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1932 פעברואר־מערץ,ק נ ו פ ר ע ד2

 נדטגלידער שטרײכן פון פראבלעם דעד װעגן
ארדן אין

ס הדר  פרא־ ד״ר װעגן אקטאבער, פון “״פונק אין ארטיקל װיינער׳
ט ארדן, אין מיטגלידער שטריינן פון בלעש ײז  ריכ־ דעם אן בלויז װ
צין, די נאר זיך, אנטװיקלט קריינק די װי פלאץ טיקן א פאסט מעדי ךד  זי

שט קען שטייער שענטיקעד צעי א גארנישט.  דער־ מיר װאס דאש טאן ני
ט װי זען דארף מען טאן. ס׳זאל װארטן  פאר־ צו נישט מעגלעך װיי

ען בילס די װייל בילס, די גרעםערן  װי אזוי צאלן צו שװער זיינ
 מיטלען זובן בעםער איז טאן יא דארף מען װאש יע־צט. זייכען זיי
איז בילם. די פארקלענערן צו װי שט ם׳ ן ני ״  מיט־ די אז םוד, ק

ען ארדן פון גלידער  האבן זיי װייל אנטוישט, אביסל זיינ
ן קלענער פיל בילם די װעלן ארדן אין אז געדיינקט, ״  זיי װי ז

ען  איצטיקער דער אין ספעציעל רינו., ארבעטער אין געווען זיינ
ען טעקםעם צ״ט. שװערער  אין געװארן פראקטיצירם תמיד זיינ

ט מאל קײן ם׳האט און רינג ארבעטער  כעװאונשענע קײן געבראנט ני
שט פשוט װעלן סענטיקע צען די רעזולטאטן. ן ני ענוג זיי  צו ג

 באלדיקער אויך» און צוריקפאלן, איצט מוזן װאם אלע די העלפן
 אונטערנעמונגען װידער און נישט, דאך מיר דערװארטן פיאםפעריטי

ך איצט איז ב ארטיקל, גאנגבארער א אזוי נישט אוי  ברענ־ די אוי
װייז יא מאבן טשעש טנ  דעקן צו מער עם איז אונטערנעמונג אן ציי
ב דעפיציט. א־יגעגעם זייער ך װיל מען אוי  צו געמען װירקלעך זי

 מוז צופאלן אזעלכע פון ארדן דעם באפעשטיקן ארבעט, פראקטישער
גיין מען ט צו ען דיינק איך װי און מיטלען װירלןזאמע מער מי  זיינ
אזעלנע. דא

ג מיין נ נו  אין קלאש א נאך װערן געשאפן ם׳דארן» אז איז מיי
 וואו קלאס, דריטער צי קלאש״, ״עמוירדזשענשי רופן דאש לאמיר ארדן,

ן זאל צאלונכ די ך און קלענערע א זיי  אינ־ און בענעפיטש די אוי
ן זאל שורעגפ טגליד דער אז קלענערע, זיי שט קען װאם מי  נאנ־ ני

 דעם צו איבערגיין קענען זאל' ביל רעגולערן זיין צאלן צו קומען
ע ביז קלאש םפעציעלן ך פארבעטערן אומשטענדן זיינ  דערמיט און זי

טן גאנצן אין איבערצור״סן פארמיטן מיר װאלטן  זוי מיטגליד, מי
טגליד דער פאל. דער איצט איז עש ך זאל מי שט אוי  דאש פארלירן ני

̂ש צו איבערצוגײן צוריק רעכט  געהערט. פריער חאט ער װי קלאש ד״
ק גרויםער א איז עש טי ױי  מוז דערפאר און חבריש׳ פארלירן צו ו

קן צו װעין געטאן עפעם גלייך טי  װאס חברים די אז אורזאך די באזיי
ײנען  דאש און אונז. פון אװעק דארפן זאלן טייער און ליב אונז ז

שט נאך איז  האט גענװ. געפיערלעך איז אליין דאס באטש אלץ. ני
ע א אנטװיקלט ארדן אין אבער זיך ״ שט איז װאש קריינק ג  װינ־ ני

 גרינו.־ די איז דאש און ערשטע, די װי ארדן פארן געפערלעך ציקער
 צ,י געפירט האנן אומשטענדן די װעמען מיטכלידער די צו שעצונג

ײן דאדפן זיי װאש צושטאנד דעש  שיך צו שניידער פעדלער, ז
 יעצט איז פעקטארי א אין צי שאפ א אין ארבעט װייל לאטשאריס,

שט פשוט  זײ שםעט. קלענערע די אין םפעציעל קריגן׳ צו מעגלעך ני
ען  פרינציפיעלן פון גע׳װים איבערגעגעבן. און באװאוסט קלאסן זיינ

ט דאש איז שטאנדפונקט ען אבער ניצר ני  דער אין שולדיק דען זיי זיינ
ף דאך האט מען אומארדנונג? איצטיקער  ארויפגעצײינגען זיי אוי

 דערהאלטן צו שטרוי א אין אנהאלטן זיך מוז מען װאם מתגה די
״ ליידן מאטעריעל זיך. טן גלייך ז  װעט שון* זייער און ארבעטער מי

ן אוין־ ״  דאש פארשטײען זיי און ארבעטערש דעם װי זעלביקער דער ז
ט איז פלאץ זײער אז גוט ארבעטער. די מי

םופר, מאקם
אהייא. שינסינעטי, א א. א• ,172 בר. גארקי מאקשים שעק.
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 טיפן איר אויש דריקט א. א א. פונם עקזעקוטױוע נאציאנאלע די

פן צער ם אוי  - ״קאמף״ קאנאדער פ,״נם רעדאקטאר דעם פון טוי
האלפערן. פיליפ

 קלאשנ־אמף דעש פארשטארקן מער נאך קאנאדע פון ־ברים די זאלן
 ־אלפערן פיליפ חבר װאש פאר , דעש פאר קעמפן ענערגישער נאך און

געקעמפט. האט
סעקרעטאר• גענעראל זאלצמאן, ר.

 איר אוים דריקט א. א. א. פונם עקזעקוטױוע גאציאנאלע די
ק חברטע צו מיטגעפיל אזי פן קינדער אירע און קני ט אוי איר פון טוי

טגליד א געװען איז װעלכער מאן,  נאציאנאלער דער אין מי
עקזעקוטױוע.

ק חברטע די זאלן אזי  טרײםט זײער געפינען קינדער אורע און קני
ביזװעגזגג. ארבעטער רעװאלוציאגערער דער פון קאמף אינם

סעקרעטאר• גענעראל זאלצמא*, ר.

 פעטערשאן אין א. א א. ,5 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,
 חבר אונזער פון פארלושט דעש נאך טרויער טיפן אונזער אויש דריקן

בין, מאריש ן דורך איז װעלכער רו טיקן פלוצלינגן זיי ציי ט פרי  טוי
 אונ־ צו מיטגעפיל אונזער רייען. אונזערע פון געווארן אוועקגעריםן

בין בעשי הברטע זער ט רו  פאר־ געװיש װעלן װאס קינדער, אירע מי
 זײער פון װעגן די אין גיין און ארבעט רעװאלוציאנערע די זעצן

פאםער. און הבר פארשטארבענעש
שעקרעטער. רעק. מילער, ל.

