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קלאםו ארבעטער פארן קינד ארבעטער דאם
חודש) שול אונזער (צו

קאמפאניע מיטגלידערשאפט אונזער
 טרייד נאדל ךער פון עקזיפטענץ יאר דריי

ױניאן אינדוסטריעלער
ן י נ ם אוץ לע ז י נ י נ ע ל

 בידזשאן בירא פון אױפבוי סאציאליםטישן דעם פאר
פירערשאפט רינג א~ב די און קאנװענשאז ״פארבאנד״ די

פאראײנעו פראטעדנאלע בימערלעכע די ן פלענומם דיםט. אונזערע פון אױםטואוננען די
זאלצמאן ר. פון

 די פון בויאונג דעד אין ארדן דעם פון ראלע די
ױניאנס רעװאלוציאנערע

םאזער ה. פון

ע י צ ק ע ס ט נ ג ו י י ד ט י ו ב
פעװזנער ם. פון

רינג ארבעטער פונם װײכט ױגנט די
שטײנברוק ה. פון

אונטערגאנג פון שװעל אױפן
װאגנער נ. פון

טעאטער ארטעה איז - ״טריקעניש״
בוכװאלד נ. פון

קינדער פאר בוך מעשה ער)פארכאפנדיר
ראנטש א. י. פון

באסטאן אין שול קינדער ארבעטער די
יעלין פעל שרה פון

 קאטלער. יאםל און װײםמאן נחום מילער, ל. דאװידמאן, ש. פון _ צײכנונג און לידער בילדער,
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פץ פלענומס דיםטריקט

ױ באםטאן, ראטעזעםטער, פילאדעלפיע. און דז׳טוירזי נ
B i-m on th ly : M ay-June, A ugust-Septem ber, F eb ru a ry -M arch ; M onthly : Jan u a ry , A pril, Ju ly , October, N ovem ber and Decem ber. Application 

for E n try  as Second C lass M atte r a t th e  P o st Office of New York, N . Y . P ending. Subscrip tion  $1.00 per y ear.

םענט צעז פרײז
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קינדערלאנד״ ״קעמפ פון באריכט
ר א ם פ ע ן ד א ז ע 1931 ס

$46,500.89
43,453.91

2,872.26

ען ט א ננ י אי
סע געםט פון — —------------------זייט) (גדוי
— —--------------------------------------קינדער פון

----------------------------------- קראם פון פראפיט

$92,827.06 צוזאמען

$30,003.37 
20,443.17 ■ 
7,803.87 

10,544.01 
9,422.01 
7,014.21 - 

150.00 •

אבן םג אוי
ף — —-----------------------— — — עסן אוי

--------—-------------ארבעטער און אנגעשטעלטע
—---------------— אויםגאבן אדמיניםטראציע

—---------יאר גאנץ א קעמפ דעם אויפהאלטן
---------------------- — — צאלונג פיגאנציעלע
--------------------------------------------אפנוץ־געלט

-----------------------------------------------בײטראגן

$S5,380.04 
$92,827.06

צוזאמען
אײננאמע

7,446.42 פראפיט נעט

 שטײער דעם דורך קעמפ יאין ארבעטער־באװעגוננ דער פאר •הילןז
:געסט די אויף

 ;$175.30 ר. א. װ. ;$252.90 פארטיי קאמוניםטישער דער פאר
ט״, היי  י. י. ט. ;$217.25 פיאנערן ;509.80 װאיקער״ ״דעילי ״פריי

 םטרײ- פעטערםאנער ;$79.15 ״איקאר״ ;$177.20 שולן ;$368.70 ל.
.$1335.70 פרעס־שטייער .םפעציעלער$1829.70 צוזאמען—.$49.40 לקער

;װאכן די לויט קינדער צאל
װאב 6 צו קינדער 36 װאך 1 צו קינדער 3ל

u 7 ״ ״ 4 װאכן 2 ii ״ 219
u 8 ״ ״ 40 u 3 ״

a 7
״ 9 ״ ״ 7 it 4 it u 78
a 10 ״ ״ 130 ״ 5 ״ ״ 91

.615 — קעמפ אין קינדער פיז צאל אלגעמיינע
ױ אין געװען איז װאם קראנקהייט דער צוליב ך האבן יארק נ  זי

ף קינדער 51 «פגעשטעלט װאך. עלפטער דער אוי
ט קעמפ דער האט אורזאך זעלבער דער צוליב  אריינגענומען ני

טן אין קינדער 71’ םעזאן. פון מי
.$3,000 אריבער פון קעמפ פאר׳ן פארלוםט א געװען איז דאם
פאלגט: װי קינדער די זײנען באשעפטיקונג דער לויט
)27%( 161 געשעפט־לײט קליינע )73%( 454 — קינדער •ארבעטער

293 ----------------------------ארדן און יסולן די פון קינדער
ען װאם די און ארדן פון ט גיי  158 — — שולן די אין ני

1-------------------—-------------------שולן־ארדן אויםער 6 4
 ברענטשעם, 33 פון געשאפן װינטער, לעצטן פון געלט־קאמפיין

 .$2,500 שולן, ;$300 דאקטוירים, ארדן ;1,000 ארדן, פון ;$3.000׳
.$6.800 צוזאמען

ט געװארן רעדוצירט יאר דעם זייבען קעמפ פון רוובו*  איבער מי
.$14.000׳

קינדערלאנד״ ״קעמפ פון פארװאלטונג

דאגק-ברױול א
ײן אוים דריק איך ן צו דאנק הבר׳שן מ ״  דאקטאר, דיםטריקט מ

ן פאר לװיינשטײן, ט קינד. מיין און מיר צו באהאנדלונג חבר׳שע זיי  מי
אונג חבר׳שע אזא  גרויסע א דעפארטמענט מעדיקאל אונזער האט באצי

װאקםז. צו :םעגלעבקייט
דאנק חבר׳שן מיט

טגליד חשײקאבם, םעם א. א. א. 49 בר. פון מי

 און באגריםטיחבר א. א א. 135 בר. צענטעד ארבעטער בריםקער
 זאלט .איר טעכטעריל. זייער פון געבורט צום פעקעלשטיין י. זזבר׳טע

ארדן. ארב• אינט. פונם גייםט אין דערציען :איר
.135 בר. קאמיטע עקז.

גראםמאן ה.

ם- נוארקער דער  פלענו
ררײטער? װאם און

 אין געװארן אפגעזזאלטן איז װעלכער פלענום נוארקער דער
ט איז אקטאבער, מאנאט ג מיין לוי נ נו  צו װארנונג א געװען מיי

 אין מוזן װעט זי אז ארדן, דעם פון עקזעקוטױו נאציאנאלער דער
ך צוקונפט דער כ דער ױעגן פארטראבטן ערנםט זי אונ  אין ארבעט בוי

לאגד. גאנצן איבערן צענטערן קלענערע די
ען פון ארבעט די איז פארװאם ױ־ דעם אין ארדן דעם בוי  נ

שוירזער ט דיםטריקט דז ? צו דארן! עס װי איװעק ני ײן  איז נוארק ז
ען עפ צענטער. אינדוםטריעלער א ײנ ענוג דא ז  אין ארבעטער ג

שע — שטאט  צו־ ברענטשעם 3 אונזערע שפראביקע. אנדערע און אידי
טן זאמען ט אבער האבן ראמיטעט שטאט מי װיזן ני  ארגאני* צו בא

ך האבן זיי ארדן. אין ארײנציען זיי און ארבעטער די זירן ט אוי  ני
 א אוין» האבן זיי װאם שול איינציקע די אװעקצושטעלן באיװיזן

ײ באדן. פעםטן ך מאטערן ז קן ביז זי טי  שול, די אנצוהאלטן טאו. ה״נ
ען עם נאטש ײנ  שטאט, אין ארגאגיזאציעם לינקע פארשלידענע דא ז

הייט איקאר, קאונםיל׳ פרויען א װי  מאנ־ און פאראיין געזאנגם פריי
ט ארקעםטער. דאלין  דים־ און מאמיטעט שטאט פון באריהטן די לוי

״ האבן קאמיטעט טריקט ט צייט דער דורך ז ן אגגעפירט ני ״  קול־ ק
ט טורעלע ק״ טי ט טע  די לעקציע. א דארט און דא װי אויםנאם דער מי

װיזן האבן באריכטן ״ אז בא  פארשידענע פאר געלט געשאפן האבן ז
טוציעס לינקע די װעלכע קאמפאניעס  אבער אנגעפירט, האבן אינםטי

ען די בא זאמלען פון געווארן געשאפן איז געלט דאם טינג ט און מי  ני
שן שעפער די אין  נ<ט האבן זיי מאם;. ארבעטער בר״טע די צװי

ט און ארבעטערשאפט ברײטע די געגרײכט  אלע די אריינגעבראבט ני
 א װאו ארגאניזאציעם באלעבאטישע פארשידענע די אין קאמפאניעם

ך פרעגט נאך. געהערן ארבעטער צאל גרויסע ט: זי צ װאם פאר אי
 יװאס צײט, דער אין הינטערשטעליק אזוי זיי; זאל נוארק אז איז,

 קלענערע נאך אפילו פעטערםאן, און פאם״ק װי שטעט, קלענערע די
ז שטעט ע נ י י א פירן און שולן זיייערע אויפצוהאלטן אימשטאנד יא י  ׳

ט קולטורעלע צוביסלעך א; ק״ טי ע ? ט
ען נוארק אין אז איז, ענטפער דער נ ״ ברענ־ די אין טוער די ז

 און ברענטש אייגענעם זײער אין בלויז פאראינטערעםירט טשעש
ען װײטער ״ גיי ט ניט, ז  טײל א װעמעם 38 ?ר. פון אויםנאם דער מי

ען טװער  ברענטשעס אנדערע די שול. דער אין פאראינטערעםירט זיינ
ט ן גאנצער דער גיי ט גאר־ עני אונג די און אן ני  זעלבע די איז באצי

ען מיטגלידער די פראגן. אנדערע אלע צו ט זיינ רט ני װיזי  פאר אקטי
ך במילא און ארדן פון ארבעט דער ט אוי  װאלט, נוארק שול. דער פאר ני
ט פונדעסטװעכן געקענט מײנונו., מיין נאך ט א מי  אײנגעשטעלטן גו

 אויפגעפאםט אפאראט ארו.אניזירטער אזא ארבעט. םך א טאן אפאראט
 קאמפאניעם אלע די דורכפירן געקענט יװאלט עקזעקוטױו, נאצ. דער פון
 זייער איז םפעציעל דא. איז באדן דער װײל דערפאלגרײך, ארדן פון

ק שטארק טי  ם י ג פ ן ט י מ לאזונג די דורבצופירן נוארק אין נוי
ען דארט װייל פ א ש מ ו צ ײנ  מאםן און אינדוםטריעס פאראן ז

ארבעטער.
 דעם בא האבן עקזעקוטױו נאציאנאלער דער פון פארטרעטער די
 די פון דעלעגאטן די פאר פראבלעמען אלע די אוועקגעשטעלט פלענום
 רע־ רײע א אגגענומען האבן זיי דיםקוטירט. זיי האבן און ערטער

 דער דיםטריקט. גאנצן פארן םיי און נוארק פאר םײ קאמענדאציעם
 ארבעט אויפקלערונג בר״טע א אנצופאנגען באשלאםן האט פלענום

רן צו און פארזיכערונג, ארבעטלאזער פאר  ברענ־ די אין ארגאניזי
 נאר איז פראגע די קאמיטעם. שאפ ארדן און קאמיטעם טרייד טשעם

ט באשלוסן די װעלן צי ז בליייבן ני י לו  פראטאקאלן, די אין פארשריבן ג
 ברענ־ די און קאמיטעט דיםטריקט קאמיטעט, שטאט דער װעלן נאר

? זיי טשעם רן ך בל״בט עס דורכפי ט װי זען צו איבער אוי  די װיי
װ נאצ. ײ געבן אין אויפפאםן װעט עקזעקוטי ארבעט. דער אין הילף ז

 באריכט א- דרוקן מיר װעלן ״פונק״ נומער קומענדיקז איגם
מ קולטור אונזער פון ^וי טי  באריבטן, חדשים׳דיקע 2די' מעטיקיי

דירעקטארן. קולטור אונזערע פון אריינקריגן װעלן מיר זואם
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קלאם ארבעטער פארן קינד ארבעטער דאם
חודש) שױצ אונזער (צו

אויפ־ די איז קיצאם״ ארבעטער פארן קינד ארבעטער ״דאם
 אר־ אינטערנאציאנאל באם שול קינדער אידישע די פון ג־אבע

ארדן. בעטער
 זײן אונטער האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער
 קינדער 4000 װאו מיט^שול, און שול 100 איבער אויפזיבט

 פון קינדער 4000 ארויםרײםן ׳דערציאונג. פראלעטארישע א קריגן
 אר־ פארן קעמפער זיין צו צוגרײטן זיי און איעפל־ם בותשואזן

 א ערשט איז דאם נאר געװינס. גרויםער א איז אס,5ק בעטער
 אידי־ טױזנטער הונדערטער אז זעען, מיר װען אנהױב, קל־ינער

 נאציא־ און קלעריקאלע אין רערצויגן װערן קינדער ארבעטער שע
אנשטאיצטן. נ־אלםטישע

 ארבע־ די פון קינדער די דערציען צו זוכט בורזשואזיע די
 ק^אם. קאפיטאלםטישן פונם אינטערעםן די פאר מאםן טנדיקע

 ׳געהארכ־ זײן צו קינדער ארבעטער די לערנט םקול׳ ״פאבליק די
 די פאר׳םמט .סקול׳ ״פאבלק די באםעם. די צו קנעכט זאמע

 צו זײ גרײט און פ־אטרײאטיזם און שאװיניזם מיט קינדער ש̂ו
 באפאיל פאר מלתמות אימפעריאלםטישע פאר ם־אל־אטן פאר
 און ר,לאס ארבעטער פונם פאטערלאנד םאװיעטישן דעם געגן
 אינטערעםן ק*אפיטאלםטישע די פון פארטײדעונג דער פאר
מאסן. ארבעטנדיקע די געגן

 נאציאנאלםטישע די און תורות תילמוד ארטאדאקסישע די
 (שלם אידישיםטישע די םײ העברײאיםטישע, די םײ שול,

 בורזשוא־ די ״דערגענצן״ גל) ד. א. ריננ, ארסעטער ׳שול׳ עלכם
 כל דאזע היבשער א מיט םקול פאבלק דער פון דערציאונג זע

 אל■ רבנים, פון אנגעפירט תורה, ת^מוד די םם. ישראליםטישן
 כלמרשט די אפן. און פרעך עם טוען פאלטישנם און רײטניקעם
 כל אז קינד׳ דאס איין רײדן שול נאצײאנאלםטישע װעלטלעכע

 און רײך) םײ ארים סײ גלייך, זײנען אידן (אלע חברים ישראל
 הע־ שטיין דארפן באם) אידישן (פונם פאלק פונם אינטערעסן די

 ארבעטנדיסע אידישע (די ?ילאםן פון איגטערעםן די װי כער
מאםן.).
פאדאינטערע־ דערפאר איז באװענונג ארבעטער גאנצע די

 פונם קינדער ארבעטער די באפרײעז צו קאמױ דעפ אין םירט
 אנשטאלטן. דערציאונג בויזשואזע די פון אײנפלם שעד^עכן

 פרויען און מענער אידישע ארבעטנדיקע אויפגעקצערטע אלע
 תלפױ־ די פון אפציען כחות זײערע יאלע מיט מיטהע^פן דארפן
 קינדער ארבעטער מער וױאם שול נאציאנאלםטישע די און תורות

 גיט װאם שול ארבעטעד אײגענער זייער איז ארײנציען זײ און
 זײ גרײט און אידיש אין דערציאונג פראאעטארישע א קינדער די
קלאס. ארבעטער פארן קעטפער זײן צו צו

 די רײ ערשטער דער אין ב־אצװעקט חודש שול אונזער
 ארײנגעצויגן זאלן עס װעלנע אין פאראײנען שול פון גרינדונג

 דארףז אויפגאבע הויפט אונזער מאםן. אידישע ברײטע די װערן
 ארגאני־ מאםן ברײטע א ש\ל דער אחם שאפן צו זײן איצט

 נא־ ש̂ו דער טיט הויפטזעכאעך אפגעבן זיד זאל װאם זאציע,
 װערן אויםגענוצט אויך דאה* חודש ש\ל אונזער װעגונג.

און שואן עקזיםטירנדע אונזערע באפעםטיקן צו שטארקער

 דארפן. מיר קינדער. 5צא זײער פארפי^פאכן און פארטאפלען
̂ע אין שולן נײע עפענען צו אנשטרײנגען אויך זיך  פלגצער אי

 אונ־ זיך געפינען מאםן ארבעטנדיקע אידישע פון קינדער װאו
 נאציאנאלםטי- דער און תורה תלמוד דער פון אײנפלם טערן
 ארימהײט- אידישער דער פון קװארטאל אלע קורץ, שול שער

 אונזער פון װערן דורכגעדרונגען חודש שויצ אונזער אין דארפן
 ארבעטער׳ס דעם פון שול די אין הינד ארבעטער איין ״קײן רוףי:

 פרא^עטרישער דער אין קינדער ארבעטער איצע !שונאיפ
!קלאםנשו?

קאמפאניע מיטגלידערשאפט אונזעד
 קומענדיקע. די אין מוז קאמפאניע מיטגלדערשאפט אונזער

 זי אימפעט. נײעם א מיט װערן אנגעפירט חדשים עטצעכע
 ארבעטער דער פון קאמפאניעס 1אל מיט װערן פארבונדן 5דא.רן

 אינטערנאציאנאל. אינם מיטג^יד נײער יעדער באװעגונג.
 מער װאם קלאסנקאטן?. פארן רעסרוט א איז ארדן ארבעטער

 אײן, קריגט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער ביטגלרער
 ארבעטער די פארטיידיקן צו מיר געװינען קעמפער מער אלז

אינטערעסן.
אזוינע. זיך פאר ניט האט אמעריקע איז ארדן אנדער ?יין

 קאמ־ מיטגילידערשאפט ברײטער א פאר כקײטן1מעגל גרויםע
 האבן מיר ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאילער דער װי פאניע

 צענד־ אויםצו^ייזן ארבעט דאנקבארע גרויםע די זיך פאר נאך
 זיך געפינען װאם ארבעטער, טויזנטער הונדערטער און לקער

 נאך האבן מיר באםעם. די פון םאםײעטים און ארדנם די אין
 ארבעטער פון רעזערװן גרויםע די אעערירט װייניק אויך

 פאר־ אויך האבן מיר פרויען. הויז פראצעטארישע און פרויען
 איז ױגנט די ױגנט. דער פון קװאיצ אומדערשעפלעכן אן זיך

 עקאנאמישן פון .צייט איצטיקער דער אין נאזונדער ראדיקאל
 צופ גרײט ױגנט די איז קלאסנקאמף, פארשארפטן און קריזיס
̂ויז דארף זי קאמר.  אדגאניזירן, איר זאיצ עס װער האבן בי

 א■ מיט װעג איר באליכטן און קאטןז צום פירן זי ז̂א עם װער
אידעאל םאציא^ן

 אינטערנאי איז אח־ן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער
̂ויז ניט ציאנאצ  די צו דערגר״כט רוף זיין נאמען. אינפ בי

̂? פון אונטערשייד אן אטעריקע פון מאסן ארבטנדיקע  און פאי
 פארזוך דער געבױרענע, פרעמד די יגעגן העצעם די ראםע.
 פרעמדע אין ארבעטער די צעטײל צו קלאם הערשנדיקן פונ׳ם

 און שװארצע אין קריםטילעכע, און אידישע אין היימישע, און
 זייער איבער מאםן גרעםערע אויף מער אצץ קצערט װײםע,

 אוך םיםטעם קאפיטא^יםטישער דער אונטער לאגע זיכערער ניט
 געזעאשאפטילעכער נייער א פאר קאמןז צום גר״ט זײ טאכט

 װערן קאן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער ארדנונג.
 עלעמענטך ־ארבעטנדיקע קעמפערישע אלע פאר פלאץ דאכל דער

 אאע: פאר פלאץ רע?רוטיר דער װערן קאן ער אנד.5 פונם
 מיט־׳ נײער יעדער קלאםנקאטן*. פר־אצעטארישן פונם פר־אנט;

 פאטענ־ א איז• ־ארדן ארבעטער אינטערנאציאנא^ן אעם גלד
 'אז און קי^אםנפראנט -פרא^עטארישן אויפן קעמפער ציע^ער

 ארבעטנדיק פארבאנד. םאװעטן פונם פ־ארטײדיקער טיכטיקער
אינטערנאצי_אנאל■ פונם קאמפאניע מיטג׳צידערשאפט דער פאר
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 קאנד אלע פאר צוגלייך דעריפאר מיר ארבעטן ארדן, ארבעטער
באװעגונג. ארבעטער קעמפערישער דער פון פאניעם

 אומגעהױער אן זץ־ פאד האט מיטגלידערשאפט אונזער
 דארפ; מיר מעגלעכהײטן. אומבאגרעניצטע מיט באזע גרויסע

 אונ־ אונטערצושאצן ניט און איבערצושאצן ניט היטן אבער זיך
 ארײנ־ דערװארטן ניט קענען מיר מעגלעכקײטן. נאענטע זערע

 קענען װאם כחות אלע די חדשים עטיצעכע די אט אין צוציען
 פון ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן צום געהערן זאלן און

 אונטערצושאצ׳, היטן זיר מיר ידארפן אבער׳ זײט אנדערער דער
 נאר זיך זאלן מיר װען דעױגרײכן, יא קענען מיר װאם ראם

 דארףז ענערױע מער גאזונדערם מיט אנשטרײנגען. מער אביםל
 צוױשן װערן אנגעפירט קאמפאניע מיטגלידערשאפט אונזער

 ארבעטערשאפט אידישע די מאםן. ארבעטנדיקע אירישע די
 טײל היפשער א קלאסגקאמף. אין דערפארונג םך א האט

 רעװאלוציאנערע די אין באטײ^יקט זיך האט ארבעטער אידישע
 די צװישן נאך פאראן הײם. אלטער דער פון באװעגונגען

 װעלכע כחות, רעװאלוציאנערע םך א מאסן ארבעטער אידישע
 פונם פראנטן אילע פאר װערן געװאונען דארפן און קענען

 פאר זײ אריינציען רורך װערן געטאן קאן דאם און קלאםנקאמף
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן אינם טיטגלידער

 אינם קאמפאניע מיטגלידערשאפט דער פון דערפאלג דער
מיט געװארן פארבונדן איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 רעם פארבאנד. םאװעטן אינם דעלעגאציע א פון צוגרײטונג דער
 די צו ברײנגען קאן דעלעגאציע אונזער װאם גרוס״ בעםטן

 מיט־ דערפאלגרייבע א איז פארבאנד םאװעטן פוגם ארבעטער
 מיטגלידער טויזנט נייער יעדער קאמפאניע. גלידערשאםט

 די צו אנזאג אן אין ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן אינם
 די אויך אז ;אלייז ניט שטייען זײ אז ארבעטעה םאװעטישע

 םאװעטן דעם באטראכטן אמעריקע איז טאםן ארבעטנדיקע
פאטערלאנד. פראלעטארישן זייער פאר פארבאניד

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם מיטגלידערשאפט די
 צום פנים ״מיטן ילאזונג דער אונטער אנגעפירט װערט ארדן

 באקענען צו כחות, אונזערע אלע אנשטרײנגען לאמיר שאפ״.
 אינטערנאציאנאלן פונם פרינציפן די מיט ארבעטער שאפ די

 מאםן ארבעטנדיקע די אז דערגרייכן, לאמיר ארדן. ארבעטער
 אינטערנאציאנאלן צום פנים מיטן שטײן זאצן אטעריקע אין

 ארבעטער קעמפערישער דער צו אים דורך און ארדן ארבעטער
באװעגונג.

 טרײד גאדל דער פון קאמןז יאר דרײ
ױניאן אינדוםטריעלער

 געבארן איז ױניאן אינחסטריעלע טרײד נאדל די
 רעזו^טאט דער איז זי קאנץ». אין געװארן אױםגעװאקסן און
אדב׳עטער נאדל די װאם קלאםנקאמו*, יארן צענדליקער די פון

בילד ערשט
ך: באגעגענען פיאנעד בערל און מיטשל פארהאנג; (פארן י  מיטשל ז

ביכל א מיט — פיאנער בערל און ארים אונטערן םידור א מיט
״קינרעי״)•

: ל ר ע מיטשל? פארקויפט, נעבטן האסטו ״פייפערם״ װיפל ב
װ״ מאטש״... ״נאט :מיטשל צװאנציק. און צ

ם דרייםיק, און אבט פארקויפט האי איך : בערל ט׳ גוד״. נא ״אי
ך : מיטשל קארנער״. ״ראטן א האב אי
פארקויפט איך האב נאװעמבער טן7 דעם ײאך, לעצטע כערל:

בן און ״פײאגירס״ דרייםיק און זעקם פארזאמלו-נג א אונזערער בא  זי
ק און צי װאירקערם״. ״ריילי און ״פרייהײטם״ ניינ

״פייפער״. א פון קריגםטו װיפל א־א! מיטשל:
ל ר ע ע איך :ב ר ען דאם ניט, ו.אר ק — ״פייפערם׳/ אונזערע זיינ

מאמעם. דער טאטנס, דעם מײנע,
״פייפערם״?.. א״ערע (פארװאונדערט) : מיטשל
ױ — ״ארגאכיז״שאנס״ אונזערע פון ב?$רל: דו — I פול״ ״

ך דארפםט  אונטערן פון םידור דעם אים בא (נעמט — !באלאכגען אוי
הין ארים.) ? גייםטו װאו

. : מיטשל . . ״היברו״. אין א
ל ר ע ) קוקט און םידור דעם (עפנט :ב ר״ן דאם? איז װאס א

זאגן קענען זאל איך װיל מאמע מיין םידור... א מיטשל:
בר־מצוה...

ל ר ע ט יװאס : ב נ ״ ?... עם מ
ױ בר־מצוה, זאגן מען דארף שטארבן טאטעם אז מיטשל: ״

״ נאו!
: ל ר ע ״ספיטש״. ט׳אזא װיים איך א, ב
״ ״היברו״, אין ״םפיטש״ א יא, :מיטשל א ט ״ ...1איט״ היי
? קענםטו בערל: ן י שו

. מיטשל: ן ״ נ
: ל ר ע ? קענםטו לייעכען םידור אין ב
 װילסט דרײדל) א ארוים נעמט( !איט״ ה״ט ״אי ניין, : מיטש

? ״טאפ״ ׳ספילן
ל ר ע שול איז גײן דארף איך :ב

1איט" ״טשא? מיטשל:

רל > , :ב ן ״ לערנט ארגז בא וואס זעםט שול... ״םא׳רעגעלע״ נ
ט (ער ? מע; ״ז ״קינדער״). ביבל דאם אים װ

ל ש ט ט :מי דריידל) דעם ארום פאדעם דעם דרײט קוקנדיק, (ני
ט ״איי טאפ... שפילן לאטיר — איט״! היי

ײן, :בי<דל ק״ ״אי שול... אין גיין דארף איך נ שול... די ליי
ען, קען איך ענ ײן — ליייענט) (ער זעשט? ל״ מ  אין ארבעט פאפא ״

שאפ״...
: ל ש ט י ײן מ ניט... ארבעט פאפא מ

ל ר ע ך אי• עס :ב (ער גיט. ארבעטן װאם פאפאם װעגן דא אוי
זעםט?... ארבעטלאזע״ פון דעמאנםטראציע ״א לײענט)

ל ש ט ך (קוקט :מי איז ביכל) אין צו זי מען װי ״רעגיעלע״ ס׳
רעדט...

״שור״. :בעו־ל
ל ש ט דאם? איז װאם פיקטשורס״... ״רע־.עלע און :מי
: ל ר ע  האמער. און םערפ א ב

: ל ש ט י ט װאם מ ?עפ מיינ
ל ר ^ ק — ארבעטערם דעם איז דאס :ב ל״ םטרייפם״ און םטארם ״

 האמער... און םערפ דעם האבן מיר און רויטע א איז פאן אוגזער נאר
 םערפ דער און ארבעטער פאר״ ״םטענדם האמער דער פארשטייםט?

פארשטייםט?... פארמערם. פאר
ל ש ט םװעל״... ,איטם ״דזשי ,פאראינטערעפירט) :מי
ל: ר ע ײן ווילםט ב א לערנען װעםט — שול? אין אונז צו ג

ײן װילסט איך... יװי פיאנער א װערן װעםט און — זאפן םאך  ? ג
קום...

ט :מיטישל איצט. ני
ל ר ע ט מיטשל האנט, דער בא אים שלעפט (ער איצט קום :ב גיי

ק גיט ״ — קום בערלען) נאך װילנדי ז  פאר־ אונטערן פארשװינדן (
האנג.)

בילד צװײט
ך זאל לערער דער אז בעםער, איז עם שולן, אונזערע אין קלאם (א  זי

קן אליין ט צוזאמען בילד דעם אין באט״לי  לערער דער קינדער, די מי
ט פארהאנג דער װען געװיינלעך. װי קלאם דעם אן פירט ״ ף ג  האלט אוי

 רעװאלו־ רוםישער דער װעגן מעשהלע א ליי-ענעז ענדיקן אין קינד א
פון רעװאלוציע״ ״רוםישע מעשה׳לע דאם מערן באנוצט קען עם ציע,
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 נאדל די װידער שטייען איצט לאנד. אין דא אנגעפירט חאבן
 ארבעטער 4000 איבער קאמפן. נײע אין פארוױקלט ארבעטער

 שכירוה העכערע געװאונען און געםטרײקט האבן שעפער 600 פון
 די יוניאן. טרייד נאדל דער פון פירערשאפט דער אונטער

 אפאזיציע די געװארן. דערטוטיקט זײנעזװידעד אפהענטיקע
 נײע געקראגן האט בױראקראטן ױניאן קאכיפאניע די געגן

 עקזעקוטױו אן געװיילט האבן אדבעטער פאריער די כוחות.
 פרא־ דער פאד געשטימט רייען, אייגענע זייערע פון קאונפיל

 ױניאן. אינדוםטריעלער נאדל דער מיט אײניקײט פון :ראם
 פאראײ־ א דורכצופירן איצט זוכט קאונםיצ ״חשאינט״ זײער

 פו; ױניאן. אינדוסטריעלער דער מיט צוזאמען אקציע :יקטע
 װאס די און לאנד איבערן קאכיו־ דער זיך פארשפרייט יארק נױ

 מיט אנגעפילט צוריק װערן פארצװײפלט שוין יגעװען זײנען
קאמף. צום גרײט װידער זיינעז און םוט

 װי מיטלען זוכן און עס זעען ארבעטער די פון שונא-ם די
 די פון אגענטן די מוט. ארבעטערס דעם ברעכן צו זוידער אזוי

 צום פאשיםטן, םאציאלע די צו געװענדעט זיך האבן באםעס
 געװערקשאפטן, אידישע פאראײניקטע די צו ״פארװערטם״

 זאלן זײ דערגלייכ;, און רינג ארביעטער פונם פירערשאפט דער צו
 זײערע און באםעם די העלפן כחות פאראײניהטע מיט אלע

 געריכט אין געװענדעט אויך זיך האבן זײ ױניאנם. סאמפאניע
אינדוםטריעלער דער קעגן אינדזשאגקשאן אן ארױםצוקריגן

 דורך פירט לערער דער הענט, צאל א אויף זיך הוינן (עם לערנט?
דעקלאמאציעם.) רייע א קינדער די מיט

lys, : לייענען. עפיס מיטשל זאל
מיטשל? לייעכען עפים וױלסט מיטשלן) (צו :לערער
אזוי... װי ניט וױים איך :מיטשל
אויםלערנען? זיך װילסט : לערעל
וא. :מיטשל

שול. אין דא זיך פארשר״ב :עדװארד
פארשרייבן זיך װילםט קארטל) רעגיםטראציע א (כעמט יאנקל:

? י מ
ל ״ ש ט יא. :מי

מאמען. ז״ן פרעגן ער זאל :זעלדע
היברו... אין גיין זאל איך װיל מאמע מיין :מיטשל
אפלא־ (אלע מאמען זיין צו קאמיטע א שיקן לאמיר :זעלדע

דירן.)
געבראפט... אים האט ער בערל, גיין זאל :רהל

מען פארשלאג דעם געמאנט האט זי — זעלדע, און עדװארז״:
אפלאדירן). (אלע קאמיטע... א שיקן זאל

לערער... חבר מיסטער אויף) פלוצים זיך (שטעלט מיטשל:
זיך). צעלאפן קינדער (די

רופן מיר מיסטער, לערער אונזיער ניט רופן מיר :עלװארד
חבר. אים

חבר...—מיםטער קאפ) מיטן שאקל א טוט (פארלעגן, :מיטשל
 טוט מיטשל געלעבטעד, א אין אוים װידער שיםן קינדער (די

 װערן קינדער די אוועק. צוריק זיך זעצט און האנט דער מיט מאך א
שולדיק). זיך דערפילן שטיל. אמאל מיט

שוױיגט). (מיטשל פרעג... מיטשל... רעד :אלע
מיטשלען, פון לאבן באדארפט ניט האט איר קינדער, :לערעל

 איר װאם אלץ דאס װיםן יער װעט שול אין אונז צו גיין װעט מיטשל
 זזײנט ו״ייט מיטשל אײדער אז פארשלאג א איך מאך דערפאר ווייסט,
אויםלערנען. עפעם אים מיר זאלן אהיים

1 שרייבן :זעלדע
ל״ענען. :חנה

איגטערנאציאנאל. דעם אויםלערנען אים לאמיר :יאנקל
זעלדע׳ :מען רופט ז״טן פארשידענע (פון יא. ׳א, :אל?<

פיאנע!) דער צו זעלדע,
קענען זיי ערשטע, די זינגען יאנקל און חנה זאלן זעלדע:

זינגען. גוט
און חנה פיאנע, דער בא זיך זעצט (זעלדע טאקע. טאקע, אל?<:

 פיאנע, דער צו צו מיטשלן פירט בערל זייט, דער בא זיך שטעלן יאנקל
 אלע איר אויף, ״שטײט — :חנה און יאנקל טאן, דעם גיט פיאנע די

(פארהאנג) שכןלאפן״.) װי װער
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ט ״קינדער״ ביכל איז װאם איבער דערצײלט קיגד אנדער אן ,133 זיי  ם׳
ט ביכל אין על״ענ ך ןיפנט טיר די געװארן. ג ט אוין» זי  און רעש מי

ר״ן מיטשלען שלעפט בערל זיך.) װערט יעגער קלאם־צימער, אין א
: ל ר ע בל״בט (מיטשל ניט... מורא קיין האב ... !ן י ארי קום ב

ך לערער, כאװער לערער): צום בערל טיר, דער בא שטיין  אים האב אי
ט ער מיטשל, הייםט ער לערנען, מיר װי זען זאל ער כעבראכט  גיי

״היברו״. אין
ר ע ר ד ע ר ע ט זײער :ל דיין פארנעם בערל, געטאן, האםטו גו

ך זעץ פלאץ, ך שעם מיטשל, זי ש? פארשט״םט ניט. זי די אי
יא מיטשל:

ר ע ר ע ? לערנעו מיר .ױי זען זוילםט : ל
טן שעמעװדיק (שאקלט :מיטשל ף קאפ מי יא.) אוי

: ר ע ר ע ט ל דא האבן מיר װאם איבער דערצייל רחלן) (צו גו
ט רעװאלוציע. רוםישער דער װע:ן געל״ענ

ט (דערצ״לט רחל: לערער דער מעשהלע, דאם ווערטער אירע מי
מעשהלע.) דעם װעגן קינדער די מיט געשפרעך א אן פירט

איך זאל לערער, כאװער קלאם.) פדן םעקרעטאר (דער יאנקל:
?מיטשלען פאר דעקלאמירן ןפעפ

און דעקלאמירן לאמיר קלאם) פון פארזיצער (דער :עדווארד
קאנצערט. אונזער צו גרייטן מיר װאם זאכן די «ארל״ענען

ר ע ר ע אויסגע־ עפעס האט װער איינפאל, גוטער א טאקע :ל

 זיך שרעקט ױניאן אינדוםטריעלע טרײד נאדל די נאר ױניאן.
 קאמ־ באםעם, די פון מאכט פאראײניקטער דער פאר אפ ניט

 נאדל די פאשיםטן. סאציאל און בױראקראטן ױניאן פאניע
 קעכד גאנצע די שטײט ז״ הינטער אז װײםן, ארבעטער טרייד

 די פון סימפאטיע די אז װײםן, זײ ארבעטערשאםט. פערישע
 הארציק זײ גרייםן מיר זייט. זײער אוי^ איז טאםן ארבעטנדיקע

 אויך איז ציל זײער ױניאן. זײער יפון ױביל״ יאריקן 3 צום
 קאמ,־ז אין ארבעטער די פון אײניקײט די העלפן — ציל אונזער

אגענטן. זייערע און באלעבאטים די געגן

 פון אויפבוי סאציאליםטישן דעם פאר
בירא־בידזשאן

 אין מדינה א״נציקע די איז פארבאנד םאװעטן דער
 אנדערע אלע מיט גלײכהײט פולע געניםן אידן װאו װעלט דער

 אפגעשאםט גרינטלעך ז״נען פארבאנד םאװעטן א־נם פעלקער.
 אר־ די ראםן. און פעלקעד צװישן אונטערש״דן אלע געװארן

 מיט גלײך זיך באטײליקן פארבאנד םאװעטן אין אידן בעטנדילע
 םאציא־ אינם פעלקער אנדערע אלע פון טאםן ארבעטנדיקע די

 ארבעטער אלװעלטלעכן פון פאטעדלאנד פונים אויפבוי ליםטישן
קלאס.

די אין נויט דריקנדע די און קריזיס עקאנאמישער דער
)31 זייט אויף (שלום
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אונזערע פון אױפטואונגען די פלענומס דיםטריקטן א מ צ ל א ז ר.
 אויפ־ די פון םךהכל א אונטערציען איצמ שוין קאנען מיר
 פילא־ לאנד. איבער׳ן פלענומם דיםטריקס אונזערע פון טױאונגען
 לעצטן דעם אפגעהאלטן נאװעםבער טן15 דעם האט רעלפיע

 אפגעהאלטן זײנען זואם פלענומם, די פון פלענום דיםטריקט
נאװעמבער. און אקטאבער םעפטעמבער, חרשים די אין נעװארן

 אין עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער םון מיטינג דעם בא
 זײנען מיר װאם טעות׳ דער נעװארן אננעװיזז איז נאװעמבער,

 פלענומם דיסטריקט 9 די האבן מיר װאם דערמיט, נאגאנגען
 די אין געשטערט פיל האט דאם חדשים. 3 א^ אויםגעצוינז

 די געליטן האבן הויפטזעכלעך פלענומם, די צו צוגרײטונגען
 דעם םון פארלויף אין געװאח אפגעהאלטן זײנען װאם פלענומם,

 װאלטן באגאנגען, ניט טעות דעם מיר װאלטן סעפטעמבער. חודש
 בארייטנדי־ און װיכטיקערע א געשפילט נאך פלענומס אונזערע

ארגאניזאציע. אונזער פון לעבן דעם אין ראלע קערע
זאג;, םונדעסטװעגן אבער מיר קאנען חםרון, דעם «ראץ

 ארדן, אונזער אויפגעטרײםלט האבן פלענומם ריסטריקט די אז
 פאר־ צו געצװאוננען ז״ האבן ברענטשעם, די אויפגעװעקט האבן

 װעגן איצט, ביז ארבעט אפגעטאנענער דער װעגן זיך טראכטן
 װאם פראבלעמע[, די װעגן און ■ארבעט דער פון חםרונות די

ארדן. אונזער פאר שטייען
האל־ א כמעט געװען איז װעלכער פלענום׳ יארקער נױ דער

 איבעד יארק נױ אין פארמאגן מיר װײל דערפאר קאנװענשאן, כע
 אונזערע אז פאקט, דעם באשטעטיקט האט מיטגלידער, 6,000

 אנ־ גרעםטע די געמאכט פלענום דעם פאר האבן ברענטשעם
 ערנםטעד אן פאר ארגאניזאציע אונזער אױפצואװעקן שטרײננונג

 דעם צוליב און ארדן אונזער פון אויפגאבז די איבער דיסקוםיע
 דאס האט זײט א״ן פון רעזולטאטן. דאפלטע געהאט מיר האבן

 מיט־ וזונדעריטער נײע געבראכט ברענטשעם די פון אױפװעקן
 פלענום ידער האט זײט צװײטער דער פון ארדן, דעם אין נלידער

 דעס צו געקומען ז״נען װאם דעלעגאטן, די אז באװיזן, זעלבםט
 פראבלע- די לייזן העלפן צו אזוי װי פארשטאנען האבן פלענום

ארדן. אונזער פאר שטײען װאם מען
 עם װעלכער אין פלענום, יארקער נױ דעם בא דיםקוםיע די

 אז באוױזן, האט דעלעגאטן, 150 איבער באטײליקט זיך האבז
 צאל דער אין נאר ניט אויםגעװאקםן, יאיז ארגאניזאציע אונזער

 דיםקו־ די פארגלײכט מען װען גײםטיק. אויך נאר םיטגילידער,
 פילענום פאראיאריקן אונזער אוי^ פארגעקומען איז װאם סיע
 װעי ילאננן א פאר װאם מען זעט דיםקוםיע, היינטיקער דער מיט
דורכגעגאנגעז. זײנען טיר

 פון רעדעם די אין םײ אפנעשפינלט זיך האט ענדערונג די
 פאר־ קאנקרעטע די אין םײ ברענטשעם, די פון פאדטרעטער די

 פראבצע־ די אײזן צו אויר געװארן געמאכט זײנען װאם שילאגן,
 פרייען א^עמען אונז דארו» עס אונז. פאר שטײען װאם מעז׳
 אונזער אז פילענום׳ דעם בא געפיילט האבז מיר װאם פאקט, דער

 װע^כער באגאזש, יענעם פון באפרייט זיד האט ארנאניזאציע
 און רינג ארבעטער דעם פון אונז נאך נאכגעשיצעפט זיך האט

 אז זאגן, ניט האנען מיר אז זיך, פארשטײט אינדעפענדענט.
 פדאטערנאצן יענעם פון באפרײט זיך אינגאנצן שוין האבן טיר

 ט״^װייז איז װאם אונז, מ׳־ט טיטגעגאנגעז איז װעלכער שיטצ׳
 אינ־ דעם ארגאניזירט האבן מיר װען אונז׳ אין אינערקעד נעװען

 א אױף האבן פילענומם די אבער ארדן. איבעטער טערנאציאנאצן
 נא־ די װעאכן קאמוי, דער אז באשטעטיקט, אופן קילארן ז״ער

 צו ארדן אונזעד אין אנגעפאנגען האט עקזעקוטיװע ציאנאילע
 איז געװאוינה״טן, טראדיציאנעלע אלטע יענע פון זיך באפרײען

דערפאלנ. גרויםער א נעװען

 װאס ארבעט, אונזער פון פונקטן שװאכע די זיינען װאם
? פילענומס די בא געװארן ארויםגעבראכט זײנען

 ארגא־ אונזער װאם דאם, איז חםרון גרויםער ערשטער דער
 האם בעדאכט חבר צעבן. אייגענעם איר ניט נאך ילעבט ניזאציע

 בא־ די אין אז דערצײלט, װעג פון ברױו זײנע פון איינעם אין
 דערצײלן אויפטואונגען זײערע װעגן ברענטשעם די פון ריכטן

 אר״ אײ. װ. די., על. אײ. דער נעהאלפץ האבן זײ אז אלעמאל, זיי
 גאנצע א נאך און װאירקער״ ״דיילי ״מארגן־פרײהײט״, ״איקאה

 ער באװענונג. אונזער פון אינסטיטוציעם װיכטיקע אנדערע רײ
 װאס דעם, װעגן באריכטז װינציה זײער געהערט אבער האט

 אויפ־ מיטגלידער, זײערע פאר געמאן האבן ברענטשעם אונזערע
 אײ־ זײער פון לעבן דאם זײ ריםקוטירן ? ברענמש דעם צובויען

 ארגא־ אײגענער זײער פון פראבלעמען די ארגאניזאציע, נענער
 הינטער־ אין פארשטופט ברענטשעם די האבן צויפיל ? ניזאציעם

 מיטנלירער, אונזערע פאר זעלבסט־הילו» פדן פראגע די גרונט
 אפים. נאציאנאלן דעם פון באקומען זיי װאם בענעפיטן די אויםער

 צענדליקער זאמלען צו באװיזן האבן ברענטשעס אונזערע װען
 װיכטיק זײער איז װאם באװעגונג, דער פאר דאלערם טויזנטער

 אין הילח־פאנד א פאר געזאמלט זיי האבן װיפיל איז נויטיק, און
 דעם באפעםטיסט שוין זײ האבן װייט װי איז ברענטש, דעם

 זײ האבץ װיפל איז מיטגלידער, ארבעטלאזע שטרײכן געגן פאנד
 אטמאספערע חבר׳שע מער א ארײנצוברײנגען געטאן שוין

צװײטן? דעם און מיטגליד אײן צװישן
 בא־ איז פלענום הײנטיקן דעם פון פארדינסט גרויםער דער

 חבר װאם פראבלעם, די האט ער װאם דערויול, אין שטאנען
 נע־ און פאדערגרונט אין ארויםגערוקט אנגערירט האט בעדאכט

 דעם. איבער זיר פארטראכטן צו ברענטשעס אונזערע צוױאונגען
 װעלכער געדאנק, יענעם צוריקװ״זן מירװעלן אז זיך, פארשטײט

 אין שטיצע װיכטיקע א זײן יאנשטאט ב״ט, א מאכן װעלן װעט
 פאר־ זיך ער זאל קלאסךקאמפן, די אין ארבעטער־באװעגונג, דער
 און ברענטש, פון דלד־אמות די אין װינקל. אײנגן דעם אין רוקן

 גע־ איז ארדן אונזער אז קלאה איז עם פראבלעמען. ארדן ד•
 טאקע ארבעטער־באװעגונג, דער אין פאקטא־ װיכטיקער א װארן

 קאמ־ אלע די אין באטײליקט אקטיװ זיך האט ער װאם דערפאר
 מיר װעלן דערפאר און ארבעטער־באװענונג. דער פון פאניעס

 פארקלע־ צו פארשלאגן װעלן װעלכע יענע, צוריקװײזן אנטשײדן
 זעלבער דער צו קאמפאניעם. די אחם טעטיקײט אונזעד נערן
 אנפאנגען שוין, עם דארםן מיר און דארפן, מיר װעלן אבער צײט

 פארגעםן צו ניט ברענטשעם אונזערע אין קאמפאניע ברייטע א
 פארגעסן צו ניט זעלבםט, ארגאניזאציע אונזער פון לעבן דאם

 פאר ברענטש, יעדן פאר שטייען װאם אויפגאבן װיכטיקע די
 דעם בויענדיק אז פארגעםן, צו ניט גאנצ;. א אלס ארדן אונזער

 אלײן דערמיט שוין מיר װעלן ארגאניזאציע, מאםז א אלם ארדן
 ער און קאמפאניעם אלגעמיינע די פאר שטארקן אויך שוין אים

 אז קלאםךקאמףי. דעם איץ פאקטאר װיכטיקערער א װערן װעט
 די צו אויפמערקזאמקײט טער שענקעז װעלן מיר װאם דערמיט

 זײן מיר װעלן ארנאניזאציע, דער פון פראבלעמען אינערלעכע
 דער פאר באװייזן צו און ארדן אונזער באפעםטיקן צו בכח

 װיכ־ בלויז ניט איז אה־ן אונזער אז מיטגלידערשאפט, ברײמער
 זײער איז ער אז נאר אינטערעסן, אלגעמיינע די פאר טיק

 ברענטש דעם פאר מיטגליד, אינדױוידועלן דעם פאר װיכטיק
ארגאניזאציע. דער פון אינטערעסץ נאענטע די פאר און זעלבםט
 גע- ארויםגעבראכט איז װאם פונקט, שװאכער צװייטער א

 צװינגט װעלכער און פלענופס די בא דיסקוםיע דער אין װארן
אין דעם, װעגן ערנםט פארטראכטן.זיך צו ארגאניזאציע אונזער
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 אונסערנומען האבן ברענטשעס אונזערע ארדן, אונזער װאם דאס
 באװע־ נאנצע די װאם ראם איינמאל. מיט קאמפאניעם צופיל

 ברענ־ די אויף ארױפגעװארפן צופיל איינמאל מיט זיך האט גוגג
 באװעגונג, דער פון טײל יעדער װאם דאם ארדן. דעם פון טשעם

 ניט זאל זי קציין ארער גרוים װי אונטערנעמונג, אן מאכט זי זוען
 זאל; ז״ אז או־ח, אונזער פון ברענטשעם די צו גלײך לויפט זײן,

 די רעזולטאט? דער איז װאם דערפאלג. א מאכן העלפן זי
 מיט שטיצע, פאר פארלאנגען מיט פארװארפן װערן ברענטשעס

 ברענטשעם. די פון עבן5י נארמאלן דעם שטערט דאם און בילעטן
 דערפאלג מיט דורכצופירן אויך מאם גרויםער א אט שטערט דאם

 אריינגע־ האבן מיר װאס פאקט׳ דער קאמפאניעט. אונזערע
 פאר אנגעפירט האט ד. ל. א. די ױאם קאמפאניע די שטופט

 דעם פאר קאמפאניעם די צװישן פעטערםאן און םקאטםבארא
 דעם צו געבראכט האט רעיליףי, מיינערם דעם און װאירקער״ ,,דיילי

 על. איי. דער פאר לאמפאניע דער מיט דורבגעפאלן זיינין מיר אז
 פון ארבעט רער אין געשטערט דאם האט זײט אײן פון די.

