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.בואודער אױרל כאװער פון נאנריסוננ
פארטײ קאמוניםטישער דער פץ םעקרעטאר

 דער פון אוניװערזיטעט וארבעטער אידישן דעם פון ױבי^יי טן10 דעם צו נרוםן
!פארטײ קאטוניםטישער

 פון געביט אפן פייאנערן־ארבעט געטאן האט אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 דער .װאם װיםן, נויטיקן דעם מאםן אידישע די,ארבעטנדיקע געגעבן האט עד ארבעטער־בי^דוננ.

נעבן. געקענט ניט זײ האט קאפיטא^יזם

ארבעטער־ דעם פארשטארקט בצױז ניט האט אונױועדזיטעט ארבעטער אידישער דער
 די פארטיפט און אנגעפירט יאויך האיט נאר װיםן, מיט ארבעטער די באװאפענען דורך זעאם

מאסז. איד״שע די פון טדאדיציעם ע5טורע5קו

 א״צעניש און געיאג דעם אין אונטערגעשאצט צו־אפט ווערט ארבעט װיכטיקע אזא
 לערער, אונזערע װי באגרײ&ן, צו נויטיק איז עם אבער טעטיקײטן. טאינ־טעגלעכע די פון

 פ־א?טיק אז געלעננהייט, יעדער ביי אנגעװיזן האבן סטאלין און לעגין ענגעיצם, מאקיס,
 ׳בארייכערט ניט װערט װאם טעאריע װי פונקט געםל, יב^ינד א אין פארפירט טעאריע אן

 םכא־ אבםטראקטער ,אן צו פירט ארבעטער־קילאם דעם פון דערפארוננען פראקטישע די דורך
(פעדאנטיזם). לאםטיק

 אידײטע די באװאפענעז דורך פראקיטי?, מיט מעאריע פאראייניקן פון שטרעבונג דער דורך
 קעג; קאמף דעם פארשטארקט אונױו־ערזיטעט ארבעטער אידישעד דער האט װיםן, מיט מאםן

 אידישע די פון בונד־כאװער װיכטיקער א איז ער אז באװיזן, האט און עקםפלוואטאטארס די
באװעגוננ. רעװאלוציאנערער דער פון און מאםן

בראודער אוירל
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ו ע ז נ יואנטעןן או
 אידיש־ שעפערישע און פרוכטבארע יאר צען פון ױבילײ א ױבילײ. אונזער היינט פייערן מיר

ארבעט. ?ולטור רעװאלוציאנע־ע
? ״םיר״ די זיינען װער :פארשטעלן זיך לאמיר

 — לערער שול צענדליקער טוער, ארדן הונדערטע־ ארבעטער, אידישע טויזנטער זיינען ״כייר״ די
 רא־ מאםן זיינען ״מיר״ די ;אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן דעם פרן םטודענטן איצטיקיע און געװעזענע

 גע־ אוטדירעקט אדע־ א., א. א. דעם פון קלאםן די אין שטודירט דידעקט האבן װאם ארבעטער, דיקאלע
 מאםךארגאניזא־ ױניאנס, ברענטשעם, ארדן אין םטודענטן און ליערער אינםטרוקטארן, זייערע פון לערנט
ארבעטער־קלאם. אידישן דעם פון טייל פלאםךבאװאוםטזיניפעד דער — ציעם

אפיע־ און ;ארבעטער פון אױםגעהאלטן װערט ארבעטער, פון נעװארן כעגרינדעט איז א. .א. א. דער
 אי־ נאנצן דעם פון טוב ױם קולטור א דעריבע־ איז ױביליי זײן :ארבעטער צו טעטיגקײט זיין מיט לירט
קלאם. ארבעטער דישן

 עקזיםטענץ זײן פון צײט דער אין עפ^כע. שטורמישע א אין ג־עװארן געבױרן איז א. א. א. דער
 זעקסטל א אויף געװארן געבויט פאציאליזם א־ז זייט אײן פון געשטאלט. נײע א אנגענומען װעלט די האט
 מערדערישע זיינע אויםגעשפרייט פאשיזם בלוטיקער דע־ האט זייט צװייטער דער פון — ע־ד דער פון טייל

 און געװארן באפרייט ארבעטער רום־ש־אידישער דער איז זײט אײן פון ;אײחאןפע האלב איבער פליגלען
 םאװעטיש־םאציאליםטישער נרויסער דער אין מיטגליד גלייכבארעכטיקער א אלם ׳;■עװארז ארייעענומען

 און פאשיםטישע אין אנטיםעמיטיזם זאאלאגישער דער האט זייט אנדערער דער פון — משפחה פעלקער
 אידן. מ־ליאנעז פון לעבן קולטורעלע און עקאנאמישע דאם געמאכט חרוב לעגדער האלב־פאשיםטישע

 פראנט פאראײניקטן א פאר פונדאטענט דער געװארן געלעגט צייט דער פון משך אין איז אמעריקע אין
 צו זיך ארבעטעד די פון ־עכט ד*ס פאר פארם, ר־עגירונכם דעמאקראטישע די ואונהא^טן פאר קאמןש אין

אנטיסעמיטיזם. און פאשיזם געגן קאמו» איז פראינט פאראייניקטער א ;ארגאניזירן
 דער אויף צענטער קולטור דער אלם פראלעטאריאט, קעמפנדן דעם פון טייל ארגאנישער אן אלם

 םפעציעלע אײנ^רדענען דורד געשענישן יענע אויףי רעאגירט א. א. א. דער האט נאם, ארבעטער אידישער
 םארגעקױ איז עם װאם מאכן קלאר :אר ניט געהאלפן האבן װאם פאפולערע, און װיםנשאפטלעכע קורםן,

 ארבעטער־ טויזנטער זײנע םון קלאםן־באװאוםטזייז דעם פארטיפן און פארשטארקן אויך גאר מען
םטודענטז.
 די אויף זיך אפרופן כםהד׳דיקע דאם טעטעקײט, אומאויפהערלעכע די װאכזאמקײט, שטענדיקע די

 גע־ האבן קלאם־צימערן די און אטמאםפערע רעװואןלוציאנער־כאװערשע די ארביעטער, די פון נויטן קולטור
 דער אויף ואינםטיטוצ־עם באליבםטע און ל־עבעדיקסטע װיכטיקםטע, די פון איינע פאר א. א. א. םדע מאבם

ארנזער אויף זיין שטאלץ מעגן מיר דערגרײכט. םך א האבן מיר גאם. ארבעטער ראדיקאלער אידישעד
פארנאכלעםיקט און טויזנטער דערג־ײכט האבן מיר צופרידן. ניט וױיט זיינען מיד אבער __ בייטראג

 אוגזערע אין פעלד. דאם צואקערט ;יס אבע־ אויבערפעלד די אננערירט בלױז האבן מיר ׳טויזנטער. צעגער
 מארק־ גוטער א מיט װעלכע א־יעטיער, פײאיקע און באגאנטע טאלענטירטע, טויזנטער זיך געפינען רײען

 פירער באװעגונג, אונזעד אין װעגװײזער און פירער זוערן געקאנט װאלטן שולונג םיםטיש־לעניניםטישער
דערגרײכט. ניט נאך ימייר האדן זײ שטארק. אזוי זיך נויטיקז מיר װעלכע אין װעגװייזער און

 אין טעטיגקײט אונזער פון קלאם ארבעםער אידישן דעם וחשבון דין א אפגעבן היינט קומען מיר
 פונדא־ שטארקערן און פיעםטערן א ליײ־ז אויר מיר װילן אבער צײט זעלבער דער אין פארגאנגענהייט דער

 ראדיסאלע די װאם דאם, װערן זועט און ׳מוז דא־ח, קאן, א• ׳א• א. דער צוקונפט. אונזער פאר מענט
 קולטור דער :װערן זאל ער אים פון פאדערן צייט העראאישע אונזער און באװעגוננ ארבעטער אידישע
 ארבעטער־ איד־שע גאנצע די ארומנעמעז זאל װאם באװעגונג אידיש־רעװאלוציאדערער דע־ פון צ׳ענטער

אכיעריקע. אין מאםן הארעפאשנע די און שאפט

I אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן אײנפלוםרײכן און גרויסן א צו פאדאױם
!אנטיםעמיטיזם און טיזם פא געגן קאמף אין פאראויס
!פדאנט פאראײניקטן א צו פאדאוים



ו אװ פירער מאסו, פאר בירדוננ ע ו מ
 לאנד אין דא זיינען ־אר פוםציק לעצטע די אין

ביל־ פאדשפרײטן צו פרואוון םאך א געװארן געמאכט

מאםן אידישע די צװישן דוננ
 האבן ארבעכוער־צײטונגען אידישע ערשטע די

 װיםנ־ איבער ארטיקלען פאר פלאץ םאך א אפגעגעבן
 אדער איבערזעצן פלעגן זײ קעגנשיטאנדן. שאפטלעכע

 םאציא־ פונם קלאםיקער די בלויז י;יט פאפולאריזירן
 דאם נאטור־פארשער. םון װערק אויך נאר ליזם,

 ארבעטער־פארלאגן אירישע יערשטע די האבן גלײכן
 צו פראפאגאנדע־אויםגאבעס, זייערע מיט צוגלײך

 ארױםגע־ געדאנק, סאציאליםטישן דעם פארשפרײטן
 םיזיק כעמיע, װעגן בראשורעם און ביכער אויך געבן
 די נאכמער, װיםנשאפטן. אגדערע אלערלײ און

 מןשדיבן האבן װאם פראפאגאנדיםטן, פיאנערישע
 קלאםנ־ פראלעטארישן רועגן בראשורעם פאפולערע

 דארװי־ פון לעדע די פארשפרײט אויך האבן קאמו*,
 טענטשהײט דער פון געשיכטע קולטור די ^יזם,

 אײנגעארדנט זײנען אויפן זעלבן דעם אויף גל., ד. א.
 פאראײנם־בא־ די מאםן. די פאר לעקציזגם געװארן

 נײנ־ און אכציקער די פון צײטונגען רי אין ו־יבטן
 מלחמה־ פאר די אין אויך טײלװײז און יא־!, ציקער

 מיט־ ברײנגען יארהוגדערט צװאנציקםטן פונם יילדז
 איבער חוץ א לעקציעם דורכגעםירטע װעגן טיילונגען
 געאלאגיזג, ב־אלאגיע, איבער אויך פראגז םאציאלע

װיםנשאפטן. גל. ד. א. פיזיק, פ־זיאלאגיע, כעמיע,

 אר־ אידישע די האט ואובער זײט אנדער דער פון
 פאר- אינגאנצן זיך יארן צענדליקע באװעגונג בעטר
 קויכעם אינטעלימננטע די פון צופלום דעם אויף לאח
 אנט־ צו געטאז גאדניט כמעט און אײראפע, פון

 פאר־ האט זי פירער. ןאון ליערער קאדרען נייע װיללען
 ארוים־ קלאם־איגטערעם, װיכטיקן איר נאכלעםיקט

 פײ- די מאםן אריעטנדיקע די צװישן פון צוהײבן
 און לערנען צו װיליק זיינען װאם פערזאנעז איקע
טוער. און פידער טיכטיקע װערן צו אימשטאנר זײנען

 ראדיקא- אײניקע האבן צייט צו צײט פון עמעם,
 לערן־ םפעציעלע שאפן צו געזוכט קולטור־טוער לע

 בילדונג «רבעטער די װי ארבעטער, פאר אנשטאלטן
אבער בכלל נל. ד. א. ליג״ ״עדױקײשאנאל די שולע,

 אנגעהויבן באװעגונג ארבעטער אידישע די האט
 ערשט ארבעטער פאר איגםטיטוציעם אזעלכע נרינדן

קינדער. זײערע פון זכום אינם
אײנגע־ האט באװ־עגונג איבעטער אידישע די װען

 קינדער ארבעטער אידישע פון נויטװענדיקײט די זען
 און װײטער טריט א נײן געמוזט שוין זי האט שולן,
 נוי־ דעם אױםצובילדן לערן־אנשטאליטן אויך שאפז
שול־לערעד. (זאפאם) קאדער טיקן

 האבן לעדער־םעמינארן די און לערךקורםן די
 צו נויטװענדיקײט די באפרידיקן נעקאניט ניט אבער
 און ארבעטער־טוער פון (זאפאםן) קאדרען נײע שאפן

 באװעגונג. ארבעטער אידישער דער פאר קולטור־טוער
 אנ־ םפעציעלער ;א װערן געשאפן געמוזט האט עם

צװעק. דעם אט פאר שטאלט
נוי־ געװארן לזגרךאנשטאלט אזא איז באזונדער

' װען טיק,  ארױםגע־ איז פארטיי קאמוניםטישע י
 אידישער איר און עפנטלעכקײט דער אין ט־אטז
 צװישן טעטיקײט ברײטע א אנגעהײבן האט אפטייל

מאםן. אדבעטנדיקע אידישע די
* * *

 s אריינגעבראכט האט פארטײ קאטוניסטישע די
 בא־ ארבעטער א־דישער דער אין לעבן שטראם :ייעם

 אויפ־ װידער האט פא־טײ קאמוניםטישע די װעגונג.
 דעם אפערװיליקײט, די א־דעאליזם, דעם נעלענט

 דער פון קאמפםלוםטיקײט די און כעםירעם־נעפעש
 באװעגונג. ארבעטער אידישער דער פון פ־ילינ;־צייט
 געזוכט פארטײ קאמוניםטישע די האט גלײכצײטיק

 מיט גרינטלעכע־ מאםן ארבעטער די באקאנען צו
 זײ װעלכער לויט טעאריע רעװאלוציאנערער דער

 פאר־ קאמוניםטישע די מאיםים. זײערע ריכטן דארפן
 פארטיי״) ״װארקערם נאמען אונטערן (דעמלט טײ

 ״פרײהײט״ דער פון גרינדונג רער נאך באלד האט
 דער־ צו שול, פארטיי א ארגאניזירן אנגעהײבן אויך
 ארבעטער דער פא־ קאדרען נײע נויטיקע די ציען

באװעגוגג.
 דער םון ערפאלג רעם אויח אבער געקוקט גיט

 קלאר דאך איז םטריט״ ״קריםטי פון פארטײ־שול
 הע־ א אויף מאםן די אויםצוהײבן קעריי אז געװאו־ז,

בלויז באנוגענען ניט זיך נזען חאז קולטור־ניװא כעיז
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 דער פארטײ־שול. ענגער אן פון פראגראם דעם מיט
 טיט א&געיגעבן זיך האט װאם עלעמענט, לינקער

 דעם אין טעטי? דעמלט װע־ט פאלהם־בילדונ;,
 װעלכער אוניװערזיטעט, פאלקס אידישן בראנקםער

 צװאנציקעד די פון העלפט ערשטער דער אין האט
 פראנט״ ״פאראייניקטן א זיך מיט פארגעשטעלט יארן

ב־לדונג. פאלקם אידישע־ פון געביט אויפן
 פאלקם־בילדונג פון געביט אויפן ״אידיל־ע״ אזא

 םטו־ די אנהאלטן. געקאנט ניט לאנג אבער האט
 איז אונױוערזיטעט פאלקם אידישן פונם דענטנשאפט

 לינקן דעם פון באשטאנען מערהײט גרויםער איר אין
 פרא־ די באװעגונג. ארבעטער דער אין עלעמענט

 מעגער ארמגטע־, ױגנטלעכע םטודענטן, ־עטאר־שע
 דעם מיט לערנעז געקומען דארט זיינען פרויען, און

 אבער זײנען זײ וויםן. זײער בארײכערן צו :עדאנק
 דערפילט, באלד האבן און קלאםנבאװאוםט :עװען

 קעגנעד. זײער איז װער און פ־ײנט זײער איז װער
 יעדן אויף קאנפליקטן צו געקוטען דערינער ם׳איז

 ארבעטער־םטו־ קלאםנבאװאוםטע די װאו געביט,
 אנטי־מארקםייםטישיע מיט באגעגנט זיך האבן דענטן

 צוזאמענ־ דער געװען איז שארף נאזונדערם לערער.
 א מיט םטודענטן ועװאלוציאנערע די פון שטוים

 דודכ־ האט װאם פםיכאלאניע, פון לעדער באװאוםטן
 פםיבא־ די אז ״שילער, זיינע באוױרקן געװאלט אויס

 דעם פון אפלײקענונג אן איז װיםנשאפט לאגישע
. . . מארקםיזם

 םטודעגטנשאפט לינקער דעד פון דרוק אוגטערן
 דעם קעגן אוניװערזיטעט, פאלקם אידישער דער איז

 גאלדבערג, צ. ב. דירעקטאר, לעצטן זיין פון װילן
 לערן־אגשטאלט א געװארן מער אלץ װייטער װאם
 עם א־בעטערשאפט. נעשטימטער לינק דער פאר
 דער אז נאטירלעך, גאנץ געװארן אויך דעריבער איז

 אריבערנעפירט זאל פאלקם־אוניװע־זיטעט אידישיער
 ױניאן צו נאנט באוועגונג, דער פון האריז אינם װעדן

 רעדאק־ די :עװען אויך דעמא^ט ם׳איז װאו סקװער,
 פאר־ פון צייטן יענע אין ״פרײהײט״. דער פון ציע

 אלע אױף לינקס און רעכטם צוױשן קאמפן שארפטע
 געװען איז באװעגונג, ארבעטער דער פון פדאנטן

 דער פון לערן־אנשטאלט דער אז לאגיש דו־כאוים
 ענדערן אויך זאל ארבענזערשאפט לינקער איד־שער

 אוניװער־ א־בעטער ״אידישער אוין* נאמען ז״ן
זיטעט״.

 ארײנ־ אויך איז נאמען נייעם דעם מיט צוזאמען
 איניװערז־טעט ארביעטער אידישן דעם אין געטראטן

 אגגע־ סעגנשטאנדן, נײע מיט לערערשאפט, נייע א
מינ־ י. דר. דירעקטאר, קאמוניםטישן א פון פידט

 אויםגעקריםטאליזירט זיך האט ביםלעבוױיז דעל.
 ארבעטער אידיש; דעם פון כאראקטער נייער דער

 ארב־עטער־ אידישע איינציקע ״די אלם אוגױוערזיטעט
 פאלקם־מאםן״. און אדבעטער איו־ישע די פאר שול
 דריי פון פונקציעם די פאראײניקט זיך אין האט עד

אויםצובילדן פאלק־שול א )1 :לעדן־אנשטא־טן
 װאם, קורם, ארבעטער־טוער אן )2 מאםן. ברייטע
 קולטור־ און ארגאניזאציאנעלע פאליטישע צו ״:רייט
 ארבעטער רעװאלוציאנערע, אידישע, די פאר קאדרן

 ארײן אויך שויז נײען דעם אין און ארגאניזאציעם״,
 פארטײ־שול. פריערדיקיער דער פון לימודים אלע

 געגנ־ איע געלערנט ם׳װערן װאו קורם, לערעד א )3
 פון צוגאב דעם מיט לערער־םעמינאר א פון שטאנדן

וויםנשאפטן. םאציאלע
* * *

 עקזיםטע-נץ זײן פון י?«־ צען איבער די אין
 דורכגע־ אונױוערזיטזגט ארבעטער א-דישער דע־ האט

 (אומענדערונג) טראנםפארמאציע ה־פ־טע א מאכט
אינםטיטוצ־ע. מאםן א פון ריכטונג דער איז

 ארבעטער אידישער דע־ האט יארן ערשטע די
 אויפן קאנצענטרירט זיך הויפטזאכלעך אוניװערזיטעט

 גע־ דעמלט האט פאקולטעט יענעם אין לערער־קורם.
 אינטע־ כדערװייניקער איינגעװאנדערטע אן שטראםט
 זיך אפצונעבן געשטרעבט האט װאם ױננט, לינענטע

 טאקע זיינען גראדואירוננען ערשטע די לע־ערײ. מיט
 קאנדי־ פון באשטאנען נזערהייט נדויםער זײער אין

 זיך האט אבער, װייטער, װאם לערער. פאר דאטן
 אנט־־ די האט זייט אײן פון געענדערט. לאגע די

 רע־ אמע־יקאנער אונזער פון אימיגרײשאךפאליטיק
 אײנגעװאנדער־ צאל די פארקלענעףט שטארק גירונג

 לערערײ צו נעמען זיך קאנען װאם ױגנטלעכע, טע
 אידישן איינעם לערער־קורם פארן םטודעגטז נײע (די

 גע־ טײל ;רעםטן צום ז״נען ■אונױוערזיטעט ארבעטער
 פון גראדואירטע ראװ דאם לאנד, אינם דא בױרענע

 א־בעטער־ אינטערנאציאנאלן פונם מיטל־שולז די
 דער פון טייל א האט זייט אנדער דער פון ארדן).

 על־ פון אונטע־שײד אן ארבעטערשאפט, אידישער
 צום ענערג״ש גענומען זיך ;עשלעכט, און טער

לערנען.
 כא־ דעם געעגדערט אוים ;רונט פון האט דאם
 אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישן דעם פון ראקטער

 לערן־אנ־ אומפארגלײכלעכער אן געװארן איז ער
 אר־ מאםן ברייטע אים אין איצט ם׳לערנען שטאלט.
ח פון פרויען און מענער בעטער, ע  עלטער. י

 צו אזוי װי דערלערנען, זיך לעכאטכילע קוםען זיי
באקאנען צו זיך און אידיש בעםערן א שרייבן
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י מיט אביםל  םא־ פון יעםוידעם ע־שטע י
 איגטערנא־ םון מיטגלידער קומען עם װיםן. ציאלז

 װעגן װיםן מער װילן װאם ארדן, «רבעטער ציאנאלן
 באװעגונג פראטערנאלער דער פון אנטשטײאונג דער
 קומען עם ארגאניזאציע. פון פרינציפן די װעגן און

 וועגן אינפארמאציע מער האבן װילן װאם שול־טוער,
 װילן װאם איבעטער, שאפ קומען עם שול־ארבעט.

 די עקאנאמיע, פאליטישער פון אלעױ־בײם דעם װיםן
 טײל א גל. ד. א. קאםוניזם פונם פרינציפן ערשטע

 עלע- א! טיט זיך באנוגענעץ םטודענטן די אט םון
 אויך אבער פאראן קורם. כאדאש־מדיקז פיר מענטארן

 דערװארבענער דער װאם םטוחגנטן, אזױנע םך א
 דארשט שטארקן « אויפנעװעקט זיי אין האט װיםן

 דעם װיםגשאפטן, םאציאלע םיםטעמאטיש לערנען צו
 טע־ די מאטעריאליזם, ריאלעקטישן און היםטארישן

 מארקםיזם־לעני־ פון טאקטיק און םטראטעגיק אריע,
 ד«רף טוער ארבעטער קעמפערישער יעדער װאס ניזם,

 מיט אויך דארט זיך באקאנען זײ װיםן. און קאנעז
 נאטור־געשיכ־ די װי לימודים, אנדערע ריי גאנצע א

 מענטשהײט. דער פון קולטור־געשיכטע די און טע
 אנטשטאנען ם׳זײנען אזוי װי געכרי זיך רערװ־םן זײ
 קול־ און רעליגיעס שפראכן, ראםן, פארשידענע די

 דער םון געשיכטע דער מיט באקאנט װערן זײ טורן.
 אמעריקא־ דער פון אין ב־כלאל באװעגונג ארבעטער

 אידישע נייע און די.אלטע דערלעריניען זיי ביפראט. נער
 םים־ דורך אויך גײען זיי ליטעראטור. און געשיכטע

 םטיל, שפדאך, אידיש, אין קורם גאנצן חגם טעמאטיש
 פרויען, און מענער איננערע װ. אז א. קאט&אזיציע

 שול־ביל־ געװיםע א דורכגעמאכט האבן װעלכע די
 אייראפע־ אן האי־ם?ול, אמעריקאנער אז װי ד־רנג,
 דא מיטל־שול, אידישע א אדער גימנאזיע אישע
 פאקול־ רעם אין אריין טרעטן אויסלאנד, אין אדער
 חױן א דאט דערלענעז זײ לערער. פאר טעט

 מאםנפירער־ פאר לימודים אויבךדעמאנטע אלע די
 װאם יעדיעס, פעדאגאגישע םפעציעלע די אויך שאפט
װיםן. מוז לערער גוטער יעדער

 די װאם יעדיעם, עלעמענטארע די אויך ,אבער
 פיר פון פארלויף רעם אין קריגן ארבעטער־םטודענטן

 ארבע־ דער פאר וועירט גרויםן א האבן צײט כאדאש־ם
 נײען װאם םסודענטן בײשפיל, צום באװעגונג. טער

 גאנ־ א חוץ א קריגן ארגאניזאציע, קורם דעם דורך
 פראקטישע מאסן אויך ידיעות, טעארעטישע רײ צע

 ארגאניזא־ דער אין טעטיקײט דער פאר אנװײזונגען
 און קויכעם נײע איר אין ארײנצוציען אזוי װי ציע,

 די איז מאםן ברייטע איר ארום גרופירן צו אזוי װי
די צו אומרעכטן אלערליי קעגן קאמפן טאג־טעגלעכע

 ביכלאל. ארעמשאפט דער צו און מאםן ארבעטנדיהע
 דעם איבער אויפגעקליערט ;רינטלעך אויך װערן זײ

 פאשיזם קעגן פראנט פאראײניקטן פונם כאראקטער
 שיער א אן זיך דערװיםן זיי און אנטיםעטיטיזם, און

 פאראינטערעםירן צו דעם אין אזוי װי מעגלעכקײכן
מיאםן. אידישע ברײטע

 יעדיעם די װערט העכםטן פון זײנען גלײכן דאם
 זײ םטודענטן. זיינע ניט קלאם שול־טוער דער װאם

 אי־ די פון װיכטיקײט די אלזײטיק רארט דערלערנען
 אנצױ װיאזוי און קינדער־שולן פראי^עטארישע דישע
״ פיו־ז  שוין דארפן זײ אויםן. בעסטן דעם אויף ז
 פיאנע־ די װי פינצטערניש, דער אין טאפן מער :יט

 אר־ דע־ צוריה. יאר צװאנציק א מיט שול־טוער רישע
 רעזולטאטן די איבער זײ ג־ט אוניװערזיטעט בעטער

 שול־ אויפן לאנד גאנצן אינם דערפארוגגען די פון
 אזוי װי בילד, קלאר א קריגן םטודענטן די געביט.

 צ״ט. מינימום א אין נוצן מאקםימום א בריינגעז צו
 לעריער די טיט אנצוגײן אזוי װי זיך דערװיסן זיי
 ארומיקעי דער מיט און עלטערן די מיט שילער, און

 און װאקםן זאל שול די אז אויפן, אזא אויף םװױוע
 אל*ן ארײנציען זאל באװעגונג שול די און גערייען,

מאםז. אידישע ברײטערע

 דערװיםן ארכעטער־םטודענטן קורידטע־מעיקע די
 א םעמעםטער כאדאשימדיקן פיר דעם אץ אויך זיר

 םאציאלע װעגן יעדיעם טעארעטישע ‘ביס היפש
 מאכט עקאנאמיע פאליטישער פון לימוד דער םראנן.

 באם, און ארבעטער צװישן באצאונג די קלארע־ זײ
 (פאר־ קאנםובזער לענדלארד, און (שאכן) ״טענענט״
 פארשטײען זײ לעבנם־מיטל־טראםט. און נרויכער)

 און רײכקײט זיך נעמען עם װאנעז םון געכויעד
 מאשי־ גאנצע די קלארער באגרײפן זײ ארעטקײט.

 קאפיטאלים־ אומגערעכטער איצטיקער דער פון נעריע
 אין זיך זיי דערװיםן דאםגלײכן ארדענונג. טישעד

 די אזוי װי קאמוניזם, פון פרינציפן פון קלאםן די
 אנטשטאנען איז םיםטעם קאםיטאליםטישע איצטיקע

 צענדליקע די ארויםג־עבראכט האט זי אזוי װי און
 םאף־קאל־םאף זײ װעלן װאם פראלעטאו־יעי־, מיליאנען
 ארבע־ פונם הערשאפט די פראקלאמירן און אפשאפן

 א אויך זיך זײ דעדװיסן אזוי פונקט קלאם. טער
 גע־ דער פון קלאם אינם אינפארמאציע ביםל היפש

 באװעגונג. ארבעטער אטעריקאנער דער פון שיכטע
 ארבעטער־ אמעריקאנער די אז הלאר, זיי װערט עם

 אװאנ־ העמפערישן א געהאט אלעסאל האט שאפט
 רײ גאנצע א ארויםגענעבן זיך פון האט װאם גאדד,
 ארבע־ דער פאר קאמף אינם מאדטירער אוז העלדן

זאך. טער
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 דערגרײכן כאדאשים פיר םון צייס קורצעד רער פאר
 דער םון געביט אויפן װײניק ניט םטודענטן די אויך

 װי נוט, שוין פארשטייען זיי שפראך. אידישער
 איבערגעשפיצטע די פון איז נארישקײט די גרוים
 ניט״. שפראן־ קײן איז ״אידיש אז זאגן װאם לייט,

 אין קלאם א באזוכט האט װאם סטודענט, יעדער
 אומװיםנדיקע יענע ראכמאנעם מיט באטראכט אידיש

 ניט, נעבעך װײסן װאם פרוייען, און מענער אידישע
 די פארמאגן. מיר שפראך ר״כע שיינע א פאר װאם

 גא־ קאנען כאדאשים פיר בלויז לעדנען װאם םטודענטן,
 זיך אויםלערנען ניט צ״ט קורצער אזא אין טירלעך

 אנער, יעדיעם, ביםל די שפראך. אידישע די גדינטקעך
 און ארטאגראפיע אידישער דער פון ק־יגן זײ װאם

 צו באציאיונג זײער ראדיק&ל ענדעריט גראמאטיק,
 װי באגרייפן זײ שפראך. אידישיער איעענער זײעד
 גרא־ זי מ׳רעדט װען שפראך, זײער קלינגט עם שײן

 שפראכן. אנדערע מיט צונויפגעמישט ניט און מאטיש
 ריכטיג אויםצולײגן װיכטיקייט די םארשטייען זיי

 א צו ברױו א בצויז מ׳שרייבט װען אפיליע אידיש,
 אױףי אויך הייבט איריש םון לימוד דער םר״נט.

 פראלע־ אוגזערע פון כשױועם די אויגן זײערע איז
 פרי־ װי העכער ;אפ שאצן זײ ק־נדער־שולז. טארישע

 באקאנט שול פדאלעטארישע די װאם פאקט, דעם ער,
 םון שפראך דער מיט ױגנט אידישע אמיעריקאנער די
 דאס אז איין, זעען זײ מאםן. אידישע ברײטע די

 איינ־ די צוױשן מיםפארשטענדענישין םך א אפ שאפט
 אז ;היגדער געבױרענע דא און עלטערן געװאנדערטע

אנערע די מיט לעצטע די באקאנט דאם  דעװ^וצי
 מיט און מאסן ארבעטער אידישע די פון טראדיציעם

 רע־ דער און פאלקם־שאפן. אידישן פון אויצרעם די
 שול פראלעטארישע אידישע די אז איז, זולטאט

 פארטצוזעצן ױגנט אידישע אמעריקאנער די צו גרײט
 קעמפערישע אירע פון ארבעט רעװאאוציאגערע די

 היאףז באדײטנדיקע א איצט שוין איז זי און עלטערז,
 אנ־ און פאשיזם קעגן פראנט פאראײניקטן דעם אין

טיםעטיטיזם.

 פ״איקסטע די קאן כאדאשים פיר אין נאטיו־לעך,
 אר־ קולטורעלער א װאם אלץ, דערלערנען ניט פערזאז

 די װיםן. צײטן הײנטיקע דארףי מענטש בעטנדיקער
 ערשטנם, גענונ, אבער זיינען לערנען כאדאשים פיר

 מענטשן ענערגישע און םײאיקע בא אױםצואװעקן
 דערװערבן צו און זוײטער לערנע! צו פארלאנג דעם
 דענקנ־ די איבערצוצ״גן צװײטגם, װיםן. מער װאם
 אויפגע־ האבן צו ם׳איז װיכטיק װי םטודע:טן, דיקע

 פון מער פארשטײען זײ טוער. געבילדעטע קלערטע
פאצי־ ױיניאנם, טרײד די פאר װיכטיקײט די אנדערע

אינטערנא־ פונם ברענטשעם ארגאנמאציעס, טישע
 איתאר, רינג, ארבעטער און ארדן ארבעטער ציאנאלן

קער־ גל. ד. א. פאראײנען, שןא ילאנדםמאגשאפטן,
 מ־טגלידער פײאיקםטע זײערע שיקן צו פערשאפטן,

 צוצו־ זײ כדי אונױוערזיטעט, ארבעטר א־דישן א־ן
 ברײ־ די פון לעבן אינם קויכעס פירנדיקע פאר גרײטן

 ארגאניזאציעס זײערע פאר און ביכ?אל 1מאם טע
* * *ביפראט.

טײצ־ און זאבן, װאם א־בעטער, אזוינע פאדאן
 זײער דורכגעמאכט האבן זײ אז רעכט, מיט װײז

האבן זײ װאו שאפ, אין אונױוערזיטעט־בילדוגג
 טאקטיק און םטראטעגיק די דערלערנט גרינטלעך

 אבעד איז װיםן םאציאלער זייער קלאםנקאמןז. פונם
 פלי־ דערקלערן צו פײאיק זייגען זיי גענוג. ניט װייט
 כאראק־ עקםפלואטאטארישן דעם בוילעט און םיס
 דע־פא־ פון אויך װײםן זײ יאםעם. די פון טער
 ם׳קומט װען פראבי^עמזנן. טרייד־ױניאן םאך א רונג

 פארװיקל־ דערקלערן און באגרייפז צו אױם אבער זײ
 איז באזונדערם הילפלאז. זײ בלייבן פראגן, טעדע

 אויפ־ פונם צייט איצטיקער דער אין פאל דער עם
פאשיזם. םונם שטײג

 געלעגנהײםן בא זיך פלעגט פריער אויך שויז
 אזויגערופענע פון צוריקגעשטאנענקײט די ארויםװײזן

 בא־ איז װיםן גאגצער זייער װאם ארבעטער־פ־ריער,
 עם פלעגן זיי עמעםן. פא&ולערע עטלעכע פון שטאנען

 אר־ פאשעטן א פון געשליפענער און שענער ארויםזאגן
״ האט יענער און םיילער״ און ״רענק א בעטער,  ז
 אויםגע־ איער ם׳האט װען הויכגעשעצט. דערפאר

 ארויפגעשװאױ ם׳ז״געז און װעלט־מילכאמע די בראכן
 אידישע רואינירטע די םאר הילףי םון פראגן מען

 די $ט האבן גל. ד. א. מילכאטע־לענדער די אין מאםן
 װאו און איין װאו געװאוםט ניט ״ארבעטער־פירער״

 אי־ בורזשואזע םון פירן געלאזט זיך האבן זײ אוים.
 אינטע־ די קעגן געארבעט אפט גאר און דעאלאגן,

קלאס. זײער פון רעםן

 באגוגענען צו אוממעגלעך איז אבער באזונדערם
 ״שאפ־אוניװערזיטעט״, דער פון װיםן דעם מיט זיך

 געװיםער א פון דערפארונג דער מיט אפילו אעדר
 םון צייט איצטיקער דער אין פאזיציע, םירנדיקער

 אנטיםעמי־ און פאשיזם קעגן םראנט םאראײניקטן
טיזם.

 םאראײגיקטע די אין פרעידענט־װאלז לעצטע די
אמערי־ ברײטע די אז באװיזן, קלאר האבן שטאטן
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 זיינען זײ װאס מער, ניט שױן זיינען מאםז האנער
 האבן מיר צוריק. יאר זעקם—פינף א מיט נעװען
 רעאקציע דער םון קאנדידאט דער אזוי וױ נעזען,

 װאם דעם, אויף געקוקט ניט דורכנעפאלן, טיאום איז
 א־ז פרעםע קאפ־טאליםטישע אײנפלוםרײבע גאגצע די

 אמעריקאנער ברײטע די זייט. זײן אויר געשטאנען
 אז נעשריי, דער אפגעשראקן ניט קלאל האט מאםן

 קאנדידאט רעפובליקאנער דעם קעגן אגיטאציע די
 נאטירלען־, ווילן, װאם קאמוניםםן, פון געפירט װערס

ארדענונג. איצטיקע די אפשאפן

 דער־ װײניק זיך האבן מאםן אמעריסאנער די
 װאס דערםאר, בלויז גיט געשריי, אזא פאר שיראקן

 פרעסע, בורזשואזער דער אין מער ניט גלױבן זײ
 אר־ קאפיטאליםטישע די וױיל דעם, צוליב אױך סאר

 קאטאםטרא־ די צוטרוי. זייער פארלארן האט דענונג
 שטאטן םאראײניקטע די אין 1932 םון לאגע םאלע
 מאםן אמעריקאנער מיליאנען דערשיטערט האט

 א אויך װי קליינביתער, און ארבעטער מענטשן.
 האבן מיטלקלאם װאוילהאבנדיקן םונם טײל היפשער
 זיכער־ און פעםטקייט דער אין גלויבן דעם פארלארן

םיםטעם. קאופיטאליםטישער דער פון קײט

 און דײטשלאנד אין םאשיזם פון אוייפשטײג דער
 מיטל־אייראפעאלשע נרויםע דאם פארװאגדלן זיין

 מיליטא־ ברוטאלן פון פעםטוננ א איז קולטור־לאנד
 װעלט־ נייע א פראװאצירן צו זוכט װאם — ריזם,

 װיירקוננ אן בלײבן געקאנט ניט תאט — מלחטה
אמערי?ע. אק מאםן ברייטע די די אויח

 אין געשאפן הא׳ט װאם נעםאר, פאשיםטישע די
 אטע־ אין אויר האט פאלמס־פראניט דעם פראנקרײך

 פאראײני- א פאר פאדערונג די אױפגעװעקט ריקע
 מאכינאציעם די קויכיעם. פראגרעםױוע אלע פון הונג
 אנט־ די אמעריקע, אין אגענטן היטלערישע די םון

 אנטיסע־ און פאשיםטישע פארשיידענע פון שטייאונג
 די צו ארױםרוױ אן זײנען א/־גאניזאציע, מיטישע

 דער ?עגן באשיצן צו זיך מאםן אכועריקאנער
 פאראיי־ די איז פאשיזם פונם געפאד שטײגנדיקער

שטאם]. ניקטע

אמעריקע, אין אנטיםעמיטיזם פון װאוקם דער
 פאר־ דאם אנגעשטעלטע, אידישע קעגן באיקאט דער

 ןזע־ צו ורעג דעם ױגגט אידישער דער פאד צאמען
 םאך א פון איר אויםשליםן דאם און בילדװג, כערער

 פון שיבטן אלע אוין* רודערט פאזיציעם, ע?אנאמישע
ווערן זיי באפעלקערונג. אידישער אמעריקאנער דער

 פא־ הענן קאמן* אינם פאראינטערעםירט מעד אלץ
 רע־ און מילכאמע קעגן אגטיםעמיטיזם, און ש־זם

אקציע.
לענ־ פאשיםטישע די אין אידן די פון לאגע רי

 אידישע די װאו דייטשלאנד, אין באזונדערם דעד,
 בעטלברויט צו געװארן נעבראכט איז באיפעלקערונג

 װײזט נעטא, מיטלאלטערלעכער א איין פארטריבז און
 װען דערװארט, זײ װאם אידן, אמעריקאנער די אן

אמעריהע. אין זינן זאל פאשיזם דער

דערי־ זיך הערן מאםן אידישע אנער;אמעריק די
 פחאנרע־ זייער פון רײד די צו אײן גוט איצט בער
 ארגאניזירן קאנעז צו זײ אבער קעדײ עלעמענט. םיװן
 מוז םאשיזם, און אנטיםעםיטיזם קעגן קאמן^ צום
 ער צוגעגרײט. גוט ז״ן עלעמענט פדאגרעםיװער דער

 און עקאנאםישע אלע אין באהאװנט גוט זײן רארף
 אי־ די פאר שטײען װאס פ־אבלעמען, קולטורעלע

מאםן. דישע

אי־ פונם הויפט־ארבעט די װ־ען יארן, אמאליקע
 ארגא־ אין באשטאנען איז עלעמענט ראדיקאלן דישן

 טרעיד־ױנייאניזם, פארן ארבעטער אידישע די ניזירן
 דעם פון װיםן פיל אזוי געפאדערט ניט זיך האט

 די א;ן איצט, װי פאלקם־לעבן, אידישן באזונדערן
 און פאשיזם קעגן פראנט פאראײניקטן פון צײטו

אנטיםעמיטיזם. און

 גוא^ץלא קיין ניט איז םאלקם־מאםע אידישע די
 הים־ א האט זי פאפיר. אומבאשריבענע קײן ראגא,

 קולטרר, .אלטע דוירעם א פארגאגגענהײט טארישע
 וגער װירקונג. באדייטנדיקע א איר אויר האבן װאם

 מוז מאםן איד־שע ברײטע די ארגאניזירן װיל עם
 געפינען זײ פון טײלן היפשע אז אבט, אין ;עמעז

 נאציא־ רזגליגיע, פון װירקונג דער אונטער נאך זיך
 יד פון פירערשאפט די גל. ד. א. צױניזם נאליזם,
 באקאנט זײן דערייער דאר^ מאםן אידישע ברײטע

 אידישן איינם שטרעמונגעז און באװענונגען אלע מיט
 נענא־ די מיט םײ און פאזיטױוע די מיט םײ פאלק,
 - א יעדיער צו שטעלונג א נעמעז דאר^ זי טױוע.
טאםן. אידישע די פון טייל א באװירקט װאם דייע,

 װי אזוי ארבעטערשאפט, אידישע קעמפערישע די
 רוקנ־ דער איז פזגלקער, אנדערע׳ אלע פון ארבעטער די

 אנט־- און פאשיזם קעגן פאלקם־פראנט דעם פון ביין
 צוצושטע־ געגרײט זײן דעריבער דארף זי םעמיטיזם.

 םונם פירערשאפט דער פאר קאדרען נויטיקע די לען
פאלקם־ אידישע ברייטע די פון פראיט פאראײניקטן
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 דער זײן דארוז אװאנגארד קעמפערישער איר מאסן.
 װאם אויפגאבעס, נײע די צו זיך צוצוגרײטז ערשטע־

 אידישע ברייטע םון ם־רער אלפ פאר אים שטייען
מאםז.

 דער דארף װיםנשאפםן, םאציאלע אין חוץ א
 ארבעטע־שאפט, קעמפערישער דער פון אװאנגארד

 אויך גיעשיכטע, אידישע נײע מאכן צו בארופן איז װאם
 געשיכ־ אידישער אלטער דער מיט באקא׳נט כענוי זיין
 אפע־ אין געשיכטע דעו־ןאידישער מיט און ביכלאל טע

 דער אין באתאװנט גוט זײז דארח ער ביפדאט. ריקע
 און יארשים טרעגער, וועמעם ליטעראטור, אידישער

 זיינען ארבעטער אידישע קעמפערישע די אפעקונעם
זיין. צו באשטימט

יא־־ געזעצלעכע די זײנען מאםן אדבעטנדיקע די
 דױרעם. אלע פון קולטור מענטשילעכער דער פון שים
 איבערנעמען דארפן צוקונפט דער פון העושער די זיי,

 און געשאפן. האבן דוירעם פריערדיקע ד־ װאם יאלץ,
 דאדפן באנוצן, זיך ריכטיק דערמיט קאנען צו קעדײ

 אונזער פון ליכט אינם דורבקאנטראלירז אלץ מיר
 אינם אױםלייטערן עם און טעאריע רעװאלוציאינע־ער

 - דערפארונג רעװאלוציאנעער אונזע־ פון פײע־
 װײטערע פאד אפהיטז און פםוייעם אלע א&װאדםן

דויערנדיק. און װערטפול א־ז װאם אלץ, דױ־עם

 נײע פון צוגרײטונגען אלע די אט פאר באדע די
 דער ליפערט לערער און פירער טוער, פאר לאדרן

 מיר װי איז, עד אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישע־
 —אנפאנ; אן גלײכצייטי? אנגעװיזן, אויבן שוין האבן

 •עלעמענסארע שום קײן ניט האבן װאם די, פאר שול
 צוצוגרײטן לערךאנש׳טאלט העכערע־ א און בילדוננ

 באװעגוננ, א־נעטער דער פון צװײגן א־ע פא־ פירער
?ינדער־שולן. פחאלעטארישע אירע פאר לע־עך און

* * *

 נאך האט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דע־
 דורכ־ איז עם אויםבעםערונגען. םאך א פאר אדט
 זאלן פירער םרײד־ױניאן אקטױוע אז גויטיק, אוים

 צײטמעםיקע איבע־ קורםן געבץ צײט צו צײט פון
 גרופירן אױך דארף ער פראבלעמען. טרייד־ױניא!

 כעביט אויפן געטאן עם האט ער װי — זיך ארום
 צװ״גן אלע פון טוער אקטיװע — פראטערנאליזם פון
 עקא־ פאליטישן, אויםן באװעגונג, ארבעטער דע־ פון

 נויטיק אויך ם׳איז געביט. קואטורעאן און נאמישן
באדײטנ־ גאםטראלארן און ליעקטארן אלם אײנצוצאדן

 געלערנ־ און קינםטלער שריפטשטעלער, אידישע דיקע
 האט אוניװערזיטעם ארבעטער אידישער דער טע.

 פאלקם־בילדוע. פון געביט אויפן פארדינסטן גרויםע
 אדבעטער־טוער זײן אנטװיקלט היפש אויך האט עס

 םאר פלאץ א װערן אויך אבער מוז ער פאקולטעט.
 אינטעליגענטע די פאר אױך בילדונג, העכערער

 בילדונג זייער פארטזעצן װילן װאם פאיקם־קױכעם,
 זיין שוין װיםן. פון געביטן פארשידענע די אויף

 ם׳איז דערצו. אים פארפליכטעט אונױוערזיטעט נאמיען
 אר־ אידישן איגם אײנצופירן נויטיק דורכאוים אויך

 זעלבםט־ פאר םעמעארן רײ א אונױוערזיטעט בעטעד
 אידישער פון געביטן די אויף פארשונג שטענדיקער

 ארביעטער אידישער דער פון (באזונדערם געשיכטע
 אין פאלקלאר און ליטעראטור אידישער

 סים־ שטודירן צו שטודיר־קרײזן אויך װי אמעריקע,
 מארקםיזם־ פון װערק פונדעמענטאצע די טעםאטיש
לעניניזם.

געלונ־ האט אוניװערזיטעט ארבעטער אידישז דעם
 באדײטנדיקע א קלאםן זײנע אין ארײנצוציען גען

 ארבעטער־ אינטערנאציאנאלז פונם מיטגלידער צאל
 האט אוניװערזיטעט אררעטער אידישע־ דער א־דן*).

 ארײנצו־ אויפגאבע גרויםע די זיך פאר אבער נאך
 ױניאנס. טרײד די פון דירעקט מאםן ברייטע ציען

 פאליטישע די פון קויכעם מער רעקדוטירן אויך מוז עד
 שול־םאר־ לאנדםמאנשאפטן, די פון ארגאניזאציעם,

 א. פאראײנען, געזאנג איקא־־ברענטשעם, איינען,
 ניט זיך קאן אונױוערזיטעט ארבעטיער דער װ. אז.

 פאראײניקטן װעגן לערנען טיטן בלויז באגוגענען
מאיםים. דורך רעפרעזענםירן עם מוז ער פראגט.

אונױוערזי־ ארב־״גטער אידישן דעם םון טירן די
 פאלקם׳ אידישע ברײטע די פאד אפן ברײט זיינען טעט

 און ױנג פרוי, און מאז פון אונטערשײד אן מאפן,
 האבי זײ װען אפילו ארײנוגעממען, װערן זײ אלט.
 אד1נ זיי װילן און צוגרייטונג, פריערדיקער שום קײז ;יס

 זיי דערגרײכן. םך א גאר זײ קאנען אזוי לערנען,
 טוער, גוטע זײן צו בלויז ניט דערלערנען קאנען

 נאר אדגאגיזאציעם, זײעדע אין פירעיר און רעדגער
 פי־ און לערער װערן צו — העכער שטײגן צו אויך
 א פון װעגװייזער די זיין צו מאםן, ברייטע פון רע־

 א־בערבויען װעט װאם פראנט, פאראיי׳ניקטן ריזיקן
יעםוידעס. פרײע נײע אריףי לעבן אמ־עריקאנער דאם

 אינטערנאציאנאלז פונם ראל דער װעגן גענויער *)
 אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם אין ארבעטער־ארדן

רעד. — טשערנער כ׳ פרן ארטיקל אינם זע



פון אױפםו וױכםיספמר ועו
» זיך. עלטערט און װאקםט ביאװענונ; אונזער

 ױבילייען. טער אלץ לעצטנם פראװען מיר—םימען
 ױ־ ־יאריקן15 דעם געפראװעט עדשט טיר האבן אט

 -10 דעם — אט ״מארגן־פרײהייט״. דער פון בילײ
 ־יאריקן10 דעם — אט אדטעף. םון ױביליי יאריקן
 — איצם און קינדער־שולן. אונזערע פון ױביליי

 ארבעטער אירישן דעם פון ױבילײ ־יאריקן10 דעם
 ארײן זיינען מיר — װארט אײן מיט אונױוערזיטעט.

