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קינדער באחזיםע די און לענין װײםמאן נחום
מעשהילע) (א

ל אין און דרויםן אין קאלט אזוי פי ך איז הײזער «זוי ט אוי  ני
צן קינדער בארװיםע מוזן װארים• ז. אין זי  בארװיםע שטייען הוי
ל ארוים. גאם אין קוקן פעגצטער. ביים קינדער פי  מענטשן אזוי

ען ל דורך. גיי פי פן מאשינען אזוי ך «יילן װאו־זשע דורך. לוי  די זי
שע ? מענטשן פן מאו־ז ? מאשינען די לוי

אייער־ און געשנייט האט נענטן און װינטער. איז דרויםן אין
שנ״ט. האט נעכטן ך האט גע  די אוין' צעלײגט שגיי בלויער א זי
ף צעלייגט גאםן, ען דענער. די אוי ך נעכטן זיינ  בארלויםע די אוי

״ האבן געשטאנען. פענצטער בײם קינדער  קיגדערלעך װי געזען ז
ך האבן ך האבן קיגדער װי געשליטלט, זי  קיגדער יעגע געגליטשט. זי
ף שטיװעלאך האבז  מאנ־ װארימע האבן יענע געטראגן. פים די אוי

ך טעלאך ר האבן פארװאס געהאט. אוי ט מי  מענטע־ װארימע קיין ני
ט מיר האבז פארװאס לאך? שיכלאך? קיין ני

ע, — ד ״ !מײםעלע א אונז דערצייל זיידע, ז
ען װאו זיידע, זיידע, — ג ״ ף יאטן רויטע די געלאפן ז  די אוי
פערדלאך? פלינקע

ײדע דער האט ײן גענומען ז  זי אגגעשטאפט לױלקע, גרויםע ז
ט ל פול א געטאן צי א פארויבערט, טאבאק, םאך א מי ט מוי  רויך, מי
ך :אגגעהויבן און צעשםייכלט ליבלאך זי

ך האט רויט־פויגל אז . . . בן זי עהוי פג ך, אוי  א ווי הויך, הוי
ר האבן עראפלאז׳ ריזיגער טע די זי  ארויפגעכאפט ווידער יאטן רוי

ף ע אוי ר ע  אנ־ פארויס, אין קעפ זײערע אויםגעשטרעקט פעײלאך, ז״
אדלערלאך״ די פון העלזער װארימע די באקן זייערע םיט גערירט
 איז װעג לאנג, איז ׳װעג 1 אדלערלאך פליט פליט, פליט, —

װייט.
א I הא־העי העי, — א I װי שנעלער! שגעלער! I ײי

ו האב[ י  פאראוים, געטאן לאז א פערדלאך פלינקע שװארצע די ז
ט פאראויס ען זיי מארדעם. אויסגעשטעקטע מי ײנ ײ ז  אז געלאפן, אז

ט אפילו האבן זיי ערד... וױיםע די אגגערירט ני
ט א און געפאלן• איז שניי א און װאו־ : געבלאזן האט װינ

!װאו־װאו
ען פלוצלונג נ ״ ״ ז ־ װאלד. אלט־אלטן אן צו אנגעקומען ז אזוי

ע ביימער. גראבע פיל ך האבן װעגן. שמאלע אזוינ  אדלערלאך די זי
ד האבן דערשראקן• אביםעלע  פארװאם אפגעשטעלט. אדלערלאך די זי

ט לויפן פערדלאך? די װ״טער ני
ם איז װאלד פינצטער. אזוי פינצטער. איז יוואלד טיף. און גרוי

ך האבן ניטא. איז שטייג קיין און ניטא. איז װעג קיין און  דער־ זי
? אדלערלאד די דערשראקן פאר

ט אדלערלאך! !פליט ! פליט — ד שרעקט ני װאלד, פאר׳ז זי
ד שרעקט ניט 1 פינצטערניש דער פאר זי

כן, אזא ארויסגעלאזט יאטן רויטע אלע האבן פריילאכן, אזא חוי
אין פערדלאך די אז ״העי־הא־העי׳/ לעבעדען אזא ך ה ט זי  אר״גגעלאז
ט װאלד אלטו אין שער״, אזא מי רז ך אינגאנצן האט װאלד אז הי  א זי

געטאן. צעקלונג
 געדיכטע די צװישן געדרײט זין־ האבן רײטער רויטע די און

ך האבן רייטער רויטע ב״מער. אלטע ט גארניט פאר זי  געשרא^. ני
ך האבן זיי שן געדרײט און געדרײט זי בײמער. געדיכטע אלטע, די צװי

ש די איז פלוצלונג כטיג פארשװאונין. פינצטערני געװארן. לי
גן די פאר פין יאם. א דערזען רייטער רויטע די האבן אוי  ברעג, אוי

ט באדעקט ך האבן שניי, טיפן מי  שטיל. שא, אפגעשטעלט... רייטער זי
ר אייעעהאלטן האבן פערדלאר פארשװיצטע די אפילו ע ״  אטעם. ז

איג, אזוי געשלאפן איז יאם דער ־ זילבערנע די שטיל• אזוי רו  װינ
ך האט טער־נאבט ן אינגאנצן זי נעבאדן... יאם אי

ע, אזא זי איז טאקע דערפאר עפשער  שטילע אזא קלארע, אזא ר״נ
? געװעזן

גע־ יאטן רויטע האבן פערד. די פון אראפ יאטן רויטע זיעעז
ע זײערע איבער אדלערלאך די גלעט ג װדי ע  אד־ די האבן מארדעם. כ״נ

ט געשאקלט לערלאד  הא־ לאנגע זײערע געװארפן קעפלאך, זייערע מי
פרײד... פאר אראפ און ארויף ארויף, און אראפ ^ויידלען ריגע

ען ײנ טע די אבער ז ט יאטן רוי  װעט װאם געװעז... פר״לאך ני
 ארי־ סען װעט װי טיף. איז יאם ברייט. איז יאם ? טאן איצט מען

פן ברײטן, דעם בעררײטז טע ? יאש טי ט האבן יאטן רוי  געװאוםט גו
ן אז ט יענער אי ״ ען יאם ז ײנ ל דא ז פי  װאם קינדער, בארװיםע אזוי

 העי, ? זיי צו צו מען קומט װי־זשע יאטן... די רופן און בעגקעז
״ איצטער ם׳װאקםן װען ײ ב ע ז ג ם, פליגל ריזי ״ װי אוי  װאלטן ז
ך ? יאם גרינעם איבער׳ן געטאן לאז א אזוי איצטער עם זי

. • <װען העי׳ .
ך האבז דערװייל גן יאטז רויטע זי צוי ע םג ן אוי פ׳ ט ברעג, אוי  מי

יאם... צום פענימער די
ען נ ״ שװיגן. און געלעגז געלעגן. צײט לאנגע א אזוי זיי ז גע

ד האבן פעדדלאך און שלאפט... יאש שטיל. שא, כעשײיגן. אוי
עז אריבער־ טאקע מען װעט װי טרויעריג. יאטן רויטע זיינ

טן ? יאם ברייטן דעם ר״
ט יאם דער װי דערזעו יאטן די האבן פלוצלונג ט זיך. װיג  װיג

ך  כיװאליעם גרינע שטארקער... שטטרקער, פאמעלאך. פאמעלאך, זי
ך הײבן בן צוריק.. פאלז איז העכער און העבער זי ך ה״  אנדערע זי
ך גיבן און אוין»  יאגן כװאליעם כװאליעם. אנדערע איבער יאג א זי

ך ך ראגגלען כװאליעס כװאליעם. נאך זי ט זי  העי, סװאליעם. טי
 װעל״ ? יאם שלאפנדיגן מיטיז געשען פלוצלונג איז װאם I הא־העי

ך האט ריז כער ף ננאפן שפאציר א אװעקגעלאזט איצטער זי  די אוי
יאם? פון בװאליעס

ך האבן פלינק, שגעל,  ארויף אויפגעשטעלט. יאטן רויטע די זי
ף צוריק ט דערשראקענע, און פערדלאך זײערע אוי  אראפגענומען ני

, ברומענדיגן פונים בליקן ז״ערע ן ז ״ יאם... אויפגערעגטן ב
ף איצט שװעבט עפעם  רויטע כװאליעם. גרין־שװארצע די אוי

ן בליקן.-. זײערע אן שטרענגען יאטן ג ״  א װי—האנט לינקע די ל
גן. די ארום—דאשעק  װאם דער איז װער איז דאם איז װער אוי
ט איצט שפאגט אם? איבער׳ן ריז, א פון שפאן ברײטע אזעלכע מי י

 שפאן נאך שפאן בר״טע שטעלט עמיצער, ריזיגער א עמיצער,
 א:ט- גלייך פליט און שװעבט און קומט, און יאם גרינעם איבער׳ן

ברעג. בײם שוין ער איז אט אט, יאטן... די קעגז
ן נאענט... אזוי קלאר׳ אזוי אים זעען יאטן רויטע ״ ^ א אוי

״ איז ג אײן פארםאכט. אביםל אים ב  איין צעעפגט... ברייט איז אוי
ם אין ער האלט האנט  אויםגעשטרעקט שטארק אזוי האנט איין און בוזי

אפגעבן...■ געװאלט יאטן די אלײכעם שאלעם ברייטן א װאלט ער װי
ט ריז דער איז װער שע אזעלכע מי ט און שפאן גיגאנטי  אזא מי

שמ״כלעגדיג ש־  די איבער דאם שפאנט ער װי ? פאנים קינדערי
כװאליעם!... װילד־געװארענע

ך האבן ך געװאלט דערשראקן. פערדלאך זי ען זי ר״ םד  און אוי
״ האבן אגטלויפן. איינגעהאלטן... פעםט יאטן די ז
 פארװאם און ? געזען פאנים אזא יאטן האבן װאו און װעז

 אראפ שפרינגען יאטן פרייד? װילדע אזא איצטער באפאלן זיי איז
פן און פערדלאך די פון ט לוי  דעם אנטקעגן הענט אויסגעשטרעקטע מי

ן שפאנט װאם ריז, פ׳ יאם״• אוי
ך יאטן האבן I שנעלער שנעלער, !לענין I לעניו —  צע־ זי
שריען...

ר דערהערט לעגין האט ע ״  געמאכט שפאן איין ער האט רון». ז
ך האבן יאטן און ט זי ע אוי[* ארומגעכאפט, אים מי ר ע  אקםלען ז״

ך צעזונגען און ארויפגעזעצט פר״ד... פאר זי



פונק דלר
חודש־זשורנאל

ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון ארגאן אפיציעלער

Vol. 1, No. 5, JANUARY, 1931 .1931 , 1 יאנואר ,5 נומ. יארגאנג טער

S u b s c r ip t io n  R a t e s :
O n e  y e a r  ................................ $1.00
S ix  m o n th s  ............................. 60c
S in g le  c o p y  ........................... 10c

G e n e r a l  O ff ic e
32 U n io n  S q u a re ,  N . T . c.

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

I n t e r n a t i o n a l  W o r k e r s  O rd e r ,  
I n c .

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

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

ארדן

פרינץ א

קלוב קאמירגישן אין לענין

 ;ליכטיגע לידער שטערן זינגען הימלען די פון
 ;װעלט דער צו און ברײט פענצטער אלע
 קאטױגישע, קעפ אף ליכטיגע לידער פאלן

געזאנג. קאמױגישן אין שטערן־לידער שײנען

 :יונגען ערדישע ברויגע די פון ם׳נעזאנג איז בליאונג
גארטן־בוימער, פרישע פון זאפטן־רויש

קאםעם, בלענדיגע פרײדיגע פון קלונג
 זון־פארגאנג. און מארגן־אויפשטײ פון גלאק

געזאנג. ערדישע ברוינע דאם איז בליאיג

 :שײן לענינ׳ם חבר זינגט־מיט קעפ די איבער
באצירט, בלוםען־קרענץ מיט קאפ לענינ׳ם

װײטן, װײטםטע אין קלאר קוקן אויגן טיפע זײנע
מי, פון צװיט דער בליט באקן בלאםע זײנע אןש
חכמה. דורות׳דיגע—שטערן־קנײטשן זײנע אין

 םאװעטישע װעלדער דערצײלן אינדרױסן
 לענין־געשיכטע

 לענין זינגען עם און
 פארבײנקטער ברונים־ראד

אויפגעריכטע. םטעפעם און

 —ליכטיגע לידער שטערן זינגען הימלען די פון
קװאלן. לענינ׳ם פון חכמה שעפן קאמױגן קומען

ו י נ - ע ל
געזאגט. לענין האט
א־דארט, טאגן ״זאל
ט נאך םיהאט װאו געטאגט״• ני

פעפער) (א.

לענינים־ די פאר מושטיר־טאג א איז יארצײט לענינ׳ם
 ,1924 יאנואר, טן22 דעם װעלט. טיילן אלע פון ארמײען טישע

 איז שטערבלעך געװען איז װאם דאם, בלויז אפגעשטאדבן איז
 װייטער. לעבט גײםט שאםנדיגער מעכטיגער זײן נאר לענין,
רעװאלוציע״ םאציאלער דער פון פעלד־מארשאל דטר לענין,

 װייטער פירט ער אװאנגארד. זײן פאראוים אלץ נאך גייט
 אינטערנאציאגאל. פונ׳ם שטרייט לעצטן אינ׳ם ארמייען זיינע

 לענדער. אלע םון םרײתײט־סעמםער די באזעלט גײםט זײן
 םא־ די אין אינדיע, דערװאכטן אינ׳ם שטארק זיך פילט ער

 ארא־ די פון קאמ,־* אינ׳ם בינע, פון ארמייען רויטע און װעטן
 אונ־ פונ׳ם שטר״ט באנייטן אינ׳ם אימפעריאליזפ, געגן בער

 שפא־ די פון גענעראל־םטרייס אינ׳ם פראלעטאריאט, גארישן
 אלע אין קלאםן־קאמף פארשארפטן אינ׳ם ארבעטער, נישע

 פלאן, ׳פעף־יאריגן פונ׳ם זיג אינ׳ם לענדער, קאפיטאליםטישע
 א אף ארדנונג געזעלשאםטלעכע גייע א פון בוי דעם איז

 יצייכט װאס ליכט, רויטע דאם איז ער ערד. דער םון זעקםטיצ
 אונטער־ אלע װייזט און ערד־קוגא גאנצן דעם איבער הויך

 דערליי־ און םרייהייט צו װעג דעם פארםאלגטע און דרי?טע
װעלט. טיילן אלע פוז םאװעטן־פארבאנד א צו—זונג

שול־חודש אונזער
 אינטערגאציא־ דער האט פרינציפן־דערהלערונג ז״ז אין

 די ״שטיצט ער אז אונטערגעשטראכן, ארבעטער־ארדן נאלער
 פרא־ אפ׳ן באזירט זיינען װאם קינדער־שולן, פראלעטארישע

 װיכטיגן א םאר כיאכן זיי העלפט און ?לאםן־קאמף פונ׳ם גראם
קאפי־ נעגן ארבעטער־מאםן רי פון דעם אין פאקטאר

טאליזם״.
 דער האט פרינציפן־דערקלערונג, זײן דורך דירעקטירט

 איבער־ פולער דער מיט שול־ארבעט דער צו גענומען זיך ארדן
 דער טעטיגסײטן. זיינע אלע אוים צײכנט װאם געבנהייט,

 90 פון נאנט רשות זײן אונטער איצט <האט ארדן ארב. אינט.
 מיטל־שולן און שולן אלע די קינדער. טויזנט פיר ימיט שולן

 טאג־ רי מיט ׳פארבינדונג ענגער זייער דורך אוים זיך צײכענען
 שול־קינדער אונזערע ארבעטער־?לאם. פונ׳ם קאמפן טעגלעכע

 אין װער איז װער װײםן זײ ״אומפארטײאיש״. ניט זיינען
 צװישן אונטערשײדן גענוי קאנען זײ ארבעטער־באװענונג. דער

 זיך שרעקן יזײ סלאםנקאמף־ױניאן. א און קאמפאגיע־ױניאן א
 גאםן־דעמאנ־ און מאםן-אקציעם ״פיקעט־לײן״, פאר ניט אױך

 און פיאנערן די מיט םאלידאריש זיך פילן זיי םטראציעס.
 באטיי־ צו זיך יענע׳ זוי נרײט״, ״אלעמאל זײנען און קאמױגן

 רעװאלוציא־ פונ׳ם קאמפן און ארויםטרעטונגען אלע אין ליגן
פראלעטאריאט. נערן

 בר״טע א םאר װערן אויםגענוצט דארףי שול־חודש אונזער
 אונ־ אין פראלעטאריער טויזנטער נאך ארײנצוציען קאמפאגיע

 אין ארבעטער-קינדער טויזנטער נאך און שול־ארנאניזאציע זער
 אריינװארםן מיטגלירער אונזערע אלע זיך זאלן שויצן. אונזערע

 קלאםנקאמןז־ פראלעטרישער אוגזער יםאר קאמפאניע דער אין
ארבעטער־ ״דאם איז: שולן אונזערע פון ימאטא די שול.
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 האבן, ן5װעי מיר שולן ימער װאם ארבעטער־קלאם״. פאר׳ן קינד
 בור־ די פון װערן באפרייט װעלן ארבעטער־קינדער םער אלץ

 די און תצמוד־תורה פאבליק-םקול, דער פון איינפלוםן זשואזע
 ארב. און פארבאנד ארב. נאצ. שלום־עליכם׳ניקעם, די פון שולן
 אונזערע אין אריינטרעטן װעלן עם קינדער מער װאם דינג.
 און קלאםנלעמפער, ױגנטלעכע פון צאל די גרעםער אלץ שולן,
ארבעטער־קלאם. פונ׳ם זיג דער נענטער אלץ

קאטאװים—מעלא׳—לוקםעמבורג—ליבקנעכט
 פראלע־ פון געדענק־טעג אין רײך איז יאנואר חודש דער
 יא־ טן9 דעם מארטירערטום. און פרײהײט־קאמפן טארישע

 בלוט אין דערטרונקען האט צאר דער װי יאר, 25 װערט נואר
 אר־ רוםישע אומבאװאםנטע פון דעמאנםטראציע פרידלעכע א

 קלאםגקעמפער קובאנער דער איז יאנואר טן10 דעם בעטער.
 מאטשאדא, הענקער דעם דורך געװארן דערמארדעט מעלא

 רעם קובא. אין יענקי־אימפעריאליזם דעם פון משרת דער
 םאציאליםטן, דײטשע די װי יאר, 12 וווערט יאנואר טן15

 דער־ האבן אינטערנאציאנאל, צװײטן דעם פון פירער
 טן24 דעם לוקםעמבורג. ראזע און ליבקנעכט קארל מארדעט

 װע־ קאטאװים, םטױו פון יארצײט ערשטער דער איז יאנואר
 איר דוו־ו דערמארדעט האט בורזשואזיע אמעריקאנער די מעז

נױ־יארק. אין פאליצײ
 דע־ ביז יאנואר פון חודש אין טאג יעדער איז פאקטיש

זיינען טייל גרעםטן צום מארטירער. נאך יארצייט א צעמבער

 הערשער קאפיטאליםטישע די װעמען מאםן, נאמעגלאזע די עם
 די אף םאבריסן, און מינען די אין טאג־טעגלעו דערמארדן

 און הונגער דורך און אימפעריאליזם פונ׳ם שלאכטפעלדער
דעםאקראטיע. בורזשואזער דער און קעלט

 מארטירער און העלדן פראלעטארישע פון קברים די או»
 פונ׳ם טורמעם און פעםטונגען אויםנעבויט בורזשואזיע די האט

 נאציאנאליםטן, פון כחות שװארצע אלע נאר קאפיטאליזם.
 דערשטיקן צו בכח ניט זײנען םאציאליםטן און קלערייקאלן

 אין לעבט ער רעװאלוציע. םאציאלער פון גייםט רויטן דעם
 ברירער, באװיינט מען װאו ארבעטער־היימען, ארימע די

 קא־ פונ׳ם קרבנות—קינדער און מאמעם טאטעם, שװעםטער,
 פאטריאטיזם פונ׳ם פויקן די אריבער שר״ט קוא זײן פיטאל.

 גערויש דעם אין שטים זיין הערן ארבעטער די שאװיניזם. און
 קאפיטא־ די פון ארונטער זײ צו שרײט ער ׳מאשינען. ךי פןן

 <וארט זיין הערן זײ שטולן. עלעקטריע און תלױת ליםטישע
קאזעמאטן. און טורמעם םון װענט דיקע די דורך

 פופצן לעצטע די אין םאציאליםטן די פון פארראט דער
 דעם אפגעשטעלט ניט נאר פארלאנגזאמט, בלױז האט יאר

 פראלעטארישער דער רעװאלוציע. םאציאלער דער פון גאנג
 דער איבער זיך פארשטארקט קאפיטאליזם געגן קלאםךקאמױ

 פון קונצן שװארצע אלע אוי געהוקט ניט און װעלט. גאנצער
 —קאפיטאליזפ םונ׳ם לאקײען לאיאלםטע די—סאציאליםטז די

טאג. יעדן מיט םוף» זײן דאך זיד דערנענטערט

ן א ט ע י ל ע פ
פיאנערן װערן מיר

קאטלער יאםל פון

 פליגל די עפנט
רן טע טוי  רוי

 זענען מיר
 קינדער ארבעטער

געגרייטע קעמפן צו

 װערן, װילן מיר
 װערן, דארפן מיר
 װערן מוזן מיר

ע די שע ױגג  אידי
פיאגערן.

 גערג אונזער
 האמער־םערפ. איז
לו מיר ען׳ ײי  לעינ
— קענען מוזן מיר

 לערער אוגזער
לענין. איליטש איז

ע צװיי װי  פליגל ש״ג
טן ט באלוינ  שיין, מי

ערן די געמעז  טוי
י ארײן• קינדער די

 לעקאך און
מאראגצן

 שפאםן און שפעטן מיר
 אלטע, די שולז די פון

 גריםאםן די האםן מיר
 קאלטע. די לערער די פון

 םם װי האםן מיר
 האלעדריצעם, רעכטע די

 בלאפן אוגז װילן װאם
ט  ציצעם, און אנשעריאצער מי
כן װאם ך פאר זו  זי
םן פעטן דעם  בי
 : זאגן און
 — װיל גאט אז

שיםן. בעזעם א קען

ערן  רויטע טוי
, פון און ליכט פון ״ן  ש

ך עפנט  ברייטער זי
 אריין. אונז לאזט און
לערנעז׳ װילן מיר

ט בלאפן אוגז װעלן װאם האלעדריצעם, רעכטע ״די  אנשעריאצער מי
ציצעם״ און
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 פאר און צװניזם געגן ארבעטער־קאמפאניע די
 מאסן אידישע די פון פראדוקטױויזאציע דער

סאװעטךפארבאנד אין
 עפאכע דעמאקראטישער זיין אין אױך איז ציוניזם דער

 קלאםנ־ פונם ארבעטער אידישע די. אפצוציעז מיטל א געװען
idsp.* ארבע־ אידישע צװישן חבר׳שאפט געפרעדיגט האט ער 
 ארבעטער צװישן שנאה .אײביגע און באםעם אידישע און טער
 א צױניזם דער פארנעמט איצט נאציעם. פארשידענע פון

 רערי־ איז עם יפאשיזם. אצװעלטלעכן צוױשן פלאץ בכבוד׳יגן
 צױניםטן ״כלומר׳שט־״לינקע״ די װאם ניט, װאונדער הײן בער

 אנדערע אלע און היטלעריםטן די םון שפראך דיזעצבע ריידן
םאציאל־פאשיםטן. -־און גאציאנאל ״נאצים״,

 פונם לאהײען טרײע אלם אפן איצט שטייען ציוניםטן די
 אויםבוי דעם באקעמפן זײ אימפעריאליזם. און קאפיטאליזם

 דאם װייל םאװעטךפארבאנד, אין לעבן אידישן נייעם א פוז
 אן האלטן זײ קאפיטאליזם. פונם אינטערעםן די געגן איז

 באלפור־דעקלאראציע רער פון שװינדל אימפעריאליםטישן דעם
 פאלעםטינע, לאנד אראביש דאם אין מדינית״ ״אידישע א און

 זײ און ארבעטער־מוחות פארטומלען מען קאן דערמיט ׳װײל
 באםעס, זײערע געגן קאמח טאג־טעגלעכן ז״ער פון אפציען

 שטי־ װעלכע אונטערדריקער, אנדערע אלערלײ און לענדלארדם
צױניזם. דעם דערפאר טאקע צען

און געװערקשאפטן ״פארװערטם׳/ פונם זאמלונגען די

 לאגע שױידערלעכע די פארבעםערן צו ױט גייען ארבעטער־רינג
 זאמלונ■ אלע די פארקערט, ארבעטער־מאםן. פאלעםטי׳נער די פון
 פאלעםטינע, אין םקעב־ארבעט העצפן מיינט צױניזם פארן גען

 דזשאבם זײערע פון ארבעטער אראבישע אראפטרײבן מיינט
 אימ־ דעם העלפן ימײנט יבאדן, זייער פון פויערים אראבישע און

 גלײכ־ און םעל?ער ?אלאניאלע די פארשקלאפן צו פעריאליזם
 זייערע אין ארבעטער־מאםן די אונטערדריקן צו צײטיג

 א צוגרייטן און פאטערלענרער ״דעמאקראטישע״ כלומר׳שטע
 פאר פאטערלאנד װירהלעכע ד$ס ראטךםארבאנד, געגן מלחמה

ערד. דער פון פעלקער אלע יפון ארבעטער ידי

 און פאװעטן־פארבאנד געגן ארבעטער־רינג
צױניזם פאר

 פון ארבעטער רעװאלוציאנערע די װאם צײט, דער אין
 פאשיזם געגן און םאװעטךפארבאנד פארן קעמפן לענדער אלע

 םרעך און אפן ארבעטער־רינג פון פירערשאפט די ארוים טרעט
פאשיזם-צױניזם. פאר׳ן און םאװעטךפארבאנד געגן

 באטײאיגט זיך האט ארבעטער־רינג פונם פירערשאפט די
 הא־ אין קאנפערענין ם*!ציאליםטישער־פאשיםטישער דער אין

 פאר־ די העלפן צו נאװעמבער, טן23 דעם פענםילװײניע, טעל
 קא־ געפלאנטן דעם אין און סאװעטךפארבאנד געגן שװערער

 ארבעטער־מ^וכה איינציגער דער אוין* אנפאא פיטאציםטישן
ארגא־ אויך האט ר. א. פונם פירערשאםט די װע^ט. דער םון

 קאװענע
 פלאדן און

 צוקערקעם
 קאלירז׳' אלע פון

 באנבאנעם
האפטשעם

 ראזשינקעם, און ניס
 צאצקעם און

 שאקאלאדן
 — מארמעלאדן

ך האט  געטאן זי
שאט א

 פענצטער אלע פון
רן, אלע פון און  טי
ע די  פיאנערן ניי
גראטולירן. צו

 ארבעטער־קינדער, די צו
 װיגדער״ פון שפעטן װאס
 יושר, זוכן װאם
כן װאם  װאר, זו
ױםן װילן װאם  ו

 קלאר, אלעם
 װערן, װילן װאם
 װערן, דארפן װאם
 װערן, מוזן װאם
 װערן װעלן װאם

ע  מנג
שע  אידי

פיאגערן.

קאלטע' די לערער די פון גרימאםן די האםן ,מיר
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די און דערציאונג געזעלשאפטלעכע די דערציאונג פראלעטאױשעט נ א ר א ט ר.

 דערציאונג רי האט שול־דערפארונג, פזן יארהונדערטער גאך
 צי־ אירע װייניג ז״ער דערגרײכט שול די אז א״נגעזעז, װעלט

>iń.\ ̂ערנען שוא, אין יארן פיל אזוי אפ גיבן קינדער  םיא אזוי י
אנהויבן מוזן און צעבן אין ארײן גײען זאכן, און געגנשטאנדן

 געזעא־ םון תורה די תורה, װיכטיגםטע די אערנעז ניי דאם פון
 אונ־ דעם ארײן װארםט לעבן דאם באציאונגעז. שאפטלעכע

 מיט באציאוננען פארשײדנםטע אין מענטשן טערװאהםנדיגן
דעם. צו צופאםן זיך מוז ער גרופן. און מענטשן אנדעדע

 ארבעטער־ריגג אין אנצופירן ברענטשעם אירע פון 85 ניזירט
פאלעסטינע. םאר געלט־קאמפאניע א

 ער האט פראלעטאריש געװען איז ארבעטער־רינג דער װען
 אר־ דער ציוניזם. דעם באקעמפט און רעװאלוציע די געשטיצט

 בורזשואזער א איז צױניזם אז געװאוםט, האט בעטער־רינג
 אין ר. א. דער איגט איצט נאר קלאםנקאמח. צום געעגיפט

 פאראינטערעםירט זײנען פירער זײנע הענט. ׳באלעבאטישע
 םונם םירער די םיםטעם. קאפיטא^יםטישע די אױפצוהאלטן

 ״פאר־ םאציאל־פאשיסטישן פון בא^עבאטים די זײנען ר. א.
 די און קאמפאני־ױניאנם די פון בױראקראטן די .ווערטם״,

 דערםאר איז עם םאװעטךפארבאנד. פונם שונאים ג^וטיגםטע
 (אידישע ״הםתדרות״ די שטיצן צו זײ פאר נאטירלעך גאנץ

 פא^עםטינע, איז קאמפאניע־ױניאנם די פון געװערקשאפטן)
 ארא־ די אונטערדריקן אימפעריאליזם ענגלישן דעם העלפט זואם

ארבעטער. און פויערים בישע

 ארבעטםלאזיגקײט־ פאר קאמפאניע די
פארזיכערונג

אין כםדר האלט אמעריקע אין ארבעטם^אזיגקײט די

 דערגרײ־ 5צא איר ,װעט װארשיינלעכקייטן אלע אויט שטייגן.
 פאשיםטי־ דער אפי^ו מי^יאן. צעז ביז װינטער הײנטינן כען

 לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריטען דער םון פרעזידענט שער
 ארום דערגרײכט ארבעטלאזע 5צא די אז צו, אויך שוין גיט

יאן. הא^ב א און פינף  בור־ אמעריקאנער די ניט גיט דאך ימ̂י
 ׳בורזשואזיע די גיט עם װאם זזיאף ביםא דאם אםילו זשואזיע

 קאפיטאצ אמעריקאנער סעכטיגער רײכער דער אײראפע. אין
 אימפע־ זיין פון ״הע^דן״ רי — שקלאםן מי^יאנען זײנע צאזט

 קעיצט, און ■הונגער פאר אױםגיין — מלחמה ריאליםטישער
 לעצטער דער צו זײ ער דערנידעריגט ,5פא בעםטן אין אדער,

בעטלערײ. פון שטויפע
 מענטש^עכע זײער פאר^ירן ניט ארבעטםיצאזע די װעאן

 אנהויבן זײ מוזן נויט. און עלנט איז אונטערגײן ניט װירדע,
 בורזשואזיע אמעריטאנער די צװינגעז צו קאמפאניע שטארקע א

 האט זי װאם מי<ציארדן, די ארבעטםלאזע די פאר אפצונעבן
 דער םון ־יפארשלאג5ביי דער מאחטה־צװעסן. פאר באשטימט

פארזיכערוננ ־ ארבעטםצאזיגקײט פאר פארטײ קאמוניםטישער
)18 זייט אוי^ (שאום
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 האט און איינגעזען ראם האט קלאם קאפיטא^יםטישער דער
 דער־ געזעצשאפט^עכע רעגיחנג־שוצ. איר איבערבױען נענומען
 אינטערעםן די אין אבער — יא א, —שוא? דער איז ציאוניג

 ,סלע מיר אז געילערנט, קינדער װערן םאכט־האבנדיגע. די פון
 נא־ די איז דאם ;מענטשן גרופע גרויםער אײן צו נעהערן

 מוז גרופע דער צו פאטערי^אנד. אונזער אין יצעבט װאס ציע,
 און פארטײדיגן צו זי גרײט זײז מוז מען ^איאא, זייז מען
 יק-5קא:פ ע5א זיך. פאדערט עם װען ם׳יצעבן, אװעק^״גן ו5אםי

 אוים־ דארפן קלאםךקאמף( לבושל, )װי, נאציע דער אין איקטן
יכן נאציע. דער יצטובת װערן, פארמידן און גע̂ג

 אי־ זײז אין ארייז טרעט און אונטער װאסםט קינד דאם
 אין צײט די אט אדאלעםצענס). (ענגאיש: בערגאגגס־פעריאד,

 אונ־ דער װעג. װײטערדינן זייז אפט אגטשײדעט עבן5 מענטשן
 דער איז ארט זײן געפינען צו זוכט מענטש טערװאקםנדיגער

 אי־ און שטרעבונגען זיינע איר, צו באציאונג זיין נעזע^שאפט,
 דער פון און םביבה דער פון אפהענגינ איז אצץ נאר דעא^ן.

 א מיט עם זיך ענריגט אפט דערציאונג. םריערדיגער גאנצער
 װערן צו רייכטום, צו :קאריערע פערזעניצעכער א צו שטרעבן

 א אדער מואװי־םטאר, א אדער ער,5־שפי5בײזבא גוטער א
 ^ייכט אויך ױגנט די קען טער5ע דעם אט אין נאר דאקטאר.