 זייט צװײטער דער פון קאמפאניעם, דערפאלגרײך דורכפירן
 האבן זיי ברענטשעם. ׳אונזערע אויו* לאםט א געװעז דאס איז
פריער. זיך װארפן צו װאו געװאוסט׳ ביט

על. אײ. די זוען אז צושטאנד, א צו דערלאזן ניט טאו־ז מיד
 װאירקערם די אונטערנעמונג, אן װאך הײנטיקע לטשל האט די.

 װאך א ״איקאר״ דער װאך, נעקםטע רעלי,? אינטערנעשאנאל
 אנדער אן םאװעטךפארביאנד״ דעם פון ״פריינד די און שפעטעה

 אײ־ ברענטשעם. אונזערע צו בילעטן םיט לויפן אלע זאלן װאך
 אט אז באקלאגט, זיך האבן ברענטשעם די פון פארטרעטעד נ-יקע

 עם און ברענטש פון אװגט נאנצן דעם צו נעמען קאמיטעם די
 קראנקער א איז דאס ארבעט. טאן צו צײט קײן ניט זײ בלייבט

 צו פארגעזעצט װערן, דערלאזט ניט טאר װעלכער צושטאנד,
ארדן. אזנזער איז װערן

 װעט ארדן אונזער אז אונטערשטראכן, האבן פלענומס די
 ניט װילן מיר אויב ענדערונג, אן מאכן נלייך פרט דעם אין מוזן

 דארפן מיר װעלן ז״ט אײן פון ארגאניזאציע. אונזער צעברעכן
 מיר װען און קאטפאניעם אלגעמיינע אונזערע צענטראליזירן מער
 צװיי־ א מיט ארײנשפרינגען ניט מיד זאלן קאםפאניע, איין פירן
 אפצו־ זיך מעגלעכקײט א ירענטשעם די געבן דארפן מיר טער.
 די אז צװייטנם, צװייטער. דעי און קאמפאניע אײן צװישן רוען

 די רעגולירן דארפן קאמיטעטן, שטאט די קאמיטעטן, טpדיםטרי
 אונטער־ װיכטיקע ז״ער פון בלויז ברענטשעם. די צו קאמיטעס
 בילעטן, מיט אונז צו קומען צו װערן דערלויבט זאל נעטונגען

 מען זאל ברענטשעם, אונזערע צו בילעטן מיט קומען צו ברי
 דיםטריקט אדער שטאט דעם פון דערלױבעניש א באקומען מוזן

 דים־ אדער שטאט א ניטא איז עם װאו דארטן און קאמיטעט
 איין װי מער ברענטש׳ פון עקזעקוטיװ דער פון—קאמיטעט טריקט

װערן. דערלויבט ניט זאל מיטינג א בא קאמיטע
 קייז ניט ז״נען דאם אז אויםדאכטן, אײניקע זין־ קאן עס
 אין ראלע װיכטיקע א זייער שפילט דאם אבער ענינים, װיכטיקע

ארנאניזאציע. אונזער פון לעבן דעם
 נעגאטיװע די ארויםגעבראכט נאר ניט האבן פלענומס די

 אפגעשטעלט מער נאך זיך האבן זײ נאר לעבן, אונזעד פו; ז״טן
 װיכטיקע די אויףז באזוגדערם און זייט פאזיטיװער דער אוי,י»

 און ארדן אונזעד בא ארױפנעשװאומע; זײנען װאם פראבלעמען
ענטפער. אן נעבן שוין מוזן מיר װעלכע אויו»

 אין פראבלעם אנגעװײטיקטע אן איז מיטגלידער שטרײכן
 פראבלעם אננעמײטיקטע אן איז באװענונג, פראטערנאלעד דער
 ערשטער אונזער בא שוין ארגאניזאציע. ױנגער אונזער אין

 די האט םאי לעצטן געװארן אפגעהאלטן אייז װאם ?אנװענשאן,
 דער אויױ אננעװיזן ראריכט איר אין עתזעקיוטיווע נאציאנאלע

 װיפיל מיטגלידער, מער װאטיימיר'שטרייכן:געפאר׳ •ערנסטער
 די שטרייכן. לא:ע- נארמאלער א אין געדארפט, 'װאלטן מיר

 ארײנ־ טיפער געלעננהײט א געהאט ניט אבער האט קאנװענשאן
 פלענומם -^יםטדיקט דערפאר'האבן''דיי ענין. דעם אין צוגײן

פראגע רי״' אט בא-אנדלט עדנטטער אוןי בדייטע־ לאנד איבער׳ן

 גרויםע צו קײן דערװארטן ניט קאנען מיר װאם דעם, טראץ און
 םײ דיסקוםיעס, די םיי אבער װעלן רעזולטאטן, באלדיקע

 צו העלפן פיל אנגענוםען, האבן פלענומם די װאס מיטלען די
 די אויב מיטגלידער, געשטראכענע פון צאל די פארקלענערן
 דורכפירן פלענומם די פון רעקאמענדאציעם די װעלן ברענטשעם

 רעקא־ װיכטיקע דרײ אנגענומען האבן פלענומם די לעבן. אין־
 שטאט־קא־ און דיםטריקט די און ברענטשעם די צו מענדאציעם

 װעלן ברענטשעם די װאס יפארשלאגן, ריי גאנצע א און מיטעטן
מיטגלידער. שטרײכן מיט פארבינדונג אין אכט איז נעמען דארפן
 דעם פאר ברענטש. יעדן אין פאנד ארבעטלאזן אן עטאבלירן .1
ם א זאל צװעק מו  מיט־ א װאס ביל דעם פון תודש א םענט 5 פון מיני
ף װערן אװעקגעלײגט צאלט, גליד  די דעקן צו פאנד באזונדער א אוי

מיטגלידער. ארבעטלאזע די פון צאלונגען
 אר־ אן עטאבלירן זאלן שטאט־קאמיטעטן און דיםטריקט די .2

 ארבעט־ מער האבן װעלן װאם ברענטשעם, די העלפן צו פאנד בעטלאזן
פיל לאזיע דערלויבט. פאנד זייער װי

 גע־ דארפן װאס די, צו שיינקען אויפמערקזאמקײט מער .3
 צו אנשטרײנגונג ענערגישע אן און שטרייך־אװנט פארן װערן שטראבן
טגליד געשטראכענעם יעדן באזוכן  געמאנם זאל שטרייך־אװנט נאבן מי
װערן•

 און דיםטרי?ט די אז אונטערשטראכן, האבן פלענומם די
 פאראנטװארטלעך זוערן געהאלטן דארפן קאמיטעטן שטאטישע

 דורכפירן גלײך באשלוםן די זאלן בדענטשעס די אז דעם, פאר
לעב!. אין

אונ־ פאר שטײט װאם פראבלעם, װיכטיקע זײער צװײטע א
 אר־ אונזער מאביליזירן צו אזוי װי פראבלעם די איז ארדן זער

 דעם אויוי פארזיכערונג םאציאלער פאר קאטף א פאר גאניזאציע
 זאל ארגאניזאציע אונזער אזוי װי און מלויה. דעד פון חשבון
 פרא־ גאנצע די מאביליזירן צו איניציאטיװע די זיך אויף נעמען

 װיכטיקער אויםערגעװײנלעך דער אט פאר באװעגונג טערגאלע
ארבעטער־קלאם. דעם פון אינטערעםן די פאר אקציע

פארשטײט, װאם ?לאםךארגאניזאציע׳ א איז ארדן אונזער
 קא; אריינגערעכנט, ארדן אונזער באװעגונג, פראטערנאלע די אז

 פאדזיכערוגג. םאציאלער פון פראבלעם די לייזן ניט װעט און ניט
 אפ־ בכח ניט איז פארדינםטן מאגערע זײנע מיט ארבעטער דער

 קראנקן פאר םיי פארזיכערונג, ארבעטלאזער פאר םײ צושפארן
 יתומים, און אלמנות םאר פענםיעם פאר םיי בענעפיט, טויטן און
 סאציאלע נויטיסע אנדערע פאר און עלטער פאר פײ

פארזיכעדונגען.
 פרן פירער די פון געשטיצט אטעריקע, אין בורזשואזיע די

 אויפן באקעטפן ׳פאשיסטן, םאציאל די און ל.״ אװ פ. ״א. דער
 ארבעטלאזע מיליאנען די פון פאדערונג די אופן אנטשיידנםטן

 קאפיטאליס־ רײ גאנצער א איץ פארזיכערונג. ארבעטלאזער פאר
 יארן לאנגע דורך דערשלאגן ארבעטער די זיך האבן לענדער טישע

 פאראײנײד די אין פארזיכערונג. םאציאלע טײלװײזע קאמף פון
 אויפ׳ן דארטן און דא ברעקלעך פאראנעז בלויז זײנען שטאטן טע

פארזיכערונג. םאציאלער פון געביט
 באדײטנדע און װיכטיקע א זייער שפילז קאן אדדן אונזער

 ארגא־ זיינען װאם ארבעטער, מיליאנען די אויפצואװעקן ראלע
 םא־ פאר קאמף א פאר באװעגונג פראטערנאלער דעי־ ןיא ניזירט

 און בוחשואזע די אז װײםן׳ מיר אמת׳ םאדזיכערונג. ציאלער
 בא־ פראטערנאלער דער פון פירערשאפט פאשיסטישע סאציאל
 װעלן מיר אבער באװעגונג, דער אט געגן שטעלן זיך װעט װעגונג
 פאר פירעד זײערע פון קעפ די איבער מאם! די געוױנען קאנען

פאדערונגע;. לעבנם־נויטװענדיקע די אט
 רעקא־ ריי א געבראכט עקזעקוטױועיהאט נאציאנאלע די

: פלענומם די צו מענדאציעם
אײ־ אונזערע אין קאטפאניע אידעאלאגישע ברײטע א .1

 באװאוסט־ דעם טיטגלידער אונזערע אױפצעװעקן.אין רייען נענע
 נע־ זאל ארדן אונזער .2 אקצ־ע. וױכטילעד דער אט פאר זײז
 פון פאר־קאנפערענץ א רופן צו איניצ^אטיװע די זיך אויפ מעז
 פאר מעגלעך נאר איז װאם נאציאנאלעיקלרפערשאפטן פיל אזוי

דיםטרילט־ און שטאט־ אונזערע .3 איפעטל די אנצופאנגען
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 בויאונג ךער אין ארדן דעם פון ראלע דיר ע ז א ס ה.
ױניאנס רעװאלוציאנערע די פון

 איינציקע די אלם ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער רער
 באדן אויפן שטייט װעלכע ארגאניזאציע ארבעטער פראטערנאלע

 בויאונג דער אין מיטהעלפן םך א זײער קאן ?אמף, קלאסן פון
 נאדל אונזער םפעציעל און ױניאנם רעװאלוציאנערע די פון

 אינ־ דער װערן געבויט אויך װעט דעם דורך און ױניאן, טרײד
ארדן. ארבעטער טערנאציאנאלער

 טאג־ די לאנד, אין באדינגונגען עקאנאמישע איצטיקע די
 אויף אגענטן זייערע און באלעבאטים די פון אטאקעס טעגלעכע

 די באשעפטיקטע, די פון באדינגונגען ארבעט און שכירות די
פראװא־ זייערע און רעגירונג די װאם טעראר, דער און אטאקעס

 לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער פון אגענטן קאטארישע
 צורירך די פון אויגן די אויף עפענען ארבעטלאזע די געגן מאכן

 װאכ ראלע פאררעטערישער דער אויףז ארבעטער געשטאנענםטע
 װעלכע ױניאנים, רעאקציאנערעי די פון בױראקראטץ די ם׳שפילן

 ארנאניזא׳ פראטערנאלע רעאקציאנערע די פון שטיצע די קריגן
ציעם.

 אונזער װאס קאמפן די פון זען אמבעםטן מען קאן דאם
 אי; העטערם די פון קאמפן די ספעציעל אנגעפירט, האט ױניאן

 רעננ־ באםטאן די און הײװן נױ אין שױרטמאכער די דאנבערי,
מאכער. מאנטל

 איניציאטױוע די זיך אויוי נעמען זאלן לאנד איבער׳ן קאמיטעטן
 זאל עם װאו שטאט־קאנפערענצן און דיםטדיקט מאביליזירן צו

 פראטערנאלע גאנצע די מעגלעך װייט װי װערן ארײנגעצױגן
באװעגונג.

 רעקאמענ־ אנדערע די אין אריינצוגײן נויטיק ניט איז עם
 איז עם פראגע. וױכטיקער רער אט מיט פארבינדונג א׳ין דאציעם

 נא־ די אנפאננ. גוטן א געמאכט האבן פלענומם די אז קלאר׳
 גענומע; ׳מוין זיך האט ארדן אונזער פו; עקזעקוטיװע ציאנאלע

 לעבן. אין פלענום אונזער פון רעקאמענדאציעס די דורכצופירן
 פדא־ דער איבער ארױםגעלאזן שױן מיר האבן ליפלעטם 150,000

 װעט טענ די שפראכן. 4 אין פארזיכערונג םאציאלער פון נע
 און דיםטריקט אונזערע םאר־קאנפערענץ. די װערן אפגעהאלטן

 די אויפגאבע. וױכטיקע א זייער זיך פאר האבן שטאט־קאמיטעטן
 די פאר באװײזן צו מעגלעכקייט א געבן אויך אונז װעט ארבעט
 פאר־ זייער איז ארדן אונזער אז שפראכן, אלע אין מאםן ברייטע

 יאון ארבעטער־קלאם דעם פון אינטעדעםן די אי; אינטערעסירט
 פראנט אין זיר שטעלן מיר אז און פראבלעמען זיינע אלע אין
קאמפן. זײנע פון

 בײ פונקטען צענטראלע די םון אײנע אז זיך, פארשטײט
 מיטגלידער־ אונזער װעגן פראגע די געװען איז פלענומם אונזערע

 אין דעלעגאציע דער מיט פארבעדונג אין קאמפאניע שאפט
 פיל פלענוטם אונזערע האבן פרט דעם אין םאװעטן־פארבאנד.

 שט״ען װאם פערםפעקטױון, די מאכן צו קלאר םײ בײגעטראגן,
 אויםצונוצן אזוי װי װעג דעם אנצואװײזן םײ ארדן, אונזער פאר
 נע׳טאפן ז״נען װעלכע מעגלעכקײטז די און פערספעקטױון די אט

אונז. פאר געװאח
לא־ דער אין אינהאלט אן ארײנגעטראנן האב; פלענומם די

 די צו ארויםגעלאזז האט עקזעקוטיװע נאציאנאלע די װאם זונג,
 פאר איז פלענומם די ביז שאפ״. צום פנים ״מיט׳ן ברענטשעם

 דורכ־ אויפנאבע די אט װעלן מיר אזוי װי געװען, קלאר ניט אונז
 בריינגען מוזן מיר אז אײנשטימיק, געװען אלע זיינען מיר פירן.

 ;ױניאנם די אין שעפעה די אין אריעטער די צו ארדן אונזער
 סיי ױניאנם, רעװאלוציאנערע אינדוםטריעלע אונזערע אין סיי
 לײבאר״, אװ פעדעדיישא; ״אמעריקאן דער םון ױניאנס די אין

 גע־ נענוי ניט מיר האבן דאס ? דאם מען טוט אזוי װי אבער
 בא־ פלענום די פלענום־דיםקוםיעס, די פלענומם. די ביז װאוםט
 אר־ װיכטיקער דער אט פאר װענ דעם באװיזן אונז האט שלוםן
בעט.

? שאפ צום בריינגען אונז װעט װאס װענ, דער איז װאם
 ברענטש יעדער אז פלענום, דער נעענטפערט האט דעם אויףי
 רארטן פאכן. די לויט מיטנלידער זײנע ארגאניזירן גלייך זאל
 רע־ די בעםער. נאך איז שאפ, דעם לויט מענלעך איז עם װאו

 מיטנלי־ יארקער נױ די צװישן דורך פירן מיר װאם ניסטראציע
שע־ װיכטיקע ריי נאנצע א אין אז באװיזן, שויז אונז האט דער,

 את ארדן אונזער פון מיטגלידעד 5 צו און 3 צו מיר האבן פער
 געהערמ אנדערער דער אז געװאוסט, ניט האט זײ פון אײנער קײן
 מיטגלידער. 5 פון קארטלעך ארײנגעלןראגן האבן מיר ארי;. צום

 8 און 7 צװישן באשעפטיקט װאס שאפ, א אין ארבעטן װאס
 געענט־ האט װאם זיי פון אײנער יעדער און אדבעטער, הונדערט

 דעפ אין מיטגלידעד נאך פאראן זיינען עם צי פראגע די פערט
 זיי־ פון אײנער יעדער װײל ניין, אויףו געענטפערט האבן שאפ,
 צו געהערן װאם מיטגלידער אנדערע די פון געװאוםט ניט האט

 אין װערן ארגאניזירט ברידער פינףי די װעלן ברענטשעס. אנדערע
 אר״נ־ אפשר באװײזן זיי װעלן ארדן, אוגזער פאר ש׳אפ־גרופע א

 קא; זעלבע דאס ארדן. אונזער אין ארבעטער צענדליקער צוציען
 ױניאנס. לאקאל אויף און טריידם גאנצע אויף װערן געזאגט
 אקטי־ אלגעמ״נער פאר מיטגלידער אונזערע פארבינדן איינגער
 אונזער פאר רעזולטאטן ברײנגען װעט אדדז׳ אונזער פאר װיטעט

 ק״ן אפגעבן דארפן ניט װעלן חברים די קאמפאניע. מיטגלידער
 מען אײדער צײט, מיטאג ארבעט. דער פאר צײט באזונדער

 די ענדיקט מען יװי דעם נאך אדעד ארבעט, דער צו זיך שטעלט
 אני־ צו מינוט עטלעכע געפינען קאנען חברים די װעלן ארבעט,

 ארדן דעם װעגן ליטעראטור פארשפרײטן ארדן, אונזער פאר טירן
 גע- האבן פלענוטם די זיין. נויטיק װעלן װאס שפראכן די אין

 די און שטאט־קאמיטעטן דיםטרילןט אונזערע פאר װענ דעם װיזן
לעבן. אין דורכפירן דאס דארפן װעלן ברענטשעם

 בא איז קאמפאניע מיטגלידער אונזער מיט פארבינדונג אין
 ד' װאם ראלע װיכטיקע די געװאדן אויפגעקלערט פלענומם די

 פון געשיקט ברענטשעם די פון פײל און רענק די פון דעלעגאציע
 סאװעטך — פאטערלאנד פראלעטארישן אונזער אין ארדן אונזער

 סײ קאטפאניע, איצטיקער דער אין םײ שפילן װעט פארבאנד,
 צוריק. ?ומען ביאם םײ און דעלעגאציע דער פון אפפארן דעם בא

 סאװעטך אין ראלע גרויםע א שפילן װעלן זײ אז זיך, פאדשטײט
זעלבסט. פארבאנד

 אויםגע־ קאנטעםט דעם האט עקזעקוטיװע נאציאנאלע די
 דעב ביז קלענםטן דעם פון ברענטש, יעדער אז אזוי, ארבעט
 דער אין פארטרעטער א געװעען צו מעגלעכקײט א האט גרעםטז

 װיכטי־ דער אויף אנגעװיזן אויך האבן פלענומס די רעלעגאציע.
 ארבע־ די פאר דעלעגאציע אזא פון באדײטונג פאליטישער קעד
 v$ל דאפ םארבאנד. םאװעטן אין ארבעטער די פאר און דא טער
 פאר ארבעט דער איז סטימולאנט װיכטיקער א זיין דארפן װעט
חדשים. דרײ קומענידע די אין ארדן אונזער בויען

 אפשטעלן נעדאדפט זיר װאלטן מיר אז זיך, פארשטײט
 דער אויף רעאגירט האבן פלענומם אונזערע אזוי װי דעם אויו»

 װיכ־ אנדערע רײ א יאון אח־ז, פונם ׳טולז די אויף ארבעט, קולטוד
 לײדער אויפגענומען. האבן פיענומם די װאם פראבלעמען טיקע

 מיר אדטיקל. אײן אין ארײננעמען ניט אלץ דאם מיר קאנעז
געלעגנהײט. צווײטער א בא טאן פרוכירן עם װעלז
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 ארגאניזירטער אן אלם באװאוםט איז ?אנעטיקוט דענבערי,
 געװארן בארימט אויך איז דענבערי העטם. פעלט פון צענטער

 געקראגן האט קא. העט צי די װאם אינדזשאנקשאן דעם דורך
 אין העטערם. די געגן קאורט םופרים מטײטם ױנייטעד דעם םון

 העטערם דער פון באאטטע די העלפן אומעטום, װי דענבערי,
 ״אםע־ די ארבעטער. די אויף שניטן וין5י ארויפצוצװינגען •יוניאן
 אר־ צו פאליםי, איר צו געטרײ צײבאר״, אװ פעדערײשאן ריקאן

 אומ־ די אפטיילן.פון זיי ארבעטער, געשוצטע די בלױז גאניזירן
 פארזוך קיין געטאכט ניט קײנמאל האט ארבעטער נעלערנטע

 װעצכע ארבעטער, פעלט פאר אומארגאניזירטע די ארגאניזירן צו
 די צוגרױטן אין באדינגונגעז. שרעקלעכע אונטער אדבעטן
 כעמישע שעדלעכע אזעלכע באנוצט װערן העטס די פאר פעלטם
 בא ארבעטער. די פון געזונט דאם ממש רואינירן װעצכע שטאפן

 װיים װערן האר די ציין. די ארוים פאלן יאר 18 פון אינגלעך
 װערן םים און הענט זייערע פון פלײש דאם אױסגעקראכן. און

זײ. אויוי אראפ שפריצט טראפן אײן װען פארברענט
 װעלכע ארבעטער, םירישע באשעפטיקט װערן אממײםטנם

 בא־ די האבן שכירות מאגערע די פון .$25 ביז $14 פון קריגן
 דער־ זיך האט ױניאן אונזער .20% שניידן געװאצט לעבאטים

 אר־ די רופנדיק ליפצעט א ארױםגעצאזן און דעם פון װאוסט
 ניט האבן ארבעטער די אבער אװנט. אין מיטינג א צו בעטער

 10 ארבעט, די געװארםן באלר האבן זײ אװנט, ביז נעװארט
זאל. אין געקומען און פרי דער אין אזייגער
 םירישער א פון מיטגלידער געװען זײנען םטרייקער די

 פון געװארן ארגאניזירט איז װאם ארגאניזאציע פראטערנאלער
 מיט־ געװען אויך זיינען עס װעצכער איז פאציטישענם שירישע
שעפער. םטרייקנדע די פון פארצײט םירישע די גלידער
 האבן סטרײקער די פקעבן. געבציבן זײנען פארצײט די

 די מיט ארגאניזאציע אײן אין זיין ניט קענען זיי אז אײנגעזען
 גע־ ארגאניזירט דעריבער איז עם און זיי געגן םקעבן װעצכע

 גו־ גאנץ א מיט קלוב״ ארבעטער ״אינטערנאציאנאלער אן װארן
 איז דאם ארדן. דעם פון ברענטש א װערן צו מעגצעכקײט .טער

 עק־ קלוב רער אר׳גאנייזער. ױניאן אונזער פון געװארן געטאן
 פארומם״ ״אפן אפ דארטן האלטן זײ םט. בענ? 8 אין זיםטירט

 רעװאצוציאנערע אלע פאר צענטער א געװארן איז עס און
אקטיװיטעטן.

 פון םטרײק א געפירט ױניאן אונזער האט היױון נױ אין
 בא געארבעט האבן װעצכע מיידלעך, איטאליענישע ױנגע 400

 שטונדן לאנגע און שכירות קיצײנע די אויםער באם. אידישן א
 די פארגװאאטיסן פשוט בנים ז״נע און באם דער נאך פצעגן
מײדצעך. ױניאן

 נױ יצעבן שטעטל קיליין א אין געװען פריער איז שאפ דער
 זייער מיט דעם. צוציב ארויםגעטריבן אים מען האט הײװן״

 דארטי־ דער צװישן אנטיםעמיטיזם געשאפן זײ האבן האנד^ונג
 שאפ דעם גערופן האט ױניאז אונזער ־װען באפעלקערוננ. קער
 די געטרײ װי געזען האבן ארבעטער די װען און סטרײק אין

 פון פרויען די װי און םטרײק דעם פירן ארנאנײזעדם אידישע
 דעד אויף קומען און שפײז זײ פאר צו גרײטן קאונסי? דעם

 װאם אידן דא זײנען עם אז אײנגעזען זײ האבן ײן,5 פיקעט
 די מייד^עך. איטאציענישע ניט שענדן און ניט עקםפ^ואטירן

 אין קומען פיצעגן םטרײקערינם די פון מאמעם און טאטעם
 אז איבערצײגט, זיך האבן און קינדער זייערע מיט ז̂א סטרײק

 געקו־ איז עם װען (שפעטער ניט. געפאר קיין זײ פאר איז י־א
 מײד־ זע^בע די האבן םטרייק, רעם ״םעטיצען״ צו גילח דער מען
 אים און באם. אידישן דעם פון אגענט אן װי באטראכט אים לעך

״טשױרטש״). איז גײן געהײםן
איטאיצי״ אװ ״םאנם ארדן דעם פון מיטגצידער ברידער די

 לײ\. פיקעט דער אויו» געקומען זיינען ארדן) פאשיםטישער (א
 אפענע מיט געװארן אוייפגענומען זײנען קאמיטעם אונזערע
 װאו דארט ארדן. דעם פון מיטגלידער ארבעטער רי פון ארעמם

^ פינאנציעצע געבן נעקענט ניט האבן ארבעטער די  דער פון הי
יהאט אזוי זיך. צװישן זאמ^ונגען אויפגענומען זיי האבן יזאסע

 פראטער־ רעאקציאנערע די אין ארײנגעדריקט זיך ױניאן אוגזער
 דעם הע^פן צו ארבעטער די געװאונען ׳און ארנאניזאציעם נאלע

םטרייק.
 געזען מיר האבן ארדן אינטערנאציאנאלן דעפ פון ראלע די

 דרעםמא־ פילאדעלפיער און יארקער נױ די פון סטרייקם די אי;
 רעם געהאלפן האבן ארדן פון מיטגלידער די סטרייקס. כער

מעגלעכקײטן. אלע מיט סטרײק
 רינג אדבעטער דעם פון ריאילע די געװען איז אנדערש גאנץ

 געװען זײנען זײ פארבאנד. ארבעטער נאציאנאלן דעם און
םקעכס. אפענע

 פירער די האבן םטרייק מאכער רעגנטאנטל באסטאנער אין
 רינג ארבעטער אויך זײנעז װעלכע אינטערנעשאנעל׳ דער פון

 א איז װעלכער מאנאםן, צו שטיצע פולע די געגעבן כײטגלידער
 האבן זיי ביז פארבאנד, ארבעטער נאציאנאלן אידישן איז ניאכער

םטרײק. דעם געבראכן אינדזשאנקשאן, 1א דורך אינאײנעם,
 װערן אײנגעשטעלט ם׳דא־פן אז זאגן צו איבעריק ס׳איז

 אינטערנא־ דעם און ױניאן אונזער צװישן באציאונגען איינגערע
 דעם אויױ זײן זאל ארדן רע־ כדי ארדן. ארבעטער ציאניאלן

 קאמפן די אין צעאקערן מיר װעלכן באדן דעם אױםצונוצן פלאץ
 איבערצוגעװינען מעגצעכקייט די אוםצונוצן שניטן. לוין די העגן

 ארגאניזאציעם פראטערנאלע רעאקציאנערע די פון ארבעיטער יי
 שאפן נאר ניט ארדן דער דארףי ארדן רעװאלוציאנערן דעם פאר

 אנ־ כםדר דארף נאר פטרײקם, פון צײט אין היצף פינאנציעלע
 דער פאר ברענטשעם די אין קאמפאניע אויפקצערונגם אן פירן

 אנדערע די אין ױניאן, אונזער אין זיך אנשליםז פון נויטיקײט
צינ. ױניטי ױניאן טר״ד דער מיט אפיליאירט זיינעז װאם ױניאנם
 אררן דער דארוי ערשטנם ? װערן געטאן דאם קאן אזוי װי

 װעצכע ארדן, דעם פון מיטגלידער פון צעטל א צוזאמענשטעלן
 דעם מיט צוזאטען ױניאן די ױניאן, טרײד נאדל דער צו געהערן

 אזוי װי דיםקוטירן און שטעט אלע אין מיטינגען רופן זאל ארדן
 אר־ טר״ד נאדל די ארײנצוציען אזוי װי און ױניאן די בויען צ

ארדן. אינם בעטער
 מאסן באנײטע פון חדשים זײן װעלן חדשים 6 קומענדע די
 קאטפאניע די אוים גײען עם ארבעטער. טרײד נאדל די פון סאמפן
 װינטעה דעם טרײד דרעם און טרײד פאר איז אנרימענטם ױניאן

 פיל־ פאם א אויףז זיצט הילמאן זומער. טרײה קלאוק אין און
 און באצ״דיקטע דערדריקטע, די פון צארן ברויזנדער דער װער.

ױניאנם. קאמפאניע די צעשמעטערן װעט שניידער פארהונגערטע
 אר־ די פון פראנט פאראייניסטן דעם שמידט ױניאן אונזער

 לויפמאן די פאריער. די בא זיך טוט עם װאם זעט בעטער.
 יזניאנם רעאקציאנערע די פון בױראקראטן די צו אפעלירט קליקע

שטיצע. פאר רינג ארבעטער צום און
 דער פון שטיצע פולע רי האבז זיכער װעט ױניאן אונזער

 אינטער־ דער ארגאניזאציע, ארבעטער פראטעדנאלער איינצילער
ארדן. ארבעטער נאציאנאלער

יארק נױ ארום און יארק ניו פון מיטגלידער
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון דעפארטמענט דענטאל דער

ן זיך געפינט אן 1 אי גי .803 צימער םקװער, יו
 אװנט. 7 ביז פרי 10.30 פון טאג יעדן אפן איז אפים דער
אװנט. 6 ביז שבת און פרייטיק
ף נעמט דעפארטמענט דענטאל דער ך אוי ט אוי  נ*ון מיטגלידער ני

ן און מיטו.ליד יעדער ארדן, ״  50 ביז 25 פון זיך שפארן פאמיליע ז
ף פראצענט  דעפארט־ דענטאל אין קומענדיק ארבעט, דענטאל זײער אוי

ארדן. פון מענט
׳f• ־i• ״1•

 מיט־ פאר בלויז איז ארדן פון דעפארטמענט םפעציאליסטן דער
ען עם ארדן, פון גלידער ײנ  ספעציא־ דעפארטמענט דעם אין פאראן ז
ף ליםטן  מאגן, אויערן, און האלז נאז, רעי, ?קס לונגען, הארץ, אוי
גן,  םפעציאליםט, קינדער קראנקהייטן, פרויען אפטאמעטריםט, אוי

װ. א. א. םוירדזשען
ען קאםטן די נ ״  פון אפים .$5.00 מאקםימום ביז $3.00 פון ז

אן 32 דעפארטמענט, מעדיקאל  :טעלעפאן .603 צימער םקװער, ױני
.2484 — 9 םטײװעםאנט
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פאראײנען פראטערנאלע בירגערלעכע די
אונטערגאנג פון שװעל אױפןר ע נ ג א ו ו נ.

 פארטראכטן צו זיך אונז צװינגט ,סריזים איצטיקער דעד
 1אי אויפמערקזאמקײט אונזער שיינסען זאכן, םך א װעגן

 די אין האבן מיר װעלכע װעגן ריכטועען און פלעצער אזעלכע
 אונז מ׳האט װען אדער כעטראכט, ניט אדער צייטן״ ״נארמאלע

 האנט דער מיט אװעקגעמאכט דעם, זוענן געטאכט אױפמערקזאם
 אײנער ליפן. אונזערע אויףי אויםדרוק שפאטישן א מיט אדער

 בירגערלעכע די איז גאם, אידישער דער אויף געביטן, די אט פון
 אין קאטףי א אנגעפירט האבן מיר באװעגונג. פראטערנאלע

 פאר רינג ארבעטער ״אינדעפענדענט״ אינם און רינ; ארבעטער
 װאם דערפאר אנםירונג און'ארגאניזאציאנעלער אידעאלאגישער

 װעגן רעדן מיר װען איצט אפילו ארבעטער. געהערן דארטן
 םאציאל־פאשיםטישע די פון עלעמענטן ארבעטער די ארויםציען

 מיר אבער צװײ. די זין אין הױפטזעכלעך מען האט ארדנס
 ביר־ די אין קאמףי א אנפירן געפרובירט ניט מאל קיין האבן

 ם׳געהער; װעלכע אין ארגאניזאציעם פראטערנאלע גערלעכע
 ביידע די אין װי פאלקם־מענטשן ארימע און ארבעטער מער

 געהערן ארבעטער פשוט׳ע נאר ניט ארדנם. ״ארבעטער״
 מיט־ ארבעטעה באװאוםטזיניסע אפילו נאר מאםן״ אי; דארט

 צום באװעגוננ. רעװאלוציאנערער דער פון טוער און נאידער
 ייז האבן אםם׳ן״, בענעפישיאל אחים ״ברית דעם אין ביישפיל,

 צענדלילו קארגער א איפילו געהערט צוריק יאר פאר א מיט
 האבן פאראײן״ אחים ״אהבת דעם אין מיטגלידער. פארטיי

 טוער און מיטגלידער צענדליק א ארום געהערט לאע ניט ביז
 (איצט ארגאניזאציעם פראלעטארישע אנדערע און ארדן פון

 רײ א אין זעלבע דאם און עטלעכע) אױך דארט נאך געהערן
קערפערשאפטן. אנדערע

 קלײנבירגערלעכע די אנגעװיזן ניט אפילו דא האב איך און
 אװ ארדער ״אינד. ברית״, ״בני שלום״, ״ברית דער װי ארדנם,

 מיטגלידער זייערע פון מערםטע די װאו אנדערע, און װעםט״ די
 מיר װעמען און מענטשן פאלקם ארעמע און ארבעטער זײנען
 ביידע די װי אױ-פמערסזאמקײט אזױפיל פונקט שײנקען דארפן

 די הויפטזעכלעך דא מיין איך ארדנם. ארבעטער כלומרשט
 זיך ׳געפינען װעלכע םאראײנען, פראטערנאלע ״אומאפהײנגיקע״

 אידישע קאמפאקטע א זיך ם׳געפינט װאו שטאט יעדער אין
 נױ־ װי שטעט, גרעםערע די אין זיך צײלן און באפעלקערונג

הונדערטער. די אין פילאדעלפיע, און שיקאגא יארק,
 ארגאניזירט זיינען פאראײנען ״אומאפהײנגיקע״ די אט
 מער־ די באזיס. לאנדםמאנשאפטן א אוין* מערםטנם געװארן

 שטאט היימישער זײער פון נאמען דעם טראגן זײ פון םטע
 הייםי־ מאלױוער, קארשאנעה זשיטאמירער, ודי שטעטל, אדער
 דא אויך זיך פארשטײט ם׳זיינען אנדערע. און װיטעבסקער נער,

 ברית װי נעמען, קלײנבירגערלעבע טיפיש טראגן װאם אזעלכע
 כמעט אחימם. אנדערע און אחים עזרת אחים, אהבת אחים,

 <םון באזים אויפן געװארן ארגאניזירט אויך זיינען זײ פון לע5
 זײ פון מערםטע די אין צאלונגען די צאלונגען. ק^יינע זייער
אדעילפיע, איז טאג, צו היינט ביז נאך זײנען  אכט צװישן פ̂י

 הויפט די פון אײנע געװען איז דאס יאר. א דא^ער צען און
 צו ארגאניזאציעם די פאר געמאכט מעגלעך האט װאם אוחאכן

 זײט עבע5שאפט5געזע די אויך אבער מערן. זיך און עקזיםטירן
ט 5צװײפ אן האט זײערע  און ראליע װיכטיקע זײער א געשפי̂י

 און עקזיםטענץ זײער פאר אורזאך װיכטיקע א געװען איז
 שפראך, די קענענדיק ניט ניי־אנגעקומענער, דער װאורןם.
 ט5געפי זיך האט סביבה, נייער דער אין פרעמד זיך פיאנדיק
 װעלט נײע די פאראײן. אזא אין הײמיש בירגער^עך היימיש,

ארנא־ דער אין דא אבער גרויזאם, באהאנד^ט טאקע אים האט

 װעמען מיט געהאט ^אנדםלייט, מיט געזען זיך ער האט ניזאציע
 א און ביפ א כאפן אפט און פארבריינגען דורכצושמועםן, זיך

שנעפסל.
 עמי־ די ביז מלחמה, דער ביז אנגעהאלטן אזוי האט דאם

 פון שיכטן היבשע ביז און געװארן אפגעשטעלט איז נראציע
 ארויפגעארבעט. מי;חמה, דער דאנק א זיך, האבן אאנדם^ײט די

 אר־ דאזיקע די פון שיקזאל דעם פארזיגילט האט אײגענטיצעך דאם
 פון צושטאנד איצטיקן זײער צו געבראכט זיי און גאניזאציעם,
 האט, װאם אורזאך צװײטע א געװען אבער ם׳איז אונטערגאנג.

 זייער אנגעשריבן אויך נעבורט, זײער פון אנהויב םאמע באם
 צאלונגען. זײערע אין יליגט אורזאך צװײטע די אורטײיל. טויט

 באויז האט יאר א דא^ער צען און אכט צװישן פון םומע די
 ז״ערע דעקז צו ארגאניזאציעם די פאר מעגלעכקײט א געגעבן

 אויסצוטײאן הוצאות, ארגאניזאציאנעלע ־ אדמיניםטראטױו
 (אויב בענעפיט, קראנקן אביס^ אויסטײלן און צדקה אביםעלע
 עט־ געװען זײנען טאטער קראנקע) םך קײן געװען ניט ס׳זיינען

 פראװען געמוזט שוין מען האט מאיל, אײן מיט ?ראנקע ילעכע
 אונטערנע־ אזעלכע אנדערע און פיקניקם בענעפיטן, טעאטער

 טויט; דער אבער צא^ן. צו װאם מיט האבן צו כדי מונגען,
 געװארן. באשיצט ניט און געדעקט ניט דעם דורך איז בענעפיט

 טויטן יפון סומע באשטימטע קײן ז״ בא געװען ניט איז בכ̂צ
 װערן געדעקט געדארפט האט בענעפיט טויטער דער בענעפיט.