אימפעט. פולן 1מיט ױביליי-עפאכע דער אין
 און געשסימט מעלאנכאליש זײנען װאם מעגטשן,

 איי־ זײערע מיט אינםטיטוציעם פון יארן די מעסטן
 שוין, אט, :טאן טראכט א דערב״ קאנען יארן, גע:ע
 געװארן עלטער דורכנעלאםן, יארן צענדליק א :אך
 ע^טער — מען זאגט װי — און יאר צענדליק א מיט
ױנגער. ניט פארם איז

 מעלאנכאליקער. בלויז לאנען טראכטן אזוי אבער
 האנדלט עם װען אבער ױנגער, ניט טאקע איז עלטער

 פאר־ װאם אינםטיטוציעם, געזעלשאפטלעכע װעגן זיך
ע אנגעזאמלטע די זיך אין קערפיערן  ד• פון ענעתי

 אל׳ז האט, אגשטאלט דער יארן יטער װאם איז מאםן,
 ענערגישער באװעגלעכער, לעביעדיקער, אלץ ״ױנגעד״,

 אינ־ געזעלשאפטליכע א ער. איז לעבעם־פעחיגעד און
 זי כאלילע, מיידל, פארזעםענע קײן נ״ט איז םטיטוציע
 זי יארן, פון אויםװאוסם מיטן כײן איד ניט פארלירט

 דער־ בלויז געזעלשאםט דער פון אפ ניט זין־ רייסט
 א-ז זי אײב פארקערט, עלטער. װערט זי װ״ל פאר,
 טויט־ קייז ;יט און אינסטיטוציע נויטיקיע א נאר

 נ־יער יעדער איר גיט אויםטראכטעניש, געבוירעגע
 קויכעם מער כײן, מער פאפולע־קײט, מער צו *אר
 און ניאבפאלגער. און םרײנט געװינען צו איטפעט און
 געהערט אינםטיטוציעם געזעלשאפטלעכע אזעלכע צו
 אוני־ ארבעטער אידישער אונזער צװײפעיל שום אן

 ױבילײ. צענטן זײן איצט פייערט װעלכער װערזיטעט,
 יעדער און אוי׳פטו, אן איז יאר צען די פון יעדע־

 אקטי־ אוניװערזיטעט ארבעטער אונז-ער מאפט יאר
אײנפלוםרייכער. און טיכטיקער װער,

 אוניװער־ ארבעטער אידישער דעד אז גלויב, איך
 און װיכטיקםטע םאטע די פון אײנער איצט איז זיטעט

 קול־ לינקז אונז־ער ואין אינםטיטוציעם נרינטלעכםטע
 צו נויטיק ניט ם׳איז אמעריקיע. אין טור־פראנט
 אונזערע פון איז עם װיעלכן מיט אים פארגלייכן

 זיכער, אבער ם׳איז קולטוד־אינםטיטוציעם. אנדערע
ארגאני־ מאםן־קולטור יעדער אין חלק א האט ער אז

אוניװעוזיטעט ארכעטער ד;ם
 מער און מער אלץ װערט ער וױיל אונזערער, זאציע

 זײערע צונעגרייט װערן יעם װעלכן אין רעזערװאואר,
טוער. אקטױוםטע און בעםטע

 דער אין דאך איז קולטור־װעלטל אידישע אונזער
 א זײט: איין פון װעלטל. מאדנע א זײער עטעםן
 אלע מיט ניט אויב אםאך, מיט קולטור, א װי סולטור

 א״נגעװארצלטער יעמעסער אן םיז שטריכן נויטיקע
 םון גיבן מאםן אדבעטנדיקע אונזעדע מאפז־קולטוד.

 זינגער, און אקטיארן שדייבער, און לערער ארוים זיך
 טוער פאליטישע •ארגאניזאטארן, און פראפאגאנדיםטן

 פעל־ ,אלע בא װעלט, ■גאגצער דער אויו» דערציע־. און
 צי שר״בער, א זײז צו קעד״ אז אנגענומען, איז קזני

 װ״ימוז א. א• אקטיאר אן צי לעקטאר, א צי לערער, א
 א דורכנײן פריעד מעז מוז לערנען, פריער זיך מען

 װער זעלטן אנדערש. עם איז אבער אונז בא שול.
 דורכגעגאינגען איז טוער מאםן־קולטור אונזערע פון

 עדשט זיינען שולז יאזעלכע :אורזאך ׳טול. אידישע א
 גע- ניט פריער זיינען געװארן, געשאפן לאנג ניט גאר
 שפיץ אויפן בלויז פאראן אויך איצט זײנעז און װעז

 װאו געהאט ניט שרײבער אונדערע האבן מעםער.
 לערער אונזערע װי ופונקט שרײבן, זיך לערנען צו

 פעדאגאנן־שול, קײן דורכגעגאנגען ניט ם׳רויב זי״נעז
 ארגאניזא־ און פראפאגאנדיםטן אונזערע װי פונקט
 שטודירן צו געלעגגהײט -א געהאט זעלטן ,האבן טארז

 זײנען פילאםאפיע. עקאנאמיע, פאליטישע געשיכטע,
 קולטור- גאנצע אונזער און קולטור־טוער אונזערע

 האבן װאם פלאנצן, די אויף ענלעך אפט טעטיקײט
 װײל לופטן, דער אין װארצלען זײערע פון ם׳רויב

אח, דער  שװאך צו איז זיך, האלטן זיי װעלכן אויף ב
שיטער. און

 און שװאכן דעטדאזיקן פון רעזולטאט אלם אוז
אח, שיסערן  קומט קולטור או׳נזער װעלכער אויףי ב

:דערשײנונג אזא מיר האבן װאתםן, צו אוים
 אםילע ארבעטעד, אקט־װן אן אונזערן מיט רעדםט

 ע־ אינטערעםירט .גאר ניט אז זעםמ, און — ■טוער, א
 אין זיך קלײבט ער נאר פראגן, פאליטישע מיט זיך
 ג(\טיכבוג\ דיער װעגן אבעד פאנאנדער. פײן נאנץ זײ
 דעם ניט ער האט פראגן פאליטישע דיזעלבי?ע פון

 גע־ פאליטיש־עקאנאמישע די װעגן באגריוי. מינדםטן
 געזעלשאפטלעכע די פון גרונט אין ליגז װיאם זעצן,

 האט ער װעלכע מיט האנדלוגגען, און דערשיינונגיען
 פרואױ און געהערט. ניט ס״נמאל ער האט טאן, צו

פון פראגע עלעמענטארער אן װעגז רעדן אים מים
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 אינ־ אים פאר ער איז קולטור, קונםט, ליטעראטור,
,אמעריקע. ניט־אנטדעקטע א נאנצן

 דעדט, מענטש דער :ערגער נאך עם איז אפט
 פארשטעגדליכער אנטװיקלטער, אן װי זיך, דאכט

 ?אן עד ■אז אוים, געפינםטו פלוצלינג אבער מענטש.
 ניט) אװאדע (ענגליש אידיש קיין ■לייענען ניט קימאט

 ניט קאן ער אז װארט, קיין אנשרייבן ניט קאן ער אז
 זגלעמענטאדע ׳נױנדםטע די פעלן אים אז כעשבנען,
 א און באקומט שול־קינד יעדער װעלכע באגריפן,

 ניט שול קײן אין איז ער :אורזאך די פאלקם־שול.
 געלעגנהייט שום קיין געהאט ניט האט און ;ענאננען

 זייערע פארפולן צו דערנאך און זיך לערגען צו פריע־־
 איז װייםט ער װאס אלץ לייענען. דורך קע:ט:ישן

 ער, הערט דערביי — געדענקען, און הערן פון בלויז
 פאר־ אדעד אם־^ך, פארנעםט און אלץ ניט גאטירלעך,

 געמעגט יא דאװקע װאלט ער װאם זאכן, יסי1 געםט
פארגעםן.

 געװיםז א איז און — זאך, א :אך ענדלעך און
 אלץ און שרײבער אלץ וױכט־קסטע. די עפשער זיגען

 נראד זיך צײכ׳נט ןןאם באוועגונג, אונזער אין לעקטאר
 אירע פון באװאוםטזיין פון גראד הויכן מיטן אוים

 דער פון איבעראשט אמאל איך װע־ מיטגלידער,
 גע־ װערן וואם פראנן, די פון נאיווהייט שרעקליכער

 רעכנט װעלכער מענטש, א אז רעכט, איז עם שטעלט.
 זאי! קאמוניםט, א פאר גאר צי לינקן, א פאר זיך

 אונטעד־ דעד איז װאס ״און ; ט$ן פרעג א פלוצלינג
 דיקטא־ נאצישער און םאװעטישער דער צווישן שייד
 ביידע און פרעםע פרײע פארבאטן בײדע װען טור,

 :אדער ? גװאלד מיט םאנים זיייערע אונטערדריקן
 ארבעטער, די װענן זאדגן צו צו זיאגט רוזװעלט ״אויב

 א װי וױיניקער נאויבן אים מיר דארפן פארװאם איז
 ״אויב אדער: ?״ ארבעטער־פידער איז עם װעלבן

 איז װאו איז אידן, צו גוט אזוי .היינט איז םטאלין
 שלעכט ונערן ניט ער װעט מארגן אז גאראנטיע, די
 אז ראיע די איז װאנען ״פון :אדער . . . ?״ זיי צו
 ניט װילז זײ אז און גערעכט, ניט זײנען ציעניםטן די

 דורך םאציאליזם קײן פאלעםטינע אין אױםבויען
 קװאו־ די אין אז יאך, זא;ט מע ? קװאוצעם זײערע

 קאמוניזם״. עמעסער אן געװארן אײנגעפירט איז צעם
מיז. דעם פון פראגן צענדליקער נאך און

 אומוױםנקײט. װעגז נאר ניט זיך האנדצט דא און
 זיך האנדצט דא אפגעשטאנענקײט. פאליטישער װעגן

 באגרײםז צו אומפײאיקייט דער װעגן הויפטזעכצעך
 דיא־ און היםטאריש דערשײנוניג געזעלשאפטלעכע א

 װידער־ אירע דורך אנטװיק^וננ, איר אין ?עהטיש,
צו אומפעהיק״ט דער װעגן ז׳יד האנדלט עם שפדוכן.

 גרע־ א פון טייל א אלץ דעדשײנונג יעדע באנעמען
 םון דערשיינונג די באטראכטן צו גאנצקײט, םעדער

שטאנדפונקט. דיאלעקטישן פילאזאפישן, ברייטערן, א
 בעשום נאטיריצעך, איז, אומפעהיסײט דידאזיהע

 פאשעט ם׳איז פעצער. אײגנעבארענער קײז ניט אויפן
 פון צוגעגרײט, זײן ניט פון װיםן, ניט פון פעלער א

 יעדער מוז פע^ער דעמדאזיקן צואיב ?ערנען. :ים
 אנהויב, סאמע פון א^יין זיך פאד אטטדעקן אײנער

ים, ציטערארישע םײ טעאריעם, פאיליטישע םײ  קילא̂י
 עקזיםטעגץ די םײ געזעצשאפט, דער פון געזעצן םיי
 םײ פאסטן, עלעמענטאדע סומע באשטימטער א פון

 אוים־ אים װי װארט, א איבעדצויצײענענען װי אפילע
פארטײטשן. צו װי און צואײגן

 גע־ א פיז רעזוילטאט ׳א ם׳איז צארע, א ם׳איז
 פון רעזו^טאט א ם׳איז קולטור־ארעמקײט, יארשנטער

 ניט האט און ניט האט אוילאם אונזער װאם דעם,
זיך. לערנען צו װאו געהאט
 אוני־ ארבעטער א־דישער דער קוטט דא אט און

 װאונ־ די װאונדער. מאטיש אויף טוט און װערזיטעט
 װאם ניםים קײן ניט זיינען אויױ טוט ער װאם דער

 מין א אויף ענליך זיי זיינען גיכער הימל. פון פאלן
 מאםשטאב. קלענערן א איז אמעדיקע פון אנטדעקוננ

 אײ־ אויך עהזיםטירט זיך, פארשטײט האט, אמעריקע
 אײרא־ די אבער אנטדעקט. זי האט קאלאמבום דער

 געקומען איז געװאוםט. ניט איר װעגן ,האבן פייער
 גע־ דערמיט און ״אנטדעקט״ זי האט און קאלאמבום

װעלט. נ״ע א מיטמענטשן זייערע פאר עפנט
לערנען, זיך װילן װאם די, װײזן צו אויפגאבע די

 איינטערעםאינ־ אן װעלט, בר״טערע א װעלט, נײע א
 דעם פון אויפנאבע די איז קלארערע, א און טעחנ

 עד װאם דאם און אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישן
 בא־ א װיםן :אר ניט צוהערער זײנע אוים לערנט

 פא\־שגגײ\ אױך נאר פאקטן, נויטיקע םוטע שטיטטע
 דיא־ דענקז און זײ, װעגן דענקן פאקטן, דידאזיקע
 און זיך צװישן פא׳רבינדוננ זײעיר וו־עגז לעקטיש,

 די װעגן און זיך צװישן פאיבינדונג זייער װעגן
 איי־ א־ז דאס אנטװיקלונג. זייער און װידערשפרוכן

 אידישן דעם פון אויפטוען װיכטיקםטע די פוז נער
אוניװערזיטעט. ארבעטער

צואװעטשן. עפעם מען דארח טוב ױם א צו
 אוני־ ארמגטער אונזער צואװינטשן איך זאל װאם איז

 זיאל םטודענטן זיינע פון צאל די אז װערזייטעט?
 אלץ נאך װעט דאם װערן. פארדאפלט יאר יעדעס

 באדערפע־ אונזערע מיט פאדגלײך אין װייניג צו זײן
 ניש־קאשעדיהער גאנץ א זײן װעט דאם אבער — ^י׳טן,

אויפטו.



טשערנעו פ.

אונױוערזיטעט ארכעםער אידישער יאר צען
 אמעהויבן :װאונדערן עפשער זיך ורעט עמיצעד

 םטודענטן הונדערט פאר s מיט צוריק יאר צען מיט
 אידישער דער איז שפעטער, יאד צען מ־ט איצטער, און

 מאםן־ א צו אויםגעװאקסן אונױוערזיטעט ארבעטער
 לאקאלן א אף קורםז זיינע דו־ך באדינט װאם שול,

 אידי־ טויזנט צװ״ ארום מאםשטאב נאציאנאלז און
מע:טשן. םאלקם און אדבעטער שע

 פאראן ניט לאכלוטן אבער איז גענומען טאך אין
 געשען ניט דא זײנען עם : זיך כידעשן צו װאם איבער

װאוגדער. קײז איז ניםים קײן
 םון האט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 מאםן־ געזונטער אזא אף געגרינדעט זיך אן אנהויב

 ברײטםטע די צוגעזאגט גלייך האט וועלכע באזע,
װאוקם. מאםן און אױםשפרײטוע פון פרעםפעקטױון

 אר־ אירישע די פון שולד די געװען גיט איז עם
 צוריק איז מאצעװ קולטור זײער װאם טאפן, בעטער

 אןז געשטאנען יאר צװאנציק און םופצז צען, כייט
 מאר־ םארװארלאזטער און פלאכער נירעריקער, אזא

רייגע.
איצ־ ערשט אפשאצן עם מיר קאנען בעםער נאך

 אזא פרן אײדעם לעבעדיקע די זײנען מיר װען טער,
 איצטיער האט װאם אויפשװאונג, קולטור ברײטן

 ארבעטעױ אידישע די פון שיכטן נדויםע ארומגעכאפט
 אונ־ פאר מאמעש זיך האט עם פאלקם־מאםן. און

 םלײצט װאם קװאל, שלאננדיקער א געעפגט אוינן זעיע
 געביט יעדן אף קויכ׳עם ענערגישע שעפערישע, מיט
פראנט. קולטור רעװאלוציאנערן רעם םון

 װאם קויכעם, אקטיװע לעבעדיקע, זײנען דאם
 אר־ אידישע די פון טיפעניש די אין געדרימלט האבן

 קײן געפינען געחאנט ניט האבן און מאםז בעטער
אויםדרוק.

 םופצן מיט צוריק נאם אידישער דער אף האט עם
 װאס פידערשאפט, יענע געהערשט יאר צװאנציק און

 גענו־ ניט זיך לאכלוטן אדער װײניק, זײער זיך האט
 אר־ אידישע די םון קולטור־נויטן די הארצן צום מען

 פירערשאפט די װאם צו העכםטע ראם מאםן. בעטער
 צו — יגעװען איז געשטרעבט האט צייט יענער פון

 צו ארבעטער דעם פון אינטעלינענץ די דערהויבן
״פא־- פון םטודענט ניעטרײען א םון שטוםע דער

 באט־ שוין איז טענטש אזא האלעדזש. ־ װערטס״
 װאם ארבעטער, אינטעליגענטער אן וױ געװארן, דאכט

 קולטור־ הויכער באשטימטע־ א אױ שוי! שטייט
שטוםע.
באװע־ א־בעטער אלגעםיינע די װי אידישע, די

 רע־ שװערן א אין געװארן ארײנגעװארפן איז גונג,
 גע־ און הינער־פלעט קולטורעלן און װאלוציאנערן

 א־בע־ גאנצן דעם איבער װען צײט, דער אףז װארט
 װינטן, נײע געטאן טראג א זיך האבן פראגט טיער
 בא־ נייע פון שטראם א אר״ננעטראגן האבן װאם

 דענקען און לענן גאנצן דעם אין אידײען נייע גדיפן,
 געװען איז עם מאםן, ארבעטער אמעריקאנע־ די פון

 חן- רוםישער דער נאך די אין אױפברױז מאםן דער
 דער קעגן רעװאלטירט האבן װאם יארן, װאלוציע

 צו אנגעהויבן און םירערשאפט אפגעלעבטער אלטעי,
 ױעװאלוציאנע־ עכטער, אן פאר רעכט ז״נע פאדערן

 ?ולטו־ העכערז א פאר באװעגונג. ארבעטער רער
 מיט־ און פארשטענדעניש ;ענטער א פאר םטאגדארד,

 בריי־ די און פיױערשאפט דער צװישן ארבעטע״שאפט
מאםן. ארבעטער טע

צום ארױסנערוקט האט מאםן־אויפברויז דער אט
יר __ פא־טײ רעװאלוציאנערע נײע א פאדערגרוגט

 װעלכע פירערשאפט, א מיט פארטיי ק;׳טוניםטישע
 ;מאםן ארבעטיעד די פון פלייש און בלוט אײגן איז

 אויפ־יכטיק און ערלעך האט װאש פירערשאפט, א
 רעװאלו־ די וואם מאנדאט רעם דורכפירן גענומען
 :איבערגעגעבן איר האט ארבעטערשאפט ציאנערע

 ארבעטער גאנצער דער פון »פאנעם דאם יענדערן צו
 אפן װעגן נײע אח ארויפשטויםן זי און באװעגוננ

געביט. קולטורעלן און פאליטישן ארגאניזאציאנעלן,
 שפעטער י,אר צװאנציק קארגע טיט איצטער, און

 מאםן ארבעטער רעװאלוציאגיערע די אז זאגן, טען קען
 רעװא־ נייע די :כעשבן איז אפגענארט ניט זיך האבן

 אויפן גלענצנריקן א אױ האט םירערשאםט לוציאנערע
 איר איז װאס מאנדאט, דעם לעבן אין דורכגעםירט

געװארן. געגעבן דעמאלט
 םאר- איז גאם ארבעטער איד־שער דער או* אויך
 עם ענדערונג. שאדםע און ראדיקאלע א גע?ומען

פרעכ־ אזעלכע אויםגעװאקםן צײט דער םאר זיינען
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 האבן עם ארדן. א. א. דער װי ארגאניזאציעם, טיקע
 באװע־ פארצװײגטע א אױםגעװאקםן און צעבליט זיך

 האבן עם ;ארדן א. א. בײם שולן קינדער די פון נונג
 אויםגע־ לאנד גאנצן איבערן װײט און ברײט זיך

 מאנדאלין געזאנג־םאראיינען, פרײח״ט די שפרייט
 דער־ זיך און באפעסטיקט זיך האט עם ;ארקעסטערם

 דער מאדרייגע ?ינםטלערישער הויכער א צו הויבן
שע' אײנציקער  דער — טעאטער ארבעטער אידי
 צעװאקםז זיך און אױפגעקומען איז עם און ״ארטעף״

 אי־ או» שול מארקםיםטישע אײנציקע און ערשטע די
 װאם אונױוערזיטעט, ארבעטער אידישער דער — דיש

 דעם אף ראל באדייטגדיקע גאד א איצטער שפילט
קולטור־פראנט. רעװאלוציאנערן אידישן

 ארבעטער אידישן פון טעטיקײט יאר צען די
אוניװערזיטעט

איצ־ איז אוניזוערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 פרא־ געשיבטלעכן אין יאר. צען געװארן אלט טער
 צייט־ אומבאדײטנדיקער אן יאר צען זיינען צעם

אפשניט.

 האט אוניװערזיטעט ארבעטער איךישעד דער
 אריינצושרײבן באװיזן צײט לורצער דער אט אין אביער

 געשיכטע דער אין קאפיטל װאגיקן און װיכטיקן א
 אר־ אידישע די פאר מאםן־בילדונג און קולטור פון

אמע־יקע. אין פאלקם־מאםן און בעטער

 פון באזוכערשאפט א מיט 1926 אין געגרינדעט
 אין איצטער, איז םטודענטן הונדערט צװיי ארום
 אגער־ אוגיװערזיטעט ארבעטער איד־שער דער ,1937
 לולטור־אינ־ פ־אלעטארישע איינציקע די װי קענט,

 מארקםיםטיש־לעגינים־ מיט באדינט װאם םטיטוציע,
 אידישע טויזנטער בילדונג אלגעמיינער און טישער

 װאם בילדונ:, א םענטשן. פאל?ם אוז ארבעטער
 צװעק: קאנהרעטן און נאשטימטן גאג׳ן א פאשטרעבט

 אוים־ די װיםן אננעזאמלטן זייער דורך דינען צו
 און ארבעטער אידישע די פון אינטערעםן שליםלעכע

מאםן. פאלקס

 און מען קאן עקזיםטענץ, יא־ צען נאך איצטער,
 דער אז זאגן, זיכערקײט פולםטער דער מ־ט מעג טען

 א גא־ אין האט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער
 האט ער װאם ציל, דעם דערגרײכט םאם גרויםער

געשטעלט. זיך פאר

זאגן, זאלז מיר וו־ען איבערטריבן געװען װאלט עס
 װאם םטודענטן, טויזנט פינח ערעך אן די פון אז

ארבעמער אידישן אין געלעדנט איצטער ביז האבן

 פאר־ זײ פון איינער יעדער אז — אונױוערזיטעט,
 פאזיציע אנפידנדיקע אנגעזענע, אן איצטער נעמט

באװעגונג. ארבעטער אידישע־ דעי אין

 צעט־- און צענדליקער אף אנװייזן יא אבער מ׳קאן
 אידישן פון גראדואירט האבן װאם םטודענטן, ל־קער

 גאנץ אף זיך געפינען װאם אוניװערזיטעט, ארבעטע־
 די װי פאזיציעם, פיאדאנטװארטלעכע און אנגעזעענע

 אינ־ בײם שולן קינדער די און לערער םעדציק ארום
 פארטײ צענדליקער א-דן. ארבעטער טערנאציאנאלן

 אין טוער אקטיװע און אנפירער טוער, ױנ־אן טוער,
 אנדערע אין און ארדן א. א. דעם פון ברענטשעם די

א־נאניזאציעם. מאםן אידישע

 עפשער און באזונדעױער ;אר דעד אבער איז עם
 א. א. דעם פון פארדינםט באדײטנדיסםטער דער

 אריינ־ װארט זײן מיט איז עד װאם אוניװערזיטע׳ט,
 זיך האבן װאם שיכטז, אזעלכע צװישן געדרונגען

 טענטשן, ״פארפאלענע״ פאר באטדאכט שויז אלייז
 אז כאלעמען צו געװאגט ניט אפילע שוין האבן װאם
 די צו טויערן די ־עפענען נאך זיך ?ע:ען זיי פאר אויך

 אפ־ םוז דא און בילדונג. פון טעמפלען ״הײליקע״
 דעם צו פיא־ן שטיקל בעקאװעדיק א װערן גענעבז

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן

 ארדן ארגעטער אינטערנאציאנאלן פון ראל די
 ארכעטער אידישן דעם פץ װאוקס דעם אין

אוניװערזיטעט

 אידישער דיער אז װערן, פעםטגעשטעלט דא זאל
 היפשער א גאר אין האט אוניװערזיטעט אדבעטער

 אוים־ און װאוקם ברייטן זײן פארדאנקעז צו מאם
 צו שטעלט װעלבער ארדן, א. א. דעם צו שפרייטונג

 םטודענטנשאפיט דעד צו פראצענט פופציק איבער
אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן דעם פון

 ארדן דער װען יאר, ע־שטן דעם אין גלײך שוין
 אװעק־ פירע־שאפט זײן האט געװארן, געגרינדעט איז

 אפן פונקטן וױכטיקסטע די פון אײנעם אלם געשטעלט
 קװאליפיצירטע צוגרייטן פון פדאגע די טאג־ארדנונג
 א־דן־ארגאגיזאציע דער פאד טוער און פירערשאפט

 פאליטישן דעם שטופע היעכערער א אף אויפהויבן און
 מיטגלידער־ ברייטער דער פון ניװא קולטורעלן און

שאפט.

 ארדן א. א. דער האט פלאן, דעם דו־כצופירן אףז
 אונױוערזיטעט א. א. דעם מיט פארבונדן גלייך זיך

 ספעציעלע געװארן אײנגעשטעלט זייגען עם װאו
ארדן. פון מיטגלידער די פאר קורםן
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 s געװען אונױוערזיטעס א. א. דעם פאר איז עם
 דעם אס פון אריינקומען דאם דערשײנונג פרײדיקע

םטודענס. טיפ נײעם

 יענער אט געפונען זיך האט םטורענטן רי צװישן
 האט אונױוערזיטעט א. א. דער כן5רועי עלעמענט,

 אט געקומען איז עם דערגרײכן. צו געזוכט אליעטאל
 פארמאגט װאם מענטשךמאטעריאל, זעלטענער דער
 קוי- שעפערישע פאטענציעלע, פארבארגענע, זיך איז

 פא־ םיםטעמאטישן מער מ־ט באװאפנטע וואם, כעם,
 דער זײ װערן יוױםן, אדגאניזאציאנ־עלן און ליטישן

 שעפע־ װירקנדיקער דער און נערװ לעבעדיקער
 אויםברײ־ און צעמענטירן בויען, צו קויעך רישער

ארביעטער־פראנט. רעװאלוציאנערן דעם טערן

 ארדן דער װאם דערגרײכונגען, גרויםע די צװישן
 דעך אט דארף געביטן אלע אףי פארצײכענען צו האט

 פארצײכנט מיטגלירער זיינע םאד אויפטו גראנדיעזער
 שענםטע און װיכטיקםטע זײגע םון איינער װי װערן,

 מיט יװעט ארדן דער אז גילויבן, מיר דערגר״כונגען.
 צו־ די אז זיין, מאםקים םולשטענדיק דעם אין אוגז

 ארבעטעד אידישן אין קארדען אזעלכע פון :רייטונג
 פונדא־ זיכערםטן דעם אװעק לייגט אונױוערזיטעט

 באפעםטיס־ שטארסער, א םון װאוקם דעם פאר מענ-ט
 און קען װעלכע ארגאניזאציע, םראטערגאלער טער

 פרא־ אנדערע אלע פאר מוםטער א װי דיגען דארףי
ארגאניזאצי־עם. אנדערע און טערנאלע

 ארכעטער אידישן אין ןסטודענטן־עלעמענט דער
אוניװערזיטעט

 יאר פאר ערשטע די אין אז װערן, געזאגס מוז עם
 צוגע־ אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער האט
 אינ־ האלב באװאוםטזיגיקערן, כיער דעם זיך צו צויגן

 ארבעטער ברײטער דער אוילעם. ארבעטער טעלינענטן
 זיך האט אומגעבילדעטער אינגאנצן דער אוילעם,
 געװיסער א מיט און אומצוטרוי אביםל מיט באצויגן

 זיך רופט װאם לער־אינםטיטוציע אט־דער פאר מוירע
 אביםל האט װעלכער אונױוערזיטעט, ארב. א־דישער
 פאר פלאץ א איז דאם אז געװארנט, און געשראלן
 םארבינ־ באזונדערע גאר אין שטייען װאם אזעלכע,

 האט בילדונג. און וויםן פון װעלט דער מיט דונגען
 אזא געטראפן זעלטן זײער דעמאלט טאקע מען

 אין ארײנצוקומען מוט דעם האבז זאל װאם מענטשן,
 פא־ גאנץ א אףי דערללערן און אונױוערזיטעט א. א.

 קײנ־ נאך איצט ביז האר ״איך אויפן: קלארן און שעטן
 אג־ איצטער איך װיל געלערנט, ניט ערגעץ אין מאל

אן״. אנהויב םאמע פון הויבן

 פארגעסומען אבער איז יאר עטלעכע לעצטע די
 באציאוננ דער אין איבערברוך שארפער גאנץ א

 אידישן דעם און םטודענטדעלעמעגט רעם אט צװישן
אוניװערזיטעט. ארבעטער
 און יווייט איצטער שוין איז אוילעם ברייטן פארן

 איז אוניװערזיטעט א. א. דער אז באקאנט, ברײט
 םאר אװנט־שול ארבעטער אידישע א אלץ םאר פריער

 די־ קיין או» נאך ניט זיך פרעגט װאם דערװאסםענע,
 דארף םטודענט דער װאם אײנציסע, דאם פלאטעם.
 זײנען — לערנען צו װילן טיפן דעם — איז פארמאנן

 םון אגהויבנדיס װעגן, אלע אפן רעמאלט אים פאר
 א צו ביז בילדונג פון שטופע עלעמענטארםטער דער
 אלנעמיי־ און מארקסיםטישער פון מאם הויכער גא־
בילדונ:. נער

איינגע־ אוגױוערזיטעט א. א. דער איז איצטער
:פאקולטעטן דרײ אין טיילט

גיט ביאזיצן װאם די, פאר — קורםן שול פאל?ם א)
אגפאנגער.. םאמע פאר — בילדונג שום קײן

א םארטאגן װאס ד־ פאד ארבעטער־טוער־סורם ב)
 צױ זיך װילן און בילדוגג םיםטעמאטישע געװיםע

 אנםירער אוז טוער קװאליפיציירטע פאר גרייטן
 ארבעטער דער אין געביט איז ם׳גיט װעלכן אף

— און באװעגונג,

 אויםגענומען װערן עס װעלכן אף קורם לעדער דער ג)
מאם געפארערטעד באשטימטער א מיט םטורענטן
 בלויז זיי דארפן קורם לערער רעם אף בילדונג.

 בילדוננ, זײער פארטיפן און פארפולקאטענען
 צוגרײטן אים זאלן װאם קורםן, די או» םפעציעל

 ארדן די אין לערער אלם קװאליפיצירן אים און
שולן.

 איצטער זיך לערנט אוניװערזיטעט א. א. דעם אין
 לערנען עם םטודעניטן־עלעמענט. פארשיידנארטיקער א
 מיטל־שול, דער פון םטודעגטן גראדואירטע גרופע א

 אוניװערזיטעט. א. א• איז פאקולטעט לערער דעם אף
 דעם אוי םטודענטן הונדערט אפאר ארום לערנען עם

 ווזונ־ די אין לערנעז עם און קורם טתנר ארבעטער
 פאלקם־ די אף פאלקם־מענטשן און אדבעטער רעדטער

 זײער איז מאל ערשטן צום געניםן װאם קורםן, שול
 און בילדונג, םיםטעמאטישער פון טאם דעם לעבן
 כא־ גרויםע א פאר זיך מיט שטעלן צוזאמען אלע

 איין מיט לערנט װאם מישפאכע םטודענטן װערשע
 צו אליין זיך דערהױבן :ציל אײן מיט און גיעדאנק

 דיגען און װיםן און קולטור פון :ױוא העכערער א
 און :ארבעטער אמעריקאנער די װיםן דעם אט מיט

גרויםע די ארײן ברענגט װאם ציל, א ;פאלקס־מאםן
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 װאם און לערנען זייער פון זין טיפן דעם און פרײד
 מידקייט מיט אװנטן די אין קומען צו זײ דערפוטיקט

 פרא־ זײער אין האדצן אין פרײד מיט אין אויגן אין
 און אאייז לע־נען צו לער־אינםטיטוציע, לעטארישער

טיט־מענטשן. זייעדע לערגעז

 ארבע־ אידישן אץ לעבן געזעלשאפטלעפע דאפ
אונױוערזיטעט טער

 אוניװעד־ א. א. דעם אין נעפינט םטודענט דער
 ע־ װאוהין לער־אינםטיטוציע זײן בצויז ניט זיטעט
 מערסטע די אנטװיקלען. זיך און ילערגען בלויז קומט
 אוניװערזיטעט א. א. דער אז פיאן, םטודענבן צאל
 די האבן זײ װאו צענטעד, גייםטיקער זייער אויך איז

 געזעלשאפט־ אויםצולעבן זיך מעגלעכקײט ברייטםטע
 אינ־ פא־שידעגע די דורך ג״םטיק און קולטורעל לעך,

 אוניװערזי־ ארבעטער אידישן דעם אין םטיטוצ־עם
טעט.

 זיין אין לערנען, בלויז נ־ט קומט סטודענט דער
 פון באזוכער אפטער אן אויך ער איז צײט פרייעד

 איז ער אונױוערזיטעט. א. א. בײם ניבליאטעק דער
 אוני־ דעם פון םטודענטךראט, דעם פון מיטגציד א

 לעק־ םע־יעם די אף> צוהערער א און כאר װערזיטעט
 װיםנשאפט־ צײט־פראגן, פארשײדענע איבער ציעם
 װאם קוצטור־פיראבלעמעז, און אפהאנדלונגען לעכע
נאכמיטאג. שאנעם יעדן געג־עבן װערן

 אידישן אין פען־באיעם א איז םטודענט דער
 זײן דארטן געפינט ער אוניװערזיטעט. א־בעטער

 געזעלשאפטילעך זיין קולטור־צענטער, זיין םװױוע,
 ליב־ א אים אין אנטװיקלט װאם פארוױייצונג־פלאץ,

 פראיצעטארישער זײן צו צוגעבונדקײט און שאפט
 אוני־ .אירבעטער אידישן זײן צו לער־אינםטיטוציע,

װערזיטעט.

 אר־ אידישן דעם פאר לערער פץ פראבלעם די
אוניװערזיטעט בעטער

 אר־ אידישן דעם פון װאוקם קעםײדערדיקער דער
 אנפירנ־ די פאר אװעק שטע^ט אוניװערזיטעט בעטער

 אויך שארף זײער אונױועדזיטעט פון כאװיירים דיקע
 פערםאנאיל לערער דעם פארג־עםערן םון פראבלעם די

אוניװערזיטעט. ארבעטער אידישן דעם אין
מער־ די אז האבן, זינען איז דערבײ מ׳דאיףי

 םא־נעמען אונױוערזיטעט א. א. דעם אין לערער םטע
 אין פאזיציעם אנפירנדיקע אויך צייט דערזעלבער אין

צוליב באװעגונג ארבעטע־ רעװאלוציאנערער דער

 איבערן ארומפארן צײט צו צײט פון מוזן זיי װעלכן
 בעםטער זײער מיט און צײט, יצענגערע ;אנץ א ראגד

 פון נויטן די פאר פאדשטענדעניש און באציאוננ
 ניט זיך אבער זיי קעגען אונױוערזימעט, א. א. דעם

 גאנצן דעם אף אוניװערזיטעט א. א. דעם צו צובינדן
לערךםעזאן.

 געהאט זיך פאר האט אוניװעירזיטעט א. א. דער
 מיט אבער װע־ט װעלכע פראבלעם ערנםטע אן זײער
 פאר לעצטע די אין געלייזט. מער אלץ יאר יעדן
 גע־ צוגעצויגן אונױועדזיטעט א. א. צום זײנען יאר

 שוצן קינדער די פון ילערער אנפירנדיקע גרופע א װארן
ארדן. א. א. בײם

 זײנען לערער די אז ארויםגעװיזן, זיך האט עם
 די אין לערער קװאליפיצירטע בעםטע, רי בלויז ניט

 א ארויםגעװיזן האבן לע־ער די אט . שולן ?ינדער
 געגנ־ זייערע אף פאכמענישקײט פון מאם הויכע גאר

 בריי־ א אויך און אוניװערזיטעט, א. א. אין שטאנדן
 דער־ פאר קורםן מיט אנצופירן פארשטענדעגיש טע

 קורצער א גאר אין יהאבן זיי װעלכן דורך װאקםענע,
ע און צוטרוי גדעםטן דעם געװאונען צייט  פון אכטו

 אוניװער־ א. א. דער האט דערצו םטודענטן. זייערע
 װאם קויכעם, אייגענע די םארזען ניט אויך זיטעט
גופע. אוניװערזיטעט דורכן אויםגעװאקםן זיינעז

 פאר האט אונױוערזיטעט »רבעטער אידישער דער
 אייגגעשטעלט םטודענטן גראדואירטע די פון צאל א
 גרא־ די ^ט װעצכן דודך קורם העכעיז םפעציעלן א

 פון אנפי״־ונג דער אונטער האבן, םטודענטן דױאירטע
 קװאליפיצירטע אלם צוגעגר״ט זיך צערער, צאל א

 א. דעם אין געגנשטאנדן פארשידענע פאר לערער
אוניװע־זיטעט. א.

 א אף_ .אנװײזן שטאלץ מיט איצטער קענען מיר
 דעם אין ״װיכאװאניקעם״ די אט םון גרופע הי&שער

 פייאיקע״קװאליפי־ זײער אף* װי אונױוערזיטעט, א. א.
 פא־שי־ אףז לערער טיף־איבערגעגעבענע און צירטע

 װעלכן םון אונױועריטעט א. א. דעם אין קורסן דענע
 גראדואירט. יאר פאר א מיט צוריק אלײן האפן זײ

 װעל־ מיט דערגרײכונגען די פון א״נע אויך איז דאס
 ס׳ניט װעלכע בארימען ז־עלטן זײער זיך קאן עס כער
לער־אינםטיטוציע. איז

איצ־ הןאוט אוגיװערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 לעדער־ זיין פון צאיל די פארדאפלט װי קימאט טער

 ?וסנ־ ניט װאם לערער, די מיט צוזאכוען פערםאנאל.
 זײ גיבן פארנומענקייט, גװאלדיקער זײער אױ דיק
״ װעז צײט די אפ דאך  נױ־יארק אין זיך געפינען ז
צאל גרויםער דער טיט און אוניװערזיטעט א. א. דעם
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 צוגעצויגן יאר פאר לעצטע די אין זיינען װאם לערער,
 רוםא _ רמי פארמאגן א. א. א• דעם צו געװארז
 געגנשטאנדן צװאנציק און אכט די אף לערער פערציס

 (קעדיי אוניװערזיטעט. א. א• איז געלערנט װערן װאם
 פערציס האבן דארפ מען װאס צוליב מאכן צו קלאר

 דאדןז געגנשטאגדן, צװאנציק און אכט אפ לערער
 אידיש, װי קורםז, אײניקע אז װערן, באמערקט דא

 פ^■ ארגאניזאציע, קאמוניזם, פון פרינציפן עננליש,
 ז״נען מארםיזם־לעניניזם און עקאנאמישע ליטישע

 באזונדערע פיר אין און דרײ צװײ, אין אײגגעטײלט
סלאםן).

 קעמאט אופן אזא אףי איז פראבלעם לערער די
 װײטער־ דעם מיט האפנטלעך, װעט און געלייזט װי

 װיי- אןש אויך אונױו״ערזיטעט א. א. פיז װאוקם ריקז
װערן. געלײזט טער

פארענדיקן. געקענט עפשער שוין טען וואלט דא
 דער אז געװאלט, נייט אויפן בעאייז אבער װאלטן מיר

 אי־ דער אז אײנדרוק, אונטערן בלייבן זאל לײענער
 צופרי- א װי האט, אונױוערזיטעט ארבעט־ער ז־ישעי
 עפנטלעכ־ דער פאר ארויםנעשטעלט באלעבאם דענער

 דערגרײכונגען גרויםע זײנע און עשירעם זיין קײט
אפלאדיםמענטן. גירויםע די אח בלויז װארט און

 דאם איז םאד, א עמיצן פאר עפשער איז עם אויב
 אג־ און טוער די םאר םאד קייז ניט גאר שוין אבער
 א. א. דער אז אוניװערזיטעט, א. א. רעם פון פירעד

 פראטים אםאך גאר איז נאו־ האט אונױועדזיטעט
 אידישע די װעלכע אויפגאבע, זיין דורכגעפירט נ־ט

 ארויםגע- אים אף האט באוועגונג דעװאלוציאנערע
לייגט.

 ארבעטער אידישעד דער װאם שטאלץ, ז״ן מ׳קען
 ד» געװארן און אויםגעװאקםן איז אוניװערזיטעט

 םטו־ טויזנט איצטער לערנען עם װאו שול, אדבעטער
 ניט אויפן בעאײן אבער מ׳טאר יערלעך. דענטן

 אדבעטער־קלאם דער װען צייט, אזא איז אז פארגעםן,
 פאשיזם, קענן קאפױ גרעםטן דעם אין פארװיקלט איז

 אן זיך הויבן עם װען רעאקציע, און אנטיםעמיטיזם
 »מערימאנעם דעם פון יקויכעם די רײםן און װעקן צו

 פאליטישער און עקאנאמישעד פאר ארבעטער־קלאס
 אוני־ א. א. דעד װאלט צײט אזא אין — ארגאניזאציע

 פאל־טישער גרעםערער פיל א זײן געדארפט װערזיטעט
 ארבעטער אידישער1 דעד אפ םאהטאר קולטהרעלער און

 טויזנ־ די איז סטודענטן זײנע צײלן אנהויבן און גאם,
 א. דער אז דערקלערן, און שטאלץ זײן מ׳קאן ;טער

 דעם פון מאםן־שול די געװארן איז אוניװערזיטעט א.
זעלבער דער אין אבער מיד טארן מאםן־מעגט׳פן.

 אידי- גרויסע א פאראן ם׳איז אז פארגעםן, ניט צײט
 װי אונז איז װעלכע גרופע, ארבעטעד שע

 מיר הענט. אונזערע אונטער געװארן אויםגערונען
 לײענער דעם ;ארבעטער״אינטעליגענץ די דא מײנען

 טע־ בעםערן פון באזוכער דעם בוך, בעםערן דעם םון
 ביל־ אביםל מיט אינטעלינענט אדבעטער דער אטער.

 פלאנטערט װאם היים, אלטער דער פון דונג־טראדיציע
 זיינע אוגטער פאליטיש און אידעאלאגיש אבע~ זיך

 דעדט װאם ארבעטער־איגטעליגענט, דער פים; אײנענע
 פארמאגט און אטעם איין איז פילאזאפיעם אלע װעגן
 עקא־ פאליט־שער אין יעדיעם עלעמענטארםטע די ניט

 ארבעטער־ דער אט פארקםיזם־לעניניזם, און גאמיע
 ביטל גרעםטן מיטן באטהאכט װאים אינטעליגענט,

 ארבעטער אידישן אין לעדגט װאם םטודענט, רעם
 צװײ אדער יאר א אז ניט, װײםט און אוניװערזיטעט

 ארויפגע־ װאלטן אונױוערזיטעט, א. א. איז לערנען
 ניכטערן מער א אקםלען אײגענע זיינע אױ שט׳עלט

קאפ. קלא־־דענקענדיקן און

 זײער איצטער איז ארבעטער־אינטעליגענט דער אט
 אונױוערזיטעט. א. א. אי! עקזעמפליאד זעלטענער א

 איז עם אז זאגן, ניט אויפן ב׳אײן דא װילן מיר און
 אנגעװענדעט עפשער האבן מיד שולד. ז״ן איננאנצז

 איז עם דערגר״כן. צו אים טיטלען װ״ניק זײער
 װייטער אףי עם טארן מיר און טאעם אונזער מענלעך

פארזען. ניט

 או־ן פאליטי׳ען דעם דערהויבן װענן ריידן מיר
 ;מאםן ארבזנטער אידישע די פון מאצעוו קולטורעלן

 פאליטי־ געזונטער מיט טוער קאדרען צוגר״טן װעגן
 פאר פארשטענדעניש ארגאניזאציאנערער און שעי

 פונק־ די אט אויג פון אויס לאזן און אויפגאבן, זייערע
 און ברענטשעם די אין טוער קאדרען ציאנירנדיקע

 אין װי זיך נויטיקן װאם ארגאניזאציעם, אנדע־ע אין
 ארגאניזאציא־ און פאליטישער געזונטער א אין לעבן

 רעידט איר װען און איבערקװאליפיצירונג. נאלעד
 אוניװערזי־ א. א• איז פום א ארייגשטעלן װעגן זיי צו

 טױרעדיק זײ װאלט איד װי אייר, זיי באטראכטן טעט
באלײדיקט.

 אין גאר נאך דערגרײכט איצט ביז זײ האבן מיר
 רי טיילװײז אויך עפשער א־ז עם מאם. קנאפער א

 מוזן װעלן מיד אוגױועריטעט. א. א. דעם פון שולד
זײ. צו װעג דעם נעפינעז
 און לאנד איבעדן אונױוערזיטעטן װעגן רײח מיר

 אוני־ א״ן צו כאטש דערערט ניט אלץ נאך זיך האבן
 נױ אויםער שטאט, איז ם׳ניט װעלכער אין װערזיטעט

 אנדערע פאד מוסיטער א װי דינען זאל וואם ־ארק,
אן זײער איז עם לאגד. איבערן אוניװערזיטעטן
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 נ#ך איצטער ביז האבן מיר װעלכן איניען ערנםטע־
 אוים־ פארדינטע און געהעריקע ,ד :עשענקט ניט אלץ

 װעלן מיר װעלבן פעלער, גרויםער א מערקזאמקײט.
!פארריכטז םוזן

 ארבעטער אידישן דעם אז דערמאנט. האבן מיר
 די אין ארײנצודרינגען גע?ונגען איז אוניװערזיטעט

 מיר כיאםן. ארבעטער אידישע די פון געדיכטענישן
 אט צו דערגרוגטעװעט ניט זיך אל־ן נאך אבער האבן
 אז ניט, אליין פילן מענטשן די װאו טיפענישן, יענע

 יע־ א־ן אט פינצטערניש. טיפםטער דער אין לעבן זײ
 אידישן א־ימען דעם םיז װינקלען פארװארפענע נע

 העדשנדיסער דער װאו פאלקם־מענטשן, און ארבעטער
 אז מויכעם, זייערע איבער שװער אזוי שלאגט קלאם

 םון כוש דעם פארלירז צו אן צוביםלעכװייז הויבן זײ
זעלבםטשטענדיק. דענקען

 אינגאנצן זאלן זײ אז דעדלאזן, ניט טארן מ־ר
 םא־ זייער םון װעדן פארשניטן און װערן פאדטעמפט

איז עם קלאםךברידער. זײערע פון װארצל, ציאלן

 אונױוערזי־ א. א. דעם פון אויפגאבע דרינגענדיקע די
 ארנט־ דעם אט צו זוארט זיין מיט דערגרײכן צו טעט

 דעד־ אים און מאסךמענטשן הארעפאשנעם לעכן,
 א צו שטופע; קולטורעלער בעםערער א צו הויבן

 זיין םאר װעלט, דער פאר פארשטענדעניש געזונטער
 ארום פדאבלעמען םאציאלע די פאר און לעבן אײגן
 זיין פון װירדיקײט די אים אין אױפװעקן אים.

 או* קלאםן־באװאוםט מאכן אים און איך אײנענעם
 פון אויםשמידן און געזעלשאפט דער אין ראל זײן
 צו באריקאדע דער פון זייט דער אף קעמפער דעם אים

געהערט. ער װעלכער

 פדאבלעמען ברענענדיקע דרינגענדיקע, זײנען דאם
 װעט אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער װעלכע

 ;װאוהם װײטערדיהן זײז םוז ורעג אםן לײזן טוזז
 קארדען, נרעםערע און נײע דערציען םון װעג אפן

 װערן אויפן װירקזאמען און וצידדיקן א אף זאלן װאם
 אנ־ און פאשיזם רעאקציע, קעגן ?עמפער בעםטע די

 ארחך שעגערער און בעםערער א פאר טיםעםיטיזם,
!אמעריתע םאװעטישער א פאר — נונג

\ אפינז רװו ש\ פ\ ױי אגױגגטץ־ןיגוגגגו ארבטינו^ר א
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מרנם מעו װען
 ניט יוגנט דער אין האט ארבעטער צאל גרויםע א

 »רבע־ םן־ « ;בילדונג םיםטעמאטישע היין ;עקראגן
 גאר ;געגאננ־ען ניט שול קיין איז קײנמאל זײנעז טעו־

 ׳טרייבן. און לײענען ניט אפילו קאנען אהבעטער םך א
 .»רבעטער־באװעגונג לינקער דער פון ק־עדיט צום

 װאס דערמוטינונג, און הילףי די װערן געשטעלט דאדףי
 עפ־ בילדוינג. קריגן צו ארבעטער די יאט געגעבן ווערט

 די װי װיכטיק מער נאך דערמוטיגונג די איז שער
 בא־ פאלשן א האבן ארבעטער כיערםטע די װייל הילף,
 ױגנט, דער אין געלערנט ניט האט מען אויב אז נריף,

 אומ־ פארבלייבן שוין מוז מען — פארפאלז שױן איז
געבילדעט.

 ארבעטער אן װי הערז צו אויס קומט אםט װי
:זא;ט

 טײן ;לערנען צו איצט שפעט צו שוין איז עם -
 ארבעטער װיפיל ניט. זאך קײן שױן באניעמט קאפ

 לייענען ניט קאנען זײ .אז צוגעבן, גאר זיך שעמען
 גאר לעצטנם ביז האבן ארבעטער װיפיל ;שר״בן און
 זעצן זיך װעלן זיי אז פארשטעלז, זיר געקאנט ניט

לערנען. נעכוען זיך און שול־באנק א אויף
 אנ־ קומט אוניװערזיטעט ארבעטער אידישז דעם

 דעד־ ארבעטער די תאט ער װאם דעם, פא* ערקענוגג
 גע- האט ער װאם דעם, פאר לערנען, צו זיך מוטיקט

 אידישע צאל גרויםער א פאר נזעגלעכקייט די שאםן
 פון יאר צען די דורך בילדונג, קריגן צו ארבעטעד

 אוני־ ארבעטער אידישער דער האט עקזיםטענץ זיין
 ארבע־ טויזנטער קלאםן זיינע אין ;עהאט װערזיטעט

 טוער אנגעזעענע איצט זײנען אםאך װעלכע פון טער,
 אין לערער און מאםן־ארגאניזאציעם פארשײדענע אין

שולן. אונזערע
 אר־ אידישן דעם פון ױבילײ יאריקעד צען דער
 צו װערן אויםגענוצט דאר^ אונױו״ערזיטעט בעטער

 ארבעטער טויזנטער צענדליגער נײע ;אך רערמוטיקן
 אד׳טיקל מײן מיט װיל איר . לערנעז זיך נעמען צו

 קיינמאל איז עם אז באװײזן, צו בייטראג מײן מאכן
 םײ דערפארונג טיין װייל לערנען, צו זיר שפעט ניט
 אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן אין ילערער אלם
 דעם אויסעד קלאםז םפעציעלע מיט לערער אלם םיי

 מיך האט — שילער פרױואטע מיט און אוניװערזיטעט
 עלטערע גאר אפילו אז ■איבערצ״גט, פולשטענדיק

ז״עד צו ערנםט זיך נעמעז זײ נאר אויב — ארבעטער

עלטער חןו אױן*
 דעם אויו» דערגרײכן אםאך זײער קאנעז — אױםגאבע

בילדונג. געווינען פון נעביט
 איך האי אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן אין

 איך רעדנער־קלאם. א מיט אננעפירט צײט יאר פיר
 םטו־ אלע פון שעמעװדיקײט ךי נוט זײער :עדיינק

 םעמעםטער. יעדן פון אװנטן ערשטע די אין דענטן
 גע־ שטילערהייט םטודענט א מיר האט אײנמאל ניט

: קלאם ערשטן דעם גיאך פרעגט

 קאן איך אז טאקע, מיינט א-ר לערער, חבר —
 זין א ד* טאקע איז ? אויסלערנען עפשע־ נאך זיך
עלטער? דער אויױ לערנען נעמען זיך

 דער אז דערװארטונג, אי געורעז איז פראגן די אין
 עלטער דער אויף ,אז שרעק די צעשטערן זאל לעינער

 א א־ זאך, קײן אױםלערנען ניט שויז זיך מען קאז
 עם אז גלויבן, ניט א — זעלכםט זיר אין נלויבן ניט

פאר־ א אי — אויםדויער און געדולד םטײען װעט
ןוך   קינדער בײ נאטירל־עך אזוי איז װאם לאננ

 פאי שוץ זרכן און שטארקערן א עמיצן צו צוטוליען
 טען אז לערער, דעם פון דערמוטיגונג קריגן — זיך

אויםלע־נען. נאך זיך קאן מעז ,אז לערנען דא־ױ

 מאמענטן אזעלכע אין אויםגעקומען איז אפט װי
 דעד אז װארט, א מיט הייטן זיך מוז מיען אז םילן, צו

 ריכטיקעײ :יט א שריט, טאקטישער ניט קלענםטער
 כיי־ דעם אװעקהארגענען שטענדיק אויױ לאז — בליה
 לערנען. װעלן צו ארביעטער ;עגעבענעם דעם בײ שעק
 רע־ װי זען צו פרײד די געװען איז גרױם װי און

 געװאקלט אזוי זיר האט װעלכ־ער ארבעטער, זעלבעד
 און זיך בײ פעםט נעווארן איז אװנטן, ערשטע די אין

 אפילו פארלאזן, ניט אונױוערזיטעט דעם שוין וואלט
א־ויםטרײבן. דארט פון אים װיל מעז װעז

ארבע־ צענדליקער דורך גייען אויגן מיינע פאר
 אוניװערזיטעט, אין געלערגט זיך היאבן װעלכע טער,

 טרעףז איך פערזענלעך. געסאנט האב איך װעלכע און
 פאזיציעם אנגעזעענע אויח כאװײרים סאך א איצט

 ז־ך דערטאן איך און ארגאניזאציעם םא־שיידענע אין
 ערשט זײנען זײ װען אױםגעזעעז האבן זיי אזוי װי

 ארבעטער אידישן אין ״דעקרוטן״ אלם אנגעקומען
 שרעק װיםיל מיט זיך דערטאן איך אוניװערזיטעט.