ם דריקן א. א. א. ,25 ברענטש לענין פון מיטגלידער די מיר,  אוי
ף טרויער טיפשטן אונזער קן דעש אוי טי צ״ ט פרי  אונזער פון טוי
ק, חבר טייערן אזי  קראנק־ שװערער <אר לאנג א נאך איז װעלכער קני

ט ״ ק, געשטארבן (קענשער) ה טי ״ טן14 דעש זונ ך ב  אין הויז, אין זי
יאר. 40 פון עלטער

 און מיטגעפיל חברשן אונזער אוישדריקן מיר װילן דערביי
ק חברטע צו םימפאטיע אזי װ״ אירע און קני  זאלן קינדערלעך. צ

קונג און טר״םט געפינען זיי  רעװאלויא־ דעש פארזעצן אין באפרידי
אונג דער פאר 5קאמן נערן  װעל־ אין ארבעטער־קלאש, דעם פון באפר״
ק שלמה חפר כען אזי ן פון העלפט א אװעקגעגעבן ה>)ט קני ן זיי ג  ױנ

לעבן.
ט דעש מיט ק שלמה חבר פון טוי אזי אונזער פארלירט קני

ם ברענטש  פראלעטא־ עכערגיששטע און ערלעכםטע אונזערע פון א״נע
ײן ערע טוער. רישע קען ז ד״נ I אנ
J ,א.א.א 25 בר. לענין קאטיטע רעזאלוציע יעלאל, ל. גאלוביצקי

 א ,50 ברענטש אשטראװ־טשענשטאנאװער פון מיטגלידער די מיר,
טגליד און הבר אונזער צו מיטגעפיל אונזער אויש דריקן .א. א  ױאל מי

פן זארעמבא ט אוי ן פון טוי ״ זארעמבא. חיה מוטער ז
ן אין ״  ארבעטער דער פאר און ארדן ארבעטער פארן טעטיקײט ז

געפינען. טריישט א ער זאל באװעגונג
ארדן. ארב אינט. ,so בי. עקזעקוטיװע

ליי־ און א. א א. 00 בר. װינטשעװםקי פון םיטגלידער די מיר,
קזילערי, דיש ״ פארזאמלט או טינו״ מעמאריעל א ב  אפגעהאלטן מי

ק,  טיפשטז אונזער אויש דריקן ,1931 דעצעםבער, טן18 דעם פר״טי
ף טאבטער איר און לאקש חברטע צו טרויער קן דעם אוי טי צ״ רי  פ

ט ען ארבעט די זאל לאקש. ה. חבר פון טוי בוי צו פ  רע־ שטארקן א אוי
ר אויםתיילן ארדן װאלוציאנערן ע ״ פארלוםט. ז

קאמיטע. רעזאלוציענש לײבמאן, י. םמאלאק, .D לעװי, ’ל.

אינט• פון 75 ברענטש פרץ ל. י. זאמ. דעם פון מיטגלידער די
ען ארדן, ארב. ט פריצײטיקן דעש איכער גערירט טיף זיינ  פון טוי

ם דריקן און קילער ס. חברטע  חבר צו מיטגעפיל טיפשטן דעם אוי
ע און קליגער ר צו פיאנערן צװיי זיינ ע ״ ך און ז  שװערן אונזער אוי

אויף פארלושט. ג א ( נ טי  כרענטש דער האט יאנואר, טן22 דעש מי
ק). קליגערם ם. חברטע געערט ד״נ ע און קליגער חבר זאל אנ  זיינ

װ״ ט זייער אין טריישט א געפינען פיאנעדן צ ף טעטיקיי  דעש אוי
ך װי קאמף, קלאשן רעװאלוציאנערן פון געביט  מיטהילף דער אין אוי

ען פון  קעמפער קלאסן רעקרוטירן פון באזע א אלם ארדן אונזער בוי
קאמפן. ארבעטער אלע פאר

קאמיטע. פרעם

הייט פונם מיטגלידער די מיר, ס דרי־ז א. א. א. 191 בר. פריי  אוי
ט דעם אוין־ טרויער טיפן אונזער  באליב־ קארטשעפשקי, פריינד פון טוי

ען בעני, לײזער, חברים אונזערע פון פאטער טער ט ״  קארטשעפפקי נ
בדום. אױוא און

 בא־ רעװאלוציאנערער דער אין םרײםט געפינען חברים די זאלן
ארבעטער־קלאש. אלװעלטלענן פונם באפרייאונג דער פאר װעגונג

י. נ. ראטשעםטער, ,191 בר. שעק״ רעק. װייס, אדאלןז
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אינדעפענדענט פונם אונטעדנאנג דער
 האנװענשאן ספעציעלע די האט שטיטען 14 געגן 47 מיט

 דער ליקוױדירן. צו זיך ב-אשלאםן ד־נג אינדעפענרענט פונם
 א װערט ריננ ארבעטער אינדעפענדענט דער אז א־ז באשלום

 עי־ װעלכן געגן רינג, ארבעטער ״פארװעדטפ״־כטישץ פונם טײל
נאכאנאנד. יאר 25 כעקעטפט האט

 אין גענרינדעט זיך האט ר־נג אדבעטער אינדעפענדענט דער
 רעם צוליב בלױז טאםאטשוםעטם שטאט אין 1906 אקטאבעד

 קײן געהאט ניט האט ריגג ארבעטער יארקער נױ דער װאפ
 דאך רײטם״). (פרעטױרנעל — צאלונגען ״װיסנשאפטלעכע״.

 אויך נרופירט אינדעפענדענט ארום ביסלעכוױיז זיך האבן
 בױראקרא־ ז־ער נעגן רעװאלטידט ־אבן װאפ עלעמענטן אזוינע

 פירערשאפט ״פארװערטס״יםטישער דער פ־; געלקייט און טיע
 אויך דארט זיינען זײט אנדערער דער פ־; רינג. ארבעטער פונם

 ארוים־ זײנען װאם מיטגלידער, צאל היפיטע א ארײנגעטראטן
 צו האבן אדער באװעגוננ, ארבעטער ־עד פון געװארן נע־טטויםן

 דער זיך האט אלנפאלם, געהאט. ניט שײכות קיין קײנמאל איר
 הערן געלאזט ניט יארגלאנג רינג ארבעטע־ אינדעפענדענט

טאם;. ארבעטנדיקע די צוױשן
 דער װערט ריננ אדבעטער צום אפאזיציע פרינציפיעלע א

 אויפ־ רעװאלוציאנערן פונם צייט דער ;,א ערשט איגדעפענדענט
 שטאר־ װאס אטעריקע. איץ באװעגונג ארבעטער דער אין ברויז
 אר־ א־נפ רעכטס און לי:קם צ־ױשן קאטף דער װערט עס קער