יד א אויףי דאלער אײן פון אפצאל אן ארויפלײגן דורך  מיטג̂י
̂ארן װיפיא טויטנפא^ יעדן פאר  ארײנגעפאלן, זיינען עס דאי

 שוין זיינען דעם פון קריגן. געדארפט אלמנה די האט אזויפיא
 אפי־ אויה. דער פאר הוצאות די געװארן אראפגערעכנט אויך
 הונ־ פון צאיצט פאראיין דער אז הייםן געזאלט עס האט ציעל
 בענעפיט, טויטן דאלער פופציק און הונדערט צװיי ביז דערט
 ם׳זיינען הונדערטער. א װען זעלטן קריגט אלמנה די אבער

 זײערע אין הינטערשטעליק זײנען װאם מיטגלירער דא אלעמאל
 פון באפרייט א.פט מען האט מיטגלידער נײע צאלונגען.

 אײן ניט שליסט דאם צײט. שטיקל א פאר צאלוננען אזעלכע
 געװען זיינען מיטגלידער די אז פאראימען. נרעםערע רייע א

 האט עמיגראציע די געװאסםן, פאמעלעך צאל די איז איננער,
 טויטנפאלן די םיי און פאלן קראנקן ־י םײ און אנגעהאלט;,

 אלץ און נעװאהסן ניט צאלונגען די זײנען קלײן, געװען זײנען
 אפנעשטעלט, זיך האט עמיגראציע די אז אבער נעװען. גוט איז
 װי שנעל אזוי צוגעקומען ניט זיינען מיטגלידער נייע קײן און

 פון עלטער דער צוגעקומען, ניט אינגאנצן זײנען ארער פריער,
 קראנקע פון צאל די דעם דורך און געװאקםן איז מיטגלידער די

 צאלוננען די שטײגן גענומען דעם צוליב האב; טויטנפאלן, און
 דעם ■װעגן אבער קריטיש. װערן אנגעהויבן האט לאגע די און

װײטער. ביםל א אפשטעלן זיך מיר װעלן פונקט
 ׳פינצטערע אירע אלע מיט מלחמה דער פון רעזולטאטן די

ארײננע־ האבן עפידעמיעס און הונגער פאגראמען, :פאלגן
 פאר־ דאזיקע די אין אויפלעבונג אן צייט שטיקל א פאר טראגן

 די פון ■ווײגעשרײען די צו צוגעהערט זיך מ׳האט אײנען.
 -טאפן גענומען מ׳האט און לײדנדיקע די פון פאגראמירטע,

 פילא־ אין קאמיטעטן. הילוי ארגאניזירן גענומען מ׳האט הילף.
 קריװא־ װי איצט, ביז זײ פון אייניסע נאך עקזיםטירן דעלפיע
 מ׳האט פאראיינען. היילףי אנדערע און װיטעבםקער זירער,
 הםפדים. געמאכט מ׳האט זאכן׳ אלטע געקליבן נעלט, געגעבן

 ״פיפלם דער געשטיצט און געלט געשיקט קאמיסיעם, געשיקט
 אידן װי אזוי און ארגאניזאצײם, אזעלכע אנדערע און רעליףי״

נעװיםן א אר״ננעבראכט דאם האט רחמנים״ ״בני דאך זײנען
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 נײער דער אהנאניזאציעם. דאזיקע די אין גײסם און לעבן
 ?ליינביר־ דעם ארויפלײגן מער געהאאפן האט אױפלעבן םארט

 איבערגײן זאל פירערשאפט די אז ; זיי אויח שטעםפל גערלעכן
 װעלכע אידעלעך, ארױפגעארבעטע פארשידענע פון הענט די אין

 ״אומגליקלעכע זייערע פאר ״נדבות״ נרעםערע נעגעבן זזאבן
 פארשירענע םון הענט די אין ;הײם אלטער דער אין ברידער״

 צינ־ שארפע פול״, ״פאליטישן נעהאט האבן װעלכע לאיערלעך
 ארבעטער פשוט׳ן אויפן אײנדרוק אן מאכן נעקענט און געלעך

 בא־ נאציאנאליםטישע בורזשואזיע, רעאקציאנערע רי אז ;עולם
 צױ־ ארגאניזירטער דער װי נאם״ אידישער דער אויוי זועגונגען

 אינםטיטוציעם דאזיקע די ״דערזען״ זאלז קלעריקאליזם, און ניזם
 אויך נאר פינאנציעל, נאר ניט זײ, אויםגוצן גוט נעמען זיך און
 רײע א אין ארגאניזאציאנעל. און אידעאלאגיש באהערשן זיי
 בײשטײערונגען יער^עכע דאן זינט מען צאלט פאראײנען די םון
 אהבת אדעםער, אחים, (ברית היםוד הרן פארן םענט 50 פןו

 באטייליקן אוקזילערים פרויען אײניקע ;אנדערע) און אחים
 בא־ פאראײנען רײע א ״הדםה״, דער פון ארבעט דער אין זיך

 אםעריקאנער ״אידיש דעם פאר קאנפערענצן אין זיך טייליקן
 ״קאנ־ דעם פון קאמיטעט פילאדעלפיער דעם (אין קאנגרעם״

 היברו״ ״רומעניען דער פון פארטרעטער ארײן גייען נרעס״
 פון נאמען אין רעדן זײ און אנדערע און אחים, ברית םאראײן,

 פארשידענע די פון אויםגענוצט װערן זײ פאראײנען). אלע
 כשר בשר דעם באהערשן פאר שטאט אין קלי??גם דבנישע

 קאמף דער אױםגעבראכן ם׳האט װען 1927 (אין ״רעקעט״.
 קליקע, לעוױנטאל רבי דער מיט װעלט״ ״אידישער דער צװישן

 גרעפט כשר בשר א אין אנטװיקלט זיך האט װאם און
 א װעלט״ ״אידישער דער פון נעװארן גערופן איז פקאנדאל,

 פארטראטן געװען ם׳זײנען װעלכן בא קאנפערענץ ‘כשר׳ ״בשר
 .פון םך א פאראיינען), בירגערלעכע די פון הונדערט צו קרוב

 נעמען, זייערע געביטן אםילו האנן ארגאניזאציעם דאזיקע די
 נעמען אויף פירעה רעאקציאנערע זייערע פון דרוק אונסערן

 צע־ דער פון פירער א האל, װי פאליטישנס, פארשידענע פון
 פון נאמען אויפן גענג, װייר רעפובליקאנישער נרעפטעװעטער

 ניט צײט זעלרער דער אין און װ. א. א. פאטדיאטן צױנים,
 פון איבערבויאונג דער אין באטײליקן זיך זאלן זײ אז דערלאזט

 קײן צולאזן ניט דורך םאװעטךפארבאנד, אין לעבץ אידישן דעם
 ״געזערד״ הילוײקאמיטעט ארבעטער אירישן פון פארטרעטער

 מאראלישע און פינאנציעלע שום קײן געבן ניט און ״איקאר״ און
 דאס אייניקע). פון אויםנאם (מיטן ארבעט זײער פאר הילף
 רעאקציע׳ פון נעםטן אין פארװאנדלט זײ זיך, פארשטייט האט,

צוגע־ ניט האבן װאס שארצאטאנעם, פאליטישע פאר נעםטן
 בלאזט װאם װינט נייעם קיין יגעדאנה, נײעם קיין זיך צו

 םײ װע^ט, דער פון זעקסטל רויטן אויםן סײ אאנד, אין דא םײ
 דורך גאס. אידישער דער אויף םיי און א^געמײנער דער אויף
 במי^א און אידעאלאגישן, באגאנגען פאראײנען די זײנען דעם
 אויסנאמען קײן (פון זעלבםטמארד. ארגאניזאציאנעלן אויך
 פוםטקײט. ?ו^טורעלע זײער געשטיגן ס׳איז ניט), דא מיר רעדן

 ילעצטע די אין מען דארף זײ פון צא̂י גרויםער א גאר אין
 קאנצערטן דורכםירן אדער חתונות גאנצע אפשפיאן יאר עטלעבע

 מיטניצי־ גענוג צוזאמענברײנגען קענען צו כדי מיטינג יעדן בא
מיטינג. א הא^טן קענען צו דער

 און אידעאצאגישער עמיגראציע, פון אפשטעיצונג דער צו
 און באהערשונג בורזשואז־רעאקציאנערע פוםטקײט, קו^טורעלע

 געפירט האט װאם בענעםיטן זיכערע ניט און קאיינע לחלוטין
 ־5בא צום און ארגאניזאציעם דאזיקע די יפון אראפ בארג צום
 צוגעקומען איז זײ, פון צא^ גרויסער גאר א םון אונטערגאנג דיקן

 פארבינדונג אין פריער, אננערירט האבן מיר װאם פראכע די
 אבװעזנקייט אבםא^וטע ידי : בענעפיטן טויטן און קראנקן טיט
 אארײטניקעם ארויפגעארבעטע די רייען. זייערע אין ױגנט פון

 (״טומאטש זײ. אין קינדער זײערע אריינצוברײנגען זיך שעמע;
 עצעמענטן ארבעטער די ״אאד־קאנטרי״. צופל דזשואיש״,

אהין. קינדער זײערע ארײנצוברײננען מענ^עכקײטן די גיט האבן

 געגאנגע; ניט ױגנט דערצויגענע אמעריקאנער די איז ד.עם הוץ
 ניט : אינטערעם קײן געפונען ניט דארט האט זי זיי. צו

 רע־ באװאוםטזיניקע די פארװײ^עריש. ניט און אידעאלאגיש
 איז װעלכע ױגנט די בכלל און ױגנט ארבעטער װאלוציאנערע

 פוילן, םאװעטנפארבאנד, םון אנגעקומען מלחטת דער נאך־ זינט
 איז לענדער, אנדערע די פון און בעםאראביע רומעניע׳ ליטע,

 און װאהםן, ניט מען קען ױגנט אן און זײ. צו געגאנגען ניט
 אזוי געװארן איז פראגע די צוקונפט. קיין ניטא איז ױגנט אן

 ארוים־ איז װעלט״ ״אידישע פילארעלפיער די אז זײ, בײ שארף
 און פראגע, דער ספעציעל געװידמעט ארטיסל אן מיט געקומען

 לייזן צו מיטלען זוכן גענומען מען האט אלײן פאראיינען די
 אראפברײנגען דורך קאנצערטן, אראנזשירן דורך פראגע די

 דער יפאר דרשות האלטן צו רבימלעך אמעריקאניש־דערצויגענע
 אײנ־ ׳)אחים ברית( ״םמוקערם״ דורכפירן ענגליש, אין ױגנט

 ׳םפעציעלע ארויםגעבן דורך פלעצער, ביליאח־ און שװים שטעלן
 דורך און אםם׳ן) בענעפישיאל היברו (רומעניען בולעטינען

 אלגעמײנע די מיט פארבונדן שוין זײנען װאם מעטאדן, אנדערע
 די זיך. ראטעװען צו אויף זוכן גענומען האבן ז״ װאפ מיטלען
 קריגן ױגנט די קען זאכן אלע די דערפאלג. אן געװען איז ארבעט

 אויןז ״װאים״, א״גענע זײערע אין קלובן, פארשידענע די אין
 דעם אט האבן דעם חױו און אופן• באקװעמערן און בעםערן א

 ד־ ארגאניזאציעס, אייניקע בלויז פארגינען געקענט זיך לוקפום
געביידעס. אײגענע פארמאגן װאם די און גרעסערע,
 זיך האט ארגאניזאציעם דאזיקע די פון אראפ בארג דער

 פאר־ די און צוריק. יאר עטלעכע מיט םילן אנגעהויבן שוין
 װאו דארט און דערפילט, עם דאן שוין האבן װעלכע איינען
 האט װאם ׳םירערשאםט א שפיץ דער אין געשטאנען ים׳איז

 צוריק יאר עטלעכע מיט שוין האבן כבוד, בלויז געזוכט ניט
 זיינען אזוי ראטעװען. צו זיך מיטלען און וועגן זוכן אנגעהױבן

 ,1924 אין אנהײבנדיק פארגעקומען, יארן עטצעכע לעצטע די אין
לי- די :פאראײניקונגען און צוזאמענגיםונגען אזעלכע רײע א

 פאראײנען ליבעראל און טשערקאםער פאדאליער, פאװיצער
 װעלכע אחים׳ עזרה ױנײטעד דעם אין ארײנגעגאםן זיך האבן

 װאכנאװקער די ארגאניזאציע; קאמבינירטע א געװען אויך איז
 פאראײן, הצדק לנת אין ארײנגעגאסן זיך האבן קארשאנער און

 רעזשיטשער און לוצינער ;פאראיין םמילער אין יעקב בני אינד.
 שבטי אין בעםאראביער פאלעם ;פאראײן טולטשינער אין

 פאר- זיך האבן קריליװיצער איז ראשאװער ;פאראיין ישורון
אנדערע. אלע אזוי און צוזאםען אײניקט

געראטעװעט. ניט לאגע די האט דאם אז זיך פארשטײט
 נאך אװעקיגעשטעלט ענין דעם האט קריזים איצטיקער דער

 םון םך א בילם. די ניט צאלן מיטגלידער טויזנטער שארפער.
 געקראכטע רי אין געלטער זײערע פארלארן האבן פאראײנען די

 זיינען קאםעם ק״ן אנדערע). און פראגרעםיװ (פאריז באנקען
 אדער זײ זײנען קאםעם דא יע ם׳זײנען װאו דארט און ניטא,
 באנוצט ניט ם׳זאל אז שוין, זעען פירערלעך די אדער קליין,
 פארארעמטע אדער ארבעטלאזע די ארויםהעלפן אויח װעח

 לחלוטין דארט פעלט דערצו בילס. זײערע מיט מיטגלידער
 נאנצע די עראציע.Eאאp אדער הילףי חבר׳שער פון גײםט דער

 צו סײ געגעב}, איז עפ װעמען האבן זיי װאם זײערע הילו»
 צדקה אויוי באזירט געװען איז ארגאניזאציעס צו םײ און יחידים

קרעכץ. טיפן א מיט באגלײט און
געפרו־ אויםװעג אלם האבן ארגאניזאציעם די פון םך א

 אנהאלטן בלויז מ׳זאל בענעפיט, טוימן דעם אפשאפן בירט
 זעענדיק װעלט״, אידישע ״פילאדעלפיער די ארגאניזאציע. די
 פולשטענדיקער באלדיקער צו ברײנגען װעט פאליםי די אט אז

 דורכדעם און ארגאניזאציעס דאזיקע די פון פאנאנדערפאלונג
 איז פאלק״ ״אידישן פון פירערין אלם ראלע איר אונטעמראין
 עם איז ״צי פרעגט זי װעלכן אין ארטיקל אן מיט ארויםגעקומען

 פארגעשלאגן האט זי ״ענדאומענט״? דעם אפצושאפן מאראליש
 װערן געגרינדעט זאל פאראײנען אלע די פון ״קאונםיל״ א אז

פארבעםערן, פארשענערן, צו ״פלענער״ אויסארבעטן זאל װאם
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ם די בויטפעװזנער סעם גנ טגלידJPSPPD יז  נאציאנאלע מי
קאמיםיע ױגנט

 נייעם דעם באגריםן װעט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
ט יאר ט פון אינטענםיפיקאציע אן מי  הויפט די אקטיװיטעט, ױגנ

ײן װעלן עש װעלכע פון פראבלעמען צונעמען ז  מיט־ מער װאש אר״נ
ט דער אין גלידער מ ען םעקציע, ױ  מער געבן און ברענטשעם נאך בוי

ט די צו קאאפעראציע  שייז• עקזיםטירן װאם ברענטיגיעם, ױגנ
ן װעט יאגואר ״ ף װעט מאנאט דעם דורך חודש. ױגנט דער ז  אוי

ן ברענטשעם עלטערע די פון ארדנונג טאג דער ״ עגן פונקט דעד ז  ״
ע ײ דןינ נ רי ט ג ט דארף פראבלעם די אבער ברענטשעש. ױגנ  בלויז ני
 פיז קאמפאניע א איז קאמפאניע יאנואר די װײל װערן, דיםקוטירט

ען מוזן מיר װעלכער דורך קאמפאניע א ע, י צ ק א צי ר״נ  גרויםע א
ע מאםן ״ ײע םך א ארגאניזירן אװן מיטגלידער, נ  די ברענטשעם. נ

ט האבן װאם ברענטשעם, עלטערע ײן ני ט ק  אונטער ברעגטשעש ױגנ
ער ר פאר װערן קריטיקירט דארפן שעפטום ז״ ע ״  און אפגעלאזנקייט, ז

ך דארפן זיי ל״ רונג דער פאר ארבעטן אנחייבן ג אניזי  אזא פון ארג
ב ברענטש. ט בריינגען ברענטשעש עלטערע אונזערע אוי  ארייז ני

 אינ־ זייערע פאר קעמפט װאס ארגאניזאציע, רער אין קיגדער זייערע
 די אין װערן אריינגעצויגן קינדער ז״ערע װעלן דאץ טערעםן,

ט בורזשואזע  װאפן א אלם באנוצט װערן װעלכע ארגאניזאציעם, ױגנ
קלאש. ארבעטער דעם געגן

 אלץ װערן ליניעש קלאשן די זוען מאמענט, איצטיקן דעש אין
ײט קאפיטאליזש דער װען יולט, מער און מער  די װען אונטער, ג

ט פנים אל פנים שטײען מאשן ארבעטער  לעבנש ברוטאלשטע די מי
 ״שפיד־אפ״ און שניטן לוין הונגער, איבעטלאזיקייט, װי באדינגונגען

 זיך, צו קינדער די צוציען מיר מוזן מאמענט דאזיקן ךעם אין —
 אייגענע אונזערע געזעלשאפטלעך. און קולטורעל אידעאלאגיש,

ען קינדער נ ״  מוזן מיר אויפגאבע. אוגזער פון טייל קליינער א אבער ז
ך צו צוציען ט ארבעטער מאשע ו.רדישע די זי  לאני■ אונזער פון ױגנ

ט ליידט קלאש ארבעטער פונש טייל איין קיין ל ני פי  די װיפל אזוי
 שכירות קלעגערע פאר מערשטן ארבעטן ארבעטער ױגנטלעבע די ױגנט.

ײ און  לױ-נע־ די װאש הילף, קלעגלעכער דער פון גארניט באקומען ז
בן אנשטאלטן צדקה קאפיטאלישטישע רישע ארשעטער. די גי

ט קינדער אונזערע ארומרינגלען צו  אטמא־ פראלעטארישער א מי
״ װאו שפערע, רן, פארבר״נכען, זאלן ז טי םקו  װעי־! און לייענען די

ן מוז — דערצויגן ״ ע ז עלטערע די פון אויפגאבן הויפט די פון א״נ

 מעגלעך צו ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונס כרענטשעש
װינען צו מאנן  דעם צו לאנד דעש פון ארבעטער ױגנטלעכע די גע

ן כוז קלאש, ארבעטער קעמפנדיקן ע נאך זיי  פרן אויפגאבן די פון אײנ
ג זייער געפינען פראבלעמען ביידע ברענטשעש. עלטערע די נ זו  ליי

ג דער אין נ או ט די פון בוי  דערװאקשענער איין קיין ברענטשעם. ױגנ
ך קען ארדן פונש ברענטש ט זי  רז אט פארקוקן צו דערלויבן ני

ן *1דאר יאנואר חודש פארן װארט שלאו. אונזער אויפ־-אבע.  — זיי
ט א האבן מוז ברענטש דערװאקשענער ״יעדער  אונטער ברענטש ױגנ

שעפטום.״ זיין
צט? ביז אויפגעטאן שעקציע ױגכט די האט װאס  לעצטן אי

ט די האט זומער ט ברענטשעש 20 געוזאט שעקציע ױגנ  מיט־ 300 מי
 דער אט מיטגלידער. 600 מיט ברענטשעש 37 מיר האבן איצט גלידער.
ט אבער נשקשה װערן אנ־.ערופן קען װאוקש  גרוי־ א צופרידגשטעלנד. ני

 דערװאקשענע די צו װערן פאררעבנט מוז שולד דער פון טייל טער
ברענטשעש.
 איז קװאנטיטאטױו שעקציע <װ.נט דער פון װאוקס דער כאטש

ט  געמאכט איז װאש פראגרעש, דער אבער איז מואלדיקער, קיין ני
ששפר״טן פון פרטים די אין געװארן  די פון אקטױויטעטן די אוי

רן אין ברענטשעש, װיזי  ארגאניזא־ בכלל און מיטגלידער די אקטי
ױ אין באד״טנדיקער. א ציאנעל  לעצטנם איז ביישפיל, צום יארק נ

כ װאנט א געװארן אפגעהאלטן טונ  מערםטע װעלכן אין קאנטעסט, צ״
 האט קאנטעשט דער אנטיילגענומען. האבן ברענטשעש אונזערע פון

רט ױויזי  אין מיטכלידערשאפט אונזער פון פראצענט גרוישן א אקט
ױ ך זיי האט און יארק נ  פון טעם דעש פארזוכן צו געגעבן אוי

ט די געװעט. שאציאלישטישן ט שעקציע ױגנ  זשורנאל א ארויש גי
ף ״באריקאד״, ט זשורנאל דער מאםשטאב. נאציאנאלן א אוי  א גי
 צו שטודענטן און ארבעטער ױגנטליעבע אונזערע צו מעגלעכקײט

ט און דערפארונגען און לעבן אײגענעש זײער װעגן שרײבן ן ני  זיי
טן שרייבן צו געצװאונגען  און ?ונשט בורזשואזער פון שטאנדארד לוי

קונצן. ליטערארישע
ט גאנצע ד< איז מאנאטן עטלעכע לעצטע די פאר  םעקציע ױגנ

אנג פארן קאםפאניע א אין אקטױו געװען  האבנדיק װאוירקער׳/ ״י
 די איז דעם הוץ א דעצעמבער. ענדע ביזן דאלער 200 צוגעזאגט

ף (שלוש ײט אוי )22 ז

 בענעפי־ פילאדעלפיער די פון עקזיםטענין די פארשטארקעח און
 אוין פרינציפן און אידעאלן זייערע אלע מיט םאסײעטים ׳טיאל

 אינדי־ די פארזיכערן און אפהיטן אויך צייט זעלבער דער אין
 איז ״קאונםיל׳ אזא באזונדער. םאםייטי יעדער פון װיאליטעט
 פון קאנפערענץ א גערופן דערנאך ט׳האט געװארן. נעגרינ־עט

 פון געװארן ארגאניזירט איז ״קאונםיל״ (דער פאראײנען די
 ״באװאוםטן א אנפידונג פאר איבערגעגעבן איז און פאליטישנם

 און ‘״קאונםיל דער ם״ ױלי. טן16 דעם פאר לא<ער״) אידישן
 פון קינדער טויטע געװארן געיארן זײנען קאנפערענץ די ם״

 געבן זײ זוכט װעלכע װעלט״ ״אידישער רעפובליקאנער דער
קאפיטאליזם. ־עם פון אינטערעםן די פאר פירער׳טאפט

 רע־ די אז דערצו, געפירט האט לאגע געשאפענע די אט
 פון פעסטונגען רי גאם, אידישער דער אויףי ארדנם אקציאנערע

 נאציאגאל־פאשיזם אידישן פון און בורזשואזיע אידישער דער
 ארײנ־ זוכן זײ און פאראײנען די צו אריגן זײערע װענדן זאלן

 אין עלעמענט. געזונטערן דעם ארױסציען אדער זיך צו צונעמען
 פערע־ דער פאראײן, אײן אז פאםירט שוין האט פילאדעלפיע

 צװייג אלם אנשליםץ זיך זאל אםם׳;, בענעפישיאל יאםלאװער
 אײניקע און פארבאנד ארבעטער נאציאנאלן אידישן דעם פון

 װערן צו שלום ברית מיטן פארהאנדצונגען פירן זאלן אנדערע
לאדזשעם.

 אז איבערצייגן, צו םטאטיםטיקם קיין האבן ניט מ׳דארף*
 זײנען ארגאניזאציעם דאזיקע די פון מיטנלידער מערסטע די

מארק אין ארבעטער די מיט רעדן צו נענוג ס׳איז ארבעטער.

 קנעפלעך דערזען און לאצן זײערע אויףי טאן קוק א דעם, װעגן
 פארן זונטיקן רויטע די אין פאראיינען. פארשידענע פון

 מיט־ טוץ א װי מער געפונען בלאק א״ז אין מיר האבן ארדן,
 געװען זיינען זײ יפון 5 און ארגאניזאציעם דאזיקע די פון גלידער

פאראײן. איין פון מיטגלידער
 די צו געהערן ארבעטער אירישע אזויפיל װאם דעם דורך

 די אין פאשיםטן םאציאל די געליניגט ארגאניזאציעם דאזיקע
 גרעסטע די זײ אויה ארויפצװינגען און דורכצופירן ױניאנס

 געהערן ארבעטער אידישע אזויפיל װאם דורכדעם פארראטן,
 פון ארױםפאמפען קענען זאלן צױנים די אז מעגלעך איז דארט,

 דורכדעם מעשים. שװינדלערישע זײערע פאר געלט אזויפיל זײ
 איר אנצוהאלטן פרעםע באלעבאטישער דער פאר מענלעך איז

צירקולאציע. איר אויך און מוחות זײערע איבער װירקונג
 האט ארגאניזאציעם, דאזיקע די פון מיטגלידער םך א בא

 געענדערט. זיך םך א געדאנהען־גאנג דער קריזים, דעפ דאנק א
 $רגאניזאציעם זײערע פון צושטאנד דעם טיט צוזאמען דאם,
 זיך זאלן זײ אז דערצו פירט יארנלאגג, געהערט האב; זײ װאו

אמת׳ן. און געדאנקען נײע צו צוהערן נעמען
 דעריבער מוז אידן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 אויף וױנקל דעם אט צו אויפמערקזאמקײט שײנקען אנהײבן
 פאטענ־ םך א זיך מיט טראגט װינקל דער גאם.. אידישער דער

 אויםגענוצט נעהעריס װי װען אדדן. פארן מעגלעכקײטן ציעלע
 דער פאר םײ און אח־ן פאר׳ן םײ נוצן סך א ברײננען עס װעט

באװעגוננ. ארבעטער רעװאלוציאנערער נאנצער
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ן י נ ם אוץ לע ז י נ י נ ע ל
ען פאר (קאנםפעקט טונג ליי דיםקוםיעם) און א״נ

 ענגעלםן נאך מארקםיםט. געניאלער א געװען איז לענין .1
 האט װאם טעארעטיקער 'מארקסיםטישער איינציקער דער לענין איז

קן צו באװיזן ט טעאריע רעװאלוציאנערע די פארא״ני  רעװא־ דער מי
 אלפא־ דער פון געשיכטע די פראקטיק. פראלעטארישער לוציאנערער

 לעבן לענינס פון געשיבטע די איז פארטײ קאמוניםטישער באנדישער
טעטיקײט. און

 איז פארבאנד םאװעטן אין פארט״ לענינס פון געשיכטע די .2
װענדונג װיסנשאפטלעבער פון געשיכטע די  אין מארקסיזם דעם פון אנ

 דער פון געשיבטע די פראקטיק. רעװאלוציאנערער טעגלעבער טאג דער
 דעם פון יאוץ ניינציקער די פון דעמאקראטיע םאציאל רוםלענדישער

 אפנייגלערישע קעגן רןאמף פון געשיכטע די איז יארהונדערט לעצטן
 דאם געװען איז רוםלאנד מארקסיזם. פון ריכטונגען פיינטלעכע און

ע ק צי ט זזאבן ריכטונגען מארקםיםטישע אנטי די װאו לאנד, א״נ  ני
 ארבעטער. ארגאניזירטע די פון רייען די אין ארײנדרינגען געקעגט

 :װערק לענינס (לייען ארויםגעשפיגן. זיי האט קלאם ארבעטער דער
מען״). טוט :װאם

 פראלעטא־ דער פון דערפאלג דער זיך דערקלערט דערמיט .3
 פארטיי, לענינס בלויז רוסלאנד. אין ,1917 אין רעװאלוציע רישער

 דער פון באהערשט געװען איז װאם װעלט, דער אין איינציקע די
רן געקאנט האט מארקםיזם, — טעאריע פראלעטארישער  ארגאניזי

טן און ר״  היםטא־ אנטשיידנדיקן דעם פאר קלאם ארבעטער■ דעם צוג
רעװאלױציע. פראלעטארישער דער פון מאמענט רישן

ט איז מארקש .4  בעלעטריסט. קיין פאעט, קיין געיווען ני
 ענגעלם און מארקם פילאזאף. א עקאכאמיםט, אן געװען איז מארקם

 טע־ פראלעטארישער רעװאלוציאנערער דער פון גרונטלײגער די —
ען אריע, ע ך זי ט אוי ט װיםנשאפטמענטשן. םתם קיין געװען ני  לוי
 דער און פילאזאפיע דער פון אויפגאבע די איז געדאנק זייער

ט װיםנשאפט  נאר ארדנונג, געזעלשאפטלעכע די דערקלערן צו בלויז ני
זי. ענדערן צו

שן דעם פון לאזונג די .5 ״ארבעטער מאניפעסט: קאמוניםטי
ט איז אייך״ פאראייניקט לענדער אלע פון  פא׳עטישע א בלויז ני

װע די פון ארוים װאקסט זי נאר פראזע,  פון באדינגונגען אביעקטי
 פון פארטײ פאליטישע די ארדנונג״ קאפיטאליםטישער דער
ט די אנפירן דעריבער דארף קלאס ארבעטער דעם ק״  אין טעטי

ט איינ?לאנכ װן דעם אט מי רן, דארף זי פראצעס. אביעקטי װיזי קטי  א
ע פאר קלאש ארבעטער דעם ארגאניזירן  די אט דורך קאמפן. זיינ

 פון באהערשט איז װאם פארט״, פאליטישער א פון געפירט קאמפן,
 דער צוגעגרייט װערט טעאריע, רעװאלוציאנערער פראלעטארישער א

שיידנדיקן דעם צו קלאם ארבעטער  צו — מאמענט היםטארישן אנ
ײן  טיפע־ סאמע די פון ארוים װאקםט לאזונר. די אט רעװאלוציע. ז

שן  ארבעטער דער לעבט עם װעלכע אונטער באדיגגונגען, די פון ני
ארדנונג. קאפיטאליםטישער דער אין קלאס

ק די ענ צ״כנ  אנטװיקלונג דער פון פאזע אלגעמיינע די אזוי ״אנ
 אדער מער דעם נאכגעשפירט מיר האבן פראלעטאריאט, דעם פון

 געזעלשאפט איצטיקער דער אין קריג בירגער באהאלטענעם װײניקער
ם ברעכט ער װען מאמענט, דעם צו ביז  רעװא־ אפענער אן אין אוי

ט אראפװארפנדיק פראלעטאריאט, דער און לוציע,  די גװאלד מי
שואזיע, ן פון פונדאמעגט דעם לייגט בורז ״ העירשאפט״; ז

 דער אין שריט ערשטער דער אז געזען, פריער שוין האבן ״מיר
 דער צו קלאם ארבעטער דעם דערהויבן האט — רעװאלוציע ארבעטער

 דעמאקראטיע. אמת׳ע די דעראבערן קלאם, הערשנדיקן א פון מדרגה
צן װעט פראלעטאריאט דער םנו  אלץ כדי’ הערשאפט פאליטישע זיין אוי
אזיע דער בא אװעקצונעמען מער און מער שו  קא־ גאנצן דעם בורז

 דעם פון ה. ד. מלובה, פראלעטארישער דער פון הענט די אין פיטאל
 גאנצע די קלאם, הערשנדיקער א װי ארגאניזירט פראלעטאריאט,

 די פארנרעסערן צו מעגלעך װי שנעל אזוי און געצייג פראדוציר
קרעפטן״. פראדוציר

שן דעם פון ציטאטן צװײ די אט  בא־ מאניפעםט״ ״קאמוניסטי
ט װייזן  םאלידאריטעט די אז קלארק״ט, אויםערגעװיינלעבער אן מי

 װאקםן פראצעם, רעװאלוציאנ׳ערער דער יװי ארבעטער־קלאם, דעם #ון
 דעם פון באדינגונגען לעבנם די פון ארוים אופן נאטירלעכן א אויו*

ן ציטאטן זעלביקע די «ראלעטאריאט. יז ך װי ט אן אוי  באזונ־ א מי
איז פארטיי מארקםיםטישער דער פון ארפעט די אז קלאררןייט, דער

 אום צוגרייטן און ארגאניזירן קלאם, ארבעטער דעם פירן צו
 רעם אייגפירן און רעװאלוציע א דורך מאבט די איבערצונעמען

קאטוניזם.
ט איז מארקסיזם .6 ן ני ״ ט איז עם װי פונקט פאעזיע ק  ני

 דאס ״דיאלעקטיק״, איז מארקםיזם פון גרונט דער דאגמע. קיין
ך אנטװיקלט אלץ הייםט,אז  רעװאלו־ ד< זיך. ענדערט אלץ און זי
ט דעריבער קען טעאריע ציאנערע ן ני  מוז נאר דאגמע, קיין זיי

ף װערן אנגעװענדט  בא־ עגדערנדיקע די אט צו אופן געהעריקן א אוי
ען ג מנ נ  דערפון קאפיטאליזם. דעם פון פאזע נייער יעדער אין די

ט, די ארוים ררינגט קיי די װענ ט  פארטיי מארקםיםטישע די אז נוי
 אין טעאריע רעװאלוציאנערע מארקםיםטישע די אט אנװענדן זאל

 פארשידענע די אין קלאם ארבעטער דעט פון קאמפן טאג־טעגלעכע
ט און אזוי פראצעם. אביעקטױון דעם פון פאזן  באטראכטן אנדערש ני

 פארטיי פאליטישער דער פון ראל היםטארישע די ענו,עלס און מארקם
קלאם. ארבעטער דעם פון

ײנגעט״לט װערט קאפיטאליזם דער .7 װ״ אין א  פעריאדן. צ
י ן ז ל ע י ר ט ס ו ד נ י ם א ז י ל א ט י פ א ן ק ־ או מ י א

, ז י ל א ר ע פ  איז קאפיטאליזם אינדוםטריעלן פון פעריאד דער ם
 פון פעריאד א קאנקורענץ, פרייער פון פעריאד א גרונט אין געו־ען

 גאנצן דעם אידער קאפיטאליזם פון פארשפרײטונג און עװאלוציע
 פרײע נאך׳ די פאנאנדערטײלן פון באדינגונגען די אונטער ערד־קוגל,
ט פארכאפן זיי און קאלאניעס  בא־ די אונטער מאכט, באװאפנטער מי
ען  װידער־ אינעװײניקםטע פון וואוקם אומאויפהערלעכן פון דינגונג

 געפאלן הויפטזעכלעף א<ז לאםט װעמענם קאפיטאליזם, פון שפרוכן
ף  סיםטעמאטיש האט מען װעלכע באפעלקערונג״ קאלאניאלער דער אוי

 אנהייב צום איז פעריאד דער אט געשטיקט. און געדריקט בארויבט,
 פון פעריאד דעם דורך געװארן פארביטן יארהונדערט סטן20 פון

אימפעריאליזם.
 אימפע־ דער — קאפיטאליזם פון פעריאד צװייטער דער .8

 קאנפליקטפולער און ׳טפרונד״האפטיקער פון פעריאד א איז ריאליזם,
ף אן תייבט קאנקורענץ פרייע די קאפיטאליזם. פון אנטװיקלונג  אוי

ע ?ע"’פריערי אלע מאנאפאלן, די פאר ארט איר אפטרעטן שנעל  ״פר״
ען לענדער״ קאלאניאלע  א פאר קאמף דער און צעטיילט, שוין זיינ

 הייבט ״איינפלום־םפערן״ און קאלאניעם די פון איבערטיילונג נייער
קאמן». באװאפנטן פון פארמע די אגנעמען אומפארמיידלעך אן

ף .9  קאפיטאליזם פון ו־ידערשפרובן די האבן אופן אזא אוי
ף פארנעם גאנצן זייער אין  זײער באקומען מאםשטאב װעלט א אוי

 (פינאנץ אימפעריאליזם פון עפאכע דער אין אויםדרוק שארפםטן
ט װאס קאפיטאל), אד״ ש א ב  קאפי־ דעם פון פארמע נײ׳ע היסטארי

ע א גופא, טאליזם אונג ניי שן באצי  פון טיילן פארשידענע די צװי
 בא- מאדיפיצירטע א און װעלט־װירטשאפט קאפיטאליםטישער דער

אונג געזעלשאפט. קאפיטאליםטישער דער פון קלאםן גרונט די צו צי
 אנטשטאנען איז פעריאד היםטארישער נײער דער אט .10

ף  פון באװעגונג דער פון געזעצן ,•.ייבטיקע די פון באזים דעם אוי
 דער פון ארויםגעװאקםן איז ער געזעלשאפט. קאפיטאליםטישער דער

ן װי — קאפיטאליזם אינדוםטריעלן פונ׳ם אנטװידןלונג  היםטא- זיי
 גרונט אלע פון אויסדרוק דעם פארשארפט האט ער פארזעצונג. רישע

 אלע פון קאפיטאליזם, פון באװ־עטנג דער פון געזעצן און טענדענצן
אנטאגאניזמען. און װידערשפרוכן גרונט זיינע

פון צענטראליזאצלע און קאנצענטראציע פון געזעץ דאם .11
לדונג דער צו געבראבט האט קאפיטאל םבי  מא־ מעכטיקע די פון אוי

ען נאפאליסטישע קונג טראםטס, און םינדיקאטן קארטעלן, :פארא״ני
ר א צו ע שע פון פארמע נ״  אונטערנעמונגען, קאמבינירטע גיגאנטי

ען וועלבע ן אין פארבונדן באנקען די דורך זיינ ״ קנופ. א
ט קאפיטאל איגדוםטריעלן דעם פון צוזאמענװאקסן דאם .12  מי

ס פון ארײנציען דאם באנ־ען, די  אלגע־ דער אין באזיץ ערד גרוי
 דער און ארגאניזאציעם, קאפיטאליסטישע פון סיסטעם מײנער

 קאפיטאליזם, פון פארמע דער אט פון גאראקטער מאנאפאליםטישער
 אן אין קאפיטאליזם אינדוסטריעלן פון עפאנע די פארװאנדלט האבן

' — קאפיטאליזם, פינאנציעלן פון עפאכע . ם ז י ל א י ר ע פ מ י א
װענדונג װאקסנדיקע די .13  מאשינען קאמפליצירטע פון אנ
 און מער אלץ פארגרעםערט ענערגיזנ, עלעקטרישע פראצעםן, כעמישע

פאר קאמף דער ארוים װאקםט דעם פון און פראדוקציע, די מער
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ע, ״ װייגיקםטע ג םנ  אלין װערט קאמף דער אט און אפזאץ־מערק, אוי
ט זעלבע דאס שארפער. און שארפער ף נאכפראגע דער מי ע אוי  רוי

 פון םיםטעם די ארוים װאקםט קװאל זעלבן דעם פון מאטעריאלן.
 פון ארויםפיר דעם שטערט װעלבער (טאריף), פראטעקציאניזם דוויכן

 עקםפארטירטן דעם פאר פראפיטן עקםטרא גאראנטירט און םחורות
 דער קאפיטאל. ארויםצופירן םטימולן עקםטרא באשאפט קאפיטאל,
 עקאנאםי־ פון פארמע םפעציפישע די װערט קאפיטאל פון יעקספארט

שן פארבינדונג שער  קאפיטאליםטישער דער פון טיילן פארשידענע צװי
עקאנאמיע. .וועלט

ט .14  צום קאפיטאליזם אינדוםטריעלן פון איבערגאנג דעם מי
 דער״ קאפיטאליזם, פון פאזע העכפטע די קאפיטאליזם, פינאגציעלן

ײען  דער װעלכע פונקט, העכםטן ביזן װידערשפרוכן אינערלעבע די ג
ט קען קאפיטאליזם פינאנץ . ני ן ז ״  ארוים קומען קװאל דעם אט פון ל

ט װאם מלחמות, אימפעריאל״יםטישע די  צע־ און פארנעם זייער לוי
געשיכטע. װעלט דער אין גלייבן קיין ניטא איז קראפט שטער

 האט קאפוטאליזם אינדוםטריעלן דעם פון עפאפע דער אין .15
ט פארנומען, מלוכה ז־י ע די מארקםן, לוי צי  פריקאשטשיק א פון פאזי
אזיע. דער בא שו  קאפיטאליזם פינאנץ פון עפאכע דער אין בורז

טונג באזונדערע א מאכט מלובה די .ווערט אד״  קאפי־ פאר׳ן ב
 פון דיקטאטור א אין פארװאנדלט װערט מאבט מלוכה די טאליזם,
 אויםדרוק דער איז מלוכה די אליגארניע, קאפיטאליםטישער פינאנץ

מאבט. קאנצענטרירטער איר פון
 ?אפי־ דער האט אימפעריאליזם פון עפאבע דער אט אין .16
גג די פארענדיקט טאליזם טו ר״ ג  באדינגונגען מאטעריעלע אלע פון צו

 דאם אט װירטשאפט. דער פון ארגאניזאציע םאציאליסטישער א פאר
ן ער דארף דעם פאר פארשטײן, קלאם ארבעטער דער דארף  ארגא־ זיי

ט ר  דער אין קאמף קלאסן דער קלאם. א װי צוגעגרײט און ניזי
טן געדארפט האט קאפיטאליזם אינדוםטריעלן פון זנפאכע  דעם צוגריי

 ארבעטער דעם פון פארטיי די עפאנע, דער אט פאר קלאם ארבעטער
ן געדארפט האט גןלאס ק זיי אי ענוג פיי  מארקסיזם, דעם אנװעגדן צו ג

ע ה. ד.  איצ־ דער אין זיך פאדערן עם װעלכע ?אמף, פון מיטלען ניי
 װאם אליגארכיע, פינאנציעלע די אימפעריאליזם. פון עפאכע טי?ער

 ארבעטער דער װען אז כח, אזא איז לאנד, דאם פולשטענדיק .באהערשט
 פון עפאכע דער פון מעטאדן און מיטלען קאמפם די אנגעװענדט זואלט

 פארן קאפיטולירן צו געםיינט עם װאלט קאפיטאליזם, אינדוםטריעלן
שונא.