 קאפיטא־ די אידעא?. געזעלשאפטי^עכן א פון װערן פארכאפט
 פארטיגע םך א מיט דערפאר גרײט איז געזעלשאפט ?יםטישע
 פאטעראאנד, פארטיידיגן צו סאאדאט, גוטער א װערן רעצעפטן:

 װײטע איז װארט״ ״גאט׳ם בריינגען צו מיםיאנער, א אדער
 איטפעריא־ הײמישן פון יןנאםל דעם אויך דעם (מיט מקומות

 רײען די אין אריינגײן אדער םאציאליםט, א ווערן ^יזם),
 צװישן ״ארדענונג״ די אפהיטן און אייבאר״ ״ארגאנײזד פון
ניט? װאם און ארבעטער. די

 ארבעטער־ דעם יפון הענט די איז דערציאונג די אבער איז
 א-5ק פון ריכטונג דער איז געװענדעט זיין מוזז עם װעט אם,5ק

 עכער5שאפט5געזע נײער ׳א פאר קאמח און םעךםא^ידאריטעט
 װיא פראלעטאריאט ק^אסנבאװאוםטזיניגר דער ארדענונג.
 םא־ אין רײען. קעמפנדיגע זײנע איז דור ױננן זיין ארײנציען

 אינםטי־ ע5א װי אזוי רעגירוננם־שו^ ידי איז װעטן־פארבאנד,
 װערט דארטן פראיצעטאריאט. דעם םון הענט די אין טוציעם,

 אונטער־ דער אז געביט, דעם אויף* אױפגעטאן פיא אזוי טאקע
 םאציא־ פונים פעסטונג שטארקםטע די איז דור װאקסנדיגער

אויפיוי. יציםטישן
 צװײ פאר שטײען אונז בײ שוא פרא^עטארישער דער פאר

 רעגירונג־ דער פון אײנפצום רעם צעשטערן מוז זי :אויפגאבן
 אסטױוער אן זייז צו ארבעטער־קינד דאם דערציעז און שוצ

ק^אם. זייז פאר קעטפער
 ידעם אין ? מעטאדן און װעיגן אוגזערע זיין װעאן זשע װאם

 פםיכא־ בורזשואזע די װעלכע פארשונגען, די מיר באנוצן פרט
 פאר באויז עם באנוצן מיר געמאכט. האבן אאגךװיםנשאפטאײט

ן.5צי אונזערע
 פיצזייטינער גאנצער דער : זאגט פםיכאצאגיע מאדערנע די

 די געװאוינהײטן. פון פראדוקט א איז מעכאניזם מענטשי^עכער
 אידייען, געניטקייטן, קענטשאפטן, אונזערע םיז אויםביצדונג
שאםטיצעכע אינטערעםן,  צו געבראכט װערן באציאונגען געזע̂י

נאך און געװאוינהייט־פארמידונג. :פארמוצע פשוט׳ער איין

 אונ־ דורך אונז בײ פארמירט װערן געװאוינהײטן א<צע מער:
 אויףו רעאגירנדיג םביבה. ארומיגער דער אויח רעאקציע זער
 זיך װיםנדיג ניט און באמער?נדיג ניט מיר האבן םביבה דער

״איך״. אונזער איענעשאםט
 ארויםםירן ?אנקרעטע װיכטיגע צװיי צו אוגז ברײנגט דאם

דערציאונג: דער צו ביאצוג אין
 שטרעבונגען אינטערעםן, אידײען, אונזערע װי אזוי .1
 םביבה, ארומיגער דער פון װירקונג דער םון רעזו^טאט א זײנען

םביבה. ריכטיגע די קינד פאר׳ן שאפן מען מוז
 אים רייםט און ארבעטער־?ינד דאם נעמט רעגירונג־שוא די
 א אין ארײן אים פירט זי םביבה. נאטיר^עכער זײן פון אװעק
 פון קרייז יגאנצן דעם מיט אעבן־שטײגער בירגעריצעכן פון קרײז
אידײען. און אינטערעםן זיינע

 ױננן זיין ראטעװען זיך נעמט ער װען פרא^עטאריאט, דער
 קרײז דעם אין ארײנציען צוריס אים מוז קצאם, זיין פאר דור
 טאג־ דעם אין ױנכע זיינע אריינבריינגען מוז ער עבן.5< ז״ן פון

קאמוי. טעגאעכן
 פון רעזואטאט א זײנען געװאוינהײטן אילע װי אזוי .2

 דעם און םביבה דער צװישן (רעאקציע פראצעס אקטױון אז
טעטיגקײטן. אקטױויטעטן, דורך יצערנעז מיר מוזן מענטשן)
זיי־ אונז ?ײזט גענואוינה״ט-פארםימנג פון געזע׳ן דאם אט

 אונזער אין שטענריג שװימט װעיצכע פראגע, װיכטיגע א ער
 ״פא־ 5פי אזוי םאראן זײנען םארװאם ?עבן. געזעיצשאפטיצעכן

 פרא־ אונזערע אין ו5אפי זיינען פארװאם מענטשן? םיװע״
 מען װעצכע װעגן מענטשן, פיא אזוי פאראן קרײזן ?עטארישע

 םך, א װײםט חבר, באװאוםטזיניגער גוטער ״א :זאגן מוז
 פא־ איז טאן, גארנישט קען רוקנבײן״, ?יין ניט ״האט אבער
םיװ״.
צװי־ אונטערשייד דעם אין איגט פראגע דער פון יצײזונג די

 מען װי וויםן, ג^עגצגד קען מעגטש א !״טאן״ און ״■װיםן״ שען
 עסאהאפ־ די האבן דאך און אנדערע בנוגע באנעמען זיך דארף

 אידעאיצן, שענםטע די זינען אין האבן סען מעגטש א מאנירן. טע
פאםיװ. ער ב^ײבט—אידעאיצ, פאר׳ן טאן צו קומט עם װען און

 די האבן נאך מ׳דארף טאן״, צו װי ״װיםן צו װייניג ם׳איז
 דורך נאר אערנען מען קען דאס און טאן״. צו ״געװאוינזזײט

!טעטיגשײט

 געזע?־ די געהאט אצעמא? האט ארבעטער־שוצ אונזער
 : דאך און הויפט־ציא. איר פאר צי? שאפטצעך־פרא^עטארישע

 קיג־ער, גרארואירטע אונזערע פון טײצ גרעםטע די זײנען װאו
 מיטלשויצ דער פון און שוצן אונזערע פון ארוים זײנען װעאכע

יאר? נאך יאר
 אויםנאם דער (מיט מערה״ט איבערװעגנדינע גרעםטע די

־שול) דער פון ארויםאאז צעצטן דעם םון  צע־ אװעק, איז מיט̂י
 זײנען אײנינע ב״ אויב אוינז. פון װייט ערגעץ געװארן שװאומען
 «רבעטער־קאאם, צום ״םענטימענטן״ איז ניט װעצכע פארב^יבן

 קײן עם האט ילעבן זייער אין זאך. אבםטראקטע אן זיי זיינען
פארנומען. גיט ארט

 מיט זוכן זי זאלן מיר װעז פשוט׳ע, א איז דעם פון םיבה די
 עמ$ר5מענטש פון געזעצן דערמאנטע פריער די פון היצף דער

אנטװיק^ונג.
מיר ז״ט. ריכטיגער דער פון ניט צוגעגאנגעז יינען ז מיר
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ט האבן צ ע ז ע ג ק ע ו ו  האבן םיד זיך. לערנע; קינדעד א
 און מעשה׳לעך ^ערבע; װעלן זײ װאם דעם, דודך אז געמיינט,

 צו אויםלערנען און אינה^לט םאציאלן געוױםן א מיט לידער
 קלא־ װערן זײ װעלן נהײט, אומגערעכט םאציאלע די פארשטיין

 אבער זיך ס׳האט ?עמפער. און ארבעטער םעךבאװאוםטזיניגע
!גענוג ניט איז אלײן לערנען דאם אז «רויםגעװיזן,

 קאיין םון ״מײערקע װאס דעם, אין יציגז דא מוז עפעם
 ארגא־ :קליינער זייז פון מיטגליד א געװען איז װעלכער בונד״,

 דעמאנםט־ אויף חברים -מיט ארומגעלאםן ,יאיז װעלכע ניזאציע,
 קלײ־ אנדעיע נעטאן און פראקלאמאציעם געקלעפט ראציעם,
 גע־ און אויםגעװאקםן איז ער — דערװאקםענע), (פאר ניגקײטן

 הא־ װעלכע שול־קינדער, אונזערע און רעװאלוציאנער. א װארן
 זיך האבן ױעלכע זאך, דערזעלבעד װעגן געלערנט פיל אזוי בען
 —פיל אזוי געװאוםט פאנאנדעדגעקליבן, דעם אין קל$ר אזוי
אויםגעװאקםן. ניט רעװאלוציאנערן קיין נאך זײנען זיי פון

 דעד אין בלויז ליגט פינטעלע, סליינע דאם .עפעם", ד*!ם
 לעדנען קיני׳ט ־עם אײנשטעלן פרואװן מוזן מיר טעטיגק״יט.

 אסטועל ?ינד דאם ז$ל טעטיגהײטן. פון הרייז א װי .,שײ אין
 ער װעלכן פון לעבן, געזעלשאפטלעכן דעם אין אנטײל נע״ען
 אדעל פיקעטן, םטרײק, א װ/זגן מיר לערנען טײל. א זײן דארף

 פוםט^ בלײבן דעם פון װעלן ארבעטער-געשעעניש, אנדער אן
, בלויז זײן װעט עם קלאנגען. א ד נ א ג א פ א ר  אזוי פ

לעבן. זיין פון ט״ל א װערן ניט װעט עם ביז לאנג

 זיך זאל ער אופן, אזא אויח קינד צום בריינגען עם מוזן מיר
 ־ ק א ז י א אלײן ער װ״ל זאך, דער מיט אידענטעםיצירן

!ך א ז ז י י ז װערן דאס װעט ראן דעם. אין ו ו י ט

אתאניזא־ װעח פראיגע די פארב״גײן ניט דא קענען מיר
 םון און נאטירלעך זיך ארגאניזיח קינדעד קינידער. צוױשן ציע
 אן זיך הויבן ,10 יאר א פון אנהויבנדיג אינגלעך, די אל״ן. זיך
 ארגא־ פעםטע א האבן ״גײנגם״ די ״גיינג״. אין ארגאניזירן צו

 אן ארגאניזירט װערט דאם דיםציפלין. גוטער א מיט ניזאציע
 געזעלשאפט־ די מעז זעט דא דערװאקםענע. פון אנטייל דעם

 פארם, רויער פרימיטיװםטער איר אין מענטשן ב״ם לעכסייט
אור־מענטשן. ביים געװען אפשר איז זי װי

 טעטיג־י פון קרײז און אינהאלט געװיםן א האבן ״ג״נגם״ די
 ״גיינג״ אזא קרימינעלע. אין פארװאנדלט זײ װערן אםט קײטן.

 און שרע? אנטרײבן אמאל קען אינגלעך יאריגע 13־12 פון
געגנטן. גאנצע אויף פארצװייפלוע

קינ־ צװישן ארגאניזאציע םון פארמען פרימיטױוע רויע די
 הערשנ־ דער דערװאקםענע. פון װערן אױםגענוצט ?ענען דער

 אנשטאט צילן. זיינע פאר אויםגעינוצט עם האט הלאם דיגער
 פאר־ עם װערט אנדערע, און ״אינדיאנער״ מאם?ן", ״שװארצע

באי־ם?אוטם. פון ארגאניזאציע אן אין װאנדלט
 פראלע־ באװאוםטזיניגער דער האט ז״ט אנדער דער פון

 פיא־ די םון ארגאניזאציע דער פאר געטאן נעם א זיך טאריאט
 אויםגא־ איר פאר זיך שטעלט װאם ארגאניזאציע, אן װי נערן,

 קלאםן־ אין אנטײל פאר׳ן ארבעטער־קינדער ארגאניזירן צו בע
 היל^ און אױפמערקזאמקײט גרעםטע די זי פארדינט קאםן»,

ארבעטער־סרײזן. רעװאלוציאנערע די מצד

 לאננ ניט גאר ביז איז שולן ארבעטער־קינדער אונזערע אין
 געגלויבט, האבן מיר פרט. דעם אין װייניג געװארן געטאן צוריק

 ארגאניזאציא־ די קינד דעם גיבן שולן די בײ קלובז אונזערע אז
 טע־ צו רראגג ?ינר׳ם דעם באפרידיגן און אויםלעבונג נעלע

טיגקייטן.

 ביז זײ האבן מיר װעלכער אין פארם, דער אין קלובן, די
 מיטינג. א פון פארם אין געװארן געפירט זיינען געהאט, איצט

 םארזאמלונג א פון מיניאטור־קאפיע א זײן פלעגן מיטינגען די
 םון .נויטן די פארענטפערט װײניג האבן זײ דערװאסםענע. פון

 װײטער זײ זיינען צייט דערזעלבער אין און נאטור קינד׳ם דעם
 האט קלאםן, די אין װי פארם. אנדער אן אין נאר קלאםן, יגעוועז

 טעטיג־ רי גערעדט. םך א און געטאן .ווייניג יזלובז, די אין מען
 געטראגן אויך האבן געװארן, אנגעפירט זיינען װעלכע הייטן,

 װענט די מיט באגרענעצט זיך האבז זײ שול־כאראקטער. א מער
 קאמםן טאג־טענלעכע און לעבן רעאלן דעם ביט שול. דער פון
 קלײנעם א געוזאט זיי האבן ארבעטער־קינדער און ארבעטער פון

שײכות.

הא־ װאס אונז, פון םך א בײ פדאגע די געשטעלט זיך האט
זײ: פאר געארבעט און שולן די געבויט בען

 רעארגאניזירט ניט שולן די בײ קלובן די זאלז פארװאם
 אר־ געװיםער א פאר ארגאניזאציע םון זין אין אינגאנצן װערן

בעט?

 װעגן פראגע די קלוב אין אויפנעמען מ׳זאל אנשטאט
 א האבן זאל קלוב דער אז בעםער, אפשר ניט איז םטרײקער,

 ארגאגיזירן מיט אפגעבן אויםשליםלעך זיך זאל װאם םעקציע,
 טע־ ארבעטער־הילוי פארש״דענע אין קינדער אריינציען און

 מעג־ און כחות קינרערשע פון ראמען די אין נאטירלעך טיגקטן,
לעכקײטן.

 אנ םאר אויך װערן ארגאניזירט קעגען סעקציעם אזוינע
 ״איקאר״־םעק־ אן זײן קען עם ביישפיל, צום טעטיגקייטן. דערע

 םאװעטן־פארבאנד״ פון ״פר״נט םעקציע א קעדער, פון ציע
אנדערע. און

 טעטיג־ מיט אפגרענעצן גיט דערבײ זיך קענען םעקציעם די
 ברייטער איז לעבן דאם גופא. שול דער פון װענט די אין קײטן

 זיי־ פארשפר״טן װעלן םעקציעם די שול. פון ראמען די אײרער
 ארבעטער־ זייטיגע שול־װענט. די אריבער טעטיגקײטן ערע

 אלע צװישן פארבינדונג א װערן. ארײנגעצויגן דארפן קינדער
 דארוי לאנד) אםשר (און שטאט פון טיילן אלע אין םעקציעם

װערן. געשאפן
 דאם םאלידאריטעט. שטארסט און װעקט פארבינדונג די
 װערט און אוים .װאקםט גרופע איינגער אן פון װעלטל קלײן

ארגאגיזאציע. גרויםער א םוז װעלט ברײטע א

 לןינז־ער ארבעטער די זיינען םאראויםזעצונג דער אט מיט
 צוגע- ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם בײ שולן

 אזוי װי װעג, קאנקרעטער דער שול־יאר. נײעם צום טראטן
 דערציאונג, פראלעטאריש־געזעלשאםטלעכע די אװעקצושטעלן

 םי־ אין קאספערענץ לעצטער דער אויף געװארן אנגעװיזן איז
 צװייטן א אין — דעם װעגן גענויער ).1930 (מאי, לאדעלפיע

ארטיקל.
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ד■ראטן נ א כ ר א פ ז א מ yt שו ע די ד א ר ע ז א מ ב.

פארפירן. נאמען אזא קען צענדער קאפיטאציםטישע אין
 ? שוצ ״•אידישע״ װארט אין ארײנטײטשן ניט מען קען װאס

 אריעק־ דעם באנוצז ניט מען דארה אבער, ראטן־פארבאנד, אין
 דארטן איז שוצ אנדער קיין אז קלאר, ״פראצעטארישע״. טי.װ
 ם׳װעט און שוצ אי׳רישע טערמין אין ריידן מיר װעצן פאר«ן. ניט

פארשטיין.
 װיכטיג געװען מיר פאר איז םאװעטךפארבאנד אין זײענדיג

 אידישער עניז םיט׳ן דןזירטן עם האצט װי :אױםצוגעפינען
 שפראך־קענט־ אויף געװיכט מען צײגט װייט װי אויוי צימוד?

 אונז בײ זיך מען האט דעם װעגן ציטעראטור. אידישע ניש,
 פא־ שארףי האבן מיר װאם דערםאר פארשטאנען. שצעכט אפט

 אר־ פון ארבעטער־שוצ״ אידישע באגריף דעם נאגדערנעטײצט
 האבן — נויטיג געװען איז דאם און — אידיש אויף בעטער־שוצ

 אינגאנ־ ארבעטער אידישע באװאוםטזיניגע אונזערע פון טייל א
 אזעצ־ הערן נאך מען קען הײנט־צו־טאג ױצרות. די צעמישט צען
:טענות כע

? אידיש אויף קינדער־שוצ פראצעטארישע א װאם צוציב —
 סצאםן־דערציאונג א געבן צו צײכטער און בעםער דאך איז עם

 פארשט״ט קינד דאם ,וועצכע שפראך, הערשנדיגער דער אויף
4שוי

 װאם ׳פא?ט, דער באװייזט פאצש, איז שטעצוננ אזא אזא
 יאר צו יאר פון שוצ אידישע די װערט םאװעטךפארבאנד אין

 פארנעמט שטעטצ קצײנעם אין נאר ניט אנטװיקצט. מער אציו
 װי: שטעט אזעצכע אין אויך נאר ארט, גרויםן א שוצ אידישע די

זיך. פארמערן און פאראן זיי זײנען כארקאװ, אדעם, קיעװ,
 שפראך הערשנריגע די אז אײקענען, ניט װעט קיינער און

 איז זאװאד דער םאקטאר. גרױםער א דארטן אויך איז צאגד פון
 אר־ אידישע ־ ניט און אידישע אויוי ׳פאגאנדערגעטײצט ניט

 פוצע אזא ארבעט. דער אין עקשנות אזא דאך! און בעטער.
!שדאן מינדערהייטם נאציאנאצע פאר םארשטענדעניש מאם

ראטן־ די בײן, ? אימיצן צו זיך חנ׳דצען צוציב דאם איז
 אייינגעזען, זי װאצט טאן. ניט פאצ קײן איז ידאם דארף מאכט

 שאװיניזם, מיט שמעקט מינדערהייטם־שוצז נאציאנאצע אז
 דאם !נײן געזאגט: װאצט און געהאט ניט מורא קײן זי װאצט

קאמוניםטיש. ניט איז דאם ניט. טויג
 רו־ מען פרואװט דארט און דא אז םאצן, םאראן זיינען עם

 $בער מינדערהײטן. נאציאנאאע אוקראיניזירן אדער םיפיצירן,
 אזעא־ שאר^. זײער ארוים דעם געגן טרעטן פארט״־ארגאנען די
קארעגירט. ארט אויםן באלד װערן אפנויגן כע

 די אז באװײז, א פאר דינען געמעגט שוין זואאט «?ײן דאם
 ט״ל נרויםער א איז זי װיכטיג. איז אידיש אויף ארבעטער־שוא

 םארמואע: דער דיט5< געטאן װערט זואם קױלטור־ארבעט, פון
 יצאמייר אינהאילט. אויט״ן פראילעטאריש און פארם אויט נאציאנא?

 פאק־ איאוםטרירן מיר װעילן בעםער טעאריע. םון אװעק אבער
:אט איז טען.

דאם קאמבינאט. א איז דאם נײן. נומער ש\ל קיעװ. אין

 אין אריבער גײט קינדער־הײם, פון אז זיך פאנגט עם הייםט,
 (קילאםן) זיבן־קאנצענטר דער איז דערנאך ,און קיגרער־גארטן

 דארט מיר איז שויצ. פראפעםיאנעילער דער אין דארטן פון און
 :שפראך אונזער אוי^ ״ארויםלאז״. אן בײ זײז צו אויםגעקומען

 רויטער דער פון פארטרעטער געקומען זײנען ״גראדואירונג״.
 אנ־ דער איבער שעםםטװא די האט װאם זאװאד, םון ארמײ,

 אזוי זיך מען קען אונז ביי !שמחה א געװען דאם איז שטאלט.
פרײען. ניט

דר״צן. יאר א פון שילערין א אנגעפירט האט פארזיץ דעם
 קיינדער דורכגעפירט און צוגעגירײט האבן פראגראם גאנצע דאם

 שפיילז, זינגען, געהערט דא מען האט קאנצענטר. עילטערן פון
 װי אזוי רײד. ױנג־קאמוניםטישע ערנםטע און שפאם טרייבן
 און אידיש. אין אלץ און ראטךפארבאנד. אין נאר טאקע מ׳קען

 נאציא־ איבערגעטריבענער געװען איז דאס װאם דערפאר, ניט
 איינפאכםטע די געװען איז עם אן. ניט זיך הויבט יזם.5נא

 אר־ אידישע פון קינדער זיינען דאס זע^בםטפארשטענדילעכק״׳ט.
 דעם 1אי עצטער] די האבן ש\ל אין זײ פארשר״בן בײם בעטער.

 ארײנגעשריבן ״נאציע״, גראפיע דער בײ רעגיםטראציע־צעטל,
 אר־ אידישע זײנען קינדער רי :געהײםן שוין דאם האט אידיש.

 שוצ. אידישער דער אין שיקן זיי מען דארף בעטער־קינדער,
 װעגן געבאט צענינ׳ס דורכגעפירט דא מען האט חקירות, אן

הוצטורן. נאצ.־מינדערהייטם
 ? אוקראיניש אדער רוםיש ה״ן ניט קינדער די אפשר קענען

 אי־ דער אין שפראכן די גאר שוין קענען זיי אן. ניט זיך הויבט
 אי־ אויןש צימודים װיםגשאםטצעכע צערנען זײ װאו שוצ, דישער

 ניט קינד דאס בצייבט ארום אזוי שפראכן. אויך זײ צערנען דיש,
 אין עם צערנט צײט דערזעצבער אין און אדום םון אפגעפרעמדט

 מינדערהײטם־ אצע פאר געגעבן האט מצוכה די װאם שוצ, זײן
פעצקער.

 דעם אויף אט טאן, פרעג א געפרואװט האב איך װען און
 קינדער, מיר זאגט אמעריקע: איז מ׳םרעגט װי אוםן זעצביגן

 ניט איר גײט פאהװאם ? שוצ אידישע א חקא װאם צוציב
 חברה זזאבן ? גאזונדערקייטן די װאם גאך ? רוםישער דער אין

 נאציאנאצער דער װעגן קאפיטצ, א אײנצערנעז מיר מיט נענומען
 האבן ארנומענטן מיינע דאקומענטן. און ציטאטן מיט פראגע.

 איז טאקע דערפאר עניז. דעם פארשטײען זײ געהאצפן. ניט
 דער ניטא צעקם. פון און רעכטם פון בײ־טעם דער ניטא דארטן

 פון םיםן קײן ניט אויך אבער נאציאנאציזם. פון חשד מינדםטער
זעצבםט־פארצײסענונג.

 דעי פון רײנשײט דער װעגן דעבאטע א בײ געװען איז דאם
 צערער. צערער. רערםארענע גערעדט האבן עם שפראך. אידישער

 גע־ מיר האבן ״אידישיזם״. אין זײן חושד ניט ס׳קען װעצכע
:רײד אזעצכע הערט
 שארף. װערן אװעקגעשטעצט איצט דארף שפראך־פראגע די
רעזוצטאטן. שעדצעכע ברײנגט באציאונג פארעװע אונזער װייצ
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יוניא אינדזסםתעלע די םום װאם הײמאן לואים

 אנדערע און ארבעטם־טאג ־שעה׳דיגן7 ײאך־ארבעט, םאר ריע,
םאדערועען.

 ענין, ^ייכטער ?יין ניט געװען מא^ איצע איז םטרייס א
 װע^כע אונזערע, װי ױניאז אזא פאר בםרט און איצט, בפרט
̂ויז ניט זיך געגן האט  ש^עזינגער־ די נאר בא^עבאטים, די בי

 פיגםטערע איצע און געריכטן די פא^יצײ״ די פרעם, די ױניאן,
ע^עמענטן.

 אויפגאבע, קאצאםאיצער דער םון באגרי^ א האבן צו כדי
 דעם מיט זיך באקענען צו נויטייג איז פאר, אונז שטייט ׳װאם

ע^עמענטן, פארשיידענע די אינדוםטריע, דער פון כאראקטער

אננע־ מידער שונאים אונזערע שוין האבן נאװינע א אין
ן הויבן  אינדוםטריע־ די :אז מעשה, גוט־באקאנטע די דערצ״̂י

טויט. איז ױניאן לע
 די אדיינצוציען באװיזן ניט נאך האבן מיר אז אמת, ס׳איז

 נאך האבן און ױניאז אונזער איז נאדי^־ארבעטער מאםן גרויםע
 ־”P(שעפער. די אין ױניאךבאדינגונגען יקײן אויםגעקעמפט ניט
 יצײכ־ אזא זײן װעט דאם אז פארגעשטע^ט, ניט זיך האט נער
 קאמף דעם האבן מיר אז ניט, אבער טײנט דאם דזשאב). טער

טויט. זיינען מיר אז אױפגעגעבן,
דרעם־אינדוםט־ דער אין םטרייק א צו איצט זיך גרײטן מיר

 אומ־ «ן שוא אונזער אין איז רוםיש, פא^אװינע—אידיש חצי
בישט־סואטורסײט. נװאיצדיגע א הערשט זין דעם אין גציס.

פאר־ יצערער אז פאקט, דער געװארן ארױםגעבהאכט ם׳איז
 פשוט מ׳האט רעאגירט. שטארס דעם אויף מען האט זיך. געםן

 רי קינדער די בײ צערער יענע באשטעטיגן דעם מיט :געזאגט
 אידיש. װי שפראך, אינטע^יגענטערע אן איז רוםיש אז מיינונג,

 שפראך. פון רײנקײט דער אוין* אכטונג ניט גיבן יצערער םך א
 די אויםדרוהן. ניט־ריכטיגע מ׳באנוצט נאכ^עםיג. רײדן זיי

 מעשה. דער אין געכאפט אויך זײנען ע^טערן־קאמיטעטן
:מיינונג אײנשטיטיגער דער צו מען איז גע?ומען און
אױפ^ערוינגם־ארבעט. גרויםע א נויטיג איז יעם
אויםקצער־יצעקציעם, די צו צונרייטן זיך דארפן ^ערער די

 :װי םראגעם, ?ינדערישע די םארטיפערן קענען זא?ן זײ כדי
 מיר״. פון אכן5 מ׳װעט אידיש, רעדן צו זיך איך שעם גאם ״אין

 רוםיש״. פארגעםן איך װע^ אידיש, רײדן כ׳װעצ ״אז :אדער
 מ׳דאח» איניע. אידעאיצאגישע איינהײטצעכע, אן הא^טן מ׳דארןן

 ז זאל קינדער די בײ «ז שטעקן, דעם אריבערבויגן ניט אויך
 מען דאח* שפראכן אנדערע אז אײנדרוס, דער באקומעז ניט

 ארויםגעטרא־ זיינען עם און האבן. איב איריש, און האבן פ״נט
תקונות. ריי גאנצע א געװארן גען

 ראטן־םארבאנד אין 'אז באװײזט, עם ? דאם באװייזט ■װאם
 חאמפ^יצירטע. זײער אפט שװעריגקײטן. פאראן אויך זיינען
 וױדערשטאגד ?ייכטםט( פון ^יניע ידער אויף ניט מ׳גײט אבער
 מיט^ען מ׳זוכט האנט. מיט׳ז אפ׳פטר׳ן פראגע די ניט 5מ׳וױ

 איניע. אידעאיצאגישע ריכטיגע, די דורכצופירן אזוי װי װעגן און
ן. די צו פיאנערן די פון באציאוגג דער װעגן ש̂ו

 שטויםט אונז ביי גע^ייזט. ניט נאך פראגע די איז אונז בײ
 זיך מ׳?ען אויב שטערונגען, אנטאגאניםטישע אויףז אן זיך מעז
אױםדריקן. אזוי

 אנעדדש. גאנץ פרט דעם אין איז סאװעטךםארבאנד אין
 ארבעטער־קיג־ אידישע צװישן פיאנערן־ארבעט די ערשטנם:

 יענע ניטא א5במי שוין איז אידיש. אוי^ געטאן װערט דער,
 מא־ זײער האבן פיאגערן די פאנאנרערטיי^. זאיל װאם מחיצה,

פיא- א םאראן איז אם5?ן יעדן איז גרײט״. ״ז״ט םען־צײטוננ

 ?עו־ער. םון ארײסהעצפער דירעקטער דער איז ער נערךאנפירער.
 ב״ פט5הע ארגאניזיר־ארבעט. טוט ^עקציעם. די ביי זיצט ער

 ארײן זיך מישט ארבעט. געזעאשאפטלעכער דער אין ׳אחיםפארן
קינד. און ^ערער צװישן םכםוכים, אין

 צוגאנ פיאנערישער דער װען מעג^עך, געװען דאם װאיצט
 היינמאא ? נעגאטימער א געװען װאייט 5שו אידישער דער צו

 זיעען ש\ל אירישע און פיאנערנטום װאם דערפאר, טאקע ניט.
 דערפאר היצו*. געגנזייטיגע אזא מעג^עך איז םתירה, קיין ניט

דערגאנצונג־ארבעט. שטענדיגע די הארמאניע, די
♦ ♦ ♦ • • •

 דערצײיצן? מען דאר^ ?יםוד אידישן װעיגן גאר צי אבער
 אונזער פאר ש(ל םאװעטישער דער אין ערנעז5י צו -װאם פאראן

עם די שטענדיג זיך פאר האט װאם איינעם,  ״םאציאיצע : פראב̂י
 פינצטער. דער אין ראך מיר ב^אנדזשעז הייגט ביז דערציאונג״.

 שוין מיר זיעען צי אבער םך. א זײער דעם װענן ר״דן טיר
םוד? צום דערגאנגען

 דע׳רציאונג״ ״םאציא^ע עניז דער איז ראטךפארבאנד אין
 א?ע םאראן זיינען עם זיך, פארשטײט געװארן. ?אנ?רעטיזירט

 גע־ םרט דעם מיר װא^טן פונדעםטװעגן דערצו. מעג^עכקײטן
 מעג^עכקײטן די װאו אונז, ביי אפי^ו צערנען. םך א ז״ער קענט
 —דערציאונג םאציאיצע ענין דעם מיר װא^טן באשרײנקט, זײנען

עכע  אויםברייטערז, ימער םך א געקענט ארבעט, געזע^שאפט̂י
?ערנען. װע^ז זיך װאילטן טיר װען

 ״באזונדער־ קאפיט? גײ א אויםגעטראכט אבער מעז האט
 םאװעטן־ :הערן צו אוים קומט אפט אמעריהע. אין קײטן״

 דער־ די טאז מוזז אםעריקע אין מיר אנדערש. עפעם איז ^אנד
 קערנדיל קילײן דער אוםז. אנדער גאנץ א אויף ציאונגם־ארבעט

 כלל. א פאר אנגענומען װערט פאראן דעם איז איז װאם אמת
םינצטער. דער אין ביצאנדזשען מיר אז איז, םוױ דער

 די אזוי װי הערן, צו אינטערעםאנט גאר ביז זײן װעט עם
 װי ארום. אויפין השפעה איר אוים שפרײט שוא םאװעטישע

 זי אזוי װי פ^אן. פינף־יארען אין אנטײצ אן נעמט זי אזוי
קאמפאניעם. אנטי־רע^יגיעזע דורך פירט

מאא. צװײטן א טאז פרואװז עם מיר ן5װע
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 די פאראינטערעםעריט, אומדירעקט און דירעקט זײנען װאם
װ. »ז. א. פראדוקציע, פון מעטאדן

 אינ׳ם אינדוםטריע גרעםטע די איז נאד^־אינדוםטריע די
 באשעפ־ צאיצ דער פון שטאנדפונקט פונם םײ יאר?, נױ שטאט
 פון װערט דעם פון שטאנדפונקט פונ׳ם םיי ארבעטעד, טיגטע

 די אז דעריבער, זיך פארשטייט עם סחורות. פראדוצירטע די
 זא? ױניאן צינקע א אז פאראינטערעםירט שטאר? איז רעגירונג

אינדוםטדיע. אזא איבער קאנטראיצ קיין קריגן ניט
װא־ און ^עהמאן רוזװע^ט, װאם דערםון, זען מען קען דאם

 ק^אוק־םטרייק. םיי? שצעזינגער יצעצטן אינ׳ם געטאן האבן סער,
 גע־ עם איז רעגירונג דער פון כח מיט׳ן באויז אז היצאר, איז עם

 פון אגרימענטם קריגן צו קאופמאנם, די ש^עזעגערם, די אוגגען
 זײער אין ארבעטער די ארײנצוטרײבן און באלעבאטים די

״ױניא!"•
 קען פאקטן, די מיט באקאנט ניט זיעען װעצכע די, פאר

 פארגע־ ניט איז נאדצ־אינדוםטריע דער אין אז אויםדוכטן, זיך
 ארבעט מען וױייל—קאפיטאיצ פון קאנצענטראציע קיין קומען

 (אין שאפ א אין ארבעטער 15 און 10 צו שעפער קצײגע אין
 גרעםע־ פאראנען נאך זיינען אינדוםטריע קצײדער מענער דער
 זיינעז װײטגודם, ידרעםעם, קילאוקם, בײ אבער אויך, שעפער רע
 זײנען עם װאס דערפאר, ניט אבער איז דאם זעילטסהייט). א זײ

 די איז ?יינמאיצ אדרבא, פאבריקאנטן, גרױסע קײן פאראן ניט
 װי גרוים־קאפיטאצ פון הענט די אין געצעגן ניט אינדוסטריע

 שע״ ״אינםייד״ גרויםע געװען זײנען צוריק יארן מיט איצט.
 ױניאנם איז ארגאניזירט זיך האבן ארבעטער די װען אבער פער.

 בא^עבאטים די האבז ױניאן־באדינגונגעז, אױםגעקעמפט און
 ארײנגעצויגן יארס, נױ אויםער שעפער עפענען צו אנגעהויבן

 אומארגאיניזירטע און פארמער־מײדאעך, אינדוםטריע דער אין
 איז ארום יאזוי און נאציאנאיציטעטן פארשיידענע פון ארבעטער

 שטיק־אר־ םיםטעם, םפיד־אפ דעם א״נצופירן געצונגען זײ עם
 פװעט־ אנדערע איצע און שכירות, ק^יינע שטונז־ן, אאעע ׳בעט
באדינגונגען. שאפ

 נאדל־אינ־ די רעכענען צו איצט, נאך ש,5פא דעריבער ם׳איז
 דער טוט עם װי—אינדוםטריע אידישער א פאר דוםטריע

 גרוי־ די פראצענט. קאײנער א אידן די שוין זיעען איצט ״טאג״.
 שפא־ איטא^יענישע, ^יטװישע, פױ?ישע, זיינען מערהייט םע

ארבעטער. שװארצע םך א אויך און אמעריקאנער נישע,
 מיט דערפארונג קיין ניט האבן זײ פון מערהייט גרעםטע די

 די און הייצמאנם די פון מעשים פאררעטערישע די ױגיאנם.
 דעריבער נאך קענען זײ און באקאנט ניט זײ איז שיצעזינגערם,

ארבעטער־פירער. אמת׳ע פון ע5רא די שפייצן
אמאא. װי אנדערש זיין דעריבער מוז אריענטאציע אונזער

 ארױםגע־ נאציאנא^יטעטן, די פון ״ארגאנייזערם״ האבן מוזן מיר
 ניט ם׳איז און שפראכן. פארשײדענע די אין יציטעראטור בען

 עם קענעז ,װאם חברים, פאםיגע די קריגן צו מעגצעך אצעמאיצ
 אדער שװארצן א םתם נעמען ניט ביישפ< צום קען, מעז ט$ן.

