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פרידמאן בצלאל
״פונק״ פונ׳ם

ארדן ארב. אינטערנאציאגאלן דעם

ך פארשפרייטן פוגק פונם פלאמען. 'די זי
—---------קאמען ציינערדיקע שארפע ווערן קעמפער פון טריט
--------------קעמען קעמען, קעמען, מיר װעלן

— ? װעמען
קן, אונז װאם די, — — — פארשעמען באליידי

: מארגן־שטערז פונם אנזאג װי — פונק
ן, קומען םיװעט ו ער םיװעט ז װערן. ליכטיק זינ

--------------העגט אין זון טראגן מיר — מיר
ט? בליגדע די — װענ

-------------פארברענט און צעשמאלצן זון דער פון װערן װעלן

ז’ם פן. פון הארץ, סאמע פון װארט א — פוגק אי  טי
ײדן’ם װי .ווארט, דאם שישניידט שיפן. די פון שארפן די אם שנ

---------— ברעג װאונדערלאכן צום נאענט שװימען מיר
? װעג שװערער דער

-------------טעג קומענדיקע פון פרייד דער צוליב אלץ םילוינט

ך װעט פוגק  צעזשארן. פײערדיק אטעם אוינזער פון זי
ט פון טעג לעצטע םיזײגען וי ?װארן. און מאגערן פון נ
------------. זעט און פרייד גרויםער פון אן יארן ם׳קומען

ען זאל װאם — פאעט? דער זינג
-------------שטעט אין און דערפער אין קאמןן לעצטן פון ליד

ך פארשפרייטן פונק פונם פלאמען. די זי
------------ קאמעז צײנערדיקע שארפע װערן קעמפער פון טריט
-------------קעמען קעמען, קעמען, מיר װעלן

? װעמעז
קן, אונז װאם *י, —.---------פארשעמען באליידי

-------------ס-------------
? קאפיטאליזם קעגן אדער פאר

 אײנציגע די איז דאם — ? קפיטאליזם ?עגן אדער פאר
װאל־קאמוי. הײגטיגן אין ״אישו״ אטת׳ע

פארטײ־ בירגערלעכע דרײ אלע שטייען קאפיטאליזם פאר
 ערשטע די םאציאליםטן. און דעמאקראטן רעפובליקאנער, :ען

 קעגן כלומרשט זיינען םאציאליםטן די צו. אלײן עם גיבן צװײ
 פארטרעטן זײ אז באװייזן, ימעשים זייערע נאר קאפיטאליזם,

אינטערעםן. קאפיטאליסטישע

 שװארץ־ די מיט האנט אין האנט גײען םאציאליםטן די
 פעדערײשאן אמעריקאז דער פון ױניאן־בױראגראטן מאה׳דיגע

 און ױניאנם ?אמפאניע די פאר טעטיג זײנען זײ ל״באר. אװ
 אר־ די פון ארגאניזאציעם קלאםךקאמח די ביטער באקעמפן

 ארבעטער. קלאםנבאװאוםטע די פארפאלגן זײ בעטער־מאםן.
 ארבעטער־מלוכה, איינציגער דער קעגן העצן און פארלוימדן זײ

״ װאו דארט םאװעטן־פארבאנד. דעם  און מעיארם זיינען ז
״ טרעטן פאליצײ־שעפם,  ארבעטער־קלאם. קעגן אפן ארוים ז

 זעקםטן דעם האט מילװאקי פון מעיאר םאציאליסטישער דער
 פונקט ארבעטםלאזע דעמאנםטרירנדיגע די שלאגן געלאזט מערץ
 און רעפובליקאנישע זײגע געטאן האבן דאם װי ברוטאל אזוי

 אמעריקע אין םאציאליםטן די הוריז, קאלעגן. דעמאקראטישע
 הערשער, װערן װעלן זײ אויב אז טריט, און שריט אן* באװייזן

 טײכן פארגיםן אויםלאנד, אין גענאסן זײערע װי אזוי זיי, װעלן
 פעל־ ?אלאניאלע די ברוטאל אונטערדריקן און ארבעטער־בלוט

 אימפער־ און קאפיטאליזם פון מאכט די אנצוהאלטן כרי קער,
יאליזם.
 קאמונים־ די איז קאפיטאליזם קעגן פארט״ אײנציגע די

 העמםט װאם ארבעטער־קלאם, םונם פארטיי די איז זי טישע.
 פאליטישער און עקאנאמישער קעגן װעלט גאנצער דער איבער

אונטערדריקונג.
 אדער דעמאקראטן רעפובליקאנער, די פאר שטימט עם װער

 םונם הערשאפט דער אףי הםכמה זיין דערמיט גיט סאציאציםטן
 שטימט ?אפיטאליזם העגן באמת איז עס זוער קאפיטאליזם.

 פאר — פראלעטאריאט קלאםנקעמפערישן פונם אװאנגארד פארן
פארטיי. קאמוניםטישער דער

דרום-אמעריקע אץ ״רעװאלוציעם״ די
 אומאפהענגיג זיינען רעפובליקן דרום־אמעריקאנישע די

 אימפע־ װי באהאנדלט זײ זוערן פאקטיש נאמען. אין בצויז
 קאנסורענץ שטענדיגע א אן גײט קאלאניעם. ריאליםטישע

 זאל זײ םון װער מלוכות, גרויםקאפיטאליםטישע די צװישן
 די פארשקלאםן און אויםצוזויגן מעגלעכקײט פולע די האבן

דרום־אמעריקע. פוז פעלקער
 פאר־ און קריזים עקאנאמישן פון לאגע איצטיגער דער אין
 אונטער־ די אויך רעװאלטירן אן הײבן קלאםנקאמ^ שארפטן
לענדער. האלב־קאצאניאלע און קאלאניאלע די פון מאםן דריקטע

באזאר װארקער-״טארגן־פרײהײט״ ״דײלי צום גערופן װערן ארדן ארב. אינט. פון מיטגלידער אלע
ט.)אר טן4 און 3,2 גארדן, םקװער מעדיםאן אין
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 אויםצונוצן זוכן אימפעריאליםטן עעלישע און אמעריקאנער די
 פון אינטערעםן די פאר שטימועען רעװאלוציאנערע די אט

 דערמו־ אימפעריא^יזם ענגלישער דער קאפיטאליםטז. זײערע
 האט װאם פערו, םון רעגירונג דער ?עגן רעװאאוציע א טיגט

 אמעריקאנער דורך באפעלקערוע איר עקספלואטירן געהאלפן
 איכד אמעריקאנער דער געטאן האט בע5זע דאם האפיטאליםטן.

 גע־ האט װאם ארגענטינע, םון רעגירונג אזא קעגן פעריאאיזם
קאפיטאליזם. ענג^ישן פונם אינטערעםן די דינט

 דער־ װערן װאם ״רעװאלוציעם״, אז זיך, פארשטײט עם
 ענגצאנד״ אף> ״בענס דער פון אדער װאצ־םטריט פון םוטיגט

 עקםפלו־ גרויזאם די פון אגע5 די האר א אױ ניט פאר^ײכטערן
 עם דרום־אמעריקע. פון מאםן אונטערדריקטע ארן אטירטע

אונטערדרייזער. און עקםפלואטירער זייערע ביצויז זיך בייטן

 אין הלאםנקאמח אנשטאט קליקעם־קאמה
ארבעטער־רינג

 אין געשטאנען איז עלעמענט ?ינקער דער װי לאנג אזוי
 לינ־ די הלאםנקאמףז. א אננעגאעען דארט איז ארבעטער־רינג

 די ארבעטער־ק^אם. פונם אינטערעםן די פארטראטז האבן קע
 ע^עמענט אינקער דער זינט נאר קאפיטא^יזם. פונם — רעכטע

 אלע אין װי ארבעטער־רינג, אינם װערט פארלאזן אים האט
 קאפיטאליםטי־ ויז5ב פארטראטן ארדנם, באלעבאטישע אנדערע

 געװארן פארביטן ק^אםנקאמף דער דארט איז אינטערעםן. שע
קליקעם־קאמוי. א אף»

 אין װי ארבעטער־רינג, איז נאד זיך געפינען עם אמת,
 א לאנדסמאנשאפטן, און ארדנם באלעבאטישע אנדערע אלע

 א אין שט״ען װאם ארבעטער, נאר ארבעטער. צאל געװיםע
 באגרײפן פרא^עטארישן א איז אנשטאט קרייז, באלעבאטישן

 ע-5בא דער אוים נוצט הצאםן־אינטערעםן. זײערע קלאר ניט
 ניט־בא־ די אט םון ניט־צופרידנק״ט די ע^עמענט באטישער

פירערשאפט באלעבאטישער דער מיט ארבעטער װאוםטזיניגע

 פון קליקע די פארבײט :זײ צו זאגט ער קליקעס־קאמ(*. פארן
 אײ־ װעט װאויאע־ױנגעז פון יקע5ק דער אוי ״פארװערטם״־זקניבו

< און גוט װערן ארגאניזאציע ער או װ
 ארבעטער סלאםנבאװאוםטע די םון פליכט די איז עם

 באאד די אז עלעמענטן, פראלעטארישע די אט אויפצוקיצערז
קעם װעיצכע אונטערש״ד אן — ארנאניזאציעם באטישע  ^י

 שונאים באוטיגע זײן אלעמאא װעלז — הערשז דארטן ן5װע עם
 ק^אסג־ זייערע טרײ זײנעז װאם ארבעטער ארבעטער־קלאם. פון

ארבעטער־ארדן. אײגענעם זייער אנשליםז זיך מוזן אינטערעםז,
דײטשלאנד אי־ן זיג קאמוניסטישער דער

 װע^ט־ א האט דייטשלאנד איז זיג קאמוניםטישער דער
 אויפגע־ די איצט זיך באװעגן עם װאוהיז װייזט עס באדײט.
ארבעטער־מאםן. קי^ערטע
געקראגן האט דײטשלאנד איז פארטיי קאמוניםטישע די

 קאפי־ קעגן קאמף אנטשײדענעם אן פאר שטימעז 4,600,000
 שטים א אז גענוי, און קאאר דערקיצערט האט זי טא^יזם.

 םאציאצע פאר שטים א מײנט פארטײ קאמוניםטישער דער פאר
 דיהטאטור דער פאר םאװעט־רעפובאיס, א פאר רעװאצוציע,

 האט פראגראם רעװאצוציאנערע די אט פרא^עטאריאט. פונם
 פארטײ קאסוניםטישע די פארהערט מאטן. די אפגעשראקן ניט

 שטימען. מיאיאז בן5אנדערהא נײע געװאונען דורכדעם האט
 ארבעטער־מאוכה און רעװאיצוציע ע5סאציא אז באװײזט, דאם

 רע־ םאציאיצע די ״צוהונפט־מוזי?". קיין מער ניט שויז זײנען
 פרא^ע־ מאםן גרויםע און טאג־ארדנונג אםן שטייט וציע5װא<

 אינטערנאציא־ פונם שטרײט ,^עצטן פארן גרײט זײנען טאריער
ר, אײז שויז זעט ארבעטער דײטשע צאיצ גרויםע א נאל׳. א ^ 

 זיי־ געםירט האט װאס פארטײ, םאציאצ־דעמאקראטישע די אז
 איצט שטייט ציבקנעכט, און 5בעב אונטער ק^אסנקאמ^ ער

 דער אונטער אימפעריאאיזם, און קאפיטאי^יזם פון דינםט אינם
 ניט מאכט עש צערגיב^ם. און בראונם די פון פירערשאפט

־םא-5נאציא:א און םאציאצ־דעמאקראטן דייטשע די װאם אוים,

פעליעטאן
-------------ס-------------

פראנט מיסטבראדװײער אפן שטיל
מאנדעלבוים א. פון

פראנט. מיםטבראדװייער אפן שטיל
 — איז קעצלדיג װי קעצלדיגער און שטיל װי שטילער נאר

שטאק. אכטער
קרקע... — פון חלומיט און חינדל א װי שלאפט שטאק אכטער

ט מען טראכט שטאק אכטן אפן  בונ־ און רעװאלוציעם פון ני
טארן.

 פארבײםט און קברות־עפל שליגכט תכריכים, עסט שטאק אכטער
r ״םעמעטערי״. — מיט

 איז — און דערשפירט מתים־שטיבל פון ריח דעם האט בונטאר
אװעק.

ג אף — אװעק בי ״ I א
 אגטקעגן מלחמה אין פראצע און פלאם־פייערדיגק״ט צו אװעק

שונא.
.קרקע. — און באנין װ״נבערג, באסקין, איז געבליבן .

!אלץ איבער קרקע

 רע־ אלע אװעקשיינקעז שטאק אכטער װעט קרקע פעניצל א פאר
װאלוציעם.

ארבעטעכ_דינג. גאנצן דעם אװעקגעבן באםקיז װעט מצבה א פאר
פן״ אלע פארטאכלעװען װייגבערג װעט קדיש א פאר צי  פון ״פרינ

ציליזם. .צי .
מארהם... קארל גאנץ אויםבײטן יעגטע װעט מת געזעצלעכן א פאר

פראנט. מיסטבראדװײער אפן שטיל
.שטאק. אכטן אפן איז שטיל און .

פיל פאשיםטעװען דארט מען קאן איצט  אנ־ גלוסט, שיהארץ װי
ט ג״נגםטערם שלעזינגערים שטאפן  קאנטר־ ארויםגעבן און גאלד מי

ײטונגען רעװאלוציאנערע ן צ .װעלט. עקן אלע אי .
ט װעט קיינער ן װעט קיינער און פראטעסטירן ני ט פיפם קיי ני

טאן.
ט פראטעיסטירן מתים 1 ני

ט דארף פינאקל־שפילער און פראצענטניק און  1בונטארן קיין ני
 בונטאר. איז אװעק
!תמיד — אװעק

 װי מען הארבט יעגטע־גולם, ל״מענעם דעם נויגייט־פארבײ אז און
שער געלער דער אין  טראמערדיג שטיל, א פליםטערט לופט ציציליםטי
ט קול :כליפ א מי

װעם! טאציל צדאקע — מימא
קט — !קאנטר־רעװאלוציאנער א פאר נעדאװע א ש״נ
ט — !ג״נגסטער א פאר עפעם גי
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 שטימען פיל אזוי מאל דריי געצויגז צוזאמען האבן ציאאיםטן
 װעצן פארטייען שװינדלערישע ביידע די קאמוניםטן. די װי

 פאר־ עם מער װאם מאםן. די אפנארן קאנען ניט לאע שוין
 ־^ציאצישטן די מוזן אםענער אלץ ?לאםנקאמף דער זיך שארפם

 ?אפיטא־ פונם אינטערעםן די םאר ארױסטרעטן פאשיםטן און
 אויך װערן קלאר װעט דעמאלט ארבעטער־קלאם. קעגן ליזם
 פון זײט דעױ אףי אז ארבעטער, םארפירטע איצט נאך די פאר

 פאר־ אנדערע אלע אז און קאמוגיםטן די באויז שטייען ארבעט
 שטייען — כלל אין פאשיםטן און םאציאליםטן די אויך — טײעז

קאפיטאל. פון זײט דער אף

מיטגלידערשאפט־קאמפאניע אונזער
 װי מער םך א מײנט מיטגלידערשאפט־קאמפאניע אונזער

 #ר־ פראטעױנאלער א אין מיטגלידער 25,000 ארײנקרען באויז
גאניזאציע.

 קעני־ פא־ באויז ניט געשאפן איז ארו־ז ארב. אינט. דער
 קלאםנקאמו*. פונם טראנשײען די אין שטײט ער היאףי■ זײטיגע

 עקאנאמישע אלע מיט פארבונדן ענג זײנען מיטגלידער זיינע
 אר־ קלאסנבאװאוםטער דער פון ארגאניזאציעם פאציטישע און

בעטערשאפט.
 איז ארדן ארב. אינט. פון מיטגלידערשאפט־קאמפאניע די
 ארבעטער־מאםן די אױפצוקלערן קאמפאניע א צוגאייך דערפאר

 הערשאפט ברוטאלער דער קעגן קאמף* צום ארגאניזירן זײ און
 אינט. םיז מיטגלידערשאפט־קאמפאניע די קאפיטאליזם. פונם
 רעװאלוציא־ דער פון קלאםנקאמח םונם טײא א איז ארדן ארב.

 מיט צוזאמען װערן געפירט דארף* און ארבעטערשאפט נערער
קאמפאניעם. אנדערע אצע אירע

ט ארדן ארב. אינט. אין מיטגלידער 25,000  25,000 מ״נ
 מוטיגע מײנט עם הלאםנפראנט. פראלעטארישן אפז קעמפער
 פי־ דער אונטער אימפעריאליזם און קאפיטאליזם קעגן קעמפער

ט עם פארטײ. קאמוניסטישער דער פון רערשאפט טיכ־ מ״נ

 אימפעריאליםטישע די פון אנפאל אן קעגן פארטײדיגער טיגע
 אר־ די פאר לײכט־טורם דער — םאװעטנפארבאנד אםן מלוכות

 װייזט װאם װעלט, טײאן אלע אין בעטער־מאםן
 רעװאצוציע. םאציאלער און קלאםנקאמף םונם װעג דעם זײ
ט עס  ױ־ אינדוסטריעצע די םאר טוער אומדערמידלעכע מ״נ

 אינטערנאציא־ פאר איג, ױניטי טרייד־ױניאן דער פאר ניאנס,
 דערציאוננ די פאר ארבעטער־שוץ, און הילף ארבעטער נאלער

 אידי־ די פאר ארבעטער־קלאם, םארן ארבעטער־קינדער די פון
 און שאטונג דער פאר םאװעטן־פארבאנד, אין קאלאניזאציע שע

קולטור. פרא^עטארישער פון םארשפרײטוננ
ארב. אינט. אינם מיטגלידער 25,000 פאר קאמפאניע די

 מיטגלי־ אונזערע עם זאאן טאט. רעװאאוציאנערע א איז ארדן
 מיטגלידערשאםט־ אונזער אנםירן שטענדיג און געדײנקן דער

קצאםנקאמן*. פראלעטארישן פונם טײל א אלם קאמפאניע

ל. ױ. ױ. טי. דער פאר קאמפאניע ססס,ססו$ די
ארבעט־ די טאנ. יעדן מיט שארפער װערט קריזים דער

 האצטן נויט און הונגער באגלײטער, אירע און ארמײ צאזע
 פון אויםגעניכטערט ארבעטער די װערן װאקםן. אין כםדר
 געזעצשאםט בורזשואזיע די װעצכע איז איי^וזיעם פאצשע אצע
 זיי קצאםנקאמו*. פארן רײף שוין זײ זײנען פארװיגט. זײ האט

 ארגאניזירן זײ זאא װאם האנט, םירנדיגע די אףי בלויז װארטן
 באש^אםן דערפאר האט יוניטי־איג טרײד־ױניאן די שטרייט. צום

 ברײטע די ארגאניזירן צו טעטיגקײט ^עבהאפטע א אנצוהייבן
 פארװירקלעכן עם האנעז צו כדי ארבעטער־מאםן. אמעריקאנער

פון ארגאניזיר־פאנד אן פאר קאמפאניע א איצט זי פירט
דא^אר. 100,000
 אט אין טײצ זײן טאן צו גרײט איז ארדן ארב. אינט. דער

 פון מאבי^יזאציע פאאיטישער און עקאנאמישער גרויםער דער
 רופט ארדז ארב. אינט. דער ארבעטער־מאסן. אמעריקאנער די

)26 זײט או* (שצום

 װעלט גאנצער דער אנטקעגז מלחמד, און פראצע און קולטור װײל
ט איז ט מי ט טוי ן ני ״ .גראם. ק .

ט קאן פײער־בראנד און עקשנות און רעװאלוציע װייל  מתים טי
ז אונטער ״ ט דאך א ערן ני 1 הוי

פראנט. מיםטבראדװײער אפן שטיל
שטאק. אכטער — איז אלץ ווי שטילער גאר

.בית־עולם. א װי — שטיל .
ע דארט װאלט כולאך־המות דער װי נ ״  אויפגעשטעלט געצעלטן ז

. שטייבל אין קליעגטן רופט און . . ן ״ ר  א
.ששש . . !

.שלאפט. שטאק אכטער .
-------------ס-------------

איבערראשונגען דזשײקם
כאשמאל םדן

 בלייבםט דו הייסט, װאם ?דעה חסד צי משוגע, ביםט דזשייק, —
ן איבער  װען צייט, דער איז ״ארבעטער־רינג, אפגעבליאקעטן דעם אי

ד םיגריינדעט  רעװאלוציאנערער א ארדן, ארבעטער אן ארדן, אן זי
ײז i א

ט באלאנגט האט מאטל קן מי ש״ ײן אין דז  געארבעט ברענטש, א
ײן אין ך ער האט דעריבער און שאפ א הארצן צום מער גענומען זי

ק װי געזען האט ער װען אנדערע, די װי ש״  אין קאלט בלייבט דז
ד האבן אלע װען צייט, דער ם, די דערהערנדיק געפרייט זי  אז נ״ע

ך םיגרינדעט ארדן. ארבעטער אינט. דער זי
ך ניט, קען איך — ט קען איך — אי — אי ניט, קען אי  ני

ט— אװעקגײן א  ארבעטער־ אין שוין באלאנג איך געטענהיט. דזשײק ה
ט װעלט א איינגעצאלט שוין האב יאר, פופצן העכער רינג  געלט מי

. . ן ײזן, װי שטארק רייך, ארבעטער־רינג דער איז דעם, חוץ .או  א
ײן ט איכיל ; ג ײן. ני ג

שייק װאם קוקנדיק נישט ט װעט ער אז געזאגט, האט דז  ני
 געגרינדעט פונדעסטװעגן, זיך, האט ארבעטער־רינג, דעם פארלאזן

בן ער האט גרינדונג, דער בײ גלייך און ארדן דער  רײםן אנגעהוי
ארבעטער־רינג. פון טיילו בעסטע די — פלײש שטיקער

 דארט םיאיז שטארקםטן. צום געליטן האט ברענטש דזשייקים
 מיט־ ראדיקאלע לעבעדיגע ױנגע, אלע — חורבן א ממש געװארן
ען גלידער נ ״ ט געבליבן איז ברענטש דער ארדן. אין אװעק ז  ן’מי

װ״ ״פארײערטם״־אגענטל, אן צ מני ־ מפאני  שמש א בױראגראטן, קא
 חלאים פאר א זקגים, עטלעכע שאפ, א פון פארמאן א שול, א פון

.און. דזשייק. .
ען די נאך פלעגן פריער ג טינ ן מי ״ ״לינ־ די אינטערעםאנט: ז

ײ פלעגן ״רעכטע״ די און פראטעםטירן פאדערן, פלעגן קע״  באקעמפן, ז
״ קומען אצינד ? װאס צי רעכטע, די גיט, שוין ז

ט נישטא אומרואיק, זייער אומרואיק, געװארן איז דזשייק  מי
ג א װעמען נ טי ען די מען פלעגט פריער עפענען. צו מי טינג ״עפע־ מי
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ן י ג ל א ם.

יסםישע א ע סאציאל מ ו א פ פ א ל פ ־ ל א װ
 דער אין זון. אפ-די זיך שפיגלט װאםער טראפן א אין

 שפי־ יארק נױ שטאט פונם װאל־פלאטפארמע םאציאליםטישער
 די נעמעז מיר םאציאל־רעפארמיזם. גאנצער דער אפ זיך געאט

 לאנד, גאנצן פאו־ז אגדערע, קייז וױיל פלאטפארמע, יאר?ער נױ
 גו־ אײן אויך. נויטיג ניט אבער ס׳איז ניטא. דערמײא איז

גענוג. איז מוםטער טער
כאראקטערי־ .וואם ״אײנאײטונג״, אן האט פלאטפארמע די

 הויבט לאגע. פאליטישע און עקאנאמישע אצגעמײנע די זירט
:פאראגראןז אזא מיט אן זיך זי

פאר־ םאציאליםטישע די איז יאר צװײ מיט צוריק
 אמת דעם געזאגט האט װאם אײנציגע, די געװען טײ

 איבערטריבענער שטאר? און ניט־נלייכמעםעער דער װעגן
 פון ארמײ אן זאגט איצט אמעריקע. פון פראםפעריטי

 קאפיטא־ א אז עדות, טראגישע די ארבעטםלאזע מיליאנען
 פרױואטע םאר באטריבן װערט װאם ארדנונג, ליםטישע
אר־ די פארזארנן צו אומפ״איג אבםאלוט איז פרא&יטן,

 די זיכערקײט. עלעמענטרארער מיט כאטשבי בעטער
 איז איצט זיך פארשפרײט װאס דעפרעםיע, עהאנאמישע

 און לעבנם די אין עלענט ביטערן געבראכט האט לאנד,
ארבעטער. מיליאנען פיז הײמען
 זײ אז דערצײאן, זיי איגז. א מיט אן הויבן הערן די

 װעגן אמת״ דעם ״נעזאגט האבן װאם אײנציגע, די געװען זיינען
 מיט צוריק גראד אז פארגעםן, זײ לאגע. עקאנאמישער דער

 װאם קאמוניםטן, די פון אויםגעלאכט זיך זײ האבן יאר צװיי
 װעגן ?אפיטאליזם, פון פעריאד דריטן װעגן גערעדט האבן
 פון םטאביליזאציע צעפוילטער און אונטערגעגראבענער דער

אומפאר־ אן װעגן זאכן, אנדערע צװישן ה״ ד. קאפיטאליזם,

 און צען נאך האלב ביז װארטן מען מוז אצינד גענוג, שפעט נען״
טינג. נאכן שוין איז עלף מי

 אינטערנאציאגאלו צום געהערן ארבעטער רוב דאם װאו שאפ, אין
 ארדן אין װאם הערן צו געלעגגהייט א דזשײק האט ארדן, ארבעטער

וי איז ארדן פאו־ז באג״םטערונג די זיך. טוט ס אז שן גרוי  די צװי
ען אליין באשלאםן האט ער אז שאפ־ארבעטער, םגעפינ  דאם צי אוי

אים. ״בלאפט״ מע אדער אמת איז
ט מאטל װען אײנמאל, ען איבעריגע די מי ײנ ״ געזעםן ז  א ב

נג טי ״ האבן ארדן, פון מי שייק װי באמערקט ז  מאטל ארײן. קומט דז
ך האט ט איבערגעװאונקען זי  גאר- האט ער אבער איבעריקע, די מי

געזאגט׳. נישט
שייק װען ך דערמאנט דז טינג, דעם אין זי  שמ״כל א ער מוז מי

איבעראשונגען. עטלעכע ער, זאגט געהאט, האב איך טאן.
ם: נומער איבעראשונג ײנ ן פאר געװען נאך םיאיז א ״  אזײגער נ

ג דער און נ טי ן געװען שוין איז מי גאנג. אי
װ״ גומער איבעראשונג  כא־ די אטמאספערע, אמכאדיקע די :צ

ך האב איך אז געװירקט, שטארק אזוי האט באציאונג, װערשע  זי
ן אין מיהאלט הײמישער. א דא דערפילט גלײך ן פון רעדן איי  ט״נן

״ אין װי גארניט יזאכן, ארבעטער פון אינטערעסן, ן מיי  ברענטש, ״
ט צעיפטריט װערן אװנטן רוב דאם װאו שקייטן. קלײנליכע מי נארי

ש״ק, זאגט איבערראשוגג, דריטע די  װען געהאט, איך האב דז
גן דעם אלם ב. חבר פארגעשטעלט האט פארזיצער דער עני  װעט װאס י

טן ל״ נ ט דאן נאד אים כיהאב טאג־פראגע. א אייבער איי  געקענט, ני
ך װעט דא אז געמיינט, שטאל־ א מיט ״פראמינענץ״, א אויפשטעלן זי

 לאחר איצטער, װילן הערן די קריזים. עקאנאמישן מײדצעכן
 גע־ ניט י י ז האבן דאם אז עולם, דעם אײנריידן המעשה,

 פארשפרײט זײ האבן אמתן איז פראםפעריטי. דער אין גלויבט
 אמעריקאנישן פון אומדערשיטערלעכקייט דער װעגן איצוזיעם

האפיטאיציזם.
 װעלן יאר, צװײ מיט שפעטער איצט, אז ניט, מײנט אדער

 ניט דערמאנעז זײ אז באמערקט, אמת. דעם זאגז שויז ^זײ
 קרי־ קײן ניטא א^ץ נאך איז זײ פאר ״קריזים״. װארט דאם
 ע ש י מ א נ א ק ע אן װי מער ניט ד**ם איז זײ םאר זים.

 זײ זײנען פרטים, אנדערע ע5איןדעם,װיאיןא .ע י ם ע ר פ ע ד
קאפיטאליםטן. די מיט מםכים

 װעגן ריידן שוין מען קען דעפרעםיע, א נאר ם׳איז אויב
 א אין גערעדט מ׳װאלט װי װײכער, םך א לאגע גאנצער דער

 ניטא װארט ׳קײן איז פלאטפארמע גאנצער דער אין קריזים.
 קײן ניטא ס׳איז ;עקםפלואטאציע קאפיטאליםטישער װעגן

 ארבעטם־ פארליינגערטן װעגן שכירות, געשניטע װעגז װארט
 םטארם, ״טשעין אז דעם, װעגן שורה א דא יא ם׳איז טאג.

 ארוים־ האבז קאמבינאציעם ױטיציטי פאבליק און בענין טשעין
 עקאנאמישע אומאפהײנגיגע טויזנטער הונדערטער געשטױםן
 רא־ די אז דעם, װעגן ניטא װארט קײן ם׳איז אבער לעבנם״,

 ארויםגע־ האט םפיד־אפ״) פלום מאשינען (נייע יזאציע5ציאנא
 קויאן־ פאבריהן, די פון ר ע ט ע ב ר א מיליאנען שטויסן

 דערמאנט, ניט װארט קײן מיט װערט עם שעפער. און גרובן
 לעבנם״ עקאנאמישע ״אומאפהײנגיגע ארויםגעשטויסענע די אז

 קאפי־ פון אפאראט עקאנאמישן דעם אין ניט ארט קײן האבן
 אפילו אז דערמאנט, ניט װארט קײן מיט װערט עם טאליזם.

פארקלע־ כםדר דזשאבם צאל די װערט צײטן ״גוטע״ די אין

ען זיי װי מינע, צער נ ״ ך ז חג זי  װעט און ארבעטער־רינג אין נו
ך שטעלט םוף צום ספיטש״. א ״דעליװערן ף זי  אר־ אן מאן, א אוי

 צעשפילעט האלז דער פארקאשערט, ארבעל די רעקל, א אן בעטער,
רעדט. און אװנט) יענעם װארעם געװען (סיאיז

ט האט ער ײנע ווערטער, פרעמדע קײן באנוצט גי  געפליגלטע ק
 איך זאך. דער צו אבער אײנפאך פשוט, גערעדט האט ער פראזן.

ײן פון הנאה גװאלדיקע. א געהאט האב ע רעדן. ז ײ־ װערטער זיינ  ז
ן גלײך געקראכן מיר נען הארצן. אין דארטן פון און אריין קאפ אי

ט קייגמאל װעל א<ך  דזשײק פלעגט אװנט, יעגעם פארגעםן ני
צוגעבן•
 װי באמערקט, מאטל אים האט דערציילן, צו פארגעםן האםט דו

ג נאכן האםט דו אזוי נ טי ך מי ך און םעקרעטאר צום צוגערוקט זי  זי
ארדן. פון םיטגליד א אלם פארשריבן

 צו איבעריק יאיז דאם — דזשײק אים ענטפערט — יװעל, —
 דורשטיגער א װי פונקט פארשטענדלעך זעלבםט דאך םיאיז דערציילן,

ט קװאל א דערזעט ער װען ײן זאל װאםער, מי ך צוג אנטרינקען. זי
ש״קם געהערט האט ער װען אנגעקװאלן, ממש האט מאטל  דז

ט אים יםיאיז באמערקונג. לןןצטע  נאכא־ הערן דאס געװארן נמאם ני
ך האט ער נאכאמאל. און םאל ן זי  געדענקט, געװען, טיאש געהאט שוי

 א װי ארבעטער־רינג אין שטעקן פארבלייבן שוין װעט דזשײק אז
. און ערד, דער אין םלופ טעלעכראפנער . א. ם פאר ד  שמחה גרוי

ען מאטל האט ג נ זי בן' ײ ה ע ג ק און ״אינטערנאציאנאל״ דעם אנ ש״  דז
ט נאך האט דזשײק װארט. און װארט נאכגעזונגען האט  געקענט ני

באװעגונג. לינקער איןידער גרינער א דאך װערטער. די
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 ארבעט. זוכן װאם מענט׳טן, צאצ דער מיט פארגצייך איז נערט
 פצאטפאר־ םאציאציםטישע די אז ארוים, זיך װײזט םוױ כצ םוף
 די מיט װי ארבעטער, די מיט וױיניגער זיך אינטערעםירט מע

 אומ־ זייער אן װערן װאם צעבנם״, עקאנאמישע ״אומאפהײנניגע
 קצײ־ באנקירן, שטעטצדיגע הענדצער, קרעמער, :אפהײנגיגקייט

 עס עקםפארטערם. און אימפארטערם עםטײטניקעם, ריעצ נע
 צו זיך ריכט פארטײ םאציאציםטישע די אז ארוים, זיך װייזט
 דאס און עצעמענטן. די אט צװישן דערפאצג גרעםטן דעם מאכן

 גע־ זיך פ. ם. די האט צאע שויז איבערראשן. ניט קײנעם זאצ
קצײן־בורזשואזיע. דער אף אריענטירן נומען

 קאפיטא־ דער פון אנאציז אן מיט עפעם זיך הערט װאם
 װארט, א פאראן אנאציז. אזא ניטא ? געזעצשאפט ציםטישער

 פריװאט־איענ־ פון םיםטעם די אז מויצ, האצב א מיט געזאגט
 שורה א פאראן ארבעטער. די פארזארגז צו בכח ניט איז טום

 ״טראםט״ װארט (דאם ״מוירדזשערם״ םון װואקם דעם װעגן
 צו און שארוי צו קצינגען נאך קען עם :דערמאנט ניט װערט

 דארףו צעבנם״ עקאנאמישע ״אומאפהיינגיגע די מיט ;פאפוצער
 צענטראציזאציע און קאנצעגטראציע אבער אײדצ), רײדז מען
 װאס און קאמבינאציעם ריזיגע צו םירט װאם קאפיטאצ, פון

 פראדוק־ די ראציאנאציזאציע פון היאףי דער מיט פארגרעםערט
 אויפנאם־פײאיגקייט די װי גרעםער ערך צפי ניט ציע־פײאינק״ט

 םאציאציםטן די האבן דעם װעגן — מארק אינװײניגםטן פונם
 אויך זײ רײדן נאטירצעך װאםער. מיט מױצ פוצ א אנגענאמען

 אינטערנאציאנאצע צו פירט װאם אויםן־האנדצ, דעם װעגן ניט
 דערמא־ נאטירצעך מצחמות. צו םוו» כצ םוױ און קאנפציקטן

ט ז נעז מי  אימפעריאציזם. אמעריקאנישן דעם ניט װארט קײז ״
מצוכה. אימפעריאציםטישע קיין ניט אמעריקע איז זיי פאר

 גאר פארטיי רעפובציקאנישע די איז פארקערט, זײ, פאר
 רעפובציקאנישע די אז נאר, זיך באקצאגן זײ שצעכט אזוי ניט

 ״גענו־ האט שטאט־צעניםצאטור יארקער נױ דער איז מערהײט
 אצטע פאר פענםיעם װעגן פארשצאנ םאציאציםטישן דעם מען

 פארט״ רעפובציקאנישע די אז דאך, הײםט דאס אבער צייט״.
 רעפובצי־ די אז זיך, באקצאגן זײ גוטם. עפעם מנטאן יא האט

 דרוק אונטערן הנחות״ ״פצײנע געגעבן האט מערהײט קאנישע
 און הנחות. פארט אבער פאדערוננ״, ״געזעצשאפטצעכער פון
 אזוינע זיינען רעפובציקאנער די אז געװאוםט, ניט גאר האבז מיר

פאצק. פונם פרײנט

זײ־ םאציאציםטן די דעמאקראטן. די מיט אייגענע דאם
 װאצט דען װאם :צופרידן ניט זיך, פארשטײט זײ, מיט נען
 הםכמה־שטעמפצ אפענעם ז״ער שטעצן זאצן זײ — געװאצט איר
 דערקצערן דאך אבער געגנער? פ^ציטישן נאנטםטן דעם אף»
 דעמא־ די געצװאונגען האט םטראטעגיע ״פאציטישע אז זײ,

 צו םטראטעגיע ציבעראציזם״. געװיםן א ארויםצעװײזן קראטז
ציבעראציזם. פארט אבער — נויט

 םאציאציםטן די אזוי ווי דערבײ, איז כאראקטעריםטיש
 דער אז דערקצערן, זײ ציבעראציזם. צום בכצצ זיך פארהאצטן

 איז ער װייצ ניט, זײ באפרידיגט ציבעראציזם דעמאקראטישער
 צו־ ניט איז עי אי ניט־אינטעצעענט, אי ניט־אויפריכטיג, ״אי

 ם׳קען אז משמעות, צייט״. דער םון פאדערונגען די צו געפאםט
 פאדערונגען די צו ״צוגעפאםט יא איז װאס ציבעראציזם, א זיין
אוז םאציאציםטן. די פארשטײען דאם װי צײט״, דער פון

 םאציאליםטן די װאצטן ציבעראציזם מין אזא מיט אז משמעות,
צופרדן. געװען

 מין א פאדערן םאציאציםטן די :םארצײכענען זשע צאמיר
 ־ א ק ״םרײהײטצעכע״ איז פאציטיק (ציבעראצע ציבעראציזם

ע ש י ט ס י צ א ט י  טעמעני־דעמא־ די װאם פאציטיס), פ
 םא־ די װיצן. זײ נאר אבי דורכפירן, געקענט װאצטן ?ראטן

 גענוג זײן ניט װיצ טעמעני אז טענה, א נאר האבן ציאציםטן
ציבעראצ.