 ״פארװערטם״- פונם בױראקראטיע די פרעכער װאם רינג, בעטער
 פאר־ םאװעטן דעם געגן ארוים טרעט רי:ג אדבעטער -פטישז

 אמעריקע׳ אין אװאנגארד רעװאלוציאנערן דעם געגן און באנד
 אינדעפענדענט. אינם אן זיך שליםן עלעמענטן לינקע טער אלץ

 אפצױ געלעגנהײט א זעט אינדעפענדענט פונם פירערשאפט די
 מיט־ טעטיקע ױנגע, צאל היפשע א רינג ארבעטער פונם רייסן

 ״אומפארטײאיש־ די אויך דערפאד פראקלאמירט זי גלידער.
 אפילו טאבט און רינג ארבעטער אינדעפענדענט פונם קײט״

 נאשטאנעז װאלט פירערשאפט) (זײן איייז זי װי אנשטעל דעפ
עלעטענטן. לינקע פלויז פון

ריבטונ; דער אין נ־ער אלץ עלעמענט ליניןן פ־נב געשטויםן
 אינדע־ דער אן נעמט באװעגונג, ארבעטער קעטפערישער דער פרן

 םא־ אי; ?אלאניזאציע אידישע די העלפן צו באשלופז פענדענט
 זײן נעלעגנהײט יעדער בא אוים דריקט ער פארבאנד. װעטן

 אין באװעגונג אדבעטער רעװאלוציאנערער דער מיט םיטפאטיע
 בלויז פירערשאפט זיין עם טוט צײט גאנצע די נאר אםעריקע.

 עס װעמען עלעטענט, לינקן דעם ארײנצוקרינן כדי דעם, צול־ב
 אין רינג. ארנעטער פארבאסעװעטן א־נם א״נגער ,,‘אל װערט

 אינדע־ פונם פירער די זיך םפעציאליזירן צײט, זעלבער דער
 דיפלאמאטיע. ״אוספארםײאישער״ אין רינג ארבעטער פענרענט

 איבער־ איז עלעמענט אלטטאדישער ידער װאו ברענטש א אין
 אנדער אן גאר אינדעפענדענט פונם פירער די באנוצן װעגנד,
 װאם ברענטשעס, נײע די אין רײדן זיי װעלכע די װי שפראך

 די אט נאר ארבעטער. ,־עװאלוציאנערע ױנגע פון באשטײען
אינדעפענדענט פונם פירערשאפט ז־ער פון פניםדיקייט צװײ

 פון מאטענט צום קוטט עפ װי גיך אזוי דעמאסקירט װערט
אנטשײדונג.

 אננעמען געװאלט האט שיקאגא איז קאנװענשאן די װען
 אינ־ע־ פארן פראגראם פראלעטארישע אויסגעשפראכענע אן

 האט זי געגן. נעשטעלט זיך פירערשאפט זיין האט פענדענט,
 פדאגראם אויםגעדראשענע־ איי מיט באנוגנט ניט אויך זיך

 אנגעהייבן נאר ״טאלעראנץ״, און ״אוטפארטייאישקײט״ װעגן
 צוױיפניםדיקע די עלעמענט. לינק; דעם געגן קאטף שטאדקץ א

 גע־ א'ז געװענדעט אויך זיך האבן אינדעפענדענט פונם פירער
 טיט־ לינקע דיערע געגן אינדזשאנקשאן א; ארויםגענוםען ריכט,

 ״םטרײט־דזשעקעט״ א ארויפצוצװינגען געזוכט און גלידער
 קענען ניט קייגםאל זאל עד רינג, ארבעטער אינירעפענדענט אויפן
 פונפ פירערשאפט די ארגאניזאציע. פראלעטארישע קײן װערן

 פארהיט אים האט זי ציל. איר דערגרײכט האט אינדעפענדענט
 דער־ זי האט לינקע, פי פארטרײבנדיק נאר לינה. װערן צו פון

 טעטיקער ױנגער ירער טויט־אורטייל. זײן אונטעדגעשריבן מיט
 געשטעלט זיך און אינדעפענדענט דעם פארלאזן האט עלעטענט

 װעל:ן ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם רייען ־י איץ
 ארנא־ קלאפ; פראטערנאלער דער פאר מאכן נעהאלפן האבן די

איז. ער װאם ניזאציע
אינדעפענדענט, אינם לינקע די געג; קאמף דעם אנפירנדיק

 אינגאנצן, ניט אויב טייל, גרעסטן צום פירערשאפט זײן האט
 ״פארווערטם״יסטישן פונם פירערשאפט ךער אויף געשטיצט זיך

 אז בייד;, זײ פאר געװארן קלאר איז דערבײ רינג. ארבעטער
 םײ שוין קען מע; אז און באנקראט, איז אינדעפענדענט רער

 באזונ־ צװײ דורך אפילו ארבעטער קײן ארייננארן טעד ניט װי
רינגע;. באםישע דערע

 ארבעטער אינדעפענדענט פונם סאנװענשאן םפעציעלע די
 איבערװעגנדיקעד אן מיט אננענוכען האט םפרינגפילד אין רינג

 ארבעטער באםישן אינם אויפצולייזן זיך באשלום דעם מעדהייט
 טויזנט עטלעכע די ארײנקריגן װעט לעצטער דער צי נאד רינג.

 גרויםע א נאך איז געבליבן נאך איז ערשט; דעם װאם מיטגלידער
 דריטל צװיי יענע מיט זיכער בלויז איז רינג ארבעטער דער פראגע.

 ער אינדעפענדענט. פונם צעטל קראנק; אויפן זיך געפינען װאם
 צ' גארניט שוין האבן װאפ עלעמענטן, יענע כייט זיכער גאנץ איז

 מיט פארזארגט ז״ן צו בלויז זוכן און לעבן פונם רעדװארטן
 אינדע־ פונם מיטגלידער יענע נאר בענעפיט. טויטן און ר,רקע

 דער צו באציאונג א נאך האבן װאם רינג, ארבעטער פענדענט
 זיין װילן װעלכע ידי קאמפז, אירע און באװעגונג ארבעטער

 טיטן םימפאטיזירן װעלכע די געביט, קולטורעלן אויפץ טעטיק
 םאציאל אינם אריינפאם! ניט זיך קאנען און פארבאנד סאװעטן

 די אט — ״פאדװערטם״־מאשין דער פון צװאנג פאשיםטישן
 ארבעטער אינם ארײננארן לאזן ניט זיך װעלן עלעםענטן אלע
 םוױ אויך אים װעלן און װעג זייער זוכן פרוזן װעלץ זײ רינג.

ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן צום געפינען םח» כל

םטרײה דרעםמאבעד דער
 ארבעט־ שטײגנדיקע אליז די קרידס, עקאנאמישעד -ער
 שלעזינגער־ױניאן דער פון אקט; טעראריםטישע די און לאזיקײט

שקלא־ די אינטערצואװארפן זיך ארבעטער די געצװאונגען האבן
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 אומגעהױערע די נאר דרעם־שעפער. די אין באדינגונגען פישע
 דאם געבראכן ענד^עך האט באםעם די פון עקםפ^ואטאציע

 איז ארבעטן װאם די פון ל$:ע די ׳דרעםמאכער. די פון נעדו^ד
 עם ארבעט^אז. זײנען װאם די פון װי בעםער פיא ניט נעװארן

 די און ריזיקירן. צו װאם מער םך קײן געװען ניט שוין איז
באדינגונגען. בעםערע פאר םטרײק אין ארויס זיינען דרעםמאבער

 פאר־ דער פון אנגעפירט װערט סטרײק דרעםמאכער דער
 אר־ נאד^ אינדוםטריע^ע די און קאמיטע פראנט אײניקטער

 בא^ע־ ידי געגן קאמו* אין צוזאמען גײעז עם ױניאן. בעטער
 אינטער־ דער צו פארמע^ געהערן װאם ארבעטער םיי באטים

 דער פון רײען די אין שטייען װאם די סיי און נעשאנעיל,
 פארשטייען, דרעםמאכער םטר״קנדע די ױניאן. אינדוםטריעצער

 ;מאכט זייער ?יגט אנשטרײנמנג פאראייניקטער זײער אין אז
 אימשטאנד זײן זײ װעאן קרעפטן פאראייניסטע מיט ב^ויז אז
שונאים. ב^וטיקע זײערע באזיגן צו

גע־ האט דרעםמאכער די פון פראנט פאראייניקטער דער
 דרעםמאכער די בא^עבאטים. די איבער זיג ?ייכטן א האבן קענט
 ידי אויך נאר באיצעבאטים, די ױז5ב ניט זיך געגן אבער האבן

 אאװםטא־ און סאציאאיםטן פון אנגעפירט ױניאן, קאמפאניע
 צוריקצוהא^טן צװעק דעם הא_ט ױניאן קאמפאניע די ניםטן.

 אנגייןמיט באאעבאטים די הע^פן צו און ר,אמף פון ארבעטער די
 ארבע־ די ארײנצונארן כדי עקםפלואטאציע. שױדעו^עכער זײער
 א סטרײק, כיצומרשטן א ױניאן קאטפאניע די אויך רופט טער,

 שװאוײו־מאהדיקער רער פון ברכה די האט װאם ״געזעצ^עכן׳/
 םטרײק באװאוםטן איר און צײבאר״ אװ פעדערײשאן ״אמעריקא;

̂ע װעמעם ״םטרײק״ א איז עם מעקר״די. ברעכער  דעטאאן אי
 דער און באםעם רי פון בשותפות געװארן אױסגעארבעט זיינען

 ״אינ־ דער פון םירערשאפט םאציא^יםטיש־^אװםטאניסטישער
 ׳צאװ־ די ױניאן״. װאוירקערם גארמענט ?ײדים טערנעשאנעא

 םא־ די גענן אפאזיציע אין ארוים ב^ומרשט טרעטן םטאניםטן
 איז ראם נאר :ל. ד. א. האכמאנם, ש^עזינגערם, ציא^יםטישע

 די באקעמפן צו ארבעטער די ניט רופט װאם ״אפאזיציע״ אזא
 קצאסנקאמף א אין ארגאניזירן זיך און ױניאנם קאמפאניע

 דער געגן קאמף צום ?יבער רופן לאװםטאניםטן די ארגאניזאציע.
 די און קאמיטע פראנט פאראײניקטער דער פון פירערשאפט

 פאד־ דער פון פירערשאפט דער געגן קעמפט נאר ארגאניזאציע,
 ברעכן בא^עבאטים די העיצפט און לןאמיטע םטרייק אײניקטער

דרעםמאכער. די פון סטרײק דעם
 פרא^ע־ א איז ארח ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער
 קעמפערישע די מיט שטייט ער ארגאניזאציע. קאאםן טארישע

 פון 5טײ גרויםער א ק^אםנסאמםן. זײערע אלע אין ארבעטער
 אידוםטריעי^ע אנדערע אין און יארק נױ אין מיטגצידער ז״נע

 פון ?1קאמ דער נאדצ־אינידוםטריע. דער צו געהערט צענטערס
 איצע אנװענדן דארפן מיר קאמו>. אונזער איז דרעםמאכער די

 און באםעם די געגן םטרייק דעם געוױנען העיצפן צו זײ מיטלען
 גצײך זיך דארפן ברענטשעם אונזערע יוױאן. קאמפאניע דער

 דרעםמאכער מוטיקע אונזערע הע^פן צו ארבעט רער צו נעמען
 א פון געפירט װערט םטרײק דרעםמאכער דער םטרײקערם.

 אט פארשטארקן הע^םן יצאמיר קאמיטע. פראנט פאראײני?טער
זיג. צום הע^פן זיי און קעמפער זײנע דערמוטיקן פראנט, דעם

װעג דעם וױיזן מײנער קענטאקיער
 אויפגערודערט האט מײנערם קענטאקיער די פון קאמףי דער

 גאנ־ די געװארן אויפגעדעקט איז זײט אײן פון אנד/5 גאנצע דאם
 זיך האט עם דעכיאקראטיע. בורזשואזער דער פון פאלשקײט צע

 מינדםטע די זיו פאר זעט קאפיטא^יזם דער װאו אז אדויסגעװיזן,
 בא־ און מאסקע דעמאקראטישע זײן אראפ ער װארפט געפאר,
 זײט, אנדערער דער פון דיקטאטור. פאשיסטישע זײן אפן װײזט

 דיפאצשקײט געװיזן פוןדיקענטאקיערמײנערם קאמףי דער האט
ארבע־ אמעריקאנער אז דאגמע, פאשיםטישער םאציאא דער פון

 מיינערם קענטאקיער די קצאםנבאװאוםט. זײן ניט קאנען טער
 װירק־ דעם איבער איאוזיעם קיינע ניט האבן זיי אז געװיזן האבן
 זײ אמעריקע. פון שטאטן פאראײגיקטע די אין צושטאנר ילעכן

 דיקאמפאניע אויף מער ניט זיך פאר^אזן ז״ װער. איז װער װײםן
 ל. אװ פ. א. די און װאוירסערם״ מיין ״ױנײטעד די ױניאנם,

 דער און םענאט דער קאנגרעם, דער אז גוט, שוין באגרײפן זײ
 קענטאקי, אין הײזער געריכט ׳די װי אזוי פונקט קארט״, ״םופרים

 די פון דינםט אין שטײען גאװערנאד, דער און צעגים^אטור
 דער אז באװיזן, אויך האבן מײנער קענטאקיער די באלעבאטים.
 ניט ״גײ :^אזונג די אויפגענומען האט ארבעטער אמעריקאנער

 האבן מײנער קענטאקיער די !״.קעמ̂ן נאר הונגער, פון אוים
 דעם אויף געקוקט ניט קעמפן, צו גרייטקייט זײער ארויםגעװיזן

 אומגע־ רי און שטאט זײער אין הערשט װאם טעראר מוראדיקן
 צו באי^עבאטים די דעריצײכטערט װאם ארבעטיצאזי?ײט הויערע
םטרייקם. ברעכז