אויםגעקו־ איז זיי װען דורכגעדרונגען זייז פלעגן זײ
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 קלאם א אין אױפהױבן זיך מאל ערשטן צום מען
 און ברעט צום צוגײן פראגע. א אוין» ענטפע־ן און

 ׳אפקומעניש יעמעםע אן געװען איז — אנשרייבן עפעם
זען. לייכט געקאנט מען האט דאם

נאכ־ צושטאנד דער געװען אבער א>ז אנדערש װי
 עט־ אונױוערזיטעט אין אפגעװיען איז מען װי דעם,
 האט מעז ;פריי דערפילן זיך פלעגט מען :װאכן לעכע

 זיך האט מען ; פדאגן אויף ענטפערן צו געריםן זיך
 געלונגענעם אײגענעם דעם מיט קינדע־ װי געפרייט
 גע־ איז לערער דעם פון לויב פון װארט א ;ענטפער

״אנטעףי. עטעםער אן װען
 ארבעט םארגעבן אפט כטודענטן די האב איך
 בריינגען פלעגן זיי פארזיכטיק״ט װיפ־ל מיט אהיים.
 גיט האבן זײ פון אםאך ארטיקלען. געשריבען זײערע

 געװאוםט ניט האין זיי פון אםאך ;אויםלייגן געקאנט
 איז עם גראמאטיק; פון קלאלים עלעמענטארםטע די

 פארשריבענע די לײענען צו ארבעט שװערע א געװען
 אנגעפילט געװען אפט גאד זיינען װאם בלעסלעך,

 באפרי־ װיפיל פאר ;לאפעטעם״ און ״?אטשערעם מיט
ע  דו אז באװאוםטזיין, דעם אין געװען איז עם דיגו
 װיםז׳ צו װעג דעם אויף ארבעטער די ארױם פידםט

 אנאלפאבעטיזם זײער בײ?ומעי באלד אט װעלן זײ אז
 קאטפן, זײעדע פירן צו צוגעפאםט בעסער װערן און
ארבעטער־יאװעגונג. דער דינ-ען צו

 צו םטודענטן א״ניקע מיט אויםגעקומען איז אפט
 פעילערן, זייערע אנוױיזן זיי און פריװאט פארהאגרלעז

 און געפילפולע נא־ געװען זיינען םטודענטן די װײל
 זיי װאלט טאעםעז זײערע אויף אנװייזונג אפע;ע אן

אוגיװערזיטעיט. פון פארטריבן
זיי־ םטודעגטן די װען אװנט, אן קומט אט און

 א אינער םימפאזױם א דורבצופירן גדײט שוין נען
 םטו־ די װען אװנט, אן קומט אט ;פראגע געװיסער

 אײנ־ איז ?לאם דעד — דעבאטע א דורך פירן דענטן
 2 אירע האט טײל אײן :טיילן צװיי אין געטײלט

 פאר־ 2 אידע האט טייל צװײטע די און פארטרעטער
 געגאנגען א־ז מען ;געגרייט זיך האבן אלע טרעטער.

 מען ;נאטיצן געטאכט האט מען ;ביבליאטע? אין
 וועלכע פון קלאם, אין ביכעי זיך מיט ;עבראכט האט
 אדער באװייזן, צו שטעלן געוױםע ציטירן װעט מען

פונקט. צװייטן א
 אלם אן פירט םטודענטקיע א אדער םטודעניט, א

 אז מעגלעך, טאקע איז אװנט. דעם מיט פארזיצער
 עטלעכע מיט ער׳טט האבן װעלכע ארבעטער, די אט

 אויםרעדן װאדט א נעהאט מוירע צוריס כאדאיטים
אזוי קאנען װעלכע זעלבע, די דאם זײנ-ען קלאם, אין

 טאקע איז ? געדאנקען זײערע ארויםבריינגען פײן
 םון ארבעטער זײנען דעבאטאנטען די אט אז מעג-עך,
 ק״ן לעצטנם גאד ביז האבן װעלכע ארבעטער,—יטעפער
? געהאט ניט בילדוגג
 געװיםע אין אז איינגעםירט, איך האב ואט און
 אנפירן םטודענט צװײטעד א אדער דער, זאל אװנטן

 צו זיך pip און זייט א אן זײן איך ?לאם. דעם מיט
 סיין פארנעמט וואם כאװערטע, אדער כאװער, דעם צו

 כא־ די אט װען הארץ, דאם אן ?װעלט עם פלאץ.
 צורי? לאנג ניט נאר ערשט זײנען װעלכע װיירים,

 װײזן אומבאהאלפענע אזעלכע אם‘?' אין גע?ומען
 און טא?ט אזויפיל אזויפיל'פײאילײטן, ארוים איצט

װיםן. אזויפיל
 םטו־ די פלעגן םעטעםטער יעדן פון ׳טלום צום

 גו־ ?לאם איז טא?ע ליאמע א מאכן ?לאם אין דענטן
 איז מען װעלכע אויף בײנקילעך, זעלבע די בײ ;פע

 געזעסן איצט מען איז װינטער, פון לויף אין געזעםז
 אויםגע־ האט טען כאיםענע; א אויף מעכוטאנים װי

 מען און געטראנ?ען און פלײיטן און פרוכט •טטעלט
 אפגע־ האט מען דעמ,'זואם מיט געפרײט זיך תאט

װינטער. א לערנט
 םטודענטן די אויף זיך הויבן איינעם נאך אײנער

:דע־?לערן זײ און
דערהויבן. אונז האט אונױועדזיטעט דער —
 דער־ האבן מיר װי מער, געװאונען האבן מיר —

װארטעט.
 אז אייערצייגט, איצט ־ערשט זיך האבן מיר —

 שוין לערנען דאם װעלן מייר ;לערנעז זיך מוז מען
אויפגעבן. ;יט גיך אזוי

 לערנעז דאם װיפיל מיר זעען איצט עדשט -
 דער דינ-עז ?אנען בעםער זאלען מיר העלפן אונז װעט

ארבעטער־באװעגוננ.
 איך און םארזאמלוננ א בײ אפט איך דץ ■איצט

pip דעם מיט אן געניט פירט כאװעד א װי צו זיך 
 נע־ זיין װאם דעם, מיט זיך פריי איך און פא־זיץ
 לערניען זײן פון רעזולטאט אלס גע?ומען איז גיט?ײט

אוג־װערזיטעט. אדבעטער אידישן איז
 אויפגאבע לײכטע ?ײן ניט איז עם אז װיים, איך
 איצטי?ע די װאם פינסטערניש, די מאכן צו צונישט

 ל״כטע '!,P ניט איז עם ;געשאפן האט אדדענונג
 לערנען; גײן זיך ארבעטער יעלטערן אן פאר אױפגאבע

 אר־ אזא לערנען צו אויםגאבע לייכטע ?יין ניט איז עם
 דער איז װיםן — נויטי? איז ארבעט די נאר בעטער,

גרעםטע די איז אומװיםנדי?ײט ;װאפן שטאר?םטער
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 אר־ קויכעם אצע מיט מיר מוזן דעם פאר און געפאד.
 די צװישן ביצדונג כזער װאס פארשפ־ײטן צו בעטן

 דעם ארבעטער די צו טראגן צאמיר מאםן. ארבעטער
 זאצ ;שפעט צו ניט קיינמאצ איז צערנען אז אנזא;,

 טער גאך טיט אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 צ\ ארבעט װיכטיקע און גרויםע זײן טאן דערפאצג
 טדזנטער און טויזנטער נייע צוױשן ביצדונג שפרייטן
 װיםן זייער דורך זאצען װעצכע ארבעטער, אידישע

 פון איקאר, םיז יוניאנס, די פון בויער בעםערע װערן
 םאילס דעם פון — ארז־ז ארבעטעד אינטערנאציאנאצן

 םאר־ דעם םון און רעאקציע געגן *idsp םאר פראנט
 ענדגיצט־קן דעם פאר פדאנט אדבעטער אײניתטן

םאר — גציס און פרייהײט פון װעצט א פאר האטף

 װאם מענטשן, קײן זיין ניט װעצן עם װאו װעצט, א
 רער אויף דעצן זיך עצטע־ דער אױף ערשט דארפן

שוצ־יאנק.

 אוגיװערזיטעט; ארבעטער אידישן דעם םאצוט
 בא־ דער םאצוט ;אדבעטער־םטודענטן ד• םאצוט

 א:־ אזא יצעבן צום ארױםגערופן האט װאס װעגונג,
 אזוי נעװען א־בעטער רי פאר איז װאם שטאציט,

צעבנםוױכטיס.

כאװײ־ ;בוך צזש זיך נעמט ארבעטער, כאװיירים
דארר טע( — ארײן כײדער אין נײט ארבעטער רים
!עצטער דע־ אױף אפיצע צערנעז זיך

אוניװערזיטעט אדבעטעד איד. דעם מיד באגדיםן פרײד און געזאנג מיט
ױבילײ סו־יאדיקן זײן צו

אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן פון סעקציע נעזאנג
\\־.rvro װײן, בעצא

«מיןגטרןיגווןגו ארבטיגוצר איךיט\\ \\s כאך
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אוניװערזיטעט אוב. איד. ד<ם פון ױנירי צעױארקן צום
 אר־ אידישער דער װעט מאי טן15 דעם שאבעם

 ױביליי יאריקן 10 זײן פײערן אונױוערזיטעט בעטער
 אמעריקע, אין טעטיקײט הדצטור פראלעטארישע פון
 האט אונױוערזיטעט ארב. איד. דער װען צייט א אין

 שולן פראל־עטארישע פון נעץ א טא: צו היינט שוין
 דעם פון ױבילײ יאריקער צען דער לאנד. איבערן
 װעט ניו־יארק אין אוניװערזיטעט אדבעטער אידישן

 ארבעטער אידישער דער פאר יאנטעװ א זיין דעריבער
 לערער פילע די פאר יןאנטעװ א אמעריקע, פון וו״עלט

 האט אונױוערזיטעט דער װאם טוער ארבעטע־ אין
צוגעגרײט. עקזיםטענץ זײן פון פאדלויף א־ן

 איז נױ־יארק אין אונױוערזיטעט ארנ. איד. דער
 אידיש־פראלעטא־ איינציקע רי היינט איז און געװען
 ביל־ פראליעטאר־שע פאר אינםטיטוציע קולטור רישע
 םון לערע די איז — בילדונג פראלעטארישע דונג.

 לע־ פון לערע די לעניניזם, פון לערע די מארקםיזם,
אימפעראליזם. פון עפאכע איצטיקער דער אין ניניזם

 איז אונױוערזיטעט ארב. ,איד. פון פראגראם די
 םא־ װיםענשאפטלעכן דעם אףי באזירט פולשטענדיק

 א-3 םאכזע דאם איז װאם מארקם. קארל פון ציאליזם
 װיםנשאפט־ דעם אין נוילעטםטע און דאקטעריםטישע

 ,האט ״מארקם ? מאד?ם קארל פון םאציאליזם יעבן
 פון באװאוםטזײן דעם פראלעטאריאט דעם געגעבן

 געזעלשאפט. קאפיטאליםטישער דער אין לאניע זײן
 בא־ די קלאם ארבעטער דעם געװיזן האט םארקם

 באדינ־ דידאזיקע און באפרייאונג, זיין פון דיעונגען
 האט פראלעטאריאט פון באפרײאונג דער פון גונגען

 גע־ גאנצער דער פון רעזולטאט א װי געװיזן מאדקם
 דער פון ׳רעזולטאט א װי אנטוױקלונג, שיכטלעכער
 געזעלשאפט. קאפיטאליםטישער דער פון אנטװיקלונג

 מארקםן בא באקוטען האט לערע םאציאליםטישע די
 װאונטש, בלױזן געוױםן א פון נייט כאראקטער א

 אויפ־ פון סאדן אםן געקומען איז זי נאר פארלאנג,
 אנטװיקלונג. געשיכטלעכער דער פון געזעצן די דעקן
 וױםנשאפטלעדער דער מארקםן, פון םאציאליזם דער

 גרונט דעם אףי נאר מעגלעך געװארן איז םאציאליזם,
 הים־ גאנצער דער אין איבערקערעניש אן שאפן פון

 פון געזעצן די אױפדעקן פוז װיםנשאפט, טארישער
גאנ׳ו א שאפן פון אנטװיקלונג, גיעשיכטלעכער דער

 מא־ היםטארישן דעם — געביט דעם אן* לערע נײע
 גע־ איז מארקםן פון סאציאליזם דער טעריאליזם.

 ביזן אויפדעקן פון באדן דעם אף נאר מענלעך װארן
 אנטוױקלונג עקאנאמישער דער פון געזעצן די םאוי
 קאפי־ דער פון פארהעלטנישן עקאנאמישע די פון און

 אזא יאף איבערהויפט. געזעלשאפט טאליםטישער
 אפן געקומען מארקםן פון םאציאליזם דער איז אויפן

 געשיכטלע־ דער אין איבערקיערעניש דעד פון יעםאד
 עקאנדאמיע, פאליטישער דער אין און װיםנשאפט כער
 געװארן איז אליז דאם דורכגעפירט. האיט ער װאם

 אלגעמײנע די אויפדעקן פון גרונט דעם אף מעגלאך
 געזעלשאפט, דער אין םײ אנטװיקלונג, דער פון געזעצן

 טענטשלעכן דעם א־ן םיי און נאטור דער אין םײ
 איבערארבעטנדיק קריטיש מארקס, האט דא דענקען,

 פילאזא־ ,און װיםנשאפט אים ביז עקזיםטירנריקע די
 דיאלעקטישן דעם פון פילאזאפ-ע די געשאפן פיע,

 דיאלעקטישן פון פילאזאפיע די בלויז מאטעריאליזם,
 גענוי מעגלעכקײס די געגעבן אים האט מאטעריאליזם,

 װאס טעאריע, די שאפן צו אויפדע?ן, אוז באװײזן צו
 און װאו פראגע דעד אף נאר ניט ענטפער אז גיט

 געגנװארט, דער אין קלאםז די זיך באװעגן װאוהין
 אין באװעגן זיך װעלן זײ װאוהין און װאו אויך נא־
 לע־ פון (םטאלינם־פראנן צוקונפט״ גאענטער דער

ניניזם).

 ארבעטעד א־דישן דעם פאר װעג דער איז דאם אט
 אונױוערזיטעט ארבעטעד יאידישן דעם אין םיטודענט

 טעאריע די מאר?סיזם, דעם לערנען און שטודירן צו
 פראלעטארישער פון טעאריע די און קאמו» קלאםן פון

דיקטאטור.

פרינ־ טעארעטישער דער אט פון אויםדרוק דער
 קלאםן, די פוץ ארבעט דער א־ין םײ פעסטקײט ציפן

 א אףז זיך פילט ?לאםן די ארום א־בעט דער איז םיי
אויפן. ;עהעריקן

 םאר־ דער פון װענדונג א איז ביישפיל צום אט
 אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם פון ויאלטונג

 נױ־יארק פון ארבעטער ארגאניזירטע אידישע די צו
 ביל־ פראליעטארישער װעגן צוריה, יאר עטלעכע מיט
 ביל- װאם ״צו דארטז: זיך זאגט עם װאם אט ;ד־וע
כיל- בילדונג, פון מיר דערװארטן װ,אס ביכילאך, דונג
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 צו מענטשן דעם מעגליעכקײט די געבן דארױ דוניג
 פאר־ צו לענט, ער װעלכער איז װעלט די םארשטײן

 װעלכעד אונטער ארדענוגג געזעלשאפטלעכע ד• שטיין
 פאדאנטװארטלעך זײנען װאם םיבעם די און לעבט ער

 בילדונג ארדענונג. געזיעלשאפטלעכער דער אט פאר
 פאר־ גרינטלעכעד פאד טעגלעכקײט די געבן דארף

 ארדענונג געזעלשאפיטלעכער דער אט םון שטענדעניש
 געזעל־ די מיט אײנקלאנג אין זי ענדערן צו װי און

 פדא־ די דאך זאגן נעזעצן. אנטװיקלועם שאפטלעכע
 רי צו אוניװערזיטעטן בורזשואזיע די אין פעםארן

 װיםנשאפט־ נאטור זײן צו זין־ גרײטן װאם פטודענטן,
 דערקלערט נאטור, די באהערשן .איר װילט — לער
 ריידן אזוי גיעזעצן, אירע גרינטל׳עך אוים פןארשט און
 װאם אבער פראפעםאו־ן, בורזשואזיע די טאקע זײ

 װירק־ דער אין ? װירקלעכקײט דער אין זײ טוען
 די פראפעםארן בו־זשואזיע די ־אלטן לעכקײט

 גע־ בורזשואזיע די קײטן. אי! געשמידט װיםנשאםט
 װיםנ־ דאזיקער דער פון ורעכטער די זײנען לערגטע
 די םאלידאריזירט פשארעסדיק האבן זיי שאפט.

 זײ בא רעליגיע. און מיםטיציזם מיט וױםנשאפט
 האם װיסנשאפט די און װיכטיקםטע דאם רעליױע איז

ואונטערװארפן. זיך מוז און מינדערװיכטיקיע

׳קײטן אין געשמידט יאיז װאס װיםנשאפט א קען
און מיםטיציזם אןז באזירט איז װאם װיםנשאפט א

 נא־ רער םון נעזעצן די גרינטלעך דערקלערן רעליגיע
אנטװיקלוגג? קאיפיטאליסטישער םון געזעצן די טור?

 װיםנ־ א איז קאפיטאליזם אונטעד װיםנשאפט די
 ?אפיטאליםטישע די אט קאפיטאליסטישע, א שאפט

 דער ריניען ניט קען זי הילפלאז, איז װיםגשאפט
 אילוםט־ פארבאנר םאװעטן דער װײטער. מענטשהייט

 םא־ אין װיםנשאפט די אמבעםטן. פאקט דעם אט רירט
 דער דינט מענטשהײיט, דער דינט װעטן־פארבאנד

 רעם אין ראל אנםירנדיקזג אן שפילט געזעלשאפט,
פא־שנעלערט און פאציאליזם פון פראצעפ אויפפוי

__ געזעלשאפט קלאםנלאזער א צו איבערגאננ דעם
 פארגאנגענ־ דער איז מארקםיזם דע־ קאמוניזם. צו

 פולשטענדיקער דער איז קעגנװארט דער אין װי הייט
 דעם פון טעטיקײט די און עמעפ, רעם פון אויםדרוק

 םולשטענ־ איז װאם אוניװערזיטעט, ארבעטעד אידישן
 דעם םון פזגםטקײט פױינציפן דער אף באזירט דיק

 דערפאלגרייך מער נאך זייז װעט אוז דארו' םא־קםיזם
 איצטי־ דעא איז מארקםיזם װײל איצט, ביז װי

באשטעטיקט. טיפעד יאיז פולער נאך ווערט צײט קער

 פארװאלטונג, דע־ צו באגריםונג הארציקע מײן
 אידישן דעם פון םטודענטן און לע־ער דירעקטאר,

 װײ- פאר װאונטש מײן און אװיװערזיטעט ארבעטער
דערפאלג. טערדיקז

טאבאטשניס א.

ד י א
הײם, ווײטער מיין םון שפראך די

;זײרן און טאטן פון לשון דאם

לײם, און ציגל דאם איז הענט די אין
רײדן. פלאמיקע דאס איז צוננ רעם אויוי

 ;?לאנג דעם הערן און — ריידן
 םײער, דאס פילן און ריידן

 — געזאנג און װארט פון חברים און

טײער. מיר איז נעװען װאם אלץ איז

ש י
האדץ, מיין ם׳רייפט װען איצט, נאר
שפיזן, װי שטעכן ג־עפילן װען

 שװארץ גרינטלעכן פון פאן אויפן װען
ריזן. ליכטיקע זיך אגטפלעקן

 ;װארט אידישע דאם איך שארף

 (בדחן) באדכן און זאנער א פון זוארט דאם יא,
 שװערד א שארפן קריגער װי

שלאכטן. אנטשידענע פאר נארט דער אין
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אדעד טײל, א איז זין ברייסעדן א אין
 אינ־ ;עדעלשאפטן, איד״ען, אױםכוען, פון םוניע, רי

 אײן מיט — קונםטן און וױסנשאפיטן םטיטוציעם,
 פון פאםירונגען און דערפארונגען אלע — װארט

 ארער טיילן ,אירע אין געזעלשאפט, מענטשלעכער דע־
 דורבקאנט־א־ און קלאםיפ־צױט — צוזאמענגיענומען

ארגו. און אײג\ לויט לירט
יע־ ;געשיכטע זײן זיך האט װעלנדטייל יעדער

 קרייז, יעדער פראוױנץ, יעדע פא־ק, און לא:ד דע
 פא־ יעדע רערפל, און דארף שטעטל, אדער שטאט
^ו יעדע־ אפילו און מיליע צי ײי  ז־ך האט מענטש א

געשיכטע. זײן
 װעמענם מענטש, (\ר5איעאי דער אפילו אבע■

 יאױ־ אויף בלויז געװײנלעך זיך ציט עם ״נעשיכטע״
 אד?■ ״געדענקען״ צו אומשטאנד ניט איז צענדליקער,

 דער מיט פארגעםט ע־ פאםירט. האט אים מיט װאם
 אפט־ יארן, די אוים אים בא זיך מישן עם ;צ״ט
 מיט פאנטאזיע ,אים בא זיך צעמישט אפילו מאל

 װעלכע װעגן זאכן װאר, מיט כאלעם װירקלעכקייט,
 װאם זאכן מיט געלײענט, אדער נעהע־ט, האט ער

 קען קײנער פארגעלומען. בעעמעם אים מיט זיעען
 פארגעקוכיען, אים מיט איז עם װאם געדענקעז ניט
 ער מאנאטן. עטלעכע געװען אלט בלויז איז ער װען

 מאמעס, און טאטעם אויח פארלאזן דעם מ־ט זיך דארף
 זיי־ זיקארנם ד־ װעמען בא באנעם און זײדעפ אויףי

שװאכעד. נאך נען
 געדענקט מענטש אײ^־י?™־ דע־׳ װאם דאם און

 א״נדרוק, שטארקן דעם צוליב מערםטנס איז יא, שוין
 אבער געמאכט. אים אויף האט פאםירונג די װאם
 איז ער װייזט. אײנדרוק״ ״שטארקער דעד גראד

 נארמאלן זײן פון ארוים צעטרייםלט, געװארן דעמלט
 שרעק, פון צי גארא:טירן, קען ורער און באלאנס,

 אים בא האבן אויפרעגונג פון אדער פרײד, פון אדע־
 זאכן געזען האט און אויגן די פונקציאנירט ריכטיק

 ריכטיק האט ער אז געשטאלט, ריבטיקן זײער אין
 דעד פון באטײט דעם פארשנואוטג ריכטיס גװה<\\־גו,
? פאםירוע גאנצער

 א אפילו פירט מענטש אײנציקעױ דער װען און
 זײנע אלע פון טאג־בוך א רעקארד, טאנ־טעגלעכן

איז לעבן, זײן פון פאקטן אלע פוז און פאםירונגען

 מארקםיםטן װי געשיכטע, קיין ניט אלץ ;אך עם
 נאך איז אלײן פאקטן פון רעקיארד א זי. פארשטייען

 דער נישטא איז עם קאל־זםאן געש־כטע, קײן ניט
 אלע צוזאמען וועבט װאם פאדים, ;עשיכטלעכער

 קאי־זמאן מאטעריאל, געשיכטלעכן .אײז איז פאקטן
 פארבינדונגען קעגנזעצלעכע די נישטא זײנען עם

 דאזיהע די קאל־זמאן און פאקט, און פאלט צוױשן
 םאציאלער גאנצער דער פון אפגעדיםץ איז געשיכטע

 ארו־ פון פאקטן קאטפלעקם נאנצן דעם פון םװיװע,
לעבן. טיקז

 אן פון געשיכטע א מיט פאל דער איז האם אויב
 בא־ אזוי איז צײט־לויף װעטענם מענטשן, א״נציקן
 װעמענם און ענג, אזױ איז ארט װעמעם גרעגיצט,

 פאר־ אין יאם אין טראפן א װי זיינען פאקטן צא־
 היינט קאלעקטיװ, א פון געשיכטע דער םיט גלייך

 א פון פאלק, גאנץ א פון געשיכטע די שוין איז װי
ציװיליזאציע? גאנצער א פון פע־קער, ג־ופע

מענטשהײט, די מין, מענטשלעכער דעױ אויך
 ״געדענקט״ זי װעלכער װעגן קינדהײט, איר האט
 דאקומענטן, קײן נישטא זײנ־ען עס װעלבער װע:ן ניט,
 אין שפודן ,<איבעגעצאזטע קײן טאג־ביכער, קײן

 אירע אויףי פאל אזא אין זיך״ ״פארלאזט זי זאטד״.
 זאגאר, מייםעם, זײערע אויף זײדעם, און באבעס

 ״געשיכטעם״ ד־ אין װי טיר זעען אזוי לעגענדעם.
 װעגן מייסעם זיך דערצײלט בא׳װל אלטער דער פון

 װעגן צו־יק״, יאר טויזנט 700״ מיט פאםירוגגען
 און יאר, טויזנט 40 געלעבט האבן װאם קיניגן,

באבע־מײםעם. פארשײדינע נאך
 ״פאר־ ניט זיך קען װיסנשאפט געשיכטלעכע די
 רא!ץ\\ז^־ האבן מוז זי זיקארן. קײנעמם אויױ לאזז״

 דורכגעקאנטראלירט זײנען װ,אם באװײזן, גוירבונן
 בא־ און דאקומענטז אגדע־ע דורך באשטעטיקט און

 דאקומענטן אירע פאקטז. די זי נעטט זיי פון וױיזן.
 — פלעצער פארשײדענע או־ף צוזאמעננעקליבן װערן

 אויבערשטע פארגראבענע און פארשאטענע די אין
 אין יאמים, און טייכן פון ראנדן די בײ ערד־שיכטן,

 אין בערג, אמאל־באוואוינטע םון פעלזךשפאלטן רי
 די אין יעשואװים, אונטערגעגאנגענע פון כורװעם די

 פארזונקענע און טעמפלען, בעים־אוילאטם, אלטע
 בריװ, א בוך, א בלויז ניט איז דאקוכיעגט א כאטעם.

שטומער א דערצײלט אפט ליד. א אדער טפילע, א
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 זיך האבן מענטשן װאם מיט געצייג שטיינערנער
 צו־ איז װ,אם ביך, א ײי מער באינוצט, פארצייטנם

 ״געטלעכער פון גרונט אויפן בילויז זאמענגעשטעלט
 און זײדעם פון לענענדעם אויף אדער אנטפלעקונג״,

באבעם.
 מא־ זײנען םאגאם ־און לעגענדעם די אויך אבער
 אויפן ארויםגעװארפן ניט װערן װאם טעריאלן,

 געשיבט־ געװיםע פאראן זײנען זײ אין מיםט־קאםטז.
 און אפגעקליבן װערן װאם װי־מאטעריאלן, לעכע

 זיך .אין האבן נײע, װי אלטע שפראכן, געלײטערט.
 און מינהאגים אױך ״דאקומענטן״. היםטארישע פיל
 צוריקגע־ און פארגעשריטעניע — פעלקער פון זיטן

 מאטעריאל ׳געשיכטלעכן םאר דינען — שטאנענע
פאקטן. געװיםע פעםטשטעלן און ארויםצוברענגען

 אנגעקליבענע נאך זיינען געזאגט, שוין װי אבער,
 אנגעקליביענע װי &ונקט געשיכיטע, ק״ן ניט פאקטן

 אייזן, און האלץ צעמענט, זאמד, ציגל, פון הורבעם
 זײ־ — געבײדע א בויען צו צוגעגרייט ט׳האט װאם

 זאגוג\-1 בלויז זיינען זײ געביידע. קײן ניט נאך נען
 אן דעמלט בלויז זיינען פאקטן ביניען. א פאר ריאד

 שפריכ־ ענגלישן דעם לויט זאן־", ״איינגעשפאױטע
 אין נאנצקײט, זײער אין זײ נעמעז מיר װען װארט,

דיא־ דער אין צוזאמענהאנג, זייער
 אין ווידערשפרוכן, זייערע פון אײנהײט לעקטישער

 היםטארי־ גאנצער זייער םון אנאליז קאנקרעט! דעם
 פארמא- םאציאל־עקאנאמישע די פון םװױוע, שער
 װאם אידעאלאגיעם, די און קלאםן־קויכעם, און ציעם

 פון מויכעם די אין אפשפיגלונג אן אלם אנטשטײען
גרופן. און קלאםן באטױעפנדיקע די

 איז װאם צוליב אפטמאל: זיך מ׳פ־עגט אבער
 אי־ זיך גריבלעז װאם צוליב ? אײם׳ק גאנצער דער
 װאם צוליב ? אמאל געװען זײנען װאם זאכן, בער
 דער פון האנט טויטער דער פון באריו־ז זיר לאזן

 מען קען געװען איז װאם דאם, — פארגאנגענהײט
 בעםעד ניט זיך פארװאם ? ענדערן ניט םאי־װי דאר

 צו און לעבן, מיר װעלכן אין הײנט מיט׳ן אפגעבן
 אים ענדערן האנט, א צולייגן נאך קענען כייר װעלכן

! ? בעםער זיין זאל װארג\ דער אז מאכן, און
 רעכט איז קאשעם אזעלמנ פרעגן װאם די בא

 אויפן װעלט אלטער דער פון אלץ ארויםצואװארםן
 װאלטן זיי אז ניט, פארשטײען זײ מיםט־קאםטן.

 צוזאמען געבורט־הײבל דעם ארויםגעװארפן דערמיט
 געשיכטע מ׳לערנט װען איז זאן־ איין קינד. מיט׳ן
 דאם פארגעטערן און באװאונדערן צו צװעס מיט׳ז

 צװיי־ א .און הײנטיקע, דאם גרינגשעצן און אמאליקע
אגיסיפיארשז יארטיגיײץ,3 קריטיש פרובירן צו איז זאך טע

 בע־ און טיפעד קעד״ אמאליקע דאם אגאיליזירן און
 אדױםצואװארפן הײנטיקע. דאם פארשטיין צו םער

 געמײנט װאלט פארגאנגענהײט דער פון געשיכטע רי
 מענטש־ די װאם דערפאדונגען, אלע ארויםצואװארפן

 טויזנטער פון פארלויף אין אנגעזאמלט האט הייט
 בלאנ־ אלײן מוזן טיר אז געמ״נט, װאלט דאם יארן.

 זיינעז װאם זאכן, זוכן און בהאדזשיען און דזשעז
 גע־ וואלט ;געװארן געפונעז אװז לא:ג שוין

 מיר װאם טאעםן, פארשײדענע איבע־כאזרן מיינט
 געמײנט װאלט דאם ;אויםמײדן געקאנט װאלטן

 אויצער גאנצן דעם םאנים אונערע פאר איבערלאן
 דערלויבט װאלט דאס ;זיך פאר דערפארונגען פון
 גאנצן דעם האבן צו היםטאריתער בורזשואזע די

̂ג\רט\\ און רעשום, זײער אין פעלד  געשיכטיע די צ
 אז מוירע, שום ק״ן אז טאקע) טוען זײ װאם (האס

האנט. דער בא כאפן זײ מ׳זאל
 דעם און הײוגו פונם אינטערעםן די צוליב טאהע

 ס־\.3צ־(\ ג־עװעז איז עם װאם װיםן מיר מוזן וזארג\
 אויף אלץ ןאונצוהײבן גרײט ניט ביכלאל זײנען מיר
 פארנאנגענע די פון איבערנעמען װילן מיר נײ. דאם

 א־ז װאם אלץ ארדענונגען סאציאלע און דוירעם
 דוי- קונםט. און װיםנשאפט טעכני?, אין װערטפול

 קינסטלער און פארשע־ דענקער, ארבעטנדיקע, רעם
 דערגרײ־ זײערע פאר לעבנם זײעדע אפגעגעבן האבן

 מיר װאם דאם פארניכטז ניט װעלן מיר און כונג־ען,
 גע־ אונז האט לענין װי געברויכן, יאיצט נאך סענען
:לערנט
. ״.  אויםגעקעמפט זיך פאר האט מארקםיזם דער .

 אי־ אן אלם באדייטונג, היםטאדישע אלװעלטלעך זייז
 טיט פ־אלעטאריאט, רעװאלוציאנעדז פונם דעאלאגיע

 אופן בעשום האט מארהםיזם, דער ־ער, װאם דעם,
 דע־ פון דעראבערונגען װערטפולע די פארוהארפן גיט

 אי־ האט פארקערט, נאר װיםנשאפט, בורזשואזער
 גע־ איז װאם אלץ איבגגרגנואדב^ט און בצרגעוגװטי;

 יאריקער טויזנט צװײ איבער דער אין װערטפול װען
 קול־ און געדאנק מענטשלעכן דעם פון אנטװיקלונג

 רוםישע ,409 זײט באנד, טער25 (לענין, טור."
אױםנאבע).

 ביכלאל װיםנשאפט בענויגע עמעס איז דאם
 און װיםנשאפט) דער פון טייל א איז געשיכטע (און

 און םומע די איז קולטור ביפדאט. לולטור בענויגע
 אנטװיקלונגען געשיכטלעכע די פון טאמצים דער

 בא־ צו אוממעגלעך איז עם געביט. גײםטיקן אויפן
 דעם אן היינט, שאפן מיר װאם קולטור די גרײפן
 אנט־ דער אין שטאפלען פארשיידענע די װעגן װיםן

קולטור. פון װיקלונג
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 װעלט־קולטור אינטערנאציאנאלע מאדערנע די
 פארשײ־ די פון אנטװיקלונג דער פון םומע די איז

 אדבעטער, אידישע טיר, קולטויז. נאציאנאלע דענע
 נאציאנאליטעטן, אנדעיע פון אדבעטער װי פונקט
 פון העלדן די און קואטור די איבערלאזן :יט טארן

 אידישער דער פון הענט די איז :עשיכטע א.־נזער
 קעדײ שאװיניםטן, די פון הענט די אין בױזשואזיע,

 זײער אנהאלטן טראדיציע און ;אמען זייע־ רורך
מאםן. אידישע בױיטע די אױף העגעםאניע

 מאםן, הארעפאשנע און ארבעטנדיקע די מיר,
 עמעםע די פאלק, אונזער פון זין עמעםע די זיײען

 בראװע די פון מאקאבייער־העלדן, די פון יארש־ם
 קעגן זיך שטעלן צו נעװאגט האגן װאם זעלאטן,

 מיר דארפן יאך. אי׳מפע־יאליםטישן רוימישן דעם
לערגען. זײ װעגן דאך מיר דאדפן װיםן, זיי ,־וע־ן ן־״,־■

 אויח געזאגט האט דימיטראװ כאװער װאם אט
:װעלט־קאנגרעם קאמוניםט־שן טן7 ד;ם

 אלץ דאם אז רעמננען, װאם קאניוניםטן, ״יענע
 ארבעטע־־ דעם םון זאך דער מ־ט טאז צו ניט האט

 אויח גארניט טוען װאם ק,*מוניכטן יע:ע ;קלאס
מארק־ עמעםן אין היםטאריש־ריכטיק, באלײכטן צו

 לעגיניסטיש־ מארקםיסטיש־לעניניםטישן, םיםטישן,
 די מאםז ארבעטנדיקע די פאר םטאליניםטישךגײםט

 פארבינדן צו קעדײ םאלק, זיי־ער פון פארגאכגענהײט
 רעװאלוציאנערע זײנע מיט קאמף איצטיקן זײער

 קא־ יענע — פארגאנגענהײט, דער אין טראדיציעם
 פאלםי- פאשיםטישע די אפ פרײװיליק גיבן מוניםטן

 היםטא־ דער אין װערטפול איז װאם אלץ פיקאטארם
 די אפצונארן קעדײ פאל? פון פארטאנגענהײט רישער

פאלחם־טאםן״.
 אונזערע פון טיפעניש די אין ארבעט אונזער

 דער־ נאטידלעכער, עכטער, זײן קענען װעט מאפן
 די דורך צוגײן זײ צו װילן מיר אויב ־לגרײכער,יפי

 נאציאנאלע אונזעחנ דורך פאלסם־קאנאלן, נאטירלעכע
 פארבינדונג נעמײנשאפטלעכער דע־ דורך פארמע:,

 געם״נשאפט־ אונזער דורך און קוליטור אוגזער פון
 עקםפלוא־ און פאלקם־סאנימ די קעגן קאמן* לעכן

מאםן. ברײטע די פון טאטארם
 געשיכטע איריט«\ די באהערשן אויך מוזן מיר

 מאכן װאם די, פון ;יט און שטאנדפונקט אונזער פון
 פינםטיערםטע םאמע די פאר װערקצײג א איר פון

אידייען. שאװיניםטישע
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מארלןאװ א,

אוניװערזיטעם ארכ. אױישן צום סהור״ ״װאוקעופ דער פון
 אידישן פונם כאװיידים אייך, גרוםן הארציקע

 פאר־ אין ארבעט יאר צען אונױוערזיטעט. ארבעטער
 א איז מארקםיזם־לעגיניזם פון טעאריע די שפרייטן

 ארבע־ רעװאלוציאנערעד דער צו כייטראנ װיכטיהיער
 ארבע־ די פון דערציאונג פאליטישע די באװעגונג. טער

 דערציאוננ פאליטישע די באזונדערם און טער־מאםן,
 מיט־ די ארבעטער־קלאם, פונם אװאעארד דעם פון

 אײנע איז פארטיי, קאמוניםטישער דער פון נלידער
 פארטײ. אונזער פון אויםגאבן װיכטיקםטע די פון
 םארקםים־ א אין דערציאונג, פאליטישע ריכטיקע די

 .בלויז װערן דערגרײכט קאן זין טיש־לעניניםטישן
 און טעאריע פון אנװענדונג ריכטיקער דער דורך

פ־אקטיק.

 אן פירט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 ארבעטער, אידישע די צוױשן טעטיקייט דערציערישע

 ענ־ דער אין ארייענטירן לייכט ניט זיך קאנען װעלכע
 פון כיעשעך אינם אהבעט. גוטע טוט שפראך, גלישער

 צאל היפשע א ׳גראדואירט אנשטאלט דער האט יא־ן
 װיםן, טעארעטישן דעם מיט אױםגעשטאט באוױירים

אריבעט. אונזער פאר נויטיק איז װאם

 א אח ארבעט דיזעלביקע אן פירן װעלכיע מיר,
 םקול״, ״װארקערם דער דורך מאםשטאב, גרעםערן

 אזא װאם שװעריהײטן, פילע די מיט באקאנט זיינען
 פיגאנציעלע פאראן ם׳זיעען באגעגנט. אנשטאלט

 אוניװעד־ בורזשואזע די פון לעהיפעך שװעריקײטן.
 בײ־ קריגן װעלכע װ., אז. א. קאלעדזשעם, זיטעטן,

 בור־ דער פון דאלארן מיליאנען אין שטייערונגען
 אױםהאלטן זיך אנשטאלטן אונזערע מוזן זשואזיע,

 בײטראגן, קלײנע די און םכארלימעד קלײנעם דעם פון
 אפט אויך ם׳זײנען ארבעטער. די פון קומען װאם

 פערזאנאל. לערער דעם װעגן שװעריקייטן פא-אן
 פון רייעז די פון רעקרוטירט װערן לערער אונזערע
 ביםל היפש א זיך אף» יהאבן יװאם כאװײרים, אקטױוע

 פון דערפאלג דער באװעגונג. דער אין אנלאדונגיעין
 רעזולטאט דער דעריבער איז ל/גרךאנשטאלט דעם
 איז םטודענטן לערער, די פון קאאפעראציע דער פון

די פון קאאפעראציע דער פון און פאוװואלטונג,

 .װאם םימפאטיזירער, .ארבעטער, הונדערטער פילע
ארבעט. זײן מ־ט אנגײן אים היעלפן

 ארבעט אונזעד האט צייט איצטיקער דער אין
 וארבע־ פונם סאנים די באדייטהנג. גדעםערע א נאך
 אמע־ פון שטאטן פאראייניקטע די אין קלאם טער

 קאפי־ פינאנץ פונם קויכעם רעאקציאנע־ע די ריקע,
 קויכעם זייערע געהיים אין און אפן מאביציזירן טאל

 אר־ צו זיך ארבעםער די פון רעכטז די אבצונרײפן
 באדיננונגען. יעסערע פאר קעמפן צו און גאניזירן

 פײער הויפט זײער צילן עלעטענטן רעאקציאנערע די
.פארטײ קאמוניםטישער דער קיעין .  עם טוען זײ .

 א. ״אמעריקאניזם״ ״פרײה״ט״, נעמען די אונטער
 פא־ .ארײינצופירן א־ז ציל זייער װ. אז. א. װ. אז.

 א־בעטנ־ די פארשקלאפן צו לאנוד, אינם דא שיזם
 אין פארשקלאפט ז״נען זײ װי אזוי מאםן דיקע

 קאגטר־ די װ. אז. א. יאפאז איטאליע, דײטשלאנד,
 אינם אגענטן פאשיםטישע פון באנדע רעװאלוציאנערע

 העלפן צו טײל זײער טוען טראצקיםטן די פון לאגער
 פאדאײניקטע די אין קויכעם קאפיטאליםטישע די

 רײען, ארבעטער די שפיאלטן פרואװן דורך שטאטן
 װאכזאמקײט גרעםערע א נויטיק מאכט אליז דאם

 פאליטי־ א פאדערט עם כאװײדים. אונזערע מיצאד
 דעם םארטרײבן העלפן װעט װאם אגטװיקלונג, שער

 לערנ־אנ־ אונזע־ע רייען. ארבעטער די פון םוינע
 ןאיידישער דער און םקול״ ״װארקערם די שטאלטן,
 אויפ־ יאט־די נעמען מוזן אוניװיערזיטעט א־בעטער

 או; ארבעט אונזער פארבעםערן ערנםט, ז״ער :אבעם
 אינ־ טיכטיקער נאך א װיכטיכןערער, נאך א .יוערן

 די פון דערציאוניג פאליטישער דער אין שטרומענט
מאםן.

 ג״םט אינם ארבעט אונזער אנטװיקלען לאמיר
:םטואלין כאװער פון װערטער פאלגנדיקע די פון

 כיוז פארטײ אונזער פון טעטיקײט פאליטישע ״די
 מאכנדיק הויך, ריכטיליער ׳דער צו װערן אויפגעהייבן

 צוגרײטונג פאליטישע די אויפגאבע הויפט דער פאר
 די פון םארהארטעװדיקײט באלשעװיםטישע און

קאדרען." עקאנאמישע און םאװעטישע פארטײאישע,
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 לערן־ ביידע די פון ,ארבעט דער אין כעפארן ײ.ײן
 קא־ נאנטער א פון פעלן דאם געװען א־ז אנשטאלטן
 ליערערשאפטן, די פון קאנפערענצן אפטע אפעראציע.

 אנשטאלטן בײדע פון פארװאלטונגען די פון װי
 1אי פארבעםערונגען צו מיטגעהאלפז םאך א װאלט
װערן. קארעגי־ט מוז כעםארן דער אט אריבעט. זי״ער

 מארקפיסטיש־לעני־ אין דע־פארונג יאר צען טיט
 און פירערשאפט דער אונטער דערציאונג, :•םטישער
 קאמוניםטי־ די פארטיי, ג־ויםער דער פון האשגאכע

 אמע־ פון שטאטן פאראייניקטע די פון פארטײ שער
 אונױוערזיטעט ארבעטער איד־שער דער װעט ־יקע,

 גרויםע דערפאלגן, גרויםע צו ׳פארװיערטם טארשירן
דעדגרייכונגען.

טעלצעו דאוױד
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 גאם, שטיילער א אין זיך דערמאן איך
 דירע, אפגעלאזטער אן איז
 גראדואיר־קלאם ערשטע־ טומעלט סע

אירע. צװאנציק — כעװרע־יאטן

 קצינגען, וױדער גלעקל ס׳וועט ביז
 לערער, נײער װעט ארייגשלייכן ביז

 צעזינגען, קרײז אין זיך מען האט
שלאכט־מאנעװר. דער נאך רעקרוטן װי

 העפקער־ניגן, א ליד, א אויףי פלאמט
 שטױעקעם ואויןז יאגט ריאזין םטענקע

 — לייד־אוךגליקז הארעפאשנע פון איד
לעקעדט. הירשקע שולמאז, בארעך

 מעטאל, אויף צינגלט אומרו־גלעקל
 :צופרידן שויז שמייכלט לערער

 אינטע־נאציאנאל ערשטער דער ״זאגט, —
?״ אידז אויף געװירקט אזוי װי האט

 שטענדער־בענק, די אויף נידערט כעװרע
 :געהירן אנפרעגן לויפט בלוט

 כ׳גיעדענק, ליבערמאן, זיך״ ״דאכט —
. . . פראקלאמירן װינטשעװםקי און

 צײט־עקםפדעםן, יאגן עם און
 םמארגאן, און .װיאנע יאנדאן,

 ;עקצעםן און םטאטשקעם בונטן,
פאן. רויטע פלאטערט עם און

 װידער, קלאפט עלעקטרישער רווי
:יארהונדערט הײנטיקן צום װעקט

 געפילדע־, א צװײ־אוךצװאלציק לא?אל ״אין
פארװאונדעט״. פיל שלאגן, שטארקע

 שטיגן, אדונטער בענק, א־בער — כעװרע
 גאם. אויףז שוין פייען העו־צער

 װאונדער־בליקן, זײ שיקט לע־ער
קלאס. זײז פון קינדעד פון קװעלט

\93ל אפיריל,
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 פאלט, שנײ דער װי מעם־לעם צוױיטער דעד שוין

 טאג. אײננעלאפענעם גרויען, דעם לענגע־ מאבט
 װאם װע;, ברייטער א — טראטואר אויפ גאם, אױם
 אין טיףז װעג, דעם איבער יאון װיים. א־ בלוי, אי איז

 טעלעגראןײםלופעם. און פלויטן דעכלעך, רעכער, שנײ,
 שנײ דער איז דראטץ טעלעגראף די ארום

פראנזן. װי װאטע, צעדריבלטע װי הענגט, האריק,

 פאר־ רער װאו לע?עדט־שול, דער םון שױבן די
 די אויםגעקרישלט, זיך לאנג שוין האט קיט דארטער

 הענ־ װאם פרץ, און לענין פון בילדעד אויםגעבויגענע
 בײ זיך צעט־ײםלט אלץ — פענצטער איבערן גען

 שטייט װאם טיר, דער איבער װינט. םון רים יעדן
 קלא־ א זיך טראגט װענט הוילע דינע די איבער אפ,

אריין. לאזט אריין, לאזט — : פיננער פון פערײ
 טרוי־ נרויםע, םיט לערעד, נױ־יארקער א שלוימע,

 שוין װייםט און פענצטע־ אין שטײט אויגן, עריקע
 אונטן, פון צי אויבן, פון שנײט עם צי נישט, אליין

 פוך־פעדערן. מייט װעלט די פארשיטן גאר װיל מען צי
 קא־ די באהײצן ניט קאן איױועלע קלײגע דאם אז און

 שלאפצימע,־, א אי קעדער־שול א א• איז װאם זארכמג,
 שלױ־ ער, אז •און שלוימען, ניט ארט -דאם קיך- א אי

 דרײ אין אײנמאל װאכן, צװיי אין אײנמאל קריגט מע,
 גאר־ איז דירע די אז און ? װאם איז םכירעם, װאכן
 גאר איז עם ? קינדעי־שול קייז פאר צוגעפאםט נישט

 און ליידיק, געשטאנען כאדאשים איז װאם געװעלב, א
 רייעך דעם אויספרירן נישט אל*ז קאן װינטער דער
 די שפרײזט־איבער שלויםע ? הערינג און אויל םון

 טרױע־ בלײבן אויגן די כאטש לאכט. מעניעם, אלע
 א ג־עװעלב, א זײן םעג — דארױ מען אז און ריק,

אידיש. קינדער מיט לערנט ער אבי — כורװע
 נישט אםילע געארט, נישט אים װאלט אלץ דאם

 ער און יא אבע־ אים עגרערט עם אנגעגאננען.
 קאנאדער שװערער דעד און ״פלו״ די װאם לײדט,

 פון שול, זײן פון קינדער די צעיאגט האבן װיגטיער
שול. דײאוירעם

 פארן געריםן זיך האבז דװאוידע, און ער ביידע,
 דער װאו קויכעם, פעלן עם װאו פראװינץ, רער אין

 ער, פעדלט — פאדגדעבט איז מענטש אידישער
פאר אפשײ גרויםיע האט און ער קינדלט ער, האגדלט

 אז איצט, נאך גלויבן דװאוירע און שלוימע געלט.
 א־בער־ מענטשן צוריקגעשטאנענעם דעם קעז מען

 און אװאדע — קינדער זײערע איבעראנדערשן. מאכז,
 םאר־ איבטרגעגעבענע, לערער, בײדע ה:אבן אװאדע.
 שטעטל, קאנאדער דע־ אין פארקליבן זיך ליבטע,

 זיך אידיש, קינדער מיט געלערנט און צונעהונגערט
ט כעשפילט און צוגעקװעלט  טעאטעד, פעדלערס מי

 גערעדט פערעצן, אלײכעמען, שאלעם םארגעל״ענט זײ
לענינען. און מארהםן העםן, װעגן זײ מיט

 אײ־ פון װייט נישט ק־אנק. דװאוירע איז איצט
 א: אויףי זי ליגט װענטל, שפאניש א הינטעד װעלע,

 טאג. םערטן דעם שוין פיבערט און בעטל א״זערן
 זיך, הויבט לוםטיקיער, לייכטער, װערט קאפ איר

 םון א־וים קריכן הענט די קישן. פון זיך, דאכט
 םאר־ אוינן, ברוינע רי אפ. זיך דעקן קאלדרעם, די

 אוז נאם־טון א װיל װאם איינעם, בײ װי לאפענע,
 היענגט עס װאו װאנט, דער אויױ קוקן נישט, קאן

 לע:דער..." אלע םון ״ארבעטער — טאװל שטאלער א
 באװאקםענער. א מא־?ם, — טאװל איבערן און

 הױט די װאו ליפן, צעשפאלטענע הײםע די אויף
:טײנעם זיך קלײבן זיך, שײלט

 איז שטזגטל אין װאם שולדיק, איז װער —
 באלמעלא־ די און ? פאבריק־א־בעטער קײן גישטא

 ? סטאליארעם שוםטעדם, די שנײדערם, די — כעס
 אפצורײסן זײ אוממענלעך !נײן און נײן און נײן
 אוממעג־ טאלמיד־טוירע, דער םון מיניען, דעם פון

 הא, שול־ארבעט. דער אין ארײנצוציען זיי לעך
 פעדלערם, די דאװקע דערויף? זאגםטו װאפ מאדקם,

 זײ גנײװע, פון גזיילע, פון לעבן װאם קרעמערם, די
 פון ארוים נישט דיד לאזן זײ םטרײקערם, די שטיצן
 טוירע, דײן איז דיר, אין גלויבן זײ מארקם, מויל,
? דערויף זאגםטו װאם

 צע־ זײנען װאם ביכע־, די פון רוקנם בײכיקע די
 לע־ קאלטע רי שװײגן. פאליצעם, די אויח שטעיט

 שװײגט. דערהײצן, נישט קאן טען װאם קע־ט־שול,
 גאר םארנעמט שמאלע־, אזא הויכער, אזא שלוימע,

 שװײגט און םענצטער אין שטײט נישט, פלאץ קײן
 און שנײ. שנײ, שנײ, — װייטער טריט א און אויך.