פארא־ אגדער אן זשע צײענט טעות? א מיר האבן אפשר
 בא־ װערט רוזװעצט גאװערנאר װאו פראגראם, דער פון גראח

 פון אונטערזוכונג קײן פארארדנעט ניט האט ער װאם שוצדיגט,
 װאצט רוזװעצט װעז יארק. נױ אין ״טאמאני־מעסואי־ריננ״ דעם

 אונ־ צו גנבים פאציטישע קאפיטאציםטישע גרופע א באשטימט
 םא־ די דאם װאצט גנבים, פאציטישע גרופע אנדער אן טערזוכן

 ציבעראציזם, א געװען שוין װאצט דאם באפרידיגט. ציאציםטן
צײט״• דער פון פאדערונגען די צו ׳צוגעפאםט יא איז װאם

 האט םאציאציסטז, די זאגז רוזװעצט, פונקט: אנדער אז
 מעג־ װאצטן ״װאם געזעץ־פראיעקטן, א,ײ װעטא א ארויפגעצייגט

 ער־ זיינען םאציאציםטן די בײ װאצן״. ערצעכע געמאכט צעך
 א ארדנונג. קאפיטאציםטישער דער אין מעגצעך װאצן צעכע
 װאצט רוזװעצט װען װעג. אין שטײט רוזװעצט װאם נאר שאד
 דער צו אמענדמענטם געװיםע אףז װעטא א ארויפגעצײגט ניט

 דאם װאצן. ערצעכע געהאט שוין מיר װאצטן װאצ־פראקטיק,
 פאדע־ די צו ״צוגעפאםט איז װאס ציבעראציזם, געװען װאצט
צײט״. דער פיז רונגען

? פצאטפארמע די צייענען װײטער נאך מיר זאצן
גײםט. זעצביגן דעם אין אצץ איז זי כדאי. ניט

 צװישן פאפוצער אזוי הײנט איז פארזיכערונג םאציאצע
 דורכצױ געװאגט ניט פשוט האבן םאציאציםטן די אז מאםן, די

 אבער מויצ. האצבן א מיט אים װעגן רײדן זײ פונקט. דעם צאזן
 פארזיכערונג. םאציאצער פאר קאמו» װעגן ט י נ ריידן זיי
 פאר־ זאצ װאם פארזיכערונג־םאנדן, װעגן ט י נ רײדן זײ

״ גופא. ארבעטער די פון װערן װאצטעט  װעגן זיך בעטן ז
 ״געזעצשאפט־ דורך װערן פארװאצטעט זאצ װאם פארזיכערונג,

 זײ ארבעטער־פארטרעטװג״. פאםיגער מיט אגענטורן צעכע
 ר־ א פ זײן נאר װעצן ארבעטער די אויב צופרידן, זײן װעצן

 פאר־ דער מיט פארװאצטן װאם אגענטורן, די אין ז ט א ר ט
 זיין, זאצן אגענטורן״ ״געזעצשאפטצעכע די װער זיכערונג.
 משער שװער ניט אבער נאך ם׳איז ניט. אונז מען דערצײצט

 פון קאפיטאציםטן, פון פארטרעטער מען מײנט דאם אז זייז, צו
 װידער ה. ד. צארדזש, עט :פובציקום״ דעם פון און מצוכה דער

 הםכם פוצן איז זײנען זאכן אצע דאזיגע די קאפיטאציםטן. די
 די ניט פארצאנגעז מער ציבעראציזם. קאפיטאציםטישן מיט

סאציאציםטן.
 מײנט אבער אינדזשאנהשאנם, געגן נאטירצעך, זיינעז, זײ

 זײ אינדזשאנקשאנם. אפשאפן טאקע װיצן זיי אז חציצה, ניט,
 ״ארגאנײזד מיט מםכים פוצשטענדיג זײנען זײ אז דערקצערז,

 געגן אינדזשאנקשאנם אז צואים, און װאצ גרין, ה. ד. צײבאר״,
 מ׳האט װען דעמאצט, נאר ארויםגעבן קענען מעז זאצ ארבעטער

 די געריכט. אפענעם אין פארהער א ט$האט דעם װעגן פריער
געריכט. קאפיטאציםטישן איז געטרײ גצויבנן הערן

אבער מיציטאריזם, געגן כצומר׳שט, איז, פצאטפארמע די
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ס צװײ נ א ש נ ע װ נ א ק
 באםטאן אין װעאן אקטאבער זעקםטן פון װאך דער אין
 דעם פון קאנװעגשאן א — קאנװענשאנם, צװײ װערן געהא^טן

 פע־ אמעריקאן רער פון קאנװענשאן א און יצידזשאן אמעריקאן
אײבאר. אףו דעדערײשאן

 אמע־ די און צידזשאז אמעריקאן מארד־פאטריאטישער דער
 אנגע־ תמיד זיך צװישן האבז אײבאר־בױראקראטיע ריסאנער

 צוזאמען מ׳האט הארציג־פריינט^עכע־פארבינדונג. א האי^טן
 אניטירט צוזאמען באװאפנונג, טיאיטערישער פאר נעקעמםט

 צו אז5פי דעם געשטיצט פאראיארן ערשט צוזאמען חמה,5מ פאר
 םארשידע־ אנגעפירט צוזאמען און קריג־שיפן נייע פופצן בויען

 און קאפיטאציזם דעם געדעט האבז װאם מעשים, אנדערע נע
ארבעטער־קלאם. דעם פון אינטערעםן די געגן געװען זײנען

װערט קאפיטאא און ארבעט צװישן קאמו* דער װעז איצט,
 ?ידזשאן אמעריקאן צװישן פריינטשאפט די איז שארפער,

 פאר־ מער נאך ^ייבאר אף פעדערײשאן אמעריקאן די און
געװארן. שטארקט

 קו־ זײערע צו אויך דעריבער האבן ארגאניזאציעם בײדע
 פרעזידענט דעם גאםט אלם אײנגעלאדן קאנװענשאנם מענדע

הואװער.
 א זיין צו באװיזן יאר פאר ^עצטע די אין האט הואװער

 באציט יװאם מ^וכה־פרעזידענט, קאפיטא^יםטישן א פון מוםטער
די םון ?יידן די צו און נויט דער צו ציניזם ערגםטן מיט׳ן זיך

מאםן. געדריסטע
 פרא־ די פון געלאכט האט װאם דער, געװען איז הואװער

 פון ן5װי דעם ?ויט האט און ארבעטער מי^יאנען פון טעםטן
 דער אז םענאט, צום רעקאםעגדירט !װאל־םטריט־מאגנאטז די

 סופרים־ די םון איינער װערן זאא פארקער ״יעלא־דאג״־ריכטער
שטאטן. פאראייניגטע די פון קאורט־ריכטער
 יצעצטן אין ערשט האט װאם דער, געװעז איז הואומגר

 פוז נאמינאציע די םענאטאר, פאר געשטיצט, אויגוםט חודש
 קענ־ אין האט װאם ין,5עי דזש. הענרי גאװערנאר געװעזענעם

 צװאע דעם אײנגעפירט און ארבעטער־םטרייקם פארבאטן זעם
ארביטריישאן. קאפיטאיציםטישער םון

שטורמ־ די געגן ערשט האט װאם דער, געװען איז הואמער
 באשטימט ?ערוע5באפע פייציפינישער דער פון פראטעםטן דיגע
 םיציפי- ערגםטע די פון אײנעם װיצע־גאװערנאר אלם איר פאר

 םייציפי־ די װעגן בוך א אין רוזװעצט. ניקאלאם נען־האםער,
 מיט זײ גענן ארויםגעטראטז רוזװע׳^ט דאזיגער דער איז נער

 אומאפ־ פייציפינישער געגן נאר ניט איז ער גאא. און גיפט
 אין רעדט ער נאר אונטערדרײןונג, מער פאר און הענגיגקײט

 בבלל. ראםע םייציפינישער דער געגן צארן און האם מיט בוך
 געװארן געמארםן פייציפינער די םון זיינען ביכער רוזװעאט׳ם

 אויםגעי^אכט א?עם פון זיך האט הואװער אבער אריין, ים אין
װיצע־גאװערנאר. פאר באשטימט אים האט און

 אף אויםגעגעבן װערן װאם ביאיאנעז, די יװעגן ניט רעדט זי
 דער װעגן ניט רעדט זי באװאפנונג. אנדערע און קריגם־שיפן
 מ^חמה־ די װעגן ניט רעדט זי מ^חמה־געפאר. דראענדיגער

 אינ־ דער אין :אומעטום געמאכט װערן װאם צוגרייטונגען,
 טע^עגראוײ און טע^עפאך אין אײזנבאן־םיםטעם, אין דוםטריע,
 אבער םר״יהײט״, ״בירגער^עכער װעגן רעדט זי װ. א. א. םיםטעם

 פון צעטרײבן דאם ארבעטער, פון ארעםטן די ניט דערמאנט זי
 געגן משפטים װיצדע די פארזאמלועען, אף» אנפאיצן די פיקעטס,

 דער־ ניט דאם קען זי נעגערם. פון יצינטשען דאם םטרײקער,
 טעראריםטישע געגן גארניט האבן םאציאיציםטן די 5װײ טאנען,

 זי ארבעטער־באװעגונג. רעװאאוציאנערער דער אח אטאקעם
 און םארברעכן קרימינעי^ע ע5א אין דזשורי־משפט א פאדערט

 אבער אנארכיזם״, ״קרימינעאן געגן געזעצן פון אפשאפונג די
ע װעגן זאגן צו װאם ניט גאר האט זי ש י ט י ל א  משפטים פ

 אנטי־םינדיקא^יםטן קײן ניטא ם׳איז װאו שטאטן, װעגן און
 מענטש אייגענער אן װי קאפיטא^יזם דעם מיט רעדט זי געזעץ.

 ?ייט־ איז חז געפינען ם׳קען װאם דאם, נאר פאדערט זי און —
 די בײ דערהויפט קאפיטאציםטן, אעבראלע די בײ זעציגסײט
ע^עמענסן. בורזשואזע קאענערע
 און שטײערן בנוגע זי פאדערט מענטש א״גענער אז װי

 פארשװעגדערישקײט פון אפשאםונג ״דראםטישע א בודזשעט
קארופ־ און (אינעםישענםי) אוטפ״איגקייט םון זיך נעמט װאם

 װײניג און עפישענםי םך א מיט קאפיטאיציזם א 5װי זי ציע״.
 מעג־ איז דאם צי האפיטא^יזם. ״גוטן״ א זי.וויא קארופציע.

 םאציא^יםטז די :איז עיקר דער פראגע. אנדער אן איז ^עך,
א װיאן ר א ז נ ט ר ע ם ע ב ר א  ״רײ־ א קאפיטא^יזם, ם

קאפיטאיציזם. נערן״
?אפיטאיציזם. פון פארטײ דריטע א זיינען זײ
 די פאשיזם. דער איצט זיך םארשטארקט אמעריקע אין
 אטאקעם. פאשיםטישע ז״נען ארבעטער־קיצאם געגן אטאקעם

 ױניאן־ אוז פאאיצײ אונטערװעצט, רעגירונג, פון פארבינדוננ די
 געגן קעמפט װאם ארבעטער, יעדן באקאנט איז בױראסראטיע

 די װאס דערמיט, פאשיםטיש. איז פארבינדונג די באםעם. די
 םאר־ דער אט געגן ניט פראטעםטירט פארטיי םאציאאיםטישע

 ניט זײ דערמאנט זי װאם דערמיט אטאהעם, די אט און בינדונג
 שטיאשװײגנדיגע איר זײ זי גיט װא^־פצאטפארמע, איר אין

 דער אט פון טייצ א אצייז זי איז פראקטיק דער אין הםכמה.
 זי אטאקעם. די אט אין אןאנטײאנעמער און פאראײניגונג

 םאציא־ ק״ן ניט איז זי ?אגער. פאשיםטישן פונם טײא א איז
פארטײ. םאציא^־פאשיםטישע א נאר ?יםטישע,
 שטימען ניט טאר ארבעטער קיין אז איז, אויםפיר דער

 געטרײ זייז 5װי ער אויב פארטײ, םאציאאיםטישער דער פאר
 די איז ארבעטער־ק^אם םונם פארטײ איינציגע די ?לאם. ז״ן

פארטײ. קאטוניםטישע
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 קא־ צום געטריי און גוט זײער באזונדערם האט הואװער
 עקאנא־ איצטיגן צום שײכות אין ע5רא זײן געשפי^ט פיטאיציזם

קריזים מישן
 ?ייבאר אח פעדערײשאן אמעריקאן דער םון פירער די בײ

 זואא־םטריט־קראך, גרויםן דעם נאך באצד פאראיארן, ער האט
 אכטונג מעג^עכקייטן ע5א ויט5 ן5זא זײ געפוע^ט, ?ײכט זייער
 ניט םטרייסן, גיט בונטעװען, ניט זיך ז5זא ארבעטער אז געבן,

 ארבעט־באדינגונ־ בעםערע הײן שכירות, העכערע קיין םאדערן
ם קיין אבער גען. ט או  פאבריקאנטן די מען האט מאכן צו ^ק

 אװאדאי איצט ביז מען האט שכירות און פארבאטן ניט געוױם
געשניטן. פיא זייער

 דער־ אינקארפארײטעד, בױרא לײב$ר דער םון באריכט א
 יעדע פון 5צא די איז ,1930 ױני ביז 1929 ױני פון אז ציי^ט,

 פארק^ענערט דורכשניט אין ארבעטער באשעפטיגטע הונדערט
אכציג. און זיבן ביז נעװארן
 ארבעט דער בײ נאך זײנען װאם די, פון טייל גרויסע א

װאך. פון טעג אײניגע בצויז באשעפטיגונג קריגן
 מען האט פראצענט פינף איבער פון דורכשניט א אויףי

 געשניטן ,1930 ױני ביז 1929 ױני פון צייט, זעצביגער דער איז
באשעפטיגטע. די פון שכירות די

 םון צאצ די איז באריכט, דער זאגט י,5ױ חודש דעם אין
 די, פון שכירות די און געשטיגן מער נ$ך ארבעטם^זע די

 געשניטן. מער נאך מען האט ארבעט דער בײ נאך זייכען װאם
 באטרעפט א^ײן חודש דאזיגן דעם אין שכירות אין שניט דער

פראצענט. צװיי איבער
 צו חודש פון װאקםט צויךרעדוצירונגען די פון 5צא די

 די װאו פאכן, און פאבריקן טייל אט־דער אין למשל, חודש.
 אונטער־ אירע געמאכט האט אינסארפארײטעד בױרא צײבאר’

 חדשים די אין צוין־רעדוצירוננען פון 5צא די איז זוכועען,
:געװען ױצי און ױני מאי, ,5אפרי

2------------------ -----------אפרי^ 5
3---------------------------------מאי 3
57 — —------------------------ױני
6------------------------------ױאי 8

 באן־אינדוםטריע דער אין אז יוױיזט, באריכט אנאנדער
 1929 מאי פון ארבעטער באשעפטיגטע פיז צ$ל די איז איצײן

 און טויזנט. 113 אויח געװאו־ז פאר^ענערט ,1930 מאי ביז
 נאך זיינעז װאם די, פון שכירות די געשניטן מען האט דא אויך

 ארבע־ באשעפטיגטע פון צ$ל די :פארב^יבן ארבעט דער בײ
 ב5הא א און זע?ם אױף ן5געפא חדשים צװע^וי אין איז טער

 אויםגעצאיצטע פון םומע אצגעמייינע די אבער פראצענט.
 א מיט אכט אויר» געםאאן צײט זעיצבער דער אין איז שכרות

פראצענט. הא^ב
 די אין אז דערציייצט, אהײא, יאנגםטאן, פון באריכט א

 שכירות די האבז דיםטריקט דארטיגן דעם פון שטאל־פאבריקן
 בא־ 1930 פון חדשים זיבן ערשטע די פאר ארבעטער די םון

 ערשטע די פאר װי װייניגער ער5דא מייציאן אכט ?נאפע טראםן
 דאר־ אויך איז דערפון אורזאך די און .1929 פון חדשים זיבן
 אויך נאר באשעםטיגונג, פון ענערונג5פארק די נאר ניט טען,

 נאך זײנען .װאם די, פאר אםי^ו שכירות פון פארק^ענערונג די
באשפעטיגט.

א^ץ אזוי װאקםן צוין־רעדוצירוננען און ארבעטם^אזיגקייט

 אינדוםטריעם א?ע אין און פאכן $>לע אין כמעט מער און מער
?אנד. פון

 װען צײט, זעיצבינער דער איז אז איז, אינטערעסאנט און
 גראד פאצן ארבעטער די פון שכירות די שטארק אזוי ן5ם׳פא
 די קאפיטא^יםטן. גרויםע די פון פראפיטן די װינציג זייער

 אויױ באויז געװארפן זײ פון װערט קריזים פון ?אםט1 גאנצע
 דער פון באריכט דערמאנטער דער ארבעטער. די פון רוקנם די

 צװע^ף די אין אז דערצילט, אינקארפארײטעד בױרא ?ײבאר
 געפא^ן איז ארבעטער באשעפטיגטע פוז צאיצ די װעז חדשים

 ארבעט שעה יעדער פאר שכירות זייערע און פראצענט 13 אויוי
 (רעװאך) רױח רײגער דער איז פראצענט, פינף איבער אויף

 געװארן פארקצענערט דורכשניט אין באצעבאטים זײערע פון
פראצענט. צװײ אויף באויז

 מאכן יצײבאר אף פעדעריישאז אמעריקאן דער פון פירער די
 זײנען זײ אז אנשטעא, פרומען א אפט זייער ?עצטנם ו5אפי
 צו מיטיצען זוכן און זארגן זיי אז און צויז־רעדוצירונגען,1 געגן

 פארשטיקן ניט דאך קען קיינער אבער ארבעטם^זע. די העילפז
 גאנצער דער מיט און הואװערן מיט צוזאמען אז פאקט, דעם

״ האבן װאצ־םטריט־מאשיז  אנגע־ קריזים פון צײט גאנצע די ז
 און ארבעטער די נעגן מאנעװרעם קאפיטאציםטישע א^ע פירט

אזע.5ארבעטס די
 בײ גאםט חשוב׳ער א זיין אויך דעריבער װעט הואװער

קאנװענשאן. זייער
 לײ אמעריהאן דעם םון קאנװענשאן דער ביי און זיי בײ

דזשאן.
ז ק^נװענשאנם ביידע  1זײ םאקטיש פרטים פיא אין װע̂י

איינע. באריז
 יאר ?עצטן פון משך אין האט קריזים עקאנאמישער דער

 שונאים פראילעטארישע די םון קרעפטן די פארבונדן ענגער
 פון קרעפטן די צונויפגעשמידט עננער אויך אבער האט ער און

ארבעטער. מאםן ריזיגע
 דעמאנסטרירט האבן טויזנטער הונדערטער איז צענד^יגער

 מאי, ערשטן דעם דעמאנםטרירט מ׳האט מערץ. זעקםטן דעם
 און םטרײקם םעפטעמבער. ערשטן דעם אויגוםט, ערשטן דעם

 נאך געװים ודעצז און געװעז ז״נען ארבעטער םון קאמפן גרויםע
אנד.5 םון טיי^ן א^ע איז זייז מער

 רעװא^וציא־ דער און פארטיי קאמוניםטישע די ם׳װאקםט
מאםן. פרא^עטארישע די פון פארשטאנד און גײםט נערער

 טרייד די געקומען עבן5 צום אויך איז ארענא דער אויףי
 ארגאניזירט װעקט, זיך, אנטװיהלט װאם ?יג, ױניטי ינויאן

מאםז. די פון קאמפן די פירט און
 דעריבער מען װעט ?אנװענשאנם דערמאנטע בײדע ביי

 און יזאמוניםטז די געגן גאצ מארד־פאטריאטישער מיט שיםן
ארבעטער. די אויוי אנגריפן נײע פון פלענער זוכן מ׳װעט

אײבא־ און פאשיזם צװישז אונטערשײד קײן איצט ניט^
ריזם.

 ^עצטן אין מ׳האט װאם װאכנב^אט, כויציגאנישע א פאראן
 אטצאנטא איז ארויםצוגעבן אנגעהויבן ,אויגוםט חודש

 שוירט״ באעק ״די איז אירער נאמען דער דזשארזשיא.
 איר, אין זיך זאגט עם און העמדצ) שװארצע (דאם

תאן אפיציע׳^ער דער איז זי אז  אמעריקאנער םיז א
רע־ אירע פאשיםטי״). אמעריקאן ארגאן (״אפיש? פאשיםטן



1930 אקטאבער,ק נ ו פ ר ע ד8

יםע א ו בע נר א נ פ י ו א
עט־ מיט איז מיטצ־װעםט דער אין שטאט גרויםער א אין

 פון ברענטש א פון םארזאמצוננ א בא צוריק חדשים צעכע
 ״אי־ פון םארשטייער א ארויםגעטראטן ארבעטער־רינג אצטן

 די װאם דעם װעגן פארזאמצטע די דערצייצט האט ער ?אר״.
 ער באפעצקערונג. אידישער דער פאר טוט סאװעטנמאכט

 די װעגן קאצאניזאציע, אידישער דער װעגן דערצייצט זײ האט
 ער בירא־ביחשאן. איז מעגצעכקייטז און אויםזיכטן גרויםע

 דער אין באטײציגן זיך זאצ ברענטש דער אז פארצאנגט, האט
״איקאר״־ארבעט.

 אויםגעהערט אױפמערקזאם דװקא האבן פארזאמצטע די
 נאר אינטערעם. ארויםנעװיזן םראגן, געשטעצט רעדינער, דעם
 מםתם — םארזיצער דער האט באשציםן, צו געקומען ם׳איז װען

 אנבא־ אין ״נעמענדיק א דערקצערט, — רעכטע די םון זייצ א
 איז ארבעטער־רינג פוז אפים נאציאנאצער דער אז ארן, טראכט״,

 ברענטש דער קאן דעריבער איז םאװעטנפארבאנד, דעם געגן
 קאצא־ ,אידישעו דער מיט טאן צו האבן גארגישט אזעצכער אצם

פאסירט״. ״דאטיט און ניזאציע
 צאצ געװיסע א הגם פאםירט״, ״דאמיט געװעז ם׳איז און

 פאר־ זיך אחרױת אײגענער זײער אויוי האבן פארזאמצטע די פון
״איקאר״. פון מיטגצידער פאר שריבז

גרוי־ דער אין ברענטש דעם פון פארזיצער -נעמצעכער דער
 ״קצא־ א װי געהאנדצט דא האט שטאט מיטצ־װעסטצעכער םער

 פוצ־ זיכער, און, רינג דעם םון םארשטייער םענבאװאוםטער״
 עקזעקוטיװע נאציאנאצע די װאם גײםט, יענעם אין שטענדיק

 דער — מיטגצידער די צװישן איינצוםצאנצן זוכט ר. א. םון
 רעפובציס, פראצעטארישער איעציגער דער צו שנאה פון גײםט

 װערט װאם אויפבוי, םאציאציםטישן צום שנאה פון גײםט דער
דורכגעפירט. דארט

םאװעטנ־ דאם טריף איז עם .װען אז נאטיר^עך, איז עם
 װערט װאם קאצאניזאציע, אידישע די טריף אויך איז צאנד,

 איז אמת, װאם װײא אויםגעהאצטן. איז דאם דורכגעפירט.
ט מאםן אידישע די העצםט װאם קאצאניזאציע, די — אמת  דאי

 בויער, פראדוקטױוע װערן און םים די אויףי שטעצן צו זיך
 םאציאצים־ דעם העצפט םאװעטנפארבאנד, דעם אויך העצפט

 די אז םאװעטנפארבאנד, דער איז צאנד אזא אויפבוי. טישן
 די פון אפגעטייצט נישט דארט זײינען מאםן די פון אינטערעםן
 אײנציגן יעדן פון אינטערעםן די מצוכה, דער פון אינטערעםן

 איג־ די אויך זײנען באפעצקערוע ארבעטנדיגער דער פון טײצ
םאװ^טנ־ אין פאראן איז אט םארבאנד. גאנצן פון טערעםן

 אקטױו אויך זײנען טיטארבעטער און פארװאצטער דאקטוירים,
קצען. קצוקם קצו דעם פון פירער אצם

 אין ארגאן, שװארץ־העמדצ׳דיגן אט־דעם אין מען שרייבט
 װעגן עדיטארצ םפעציעלן א אויגוםט טן29 פון שוירט״ ״בצעק

מ׳זאגט און צייבאר אוי פעדערײשאן אמעריקאן דער
 מיט שטימען ״בצעק־שױרטם״ די פון פרינציפן ״די

 װאם ױניאנם, טר״ד גוט־רעגוצירטע אצע פון װאונשן די
 אמעריקאן דער פון דירעקציע דער אונטער פו:קציאנירן
 האר־ אונזערע פרינציפן די צייבאר. אױ פעדעריישאז

 אײזנ־ אצע פון אידײען פראגרעםיװע די מיט אויך מאנירן
באן־בראדערהודם.

 דער פון ױניט יעדער אז װײםן, ״בצעק־שוירטם״ ״די
 מאן אעצטן א ביז װעט צייבאר אוי פעדערײשאן אמעריקאן

 פרעמד־געבארענע, אצע פון אנגריפן די געגן קעמםן
 א אונטער זוכן װעצכע פרעמד־ארגאניזירטע־אגענטורן,

פרינ־ די צעשטערן צו צייבאר־ארגאנייזערם םון מאםקע
 ארגאניזירטע פון שטרעבונגען םרירצעכע און צװעקן ציפן,

אמעריקאנער־געבא־ גאצע פון באשטײען זואם ױניאנם,
רענע.

 אין באװעגונג קאמוניםטישער פון אגענטורן ״אצע
 דערמאנטע די צעשטערן צו זוכן שטאטן פארא״ניגטע די

 ז״ערע אינדוםטריע. דער פון טײצן אצע איז פרינציפן
פארטיי־ און ארבעט־באדינגו׳נגעז שכירות, װעגן אידײען

 םארגצײך הײז װעג הײן איז האבז געצעגענהייטן םון צונג
 עם װעצכער פון ציצן און פרינציפן אידײען, די צו ניט
 איז עם װעצכן « אדער אײזנבאן־בראדערהוד, איז עם

פון פירערשאפט דער אונטער פונקציאנירט װאם ײניט,

צײבאר. אה םעדעריישאן אמעריקאן דער
אנ־ אן איז צייבאר אףי פעדערײשאן אמעריקאן ״די

 ״בצעק־ די און פראגרעם אמעריקאנער פון טײצ ערקענטער
אײזנבאן־בראדער־ די מיט און איר מיט װעצן שוירטס״

 אצע םון באקעמפוגנ דער םאר קאאפערירן געװים הודם
צע־ צו זוכן װאם פרעמד־געבארענע, פון באװעגונגען

 פעדערײשאן־ די פון באװעגונגען די פארניכטן און שטערן
״בצעק־שוירטם״ די אײזנבאן־בראדערהוידם. און ױניאנם
 ״בצעק־ די מיט װעט זייערער ױניט יעדער אז גצויבן,

אונ־ פון מיר װעצן צוזאמען און קאאפערירז שוירטם״
אטע־ פון באגדע דאזיגע די ארויםטרייבן רײען זערע

צעשטערער״. און איםטן
 און װער קצאר זייער געװים װײזט ;גדיטאריעצ אט־דער

 םעדע־ אמעריקאן דער םון םירערשאפט די איצט איז עם װאם
 אצע אט־די זײנען עם װאם און װער און צײבאר או» ריישאן

 װאם איסטן, אזעצכע אנדערע און אנארכיםטן םאציאציםטן,
פעדערײשאן. שװאריז־העמדצ׳דיגע אט־די באשיצן
צעטײ־ די שארפער. און שאריפער װערט קצאסן־ציניע די

 אויףי באשטימטע א איצט שוין איז קצאם געגן סצאם פון צונג
 געביט, פאציטישן אויפ׳ן װי עקאנאמישן אויפ׳ן פראנטן: אצע

 אײן אויף נעביט. פראטערנאצן אויפ׳ן װי קוצטורעצן אוים׳ן
 צװײטער דער אויףי און ארבעטער די פון קצאט דער שט״ט זײט
שונאים. זיינע —

 ױניאן טרײד דער אין פארטײ, קאמוניםטישער דער אין
 ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאצן דעם אין און ציג ױניטי

 דעם דינען ׳װיצן װאם אצע, אט־די קאנצענטרירן איצט זיך מוזן
ארבעטער! די פוז קאמפן די און קצאם
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 ״געזערד״. אידיש אויך» אדער ״אזעט״, געזעלשאפט א פארבאנד
 דעקלאםירטע אידישע די העלפן צו געזעלשאפט א איז דאם
 ערד־אר־ בא אײנצוארדעגען זיך ארעמשאפט ארבעטםלאזע און

 טיייזנט 350 בא איצט פארמאגט געזעלשאפט דאזיגע די בעט.
 אד־ אידן. ק״ן נישט זײ פון האלב באלד זײנען מיטגלידער.

 א•; לאנד. פראלעטארישן דעם םון בירמגר זײ. זײנען בעטער
 פאראינטערעסירט זײנען זײ וױיל זיי, געהערן ״געזערד״ צום

 םאציאליזם. פון יםודות אויף דאם בויען לאנד, דאם בויען צו
 באזעצן דאס. טאן פון אופן איין איז קאלאניזאציע אידישע די

 דער פאי ערדן די אט געװינען הייםט ערדן אומבאארבעטע
 אין ישוב אידישן גרויםן א אױ&בויען לאנד. פון װירטשאםט

 טערי־ םאוועטישע אידישע א דארט באשאפן בירא־בידזשאן,
 דעם פאר טעריטאריע ליידיגע די אט אײננעםען הייםט טאריע,

 פאר יט מענלעכק א געבן ה״םט דאם און סאװעטנפארבאנד
 די פון אירן טױזנטער הונדערטער פאר און טױזנטער צענדליגער
 ם^ציאלים•■ דער פון מיטגלידער שאפנדיגע װערן צו שטעטלעך

רעפובליס. טישער

 וױלן װאם אלע, און ארבעטער װאם דערפאר טאקע און
 זײנען סאװעטפארבאנר, אין םאציאליזם פון װאוקם דעם זעז

 קאלאניזאציע אידישער דער אין פאראינטערעסירט טיןז אזוי
 געגן רינסג באלעבאטיש׳! רי זיינעז בירא־בידזשאן, אין און

 טיטלען געפונען האט װאם ארבעטער־רינ;, אלטער דער דעם.
 אי־ישער יאר זיבן פון משך אין האט שװארץ־יאר, יעדן פאר

 מי;:־ םאר געםונען נישט םאװעטנפארבאנד איז האלאניזאציע
 פאר־ םענט. אײן מיט ארבעט גרויםע די אט שטיצן צו ^עך

 דער פון מאכט דער אין געװען איז דאם װיפיל אויףי קערט,
 ארבעט, דער געשטערט כחות אלע ימיט זיי האבן פירערשאפט,

 אר־ אינדעפענדענט דער דעם. פאר דא טוט ״אקאר״ דער װאם
 מיט געפלירטעװעט האט ער װען צײטן די אין — בעטער־רינג

 דער העלפן צו צוגעזאגט פײערלעך יא דװקא האט — לינלע די
 ״איקאר״ דעם געשטיצט ער האט צײט יענער אין קאלאניזאציע.

 אויף דאלאר טויזגט 25 שאפן צו אונטערנומען זיך אפילו און
 סומע דאדגער דער פון בירא־בידזשאן. אין דארףי א גרינדן צו

 יאר אנדערהאלבז מיט איבערנעשי?ט דאלאר טויזנט 5 ער האט
 פון שטיצע װעגן נישט עפעם מען הערט װײטער :אר צוריק.

 זינט בירא־בידזשאן. אין קאלאניזאציע דער פאר אינדעפענדענט
״ זײנען לינקע, די אויף געװארן ברוגז זיינען פירער די  גע־ ז

 םא־ איז קאלאניזאציע אידישע עניז גאנצן צום קא?ט װארן
 דארו»־ דער האבן זיי אז דאם, הײםט אפיציע^ װעטנפארבאנד.

 דארט זיך גרויםט מען בעת גאר אויפגעגעבן. נישט ?אמפאניע
 םמך אויפ׳ן ״געזערד״ פון באקומט מען װאם ברױו, די מיט
 געאעגנהײט סײן דורך ינישט מען ?אזט צוזאגן, אמאליגע די פון
 אידישע די װען מאיצ יעדעם בירא־בידזשאן. אויףי אנפאלז צו

 ״איטא״ דער פון נורא מעשה נייע א אונטער טראגט פרעםע
 מיט דאם מען כאפט בירא־בידזשאן, פון ״םופ׳ז״ פיא די װעגן

 דאם אינדעפענדענט. פון ארגאן דעם אין אונטער פארגעניגן
 כצומרשטע זײער פירן פון מעטאר ארגינע^ער אז זייער איז

 דיםקרעדיטירן דורך — בירא־בידזשאן פאר דארף־קאמפאניע
בירא־בידזשאן. אין ארבעט די

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאאן פון גרינדונג דער מיט
 דער האט סאװעטן־פארבאנד, איז קא^אניזאציע אידישע די האט

באזע. פעםטע א אינהאלט, זיכערן א געװאונען דא ״איקאר״

 יעדן אן טיח אזוי רירט װאם עניז, אן איז דאם 5װײ טאקע
 פאר־ איז װאם ארבעט, אן איז דאם װײא טאקע ארבעטער.

 טאקע םאװעטנאאנד. פון אויפבוי םאציאי^יםטישן מיט׳ן בונדן
 אידישן א בירא־בידזשאז אין שאפן װעגן זיך האנדצט עם װײל

ן ש י ט ם י צ א י צ א ישוב. ם
אויפ־ דער זיך. צעװאקםט בירא־בידזשאן אין ארבעט די

 פון פעלשונגען קײן ריזךשדיט. מיט פאראוים גייט דארט בוי
 טאװעטנפאר־ פון שונאים די טצד אנפא^ן קיין ״איטא״, דער

 שוין איז בירא־בידזשאן פאקט;. די ענדערן נישט װעצן באנד
 איז דאם — ראיאן זע^בשטענדיגן א אין געװארן אויםגעטיילט

 באשאום דעם פארײירהאעכן צו התחעוז ?אנקרעטע ערשטע די
 באדיננונגען די דארט שאפן װעגי םאװעט־רעגירונג דער פון

 נאציאגאידאדמיניםטראטיװן אידישן א םון גרינדונג דער פאר
 יםודות םאציא^יםטישע אויה ז־ך בויט בירא־בידזשאז אײנם.

 מאוכה־װירטשאפטן, םאװעטישע געגרינדעט דארט װערט עם —
 םון באשלים אעצטי, דעם אויט קאאעקטװון. נרויםע פאבריקן,

 פיז משך אין בירא־בידזשאן אין דארפן םאװעט־רעגירונג דער
 זנט ,ט 55 װײניקסטנם װערן באזעצט יאר דרײ הומענדיקע די

 מאוכה םאװעטישע געהעריגע די איבערװאנדערער. אידישע נ״ע
 רורכצופידן שויז זיך מאביאיזירן ״געזערד״ דער און ארגאנען

אויפגאבע. גרויםע די אט
 אידישע די פאר אויך אויפגאבע גרויםע א איז עם און

 אין האה אונזער האבן דארפן מיר אויך אמערייןע. אין מאםן
 אונ־ איז עם אונטערנעמונג. היםטארישע די אט פארװירסלעכן

 א שײז ״איקאי״.ךזאט דער פרױויאעגיע. אונזער און חוב זער
 דער־ איצט בי; זײנען װאם אויפטדען, די אין חאק באדײטנדירןן

 װײטער װערט ארבעט די בירא־בידזשאן. אין געװארן גר״כט
 ברייננען צו אויפגאבע זייז פאר האט ״איקאר״ דער נעםירט.