 מוז מען ארגאנײזער. אן פאר מאכן אים און חבר, שפאנישן א
 און אינדוםטריע דער םיט בא?אנט זיימגן װאם אזעיצכע, האבן
שאפ. פון קומען װאם

 ױניאן, אינדוםטריע^ע אונזער ביצדן צו טוען מיר בעת
קאמפאני־ױניאנם. די פארנאכ^עסיגן ניט אויך אבער מיר טארן

 װאם ע^עמענטן, נײע די באמערקט, שוין האבן מיר װי ,5װײ
 אין געװארן ארײנגעצויגן יאר עטיצעכע ^עצטע די אין זײנען

 כא־ קאכלפאני־ױניאן דעם זען ניט נאך קענען אינדוםטריע, דער
 טאר מען און ״ױניאנם״, הילטאן־שיצעזינגער די פון ראקטער

̂ו אז פארגעםן, ניט אויך דאך ̂כע ׳די אםיי  גאר שוין װייםן װעי
 זײ װיי? דארט׳ געהערן צו געצװאוגגען אויך זיינען גוט,

דזשאבם. די קאנטר^ירן
 ביז װארטן ? טאן מען זא? װאם :פראגע די זיך שטעאט

 זיינען ױניאנם יענע אז איבערצײגן זיך װעיצן ארבעטער איצע
 אינדוםטריע^ער דער אן אנש^יםן זיך װעלן און םקעב־אגענטורן,

 און אגער?ענען, צו איר בא׳צעבאטים די צװינגען און ױניאן
 זײ װאם טאן ש^עזינגערם די און היאמאגם די ^אזן דערװײא

 האבן מיר !אומזין געװען װא?ט זיך, פארשטײט דאם, ? ווייצן
טאקטיק. אזא אנגענומען ניט קיעמא?

טראצ־ ארויםגעװארפן האט — ״טאג״ דער זאגט—םטאיצין
 ארוים־ האבן מיר און פראגראם, טראצהי׳ם אנגענומען און ן’קי

 אז ארומגעזען, איצט זיך האבן און אאװםטאניםטן די געװארפן
 (זע אנגענומען זי האבן און ריכטיגע די איז פראגראם זײער

 פאר־ דער אט ).12 דעצעמבער ״טאג״, ארטיקא, מארגנשטערנ׳ם
ײך, ינ׳ען און ארנז צוױשן ̂ג  פראגע. די שוין ענטפערט םטא̂י
 םטא־ אז מעשה, די יציגן א סאיז אז אצע, שוין װייםן איצט װיי?

פראגראם. טראצ?י׳ם דורך פירט ?ין
 ארגא־ ארבעטער ױניאנם יענע זיידען צאװםטאניםטן’ די בײ

 זײ מעז דארף קארופט. זײנען אנער, פירער, די גיזאציעס,
 קע־ זא? מען כדי פירער. אנדערע ״דערװײצן״ און ארויםװארםן

 דארט ?ינקע א^ע רארפן םירער, פראגרעםױוע דערװיי^ן נען
 פראגרע־ ע5א מיט פאראייניגן זיך מוז מען מיטגיצידער. װערן
 אפאזיציע, אין pu און ״עאעקשאךדי^ם״ מאכן גרופן, םױוע

 ״ױ־ יענע מען װעט דאן און מערה״ט; א קריגן װעט מען ביז
 דע־ טאר מעז עניאנם. אינדוסטריעצע אין פארװאנדיצען ניאנם״
 ניט דארט פוז טאר מען שפאיצטן, ניט ױניאנס יענע ריבער

 מיט־ מערער װאם 5װײ אפי^ו, מיטגציד אײן קײן ארויםציען
 טען װעט גרינגער א^ץ אנשיציםן, דארט זיך װעיצן עם גילידער
 מען טאר נאר ניט אז זיך, פארשטײט מערהײט. א קרי׳גן קענען

 נײע קײז בי^ח ניט פראגראם ^אװםטאניםטישער דער ויט5י גיט
 די אויםגעבן גיכער װאם מוז מעז נאר ױניאנם, אינרוםטריעיצע

 זיך, אונטערגעבן פון טאקטיק א ם׳איז עקזיסטירנדיגע. שוין
ציקװילאציע. פון

 אונזער בײ האבן ׳?אװםטאניםטן די אז זיך, פארשטייט
 אויםצוגעבן בדעה האבן זיי אז גע^ײקנט, קאגװענשאן ^עצטער

 נאך איצט עם צ״קענען זיי און ױניאנם, איגדוםטריע^ע די
 יעדן פאר נארן. ניט קײנעם מער שוין קענען זײ אבער אויך.

 יצי־ די און טעטיגקײט זײער נאכגעםא^גט האט װאם אײנעם
 ?עצטער אונזער זינט ארויםגעגעבן האבן זײ װאם טעראטור,

 איבער־ פראגראם זייער ה$בז מיר אז קיצאר, איז קאגווענשאן,
 קצאר. ניט זאגן זײ װײא דערפאר טאקע און ריכטיג. געגעבן

 זיינען װאם ארבעטער, די נארן נאך זײ קענען מײנען, ז״ װאם
 ״מיר אז זײ, אײנריידן און אבזיכט זייער מיט באקאנט ניט נאך

 זײ־ אנגענומעז און גערעכט זיינעז זײ אז ארומנעזען, זיך האבז
פראגראם״. ער

פראנראם אנדער קיין ניט נאר האבן זיי אז איז, אמת דער
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 ״בויערן פון פראגראם אמאליגע אלטע די װי ױניאנס, די בנוגע
 םון פראגראם מוםטי די אנגענומען האבן זײ אינעװײניג״. עון

אפאזיציעם״. ״לינקע בילדן
 בא־ דעצעמבער, טן6 איידזש״, ״רעװאלושאנערי זייער אין
 זײט ערשטער דער אויף נייעם שטיקל א אונטער מיר מערקן

 דער פון אײנם לאקאל אין געװינען ״מיליטאנטן ״סאפ״: אזא
 ״די אז בשורה, ״פרײלעכע״ די קומט נאבדעם און י.״ װ. ג. ל. א.

 רעאקציא־ די ?לאפ פארניכטענדען א דערלאנגט האבן לינקע
 דרשנ׳ט װייטער ביםל א איינם״. לאקאצ פון בױראקראטן נערע
:אזוי ארגאן לאװםטאן דער

 רעאק־ דער איבער בלאק פראגרעםיװן דעם פון זיג ״דער
 לאקאלן גרעםטע די פון איינעם אין אדמיניםטראציע ציאנערער

 ױניאן, ,װארקערם גארמענט ליידים אינטערנעשאנאל דער פון
 םך, א נאדצ־ארבעטער. די אריף» װידקוגג גרויםע א געהאט האט

 רע־ א אלם אנטמוטיגט, און נידערשלאגז געװארן זיינען װעלכע
 פון פארטיי ?אמוניםטישער דער םון טאקטיק דער פון זולטאט

 זעען און האפנונג צוריקגעװאונעז האבן ױניאנם, די פארלאזן
 דער געגן פאיגא אינקן יםון קאמח א פון מעגיצעכקייטן די װידער

 א. דער פון באאכזטע די פון טאסטיק ?לאםן-?אלאבאראציע
ארבעטער״. נאדל פון יוניאנם אנדערע און י. װ. ג. ל.

 שמחה גרויםע אזא פאר דא ס׳איז װאם װיםן איר וױאט
:דערציילן אייך מיר װעלן לאװםטאניסטן, די אויוי

עצעק־ די געװאונען ציװײ־גרופע די האט 1 לאקאל ןאין
 האבן זײ זיגמאניםטן. ז״נען גרופע ז״ן און לױויי קאמיטע. שאן

 איצט ױניאן. דער אויף> פאגראם דעם מאכן -געהאלםן זיגמאנען
 נאמי־ האט מען װעמען זיגמאלען, געבראכט צוריה זײ האבן
 ׳פיאר־ אבער האט זיגמאן .35 לא?אל פון מענעדזשער פאר נירט
 לױויי צוריקגעצויגן. זיך ער האט ?אמיטע, עלע?שאן רי לארן
 לױפט אײנם, לאקאל אין ?אמיטע עלעקשאן די געװאונען האט

 ביזנעס פון םלייט א זיינעם מיט צוזאטען מענעדזשער פאר ער
 באנדע דער אן אט מיטגלידער. יבארד עקזעקוטױו און אגענטן

 לאװםטאניםטן עטלעכע די נאך זיך שלעפן זיגמאניסטן, פון
 און געזיגט״ שוין האבן פײל און רענס ״די :אז שרייען, און

םלייט. לױױי דעם פאר אגיטירן העלפן
 פאראן איז אײדזש״ ״רעװאלושאנערי נומער זעלין דעם אין

 אונ־ דעם ארוים בריינגט ער װאו גיטלאװ, בען פון ארטיקל אן
:אונזער ביז פראגראם ז״ער פון טערשייד
 כדי ױניאגם אלטע די אין גייען — גיטלאוו, זאגט — מיר,

 אינ־ דער אין מיטגלידער רי ארײנברײניגען און צעברעכן צו זײ
 צו אהין גײען לאװםטאניםטן, ידי זיי, בעת ױניאן, דוםטריעלער

 ױניאנם די געװינען און בױראקראטז רעא?ציא:ערע די באזיגז
 די געגן ארגאניזאצעס מיליטאנטישע אין זײ פארװאכדלען און

באלעבאטים.
 זיך דורך.פארא״ניגן זײ װילן ױניאנם יענע געװינען און

אר־ אן אין (גיטלאװ גרופע ימוםטי דער מיט און ליװיים די מיט

 זאגט, דעצעמבער, טן6 פון איידזש״ ״רעװאלושאנערי אין טי?ל
 סאמונים־ די אטא?ירט און פראגראם מוםטי׳ם אן נעמען זײ אז

 מזםטי דער פון באדײטונג גרויםע די ניט זעען זײ אלעמאי טען,
גרופע).

 אויך שוין פארװאם אײן ניט טא?ע מיר זעען אזוי אויך
 דאן הילמאניען, מיט און שלעזינגער׳ז, מיט זיך פאראייגיגן ניט

 דער איז װאם װארים ױניאנם. יענע ״געװינען״ זיכער מיר װעלן
 1םאלוצ?י׳ פון און שלעזינגער׳ן, אוז לױוײ צװישן אונטערש״ד

 ביז גרופע), מוםטי דער אין פירער אנגעזעענער אן איז (װאם
 טוט שיק־אינגל? הילמאנ׳ם ניט םאלוצ?י דען איז הילמאנ׳ען.

? ארבעט שמוציגםטע די אים פאר ניט דען ער
״טאג״, אין מעשה די ם׳איז אמת װי שוין, איר זעט איצט

 טא־ טוען מיר פראגראם. לאװםטאן די אנגענומען האבן מיר אז
 פארפירן ניט אבער װילן מיר ״ױניאגם״. יענע אין ארבעט קע
 היל־ די פארטרייבן קענען זיי אז אילוזיעם, מיט ארבעטער די

 אמאלגאמײטעד די איבערנעמען און שלעזינגערם, די מאנם,
 ?ענט, איר װי טאן, אזוי עם ?ענט איר אינטערנעשאנאל. די און

 פארװאנדלען קאנגרעםלייט מערהײט א דערװיילז דורך למשל,
 זאל װאם רעגירונג, ארבעטער אן אין רעגירונג אמעריקאנער די

 גע־ אזא פרעדיגן םאציאליםטן די ?אפיטאליזם. דעם אפשאפן
 לעבן, אין ניט גאר גײט זיי ניט, דערין אלייז גלויבן זײ דאנק.

 פאר־ לאװםטאניםטן די אפשאפן. ?אפיטאליזם דעם זאל מען אז
 געװי־ אופן ענלעכן אן אויר קען מען אז געדאנ?, דעם שפרײטן

דעם. אין ׳גלויבז אליין ז״ צי צװייפלען, מיר און ױניאנם, די נען
 באי?אט־ א אגפירן דאר^ מען אז ניט, מ״נט דאם אבער

 געהערן ארכעטער זמן כל קאמפאני־ױניאנס. די אין טאקטי?
 ?אמפא־ זײנען זיי אז ניט, נאך װײסן זײ וױיל אנדערע—דארט

 מען מוז זײינען'געצװאוגגען, ז״ װײל אנדערע, און ני־ױניאנם,
 אר־ זײ מוז מען ארבעטער. די אויפקלערן און טעטיג זיין דארט

 קאמו» דעם פירן און קאמיטעם פראנט פאראייניגטע אין גאניזירן
 אויםנוצן אויך און באדינגונגען בעםערע פאר שעפער די אין
 אינ־ די אין פאר ?ומען אזעלכע װאו װאלן, די און מיטינגען די

 שאפן נימ אבער טאר מען פייל״. אוז ״רענ? דער פון טעערםן
 די ביי געװינענדיג ?ענען, זײ אז אילוזיע, די ארבעטער די ביי

 אמאלגא־ דער פון אפאראט דעם ארײ׳נ?ריגן מיטינגען, לאקאלע
 מיר װײםן בױרא?ראטן. די פון ױניאן אנדער אן אדער מייטעד

 קענען ז״ אוממעגלעך. איז ראם אז דערםארונג, פון ניט דען
 אינ־ ארונטער, זײ שטימען ארבעטער די װען צײט, יעדער צו

 דער־ די אויםשליםן אדער װאלן, און מיטינגען אפשאפן גאנצן
 באלעבאטים, די םון ?אאפעראציע די האבן זײ זמן כל װײלטע.

מיטגלידער. די פון צושטימונג דער אז והערשן זײ ?ענען
מא־ די צוגרייטן צו זיין ארבעט הויפט אונזער מוז רערפאר

 פון בונד דעם פארניכטן צו קאמ^ פאר׳ן זיי ארגאניזירן און םען
 און ?אמפאני־יוניאנם די םון אגענטן די און באלעבאטים די

 אר־ די םון ױניאן איגדוםטריעלע די אנעדקענען צו זײ צװיננען
בעטער.
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ן י. מ. א מ כ א ו  געגן פארשװערונג אינטערװעגץ דיו
פארבאנד ־ ראטן

 קאפיטאליםטישע די ■װען מאל, יעדעם איז ״דערום
 װענדעט שארפעך, װערן צו אן פאכגעז װידערשפװבן

ע די אזי שו  פון ריכטוגג דער אין בליקן אירע בורז
ן װעט אפשר : ראטן־יפארבאנד י י ן צו מעגלעך ז ז ״ ל

 אדער קאפיטאליזם, םון װידערשפרוך יענעם אדער דעם
מען, ווידערשפרוכז אלע  חשבון אויפין צוזאמענגענו

םאװעטן, די פון לאנד דעם אט ראטן־פארבאגד, פונ׳ם
רעװאלוציא־ װאס רןעואלוציע, דער פון פעםטוגג דער

ט ר ט ניזי ן מי ״ ארבעטער־ דעם עקזיםטעגץ בלויזער ז
פארבאריי־ די שטערט ױאס קאלאניעם, די און קלאס

 מאכן צו שטערט װאם מלחמה, נייער א פאר טונגען
ע א ״ דער־ װאם װעלט, דער פון פאנאגדערטײלונג ג

ט לאזט געװאל־ איר אוין* באלעבאטעװען זאל טען ני
םן קא־ די זועלבן אין מארקעט, אינערלעכן דיג־גרוי
גן פיטאליםטן טי וי ך נ  איצט ספעציעל שטארק, אזוי זי

ן פארדינדונג אין ט׳ ם״. עקאנאמישן מי קריזי
אמענ׳ טן16 צום םטאלין, י. פון באריכט — צוז

שן דער פון פאר ראטךפאר־ פון פארטיי קאמוניסטי
באנד.

 אויפ־ האט מאםקװע אין אינזשענערן די פון פראצעם דער
 אינטערװענ־ שענדלעכער דער םון ׳אײנצעלהײטן אלע געדעקט

 פלאנמעםיגקייט םיל אזוי ימיט איז װעלכע ציע־פארשװערונג,
 אינ־ רוםישע געװעזענע װײםע אנטלאםענע די פון צוגעגרײט

 דער מיט מאנארכיםטן, און (פריימטארג) מאגנאטן דוםטריעלע
 אונ־ און פאשיםטן םאציאל די פון אונטערשטי־צונג אקטױוער

 גענעראל־שטאי. פראנצויזישן פון לײטוננ דירעקטער דער טער
 פאליטישע מעכטיגע באטייליגט זיך האבן פארשװערונג דער אין
 פראנקרייך פון בלויז ניט אינטערעסן קאפיטאליםטישע און

 טשויר־ (דעטערדינג, ענגלאנד םון אויך נאר בריאן), (פואנקארע,
 םאװעטישן געגן קאמפיין (מעלאנ׳ם אטעריקע פון און טשיל)

ראטן־פארבאנד). געגן העצע־קאמפאניע היליןװיט-װאל׳ם ווזאנרל,
 האט פארשװערוננ דער פון אויפדעקונג פאלקאמענע די

 שונאים די פון לאגער דעם אין צומישונג א ארײגגעבראכט
 םאװעטן. די פון לאנד אינם אויפבוי םאציאליםטישן דעם פון

 די פארשטעלן זיך ׳מען פרואװט חוצפה און אימפעט א מיט
 פארם. גיגאנטישן םפעציעלן מין א אלם פארשװערונג גאנצע

 האבן זאל ריאבושינםקי אז מעשױת, דערצײלן פרואװט מען
 טשויר־ אי פואנקארע אי ביידע, און ,1927 יאין נאך געשטארבן

 װײם־ קיין האבן זײ אז פאות, און בארד בײ זיך שװערן טשיל
 אז אפגערעדט, אנגעזען, ניט אויגן רי אין ק״נמאל גװארדייער

 שלום פאר׳ן בלויז זארגט שטאב גענעראל פראנצויזישער דער
 און שאטען ניט װאנט אויפן פליג קײן װעט ׳װעצט, דער פון

 אויףי ״אויםטראכטן״ םארגינען זיך קענען באלשעוױקעם בלויז
 גענעראל־ פראנצױזישן ״פרידלעכן״ און ״אומשולדיגן״ דעם

לצלן. רחמנא כצבול, ימין אזא נעבאך שטאב
 באטראכטן צו ארטיקל דעם פון צװעק דער ניט איז עם

 םעםט־ װיכטיג איז דאך פראגע. דער פון זייט פאליטישע די
 ריאבושינםקי נעװיםער א װאם דאם פאקטן. פאר א צושטעלן

ריאבושינ־ דעם געשטערט ניט האט ,1927 איז געשטארבן איז

 אין ארטיקל אן פארעפנטלעכן צו פארשװערונג דער פון םקי
 ״װאזראזשדעניע״, זשורנאל װיים־גװארדײאישן פאריזער דעם
 גענויע א דורך פירט ער װעלכן אין ,1930 ױלי טן7 דעם פון

:אינטערװענציע געפלאנטער דער פון בוכהאלטעריע
 אויםגעבן װעט קאפיטאליזם) :(לײען םענטשחײט די װען

אן איין בלויז לי קריגן זי װעט דאלאר בי  אייגקונפט אן אר״נ
ט פון ר גי ע ג אן, פינף װי װ״ני לי ט דאס בי נ  פראצענט 500 מיי

ײגען עם און יאר א טן, פאראן ז כ סזי  װעלן פראפיטן די אז אוי
ט זיך ף פארגרעסערן יאר יעדן מי — הונדערט װעלכע נאך אוי

פראצענט. הונדערט צװיי
 בריינגען דאלאר ביליאן אריינגעלײגטער דער װעט דערצו

 אר־ אינם זוכט ריאבושינםקי פלאץ. אויפן גלייך טאקע נוצן
 ז״ז פארקויפן״ ״צו ענגליש, אין אונז בײ זאגט מען װי טיקל,

 און געזעלשא׳פטלעכקײט, כרייטער דער פלאן אינטערװענציע
 אינטער- װיים־גװארדײאישע קאפיטל א נאך זײ מיט לערנט ער

װענציע־בוםוזאלטעריע.
רן דאם אניזי ער אינטערגאציאנאלער אן פון ארג ליג װי  פר״

ײן פון ארמיי אן א  די פארקלעגערן גלייך װעט מענטשן מילי
באפריי־ די אז צװײפל, קײן אײראפע... אין ארבעטםלאזע צאל

 ארויםרופן װעט מאכט) םאװעטישער דער (פון רוםלאגד פון אונג
אייראפע. אין אויפלעבוגג אינדוםטריעלע אן
 בלוטדורשטיגער און חוצפה׳דיגער אומפארשעמטער, אן
 טענדענצן די מיט אײנקלאנג פולן אין חשבון א אבער השבון,

 ארבעטםלאזע מיליאן א :קאפיטאליזם אימפעריאליםטישן פון
 דאם םארװאנדלען דאן ?ריג, בלוטעער א קאגאנעךםצײש, אלס

 עקםפלואטירט קאלאניע א אין ‘רוםלאנד׳ פאטערלאנד ״הײליגע
 קאפיטאליםטן און פריצים רוםישע געװעזענע רי פון בשותפות

 פינו* קלײניגקײט, א עפעם — װעלט־קאפיטאליזם דעם פון און
 נאך פאר אױםזיכטן מיט פראפיט יאר א פראצענט הונדערט
!יאר א פראצענט ■הונדערט צװײ אדער הוגדערט
 אינגאנצן געװען שוין זיינעז װיים־גװאףדײער די און

 ״דער האבן ,1930 נאװעמבער טן11 דעם פערטיג. און גר״ט
 1אי םטאגאװ לױטענאנט״ ״גענערא^ דער און מילער גענעראל״

 ״רוםישן צום ,53 נומער ״פריקאז״ זייער ארויםגעגעבן פאריז
 דערמאנען פריקאז דעם אין בונד״. מיליטערישן אלגעמײנעם

 עװאקואירן געמוזט װראגנעל האט צוריס יאר צען מיט לוי זיי,
 :דאן דערקלערט ״פריקאז״ דער קרים; בלעז)—פון (אנטלויפן

 אײגעם בלויז פארענדעט תאט קרים פון עװאקואירן דאם
ע, די פון קאמף פונים עטאפן די פון ס ״ דער אבער וו

 ער טאג; הײנטיגן צו ביז פארטגעזעצט נאך װערט
פארמען. אנדערע אנגענומען בלויז האט

ך דערמאנענדיג  אפגעבנדיג און פארגאנגעגהײט דער אן זי
 גערעכטער דער פ»ר לעבן זײער פארלארן האבן װעלכע אלע כבוד
ײט, בן, מיר װילן ז לוי ט איז עם אז ג ײט ני ט, די װ  די װען צ״

שז אלגעמײנעם רוםישן דעם פון םאלדאטן  ‘פאר בונד, מיליטערי
ט שטארקט עז װעלכע מענטשן, רוםישע אלע מי ײנ ג ז אי ״  צו פ

אוים־ װעט אויםלאנד, אין װאוינזנן װעלכע און געװער טראגן
 פונים עטאפ נײעם דעם אין זיך באטײליגן צו קומען
 אויןש אן שוין זיך פאנגט װעלכער װײםע, די פון קאמןז

ר. ם. ם. ם. דער פון טעריטאריע דער
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 דעם צוגעגרייט האט שטאיב גענעראצ פראגצױיזישער דער
 םא־ ״קארדאן גערופענער אזוי דער אפאראט. מצחמה נויטיגן

 באלטיש/ג די און רומעניע פױצן, פון רינג קאנאנען דער ניטער״,
 פראנצויזישן דעם פון געװארן באװאפנט געחעריג איז צענדער

 דירעקטע די איבערגענומען אױך והאט װעצכער גענעראצ־שטאב,
 קא־ מיליטערישע םפעציעצע דורך ארמ״ען זײערע פון צייטונג

 האט שטאב גענעראצ ופדאנצויזישער דער אבער מיסיעס.
 אינטערװענ־ פריערדיגע די אין דעריפארונג זייז געהאט שוין

 זאצ פארשװערונג די אז געםאדערט, דארום האט ער און ציעט,
 ארום אזוי אינעװייניג. פון אויך װערן צוגעגרייט געהעריג

 צענ־ ״אינזשעגערן דעם פון נעץ רי געװארן אויםגעשפינען איז
 אצם געהאט האט װעצכער קאמפאניע, און ראמזין פון טער״

 דורכפי־ דער אין אינעװייניג פון שטערן צו אויפגאבע הויפט
 אנטװיקצען צו סאבאטאזשירן, צו פצאן, יאריגן פינף םונם רונג

 די מעגלעך נאר יװי פארשװענדן צו פצעגער, שעדצעכע פאלשע
 שעדהעכע ג$ר אדער נויטיגע, ניט אויןז לאנד פון רעםורםען

 זיך זא?ן אינדוםטריען פארשידענע די אז זען, צו פראיעקטן,
 שטאצ גרויסע נײע צמשצ, אז אזוי גצײכמעםיג, ניט אנטװיקלען

 װא־ אין טאנגצ א צוציב פראדוצירן קאנען ניט זאצן זאװאדן
 אדער ענערגיע, עצעקטרישער אין אדער ?וייצז, אין אדער םער,

 פרא־ געברויך אין מאנגצ קינםטצעכן א שאםן צו אײזךערץ, אין
 כא־ ז־ער צװישן אומצוםרירנסײט אן ארויםצורופן כדי דוקטן,

 אג־ דער פון קאלעקטױױזירוננ דער אין שטערן צו פעלקערונג,
 אנדערע די און קוצאקעם די ימיט פארבינדן זיך און ריסוצטור

 וױיטער. אזוי און װײטער אזוי און עלעמענטן, יןאפיטאציםטישע
 שאפן געזאצט אויך זײ האבן אינטערװענציע םאמע דער ערב

 געװיםע פון אױפר״םן דעם דורך ״דױוערםימענען״, געװיםע
װייטער. אזוי און באגען זאװאדן, בריקן, םטראטעגישע

 גלענצענדע אזא זיך דוכט פלאן. טײװעצשער באמת א
 גע־ פראנצױזישער דער האט זאך אײן בצויז בוכהאצטעריע.

 אינטערעםן קאפיטאציסטישע טעכטיגע די און שטאב נעראצ
 עעלאנד פראנקרייך, אין פארטרעטער פאציטישע זייערע און
 װיצן אײזערנעם דעם :בארעכענען געקאנט ניט אמעריקע און
 ארבעטער־קלאם דעם פון שװאונג גײםטיגן מעכטיגן דעם און

 פונם פלענער םאבאטאזש טערםטע די ראטךפארבאנד. םונם
 אײזערנעם דעם $ן אנגעשטױםן זיך >האבן צענטער אינזשענערן

 זייע־ װאו פעצע די אין אםיצו און ארבעטער־קצאם, פונם פויםט
 אר־ די זיינען דורכגעגאנגען, יא זיינען פצענער טיױועצשע דע

 אפ־ און ענטוזיאזם אומבאגרעניצטן זייער ׳מיט טאםן בעטער
 שװע־ כעשאםענע ?ינםטצעך אצע איבערגעקומען פער־װיציגקייט

 געװארן אויםגערעכנט אזוי זײנעז מעצכע פצענער דיגקײטן.
 זאצן זיי אז קאנםפיראטארם, שאנטר-רעװאצוציאנערע די פון

 פאר א געװארן. דורכגעםירט דאך יז״נען צוזאמענברעכן, ימוזן
צװעלו. אונזער פאר גענוג זיין יװעצן ביישפיצן
צענטער״ ־ ״אינזשענערן ?אנטר־רעװאצוציאנערער דער

 ׳אינדוםטריע, קויצן דער אויף אנגעזעצט םפעציעצ זיך האט
 צעבז. אינדוםטריעצן פונם הארץ םאמע דאם זײנען קויצן װייצ
 פרא־ קויצן די פארסצענערן צו געזוכט האבן פצענער זײערע אצע

 האבן זיי װאם שטײנער רי אויו» אכטנדיג ניט אבער דוקציע.
 אויםגעװאקםן. גװאצדיג פראדוקציע די איז װעג, איז געצײגט
 רוםלאנד צארישע דאם האט ,1913 אין מצחמה, דער געםאר

 צייט דער אין יאר, » הויצן טאן בזיציאן 29 קארגע פראדוצירט
פארטרונ־ טינעס די זיינעז אינטערװענציע יאון מצחמה דער פון

 אינ־ זיך האט פראדוקציע הויצן די און װאםער מיט געװארן קעז
 אנגע־ -װידער טען האט 1923 אין ערשט אפגעשטעצט. גאגצן
 װײנינ מער א אין ראטן־יפארבאנד אינם סויצן פראדוצירן הויבן

 פראדו־ אלץ נאך מען האט 1925־26 אין מאם. באדייטענדער
 איבער עטװאם ביצויז — ימצחמה דער בעפאר װי ׳װייניגער צירט

 אין שפעטער, יאר פיר בצויז ̂מיט דאך טאן. מיציאן 24
 47 איבער פראדוצירט דאטךצאנד דער שוין ה$ט ,1929-30

 מלחמה, דער בעפאר װי פיצ אזוי מאצ צוױי כמעט טאן, מיציאן
 יא־ פינף םונם שצום צום ,1933 איז אז איז, פראגראם די און

 מער טאן, טיליאן 120 דערגרײכן פראדוקציע די זאצ פצאן, ריגן
מצחמה. דער בעפאר װי פיצ אזוי טאצ םיר װי

 פון בײשפיצן צענדציגער נאך ברײנגען געהענט װאצט ימען
 אי; אינדוסטריען, די םון אםיצו פראגרעם בײשפיצצאזן דעם

 פאזיציעם סטראטעגישע געהאט האבן פארשװערער די זועצכע
 מעגצעכקײ־ אצע מיט טאקע האנן און שטערן געקענט האבן און
 פארנע־ אבער װאצט דאם אנטװיקצונג. ז״ער געשטערט טען
 גראם־פראדוק־ די אז װיםן, צו גענוכ איז עם פצאץ. צופיצ מען
 אויפזיכט דעם אונטער שטייען װאם אינדוםטריען, אצע פון ציע
 צעצטע די פאר האט (װעםענכא) ראט עלאנאמישן העכסטן פון

 זיך פלאן) יאר פינף םונם יאר צװײ ערשטע (די יאר צװײ
 פאד האט אגרילוצטור דער םון ׳פראדוקציע די און פארדאפצט,

פראצענט. זעכציג אויו» פארגרעםערט זיך צייט דער
 קאפיטאליסטישער דער פון אויםרעכענונג אמאציגע די

 אונ־ גאט־ר^עך מוז קאמוניזם ׳פון ״דורכפאצ״ דעם אויף װעצט
 ניט באדייטונג. איז עם וװעצכן פארצירן אומשטענדן די טער

 םען אז דערװארטוננ, די ארױםגעוױזן זיך .האט פאצש װײניגער
 ראטן־ אינם פראצעטאריאט פון מאכט די צעשטערן קענען װעט

 פון שיבטן אויבערשטע די פון פארשװערועען דורך פארבאנד
 קאפ׳טאלים־ פארבציכענע די מיט צוזאמען אעטעציגענץ דער

 אינעװייניג. פון ״קוצאלן״ די דערהויפט עצעמענטן, טישע
 קאפיטא־ די געגאנגען. פארצארן זיינען ״האפעגוגגען״ בײדע

 :די^עמא דירעקטער דער פאר איצטער שטייט װעצט ציםטישע
 צו־ פארבאנד, ראטן געגן טצחמה אפענע אז אויםנעמען אדער
 טאלע און באילאט יהאנדצם און עלאנאמישן אן דורך ערשט
 א פאר װײניגםטן אם אדער ;קריג באװאםענטן א דורך יבאצד
 ק־יגם־צױ דעם לןװא״, ״םטאטום דעם אנהאצטן פרװואן צייט

 ?אפיטאלים־ דער און האםוניזם םון צאנ׳ד דעם צװישן שטאנד
 קאפיטאצים־ די קצערן שצום דויערענדן א װעגן װעצט. טישער
 דאמינירענדן פונם פירער װארט די ניט. אפיצו הערשער טישע

 וױצ- מיניםטער אינערן װעצט, דער פון צאנד קאפיטאציםטישן
 שטי־ די אוים דריקט װעצכער שטאטן, םאראייניגטע די פון בור

:אםן גאנץ דאם דערקצערט ווזואוװער׳ן פון טונגען
סע די פוז איינע  בא־ פרואװט ערד דער פון פעלקער גרוי

םטזיניג עקאגאמי־ און םאציאלע גרויםע פארװירקלעבן צו װאו
ײן פון באהערשונג דער פאר פראגראמען שע ם ז ט לאנד גרוי  לוי

ע ״ ט נאך און נ  עקא־ אונזער ריכטונגען. אויםגעפרואװטע ני
אומפארמײד־ מוז פילאזאפיע פאליטישע און םאציאלע נאמישע,

שן א אנפירן לעך ט קאטף פונדאמענטאלן און גיגאנטי  זײער מי
ן (פון פילאזאפיע.  דעם גארדז, םקװער מעדיםאן אין רעדע זיי

אקטאבער). טן8
 אומפארמײדצעד מוז קאפיטאציזם דער שארףי. און שצאר

 קאמוניזם. געגן שאמןז פונראמענטאצן אוז גיגאנטישן א אניפירז
 דער פון װארטפירער דער ארוים זאגט געדאגק אייגענעם דעם

פױ מאבט, סאפיטאציםטישער א״ראפײאישער דאמינירענדער
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װענן נײע «ןש גראפפעלד א.

1.
 אר־ אונז, איז מיםיע הערלעכע אבער שװערע גרויםע, א
 דער־ — געװארן איבערגעגעבן ?ערער, און שול־טוער בעטער,

ארבעטער־קלאם. פאר׳ן ארבעטער־קינד דאם ציען
 דער־ די מיט נאר ניט זיך מעםט באװעגונג א פון כח דער

 מעג־ די מיט אפשר מער נאך נאר טאג, הײנטיגן פון גרײכונגען
 צוקונפט. דער אין װירקן צו באװעגונג דער פון לעכקייטן

 גע־ פון פראגע די װיכטיג באזוגדער דעריבער איז איר פאר
אידעאל קאםװיםטישן דעם פאר ארבעטער־קינד דאם .ווינען

 פונ׳ם אידעאלן די פאר קעמפער ׳באװאוםטזיניגע דערציען פון
 פאר־ קאגען זאצ װעלכער דור, א דערציען ארבעטער־קלאם,

ן די װירס^אכן ארבעטער־?לאם. םונ׳ם צ̂י
 די םון באפרייט זיך האבן מיר װען מאמענט, דעם פון

 פון אידעאלאגיע די אנגענומען און פעדאגאנן״ ״ראדיקאלן
 שויצ־ די און שול־בוי דער איז פארטײ קאמוניםטישער דער

 און פאקט. באװעגנדיגער און ^עבעדעער א געװארן באװענונג
 ?אמו־ די ;וױיל זיין. גע?אנט ניט אגדערש גאר דאך האט עם

פראלע- םון פארפאםט רער נאר ניט איז פארטײ ניםטישע

̂ום קײן ז״ן ניט קען ״עם אז דערקלערט, ער װען אנקארע,  שי
םאציאליזם״. דעם בויט ומנלכע ױניאן, דער מיט

 ילעגדער, צװיי אײנציגע די זייגעז פראנקרייך און אמעריקע
 א ראטן־פארבאנד. געגן מלחמה א פינאנםירן קענען װעלכע
 װיא ריאבושינםקי געלט. מזומן שיעור א אן םאדערט מאחמה

̂ן זיי אז פארבינדעטע, זײנע איינרעדן  א מיט אפקומען יװע
 קריג א :■יעסער װײםן גענעראל־שטאבן די דאלאר. ביליאן

 גװאלדיגע אײנשהינגען מוז באדינגונגען איצטיגע די אוגטער
 בייצי־ פאדערן זיך ז5וועי אנפאנג אן אילם באדיז אםילו םומען.