צװײ־ און אײן־ — אישעװ אידישער דער שנײ אין
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 םרײטאג־ נאך בענשט מעז װאו שטיבלעך, גארנדיקע
 מאמעם — זיך הײצט םיקװע די ליכט. צו־נאכט

 דײםט ױנגװארג דאס כעשבן. א אן ?ינדלען זאלן
 װערט בעגקען דאם אז און בענקט. נױ־יארק, קײן זיך
 העלער דער פון אפ זיך איינער רײםט גרוים, גאר

 פארקערט, צי פראנצויזקע, א מיט אנטלויפט הױט,
 שאקלט רעדלעך, אויף גיין נעטט אישעװ דער און

טרויער. דעם זיך פון אראופ װייל־ע א פאר
װינהלעז׳ די םון זיך רוקט גרויער, א אװנט, דער

 צימער. דאם קלענער מאכט בע:ק, די אוגטער םון
 זיך טראגט ש:ײ דער זיך הױבט פענצטער דורכן

 רייםט דרויסן אין און פאסטעם. ליליע אין פארבײ
 שפארעם די אין זיך פאדקלייבט שטיקער, װינט דער
 פלאם דער הונט, װי ־ײלט דאך, פון װענט, די פון
 זיך םיז טרייבט ם־קעט, זיך, צעברענט אייװעלע אין
דיל. אויפן זיך רויטלט גרויקײט, די

של־וי־מע. —
 אלייז געדעגקט זי ? גערופן אים דװאוירע האט

 די צװישז שפאנט ער װי נאך, אים סוקט זי נישט.
 ע■ הױזן־קעשענעס. די אי; טיף הענט די בענק,

 לערנביכל, א דארט לערגביכל, א דא םארט׳עעפעט
 און א־ם הינטעד פאלן ביבלעך די װי נישט הערט

 און ער צי װיםן, וױל שלױטע ווייטער. שפרייזט
 א זומער גאנצן א געשלעפט טאקע האבן דװאוידע
 געשלעפט טאקע האבן זיי צי שטײנדל, א צו שטײנדל

״ צעל, געקנאטן ליים,  איז נעברענס, געט־יקנט, ז
 א האט בריעז״ שטעלן זיך דארף מען װען איצט,

.״פלו״ א אנגעטראגן שװארץ־יאר .  דװאוירע, לינט ,
 פוםטע־ לעקערט־שול די און קינדער, העלפט איגן

 קאן און קוילן פיל אזוי טאל צװיי שלינגט־איין װעט,
דערװארעמען. נישם זיך

! שלױמע ! שלױמע —
? מיך ־רופםט

 דװאוירען, איבער נעבויגענער א שױן שטײט ער
 שטיל, פרעגט זיינער, אין האנט הייםע איר האלמ

:קראנק־ער א צו רעדט מען װי
? עפעם וױלםט —
טיר. לעדן זי׳ן —

 זיד האט היץ די מײנםט ? טייעדע איז, װאם - —
? גיעהויבן
!מױרע כ׳האב —
? מיטאמאל עפעם װאם —
 אגגעװארפענע די מיט טישל דעם אפ רוקט ער

 זיך זעצט שאכטלעך, און פלעשלעך די מיט ב'כלעך,
:איר בײ זיך בעט און בעט־פארענטש אויפן

 מיט מילך נלאז א אנװארעמען דיר עפשער —
? װאםער

 פון שױן מיר קריכט מילך די נישט. כ׳וױל —
האלז.

 מ״יל אין נעמען עפעם אבער דאך דארפפט —
ארײן.

 - . . . קאניאק אביםל געװען ם׳װאלט װעז —
דװאוירע. :ישט ענדיקט
 - קאגיאק. אביםל קדיגן טאקע דארף מען —

 אדיבערלויפן ב׳װעל — טאן. הויב א שלױניע זיך װיל
? הא לעװינען, אונזיער צו

צו. דװאוירע אים האלט — נישט. גײ זיץ, -
אלײן. בילײבז נישט כ׳װיל —

 איז צימער גרויםע דאם שטיל. װײלע א איז עם
 דעם אין זיך װיקלט אײננעלאםן, איגגאנצן שוין

 דעם פון איילן דרײ א שטייז נלייבט װאם כוישעך,
 פענצטןע־, לויזן א־ן קלאפיט־אז װינט דע־ אײװעלע.

 דאס זיך מיט ברענגט שטייט־איפ, װאם טיר, דער אין
 שליטן־ פון נעקלאנג דאם םיערד, א פון הירזשען

נלעללעך.
 א מיט פארט פראםט, פון צעפלאמטע א דװאוירע,

 זיך טראגט שליטז דער קינדער. שליטן געפאלטן
 און װײטער לויפט פאלט, ז־ך, הייבט בארג־אראפ,

 באפעלצטע שנײ. װאלק׳נם די פון ארוים נישט קאן
אלץ. צערינט מיטאמאל און זיך, קײקלעז לאכן, קינדער
 אײ־ צע־גליטן אויפן דװאוירע לוקט — ? הא —
אוים? אלץ טאקע איז —- וועלע

? אלץ װאם —
 שטיקלעך אויוי ה־ואוירע כאפט — כ׳מײן, —

 ״אויגן״ אדאפגעלאזטע אױף העקלט מען װי געדאנקען,
 זעכער קײן טאקע ם׳בלייבט ב׳מיין, — זאק, א פון

? נישט
 אירע פעםטער שלוימע נעמט - - גיי, שוין, גײ -

זײנע. אין הענט
 מיר ! ארײן לאפ אין אלץ ק־יכט דיר װאם -—

 האט דערצו נישט דװאוירע. זײן, קראגק נישט טאר;
 (קומענדיקע) ״איםדע״ אהער. אראפגעש־קט אונז מען

 דא איז ארבעט און טאן, נעם א זיך מיר דאדפן װאך
 אז קינדעד, די מיט אויפפירוסג אן קאפ, איבעדן

 זען דארו! מען דערװאקםענע, די מיט אויפפירונג
לעקטאר. א נױ־יארק פון אראפברעיגע!

 מיט ליגט כזען אז שלוימע, דיר, זאג איך און —
 װינטער, אזא איז אינדדויםן און הי׳ז, פיר דווגדערט

 מען זעט פארקאװעט, איז װאםער, ע־ד, אלץ, װאו
. אנדערש זאכן . . גלויבן אן הויבט נדען . . .

 גע־ זיך אין שלוימע האט — ? װאם אין
שמײכלט.
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 אויףז ילענינען, אויף קוק װאם? אין װ׳הײסט —
 זײנען טיר פאר — שאלעם־אלײכעמען, אויף פערעצען,

 אוכי־ זײנען זיי אויב און . . . אומשטערבלעך זײ
 שטײגע־ זײן אויף מענטש יערער איז שטערבליעך,

 אויך, דאך גלויבסט שלױמע, דו, . . . אומשטערבלעך
 א אין העק, אזא אין געזעםן נ־שט װאלםטו אנדערש
 אלע די פארזארגט און שכירעם, אן שטוב, קאלטער

. קענען זאלן קינדער זייערע דא, פעדלערם . ש. די אי
 פיר? און הוגדערט .האםטו דעכנםטו, םארװאם, —

 דװאױרען איבער ינעטאן בויג א זיך שלוימע האט —
 — אים אין הויבן גענומען זיך חאט טוירע א און

? טאקע בדענםט
 האט — שלויםע. גארנישט, מיר ם׳א-ז -

 א זיך האט היץ די און מויל דאס געעפנט דװאוירע
ארײן. פאנעם א־ן שלוימען געטל׳ן שפאר
 װײםן א ארײנגעלאזט געעפנט, זיך האט טיר די

ארויםשײלן. גענופיען זיך האבן פענימע־ און װאלקן,
? פינצטער דער איז עפעם װאכ —

? דװאו־רע זי, מאכט װיים —
 דער מייט גאם װײב, דער מיט לעװין שול־טוער,

 לעטפ־ עלעקטרישע די אויפגעדרייט האבן סיגעל, װײב,
 װער פאמעראנצען, װער טיש אויפן צעשטע-לט ילעך,
אײנגעמאכץ. גלאז א ווער בראטן, צו עפל

 - טרינק, גוטן א געבן גאר איר דא־ףי מען —
 — קאניאק, פלעשל א א־ויםגעשלעפט ל־עווין האט
מעדיצין. בעםטע די עם א־ז ״פלו״ דער פאד

 און דװאוירען צו צונעזעצט זיך האבן װ״בער די
 ארומ־ זיך טישל, דאס ארויםגערוקט 1האב מענעד די

 געטון קלאפ א האט פ^רזיצער, דער לעװין, געזעצט.
:טיש אין בלײפעדע־ א מיט

? פארהאנדלען צו מיר האבן װאם —
 פאד־ לערער דער האט — אםאך. זײעד אםאך, —■
 אױםרע־ גענומען און קדאנל איז דװאוירע אז געםן

 שול־געבײדע, א װעגן קינדער, נ״ע װע:ן — :כענען
 עלעמענט ענגלישן װעגן נױ־יא־ק, פון לעקטאר א װעגן

. . . קוילן װעגן כ׳װיים, . . . װעג; אידיש, אין

בעו־גמאן א

אוניװעחיםעם א. א. אין מארססיזם־לעניניזם סורס רער
 מארק־ םון קורם אפז םטודענטקע א כאװערטע, א

 פארנוניען שטארק װי מיר דע־צ״לט ם־זם־לעניניזם,
 צו צײט װײניק האט זי אז זיך, באסלאגט זי א־ז. זי

 אױםגעקלי־ זי האט מען שאפ, אין אדבעט זי לײענען.
 ילייענעז זי פליעגט פריער שאפ־טשערטאן. אלם בען

 די איז שאגדטשערמאן, זײענדיק איצט, מיטיק־צ״ט,
 פארטיי־ א איז זי פארנוכמז. אויך שוין מיטייק־שא
 איר פון עקזעפוטיװע דער אין טעטיק איז מיטגליד,

 דעם קאפ. איבערן פא־אן איז ארבעט — ארדן־ברעגטש
 קורםן צװיי אויפגענומען זי האט סעפועםטער ערשטן

 האט קורם אײן אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישן אין
 ארבעטער דעם אויפגעבן .אבער אויםגעבן. געמוזט זי

 פארגומען װי ניט, זי װעט אינגאנצן אוניװערזיטעט
 א אין ארבעטן צו זוכזער האפט זי זײן. ניט זאל ז־

 צו צײט פרייע איר אויםנוצן דעכיאלט זי װעט קעםפ,
 װאם םטאלינען, און לענינען פון װערק די שטודירן

 טאן צו באװײזן גע?ענט ניט און געדארפט האט זי
קלאם. פארן איצט

 דאם אויםנאם. קײן ניט איז כאװע־טע די און
דער אין אקטױויםטן טעטיקע זײנען םטודענטן ראװ

אקטיװיםטן ױניאז־טוער, ארדן־טוער, :באװעגונג
 ם׳יאיז װער פארטײ. דער אין און ־דיח־שולז די 1אי

 ארבעטער־באװעגונג, דער פון געביט אײן או» טעטיק
 װי פונקט םטודענטן, צאל א צװייט;. א אףז װע־

 עטלעכע אין טעטיק זיינען כאװערטע, דערמאנטע די
 װאם םטודעגט, טיפ דער איז דאס ארגאנ־זאציעם.

אוניװערזיטעט. אירבעטער אידישן אין לערנעז ?ומט
אונייװערזייטעט אירבעטער אידישן אין םטודעגיט א

 דאש מין. באזונדע־ז א גאר פון םטודענט א איז
 פאר מײנט שטודירן װאם םטודענט, טיפ דער ניט איז
 באטראכט װאם קאריערע, א פאר גרײטן זיך — א־ם
 עגא־ אײגענע, זײנע פאד מיטל א װי לערנען, דאם

 אויך איז םטודענט אונזע־ צילן. איםטיש־פערזענלעכע
 ״אײבי־ אלם באקאנט איז װאם טיפ, פונם װייט זײער
 א אף װי לערנען אפן קוקט װעלכער םטודענט״, קיער
 לערנעז. פון האנאע לעשעם לערנט װ.אם זיך, פאר ציל
 אוניװע־זיטעט ואדבעטער אידישן אין םטודענט דע־

 ער :טיפן בײדע די פון אונטער שא־ף זיך שײדט
 פאר־ ער און קאריערע ,פערז־ענלעכער צוליב ניט לער:ט

שטודירן, ביכער־װארעם. קײן אין ניט זיך װאגדלט
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 צי?־ קײן ניט םטודענטן אונזעדע פאר איז ?׳ערנען
 אידישן אין םטודענט דער צייט־פארסרײב. לאזער

< א צוציב ליערנט אוניװערזיטעט ארבעטער  זײן צ
 זיך מאםע, דער איבער זיך שטעלן צו ניט איז ציל

 אוים־ : פארקערט :אר מאםע, דער פון חױװײטערן
 ער יװאס וױםן, דאם אויםנוצן פײאיקײטן, זיינע נוצן
 מאםן. די צװישן ארבעט זײן פאר דערװארבן האט
 מיט םטודענט דער פארבינדט טעאריע די װיםן, דאם
 סטודענט דער פראקטיק. דער מיט טעטיקײט, ז״ן
 גלײכצײטיק אי׳ז אוניװערזיטעט א־נעטער אידישן אין

טוער. פראקטישער א און םטודענט א
 אין איז אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דעד

 א אין איויםגעװאקםז’ עסזיםטעגץ זיין פון יאר צען די
 הונדערטער אן קונדעז עם װעלכער אין מאםךשוא,
 קומען םטודענטן צא? גרויסע א יאר. א םטודענטן

 אידישע פון אונױוערזיטעט ארבעטער א־דישן אין
 אויח נעמען םטודענטן די ארגאניזאציעם. ־ טאםן

 זייער זיינען עם װעלכע צװישן קורםן, פאדשיידענ־ע
פון םטרוקטור און ״פרינציפן אין קצאםן די פאפוצער

 שו^־טוער״. פאר ״קורם דער אדער ארגאניזאציע״
 גרינט־ א םטודענטן די קריגן קורםן דאזיקע די אף

 פאר פארשטענדעניש טיפערע א און קענטשאפט אעכע
 ארגאניזאציע. זײער פון פראבלעמען םפעציעצזנ די

 אין קענטענישן דערװארבענע זייערע אדײנטראגנדיה
 פראב־ די אף ביליק פא־טיפערטן א מיט אדבעט, דער

 געשולטע אדעלכע העלפן באװעכונג, דער פון לעמען
 ארגאניזאציע זײער םון לעבן האם אױפחויבן טוער
 מיט העלפן שטופע, קולטורעלער ׳העכערער א אױף
ארגאניזאציע. זייער בויען דערפאיצג מער

 עטלעכע אח אפשטעלן דא אבער זיך װיא איך
 אידישן אי:ם קורםן פאליטישע די פון פראביצעמען

 אין קורםן די אף םפעציע^ אוניװערזיטעט, ארבעטער
 די מארקםיזם־לעניניזם. און עקאנאמיע פאליטישער

 גאנץ א פון באזוכט י,אר יעדעם װע־ן קורםן דאזיקע
 בע5װע םטודענטן, אלע ניט םטודענטן. צאל היפשער

 אבער צוגעגרײט. גענוג זיינען קורםן, די אויף נעכין
 צו אקשאגעם זואװדערבארער א מיט צו טרעטן אלע
װאם אנטשלאםנקײט, און װיאן א מיט ארבעט, דער

n פאליגוישט■ פ\ץ קלאגז r a l .B'ttHiHvro,א\1ב<\\־ג א. ־ \
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 פריערדיקער א פון פעלן דאם אריבער װייט װעגט
 עלעמענטא־ אן פון אפילו אפטמאל םיםטיעמאטישער,

 אפטמאל אז קוטט עס םטודענט. באם בילדונג רער
 כאא־ פון געװאױנהײטן אלטע בייצוקוכזען לייכט ניט

 א אבער איז עם דענהען. ניט־דיםציפלינירםן טישן,
 ער װי םטודענט, אזא :אכצופאלגן פארגעניגן זעלטז

 קאמפלי־ די פון אנאליז מאדקםיםטישן דעם באהערשט
 םטרוקטור װידערשפרוכפולער דער פון געזעצן צירטע

 ; עקאנאמיק קאפיטאליםטישער דער םון באװעגונג און
 פאנאנ־ קלאר זיך קלײבט און דרינגט־ארײן ער װי

 ?אפיטאליםטי־ דער צװישן אונטערשיידן די אין דער
 ער װי ;געזעלשאפט םאציאליםטישער דער און שער

 צוזאמענבונד אינערלעכן דעם באנעמעז .,צו .אז ה״בט
 ניט םארשטײן ״צו געשעענישן״, ארומ־קע די פין

 די איצט זיך באװעגן עם װאוהין אוז אזוי װי בלויז,
 א זיך דאדפן זײ וואוהין און אזוי װי נאר סלאםן,

(םטאלין^. צוקונםט." נאענטםטער דער אין טאז ריר

 םײ עקאנאמיע, פאליטישע םײ אז קלאר, איז עם
 פארי ניט טארן און ניט קענען מארקםיזם־לעניני,זמ

 אפגערי־ קורםץ, דיין־איקאדעמישע אין װערן װאנדלט
 געזעלשאפט־ אקטועלע די פון און לעבן פונם סענע
 טעאריע מארקםיםטיש־לענינשע פראבלעמען. לעמג
 טע־ די לאבאראטאריע, דער אין נעשאפן ניט װערט
 צוזא־ עננםטן אין זיך אנטװיקלט און אנשטײט אריע

 די פירן עם װאם קאמו* און לעבן מיטן מ־ענבונד
 טארן זײ פארבייג״ן, ניט מען קען טאג־פראגן מאםן.

 לער־ 1937 אין גיט קען מען װערן. אויםגעלאזן ניט
 פארערגע־ דער פון און סכירעם פון טעאריע די נען

 קא־ אונטערן ארביעטער־קלאם פון לאגע דער פון רונג
 די און זיץ־סטרײקם די בארירן ניט און פיטאליזם

 בורזשואזער װעגן לערנען ניט טאר מען א. יאײ. םי.
 לערנט װאם לעקציע די אדויסלאזן און דעמאהדאטיע

 דיקטאטור דער וועגן לערנען אדער שפאניע. אונדז
 ״דעמאקראטיע נייער דער װעגן פראלעטאריאט, םון
 בארירן ניט און מערהײט״ עקםפלואטירטער דער פון
 חנמאקהאטיע, פראילעטארישער פון שטויפע העכערע די

 קאנםטי־ םאװעטישע נײע די פארקערפערט עם װאם
 אז דעם, װעגן פראגע קיין זייז ניט קען dit טוציע.

 ארט אן געפינען דארפן פהאבלעמען אקטועלע אזעלכע
 מארקםיזם־לעני־ פון טעאריע די דורכארבעטן אינעם

 פאליטישער פון קלאם אין אויך און קלאם, איז ניזם
 דער אז געפאר די אויו* אבער קומט עם עקאנאמיע.

 הויך טעארעטישער דער פון אראפנידערן זאל קלאם
 טאג־פראגן. פון קלאם א אין פארװאנדלען זיך זאל און

װערן. דערלאזט ניט טאר דאם

 רײךאקא־ קײז זיין ניט טארן קורםן פאליטישע די
 קײן װערן דערלאזן ניט אבער טאדן עם דעטישע.
 דעם װעגן ניט זיך האנדלט עם דיםקוםיעם. יענדלאזע

 בוי־ טהאגן װאם פראגעם, אויף קומען אפטמאל װאם
 א איינפלום. קלאםנפיינטלעכען פון ׳םימאנים לעטע

 באהאנדלען באם װארט א נעמט ש., ב. צ. כאװער,
 און דעמאקראטיע פראלעטארישער פון פראגע די

 םא־ די איז עםשער אז נעדאנק, דעם ארוים ברענגט
 אפצו־ קעדײ געװאדן געגעבן קאנםטיטוציע װעטישע

 םאװעטן־ אין מאםן די פון אומצופרידנק״ט די שװאבן
 פארדינםטן. די פון אומגלײכקײט דער קענן פארביאנד

 פאדיבלאנדזשעט כאװער דעם צו ם׳האט װאנען פון
 רי װי ניט. איך װיים ארגומענט, טראצקיבטישער דער
 ניט ארגומענטן אזעלכע דארפן זײן, ניט זאל זאך

 ארויםגעבראכט פארקערט, נאר, װערן, אונטעדדריקט
 קעגן רעד אץ־ אויב ײערן. דיםקוטירט און װערן

 אויפ־ ניט איך מײן קלאם, אין דיםקוםיעס ענדלאזע
 טארן דיםקוםיעם די אז נאר שטרײט־פראגן, מײדן

 רועגן דיםקוםיעם פון כאיראקטער דעם אננעמען ניט
 דערלאזן ניט װעגן ז־ך האנדלט עם גארניט. און אלץ

טעאריע. די װאולגאריזירן צו פא־װאםערן, צו

 װאם פראבלעם, צװײטע א נאך בארירן װיל איך
 קורםן. באהאנדלטע די פון בלויז ניט פראגע א איז
 נויטװענדי־ שא־פע א זיך פילט אונױרערזיטעט אין

 עס פאקולטיעטן. נארטאל־פונקציאגירנדיקע אין קייט
 צװישן פאדבינדונג א אײנצושטעלן נויטיק זײער איז
 ארער קורם דעמזעלביהן לערנען װאם לערער, די

 קורםן די שייכעם. נאענטע א ה.אבן װאם קורםן,
 אוים־ ריעגולערן א פון געװאונען שיער א אן װאלטן

 זיך טײלן קעס״דערדיקן א פון מיינונגען, פון טויש
 פארקומען געדארפט װאלטן עם דע־פאדונגען. מיט

 גיע־ מ׳װאלט לערע־. די פון באראטונגעז פעריאדישע
 באראטונגען געמיינזאמע װעגן טאן טראבט א דארפט

 אוניװע־זיטעט ארבעטער אידישן פון לערער די פון
 אוים קומט דערװײל םקול. װארקערם דער פון און

 פולשטענדיקער אין באזונדער, אי־בעטן לערער יעדן
 בארא־ אזעלכע צי ניט װײם איך איזא^ירטקייט.

 װײם איך געװארן. גערופן איז עם װען זיינען טונגען
 אין לערן איך (זינט יאר פיר לעצטע די אז אבער,

 — !צײט לאנגע .א זייער איז דאם — א.) א. א.
 קײן מאל, אײנצ־ק און אייז פון אויםנאם מיטן זיינען,

 פאי־ ניט און געװארן גערופן ניט לערער־באראטונגען
 כלויז. שװערן א זייער פאר דאים האלט איך געקומען.

 שװע־ געװאונען. םאך א םאפעק אן װאלט ארבעט די
 צו לערער יעדן אוים קומט ■עס יװעלכע ריקײיטן,
קויכעם, אײגענע די מיט אינדיװידועל, לײזז פרואװן
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 קאלעקי דודך געװארז פארענטפערט גרינגער װאלט;
 אײן אח כאטש אנװײזן דא כ׳װעל ארבעט. טיװער
 פ־א־ די : גיכער װאם װערן געלײזט טוז װאס פראגע,

 א איז דאם םטודענט. פארן מאטעריאלן וו־עגן גע
 דער־ דער אפ העגגט אײזונג איר פון װאם פ־אגע,

 קאנםפעהטן, טעקםטביכער, אדבעט. דער פון פאלג
 - םטודענט פארן צוגעגר״טע מאטער־אלן, אנדע־ע

 צו פארענטפערט װארטן װאם פראנן, ז־ינען דאם
 לע״ קאלעקטיװ פונעם אנשטרענגוגג דער דורך װערן
אונױועדזיטעט. ארבעטער אין רער

 מען װאם פראבלעמען, אנדערע צאל א פאראן
 באגרענעצטע־ א איז דאם אבער דורכלופט־ערן. דארוז

 פון שװעל אפן ױביליי־זשורנאל. א פאר אדטיקל
אי־ דעם פאר שטײט עקזיםטענץ, זײן פון יאר עלפטן

 פאר ארבעט. גרויםע א או׳נױועדזיטעט אדבעטער דישן
 פאר שטײען װאם קאמפן, היםטארישע גרױםע, די

 נא־ דער אין און טאג צו היינט ארבעטער־קלאם דעס
 בא־ טוער, קאדרען נייע נויטיק זיינען צוקונפט ע:טער

 לעניניזם ־ מארקםיזם פון טעאדיע דער מיט װאפנטע
 פאר אקציע צו װעג־װײזער אײנצײדריבטיקן דעם —
 איז אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער טאםן. די
 מאםן אידישע די צו ברענגט װאם אינםטיטוצ־ע די

 דער־ אנגעזאמלטע די אויםנוצנדיק װאם װיםן, דאם
 עס באלײבט — םארגאנגענהייט דע־ פון פארונגען

 הײנט־צו־ ?אמו» דעם פידן צו װי װעג דעם װײזט און
 איז אוניװערזיטעט ארבעטער א־דישער דער טאג.
 רעװאלוצייאנע־ער פון װאפן דער װאו ארםענאל, דער

מאםן. אידישע די פאר געשמידט װערט טעאריע

ױדולכאן ־
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 פראבלעמען פעדאגאגישע שװערםטע די פון איינע
 צערנ-ען פון פדאבלעם די איז לערער אידישע די פאד
 לייע־ רעדן — שפראך אידישע די דערװאקםענע מיט
 דעם פון שװערע־ איז אײנם אידיש. שרײבן און נען

 רעדן װי אויםצולערנעז שווערער איז לײענען צװייטן.
 אױםצולערנען איז ביידע פון שװערער און קאדעקט,

 הארעפאש־ און ארבעטע־ אידישן דערװאקסענעם א
ריכטיק. שדײבן צו נעם

 געזעלשאפטלעבע ה־ערן צו אויםגעקומען א־ז מ־ר
 מענטשן טריכונע, א יאויףי רעדן אידיש, רעדן טוער
 באהאװנ־ װײניהעד אדער מער פאליטיש זיינען װאם
שרײבן טענטשן זעלבע די נעזען האב איך און טע,
מױרעדיקער א שרײבן און רעדן זייער צװישן איז -_

 ״אלץ אז אײך, זיך דאכט רעדן זײ נעשאם מעהאלעך.
 פאלקס־ פאשעט, גלאט, רעדן זיי ׳.‘ארדנונג אץ איז

 זײ װאם געזאגט האבן זיי פארשטענדלעך. מעשיק,
 קצאר איז צוהערער באם און זאגן, געװאגט האבן
 מענטשן דאזיקע די מאכן אפט געזאגט. האבן זײ װאס

 דעם צו װערטער. זײערע מיט איינדרוק אן אפילע
 זשעםטי־ די אינטאנאציע, די ארוים םאך א העלפט

 ״דאם איז — שרייבן צום אבעד קומט הולאציע.
סאמפאזיציע די הינקט נאר ניט גאלעם״. אין לאשן

 איר איז פעלן עם נאר קאנםטרוקציע, לאגישער אין
 דער זאצן־בוי, פון געזעצן עלעמענטארםטע םאמע די

 זעלבםטפאר־ ארטאגראםישער פון מיניטום םאמע
 פון זיך, פא־שטײט זיך, רעדט דא שטענדלעכקייט.

 ארוים־ איז װאם מאםאװן־דעדנער, ניט־געשוליטן דעם
פא־ל. רענק־און דער פון געװאקםן

 אונטער־ קאלאסאלער אזא זיך נעמט װאגען פון
? דערקלערן עם מען קאן װןאגו מיט שייד.

 רעדן װאם דעם, מיט דעדקלעח מען האן דאם
 װאם ;שרײבן װי עלעמענט ״פאפולערער״ מער א איז

 מענטש דער װעלכן מיט אינםטרומעגט, אן איז רעדן
 אין גאם, אין הויז, אין — קעםײדער זיך באנוצט

 װארט גערעדטע דאם װאם ;געזעלשאפט אין שאפ,
 טייט אפערירט מענטש דער און קעםײדער קו־םירט

 דער ארוים םאך א העלפט דעם צו נאכאנאנד. דעם
 אן צו גיבן װאם באװעגונג, די אימפעט, דער טאן,

 גערעדטער דער צו זאגן, צו אזוי האליר, אייגנארטיקן
 אט־די פארמאגט כלענטש דער װיפיל אויף שפראך.

 לי־ צו אײן אים זיך גיט אזויפיל אויוי איײנשאפטן,
 זײ;ען װעלכע צוהע־ער, דעם צו געדאנחען זײנע פערן

 אויןז קלײניקײטן, אויף מעהאקדיק נ־ט בעשאם־טיי׳םע
דעטאלן.
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:פאלקם־װערטל אלטזג דאם עפשער גילט דא
 הייסט מויכל, מײנעלע״. דאנרע »בי רײדעלע, ״יאק

 פארשטענד־ איז אינהאלט דער אבי םטיל, דעם עם,
 איניען דעד שוין איז שרייבז, צום ,אבעד יקומט לעך.

 אליין װא־ט דאם שוין דארף דא אנדערש. איננאנצן
 פערזאךעלע־ דער מער ניט שױן גילט דא װירסן.
 קאנםטרוקציע די הויפט־ראלע די שפילט דא מענט.

 פאליטישער א איז דאם צי -— קאמפאזיציע דער פון
 א עפעם פון שילדערונג א דערצײלונג, א »רטיקל,

 אפילע אדער נייעם, שטיקל א צי געשעעניש, א זאך,
 פא־ װאם הויפט־עלעמענטן, די באריפט. א בריװ, א

 װארט, פון לןלארקײט :זײנען שריייז, אין זיך דערן
 און ארםאגדאפיע קארעקטע זאץ, פון בוי לאגישער

 עלעמענטארע אט־די פון איינער פעלט פונקטואציע.
 פוס. א אויףי זאך אנגעשריכענע די הינקט עלעמענטן,

 קאמפאזיציע די איז עלעמענט, אײן װי מער פעלט
צעקריפלט. מער נאך

 שרייכן און לייענען ריכטיק דערװאקיםענע לערנען
 שװערםטע די םון אײנע מײנונג, מײן לוים יאיז, אידיש

 ™טגומז, אורזאכן. ירײ גאנצער א צוליב אויפנאכן,
 האט װעלכער מענטשן, דערװאקםענעם א װאם דאם,

ױיזן, זיך;אײנגעכאזערט יארן יפון לוי^ אין  שװער איז נ
 זיך האכן גרײזן די אים. פון ואויםצואװארצלען זײ

 פםי־ זײן אין װעזן, גאנצז זיין אין ארײנגעװאקםן
 אים. פון טייל ארגאנישער אן געװארן זיינען און כיק,

 ארבעטער דעם פון קאפ דער װאם דאס, צגױייגװגז,
 םטו־ דורכשניטלעכער דער — האדעפאשניק אדער
 — ארבעטער־אוניװעדזיטעט אידישן דעם פון דעגט

 פערזענ־ — פראכלעמען מיט אעעפילט שטענדיק איז
 קען אוז דייגעם, מיט -— געזעלשאפטלעכע װי ליעכע,

 ״קלייניקײטן״, קײן אויף אריענטירן ניט זיך דעריבער
 אים דרײ און מענטן אזא ;עם גיי דעטאלן. קיין אוין*

 מיט אויםלײגעכץ, טיט גראמאטיה, מיט מויעך א
 ״םופיקם״, א און ״פרעפיקם״ א מיט פונקטואציע,

 אדער ״זען״ מיט ״אין״, אדער ״א״ ארטיקל דעם מ־ט
פראגן. יענלעכע מייט אדער ״זעען״

 םכעמא־ זאכן אױפנעמען קאנען מענטשן אזעלכע
 אלגז פרינציפן אידייען, באנעמעז ?אנען זיי טיש.

. ^ א  ניט םטאיעט דעם פאר ? אײנצלהײטן אכער ג
 דער כאטש צײט, קיין ניט אפט און געדולד, קיין
רא. איז זיך אױםלערנען צו װילן

 דעם פאר שװער מאכט װאם עלעמענט, אן נ$ך
 — זיא דערװאקםענע צו אידיש אויםצולעדנען לערער

 אוים־ פארשיידענע איז דיאלעקטן פארשיידענע די
פא־ װאלינער, זיך געפינעז קלאם מײן אין שפראכן.

 אײנער יעד־ער און ליטװאקעם, און פוילישע לעםיער,
 אײגנארםילןע אן דיאלעקט, אײגענעם אן ה**ט זײ פון

 ךעד טיט אײנגעזאפט הא׳ט ער װאם אויםשפראך,
 װארצל און בעריע א זײ גײ היינט מילך״. ״מאמעם

 פארקריפלונגען, די כוץ א גרײזן, ״ה״מישע״ די אוים
 שאפ, אין — לאנד אין דא אײננעזאפט האט יער װאם

 ביר־ דער אין — גראד :עװיםן א ביז און גאם, אין
פרעםע. נערלעכער

 די ניט האנן מיר װעז װאונדער, אזא באװײז נײ
 שפראך־אײנה״טלעכקײט קײן — מיטלען נויטיקע

טעקסט־ביכער. קײן — װיכטיקםטע סאמע ד^ם און,

 פאר אידיש פון לימוד דעם פאר טעקם־ביכיער
 טע- אייף» װייניקער געבויט זײן דארפן דערװאקסענע

 דארפן ביכער אזעלכע פראקטיק. אויףז מער און א־יע
 גראמאטישע פון מיינימום א אויו* אריענטירן זיך

 בײ־ פאקטישע פון מאקםימום א אוי^ יאיח פרינציפז
 איבער־ מעגלעך נאר צוי ׳קלאר אזוי זאלן װאם שפילן,

 אונטערש״ד דעם ש־לער דערװאקםענעם דעם צ״גן
 דעם צװישן פאזיטיװן, און געגאטיװז דעם צװישן

פאדװאם. און קארעקטן, אוז פעלערוזאפטן

כאראקטעריס־ םאמע ורערן געבראכט דארפן דא
 פיד־ פון זאצן, שלעכט־געבויטע פון בײשפילז טישע

 די אין באנוצט אפט װערן װאם אױדרוקן רעכדיקע
שי־ דעדזואקםענע מערהײט דער םון קאמפאזיציעם

ןןי __ װערן פארמידן ראופ\ זײ אזוי װי און לעד,
װ\ג\ זײ פארװאם און ורערן פארמידן זיי אזוי

 אוים־ קלאדע מיט זאצן, אנדערע ׳מייט װערן פארביטן
דרוקן.

 כאראקטערים־ װערן געבראכט אויך דארפן עם
 אדעד זאצן, גוט־געשריבענע פון מוםטערן טישע

 װי אילוםטראציעם אלם קאמפאזיציעם, קורצע אפילע
שרײבן. דארו^ מען אזוי

 גע־ ריינער, אויף באזירט זײן דארױ אל*ז אס >
פאלקם־שפראך. אידישער זונטער

 דעם מאכן טעקםט־ביכער אזעלכע אין מאנגל רער
 פראב־ א םאר דעדװאקסענע פאר אידיש פון לימוד

 — איבערנעלאזט װערט װאם געגנשטאנד, לעמאטישן
 ,אן העפקער, אויױ—זייז ינייט גאר לאז אנדערש און

 םיים־ פעםטגעשטעלטן א אז קאנטראל, באשטימטן א
 פארלאזן זיך מוז כדען ,אז אוים, יקומט עם טעט.

 ךיז גענומעז זיר אויףי האט װעלכער לערער, אויפ,ז
 צו אויפגאבע — גצײאלגוצ א\\ — אומדאנקבארע

 ריכ- שרייבן און לײענעז דערװאקםענע אויםלערנען
 זײן לויט בעםטע״ דאם ״טאז װעט ער אז אידיש, טיק

האיאשער. םײכל זייז לויט און פײאיקייט
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 םאװע־ די אז װערן, געזאגט מוז באדויערן צום
 פאר אידיש פון לימוד פאר׳ן ׳טעקםט־ביכער טישע

 — פאצמאװיטשעם און זארעצקי׳ס — דערװאקםענע
 באנוצן. קאנען מיר װאם ביכער, די ניט זיינען

 טערמעאלאגיע, א אוי^ באזידט זיי זײנען ערשטנם,
 אײנצובייםן, שװער ארבעטער היגן דעם פאר איז, װאם

 פאלקאװיטשעם און נלער (זארעצקי׳ם צװײטנם, און
 זיי אין װערט װאם מעטאדיק, די איז — װײניקער)

 פעדא־ הויכגעשולטע פאר גום עפשער אננעװענדט,
 שפראר־ פראפעםיאנע^ע פא־ מער, נאך און, גאגן

 װע^כער דא, לערער דעם פאר ניט אבער פאדשער,
 אװעקזעצן פון אוקסום דעם פארגינען ניט זיך קאן
 און פערושים די זוברעװען געמיטלעך און רואיק זיך

םופער־פערושים.

 גאלדבערג איטשע כאװיירים די װאם ״אידיש״,
 צוזאמענגעשטע^ט, םאראיארן האבן בערנטאן א. און
 איבער־ טעקםט־בוך. צוגענגלעכער םאך א שוין איז

 דא, אונדז פאר — מאלע גרויםע די ער האט הויפט
אמע־ *1אוי זיך אריענט־רט ער װאם — אםערי?ע אין

זאלצמאן ר.
\3 נזנ\!\\־נ\נ\אר (יואאיאואל^ר \ unשער ־  בזעןזצ־יט־ אידי

ט\\ל\,) BVH א\\ ארד\ א\־ב. אי!^. פ\מו

סעמפער פאו שול אונױמןוזיםעם-א ארבעםעו אידישער דער
 יפונם בויאונג און אנטװיקלונג דער צו בייגעטדאנז

ארדן.
גע־ אין גװאלדיק זיך נויטיקט באװעגונג אונזער

 1זאל װאם טוער, איגטע^יגענטע טדענירטע, שויטע,
 װיםן עלעמענטארן דעם מיט כאטש באקאגט זײן
 געפינען אפט װי לערע. מארקםיםט׳שער דער פון
קע־ װאס םעקרעטארן, ברענטשעם אונזערע אין םיר
 אפט װי ;אנשרייבן פראטאקאל קײן ריכטיק ניט גען

גענוי, ניט װײםן װאם ״ארגאגײזערם״ מיר געפיגעז
קולטור־ װיפיל ארבעט; זייער מיט אנצוגיין אזוי װי

 זיך װאו ניט װײםן װאם פאראן, זײנעז דירעקטארן
כא־ די דאך, און !קערן צו זיך רו>או און װענדן צו

 כאװײרים איבעדגעגעבענע, ערלעכע, ז״נעז װיירים
 װיםן אביםצ מיט װא?טן װאם טוער, אינטעלינענטע

בא־ די און זיך מאכן רײכער אומגעהייער געקענט
װעגונג.

 עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון נאמען אין
 דער פון נאמען אין און םעקציע אידישער דער פון

 אינטערנאציאנא׳לן פון שו?-קאמיםיע נאציאנאאער
 װא־ אונזעדע אויםדריקן איך װיצ ארדן ארבעטער

 או־ ארבעטער אידישן צום גרוםן כאװערשע רעמע,
ױביאיי. יאריקן צען זייז צו ניװערזיטעט

ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער נאר װעד, ווער,
 ארבעט, װערטפולע בעעמעם די אפ שאצט ארדן טער
 האט אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער װאם

 דער עקזיםטענץ. זיין פיז פארצױף ואין אויפגעטאן
 בעםטן אין אין אוניװערזיטעט ארבעטער איד־שער

 שו? א קעמפער, פאר שול א געװען װארט פון זין
 אף אפצושאצן שװער איז עם ארבעטער־טוער. פאר

 עם װען געליטן, װאיצט ארדן פון ארבעט די װיפל
 זי־ אוניװערזיטעט. ארבעטער קיין געװען ניט װאלט

פיא ;האט אונױוערזיטעט דער אז אבער, איז כער

 די אמנר איז פאשעט. איז שפראך זײן װאם ריקע,
 די פאר קינדער, פאר געשריין איז ער װאם צארע,

 קנאפע א איז און ?ינדער, אמעריקאנער־געבוירעגע
דערװאקםענע. פאי אידיש פון ילימוד דעם פאר היילף

 א זײן זאל װאם נועהםט־בוך, א האבן מוזן מיר
 דעם פאר הילף א און ?ערער דעם פאר װעג־װײזער

 פאההאװעטן, דערװאקםענעם, דעם פאד — םטודענט
 איבערגע^אדען ־ אקטױוקייט מיט איז אויםגעמארעטן

 עט־ װי?ן מיד אויב — הארעפאשניק און ארבעטער
 םו; געביט דעם אויף אויפטאן מא׳מאשעםדיקפ װאם

דערװאקםענע. מיט לערנען א־דיש

!װערן געשאפן טוז בוך אזא

 מאכן נ־עלעגנהייט, דער בא דעדיבער װיא איך
 א װערן צונויפגעשטעילט זאל עם אז פאדשי^אג, א

 פון אויפגאבע די זיך אויו* נעמען זא^ װאם קאמיםיע,
טעקםט־יוך. א שאפן

װערן. אפגע^ײגט ניט טאד ארבעט די
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 באזארגט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער רער
 טע־ רעװאלוציאנערער ״אן װיםן. נויטיקן אט־רעם

 ״קען געשריבן, ילעבין כאװער האט אריע״,
 אי־ דער פראקטיק״. רעװאלוציאנערע קײן זיין ניט

 פארלויו* אין האט אונױוערזיטעט ארבעטער דישער
 רע־ נויטיקן אט־דעם גענעבן יאר 10 לעצטע די פון

 װאם םטודעניטן, טויזנטער צו װיםן װאלוציאנערן
 טויזנטער קורםן. זײנע דורכגעגאעען זיינען

 װיםן, זייער בארייכערט האבן ארבעטער איד־שע
 ארבעטער פא־ן קעמפער בעםערע געװארן זײנען
קלאם.

 אידישער דער האט יאר עטלעכע לעצטע די אין
 פארבונדן עננער נאך זיך אוניװערזיטעט ארבעטער

 ער װאם דעם, דורך אדבעטער־ארגאניזאציעס די מיט
 פאר קורםן םפעציפישע אײנפירן אנגעהויבז הא׳׳ט
 אינטער־ דער ארגאניזאציעם. באשטימטע פון טוער

 דאנקבאר בעעמעם :אייז ארדן ארבעטער נאציאנאלער
 מעגלעכ־ די געבן פאר אוניװערזיטעט א־בעטער דעם
 צו זיך מיטגלידער זיינע פון הונדערטער צו קײט

 פראטערנא־ פון גרונט־פרינציפן די מיט באקענען
 און װיםן מארקםיםטישן עלעמענטארן דעם מיט ליזם,
 .אדגאגיזאציעס. די אנפירן פון טעכניק דע־ כייט
 און 600 צװישן זײנען יא־ יעטלעכע לעצטע די אין

 דעם דורכגענאנגען יערלעך ארדן פון סטודענטן 800
אוניװערזיטעט.

 האט אוניװע־זיטעט ארבעטער אידיש־ער דער
 ארדן. פונם שולן די פאד לערער צוגעגרײט אויך

ìrarnH בלוט, ניי אין גװאלדיק זיך נויטיקן לטוט 
 לערער, אכזע־יקאנער־דערצועענע לערער, ױנג־ע נייע

 די צו צוגאנג נויטיקן דעם האבן קענען זאלן װעלכע
 םטודענטן צענדליקעד קינדער. אמעדיקאנער־אידישע

 צו געגארט האבן װעלכע כי-טלשולן, אונזערע פון
 גע־ ניט דאם האבן שולן אונזערע אין לערער װערן
 גזגװען ניט איז עם װייל טאן, צו מעגלעכקײט די וזאט
 צונרײטן זײ זאל װאם ׳אינםטיטוציע, געהעריקע קייז

 ׳אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער רער דערצו.
 פונקציזג וױכטיקע גװאלדיק א דעריבער אוים פילט
 זײן פון יאר צען די פאר לערער־קורםן. זײגע דורך

 לערער־פאקול־ דעם דורכגעגאנגען זײנען ע?זיםטענץ
 היפשע אוניװערזיטעט ארבעטער אירישן פונם טעט

 זײ פון םאך א מיידלעך, און לײט ױנגע צענדלײזע
 באדײטנדיקער א מיטלשולן. אונזערע פון שילער

 טוער און לערער די צו הײנט געהערט זײ םון טייל
 גע־ געװאלדיקער א איז דאס שולן. אונזערע םון

פאר־ די אין דערציאוגג ארבעטער דער פאר װינס

__________________. אלמאנאך אוניװעדזיטעט א. א

אמעריקע. פון שטאטן אײניקטע

 אוניװערזיטעט ארבעטער דער און ארדן דעד
 אנ־ צום איינער אויפ;אבן געגנזייטיק־ע ביידע האבן
 ארבעטער אידישער דער דארף זייט, *יין פיז רערן.

 אינםטיטוציע ברײטערע א װערן נאך אוניװערזיטעט
 בעעמע־ א ווערן דאדן* ע־ פריער. איז עם װען װי

 באגרעניצט זײן ניט און אוניװערזיטעט פאלקם םער
 אײגענעם זײן לויט ניט איז דאם אויב אםילו •—

 באװעגונג. אריעטער לינקער דער אה בלויז — װילן
 אידישע רי פון הויכשול די װערן בעעמיעם דארף ער

 געהערן. ניט זאלן זײ ריכטונג װעלכער צו «הגעטער,
 ארדן־ די פאר קורםן זײנע אויםברײטערן דארױ ער

 םפע־ די צו לע־ע זײן צופאיםן מער נאך דארף טועד,
ארגאניזאציע. דער פון נויטן ציפישע

 איגטערנא־ דער דארףי זײט אנדערעד דער פון
 דעם באטראכטן מע־ פיל אררן ארבעטער ציאנאלער
 װי נויטװענדיקײט א אלם .אונױועזיטעט א־בעטע־

 :װערן מוז שלאנ־װארט אונזער פריעױ. איז עם װען
 אבער אויב לערנען. זיך דאדפן מיטגלידער אונזע־ע

 צענדליקער ד־ אז דערװארטן, צו צופיל איז עס
 זיך זאלן ארדז פון מיטנלידער :איידישע טויזנטער

 פא־ צו צופיל ניט זיכער אבער איז לערנען, גײן א־ע
 ברענטש־עקזעקו־ די פון מיטגל״ד יעדער אז דערן,

 אקטױויםט, יעדער כאװער, פירנד׳קער יעדער טיװעס,
 טעטיהער, א אלם זיך באטראכט װ*ם אײנער, יערער

 אונױוער־ ארבעטער אין גײן מוז מיטגליד, פ־־נדיקער
 הונדער־ נײע םאך א כדוזן םעזאן קומענדי?ן זיטעט.

 אי־ דעם אין ארדךקורםן די באזוכן םטודענטן טער
אוניװערזיטעט. אדבעטער דישן

 אידישער דער אז צײט, לאנג שוין אויך איז עם
 בא־ כיער ניט זיך זאל אונױוערזיטעט ארבעטעד

 אינםטיטוציע, נױ־יארקער לאקאלער א פאר טראכטן
 אר־ אידישע די באדינען עטעס אן אף אנהײבן זאל נןאור

 זײ נאר װאו לאנד, איבערן אונױוערזיטעטן בעטער
 אונױוערזיטעט ארבעטער אירישער דער עקזיםטירן.