 גרינ־ דורף —■ פארמע ראציאנאלסטער דער אין מיטארבעט זײן
 אמע־ און מאשינען אמעריקאנער מיט קאאאניע מוסטער א דען

ר״ אמעריקאנער די דורך צוגעשטעאט — טעכניק ריקאנער  אי
מאסן. ארבעטנדיגע שע

 מעכטיגן א איצט ״איקאר״ דער האט ארבעט דער אט אין
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם — שותה

 בא־ שוין האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 בירא־ פאר דאלאר טויזנט 25 פאר ?אמפאניע א פירן צו שטימט

 דעד אז פארשטענדלעך, איז עם ״איקאר״. דעם דורך בידזשאן
 אפקלאנג הייםן א געפינען װעט קאמפאניע דאזיגער דער פאר רוח

 זיך ענדיגט דערמיט אבער ארדן. פון מיטנלידער די צװישן
 ברענטשעם די מיטגלידערשאםט. דער פון אנטייל דער :ישט

 ״אי־ עלזיםטירנדיגע די מיט מיטארבעטן דארפז װעלן אריז פון
 קאלאניזא־ דער פאר טעטיגקײט זײער אין קאר״־ארגאגיזאציעם

 נישטא, נאך זײנען ארגאניזאציעם אזעלכע װאו דארט און ציע,
 ״איקאר״- דער פון באזע די זײן ארדן פון ברענטשעם די דארפן

״איקאר״־ארגאניזאציעם. פון גרינדונג דער פאר און ארבעט
אר־ די אט איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן ב״ם

 בא־ טיפן דעם פון זיך נעמט זי װעגן. ױצא פיז נישט בעט
 גרוי־ דער םון אויך און אויפגאבע גרויםער דער יפון װאוםטזײן

 םאציאלים־ די בויען איז טײלנעמער זייז צו פריזוילעגיע סער
 װעט ארדן דער אז זיכער, איז דערפאר און רעפובליק. טישע

 מיטגליד יעדער און גאנצער א װי ארדן דער — טאן חלק זײן
״איקאר״. פון מיטגליד א װי אי ארד־ן, פדן מיטגליד א װי אי —
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ארבעטערםעאםער שטענדיגער א וועדט ״אופעןן״
 שויז זיינען ״ארטעף*״ דעם פון אויפגאבן די און ציל דער

 איינשטעלן צו איז זײנער ציל דער געװארן. קריםטאליזירט
 אר־ םון נעץ א — ריכטיגער ארבעטער־טעאטער. שטענדיגן א

 איבער׳ז ארבעטער־מאםן אידישע די פאר נעטער־טעאטערם
לאנד.

 האבן צו ארבעטער אידישע די םאר נויטװענדיגק״ט די
 א שוין איז טעאטער, אידעאלאגיש־נאענטן אײגענעם, אן

 אידי־ באװאוםטזיניגע די צװישן זאך זעלבםט־פארשטענדלעכע
 זיך שטעלט ארבעטער באװאוםטזיניגן ביים ארבעטער. שע

 ז״ן האנן ארבעטער דער דארף צי םראגע: די ניט מער שוין
 שוין איז ם ? קינדער־שולן אײגענע זײנע אדער פרעםע א״גענע

 דעם דינען ניט קען פרעםע באלעבאטישע די אז ראים, פא קלאר
 אױפ־ קצאםן־אינטערעטן, אירע ל־פי ניט, קאן זי אז ארבעטער

 ארגא־ צו זיך רוםן אים נויטן, זיינע װעגן ארבעטער דעם הצערז
 װײטער װאם פאר?ערט, קאמן*. צום װעקן אים און ניזירן
 באלעבאטישע די אז ארבעטער, יעדן פאר קלארער אל׳ז װערט

 זיך רופט װאם אירן, טייל דעם אויך איינגעשלאםן — פרעםע
 אר־ דעם צו פיינטלעך איז — ״םאציאליםטישע״ כאומר׳שט

 ;באלעבאטים די פון אינטערעםן די םאר קעמפט און בעטער
 די פארטומלען צו מיטלען אלע מיט זוכט פרעםע אט־די אז

קאמף. פון זײ אפװענדן און ארבעטער־מאםן די פון מחות
 טעאטער פארװײלונג. םון פלאץ א נאר ניט איז טעאטער

 דאם פרעסע, די װי פונקט טענדענץ, באשטימטע א אויך האט
 גלא־ ער קלאםךאינסטיטוציע. א איז טעאטער שול. די ביך,

 דעם הייליג און טײער ס׳איז װאם אלץ דעריבער, ריפיצירט,
 פײנט־ א אין ארויםשטעלן װעט און פארטרעט, ער װעמען קלאם
ס;אם. צװײטן דעם — שכעד צד דעם ליכט חוזק׳דיגן און לעכן

 אין ה?גצ און שארףי ז״ער אפ זיך שפיגלט אמת דער אט
 װאם עק, אן איז װעלכער , טעאטער אידישן באלעבאטישן רעם

 גביר׳רעשקײט, די פרעםע. אידישער דער נאך זיך שלעפט
 ימיים אידישע די תורה, הייליגע די צױניזם, פילאנטראפיע,

 פארשימלטע אלטע די בכלל, הודש כלי די רב, דער טובים,
 ענלןזכע און פעקל גאנצע דאם אט — טראדיציעם און מנהגים

 באלעבאט־שן אידישן דעם פון װערן — מטלטלים בורזשואזע
 ד^מ־נירט. װאם חשיבות, פון הויך א צו אויפגעהויבן טעאטער

 אפגע־ און אפגעלאכט ארימסייט די װערט דעם צו געגנזאץ אין
 א־וים ארבעטער דעם מען שטעלט פאל בעםטן אין חוזק׳ט.

 בא־ דעד רחמנות. ארוים רופט װאם שװייג, באנצע מין א װי
 אז אזױ, ארבעטער דעם פערזאנפיצירט טעאטער לעבאטישער

 אין הילפי״אזע א באשעפעניש, נעבעכדיגע א זיך פאר זעט איר
 און ניט שכל ק״ן האט װאם בריאה, לעפישעװאטע :ארישע,

הארצן״. אין גאט ״קייז ניט האט
 אויױ פראזשעקטאר גייםטיגער דער דעריבער איז ״ארטעח״

 אט איז ליכט ארײנברײנגען דארו^ װאם געביט, טעאטער דעם
 פאמע ד.יר צו אויפהויבן דארףי װאם ;װינקל חושכ׳דיגן דעם
 זעםפנ־ דעם פון קלאםךאידעאלאגיע רעװאלוציאנערע די חויך
 דעם זיך מיט טראגט ארבעטער־טעאטער דער ארבעטער. דיגן

די ארכעטער־פרעםע, די זיך מיט טראגט עם װאם ציל, זעלבן

 קולטו־ אגדערע און אונױוערזיטעט ארבעטער ארבעטער־שול,
 ארבעטער־קלאם, דעס דינען — ארבעטער־אינםטיטוציעם רעלע
אויפקלערן. און דעריען אים

דעריבער, איז, ארבעטער־טעאטער דעם פון אויפגאבע די
 אידעאלאגישעד דער מיט פאראלעל דארף, ער גרינגע. קײן ניט

 ױם־ט־ב׳דיגקייט און פרייד ארײנברײנגעז אויך .אויפקלערונג,
 צו בבח זײן דאו־י ער ארבעטער־מאםן. די פון רײען די אין

 שאפן דארןז ער ;פארװײלונג און אויפקלערונג שפאן אין פירן
 פאר־ דראמאטיש־קינםטלערישע־ העכםטער דער פון סינטעז א

אטת. אידעאלאגישן פראלעטאריש־רעװאלוציאנערן און מע
;דערפילן אויםנאבע שװערע זײן ״ארטעףי״ דער װעט צי

 דורכצױ אויפגאבע אחרױת׳פולע אט־די בכח בכלל ער איז צי
 ענטפערן צו גרינגער זייז אונז װעט םראגע דער אוי^ םירן
 ״ארטען?״ “ד< װאם דאם םעזאן. הײנטיגן דעם פון משך אין

 א־פע־ שטענדיגער א אלם אװעקגעשטעלט יאר היינטיגם װערט
 אונז װעט װאך. אין טאג יעדן שפילן װעט װאם טער־טעאטער,

 פאר־ אין שפילער־קאלעקטױו דעם זען צו מעגלעכקייט א געבן
װאריאציעם. קינסטלערישע שײדענע

 ש. פון דראמע רעװאלוציאכערע די קופערקאפ״, ״דזשעם
 דער פא־ אײן איצט שטודירט ״ארטע^" דער װאם גאדינער,

 מענלעכ־ א שפילער־קאלעקטיװ דעם גיט פרעמיער־אויפפירונג,
 נאך הויך קינסטלערישער נייער א צו אויפצוהויבן זיך קייט
 און באטװין״ ״נפתלי טויער״, ״בײם איז דערגרײכונגען זיינע

״ריםטאקראטן״.
 קינםט־ אז — זאך אײז װערן קלאר ארנז פאר דא זאל און

 עם װעט דערהױבן, ניט זיך זאל ' ״ארטעו* דער הויך װי לעריש
 זײ־ מיר דעפעקטן. אידעאלאגישע זײנע פארדעקן קאנעז ניט
 שרעבן מיר קו;םט. לשם ?ונםט אין פאראינטערעםירט ניט נען
 קינםט־ מיט בלויז גלאנצן זאל װאם טעאטער א שאפן צו ניט

 (\רשגוג\\- דנ\ר אי\ אז שטארק, אונטערשטרייכן מיר פוץ. לערישן
אעהאלגו. גוא\־יט\(\ר1רארנ3 דטיר ־o־n\\2 י(\1רי

אויםקאר־ ערשט דארוי װאם פיאנער, דער איז ״ארטעח״
 שונדיםטישן דעם איז װעג א דורכשניידן און פענקעם די טשען

טעאטער. פראלעטארישן א צו פירן זאל װאם דזשאנגל,
 זײן בויעז קאן ״ארטעו*" דער װעלכן אויוי ׳כח הויפט דער
 רעװאלוציאנערע די — ארבעטער־באװעגונג די איז צו?ונפט,
 די ארדן, ארבעטער אינטערנסציאנאלער דער ױניאנם, ארבעטער
 אר־ אידישע די פרויען־קאונםילם, די שולז, קינדער ארבעטער

 אונ־ שטייען װאם ארגאניזאציעם, אנדערע און בעטער־קלובן
 פאר־ קאמוניםטישער דער פון השפעה אידעאלאגישער דער טער
טײ.

 פינף שאפז צו אן פירט ״ארטעף״ דער װאם קאמפאניע, די
 א דאלאר צװײ פון אפצאל אז מיט אבאנענטן יערלעכע טויזנט

 אבא־ צום הנחות און פריװילעגיעם םפעציעלע גיט װאם יאר,
 שטיץ־פונקטן װיכטיגםטע די פון אײנע װי דינעז דארףי נענט,
 מיטהילח דירעהטער דער אז ײי פונקט ״ארטע^". דעם פאר
זיך און בענעפיטם קויפן (װי ארבעטער־ארגאניזאציעם די פון
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אונװוערזיםעפ ארכעטער אידישן פון לעו־יאו פינפטן צום
 געקומען איז ארבעטער אידישער דער זינט יאר פיר די

 פארצוירך גיט פראדוקטױוער, פון יארן געװען זײנען לעבן צום
 פרוכטבארע ממשות׳דעע געבראכט האבן זײ מי. געגאעענער
רעזולטאטן.

 ד,לם דורכגעגאנגען יאר פיר די פון פארלױף אין זיינען עם
 םטו־ ארבעטער טויזנט אריבער אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן
 י*ר דרײ אדער צװיי, פון פארלויף אין האבז װעצכע דעגטן,

 דער פוז צוזאמענשטעל װעגז לערע מארקםיםטישע די שטודירט
 געלערנט האבן זײ געזעלשאפט. קאפיטאליסטישער איצטיגער

 אעעגאנגען אלעמאל זײנען װאם קאמפן, אײביגע די װעגן
 ארבעטער־מאםן, בארויבטע די און עקםפלואטאטארם די צװישן

 און געװארן אנגעװענדט זײנען װאם ?אמפם־מיטלען, די װעגן
 אין ארבעטער די פון װערן אעעװענדט איצטער דארפן װאם

 קאפיטאליםטישער רויבערישער, איצטיגער דער געגן קאמח
םיםטעם.

 ?לאםג־ הונדערטער די אט איצטער צעטראגן װיםן דעם אט
 ארבעטער דער פון צװייגן אלע אין טוער אקטױוע באװאוםטע,

 ארבע־ טויזנטער צענדליגער און טויזנטער צװישן — באװעגונג
 פאראוים שטויםן און זײ םטימולירז װיםן זײער מיט טער.

 ארבעטער זײערע אין ארבעט רעװאלוציאנערע פראדוקטיװע, די
 איז אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער ארגאניזאציעם.

 דינט װאם ארמיי, באװאוםטזגיגער אקטױוער, זיין מיט שטאלץ
שן איר מיט  ארבעטער־ פון אינטערעםן די זויסן פר^עטארי

קלאם.
:גענוג ניט נאך אבער איז אלעם דאם

 אוים שפרייט און װאקםט באװעגוע ארבעטער לינקע די
 װאס ארבעטער, טויזנטער צענדלעער נײע אף איינפלום איר

 צו־ ניט װילן זײ אויב אז אײנצוזען, טאג יעדן מיט אן הויבן
 קאפיטאליםטישן פון רעדער שװערע די אונטער װערן ריבן

 דער פון רײען קעמפגדיגע די אין אנשליסן זיך זײ דארפן װאגן,
 רעװאלו־ די מער װאס נאר ארבעטערשאפט. רעװאלוציאנערער

 פילט שטארקער אלץ זואקםט, באװעגוע ארבעטער ציאנערע
 אר־ די אין אנםירער און טוער קאדרן נײע איז דוח? דער זיך

 און רײף איז ארבעט פאר פעלד דאם ארגאניזאציעם. בעטער
 א פון פמיצעם די אוי אפטמאל פאלט ארבעט די און ברײט

 ארויס ממש זיך שלאגן װאם טוער, אקטױוע גרופע קליינער
כוחות. די זיך פון

א פון מיטגליד א פאל. אזא איצטער זיך דערמאנט עם

 אבא־ די אן אזוי מיטגלידער־ארגאניזאציעם) אלס אנשליםז
 אװעקצושטע^ן זיך ‘״ארטעףי פאר׳ן אוממעג^עך זײן װעט נענטן,

ארבעטער־טעאטער. שטענדיגער א װי
 מאנגל װי שװעריגחײטן, ערגםטע גאך פאראן זיינען עם

 א און פראבי^עמען) װיכטיגםטע די פון (איינע רעפערטואר אין
 אט אבער פ^עצער. 600 ביז 500 ארום פון טעאטער פאםיגער

 דער װען בײצוסוםען, גרינגער פי^ זײן װעלן שװעריגקײטן די
 רעװאלוציאנע־ די פון שטיצע פולםטע די קריגן װעט ״ארטעף״

ארבעטער. אידישע ־ע

 ארויפגע־ איז ארדן ארב. אינטערגאציאנאלן דעם םון ברענטש
 צו מ׳זאל בעטן, אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן אין קומען

 דיםקוםיע. א מיט אנצופירן םטודענט א צושיקן ברענטש זײן
 באגײםטערונג מיט גערעדט שפעטער האט מיטגליד דערזעלבער

 אגגעפירט איז װעלכע דיםקוםיע, דערפאלגרייכער דער װעגן
 אר־ אידישן פון םטודענט דעם דורך ברענטש זײן אין גװארן
 גלענ־ די באװאונדערט האט חבר דער אוניװערזיטעט. בעטער
 און אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן םון אויםטואונגען צענדע

 שװער שוין אים איז איצטער װאם פא?ט, דעם באדויערט האט
לערנען. עפעם קלאם־צימער א אין אװעקזעצן זיך

 דארןז חברימ אזעלכע םך א נאך צו און חבר דער אט צו
װערן. געזאגט

שװער. ניט אויך איז עם און שפעט ניט לחלוטין איז עם
 ק״ן געלערנט ניט װערן אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן אין

 װאם למודים, אזעלכע געלערנט דארטן װערן עס :םתרי־תורה
 םיז געדאנק פארן פארשטענדלעך און הארץ צום נאענט זײנען
 קא־ איצטיגער דער אין קעמפט און ליידט װאם ארבעטער, יעדן

 די געלערנט דארט װערט עם געזעלשאפט. פיטאליםטישער
 שװערע, די זיך נעמן עם װאנעט פון לערע אמת׳ע פשוט׳ע,
 װערט עם ארבעטער־מאםן. הארעפאשנע די פון ליידן ביטערע

 רוי־ דער װעגן געלעתט אוםן װיםנשאפטלעכן קלארן, א אף
 קא־ איצטיגער דער םון םיםטעם עקםפלואטאטארישער בערישער,

 מעטאח די אנגעװיזן װערן עם געזעלשאפט. פיטאליםטישער
 בא־ זיך דארף ארבעטער־?לאם דער װעלכע מיט מיטלעז און

 א איז עם ארדענונג. איצטיגער דער געגז האמף אין נוצן
 זייער פארנעמען מוחות ארבעטער די װעלכע לערע, פשוט׳ע

 ניט אוםן באין ארבעטער באװאוםטזיניגן פארן קען עם און גוט
 צו שפעט צו אים פאר שוין איז איצטער אז תרוץ, דער גילטן

לערנעז.
 הײנםאל ארבעטער באװאוםטזיניגן פארן איז עם װי פונהט

 אר־ שענערער און בעםערער א פאר קעמפן צו שפעט צו ניט
 צו זיך שפעט צו ניט קײנמאל אויך אים פאר איז אזוי דענונג,

 לערנעז זיך און װיםן פון געװער שארפן דעם מיט באװאםענען
 ארבעטער־ טאג־טעגלעכע ז״נע אין געװער דאם באנוצן צו װי

 אזעלכע לערנען צו שװעריגקײט שום סיין ניטא איז עם קאמפן.
 דער פון געשיכטע די עקאנאמיע, פאליטישע :װי נעגנשטאנדן

 שטייען װאם פראבלעמען די און איצט ביז ארבעטער־באװעגונג
 ניט אפילו איז עם באװעגונג. ארבעטער דער פאר איצטער

 װעגן לערע מארקםיסטיש־לעניניסטישע די פארשטײז צו שװער
קלאםן־קאמףי. פון פראקטיק און טעאריע דער

 זיינען אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן פון לערער די
 זועלכע ארבעטער־באװעגונג, לינקער דער פון פירער און טוער

 ארבעטער־ ברײטע די מיט קאנטאקט טאג־טעגלעכן אין קומען
 קאמפן און נויטן די מיט באקאנט גרינטלעך זיינעז זײ מאםן.

 פראלעטאריש־ דעם דעריבער װייםן זײ און ארבעטער די פון
 ארבעטער, די פון מוחות און הערצער די צו צוגאנג פעדאגאגישן

אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישן איז לערנען קוטען װאם
אוניװער־ ארבעטער אידישער דער האט װינטער הײנטיגן
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״פונה״ חןו דיו דאװ זשוונאר א פאו װאם
רעדאקציע) אין ברױו א (

— : רעדאקטאר חבר טײערער
ט אן נעם איך  פארן שרייבן צו אײנלאדונג אייער פארגעניגן מי
ז געבז צו לעזער אייערע און אײך מיר דערלויבט אבער ״פוגק״, ״  ט
נונג , זאל ער אזוי װי און זשורנאל דעם ויועגן מיי ײן  לע־ מיר כדי ז

 אים זאלז ארבעטער און אים צו .ווערן צוגעצויגן מער זאלן רער
האבן. ליב

ײן דערפילט ער נוםער. ערשטן דעם געזען האב איך  פליכט ז
ײן צו ט מאכט ער אבער ארדן. אן פון ארגאן אפיציעלער דער ז  ני

 זשור־ אויפקלערנדיגער דערציערישער, א איז ער אז אײנדרור״ דעם
ארבעטער. פאר נאל

ען געדארפט װאלט טײל אפיציעלער ידער ש״נ  אין באזונדער דער
ן מוז זשורנאל גאנצער דער אדער בולעטין, א’פון פארם ״  גרעםער, ז

ז זאל חלק דערציערישער דער כדי ם זייער זיי טיג• און גרוי װינ
ש — איז ענטפער דער אז וױים, איך  אז אמת, 1געלט" ״םיט״ט

ם םיאיז אבער געלט. מער קאםטן דארף דאם ג אזוי ױײניגםטנ טי י  גו
ט ארדן דער װאם הילף איבעריגע ךי װ'י ע גי ײנ  איז — מיטגלידער ז

טיגער. םך א אז גלויב איד  גאר־ האט ארדן רעװאלוציאנערער א נוי
ט ן קײן ני ט םיאיז אויפקלערונג. מאם גרויםער א אן זי  א בלויז ני

ר פאר ארבעט קאאפעראטיװע ע טיג עגנז״  הילו* פערזענלעכער און ג
ך גאר טו.יט, און קראנקהייט פון פאל איןי לדונג פאר אוי  אוז בי

טן די ?יז באפרײאונג ט, פון קיי ה״ םנ װי מ ם א שאפן פאר או ע  נ״
ג שנעלער און טיפער א פאר און ארבעטער־גײםט נ טו ר״ ג  דער צו צו

רעװאלוציע. םאציאלער
ט עם ך ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם לוינ  שטארק זי

ע די שאפן און אנצושטרײנגען ג טי  װאם זשורנאל, א פאר מיטלען נוי
ט בלישטשז זאל ן זאל װאם לעבן, װעגן פאקטן מי  אינפארמאטיװ, זיי

 ער װעלכז אף טריט, ארן שריט אך- פירן און לערנען אים זאל ױאם
 אי־ ביז איך חודש. צו חודש פון אומגעדולד מיט װארטן זאל

ט איז דאם אז בערצײגט, גן אינם אפילו שװער, ני צטי ם אי  בײ ?ריזי
ט איז װען און ארבעטער, ם קיין ני  אר־ יעדער ? ארבעטער בײ קריזי

ײנעם אבער ארים, איז בעטער אינא ען אלעי ײנ  אז ביפרט, רײך. זיי ז
 ער געװיגם. א באדייטן פשוט ארבעטער פארן װעט זשורנאל אזא

 און לעבן צו אזוי װי לערנענדיג אים געלט, איינשפארן אים װעט
ײן דערציען. צו פאמיליע ז

ט פון פראגע די נעמט אט  טעמע די איז דאם וױיל — געזונ
 ארטיקלען, אײנפאכע גוטע, שרייבן. זאל איך װילט איר װעלכער װעגן
ט און — שטאנדפונקט פראלעטארישן פונם ר אדער מער די ני ע ג  װ״ני

שע, ציני שוי־מעדי  פרע־ דורכשניטלעכער דער אין זעט מען װאם בורז
קראגקהײטן, ן ט י ה ר א פ צו צװעק אלם האבן דארפן — םע

 די פון מיטגלידער די פאר ?ורםן םפעציעלע צוגעגרײט זיטעט
 אויך װעט קורםן אנדערע צװישן ארבעטער־ארגאניזאציעם.

 ארגאניזאציע־םעסרע־ פאר קורם םפעציעלער א װערן געגעבן
 צוזאמענשטעלן בוכפירוע, :װערן געלערנט װעט עם װאו טארן,

 טעכ־ גאנצער דער מיט אנצופירן װי און פראטא?אלן באריכטן,
ארגאניזאציע. דער פון ארבעט נישער

אפט־ שװערלעך. אביםל לערנען דאם פאלט אנהויב אין
 אװעסזעצן זיך מ׳דאר^ אז געדאנק, דער שװער אפילו איז מאצ
 אי־ איז ארײז אבער מען קומט לערנען. עפעם אנהויבן און

 עטלעכע ערשטע די מ׳לערנט אונױוערזיטעט, ארבעטער דישן
 פון םרײד גרויםע די און טעם דעם דער-פילט מען און װאכן

 מיט אנגעפילט הארץ האם װערט װיםן, פראלעטארישן אמת׳ן,
 ?לארע, זיד פאר מ׳דערזעט גאויבן. באוואוםטזיניגן שטאלצן
 אומפארמײדלעכן צום ?אמ^, צום פירן װאם װעגן, ליכטיגע

ארבעטער־הלאם. פון זיג

 געברויכט װינציגער װאם זאלן בא־אנדלונגען און דאקטוירים אז
װערן■

ט פארהיטז און ם ט פאל דער איז דאס און אײנשפארן. ה״  מי
ט אי קערפערלענער, דער ע גײםטיגער דער מי ענ ך איז — היגי ט אוי  םי
ט אונזער פאר ארבעטער־םפארט דעם עלטערם. אלע פון ױגנ

ט גאנצער דער אז זאגז, םיקאן ס ״  דארף ארבעטער־ארדן אן פון ג
נ־ י י א ו א פ דארפן לערן די .ג נ ו ט י ה ר א פ פון באשטײן

ט און ן כ א פ םז דאם פארפלאנטעיז און קאמפליצירן ני  װעגן װי
געזונט־פראגן.

ט איז געזונפדאויפקלערונג אבער ע ידי גי ציג ײנ  איז װאס זאך א
ע. ט י ו ט איר אפשר איבערטרייבט מען נ קיי דיג װענ ט  מאכט עזמ ;נוי

םן צו א איר פון  װינ־ דענקט מען װען בעםער איז אפטטאל צימעם. גרוי
געזונט. װעגן ציגער

 וויסנשאפט־פא־ איבער אפטײלונג אן האבז דארה ״פונק״ דער
 דעם זאלן װאפ ארטיקלען, םיםטעמאטישע אילוםטרירטע, פולערע,

ך געפינט ער װאו אויפקלערן ארבעטער רעװאלוציאנערן ן זי  דער אי
ײן איך װעלט. ט מ ט האבן װאם ארבעטן צופעליגע גי ן ני ״  באצי־ ק

ט נאר אנדערע. די צו אײנע אונג  צוגעפאסטע געפלאנעװעטע, גו
ײן איך םעריעם. ך ט ט אוי  שול־װיסנשאפט. דורכשניטלעכע די ני

ם א פון באל״כטן מין, נײער א נאר ע  פאר האבן מיר און ליכט. נ״
ך א״ זשורנאלן די אין בײשפילן. און מאדעלן גוטע זי ראני  ״או
 ארבעטער־ארגאנען אטעאיםטישע און ליטערארישע אנדערע און
״ דארפן מיר אז ייך, פראשטײט עם אײראפע. אין ט ז  נאכפאלגן ני

״ פון קאנען מיר אבער בלינדערהײט,  איי־ אונזערע פאר לערנען ז
צװעקן. גענע

ע און אנאטאמיע ביאלאגיע, אםטראנאמיע, אלאגי םענ־ פונם פיזי
ק, טשען,  ביי־ סך א װאלטן — דערקלערט ריכטיג — כעמיע פיזי

גן די אויפצועפעגען געטראגן  פאר געמאכט אים און לעזער פונם אוי
קעמפער. קלוגערן בעםערן, א

און■ אלטע — ארבעטער־שטאנדפונקט פונם געלערנט געשיכטע,
ע  די פון געשיכטע ארבעט, דער פון געשיכטע — ג״עםטע און ניי

ע, דער פון ;געדאנק פר״?ס דעם פון און רעליגיעס אצי ליז װי  צי
 פרוי דער פון לאגע דער פון ;באװעגונגען רעװאלוציאנערע די פון
 אנט־ עקאנאמיע, פאליטישע דאן, געזעלשאפט מענטשלעכע דער אין

 דעם פארברײט װאלטן צוגעפאםט, און פארא״נפאכט אלץ ראפאלאגיע,
ף בליק לעזערים לעבן. אלגעם״נעם דעם אוי

גן פונם באטראכט פילאזאפיע טי ײנ  שטאנדפונקט; ארבעטערם ה
ען פראקטישע דיי רנדיג אלץ — קינדער־דערציאונג װעגן אי ײן צו פי  א

ט ארבעטער, דעם פון באפרײאונג די :ציל ט חלום, א אלם ני  אין ני
ג א װי שנעל אזוי נאר צוקונפט, װ״טער א נ גו י ־ י א דעם אין בו  צ
מאכן. מעגלעך עם װעט לעבן ן ג י ט

 מא־ דעם פון װעג ברייטן דעם פון געזען קונםט — קונםט און
םנדיג ארבעטער, דערנעם שלי  אלט־ און אלטע אנגעװאקםענע די אויס

ע מאדישע ״ אדער גראזן, בייז  אמאליגע אלם בלויז באטראבטנדע ז
ײן דארפן אפבילדונגען, מאלערישע קונםט־ארבעטן, געשיכטע.  ז

ט  א אדער זשורנאל דער מוז דעריבער אזלוםטרירט. אויםגעצײכנ
ל ף װערן געדרוקט אים פון ט״ ט זײער אוי פאפיר. »

ן דארף אלץ ״ ט דורנגעדרונגען ז  באג״סטערונג גרויםער א מי
ײט א פאר פרייהײט, נאך ראנגלען א פאר ק ליג װי ט  און קעמפן צו מו

גן. אפענע מיט קלאר, פראקטיש, — אפפערן צו אוי
 אומ־ האבן דארף בולעטין, אפיציעלן דעם חוץ א זשורנאל אזא

טן 100 געפער ײ ס טעכניש, רעדן לאמיר — מאנאטלעך ז םטנ ע ױינ  ו
ײטן. 96 ז

ײן מוז ער ן א ז ארבעטער־אונױוערזיטעט. געשריבענע מי
פארװירק־ ארדן ארבעטער אינט. פונם מיטגלידערשאפט די װיל

? פארשלאג ש״נעם דעם אט לעכן
ט גרוס, בעםטן מי

לײן א. דר.
ױ .1930 סעפטעטבער, טן3 יארק, נ
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ארכעפער דעו און םוכערהולאז
אנט־ האט װאם ערשטער, דער געװען איז קאך ראבערט

.1889 אין באציל טובערקולאז דעם דעקט
 דרײ איז ער קלײן. זייער זייער, איז קאך־באציל דער
 טילימע־ א פון צענטויזנטל אײן איז מי?ראן (א דיק מיקראנען

 מען קען באציל דעם ליינג. די מיסראן אנדערהאלבן און טער)
 זויער־ ליב האט און בלוט אין גוט זייער װאקםט ער פארבן.
 דרויםן. אין לעב! צו ליב ניט האט ?אך־באציל דער שטאו*.

 א פון קערפער דעם אין זיך פלאדענען צו ליב נאר האט ער
 ?ערפער. מענטשנ׳ם אין איבערהױפט באשעפעניש, לעבעדיגער

 טרו־ אין שעה גאנצע א לעבן קענען טובער?ולאז־באצילן די
 נא־ א אין (םענטיגרייד). גראד 100 װי הויך אזוי היץ, קענעם

״ שטארבן היץ םער  זײ קאכט מען װען גראד. 70 צו אוים ז
 אין געהארגעט זײ װערן מינוטן, 20 בוליאן אדער מילך, איז
 אנט־ ?ען ?אכן, נאכן אפילו מילך, פון פלעװקע די גראד. 60

 קליינע א זייער האט קעלט טובערקולאז־באציל. דעם האלטן
 א אין װאכן זעקם לעבן קען ער מיקראב. אויפן װירקונג

 זונען־ איבערהױפט ליכט, זירא. אוגטער גראד 10 פון קעלט
 א פון שפײעכץ א קאך־באצילן. די גיך זייער הארגעט ליכט,

 48 אין באצילן די פון ריין איעאנצן װערט טובערסולאזנעם
 שפײ־ איבער לאזט מען אויב זון. דער אויף זײענדיג שעה,
 אנשטעקן עם ?ןען נאז־טיכל, א אין טובערקולאזנעם א םון עכץ

 נאז־ דעם אין זייענדיג טעג, זיבעציג נאך אפילו אנדערן אן
 אנ־ קען קאר, אױםן ליגן לאזט מען װעלכע שפייעכץ, טיכל.

 הארבאל פראצענט פינו» טענ. 39 נאך אפילו אנדערע שטעקן
םעקונדן. 30 אין באציל דעם הארגעט

קראנקדדיט דער מיט אז זיר מ׳שטעקט אזױ װי
אנדערן. דעם פון א״נער אן מאל אלע זיך שטעקט מען

 װאם הויפט־פאקטאר, דער איז שפייעכץ אז װיםן, דארוי מען
 טובערקו־ א אנדערן. צום אײנעי באציל דעם אריבער פירט

 א מיט פיר ביז אנדערהאלבן םון שפייט־ארוים לאז־הראנקער
 םינםטערע אין שפײעכץ שעה. 24 אין באצילז מיליאן דריטל

 אפילו און װאכן אנטהאלטז צו, ניט סומט זון די װאו פלעצער,
 אנדערע. אנשטעקן גרינג זײער קעז און באציל דעם מאנאטז,
 אנטהאלטן קענען געװאױנט, האבז טובערקולאזע װאו צימערן,

 צייט, װאכן זעקם װינקעלעך, די איז איבערהויפט באציל, דעם
 אריבערגעקומענע נייע די קראנק־מאכן זײ ?ענען אזױ־ארום אוז

אײנװאוינער.
 װאם פאקטארן, די פון איינער ך א נ זײנען נאדטיכלעך

 נאז־ אין שפײט קראנקער א קראגקהײט. די שפרייט־םאנאנדער
 א דארטן עם האלט און קעשענע אין ארײז עם צײגט טיכל,
 פאנאנ־ שמירט נאז־טיכל, באשפריצטע נאםע, די צייט. צאננע

 אויוי קליידער, די איבער קעשענע, דער איבער באצילן די דער
 בא־ אין קומט װאם אנאנדערער, אדער שנײדער א הענט. די

 קראנק־ דער מיט אנשטעקן זיך קען קל״דער, די מיט רירונג
הײט.

 קען קראנקהײט די אזוי װי װעג, א ך א נ איז קושן
 מויא, אין ?ינד זײן קושט טובערקולאזער א װערן. פארשפרײט

זײן אדער קינד דאס אז איז, רעזולטאט דער און ציפן, די אין

טובערקולאז. מיט אן זיך שטעקן געליבטע
 טובער־ םארשפרײט װאם פאקטאר א ך א נ איז קו די
 מילך דורך קראנקהײט די פארשפרײט ip קראנקע א הולאז.

פלײש. און
 איבערנעמען ניט מען קען (טובערקולאז) קאמםאמפשאן

 פאקט, דער װיםנשאפטלעך. איבערצײגט איז דאס בירושה.
 דעם אין טובער?ולאז אויףי קראנק זעלטן װערן ?ינדער װאם

 קי, װאם פאסט, דער אויך אזוי לעבן, זייער פון יאר ערשטן
 טובערקולאז, מיט ?ראנס געבויר־מוטער זײער האבן װעצכע

 גע־ קעלבער, װאם פאקט, דער אויך ;?ינדער געזונטע האבז
 אנ־ אין האלט מען װאם מוטערם, טובערתולאזע פון בוירענע

 טובערהו־ אז וױיזט, אל*ז דאם געזונט. זײנען שטאצ, אנדער
 דאם אז ריכטיג, טאקי ם׳איז בירושה. איבער ניט גײט לאז

 און שװאכער געבוירן װערט עלטעדן טובער?ולאזע פון ?ינד
 װערט געבארץ אבער טובערקולאז, מיט אנשטעקן זיך גיכער קען
?ראנקהײט. דער מיט ניט עס

קראנקדדיט דער פון םימפטאמען די
 גאר פאמעלעך. אן געװײנטלעך, קומט, קראנקהײט די

 ער שװאך. עפעם װערט ער אז מענטש, דער פילט אנהויב פון
 װערט װאנ; אין פארלירט װייניג. שלאפט ער עםן. ניט װיל

 אביםל קריגן צו אן ער הויבט דערנאך פארמאטערט. גיך זייער
 ער הויבט איצט װ־אד. 101 און גראד 100 גראד, 99 :היץ

 פילט, און הוסטן צו הויבט־אן נאכט, דער בײ שװיצן צו אן
בעט. אין אװעחלייגן זיך מוז ער אז

אויםצוהיטן זיך אזוי וױ
םארשפר״ט, װערט טובערקוצאז אזוי װי װענן די װיםנדיג

 מילך, די אויסצוהיטן. זיך אזוי װי פארשטײן שויז מען קען
 מענ־ ק^ך־באציל. דעם פון רײן זײן דארוי טרינקעז, מיר װאם

 פאר־ זײער זײן דארפן קראנקהײט, דער אויףי אײח װאם טשעז,
 בעםטע דאס זיך. קושן זײער מיט שפייען, זייער מיט זיכטיג

 אדער שטאטישן א איז סאניטארױם, א איז זײן צו זײ פאר איז
 שפיאט מויל. ?ינד׳ם אין פינגער אײערע ניט רו?ט פריװאטן.

 אויםנעװאלגערט זיך האבן װאם קעץ, און הינטלעך מיט ניט זיך
< אויפן  ניט זאאן סינדער אײערע אז מעגלעך, װײט װי זעט ד

 זעט לונגען־אנטצינדונג. און הייך־הוםט אוירי װעו־ז קראנק
 פארהאר־ צו זעט מויל. מיטן ניט נאז, דער מיט אטעמעז צו

 א און אינדערפרי שפרייז קאלטער א ?ערפער: אײער טעװען
 באד װארימע א ;לופט פריש׳ער דער אויף טאג יעדן שפאציר

 מיטלען בעסטע די זײנע — איבונגען פיזישע ;שלאפן פאר׳ן
מגפה. װײםער דער פון אויםצוהיטן זיך װי

קינדער פאר געזונט־רעגעלן
 אין שפילקעם ?ײן ניט שטעהט .2 רײכטום. איז געזונט .1

 זײ נעצט און מויל אין בלײפעדערס קײז ניט האלט .3 מויל.
 ניט נעצט בוך, א בלעטערט איר װען .4 צונג. דער מיט ניט

< מיטן פינגער אײערע  אין אריין ניט זאך קײן לײגט .5 מו
ניט קײנמאל שפײט .6 װאםער. אדער עסנם אויםער מויל,
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< אויפן  ניט קאלופעט .7 טראטואר. אויפן גאם, דער אויױ ד
 מיטן אדער האנט דער מיט נאז אײער ניט װישט און נאז אייער
 פינ־ אייערע נעכצ, אייערע פנים, א״ער ריין האאט .8 ארבא.

