטע װי און

שטערט װאם קלאם דעם פאר
 האנט, שװארצע די היט און פארבאנד פון צעשטערונג די

 זיי נײעם דעם פארװישן װיל װאם
’ !דין גערעכטן און אקטאבער פון

 נאמען דעם זאגן צו בלויז גענוג
 דערהויבן. װערן און

— אקטאבער
 מיליאנען אלע פון גלױבן דער

 קאמןן אין פארזאםלט
 פאנען. בלוט־רויטע אונטער

 — אקטאבער
לעבן: פון גרענעץ די

ריגל, פון און שלאם פון גראטעם, פון טורמעם, פון
 ציגל, אײגענע צו און לײם אײגענעם צו
 װעלדער, פון רויװארג צו פאשעם, זאפטיגע צו

— אקטאבער
 קלעמען, שפארנדע פון אימפעט־ארויםרים אן

 פארנעמען. צו װעלט די פארפלײץ פרײער א
 װאגן. אײגענעם אין כחות די שפאנען צו

איבעריאגך. ״דעריאגן,

 קאםעם׳ פאר שוין זײנען שװערדן אלע ניט
 אקער־אײזנם. — טויט־מאשינען אלע ניט

 פארראםטעט. זײנען װערטער נביא׳ם דעם
װײזן. ניט רײד קאנען װאונדער קײן

 שארף; זײטן בײדע אויןש םערפ פון קלונג דער
 שונא; פארשנײדן צו און ברויט שנײדן צו

 !דארןז מען — רוןש א מוז, מען װען און
המונים... געגרײט קאמןז צום

טע דאם יאר פערצנ
 יאר צװעלח אװעס שוין איז חברים, ליבע אזוי, אט —

עקזיםטירט. םאװעטךמאכט אונזער זי־נט
 פא־ באגריםונג איר אננעהויבז פױערטע א האט אזוי אט
 נאװעמ־ טן6 דעם טעאטער, גרויםן אין מאםקװע, אין ראיארן,

 םארא־ אנצוהױבן אויסגעקוםען איז אזוי אט אװנט. אין בער
מאםקװע. א-י־ן נאװעמבער־םייערונגען די װעגן ארטיקל אן יארן

 דאם איז אװעק זכרון. אויפ׳ז ארויף װערטער די שװיטען
אזוי אט און דרייצנטע, דאם שויז אװעק יאר, צװעלםטע

 םאװעטן־ אונזער זינט יאר פערצנטע דאם אן שוין מיר הויבן
עקזיםטידט. מאכט

פױערטע־דעלעגאט־ יענער בײ אזוי. אט :זאגן צו גרינג
 פויע־' מיר, זיינען אט פשוט. ארויםגעקומען אבער דאם איז קע

 םאװעטישע. די רעגירונג, אונזער איז אט ארבעטער. און רים
 דער־ גענױערע ק״ז זיי•,דעריבער. עקזיםטירט »זוי אט און

 פארלאנגען. צו איר ב״ געװען נויטיג ניט שוין איז קיצערונגען
אז יאר, ״צװעלף אױםגערופן אויך האט פויערטע די װען און
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 םון פירערין די יפארטיי, באצשעװי־םטישע די עקזיםטירט עם
 פאר געהאצטן ניט קיינער דאם איר האט »רבעטער־מאםן׳/ די

געטיעט. גוט האט זי אז געװאוםט, האט מען אומגוט.
 איר פיצט םאװעטךפארבאנד, אין מאםן, די צװישן װארים

 מאםן מיציאניגע צעבט. סאװעטי־שע, די רעגירװג, די װי בחוש
 ״אםאװיא־ אין קאמױג, ײ,אין פארטװ קאמוניםטישער דער איז

 דעצע־ ארבדארפקארן. די יפון ארגאניזאציעם די אין בים״,
 ברױט־זאטצער, קאצעקטױױזאטארם, אפקורתי־ם, גאטקעם,

 זיך באװעגן מאםן מיציאניגע פיאנערן. בריגאח, ־ שיאג
 םא־ דער אױף ריר יעדן בײ געשעעניש, יעדער ביי

 זייער — פרײד און צייד דורך ױם־טוב. יעדן ר.ײ װעטךמאכט,
זיי. דורך זיי, מיט רעגירוע,
געפי־ מען זאצ און געשיכטע אין גרי־בצען זיך מען זאצ

 מאםן. מיציאױגע צװישן צעבן אזוי זאצ װאס רעגירונג, א נען
 איבער זיך איבערברענען מארנן, אויף הײנט פון צעבן ניט

 םך א םון היצף דער מיט װארימקײט די אנהאצטן ניט נאכט.
 אװעק פצייש. טעפ דורך יי־אח, מטע פון צופאצ א דורך פעטם,

 שװע־ יארן פערצנטע. דאם שויז ג״ט אט און יאר דרײצן איז
 מארגן. און הײנט און נעכטן — אנשטרײננוננ און קאמה רע,

 מען האט וױפיצ שיר. א אז קרבנות שיר, א אן שטרויכצונגען
 זיי מען האט אםט װי אױםגערעכנט! שװערעקייטן די אויף

 אויםגע־ דעריבער און — געטראפן און — פאראויםגעזאגט
!געטראםן ניט און — פאצן װעט ראטךמאכט די אז רעכנט,

 די פון קעפ די אין אז מעגצעך, אזױ, אויב דען, איז װי
 אז געדאגק, א פון שאטן א אריין ניט זאצ שוגאים ערנםטע

 אפשר אז ? מאם אצטע די אנװענדן ניט דא םען קען אםשר
 םאװעטךרעגירונג די טראגט־דורך װאם כוח, מין אזא דא איז

 שום קיין װאו דארט, אנשטרייגגונגען און צייטן אזעצכע דורך
? ביישטײן גע?ענט ניט װאצט רעגירונג
 װענן טאן טראבט א אמאצ ניט זאצן זײ אז מעגצעך, ניי־ט

 איז דא װאם און שפיצכעצע קיין ניט איז יאר דרײצן דעם.
 אבער שפיצכעצע. קיין ניט אויך איז געװארן איבערגעטראגן

 דא אז געדאנק, דער באפעםטינן זיך מוז עס שטארקער װאם
 ׳האפנונגםצאזער אצץ מאם, אנדער אז גאר אנװענדן מע! מוז

 אין זײ װערן פארצװײפצטער אצץ שונאים, די פאר עם װערט
ארבעט. זייער אין פראפאגאנדע, זײער

 גע־ םאציאליםטישע די סאציאציזם. — אייז מאם נייע די
 אין געצייענט מען האט איר װעגן װאם די, אט זעצשאפט.

 הונ־ די ארום״. יאר הונדערט ״אין בעצאמי׳ם אין אוטאפיעם,
 צוגעטראטן דירעקט איז מען געענדיגט. זיך האבן יאר דערט

 דעם איז אריינגעטראטן געזעצשאפט, םאציא^יםט־י־שער דער צו
 געזעילשאפט, א םאר ׳יזם5םאציא פאר עפאכע. דער צו פארהויז

 װאו ארבעטער, זיין ן5זא א?ע וואו נ^ייך, זײן ן5זא ע5א< װאו
 — אפגעשאפט זיין 5זא אוגטערדריקונג און עילנט און יהונגער

יאנען הארן געזע^שאפט אזא פאר  פון משך אין ארבעטער מי̂י
 אװעק־ ביינער די באריקאדן אויף אפגעגעבן, יצעבנם די דורות

 אויםגע־ אטעם דעם קאזעמעטן און טורמעם די אין נע^ײגט,
 דער פון אױפשטאגד. מאסקװער ביז באםטיי־ליע םון הויבט.

פאטיאמקין. ביז קאמונארן־װאנט
 די צװישן אצינד קעמפער מי^יאניגע א?ע די עבן5 און

 אט !עם איז אט םאװעטן־פארבאנד. אין מאפן מיליאניגע
װע־ בײ ארבעטער, דער — מאנט דער בײ ארבעטער דער איז

!רעװאלוציעם אױםגענארט מא̂י םיצ אזױ• האט מען מען
 וױצאדױואםטאס פון װעג אויפ׳ן ,1917 יױצי־טעג, די אין

 ידיעה די אנגעקומען םטאגציע אײן אויף איז פעטראגראד, קײן
 דע־ אין אויםשטאגד באי^שעװיםטישן אונטערדריקטן דעם װעגן

טי־גן  האט געדאבט ױ^י. טן5 — טן3 רעם פעטראגראד, מ̂א
 הויב א זי האט קאפ דעם געזיגט. האט רעאקציע די אז זיך,

 אויםלאנד, פון געפארן איז װאם ארבעטער, אן הויך. געטאן
:געפרעגט װײטאנ מיט האט

! ? פארשפיצט אויך רעװאלוציע די איז שוין ניט —
די פאריז, אין טעג י5ױ די געטאן רײד א האבן אים א-יץ

 ביצוט װידער ? פארשפי^ט װידער .1905 ,1871 ,1848 יארן
? אונטערדריקן און הערשן זא? אם5ק אנדער אן כדי פארגאםן,
— האבן מאםן די און ר ע ב א ט ק א געקומען איז

ם ו ן צ ט ש ר !געװאונען מאא ערשטן צום !5 א ם ע
 דאם און צװעלפטע דאם און ערשטע דאס שוין אװעק איז

!מאכט דער בײ שטייט ארבעטער דער דר״צנטע.

 אויפ׳ז רעדע מאגומענטא^ער ז״ן אין האט םטא^ין חבר
 קאםוניםטי־ אצפארבאנטישער דער פון צוזאמענםאר זעכצנטן

 פאצגענדיגע די געבראכט יאר, היינטיגם ■יזני אין פארטיי, שער
:1921 מאי אין רעדע א צענינ׳ם םון ציטאטע

 רוםצענדישער םאװעטישער דער אויף קוקן ״א^ע
 דער פון ?ענדער איצע פון ארבעטנדיגע ע5א רעפוביציה,

 דאם גוזמא. שום אן און אויםנאם אן ע5א װעצט, נאנצער
 קאפי־ די קאנען באהא^טן, פארשװײגן, דערגרייכט. איז

̂ץ פאר מער כאפן זײ גארניט. טאיציםטן אונ־ אונטער אי
שװאכקײט. אונזער און פעיצערן װירטשאםטצעכע זערע
 אריבערגעטראגן קאמף דער איז ארענע דאזיגער דער אויף

 די ^ײזן מיר יװעיצן מאםשטאב. אצװעלט׳לעכן אין נעװארן
 צװישנ־ אין געװאונען דאז מיר האבן אויפגאבע, דאזיגע

עגדגיצטיג״. און געװים אויף» מאםשטאב פעיצשעריצעכן
 רי װײםן דאם און — געדייגקען מען דארח װערטער די

םאװעטךפארבאנד. אין מאםן

 דאן מיר האבן אויפגאבע, דאזיי-גע די ^ײזן מיר ״וועצן —
 • ע ג ףי י ו א מאםשטאב צװישנםעיצקער^עכן אין געװאונען

״. נ י ט ל י ג ד נ ע ן ו א ם י ו ו
םאװעטי־ דער אויח יק5ב דער ג^ײך זיך װענדט דעריבער

 קאמו* ביטערער אזא פאר סומט דעריבער װירטשאפט. שער
 בארי־ א פאיריק יעדע איז דערי־בער װירטשאפט. דער ארום

 אין פאזיציע א — הייםט פאבריק א אויף דורכםאיצ א קאדע.
 און װערן. געבראבט באיצד מוז פארשטארקונג — הײםט געפאר,

 צייטונגען םאװעטישע די אין באריכטן די זעען אומזיםט ניט
 גײען עצעקטריע־פראנט אױ־פ׳ן גריגם־בױ^עטענען: װי אוים,

 אריבער־ !דורכגעריםן איז הויצךפראנט דער פאראוים! מיר
עכע פראנט ־ ז5קויי צום װארפן !קאמױגיםטן רענימענטן עט̂י

פארטיי, קאמוניסטי־שער דער פון קאמיטעט צענטרא^ דער
 יאר צװײטן פון םװי םאר׳ן םעפטעמבער, טן3 פון רוף זײן אין
 אױפטואונגען ריזיגע א פאר װאס דערצייצט פצאן, ־יאריגן5 פון

 דער פארצײכענען. דארפן װעט פצאן פונ׳ם יאר דריטע דאם
ם אזוי זײן װעט יאר) דריטן (פוז אצייז װאוקם י ו ר  י ו ו נ

י ע ד צ נ א ע ג ש ־ י י ם ו ע ר י ר ט ם ו ד נ י • א ר א פ
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ר ע . ד ה מ ח ל ׳  אזעיצכע װערן פארענדיגט דארפן עם מ
 ראם־ דער זאװאר, ־ טראקטאר םטאיצינגראד דער װי גיגאנטן
 עם איז מאשינעז, צאנדװירטשאפטלעכע’ פאר זאװאד טאװער

 פון בוײארבעט די םאנאנדערוױק^ען געהעריג װי זיך דארף
 אױטאמאבי^־פאב־ ניזשנער דער פון זאװאד, מאגניטגארםקער

 כארקאװ, און טשעי^יאבינםק אין טדאקטאר־זאװאדן די פון רי־ה,
 מעטאל־אוךמאשיךצענ־ ריזיגן נ״עם פון באםיין, ?וזנעצער פון

 זא־ דאזעע די פון מערהײט גװא^דיגע ״די אוראיל. אין טער
 אי־ שטײגן װע^כע — קאמיטעט צענטרא? דער זאגט — װאדן
ץ מעכטיגקײט זײער ויט5 בער  ביז האט אנד5 דאם װאם ̂א

 מא־ און כעמיע מעטא^ורגיע, פון געביט אויפ׳ן םארמאגט איצט
 יאו דריטן פון משך אין גאנג אין װערן גע^אזן דארף שינבוי,

 ערשטע די אין — אנדערע אינגאנצן, — ט״ל פינפיאר, פון
 פיצע־ נייע צו צוטרעטן דארפן מען װעט דעם חױז אוז שטופן״.

 ניזשני א-ין זאװאדן מעטא^ורגישע — גיגאנטן נײע פון נער
 א פון באשטײט װאם דניעפר־האמבינאט, דער מארױפאל, און

 ערשטע די דערשיצאגן זיך דארף מען זאװאדן. נייע רײ גאנצער
 טן16 פון באש^ום דעם פון דורכפירונג דער אין רעזולטאטן

 נײע א 5אורא איז באשאפן צו פארטיי, דער םון צוזאטענפאר
יקױילךבאזע. מעטאצורגישע

 טאנג׳צ דער װערן געצינדערט מוז צ״ט זע^ביגער דער אין
 אװעקגעאאזט איצט קען אייינדוםטריע צ״כטע די סחורות. אין

 דער איז דערפאלגז גרויםע די נאך אימפעט, מער מיט װערן
 שוין, איז ברויט־פראגע די װי נאבדעפ, אינדוםטריע. שװערער

 טאן נעם א איצט זיך מען מוז געװאו־ז, געצייזט זאגן, מען הען
 שפייז־פראדוקטז. אנדערע און ײש5פ אין מאנגל דעם אייזן צו

ץ דאם  (בא־ טראנםפארט אויפ׳ן אױפגאבן נײע ארוייף אײגט ̂א
 פאדערט, אלץ דאם אפ. שטארפ שטײט װעצכער שיפן) נען,
 נאך ארבעט װעצכער קאאפעראטױון, די פון אפאראט דער אז

 און חםרונות גװא^דיגע פארטאגט װעצכער געהעריג, װי ניט
 אר־ געהעריג װי םוף בל םוף* 5זא טעותן, ערנםטע צופי^ מאכט

װערן. נאניזירט

גע־ איז פארענדיגט), (איצט פלאן פון יאר צװייטע דאם
 צען ערשטע די פאר אויפטואונגען. גרוי־םע םון יאר א װען

 אויז װאו?ם א פארצײכנט אינחםטריע די האט יאד פון חדשים
 שװערע די יאר. םארינן מיט׳ן פארג^ייך אין פראצענט 27

 פון װאוקם ריזען א פארצייכענען צו געהאט האט אינדוםטריע
 געװען זײגען עס אבער ).39,5( פראצענט ב5הא א מיט 39

 אויםגערע־ פראנט. אינדוםטריע^ז אױ־פ׳ן דורכרײםן ערנםטע
 פאר — יאר צװײטן פיז װאוקם דער אז געװארן, איז כענט
 ריי א פראצענט. 32 זיין זאצ — אינדוםטריע גאנצער דער

 כעמי־ און מאשינבוי און קוײצן פון פראנטן די אויף דורכרייםן
 דער פון טעמפן אנגענומענע די פאר געםאר ״שאפן פראדוקציע

ר א אנטװיקילונג, איגדוםטריע^ער א פ ע ן ג ׳ ר א  פ
י פ ם י ו ם ן5א ע ר ד א י ־ ף נ י ן ם י ר א י ם  

 שטארק זיך אזט5 ארבעט־קראפט אין מאנג̂י דער ר״. א י
 ארבעטער װאם דאם ארבעט, םון פ^יםעװדיגקייט די םייצן.

 איז ארט, אן אויו» איין ניט שטייען ארבעטער) (אומגעצערנטע
עך.  (די אינדוםטריע דער אין עילעמענטן צופעציגע די שעד̂י

 איז בױראקראטיזם פלענער. די ארונטער רײםן ״פציערם״)
דורכרײםן. די פון םיבות די פין איינע אויך

 צו כדי פעיצערן, די אויפגעדעקט רחמנות אן אזוי״. ״אט
פאראוים. זיך טאן רוק א ווידער קענען

 ע5א מאבייציזירן :קאמיטעט צענטראיצ דער פאר אייגט
 פיאפעסיאנע?ע די פון קאמױג, פון און פארטײ דער פון כוחות

 שטאר־ אגטױיהיצען אויף װירטשאפט־ארגאנען און פאראײכען
 אר־ ד* ש׳צאג־בדינאדעם. די געװעט, םאציאיציםטישן דעם <ןער

 פארשטארקן מוז מען װערן, באפעםטייגט דארף בעט־דיםציפלין
 טענ־ אין אינזשענערן פאר ארבעטער אויםביצדן פון טעמפ דעם

 פרא־ טיט װערן באזארנט בעםער דארפן ארבעטער די גיקער,
 קאטפאניע. דע־ אין אריינװארפן זיך דארח פרעםע די דוקטן,

 אין הפרונות גרעםטע קיצאר־געװארענע די אויף געקוקט ״ניט
 י ד ־־ י ז ט ק ו ר פראדוציר־אויפגאבן, די• פארװיר^עכן
ג נ ו א י ו ן ב ו ך ם ז י ל א י צ א ס פ י י ר ג י • ז ר א פ  

, ם י ו ג א י ד נ ר ע ט ע מ ש ע ח צ י ו ר א י ג א ע ו  ו
ן ת א ו נ מ ח ע ר ל ־ א א י פ ־ ד נ א ט ש ר ע ד י ו  ו

ם ע ן ב ו . פ ״ ט נ י י פ ־ ן ם א ^ ק
 האט װאס םאװעטן־פארבאנד, אין יאר עקאנאמישער דער

 איצט דן װעט א?טאבער, עדשטן דעם א;געהויבן איצט בייז זיך
 אקטאבער פון חדשים דריי די יאנואר. ערשטן דעם אנהויבן

 שצאג־חדשים, םאר געװארן דערקיצערט זיינען יאנואר ביז
 העאםן אויך דארפז זײ אבער פ^אן, אין ארײן טאקע גייען כע

 דא ייאר. צװײטן פארענדיגטן נאר־װאם פון אויפגאבן די אגיאגן
 שרײען פרובירן װאם אלע, די אז װערן, דערמאנט אבער מוז

אן םון יאר צװייטע דאם ״דורכפא?״,  פ^אז דער אז באװייזט, ̂פ
כע דא זײנען עס איז — ״דורכפא^" א א-ייז  גענוג שונאים אזע̂י
 א'ים־ ניט פון זיך רעדט עם װעז שות.5ח מיט זיך טרייםטן —

ט װאוקם, פון פראצענטן נעפייצטע ד ע ך ר י ם ז ך ע א  ד
ן ו ם פ ע ן ד ט ר ע כ ע ה ע ־ ן k ל פ ג ו צ כ ר ו  ד

ן ר י ם פ ע ר ד א י ־ ז ף נ י ז ם י , א ר י ר ם ע ד  א
ן ב א א ה ט פ נ י  דעם איז פלאן פינף־יאר דער .ד א י פ

 געװארן, אריבערגעשטיכן װײט או״יך יאר, צװייטן דעם ,5מא
 יאר צװייטע דאם האט פ^אן יצויטן יאר. ערשטן דעם אין װי

 אויםגעקומעז פראצענט. 20 אוי̂ו װאוקם, א געבן געדארפט
פראצענט. 27 — איז

 אדער אונטערדריקער, קאפיטאיציסטישע קומען עם אז און
 פאשים־ געמאבט עםטרייך און דײטש^אנד םון האבן װאם דיי,

 דעם אוים״ אזוי דריקט ״מען װאם קהאגן, און ?ענדעד, טישע
 זײז צו מקריב אים צװינגט מען װאם ארבעטער, םאװעטישן

:זאגן מענטשן די מען דאדף זיך,
פארשטײן, נאר קענט איר !מצחמה א איז עם יע, —

 פון אי־נטערעםן די אין מצחמה א פאר מקריב זיך איז מען װען
 זאא ברויט אז נאטיחצעך, אײך בײ איז דאם אימפעריא^יזם.

 מען זאא ברויט אנשטאט אז קארטיצעך, אויף װערן ארויםגעגעבן
 אינ־ די א'יז פליגן. די װי פאצן זאיצן קינדער אז קאייעז, עםן

 פראפיטן און מערק און קאלאניעם פאר מצחמה א פון טערעםן
 נאטירלעך״ אויך איז א״ך ביי נאטיריצעך. א״ך בײ דאם איז
 םדאנ־ כדי װעדן, אויםגעדריקט זאלן ארבעטער מי^יאנען »ז

 דיי־ כדי און ?אנטריבוציעס קריגן זאאן קאפיטאיציםטן צויזישע
 אבער װערט איר װערן. דײכער נאך זאלן קאפיטא׳^יםטן טשע

 ן י א געמאכט װערן אנשטריינגונגען די װען אױפגעשױדערט,
ה א מ ח ל ר מ א ! פ ם ז י צ א י צ א  די ניט ורייא ם

1914 זי:ט געשעענישן די װי — אייך ארן אנשטרײנגונגען
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רןאפיטאלים דער פון טכה א — ארבעטםלאזיגקײט
ארדנונג טישער

 גאגצער דער איבער זיך פארשפרײט ארבעטםלאזיייגקייט
װעיצט. קאפיטאליםטישער

 עקאנאמישז איצטיגן דעם פון אנהויב אין זענען עם אויב
 דערפילט ניט גלייך האבן װאם לענדער, אײניגע געװען קריזים

 ^עצטנם זײ װערן בארג־אראפ, עקאנאמישן דעם םון טעם דעם
 ביי אויך און שטראם אלגעמיינעם דעם אין ארײנגעצוייגן אויך

 אין ארויםגעװארםן ארבעטער טויזנטער צענד^יגער װערן זיי
גאם.

אויםנאם, אזא געװען צוריק אגג5 ניט ביז איז פראנקרייך
דארט. אויך ן5פי שוין זיך לאזט קריזיס דער נאר

 זיך ארבעטם^אזיגקײט די האט יצ׳עגדער אצע אין נייט
צייט. זעלבער דער איז אייעעבירגערט

 יאר 12 שוין אלט ארבעטםלאזיגקייט די איז ענגצאנד אין
 אר־ די האט לענרער קאפיטאליםטישע אנדערע די איז צײט.

 די םון פאריצויףז אין װאקםן שנע^ אנגעהױבן בעטם^אזיגקייט
יאר. צװיי־דרײ לעצטע

ענג־ אז ארױםגעװיזן, זיך האט מצחמה דער נאך גלייך
 צייט אין האט זי װאם טער?, אירע צוריסקרי-גן ניט טען לאנד

 אינדום־ עננלישע צעטרײםלטע די פארלארן. דע□ פןן
 זענען ארמייעז די װען זיך. צו קומען נעקענט ניט האט טריע

 געםינען געקענט ניט ענגלאנד האט געװארן, פאנאגדערגעצאזן
 פריער זענען װאם מענער, מיליאנען די פאר באשעפטיגונג קײן

ביקם. אונטער געװארן געשטעצט
ארײננע־ פרױעז מיציאנען זענען ?ריג םון צייט דער אין

 געאר־ האבן פרוי־ען די אינדוםטריען. די אין געװארן צױגן
 חשס קיין גאר האבז פאבריקאנטן די לוין. נידריגן א פאר בעט
 צאיצן זיי און מענער־ארבעטער ארייננעמען צוריק נעהאט ניט

אוין. העכערן א
 ברײטע די• פון קױה־קראםט דער פון פארקלענערוננ די

 אינדוםטריעז די אז דעם, צו געפירט האט מאםן ־ ארבעטער
 איז ארמגטםלאזעקייט די און געװארן אײנגעשרומפן זענען

יאר• צו יאר פון גרעםער געװארן

 אייך שטײט םאציא^יזם פון בויאונג די נאר — באװיזן האבן
!הא^ז אין

 דאך איז ארבעטער םאװעטישן פון ̂ייז רעא^ער דער אבער
 אר־ דער און מלחמה, דער פאר װי העכער פראצענט 67 אויוי

 שעה צװעלף און צען פון געװארן פארק^ענערט איז בעטם־טאג
 פראצענט 33 שעה. זעקם און זיבן אוז אכט אויױ — מער און

 פרא־ 63 און שעה, זיבן געארבעט ױני אין שויז האנן ארבעטער
 אר־ טעג (פיר אפרו געהאט טאג םי־נםטן יעדז שויז האבן צענט
 צאל די איז אקטאבער ערשטן פון רו). טאנ פינפטער בעט,

געװארן. גרעםער
 צאל די און אפגעשאפט, איז ארבעטסצאזיגקײט אבער
 אין פראצענט 36 אויו» געװארן פארקצענערט איז טויט־פאלן
 הע־ אױח פארללענערט — ?ינדער (בײ 1913 מיט פארג^ייך

 בא־ (גראמאסנע) אלפאבעטן צאל די און פראצענט!). 42 כער
 אנ־ באםעלקערונג, דער םון פראצענט 62 העכער שוין טרעםט
 (ציד־ טיראזש דער און מלחמת! דער פאר פראצענט 33 שטאט

 2,700,000 פון געהויבן זיך האט צײטונגען די פון קולאציע)
 פא־ אוים׳ן געקו?ט ניט מייליאן, 23 אויף מלחמה, דער פאר

 אנגעזעטיגט גארניט קען ביכער־מאדק דער און פיר־מאנג^.
 אר־ און אײנגעםירט. װערט בי^דונג אביציגאטארישע און זוערן.

 ?א־ טעכניקער, אי־נזשענערן, אצם ארויםגערוקט װערן בעטער
מלוכה־פירעד. מאנדירן,
 מען און יאר דרײצן שוין פאראוים מען גײט אזוי אט

 טיט׳ן מאסן, די פון כח מיט׳ן פערצנטע. דאם אז אצינד הויבט
געבויט. װערט םאציאליזם אז מאםן, די פון באװאוםטזיין

זיי־ ריזיג װייא ערנםטע, גרויםע, זיינען שװעריגקייטן די
 דזאט װעלכע װעלט, קאפיטאליסטישע די אויפגאבן. די נען

 די געטאן. נעם א שטארקער זיך האט געםאר, די דערשמעקט
מיט — םאװעטךפארבאנד אין עלעמענטז קאפיטאליםטישע

 פיז קאפיטאליםטן די פארשװערונגען. און םאבאטאזש זייער
 זײער טיט באיקאט, זייער מיט העצעם, זייערע מיט דרויםן

 װאלם מעטױ די זײנען אמעריקע אין בלאקאדע. פינאנציעלער
 נײע א מאל אלע ארבעט. דער ביי האידם די און םיש׳ם די און

 עקאנא־ אן דערללערט האט רעגירונג םראגצויזישע די העצע.
 געגן מלחמה־פלענער באטראכט פעלהער־ליגע די מלחמה. מישע

 ארבעטער־קלאם איגטערנאציאנאלער דער םאװעטךםארבאנד.
װאך. דער אויףז זיין שטארקער נאך דא מוז

 פויערים און ארבעטער די האבן 1922 און 1918 צװישן
 געװאום^ האבן זײ װײל געשלאגן, זיך םאװעטךפארבאנד פון
 פאברי־ דער צוריקקומען װעט זיגן, װעט שוגא דער װעז אז

 די װעמען פויערים, און ארבעטער די פריץ. דער און קאנט
 אנדערע און פוילישע אמעריקאנישע, פראנצױזישע, עננלישע,

 האבן םאװעטךפארבאנד, נעגן געשיקט האבן קאפיטאציםטן
 רעװאלטירט. אםט האבן און קלאם זייער פון רוו» דעם דערםילט

 געלאזם ניט האבן לענדער אנדערע און ענגלאנד םון ארבעטער
 נע־ דער איפ איצט םאװעטן־פארבאנד. נעגן געװער קײן פירן

 טרײב־קראםט. הויפט די ניט פאבריקאנט און פריץ םון שפענםט
 אינ־ פון געביט אויפ׳ן דערנרײכונגען ניגאנטישע נאך איצט,

 קאלע?טיװי־ פון דערפאלגן נאך לאנדװירטשאפט, און דוםטריע
 אן,5פ פינף־יארינן דעם אריבערגעשטיגן שױן האבז װאם זאציע,

 מאשינען־ איל, עלעקטריע, פרז געביט אויפ׳ן דערםאלגן נאך
 אדער דרײ, אין ׳װערן אױםגעפירט װעט פלאן דער װאו בוי,

 םאציאציםטי־ די הראפט, נרעםערע די װיר?ט יאר, פערטהאלבן
w ,דערשפירט שוין איץ אירער אטעם דער װאם נעזעלשאםט 

 מיט האט אקטאבער רויטער דער װאו לא:ד דעם אין נעװארן
 אוים־ די מאכט. די ארבעטער דעם נענעבן צוריק יאר דרײצן
 זײ־ קלאם ארבעטער אינטערנאציאנא^ן אוים׳ן יגז5י װאם נאבז,

גרעםערע• נאך דעריבער נען
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רואינירט, און באזיגט געװען איז זואם דייטשצאנד, איז
 צאםט. שװערע א ארױפגעצײגט ארגעטער די אוייץ» מען האט

 פארשנעצערט מ׳האט ארבעטס־טאג; דעם םארציינגערט מ׳האט
 א ארױפגעצװאונגען מ׳האט ;ארבעט דער פון אימפעט דעם

 מיציאניגע די פון סויח־קראפט די איז וױדער הוננער־צױן.
 דאם האט ײידער ;געװארן רעדוצירט ריזיג ארבעטער־מאםן

 װידער ;םאבריקן די פון מעגצעביןײטן ־ אפזאץ די םארקצענערט
 זענען זיי און אומנויטיג געװארן ארבעטער מיציאנען זענען

גאם. איז געװארן ארױםנעװארפן
 באזיגטע די פון צענדער די און זינער די פון צענדער די

 ביי־ אזוייי װי פראבצעם דער מיט געראנגצט זיך צוגצײך האבן
 האט ?!אפיטאציזם דער מצחמה. דער פון ירושה די צוקומען
 ױשר מציץ איין ניט םטאביציזירן. צו מער־װײנינער זיך באװייזן

 צויב־גע־ מיט ארויםגעקומען איז ארדנוננ איצטעער דער פון
 צו זיך פארמאגט קאפיטאציזם דער װאם כחות, די צו זאנגען

 עקא־ קאפיטאציםטישע די פראבצעמען. זיינע מיט ספראװען
 זזאבן טעארעטיקער םאציאצ־פאררעטערישע די און נאמיםטן

 װערן װייטער װאם װעט עם אז באװיזז, םברות אצערצײ מיט
בעםער. און בעםער

 די ארױםגעפוםען קריג דעם פון איז װאם אמעריקע, אח
 זיך מען האט װעצט, דער אין מדינה רייכםטע און שטארקםטע

 דאם אז דעם, מיט נערימט זיך און בײכצ אין געגצעט נאר
 פערמאנענטעך פון ״ערא אן אין ארײנגעטראטן איז צאנד

פראםפעריטי״.
 אין אז באװייזן, צו אויח טינט טייכז פארנוצט מ׳דואט

 בא־ נ״ער א פאר םונדאםענט דער געצייגט װערט אמעריקע
 אפ־ יװעט עם—ארבעטער און ארבעטם־געבער צװי־שן ציאונג

 סעמפן צו ארבעטער פאר נויטװענדיגקייט די װערן געשאפט
 ציי־ אװ פעדערײשאן אמעריקען די באצעבאטים. זייערע געגן
 בארימטע די םארזיכערן צו הויט דער פון געקראכן איז באר