 פירער, נאציאנאלער דער צענטער, דעד װערן דא־ח
 ארבעטער אונזערע אלע פאר אפאראט און װעגװייזער

 באװעגוננ די זיך װעט ארום אזוי אונ־װערזיטעטן.
אנטװיקלען. װייט און ברײט קע:ען



אונױוערזיטעט ארבעסער דעו און שורן «ודן די
 אינטערנאציא־ דעם פון שוצן קיגדער אידי׳עע די

 פאר־ פעדעם טויזנט מיט זיינען ארדן נאצן־ארבעטער
 עם אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישן טזמי בונדן

 די םײ — ניידע װאם ניט, צופאצ קיין גאר איז
 אין ז״נען — אינױועדזיטעט דער םיי און שולן

 יאד ׳היינטיקם פײערן ביידע װאם און טער5ע זעצבן
ױבילציי. צענטן זײער

 ארבעטער אידישער עכטער אן פאר ?אפף אין
 באװעגונג. שוצ אונזער געװאדן געבוירן איז שוצ
 פראצעטארישער אידישער ברײטער א פאר קאמף אין

 איז אמעריקע אין מאםן אידישע די פאר ביאדונג
 א אוניװערזיטעט. ארבעטער דער געװאדן געבוירז
 נא־ איז עם װעצכע פון פרײ זיין זאצ װאם ביצדונג

 בי^״ א פארקריפצונגען, און אפװײכונגען צ־אנאצע
 מאםן־מענטש אידישן דעם דערציען זאצ װאם דונג
 דעם פון גײסט איז און סאציאציזם פון גייםט אין

 נאציאנאצער דער אין פראגרעםיװםטן און בעםטן
?וצטור. אידישער
 פון אגפאנג באם ייך5גי איז שוצן אונזערע פאד

 נײע פון פראבצעם די געשטאגען {,עקזיסטענ זיייער
 צו און פאסיקע פון פראיצעם די געשטאנען צערער,

 '<!'P זאצן מיר הענט װעמעם אין מענטשן, געגרייטע
 אזא קינד. אונזער פון דערציאונג די איבערגעבן נען
״ן ;עמוזט האט צערע־ מיז  װאס מענטש, א ז
 זא? װעצכער און מארקםיםט, גוט־געשולטעד א זיין

 דער מיט באקאגטשאפט טיפע א האבן גצייכצייטיק
 קואטיר• אידישער פארנאנגענער דער ײאוז איצטיקער

 באקוםעז ייצדונג ז״ן דו־ך זאצ װאס מענטש, א
 אוריבערגעטראינז שפעטער דארו» װאס םינטעז, דעם

 און דורכגעדרונגנ׳קײט טיפע א קינדער. די צו װע־ן
 טעאריע דער מיט ייאקאנטשאפט טעארעטישע ברייטע

 איבער־ באהאװנקייט, און מא־קםיזם פון פראקטיק און
ע און נעבנקייט  זײער פאלק־מאםן, אידישע די צו צ'י
 פאדע־ די אט קוצטור. און גוירא זייער ;עשיכטע,

 קצאר קײנמאצ מעגצעך זײנען זײ כאטש — נעןרונ
 ארוים־ שוצ אונזער האט — געװארן פאדמוצין־ט ניט

 אינסטיטו־ דערציאונג העכערער איד צו געשטעצט
 האט געטר״ אוניװערזיטעט. ארבעטער צום ציע,
 פא־ די אט גענומען אוניװערזיטעט דער זיך אויףי

 די געפי?ט עד זזאט יטיףי ׳נאכצוקומען. רעדונגען
אוירי האט שוצ־באװעגונג אונזער װאם אכרײעם,

 לערער קאדרען נייע צוצױטטעצז ארויפגעלײגט אים
ש(ל. אונזער פאר

״לערנט״ װאם דער ב^ויז ניט איז ^ערע־ דער
 איז ער .אינפארמאציע. אים גיט װאם קינד, דאם
 קינדם דעם ׳טאפן העלפט און קנעט װעלכעד דער,

 אי־ קיינד דעם :יט װאם דער, איז ער ;כאראקטער
 אן קינד דאם הויכט װעלכער דער, אידעאל, אן בע־
 װעצט־ זײן פארמוצירן אים העצפט און מוט מיט

 אנ־ די די קינד פארן עפנט װאם , דעד אנ׳עוינונג,
 הענט די אין פאצק. פון אויצרעם קוצטור געזאמצטע

 דער גראד גרויםן א גאיר ביז ציגט צערער פאצקם פון
פאצק. זײן און ?צאם זיין פון גוירצ װײטערדיקער

נאכנעקו־ אונױוערזיטעט ארבעטער דער איז װי
? אויפגאבע די אט מען

 זײנע זאצן רעדן. אים פאר מאיםים זײנע זאין
איידעם. ז״נע זיין גראדואנטן
 צאנד אונזער פון ברייט גאנדער דעד איבער

 יעדער אין קימאט געפינען. איצט זײ איר קענט
 שוצן זיך געפיגע; עם װאו שטעטל, יעדן אין שטאט,

 געװעזענע די טרעפן איר װעט אדדן, אונזער פון
 או־ א׳־בעטער אידישן פון טאצמידעם און טאצמיד־ם

 פון שפהאך דער אח איבערזעצנדיק נױוערזיטעט,
 או־ דעד װאם ביצדונג די שול־מאיסים טאג־טעגצעכע

 קײן אח טארן מיר גענעבן. זיי האט נױויערזיטעט
 אין װאם פרייד, אונזער באהא^טן ניט מינוט איין
 געהאט מיר האבן שוצן אונזערע פון װאוקם דעם
 אר־ אידישעד דער װי ארויםהעלפער געטרײען אזא

 גחאדואירטע צעגדליקע די אונױועירזיטעט. בעטער
 צו־ און אפערװיציקע כעקומעז אונז צו זײנען זיינע

 בא־ גאנץ א און ענערגיע םאך א מיט געג־ײטע,
װ־םן. נאגאזש דײטנדיהן

 פון מאמענט אין אפיצו ניט, אויך װיצן מיר
 האט װײניק צו װאם פאקט, דעם דורכצאזן יאנטעוו,

 צערער געגעבן אונױוערזיטעט ארבעטיער דער אװז
 געדענקען און ־ארן. צעצטע די פון מעשעך אין

 צאצ גרעםערע א געהאט מיר וואצטן אז כזען, ראדף
 פארמאנט זיכער טאג צו היינט מיר װאצטן י׳ערער,

 שוצד די ניט איז עם עמעם, שוצן. צאצ גרעםערע א
 ג־כער איז עם אוניװעדזיטעט. ארבעטער אידישן פון
װאם אימיגראציע, אפגעשטעצטער אן פוז שוצד די
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צוגעשטעלט •ניט אוניװערזיטעט ארבעטער דעם האט
 װע■ ארבעטעד, און אינטעלעגענטן יוגנטלעכע ו.ענוג

 אלם צוגרײטן' אנטוױקלען, געקאנט האט מען מען
 צו א אביםל אז דערמאגען, אבער מעגן מיר לערער.
 אונױוערזיטעט דעם גראדואירט האט צאל גרויםע

 צו שולן אונזערע אין אנגעקומען ניט דאך איז און
 זײ האט מען װעלכע צו פאםטנם די פארינעםיען

געגרײט.
* * *

 רי פאר האט ארבעט וױכטיקע און גרויםע א
אונױוערזיטעט. ארבעטער דער געטאן שולן אדדן

און גענומען זיך אױף ער האט אכרייעם שװערע א
 אונזער געדינט ער האט געטרײ אױםגעפילט. זי -

 צוגע־ לערער נייע בויער, נייע אונז באוועגוננ, שול
 אידישן דעם אבער זיינעץ שולן אונזערע — שטעלט

געבליבן. ניט באלכוױו קײן אוניװערזיטעט ארבעטע־

u שולן די האבן לאנג יארן m im אר־ דעם פון 
ח אונױוערזיטעט, בעטער א  או־ דער זײ האט לאנג י

 טעשעך אין לערער. נײע צוגעשטעלט נױוערזיטעט
 גע־ םון געפיל דער געװאקםן אונז בא איז ■יארן םון

 אוינםטיטוציע, דער צו היםכײװעם זעלשאפטלעכעד
 מיר — אבער געדינט. געטריי אזוי אונז האט וואם
 אר־ צום כוױו אונזער צוריקצאלן אנגעפאנגען האבן

אונױוערזיטעט. בעטער

 אונזער פון ׳װאונדער פאשעטער דער געשען איז עם
אויםגע־ זיינען עם :מי און אדבעט טאג־טעגלעכער

 געבוירענע אמעריקאנער ױגנטלעכע קאדרען װאקםן
 אונזערע אין דערצויגענע ם״דלער, און באכערים

 האבן זײ מיטל־שול. אונזער פון גראדואירטע שולז,
 אוני- ארבעטער אידישן אין אנקומען אנגעפאנגען
 אידישע זײער םארצהעצן דארט קעדײ װערזינזעט,

 טאלמיד טיפ ינייער א בילדונג. פראלעטארישע און
 אמע־ אונױוערזיטעט, ארבעטער אין באװיזן זיך האט

 גרוי־ א און דערצויגן אמעריקאנער געבוירן, ריקאנער
 פארבונדן קאלעדזש, אין םטודענטן זײ פון צאל טע

 צו־ געקומען זײנען באװעגוננ, אונז־ער מיט פאליטיש
 אןק בילדונג זייער מיט אנצוגײז װייטער גר״ט גײן
שפראך. אידישער דער

 אין געקומען יוגינטלעכע די אט זיינען םארוואם
 קעדײ עםשער עם איז ? אונױועדזיטעט ארבעטער

 ביל־ טארקםיםטישער זײער מיט אנצוגײן װײטער
 פא־ איז קענטנישן זײערע פארטיפן צו קעדײ ? רוננ

 זײ װעלכע פון מארקםיזם, אין עקאנאמיע, ליטישער
מיטל־ דער אין אנפאנג אן בלויז באקומען האבן

אלמאגאך אוגיװערזיטעט א■ א•___________________

 זײן געקאנט ניט אוםן בעשום האס דאם ניין, ? שול
 דע־ געװען דאם װאלט װײל אורזאכע. אייינציקע די

 ױגנטלעכע געבוירענע אמעריקאנער די װאלטן פאל,
 ״װאר־ עננלישע פארשידענע די אין אװע? געקאנט

 אף בילדונג זײער פאדזעצן דארט און סקולם״ קערפ
 אין שפראך א אףי לײכטער, איז זיי װאם שפראך א

עננליש. — לעבן זײ װעלכער

 זיינען װאם מײילעך, ױנגע און לײט ױנגע די
 אוני- ארבעטער אין מיטל־שול אונז־ער פון געקומען

 פאנגט עם װײל דערפא־, געקומעז זײנען װערזיטעט
 אידיש־ פראלעטארישע א אױםװאקםן אן אונז בא

 װאם דערפאר אכזעריקע. אין אינטעליגענץ רעדנדיקע
 פאגגט װאם דאר א דערצויגן .האבן שולן אונזערע

 פאר־ זיין פארשטײן צו קלערער אלץ אמאל װאם אז
 אי- דעם מיט און קלאם ארבעטער טיטן נונדינקײט

 איז װאם דאר, א קלאם. דעם אט פון טײל רישן
 מיט ארביעט זײער פארבינדן צו װײטער אויוי גרייט

 קאמפן. און נויטן, זײערע מאםן, פאלק אידישע ד־
באװעגונ; אדבעטער אונזער װאקםט עפ מער װאם

 דעד זיך אנטװיקלט עם מער װאם לאנד, אין
 אלם באװעגונג, ארבעטער דער פון ט״ל אי־דישער

 פאױ טוער ׳איניטעליגענטע אין נויט די װערט גרעםער
 דארפן װעלן ױגינט דער אט פון באװעגונג. ז־ער

 קעמפ לערער, צוקונפטיק־ע אונזערע ארויםװאקםן
 שולן קינדער אידישע אוגזערע אין טוער אנפירע־,

באװעגונג. אליגעמײנע און

 דערװייל מעז װאלט האנט איין פון פיננער די .או»
 געבוירענע אמעריקאדער די איבערצײלן געקאנט נאך

 האבן װאם און שולן אונזערע אין לערנען װאם לערער
 אוני- אדבעטער דער און מיטלישול אונזער אדואירט”

 אוגי- ארבעטער ■נױ־יארקער אין אמנר װערזיטעט.
 גראדואירטע 40 איבער איצט שוין לערנען װערזיטעט
 דאם מיטל־שול. נױ־יארקער אונזער םון םטודענטן

 איבע״ צוגעשטעלט האט אליין 1936־1935 יאר לערן
 אונױוערזיטעט. ארבעטער דעם צו טאלמידים20

 אונזערע לערער.אין װערן אלע גיט װעלז די פון עמעם,
 איצט שוין זיינען זײ פון צאל גירויםע א אבער שולז,

 א און קעמפ אונזער איז ארבעטן טיט פארנומען
 אין לערערײ צו דאך זיך גרײט זײ פון צאל גרויםע

 און ן5שו אונזערע פאר סײ װעט עם שילן. אונזערע
 פון טאג א זײן אונױוערזיטעט ארבעטער פארן םיי

 גרופע די א אט װען דערגר״כונג, און פרײד עטעםער
 און אונױוערזיטעט ארבעטער רעם גראדואירן װעט
לערער. אלם שולן אונזערע איז ארייז װעט



193741 נױ־יארק,

 ארבע־ אונזער אףי ארויח אבער צײגט אצץ דאם
 נייעם מיטן היםכײװעםן. נײע אויניװערזיטעט טער
 :פראבצעטזגן נייע באװיזן זיך האבן טאצמיד טיפ

 א פאר צימוד שפראך דעם פארטיפן פון פראב־עמען
 די ניט און צװײטע די איז אידיש װעצכן פאר שיצע־

 צימו־ די פארטיפן פון פראבצעמען שפדאך. עדשטע
 םטו־ דער אז אזוי, ציטעראטור, און געשיכטע פון דים

 א האבן אונױוערזיטעט דעם ענד־קן באם זאל דעגט
 אונטע־ שטרייכען מיר און — נ\יפנ\ k און בוײבוצ
 דער מיט סײ באקאנ׳טשאפט — אדיעקטיװן ביידע

 ציטע־ אידישער דער מיט םײ און געשיכטע אידישער
 אונױוע־זיטעט דער װאם פאדערונגען די דאטור.
״ די צו ארױם שטעצט  זײן דארפן גראדואירטע נ
 דעם געפינען אבער מוז מען ערנםטע. און װאניקע

 װעצכן צערעד, צונעפאםטע אמבעסטן די טעטאד, :ײעם
 נאכצו־ פאדערונגען די אט שיצער דעם העצפן זאצן

 טאן צו האבן מיר אז געדענקען, מוזן טיר קומען.
 מערםטן ױנגע־צײט, דערװאקסענע אינשע־יגענטע טיט
ברײטער גאנץ א מיט םטודענטן, קאצעדזש זיי פון

 צו צוגעװאוינט זיי פון מערםטן ביצדונג, אצגעמײנע
 אט פאר שאפן זײן מוז אױפגאבע אונזער שטודידן.

 באדינגונגען, בעםטע םאמע די עצעכלענט נייעם דעם
 און אינטעליגענטערע וואם װערן העצפעז זײ זאצ װאם
באוועגונג. אונזער פון בויער און טוער נוצלעכע מער

 זײן צו אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן דעם
 כאװעריש־ אונזערע מ״ט צוזאמען ױביצײ, יא־יקז 10

 װאונטשן הייםטע אונזערע מיט צוזאמען גרוםן, םטע
 פארן ארבעט זײן אין דערפאצג װײטערדיקן פאר

 מאסן, פאצק און ארבעטער אידישע די פון װאויצזיין
 אונזער דינען געטרײ אזוי װייטער — רוף דע־ אויך
 דעם פארטיםן מער נאך איצט, ביז װי באװעגונג שוצ

 אוים־ העצפן אונז ברייטער נאך פאקוצטעט, צערערישן
 שוצ אוגזערע פאד קורםן אונױוערזיטעט די שפ־ייטן

 די דערגענצן העצפן אונז מיט צוזאמען און טוער
 װאם דער, — טאצמיד טיפ :ייעם דעם פון דערציאונג

 צודיק זײ צו זיך קערט און ארדן־שוצן די פון קומט
!צערער אצם אום,
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שילעו ה.

 אוניװעחיטעם ארכעטער איױשן פון ױנירי צענטער דעו
ארדן ארכעטער אינטעונאציאנאלעו חןו און

 אפילע זײנעז יאנטועױם ױבילעאוםם, פייערונגען,
 אין פייערוננ יעדע כאטש ואונז, בײ נײעם קיין ניט
 און װיכטיקן א טראגט באװעגוע אונזעד אין

 צענ־ א אז איך, פיצ דאך כאראקטער. באשטימטן
 אונױוער־ א־בעטער אידישן דעם פון יבילייאום טער

 איז ױבילײאום דער װײל אויםנאם. אן איז זיטעט
 נא־ דעד פאר ובאדײטונג פאליטישער םפעציעלער פון

 אונזער פאר באזונדערם און גאנצער אלם װענוננ
אידז•
 אידישן צום ליבשאיפט די ׳װי פון, פא־דינםטן די

 צו־ אפצושאצן. שוףער איז אונױוערזיטעט אדבעטער
 ניט האבן אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן דעם ליב
 געלערנט זיך האבן װעלכע םטודענטן טויזנטער נאר
 צענדלייזער די אויך נאר איצט, זיך לערנען אוז

 אר־ אידישן דעם אין ניט לערנעז װאם טויזנטער,
 אויפטו־ זײנע יאפ גוט שאצן אוניװערזיטעט בעטער
 צילן און אויפגאבן זיינע פארדינםטן, זיינע אונגען,

 פאר װי קאלעקטױו, דעם פאר און יאכיד דעם פא־
גאנצער. אלם באװענונג ארבעטער דער

 ױבילייאום טן10 דעם צו געלעגנהײט דער בא
 דארו» אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם פון
 ׳מארק׳םיםטיש־לעניניםטי־ די איז ער אז געדענקען, מען
 װאם מאסךפארנעם, א אויףי איניםטיטוציע בילדונג שע

 טוער ק,אדרען פאליטיש־געשולטע טויזנטער צו גרײט
 ארגאניזאציעם. מאםן אידישע די פאר פירעד און
 דעם מעז פילט ארגאגיזאציעס אונזערע פון יעדע אין

 פירן צו .אינפידער צוגעגריייטע גענוג נייט יאיין מאנגל
רעקרוטירן. מיר װאם אר׳מײ, טאםן די

 אונזער זיר האט יאר עטלעכע לעצטע די פא־
 אידישע די צװישן אויםגעברײטערט, באוףעגונג

 דעם געמאכט האבז װאם אדגאניזאציעם, ־ מאםן
 איז אנטװיקלונג, און װאוקם אין פארשריט גרעםטן

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון םעקציע אידישע די
 םע?־ אידישער דער איז מיר און ניױיאדק. אין א־דן
 גלענצענדע די אפ באזונדערם שאצן אדדן פון ציע

 ,ארבעטער אידישן דעם פון אויפטואונגען און ארבעט
t צג\ײ אוניװערזיטעט. \$ w v o־\vovbtwo \ױע«ז 

v דצם רץ\־כגנוגא»נ\\ sw rn n v m \utvh,

 דערציאונג, פאליטישע די אוז װיםן דעם דאנק א און
 אין באקומען האבן ארדן־םטודענםן ׳אונזערע װאם
 א פארנעמע[ אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן דעם

 פאר־ און װיכטיקע םטודענטן אט־די פון צאל גרויםע
 ברענ־ די אין פאזיציעם אנפירענדע אנטװא־טלעכע

 נאציאנא־ דער אין און שטאט־קאמיטעט אין טשעם,
עקזעקוטױוע. לער

 פלענומם אונזערע װאם צופאל, קײן ניט איז עם
 פאר־ צו ניט פאשעט דאך זײנען קאנפערענצן און

 ברענטש־ אונזערע פון צוזאמענקונפטן די מיט גלייבן
 די דיםקוםיעם, די יאר. 3—2 מיט צוריק פון טוער

 איז פדאבלעמען לייזן צו צוגאנג דער אריענטאציע,
 פאר־ קיאנםטרוקטױוער, טער א געזונטעריער, פיל א

 אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער װייל ? װאם
 א־צטיקע אונזערע בא װײל פארטראטן, דארט איז

 ארוים וטרעטן צוזאמענקונפטן אנדערע און פלענומם
 דעם פון םטודענטן געװעזענע דעלעגאטן, הונדערטע־

 טעא־ דער דורך אוניװעדזיטעט. אדבעטער אידישן
 ארדן- אונזערע װאם אנטװיקלונג, רעטיש־פאליטישער

 ארבעטער אידישן דעם אין באקומען ה^בן םטודענטן
 באדײטנ־ פילע געװארן מעגלעך זיינען אוניװע־זיט־עט

 ארדן, אונזעױ פון לעבן דעם אין דערגרײכונגען דע
 פיל געװען דערגרײכונגען די װאלטן דעם אן וואש

קלענערע.
 נױ־ אין םעקציע אידישיער דער פאר אונז, פאר

 אויםברײטערן פאד אויפגאבן, װיכטיקע שטײען יארק
 קעדײ טעטיקײט, קולטורעל־געזעלשאפטלעכע אונזער

 קולטורעל־געזיעלשאפטלעכער שטארקער א װערן צו
 אױפגאבן די און גאם. אידישער דער אויוי פאקטאר

 פאליטיש־אנט־ דעם האבן מיר דארפן דורכצופידן
 פארשטײן זאל װעלכער מענטשךמאטעריאל, װיקלטן

 פון באדינגונגען פארשידענע די אנצואװענדן װי
 מענטשן־מא־ דעם אין אט און לעבן, טאג־טעגליעכן

 מער. װאם ברענטשעם אונזערע זיך נויט־קן טעריאל
 די אוניװערזיטעט, אדבעטער אידישן דעם אין נאר

די מיר זעען שול, ימאםן מארקםיםטיש־לעניניםטישע
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פלאטקץ ה.

אוניװערזיםעם אונעטעו אידישן דעם אין סורםן אודו
 אידישן דעם פון געשיכטע צען־יאריקער דער איז

 פון קורםן די פארנעמען אונױועדזיטעט, ארבעטער
 אנגעזעע־ אן :ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצז דעם
 בייגעטראגן פיצ זײער האט ארדן דער ארט. :עם

 מאםך דע־ אין אונױוערזיטעט דעם פארװאנדצען צו
טאג. צו הײנט איז עד װאפ שוצ,

 צו ביז אוניװערזיטעט, א־בעטער אידישער דער
 סטודענטן, הונדערט פאר א פון שוצ א צייט יענער
 גרו־ היפשע א דערציען צו באװיזן אבער שוין האט

 באװעגונג. אדבעטער דער אין טוער אנגעזעענע פ״ע
 אײנציקע די געװען דאן שױן איז אוג־װע־זיטעט דער
 םיםטע־ פאר גאם ארבעטער אידישעד דער אף שוצ

 טועד באװאוםטזיניקע פון דערציאונג מאטישע־
 טע־ מארקםיםטיש־צעניניםטישיער לצארער דער דודך

 אינ־ דער אז נאםילעך, נעװען דערפאר ם׳.איז אריע.
 פא־בינדן זיך זאל ארדן ארבעטער טערנאציאנאצער

 לײזן צו אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם מיט
טוער• קאדיען נייע פאר נויט װאקםנדיקע די

 פאר־ אונױוערזיטעט דעם אין ארדךקורםן די
 אויפפארמידונג פון געשיכטע אייגענע זייער מאגן

 מיט אונױדערזיטעט דער אויםהריםטאציזױוע. און
 טיט גדייט געװען נ־ט איז דערפארונג, גאנצער זײן

 װאם מאסן־שוצ, א אין װערן צו פארװאנדאט אמאצ
 צװעק באשטימטן א פאר טוער דערציען קענען זאל
 געװאקםן איז װאם טײצ, ג״עם א באװעגװנ, דער פון

 ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער אימפעט. מיט
 װיכטיקײט די פארשטאנען היאט ער האגאם ארדן,

 צװיי—יאר ערשטן דעם אין האט קאדרע;, נייע פון
 אויםפצאנירן גענוי געקאנט ניט עקזיםטענץ, זיין פון
 דיגען קענען אויפן בעםטן אפן זאצן װאם קורסן, די
 ארדן־ דעד פאר קאדרען נויטיקע די דערצײען צו

ארגאױזאציע.
 די געװארן דערעפנט זיינען 1931 אקטאבער אין

 קעגנשטאגדן די אוניװערזיטעט, דעם ̂אין ארדךהורםן
:געװען זײנען
 באװעגוננ פראטערנאצער דער פון געשיכטע .1

קאמוי• קצאפז און
ארגאניזאציע. און פארצאמענטאריזם .2
עקםפערטן. פינאנם פאר קורס .3

 הונדערט ארום גוט, זייער געװען איז א&רוף* דער
 אײ־ יעדער לימאט, פארשריבן, זיך האבן םטודענטן

 פאר־ זיך האבן 65 קעגנשטאנד־ן. צוױי פא־ נער
 צװײסן. פארן — 90 קורם. •ערשטן פאדן שריבן

 בא־ האט רעגיםטראציע די דריטן. פארן — 20 און
 גע־ די דערצערנען צו זוכט אקטיװ דער אז װיזן,

 ארגאניזא־ פון מעטאדן די איבערהויפט און שיכטע
 אח באװעגונג. פראטערנא^עד נײער דער פא־ ציע
 ׳געװען ניט אוניזוערז־טעט דער איז א-פרוף אזא

 און קורםן די פון אײנשטעאונג דער מיט םײ גרײט
 א־גהאלט גיענויען דעם װעגן ל^ארקײט דער מיט סײ
?ע;:שטא;דן. די פון

 ארויפ־ אבער האט אפרוף דעם פון דעדפאצג דע־
 קוצ־ נאציאנאצע די פאראנטװארטצעכקײט. געצייגט

 שטאט־ ־ארקער נױ באם קאמיםיע די קאמיםיע, טור
 די־ און פא־וואצטונג דער מיט צוזאמען קאמיטעט

 אויםגעקױ איז אונױוערזיטעט דעם פון רעקטארױם
 אינ־ דעם װעגז דיסקוםיעם, גרינטצעכע פירן צו מען

 דעם פאר צערנען פון מעטאח אוז פארמע האצט,
 אריינ־ האט ארדן דער װאם סטודענט, םארט נײעם

קצאםן. די אין געבראכט
דער־ צו קעדײ ׳אז געװארן קצאר באצד ם׳איז

 ארדן די דארפן תאדרען, נייע די געהעדיק װי ציען
 אף װערן א־יבערגעבראכט גצײכצי״טיק םטודענטן
 צעניניםטישע ־ מארקםיםטיש גרינטצעכע אצנעמיינע

ארדן־קורםן. םפעציעצע די אויםער קורםן
 האנן קורםן די װאם שװעריקײטן, אצע די מיט

 םטו־ די האבן סעמעםטער, ערשטן דעם אין פאדמאגט
 םיםטע־ אין אנהויב גוטן א באקומען דאך דענטן

 באװאוםט־ דעד און אינטערעס דער צערנעז. מאטישן
 גע־ באװיזן איז דאם געװארן, אויפגעװעקט איז זײן

 האבן םטודענטן אצע קימאט װאס דעם, דורך װא־ן
 םעמעםטער, טן2 דעם פאר איבעררעגיםטרירט זיך
 נײע צאצ א אריינגעקומען גצײכצײטיק זײנען עם און

םטודענטן.
 םטודענטן די שוין זיינען םעפטעמבער טן2 דעם

 פרינ־ פון קיעגנשטאנדן אוי געװארן אריבערגעפירט
 געשיפטע עצאנאםיע, פאציטישע קאמונ׳זם, פון צ־פז
ם׳איז באװעגונג. ארבעטער אמעריקאנער דער פון
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 די רעדנער־קלאם. s געװארן אײנגעשטעלט אויך
 געפונען ארום אזוי שוין זיו־ האבז םטודענטן ארדן

 דעם אין קעגנשטאנדן. פארשײדענע אף קלאםן אין
 פון װיכטיקײט די געװאדן באװיזן איז םעמעםטער

 םטודענטן, ארדן די פאר קורםן פאליטישע דיין די
 םטודענטן ארדן די פארנעמען צו־טאג היינט אז אזוי

 גע־ אין װיכטיקםטן דעם אפטמאל ארט, װיכטיקן א
?לאםן. וױםע

ארויםגע־ אויך האט םעמעסטער צװײטער דער
 קענטע־ ׳עפראך םון פראבלעם די שארףי זייער רוקט
 ארוים־ זיך האט םטודענט מאםאװער נייער דער ניש.

 לייענען אין שװאך זײער מאם גרויםער א אין געװיזן
 אײנ־ געמוזט האבן דעם צוליב אידיש. שרייבן און

 עלעמענטארע פאר א־דיש אין קלאםז ווערן געשטעלט
אגפאננער. פאר אויך און

 םטודענט ארדן דעם פאר קורם װיכטיקםטער דער
פרינציהן :קעגנשטאנד דער אלץ נאך פארבלײבט

 קלאםן די דורך ארגאניזאציע. פון םטרוקטור און
 דורכגע־ צײט דער אין זײנ־ען קעגנשטאגד דעם פון

 אפילו ביםלעכװייז, םטודענטן. 500 ארום גאנגען
 באגריו? דער אנגעגריפן װערט לאנגזאם, ואויב

 ״ארגאני־ קורם דער אז אקטױויםט, ארדן דעם םון
 איז װאם זאך, מינדערוױכטיקע א ;ספעם איז זאציע״

 נאר זיך האט װעלבער איינעם, יעדן םאר באװאוםט
 אדגא־ ם׳ניט װעלכער איז באטייליקט צײט א פאר

 דער װערט אדדן דעם פון װאוקם דעם מיט ניזאציע.
 נױטװענדיקײט, שארפערע s מער אלץ געגנשטאנד

״ װען אק׳טױויםטן, אלטע אפילו  בלויז באשליםן ז
 א פאר קלאם איז אריינקוטען װעלן זיי אז זיך, בא

 װאס זאנן, זיך דערװיםן זײ אז באלד, דערפילז קוריאז,
 דער װען היינט, קומען. צוניץ שטארק זײ װעלן
 יעדער װען אויםגעװאקיםן, ריזיק אזוי איז א־דן

 גאנצער א צו פאקטיש אויםגעװאקםן איז בדענטש
 פירערשאפט די אפטמאל שיטײיט ארגאניזאציע, מאם־

 אויפגאבן. ג־ויםע זיייערע פאר פארלארן ברענטש פון
 וױכטיקער א װערן מוז ארגאניזאציע װעגן קורם דער

 און אומבאהאלפנקײט דער קעגן קאמף איז פאקטאר
 אפט. אזוי נאך געפינען מיר װאם צעשװאומענקײט,

 נאך באטראכטן ברענטשיעם די פון פירערשאפט די
 שיקן מען דארףי קורם דעם אז אפט, זײער אבער
 װייםן אלײן זײ אז אקטױױםטן, נייערע די בלױז
 אקטױױםט־םיטודענטן נייער דער װען און אלעם, שוין
 מען װאם ברענטש ואיין בריינגען צו נאכדעם זוכט

 אים צו זיך מען באציט אוניװערזיטעט, איז לערנט
גרינגשעצוגג. מיט אפטמאל
פון םטרוקטור און ״פרינציפן געגנשטאנד דער

 אויםגעקריםטא־ צייט דער דורך איז ארגאניזאציע״
 פראקטיש־ארגאניזא־ װיכטיקן s אין געװארן ליזירט

 טעג־ די טיט פארבונדן ענג אינםטרומ־ענט, ציאנעלן
 אין אנטװיקלונגען און נויטן דערפארוננען, רעבע
 קורם דער ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם
 ביי־ פאליטישער װיכטיקער s נלײכצייטיק אבער איז

 פון ראל די און אויפגאבן די פאליטיזירט ער ט־אג.
 און באװעגונג פראטערנאלער דער אין ארדן דעם

 באװעגונג. ארבעטער דער ואין ארט זיין אן װייזט
 ארדן דער פאר פרינציפ דעם ארוים קלאר שטעלט ער

 אי־ דער פון אפשפיגלונג נויטיקע א װי םטרוקטור,
 דער ואךגאגיזאציע. די באהערשט וואם דעאלאגיע,

 באגריןז פראלעטארישן דעם »רוים שארױ רוקט קורם
 אקט־- טעינלעכע די צו צוגעפאםט דעמאקהאטיע, פון

 פראלעטא־ דעם פון באגריפן און פירוגגען וױטעטן,
פהאטערנאליזם. רישן

אויםקריםטא־ די נעקומען איז שװערער פיל
 פון גיעשיכטע ״די • געגנשטאנד דעם פון ונג .יזיי
 ם׳איז װיפל אױ באװעגונג״. פראטערנאלער דער

 בורזשואזן םון געשריבן זי איז געש־כטע, פארא;
 װי באטראכט װערן װאם די אפילו שטאנדפונקט.

 זײ־ יװעלכע ארגאניזאציעם. פראטערנאלע ארבעטער
 געבוי קלאםן דעם וועגן באװאוםטזיניק ביבראר נזגן
 זיך באטראםטן געזעלשאפט הײנטיקער דער פון

 ארבעטער דער פאר קרייץ״ ״רויטער א װי בלויז׳
 זען צו זײ פארפעלן טאג צו הײנט ביז באוועגונג.

 פון כאראקטער קלאםן איז אינהאלט קלאםן דעם
 זען צו פארפעלן זײ באװעגונג, פראטערנאלער דער
 אי\ אינװײניק אינטערעםן קלאםן פיז קעגנזאץ דעם
 זאקס, ש. א. אפילו באװעגונג. פראטערנאלער דער
 אין האט מארקם־םט, א װי באטראכט ווערט װאס
 אפ־ געזוכט רינג ארביעטער דעם פון געשיכטע דער

 גאנצןגר דער פון ײכעס אין אויפקום זייז צוטײלן
 אז געזען ניט האט ער באװעגונג. פראטערנאלער

 האט באװענוננ פראטערנאלער דער פון אויפקום דעד
געזעלשאפט. דער פון געבוי קלאםן דעם מיט טאן צו

 װאם אח־ז, ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 אנגעצײכנט געשיכטע דער אין מאל ערשטן צום האט
 בא־ פראטערנאלער דער פון כאראקטער קלאםן דעם

 פון אױםפארשער נאיטירלעכער דעד וועדט װעגונג,
 קלאםן פון שטאנד.פונקט דעם דורך געשיכטע אי־

 אין אינטערעםן קלאםן און קעגנזאצן קלאסן געבוי,
 באװעגונג. פראטערנאלער דער פון אנטװיקלונג דעי

 אונױוער־ ארבעטער אידישן דעם פוז הילוי דער מיט
 אויםפאר־ דער פאר באדן דער געלײגיט װערט זיטעט

בא־ פ־אטערנאלער דער םון געשיכמע דער פון שונג



193745 נױ־יארק,

 אין ׳עויז װערט צוגרייטונג פון צײט א נאך װעגוננ.
 דאם געגנשטאנד. רטו ואויך געלערנט אוניװערזיטעט

 ױביצ״ 1יאריק צען צום בײטראג װיכטיקער א איז
 אין ארדךקורםן יאר זעקם און אוניװערזיטעט םון

אוגױוערזיטעט.
 גע־ יאר דעם האבן םטודענטן אדדן 700 ארום

 ס׳איז ואוניװערזיטעט. א־בעטער אידישן אץ לערנט
 ניט טאר מען װעלכע דעתרײכוננ, װיכטיקע א זיכער

 דערגדײ־ די אבער פארג׳צייכן מיר װען מיניטיזירן.
 די מיט איבעההויפט און מעגאעכסײטן די מ״ט כונג

 װייט נאך דאם איז ארגאניזאציע, דער פון נויטן
 צו בייטראגן כזער נאך jyp ארדן דער געגוג. ניט

 מאםן־שוצ א אין אוגיװערזיטעט דעם פארװאנדלעז
 װאם קאדרען, די געװינען דורכדעם װעט ארדן דע־

 צװישן אז אנװייזן, מוז מען נויטיק. אזוי זיינען
 הונדער־ פאראן היינט זיינען אדדן פון אקטױו דעם
 איוי שוצונג זייער דורכגעגואסגען זיינען װעצכע טער,

 אך־ געפינען מיר אונױוערזיטעט. ארבעטער אידישן
 מיט־ ברע;טשעם, פון דירעקטארן קולטו־ נאגײזערם,

 אין מיטג^־דער און קאמיטעט שטאט יאיז נלידער
 זײנען וועיצכע קאמיטע עקזעקוטױו נאציאנאלער דער

אונױוערזיטעט. דעם אין דערצוי׳גן
ארוים־ געהארפז אפיצו האט אוניווערזיטעט דער

 אידישז דעם אין ?ערעד זוי ארדן־אקטױױםטן, רוקן
אנ־ איער זיך דארפן מיר אוניװערזיטעט. ארמגטער

 אר־ ארבעטער אידישע אנדערע אויך אז שטרענגען,
 דעם מיט פארבינדן ע:ג אזוי זיך זאלן גאניזאציעם

 ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער װי אוניװערזיטעס
 דעם פא־װאנדלען בצויז ניט װעט דאם אח־ן. טער

 װאם מאםךשו^ ברייטםטער דער אין אונ־װערזיטעט
 נאר שטארק, אזוי זיך נויטיקן אדבעטער אידשע די

 פון נויטן די ^ײזן הע^פן װעט פארבינדונג, אזא
 פאר קאדרען אנטװיק^ען דורך ארגאניזאציע יעדע
ארבעט. זייער

 ױביאײ יאריקן צען דעם צו באגר־םונ; מייז אין
 םיין אויםדריקן איך וױא אוניװ־ערזיטעם, דעם פון

 ארבעטער ׳אידישן דעם צו דאנקבארקײט פערזענלעכע
 אינטעדנאציאנאיצן דעם צו אויך און אוניװערזיטעט

 גע־ די געגעגעבן םיר האבן װאם ארדן, ארבעטעד
 אוניװערזי־ דעם אין ?ערער א װערן צו לעגנהײט

 א פאר געװײנ^עך דאם באטראכט איך װאם טעט,
 דורכ־ װאם כיער, נאך איער ?אװעד, פראצעטארישן

 אי־ צו א^יין זיר מעװארז געשטויםן איך ביז דעם
אגטװיק^ונג. פאליטישער העכערער איז בע־דערציען

 אוני־ ארבעטר אידישער דער זאל ילעבן אנג‘׳
 מארקםיםטיש־^עניניםטישן פון שוצ די װעדזיטעט,

 פרא?טיק, און טעאריע רעװא?וצ'אנעדער פון װיםן,
 דעם איז װאםן מעכטיקער א װי דינעז װעט װאם

!ק?אם ארבעטיער דעם פון זיג

שיפרים מױשע

ן ס אי א ל ק
 פראצע טאגיקער פון זארג און מידקײט די

 — שװע? זײט יענער אויף אויסגעטאז מען האט
 טיש פאשעטן ארעמען, ארום דא און
העל. איז װארעם און פריידיק איז

 בםורעם ליכטיקע װי צעצינדן אויגן די
 — פאל א געבן זיי יליפן, אערערשע צו

 רייד די פאדשלינגען דורשטיק אויערן און
קװא?. פון װאםער דאם גוםען טרוקענער װי

 שלים̂י װי װערטער, די
 װענן. ^יכטיקע צו טויערן צעעפענען

 רוקנם זיך ם׳גלייכן און
נײגן. ניט שוין מעד זיך יאך, 1יא ײעילז װאם

 זיכער נאר פאמע?עך לערער די מיט ט׳נייט און
 — רוים זוניקן מיטן װעג דעם אױף

 װאר דער פון רײד די מען פארזאפט שװאמען װי
בוים. פרוכטבאדער א װי פארװארצילט װיםן און



־אלפע־ץ ־

זיסעט אונױתןר אובעםעו אידישו פו׳ן פארװארםוננ דער פון
 פון ארבעט דער אויףי בליק א װארםט מען װען

 מען באמערקיט יאר, צען די םאר אונױוערזיטעס דעם
 אוניװערזיטעט דעד װאם ארבעט וױכטיקע די ערשט

 רער װאם פונקציע װיכטיקע די און אויפגעטאן, האט
 נאם. אידישער דער אויו» אױס פילט אונױוערזיטעט

 טיילן אלע אין אונזערבאװעגונג, פון צװייגן אלע איז
 דורכנע־ אונזערע מעז געפינט איבעראל לאנד, פון

 א אין פירער איצט זײנען וואם םטודענטן, גאגגענע
 אינטערנאציאנאלן דעם אין ליערער און טוע־ ױני.אן,

 פירער שולן, קינדער די אין לערער ארדן, ארבעטער
 אי־ אן קען מען ארגאניזאציעס. פארשיידענע פון

 בא־ האט אוניװערזייטעט דע־ אז זאגן, בערטרײבונג
 ארבע־ אידישע די אז באװעגונג, אונז-ער רייכערט

 צעװאקםן, ברײט אזוי ניט זיך װאלט באװעגוגג טער
 דעד װאם לערער, און טוער קאדרעז די ניט װען

 ארויםגעגעבן. יאר צען ד־ פאר ה$ט אוניװעדזיטעט
 מארקםיםטיש־ זיי געבן מאםן, אידישע די אױםבילדן

 אי־ דער פאר טוער אויםבילדן װיםן, לעניניסטישן
 נויטיקן מיר װאם און באװעגונג, ארבעטער ד־שע־

 אויפגאבע, װיכטיקע די איז דאם שטארק, אזוי זיך
 און געשטעלט זיך האט אונױוערזיטעט דער װאם
דורכגעפירט יאר צען די פאר

 פײערונגען צוריק לאנג ניט געהאט האבץ מיר
אינטערנאציא- יא,־ זיבן קינדער־שולן, יאר צען פון

)42 זײט פון (פארזעצונג

 און טוער טויזנטער נײע דערצ־ען פרן מעגלעכק״טן
 םטו־ טויזגט צװײ ברענטשעם. אונזערע פאר םירער
 אידי־ דער פאר גענוג געװען עפשער זיינען דענטן

 װען איצט נאד צוריק, יאר 4—3 מיט םעקציע שער
 מיטנלי־ א צײלט ניױארק אין םעקציע אידישע די

 פערםפעק־ געזרנטע מיט טויזנט 21 פון דערשאפט
 אונזערע װעלן מיטגלירער, טויזנטער נײע פאר טיװן

 נײע שיקן צו אריענטירן דארפן זין ברענטשעם
 און טוער פאר צוגרייטן זײ און םטודענטן טויזנטער

 אלס ארדן דעם פאר װי ברענטשעם, די פאר פירער
 ארבעטער אידישן דעם באגדים איך נאנצן. א אלם

ױבילײ. צענטן זיין צו אוניװערזיטעט

 ״מארגן־פרייהײט״, יאר פופצן ארדן, ארבעטע־ נאלן
 מיר קענען יאגטעװ יאריקן צען אונזער צו איצט און

 ארבעטער א־דישער דער אז זאגן, געװיםן פולן מיטן
 בא־ מיט צוגעטראגן פיל זייער האט אוגױוערזיטעט

 פייע־ אלע די צו מענטשן־מאנזעריאל װאוםטזיניקן
רונגען.

 קיין דורכגעגאעען ניט זיינען מאםן אידישע די
 זוכן אדער שאפ אין ארבעטן בילדונג־אנשטאלטן.

 ארבעטער־ אין לערנעז זיך גײן נאכדעם און ארבעט
 װען ארמגטן. גרינגע די פון ניט איז אוניװערזיטעט,

 און איבערגעכעבנקײט װיפיל מיט אבעד זעט מעז
 געטדײ װי און זיך, לערנען פטודענטן אונזערע ליב׳׳ג

 א אז פילן זײ װי אינםטיטוציע, דער צו זײנען זיי
 פאר־ די פילט דאן זיי, פאר זיך עפ:ט װעלט נײע

 עם װאם פאראנטװארטלעכקייט, כרויםע די װאלטונג
אוניװערזיטעט. דעם צו א־ר אויף ליגט

 דאם אויםגעװאקםן, איז באװעגונג ארבעטער די
 נאך זיך פאדעהט עם טייל, אידישער דע־ זעלבע

 ציל־באװאוםטע, קאדרען, נײע נאך טוער, מער
 יאוני־ ארבעטער אידישיער דער קלאםן־באװאוםטע.

 וארבעטער־שול אידישע אײנציקע די א״ז װערזיטעט
 זויםן, מארקיםיםטיש־לעניניםטישן קלאר א גיט וואם
 קאמףי דער װען איצט, לעבן מיר װאם צײט דעד איז

 פאר קוטט רעאקציע אנטיםעמיטיזם, פאשיזם, גענן
 אונ־ אויך ארײנגערעכנט װעלט־מאםשטאב, א אויף
 פריער איז עם װען װי מער איז ,אמעריקע, לאנד זער

 די צװישן באװאוםטזיין קלארן ארײנטראגן נויטיק
מאםן. בדײטע

 םטודענטן לער־ער, פארװאלטונג, די א^ע, לאמיר
 װײ־ ליבע, און איבערגעגעבנקײט ענערגיע, מער מיט
 קלאםן־ «רײנטראגן פאר ארבעט דער מיט אנניין טער

 אידישזן די פון ?אמפן די אין באװאוםטזיניקײט
 דער פאר װעלט, בעסערער און שענערער א פאר טאםן

 דאס און קאפיטאליזם םון פארניכטונג ענדנילטיקער
םאציאליזם. אײנפידן



פארבער פ.

 i~ו ייױב"ל יאריקן צען דעם פייערע] מיר װען
 אויך מיר וואדטן אוניװערזיסעט, ארבעטער אידישן

 עקזים־ יאר צען פון יאנטעף דעם פײע־ן געדארפט
 ארבעטער אידישז באם י-יליאטעק דער פון טענץ

אוניװערזיטעט.
 -<"ט ^ געװארז געשאפן איז ביב^יאטעק די

 איז זיד ערגעז5י װאם םטודענטן, די פאר װענדיקייט
 צעקציע׳ שאעדיקער דער פון װײא אוניװערזעטעט.

 נעםטז באם א־ז װאך, דער דו־ך געגעבן װערט װאם
 ?ערער דער װאם אלם געדענקען צו אוממעגצעך װיצן
 פיז רעזו^טאטן בעםערע ,האבן צו קעדיי איבער, גיט

ביכער. האבן אויך מען מוז ערנען5י
 איד. אין ביבציאטעק א שאפן צו געדאנק דער

 גרו־ ערשטער דער צו נעהע־ט אוניװערזיטעט, ארב.
נעהאלפן אויך האבן װאם םטודענטן, אקטיווע פע

אוניװערזיטעט. דעם גרינדן
 זיך אף» האבן םטודענטן, גרופע אקטיװע די אט

 װאם ביבליאטעק, א שאפן צו אויפגאבע די נענומען
 װאם םטודענטן, אלע צו עכקײט5םעג די געבן

.א. אין ךיז ערנעז? ן זיי אז אונעוערזיטעט, « ^  ניט ז
 שטא־ די איביער ״ןג צו צײט קיין פאר^ידן דארפן
 נעגנ־ די פאר מאטע־יא?ן זוכן בימציאטעקן טישע

 אלעמאד נ־ט אויך אױ^, נעמען זײ װע^כע שטאנדן
 ײע*־ ביכעי די געפינעז גע?ענט םטודענטן די האין

 ^נאי טני אמנויטיקסטן. זײ פאר געװען כע״זיינען
 ער1י װאם ערער,5 ךי יפאד אויך ;אר םטודענטן, די פאר

 צו ואוממיעגצעך איז אוניװערזיטעט, ארב. איד. אין עןנ
 זוכן צו יאטעתן5ביבי< שטאטישע די אין צײט פארצירן

^גקציעם. די צו זיך גר״טן צו און מאטע־יאצן
 ביב־ אזא פאר נױטווענדיקײט די אײנזעענדי?

 ארוים־ םטודענטן אקטױוע ערשטע די האבן ?•אטעק
 װאם כאװיירים, און פר״נט די צו א״י? אן ת?אזט

 ביב^יא־ א שאפן הע^פן צו פארא-;טערעסירט ײ;עןז
 זיי אז אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן באם טיע?
 האבן פרײנט און כאװײרים די ביכער, ברעננעז זאצן

 פױינט די פון קאװאנע די ביכער, פיצ ארײעעבראפט
 ז אפער גוטע. א זײער געװען איז כאווײרים און

 פיז בויטז די יאפריד-קן געקענט ניט איציז נאך האבן
םטודענטז די װעצכע אין ביכער די םטודענטן, די

 קאמוניזם, פון אלעוײביים װי געגויטיקט, זיך האבן
 מארקם־זם־לעניניזם, װעגן און עקאנאמיע פאליטישע

 צײט יענער צו 5װ״ געװארן. ;עבראכט ניט זיינען
 :יט נאך גאם ארבעטער אידישעד דעד אח 1זײנע

 אידישן דעם באקענען זאלן װאם ביכער, די געװען
װיםן. םאציאיצן פאיליטישן א מייט ארבעטעד

 די םאר איז פארבאנד, םאװעטן דעם דאנק א
 אי־ דער אף געװארן געשאפן יאר עטלעכע לעצטע
 פאלי־ איבע־ ביכעד צאל נרויםע א שבראך דישער
 מארקםיםטיש־לעניניםטישע און עקאנאמיע טישע

 פאר מעגלעכקייט א געגעבן האט װאם פראב׳צעמען
 צו אטעדיקע אין דא ארבעטער־םטודענטן אידישע די

 מארקםיםטיש־ א מיט זיך באװאפענען און שטודירן
װיםן. לעניניםטישן

ביב^יא־ אונדזער איז מיר .האבן טאנ צו הײנט
 ביכער די צװישן ביכער. הונדערט 15 איבער טעק

 קריטיק ליטעראטור, א׳דישע קעאסישע דא זײנען
 פאליטיש־ װיםנשאפטיצעכע, ?יטעראטור, איבעד

 האבן מיד מארקםיסטיש־ציעניניםטישע. עקאנאימ־שע,
 ■װאם געגנשטאנדן, א?ע פאר קימאט טעקםט־ביבעד

 אוניװערזיטעט. ארבעטער א־דישן אין געגעבן װערן
 פון געביט אפן קװאציטעט, שײך ם׳ואייז װאם און

א מעז געפינט מארקםיזם־^עניניזם  מא־ מער אונדז :
 די יאי־ן װיל ייבליאטעקן, אנדערע די אין װי טעריא?

 פאראינטערע־ ניט זײ זיינען ביבליאטעקן שטי^טישע
כיע דורך ביכעד, אזוינע תאלטן צו םירט  די װע̂׳

 טארקםים־ מיט באקעגעז זיך זאין מאםן ארבעטער
װיםן. טישן

 באקװעם זיין צו פון װייט איז לייען־צימער אונזעױ
 אן קעדײ זײז, געדארפט נויטיק האט דאס כאטש

 — ארבעט, טאג שװערן א נאך ארבעטע־־םטודענט
 צײט פארצירן דארפן ניט זאל — אים האט עד אויב

 ביבליא־ באקװעמערע מער אין אנדערשװאו גײן צו
 דער װעלכע אין אומשטענדן די צויט אבער טיעה;.