 ער װעג. דעם װייזט םטרײק מײנער קענטאקיער דער
 אינדוםטריען. אנרערע איצע פון ארבעטער די צו װעג דעם װײזט

 איצטיקער דער אין פארצװײפ^ען צו ניט ארבעטער די רופט ער
 זיינען מיינערם קענטאקיער רי קעמפן. צו נאר <אגע, שװערער

 אונזער נאר פארצאנגען זײ קרבנות. אלע אויף גרײט
 אוים־ זײ ^אזן צו ניט קינדעה און װייבער זײערע אויפצוהאלטן

̂ט. און הונגער פאר גײן  ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער קעי
 אין מײנערם די :עהאלפן בר״טהארציק אזוי האט װאם ארדן

 די פאר יכט5פ זײן טאן צו גרייט אויך איז פענםיאװײניע
ף די נאר סענטאקי. אין מ״נערם סטרײקנדע  און שפײז אין ה̂י

 מיעער די צו הייצוז יעדע שנע^ער. װאם קומען דארפן קצ״דונג
 דערמוטי?ט קאמף, צום מוט זײער פארשטארקט קענטאקי אין

 צו אינדוםטריען אנדערע א^ע פון מאםן ארבעטנדיקע רי אויך
 ארבעטער דורך כחות אייגענע זייערע אין הי?ף זייער זוכן

̂אםנלןאמן». און אייניקײט לו

װאױרקער״ ״ױילי פארן קאמפאניע אונזער
 דער פון ארגאן צענטראיצ דער איז װאוירקער״ ״דײאי דער

 טרומפײט דער איז ער אמעריקע. אי; פארטײ קאמוניםטישער
 ארבעטערק^אם אמעריקאנעם פונם אװאנגארד דער װע^כן דורך
 גערן װיא קלאם הערשנדיקער רער קאמו*. צום מאםן די רופט

 גאנצע די פארטיי. קאמוניםטישער ידער פון שטים די דערשטיקן
 שטיצע דער אויףי זיך הא?ט װאוירקער״ ״דיי^י פונם עקזיסטענץ

 חרי־ עקאנאמישער דער לוילאם. ארבעטער פונם קריגט ער װאם
 װאס די אפיצו פון נויט שװערע די און ארבעט^אזיקײט די זים,

 עקזים־ דעם אויף שטארק ז״ער נאטיר^עך װירקט נאר, ארבעטז
 ארבעטערשאפט קעמפערישע די װאױרקער״. ״דילי פון טענץ

 קאמוניםטישער רער פון שטים די אז דערלאזן ניט אבער לןאן
 טאג אײן אויף* אפי^ו זאא ק^אס ארבעטער פונם פירערשאפט

 דער אז כחות אונזערע ע5א אנװענדן מוזן מיר װערן. שטום
 צופ װארט זיין זאגן טאג יעדן קענען זאיצ װאוירקער״ ״דײ^י

אמעריקע. אין אם5? ארבעטער
 װי אזוי האט, ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 באשטימט װאױרקער״, ״דײצי פונם נויטפאאן פריערדיקע די אין
 דעמזעלבילון אוף און נוט, זײן אין העאפן צו אים איצט אויך

 זאמיצען זא^ן ברענטשעם אונזער אז הייםט, דאס שטייגער.
 פער םענט 25 װי װייניקער ניט באטרעפן זאא װאם םומע, אזא

 װיכטיק, אויך איז עס בעסער. נאך איז מער, װאם מיטגציר.
 אויםער־ אויך נעלט דאס זאמיצען זאאן מיטג^ידער אונזערע אז

 אין זאמיצען חברים אונזעדע זאאן ברענטשעם. זײערע האיצב
 באקאנטע זײערע פון הײמען די אין ארבעטן, זײ װאו שעפער די

 טאםן. ברײטע די מיט בארירונג אין קומען זײ װאו אומעטום און
 ?אמ־ מיטגי^ידערשאפט אונזער מיט פארבינדן אויך עם ^אמיר
 פאראינטערעםירן אױך זײ מיטג^ידער נ״ע זוכנדיק און פאניע

 די און װאוירקער״ ״דײצי פונם װיכטיקײט דער אין צוגצייך
העלפן. צו אים נײטיקייט
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 רעקרוטיר־ אונזער (װעגן
 דעלעגאציע און קאמפאניע

פארבאנד.) ־ םאװעטן אין א־דן מאםן א צו פאראױם װײנער וױליאם

 עו־ו אן יאר. 2 אלט ארדן אונזער װערט מערץ ־טן30 דעם
 װעלן פריער) װאכן צװיי א (מיט צײט זעלביקער דער ארום
 איצט װערט װאם מיטגלירערשאפט־קאמפאניע די שליפן טיר

 רענק־אוך א שי?ן מיט צוזאמענהאנג אין ארדן אין אנגעפירט
 װערביר־ איצטיקע די םאװעטךפארבאנר. אין דעלעגאציע פייל

 צװישן געװעט רעװאלוציאנערן פון מעטאדן די און קאמפאניע
 אין פארטראטן זיין צו רעכט דאם געװינען צו ברענטשעם רי

 ערשטער דער פון באשלוםן פײערלעכע זיינען דעלעגאציע דער
 די האט ברענטשעם צאל א ארדן. אונזער פון קאנװענשאן

 מיט אויפגענומען צוזאמענפאר אונזער פון באשלוםן דאזיקע
 זיך האט און ערנםטקייט פראלעטארישער געהעריקער דער

 די אט דורכפירץ. זיי גענומען ענטוזיאםטיש און אימפעטיק
 דער־ באדײטנדיקע פארצייכענען איצט קען ברענטשעם גרופע

 דערפאצג ערנסטן און װערביר־קאמפאניע דער אין נרײכונגען
ארבעט. אלגעמיינער זײער אין

 פון הכל םך פולן א אונטערצוציען פרי צו איצט נאך איז’ם
 װא:ן עטלעכע פארבליבענע די פון משך אין קאמפאניע. רער
 אםיציעל, שליםן זיך װעט קאטפאניע די װען מערץ, טן12 ביזן
 אונ־ איצט שוין אבער מ׳דארףי דערגרײכן. פיל נאך מען קען

 דאם מחמת רעזולטאטן, די פון חשבון טײלװײזן א טערפירן
 קאמפאניע די פארענדיקן צו פרטים םך א אין העלפן אונז קען
דערפאלג. גרעםערן א מיט

 אינטערנאציא־ דער האט קאמפאניע איצטיקער דער אין
 פון צואװאוקם ריינעם א געװאונען ארדן ארבעטער נאלער

 מיר האבן װערבירט מיטגלידער. ט נ ז י ו ט י י ר ד
 I צ כ ע ז ערך אן פארלארן מיר האבן ליידער .ר ע מ ל י פ
 געװארן אויםגעשלאםן זיינען װעלכע טיטגלידער ט ר ע ד נ ו ה