 קאפיטאציםטן די סצאםךשותפות.— קאצעבארײשאן״ ״קצעם
 אז דעם, װעגן נעגראגערט האבן בױראהראטן 'י־וניאן די און

 אר־ יעדער אויטאמאביצ, אן יהאבן באצד װעט ארבעטער יעדער
 א װערט אםערישע—םצײש״ ״טאפ םוצן א האבן װעט בעטער

אדבעטער. די פאר עדן גן
 עם אנגעהאצטן. ניט צאנג אבער האט םטאביציזאציע די

 אמעריקע בארג־אראפ. עקאנאמישער אן אנגעהויבן זיך האט
 אנדערע װי שטארקער נאך אראפקייק^עז אנגעהויבן דייך האט

צעגדער.
 די פארדעקן צו פארזוך א געמאכט אנהויב אין מ׳האט

 מען האט דערנאך צעטרייםצונג. עקאנאמישער דער פון גרוים
 א יװי מער ניט איז דאם אז אײנצוריידן, פארזוך א נעמאכט

 א אװעס שוין זענען עם נאר דערשיינונג. פארבײגײענדיגע
 פון נאר בעםער, ניט נאר ניט װערט צא:ע די און חדשים םך

 אי־נדוםטריעצע די פון גאםן די ערגער. נאך װערט טאג צו טאג
ארמייען. ארבעטםצאזע ריזיגע פון פארםצייצט זענען שטעט

 אויך זיך האט קריזים אינרוםטריעצן דעם מיט צוגצייך
 מיציאנען אגריקוצטור. רער אין קריזים גרויםער א אנגעהויבן

 פון דרוק שװערן דעם צוציב נעװארן רואינירט זענען פארמער
 געװארן ארויםגעצײגט זײ אויף זענען װאם שטײערן, הויכע די

 יפארמער די םון צאגע די מצחמה. דער פון רעזוצטאט אצם
די פון אפעטיטן ריזיגע די צוציב ערגער אצ׳ן װערט

 טראם־ די און מאשינעז, ־ םארם פאריןויםן װאם טראםטן,
 רואינירטע דאזיגע די םארם־פראדוקטן. די אפ ?ויפן װאם טען,

 נאך האבן זײ און שטעט די־ אין געצאפן אויך זענען פארמער
ארבעטםצאזע. די פון צאצ די פארגרעםערט

 אינ־ הויך־אנטװיקצטע די אין קריזיס עקאנאמישער דער
 צענדער, די אז דעם, צו געפירט אויך האט צענדער דוםטריעצע

 שטארק אויך זאצן רוי־מאטעריאצן, מזגרםטנם פראדוצידן װאם
 אויףי נאכפראגע פארקצענערטער דער צוציב װערן געטראםן

 זאצן זײ אז דעם, צו געםירט האט יראם פראדוקטן. זײערע
 דער אז װירקן, ארום אזוי און אײנסויױ זייער פארהצענערן

װערן. שארפער נאך זאצ צענדער אינדוםטריעצע די אין קריזים
ארבעטםצאזיגסײט. ריזיגער א צו געבראכט האט דאם

? ארבעטםצאזיגקײט אט־די איז גרוי־ם װי
 די פאראינטערעםירט זענען מצוכות קאפיטאציםטישע די

 זענען װאם ציפערן, נאר מיניםיזירן. צו ארבעטםצאזיגסײט
 די אז אן, װײזן קװאצן, פארשידענע פון נעװארן געזאמצט

 אםיצו מאםשטאב. קאצאהאצן א דערגדייכט ארבעטםצאזיי־גקייט
 אגענ־ אן פון—םעצקער־צינ, דער םון בוצעטין מאנאטצעכער דער
 ?אפיטא־ די פון װאך דער אויףי געטריי אזוי שטייט װאם טור,

 ארבעטםצאזיגקײט די אז צוגעבן, מוז—אינטערעםן, ציסטישע
גרוים. זייער איצט איז

ארבעטם־ פון צאצ די איז בארי־כטן צעצטע גאר די צויט
:אזא איצט צאזע

7,000,000 -------------------------------אמעריקע
3,000,000 --------—------------—דײטשצאנד

2,000,000 --------------------------------ענגצאנד
400,000 -------------------------------איטאציע

300,000 — — — —---------— — פויצן
300,000 — — —--------------------יאפאן

250,000 -------------------------------עםטרײך
200,000 ---------------------טשעכאםצאװאקיע■

40,000 --------------------------------האצאנד
20,000 --------------------------------פינצאנד

 העכער פון ארמײ אן דא איז צענדער צען אט־די איז בצויז
 םון יאריכטן די צויט ארבעטםצאזע, מיציאן האצב א און 13
 ניט ארבעטער םון פראצענט פאצגענדיגער דער איז ױניאנם די

:באשעםטיגט

פראצענט. 14 —-------------------אויםטראציע
פראצענט. 10 — — — —---------קאנאדע

1---------------------------נארװעגיע פדאצענט 8
פראצענט 16 ---------—--------------דענמארק

פראצענט 12 — —----------------------שװעדן
 אין אמערי־קע, זיד אין ארבעטםצאזע די צורעכענענדיג

 אפריקע, אין און שפאניע אין רומעניע, איז כינע, אין אינדיע,
 אר־ 20,000,000 העכער םון צאצ ריזיגע א באקומען זיך װעט

 א דאם באטרעפט פאמיציעם זייערע מיט צוזאמען בעטםצאזע,
 אוים גײען װאם ארבעטער־נםשות, 60,000,000 העכער פון צאצ
הונגער. פון

 אומ־ און דירעקטער א איז ארבעטםצאזיגסײט דאזיגע די
 קאפיטאציםטי־ איצטיגער דער פון רעזוצטאט פארמיידצעמגר

ארדנונג. שער
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 זענען עם — אאגע אומזיניגע אן געװארן געשאפן איז עם
 קא^א־ דא זענען עם ;רױימאטעריאלן פון אוצרות ריזיגע דא
 און מאשינען די דא זענען עס ;פראדוציר־מעגלעכקייטן ע5םא
 רעדער די דרייען צו גרייט זענען וואם הענט, רי דא זענען עם
 ;שטײען פאבריקן די טויט. איז ץ5א< נאר — מאשינען, די םון
̂ן רױ־מאטעריא^ן די  פון אוים גייען מיליאנען צעגדליגער ;םויי

 צו נעמט װאם רױב־ארדנונג, די איז דעם פון אורזאכע די הונגער.
 זיי גיט און ארבעט, זייער פון פראדוקט דעם ארבעטער די ביי
 פראדוצירן. זײ װאם דאם, פארברויכן צו מעגלעכקייט קיין ניט

 ניט לאנד איץ זיך ביי ?אפיטאציזם דער קען אנגערױבטע דאם
 סויף־ די װען מארק. אױסלענדישן אן זוכן ג״ט ער און אפזעצן
 װערט װעלט גאגצער דער פון ארבעטער־מאםן די פון קראפט

 פון רעדער די אפגעשטעלט װערן מער, און מער אײנגעדארט
 די פון װאוקם גרעםערן נאך א צו פירט דאם און פאבריקן די

ארמייען. ארבעטםלאזע
 אין איז «?ײן אמערילע פון האנדא אױםלענדישער דער
 פאר־ יאר צויפגדיגז דעם פון חדשים 9 ערשטע די פון פאר^ויה

דא^אר. ביאי^ן ב5הא א און צװײ אויף קלענערט.געװארן
 קאפי־ דער װעצכן פון קרײז, םאר׳כשופ׳טער א איז עם
אויםװעג. סיין גיט האט טאצי־זם

װײ־ ץ5א אױםלאגד, אין עקםפארטירן מ׳קען װייניגער װאם
 װערט שארפער א?ץ אויםיצאנד, פון מען אימפארטירט ניגער

לןריזים. דער
קאפיטא^יםטי־ יעדער און גרופע קאפיטאליםטישע יעדע

 איגטע־ אייגענע די באויז אינזינען האט אונטערנעמער שער
 דער אי־ן פראפיטן. מער װאם ארײנכאפן זיך יאגט און רעםז

 גאםן, די אין ארום זיך דרייען ארבעטער מיציאגען װען צייט,
 עם און ארבעטם־טאג דער פאר^ײנגערט פונדעםטװעגן װערט
 אלץ איינכעפירט װערן עס םפיד־אפ. דער פאררגעםערט װערט

 ארבע־ טױזנטער פארבייטן װאס מאשינען, קאמפליצירטע מער
 ניט זארגן זיי און פראפיטן דארפן קאפיטאצ״םטן די טער.
 זײער םפיד־אפ, זײער ראציאכא^יזאציע, זייער אז דעם, פאר

 צו־ שלעכטן דעם װעט ארבעטער די פון נשמה די ארויםיאגן
 דער צו רפואה אײנציגע זייער פארשארפן. מער נאך שטאנד

 פאר חםה.5ט־ם5װע נייע א איז אזיגקייט5ארבעטם< פון מכה
 װאק־ עם פארמעגנם. ריזי־גערע ץ5א אםיגנירט װערן צװעק דעם
 פון געביט דעם אויה געיעג א אן גײט עם ;ארמייען די םען

 מארד־אינםטרו־ מער א?*ז צוגעגרייט װערן עם ;באװאפנונג
, קריג. האבן מוז ?אפיטא^יזם דער—מענטן

 די אין ניט. נאר אבער מען טוט ארבעטםיצאזע די םאר
 אויםגעקעמםט האבן ארבעטער־ארגאגיי־זאציעם די װאו ?ענדער,

 הונגעריגע די צו מען װארפט ארבעטסאאזע, פן5הע צו געזע׳ז א
יאנען די עבן.5 ביים ז״ דערהא^טן צו אויף» ביינדצ א  אר־ מי̂י

 ״הי^ף״, ׳טטירןיל א ׳טוין קריגן װאם ענגצאנד, אין בעטםיצאזע
 די פון אגע5< די איז ערגער נאך הונגער. פון אוים ממש נײען

 זיי־ איז זיי װאו ^ענדעו/ אנדערע אין ארבעטםצאזע מי׳ציאנען
הפקר. אינגאנצן זענען פאמיי^יעס ערע

 אמעריקע אין ארבעטם<?אזע די פון פאדערוננען די אוי^
 מיט קילאבם, פא^יצייאישע מיט געענטפערט רעגירונג די האט

 װאם ברוטאציטעט, און טעראר פון יע5כװ» א מיט ארעםטן,
 ארבעטם־ די פון דעאעגאציע די גאײכן. קיין ניט זיך צו האט
פריזאן. אין אריינגע׳שי^יידערט מען האט יארק נױ איז יצאזע

 די האט ארבעטם^אזע, די פאר עטװאם טאן צו אנשטאט
 האבן הערשער אלע וואם מיט^ען, די• פאר גענומען זיך רעגירוננ

 אר־ די פון רייען די צעטײיצן צו — באנוצט צײטן אלע אין
 שװארצע געגז העצעם פון םדרת א אװעק איז עם כעטער.

״רויט״. געגן פרעמד־געבוירעגע, געגן ארבעטער,
 פצענער ׳טװינדצערישע מיט נארז גענומען אויך מ׳האט

 װעגן און לוין דעם אנהאצטן ודעגן בױ־ארבעטן, גרויםע וועגן
 די מ׳האט קריזים. אוים זײן װעט עם און אט־אט אז דעם,

 װעט טאריף הויכער א אז דעם, מיט נארז גענומען ארבעטער
 ;פראדוקטן אויםיצענדישע םון לאנקורענץ דער פון בא׳עיצן זײ

 ארויםגעגעבן מ׳האט װאם דעם, מיט נארן געגומען זײ מ׳האט
אימיגראציע. אויף פארבאט א

 זיי נאי געהיי^ט, ני־ט נאר ניט האבן ״רםואות״ דאזיגע די
 די האבז טאריח הויכן דעם אויף שאדן. מער גאך בריינגען
 אטע דער און זע^בן דעם מיט געענטםערט ^ענדער מערםטע
 אייימי״רא די געװארן. אײנגעדארט איז עקספארט ריקאנער

 פרי די װאם דערפאר, שװינד^ א געװען איז ציע־באשרענקונג
 פון צוםלוס דעם אפגעשאפן כמעט שוין האבן געזעצז ערדיגע

ארבעטער־הענט.
 די ^פו זייד̂ די יפא ניט זיך זארגט קאפיטא^יזם דער
 ^אנד רייכםטן דעם אין הונגערן. װאם ארבעטם^אזע, מי^יאנען

 פרוטה קײן געװארן אםיגנירט ניט איצט ביז איז װעצט דער פון
 אז ויז,5ב װיל ■קאפי־טאציזם דער ארבעטם^אזע. די העצפן צו
 דעם אין נויט. זײער טראגן נעהארכזאם זא?ן הוננעריגע די

 עם םאציאצ־פאשיםטן. די און פאשיםטן די ארוים העצפן
ען צו פראנט פאראייניגטער א איז  ארבעטעי דעם פארטומ̂י
 ארבעטם־ דער םון גרוים די און אורזאכן די זען ניט זאא ער

 אין ארדנונג, אן פאר קעמפן קענען ניט זאיצ ער כדי ^אזיגקייט,
 אויך איז עם זײן. ניט װעט ארבעטם^אזיגקייט קיין כער5װע

 קײן פאר קעמפן ניט ער פארטומ^ען, צו אים פארזוך א
?אגע. זייז פון דעראייכטערונג בא^דיגער

 ער אז ארבעטער, דעם א״ן מ׳רעדם װען צייט, דער אין
 באאײ־ א איז עם װײא פארזיכערונג םאציאצע קײן ניט דארח
 אװעסגעשטעצט אים מען האט םארזיכערונג, נעמען צו דיגונג

 םאי ם׳הייםט און עפל ע5?עםטע א מיט גאםן װינק^ען די אויױ
!דערנידערונג גײן ניט איז דאם האנט. די אויםשטרע?ן

 ?ערנט װאם איינציגע, די איז פארטײ קאמוניםטי־שע די
 זי און קריזים פון אורזאכן די פארשטיין צו ארבעטער דעם

 באלדיגער פאר קאמ^ צום ארבעטער דעם אויך מאביציזירט
ארבעטםלאזע. די םאר היצף

 טשאריטי <ןײן נייט פאדערט פארטײ יהאמוניסטישע די
ארבעטם^אזע־םארזיכערונג. נאר ארבעטםיצאזע, די פאר

פאנד׳ א פון װערן געשאפן זא^ פארזיכערונג ידאזיגע די
 אין און ב״טראגן דארפן זא? ארבעטם־געבער יעדער װע^כן צו

 זעגען װאם םומען, אצע די אריינגײן אויך זאלן עם װע^כן
 פאר פאנד דאזיגער דער מ^חמה־צוועקן. פאר באשטימט איצט

 די פון װערן פארװא^טעט זאיצ פארזיכערונג ארבעטם^אזער
 מיט ארבעטם^אזן יעדן באזארגן זא^ און זעיצבםט ארבעטער

אר 25 פון מינימום א  באזונדער דאיצאר פינףי און װאך א דא̂י
 אר־ דער װאם ארבעטער־משפחה, דער פון מיטגציד יעדן פאר

אויטהאיצטן. דארף בעטער
ף (׳טלום ט אוי )31 זיי
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צױניםטישע נײע די און אימפעריאליזם ענגלישער דער
װאקכאנאליע מרמר קלמן

 רעװאלטירן אםריטע און אזיע פון םעלקער קאצאגיאצע די
 רופט דאם אונטערדריקער. אימפעריאלי-םטישע זײעחג געגן
 אימפעריא־ די פון לאגע אינערלעכער דער אף אפ שטארק זיך

גרױם־טעכט. ׳ציםטישע
אימפעריא־ פונ׳ם יןריזים דער אט זיך פילט באזונדערם

 גע־ שטארק איז פראדוקציע עעלישע די ענגלאנד. איז ליזם
 אף געזונקען. טין* איז אינדוםטריע טעקםטיל איר פאלן.
 אירע בית-הקברות. א םון רו די הערשט קױלךפעצדער אירע

 פארגרעםערט ארבעטלאזיגטייט די איידיג. שטייען םאבריקן
 דער אמאל עקםפארט, ענגלישער דער טאג. יעדן מיט זיך

 די דייטשער. דער װי קלענער איז װעלט, דער אין גרעםטער
 װערט יענקי־אימפעריאליזם שטארקערן דעם מיט קאניקורענץ

 ארײנ־ זיך הערשער ענגלישע די צװינגט דאם שארפער. אלױ
 רע• שטיצן זיי דרום־אמעריטע. אין אװאנטורעם אין צולאזן

 דאס- טוט יענער יענקי־אימפערי׳אליזם. דעם געגן מאלוציעם
 מלחמה־געםאר די און אימפעריאליזם ענגלישן געגן זעלבע
שטארקער. אלץ װערט װעלט־טעבט צװיי אט־די צװישן

 םאר אימפעריאליזם ענגלישער דער זיך שרעקט באזונדער
 גרענעצן די םון נאנט םאװעטן-פארבאנד. פון דערפאלג דעם
 גרוים דאם אט אינדיע. זיך געפינט םאװעט־רעפובלייק רער פון

 קװאל א אימפעריע ענגלישער דער פאר איז לאנד קאלאניאל
 גרויםער א אויך איז עס שפייז. און מאטעריאלז רויע פון

 ענגלישן דעם אן באט און פאבריקאטן ענגלישע פאר מארק
 אונטער־ ארטיגע פאר פראפיטן באדייטנדיגע אויך קאפיטאל
 ארױםגעריםן װערן ר״כטימער אלע אט־די נאר נעמונגען.

 װעמעם פויערים, און ארבעטער אינדישע מיליאן 300 די פון
 אימפער־ ענגלישן געגן זײ רעװאלטירט נויט אומבאשרײבלעכע

 םאװעטן־פאר־ צום געװענדט זיינעז בליקז זײערע יאציזם.
 זייער געטראגן האבן אונטערדריקטע םריערדיגע ע5»י װאו באנד,

קולטורעל. און ׳םאציאל עקאנאמיש, פאליטיש, פרײהייט, פולע
 קומען צו דערםאר זוכט איםפעריאליזם ענגלישער דער

 אפ׳ן בורזשואזיע, אינדישער דער מיט םארשטענדעגיש א צו
 דארט צוגרייטן און מאםן, ארבעטנדיגע אינדישע די םון חשבון

 םאװעטן־׳פארבאנד. געגן אנפאל אן פאר באזע סטראטעגישע א
 ריזיגע אינדיע אין אוים גיט אימפעריאליזם עכגלישער דער

 אויםצו־ טאםן, אינדישע די םון ארויםגעקװעטשט געלט, םומען
 םאװעטן• דער געגן פראנט מיליטערישז שטארקן א דארט בויען

 מייציטע־ אימפעריא^יםטישער עניגצישער דער אט רעפוביאיס.
 פון גרענעץ דער אף בלויז ניט זיך באשרײנקט פראנט רישער

 נעםט ער טזרח. נאענטן ביז׳ן אוים זיך שפרײט ער אינדיע.
 םון צענטער א געווארן איז װאם פאצעםטינע, «ר״ן אויך

 ענגצי־ דער פאר האםן א בויט ער װאו מאחטה־צוגרײטונגען,
 מעזאפאטאמיע, און ̂),,כרמ בארג (ב״ם חיםו און פ׳צאטע שער
 דאם אוםט־שיפן. מייציטערישע פון באזע זײן האט ער װאו

 פארשטענדי- א זוכן צו אימפעריאיציזם ענוגישן דעם צװינגט
 פאאעם־ םון בורזשואזיע מאכמעדאנישער דער מיט אויך גונג
 מאכמע־ די באאיינפ^וםן צו זונט ער װעלכע דורך אראביע, און

עגיפטן. און אינדיע אין מאםן דאנישע
אימפעריא• ענג^ישער דער האט םאטיװ שטארקן א נאך

 םאװעטן־םארבאנד. געגן פראנט מיליטערישן ז״ן פאר ליזם
 קא־ אנדערע אצע אין וױ אזוי ענג^אנד, אין ׳קאפיטא^יזם דער

 צוזאמענ־ פון ראטעװען צו זיך זוכט ׳?ענד־ער, פיטאציםטישע
 זײערע שנײדט ער ארבעטער. די פון ׳חשבון אם׳ן ברוך

רא־ און רעאתאניזירט מאשינעם, נײע ארײן םירט שכירות,

 אלץ נאם אין ארוים װארפט און פאבריקן זײנע ציאנאליזירט
ארבעטםלאזע. מאםן נייע

 זעען זײ אומרואיג. זיעען ענג^אנד אין ארבעטער די
 אר־ ^ענגערע שכירות, פארקלענערטע םון צוקונםט א זיך פאר

 שפײז־אר־ (שטײערן יקרות שטײגנדיגן א בעטסשטונדן,
 ארבעט^אזע־בענעםיטם זײער םון פאר^ענערונג א טיק׳צען),

 רעװאצטן פון הערן זײ מצחמה. נייער א םון שאטנם די און
 מצד אונטעררריקונג ברוטאלער פון און קא^אגיעם די אין

 זייט אנדער דער פון רעגירונג. אימפעריא^יםטישער זייער
 די פון שא^ז און ױבלען דאם אויערן זײערע צו דערגרײכט

 פונ׳ם געבורטםטאג דרייצן־יאריגן דעם כבוד5 מאםן רוםישע
ישע די סאװעטן־פארבאנד.  אינ׳ם אז הערן, ארבעטער ענג̂י
 שטייגן, אינ׳ם כםדר פראדוקציע די האלט סאװעטךפארבאנד

 נרעםער. װערט שכירות די ק^ענער, װערט ארבעטם-טאג דער
 םעיצקער. אונטערדריקטע און הערשנדיגע קײז דארט ניטא

 און זעלבםט־באשטימונג אף רעכט םוצע האט םאצס יעדעם
פעצקער־פארבאנד. פר^עטארישן דעם פון חברים נצײכע זיינען

ענגיצי־ דער אין קלאםךקאמף דעם פארשארפט איצץ דאם
 איר פארשטארקן צו זײט אײן פון זי זוכט אימפעריע. שער

 נע־ זײט צװײטן פון ■און קאלאניעם די אין מאכט מיציטערישע
 ע^עמענטז, רעאהציאנערע זײערע און בורזשואזע זייערע װינען

 אויםגע־ די פון ט5רעװא דעם אונטערדריהן צו בשותםות רדי
 אימפער־ ענגצישער דער אױך האפט דורכדעם מאסן. זויגענע
 םאיװעטן־פאר־ פונ׳פ■ מאכט װאקםנדיגע די ברעכן צו יאליזם

 אומצוםרי־ די פון האפנונגען די אויםצעשן דערמיט און באנד
סאצאניעם. אירע אין און ענגלאנד אין מאסן דענע

 די ארײנארן קאנען זאצ בורזשואזיע אראבישע די כדי
 אימפעריא^יזם ענג^ישער דער זיך נעמט מאםן, אראבישע
ישע די קרייװדע. זײער אן כ^ומר׳שט  (װאם רעגירונג ענג̂י
 אינטערנאציאנאיצ, צװייטן םונ׳ם ״סאציא^יםטן״ פון באשט״ט

 טרעט בורזשואזיע) דער פון דינער טרייע מיינט, דאם װאם
 בא־ צױניםטן די װאם פארברעכנם, די געגן ארוים כצומר׳שט

 ארבעטער־מאםן. און פויערים אראבישע ארימע די געגן גייען
פט צייט דערזעלבער אין  רעגי־ ״םאציאציםטישע״ אט-די הע̂י

 אװעקצונעמען פא^עםטינע אין אגענטן צױניםטישע אירע רונג
 װאדי־ איז בעדואינען און פע^אכן ארימע די פון באדן דעם

 אויםצו־ גרײט איז אימפעריא^יזם ענגיצישער דער האװאראם.
 אראבישע די םאי און אידישע די םאי צװעקן זײנע פאר נוצן

 זײ שפי^ט ער סאעריק^ז). פאשיםטן, (שאװיניםטן, צױניםטן
 די ביידן. םון פראםיטירט און אנדערע די געגן איינע אוים

 דאם װײםן װארט־זאגער פוע^י־צױניםטישע און צױניסטישע
 ענג^ישער דער װאם יקלאר, פארשטײען זײ גוט. דיער אלץ

 אצײן אים העלפן זיי פא^עםטינע. אין זוכט אימפעריא^יזם
 אראבישע די אונטערדרײןן און מאםן אידישע די באשװיגדאען

. סן א מ
? צױניםטן די עם טוען יװאם צו
 צױניזם דער אז אליין, װײםז װארטזאגער צױניםטישע די

 אוים־ מינדםטע די ניט האט ער אז אװאנטורע, פוםטע א איז
 םון ניט כלל טראכטן זײ נאר וװערן. צו פארװיירק^יכט זיכט

 צייצ דער פאקעםטינע. אראבישער דער אין מדיניה אידישער א
 אייצוזיע פא^שע די אט אגצוהאלטן ב^ויז איז צױניזם פונ׳ם

 זײ זאיצ בורזשואזיע די כדי מאםן, אידישע ברײטע די צװישן
 מיטצ א בצויז איז צױניזם דער באהערשן. אײכטער קאנען

 דעם אפצעשװאכן בורזשואזיע אידישער דער פון הענט די אין
פאר־ װי פונקט אבער ארבעטער. אידישע די פון קילאםן־קאמף
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קאמפאניע וערשאפט טגל נד אונזער
זעלבסטקריטיק) («ביםל

ן א מ צ ל א ז ר.

 פאר רוף דעם ארויםלאזנדיג עקזעקוטױוע, נאציאנאלע די
 ארבעט. פון פראגראם א געגעבן האט מיטגלידער, 25,000 די
 די פון מיטגלידער שעפן דארפן מיר אז אגגעוױזן, האט זי

 פינצ־ זייערע פון ארבעטער די ארױםראטעװען ארדנס, אלטע
 נויטיג, זייער איז װאם ױגנט, די ארגאניזירן נעםטן, טערע

 ארייג־ ארדן, אונזער איז מיטגלידער םרויען די ארײננעמען
 איעאנצן נאך שטייען װאם מיטגלידער, טויזנטער נעמען

 ארגאני־ ארגאניזאציע, פראטערנאלע איז עם װעלכע אויםער
 נאו ס׳איז װאו דארטן, ברענטשעם שפראכיגע אנדערע זירן

 אין נאר ניט ארדן, אונזער אעטערנאציאנאליזירן מעגלעך.
 דיםטרײןט די געטאן האבן װאם ארגאניזאציאנעל. נאר נאמען,

? פראגראם אטדי דורכצופירן ברענטשעם די און קאמיטעטן
 שטאטישן יארק ניו דעם בײשפיל א פאר :עמעז לאמיר

 ארויםראטע־ לאזונג דעם ארױםגעלאזן האבן מיר קאמיטעט.
 נױ דער ארדנם. פראטערנאלע אלטע די פון ארבעטער די װען

 לאזונג דעם איבער׳חזר׳ן ניט דארף שטאט־קאטיטעט יארק
 םוירװיי א מאכן דאר^ ער דורכםירן. אים דארוי נאר באויז,

 ארױםגענומען קאנען װאם מיטגלידער, די גרענטשעם, די םון
 נאר אלגעמיין, אין רײדן ניט דאר^ ער ארדנם. יענע םון יװערן

 םאםײעטים, ברענטשעם, 10 ,6 ,5 די צו קאנקרעט צוטרעטן
 דעטא־ א געפינען זיך מוז קאמיטעט שטאט דעם פאר קלובן.

 ברענטש יעדן צו צופאםנדיג קאמפאניע דער פון פלאן ליזירטער
קא־ זאלן מיר אז אזוי ׳קאמפאניע, די אײגטײלנדייג באזונדער,

 פאשיםטישע־אימ־ זײן פארדעלוז צו צױניזפ׳ דער זוכט איארן,
 װאקבא־ שאװיניםטישער א דורך נאקעטק״ט פעריאציםטישע

 אינםטינקטן שאװיניםטישע די אויפצורייצן זוכט ער גאליע.
 װי װירער, האט ער מאםן. אידישע אפנעשטאנענע די םון

 פון פראנט ״כל־ישראצ״ פאראײנעטן א געשאיפן פאראיארן,
 טעמעני־האל, פון פארבאנד א איםט־בראדװײ, ביז װאלםטריט

״סאציאליםטן״. און רעפובליקאנער
 די אױסגענוצט ״פארװערטם״ דער האט יאר לעצטן
 אי־ דער פון אײנהייט די שעדיגן צו װאקכאנאליע צױניםטישע

 קאמפאני־ױניאךבױרא־ באםעם, ארבעטער־באװעגונג. דישער
 )װ, אז. א. ואינדעפעגדענט, ארבעטער־רינג, פון פירער קראטן,

 טויט־ א געבן צו כדי צױניזם, ארום פאראייניגט אלע זיך האבן
 פאגראמען געמאכט האבן זײ באװעגונג. לינקער דער קלאפ
 אינדוםטריעלע די באפאלן זיינען ״מארגן-םרייהייט׳/ דער אױף

 פציגכי <ינקן און שוצן ארבעטער^קנדער די איקאר, דעם יוגיאנם,
 די פארשפרײט האבן זיי באװעגוגג. פראטערנאלער דער אין

 ?א־ דער געגן םאװעטךפארבאנד, געגן פארלוימדוסגען ערגםטע
 ארבע־ קלאםן־באװאוםטער דער און ב»װעגו;ג מוניסטישער

 גע־ האט װאם אייגעם, יעדן טעראריזירט האבן זײ טערשאפט.
 אי־ מאםן גרויםע פאיצעםטינע. איבער אמת דעם זאגן צו װאגט
 דעם פארילאזן צו גרײט געװען זײנען װאם ארבעטער, דישע

 באי^עבאטישע אנדערע ע5א און ארבעטער־ריע פארבאםעװעטן
 זיך האבן ארדן, פרא^עטארישן אייגענעם אן שאפן און ארדנם
 פאשיסטיש־שאװיניםטישער דער יב5צו צוריקגעהא^טן דערםון

װאסכאנאיציע.
 םירער ע5א צױניזם דעם ארום װידער זיך גרופירן איצט

 אינדעפענדענט, ארבעטער־רינג, קאמפאגיע־ױניאנס, די םון
 פארטײ, םאציא^יםטישע די אױבעטער״פארבאנד, נאציאנאצער

 ״םא• דער אױםגעדריקט קלאר דואט ״אידעאל׳ זײער נ. ד. א.
״פאד אין דערקיצערט האט ער װען קאהאן, אב. ציאציםט״

 א חודש יעדן ברענטשעם, די פון רעזולטאטן דערװארטן נעז
 ביצייז װערן דורכגעפירט קאן דאם דערגרײכונג. באשטימטע

 נאכזאגן בצויז ניט װעט שטאט־קאמיטעט דער װען דעמאצט,
 נאר ױגנט־ברענטשעם, ארגאניזירן דארף מען אז אאזונג, דעם
 יעדער אין פילאן קלארן א אויםארבעטן קאנקרעט טאקע װעט

 ױגנט־ברענ־ ארגאניזירן פון מעגילעכסײט דער װעגן דיםטריקט
 אונזער םון ^אזונגען אנדערע איצע װעגן זע^בע דאם טשעם.