 דער אי׳ זײנט איר װען קאלאשן אייערע ניט טראגט .9 גער.
 מיט חבר אייער מיט כיט זיך בייט .10 שול. דער אין הײם,

 קיינמאל ט5זא איר .11 טשואינג־גאם. קענדי, עפל, שטיהלעך
 אפ זיך קערט געזיכט. אנאנדערם אין הוםטן אדער ניסן ניט
 װאשט־ .12 פנים. אייער פאר נאז־טיכל א האלט און זייט א אן

 אופט. פרישע אטעמט .15 טרינקט. איר איידער אז5ג< די אוים
 גייט .16 דארוי. מען װי ריכטיג, זיצט שטײט, אטעמט, .15

פיזילאניע. שטודירט .17 פרי. אויף שטייט און פרי שלאפן
 א געװארן ארבעטער, פראגרעםיװע די אונז, בײ ם׳איז

 ניט אבער מארך, זייז קאפ, הינדם דעם אנטװיק^ען צו מאדע
 אין פאלקם־שול, דער אין ?ינד דאם שיקט מען קערפער. ז״ן
 טאנצן, פיאנע, שפי?ן קינד דאם ?ערנט מען ;שול אידישער רער

 צי זיד קינד םארן צײט ק״ן ניט אזט5 מען און דעקלאמירן,
 גיך קענען און שװאך, בלאם, װערן קינדער אזעלכע שפילן.

קראנקהײט. פראלעטארישע די קריגן
 בהורים ױנגע בײ בחורים. ױנקע װעגן װארט א — איצט

 זײער ניט נערװן־םיםטעם די נאך איז יאר, 21*20 ביז 14 פון
 אממערסטן, ײט5 ױנגע די זיי, םטאבי^יזירט. יניט אנטװיקצט,

 שאאפז, שפעט גייעז רויכערן, זײ אעבן. ניט־נארמא^ן א לעבן
 אנדערע ;צופיל לערנעז זײ איבונגען. פיזישע צופיל מאכן

 ג^־ זײער גראבט־אונטער עבן5 םארט אזא םך. א טרינ?ען
 װערן גיך קענעז זײ און פארטײדיגונגם־קראפט, זייער זונט,

 דא־ם; עצטערן די (טובערקו^אז). קאמםאמפשאן אויף קראנק
ז קינדער ז״ערע אז נאכקוקן, ^ יצעדז נארמא^ א םירן ז

פאך דער און טובערקולאז
 מיט בארירונג אין קומען מענטשן םך א אז ווײםן, מיר

 זיי געזיכט. איז זײ ניםט מעז שפײט. מען טובערקףלאזע.
 ניט זײ װערן ■פונדעםטװעגן און טובערקףלאזע, מיט זיך קושן

װייזט, דאם ? עם װײזט װאם קראנקה״ט. דער אויףז קראנק

 קעז ער אײער אפגעשװאכט פריער זײז דארף מענטש דער אז
 האב; װאם מענטשן, די קראנקהײט. דער מיט אנשטעקן זיך

 ב״ נשמה די ארוים זיך יאגן װאם קדאנתהייטן, םך א געהאט
 װעיכע ניט, דערשלאפן כע5װע םך, א זארגן װאם ארבעט, דער

 װאוינען װעלכע נארונג, ש^עכטע האבז װעלכע םך, א הו^יען
 ביי ארבעטן וףלכע טענעמענט־הייזער, פינםטערע שמוציגע, אין

 קראנק גיך װערן — פאכן שעדלעכע בײ פראפעםיעם, שדלעכע
יקרײנק. פראצעטארישער דער אויח
ארבעטער םך א הארגעט־אװעק מגפה װײםע די־

 ארבע־ דער אז װייזט, 1910 יאר דעם פאר צענזום דער
 ארע פון דריטל א אומגעפער צוזאמען שטעלט װאם טער־קצאם,

 פון הע^פט א ,גיט שטאטן פאראײניגטע די אין אײנװאוינער
 םארשטיקטע, ? פארװאס טובערקויצאז. פון טויטן־פאלז א^ע

 ארבעט־שטוי- לאנגע םװעט־שעפער, ארבעטם־פלעצער, שמוציגע
 אג־ און פארמאטערטקײט איבערארבעטוננ, ?ופט, שי^עכט דען,

צרות. דערע
 די איז ארבעטער מיציאן פיר אז גיט־צו, האפמאן דר.

 באדינ־ שװערע אזע^כע אונטער ארבעטן שטאטן פאראייניגטע
 און װערן קראנס גיך ז״ער קענען זײ װעצכע אונטער גװגען,

 זײ אויף װירקט איבערהויפט סראנקה״ט״. ״טײערע די קריגן
ארבעט. דער בײ זיך פארמירט װאם שטויב, דער עכט5ש

 אפ זיך שטעצט ארײן, אטעמען מיר װאם שטויב, דער
 שפיי־ מיטן צוזאמען זיך עם מישט דא מוייצ. אין אממערסטן

 קלײנע זײער א נאר מאגן. איז אראפגעשילונגען װערט און עכץ
ל לונגען. די אין ארײן מיר אטעמען שטויב פונם טי

 נעפער־ די זײנען שטײן־שטויב און שטויב מעטאצענער
 זײער אנטהא^ט שטויב דאזיגער דער צונגען. די פאר ^עכםטע

 צעשעדיגן װאם שטיקיצעך, שארפע דרײ־קאנטיקע הארטע ק^יינע
״ גרײטן אזוי־ארום איז אונגעז, די  פאי באדן פאםיגן א צו ז
 פאר־ איז טובערקולאז אז גלויבט, מען כאטש קאך־באצילן. די

 די פון אײנע א^ז נאך עם איז פונדעםטװענן געװארן, קיצענערט
 רויבט־אװעק װאם קראנקהײטן, פרא?עטארישע געפעראעכםטע

װעאט. דער פיז ארבעטער טויזנטער און טויזנטער

זמממוסיוו נאציאנאלער דער פון פראטאהאל
נג רעגולערער טי  אפגע־ עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מי

ארדן. פון אפים אין םעפטעמבער טז10 דעם מיטװאך, האלטן
 מאנדעל, לאטקער, װיינער, גראםמאן, בראדםקי, אלגין, :אגװעזנד

פט״ן, פאלאק, םיגל, םולטאן, ק, קאטלער, קארנאװםקי, פינקל׳ אזי  קני
 שילער. שט״נפעלד, שטײנבערג, ראזענטאל, רעדי, ראזעז, קעלנער,

װעזנד:  פישבייז־ מענשער, לין, גארעליק, אב
שילער. פארזיצער:
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פארלעזז. פראטאקאל

 ארגאניזאציע־ דער פאר קאמיטע םפעציעלער דער פון באריכט
קאמפאגיע.

 טור. זאלצמאניס חבר פון באריכט
 םעקרעטאר. פון באריכט
 קאמיטע. אפים דער פיז באריכט
 בענעפיט־קאמיטע. דער פון באריכט
 ארגאגיזאציע־קאמיטע. דער פון באריכט
 אפיעל־קאמיטע דער פון באריכט
קולטור־קאמיטע. דער פון באריכט

נג לעצטן פון פראטאקאל טי גוטגעחײסן. און פארגעלעיז מי
 ארגאניזאציע- םפעציעלער דער פאר באריכטעט זאלצמאן חבר

 עקזעקוטױו די אז רעקאמעגדירט, ער װעלכן אין קאמפייז־קאמיטע
ן .1 : רעקאמענדאציעם פאלגנדע די גוטחײםן זאל  שטאט, יעדער אי
 װערן גערופן אקטאבער חודש פון פארלויף אין זאל מעגלעך נאר וואו

״ ארבעטער־באװעגונג. דער פון טײלן אלע פון קאנפערענצן  די ב
מען זאל קאנפערענצן פגענו ט פראגע די װערן אוי  גאנצע די װאם מי

 ארבעטער־ארדן איגטערנאציאנאלן רעם העלפן קאן אדבעטער־באװעגונג
ן אין  זעלבער דער צו און מיטגלידער 25,000 פאר קאמפאניע זיי

מען זאל צײט ענו פג רוננ דער װעגן פראגע די װערן אוי אניזי  פון ארג
 קאמפאניע דער פון אנפאנג דער .2 ברענטשעם. שפראכיגע אנדערע

 קאמוניסטי־ דער פון װאל־קאמפאניע ידער ימיט װערן פארבוגדן זאל
 לאזונגען פאםיגע אויםארבעטן קאמיטע די זאל דערצו פארט״, שער
ט װערן צעטײלט זאל לאנד גאנצע דאם .3 קאמפאניע. אונזער פאר  ני
ן נאר ך נאר קאמיטעטן, דיםטריקט אי ן אוי  קא־ סאב־דיםטריקט אי

ף םיטעטן  פון פאראנטװארטלעכקײט די ליגן זאל עס װעמען אוי
ן קאמפאניע די אנפירן  Xפו פארלויף אין .4 צענטערן. זײערע אי

טן צום ארוים מיר גיבז קאמפאניע דער אט ס ק ײן װ״ני ספעציעלע א
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ײן און ״מארגן־פרייהייט״ דער פון אויםגאבע  אוים־ םפעציעלע א
לי פון גאבע ״ ד  אפ־ זאלז אויםגאבן ספעציעלע ב״דע װארקער״. ״

 קאמ־ די .5 ארדן. פון לעבן דעם סײ קאמפאניע, די םײ שפיגלען
 אנהאלטן זאל און םעפטעמבער טן15 דעם װערן דערעפנט זאל פאניע

מאס־מיטינג, נױ־יארקער דער .6 .1931 יאנואר, ערשטן דעם ביז
 ײערז פארבונדן זאל אקטאבער, טן12 דעם פאר אראנזשירט װערט װאס
ט און װאל־קאמפאניע דער מייט רונג דער מי  קאנוו־ די פון אינדארםי

שע רן זאל ברענטש יעדער .7 קאנדידאטן. ניםטי ױזי ױ  מיט־ די אקט
ף גלידער ל, אוי פי טגליד יעדער אז אזוי ן זאל מי ״  פארפליכטעט ז

ט ארײנצוברענגען ד נייעם איין װי װינציגער ני  דער אין מיטגלי
ן .8 קאמפאניע. ף נעמען ברענטשעם אוגזערע זאלן שטאט יעדער אי  אוי

ך ע די זי װ טי א צי עי ן באשאפן צו א ״  איז בי• רעדנדן שפראך א:דער א
ארק שטאט ױ־י רן מיר זאלן נ אניזי ט ארג ציגער ני  ענגלישע 6 װי װינ

 קװא־ די באשטימען גלײך זאל קאמיטע ארגאגיזאציע די .9 ברענטשעם.
ט ברענטשעם, די פאר טאם ך רעכענענדיג ני ט בלויז זי  צאל דער מי

ט נאר האט, ברענטש דער װאם מיטגלידער,  איז מעגלעכק״ט דער מי
 .10 קאמפאניע. דער אין ברענטשעם די פון פערםפעקטױון די מיט

ד יעדער טגלי װע נאציאנאלער דער פון מי ײנגעצויגז זאל עקזעקוטי  אר
ן װעט ער וואם דעם, דורך קאמפאניע דער אין װערן  פאראנטװארט־ זיי

ױי מיט אמװייגיקםטן לעך  לעקציע־טור, יעדער .11 ברענטשעם. צו
רן, װעלן מיר װאם אניזי ט ווערן פארבוגדן זאל ארג עי מי נז  אר או

ט אז און גאניזאציע־קאמפאניע.  לע־ןציע■ צװיי װי װינציגער ני
ן דריי און ענגליש אין טורם ש אי די  דורכגע״ צייט דער פאר זאל אי
 קאםפיין־קא־ םפעציעלער דער פון מיטכלידער אלע .12 װערן. פירט

שביין םיגל, סולטאן, בראדםקי, חברים, די טיטע,  שילעי, און פי
עצויגן װערן ,יין.9קא-;: איבעריז ביז ארגאגיזאציע־קאמיטע דער צו צוג

םן. װערט ארגאניזאציע־קאמיטע דער פון באריכט דער עה״ טג גו
ײן װעגן באריבטעט זאלצמאן חבר י באזוכט האט ער טור. ז  י
טי, דולוט, מיניאפאלים, פאול, םט. שיקאגא, :שטעט פאלגנדע םי או־  סי
״ פארטראטן געװען איז און ילואים םט. שיקא;א, אמאהא,  דער ב

נארפאלק. און אטלאנטא ידארטן, װעםטערךקאנפערענץ
נג א געהאט בלויז ער האט שייקאגא אין טי ט׳ן מי  שטאטישן מי

ײן איז עם קא׳מיטעט. טי־ שיקאגא דער אז אייגדרוק, ז  דיםט־ און םי
ײז װעט ריקט־קאםיטעט  קאמפאניע. קומענדע די דורכצופירן בבח ז

ײט פאול םטי אין ט אן ברענטש דער ג  דערװארטן זיי ארבעט. דער מי
ך האט ער מיטגלידער. צאל די פארגרעםערן צו ט דורנגערעדט זי  מי
 בר• ענגלישן אן דארטן באשאפן צו מעגלעכקײט דער װעגן חברום די

 ארום אינסטאליישאן. פייערלעכע א דורכגעפירט האט מיניאפאלים
ען פערזאן 300 נ ״ ם געװען אנװעזנד ז ם דער באנקעט. ב״  ■בר מיניאפאלי
טיגער א ווערן קאן  צוגע־ עם האבן זיי און שטאט אין פאקטאר ווינ

ז װערן. צו ןאגט  מען קליינער. א ברענטש דער איז םיאו־םיטי אי
 װעט ברענטש דער װען מיטגלידער, צאל די פארגרעסערן דארט ־*אן

 געײעז איז אמאהא אין טעטיגקײט. קולטורעלע בר״טערע א אנפירן
ט אבער איז דארט מאםן־מיטינג. דערפאלגר״כע א  א״גנעשטעלט ני

אונגען גוטע קײן  און ברענטש אין חברים פירנדע די צװישן באצי
שער דער פון חברים פירנדע די  פדאגע די האט ער םעקציע. אידי

פגענומען ״ םײ אוי ג םפעציעלער א ב טינ  עקזעקוטיװע, דער פון מי
ט באראטוגג א בײ שײ  מאם־ נאבין ברענטש פון מיטגלידער אלע מי

״ אז צוגעזאגט, האבן אמאהא פון חברים די מיטינג״  טאן װעלן ז
 פאר־ ענגערע אז שאפז זאל דאם אז לאגע, די ענדערז צו כדי אל<ן,

שן בינדוגג  ברענטש. פון פירערשאפט דער און חברים פארטיי די צװי
 צו מאם־םיטיגג דערפאלגר״כער גרויםער א געװען איז שיקאגא אין
שאן״ דער ט אריבער ברענטשעם. די פון ״אינסטאליי עז טויזנ ײנ  ז

 א פארזאםלונג די איבערפאקט. געװען איז האל דער אוןי געקומען
ט פ״ערלעכע  די באװעגונג. דער פון טײלן אלע פון באגריםער מי

 איז קאנפערענץ װעםטערן מידל דער פון דערעפענונג לואיםער סט.
ט  קאנפערעגץ די איז דערפאר דערפאלג, גרויםער צו קײן געײעז :י

אין דעלעגאטן 38 דערפאלנרײכע. א געװען  ירענ־ 21 פארטראטן ה
ך האט דעלעגאטן די פון באריכטן די פון טשעט. װיזן, זי ע סג  ארוי

 צאל די פארגרעםערן צו סײ מעגלעכק״טן גרויםע האט ארדן דער אז
 אר־ דער איז פאקטאר באד״טנדער א װערן זאל ער םײ םיטגלידער,

ק האט קאנפערעגץ די שטאט. יעדער אין נעטער־באװעגונג מי שטי ײנ  א
ע די אנגענומען אונזער אז עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פון ליני

ך זאל ארדן ט אפגעבז מער זי  דער אין קאמפאניעם אלגעמײגע די מי
ט און ארבעטער־באװעגונג  טעטיגק״ט. גןולטורעלער ברייטער א מי

ז קאנפערענץ דער ביי דיםאנאנם א  פוז פארטרעטער דער געװען אי
טי, קענזעם  קליין־ די פארגעשטעלט דארטן האט ער שלײער. חבר םי

 ארבע־ דעם אזוי כאראקטעריזירט װאם אריעגטאציע בירגערלעכע
ק האט קאגפערענץ די ר. א. אינדעפענדענט און טער־רינג מי טי ש  א״נ

ע צוריקכעװיזן נ ״ ען ז ײנונג ם און מ  קאנפערענץ דער פון םוף ב״
ך ער האט ן זי  * און אטלאנטא װעגן זיי. פון אפשאקלען פרובירט שוי

 מיט דערקלערוגג געשריבענע א ארײן זאלצמאן חבר ברענכט נארפאלק
 ״מארגן־ דער אין װערן אפגעדרוקט גלײך זאל עם אז פארשלאג, א

ט״.  באשאפן זאלן מיר אז אויך, רעקאמענדירט זאלצמאן חבר פר״היי
ן אײנע קאמיטעם. סאב־דיסטריקט צוױי ם פאול, סט. אי  מיניאפאלי

טי, אין צװייטע, די דולוט. און  דער קענזעם. און אמאהא םיאו־םי
ק און גוטגעהײסן װערט טור זאלצמאנים חבר פון באריכט  גלײכצײטי

ע ײנ רעקאמענדאציעם. ז
ך באריכטעט זאלצמאן חבר  פון לאגע אלגעמיינער דער װעגן אוי

 אונ־ מיטגלידער. 8,000 איבער שוין האבן מיר ארגאניזאציע. דער
ג די אין $12,500 פון באשטײט פינאנםן זערע נ װי ״  ,אקאונטס. ם

ף $3,442.75  .$15,942.75 מיר פארמאגן צוזאמען אקאונט. טשעק א אוי
 אונז פאר אװעקגעשטעלט האט קאמיטע דיםטריקט קאליפארניא די
ן קליינבירגער װעגן פראגע די  דיסט־ דער ארגאניזאציע. אונזער אי

ך האט קאליפארניא פון קאמיטעט ריקט  אינסטאליו־ז צו אפגעזאגט זי
ל דערפאר, ברענטש א ״ ט האט ער װ  חבר ארבעטער. מערהייט קיין גי

 שטייט אונז פאר פאלשער. א איז שטאנדפונקט דער אז האלט, זאלצמאן
ט  אר־ אונזער פארפלײצן זאל קל״נבירגערטום דער אז געפאר, די ני

 און שיקאגא ניו־יארק, אין ארדן אונזער פון באזע די גאניזאציע.
ן און פילאדעלפיא  פראלע־ א איז צענטערן גרעםערע אנדערע די אי

 איז װאס דער, איז אונז, צו קומט װאם קל״נבירגער, דער טארישע.
ט צוזאמען דורכגעגאנגען  פראטערנאלער דער אין קאמן! דעם אונז מי

 רעשטער דער פון צרות אלע אויםגעשטאנעז איז װעלכע באװעגונג,
ט איז קל״נבירגער דער און קליקע ״ ענ  קלאםז־ליניע די אנצונעמען ג

װייזן דארפן מיר ארדז. אונזער פון  קלאםן־ליניע די אנצוהאלטן בא
ט ארגאניזאציע, אונזער אין ך ני ך אפגרעניצן זי  בר״טע די פרן זי

ט און מאסן  פון לאגער דעם אין קל״נבירגער דעם פארטרײבנדיק ני
 שטײן אלעמאל װעט אונז פאר אז זיך, פארשט״ט שונאים. אונזערע

ט פון פראבלעם דאס  זאל קלײנבירגער־פםיכאלאכיע די אז דערלאזן, ני
ם אן האבן  אז זעז, דארפן װעלן מיר ארדן. אונזער אוין= א״נפלו

ט זאלן אונז, צו קומען װאם קל״נבירגער, די  אונ־ אננעמעז נאר ני
 רעקא־ זאלצמאן חבר דורכפירן. העלפן איר נאר קלאםן־ליניע, זער

 לאש־אנדזשעלעם דער פון שטאנדפוגקט דער אז דערפאר, מענדירט
טריקט װיזן זאל קאמיטע דע׳ ע קג רי  קאמיטע ספעציעלע א און װערן צו

אונג אונזער פארמולירן און אויםארבעטן זאל  קליינבירגער. די צו באצי
 און אלגין מרמר, חברים די און אנכענומען װערט רעקאמענדאציע די

 פאר־ עס און דערקלערונג די אויםצוארבעטן דערװ״לט װערן םולטאן
טינג. קומענדן צום מולירן מי

 פוז ארויםגעפאלז איז גארעליכן חבר אז דערקלערט, זאלצמאן חבר
ך געפינט ער װאס דערמיט עקזעקוטױוע, דער ן זי  בא־ באםטאן. אי

ײן פארנעמען זאל שטעלפארטרעטער נעקםטער דער אז שלאםן, פלאץ. ז
םן. װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער עה״ טג גו
 ערשטער דער קולטור־קאמיםיע. דער פאר באריכטעט רעדי חבר

ן איז ״פונק״ דער זשורנאל אונזער יפון נומער  ליי־ דערשינען. שוי
ט נאך ער האט דער  מיטגלי־ די צו װערן פאנאנדערגעשיקט געקאגט ני
על, דער דו ױוי ען פעקלעך די נאר אינד  די צו געװארן געשיקט זיינ

ײ אז םעחרעטארן, שן צעט״לן עם זאלן ז  קאנ־ די מיטגלידער. די צװי
ט שוין װערן ברענטשעם די פאר םפעקטן ר״ עג  ערשטער דער און צוג

 קולטור־קאמיםיע די טעג. די װערז ארויסגעשיקט װעט קאנםפעקט
טן אן שוין פאנ;ט ר״ ג  שוין װעט אקטאבער איז לעקציע־טורם. די צו

ן ״  האט קולטור־קאמיםיע די לאנד. איבערן לעקטאר ערשטער דער ז
ליגט  קא־ שול־ צענטראלער דער פאר שול־פאנד דעם פון $100 באװי

ך האט זי ארבעט. דער צו צוטרעטן ?אנען זאל זי כדי מיםיע,  אוי
ליגט ײנינג װארקערם דער פאר קולטור־פאגד פון ••50 באװי  םקול. טר

ו אין לעקציעם םעריע א שוין ארגאניזירט זי י  דער אונטער יארק נ
פזיכט קולטור־קאמיטעט. שטאטישן פון אוי
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גוטגעדו״םן. װערט קולטור־קאםיםיע דער פון באריכט דער
 האבן מיר פאלאק. חבר באריבטעט אפים־קאמיטע דער פאר
ף -5,000 נאך טרענםפעריו־ז צו באשלאםן װינג־אקאונט. דעם אוי  סיי
פן צו באשלאסן  שיה.ז זאלן_קאנען מיר כדי ״סטנםל״־מאשין, א קוי

ב דירעקט. מיטגלידער די צו זשורנאל אונזער  שוין זאל מעגלער אוי
 האבן מיר מיטגלידער. די צו װערן געשיקט נומער צװייטער דער

 ״דזשעגעראל דער װעמען מיטגלידער, פון פראטעםט( אר״נגעקראגן
שורענם״ די פארקלענערט האט עקזאמענער״ מעדיקאל *  ״םיק־ אדער ״אינ

 קאמיטע. םפעציעלער א צו איבערגעגעבן עם האבן מיר בענעפיט״.
 רעגיםטרירטע 48 ארויסגעשיקט מיר האבן ברענטשעם 164 אוױערע צו

ײ פון ברױו. ען ז ך געװארן. געשטראכן ברענטשעם 6 בלויז זיינ  אוי
ל די-טעג, װערן ״רעאינםטייטעד״ װעלן 6 די ״ ײ װ  אראנזש־ האבן ז

 װערט אפים־קאמיטע דער פון באריכט ביל. זייער אפצוצאלז מענטם
גוטגעה״םז•

 רעקא־ מיר מאנדעל. חבר באריכטעט בענעפיט־קאמיטע דער פאר
ט שטיצן צו עקזעקוטױו דער צו מענדירע•  לעװענטאל. חבר ’25 מי

ך זאלן מיטגלידער די אז פראפאגאנדע, א אן \ פױ מיר  אנשליםן זי
ט ביז האבן מיר מעדיקאל־דעפארטמענט. אן ־ פיר געהאט היינ טן  טוי

 אראנזשירן םיר אויםצאלן. גלייך אלע באשלאםן װערט עם פאלן.
ט לעקציעם םעריע גאנצע א ױ אין דאקטוירים אונזערע מי  יארק. נ

פן װעגן אלץ נאך פארהאנדלען מיר  םעמעטע־ ״נאן־םעגןטעריאן א קוי
גוטגעהײסן. װערט באריכט רי״.

ק חבר אזי  סיר ארגאניזאציע־קאמיטע. דער פאר באריכטעט קני
 פאר רוף א ארויסלאזן זאל זי אז עקזעקוטמוע, די רעקאמענדירן

אן טר״ד דער פאר קאמפאניע $100,000 דער פאר •5,000 טי ױני  ױני
ױ אין װערן געזאמלט זאל $2,500 װעלכע פון ליג,  $2,500 און יארק נ
ט פארבינדונג אין לאנד. איבערן װערן געזאמלט זאל  װילן דעם מי
 אינפארמירט שלעכט איז ״מארגן־פרייהייט״ די אז באריכטן, טיר

 גע־ איבערגעגעבן איז קאמפאניע דער פון נייעם די אז און געװארן,
שט״ערט האט ארדן דער אז טאן, א אין װארן  קעש. אין $2,500 ב״גע

ט עם קאן ער װאם לאגע, אזא אין ארדן דער נאך איז ליידער  טאן. ני
 אין העלפן ײעלז ברענטשעם די און רוף דעם ארויםגעלאזן האבן מיר
ך קאץ גאנצער א אלם ארדן דער אבער קאמפאניע, דער ט זי  קיין מי

ט ״קעש״־בײשטײערונג גן. ני לי  חבר אז באשלאסן, האבן מיר באט״
ט אויפנעמען פילאדעלפיע אין פארן זאל זאלצמאן  דיסטריקט־ רער מי
 פילאדעל־ די פאר שטייען װאס פראבלעמען, װיכטיגע אלע קאמיטע

 דער צו שילער חבר שיקן צו באשלאםן האבן מיר ירענטשעם. פיער
 װערט קאמ. ארג. דער פון באריכט דער קאנפערענץ. הארטפארדער
גוטגעהײםן.

ג די װערט דעם מיט נ צו ■ געשלאםן. זי

א ארב. אינט. פון קאנפעדענץ מיטל-װעםטערן
םט טן31 און טן30 (אפגעהאלטן לואיס) םט. אין 1930 אויגו

םט טן30 דעם אװנט, שבת ך האט אויגו  אדעאן איז געעפנט זי
 ארדן, ארב. אינט. פון קאנפערענץ מיטל־מעסטערן די לואים, םט. זאל,
 פון פארגעשטעלט װערט װאם יאפע,• חבר באזוכער. 250 ארום מיט
 װערט זי קאנפערענץ. די באגריםט פארזיצער, אלם קאפלאז חבר

טן דערעפנט אפיציעל נאכדעם ״אינטערנאציאנאל״. פוגם געזאגג מי
 (דיםטריקט־ סטיװענם ’ח פון באו.ריסט װערט קאנפערענץ די

ײה״ט״), פעלדמאן ’ח קאמפארטײ), קאמיטעט  קיאר ’ח (״מארגן־פר
 א.) א. אינט. דיםטריקט (מיטל־װעםטערן בלעכמאן ’ח ל.), י. (ט.
 אוקזילערי פרויען די זאלצמאן. ’ח םעקרעטאר גענעראל פון און
ט זאל דעם דורך מארשירט לואים, םט. ,70 בר. פון  און בלומען מי

 פרא־ מוזאקאלישע שײנע א דורבגעפירט װערט עס אויפשריפטן.
װ״לט װערט נאבדעם גראם.  חברים די פון קאמיטע קרעדענשאל א דער

(אמאהא). פארמאן לואים), (םט. שטיינבערג (מילװאקי), םפעקטאר
ט זונטאג, ם גו ען טן,31 אוי ײנ ען צװיי פארגעקומען ז צונג ן זי  אי

 (בר. יאפע ’ח פון פארזיץ אונטערן ערשטע די ל״באר־ל״םעאום.
ם). םט. 70 װאקי), 134 (בר. םפעקטאר ’ח לואי  פון פארזיצער מיל

ט קרעדענשאל־קאמיטע דער ל  23 פארטראטן םיזײנען אז מיט, ט״
ט ברענטשעם ען א מי שטעט 11 פון דעלעגאטן 33 דורך אקזילערי פרוי

 דאן םיװערן דעלעגאטן. פראטערנאלע 5 דערצו שטאטן. 6 און
 א. ’ח — װיצע־פארזיצער א יאפע, ’ח — פארזיצער א דערװ״לט
 מ. ח״ח — םעקרעטאריאט א און שיקאגא) ,129 (בר. קאנעװםקי
מילער. ם. מאלינםקי, א. ספעקטאר,
 און באריכט א אפ גיט בלעכמאן ’ח דיםטרילןט־םעקרעטאר דער

 ארגאניזירט האט ק. ד. דער ק. ד. פון טעטיגק״ט דער פון קריטיק א
 ק. ד. דער איז דערפאלגר״ך באזונדער נאר קאבלענץ, ’ח מיט טור א

 פיק־ דער שיקאגע. אין מיטגלידערשאפט־קאמפאניע דער מיט געװען
 באזוכער. 3,000 געהאט האט שיקאגע אין ארדן ארב. אינט. פון ביק
 בא־ 1,000 ארום אויגוםט, טן29 פון ״אינםטאלײשאן״־מיטינג דער

 אפאראט גוטער א דא םיאיז אז אוים, פירט בלעכמאן ’ח זונער.
 אויפ־ דעם פאר מעגלעכק״ט א דא םיאיז פלאטפארמע. קלארע א און
 אר־ פראטערנאלער ארבעטער רעװאלוציאנערער גרויםער א פון בוי

:רעקאמענדאציעס פאלגענדע די פאר ל״גט ער גאריזאציע.
עז עם װאו שטעט די אין  שולן גרינדז צו מעגלעכקײטן דא ז״נ

״ טאז ברענטשעם די עס זאלן קינדער פאר  מעגלעכ־ ערשטער דער ב
 ברענ־ פרעמדשפראכיגע גרינדן באלד זאל קאמ. דיסט. דער קײט.

ױגנט־ברענטשעם. אויך װי טשעם,
ן ט ב י ר א ן ב ו : פ ם ע ש ט נ ע ר א ב ג א ק י 1 בר. ש

 מיט־ דער אין אויםגעצ״כנט זיך האט גרענטש דער בלעבמא[,. חי
 203 שוין האט .1 נומער געװאונען האט גלידערשאפט־קאטפאגיע.

 דאלאר.. 500 מיט ״מארכן־פרײהײט״ די געשטיצט האט מיטגלידער.
ש ארגאגיזאציעם. רעװאלוציאנערע אלע שטיצט ט נ ע ר 5 ב 9 —

 דערפאר טעריטאריע. םפעציעלער א אין זיך געפינט ער :הויזער ה
 פאר־ אים איצט קלוב. ראדיקאלן א ארגאניזירט שװעריגק״ט מיט

 מיט־ 50 האט ארדן. ארב. יאינט. פון בר. טעטיגן א אין װאנדלט
ש גלידער. ט נ ע ר 9 ב  בר. א פריער געװען :בעדטאן ’ח — 6

 ארײנג״ן בײב מיטגליד 1 בלויז פארלארן רינג ארב. אינד. פון
ש ארדן. אין ט נ ע ר 1 ב 0 ח— 0  מיטגלידער, 55 האט : זעװ ’׳

ר. ב ארג. רעװ. שטיצט מיטגלידער, 45 האט עלעמענט. אקטױוער
8 1 ש ט נ ע ר ב פארגרעםערט. ניט נאך זיך : יאמפאלם?' ’ח — 2
9 1  מתנה געקראגן מיטגלידער. 70 האט : קאנעװםקי ’ח — 2

 האפט מיטגלידערשאפט־קאמפאניע. לעצטער אין זיך אויםצײבענען פאר
 ש ט נ ע ר ב מיטגלידער. צאל זײן פארצװײפאכן צו אינגיכן

1 1  43 האט װאכן. 4 ערשט אנגעשלאםן איז :װײנשטײן ’ח — 3
ש מיטגלידער. ט נ ע ר 1 ב 7 ״ן מילער: ’ח — 6  א יםוד ז

 צװישן קאמפאניע א אן פירט ר. א. 176 בר. פון אפגעשפאלטן גרופע
 בױראקראטן, ױניאן פון געשטערט װערט געבליבענע. דארט די

 זיי־ זיי מיטגלידער. 48 האט ר. א. מיטן פארבונדן ענג זײנען װאם
װ״גן אלע אין פארטראטן נען ר. ב ארב.־באװעגונג. דער פון צ

7 1  קולטורעלע אן פירט מיטגלידער. 70 האט :בערנשטײן ’ח — 8
 באלד דערװארט קלאםנקאטף. אין אנטײל ברײטן נעמט טעטיגק״ט.

ש מיטגלידער. 100 האבן צו ט נ ע ר 2 ב 0  :דאבראװ ’ח — 9
 אקטיװ איז מיטגלידער. 48 שוין האט און 9 מיט אנגעהויבן האט

1 .ר ב געביטן. אלע אף מיט־ 36 האט : ?אנעװםקי ’ח — 3 6
 פלע־ אויםגעארבעט טוערם. איבעדגעגעבענע אקטױוע האט גלידער.

פארגרעםערן. צו זיך נער
פאר־ געװען איז רובין. ’ח — 120 בר. ,י ק א ו ו ל י מ
 21 בלויז דערפאר האט ל״באר־לײםעיאום. װעגן קאמן» מיטן נומען

 צו־ מיטגלידער. 35 האט ספעקטאר. ’ח — 184 בר. מיטגלידער.
 ברענ־ מער פלאנעװען שטאט־קאמיטעט. א אין 120 בר. מיט _זאמען
 אין ברענטשעס די פארגרעםערן און שטעטלעך ארומיגע די אין טשעם

שטאט.
, ם י ל א פ א ע נ י , .ט ם מ ל ו א ט פ ו ל ו פ״ן. ’ח — ד

 39 האט 66 בר. ארג. רעװ. אלע שטיצט מיטגלידער. 52 האט 21 בר.
 האט װאם ,153 בר. דולוט אין ארגאניזירן געהאלפן םיטגלידער.

ארבעט. גוטע טוט און מיטגל. 36
 43 האט שלייען. ’ח — 196 בר. ,י ט י ם ־ ־ ם א ז נ ע ק
געביטן. אלע אף טעטיג איז מיטגל.
גע־ מיג״ל. 35 האט פ״ערמאן. ח׳ — 126 בר. ,א ה א מ א

 12 געשאפן ד., ל. א. שטיצן דאלאר. 900 ״איקאר״ פארן שאפן
 באםישן אויםרײניגן אינגיכן דערװארטן ״האמער״. פארן אבאגענטן

שטאט. פון רינג
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ט .16 בר. ,י ט י ם ־ ו י ם ט אינםטאלירט לאנג ני  27 מי
 פאר דאלאר 50 געזאמלט ״אינסטאלײשאן״ דער ביי מיטגלידער.

ד. ל. א.
 מיטגלידער. 70 האט יאפע. ’ח — 70 בר. ,ם י א ו ל .ט ם

ך האלט’ם ן זי  ־ ק ע ן ע י ו ר פ פרויען־ברענטש. א גרינדן אי
שבײן ׳חבריטעם — 70 גר. י ד ע ל י ז  איז מאניעװיטש. און פי

ך א גרינדן אין האלט וו. א. א. ״איקאר״, ד״ ל. א. איז טעטיג ע רוי  פ
ך ארום װעט װאם לינ, קאנםומערם פרויען. םך א גרופיו־[ זי

, ם י ל א פ א נ א י ד נ י ט געגרינדעט ערשט .175 בר. א  מי
מיטגלידער. 25

ג צװייטער דער ביי נ צו טי, קענזאם שײען, ח׳ (פארזיצער: זי  םי
טיין, ’ח :װיצע־פארזיצער ש ע ט שיקאנע) װי  ’ח סעק. נאצ. דער אפ גי

װאיז אפגעטאן איז װאם ארבעט, דער פון באריכט א זאלצמאן  פון גע
ט ארדן ן זינ י י דונג ז רינ  אזוי װי דערציילט, ער מערץ). טן30( ג
) טן19( געװארן געקראגן איז טשארטער דער ט ױני  אף געקוקט גי
 די אין לעגאליזירט װערט ארדן דער אזוי װי שטערונגען. אלע

עז אפליקאציעם מיטגלידער. צאל גרעםערע א האבן װאס שטאטן, נ ״  ז
ך ען װאו שטאטן, אלע אין געװארן געשיקט אוי ״נ  ברענטשעם. דא םיז
טא איז עם אז אזוי, ט לעגאלער דער מצד געפאר קיין ני  דער פון זיי

ארגאניזאציע.
ט םך א  דעם אײנשטעלן דאם גענומען האט ענערגיע און ציי

גן טי וי ך און אפים אין אפ^ךאט נ  איינער ברענטשעם. די פאר אוי
פט די פון  מיטגלידערשאפט־קאמפאניע. די געװען איז פונקטן הוי

ט מיטגלידער 8,000 פון צאל די דערגרײבט האבן מיר כאטש  163 מי
ט נאך עם איז לאנד, איבערן ברעגטשעם ױי  מיר װאם ציל דעם פון ו

ך האבן בן וועט אויפמערקזאמקייט םך א געשטעלט. זי נגי  געגעבז אי
רן צו װערן אליזי אנ אצי ך האט עקז. נאצ. די ארדן. דעם אעטערנ  אוי

 — 1930 סעפט. יאר לויפנדן דעם פאר שאפן זאל ארדן דער באשלאםן
שע פאר $25,000 פון םומע די ,1931  םא־ אין קאלאניזאציע אידי

ז זאל געלט דאם װעטן־פארבאנד.  װערן פלענער ״איקאר״. דורכן גיי
ך מיטגלידער. אונזערע פאר פרעװענטאריום א פאר אויםגעארבעט אוי

ײנונג גרויםע א  םיר שולן. די פון איבערנעמען דאם איז דערגר
ט שולן 80 איצט פארמאגן ך גרייטן מיר קעמפ. פראכטפולן א מי  זי

ט גרויםער א צו מןיי ט: קולטורעלן אפן טעטי בי ע ג
 קולטור־דײ אלם געװארן אנגעשטעלט איז מרמר קלמן חבר .1

רעקטאר.
״פוגק״, דער חודש־זשורנאל אונזער פון נומער ערשטער דער .2

דערשיגען. שוין אזי
 זאלז װאם חברים צאל א געװארן באשטימט שוין איז עם .3

לעקציעם. חאלטן צו לאנד איבערן װינטער דורכן ארויםפארן
פט דער .4 ט װערט געװיכט הוי על״ג  אין ברענטשעם די אף ג
 קאנ־ צו גרייט קולטור־קאמיםיע די אנטוױקלונג. זעלבםט זייער

 די פון אויפגאבע די איז עם און טעמעם פאפולערע איבער ספעקטן
, האלטן צו ערטער די אף חברים ען ג נ טו ״ ל ״נ  לע?־ און דיםקוסיעם א

ט פראגן טאג־טעגלעכע איבער ציעם ף װארטנדיג ני  פוז גדולים אוי
שטעט. אנדערע
ך װערט עם  ארויםצוגעבז ארדן, פון פאררלאג א געגרינדעט אוי

ך און קעדער־ליטעראטור  דער־ פאר טאג־פראנן איבער בראשורן אוי
װאקםענע.