 שטאמט רעװאלוציע פראלעטארישע איגטערנאציאנאלע די .17
ף  ?אפי־ פון אנטװיקלונג דער פון באדינגונגען די פון אופן אזא אוי

ײן פון בבלל, טאליזם  רע־ די און בפרט, פאזע אימפעריאליםטישער ז
 אן. װענדט קלאם ארבעטער דער װאם מיטלען, קאמפם זואלוציאנערע

 אנפירער־ דער אונטער עפאכע איצטיקער דער אין קלאם ארבעטער דער
שן דעם פון שאפט  קאפיטא־ די שטויםט אינטערנאציאנאל קאמוניםטי

שע  פאר־ פראלעטאריאט פון דיקטאטור די רואינע. צו סיםטעם ליםטי
אליגארכיע. פינאציעלער דער פון דיקטאטור דער פון פלא׳ן דעם נעמט

 דעם פארשטאנען מארגןםיםט, געניאלער דער לענין האט אזוי .18
 געזעל־ קאפיטאליםטישער דער פון פראצעם היםטארישן אביעקטמון

וי און שאפט,  מארק־ פון טעאריע רעװאלוציאנערע די אנגעווענדט אז
ט אים פאר איז 1917־1914 פון מלתמח די םיזם.  לוייז געװען ני

 א רויב, פאר מלהמה א נאר װ. א. און דעמאקראטיע פאר מלהמה
ע און קלאם ארבעטער דעמ קעגן מלחמה  רעװאלוציאנערע זיינ

ארגאניזאציעם.
 צום װארנונג א װי מלחמה די אויפגענומען האט לענין .19

זא קאפיטאליזם דער אז קלאם, ארבעטער  עפאבע איצטיקער דער י
ף האלטן בלויז זיך קען םן. און מלהמות די אוי  װי אזוי פונקט קריזי

 און 40 די פון פלײםיקײט גרוים מיט האבן ענגעלס און מארקם
 די אויסגעפארשט און שטודירט יארהונדערט פאריקן פון ־יארן50

 פאר־ זיי קענען צו כדי ארדנונג געזעלשאפטלעכע קאפיטאליםטישע
כטן, וי גי  דעם אויםגעפארשט פעריאד מלחמה דעם אין לענין דזאט אז

קאפיטאליזם. פון שטאפל העבסטן דעם — אימפעריאליזם
ב .20 ך אויםגעצייבנט לענין האט 1914 ביז אוי ט זי ײן מי  ז

 טאג־טעגלעכע אין פראקטיק דער אין מארקסיזם דעם פון אגװענדונג
װיזן יארן מלחטה די אין ער האט קלאם, ארבעטער דעם פון קאמפן  בא

 זי און מארקםן פון טעאריע רעוױאלוציאנערע די אט אנטװיקלען צו
 פאר־ די אט אימפעריאליזם. פון עפאכע נייעד דער אט צו צופאםן

 מעגלעכקייט די לענינען געגעבן האט מארקםיזם פאר שטענדניש
אנװענדן. מארקסיםטיש זי און עפאבע די אט אויםצפארשן

ם פון לערע די דעפינירט םטאלין װי אט אין לעניניז ן ( ״  ז
ט זוערק ם אז דערקלערט, ער נאמען). דעם אט מי  די איז לעניניז

פרא־ און אימפעריאליזם פון עפאכע דער אין מארקםיזם פיון טע^ריע

ם מער. נאך דיקטאטור. לעטארישער  און טעאריע די איז לעניגיז
עמ״ן אין רעװאלוציע פראלעטארישער פון טאקטיק  די און אלג
איבערהויפט. דיקטאטור פראלעטארישער פון טאקטיק און טעאריע
ם פון טעאריע די .21  דער אין אויפגעקומען איז לעניניז

 אין װידערשפרוכן אינערלעכע די װען אימפעריאליזם, פון עפאכע
 פרא־ די װען קלימאקס, א צו דערגרײכט האבן קאפיטאליזם דעם

 פא־ פראקטישער פון פראגע א געװארן איז רעװאלוציע לעטארישע
 האט ארבעטערקלאם דעם פון פארטיי פאליטישע די װען ליטיק,

רן צו אנהייבן געמוזט אניזי ת ד< ארג חו  קלאס ארבעטער דעם פון כו
רעװאלוציע. דער אט פאר

 עפאבעאין אן װי אימפעריאליזם דעם באצײכנט האט לענין .22
פן ליגט קאפיטאליזם דער װעלכער טן אוי  דער אין װייל בעט, טוי

 אין װידערשפרוכן און קאנפליקטן אינערלעכע אלע די װערן עפאכע
 פרא־ די און גראד, העכםטן דעם ביז פארשארפט קאפיטאליזם דעם

ע א קלאם ארבעטער דעם פאר װערט רעװאלוציע לעטארישע עד  דרינ
ט קיי די װענ ט מאמענט. דעם פון נוי

ם .23 שן םאמע די פון ארויס װאקםט לעניניז  פון טיפעני
ם פון טעאריע די חאט לענין בלויז און מארקסיזם  געקענט לעניניז

ן איינציקע די געװען איז פארט״ לענינם װײל באשאפן,  דעם אי
טן װ״ ף באזירט געװען איז װאס אינטערנאציאנאל, צ  מארק־ דער אוי

ז פארט״ לעגינם לערע. םיםטישער  װאם איינציקע, די געװען אי
ט האט  א אין מארקםן פון לערע רעװאלוציאגערע ד< פארװאנדלט ני

 כח שאפנדיקער א געװען אים פאר איז מארקםיזם דער נאר דאגמע,
ע און קלאם ארבעטער דעם פאר קאמפן. זיינ

טן דעם פון פארט״ען איבעריקע אלע .24 אינטערנא־ צװיי
 מארקםן פון לערע רעװאלוציאנערע די פארװאנדלט האבן ציאנאל

 סאציאל די פון טירן די ג^עפנט י-לייד האט דאם דאגמע. א אין
 די פאר מארקסיזם, פון שונאים די פאר פארטײען דעמאקראטישע

 ״ארטאדאקםאלע״ זאגענאנטע די קלאם. ארבעטער דעם פון שונאים
דעם אין איבעריקע די און װאנדערװעלדע קאוטסקי, מארקםיסטן:

טן װ״ ט קיינמאל האבן אינטערנאציאנאל צ ם די באקעמפט ני  שונאי
ף פארקערט, נאר קלאם, ארבעטער דעם פון  אינטערנאציאנאלן יעדן אוי

ך מען האט קאנגרעם םטן מיט פאראײניקט זי אני װיזי  אפאר־ און רע
 געשטיצט און רוםלאנד אין פארטײ לעניניםטישער דער קעגן טוניסטן

מענשעװיקעס. די
 דורכ־ און באהערשט פארטייען דעמאקראטישע םאציאל די .25

טן געפרעםן ען אפארטוניזם, מי נ ״ ף ז  דער־ זאופ נאטירלעכן א אוי
 ארבעטער דעם איינצושפאנען 1914 יאר דעש אין מדרגה א צו גאנגען

 פון דינםט אין פולשטענדיק אינטערנאציאנאל צװייטן דעם און קלאס
ף װעגן די קאפיטאליזם. דעם  דעמאקראטישע םאציאל די װעלכע אוי

ען פארטײען נ ״  פאר־ דעם אט צו דערפירן ו.עמוזט האבן געגאנגען ז
ף ראט. ט אינטערנאציאנאל צװייטער דער האט אופן אזא אוי ע מי  זיינ

 קאנטר־רעװאלוציאנערער א אין װערן פארװאנדלט געמוזט פארטייען
 קאפיטאליזם דעם פאר איבערגעבענה״ט אזא מיט האט װעלכע מאכט,

 יארן די פון רעװאלוציעם פראלעטארישע די בלוט אין דערטרונקען
איז .1919־1918 ט ם׳  אינטער־ צװ״טער דער װאם װאונדער, קיין ני

ע און נאציאנאל נ ״  קאנטר־ די פון שפיץ דער אן צטייען’ פארטייען ז
 דער קעגן פארבאנד, סאװעטן קעגן פארשװערונגען רעװאלוציאנערע

 דיקטאטור פאשיםטישע די אקטױו שטיצן רעװאלוציע, סאװעטישער
 אינטערנאציאנאל צװייטער דער אליגארכיעם. פינאנציעלע די פון
 װעלט־ אימפעריאליםטישער דער פון פונקט שטיץ דער געװארן איז

שואזיע. בורז
 דעמאקראטישע םאציאל די שטאמט קװאל דעש אט פון .26
 דער אט אין קאפיטאליזם דער אז אימפעריאליזם, װעגן טעאריע

 דער אין כאאס דעם אפ שאפט פראדוקציע, די ארגאניזירט עפאכע
םן; אוממעגלעך מאכט און פראדוקציע זי רי ן אז ק  יעפאכע דער אי

 װערט עפאכ־ע דער אט אין אז מלחמות, אפ קאפיטאליזם דער שאפט
 פאלשטענדיקן א אוין= אריינגעפירט ב׳הדרגה׳די? םאציאליזם דער

ט א דורך אופן, לעגאלן תיי  פאררעטער די פאר פארלאמענט. אין מעי
ע. פולשטענדיקע א עם איז ארבעטער דעם פון  אבער זעט װי אידילי

ס  דאם ? קלאם ארבעטער דעם פאר װירקלעכקײט דער אין אוי
ם איצטיקער דער באװייזט טונגען מלחמה די און קריזי  דאם ;צוגריי

ן יאפאנעזער די פון אר״נדרינגען  אן איז װאם מאנדזשוריע, אי
ב ה״  טויט. און הונגער טעראר, פאשיזם, װעלט־מלחמה, נײער א פון אנ

 דעם אין ארבעטער־קלאם דעם פון לאגע װירקלעכע די איז דאם אט
ך האט קאפיטאליזם דער פעריאד. איצטיקן ט קײנמאל זי  גע־ ני

 ארבעטער דעם פון רײען די אין אגענטור בעםערע קיין װאונטשן
דעמאקראטיע. פאציאל די װי קלאס

ן אין מארקט װי האט, לענין .7 ט זיי אינטער־ טן1 דעם צ״
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m ארדן אזנזער אין װ םזם
 אפים נאציאנאלן צום װארט דאם געבן הײנט וועאן מיר

ענינים. װיכטיקע זייער פאר א װעגן אח־ן דעם פון

 דער מיט פארבינדונג אין קאמפאניע מיטכלידער אונזער
םאװעטן־פארבאגד אין דעלעגאציע

 ארױםגעשיהט האט אפים נאציאנאלער דער װאם בריװ, א אין
 ארדן אונזער פון ברענטש ״יעדער אנגעוױזן: װערט דרענטשעם די צו

טינג, םפעציעלן א האבן דעצעמבער הודש דעם אין דארף  פון םײ מי
 אויםשליסלעכן דעם פאר ברענטש, דעם פון םײ עקזעקוטיװע, דער

 זאל ברענטש דער אזוי װי דעם װעגן פראגע די באהאנדלען צר צװעק
ך  מעג־ דער וועגן און קאמפאניע מיטנלידער דער אין באטיילינןן זי

װינען צו ברענטש דעם פין לעבקייט  דער אין פארטרעטער א גע
םאװעטו־פארבאנד. קיין דעלעגאציע

ג םפעציעלער דער טינ ך װעט ברענטש דעם פון מי  בא־ דארפן זי
ט אפגעבז זונדערם  לאזונג די פארװירקלעכן צו אזוי װי פראגע דער מי

ען פלענומס אונזערע פון בר״נג צו ײנ  פאברי?׳ אין ארדן אונזער אר
ד די בא ר״ אן ט ני ו ען, י טינג  די פון צוזאמענקונפטן אלע בא מי

טן לאזוגג די ארבעטער. מי ט טאר שאפ״ צום פכים ״ ײן בלייבן ני  ק
ר װערן דארף גאר פראזע, ע ״ קע א ז  אונזער אין אקציע װיכטי

ברענטש."
 ברענטש יעדן אין אז פארגעשלאגן, אויך האט צושריפט די

 א אין אפילו אדער שאפ א אין מיטגליד אײן װי מער האט װאם
 קאמי־ טרײד אדער שאפ א װערן ארגאניזירט זאל טריייה גאנצן

 ארבעט די אנצופירן צװעק דעם פאר מיטגלידער יענע פון כיע
טרײד• יענעם אין אדער שאפ יענעם אין ארדן פארן

 די אז געווארן, רעיןאמענדירט אויך איז צושריפט דער אין
 זאלז קאמפאניע ׳איצטיקער דער פון חדשים דריי פארבליבענע
באשטײ זיך פאר זאל ברענטש יעדער :אזוי װערן אדנאניזירט

 צום און חודש. יעדן פאר מיטגלידער צאל באשטימטע א מען
 האט ער אויב אפטשעקן ירענטש דעד זאל חודש יעד; פוז סוף

 נויטיק איז װאם ניט, אויב און ארבעט פון פלאז דעם דורכגעפירט
 בא־ די דערגר״כן צו כדי ארבעט די אויסצובעםערן רדי טאן, צו

רעזולטאטן. שטיטטע

מיטנלידער געשטראכענע
געװארן, רעקאמענדירט אויך איז צושריפט זעלבער דער אין

 די װערן אויפגענומעז װעט עם װאו מיטינג, זעלבן דעם יא אז
 פראגע די אױפנעמען ברענטש דער זאל קאמפאניע, מיטגלי׳דער

 רע־ האט צושריפט די און מיטגלידער. נעשטראכענע די װעגן
 אינטענ־ אן אויפהויבן גלייך זאל ברענטש דער אז קאמענדירט,

 דער יװאם מיטגלידער אלע רעאינםטײטן פאר קאמפאניע םיװע
 באזונדערע עקזיםטירט. ער זינט געשטראבן האט ברענטש

װאם מיטגלידער׳ די צו װערן געשײנקט זאל אויפמערקזאמקײט

ך האט װעלבער אינטערנאציאנאל, טן3 דעם ארגאניזירט נאציאנאל,  זי
 קלאם; ארבעטער אלוועלטלעכן דעם פון פירערשאפט דער אין געשטעליט

 ארבעטער רעװ. פונם קאמפן רעװ. די פון פירער דער געװארן איז
עפאבע. איצטיקער דער אין קלאם

ט איגטערנאציאנאל טער3 דער ע מי ײנ  אויםגע־ פארטײען קאמ. ז
 אלם געניאליטעט, לענינם באשטעטיקט טיילן, װעלט אלע אין שפרייט

 דער פון פירער און ארגאגיזאטאר אלם פראקטיקער, און טעארעטיקער
רעװאלוציע. פראלעטארישער אלװעלטלעכער

װערק׳ לענינם לענין, װעגן בוך אםתר׳ס :ל״עךמאטערייאל
 ?אמו־ פון פראגראם מאניפעםט, קאמוניםטישער סטאלין, פון לעניביזם
שן ר״ ערשטע אינטערנאציאגאל ניםטי קאפיטלען. ד

 ברענטש דער טערמיז. לעצטן דעם אין געװאח געשטראכן ז״נען
 קאמי־ געשיקטע םפעציעל דורך אויםצוגעפינען באמיען זיך מוז

 מיט־ דער האט פארװאם מיטגלירער געשטראכענע די צו טעם
 זיך ער האט ארבעטלאז, געװען ער איז שטרייכן, געלאזט זיך גליד

 מיט אויםװארטן זאל ברענטש דער אז ברענטש צום געװענדעט
 באװע- לינקער דער פון םימפאטיקער א חבר דער איז ביל׳ דעם
 אונז פאר װעט אונטערזוכונג גענויע אזא דורכפירנדיק בא גונג׳

 חברים אונזערע פארװאם אורזאכן גענױ׳די װיםן צו זײן מעגלעך
 עם מיטלען װעלכע ברענטשעם׳ די פון שטרייכן געלאזט זיך האבן

װ. א. א. פראבלעם די לײזן צו כדי װערן, אנגעװענדעט דארפן
 דער אז וױכטיק, אויך איז דעם טיט פארבינדונג אין
 ברענטש דער צי אפיס נאציאנאלן דעם װיסן לאח זאל ברענטש

 ארבעט־ זויפיל און פאנד ארבעטלאזן אן ארגאניזירט שוין ־אט
 נוט־ נעהאלפן איצט ביז ברענטש דער האט מיטגלידער לאזע

? ארדן דעם אין װערן שטײענד

פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמפאניע
 די געװארן אפנעהאלטן איז דעצעמבער טן9 דעם מיטױאך,

 פאר־ געװען זײנען עס װעלכער אויױ קאנפערענץ פאד־נאציאנאלע
 ארבעטער סלאװאקישע די קאסע, קראנקן אונגארישע די טראטן

 אםאםי־ אייד מױטשואל רוםישע די ארגיאניזאציע, פראטערנאלער
 די ארגאניזאציע, ארבעטער פראטערנאלע ליטװישע די אײשאן,

 ׳אינטערנאציאנא־ דער און אמעריסע אװ לאדזש גרענד ליטװישע
 בא־ האבן ארגאניזאציעם נאציאנאלע 6 די אריעטער־ארדן. לער

 װעלכע קערפערשאפט, פאראײניקטע א ארגאניזירן צו שלאםן
 פארזיכע־ םאציאלער פאר קאמפאניע ברײטע א אויפהויבן זאל

 דער אין ארײנדריננען הויפטזעכלעך זאל קאמפאניע די רונג.
באװענונג. פראטערנאלער

:באשלוםן פאלגנדע די אנגענומעז האט פאר־קאנפעדענץ די
 פאר־קאנ־ דער בא פארטראטן איז װאם ארגאניזאציע, יעדע .1

 ?אמפאניע אידעאלאגישע ברייטע א אנפאנגען גלײך זאל פערענץ
 דער איבער ארגאניזאציע איר פון טיטגלידער די אויפקלערן
 די פארזיכערונג, םאציאלער פאר קאמפאניע דער פון װיכטיק״ט

 מיטגלי־ אלע מאביליזיח צו צילן זאל קאמפאניע אידעאלאגישע
 רוןז א ארויםלאזן זאל קאנפערענץ די .2 ארבעט. דער פאר דער

 פאראייניקטער א פאר באװעגונג פדאטערנאלער גאנצער דער צו
 אר־ זיך זאל פאר־קאנפערענץ די .3 געייט. דעם אויױ אקציע

 ארגאניזא־ די פון יעדע װאו קאמיטעט שטענדיקן א אין גאניזירן
 פלאץ װערן געלאזט זאל עם און פארטרעטער א האבן זאל ציעם
 דער צו צושטיין װעלן װאם ארגאניזאציעם, נאציאנאלע נײע פאר

 פאר־ דער פוז קאמיטעט צײטװײליקער דער .4 קאמפאניע.
 דיםטריקט־האמיטעטן און שטאטישע ארגאניזירן זאל קאנפערענץ

 קא־ צײטװײליקער נאציאנאלער דער װי באזע זעלבער דער אויף
 ארגאניזאציעם פראטעדנאלע אלע פון פארטרעטער דורך מיטעט,

 דיםטריקט־קאמיטעטן און שטאטישע די .5 שטאט. יענער פון
 זייער פון קאנפערענצן פאר דאטומם באשטיטען גלײך זאלן

 װערן געהאלטן זאל קאנפערענצן די דיםטריקט. אדער שטאט
 מא־ דעם מיט פארבינדונג אין .6 מערץ. טן15 און טן1 צװישן

 פאר אמאניזאציע פראטערנאלע יעדע ברענטש, יעדן ביליזידן
 אדער שטאטישער דער גלײך שוין אויך זאל קאנפערענץ, דער

 א אמװײניקסטנם זאמלען צו צוטרעטן קאמיטעט דיסטריקט
 אינשו־ ״אנעמפלאימענט דעכ אריױ אונטערשריפטן מיליאן האלבן
 ארבעטלאזע די פון גועװארז פארגעלײגט איז װעלכער ביל״, רענם

 אין צוזאמענפאר לעצטץ דעם אין ל. י. י. ט. דער אין קאונםלם
און שטאט די פון שלום דער .7 טן.6 דעם דעצעמבער װאשיננטאן
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 פון צוזאמענפאר נאציאנאצער א זיין זאצ קאנפערענצן דיםטריקט
 פארזיכערונג. םאציאצער פאר באװעגונג פראטערנאצער ~ער

 זאצ פארזיכערונג םאציאצער פאר קאמיטע נאציאנאצע רי .8
 ױני־ ױניאן טרײד דער טיט קאנטאקט אײנגםטן דעם אין ארבעטן

 ארבעטער־ארגאני־ אנדע אלע און קאונםצם ארבעטצאזע ליג, טי
פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאמח א פירן װאם זאציעם,
 אונזערע מעגצעכק״ט א גיבן באשמםן אנגענומענע די אט

 צוצוטרעטן גצײך ברענטשעם און ריסטריקט־שטאט־?אםיטעטן
 זארזיכערונג. פארדערקאמפאניעפארםאציאצער ארבעט דער צו
 שטאט ברענטשעס אונזערע אז אונטערצושטרײכן, נויטיק איז עם
 װעצכן טעות, דעם איבערחזר׳ן ניט זאצן דיפטריקט־קאמיטעטן און

 א רופנדיק געמאכט, האט קאמיטעט דיםטריקט באםטאנער דער
 אידע־ ברײטע א געװאו־ן דורכגעפירט איז עם אײדער קאנפערענץ

 די אין אריינגעדרונגען האבן מיר איידער קאמפאניע, אצאגישע
 פאר־ איז עם װעצכן געמאכט האבן מיר א״דער ׳ארגאניזאציעם,

 דער זיין מוזן קאנפערענצן די קאמפאניע. די אנטוױקצען צו זוך
 אצע צװישן קאמפאניע אנטװיקצטער ברייטער א פון אויםגאנג

שטאט• י׳עדער אין ארבעטער־ארגאניזאציעם פראםערגאצע
ארבעט אינטענםיפיצירטער פון גרוםן

 אויםגעבריי־ אן פון כרוסן מיר באקומעז שטעט רײע א םון
 און קאמפאניע. מיטגצידער אונזער אין טעטיקייט טערטער
 .2 ברענטש יארקער נױ דער ג״ט קאמפאניע דער אט פון פאראױם

 דעם אריבערצוגײן באװיזן האבן ברענטש דעם פון חברים די
 ערשטן דעם אי; ארײנגעטראטן זיינען זיי .300 פון ציפער

 אנטשצאםן איז ברענטש דער הונדערט. פערטז דעם פון צענדציה
 (אין מיטגצידער. 400 פון מינימום א מיט קאמפאניע די שציםן צו

 אויפ־ זיר האט 2 ברענטש נאך ).500 צו זײ שטרעבן אמתן דער
 אניאגן גענומען האבן זיי אמת שצאף. פון 1 ברענטש געכאפט

 .2 ברענטש הינטער הינטערשטעציק װייט נאך זיינען ז״ אבער
 צורי? װעגן דערצייצן שיקאגא פון קומעז װאם פארזיכערונגען ד•

 נומער דורכן בצויז ניט אח־ן. אין פאזיציע ערשטע די פארנעמען
 נייגע־ מיר זיינעז מיטגצידער. צאצ דער דורך נאר ברענטש, פון
 װאכן ?ומענדע די אין װעלן 1 בר. פון חברים די װאם זען צו ריק

טאן. צו כאװײזן
 שיקאגער די פון םעקרעטאר שטאטישער דער מיצער, חבר

 זײ האבן דעצעמבער טן9 דעם ״פאר אז שר״בט, ברענטשעם אידישע
ג א פאררופן נ טי  ברענטשעם די פון עקזעקוטױועם אלע פון מי

רן צו ליזי ך מאבי םע אלגעמיינעם דעם פאר זי װענ  טאג קענ
 דע־ ־טן13 דעם פארקומען דארף װאם מיטגלידער, נייע פאר

 מיר װעלן קענװעכ אלגעמײנעם דעם פון רעזולטאטן די דעמבער.
ען קאמפאניע מיטגלידער דער אין אינפארמירן. אײך ײנ ט נאך ז  גי
 ארבעט. דער אין געהעריק װי געװארן ארייגגעצויגן ברענטשעם אלע
ף דערפאר זיך קאנצענטרירן מיר  מיר ברענטשעם. שװאכערע די אוי

רן מיר זאלן דעצעמבער טן13 דעם אז דערװארטן, ליזי ר מאבי ע ״  ז
מיטגלידער. אונזערע פון צאל ו.רויםע א

ק דעם טי פלענום. שול מידל־װעםטערן א געהאט מיר האבן זונ
 די אויםער דערפאלגרייך, געװארן דורכגעפירט איז פלענום דער

ען ארדן אוגזער פון גרענטשעם שע עטלעכע פארטראטן געװעז זיינ  אידי
ם, ט ױניאנ ך װי י. װ. ט. נ. בע?ער קארפענטערם, די מי  גאנצע א אוי

 ארגאניזאציעם. לאנדםטאגשאפט און קאונםלס פרויען פאראיינען, ריי
בן װעזן שול דעם אויםבר״טערן. פון אריענטאציע די  דורכ־ אן מיר הוי

ך האט שולן אונזערע פון קינדער צאל די פירן.  פאר־ יאר דעם זי
ט און קינדער 200 געהאט מיר האבן יאר לעצטן דאפלט. נ ״  האבן ה

ע גרינדן בײם נאך האלטן מיר .400 מיר ״  נאטירלעך און שולן נ
ט שולן די פון ארבעט די פארבעדן מיר אז ג דער מי אונ  פון בוי

 קינדער פאר םיי קענוועם דעם דורכפירן װעלן מיר ארדן. אונזער
ארדן.״ א^נזער פאר מיטגלידער פאר סיי שולן, אונזערע פאר

 ארויסצושיקן באשצאםן האט קאמיטע דיםטריקט שיקאגער די
 זיך געפינט ער און טור ארגאניזאציע אן אויה בצעכםאן חפר
 װיםקאנ־ באזוכן אויך װעט ער איצינאי. פון שטעט די אין שוין
א פאר נעשטעצט זיך האט דיםטריקט דער אינדיאנא. און סיז

 ברענ־ נייע 25 אמװײניקסטנם װינטער דעם ארגאניזירן צו ציצ
 רעזוצ־ די אויױ װארטן מיר אז צוגעבן, בצויז קאנען מיר טשעם.
טאטן.

 ביז האט װעצכע קאמיטע דיסטריקט ראטשעםטער די
 װ״טער אז דערפיצט, אויך האט געשצאפן, געשמאק לעצטגם

 איז דעצעמבער, טן6 דעם זונטיק. צעצטן גײן. ניט אזוי עם קאן
 םעק־ נייער א מיטינג. קאמיטע דיםטריקט א געװארן אפגעהאצטן

 װי און געװארן דערװײצט איז םיראקױז פון קארצין׳ חנר דעטאר
 סיי אדבעט, דער צו זיך זײ נעמען אונז, שרייבט קיארצין חבר

 אויפצויויען םײ ברענטשעם, עקזיסטירנדע די פארשטארקן צו
מעגצעך. זײן נאר װעט עס װאו ערטער, די אין ברענטשעם נײע

 גוטן א באקומען מיר האבן קצױוצאנד פון עצעף חבר פון
:שרײבט ער באריכט.
שן פון אפליקאציעם די ״םיי ״ און רומעני  פון אפליקאציעם די ם

שן דעם ען קלױולאנד אין ברענטש אוקראיני  אװעקגעשיקט שוין זיינ
ק, דעם אפים. נאציאנאלן אין געװארן טי  דעצעמבער, טן13 דעם זונ

אגיזירט מיר האבן גג א אױ. טי  מיר און הברים בולגארישע די פון מי
 אונזער װערן. געגרינרעט דארט װעט ברענטש א אז זיכער, זיינען
ט נײער  א אין פאגאנדער זיך װאקםט גאם טער105 אין ברענטש ױגנ

ע עקזאמענירן מיר װיעלן פרייטיק דעם ארגאניזאציע. שיינער  8 ניי
ט דעם פאר מיטגלידער ך ברענטש. ױג: ף ברענטש ױו.נט דער אוי  אוי

מאן ע צו קריגט רד. קינז  פארהאגדלונגען פירן מיר מיטגלידער. ניי
שע דײטשע, פון גרופעם מיט שע און פיני  קליװ־ אין ארבעטער פוילי

״ פון גרינדן װעגן לאנד  אינטערנאציאנאלן דעם פון ברענטשעם ז
ך ארבעטער־ארדן. ט פארהאנדלונגען מיר פירן אוי  גרופע א מי

 אין אונז פון דערװארטן מעגט איר עקראן. אין אריעטער דייטשע
" גוטע קורצן נ״עס.

 קציװצענדער דער נאר נ״עם, די טאקע אונז פרייט איז
 פאר־ צו טוען זײ װאם דערצ״צן אויך אונז דארח דיםטריהט

 יענער פון ברענטשעם אידישע עקזיםטירנדע 7 די שטארקן
 אויםגע־ איז קצױוצאנד אין 124 בר. אז אמת, איז עס שטאט.
 דער מיט ניט איער פאראוים, אויך גייט 148 בר. אז און װאקםן

 געװי־ קאן פארנעם ברײטן א מיט קצױוצאנד טעטפא. נויטיקער
 דאם קאן 124 בר. אוז דעצעגאציע דער םון פארטרעטער א נען

 דערװארטן ארבעט. ארגאניזאציע געהעריקע בא דעדגרײכן
 דיםטריקט קציװצאנד דעם פון ברױו קומענדן דעם אין אז מיר,
 אויפן אויך אױםטואונגען װיכטיקע פארצײכענען קאנעז מיר זאצן

פאזיציעס. פריערדיקע ׳אונזערע פארשטארקז פון נעביט

 אונזער אין װיצן מיר ? פילאדעצפיע שװײגט פארװאס
 װיכ־ דערצייצן אויך ארדן״ אונזער אין זיך טוט עס ״װאם קאצום
 אונז זיך װאצט באםטאן פון און פיצאדעצפיע, פון נייעס טיקע
 דער אין דערגרייכוננען ריי א פון דערצײצן געװאצט אויך

פאזיציעם. נייע װעגן און ברענטשעם אונזערע פון ארבעט
 צו ״פונק״ נומער קומענדן דעם אין אויך דערװארטן מיד

 גארניט האבן מיר און טוט קאציפארניע װאם דערצײצז קאנען
 דערצײצן סאנען יאויך קאצום דעם אין זאצן מיר אז דעם, געגן
 זיי אויב ברענטשעם, אײנצצנע די פון ארבעט גוטער דער װעגן
 קײן ניט הויפטזעכצעך אבער דעם. װעגן מיטטײצן אונז װעצן

מעשים. נאר װערטער,
דער־ צו מאצ דאם אויך געהאט האבן מיר אז אמת, איז עם

 פאר אפ דאם צײגן מיר יארק. נױ פון ארבעט דער װעגן צײצן
 אביםצ קאנעז יארק נױ װעגן זיך זאצן מיר כדי ניאל קומענדן

פארברײטערן.

 און נומער טיטן פארשפעטיקט האבן ימיר װאם דעם, צוציב
 ימיר האבן ״פונק״ פארן פאנד אינם דעפיציט א האבן מיר װאם

 פ*ר נומעד דעם מאכן און דעצעמבער איבערצוהיפן באשצאםן
נומער. יאנואר א
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 פון באשטאנד עלטער דעם מיט באקאנט נענוי מ׳װערט װען
 צאצ די װי מ׳זעט, און יאר זיבן ילעצטע די פאר מיטגלידער אלע
 געװארן פארקלענערט שטארק אזוי איז מיטג^ידער יונגע די פון
 פארגרעסערט שטארק אזוי איז מיטגלידער עלטערע צאל די און

 ניט ם׳איז אפ. שטארבט ר. א. דער װי זען, מען קען געװאדן,
 ציפערן׳' די זען נאר מ׳דארוי דערקלערועע*, קײנע דערצו נויטיק

א^ײן. זיך פאר רײדן וואם
פארשטײן, גרינגער עם און ציפערן די פאראײנפאכן צו אום

 גרופן. צעניאריקע אין מיטגלידערשאפט די איינטײלן איך װעא
 —גרופע גייער א מיט װערן צו באקאנט נויטיק איז פריער אבער

א.ר. אין מיטגלידער איצט זײנען װאם קינדער, יאריקע 17 און 16
 ר. א. דער אז לאנג, שוין װייםן װאם ר״ א. פון ״קעפ״ רי
 פאי־־ ױגנט די וױיל אונטער, גײט ער און אפנרונט באם שטײס

 בלוט׳ געזונטע פרישע, ױנגע אביםל נויטיק ם׳איז און אים לא,זס
 צוריה יאו־ דרײ מיט נאן־ האבן לעבן, באם דערהאלטן צו אים

 צוצוגרײטן ״אום קלובן, ױגגט :•אינםטיטוציע נייע א נעגרינדעט
 קצובן די זיינען שפעטער ר.״ א. פארן מיטגלידער צוקונפטיקע
ברענטשעם. ױגנט אין געװארן פארװאנדאט

 דירעקטער דער אונטער שטייען ברענטשעם ױגנט די
 בײז לןײן ה5חלי< *ם׳זאצ אז אזוי, פארװאיצטער די פון חשגהה

 מ׳קעכלם צושטיין, ניט זײ צו מגפדו״ ״לינסער דער פון װינטעלע
 סא־ אין זײ ט5מ׳הא האניק, און פוטער מיט זיי מ׳שמירט זײ״

 שצע־ עדן ״גן די אט פון מ׳דערװארטעט און זיידנם און מעט
 דאם פארנעמען און אידעאלן״ די ״אפהיטן זאלן זיי פער״,
 הונדערט איבער באפקינם און כאנינם וױינבערגם, די פון פלאץ
יאר.

 די אפגעקאםט שוין האט אינםטיטוציע נײע רי אט
 32 אריבער ציפערן, אפיציעלע לױט ר. א. פון מיטגלידער

 זיך מ׳װאלט װאו< און גוט זיין װאאט אלץ דאלאר. טויזנט
 ניט אבער ם׳איז אז כבוד״, אין און עושר ״אין עלטערן נעקענט

 ז״ יאטלעך. ?ליעע פון אפילו עס קומט נחת, קײן באשערט
 ״קאמםאמאלצעם״, רעגעלע מאכער״, ״טראבצ געװארן זייגען
 ‘״פרײנטי דער װאם בעםעה לײענט — און געװען במלכות מורד

:שרייבט ,1931 םעפטעמבער, פון
 לעצטגס אז פעםטגעשטעלט׳ האט ?אמיטע דערװײלטע ״די

ך האבן ען װעלבע קלובן, די זי ע דונג זייער בא זי רינ ט געװעז ג  ני
 אומאפי־ אין פארוואנדלט ארגאניזאציעם, פארוו״לונגען װי מער

ע ל ^ קערפערשאפטן. פאליטישע צ
גע־ ברענטשעם געװיםע פדן נאמען אין האבן טוער מאנכע

ען רופן טינג ן ר״ א דער װעלכע בא קאנפערענצן, און מי ״  ז
ען באאטטע און קאמיטע עקזעקוטױו נאציאנאלע נ ״ ף ז  א אוי

 געװארןי פארלוימדעט אופן אומבארעכטיקטן און טאקטלאזן
״ן זוכער ר. א. דעם האבן טאטן און פאםירונגען אזעלנע ד נן  כ־ו

ט  און פרעםטיזש דער אז דעם, צו פירן מוזן און צוגעגעבן ני
ם  טאר צושטאגד אזא לײדן. זאלן ארגאניזאציע דער פון א״נפלו
ט װײטער ר.״ א. דעם םכנה אין ״ם׳שטעלט װערן״. טאלערירט ני

 װאם דאס, פאסירט דא האט לשון, דעם פון מ׳זעט װי
באקאנט זיינען ברענטשעס ױגנט די :פאםירן מוז און דארח

 פון ״טאלעראנץ״ און טאקטיק כאראקטער, דעם מיט נעװארן
דארוי!*. רעאגירט האבן זיי און ׳פירערשאפט דער

 מיטגלידער־ די פארגרעםערן אין ״דערפאלג״ גרויםער דער
 800 (פאר ״צוגעגרייטע״ די ארייננעמען דורך ר., א. פון שאפט

 ציפעח: פאלגנדע אין אויס זיך דריקט ױננט, שטיק) א דאל.
 ארײנגענומען מען האט 1930 און 1929 יאר צװײ די אין

ם׳האבן װעלכע פון קינדער, יאריקע זיבעצן און זעכצן 117

מיטגלידער. 42 — 1930 יאר ענדע אפגעשטעלט זיך
 רע־ נאװעמבעה יפון ״פרײנט״ דער װי אמת, ם׳איז אויב
 עקזים־ שולן ר. א. ״די זינט אז זאגט, ,5 זייט ,1931 צעמבער,

 םויזנט פופציק ארום שולן די דורך דורכגעגאנגען זײנען טירן,
 םירערשאפט דער איז צאל גרויםער גװאלטיק אזא פון און קינדער״

 מיטגיצידער אלם הונדערט פאר א אריינצוקריגן געלונגען קוים
 און צװיי אפשטעלן נאר זיך זאל הונדערט, פאר די פון און

 נעקםטן װארשײנלעך װעלן װאם יאריקע, 17 און 16 פערציק
 באװײזט — פארלאזן אים און ארױםטרעטן גאנצן אין יאר

 װאם אײנפלוס, — נול ממש — נישטיקן דעם צװייפל, אן דאם,
 דערצוינן דור. ױנגן דעם אויף אוים איבן תורה זײער און זײ

 די ניט זעט גײםט, חברים״ ישראל ״כל און מצוה״ ״בר אינם
 ר. א. צװישן חלוק קײן ניטא) װירקלעך טאקע ם׳איז (און ױגנט

ארדנם. באלעבאטישע אנדערע אלע און
ציפערן. אין ר. א. פון בילד גאנצע דאם זען לאמיר איצט

אלט יאר 30 ביז 18 פון מיטגל. 17.798 געהאט ער האט 1924 אין
u ס n Il II ״ 15.245 •• tt •t 1925
ft ft n Il II ״ 11.574 •• tt II 1926ii li n Il II ״ 8.863 •1 ff tt 1927
t* ft tt tt " ״ 7.043 Il II tt 1928Il II II 16 ״ ״ 5.322 tt tt II 1929
n ״ II « tt ״ 4.709 Il II II 1930

 ארײנגע- אויך 4,709 צאייצ דער אין שוין איז זעט איר װי
 איז דאך און קינדער, יאריקע 17 און 16 צוגעקומענע די רעכנם

 גאנץ די פון צאל די געװארן ט ר ע נ ע ל ק ר א פ יאר זיבן אין
 מער אויױ מענטשן געזונטע בויענדע, לעבנם־בריינגנדע ױנגינקע,

.ט נ ז י ו ט י י ר ד װי
 פארקלענערט זיך האט פראפארציע גרעםערער א אין נאך

אלט. יאר 40 ביז 30 פוז צאל די
אלט יאר 40 ביז 30 פון מיטגל. 43.416 געהאט עד האט 1924 אין

tt II II Il II tt 42.812 ff tr ״ 1925II tt tt tt •t II 39.731 II II tt 1926tt II II Il II ff 36.098 ff ff II 1927II tt tt tt •• II 33.294 II II tt 1928
tt II II Il II tt 28.348 tt tt II 1929II tt ff tr " II 25.693 II ״ tt 1930

ט ר ע נ ע ל ק ר א נאך פון צאל די עם, הײםט געװארן, פ
 אויף צײט, יאר זיבן אין מענטשן, ױנגע גאנץ גרופע א

ן צ ע ב י , ז ט נ ז י ו ן ט ב י ט ז ר ע ד נ ו ן ה ו א  
).17,723( ק י צ נ א ו ו צ

מי־ פון צאל די פאר שטעלט בילד פאר?ערט א גראדע
 װי ראשיק און גרויס אזוי מיטג^ידער, עלטערע און טעלע

ט זיך ם׳האט ר ע נ ע ל ק ר א  מיט־ ױנגע די פון צאא די פ
 ע־ ר ג ר א פ זיך האט ראשיה און גרויס אזוי גראדע גלידער,

 די פון צאל די פראפארציע, גרעםערער א אין נאך ,ט ר ע ם
מיטגיצידער. עלטערע און מיטעלע

אלט יאר 50 ביז 40 פון מיטגל. 20.553 געהאט ער האט 1924 אין
״ ״ ״ ״ ״ “ ״ 23.358 ״ ״ ״ 1925 ״ II 25.746 II tt tt 1926tt ״ 27.823 tt tt tt 1927II ״ 29.773 II tt tt 1928tt ״ 30.569 tt tt tl 1929 "II 31.872 II tt tt 1930 ״

II tt tt ff II
tt II II II II
II tt tt tt II
tt II II II II
II tt tt tt II

ט ר ע ט ע ר נ ר א ם זיך האט מיטליאריקע די פון צאל די
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קעמפ פון בילדער 25 נומער באנגעלא דאװידמאן שלמה
״קינדערלאנד״

is. ר ע י ו א ר ע ד
 האט ער נאר שטילער, א בארים. איז אזא שװארצכיינעװדיקער א

 ניט. ער קען קענען נאר כאפן, צו ליב נאר האט ער פיש. כאפן צו ליב
טן װאםער באם צייט לאנגע א אפ שטייט ער  שטעקן, שװארצן לאנגן מי

ײן פארוואר־ א ו.יט טן העקל ז  ווארט, און װארט און שטריקל לאנגן מי
ן נאר ״ ך באפן פיש ק ט אהיים ער קומט צארעם גרויס פאר ניט. זי  םי

זשאבקעלע. א... געכאפט האט ער און װאסער עמער פולן א
 געכאפט האט ער ׳װאונדער, גרוים א געשען עפעס איז איינמאל

 ארומ־ אים האבן אינגלעך פופצן אלע ניט. שוין פרעגט פישל. א
ער יעדער גערינגלט.  דאם האלטן איינמאל כאטש געמוזט האט א״נ

בן דאם ־ענט, די אין פישל בן זיך זאל עם בייכל, באט כןוועטש א גי  גי
טן מיר טוען זשע װאם איז טריפע. א  װאס? הייםט זואם — ? פישל מי

עםן... און אפקאכן עם װעלן מיר —
פישל? קלײן א עםן װעלן זעכצן אלע —

ן׳ װיל זיך, פארשטייט יעדער געלעבטער. גרויםער א װערט ײז װ
ז אויער, דער בארים, נאר צװייטן. א פון קליגער איז יעדער אז ״ מ

ך דרייט איך, ט ר ״ע העלד: א װי ארום זי א א ט פ א : ע ג ה
״ I ש י פ

 רופן מיר פארװאם דערציילן, צו פארגעםן גאר אײך האב איד יא,
 איז אליין ער אליין. ר ע י ו א אדער ר ע י ו א ר ע ד אים

ן אין שולדיק גארניט װאויל א גראדע איז ער צונאמען. זיי
פיאנער. א איז און שול. קינדער ארבעטער אן אין לערנט ער אינגל.