קאמפאניע.
 דארפן בצויז ניט זעיצבע. דאם טאן מוזן ברענטשעם די

 לןאמפאניע אונזער פון צאזונגעז די אויפקצערן ברענטשעם די
 אבער נויטיג, דאם איז אודאי דערגרײכן, װיאן מיר װאם און

 פילאן גענויער א װערן אויםגעארבעט מוז דערמיט גיצײכצײטיג
 די דערגרײכן װעט ברענטש דער אזוי װי ברענטש, יעדן אין

 ברענטש דער האט געװארן. געשטע^ט אים איז װאם קװאטא,
 ער דארפ ױגנט־ברענטש, א ארגאניזירן צו מעג׳לעכהייט א
 דורכ־ עם און טאן צו עם אזוי יװי אן,5פי א אויםארבעטן ײך5ג

 םרויען־ א ארגאניזירן מעגילעכקײט א ברענטש דער האט פירן.
 יװי אײנצאהײטן א^ע אויםארבעטז אויך מיר דארםן ברענטש,

 א דורכםירן מיר קאנען ארגאניזירן. צו ברענטש אזא אזוי
 דאר* ?אנדםםאנשאפמךאמאניזאציעם, אנדערע אין קאמ״אניע

 זיי, זייגען ^אנדסמאנשאפטן יװעלכע קאנ?רעטיזירן מיר פען
 די צוטרעטן דאר^ מען אזוי װי און ארגאניזיאציעם װעלכע

אײנטײאן דארפן ברעגטשעם די דורכופירן. דארטן קאמפאניע

 פון הייםט דאם—״פאיצק״ זײן פון אינטערעםן די אז װערטם׳/
אלץ. װי העכער אים בײ שטייען—בורזשואזיע אידישער דער

 געמײנזאםע קײן ניט האבן מאםן ארבעטנדיגע אידישע די
 אינטע• זייעדע בורזשואזיע. אידישער דער מיט אינטערעםן

 די פון קאמח רעװאצוציאנערן מיט׳ן םארבונדן זײנען רעםן
 קאפיטא־ פון הערשאפט דער יגעגן ?ענדער אלע אין ארבעטער

 נאציאנא^ל םאציאיצע, פא^יטישע, עקאנאמישע, זײערע ?יזם.
 נאר װערן פארענטפערט קאנען פראביצעמען קו^טורע^ע און

רעװאצוציע. פראי^עטארישער דער פון זיג דעם דורך
 די פון הערשאפט דער אונטער ׳םאװעטךפארבאנד, אע׳כי

 נאציאנא־ יעדער געװארן אפגעשאפט איז מאםן, ארבעטנדיגע
 קער5פע אונטערדריקטע אצע דרוק. עקאנאמישער און יצער

 םאציאציזם. דעם צוזאמען בויען ז״ פרײ. געװארן זײנען
 די זיינעז רעװא^וציע עטארישער5פרא דער פוז זיג דעם אדאנק

 איצע אין ארײנגעדרונגען םאװעטן־פאדבאנד אין מאהן אידישע
 אפא־ ־ מצוכה אין טײיצ א נעמען אינדוםטריע, דער פון צװײנן

 רא• אידישע געריכטן, אידישע םאװעטן, אידישע האין דאט,
 אולןראינע, אין קאלאכיזאציע דער פון געביטן רי אין יאנען
 אנט־ קאלאםאילער א ;בירא־בידזשאן און וױים־רוס^אנד קרים,

קולטור־טעטיגקײש. אידישער פון פארשפרייטונג און װיקיצונג
םאװעטךפארבאנד, אין װי שטיעער דעמזעלבן או» אט

 בא• זייער דערגרייכן ^ענדער אצע אין מאםן אידישע די ן5װע
 ארבעטנדיגע די מיט ?אמף ׳געמײנזאמען דעם אין פרייאונג,

םעצקער. אנדערע אלע פון מאםן
 זײער פריגן ניט מאםן אראבישע די ן5װע דאםגילײכן

 םאציאל אדער נאציאנא?־ פון הענט ביצוטיגע די דורך חיאףי
 זיך װעיצן מאםן אראבישע די אימפעוייא^יסטן. פאשיםטישע

 םאראייניגט—פאמף אינ׳ם בלויז פרײהײט זײער דערװערבן
̂ע פון מאסן ארבעטנדיגע די מיט צוזאמען  פעיל־ אנדערע אי

 און אייגענע זײערע געגן—בלל אינ׳ם אידישע די אויך קער,
אונטערדריקער. פרעמדע
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 בא־ א זיך שטעלן און באזונדער, חודש יעדן םאר ארבעט די
 מעג־ װעט אופן אזא אױף ב^ויז חודש. יעדן פאר צייצ שטימטן

 באשטימטע א זײ געבן מיטג^ידער, די אקטיװיזירן צו זײן ̂עך
אאזונג. א ביצויז ניט אקציע,

 װאם דאם, איז קאמפאניע אונזער םון שװאבקייט א נאך
 שטאט־קא־ די איציין. זיר פירט זי נאר געפירט, ניט װערט זי

 עס ברעגטשעם. די מיט פארבונדן גענוג ניט זיינען מיטעטן
 שרייבט שטאט־קאמיטעט א םון םעקרעטאר א אז רעכט, איז
 מיטגיצי־ װיפייצ באריכט א פארצאנגט און גענערא^־אפים צום
 ארײנגע־ האט שטאט זײן פון ברענטש יענער ארער דער דער

 שױן און שטאט־קאמיטעט דעם פון םעקרעטאר דער נומען.
 װאם ניט װײםן גאגצער א אלס שטאט־קאמיטעט דער אודאי

 געענדערט גאייך מוז דאם ברענטשעם. די אין זיך טוט עם
 מיט־ אויםטײ^ן זיך פון דארף שטאט־קאמיטעט דער װערן.

 יענעם אדער דעם פאר עך5פארא;טװארט< זײגען װעצכע גלידער,
 דערגרײכונגען די װעגן באריכטן ברענגען טוזן זיי ברענטש.

 ךי פון הינטערשטע^יגקייט דער װעגן און ברענטש יעדן פון
 ניט דארן» שטאט־קאמיטעט םון פארטרעטער דער ברענטשעם.

 ער נאר אװעקגײן, און ברענטש צום װיזיט א מיט קומען ויז5ב
 דעם דעטאציזיו־ז אים העצםן ברענטש, מיט׳ז מיטארבעטן דארף
 אנדערע די פון דערםארונ: ברענגען קאמפאניע, דער פון פלאן

 נאר איז עם וואם א<צץ, מיט ברענטש דעם העצםן ברענטשעם,
צענטער. ארגאניזירטן דעם ■פון עך5מעג

 איצטיגער דער אין מיטטצידער 25,000 פאר יצאזונג דער
 אין שטערט ער און ריכטיגער קיין געיװען ניט איז קאמפאניע

 ארוים ^זן מיר ווען אז געדענקעז, דארפן מיר ארבעט. דער
 קאנען מיר װאם יצאזונג, אזא ארוים^אזן מיר מוזן אזונג,5 א

 מיר אז זען, מיר דארפן נאר ניט און דעחגרייכ״ פאזיטױו
 מיטג^י־ און ברענטשעם אומרע אלע נאר דערגרייכן, אים קאגען

װערן. פארוױר^עכט זאיצ יצאזונג דער אז זען, דארםן דער
 יצאזונג דעש ארוים^זנדע עקזעקוטיװע, נאציאנא^ע די

 זי־ אין האט קאנװענשאן, אונזער ביז מיטגיצידער 25,000 פאר
 מיר װעצן קאנװענשאן דער ביז אז מעניצעכהייט, די געהאט נען

 קראג־ ׳אועארישער דער מיט םאראײנימנג די דורכפירן קאגען
 ארגאניזאציע. פראטערנא^ער א נאך םיט אפשר און ?ען־קאםע,

 דערגרײכןי װעט ארדן אונזער אויב אז גערעכנט, האבן מיר
 מיר יײעאז קאמפאניע, איצטיגער רער אין מיטגלידער 15,000

 קאטוענשאן ערשטער אונזער צו מיטנ^ירער 25,000 האבן
̂בן דאם פאראייניגוננ. די דורכםירנדיג  ניט אבער מיר <ה

שטא־ אונזערע פאר ברענטשעם, אונזערע פאר געמאכט
 א קװאטא, א דערזען זיך פאר האבן ז״ און קאמיטעטן טישע

 ניט איז ער אויב און דורכםירבאר. ניט איז װע׳צכער ^אזונג,
 קצאר דארוי עם דורך. ניט אים מען פירט במי^א דורכפירבאר,

 אינ־ דעם אנבאצאנגט װאם אז ברענטשעם, אונזערע פאר װערן
 צוזאטענ־ איצטיגן זיין איז ארבעטער־ארדן טערגאצי^א^ן

 מיט־ 15,000 פאר גענומען תוך אין קאמפאניע די איז שטעיצ,
 מיטגצידערשאםט די פארדאפ׳לען איז <אזונג דער און גיצידער

 אין מיטגי^ידערשאפט די פארדאפ^ענדיג ברענטשעם. די אין
ן ברענטשעם, די לאזונג. אונזער דערגר״כן מיר װ̂ע

 אינטענםיװע אן אויך פירט עקזעקוטיװע נאציאנאיצע די
 פראטער־ אנדערע די מיט ״אמא^גאמײשאן״ פאר האמפאניע

 דאם דעתרײכן װעלן מיר אויב אז אזוי ארגאגיזאציעם, נאלע
 ^אזונג די—צװייטע דאם דערגרייבן אויך מיר װעאן ערשטע,

מיטגצידער. 25,000 מיט קאנװענשאן דער צו קומען צו
 אוים־ אן דורכפירן ייך5גי מוזן ברענטשעם אונזערע

 איבער־ אזוי װי ברענטש־מיטינגען די ביי דיםקוםיע פיר^עכע
 דעם יפון לעבן גאנצע דאם פירונגען, די פארם, די צובויען

 אונ־ צו ארײן מעךקומט װען ייםודות. אנדערע אוי^ ברענטש
 דאם אז דערקענען, גיצײך מען ברענטש־מיטיננ, א זערן
 אינדעפענ־ אדער ארבעטער־רינג, פון ברענטש סײן ניט איז

 (-1ל א איז דאם אז נאר םאם״טעטים, אנדערע אדער דענט
װאם ארגאניזאציע, רעװא^וציאנערע און קוצטורע^ע בעדיגע

 אויםנעמען מיר דארםן מעכאניש גיט צעבן. אנדער אן פירט
 דעם םאר אקציעם איצגעמיינע די ?אמפאניע, א׳צגעמײנע די

 זאצן םיטכ^ידער אונזערע אז דארםן, מיר נאר ר^אםךפאמף,
 אז קאמפאניע. יענער אדער דער פון באד״טונג די פארשטיין

 פארזעצן קאנען זײ זא^ן ברענטש־מיטינג פון ארויםגײענדיג
 זיך. באגעגנט ער װאו און הױז, אין שאפ, אין קאמפאניע די
 אװעקגעשטעלט ברענטשעם אוגזערע אין מוז קו^טור־ארבעט די

 ׳װאגן. צום ראד םינפטע קײן זײן ניט זאל דאם אז אזוי, װערז
 11 װי שפעטער ניט ש^יםן זיך דארםן מיטינגען ברענטש די

 װערן פארטיג זיי מוזן רוטין־ארבעט זייער מיט און אזיעער,
 אפגעגעבן דארף 11 ביז 9:30 פון .9:30 פרן שפעטער ניט

ארבעט. ר ע על ר ו ט ו ק פאר װערן
 םארטאפיצען צו קאמפאניע ־ ארגאגיזאציע אונזער און

 םרויען ברענטשעם, ־ ױגנט ארגאניזירן צו מיטגצידער, די
 וועיגן מיר דארפן ברענטשעם, פרעמר־שפראביגע ברעגטשעם,

 יעדער קאמיטעט, דיםטריקט יעדער נאר רעדן, בצויז ניט דעם
 אזוי װי פלאן ?אנקרעטן א אויםארבעטן גילײך זאל ברענטש

דורכצוםירן. אקציעם אט־די
 אײנגעטײאט זאצ קאימפאניע ־ מיטג^ידערשאפט די

 דערגרייכוגגען באשטימטע און עטאפן באשטימטע אין יװערן
 ,1931 יאגואר, ערשטן דעם ביז עטאפ. באזונדערן יעדן פאר

 דערנרייכן צו ציצן ^אנד גאנצן איבער׳ן ברענטשעם די דארפן
 דאם קאנװענשאן. ערשטער אונזער צו דעלעגאט עקםטרא אן

 װי װייניגער ניט ארײננעמען דארף ברענטש יעדער אז מיינט,
 ?ילענערע א דארף דערםיט ג^ײכצייטיג מיטגצידער. נײע 25

 װי פלאן דעם אױםארבעטן שוין ברענטש דעם פון ׳קאמיםיע
 פון ארגאניזירוגג די דערגרייכן צו יאנואר חודש דעם ׳אין אזוי

 ניטא איז עם װאו ברענטשעם, די אין אדער ױגנט־ברענטש, א
 ארגאני־ צו ױגנט־ברענטש, א ארגאניזירן צו מענלעכקייט קייז
 זיינען זאכן בײדע אויב ברענטש. אנדער־שפראכיגן אן זירן
 ארגאני־ װעלכע פון טראכטן ברענטש דער דארף מעגיצעך, ניט

 צוצו־ מענ^עך איז קלובן, ברענטשעם, םאםײעטים, זאציעם,
 מיטגלידער דארטן פון שעפן און װארט אונזער מיט קומען

 םפע• זײן דארף פעברואר מאנאט דער ארדן. אונזער פאר
 פרויען־ברענטשעם. פון ארגאניזירונג דער צו אפגעגענן ציעצ
 עם ער זאל םרויען־ברענטש, א ארגאניזירן שוין ברענטש א קאן
 ברענטש יעדער אז ויז,5בי מ״נט דאם פעברואר. אויח אפלייגן ניט
< כאשטימטן א שטעילן זיך חודש יעדן פאר זאצ  ער װאם צ

קאמפאניע. איצטיגער רער אין דערגרײכן דארו»
 מוז ברענטש יערער און קאמיטעט ־ שטאט יעדער

 און פערםפעקטױון זײנע פון םוירװ״ ארן5<ןי א האבן זיך פאר
 שטאט־קא־ דער קאמפאניע, גאנצער דער פאר מעגצעכקײטן

 גענויע די באשטימען דאח» ברענטש דער װי פונקט מיטעט,
 אזוי, ?אמפאניע די אײנטײצן און פרט יעדן איז מעג^עכקײטן

רעזולטאטן. בעםטע די בריינגען זאיצ עם אז
קאמי־ דיםטריקט אין םיי חבר, אנפירנדער יעדער

 בא־ און קאנקרעטע באקומעז זא̂י ברעזטש, יעדן אין םײ טעט,
 םון אנפירוגג דער אין ארבעט פאראנטװארטאעבע שטימטע

 שטאט־ פון מיטגציד יעדער קאמפאניע. מיטג^ידערשאםט דער
 װאם אקציע, יעדער פאר עך5פאראנטװארט זײן זא<צ קאמיטעט

אנפירערשאפט. זײן אונטער אונטערנעמען װעט ברענטש דער
דורכ־ דארף ברענטש, יעדער שטאט־קאמיטעט, יעדער

 מיט באשעפטיינן הויפטזעכצעך זיך זאל װאם דיסקוםיע, א פירן
 אפגעטאנענע אונזער באטראכטן זאל װאם זעצבסט־קריטיק,

 באטראבטן פעלערן, אונזערע באטראכטן 5זא װאם ארבעט,
 טאן. צו פארפעצט האבז מיר װאם זען פערםפעיזטיװן, אונזערע

בע נאכאמאצ אויםצומ״דן העלפן אױך װעט דאם  פעלערן דיזע̂י
ן טיר און  האבן מיר װאם' ילאזונג, דעם דערװ־״כן קאנען װ̂ע
 אונ־ צו קומען—קאטפאניע איצטיגער דער אין געשטעלט זיך
 פראטערנא־ פאראייניגטער א מיט קאנװעגשאן ערשטער זער
 ניט צייאן זי 5זא פאראײניגטערהייט און ארגאניזאציע ̂ער

מיטגלידער. 25,000 װי װיגציגער



15ק נ ו פ ר ע ד1930 נאװעמבער־דעצעמבער,

אינטערנא־ בײם שולז קינדער אידישע די װאם צוליב ארדן ארבעטער ציאנאלןראנטש א. י•

 8 פון נויטװענדיגקייט די באגרײפן װאם א׳צע, די פאר
 געװען איז דור, ױנגן פון פלאסךדערציאונג רעװאלוציאנערער

 פארנעקומען איז װאם םארא״ניגונג, דער פון הערן צו פרײד א
ארדן. ארב. אינט. מיט׳ן שולן קיבדער (אומפ.) די צװישן

 אוים־ זאא קינד דאם כדי אז וױיםט, שול־טוער יעדער
 אומבא־ איז ארבעטער־קלאם, םאר׳ן פעמפער גוטער א װאקסן
 װערט קי:ד דאם יװעלכער אין הײם, די אויך אז נויטי־ג, דינגט

 אויף הארמאגירן, און קיצאםן־באװאוםטזיניג זיין זאל דערצױגן,
 אין באקומט קינד דאם װאם דערציאונג, דער מיט אופן, אזא
ארבעטער־שול. דער

:דערשײנונגען פאאגנדינע אבער װײזן םאקטן
 צױ װערן ארבעטער ניט־באװאוםטזיניגע םון קינדער .1
 די ליב באקומען זײ ארבעטער־שול, אידישער דער צו געצױ־גז

 ברענגען ביםאעבװייז און גייםט נייעם מיט׳ן אן זיך זאפן שול,
 אפ־ זײערע צו הײמען, זייערע איז געדאנקען נייע די ארײן זײ

 קינד׳ם מיט׳ן אן זיך שטעקן װעאכע טאטע־מאמע, נעשטאנעגע
 דער אין — קינדער די דורך — אריינגעצויגן װערן ענטוזיאזם,

 באװאוםטזי־ װערן און ארבעטער־באװעגונג רעװאלוציאנערער
סעמפער. ניגע

 איז טאטע דער—עלטערן רעװאלוציאנערע פוז הײם א .2
 פארטײ, דער אין טעטינ ױניאז, די בויט ער ;פארנומען תמיד

 אין פארטאן—מאמע די ארדן. פון ברענטש אין באאמטער א
 םאלדאט א ביאעטן, פאק א מיט ארום זיך טראגט קאונםיל,

 זייערע פון •י־ורש דער קעד, זייער און באװעגונג. דער אין
 דער נאך פארטאז, שטארק אויך איז קינד זייער ? אידעאלן

 טי־ (די פידל אדער פיאנא שפיאן זיך אעמען אין םסול־צייט,
איי־נםטרומענטן). ״אנערקענטע״ פיש־אידישע

 איז ארבעטער־שוא? אידישער דער אין קינד דאס גײט
 איז ניטא. צײט קיין איז דעם פאר ניין. פיאנער? א ער

 און עאטערן די פון אפגעפרעמדט װערט עם אז נאטיר^יך, דאך
 ניט אויב דעם, אין שולדיג אייז װער און אי״ייען. זייערע פון
? אלײן מאמע די

 װעלן צו ארבעטער־עלטערן, אונזערע ביי טראדיציע די אט
 א עאמאן. מישא א—קינםטאער א דוקא קינד זײער פוז מאכז

 אלע םאר איינטאל מוז — דעםבראנדט, א אדער פאװלאװא
עפנטלאבקייט. דער איז װערן אױסגעדראשן מאא

 קינד פון װערט םאלן פראצענט 99 אין אז באװייזן, פאקטן
 דער צו װידערגעםיל א קיגד דאם באקומט אפט גארניט,

 אים פאעגט מען װי אריינשפארן, אים ורי־׳צ מען װאם ״קונםט״,
 ױגג׳נ גאר זײנע איז םפיגאטש מיט קארמענעז געװאלד פער

יארן...
 א איז ״טאלאנט״ א דוקא פינד פון מאכן צו אמביציע די

 באקעמפט דארף װאם שטרעמונג, סלײנבירגערצעכע דורכאוים
 אמבי־ די האבן ארבעטער־עלטערן אונזערע פון װיפי^ װערן.

 אר־ ארויםקומען זאצן קינדער זײערע פון אז זען, ײעאז צו ציע
קעמ־ געזונטע גיצאט און ארגאניזאטארם רעדנער, בעטער־טוער,

 נעװען װאלט אמביציע אט־די אויב ? קיצאםן־קאמף פאר׳ן פער
 װאל דאן טא^אנטן־אמביציע, די איז עם װי פארשפרייט, אזוי
 דעדציאוננ־אי:־—צאיצ אין—ריזיגע געװארן ן5שו אונזערע טען

 עריס'נו טויזנט דרײ א אגשטאט זיך װאילטן דאן ;םטי־טוציעם
קינדער־שולן. די אין טויזנטער צעגד^יגער גע^ערנט

 וועח. דערצויגז פון םריער מוז היים די אז עם, הייםט
 פאראײנדגונג רי װערן באגריםט שטארה אזוי דארו» דערפאר

 דאר,? ארדן םוז קולטור־ארבעט די ארדן. מיט׳ן שראן די פון
 דארף מאמע אפגעשטאנ־עיע די ;היימען די אייץ ארײנדרינגען
ערט  פאר־ ױאפ עילטערז, באװאוםטזיניגע די און װערן אויפגעק̂י

 פינדעד וייערע געב; פון װיכטיגקײט די ניט נאך אבער שטײען
 םײנשכעקער דערציען אנשטאט דערציאונג, רעװא^וציאנערע א

 קינדער זײערע אז פארשטיין, אנהייבן ן5װע קינםטצער, און
 ״מאדאם דע- פאר װי פ^אםךקאמו», פאר׳ן נויטי־גער זיינען

 פון דע־־ מיטג? אידישע טויזנטער צענחציגער די פונםט״.
 ארבעטעד־ זײערע אין קינדער זײערע ארײנגעבז דארפן ארדן
 דער־ פראאעטא-ישע עכטע אן באפומען װעאן זיי װאו שואן,

 פראאע־ טיט אנזאפן זיך און פאםף אין אקטױו װערן ציאונג,
 װײטער־ זײער אין ארויםהעאםן זײ װעט ■װאם װיםן, טארישן

אעבז. דיגן
 מ־הערט װאם ארגומענטז, די צו צו מיר קוטען דא אט

 לערנען דאס אז געזאגט, האט ״איר שוא. אידישער דער געגן
 װי ? אעבן װײטעריײגן זײז איז ארויםהעאפן קינד דעם װעט
 נייט דאך װעט אידיש, ?ייז ניט דאך רעדט קינד דאם ? אזוי

 צי־ ? איר אויף שרײבן ניט אייענען, ניט שפראך, די אנהאאטן
 דעם ? שוא אידישע־ דער אין געבן אים מען דארף װאם ציב

 װעאכע שפראך, דער אויץ* באקומען דאך ער קען קאאסן־קאמף
עגגאיש״. אויף—בעםער פארשט״ט ער

אנצואװייזז, אינטערעםאנט זיין װעט אאעם םון פריער
 גע־ שיפן ארבעטער־שוא אידישער דער געגן רעדן װאם די אז

 פארקערט פיאנערן. די צו ניט אויך קינדער זייערע װײנאאך
 באװאוםט־ די• װערן שואן די ן כ ו ז א ב װאם קינדער די —

פיאנערן. איבערגעגעבנםטע און זיניגע
 אעטערעםירט עם אידיש. פון פראגע דער װעגן איצט

 מיר שפראך. דער פון צוקונפט דער װעגן פראגע די ניט אונז
 אידישע מאיאריטעט די אז פאקט, אעבעדי־גן דעם זיך פאר האבן

 אידיש.—מוטער־שפראך זייער איז אוים זיך אעבן ארבעטער
 רעדט ארבעטער דער אידיש, אוי^ קינד איר פארװיגט מאמע די

 מאםן־ די און אידיש שרייבט און אײענט אידיש, חבר זײן מיט
אומגאנג־שפראך. דער אין אנגעפירט װערן ארגאניזאציעם

 אפ־ די אויפקאערן זאאן װאם טוער, אין זיך נויטיגז מיר
 זיי זאצן װאם שרייבער, אין ;ארבעטער אידישע געשטאנעגע

 באאיינ־ קאנען זאאן װאם פירער, אין ;קאמף צום אױפװעקן
 זאא ױננװארג, אויפפומענדע די ניט אויב דען, װער פאוםן.

 זאאן זיי, ניט אויב דען, װער ארבעט? אונזער איבערנעמען
זײ און ארבעטער אידישע טויזנטער די צװישן ארײנדרינגען
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װ װאם געזונט? מעגן ודםן ארבעטער אן דא ן י * ל .א ר. ד

ג ונ ט י י ל ינ י א
 אר־ «! װאם דעם צו גרעניץ קיין ני־טא איז אײגענטציך

װיםן. דארף בעטער
ן ײ ר ן 8 ן ו ם 5 א ע ד י א מ ע ט ע ב ר  8איז א
 װעא־ אויגן, אםענע און םח אםענעם ן8 מיט ימענטש געבי^דעטער

 האיצב־אידיאטישער סצינדער 8 װי ארבעט זיין ניט טוט כער
 זײן םארשטײט זיך, געפינט ער װאו װייםט ער נאר יףז8׳עסא

 -געזע^שאפט, דער אין און ט5װע דער אין פלאין זיין ארבעט,
 שטענדיגער 8 און פאקטן און אידייען נײע טאר צוגענג^יך איז

 נאטיריליך, פאדערט, דאם ארבעטער־סטודענט. ז8 סטודענט,
 ארבעטם־ די צװי־שן צײט פרייע גענוג אומשטענדן, אידעאיצע
 דאם כרי און, גייםט פונ׳ם רו און זארגן פון םרייהייט שטונדן,

?ע.8ט מיר קעמםן דערגר״כן, צו
 דיפ^אם א האבן נאר ניט הייםט ן י י ז ־ ט ע יצד י ב ע ג

 זענעז מענטשן דיפצאמירטע דורכשניטילעכע די ש\ל. 8 פון
אדער מער אומגעביא־עטע, זענען זײ געבי׳צדעט. ניט גאר

 דענקוגגם־ אן אריגינאיציטעט, אן זעס, אנגעשטאפטע װײניגער
 שוצ די אינטעציגענץ. װיריןאיכער אז טיפקײט, אן קראפט,

 פע־ און מעג^עכקייט נאטיריצעכע די צוגענומען ז״ בײ האט
 גייםטיג זײ האט זי בי׳צדן. צו אמת׳ן דער אין זיך היגקייט

פארקריפיצט.
 גוט נאר װיםן, םך 8 ניט אויך באדײט זיין געבי־צדעט

 פאר־ צו גרינדציך עם זוכן אדער װײםט, מען װאם פארשטיין
 אעב!, פונ׳ם פא?טן צונויפצובינדן איטשטאנד זײן ;שטײן

 אוז װירחונג און אורזאך צװישן אונטערשיד דעם גרײםן8ב
 מען װען דארף מען װאם ערקונדיגונגען די אויםגעפינעז קאנען
זײ• דארף

 איינער ז8 געזאגט ניט האט איד פאצקםטימ^עבער דער
 שײנער 8 איז דאם יצערנען״. ר,אן ״ער ז8 נאר געיצערנט, אי־ז
 קאן מען װאם בעםטע דאם איז דאם אויםדרו?. ריבטיגער און

ערװארסז.
װײםט, ער ;באשײדן איז מענטש געבילדעטער אמת אן

? ארבעטער־באװעגונג רעװא^וציאנערער דער אין »רײנציען
 אר־ אינט. בײם קינדער־שויצן אידישע די װאם צױציב אט

בעטער־ארדן.
 ױנג װי צװײפא. אן ? רעזוצטאטן באקומען מיר װע׳צן

 א םאר װאם אונטער און איז שרצ־באװעגונג ראדיקאלע אונזער
 זי האט — ארבעטן, צו אוים קומט איר דינגונגען8ב שװערע

 שטייען װאם שוצ־טוער, די פרוכםן. ארויםגעגעבן שוין אבער
זען. צו דאס ערשטע די זיינען ארבעט, דער ביי נענטער

 ״מארגן־ אומער אין צײט צו צײט פון מיר געפינען
 געענ־ האבן װאם הינדער, פון געשריבן ארטיקצען פרײהײט״

 נאר ״מארגן־פרײהײט״ דער איק זיד האט ;ן5שוי אונזערע דיגט
 פון שי^ערין א םון געשריבן תינדער־ראמאן, 8 געענדיגט װאם

 )1930( אם5קי דואיר8גר דער האט פיאנער?ע. 8 און ש\ל\ די
 די־ זײנעז ״גױ־יארס״; בוך דעם געשאפן מיטיצ־שויצ דער םיז
 געהאלטן און ארגאניזאציעם די־ אין געגאנגען ער5שי בע5זע

 דער אין מיר האבן ענינים. זײערע װעגן איריש) (אין רעדעם
 גאםךפצאט־ די אױף שייצער אונזערע געטראפן װאל־קאמפאניע

 אין אי ענג^יש, איי־ן אי עו?ם דעם אדרעםירנדיג םארמעם
אידיש.

 די בעסער פארשט״ט ש\ל, 8 זוכט8ב װאם קינד, דאם
 און זײ צו דערנענטערט װערט עיצטעו־ז, זיינע פון אינטערעםן

 איז קטיוויטעטן.8 זייערע אין האנט, אין האנט אנטײא, נעמט
 פאר־ געזאנג ״פרײהייט אונזער אין װי זען, צו םרײד 8 קע8ט

 האבן טעכטער די ;צוזאמען טעכטער מי־ט מאמעם זינגען אײן״
שואן. אונזערע אין דערצויגז נאטירי^אך, זיך,

 םךדערציאונג8הא די איז צי? אונזער אז זיך, םארשטײט
 גע־ פארענטפערט ■הלאר איז רגע8ך־פ8שפר די דור. נייעם םון

צ־8 דער םון צוזאמענפאר טן16 (אויפ׳ן םטאצין ח׳ םון װארן

 פא^יטישן דעם אין פארטײ, קאמוניטטישער :דישער8פארב
 ־8נ אז אננעװיזן, האט ער צענטראיצ־קאמיטעט). פון באריכט

 בורזשואז איז פט8הערש בורזשואזער אונטער קו^טור ציאנאילע
 איז זי ;םארם איר ^ויט ?8ציאנ8נ און אינהאלט איר ויט5<

 מיט׳ן מאםן די• ופאר׳םם׳ען צ צ̂י דעם האט װאם קוצטור, 8
 פון הערשאפט די פארפעםטיגן צו און ציאנא<ציןם8נ פון גיפט
 -5קו נאציאנאלע די איז אנדערש נץ8ג נאר בורזשואזיע. דער
 בא־ זי רבעטער.8 רעװאיצוציאנערן פון הענט די אין טור

 און *io8p!־D8?p פון גײםט אין מאםן די• דערציען צו צװע?ט
אינטערנאציאנאיליזם.

אונ־ פון פראגראם דער אױף טאן צו pip 8 גענוג איז עם
 באקענען זיך און םעפט.) ,1 ״פונק״ :(זע ?ינדער־שו^ן זערע

 אנערקענען, צו—?ינדער, די פון קטיװיטעטן8 די מיט נענטער
 דער־ זיין באחומען מוז אריעטער אידישן פון הי־נד יעדעם אז

 נעז8רשט8פ גאייך אבער זאצ ארבעטער־שו^. דער אין ציאונג
 און חדשים עט^עכע ^ערנעז—ניט מייגט דערציאונג ז8 װערן,

 עט־ פון קורם גאנצן דעם דורכמאכן מוז ?ינד 8 נעענדיגט.
 מיט^־שױ/ אין גײן שץל, עצעמענטארע די ענדיגן צו ;יאר עכע5

 די אין פאסטן זיין פארנעמען צו צוגעגרײט גוט זײן צו כדי
קצאםךקאמוי. פון רײען

 די ױננ, איז ארדן ארבעטער אי־נטערנאציאנא^ער אונזער
̂ז  דורך האבן, אינסטיטוציעם ב״דע אודאי. און אודאי ׳טו

 בא־ די דערנענטערז צו—צי? ענדגילטיגן אייז מיטיצען, זייערע
 פארשטעצן ניט זיך ?ען מען ארבעטער־קלאם. פון פרייאונג

t"P אפגעשטא־ זײן זאצן װאם קינדער, מיט היים ראדיקא^ע 
 די טאטע־מאמע. זײערע פון קאמפן די־ צו געגנעריש און נען

 רעװא^וציאנערער דער אין זיך נויטיגן ארבעטער־מאםז אידישע
 גרײטן קינדער־שו^ן אונזערע זײ. צו ?ומען װעט זי ױנגװארג.

דערםאר. מאטעריאצ בעםטן דעם צו
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 װעט און איז ביאדונג גאנצע די אז און װינציג װייםט ער אז
 ער אערנען. צו גיציקיציך איז אבער באגרעניצט. זײן תמיד
 שטארבט, ער װען װארט. ^עצט זיין געזאגט ניט סײנמאיצ האט

 אנגע־ ערשט האט ער אז ער פי^ט זײן, ניט זאיצ ער ט5א װי
ערנען.5 צו אזוי יװי םארשט״ן צו הויבן

אדער, פוצשטענדיג אויך איז מענטש אמת־געבי^דעטער אן
 ניט איז ער אפגערונדעט. ,ל א ר ג טע נ י א זאגז״ מיר װי•

 יןאן קײנער םפעציאיציזירט. שטארק צו ניט און אײגזייטיג
ף א האבן קאן מען אבער $לץ; װיסן ניט זזיינט י ר ג א  פון ב

ן אדער ן אג 5 נד ו גר די ט נ ע ט א ד נ ו  אדער אלע פון פ
 בצינד זײן ניט דארף מען װיםנשאפטן. װיכטיגםטע די פון
 פארשטייט דעם דורך 5װײ נאר ניט ,ן כ א ז ־ ט ם נ קו איין
 און ברײטערן א גיט עם װײא נאר בעסער, אנדערש עפעם מען

 —עבז5< דאם פאר^ענגערט עם װייל עבן,5 פונ׳ם גענום גרעםערן
 אונז מאכט עם װייצ און—טעג צװיי מיר צעבן טאג יעדן אין

 דעם פארנאכצעםיגט מענטש אינטעגרא^ער דער ג^יסלעכער.
ר ע פ ר ע  ער פארקערט. אדער ,טיח דעם פון גונםטן צו ס

 א<צס ניט פערזענצעכסײט, גאנצע א א<צם פאראוים מארשירט
 באשע־ םארארעמטע צעשטיה^טע, צעריםענע, צעבראכענע, א

םעניש.
 זוכט ער ;יין5א בוך־בי^דונג דער מיט צופרידן ניט איז ער

 ?ערנט און ארבעט ער אויך. ?עבן פראקטישז פונ׳ם יצערנען צו
 זײן ער םארםו^שטענדיגט ארבעט פיזישער דער דורך איז

 פרײע, פון זיך רעדט דא—זיך פארשטײט שטודױם. גײםטיכן
 באאעבא־ פון געצװאונגענע, די ניט—ארבעט באװאוםטזינינע

 םון פילאג אונאנגענעמע ערנידריגטע, ע?םפצואטירטע, טים
הארעװאניע.