 גאײ־ נויטיגע די יהאבן ענגלאנד און אמעריקע בלױז און אנען,
 אװאנ־ פארברעכערישע אזא פאר האבן מוז ימען װעלכע פאנדן,
 יבי־ הארב s «יט צען ארום איצט פארמאגט װעלט די טױרע.

 גע־ דערפון צװײ־דריטל ארום ד.5גא אנגעהויפטע דאלאר ליאן
 פון זאפאםן גאלד די אמעריקע. און פראנקרײך אין זיך פינט

 אר5דא בי^יאז האלב א ימיט פיר קארגע באטרעפן אטעריקע
 מיט צװיי ערך אן באטרעםן פראנקרײך פון זאפאםן ד5גא די און

 אין פירער אמת׳ער דער אבער דאלאר. ביציאן צענטל צװײ
 װי מער 5פי פראנהרײך, איז אינטערװענציע געפלאנטער דער

פשוט׳ע. ז״נען אורזאבן די אמערישע.
 אין געװארן באגראבן יאיז געלט פראנצויזיש מער 5פי
 דער האט דערצו אמעריקאנער. װי צאריזם, רוםישן דעם שטיצן

 אױבערהערשאפט ז״ן ׳פאר ימורא איטפעריאיליזם פראנצויזישער
 שטענדינ איז פארבאנד ראטן פונם פאאיםי די אײראפע. אין
 דייטש־ ילענדער: געקרױודעטע און שװאכע די אונטערשטיצן צו

 יער5װערםא גערופענעם אזוי פונם בארויבונג דער געגז לאנד
 דער־ קולאק. באװאםנטן פי^םודםקישן געגן יציטע פרידן,

 םארשטענדעניש א געהאט 1917 איז נאך פראנקרײך האט צו
 פון 1917 דעצעמבער טן23 דעם (אונטערגעשריבן ענגיצאנד מיט

נער), און ק^עמאנםא האט פראנקרײך װעאכן אויט ימ̂י
 ם5א באקומען געזא^ט אינטערװענציע דער םון רעזו^טאט א^ם
 ׳פארשטע^טע מין א ם5א דאם מײנט (פשוט אײנפ^ום־זאנע איר

 ױט5 ,1919 איז הרים. און אוקראינע בעםאראביע, קאיצאניע),
 גע־ אמעריסאנער דעם פון בוך טאג פארעפגטאעכז ערשט דעם

 א שיהן זא^ מעז אז נעפאדערט, קיצעמאנםא האט ביצים, נערא^
 הריג גרויםן אפענעם אן דורך שטערן צו ארמײ נרויםע געהעריג

 אנגענומען ניט דאן איז פאאז דער םאװעטן. די םון ימאכט די
יב ביצויז דערק^ערט, יבצים װי נעװארן, האט סען װאם דעם צ̂ו

 די אין װייא םאצדאטן, די אויח פאר^אזן גענוג געסענט ניט זיך
 הא־ װאס ע^ײעם, די יפון ארמייען סיצײנע פארהעצטניםמעםיגע

 רוםילאנד דרום אין ארכאנגעצםה, ארום געפונען דאן זיך בען
בונטן. כםדר׳דיגע פארגעקומען זײנען װיצאדי׳װאםטאק, ארום און

 אירע אויפגעגעבן ניט צייט גאנצע די ידואט פראנקרײך
 פארשװע־ אויפגעדעקטע װאס נאר ידי פ^ענער. אינטערװענציע

 װאם סייט, דער אין רינגעאע לעצטע דאם באויז איז רונג
 פירט ,1919 אין פארטגעזעצט װערט ,1917 אין אן זיך פאגגט

 קאפיטא־ דער פון פארהאנדלונגען די פון איבערר״םונג דער צו
 אין און גענאא אין םארבאנר ראטן דעם מיט װעיצט ^יםטישער

 אז פאדערונג, דער אין אויםדרוס איר געםינט ),1922( האאג
 צוריקגערופן זא? ראקאװםקי אמבאםאדאר םאװעטישער דער

 דער אין אפן דער אין ארוים ענדילעך קומט און ),1927( װערן
 און פארפאלגונגען רעיציביעזע כלומר׳שטע די גענן ?אמפאניע

 ״דאמ־ אנטי גערוםענער אזוי דער אין דערהויפט און ענדיצעך
 שריט ערשטער דער אײגנט^עך איז װע^כע קאמפאניע, פינג״

 אן און פארבאנד, ראטן געגן שריג עקאנאמישן אפענעם אן פאר
 בא־ אםענעם אן צו פירן נאטיר^עך מוז קריג עקאנאמישער

 געמאכט שוין האט געזאגט׳ װי םראנקרײך, קריג. װאפענטן
ע געשאפן האט און שריט, ערשטן דעם  אױםנאם־גע־ םפעציע̂י
 םאװע־ װע?כן איט פארבאנד, ראטן מיטן האנדא פאר׳ז זעצן

 אויט ב^ױז פראנקרײך קײן װערן אימפארטירט קען םחורה טישע
ער א רעגירונג. דער פון דערצויבניש אדער איצענזיע םפעציע̂י

 געםערצעכן אײגענעם דעם אויף זיך ג^יטשט אמעריקע
 איר מיט בארימט איז דעמאקראטיע אמעריקאנער אבער װעג.

 א אויף טאכן דאם ימען -װייצ דא צביעות. און פארביסנקײט
 געזעצן. אויםנאם םפעציע^ע שום אז או׳פן, ״דעמאקראטישן״

 הען אנערקענט, ניט איז פארבאנד ראטן דער װי אזוי מער, ניט
 שום קײן אדער צייגנישע שום קיין אננעמען ניט דארט פון מען

̂ע אין װי אזוי און דאקומענטן, אפיציע׳לע  אימ־ מוז ע5פע פיי
 שוין מײנט דאקומענטן, אזעצכע האבן דוקא װארע פארטירטע

 ארײנגע^אזן ניט הען װארע םאװעטישע די אז ממייצא, דאם
 עצה. בעםערע א פאראן איז נענוג ניט איז דאם אויב װעו־ן.

 אימפאר־ פארבאט װאם פונקט א האט טאריף אמעריקאנער רער
 שוין איז פונקט דער ארעםטאנטז. פון געמאכט װארע טירן
 װײםט קיינער נארנישט, און 1922 זינט יביכער געזעץ די אויר
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 דער.פראלעטארישער פון ארגאניזאטארין די נאר ניט טאריאט,
פראלעטאריאט. פונ׳ם דערציערין די איז זי רעװ^וציע,

 דער־ אין ?לאםן־ליניע אױםקריםטאליזירטער דער דאנק א
 שוין טאג צו הײנט שול־באװעגוננ אונזער אין איז ציאונג

 יפרעגט עם װער זעלטן געגךטענער. שװאכע און קנאפע גאר דא
 האבן מיר װעלכן דערציאונג־ציל יענעם אט גופא, ציל דעם

 זיך האבז עס יװעלכן װעגן צוריק, יאר צװײ מיט אנגעצײכנט
געפירט. דעבאטן הייםע אזעל׳כע

?לאםן־ פון פעריאד פארשארפטן איצטיגן אין אבער איז
 בא־ די אונטערצושטרייכן װיכטיג—אלעמאל װי מער—קאמח

 דעם ?לאםן־דערציאונג רעװאלוציאגערע א געבן צו דייטונג,
 מיט טאן צו pip א גענוג ם׳איז דור. אונטערװאקםנדיגן ױנגן
 און נאציאנאליםטישע די ארבעטן עם אימפעט אן פאר װאם

 ארבעטער־?ינ־ די ארײנצונארן כדי שול־טוער, ארטאדאקםישע
 דער שאװיניזם. און שװארצ?ײט פון נעץ זייער אין דער

 געװארן אויםגעגעבן איז יאר פאר לעצטע די פאר יוואם פאקט,
 איין וװי העכער תלמוד־תורות אוז טעמפ^עז טעאגאגן, אויף

 נאציאנאליםטישע די קילארםטן צום יאוױיזט דא^אר, ביליאן
ן. ארטאדאקסישע און צ̂י

 װעגן און מיטלען אלע זוכט זײט איר פון פאבלײדםר^ל די
 פארשיידענע די דורך ?ינד ארבעטער׳ם דעם פאר׳םמ׳ען צו

 זיך מען באמיט ?ינדער פאר לערךביכער און פובלי?אציעם
 טאג־ די פון זײ אפציען לוין־ש?לאפן, און דינער צוצוגרײטן

 זײערע װאם ?אמו* דעם פארמיאום׳ן געשעעגישן, טעגלאכע
 די אר אוים מ׳איבט ׳?לאם, הערשנדיגן מיט׳ן פירן טאטעם
unrpזײ מ׳לערנט םיםטעם. איצטיגע די רעםפעסטירן צו ־ 

 און ״געזעץ פאר רעספע?ט געהארכזאמקײט, פאטריאטיזם,
 רעגיתנגען קאפיטאליםטישע זייערע פארהערלאכן ארדנונג׳/

 צוקונפטיגע פאר נוירםערי א געװארן איז פאבלמךם?ול די און
גװארדײער. װײםע און ם?עבם

 א״ן פון קינדער. אונזערע אף לױערן כוחות פיינטלעכע
 נאציא־ די—זייט צװײטער דער םון פאבליק־ם?ול, די—זײט

 יחױו תלמוד־תורות. און שולן ארטאדאקםישע און נאליםטישע
 אומשולדיגע, אױסערלאך ?ינדער־ארגאניזאציעם, רײ א דעם

בורזשואזע.—תוך אין אבער
 אז אילײן, פאקט דעם או* אגצואוױיזן זיין װיכטיג ם׳װעט

 אדעאלאגיע ?אמוניםטישער דער אונטער ■װאם צייט דער אין
 אן ?ינדער־ארגאניזאציעם און ?ינדעד־שולן אין זיך געםינען

 זזערשנדיגער דער האט ארבעטער־?ינדער, טויזנט זיבךאכט ערך
o«5p פון באי־סקאוטם ?ינדער־ארגאניזאציע א אמערי?ע אין 

 זיך געפינעז באדויערן גרויםן צום װאם מייליאז, א העכער
 צו צו רעכנט ארבעטער־?ינדער. מערהײט גרעסטע די דארטן

 אר־ טױזנטער צעגדליגער און טויזנטער די נאך מיליאן דעם
 און קלויםטערם חדרים, תלמוד־תורות, די םון בעטער־?ינדער

 א אז גרוים, אזוי ציפער די װערט שולן נאציאנאליםטישע
ארום. פשוט כא&ט שרע?

:שול־טוער אונזערע פאר םראגע די דעריבער זיך שטעלט
 הײג־ בײ צ״ט, היעטיגער אין שול אונזער ivdip זאל אזוי װי

 פיגאנ־ די בײ סביבה, היינטינער דער אין באדיגװנגען, טינע
 אונז זאל זי אז דעם, צו ?ומעז זי זאל אזוי װי צרות, ציעלע
באפרידיגן? ׳פולשטענדיג ?אנעז

דערציאונג־אידייען, אידעאלן, פעדאגאגישע האבן מיר

 די נאך זוכן מיר אמת,—ענד־צילן אנגעצײכנטע האבן מיר
 הויפט־ די אבער צוצו?ומען, זײ צו מיטלען און װעגן בעםטע

 און טויזנטער די מיר דערגרײכן אזוי ווי איז, שװעריגקייט
 װיכ־ דער אין איבערצײג! זײ ארבעטער־עלטערן, טויזענטער

שול? אין אונז צו ?ינדער זײערע שייקן פון טיג?ײט
.2

אינטערנאציא־ מיט׳ן שולן אונזערע םון פאראײניגונג די
 פאר־ שול־באװעגונג אונזער געטאן שטופ א האט ארדן נאלן

 לאנד איבער׳ן שטעטלאך און שטעט םארשיידענע פון אוים.
ן. נייע עפענען צו פאדערונגען אן קומען  אפטמאל ם׳איז ׳ט̂ו

 צוליב צענטערן װיכטיגע אין שול א עפענען םון אפהאלט אן
 צו־ געקאנט טיילװײז װאלטן טיר לערער. איז מאנג^ דעם

 איז שול אונזער ארבעט. אפועטאנענער דער מיט זיין פרידן
 אװעקמאכן נישט שויז ?ען מען װעלכן פאקט, אזא געװארן

 ינביאות געפרואװט האבן שונאים אונזערע װי האנט, דער טיט
 גישט לאנג זיך יװעלן מיר אז—לאנג נישט גאר ערשט—זאגן

האלטן.
 דעם מיט בלייבן צופרידן ניט טארן און ניט ?אנען מיר

 ?לייזל אפגעזונדערט קײן ניט זיינען ם־ר װײל אפגעטאגענעם,
 װעלכע םעקטע אפגעשלאםענע קיין ניט ז״נען מיר ;זיך פאר

 די זײנען מיר םאראן. ם׳איז װיפיל מיט צופרידן זיך שטעלט
 נײע די װייזן מיר דערציאונג. ארבעטער־קינדער פון פיאנערן

 מיר אמערי?ע. אין פעדאגאגי? רעװאלוציאנערער פון װעגן
 שולן ?ינדער ארבעטער אנדערע פאר װעגוױיזער די װערן מוזן
 און ראםע םון אונטערשייד אן טיגדערהײטן נאציאגאלע פון

?אליר.
—שװעריגקייטן פאראנענע די גוט גאנץ מיר װייםן אלע

 ארבעטער־לעבן. אידישן דעם אויםער און אין באדינגונגען די
 אויף געקוקט האט מע װען לאנג, נישט און צ״ט, א געװען
 מיר װען ,1דאן־?יכאט בעלי־חלומות, פאנטאםטן, אח װי אונז,
 דעפ ארויםגעבראכט אםעריקע אין מאל ערשטע דאם האבן

 שול־ םך א ?לאםן־דערציאונג. פראלעטארישער א פון געדאנס
 או:־ ברײנגען שאדן ם׳װעט מעגלאך געשראסן, זיך האבז טוער

 ארויםטריט. אונזער פרי צו ם׳איז מענלאך ;דרײםט?ײט זער
 אן זיגער. די ארוים ז״נען מיר אז באװיזן, לעבן דאם האט

 אונז האט דערציאונג אין ליניע פראלעטארישע אויםגעהאלטענע
 ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער באפעםטיגט. און בארייכערט

 סך א באזייטיגן צו צוגעהאלפן ווייביג ניט האט טער־ארדן
אויפנאבן. אונזערע דורכפירן םון װעג אפ׳ן שװעריגקײטן

 ארויוי איצט מוזן מיר װייניג. איז אלײן דאם אבער
 אײנמאל ניט זיך שטעלט עם װעגן. ברייטערע און נײע אוי
 מיט ם׳װערט ;װאם צוקוקז גלײכגילטיג טיר קאנען פראגע: די
 מיר tvjçp נאציאנאליטעטן, אנדערע פון ארבעטער-הינדער די

 צו טײלװײז געליננט אונז װאם דעם, מיט צופרידנשטעלן זיך
 ? ארבעטער־םביבה אידישער דער םון ראמען די אין דערגרייכן
 ארבעטער־ די ארויםרײםן צוהעלפן ניט מיר דארפן שויךזשע

 רעא?־ ידעם אונטער פון נאציאנאליטעטז, אנדערע פון קינדער
 נאר וװאלטן מיר איינפלום? קאפיטאליםטישן און ציאנערן

 װאלט ציל אונזער יװען ז״ט, א אין שטײן געקאנט דאמאלםט
 ציל, אונזער װעז ;?לאםךדערציאונג ניט און אידיש געװעז

 פאר צוגעפאםט אויםשליםלאך זײן זאל מעטאד און פראנראם
אזוי ארבעטער־לינדער. פאר ניט און קינדער אידישע םתם
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 ע•5פר« ?ז פוו עטלער5(ב
 ?ערער׳ם טארי׳פז

נאטיץ־בוד) קינדער אונזערע שיפרים משה

פארשטאנען װאלטן ארבעטער אלע װען ע...
 םאװעטךםאר־ װענן רעדט לערער דער קלאם. צװײטער

 זיך. אנטװיקלט לאנד דאם אזוי װי בילד א מאלט ער באנד.
 די שלינגען און אויגן ברייט־צעעפנטע מיט זיצן קינדער די

מויל. לערער׳ם םון װאונדער
:אויר» שפרינגט יאטל, רירעװדיג בלאנד, א דוד,
נע׳ ניט װעט פלאן פינח־יאריגער דער לערער, א־יא, —

יאר? פיר װי מער מען
 מיט אינגל פארטאיעט שטעגדיג א װילי, אויף שטייט

בעקלאך. פולע
די ארײן אויך ג״ט פלאן פינןײיאריגן אין לערער,__

 נעמען געדארםט האט עם אמת? ניט אייזנבאן, טורקםיביר
 איז געװארן אױפגעבױט איז זי און אויפצובויען יאר דריי
? ע יאר, צװ״

 םינוי־ פון םארנעם ריזיגן יװעגן רעדן לערער דער נעמט
 ארבעטער די אזוי װי ציפערן מיט אן װייזט ער יפלאן. יאריגן
פראדוקציע. די פארגרעםערט שוין האבן

 פעדערשטן אויפ׳ן זיצן םאצאמאן חבר זײן מיט היימי
װאקםט דערמאנט, לערער דער װאם ציפער, יעדן מי-ט בענקל.

 א מאל אלע דערלאעט ער באג״םטערונג. די הײמי׳ן אין
 אויןז קוקט און זײט דער אין עלנבויגן מיט׳ן חבר דעם זעץ
 הערםט? :רעדן אויגעלעך די זיגעריש. טריאומםירנדיג, אים

? הערםט
 אין חבר דעם זעץ א מיט באגלײט װערט ציםער יעדער

:אויגן די מיט אים ענטפערט יענער זײט.
הער? איך צי פראגע א —

 טוליעט און הײמי׳ן צו םאלאטאן צו זיך רולןט םוףז צום
 און ארום אים נעמט הײםי אים. אין אר״ן אינגאנצן זיך

פרײד. פון גליען ביידע
:ענדיגט לערער דער װען
 ארבעט־ ק״ן ניטא םאװעטךפארבאנד אין איז איצט—

 רייכן אין און—ארבעטער־ אוים נאך פעילז עם פארקערט לאזער,
---------ארבעטל^זע מיליאן ניין דא זײנען אמעריקע

 שמײכל ברײטער א היימי׳ן. ב״ אויגן די אױף גליען
:פנים זײן באלייכט
 ארבעט אן ארום דא גייען מענטשן פיל אזוי לערער, —

—ניט פארשטײען זײ פון םך א און

 א נאר איז מעטאד און פראגראם ציל, אונזער םײ װי אבער
 אפ־ ניט זיך מיר טארן לערנט, טען שפראך װאםער אף פראגע

 יןא ארײנציען דארפן מיר זיך. פאר שבת טאכן און גרעניצן
 נא־ פארשיידעגע פון ארבעטער־קינדער שוצ־צימערן אונזערע

 פון םעקציעם איגטערנאציאנאלע ארגאניזירן ציאנאליטעטן,
 גע־ ם׳זאל אז מעגלאך ניט איז פארװאם טי&ן. םארשײדענע

 פראגע קיין ניטא ם׳איז װאו קולב אטלעטישער אן ווערן שאפן
 ראםע פון אונטערש״ד אן ארבעטער־הינדער װאו שפראך, פון
 גע־ ?אן דאםזעלבע מיטגלידער? זײן קאנען זאילן קאליר און

 טענץ, עקםקורםיעם, הייקם, ארהעםטער, אן װעגן װערן זאגט
 אין שול די אנגערירט גארניט װאלט ע א. א. דיםקוםיעם,

 ארבעט די ?ןאארדינירט אבער ם׳װאלט כאראקטער. עצם
 אף נאציאנאליטעטן פארשײדענע םון ארבעטער־קינדער צװישן

 םעקציעם אדער יןלובן אזעלכע פארנעם. אינטערנאיאנאלן אן
 מיר און .ײאך א אײנמאל אונטערנעטונגען זײערע האבן סאנען

רעזולטאטן. גוטע זייער דערגרײכט מעגלאך .װאלטן
םאראינטערע־ זײן ניט שולן אונזערע זאלן פארװאם און

 קינדער, פאר זשורנאל ענגלישן גוטז א שאםן העצפן אין םירט
 ארבעטער־קינ־ צוזאמענהלײבן ק^נעז זיך ארום זאל װעלכער

 פארװאם דערציאונג? בורזשואזע א בלויז הריגן װעלכע דער,
 נא־ אנדערע מיט קינדער םון צוזאמענקונפטן מעגלעך ניט איז

 לערער? די טכח איז װאם און ? ארבעטער־שולן ציאנאלע
 אין בלאנדזשען און זוכן ארבעטער־לערער אונזערע טאקע דארפן

 בײם איינער לערנען לערער די ניט דען קאנען פינצטער? דער
פראלעטארי־ פון מעטאד דעם םײ פראגראם די ם״ אנדערן

? יקעדער־דערציאונג שער
אננע־ ריבטונג דער אין רעזאלוציע אזא עפעם איז אגב,

 נאר, שאד א צוזאמענםאר. לעצטן אונזער בײ געװארן נומען
 פארשטענ־ צו געװארן אויפגעטאן גארניט איז איצט ביז -װאם
 פון ארבעטער־קינדער־שולן עקזיםטירנדיגע די מיט זיך דיגן

 גע־ קיין אפילו גארניט האבן מיר נאציאנאליטעטן. אנדערע
 ארבעטער ׳פרעמד־שפראכיגע די װעגן פאסטן און ציפערן נויע

שולן. קינדער
 טאג צו היינט װיכטיג אויםערםט איז ארבעט אט־די אז

 הער־ דעפ פון צוגרייטוננ פיבערהאפטער דער פון זען מען קאן
 קאנםערענץ לעצטער דער בײ אויםדרוק זײן און קלאם שענדיגן

 װי מער איצט, ״פארזארגונג״. קינדער זועגן װאשינגטאן איז
 ניט גרופעס, איזאלירטע בלייבן •ניט טער מיר טארן אלעמאל,
 אר־ טויזנטער פארנאכלעםיגן און אנדערן םו: אײנער װיםנדיג

 ארבעטער־שול, אן איז ניט בכלל גייען ■װעלכע בעטער־הינדער,
 בלײבן און קלאםךדערציאונג סיין ניט ביכלל באקומען װעצכע

שול. לןאפיטאליםטישער דער פוז איינפלום אונטער׳ן
 א איצט שטײט ארדן בײם קולטור־קאמיםיע דער פאר

 קאמ־ אידעאלאגישע א אנפירן זען מוז זי אױפגאבע. גרויםע
 מיטגלי־ און שול־טוער די אויפ?לערן ריכטונג, דער אין פאױע

 א פאר ריכטיגער דער איז יװעג דער נאר אז ארדן, פון דער
 דערצי־ פראלעטארישער דער אין סלאםךליניע פאראײניגטער

אוננ.
איבער־ און אויפטאן זוכז, װענט, ברעכן דארפז מ׳װעט

 גרײכן דער צו װעג נ״ער חנר זיין אבער דארח עם טאן.
ציל. געשטעלטן דעם
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:םאלאםאן אויח זיך הויבט
—פארשטאנען װאלטן ארבעטער אלע יווען —

:אונטער כאפט און צאפל א הײמי זיך גיט
 רעװאלוציע. די געמאכט דאך ימיר װאלטן עך... —

 פנימ׳ער. ?ינדערשע אויף זיך צעלייגן שמײכלען פרײדיגע
 לע־ אריבער ,װײט, דער אין ערגעץ קוקן אויגן ׳פאר׳חלומ׳טע

אויגן. גוטע שטײבצעגדיגע די מיט בילד נינ׳ם

באזונדער? אידן עפעם פארװאם
 דער ״איקאר״. װעגן איז שמועם דער קילאם. דריטער

 צאר. אונטער׳ן געלעבט האבן אידן די אזוי װי דערציילט לערער
 עלעמענטן, ניט־פראדוקטױוע און פראדוקטױוע װעגן רעדט ער

 בירא־בידזשאן. מיט פארענדיגט און ?אלאניזאציע נעפ,
:איידי בלאנדע די כ«פ א זיך גיט
 איד? א יגעװען אעניז איז לערער, —

לערער: דער ענטפערט
באלשעװיס.—א געװען איז לעניז נייז, —
אײדי׳ן. אויו* אויגן לאכנדיגע מיט קוקט און

:צו ער גיט פויזע א נאך
 אידן קײן ניט אינטערנאציאנאל, זײנען באלשעװיסעם —

קריםטן. קײן ניט און
 שטענדיג־אומרואיגער דער אויףי מיטאמאל שפרינגט

:דזשולױס
באזונ־ אידן אפטײלן עפעם פארװאם־זשע אזוי, ״אויב

 צװישן לאנד דאם צעטײילט ניט גאייך ימען האט פארװאס דער,
? קריםטן און אידן די

 פאר־ א 5אויג< אײן מיט לערער, אויפ׳ן ער קוקט זיגעריש
טראכטם.

:אײדי אים צו אוים זיך דרײט
 געװען םריער זאל מען געװאלט, ■וואלםטו װאם־זשע —
 צואיב ? פויערים און ארבעטער די ניט קרעמער, די באזארגן

̂עניז האט זואם הא? נעפ? דעם דעי־הלערט י
לערער. צום שםײמענדיג קו?ט זי

ניט גאר זיך שעמט ער
 א שול אין ארײנגעקומען איז טעוױע אכט־יאריגער דער

:םארפלאמטער
 און גאס איז גענאנגען ביז איר אעו־ער, הערט, איר —
 צײטונג־ א פארבײ אזוי מיר נייען ־חבר. א מײנעם באגעננט

:״םארװערטם״ אוים׳ז חבר מײן אן איד װייז םטענד,
 ? איז דאם װאם װײםט, דו —

מיד: ער ענטפערט
צייטונג. די לייענט טאטע מײן יא, —
 די צעפירט און אויגן פאר א אוים שטעלט טעוױע און

:הענטלאך דארע
דערצײלן. צו דאם מיר נעשעמט ניט זין־ האט ער און —

? דא מיר טוען װאס־זשע ? רעכטער א
טעוױע: אכט־יארינן דעם ,ווענן טאטע דער דערציילט

אין פריינט א מיינעם צו טעװי־ע׳ן מיטגענומען יהאב איך

רעכטער. א איז יעגער הויז.
 און גערעדט און נעזעםן זײנעז פרײנט מײן םיט איך

 א אויױ הויז. דאם ארומקוקן נענומען דערװייל האט טעװיע
 םרײנט דער װען ״פארװערטם״. א דערזען ער האט בעניקיצ

 םיר צו צו קומט צימער פון ארױם װײלע א אוירי איז מ״נער
טעװיע:
 װי גאר? ״פארװערטם״ א דאם? איז װאס טאטע, —

עם? קומט
:אים אי־ך ענטפער

 דעם ער יצײענט רעכטער, א איז מײנער פרײנט דער —
״פארװערטם׳/
:אויגן פאר א טעװיע צעעםנט

 ?ןום, ? דא מיר טוען װאם־זשע ? גאר רעכטעו א — —
אהייםג״ן. ^אמיר ׳פא

לײט־ארטיקל
)6 זײט םיז ום5(ש

 געשטיצט ארבעטם^אזע, די װען קראפט, אין ארײן גאײך קאן
םאדערן. ענערגיש עם וועילן אמעריקע פון ימאסן ברײטע רי פון

קראכן בײנקן
 טרײם^ען פונדאמענטן זיינע פויצט. קאפיטא^יזם דער

 אצמעכטיגקײט דער אין מער ניט שוין ג^ויבט עואם דער זיך.
 אויןז הערשט ביינק. קראכען קאפיטא?. אמערי?אנעם םונם

 װארנדינז דעם מענטשן מער איצץ זעען פאניק. א װאא־סטריט
 װי אזוי כ^ינד, איז בורזשואזיע די נאר װאנט. אוייםן צ״כן

 זי יליארעמט דניא^עגענדע. דער פון שצר5ב שכורער דער
̂ערן זיי פארוואם קאמוניםטן, די געגן העצט און  צײכן דעם דערקי

 אפשטעצז גיט קאנען העצעם אירע ע5א נאר װאנט. איר אויו»
 באנקראט. איז סיםטעם קאפיטאליםטישע רי אונטערגאנג. יאיר

 קײנער װאו געזעלשאפט, אזא פאר פלא׳ן איר אפטרעטן מוז זי
 ״פאראייניגטן א פאר — נויט און הונגער פון איידן ניט װעט

אמעריקע״. םון םאװעטן־פארבאנד

סעכךעטאר פון נאטיצן
)2 זײט פון ום5(ש<

ן יאנואר עגדע פאר גערופן קוטױוע ױ אי  אנפאנג פאר און יארק ג
 אונז״ער פון פראגן אלע װאו פלענומס רײע » לאנד איבער׳ן פעברואר

 מיטגלידער- די אר״נגערעכנט זיך״ פארשטייט און, ארגאניזאציע
ט איז פלאן דער װערן. פארהאגדלט װעלן ־אמפאניע, ײן ני ג ק ג טי  מי

ען פולע צװײ אטװ״ניגסטנס נאר שטונדן, פאר א פאר צונג ף זי  אוי
 דיס'־ צו ברײט מעגלעכק״ט די האבן זאלן מיר װאו טאג, גאנצן א

דן טי ן פראבלעמעז די קו ארק אין ארגאניזאציע. אונזער פו ױ־י  נ
אנואר׳ טן25 פאר׳ן גערופן פלענום דער װערט ז י  דיס- קליװלאנד אי

ד נעמט װאם טריקט,  דעם פאר פיטםבורג, און דעטראיט ארײן אוי
 פילאדעל־ אין פעבריאר, טן14 דעם— שיקאגא אין פעברואר. טן7

ר ׳ײי פיע׳ ן אוי פעברואר• טן7דעם_ פאר באםטאן, אי
ען, דארפן שטאט־קאטיטעטן און דיסטריקט־ די  פלענומם די אז ז

ט זאלו ף װערן דורכגעפירט ני  טאג־ דער אז אופן, מעכאנישן א אוי
 די אין װערן דיםקוטירט ברייט זאל פלענום דעם פון ארדנונג

 רע־ פלענומם די צו ברענגען זאל בךענטש יעדער אז און ברענטשעס
 רעקאמענדאציעם ׳ארבעט זויי.טערדיגער אונזער וועגן קאמענדאציעס

 אויסצובעםרן רעקאמענדאציעס קאנװענשאן׳ קומענדער אונזר צו
 עגדערונגעו נויטיגע אלע אר״נטראגן און נויטיג, איז װאם אלץ׳
לעבן. קולטורעלן און ארגאניזאציאנעלן אונזער אין
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בריװ. רעױםטרירטע .1
ע ג י נ ״ ען ברענטשעם א  נאציאנאלער דער הלמאי ברוגז, זיינ

 זיי װאם דעם, פאר ברױו רעגיסטרירטע ארויסגעשיקט זיי האט אפים
ט האבן ש, צייט. אין בילם זייערע באצאלט ני ט״ט  זיי, טעגהיען ם׳
ען מיר  דעם פאר און דאלאר 80 אדער 60־50 אינגאנצן שולדיג זיינ

ר פרעגן אונז. מען סוםפעגדירט פרובירט זיי האבן : וזברים די מי
פיל בארעבענען םן .$50 מאל 200 באטרעפט עם װי , װיי ״ ב אז ז  אוי

 דעםאלט ברענטש, יעדן אין באלאנם א $50 בלויז געלאזט װאלטן מיר
 נאציאנאלער דער קאן ?$10,000 פון םומע די באטראפז עם װאלט
ך אפיס ״ $10,000 פוז םומע א שטיין לאזן צו דערלויבן זי  דעם ב

ץ? אונזער פון טערמין פערטן  א װעלן חברים די װען עקזיסטענ
״ וועלן דעם, װעגן טאז טראכט ר אז פארשטײן, ז  אנדערש קאנען טי

ט ט צאדן יװאם ברעגטשעם, די אז האגדלען, ני  טאג, לעצטן דעם איין ני
 די פון אײנצאלונגען לעצטע די געװארז באשטיטט איז עס װען

ן אפים, נאציאנאל[ צום ברענטשעם  זאלן װערן• סוםפענדירט םוז
 איז טערמינען די פון טאג לעצטער דער אז געדענקעז, ברעגטשעם די

 אקטאבער טן,15 אװכוםט טן,15 ױני טן,15 אפריל טן,15 דעם פןיברואר
 אבטונג באזונדערם דארפן םעקרעטארן די טן.15 דעצעמבער טן,15

ט זאלן זיי אז זעז, און געבן ן באקומען דארפן ני ״ שאן״- ק  ״םוספענ
ברױו.

קראנקן־בענעפיט. פון אויסצאלונגען .2
 װעלכן דורך סיםטעם א איינגעשטעלט האט אפים גענעראל דער

ען מיר ײנ  װען װאך, זעלבע די קראגקן־בענעפיט אויםצוצאלז בכח ז
 בענעפיט־קא־ די אפים. גענעראל אין ארײן קומט אפליקאציע די

ט הײםט און װאך יעדע מיטעט מיטע  פאר ״םערטיפיקייטס״ די גו
ב זיי. אויםצאלן ט זאל קאמיטע בעגעפיט די אפילו אוי טן, ני  מי

 אין קומען אװנט, מיטװאך דענעפיט־קאמיטע, דער פון חבר איין מוז
ך ״סערטיפיקייטם״. די באשטעטיגן איז אפים נאציאגאלן ל״  װי ג

 ברענטש־ צום ארויםגעשיקט טשעקם די װערז באשטעטיגט .ווערן זיי
ך קאן ברענטש קײן אז אזוי םעקרעטאר, ט זי ך דארף און ני ט זי  ני

ן אז באקלאגן,  קראנקן־סערטיפי־ םען פארהאלט אפים גענעראל אי
ט װעדט קראנקךםערטיפיקייט א קייטם. ב אויםגעצאלט, ני  דער אוי

ט איז םערטיפיקייט טיג ני כ  אונ־ דאקטאר, דעם פוז אויםגעפילט רי
 עם אדער מיטגליד, און האספיטאלער סעקרעטאר, פון טערגעשריבן

ט איז ן באגלייט ני ״  באזונ־ װאך יעדע פאר קראנקן־םערטיפיקייט ק
ן גאר דער, ״ ט א ה״ פי  אזעלכע בלויז װאכו• עטלעכע פאר םערטי

װיזן װערז םערטיפיק״טם, ע קג רי ך אויםבעםערונגען. פאר צו  אוי
װיזן װערן ע קג רי ט איז עם װען םערטיפי?״טם, צו  אונטערגע־ ני

וי זיי. אוין» קאמיטעט קיין שריכן  װאם דעם, פון שולד די אז אז
ד א טגלי ט באקוטט מי ײן גלײך ני ף פאלט קראנקן־בענעפיט ז  דעם אוי

ט און ברענטש אפיס. גענעראל דעם אויןז ני

ײ איידער אז געבן, אכטונג םעקרעטארן ברענטש די זאלן  שיקן ז
יי זאלן אפים, נ^ציאנאלן אין קראנקן־סערטיפיק״ט א ארייז  זען, ז

 די פון באשטעטיגט געזעצלעך אויםגעפילט, פינקטלאך איז עם אז
טינג ברענטש און ברענטש פון באאמטע  דער װעט דעמאלט און נוי
װאך. זעלבע די טשעק דעם קריגן ברעגטש

ארבעטלאזע. פאד פאנד .3
ט נאד  א אין אפיס נאציאנאלער דער האט צוריק חדשים 6 מי
ט די דערקלערט ברענטשעם די צו צושריפט ק״ ג טי כ  אז דעם, פון װי

רן זאלן ברענטשעס די פי ײנ  בילס־צאלונ־ פאר ארבעטםלאזן־פאנד אן א
 רעקאמעגדירט, האבן מיר ברענטשעם. די צו מיטגלידער די פון גען.