 מיטגלידער צאל די ארדן. צום חובות זייערע צאלן ניט פאר
. ן צ ם ו פ איבער איצט איז אררן אין ט נ ז י ו ט

אויפטו. קלײנער קײן ניט איז מיטגלידער טויזנט פופצן
 אײנציקע די איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער רער

 מיט בארימען זיך קעז װאם ארגאניזאציע פראטערנאלע אידישע
 פארגאנגענע די אין װאוקם םיםטעמאטישן און כםדרדיקן א

 און צורי? אויףי בליק א װארפן מיר װען יאר. אנדערהאלבז
 גרופן לינקע אונזערע װעלכן אין צושטאנד דעם אן זיך דערמאנען

 א מיט געפונען זיך האבן ״אינרעפענדענט״ פון און ר. א. פון
 װאם פארשטײען אנהויבן ערשט מיר סענען צודיק יאר צװײ
 מהלך װעלכן און אפגעטאן האבן מיר ארבעט קאלאםאלע א פאר
 בלויז חדשים. 22 פארגאנגענע די אין דורכגעגאנגען זיינען מיר

 אומבאשר״נק־ ענטוזיאזם, רעװאלוציאנערער פראלעטארישער,
 און מאםן ארבעטער די פון כוחות שעפערישע די צו צוטרוי טער

ע ק י ד ת ו נ ש ק ע ע כ ע ל ג ע ט ־ ג א  האבז ארבעט ט
 דעם צײט קורצעד רעלאטױו א אין אויפבויען דערמעגלעכט

 םראטערנאלער ן ם א מ פראלעטארישער א פון פונדאמענט
ארגאניזאציע.

 כאנינם װײנבערגם, רי פון װארנונגען די זיך ם׳דערטאנען
 ארבעטער פון מיטגלידער רעװאלוציאנערע די צו באםקינם און

 מיט געליארטט זײ האבן קאמוניםטן״ די נישט ״פאלגט רינג.
 אר־ דעם ניט פארלאזט קולות, דערשראקענע און באנומענע

 װעלן זײ פארפירן. אייך װעלז קאמוניםטן די רינג. בעטער
 אין הילפלאזע שטײן לאזן אייך און ר. א. פון ארױםנארן אײך

 אפגע־ אײערע אינשורענם. אײער פארלירן װעט איר דרויםן.
 קאמוניםטן, די ניט פאלגט װילן, הימלם אום געלטער. צאלטע

מאכ;." אומגליקלעך אײך װעלן זײ
םטראשונ־ און װארנונגען די אז דערזען, מ׳האט װען און

 פירער־ םאציאל־פאשיםטישער פאררעטערישער דער פון קעם
 רעװאלױ טויזנטער די אויף אײנררוק קנאפן א מאכן שאפט

 מען האט רינג ארבעטער פון ארבעטער־טיטנלידער ציאנערע
 בינטל דאם רענעגאטן. לאװםטאניםטישע די אײנגעשפאנט

 אריינרוקן געזוכט האט פאררעטער לאװםטאניםטישע געזונקענע
 ארבעטער־ אידישער רעװאלוציאנערער דער רוקן אין מעםער א

 און ר. א. אין פליגל לינקער דער װען דעמאלט פונקט שאפט
 ערנםטער און שװערםטער דער אין געפונען זיך האט ר. א. א.

 האבן רעװאלוציאגערישקייט כלומרשטער פון נאמען אין לאגע.
 מיט־ רעװאלוציאנערע די גערופן לומפן לאװםטאניםטישע די

 און באםקינם און כאנינם די פון עצות רי אױםפאלגן גלידער
 קאנטר־ און פארראט פון ״פארװערטס״־רינג אין פארבלײבן

 רעװאלױ כלומרשט דער פון שװינדל דעם מיט רעװאלוציע.
 צו געזוכט פרימאנם אוץ ליפשיצעם די האבן פראזע ציאנערער

 באװאוםט־ דערבײ האבן און פליגל לינקן דעם דעמאראליזירן
 ניט ״פארלאזט ״פארװערטם״. פון הענט די אין געשפילט זיני?
 איז מאםן״, די פון ניט זיך איזאלירט און רינג ארבעטער דעם

 לאװ־ פון געשרײ ליגנערישער און היפאקריטישער דער געװען
חםידים. םטאן׳ם

אינרעפענ־ פון אינדזשאנקשאךבינטל חושכדיסע דאם און
 נידריקםטע די מיט באקעמפן זײ אז געטענהעט, האבן ר. א. דענט

 ארגאני־ ״זײער״ אין לינקע די פון אריינקומען דאם טיטלען
 שטערער״. און ״ברעכער בלויז ז״נען לינקע די מחמת זאציע

 אינ־ און פאליצײ פון היילףי דער מיט װעלן, זײ װי גיך אזוי
 געפאר״ «?אמוניםטישער דער פון װערן פטור דזשאנקשאנם,

 נעמען ערשט זיך אינחשאנקשאניםטן, חושכדיסע די זיי, װעלן
״אינדעפענידענט״. זייער בויען

 זײ האבן קאנטר־רעװאלוציאנערן טראצקיםטישע די און
קאמוניםטן די מיט ארוים אודאי, ״אודאי, :אונטערבאמקעט

 זעלבםטשטענדיקן, א ״אינדעפענדענט״ אן װילן מיר לעסע. און
 דער פון קאנטראל אונטער ליגן ניט װעט װאם אזא שטאלצן, א

פארטײ״. קאמוניםטישער
 אונזערע פון נביאות די אט פון געװארן נענעך, איז, װאם

? פײנט
 אין אײנגעזונקען איצט װערט ״אינדעפענדענט״־פגר דער

 העלפן טראצקיםטן די און זומפ׳ ארבעטער־רינג ריח־ניחוחריקן
 פגר דער װעלכן אין מיםט־לעםטל דאם ארײן זומפ אין טראגן

 אינדעפענרענט פון אינדזשאנקשאן־חברה די א, זיך. געפינט
 פײאיקע פאר װאם װעלט, גאנצער דער פאר באװיזן האט ר. א.

 יאר צװײ אין קלײניקײט! ק״ן ניט םיאיז זײנען. זײ בויער
 דער פון זי אומגעבראכט ארגאניזאציע, די רערשטיקט צײט

 זיך זײ האבן אומזיםט ניט בויער, װאזשנע װעלט. ליכטיקער
ברעכער״. און ״שטערער קאמוניםטישע די פאר געשראקן אזוי

אונאפ־ פארבלייבן זײ — טראצקיפטן ״שטאלצע״ די און
 דער ״פארװערטם׳׳־זומפ. א״ן ״אינדעפענדענט״ אין

 אויםער קײנעם פון דאמינירט נישט דאך װערט רינג ארבעטער
 — ״םארװערטם״ פאשיםטישן רעװאלוציאנערן, ־ קאנטר דעם

 דעם רינען צו װילן אנטשלאםענעם דעם און פ.־םאשעליזם ם.
איינשטימיק. טראצקיםטן די זײנען דעם מיט ?אפיטאליזם.