םקלאר, ’ח דודך ״איקאר״, םון באגריםט װערט קאנפערענץ די
ע :לעװין דובריטע דורך ד., ל. א. פון און ד  די רופן באגריסער ב״

ך ארדן פון מיטגלידער ארגאניזאציעם. זייערע אין באטײליגן צו זי
ט שיקאגע) קאמיטעט, (דיםטריקט קאבלענץ חבר בא־ דעם אפ גי

 םט. ,70 בר. — שטיינבערג א. ( רעזאלוציע־קאמיטע דער פון ריכט
שט״ן לואים, ר בין, איגדיאנאפאלים, 175 בר. פאר דעלעגאט — פי  רו

ן מילװאקי, 121 בר. ״ ם). 21 בר. — פ  אנגע־ װערן עס טיניאפאלי
 )2 לאגע. פאליטישער אלגעמ״נער דער )1 װעגן רעזאלוציעם נומען

שע ן קאלאניזאציע אידי  בירא־ אין םפעציעל םאװעטן־פארבאנד, אי
ג די באגריםן )3 בידזשאן. מנ אייני ר ט ארדן פון פא  קינדער־ די מי

ײט״ )4 שולן. אן טרייד )5 ״האמער״. און ״מארגן-פר״ה  ױ־ ױני
טי  אינטערגעשאנאל )7 דעפענם. לײבאר אינטערנעשאנאל )6 ליג. ני

 ארבעטן צו )9 פארליכערונג. םאציאלע )8 רעלין*. װארקערם
אונג פאדערן )10 װאל־קאמפאניע. קאמוניםטישער פאר פון באפר״

 פרעטד־ פארטיידיגן )11 א. א. א. רײמאנד אמטער, מײנאר, פאםטער,
 א אין קאנפערענץ נער,םטע )13 לינטשער״. געגן )12 געבוירענע.

 )14 ארדז. פון ארגאנען אלע פון טייל א בלייבן זאל אךום, יאר
טגליד יעדן פון מאנאט א םענט 2  דיםטריקט־ פארן דיםטריקט און מי

ם )15 קאמיטעט. מו  דיםטריקט אין ברענטש יעדן פון דאלאר 3 מיני
 יעדער איז שטאט־קאמיטעט )16 קאגפערענץ. מיטל־װעםט דער פאר

 פ>#ול סט. מיניאפאלים, )17 בר. 1 װי מער דא ם׳איז װאו שטאט
 )18 קאמיטעט. םוב^דיםטריקט א צוזאמענשטעלן זאלן דולוט און
שט״ן זאל קאםיטעט דיםטריקט דער ט מיטגלידער 9 פון בא  א מי

ײן זאלן םעק. א און 4 פון םעקרעטאר.  צוז,א- און שיקאגא פון ז
 פון 1 :װערן דערװ״לט זאלן 5 אקציע־קאמיטע. די מענשטעלן
טי, און אמאהא 1 קענזאס־םיטי, 1 לואים, םט. 1 מילװאקי, םי ױ־  ם

ם, 1 ן מיטגלידער 3,000 ^19 דולוט. און פאול םט. מיניאפאלי  אי
ד אויפגעפאדערט װערן מיטגליידער אלע דיםטריקט. מיטל־װעםט  זי

גן צו לי אט״ װאל־קאמפאניןג. דער אין ב
באנ־ פראלעטארישן א צו אײנגעלאדן דעלעגאטן די װערן צולעצט

אנ׳ די װערט ״אינטערנאציאנאל״ פון טענער די אוגטער און קעט  ק
געשלאםן. פערענץ

J -, : ט א י ר א ט ע ר ק ע ם
ע 176 בר. מילער, ב. אג ק  שי

׳ , שי?אגע 1 בר. מאלינםסי, א.

מילװאקי 134 בר. םפעקטאר, מ.

ארבעט דער בײ שטאט־קאמיטע יארקער נױ
ע א פון לעבן דעם אין חדשים 3 ט איז ארגאניזאצי ן ני ״  בארא־ ק

ט איז עם מעטער. ״ ט װ ן ני ״ ט ק ״  םפע־ םך־הכל, א אונטערציהעז צו צ
ט די אז אכט, אין נעמט מען װען ציעל ״  קא־ דעם װעלכער אין צ

םגעקומען איז מיטעט ט איז געײעז איז ארבעטן, צו אוי ״  די פון צ
ע ם ט האט עקז. נאצ. די מאנאטן. זומער ה״ על״ג פג ף ארוי ױ אוי  נ
ט 5 (צאל) קװאטא די יארק ט ביז מיטגלידער טויזנ ס גו טן.15 אוי

מען האט שטאט־קאמיטעט ידער פגענו ט קאמפאניע די אוי  דעם מי
ם. גרעםטן ט װען ענטוזיאז  װאלט פאקטארן אויבנדערמאנטע 2 די ני

ױ ט. 5 פיז קװאטא די איבערגעיאגט און דעריאגט יארק ג  איז טויזנ
 אלע באזוכט שטאט־קאמיטעט דער האט קאמפאניע דער פון פראצעם

ײז נאך און שטאט, אין ברענטשעם װ טנ ע א אפגעשפארט צ״ ל  צו װ״
ױ אויםער ברענטש א באזוכן  שװא־ די ברענטשעם, אנדערע יארק. נ
עז נןירע, עז די מאל. מערער און 2 צו געװארן באזוכט זיינ טינג  מי

ען גופא שטאט־קאמיטעט פון  90 פון געװארן■ באזוכט שטענדיג זיינ
ט פראצענט, 100 ביז  מיטגלידער אלע האבן פאר, א פון אויםנאם דער מי
ך קאמיטעט. פון ארבעט דער אין אקטמו באטײליגט זי

געלערנט, שטאט־קאמיטעט דער האט קאמפאניע דער פון לויף אין
 עס וזעלכע אויםער טויזנטער די םאי דערגר״כן קענעז צו אום אז

ן נאך שטײען װאם טויזגטער, די םאי איז ארגאניזאציע, איז  די אי
ט איז ארגאניזאציעם, םאציאל־פאשיםטישע ענוג גי  אויםצוארבעטן ג

ג איז עם פראפאגאנדע. אלגעמײנע און פלאן אלגעמײנעם אן טי י ו  נ
 עם ברענטש. יעדן צו צוגאננ באזויגדער א און פלאן, באזונדער א

ך האט װיזן, זי םגע ט האבן ברענטשעם געװיםע אז ארוי װיזן ני  בא
״ .װאם דערפאר, קאמפאניע די אנטװיקלען צו ט פשוט האבן ז  אפ־ ני

ט די געשאצט ק״ ג טי כ שמידז פון װי מן כל אייזן דעם ״  אי-ז עם ז
ם״, ״ און ה״ ט האבן ז על״ג ף געװיכט אינגאנצז, אדער צופיל, ג  אוי

לעגאליזאציע. דער
ען עם ײג ך װעלן װאם ברענטשעם, פאראן נאך ז ״  אז עגטפערן, א

״ װארום אורזאכע די ט נעמען ז ײן ארײן ני ן מיטגלידער ק  ז׳״ער אי
״ װאם דערפאר, איז ברענטש ט נאך האבן ז  היינ־ טשארטער דעם ני

״ בײ גען ף ז  ברענטשעם אנדערע ).60 (ברענטש װאנט דער אוי
ך סתם האבן ף פארלאזט זי ט אפילו האבן אוו נםים, אוי װיזן ני  בא

רן צו אמיני ען װאם מיטגלידער, אלע עקז נ ״ ט ז ײ מי  פון אװעק ז
װ.) א. א. 34 ,11 (ברענטשעם ר. א. אינד. און ר. א.

ען דערפאר ײנ  װי ברעבטשעם אזעלכע דערמאנען צו װערט ז
ט האט װאם ),4 .ברענטש (איצט ,45 בר. בערדיטשעװער  צו־ נאר ני

 נאר קװאטא, די דערגרײכט און מיטגלידער צאל גרויםע א געקראגן
ט א אפגעריסן האט ײ ט 15 פון גרופע א ר״ א. פון ז בר. מאל. א מי
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ט אינד. פון ארוים איז װאם ),6 בר. (איצט 86  מיטגלידער, 22 מי
ײן דערגר״כט האט  א פון דעפאזיט א געמאבט נאך און קוואטא ז

ף צעגדליק  קאכד די ענדיגט ברענטש דער קאמפיין. נעקםטן דעם אוי
ט פאניע ט האט 116 ברענטש טיטגלידער. 100 ארום מי  דערגר״כט ני

ײן  מיטגלידערשאפט־קאמיטע, גוטע א ער האט דערפאר נאר קװאטא, ז
 48 בר. װעגן װערן געזאגט קע[ זעלבע דאש ארבעט. גוטע טוט װאם

א. א. א. )3 בר. (איצט
װיזן שוין שטאט־קאמיטעט דער האט געזעלשאפטלעך םא־ צו בא

רן ליזי שאן דער צו ברענטשעש. די בי װענ שאדקאג ײ מע  דער פון נא
״ נ. םקענעקטעדי, אין פארטײ קאמונישטישער ־ עס װעלכער צו י  זיי

 איבעריקע די און פארטראטן, דירעקט ברענטשעם 30 ארום געװען נען
װעריגק״טן פינאנציעלע צוליב האבן  באגריםונג־טעלע־ געשיקט ש

 ״קאמ־ אידםעקציע דער פון גערופן װאל־קאמפאניע דער פאר גראמעש.
ט ברענטשעש 32 פארטיי״,  ברענטשעם די דעלעגאטן. 60 איבער מי

ך האבן  די פאר אויםגאבן די באצאלן צו פאנד א שאפן געהאלפן אוי
װאי פון לויױת  נאך האבן װאם ברענטשעם די — גאנזאלעס, און לי

שט״ערט כיט ען בײגע ײנ ל און — טאן צו גלייך דאם געבעטן ז ״  ט
ן דזאבן ברענטשעם  קאנד דער פון װאל־קאמפאניע דער געהאלפן שוי

פארטיי.
ען פארטראטן שלעכט  ערשטן צום געװען ברענטשעם אונזערע זיינ

טי לײבאר און קאנפערענץ, אויגוםט ט קאגפערענץ, ױני  אכטנדיג ני
ף ן אז באקאנט, איז אפים דעם וואש דעם אוי ע די אי ד  האבן פאלן ב״

טי לייבאר שטענדעע און דעלעגאטן, דערװ״לט ברענטשעם די  ױני
ן באדארפט האבן װעלכע דירעקטארן, י י  עס קאגפערענץ. די בײ ז

ן װעט ט אויפצונעמען שטאט־קאםיטעט פון אויפגאבע די זיי  די מי
 דעם. אין םיאיז שולד װעמעש פעשטשטעלן און פראגע, די ברענטשעם

ען אפט גאנץ ײנ ען, װעלכע סעקרעטארן, די דעם אין שולדיג ז  מיינ
״ װאש דערמיט אז  ברענטש צום איבערגעגעבן פארלאנג דעם האבן ז

ען ײנ ײ ז  אויפגאבע די איז עם אז איז, אמת דער פטור. שוין ז
 דערװ״לט דעלעגאטן אז זען, מאל אלע ברענטש פון םעקרעטאר פון
ױ, דארט זאלן קאנפערענץ א צו  דעלעגאטן, די אדער דער, ״עז זי

ט קעגען יין, ני ל״ן םעקרעטאר דער זאל ז ן א י י  דעלעגירן אדער ז
עמיצן.

 פארזאמלונגען רייע א דורכגעפירט האט שטאט־קאמיטעט דער
ט ג א ברענטשעם. די פון עקזעקוטױועם און םעקרעטארן די טי רונ ע  פ״
 עט־ אר״נגעבראכט האט װעלכע ױלי, טן26 דעם האל קארנעפי אין

 אונזער פאר געגאנגען איז װאם פראפיט, דאלאר הונדערט לעכע
ה״ט״  כןאמ־ ערשטער דער פון אפשלום צום באנקעט א און ״מארגן־פרזי

םט. טן16 דעם פאניע רט האט קאטיטעט דער אויגו  0פא א ארגאניזי
ע ״ ט פארבינדונגען געמאכט און ברענטשעם, ;  לאנדס־ צאל א מי

 װערן צוקונפט נאענטער דער אין װעלן װעלפע גרופן, און טאנשאפטן
ארדן. ארב. אינט. פון ברענטשעם

 ברײטע א שטאט־קאמיטעט דער רופט טן5 דעם אקטאבער פאר
מ די חוץ א אייז שליסט װאם קאנפערענץ  פון ברענטשעם יארקער נ

 בירגערלעכע צו געהערן װאם ברענטשעם לאנדםמאנשאפטן, ארדן,
 ארב. אינט. פון פראגראם די אנערקענען נאר ארדנס, און שאםייטים

 ־’די ’ל אי «ר־ברענטשעש, אי דאבעלױ ״איקאר״־ברענטשעש, ארדן,
ש, םפארט־ארגאניזאציעם, פרויען־קאונשילש, קלובן, א ױני ־ טר״ד־  א״ג
קז, צעלנע רי ם, פאי די חי ען צו מעגלעכקײטן האבן װאש י  בר., א בוי
 די װ. אז. א. ארגאניזאציעש געגנערישע אין מינאריטעטן, גרופן,

 ארגאניזיר־ בעשטע די געפינען צו אויפגאבע די האבן װעט קאנפערענץ
 די פון ארבעטער־עלעמענטן די ן ע י צ ו צ ם י ו ר ,א מעטאדן

 ארדנש פראטוירנאלע םאציאל־פאשישטישע און שאש״טיש פאשימלטע
ײ און ען ז צי ארדן. ארב. אינט. דעם אין אריינ

 אפיציעל עפענען שטאט־קאמיטעט דער װעט אקטאבער טן12 דעם
ױ אין מיטגלידער־קאמפאניע די ג א דורך יארק, נ נ טי מי ך ס א  און מ

ױ אין קאנצערט  קא־ פון אויפגאבע די איז עש זאל. קאשינא םטאר נ
ע עטלעכע פון דעפאזיט א בריינגעז צו ,מיטעט ״ ײ 2 ברענטשעם. נ  זי

ר— געװארן ארגאניזירט שוין ונען ע ײנ ױ װעשט אין א  און יאר?, נ
ױ אין איינער  װאש ארבעטער־רינג, 423 ברענטש איז דאש — יארק נ

ך :האט װײז שוין זי ף אין װעט און עקזאמינירט, טייל  פאר א פון לוי
רן גלײך דארפן ברענטשעש די װערן. אינשטאלירט װאכן; אניזי  ארג

װעמעש מיטגלידער־קאמיטעטן, רעארגאניזירן, פאלן אנדערע אין :און

ײן װעט עש אויפגאבע ע אין ארבעט די שישטעמאטיזירן צו ז ר ע ״  ז
ף אין ברענטשעש  ארײכציען הויפטזעכלעך און קאמפאניע דער פוץ לוי

ארבעט. דער אין ברענטש פון טיטכלידער אלע
שייפער ג.

דיסטריקט-קאמיטעטן די פון

ארדן ארב. אינט. דיםטריקט־קאמיטעט, באסטאנער
ט די גן ביי ברענטשעש באשטאנער די פון הויפט־טעטיגקיי צטי  אי

 ר־ ע ד נ י ק די ארום הויפטזעכטלעך קאגצענטרירט איז טאטענט
ט ברענשש יעדן אין .ן ל ו ש ײ ־ פיבערהאפטע א אן ג טונג ר״  צוג

 געטאן װערט ארבעטער די שולן. די פון דערעפענונג דער פאר ארבעט
ט צוזאמעז ברענטשעם די פון פארטרעטער פון  פארװאל־ שול דער מי

ט געטאן װערט ארבעט די טונג.  די איבעיגעבגקייט. און ליבע מי
ך װעלן שולן ט און שעפטעמבער, טן15 דעם עפענען זי  װעלז נאר ני

ך  ראקש־ װי פאראיארן, עקזיסטירט האבן װעלכע שולן, די עפענען זי
רי,  עס נאר פיבאדי, און בראקטאן רעװיר, װינטראפ, טשעלשי, בוי

ען געמאכט װערן שטר״נגונג ע עפענעז צו אנ  דארטשעש־ אין שולן ניי
 אראנ־ איז םעפטעמבער טן21 פארן אנדערע. און )65 בר. (דורך טער

ז א זשירט י ז צו הו שולן. אונזערע פאר זאמלוגג הוי
 דיטטריקט־ דער רופט ברענטשעש די אין קולטור־ארבעט די װעגן
 קולטור־דירעקטארס און םעקרעטארן די פון קאנפערענץ א קאמיטעט

 איינ־ אן אויםצוארבעטן שעפטעםבער טן21 פארן ברענטשעש די פון
 מאנאטן. װינטער די פאר קולטור־טעטיגקייט פון פראגראם הייטלעשן
ײגען ברענטשעש אונזערע ך ז ן אלע אין טעטיג אוי ג ״ װ  דער פון צ

ײ ארבעטער־באװעגונג. רעװאלוציאנערער ך באטײליגן ז ן זי  דער אי
 אינדושטריעלע נאדל־ארבעטער די װאש באזאר, דעם פון אראנזשירוגג

אן ײ אקטאבער. טן25 און טז24 טו,23 דעם האבן װעט ױני  באטײ־ ז
ך ליגן ך זי שער דער פון װאל־קאמפאניע דער אין אוי  קאטוניסטי

 װאל־קאמפאניע־ א געװארן דערװ״לט איז ברענטש יעדן אין פארטײ.
 גאשן־פארזאמ־ רייע גא:צע א געפלאגעװעט װערט עש און קאמיטעט

ך פארשפרייטן ברענטשעש די דיםטריקט. יעדן אין לונגעז  די אוי
 קול־ די פארטײ. קאמוגישטישער דער פון פלאטפארמע אפגעדרוקטע

ן טור־טעטיגקײט  שעפטעמבער מאנאטז, 2 -די דורך ברענטשעש די אי
ט װערן אנגעפירט װעט אקטאבער און  דער פון קאנדידאטן די מי

רעדנער. אלם פארט״ קאמוניםטישער
ג , טי ציי כ ל״ ט ג  עקאנאמי- און פאליטישער קולטורעלער, אונזער מי
ט שער ק״ ע ט ע ך מיר זארגן ט טן און קראנקן דער פאר אוי  פארזי־ טוי

םט טן24 דעם מיטגלידער. די פון כערוגג ן איז אויגו  אפ־ רעװיר אי
 װאס ברענטשעש, באםטאנער די פון קאנפערענץ א געװארן כעהאלטן

פן צו מיטלען געפינען צו גלײך באשלאםן האט  םעמעטערי. א קוי
 פלאץ, פאשנדן א זובן צו געװארן דערװיילט איז 6 פון קאמיטע א

 דישטריקט־קאמיטעט דער דישטריקט־קאמיטעט. צום באריכטן עם און
ך, האט ט אפמאך אן געשלאשן דערװײל, אוי  ״אנדערטייקער״ אן מי
ה, א פאר פרײזן געװיםע באשטימט און ן לוי  אומ־ אן פון פאל אי

טיטגליד. א בא גליק
 ערשטע די פאר קאמפאניע דערפאלגרײכער אונזער נאך באלד

 פאר קאמפאגיע די צוגרײטן אנגעתײבן מיר האבן מיטגלידער, 600
טע די װ״  קאמפאניע די דישטריקט. באשטאנער אין םיטגלידער 500 צ

ערן װעט  .1930 דעצעמבער טן15 ביזן טעפטעמבער טן15 פונם דוי
 צושריפט א ארויםגעשיקט דעם װעגן האט דישטריקט־קאמיטעט דער

 װעט קאטיטעט דער דישטריקט. באםטאגער פון מיטגליידעד אלע צו
 דער וועגן װאכן, פאר קומענדע די אין ברענטשעש, אלע באזוכן אויך

 מאש־מיטינג א װערן גערופן װעט דארטשעםטער אין קאמפאניע.
ט  פון 28 בר. רעדנער. אלש גענעראל־אפיש פון פארטרעטער א מי

ײן לאדט ראקשבורי  ארבעטער־באװע־ גאנצער דער פון פארטרעטער א
ײן צו גונג  דער אקטאבער. טן12 דעם ״אינשטאליישאן״ אפיציעלער ז

 פרויען אלע אריינצונעםען קאמפאניע א אן פירט ברענטש ראקסבורי
 אויפ־ דער אונטער געטאן װערט ארבעט די מיטגלידער. אונזערע פון

ען, פון קאמיטעט א פון זיבט ען װעלכע פרוי ײנ ן ז  מיטגלידער שוי
דאקטאר, א פון לעקציע א אראנזשירט האט קאמיטע די ברענטש. אין
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ן, מרים די ען פאר םפעציעל ױ  און ״מוטער טעטע: דער איבער פרוי
שז פון קינד ציני שטאנדפונקט״. געזעלשאפטלעכן און מעדי

ש־ריידנדיגער אן  אין װערן געגרינדעט אין האלט ברענטש ענגלי
טן באםטאן. ן איינצלחיי טן א אי װיי באריכט. צ

װײנער,
מאסם. באםטאן,

ארדן ארב. אינט. קאמיטעט דיםטריקט דזשוירזי נױ
שוירםי דער ױ־דז  איז ארדן ארב. אינט. קאמיטעט דיםטריקט נ

ט געװארן געגרינדעט  קאנפערענץ שטאט דער אף צוריק חדשים 3 א מי
עו קאנפערעגץ דער אף נוארק. איז  ברענ־ : פארטראטן געװען זיינ

ן ,50 ,38 :טשעם  פע־ פון 79 און 36 ברענטשעם: נוארק, פון 55 או
יו 137 בר. פלעינפעלד, 84 בר. עליזאבעט, ,69 ברענטש טערסאן,  נ

 ברענטשעם די פון דעלעגאטן די ראזעל. 144 ברענטש און בראנזוויק
 (פאראז ארדן. ארב. אינט. דעם פון מיטגלידער 400 פארטראטן האבן
ף ױ אין אוי שוירםי נ טי, אטלאנטיק אין ברענטשעם, דז  טרענטאן םי

וי נאר װײנלאנד. און ען שטעט די װי אז ײנ  פילא־ צו נעענטער ז
 פענ־ דער אין פארטרעטערשאפט געהאט ברענטשעם די האבן דעלפיע׳

 איינ־ געװען איז ברענטש פאסעיקער שטאט־קאנפערענץ. םילװאניער
ט האט ער נאר געלאדן, פארםרעטער). קיין געשיקט ני
ך האט קאמיטע דיםטריקט די ױ־ אין שאפן צו פארפליבטעט זי  נ

שוירסי, ־ דא נאר םיאיז װאו שטעטל, און שטאט יעדער אין דז די  אי
 איצט ביז נאר ארדן. ארב. אינט. פונם ברענטשעם ארבעטער, שע

ט צו דערמונטערט בלויז זי האט ק״ טיג ע םטירנדיגע די ט  ברענ־ עקזי
 ברענ־ די װען מער, םך א אויפטאן געקאנט געווים וואלט זי טשעם.
נג יעדן ביי װאלטן טשעם טי  פאר־ זייערע פון באריכטן פאדערן מי

 אט געצװאונגען וואלט דאם קאמיטע. דיסטריקט דער אין טרעטער
ך פארטרעטער די ג יעדן אין באטייליגן צו זי נ טי  קומען (איצט מי

בן בלויז ,דרייצן דערװיילטע די פון זי  דיםטריקט־קאמיטע די און )
א ארבעט, פאר פעלד א און ארבעט. מער אויפגעטאן װאלט ד זי  א אי

 הונדערט 6 ביז 5 פון פאראן איז אליין נוארק אין בלויז גרוים.
ה״ט״  ברעכטשעם נוארקער די האבן דאד און לייענער. ״מארגן־פריי

ט נאך  איבעריגע די אז מעגלעך, עם איז מיטגלידער. 200 קיין ני
ען ״מארגן־פרײהײט״ דער פון לייענער  בא־ אין מיטגלידער נאך זיינ

? םישן נג ב רי ב ?פארװאם I יא אוי ט םיזיינען אוי  מיטגלי■ קיין ני
ן אין דער ״ ײ ווערן פארװאם ארגאניזאציעם, פראטערנאלע ק ט ז  ני
ן זאך זעלבע די ? ארדן ארב. אינט. אין מיטגלידער קיין  פעטער־ אי
ך און פאסעיק אין םאן,  מען דארף דאם שטעט. אנדערע אין אוי

םגעפינען. ב ארבעט, די טוען זאל װער אוי ט אוי  ? קאמ. דיםט. די ני
 היבשער א װאם דערפאר בלויז צוריקגעהאלטן אבער װערט ארבעט די

צן פארטרעטער טײל חיים. דער אין זי
ט האט קאמיטע דיםטריקט די אמת, ן ני ״  דאס אבער פאנדן. ק

 אק- אן נעמען ברענטשעם אלע װען װערן, גוטגעמאכט געקענט װאלט
װן  פאר־ װאלט דאם קאמיטע. דער פון ארבעט דער אין אנטייל טי

ן די שטארקט דעע שוי רנ םטי קזי ך און ברענטשעם ע ע. באשאפן אוי ״  נ
שוירםי אין שאפן מיר קאנען צוארבעטן, אביםל נאר לאמיר ױ־דז  נ
ט פארן מיטגלידער 1,200 ארדן. .ארב. אינ

בארנשטײן, םיליפ
םי פארזיצער ר שוי ױ־דז קאמ. דיסט. נ

ברענטשעם אונזערע אץ

ארדן ארב. אינט. ,49 ברענטש רעװ. קיעװער
ען מיר װען ין׳ צו ר. א. פאררןןטערישן פונם ארוים זיינ ן גי  אי

 און װאקלדיגע טוץ א פארלארן װעג אפן מיר האבן אינדעפענדענט,
 שטיי־ געלעגט האבן אינדענפענדענט פון פירער די מעמבערם. קראגקע

ן נער ען מיר נאר װעג, אי נ ״ ט אנגעגאנגען ז  ארבעט. אונזער מי
 איז ארדן, ארב. איגט. דעם גרינדן צו געזוארן באשלאםן איז עס װען

ך ערשטע די פון געװען ברענטש אונזער  דאם אנצושליםן. אים אן זי
װ״ ײעג אפן פארלארן מיר האבן מאל א״יז אײנער מ־טגלידער. צ

ך בעט צװייטער דער איז ר. א. דעם אין אײעק  אוגז, ביי שוין זי
ברענטש. אין ארײננעםען אים זאלן מיר אז

ב איצט האבן מיר ה״ אנ םט) ( ם מיטכלידער 75 אויגו ב״ ארויס־ (
ײן ר האבן ר. א. פון ג  ״אינ־ ברענטש אונזער צו ).45 געהאט מי

 100 פולע האבן צו מיר דערװארטן םעפטעמבער טן6 דעם םטאלײשאן״
ל באװעגונג, לינ?ע די שטיצן םיר טיטגלידער. פי  נאר איז עם ײי

שע די ״מארגן^פר״הײט״, דער מעגלעך, ״. פארט״, ?אמוגיסטי  על. א
ען האפן מיר װ. א. א. ר. א. װ. ״איקאר״, די, בוי צו פ  אײנעם אוי
ן ברענטשעם שענםטע די פון ארדן. אונזער אי

םעק. עװין,5 םעם

םיראקױז ארדן, ארב. אינט. 41 כר. ליבערמאן אהרן
ט איז ארדן ארב. אינט. 41 בר. ליבערמאן אהרן דער ײן ני  ק

ן פנים־חדשות ע םיראקױז. אי  פון גדינדער די מיטגלידער, זיינ
ט ״פרייה״ט״־קלוב,  אויםגע־ יאר לעצטן האבן צוריק, יאר 7—6 מי

 געהאט באלד האט ער ברענטש. לינקז א גרינדז צו רעכט דאם קעמפט
ע מיטגלידער. 20 א ג ״ עז ז טינג  אינטערע־ זייער צוליב פלעגן מי

ך םאנטק״ט  ־ברענטש. רעבטן צום אנגעהעריגע פון װערן באזוכט אוי
״ גענאםן די האט דאם ײ האבן געטאז. װ  אלערלײ אנגעטאן אונז ז

שות.  דראטז עלעקטרישע די איבערגעשניטן האבן זיי למשל, נגי
 אונז זיי^האבן גערעדט, אונז פאר האט מרמר קלטן חבר װען זאל, פון
ט  פאר געדונגען זיי ביי האבן מיר װאם האל, אינם אריינגעלאזן ני
 געצװאונגען או:ז האט דאס ג. ד. א. ״איקאר״־אונטערנעמונג אן
ך מיר האבן דא לאקאל. אײגענעם אן נעמען צו  ארומגעזעז ערשט זי

 די שטיצן צו געצװאונגען איז ר. א. ברענטש לינקער א אפילו אז
 דער נאך ברענטש אונזער האט טאקע דערפאר ארבעטער. פון שונאים

ג אקטאבער־קאנפערענץ מי טי ש ״נ  בא־ דעם פארלאזן צו באשלאםן, א
 מיטגלידער אונזערע פון אויםגעהאלטנקײט די דאנק א ארדן. םי׳טן
ט אינדעפענדענט פונם פארראט דער האט  אונזערע דעמאראליזירט ני

ט רייען. נ ״  װאס ברענטש, לעבעדיגן שיינעם א מיר האבן טאג צו ה
 ליבערמאן אהרן דער מיטגלידער. דרײםיג און עטלעכע פון באשטײט
ם איז ברענטש  פארצװ- צו שוין האט ער און אלט טאנאטן דרײ קוי

טן רײ א בענעז שטאט, אין אונז ביי טעטיגקיי
 װיכטי־י יעדער אוין* רעאכירט ברענטש ליבערטאן אחרן אונזער

ש״נונג גער ך האט ער ארבעטער־באװעגונג. דער אין דער  א:גע- זי
 ארבעט ער פינאנציעל, שטיצט ער װעלכע ד., ל. א. דער אין שלאםן
ט״. דער פאר און ״איקאר״ פאר׳ן ה״ ר״ ארגן־פ ט  ^פריי־ אונזער ״

טעט פן רעזולטאטן גוטע פארצ״כענען צו שוין האט ה״ט״־קאמי  אוי
ט ע שאפן פון ;עבי ״ ר און אבאנענטן נ ען אוי  אונזערע אלטע. באניי

ען טינג ט זייער װערן מי ט באזוכט, גו  מיטגל«- אונזערע פון נאר ני
ך נאר דער, קע פון אוי ײטי  אונ־ װאס דערפאר, איז דאש :פערזאנען ז
ען זערע טינג ען מי  דורך פירן מיר אינטערעםאנט. און לעבעדיג זיינ

 לויפנדע איבער און ארבעטער־פראגן פארשידענע איבער דיםקוסיעם
ע פאר קאטפאניע א אן איצט פירן מיר צ״ט־פראגן.  מיטגלידער. ניי

ט נאך אונז איז פארלויפיג נאר ען געלונגען ני צי צו  און לינקע אלע צו
״ ארבעטער פראגרעםױוע  א װאס דערפאר, איז דאס שטאט. אין אונז ב

ײ פון םך ען ז ײנ ט נאך ז ט דורכנעדרונגען ני ע דער מי ״ ד  אן פון אי
ן מיר אבער ארגאניזאציע. פראטערגאלער אײגענער ע נ ״  אז זיכער, ז

ט ט א און טעטיגקײט פארשטארקטער א מי  פרא־ אויםגעארבעטער גו
 געזעלשאפט־ און קולטורעלע פון דורכפירונג םיםטעמאטישע פאר גראס,
ט, לעכע ען מיר װעלן טעטעקיי צי ען װעלכע יעניגע, די צו  נאד זיינ

ט ען. אונזערע אין ני ר״
םעק. קאלמאנאװ, אײדא

-------------ס-------------
רעדינג ארדן, ארב. אינט. 118 בר. װינטשעװםקי טארים

ך ,דאכט ״ ברענטש קליינער א גאר זי טן איצט, ביז אונז, ב  מי
םט, ט ארבעט גרויסע קיין נאך אויגו  דעםטװעגן פון אויפגעטאן. ני

ן מיר קענען ״ז װ ף אג ן מיר אז חזקה, שטיקל א אוי ע נ ״  רע־ געװען ו
או געשטימט וראלוציאנער  ר. א. פארשימלטן דעם פון צייטן די איז נ

 אינדעפענדענט, צום אװעק און ר. א. דעם פארלאזן האבן מיר װעי
ך טיר האבן ט און קליקע שװארצע דיזעלבע געפונען דארטן אוי ני
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צוריק- איז דעלעגאט אונזער װי נאכדעם טעג 3 פארמײלט. לאנג
 דער געװארן געגרינדעט םיאיז װאו קאגװענשאו, דער פון געקומען

ײ מעטבערס, 5 געשיקט מיר האבן ארדן, ארב. אינט. ך זאלן ז  זי
ן םשרך ״ ט ז עלע די מי  פאר־ און קאהאנייםטן שװארצע ארעינ

 ארײן 15 פון מערהייט א מיט מיר זייגען אלײן איז װערטםיםטן,
 קורצן אין װעלו מיר אז האפן, מיר ארדז. רעװאלוציאנערן דעם אין

ארבעט. גוטע אויפטאן
גרום, חבר מיט

מרגלױת שטעון
------------ס------------

נשמה נײע א נאמען נײער א
ײע א געקראגן האט שיקאגא, אין ארדן ארב. אינט. 187 ברענטש  נ

גשמה.
ך דוכט י ך דואט שטייגער א װאם זי  דער חוץ א געביטן דא דען זי

ט איז בר. דער ?אמען, ױי שט ו ר קײן ני ע ״ ן נ  ארב. פראט. דעם אי
ס א םיאיז באװעמנג. פגו  א און בר. ריגג ארב. אלטן אן פון צונוי

 פון חברים צאל היפשע ו-אנץ א ברענטש. אינדעפענדענט פונם *רופע
18T עו  צענ־ צו רינגם צופוילטע באלעבאטיש די ׳איז געװעו זיינ

.חילוק. א פאר װאס דאך, און יארן. ידליגער ײ, װי איז 187 בר. .  נ
געװארן. געבוירן װאם נאר

 סיארא פראגע. א פארהאנדלען פון אופן אינם אנדערשק״ט םיארא
 הערן, צו נחת א’ם מיטגלידער. די פון שפראך דער אין אנדערש־ײט

ך יאר, 20 איבער פון משך א אין האט װאם חבר א װי  אנגעזאפט זי
 אלט־פארשיטלטע די אין באנעם, גראביאנסקן און ״שפראכע״ דער מיט

ך באמיט חבר א אזוי װי רינגם,  פארפיינערן און פארשענערן צו זי
ײן  און לאגיש, מעגלעך װי און חבריש, ארגומענטן באנוצן שפראך, ז
נג פון טי טינג, צו מי ך זעט מי  גײם־ דער באש״נפערלעך זי

ך זעט מיטגלידער. די אין איבערברוך טיגער  געפיל דאם זי
ט פון ק״ ריג ע  בא־ רעװ. ערלעכער בר״טער א צו ברענטש דורכן הונג

ײע שײנער גרויםער א צו װעגונג, קאמוניזם. פון איד
ײן איז נו,  קול־ װעגן פארהאנדלונגען װאם נישט, װאונדער ק

וי אלעמען פון װערן טור־פראגן מען, חשוב אז ענו פג  יעדער און אוי
ן איז װארט. א בעט איינער ״  לעקציע א װאס נישט, װאוגדער ק

ע, אין אויפשטאנד װעגן שט געלעזן אינדי  םפעציעל־גע־ קײן פון :י
טגליד א״גענעם אן פון נאר גדול, קומעגעם  האלט ברענטש, פונם מי

 זומער־ הײםן א אין מענטשן, 60 איבער פון עולם אן בענקלעך די אף
ם און נשמה דא םיאיז יא, אװנט. אז טוזי .187 בר. אין ענ

גרום, חבר מיט
קאסאװער י.

-------------ס------------
 ארב. אינט. 110 בר. מרמר ק. און 16 בר. וױנטשעװםקי מ.