רן זאל ברענטש יעדער אז פי פון לאקאלן א א״נ ס' ? ע און יםענט 10 ט

ט זאל םענט 10 די ן פאר װערן גענוצט גי ״  אוים־ו װי צװעק אנדער ק
טגליד דעם לײען ױם פאר מי ן ד  ארבעטס- איז ער װען צייט, דער אי

ך װעט ער װי שנעל אזוי און לאז ס ער זאל ארבעטן, שטעלן זי  צו
 בא־ האט עס װאם דאלאר, פאר די צוריק אפצאלן ארבעטםלאזךפאנד

לאון. דער טראפן
ט געשטאנען איז זי וױ שארפער פראבלעם די שטײט איצט  מי

 טראכטן, אנשטאט דארפן ברעגטשעס אונזערע און צוריק חדשים זעקם
 ארבעטםלאזן אזא אזוי װי מיטלען און װעגן געפינען צו זען גלייך

רן. דױע־פאנד פי צו ט טאר פאגד דער נאבאמאל, א״נ  װערן גענוצט ני
ען פאר אויסער צײעקז אנדערע קײן פאר ל״ ם טגליד דעם אוי  צו מי

ן באצאלן י י  פראד.ע די דארפן ברענטשעם די ברענטש• צום ביל ז
ן גלײך אװעקשטעלן פ׳  בעםטן דעם געפינען און טאג־ארדגונג אוי

ר[. גלייך פאנד םפעציעלן אזא אזוי װי װעכ איינפי

קאמפאניע. װארקער״ ״דײלי .4
ע נאציאנאלע די טעו ט עקזעקו  ברעג- די םון הילף פולער דער מי

ף וזאט לאגד איבערין טשעס  די דורכגעפירט אופן גלענצנדן א אוי
ט״. דער פאר קאמפאניע ײה״  זאמלען צו לאזונג אונזער ״מארגן־פר

 הונדעו־ט־פראצענטעער׳ א געװען איז ברענטשעם די אין $10,000
 שורוח די װען און געװארן געזאטלט איז $10,000 פולע דערפאלג.

טגלידער די דערגרײכן װעלן  װארשיינלאך סומע די שוין װעט מי
 ש:על דורכגעפירט מיר האבן קאמפאניע די .$10,000 אריבער זיין
ן זאי בלויז— ״ װע נאציאנאלע די חורש. א  בא־ האט עקזעקוטי

ך שדאשן ו אקטױו אוי י  דעם פאר קאמפאגיע דער אין באטייליגן ז
ע די װארקער״, ״דיילי ציג  עגגלישער דער אין ארבעטער־צײטונכ איינ
שטאטן. פאראייגיגטע די אין שפראך

ך האבן מיר  פון $2,500 פון םומע באשײדענע די געשטעלט זי
 ברענטשעס די צו לאזונג אונזער איז ל«ני• איבעריז ברענטשעם אלע
א פון םענט 25 פראפארציאנעל זאטלען זאל ברענטש יעדער : איז

ט דאם מיטגליד. נ ״  דער אין זאל מיטגלידער 50 פיז ברענטש א מ
ב .12.50 שאפן קאמפאניע ט קאן ברענטש דער אוי שן זאמלען ני  צװי

ט קאםע פון קאן און מיטגלידער די  מיטגלידעל די זאלן געבן, ני
םער׳ן זאמלען פין עם קרעדיטירן און ברענטש אוי  פון רעכענונג אוי

ברענטש.
ען םיר נ ״ ר װעט איר אז זיכער, ז  דורכפירן קאמפאניע די אוי

״טארגן־פרײהײט״. דער פאר קאמפאניע די װי דערפאלגר״ך אזוי

מיטגלידערשאפט־קאמפאניע. אונזער .5
ל ערשטן דעם פארענדיגן מיר ״  מיטגלידערשאפט־ אונזער פון ט

ל, די קאמפאגיע. ט װעלכע ט״  צו״גע־ מעגלעכקייט די ברענטשעס די גי
ען  אין קאגװענשאן. ערשטער אונזער צו דעלעגאט םפעציעלן א װינ
ר װעלן ארום טעג זעקם  םך־הכל דעם אונטערציען קאנען שוין מי

ן געװאונעז חאבן עם ברענטשעס װיפיל  עם װי קאמפאניע. דער אי
ם, זעט ך װעלז אוי ציגער זי  גערעכנט האבן מיר װי ברענטשעס װינ

ען םצ״כענ ן אוי ט׳ ען מי װינ  אונזער צו דעלעגאט םפעציעלן א גע
ז קאנװענשאן. ערשטער ר װעלן גומער קומענדן דעם אי  אונטער• מי

 מיטנלידער־קאם־ דער פון טייל ערעטער אונזער פון םך־הכל א ציען
ך װעט װעלכע פאניע, ט װאם און מאי אין שליםן זי  ברענטשעם די גי

ײן דעלעגאט א געוווינען צו מעגלעכק״ט די מיטגלידער די און  םא- ק
וועטךפארבאנד.

ר מוזן קאמפאניע די ף דורכפירן מי *1אוי און ענערגישן אן אוי
ר װי אופן קאגקרעטן מער א ײל ערשטע די דורכגעפירט האבן מי  ט

עקזע״ נאציאנאלע די האט צװעק דעם פאר און קאמפאניע דער פון

ט אויןפ (שלום ״ )18 ז
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״אקטאבער אראטאריע דיפעדער מ.
 דראמע א בעםער, מוזיה. מיט דראמע א איז אראטאריע אן

 אויך באשטײט דראמע, די װי מוזיק. דורך איינטערפרעטירט
 קאנ־ פון הויפט־העילד, א מיט כאראטקערן פון אראטאריע די

ק^ימאקם. א צו דערפירט פליקטן,
 רעזולטאט א איז םארמע איצטעער איר איז אראטאריע רי

 אין נאך אויםדרוק באקומען יהאבן װעלכע אנטװיסאונגען, פון
 געשא־ איז אראטאריע די עפאכע. מיט^־עלטערלעכעד פאר דער
 האט טעקםט דער קירך; רער פאר—קירך דער פון געװארן פען

 יע־ פון אראטאריעם אלע שטרײננ־רעליגיעזער. א זײן געמוזט
 םא־- זיך האבן יארהונדערט, אכצענטן םוף ביז׳ן און צײט נער

 אויט׳ן—יעזום־געשיכטע די—״פאםיאן״ דעם שילדערן צו נומען
 אויםדרוק העכםטן איר אנדערע. און אפאסטאלן די פון נוםח
 גרויםע צװײ די פון הענט די אין דערגרײט אראטאריע די האט

 איבערגע־ אינגאנצן זיך האט באך הענדל. און באך קלאםי?ער,
 די אנטהא^ט כאדאקטער װעיצטצעכן מער א קירך. דער געבן

 צייט, שפעטערער א אין געלעבט האט װאם הענדלען, פון מוזיק
 פון גייםט נ״ער א װען יארהונדערט. אכצענטן םון ענר בײם

 מערב דער אין ן5םיי גענומען זיך האט דעמאקראטיע בורזשואזער
 שויז האבן אראטאריעם הענדל׳ם װעצטא. אײראפײאישער

 פון מערםטנם גענומען זײנען זיי כאטש טעמעם, װעלטלעכע
 ײ•) א• א• ״אחשורע״ ״שמשון׳/ המכבי״, ״יהודה ביבל(װי דער
אלטערטום*) פונ׳ם און

געשאפן, האט שײפער װאם ״אקטאבער״, אראטאריע די
 פאר־ געזאנג פרייהייט פון געװארן אויפגעפירט איז װעלכע און

 גאר איז האל, קארנעגי אין דעצעמבער טן20 דעם שבת אייז,
 מאטעריאיל אנרער אן פון גאר און געקנאטז, טויג אנדער אן פון

גע׳נומען.
 אן װאם מוזיה־געשיבטע, דער אין מאל ערשטע ד$ם ס׳איז

 פראאעטאריש־רעװ^וציאנע־ א מיט געשאפן װערט אראטאריע
 ̂ע־ א עפעם ניט איז העלד הויפט דער װאו אידעאל$גיע, רער

 רעװ^וציע, די נאר משיח, א קעניג, א היי^יגער, גענדארישער
!מאםן רעװאלוציאנערע פראצעטארישע יזעמפנדיגע די—

 פון צוזאמענגעשטעלט איז ״אקטאבער״, פון טעטקסט דער
 דיכטער, רעװאצוציאנערע פון לידער ר״ א: פון בוכװאלד, חבר

ד, באװשאװער, װי  קוש־ האפשטיין, װינטשעװםקי, ראזענפע̂י
 קװיטקא מאיאקאװםקי, שאפירא, שװארצמאן, יפעפער, ניראװ,

 םראג־ םארשײדענע םון באשטייט טעקםט דער מארקיש. און
 פאר־ אין געװארן געשאםן ז״נען װאם ^ידער, פון און מענטז

 דעם גוט די:ט און ווארמאניש עם קיצינגט דאך צײטן, ש״דענע
צװעק.
זי באריט»!. און כאר, א םאר געשריבן איז אראטאריע די

אויפגע־ אראטאריעם די פלעגן באך־הענדל, עפאכע דער איז *)
 טראגן פלעגן זיגגער די הייגט. אפערא די װי כמעט װערן פירט

ט די װעדליג קאםטױמען, ק״ ג טי כ  שפיל. דער פון כאראקטער און װי
ײ ך האבן ז  די קונסט. שוי׳פפיל דער פון עטװאם קענעז געמוזט אוי

װ געװען איז ״צפיל טי מי באמבאםטיש. און פרי

פראלאג. א מיט טײילן צװײ אין איז
 פו^־ב^וטיגע, א קראפטיגע, א איז מוזיק שײפער׳ם חבר

 ניט ה**ט מוזיס פר^לעטארישע עכטע די עכט־פראלעטאריש.
 עקםטרע־ װאם מוזיק, דער מיט ארער דזשעז •מיט שייכות קײן
 נאכמא־ פראדוצירן קאמפאניםטן אוילטרא־מארערניםטישע מע

 פון טראהטאר־פצבריק, א פון געפילדער און רעש דעם כענדיג
 ניט זוכט מוזיק פראלעטארישע עכטע די פעקטארי. א פארד׳ם

 זײן דאי;ז מודיז פראלעטארישע זו. אז. און עקזאטיש, זײן צו
 זײן ניט טאר עם ארבעטער־מאסן. די פאר פארשטענדלעך

 אינזיכיםטיש־פע־ זײן ניט טאר עם םענטימענטאל־צעהראכן.
 קאמפ־ קרעפטיג, ז״ן דארוי עם טשאיקאװםקי׳ם. װי םימיםטיש

 ארבע־ די פון אינטערעםן די דינען דארוי עם !מוטע לוםטיג,
 פראלעטא־ דעם םון קאמםן די באזינגען דארק עם טער־מאםן.

 ענד־ זײן פאר קיאמף שװערן זײן און אים דערמוטיגן און ריאט,
יאך. קאפיטאליםטישן פון באפרייאונג גילטיגער
 עם װאם דעם, מיט פראלעטאריש איז מוזי? שײפער׳ס חבר

 האבן מיר װאם דאם מיט אויםגעהאלטן פראצענט הונדערט איז
 געלונגענער זיין פון כאר־געזאנג יעדער אעעצייבינט. אויבן

 זײ כאטש כאדן, ש״פערים דעם. אויףי עדות אן איז אראטאריע
 דאך שטאנדפונקט, טעכנישן א פון קאמפליצירט, זייער ז״נען
 מע־ א איז שײםער װייצ צוהערער. פאר׳ן אײנפאך זיי זײנען

 דערפאר און ?יניע, מעילאדישע די אלעמא^ היט ער לאדיםט.
 און פארנעם אויט׳ן כאטש זינגעװריג. זײער כארן זײנע זיינען

 מער ער איז דאך מאדערניםט, א ער איז שאפן זייז פון צוגאנ:
 װ. א. א. בעטהאײעז, הענדל, באך, קלאםיקער די צו גענײגט

 טעכניק די קלאםישע. די איז פראזע שייפער׳ם פון ׳געבוי דער
 געשרי־ זיינען כארן מערםטע שײפער׳ם הענדעציאנישע. א איז
 אגט־ אײנע זינגעז םע?ציעם פיר־שטימיגע ה. ד. פוגאליש. בען

 הארמאניש. דאך אנטאגאניםטיש, כמעט אנדערער; דער ?עגן
 װערט מוזיק אזא יווי פוגע, א שרייבן צו שװער גװאלדיג ם׳איז

 רײנ־ אזא מיט געניטקײט, א מיט עם טוט שייפער באצײכנט.
 איז שײפער !באװאונדערן צו פשוט פארנעם, אזא מיט קײט,

 װארט, יעדן פארטײטשט ער רעאליםט. א ואון דראמאטיקער א
 ליד יעדעם צױרעאליםטיש. שוין ער איז צײטװייז נואנם. יעדן
 אינטערפרע־ מוזיקאיצישער זיין פון ארוים קומט טעקםט פון

 װען װי צוהערער צום פארשטענד^עך און קלאר אזוי טאציע
 בוילט, אזוי ילידער די כאראקטעריזירט מוזיק די פריער. איז ניט
 אנגע־ װערן ילידער רי אז טיף, דורכגעדרונגען אזוי שאר^, אזוי

 בילוט אונזער מאכן װאם ברען, דעװא^וציאנערן אזא מיט הויכט
 הויכער דער פון מיטגעריםן װערן מיר און האםטיגער פואםירן

אריין. אונז איז ברײנגט מוזיק די װאם שטימונג,
 ש״פער !»נטפיצעסונב אן איז ״אקטאבער״, אראטאריע די

 גע־ ינאך זיך האט שאפונגען פריערדיגע ז״ענע אין !װאקםט
 ניט־אויםגע־ א — שטאנדפונקט פראיצעטארישן פון — םילט

 נאך האט זײנע מוזײן די פעםט. ניט אידעאלאגיש האלטנקײט;
איצט חסידישעם. חזנות, פון אפק^אנגען געהאט דארט און דא
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ע פון ןךרקונג ק אנ געזונט אונזער אױןש צײן קו לעוױפ מארים דר.

ן גאר זאי עם ״ מענטש־ פון קראנקהײטן פילע אז ניט, םפק ק
ײן שלעבטע פון קרםען קערפער לעכן  דער־ יאםלעט• געשװאלעגע און צ

ען הויפט ײנ , שעדלעך ז רן װי ש ע ךג ען װעלנע צ״ נ ״ ט אנגעפילט ז  מי
ע אנטהאלט װאם מאטעריע, פליסוגע (אזא ״פאס״ ך א  באקטעריען זי

גאזן). שטיקענדע ארוים לאזט און
ט יז װען בלוט־צירקולאצוע, ז־י  אין ״פאש״־נעםטן די פארביי גיי

ך אין זי ציט מויל,  פאר־ און מיקראבן און באקטעריע! ד< ארײן זי
״ שלעפט לן אגדערע אין ז טאנםילם, n צו אמאל : קערפער פון ט״
ע אין הארץ. צום אפילו אמאל און לוגגען די צו אמאל ײגיג  פעלע א

 איז פאראורזאנט דאם אז גרוים, אזוי ״פאם״-פארגיפטוגג דאם איז
לו:ג). ״נעקראםים״ קוךבויין פוי  געמאכט װערט פאלן אזעלכע אין (

ן שטיקעו װאו אפעראציע, ערנםטע אן ״  • װערן אויםגעהאקט דארפן ב
ט קערפער אונזער באזארגט נאטור די האט גליק צוט  דע־ געװיםע מי

טלען, פענםיװע ך זאלן מיר כדי טי  אוג־ געגן פארטײדיגן קעגען זי
ע זערע ביג  װעלכע אונזערע, פרײנט די אט מיקראבן. די שונאים, איי

סן ״ ם׳/ ה ד םיי ױקא  פרעםער׳/ ״באקטעריעז געזאגט בעסער אדער ״ל
ך געפינען  לױקאםיידם די װיים־בלוט. אונזער פון צעלן די אין זי

ען ײנ  אונ־ פון טײלן ■פארשײדענע אין פאגאגדערגעװארפן געװײגלעך ז
ט אין קערפער. זעד ״ ך זיי פארזאםלען געפאר פון צ  מיליא״ די אין זי
״ אינפע?ציע. פון פלאץ דעם ארום נען ך שליםן ז  רינג־ צוזאםען, זי
קאטף״• געפערלעכן א פירן און שונא דעם ארום לען

שער דער פון אויטאריטעטן פיל ציני  שך א צו שרייבן װעלט מעדי
־ טאנםיליטים, מאגן־קראנקהײט, װי — קראנקהייטן געפערלעכע רן  ני

 פארנאנ־ צו האר׳ךקראנקהייט אפילו און טובערקולאזים קראגקח״ט,
• לעםיגטע ״ן פט די צ ן קראנ־ע פון םיבה הוי ״ נאכלעםיגקייט. איז צ

ן ״ ך װעט מענטש אויפגעקלערטער ק שט זי  טראגז צו דערלויבן ני
ף ײן אוי ל אין אבער שמוץ, הענט און געזיבט אדער קערפער ז  מוי
ט״ן װארצלען, צעפוילטע מעגטשן םך א בײ געפיגען איר װעט  (טאר־ ש
 ארוים לאזן װעלנע מוקראבן, מאסן און יאםלעס געשװאלעגע ׳טאר)

ען, אין האבן שטענדיג מען דארף דערצו גערוך. אומאנגענעם אן  זיג
ל דאס אז  פינ־ היץ, — מיקראבן פאר פלאץ אידעאלער א איז מוי

ען װינקלען און לעכער גאסקייט, םטערניש,  כע־ װי זיי פאר זיינ
װאונשן.

ל, איז צייט לענגערע א פארבליבן װערן עםן שטיקלאך װען  מוי
ך פארמירן  צאן דעם אטאקירן וועלבע באקטעריא, און מיקראבן זי

ל געװיםע א אויסערלעך• און אינערלעך ״  פאר־ דער אין מי?ראבז ט
ך עפן עםיד) (לאקטיק זויער־שטאף פון מע ן זי ״ ערן און א  דורך בוי
 הייסט װאס צאן, פון שיכט הארטער אויבערשטער דער אין לאך א

ען מיר װען ״ענאמעל״. ענוג העפלעך זיינ ײ ג ט ז  אין שטערן צו ני
יי בויערן ארבעט, זײער  טיפער אלץ דורך לײכט און שנעל לאך די ז

״ ביז טיפער, און  דאן און ״פולפע׳/ דער צו צו צוערשט ^וטען ז
ט נערװ דער װאו צאן, פון װארצל פון קאנאל צום פאר־ זיך. געפינ

 דאם איז ״אקטאבער״ ת.5פםו יענע פון סימן קײן מער ניטא איז
 פאר־ גרויםן א פון װערק פראילעטאריש־מוזאקא^ישע ערשטע

 איז װאם ׳מוזיקער, פראלעטארישן באדייטנדיגן א םון נעם
 װעט ״אקטאבער״ קלאםךאידעאלאגיע. דער מיט דורכגעדרונגען

 קינםט־ פראצעטארישע אנדערע פאר ?ייכט־טורם א װי דינען
 דינען צו שאפונגם־קראפט זייער אין דערמוטיגן ז״ װעט ׳ער5

 און קאטףי זײן אין אים דערמוטיגן צו פר^עטאריאט, דעם
באפרייאונ׳ג. ענדגייצטיגער זיין פאר אים מיטהע^פן

מוזיק־יליטעדא־ אונזער אין פארב^ײבן װעט ״אקטאבער״

דיג ך זיי פארקלייבן נערװ, דעם גיפטענ ײן אין זי  פון עק ארום קין״ב
(געשװיר). ״עבסעם״ אן פארמירן און װארצל

דן אזוי װי פראגע׳ דער צו מיר קוטען איצט מיי םצו  מויל־ אוי
ר דארפן צוערשט קראנקהײטן. םקל״בן טי  דיעטע, ריכטיגע א אוי

 יאסלעם. און צײז שטארקע פון אגטװיקלונג דער העלפן זאל װעלכע
ען שפייזן פאלגעגדע די ע די אין רייך זיינ ג טי : עלעמענטן גוי

ע גרינםן, פ^רשידעגע מילך, ט פרוכטן רוי ט די םי  צוזאמען, הוי
טן אויבערשטע די (װײל  מיגעראלן), םך א אנטהאלט פרוכט פון שינ

ט און םיריעלס  איז שפײז הארטע װייץ. גאנצן פון געמאכט ברוי
ט ל דעם, צוליב ציין די פאר געזונ ״ ען בײם װ ן קיי ג י נ ״ ך ר  די זי

ן ״ ט און צ ה״ט א זיי גי - װאם עםט איבונטען. מאכן צו געלעגנ ״  װ
 פאראוים װערן װעלכע שפײזן, קאנםערװירטע געקינצעלטע די גיגער

 צוריכ־ דעם אין װייל פארם, ךעליקאטער װייכער, א אין צוגעמ־ײט
ע געװיםע שפ״ז די פארלירט פראצעם טונג כטיג  נע־ און עלעמענטן ווי
ט די אװעק דערצו גאך מען ק״ ג די ענ װ ט עםן• דאם קייען פיל פון נוי

ט ער װאם קיגדער אייערע גי ײניג  קעיק טשאקאלאד, קעגדים, װ
 דאך שפייז, אלם פאררעכנט װערט צוקער כאטש פייםטרים. און

ד פעט א אבער פעטם; און ברעגשטאן! יםך א נאר עם ברײגגט ט קינ  מיינ
ט א איז עס אז גיט,  אכילות צוקערדיגע און טשאקאלאד קיגד. געזונ

ען נ ״ ײן. די פאר םם ז שט איז טשואינג־גאם צ  דאם שעדלעך. אזוי ני
ל, דאם ריין האלטן צו װי מיטל, בעםטע ט איז מוי  פון הילף דער מי

ט ״טוט־פײםט״. און צײן־בערשטל וױיכער א ײן אייערע רייניג  צ
ײן פאר׳ן און פר< דער אין ב און שלאפן, ג  יעדן נאך מעגלעך, אוי

ב עםן. גן, יאסלעם די אוי טי ף טוט דאן בלו ט״ ביסל א ארוי ם פ״  ״
ט מאםאזשירט און פינגער רײנעם א אוין»  יאסלעם. די טאכ יעדן גו
מולירן װעט דאם ען זיי און בלוט־צירקולאציע די סטי ר״נג  אין ב

טן א עזונ  קינ־ אייערע און ציין א״ערע אונטערזובט צושטאגד• ג
ױ דעריס ך געפינען עם און יאר, א טאל צװיי צי  דארפן לעכער, זי

״  פארהיטונג אז געדאגק, אין שטענדיג האט װערן. געפילט באלד ז
ט אין ציין. די פאר טיטל בעםטער אייגציגער דער איז ציי

ף  די ענטפער. אײן בלויז דא איז פראגע עקאנאמישער דער אוי
שע י.אגצע ציני פארמא־ דענטיםטן, מעדיקער, װי :פראפעםיע מעדי

ך נוירםעס, צעפטן,  װערן גאציאנאליזירט דארפן האםפיטאלם, אלע אוי
ן װעיז אויםגעהאלטז און פ׳  קוריר־ אלע די שטאט. פון חשבון אוי

ט פאכל״ט• ערלעכע פון ווערן קאנטראלירט דארפן אינסטיטוציעם  (ני
שע סארט יעדע פאליטישענס). קײן צי  יגעגעבן דאר^ הילף מעדיני

אזוי יפריי. אינגאנצן װערן  פראקטיצירט איצט שוין װערט עם װי (
ער יעדער םאײעטן־פארבאנד(. איז װאוינ ײנ  אונ־ רעגלמעםיג זאל א

ב װערן. טערזושט ט פערזאן די אוי ט עם טו  זי אדער ער זאל — ני
ט שיקן װעלכע עלטעכז, די װי גוט, אזוי װערן באשטראפט  זײערע ני

ן קינדער פאלקם־שולן. די אי

 גע־ יװערק, פר^עטאריש־מוזיקא^ישע ערשטע דאם אלם טור
 אזעיצ־ אלם און שטאטן. פאראייניגטע די פון באדן אוים.׳ז שאפן

 רעפער־ א פארבילייבן װעט זי קלאםיש. פארבאײבן זי װעט כע
טואד־װערס.

פאטענציא־ רי אויף» עדות שיינענדיגער א איז ״אקטאבער״
 ארבע־ ק׳לאםךבאװאוםטזיניגער דער װאם כחות שאפנדיגע לע

עמענט טער  אן שאפן קען פרא^עטאריאט דער אז פארמאגט. ע̂י
 ױשר, םון פרינציפ רעם אויף באזירט קואטור, א קואטור. אײגן

 פראלעטאריאט פונ׳ם קוצטור, א געדעכטיגקײט. םאציאלער פון
!פראילעטאריאט דעם פאר
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ג נ טי שבת׳ אפגעהאלטן עקזעקוטמוע, גאציאנאלער דער פון מי
נאװעמבער. טן8 דעם

ק, קאטלער, אגװעזנד: אזי פאלאק׳ קארנעװםקי, ׳וױיגער קני
שביין, רעדי, שטיינבערג, ,לין שילער, סולטאן, םיגל,  רא־ מאנדעל, פי

קעדגעו־• טענשער, זענטאל,
־ פינקעלשטײן, בראדםקי, גראסמאן, אלגין, ; אבמעזנד שט״נ

■1לעױי לאטקער, ראזען« פעלד,
שילער. פארזיצער:
ג לעצטן פון פראטאקאל נ טי ט גוטגעוזײםן און פארגעלײגט מי  מי

 לעצטן ביים געװען אנװעזנד איז לין חבר אז אויםבעםערוגג, דער
טיגג,  פאר ארוגטערנעמען זאל דעפארטםענט פמנעראל דער אז און מי

.$50 אנשטאט $25 שטיין א פאר דעפאזיט א
ארגאניזאציאנם־קא־ נאצואגאלער דער פאר בארינטעט לין חבר

טינג א אדרעםירט האבן רעדי חבר און זאלצמאז חבר מיטע.  מאםמי
רונג דער צו  דזש. :• גוארק, אין ברענטשעם דריי ד< פון אינםטאלי

 איז אלגיז חבר דערפאלג. גרויסער א געװען איז ׳מאםמיטינג דער
טיגג גרולםן צום געװען טינג דער פילאדעלפיע. אין מאסמי  מאםמי

םגענוצט איז  האט ש״פער חבר קאמפאגיע. אוגזער פאר געװארן אוי
 און םקרענטאן אין עװען איז שילער חבר דזש. כ. טרעגטאן, באזוכט
שאינט א צו פאלאק חבר פאם״ק. גג דז טי  חבר נוארק• אין םי
ק אזי ױ און פעטערםא[ אין קני בראנזװיק• נ
ארגאניזי־ דער אין ענדערונג אן מאבן צו רעקאםענדירט מעז

ן זאל יאר 13 פון אנשטאט ױגגט־ברענטשעם. פון רונג י י  15 פון ז
םגעט״לט האט ארגאגיזאציע־קאמיטע די יאר. 23 ביז  םפעצי־ א אוי

ר״ פון קאמייטע עלע  אוים־—שייפער און לין זאלצםאן, חברים די—ד
רונג דער פאר פלאן דעם געגוי צוארבעטן ט פון ארגאנלזי  ברענ יוגנ

 ברענ־ אונזערע אלע צו צושרלפט םפעציעלן א ארױסשיקן און טשעם
דעם. װעגן טשעם

 פארטרעטער פארלאנגט שול־פארװאלטונג די האט דעטראיט אין
 שטא־ דער שטיטרענט. האבז זאלן װאס קאטיטעט, שטאטלשן צום

װיזן פארלאנג זײער האט קאמיטעט טישער ע קג רי ר און צו  האבן מי
דעטראיט. פון קאמיטעט שטאטישן דעם פון באשלום דעם גוטגעתײםן

 מארמאר, חברים די דערװיילט האט ארגאניזאציזן־קאמיטע די
ער און זאלצמאן  פרעםע דער אין דערקלערוגג א ארײגצוגעבן װ״נ

אונג אונזער װעגז ם צום באצי ױניז ך און צ ך באטייליגן צו אוי  אין זי
שער דער םטי ױני ײצ ט צוזאמעז באװעגונג אנט לז אגדערע אלע מי  ט״
ארבעטעו־באװעגונג. דער פון

ט א געװארן ארגאגיזירט איז עם  און שיקאגא אין ברענטש ױגנ
ך האלט עם בראנקם. די אין  אין ױגנט־ברענטש א פארטירן אין זי

 װעםט און ביטש בעט בענםאנהוירםט, פארל״ בארא װילעדזש, מידל
ױ ך האלטן עם יארק. נ  זװאניץ־ פון ברענטשעם ארגאניזירן אין זי

 פעט־ און 16 שול דער בײ ברענטש א בראנקם. לאוער אין פאדאלער
ריקאװער.