ער קײן און ך איז אינגלעך די פון א״נ ט אוי ײן נאר שולדיק, ני  אײ־ ז
שולדיק. איז מאמע גענע

:אזוי געװען סע

.ט נ ז י ו ט ח א ע ײי מער אויףי
פארגרע־ זיך האט יאר 60 און 50 צװישן מיטגלידער די

פראפארציע. גרעםערער א אין נאך סערט
אלט יאר 60 ביז 50 פון מיטגל. 2.647 געהאט ער האט 1924 אין
rr •••• rr “ ״ *• *• rr o non rr rr ״ i noc; ״ li Il li U tf 3.280 rr rr n u״ 1925 ״ rr rr rr ״ ״ 4.000 II II ״ 1926 ״

•• rr II Il II II ff 4.839 rr rr u u״ 1927 ״ rr rr rr ״ ״ 5..772 II II ״ 1928 ״
•• rr li Il II II H 6.745 rr rr a a״ 1929 ״ rr rr rr u ״ 7.704 u ״ ״ 1930 ״

ױ א פ זיך האט יאר, 60 און 50 צװישן די, פיז צאל די
ל ì<“ מ ו ו ר ד — 7,704 אויףי 2,647 פון ט ר ע ם ע ר נ

ל. י פ י ו ז א
אלטע. גאר די פון צאל די איז פארנרעםערט מער נאך

אלט יאר 70 אוז 60 שןצװ מיטנל. 63 געהאט עד האט 1924 אין
96 II II rr 1925 ״

157 rr rr ״ 1926 ״
243 II II rr 1927 ״
346 rr rr U 1928 ״
478 u II rr 1929 ״
660 rr rr II 1930 ״

 צי-פערן, אלע די װיםנדיק
אירגנד קען טאבעלעס, ציעלע

II II rr rr rr u u
II rr II II u u rr
II II rr rr rr •• u
II rr II II u u rr
II II rr rr rr u u
II rr II u u u rr

 אפי־ ר. א. פון ארויסגענומען
אפלײ־ קאפ קלארער װעלכער

 האלט און אפגרונט באם שטייט ר. א. דער אז פאקט, דעם דןענען
? אונטערגײז באם

 גלידער בויגיקע פליםנדע, זאפט און בלוט מיט די, װען
אויסגע־ און פארדארט פארשמעלערט, װערן קערפער ר. א. פון

פאר־ פארזשאװערט, פארװאקםן, װערן אנדערע די און טריקנט
 דער ׳שויז קעז — פארהארטעװעט׳ שטיין װי און עלטערט
לעבן. ניט לאננ קערפער

 געבראכט מיר ער האט קעמפ׳ אין אנגעקומען נאר איז ער װי אזוי
ן פון בריװעלע א ״ מאמען ז

ך בעט איך דאווידמאן, ״כאװער ״ בן. אכטונג זאלט איר א גי
מאמע״. באריסעם אויער. אן חאט זון מיין
םן, אף קוק א באלד איך גיב װ״ גאר האט ער אז איך, זע גארי  צ
ם: איך פרעג אויערן. ?״ אן נאך ערגעץ האםטו ״בארים, אי ר ע אוי

ך ער קוקט : איך װאם ניט, פארשטײט און אן מי ײן ז ״זע, מ איך װיי
 גיבד, אכטונד. זאל איך שרייבט מאמע דיין טריוול, מאמעם זיין אים

אויער״. אן האםט דו
אויער״. תראנקן א האב איך — ער מאבט — ״הא
ן װאם דעם, צוליב איז י י שר״בן פארגעםן האט מאמע ז צו  צו

פן_ ן, ק נ א ר ק א  איז אזוי אבער ר. ע י ו א ר ע ד אים מיר רו
 זייער גראדע הערט ער און פיאנער גוטער א אינגל׳ װאויל א זייער ער

ײן אף ו.וט אויער. קראנקן ז

ער
״נו,

ך װילט איר ט אװאדע זי בן ני ל״  סטענלין האבן מיר אז — ג
ו גלײבן, מיר איר מעגט — ? נאמען אזא געגעבן ט אייך װעל אי  ני

ך טאקע עס האט ער א״ן אפנארן.  אזוי פארדינט. קאשער זייער זי
ך ער האלט םן א פאר זי ן לערנט ער קענער. גרוי טן דעם אי  קלאס דרי

ן איז און א. א• א■ באם שול ארבעטער י  שמוץ נאר פיאנער, א לאנג שו
, די אויןז שמוץ ער קלייבט ליב. זײער ער האט ן ז י פן הו  האלז, אוי

ף  ו״ועט ער נאם. שטענדיק אים בא זײנ-ען שיך די אויערן. די אוי
כן שוין אייך םזו  אבי אריינפאלן, אהין און קעמפ אין בלאטע א אוי

ן די פון שפיצן די און זאקן די און שיך די ז י  נאם״ ווערן זאלן הו
 ראזעווער, א איגגאנצן ער שטייט אריין, איך קום אנומעלטן און

ט אנגעשמירט ז קאפ פוך ״טוט־פייםט״. ציין־מאסט ראזעװע מי  בי
ף דערשראקענער א איד װער פים. די  גןך נאר האב איך טויט. אוי

״, געקראגן האט ער אז מײנט, װי ײ א ך ז י פו ן אז ״ י י  איז לייב גאנץ ז
ױיל צעשטאכך, אים האבן װאם גראזן, װילדע פון פארםאמט  ו

ט ך• ער צעלאכט פלעצער. יװילדע אלע אין ארום קרינ  זי
שען? איז װאם שוין, דערצייל “גע

ן מיר ער דערצײלט י  גארניט איז אליין ער מייםע. גאנצע א שו
ט פארשמירטי אים האבן מאטל און פיקםל מארי, נאר שולדיק,  מי

ט זאל ער אז צײן־קיל״, ן אפװאשן דארפן ני ן פון שמוץ זיי ״  לייב ז
ך איך האב אוואדע — מייסע? אזא אייך געפעלט ווי װ« זי א

ט אים ך אװעק איז ער און אויםגעשריען. גו  דערנאך ארומװאשן. זי
ו יעץ ם: דערןלער און אײעק ריז אי  זייין װעט וואם ״םטןך-לי, אי
ר? פון ײן עמעם, — די  הוטט ער אבעריאז פארבער, א איז טאטע ד
ד ער וואשט ארבעט׳ דער פון .,ארום״ זי

ד װעט איר אז — ?געענטפערט איר װאלט זשע װאס ן זי י  שו
א? א ארומװאשז׳ ן האט ער נײן.' — י ״ שי״. ״הא, ענטפער: א דז

שיזום — אים איך זאג — ״דזשי ס־דז עזו  געשטארבז שויז איד י
ך״ מען מוז װאשן און 4 י זי

העמדל, דאם איז װעמעס און צעװארפן, ליגן שיך יװעמעס ״און
ך האסט בעט, דאם נאר זע ן זי י ו געװאלגערט?" ן

 גערעכט. נאך איז ער און עד׳ מאכט — ״ 1 דזשי ״הא
ן’ שלאף. פון רעדן צו טעורע א האט הא־דזשי ב״טאגי, אפילע או

ך ער רעדט באגם, זאגט א עפעס, מרוקעט ;יר שלאף. פון אוי י י  װ
ט װייםט ער און קעלבל, פן רעדט. ער וואם ני  ער טראגט הארצן אוי

ה א ל ט אפילע שלאפט ער װאם בי ן ״דאם דעם, מי ״ מ ״ ז ״ אי לי  (א בי
ט הינטל דאם הארצן' צום עס קוועטשט ער און הינטעלע), ט״  ש

 אויערלע־ די שמוץ), ליב האט הינטל זייך (אפילע מיסטקאםטן א אויף
ן אנגעשפיצט. י י צוגעשיקט. בילד דאס אים האט טאטע ז

פן בילד א האלט מע װי ״הא־דזשי, לד דאם װעדט לײב, אוי  בי
^' לײב דאם און שמוציק צי מו ך דערקלער — ש  אים אי

ײן ״הא־דזשי, לי מ ״ בי ן
 ער צוכט גרויסעד א געװארן מיר לר איז מיטאמאל און

״ן װאשט ל ך פאר א העטדל, א טיכל, א זאדןן, די א ן הויז ד בי  אי
ר אװאדע ע ״ ד קעו ער מענטש, א װערט םטענלי װאם צופרידן׳ ז י  ז

״ן שוין ל ט פארזארגן א ל פונדעסטוועגן אבעד וואשן. מי ך װי אי

און
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םן׳  ײעש די װאשן גענומען מיטאמאל עפעם זיך ער האט װאס װי
ט און ס? די ני פי

 צערייםט מען — לאגדרי? אין װאשן געבן װעל איך דען, ״װאם
ער. מאכט פארפאלן״, װערט עם און

ר איז ער שוין. איר פארשטייט אזוי, אויב ע ״ קארגער. א ז
שן׳ אונטערן מארמעלאד געהאלטן אנומעלטן האט ער  קיינעם און קי

ט דאך ער װעט ך האט אליין ער און געבן, ני  אז און פארגעםן, אוי
ן געמאכט אינדערפרי האט ער ״  צוגע־ געװען קישן דאם איז בעט, ז

 איין געװארען איז מארמעלאדלעך אלע פון און ל״לעך צום קלעפט
שטיק.

is. ל. פ י ז

ניט. װאונדער קײן גאר איז זיפל, רובינען רופן מיר פארװאס
ט רעדט איר װען מאל, אים מי  זיפל. א איז ער אז שוין, איר זעט א״נ

 װײםט כאפט, ער מיל. א יװי ער מאלט פיליא־קיליא־מיליא־טיליא.
ט איר זאגט. ער װאם ניט, איר איבערפרעגן. אים מוז

טו, ״װאם ם ?״ מ״נ ל פ זי
מענטש. א װי ער רעדט שטאר?, װיל ער אז ערשט, דעמאלט איז

ױוי, װי קליינם, א  א װי נעזל, שפיציק א מארי. װי דארס א נאר פ
 האט ער נאר שטיל׳ זייער רעדט ער און פײגעלע. א פון שנאבל
ר האט ער אײנפאלן. מאדנע ע ״  בייז. װער איך װי זען׳ צו ליב ז

ט  שטייגער, א בײז. ווערן זאל איך אבי צארעם, אזעלבע אן מיר ער טו
ך לייגט מע  םע אז זאקז׳ די אראפצושלעפן אן ער הייבט שלאפן, זי

ט אזש װערט ט פופצן גוט. ני נו  אראפצושלעפן אים בא געדויערט מי
ן ״ ם רעכנט איצט און זאק, א ך אים נעמט עם לאנג װי אוי  אוים־ זי
ך ער דארף דערנאך און טאן  שלאף־ פאדזשאמעם, אין אנטאן נאך זי

 באפט בייז, געװארן בין איך אבי איז בייז, דאך איך װער װעש.
ך ער ף זי אנטאן. אדער אויםטאן שנעל אוי

ך האסט ״זיפל, ?״ שוין זי שן װא  אנומלטן אים איך גיב גע
פרעכ. א

ע״. ך ער ענטפערט ״י שנעל. א״
" ״די ? ן י צי

״יע.״
״ײעז?״

"1״נעבטן
ט אן קוק א איט איך גיב ע פאר א מי גן. בייז  איך אבי איז אוי

ף האנטוך, דעם יער כאפט בייז, געװארן שוין בין  לויפט און זיי
ך װאשן. זי

דאם. איז זיפעלע מין אזא
םן, רעגנט םע װען — אפ? טוט ער נאך װאס וױיםט איר אינדרוי

ך ער טוט ט און שלאפראק אין און שטעק־שיך אין אן זי ך גיי  זי
רעגן. אונטערן ארום

דאם?" איז װאס זיפל, ״העי,
שלאפראק״. ״א

דאך״. רעגנט עם ״אבער
״ ״איך ם! יי ו ו
ײז, מיםטאמע איך װער  גע־ ער האט דאס זיך. ער צעלאכט ב

ך לויפט ער און װאלט,  גרויםער א זייער איז ער איבערטאן. זי
 גרינװארכ קיין ניט. ער עםט םופ כןײן עםן. אין איבערקלייבער

ע נאר ניט. ער עסט יענעם און ניט, ער עסט דאם ניט. ער עםט  לויז
 ײי מער — ? מען טוט זשע װאם ליב. יא דאװקע ער האט אײער
װ״ ט ער קען א״ער צ  צװיי אראפ גאנװעט און יער נעמט אויפעםן. ני

ײ לייגט און אײער ר״ן ז ײט ער זע, איך קעשענע. אין א  מיר ג
 טראכט עם־צימער. פון ארוים פאװאלינקע און שטיל זייער עפעם
 פון אינגל א אז װיים׳ איך מענטש. א שוין ער װערט עפשער איך,
מענטש. א זיין שוין דארף יאר צען
ך אימיצער האט טאמער קינדער, די אוין! ביינאבט קוק א כאפ איך •  זי

 אדער קאלדרע, די אראפכעשלעפט דערװייל און באלעם אין צעשלאגן
 טו איך צודע־ן. עם מען דארן» נאקעטם. א ארוים שטעקט פיסל א
ף קוק א  עפעם רינט עם פארצאפלטער. א איך װער בעטל׳ זיפלם אוי

ן פון געלם ך און קישן זיי ל״ פן אראפ ג פן דיל. אוי  מאמענט אוי
ט אז געמיינט, איך האב  אריינ־ איז מיםטאמע בלוט. ווי אנדערש ני

 אפגעביםן אים האט און מאםקיטע א אדער שלאנג, גרויםער א געקראכן
 קיינמאל נאך איך האב בלוט געל אבער נאז. די אדער אויער, אן

ט ב איך געזען. ני  װאם אליין, שוין טרעפט קישעלע, דאם הייב א גי
ע צװײ די :געלעגן איז דארטן פע. צעקװעטשטע, א״ער לויז

ך ער האט מארגן אויף בן אין וואשן מיר בא געמוזט זי ' װןך זי
״ א איבערציען און םערן ״ א און ציכעלע נ ליילעך. נ

זיפעלע. אזא

ie. ל. ם ע פ

ט פעםל,  א װי קײלענדיק, און פעט איז ער ליאן. מען מיינ
 קיינער אז און פארציעם, צװיי צו ער עםט מאכל יעדער פון פעםל.

 ער וױיל ער, קרעבצט גייט, ער װען דריי. אריין ער רוקט ניט, זעט
ר ארבעט ע ״  און פלייש פעםל פול א טראגן דאך דארף ער שװער. ז
ל גאנעפל, א װי קליינע, ער האט אייגעלעך פעטם. ״ ן װ ״  פאנים ז

טן נאז, די אז אנגעבלאזן, אזוי איז ל׳ מי ט מוי גן די מי  װערן אוי
דערטרונקען.

ך קען ער ראכמאגעס. גרוים א אים אוין* נעבעך איז עס ט זי  ני
פיל אריין, אים אין לייגט אײנער ׳יעדער פארטיידיקן.  קען ער װי

ף אװעק איך גיי טאמער נאר. ט א אוי  קום און באנגעלא פון מינו
ין׳ — צוריק ט פעםל שו שוין. װיינ

?״ האט ״װער שלאגן גע
םע: אזא דערצײלט מיר מען האט מ־י
 װיםנשאפטםמאן. דעם דזשערין, איבערשפארן געװאלט האט פיקסל

 װ״ען קייקלעז, נאר מען קען פלײש פעסל א אז נעזאגט׳ האט דזשערי
ט עס בינדט מען ך האט פיקםל און שטריק, א מי ף געװעט זי  אוי

ט הונדערט  װעלן, נאר זאלן געזונטע כעײרע זעקם אז דאלער, טויזנ
ש פעםל א קייקלען זיי קענען ען שטריק. א אן פל״ נ ״  און דזשערי ז
ט דער אין געשטאנען פיקםל ״  מע אזוי װי געקאמאנדעװעט און ז

 האבן באנדיטלעך צװעלף איבעריקע די און קייקלען, פעםלען זאל
ט ט אז זיך, פארשטייט געק״קלט. אים רײ דער לוי  דער האט געזיג

 אין גענומען אים האט מע װי שנעל אזוי װייל װיםנשאפטסמאן,
ען צו אגגעהויבן ער האט אריין, הענט די ױינ  דריגען שרייעז, און ו

ט שלאגן און  דזשערין, געפאלגט שוין מען האט פים, און הענט די מי
ף דורכגעקאטשעט אים און פים און הענט געבונדן אים טן אלע אוי זיי

ט זשע װאס ך קען מע און פעסל א איז מע אז מען, טו ט זי  ני
? קן ך ער רעכנט — פארט״די ט אפ זי  שטילערהייד. איינעם יעדן מי

ט בעטן די אין טשװעקלעך אוים שטעלט ער  ארויף, שפיצן די מי
ט שלאפן׳ אוועק זיך לייגט איר װען אז אזוי,  שטאך־פונקט א אייך גי

ניט. װילט איר װאו דארטן,
ט אז ם אײן־ ער בינדט ני  פאר־ און קאגדרעס די אין קנופן אוי

ט פלעכט ך לײגט איר אז און בעט, צום שטריקל א מי  שלאפן, זי
ך װילט איר שלעפט, איר קאלדרע׳ די איר שלעפט  'נאר צידעקן, זי

ט װיל קאלדרע די  פעסל׳ אויפן קוק א שוין מעז כאפט גיין. ני
ט איבערגעדעקט ליגט ער װי מען זעט ן מי ״  איבערן ביז קאלדרע ז

ך הוידלט םע קאפ. ארויס. דארטן פון כיכיקעט םע און עפעם זי
בן ניט. מען דארף מער נו, נו, ך גי  װארף א יאטן פערצן אלע זי

ה ן אוי ס שטעלט מע און בעט זיי ף אוי ן אוי כל זיי  פיראמידע. א ב״
ז געײאלד, שרייט ער י ך נ  מיל־ ער פירט אזוי אט אים. ראטעװע אי

איז כאמע. ט אװאדע ס׳ פעםעלע. א איז מע אז גוט, ני
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ט דערצײלן געקענט אייך איך װאלט ׳עםן״ מיר אזוי ײי  טויזנ
ך נאר מ״םעם, ל אי שט״ן קאן איך ניט. װי ״ן זאלט איר אז בא ל  א

ר געװען איז נעכטן נאר זען. און קעמפ אין פארן ע ״ פריילעך ז
ט װעלט א דאך שטייען עסצימער אין עסן. באם שן, מי פיר און טי

ט קינדער הונדערט  לופטן דער אין און עםן, קאנםעלערם ז״ערע מי
ט װעלט א פליט ש, טומל גרויםער א װערטער. מי  ברויט, זופ, ״פל״

װאםער״. פוטער,
פט פעלטיעפעם׳ טאמער עלטםטער. טיש איז רעד  אין יער לוי

פן אונז בא און בריינכט, און קיך ש אוי נאך שטענדיק. פעלט טי
ט מע איידער ר״נג ײן ניטא שוין איז פוטער שיםעלע א ב  ברוייט, ק

ט דאם בריינגט מע אז און ן איז ברוי  איז פוטער. קייזי ניטא שוי
דזשערי מילך. רעדס אין זאלץ אר״נגעשאטן און לעני געגאנגען

 טרינקען גענומען האט רעד װען און — צוקער אריינגעשאטן האט
ן ט שיר ער איז מילך זיי  א געגעבן גלייך האט ער געשטארבן. ני

ע װאדן־ נ ״  אפגע־ און געגאנד.ען און דערקענט באלד און א״געלעך ז
ט פיס די ביז קאפ פון דזשערין גאםן  גע־ א געװארן איז מילך. מי

ײ אויר■ איך האב שלעג. ט שיר און אנגעשריגן ז  אװעקגעשיקט ני
ן קענען גארניט זאלן קינדער אז עסצימער. פון ״  מענטשן קײן ז

ט לעפן אייער “אוי איר האט שטיל. געווארן שוין איז געזען. ני
ם שטרעק א געגעבן מאר׳• האט ן אוי ״ נעמען געװאלט האנט, ז
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 פלאנאגאן העלי פון דראמע אמעריקאנער אן ״טריקעניש׳/
דערציי־ א אוין» געבויט קליפארד, עלען מארגארעט און

באאר־ און איבערזעצט טש״מבערם. װיטאנןער פון לונג
שוי־ שניידער, בענא פון רעזשי בוכװאלד. נ. פון בעט

 דעקאראציעם קאלעקטױו. שפילער ארטעף פון שפיל
 םאפיע פון טענין זאלאטאראף. מ. פון קאםטױמען און

 פארבאנד טעאטער ארבעטער פון אויפגעפירט בערגםאן.
גאס. 101 און עװ. טע5 טעאטער העקשעך אין (ארטעף)

 היי׳ אנגעהויבן האט (ארטעף) פארבאנד טעאטער ארבעטער דער
 הארע־ דער פון לעבן דעם פון פיעםע א מיט םעזאן טעאטער יאריקן

 פארמער ארימע מיט זיך באשעפטיקט שפיל די אמעריקע. פאשנער
 טריקעניש מורא׳דיקער דער פון צייט דער אין סאוט־װעםט דער אין
 טרי- דער נאך װינטער־חדשים שװערע די פון און ,1930 זומער, פון

קעניש.
 אויו־י פארלעזוגג, א נאך געװארן, דיםקוטירט איז פיעםע די בעת

 פון פארטרעטער און קולטור־טוער פראלעטארישע פון פארזאמלוגג א
 דער גענן אויםזעצונגען געהערט זיך האבן ארבעטער־ארגאניזאציעם,

 אז טענות, געװען ם׳זײנען שפיל. דער פון םייבה אוןידער טעמע
 ם׳װעט אז און ארבעטער אידישן דעם פרעמד איז פארמער־לעבן דאם
 אמעריקא־ די פארצושטעלן אוממעגלעך זיין שפילער ארטעףו די פאר
 איידער אופן. גלויבלעבן איבערציענדיקן, אן אוין- פארמער נער

 מקומות אוטבאקאנטע װייטע, די אין געװאלד מיט ארבעטער די שלעפן
 קייז שטעלן ניט בעםער פארװאם םאוט־װעסט, פארמערישער דעי־ פון

 עם װאו םביבת, דער פון װירקלעבקײט, באקאנטער דער פון פיעםע
 ארבעטער־ דעם פון צושויער די ארבעטער, אידישע ד< קעמפן און לעבן

 פארמער-לעבן, יא שוין אויב אז געװען איז טענה א נאך טעאטער?
 אז אויםקומען, דאך קאן עם טריקעניש? די נעמען ו״ראד פארװאם

 װי אזוי און געװען. רע־ט אלץ שוין װאלט טריקעניש, די ניט װען
 דאך קומט נאטור־קאטאסטראפע, א זאך״, ״גאט׳ס א איז טריקעניש

 אויך איז פיעםע דער אין פארמער אריטע די פון לאו״ע ד< אז אוים,
 קאמן• א פאר מאטױוירונג קיין ניטא בכלל ם׳איז און זאך״ ״גאט׳ם א

אונטערדריקער־קלאם. דעם געגן פארמער די פון
 רייד סך קיין זיך לוינט טעמע דער פון ״פרעמדקייט״ דער װעגז

 ארבעטער אידישעי די פון האריזאנט םאציאלער דער פארלירן. ניט
 קאמף. אוממיטלבארן זייער פון םביבה באלדיקע די װי װײטער גרייכט

 ארבעטער אידישע רעװאלוציאנערע די פון כןלאסן־סאלידאריטעט די
״ן פון :יט װ״כט  נאציאנאלע קיין פון און גרעניצן געאגראפישע ק

 םאוט־ דער פון פארמער־הארעפאשנישעם ״גויאישע״ די צעט״לונגען.
אר־ נאדל אידישע די מיט קלאםךקרובים נאענטע אן זיך קערן װעטט

ױ פון בעטער  נאר איז זי אויב פארמער, ארימע װעגן פיעםע א יארק נ
 זיך פאםט באװעגונו.■, רעװאלוציאנערער דער מיט א״ן־אטעמדיק

טעאטער. פראלעטארישן ם׳איז װעלכן פאר װי גוט אזוי ארטעןכ פאר׳ן
 װי אנגעגעבן ניט דארט זי װערט טריקעניש, דער שייך איז װאם

א אויםגענוצט װערט זי נאר זאך״, ״גאט׳ם א ט װי י י ה נ ג ע י ל ע ג  
ף י ו ו א ן צ ק ע ל פ ט נ י א ע ד ג א ן ל ו י פ ־ ד ס ק  ע

ע י ר א ע ט ר י ט א ו ל פ  פאלשקײט די און ר ע « ר א פ מ
 װעגך רעגירונג־הילף, װעגן איינרעדענישן און אילוזיעם די פון

 דעם פון פאליטישנם, קאפיטאליסטישע אלע װאם ״פארם־רעליף׳/
 טרי־ די יאר. צען שוין דערמיט פעדלען ארונטער, ביז פרעזידענט

 רןאנצענט־ װאם קריזים־מאמענט, םאציאלער דער איז דאס — קעניש
 םא־ די פון װעזנטלעכקייט דראמאטישע די אוים ל״טערט און רירט

 פאר־ עקםפלואטירטע די צװישן קאנטראםטן און קאנפליקטן ציאלע
 יװייםן, פארמער באװאוסטזיניקע די עקםפלואטירער. זייערע און מער

 טרי־ דער פון בלויז ניט זיך נעמט לאגע אומדערטרעגלעכע ז״ער אז
:פארדרום גרוים מיט זאגט זײ פון איינער קעניש.

 îאו ?אונז דריקט װאם טריקעניש די בלויז דען ״ם׳איז
דערפון? מיר האבן װאם גערעטעניש, א דא יא ם׳איז אז

 אז שט״ערן. נאך און רוובות נ>;ך מיט שטײערן, מיט חובות
 ם׳איז װײל עםן, צו װאם ניט מיר האבן טריקעניש א ם׳איז
 ניט מיר האבן גערעטעניש א ם׳איז אז און שפייז ק״ן ניטא
 גיט ערד די אדער שפייז. צופיל דא ם׳איז וױיל עםן, צ• װאם
באנקירן״. און םפעקולאנטן די אדער עסן, צו גענוג ניט אונז

 און טעמע דער פון ״פרעמדקײט״ דער בנוגע םיי טענות ביידע
 זיך, דאכט זײנען, טריקעניש פון מאמענט צופעליקן דעם בנוגע םײ

 אנגעבן געקאנט װאלט מען זאגן. צו אזוי פיעםע, דער אויםער טעגות
 דער פיעםע. די געזען צי געל״ענט האבנדיק ניט טענות זעלביקע די

 איצט װערט זי װי גופא, פיעסע די איז טעגות די אף ענטפער בעםטער
ארטעף־טעאטער. ן אי געשפילט

 ״טרי־ געזען שוין האבן ״פונק״ פון לײענער יארקער ניו סך א
״ן מסבים זיך, דאנט ,וועלן זיי און קעגיש״  נויטיקט פיעסע די אז ז

 דער־ און דירעקט װירקט זי אז אויםטייטשונגען, קיין אין ניט זיך
 און קראפט דראמאטישער אוממיטלבארער איר דורך צושויער צום גייט
 גאר קאן ״פרעמדקייט״ װעגן איגהאלט. אידייאישן קלארן איר דורך
 דער אין אר״נגעצויגן באלד ווערן צושויער די זיין. ניט רייד קײן

 הארעפאשנע־הײ־ היימיש, גאר זיך פילן זײ און םביבה ״פרעמדער״
 דער ניט איז טריקעניש די אז פארמער. אומבאקאנטע די מיט מיש

אויו= איז שפיל דער אין אקצענט דער קלאר. אויך איז לייט־מאטיװ

 מילך. קריגל דאם פארטשעפעט ער ד,אט װעג אויפן ברויט, שטיקל א
 מיט פול געװארן איז טיש גאנצער דער ניט׳ שרין פרעגט װ״> װ״,

 ברויט שטיקלעך זעקס און פארנעצט מען האט םאלפעטקעם אלע מילך.
 צוגעבראכט קעלנערין די האט אט און פארנעצט, געװארן זיינען
 יעדער ליארם. א װערט בוריקעם, און פאםאליעם קארטאפליעם, פלייש,
״ן לופטן דער אין שוין האלט און פל״ש אליין, ״פלײש :טעלער ז

 איך בייז, מיםטאמע איך װער םאך." א זאך יעדער פון קארטאפליעס,
״ זעען פארטיק. און יניט ט״ל  מען זעצט שלעכט, סע אז דאך, ז
 אויםגעט״לט, שיםן. װאם אויגן, מימ קוק« מע און אװעק זיך

 קאר־ נאך פלייש׳ ״נאך מיטאמאל: עםן, נעמען שוין זיך כ׳װיל
 אויב און קיך. אין װידער רעד׳ן שוין איך שיק טאפליעם״.

 װײנטרויב יעדער און מיילער די אפן מען האלט װ״גטרויבן עםט מען
 טוט דאם מויל. דאם אונטער שטעלט מע און לופטן דעד אין פליט
 א אפ מען שיסט שלעכטע די מיט װ״נטרויבן, גוטע די מיט מען

 קא־ יעםט מע אז און אויג, אן ארוים נעטט מע אדער נאז א צוױיטן
 װערט קערל יעדעם אז שוין, איר פארשטײט (װאטערמעלאן), װענעם

 צװײטן דעם שיסט מע און פינגער צװ״ צװישן ארײנגענומען
אויער. אן אין ארײן טרעפט םע אדער שטערן, אויפן

קאטשאנעם. פליען — פאפשויעם עםט מען אז און
״ אז און ברויט שטיקלעך פאשעטע װארפן זיי קענען װילן ז

״. אויף שוין זיך פארלאזט אוין״,  קאקע די װיל מארי אז און ז
 ערגעץ שט״ט עפ און פוטער װיל פיקכל אדער צוקער׳ די מאטל אדער
 זאגט איר װי זאגן, ניט מען וועט טיש׳ py צװײטן אויפן װייט

די מילך, די מיר ו,יב און כאװער, גוט, אזוי ״ז״ מיםטאטע:
 ״העי׳ :עםצימער גאנצן איבערן געשרײ א ו.יט מע ניין, פוטער״,
ברויט!" דאס פעם אויער, םײ, "1מילך די פעם הערינג,

 אין מען האלט זאך, אנדער אן אלעמאל דארך- מע װי אזוי און
 אז אויערן, די אין אזש קלינגט םע אז זײטן׳ אלע פון שרייען אײן
״ איך  זאגט װאם נו, טויבער. א שיר איך בין עסצימער, פון אראפ ג

מיר. עסן אזוי אט — איר?
מינוט׳ פאר א אויף עםן אינמיטן אנאנםירן דארף מען אז נאר

 שטיל, בלײבן אלע און פײפט דירעקטאר דער שטיל. זוערן מוז
א הערשט טויט װאנזעטיס און םאקא פון טאכ דעם אין אויך און

װען םמיטש?ע, און טעג קינדער די אין עםצימער. אין שטילשײט
 אנדער אן זיצט מיינעם לעבן און צװייטן א אויף גאםט א בין איך

״זן דאך מען װיל אויפפאםער,  פירט מענטשן, פײנע איז מען אז װ
װעלן דאך זיי דארפן דערקענען, צו ניט — אנדערש גאר זיך מען
צעניאריקע אז טאקע׳ דאך זאג איך װאם דאם אט מענטשן. זײן

מענטשן. גרויסע שוין זיינען אינגלעך
פאלגט) (שלום
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שן און הונגער אוין* רייך, און ארים אי ף װאוילטאג, הולטיי  דע־ אוי
אקציע. רעװאלודיאנערער און פארפירערישקײט מאגאגייטער

ט איז המעשה םיפור דער ט אויםגעטראבטער, קײן ני  ״ליטע־ קיין ני
 דעם אויםגעלייגט האט אליין װירקלעבק״ט די ראריש״־געקיגצלטער.

 בלויז דא האט האנט דראמאטורגישע די און שפיל, דער פון נוםוז
 אין . װירקלעכקייט די ארגאניזירט און אפגעקליבן אויםגעל״טערט,

ש דער פון אנהויב ן זעען טריקעני  פארנעם גאנצן דעם פארמער די שוי
 עם און פארברענט איז תבואה די פו.ר׳ן, בהמות הורבן. דעם פון

 פארמער, די נאר הונגער. פון און ווינטער פון געשפענסט דער שרעקט
ט  קװיקן הארעפאשניקעם, באװאוםטזיניקע פאר א פון אויםנאם דער מי
ט גאר זיך טן װעגן רעגירונג־הילף, װעגן אילוזיעם מי  קרייץ רוי
 נאך זיי קארמײכען דעמאגאגן די איינרעדעני׳טן. אזעלפע נאך און
^ רייד הויך־קלינד.נדיקע מיט  דער פארם־רעליף. װעגן ראדיא דער אוי

ט צוזאמען פרעגק פארמער ארימער  דעם נאך פארטיידיקט אנדערע, מי
ט איז יענער אז עקםפלואטאטאר, און קולאק לאקאלן  װאם שולדיק, ני

ען פארמער די ף זיינ איז צרות. אוי ט :אך ם׳  די פאר אנטפלעקט ני
״ צװישן קלאסן־צעטײלונג די פארמער ארימע  און קולאק, דעם און ז
ײן דער אויסגעל״טערט איז איינצלנע די בא בלויז  יװעגן באװאוםטז

קלאסן־אנטאגאניזם.
 אויך װערט חורבן, דער שטייגט עם װי מאם דער אין אבער

 צארנט פרענק חורבן. דעם פון כאראקטער םאציאלער דער קלארער
ט שוין קן דעט געגן גי סטזיני ױאו  היימיש־געװאק־ דעם פארמער, בא

 פאר מורא האט ער אז שוין, זאגט ־עד װארדעל. קאמוניפט סענעם
ט װארדעל׳ן ע מי עם זיינע געדאנקען״. ״װילדע זיינ  רע־ וועגן אילוזי

ף ל הי רונ״ שן אחדות םאציאלער וועגן און גי  דעם און אים צװי
ר אן שוין װערן קולאק ע ״ ט זיך באקלאגט ער און האפט ז  פאר־ מי

איז אז צװייפלונג, ס׳  הונ־ איז מען װען קאפ קלארן א האבן צו שװער ״
געריק״•

 אילוזיעם אלע שוין פלאצן עם װען שפיל, דער פון שלום צום
 טשאריטי־שװיגדל נידערטרעבטיקן דעם װעגן און רעכירונכ דער װעגן

טן דעם פון  הונגער פון געשטארבן איז קינד פרענק׳ס ײעז קרײץ׳ רוי
גן די אין קוקט הונגער־טויט דער און  פארמער, ארימע אלע פון אוי

 פאלט עם װען און קלימאקם, נאטירלעכן איר צו שפיל די דערגרייבט
ט פארמער, די װי מען הערט פארהאגג, לעצטער דער  די אין ביקםן מי

ען הענט, ף גיי שפייז. נאך שטאט דער אוי
ט קאנטראםט אין ט און פארמער־םביבה דער מי  הונגער דעם מי

װיזן יווערט פארמער ארימע די פון ע  װאוילטאג־ארגיע, א פון בילד א ג
ט בילד דאם פראװען. עקםפלואםאטארם די װאם ױיז  די אמאל 5אוין ו

כע הוי שואזיע, די געזעלשאפט׳/ ״  קאנגרעםמאן דעם און גרוים־בורז
 פון איתנאלאג■ דעם און רעגירונג־מאכט פון טרעגער דעם בעגעהאט

םי״ דער  דא־ דעם אין פארמער־קריזים. דעם בנוגע רעגירונג־״פאלי
ך זעט קלאס עקםפלואטאטארישן דעט פון לאגער זיקן  ליבערא־ די אן זי

 בעגעהאט. העריעט קאנגרעםמאן, רעאקציאנערן דעם פון טאכטער לע
ען, רעפארמיםטישע די פון טרעגערין די דאס איז זי דיי  די װאם אי

ם דזשאן פון ליבעראלן אי׳  ה א ו פ ר א װי פרעדיקן ף,דר דו
ן ג ע ר ג ע ר ד ע ר ע נ א י צ ו ל א ו ו ע , ר ג נ ו ג ע װ א  ב

 די פון מאםן־אקציע רעװאלוציאנערע די פאראליזירן צו מיטל א װי
 דער אין װירקט קאנטראםט דער אז זיך, פארשט״ט אונטערדריקטע.

 און פארמער הונגערנדיקע די פון לאגע די באטאנען פון ריכטונ־
 ״פארם פון אנשטעלן שװינדלערישע די בולט׳ער ארויםבריינגען

רעליף״•
װיזן איז עם ע ״טריקע•• אין אז ריכטיק, גאנץ און געװארן, אנג

ז ניש״ ר פאראן אי ע ר מ ע ל א י צ א , ם ט ם א ר ט נ א י ק ו  ו
ר ע ל א י צ א . ם ט ק י ל פ נ א ק ־ ן ם א ל  אוים, יך ז דריקט דעריין ק

ך האט װאם אויבער־טאן, לי-בעראלער דער מאס, געװיםער א איז  זי
 אין פלאנאכאן. האלי פון טעקםט אריגינעלן דעם אין געפילט שטארק

 — שורות די פון שר״בער דער האט פיעסע דער פון באארבעטונג דער
 פיעםע דער װעגן דיםקוםיע עפנטלעכער דער פון אויםפירן די לויט

קן דעם אוישגעװארצלט — פטי אן גי רי  װאו דארט ליבעראליזם, פון בו
אן דער רי ך האט און ארויםגיעזען קלאר זיך האט בו  אוים־ געלאזט זי

ן בעגעהאט, העריעט פון רייד ״םימפאטישע״ די אין :זוארצלען אי
ד װייכביינערדיקע די ״  היימיש־געװאק־ דעם פון האנדלונו.ען און ר

 געװארן איבערגעיטריבן איז העריעט װארדעל. קאמוניםט םענעם
ף אוי ״, ״ ײן ן אמת׳ער דער אז אזוי ר י  זאל ליבעראליזם איר פון ז

 זאל ער אז אזוי, געװארן געקרעפטיקט איז װארדעל און װערן, קלאר
ט שטימען ך מי ט זאל און אלײן זי ך װאלט דאם װי אזוי, רײדן ני  זי

 מער םימפאטיזירט ־װעלכע פלאנאגאן, העלי ראדיקאלער דער װעלן
ט װי העריעט׳ן מיט  םאציאלן פון קנאפקייט די אבער װארדעל׳ן. מי

ט אזוי קאנפליקט, רונג די מי גו מיני א ק^נטראםט םאציאלן דעם פון ד

ל געבליבן, איז ״ ך האט דאם װ ט זי  פאר־ אדער אויסראטן געלאזט ני
 גרונד־םטרוקטור דער יוועגן פראגע א געװען שוין איז דאס ריכטן.

 אדער שטעלן בכלל זיך לאזט פיעםע די צי דעם װעגן פיעםע, דער פון
 דער פיעסע, דער פון מעלות גרויםע די װערן. פארװארפן דארף זי

ט האט אירער אטעם רעװאלוציאנערער  צו זי ארטעף דעם דערלויבט ני
ב אפילו פארװארפן,  פון קנאפקײט די געװארן אנערקענט איז עם אוי

 צװישן צוזאמענהאנג דירעקטן פדן מאנגל דער קאנפליקט, םאציאלן
װ״ די רונג דער נאך שוין איז אגב, לאגערן. קאנטראשטירטע צ פפי  אוי

״ א ארטעף פון קונסט־ראט דעם פון געװארן אנגענומען  ענדערונגען, ר
 צוזאמענשטויס דירעקטן פון מאמענט דעם ארויםרוקן װעלן װאם

 קאנגרעםמא; פון געזעלשאפט״ ״הויבער דער און פארמער די צװישן
 ״טרי- װעט פארשטעלונגען קומענדיקע די אין לאגער. בעגעהאט׳ם

ט װערן געשפילט שוין קעניש״ ענדערונגען. דאזיקע די מי
דקט פיעםע די װי אופן דירע־טער דער ף זוי פראלעטארי־ די אוי

 פאר־ װאס אויםדרו?, דראמאטישער מענטשלעבער דער צושויער, שע
ט םצענע די בינדט  קינםטלערישע. מאס די איז דאם — עולם דעם מי

 דאזיקער דער אין קאלעקטױו. שפילער ארטעף דעם פון דערגרײכוני.
װיזן מאל ערשטן צום ארטעף־שפילער די האבן פיעםע א  דער־ צו ב
אליזירטע א פיעםע, מענטשלעכע א טראגן ש־אינדױוידו  פיע־ דראמאטי

איז צושויער. די צו םע  לעבעדיקע שפילן צו שװערער םך א ם׳
 פארמו־—מענטשן פערםאנאזשן, פכעמאטישע פארשטעלן צו װי מענטשן

ען. — מענטשן לעם, ״ ד ע פאר אי  אויםטערלישער דער איז שפילער ױנג
ך לאזט װאם טיפ, דער מענטש, םטיליזירטער דער כאראקטער,  אוי־ זי

ײםן גרינגער סך א דערקענען, אייז מל־לז סערלעד  דער װי איינצוב
אליזירטער. דער נאטירלעכער, דער מענטש  גענומען, בכלל אינדױוידו

מען שפילער פראלעטארישע ױנגע די האבן  שוועריקײט די ב״געקו
ש״ אין און מענטשן, לעבעךיקע שפילן פון  און מיר זעען ״טריקעני
 מער־ פון עכטקייט פערזענלעכע די אטעט, דראמאטישן דעט פילן מיר
ב פערםאנאזשן. םטע ב װירקט, שפיל די אוי ך לאזט יעם אוי בן זי  גלוי
ען פארמער־סצעגעס די (ארן ײנ  דערפאר, נאר דאם און גלויבלעך) אלע ז
ען שפילער די װאש ט און מענטשן אטת׳ע דארט זיינ  טעאטער־ קײן ני

ליאלקעם.
כע די בלויז זעען מיר װאו באל־סצענע, דער אין הוי  געזעל־ ״
ך פילט שאפט״, ט שוין זי  עכט־ און גלויבלעכקײט מאס זעלביקע די ני

ך נעמט מאם גרויםער א אין אויםדרוק. פון קייט  דער פון דאם זי
כע די אװעקגעשטעלט האט רעזשיסאר דער רעזשי. הוי  געזעלשאפט״ ״

ק צו גראטעםק, צו ביםל א די שונ־׳  געקינצלט־עקלדיק. צו קאמיש, מ
כע די הוי  געפער־ װי אפשטויסנדיק מער פאר דא קומט געזעלשאפט״ ״

 דארט איז קאנגרעםמאן דער עקספלואטאטאריש. יװי ^אמיש מער לעך,
 טרעגער א ער איז אמת׳ן דער אין בעת לעמעשקע, א און קאריקאטור א

 עקםפלואטאציע.- אומדערבארעמדיקער און מלוכ־־מאכט ברוטאלער פון
ט דארט איז עס און אומגעראטן, ארוים בבלל איז באל־םצענע די  ני

ן געװארן א״נגעשטעלט ״  עלעמענט דעם צװישן באלאנט געהעריקער ק
 דער אז אזוי אינהאלט, און שוישפיל פון עלעמענט דעם און טאנץ פון

ן ״נומער״ א װי ארוים םטארטשעט טאנץ  סצענע,: א װי שפיל, דער אי
ת קיין כמעט חאט װאס ײכו ט ש ט ני ך האנדלונג. דער מי  זיי־ דא אוי

 אין און אויפפירונג, דער נאך שוין ענדערונגען געװארן געמאכט נען
ך באל־םצענע די װעט פארשטעלונגען װײטערדי־ע די  םך א זעען זי

ײן װעט און גרינגער דן מער ז עיונ ט ג פיעםע. גאנצער דער מי
ט אויסערלעפע די ״ ן איינדרוקםפול איז שפיל דער פון ז  די אי

 באל־םצענע די ליכט־עפעקטן. די אין און דעקאראציעס טרעפלעכע
ק דעם שאפט רו  פארמער־םצע־ די אין און דעקאראציע צופיל פון א״נד

ף פארװענדט לאגער, רײכן צום געהערן װאס טרעפ די װערן נעם  אוי
ט איז שפיל די אופן. אומלאגישן אן  אין געװארן אײנגעפורעמט ני
ען דעקאראציעם די און ראם, צו־קאמפליצירטער א ײנ ט ז  ״קינםט־ ני

ען זיי נאר װעגן, שײנקײט פאר אזוי, גלאט לעריש״ ײנ  צװעקמעםיק ז
ען און שפיל דער צו צוגעפאםט ט און געצײכנט זיינ  געװארן געבוי

ט שפארעװדיק״ט. אטת־פראלעטארישער מי
ש״ איז ארום און ארום  פאר דערגרײכונג היבשע א ״טריקעני

 רעװאלוציא־ פון ריכטונג דער אין פאראוים שריט א ״ארטען־״, דעם
 דעם פאר פאראוים שריט א לעבן, אמעריקאנעם פון דראמע נערער
ד אײנגערן פון םימן א און קאלעקטיװ שפילער ארטעף פבונ  צונוי
שן דעם צװישן  רעװאלוציאנערן דעם און טעאטער ארבעטער אידי

אמעריקע. אין מאםן־קאמף
קן דעם באפעםטיקן צו אידישעיארבעטער די פאר בלײבט עס  דאזי

ד פבונ  ״טריקעניש״"פ<רט נאך אופן• ארגאניזאציאנעלן אן אריו» צונוי
ף ארטעף דער  איר און טעמע איר װאם שפיל, רעװאלוציאנערע א אוי

״ן נאמען ל שן אנזעעז באזונדערן א האבן װעט א שע די צװי  אר־ אידי
שרײבער םאװעטישן דעם פון לעקערט״ ״הירש איז פיעםע די בעטער.
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 מעשה־בור פארכאפנדיקער א
קינדער אונזערע פאר

ײט יענער (״פון פאװער, כאװער פון מעשה א טייך״ ז
טן. 168 ף: הויפט זיי אינטערנאציאנאלער פארקוי

ױ אדדן, ארבעטער יארק.) נ

שע די ט געװארן בארײכערט איז קינדער־ליטעראטור אידי  מי
ט אליין קינדער פון װערן געל״ענט װעט װאס בוך, א  גרוים מי