הארטפארד ארדן׳
דונג דער מיט רינ ך ײי א., א• א• דעם פון ג  ברענטשעם די אוי

שן לעבן ניי א געײארן געשאפן איז הארטפארד, אין שע די צװי  אידי
״ ארבעטער ע געװען איז היארטפארד אונז. ב  ערשטע די פון אײנ

 דעם פון גרינדונג־קאנװענשאן דער פון רון= דעם פאלגן צו שטעט,
 לאנד. דעם איבעיר ברענטשעם גרינו־ז צו ,1930 מערץ, טן30 ה-םטארישן

 דעם צו איבערגעגאנגען איז רינג ארב. אינד. מרמר קלמן 110 בר.
 ארב. װינטשעװםקי מארים 26 בר. פראצענט. 99 ארדן ארב. אינט.
ײ און פראצענט, 65 אריבער איז רינג  עלעמענט, אן איבערגעלאזט ז
״ מעגן מיר זואס טן פארגינען ז  אפגעלעבטער אן :הארצן גאנצן מי

ט קיינמאל קאן װאם ■עלעמענט, ג א דורבפירן ני נ טי  באדארןן עס װי מי
 גע־ איז װאם עלעמענט דעם אמבעטראכט אין נעמענדיג זיין. צו

ט גאנגען  װעט ארדן אונזער אז געװארן, פארשטאנען איז אונז, מי
שע די בײ פלאץ אנגעזעענםטן דעם פארנעמען  האבן מיר מאםן. אידי

ך ט זי ט קורצער אזא אין גענארט. ני ״  רעזול־ שייז מיר זעען צ
 געמײנ־ געטאן װערט ארגאניזאציע־ארבעט אונזער ערשטנם, טאטן.

 דערײײלט ארגאניזאציע־האמיטעט, געמ״נשאפטלעכן א דורך שאפטלען־
ע פון ד בן צװייטנס, ברענטשעם. ב״ ך מיר גי ט אפ זי ט נאר ני  קא־ מי

ױם לעקטן  אונז ביי איז ארבעט קולטורעלע די נאר דױס, צאלן און ד
טן צװעק דעם פאר ברענטש. אונזער אין װיכטיגםטע די אונזערע מי

 צװײטער דער און געשעפטן, פאר מאנאט אין מאל איין ברענטשעם
טינג ג קולטורעלער געזעלשאפטלעבער א איז מאנאט אין מי נ טי  מי

ען מימ ײטונג ײנל ע אונזערע פון דיםקוםיעס און א עענ  ברענטש אי
חברים.

אונ־ אז דעם, צו געבראנט האט ארבעט אונזער פון דערפאלג דער
בן געגנער נעכטיגע זערע ט גי ע די אז צו, היינ ציג ײנ  ברענטשעס א
ען װאס ף לעבן אין טעטיג זיינ טן אלע אוי ען געבי  ברענטשעם די זיינ

זפ  אונזערע נעמען געביט פאליטישן דעם אוי[* ארדן. ארב. אינט. י
כטיגן א ברענטשעם  ארבע־ פונם ארויםטרעטונגען אלע אין אנטייל טי
 פארט״. קאמוניםטישער דער פון פירערשאפט דער אונטער טער־קלאם
טן א ברענטשעס אונזערע געמען םפעציעל  איצ־ דער אין אנטײל גו

 זאל פארט״ די אז אונטערשריפטן, קלײבז צו װאל־?אמפאניע טיגער
ף ארויף ך און באלאט דעם אוי  קענען זאל זי פינאנציעל, העלפן אוי

מפ״ן. דעם דערפאלגרײך דורכפירן ך שטיצן מיר קא אי־ דעם אוי  ״
הייט ־אר״, אנג פריי עז ף םפעציעל ליג, טוטערס פארא״ן, ג  אויפ־ אוי

קינדער־שול. ארבעטערי די צוהאלטן
ארגאניזאציע־קאמיטעט, דעם פאר

לעװין א. מאראן מ. קאזאק ד.
-------------ס-------------

בן־יחיד׳ל װיליאמםבורגער דער
 װעלכער װיליאמסבורג, אין ארדן ארב. אינט. פון 7 ברענטש

םן פריהער האט ה״ ע  נאכדעם רינג, ארב. 325 ברענטש פאלטאװער ג
ער דער געװען שטענדיג איז ,142 ציג א״נ ־ ײן  װיליאמםבורג. אין א
ט אין  גלגולים, איבעריגע אלע די אין נאכהער און פארבאנד פון צ״

ען נ ״ ט געװען מיר ז  דער טאקי נאר ברענטש, אײנציגער דער נאר ני
ער ציג ך האבן חברים װיליאמםבורגער װאו פלאץ, א״נ  געקענט זי

ען אונזערע אנװארעמען. קומען עג ט ען מי נ ״  געװארן פאיװאנדלט ז
אפען־פארומס. אין

שט״ן מלך חבר װען ״ האט עפ  ער, האט געלעקטשורט, אונז ב
נג אין ארײנקומענדיג טי  פארבלאנ־ האט ער אז געמיינט, לאקאל, מי

עזען האט עם דזשעט. םג  איז זעלבע דאם מאם־מיטינג. א װי אוי
 מרמר, קלמן עפשטיין, שכנא חברים די פון לעקטשורס די ביי געװען

 און ,4 ,3 ברענטשעם די רעכטע, די רעדי. און מארים, אלמאזאף, ש.
ט ,6 ען מיר װעמען מי ן געװען זיינ  יםורים געהאט האבן שכנים אי

דערפאלג. אונזער צו צוקרקענדיג
שע אומפארטײאישע די אז זאגן, שטאלץ מיט קענען מיר  אידי
ען שולן קינדער ארבעטער נ ״  געװארן אויסגעהאלטן אינגאנצן כמעט ז

ט ברענטש, אונזער פון ט בלויז ני  מיט אפילו נאר געלט־שטיצע, מי
מענטשן־מאטעריאל.

 ארגאניזירט איז ״איקאר״ פונם ברענטש װיליאמםבורגער דער
סטיגע די באטראכטנדיג ברענטש. אונזער פון געװארן מגינ  לאגע או

שער קיין ניטא מער שוין איז עם ײאו װיליאמםבורג, פון  אידי
ך האט צענטער,  צו װאס גארניט ״איקאר״ פון ברענטש אונזער זי

ברענטשעם. אנדערע געגן שעמען
ט האט עם ״ביליגער״. אביםל װערן זאלן מיר אז געפעלט, פיל ני

ך האט עם  ״בא־ אזוי אבער איז עם .64 ברענטש דער געגרינדעט זי
ף 64 ברענטש האט בן־יחידיל. א בלײבן זאלן מיר אז שערט״,  זי

ען מיר און בראנזװיל איז אװעקגערוקט נ ״ ל״ן. געביליבן ז  אבער א
ט אונז איז עם נישקאשע, ו װעלן מיר אומעטיג. ני י  לאזן נאך ז

■ העיז
א. א. אינט. בר. װיליאמםבורגער קאמיטעט, ?ולטור

-------------ס------------
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן צום מתנה אונזער
טן שע אומפארטײאישע די פון איבערגײן טי קינ־ ארבעטער אידי

ט אונטערן שולן דעו־ ב פזי  ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון אוי
 װאשינג־ אין ארבעט יאר לעצטן פון םך־הכל דעם אוגטער טיר ציען
דיג שולן. אינװאודער און הייטם טאן ענ ד געפינ ן זי  טערי־ א אי

ט מיט טאריע ז ני ״ דיג און ארבעטער־מאםן, קאנצענטרירטע ק  אנהײבנ
 צױן־װאקכאנאליע די װאם לופט פארפעםטיטע די אין שול־יאר דעם
 פאר־ שול־טוער מיר האבן ארבעטער־גאם, דער אף פארשפרייט האט

 הםבם אין אויפקלערונג־ארבעט ברייטע א פירן מוזן מיר אז שטאנען,
םן ארבעטער־באװעגונג, לינקע גאנצע די טיט שטוי אטא־ אלע צוריקצו
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אודן אוב אעטעונאציאנאלן פון װיגעלע נײם
עקזעקוטיװ) נאציאנאלער דער פון זיצונגען (ערשטע

ג ערשט צונ  אינט. דעם פון עקזעקוטױו נאציאנאלער דער פון זי
 אפים אינים אפריל טן2 דעם מיטװאך אפגעהאלטן ארדן, ארבעטער

ארדן. פונים
 לין, זאלצטאן, גראסםאן, געפטער, גארעליק, אלגין, :אנװעזנד

 פיש־ פינקלשטיין, פאלאק, עפשטיין, אב. םולטאן, מענשער, מאנדעל,
ײן,  שטײנבערג, שאצקאמער, רעדי, ראזעגטאל, קעלנער, קארנעװסקי, ב

שילער. שטיינפעלד,
שילער. חבר פארזיצער:

: ג נ ו נ ד ר א ־ ג א ט
םעקרעטאר. א פאר װאלן .1
לונג די .2 טיי קאמיטעם. פון איינ
אויסגאבע. ספעציעלע .3
דן, צום טעלעגראמע .4 װינטשעװםקי. מארים זיי
מאניפעםט. דעם פארעפנטלעכן .5
עקזאמענער״. מעדיקאל ״דזשענעראל א באשטימען .6
ען די פון טאג דעם באשטימען .7 טינג  באזונדערע די פון מי

קאטיטעטן.

ען די פון טאג דעם באשטימען .8 טינג נאציאנאלער דער פון מי
עקזעקוטיװע.

ט םעקרעטאר גענעראל אלם דערײיילט װערט זאלצמאן וזבר  מי
אפגעהאלטן. 2 און פאר שטיטען 19

ט ט באאמטער דערװײלטער קײן קאן קאנםטיטוציע דער לוי  ני
ן ד קיין זיי טגלי  דערפאר איז קאמיטעט, פארװאלטנדיגן קײן אין מי
 סעקרעטאר, געינעראל אלס זאלצמאן חבר פון דערװײלונג דער מיט
ט  ערשטער דער און עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון ארוים ער גיי

ן פארנעמט םיגל חבר קאנדידאט. װערט שטעלפארטרעטער ״ פלאץ. ז
לן באשלאםן טיי צו ײנ  עק־ נאציאנאלער דער פון מיטגלידער די א

װע :קאמיטעטן פאלגגדע די אין זעקוטי
ע י צ א ז י נ א ג ר : א ע ט י מ א ק

קעלנער. קארנעװםקי, עפשטיין, דין, װײנער,
ר ו ט ל ו : ק ע ט י מ א ק

רעדי. פינקעלשטײן, םולטאן, מרמר, אלגין,
ם י פ : א ע ט י מ א ק

שילער. פאלאק, םיגל, געפטער, בראדםקי,

םטן בלוי־װייסע יארמעלקעם, שווארצע די פון ליגנם און קעם ײאני  ז
םאציאל־פאשיםטן. געלע די און

ט אז מיר, פארצייכענען שטאלץ מיט  אגגע־ מיר האבן נאר ני
ן םיי פארצוױיפאבט, זיי נאר פאזיציעם, אונזערע האלטן  צאל די אי

גן איבעריקע די פאר אנןטױויטעט. און טוער קינדער, ױי  די פון צו
שעט שול אונזער אויםער ארבעטער־באוועגונג. לינקע  װאם ביודז

ר״ איבער באטראפן האט ט ד יזנ  אונזער געשאפן מיר האבן דאלאר, טו
שע די פאר ;דאלאר 150 — ״איקאר״ ז פאר קװאטע  פרע־ קאמוגיםטי

לי :סע ט״ און װארקער״ ״דיי היי ר דאלאר. 100׳— ״מארגךפריי  טי
ך האבן ען אוי ט ר. י. װ. און ד. ל. א. די געהאט אינזינ  דאלאר. 75 מי
ט דאם ארבעט. געטאן האט פארוואלטונג די אז באגרי^, א גי

 ברענ־ פראטוירנאלע לינקע די פון קאנפערענץ פון רוף אפן
 װא־ אין דא, מיר האבן ארדן, ארב. אינט. דעם גרינדן צום טשעם

װאוד, און הייטם שינגטאן  אונטערן ברענטש אזא געגרינדעט אינ
ך ,167 נומער  רעװאלוציאנערע די פון רייען די אין געשטעלט זי

שן פון ארמײ פראטוירנאלע ארבעטער־קלאם. אםעריקאני
ארדן ארב. אינט. 167 בר. פרעם־קאמיטע

מאניד א. רובין, י. אדלער, ד.

ס ע י צ ו ל א ז ע ר

ג םפעציעלן א ב״ נ טי  טן15 דעם אפגעהאלטן בר. אונזער פון מי
פט  רע־ פאלגנדעע די דרוקן לאזן צו געװארן באשלאםן איז אויגו
ן אין און ״מארגן־פרייהײט״ דער אין זאלוציע  ארגאן אונזער אי

פונק״. ״דער
״ װעלכער און ר״ א. 718 בר. פון צושריפט א ״אויסהערגדיג ז

עדאעעט קעמפ אונזער פון דירעקטארז אף באארד דער אף אן פאלז טג  ני
ט פאר  אונזער באשליסט קעמפ, אין ארויםפאר אן זיי דערלויבן ני
םיע לענגערע א נאך בר., כטיג האט ד. א. ב. די אז דיסקו  געהאנדלט, רי

ן נעמענדיג ן צו פרעטענדירט וואם ,718 בר. אז אנבאטראכט, אי י י  ז
ן נאן־ איצט איז און ליפק ען די אי  נעםענ־ און ר״ א. שװארצן פון ר״
 םארטן אלע פון נעםט א געװארן איז 718 בר. אז אנבאטראכט, אין דיג

 דא םאי״ באװעגונג, רעװאלוציאגערע די באקעמפן װעלכע רענעגאטן,
’איבעראל. םאי לאנד, אין

ם דריקן ״מיר ט םאלידאריטעט אונזער אוי  האנדלונג דער מי
: לאזונג אונזער זאל ניטגעדאיגעט. קעמפ פון ן ״ פארבינ־ קײן ז

ט דוגג  "I ארבעטער־קלאס פונם שונאים די מי
ט גרום, חבר מי

איגארבאר ,29 בר. רוטנבערג טשארלז
קאמ. רעזי קאמינער, ד. קארטער, מ.

ע די אויםגעהערט מיר האבן טרויער און פארדרום ימיט נאכ־ בייז
ט פ ן דעם פון יי ג טי צ״ רי ט פ  מיטקעמפער און חבר אונזער פון טוי
ט דארפמאן. מאקם ײן מי ט ז  ארד־ן ארבעטער אינט. דער פארלירט טוי

ך און  אן ארבעטער־ארמיי קעמפערישע קלאםנבאװאוםטזיניגע די אוי
 באטא־ קעמפענדע אונזערע פון םאלדאט איבערגעגעבענעם ערלעכן
ליאנעז•

ן ״ ער ד טיג צ״ ט, פרי יארן, בליענדע בעםטע די איז חבר טוי
ע אלע פון הערצער די אנפילן װעט אלט, יאר 40 בלויז ״נ  חברים ד

ט ארבעטער־קלאם. פון באפרײאונג דער פאר -מוט6קאמן מי
ט (געשטארבן ם גו )1930 ,26 אוי

129 בר. רעזאלוציע־קאמיטע,
סעק. םינ. ר^טבלאט, א.

לטינג־ ארדן, ארב. אינט. 123 ברענטש פון מיטפלידער די מיר, ײי
ם דריקן דעל., טאן, ט םימפאטיע טיפער אונזער אוי  חברים, אייך, מי
ר פון פארלוסט איבערן עװענם, קײדי און סעם ע  קינד באליבטן א״

 געראטענעם אייער דערציען אין חברים ליבע טר״סט געפינט אברהם.
ארבעטער־קלאם. צום טריי מענטשן, פרייען א פאר מרדכי זון

םעק. פינ. בעלל, אב.

דארטשעם־ א. א. א• 65 בר. אלגין מ. פון מיטגלידער די מיר,
ם דריקן מאםם., טעס,  װאלפמאן מ. חבר צו םיםפאטיע אונזער אוי
ף ן פון פארלוסט דעם אוי  דינםטאג, געשטארבן איז יװעלבע מוטער, זיי
 געפינען װעט וואלפםאן חבר אז האפן, מיר םעפטעמבער. טן9 דעם
ײן ײן טרייםט ז ז - ן  אר־ צום ארבעט איבערגעגעבענער און טרײער אי

כעטר־קלאם.
םעק. פינ. אלפערן, םאול

 באגריסט פא., טשעםטער, ארדן ארב. אינט. 108 בר. עליכם שלום
ט גיטעלמאן ב. חברטע ואן חבר  זון. געבוירענע״ם װאם נאר זייער מי
ײ אז האפן, מיר  רעװאלוציאנערן אינם פירן און ערציהען אים װעלן ז

וועג.
סעק. פינ. האראװיץ, מ.



1930 ^קס^בער,22 ק נ ו פ ר ע ד

ל ע י פ : א ע ט י מ א ק
שטיינבערג. שאצקאמער, פישביין, גארעליק, בערגער,

ט י פ ע נ ע : ב ע ט י מ א ק
שטיינפעלד. ראזענטאל, מענשער, מאנדעל, גראסמאן,

 מאנדאט דעם דורכפירן זאלן מיר אז פאר, שלאגט םולטאן חבר
 װעל־ קאמיטע, קאנםטיטוציע א דערװײלן און קאגװעגשאן דער פון
 און קאנסטיטוציןי פארגעשלאגעגע אונזער שטודירן גענויער זאל כע

קאנװענשאן. קומענדער דער צו בארינט א צושטעלן
דער־ װערן קאמיטע דער אין אנגענומען. װערט פארשלאג דער

קארנעװםקי. עפשטיין, םולטאן, מאגדעל, בראדםקי, חברים די װ״לט
 םפעציעלן א ארויםגעבן זאלן מיר אז פאר, שלאגט זאלצמאן חבר

 אינ־ דעם ארגאניזירן אין אקציע אונזער אפשפיגלען זאל װאם נומער,
ײז ארבעטער טערנאציאנאלן • א

אפ־ טן12 דעם דערשײנען זאל נומער דער אז איז, באשלום דער
 ארבעט די אפשפיגלען הויפטזעכלעך זיך זאל נומער דעם אין ריל.
ברענטשעם. די פון

 :אציאנאלע די באשליםט װינטשעװםקי מארים זײדן דעם װעגן
 דעם אינפארמירן זאל װאם קאמיטע, א דערװײלן צו עקזעקוטױוע

 אונזער איז ערן־מיטגליד אן פאר געװארן אנגענוםעז איז ער אז זיידן,
אײז•

 עפ־ זאלצמאן, גארעליק, :חברים די פון באשטייט קאמיטע די
שאצקאמער. שטיין,
 איבער־ װערט עקזאמענער״ מעדיקאל ״דזשענעראל װעגן פראגע די
 מע־ ״דזשענעראל א פולמאבט מיט קאמיטע בענעפיט דער צו געגעבן
באשטימען. צו עקזאמענער״ דיקאל

 זאלן עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון מיטיגגען די באשלאםן
חודש. איז זונטאג לעצטן דעם װערן אפגעהאלטן

 בא־ די פון מיטיגגען די פאר באשטימט װערז טעג פאלגענדע די
:קאמיטעטן זונדערע

מיטװאך — קאמיטע ארגאניזאציע .1
מיטװאך — קאמיטע אפים .2
מיטװאך — קאמיטע קולטור .3
דינםטאג — קאמיטע אפיעל .4
דינםטאג — קאמיטע בענעפיט .5

 זאלן קאמיטעטן די אז באשטיטט, עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
גלייך. מיטן אנפאנגען

-------------ס------------
 אפגע־ עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון מיטינג רעמלערער

םקװער. ױניאן 32 אפים, אין אפריל טן27 דעם זוגטאג האלטן
 מרמר, מאנדעל, לין, וױינער, גראםמאז, געפטער, :אנװעזנד

 קעל־ קארנעװםקי, שטײנבערג, פינ?עלשטיין, פאלאק, םיגל, םולטאן,
שט״נפעלד. שטײנבערג, שאצקאמער, רעדי, ראזענטאל, נער,

 גארעליק, בראדסקי, בערגער, טור), א (אויף אלגין :אבװעזנד
טור). א (אויף עפשט״ן אב. 'מענשער,

נ ו ג ד ר א ־ ג א : ג ט
פארלעזן פראטאקאל .1
קאמיטעם פון באריכט .2

קאמיטע אפים א)
קאםיטע ארגאניזאציע ב)
קאמיטע אפיעל ג)
קאמיטע קולטור ד)
קאמיטע בענעפיט ה)

צושריפטן .3
ראל־קאל .4
מאי ערשטער דער .5

גוטגעהייםן. און פארגעלעזן װערט פראטאקאל דער
 געווען איז װאם קאמיטע, דער פאר באריכטעט זאלצמאן חבר

 װינטשעװםקו מארים חבר אז דערצ״לט, ער װינטשעװםקי. חבר ב״
 אלע פון גרום דעם איבערגענומען באגייםטערונג און פר״ד מיט האט

 אן פאר אים מאכן צו קאנװענשאן דער פון באשלום דער און חברים
ערן־מיטגליד.

בא־ מיר און מטגעה״םן װערט קאמיטע דער פון באריכט דער

ך שליםן אריגן75 דעם אין אגט״לצוגעמען אוי ליי ־י בי  חבר פון ױ
ך קלייבן ארגאניזאציעס ארבעטער די װאם װינטשעװסקי,  אר־ צו זי

רן. אניזי . ג
ליי דער אין בי און לין חברים די דערװײלט װערן קאמיטע ױ

םיגל.
 לייבאר אינטערנעשאגאל פון צושריפט א פארגעלעזן װערט עס
ן אונז לאדן זיי װאו דעפענס, ״  נאציאנאלע פון קאנפערענץ א צו א

קערפערשאפטן.
דער־ װערט קארנעװםקי חבר און אנגענומען װערט אײנלאדונג די
ארדן. דעם פארטרעטן צו װײלט

ט טשערמאן דער אז באשלאםן, װערט עם ליג ט״ ך בא  די אין זי
ק. פאר נאר געפינט ער װאם פראגן, אלע אין און אפשטיימוגגען טי נוי

 זאל עם ־קאטיטעט װעלכן צו פראגע די אויפגןןגומען װערט עם
 ברענ־ די פון אדרעםן ארויםצוגעבן רעכט דאם װערן איבערגעגעגן

 װערן איבערגעגעבן זאל רעכט די אז באשלאםן, װערט עם און טשעם
ך זאל זי און ארגאגיזאציע־קאמיטע נאציאנאלער דער צו  בא־ זי

 אנדער איז עם װעלכער צו געהערט עס װען פאלן, די אין ראטן
ט קאמיטע קאמיטעט. באטרעפנדיגן דעם מי

ליגן אים זאל מען אז זיך, װעסדעט אלמאזאװ תבר  דעם באװי
שיקן פארלאנג ן ארויםצו י י ײן ברענטשעם. די צו בוך ז  פארלאנג ז

קאמיםיע. קולטור דער צו איבערגעשיקט װערט
 א דורך פארלאנגען שולן ?ינדער ארבעטער אומפארטײאישע די

ן זאל עקזעקוטױוע נאציאגאלע די אז צושריפט, י י  בײ פארטראטן ז
לעט װערט פארלאנג דער פילאדעלפיא. אין קאנװענשאן זייער װי א  ב

דעלעגאט. אלם דערװײלט װערט זאלצמאז חבר און
 אז באריכטעט, אפים־קאמיטע דער פון ,פארזיצער פאלאק, חבר

ען, האבן זיי ײנגעז ״ און מופן דארף אפים דער אז א  געפונען האבן ז
אן 32 אין אפים דעם ״ םקװער. ױני  פאר גענומען אים האבן ז

ט מאנאט א $125 . ״קאנםעשאן״ מאנאטן צװײ טי
ע אלע די געארדערט האבן זיי ג טי  װי שרײב־מאטעריאלז, נוי

ע אנדערע אלע און ״רעםיט״־׳ביכער טיג אויםשטאטונגען. גוי
״  אז אקאונטענטם, קאמפאני ענד פרימאוו אנגעשטעלט האבן ז

îשטעלן זאלן ״ ך װי ביכער, אלע א״נ רן אוי פי  װאס םיםטעם, א א״נ
ט האבן זאל כ פזי ברענטשעס. די איבער אוי

״  מאנו־ איז װערן דעפאזיט זאל געלט די אז באשלאםן, האבן ז
״ און קאמפאני, טראםט פעקטשורינג ך האבן ז  אז באריכטעט, אוי

ט װערן אנגעשטעלט זאל םטעף דער  דער פון באדערפענישן די לוי
 םטענאגראפער א אנגעשטעלט זיי האבן דערװײלע אפים. אין ארבעט

ט װאם מיידל, צװייטע א און װאך א $35 פון געהאלט דער פאר  גי
ף אכטונג .$25 פאר רעקארדם, די אוי
ט נאך איז בוכהאלטער, װעגן פראגע די לטיג ני טגי דערליידיגט. ענ

״ ״ אז אייך, באריכטו ז פן ז ײן קוי ט אפים פארין א ן ני ״ ײע ק  נ
קריגן. קען מען װאם גיליגםטע, דאס פאר נאר זאכן,

ט פראגע די נאך איז ברענטשעם די צו בילם די װעגן  דער־ ני
ײדיגט ע א נאך גע״ארן. ל  צו געשטעלט װערט עס װאם פראגן, ר״

םן באריכט דער װערט באריכט־אפגעבער, דעם עה״ טג  װערט עם און גו
ט קאמיטע אפים דער צו איביערגעגעבן  באשטימען צו רעכט פולער מי

ברענטשעם. די צו בילם די װעגן
 ארײן בריינגט קולטור־קאמיםיע דער פון פארזיצער רעדי, חבר

ע אין רע?אטענדאציעם פאלגנדע די י באריכט. ז
ע קולטור נאציאנאלע די .1  גױ־יארקער א רופן זאל קאמיםי

 קולטור־קאמיםיע א װאו מאי, טן21 דעם פאר קאנפערענץ שטאטישע
ױ־יארק שטאט פארין ווערן. ארגאניזירט זאל נ

ג .2 טי ציי כ ל״ ט ג  די זאל שטאט פון קולטור־קאמיטיע דער מי
רן קולטור־קאמיםיע אניזי םיעט באזונדערע ארג בר. יעדן פאר קאמי

אלן אז .3 ר-ז זשורנאל, מאגאטלעכן א ארויםגעבן אגפאגגען מי
ש״נען אנפאנגען זאל װאס ױלי. מאנאט אין דער

שע די אז .4 שע אומפארט״אי  זאלן שולן קינדער ארבעטער אידי
ט ט װערן פארא״ניג  אז און ארדן ארבעטער אינטערגאציאנאלן דעם מי

מען זאל פראגע די פגענו ט װערן אוי  צענטראלער נאציאנאלער דער מי
ך און פארװאלטונג שול ״ אוי  די פון קאנװענשאן קומענדער דער ב

שולן.
ר זאלן שול־פאנד א באשאפן צו צװעק דעם פאר .5 ארוים־ טי
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ט מיטגלידער די טאקםן װעגן רעפערענדום א פאר שיקן  םענט 5 מי
שולן. די פאר חודש א

ױ־יארק אויםער שטעט די פאר .6  קא־ ווערן ארגאניזירט זאל נ
ך איז רעםפאנדענץ־לעקציעם קולטור־קאםזםיעם. באזונדערע אוי

שער דער אז .7  אייגשטעלן זאל אוגמוערםיטעט ארבעטער אידי
ר ברענטש־םעקרעטארן. פאר קורם א און קורם, פראטערנאלן א  טי

יי זאלן ט שטיצן דערפאר ז יאר. א $3000 מי
 קולטור־דירעקטאר אלם װערן אנגעשטעלט זאל מרמר חבר .8

ך זאל און ן אוי י י זשורנאל. דעם פון רעדאקטאר ז
םיע לענגערע א נאך גוטגעתײםן. באריכט דער װערט דיםקו
 פאר אז שטיינבערג, חבר באריבטעט אפיעל־קאםיטע דער פאר

ט דער ען ציי םען זיינ ע אר״נגעקו  פון מיטגלידעד פון קלאגן אייניג
כן איז אלץ אבער נרענטשעם, םגעגלי שן געװארן אוי  ברענ־ די צװי

ך האט קאמיטעט דער און מיטגלידער און טשעם ט זי  געדארפט ני
שן. מי ארײנ

סן. װערט גאריכט טכעה״ גו
״ שטיינפעלד. חבר באריכטעט קאמיטע בענעפיט דער פאר ז

 עקזא־ הויפט־מעדיקאל דעם אלם טשידעקעל דר. אנגעשטעלט האבן
ך טענער. רן צו דאקטוירים ריי א אנגעשטעלט זיי האבן אוי אטיני  עקז

ן מיטגלידער די  דאקטוי־ די שטאט. פון געגנטן באזוגדערע די אי
עז רים נ ״ ױרי, קאנטאר, קאהעז, מײסאן, טשידעקעל, בלום, :ז  ק

שערמאן. שעװעל, קלופט, קלארמאן,
:לין חבר באריכטעט ארגאניזאציאנס־קאמיטע דער פאר

 שטאטישע די ארגאגיזירן צו געװען איז ארבעט ערשטע אוגזער
ױ־יארק, אין קאמיטעטן. דיסטריקט און  שיקאגא, פילאדעלפיא, נ

 שטא־ נױ־יארקער דער נוארק. לאם־אנדזשעלעם, דעטראיט, באםטאן,
 פון קאגפערענץ א ביי װערן צוזאמענגעשטעלט זאל קאמיטעט טישער

״ װ ברעגטש. א פון פארטרעטער צ
ך פון זאל קאגפערענץ די  וועלכע פארטרעטער, 25 דערװײלן זי

 ברעגטשעס מער װאם כדי שטאט־קאמיטעט. דעם צוזאמעגשטעלן זאלן
ן קאנעז זאלז ״  באשלאםן, איז קאמיטעט שטאט דעם אין פארטראטן ז

ן נאר אז ײן קאן ברענטש א פון דעלעגאט איי מיטגליד. א ז
רן צו באשלאםן מיר האבן קאמיטעטן דיםטריקט אניזי  אין ארג

:פלעצער פאלגנדע די
 ארום שטעט אלע או־ײז נעמט װאם פענםילװייניא, איסטערן .1

פילאדעלפיא.
2. . רזי מ ש דז ױ־ נ
ראוד־א״לאנד. און מאסאטשוםעטם .3
ען, .4 שיג א. װעסטערן און אהייא מי פענסילװײני
 :ארײגנעמען זאל װאם קאמיטעט, דיםטריקט װעםט מידל .5

םין, שיקאגא, רי, װיסקאנ זו מינעסאטא. אהייא, מי
 האט ארגאניזאציע־קאמיטע די דיםטריקט. קאליפארניא .6

ך ױ־יארק פון סעקרעטאר דער אז באשלאסן, אוי  קאמיטעט שטאט נ
ט זאל ן ני באאמטער. באצאלטער קייז זיי

םן באשלאסן היי צו ט  דיםטריקט שיקאגא פון רעקאמענדאציע די מ
ף ארויםפארן זאל קאבלענץ חבר אז קאמיטעט,  די אין טור א אוי
שטאאטן. וועסטערן

 זאלן דעפארטמענט םעמעטערי און מעדיקאל דער אז באשלאםן,
ט דער אונטער שטײן כ פזי עקזעקוםיװע. נאציאנאלער דער פון אוי

 צו באשלאםן מיר האבן באלטימאר אין מאם־מיטיגג דעם צו
װיינער. חבר שיקן

ען םעקרעטאר גענעראל דעם פון צושריפטן אלע אז באשלאםן,  גיי
 װערן און קאמיטע ארגאניזאציע דער פון פראטאקאלן די אין ארײן

ל א ״ ארגאניזאציע־ארבעט. דער פון רעקארד דעם פון ט
שיקן באשלאםן ן שייפער און שילער חברים די ארויםצו ױ־ אי  נ

א און פילאדעלפיא אין און ענגלאנד שינ דיםטרירןט. װאוירדז
ט װי זאל ברענטשעס די פון נומערן די װעכן ״  ביז מעגלעך װ

 װאס ברעגטשעס, די צו נומערן אלטע די װערן אײנגעטײלט 150
געהאט. זיי תאבן

ליגט האבן מיר  $50 שטאט־קאמיטעט באםטאנער דער פאר באװי
ארגאניזאציע־ארבעט. פאר

״ פארטרעטער שטענדיגן א האבן צו באשלאסן האבן מיר  דעם ב
שטאט־קאטי־ נױ־יארקרער דער אז און שטאט־קאמיטעט נױ־יארקער

 ארגאניזאציע־ נאציאנאלער דער אין פארטרעטער א האבן זאל טעט
קאמיטע.
ך באדויערט לין חבר ן אין אוי ״  ארגאניזא־ די װאס באריכט, ז

 דער צו באשלום דעם איבערצוגעבן פארגעםן האט קאמיטע ציאנם
ן בלויז אז דעם, װעגן שטאט־קאנפערעגץ ״  ברענטש א פון פארטרעטער א

ן קאן ״ שטאט־קאמיטעט. דעם אין פארטראטן ז
ך אנטװיקלט באריכט לינם חבר נאך  דיםקוםיע ברייטערע א זי

 געזוכט האבן װעלכע מיטגלידער, טייל א פון האנדלונג דער װעגן
ען ר״נג ב צו ר״נ קאנפערענץ. אונזער אין דעמאראליזאציע א

״ ־ דאם אז דערקלערט, װערט עקזעקוטױוע גאציאנאלער דער ב זיי
ט באצװעקן װאס עלעמענטן, אזעלכע גען  דער פון אינטערעםן די ני

 דער צו רעקאמענדירט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די ארגאניזאציע.
 אין פארטרעטער א ברענטשעס די צו שיקן צו ארגאניזאציע־קאמיטע

 אויפצוקלערן כדי אר״נגעטראגן, איז מיספארשטענדעניש די װעלכן
עקעזעקוטױוע. נאציאכאלער דער פון שטעלונג די

ט עס ש״נ ט ,134 בר. פון קאמיטע א דער  זײער געגן קלאגן מי
םעקרעטאר. געװעזעגעם

װע נאציאנאלע די  דער צו איבער קאטיטע די שיקט עקזעקוטי
קאמיטע. אפיעל

ט זאלצמאן חבר באריכט: פאלכנידן דעם איבער גי
ט ביז שוין האבז מיר ײנ אפליקאציעם. עקזאמינירטע 3233 ה

ט פארבינדונג אין שטייען טיר  פאר־ לאנד. איבערין ברענטשעס 174 טי
ל א אז זיך, שטייט ״ ך װעלן ברענטשעם די פון ט  פאראיי־ שפעטער זי

גן. נײע. צוקומען װעלן ער, דענקט אבער דערפאר ני
 500 איבער שוין האבז מיר אז אויך, באריכטעט זאלצמאן חבר

ט אפליקאציעם ט מי יזנ  אדער טאג א אין אז אינשורענם, דאלאר טו
״ אינשורענם אװ קאמישאנער צום צושטעלן מיר װעלן צװיי  די ם

ל םומע פולע די סײ אפליקאציעם פי  פאר־ געזעץ אינשורענם דער װי
לאנגט.

רן פון פראצעם דער אניזי ט ברענטשעס די ארג ״  לאנג־ אביסל אן ג
ך האבן מיר װי זאמער,  מיר האבן פונדעםטװעגן פארגעשטעלט. זי

ארק אין שוין ױ־י רט נ אמיני ’ מיטגלידער. 2,000 ארום עקז
רן. אנגעפאנגען שוין האט אפים דער אני זיך, פארשטײט פונקצי

 גאנצן דעם אנשטעלן פון ארבעט גרויםע א פאר שטייט אונז פאר אז
ײן פאר מיטגלידער צאל גרויםע אזא פאר מעכאניזם  אבער מאל. א

געטאן. װערט דאם
 די פאר ״םופלײם״ די דרוקן צו ארויםגעגעבן שוין האבן טיר

ל א און ברענטשעם ״  די אין באנןומען שוין מיר װעלן דעם פון ט
םעקרעטארן. די צו ארויםשיקן עם װעלן מיר טעג״ קומענדע
ען װעםט מידל און שיקאגא אין  פרײ די עקזיםטירן געבליבן זיינ

ר און קאטיטעטן דיסטריקט ערדיגע ״ דארפן טי ט ז  רעארגאגיזירן. ני
״ ען ז ארבעט. גוטע טו

.$3,112 בענק די אין האבן מיר
םן װערט םעקרעטאר דעם פון באריכט דער ח״ ע טג . גו
ען די אז באשלאםן, װערט עם טינג  עק־ נאציאנאלער דער פון מי

װע  אנ־ שבת װערן אפגעהאלטן מאגאטן זומער די אין זאלן זעקוטי
זונטאג״ שטאט

ד בערגער, חבר טגלי  שיקט עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פון מי
ר״ן װ א פאר פארלאנג שריפטלעכן א א  זו־ די פאר עבםענס״ אװ ״לי

ב אז דערקלערט, בערגער חבר חדשים. מער  אזא אים זאל מען אוי
ט עבסענם״ אװ ״לױו רעזיגני״רן. דעמאלט ער מוז געבן, ני

ט באשלאםן װערט עס ליגן צו ני װי  א פון פארלאנג דעם בא
װ ן אנגענומען װערט עם און “עבםענס אװ ״לי ע זיי אצי ענ  און רעז
ף ן אוי ״ װ״טער דער שייפער, חבר צוגעצויגן װערט פלאץ ז  שטעל־ צ

פארטרעטער.