שיקן באשלאםן האט ארגאניזאציע־קאמיטע די  שילער חבר ארויס
יו אפ״םטייט און קאנעטיקוט אין שטעט ריי א באזוכן צו  צו יארק נ

רן פרובירן אניזי ברענטשעס. דארטז ארג
םן. װערט ארגאניזאציע־קאמיטע דער פון באריכט דער עה״ טג גו
 ״םארגן־פריי־ דער פאר קאמפאניע די אז באריכטעט זאלצמאן חבר

ט״ ם היי אוי עטי ײן צו ז ר דערפאלג. א ז  אין אר״נגעקראגן האבן מי
ט 6 איבער װאכן דרײ ערשטע די  עם ברענטשעס. די פון דאלאר טויזנ

ט צען פולע די שאפן װעלז מיר אז זיכער, איז יזנ ט דאלאר. טו  לוי
װע נאציאנאלער דער פון באשלום דעם  ארויסגע־ מיר האבן עקזעקוטי

 םלאװאקישער קראנקן־לןאםע, אונגארישער דער צו רוף א שיקט
ן ארגאניזאציע פראטערנאלער  איז םאםײעטי« אייד רוםישע די או

ױון רײע גאנצע א אנגעגעבז האבן מיר װעלכן  װאלט עס פארװאם מאט
ג טי כ ג אזא געװען זוי נ גו א״ני ר א ר איז פ ײ לאדן «י ן ז ״ גזך א צו א

ט ביז קאנפערענץ. מיינשאפטלעכע ײנ שע די שוין האט ה  אונגארי
ײ אז געענטפערט, קראנקן־קאםע ן אן געםע! ז  אונזער פרינציפ אי

 אקציע. פארא״גיגטע א פאר קאמיטע א דערװ״לט האבן און ברױו
״ אנדערע די װ ן גאך האבן ארגאניזאציעם צ ״ ט ענטפער ק געגעבן. ני

 עקזעקוטױוע נאציאגאלע די אז רעקאמענדירט, זאלצמאן חבר
 אין געשעענישן לעצטע די װעגן דערקלערונג א ארויםגעבן זאל

ם. מניז ם דער װאם דעם, טראץ װאס מערקװירדיג, איז עם צ ױניז  צ
 בא־ איצט דארף עם װאס דאם, און קלאפ שװער: אזא געקראגן האט

ן זונדערס י י טע די פאר קלאר ז  האבן מיר װאם דאם אז מאםן, בר״
טיג איז פאראיארן געזאגט כ ם דער אז געװען, רי ױניז  א בלויז איז צ
 פאלי־ דער אז אימפעריאליזם, בריטיש־אמעריקאגעם לעם פון געװער
ם טישער ױניז ט, איז צ  לועט אימפעריאליזם בריטישער דער אז טוי

ך ט זי ם דעם פון אפזאגן ני ױניז צן, צ אנ  אים דארן» ער ווייל אינג
ן פאר האבן ״  בר״טע די װאס דעם, טראץ אז ; קאלאגיאל־פאליטיק ז

דיג מאםן< עענ ם, פון באנקראט דעם ז ױניז ך האבן צ  אפ־ געדאדפט זי
ם דער האט אים, פון קערן ױניז םגענוצט צ  װאם קלאפ, שװערן דעם אוי

רן צו געקראגן האבן זי• ליזי  רעפובליקאנער און טעמעני אלע מאבי
ט צוזאמען װאלם מעטיו און פישעם די פאליטישנם,  סאציאל־ די מי

שער דער אין טשאד־קאמפאניע נייער א פאר פאשיםטן  אין גאס. אידי
ף ליגט מאמענט דעם ט ארויםצוקומען חוב באזונדער א אונז אוי  א מי

ם. דעם געגן אויפקלער־קאמפאניע ברייטער ױניז צ
דעלע־ א שיקן זאלן מיר אז אויך, רעקאמענדירט זאלצמאן חבר

ב גאט,  דער ביי פארטרעטן אונז זאל װאם שיקאגא, פון מעגלאך אוי
שינג קאנװענשאז• אנטי־ליגט

ײע פאר קאטפאניע די ך אגטװיקלט מיטגלידער נ  מער אביסל זי
טן שװערע די אז גאטירלאך, פריער. װי לעבעדיג  זייער שטערן ציי

 איצט פארן עס .8,588 איז מיטגלידער צאל די ארבעט. דער אין פיל
^ ארוים  קא־ און אלמאזאװ אייבראטם, סולטאן, חברים די טורם אוי

 ארגאניזא־ פאר װערן אויםגעגוצט מעלן טורם אלע די טענעצקי.
קולטור־טעטיקייטן. פאר װי אזוי פוגקט ציע־צװעקן,

.$19,862.60 : פאגדן אונזערע אין איצט פארמאגן מיר
םן. װערט זאלצמאן חבר פון באריכט גוטגעהיי

 בא־ האבן מיר אפיס־קאםיטע. דער פאר באריכטעט פאלאק חבר
 דעם גאך האבן מיר אדיטאר. אונזער פון באריבט ערשטן דעם קומען

ט בארינט ענוי, דורכקוקן מעגלענקײט די געהאט גי  בא־ ער אבער ג
ך געפינט ארגאגיזאציע אונזער אז װייזט, ף פיגאנציעל זי טן א אוי  גו
באדן•

טלען, אלע אננעמען זאל אפים דער אז באשלאםן, האבן מיר מי
ך זאל ״פונק״ דער אז ל״ ב װערן, ארויםגעשיקט ג  דארף מען אפילו אוי

ארבעט. דער צו ארבעטעי עקסטרא אז אװעקזעצן
ע געמאכט האב[ זיי אז באריכטעט קאמיםיע בענעפיט די ג י ״נ  א

ען עס אז דאקטוירים, אין ענדערונגןע  טויטן־פאלן צװיי געװען זיינ
ר און $500 אײנער— ע ע ".1,000 א״נ ד ס ב״ םי ען טויטן־פאלי  זיינ

ען און געװארן גוטגעהײםן נ ״ געװארן. אויםגעצאלט ז
גוטגעהײםן. װערט קאטיטע בענעפיט דער פון באריכט דער

ךזאנד־ די גוטגעהײםן האבן זיי אז באריכטעט, קאמיטע אפיל די
ן לונג ך האבן מיר ראזענטאל־ק״ס. דער װעגן 2 ברעגטש אי  בא־ אוי

 װאם םומע, דער פון האלב באצאלן זאל טייטעלבאום חבר אז שלאםן,
•116 ברענטש צו שולדיג איז ער

םן. װערט אפיל־קאמיטע דער פון באריכט דער עה״ טג גו
ר קולטור־קאמיסיע. דער פאר באריכטעט רעדי חבר  פאר זעצן טי

ױ אין קאנפערענץ שול די קאנםפעקטן. די פון ארויםשיקן דאם  נ
 פאר־ און צוגעגרײט װערט עם דערפאלג. גרויםער א געװען איז יארק

 װעגז און נאטור־װיםנשאפט װעגן לעקציעם געשריבענע די ברײטעט
באשלאסן האבן מיר עקאנאמיע. פאליטישער פון גרונט־פרינציפן די
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ליגן צו װי ױ פון מיטל־שול דער פון פארלאגג דעם בא  זיי אז יארק, נ
ך, זליער ברענטשעם די אין פארשפרליטן זאלן  האבן שילער דל װאם גו

״גלו־יארק״. נאםען אוגטער׳ן ארויםגעגעבן
ך װערן עס ט אוי  געגנטן פארשיידןןנע די אין קורםן די צוגעגריי

ױ־יאר?. פון ן זלינען עם נ ע פארברייטעט שוי  די פאר טורש אייניג
 פלאנע־ מיר קאמעגעצקל. און א״בראטס אלמאזאװ, םולטאן, הברים

ט טורס אללגיגע נאך װען  באשלאםן אלגין. 1אי וולינער חברלם די מי
ק״ דער אז  נומער• דעצעמבער און גאװעםבער א זללן מאל דאם זאל ״פוג

גוטגעהללםן. װערט קולטור־קאמיםיע דער פון באריכט
ט ג די װערט דעם מי ג צו געשלאםן. זי

טינג דאנערש־ אפגעדואלטן עקזעקוטליװע נאציאגאלער דער פון מי
ג לעצטן פון פראטאאל דער דעצעטבער. טן11 דעם טאג, נ טי  װערט טי
פארגעל״ןןנט. נלט

ק, קאטלער, :אגוועזנד אזי בראדסקי, גראםמא[, קארגאוםקי, קגי
ב״ז׳ רעדי, לין, שטללנפעלד, שילער, פלגקעלשט״ז״ סיגל, פאלאק״ ש  פי

װין, לאטקער, ראזען. קעלנער, ראזענטאל, מאנדעל, לע
םולטאן. װיינער, שט״נבערג, ■םעגשער, אלגין, : אבװעזגד

שילער. :פארזלצער
 $9,000 געזאמלט שולן האבן מיר אז באריכטעט, זאלצמאן חבר

ט דער פאר ה״ םארגן־פר״  אנ־ איצט ר,אט װארקער״ ״דלללל דער .“״
װע די און געלט פאר קאטפאניע א כעפאנגען  געדארפט האט עקזעקוטי

 ברענ״ זאל װאפ פארטע, אזא אין קאמפאניע דער אלן באטײליגן זיך
 מיטגליד, א פון םענט 25 פאר לאזונג א הילף. מאקםלטום ד< געז

 קא־ מיר װאם סומע, די דערגר״בן װעט ברענטשעש, די פון געזאמלט
מאעמנט. איצטלגן דעם אין זאמלען נען

ג א אפגעהאלטן האבן מיר צונ שע די פון זי  קראנקעז־ אונגארי
 מוטו־ רושישע די און ארגאגיזאציע פראטערנאדע סלאװאקישע קאםע,

ך «י אשאשלאלישא[, אײד אל  נאציאנאלער דער פון פארטרעטער אוי
ע ארדן. אונזער פון עקזעקוטעו

גג דער טי  אנגעגומען דישקושיע אולפפירלאשע אן נאך האט מי
 אלם ארגאניזאציעש פראטערנאלע די צו רעקאמעגדאציעש פאלגנדע די
פאראייניגונג. פאר באןיש א

ט זלין טוז ארגאניזאציע פראטערנאלע פאראללניגטע די .1  געבוי
 די פאר שפראך־אװטאנאמיע בר״טסטער דער פון ללנלע דער אולן־

 אר־ דער פון טייל א מערן װעלן װעלכע שפראך־גרופן, פארש״דענע
גאנלזאציע.

ט זייז מוז ארגאגיזאצלע פראטערנאלע פאראללניגטע די .2  געבוי
ף  און שפרא־־םעקטארן מיט שפראך־פעקציעש פון באזים דעם אוי

ט אנצופיו־ן קולטור־קאטיטעש און שפראך־ארגאגליזערש  ביל־ דער מי
שפראך־םעקציעס• פארש״דענע די אין קולטור־ארבעט און דונגם־
פראטערנא־ פאראײניגטער דער פון קאםיטע גאציאנאלע די .3

ט װערן צוזאמעגגעשטעלט זאל ארגאגיזאציע לער  פראפארציא־ לוי
שפראך־גרופן. אנגעשלאסענע אלע פון פארטרעטערשאפט געלער
שאן גאציאגאלער דער פאר .4 ײע  פארא״גיגטער דער פון קאנ

 און קאנװענשאנם אפהאלטן גרופן שפראך אלע זאלן ארגאניזאציע
ײן װערן באשטימט זאל דארטן ט יעדן פון פארטרעטער א נ יז  טיט־ טו

װ נאצלאנאלער דער צו גלידער ער בײ קאמיטע. עקזעקוטי  קאנװענ־ י
״ זאל שאן ך ז  שפראך־ און שפראך־קאמיטעטן זללערע באשטימען אוי

• סעקרעטארז
 צוזאמענגעשטעלט זאלן ־קאמיטעטן םלטל און דיםטריקט די .5
 קאטיטע עקזעקוטױו נאציאנאלע די װי אופן זעלבן דעם אוין* װערן

ײן זאל פארטרעטערשאפט דל און באזים. זעלבן דעם אוין» ז
טן דעם צו צאלונגען די אז .6 ז זאלן פאנד בעגעפיט טוי י י  ז

ף באזלרט  רײטם״ םטעפ קאנקרעט ״פראטוירנאל נאצלאנאלע דל אוי
ף און  אר־ דער פון ארבעט הויפט די אבער רליטס״, ״לעזועל די אוי

אציע אניז ן זאל ג ״ ף געפירט ז פלאן• רײט״ ״םטעפ דעם אוי
ן זאלן ״אפשאגס״ קראנקן־בענעפיט די .7 ״ ,$8 ,$7 ,$6 ,$4 ז

 יאר ערשטן דעם װאכן 15 צאלן זאלן םלר אז אזוי ,$15 אוז $12 ,$10
טן דעם בענעפיט האלב װאכן 15 בענעפיט, פולע ״ מ  $15 און לאר צ
ך זאל דערבלל לאר. דריטן דעם בעגעפיט האלב ״אפשאן״, אן זללן אוי

ט װאם  יאר א װאכן 25 נעמען צו מיטגלידער די מעגלעכקייט די גי
קראנקן־בעגעפיט.

 עקזעקוטױו אלע פון אונטערגעשריבן רוף פאראללנלגטער א .8
 אונ־ דער פון ברענטשעם אלע צו װערן געשיקט באלד זאל ־אמיטעם
 םא־ בענעפיט קראנקעו רוםישע און טשעכא־םלאװאקישער גארישער,

ארבעטער־ארדן. איגטערנאציאנאלן דעם צו איז סייעטיס
אידעאלא־ אן אגפאנגען באלד זאל ארגאגיזאציע יעדע אז .9
שאן״ פאר קאטפא־-יע גישע  אל־ רעדנער שיקן זאל און ״אטאלגאם״
צװעק. ספעציעלן דעם פאר לאנד בערין

צוגג פאראללנלגטער דער ביי .10  רוף א ארולסלאזן מען זאד זי
פרעסע. דער פאר ״אמאדגאמײשאן״, פאר

 אלז זי װל פעםטער אפיסל גללט ארדן אונזער iפי -ו״״ל־״-יע ■
ט אלץ נאך אבער פריער, ;עגאנגען ט ני  האט זי װאם אימפעט, דעם טי
 דאם, איז קאמפאניע אונזער פון הויפט־חםרון דער גיין. געדארפט

 שטא־ די און ברענטשעם די קאנקרעטיזאציע. אונז פעדט עס װאם
ט נאך האבן קאמיטעטן טישע ט באװיזן ני  אי אויםצוארבעטן גאר ני

 אלו פלענער אלגעמילגע די קאגקרעטיזירן נאר פלאן, אלגעמללנעם
ט פארבינדונג ו דורכפירוגג. זײער טי י ו ף א  האבו פונקט דעם אוי

בן איצט מיר עח״  װאכן נעקסטע די אין װארש״נלעך און האמערן אנג
ן םיר װעלן  קאמפאנלע פלאנמעםעערע א 1אי אר״נצוטרעטן בכח זיי

מיטגלידערשאפט. פאר

ע 12 ארגאניזירט שוין פונדעםטװעגן האבן מיר ״  ברענטשעם נ
ױ איז  געװאקםן אלז מיטגלידערשאפט די לאנד. אלבער׳ן און לארק נ
ט טולזנט צװיי צו גאענט מיט נ ר זי  קאמפאניע די ג^שלאםן האבן םי

יאר. רעצטן
טיטגלל־ 9,422 ארגאניזאציע אונזער אין הילנט פארמאגן מיר

טערמלנען דריי די פאר געשטראכענע אלע ארונטעררעכענענדיג רעד,
 אונזערע איז דאס .$21,683 פאנדן אונזערע איז פארמאגן מיר

 דע־ פון פארמע דער אין אםעטם נאך מיר האבן דערצו פאנדן. קעש
ען ברענטשעם די װאם געלדער, איז און פולרניטשור, פאזיטס, נ ״  ז

 אםעטם טאטל אונזערע שוין דערגרללכן צוזאםעו שולדיג. אונז
״.32,655.47

ר האב איך ך זי  נא־ אלע פון קאנפערענץ א אין באטייללגס אוי
ם. געגן קערפערשאפטן צענטראלע און ציאנאלע  רעזול־ דער״ ציוניז

שאינט א געװען איז קאנפערענץ לענער פון טאט ג דז נ טי  דל פון מי
 האט איר װעלכן אין קערפערשאפטן נאציא:אלע און צענטראלע אלע
ך באטייליגט. אלע זי

שאינט יע;ער ײ״לט האט מיטלנג דז  קאמל- נאציאנאלן א דער
ע אונזער פון טעט. ען ארגאניזאצי  סיגל, מרמר, חברים די אריין גיי

זאלצמאן. שילער,
 פון ׳פאראייניגונג דער גאך אז אויך, באריכטעט זאלצמאז חבר

ט׳ן שולן די שװאױ איז ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן מי  אויפגע
 איצט ביז איז קעמפ דער ״קינדערלאנד״. קעמפ װעגן פראגע די מען

 פארטרע־ דירעקטע זללערע דורך שולן די פון געװארן פארװאלטעט
 דוערן געמאכט זאל ענדערונג אן אז רןןקאטענדירט, װאלט איך טער•

ר װאם דערמיט, ן זאלן מי  אריינצלען קעמפ פון פארװאלטונג דער אי
ױ פוז ברענטשעם אלע ױ ארום און יארק נ וי יארק, נ  דאסי אז אז
ף זאל  פון אולך נאר שולן, די פון נאר נלט קעמפ א װערן אמת אז אוי
 דעם אין ארבעטער־ארדן אלנטערנאצלאנאלן דעם פון ברענטשעם די

ױ דיםטריקט. יארק נ
םן. ײערט באריכט דער גוטגעחיי
: פאלאק חבר בארלכטעט אפים־קאמיטע דער פאר

״ און פאללםלס אויםמאכן פארענדיגט אפיס דער .1  װערן ז
ארולסגעשיקט.

 אונז װעט עם מאשין. אדרעםאגראף אז געקולפט האבן מלר .2
ט $900 קאסטן ט פארטיג זיין װעט און םטעגםלם די טי  שפעטער ני

װאכן. 6 װי
ן ברענטשעם געשטראכענע אלע די •3 ע נ ״ ד ז שט״ענ ט געװארן. גו

טין פארבינדונג אין  פראטעםט א דערחאלטן מיר האבן שטרליכן מי
 אפים־קא־ פון פארטרעטער א זיי צו געשיקט און 49 ברענטש פון

טיטע.
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ברענטשעם אונזערע איץ
שיקאגא ארדן, ארב. אינט. ססו, בר. פרײהײט

װאגט״ ״אייזערנע אן פאר געגאלטן אלעמאל האט 100 ברענטש
ט מיר האבן דאך פליגל• לינקז פונ׳ם  ארבעט םך קײן טאן געקאגט ני

באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאגערער דער פאר
ען מיר וױיל ’ פארװאם ײנ  געגן קאמף אין פארנומען געװען ז

ך פירן מיר קלמעם. לאקאלע און נאציאנאלע די  א אן איצט אוי
. געגן קאמף  װעל־ ״פירער״- אוגזערע געגן װי מער גישט אבער זיי

קא־ פון משרתים געגן װי נאר גאמען, אונזער אין ריידן פלעגן כע

ף .4  דערלויבן צו ברענטש װילעדזש מידל פון פארלאנג א אוי
״ ך װעגדן ז  א דערװיילן צו באשלאסן ברענטשעס, צו שטיצע גאך זי

״ קאמיטע העלפן. צו ז
ט .5 ײנ באגק. געשאנאל טשיים צום געלט די פודעגםפערירט ה
איז .6 ײזן אפים דעם רענט א געװארן געגעבן ם׳ װ ק רי  אפלײ צו

שן צוליב אננעםבאר גיט טיטגלידער פאר קאציעס  אדער צושטאנד פיזי
יארז•

ך האט ברענטש טרעגטאגער .7 ט געװעגדעט זי  אז פארלאגג, א מי
ט זאל טעקם םעמעטערי קײן  זיי װייל זיי, פון װערן קאלעקטעד ני

באװיליגט. פארלאנג דער א״גענע• א[ האבן
 זאל עם אז באשלאםן, רייזן יערלעכן פון פראגע דער אין .8

ײן ר״נג  פאר מאנאט פער םענט 1 יאנואר, טן1 פון קראפט אין א
יארז■ אלע אין מיטגלידער קלאםן אלע

 צװיי די ארגאניזאציע־קאמיטע. דער פאר באריבטעט לין חבר
ש אין בראשורן ען עגגליש און אידי ־ און דרוק פון ארוים זייג  זיי

לאנד. איבער׳ן ברענטשעס די צו געװארן ■פאגאגדערגעשיקט נען
ספע־ א אפגעהאלטן האט ארגאגיזאציע־קאמיטע נאציאנאלע די

ג ציעלן ג טי ט םי ױ דעם מי  קאנקרעטי־ װעגן שטאט־קאמיטעט יארק נ
רן  װי פלאז גענויער א געװארן אויםגעארבעט איז עס ארבעט. די זי
ך .וואלטן װאס ארגאניזאציעם, צאל גרויםע א דערגר״כן צו אזוי  זי

אריז• אונזער אן אנשליםן געדארפט
קט אונז האט םולטאן חבר שי  באריכט אויםפירלאבז אן אר״נגע

ן יאגגסטאן פון  רעארגאניזירט האט ער אז דערקלערט, ער װעלכן אי
ײן ברענטש. דעם ע ג ״ ך האבן םיטגלידער נ  אר־ די אנגעשלאםן. זי

ם! באשלאםן האט גאניזאציע־קאמיטע ה״ טצו  רעקאמענדאציע די גו
 קארט אין שלעפז פאר׳ז לאװ און פרעגק גאטליב, אויםשיליםן װעגן
לז אלע  פאר־ און יאנגםטאון אין ארבעטער־באװעגונג דער םון ט״

 םולטאג׳ם חבר געגן געשטימט האבן זואס מיטגלידער, די אז לאנגען,
ם רעזאלוציע פארגעשלאגענע קן זאלן ברענטש ב״ שי  דער־ א אר״נ

גאטליב• פון האנדלונג די פארדאמענדיג קלערונג
צוגעבן באשלאםן האבן מיר  ״איקאר״- דעם אין אנאנםן אר״נ
ט און ״פראלעטפען״ פיאנערן, די צו זשורנאל, ״ ה ״ ר  געזאנגס־ פ
 לײבאר דער צו באגריםונגם־טעלעגראמע א געשיקט און פארא״ן
װיזן האבן מיר קאנװעגשאן. םפארטם ע קג רי  פון פארלאנג דעם צו

ליגן צו קאמיטע דיםטריקט פילאדעלפיא דער  $30 פון םוטע א באװי
שול־זשורגאל. אונזער איז באגריםונג א פאר

ן אז דערװארטעט, זגקזעקוטיװע נאציאנאלע די שול־זשור־ אלע אי
ך װעלז נאלן  ד« אין אבער ארדן, אונזער פאר אגאגםן געפיגען זי

ט מיר קאנען זשורג&לז ן ני ב  פארענדיגן עם אנאגםן. באצאלטע ע
ך ־ אין פארטרעטער שיקן מיר און אינםטאלירונגען די שוין זי  אזוי
פיל ברענטשעם פיל מעגלאך. נאר איז עס װי

 א ארגאניזירט דארטן אלבאני. אין געװען איז ש״פער חבר
 קעלנער חבר איןמאנטיםעלא. געװען איז רןניאזיק חבר ברענטש•

רן צו געפאיז איז אניזי י רױוער. טאמם איז ברענטש דעם ארג נ  ח
פאלגנדע די באזוכט האט ער װאו טור, א אויו» געװען איז שילער

ען אונזערע זײכען סאציאל־יפאשיםטן. און פיטאליזם טינג  געװארן מי
אינטערעםאנט. און לעבעדיג

כע שייגע, א האבן מיר  גיבן מיר װאו ביבליאטעק, ארבעטער ר״
״ לייענען, צום ביכער ארוים  כיט־מיט־ צו סײ און מיטגלידער צו ם

ע אונזער גלידער. טינ  זאבלעך׳ און קורץ אפגעטאן װערט ארבעט רו
ר כדי  דעבאטן. און לעקציעם פאר צײט מער אפגעבן קאנען זאלן מי
ט דער ״ ה ״ ר  דורכגעפירט װאכן זעקם לעצטע די פאר האט ברענטש פ
ע״, אין לאגע ״די : טעמעם פאלגענדע די איבער לעקציעם דריי כינ

ױ נארװיטש, האליאק, םפרינגפילד, הארטפארד, שטעט: לאנדאן, נ
 ארגא־ גלייך איז נארפאלק אין פאקיפםי. םקענעקטעדי, נאתואלק,

רט ט ברענטש א געװארן גיזי ױ אין מיטגלידער. 15 םי  לאנדאן, ג
קא׳  טען װעט פלעצער אלע די אין—האליאק און סקענעקטעדי ױטי

רן צו אגשטרעגגונגען מאכז פרובירן דארפן גאך  ברענטשעם ארגא:יזי
ט איז דערװייל און ן געװען ני ״  די ארגאגיזירן צו מעגלעכקייט ק

ך האט נארװיטש אין ברענטשעם.  צוזא־ ברענטש א ארגאגיזירט זי
ן,—נאציאגאליטעטן פארשיידענע פון מעגגעשטעלט י  אי־ און רוסן אי

 געקאנט מען װאלט דיסטריקט קאנעטיקאט דעם אין טאליענער.
 דים־ לעבעדיגערן א געהאט װאלטו מיר װען ארבעט, מער אויפטאן

קאטיטעט. טריקט
םן. װערט ארגאגיזאציע־קאמיטע דער פון בארינט דער מטגעהיי
 האבן מיר מאנדעל. חבר באריכטעט קאמיטע בענעפיט דער פאר

ענוג האבן מיר װייל פעמעטערי• אלטע די פארקויפט ף פלאץ ג  אוי
ען 4 בר• אין םעמעטערי. נײער דער ײנ  מיטגלר־ 2 געײעז קראנק ז
״ באשלאסן האבן מיר חדשים. 3 די פאר דער  בע׳ דעם אויסצאלן ז

ען זיי װייל דערפאר נעפיט, ט צוזאמען אריינגעקומען זיינ  גאנ־ א מי
 װערט קאטיטע בעגעפיט דער פון באריכט דער .25 פון גרופע צע

םן. עה״ טג גו
שט״ן חבר ״ קולטור־קאמיםיע. דער פאר באריכטעט פינקעל ב

ן ״פראלעטפען״ פון קאנפערענץ א ט׳  אפגע־ מיר האבן ״ארטעף״ מי
ט מאכט ״ אז זיי, מי ײן דארפן ז  מיט־ די ברענטשעם. אונזערע צו ג

 םיטגלידער די און ״ארטעף״ פארין $5 קריגן ״ארטעף״ פון גלידער
 ארוים־ האבז מיר ״פראלעטפען׳/ פאריז $1 קריגן ״פראלעטפען״ פון

 ברענטשעס. די צו טעמעם און לעקטארן די פון רשימה א געשיקט
״ נאך װ  רוסישער דער ײעגן שילז אונזערע פאר כרעםטאמאטיעם צ

 פאר׳ן טעג. די פארטיג װערט יאר טז4 און טן3 פאר׳ן רעװאלוציע
 דער און ליפלעטם 5,000 ארויסגעבן באשטימט מיר האבן שול־חודש
ײן זאל ״פונ?" נומער קומענדער ך שולן. די פאר םפעציעלער א ז  אוי

 ברענטשעם. די צו שולן די װעגן ?אנםפעקט א ארויםשיקן מיר זאלן
ו האט ארבעטער־אוניװערםיטעט דער י  מיר אז אונז, צו געװעגדעט ז

קאמו־ און םאציאליזם ״קאפיטאליזם, בוך: דעם ארויםגעבן זאלן
ם״. ך פארפליכטן זיי ניז  םטו־ די צו קאפיעס 500 פארקויפן צו זי
ארויםגעבן. בוך דעם באשלאםן דענטן.

ם זועגן קאגםפעהטן ױניז  דעם לאגד. איבער׳ן ארויםגעשיקט צ
ײן זאל באשלאסן קאגםפעקט קומענדן  מלחמה־געפאר. דער װעגן ז

ײ א״דער שול־אויסגאבן, אלע אז באשלאסן, ען ז ״  זאלן דרוק, צום ג
ײ ױ ז  באשלאםן קולטור־קאטיםיע. דער פון רעדאקציע די דורכגי

 עקא־ דער פון גרונט־פרעציפן װעגן קורםן לעקציע די פארצוזעצז
ר װיםנשאפט. נאמישער  אין שולן די װעגן רעדנער געשיקט האבן מי

פאס״ק. און הארטפארד פילאדעלפיע, פעטערםאן,
 29 אין םולטאז חבר מיט לעקטשור־טורס אראנזשירט האבן מיר

ױינער ,13—קאמענעצקי ,10—א״בראטפ ,7—אלמאזאװ חבר שטעט,  ו
שטעט. 30 אלגיז איז 28—

םן. װערט קולטור־קאמיםיע דער פון באריכט דער גוטגעחיי
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ט דייטשלאנד״, אין װאלן די אונז לערנע{ 5״ווא באקאל; הבר טיט  טי
מםט״ן; חבר / פון באגקראט ״דער בא ם׳ ז י ױנ ט צ  גערטנער• חבר םי

 פאר קאמפאניע איצטיגער דער אין געשאפן האט ברענטש אונזער
ף געקוקט נישט געלט, םומע געחעריגע א פרייהײט״ ״מארגן דער  אוי

 ארבעטםלא־ צאל גרויםע א ברענטש אונזער אין האבן מיך װאם דעם,
ך דארף מיטגלידער, ארבעטםלאזע די פון ריידן םיר זוען און ׳זע  אוי

ר אז װערן, דערמאגט  גאציא־ אין בילס די צאלז צו פאנד א האבן מי
ען װעלכע מיטגלידער, אונזערע פאר אפים נאלן נ ״  אונ־ ארבעטסלאז. ז
ך זייגען מיטגלידער זערע  איג־ דעם פון שולן די אין אקטיזו אוי

אז, אינדוםטריעלער נאדל דער אין ארדן, ארבעטער טערנאציאגאלן  ױני
״, על ״אי איקאר, אין ך רופט ברענטש דער אר׳/ אי ״דאבלױ די  זי
ף אפ קאמפארטיי• דער פון קאמפאניע יעדער אוי

דירעקטאר. קולטור פיין, דזש.

ארדן ארב. אינט. סו בר. פינםקער
רונג דער צו  איגט. 10 ברענטש פינםקער אונזער פון אינםטאלי

ען ארדן ארבעטער נ ״ ג פארטראטן געװען מיטגלידער אונזערע ז צי  ניינ
ט צוזאמען פראצענט. ך האבן באקאנטע און פריינט די מי  בא־ זי

ליגט  שייגער א געװארן דורכגעפירט איז עם פערזאן. 200 איבער טיי
ט קאגצערט רין, א ״טריא״: דער מי ע  סעם חבר פון פארלעזונגען זינג

 ארדן, ארב. אינט• קאמיטעט שטאטישן פון באגריםונגען און ליפצין,
הייט״ ״מארגן טגלידער און פריי  אפיל דעם אויןפ ברענטש• פון טי

/ ״מארגן אונזער פאר גלאבערמאן, םאלאמאן חבר פון ט׳ ״ ה ״ ר  איז פ
ט דאלאר פופצן און הונדערט געװארן געזאמלט גלײך  סענט. 50 מי

קע — קינד א אװעקגעגעבן האט םענט 50 די  האט זי דענענבערג. ל״
 פאר אװעקגעגעבן דאם זי וזאט פרעזעגט, אלם םענט 50 די געקראגן

ט״. ״מארגז דער ײ ה ר״ פ
רונג אונזער  ערשטער אונזער געװען איז ױם־טוב אינםטאלי
 איצט ארדן. ארב. אינט. פון 10 ברענטש אלם ארויםטריט עפנטלעכער

ט מיר ארבעטן ת פרישע מי  טיט־ אונזער פארטאפלען צו מוט און כחו
אגן און גלידערשאפט געגעבן. אונז האט מעז װאם קװאטע, די איבערי

טויזנער. דזשאו

 ארדן ארב. אינט. 159 בר. עדלשטאט דוד
קאל. דענװער,

ט קורצער דער אין ״ ן פון צ  עדל־ דוד דער האט עקזיםטענץ, זיי
 ״ליי־ דעם אויפהאלטן געהאלפן ארדן ארב. איגט• 159 ברענטש שטאט

ם״ באר ט איקאר דעם געשטיצט דענװער, אין ל״םעאו  און געלט טי
ט״ ״מארגן דער געהאלפן ראט, היי ט פריי  צירקולאציע, און געלט מי

 קאמו־ די געשטיצט און אפגעשיקט) באלד און דאלאר 100 (געזאמלט
שע לי דעם פארט״, ניםטי  דעפענדער׳/ ״ל״באר דעם װארקער״, ״דיי

אוגטערנעטונגעז. און אויסגאבן ראדיקאלע אלע האמער״, ״דעם
ך איז 159 ברענטש פין טעטיג אוי  ער געביט. קולטורעלן אוי

ען, פארטראגן, אפ האלט ג נ טו ליי  דום־ אלגעטײגע און לעקציעם א״נ
 װעטשעריגקעם קאנצערטן, דורך פירט און אראנזשירט ער לןוםיעם.

אונטערגזןמונגעז. אנדערע פארשײדענע און
ע א טגלידער ניי  אוים־ ארבעטן, צו דערװיילט איז קאמיטע טי
מיטגלידער. גײע פאר קװאטע אונזער צופילן

ם, .1 או ב ל ע פ סעקרעטאר• א

קליװלאנד ארדן, ארב. אינט. 124 בר.
װיזן שוין מיר האבן מאנאטן עטלעכע די פאר  ארײנצונעמען בא

״ מיטגלידער הונדערט איבער ? דאס איז ברענטש. אין אונז ב ג ענו  ג
 ארבעטערשאפט. גרויםע א פאראן איז קלױולאגד אין ניט. געװים

ר האבן װאס  ארבעטער מאםן די צו קומען זאלן מיר אז געטאן, מי
ט ? װארט אונזער מי

ען עם ײנ גע״ מיר האבן ׳װאם ארבעטער־פרויען• םך א פאראן ז
ז טאז פ׳  איז זי אז פרוי, ארבעטער די אויפצוקלערן פון געביט אוי
 װעגו געטאן מיר האבן װאם ? מאן דער װי שקלאן* זעלבער דער
ט דער ? ױגנ

ען װעכן קאמיטע א קאמיטעם: פארש״דעגע האבן מיר יא, ״פרוי

אן טרייד ״א מיטגלידער״,  קלע־ ?אמיטעם, נאך און קאמיטע״, ױגי
ט גרעםערע. און נערע  קיין מען האט עקזיםטירט, ברעגטש דער זינ
ן ״ ט מאל א ט דער פון באריכט קיין געהערט ני ױגנ  און קאטיטע״, ״
ט דער פון םעקרעטאר דער ױגנ טע״ ״  פאראגטװארטלעכער א איז קאמי

 אינגאנצן האט על. ױ. ט. פון קאטיטע די ? דאם איז פארװאם חבר.
מעז • אינדוםטריעלער דער אין מיטגלידער צען אר״גגענו אן  1האב ױני

ט מער מיר  הונדערט אריבער פון ברענטש א אין ארבעטער צען װי ני
דער? טגלי ײן טי  אונ־ אין ארבעטער פראצענט אכציג האבן מיר 1 נ

ט ״קאטיטע״ די נאר ברעגטש, זער ך גי ט זי ט אפ ני  ארבעט איר מי
ג. םיאיז װ< טי ײע פאר קאמיטע קאמפאניע די נוי  עק־ מיטגלידער נ

טס״. די אין בלויז אפגים זיםטירט םינו ״
 פאראנט־ דערהויפט איז װעלכע קאמיטע, עקזעקוטױו די אויך
ט טוט װארטלעך, . צו באדארף עם װי ארבעט די גי ײן  האבן מיר ז

 עקזעקוטױו דער צו באריכטן מוזן קאמיטעטן אלע אז באשלוס, א
ר, הערן ברעגטש־מיטיגג, צום קומען מיר װען און קאמיטע.  אז מי

ע װ״ אדער א״נ  קא־ איבעריגע די און באריכטעט, האבן קאמיטעם צ
ף גאר זייגען מיטעם ט װאם גיטא. מעלט דער אוי  עקזעקוטױו די טו

ך האבן חברים פאראנטװארטלענע 1 גארנישט ? קאמיטע  אונטער־ זי
ן צו גענומען אן, בעקער דער צו גיי  אויןז געמיטעט האט װעלכע ױני
ט דאם מארגן, ם טען װעלכע און פרייטאג, ה״ ן מי גיט םער מי ״  א

װ״ אין מאל װאבן. צ
ג יענעם צו גראד נ טי ט געװען איך בין מי  פון ױקלסאן, חבר מי

 אויפקלערענדיגע »ז געהאלטז האט װעלכער פרייהײט״, ״מארגן דער
ר אין ארבעטער בעקער די פאר רעדע ע ״  דארטן טען האט לאקאל, ז

 דער פון פרייהייט״. ״מארגן דער פאר דאלאר פינן* בייגעשטייערט
ײ האט װאם אבער, קאמיטע  פון קאנפערענץ צום רופן געדארפט ז

ם געקומען גאר איז ארדן, ארבעטער אינט. האלצמאן. תבריטע — א״נ
װ״ איבער אפגעשטאנען איז זי ן געװארט און שעה צ פ׳ צװיי־ אוי

ט חבר טעז ט איז ער גאר קרעדעגשעלס, די םי וי געקומען. ני  אז
ארגאניזאציע. ארבעטער 1א פארלארן מיר האבן

ן געדארפט האבן מיר שע די ביי זיי  קײן גאר קאריפענטערם, אידי
ײן און קרעדעגשעלם עז ?אטיטעם ק ט זיינ  ארבעט די קורץ, געוועז• גי

געװארן. דורכגעפירט גיט איז
ען מיר װעז »ז געװעז׳ איז רעזולטאט דער נ ״  צוגויפגעקומען ז

ך  אייגענע פיר יגעהאט מיר האבן פרי, זוגטאג קאנפערענץ, דער צו זי
זא ארגאניזאציעס/ לינקע  ארויסגעמען געדארפט האט סעקרעטאר דער י

 זאלן זיי אז בעט, פון פאראײן געזאנגם פרייהײט פון באאמטע די
ן קאגפערעגץ. צום פארטראטן זיי

ע אז גלויב, איך װערן. קריטיקירט שטארק דארפן טעותז אזוינ
ען ארבעט, די אזוי אנגיין װײטער װעט עם אויב ף מיר זיינ  א אוי
ט האר  פון ברעגטשעם פארשימלטע אלטע, די װי בעסער געװארן ני
באלעבאטים־רינג. דעם

ג זייער ברענטש אונזער טוט באדויערן, צום י נ ״  דעם פאר װ
 ברענטש דער און באזאר, א דורכגעפירט איצט האט איקאר דער איקאר•

ן באזאר געטאן-פאר׳ן גארנישט האט ט׳ ריטשטאן. חבר פון אויםגאם מי
״ ״מארגן און ״האמער״ די בלויז ט ״ ה ״ ר  גוטע טוען קאםיטעם פ

״ געמאכט האט ערשטע די ארבעט. ײ 20 ב  און עםובםקריבשאנם נ
 באזוכט האט צװייטע די ״האמער״. ״באנדע״ גאנצן דעם פארקויפט

ג צו נאענט געמאכט און ברענטש־מיטגלידער אלע בעצי  פאר דאלאר זי
ײט״. ״מארגן דער ה ט קװאטע אונזער נאך מיר האבן דאך פריי  ני

דערגרײכט.
 און פארנאכלעםינגונגען אלע די אנבאטראבט אין נעמען לאמיר

ף ך װײטער אוי אויםבעםערן. זי
םענדין. טאקם

אײלאנד קוני ,122 בר. ליבקנעכט קארל
ך אנשליםן ביים  43 פארמאגט מיר האבן ארדן, ארב• אינט. אן זי

ג מיטגלידער. די עג ט צײט ערשטע די פארנומעז זיי  רעארגאני־ דער טי
 דער (װען ביכער פון םיסטעם א אויםארבעטן ברענטש, פון זאציע
ט גאך האט ארדן ארב. אינט. ע פאך קאטפאניע די ע?זיםטירט), ני ״  נ

ך האט דערצו געװארן. פארגאבלעסיגט מיטגלידער דער אנגעפאנגען זי
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זי װערט איילאנד קוני אין װען זומער, ן בי ט׳ ך קלייבן מי  און זי
ט מיוױיםט װער. איז װער ני

״ אבער איבער זאך איין קלאר, צײט גאנצע די געװען אונז ב
רוגג דער צו מוזן מיר אז ט קומען ברעגטש פון אינסטאלי ־ צום מי  װינ

ער מיטגלידער. 100 ציגםטן  צײטן בעםטע די אין מיר האבן !פרי
ט געהאט מיטגלידער). 68 פון מער ני

ן דעם איינגעשטעלט ׳מיר האבן דערװייל ג טי וי ט און אפאראט נ  מי
םערגעװ״נלעכן אז ך מיר האבן אימפעט אוי  דער פאר געטאן נעם א זי

דערגר״כט. ציל אונזער האבן מיר און קאמפאניע מיטגלידערשאפט
 אינ־ אונזער געפייערט מיר האבן דעצעמבער, טז13 דעם שבת,
ט איילאנד קוני אין רעםטאראן דאלינגער׳ם אין סטאלירונג  שיי־ א מי

ען מיר װעלכן צו באנקעט, נעם ט געקומען זיינ  מיט־ 100 העכער מי
דעה ען עס װעלכן ביי גלי  דער־ געםט. 150 ארום געװעז אגװעזענד זיינ

ך איז ביי  פרייהײט״. ״מארגן דער פאר דאלאר 50 געװארן געשאפן אוי
מונג די  העכםט־ א איז דערפאלג ערשטן דעם אט נאך ברענטש איו שטי

כן אין דערװארטן מיר און פ״ערלעכע, ט גי  דערגרײנן, צו נאר ני
מיטגלידער. 150 פון קװאטע די אריבערשט״גן נאך אפשר נאר

קאסירער. דײםאנד, א.