 שטודירט האט װאם אימיצער װאם פאר גרונט קיין ניטא
 פראפעםיאנע^ער א װערן דוקא מוז אוניװערםי־טעט דער אין

 װיםנ־ געשיכטע, םיצאזאםיע, אױם^ערנען קאן ער מענטש.
 ער םיידן—ארבעט פריערדינער זייז צו צוריפגייז און שאפט

 ארבעטן. דערין און פראםעםיע א פאר שטודירן טאקע רזיצ
 דאק־ מעדיצינישער א ביאדוננ. תטיד ניט איז דאם אבער
 ניט איז פאך, זיין אין באהאװנט זיין ניט ז$צ ער װי טאר,
 זײן ער סאן מעדיציז חוץ א מאן. געביאדעטער א דעם צואיב

 פאל דעם אין זעאבםט־םארשטענד^יך, איגנאראנט. גרויסער א
 םצעקן. טונקעיצע מיט 5פו מח מעדיצינישער ז״ן אםילו איז

 מיר האבן אמעריקע אין און אדװאקאט. דעם מיט דאםזע^בע
 אויך—אבער אמת. טרויריגן דעם פון בײשפיק מאםן יציידער

 מען װי ארבעטער, ״איינפאכע״ םך א .געננטײא: דעם םון
̂ל, שום קײן אין געגאנגען ניט זענען װאם זאגט,  ניט זענען ש

 מיט זיך בארימען װאם די/ װי געביצדעטער פארג^ייכן צום
קעשענע. דער אין צי װאנט דער אויף הויכשו^ן םון ציינניםן
 זיך געפינט מען, זאנט ?ענדער, םקאנדינאװישע די אין

 ארבעטן װעצכע אוניװערםיטעט־געעגדיגטע, צאיצ גרויםע א
 אין באשעפטינועען. געװ״נצעכע ב״ אדער פעצדער די אויו»

 םטודענטן. םך א פון נײגונג די דאס איז םאװעטן־פארבאנד
 ״אויםגע־ באגעגנט צענדער פארשידענע איז האב ײן5א איך

 ׳טריי־ (דער ערד־ארבעטער. אדער אינדוםטריע^ע־ שטודירטע״
 איג־ אן איז ער ביישפי^. גוטער א איז שורות דיי פיז בער

 געװען יאר צװאנציג ^עצטע די אין איז װעלבער טעיצעקטוא^ער
דער־ באארבעטנדינ פארמער, בער5הא א איצט, נאך איז און

 אויבםט געפליזן, גרינסן, םון גארטן זײן אצײן גאנץ און פאלגרייך
ב^ומען). און

ן דעם פאר  כמעט איז יצערער און פאפוצאריזאטאר אידעא̂י
 פאר־ און דערקיצערט ניט קאז װעצכע וױסנשאפט קײן ניטא

 ײיאן אוז ש̂כ נאר האט װאם יעדער אז אזוי װערן, אײנפאכט
ארבעטער אינטעציגעגטער אן אז און פארשט״ן קאנען .זאצ

^ערנען. איצץ

געזונט־װערן. מיט ילאגע די איז אנדערש גאנץ אבער
 אוי^ געזונט־װיםנשאפט די לערנען צו זײן מעניציך זאצ עם װען

 צו זי געשאדט גי־ט װאלט אופן, פוצשטענדיג־אומפערזעניציכן א
 נעגנ־ מינים א^ע אײנזא״ן און פאזן אירע א^ע אין שטודירן

 גע־ א אין אנטהאאט זי װאם מײנונגען און טעאריען גענזעצטע
צייט. געבענער

ע םאר און—שװער עם איז יצײדער אבער  נאנץ טאקע ם̂י
 א אויף געזונט־פראגן אין אינטערעסידן צו זיך — אונמעגאיך

אופן. ן ל א ר ט ײ נ
 עקספע־ צו גיט זיך םוייצט און געזונט זײן דאך וױצ ידער
 באגרינ־ ניט אדער יא נייעם, איז ניט זועיצכן מיט רימענטירן

 טייא שום ס״ן װי אזוי און א^יין. ך י ז אויח מיטיצ דעטן,
אםן קײן גיט איז געזונט־יצערז די םון  צייכט אי־ז בוך, אפגעש̂׳

 אומװיםנ־ אומגעיצומפערטםטע, נארישםטע, די אנצונעמען
 אנ־ זיי און אידײען שעדאעכםטע אומרײפםטע, שאפטיציכסטע,

פאמיציע. זײן און זיך אויו» צואװענדן
געזונט־טעאריען, םון םארטחנטער פאראז מער: נאר

 א״נצורעדן עויצם דעם אינטערעם מאטעריע׳צן א האבן װאס
 אזוי־גערוםענע פון פארם דער אין אי גילויבנם״ אומרייכטיגע

 און — רפואות אצם אי פארהיטונגם־מיט׳^עז, אדער היגיענישע
 ערנער ־נאך—און ט5גע אויםנארנדיג באשװינד^ען, צו אים אזוי
געזונט. דאם רואינירנדינ—

 די םון אונטערשײדן צו שװער אפט זענעז אמת׳ן די און
 ;פארםירונגעז אבזיכטיציכע די םון טעות׳ן ערצעכע די ;יננם5

אויפקלערער. און ילערער איבערגעגעבענע די פון שװינדיצער די
:שװעריגפ״ט א דא נאך איז ארבעטער מערםטע די םאר

 אדער—װיםנשאםט די רעםפעסטירן צו ט י נ אונמעג׳ציך כמעט
 —גענזךםיםאאך, אן אדער מיט ה״םט דאם ״װיםנשאםט׳/ די

 קאפיטא^יםטישע אויףי בורזשואזער, גרויםער א פון קומט װאם
 אויפגעהא^טענע, צװעקן קאפיטאציםטישע פאר נעבויטע, באזן

 מיר הויך־שוצ. געזעענע שטאנדפונסט קאפיט^צישטישן פונ׳ם
 עקא־ פא^יטישע בורזשואזע די איגנארירן און פאראכטן אלע

 פאר־ און פארפעצשטע אינמיסטן־פארגיפטעטע, איר און נאמיע
 אז װייםן, ארבעטער װיינינ זייער אבער געשיכטע. דארבענע
 * א ר פ א פון װערן געקנעצט קאנען היגיעגע כידורניע, מעדיצין,

ד נ ײ ם ־ ש י ר » ט ע ן5א כ  דאם אזוי װי שטאנדפונקט. י
 פאר־ אפייצו אז זען, און װיםן מענטש געװײנצעבער א

 גע־ דער בײ—אבער ניט? דאם זעען דאקטוירים געשריטענע
 מינא־ סצײגע זייער א םאראן—זאגן דאם איך ווייצ אעגנהײט

 מעדיצינישער דער אין אייראפע, אין גרעםערע א דא, רי׳טעט
 כע5װע םאװעטן־פארבאנד, איז מאיאריטעט א און פראפעםיע,

ט ע ם ז א ן ד י ו . ש א י
 ניט און ר ע צ נ א נ א איז מענטש װירקיציכער א אבער

מיט און פאראוים פום אײז מיט ניט גײט ער האצבער. קײן
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װײטער און קופערקאפ״ ״דזשים ד נ. ל א װ כ ו ב

 אין טעאטער ארבעטער אידישער ערשטער ״ארטעף׳/ דער
 דעם אין יארק, נױ אין געעפנט הײ־יאר זיך האט אמעריקע,

 הייםט װאם פיעםע א מיט טעאטער־צענטער, בראדװײער
 אי־ םאװעטישן דעם פון געשריבן איז און יןופערקאפ״ ״דזשייט

 ארגאני־ ארבעטער פופצינ ארום גאדינער. ש. שרײבער דישן
 אינטערנאציאנא^ן פון ברענטשעם צא? א זיי צוױשן זאציעם,

 גאנצע אויו» אבאנירט םאראוים אין זיך האבן ארדן, ארבעטער
 רעװ^ו־ דער פון םעקטאר אידישן דעםי אין פארשטעיצונגען.

 א ״ארטעף״ דער פארנעטט באװעגונג ארבעטער ציאנערער
 טעאטער, א םתם ניט ם׳איז ארט. פרמויי^עגירטן און חשוב׳ן

באװעגונג. ארבעטער דער פון ר ע ט א ע ט ר ע ד נאר
 פיעסן די צו און ״ארטעח״ צום צוטרוי האבן ארבעטער די

 םאר־ אין װייםן ארבעטער די אױפגעםירט. דארט װערן װאם
 דאם יװעט ״ארטעח׳/ אין שפיצן ניט מען װאם אז אוים,

 מיט שטימונג, דער מיט צוזאםענקיציגגען װעט װאם 5שפי א זיין
 קיצאם. ארבעטער פון באשטרעבונגען די מיט און געמי־ט דעם

 ״ארטעף״ דער איז עריש5<ןינסט אז אייך, װײםן ארמגטער די
 טעאטער־ארגאניזא־ פאראנטװארטצעכע און קאמפעטענטע א

 פרא־ דערצויגן ער,5שפי פראצעטארישע קאצעקטױו א מיט ציע
 אי־ און םטודיע״ דראמאטישע ״פרײהײט דער אין פעםיאנעל
 ארבעטער־ דער פון קאמםן און שטורעמם די אין — דעאלאגיי־ש
״אר־ ארום זיך גרופירז װאם םפעציאיציםטן די באװעמנג.

 די מיט קאאפעראציע אײנגער אין שטענדיג ארבעטן טעף׳/
 אזוי טאן, אידע^אגישן זײן טעאטער דעם גיבן װאם טוער,

 זיך זאיצ ״ארטעןז״ דער אז געפאר, די ניטא קיינמ^ ם׳איז אז
 פון חשבון אויפ׳ן טעאטראצישקייט ״ריינער״ מיט פארשפי^ן

אידייע. פרא^עטארישער רער
 אר־ לינקע די װאם םימפאטיע די אז נויטיג, אבער ם׳איז

 אין ןpאויםדרי זיך זאל ״ארטעף״, צום ארױ־ם װייזן בעטער
 זיין םון אנהויב םאמע צום צוטרוי. אין װי גוט אזוי קריטיק

 ״ארטעף״ דער דארף טעאטער, פראיצעטארישער א װי קאריערע
 צושויער פרא׳^עטארישע די פון אײנטיי^ אקטױון דעם האבן

 ארגאניזאציא־ דער אין װי גוט אזױי קינםט^ערישער דער איז
 ע5א אז זיך, פארשטייט עם טעטיגקײט. זײן פון זייט ער5נע

 ״ארטעף״- די צו גײען װאם ארבעטער, טױזנטער צענחציגער
 באשטימען און צונויפקומען ניט זיך קאנען פארשטעיצונגען

 אבער ם׳איז שפילן. דארח ״ארטעף״ דער פיעםע א פאר װאם
 איז צושויער פרא^עטארישע די• פאראינטערעםירן צו מעג^עך

 ״ארטעף״ דער װאם פיעסן די װעגן מײנונג זײער אויםדריקז
 דעם אין װעג־װייזער א װי דינעז זאצ דאם אז אזוי אויף, פירט

רעפערטואר. פון אויםװא^ װייטערדיגן
 אן וױ• שװערער אי גרינגער, אי אן קומט ״ארטעו־״ דעם

 איז זײט איין פון פיעסע. א אױםצו^ײבן טעאטער אנדער
מיר שפי^ן. ניט דארף טעאטער ארבעטער דער װאס

 איי־ אין פארגעשריטן ניט איז ער צורי׳ס. אויח אנדערן דעם
ױביש און ב^ינד און זאכן ניגע  דיזעאבע אנדערע. אין אבער̂ג

 $לע באהערשן װאם פרינציפן, און אטת׳ן איעפאכע גרויסע,
 געדאנקעז־פע^דער, א<צע פארשונגם־געביטן, איצע װיםנשאפטן,

 גע־ ׳בא?אנטע נוט נ-י־ט נאך דערװײא די, רעגירן אויך מוזן
 צום באציאונגען זײערע און ונגם־טעאריען5הײ און זונט־צערן

̂שאפט. דער צו און א״נצצנעם געזעי
 אערער די װען קאמפיציצירט זאך די װערט איבערהויפט

 ״ארבע־ זאגט, מען ווי■ און, פראקטיקער מעדיצינישע זענען
 זיי אז עדות־זאגן אײגן זייער גענוג ם׳איז טעד־םדײנדאיך״.

̂ט ניט קיינעם פון װערט דאם ;עם זענען  !5צװײפ אין געשטע׳
!אפגעגעבן גיט דאך װערן פריפונגען קיין

 ז״ער קאן אוז נויטיג איז געזונט־פראגן אין אויםקיצערונג
 פאר־ שערלעבע, א אײדער אבער זיין. נוצציד העכםט און נוט

 איז ״אויםק^ערונג״ פארשק^אפנדיגע מער גאך קריפצענדיגע,
גארניט. בעםער

ו אנטוישוגג: גרעסערע א אםשר—איצט און די אפ̂י
, ע ט ם ע  געזונט־ ניציצעכע, װירהאעכע, װאוי^־ם״נענדיגםטע, ב

 זי מוחות װעיצכע אױיױ אפ הענגט עם שאדן. קאן אויפקיצערוננ
 איבערטרײבונ־ יצייכט. געשעען טיםםארשטענדענישן !ט5ם«
 הי^־מיטצ א א?ס דינען דארף װאם דאס רעג?. די זענעז גען

אפשרעקונג־מיט?. אן אין פארװאנד^ט אפט װערט
יך באזונדערם געזונט־םראגן איבער ̂ערנען צו איז געפע̂ר

 קערפער דעם געזונט, דעם שענקען צו אן הויבט מען װען
 זיי| קאנצענטרירט מען אויב ;אויפמערקזאמקײט ל י פ ו צ

 עפעס רוי ײך5גי קערפער, דעפ פון געזונט דעם אויח דענקען נאנץ
ר זײן צו בעםער יצעבן. אין ניטא איז אנדערש ע נ י צ נ י װ  
ק איידער געזונט, נ א ר צ זוכנדינ װערן צו ק י פ ו  געזונט. צ

 איז פעיצערן פארניכטגדיגםטע און ?עכערציכםטע די פון אײנע
 צו ז״ן צו פונקציאנירן, און אעבן הערן צו און זען צו זיך—

 םארצירן צו און קראנקהײט, און געזונט װעגן באװאוםטזיניג
^עבן. מיר װע^כן מיט אויטאמאטיזם געז,־נטן אזוי־נויטיגן, דעם

 נעזונט־ אײנםאכע א״ניגע ערנט5 מענטש קצוגער דער
 נע־ אי־ז ער—און זיי, װעגן שטענדיג ניט טראכט און פרינציפן

 אפ־ ניט זענען װאם די אומשטענדן, זיינע װי װײט אזוי זונט,
אים. דער^ויבן ן,5װי< זיין פון הענגיג

 אונאונטערבראכענע מיט זיך פאראומג^יקט נאר דער
 גאר אדער איבערטריבענע וױדקצעכע,—קראנקהײט װעגן זארנן

 אינער־ שװערן, א מיט און איינגערעדטע און אויםגעטראכטע
 ער זיך. געגן ״זינד״ אזוי־גערופענע זײנע װעגן ?אמןן יכן5י

 די אין נעטען אנטײ^ קיין פארגעניגן, ק״ן ניט זיך פארגינט
זארנט. ער אים. ארום אן גײען װאם קאמפן, אינטערעםאנטע

̂יב עבן5י דארפן מיר אוייב  דאם טויג װאם—געזונט דעם צוי
 מיטצ א נאר זײן, דארףז אדער דאך, איז געזונט דאם ? ^עבן
!צעבן צום
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 אמועילטלעכע אן זיכער דאך איז קאפיטאליםטן די איבער פםי־ קײן נים דארפן מיר דראמען, ער־אוךזי קיין ניט דארפן
האבן דערבײ דאח* מען אם.5ק ארבעטער דעם פון שטרעבונג איינצע^נע םון נשמדדװייען קײז און גריבלעניײפן כאיצאנישע

 ^עגענ־ אידישע קײן מיםטיק, סײן ניט דארפן מיר ;מענטשן
 אונטערש^אק. רע^יניעזן א מים אר5פא?ק קײן דארישקייט,

 םעקםועצע די רײצן זאלן װאם פיעםן, ק״ן ניט דארפן מיר
 פיעםן, קיין ניט אויך דארפז מיר און צושױער די• פון נערװן

 רעפער־ אונזער פון געביט דער ״אמוזירן״. םתם ן5זא װאם
 דעס פון אפ זיך גרעניצן מיר װיםיא אויף באגרעניצט איז טואר
 ?אמערציעלעױ און באלעבאטישער דער פון פםוצות און מיםט

טעאטער־ציטעראטור.
 פיעםע א אױםצו^ײבן שװער ״ארטעןז״ דעם אבער ם׳איז

 דאם אויםװא^. גרויםער קיין ניטא ם׳איז װאם דערםאר, פשוט
 אוי,•» פירט ״ארטעף״ דער װען געװען, װא^ט עכםטע5נאטיר<

 פראלע• א מיט זיך, פארשטייט — עבן,5 היגן פון פיעםן היג/ג
 ^אםן־?עמפע־ םאציאלן, א מיט און אריענטאצי־ע טארישער

 פיעםן. אזוינע ניטא כמעט דערװײא אבער איז אטעם. רישן
 ניט צייט קיין גאך האבן שרייבער פראלעטארישע אונזערע

 צװישן נאך ם׳איז און ״ארטעף״ אויפ׳ן אריענטירן זיך געהאט
 פיעםן פאםיגע טוץ האלב ק״ן אפי-לו געװארן געשאפן ניט זײ
 ם׳איז איינע. באטש אויםק^ײבן יצאזן זיך ם׳זא^ װע^כע פון

 ״ארד דעם פון עקזיםטענץ װײטערדיגע די אז ניט, םפיק שײן
 און שרייבער פראצעטארישע אונזערע םטימויצירן װעט טעף״
 פיז האבן מיר װאם כחות, דראםאטורגישע ארויפבריינגען װעט

 הומט אבער דערװײ^ זײ. בײ פארדעכטיגט נייט גאר אהער
 זיינען װאס פיעםן, ״איםפארטירטע״ מיט זיך באגיין צו אוים
 םפע־ די צו און באדערפענישן די צו צונעשניטן שטענדיג ניט

ארבעטער. אידישע הייכע די פון עמפינד^עכקײטן ציפישע
 דער פון האנדצונג די קוריאז. א איז הופערקאפ״ ״דזשיפ■

 םניבה די און מעגטשן די אמעריקע, אין פארקומען דארף 5שפי
 פיע־ דע־ פון פארפאסער דער אבער אמעריקאניש, זיין דארפן

 איז געװען ניט אמעריקע אין קיינמאיצ איז גאדינער, חבר םע,
 אמוזאנט־פאנטאם־ אן — (אפטמאל גענויע ?יין ניט װייט האט

 אמלריקא־ און םביבה אמעריקאנער װעגן פארשטעצונג טישע)
 א שפ־צן צו שבל דער איז װאס־זשע צעבנם־שטײגער. נער

 און אויםװ״נינ אױז* טרעפן 5װי װאם שרייבער, א פון פיעםע
ש־ י : א ק י ר ע מ א די אז איז, שכל דער ? ניט טרעפט —

 די שופערקאפ״. ״דזשים אין הויפט־זאך די ניט איז ט י י ק
 קימען װאש יקטן,5קא:פ די און אונױוערםאצ איייז גרונט־איד״ע

 אטעריקע. אין אויך פארקומען גרינג זייער קאנען פאר, דארט
 דרא־ א נאר ״?עבנם־ביצד״, קיין ניט איז קופערקאפ״ ״דזשים

 םאציא־ םוז געראנגצ מיט אטעמט װאם םפע?טאלוצ, מאטישער
 זיך פארמעםט װאם ראקפארד, מויצטי־מייציאנער דער פחזת. יע
 אויםצוהייאן און קאמוניי־זם פוז געשפענםט דעם פארניכטן צו
 טי־ קיין ניט איז קצאםנקאמ^ פון ״מאניע״ דער פון מאםן די

 פוז פארקערפערלגי די נאר ?אפיטא^יםט, אמעריקאנער פישער
 רזשים שטופע. ?עצטער זײן אין קאפיטאציזם אמעריקאנער

 ראק• העצפן דארף װאם מענטש, מעכאנישער דער קופערקאפ,
 דער איז ארבעטער־מאסן, די פון יצעבנם די מעכאנייזירן פארד׳ן

 ראציאנאליזאציע און ״עפישענםי״ מעכאניזאציע, פון סימבא?
 צוױשן קאמףז דער אינדוםטריע. ?אפיטאליםטישער דער אין

 אטעיי-קע פאר זיך פאםט דאם — פאבריקאגטן און ארבעטער
ארבעטער די םון זיג דער לענדער. אנדערע פאר װי גוט אזוי

 צוקונפט־פיעםע, א געשריבן דא האט גאדינער אז זינע;, איז
 םוי םאראויםשפירוננ א פארם, םצענישער אין נביאות מיץ א

̂עצטע זיינע אין אמעריקע אין קלאםגקאמוי דעם שטופן. י
̂ז מיר  דעטאל״ן טעכנישע אין ארײסצאזן ניט דא זיך ײע

 טע?םט ארינינעיצער דער אויפפירונג. דער און פיעםע דער פוז
 שפיע די כד״ געװארן געענדערט און געשניטן ביםצ היבש א איז
 דו״יצע די ארבעטער. היגע פאר װערן אויפגעפירט קאנען זא?

 דער און געװארן באזײטיגט אינגאנצן כמעט אי> פאנטאםטיק
 םיה. אנדעד אן אויף נעװארן פארביטן איז םינאל סקארבאװער

 טוץ א כטעט פון באשטאנע; אריגינא^ דעם אין איז פיעםע די
 אױפפי־ היגער דער אין און בילדער ?ויז־צוזאמענגעבוגדענע

 זײ־ אייניגע איז ‘געװאי־ איבערגרופירט בילדער די זײנען רונג
 ״ארטעה״ דעם האט גאדינעי יחבר ארויםגעפ^ן. אינגאנצן נען

 צו ם׳איז און טעסשמ, דעם ענדערן אין האנט פרײע א געגעבן
 ניט פרײחייט דאזיגע־ דער מיט האט ״ארטעף״ דער אז האפן,

טיםברויכט.
̂ח צכתח זיך װעיצן װאם צושויער די  צו ״אנםטראיען״ -

 טענות ק־ין האבז נ־ט װעלן ספעקטאקל, טעאטרא^ישן א זען
 גע־ ארעמאי און ״צעבנם־בילי״ קיין ניט זײ גיט מען א^עמאי

 צו אויף װידקלעכשייט. דער מיט ניט שטימען דעטא/] װיםע
 געװיםע א זיך פאדעיש שפיל, דער פון ״עררי•" די באנעמען

 אידעא^אגי־ צאא נעװיםע א עמפינדיצעכהײט, פאליטישע מאם
 ועם פילן צו אױ־ אכעי צושויער, די מצד פארשפיצטקײט שע

 קײן ןי־ן נ־ט מען דאדי? שפייצ דער פון רושם טעאטרא^ישן
 טײטשט מ^ן װי םצענעם די• טײטשן ניט דארף מען און ״מבין״

 שפיא די זיך דערק?ערט םצעניש רעטעניש. א טרעפט מען אדער
 זיא אהער קאמפליצירט. עטװאם זי איז אידעאלאגיש א^יין,

 אין א־ן קלאש, גענן ק?אס ס׳איז קלאר. — הויפט־צינ-י-ע איר
 ר־ק?אם1א־ב<ט דער קאנפי^יקטן. אינערלעבע — ק^אם יעדן

 קאפיטא^יסטישער דער ״װידערשפרוכן׳/ נייע באזיגט
 סיט־ קופערקאפ, דזשים װידערשפרוכן. זײנע םון קרבן א כאלט

 פאירי־ קאפיטאליםטישז דעם פון הענט די אין עקםפלואטאציע
 פון אינשטרומענט אן איז טעכניי־ק, קאפיטאליהטישער פון באל

 אין פארטשריט םון איי־נםטרומענט אן אבער װערט ער קאגט,
 ש^יסט םצענע לעצטער דער אין קלאם. ארבעטער פון הענט די

רעװאצוציע. דער פון מארש דעם אין אן דזשים זיך
 קו־ ״דזישם אז זאנן, ניט אוםן בשום דא ן5וױ מיר נאר
 טויזנט צװאנצינ די פאר פיעםע פאםיגע די איז פערקאפ״

 צװאגציג די דארפן דאם זען. זי װעלז װאם פראי^עטאריער,
 ״אר־ פון טוער די מיר, זאגן. איצייז פראיצעטאריער טויזנט
 אזא פארצובריינגען רעכט א געהאט זיך, דאכט האבן, טעף׳/
 מיט גראד די• פארצוברײנגען און מאשן ארבעטער די פאר שפי?
 םפעק־ בלענדענדער אזא אין גראד פארנעם, טעאטראלישן אזא

 אדער 5שפי די דארפן אבער ארבעטער די פארם. טאקולערער
 ארבעטער די װי אופז דעם לויט צוריקװייזן. אדער אויפנעמען

 יא װאם װיסן מ־יר װעלן שפיל, דער אויף אפרוםן זיך װעלן
 יװעט עם אויב צוהונפט. דער אין אויפצופירן ניט װאם און
 אידייאיש ?אמפליצירט, צו איז שפיצ די אז ארויסװײזן, זיך
 מיט קאנטאקט גרינגן קיין אײן ניט שטעלט און שצעני-ש, און
װײטער אויף אז װיםן, מיר װע?ז צושויער, פראלעטארישע די
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אינטערנאציאנאלן פונים דעפארטמענט מעדירןאל דער יארק נױ אין ארדן ארבעטערר ע פ י י ש נ.

ו אין דעפארטטענט מעדיקאל דער י ע איז יארק נ  אינ־ די פון איינ
װ״ז שוין האט װאם םטיטוציעם ל דונג דער פאר עקזיםטירט טיי רינ  ג

ױ דעו־ ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון  שטאט־ יארקער נ
 פון ווילן דעם געגן האט ריגג ארבעטער אינדעפענדעגט פון קאמיטעט

אײנגעפירט. דעפארטמענט דעם שמשים לעװערעטער די

װעל־ דאקטוירים, די גענומען באזיס א פאר האט דעפארטטענט דער
ע ען נ ײנ ט פאובוגדן געװען ז  ארבעטער איגד. דעם פון ברעכטשעם די מי

 דיםטריקטן צען איינגעפירט דאקטוירים ברענטש אנשטאט און דיגג
ם אין װי ױ ג יארק. נ

ם שוין ב םאמע ב״ הוי ך האט אנ װיזן, זי ע םג ט אז אוי  װעט אלץ ני
ן ״ ך האבן איגיציאטארם די װי גלאט »זוי ג  די פארגעשטעלט, דאס זי

ײט; װערעק ך האבן ש ך גענוםען זי  אי־ די װאם דעם דורך הויכטזעכלי
װ אטי צי ך האט קאמיטע ני ן צו אנשטאט און ארוענטירט, שלעכט זי נ ו  ז

עז וועלנע דאקטוירים, ײנ ש ז אי ד״  האבן באװעגוגג, דער צו נאענט אי
ען װעלכע דאקטוירים אלע אנגעשטעלט אויםגאם אן זיי ג ״  געוועז ז

ט פארבונדן  ברעג־ רעבטע די אפױל ברעגטשעם, אינדעפענדענט די טי
ט קאנפערענצן די ב<י אז מען, מוז צוגעבן כאטש טשעם.  דאק־ די מי

ם רי ען װעלכע טוי ג ״  אונטערגעשטרא־ מאל אדע איז געװארן געהאלטן ז
 איגטרנאציא־ רדע אז פארשט״ן, דארפז דאקטוירים די אז געװארן, כען

 בע־ חוץ א ימאם ארגאניזאציע, ארבעטער אן איז ארדן ארבעטער נאלער
װן א זי האט אינשורעגם, און געפיט טי פיני  פאלי- און עקאנאטישן דע
 ארגא־ די צוזאמען שטעלט װאם עלעםענט דער אז און פראגראם, טישן

ע, אצי ך באזירט ניז ף אנפאגג אין גלױך זי סטזיניגז דעם אוי  באװאו
ל ״ ט דאקטוירים די װעלן דערפאר ארבעטער־באװעגונג, דער פון ט  ני

אוגג די האבן קענען ױעטלעך װי ארדן פון מיטגלידער די צו באצי  געו
ך באציען דאר,טויר<ם  אדער םאם״עטי א פון טיטגלידער די צו זי

 דאם כאטש און רעג. ארבעטער און ריגג ארב. אינד. פון ענטשרב
 פארשטייט און דאקטוירים די פאר קלאר זייער געװארן געטאכט איז

״ ייך, ך האבן פונדעםטװעגן דערצו, צוגעשטימט האבן ז  צרות די זי
ם גלייך אנגעפאנגעז אנהויב. ב״

ען ערשטנם,  פארלאנגען דאקטוירים די אז אנקלאגן, געקומען זיינ
 זיי װען צוױיטנס, באצאלט. עקסטרא פאציענטן םיטגלידער די פון

ז, אין •םיטגליד א צו גערופן װערן י ט און הו ג דער לוי ײנונ  דאק־ פוז ם
ם, קומט טער ד דער אז אוי לי טג  אין דאקטאר צום קומען געקענט האט טי

ײ לאזן אפים, סן דעם װעגן ז ד דעם װי טגלי ף אוז טאן אזא אין מי  אוי
טגליד דער אנשטאט אז װעג, אזא  שטײט אים פאר אז פילן, זאל מי

ט א דאקטאר, א אונזערער  מיטגליד, דעם און ארגאניזאציע דער פון פר״נ
ען דריטגם, טיטגליד. דעם פון שונא א דאקטאר דער גאר איז ײג  גע־ ז
 פאציענט צום קומעז צו אנשטאט אז דאקטוירים, געגן קלאגן װען
עז טאג זעלבן דעם נ ״ ף געקומען זיי ז טאג. נע־םטן דעם אוי

װיזן, האט פונקט װיכטיגער א נאך ט װי בא ע װיי ג י ״נ  דאק־ א
ם ס י ך האבן סטען= פיז טו ט זי  ארגאניזא־ אונזער אין אר״נגעפאםט ני

ען ארדן פוגם דאקטוירים דיםטריקט די ציע. נ ״ ך ז  עקזאמע־ די אוי
קאנדידאטן אונזערע װאם דעם צוליב אז אפט, גאנץ פאםירט גערם.