ג םפעציעלער טינ  אפגע־ עקזעקוטיװע, נאציאנאלער דער פון מי
אן 32 אפיס, דעם אין מאי, טן15 דעם דאנערשטאג האלטן י  םקװער, ױנ

ױ יארק. נ
שילער. חבר פארזיצער:

ער, װם. גראםמאן, גארעליק, בראדשקי, :אנװעזנד מאנ־ לין, װ״נ
פינקעלשטײן, פאלאק, עפשטײן, אב. םיגל, םולטאן, מענשער, דעל,
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 שײפער׳ שטײנפעלד, שטיינבערג, שאצקאמער, ראזענטאל, קארנעװםקי,
שילער.

ב״ן, מרמר, געפטער, אלגין, : אבװעזנד ש • רעדי קעלנער, פי
פראגע. םפעציעלע :טאג־ארךנוגג

ט םעקרעטאר, זאלצמאן, חבר  פארװאם דערקלערונג פאלגנדע די גי
געווארן. גערופן איז מיטינג. םפעציןןלער דער

נג לעצטן בײם האט אפים־קאמיטע ךי טי  באשלום א אנגעגומען מי
 עקםפענם־פאנד דעם פאר בלויז בילם מיטגלידער די צו ארויםשיקן

ט און ט און קראנקן־בענעפיט דעם פאר ני עפי טךבענ פאנד. טוי
ב באשלום, דער אז האלט, זאלצםאן חבר  דורכגעפירט זאל ער אוי

 ארגאניזאציע דער פון אינטערעסן די געשאדט פיל זײער װאלט װערן,
ג פאר געפונעז האט ער און טי י ו ט זלך באנוצן צו נ ײן מי  רעכט ז
ג םפעציעלן דעם רופן און םעקרעטאר דער אלם נ טי  נא־ דער פון מי

עקזעקוטױוע. ציאגאלער
ש״דלעך? אזוי באשלוס אנגעגומענער דער איז פארװאש

ט .1 ט, עם װאלט באשלום דעם פון אננעמען דעם מי מ״נ ע  אז ג
בן אלײן מיר ע די אז צו, גי ט נאך עקזיםטירט ארגאניזאצי  לעבט און ני
ל ניט. ״ ט דאך איז ארגאניזאציע אונזער װ עבוי  איר און געװארן ;

טן און קראנקן די דאך איז פונדאמענט פינאגציעלער  בענעפיט. טוי
ט מיר שיקן ױי די פאר מיטגלידער די צו בילם די ארוים ני  פאנדן, צו

 גארניט באדייט טשארטער פרעלימינערי דער אז צו, דערמיט מיר גבן
ט נאך עקזיםטירן מיר אז און ט דארפן מיר און ני  ביז װארטן אלץ מי
טשארטער. פערמאנענטן דעם

ט אז .2 ך װאלטן מיר װאם דעם, מי  די ארויםשיקז אפגעזאגט זי
 ברעג־ די פון לאגע די פארערגערט דערמיט מיר װאלטן ביל, פולע

״ וױיל טשעם, ט דעמאלט װאלטן ז  איינ־ מעגלעכק״ט קײן געהאט ני
ט אפילו װאלטן טיר מיטגלידער. די פון בלם די צוקאלעקטן  ני

עקםפענם. דעם פאר געלט די א״נצוקאלעקטן געװען בכח
 גענעראל דער אז זען, אומשטענדן אלע אונטער דארפן מיר .3

רן אנפאגגען שנעלער װאם זאל אפים אני  געביטז, אלע אוין» פונקצי
 קראנקן צאלן פון אפאראט דעם אײנשטעלן זאלן מיר אז הויפטזעכלעך,

ט װי אזוי בענעפיט.  קא־ פון קאנםטיטוציע באשטעטיגטער דער לוי
 בע־ קראנקז צאלן אגפאנגען מיר קאגען אינשורענם אװ מישאגער

 דריי פאר אײנגעזאמלט האבן װעלן מיר װי נאכדעם ערשט נעפיט
ױם חדשים  די איצט ארויםשיקן מיטין איז נויטגלידער, די פון ד

 זיי װעלן מיר װאם דערמיט, און ױני און מאי חדשים די ®אר בילם
ט ביל קומענדן בײם ױגי עגדע קרעדטירן קאנען  מיר װאם ,$1.00 מי
ײ דארפן טגליד יעדער װאם ,$2.50 די פון קרעדיטירן ז ־ האט מי ״נ  א

 צאלן קאגען צו מעגלעכקײט א גלייך מיר קריגן דערמיט געצאלט,
.ױלי אנפאנג .קױאנקן־בעגעפיט

 איצט, ביז אנגעגעבענע אלע די פון מאטיװ שעדלעכםטער דער .4
ב װאט דעם, אין באשט״ט ך װאלטן מיר אוי ף געשטעלט זי  דעם אוי

 אנגענומען דעמאלט ימיר װאלטן אפים־קאמיטע, דער פיז שטאגדפוגקט
ך שוין מיר װאלטן במילא און שטאנדפונקט לעגאליםטישן א  אוי

ט ען געקאנט ני ארגאניזאציע. די בוי
םגײעגדיג  רעקאמענדירט מאטיזון, אנגעגעבעגע אלע די פון ארוי

ן זאלן מיר אז זאלצמאן, חבר װ״ז ק רי  אפים־ דער פון באשלום דעם צו
ך באשליםן און קאמיטע ל״ שיקן ג  ברענטשעם אלע צו בילם ארויםצו

ױני. און מאי תדשים די פאר טיטגליידער אלע פאר
ט אפים־קאמיטע דער פון פאלאק תבר ז גי י י  אין דערקלערונג ז

ט׳ן אז געדענקט, האט קאמיטע אפים די אז זיך, זאגט עם װעלכן  םי
 אפ־ דערמיט מיך װעלן פאנדן, אלע פאר בילם די איצט ארויסשיקן

 קראגקן־ אויםצאלז צו ברעגטשעם די פון מעגלעכק״ט די שנײדן
 אי־ קאנען װעלן טיר ביז חדשים די פאר מיטגלידער די צו בענעפיט

 ברענטשעם די אז צוױיטנם, פאראנטװארטלעכקײטן. די בערנעםען
ױם לאקאלע די פאר סומען גרויסע דורכפירן געדארפט װאלטן  פאר ד

ך װאלט דערמיט און פאנד קראנקן־בענעפיט דעם נאכקומען  באקו־ זי
ד מען ע ״ מיטגלידער. די פאר דילם גרויםע ז

ט אז אבער, דענקט ער  פאר־ איז פראיגע די װען צייט, יענער זינ
ד האט אפים־קאמיטע, דער פאר כעװארן געבראבט  געענדערט אביםל זי

ט שוין איז ער לאגע. די ט חיינ ט זיכער אזוי ני  ארגומענטן די מי
דעמאלט. געװען איז ער װי

ר דער נאך ע טיג נאכדעם און זאלצמאן חבר פון דערקלערונג ה״נ

ט נאך װעלן מיר מי ״נ  ענדערן נאך ער קאן דיסקוסיע, א האבן דא ה
ן ״ ײנוגג. ז מ

ך אנטװיקלט עם םיע לענגערע א זי באטיי־ עם װעלכן אין דיםקו
ך ליגן שט״ן, לין, קארנעװסקי, זי  גארע־ װיינער, שאצקאמער, פינקעל
גראםמא[. .און םעל ליק,

 װערט עש און שטימען צו געשטעלט פארשלא; דער װערט נאבדעם
ר אז באשלאםן,  אלע פאר ברעגטשעם די צו בילם די ארוים שיקן טי

ױני. און מאי חדשים די פאר און פאנדן
ג די װערט דערמיט נ צו  או באשלאםן, װערט עם און געשלאםן זי

טיגג קומענדער דער ױני. אין שבת ערשטן דעם פארקומען זאל מי
 צו דערװײלט װעו־ז קארנעװםקי און לין חברים די — ב. נ.

װע נאציאנאלער דער פארטרעטן  גראדואי־ דריטער דער בײ עקזעקוטי
שן דעם פון רונגם־קאנצערט אוניװערםיטעט. ארבעטער אידי

-------------ס-------------
נג טי  ױ:י אפגעהאלטץ עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מי

טז.7 דעם
װיינער, גראםמאן, געפטער, אב. גארעליק, בראדםקי, :אנװעזנד

 פאלאק, עפשטײן, אב. םיגל, סולטאן, מרמר, מענשער, מאנדעל, לין,
שט״ן, שבײן, פינקעל  שט״נבערג, ראזענטאל, קעלנער, קארנעװםקי, פי

שילער. ש״פער, שטײנפעלד,
 שאצקאמער. רעדי, טור), א (אויף אלגין :אבװעזנד

: ג נ ו ג ד ר א ־ ־ ג א ט
פאולײענעז אל פראטאק .1
צושריפטן .2

םעקרעטאר. פון באריכט .3
פאלגנדע די פון באריכט .4

ארגאניזאציע א)
קולטור ב)
אפיעל ג.
אפים ד)

בעגעפיט ה)
פראטאקאל .5

־י־ צװײ לעצטע די פון פראטאקאלן די פארגעלײענט װערט זןם
צונגעז•

 בלויז זאלן פראטאקלן אוגזערע אין אז פאר, שלאגט םולטאן חבר
ט און באשלום[ די װערן פארשריבן דעבאטן. די ני

אגגענומען. ׳פארשלאג
 נאציאנאלער דער פון צושריפט א פאר לײענט זאלצמאן חבר

״ װעלכן אין פארװאלטונג שול  לעצטער דער אז אונז, אינפארטירן ז
 פארטרזך שטענדיגע די איינצולאדן באשלאם; האט שול־צוזאמעגפאר

״ און קערפערשאפטן צענטראלע פון טער  אזא שיקן צו אונז בעטן ז
פארװאלטונג. שול צענטראלער דער צו פארטרעטער

 פאר־ זאל שילער חבר און נאכצוגעבן פארלאנג זײער באשלאםן
פארװאלטונג. שול דער ביי עקזעקוטױוע נאציאנאלע די טרעטן

 האפן מיר לין. חבר באריכטעט ארכאניזאציע־קאמיטע דער פאר
 און ױגי חודש דעם פאר מיטגלידער־קאמפאניע א אנפירן באשלאםן

ר״זן צען — פרייזן 20 ו.יבן מיר שט״ן װעלן פ  ערשטע די פון בא
 געגעבן װעלן פינף ערשטע די ברענטשעם. די פון נומערן צען

טע די ארדן, דעם פון ברענטשעם גרעםטע די צו װערן װ״  צו פינף צ
מיטגלי־ מער ארײננןןמען פראפארציאנעל װעלן װאם ברענטשעם, די

דער.
ן ״םעט״ צװייטער דער ר״ז  װאם פאנען, 10 פון באשטיין װעט פ

 פראפארציאגעל װעלן װאס ברעגטשעם, די צו געבן װעט ארדן דער
 פארלירן װעלן װעלכע ברענטשעם, די מיטגלידער. מער אר״ננעמען

ן םיי (קאנקורם) קאנטעםט דעם  םיי און נוטערן פינןש ערשטע די אי
טע די אין װ״ פאנען. די באקומען װעלן נומערן, פינף צ

 באסטאן, אין קאמיטעטן דיםטריקט ארגאניזירט שוין האבן מיר
 דםט־ דער װערן ארגאניזירט װעט װאך די קלױולאנד. און שיקאגא

רזי אין קאמיטעט ריקט שוי ״ אין און נו־דז װ  װעט ארום װאכן צ
א די װערן אפגעהאלטן װ״ני ל םי קאנפערענץ. דיםטריט פענ

ױ־יארק אין  קא־ שטאטישן דעם פון געטאן ארבעט די װערט נ
מיטעט.

איז דיםטריקט װעםטערן אין שיקאגא פון טור קאבלענין חבר
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דערפאלגרייך. געווען
באלאנ־ מיטגלידער מעגז צו םיראקמז פון אנפראגע דער אוין=

ע צו גען ד באשלאסן, ארדנם, אלטע די צו און אונזערן צו ארדנם, ב״
ײן. אז נ

דיסט־ דער צו באםטאן אין פארטראטן געווען איז זאלצמאן חבר
 גע־ דערוױילט זייגען עפשטיין אב. און לין חבר קאנפערענץ. ריקט
רזי. אין קאנפערעגץ די פארטרעטן צו װארן שוי דז ױ־  פילא־ צום נ

טינג דעלפיא עפ־ אב. און װיינער חבר געשיקט מיר האבן מאס־מי
ט״ן. ש

גוט־ װערט און דיםקוםיע קורצע א ארוים ברייגגט בארינט דער
געהייםן.
 מיר קולטור־קאמיסיע. דער פאר באריכטעט פינקעלשטײן חבר

ש״נען אנפאנגען זאל זשורנאל דער אז באשלאסן, האבן  אין דער
יולי. מאנאט

מאנאט. ענדע אמט אין אריין זאל מרמר חבר
םן באשלאםן האבן מיר ה״ צו ט אלמא־ חבר פון פארלאנג דעם גו

יז ארויםשיקן זאװ  בי־ קיינע אז פארשטאנען, װערט דערביי בוך. 1'
ט װעלן כער  קול־ די װען ברענטשעם, צו מער װערן ארויםגעשיקט ני

ט בוך דעם װעט טור־קאמיםיע  געגעבן און דורכגעל״ענט האבן גי
ײן  גוט־ װערט קולטור־קאמיםיע דער פון באריבט דער הםכמה. ז

ט געהייםן םנאמע דער טי  מאנאט־ אונזער פאר נאמען דעם פון אוי
 מא־ אונזער פון גאמען דעי אז באשלאסן, װערט עם זשורגאל. לעכן

ן זאל זשורנאל נאטלעכער ארבעטער״. ״דער זיי
 דער־ ער קאמיטע. אפיעל דער פאר באריכטעט שטײנבערג חבר

ן דערװייל נאך האבן מיר אז קלערט, ״ ט אפיעלם ק  עט געהאט. ני
עז  געשליכטעט דאס איז ברענטשעם, די פון אפיעלם צװיי געװען זיינ

 שטאטישער דער אז דיינקט, ער קאמיטעט. שטאטישן בײם געווארן
ך דארף קאטיטעט ט זי ט אפגעבן :י  דארפן יילם אלע און ארבעט דער מי

בערג״ן קאמיטע. אפיעל דער צו אי
םן. װערט באריכט דער עה״ טג גו
 האבן םיר אפים־קאמיטע. דער פאר באריבטעט פאלאק חבר

ליגט ב םטעף. באגרעניצטן א אפים פארין באװי  דארפן װעט מען אוי
װ״ל שפעטער. טאן עם מיר װעלן פארגרעםערן, םטע^ דעם  האלטן דער

ט איז עם אז מיר, טיג״ ני נוי
םן האבן מיר ברענ־ די פאר דרוקזאכן רייע גאנצע א גוטגעהיי

ך און טשעס סן אוי ה״ ע טג  פארגעשלאגן איז װעלכער עמבלעם, דעם גו
געװארן.
צונג א אפגעהאלטן האבן מיר ט זי  שטאט פון םעקרעטארן אלע מי
ױ־יארק ״ מאגאטלעכע, װעגן נ ו  מאנאט־ דריי אדער מאנאטלעכע צו

ען מיר אפים. גענעראל צום צאלונגען לעכע  אן צו געקומען זיינ
מיגן שטי רן זאלן מיר אז באשלום, איינ ״ איינפי װ  מאנאטלעבע צ

אפים. גענעראל צום צאלונגען
ע א נאך  באריכט כאנצער דער װערט צאלונכען, די װעגן דיםקוםי

גוטגעהײםן.
שט״נפעלד. חבר באריכטעט בענעפיט־קאמיטע דער פאר

 עקזעקו־ נאציאנאלער דער צו רעקאמענדירט בענעפיט־קאמיטע די
 פארװאל־ באזונדערע א װערן אײנגעשטעלט װעט עם ביז אז טיװע,

 זאלן דעפארטמענט, םעמעטערי און מעדיקאל פארין טונגס־קאמיטע
 בע־ נאציאנאלער דער פון װעי״ז פארװאלטעט דעפארטמענטם צװיי די

שטאט־קאמיטעט. מיטיז צוזאמען נייפיט־קאמיטע
ײ סן האבן ז ה״ ע טג קאמיטעט, שטאטישן דעם פון באשלום דעם גו

 אז און םעמעטערי־דעפארטמענט פארין םענט 25 רעכענען זאל מען אז
ן זאלו םעמעטערי־דעפארטמענט פארין צאלונגן^ן די גלייך. אלע פאר זיי

ײ  דענטאל״קליניק א אײנשטעלן זאל מען אז רעקאמענדירן, ז
 מינ־ דר. איבערנעמען זאל מען אז פאר, שלאגן און גױ־יארק אין

ט איצט װעלן מיר װעלכער פאר אפים, דעלים צאלן, דארפן נארני  א״נ
ט חדשים זעקם האבן מיר און האנט־געלט, $500 בלויז ״  באשלוםן צו צ

 בא־ שפעטער דאם װעלן מיר װען איבערנעמען. דאם מיר װילן צי
 דע־ $500 די דעמאלט מיר באקומען איבערנעמען, כיט דאם שליםן
צוריק. פאזיט

ך באריכטעט בענעפיט־קאמיטע די ע גאנצע א װעגן אוי  םפע־ ר״
״ װאם ציאליםטן, ױ־ פון מיטגלידער די פאר אנגעשטעלט האבן ז  נ

גוטגעהײםן װערט בענעפיט־קאמיטע דער פון באריכט דער יארק.

 בא־ װערט עם דענטאל־דעפארטמעגט. דעם פון אויםגאם דעם טיט
ט הייםן מיר אז שלאםז,  עטא־ צו דעפארטמענט אזא פריגציפ אין גו
ן טיר נאר בלירן, ג ״ םעפטעמבער. ביז אפ פדאגע די ל

ארדן. דעם אין לאגע דער װעגן באריכטעט זאלצמאן חבר
םט, איר װי לעגאליזאציע.  דעצטן דעם נאך גלײך מיר האבן װ״

נג טי  קאטי־ צום צוגעשטעלט עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מי
ט אפליקאציעם 503 איגשורעגס אװ שאנער  רע־ פולשטענדיגז א מי

ט צוזאמען אפליקאנטן אלע פון קאמישאנער צום פארט  סומע דער מי
ט צוזאמען און $3,400 פון ע אלע טי ג טי טם, נוי ױוי די  פאפירן און אפי

ען װאם נ ״ געװארן. פארלאנגט ז
אנ־ און אפליקאציעם אונזערע האבן עקזאםענערם אינשורענם די

ארד־ איז איז אלץ אז געפונען, און דורכגעקוקט מאטעריאלן דערע
נונג.

ען מיר ײנ  פערמא- דער און נעזעצן אינשורענם אלע גאכגעקוימען ז
 װערן. ארויםגעגעבן געדארפט אונז צו שוין האט טשארטער נענטער
םן געלאזט אונז מען האט צײט דער צװישן ארק פון װי ױ־י  איג־ נ

 א אריינגעבראבט האט ארבעטער־רינג דער אז דעפארטמענט, שורענם
ט אונז זאל מען אז פארלאנג,  טשאר־ פערמאנעגטן דעם באװיליגן ני

רינג א באשטימט האט קאמישאנער דער טער.  פריי־ לעצטן פאר הי
, טז6 דעם טאג, י נ עז מיר װאו מ ט פארטראטן געװען זיינ  אונזער טי

 דעפארטמענט איגשורענם דער אז געװארן, קלאר איז דארטן לאיער.
ט האט ט אורזאכן קייז ני  טשאר־ פערמאנענטן דעם ארויסצוגעבן ני
ארדן. אונזער צו טער

 דער בײ געװארן געגעבן אונז םיאיז װאם פארזיכערוגג דער לויט
װאך. קומענדע באקומען טשארטער דעם מיר דארפן הירינג,

 גאך איז מיטגלידער פאר קאמפאגיע די מיטכלידער־קאמפאניע.
ט  גרעס־ דער אז זיך, פארשט״ט געדארפט. ד,אט עם װי אזוי אװעק ני
 ברענ־ די װאס דאם, איז מיטגלידער־קאמפאניע די פון אפהאלט טער

פין װארטן טשעם  פונדעםטװעגן אבער טשארטער. פערמאנענטן אוי
ט ביז אז באריכטן, שוין מיר קאנעז נ ״ מען שוין איז ה  אר״נגעקו
ױ פון 2892 אפליקאציעם. 5,717 לאנד. פון 2825 און יארק נ

 פאר ברענטשעם די צו בילם אלע ארויםגעשיקט שוין האבן מיר
״ געבנדג ױגי, און מאי חדשים די י טן15 ביזין צייט ז נ  בא־ צד מ

בילם. זײערע צאלן
ט מיר פארמאגן בענק די אין נ ״  זאלצטאן חבר .$5,565.50 ה

ן שליםט ט בארינט זיי : רעקאמעגדאציעס פאלגנדע די מי
 פערמאגענטן דעם באקומען װעלן מיר װי שנעל אזוי אז .1

רן מיר זאלן טשארטער, אניזי  ״אינםטאליישאן״פאר־ גרעסערע א ארג
ג די װערן געפייערט זאל עם װאו זאמלונג, נ דו ע ר ארדן. דעם פון ג

ענטגיל־ צו קאמיטע םפעציעלע א דערװײלן זאלן מיר אז .2
עמבלעם. דעם כאשטימען טיק

וי .3  בא־ פון אקציע די אנפאנגען איצט דארפן מיר װי אז
װ״לן מיר זאלן שטאטן, אנדערע אלע אין לײםנם קומען  םפע־ א דער
קאמיטע. לעגאל ציעלע
ױ־ טריידס נאדל די פון קאנװענשאן די באגריםן זאלן מיר .4
ניאז.

םן װערט םעקרעטאר פון באריכט עה״ טג  עמ־ דער פאר און גו
ם: די דערװײלט װערן בלעם־קאמיטע  און מאנדעל גארעליק, חברי

שביין. פי
װ״לט װערט זאלצמאן חבר  פון קאנװענשאן די באגריםן צו דער

אן. טרײדם נאדל דער ױני
װ״לט װערן קאמיטע לעגאל דער אין  בראדםקי, :חברים די דעד

זאלצמאן. און װײנער
 נאציאנאלער דער פארטראטן האט ער אז באריכטעט, לין חבר

װע  סטודענטן די פון ױם־טוב דעם פון פייערונג דער צו עקזעקוטי
שן דעם פון די אוניװערםיטעט. ארבעטער אי

געשלאםן. זיצונג די װערט דערמיט
-------------ס-------------

ג םפעציעלע צונ װע נאציאנאלער דער פון זי  אפגעהאלטן עקזעקוטי
אן 28 צענטער, װארקערם אין ױני, טן21 דעם שבת, םקװער. ױני

װעזנד: םול־ מענשער, מאנדעל, לין, װיינער, גארעליק, אלגן, אנ
שט״ן, אב. םיגל, טאן,  ראזענטאל, קעלנער, קארנעװםקי, פאלאק, עפ

. שילער, שייפער, שטיינפעלד, שט״נבערג, רעדי,
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שילער. פארזיצער:
ר דער אז דערקלערט, זאלצמאן חבר ע ע ט ג היינ נ טי  גערופן איז מי

ג םפעציעלער א װי געװארן טינ ט מי  דער פון פארשטענדיגונג דער לוי
װע לעצטער טינג, עקזעקוטי וי אז מי  באקוטען װעלן מיר װי שנעל אז

 צוזא־ עקזעקוטױוע נאציאנאלע די זאל טשארטער, פערמאנענטן דעם
װערן. מענגערופן

ט האבן מיר ״נ  פון באריכט .1 :פראגן צװײ פארהאנדלען צו ה
 ארגאניזא־ נאציאנאלער דער פון רעקאמענדאציע .2 ;לעגאליזאציע

רן צו אזוי װי קאמיטע ציאנס ױויזי  נא־ דער פון מיטגלידער די אקט
 װעט װעלכע ארבעט, ארגאיזאציע פאר עיקזעקוטיװ ציאגאלער

ארגאניזאציע־קאמפאניע. אוזער אפירן אקטױו העלפן בטילא שוין
ן אין זאלצמאן חבר י י דער־ לעגאליזאציע, דער װעגן באריצט ז

ט האט ארבעטער־רינג דער אזוי װי צ״לט  זאלן מיר אז דערלאזן, ני
 דעם דערצײלט האבן זיי טשארטער. פערמאנענטן דעם באקומען

ע מיו־ אז איגשורענס, אװ קאמישאנער נױ־יארקער  ראדיקאלע זיינ
 דעם צעברעכן צו געזוכט האבן מיר אז קאמוניםטן, און םאציאלוםטן

ך האט אונז װען אז ארבעטער־רינג, ט זי  צעברעכן, צו איינגעגעבן ני
ען ך האט אונז װען און אינדעפענדענט, אין געגאנגען מיר זיינ  זי

ט ך אײנגעגעבן ני אפז צו אוי כ ״ג  מיר האבן אינדעפענדענט, דעם או
ע א גריגדן צו באשלאםן ט ארגאניזאציע פראטערנאלע ניי  דעם מי

 אר־ אינדעפענדענט דעם און ארבעטער־רינג דעם צעברעכן צו צװעק
 טשארטער, א געבן אונז װעט מען װאם דערמיט אז בעטער־רינג,

 עקזיסטענץ די געפאר אין אינשורענם אװ קאמישאנער דער שטעלט
ײ האבן באװייז זייער אלס ארבעטער־רינג. דעם פון  אן אנגעגעבן ז

 דעם ״מארגן־&רײהייט״ דער אין דערשינען איז װאם עדיטאריאל,
^ אפריל, טן6  אונזער באקומען האבן מיר װי נאכדעם מארגן אוי

טשארטער. פרעלימינערי
רינג א באשטימט האט אינשורענס אװ קאטישאנער דער אי־ הי

ױגי. טן6 דעם פר״טאג פאר ענין דעם בער
נג דער ביי רי אונ־ באקומען װעלן מיר אז געװארן, קלאר איז הי

נג דער ביי טשארטער. פערמאנעגטן זער רי  פארטרעטער דער האט הי
 אין דערקלערונג, קלארע א געמאכט אינשורענם אװ קאמישאנער פון

ט זעט ער װעלכן ײן ני ט אונז זאל מען פארװאם א  פער־ דעם געבן ני
ען מיר װען טשארטער, מאנענטן  אינ־ דער װאם אלץ, נאכגעקומען זיינ

 פרא־ אינשורענם אן עטאבלירן צו כדי פארלאנגט, שורענם־געזעץ
ארגאניזאציע. טערנאלע.

ײ נאך גענומען האט פונדעםטװעגן ט װאכן צװ ״  האבן מיר ביז צ
 אינו־ערפרי מיטװאך לעצטן טשארטער. פערמאנענטן דעם געקראגן

ײן איז עס באקומען. טשארטער דעם טיר האבן פין אז ניט, םפק ק  אוי
ען פון װעג  גע־ אראפגענומען איז אריז, פראטערנאל אונזער בוי

ן נןאנען איצט װעלן ברענטשעם די און שטערונג גרויםע װארן ״ ג  אנ
ט מער מיט ק״ ױו ם טענ מיטגלידער. פאר קאמפאניע דער אין אינ

ט זאלצמאן חבר דא גי י  ארגאני־ דער פון באריכט דעם איבער י
רן פאר פלאן דעם װעגן קאמיטע זאציע ױויזי  פון מיטגלידער די אקט

עקזעקוטױוע. נאציאנאלער דער
ך באקומט עם  דער פון מיטגלידער פינן» בלויז אז לאגע, א זי

ען ארגאניזאציע־קאמיטע ײנ פין אקטיװ ז ע אוי  גע־ ארגאניזאצי
גן קאמיטע אנדערע די ביט. ײלי ד באט ט זי ן דירעקט ני  אר־ דער אי

 אונזער פון בויאוגג־פראצעס דעם אין און קאמפאניע כאניזאציע
ײז ף באקומט עם שלעכט. איז דאס און א  מיט־ 20 װאו לאגע, א זי

ען עקזעקוטױוע דער פון 25 די פון גלידער נ ״  דעם פון אפגעריסן ז
דן. אונזער פון לעבן ארגאניזאציאנעלן װ״טער דער פון אי ט צ ״  ז

 העלפן פיל געקאנט קאמיטעס 4 אנדערע די פון מיטגלידער 20 די חאבן
״ װאלט עם און אן פירן מיר װאם ארבעט, ארגאניזאציע דער אין  ז
 געהעריגן דעם געפינען מיר װען ארגאניזאציע, דער אין פארבונדן ענג

ען זיי אזוי װי פלאן צי צו ר״נ ארבעט. דער אין א
 פון פראבע ערשטע די דערפאר מאנט ארגאניזאציע־קאמיטע די

רן פרובירן ױויזי װע דער פון מיטגלידער די אקט  דערמיט, עקזעקוטי
 צעטײלט זאל עקזעקוטװע נאציאנאלע די אז פאר, שלאגט זי װאם

ט ארגאניזאציע־חאמיטעם פיר אין װערן טן, באשטימטע מי  טעטיגקיי
שן ארבעטן פאר קאמיטע א װי ד די צװי ר״ ם, ט אנ  קאמיטע א ױני

עו די פאר קאמיטע א ארגאנזאציעם, פראטערנאלע די פאר ױי  און פר
ט דער פאר קאמיטע א קלובן. די און ױגנ

ט פארבינדונג דירעקטער אין שטיין זאלן קאמיטעם אלע די  מי
ײ װעלן ארגאגיזאציע־קאמיטע נאציאנאלער דער  אר־ די אנפירן ז
ף בעט געביטן. אויסגערעכנטע אלע די אוי

םיע לענגערע א נאך ן דיםקו גן עם װעלכן אי לי אט״ ך ב  כמעט זי
שיקן פלאן דעם באשלאסן װערט חברים, אלע  צו אמאל נאך איבערצו
 דע־ אים און באטראכטונג גיענויער פאר ארגאניזאציע־קאמיטע דער

ב און טאליזירן  פאר געפינען װעט ארגאניזאציע־קאמיטע די אוי
ג, טי ן דורכפירן קאנען גלייך אים זי זאל נוי לעבן. אי

ג די װערט דערמיט נ צו געשלאםן. זי

)3 זײט פון (שלום
 דעם פאר דאלאר 5,000 שאפן צו מיטגלידער זײנע דערפאר

 ניטא ם׳איז ױניטי־איג. טרייד־ױניאן דער פון ארגאניזיר־פאנד
 באטײלינן זיך װעלז מיטגלידער אונזערע אלע אז םפק, קיין
ױניטי־ליג. טרײד־ױניאז דער פון םאנד דעם אט פאר

-------------ס-------------

 פרעמד־געבױדענע קעגן דיסקױמינאציעם
אדבעטער

 ק״ן ניט איז ארבעטער םרעמדגעבוירענע קעגן העצעם
 באנוצט זיך שטענדיג האט בורזשואזיע די אמעריקע. אין גײעם

 רייען די דעמאראליזירן צו כדי פרעמדנהאם, ארן ראםנהאס מיט
 שװארצע, קעגן װײםע געוזעצט האט זי ארבעטער־קלאס. פונם

 די אפילו פרעמדע. קעגן אײנגעבוירענע אידן, קענן קריםטן
 אנצױ גיט זיך שטערט בורזשואזיע אימיגראנטישע אידישע

 אידישע םטרײקנדיגע אירע קעגן העצעם אנטיםעמיטישע פירן
 גע־ בורזשואזיע די איז גיםטינ באזונדערם נאר ארבעטער.

קריזים. עקאנאםישן איצטיגן דעם פון פארלויף* אינם װארן
 דעם םאר שרעק גרויס אין איז בורזשואזיע די

 ארבעטער־ אמעריקאנישן פונם קלאםנבאװאוםטזיין װאקםנדיגן
 דורך דעמאראליזירן אים זי זוכט קריזים. איצטיגן אינם קלאס

 פרעמד־ פיז באשטײט פארטײ קאמוניםטישע די אז געשרײ, דעם
 זיך ארבעטער אמעריקאנער די דארפן דערפאר און געבוירענע

 זוכט גלײכצ״טיג קלאםנקאמף. צום רוף דעם א״נהערן גיט
 דורך פרעמד־געבוירענע די טעראריזירן צו בורזשואזיע די

 אײנצוםירן זוכט זי דראועען. און דיסקרימינאציעם אלערלײ
 ארויסצו־ דעפארטאציעם, און רעגיםטראציע פינגער־פרינטס,

 פונם רייען ערשטע די איז טעטיג זיינען װאס די לאנד פון ׳טיהז
 א אויפצובויען בורזשואזיע די האםט דערמיט קלאםנקאמףז.

 װײ־ צװישן םרעמדגעבוירענע, און א״נגעבוירענע צװישן װאנט
 דעם און פאלק אײן פון ארבעטער די צװישן שװארצע, און םע

 די האבן בורזשואזיע דער םון פלענער שװארצע די צוױיטן.
 אמעריקאן דער פון בױראקראטן ױניאן די םון מיטהילח םולע

 םאציאל־ די פון צושטימונג די אויך און לײבאר פעדעריישאן
 קלאםנבא־ אלע םון אויפגאבע די דערםאר איז עם פאשיםטן.

 אר־ אמעריקאנער ברײטע די אױפצוקלערן ארבעטער װאוםטע
 אמתן דער אין איז פרעמדע די קעגן קאמו^ דער אז בעטער־מאםן,

 גצייכ- בכלל. ארבעטער־קלאם אמעריקאנעם דעם קעגן קאמףי א
 פרעמד־געבוירענע די װערן אויפגעקלערט אויך דארםן צייטיג

 געפלאנטע די באקעמםן צו װעג איינציגער דער אז ארבעטער,
 קא־ דער ארום זיך גרופירן צו איז זײ, קעגן דיםקרימינאציעם

 װעאן זײ םירערשאפט װעמעם אונטער פארטײ מוניםטישער
 װי־ געהעריגז דעם בורזשואזיע דער נעבן צו אימשטאנד זײן

דערשטאנד.
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 װאםערן שװארצע איבער בויך רויטן א מיט שיח א גײט
 גאר האט מאשיניםט ראדיא דער טאן5מי און כינע קיין ג^ייך

מורא.
דורכ־ אזוי אופט די און טיח ים דער הױך, איז 5הימ דער

 שטיבעיצע דעם אין אבער ? הא זיך, דאכט שטום און זיכטיק
 װעלט גאנצע א װי מייצטאן, הערט אפאראטן, ראדיא די צװישן

 װערטער פארשטע^טע אומרואיק. אזוי ם׳איז און זיך שושקעט
ך, מיט ם׳שמעקט און יאמען די איבער אום יעז5פ  און פייער מי

אומגציק. נרויםז
 ראדיא דער ברויט אויוי פשוט פארדעעז געװאצט האט ער

 אוים, גײ כאטש צייטן, הײנטיקע יאו־ז שװערע מאשיניםט.
שיױ. א אח פארדינמגז זיך ער האט

 םירט מען פראכט א פאר װאם געזאגט, ניט אים האט מען
 אים ס׳האט געפרעגט. גארניט האט ער און שיוי דער אויױ

 שטע^ע א אנד.5 וױיטן אזא אין גײט זי װאם געארט, ניט אפיאו
 אנגעגאנגען. ניט אים איז ם׳איבעריקע און געדארפט ער האט

 זיי־ געשטעאט אים האט קאפיטאן דער װאם פראגן, די אבער
 גע־ שוין האט ער און געװארן געפעאן גארניט דוקא אים נען

אמת. גאר ניט ענטםערן זײ פון אייניקע אףי מוזט
נעפרעגט. אים מען האט פאטריאט? א ביזט —
 זיך און געענטפערט ײך5ג מיאטאן האט פאטריאט, א —

פאררויטילט.
? נאט אין גאויבםט —
פארשעמט. װידער זיך האט ער און גאױב איך —
 גע־ ניט זיד מער שוין ער האט פראגז איבעריקע די אוי

 װעטעראן א הריםט, א בירגער, א איז ער :רויטאען דארפט
 ט5א יאר 40 איז ב^ענד, ט$ן5מי הײםט װעאנדמאחמה, דער פון
 פריערדישן דעם פון בריװ, רעקאמענדאציע גוטן א האט איז

 בא־ פון אונטערשריפט אן מיט געארבעט, האט ער װאו פצאץ,
אלײן. אעבאם

פליי־ איז ענד5ב טאן5מי אז געשטאנען, איז ברױו דעם אין
 מען ראדיקא^, קיין ניט עיקר דער און אך5ער פינקט^אך, םיס,
 א״נגעפירט האט מען װײצ דערפאר, פשוט באפרײט אים האט

ארויםגעפאילן. איז ער און ארבעט פון םיםטעם אנדער אן
 שוין זײנעז שטעלע די פארצוירן האט ער זינט פון אבער

 מענטשנם א מיט טרעפן ם׳קען װאם און חדשים 16 פאר^אפז
 קא־ דער האט דאס טעג ארבעטם^אזע שװערע אין געדאנקען

אכט. אין גענומען ניט פיטאן
 שװער געװען אים ם׳איז און טאן5מי נעהונגערט האט ער

 ער געװארן. ניט אבער ער איז קאמוניםט קיין ביטער. און
 דעם געאייענט דערצייצן, זײ װאם צוגעהערט ויז5ב זיך האט

דעמאנםטראציע דער אר מארטש טן6 דעם און װארקער״ ״דײאי

 אםיאו נאך ם׳איז און קאפ דעם געפאעט פאי^יםמאן א אים האט
םימען. דער דא איצטער

 און יאם גרויםן איבערן שױי א אים טראגט איצטער אבער
 ער האט יארס נױ איז װעילט. דער א̂ן אאײז אײנער איז ער

 װײצ דערפאר, אםשר געקאערט. און געטראכט ניט םיא אזוי
 איז ער 5װײ דערפאר, אפשר און טומצדיס, אזוי געװען ם׳איז
דערשאאגן. און הונגעריק אזוי געװען

 די צװישן , שטיבעצע אין שטי^קײט דער איז דא אבער
 עפעם און ציטערט װעצט די װי ער הערט אפאראטן, ראדיא

 װ״םט ער יאמען. די איבער זיך טראגן געדאנקן שאעכטע
 אין וױי! װײ! טראכט: ער און מײנט דאם װאם גוט, שוין
 דער דורך און קוייצעט מען שיםט, מען רעװאאויציע, א כינע
 אןז זיך יאגן קריגם־שיםן באפע^ן. פארשטעלטע גייען ^ופט

 אזוינע מיט הארמאטן ארוים דארטן פון שטרעקן װאםערן. די
 אבער זײ, זײנען שטום און זײ זיינען האלטע העצזער. לאנגע

 װאשינג־ פון אדער אאנדאז פון באפעא דעם געבן װעט מען אז
 דריי א זיך הע^זער שטומע און טע5קא דאזיקע די װעאן טאז,
 א אןז אויסשטרעסן זיך גצייכגי^טיה, און גע^אסן אזוי טאן

 מענער, וױיבער, גאםן, און דעכער קוימענם, גרויםע מיט שטאט
 םײער. טײכן מיט שפייען אנהייבן און ייט,5 אאטע און קינדער

 אוי װייטאס, מיט פול נעשרײען און געװאצדן גרויםע זײן װעאז
הימל. צום הײבן זיך װעצן רויך פון װאלקנם
 װאו שיןז, פראכט די אבער זיך, יאגן קריגם־קרייצערם די
פאװא^יע. זיך גײט איז, מייצטאז

 גריםן װעג, אפז כאװערטעס אנדערע מיט זיך זי באגעננט
 שװארצן פון װא^קנם געדיכטע מיט און פייפערייען מיט זיך זײ

 םחויה, די איגט בויך רויטז איר איז אינװײניק אבער רייך.
צרות. םיא אזוי אנטאז װעט זי און שרעק^עכע אזא

 אנגעשטויםן שוין זיך האט ער עם.5א שוין װ״םט מיצטאן
 געםינט װאס אםים, פון שיקט מען װאס אינסטרוקציעם, די פון
שטאק. טן24 דעם אף בראדװײ אףי יארק נױ אין זיך

 ערגעץ גראנאטז. און ביקםן שיח, די זי פירט הוי^ךװארפער
 אוים־ מעז װעט טײך יאנגטזע ביים שטײט װאם שטאט, א איז

 דאס האט גענעראא כינעזישער א אײנער םחורות. די ?אדן
 דאזיסער דער אז מי^טאן, גוט גאנץ שוין װײםט באשטע^ט.