ארדן ארב. אינט. 146 בר. פלוצקער
 ארוים־ איז ארדן פראלעטארישן א״גענעם אן פאר רוף דער זוען

ען געװארן, געלאזט װ״לן צו ערשטע די פון געװען מיר זיינ  דע־ דער
 אוגזער גרינדן צו פינאנציעל און מאראליש העלפן צו און לעכאטז

ארדן. אינטערנאציאנאלן^ןךבעטער
ך האבן חברים 41 ג ערשטן דעם ביי עקזאמיגירט זי נ טי  פון מי
ײגען דאס ברענטש. אונזער  לינקע אויםגעפרובירטע 41 געװען ז

 רע־ דער ארבעטער־באװעגוגג. ליגקער אלגעטײנער דער פון קעמפער
ײ דער ױם־טוב, אונזער צו אז איז, זולטאט  ערשטן אונזער פון ױביל

ען דעצעמבער, טן7 עקזיסטענץ, יאר ט געקומען מיר זייג  הונדערט מי
 רעװאלוציא־ דער פון םאלדאטן טרײע חברים, ליגקע איבערגעגעבענע

ך איז ברענטש אונזער קלאס. ארבעטער פוג׳ם ארמיי נערער  טע־ אוי
ג ן טי פ׳ ״ כמעט דורך פירן מיר געביט. קולטורעלן אוי  םי־ יעדן ב

גן חברים אלע װאו טאג־פראגן, איבער לעקציעם טינג לי אט״ ך ב ן זי  אי
 ארבעטער אלע געהאלפן צייט דער דורך האבן מיר דיםקוםיעם. די

קאר׳/ דעם װי ארגאניזאציעס, ליטערארישע און קולטורעלע און אי  ״
ט׳/ ״מארגן די ד•", ל. ״אינט. ל.", י. י• ״ט. היי ריי לי פ  װאר־ ״דיי

/ ״איגדוסטריעלע שולז״, ״קיגדער קער״, ׳ אן י װ א. א. ױנ
ג, א אונזערן פון מוםטער א איז אט טינ  אונזער פון באשריבז מי

ה וז׳ סעקרעטאר, ש ץ: מ שי ט ענ קנדיג ל  פון טאג־ארדנונג דעם ״דורכקו
ט מאל קײן װעלן מיר אז געגלויבט, איך האב מיטינו., אונזער  פארטיג ני
עז מיר װערן. ד באשעפטיגט געוועז זיינ טן זי ר״ צוג  אוגזער צו צו

 האט קאמיטע אראנדזשמענט די קאגצערט. און איגסטאליר־באנקעט
 מיט־ איינצאלונג, לעצטע געװען איז ןןם באריכט. א אפגעבן באדארפט

ען גלידער שט און םעקרעטאר ארום געשטאגען זיינ  אויפגעחערט ני
ם״ זײערע באצאלן דיי  וויבטיגע, צושריפטן, (מיטגליד־שטייער(. ״

 אום־ די פון קאטיטעט, באזאר איקאר דעם פון ?אמיטעט, שטאט פון
װיבטיגע נאר איז ׳טילז פארטײאישע ען צושריפטן ׳  לעבן געלעגן זיינ

 פאר־ א האבן מיר מוזן אלעם דעם חוץ א געװארט. אין פארזיצער
ג יעדן צו טראג נ טי כטיגע װעגן מי טאג״ פון פראבלעמען װי

 געעפנט גארדאן, ל. חבר פארזיצער, אונזער האט 8.30 ״אקוראט
טינג• דעם ט געװען איז זאל דער טי  אין װאם דעם, טראץ באזוכט גו

םן טינע גאנצע די רעגן. א געגאםן האט דרוי ף איז ארבעט רו  אן אוי
 קור־ גאר א אין געװארן. אפגעפארטיגט קיך אופן אינטעליגענטן

װיזן מיר האבן צײט צער װ״לן צו בא  י. ט. דער צו דעלעגאט א דער
 געשטיצט באזאר(, צום טיקעטם (נעמענדיג איקאר דעם געשטיצט ל״ י.

ט״, ״מארגז אונזער היי ר״  פארזי־ אונזער פון באריכט א אויםגעהערט פ
פגעגומען מיטגלידערשאפט־קאמיטע, דער פון צער ע פינף אוי ײ  מיט־ נ

ען אונזערע װעגן פראגע די פארהאנדלט גלידער,  ברענטש. אין פרוי
 א געגעבן אוכז ראטשין, מ. חבר מיטגליד, אוגזער האט שלום צום

 גאנצער דער איבער לאגע אידישער ״אלגעמײנער דער איבער רעפעראט
װעלט״•

ען לעקציע דער ״נאד נ ״ דיםקו־ אינטערעסאגטע פארגעקומעז ז

ג דער װעז סיעם. נ טי ר האט מי  פאר א געפעלט נאך האט געענדעט, זי
ט נו צװעלף״... צו מי

פארזיצער• גאײאן״ לואים

שיקאגא ׳א. א. א. 129 בר. פון אתדלערי לײדים
ם די די  ארדן ארב. אינט. 129 ברענטש אונזער פון אקזילערי ל״

ע ארבעט. װאונדערלעכע געטאז אמאל טהא שיקאגא, אין ײניג  פון א
טגלידער זײערע  אום כחות די איבער בוכשטעבלעך געארבעט האבן טי

ען טעטיג באזוגדערם דערפאלגר״ך. ארבעט די דורכצופירן נ ״  געװען ז
מאן אקנער, חבר׳טעם די שער. און ק״זער

ך האט לעצטנם ט די זי געענ־ אקזילערי דער פון טעטיגקיי
ט דערט  אק־ דער פון און ברענטש פון פירער די און בעסטן, צום ני

תן װעלן זילערי  אורזאבן, די פארריכטז און אויםפארשן צוזאמען מ
טעטיגקייט. זייער אפגעשװאפט האבן װאס

שט״ט איצט  גוט־שטיועגדע 10—8 א פון בלויז אקזילערי די בא
 איקאר פאר׳ן טוט אקזילערי די װאם ארבעט, ביםל די מיטגלידער•

ט דאם זי טוט די. על. אי. אדער ן צוזאמענחאנג אין ני ט׳  ברענטש, טי
 דער פון פרויען־מיטגלידער איצטיפע די כאטש זיך, פאר אלייז נאר

ען אקזילערי ײנ ך ז  װאם איז, םיבה די ברענטש. פון מיטגלידער אוי
ען די טינג שט״ען אקזילערי דער פון מי  בי־ פארקויפן אין בלויז בא

ט איז װאם פרוי, די און גל. ד. א. ראפל, באזאר, א צו לעטן  פײ־ גי
ף איג ג זייער געניםט יגעביט, דעם אוי י ג ״ ו ען. די פון ו עג ט  איז מי

ט קומט זי אדער ען די צו ני טינג  ניט• גאגצן אין געהערט זי אדער מי
ב  אונז ביי דארף אקזילערים, ליידים אנהאלטן װילן מיר אוי

פ׳ן װערן אװעקגעשטעלט  : דיםקוםיע פאלגענדע די טאג־ארדנונג אוי
ס ״די די ״ ר אקזילערים, ל ע ״ ט ז ק״ טיג עקזיסטענץ״. און טע

םעקרעטאר. ראטבלאט, א.

u בר. ליבקנעכט קארל i, .אדדן, ארב. אינט 
קאליפארניע האליװאוד,

װאוד אין איז נאװעמבער טן7 דעם  נעװארן איגםטאלירט האלי
 רו־ חבר דורך ארדן, ארבעטער איגטערנאציאנאלן פונים 141 ברענטש

ך האט ער קלײן. זײער גאך איז ברענטש דער בין. בן זי  אנגעהוי
ך מיר האבן מיטגלידער, 15 מיט  50 שאפן צו פארפליכטעט דאך זי

ך איז דאלאר 12 דאלאר. ל״  גע־ אפגעגעבן און געװארן געשאפן ג
 פולע צושטעלן מיר װעלן איבעריגע די שטאט־קאמיטעט. דעם װארן

ך האט ברענטש דער פראצענט• 100 ך זי  25 געבן צו פארפליכטעט אוי
 געשאפן גלייך איז דאלאר פינו® װעלכע פון איקאר, דעם פאר דאלאר

פין געװארן איבערגעגעבן און ט באנקעט אוי  און עפשטײן, אב• הבר מי
ך איבעריגע דאס װעלן מיר פראצענט. 100 שאפן אוי

ר״ ג ״ספעשעל״ א אפגעהאלטן מיר האבן שפעטער װאכן ד נ טי  מי
ך ווי אוז ברענטש פארין נאםען א באשטימען צו  אראנזשירן צו אוי

ען. קולטורעלע טינג  ״קארל רזייםן זאל ברענטש דער אז באשלאםן, טי
ט און ליבקנעכט״, ף זאלן מיר נאר נאמעז, אין בלויז ני ײן אוי  ג

ך באשלאסן ליבקנעכט. קארל פון װעגן די אין  אפטע האבן צו אוי
״ ״מאר^ז דער אין אנאנסירן צו און לעקציעם ט ה״ ר״  צװיי אלע פ

 25 איז לעקציעם אונזערע צו פר״ז דער ברענטש. אונזער װאכן
ט פראפיט דער םענט.  ערשטע די פרייהייט״. ״מארגן דער פאר גיי

ק• אװ קאנסערװאטארי האלױואוד אין פארקומען װעט לעקציע ױזי מ
״רעפרעשמענטס״. װערן געגעבן װעט לעקציע דער נאך
״ ג דעם ב נ טי ען מי ײנ ך ז רט אוי ע 8פינן געװארן עקזאמיני ״  נ

ע צװײ געװארן פארגעשלאגן און מיטגלידער ״ מיטגלידער. ג
ע פאר קאמפאגיע דער אין אז באשלאםן, האבן מיר ״ טגלי־ ג מי

ע מיר גיבן דער ע חודש איין און דאקטאר־עקזאמען פר״ ר״ דױם. פ
סעקרעטאר. פינ. ראפאפארט, ב.

שיקאנא אדדן, ארב. אינט. 129 בר.
רונג אוגזער געפייערט מיר האבן גאװעםבער טז9 דעם  אינסטאלי

ױם. פיפלם אין באנקעט שיינעם א מיט טאר ט אוידי ר א מי ע ״  קלײ־ ז
סנאמע נער עז אוי 25 מיטגלידער. אונזערע פארטראטן געװען זיינ



27ק נ ו פ ר ע ד1931 יאנואר,

ט״. ״מארגן דער פאר געװארן געשאפן איז דאלאר חיי  צוזאמען פריי
 ״מארגן־פרייתייט״ דער פאר געשאפן נאװעםבער טן9 ביז מיר האבן

ט באנקעט דעם פארלאיז האבז מיטגלידער אלע דאלאר. 52  דעם מי
מיגן שטי ײג םן א פאר אומדערמידלעך ארבעטן צו באשלוס א  און גרוי

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן שטארקו
םעקרעטאר. ראטבלאט, א.

74 בדענטש מאהליװער
ע די דערוױילט מיר האבן ,1930 נאװעמבער, טן28 דעם  עק־ ניי

 אינפטא־ אונזער צו אז געװארן, באשלאםן איז דערטיי זעקוטױוע.
 הונדערט האבן מיר זאלן ,1931 יאנואר, טן10 דעם שבת ליר־באנקעט,
ך קען מען מיטגלידער. ף זי ל פארלאזן, מאתלױוער די אוי ״  פאר װ

 ברענטש אונזער אין ארײנגענומען שויז מיר האבן צײט לעצטער דער
ט פעלט עם און מיטגלידער 18 נייע הונדערט• צו סך קיין ני

ארב. איגט. פון ברעגטש אלם עקזיםטירן מיר װאם צײט דער פאר
ט אונזער איז ארדן ר געװאקםן. שטארק טעטיגטיי ך רופן מי  אפ זי

על ף קולטורעל און זיגאנצי  רעװאלוציאגערער דער פון געביטן אלע אוי
ג געשעפטלעכן יעדן נאך באװעגונג. ארבעטער נ טי ען מי ג ״ ״ ז  אונז ב

 אר־ דער װעלכע אין פראגן, איבער דיםקוסיעם אדער לעקציעם פאראן
פאראינטערעםירט. איז בעטער־קלאם

ען אוגזערע טינג  פרייטאג טן4 און טן2 יעדן געהאלטן װערן טי
מאנאט. אין

ג אונזער נ טי מ טע3 האל, אמבאםאדאר : איז לאקאל מי ענ װ  און ע
פארקוױי. קלערמאנט

קאפדטע. קולטור די

 ארדן, ארב. אינט. 76 ברענטש וױנטשעװםקי מ.
פי־לאדעלפי־ע

ט 67 ברענטש פון ארבעט אקטיװע די ב ך הוי ט אן זי  דער מי
 דעם געװארן דורבגעפירט דערפאלגר״ך איז װאס טשארטער־פייערונג,

שן געדעקטע בייי אקטאבער. טן5 ך האבן טי  אונזערע פארזאמלט זי
 ברעג־ פילאדעלפיער אלע כ«עט פון פארטרעטער געסט, און מיטגלידער

ען עם קאטיטעט. דיםטריקט פון אוז טשעם ך זיינ  פאר־ געװען אוי
 קינדער־ אוגזערע פון פארװאלטוגג שול צענטראלער דער פון טרעטער

 איז געגומען אנטייל האט װעלכער קורץ, חבר דיבטער דער שולן.
ך האט װאם שפריצמאן, חבר און אװגט, פון פראגראם לעט זי  באטיי

 פרײ־ ״מארגן דער פאר זאמלונג א פארלעזוגגען. שלום־עליכם מיט
ט״,  געװעז איז פארזיצער דאלאר. 50 אר״נגעבראבט האט װאס היי

 האט ליפשיץ, חבר דירעקטאר, קולטור אוגזער טראנטענבערג• חבר
ך האט ער װיגטשעװםקי. מארים פון פארגעלײענט  זיגגער א אלם אוי

 האט וואם זינגער, גרופע א פארמירט פארא״ן געזאנגם פרייהײט פון
לידער. רעװאלוציאנערע געזונגען

ען, די ג טינ  76 בר. װינטשעװסקי מאריס אין פאר קומען מאם מי
ען ײנ ט ז ט שניט שאבלאנעם יענעם פון ני ך פלעגן עם װעלכע מי  זי

ך פארגעמען און פארנעמען,  בא־ די פון ברענטשעם די וזיינט, נאך זי
ט ״רינגס״ סעם ע מי ר ע ״ ט און ארדגונגם״ ״טאגעס ז  אט־ ״װאל די מי

 אנגע־ נעשעפט אונזערע מנהגים. גענאםישע ענלענע און בעםטען״
ת״טן  םפעציעלע דורך און עקזעקוטױו דער דורך באזארגט װערן לעגנ

כ ברענטש בײם קאמיםיעם. טינ  קורצע גאנץ א פארנומען װערט מי
ם״ באצאלן פאר צײט  צושריפטן. װיכטיגםטע די באהאגדלען און ״דיו

ט מערםטע ד< ״  און אויפקלערונג קולטורעלער פאר אפגעגעבן װערט צ
שע ליטעראריש װ״לונגען. מוזיקאלו ג אײן פאר נ טי  איינליי־ אן מי

ע און טונג  און זאכלעך פארבאנד׳/ םאװעטן יאר 13״ איבער דיםקוםי
קי שנעלע װאוגדערבאר די ארומגערעדט װערט אינטערעסאנט װי  אנט

ן לונג ע די לעבן־שט״גער, נײעם םאװעטישן פו אצי אליז  אינדוסטרי
ג דער איז נ טי ט געשלאסן זוערט מי  א געזאנג.. רעװאלוציאנערן מי

ג, צװייטער נ טי ע א טי  אויפגעדעקטער װאם נאר דער איבער דיםקוםי
ם די פון מלחמה־פארשװערונג  די םאװעטן־פארבאגד. פון שונאי

 די שטערן צו כדי אגװעגדן דארף קלאם ארבעטער דער מאם מיטלען,
ט אימפעריאליםטן די פון פלענער װיםטע װ זײערע מי .םהעלפער.1 א

שער קלאסישער א :אנדעם  אונזערע פון געגעבן קאנצערט מוזיקאלי
שװארץ. און ליפשיץ פוירל חבריטע מיטגלידער,

ען ברענטש־מיטיגגען אונזערע נ ״ ן ז  אונזער אין בארימט שוי
ט שטאטט ר מי ע ״  די חברים אונזערע איגהאלט. אינטערעםאגטן ז

 אויסגע־ שוין האבן ליפשיץ און טראכטענבערג קולטור־דירעקטארז
 פאר ברעגטש־מיטינגען אונזערע פאר פראגראם קולטורעלע די ארבעט

םגענוצט וווערט דא אז זיך, פארשטייט װיגטער, גאנצן א  גאנץ אוי
 וואם קאמיסיע, קולטור נאציאנאלער דער םון קאנםפעקטן די ברייט
ט ברענטש אונזער צוגעשיקט• אוגז װערן ע ל ״ ט א ך ב  יעדער אין זי

ף באװעגונג ארבעטער לינקער דער פון ארויםטרעטוגג  גאנץ א אוי
 מער װייטער װאם װערן מיטגלידער אוגזערע שט״גער. אנגעזעעגעם

 פארגעשלאגן װערן עם און ברענטש־ארבעט, אונזער איז ארײנגעצייפז
ג יעדן ב״ נ טי ע מי טיטגלידער. ניי

ש. ט, דז ר א םעק. ק

קאליפ. דיעגא, סאן ארדן, ארב. אינט. סו2 בר.
 אר^אנײ איז דיעגא סאן אין א. א. א• 102 ברעגטש אונזער

ר שטאט. אונזער באזוכט האט םולטאן חבר װעו געװארן ז<רט  מי
ך האבן ז. אין בארגארד חבר ביי פארזאמלט זי י  רא־ דר. חבר׳טע הו

ױט האט אגדזשעלעס, לאם ,51 ברענטש לעניז פון דזשער  דורכגעפ
עקזאמען• מעדיקאל דעם

ך האבן מיטגלידער פאלגנדע די ליגט זי  דעם גרינדן איג׳ם באטיי
שיי־ בערמאן, אײבראמם,—חבר׳טעם די : דיעגא םאן אין ברענטש  דז
 קא־ קערן,—חברים די שאפירא; און קריניצקע קאפלאן, קאבםאז,

, מאשנער, צער, ן לי ט ״  בערנארד, בערמאן, דובאװםקי, חילקאװיטש, ז
ע פאר אײבראמם. ג לי ״ װ ט ״ ען באאמטע צ נ ״  : געװארן דערװ״לט ז
 חבר־—םעק. פינ. דובאװםקי, ח׳—סעקרעטאר בערמאן, ח׳—פארזיצער

ש״קאבםאן. ח׳—קאםירער קריגיצקע, טע דז
 און כאראקטער דעם איבער רעדע א נאכדעם האלט םולטאן ’ח

 פראגן געשטעלט װערן עם ארדן. ארב. איגט• םונ׳ם אויפגאבן די
 בײ אװנט דעם פארבראכט האבן װאם חברים, די פארענטפערט. און

שן געדעקטע עז אטמאספערע, חבר׳שער א אין טי ך זיינ  פאנאנדער־ זי
שטימוגג. געהויבענער א אין געגאנגען

םעק. פינ. קריניצקע, מערי

ארדן ארב. אינט. 3 בר. האמער און סערפ
ט״ דער פאר קוואטא אונזער  דערפילט שוין איז ״מארגךפרײהיי

ך שוין האבן מיר פראצענט. הונדערט געװארז  אונ־ דורכגעפירט אוי
ף מיר דארפן איצט "איגםטאליר־באנקעט. זער  דורכצופירו נעמען זי

ם^מוזן : אקציעם פאלגענדע די שטנ עמוירדזשעג־ אן שאפן מיר ער
 ארויםצוחעלפן אויפגאבע די האבן זאל וױילכער פאנד, רעזעהװ םי

ען װעלכע מיטגלידער, נ ״ ט קעגעז און ארבעטסלאז איצט ז  בא־ גי
ע צאלן ר  מיר געשטראכן. אוגז פון דעריבער װערן און בילם ז״ע
ע פאר קאמפאניע א איצט פירן  אינ־ זי דארפן מיר מיטגלידער. ניי

רן, צי טגלי־ אלטע אונזערע אויפהאלטן מוזן מיר אבער טענםיפי  מי
״ אז זעען און דער ט זאלן ז ר רייען. אונז.ערע פון ארויספאלן ני  מי

ײ מוזן ך ז ט אמאל העלפן אוו  רענט, באצאלן צו דאלאר פאר א מי
פן אדער ט קוי ״ קיגדער. די פאר ברוי ך קענען ז ט זי  צו װעניז ני

שע אונזערע  נאך אנשטאלטן, טשאריטי די צו—בלוט־זויגער אידי
ל״ן מיר הילף. ן א ך מוז טן דעם איינער ארויםהעלפן זי װ״  אין צ

ט, שרעקלעכער אזא  איבער. איצט לעבט אדבעטער־קלאם דער װאם צ״
ט װערן פארװאלטעט זאל װאס פאגד, אזא גרינדן לאמיר דעריבער  ני

ה״םט פינאנם־םעקרעטאר, דעם פון  נאר קאםע, אלגעמ״נער דער פון ם׳
ר״ פון קאמיםיע א פון װערן פארװאלטעט זאל  אויפ־ דער אונטער ד

װ דער פון זיכט  געלט דאם זועט דאץ ברענטש. פון קאמיטע עקזעקוטי
סאנ אי־ ײערי פארטאן גיט ען בלויז און זאכן ת  פאר צװעק דעם דינ

ט• פון צייט אין מיטגלידער ארויםהעלפן נוי
ט ארבעטן, װאם חברים, די אף װירקן—צװײטנם ן צו גי ״  נאכ־ ז

ז לעםיג ט׳  צוביםלעד צאלן זיי זאלן צײט. אין בילם די באצאלז מי
ג, יעדן בײ טינ ״ װעט טי ן ז י י  קולטור־די־ די—דריטנם לײכטער. ז

ג אן דורכפירן תיכף זאלן ברענטש אונזער פון רעקטארן נ טו ל״ ײנ א
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ם,- טאג־פראגע א איבער דיםקוסיעם מיט ױניז  אוג־ בירא־בידזשאן, (צ
 צו ליטעראטור־אגעגט, א דערוױילן—פערטנש גל.). ד. א. שולן, זערע

״ פארקויפן ען אונזערע ב טינג  בראשורן זשורנאלן, פראלעטארישע מי
 קאמפא־ מיטגלידערשאפט אונזער פארשטארקן—פיפטנס ביכער. און
ט קאן 300 פון קװאטא אונזער ניע.  װען װערן, אויםגעפילט ל״כ
ך זאלן מיר  דורנ־—זעקםטנם ארבעט. דער צו ענערגיש נעמען אלע זי
 מי־ די אנצופירן קולטור־קאמישיע נאצ• דער פון באשלושן די םירן

ען  אר־ רוטינע די פארענדיגן לײבט קאנען מיר קולטורעל. מער טינג
טונג אן האבן נאכדעש און 10:30 ביז 8:30 פון בעט ליי ײנ  א אדער א

טאג־פראגן. איבער דיםקוםיע
םעק■ רעק. אײעראף, נחום

ארדן ארב. אינט. 2 בר. בעםעראביער
ט ארדן ארב^ אינט. 2 ברענטש בעםאראבער ״ ריכטי־ דער אוין= ג

ע, גער בן צו אנגעצ״כנט, האט ארדן דער װאש ליגי  קולטורעלן דעם הוי
 דורכגעפירט האט ברענטש אונזער מיטגלידער. אונזערע פוז מצב

 דעצעמבער טן5 דעם אװנטן. ליטערארישע און קאנצערטן לע־ציעש,
 חבר פון פארזיץ אוגטערין איקאר״אװנט, אן דורכגעפירט מיר האבן

ך באטײליגן זאכליך און קורץ «וקאװסקי.  א אין מיטגלידער די זי
ע צאל באד״טנדע א פארגעשלאגן םיװערן פרא^ן. ריי ״  מיטגלידער נ
ע אנגעגומען און כטיג  פראגראש, ליטערארישן גאש׳ן באשלושן. װי

טגליד סאבריז, ליב פון דורכגעפירט ט װערן ״פראלעטפען׳/ פון מי  מי
װיזן אלקין חבר פון דערקלערונגען און פארװארט א ע  פון בילדער די ג

 פון רוף אפ׳ן באגיישטערונג. םך א ארויש רופן װאש בירא־בידזשאן,
ך האבן אדלער ה׳ ם מיטגלידער פאר פארשריבן פילע זי  ״איקאר״. פונ׳

 עקזעקו־ דער פון נאמען אינים באריבטעט שילער חבר האט נאכדעם
ר אז װאקסט, ברענטש דער אז טיװע,  היבשע א צוגעקראגן האבן מי

ן מיר נאר מיטגלידער, צאל ע נ ״ ט נאך ז ״  קװא־ אונזער דערפילן פון װ
מיטגלידערשאפט־קאמפאגיע. די פארצוזעצן אפעלירט ער טא.

ען אונזערע טינג פרײטאג, דריטן און ערשטן יעדן פאר קומען מי
 פייערן יאנואר טן2 דעם שטריט. טע4 איםט 64 האל, אםטאריע אין
ט דארט מיר שן רייכן א מי  אונזער פראגראש ליטעראריש־םוזיקאלי

ברענטש. בעשאראייער פאראיינעטער אלם טעטיגקײט יאר ערשטן
ברױנשטײן. מ.

האוטפאוד ארדן, ארב. אינט. קאמיטעט שטאט
 איז תארטפארד אין ברעגטשעס אונזערע פון אינםטאלירוגג די

 חבר ארין. פראלעטארישן אונזער פאר שיפאשט װי געװארן געפײערט
 אפ־ דער איבער איבערבליק אן געגעבן האט פארזיצער, דער מאראן,

ט דער האט גאכדעם ארבעט. געטאנענער ה״ ײ ר פ  פאראיין״, געזאנגם ״
רט ריגי  בא־ לידער, רעװאלוציאנערע געזונגען מאלאמוד, חבר פון די

ט ל״  קיגדער שול די שול. אוגזער פון קיגדער־ארקעםטער דעם פון ג
ט האל אין אר״נגעמארשירט האבן דער לעבן זאל ״עם : פלאקאטן טי

ט און "1 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער  האמער און םערפ א טי
די, חבר מיטן• אין ע ױ פון ו  דער פון פארטרעטער דער יארק, ג

 אפיל אן ברענטשעם. די אינםטאלירט האט עקזעקוטױוע, נאציאגאלער
ײע פאר געװארן געמאנט איז  האבן חברים צװעלף און מיטגלידער נ
ך ען באגריםונגען פארגעשלאגן. גלײך זי נ ״  פון געווארן געהאלטן ז
אן טרייד קאמפארטיי, דער טי ױגי א;ג ליג, ױגי סט י  פיא־ ליג, קאמוני

ט ליג, םוטערם נערן, ה״ ײ  ברענטש םפרינגפילרער פארא״ן, געזאנגם פר
 קינד, א דורך שול־קינדער, די שול־פאהװאלטונג, די ארדן, ארב• אינט.

ע אלע גערופן האט װאם דיג װעזנ ן קינדער זײערע שיקן צו ביי  אי
ט״ ״מארגן דער פאר אפיל אן שול. אונזער היי ר״  ארײנגע־ האט פ
דאלאר. 15 בראכט

מאראן. מ.

לעקטארן אונזערע פון
ן ט׳  געפארן איך בין קאמיםיע, קולטור דער פון אויפטראג לוי

און נארפאלק : שטעט פאלגענדע די אין לעקציעם געתאלטן האב און

שעגטאן, פארטםמוט, טי, אטלאנטיק טשזגםטער, באלטימאר, ווא ױ םי  ג
םקרענטאן. און טרענטאן בראנזװיק,

װיזן, האבן פארזאמלוגגען גוט־באזוכטע די א  טיט־ אלע אז ב
ך אינטערעםירן גלידער ט שטארק זײער זי פבוי דעם מי  דעם פון אוי

שע די פון לעבן לן אלע ;סאייעטךפארבאנד אין מאםן אידי  װאם װי
ם פון באגקראט דעם יװעגן הערן מער ױניז  דעם פון פראגע די ; צ

ם עקאנאמישן  אלע־ איגטערעםירט מלתמת־געפאר דער פון און קריזי
 װעגן פראגן םך א זײער געשטעלט װערן לעקציע יעדער נאך ;םען

 אנטלויפן עם װעלכן פון ר., א. דעם אין צושטאנד דעם װעגן און ארדן
ך האבן לעקציעם די מיטגלידער. מער אלץ  ביז פארצויגן אפט זי

ט שעה פיר און דריי צו פארנומען האבז און נאבט דער אין שפעט  צ״
פראגן. צאל גרויסער דער צוליב

ט דאזיגע די ײ ק ריג ע ״ג םן צו נ ך און װי  די מיט באקענען צו זי
סגענוצט דארףו טאג פון פראבלעמען װיבטיגםטע  דער פון װערן אוי

ט פראװינץ די בא־ארגן צו ארדן פון קאםיטע קולטור  ציקל א מי
 דורך און פראגן ברעגענדיגע אלע ארומגעמען זאלן װאם לעקציעם, פון

 מיטגלידערשאפט ברייטע די דערנעגטערן אויפקלערונג געהעריגער א
 געגעבענע די ארום פירט ארבעטער־קלאם דער װאם קאםפן, די צו

• פראגן
 מ׳זאל אז פארלאנג, א אויםגעדריקט אוטעטום האבן ברענטשעם די

 אזוי קען ארבעט די אפטער. װאם לעקציעם אראנזשירן זיי ביי
ט אז װערן, אמעקגעשטעלט  אגדערע און לעקציעם אפטע זאלן נאר גי

ט נאראקטער דערציעריש־אויפקלערערישן פון פארםען  מיט פאלז גי
^ לאשט מאטעריעלן גרוישן צו קײן  זאלן זיי גאר ברענטשעש, די אוי
ײ פון נאך ײ יװאש איינקונפט, קליינעם א האשן קעגען ז  גע־ װאלטן ז

צן קעגט  װאש ארגאניזאציעש, ארבעטער פארשידעגע שטיצן צו נו
ך װענדן ה<לף. נאך זי

״  לעקציעש ציקל א פון ו.אנג רעגולערן און פלאנמעשיגן א ב
ען געװען מעגלעך װאלט צי ־ צאל גרוישע א שטאט יעדער אין צו  זיי
 מיטגלידער גייע װערבירן צו געהאלפן װאלט דאש צוהערער. טיגע

בן װאלט דאש ; ארדן פאר׳ן ת די געהוי שיבו  אינטער־ דעם פון ח
 מצד בייטראג װיכטיגער א געווען װאלט דאש און ארדן גאציאגאלן

באװעגונג. ארבעטער דער צו ארדן דעם

ט געמ״נשאפטלעך געפירט שול אונזער װערט נארפאלק אין  מי
ך שולן ביידע פון קינדער די קומען זונטאכ פארטםמוט.  צל־ זי

ן ביי נארפאלק. אין זאמען י  דער־ קינדער די איך האב באױך, טי
 באלטימאר אין שאװעטן־פארבאנד. אין שולן די װעגן צײלט

 װא־ אין קינדער. צאל קלײנע א זייער פארלויפיג שול די האט
 פארהאכדלען אין געהאלטז אריז פון מיטגלידער די האבן שינגטאן

ט שול א עפענען װעגן פראו.ע די באלטימאר• פון לערער דעש מי
ף חברים די ען ערטער די אוי  שול־ דער איבערגעגעבן זייער זיינ

ז קאמיטע קולטור די טעטיגקייט.  אזוי װי װעג, א געפינעז אבער טו
ײן צו באהילפיג ״ שולן שװאכערע די ז ט זאלן ז ן ני י י  צו קיין ז

ף לאשט שװערע  די אויפצוקלערן אזוי װי און טוער, ארטיגע די אוי
שולן. די פון באזיש אידעאלאגישן דעש װעגז מיטגלידער

װיכ־ זייער פאר פעלד מ־ויש א דא איז עש אז איז, הכל שך דער
ארבעט. טיגע

אלמאזאװ. ש.