 אפרוף דער װידער אױב מיעםן. ״גרינגערע״ שטעלן מען דארף
 שװעריגק״םן אן װעט ׳טפי? די אויב גינםטינער, א זײז װעט

 ניט יהאבן מיר אז װיםן, מיר װעלז עולם, צום ארייבערגיםן זיך
 גע־ דעם אינטעליגענץ, די עמפינדלעכקײט, די אונטערגעשאצט

מאםן. ארבעטער אידישע די פון קולטור־׳חוש זונטן

ט זיי וזאבן שפעט ארבעטן  דאקטאר צום קומען צו מעגלעכק״ט קיין ני
ער. דעם 8 פאר אפים אין ״ג  קאגדידאט א װאו פאלן, פאסירט האבז ז

ט עז ברעגטש פון קאטיטע א מי ײנ  פאר א דאקטאר צום געקומען ז
ט  האט ער אבער אפיס, אין געװען איז דאקטאר דער אבט. נאך מיגו

ך רן צו אנטזאגט זי אמיני ד. דעם עקז טגלי טי

װיזן, האבן פאקטן אלע די א  איז דאקטוירים־םטעף אונזער אז ב
ט  דארף מעדיקאל־דעפארטטענט אונזער װאם דאקטאר־מאטעריאל דער ני
טיג האבן. קעז איז כציי ליי  שגזגל אזוי אז װערן, געזאגט דא זאל ג
ך האט קאמיטע םעדיקאל די װי  םעדיקאל די ה. ד. ארגאניזירט, זי

 בא־ צו אנגעפאנגען גלײך זי האט — ארדן ארב. אינט. פון קאמיטע
ן ג טי ״ ך האבן װעלכע דאקטוירים, די ז ט זי  אין אר״גפאסן געקענט גי
ען ארום אזוי ארגאגיזאציע. אונזער נ ״ ט איצט ביז ז ײטיג  גע־ באז

ען אגדערע און בראנקם, די אין דאקטוירים װארז  אנגעשטעלט זיינ
ך געווארן. עז אוי ײנ  אין דיסטריקטן די געװארז רעארגאגיזירט ז

דאיז־טאח װ.יליאמסבורג ף פארק. בארא און ׳  ארדגונג טאג דעם אוי
 דעם אויםבעסערן װעגן פראגע די מאל אלע שטייט קאטיטע דער פון

טיגן און דעפארטמענט  דעפארט־ אונזער פון דאקטוירים <ענע באזיי
פארבלאנדזשעט. אונז צו צופעליג האבן װעלכע םענט

ר חאבן דאקטוירים דיםטריקט די חוץ א ך םי  םפעציאליסטן א אוי
ט דעפארטמענט. ך קענען םפעציאליםטן די מי טגלי־ אלע באנוצן זי  מי

 6 ביז 3 פון פרייז םאקםזיםום א פאר ארגאגיזאציע אונזער פון דער
ך פארשט״ט אויסער דאלאר, ך אבער אפעראציעם, זי  אפערא־ פאר אוי

ען מיטגלידער אונזערע צו ציעם ײנ  רעדוצירט. שטארק פרײזן די ז
ט קענען טיטגלידער די װאו פאלן די אין  אפעראציעס פאר באצאלן גי

ען נ ״ ך ז טן פאראן אוי ת״  םפעציאליסטךדעפארט־ אונזער דורך מעגלענ
פריי. אפערירט װערן צו מענט

ט געהערז װאם מיטגלידער די צו װארט א  דע־ מעדיקאל אין גי
 אין מיטגלידער צאל די איז פראפארציע דער אין כאטש פארטמעגט.

 פון פראצענט 55 אוטגעפער — באד״טנדע א מעדיקאל־דעפארטמענט
ו דער י טא פוגדעםטװעגן איז — טיטגלידערשאפט יארק נ ן ני ״  אור־ ק

ע אנ ט זאלן מיטגלידער אלע װארום ז דעפט. מעדיקאל אין געהערן ני
 איז דעפארטמענט מעדיקאל פון עקזיםטענץ דער פון לויןז אין

װיזן מאל םאך א שוין װאין, בא ט געהערן װאם ׳מיטגלידער אז גע  ני
ך כאפן דעפארטםענט, םעדיקאל צום  צו איז עם װען דאן ערשט זי

 מען און פאל קראנקן א פאםירט פאטיליע דער אין ײעז דאו שפעט,
 צוס געהערנדיג װען דאלאר, 3 באצאלן און דאקטאר דעם רופן דארף

ך זיי קעגעז עפארטמענטTמעדיקאל ט באנוצן זי  אין דאקטאר דעם מי
ט, יעדער צו פריי גאנצן  םענמ 35 פון סומע קליינער דער פאר צ״

ט חודש א  םינגעלמאן. א פאר םענט האלב א 22 און פאטיליע דער מי
ם דאם טראגט אבער דערפאר םענט, 35 ביל צום צו קומט עם אםת  אוי

ן דארף עס ביליגער. םך א י י  די און םעקרעטארן די פון חוב דער ז
 מעדיקאל־ צום מיטגלידער די אנשליםן װעגן פראגע די עקזעקוטױועם,

ף שטעלן דעפארטמענט ״ טאג־ארדנוגג דעם אוי ג יעדן ב נ טי ן מי  פו
ברעגטש.

- דעם צו באלאנגעז װעלן מיטגלידער אלע װעז דאן בלויז עדי  מ
ײז מעגלעך װעט דעפארטמענט, קאל ן — קילעגערע אייגצושטעלן ז  אי

 דיםטריקט־דאקטויריט מער און בעםערע אנשטעלן דיםטריקטן, — שטת
ד װעט דאן און םפעציאליםטז, און  צוטרעטן צו מעגלעד װערן אוי

ען שן א בוי ציני ארבעטער־באװעגונג״ דער פאר צענטער מעדי

יע״ צו מען קען מעדיקאל־דעפארטמענט אן מיטגלידער אנשליסן
ר איז עם צייט. דער מ  דעט פאר ם״ מיטגליד, דעם פאר םײ בעםער א

ך שליםט מעז װען אפים, טערמיז. פון אנפאנג אין אן זי
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ו דער פון פר^טאקא^ז ע ל א נ j עקזעקוטױז » a w
ג ,1030 אקטאבער, טן1 דעם טיטװאך ג טי  נאציא־ דער פון מי

 װיינער, גראשמאן, בראדשקי, אלגיז, :אגװעזנד עקזעקוטיװע. נאלער
 קאר־ קאטלער, פינקלשטיין, פאלאק, שיגל, פולטאז, מאנדעל, לאטקעד,
ק, נעװסקי, אזי  ׳צטיינבערג, רעדי, ראזענטאל, ױאזען, קעלנער, קגי

שילער. שטיינפעלד,
װין, לין, :אבװעזנד שביין. מענשער, לע פי

שילער. פארזיצעו■:
טיגג לעצטן פון פראטאקאל גוטגעהיישן. און פארגעלעזן םי

אן טרייד דער פון קאמיטע א אלפ דערשיעט שטיעש חבר  ױגי
טי אן טרייד די מעלכע קאמפאנוע, די אז דערקלערט, ער ליג. ױני  ױני
טי ײז איצט װערט אנגעפירט האט ליג ױני  די אין אפגעשטעלט טיילוו

שע  פריי־ ״טארגן די װאש דעם, צוליב ארבעטער־ארגאניזאציעם אידי
ט״  דער־ שמיעש וזבר געלט. פאר קאמפאניע די אגגעפאנגען האט ת״

אן טרייד דער איז אז קלערט, טי ױני ך האט קאמפאגיע ל<ג ױני ט זי  גי
ך האנדלט עם פאגד. $100.000 דעם װעגן בלויז געהאגדלט  הויפט־ זי

 פון מיטגלידער די אז פרא״אגאנדע, ברייטע א אנפירן װעגן זאשלאך
ך זאלן ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלז דעם  דער אז אגשליםן זי

ד ר״ אן ט טי ױני  עקזעקו־ נאציאגאלע די אז פארלאנגט, ער ליג. ױני
װע  און פארצוזעצן קאמפאניע ד< אזוי װי פלאן א אוישארבעטן זאל טי

פארמע. שטארקערער א ן י א
ר דער אז בארישטעט, םעקרעטאר, דער זאלצמאן, חבר ע טיג מי־ ה״נ

װע גאציאגאלער דער פון טינג עמען דארן־ עקזעקוטי  פאלמדע אטפנ
ט .1 :פראבלעמען י י ה י י ר ?!. פ אני פ מ א  פרײהייט״ ״מארגן די ק

ף א ארוישגעלאזן האט  מאל, ערשטן דעט איז דאם .$30,000 פאד װ
ך קאן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער װען גן זי לי אט״  און ב
ף דעם עגטפערן קאן ט״ ״מארגן דער פון וו היי  ארגאניזירטערה״ד. פריי

איז ט מאל ערשטן דעם ם׳  ארבעטער־ארדן אינטערגאציאגאלער דער זינ
ף קאגען װעלן םיר װאש געװארן, געגריגדעט איז  םמשותידיגן א אוי

װייזן, אופן  װעלבער צײטונג, אונזער פאר טאן קאן ארדן דער װאם בא
ען העלפן אין איגםטרומענט װיכטיגםטער דער געװען איז פבוי  אוי

ע די ארגאגיזאציע. אונזער טיג  דארןז עקזעקוטױוע :אציאגאלע היינ
 פרײתייט״. ״.מארגן דער פון רוף דעם ענטפערן ממשות׳די(•

2. . ן א ש ײ מ א ג ל א מ ם אוגזער א דונג  טז30 דעם קאנװעגשאן ־ גוינ
רני אלע פארא״גיגן פון לאזוגג דעם ארויסגעלאח האט מערץ םטי  עקזי
 תען צײט, די געקומעז איז עש ארגאניזאציעם. פראטערנאלע דיגע
ט באגל״טן אמאלגאט״שאן פון לאזוגג .דעט דארפן מיר  ארגאניזא־ מי

ט באראטוגגען געהאט האבן מיר שריט. ציאנעלע  תברים פירנדע די מי
 פראטערנאלע טשעבאםלאװאקישע קאםע, קראגקן אונגארישער דער פון

 באראטונגען די ארדן. פראטערנאלער רו&ישער און ארגאניזאציע,
 אר־ ארבעט דער צו צוטרעטן װעלן מיר װען אז באװיז[, או;ז האבן

ד קאנען װיגטער דעם זאלן טיר אז מעגלעך, נאך איז גאניזאציאנעל י  ז
ט פאראײניג; בן די מי  צושטאגד דער ארגאניזאציעס. דערמאנטע אוי

ײגען ארגאניזאציעס <ע:ע אין שע די :פאלגט װי ז  קראנקן אונגארי
טן אין $90,000 פארמאגט און מיטגלידער. 5,200 האט קאםע  טוי

 הא־ און מיטגלידער 5,100 האט טשעפאשלאװאקישע די פאנד. בעכעפיט
 ארגא-י* פראטערנאלע רושישע די פאגדן. זייערע אין $221,000 כען

טן זייער איז $46,000 און מיטגלידער 2,800 פארמאגט זאציע  טוי
טז האבן ארגאניזאציעש דרײ אלע פאנד. בענעפיט שזינ  פאר־ צו אוי
ט צאל זייער גרעשערן ע טויזנטער טי ײ ען עש טיטגלידער. נ נ ״  פאראן ז

ע נאך ג י ג ״ ך שטײען װעלכע ארגאניזאציעס, פראטערנאלע א ף אוי  אוי
ט און קלאשן־ליניע דער ך װעלן מיר װעמעז טי  עש פאראײניגן. זי

ן לײכטער םיל אבער אונז װעט י י  פאר קאמפאניע דער צו צוצוטרעטן ז
גונג רא״ני א עם, פראטערגאלע אגדערע די אין פ אצי אניז ר װען איג  מי

ג די דורשפירן פריער װעלן נ גו א״ני ר א  אויבז־דערמאנטע פיר די איז פ
 אינטער־ דער אז רעקאמענדירט, דערפאר װאלט איך ארגאניזאציעש.

ך אוין» נעמען זאל ארדן ארבעטער נאציאנאלער װע די זי טי א צי ני אי

 רוםי־ און טשעשאשלאװאקישע אוגגארישע, די צו רו^ א ארוישצושיקן
פן זאל רון» דער ארגאניזאציעט. פראטערנאלע שע שלי  פארלאנג א א״נ

ב קאטיטע, געם״גשאפטלעכער א פאר ײ אוי  פריגציפ אין אן נעםען ז
גונג. פאר פארשלאג אוגזער א״ני  דער פאר קאמפאניע ^ פאר
 פון פארטרעטער דער שםיעש, חבר װי ליג. יוניטי יוניאן טרייד

 אונ־ פון קאטפאניע די איז ׳געזאו.ט דא שוין חאט ליג ױ. ין. ט. דער
ג, איז עם געווארן. אפגעשטעלט כמעט ברעגטשעש זערע טי  אז נוי
״ אז ברעגטשעש, אוגזערע טאשן קלאר זאלן טיר  דורש־ איצט זאלן ז
 י־ל״ד אז שריט׳ ארגאגיזאציאנעלע א^ע און פארבר״טוגגען אלע פידן

ט״, ״מארגן דער פאר קאמפאניע די שלישן װעלן מיר װי ת״ ריי  זאלן פ
ד דער פאר קאטפאניע די אנפאגגעז מיר ר״ אן ט י טי מנ  מיר ליג. ױני

ך דארפן  אפילו ארבעטער, יעדן אנצושלישן אויפגאבע אן פאר שטעלן זי
 ױנ־ לײבאר אװ פעדער״שאז אטעריקאן דער צו נאך געהערט ער װען

 דער ביי ארגאניזירט ױניאגש, טרײד רעװאלוציאנערע די אין <אגש,
אן טרײר טי ױני ן מיר װעלן דעם צוליב און ליג״ ױני ז  ארגאני־ טו

 דארן* אפאראט דער ארדן. פוניט ברע;טש יעדן אין אפאראט אן זירן
 ״מארגן־ די אן גייט עש װעי צייט, דער אין װערן ארגאניזירט שוין

״ ט ״ ה ״ ר טן, די פון װאל-קאמפאניע. A קאמפאניע. פ  בארינ
ען, צו איז באקומען טיר װאש  דישטרי־ט די און ברע;טשעש די אז ז

 דער פון קאגדידאטן די אינדארשירט האשן לאגד איבער׳ן קאםיטעש
ך באטייליגן און פארטיי קאמוניישטישער װ זי  קאם דער אין אקטי

ף פאגיע ען שטעט רײע גאנצע א אין ערטער. די אוי נ ״  אפגעהאלטן ז
ען ראטיפיקאציע געװארן טינג  און ברענטשעש די פון ארגאניזירט םי

 לי־ פארשפר״טו ברעגטשעפ די ארדן. דעם פון קאמיטעש דישטריקט
ט נאך אז זיך, פארשט״ט טעראטור. עז ברענטשעש אלע ני ײנ  ארײנ־ ז

ג אפשר װאלט עש ארבעט. דער אט אין געװארן געצויגן טי י ו  געװען ג
 אינטערנאציאנאלן דעם פון װאל־קאמיטעטן שפעציעלע באשאפן צו

 טעז מיטגלידער. 25,000 פאר קאמפאניע .5 ארבעטער-ארדן.
ך פאנגט קאמפאגיע די אז זאגן, ?אן  נאך האבן איצט ביז אן. איצט זי

 װאכן קומענדע די אין פארבר״טונגען. בלויז געמאכט ברענטשעש די
 איז עש רעזולטאטז. ערשטע די זען װארש״נלעך שויז מיר װעלן

ם עקאגאמישער דער אז קלאר, ר אונז שטערט קריזי ע ״ ער איז פיל ז  י
װ״ל ארבעט.' ר' א רפ ע  נישט פשוט האבז ארבעטער צאל גרוישע א ד

צאלן מעגלעשק״ט קײן צו ױי ערשטע די א״ג  רייע א איז דאלאר. צו
ז טשטע ו ךאו א ן ו  אוישגע־ ״איגשטאל״שאנס״ ךי מערן יארק >װ אי
טער פאר נוצט קאמפאניע. או

ןטו• פארמאגן מיר  • צא די .$16,278.98 פאנדן אונזערע אין י
זי מיטגלידער  פוז געשטראשענע צאל די ארונטעררעשעגדיג .8,164אי

טערטיז. לעצטן
שן װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער טגעה״  װערט עש און גו
' באשלאשן

שלאזז .1  דער פאר $10,000 פאר ברענטשעש די צו *1רו א אװי
ײ אז ברענטשעש, די רופן .2 פרייהײט״. ״מארגז םי זאלן ז א  א״נז

ם א לעןי טו  בראד־ חברים די .3 קאמפאניע. דער אין $i.oo פון טיגי
ך זאלן קארנעװפקי און פיגל לין, זאלצמאן, שקי, ל״  אראנזשירן ג

 אפגעצאלט זאל וואש פרײהײט״, ״מארגן דער פאר $1,500 פון לאון א
ט ווערן מען װעלן װאש געלדער, ערשטע ךי מי קו  ברענ־ די פון אר״נ

 קאר־ ליז, גראשמאן, קעלנער, חברים די פון קאמיטע א .4 טשעש.
 פאר קאמפאניע ד< דירעקטירז זאלן שילער און קעלנער נעװסקי,

ט פאראיינײ״ז פאר קאםיטע א דערװײלט װערט עש .5 $10 000 טי
 פון באשטײט קאמיטע די ארגאניזאציעש. פראטערנאלע אנדערע די
סיגל• און םולטאז לין, חברים די

ך פאר געהאם האם זי אז באריכטעט, אפיל־קאמיטע די  דרײ זי
ן געגן אפעלירט האט 46 ברענטש פון זעלדיז :פאלן ״  אויששליסובג. ז

 האם מען װאש דעם, געגן אפעלירט חאט 2 כרענטש פון ראזענטאל
קגעצויגן איש װע דער פון צורי געגן. או; ברענטש זײער פון עקזעקוטי
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 אז קלאכע, א געװארן אריינגעבראנט איז 4 ברעגטש םון ראזענבערג׳ן
״ ן האט ער װאו לאנדרי, אין אים ב ״  א פארגע־ומען איז ארבעטער א

ר״ן ברענגט אפיל־קאמיטע די םטרייק. :רעקאטענדאציעם פאלגנדע א
װע גאציאנאלע די ט הײםט עקזעקוטי  פון רעקאטע:דאציע די גו

ען פון אפיל דעם אין אפיד־קאמיטע דער  װעל־ ,10 ברענטש פון זעלדינ׳
ט נער עג ך ל״ וי זי : אז

 פול־ האט ער אז אזוי, געהאנדלט 46 ברעגטש אין האט זעלדיז
םן אים ברענטש דעם פון באשלום דעם פארדינט שטעגדיג  פון אויפשלי

״ ארדז. דעם  ארויסגע־ איז אפיל־קאמיטע דער םון פארהער דעם ב
רט האט זעלדין אז געיוארן, בראנט טי  דעם געגן 46 ברענטש אין אגי

רונג דער געגן ברענטש, אניזי דונג דער געגן ברענטש, דעם פון ארג רינ  ג
״ן פאר און ארדן ארבעטער אעטערנאציאנאלן דעם פון קג רי  אין צו
^ ארבעטער דעם  אפליקאציע אן אויסגעמאכט האט זעלדין אז און רינ

״ן ג צו נ ״ ר  מידל־ אין ברענטש ארבעטער־רינג דעם אין צוריק א
װילעדזש.

ען געזוכט האט לאװםטאניסט אלם זע־דיז ר״נג ב צו ר״נ  דעמארא־ א
 ד< אריינברײנגען װעלנדיג ברעגטש, דעם פון רייען די אין ליזאציע

 א פארבליבן איז און געװען איז װעלבע פאליםי, לאװםטאניםטישע
 ארבעטער איגטערגאציאנאלן דעם פון אינטערעםן די צו פאררעטערישע

 דאם געשטערט האט װעלבע פאליםי, לאװםטאניסטישע די ארדו.
װעקמין  אלע אין האט יװעלכע רינכ, באסישן פאררעטערישן דעם פון א

 אר־ איגדעפענדענט דעם פון פירער פאררעטערישע די געהאלפן שטעט
 האט װאם און פליגל לינקן דעם געגן קאםף זייער אין רי;ג בעטער

ך יי אז דעם, צו רעדוצירט ענדלעך זי כן ז ען זו ר״נג ב ר״ג  דעמארא־ א
אציע  דאם מעגלעכקייט א נאר האבן זיי װאו ברענטשעס, די אין ליז

טאן. צו
װיזן שוין האט ארדן ארב. אינט. דער װען היינט,  װערן צו בא

ע, א  פאררע־ זײער פאר לאװםטאניםטן די נאך זעצן מאםךארגאניזאצי
אליזירן פרובירן אין ארבעט טערישע ען פון ארבעט די דעמאו פבוי  אוי

ארדן. דעם
ש מיטל דעם אין אז באמערקן, צו כדאי איז עם  ברענטש װילעדז

ען ײנ טינג, יענעם בײ ז  מאו און אויסגעשלאסן איז זעלדין װאו מי
ײן געװען גיט געװארן, פארגעבראכט זעלדינ׳ען געגן קלאגן די  ק

שע די האבן דאך און חברים פארטיי  גלייך «יטגלידער אומפארט״אי
ען  געשפילט האט זעלדין ײעלכע ראלע, פאררעטערישע די איינגעז

 די רעקאמעגדירט פונדעםטװעגן .46 ברעגטש צעברעכן װעלן אין
 אין װערן ״רעאינםטייטעט״ צוריק זאל זעלדין אז קאמיטע, אפיל

 עקזעקוטױוע נאציאנאלע די און ארבעטער אן איז זעלדין ברענטש.
װייזן, צו מעגלעכקײט א געבן אים דארןז ך טר״םלט ער אז בא  אפ זי

ײנער פון  דורך װעט און ארבעט דעםאראליזירנדער פריערדיגער ז
ע אונזער פאד מעשים װייזן, ארגאניזאצי ט עד אז בא ט ערגסט מיינ  מי

ײן ן געגן אפיל ז י י םונג ז שלי ײן פאר און אוים ט״ ז מענ םט״ט איג רי  ״
ד אלם טגלי ען צוריק ארײננעמעגדיג ברענטש. פון מי  די מאבט זעלדינ׳

ט װעט זי אז קלאר, עקזעקוטױוע נאציאנאלע ע דולדן ני  פאררעטער ק״נ
ען. אונזערע אין  זאלן זיי װער טראצקיםטן, לאװםטאניםטן, די ר״
ט , ני ײן  דורכפירן ברענטשעס אונזערע אין קומען װעלן זיי װען ז

ר ע ״  געגן עקזעקוטױוע נאציאנאלע די װעט פאליםי, פאררעטערישע ז
ײ ך װעט און פארדינט האבן זיי װי שטרענג אזוי האנדלען ז ט זי  ני

רייען. אונזערע פון פאררעטער די אויםשליםן פאר אפשטעלן
 עק־ נאציאנאלע די אונטער שטר״כט זעלדיניען רעאינםטייטנדיג

ט װעט זעלדין אייב אז זעקוטיװע, װייזן ני מאכן בא ע מטצו ײנ  פריער־ ז
ען װאם טאטן, דעמאראליזירנדע דיגע  ארגאניזא־ דער צו פארראט א זיינ
ך דערמיט ער װעט ציע, ען די אויםעד אװעקשטעלן אליין זי  פון ר״

ארדן. אוגזער
 די באשליםט ,4 ברענטש פון ראזענבערג׳ן פון פראגע דער אין

ט זאל ראזענבערג אז עקזעקוטיװע, נאציאנאלע  װערן ארײנגענומען ני
װע נאציאנאלע די ברענטש. אין צייט יאר א פאר  אנערקענט, עקזעקוטי

ט, ראזענבערג װאס דעם, טראץ אז װ״ז א  ארויםגע־ איז םטרײק דער אז ב
ט געװארן ױפן װן איזיכטלעכע מי  לאקאל, ל. אװ פ. א. דעם פון מאטי
 אלע אונטער געדארפט האט ראזענבערג תירוץ. קיין ניטא אבער >ויז

ט אומשטעגדן  אים ביי םטר״ק א צו קומען זאל עם אז דערלאזן, ני
ט קאן אקט אזא פלאץ. אין ט װעט און ני אין װערן טאלערירט ני

 אר־ אינטערנאציאגאלער דער ארדן. ארבעטער איגטערנאציאגאלן דעם
פ׳ן שטייט און קלאםן־ארגאניזאציע א איז ?)ידן בעטער  שטאנד־ אוי
ד א פון האגדלונג יעדער קלאםן־קאמף. פון פונקט טגלי  ארדן פון מי

ן םוז ״ ט א״גקלאנג איז ז  ארבעטער־ דעם פון קלאםן־אינטערעםן די מי
ר קלאס. ט אין װילן טי ״  שטײן װעט ראזענבערג װאם יאר, פונים צ

ב זען ארדן דעם אויםער  טעות, שװערן דעם פארריכטן װעט ער אוי
 אפליקאציע אן אגגעבן קאנען ער װעט דעמאלט באגאנגען, איז ער װאם
מען פאר ענו ארדן. אוגזער אין װערן אר״נג

 די אז באשלאםן, װערט 2 ברענטש פון פאל ראזענטאל דעם אין
ײנגען נאבדעם און ראזענטאל׳ן אויםהערן מוז אפיל־קאטיטע  אר״גבר

באריכט. דעם
ט ג דער מערט דעם טי נ טי געשלאםן. םי

מיטװאך, עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון פארזעצונגס־מיטינג
אקטאבער. ט[22 דעם

 טאנדעל, לין, לאטקער, װײגער״ היטעלפארב, גראסטאן, :אנװעזגד
שט״ן, פאלאק, סיגעל, םולטאן, מעגשער, קל שבײן, פינ  קאטלער׳ פי
 שטיינפעלד, שט״נבערג, רעדי, ראזענטאל, ראזען, קעלנער, קניאזיר״

שילער.
װעזנד: קארנאװסקי. קאטלער, בראדסקי, אלגין, אב

שילער. פארזיצער:
 אלע קאמיטע. ־ ארגאגיזאציאנם דער פאר באריכטעט לין חבר

ך און ארגאניזאציאנם־קאמיטע דער פון מיטגלידער  צאל גרויםע א אוי
סטאל״- דער צו געשיקט װערן עקזעקוטױוע, דער פון מיטגלידער  אינ

ר ברענטשעם. די פון ׳»אז טן 16 צו בראשורן צוױי צו גרײטן טי  זיי
ש אין ך גרייטן םיר יעדער. קאפיעס 25,000 צו ענגליש און אידי  אוי
ײטן fiO ארום פון בראשורע גרעםערע א צו  און פראגראם דעם וועגן ז

ן װעט בראשורע גרעםערע די ארדן. דעם פון טאקטיק ״  צוגעפאםט ז
 פאר װערן פארקויפט װעט זי און ברענטשעם די פון טוער אונזערע צו
 טור, קורצערן א אוין* ארוים פארט סיגל חבר פרײז. טינימאלער א

ױ אין שטעט באזוכן װעט ער װאו ױ אפ־םטייט עגגלאנד, נ  יארק, נ
א ת״ ך און א ״ פארטראטן געװען איז זאלצמאן חבר פיטםבורג. אוי  ב

שאינט א ג דז נ טי  פי־ אין ברענטשעס די פון עקזעקוטי׳װעם אלע פון טי
ג דער לאדעלפיע. ג טי ו האט מי י ט באשעפטיגט הויפטזאכלאך ז  אונ־ טי

 צו געװען א<ז אלגין חבר מיטגלידער. 25,000 פאר קאמפאניע זער
שאן״ דער ג דער פילאדעלפיע. אין ״איגםטאליי נ טי  א געװען איז מי

ב״ן חבר דערפאלגרײבער. ש ען אלםאזאװ חבר און פי ײנ  צו געװעז ז
טינג א צו און קאנפערענץ הארטפארד דער מי  הארטפארד. אין מאסן־
ט איז קאנפערענץ דער בײ ױ אניז רג  קאמיטע דיםטריקט א געװארן א
ך נעמט װאם קאגעטיקוט, פון  בא־ האבן מיר ספריגגפילד. אריין אוי

 די פון טעקם דעם פאר 81 ברענטש לעטישז דעם באפר״ען צו שלאםן
גוטגעהײםן. װערט ארגאניזאציע־קאמיטע דער פון באריכט שולן.

 קול־ די רןולטור־קאמיםיע. דער פאר באריכטעט פינקלשטיין חבר
ט ״ארטעף׳/ פון קאנפערענץ א גערופן האט טור־קאםיםיע היי פר״  גע־ ״

ײ אזוי ווי ארקעםטער מאנדאלין און פאראײן״ זאנו. עז קאגען ז  דינ
ר ברענטשעס. אונזערע ך האבן מי ט קאגפערענץ א געהאט אוי  די מי

 שול־ דער װעגן שולן די אין פראיעקטן־סיםטעם דער וועגן לערער
לונג ט״  פראיעקטן־םיסטעם דער פוז ביכלאך צװיי ״פונק״. אין אפ

 עם ״אמעריקע״. און ״שטאט״ ז געװארן ארויםגעגעבן שוין זייגען
ט װעדן ר״ עג ר צװיי. נאך צוג ך האבן מי  צװיי פאנאנדערגעשיקט אוי

 און אלגיז חבר פון געשריבן װאלן די װעגן אײנעם — קאנםפעקטן
אריגן5 דעם װעגן איינעם  ער־ די נאװיק. חבר פון געשריבן פלאן, ־י

ען קארעספאנדענץ־קורםן די פון לעקציעם שטע נ ״ ן ז  פארטיג. שוי
ן ליג לײבאר דער ך האט קאנאדע אי  קולטור אונזער צו געװענדעט זי

ט שטיין װעגן קאמיםיע ײ מי ן ז ן פארבינדונג ענגער אי פ׳  קולטו־ אוי
 מרמר חבר און אנגענומען רעקאמענדאציע די האבן מיר געביט. רעלן
ט״ן װעט ט ש ן זיי מי  באשלאסן האבן מיר פארבינדונג. שטענדיגער אי

קן שי סצו  ארײן נעמט װאם טור, לענגערן א אויןן םולטאן חבר ארוי
ך קאליפארניא. ט טורס קורצע מיר אראנזשירז אוי  אייב־ חברים די מי

שט״ן נאװיק, אלמאזאװ, ראמם,  בא־ האבן מיר קאמענעצקי. און עפ
ב אפילו װערן ארויסגעשיקט זאל ״פונק״ דער אז שלאםן,  אד־ די אוי

ט װעט מאשין רעסאזלראף קאנ־ א רופן מיר שנעל. אזוי אנקומעז ני
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M אה דסםרקט אונזערע פון W
 ארדן ארב. אינט. דיםטריקט־קאמיטעט
שטאט קאנעטיקוט

 אפ־ הארטפארד פון לייםעאום לײבאר אינם איז פעפטעמבער םוף
 קא־ אין ברענטשעם די פון קאנפערענץ ערשטע די ;עװארן געהאלטן
 גע־ האט קאנפערענץ די מאס. םפריגגפילד, פון און שטאט נעטיקוט

 הארטפארד. אין קאטיטעט שטאטישן פון סעקרעטאר קאזאק, חבר עפ:ט
 באריכט״אפכע־ און פארזיצער לעװען איז הארטפארד פון מעראך חבר
ױ פון שלאפבערג חבר בער. װען נ  חברים די םעקרעטאר. — הײ

 װאלפ־ חברים די קרעדענשל־קאטיטעט. — ג״בערמאן און גרינבערו.
ו םאן י נ ) ,( ען ױו  (הארטפארד) גאבערםאן און (סטעמפארד) קופער הי
בן פארטראטן געװען זייגעז עם קאמיטע. רעזאלוציע —  ארגא־ זי

ט ניזאציעם  פון ״110 ברענטש און 26 (ברענטש : דעלעגאטן 14 מי
ױ 44 בר. דעלעגאטן, 2 צו הארטפארד  149 בר. דעל״ 2 הײװען״ ג

 םפרינגפילד, 177 בר. דעל״ 2 םטעמפארד, 94 בר. דעל., 2 ברידזשפארט,
 די דעלעגאטן). 2 הארטפארד פון קאםיטעט שטאטישער דער דעל., 2

װיטעט דער פון בארינטן דעעלגאטן  די ברעגטשעם. זייערע פון אקטי
ך באריכטן םטעמפארד און ׳הארטפארד פון ברענטשעם  זײער ולעגן אוי

 די פון כורװעם די אוין־ אגגעװיזן װערט דערביי שול־אקטיװיטעט.
ף ארדנם, פאררעטערישע אלטע ט דער אוי ק״ ט  בײ הערשט עס װאם טוי

 דע־ יעדער אן. פירן זיי װאס געשעפטן, בית־עולם זייערע און זיי
ן אין זעט לעגאט ״  און שנעלער א פאר פראםפעקטױון גרויסע ארט ז

ארדן. או־בעטער דעם פון אגטװיקלונג ברייטער
שביין, און אלטאזאװ חברים די  גאצ. דער פון פארשטײער פי

טעט דער פון באריכטן ארדן, פון עקזעקוטױוע ױוי  אררן דעם פון א־ט
ו אין י ער׳ן און יארק נ אנ  25 די פאר קאמפאניע דער פון לאגד, אי

ט חג ך שטעלן זיי מיטגלידער. טו ף אפ זי  די פון באריכטז די אוי
 נאך האבן ברעגטשעס די װאם זאפן, םך א קריטיקירן ברעגטשעם.

ט ײ לאגער. שונא׳ם דעם אין םפעציעל געטאן, ני  אק־ פאדערן״די ז
רונג װיזי װ. אז. א. מיטגליד, יעדן פון טי-

 רעזאלוציעם, פאלגענדע די פאר שלאגט רעזאלוציע־קאמיטע די
 צי אװפמערקזאטק״ט טער שענקען )l : אגגענוםען װערן מעלנע

שוס ברעגענדיגע  געהאלפן זיכער װאלט דאם װאס צייט, דער פון אי
ײגגען  די )2 ארגאגחאציע. אוגזער אין מיטגלידער טער אויינבר

ך זאלן מיטגלידער  דער פון קאםפאגיןנם די אין באטײליג[ םער זי
 ארבעט די העלפן צו קאםפאגיע ברייטע א פירן )3 פארטײ. קאמ.