 ״דײצי פון ארמײ. רויטער דער מיט קאמן* איז איז גענעראא
 כי־ די זיך רוקז זײ אז אייך, װײםט ער ער. װייםט װארקער״

 פון איײג גאנצער דער איבער פויערים אוז ארבעטער נעזישע
 גרויםן מיט און פאנען רויטע מיט אן זײ קומען װעגן א?ע

בז. איי ג
 אויםגע־ און זאט איז ער נוט. איז טאנען5מי אים, אבער

 שפא־ װעג. פון אפשפארן אויך ער װער ט5גע 5אבים ש^אםן.
 מען אים. או» װייעט װינטע^ע א און דעק דער אה זיד ער ציו־ט
 ק*יז צודיס אזן5 זיך װעט מען און םחורה די אויםצאדן װעט

 די אין גייעז ק^ײדער, שיינע הויפן זיך ער װעט יארק. נױ
ארום פעא־ער די אבער װאויא. זײז אים ס׳װעט און מואװים
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 פון קערפערם די מיט װערן פארזײעט דועיצן טײך יאנגטזע דעם
 האבן װאם ארמייער רויטע פויערים. און ארבעטער טויזנטער
 בינע נאך און אונטערדריפער, די פון כינע באפרייען געװאלט

 רא־ דעם מילטאנען אים, מיט צוזאמען װעלט, גאנצע די אפשר
 קענטעניש זײן חוץ א נארניט פארמאגט װאס מאשיניםט, דיא

לופט. דער פון װערטער איבערכאפז צו
את. םון עםן ניט קען ער  איז ער שלאםן. ניט קעז ער ז
 רואיק אבער איז קאפיטאן דער און כארט א װי דאר געװארן

 שיו* די ער פירט שטרענג אזוי און אויםגעפאשעט געזונט, און
 װא־ שטורמישע די איבער כינע קײז אהין שטרויכלונג שום אז

 ניט אז אוים, זיך דאכט מאשיניםט ראדיא דעם אבער םערן.
 פירט ער מילטאן. ער נאר שיףי, די דאם פירט קאפיטאן דער

 איבער־ װעט ער ארײן. הענט די אין גענעראל צום גלייך זי
 אים װעט און ביקםן די גראנאטן, די קוילן־װארפער, די געבן
:זאגן נאך

 בלױז חברים. אײגענע מײנע פארניכט סוילע, שים,—
 אב/< זײ. זיינען פויערים אומװיםגדע און ארבעטער פשוטע

 אוטגערעכטיקײט. אין הערשן דארו» קאפיטאל גארניט. איז דאם
 אידיאטן מיר. זײנען שקלאפן מיר? זײנען װאם מיר? און

 דא־ די מיר מאכן הענט אײגענע אונזערע מיט מיר. זיינען
 מיר גיבן הענט דאזיקע די מיט און באמיעם, און בי?םן זיקע
 ניט — איז ברוםטן די אוים שטרעקן אײך, צו איבער דאם

שיםט.
 װעגן מאטראםן, די צו רײדן געכאפט אים װאלט מען אז

 ארײן. ים אין ארײנגעװארםן אםשר אים מעז װאלט זאכן, אזוינע
 ניט אפילו אים וויאן זײ אבער פארשטעלט, זײ צו ער רעדט
ץ.  אר־ זײער טוען און זײ האבן פענימער געזונטע רויטע העו

 קײן קומען זײ װעלן פלינקײט. און קויאך פיל אזוי מיט בעט
 וױיךקעלערם, די איז שטאט דער איבער לאזן זיך זײ וועאן כינע,

 גאנצז זײער פאר טאן הויציע א װעט מען און שײנקען די אין
' רײזע. אזא פון פארדינען זיי װאם געלט,

דארו» פארטאג געװען. דאם איז אויפדערנאכט לעצטן דעם
 די צװישן שטיבעלע אין אץ.5פ צום אנקומעז שיףי די שוין

 אונטער. ממש גײט און מילטאן ער זיצט לעמפעלעך און דראטז
 אפגענומעי. אים האבן פים און הענט אפגעשװאכט, אזוי איז ער

דערצײאט. לוםט די װאם אלצדינג, םארצייכנט שרײבט, ער אבער
רעט. יארין נױ פון אםים דער אהא. פאוצאונג. אבער

 קא־ די צוריק. אויםדרײען זיך פלאץ אםן ״באלד ? איז װאם
 אנט־ איז גענעראל חנר שטאט. די םארכאפט האבן מוניםטן

 האט ער ?אנג״. ניט טראכט גיך, שנעצ• צוריק אוי ^אםן.
 אזוי אים האט הארץ דאם און מעכאניש פארצייכנט אויך דאם

פאאטערן. צו אנגעהויבן שטארה
 װאם פיצלעך. פי? א^ צוריםן דאם באילד און פארצײכנט

 דער גײט דאם טרעפ,. די אף טריט הערט ער ? טאן ער זאיצ
װאך. דער אוי אפיצער
ער. םרעגט זיך, הערט יװאם —
דארטן. און דא פון נייעםן אצערלײ זיך. הערט דאם אט —
געװען. גארניט איז אפים פון —
גארניט. —

װײ־ שוין מען רעט יארפ ניו םון און אפיציר דער אװעלו
: טער

גיכער. צוריק, אף טאן? דארםט איר װאם שוין װייםט -^איר
געטראכט. ניט

 צוריםן. װייטער און פארצײכנט װײטער מי^טאן האט
 ארום זיך דרייט װעאט די און אויגן די פאר אים ם׳שװינד^ט

 אזוי אבער זיך אפט5ק שיף דער פון מאשינערײ די קאפ. ז״ן
גרינג. און םרײ איז װעג דער און רעגע^מעםי?

 די אפגעשטעצט. זיך האט שיו* די פארטאג. קיצער א
 גיט מעז זיך. רודערט פארט בײם אבער נאך, שלאפט שטאט

 דער םון געטאז, לאז א זיד האבן שיפיצעך פאר א םיגנאי^ן.
 םא^- כינעזישע ?ייטער. דעם אראפגעװארפן מען האט שיה

האנט־גראנאטן. און ביקסן מיט קריכז דאטן
 גארניט, נאך װײםן געהיאםע ז״נע מיט קאפיטאן דער

 די דערװארטן און ,5אפיציע און אויםגעפוצטע זײ שטײען
 און פצינק אזוי ארויפגעקראכן זיינען אבער געםט די געםט.

 קא־ א געגעבן עפעם האט זײערער עאטםטער דער רירעװדיק.
 ארומגערינ־ געװען אלע זײנעז בא^ד און כינזיש אין מאנדװע

 מען האט ^עכער און קאױטן א<צע פון אףעםטירט. און געילט
אויך. מיילטאנען דעק, דער או» מאטראסן די געטריבן זיי

 ארעם־ די פאר זײ פאר אויםגעצויגן זיך עצטםטער האט
:ענג^יש ק^ארן א אין געטאז זאג א און טירטע

 אײך מיר באדאנקען ארמײ רויטער דער פון נאמען אין —
 דארםן מיר געבראכט. אונז האט איר װאם מאטאנע, דער פאר

 אין איצט טאקע זיך נויטיקן מיר שיףי, די אט טאקע האבן
 שלעכטם. קײן געשען ניט אבער װעט אײך פון ק״נעם געװער.

 אײך און טרוקעניש דער אף ארויפנעמען נאר א״ך װעלן מיר
 אנסו־ ם׳װע^ן ביז פלאץ שטי^ן זיכערן א אויף האצטן דארטן

 נאך אײך דאנק איך שטאב. גענערא^ אונזער פון באפע^ן מען
אל. מ א

ט שוין זיך ט*ז5מי האט עפ ^ ע  בארנ איצע מיט צוזאמעז ג
 אפגע־ און מיד ארמייער. רויטע מיט ארוםגערינגאט ארויף

 םון געילויכטז האבן אויגן זײנע אבער געװען, ער איז שװאכט
פרײד. גרויםער א

װײםמאן נאכעם
יאטן פופצן פון באלאדע די

.i
ף  ב״מער ציפרעם פון ברעג א אוי
 װאםער שפיגל קלארן לעבן
צן  יאטן פופצן יצװיצן זי

פיראטן. יאטעלאך פופצן
ם ליגט  שיפל אלטע אן ברעכ ב״

; פארלאזטע א שיפל' דאס איז
— פיראטן די דארטן רוען
יאטן. פופצן פופצן, אלע

 יאטן פופצן פופצן פופצן,
— פלינקע יאטן בראװע, יאטן
 יאטן שטארקע מיר, זאגט טיר, זאגט
ר זענט — ? פיראטן עימעםע אי

2.
ט ברעג בײם הארט  ביימער ציפרעם טי
צן  פיראטן יאטעלער זי

 פלענער רייזע פלענער, מאכן
ר יעדער ע קענער. א איז א״נ
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 קענער א איז איינער יעדער
;פלענער גרויםע אויםצוטראכטן

 מענער גרויםע — פלענער פלענער,
ם טראכטן פלענער. אזעלכע אוי

 קאלומבום א איינער יעדער
 אנטדעקער; אן איינער יעדער

 גלעקער גלאקן — שארפע צינגלעך
װעקער. א איז איינער יעדער

 הימל בלויער בלויער, דער לאבט
 שיפל צעבראכן אלט אן אוין»

צן יאטן, פופצן שװיצן זי
פיראטן. קינדערלאנד פופצן

3.
 בײמער פון אוים שיפלעך שאבן
ך לאזן ױמען יאמען «וין» זי  ;שו

 כװאליעם די אז דאם ארט װעטען
וי זיידן שויימעז, ברויגעם? אז

 קעםײדער נעכט און טעג שװימען
 אפשטעל אן אן אפרו, אן אן

פיראטן, קינדערלאנד פופצן
יאטן. לעבעדיקע פופצן

 אינזל אן צו אן זיי קומען
ען  ;אינדיאנער דארטן װאוינ

ט זיי שיםן ט ני  ביקםן, די מי
:באגריםן נאר באגריםן, נאר

ט ך געקומעז ני  פארטר״בן א״
״ לאנד דאם און פארנעמען, אײך ב

ך װאוינט פריידן, אין דא ברידער זי
טאלן. טיפע און בערג צװישן

 ,1איי געבראכט גרום ברודער א גאר
 װייטע, פון םײ נאנטע פון ם״

ך לעבט  פריידן, אין דא ברידער זי
ט באבע א װי דן. א מי זיי

4.

 בײמער ציפרעם פון ברעג א אויף
 װאםער, שפיגל קלארן לעבן
צן  יאטן, פופצן שװיצן זי

פיראטן יאטעלעך פופצן
ען פן שלעסעד בוי װאםער, אוי

ײ לאזן ף ז עו; װאםער אוי מ װי ש
ט פולי יאם דער איז  פיראטן מי
יאטן. פופצן פופצן, די פון

ך אן קלאפן  שיפלעך, אן שיף זי
 שיפן, ברענעז שיפן, זינקען

 פיראטן די איבער שפרינגען
שיפן. ברענענדיקע איבער

ך װידער מעז לאזט יאטען, אוין» זי
ע שפאגל זוכן ״ ;ברידער נ

 שיפן זעגל די מען אנקערט
טן א לעבן ױי  װידער. אינזל ו

ען  מענטשן רויטע דארטן װאוינ
 — ביימער שטארקע געזונטע װי

ך גריםן ט זי  יאטן, די זיי מי
פיראטן. קינדערלעך פופצן

— ברידער רויטע ברידער, ברידער, —
— װעלדער די אין דעמבעם די װי

ט ״ יאטן, פופצן פון באגריםט ז
פיראטן. קינדערלאנד פופצן

 נעזל אן נאז א אן מען רייבט
ט מע און ך ביי ט זי  לױלקעס די מי
ך קלאפט מע און  שטערן, אן אן זי
גן די פרייד פון אז י טרערן. או

דאװידמאן שלוימע

 פאבריקאנט דער און מיכל פיאנער דער
דאהערטי

א u? ן n vט ־ פי *) טו

װגובפג־ h — הערש־בער .1 :שפילער
פדגי זײ\ — מאמע .2
װורג\ל(\ גײגור — מיכל .3

ןײו־פאבוי^אןגו — דאהערטי מר. .4
זײרטל(\1 ױי\ — העלן .5

פארװאלטער .6
דינער .7

ארבעטער. פיאנערן,
 1930—צייט אמעריקע. שטאט, נױ־דזשוירזי פעטערםאן,—ארט

לזצס־לטי.׳ ערשגונו
נאר ױנגע, א גאר נאך מאמע, ז״ן הויז. ארימע (מיכלם

קנײטשן םך א האר. גרויע קאפ פולז א שוין האט
 זײער נאר קלײדער, אלטע טראגט זי ׳צ&טערן. דעם אוין*

 צוגערעקט איז װאם טישל, א לעבז זיצט זי געפרעםטע. רײנע,
 די זאסן. פעתל א לעט בענקל צװייט א או* צײטונג. א מיט

 ארוים אזש זעט מע אז נאז, שפיץ אפן הענגען אויגן־גלעזער
 ארום. און ארום רויטלעך זײנען זואם אויגן, שװארצע פאר א

 די מיט פליט זי װייגיס. שלאפט מאמע די אז אוים װײזט
 און מיכלם פארצערעװעט זי װעב־שטול. א װי שנעל, שפיזלעך

 און שפעט אזוי שוין אוי, כאפ) א זיך גיט זאקן. טאטנם זיין
 םענםטער) צום צו לויפט (זי גישטא. נאך איז מיכעלע מײן

 נעמט (זי הונגעריק. שטארק זײן שוין מוז ער שוין. גײט ער
 א הערינג, שטיקל א ברויט, שטיקל א שאםקעלע א פון ארוים

 שפארם טיר. די עפנט טײ. צו שטעלט זי גאפל. א מעםער,
 מיכל װי זיך הערט דרויםן פון שארױ. איר אױ קאפ איר אז

 זײן װעלז מיר :כאװײרים כאװײרים). זײנע מיט זיך־ געזעגנט
 אנגעטאן. זיין שויז זאלםט אזייגער. זיבן פונקט
װײט (יפון נאכט. גוטע א גרײט. שטענדיק בין איך :מיכל

 פיאנערן דרײ, צװײ, ״אײנם, פון מאטױו דער זיך הערט
מאמע, גוטן־אװנט, א אריין) קומט מיכל פרײ״. זיינעז

 םארצויגן זיך ם׳האט — געזארגט? שוין זיך האסט דו
מיטינג. דער אביםל

מיין הוננעריק, גוט ביםט דו טיר) די (פארמאכט :מאמע
נײם. דערצײלן און עםן װעםטו אװעק זיך זעץ נו״ זון.

אויױ. גלײך אים הענגט מאנטל. דעם אוים (טוט :מיכל
 ליפלעטם פאה א און פלאיז, א אוי ביכער די אװעק לייגט

״םקול־ די םון לאכן צום נאר ם׳איז טיש). אפן —
מענטשן. פיילע זײ בײ זײנען םטרײקערם טיטשערם״.

 גע־ היינט מיד האט זי װילדע. זײנען ?אמוניםטן און
 די װי זי כ׳הער םאמער, מים פינגער, א מיט םטראשעט

טיש). ביים זיך זעצט (ער קאץ.
ד שטיקל אײן מיט טײ גלאז א אים (דערלאעט :מאמע צ

? אנטקעגן גערעדט עפעם האסט װאם־זשע, קער)
גע־ א איז מאי ערשטער דער אז אונז, זאגט זי נײן. :מיכל

אז געזאגט, און אויפגעהויבז זיד איך האב זונט־טאג.

ן טאנץ־םצענײם די *)  אויסגעלאזן דא װערן געזאנגען די או
רעד. —
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 איז װאם ױם־טוב, ארבעטער אן איז מאי ערשטער דער
 געװארן געבוירן איז און יאר פערציה העכער אלט שוין
אמערי?ע. איז
זאך. אמת׳ע אן טאהע דאך איז עם םאמע:

מיר צו זאגט און אעעצונדן געװארן מאטמאל זי איז :טיכל
.ניט. אז שװייג. ״מייקל,  זיך האבן קינדער םאך א .

 און (עםט מיר. צו גע?ו?ט און צושמײכלט שטילערהײט
 ארומ־ קינדער די מיך האבן לערנען נאכן טיי) די זופט

 ערשטער דער אזוינם איז װאם װיםן, װילן זײ גערינגלט.
 פיאנערז. נײע קריגן שוין װעל איך מאי.

רעװאלוציאגער. גוטער א זײן זאלםט װיל איך מיכל, :טאמע
 האט טאטן דיין געלערגט. ז״ן זאלםט דו אבער װיל איך
 טו זאכן. אזעלכע פאר שול דער פון ארויםגעװארפן מעז
כאפן. ניט דיך זאל טע אז ארבעט, די אזוי

 אים העלפט מאמע די ליפלעטם. די אוים דערוױיל לייגט (מיכל
םירן). אין יעדן צונויפלייגן

שלאפן, דיך לייג שלעםעריג. שוין ביםט דו מיכל, :מאמע
 אוים זיך טוט (מיכל פרי. אויפשטײן קאנען װעםטו
 אים דעקט מאמע די בעטל. אין ארײן זיך לײגט שנעל,

 א אין זיר זעצט זי שטערן. אפן סוש א אים גיט צו
 א אונטער ברוטט און זאקן די שטריקן וױדער װינקל
פינםטער). אינגאנצן װערט םע ניכון.

w w j נזצנומז

 א אויםגעװאקםן איז זייט א פון כאר צימער. זעלבער (דער
 דער אױ זײר־פאבריק. א מויער, ציגלנעם רויטן א פון ראג
 פון ״זײד־םאבריק אויםיעם: גאלדענע מיט אנגעשריבן איז טיר

 זיידענע םיינםטע און בעסטע די קאמפאני. איז דאהערטי
 ביינאכטיקע די פארטאג. ם׳איז געמאכט״. דא װערן שטאפן

 די פארמאטערט. מיד, ז״ער זײנען זיי ארויס. גײען ארבעטער
 אר־ בײטאגיקע אן. קומען װעבער נייע אייננעבויגז. סעפ

 אויםגע־ ניט זיך םארקלעפט. זײ בײ זיינען אויגן די בעטער.
 שטײ־ וױיטער אביםל מיכל, שטייט טיר דער בײ גענוג. שלאפן

 א דורך גײט עם ליפלעטס. אוים טײלן און קינדער נאך ען
 גײט מיכל אפ. זיך טראגן קינדער איבעריקע די פאליםמאז.

ארבעטער) די צו רעדט ער ויוי הערט מע טיר. דער איז אר״ז

האבן מיר און רײכע רי פאר זייד שאפן מיר !חברים :מיכל
 װען זיך. אף שיך און הויזן פראםטע גאנצע קיין ניט
 און גענוג עסן צו געהאט מיר װאלטן װעלז זאלט איר

רןליידונג.
קלארע א דערנאך טומל א םריער זיך הערט (עם :ארבעטער

טיכל? טאן, מיר דארםן װאם־זשע שטימע)
די אװעק לײגט אייך. פאר ארבעטן ניט װעט קיינער מיכל:

 באם ו/יר שכירות. מער באצאלן זיך הײםט און ארבעט
נאכגעבן. מוזן װעט

!םטרײס א !םטרײק א !םטרײק א :שטימען
 זי. צעװיקלט ער םאן. רויטער א מיט זיך באװייזט (טיכל

 זינגען. און טארשירז זײ שטאלץ. ארבעטער גייען אים נאך
 דריטער דער ביז אן האלטן קלאנגען די פינםטער. װערט דא

םצענע)

.•לזצטימן רריג\ג\
 ראג, טויער — ציגל םון ארט אפן נאר צימער. (דערזעלבער

 טיש. ש״נער א שטײט אינטיטן פיאנע. א אויםגעװארןטן איז
 דאהערטי, מיםטער לאמפ. עלעקטרישער שײנער א טיש אפן
 אין האלט און זיצט מאן, פעטער געזונטער א פארפוצט, רייך
 זײן העלן, טיש. אפן סופעםוױיז ליגט װאם געלט, צײלן אײן

 םטענ־ זײדן א זאקז, זײדענע קלײדעלע, זײדן א איז מײדעלע,
 די פון שפילט און פיאנע דער בא זיצט האר, די אין געלע
 צעקלינגט שפילן, ענדיהט העלז װען מעלאדיע. שטילע א נאטן

 דאס פויל נעמט דאהערטי מר. טיש. אפן טעלעפאן דער זיך
אויער) צום פלעשעלע

אין ארוים הײםט װאס — יעם — העלאו :דאהערטי מר.
? ניט ארבעט מע — ? אװעק זײנען אלע — ? םטרייס

— פיאנער? דער מיכל — אינגל? א — װער? —
!אהער גלײך אים ברענגט — אראפנענומען זײ האט ער

!גלײך
 סטעליע. דער אן* בײז כןדקט פלעשעלע. דאם אויףי הענגט (ער

 פאר־ דער טיר. די שטיל זיך עפנט עם םויםט. א מאכט
מיכלען) מיט ארײן קומט װאלטער

א װי דרייען אין דאהערטין םאר זיך (בײגט פארװאלטער:
 געבראכט אײך כ׳האב הער, מ״ן גוטן־אװנט, שקלאו»)

 אר־ אלע אראפגענומען האט װאם פיאנער, דעם מיכל
םטרײק. אין בעטער

 דער מיט וױיזט געלט. דעם אף* קוקט שטאלץ. שט״ט (מיכל
 ״אונזערע :רעדט אײנער װי קאפ, מיטן שאקלט און האנט

 !געלט דאס ליגט י י ז בא און שװער ארבעטן עלטערן
 ער װערטער. פארװאלטערם אםן ניט ענטפערט דאהערטי מר.
 ארויםי) ױיט פארװאלטער דער האנט. דער מיט בזאך א גיט
אװעס. זיד זעץ מיכל, :דאהערטי מר.

אװעק) זיך זעצט האנט. דער איז היטל דאם (האלט :מיכל
ארבעטער. אן זענט איר װעז געדאנקט, א״ך װאלט איך

? ניט מען דאנקט באלעבאם א איז :דאהערטי מר.
דען איר האט — ? דאנקעז אײד איר זאל פארװאס :מיכל

 האבן דאם — ארבעט? אײער מיט בענקל דאס געקויפט
דעם. פאר געהארעװעט ארבעטער

 פארװאם נאר, זאג (שמײכלט) — ? אזוי — :דאהערטי מר.
— שאפ? מײז םוןי ארבעטער די אראפגענומען האםטו

אר־ פיל אזוי אראפצונעמען ניט כוח קיין האב איך :מיכל
געזאגט, נאר זײ האב איך שװער. זײנען זײ בעטער,

 אל״ז זײ ז״נען םטרייק, א איז אראפגײז זאלן זײ אז
געגאנגען.

האםטו פארװאם אבער (שמ״כלט) — ? אזוי :דאהערטי מר.
— ? םטרײסז זאלן זײ געהײםן זײ

זיי אויב וױיל מיר. פון װיםן בעסער דארםםט דו :מיכל
 אז םימן, א איז אינגל, קלײן אזא געפאלגט, טיך האבן
דיר. בא געװען שלעכט זייער זיי ם׳איז

 יןלוגער, א זײער ביםט דו אז זע, איך — :דאהערטי מר.
 געשעפטםמאן גרויםער א זײן אמאל װעםט דו טיכל,
מענטש. רײכער א און

רייך. זײן ניט װיל איך מיכל:
? פארװאם (פארװאונדערט) :דאהערטי מר.

ארבעט. פרעמדער פון נאר װערן מען קען רייר וױיל :מיכל
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 צװייטנס א פון קאפיטא^יםט קײן װערן ניט 5װי איך
הארעװאניע.

? טאטע דײן טוט װאס :ראהערטי מר.
װעבער. א איז ער :5מרכ
גוט? אים איז נו, :דאהערטי מר.

װאך א םאר און נאכט. גאנצע א ארבעט ער ניין. מיםל:
 זייער מיר לעבן דאלער. צװאגציק ער קריגט ארבעט
ארים.

ארבעטער. אן זײן צו גוט ניט דאך איז :דאהערטי מר.
צײט, א קומען װעט םע אבער גוט ניט איז איצט :מיכ^

 זײ באםעם. די אראפװארפן ײעלז ארבעטער די װען
 זײ װעט דעמא^ט שעפער. די מיט אנפירן א^יין װעילז

גוט. זײן
? דערװייצ אבער :דאהערטי מר.

אאנגע און שװער עילטערן אונזערע רבעטן דערװײא :מיכ^
ארי־ טראגן הײזער. ארימע אין װאוינען מיר שטונדן.

 הע־ אףי (װייזט ברױט. מיט הערינג עםן קליידער. מע
אונזע־ װאם זײד, דאם טראגן קינדער אייערע און לענען)

 אטאמאביילן. שיינע אףי פארט איר װעבן. עילטערן רע
 זעק האט איר (צײגט) הײזער, פארפוצטע אין װאוינט

אײ־ ניט אייערם. ניט איז ץ5א דאם ארער גע^ט. מיט
 קומען װעט עס אבער פארדינט. דאם האבן הענט ערע

אײך. פון צונעמען א^עם װעלן ארבעטער די און טאג א
 א^עמען און שרעק.) צוריק־באװעגונג. א מאכט (העלן

 ׳לעבן און ארבעטן דארפן זועאן אילע ג^ייך. צעטילן
רײך. און ארים קײן זײן ניט װעט עם ג^ייך.

נארישקייטן. רעדן דיר טויג װאם ,5מיכ הער, :דאהערטי מר.
 קויױ פעקא) א אים (דערצאנגט דאצער הונדערט דיר נא

 נאר זאכן. גוטע ע^טערן דײנע סויו» זאכן. נײע דיר
ארבעט. דער צו אומקערן זיך ן5זא זײ ארבעטער די זאג

אפע־ און אויגן פעק^ענדיגע מיט שטיין בצײבט הע^ען
מויצ) נעם

א עם גיט און זיך צעשמײכאט געצט, דאם (נעמט :מיכיל
— ? נעילט מיט אפקויפן מיך זויילסט דו טיש) אפן שמיץ

אפ־ געװא^ט אויך מען האט טאטן מײן מיך. ניט ניין,
 קײן זײן ניט קײנמאא אויד 5װע איך אבער קױפז.

 איך וױפיי קעמםן װעא איך קאאם. מײן פון פאררעטער
!קאפיטא^יםטן די מיט נידער אעבן. װעצ

זיך הייבט ער ציטערט. ן5הע בייז. (װערט דאהערטי: מר.
 איך דאנען. פון שצעפער דו ארוים שרייט) און אויףי
 עס ג^עסל. א איז לן^ינגט (ער ארעםטירן. דיך װעל

ארוים! אים .ווארוז דינער) א ארײן קומט
ניט מען װארפט פיאנער דעם מיכ^ הער, מײן ניין, דינער:

ארבעטער־קלאס. אונזער פון איז ער ארוים.
ביי־ ניט זיך דארפט איר דאהערטי, מר. (שמייכ^ט) :מיכל

מײ־ אייער ציטערט עם װי איר, מעגט ציטערן נאר זערן,
 זײנען מיר ק^ײדע^ע. זײדענער דער מיט (צײגט) רעצע

 שטימןן דרויםן איז דארטז אײנער. זענט איר און סך א
 זיננענדיק) אפ (גײט שטארק. זיינען מיר חברים. מיינע

 שקלאפן װי װער א?ע, איר אויףי שטייט
!נויט און מוז לעבז הונגער אין

 זעש זײנע שטופט האר. זײנע צעשויבערט דאהערטי (מר.
פינםטער׳) װערט עם קעשענעם. די איז גע^ט מיט

 מאמע רי שלאפט. מיכל םצענע. ערשטער דער אין װי (פונקט
 זיין םארריכט און טיש ב״ם זיצט אויפגעשטאנען. שוין איז

 דער פון מידער א אריין קומט פאטער מיסל׳ם העמדצ
נאכט־ארבעט)

!גוט־מארגן :הערש־בער
 ? אפגעשקלאפט שוין !מאימע:גוט־יאר

יצעצטער רער שוין זײן, װעט דאם ש^אף) (פון מיכל:
שטרײט, אנטשײדענער און
 אינטערנאציאנאל דעם מיט

ארבעטם־^יט. איר אויד» שטייט
 הײבט מיכיל בעט. זייז צו צו גײען זיך. צע^אכן עלטערן (די
 כאפט קוי^ות. פארשטיקטע מיט שרייען און װארםן צו אן זיך־

אויףז) זיך
< ? אפקויםן מיך װיא ער

? זון מײן ײער, :מאמע
! דאהערטי מר. :מיכ^

פארװאם? הערש־בער:
אר־ זײנע ארונטערנענומען האב איך װאם דערםאר :מיכא

םטרײק. אין בעטער
? .ווען (שמײכ^ט) :מאמע

? ום5ח אין :הערש־בער
מער נעװען ניט טאקע ם׳איז װאם, ארום) זיך (קו?ט :5מיכ

? ח?ום אין װי
< מאמע: טו איצט אבער ח^ום. א נאר זון, מײז דערװי

 די צו אויפרופן פארשפרײטן הײנט דארפםט אן. דיר
שאפ. דאהערטים םון ארבעטער

 די ארויף שצעפם בעט. פון אראפ װארף א זיך גיט (מיכל
 א זיך ?ייגט טאטע זײן אנגעט^ן. שוין איז און ה״זלאך

אװע?) מידער
דרימל. א כאפן כ׳װיל עםן. שפעטער כ׳װעצ הערש־בער:

שװער. געארבעט נאכט גאנצע א מאמעז) דער (צו :5מיכ
זון. מײן יא, אויגן) די אין אים (הוקט מאמע:

 צוסער. שטיקצ א מיט טײ 5ג?עז א שטײענדיק טרינקט (מיכל
ך: הערט דרויםן םון ער. בײםט בײגא א  מיכא, ״םיכא, זי

?״) פארטיק שויז ביםט דו
דרויסן. אין ארוים (אויפט !גרײט שטענדיק בין איך :מיכא

)שטיטען זיך הערן עם  דרײ, צװיי, אײנם, — :
פרײ. זײנען פיאנערן

 ארבעטער די מיט קעמפז מיר
שקלאםערײ. קענן

ןפאוהא״יג.)

ס
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װאוסטען

סלאךןןו - מלל דײװיד
יארק נױ םטריט םטענטאן 151 ־153

ט ״ בעםטע די קויפט איר דאם זיכער, פראצענט 100 א איר ז
 אװערקאוטם — טאקםידאם — טאפקאוטם — םוטם

ז אויםוואל דער  פערשידענע םייזעם, אלערלײ גרויםער, א זייער אי
 פרייז װאן א איז עם ארבעט. שניידער גוטע אמתיע און קאלירן
ר םטאר, ך דארפט אי ט זי ט איר און דינגען ני ״  און פארזיכערט ז

ט גאראנטירט צופרידנהײט בעסטע די מי

151*153 SlANTON
Cor-SUFFOU STOET

 קאמפארטײ דער פאר מיטינג ראטיפיקאציע
 טויזנט 25 פאר קאמפאניע פון דערעפענונג
ארדן ארב. אעטערנאציאנאלן אין מיטגלידער

ט אװ מיטינג מאם ר ע צ נ א ס
 בײטאג 2 ,1930 אסטאבער וטן2 דעם זונטאג,

א, םטאר 1ני אין אםינ  עװענױ פארק ואן גאם טע107 ק
 ארדן ארב. אינט. םון מיטגלידער אלע ביי מען קריגט בילעטן

v \19 ןג»ירגץ1ארא i סא&ויגונוגו שגואנו יאדסװר r .■qvh־\t \h ,a\

 ארדן אדב. אינט. דעם בויען צו קאנפערענץ
 פרי דער אין u טן,15 דעם אקטאבער זונטאג

גאם טע15 און פל. אוירװינג פלאזא, אױרװינג אין
 לאנדםמאנשאפטן, ארגאניזאציעם, ארבעטער אלע

 בארעכטיגט זיינען מינאריטעטן, גרופן, םאםייטים,
דעלעגאטן. 2 צו שיקן צו

vi \־\dv\ גטטזי^טו ואל\ \זאודאלז\
603 City Comm. Int. W. O., 32 Union Square, Room

 אײנװאוינער אלערטאן אלע צו
הײזער קאאפעראטיװע די אין

ן געבעקם אייער קויפט באװאוםטער דער אי
ם ׳ ו ו א ר ד נ ע בעקערײ װ

ז װעלכע שאפ, םטריקט א אי אך  ױני
ט די אונטער כ פזי  פוד־ דער פון אוי

אן. אינדאםטריאל װארקערס ני ו  ךי י
טן, בעסטע  פארשיידענע און ראלס ברוי
 געבאקן פריש טאג א' מאל 4 קייקם

 בע־ ליכטיגע שייגע םאניטארע א יאין
יעדן. צו אי׳נםפעקשאן פאר אפן קעריי.

WENDROW’S B A K E R Y
691 ALLERTON AVE. BRONX
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קלאדיער באװאוםטן דעם בײ
ז ן ע ז א ש ז ן .מ ד י י ל ק

עםעקם קאר. םט., םטענטאן 118
מט אקו אויפגעארכעטע בעיםטע די איר ג
 און טאקםידאם טאפקאוטם, פוטם,

אװערקאוטם
 יעדער װאס מעםיג, זייער זײינען פרייזן די

*אפארדן קען ארבעטער
JOSEPH M. KLEIN

118 STANTON ST. NEW YORK

באװאוםטע די

לאונדרי ספארסלינג
אפערט

W E T  W A S H

 געװאשן שיין באנדעל יערער
 דעליװערט שנעל

 Y\h גװפרװנוגו ארב<\גו פרטינו
לז ײג ײיפגער צג

ט איר ״ ט פארזיכערט ז  100 א מי
צופרידנקײט פראצענט

S P A R K L I N G
L A U N D R Y

327 EAST 122nd STREET 
Harlem 4470— 4450

 דענקען קענען װעלכע מענער די
קלאדיערם באװאוםטע די אז װײםן,

פיל און נײטען
יארק נױ םט. קאנאל 37

 אויםװאל גרעםטן דעם אימער האבן
w בעםטע די פון \ii, און !\א\גונז3מוא 

 די פון אויפגעארבעט אװערקאוטם,
 שנײ־ גוטע אמת׳ע און שטאפן בעםטע

 שאפ איעענעם זײער םון ארבעט דער
ך קענט איר בן זי םקלוי  קאליר׳ יעדן אוי

 אליין נאר װינשט איר װאם סייז
ר  פראצענט 100 א גאראנטירן מי

ט היי צופרידנ

NATHAN & PHIL
37 CANAL ST. NEW YORK