 ארדן ארב. אינט. 24 בר. לאדזער פון רעזאלוציע
בעלמאן בעני חבר בנוגע

טגליד אונזער דאש פאקט דעש אנערקענעגדיג  בעלמאן בעני חבר מי
װיזן האט ט בא ן מי י י  דורך און ברענטש אונזער אין אקטױויטעט ז

ך פלעגט און אגענט ליטעראטור אלש ארבעט  אינטענ־ אן אנפירן אוי
 אונטעוגע־ אלע דערפאלגרײך מאכן העלפן צו כדי קאמפאניע שױיץ

 דאגר, א באװעגונג, קאמוגיםטישער און לינקער אונזער פון מונגען
 ארגאניזאציע דאנקבארע און גוטע זײער באמת טאן צו בר. אוגזער
טגעװירקט ש׳האט װעלכן  גע־ די קריגן זאל ברענטש אונזער דאש מי

 פרעזענ־ צו אים מיר באשלישן פרעשטיזש, און אנערקענונג העריגע
ט טירן כנונג אן מי צ״ ש אינטערנאציאנאלן פונש שימבאל א פון אוי
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is t o  dsii ער ט ע םי זועגז זויםן ארב געזונ ן י ‘ ל .א ר. ד

שטענ־ די איז געזונט דעם פאר הױפט־געפארן די פון אײיגע
 זיך צו צוטרויען אין מאנגל אדער קראנההײט פאר מורא דיגע

 מוח, ידעם פון שטערונג א םון אגהויב אז אפט איז דאם אלײן.
 צושטאנדן, אומגלי?לעכע אנדעדע םון הילף דער מיט װעלכע,

גײםטעם־קראנקהייט. א צו פירן הען
 פון געזונט דעם פון רעדן צו זין אין האב איך װי אזוי און

אנהויבן. דעם מיט טאקע לאמיך מוח, דעם
 פון געפאר דער װעגן הערט מען :ביישפיל געװיי־נטלעך א

 אי־ װיםן, דאם דארח ׳ארבעטער דער גוט. לוגגעךשװינדזוכט.
. אן ם׳איז 5װײ בערהויפט ט י י ה ? נ א ר ק ־ ר ע ט ע ב ר א  

 נוי־ איז ״אויפקלערונג״ פון מעטאדן בוירזשואזע די נאך אבער
 דער פון עולם דעם פון אויפמערקזאמקייט די אװעקצוציען טיז

־ א איז װעלכע געפאר, גרויםער אםת׳ער ל ע י ר ט ס ו ד נ י א  
 זײ־ אומװיכטייגערע, לענערע, ק די אויף ע, ש י מ א ג א p ע

געפארן. טיגערע
 זיך פארשפרייט קראגקהײט די !זיך ארום ניט ״שפייט

 שפײעכץ אויםגעטריחנטן אינם בלייבן באציילן די באצילן; דורך
 מישן זיי ;װערקשטאט דער אין און הויז אין גאם, דער אוין*

 אײננעאטעמט, און, לופט דער אין שטויב דער מיט אוים זיך
מראנקהײט״. די זיי פאראורזאכן

 און לונגען־םפעציאליםט היגער נרעםטער דער אבער קומט
 פארגעשרי־ די װאם דאם — צװײ־יארן פאר ערשט — באװייזט
 טובערקול־ די אז געװאוםט, במילא שוין האבן דענקער טענםטע
 זיינען זײ װען מינוט פאר א װי מער אעבז ניט קענען באצילז

װאם כאטש אז און לופט פרײער דער אין און ליכט דעם איז

 געװײנט־ דאם ניט אבער עם איז עםטעטיש, נישט איז שפייען
 װייניג־ זיך. פארברײט שװינדזוכט װעלכן דורך מיטל, לעכע

 אדער צימערן, ליכטיגע אין אדער גאם דער אין ניט םטע׳נם
װערקשטאטן.

 געלע־ א נאר אורזאך, קיין ניט באצילן זיינען איבערהױפט
 נעזער העלזער, מיילער, די אין אפט זיך געפינען זײ גענהייט.

 זיי קראנק. ניט װערן און קראנק ניט זיינען װאם מענטשן, פון
ן א האבן מוזן ג י ט ם נ י  און װאהםן צו װאו ן ד א ב ג
 פאראן זיינען עם װען ׳געשען נאר קען דאם אנטװיסלען. צו זיך

 אין געװעבן מענטשלעכע ידי אפ שװאכן װאם אורזאכן, טיפערע
 בא־ אורזאכן די און זיך. באזעצן באצילן די װאו פלעצער די

 פארמאכט לאנג צו זײן פון שטויב, םון רײצונג דורך שטייען
 אין פארברייעען און שלאםן ;שאפ א אין װענט, פיר צװישן

 לוםטיגע ניט טוינסעלע, זוניגע, ניט באלויכטענע, אומגעניגנד
 לאנגע צו ארבעט מען וויייצ דרויםן, אין װייניג צו זײן ;צימערן
 הארעװאניע, צױשװערע דורך אפגעשװאכט זײן ;שטונדן
 אויפגעלייגט שלעכט גייםטיג ;רוען װינציג צו און עםן שילעכט

טרויעריגקײט. יצײדן, זאירג, דורך
 זיך האט שװינדזוכט־^אגע די אז זען, צו יצייכט ם׳איז

 ן פ ט א ק שװערער רי דורך אמעריקע אין ט ר ע ם ע ב ע ג
 יאר, צװאנציג ?עצטע די אין ר ע ט ע ב ר א י ד ן ו פ

 פרײע מער ארבעטם־טעג, יזירצערע פון דעראבערונג דער דורך
 װאויינונ־ בעםערע פאר מיט^ען מער ?ופט, פרישער פאר צ״ט

 װי רייכע״ די םון צדקות די תרך ניט און—עםן בעםער און גען
װארנונגען די דורך ט י ׳נ אויך און אײנרעדן ארבז 5װי מען

 װינטשעװםקי. מארים זיידע אוגזער פון װערק אלע אין ארדן ארב.
ען עם זאל ל א פאר דינ שפי חברים. אנדערע אלע פאר ב״

סעק. װארשאװםקי, מאיר

פרײסט־רעזאלוציעס
ם דריקן א., א• א. 24 בר. לאדזער פון מיטגלידער די מיר,  אוי

מאן חבר אונזער צו מיטגעפיל דעם ף טעמם״ ״היי םן דעם אוי  גרוי
ט דעם דורך פארלוםט ײן פון טוי  קאמף אין ער זאל — מוטער ליבע ז

 קאמונים־ און לינ?ער דער דורך װעלט בעםערע און שענערע א פאר
ן באװעגונג טישער געפינען. טרייםט זיי

םעק. װארשאװםקי, מאיר

ען דעם באדויערן מיר ט ״ צ רי ט פ  און חבר׳טע אונזער פון טוי
ו לאמיר פאדלאג. ראז מיטגליד י  דער פאר קאמף דעם דורך טרייסטן ז

אונג ארבעטער־קלאם. פון באפר״
 122 בר. ליבקנעכט קארל עקזעקוטױוע

ארדן ארב. אינט.

 דריקן א., א. א• 20 ברענטש אדעםער דעם פון מיטגלידער די מיר,
ט״ן ס. ברודער און עלטערז די צו מיטגעפיל אונזער אוים ש ף ע־  אוי
ן זייער פון פארלוםט דעם ו װעלכער עקשטיין, נייטעז ברודער און ז

ײ זאלז טן•12 דעם דעצעמבער געשטארבן איז ר געפינען ז ע ״  ז
ם פארלוםט דעם פון טר״םט אונג דער פאר קאטף אינ׳  ם1פונ באפר״

ארבעטער־קלאם.
װ, חש. א ל א פ עז פינ.-סעק. ב

. בריװקאםטן
אנקו־ דארפן “״פונק פאר׳ן באריכטן )l — ־.Û הייװאוד ביל

ט רעדא־ציע אין מעז  מאנאט. אין טאג אבטן דעם װי שפעטער גי
 שפעט־ קרייגן טיר דארפן פעברואר־נומער פארן באריכטן די למשל,
ן דארפן באריכטן )2 יאגואר. טן8 דעם פרי דאנערשטאג םטענם ״  ז

ט געשריבן ט דירעקט, אונז שיקט )3 טינט. מי  ״מארגן- דער דורך ני
ט װערטער, פולע שרײבט )4 פרײהײט״. ן ני ״ ראשי־תובות. ק

D. ,ק לי ע ר א דל 46 בר• ג  די אוין= עגטפער אן — װילעדזש. טי
ש און ענגליש װעגן פראגן די  סעריע דער אין געפינען איר קאגט אי

ט״. ״מארגז דער אין אלגין חבר פון ארטיקלען ה״ ריי פ
 אינםטאליר־באנקעט צום באגריםונג אײער — טאוב. מארים

ר פון ע  פוגם געשיקט האט איר ווואס ,4 ברענטש בערדיטשעװער א״
 זאל ״פונק״• נוםער לעצטן פארן שפעט צו אנגעקומען איז שפיטאל,

 די אויםגערעכנט פאראײגס האט איר אז װערן, דערמאנט אבער דא
 ראדיקאלע אלע געראטז און ברענטש אייער פון טעטיגקײט װיכטיגע

ך אומגעגנט איז בערדיטשעװ פון עלעמענטן  אייער אין אנצושליםן זי
ברענטש•
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שפ״ען. ניט זאל מעז אז אינאנםן, און
ניט־יםאת־ײ־ און ניט־פארשטאנענע טעארעטישע, די אבער

 ?ונגעז־ פון אורזאך איינציגע די איצם באציאן די פון ?ערע טע
ג א אםט האט שװינדזובט ג ו ק ר י ו ו ״ ע ט כ ע ל  אויוי ש

 און מענטשן דורכשניטיצעכע פון ת ו ח ו מ דערשראקענע די
 איבערטריבענער אן אנשטאט ארבעטער. ניטאױפגעקצערטע

ר א בעםעיר איז מורא ע מ א ז ק ר י ו . ו י ן מ א ז ־ ן ס א מ
 באיצאגםירט, גוט ג״סטיג זײענדיג ניט װאם אײט, פאראן

 משוגע. װײניגער אדער מער באצי^ן פאר מורא דער דורך װערן
 טעראר שרעקיצעכן דעם מיט 5פא דער ?עצטנם איז דאםזע^בע

עך, ק. א ר װעגן  ניט פאראורזאכט דערשראקנקייט רי נאטייר̂י
 װעיצכע מוח־שטערוגגען, אין חלס איר האט זי אבער קרעבם, קײן

 מאנכע װי געפערילעך װײניגער ניט און בעסער ניט אפט זײנען
?ראנק׳הייטן. פיזישע

 \דײא האבן, צו מורא גוט ם׳איז אז זאגן, אפשר הענט איר
 די איז טערםטנם אבער צייט. אין דאקטאר צום ^ויפט מען

 אנשטאילטן אין ארבעטן װאם די מיר, און ש^עכטע א װירסונג
 מע־ איבעריגע די װי בעםער װײםן גייםטעם־הראנתהייטן, פאר

 מורא איבערגעטריבעינע די שאדן 5װיפיי פראםעםיע, דיצינישע
ברײנגט. קראנקהייטן םאר

 פאר האבן צו מורא נויטיג ניט און גוט ניט ם׳איז נײן,
 װעגן הױפט־פרינציפן די ^ערנען זיך דארף מען הראגיןהייטן.

 א םאר װאם און אינדיװידועצ ^עבן צו אזוי װי װיסן נעזוגט,
 געגן האמף םאציאידעקאנאמישן דעם אין האבן 5זא מען ח?ס

 אוז װערן דערשראקן ניט אבער קראנקהייט, און ארימשײט
ן אױך ע י װ ט ו  די צו קערפער, זײן צו זיך״ צו האבן צ

קרעפטן. אײנגעבוירענע
 מוח־הראנק־ םון אורזאכן די יםון איינע איז א ר ו מ יא,
. אויך הײטן. ט י י ק ר ע כ י ז מ ו  צו־ זיינען דאם און א

 אין איבערא^ פארשפרייט ברייט און װײט זײנען װאם שטאנדן,
 ארבע־ ם’אינ מער נאך נאטיר^ען־, מנזע^שאםט. הײנטיגער דער

 בא־ נאר ניט װעט רעװאיצוציע םאציא^ע די און טער־קיצאם.
 עסםפילואטירנדי־ די אויך נאר מורא, םון ארבעטער דעם פרײען

 שרעקט קאאם־מענטש מיטיל דער און רייכער דער ק^אםן. גע
 זײן פארמעגן, זײן פארלירן ער קען קריזים א אין װײא זיך,

 און אויםצוזויגן, און באראבעװען צו געזעציצעך מעג^עכקײט
 ניט גייט ארבעטער דער אבער משוגע. דעם דורך אםט װערט ער

 פאראירן װעט ער אז מורא, האט ער װ״ל זינען, פון אראפ זעאטז
 םאראארז שוין אים האט ער .װײא אדער ארבעטם-פצאץ, זײן
 צו־ שפעטערדינער און באלדיגער דער פאר מודא האט ער און

פאמיאיע. זײן פון קונםט
בא־ איז זי װ״א בײצוקומען, שװער איז מורא דאזיגע די

 נאך ניט װייניגםטנם מען װירקצעכק״ט. דער אויףי זירט
!יזראנקהײטן פאר מורא די צוגעבן

 םאראורזאכן מורא די װעט יעדן ב״ ניט זיך, פארשטײט
 האט עם דערצו. ט י י ר ג ע ג ו צ ן״ן דארןק מען װאנזין.

 מיט פאמי^יע, דעיר אין רןינדהײט, אין אעבן דעם מיט טאן צו
 אומ־ אנדערע און םביבה דער מיט אײגנשאפטן, גע׳ירשנ׳טע

 גײם־ װעמעם מענטשן, םך א פאראן זײנען עם אבער שטענדן.
 פאר־ איז אומשטענדן, א^ע די דאנס א װידערשטאנד, טיגער

די נאר זא? משוגעת. פון ברענ בײם זײנען זיי און קיצענערט

 אן אין אדער מורא םון פארם דער אין םיי׳קומעז עוג׳נהײט5געו
ארן.5פארי זײנען זײ און פארם, אנדערער

אעבן. ארומיגן דעם צו צו ניט זיך פאםן מעינטשן אזע^כע
̂ייב־ גײםטיגער װעמעם די, גיט־צוגעפאםטע, די זיינען זײ  גי

צעשטערן. צו יצײכט איז און שטאנדהאפט ניט איז געװיכט
 האט אומנעבונג דער צו צופאםונג שיצעכטע די אויך אבער

 םא־ א אויך איז זי אורזאכן. און װארצ^ען טיפערע אירע זיך
דערשיינונג. ציא^־עקאנאמישע

 נאװעמ־ פון 5אדטיק מײן אין אויםבעםערונג. ־ ר ע ל ע פ
 דרוק־ אײניגע ארײננעכאפט זיך האבן ״פונק״ בער־דעצעמבעד

 אינטעגרא־ ״דער אנשטאט :װיכטיגםטע די זײנען אט םע^ערן.
 דעם פון גונםטן צו קערפער דעם םארנאכ^עםיגט מענטש ?ער

 ״פלאג אנשטאט ט״; י נ ״פארנאכילעםיגט שטייען דארף מוח״
 הארעװאניע״; ז ו א ״פ^אג שטייען דארוי הארעװאניע״ פון

 געזונט־ײערן״ מיט ^אגע די איז אגדערש גאנ־ן ״אבער אגשטאט
״געזונט־אערן״. זײן רארוי

 גענן אינטעוװעח־פאושװעװנג די
ראטופארכאנד

)15 זײט פון (ש^ום
 האילאניאאע ע5םי אז באקאנט, איז עם כאטש ניט, דעם װעגן

 װערן אפריקע) אין ׳מינעראאן קאפע, ראבער, (װי פראדוקטן
 און ארבעט געצװאונגענער פון אויםשיצים^עך כמעט פראדוצירט

 עקאנאמישן אן אנפאנגען דארןז ימען אז אבער ארעםטאנטן.
 מען דערמאנט םאציאי^יזם, בויט װאם צאנד, דעם געגן קרינ
 נײע שפאג^ ארוים גיט אן5םע< םעקרעטערי און געיזעץ, דעם זיך

 ?עבן. אין װערן דורכגעפירט זאיצ געזעץ דער אזוי װי כ^אים,
 עם װעמנער פון האמישאנער ?יאידער יעדער קעז ים5י5פי די ?ויט
 געװיםע א אז זיך, באקיצאגט עמיצער אויב טאמאזשניע, איז

 פארבאטן ארעםטאנטן, פון פראדוצירט װערט וװארע םאװעטישע
 אימ־ דעם פאר דאן באײבט עם װארע. די אט אימפארטירן צו

 פראדוקציע דער פון פראצעם הײן אין אז באװײזן, צו פארטער
 אײן קיין ערגעץ אין ניט זיך באטײיציגט װארע דער אט םון

 אז ױריםפרורענץ, אין כלל א איז עם װי אזױ און אדעםטאנט.
 אנגע- איז (עם באװײזן ניט בכ^ מעז קען זאך נעגאטיװע קײן

 ניט אבער עקזיםטירט, זאך א אז באװײזן, קען ימען »ז נומען,
 אפי־ קיין אז געדענקט, מען װען און ניט), עקזיםטירט עפעם אז

 טעז קעז אגערקענט, ניט װערן דאקומענטן םאװעטישע ציעצע
 כ?לים מע?אנ׳ם פון דורכפירונג די װאם פארשטעצן, ?ייכט זיך

 ?<אגעם i״p אז םארגעםן, ניט אויך טאר מען מײנען. װעט
 מעטױ מיט באיעם ־ ״פארװערטם״ די אויםפע^ן. ניט װעצן
 אויף* אמעריקע זיך ג^יטשט אזוי באזארק. שוין דאם ן5װע װאצ
 געגן מלחמה א צו דירעקט פירט װאם װעג, נעפער^עכן דעם

 וועילט אין.הײנטיגער קריג עקאנאמישע ,װארום פארבאנד, ראטן
̂חמה. אפענער צו שריט ערשטן דעם מיינט ■מ

 צװיש; אונטערשיד אן פאראן איז עם אז צוגעבן, מוז ימען
 םא גאנצער דער יהינזיכט. דער אין פראנקרייך און אמעריהע

 ב?ויז באטראפן 1928-29 אין האט האנד^ זועט־פראנצויזישער
װ״ניגעד, נאך באטראפן ער האט יאר יצעצטז ;רומצ מי^יאן 73



ר1930 נאװעמיער־דעצעםבער, ע ק ד נ ו 31פ

 ראטך פון גונםטן צום שטארק איז האנדלם־באלאנם דער און
 ה$ט האנדל םאװעט־אמעריקאגער דער פארקערט, פארבאנד.

 זיי דער&ון און רוביצ מיליאן 200 איבער באטראםן 1928-9 אין
 עקש־ אמעריקאנער פון באשטאנען רובל מיליאן 153 פולע נען

 ־ פאן ראטן דער האט יאר לעצטן פארבאגיד. ראטן קיין פארט
 םחורח, דאלאר מיליאן 180 םאר אמעריקע אין געקויפט באנד
 אגזע־ גאנצן פונם פראצענט האלב א מיט דריי ערך אז איז דאם

 פונ׳ם געקויפט vpnves האט דערביי עקםפארט. רײןאנער
 איין װי װײניגער דאלאר, «יליאן 32 פאר בלדיז פארבאנד ראטן

 װערטעי אנדערע מיט אימפארט. אמעריקאנער פונם פראצענט
 עקא־ אן איז פארלירן צו ערנסטעם זייער עפעם האט אמעריקע

 האט פראנקרײך בעת, םאװעטן. די םון לאנד מיטן קריג נאמישן
 איצט קריג א אז דערקלערט, האט בריאן װי זארג, אײן באויז

 ItsJ אםעריקע האט ;יןריג בירגער א אין פארװאנדלען זיך קען
 א דורך דירעקט געװינען עפעם װעט זי צי זארג: צוױיטע א

 אויםעי אבער פראגע, א נאך איז פארבאנר ראטן נעגן הרינ
 פאר־ צו זיכער איםאלוט זי איז בירגער־קריג א פון ריזיקע דער
מאדקעטם. װיכטיגסטע אירע פון איינעם יצירז

 ז״נע; קאפיטאליזם אטעריקאנער דעם פון רײען די אין
 דעם װעגן מײנוננם־יפארשידנהייטז שארפע זייער פאראן דארום

 לא־ ראטן־פארבאנד. געגן מצחטה באװאפנטער א פאר פאררעדע
 נעשא״ פון װיצע־פרעזידענט דעם םון מײנונג די ציטירן דא מיר
 ראבערטם, אי. דזש. עקאנאמיםט באקאנטן און כאניק סיטי נ«יצ
 געשעיפטם־זשורנאל ידעם אין איבערזיבט עקאנאמישן זײן םון

:1930 ,10 דעצעמבער םייגענם״, ענד ״קאמערם
 אינטערכאציאנאלע די אז באריבטז, פאריז פון טעלעגראמען

 פאליםי אלכעמיינע אן באטראכטן אין האלט פאלאטע האנדלם
 געפאר״, ״רוםישער דער אט צו באצוג אין לענדער אלע פאר

ך איז נעמט פאליםי) (די װעלכע  באגרעניצן דאם אריין זי
 אײנע האנדל. רוםישן פונ׳ם באיקאטירן פאלקאמענע דאם אדער

 פאליםי. אזא פון רעזולטאט דער זײן זיכער יװעט צװײ די פון
 םאװעטישע די און דערפאלגרײך, ז״ן זאל זי אז אגגענוםע!

 רום־ אין געשעען דאן װעט װאם—װערן צעשטערט זאל ארדנוגג
אגגענומע[ גהיגום. אלגעםיינער אן און כאאס קלאר, לאגד?

ר דער—דורכפאלז װעט פאליסי די אז ע ציג  רע־ מעגלעבער א״נ
ז דאז װעט זולטאט מאר־ רוםלענדישן פוג׳ם פארלוםט דער ײי

 עקאנאמיע פאליטישע טיױולשע בלויז װעלט. דער פאר קעט
ן אזא דיקטירן קען / די אפילו װען װארום פאליםי. מי אנ  ס

מען רוםישע בעםטע  װירקזאמקייט איגדוםטריעלער װעגן טרוי
 פירן בלויז דאם װעט װערן, פארװירקלעכט זאלן (עפישענסי)

פער גרעםטער דער װערן װעט זי אז דערצו, קוי  די• פון א״נ
 איז עם װען האט װעלט די װאם לעגדער, אנדערע פון פראדוקטן

האנדל. פון נאטור די איז דאם געיען.

קאגטרא־ װערט פאלאטע האנרלם אינטערנאציאנאלע די
 אמע־יקאנעד פון טײל •היבשער א פאראן פראנ?רײך. פון לירט

 פארװײ איז װאם ריםס דער אז פילז, װעלכע נעשעפטם־לייט,
 אז און ג־־ים צו איז םארבאנד ראטז נעגן מלחסה א איז ?עלט

 איבערצױ כדי צוױיפלהאפט. צו זײנען געװינםן מענאעכע רי
 ־י פדן באע^רייען אלד אוים מען נוצט טײא דעם אט געװינען

 סיט׳ן ״פארװעדטם״ ביז׳ן װאיצ מעטױ פון :םאציאל־פאשיםטן
 טיט שטימונג שאפן לעצטע די היילקוױט׳ן. און רינג ארבעטער

 רעם שאפן דארםז ■װעלכע טעראר, כלומר׳שטן װעגן געשיכטעם
 טעױאר אויף בלויז זיך שטיצט מאכט םאװעטן די אז איינדרוס,

 אזוי ניט נאר איז איר געגן מלחמח א און באיאנעטן און
״אין דיבורים: אפענע רעדט װידער װאל מעטױ שרעקלעך.

 פראיעקט. ?אמוניםטישער א אויםגעפרואװט װערט רוםלאנד
 שום אן זײ װעלן דערפאלגרײך, זײן זאלן פלענער די אט אויב

 — אנזיכטן״ אייגענע אונזערע אויןז זוירקונג א האבן צװייפל
 בילדינג דער פון באםעם די מיט אייז װאל מעטױ טענה׳ט
 דאהז דעם ״איבער לכן, אםאםיאיישאן. עמפלאיערס טרײדם

 פריװאטן םון רעכט די פארטיידיגן צו אנשטריינגען זיך מען
 אלזא, דעצעםבער). טן18 פון טײמם י. נ. (זעט אייגנטום״

 געגן קריג הײלינן א דערקלערן און ארגאניזירן זיך מוז ימען
ראטן־פארבאנד.

 שטעלט מען װי ערנםטערע פיל א באמת איז לאגע די
 ארײנגע־ איז אמעריקע איידער מאנאטן זעקם מיט פאר. זיך

 צוגעבן, געװאלט ניט קיינער נאך האט שריג װעלט אינם טראטן
 בעםער פיל ניט איז איצט לאגע די גע׳טעען. קען זאך אזא אז
 איבער־ אוממעגליך מאמענט איצטיגן בײם דארום איז עם און

 םליכט און םאראנטװארטלעבקייט אומגעהויערע די צוטרייבן
 בא־ אלע פון אויםגאבע די איז עם ארבעטער־מאםן. די פון

 כחות אלע מאביליזירן צו ארבעטער־עלעמענטן װאוםטזיניגע
 דער־ מוזן ימאםן ארבעטער די קרינ־םארשװערונג. דער געגן

 אלם קריג עקאנאמישן אן דערקלערן איצט זיך לוינט עם צי
 געגן ״קריג ■אומברחמנות׳דיג און ענערגישן אקטיװן, אן קלערן
 װעלן זיי אז הערשער, די פאר מאכן ?לאר מוזן זײ קריג״.

 קדיג. בירגער א אין פארװאנדלען פארבאגד ראטן געגן קריג יעדן
 קריג־פרע־ אלע געגן קריג אויםראטונג אן דערקלערן מוזן זײ

 ארבע- בידן װא? מעטױ פון — ארבעטער־רײען די אין דיגער
 ״פאר־ באנדע גאנצע די און הילקװיט ״פארװערטם״ רינג, טער

 אר־ די ארגאניזירן מוזן זײ ױניאנם. די אין יאיעם װערטם״
 קאנאגעך אלם אויםצונוצן זיי פארזוך יעדן געגן בעטםלאזע

 אומפארמײרלעך מוז װאם האנדל, סאװעט־אמעריקאנעם דעם
ארבעטםלאזיגקײט. דער פון פארגרעםערונג דער צו פירן

 און פליכט דרינגענדםטע די איז — קריג״ געגן ״קריג
׳מאמענט. םוז אויפגאבע װיכטיגםטע

דירעקטארם פױנעראל
 דעם פוז דירעקטאר פױנערא? אויד װי

ארנעטער־צרדן אינטערנאציאנאלז

מאריס, דזשײ. י.8
איני^

I. J. MORRIS, Inc.
FUNERAL DIRECTORS 

280 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

N i g h t  P h o n e  
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P h o n e
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 יןז5וע אינסעונעשאנאל װארקערם דער
כועס־נענד

 אװגט, דאגערשטאג יעדן רעפעטיציעם אירע אפ איצט האלט
ע די אין ,7.30 ױ גאט, טע28 װעפט 131 קלוב־צימערן, ניי  נ

ט װעלכן א שפילן װאם ארבעטער, אלע יארק.  אינ־ איז ני
ען םטרומענט, ײנ ך געבעטן ז ם אנשליסן זי  ארבעטער אינ׳

ברעם־בעגד.



ר32 ע 1931 יאנואר,ק3פו ד

 אינ־ בײם שולן קינדער אידישע די פון אדרעםן
ארדן ארבעטער טערנאציאנאלן

 עװןןנױ. ביקיטאן 353 — 1 בראנקם
ױ. בעטגייט 1622 — 2 בראנקם װעג  ע
 םטריט. טע156 איסט 652 — 3 בראנקם
 םטריט. טע178 װעםט 519 — 4 בראגקם
ױ. ארטור 2109 — 5 בראנקם װענ  ע
 קאנקארם• גרענד 1645 — 6 בראנקם
ױ. װאלאם 3204 — 7 בראגקם װענ  ע
 םטריט. טיפאגי 1078 — 8 בראנקס
 םטריט. טע204 װעםט 549 — 9 בראנקם
 ראוד• באסטאן 1400 —10 בראנקם
 איםט. פארק בראנקם 2700—11 בראגקם
 םטריט. טע173 איםט 959 —12 בראנקס
 גארט. פארק קראטאגא 749 — 13 בראנקם
מ. ברײאנט 2061 — 14 בראנקם װענ  ע
 סטריט. פאקם 736 —15 בראנקם
ױ. עלדער 1210 —16 בראגקם װענ  ע
ױ םטריט, טע103 איםט 143 — הארלעם יארק. נ

ױ םטריט, טע7 איםט 134 — 1 טאוז דאון יארק. ג
ױ סטריט, לואים האלב א און 84 — 2 טאון דאון  יארק. נ

ױ, טאמקינם 261 — 1 װיליאמםבורג װענ  ברוקלין. ע
 ברוקלין. םטריט, קוק 80 — 2 װיליאמסבורג
 ברוקלין. םטריט, טע5 םאוט 322 — 3 װיליאמםבורג

טקין 1844 — 1 בראנזװיל װעניו, פי  ברוקלין. ע
ױ, מארקם םט• 1655 — 2 בראנזװיל װעג  ברוקלין. ע
ױ, םטאון 563 — 3 בראנזװיל װעג  ברוקלין. ע

א 261 — פארקװיי איסטערן טי־ ױ, ױ װענ • ברוקלין ע
ױ איםט ױ, ■םאטער 962 — 1 יארק נ װענ ברוקלין. ע
ברוקלין. סטריט, טע41—1482 — 1 פארק בארא
ױ 4312 — 2 פארק בארא מ, ױטרעקט נ װעג  ברוקלין. ע
 ברוקלין. םטריט, טע94 איםט 241 — 1 פלעטבוש איםט
 ברוקלין. סטריט, טע94 איםט 241 — 2 פלעטבוש איםט

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

ד 2901 — אײלאנד קוני מיי ר ױ, מוי װענ  אײלאנד. קוני ע
איילאגד. קוגי עװע., :עפטשון 140 — ביטש ברייטאן

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

 ברוקלין. ״על״, עװע. 9128— קאנארםי
ױ סטריט, טע103 איסט 143 — מיטל־שול  יארק. נ
 דזש. נ. פעטערסאן, טט״ גאװערגאר 3 — פעטערםאן

ן 289 — פאם״ק ״  םטריט. מ
 םטריט. מערםער 93 — 1 נוארק

 םטריטס. ריטגער און טע8 — 1 פילאדעלפיע
 סטריט. טע30 נארט 2456 — 2 פילאדעלפיע
 עװעגױ. דזשידארד 4045 — 3 פילאדעלפיע
— 4 פילאדעלפיע
 סטריט• פרענקלין גארט 1331 — 5 פילאז־עלפיע
מינג 341 —6 פילאדעלפיע א ױ. װיי װענ  ע
 — 7 פילאדעלפיע
 — מיטל־שול פילאדעלפיע

אן 7 — טרענטאן  םטריט• ױני
ױ. אוקלאנד 9148 — 1 דעטראיט װענ  ע
װעניו. גרענט 2540 — 2 דעטראיט  ע
װין 9894 — 3 דעטראיט ד ױ. גו װענ  ע
 — 4 דעטראיט
— מיטל־שול דעטראיט

ױ. ברוקלין 2706 — 1 אנדזשעלעם לאם װענ ע
 װאבאש. 3162— 2 אנדזשעלעם לאם

 םטריט. מעין 2003 — הארטפארד
 םטריט. ארענדזש 3139 — 1 םפרינגפילד

. מאםס. טשעלסי, בראדװײ, 354 — טשעלםי

 מאשם. ראקםבורי, סט., װענאנא 24 — ראקםבורי
— בראקטאן

 מאםם. מאלדעז, םט״ גראס 417 — מאלדעז
 מאםם. װינטראפ, םט., שוירלעי 297 — װיגטראפ

 מאםם. רעװיר, עװע., שוירלעי 105 — רעװיר
 םט• םמיט 2 — פיבאדי
 — 8 באםטאז
— 9 באםטאן

 מאםס. קלמולאנד, םט., טע118 איםט 3454 — 1 קלױולאנד
 אילל. שיקאגא, סט., לעװיט גארט 947 — 1 שיקאגא
 אילל. שיקאגא, עװע., פאטאםאק 3349 — 2 שיקאגא
 אילל• שיקאגא, םט., קארלאו 1522 — 3 שיקאגא
 — 4 שיקאגא
—5 שיקאגא

 מד. באלטימאר, םט., באלטימאר איםט 1206 —1באלטימאר
— ק. ד. װאשינגטאן,

 קאגנ. סטאמפארד, פאםיפיק, 49 — סטאמפארד
 ?אגנ. נארװאלק, םאוטה עװע., םאדיסאן 10 — נארװאלק סאוטת

 טאראנטא, עװע., םפאדינא 424 לאפידאם, אװ קעיר — טאראנטא
־אגאדא.

 קאננ. מאנטרעאל, איםט םט., ראשעל 62 — ׳מאנטרעאל
םאן 708 — נארפאלק מ״  סט. פרי

—פארטםמוט
עװע. דזשאזעןז 402 בלום, א. ק.—ראטשעםטער

עו אינטעונאציאנאלן פונים אויםנאכן ט ע נ ארדן או
ט :) א ט  כרעם־ באװעגלעכער דער פון םײל טער1—ש

 עלעמענטארע פון לערן־יאר טן3 פאר טטאמאטיע
אנגענו־ פראיעקטן־םיםטעם, דער לויט שולן.

א. א. א. פון שולן די פון םען
ם. 20—אײנצל־פארקויןז ם.15—שולן פאר :פרייז

ע )2 ק רי ע מ  באװעגלעכער דער פון טײל טער1—א
עלע־ פון לערן־יאר טן4 פארן כרעםטאמאטיע

פראיעקטן־םיםטעם, דער לויט שולן, מענטארע
ארדן. ארב. אינט. פון שולן די פון אנגענוםען

ם.25—איינצל־פארקויף ם. 20—שוקן פאר :פרייז
a טײל טער2רעװאלוציע- רוםישע און לעניו

כרעםטאמאטיע. באװעגלעכער דער פון
ם. 45—אײנצל-פארקויו» ם.30—׳עולן פאר :פרײיז

ר נײע א )4 ע ט ע ב ר ג א נ טו ם ע  אזוינם איז װאם - פ
 און ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

 אין זיך דארפן ארבעטער אידישע די פארװאס
אנשליםן. אים

עננליש) און אידיש (אין
ר .5 ע ר ד ע ל א אנ צי א רנ ע ט ר אינ ע ט ע ב ר ארדן א

 ן י ג ל א .מ פון צילן. אויפגאבן, געשיכטע,
ם. 15 א. א. א. פוג׳ם ברענטשעם פאר ס. 30 :פרײז

 פאוקױןז צום אויך זיך געפינט פאולאג אינ׳ם
a ק דער רי ב א מען פ ט קוי ק ײ ר ט שלוימע פון - ם

דאװידמאן.
ס )2 א ע ד ט ש ר ל ע ר ע עג דאװידמאן. שלוימע פון - נ
ער )3 װ א ט לענין כ א ט ה אג עז שלוימע פון - ג

דאװידמאן.
ד )4 אנ ב ר א פ טן- ע װ א ט1929 אץ ם כ רי א ב דער פון -

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

פארלאנ
ער אל אנ צי א ערנ ט דן אינ ר א ר־ ע ט ע רב א

יארק נױ םקװער, ױניא! 3 :הויפנדפארקויןז