אן טרייד דער פון ני ו טי י  אויפקלע־ ברייטע א אנפירן )4 ליג. ױני
ע־ אמעריקאנער דער פון מעטאדן טעראר די געגן קאמפאגיע רוגגס  י

רוגג  די געגן מאםן די צװישן ארבעטן )5 פרעמד־געבארעגע. געגן גי
 אמערי־ דער פון געפירט װערן וואם בלבולים, און העצעם העסלעבע

רונג קאנער  םאוועטן־פאר־ דעם געיגן םאציאד־פאשיםטן די און רעגי
 קאמוניםטישער פון קאמפאגיע דער אין אקטיװ העלפן )6 באגד.

לי — פרעסע ד״ ײט״ ״מארגו װארקער״, ״  . ״האמער און פרײת
גן טעטיג )7 לי אט״ ך ב  איז די• על• ע• דער פון ארבעט דער אין זי

ען און שולן קינדער אונזערע העלפן )8 דאבלױ־אי־אר. ע בוי  ניי
 ״אי־ דעם פון ארבעט דער אין העלפן )9 מעגלעך. איז עם גאר װאו

 זעלבםט־ א געװארן איז בידזשאן בירא װען איצט םפעציעל קאר״,
ף האבן זאל קאמיטעט דיםטריקט דער )io שטאט. שטעגדיגער ר אוי  זי

 קא:ע־ אין שטעט אנדערע די אין ברענטשעם גרינדן א) אויפגאבע, די
קוט  און פרויעין ■גריגדן צו אויפמערקזאמקײט ם&עציעלע ב) שטאט. טי
״ אז געבן, צו אכטונג ג) ברענטשעם. ױגגט ען ברענטש די ב טינג  מי

 און קולטורעלע אויןפ ווערן אװעקגעגעבז צויט גרעפטער דער זאל
ארבעט. קלאשן־אויפקלער

שבײן הפר אינםטאלירט שלום צום  שטאט־קא־ דערװײלטן דעם פי
ען עם װעלכן אין םיטעט,  גיי־ און גריגבערג חברים די ארײן זיינ
 דןופער ),44 (בר. װאלפםאן ),110 (בר. פעלדמאן ),26 (בר. גערמאן

).149 (בר. םענדעראװ ),177 (בר. גאלדבלאט ),94 (בר.

םעק. שלאםבערג, י.

ױ אין שולן די פון און ברענטשעם אלע פון פערענץ  ארגא־ צו יארק נ
רן ױ גר״טער פאר שולן די פון פארװאלטוגגען די ניזי יארק. נ

 ער ״איקאר״. דעם פון פארטרעטער אלם דערשיינט טאדמי חבר
װע גאציאנאלער דער פאר אז דערקלערט, ר דארפ[ עקזעקוטי ט מי  ני
ײן װעגן און איז ״איקאר״ דער װעד דערצ״ל[, ר ארבעט. ז  האבן מי

ט קאנטאקט עגגען אין געארבעט אלעמאל  װען ברענטשעם, לינקע די מי
ײ עז ז ײנ  איצט, איגדעפענדעגט. און ריטנ ארבעטער אין געײעז נאד ז

ע שוין האט ארדן ארב. אינט. דער װען  שטעט אלע אין ברענטשעם זיינ
 25 פאר רוף זײן( ארויםגעלאזן שוין האט ער װען איז לאגד׳ איבער׳ן
ט שער דער פאר דאלאר טויזנ  דעם פון פארלויף אין קאלאניזאציע אידי

^ ארגאגיזירן צוטרעטן טיר דארפן ,1931־1930 יאר,  פראקטישן א אוי
ט זאל קאמפאניע אײער אז אזוי, אופן שטויס אין קומען ני  צוזאמענ
ט ר ״איקאר״. פוץ קאמפאניע דער מי ך דארפן מי  א באשטיםען אוי

ך װאלט עס קאמפאכיע. די 1א פאנגט איר װען דאטום, ג אוי טי י ו  נ
 ארבעט װעלכע קאמיטע, םפעציעלע א באשטימען זאלט איר אז געװען׳

ס  בא־ טאלםי חבר פון דערקלערונג דער נאך אײנצלהײטן. אלע אוי
װע נאציאנאלע די שליםט  קאמפאניע די אנצופאנגען .1 :עקזעקוטי

ך זאל און 1931 יאנואר, טן1 דעם ״איקאר״ פאר׳ן $25,000 די פאר  זי
דיגן  די פון קאמיטע םפעציעלע א .2 .1931 יאנואר ערשטן דעם ענ
ן זאלן שט״נפעלד און פינקלשטיין לין, לאטקער, זאלצמאן, חברים  זיי

קאלאניזאציע. אידישער דער פאר קאמפאניע די אנפירן פאר קאמיטע די
םילװער־ דר. קאמיטע. בענעפיט דער פאר באריכטעט חבר.טאנדעל

 דר. באארד. אדװײזערי מעדיקאל צום געװארן צוגעצויגן איז מאן
מעדיקאל ״דזשענעראל דער אלם געװארן אנגעשטעלט איז לעטינםקי

ר עקזאמענער״.  םעםע־ ד< פאר $1,000 אריבער אײנגעצאלט האבן מי
גוטגעהײםן. װערט בענעפיט־קאמיטע דער פון באריכט דער טערים.

 בא־ האבן מיר אפים־קאמיטע. דער פאר באריכטעט פאלאק חבר
 זאלן מיר אז עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער רעלןאמעגדירן צו שלאפז

ען טיר דעפארטמענט. םעטעטערי נאציאגאלן א אײנשטעלן  דער־ עם טו
ל פאר, ״ רן עם װעלן מיר װען װ אניזי ף ארג  מאם־ גאציאנאלן א אוי

 און ברעגטשעם די פון לאםט שװעלז א אראפגעמען מיר װעלן שטאב,
ר װעלן שטעט. צאל גרעםטע די אין ט טי פן דארפז ני י קו ״נ  םע׳ קיין א

 װעלן מיטגלידער די קאנטראקטן. שליםן קאנען װעלן מיר מעטערי.
ײ װי װינציגער םך א צאלן דאן ע גאגצער א אין איצט. צאלן ז  ר״

פן פאר טעקסעם ארויפלייגץ ■געמוזט ברענטשעם די האבן שטעט  םע־ קוי
 םענט׳ 75 פון טעקם קאנװענשאז דער אז רעקאטענדירן, מיר טעטערים.

ף װערן צעטײלט זאל  דער טערמין. א פענט 25 צו טערמינע! דרײ אוי
גוטגעיהייםן. װערט אפים־קאמיטע דער פון באריכט

״ ״מארגן דער פאר באריכטעט זאלצמאן חבר ט ה״ ר״ קאמפאניע. פ
ט װאכן, צװיי אין האבן מיר ר זינ  רוף, דעם ארויםגעלאזן האבן מי

 געענטפערט האבן ברענטשעם די אז באװײזט, דאם .$5,000 געשאפן
ר עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון רו״ דעם  קאם־ די דארפן טי

ר און פארשטארקן פאגיע  פון םומע פולע די שאפן זיכער װעלן מי
 א אנגעקומעז איז עס אז אויך, דערקלערט זאלצמאן חבר .$10,000

 פון פארטיידיגוגג דער פאר קאמיטע פראװיזשאנאל דער פון צושריפט
װ״לן זאלן םיר אז פרעמד־געבוירענע, די װ״ דער  דער צו דעלעגאטן צ

 ד».ר* װערן מענשער און לין חברים די װאשינגטאן. אין קאנװענשאן
ט ארדן. דעם פארטרעטן צו װ״ל
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 ארדן, ארב. אינט. קאמיטעט ־ דיםטריקט
באפאלא־םיראקיודראטשעםטער

 אפגעחאלטן ראטשעםטער אין איז אקטאבער טן26 דעם זונטאג,
 אינט. פונים אראנזשירט דיסטריקט־קאנפערעגץ ערשטע די געװארן

ט האבן דעלעגאטן באפאלאיער די ארדן. ארב.  זיי קוםען. געקענט ני
ען ײנ  פון דעמאנםטראציע דארטיגער דער בײ געװארן ארעםטירט ז

ר״ געשיקט האט םיראקױז אקטאבער. טן25 דעם שבת ארבעטסלאזע,  ד
 דער־ קאנפערענץ די דעלעגאטן. אכט — ראטשעםטער דעלעגאטן.

 "41 בר. ליבעוטאז ״אהרון סיראקױזער פונם קאהן הערי חבר װיילט
הייט ראטשןןםטער פוגם וױים א. חבר און פארזיצער אלס  בר. ״פריי
סעקרעטאר. אלם "191

וועל־ ארדז׳ ארב. אינט. פון אפים נאציאגאלן פונם סיגל ד. חבר
 רא־ ד• פון אראנזשירט מאםן־פארזאטלונג, דער צו געקומען איז ער

 קומט קאנפערענץ די װאם טאג זעלביגן פארן ברענטשעם טשעםטער
ט פאר, ז ״ ו ט די אן ו קיי ע ט ב  אז טערקט און קאנפערענץ דער פון װי

 באשלא־ װערט דעבאטע קורצער א :אך ארבעט. פראקטישע באלדיגע
 דיםטדיקט־׳קאמײ אינם יװערן פארטראטן זאל ברעגטש יעדער אז םען,
װ״ פוז טעט  :דערװיילט װערן דעלעגאטן פאלגגדע דעדעגאטן. צ

 ב. און לעװין ד. ;םיראקױז ׳,11 בר. פון קאר,ן הערי און רוף לואיס
 בר• פון גןאפלאן און קארן י. ;ראטשעםטער ,191 בר. פון שענקמאן

 בא־ װערט דיםטריקט פוגם דזויפט־שטאט אלס ראטשעםטער. ,58
װ רבר אדן ואטשעסטער, שטימט ײ  דער־ װערט 191 בר. פון לעיוין ד
קאמיטעט. דיםטריקט דעם פון םעקרעטאר װיילט

 ברענטשעם, די פון לאגע אלגעמײנער דער װעגן באריבטן די גאך
ך אנטװיקלט ע, ברייטע א זי סי ך פארגעמט װאם דיפקו ט זי  זעלבםט־ מי

ך האבן דערבײ קריטיק.  אוים־ באזוגדער חברים םיראקױזער .די זי
ט געצײכנט ר מי ע ״  דאם שכל. פראקטישן און פארשטאגד קלארן ז

ט האבן װעלן םיר אז גאראנטיע, גוטע א איז  ארבעטן צו װעמען מי
לערגען. צו װעמען םון און

ײן אין  דים־ גאגצע די רעזומירט םיגל חבר האט שלום־װארט ז
ע  יעדער : פארשלאגן קאנקרעטע פאלגנדיגע רעקאמעגדירט און קוסי

ג םפעציעלן א רופן מוז ברענטש נ טי ע פון קאטפאגיע דער פאר טי  ניי
ט ארדן, ארב. איגט. פארן מיטגלידער  אויםין פונקטן פאלגגדיגע מי

ײ טיטגלידער פרויען סיטגלידער־קאמפאניע, :טאג־ארדגוגג ־ (ז  אר״נ
 אקטי־ ארדן), אדב. אינט. דעם פון מיטגלידער אלם דירעקט צונעמען
רן דונג מיטגלידער, די װיזי רינ רונג ױגנט־קלובן, פון ג אכיזי  פון איג

ײן גרופן נאציאנאלע פארשידעגע ט. םון ברענטש א ע  ארדן. ארב. א
מיג װעין פארשלאגן די שטי ײנ אנגענומען. א

 אן אראנזשירט דברים ראטשעםטער האבן קאגפערענץ דער נאך
מע טי שן געפט, און דעלעגאטן פון אונטערהאלטונג אינ  א ;יי צווי

סיראקױז. פון צאל היבשע
לןז א ד ם, א י י. .3 ראטשעסטער, װי

 אינט. קאמיטעט, דיםטריקט באסטאנער
ארדן אדבעטער

 באם־ פון גערופן ברענטשעם, א. א. א. פון קולטור-קאנפערענץ די
 ברענ־ אלע פון פארטראטן געװען איז קאמיטעט, דיםטריקט טאנער
 ארן ריװער פאל בראקטאן, װאוםטער, פיבאדי, באםטאן, פון טשעם

 םעקרעטער (בראנקטאן), םארין ’ת געװען איז פארזיצער פראװידעגס.
 בא־ אפגעגעבן האבן ברעגטשעם אלע (װאוםטער). גיגזבערג ח׳ —

ר פון ריכטן ע ״ טעטיגק״ט. ז ר׳ קולטו
ן דערעפנט האט (בראקטאן) 23 בר. ״ ט שול ז  די קינדער. 26 מי

 פאר דאלאר 25 געשאפן האט ברעגטש דער גרעםער. כםדר װערט צאל
ט״ ״מארגן דער היי ט און פריי ר״ ך ג  28 ברענטש מער. שאפן צו זי
ע א דורכגעפירט האט  א שולן, קיבדער ארבעטער די װעגן דיםקוםי

ר פון לעקציע צטיגע די װעגן לערגער מאקם חי  װעגן און װאלן אי
 לעק־ א אראנזשירט פארט״. קאמוניםטישער דער פון פראגראם דער
ט ציע  זײער שולן, קינדער ארבעטער ״די װעגן פערװין ב. חבר׳טע מי

מעטאדן. און פראגראם
 האט (ער ברענטש קל״נער א נאך איז (װאוםטער) 57 ברעגטש

ציג און עטלעבע בלויז ט פול איז ער נאר מיטגלידער), צװאנ לעבן. מי

ע האט ער ענ  לעקציעס האט סטריט), װאטער 92( קלוב־צימערן א״ג
״ ג יעדן ב נ טי טיטגלידער־קאמפאניע. טעטיגע א אז פירט און מי

ײן דערעפנט האט (פיבאדי) 157 ברעגטש ט שול ז טנ־ א מי באד״
״האמער״. פאר׳ז אבאנענטן געזאםלט קינדער. צאל דע

דיסקו־ און לעקציעס דורכגעפירט האט ריװער) (פאל 168 בר.
ע איבער ם<עם כטיג  דעם רעארגאניזירט פראבלעמען. ארבעטער ווי

הייט ״, געזאנגם ״פריי א״ן ר א  װ״טער און אן איצט פון װעט װאם פ
ט דער אונטער שטײן כ פזי ך ברענטש. פון אוי ט פארבוגדן זי  בר. טי

ט גרעםערן געט״נשאפטלעכן א שאפן צו פראװידענם, פון 171 ה״ ײ פר  ״
״ געזאגגם א״ן ר כן שטעט. ביידע פון פא ך זו ען צו אוי װינ  דערפאר גע

ע די באטראבט 168 בר. ברעגטש. ברא־טאנער דעם  גיט ארבעט דאזיג
אונג קולטורעלער פון מיטל א אלם נאר ע פון דערצי  מיטגלידער, זיינ
ך נאר  די צװישן קאגטאקט ענגערן אץ שאפז צו מיטל א אלם אוי

שטעטלעך. נעעגטערע די פון ברענטשעס
גע־ ריד. דר. מיט לעקציע א געהאט האט (פראװידענם) 171 בר.

ט״. ״מארגן דער פאר .דאלאר 100 שאפן ײה״ פר
טראפ און טשעלםי פון ברענטשעם די טגלי־ א אן פאנגען מינ  מי

שולן. קינדער זייערע דערעפענען און דער־קאמפאגיע
 פאר טעג־טאנ דעם אין דאלאר 50 געשאפן האט (רעװיר) 29 בר.

קינדער־שול. זײן דערעפגט ; שולן די
ם קולטור־קאםיטע די  די ארייז בריינגט קאמיטעט דיםטריקט ב״

ט קולטור פאר רעקאמענדאציעם פאלגנדע  ברענטש יעדער )1 : טעטיגקיי
װ״לן זאל קורטור־ די )2 ;3 אדער 2 פון קאמיטע קולטור א דער

ך זאל קאמיטעם דיםטריקט די פון קאמיטע  2 אלע צוזאמענקוטען זי
ט װאכן  אויפ־ ברעגטשעם, נעעגטערע די פון קולטור־קאמיטעטן די מי

־ און לעקציעם פאר קאנםפעקטן די שטודירן און צוגעמען ג טו ײ ל  א״נ
 צו׳ צו צװעק דעם מיט קולטור־קאמיטע׳ נאציאגאלער דער פאר גען

 ?ול־ די )3 ; ברעגטשעם די פאר דיםקוםיעם פאר איינל״טער גרײטן
 רעדנער־ א צוזאמענצושטעלז װערן איגםטרואירט זאל קאטיטע טור

 ארויס־ זאל קאמיטעט דיסטריקט דער )4 ; קרעפטן לאקאלע פון ליסט
״ אויפפאדערגדיג ברעגטשעס די צו ברױו א שיקז  קול־ אנצופאנגען ז

 איינל״■ און לעקטארן פאר אז זיי, אוגפארמירן און טור־טעטיגקײט
ך זיי זאלז טער קולטור־קאמיטע. דער צו װענדן זי

ע לײנגערע א :אך םי שטי־ רעקאטענדאציעס אלע װערן דיסקו אײנ
ג  ״מארגן־פריי־ דער פון פארטרעטער האכבערג, חבר אנגענומען. טי

 צירקולאציע. פארגרעםערטע א פאר קאמפאגיע דער פאר אפעלױט וזייט״,
 דער פון ארגאגיזירער פײנגאלד, חבר .“״מארגן־פרײהייט דער פון

אן אינדוםטריעלער  װעגז רעדט ארבעטער, נאדל באסטאנער די פון ױני
ט צוזאמען באלעבאטים די פון אטאקעם פארא״גיגטע די  קאם־ די טי

ם פאני אנ ש חבר גאדל־ארבעטער. די געגז ױני  א האלט דאװידאװיט
 שולן קינדער ארבעטער די פון קלאםנכאראקטער דעם װעגן פארטראו,

ם ט קאגפערעגץ די שליםט םארין חבר ארדן. ארב. אינט. ב״  א מי
װע אן פאר רוף באגײםטערטן ט קולטורעלע אינטענםי  די אין טעטיגקיי

 קאמפאגיע. מיטגלידערשאפט פארגרעסערטער א פאר און ברענטשעם
 דעם ביז דיסטריקט אונזער אין מיטגלידער 1000 פאר ציל אוגזער

װערן. דערגר״כט מוז דעצעמבער טן15
. ף ל א ו ו ר ע נ י י ו ו

 ארבע־ אינטערנאציאנאלער שטאט־קאמיטעט,
יארק נײו ארדן, טער

ױ דער האט װאכן זעקם לעצטע די איז  קאמיטעט שטאט יארקער נ
ט פארבינדונג אין ארבעט אפגעטאגעגע פאלגנדע פארצ״כענען צו  מי

אן. פירט ארדן דער װאם קאמפאניע מיטגלידער איצטיגער דער
ן עם ע נ ״ ,179 ,139 ,121 ,98 ברענטשעם די געװארן ארגאניזירט ז

ט א און 86 ,22 ,223  םידל־ פארק, בארא בראנקם, די איז ברענטש ױגנ
פבוי פונם פראצעם אינם ביטש, בעט און װילעדזש ײגען אוי  ברענ־ די ז

 זװאניץ־פאדאל־ ברענטש, הלוםקער־פעטריקאװער בראנקם, מידל טשעס
בראנקם. די אין 16 שול דער ביי ברענטש א און ברענטש יער

ך און עקזיסטירגדיגע שוין די אין ע די אין אוי  ברענטשעס ניי
ך מערקט ע פאר קאטפאניע דער אין אויפלעבונג א זי  מיטגלידער. ניי

ט צ״כנ ע סג ך האבן אוי ,4 ברענטש דער איצט ביז אלע פאר בעםער זי



ר1930 נאװעיםבער־דעצעמבער, ע ק ד נ ו 25פ

 דעם אריבערגעיאגט פאקטיש שוין האט װעלכער בערדיטשעװער,
 אין ברענטש גרעסטער דער געװען איצט ביז איז װאם ,2 ברענטש

ױ ען עם יארר,. נ ט אן גיי  (אר״נגע־ 72 ברענטשעש די ארבעט דער מי
ען 19 גומען ״ פרוי ), איין ב ג ג טי מען 37 בר. טי ענו אר״נג  דער אין (

ציג איז עטלעכע קאמפאגיע מעז 20 בר. מיטגלידער), צװאנ  (אר״נגעגו
ע א דורכגעפירט און מיטגלידער 22  ארדן פון ראל דער װעגן דיםקוםי
ג ברענטש א בײ נ טי  באד״טנדע א און רינג), ארב. ,225 בו־. פון מי

םען האבן ברענטשעם צאל עגענו מיטגלידער. 8 ביז 6 פון איצט ביז ארי
ען עס ך אבער זיינ ט האבן װאש ברענטשעפ, פאראן אוי  באװיזז ני

טגליד איין אפילו אריינצונעמען  — קאמפאגיע איצטיגער דער איז מי
 קאטעגאריע א גאך .150 און 112 ,47 ,151 ,130 ,156 ,35 ברענטשע-ש
ען ברענטשעם ײנ  מיטשלידער, פאר א ארײגגענוטען האבן װאם דא ז

ען דוקא און צופאל א דורך ג ״  האבן װאס ברענטשעם אזעלכע דאש ז
 געװאלט, נאר זיי װאלטן װאם אזעלנע ברענטש, אין חברים װאוילע

ט, עטװאם אפגעגעבז בלויז זיי װאלטן ״  ברעגטשעם זייערע װאלטן צ
ך געקעגט םצייכענען זי קאמפאניע. דער אין אוי

ט אז קאמיטעט, שטאט דעם פאר קלאר איצט שוין איז עם  ני
ם איצטיגער דער איז שולדיג צטיגן ביז אוגזער אין קריזי ט אי  דער־ ני

ן כיט קאנען ארבעטער צאל באדייטגדע א כאטש — פאלג י גי ר״נ  אין א
ע אונזער  פירער־ אוגזער איז שולדיג נלט דעם; צוליב ארגאניזאצי

ען שולדיג פלעגער, שלעכטע אונז געבן אין שאפט  אפא־ אונזערע זיינ
ע א אין ברעגטשעס. די פון ראטן דיג טנ ען ברענטשעם צאל באד״  זיינ

רנדיגע ר,ײן ניטא איצט ביז נאך  א אין קאמפ״ן־קאמיטעש. אנפי
ען עקזעקוטױו די אלץ נאך װעלן ברענטשעם צאל באדײטענדע טינג  מי

ען ברענטש און עג ט  אנ־ גראשן, א איבער ״קאמןז״ א אויפנעםען מי
 לעבעדע ברענטש דעם מאכז צו אזוי ולי פלענער באטראבטן שטאט

״ דעם דורך און מיטגלידער די פאר אינטערעםאגט און  פאראינ־ צו ז
 ברענטשעש םך א ארגאניזאציע. דער פאר ארבעט דער אין טערעשירן
 נאציא־ און שטאט־קאמיטעט פון קאמפאגיעם די אלץ נאך באטראבטז

ט פארביגדן און זיך, פאר און אן עגין אן װי עקזעקוטיװע, גאלער  ;י
ם, — קאמפאניעם די ױניז טי־צ  פרעמד־געבארעגע׳ פון פארט״דיגן אנ

ט, היי  מיט — װ אז. א. ל. י. ו. ט. ביל, אינשורענס ארבעטסלאזער פר״
ארדן. אין מיטגלידער פאר קאמפאגיע דער

ך קען — 130 — ברעגטש א פון סעקרעטאר א  צו דערלויבן זי
ף ענטפערן  קאמפאניע, דער אין ברענטש, פון אונאקטױויטעט דער אוי

מיין שט״ט ברענטש ״  דער אין טוער אקטיװע הויפטזעכלעך פון בא
ר״ד שאדל אן, איגדוםטריעלער ט  זאל עש װער ניטא איז דערפאר ױגי

ע ארייננעמען פאר ארבעטן מיטגלידער״. ניי
ף ענטפער אונזער ע אגדערע און דעם אוי איז, ארגומענטן אזוינ

ל אז ״ ען מיטגלידער די װ ג ״ אן, דער אין אלןטױו ז  דער .ױייל ױגי
ך רופט ברעגטש ף אפ זי  פראגן, געזעלשאפטלעכע פאליטיש אלע אוי

ע אונזער װײל װאקםן, ברענטש דער דארף ט איז ארגאניזאצי  בלויז ;י
 פמגעראל, .םעמעטערי, בענעפיט, איגשורענם, פון ארגאניזאציע אן

ע אונזער װ. אז. א. םאניטארױם,  אינשטרוםענט אן איז ארגאניזאצי
 פון קאטןן יעדן באטראכט װאם ארגאגיזאציע אן קלאשן־קאמף, פון
ג דער קאמף. איר װי ארבעטער רעװאלוציאגערע די נ טי  ברענטש פון מי

ט איז  זייער איז דאש און — בילם די קאלעקטירן צו מיטל א בלויז גי
ג טי נ ך קומען ארבעטער וואו פלאץ א נאר — װי ף זי נוי טז צו צו ר״  צוג

ך ף קאמף וואבן צװיי קומענדע די פאר זי  פאקט דער געביטן. אלע אוי
 איבער׳ און קװאטא זייער געשאפן האבן װאש ברעגטשעש, די אז איז,
עו װאם פרײהײט״, ״מארגן דער פאר נ ״  ל. ױ. ױ. ט. דער פאר אקטױו ז

 אין םיטגלידער צאל גרעםטע די אר״כגענומען האבן װ. אז. א. איר,אר,
 עקזעקו־ נאצ. דער פון לאזונג די באשטעטיגט דאש קאמפאגיע דער

 ארב. אינט. דער קאן לעבן און װאקםן אז קאמיטעט, שטאט און טױוע
ז פארביגדט ער װען בלויז, ארדז ײ ט לעבן ז  אלע פון לעבז דעם טי

ט גאך דאש האבן װאש ברענטשעס די באװעגוגג. דער פון צוןויגן  ני
ען, עז גן. זײערע אביםל עפעגען דארפן װעלן א״נג אוי

 אינשטאלאציעש 48 ארום דורכגעפירט האט קאמיטעט שטאט דער
עז עש װעלכע בײ ברעגטשעש, פון נ ״ װאיז געזאמלט ז  באדייטענדע גע

הייט״, ״מארגן דער פאר םומען  אי״ די איקאר. און ל. י. ט. פריי
ף אין װערן אינםטאלירט װעלן ברענטשעש בעריגע  קומענ־ די פון לוי

״ דורכגעפירט האט קאמיטעט שטאט דער וואפן. פאר דיגע ו סע צו  גרוי
עז עש װעלכע ביי קולטור־דירעקטארן, פון פארזאמלונגען נ ״ געליי־ ז

 ־5 און (אלגין) װאל־קאמף דעם איבער קאנשפעקטז די געװארן ענט
ק). פלאן יאר  גע־ װעט גאװעםבער, טן20 דעם דאנערשטאג״ (נאװי

ם איבער קאנספעקט דריטער דער װערן לילעגט ױניז (מרמר). צ
 נאװעמבער, טן23 דעם זונטאג, אן פאגגט שטאט־קאםיטעט דער

ם״, איז ״װאש איבער לעקציעש םעריע ערשטע די דורכצופירן  קאםוניז
לן פיר אין  שטאט־קא־ דער באום. און מרמר לעקטארז שטאט, פון ט״

םן א דורכגעפירט האט מיטעט טיגג גרוי  קאנ־ די פאר ראטיפיקאציע־מי
 — טן12 אקטאבער קאשינא םטאר — קאמפארט״ דער פון דלדאטן

 דער ברענטשעש. אלע אין קאמפאניע װאל דער איבער דיםקוםיעם און
ט איצט װעט קאמיטעט שטאט  פרײה״ט־קאמ־ דער פון אפשלוש דעם מי
 דעם געגן ל., ױ. ױ. ט. דער פאר ?אמפאגיע די אויפנעמען פאניע

ם, מניז  אר־ אז פאר פרעמד־געבארענע, די פון פארפאלמנגען די געגן צ
ט קאמפאגיעש אלע די פארבינדז װעט אןן יל,ב אינשורענש בעטפלאזן  מי

ט 25 פאר קאמפאגלע גרויםער דער  אינטערנא־ אין מיטגלידער טויזנ
ארדן. ארבעטער ציאנאלן
טגליד יעדער :לאזונג דעם דורכפירן דארפז ברענטשעש די א מי

ײ ווי פונקט מיטגליד, נייעש  גע־ און דאזונג דעם דורשגעפירט האבן ז
ד יעדער :טאפ״ די ״אװער גאגגען טגלי  ״מארגן־ דער פאר דאדאר א מי

פרײהייט״.
םעק. שײפער, נ.