 איז זיך, געפינט אוגיװע־זיטעט אדבעטעד איד־שער
ש^עבט ניט אץ5פ דאם

 א״דער טעגלעך, םטודענטן 25 אריין קומען עם
 אר־ זײ־ער צוגרײטן ?ײענען, אן: זיך הייבן קלאםן די

האט אייען־צימער דער װי אזוי ק^אםן. די פאר בעט
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 װערן סמודענםן, אלע פאר פלאץ קײן גענוג ניט
 איבער אהײם. םטודענט; צו ב־כער ארויםגעגעבן

 ארוים נעמען םטודענטן די פון פראצענט 50
 םטו־ די פון באקװעמלעכקײט דער צוליב ביכער.
 ליטער»- א געװאו־ז איינגעשטעלט אויר איז ו־ענטן

 בי־ זײערע קריגן סטודענטן װאו טור־דעפארטמענט,
 20 פון ױעדוקציע םפעציעלער א מיט געקויפט כער

פראצענט.
 פון אויםגעהאלטן ניט װערט ביבליאטעק ד־

 עװעצכ די ז״נען םטודענטן די מעצענאטן. קיינע
 נײע כלער צוצוקויפן געלט מיט םײ אוים, זי האלטז
פארװאלטער. אלם אויך און ביכער

 אינטער- דער זינט יאר עטלעכע לעצטע די פאר
 אר״נ־ אנגעהויבן האט ארדן ארבעטער נאציאנאלער

 םטױ צאל די איז ברענטשעם, די פון םטורענטן שיקן
 פארגרע־ פיל אוניװערזיטעט ארב. איד. איז דענט!
 אי־ ביז יאדן ערשטע די אין 200 פון געװאירן םערט

בא־ די יאר. לעצטן דעם אין םטודענטן טויזנט כעי

 פאתרעםערט אויך איז ביבליאטעק פון זוכעדשאפט
 ניט ביבליאטעק אין אריין אויך קומען עם געװארן.

 מארקםיםט־ נאך פארלאנג דער םטודענטן. קײן
 די צװישן פארשפרײט מער װערט װיםן לעגיניםטיש

 זײ פון טײל גרויםער א מאםן. ארבעטער אידישע
 ארבעטעד אן באזובן צו מעגלעכקײט די ניט האט

 שא עטלעכע אפשפארן געקענט װאלטן זײ אװנט־שול,
 מארקםים־ מיט זיך באקענען און לייענען צו װאך א

 שטאטי־ ם׳איז װעלכער איז גייז אבער ײיםן. טישן
 ביז צײט, צופ״ל פאטערן מען מוז ביבליאטעק, שער

 מארקסים־ ם׳איז װעלכע אויס געפינט מען װאנען
 אלע ניט זיינען אויך דא. ם׳איז אויב כינע־, טישע

 זוכן צו אזוי װי ניט ווייםן אוז באקאנט ארבעטער
קאטאלאג. א אין בוך נויטיקע דאם

 דארשטיקײט און נויטן די באפרידיקן צו קעדײ
 בא־ זיך װיל װאם ארבעטער, אידישע טײל דעם פון

לערע, לעניניםטישער ־ ׳מארקםיםטיש דער מיט קענען

)57 זײט אף (פארזעצונג
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 האט נאס טער16 אויףי הויז כוישעכדיקער א אין
 דערעפנט. אונױוערזיטעט ארבעטער אידישע־ דער זיך

 בא- איז םטודענטנשאפט זײן פון הױפט־יעםאד דע־
 אידישן פון םטודענטן אריבעדגעקומענע פון שטאנען

 אדיבערגעקוםענע די םון אײניקיע לערער־םעמינאר.
 בא־ צײט ערשטער דער אין אפילע םלעגן םטודענטן

 לעדער אידישן דעם — אינפטיטוציעם בײדע זוכן
 דער אונױוערזיטעט. אדבעטער דעם און םעמינאר

 ניי־ דער אויב :פאשעטער א געװען דא איז כעשבן
 וו״עט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער גענרינדעטער

 נוט־ מען װעט טעג, לעבנםלאזע קורצע, אויןז זײן
 םע־ אינם װייטער פארבלײבן און טעות דעם מאכן

. . . מינאר
גענארטעד. א געװעז אבער איז כעשבן דער אט

 אריינשטעקן םלע׳גט םעמינאר םון םטוגדענט א נאר װי
 געמוזט ער יהאט ואונױוערזיטעט ארבעטעד אין פום אײן

. . . םעמינאר פון פום צװײטן דעם ארױםציען
 קויעך גײםטיגער דער באשטאנען איז װאם אין

 נא־ אידישיםטן, םעמינאד־םטודענטן, אוגז האט װאם
 א (בלויז םאװיעטיםטן און ציעניםטן ציאנאליםטן,

 זיך זאלן םיר אז באװירקט, ) . . . שאמוניםטן פאר
 םעמי־ אקאדעמישן איינגעפונדעװעטן מ־טן דאן שײדן

 אויפ־ די אקשאנעםדיק זיך אויו» געמען און נאר
 ארבעטער אידישן דעם בויען און לערנען צו גאבע

? אוניװעי־זיטעט
 שוין איז עם װי ענטפערם, הויפט די פון אײנער

 אויפ־ דער געװען איז געװארן, דערקלערט מאל אםאך
 אױף באװעגונג ארבעטער מיליטאנטער א פון שװאונג

 דאם אבעיד ריכטיק. איז דאם גאם. אידישער רער
 דער שוין אינגאגצן. איניען דעם נישט רערקלעדט

 םטודענטן יענע פון צאל גרויםע א װאם אליין, פאקט
 נישט באװעגונג ארבעטער דער מיט נאך דאן זײנען
 א געװען אויך א־ז דא אז װ״זט, םארבוגדן געװען

 ואציאןאלגור א — פאקטאר װיכטיקער צװייטער
 א געשפילט האט פאקטאר דער אט אז א!\נו׳אר.3

 נאציאנאליםטיש־ די פון אײניקע בא ראלע װיכטיקע
װערן. אפגעלייקינט נישט קאן םטודענטן גענויגטע

 אמ־ — שװערער אב־םל שוין איז דערקלערן, צו אבער
. . . מייר פאר װײניקםטנם

 װען אגטשולריקן דעריבער מיר װעט לייעגער דער
 דורך אויפגאבע די אט פארגרינגערן זיך װעל איך

 דעכואג־ צו קעדיי מאטעריאל, אלם אליין זיך :עמען
 יענער (צו באהױפטונג. מ״ן פון ריכטיקייט די םטדיו־ז

 אויםגע־ און פארטראטן װײגיקער מער איך האב צייט
 דער אט פון אנשױאונגען און מײנונגען די דריקט

 ׳&זוי םטו|דענ|טן, םרופע נאציאנאליםטי׳£־געטיגטער
 כא־ װײניקער מער איז דערפארונג אײגענע מײן אז

גרופיע). גאנצער דער פאר ראקטעריםטיש
 םטודענט א געװען װילנע. פון איך בין געקוםען

 אירישע אנדערע אלע װי טעכניהום. װילנער אין
 איגטערעםירט זיך איך ,האב פוילן אין באכערעטלעך

 םאװעטן־ און אידישיזם, םאציאליזם, ציעניזם, מיטן
פארבאנד.

 םון נישט פראנז די אונז האבן אינטערעםירט
 קולטורעלער א פון נאר שטאנדפונקט אקאדעמישן

 האבן נאכערעמלעך אידישע זײענדיק נױטוױענדיקייט.
 אבער אידךפראנע. א פאראן איז עם אז געפילט, מ־ר
 נישט מיר האבן אידן־פראגע די אט לייזן צו אזוי װי

נעװאוםט.
 צו קלאל־טוער, ציעניםטישע צו לויפן מיר פלעגז

 םאציאליםטישע צו םאלקם־רעדנער, אידישיסטישע
 אידן־ דער פאר לײזונג ריכטיק.ע די געםינען צו פירער

פראגע.
 האב ),1924( אמעריקע קײן געקומ־עז בין איך װען

 א פון איינפצום שטאדקן אונטערן נעפונען זיך א־ך
 פא־ אין איז אײנפלום דער נעלערטן. אידישיםטישן

 אידישיםטיש־ א — איז באשטאנען װערטער שעטע
 א שטעלונג. פדא־םאװעטישע און ,פרא־ציעניםטישע

 װיר־ שטאדקע א געהאט האט װאם יפערזאן צװײטע
 דע־ מיינע פון טייל גרעםטע די און מיר אריןא קונג

 זשיט־ דר. געװען איז םטודענטן כאװײרים מאלםדיקע
לאװםקי.

 װען מיר םאר פדײד א געװען דעריבער אייז עם
רע־ מען אז אנאנם, אן דערזען ״טאג״ איז .האב איך
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 אידי׳ען פון יאר לערן נײעם פארן םטודענטן גיסטרירט
 ציטער א האט ״אידךםראגע״ די םעמינאר. לערן

 םעמינאר אין אװזנס נלייך בין איך און מיר אין געטא]
יןורםן. לערער די פאר רעגיםט־ירט זיך און

 דערגרײכט האט םעמינאר פארן יאגײםטערונג מײן
 איינזען, אנגעהויבן היאב איך ביז . . . ביז הימלען

 אוי,? אידן־פראגע די פאדענטפעהט םעמינאר דער אז
אויפן. םעקטאינטישן נאציאנאל א

 האט דער־םעמינאר װאם דעם אויף געקוקט גישט
 גײםט, אקאדעמישן פ־ײען א אגגעהאלטן אפיציעל

 און בורנין אלגיז, װי לערער .אזעלכע א:ער זײנען
נעבליבן שטענדיק זאקם פארשטארבענער דעד אפילע

םעטינאר. פון גײםיט דעם פרעמד
 זיך האבן םעמינאר אין אידײעז באװירקנדיקע רי

 װער־ די אין םטודענט אויפן אויםגעדריקט אומגעםער
 אידישן פון םטודענטן די פון מיםיע ״די — טער

 אמערי־ די ראטעװען צו זייז דארף םעמינאר לערעד
 טראכן צו ; פאלק אידישן פארן קינדער אידישע קאנער

 פאדװארפן זײנען װאם אידן די צו וףאהט אידיש דאם
 שטאטן פארײניקטע די פון וױנקלעך פינםטערע די אין
װארט״. אידיש נאכן לעכצען װאם און

 געםוזט םעמיגאד דער האט מיםיע דע־ אויםער
 :אציא־ אידישן דעם שפײזער, איר צוםרידנשטעלז

אין ארײגשפװגלען און פארבאנד, ארבעטע־ נאלן

אוניװערזיטעט א. א• פון סטודענטן־ראט

><v־vhi י א\ פאלציפ ד פאר-בטיר, .,פ סיל«־(»־, פ. טוגינו, • א 1!\נז1לי רצכגומ פ\\ רײ ונורשבומ •׳ װנז
י ־ י ’ ־ ־ .Vffivn-o י. גױגופז,

w a y s ײ• פנגוים, ר. פילװפר, װ. .• רײ ,™  גז \זײןמ י לאןריװ א. פי\, גו■ אט\זא\, א• פפרלארט, א. ײאל
' י " גזא!\לז. ו. ופלפר,

\\ײ\. פ. א^לײא\, בי. בוע\(\רומר, פ. גטא^ירא, גי. פאאגמגו, ר. גליספפאץ, א. .•ןיצ\ ניגז
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 איז עם פארטיי. איר און ציען פאר ציבע די כטודענט
 גרעסטער רער בא װאם נישט, וואונדער קײן דעריבער

 פון טײל א נעװען ציעניזם דער איז ׳םטודענטן צאל
אנשויאוניג. װעצט זייער

 איזא־ ניט געפאדע־ט אבער האט לעבן דאם
 אינ־ נאד םעקטאנטישקייט, נאציאגאלע ניט לאציע,

 אונטעררדיקט־ע. אלע םון פארײױהוננ טערנאציאנאלע
 פראבצעמען ואידישע די אז באװיזן, האט לעבן דאם

 יעדן םון פראבלעמען די מיט פארבונין ענג זיינען
 — מער און זיך. געפינען אידן די װעצכע אין צאנד

 ^פהעגגיק זיינען לאנד יעדן פון פראבליעטעז יד ?}ז
y; האט מען פראבלעמען. איסטערנאציאנאלע די 

 די אז — שלום צאגישן צום קומעז געסוזט דע.-יבעד
< א איז דךפראנע א  מיט פארבונדן עגג איז און טי

 אונז פון אייבער יעדעד פראבלעמען. װעלטלעבע רי
 אנער־ און װייטער טראט א גײן געמוזט שוין האט

 קאנען פראבלעמען קאנד און װעלט די אז קעגען,
 פון — ?לאס; צװײ די פון .איינער פון װערן געלייזט
 מאםן. ארבעטער די פון אדער — קאפיטאל פינאנץ

 מיט ברײנגען עם װעט — זי-גן קאפיטאצ פי:א:ץ װעט
 ,אנטיםע־ ברודער, לייבציכן זײן און רעאקציע זיך

 ער װעט געװינען, קלאם אדבעטעד דער װעט מיטייזם.
 פריי־ פאציטישע און עסאנאמישע ברײנגען זיך מיט

גרופן. אלע פאר און פעלקע־ אצע פאר הייט
 געטראכט האבן װאם םטודעגטן די קורצן, אין

 דע־ צו קומען געמוזט האבן פראגע דער ,אט װעגן
 אידן־פדאנע, די לייזן צו קעדיי אז איבערצייגונג,

 פאלעס־ פון װעג אויפן ניט פארנעמען זיך םען מוז
 אינזלעך םארװארפענע די צו װעג אויפן :יט טינע,
 אויפן נאר װארט״, אידיש א נאך לעכצן אידן ״װאו

 איגטעדנא־ דער װעלכן אויח ?אמו» פון וועג ברײטן
 אונטער־ געכן מארשירט פראלעטאריאט ציאנאצער

רעאקציע. און דריקונג
 סראץ װאם ניט װאונדער קײז דעייבער איז עם

 צום לערע- מײנםטיע פון שטעלונג פיינטלעכער דער
 גיג־ םטודעגטן מערםטע אבער זיינען ראטן־פארבאנד,

 ראטז־פארבאנד פון פריינט איבערכעגעבענע װען
 1םי נעגנער געװען נאך זיינען זײ װען דאן אפילע

. . . פארטיי קאמוניםטישער דער
 אוניװער־ ארבעטער אידישן אין א־יבעדגעקומען

 אידײעז־ צװײ מיט סטודענטן גרופע אוגזער איז זיטעט
 אױםגעדריהט זיך האט שטרעמונג איין שטרעמועען.

 םע־ דער װאם איינפצום, :אציאנאליםטישן דעם אין
 שטרעםונג צװייטע רי געהאט. אונז או־ף האט מינאר

 פארבינדן צו זיך באגער אײגענער דער געװען איז
 לײזונ: א געפינען און מאםן ארבעטנדיקע די מיט
קלאם. ארבעטער דעם דורך אידן־פדאגע דער פאר

 צײט מאנאטן עטלעכע ערשטע די אין פארװאם אט
 דיםקוטירן יא״ן אין געהאציטן םטודענטן טייל א היאנן

 גע־ איז אונז םון אײגיקע פראגן. א־דישע םפעציפיש
 — ריכטונג נײע די נאכצופאלגן שװער זײער װען

 נישט אויך שוין מיר האבן םעמינאד צום צוריק אבער
גיין. געקאנט
 האבן םטודענטן אונז פון אײניקע ביטער װי אט

 (א־בערהויפט לערע־ די געגן און מיט ארגוטענטירט
 ארב. איד. פון ד־רעקטאר ערשטן אונזער מיט

 אוניװער־ דער אבער האט מינדעל), כאװער אוניװעדז.
 װעלכער נאך ריכטוגג די יאט אנגעװיזן אונז זיטעט

געהאט. מוירע נא־ — געגארט שטארק אזוי האין מיד
 ױבילײ יא־יקן צען דעם פייערן מיר װען היינט,

 אז אנװייזן, שטאצץ יטיט מיר קאגע,ז א., ׳א. א. פון
 אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן צום װענדוגג אונז׳ער

ריכטיהע. א געװען איז
 איז עם װען װי מער עם מיד זעען איצט ע־שט

 װערן געלייזט נישט קאן ■אידן־פדאגע די אז פ־יער,
 אינ־ דורך גאר םעקטאגטישקײט, נאציאנאלער דורך

אייניק״ט. טערנאציאנאלער
 געצייזט ניט װעט און ניט װערט אידן־םראגע די
 בארי־ בלוטיקע די אויף נאד פאצעםטיגע, אין װערן
 איםפעריאלים־ דער דוידך נישט ;שפאניע אין קאדן
 עננ־ — פעלקער־העצער און מאנדאטן־מאכט טישע
 פעלקער־ אינטערנאציאגאלער דער דורך נאר — צא;ד

פא־באנד. דאטז אין פארבריױ׳גרוננ
 ארבעטער אידישן פון עקזיםטענץ יאר צען די דורך

 אי־ טויזנטער און הונדערטער האבן אוניװערזיטעט
 גרע־ פארנעמען אײניקע נראדואירט. »־בעטעד ד־שע
 אנדערע רעאקציע. געגן קאמח אין פאזיציעס 1םער״

 האט װאם םטודעגט יעדער אבער פאזיציעם. קצענערע
 בא־ אונױוערזיטעט אדבעטעד אידישן פון גראדואירט

 אר־ פון יארבעט הייציקע־ דער אט אין זיך טייליקט
 ניט־ און אידישע טויזנטער און הונדערטער גאניזירז
 און מילכאמע געגן קאמױ אין ארבעטער אידישע

אנטיםעמיטיזם. און רעאקציע געגן פאשיזם,
 גראדו־ די װעגן װערן געזאגט זעצבע דאם היאן
 צום ? םעמינאר לערע-ד אידישן פון םטודענטן אירטע

 פארבליבן א־ז םעמיגאר דער !נײן — באדויערן
םעקטאנטיש. און נאציאנאליםטיש

 האט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער אויך
 פאר־ די אין םטודענטן גדאדואירטע ארויםגעשיקט

 ארוים־ זײ האט ער אכזעריקע. פון וױנקלעך װארפענע
 װאס אױן, ״די צו ״מעשולאכים״ װי ניט געשיקיט

 צום רוף א מיט נאר װארט״, אידיש א נאך לעכצן
אמעריקע! פרײער •א פאר קאמו»
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§ ק בױוא אידישעו דעו פװ כאנריסוננ
 ארבעטער אידישן םון םטודענטן און אערער טוער, כאוױירים א״ך, גדום פיאמיקן א

 מיט טעטיהײט, רײכער א מיט גלאנצט װאם ױם־טוב, א !ױביליי טן10 צום אונױוערזיטעט
פראנט;. אלע אף באווענונג אונזער איז זיד םילז װאם אויפטוען, בולט׳ע

 אידישן דודכן כאוױירים אונזערע פון טויזנטער זיך האבן יאר צען .עצטע די פא
 אלגעמיינעם און מאדקםיםטיש־לעניניםטישן מיט אוינטערגעשמידט אונױועריטעט ארבעטער

 פראפאגאנ־ און אגיטאטאדן טוער, לעדער, אין איבערגעשמידט זיר האבז הונדערטער ;װיסן
 בא־ אונזער אין געביטן פארשײדענע אף אױםגעצײכנט שוין זיך האבן צענדליקער ;דיםטז

פאםטנם. פירנדיקע העכערע דערגרײכט אפילו האבן אײניקע און װעגונג
אװעק־ זיך זאלן מיר אז צייט, די נעקומען ניט אלץ נאר איז עם כאװײרים, אבער,

 אנ־ אן געמאכט בלויז ערשט האבן מיר לארבער־בלעטער. אונזערע אףי אפרוען און זעצן
 ניט נאך האבן מיר ;מאםן ברײטע רי צו צונעגאנגען ניט אינגאנצן נאך זיעען מיו הײב.

 אידישע טױזנטער הונדעדטער באידן. אונזער םון פלאםטן ד״קםטע םאטע די געטאן יר ו א
 װאו לערנען, קענען זיי װאו אינםטיטוציע, אז האבן זײ אז ניט, אפילו נאך װײםן ארבעטער

.איבערצומאכן. זי כדי פאדשטײן, בעםער זי קענען זיי וואו װעלט, די דערזען 1קענע זײ
 ניט װערן געפײערט מוז אוניװערזיטעט אדבעטער אידישן פונם ױביליי צענטעד דער

 אויך נאר פעםט־רעדעם, און ?אינצערט פ־עכטיקן א מיט יאנטעוו, פייערלעבן א דודך בלויז
 ארביעט שװעדער און גרויםער נאך דער פא־ זיך טאז צו נעם א באשלום פעםטן דעם דורך

 הארעפאשנע איד־שע ברײטםטע סאטע די שיכטן, אפגיעשטאנענםטע םאמע די דערגדייכן צו
 בלאנ- און ריכט־שנור שום קײן אן בילדונג, שום ק״ן אז אעגאנצן נאך זײנען װאם מאםן,
לעבן. איצטיקן אונזער םון לאבירינט טוגקעלז דעם אין דזשען

 ברייטער נאך !דערזען גױיגו^רטי אים זאלן !כאווײרים ! פאקעל דעם העכער נאך
 נוינינור נאך .י ־roxnvre »וך פאר פלאץ װערן געמאכט זאלן !װענט אונדערע פאנאנדערוקן

אנצושלאגן. \ז<\רג\ר נאך כדי זיך, דערגראבז
!אוניװערזיטעט אדבעטער אידישער דער לעבן זאל
!מאםן הארעפאשנע אידישע די פיז קאמוי באװאוםטזיגיקער דער לעבן זאל

 פארטײ קאמוניםטישער דער «ין קאמיטעט צענטראלן בײם כױרא, אידישע
שטאטן פאראײניקטע די אין

םעקר. םולטאן, י.

האמפארפײ ביװא אידישע סםײט ניױארס
 איר שיקט םטייט, נױ־יארק אין פארטיי קאמוניםטישער דער פון ביורא אידישע די

ױבילײ. צעךיאריקן זיין צו אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם נרום רעװאלוציאנערן
 גרויסע א געשפילט יאר צען די אין האט אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער

 אק־ און טוער קאדרען מיט באװעגונג ארבעטער אידישע די באדײכעדן פון גיעבייט אפן ראל
 קולטורעלן און פאליטישן דעם אױפהויבן געהאלפן מאם גרויםער א אין האט און טיװיםטן,

םאלקם־מאםן. און ארבעטער אידישע די פון מאצעװ
 נאך צו פאראױם !גרום רעװאלוציאנערן הייםן, א — ױביליי צען־יאריקז זײן צו

!קולטור־פ־אנט רעיװאלוציאנערן אונזער או» דערנרייכונגען העכערע

!5
&KS
K3O
S3S3
S3S3
S3I?
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3

§
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3a
S3

§ םעקרעטאר קאםטרעל, ה.
ąnBBnnnnnnnnBgBgaBgaBBnnBnBnBnBnnnBnnBBannBnB

52



םםממםסםסממםפממ^^ םספמםס ס םמטמ^מי מ^י^ממהמם םםג םממממטממממטמטמ^מממממפמ סטם (ן

פאוװארסוננ דער פון באגויסוננ 8
 I לערעד, די צו נרוס יאנטעװדיקן אי׳ר ׳שיקט אוניװערזיטעט א. א. פון פארװאלטוננ די
g ׳אונױוערזיטעט. א. א• דעם פון טוער און םטודענטן

אויםצו־ באװיזן האבן װעלכע טוער, און םטודענטן לערער, די איר, נעװען זיינען עם
 אידײעער דער װי בילדוננ־א־נםטיטוציע, פרעכטיקע אזא יאר צען די פון מעשעך אין בויען

1הײנט־צו־טאג. איז אוניװערזיטעט אדבעטער
 און אויםצובעםערן מער נאך זיך מיר פארפליכטן יאנטע^ ױביליי היינטיקן דעם צו

 סולטור־ שענםטן דעם אין פארװאנדלען אים און אוניװערזיטעט א. א. דעם אױםברייטעח
פאלקם־מאםן. און ארבעטער אידישע די םון צענטער

אוניװעחיטעט ארבעטער אידישן פון פאדװאלטונג

g אוניװערזיטעט א. א. דעם פון פארװאלטונג
g ־,nn\\־mYi פ. האלפסץ־יץ, ה. "\,3 א. ץ\־אלו(\ר, \ז. שאפױא, .g לי^נו.־ ציץ רעכנוװ

g פאס־נ\װא\ א־. פיארפפר, .3 (\י\, גו. גאלרפארב, מ.
g

^טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט^1
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g דעם פון באגריסונג -

אוניװעחיםעם ארכ. אידישן פונם פעדאגאגן־ראם |
פארװאלםער םטוידענטן, אלע צו גרום באלשעװיםטיש״ער אונזער

K3Heseseseseseseses
Seseseseseseseseseses
eseseseseseseseseses

פונם לע־ער און
יאנטע^! גרויםן אונזער צו אוניװערזיטעט ארבעטער ׳אידישן

אוניװער־ אונזער איז יאר צען די אין פרייען. צו װאם מיט בעעמעס זיך האבן מיו
 אידישע די פון לעבן דעם אין םײ — ׳אינםטיטוציע װיכטיקער א אין אױםייעװאקםן טעם ז

 און קולטור אונזער פון טראדיציעם בעםטע די טיט זײ פארבינדנדיק מאםן, ארבעטנדיקע
 גע־ ז״ן ימיט אדבעטע־־קלאם, רעװאלוציאנעח דעם פון קאמף דעם מיט םיי און געשיכטע

פילאזאפיע. און טעאריע שיכטע,
 צו האבן מיר װאם רעזולטאטן, היפשע די דערגרײכט דערפאר האבן לערער אונזערע

 פונ^םארק- קװאלן טעכטמוע די פון לערע אײגענע זײער ־עשעפט האבז זײ װייל באוױיזן,
 >ןון מאסן בדייטע אידישע די מיט ביין און פלײש באהאפטן זיינען זײ װייל םיזם־־״עניניזם,
 גערעכ־ א פאר קאמח און קולטור טראדיציעם, היסטארישע ביעםטע זייערע איבערגענומען

װעלט. שײנער און טער
דערגרײכז. צו אויינז בלײבט מער פיל פיל, כזער, נאך אבער דערגרייכט, פיל האדן מיר

 לערער, און טוער הונדערטער ארויםגעגעבן האבן מיר טויזנטער, אויפגעקלערט האבז טיר
 צענ־ ד־ —מאסן אידישע די פון שטריכן הויפט די אוכבארירט גידבליבן ;אך זיינען עט אבעי

 וװערן דארףז ױבילײ, צעךיאדיקער דער יאנטעף, אונזער טויזנטער. הונדערטער און דליק־ער
 ױביי און םרייד אוגזער אויפגאבע. שי־וערער און גרויםע־ דער פאר טאב־ליזיר־טאנ גרויםער דע

ע פון קװאל נייזנם א אין פאװאנדלען זיך הארױ  נ־ע־ נאך א פאר באג״םטערונג און ענעתי
אוניװערזיטעט. ארבעטער אידישן מעכטיקעדן םערן,

פעדאגאגן־ראט דער

מינחזל י. פון נאנריסוננ
 ארבצגוװר איויט\\ פץןנו רירגו^גואר (טרשנונור

 קלאםן־ זייערע פאר ענערגיש איצט ק-עמפן ארבעטער אמעריקאנער מאםן גרויםע
 פאדמירן עם װאו פינאנץ־קא&יטאל, םונם הערשאפט דער פון צענטער אינם אינטערעםן.

 ארבעטער טויזנטער צענדליקעד האנן אמעדיקע, פון קרעפטן פאשיםטישע שװארצע די זיך
 אנגענומען אויך האבן נאר פינאנץ־קאפ״טאל דעם קעגן רעװאלםירן צו געװאגט נאר ^יט

אינהאלט. רעװאלוציאנערן מיט פול זיינען װאם קאמף, פונם מעטאדן אזוינע
 די און קרעפטן, רעאקציאנערע די אבער שנעל, איצט לערנען א־בעטער טויזנטער

ן׳ארבעטער די באזיגן צו קרעפטן אלע מאביליזירן ארבעטער־קלאם, פונם פאדרעטער  אפ־ או
 ארבעטער די שרעקן מיט געטאכט זײ האבן פארזוך ערשטן דעם ארגאניזאציע. זייער שװאכן

 אוז אטאקע די אט אפגעשלאגן האט פארטיי קאמוניםטישע אונזער גיעפאר. רויטעי דער מיט
שלאכט. ערשטע די געװינען זיכער װעט

 און ארבעטער קלאםן־באװאוםטזיניקן יעדן פון איבערגעבענהײט און ענערגיע די
געװינםן. די אט פאדפ־עםטיקן און קאנםאלידירן צו נויטיק איצט איז .ארבעטערן

 דורך טעטיקײט. זײן מיט שטאלץ זײן קאן אונױוערזיטעט ארבעטער אידישער דער
 קעמפער קלאםךבאװאוםטזיניקע הונרערטער צוגעגרײט ער האט עקזיםטענץ זיין־צען־יאריקער

 ספעציעל און פארטײ, קאמוניםטישער דער פון פירערשאפט דער אונטער קאמוניסטן. און
 טעטיקײט פרוכטבארער אייער טיט אנגײן װײטער אויך איר װעט גיורא, אידישער דער םון
 פייאיקע הונדערטער באטאליאנען קעמפענדיקע זײנע און קלאם ארבעטער דעם צושטעלן און

פירער.
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כאנריסוננ אפאטאשו :פון נאגריסונג
 אין איז אוניװערזיטעט ארבעטער אידישער דער

 איז דאם און ״לישמא״. לערנען פון העמשען־ א סאך
פאןדינםט. נרוים זײן

 דורכשניטלעכער דער אז זאגו, איך 5װיי דערמיט
 ביל־ םטודענטן די גיט לעדער־םעמ־גאר אמעריקאנעי

 נישט. עדגעץ אין פירט װאם קולטור, זיי ניט דונג,
 אויפו קומען קולטור־מענטש דעם ווענן רעדט מען װען

 װי דזשאנם, װי פרוםט, װי פערזענלעכהײטן, זינען
 זיך האבן װאס מענטשן, זײנען דאם טשעםטערטאן.

 .היםטא־ אננעזאמלט מיט װיםן, גרויס מיט באנוצט
 דער װי צװעקן, אינדױױדועלע צוציב אשירעם, ריש
 באשאפן צו געורעז װאלט :ישיכטע דע־ פון ציל

 ראפיניר־ אויםטערלישער פון מאדעל א יאכיד אינם
 אין פירט װאם דאט אויב »־,m ױטץנו װעלט. טער

 קײן געלױנט ניט האט קולטור, איז נישט ערגעץ
קולטור. אזא ק־יגן צו מעםיראם־נעפיעש מענטשלעכע

 ארומ־קן פונם מענטש דעם אפרײ־םן ניט טאר מען
 און שאפט געשאפן, האט מענטש דער װאם לעבן,
שאפן. װעט

סאציא־ אידישיזם, כםידעם, קאבאלע, טאלמוד,
 פויעל־ױיצעם זײנען דאם — קאטוניזם ליזם,

 די עטעםען מיר פראצעםן. ה־םטארישע גרויםע פון
 איבערגע־ האבן ^־בעטן היםטאדישע די װאם לופט,
 די איז — לופט היםטארישע די זיך. נאך לאזט
םטיל. אײן איז דאם עפאכע, יעדער פון נשמה

 ראם קולטור. צו צונאנג איינציקע דער איז דאם
 אוניװערזי־ ארבעטער אידישן פוגם צונאגג דעד איז

 מעםיראם־ אזופיל געװען ניט װאלט אנדע־ש טעט.
 שװערן א נאך ארבעטארערערנם, .ארבעטיער, נעפעש.

 אײן טאג קומעז הוננעריקע, — אנדערע פראצע, טאג
 ר<\רגנו\. ?\עזלז מ־<\\ אונױעריזטעיט. אינם אוים טאג

 די טרעפט איר פאלק. אין נמז גײט — געענדיקט
 פאד־ די פון שטעטלעך פארװאדפנםטע די אין לערער

 הוננעהט מען ?אנאדע. פון און שטאטן אייניקטע
 מיט לערנט מען א־דיש, קיגדער מיט לערנט מען און
 װאם לערע־, אידישע די אט םאציאליזם. הינדער די

 מיט זיך מיט טראגן און גייען אריין, פאלק אין גײען
 כ׳באנרים אליין. ניט זײנען זיי אכראיעם״ גרוים

װעלט. אויםגעבויטע די שלע&ן העלפן װאם לערער, די

אייערער,
אפאטאשו י.

 אידישן דעם ארום און םון אקטױו גאנצער דער
 שטאלצירן רעכט מיט מעג אונױוערזיטעט א־בעטער

אויפטו. ;רויםן גאר אײער אויו»
 פראלעטארישער יעדער פון עקזיםטענץ יאר צען

 לאנ־ צען — הייםט אינםטיטוציע אדער ארגאניזאציזג
 אונערמידלעכע און זאדג אנשטרענגוננ, פון יאר נע

ארבעט. גיגאנטישע
 קעמאט די לערער, קװאליפיצירטע אין מא:גל

 אי־ אין טעקםט־ביכער עקזיםטירנדע ניט גאנצן אין
 אונױורעזיטעט דעם פאר נויטיקײטן אנדערע און ז־יש

 איז װאם שװעריקײטן םפעציעלע אזעלכע זײנען
בייגעלומען. זײ האט איר װאם װאונדער א וױיקלעך

 בייגעקומען שװעריקייטן אלע די האט איר אז
 פאד־ װעלכע םטודענטן, צאל גדויםע די איידעט זײנעז

 רעפו־ שײנע די און יאר צו יאר פון זיך גרעםערן
 לעדן־ אלם דערװיארבן זיך האט איר װעלכע טאציע

אנשטאלט.
 איך פארזיבער לעדער אײערע פון איינער װי

 איז אוניװערזיטעט דעם א־ז ארבעט מײן אז אײן־,
 — א־בע׳טן מיינע אלע פון אגגעלעגנםטע די מיר בײ
ניט. או:ז פעלט װײםט איר װי ארבעט און

 און באלוינוננ גרויםע א גאר מיר פאר איז עם
 מיט צײט צו צײט פון זיך טרעף איך װען פארגעניגן

 איצטיקע און געװעזענע באורעגונג, דער פון טוער
אונױוערזיטעט. אונזע־ םוז םטודענטן

 יכאטש בײגעשטײערט האט מען אז דאן פילט מען
 אויפטואונגען און כאראקטעד װיםן, דעם צו עטװאם

 לא;ד. אין דא באװעגונג לינקער גאנצער דער פון
 לעין דעם אין שענער און נעםער זײן קען װאם און
 גליקלעכע, א שאפן העלפן װיל װעלכער אײנעם פון

װעלט. גלייכע אליעטעז פאד ליכטיקע
!אויפטואונגען גרעםע־ע צו

מאםן. די פאד וױםן מער
לעװין מאקם

 אי־ דער האט יאר־צענדליק א פון פארלויף איז
 בארײ־ אומכעהויער אונױוערז״טעט ארבעטער דישער
 פאר־ אף טועד קאמוניםטישע פון קאדרעז די כערט

געביטן. שידענע

זאל לעבן לאננ :װאונטש און באגר־םונג מיין
אװױוערזיטעט. ארבעטעד אידישער אונזער

בודגין ה. אײער
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 לעקיא- אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן דעם ׳:רום הארציקן «ײז *P אייד ה}י5׳ '׳ייי
* ױבילײ. צען־יאריקן זײן װעד

 װעגן אוניװערזיטעט ארב. איד. איז לעקציעם םיעע אױ וױנסער, היינטיקן האב איך
 דער פון פיענימער באנײםטערטע די אין קיקן *ו מע־לעכקײט די געהאט טעאטער, אידישז
 אױ נעזאגט אײדעם ם׳האט אויגן. די איז םייער יוגנטלעכן מיט עלטערע אוז ױגנט פארקם

 הארעפאש־ רערװאכטן און פארטגעשריטענעם ׳ב;אם דע־װאכט האט װאם זויםן צו דורשט דעם
מענטשן. פאלקם און ניק

 :אין דא םרײהייט און פאלק םון פריינט װאם צײט דער אין אז פילן, צו גוט ם׳איז
 ש״ראר אידישע די אז אופן, באשײדענעם א אף כאיטש באײייזן צו אן זיר שטרעננען .אנג

 פראגרעם און װיםן אלװעלטלעכן צו טירן די טענטשן פאלקם פארן עפענען צו בארעכטיקט איז
 אציא-’נ אידישע די - געװארן שפראך פאלקם אידישע די ערד פון זעקםטל א אוי שײז איז

עלעמענ־ פון לערן־אנשטאלטן אידישע די אין ײאו מאםשטאב, מעלוכע א אוי שפראו־ נא.ע
 אידישער דער א-ן מענטש ׳אידישער באפר״טער דער קרינט װיםן העכעדן ביז לימודים ע טאי

שפראך.

גרום, הארציקן מיט נאכאמאל
הירשבײן פדץ אײער

גארװיט מ. פוו נאנריסוננ
אי ניס איז אוניװערזיטעט ארבעטער אירישער דער  רעם ־יט װאם אינםטיטוציע אן נ

 איבעדצו־ צו אויך שטרעבט אוניװערזיטעט דער ;װיםן רעװאלוציאנערן װיםן, -עטער א
ט. איבערארבעטן אים ארבעטער, דעם דערציעז אגי ל ^ ױ  אי־בעטער־ דער אז זאגט, עננלם א

 קולטורעלער דער קולטורעל. אין ,פאליטיש עקאנאמיש, :געביטן דרײ אף קעמפט ק.אם
ך א  און עקאנאמישע די פארניכט־עט האט סאװעטן־פארבאנד דער שװערםטער. דער איז ק

 עכ איער צייט קורצער א אין פארהעלטניםמעסיק רוםאאנר, אלטן פון ־עבײדעם פאליטישע
פןן עןלאױםווארצ אינגאגצן װעט מענטש סאװעטישער דער ביז 'ארן לאננע דויערן װעט

 װי פלאםטנװײז דריקט פארגאנגנהי״ט טויטע די װארים אייעאלא־יע, בורזשואזע אלטע די
װ ז קעגנװארט. דער אוי^ כיאםע שװערע א

 5יפ איז טראנםםארמאציע אידעאלאגישער פון פראצעם דעד אז זיך, פארשטײט עם
 בורזשואזע די װאו און קאפיטאליזם דער דאמינירט עס װאו לאנד, אין שווערעי

 מעג־ ראם איז דאך לעבן. מענטשנם דעם פון שפארינקעם אלע אין 1»רײ דרינגט אידעאלאגיע
 פוז קאמבינאציע די איז דעם פאר מיטל זיכערסטער דער דא. אויך נראד היפשן א צו ליעך

 קרעפט אלע מיט שטרעיט אונױוערזיטעט אידישער דער װיםן. רעװאלוציאנערן און תאםוי
אויף ארבעט ער אז יאר צעז שוין קאמף. קולטור דאזיקן דעם איז כײלעק זײז בייצוטראנז

 גע־ דערגרײכמ זײנען רעזולטאטן נוטע אז דען צו פרײד א איז עם און געביט, קן דאז דעם
ע -הינזיכט. רעם איז װארן

 מאמענט ערשטן דעם םון אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם אין י״ערער א ױיענדיק
 האט װ״ניקײט מײז אויך װאם שטאלץ .א איר פיל טאינ הײנטיקן דעם ביז גרינדונג זײן םון

אונױוערזיטעט. דעם פון דערפאלג דאזיקן רעם צו בײגעטראגן עפיעם
 העבערן א נאר פ»־ עטאפ נײעם א פון אנפאננ אן זײן ױבילעאום הײנטיקער דער זא״

קולטור־פראנט. רעװאלוציאנערן דעם אויףז קאמוי אנטװיקלטן מער און
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שװאוצמאן פוױהע פון כאגריסונג
אוניװערזיטעט) א. א. פץ סעקרעטאר (ערשטער

 ארבעטער אידישן פון טוער און םטודענטן יצע־ער, כאװײרים, ט״עדע געגריםט זייט
!אוניװערזיטעט

 ואון װאקםן אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן אונזער זען צו איבע־גאיקיצעך בין איך
 פאי טוער און ?ערער קאדרען אינטעליינענטע דערציען אין ראלע גרעםערע א אלץ שפי^ן

םטאלין. יאון יצעניז מארקם, פון ג״םט אין באװעגונג ארבעטער דער

 באזונדערם איז װאם אײנער .ווי אחבעטער־באװעיגונג, אידישער דער פון פרײנט א װי
 ארבעטער־ דער פון קוצטור־טעטיקײטן און קוצטור־ואינםטיטוציעם די אין פאראינטערעםירט

ױביצײ. יאריקן 10 זײן צו ארבעטער־אוניװערזיטעט דעם פרייד מיט איך ב,אגר־ם באװעגונג,

םאציא־ א װי הײםט, (דאם ניט־קאמוניםט א װי :אםט־ל־עיעד, א װי מיר דערלױבט
 רעװאילױ א־נטערנאציאנאלער דער אין ריבטוגגען אלע פון באדײט דעם אפ שאצט װאם ציסט

 זיין ואהבעטער־אונױוערזיטעט דער אז װאונטש דעם אויםדריקן באװעגוע), ציאנערער
 אוני־ ארבעטעד־און־פאלק אידישער ברײטער מער א נאר פארטײ־אינםטיטוציע, א בצויז ניט

 װיכ- דאם מענטשן אידישן פראגרעםיװ־ראדיקאלן דעם אנטקיעגנטראנן װאם װערזיטעט,
 באגײםטערנדיקםטע און װערטפוצםטע דאם און קול׳טור, אידישע־ דער פון שענםטע און טיקםטע

געדאנק. םאציאליסטישן אלגעמיינעם דעם פון
עדעץ, דערעך מיט

נאסס עזריאל
 הארציקםטע זיין שיקט אונױוערזיטעט אדבעטער אידישן רעם םון םטודענטן־ראט דער

 אידישער רער — ארבעטער־שויל בעליבנדער אונזעד פון ױבי^יי צענטן דעם צו באגריםונג
אוניװערזיטעט. אדבעטער

 נ$ך אן* ענערגיע און קויכעם בעםטע אונזער צײט, אונזער אפצונעבן צו, זאגן מיר
 אידישער דער אױ קוצטוד־אינםטיטוציע שעגםטע אונזיער באפעםטיקן און פארשטאר?; צו םער

. גאם. ארבעטער

אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן פון סטודענטן־ראט

)48 זײט פון (פארזעצוגג

 ארבע־ אידישע אזא שאפן צו געווען נויטיק װא?ט
ביבציאטעק. פאלקס און טער

 אויט איז אונױוערזיטעט, ארבעטער אידישער דע־
 האלטן צו בעקויעך ניט אוטשטענדן איצטיקע די

 אידישע די װאו טאג, גאנצן א ביביליאטעק די אפן
ארײנקומען. קענען זאלז מאםן פאלקם און ארבעטער
 ארבעטער אינטערנאציאנאילער דער װען איצט

פאלקם און ארבעטער אידישן א געשאפן .האט ,יןרדז

 ארויםצױ מעגאעכקײט א געבן װעט װאם אג,5נ<אר
 דארף ביכער, אידישע מער םארשפרײטן און געבן
 צוזאמען ארדן ארבעטער אינטערנאציאגאלער דעד

 די מיט און אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן מיטן
 פאראינטערעםירן אויך זיך ^רדן באם שו^ז הינרע־

 ביבליא־ פאצקם און ארביעטער אידישע א שאפן צו
 םון װערן געלײענט זאל בוך אידישער דער װאו טעק,

מאםן. פאלקם און ארבעטער ברייטע די
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**>* אוניװערזיטעג. ארבעטער אידישן אין
קודםן פאלגנדיקע אויפנעמען איר קאנט

 פוו פרינציפד — קורםן.) העכערע און מיטעלע (עלעמענטאר, עגגליש אידיש
 מא■ דיאלעקטישטר — מארקםיזם־לעניניזם — עקאנאמיע פאליטישע קאמוניזפ

 — אינטערנאציאנאלן דרײ — כאװעגונג אדבעטער דער פון געשיכטע — ט׳עדיאליזם
גןןשיכטןן אידישע — ליטןןראטור אידישע — אנטראפאלאגיןן געשיכטןן קולטור

קורםן אנדערע רײ א און
 םעפטעמבער אין אנהויבן זיך װעט לערן־יאר נײעם דעם אןז רעגיםטראציע די

גאם טע14 איםט 108 :אדרעם
8434־6 טאמפקינם־םקװער :טעלעפאן

 אינפארמאציע מער אויך און לערן־יאר נייעם דעם פון פראגראם די בא?ומען װילט איד אױב
:קופאן דעם צו אונז שיקט קורםן, די װעגן

---------------- שטאט —

— —-------------־ — — נאכיעז

---------------------------- אדרעם

----------------------------—---------קורםן וועגן אינפארמאציע

אוניװערזיטעט ארבעטער אידישן אין
 און אלגעמיינע זייז אויםברײטערן װיל װאם אײנער, יעדער לערנעז קען

בילדונג סאציאל־פאליטישע
 פאקולטעטן: דרײ אין אײנגעטײלט זײנען אוניװערזיטעט א. א. אין קורםן די

:קורםן פאלקם־שול
 בילדונג. עלעמענטארע שום קײן ניט האבן װאם אזעלכע פאד זײגען קורםן פאלקם־שול די

קורם: טוער ארבעטער
 קאדרען קולטור און אדגאניזאציאנעלע פאליטישע, צו גרײט קורם ארבעטער־טוער דער
 ארבעטער־ארגאניזאציעם. רעװאלוציאנערע, אידישע, די פאר

קורם: לערער
 אינטע־נאציאנאלז פון קינדער־שולן ואידישע די פאר לערער צו גרײט לערער־קורם דער

ארדן. ארבעטער
קענטענישן. זײערע לויט פאקולטעט יעדן איף אויפגענומען װערן סטודעטטן

.1

.2

.3

 די פון באגריםונג קאלעקטיװע
אוניװעחיטעט א א. םץ םטודענטן

 דעם פון םטודענטן אונז, פאר איז עם
 גרעם־ די אוניװערזיטעט, ארבעטער אידישן

 ױ־ צען־יאריקן תגם באנריםן צו פרײד טע
 לער־ואינםטייטו־ באליבטער אונזער פון בילײ

 אוגיװערזי־ ארבעטער אידישער דעד — ציע
טעט.

 אפ־ טיף אזוי קענען מיר װי נאך װער
 א. א. דעם פון באדײט גװאלדיקן דעם שאצן

 ארבעטער אידישע די םאר אוניװערזיטיעט
פאלקם־מאםן. און

 אוים מיר דריקן באנריםוננ אונזער מיט
 איבער־ און אנערקענונג קאלעקטױוע אונזער

 ׳טול, מארקםיםטישער אונזער צו געבנקײט
 פארשטײן צו אונז דערציט און לערנט װאם
 מארקם, פון לערע די באנעמען בר״ט און

 זאלן מיר קעדײ םטאלי!, און לענין ענגלם,
 און קלאסנבאװאוםטע טוער, בעםערע װערן

 פא־ רעאקציע, קעגן קעטפער אױםנעהאלטענע
 בעםערער א פאר אנטיםעמיטיזם, און שיזם

 ארבעטנדיקער דער פאר װעלט שענערעד און
מענטשהייט.

 ארבע- אידישע־ אונזער זאל לעבן לאנג
!אונױוערזיטעט טער

ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES SS 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
S3 S 
S3 
ES ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
(S 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES H 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES



PHignawF3P3pa»3P3pa>apawwFaCTgnigBi!a!anntaaiaiaBnngBnnBnBannnnnŁnBnnBnnnnnBgnignannana

באגריםן קלאסן די פון םטודענטן

לערער

קלאם פון םטודענטן

געשיכטע קולטור
קרוט א. םעקרעטאר, — בײלין נ.

קלאם פון םטודענטן

קאמוניזם פון פױנציפן
ראביגאװיטש י. םעק.—טאדאנט ד. צערע־ין,

קלאם פון םטודענטן

ארגאניזאציע פון פדינציפן
פרענק ב. םעקד. — גאלדפארב ם. צערער,

קלאם פון םטודענטן

אידיש-א
בארנפעלד פ. םעקר. — שיפרים מ. צערער,

קלאס פון םטודענטן

באװעגונג פראטערנאלע
דירעקטאר י. םעקר. — פלאטקין ה. לע־ער,

קלאס פון םטודענטן

 דרײ די פון געשיבטע
אינטערנאציאנאלן

פעלדמאן א. םעקר., — מדמר ק. צערער,

קלאם פון םטודענטן

ב אידיש
— טאבאטשניק א. לערער,

כאזאנאװיטש םעקר.,

קלאם פון םטודענטן

ג—אידיש
קרוט י. םעצר., — אפאטאשו י. צערער,

קלאם פון םטודענטן

א—עקאנאמיע פאליטישע
ראבינאװיטש ה. םעקר., — םול־ער כ. צערער,

קלאם פון םטודענטן

א—עקאנאטיע פאליטישע
 קאפםקי י. םעק־., — טאראנט ד. צעדערין,

טן קלאם פון םטודענ

לעניניזם ־ מארקםיזם
 ריים י. םעקר., — בערגםאן א. צערער,

טן קלאם פון םטודענ

קאמוניזם פון פרינציפן
רעזניק י. םעקר״ — טוטשין י. צעדער,

קלאס פון םטודענטן

תורם שול־טוער
קאמענעצקי נ. צערער,

קלאש פון םטוז־ענטן

אידיש-א
 זעצער ה. םעתר., — פריד י. צעדער,

קלאם פון םטודענטן

 ארב. אמער. דער פון געשיכטע
באװעגונג

פאאוםט ר. םעקר., — ראנטש א. י. צערעד,

קלאם פון םטודענטן

ענגליש
גצאנץ ר. םעקר., — הערים ה. צערעריז,
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קלאם פון סטודענטן

ארנאױזאציע פון פרינציפן
 קרעמען י. פלאטקין, ה. לערער,

בוירג א. םעקרעטאר,

קלאם פון םטודענטן

קאמוניזם פון פרינציפן
דזשייקאבם י. םעקר., — װאלנער א. לערער

קלאם פון םטודענטן

מאטעריאליזם דיאלעקטישער
מאלער א. םעקר., — נאדװיט מ. ליערער,

קלאם פון םטודענטן

אנטראפאלאגיע
בעדנארש ה. םעקר., — מאנדעל א. לערער,

קלאם פון םטודענטן

עקאנאימיע- פאליטישע
באראן א. םעקר., — בערגמאז א. לערער,

קלאם פון םטודענטן

קאמוניזם פון פרינציפן
קאן א. םעקרעטאר, — קיז ט. לערערין,

קלאם פון םטודענטן מיטל־שול

לעניניזם ־ מארקסיזם
גאלדבערג א. לערער,

קלאם פון םטודענטן

געשיכטע אידישע
װעקםלער ד. םעקר., — מאנדעל א. לעי״ער,

פוךקלאם םטודענטן

ליטעראטור אידישע
קא*ן ם. םעק. מילער, ל. און מרמר ק. לערער,

קלאם פון םטודעגטן

אידיש-ב און אידיש-א
בענקל י. םעקר. — שאפירא פ. לערעריז,

לעקציעם םעריע דער פדן םטודענטן

לאגע״ אינטערנאציאנאלע ״די
מעדעם גינא לערערין,

 לער־אינסטי־ אונזער צו ינרום פלאמיקן א
 אוניװערזי־ ארבעטער אידישן דעם טוציע,

ט־עט.