עפעם. מיינט דאם און אינטערעס,
ף קינדער לייענען געבן צו װאס רעקאמענדירן דארף מע יװען  אוי

ש, ך מען שטויםט אידי  ניטא כמעט — : פראבלעם הארבער דער אן אן זי
לן, אין ארויםגעגעבן ביכלעך קליינע צאל א פאראן וואס.  פוי

קע פארלאג דורכן ערשטנם רינינ מעלעך״; ״ג ױ אין אונז בא ביי  נ
 ארוים־ זשורנאל״ ״קינדער באם ״מתנות״ פארלאג דער האט יארק

 די אט פון ביכלעך צאל גרעםטע די קינדער. פאר ביכלעך געגעבן
ט זייניען פארלאגן שולן. קינדער ארבעטער אוגזערע פאר צוגעפאםט ני
 פינף לעצטע די פון פארלויף אין איז פארבאנד םאװעטן אין

ף ליטעראטור קינדער ר״כע א געװארן געשאפן יאר ש. אוי  עם אידי
ש כאטש אז װערן, געזאגט אבער מוז ען אידעאלאגי ײנ  ביכלעך, די ז

 ענין דער אבער איז שולן, אונזערע פאר צוגעפאםט זיך, פארשטייט
ם קענען װעלכע קינדער, שול אונזערע פאר האמעטנער א שפראך  קוי

 םאװע־ די ווערן פארלאג. ״פיאנערן״ פון ביכל א אליין דורכקריכן
 די פאר קלאםן די אין לערער די פון פארגעלײענט ביכלעך טישע

לןינדער.
ק בבלל האבן מיר צי ״ זאלן קינדער װאם שרײבער, װינ ז

י ל ע ו ו ן ן ״ ל ף איבערצײלן זיי קענען מיר לײענען. א  די אוי
שב״ן עלבע, קיפכים, : פינגער ר װייז), הי ײל ט שטײגבארג אליעזר (

כאװער־פאװער. און
ען מעשות עלבעם לעאן נ ״  הירשביין קינדער, קלײנינקע פאר ז

ט איז ע אין גו  קלענערע פאר אויך — קיפנים נאטור־מעשות, זיינ
ט ביז האט װעלכיער פאװער, כאװער און רןעדער  גע־ צוריק לאנג גי
ך האט קינדער, קלײנע פאר מעשה׳לעך געװ״נלעכע די שריבן  איצט זי

קע מער שאפן צו געטאן נעם א  צו אליין קינדער פאר זאכן, װיכטי
ן איז פארזוך אזא לייענען. ט יענער ״פון בוך זיי טייך.״ זיי

ך האבן מינדער פאר זאכן גאנצע לאנגע, שרייבן צו פארזוכן  אוי
ט מאזער ב. געמאכט: ײן מי  זיין (װעגן ״בעני״ קינדער־ראמאן ז

ט עלבע און געלעגנחײט) אגדער אן בא בוך ן מי ״  ״אינגעלע ז
• קינדער) קלײנע (פאר רינגעלע״

פון פאװערם כאװער ט יענער ״ ״ ױי האט טייך״ ז פונדאמענ־ צו
ת: טאלע ק און לײכט איז שפראך די )1 מעלו דער )2 און אנציענדי

ט בוך פון זיך קען מען פאקנדיק, איז םיפור־המעשה אפר״םן. ני
ט וואם שלמה, אינגל אן װעגן מעשה א איז עם ט װאוינ ן מי  זיי
ף דניעםטער. טייך באם שטעטל א אין מאמען ט אנדערער דער אוי ״  ז

ען טײך ע װאוינ באבע־זיידע. זיינ
איז  אין געװאו־ז דערהרג׳עט איז טאטע דער מלחמה־צײט. ם׳

מאל שלאכט. ך שיפט א״נ ף באבען דער צו אריבער אינגל דאם זי  אוי
ט יענער ״ ן שונא דער פארכאפט דאן תראד ט״ך. ז ״  און שטעטל ז
ט שוין קען שלמה ״ן ני קג רי ■ מאמעז דער צו צו

ש די ײן נאך אינגל פון ביינקעני ך פארזוכז די מאמען, ז צ־ זי
ט זען ן אינגל, :פון איבערלעבונגען פארשײדענע די איר, מי זיי

גן װערן װאם העלדן, און באבןךזיידע מאמען, צוי ע ר״נג קאמף אין א

םן פון פלאן דעם אין געשטעלט װערט פיעםע די קושניראװ. א.  גרוי
כ די און םפעקטא?ל, היםטארישן  זאגט לעקערט״ ״הירש פון אויפפירונ

ן צו צו ״ ײע א ז ר״כונג נ ״ארטעף״. פון דערג
 מוז ווערן, אויפגעפירט געהעריק װי זאל פיעםע צװײטע די כדי

 אויפפירונג. דער פאר באזע מאטעריעלע געזיכערטע א האבן ארטעף רער
ף מאם גרויםער א גאר אין זיך באזירט ארטעף דער  בענעפיט־ אוי

איז ארגאניזאציעם. ארבעטער די פון פאדשטעלונגען ק ם׳  םײ װיכטי
 בענעפיטם די אז ארטעף, דעם פאר םײ און ארגאניזאציעם די פאר
 אינטערנאציאנאלן פון ברענטשעם באלד. װערן א״נגעארדנט זאלן

 נעמען שטארק דאם דארפן ארו-אגיזאציעס אנדערע און ארדן ארבעטער
אכט. אין

ען — שונא, פון נעגל די פון באפרײאונג מאמעם דער פאר  די זיינ
בוך. אין מאמענטן פארכאפנדיקםטע

ען בוך פון טיילן שװאבםטע די ײנ  פאליטיש־עקאנאמישע די ז
ר״ן לייגט מחבר דער װאם באלשעװיזם, װעגן דערקלערונגען  אין א

ל בוך. פון העלדן פארשידענע די פון מוי
 און פאקנדיק ניט־רעאל צו אפט פאםירונגען די זייגען אויך
ר דערמאנען ע ״  קלײנער דער ״מואװי־טרילערם״. אמעריקאנער די אן ז

ט שלמה צען־יאריקער ש־ײטן, אזעלכע באדו״ז  דערמאנען װאם העלדי
קם׳ן טאם אן טײך אייז־קאלטן דעם איבערשװימען פרואװט ער :מי

ך (כדי באנאבט ט זען צ• זי  בא־ פון אנטלויפט ער מאמעז), דער מי
ך זעט ער םאלדאטן; װאפנטע טן זי  קאמאנדיר, באלשעוויםטישן מי
ף איין אים לאדט װעלכער ט ער ;אנבײםן אוי  הארצ־ דעם איבער גי

ײן פאר צעטעלעך טורמע־װעבטער לאזן  און טורמע, אין מאמען ז
ך כאפט ער הויפטזעבלעך, ף אריבער זי ײט יענער אוי  דער־ גרענעץ, ז

ײן װאו טורמע, די גרייכט  װאונדער און, פארשפארט איז מאמע ז
ף איבערפאל אן אדגאגיזירט ער װאונדער, איבער  באװאפנטער דער אוי

ן פירט װעלכע װאך,  רוצחים די פון זי באפר״ט ער און מאמען זיי
״ בריינגט און ן צו צוריק ז באבען. זיי

װי פראכטפולע א איז עם א  בוך דאם װי אזוי און םצענאריא מו
 און פארבאנד םאװעטן אין אויפלאגע באזונדערער א אין ארוים איז

ף איבערזעצט װערט  דארטיקע אנחןרע אויןן מםתמא און רוסיש אוי
כן העלדן ליבע די װעט איר אז וזאפן, צו איז שפראבן,  אין זען אינגי
פן ״לעבן״, ט. אוי װנ ל״

ך װעבט הומאר דינער א חנ׳עװדיק־צארט; איז שפראך די  דורך זי
 אים, גלויבט מע — הויפטזעכלעך, און, מאמענטן טרויעריקע אלע אין

ט װי פאווערן.  דעם, אין אבער מען פארגעםט איז, מעשה די רעאל ני
ט יענער ״פון לייענט מע װען טייך״. זיי

ן אן דערטאנט ער ך הערט װעלכער שלמה, העלד זיי ן זי ״  צו א
ד: חײם׳ם לערער דעם ריי

 גלויבט ביםל א און ער פארשט״ט ביםל א אוים. הערט ״שלמה
גן חיים׳ם װייל ער, ען אוי נ ״ ע ז  אם פון רעדט ער װען גוטע, אזוינ
.)91 (ז. זאכן״. אלע די

ען בוך אין העלדן די פארביק, און לעבעדיק געשילדערט זיינ
״ קענען קינדער אז אזוי ך לייכט ז  פלאץ ם׳בלײבט און פארשטעלן, זי
פאנטאזיע. דער פאר

ק פאראו.ראפן, קורצע צי  הומאר, האנדלונגען, םך א רייד, װינ
שר״בונג, א״נפאכםטע בילדלעבקייט,  מתיה א זאצן. פולע גלאטע, בא

ען. צו ?ינדער פאר ענ ל״
ך קען זאך אזא פון ט שול־קינד י-עריק 10 א זי  אפרײםן. ני
נ א ר א פ ס נ י ו ו ע ג א ך ו ב ס א ד איז דערפאר י  ר ע ז ו

קיגדערליטעראטור.
ײן זאל פאװער אז האפן, צו בלויז בלייבט עם  װידמען טאלאנט ז

 און לאנג אזוי שוין לעבט ער װעלכער אין םביבה אמעריקאנער דער
שעפן. איר פון זאל מען אז װערט, און רייף איז װעלבע

ף צופיל קינדער די שוין האדעװען מיר  יענער פרן מעשױת אוי
ט ״ געבן צו צייט רעכט שוין איז עס און זיי ר פון זאכן ז ע ״  ז

לעגן. אייגעגעם און םביבה אמעריקאנער
קע; אין ארבעטער קינדער  אידישער דער אין לעבן דאס אמערי

 — ?אמף ראםן און קלאםן ;פיאגערן־באוועגונג די ;שול ארבעטער
קינדער־קינםטלער. אונזערע פאר טעמעם רײכע אלץ

מאטעריאל. דעם נאך אויםגעדורשט זײכען קינדער אונזערלי

סעקציע ױגנט די בױט
ט פון (שלום )12 זיי

ף א?טיװ םעקציע ױגנט  מיר קאמף. ארבעטער פון געביטן אלע אוי
ען און מארש הונגער צים דעלעגאטן געשיקט האבן נ ״  אקטיװ איצט ז

ט אלע פון קאמפאניע דער אין מלחמה. געגן אןגאניזאצזעם ױגנ
ק טי ל״כציי ו שפרײטן ג י ם ז  די אוין» אקטױויטעטן אונזערע אוי

ק דיסקוסיעס, דראמאטיק, פון געביטן מוזי  ארגאניזא־ םפארטם. און '
״ 'אבער אנטװיקלט, מער ברענטשעם ערשטע אונזערע װערן ציאנעל  ז
 םפע־ אבער ברענטשעס. עלטערע די פרן הילף די האבן אלץ נאך דארפן
ט ארגאניזירטע ניי די האבן דאס דארפן ציעל  די און ברענטשעפ ױגנ

 שארף מוזן ארבעט די פארנאכלעםיקן װאס ברענטשעס דערװאקםענע
 א דערװ״לן" דארןן ברענטש דערװאקסענער יעדער װערן. קריטיקירט

ט םפעציעלע ט דער צװישן ארבעטן זאל יװאם קאמיטע, ױגנ מ  און ױ
מיטינג״ יעדן בא ברענטש צום באריכטן

ט לאמיר  דערװאקםענער ״יעדער לאזונג, יאנואר די פארגעם; :י
ט א האבן מוז ברענטש ן אונטער ברענטש ױגנ ״ שעפטום.״ ז
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ארדן ארבעטער אונזער
 פארצוױיגטער דעמב שלאנקער א װי

גן א װאלד א אין  ;ױנ
 — ארדן אונזער איצטער אוים װאקסט
.צעצונדן) ארום (זועלט

 — ארדן אונזער איצטער אוים װאקםט
 )I צעצונדן ארום (װעלט

 נאר דארף מען װען העלפן, ער װעט
!װאונדן רויטע היילן

 אדלער שטארקער פלינקער א װי
ם ער שפרייט  ;פליגל די אוי

ט באשיצן װעט  פליגל די מי
ציגל... די קנעט װאס דעם,

 שנאינער און מיר ציגל, און מיר
ען װאם — מיר  ײעלטן, בוי

טן העלפן, ארדן דער װעט  הי
ע פון אונז׳ ...1 קעלטן בייז

 לערנען זארגן, ארדן דער װעט
 ;באװיירים־ברידער די

ן אין יעדער דאך ם׳טראגט  ברוםט זיי
1 לידער מארגנדיקע

ט ס שולן ארדן דער בוי  — אוי
םן קינדער זאלן  װי
 װעלט שיינע די ם׳האט װער

1 צעריםן אזוי אט

 — אפגענארט אונז ס׳האט װער
 ;אציגדער ס׳נארט װער

 — פייגל פר״ע זאלן װאקסן
..1 קינדער קעמפנדיקע

 אדלער שטארקער פלינקער א װי
ע ער שפרײט  ;פליגל זיינ

ך גרייט און קומט זיך, לערנט און קומט  זי
ציגל!... קנעטן װאם די

 שטארקער מיר װעלן אינאיינעם אלע
ע אונזער  ;שלאגן םוינ

ן װעט ״  ציגל און שטיין ל״כטער ז
.טראגן באריקאדן אוי,? . !

שול ארבעטער אונזער
 מארגן אונזער איז — שול אונזער

טן דורכגעלויכטן ט; מי נ  היי
ן װאקםן  שטאלצע טעכטער און זי

ט!... דעם באגעגענען צו פיינ

 אלע פאר שול די איז אפן
ט דער פון קינדער וי ן און נ י  ;פי

 — זיך גרייט און קוטט זיך, לערנט און ^ומט
!אריין שול אין אלע אלע,

ן אונזערע קומען י  טעכטער און ז
ף לערנעז ק; הארטער דער אוי  באנ

 מארגן רויטער דער הארץ אין בליט
פארלאנג! א פרייהײט דער צו —

ן אונזערע לערנען י  טעבםער און ז
 באגער פלאמענדן מיט

 רויטער א דאך מארגן א ם׳וועט
..I אהער דא, קומעז םוזן

— קומען מארגן רויטער א ס׳װעט
ט; אים האבן דוירעם פארזיי

 טרעפן קעמפער פון דאר א — דא ער זאל
קע טי געגרייט!.. — מו

ך גרייט װאם דער ײן. געגרייט װעט — זי ז
;פיקעט־ליין די אונז ארין= ס׳װארט
ך קאמפן שװערע — צעצינדן זי

1 ארײן קאטן» אין געגרייט איז

ן טעבטער, און זין  טעכטער און זי
״ דער אין פלינקער שנעלער׳ ;ר

ע ך גרײט און — װאכט סוינ — װארפן זי
ײן זאל ..1 ארםיי רויטע די גרייט ז

איז ט ם׳ רינג ני — קעפפער פון זועג דער ג
ט; די שטארקט און מויעך דעם שארפט הענ

ט  שמאכטן נאך װעט איינער גאר ני
ע שװארצע הינטער רוי ..1װענט ג

ך געגרייט איז ך געלערנט און זי  זי
;רײ דער אין פלינקער שנעלער

ך גרייט און װאכט םוינע װארפן זי
ן זאל — ״ ״ רויטע די גרייט ז ! טיי ר א

 אלע פאר שול די איז אפן
ט דער פון קינדער וי ; און נ ן י י פ

ט און ?ומט זיך, לערנט און קומט ר״ ך ג זי
ט אלע, — .אריין שול אין היינ . !

פעל־יעלין שרה

 קינדער־שול ארבעטער ר־
באםטאן אין

 בשום ט׳טאר אז כלל, פשוטער א געװארן קלאר איז אמאל נאך
ט אופן ק״ט פון שולד גאנצע די ארויפװארפן ני מטעטי ף או  אוי־ אוי

ף באדינגונגען׳ סערלעכע  נאר דערגלײכן, און צײטן שלעכטע אוי
מוז טן אומקערן זיך מ׳  ארגאני־ אײגענער דער צו זיך, צו פנים מי
ליגט דואו טאן נישטער א און זאציע ט ״דער ם׳ אבז״, הונ  אוים־ באגי

ת די געפינען בו  װיכטיקע בנוגע נאכלעסיקײט און פאםױוקייט פון םי
פראבלעמעו־
 קינדער־ פראלעטארישע געװען איז פראבלעמען די פון אײגע
שע טויזנטער באםטאן. אין דערציאונג די ען ארבעטער אי  און װאוינ

 פון הונדערטער פאמיליעם; ארבעטער ארימע מערסטנטייל ;באםטאן
ען זיי נ ״  אלע און פראגרעםיװ מער־אדער־װײנינןער אדער ראדיקאל ז

קע מיט ע שיקן אויםנאמען אומבאד״טנדי ר  ״שעפן קינדער ז״ע
שקײט״  םקולם היברו די אין תלמוד־תורו׳ת, שמוציקע די אין אידי

ך קענען עלטערן די רבי׳ם. ברודיקע אומװיםנדיקע, בא און גן  א״נ
ט  ארבעטער געהערן ערשטער דער צו קאטעגאריעם. 3 אין װערן ט״ל

ט כלל טראכטן װאס ײן עם לאזן זיי ;זאפן קיין פון ני  עם װי ג
 םקול* ״היברו אין שיקן אלע טועי... אלע װאם טוען זיי גייט׳

ך; זיי שיקן רבי, צום צי  מאדנע געהערען צװ״טער דער צו אוי
בן, :טענה׳ן זײ מענטשן. לוי בן ג ״ גלוי ט; טא?ע ז י י נ אי י צן ו נ

; טאקע זיי נוצן דישקײט, ט י ט׳ מער נאר נ ד א ני  ;איך א איז אי
עז זיי ט זיינ װאוינ  קינד, א אז צייטז באגע־יענטעם פון איינגע

ן אנפאקז דארף זכר א באזונדערם ״ ט מוח ז  םידור פון מעקענע מי
ט און חומש פון און ט ספיטש, בר־מצוה א מי  פאך־ עם װעלכער מי

ך ענדיקט ן זי  אבער קאטעגאריע לעצטער רער צו אידישקייט... זיי
טוער אויפריטטיקע אקטיװע אפטם^ל טאטעם, ״ראדיקאלע״ געהערן
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עי פון פראטאקאלו קאמיטע עקזעקוטיװ נאציאנאלער ד
 דעם אפגעךזאלטן עקזעקוטמוע נאציאנאלער דער פון מיטינג

ארדן. פון אפים אין 1931 נאװעמבער, טן9
גראםמאן, אייזמאן, פידלער, בראדםקי, לין, חברים די אנװעזנד:

 קעלנעד׳ פאלאק, לופין, םולטאן, סיגל, מאנדעל, װ״זער, האלפערן, גרין,
שילער. און רעדי קארנאװםקי, קאנדעלא,

קאםט־ ארדן), פון טור א (אויף בעדאכט וויינער, אבװעזנד:
שטיינבערג. און פינקעלשט״ן מענשער, רעל,

לין. חבר פארזיצער:
די פון באריכט .2 פארלייענען, פראטאקאל .1 :ארדנונג טאג
 ארגאני־ דער פון באריפט .4 באריבט, םעקרעטאר׳ם .3 פלענומם,

 קולטור־קאמיטע, .6 פארװאלטונגיס־קאמיטע, .5 קאמיטע, זאציע
יטע. ע־קאמ י זאצ י ארגאנ .7

גוטגעהייםן. און פארגעל״ענט מיטינג לעצטן פון פראטאקאל
 דער־ די פלענום. באםטא:ער דעם פון באריכטעט פולטאן חבר
 מאביליזירט שלעכט ז״ער דערפאלג. קיין ו״עװען :יט איז עפענונג

 דער אבער פראגראם, ארגאניזירטע שלעכט א און ברענטשעם די
 דעלעגאטן חברים די שלעכט. ניט געװען איז אלגעמ״ן אין פלענום

 ארגא־ אונזער פאר שטייען װאס פראבלעמען, די פארשטאנען האבן
 ארויםגעבראכט פעלער׳ן םך א זײנען דיםקוםיע דער פון ניזאציע.
 פאקט, דער ברענטשעם דארטיקע די שטערט הויפטזעפלעך געװארן.

 פארמען אלטע די פון אפ־.עװאװנט ניט אלץ נאך זיך האבן זײ װאם
 דער צו טענות גײװען אויך ז״נען עש ארגאניזאציע־ארבעט. פון

 די מיט מיםפארשטענדניש די ספעציעל עקזעקוטױוע. נאציאנאלער
 אויך זיך האבן חברים די ברענטש. פוילישן דעם פון צאלונגען
 פאר געלט גענוג ניט גיט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אז באקלאגט,

 די אגבאלאנגט װאם דיםטריקט. זייער אין ארבעט ארגאניזאציע
 שטארק ארגאניזאציאנעל זיי זיינען ברענטשעם שפראכיקע אנדערש

 מוזן װעלן מיר דערפארונג. די ניט נאך פארמאגן הינטערשטעליק.
 איז פלענום ב״ם אויפמעדקזאמק״ט. מער שיינקען ברענטשעפ יענע
 חבר׳שע פעלט עם אז פאקט, דער געװארן ארויםגעבראכט אויך

מטגעהײםן. װערט םולטאן הבר פון באריכט דער אטמאםפערע.
 דעם צו פלענום. נוארקער דעם פון באריכטעט גראםמאן חבר

זיך האט פלענום דער ארבעטער. 250 געקומען ז״נען מאם־מיטעג

 געפלאנט איז עם װי שבת, אנשטאט אונדערפרי זונטיק דערעפנט
 פאר־ געװען זײנען טpדיםטרי ד;ים פון ברענטשעם אלע ניט געװען.
 אנגע־ וזברים די האבן ברענטשעם די פון באריכטן די אין טראטן.
 דער װאם קאמפאניעס, די אין באטײליקט זיך האבן זיי אז װיזן,
 האבן ברענטשעס די אז ארוים, זיך צ״גט עם אנגעפירט. האט ארדן

 גרויםע א איז שול קינדער די ארבעט. קולטור די פארנאכלעםיקט
 עקאנאמישע שלעבטע ז״ער אין זיך געפינט זי נוארק. אין פראבלעם

 ניט האבן מיר אז אנגעװיזן, אויך האבן חברים די באדינגונגען.
 אז און ארדן דעם פאר םטר״ק פעטערסאנער דעט גענוג אויםגענוצט

 אין ארגאגיזאציע־ארבעט. פאר םובםידיע גענוג ניט זיי ו.יט מען
 נוארקער די אויך גוט. ז״ער געװען פלענום דער איז אלגעמײן

 דער ארו.אנ<זאציע. פון פארמע אלטער דער מיט נאך לעבן חברים
גוטגעהײםן. װערט גראםמאן חבר פון באריכט

ױ דעם פון באריבטעט בראדס?י חבר שפרא־ פארשײדן יארקער נ
 דער דעלעגאטן. 30 געײען אנװעזנד ס׳זײנען פלענום. ברעטשעם כיקע

 אז געפילט, זיך האט עם אינטערעםאנטער. אן געװען איז פלענום
 די ארגאניזאציע. אונזער אין ױנגער א גאר נאך איז געביט דער

 פראבלעמען, אלע װעגן אינפארמירט שלעכט יעװען ז״נען דעלעגאטן
ען װאם  די איז דערפאר און טאג־ארתונג דער אויף געשטאנען ז״נ

 זיך האבן דעלעגאטן װײגיק זײער שלעכטע. א געװען דיםקוםיע
 ארגאניזאציאנעלע ברענטשעפ די פון חברים די פעלט עם באטײליקט.
 אוים־ איז חםרונות, אלע די אויף אבער קוקנדיק ניט דערפארונג.

 איז דיםקוםיע דער אין ארבעט. פון פילאן גוטער א געװארן געלײגט
 אנדערע די אז נויטװעגדיקײט, די ג־עװארן ארויםגעבראנט אויך

 פירערשאפט און קאאפעראציע באקומען זאלן ברענטשעם שפראביקע
 שטאט־קאמיטעט. עלטערן דעם פון און ברענטשעם עלטערע די פון
 צו אויפמערקזאמק״ט םך א שיינקען מוז עקזעקיטױוע נאציאגאלע די

 חבר פון באריכט דירעקטיװן. מער ברענטשעם אנדערע די געבן
גוטגעהייסן. װערט בראדםקי
 די פלענום. דיםטריקט באלטימאר פון בארינטעט םיגל חבר

 ווייל דערפאר דערפאלג, קײן געװיען ניט איז פלענום פון דערעפענונכ
 אידישן דעם פון פלאץ װײטן א אין זאל דעם גענוטען האבן ז״

ברענטשעם אלע באזוכט. גוט זײער גע־וען איז פלענום דער געגנט.

 נאר , קלאםנבאװאוםטזיניקע גאנץ ױניאן, זײער אין ברענטיש, ;אי
״ װעלכע אויף װייבער מיט געבענטשט י״נעז װאם  ארויפ־ קענען ז

 זײער שיקן פאר פאראנטװארטלעבק״ט און שולד גאנצע די ווארפן
 גיין זיך איך זאל װיל, מאמע ״די פינםטערק״ט. צו צוריק קינד
ען װײם איך װיפיל (אויף זיי זאגן גט׳ן?״ איר מיט  םך א ז״נ

 װעגן זיך ם׳האנדלט װען נאפגעביק אזוי ניט גאד ״ראדיקאלן״
פראגן...) אנדערע

 אר־ אינטערנאציאנאלער דער װי גלייך אז אינטערעםאנט, ם׳איז
 געפרואװט הברים אייניקע האבן געװארן געגרינדעט איז ארדן בעטער

 ז״נען (באםטאן). װעסט־ענד אין שול א װעגן פראגע די אויפהײבן
 ארויםגע־ מיטינגען אויף אפילו און שמועםן פרייװאטע אין חברים
ג דער מיט קומען ״נונ  ם׳װעט אז אויפטאן״, ניט גאר ״מ׳קען אז מ

 האבן װאם יעניקע די װ. א. א. ארויםקומען״... ניט גאר דעם פון
 צו געהערט האבן זײ אז הפ:ים צוגעשװיגן, האבן קינדער געהאט
 װאם װידער, די און קאטעגאריעם, אויבנדערמאנטע די פון אײנער

 װאם צו פארשטאנען ניט בבלל האבן געהאט ניט קינדער קיין האבן
שול... א האבן דארפן זיי

 אויפ־ שול א גרינדן יװעגן פראגע די איז אבער יאר ה״נטיקם
 פאראנטװארטלעבקייט. און ערנםטקייט מער מיט געװארן גענומען

 קיגדער־שולן ארבעטער פון פראגע די דיםקוטירט ערנםט האבן חגרים
 שר״ענדיקע א איז שול א אז באשלום, צום געקומען זיינען זיי און

געשנט. אונזער אין נויטװענדיק״ט
 קומען ברענטש דער װעט שול דער דורך אז געװארן, קלאר ם׳איז

 מיט באקענען זיך ארבעטער, ז״טיקע מיט קאנטאקט נאענטערן אין
 זײער צו דערריידן טאקע זיך און זיי מיט דורכריידן זיך «״,

 ארגאניזאציע. ארבעטער אן אן אנצושליםן זיך ארבעטער׳ אלם פליכט
 דארפן ברענטש דער און שול די אז געװארן פארשטאנען אויך ם׳איז
 זיין באהילפיק געגנזייטיק זיך קענען און האבן אנדערע די איינע

 אונזער אונטער קינדער די ם״ עלטערן, די םיי ארגאניזירן אין
א״נפלום.

 יװאו אויפטו, ממשות׳דיקער א ו.ל״ך שול די װערט דעם אויסער
 זי און ארבעט זיין פון רעזולטאטן זען תיכף קען מיטגליד יעדער

 ,ד פאר אויפמערקזאמק״ט פיז צענטער דער װער; ארום אזוי קען
באםטאן. פון ארבעטער

 קנאפע שוין ע־זיםטירט זי געגרינדעט. שוין זיך ־אט שול די
 די ם״ קינדער׳ די םיי קינדער. 23 ערף אן צ״לט און װאכן צװײ

ען און צופרידן אויםערגעװיינלעך זיינען עלטערן  ארויס־ גרייט ז״נ
שול. די פארגרעםערן און פארבעםערן צו ארבןיט יעדער אין צוהעלפן

 טע־ פון פעלד נײ א ברענטיט פארן אויפגעעפנט זיך ם׳האט
 מעגלעכ־ לעצטער דער ביז װערן אויםגענוצט מוז װעלכער טיקײט,

 באװע־ אלגעמיינער דער און בפרט ארדן דעם פון גונםטן צום קייט
 פון מיטגלידערשאפט די אז װיכטיק באזונדערס ם׳איז בכלל. גונג

 און שול־ארבעט דער מיט פאראינטערעשירן זיך זאל 114 ברענטש
 שול־קאמיטע. אויםדערװיילטער דער או<ף אינגאנצן ניטיפארלאזן זיך

 איז קינדער קענװעםן הויז־צו־הויז פון גײן םך. א דא איז ארבעט
 קען זי ארבעט; דאנקבארע זײער א זאגן כ׳מוז אין, זיי פון א״נע

 װיעגן1 נאר שול, דער װעגן ר״דן פאר נאר ניט װערן אויסגענוצט
 אלע און פרעםע דער קריזים, דעם זועגן ױניאן, דער װעגן ארדן,

 הויז־צו־הויז אזא װען אפילו באװעגונג דער פון צװייגן
 פון הינזיכט אין דערפאלג מיט װערן געקרוינט ניט זאל קענורענםן

 אויפן אויפגעטאן םך א שוין מען האט שול דער פאר קינדער קריגן
 דאס ברעכן הייםט דאם — פראפאגאנדע און אויפקלערונג פון געביט
 ליכט. שטראל א אר״נלאזן און פינםטערקייט די ברעכן אײז,

 אפגעשטאנענער אן אז גענוג אפטמאל איז אקט פשוט׳ער אזא און
זון... די אויםגעפינען װעלן און ארומקוקן זיך זאל ארבעטער

 אונז אז װענדן איצט זיך אין ם׳װעט און פאקט א איז שול די
 װאגיקער א װערן זאל שול דער ארום און אין ארבעט די אז זען צו

 דער פון ארבעט אלגעמיינער דער צו בהעכטשעם אנדערע פון בייטראג
באװעגונג. ארבעטער



25ק נ ו ם ר ע ד1932 יאנואר,

 איז ברענטשעם די פון באריכטן די פון פארטראטן. געװען זײגען
 װאשינג־ דער ארבעט. גוטע טוען ברענטשעם די אז געװארן, קלאר

 ברענ־ באלטימאר קעמפ. א און שול א אוים האלט ברענטש טאנער
ען טיצעם  מיטגלידער. צאל אין ניט וואקםן אבער שלעכט, ניט ז״נ

 דעלעגאטן אלע כמעט װעלכער אין דיםקוםיע גוטע א געװען איז עס
 מען אז באקלאגט, זיך האבן דעלעגאטן אייניקע באט״ליקט. זיך האבן

אויפמערקזאמקײט. גענונ ניט זיי שיינקט
 װא־ די אז אן וױיזט ער באריכט. דעם צו צו גיט גרין חבר

 מגנט דעם ו.רינדן צו מיטגעהאלפן האבן חברים עלטערע שינגםאנער
 באלטימאר ד< וואם ״אפטשעקן״ געדארפט װאלטן מיר ברענטש.

ײן. אונזער אין ארבעטער נאדל די אר״נצוציען טוען ברענטשעס  א
גוטגעהייםן. װערט גרין ארן םיגל חברים די פון באריפט דער

ױ װעגן באריפטעט זאלצמאן חבר  דער״ די פלענום. יארקער נ
 דערפאלג. גרויםער א יגעװען איז הויז אפערא םענטראל אין עפענונג

 בא שטימונג. יום־טוב׳דיקע פראלעטארישע גוטע א געהערשט האט עם
םן דעם זען געקאנט מען האט פלענום דעם פון זיצונגען די װי  שריט ג

ױ אין ארגאניזאציע אונזער װאם פארװערטם,  געמאכט. האט יארק נ
 פארשט״ען זיי אז באװיזן, דעלעגאטן די האבן דיםקוסיע דער אין
 פאר־ ניט דא קאן דיםקוםיע די ארדן. אונזער פון פראבלעמען די

 אונזער בא געהאט האבן מיר װאס דיםקוםיע דער צו ווערן גליכן
 די האבן זעלבםט־קריטיק פון פרט אין פלענום. פאראיאריקן

 און שטאט־קאמיטעט דעם קרעדיטירן צו נאר ניט באװיזן דעלעגאטן
 פעלערן די אנװייזן אויף באזונדערם נאר עקזעקוטױוע, נאציאנאלע די

 בחןכטשעם. די פון ארבעט דער אין געװארן באגאנגען זייגען װאם
 נאציא־ דער פון געװארן געבראבט זיינען װעלכע פארשלאגן, אלע

 חבר פון באריפט געװארן. אנגענומען זיינען עקזעקוטױוע נאלער
 דיםקוםיע א אויפגענומען װערט עם און גוטגעחייסן װערט זאלצמאן

געװאוץ. אפגעגעבן זײנען װאם באריכטן אלע די איבער
 רעדי, קאנדעלא, חברים די זיך באטײליקן דיםקוםיע דער אין

 און מרמר אייזמאן, קארנאװסקי, גרין, לין, שילער, סולטאן, פאלאק,
 באגאנגען זײכען זואם פעלערן די אנגעװיזן מערן עם זאלצמאן.

 צו איבערצוגעבן באשלאםן װערט עם און ארבעט דער אין געװארן
 פון ריעקאמענדאציעם אלע באטראכטן צו קאמיטע ארגאניזאציע דער

פלענומם. די
 ד< לויט אז אן, װײזט זאלצמאן חבר באריכט. סעקרעטאר׳ם

 עקזעקוטױוע נאציאנאלע די דארף פלענומם אונזערע פון באיטלום[
 פאר פאר־קאנפערענץ א רופן צו איכיציאטױוע די זיך אויף נעמען

 פארזיכערונג. פאציאלער פאר קאמפאניע די ארגאניזירן צו צװעק דעם
 דארפן ורעט עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מיטינכ היינטיקער דער

 סלאװאקישער דער פון קאנװענשאן דער צו דעלעגאטן 2 דערװ״לן
 די שולן. יארקער ניו די פון פלענום דעם צו און קאפע קראנקן

 מיר דערפאלג. ו״רויסער א געװען איז קאמפאניע ״מארגן־פרייתייט״
״ן איז עם און $12,000 צו נאענט געזאמלט שוין האבן  ניט, םפלן ק

קאמפאניע. איצטי?ער דער אין $15,000 איבער זאמלען וועלן מיר אז
 יװעגן פראגע די ארדן. אונזער פאר שטייט פראבלעם װיכטיקע א

 11 צװישן קינדער די אר״נציען און ברענטשעס קינדער ארגאניזירן
 װערט קאמפאניע אחנאניזאציע די באװעגונג. אונזער אין <אר 15 און

 האבן מיר פריער. װי ענערכיע מער מיט ברענטשעס די אין אנגעפירט
 ארבעטער־רינג דער פונקט. הויכן א דערגרייבט ניט אלץ אבער נאך

 אנגענומען, ניט ארויםרוף אונזער דערװארטעט, האבן מיר װי האט.
״ װ״ל ״ אויב אז געװאוםט, האבן ז  דעם אנגענומען װאלטן ז

 פון מיטגלידער די פאר אויך נאר אונז, פאר נאר ניט װאלט ארויםרוף,
 די פון ראלע סקעבישע די געװארן באװאוםט ארבעטער־רינג דעם

 ר״ גאנצע א אין אויך נאר צענטער, אין נאר ניט ר. א. אין אנפירער
 האבן נאװעמבער טן1 דעם ביז פעטערםאן. אין באזונדערם שטעט,

 פון פארמעגן דער מיטגלידער. 13,188 ארדן אונזער אין געהאט מיר
 עם .$71,905.10 באטראפן אקטאבער ערשטן דעם האט ארדן אונזער

 הינטערשטעליק זיינען מיר אז אונטערצושטרײכן, ;ויטיק אבער איז
 ״פונק״ פון פאנד דעם אין אויך װי איגאניזאציע־פאנד, דעם אין
 װעלן קולטור־קאמיטע די סיי ארגאניזאציע־קאמיטע, די םײ אז און

 אויםגעגליבן זאלן פאנדן ביידע די אז זען צו מיטלען אגנעמען מוזן
 װערן עם גוטגעהייפן. װערט זאלצמאן חבר פון באריכט װיערן.

 םלאװאקישער דער צו זאלצמאן און פידלער חברים די דערװ״לט
 קאנפערענץ דער צו קארנאװםקי און םולטאן זאלצמאן, קאנווענשאן.

 דעם צו מרמר און רעדי םיגל, און פארזיבערונג, סאציאלער פאר
 פאר פאר־קאנפערענץ די זאל װאכן 2 פון פארלויף אין שול־פלענום.

װערן. פערופן פארזיכערונג םאציאלער
 דער פלענום. די. על. איי. דעם פון באריבטעט בראדםקי חבר

פון אריענטאציע די קאנסטרוקטיװער. א זייער געװען איז פלענום

״ן זאל ױניאנם טרייד די מיט צוזאמען די. על. א״. דער  אנצופירן ז
 iî> זיך, פארשטייט באװעגונגען. זעלבםט^צוץ און פראטעםטן מאםן

 לי-5פ> די צו הילן» לעגאלע געבן װייטער וועט די. על. א״. די
 דעלעגאטן די פון אבער שטימונג אלגעמײנע די ארעםטירטע. טישע

 די שװערער די. על. א״. דער פאר װערט יװ״טער װאס אז געװען, איז
 ענטפער דער איז זעלבםט־שוץ און הילף. לעגאלער פון פראבלעמען

דעם. אויןז
 Iפו קאמפאניע די אז געװארן, אנגעװיזן אויך איז פלענום ביים

 זיך, פארשט״ט דורכפאל. א געװען איז םקאטםבארא פאר א. א. א.
 געװען איז דאם אורזאכן. די אנװייזן צו פארפעלט ניט האב איך אז

 אין געװארן ארגאניזירט איז קאמפאניע די װייל דערפאר הויפטזעפלעך
 פלענום דער קאמפאניעם. װיכטיקע אנדערע 2 צװישן און אײלעניש

 נאציןץ די צו פארטרעטער מיט בייטן זיך זאלן מיר אז פארלאגגט, האט
 איניציאטיװ שאפן זאלן ברענטשעם די אז און עקזעקוטיװם, גאלע

 בראדםרןי חבר פון באריכט דער ארבעט. די. על. איי. דער פאר ,:רופן
גוטגעהײסן. װערט

 םיר קאמיטע. ארגאניזאצייע דער פאר יאריכטעט שילער חבר
 עטאבליח צו דיםטריקט שיקאגער דעם פון פארלאגג א געהאט האבן

 די חברים די אנגעוױזן האבן מיר שיקאגא. אין ארדן פון אפים אן
 האבן צייט זיעלבער דער צו אפים. אײגענעם אן עפענען פון געפאר

 נעמענדיק שיקאגא, פאר םובםידיע די פארגרעסערן צו באשלאםן מיר
 פערםפעק־ מער פאראן זײנעז דיםטריקט שיקאגער אין אז אכט, אין

 פאר טור א ארגאניזירט האבן מיר ארדן. אונזער בויען פאר טױון
 אפ־סטייט פון שטעט אלע ארײנגענומןןן האט זועלכער קעלנער, חבר
ױ  ברענטשעם די מיט מיטינו.ען געהאט האט קעלנער חבר יארק. נ
 ער אלבאני. םיראקױז, ראטשעפטער, באפאלא, אין עקזעקוטױועם און

 זיך האט עס בינגהעמטאן. אין ברענטש א ארו.א:יזירט אויך האט
 קאנדעלא, חבר נויטיק. ז״ער געװען איז טור דער אז ארויםגעװיזן,

 אין טור א אויף ארויםגעפארן איז ארגאנייזער, איטאליענישער דער
 טן5 דעם טור זײן אנפאנגען וועט װיינער חבר װעסט. מידל דער

 אין אריינגעקומען ז״נען אקטאבער טן22 דעם פון װאך די דעצעמבער.
 דרוקן צו באשלאסן האבן מיר מיטגלידער. 300 צו נאענט אפים

 פארזיפערונג. םאציאלער װעגן שפראבן פיר אין ליפלעטס 150,000
 אריינ־ זיך זאל װאם קאמיםיע, םפעציעלע א דערװיילט האב[ מיר

 קאנ־ ״איקאר״ דער צו מיטגלידער. געשטראבענע די װעגן טראפטן
 חבר קעלנער. און לין דעלעו.אטן די דערװיילט מיר האבן װענשאן

 אר״נ־ ז״נען מיטינג יענעם בא אלדאני. באזוכט האט פינקעלשטײן
 פרימאװ חבר דערװײלט האבן■ מיר מיטגלידער. גייע 11 געקומען

 דער פון קאמיטע נאציאנאלער דער בא ארדן אונזער פארטרעטן צו
 צו סיגלען חבר דערװײלט האבן מיר ליג. ױגיטי ױניאן טרייד
 אין מאל אייניקע געװען איז שילער חבר פעטערםאן. אין פארן

 האבן מיר געזונטע. קיין ניט זייער א־ז דארט לאגע די פעטערםאן.
 אויפנעמען פילאדעלפיע אין פארן זאל זאלצמאן חבר אז באשטימט,

 פאר שטײען וואם פראבלעמען אלע קאמיטעט דיםטריקט דעם מיט
גוטגעהײםן. זוערט באריפט דער ארדן. דעם

 ק״> האט קאמיטע אפיל די אז באריכטעט, לופין חבר
 דעם פון אויםנאם דער מיט געהאט ניט חודן דעם פראגן םפעציעלע

 װיינער חבר װען אז באשלאםן, האבן מיר און עקראן פון אפיל
 האנד־ און עגין גאנצן דעם אויפנעמען ער זאל טור, אויפן זײן װיעט
גוטגעהייםן. װערט באריכט קאמיטע. אפיל דער פאר לען
קאמיטע. אדמיניםטראטױוער דער פאר באריכטעט פאלאק חבר •
 װעגן פאלן צאל גרויםע א פארהאנדלען צו אויםו״עקומען איז זײ

 און םערטיפיקאטן קראנקן צוריקגעװיזענע צו באצוג אין אפילם
 מיטגלידער ארייננעמען בא.ם אויםנאמען װעגן פראגן אויפנעמען

 אי-ז םעמעטערי פילאדעלפיער די עלטער. דעם אריבער זיינען װעלבע
 דעפארטמענט. םעמעטערי נאציאנאלן פון געװארן איבערגעגומען

 גע־ איינגעצאלט שוין איז $330 װעלפע פון $3י600 איז פר״ז דער
 ג^ך אין םעמעטעריס װעגן פארהאנדלונגען געפירט װערן עס װארץ.