 פון ברענטשעם נױ־יארקער פון קאנפערענץ די
 פאד ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן

שולן קינדער ארבעטער אידישע די
לייםעאום. מאנהעטן אין אקטאבער טז26 דעב זונטאג,

 ברענטשעם די אין געקראגן האט קאנפערענץ די װאש אפרוף דער
װיזן, קלאר האט ארגאניזאציעם, ארבעטער איבעריגע אלע און  װי בא

אונג פראלעטארישע די װאש איז, אינטערעש דער גרוייס  האט דערצי
באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאגערער דער אין ארוישגערופן

 ר,אבן ארגאניזאציעם, 105 פארטראטן האבן װאם דעלעגאטן 160
 חבר פון געװארן דערעפנט איז זי קאנפערענץ. די צוזאמענגעשטעלט

 דערװײלט װעיז עס קאמיטעט. שטאטישן פון גאמען אינם אראנשאן
אנג), (ח׳ פארזיצער’ א  און מעגשער ח’(ח קאמיטע קרעדעגשל א י

ץ), און שקלאר װי ע אן ט״ערא  קאמײ רעזאלוציאגש און ארגאניזאצי
ם, (ת׳ח טע  ציויי און שג״דער, און ראנטש רעדי, קאםענעצקי, ליגדבוי

ט םולטאן חבר פיין). און ראזענפעלד (ח׳ח סעקרעטארן  בא־ א אפ גי
 פארא״ני־ דער פון אורזאכן די װעגן ארדן, ארב. איגט. פונם ריכט
 רעדי, ח׳ און שולן די פון צושטאנד דעם װעגן קאמעגעצקי, חבר גןגג,
 בארלכט־אפגעבער די קינדערלאנד״. ״קעמפ פון צושטאנד דעם װעגן
ן ז ״ גן דעם אויןז אן װ זי  געמאנט האנן שולן די װאש פארשריט רי
ט ״ זינ ך האבן ז  און רינג ארבעטער פאשישטישן דעם פון אפגעריםן זי
ף  האט ארבעטער־באװעגונג רעװאלוציאנערע די װאש ראל, דער אוי

 שולן די פון קלאפן־כאראקטער דעם אווםקריםטאליזירן אין געשפילט
ר פארשטארקן און ע ״  דער־ גענוי װערט עש אריענטאציע. קלאשן ז

ײ װען צייט דער אין שולן די פון אונטערשיד דער קלערט ען ז ג ״  ז
 דריי די פון פארלויף אין װען איצט, און ריגג ארבעטער פון ארויש

ך האבן יאר ט די זי י / ן ל ו  פארטיפט נאר צאל, אין פארגרעשערט נאר ש
אינהאלט. זײער

ע א װאש דעם דורך געװארז דערגרײכט איז דאש ״  פראגראם נ
ם קינדערלאנד אין געװארן אגגענוטען איז שולן די פאר  ערשטן ב״

 קלאסן א פון פראגראם א װי שנעל אזוי שולן. די פון צוזאמענפאר
 בורזשואזע די פון רעשטלעך די האבן געװארן, אנגענוטען איז שול

ען, פון אנגעפירט עלעמענטן,  די שולן. די פארלאזן געמוזט לעװינ׳
ען שולן ג ״  זײ* אין פארשטארקט מער נאך ארוים צוזאמענפאר נאנין ז

 מאי פארגעקומעו איז װאש צוזאמעגפאר דער קלאשךאידעאלאגיע. ער
 װי מיטלען און װעגן געפונען שוין האט פילאדעלפיע, אין ,1930
פן אזוי רן אופן בעשטן אוי רנפי  די אין קלאשן־פראגראם אוגזער דו

אונג פראלעטארישע די שולן. ט יבדערp אוגזערע פון דערצי ע ט י ו  נ
ך ען שולן די אבער אויםבעסערונגען, סך א אין נאך זי נ ״ פן איצט ז  אוי

גן טי  רעײאלו־ דער דורך ארבעט פון פראצעם דעם אין און װעג רינ
געמאכט. אויםבעשערונגען די װערן זעלבםט־קריטיק ציאנערער
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ך פארפליכטעט שולן די איבערנעמעגדיג ארדן דער  געבן אים זי
שע די פון ךערציאוגג קלאשן דער פאר ארבעט און טי םך א  אידי

ט פארװאלטן גאר גיט װעלן ברענטשעש די קיגדער. ארבעטער  די מי
ך גאר אגיטאציע, ברייטע א אנפירן נאר גיט שולן,  דעם געפיגען אוי

שולן. די פון עקזישטענץ מאטעריעלע די פארזיכערן צו אזוי װי װעג

םיע אינטערעםאנטע אן ארוים רופן באריכטן די  אין דיםקו
גן עם װעלכער לי אט״ ך ב  פינקעדשטיין, װיינער, באגראף, חברים די זי

 גראסםאן, נושבאום, מענט, אראכשאן, ראזענפעלד, גראסמאן, דעגיעלם,
ץ, װאלמאן, פאלאנשקי, עלפמאן,  מאלי־ אשפעלד, פינקום, ראבעאװי
ש, שעק, קלײן, מאגידאװ, נאפשקי,  Iאו צוקעי האלפערן, מ״עראװיט

ך באטייליגן װאם דוברים, די און באריכט־אפגעבער די יאפע.  אין זי
םיע דער ײט די אונטער שטרייכן דיםקו ק דיג ענ װ ט  אן אנפירן פון נוי

שע די צװישן קאמפאניע אידעאלאגישע  אויפקלערן און ארבעטער אידי
״ ת תלמוד די װאם ראל, דער װעגן ז ־ פארשידענע די און תורו די  אי

 קאפיטא־ דער פון אגענטורן דירעקטע אלם שפילן, שולן שיםטישע
געזעלשאפט. ליסטישער

 פאר ארבעטן אן שטיצן צו רעזאלוציעם ארײנגעבראכט װערן עם
לי פרײהײט״, ״מארגז דער ״. איקאר, װארקער״, ״דיי  װ. די., על. א
אנערן װאל־קאמפאניע, דער װעגן רעזאלוציעם אר״ אי.  ארגאניזא־ ני

צ״ געגן רעזאלוציע א קינדער, ארבעטער די פאר אװאנגארד ציע,  פאלי
 ױ. ױ. ט. װעגן און קאמפארטײ דער יװעגן רעזאלוציע א ברוטאליטעט,

םיג װערן רעזאלוציעש אלע ליג. שטי ײנ  בא־ װערט עם אנגענומען. א
ע: פון פארם פאלגנדע שטימט אצי אניז ארג

 פארװאלטן צו באשטימט װערט ארדן פון ברענטש יעדער .1
 באשטימט װערן ברענטשעש קלענערע פון פאל אין ארדן. פון שול א

ײן פאר ברענטשעם צװיי שול. א
װאוי־ װעלכע פארטרעטער, פיר אוים קלייבט ברענטש יעדער .2

שול. דער פון געגנט דער אין נען
ט צוזאמען ברענטש פון פארטרעטער די .3 ײן מי  פארטרעטער נ

 רעװאלוציאנערע אנדערע פון פארטרעטער און פאראיין עלטערן פון
 דער פון פארװאלטונג די צוזאטעז שטעלן ארגאניזאציעס, ארבעטער

שול.
ך געפיגעז עם װאו געגנט יעדן אין .4  צוזאמעג־ װערט שולן זי

 יעדער דיםטריקט. בטרעפגדן דעם פאר קאמיטעט דיםטריקט א געשטעלט
ר״ שיקט שול  די פון איינער קאםיטעט. דיםטריקט צום פארטרעטער ד
ר״ ײן מוז פארטרעטער ד שול. דער פון לערער דער ז

 צוזאמענגע־ װערט שולן די פון קאמיטעט שטאטישער דער .5
 פארטו־ע■ צװײ דיסטריקט, יעדן פון פארטרעטעד צװײ פון שטעלט

װע נאציאנאלער דער פון טער ״ און שולן די פון עקזעקוטי װ  פאר־ צ
ארדן. פון קאטיטעט שטאטישן פון טרעטער
טן דעם ביז אז באשטימט, קאנפערענץ די ״נ  זאל נאװעמבער נ

 קאנ־ די פארװאלטונגען. די פון ארגאגיזאציע די װערן פארענדיגט
 באטיי־ צו ארגאגזיאציעש ארבעטער אנדערע אלע אויןז פאדערט פערעגץ

ך ליגז ן זי  עקזע־ די אינסטרואירט און שולן די פאר ארבעט דער אי
װע  אר־ ארבעטער די פון קאגפערעגץ א פאררופן צו שולן די פון קוטי

ך װערט עם צװעק. דעם פאר ו.אניזאציעס  די אז באשלאםן, »וי
טן א דורכפירן זאלן ארדן דעם פון ברענטשעם  די פאר קענװעס בר״

 װערן אויםגעקליבן זאל קאמיטע קענװעםינג ספעציעלע א שולן.
ף פאדערט קאנפערענץ די ברענטש. יעדן אין  דורכ־ ברענטש יעדן אוי

ן פון װאך שול א פירן י י ף באשלאםן װערט עס ברעגטש. ז  יעדן אוי
 דער־ זאל מיטגלידער, זיירעע ארוים שיקן ברענטשעם װאם צושריפט

 קאגפע־ די שולן. אונזערע אין קינדער די שיקן װעגן װערן מאנט
ך באשטימט רענץ  פון קאמיטעט שטאטישן דעם אינםטרואירן צו אוי
 אלץ טאן און קינדערלאנד״ ״קעמפ פו; פראגע די אויפגעמען ארדן
ארבעטער־קיגדער. פאר צוגענגלאך קעמפ דעם מאבן צו מעגלען־ איז װאם

ד פארפליכטן דעלעגאטן די י  דער פון באשלוםן די דורכצופירן ז
ך שליסט קאנפערענץ די ארגאניזאציעם. זייערע אין קאנפערענץ  זי

ע א דערװ״לט װערט עם װי דעם נאך  שטאטישן דעם העלפן צו קאמיםי
קאנפערענץ. דער פון באשלוםן די לעבן אין דורכצופירן קאמיטעט

פרעים־קאמיטע. ראזענפעלד, און פײן

 ארדן, ארבעטער אינט. שטאט־קאמיטעט
דעטראיט

ף איז דעטראיט אין ארדן ארב. איגד. דער  ער מאך. דער אוי
 דריקט דערשיינוגגען, טעגלעכע און פאםירוגגען אלע נאך פאלגט

ן טאט און ראט דורך אוים ט א״גקלאכג אין שטעלונג זיי  דער מי
ע אנגעצײכגטער קלאםן־קאמף. פון ליגי
ען פארזאמלונגען אוגזערע ײנ ט; גוט ז כ אזו ױם־ אונזערע ב

ט געפייערט װערן טובים  “פארװיילוגגם אוגזערע ;באגייסטערונג םי
ט דורכגעפירט װערן אװנטן ת; און פריילענקײט מי חדו  אונזער א

ת און הערצער די צו אפעלירט איגהאלט חו  מא• הארעפאשנע די פון מו
ט מאנן טוער און פירער אונזערע סען. ת קיין ני צו חי ך צװישן מ  זי
״ ;מאםן די און ײגען ז םגענוצט װערן מאםן, די פון ז  די פאר אוי

ט אויםגעפידט װערן פארװ״לונגש־אװנטן אונזערע מאשן.  אייגעגע מי
באזוכער. די פון צופרידנשטעלונג דער צו קרעפטן
ען ברענטש־מיטינגען די ט זיינ  כא־ געשעפטלעכן פון בלויז ני

גג ברענטש יעדן ביי ראקטער. טי טונג אן פאר קרמט מי ליי ײנ  אי- א
 װאו דישקושיע, א פון נאכגעפאלגט פראגע, אינטערעשאנטער אן בער

גן חבריפ די פון פילע לי אט״  סיםטע־ די דאנק א איז דאש זיך. ב
ט די אונטער קולטור־קאטיטעט דעם פון ארבעט מאטישע כ פזי  פון אוי

ט שלעכטע די שטאט־קאםיטעט. ה״ אוינ װ ע ען די עפענען פון ג טינג  מי
ײגעד 10 ״ איז אז  מאטא: די געװארן. אוישגעראטן אינגאגצן אונז ב

־ די אז געהאלפן, פיל האט פר<" אװעקגײן איר װעט פרי ״קומט  מי
ך זאלן טיגגען .8.30 עןעפע־- זי
 ארגאניזאציעם פארשידענע די צו ברענטשעס די פון דעלעשאטן די

 ארבעט דער אין פאראיגטערעשירט זייגען באװעגונג לינקער דער פון
ט  בלאשן א אפגעבן קומעז און פאר קומט עש װאש צו״חערן נאר ני

ײנגעצויגן װערן גאר בארישט, ן צו אר ״  אוג־ אנטײלנעמער. אקטיװע ז
ען טירן זערע ײנ  ארגאגיזא־ לינקע פון קאמיטעש אויפצוגעמען אפן ז

 פארגעשלאגעגע ידי צופרידנגעשטעלט. ברייטהארציג װערן זיי ציעם.
ף מיר פאדערן ארדן אין קאנדידאטן  אין םיטגלידער יװערן צו אוי

״ ״איקאר״. ן ז ז  ״אינ־ דער אין מיטו-לידער אלש אר״נטרעטן מו
״ דושטריעלער אן י ל.). ױ. יו. (ט. ױנ

סעק. לענימאן, ם.

 ׳אדדן ארבעטער אינט. קאמיטעט ־ שטאט
אנדזשעלעם לאס

 לאש איז או:ז ביי האט ארדז ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 פון רײען די פארשטארקט און לעבן מער ארײגגעבראכט אנדזשעלעס

ך דאבט באװעגונג. לינקער גאגצער דער  אבער טענטשן״ זעלבע די זי
 צום פשוט איז עש אקטױויטעט. זייער אין אוגטערשיד אן פאר װאש

ען זיי באװאוגדערן. ײנ ף טעטיג ז  קלאשן־ פונם פראנטן אלע אוי
 אנ־ לאם אין דא אװאנגארד אונזער נאציאנאלע. און לאקאלע קאמף,

אן טרייד די ד., ל. אי. די פארטײ, קאמונישטישע די דזשעלעס,  ױגי
טי ט ליג, ױגי שצושטײן האבן צװײיגן, אלע מי  שטארקשטע די אוי

ט רעאקציע. ט «ען געזעץ. קרימינעל־סינדיקאליזם דעם מען מצ  גי
 אין פאשירט האט דאש יװי ארבעטער, ארגאניזירן פאר פריזאן יאר 42

אל דעם מפירי  קאפיטאליס־ דער אן װענדעט דא פראצעש. װעלי״ ״אי
 קלאםנקאמף. דעם דערשטיקן צו מיטלען ברוטאלשטע די קלאש טישער

ג אזוי דא ארבעט די איז דאריבער טי י ו  און פראטוירנאלע די אין :
 ארדן אדב אינט. דעם אין חברים אונזערע ארגאניזאציעש. אנדערע

עז נ ״ ף איבערגעגעבן זײער ז  געל־ ערשטע די געביטן. אלע די אט אוי
שן פאר׳ן טער ען װאל־קאמף קאמונישטי ײנ ם געװארן געשאפן ז  פונ׳

ארדן. ארב. אינט. דעם פון שטאט־קאמיטעט
ען שולן קינדער ארבעטער די נ ״  אלש געװארן ארײנגענומען ז

ען איצט ארבעט. אונזער פון טײל א ײנ ר ז  ״מאר־ דעד פאי טעטיג טי
/ גען ט׳ ײ ה ״ ר ט ברענטשעש אונזערע פ  װעלן שטאט־־אמיטעט דעם מי

 מיטגליד. א פאר דאלאר א פון קװאטע זײער אריבערשטײגן זיכער
 אינט. דער ױאלט עקזעקוטױוע, נאציאגאלער דער פון באשלום נאש׳ן
ר״ אריבער שאפן געדארפט אנדזשעלעם לאש פון ארדז ארב.  הונדערט ד

ט שטאט־קאמיטעט דער דאלאר. ך האשן ברענטשעש די מי  אונטערגע־ זי
 און אוועקגעשיקט גלייך דאלאר 200 און דאלאר 500 שאפן צו גומען
ך ■האט צייט זעלבער דער אין קעש... אוגטער־ ארדן ארב. אינט. דער זי
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ברענטשעם אונזערע אין
 ארדן, ארב. אינט. ז 15 בר. וױנטשעװפקי מארים

יארק נױ
ך פארגרעשערט זיכער אבער לאנגזאם  צאל ד< ברעגטש. אוגזער זי

 פון אויםגעװאקםן איז 115 בר. וױנטשעװשקי ימארים פון מיטגלידער
ך ענערגיש באשלאשן ברענטש דער האט איצט .61 צו 40 אװם  א זי

 125 פון קװאטא אוגזער דערפילן צו ארבעט דער צו טאן צו נעם
מונג דער גאך אורטיילעגדיג םיטגלידער.  מיטגלי־ אוגזערע פון שטי

ט לאנג עס װעט דער  פון שטריך כאראקטעריסטישער דער און נעמען ני
ײן װעט ארבעט אונזער זיכער. און שנעל — ז

ך אין האט ברענטש אוגזער ע אלע זי ג טי י  פארט־ פון עלעמענטן נו
 אויםגעהאלטענע אן טיטגלידערשאפט, קלאשן־באװאוםטזיגיגע א שריט:

ע, פאליטישע ף באזירט ליני קלאשךקאמף. רעװאלוציאנערן דעם אוי
קאםיטע. פרעם

 ארדן, ארב. אינט. ,14 בר. װינטשעװםקי מאױס
םקרענטאן

 ארבעטער אינטערנאציאנאלער 14 ברעגטש װינטשעװםקי מאריש
ט דואט ארדן כן װאש םיטגלידער, פאפירענע קיין ני  בלויז זו

ען טיטגלח־ער אונזערע איגשורענש. אדער קראגקן־בענעפיט ײג  אלע ז
 אויסגעארבעט האבן מיר ארבעט. גוטע טאן צו פאראיגטערעסירט

טענדיגן דעם פאר פלענער ״ באשלאםן און יאר קו  אין דורכצופירן ז
ט װי צייט, קירצערער א טו טין עם ט׳ אריגן5 מי  םאװעטן־ אין פלאן ־י

ך האט עם פארבאנד... רן א״גגעגעבן אונז זי פי רנצו  1פלא אוגזער דו
ט געװען איז פראבע ערשטע די מאנאטן. 6 ערשטע די אין  פאר־ ני

ען, אומזישט. געלט שװענדן  אריין קוטט װאש םענט, יעדער אז ז
 רע־ דער פאר גיין זאל דױם, לא־אלע פון אדער אוגטערגעמונגען פון

ר באװעגונג. ארבעטער װאלוציאנערער  ״אויםגעפיקטט״ האבן מי
ט האל א (אוישגעשטאט)  צו עש פארדינגען טיר פליטערלאך. אלע מי

אגם פארשידעגע ליגן א פאר ױני  ליי־ ״אינטערגעשאנאל די פרייז. בי
שע די און דעפעגם״ באר  האבן שטאט אונזער פון פארטיי קאמוגיםטי

טיג ארבעט. זייער פר״ טאן צו היים, א כציי ליי ט ג  א אונז דאש גי
ס, די פאר קערענדלאו איבערצולאזן מעגלעכקײט אנ ״ װאש ױני טן מי  ״

״ זיי און האל אונזער אין קז פי ט דאש ״  חשק. און געשמאק גרוים מי
ך צו צוגעצויגן האבן מיר ע זי ג  ארגאגיזא־ לינקע פראטערנאלע אייני

דער פון מיטגלידערשאפט גרויםע א ארגאניזירט צוזאמען און ציעם

 פאטפײן איקאד דעי איקאר. פארן דאלאר 500 שאפן צו גענוצוען
ך אגגעפירט. איצט װערט ן אוי ך האבן פאל דעם אי  ארײג־ דברים די זי

ט געװארפן פריער. איז עש װען װי ארבעט דער צו ענערגיע מער טי
ע פאר קאמפאניע די ״ ט מיטגלידער נ  פולז א־ן אן איצט גיי

ט שװאונג. נ ז י ו  איז געגנט און אנדזשעלעש לאש אין מיטגלידער ט
ײע גרינדן צו ארבעט קאמיטעט שטאט דער ! ציל אונזער ענ־ נ  בי
ר טשעם. ע װאוד. אין געװארן געגרינדעט לעצטנש איז א״נ  פלע־ האלי

ען נער ײנ  און ױגנט־ברענטש, א גרינדן צו געװארן אויםגעארבעט ז
ט פארהא־-דלונגען אנכעפירט װערן עם  צו נאציאכאליטעטן אנדערע םי

״ פון ארגאכיזירז ארדן. ארב. אינט. דעם פון ברענטשעס ז
 קולטורעלע ארדן ארב. אינט. דער אן פירט ״ביזנעם״ אויסער

״ ״ביזנעש : באשלום דער ארבעט. ג נ טי  נאך און אזייגער, 10 ביז מי
 ברענטשעס. די אין דורבגעפירט שוין װערט ארבעט, קולטורעלע דעש
ען, לעקציעש, געגעבן װערן עש ײטונג  שטאט־ דער װ. אז. א. איינל

 א און באנקעט א מאשךפארזאמלונגען, אראנזשירט האט קאמיטעט
פילןגיק. גרויםן

אלשאנםקע, א.
אנדזשעלעם. לאם ארדן, ארב. אינט. שטאט־קאמיטעט מיטגליד

״ על ״אי די שטיצן מיר דעפענס. לייבאר איגט. ט די  מעגלעכ־ אלע מי
טן, ט קיי ט און געלט טי  אונ־ געשטיצט מאל אלע האבן םיר טאט. מי

ט״. ״מארגן זער ח״ ריי ך פ  פאר קאמפאניע איצטיגער דער אין אוי
ט צען יזנ ך האט ארדן ארב. אינט. דער װאש דאלאר, טו  אונטערגע־ זי

קװאטע. די אריבער געװיס ברעגטש אוגזער װעט שאפן, צו נומען
װ. ל. א ק ל א װ

 ארדן, ארב. אינט. 95 ברענטש עדלשטאט דוד
פילאדעלפיע

ײן קיין ניטא איז עם װייג א  װעלכן אין טעטיגקייט, פון צ
ט זאל 95 בר. עדלשטאט דוד  ברענטש דער אגטייל. קײן נעמען ני
ף איז ט װאך. דער אוי  פון פראגראם רעװאלוציאנערע די אפ הי

 באװע״ דער פאר בעסטע דאם טאן צו ניט פארפעלט ארדן, ארב. אינט.
ײה״ט״ דער ®יז קאמפאניע דער אין גוגג״ מארגן־פר  דער האט ״

סומע. צופרידענשטעלנדע א געשאפן ברענטש
ך פארזאמלט 95 ברענטש עדלשטאט דוד חודש, א םאל צװיי זי

םטריט. פײן 501 אין זונטאג, דריטן און ערשטן דעם
י ם ד ע ר . פ ע ט י ם א ק

 ארב. אינט. ho ברענטש רוטענבערג טשארלם
בעט־ביטש ארדן,

רונג די  אינט. 140 ברעגטש רוטעגבערג טשארלם פון אינסטאלי
 פראלעטאריש־קינ־ און אײנגעארדנט שיין געװען איז ארדן ארבעטער

 עקזע־ נאציאנאלער דער פון קעלנער, חברים די דורבגעפירט. םטלעך
װע טי  האבן קאמיטעט, שטאטישן פון אראנשאן, און ארדז, פון קו

 דער־ טשארטער. דעם איבערגעגעבן אים און ברענטש דעם אינסטאלירט
 פאר אנפאגג אלש דאלאר צענדליג עטלעכע געװארן געשאפן איז בײ

ך גרײט איצט קאמפאגיע. ״מארגן־פרייהײט״ איצטיגער דער  בר. זי
טן. םך א צו 140 עמען טעטיגקיי ע אר״נג  דורכ־ און מיטגלידער, ניי

״ גאגצע א צופירן ארבעט. קולטורעלע און געזעלשאפטלעכע ר
שײן. אלף

ברוקלץ ארדן, ארב. אינט. 134 בר. ריד דזשאן
רונג די געפ״ערט מיר האבן אקטאבער, טן19 זונטאג,  אינםטאלי

 אונז האט שטאט״קאמיטעט, פון אראנשאן חבר ברענטש. אונזער פון
 אלע באגריםט אוכז האבן עם טשארטער. דעם איבערגעגעבז אפיציעל

 די װי ארבעטער־צעכטער, בענשאנהוירםטער דעם פון ארגאגיזאציעש
 שיפ־ חבר .33 קאונשיל פרויען דער קלוב, ארבעטער דער קינדער־שול,

 לעבן, רידים דזשאן חבר איבער איבערבליק אן געגעבן אונז האט רים
ך האט שיפרים חבר טראגט. ברענטש אונזער גאמען װעמעש  פאו־■ אוי

ע געלײענט ײנ  שיך־פוצער״, ״דער ארבעט״, פון ״מארש פאעמעש: ז
 גרינשפאן םערע חבר׳טע פיאנער״. ״דער איז צייטונגם־אינגל״ ״דער
 פיאנא געשפילט האשן קינדער ברוידעיס חבר און פיאנא געשפילט האט
ןה עם פידל. און ך אי ף פארגעיטלאגן זי ע ע פ ״  פאר מיטגלידער. נ
ײט״ ״מארגן דער ה  צוזאמען דאלאר. 28 געװארן געזאמלט איז פריי

 פופ־ — תייסט דאש דאלאר. 50 געשאפן שוין איצט ביז מיר האבן
קװאטא. אונזער פון פראצענט ציג

איצקאוױטש, ב.
ארדן. ארב. אינט. ,134 ריד דזשאן פון מיטגליד

ארדן ארב. אינט. 127 בר. הײװאוד ביל
ד ביל װאו ײ ג האט ברענטש ח צי ארבעט. םך א אבער מיטגלידער װינ

ט איז ארדן ארב. אי:ט. דער אז פארשטײט, ער סעמע־ צוליב בלויז ני
ך נאר טערי, ם קלאםן״קאמף דעם פירן העלפן צו אוי אלטעגלעו אינ׳
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ך װענדט עם װער איז לעבן.  פירן העלפן צו שטיצע נאך אונז צו זי
ען אט האבן. םיר װאש לעצטע די פון גלייך עם קריגט קאטף, דעם  גיי
 באזונדער חבר יעדער און ־שעגטיגע,10 פון פאגד א טאקע שאפן מיר
 הונ־ עטדעכע אריינבר״נגען װעט װאס דאלאר, 2.50 שאפן זעז װעט

ר קאמפן. זייערע אין ארבעטער די שטיצן צו דאלאר, דערט  האבן מי
ך  פאר ״אינשטאלײשאן״ אוגזער פון פראפיט גאנצן דעם באשטימט אוי
באװעגונג. ארבעטער דער

ען טיטגלידער אוגזערע אלע ײנ  טיטגלידער־ דער אין אקטױו ז
ד א װערט פרוי חבר׳ם יעדן קאמפאניע. שאפט טגלי  .127 בר. אין מי

ט קאמיטע ־ער15 א געװארן דערװ״לט איז עש  און פארזיצער א מי
 איז שעקרעטאר דער שישטעמאטיש. ארבעט די אגצופירן םעקרעטאר

 טעטיג־ די אזלי װי אפיש גאציאנאלן צום נאריכטן צו איגשטרואירט
 מאסן־ארויםטרעטונגען, אלע צו קוםען מיר אנגעפירט. װערן קייטן
ען מיר תפט. פארטיי קאמונישטישע די װאש  אלע צו פארטראטן זיינ

װײגן אנדערע אלע צו און איקאר ׳טולן, ל״ י. י. ט. קאנפערעגצן:  צ
באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון

סן, םיר ט גאך איז אלץ דאש אז װיי  צײט דער אין גענוג. ני
 1נא װערן מיר דארפן געמארן, שטארק אזוי איז רעאקציע די װעז
ײע די אקטימ. מער ט ג ״ ״ פון צ טן מי  10.30 ביז 8.30 פון — ״
ט טיגג. צום קומען צו חברים די צו געלעגנה״ט א גי  אונזערע םי

ען עג ט ג זייער אז געפירט, אזוי װערן מי צי ן זאל צייט װינ  פאר גיי
טעטיגקײט. קולטורעלער פאר טער און געשעפטן

קאמיטע. פרעם

ארדן ארב. אינט. 75 בר. פךץ ל. י. זאמאשטשער
 קאמיטע קאמפאניע אונזער האט אקטאבער, טן14 דעם דיגשטאג,

 קאםיטע־מיטגליד יעדן איינגעטײלט האט זי מיטיננ״ א אפגעהאלטן
רן דארף מען װעלבע ברענטש־מיטגלידער, צאל א ױויזי  דעש פאר אקט

 םיטגלידערשאפט־קאמפאגיע דער פאר און װאל־קאמף קאםוגישטישן
ײז ארבעטער איגט. דעם פו[ ■ א

ם גג ברענטש לעצטן ב״ טי  אריינ־ םיר האבן .),10 (אקטאבער מי
װ״ און חבר׳טעש 12 גענומען ע פערצן צוזאטען חברים. צ  םיט־ ניי
ג און הוגדערט אריבער ציילט נרןןנטש אוגזער גלידער. סי ר״  םיט־ ד
. אין האלטן םיר און גלידער ^ , א ג יעדן ביי ״ נ טי  צו קומען מי

ײע  ארויס־ באשלום א אן נעטט קאמפײן־קאמיטע די מיטגלידער. נ
װיזן װערן זאל עם או ״ליפלעט״, א צוגעבן ע  פון װאוקס דער אנג
ך װי ברענטש, אונזער ע אוי ף דערגרײכוגגען זיינ  געביטן. אלע אוי
ך זאלן ״ליפלעטם״ אזעלכע  װאם מיטגלידער, די צו װערן געשיקט אוי
 ר. א. 375 ברענטש זאמאשטשער געװעזענעם דעם אין נאך שטייען

ך האנן מיר  קאט־ דער אין מיטגלידער אונזערע אז באשלאסן, אוי
טע ן ?אלן פ״ז־קאמי ״ ז פון ג ז צו הוי  ברענטש־ אונזערע צו הוי

ט צוזאםען און מיטגלידער ״ מי ע פאר ״קענװעםן״ ז  מיטגלידער. ניי
 דער װאם קװאטא, אונזער אריבערצושטייגן נאך אזוי האפז מיר

געגעבן. אונז האט ארדן
פארזיצער, בין, םעם
םעק. צעלניק, משה

קאםפ״ךקאמיטע.■

 ארדן, ארב. אינט. H9 בר. נאדיר משה
קאנ. בױדזשפארט,

ך האט ברענטש אונזער , אין ארגאניזירט זי י נ ט מ  מיט־ דריי מי
ט גלידער.  זעקם און מיטגלידער 16 ברענטש אונזער צײלט טאג צו היינ

 פאר ארדן. אין ארײנטרעטן קורצן אין װעלז װעלכע קאנדידאטן,
ן פון צײט דער ך 149 ברענטש אונזער האט עקזיסטענץ, זיי  באטײ־ זי

 ארבעטער־ רעװאלוציאגערע די פון ארויםטרעטונגען אלע אין ליגט
ט באװעגונג לינקע די געשטיצט און םאשן, ם, גאגצן דעם מי אז  ענטוזי

ט ארגאניזאציע ארבעטער אמתיע אן נאר װאם ג ארוים. צ״
ך און געשטיצט האבן מיר ט: זי ליג אטיי ב

 דעמאגסטראציע דער פאר מאביליזאציע־קאנפערענץ דער אין )1
ך װי אויכוםט, טן1 פון אליין. דעמאנםטראציע דער אין אוי

דעמאנשטראציע. ״לייבאר־דעי״ דער אין )2
ען. װאל־קאמפאגיע די אין )3 טינג מי

 װאל״ קאמונישטישער דער פאר קאגפערענץ דישטריקט דעם אין )4
ת זאמלען אין קאטפאגיע, םו  ברידזש־ אין פארט״ אוגזער פאר חתי

װאטערבורי. און פארט
ען. און קאנפערענצן ד. ל. י. די אין )5 טינג מי
 אר־ אינטערגאציאגאלן דעם פון קאנפערענץ דישטריקט איג׳ם )0
הארטפארד. אין ארדן בעטער
 שקװער מעדישאן אין באזאר דעם פאר ארטיקלען זאמלען אין )7
גארדן■
ן )8 אונ־ צו שטיצע פעאפציעלע פאר קאמפאניעס די אין די אי

טונכ ארבעטער זער ײהײט״. ״מארגן ציי פר
טי. קעמפ אין ברענטש אונזער פון ארוישפאר אז געהאט )9 ױני

 און ברענטש אין ארבעט קולטורעלע אלגעמײנע אגגעפירט )10
שע צװישז ברענטש, אוישערן ט און אידי שע ני די ארבעטער. אי

אן8 װ, ו־ א ר ד אנ שעקרעטאר. ם

ארדן ארב. אינט. 3 בר. האמער״ און ״םערפ
 ברעגטש אונזער פאר איצט שטײט עש װאש פראבלעם, גרעשטע די

ט, אלטע די באקעמפן צו איז ה״ אוינ װ ע  און װארט א נעמען צו ג
דן  האט װאש פראגע, געװישער א װעגן װיל מען װי לאגג אזוי ר״
טוג; קײן ר װערן אפגעפאטערט קאן וואש און ניט, באדיי ע ״  שארף ז
ט קורץ און װ״ און דאפיר ״אײנעם מי  מעגטשן זעקש װען דאגעגן״. צ

ט יעדערער און פראגע זעדבער דער װעגן רײדן  זעל־ דאש איבער חזר׳
ט בלייבט בע, ט קיין ני ״  אר־ דערציערישע און קולטורעלע טאן צו צ

ט שלעכטע א גאך בעט. ײ ה װאוינ  אוישגעקא־ מוז װאש אמאל, פון גע
 זי־ די צו שפעט קוטען דאש איז רייען, אונזערע פון װערן רעגײעט

ג א עפענען ברעגטש. פון צונגען נ טי  פארברעכן א פשוט איז 9.30 מי
ט, שעה דער פאר אינטערעשן. אײגעגע די געגן  אפ־ קעז ׳8.30 פון צ״

ר װען ארבעט. רוטיגע די פון העלפט װערן געפאטערט  אװעק גיבן טי
װ״ אונז בלײבט װ. א. א. קאמיטעש אוישצוהערן שעה א נאך  שעה צ

 דאך האט קולטור־קאטיטע אוגזער לעקציעש. דישקושיעש, פאר צייט
עז, פאר קאנשפעקטן געקראכן ײטונג שנוצן עש זי זאל טא איינל  און אוי

צייט. ריכטיגער דער אין טאקע
ך ״ מוז מיטגלידער־קאמפאגיע די אוי ן אנפאנגען אונז ב  א גיי

 ״אינשטא־ אונזער ביז אז צוגעזאגט, דאך האבן מיר שנעלער. ביםל
 מיטגלידער. 300 פון צאל די דערגר״כן מיר װעלן לײשאן״־באנקעט

ד יעדער אז באשלוש, אונזער דורכפירן לאמיר לי טג ־ זאל טי  אר״נ
ען טגליד, )1( אײן נאך בר״נג ש־פרוי יעדן אז טי  א יװערט מיטגליד׳
ר ברענטש. פון מיטגליד  גע־ לאטיר דורכפירן. ל״שט דאש קאנען מי
קען, ט ברענטש אין מיטגלידער צאל גרעשערע א אז ד״ג ג ״  פארקלע־ מ

ט בילש, גערטע  ״מארגן דער פאר ארגאניזאציעש, פאר שטיצע מער מיינ
ט״, ח״ ײ לי פר ט װ., א. א. װארקער״, ״דיי נ ״ ך אדןטיװ מער מ  בא־ זי

ן ג לי ״  באװע־ ארבעטער לינקער דער פון אונטערנעמונגעז אלע אין ט
ט דאש גונג, נ ״ ך מ  װאש מיטגלידער, שטיצן צו מעגלעשקייט מער אוי

עז ״נ פאמיליע. דער אין קראנרןן־פאל א האבן אדער ארבעט, אוישער ז
םעק. רעק. אײעראף, נחום

שיקאגא ארדן, ארב. אינט. ססו בר. פױיהײט
 יעדער אז קאמיטעט, שטאטישן שיקאכא דעם פון לאזונג דער
ז ברענטש  קאנװענשאן קומענדיגער דער צו ערן־דעלעגאט אן האבן טו

 ביי באג״שטערונג. א ארוישגערופן אונז ביי האט ארדן, אונזער פון
ען -מיטינג לעצטן אונזער נ ״  מיט־ זעקש געװארן פארגעשלאגן שוין ז

 אונ־ פון טײל א בלויז איז מיטגלידער־קאמפאניע די נאר גלידער.
ען אונזערע אקטיװיטעט. זער טינג ען מי נ ״  אינטערע־ און לעבעדיג ז

 אנ־ זאשלעך. און קורץ דורכגעפירט װערט ארבעט רוטיגע די שאנט.
ט צײט די פארנעמעז צו שטאט בז סעמעטערי, מי ך מיר גי  אפ בעשער זי

ך האבן ׳מיר דעבאטן. און שמועשן לעקציעש, מיט  אוישגעארבעט אוי
ט פון פראגראם א ק״ טיג ע  הילף װאל־קאםןז, ווינטער, גאנצן פאר׳ן ט

ט״ ״מארגן דער פאר ה״ ײ ר ך האבן מיר װ. א. א. פ ך זי  פעשט אוי
 חבר ארדן. אוגזער פון קינדער־שולן די פאר ארבעט דער צו גענומען
 רעגישט־ טעג צװיי ערשטע די אין האט שול־טוער, אלטער אן עשטרין׳

ציג רירט װאנ ל גרוישער א קינדער, צ  מיט־ אונזערע פון קינדער ש״
ך עפענען מיר גלידער. (לײברע־ ביבליאטעק ר״בע פראכטפולע א אוי



ר1930 נאװעמבער־דעצעמבער, ע ק ד נ ו 29פ

ן — איצט איז מאטא אונזער רי). ״  קוטעג־ דער צו ערן־דעלעגאט א
 םאװעטן־ אין דעלעגאט א און או־ח אונזער פון קאגװענשאן דיגער

ען אונזערע מאי. טן1 דעם צו פארבאגד ג טינ  דעם אפגעהאלטן װערן םי
 בא־ און קוימט עװ. שיקאגא 245 אין חודש, אין מאנטאג טן4 — 2

ך נוצט ט זי ביבליאטעק. אונזער טי
קאמיטע. פרעם םאלאװ, א. זעןז, ב. פײן, ד.