 מארקםיסטיש־לעניניםטיש דאס נוצן מיר
 באװאפנט אונז האםט דו װעלכן מיט געװער

ארבעטער אידישע די פון אינטע־עםן די אין
פאלקם־מאםן. און

םיגל ר. פעגםטער ש.
קײמען נ. לערנער ם.

קין ט. פראנט ק.

בענדער מ. פײערמאן מ.
װאםערטאן ק. זאמםקי כ.

מ.לערנער שאמעם ב.
שאפירא ז. שאפירא פ.
יאכנעם ז. פערװין ב.
שאפירא ר. קלעבאנםקי כ.

 לערער גראדואירטע גרופע א
אוניװערזיטעט א א. דעם פון

ב^לשעװיםטישן מײן שולדיק דיר ביז איך
איד

 צאלן. דיר איך ורעל לאנג לעבן א
פאראײניקטן א פאר !מאםן־שול א פאר

!קולטור־יפראנט

יאכנעם ז.

וטטטטטטםטטמ
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 דעװאלוציאגערע שיקן ״מארגךפרייהײט״ דע־ םון פארװאלטונג און רעדאהציע די
ױביילײ. צעך-אדיקן זיין צו אונױוערזיטעט, ארבעטער אידי׳טן דעם צו :־וםן

װיכ־ גװאלדיק א גענומען זיך אויו* האט אוניװעדזיטעט ארדעטער איד״טער דער
 פון פארלויףי אין אויפן גילענצנדן א אף דורכגעפירט מיםיע אט־די האט און מיםיע, טיקע

עקזיםטענ*{. זײן פון יאר צע; די
אר־ אידי׳טן דעם מיט שייכעם נאעגטע זייער א האיט װעלכע ״מארגן־פרײהייט״, די

 איז ?אדרען פידנדע נייע ׳עאפן און מאםן די דעדציען פון פראיט אין אוניװערזיטעט, בעטער
ױביליי• ־יאריקן15 איר איצט פ״ערט באװעגונג, דעװאלוציאנערער דער

 פארצװײנט רײך אזא זיך פארצױטטעלן אומנ־ענלעך איז ״מארגךפרײהײט״ דער אן
מאםן. ,הא־עפאשנע .אידישע טויזנטער צענדליקעד פון לעבן קוצטורעל

 זעלבער דער אין ״מאדגן־פרײהײט״ די פארשטארקן און בויען מען דארוי דעייבער,
 אודװערזיטעט. ארבעטער אידי׳ען פון ארבעט די פאדטטארקט מען און בױט עןמ װען צייט

_ װעזיטעט.
פארװאלטונג און רעדאקציע

i,מאוגו־פוײהײט״ f f
 רעדאקטאר אלגין, «.
פארװאלטער האככערכ, ג.

״האםער״־ועדאהציע פןן כאנדיםוננ
 אוניװערזיטעט א־בעטער אידישן דעם פרײד מיט באגריםט ״האמער״־רעדאקציע די

 ארבע־ נאװאוםטזיניקיעד אידי׳טער דער פון ױם־טוב נרויםער א אלם ױבילײ, טן10 זיין צו
טערשאפט.

יאה נאנץ א פאר ״האמעו״ דעס אויס שרײנט
פראגן, װיכטיקםטע די פון באלויכטוגג קאמוניםטײעע געהע־יקע די באקומען צו כדי

א\ “״.היאװנוד רצפ װ\1רײמ איר װװנז אונז, פאר שטײען װאם
 דערשײנט װאם ארבעט, טעארעטישע װיכטיקע אײן קיין פארפ־עלן ניט זאלט איר כדי

אתבועו^רצכץוג. א\ רײנתטץ אים איר װ\ונו ״האמער״, אין
 די פון ;אנג אפן בליק באלשעוױםטישן אויסגעהאלטענעם אן האבן זאלט איר כדי

ײװטר. א תרכלאן\ ש\ם סיי\ א\ ״האמער״ דעם לייענען איר מוזט װעלט־פאםירונגען
 די פון ליטעראטוד־שאפונגען פרעכטיקע די דורכלאזן ניט זאלט איר כדי

וגװנור. אײ\ סײ\ vwsmss ינו1 איר סיוארגו װארט־קינםטלער, רעװאלוציאנערע אידישע
 רארפנו מאנאט, יעדן ״האמער״ דעם באקומען װעט איר אז זיכער, זייז זאלט איד כדי

ײב\ אים איר שו הז יאר. גאןץ א אף א

האמעד יאד א ו$ .25 בלױז
.■אדרנוסירס■

DER HAMMER, 35 East 12thStreet, New York, N. Y.
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פון עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון באבריםונג

ארדן ארכעטער אינטערנאציאנאלו
 ארבעטער אינטערנאציאנאלער םעקצ-ע, אידישער דער םון עקזעקוטױוע נאציאנאיע די

 טז10 זײז צו אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן צום גרוםן חבדשע װאדעמע, אירע שיקט אי־רן,
 אידישע די דערציען אין טעטיקײט םרוכטבארער םיז ייארן יאנגע אים װינטשז מיר ױבירײ.

טעאדיע. מארקםיסטישער דער אין און קלאםנקאמף פון נײםט איז ארבעטער

ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן אי־ן אן זיר שליסט •
 אײןןך און איר אז פארזיכערן, זיר איר קענט ארדן צום צאלונגעז אינשורענם די דורך

 צו אײד קומט קראנק װערט איד װען שװעריקייטן. איבעריקע קײן לייח ניט זאל פאמי-יע
 בדענטש פון ברידער פראטענאלע אײערע און ארדן »רבעטער אינטערנאציאנאלער דער הילף

 ״אר- שטארק א״ך דאר^ אלט, יאר 16 אונטער מײדלער און אינגלעך ה*ט איר אויב
 םענט 4 אדער 3( םומע קלײנער זײער 8 פאר ארדן. פון םעקציע קינדער די אינטערעםידן

.$350 ביז $35 אףי פארזיכערט קינדער די װערן װאר) «

װאוקם אדדנס דעם •
 הײנט־צו־טאג מיטגלידער. 5,000 מיט 1930 אין געווארן געגרינדעט איז אדדן דער

 זײז זינט פאדאוים. טריט ראשיקע מיט נײט און מיט־לידער 135,000 שויז ער םארמאנט
 בענעפיטו איז דאלער מיליאן א איבער אויסגעצאלט ארדן דער שוין האט גרינדונג

רעזערװ־םאנדן. אין דאלער מיליאן 8 איבער זזײנט םארמאנט
 לעקציעם םוז 'קולטור־טעטיקײט בר״טע א אן אח־ז דער םירט ברענטשעם זײנע אין

א.א.װ. פארזאמלונגע;, ליטערארישע סיעםטל־אװנטן,

פאלקס-פארלאג אידישער •
 ארויס ניט װאם פארלאג, פאלקם אירישז 8 ניזירט8ארג האט ארדן דער

 איצט ביז ביכער. װיםנשאםטלעכע םײ בעלעטריםטישע, סײ חודש, יעדז בוך
 פאעמעם״, און ״לידער :ס8גרינשפ י. :ביכער פאלגנדע געװארן «רויםגעגעבן

ד8שט” םארא״ניקטע די םון ״געשיכטע םולטאנם י. און פאװער כאװער פון בוך) (״טער  ט
 און $2 א״ן צאלט פאלקם־פארלאג סאאפעראטיװן םיז טיטנליד יעדער ארויס. אינגיכן נ״ט
י a ״ n ן 1פי ״נעשיכטע «װיס»רס לטען8ה פײי עי הרינט אי ם\ « םני א ל  אלטערטום׳' ס

 קאאפעראטיװער דער װאס כיכער, לע8 ער קריגט חוץ 8 ברידער״. נ״ן ״ײ רןןבאים אדער
L אײנ־ האט ער װי נאכדעם יאר, ציװײ םח םוו* באם געלט. העלפט ׳וים

ט8*עצ  נאר פאר מיטגלידערשאפט זיין באנײען אדער געלט זײן רויםנעמען8 ער קען ,$2 .
ױי ^ זעלבע ײ םיט יאי » נ ע ל ײ ו ײ עי . ח8 י ™ 8 18 א־צט םירט י ,’S o œ 

׳ i ̂ן\ גיך שליםסי ג.8רל8ם לקם8פ אין רעריטו.ל מ

שולן קינדער אידישע •
 הינד״ר- 120 אויפזיכט זײן אוגטער ט8ה ארדן אדבעטער לער8ציאנ8אינטערנ דער

י » » י “נ ף ״י ״ ײ״י5 עם י « <" "אי 1"י ״יני־י 7■°6״ י” ' »י- »־י״־ע * ױי

 םון פים8 לן8נ8נאצי צום צו עם שיקט און נק8בל דעם אוים פ'לט
נױ־יארק עװ., םינםטע 80 רדז,8 רבעטער8 ציאנאלז8א'נטערנ

 װערטפול 8
 שוין זײנען

״לאבזיק״

נאמעז

שטאט
-----------דרעם8-

------------ עלטער ■
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סעקציע אידישעו דער פון טעט שטאט־האמי :נ. דעו§

 דעם פון ױבילײ צען־יאריקן דעם צו גרום רעװאלוציאנע־ן הארציקן, זײן שיקט
אונױוערזיטעס ארבעטער אידישן

 דעם פון באדײטוננ גװאלדיקע די אפ שאצט ארדן פון קאמיטעט שטאטישער דער
 און ארדן פון בוענטשעם די פאר קאדרען צוגרײטן פון געביט אםן ■אוניװערזיטעט א. א.

באװעגונג. ארבעטער אלנעמײנער דער םאר
!דערגוײכוננען העכערע נײיע צו פאראוים

םעקרעטאר שילער, ה. פארזיצער לופין, ג.
האמיטעט: שטאטישן פון מיטנלידער

טש. קעלגער, פ. נוםבוים, י. ױםטיז, ם. בארען,
א. קפאר, כ. םיראטא, ה. יאטקער, י• בערקאװיץ,

א. קעלטן, י. םמאטריטש, ל. לאקע־, א. באגראװ,
ב. ראכלין, י. םעלגיק, ש. לעדער, מ. גודמאן,

מ. ראזנבערנ, א. פדעםבערג, א. לופיז, טש. גארדאן,
ב. ראטטאן, י. פערלאװ, פ. ליװי, פ. נאלדפארב,

ם. רובינם?י, אי. פ״ן, ם. ליפשין, נ. גאלדשטײז,
י. שטײגמאן, ר. פײנשטיין, ר. לעפקאװיץ, א• הערמאן,

ל. שליפער, י. פינקלשטיין, מ. מארקםאז, י. האפמאז,
שניידערמאן, ה. קאסטרעל, קלארא מ־שקיז, װ. וױינטרויב,
י שיױועלםאן, י. קאופמאן, מ. מענזעם, י. טויזנער,

ה. שילער,

אוניװעדזיטעי ארב. אידישן דעם באגריםן ארדן א א פון ברענטשעם די
ױבילײ סו־יאױקן זײן צו

 אוניװערזיטעט א. א. דעם גרום הארציקן א
ױביליי צעךיאריקן זײן צו

א. א א. ,2 בר. בעםאראביער

 צעךיאריקז אייער צו אײך באגריםן מיר
יוביליי
א א א ,3 בר. האמער און כערפ

דערפאלגז װײטערדיקע אײך וױנטשן מיר
א א א ,4 בר. בערדיטשעװער

ױביליי אייער צו װאונטשן בעםטע
א. א א ,6 בד. סאטאװים םטיװ

 דעם פון ארבעט װיכטיקע די אפ שאצן טי־
אוניװערזיטעט א. א.

א א א ,7 ברענטש

!אוניװערזיטעט א. א. דער זאל קעבן לאנג
א. א א. ,8 ברענטש

הארציק אייך באנר־םן מיר
א א א ,9 ברענטש

ױביליי אײער צו װאונטשן הארציקםטע
א, א א, סו, ב״ ינםקעד5

דערםאלג ;רוים אײך װינטשן מיר
א א א ו, ו ברענטש

אונזעדער אויך איז יאנטעח אייער
א א א ,14 ברענטש

פע. םקרענטאן,

יאנטעו» אייער מיט זיך פרייעז מיר
א א א ,15 ברענטש בריםקער
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!ארבעט װיכטיקע אײער פאר זיעצם

א א א ,17 ברענטש

ױבילײ אײער צו גרוםן װא־־מע

א א א ,19 ברענטש

יאנטעףי גרויסן אײער צו אײך באגדיםן מיר

א א א ,20 ברענטש
, • : \-t ;י י• C :־־',

יאנטעף א^עמענס אונזער איז ױביילײ אײער

א א א ,22 ברענטש

 פון יובילײ דעם מיר באװ־יםן פרײד כזיט
אוניװערזיטעט א. א.

א א א. ,24 ברענטש

ױביאײ אייער צו גרוםן פלאמיקע

א א א ,25 בד. פאםטעד

ױביאיי אײער צו גרוםן װארימע

א א א ,27 ברענטש

 א. א. פון ױבייליי טן10 דעם ראגריםן מיר
.אונױוערזיטעט

א א א. ,31 ברענטש

 גרויםע די שאצן און אנערק-ענען מיר
 פאר אונױוערזיטעט א. א. דעם פון ארבעט

 גאנ־ דע־ פאר און יארדן פון ברענטשעם רי
באװעגונג ארבעטער צער

א א א ,33 ברענטש

 אוניװערזיטעט א. א. פון טוער געגריםט, זײט
ארביעט גוטער אײער פאר

א. א א ,34 ברענטש

ױביילי צען־יאריקן אײער הײם באגריסן מ־ר

א. א א ,35 ברענטש

 פון געביט אפן דערפאצגן װײטערע צו
ביצדונג פראצעטארישער

א א א ,37 בר. בידזשאן בירא

יאנטעוז אײער מיט זיך מיר פ־ײען װ״טן פון

א א א ,41 בדענטש
י. נ. סידאקױז,

 טן10 דעם צו גרום פראלעטארישער אוגזער
אונױויערזיטעט א. א. פון ױבילײ

א א א ,45 ב־ענטש

גרום פראטערנאילן כאװערשן, א

א א א ,47 ברענטש

 צזגךיאריקן צום באגדיםונג פראיעטארישע
ױביליי

א. א א. ,52 ברענטש

ױבילי צענטן אײער צו גרוםן פראלעטארישע

א א א ,54 ברענטש

יאנטעןז גרויםן דעם צו אײך באגריםן מיר

א א א ,56 ברענטש
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ױבײליי צענטן יאייער צו גרוםן הייםע
א א א ,60 ברענטש

 װיכ־ און גרויםער אייער פאר געגריםט זייט
ארבעם טיקער

א א א. ,64 ברענטש

 :אגריםן און אדבעט אײער אפ שאצן מ-ר
הארציה אײך

א א א ,71 ברענטש

באנריםונג פראצעטארישע הארציקע,
א א א ,72 ברענטש

 אוני־ א א. דעם פון ױביציי צענטער ךער
 װיכטיקער גרויםער א אונז בײ איז װערזיטעט

יאנטעו».
!שוצ מארקםיםטישע אונזער לעבן זיאצ

א א א ,74 ברענטש

 עטארישער5פרא פון יאר צען באגריםן מיד
קו?טור

75 בר. פו־ץ ל. י. זאמאשטשער

 פרא־ אויפן דעגרייכוגגען װייטערדיקע פאר
!קוצטור־םראנט ילעטארישן

א א• א ,82 בר. אמאלגאמײטעד

יאנטען* גרויםן דעם צו געגריםט זײט
א א א ,85 ברענטש

אוניװערזיטעט א. א. דעם באגריםן מיר
א א א. ,87 ברענטש

!דערגרײכוננען װײטערדיקע צו פאראױם
א א. א. ,88 ברענטש

 צו פארגעניגן גרוים א אונז פאר איז עס
ױביאײ. אייער צו אײך באגריםן

א א א ,97 ברענטש
י. נ. מאנוטיםעאא,

 אוניװערזי־ א. א. דעם גרום יאגטעװדיקז א
ױביאיי. זיין צו ט/גט
אונױוערזיטעט א. א. אונזעד זא? לעבן צא;;

א א א ,98 ברענטש

ױבייציי אייער צו גרוס כאװערשן א
א א א ,99 בדענטש

ארבעט וױכטיקע אײער אפ טיף שאצן מיר
א א א ,105 ברענטש

םיטי אט^אנטיק

יאנטע^ גרויסן אונזער צו אײך באגריםן מיר
א א א ,106 ברענטש ביאלער

 אייער צו גרום פראטערנאלן װאדימען, א
ױביצײ

א א א סװ ברענטש
קאנ. הארטפארד,

 םון ױביציי טן10 צום גרוםן פראלעטארישע
אוניװערזיטעט א. א.

א א א ,112 ברענטש

 פראלעטא־ העכערער און בעסערער נאך פאר
קוי^טור רישער

115 בר. וױנטשעװםקי מארים

 .8 א. דעם גרום יאנטעװדיקן א
אונױוערזיטעט

א א א ,116 ברענטש

 אוניװערזיטעט א. א. פון ױביאיי צ־ענטער דער
ייאנטעף אצעטענם אונזער איז

א א א ,122 ברענטש
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 בעםערע נאך און װאוקם גרעםערן א פאר
ארבעט

א א א. ,125 ברענטש

!דעדפאלגן גרעםערע נאן־ אייך װיגטשן מיר
א א. א ,127 ברענטש

 זײן צו אונױוערזיטעט ׳א. א. דעם םאלוט
 «סטיװ אונזער אין ױבילײ. צ־עךיאריקן

 דעם פון ארבעט װיכטיקע די אפ זיך שפיגלט
אוניװעדזיטעט. א. ׳;.

א א א ,132 ברענטש

 אונזער אין טוער און ?אדרעז גרעםערע פאד
ארגאניזאציע פראטערנאלער

א א. א ,133 ברענטש

 װיכטיקע די אפ ׳טאצן און אנערקענען טיר
אונױוערזיטעט א. א. פון א־ב־עט

א א א ,134 ברענטש

 פראלעטארי־ מעכטיקער און גרויםער א פאר
לער־אינםטיטוציע ׳טער
א א א. ,138 בר. מרמר למן)ר

 ?ולטור פיז יאנטעו* דעם צו געגריםט זייט
בילדונג פראלעטארישע און

א א. א. ,mo ברענטש

יאנטעױ אײער צו געגויםט זײט
א א. א. ,145 ברענטש

ױביציי צען־יאריקן אײער צו גרום א
א א א. ,146 ברענטש

יובי^י טז10 אייער צו גרוםן .פראלעטארישע
א. א. א. ,147 ברענטש

 העלער א איז אונױוערזיטעט א. א. דער
בו׳ענטשעם ארדן די פאר ליכט־פונקט

א א א ,150 ברענטש

 פאר ׳טטאלץ א איז אוניווע־זיטעט א. א. דער
באװעגונג אונזער

א א א ,154 בר. סיניאװער

הארציק זײער אייך באגריםן כייר
א א א ,161 ברענטש

אינ. דולוט,

ױבילײ אייע־ צו װאונטיצן כאװערשע
א א א ,166 ברענטש

 פײנ־ אונזער איז אוניװערזיטעט א. א. דער
 באװענוננ. רער אין דערגרייכונג םטע
!געגדיםט זײט

א א א ,167 ב־ענטש

 דעם נרוםן רעװאלוציאנערע
אוניװערזיטעט א. א.

א א א. ,169 ברענטש
פילאדעלפיע

 די אײך מיר שיקן גרום אונזער מ־ט
.װאונטשן בעםטן

ױבילײ צען־יאריקן אײע־ צו נרום א
א א א ,185 ברענטש

גרום אונזער אייך שיסן מיר
א א א ,193 ברענטש

יוביליי אײער צו גרום םלאמיקן א
א א. א. ,196 ברענטש
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179 בד. פאדאליעד נמעלניקער
יש --------------------------------------------------

g  באזטיכזאר 
S3
S3 -----------------------
S3 
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פרוכטבארע יאר צעז די פאר ;עגריםט ;ײט §
ssא־בעט g
S3 
□  
B

---------- S3B 
S3a  s
S3 
S3 
S3 SS S3 S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3
SS3 
S3 
S3 
S3 
S3

א א א ,198 ברענטש

יאנטעף אייער צו נעגריםט זײט

2 ברענטש 0 א א א ,0

גרום; רעװאצוציאנערע

א א א ,217 ברענטש

אוניװערזיטעט א. א. צום נרוםן פראטערנאצע

א• א• א ,219 ירענטש

 רעװאצוצייאנערער מ־עכטיקער א פאך
a שוצ א.־בעטער ss 
ss 
ss ss 
S3 SS
ss
S3 
S3 SS 
S3 SS 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3

---------------------------- ----------- g
 די צו די:םט אײער פאר גרום האדציקן א

ארדז פון ברענטשעס §
S3 
S3 
S3
S3 _________________
S3--------------------------------------------------

g די אוניװערזיטעט, א. א. דעם באגריםן מיר 
g פראצעטארישן אפן ואינםטיטוציע פרעכטיקע

2 כרענטש 2 א א א ,3

װאונטשן בעסטע כאװערשע אונזערע |

א א א ,231 ברענטש

 אונזע־ פארדינט אונױוערזיטעט א. א. דען־
א;ער?ענונג ט־פםטע

א א א ,233 ברענטש

א א א ,236 ברענטש

g פדאנט תוצטור

א א א ,241 ברענטש

 צו דערפאצג מער נאך אייך װינטשן מיר
 אר־ אידישע די פון אינטערעםן די ד־נען ס
פאצקם־מאםז און בעסער ט

g א א א ,247 ברענטש צוקונפט
S
S3

 אוני־ א. א. פון ױביציי צען־יאריהער דער
5יא׳נטעו אצעםעגם אונזער איז ווערזיטעט

א א א ,248 ברענטש

 פון כאװיירים אייך, יאנטעף גוטן א
אוניװערזיטעט א. א.

א א א 251 בר. מוני טאם
קאצ. אנדזשעציעס, צאם

 אונזער צו גרוס רעװאצוציאנערן פצאטי?ן, א
יאגטעף גרויםן

א א א ,252 ברענטש

 ?וצטור־ ציבער אונזער גרום װארימען א
ױביציי צעךיאריקן צום אינסט־טוציע

א א א ,277 ברענטש

א. א. א. פון .װערט די אפ שאצן מיד

רינג אדב. ,585 ברענטש

 פון ױביציי טן10 דעם צו באנריםונג םײן
 אר־ ערשטע מיין אונױועדזיטעט, א. א. דעם

 P׳» פאציטי׳ט מיך האט װעצכע שוצ, בעטער
 די געגעבן מיר און אנטװיקצט קוצטורעל

 אמט װיכט־קן א פארנעםען צו םענצעכהײט
 פון קאמייטעט שטאטישן פון מיטנציד אצם

בר• מייז אין ?וצטור־דירעקטאר און ארדן
 ארבעטער־ דעם פארענדיקן צו ,האוי איך

 נאך ברענגען און א. א. א. אין ?ורס טוער
 ארבעטער רעװאצוציאנערער דער נוצן כיער

באװעגוננ.

א א• א• ,115 בר. גאלדשטײן נינא

 צעךיאריקן צום באגריםונג הארציקע א
אוניװערזיטעט. א. א. דעם פון וביצײי

 מיט אנצוגיין כאװײרים אײך, װינטש איך
יארן. פיצ נאך אויפ?צ־ער־ארבעט אײער

םטודענטקע םלאבאדלןין, ר.
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אי צעו  צװיי די ארדן. ארב. אינט. םון שולן יאר צען — אוניװערזיטעט אידבעטער י
פאנאנדערטײלן. ניט מען קען יובילײען

 טײל װיכטיקםטז דעם שולן די צו בייגעשטײערט האט אוניװערזיטעט ארב. איד. דער
רער<לע שול די פון צאל נרעםטע די —

 קורםז לערער רי םון א&הענניק איז ארדן דעם פון באװעגונג שול דער פון װאוקם דער
אוניװערזיטעט. ארב. איד. אינם

 די דורך געװארן אויםגעלערנט געװארן, דערצויגן זײנען ?ינדער אידישע טויזגטער
אונױוערזיטעט ארב. איד. דעם אין געװארן דערצויגן אילײז זיינען װעלכע לערער״

 מיט שוין מיר קאנען אוניװערזיטעט ארב. איד. פיז ױביליי צענטן צום איצט, יאון
 האבן װעלכיע אניװערזיטעט, ארבעטער אין םטודענטן צענדליקע די אויר אנװײזן שיטאליז

ז״. אין לערעד אליין װערן צו זיך גרײטן און שולז אנזערע פארענדיקט
 געלערנט אליין האבז װעלכע טויזנטער, זיך פריי־ען עם גרוים. איז יאנטעװ אונזער

 איבער־ ;עטרייע געקראגן האבן װעלכע ארגאניזאציעם, זיד םרײען עם אוניװערזיטעט. איז
פירער. ניעשולטע געבענע
אוניװערזיטעט, ארב. דעם דאנק א װײל באװענונג, שול גאנצע אונזער זיך פרייט עם ^

 שולן נײע צענדליקע פון פערםפעקטייװ די זיך פאר מיר זעען לע־ער־קורסן די דאנק א
שולן. די אין קינדער נײע טויזנטער פון

כיל־ ברענינען צו פאראוים װואונש, אונזער איז הארציק גרוס, אונזער איז פיואמיק
מאסן. אידישע די פון טויזנטער צענדליקע צו באװאוםטזײן מארקםיםט־שן און דונג

קאמיםיע שול נאצ.
לז<\!\ו. זאלצמאן, ר.

קאמיטעט שולן שטאטישער
̂סג־. קאמענעצקי, נ. םיג

 ױ־ צען־יאריקז דעם צו אייך באגריםן מיר
אונױוערזיטעט. אדבעטער איד־שן פון יביליי

 דערםאלג מער נאך מיט אײך װינטשן מיר
 מארקםיםטיש־לענינים־ פון ליכט טראגן צו

 און ארבעטער אידישיע די צװישן װיםן טישן
-פאלקם־מאםן.

א א. א. פון מיטלשול צענטראלע

 דעם פון ױביל״ צענטן דעם באגריםן מיר
אונױוערזיטעט א. א.

א א א ,17 שול
 א• א א ,36 שול װיליאמםבורג
 א א א ,42 שול וױליאמסבורג
 א א א ,43 שול וױליאמםבורג

א א א ,82 שול בדאנזװיל

 דעם גרוס הארציקםטן אונזער שיקן מיר
 טו־ זײנע אונױוערזיטעט,1 ארבעטער א־דישן

םטודענטן. און לערער ׳ער

 בארײכערן יאר צען פון פרײד די איז ־עם
 וארבעטער אידישע טױזנטער פון װיםן דאם
 אר־ די אין טוער צענדליקער אנטװיקלען און

 רעװא־ דער פון נוצן דעם פאר גאניזאציעם
באװעגונג. איההעטער לוציאיגערער

 ארבעטער אידישער דער זאל לעבן לאנג
!אונױוערזיטעט

י. ג פאראײן, געזאנג פרײהײט

סי^ך. םפאיקאיני, י•
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ײליױב צענטן זײן צו אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם גריםט
 ײ^יו»י ־יאריקן10 זיין צו אונױועדזיטעט ארבעטער אידי׳טן דעם גרוס פ?אמיקן אונזער

 אױ ארבעטעד אידישן פון ארבעט קולטורע^ע נרויםע די אפ ;עהערי? װי שאצן מיר
 ןױיטערךיקער זײן אין דערפאצג גרעםט! דעם אים װינטשן מיר און איצט ביז נױוערזיטעט

טעטיהייט.
״איקאר״ פץ עקזעקופױװע נאציאנאלע

א\־גא\ײו(\ר עפשטײן, אב.

״איקאר״ נױ־יארקער דער
 ײ5יןבי ־יאריקן10 ז״ן פון געילעגנה״ט דער צו אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן דעם באגריםט

 קאדדען נײע אסטװיקלען פון אירבעט נוטע די פארזעצן װעט איר אז זיכער, זײנען מיר
באװעגונג. אונזער פון ארבעט וױכטיקער דער פאר

w שאצאװ, ל. דר. vnsss״
נזע^ר^גואו לעכאװיצקי, א.

ו ע ן ד ע פ ט ע ר א ר פ
אדבעטער־אוניװערזיטעט אידישן דעם גרום פר^עטאריש־רעװ^וציאנעדן זײן שיקט

ױבי׳צײ צעך־אריקן זײן צו
 איב איד דער װעט ארבעט װײטערדיקער זיין איז אז זיכער, איז פראלעטפען דער

 הארעופאשנעימאםזי אידישע די פון ?עבן דעם אין ארײז טיפער און בר״טער נ*ך אוניװערזיטעט
 דער־ קואטור־ניװא רעװאלוציאנערן העכערן א דערגר״כן טעטיקײט ז״ן מיט העלפן זײ און

׳וועדן באפרײט מוזן װאם אלע םיז באפרייאונג דער פאר קאדרען, פירנדיקע נייע ציען

— ט c י ר ג א בא ןש ע ט
 אוני־ ארבעטער א־דישן דעם ינרוס רעװאלוצ״אנערן פ^אמיקן א שיקט ארטעף דער

ױבילײ. 1־יאריק10 זיין צו װערזיטעט
װיכ־ א נעשפיצט עקזיםטענץ זײן פון י*ר 10 די אין האט אוניװערזיטעט א. א. דער

 באװעגונג די באר״כערן פון געביט אויפן באװעגונג רעװאלוציאנערער דער אין ע5רא טיקע
 פ^קם־מענטשז און ארבעטער טויזנטער אנטוױקלט און אקטיװיםטן אוז טוער קאדרעז טיט

קוצטורעל. און פאליטיש
 און — אוניװערזיטעט פון פארװאלטעד און ?ערער םטודענטז, די באגריםן מיר

ײה װיגט״ז  אנטװיקלען און העכער און העכער שטײגן און פאראוים גײן זאצט איז־ אז א
טן אויפן קאדרען די פארנרעםערן און פ^קם־מענטשן און ארבעטער מער װ*ט טי׳  און פ^י

קולטור־פראנט.
!הענט אײערע ;עשטארקט זײן ן5זא כאװײרים, םאלוט

 קאלעקטיװ שפילער ארטעןש
פארװאלטונג אדטעה

פאג־גגאלגונור י^יפשיץ, ש.
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— אין »ריבער זיך מען כאפט עבן,5י פון האבן האנאיע מ׳װיל װען

ניסמדײמס קעמפ
ניױיארק ביקאן,

טאג א $2.75 — װאך א דאלער 16
בדאנקים איסט, פארק בראנקם 2700 פון פרי 10 טאג, יעדן פארן מאשינען

ױבילײ• צענטן אײער צו אונױוערזיטעט ארבעטער אידישן פון כאוױ׳ירים געגריםט זײט
ג א ל ר א ״ פ א ר ױ ב ד אי ״

אויםגאבן םאװעטישן און אמעריקאנעד ביכער: א״דישע פון אויסװאל בעםטן רעם
״ דער אין מען קריגט ט ײ ה ײ ר פ דגן־ א מ ג ״ נ ו ל ד נ א ה ב ו ב

:אױםגאבן לעצטע די קויפט
ע נ ע ב א ר ב ע צ ״ ״ ס ע ט א ר אן ג ט נ לי ק ״ ״ ט ױ ט ם

כאװער־פאװער פון אלגין מ. פון
$1.50 — פרײז $1.50 — פרײז

פרײ אױװגאב\ פאמגו

 אדניװערזיטעט א. וא. דעם באגדיםן מיר
ױבילײ צענטן זײן צו

װ־יאדרןער ט נ ײ ה ײ ר ן פ י ל א ד נ א  מ
ד ע ט ם ע ק ־ ן און א ס א ל ק

ניױיארק גאם טע14 איסט 106

 ארב. אידישן רעם גרום אונזער שיקן םיר
־אנטעף גרויםן זיין צו אוניװערזיטעט

ע װ םי ע ר ג א ד ען פ ױ ר ם פ ל םי אונ לן
יארק נױ גאם טע11 איםט 80

ר ע װ סי ע ד ג א ד ר פ ע ט ע ב ר ג א נ  רי
ט ע ט י ט א ק

א. א. א. דעם גרוס הארציקן זײן שיקט
 פארױצנור שואמאן, ה.

נזװ!\ר(\ג\או דאליצהי, ה.

פארזיבערונגען םארטן אלע פארקויף איך

כענאװ רעאן
כראנקם גאם טע149 איםט 391

5־0984 מעלדאוז טעצ.

 דעם פון ױביאיי צען־יאריקז צום באגריםונג
אונױוערזיטעט א. א.

סינדערראנד סעמפ
 אידישע די פאר קעמפ אײנציקער דער

פאלקם־םאםן און ארבעטער

7 אג\ גוױם פאו ר<\ר ï\ '
 םאד קינדער אײערע איצטער רעגיםטרירט

 װאקאציע זומער זײער
 נאם טע13 איםט 50 :אפים קעמפ
7-3139 גרעמערםי טעל. ,201 צימער

פון באנריםוגג
ראבינםאן ר.

בראנקםגאם טע171 א. 60

פון באגדיםונג
ל א י ם נ ד א ש ט

נױ־יארסםט. ארטשארד 172

פון באנדיםונג
ן בי ר רו ע ז י פי

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S3
B
B
B
B
B
S3
B
B
B
B
B
S3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S3
B
B
B
B
BB
S3
S3
B
B
S3
B
B
B
S3
S3

70



 ױניידי צענםו דעם באנױסן שעפעו פון אומממר־נוופן
אוניװעחיט^ ארכעטער אידישן פון

קלאפמאן ס. כאװער דורך כאגרי,סן מיו־
 םטענד-בילט פון אדבעטער גדופע א

סטאר אפהאלםטערי
 גערשטיין, װ., בײאנא, פ., מ. בילי, דזש., בענדלעד,

 לעװין, ל., ל־כטמאן, ה., טארשעם, א., שטאטמאן, ם.,
 שטאר־ ם., פיין, װ., שא&ירא, ,ה״ מיקלין, ה״ מור, ;מ.

ש. קלאפמאן ב״ ראטבערג, ם״ בערג,

אדבעטער פאדניטשוד גרופע א
 י., םילװער, אײ;, םאי^טיר, ר., בענדלער, מ״ כיאםטא,

 ד., מענאדא, מ., נאן, מ., שיינבעדג, ם., באראטקין,
 שטראםלער, ע., לימער, א., קלאס, העדי, ם., ליבער,

 נײ־ ב., דזשייקאבם, ם., אדטםרינםקי, ק״ כיאלי, ג.,
 רא.זנ־ •י., לינאװ, מייער,- װ״ ם״שויוארץ, פערל, פעלד,
ב. מעזער, ד., װײנשטיין, מ., ארדאנער, ׳ם. בעדג,

 קאנטעמפא פון אדבעטער גרופע א
קא. פארניטשור

 כערםאנ־ דזש., םאדאוױטש, מ., קאפלאן, מ., פייזער,
קעלבערמאן. ל., קולעגדער, פ., טשעכטער, דזש., םקי,

באגױםונגען אינדיװידועלע
 םטיי־ נ., פאםאפםקי, ל., סארבאלניק, מ., ה. םילװער,

 וױילד, א., ליבערמאז, מ״ האניג, ז״ ■גארין, .,y נעם,
״ עדעלםאן, כי״  װיים־ ס., ראטמאז, א., בוקטשען, נ

 אי., קאפלאן, מ., גאטליב, אײ., פאלאנםקי, פ״ בערנ,
 זאלאט־ נ., זאלאטקאפםקי, ק., שװעד, נ., קאפלאן,
 קאט־ נ., מייקעלאװיטש, ב״ נאדדבערג, א., קאפםקי,

 פאויל, מ״ גרענד, א., בינדער, װ., םורענקא, ט., שיק,
ענטעט, א״ העבער, נ., באלױטען, ק״  רעםניק, א״ י
 ריגער, מ., פעלדשטײן, דזש., סטיין, ר., דרעםלא, ם.,
 מײקל־ ל., װאלקאװ, ס., פעם, ם., סעטשינסקי, י.,

מ• םאן,

לאנדיס א. באװער דויד כאגריםן מיר
שאפ דרעם אעל פון ארבעטער גרופע א

 דזשאו, פרידבערג, ב., ־ענקעס, כריגבערנ, ח., קרוגער,
 גאלאס, פ., לעװיט, ט., בול^וו, פ., קליינמאן, ראטשיל,

 דירעטש, מ., אלבין, ר., קניאצעל, טש., ראנטש, פ.,
ד. מעלצער, י., ברינדמאן, א״

 לאדעליץ פון ארבעטער נדופע א
שאפ דרעם

מ., שעװער, ם., בעקמאן, א., מארים, ה., טשערנאן»,

 גאלדםטיין, ם., אקעדמאן, ׳א. אקערמאן, -ד., דוטשין,
 א., נאגעל, פ., טאפירא,’ א., שאפירא, מ., עליםאז,
דיקערשטיין. א., לענדים, בעיטאן, ם., ־אהען,

 װאלאװיץ פון אדבעטער גרופע א
שאפ דרעס

 יעל- מ., פאכמיאן, פ., ראקאף, קליין,ל., מ., נע:זע־,
 ב״ מאנדעלבו־ם, ד., שאר, ם., גודבענדער, מ., םקי,

מ. קראל, מ., גרעבערג, ם., דזשאלם־<!ן, ם., געלבערט

 ־בי3 ױניט פון באװײרים גדופע א
פארטײ קאמוניםטישע

 מ״ פרידמאן, ל., װייז, ה., אײזנבערג, נ., מילער,
 שװארץ, הארנער, פינקום, א., לאנדים, ל., םטארקאףי,

 פײנ־ אבראמאװיץ, ײין, •׳פ ז׳גרי °•׳ םײמאנם׳ ט.,
ה. ראזן, ׳ם. דאראטי, א, ז^א^א, רײ בלאט,

סליעפאקאװ כאװײריפ די דורך כאגריםן מיר
שאפ דרעס הוירזעק דזשעק

 ם., קעמפא, מ., רױוערא, דז׳ט., םיגל, ה., קאברין,
אז, םלאניק,  ליבערי- דזש., הוירזעק, ׳ם. לײטערמאן, י

 ה., גראםמאן, נאמען, א אז מ., הארנעם, ר., מאן,
ע. גרינבערג, א., דוני״ ב., אבאלםקי, ם., זיקערםאן,

 שאפ דרעם אדקאדיע פון ארבעטער
א א א דעם באגריםן

 ד., סטעמפער, א., קלײן, א•׳ בוטינםקי, ם., נױטען,
 װײט, ד., דעװידאוו, פאלאק, ל., לינא, ד., שעכטער,

 א., טשעים, ב., םינפלער, מ., פרענד, א., קלײז, '<•׳
 ’ם. םרידמאן! ע., מא־ק, ם., שוירמען, ל., שעינים,
פאלין. בורד, א״ ראזנקראנץ, ם״ לעװין,

 מאכלים א. כאוױירים די דורך כאגריסן מיר
א. א. א. ,247 כר. פון קאפםקי, ה• אץ

 פראנ־ ה״ זאמלונג, ם., גאלד, ט., גרין, א., מאכליעם,
 צענער, מ., ספיגעל, .ה., ראנד, אוי., פעפער, ם., שטיין,

 גאלד־ מ., װײנבלאט, מ., װינצװעד, מ., מילנדאם, ג.,
 זאט־ ל., בםיראק, טאוב, פ., נוםגבאום, ׳מ. כעו־ג,
 קארפ, ם., גוטםטײן, ר., געבעלמען, ם., צװייג, מ., אינג,

 בירנ־ ם., ביטער, דזש״ לענדא, פ., דאנערםטיין, ח.,
 מ., האמעל, ם., נודלמאן, דזש., זעיער, א., בויט,

ה. קאםםקי,
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אוניװערזיטעט א. א. דעם באגרים איך

רעקבאן םעם
בדאנקם גאם טע180 וא. 941

פון באגריםונג
פרײנט א

אוניװערזיטעט א. א. פון

 לער־- מײן צו גרום רעװאאוציאנערן א
אינסטיטוציע
םטודענט פאלאטניק, שױרלי

ארבעטער־שול מײן באגר״ם איך

םטודענטקע דובץ, מאניע

 אוינזער צו אוניװערזיטעט א. א. דעם גדום א
יאנטעף גרויםן

םטודענט דאבינס, ל.

 או־ א. א. דעם צו באגריםונג הארציקע םײן
 וועלכן מיט װיםן דעם פאר ניװערזיטעט
בארײכערט מיך האט ער

ערמאן)צור י.

 אוניװערזיטעט א. א. אונזער באגריםן מיר
ױבילײ צענטן דעם צו

םטוידענטן םטאן, מ. און ב.

 א. א. דער װאקםן און לעבן לאגג זאל
אוגיװערזיטעט

זאמםקי ב. און שיפרים מ.

 לער־איי;־ פרעכטיקע ואונזער לעבן לאנג זאל
אוגיװערזיטעט! א. א. דער — םטיטוציע

 א. א. פון ױביליי צענטן צום גדום אונזער
אונױוערזיטעט

 װאלינםלץ א — דאװידמאן ש.
פעלדמאן מ.

שיקאגא ,49 ,47 ,20 שולן, ארדן פון לערער

 צען־ צום נרום הארציהן אן װאריטען א
 אונױוערזיטעט א. א. פון ױבילײ יאריקן

אונױוערז. םון פרײנט איבעדגעגעבענער אן

װערטהײם אדאלה

םון באגריםונג
פישער דאװיד

ברוסיצין גאם טע3 איםט 284

 א. א. ליבן אוגזער נרום הארציקן א
ואונױוערזיטעט
סילװער מעדי און הערי

אוניװערזיטעט א. א. דעם גרום םלאמיקן א

ביטער אלבערט
 כאר אוניװעדזיטעט א. א. פון דירינעגט

א. א. א. דעם צו אנערקענונג און גרום מײן

קעלערמאן פלארנס

 םטודענטקע צוהונפטיהער א פון גרום א
א. א. א. דעם םון

אשמאן יײלקע

 צען־יאריהן צום באגריםונג הארציקע מײן
אוגױוערזיטעט א. א. דעם פון ױביצײ

םטודענט ליפאװעצקי, ל.

 אוניװערזיטעט א. א. דעם םאגריםן מיר
כאװײרים די

שפאצירער טילי און נויעך

פון באגריםונג א

קאטלער סעם שאמעם כאװערטע און כאװער

^unnuw innnnnnnnnunnnnnnunm m nnnnnnnnnnnnnunnnuuunm m nunzinnuym ununu^.
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 צעךיאריקן דעם צו באגיריםונג הארציקע א
 רי פון אונױועדזיםעט א. א. פון ױביציי

כאװ״רים
ראזן םעם און זינא

כעקערײ טרײענגעל
בראנקם עװ. טע3—1717

2־5896 םאקראמענטא טעא.

פון באגריםונג
ראיאל האטעל

רזש. ׳נ. צײהװאוד, עװ״ פרינםטאן 708

 צעךיאריקן אײער צו ואײן באגריםן מיד
יוביצײ

שאפ בארבער װארקערס-םענטער
נױ־יארק גאם טע13 איםט 50

פון באגריםונג
בוך־געשעפט בידערמאן

נױ־יארק עװ. טע2—179

פון באגריםונג
גארדן ראוז איגער
קאונטי םאלאװען בושוױצ,

װנומןדוטגער װייננארד,

םטאר אפעטײזינג מיטנטאג
בראנקם עװ. אצערטאן 768

פון באגריםונג
דױיװערם

 קעמפם: די אין געםט די פירן װאם
 ױניטי און ניטגעדייגעט הינדעראא׳נד,

 ט^ג יעדן קעמפם אצע אין אפ םאדן סארם
 איסט פארק בראנקם 2700 פון פדי 10

8־5141 עםטאברוק טעצ.

G R E E T IN G S  —

FURRIERS' JOINT COUNCIL  
OF NEW YORK 

Locals 101, 105, I 10 & 115
B EN  G O L D ,  M a n a g e r

2 5 0  W E S T  2 6 th  STREET N E W  Y O R K

פון באגריםונג
ריטש כאװערטע און כאװער

םטודענטן די
סליעפאקאװ כ׳טע און נאװער

 זײן צו אוגיװערזיטעט וא. א. דעם באגריםז
ױביצײ צען־יאריקן

זעלער ה.
 פון ױביצײ צעךיאריקן דעם באגרים איך

אונױרערזיטעט ארב. אידישן

פון באגריםונג
טעב אײב

פיצאדעצפיע עװ. םנײדער 609

שאפירא יאנקל
צען־יאריקן צום באגריםונג װארימע מײן

אויניװערזיטעט א. א. פון ױביציי

קויפמאן י.
א. א. א. דעם באגריםונג הארציקע

ױביצײ צען־יאריקן זײן צו

 זײז צו א. א. א. דעם צו באגריםונג אונזער
ױביציי צען־יאדיקן

 כײפעץ ז. און ז.
סאםקין ד.

 פון ױביציי צעךיאריקן דעם צו גדום מײן
אוניװערזיטעט א. א.

146 בר. גאלוב ס.

S Q U A R E

MUSIC & SPORT SHOP, Inc.
, . . RA D IO S . . .

S h e e t M u s ic  - P ia n o  R o lls  - P o r ta b le s  - R e c o rd s  

S p o r t in g  G o o d s  -  K o d a k s  -  Pens 

D e v e lo p in g  a n d  P r in t in g  

F in e  H o u r  S e rv ic e

108 E A S T  1 4th  STREET N E W  Y O R K
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r  K A V 12 li
W ith  O u r C o n ducted  and Indepen dent Tours to  the

’ T  U N I O N
MISS THYRA J. EDWARDS— educator, lecturer and social worker—  

will conduct a National Minorities Tour— 1937 European Seminar on Inter- 
national Relations, sailing July 9th from New York.

SOVIET RUSSIA TODAY— A tour sponsored by the popular American
magazine "Soviet Russia Today" under the leadership of Fred W . Ingoldstad, 
leaving New York on July 7th.

DR. EDWARD KALLMAN'S econom y tour o f W estern Europe and
Soviet Union, conducted with plenty of leisure and free-lancing. Heywood 
Broun says of Dr. Kaüman: "I know of few men with whom it  would be more 
fun to go on a tour." Leaving New York July 7th.

HISTORY IN THE MAKING— Lillian H odgehead, a well-known music
educator and world traveler, will conduct a tour to Sweden, Finland, Soviet 
Russia, Istanbul, Athens, Rome and Paris, leaving New York July 3rd, visiting 

eight countries.

CULTURAL TOUR— led by Dr. James C . Colem an— writer, radio
speaker and authority on International Social and Cultural Relations, leaving 
New York July 3rd, visiting eight countries.

MR. MARTIN E. CORDULACK— elementary school principal of long
standing will conduct a tour through U.S.S.R. and other European countries, 
sailing July 3rd from New York.

C om plete round trip steamship tickets in- 
eluding 30 days in U. S. S. R. as low as

T O U R S  T O  M E X IC O
Tours and Steamship Tickets Sold to all Parts of the World 

Make Your Reservation Now.

For Further Information Apply to

W O R L D  T O U R I S T S
I n c o r p o r a t e d

175 Fifth Avenue New Yorl(׳ N • Y־
Tel.: ALgonquin 4-6656-7-8

CHICAGO: 110 S. Dearborn St. - Tel. Franklin 9766

SAN FRANCISCO: 681 Market Street - Tel. Garfield 6367

$ 3 3 7

^וםטטםםטםטםםטםםםטטםטממטםםממטטםסטטטםטםםםמטטטםטטטםםםםטטםםמטםטטטםםםטםמ!!!
74

fasasasasasa
S3
S3
S3fa
S3sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasa
S3sasasassasasasasasasa
S3sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s  sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa 

« sa
S3
S3



KpwnattnnvannnrmrAymTSïïaamnnaziZianaaaaananHanannaaaaaarsrarannvmnnvinnTsnmriïsr

K?
bu
b
SsBBa
B
B
B
B
B
B

g

MAX TWIN SHOE STORE
720 B U R K E  A V E N U E  B R O N X , N . Y .

M o d e r a te  R a tes

"ARIZONA STUDIOS"
C O L U M B I A  D IS T R IC T  

New, Distinctive, 100% Fireproof, 
Housekeeping, Refrigeration,

Hotel Service
$ 5 .0 0  u p

G R E E T IN G S  F R O M  —

SOLOM ON GOLDM AN
2 8 0 0  B R O N X  P A R K  E A S T  B R O N X , N .  Y . 

J-21

G R E E T IN G S  F R O M  —

A Friendly Drug Store 
K O Y E L S

PH. S.

G R E E T IN G S  F R O M  —

A STUDENT

G R E E T IN G S  F R O M  —

A GROUP OF WORKERS

G R E E T IN G S  F R O M  —

A  F R IE N D  O F  P R O L E T A R IA N  C U L T U R E

 זייערע קויפן בראנקם די פון כאוױירים
בײ ניסגודם און םװעטערם

H. F.
H. KIPPERMAN

727  T R E M O N T  A V E N U E  B R O N X , N . Y .

MARTIN M. GOTTLIEB 
. . . Hardware . . .

119 T H IR D  A V E N U E  N E W  Y O R K

HUNGARIAN  
DAINTY RESTAURANT 

Home Cooking and Baking
2 0  E A S T  13th  STREET N E W  Y O R K

V E G E - T A R R Y
in

B E R K E LE Y  H E IG H T S , N .  J .

An Ideal Healthy Resort 
For Weekends and Vacation 

O P E N IN G  M A Y  15. 1937

W h o le s o m e , T a s ty , V e g e ta r ia n  F o o d  

R ea l W o rk e rs ' A tm o s p h e re

G R E E T IN G S  F R O M  —

WIENER'S BARBER SHOP
717  B R IG H T O N  B E A C H  A V E . B R O O K L Y N

FRITZ MILLINERY
1608 K IN G S  H I G H W A Y  B R O O K L Y N , N . Y .