 די געציטערט נעבעך, זיי, ם׳האט לאװםטאניםטן. די און
 האבן מאםן. די פון איזאלירן זיך װעלן לינקע רי אז הערצלעך,

 אינטערנאציא־ פון גרינדונג די באקעמפז געהאלפן דערפאר זײ
 די בא פריקאזטשיקעם געװארן זיינען און ארדן ארבעטער נאלן

 ריזיקע די באמערקט אפשר איר האט כאנינם. און װײנבעמם
מיט אנגעקניפט האבן לאװםטאניםטן די װאם םארבינדונגען
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 דעװא־ די װאם צײט דערזעלבער פון מיטך אין ארבעטער מאפ;
 ?לאםן־ אײגענעם אן אױפגעבױט האבן ארבעטער לוציאנערע

 אפשר איר האט ? טיסגלידער טויזנט פופצן א־בער פון ארר;
 לאװםטאניםטן די װאס קאטפן גװאלדאװנע ידי פון געהערט

 סאציאל־ דער גענן געפירט צייט דער אט פון פארלױף אין האבן
 גע־ אפשר איר האט מאשין? א־בעטע־־רינג פאשלםטישער

 פון פײל און רענק ערלעכער דער פון באװעגונג א וועגן הערט
 געהאלפ; האב; לאװםטאניםטן ד• װאם מאשי; דער געגן ר. א

? אגפירן און :•;טװיקזע;
איזא־ ניט חלילה זיך האין לאװפטאניםטן די !ניין א,

 םאציא:־ כאפטע דער פון איזאלירט :יט זיך האב; זײ ל־רט•
זײ פארבונדן. איר מיט אײנגער זיך פארקערט, נאר פאשיםטן,

אר־ דער ינט גער• געטרײ יאר דריי ״ צ־ו פאדגאנגענע די בן הא
נויטן. אירע אין אײנטאל ט : טאנעז געש מאשין, ר־נ: טער בע

בא־ א ר. א. אין אנטװיקלען אן זיר הויבט עם װען איצט, א־ן
זיינען פײל און רענק ארישער פראלעט ערלעכער, ־ער פון :וננ װע
פארװערטם״- ״י דער דינען צו י גדײט װידער לאװםטאניםטן ךי

דער ט א פון פ־רערשאפט די ערנעטען ,א־ב פרואװז דורך ן ש םא
טעטפ; א ;ין א פארפירן צו י ז כדי ג פראטעםט־באװעגונ עד נייי

וױנ־״
 דער װי מער טינ געװען זיינען נב־אות שװארצע אלע די

 ד• פון מעגלעכקייטן שעפערישע די פאד שרעק פון אויםדרוק
 פאר־ דודך װארנונגען, און געשרייען ד־יך טאם;. ארבעטנדיקע

 דעמארא־ צו געהאפט מען האט פײק־רעװאלוציאניזם און ראט
 באװאוםטזיני־ רי פון אנטשלאםנקײט די אפשװאכן און ליזירן

קלאםן־ארדן. זייער בויען צו ארבעטער קע
 פון ילעבן חדיטיפ צװאנציק און צװיי ־י פון רעזולטאט; די

 פון ע־ות לעבעריקע זײנען ארדן אדבעטער אינטערנאציאנאלן
 שונאים. אונזערע פון שטערונג־פלענער די פון דורכפאל דעם
 אונזער איז הײנט ביז נרינדוננ זײן פון טאג ערשטן דעם פ־ן

 מאטעריעל פיזיש, געװאקםן איז פאראױם, כםדר נעגאנגען ארדץ
 חשובער א װיכטיקער, א געװארן איז און באװאוםטזײ; אין ארן

 פאראײניקטע ידי אין קלאםךפ־אנט פראלעטארישן פון טייל
שטאטן.
 ארײננע־ האט װעלכע װערביר־קאמפאניע, איצטיקע די
 דינען דארף מיטגלידער, נייע טויזנטער אדד; אונזער אי; בראבט

 עקזיםטירן װאם כיענלעכקייט; קאלאםאלע די פון באװײז אלפ
 מיד ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאל; דעם בויען פאר איצט
 דעם פון אויבערפלעך םאםע די אנגערירט נאר איצט ביז האבן

 נאך אבער זיך האבן טיר באדן. פראלעטארישן פרוכטבארן
 מאסע פראלעטארישער גרונטאװנער ־עד צו צוגערירט ניס אפילו

 זיך גרײט איז װאם טױזנטער הונדערטער און צענדליקער פון
 די אי; װערן ארײנגעבראכט קען און װארט אונזער צו צוהערן

אדדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן םון רײען
,קאטפאניע.? איצסיקער דער פון פעלער; הויפט די זײנען װאם

 ברענ־ צאל גרויםער גאר א אין װאם פאקט דער כל קודם
 אימ־ רעװאלוציאנערער דער טאס ־היבשער א אין פעלט טשעם

 װעדייר־קאטפאניע. דע־ אין געװעט םאציאליםטישן פון פעט
 דער אין פארטראטן זײן צו רעכט דאם נעװינען

 אמביציע רעװאלוציאנערע די װערן באדארפט האט דעלעגאציע
 קאמפאניע. גאנצער דער פון טרײב־כח דער און ברענטש יעדן פון

 און ארבעטער די צו אכזעריקע פון ארבעטער פון דעלעגאציע א
 פון פעריאד איצטיקז אין איז פארבאנד םאװעטן פון פויערים

 פאטערלאנד פראלעטאריש אונזער געגן מלחמה־פראװאקאציעם
 אונזער פאר באױײט. פאליטישן גדויםן אומגעװײנלעך פון

 ערשטער רער מחמת באדײטונגספול באזונדער עם איז ארדן
 זיך האט רינג ארבעטער פון■ פאררעטעד די קעגן טאםךקאטףי

 צום געטרײשאפט ארער שנאה פון פראגע דער ארום אנטװיקלט
 םאװעטךפארבאנד פון פראגע דעי אין םאװעטן־פארבאנד.

 קאנװענשאן טאראנטאער דער בא ר. א. פון פירער די זיך האנן
 פאר־ דערמיט און מאםן ברייטע פון אויגן די אין תגמאםקירט

די דעמאסקירן צו פליגל רעװאלוציאנערן דעם פאר גדינגערט

 ללאסנקאמןז, אמעריקאנישן פון פראגז א־ן אויך מאשיז רעכטע
 אמערי־ די פון אינטערעסן טאג־טעגלעכע די פון פארראט א־ד

ארבעטער. קאנישע
 1קעג מלחשה־פראװאקאציעם אדן מלחמה־צוגרייטונגען יי

 יעדן מיט אקטועלער און בלוטיקער װעדן םאװעטךפארבאנד
 שטײגנדיקן פון לא;ד דעם אויף אנפאל «; פון םכנה די טא:.