ארדן ארב. אינט. 73 בר. גראדנער־הרינקעד
רעװאלוציא* לעבעדיגן א פון באשטייט ברענטש גראדנער-קריגקער

גן נערן  הונדערט ארום איצט שוין צײלן ם<ר עלעמענט. ױנ
 םך א ארײז בריינגען לידערם און דירעקטאר חברים מיטגלידער.
 עטלע־ אין 20 ארום אריעגעבראכט ד,אט דירעקטאר (חבר טיטגלידער

ען דערהויפט צײט). װאגז כע ײ צי ע די ארויש ז  פון עלעטעכטן ױנג
 איג־ דורך האט קולטור־קאטיטעט אונזער רינג. באשישן אלטן דעם

טינג. יעדן ביי לעקציעס באלערגדיגע טערעםאנטע  פארטיגן מיר מי
ך ט זי  גןולטורעלע .מער דורך םירן און געשעפטם־זײט דער מיט אפ גי

טן. ך האט 37 ברעגטש טעטיגקיי ך זי ט אוי ליג  קא־ דער אין באט״
 פאר געלט סוםען באדײטעגדיגע געשאפן װאל־קאטפאניע, טוניםטישער

/ ״םארג! דער ט׳ ״ ה ״ ר  אראנ־ װ״ א. א. ״איקאר״« װארקער״, ״דײלי פ
ר״ א זשירט ד ט״ גודם ״ ן בו פ׳ שער דער פון באזאר אוי  קאמוניטטי
ױך און פרעשע  חוץ א זשורנאל, באזאר צום באגריםונג א געגעבן א

ך שיקז מיר לעװיט. חבר פון געשאפן באגריםונגען אייגצעלנע  אוי
 חברים אוגזערע און ארגאניזאציעם. חברישע אלע צו דעלעגאציעס

ען נ ״ ען מיטגלידער אונזערע פון םך א טעטיג. גאגץ דארט ז נ ״ ך ז  אוי
״איקאר״• דעם אין מיטגלידער טעטיגע

 דורכגעפירט 37 ברענטש אונזער האט ,31 אקט. אװנט, פר״טאג
 א געהאלטז האט ״איקאר״ פון מאריס א. חבר אװנט. ״איקאר״ אן

שאן. בירא און איקאר װעגן רעפעראט ך איז עם בידז װיזן אוי ע  ג
שאן. בירא פון םואװי די געװארז  פון סאקאלאװ טאמאש חבר בידז

ד א איז װאס ארקעםטער, מאגדאלין פרידת״ט טגלי  אונזער פון מי
ף געשפילט האט ברעגטש, ן אוי ״  הונדערט אריבער די מאגדא־טשעלא. ז

 ‘״איקאר״ דעם פאר דאראר 20 בײגעשטייערט האבן געםט און חברום
 37 (בר. באזאר. איקאר צום ארויםגעגעבן װערן װעט װאם זשורנאל,

ך שוין האט דאלאר). 75 ארום איקאר דעם געגעבן פריער אוי
ען אװ:ט זעלבן דעם מען זיינ ענו ע זעקם געװארן אר״נג ט־ ניי  מי

ברענטש. אין גלידער
טעאטער־בענע־ א גענוםען טיר האבן דעצעמבער דריטז פאר׳ן

ן באחילפיק קאנען פראפיטן די ״ארטע^". ביים פיט י י  אנדערע ז
ך װעט מען און ארגאניזאציעם חבר׳שע םטיגן א האבן אוי  פארגע־ גיי

דיג גיגן  װאם ארבעטער־שוישפילער, חברים אייגעגע אונזערע זעענ
ם געשפילט מײםטערהאפט אזוי האבן ב״ ער״, ״  ״ריםטאקראטן׳/ טוי

״ ״נפתלי װין ט א פיעםן• אנדערע און ב
אלענבערג. פ.

ארדן ארב. אינט. 4 בר. בערדיטשעװער
ר האס חדשים, פאר די אין ען מי נ ״  באשישן דעם פון אװער, ז

ך מיר האבן רינג, ײג יעדן אין באט״לייגט אקטױו זי װ  לינ־ דער פון צ
 פאר׳ן מיטגלידער צאל גרויםע א געשאפן באװעגוגג: ארבעטער קער

 קא־ דעם אין טעטיג געװען ״האמער״, פאר׳ן אנאנענטן ״איקאר״,
שן םטז ך װאל־קאמף, מוני ט זי ליג ט״ א מיט באט״ בו  ״מארגן ביים ״
 ״מארגן דער פאר םומע באד״טענדע א געשאפן און באזאר פרײהייט״

ט״. ײ ח ד״ גן מיר פ לי ט״ א ך ב ך זי  מיר באזאר. ״איקאר״ דעם אין אוי
ען אונזערע ״איקאר״. פאר׳ן טראקטאר א שאפן טינג ען מי נ ״  אוייי ז

ן געפירט װערן זיי באזוכט. גוט שערגעװ״נלעך ט׳ ט לוי ם  פון ג״
טגליד יעדער אז — איז לאזונג אונזער ארדן. אונזער ן זאל מי  זיי
ך און טעטיג  מיט־ דער בײ ארבעט. יעדער אין באטײליגן א?טױו זי

 אויםגע־ 4 ברענטש האט ארדן אוגזער פון גלידערשאפט־־אמ־אניע
ך מיר ײעלז זיכער קװאטא. אונזער פון פראצענט 100 פילט  איצט אוי

ט הינטערשטעליג. בלייבן ני
עז אונזערע טינג טן יעדן אפגעהאלטן װערז «י װיי  פערטן און צ

גאם. טע7 איםט 134 אין חודש אין פרייטאג
קאמיטע. פרעם

 ארת. ארב. אינט. ו3ו בר. באברױםקער
שיקאגא

 איז ארדן ארב. אי:ט. ברענטש באברוישקער פון אינשטאלירונג די
 חבר געװען איז פארזיצער דעמאנשטראציע. רעװאלוציאנערע א געװעו

 (פאר־ גלאבערמאן חברים די געהאדטן האבן באגריםונגש־רעדעש קאן.
ט״); ״מארגן און פארטיי קאמוניםטישער דער פון שטייער ה״ ריי  פ

 ארדן); ארב. אינט. קאםיטעט דיםטריקט םוז (םעקרעטאר בלעבמאן
ט״ן, ש ײנ  טוער טעטיגער א פאטקין, םעקרעטאר, בר. פריערדיגער װ

 און אװנט, דעם פאר פארפאשט פאעמע, א פאר לעזט װאש ברענטש, אין
ך רעדן עש קאםיטעט. דיםטריקט פון קאבלענץ,  פון פארשט״ער אוי

אגדערע• און די על אי איקאר,
ך האט פארװײלונג־פראגראם דעם אין ך זי  חבר באטײליגט אוי

ן, קאנים ו פידל־שפילער. צװעל^־יאריגער א ז
פאטקין. מאקם

פ׳אול סט. ארדן, ארב. איינט. 66 בר.
 אינ־ דעם פון פײערונג די געװען איז אװגט באג״םטערטער א

 םמאל־ חבר פאול. םט. אין ארדן ארב. אינט. 66 בר. םון םטאלײשאן
 װארד, חבר אװגט. דעם דערעפנט האט ברענטש, פון פארזיצער <אק,

 ער נאר טאאשטם״םטער. דערװײלט װערט ברענטש פון םעקרעטאר
ט פארנומען איז טן מי ר״ ן פארגעמט פייערונג. די צוג  חבר פלאץ זיי

 ש. חבר ברענטש. דולוטער פון פארטרעטער סופיריאר, פון פאלין
/ ״טארגן דער פון פארטרעטער פעלדמאן, ט׳ י הי ״ ר  אינשטאלירט האט פ

ײגען באגריסונגס׳רעדעש ברענטש. דעם  די פון געװארן געהאלטן ז
 דזשיי־ פארט״){ קאמונישטישע ארגאנייזער (דישטריקט רױו חברים

 בר.), (מיניאפאלישער מאזעש ארדן); ארב. אינט. בר. (דולוטער קאבםאן
 םמאליאק ליישעאום); (לייבאר ראםט (איקאר); יטארשאק און פונק

 מאזעם און טוראװער חבריטעש ארד;); דעם פון קאםיטעט (דישטריקט
לינג די פון ברענטשעש אקזילערי (פרויען װי  פעלדמאן שטעט); צ

לי פון (פארשט״ערין דיי ע נאך און װארקער״ ״ ג י נ ״  ארגאניזאציעש. א
 פרייהייט״. ״טארגן דער פאר אפעלירט פעלדמאן חבר האט צולעצט

 דער האט גאכדעם אנהויב. פארין דאלאר 50 געװארן געשאפן איז עם
ן פארענדיגט און געהוליעט און געזונגען עולם ט׳ ען מי  אינ־ דעם זינג

ע פינף טערנאציאנאל. ך האבן םיטגלידער ניי  דעם אן אגגעשלאשן זי
ארדן.

פעלדמאן. ש.

מאםם. םפריננפילד, ארדן, ארב. אינט. זזו בר.
 געװארן געפ״ערט איז ברענטש אונזער פון “״אינשטאלירונג די

 קאמיטע םפעציעלע א געזארגט האט דעם פאר אופן. שײנעם א אוץ£
 דערקלערט האט קאםיטע, דער פון פרעשמאן חבר חברים. פינף פון

 פון פארזיצער פעװזנער, מ. חבר ױם־טוב. אונזער פון צװעק דעם
. ארב אינט. װעגן גערעדט האט אװנט, ײן  האט דעלציק װ. חבר א

 פאר אפעלירט האט בלום חבר און ארדן פון צושריפט א פארגעל״ענט
פארטיו. קאטונישטישער דער

ט דעם פון זיגגערס אײגענע געהאט האבן מיר ״ ה ״ ר  געזאנגם פ
 עגגליש. אין טצענעש גוטע פאר א און ארקעשטער מאגדאלין פאראיין,

טע פון באשטאנען איז מאלצײט אונזער ט קארטאפל גו  פעלצלאך, מי
ט הערינג שמאלצענע או- חבר ברויט. קארעטע און פעפער גרינע םי  ג

 אויפ־ טשארטער דעם זאל עם װער קאנקורם א דורכגעפירט האט נער
ען. ג ט דאלאר 20 געבראכט האט דאט ה״נ סענט. 75 מי

פ. ה.

ארדן ארב. אינט. 72 בר. בראנזװילער
 פון באשטייט ארדן ארבעטער אינט. 72 ברעגטש בראגזװילער דער

 װעלכער עלעמענט, פראלעטארישן איבערגעגעבענעם אן אויששלישלעך
ך אוין* טראגט ן זי י י ל ז ״ ר פאראגטװארטלעכקייט. ט ען טי  פאר־ זיינ
ר קאנפערענץ. ארבעטער יעדער ביי טראטז  ארבעט דער אין העלפן מי

רן צו אניזי שטזיניגע די ארג בן טיר ארבעטער. ניט־באװאו ך גי  אוי
ײט׳/ ״מארגן די אויפצותאלטן םענטן לעצטע אונזערע אװעק ה  פריי

לי ״, על ״אי ״איקאר״, װארקער׳/ ״דיי  ױ־ פארט״, קאמונישטישע די
אויפ־ מיר האבן ארגאניזאציעש ארבעטער צענדליגער װ. א. א. ניאנם,
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 ע■5פרא א פון (בלעטלעד
 לערער׳ס טארישז

ר) אטידבו נ קינדער אונזערע שיפריש משה

שש..ש״.ש...
 װעגן דיםקוםיע היציגע s אן ם׳גײט יןלאס. דריטער דער

 קינדער־ און פרױען װעגן רעדט מען טעקםטיל־ארבעטער. דיי
 גע־ זיינען קינדער פינוז־זעקם פון מאטעם אזױ יװי ארבעט.

 די װאך. א שעה זעכציג ביינאכט. ארבעטן צו צװאונגען
 דער װאך. א דאלאר ניין װי קליין אזוי ז״נען פארדינםטן

 קא־ אלע אין נאר אמעריקע, אין נאר ניט אז אן, װייזט לערער
 עקםפלואטירט. אזוי ארבעטער די װערן לענדער פיטאליסטי׳שע

לעגדער. אױפצומישן $ן הייבט מען
יאטל: א אויף» זיך כאפט

׳טװער, זייער ארבעטער די ארבעטן כינע אין לערער, —
? אזוי ניט םערד, װי זײ באהאנדלט מען

מײדעיצע, םארטראכט בלאנד, א »יידי אויח זיך ׳עטעלט
זיך. צעלאכט און

? איידי לאכםטו, װאם —
דערצײלן. עפעם װיל איך —
 דערצייל. גוט, —

:לאכנדיג אן זי הײבט
 פאבליק אין קלאם, אין אונז בײ מען האט היינט —

 כינע אז דערציילט, לערערין די כיגע. װעגן גערעדט םקול,
 רײםט דארטן 5װײ דערפאר, יצאנד צוריקגעשטאנען א איז
 אט [,3$של אײן אין זיך האלט םען ^רום, שטענדיג זיך מען

בירגער־קריג. א פאר דארטן קומט איצט
לע־ ״נייז, :אן זיך רוו* און אוי,< זיר איך שטעל —

 אי־ כמעט געשטיצט זיי און ערגםטקײט גרעיסטער דער מ<ט גענומען
 דער פון ליידן מיטגלידער אונזערע פון םך (א כחות אונזערע בער

ך לאזט נאטירלעך, דאם, און ארבעטםדאזיגקייט, גרויזאמער  םילן זי
מאל האט װעלכע קאסע, אוגזער אין ט ק״נ ן געהאט ני ״  צופיל...). ק
ען מיר ײנ ט ארבעט אוגזער טאן צו געצװאונגען איצט ז  היבשן א מי

 אונזער דאנק א גאר וועג... דעם פארשטעלן אוגז װיל װאס דעפיציט,
ת אונזערע מער :א־ אן םיר שטר״גגען ווילן און אנטשלאםענקייט  כחו

 אונז העלפט דאס אקטױויטעט. פון טעמפא אונזער פארדאפלען און
צוגיין ט דערפאלגר״ך אנ  דיגעז קען ביישפיל א ארבעט. אונזער טי

ט״ ״מארגז די װען פאקט: דער תיי ט ארוים איז פריי רוף א מי
ל הילף, באלדיגער פאר ״ ר האבן געפאר, אין איז זי װ שט מי  גע־ ני

 אװעקגעטראגן מארגן אוק» באלד און דעפיציט אונזער אוין» קוקט
ך האבן מיר אנפאגג״ אלם דאלאר 126 ך זי ט דערמיט אוי  באנוגגט, ני
ך נאר  צו צװעק דעם פאר מיטנאכט־פארשטעלונג א אראנזשירט אוי

ײט״. ״מארגן דער העלפן םר״ה
שיר. מארים

ארדן ארב. אינט. m בר. אזאריטשער
 פון געשיכטע א האט ארדן ארב. אינט. 121 ברעגטש אזאריטשער

ען מענם״ יאנג ״אזאריטשער די טעטיגקייט. יאר פיר ײנ  אלעטאל ז
ט״, ״מארגן דער פון רוף דעם ענטפערן צו ערשטע די געװען ה״ ריי  פ
שאינט װארקער׳/ ״דיילי  אר־ רעװאלוציאנערע אגדערע און דעפענס, דז

ר ארגאגיזאציעם. בטער  לייבאר אינטערנעשאנאל די געשטיצט האבז מי
שע די און דעפענם פין שולן. קינדער ארבעטער אידי  קולטורעלן אוי
. געטאז יפריער מיר האבן געביט ג י נ ״  לעקציעם צװיי אינגאגצן װ

ײגען מיר אז איצט, דורבגעפירט. ר״ן ז ך מיר װעלן ארדן, איז א  אוי
ט דעם אין ב ט הינזי  האט עקזעקוטױוע די הינטערשטעליג. בלייבן ני

ג יעדז ביי זאלן מיר אז פלאן, » אויסגעארבעט נ טי  לע?ציעם האבן םי
טגלי־ אונזער פארדאפלען צו איצט ארבעטן מיר דיםקוסיע. און  טי

 בא־ ארבעטער דער אין טעטיגקײט אונזער פארדרײפאכן און דערשאפט
 אונ־ אין שטערונג גרויםע א איז •קריזים הערשענדיגער דער װעגונג.

ט געווים עם װעט יאטן אזאריטשער אונזערע אבער ארבעט, זער  אפ־ ני
ען צו האלטן םבוי ארדן. ארבעטער דעם אין ברענטש מוסטער א אוי

גארעליק. אב־

ארדן ארב. אינט. 99 ברענטש פון רעזאלוצ^ע
 ארב. אינט. ,99 ברעגטש עגגם פרידריך פון מיטגלידער די מיר,

איםט 336 אין ,1930 אקטאבער, טן23 דעם פר״טאג פארזאמלט ארדן,

 א אז סעקרעטאר, אונזער פון באריכט א אויםהערגדיג גאם, טע15
 אונזער צו געװארן אײנגעלאדן איז שטאט־קאמיטעט פון פארטרעטער

נג טי ען בריװ םפעציעלע אז און מי ײנ  גע־ ארויםגעשיקט דעם װעגן ז
ך און מיטגלידער אונזערע צו װארן ט״ דער אין אוי  איז ״פרײהיי
ן געםענדיג און אגאנסירט, געװען דעם װעגן  שוין םיאיז אז אכט, אי

ט ט שיקט קאמיטעט שטאט דער װאם מאל, ערשטע דאם גי  קײן ני
— איין אים ליידט מעז װען פארטרעטער

ױ דעם טאדלען צו דאריבער מיר באשליםן  קא־ שטאט יארקער נ
באציאונג״ דאזיגער דער פאר מיטעט

בן, מיר לוי  רעװאלוציאגערן פון צייט איצטיגער דער אין אז ג
פברויז סן דעם פון און בכלל אוי רוי פבוי ג  אונזער פון פארנעם אוי

ט טאר בפרט ארדן ארב. אינט.  װאס מענטשן, אז װערן, דערלאזט ני
ען ך זאל[ ארבעט פאראנטװארטלעכע אזא צו געװארן דערװ״לט זיינ  זי

ט טן באציען ני פליכטן. זייערע צו ערנםט פולן מי

.99 ברענטש ענגעלס פרידריד
םעקרעטאר. מעלצער, ב.

 פרײ־ ״מארגן דער אין רעזאלוציע די פארעפנטלאגן צו באשלאםן
ט״ פוגק״. ״דער און היי

:שטאט־קאמיטעט נױ־יארקער פון דערקלערונג
ר באדויערט קאמיטעט שטאט דעד ע ״ פארשטײ־ דער װאם שטארק ז

ר צו דעלעגירט געווען איז װאם ער ע  איז גראסמאן, חבר ברענטש, א״
ן אין קראנקה״ט צוליב ״ ט אייך צו פאטיליע ז ר און געקומעז. ני  טי
ס־ שטרײנגן א געקראגן האט גראםמאז חבר אנטשולדיגונג״ בעטן  אוי
ט פאר קאטיטעט, פון רייד  צו צייט אין אפים דעם װיםן לאזן ני

ף חבר אנדער אן דעלעגירז קענען ן אוי י י  גוטצו־ צו זאגן מיר פלאץ. ז
געלעגענוז״ט. נעקםטער דער ביי מאכן

סעק. ר, ע פ י י ש נ.

רעזאלוציע
 ארױן, ארבעטער אינט. 103 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,

ם דריקן װ״נםלאגד,  אונזער פון פארלוםט צום מיטגעפיל אונזער אוי
ע חבר׳טע באליבטער ד  חבר׳טע דער װינטשן מיר מוטער. שװארץ׳ס א״

 ארבעטער רעװאלוציאגערער דער אין טר״םט א געפיגען צו שװארץ
באװעגונג.

םעק. פינ. ריםמאן, אשר
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 נענן טלאם קעמפט עם רעװאלוציע, s דארט איז איצט רערין,
D»5p—״

 איינ־ בלומר׳שט גלע?ל מיט׳ן טומלען צו אן זי הײבט —
 זיך ז$ל איך װאונט א זי גיט מיר צו און הצאם דעם צושטילן

:מוייצ צום םינגער א צו לייגט און אװעטזעצן
שש...שש״.ש... —
 ניט איבער. זיך שמײכלען צערער דער און קינדער די•

 געהאט היינט האט טלאם דריטער דער פירושים. ?יין נויטיג
?לאםך?אמה. אין לעטציע גוטע «

נעבאך םאציאליםטן, די
 און טאנצט זי נאר ניט, גײט זי אלט. יאד ניין אין רוט
 שפרונג א געגעבן זי־ האט בו$ל ד$ם נ?.ר שטעגדיג. שמייכלט

געלעכטער. א אױםגעשאםן אוז טלאם־צימער אין ארײן
:אוינן די בד״ט געעפנט ה$ט לעחגר דער

— ? !
לאכגרינ. געפצאצט שיר האב איך ערער,5 —
געשען? איז װאם —
 שטוב אין אונז בײ געװען איצט איז םאציאליםט א —

 די םאר שטימען זאל זי אז מאמע׳ז דער א״נרעדן געװאלט איז
םאציאליםטן.

 א כאפט מען רוםילאנד,'װעז אין אז דערציילט, ער האט
 ער און רובל טויזנט פינף ער באצאלט גנבה א בײ ?אטוניםט

 אין אז דערציילט, האט ער און טורמע. אין גײן ניט דארף
אמע־ אין װי טאפיטאליםטן טער דא זיעען םאװעטן־פארבאנד

.y p n
 איך נעלעכטער. פון נעפיצאצט שיר האב איך לערער, —

 טיט םארשטעלן זיך און פענצטער צום צוגיין געמוזט האב
< דאם הא;ט דער כא. כא, כא, מו

רױט—איז פארב איר
שול. אין װאכן פאר א געלעתט ערשט האט נוירטי

 אמע־ ?לײנע א מי־ט ?לאם אין ארײנגעטומען זי איז טאג אײן
 האט ראזי ב^וזקע. דער אין ארייעעשטע?ט םאן, ריטאנער

דערזען. עס
!לערער זעט, ? גוירטי דאם, איז װאם —
 דער בלוזע. נוירטי׳ם צו געטאן װארף א זיך האט זי און

פלאץ. איד אויף ראזי׳ן אװעטנעזעצט װאונט א מיט האט לערער
 און ?אפ אראפנעלאזטן מיט און געװארן רױט איז נוירטי

םאן. די ארונטערגענומען הענט נערװעזע
 האנן טעדער פאנען. װעגן שמועם א געװארן ם׳איז
 אמעריטא־ דעם זיננען צו געצװאונגען איז מען װי דערציילט

 װי דערציילט האבן אײניגע פאן. די• םאלוטן און הימן נעם
צערעמאניע. אונאנגענעמער דער פון ארוים ויך דרייעז זײ אזוי

 און נעזאנג פון צײט אין אז דערציילט, האט ?ינד איין
 דער צו ״פלעדזש״ איר זיננט און אויגן די זי פארמאכט םאלוט
 מאכט זי אז דערציילט, האט ?ינד אנדער אן פאן. רויטער

װ. א. א. ^יפן, די מיט ביצויז
:עני אפ זיך רופט

 וט5םא און ײד5נ שטײ איך װען אזוי: טו אין־ און —
pip םאן. אמערי?אנער דער םון חיטן אויםץ בצויז איך

 דער פון מכה א — ארבעטםלאזיגקײט
ארדנונג קאפיטאליםטישער

ט1 פון (שלום )11 ״
 ארויםשטעלן ארבעטער די דארםן פארערונגען אטדי־ פאר

 די, האנט אן האנט נײן דארפן עם פראגט. פאראײניגטן א
 ארבעטער װייםע יא, ארבעםן װאם די; און ניט ארבעטן װאם

 פרעםד־גע־ און הי־געבוירענע ארבעטער, שװארצע מיט צוזאמען
צוזאמען. בוירענע

 פאדערונגען אט־די םאר טעמפן װירטזאם טעגען צו כדי
 און םארםירער אלע םון אפטרײםלען זיך ארבעטער די דארפן

 און פארשפרעכונגען פאלשע ?ײנע פון פארנארן לאזן ניט זיך
טרי־זים. פון םוױ באלדיגן א פון אילוזיעם טיינע םון

 פארשטאנד ?לארן א מיט און בחות םאראײנינטע מיט
 זייער פירן ארבעטער די ?עגען ?ריזים פון אורזאכן די פון

 בלויז אז םארשטײן, ?לאר אויך דעמאלט װעלן זײ ?אמױ.
 יםודות, נייע אויף לעבן זײן בויט ארבעטער דער װאו דארט,
אפגעשאפן. שטענדיג אויף ארבטעםלאזי-גטײט װערט

 ארבעטס־ װאו םאװעטךפארבאנד, דעם פון ביישפיל דער
 פון װאױלזײן דער װאו און געװארן אפגעשאפט איז לאזינטײט

 פאר דינען דארף יאר, צו יאר פון גרעםער װערט ארבעטער די
 לויכטענדיגער א אלס װעלט גאנצער דער פון ארבעטער די

 דער־ באצדיגער פאר ?אמפן זייערע איז זײ באגײםטערן צו זייל
 װעג־װייזער א אלם און לאגע שװערער זײער פון אײכטערוננ

 באםרײ־ פולשטענדי־גער דער פאר קאמה ענדגילטינן דעם פון
 א פון אויפבוי דעם פאר און ארבעטער־טלאם דעם םון אוננ

ארדנונג. קאמוניםטישער טלאםנלאזער

דירעקטאדם פױנעראל
 דעם פוז דירעקטאר פױנעראל אויד װי

ארבעטער־ארדז אינטערנאציאנאלן

מאויס, דזשײ אי.
איגל^

I. J. MORRIS, Inc.
FUNERAL D IRECTORS 

280 S u tte r  Ave., Brooklyn, N. Y.

! Phone N ight Phone - 
Dickens 1273-4-5 L ouisiana 2443

דרוק םון ארויס שוין דרוק פון ארוים ׳פויז
נוטער) (רעװאלוציע נומער נאװעמבער דער

נדערלאנד״ ״קי
ארבעטער־קלנדער אידישע פאר זשורנאל

שע די םוז לערער־ראט פוז ?«טיםיע א פה ארויסנענעב!  אידי
». א. א. בײם פינרער־׳פו?!

 םענט 15 ניםער אײנצל $1.25 פראװינץ יאר. א $1.00
 א. א. א. ביים שו?ן קעדער אירישע ארע איז פארקוין«

6904 ליהײ טעל. י. נ. גאם, טע103 איםט 143 :הויפט־פארקויח
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ארטען*
אמעריקע אין ארבעטער־טעאטער פערטאנענטער ערשטער

עװענױ טע6 און בראדוױי צװישן גאם טע39
5434 װיםקאנםי! טעל. םטײשאן סקװער טײמם פוז בלאק אײז

 און שבת װאך, אין אװנט יעדן איצט שפילט
אװנט און בײטאג זונטאג

״ ״בריליאנטן
 וױעװיארהע א. םון לעבז םאװעטיש־איריש! םון קאמעדיע
 ציפארין ם. : דעקאראציעם שנײדער ב. :רעזשי

ק: זי דימאח א. :טענץ נעלבארט מ• מו

:פיעםז פאלנענדע די פאר נענעםיטם םארקויפן םיר

 קופערקאפ״, ״דזשים ״ױםטאהראטן״,
״בריליאנטן״ באטװין״ ״נםתליי

יאנואר םאר צו גרײטן מיר װאס פיעסע, נײער דער צו אויד אוז

rrרם שטו
 בענעפיטס זייערע נעמעז דארפז ארבעטער־ארנאניזאציעם אלע
ט װײל ארטעף־טעאטער, איז  «רנא־ אײער איר העלפט דעם מי

ע חאצי על נ צי  פאר באדז דעם באפעםטינן אויד העלפט אוז פעאנ
שן פערמאנענטן א אםעריקע. אין ארבעטער־טעאטער אידי

DAVID—
ט פ י ו ק

BELLE אײערע
קלאדינג

CLOTHIER יא יו
ר אי

ו ײ  ז
 צופרידן

 י י ב
 ם ע ד

 ־ א ב
װאוםטן

סלאדיער - כעלל דײװיד
יארק נױ םט״ םטענטאן 151-153

בעטע די קויםיט איר אז זיכער, פראצענט ioo א איר זייט
אװערקאוטם םאהםידאס טאפסאוטם סוטם

 פארשידענע םייזעם, אלערלײ נרויםער, א זײער איז אויםװאר דער
 װאז־פרײז א איז עם שנײדער־ארבעט. נוטע אםת׳ע אוז קאגירז
 אוז פארזיכערט זײט איר אוז דינגעז ניט זיר דארפט איר םטאר,

ט נאראנטירט צוםרידנהײמ. בעםטע די טי

D A V I D  B E L L E
Clothier

Creator of Styles for Men and Young Men
151-153 S tan to n  S tree t New Y ork City

C orner Suffolk S tree t

באװאוםטע די

לאונדרי םפארקלינג
אפערט

W E T  W A S H

 נעװא׳פן שײז באנדל יעדער
דעלױוערט שנעל

צונױפגעלײגט און געפרעםט ארבעט פלעט
ט פארזיכערט זײט איר  100 א מי

צוםרידנקײט פראצענט

SPARKLING LAUNDRY
327 EAST 122nd STREET
P h on e: H a rlem  4470-4450

 װייםו, דענקען, קענען װעלכע מענער, די
קלאדיערם באװאוםטע די אז

פיל און נײטעו
יארק נױ םטריט, קאנאל 37
 פוז אויםווא? נרעםטז דעם אימער האבז

בעםטע די
אװערקאוטם און טאפקאוטם םוטם,

 אוז שטאםז בעםטע די פון אויפנעארבעט
 זייער פוז עניידער־ארבעט נוטע אמת׳ע

שאפ• אייגענעפ
ר יעדז אויסקלײמ זיר קענט איר  קאיי
ײ ויאם סײז, אוז  אלייז נאר װיגיזט א

 פראצענט ioo א נאראנטירז םיר
צופרידנחײט.

NATHAN & PHIL
37 C anal S tree t New Y ork

 אײנװאוינער אעלרטאן אלע צו
הײזער קאאפעראטױוע די אין

באװאוםטער רער איז נעבעקם אייער קױםט

בעקערײ װענדראװ׳ם
 ױניאדשאפ, םטריקט א איז װעלכע

 םוד־ דער פוז אויפזיכט דער אונטער
אז. אינדאםטריאל װארקערם  די ױני

םאר׳פײדע־ אוז ראים ברויטז, בעםטע
 געבאקן פריש טאנ א מאל 4 קײקם נע

 ליכטינער שײנער םאניטארער א איז
אינםפעקשאז. םארי אפו בעקערײ.

WENDROW’S BAKERY
691 AUerton Avenue B ronx

RED STAR PUBLICITY SERVICE
 פובליםיטי ד ע ר ״

״ ר א ט םוירװים ס
ט 50 ם י ע13 א ם ט א E 50 םוי אויפזיכט דער אונטער ג ast 13th S tree t

ר 9481-2 אלנאנקװיז טעל■ ב ם .D א. ח י ו ב ל ע ד נ א P 9481-2 מ h on e: A lg o n q u in

 דעם פוו םעקרעטארן אלע
ט נ י ר א ע ט ע ב ר דן א ר  א

אז ווײםז,

ר ב ם מ א ח ױ ב ל ע ד נ א  מ

 נעסטענםלטע פײנע ארוים ניט
 ארדן םוז עםבלעם םיט׳ז ברױו

ארבעט שיינע אוז פארעקטע