AARO N MACHINE C O .
176 L A F A Y E T T E  STREET N E W  Y O R K

ESTELLE CLEANING STORE 
24 Hour Service

1001 E A S T  179 th  STREET B R O N X , N .  Y .

JEWISH PUBLICITY BUREAU
Aii Languages 

Translations ־ Multigraphing 
Mimeographing

101 E A S T  14th  STR EET N E W  Y O R K

P h o n e : S T u y v e s a n t 9 -1 9 1 6

GENSUP STATIONERY C O .
Stationery, Office and Mimeo Supplies 
41 E A S T  1 4th  STREET N E W  Y O R K

P h o n e : G R a m e rc y  7 -72 1 1

BESSIE HOLLOWITZ
.:. Entertainer

1400 C L I N T O N  A V E N U E  B R O N X , N .  Y .

LEVINE & SMITH
" W h e r e  S ty le  a n d  E c o n o m y  M e e t "

Suits - Coats - Dresses
2 2 -2 4  D IV IS IO N  STREET N E W  Y O R K

P h o n e s : D R y d o c k  4 -2 1 4 0 -2 1 4 1 -9 8 0 4
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g r e e t i n g s  f r o m  —

DR. SAMUEL WEISSMAN
9 1 5  E A S T  1 7 9 th  STREET B R O N X , N . Y

G R E E T IN G S  F R O M  —

LOUIS H. BERK, M.D.

G R E E T IN G S  F R O M  —

DR. SOL. GINSBURG
25  E. M O S H O L U  P A R K W A Y  B R O N X , N .  Y . 

G R E E T IN G S  F R O M  —

A Friend

DR. A . I. SAPER
4 1 2  A M B O Y  STREET B R O O K L Y N , N . Y .

P h o n e : D ic k e n s  2 -6 1 0 8

G R E E T IN G S  F R O M  —

DR. I. BASSETT
1075 G R A N D  C O N C O U R S E  B R O N X , N . Y . 

P h o n e : J E ro m e  6 -2 3 0 0

G R E E T IN G S  F R O M  —

DR. H. METLIZ 
Surgeon Dentist

1505 B O S T O N  R O A D  B R O N X , N .  Y .

N e a r  W ilk in s  A v e n u e

G R E E T IN G S  F R O M  —

A  F R IE N D  O F  P R O L E T A R IA N  C U L T U R E

DR. SAMUEL JENCHOL  
. . . Dentist . . .

2 0 4 2  G R A N D  A V E N U E  B R O N X , N .  Y .

C o r n e r  B u rn s id e  A v e n u e

G R E E T IN G S  F R O M  —

SIMON FEDERMAN 

SAMUEL KAUFMAN
Drygoods A t Proletarian Prices

6 9 9  A L L E R T O N  A V E N U E  B R O N X , N .  Y .

TWENTIETH ANNIVERSARY 

OF THE SOVIET UNION

1937 w ill  b e  a g a la  y e a r  in  th e  la n d  o f  th e  

S o v ie ts . T ra v e le rs  to  th e  U S S R  th is  season  w ill 

see th e  a m a z in g  a c h ie v e m e n ts  o f  a re ju v e n a te d  

p e o p le  fo r g in g  a s o c ia lis t  s o c ie ty .  V is ito rs  t o  

o th e r  c o u n t r ie s  o f  E u ro p e  in  1937 w il l  f in d  

c o n v e n ie n t  a ir ,  t r a in  a n d  b o a t  c o n n e c t io n s  to  

L e n in g ra d ,  M o s c o w , K ie v  a n d  O d e s s a . S h o rt  o r  

lo n g  to u rs  w ith  th e s e  c it ie s  a re  s ta r t in g  p o in ts  

m a y  in c lu d e  a c ru is e  d o w n  th e  V o lg a ,  e x c u r- 

s io n s  in  th e  p ic tu re s g u e  C a u c a s u s  m o u n ta in s , 

s te a m e r  c o y a g e s  a lo n g  th e  B la ck  Sea R iv ie ra  

to  su nn y  C r im e a  a n d  v is its  t o  th e  in d u s tr ia l 

c e n te rs  a n d  m e c h a n iz e d  fa rm s  o f  th e  U k ra in e . 

In g ro u p s  o f  f iv e  o r  m o re  p a r t ie s  m a y  b e  ro u te d  

o v e r  th e  T ra n s -S ib e r ia n  R .R . t o  B iro -B id ja n .

R a te s  a re  $5 p e r  d a y  T h ird  c lass, $8 p e r  d a y  

T o u r is t  c lass a n d  $ 1 5  p e r  d a y  F irs t  c lass, w h ic h  

in c lu d e  h o te ls , m e a ls , s ig h ts e e in g  a n d  tra n s p o r -  

t a t io n  b e tw e e n  c it ie s .

C o m p le te  in fo r m a t io n  a b o u t  t r a v e l to  th e  

S o v ie t U n io n  w il l  b e  g iv e n  b y  th e  In to u r is t  

o f f ic e  l is te d  b e lo w . T ra v e l a g e n ts  th r o u g h o u t  

th e  U n ite d  S ta te s  a n d  C a n a d a  a re  p r o v id e d  

w ith  a ll b o o k in g  fa c i l i t ie s .

INTOURIST, INC.
545 FIFTH AVE., NEW YORK

A P P L Y  T O  Y O U R  L O C A L  A G E N T .
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Amalgamated Bank

of New York

15 UNION SQUARE 

New York City

ZAUDER BROS., Inc.

W ig Makers
115 W E S T  4 7 th  STREET N E W  Y O R K
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COMPLIMENTS OF —

Dr. B. M. BECKER

־״<«־■

2000 - 84th STREET

Brooklyn, N. Y.

DR. CHARLES T. BERGER
2 5 5 5  C R U G E R  A V E N U E  B R O N X , N . Y .

DR. MORE M. ZARIN
3 0 4  E A S T  I7 8 th  STREET B R O N X , N . Y .

סטודענטן׳ צו װאדנונג א
 אריגז אײערע ניט פארנאכלעםיקט

אוינן אונזערע בײ עקזאמינירן זיך *זט5<
 פיז אפטישנס אפיציעלע די דאקטױ־ים,

 אדדן ארב. אינט.
קליניק־פרײזן רײכענײן מיר

אפטישנס האאפעראטיװע
םקװער ױניאז 1

 םקװער ױניאן און םט. טע14 קארנער
 יאזונט 7 ביז פרי 9 פון טא; יעד] אפן

 אװנט 6 ביז 9.15 פון פרײטיק
5 ־9557 :גרעמע־םי טעל.

COMPLIMENTS OF .

Dr. MARTIN J. LOEB

Bronx Surgeon o f the I.W .O.

1882 GRAND CONCOURSE

Bronx, N. Y.

Greetings from

DR. RUBIN WASSERMAN

N E W  Y O R K2 30  E A S T  12th  STREET

Greetings from

DR. BENJAMIN A. BLOOM
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B R O O K L Y N , N . Y .168 H O O P E R  STREET
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(Com plim ents o f
DR. A. W AINSTON

1950 D A L Y  A V E N U E  B R O N X , N .  Y .

DR. LOUIS BERK
215  E A S T  7 3 rd  STREET N E W  Y O R K

I. KOULACK, M.D.
1540 C H A R L O T T E  STREET B R O N X , N . Y .

DR. SAMUEL BLOCK
2 0 1 0  D O U G L A S  ST. B R O O K L Y N , N . Y .

DR. BENJ. B. HERSHKOWITZ
303 E A S T  17th  STREET N E W  Y O R K

DR. JULIUS & TILLIE LITINSKY
Chief Medical Examiner of the I.W.O.

A MEDICAL FRIEND 
of the University

FREDERICK WEINBERG, M.D.
1630 S U R F  A V E . B R O O K L Y N , N . Y .

 דעם צו באגריסוננ כאװערשע אונזער
אונױוערזיטעס א. א. פון ױביאײ צענטן
סטאלער. ע. קאפלאן, א

ראטמאן י. שפיגל, י. מאנדעל, פ.
א. א. א. ,4 בר. פון מיטנאירער

G R E E T IN G S  F R O M  —

COOPERATIVE RESTAURANT
Delicious Food A t Proletarian Prices 

2 7 0 0  B R O N X  P A R K  E A S T  B R O N X , N .  Y .

B R O N X , N . Y .

JOE ISELOVITZ 
Fancy Grocery

941 E A S T  180 th  STREET

M ASON & SADIGUR 
Fruits and Vegetables

B R O N X , N . Y .941 E A S T  180 th  STREET

N. FELDMAN, M.D.
1434 - 4 9 th  STREET BROOKLYN, N. Y.

SCHUM AN PHARMACY
A L D U S  ST. C O R . H O E  A V E ., B R O N X , N . Y .

DR. NATHAN AMBINDER
1212 F IF T H  A V E N U E  N E W  Y O R K

DR. SAMUEL J. EHRLICH
1106 B O Y N T O N  A V E N U E  B R O N X , N . Y .

DR. H. SLATKIN
1018 E A S T  163 rd  STREET B R O N X , N . Y .

DR. JACOB S. ROTHMAN
1516 W E S T  7 th  ST. B R O O K L Y N , N . Y .

DR. R. H. ISAACS
•A •N 'NAIXOOya "IS HU N01H9IB8 601C

DR. MAX LANDMAN
1255 S T R A T F O R D  A V E . B R O N X , N .  Y .

Comrade N. RAPOPORT 

Comrade I. PINCHOUK
1500 B O S T O N  R O A D  B R O N X , N . Y .

SAM HALPERIN 
Banners, Flags, Badges, Buttons

P ro le ta r ia n  P rice s

99 S U F F O L K  STREET N E W  Y O R K

PARNES DAIRY RESTAURANT
O .  G E F F N E R , P ro p .

8 3 0  B R O A D W A Y  N E W  Y O R K

Comrade I. STAMLER
2 7 0 0  B R O N X  P A R K  E A S T  B R O N X , N .  Y .

MAJESTIC DAIRY 
Butter, Eggs and Appetizers

241 C O L U M B U S  A V E N U E  

C o r .  7 1 s t S tre e t  E N d ic o t t  2 -8 0 5 0
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 פאלקס־מענטשן ארן אדבעטער אידישע הונדעדט ו6
I ױבילײ סו־יאדיקן צום אוניװערזיטעט ארבעטעו אידישן דעם באגױםן

pH0BB0p00P000

א
 ה. אבערמאן,
 אײזגבערג
 ה. אע־באך,

 פ. איזםצראד,
 א. אקםצראד/

 אקאניעװםיױ
 אקאגיעװםקי

 אדצער
 דיװא איזאק

 ב. אראטאפםקי,
 אפעצבױם
 אנדערםאן

 מ. אמבו׳ט,
 ש. אמפער,

 איידע
אפצין

 מ. אבראמאוױ־ז,
 צ. אבדאמאװיין,
 צ• אבראמאװ״ז,

 • D איירא[*,
 ה. איזראעצ,

 מ. ׳אײנבינדער,
 ד. אצטמאן,
 אצטמאן

 איידעצמאן
 אנאװםקי

 אייזניאנד
 י. אײבראמם,

 ר. א־נט,
 א־צלאוױט׳ט

 אצמנרט
 ד• אזעראף,
 ב. אינגאנג,
 ד• א׳טמאז,

 ר. אםאל,
 פ• איזדאעצ,

 דדט. אײזיקםאן,
 איצקאװיטש

 ■V אזארק,
ש■ אװערבאום,

ה. בירנבוים, ב. אקון, ב. אװערבאך,
ם. בעדנאר׳ט, ח. ארוועץ, איידעצ/נװיטש

ם. בעקע:מאז, איטאץ דז׳ט. אײרעם,
: :י, בוניאק, ע. אםדאבי, ם. אדאןז,

■ בעלעצמאז י. אצין, ל. ס. א-ייבראמםאז,
ל■ בראון, ה. אייװער, דז׳ע. א־אנאח,

פ. נראניצק׳, אצט׳ערמאן, ם. איפער,
בעצע־ ב• אקון, װ. אקםעזו־אד,

־ כ. ברײטמאן, ב דז׳ט. אקפעצראד,
מ. בערצםאן, ש. ביאצער, ט. אקםעצראד,
באיארםקי י. בעדקאװיט׳ט, ס. אבראצקי,

בצעקער מ. בייצאװיט׳ט, דז׳ט. אראדעצקי,
בערנםט״ן ר. באכנעם, אגראנאװיץ
ל. פראדםקי, ש. בוױטטיין, ב• איידעצמאן,

ם. בדײטקאװ, באראן ד. ארענסאז,
i און כ. בערנ, י. באדניק, פ. א׳טקענאזי,

בערצינםקי אנא באגדאװיט׳ע, דז׳ע. אבען,
ם. בוימעז, באםאמי, ל. אצט׳טוצער,

מ. ייצאנדער, ר. בצום, אר,׳ערמאז
צ. בי-רנבוים, א. בערגמאן, דז׳ט. אייזצער,

כ. בראנ׳טטיין, מ. פארענשטיין, ה. אײזענבער,
ם. בערנארד, •י. בינ׳טפאן, י. אדצער,

ד. ביקבער, ס. בעקםט, ארטדאק
מ. בארקיז, װ. נאצבער, ד. אינװ״קאװיצער,

ה. בצום, ח. ביציאק, ם. אינװיילואװיצער,
בערקאװיט׳ע מ. באט׳טער, ם• אבראםםא;,

מ. בוצער, מ. בערמאז, מ• אײזענמאן,
ה. בערזיפט, מ. בעצעאום, אדאנט

ש. בראן, ר• בעאאום, ב. אדצער,
מ. בעלםצער, בוירנםטײן ׳י• אציין,
בערנםט״ז בעק א. ארבא,

ם• ד־יאיוז, א. בראװאו, ל. ארבא,
ט• :אראן״ ם. ב־אם, ה. אײע־או^,
פ. בעטצ, ה. באדיאן, ב. איצקאןויטש,

פ. באװרי, י. באיקא, א• אבנבערג,
ם. בראנםטיין, צ. ברוק, נ. אפע׳צ,
ב. בענימאװ, פ.ב• בריטאן, ש• אמפער,
א• בצומק־ז, באדענ׳טטייז ז. אבראחאמם,
ם. בריייער, ׳א. בעצינקע, אבראמםא]
ס. ברייער, צ• דעקער, ב. אבראמסאן,
מ• באראן, דז׳ט. רוקםבוים, ב• אבערמאן,

כ׳טע י

b
b&KiPPiPPPPPPPPPPPPP
SPPPPPPPPPPBPPPPPBBPBBBBB
I

E



sESa
S3ES
ES
ESS3
ES

S
ES
S3
ES
S3
S3ES
S3
S3

SS3
S3
S3

S3
ES
ES
S3
S3
S3

g
I
S3
S3
S3
S3״S3

, ן א ד ר א . ג מ ל, א ר ע . ג מ , י ק ם נ א ט א ב. ב , ן ^ ר א . ב ב

, ן י ר ד• נ ק, י ל ר. ג , ד נ א ל ר ע . ב ש ז ד , ז א מ ר ע ס ע . ב י

, ר ע ב ר ע ב. ג , ן א מ ם א ר ל• ג , ל ע ד נ א ר . ב מ , י ק ם י ר . ב װ

, ב א ר . נ פ , ג ר א ב ם א ר ג. ג , ש ט י ב א . ב ש , ן א מ ג ר ע ב. ב

, ג ־ ו ב ם נ י ם. נ , ק י ל ע ר א ה. ; , ם ע ל ײ ר. ב , י ק ם װ א ר א ם. פ

, י ק ם נ י ל א • ג א , ן ײ ט ם ל א ה. נ , ן א פ כ א . ב ד , ן י ק ד א ר ע. ב

, ל ע ק נ י פ ר א . ג מ ץ ר י װ ע ג , ט ע נ ע ל. ב , ג ר ע ב מ ו ל . ב ש ז ד

, ן א מ ל ע ה. : ד, ר ע ב ל ע . ג י , ן א ס ל י . ב מ , ן ײ ט ש נ ר א . ב כ

, ן א מ ד ל א ם. ג , ן י י ט ש ד ל א . ג י , ן ע ד ר א . ב י ר ע ג ר ע ב

ן א מ י ל ג , ן א ב נ ז ײ . ג ד ר, א ל י א ע. ב , ן ו א ר ע. ב

, ן י ר ל. נ , ן י ר ר• ג ן א מ ר ע ב , ן י ל ר ע ב. ב

ר, ע ד נ ע ב. ג , ן י ד א• ג , ח א ־ ל• ב , ן י ק מ ו ל ם. ב

, ד ל א א. ג , ן ײ ט ש ד ל א . ג ד ס א ל ב , ר ל ע ם נ ע ר ע . ב ש ז ד

, ן א ם פ ק י ל . נ י ד, ר ע ב ל ע . גי ב ק י ב א ב , ד נ א ל ־ ע ה. ב

, ן א פ ש נ י ר פ. ג , ן א מ ט ו . ג מ ר, ע ק ע . ב ש , ט ם ע ם. ב

, ן א מ ם ק י י י ה. ג ■V , ן א מ ז א ל ; ם י ס נ ע י ל י ב , ן י נ ו . ב מ

, ן א מ פ ל - ל . נ ב , ד ל א ע. ג , י ק צ ד א ר פ. ב , ן א מ ר ע •V ב

, ן א ט פ ק י ל פ א. : ן א ר ג , י ק ם װ א מ ע נ ע . ב א , װ א ר א . ב א

ר ע ם א װ ד ל א ג א ט י י ג ל י ל ג , ר י ל ר ע ז ע ד ם. ב

, ג ר ע ב ד ל א .V ג ב מ א ל א ג ט א ל ב נ י ר ג , ן י ל י י . ב מ

, ש ט י װ ע ר ו א. נ , ן א מ ײ ־ . נ י ץ י ר נ , ר ע ל א י . ב י

, ן א ד ר א ה. ג , ד ל א ל. ג ץ ר י װ ע נ , ן א ר א • ב ם

, ם א ר . ג י , ן א ם ר ע ם. ג ר ע ם א ־ ו ו ד ל א ג י ס ם ם א נ ע ר ע ב

, ן י ר ם. ג , ב ו ל א . ג י , י ס ם פ א ק ו ם. ג , ל א נ נ ע ל. ב

, ב ר ע ם. ג , ם ױ ב ם א ר ם. ג , ש ט י װ א ל פ מ י ס. ג , ד ל ע פ־ נ ר א פ. ב

, ר ע נ ס ־ ע ל. נ ן י י ט ם ד ל א ג , ד ל א . ג י , ץ ע ר א . ב ש ז ד

, ן א מ ם ו . נ ש ז ד , ט נ א פ ל ע : . ר , ן י י ט ש ד ל א . ג א , ז י ק ר י ל. ב

, ל ע ק נ י פ ר א ם. ג , ; ר ע ב נ ו ר .D ג , ר ע נ ר א ב. ג , ש ט י װ א ק ר י ו ה. ב

, ל ע ק נ י פ ר א . נ װ , ם י ו ב נ ־ ר ם. ג , ן א מ ד ל א . ג מ , ר ע נ ע ר ה. ב

ל א ש ל א : ם, ע ל .d ג ר ע ל ט ר ע ג , י ק ם פ א ק ר ע . ב ש ז ד

ג ר ע ב ג י ר נ , ף י ו ל מ ו ר ע ק. ג , ן י ־ . ג װ ן ײ ט ס נ א ר ב

, ן י ר . נ י א , ט ־ מ ם ד ל א . ג ב ג ר ע ב ד ל א ג , י ק ם פ א נ ר י ו . ב מ

ד נ א׳ ד ג , ר ע נ ד ר א ל. ג ג ר ע ב ד ל א ג , י ד י י ר . ב י א

, ל ע ק נ י פ ר א . ג ב , ן י ו ו ד ו . ג ש ט , ד ל ע פ נ י ר . נ פ , ק י ב א .V כ

, ם י י ה נ ט ם ר ע . ג א , ז א ד ר א ל• נ ן ײ ט ש ד ל א נ , ק י ב א א. ב

ט א ל ב נ י ר ג , ק י ר א ז א . ג פ ן ײ ט ש נ ע ר א ג , ק י ב א . ב י א

, ן א ד ר א . ג י א , ן א מ ד ו פ. ס , ם ײ ה ט ם ר ע א. ג , ד א ב א ל. ב

, ן י ב ט ע . ג נ , ן י י ט ש ד ל א ם. נ ש ר י ו נ , ז ן א י נ י ל ע ם. ב

, ן י י ט ש ד ל א ; . ר ג ר ע ב ד ל א ג , ץ י װ א ד ל א . נ װ ר ע ב

ד י ד פ ט א ג , ן ײ ט ם ד ל א ם. ג , ץ י ו ו א ל א ה. ג . ם ע ש ט ע י ב

, ן א מ ל ע . ג ב , ן א מ ם ק י ל . ג ר , ן ע מ א ר . ג מ ן ײ ט ם נ ר י ו ב

, ן ײ ט ם נ ר א ם. ; , ן א מ ד ו ע. ג ב ו ל א ג ר ע ק ע ל ב

, ן ע װ ר ע ם. ג , ע ױ ו צ נ י ר . ג מ ד ל א נ א ד י י . ב ש ,

, ג ר ע י ב ם א ל . ג מ , ג ר ע ב ד ל א . ג י א , ל א ד ע ל. ג , ר ע ק ע ל . ב ר

ה. פ.
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ש. האלפערן, דזשאנעפאלםקי י• דא־, ב. נאדמאז,
;א. הורװיטש, ם. דזשאזעױ, ,ppasrn װ. גאלדבערג,

װ. הארן, ד. דזשוירםט, װ. דאנקאװ, מ. נרין,
ר. האל׳ז, טש. דזשײקאבם, דויטש ד. גלייזעד,

ב. הונדא, דזשוםםאן פ. ׳־ירעקטאד, ל. גאלדםטײן,
הוירש נ. דזשעק, פ. דירעקטאר, ם. ;אלדםטײן,

האפמאן דזשעםי ט. דאלינםקי, ב. גילבערם,
ד. האראװיץ, ה נ. דראפקין, ש. נאלדבערג,

ד. הא^ענדער, א. האמבורנ, ה. דאלינגער, א. ג־לבערט,
א האפערשטיין, .d הערים, דיזעגהאלץ ש. נאלדבערנ,

א• הערמאן, ל. האזער, א. דויטש, ם. געלםאן,
האפמאן ם. הײמא[, דויטש,ה. י. נאלדשטײן,

האפענבעהג ה. הורװיץ, דײװים א. גרריגםקי,
װ ד. הוירש, דייװיד דען, ה. נודםאן,
װינטערמאן ב. האיפער, פ. דענענבערג, :אלדבערנ
׳ג. װײנשטײן, אי. הינדו, ם. דראפקין, ה. גאיפע־,

ם. װייז, נ. היימען, דאנציק ה. גארעליק,
װאיפשטײן פ. הויזהארן״ דיזאל נינבערג

ע. װײנער, ש. הענדעצ, ר. דאנצינער, גרובין
ב. װינער, ר. היימאװיטץ, ם. דובין, גריגבעדנ

מ. װייםמאז, א האק, ם. דזשײקאבםאן, גליהמאן
נ. װיינעם, רזש. הענדלערם, דייװים :רינבערג
װעקער ע. האפענשטיין, ח. דאבקין, ר. נלאנץ,
נ. װינער, ם. הירשבײן, ד• דינער, מ. גאלדװאםער,

 פ. גאלדפארב,
 ז. גערםטנהײם,

 מ. גאלדפאדב,
 ה. גאלדפארב,
 מ. ;אלדפארב,
•D גאלדפארב,

ד
 ע. ה. דעניעלם,
 ס. דארמאן,

 דובאװ
 דעמאװ

 דימען
 ■V דען,

 דרוקער
 י. דיימאנד,

 דייװים
א• דיקסטײן,

 ם• דייגאז,
 דעזינען

דײװיםאז

 דיקםטיין
 ם. דארעב,

 ח. דאליצקי,
 ב. דייזיק,
 ט. דיינער,

 ה. דרוקעד,
 דארשעװםהי

 דזש. דרוםקער,
 ה. דײװים,

 װ. דעװעטים,
 ב. דיימאנד,

 מ. דאװידאן*,
ל■ דעסינד,

דזש
 דזשעקינם

 דזשוםטמאז
 ד. דזשײסאבםאן,

 י. דזשײקאבם,
 מ. דזשײקאבם,

דזש. דזשע?,

 ע. העזיגער,
 מ. האיצניק,

 •D הערץ,
 ד. האבעהנרײו,

 דזש. האמער,
 י. הורװיץ״

 דזש• האראװיץ,
 י. האניסכיאן,
 האראװײז

 •D האזעלנאס,
 העקימאן

 א. האראװיטש,
 ע• האלפערין,
 אי. האלפערין,
 ה. האלפערין,

 ביילע האינם,
 ד. האראװיץ,

 ב. האלאוױטש,
הער

א• היעלער.

 ב. װײם,
 י• װישנעװעצקי,

 ה. װאלפםאן,
 װייצמאז

 װיינער
 ם. װערניק,

 ד. װעקםלער,
 פ. װײגגארטען,

 ד. װעקםצער,
 װארניז

 װענגלער
 ם. װערלינםקי,

 י. װאלמען,
 װאלטער
 װייםמאן
 מ. װאלער,
 ד. װרולד,

 דזש. װינעער,
 ז. װעךאראװיטש,

מ. װײנער,
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פ. לעװעט, טשעװין b ך u *Î g װײנצמאן
אײ. לעצבערנ, 3׳ טאראגט, ר. זאלצמאז, מ. װײנמאן,

א. לימשאן, 3 טשארני, 3 זאלצמאן, װ. װארגא,
ע. לאמפא;, ה. טרארק, .3 זאלצמאן, װערטהײם

מ. לעװין, טשאדלי 3 זאלאטאדאן*, מ. װאלפםאן,
3 לואים, ד. טוירנער, .3 זאלצמאן, .3 װינטעד,
ם. לעװים, מ. טייםלבאום, א. זעלצער, ל. ײיינער,

י. לאםסמאן, ט. טשענאפםקי, י. זייטשין, ד. װײנפטאק,
ם. לעװין, טעםטאן? זלאט .3 װאלפשטײן,

.א. ליפטין, טורעפםקי ה. זעלע־, װאוםקאפםקי
י. ליפלער, ה. טײלער, א. אל,3זא .3 װארשאפםקי,
.V לאנדלי, ר. טרוגער, ם. זעלמאן, א. װא׳רשאפםקי,
ר. לאנגער, .3 טשיילעף, א3זארעמ וױיםמאן

3 ערםאן,3לו .3 טשעקלאק, .3 זינעי, נ. װייםבארג,
דזש. לאנדאן, טדאכטמאן ייס3ער3זיל ,בעלא װירץ,

דזש. ליכטמאן, ם. טיכמאן, זאלםטין װעלקם
ם. ליםמאן, טשופאק .3 טא!,6זע א. װאלנער,

3 3 ט. טעםלער, דזש. זיידבאן, װאלוי
מ. ליפערט, א. טראנץ, זעפניה י. װאלמען,
ב. יאנדעד, טוקעד זעלעק װיינשטײן

ם ליכטעגםטייז, ש. טאנין, ל. זע:יז, װײםמאן
ליפעץ א. טאפלאפםקי, מ. זיפאן, דזש. װיינשטיין,

א. ליפטין, ם. טשערנאװ, מ. זופאן, װאול^
א. לערנער, אי. טשודא, ע. זעלין, ר. ײאלןז,
פ. ליפשיץ 3 ר. ערנ,3זילבער װײזער

ם. לאפער, ם. יעגער, ם. זאםלאוו, ם. װײננאםט,

דזש. ליף, מ. ױדין, פ. זאבראזוםקי, פ. ין,3װער

ב. לאפמאן, יאפל ד. זאגלינםקי, װײנער

מ. צעײין, א. יאנאפםקי, ט ב• װ־ז,
ם.ד. לעװין, מ. יאנענםאן, שױרלי טאל, ה. װײט,

א. לעגעז, ם. יאבעק, לואים טאל, װיינםטאק

ס. לאנג, יענער ה. טראכטמאן, י. װײנװיזער,

ב. לעװיט, ד. ױרעק, ד. טענאגאר, א. װײםמאן,

סש. ייזנער,1 יאכנעם טױרקעל א. װינער,
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רובין ראזנטאצ בעלא קליין נ• לעםין,
א. -אבינאזױטש, רוכינשטײן קריצער א. קויציק,

ד. -אםמאן, מ. רודעגלא, קאן ד• קאן,
־אזנבצאט ח. רודענקא, דזש. קראשינםקי, •D קאן,
מעהם ראיזנבערג, ד. ראזנברום, ה. קאפלאן, איײ. י״

פ. ראבינאוױץ, ראח מ. קיטן, ר. קאליש,
ה. ראזנביום, ם. רײנםטיין, .d קאפלאן, י. קושנער,

ם. רובינשטיין, ט. ראטעגבערג, ב. קאנטעראװיטש, קאהפאטקין
ס. א. ראמבאם, ב• רובין, קענטער ;׳ י ! ל. קארפ,

ה. ראזנבלום, ריםסין R' P, •א א• קאלםאז,
י• ראבינאװיטש, ראזן .d ה־יצער, קאטלער
מ. ראבינאװיטש, נ. ראשקעס, קלינערמאן ם• קאטן,

י• דעזניק, װ. רישקעם, ר. פ. ?אגאן, קוראנטמאן
ם. ראװיטש, ה. ראבאי, קעסלעי צ. קאפ,

מ. ־אזנבער:, ם. ראטנבערג, ר. קוג׳ן, ם. קעםצאװ,
ראלאװיץ רובינפעלד קאציש װ. לאפצאן,

ה. רובינםטיין, י• רובעל, קאנער ר. קאטעל,
טש. ראט, םי ראט, ם. קייפלער, א. קאפלאן,

נ. ראטנבערנ, ם• רובין, ג. קאלינאזו, י. קריטשעײםקי,
ם. ראטענבערנ, כי. ראז:בע־ג, ב. קאםענקעװיץ, איי. קאנטאר,

רייזל װ. רייען, קאץ,מ. ח. לאנטאר,
ד׳אשעצ רײזן א. סראנץ, ד. קאפצאוױטש,

ם. ראםמאן, ב. רובען, מ. קראם, ם. קאפצא׳װיטש,
ם• רודיז׳ ם. רובינםקי, נ. קעדמאן, מ. קעסמאן,

ם. ־אזנםטיין, ל. ראזנבעהג, ה. קערמאן, קאפלאװיץ
ראדזשערם ראבינאװיטש ם. קלאפמאן, •D קאן,
דאםלבלאט א. ראבינאװיטש, קרײנעם קא־םי״ז

רייד י. ראט, מ. קאס, -ב• קציין,
ראזגבעריג ר. ראטבלאט, '״■־$״ א. קרנץ, ם• האן,

׳י• דים׳ ל. ראבינםאן, ם. קרימקאוױץ, מ• קאן,
ראוז ד. ריטש, פ. קעםלער, קאםיסאװ

ל. ראזנבערג, י. ראבינאװיץ, ב. קױרשגער, .V קושנער,
ראטמאן י• ראזז״ ב. ק:אי, ה. קאבריה,

ד. ראכלםאן, ל. ריזל, ס. לױםםאן, ם. קעמפא,
װ. רײמאנר, ראז ש. סוטנער, א. קאפיעץ,

ױאזנבלאט מ. רױוערא, ד. קאנםער, ט. קאפיעץ,
נ. ראטםטײן״ דאבינאוױץ נ. סאצטשינסקי, ױםוי קאפ-עץ
ם. ראטםטײן, ־אם סארנעפםקי מ. קאפיעץ
אײ. ראטםטײז, א. ראזענבלום, לאוםמאן האפצאין,
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n «SH H Hf l»flS3S3S3S3

S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3f l
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3

SS3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3f l
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3f l
S3
S3f l
S3

ש
 ב. שולמא;,
 ה. שטערן,
 ה. שיינע,

 מ. שװאריז,
 שאאקטאן

 ד. שומאן,
 שעניגאא־
שניידער

 אי. שװארצבערנ,
 י. שװארץ,

 שװארצבאדד
 שיפמאן

 שײנקמאז
 א. שניימאן,
 ל. שאפידא,

 ל. שטערז,
 א. שװאדץ,

 ב. שאר,
 פ. שאפירא,

 מ• שניידערמאז,
 א• שפדיצמאז,

מ• שנ״דערמאן,

 ה. אבערמאן,
 ר. אד?ער,

 נ. אראנםאן,
 באניט
 בע^קין

 בירנבױם
 באראדין

 יערקיאוױטש
 ה. גרינבערג,

 ;*ד^פארב
שטיין,  ה. ג^ד
 א'י• גאאאכאװ,

 דדייפוס
 ב. דײװידאװ,

דעטינקא

מ. שטדוים, שריינ־ער שוכמאן
.װ. שניידער, ם. שמוניז, ב. שילער,
ט. שי׳פריז, ם. ש-מיני], ד. שאיפירא,
ג. שיפרין, מ. שמארץ, ב. שײל,
שװאר־ז שײנפעלד ג. שאפירא,

ד. שײנמאן, ר. שאפירא׳, װ. שנײדער,
דזש שװאאבערנ, א. שאפירא, ה. שאמ־עם,

1שוכםא מ. שאפירא, שװארץ
י. שניידע־מאן, ■ל. שאפירא, י. שימאנםקי,

שװא־ץ א. שאפירא, אב. שעכטעד,
א- שניימאז, י. שאפירא, נ. שאנמאן,

י. שטע־נבערג, שייפער ם. שרעק,
ע. שאפירא, שאפירא שװיצער
ד. שמידט, ה. שאפידא, ם. שעכטער,

ה. שמוקצער, שי־מאן מ. שװארץ,
א. שינאזי, מ. שאפירא, מ. שוםטערמאן,
מ. שרייער, ם. שליפקע, שײניק
שװאױז א שנײדער, שנור

ל. שװארץ, ס. שאכאט, מ. שנײדער,
שניידער שװאדז דזש. שטײנבערג,

מ. שאנװענזער, ד. שפיטאלניק, שװארצװאלד
שװארצבערג ל■ שויפער, מ. שטערן,

שור ג- שאפירא, שוצמאן
קויפםאן מאלי ש. האדעם,

קאציק :עװין האבערמאן
קאפעטעריע שעאם מ. װאאטער,

ע. קופעד, מאן א ם^ וױינשטיין
 טיגל
 ש. דציז,

 עדנבערג
 עסטאמיז

 ו ;'ציערבערג,
 א. זידכיאן,

״אפיז
 ה. ■־'נערמאז,

 'יבאװיטש4
 לינדנבוים
ר. מעלצער,

BEST FOOD  
VEGETARIAN RESTAURANT

M anagement: V. TOFILOW SKY 
225  W E S T  3 6 th  STREET N E W  Y O R K

B e t. 7 th  a n d  8 th  A v e « .

ג• כע־^יז,
םאמעם

םטיינער
םטאר?

פאטאש
פדידמאן
ג. פאםטאן,
קעםניטש
װ. קאפ^אן,

קימבראװסק•

T O S ־ 
Hand Laundry

N e a r  F u lto n  A v e .

T O p p în g  2 -42 5 8

ריד
 רובינשטײז

 יטאלעם
 ר. שאפירא,

 ם. ־ובין,
 צ• ריפקיז,

 ט• רייז,
 מ. דאז,

 װ. ריטש,
טשערטמאיװ

K O P  
Fulton Court
5 6 5  E. 169 th  ST. 

S t r ic t ly  H a n d  W o rk
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נאמען

שטאיט אדרעס

אוניװערזיםעט א. א. פון פױינט און סםודענטו
דןןרשינענע נאר־װאם ידרײ אװעקגעבן מיר װןןלן ױכילײ דעפ פון געלעגנהײט דער צו

:גיכער װיפטיקע
לעניניזם איבער װערק סטאלינם פון זאמלונג פולשטענדיקע א .1

$2.00 פרײז — (אידיש) זײטן 858 — אױםגיאבע פראכטפולע

םטודענטן און לערער פאר בוך א (אידיש) פאלקאװיטש, ע. .2
$1.25 פרײז — געבונדן זײטן, 328

 איבער מישפעט דעם װעגן באריכט סטענאגראפישער פולעד דער .3
טראצקיםטץ די

 $1.00 פרײז — (ענגליש) זײטן 580
$4.25 — ביכער דרײ די פון פרײז רעגולער

אונז צו ארײן גרײ;גט אדער שיקט, און קופאן ױכילײ םפעציעלן דעפ אוים שנײדט
 $2.25 - בלויז פאר בינער דריי די באקומען װעט איר און
מעגלעכקײט די האט איר װײל געלעגגהײט, די דורך ניט לאזט

צ א ק א נ י ב :C יע מ

נוך פאמאוױטשעס בוך, ססארנס .1
$1.50 פאר נײדע

נון־ מישפעט חןו נוך, סטארנס .2
$1.50 פאר ניױע

BOOKNIGA CORPORATION
255 FIFTH AVENUE NEW YORK CITY

פארלאנג אף פרײ זשורנאלן צײטונגען רוםישע, אידישע, פאר קאטאלאנן

קופאן - ױבילײ
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	צו זײן סו־יאדיקן ױבילײ

	נעזאנג סעקציע פון אידישן ארבעטער אוניװערזיטעט

	װ. באום


	צום צעױארקן ױנירי פון ד<ם איד. אוב. אוניװערזיטעט

	א. טאבאטשניס

	י. ב. בײלין


	פון דער ״װאוקעופ סהור״ צום אױישן ארכ. אוניװערזיטעם

	דאוױד טעלצעו


	כעוורעייאםו

	י. אפאמאשו

	א בעו־גמאן


	רער סורס מארססיזם־לעניניזם אין א. א. אוניװעחיםעם

	א שװזןרע פואנרעם

	ר. זאלצמאן


	דער אידישער ארבעםעו אונױמןוזיםעם-א שול פאו סעמפער

	די «ודן שורן און דעו ארבעסער אונױוערזיטעט

	ה. שילעו


	דעו צענטער ױנירי פון איױשן ארכעטער אוניװעחיטעם און חןו אינטעונאציאנאלעו ארכעטער ארדן

	אודו סורםן אין דעם אידישן אונעטעו אוניװערזיםעם

	מױשע שיפרים


	אין קלאס

	־ ־אלפע־ץ


	פון דער פארװארםוננ פו׳ן אידישו אובעםעו אונױתןר זיסעט

	פ. פארבער

	ש. הארװאט


	מים צען יאר צוריס

	סטודענטן־ראט פון א• א. אוניװערזיטעט

	אידישע כױרא, בײם צענטראלן קאמיטעט «ין דער קאמוניםטישער פארטײ אין די פאראײניקטע שטאטן

	י. םולטאן, םעקר.


	ניױארס סםײט אידישע ביװא האמפארפײ

	ה. קאםטרעל, םעקרעטאר §


	8	באגויסוננ פון דער פאוװארסוננ

	פאדװאלטונג פון אידישן ארבעטער אוניװעחיטעט

	דער פעדאגאגן־ראט


	נאנריסוננ פון י. מינחזל

	נאגריסונג פון: אפאטאשו	כאנריסוננ

	י. אפאטאשו

	מאקם לעװין

	אײער ה. בודגין


	כאגריסונג פון פוױהע שװאוצמאן

	(ערשטער סעקרעטאר פץ א. א. אוניװערזיטעט)

	עזריאל נאסס

	סטודענטן־ראט פון אידישן ארבעטער אוניװערזיטעט

	אין אידישן ארבעטער אוניװערזיטעג.

	קאנט איר אויפנעמען פאלגנדיקע קודםן

	אין אידישן ארבעטער אוניװערזיטעט

	קאלעקטיװע באגריםונג פון די םטודענטן םץ א. א אוניװעחיטעט

	םטודענטן פון די קלאסן באגריםן

	םטודענטן פון קלאם


	קולטור געשיכטע

	םטודענטן פון קלאם


	פױנציפן פון קאמוניזם

	םטודענטן פון קלאם


	פדינציפן פון ארגאניזאציע

	םטודענטן פון קלאם


	אידיש-א

	םטודענטן פון קלאס


	פראטערנאלע באװעגונג

	םטודענטן פון קלאס


	געשיבטע פון די דרײ אינטערנאציאנאלן

	םטודענטן פון קלאם


	אידיש ב

	םטודענטן פון קלאם


	אידיש—ג

	םטודענטן פון קלאם


	פאליטישע עקאנאמיע—א

	םטודענטן פון קלאם


	פאליטישע עקאנאטיע—א

	מארקםיזם ־ לעניניזם

	פרינציפן פון קאמוניזם

	םטודענטן פון קלאס


	שול־טוער תורם

	םטוז־ענטן פון קלאש


	אידיש-א

	צעדער, י. פריד — םעתר., ה. זעצער םטודענטן פון קלאם


	געשיכטע פון דער אמער. ארב. באװעגונג

	םטודענטן פון קלאם


	ענגליש

	סטודענטן פון קלאם


	פרינציפן פון ארנאױזאציע

	םטודענטן פון קלאם


	פרינציפן פון קאמוניזם

	םטודענטן פון קלאם


	דיאלעקטישער מאטעריאליזם

	םטודענטן פון קלאם

	םטודענטן פון קלאם


	פאליטישע עקאנאימיע-

	םטודענטן פון קלאם


	פרינציפן פון קאמוניזם

	מיטל־שול םטודענטן פון קלאם


	מארקסיזם ־ לעניניזם

	םטודענטן פון קלאם


	אידישע געשיכטע

	םטודענטן פוךקלאם


	אידישע ליטעראטור

	םטודעגטן פון קלאם


	אידיש-א און אידיש-ב

	םטודענטן פדן דער םעריע לעקציעם


	״די אינטערנאציאנאלע לאגע״

	א גרופע גראדואירטע לערער פון דעם א. א אוניװערזיטעט

	ז. יאכנעם

	רעדאקציע און פארװאלטונג

	«. אלגין, רעדאקטאר ג. האככערכ, פארװאלטער



	כאנדיםוננ פןן ״האםער״־ועדאהציע

	שרײנט אויס דעס ״האמעו״ פאר א נאנץ יאה

	בלױז 25. ו$ א יאד האמעד

	•	שליסט זיר אן אי־ן אינטערנאציאנאלן ארבעטער ארדן

	•	דעם אדדנס װאוקם

	•	אידישער פאלקס-פארלאג

	•	אידישע קינדער שולן


	דעו נ.: שטאט־האמי טעט פון דער אידישעו סעקציע

	ה. שילער, םעקרעטאר

	ג. לופין, פארזיצער

	מיטנלידער פון שטאטישן האמיטעט:

	די ברענטשעם פון א א ארדן באגריםן דעם אידישן ארב. אוניװעדזיטעי

	צו זײן סו־יאױקן ױבילײ

	בעםאראביער בר. 2, א. א א.

	כערפ און האמער בר. 3, א א א

	בערדיטשעװער בר. 4, א א א

	םטיװ סאטאװים בד. 6, א א א.

	ברענטש 7, א א א

	ברענטש 8, א. א א.

	ברענטש 9, א א א

	5ינםקעד ב״ סו, א, א א,

	ברענטש ו ו, א א א

	ברענטש 14, א א א

	בריםקער ברענטש 15, א א א

	ברענטש 17, א א א

	ברענטש 19, א א א

	ברענטש 20, א א א

	ברענטש 22, א א א

	ברענטש 24, א. א א

	פאםטעד בד. 25, א א א

	ברענטש 27, א א א

	ברענטש 31, א. א א

	ברענטש 33, א א א

	ברענטש 34, א א א.

	ברענטש 35, א א א.

	בירא בידזשאן בר. 37, א א א

	בדענטש 41, א א א

	ב־ענטש 45, א א א

	ברענטש 47, א א א

	ברענטש 52, א. א א.

	ברענטש 54, א א א

	ברענטש 56, א א א

	ברענטש 60, א א א

	ברענטש 64, א. א א

	ברענטש 71, א א א

	ברענטש 72, א א א

	ברענטש 74, א א א

	זאמאשטשער י. ל. פו־ץ בר. 75

	אמאלגאמײטעד בר. 82, א א• א

	ברענטש 85, א א א

	ברענטש 87, א. א א

	ברענטש 88, א. א. א

	ברענטש 97, א א א

	ברענטש 98, א א א

	בדענטש 99, א א א

	ברענטש 105, א א א

	ביאלער ברענטש 106, א א א

	ברענטש סװ א א א

	ברענטש 112, א א א

	מארים וױנטשעװםקי בר. 115

	ברענטש 116, א א א

	ברענטש 122, א א א

	ברענטש 125, א. א א

	ברענטש 127, א א. א

	ברענטש 132, א א א

	ברענטש 133, א א. א

	ברענטש 134, א א א

	ר)למן מרמר בר. 138, א. א א

	ברענטש mo, א. א. א

	ברענטש 145, א. א. א

	ברענטש 146, א. א א

	ברענטש 147, א. א. א.

	ברענטש 150, א א א

	סיניאװער בר. 154, א א א

	ברענטש 161, א א א

	ברענטש 166, א א א

	ב־ענטש 167, א א א

	ברענטש 169, א. א א

	ברענטש 185, א א א

	ברענטש 193, א א א

	ברענטש 196, א. א. א

	g צוקונפט ברענטש 247, א א א

	ברענטש 248, א א א

	טאם מוני בר. 251 א א א

	ברענטש 252, א א א

	ברענטש 277, א א א

	ברענטש 585, אדב. רינג

	נינא גאלדשטײן בר. 115, א• א• א

	ר. םלאבאדלןין, םטודענטקע

	נאצ. שול קאמיםיע

	שטאטישער שולן קאמיטעט

	צענטראלע מיטלשול פון א. א. א

	י• םפאיקאיני, סי^ך.



	דמו ״אמןאו״

	גריםט דעם אידישן ארבעטער אונױוערזיטעט צו זײן צענטן ױבילײ

	נאציאנאלע עקזעקופױװע פץ ״איקאר״


	דער נױ־יארקער ״איקאר״


	דעו פרארעטפען

	ט ע ןש

	ארטעןש שפילער קאלעקטיװ אדטעה פארװאלטונג

	!	די ארבעטער קאאפעראטיװע קאלאניע, בדאנקם, נ. י.


	קעמפ ניסמדײמס

	ביקאן, ניױיארק

	16 דאלער א װאך — $2.75 א טאג

	פארלאג ״אידבױרא״

	קריגט מען אין דער ״מאדגן־פרײהײט״ בובהאנדלונג

	קויפט די לעצטע אױםגאבן:


	״צעבראבענע גראטעס״	״קלינטאן םטױט״

	פון מ. אלגין	פון כאװער־פאװער

	פרײז — $1.50	פרײז — $1.50


	נװ־יאדרןער פרײהײט מאנדאלין א־קעםטעד און קלאסן

	פדאגרעםיװע פרױען לןאונםילם

	פדאגדעסיװער ארבעטער רינג קאטיטעט

	איך פארקויף אלע םארטן פארזיבערונגען



	רעאן כענאװ

	391 איםט 149טע גאם	כראנקם


	סעמפ סינדערראנד

	דער אײנציקער קעמפ פאר די אידישע ארבעטער און פאלקם־םאםן

	ר. ראבינםאן

	םאל טשאדני

	רובין פייזער


	אומממר־נוופן פון שעפעו באנױסן דעם צענםו ױניידי פון אידישן ארכעטער אוניװעחיט^

	מיו־ כאגרי,סן דורך כאװער ס. קלאפמאן

	מיר כאגריםן דויד באװער א. לאנדיס

	מיר כאגריםן דורך די כאװײריפ סליעפאקאװ

	מיר כאגריסן דורך די כאוױירים א. מאכלים אץ ה• קאפםקי, פון כר. 247, א. א. א.

	םעם רעקבאן

	א פרײנט

	שױרלי פאלאטניק, םטודענט

	ל. דאבינס, םטודענט

	י. צור)ערמאן

	ב. און מ. םטאן, םטוידענטן


	מ. שיפרים און ב. זאמםקי

	ש. דאװידמאן — א װאלינםלץ מ. פעלדמאן

	אדאלה װערטהײם

	דאװיד פישער

	הערי און מעדי סילװער

	אלבערט ביטער

	פלארנס קעלערמאן

	יײלקע אשמאן

	ל. ליפאװעצקי, םטודענט


	נויעך און טילי שפאצירער

	סעם קאטלער

	זינא און םעם ראזן

	טרײענגעל כעקערײ


	האטעל ראיאל

	װארקערס-םענטער בארבער שאפ

	בידערמאן בוך־געשעפט

	איגער ראוז גארדן

	מיטנטאג אפעטײזינג םטאר

	דױיװערם

	FURRIERS' JOINT COUNCIL OF NEW YORK Locals 101, 105, I 10 & 115


	כאװער און כאװערטע ריטש

	נאװער און כ׳טע סליעפאקאװ

	ה. זעלער

	אײב טעב

	יאנקל שאפירא

	י. קויפמאן

	ז. און ז. כײפעץ ד. סאםקין

	ס. גאלוב בר. 146

	SQUARE

	MUSIC & SPORT SHOP, Inc.

	DR. SAMUEL WEISSMAN

	LOUIS H. BERK, M.D.

	DR. SOL. GINSBURG

	A Friend

	DR. A. I. SAPER

	DR. I. BASSETT

	DR. H. METLIZ Surgeon Dentist

	DR. SAMUEL JENCHOL . . . Dentist . . .

	SIMON FEDERMAN SAMUEL KAUFMAN

	TWENTIETH ANNIVERSARY OF THE SOVIET UNION


	INTOURIST, INC.

	of New York

	ZAUDER BROS., Inc.

	Wig Makers

	B


	Dr. B. M. BECKER

	DR. CHARLES T. BERGER

	DR. MORE M. ZARIN

	א װאדנונג צו סטודענטן׳

	האאפעראטיװע אפטישנס


	Dr. MARTIN J. LOEB

	Bronx Surgeon of the I.W.O.

	DR. RUBIN WASSERMAN

	DR. BENJAMIN A. BLOOM

	א קאפלאן, ע. סטאלער.

	פ. מאנדעל, י. שפיגל, י. ראטמאן



	g

	g

	BEST FOOD VEGETARIAN RESTAURANT

	כע־^יז, ג•

	TO ־ S

	Hand Laundry

	KOP Fulton Court

	סםודענטו און פױינט פון א. א. אוניװערזיםעט

	1.	א פולשטענדיקע זאמלונג פון סטאלינם װערק איבער לעניניזם

	3.	דער פולעד סטענאגראפישער באריכט װעגן דעם מישפעט איבער די טראצקיםטץ

	און איר װעט באקומען די דריי בינער פאר בלויז - $2.25 לאזט ניט דורך די געלעגגהײט, װײל איר האט די מעגלעכקײט

	ק א מבינאצ יע C:


	1.	ססארנס בוך, פאמאוױטשעס נוך

	נײדע פאר $1.50

	2.	סטארנס נוך, חןו מישפעט נון־

	ניױע פאר $1.50

	ױבילײ - קופאן