 מיר זאלן דעצעמבער טן1 דעם אז רעקאמענדירן, זיי שטעט. עטלעכע
 ד< אין און םעמעטערי פאר פאראנטווארטלעכק״ט די איבערנעמען

 אויםגע־ זאל םעמעטערי, אײגענע ק•ין ניט האבן מיר װאו פלעצער
 — 15 ביז 8 פון ,$15 — 8 ביז 2 פון .$10 יאר 2 ביז זוערן צאלט

״ .$30 — 15 פון און $20  פאר באנדם ליבערטי געקויפט האבן ז
 פון פר״ז דעם פאר אינטערעםט פראצענט 4% קרענדיק ,$10,000
 פרויען װעגן פראגע די פארהאנדלט האבן זײ הונדערט. פער $99.32

 און ארבעט הויז אין באשעפטיקט זיינען װעלכע מיטגלידער, פון
 גע־ קאנען זײ אז באשלאםן, האבן מיר ״א״". אפשאן צו געהעיז

 װעלכן צו אומאפהיינגיק ארדן, פון ברענטש װעלכן אירגענד צו הערן
מעדיגןל יארקער גױ צום באצוג אין געהערט. מאן ז״ער נרענטש
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רנ איינם. פונם פלענוםס דיסטריקט ארדן א
א א. א. דיםטריקט ראטשעסטער פלענום

 ראט־טעם־ אין אקטאבער טן18 און טן17 דעם אפכעהאלטן פלענום
׳. נ. יטער,

ג ערשטער דער טינ  • שײנקמאז תבר פון געװארן געעפנט איז מי
 קאמוניםטישער דער פון נאמען אינם באגריסט האט װאלש תבר׳טע
ם פעלדמאן חבי■ און פארטיי אן טרײד דער פון נאמען אינ׳ טי ױני  ױני

דונג דער איבער איבערבלי? אן געגעבן האט שט״נבערג חבר ליג. רינ  ג
ט און  מיטינו. נאכ׳ן ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונ׳ם טעטיקיי
װעטשערינקע. א פארגעקומען איז

װין, חבר האט אינדערפרי אזײגער 11 זונטיק,  םעק־ דיםטריקט לע
גג די געעפנט רעטאר, צו ט דער װעגן גערעדט און זי ק״  פונם טעטי

ען פאלגנדע דיםטריקט. נ ״ — קארין חבר :געװארן דערװ״לט ז
 די פון קאמיטע קרעדענשל א םעקרעטאר, — קאריטשעװםקי פארזיצער,

 פון קאמיםיע רעקאמענדאציע א גילמאן. און שײנלןמאן הברים
 אפ־ חאט שט״נבערג הבר קארטשעװסקי. און אלפאלקא, םקאװיא,

 אנ־ האט ער עקזיעקוטױוע. נאציאנאלער דער פון באריכט א געגעבן
 ארבעטער דער פון קאמפאניעס אלע געהאלפן האבן מיר אז יגעװיזן,

ען צו פארגעםן האבן מיר אבער כאװעגונג,  ארדן. אייגענעם אונזער בוי
 אר־ די היעלפן בעםער געקענט װאלטן מיר טעות. א געװען איז דאס

ט וואלטן מיר װען קאםפאגיעם, בעטער  מיר ארדן. אונזער געבוי
ך דארפן פן קאנצענטרירן זי ײזן מיר קענען דארטן שאפ. אוי װ פ  די אוי

 און פאשיסטן סאציאל די םאציאליםטן, די װאם ראליע פאררעטערישע
אן  פאר קעמפן דארפן ברענטשעס אונזערע שפילן. בױראקראטן ױני

ך װעלן מיר רעגירונג. דער פון פארזיכערונג ארבעטלאזער כן זי  אינגי
ט פאראייניקן  ארגאניזאציעם. פראטעדנאלע שפדאכיקע אנדערש 3 מי

 קענען װאס מיטגלידער, די העלפן צו פאנד הי״לפם א האבן מוזן מיר
ט ע צאלן ני ר ױם ז״ע  מיר װערן. געשטראכן דעם צוליב מוזן און ד

ם קעגן קאמפאניע העפטיקע א אנפירן מוזן ױניז ם. און צ  מיר שאװיניז
 האבן מוזן מיר און ברענטשעם די אין ארבעט קולטורעלע אנפירן מוזן
קאטיטעם. פאך

ען עם אז באריכטעט, קאמיטע קרעדענשל די ײנ בר. פארטראטן ז
 און פעטעלי (קארמעלא 551 בר. טשערי), דזשאן און אבלענץ (םעם 00

ק  אלפא?א (ריימאנד טאנאװאנדא נארט פון 541 בר. נעו.רא), דאמיני
 בר. קארטשעװםקי), און (אראנט ,191 בר. װאשילעװםקי), פיטער און
א 508 בר. גילמאן), און (קארין 58 ריזי  536 בר. קרענםא), און (

לדונג אוקריינישער (דעגראנדא),  רוםישע פעטרא), (אונדרא קלוב בי
 פראגרעםיװער (צוקערמאן), ד. ל. א. ארגאניזאציע, הילף זעלבםט
(םקאװיא). ל. ׳ו. יו. ט. םאלאוױי), (חבר׳טע קאונםיל פרויען

 שטערט שפראך זייער אז באריכטעט, טאנאװארא) (נארט 541 בר.
ט א ארגאניזירן צו באשלאסן ארבעט. םך א טאן צו זײ  ברענטש. ױגנ
ף אינגאנצן פאלט ארבעט די — באפאלא ,90 בר. קע אוי  חברים. אייני

ט דעריבער ט קומעז מיטגלידער די דערפאלגר״ך. ני ־ די צו ני טינ  מי
 ברענטש־מיטינגען. די גא געלט־זאמלונגען צופיל מאכט מען װייל גען,
ק אבער מ״נערם, די פאר געארבעט האט בר. דיער ני ן װיי פ׳  קולטו־ אוי

 ־עלפט אפים נאציאנאלער דער אז זאגט, דרעזען חבר געביט. רעלן
ט זײ ע ארגאניזירן אין ארוים ני ״ ברענטשעם. נ

 מיטכלידער. 15 האט ארגאניזירט. װאס נאר — .551 ברענטש
שע םגלײכן אין העלפן זיי זאלן ברענטשעם אידי  בלעק ביכער. די אוי

 — ראטשעםטער 191 בר. ברענטש. מגכט א ארגאניזירן וועט ראק
ט אבער ארגאניזאציעם, אנדערע פאר געארבעט ט ני  ברענטש. דעם געבוי

 31 האט — ראטשעםטער ,58 ברענטש מיטגלידער. 46 בלויז האט
 פאר־ געדארפט זואלט מען אז האלטן, דעלעגאטן זייערע מיטגלידער.

קן  קיין ניטא איז עם װײל ),58 און 191( ברענטשעם ביידע אייני
שע 2 פאר באזים  האט 508 בר. ראטשעםטער. אין ברענטשעם אידי

ל ארגאנזירן, צו שװער געװען איז עם מיטגלידער. 28 ״  מערםטע װ
שע ען ארבעטער איטאליעני  דעם פון פארטרעטער דער ארבעטלאז. זיינ

שן לדונג אוקראיני ט קלוב בי ען מיטגלידער 140,000 אז אן װייז  זיינ
 זעז זיי מוזן מיר און ארגאניזאציעס פארשידענע אין ארגאניזירט

ען צי ארדן• אונזער אין אר״ג
ען רעקאמענדאציעם דער־ זאל ברענטש יעדער :פאלגט װי זיינ

 ברעגטשעם די אפילם. אלע פאר געלט זאמלען צו קאמייטע א װײלן
ם ארויסרופן זאלן ף אנדערע דאס א״נ  געװעטן םאציאליםטישע אוי
 נעמען װאם ברענטשעם די קאצפאניע. מיטו-לידערשאפט דער פאר

ױיניקער אריין  איי־ דאם שטראף, א באצאלן זאלן מיטגלידער ו
ט גענע ך זאל קאמיטעט דיםטריקט דער שטעט. די מי  איינ־ טרעפן זי
 רעקא־ פלענום דער פאל. אויםנאם אן אין סיידן חדשים, 2 אין מאל

ן זאל קװארטאל גאנצן פאר׳ן צאלונג לעצטע די אז מענדירט ז י  בא ז
ג לעצטן דעם נ טי טן פונם מי  םוםפענ־ פון נאכט די אבער חודש, צװיי

רונג ן זאל די ג ערשטן באם זיי נ טי  באשלאםן מאנאט. דריטן פונם מי
 ?!קזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון רעקאמענדאציע די אנצונעמען

 ארבעטן זאלן ברענטשעם די אז זען און פארזיכערונג םאציאלער װעגן
 שול. א צוזאמען ארגאגיזירן זאלן באפאלא און ראטשעםטער דעם. פאר

 ברענ־ אלע צו לעקטאר א ארויששיקן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די
 מארש הונגער דעם אין ל. ױ. ױ. ט. דער העלפן חודש. יעדן טשעס

רן און ױויזי ״ דעם. פאר מיטגלידער די אקט  רעקא־ די אן ניעמען ז
 זאלן ברענטשעס די אז עקזעקוטױוע, נאציאנאלער דער פון מעגדאציע

ד א האין ר״  אריינ־ פון צװעק פארן שאפ־קאמיטע א און קאמיטע ט
ז א מיטגלידער. נײיע נעמען י ז צו הו  ארגאניזירט זאל קענוועם הוי
חודש. יעדן װערן

 די םעקרעטאר. דיםטריקט געװארן דערװ״לט איז לעײיז חגר
ױילונג  צו געװארן איבערגעלאזן איז קאמיטעט דיםטריקט א פון דערו

 אפ־ איקאר. צום טעלעגראמע באגריםונג א געשילןט ברענטשעם. די
 דער פאר דאלער 22 גיעשאפן באנקעט. קל״נעם א דעם נאך געהאלטן
פרייהײט״. ״מארגן

םעק. קארטשעװםקי, לײזער

 ארבעטער אינט. דיםטריקט באסטאנער פלענום
אדדן

ק און אקטאבער טן31 דעם שבת טי  איז נאװעמבער טן1 דעם זונ
 ־טער2 דער געװארן אפגעהאלטן באםטאן, גאם, װאשינגטאן אין

 דער ארדן. ארבעטער אינט. פון דיםטריקט באסטאנער פון פלענום
ט װערן אפגעהאלטן געזאלט האט פלענום אבער פריער, מאנאט א מי

ט װאס פראגע די באטראכט מיר האבן ׳דעפארטמענט,  גענוגנדע כן״ן ני
 אונטערניעמען באשלאםן און דעפארטמענט צום געהערן מיטגלידער צאל

ט מיטגלידער די באקאנען צו קאמפאניע א  מיר דעפארטמענט. דעם מי
קע געמאכט זזאבן  דיםטריקט די פון פערםאנאל אין ענדערונגען אייני

 א פאר פלאן א װעגן קאנפערענצן אפגעהאלטן האבן מיר און דאקטוירים
טגעה״םן באריכט דער װערט דיםקוםיע א .נאר צענטער. ׳מעדיקאל  גו

אנגענומען. רעקאמענדאציעם די און•
ע: קולטור דער פאר באריבטעט רעדי חבר םי מי פינקעל־ הבר קא

 באריכטעט האט קאמיסייע, שול נאציאנאלער דער צו פארשט״עד שטײן,
ן שולן אלע 'אז י שו עןי צ ״  אז באריכטעט, האט מרמר חבר א״נגעשטעלט. ז
 שרייבן װעגן אלגין און ביטלמאן חברים געװענדטייצוידי 'זיך האט ־ער

ך האט קאמיםיע קולטור די פאירלאג. 'אונזעד פאר בייבער  בא־ אוי
ט לידער :איינם בזכער. 2ארויםגעבן־ שלאטן ען, צום נאטן מי  זינג

ף  פארלעזונגען :צװײטן א און ■ארבעט, שייפעך<■ חבר װעלבן אוי
ך או ט צעטל א געװארן ׳ם׳אלזיייןיוזאמענגעשטעלט דעקלאמאציעם. י  מי

פון קורם דעם אין אז באשלא&ן, ^לי־יי&ער. אןן לע־טארן •110•

ך זאל באװעגונג, ארבעטער פראטערנאלעד דער  ד< אריינ?ומען אוי
 אלײן זאל ארדן דער אז אויך, שולן. אונזערע װעגן געשיכטע

 איינגע־ זאלן עם אז באשלאםן, װערט עס ביכער. שול די ארויםגעבן
ען ווערן״פאלגנדע ארדנט טונג ליי פלאן, יאר 5 — נאװעמבער :א״נ

 און פארזיכערונג םאציאלע — יאנואר הודש, שול — דעצעמבער
ם קונג — פעברואר יארצייט, לענין׳  פארבאנד, םאװעטן פון פארטײדי

 פרײה״׳ט — אפריל קאמונע, פאריזער טאג, פרויען — מערץ
ט ער אז באריכטעט, מרמר חבר פרעםע. רויטע טוב, ױם ר״  צו ג

טן א נאװעמבער, טן7 וועגן איינעם קאנםפעקטן, 2  הונגער װעגן צוויי
 פארגע־ פריער זאלן קאנםפעקטן די אז באשלאסן װעלט עם מארש.
 באשלאםן װערט עס א״נלייטער. די פאר ו(^רן דערקלערט און לייענט

י אז  קולטור פאר קאלענדא־ר א אוייםארבעטן ואל קאמישייע קולטור ד
 שול נאציאנאלער דער פון באריכטעט פי׳נקעלשטיין תבר ארבעט.

רן צו באשלאסן קאנויםיע. אניזי  לערער. די פאר קלאס העכערן א ארג
 .ךי אזוי ווי. פלאן גענויעם א .יצושטעלן זאל קאמיסיע. אי באשלאםן

‘,יםעק. פידלעד, ר. פוצלן׳ציאנירן.' זאלן פאראײנען שול
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ען עם װאס דעם צוליב ט זיינ  צו־ געהעריקע די נעװארן געמאבט ני
ט אים מען האט גרײטונגען צײט. מאנאט א פאר אפלייגן געמוז
 איז ביינאכט, אזײגער אכט נאך האלב אקטאבער, ־טן31 דעם שבת

עלין מ. חבר פון געװארן דערעפנט פלענום דער  פון פארזיצער — י
 דערװיילט װערט עם װי נאבדעם קאמיטעט. דיםפריקט באםטאנער

 און קעםנער דזש. און יװיינער װאלף חברים די פון םעקרעטאריאט א
 פינקל, גודמאן, אװרוצקי, רוברים, די פון קאמיטע רעקאמענדאציע א

ט די פון ליפלאגד בעסי און ױרעצקי ט ברענטשעס׳ ױגנ ״  אי־ מען ג
 דיסטרינןט פון און אפים נאציאנאלן פון באריבטן די צו בער

קאמיטעט.
דער פארטרעטער — סולטאן הבר עקזעקוטױוע, נאציאנאלער פון.

ט ע די לאנד. איבערן טעטיקײט חדשים 5 פון באריכט א אפ גי צי  פאזי
 די באשטימטע. און פעםטע א איז קאמף קלאםן דעם אין ארדן פונם

ט די שוין פארשטייען ברענטשעם ק״ טי כ ך באטײליקן פון ווי  די אין זי
ט נאך פארשטייען מיר אבער ארבעטער די פון קאמפן  צו אזוי װי ני

קוגג אונזער קאמביגירן ען דעם מיט באטײלי  נאך ארדן. דעם פון בוי
ט םולטאן חבר װי דעם ײז ף אן װ ט דערגרייבונגען, אדנזערע אוי  ני

ט און אונטערשאצנדיק ק ני די רג זי מי ני ך ער שטעלט זיי, מי  גענויער זי
ף אפ קע אוי ט האבן מיר װעלכע ארבעטץ אייני װיזן ני  טאן, צו בא

ט ט די גענוג אפשאצנדיק ני קיי בטי קע פון זוי  דאם ארבעטן. דידאזי
ען נ ״ ױן אנטי די :ז קונג קאמפאניע, צ פרעמד די פון פארטיידי

 ארגאניזאציעם, פאשיסטישע םאציאל די אין ארבעט די געבוירענע,
קאר׳/ שן ארבעט די ״אי ט די צװי שן ארבעט די ברעגטשעם, מגנ  צװי

פן קאמפאניע. מיטגלידערשאפט אייגענע אוגזער און פרויען די  אוי
ען געביט קולטורעלן ײנ אונ־ באדײטנדיקע געװארן ג׳עמאכט ז פטו  אוי

 געטאן איז ווערן געטאן געקענט האט עם װאם אלץ נ<ט כאטש גען,
 פאר רעקאמעגדאציעס רייע גאנצע א בריינכט םולטאן חבר געװארן.

 רעקא־ דער צו איבערגעגעבן װערן װעלכע טעטיקײט װייטערדיקער
ף פאדערט ער קאמיטע. מענדאציע  דעם זאלן זיי דעלעגאטן די אוי

ט דיסקוטירן באריבט  נאכדעם קריטיק. זעלבםט קאנסטרוקטיװער מי
קע אויםגעהערט װערן יעם װי  ערשטע די װערט באגריםונגען אייני

ג צונ געשלאםן. זי
ק  א געװארן אפגעהאלטן איז אינדערפרי אזייגער 10 זונטי

ג באזונדערע צונ ט זי  שפרא־ מינאריטעטן די פון פארטרעטער די מי
ט האט םולטאן חבר ברענטשעם. כיקע מען זיי מי פגענו  אלע אוי

ג באם ארגאניזאציעס. אונזערע פון פראבלעמען נ טי ען מי נ ״  געװען ז
 ארמענישער דער ראקםבורי, פון ברענטש לעטישער דער פארטראטן

ל, פון ברענטש װערהי  היױוערהיל פון ברענטש איטאליענישער ה״
ױ פון ברענטש פוילישער ט בעדפארד, נ  ראקםבורי פון ברענטש ױגנ

באםטאן. פון ברענטש ענגלישער און
ג טע3 די צונ ך האט פלענום פון זי  חבר אזייגער. 12 געעפנט זי

ג די פארזיצער. ר־יװיר׳ ,29 בר. פון אװרוצקי נ צו ך האט זי  גע־ זי
 טרויער א געװארן דורכגעפירט איז עם װייל דעם צוליב שפעט עפנט

נג טי טגליד ראבקין, הערי הבר פארשטארבעכעם דעט ארין= מי  פון מי
 איז חנר פארשטארבענעם פון נןערפער דער באסטאן. פון 114 בר.

ען רעדעם און זאל, אין געװארן געבראפט  פון געװארן געהאלטן זיינ
 מען םילװער. דזשי. און װיינער װ. קאהען, א. יעלין, מ. חברים די

ט ״  סאקאל הבר פארהאנדלונגען. די פון פאדזעצונג א צו איבער דאן ג
צונג. ־טער3 פון פארזיצער  באם־ פון םעקרעטאר — קאםפער חבר זי

ט קאמיטעט׳ דיםטריקט טאנער  טע־ חז״צים 8 פאר באריבט א אפ גי
ט ער טיקײמ. ױיז ר״כונג א ארי,יפ אן ו ט ברענטשעם 7 פיז דערג  מי

ך האבן ברענטשעם די מיטגלידער. 149  אלע אין באטייליקט זי
קע  פאר געשאפן און באוועגונג לינקער דער פון קאמפאניעס װיכטי

טגעדייגעט״ קעמפ דעם  ,$750— קאמפאניע פ. מ. ־טער1 דאלאר, 750 ״ני
 מײנער די פאר ׳$500 איצט ביז געשאפן קאמפאניע פ. מ. איצטיקער

 די פאר םומען קלענערע חוץ א ,$289.39 םטר״קער טעקםטיל און
, אינדוסטריעלע אר״ אי. דאבלױ. דיי. על. אי. אן  םקאטםבארא. ױני

ט קאספער חבר קע אוי« אן װייז  ארבעט, דער אין שװעריקייטן אייני
 האט קאמיטעט דיםטריקט דער חברים. אקטױוע אין מאנגל א צוליב

קע באשטימטי ײני בן װעלכע הברים א ך גי ט אפ זי  צו ארבעט תזר מי
קע אכןטױויזירן  עם און דיםטריקט, אין ברענטשעם שװאכערע אײני

 די אין ארבעט דער אין פארבעםערונג באדײטנדיקע א;זיך מערקט
 צו איז עם און ארבעט דער צו זיך נעמט מען ברענטשעם. דאזיקע

 םעקרעטאר — געלמאן חבר רעזולטאטן. ממשות׳דיקע דערװארטן•
ט קאמיטעט, דיםטריקט באם קאמיםיע קולטור דער פון  באריכט א אפ גי
ט קולטור פון ק״ ך און טעטי  קולטור די ארבעט. שול דער פון אוי

עז שולז די פון לערער די געװארן, רעארגאניזירט איז קאמיטע ג ״  ז
ר״ן פון פלאן א קאמלםיע. קולטור דער אין מיטגלידער אלם א

 געװארז,,עם אויסגעארבעט איז ברענטשעם די אין ארבעט קולטורעלע
ט שולן די צװישן צוזאמענבונד א״נגער אן געװארן געשאפן איז  מי
ען שולן אלע ארדן, דעם  געמאכט זייגען עס און געװארן דערעפנט זיינ

טונגען געװארן ע 2 עפענען צו צוגריי  װאום־1 אין אײנע — שולן ניי
 באריכטן די נאך באםטאן. פון װעםט־ענד די אין איינע און טער

ע ברײטע א פאר קומט םקוסי  דער אין באריבטן. אלע איבער די
םקוסיע קן די לי ט״ א ך ב א. פישמאן, :דעלעגאטן פאלגנדע די זי

 קאפע־ פרידמאן, א. קאהען, א. ױרעצקי, נײגל, פערל׳ דזש. פרימאן,
ײז, ל. סאלאמאן, פיש׳ לאװ,  זײטשיק, יעלין, מ. קעסנער׳ דזשי. װ

 חבר סאקאל. און בלאק סמיט, געלמאן, גודמאן, דאװידאװיטש,
 באריכטעט קאמיטע, רעקאמענדאציע דער פון פארזיצער דער ױרעצקי,

ע גאנצע א װעגן ק װערן װעלכע רעקאמענדאציעם ר״ מי שטי  אג־ אײג
 אנפראגן און דיםקוםיעם קורצע פאר קומען ׳עם װי נאבדעם גענומען

קע די ארויםצובריינגען קלארער בדי טי טונג װינ  יעדער פון באדיי
 רעקאמענדאציעם אנגענומענע די רעקאמענדאציעם. די פון איינער

עז רעזאלוציעם און אן שאפן זאל ברענטש יעדער פאלגט: װי זיינ
ך מיטגליד, פער חודש א סענט 5 פון פאנד ארבעטלאזן  ספע־ דורך אוי

 ספעציעלן א שאפן זאלן ק. ד. און שטאט אונטערנעמונגען, צועלע
 יעדער ליםטן. שטר״ך אונטערזוכן זאלן ק. ד. און שטאט פאגד.

 מיט־ געשטראכענע באזובן צו קאמיטע א באשטימען זאיל ברענטש
 פראטערנאלע פון קאנפערענץ נאצ. פרעלימינערי א רופן גלידער.

 שטאט און דיםטריקט פארזיכערונג. פאציאלער פאר ארגאניזאציעם
 םא־ פאר קאמוענשאן נאצ. צװעק. זעלבן דעם װעגן קאגפערענצן

 װאו שעפער אין קאמיטעם שאפ איינשטעלן פארזיכערונג. ציאלער
ס פון פאדערן מער. און מיטגלידער 2 ארבעטן עם אנ  פראגן אז ױני

מען זאל ארדן פון פגענו טינגם שאפ בא װערן אוי  אלגע־ בא און מי
טינגען. ױניאין מיינע ן דעלעגאציע א שיקן מי ״  פאר־ םאװעטן ק
ײן זאל דירעקטאר קולטור באנד. טגליד א ז  מא־ עקזעק. בר. פון מי

ען נאטלעבע טינג ש דירעקטארן. קולטור פון מי םטוי ־ פון אוי  א״נ
ען. טונג  בא־ װעכנטלעכע פארומם. פארװיילונגען קאנספעקטן, ל״

 פיאנער, דעם פארשפר״טן ברענטשעם. די בא שולן די פון ריכטן
 פון װערן באשטימט זאל חודש ׳טול ארדן. באם קלובן קינדער

 מאםן א שאפן קאמיטעט, דיםטריקט און פארװאלטונג שול צענטראלער
 צו ארגאניזאציע. שול א פון פארמע דער אין שולן די ארום באװעגונג

 די אין דערקאטפארט״ פלאטפארמעפון און קאנדידאטן די אינדארםירן
״ על. אי. די אינדארסירן צו װאלן. איצטיקע  די אר., אי. דאבליו די די

קונג דער פאר ארגאניזאציע  נאדל די געבוירענע. פרעמד פון פארטיידי
אן אינדוםטריעלע טרייד י  פאראייניקטן א פאר קאמפאניע איר אין מנ
 די פון מיטגלידער די באםטאן. פון ארבעטער נאדל אלע פון פראנט

 איז קװאטא די מאכן צו גוט װערן אויפגעפאדערט זאלן ברענטשעם
ײ װעלכער ען ז ײנ  דעם באנריםן הינטערשטעליק. געװען איצט ביז ז
 רעװאלוציע. ארבעטער דער פון יאר טן14 דעם צו פארבאנד םאװעטן

 אך־ מאםן א באשאפן צו ״איקאר״ פון באשלום דעם אינדארםירן צוי
ע אצי אניז שן דעם צו גיפט געגן אלם ג םטי ױני  דער פאר און םם צ

פארבאנד. ראטן אין באװעגוגג סאציאליםטישעד
ען רעדעם באגריםונג נ ״  פארטרעטער פון געװארן געהאלטן ז

קאמפארטײ דער פון ריד חבר :ארגאניזאציעם פאלגנדע די פון
־ הבר אר. אי. דאבלױ, דער פון קראנץ הבר איינס. דיםטריקט  פ״נ

ר ו.אלד ע רד אן אינד. ארבעטער נאדל פי  חבר על. ױ. ױ. ט. און ױני
ר ״איקאר״. פון דזשײקאבםאן  לין חבר די. על. אי. פון קלארק חי

עט״. קעמפ פון עד״ג טג  ״מארגן דער פון רעזניקאװ חבר ״ני
ט״. ה״ ר״ ױ פון קאונםיל מוטערם דער פון האפםאן חבר׳טע פ  נ

קער רוםישער דער פון באנדער הבר און עגילאנד עגנז״טי  ד׳ילו־ ג
 קאנ־ לעצטער איר בא האט װעלבע אחנאניזאציע די געזעלשאפט,

ק װענשאן מי שטי ך פאראייניקן צו באשלאסן אײנ טן זי  אינט. מי
ען פלענום באם ארדן. ארבעטער  ברענ־ 21 פארטראטן געווען זיינ

 פאלגנדע די פון דעלעגאטן פראטערנאלע 5 דעלעגאטץ, 40 מיט טשעם
״ על. אי. :ארגאניזאציעם ;—קאוגםיל. מוטערם אר. אי, דאבלױ די
אן אינדוםטריעלע ך ״איקאר״. און ױני  דים־ פון דעלעגאטן 11 אוי

ט פארבינדונג אין קאמיטעט. טריקט ך איז פלענום דעט מי  אפ־ אוי
טינג א געװארן געהאלטן  איז. .אקטאבער טן30 דעם פרײטיק מאםמי

 האבן א. א. א. באם שולן די פון קינדער די הויז. אפערא דאדלי
 חבך פארשטעלונגען. און דעקלאמאציעם פון פראגי־אט א דורכגעפירט

פט דער געוץען איז םולטאן  דעם' בא _די'דיםקוטייעם רעדנער., הוי
 אלעאונזערע. פאר פארשטענדעניש קלארע א אר״נגעבראבט האבן פלענום

 װעלכע קריטיק זעלןםט קאנםטרוקטױוע, ערנםטע די פראבלעטען.
ן געמערקט זיך האט  פארזיכערונג, בעםטע 'די איז דיםדןוםיע. דער אי

 טעטיקייטי צו/א^טןןנםייװער נעמען. זיך װעלן ברענטשעם אונזערע אז
פירן רנצו אלע' ^אשל.נם:ן''און אנגענומענ•; אלע לעבך אין דו צןי סנו אוי
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 אינטערנאציאנאלן אונזער פאר שטײען װעלבע מעגלעכק״טן גרויםע
ארדז. ארבעטער

װיינער. װאלןז םעקרעטאריאט׳ פארן

א א. א. דיםטריקט חשוירזיער נױ פלענום
 אין נאװעמבער טן1 און אקטאבער טן81 דעם אפגעהאלטן

ױ, בעלמאנט 5 ענ ױ נוארק עוו רזי. נ שוי דז
ט פלענום דעם געעפנט אקטאבער, טן31 אוונט, שבת  מאםנ־ א מי

 (נוארק). מיטנאװםקי חבר — פארזיצער קאנצערט. און פארזאמלונג
 נאציאגאלער דער פון גראםטאן און שילער רוברים די — רעדנער

 טשארלם חבר ױגנט־פעקציע, דער פון גרין חבר קאמיטע, עקזעקוטױו
 דער פון נאמען אין פלענום דעם פון דערעפענונג די באגריםט מיטשל

 ױגנטלעכע די .2 דיםטריקט ,10 סעקציע פארטײ קאמוניםטישער
ען און קארפ עדנא חבר׳טע לי  רעװאלוציאנערע רעציטירן געקער לי
קע דורך פירט ״ארטעף״ פונם חבר א לידער.  חבר און זאכן אייני

פידל. שפילט קריינים
ג פלענארע די צונ ק, געעפנט װערט זי טי  נאוועמבער, טן1 דעם זונ
ט: ס׳װערן פישער. חבר םעק דיסטריקט דורכן פרי 10:30 װ״ל ר  דע

 — םעקרעטאריאט טרענטאן), ,77 (בר. באגאט חבר — פארזיצער
 רע־ און קרעדענשל (די נוארק פון װאנד םארע און געקער ב. חברים

 קורצעד דעד בא געװארן דערװ״לט זייגען קאטיםיעם קאמענדאציע
צונג, ן אין בייטאו.). שבת זי ״ ט באריכט ז ט ט״ל  אז פישער, חבר מי

ען ײנ פון 55 און 50 ,38 ברענטש :פלענום צום פארטראטן ס׳ז
ױ — 137 נוארק,  פליינפילד, — 84 עמבאי, פארט — 89 בראנזװיק, נ

 — 69 טרענטאן, — 77 פעטערםאן, — 559 און 79 ,5 פאםייק — 113
איקאר נוארקער און שולן 2 קאטיטעטן, שטאט 2 דערצו עליזאבעט.

ט דעלעגאטן 46 צוזאמען בר., ען פארטראטן ני — 512 בר. זיינ
 — 418 ברענטש, לאנג פון ברענטש איטאליענישער — 517 נוארק,
ט מ ט — 406 און בר. ױ  איז מיטגלידער צאל די טרענטאן. בר. מגג

טן צום איצט .474 — פלענום יערשטן צום געװען  — פלענום צװיי
ט פישער חבר מיטגלידער. 200 פון צואװאוקם א ,672 אז אן, װייז
ען פאר מעגלעכקייטן גרעםערע געהאט האבן מיר אריז׳ אונזער בוי

ט דאם האבן מיר אבער םגענוצט ני מיר :ן ל ו ש איצט. ביז אוי
קט: אין שולן 4 פארמאגן םטרי און טרענטאן פעטערםאן, פאםייק, די

 לאגע; שווערער א איז איז נוארק אין שול מרמר״ ״קלמן נוארק.
 רײען. אונזערע אין פעםימיזם א געשאפן האט דעפיציט יאר לעצטער

 דער װערן. קלאר דארף שולן די צו ברענטשעם די בנוגע שטעלונו. די
 אפגע־ 137 בר. נאר האט שול דער פאר שטײער םענטיקער 5 לא?אלער

ך באטײליקן מיטגלידער ארדן צאלט.  דעפעגם־ פעטערסאן אין זי
ט ארבעט. םענדהאט און װאלטער ראזען חברים, די פדן הילף דער מי  די

ען עס פארט־עמבאי, אין ברענטש א ארגאניזירט מען  שוין זיינ
 גאװעמבער ברענטש, פון אינסטאלײשאן דער מיטגלידער. G פאראן

סן א מיט טן22 דעם רוי  זיך האלט פארט־עמבאי אין קאנצערט. ג
רן אין אן, ל״באר־םפארט דער ברענטשפון עכגלישער אן ארגאניזי  ױני
 ברענ־ די זיך. ארגאניזירן אין ברעגטש א האלט בעיאן אין

ך באטייליקן טשעם  אונזער אין רעליף. מײנערם אין גוט זיי׳ער זי
 נאך הדשים זעקט לעצטע די אין מיר האבן קולטור־אריעט

ט ך האבן מיר װאס צילן, די דערגרייכט ני  האבן דאך, געשטעלט זי
 דעם אז האפן, מיר כחות, אייגענע מיט לעקציעם דורכו.עפירט מיר

קמין ארבעט קולטור די יװעט װונטער װע  קאמ־ װאלן בעסער. א
ך ברענטשעס די אויפגעפאדערט האט דיסטריקט דער :פאניע צו זי

לן לי װאל־קאמפאניע. דער אין באט״
ך באריכטעט קאמיטעט דיםטריקט פונם נאמען איג׳ם ײן אוי  ז
שטעלן דארפן מיר דערקלערט, ער דיםענד. חבר פארזיצער,  אן א״נ

ט זאל ארבעט די כדי קאלענדאר, ארגאניזאציאניעלן ט ער ליידן, ני  װייז
ך נאך האבן ארדן פונם מיטגלידער טייל א אז אן, ט זי  באפר״ט ני
 דער צו ארבעטער־רינג־באציאונג ־יאריקער25 דער פון שימל דעם פון

ט פון לײדט ארדן דער ארבעט.  אויפגאבע אונזער אקטיזוקײט. ני
רן איז ױויזי טינגען די מאכן ברענטשעם, די אין עולם דעם אקט  מי

ען מיר באלערנד.  וואקםן. װעלן ברענטשעם אונזערע אז זיכיער זיינ
ט שיינקט אפים נאציאנאלער דער  אויפמערקזאמקזיט געהעריקע די ני

קן מיר ארבעט; לאקאלער דער צו טי ך נוי  חברים די רעדנער, אין זי
ך האבן רעמער ט מאדל א געמאכט זי  גלייך מוז דאם רןומען, צו ני

 גרויםע האט דעפארטמענט שפראכיקער פרעמד דער װערן. פארריבט
 מיר ארדן. אין ארגאניזאציעם מער װאם אריינציען טעגלעכקײטן

ט עם זיי האבן איצט ביז אז זאגן, «וזן  בײשפיל צום אויםטענוצט ני
טן פעטערםאן איין שן מי בא־ האט בעדאכט חבר ברענטש. איטאליעני

ען אפליקאציעס 23 פעטערםאן, זוכט ט ביז און אריין, זיינ  צו היינ
ען טאג ט נאך אפליקאנטן די זיינ ארדן. פון ברענטש א אין ני

ײ זײערע פון באריכטעט האט באזונדער ברענטש יעדער ױו  אקט
ט די טעטן, פ ען פונקטן הוי ך באטייליקז ברענטשעס אלע :זיינ איז זי

 ״װאירקערם דער פאר און די. על. איי. דער פאר ס״ הילף־ארבעט, דער
ט רעלי;*״, אינטערנעשאנאל ך ארגאניזאציע, יוגנ  פארדי צוביםלעך אוי

ך באריכטן ברענטשעס די שולן.  שטרײכונגען. ז״ערע װעגן אוי
 בר. מיטגלידער, 8 — 55 בר. מיטגלידער, 3 שטרייכט — 50 ברענטש

 דער־ דעלעגאטן די מיטגלידער. 2 — 113 בר. מיטגלידער, 2 — 38
ט באלעםטיקט צופיל װערן ברענטשעם די אז קלערן,  פון קאמיטעם מי

פט די ארגאניזאציעם. פארשיידענע ײט: הוי מיטו.לידער די שװאכק
ט באזוכן ג ני ענו ען, די ג טיגג  קאמפאניע אינטענםױוע קיין און מי

ט איז מיטגלידער פאר  דעלע־ פעטערסאנער געװארן. דורכו,עפירט ני
ך האבן ברענטשעם זייערע אז באריכטן, גאטן  באטייליקט אקטױו זי

 געשעדיקט האבן 5 בר. אין לאװםטאניםטן די סטר״ק. טעקםטיל אין
ען גיטלאװם די און זימערמאנס די םטר״ק, דעם נ ״  אגענטן אפענע ז
 דורכ־ איז קאמפאניע אידעאלאגישע העפטיקע א באלעבאטים. די פון

װיזן האט מען מיט־לידער; די צװישן געװארן געפירט ע ף אנג  אוי
 מיר סטרייק־ברעכער. אלם פירן לאװסטאניםטן די װאם ראל דער

צן געקענט האבן םנו ען צו געלעגנה״ט די אוי דן, דעם בוי  אבער אי
ט דאפ האבן מיר װיזן, ני  די םיי אפים נאציאנאלער דער םײ בא

ט האבן חברים לאקאלע םגענוצט ני מונג רעװאלטירנדיקע די אוי  שטי
 באלע־ די רינג. ארבעטער דעם פון מיטגלידער פייל און רענק די פון

ען םטר״קער, פון קעפ געבראכן האבן װאם באטים  פון פירער די זיינ
ען צו פערםפעקטױון די ארבעטער־רינג.  גאר זיינעז ארדן דעם בוי

פעטערםאן. אין גוטע
 שול ד< איז פאםײק אין אז באריבטעט, װערט שולן די װעגן

ף איװעק־״עשטעלט ט באזע, א אוי  דארט װאם דעם, אריף> קוקנדיק ני
ך געפינט ן בלויז זי ״  פעטערםאנער ארדן. ארבעטער פון ברענטש א

 ארו.א- שוין איז פאראיין שול א ארגאניזאציע. גוטע א פארמאגט שול
 לעריער, דעם שכירות רעגולערע צאלן ארבעט, שוין טוט ער ניזירט.

ך פארמעםטן שול. אין לערגען קינדער 42  פון קינדער ארײנציען זי
״ אז דערקלערט, ברענטש־דעלעגאט טרענטאנער תורות. תלמוד די  ז

ר שול דער פאר ארבעטן ע ״  א אין נאך איז שול נוארקער פלייםיק. ז
אקטױויטעטן. קיין ניטא לאגע, שװערער
 חבר באריכטעט קאמיטע עקזיעקוטױו גאציאנאלער דער פאר

ט שילער.  באזונדער פאלט קריזים עקאגאמישער דער אז אן װייז
פן שװער  די דערפון. ליידט ארדן אונזער קלאם. ארבעטער אוי

טן מוזן מיר װערן. אפגעשטעלט מוז מגפה שטרייך ״  אונזער ב
טן — :ארבעט פון מעטאדע ט שאפן שאפ." צום פנים ״מי ײ ק ײני  א

ט שאפ אין  רינג, ארבעטער פון מיטגלידער פייל און רענק די מי
ען אן טרייד די בוי ני ו טי י  און פארזיכערונג, סאציאלע ליג ױני

 אויפגאבן הויפט די איצט זייניען מיטגלידערשאפט־קאמפאניע אונזער
ארדן. אונזער אין

װ״טע  פארזיצער. גיעלער חבר בייטאו״ 4:30 געעפנט זיצוג-, צ
קן דעלעגאטן ײלי אט ך י  קרײ װערט נוארק דיםקוםיע. דער אין זי

ט פאר טיקירט װ״ שבת פלעגום דעם עפענען ני ער צ  בײטאג. אז״ג
 דער פאר באריבטן װאנד םארע און פײערמאן מרים דיםענד, חברים די

 םא־ װעגן שטרײכונגען, די אפשטעלן װעגן קאמיםיע רעקאמענדאציע
ם, און אלמנות פאר פענםיעם און פארזיבערונג ציאלער  װעגז יתומי

ן דעלעגאציע א פאר און קאמפאניע מיטגלידערשאפט ״  םאװעטך ק
 די אין װערן דורכגעפירט זאל קאמפאניע אידעאלאגישע פארבאנד.

ן האבן װעט ברענטש יעדער ברענטשעס. ״  מיטגלידער קזואטא ז
ג פלעגארע א ארײנצונעמען. נ צו ט װערן אפגעוזאלטן זאל זי  די מי

ק דעלעגאטן זעלבע טי  אוים־ יעליזאבעט, אין טן22 דעם נאװעמבער זונ
 קאמ־ דער צו צוצוטרעטן אזוי װי ארבעט, פון פלאן א צוארבעטן

 פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאמןז דעם אנצופירן װי און פאניע
םיע םוב־דיסטרי־ט א ך זאל קאטי  פא־ איז פעטערםאן אין גרינדן זי

צונכ א האבן זאל װאם סײק, ט חדשים דריי אלע זי  נוארקער דעם מי
 פראפארציאנעל זאלן פלענום דעם פון אויםגאבן אלע דיםטריקט.
 פאר $2.50 באטרעפט םומע די ברענטשעם. אלע צו װערן פארטיילט

 דים־ די םובםידירן זאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די ברענט׳ט. יעדן
םוב־דיסטריקטן. אין טריקטן

איז אז אנערקעכט, פלענום דער — :שול־רעקאמענדאציעם  ם׳
ױ אין שולן קינדער פאר פעלד א דא רזיער ג שוי  כדי דיסטריקט. דז
 דער־ קאמיטעט דיםטריקט דער זאל װאקםן, זאל באװעגונג שול די

ך פון װײלן  זאלן אויפגאבעם װעמעם םוב־קאמיםייע שול־קולטור א זי
ן ״ ע עפענעז און שולן אלטע די אנהאלטן : ז די אין שולן ניי

ן װאו שטעטלעך ״ שטאט־קאמיטעט יעדער ניטא. :אך ■ז״נען שולן ק
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 דורב־ זאל ברענטש יעדער קולטור־שול־קאמיםיע. א דערװײלן זאל
ך און שול דער פאר שול־חודש, א פירן  פראטערנאלע אלע פאר אוי

 מאנדאלין פארא״ן, פרייתייט־געזאנג פרויען־קאונשיל, ארגאניזאציעש.
 מיט־ די רעגיסטרירן צו אנקעטע אן ארויששיקן זאלן ארקעשטער

ל גלידער, פי ען קינדער װי  די פאר אדער שול־עלטער, אין דא זיינ
ט ען ברענטשעש די אז אנערקענט, פלענום דער ברענטשעש. יוגנ  זיינ

ב״ן דער ־ קן ען ברענטשעש די שול־באװעגונג. דער אין רו ײנ  די ז
 אריינצו־ זען דארפן ברענטשעם די ארבעט. דער אין איניציאטארם

 שענטיקער 5 א ארבעט. דער אין ארגאניזאציעם אנדערע אלע ציען
 דים־ יעדן אין װעדן געזאמלט זאל באוועגונג שול דער פאר שטיייער
ן זאל באריכט שול דער טריקט. ״ פן פונקט צוױיטער דער ז  טאג־ אוי

 די אין װערן געהאלטן זאלן לערןציעס ברענטשעם. די אין ארדנונג
־ ברענטשעם טונג זייער און שולן קינדער ״די :טעמע דער אוי  באדיי

 זונטיקם, רויטע קינדער, ״קענװעסן״ קלאם." ארבעטער דעם פאר
ת תלמוד די געגן קאמפאניע שטענדיקע א אגפירן רו  אלע געגן און תו
שע אנדערע ען ,יטולן נאציאנאליםטי ײ אין און שול־פאראיינען בוי  ז

ען עלטערן די ארײנצי
 דער־ ער פלענום. דעם באגריםט אר. א. װ. דער פון חבר א
ק זייער איז ארדן דעם פון הילף די ,אז קלערט טי  נאציאנאלן פארן נוי
 נאמען אינם באגריםט ראזנטאל חבר װאשינגטאן. קיין מארש הונגער

םן, לאזט ער ״איקאר." פון ײן צו שוין גרײט ״איקאר״ דער אז װי  ז
באזאר. יערלעכן

געקער, ב
װענד, םארע

םעקרעטאריאט

 בא־ די געװארן אפגעהאלטן איז גאװעמבער, טן22 דעם זונטיק,
ען עליזאבעט. אין זיצונד< פלענארע שטימטע ״נ ז  געװען אנװעזנד ס׳

 ,50 ,38 ,5 ברענטשעש די פון און קאמיטעט דיסטריקט פון דעלעגאטן
 און )38 (בר. ריטץ חבר פארזיצער .137 און 77 ,69 ,64 ,55

 באשלוסן: פאלגנדע אנגענומען ).55 (בר. קארפ חבר םעק. רעקארדינג
רן ברענטשעם די רעקאמענדירן — שטרייכונגען װעגן )1 פי  איינצו

 בר. יןידן צו איבערגעלאזן װערט םומע (די פא:ד ארבעטלאזן אן
 װאם קאנפערענץ דער נאך •— פארזיכערונג םאציאלע )2 דאזונדער),

ױ אין דורכפירן װעט עקזעקוטױוע נאציאנאלע די רזי נ שוי  דים־ דז
 אנ־ קאמיטעטן שטאט די און קאמיטעט דישטריקט דער זאלן טריקט
ך און ברענטשעם זייערע אין אגיטאציע אן הייבן בן אוי ה״ פ  די אוי
ע פאר קאמפאניע )3 ארגאניזאציעם, אנדערע אין פראגע ״  מיט־ נ

ט פארבינדן זיך — גלידער אן טרייד דער מי טי ױני אין ליג ױני ) 
ך רעקאמענדירט זוערן מיטגלידער די װעלכער  העלפן און אנצושליםן זי

ם, אינדוםטריעלע ארבעט), דער אין  איז גרופן פראגרעשױוע ױניאנ
ד אין ל• אװ פ. א. ט דירעקט איי  כדי שעפער, די אין ארבעטער מי
לן רײען, זייערע אין מיטגלידער װערבירן צו פטיי  צו קאמיטעם אוי

טינגען און לעקציעס באזובן  כדי ארגאגיזאציעם, אנדערע פון מאםנמי
 װעלכע עלעמנטן, ארבעטער יענע מיט פארבינדונג אין שטעלן צו זיך

ען  קינדער )4 ארדן. אונזער אין װערן צו ארײנגעצויגן פאםיק זיינ
 ברענ־ און קאמיטעטן שטאטישע קאמיטעט, דיםטריקט דער — שולן

 װאו נייע, גרינדן און שולן, די פאר פראפאגאנדע אנפירן זאלן טשעם
איז נאר מעגלעך. ם׳

םעק. קארפ, ה.

א. א. א. ױםטריקם פילאדעלפיער פלענום
ק און שבת אפגעהאלטן נאװעמבער, טן15 טן,14 דעם זוגטי

סט. ארטש 929
 זיצונג, די דערעפנט נעכאװיץ, חבר םע־רעטאר, דיםטריקט דער

 ניט האט פלענום פון דערעפענונג אפיציעלע די אז לערנדיק,15דער
 פון אונטערנעמונג דער צוליב אװנט פרייטיי, פארקומען געקענט
 אין אװנט היינט װערן געפ״ערט דעריבער װעט און “״איקאר

 פאר נאמינאציעם אויף נעמט ער לייםיאום. לייבאר קענזינגטאן
 דערװ״לט װערט גלוזמאן חבר זיצונג. ערשטער דער פאר פעךזיצער

 םעקרע־ אין דערװ״לט װערן װייםמאן און קרעמער פארזיצער. אלם
טאריאט.
 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון פארשטייער וױינער, װ. חבר

ט ער באריכט, זיין אפ גיט  די װאם באדײטונג דער אויף אן װ״ז
 אונזער אין האבן מוז און רןען פארזיכערונג סאציאלער פון לאזונג
 ײ אריז• איו מאםו ארבעטער ברייטע די ארײנציען פון ארבעט

דעלע־ די דערגרײכט. ניט נאך מיר האבן מאסן ארבעטער גרייטע

 פאליטישער גרויםער פון איז װעלכע פארבאנד, םאװעטן אין גאציע
 אישו שטאר?ע א װערן זאל ארגאניזאציע, אונזער פאר באדײטונג

 װערן אנגעװענדט זאלן עם קאמפאניע. מיטגלידערשאפט אונזער אין
ט פאנד א שאפן דורך מיטלען אלע  מיטגלידער, קיין שטר״כן צו ני

 פאר־ די ארימםטע, די אויםנעשלאםן מערםטנם האבן מיר װײל
 ארגא־ אונזער פון עלעמענטן געװינשטע די פאלגלעך און שקלאפםטע

 מיר קאמפאניעם, דערפאלגרײכע דורכגעפירט האבן מיר ניזאציע.
ען צו פארפעלט אבער האבן ע אונזער בוי  קאמ־ די דורך ארגאניזאצי

 רוטינער דער פון טייל א װערן דארף ארבעט קולטור פאניעם.
 און ארגאגיזאציע מאםן א װערן דארפן שולן די ברענטש. פון ארבעט
ג דער אין העלפן נ או ארדן. פון בוי

 נעבאװיץ הבר קאמיטעט, דיםטריקט פון םעקרעטאר פון באריכט
 איז עם קאמיטעט. דיסטריקט נייעם פון ארביעט חדשיפ צװיי די פאר

ען עס ברענטש. שפראביקער ענגליש אן געווארן געגרינדעט  איינ־ זיינ
 קאמפאנייעם ברענטשעם. די אין קאמיםיעם קולטור געװארן געשטעלט
װייז הייט״ ״מארגן די םפעציעל דערפאלגרײך. טייל  קאמפאניע. פריי

 דעם מיטגליד. פער פופציק דאלער א מעריװי געשאפן שוין האבן מיר
 דורך שטויס דעם געגעבן האט װעלכער 76 בר. קומט קרעדיט גרעםטן

ף ארויםרופן  האט דאם און 18 בר. געװעט םאציאליםטישן א אוי
ף געװירקט  איז שװאך גרענטשעם. אנדערע אלע פון ארבעט דער אוי

 כאטש קאמפאניע, װאל לעצטער דער אין ארו־[ פין אגטייל דער געװען
ע א ר״ ״אפן ר״ ען א״ טינג ען מי  צאל א און געװארן דורכגעפירט זיינ

ש אין װאל־פלאטפארמען ען ענגליש און אידי  געװארן, פארקויפט זיינ
ך װי הייט״ ״מארגן דער פון אויםגאבע ספעציעלע א אוי  ארדן פון פריי

 ראטיפיקאציע־ דער געװארן. פארשפר״ט איז פילאדעלפיע אין
ג נ טי ק רויטער דער דורכפאל. א געװען איז מי טי ט זונ  דער־ קײן ני

ך האבן מיטגלידער װייל פאלג, ט זי ען מיטגלידער אפ־ערופן. ני ײנ  ז
ט פאםױו, ענוג פאראינטערעםירט ני  איז טייל גרויםע א ארדן. אין ג

 ארגאני־ הילפם א איז ארדן דער אז באגדיף, דער שולדיק דעם אין
 רעװא־ אגדערע פאר ארבעט טאן דארפן מיר וועלכער דורך זאציע

ט האט און ארגאגיזאציעם לוציאנערע ן ני ״  פונקציעס. א״געכע ק
מען האט קאמיטעט שטאט דער פגענו  סאציאלע פון לאזונג די אוי

 אונזער איז קאמף דעם אין טריט ערשטער דער פארזיבערונג.
ט ק״ ט מארש הונגער דעם אין טעטי  ארבעט פון פלאן גענויעם א מי

 חבר קאמיםיע. קולטור דיםטריקט פון םעקרעטאר פון באריכט
 איז ארבעט די איבערגענומען האט קאמיםייע קולטור די װען םולער.

ט ברענטשעם די אין ן געװען ני ״  אנפירן זאל װאם אפאראט קולטור ק
ען צװעק דעם פאר ארבעט. דער מיט  קא־ ו.עװארן דערװיילט זיינ

 צייט צו צײט פון גערופן זוערן װעלכע ברעגטש, יעדן אין נזיםיעס
ג א צו נ טי ט מי  נאענטער כדי קאמיםיע קולטור דיפטריקט דער מי
 פארבונדן האבן מיר ברענטשעס. די ימיט בארירונג אין שטיין צו

ט קאמפאניעש אונזערע אלע  איז קאנםפעקט א ארבעט. קולטור מי
 דער װעגן ברענטשעש די צו געװארן ארויפגעשיקט און אנגעשריבן

ט״ שפעציעלער דער פון טייל גרוישער א דישקושיעש, היי  אויש־ ״פריי
 קולטור די קאמפאניע. װאל דער געװארן אפגעגעבן איז ו.אבע

 געשיקט האט דישקושיעש, פלענוש פאר׳ן צוגעגרייט האט קאמישיע
 װעלכע קורשן אװנט ארגאניזירט האט ברענטשעש, די צ.י אײנלייטעדש

ען  ד< כאטש און נאװעמבער טן21 דעש שבת געװארן דערעפנט זיינ
ט האנן ברענטשעש ך אפגערופן אלעמאל ני  איז צופרידנשטעלנדיק, זי

ש גוטער א געװארן אװעקגעלייגט אבער אזי  קולטו־ ברײטער א פאר י
 11 אוישגעברייטערט, זיך. האט װעזן שול דאש טעטיקײט. רעלער

ט ילזש ט שולן די ארום פאראיירען שול קינדער, 500 מי  180 מי
ט און בעשער דורכגעפירט װערט שישטעש פראיעקטן מיטגלידער.  ני

 און ברענטש פון צוזאמענלעבן דאש יאר. לעצטן װי מעכאניש אזוי
ע די ניטא איז עש שװאך, איז שול ק טי אונג װארעמע נוי  פון באצי
צװייטער. דער צו ארגאניזאציע איין

קאמישיעש, פאלגנדיקע די דערוױילט יװערן באריכטן די נאך
 קארמאן, דזשענאװשלןי, עפשטיין, (שילװער, פארזיכערוגג, שאציאלע )1

 גלוזמאן, (װיישמאן, קאמישיע, מיטגלידערשאפט )2 טראכטןינבערג)
 העשקל, (שילװער, שולן, און קולטור )3 בלאט) נעכאװיץ, שינגער,

ביבערמאן). און שולמאן שפריצמאן,
פאר־ דער אונטער פלענום פון דערעפענונו. אפיציעלע אװנט שבת

ען מענטשן 770 איבער שולער. חבר פון זיץ  דער כאטש געקומען, זיינ
ט איז זאל  געקאשט האבן בילעטן און שטאט פון צענטער אין ני
מונג די שענט. 50  האבן פראגראם דער אין פריילעכע. א געװען איז שטי

ט: זיך ק לי ט״ א  דער א״ א. א. באם שולן ?ינדער די פון כאר דער ב
ט היי  ארטעןז. פון גענדל און ציבולשקי אנדריי פאראײן, געזאנג פר״

 אויפ־ די װעגן גערעךט האט פארטיי קאמ. פון ארג. דישט. פלאט חבר
װיינער װ. חבר ארגאניזאציע. פראטערנאלער ארבעטער אן פון גאבן
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װיזן האט ע ף אנג  ״ארבע־ די פון ראלע פאררעטערישער דער אוי
רינגם״. טער

ג טע2 צונ ק דערעפנט זי טי ט יפרי זונ  פאר־ אלם שערמאן חבר מי
 עם באריכטן. די איבער דיםקוםיעם אויפגענומען װערן עם זיצער.
 חבר׳טע דזשענאפסקי, גלוזמאן, קארמאן, װײםמאן, חברים, די ריידן

 באגו־ אראנאװ, בלאט, םינגער, םילװער, שולמאן, העםקל, ווייםמאן,
 קראװעץ, קושנער, שפריצמאן, װיינשטאק, מארקיסאן, םלאװ,

 פון טראכטענבערג און קרעמער, ליפשיץ, ביבערמאן, ד. ביבערמאן,
 —ריםמאן טשעםטער,—גאדיק װילמינגטאן,—מארקינםאן פילאדעלפיע,

װין חבר׳טע װיינלאנד, . אטלאנטיק—לע טי  דער גרין חבר רעדט עם ני
ט נאצ.  פראגע ברענענדיקע א אנגערירט האט איינער יעדער ארג., ױגנ
 קערפער־ אנפירנדיקע די קעגן קריטיק די ארגאניזאציע. אונזער אין

 באקעמפן — טאן גרונט דער קאנםטרוקטױוע, א געװען איז שאפטן
 אונזער פארשטארקן און בוייען מיטגלידער. די פון פאםױוקײט די

 ארבעטער בר״טע די דערגרײבן ערשט, צו ארגאניזאציע אייגענע
ט מיטלען מעגלעכע אלע אנװענדן מאםן,  מיט־ קיין שטרייבן צו ני

ט די ארײנצי׳ען ו.לידער,  האט עם ארדן. אין פרויען די און ױגנ
 ארבעט דער צו צוכאנג אויפריכטיקער און ערנםטער אן געפילט זיך
ארבעט. אינטענםיװער װײטערדיקער פאר גרײטקײט א און

גג טע3 צו ק דערעפנט זי טי ט מ. נ. 4 זונ  אלם קושניער חבר מי
 פאר׳- איז װעלכער םיריא, הבר פארגעשטעלט יװערט עס פארזיצער.

 ד. ל. א. פון פארטרעטער אלם װערן צו דעפארטירט געװארן משפט
 אפעלירט ער טאג. זעלבן דעם געװארן אפד.עהאלטן איז װאם פלענום

 ארעם־ פאליטישע אלע פון באפרײאונג דער פאר קאמף דעם שטיצן צו
 װיינער, און נעכאװיץ סולער, חברים, די ריידן צולעצט טירטע.
בן וועלבע ף ענטפער אן גי ען ארויםגעזאגטע די אוי ג נ ו  און מ״נ

ן און דעלעגאטן די פון קריטיק יז פט דער אז אן װי  ליגט פעלער הוי
ארבעט דער צו פאםױוקייט אונזער אין

:רעקאמענדאציעס און רעזאלוציעם
ף פארזיבערונכ פאציאלער פאר קעמפן  דער פון תשבון דעם אוי

צן מלוכה, םנו  סאצ. פון קאמפאניע דער פאר בעדאכט־טור דעם אוי
ען דורך פארזיכערונג טוגג ל״ ײנ  ברענטשעם, די אין דיםקוסיעם און א

 פאטפלעט דעם םפעציעל ליפלעטם, און ליטעראטור פארשפרײטן דורך
ן אין אראנזשירן זאל ברענטש יעדער אינשורענם״. ״םאשיאל ״  ז

 עם װאו פארזיכערונג םאציאלער איבער פארזאמלונ^ מאםן א געגנט
געגנט. דעם אין ארבעטער אלע װערן צוגעצויגן זאלן

ך זאל קאמיטעט דיםטריקט דער  םימפאטישע אלע צו װענדן זי
 פאר־ םאצ. װעגן קאנפערענץ פאר א פאר ארגאניזאציעס פראטערנאלע

ן זאל װעלכע זיכערונג,  דיםטריקט ברײטער א פאר באזים דער זיי
 ־אנפערענץ פאר די ארגאניזאציעם. פראטערנאלע פון קאנפערענץ

 דערװ״לט זאל פלענום דעם בא דעצעמבער. יענדע װערן פאררופן זאל
 זאלן װעלכע חברים 3 פון פארזיבערונג םאצ. פאר קאמיםיע א װערן

ט צוזאמען ארבעטן  אנצופירן דיםטריקט פון םעקרעטאריאט דעם מי
 װערן אראנזשירט זאל קאמפאניע דער פון גאנג דעם אין ארבעט. די
ױם אדער דעבאטע א  געגנער װערן איינגעלאדן זאלן עס װאו םימפאז

ע די פארזיכערונג. םאציאלער פון  איינגםטן אין ארבעטן זאל קאמיםי
ט קאנטאקט  ?אנםולם, ארבעטלאזע די װי ארגאניזאציעם אזעלכע מי

אן טרייד ני ו טי י ני ו ף ווערן געפירט זאל ארבעט אונזער ליג״ י  אוי
 םאציאלער פאר קאמפיין דעם דורך געװינען זאלן מיר אז אופן אזא

ט פארזיכערונג ך נאר פרעםטיזש נאר ני  חברים די ארגאניזאציאנעל. אוי
 אנצו־ קאמיטע דער אין דערװײלט װערן װייסמאן חבר׳טע און עפשטיין

ט פירן ע ארבעט. דער מי םי דער קאמפאניע: מיטגלידערשאפט קאמי
ע דורך קאמיטעט דיםטריקט  גלײך זיך זאל קאמיםיעס געהעריקע זיינ

ט פארבינדונג אין שטעלן  ברענטשעם די אז זען און ברענטשעם די מי
 אלע אנװענדן זאלן װעלכע ,3 פון קאמיםיעם דערװיילן גלייך זאלן

 ארבעט־ די פון בילם די באצאלן צו פאנד ספעציעלן א שאפן צו מיטלען
 דאם אז פארשטאנען װערט עס אפים. נאציאנאלן צום חברים לאזע
 פאר־ זאל פאנד דער ארבעטלאזע. די צו אויםגעליען װערט געלט

 דער־ זאלן ברענטשעם אלע קאמיםיעם. דר״ער די פון װערן װאלטעט
ט קומען וועלכע מיטגלידער באזוכן צו קאמיטעם םפעציעלע וריילן  ני

ען. די צו טינג  װערן געשיינקט זאל אויפמערקזאמק״ט פפעציעלע מי
רן צו ױויזי  רע־ פלענום דער ארדן. אין מיטגלידער פרויען די אקט

צן קאמענדירט םצונו ען בעדאכט׳ם חבר אוי טינג קריגן פאר מי  אר״נ
ײע ו זאלן ברענטשעם אלע מיטגלידער. נ י  דער אין ארײנווארפן ז

ען און בילעטן פארקויפן פון ארבעט ר״נג  צו ארבעטער מער װאם ב
ען. די טינג  דער װערן געשיינקט זאל אויפמערקזאמקײט םפעציעלע מי

ט  אין זאל טר״ךם פון רעגיסטראציע גענוייע א גאם. אידישער ני
דורך און ברענטשעם אלע אין ררערן דורכגעפירט חוךש א פון משך

 בא דעפארטמענט דענטאל און מעדיקאל דעד
שיקא־גא אין א. א. א. דעם

בן האט שיקאגא אין דעפארטמענט מעדיקאל דער  פונקצי־ אנגעהוי
פזיכט דער אונטער ,1930 יאנואר אין אנירן שן דעם פון אוי  שטאט אידי

ק קאמיטעט שטאט דער אבער קאמיטעט, ײענדי ל״ן נאך ז  פראצעם אין א
רונג פרן אניזי ט האט ארג קע די שיינקען געקאנט ני טי  אויפמערק־ נוי

ט אמק״ ט דעפארטכוענט. מעדיקאל דעם צו ז  דיםטריקט דער האט רעכט מי
 ברענטשעם, שפראכיקע אנדערש צאל א געבראכט האט ער װי נאכדעם

 אויפ־ דער אונטער איבערגיין זאל דעפארט. מעד. דער אז רעקאמענדירט
 פון ברעגטשעם אלע באדינען זאל און קאמיטעט דיםטריקט פון זיכט

שטאט.
קע פארצ״כענען צו מיר האבן ארבעט הדשים דריי נאך ײני  א

 גענומען מיר האבן אויפגאבע ערשטע אונזער אלם דערגרײכונגען.
 שיקאגא אין ברענטשעם. שפראכיקע אנדערש די אין אריינדרינגען

ען נאציאנאליטעטן פארשידענע די פון געטאם די װא־ נ ״  שארף ז
ם די געפינען צעט״לט,  פרובטבארן א זײער פיאװקעם״ ״דאקטוירי

ן זיי און ארבעטער, שפראכיקע פרעמד די צװישן באדן ג י ו ײ ז ם ז  אוי
שע אונזערע צו קומען מיר אז און רחמנות, אן אינגאנצן  פוילי

ט ברענטשעם אנדעדע און גריכישע אוקראינישע,  פאר פארשלאג א מי
שע חבר׳שער און קאלעקטמוער ציני  פאר זיכער דאם איז הילף, מעדי

ע פאר קאמפאניע דער אין הילף גרויםע א ארדן דעם מיטגלידער. ניי
ט פארבינדונגען איצט שוין האבן מיר  שטאט אין ברעגטשעם 22 מי
ך האבן מיר אויגופט. אין 13 אנשטאט ע 2 ארגאניזירט אוי  ניי

ט דעפארט. מעד. פונם אפטיילונגען  ארדן פון מיטגלידער אלע װעלכע מי
ך קענען ײ װען אפילו באנוצן זי ט ו.עהערן ז  דעפארטמענט. מעד. צום ני

 גע־ האבן מיר אפטיילונג, דענטאל דער איז אפטיילונג ערשטע די
ט אפמאכן שלאםן  דיסטריקטן פארשידענע אין דעכטיםטן חברים 7 מי

ײ שטאט-און פון  מיט־ אונזערע אלע באהאנדלען און אויפנעמען װעלן ז
ײ וואם פרייז דעם פון פראצענט 50 אומגעפער צו גלידער,  רעכענען ז

ט אדעי־ פאציענטן, פרױױאטע צו  דענטאל אונזער װאם פרײזן די לוי
ױ אין קליניק  דעפ אויםער מיטגלידער. זיינ-ע צו רעכענט יארק נ

ף דענטיםטן די װעלן דיקן א אוי ת׳ שו  דער אין האאפערירן אופן ממ
אונג בוי פ ט דעגטאל־קליניק אײגענעם אן פון אוי  פון מוםטער דעם לוי

ױ ך האבן מיר יארק. נ ט אפמאבן געשלאסן אוי  אפטייקערם, צאל א מי
צינען קריגן קענען מיטגלידער אונזערע װעלכע בא  פרא־ 50 צו מעדי

פרייז. רעגולערן דעם פון צענט
בא־ האט דא?טוירים, םטעף אונזערע דורך דעפט., מעד. אוגזער

ך איגפארמאציע באקומענעד דער ט פארבינדונג אין שטעלן זי  די מי
ך זאל אינפארמאציע אזא שעפער, די פון ארבעטער  צוגעשטעלט אוי

אן טרייד דער צו קאמיסיע אונזער פון װערן טי ױני  אלע ליג. ױני
 ?א־ שטאט דער זונטיק. רויטער א װערן דורכגעפירט זאל חדשים 3

ט פארבינדן ־זיך זאל ברענטשעם די דורך מיטעט  אדער מיטגלידער מי
 אריינ־ מעגלעכק״טן אלע אנומגנדן און רינג ארבעטער פון ברענטשעם

ט אינטענםױוע אן אנפירן רייען. אונזערע אין זיי צוציען קיי  טעטי
ט דער צװישן ט ארגאניזירן און ױגנ ט און ברענט־טעם ױגנ קלובן. ױגנ

ע: שול און קולטור סי מי א ן לעקציעם און דיםקוםיעם )1 ק אי
ז טן1 דעצ. מארש. הונגער טן1 דעצ. ביז 15 נאװ. :ברעגטשעם די  בי

טן טן,15 דעצ.  דעצ. פארזיכערונג. םאציאלע ארבעטער, די צו פנים מי
 טן25 יאנואר ביז 5 יאנואר קאמפאני. שול טן5 יאנואר ביז טן15

םיןע  טן15 פעברואר ביז טן25 יאנואר לענין. און רעװאלוציע רו
םי ארג״ און קולטור פון פארבינדונג )2 אװנטן. קולטור  עם.יקאמי

ען מאנאטלעכע טינג ־ )3 קאמיםיעם. ארג. און קולטור פון מי  א״נ
 זאל עס װאו בולעטינם, צייטונגען, װאנט ארבקארן, ברענטש שטעלן

ך  אייגלײטערם־קורם ברענטשעם. די פון לעבן דאם אפשפיגלען זי
ן פאר אויפנעמען זאל ״  װערן װאם ארדן־קאמפאניעס אלע טעמע ז

ען קורםן די װאם צייט דער אין געפירט ״ ען אן. ג טינג  פון מי
ען װאכן. 4 אלזן װערן גערופן זאלן דירעקטארן קולטור  קרייזלעך ל״

 קולטור ברענטשעם. די אין װערן א״נגעשטעלט זאלן קורסן די דורך
ן מוז ברענטש פון דירעקטאר ״ טגליד א ז װע דער פון מי  עקזעקוטי

מארגן’ די לויענען זאל ברענטש פון מיטכליד יעדער אז זען,  ״
ה״ט״. ט שולן די פון באריכטן )4 פריי ר ני ע ק ײן װי װ״ני  מאל א

טיגג. ברענטש באם חודש א ױ .דעם פארשפרײטן מי ר״ ״נ אני  פיי
שן  ארײן זאל ברענטש ^צום שול פון פארטרעטער א קינדער. די צווי

 פארטרעטערשאפט א •«.יקן זאל ברענטש דער עקזעקוטױוע. דער אין
ם א פון שול דער צו מו חברים. 2 פון מיני

םעקרעטאריאט.



31ק 3 ו פ ר ע ד1932 יאנואר,

 פון אויפבוי םאציאליםטישן דעם פאר
בידזשאן בירא
ט פון (שלום )5 זיי

 פארשטארקט און מאםן די רעװאלטירט לענדער קאפיטאליםטישע
 פארטומלען צו זוכן קלאםן הערשנדיקע די לןלאםנקאטףז. דעם

 שאוױנים־ די אויפבלאזן דורך םאםן הונגעריהע די פון מוחות די
 װי פאגראמען צו העצן און האם ראםן ארױםרופן געפילן, טישע
 און דייטשלאנד רומעניע, פויאן, אין געטאן איצט װערט דאם

 אידישע די זוכט אומזיסט לענדער. ״דעמאקראטישע״ אנדערע
 און הערשער קאפיטאליםטישע די רײנצואװאשן בורזשואזיע

 פאר װעלן הערשער זעלבע די אט אז מאםן, אידישע די אײנרײדן
 אידישע די פאלעםטישע. אין מלוכה אייגענע אן שאפן אידן די

 צדקה יורזשואזער דער אט פון פארפירן מער ניט זיך 1לאז מאםן
 פארשטײען מאםן אידישע די אראבעך. די פון חשבון אויפן
 קאפיטא־ די פון גוטם קיין דערװארטן ניט קענען זײ אז שוין,

 דער־ און האפנונג מיט דערפאר קוסן זײ מלוכות, ליםטישע
 נײ א זיך בויט עם װאו פארבאנה סאװעטן אויפן װארטונג

רעפובליק. פראלעטארישער דער פון טײא א אלם לעגן, אידיש
 פארבאנד םאװעטן פונם בויאונג סאציאליםטישער דער אין

 װעלט גאנצער דער םון אידן די פאר אדט באזונדער א פאדנעטט
 האט רעגירונג םאװעטן די בידזשיאן. בירא פון אויפבוי דער

 אי־ פאר בידזשאן בירא פון טעריטאריע גרויםע די באשטימט
 אױםבילדונג דער צו פירן זאל װאם קאלאניזאציע, מאםן דישער

רעפויציק. אויטאנאמער אידישער א פון
 און רינג ארבעטער אינדעפענדענט דער רינג, אדבעטער דער

 העצעם די איז זיך באטײליקן ארדנם באלעבאטישע אנדערע אלע
 דעם האסן זײ פארבאנד. םאװעטן דעם געגן םארלױמדועען און

 פארימייאום׳ן צו אים זוכן און חשדים אים אויף װארפן איקאה
 אויפן אנפאל זײער דורך איז ציל זײער מאםן. ברײטע די פאר

 םא־ דעם און אדבעטערשאפט קעמפערישע די טרעפן צו איקאר
פארבאנד. װעטן

אנערקענט, װאם ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 דורך ליגט קלאם ארבעטער פונם באפרײאונג פון װעג דער אז

 פארבאנד םאװעטן דעם פארטיידיקן צו גרײט איז און םאװעטיזם
 דעמאנ־ געלעגנהײט יעדער בא דארן» שונאים. זײנע אלע געגן

 און פאטעריצאנד פראלעטארישן דעם מיט םימפאטיע זײן םטרירן
 םאציא־ דעם אין העלפן דורך פארטיידיקן צו אים גרייטקײט זײן

בידזשאן. בירא אין אויפבוי ליםטישז

ן ע םפעציאליםטן, צאל א צוציען װיז ק  אין אנערקענטםטע די א״ני
ך האבן זיי פרייז. צוגיינגלעכן זייער א פאר שטאט,  געזארגט אוי

ב אז דערפאר, ען בילדער עקםריי אוי ק, זיינ טי טגליד דעם זאל נוי  מי
 ?אמי־ מעד. דער פרייז. רעגולעיז דעם פון פראצענט 50 בלויז קאםטן

 קאמיטעט שטאט און דיםטריקט פון מיטגלידער 7 פון באשטייט טעט
 אז אזוי דענטיםטן. און דאקטוירים אלע פון און שפראכן, אלע פיז
טא איז עם  בשר פשוטע און פראפעסיאנאלן פון צעטײלונג די ני

ען אלע ודם׳ם. ײנ  פון דערפאלג דעם פאר פאראנטװארטלעך גלייך .ז
ען אלע און קאמיטעט דעם ט גלייך זיינ ען צו גריי  זאל ארדן. דעם דינ

ך אז ײעלז צוגעגעבן נאך דא ע פון אונטערזוכונג די אוי ״  מיטגלי־ נ
ף דאקטוירים אזנזערע פון געטאן װערט דער  קאאפעראטױון א אוי

באזים.
ך מיטגלידער אלע רופן מיר טן באנוצן צו זי  דעפט. מעדיקאל מי
ן װעט אײך און דעם װעגן שאפ פון תברים א״ערע דערצ״לט  גרינ־ זיי

ען זיי גער צי צו ר״נ ארדן. אינם א
ען דאקטוירים (אונזערע ״נ עװ.; אגדן 3338 טאבאטשני?, ל. :ז

 ;גאם טע16 װ. 3527 קאװםקי, ד. א. ;גאם דיװיזשאן 2404 ליף, י.

 אוגזערע גאם. טע75 א. 500 מילער, ם. עװ.; לארענם 3802 בעקער, י.
באומשטיין, מ. עװ״ קעדזי נ. 1156 טאלמי, ל. :זיינען דענטיסטן

 ם. רד.; ראוזזועלט װ. 3152 םאן, י. גאם־ דױויזשאן װ, 2756
 ם. ;רד ראוזװעלט װ. 1352 םאן, י• ;גאם העריטאן 4401 ליבערמאן,

עװ.) לארענם 3460 טאטארין, ה. א. און
ר, ב. ע ל םעק. מי

 ארבעטער די און קאנװענשאן ״פארבאנד״ די
פירערשאפט רינג

 הויפט די געװען זײנען רינג ארבעטער פונם פירער די
 פאר־ םאציאליםטישן אידישן פונם גרינדונג דער בא מחותנים

 אינם זאגן צו נעװאגט ניט האבן זיי װאם דאש, באנד.
 זיי האבן רינג׳ ארבעטער פונם ארגאן אפיציעצן דעם ״פרײנד׳/

 דעם ארגאן רעװאלוציאנערן ?אנטר אפענעם ז״ער אין געזאגט
 דעם פארלוימדעט און באשמוצט זײ האבן דארט ״װעקער״.

 בא־ ארבעטער רעװאלוציאנערע גאנצע די און פארבאנד םאװעטן
 דערפאר זײנען ״װעקער״ דער און ״פארבאנד״ דער װעגונג.

 רינג ארבעטער ״פארװערטם״יםטישע די פון קינדער לייבלעכע
 קאנװענשאן ״פארבאנד״ דער פון דורכפאל ,מיאוםער דער פירער.

 דארט האט װאם קאצניאמער, דער ױביליי, יאריקן 10 זײן צו
 האט ״װעקער״ דער ארגאן זײער װאם פאקט, דער נעהערשט,

 איינ־ דער איז עס נישטיק װי באװײזט, לעזער 300 װי מער ניט
 מאםן. ארבעטער די צװישן פירער רינג ארבעטער די פון פלום

 זי אז אנשטעל, דעם מאכן מעג פירערשאפט רינג ארבעטער די
 דער נאר באװעגוננ, ארבעטער און ארבעטער מיט שײכות א האט

 מער שיעור א אן געװען זײנען ברענטשעס אירע װאפ פאקט,
 ״געװערק־ צױניםטישן פונם האנפערענץ דער בא פארטראטן

 בא־ קאנװענשאן, ״פאדבאנד״ איר בא װי קאטפײן״ שאפטן
 פירער־ ריניג ארבעטער די עלעמענטן װעלכע אויױ קלאר װײזט
 אןרבעטער ״פארװערטם״יםטישע די הײנט. זיך שטיצט שאפט

 םאציאליםטישן אידישן דעם געגרינדעט האבן װאם פירער, רינג
 ארבעטער קײן דארט האבן קאמוניזם, דעם באקעמפן צו ׳פארבאנד

 קײן ?אן ״םאציאליזם״ ״װעקער׳ם״ דעם צוציען. געקענט ניט
 ״םאצי־ זעלבער דער דאך איז דאם ארײננארן. ניט ארבעטער

 באםעם צו בלויז אפעלירן ?אן װאס ״פארװערטם״, פונם אליזם״
 איצט זיך אריענטירן פירער רינג ארבעטער די סקעבם. און

 און קלעריקאליזם אויו» ״פארװערטם״ זייער װי אזוי אינגאנצן,
 באשטײט באװעגונג ארבעטער דער צו שײכות ז״ער צױניזם.

 קאמפאניע די — שונאים אירע העלפן זײ װאם דעם׳ אין בלויז
 גענגםטער סחנות זייערע אנצוהאלטן — בױראקראטן ױניאן

 פאר־ יעדן זייער אונטערדריקן און ארבעטער די טעראריזירן צו
באדינגונגען. לעבנם בעםערע אויסצוקעמפן זוך

ר ע י ו ר ס מ ע י צ ו ל א ז ע ר
 א. א. h באם בראנקם 8 שול פון פאראיין שול און פארװאלטוגג די
ט מיטגעפיל טיפםטן דעם אוים דריקט ע און גילינםקי דוד תבר מי ײנ  ז

פן קינדער,  גילינםקי. ראזע מאמע און חברטע זייער פון פארלוםט אוי
ײ װעלן טרייםט און מוט  װײטערדיקע זײער פארזעצן אין געפינען ז

פארװאלטונג. קלאםגקאמת. פארן ארבעט

אונ־ אוים דריקן ארדן ארב. אינט. 53 בר. פון מיטגלידער די מיר
 גראםםאן ל. חבר אונזער צו מיטגעפיל חבר׳שן און באדויערן זער

ף ן פון פארלוםט דעם אוי ״  קלאם ארבעטער פון קאמן* אינם פררי. ז
ן פאר ״ אונג ז ן ער זאל באפר״ י י געפינען. טר״םט ז

םעק. שטײנבערג, םאל

ט דעם באדויערן ,73 בר. פון מיטגלידער די מיר,  חבר׳טע פון טוי
 ערע ארבעט. אונזער מיטגעהאלפן סך א האט װעלכע ברויז, עגע
םןק. םיגל, ה. 45אנדענ איר

קן דעם שטארק באדויערט ארדן, ארב. אינט. ׳74 ברעגטש טי ציי  פרי
ט  װעט סטאלער חבר דער אז האפן מיר םטאלער. חבר׳טע פון מוי

ן געפינען ״ ט אין טרייסט ז קיי ר דער פון טעטי קן  ארבעטער לינ
באװעגונג.

םעק. בערנארד, א.

ט פון טיטגלידער די מיר, היי  דריקן א. א א 100 ברענטש פר״
ס  זעװ, בען חבר באליבטן אונזער נאך טרויער און צער אונזער אוי

 יאר. 38 פון עלטער אין טן26 דעם נאוועמבער געשטארבן איז װעלכער
עוו חבר׳טע צו טיטגעפיל טיפםטן אונזער אוים דריקן מיר די ז טי  טי

דירעקטאר. קולטור פיין, דזש. קינדער.
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 באם שולן קינדער אידישע די פון אדרעסן
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן

יארק נױ
1 בראנקס

- 2 בראנקם
- 3 בראנקם
- 4 בראנקם
- 5 בראנקם
- 6 בראנקס
- 7 בראגקם
- 8 בראנקס
- 9 בראנקם
10 בראנקס
11 בראנקס
12 בראנקם
13 בראנקס
14 בראנקם
15 בראנקס
16 בראנקס
17 בראנקם

הארלעם
---------------------- 1 טאךן דאון
----------------------- 2 טאון דאון

---------------------1 װיליאמסבורג
---------------------2 װיליאמםבורג
---------------------3 וויליאמםבורג

--------------------------1 בראנזװיל
--------------------------2 בראנזװיל
--------------------------3 בראנזװיל
* — 4 בראנזװיל
------------------פארקװיי איםטערן

ױ איםט ---------------—1 יארק נ
ױ איםט -------------------2 יארק נ
-------------------- פלעטבוש איםט
—------------------1 פארק בארא
--------------------- 2 פארק בארא

-------—-------------ירםט בענםכהו
----------------------------ביטש בעט

טן -----------------------ביטש בר״
ד קוני -------------------— א״לענ

-------------------------— קאנארםי
---------— — — װילעדזש מידל

--------------------- ^ינדערגארטען
---------------------------- מיטלשול

--------------------- פרא־מיטלשול

עווענױ ביקמאן 353 -------------
עװענױ בעטגייט 1622 -----------

גאם טע156 א. 652 -------- —
גאם טע176 װ. 509 ---------------

------------2 1 0 עװענױ ארטור 9
קאנקארם גרענד 1645 — -------

עװענױ װאלאם 3204 ------------
גאם טיפאני 1078 ----------------
----------------1 7 עװענױ נייגל 0

ראוד באסטאן 1400 ---------— ■
איסט פארק בראנקם 2700 -------
בולװארד םאדערן 1334 —-------

עװענײ טרימאנט 792 ----------
עװענױ ברייענט 2001 -----------

---------------5 9 עװענױ לעגעט 1
עװענױ עלדער 1210 — —-----
גאם טע238 זו. 84 — —-----

גאס טע103 איםט 143 ------------
— -------------1 3 גאם טע7 א. 4
 םט. לואים 184 — — — — -

עװענױ טרופ 226  
- — — —---------8 םט. קוק 0

גאם טע2 ם. 390 --------—-----
עװענױ פיטקין 1844 ------- —

עװענױ מארקם םט. 1556 -------
עװענױ סטאון 608 ---------------

עזוענױ םקענעקטעדי 257 -------
עװענױ םאדער 962 ---------------

עװענױ פענםילװ״ניא 403 ------
גאם.טע96 א. 442 ----------------

גאס טע43—1373 -----------------
גאס טע45—1109 ---------— —

גאם טע70—2006 ------------------
------------------4 גאס טע28 ביי 8

------------1 4 יעװעניו נעפטשון 0
גאם טע32 װ. 2921 ---------— —

ל עװענױ 9128 — — — — —
עװענױ פולטאן 1----------------

איםט פארק בראנקם 2700 -------
גאם טע103 איםט 143 -----------

איםט פארק בראנקם 2700 — —

יארק נױ אויםעד
8--------—-------------------------1 באםטאן ױ, האטארן 8 װענ טשעלםי ע
4-------------------------------— — 2 באםטאן ראקםבערי םט. װעגאנא 2
ױ, םטילמאן 9--------------------------— — 3 באסטאן װענ בראקטאן ע
4---------------------------------------------4 באםטאן 1 מאלז־ז םט. קראם 7
1------------------------------------5 באסטאן 0 ױ, שוירלי 5 װענ רעװיר ע
פיבאדי םט. מיין 1------------------------------------------------6 באםטאן
ױ, בלוהיל 1165---------—-------------7 באםטאן דארטשעםטער עװענ
9----------------------—-------------8 באםטאן וואוםטער םט. װאטער 2
ט--------—-----------------------* — — 9 באםטאן ם ע באםטאן ענד װ

8---------------------------------------------מיטלשול טשעלםי םט. האטארן 8
* — 1 פילאדעלפיע
גאם טע30 נ. 2456 -----------------------------------— — 2 פילאדעלפייע
* — 3 פילאדעלפיע
גאם װייאלא 4285 -------------------------------------------4 פילאדעלפיע
.-----------------------------------------------5 פילאדעלפיע םט. פרענקלין נ
גאם טע2 נ. 4758 -------------------------------------:-------6 פילאדעלפיע
סט. םאלפארד ם. 545 --------------------------------------- 7 פילאדעלפיע
גאם טע31 נ. 2739 —----------------------------------------8 פילאדעלפיע
גאם טע5 ם. 1829 — —------------------------------------9 פילאדעלפיע

גאם טע30 נ. 2456 --------------------------------------------------מיטלשול

אן זו. 3242 --------------------------------------1 שיקאגא שי ױויז גאם ד
קעדװיל ם. 342 ------------------------------------------------— 2 שיקאגא
אן װ. 2653 — --------.---------------------------3 שיקאגא שי ױויז גאה ד
עװעניו אלבאני 1224 ---------— ---------------------------- 4 שיקאגא
ױ לארענם 3833 ------------------------ 5 שיקאגא װענ פארק) (אלבאני ע
גאם טע55 א. 838 ------------------------------------------— — 6 שיקאגא
* — 7 שיקאגא

אן װ. 2653 -------------—-----------------— — מיטלשול שי ױז ױ יגאס ד
אוקלענד 9148------------------------------------------------------1 דעטרויט
גרענד 2540 ------------------------------— —------------ — 2 דעטרויט
גאם טע12—8622 — —---------—---------------------------3 דעטרויט
מױרלענד 15326 ------------------------------—-----------------4 דעטרויט
בראש 17429 ------------------------------------------------------- 5 דעטרויט
גאם טע12—8622 --------------------------------------— — — מיטלשול

גאס באלטימאר א. 1206 -------------------------------------- 1 באלטימאר
* — 2 באלטימאר
* — 3 באלטימאר

ױ ברוקלין 2704 -----------י•--------—--------1 אנדזשעלעם לאם עוועג
עװןןגױ װאבאש 3654 ----------------------—---------2 אגדזשעלעם לאם

6--------—-----------------------------------1 מאנטריאל א. םט. ראשעל 2
1---------—-------------—------------------2 מאנטריאל 0 וו לאריער 9
_1 קלױולאנד _ מען 14101--------------------------------------_ קינז
גאם טע105 א. 326 -------------------------------------------- 2 קלמולאגד
1--------------—-----------------------— הארטפארד 3 םט. װעםטלאנד 6

׳װ. נ. גאם טע7—1337 -------------—-----------------— — װאשינגטאן
4-------------—--------------------------------ינ^דאנטא 1 סט. מארקהעם 4
* — טרענטאן

גאס טע12—1658 ----------------------—--------------------------מילװאקי
גאם פרימייםאן א. 263 ---------------------------------------------נארפאלק

גאס טע18 ם. 499 — — — — — —------------------------------נוארק
1---------------------------------------------נארװאלק םאוט םט. מעדיםאן 0

ױ װעלם 5455 ------------------------------------------— לואים םט. װענ ע
נ * — םטעמפארד
 * — םיראקױז

* — שפרינגפילד
װעניו מיין 743 ----------------------—---------------------------פאםײק ע

םט. גאװערנאר 3-------------—-----------------—--------— פעטערםאן

ט נאך אונז האבן װאם שולן, *) ע ז״ערע ארײנגעשיקט ני ענוי  ג
אדרעםן

עקזיבטענין יאר 3 פײערט
דער פון

ױניאן אינדוםטריעלע ארבעטער טרײדם נאדל
 באארד עקז. גענ. דער פון פלענום דעם באגריםט אי״ז

עװ. טע3 און גאם טע67 — הויז אפערא םענטראל אין
ערשטן דעם יאנואר פרײטיק

״ נ נאכט) יאר (

קאנצערט און מאסמיטינג
ן נ ד ן ר: ר

 גאלד און פאםטער
p נ א V ט ר ע:

ר ע פ א ר ל די מאלן יװעט — ג ד ענ עטװאם אין — ג
איבערראשנדעם. דובינשטשינע, גאנצע

ט קויפמאן ע מי נ ״  פאראײז געזאנג פרייהײט גענגםטער ז
״נא ״װאטער אין - ארטעןש  ארקעםטער מאנדאיין ,
ביגע פראלעט סיגעל אידיט

 אינמםטריעלן פון קאמוי יאר 3 באגריםט
 ױניאניזם קאטפאני נענן ױניאניזם

םענט 50 בילעטן
אן, דער פון אפיס אין באקומען צו  בא גאם. טע23 װ. 131 ױני

ד אלע ר״  רעסטאראנט. קאאפעראטױון אין און קאמיטעס ט
איםט. פארק בראנקם 2700