 װעל־ גרעםער. און גרעסער אלץ װערט אויפבוי פאציאליסטישן
 מיטל בעסטער־אויםגעפרובירטםטער זיכעדםטעה דער איז כער
 ניטא פאטערלאנד? םאציאליםטיש אונזער פארטײיריקן פון

 דעם שטארקן און בויען פון װעג דעד װי װעג זיכערערער קיי;
 בורזשױאזיע, אײגענער דער קעגן קלאםךפראנט פראיעטארישן

 קלאפ, ארנעטעד פון אמאניזאציעם רעװאלוציאנערע די בויען
 קאפיטאליםטן הייכזישע רי קעגן מאםן־קאמפן גרויםע אנטװיקלען

ארבעטער. די פון אינטערעםן בלוטיקע די פאר
 האט ארדן פון עקזעקוטױוע :אציאנאלע רי װאם כללים די

 גיבן װאם אזעלכע זײנען דעלענאציע דער בנוגע אויםגעא־בעט
 באטײליקן צו ברענטשעם צאל גרעםטער דער מעגלעכקײט א

 נעװינען צו אויםזיכט אן נ־יט געװעט סאציאליםטישן אין זץ־
 גע־ ניט קענען װאם ברענטשעם יענע אפ־לו נאר דעלעגאט. א

 דעלע־ אונזער װען אז געדײנהען, דארפן דעלענאט קיין װינען
 פויערים און ארבעטער די צו גרום דעם ברײנגען װעט גאצ־ע

 טיט־ פיל־טויזנטדיקער א פון נאםעל אין םאװעטן־פארבאנד פון
 אנגעלי־גטער און ט״ערער זײן ;דום אזא װעט גלידערשאפט,

זײן. צייט יענער צו װעט ארגאניזאציע אונזער גרעםער װאפ
 כיוז װערביר־קאמפאניע דעד פון װאכן פארבליבענע די אין

 מ־ט־ װאו שטעטל או; שטאט יעדער אין טעטיקייט מיט פיבערן
 דארפן ברענטשעם טער פיל זיך. געפינען ארד; פון גלידער

 ־עלעגאט. א געװינען צו אמביציע דער מיט װערן דורכגעדױנגען
 פיצל יעדן אנשטריינגען צו באשליפן ירארפן ברענטשעם אלע
 מיט־ טויזנטער נייע אריינצונעמען ענערניע און כח זײער פון

 סאװעטךלאנד אין קומען װעט דעלענאציע אונזער װען גלידעד.
 פאלדאט; נײ־צונעקומענע טױזנטער פון יאריכטן קענען זי זאל
 גרעםטע די זיין װעט דאם ארמיי. פראלעטארישער אונזער אין
 אונ־ פון פויערים און ארבעסער ־י בא מתנה אנגעלייגטםטע און
פאטערלאנד. םאציאליםטיש זער

 ז״נען װאם מ־טגליידער טויזנט האלב און פיר איבער די
 די זײנען קאמפאניע דער אין געװארן ־עקרוטירט איצט זיב

 ‘צאי קלײנער פארהעלטניםמעםיק א פון ארבעט דער פון פרוכט
 אלע װאלטן חםרון. גװאלדיקער א איז דאס ברענטשעם.
 רעם נייט װערביר־קאמפאניע ךער צו צוגעטראטן בדענטשעפ

 ברענ־ די לכי׳יטל, װי םאס;, די אי; און זיך אין גלויבן זעלביקן
 מיר װאלטן אנדעדע, רייע נאנצע א און 24 ,10 ,9 ,6 ,2 טשעם

 האלב און פיד איבער ניט ארײנגענומען געהאט איצט ביז שוין
 דער מיטגלידער. נײע טויזנט פופצן אדער צען נאר טויזגט,

 מיט צײטן שלעכטע און ארבעטלאזיקײט קריזים, פון תירוץ
 זײער פארדעקן צו זוכן טוער און ברענטשעם םך א װעלכע

 פארענט־ — קאטפאניע דער אין דורכפאל און פאפױױטעט
 פאר־ צו נכה ארדן אונזער איז גדאד ניט. זאך קײן פערט

 קאפ־ איצטיקער דער אין דערפאלגן גרעםטע ז״נע צײכענען
 בעםאראבער דער עלעמענטן. פראלעטארישע די צװישן פאניע

 נאדל־ארבעטער, צװישן טערםטנם אפערירט װעלכער ,2 ברענטש
 זיבעציק) און דריי (הונדערט 173 פון װאקםן צו באװיזן האט

ר ארום פון מיטגלידערשאפט א צו י ט פ ר ע ד נ ו ן ה ו א  
 זיך האט װאוקפ זײן און p י צ נ א ו ו צ ן ו א ה נ י פ

 געזאגט קען זעלבע דאפ אפנעשטעלט. ניט אופן בשום נאך
 ברענ־ אלע פון מערהײט איבערװעגנדיקער דער בנוגע װערן

 לאני־ דער אין אויסנעצײכנט באזונדער זיך האבן װאס טשעם
 צו גײן מאםן, די אין גלויבן איז נויטיק, םיאיז װאם פאניע.

 א?טי- ארבעט. װערביד און אגיטאציע טאן און ארבעטער די
רעזולטאט;. פילע) (פאר איבערראשנדיקע ברײנגען װעט װיטעט

 דעד אין גװאלדיה שטערט װאם חםרון געפערלעכער א נאך
פון טוער און פירעד ארטילע פיל מצד נײגונג א איז אדבעט
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“געםט ליבע ״פאר אײברעמס װיליאם
םאװעטן־פארבאנד אין דעלעגאציע א פאר ארדן ארב. אינט. אין געװעט םאציאליסטײטן װעגן

אונז, צו ״מ׳פארט
 מען זאד נו,

פארז׳ מעז זאל
 לאנד יעדן פון געסט ליבע פאר
ריי. אין פלאץ א גרייט איז
ײבן און בן גל טן צום ;מיר גלוי יאר. צענדליק צװיי

— צוגאםט מיר װעלן פארן
זיי." בא ראטנלאנד אין

לדין (חיים אונז״.) צו ״מ׳פארט גי

 זיך גרייט װאם דעלעגאציע ארבעטער ערשטע די ניט ס׳א־ז
 אידײטע ערשטע די ניט אפילו איז עפ םאװעטן־פארבאניד. אין

 אינטערנא־ פון פלייצעם די אויףז אבער דעלעגאציע. ארבעטעד
 היםטארי׳טע גרױםע א אויסגעפאלן איז ארדן ארבעטער ציאנאלן
 ידוידים׳ ארבעטער, אידישע געפאדן זײנען איצט ביז אחרױת.
 1אי ברענטשעם לינקע די פון דעלעגאציע ארבעטער אן געפארן

 פון איצט פארן װעט עס װאס דעלעגאציע די רינג. ארבעטער
 1א לעגיטימע׳ א זײן שױן װעט ארבעטער אינטעדנאציאנאלן

 קערפער־ פראלעטארישער א פון דערװיילטע און ארגאניזירטע
 אין אײנגעװארצלט פים ביידע מיט פעםט שטייט װאס שאפט,

לאנד• אין דא ?אטפן ארבעטער די
 אײץ אין דאך איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער

 רעװאלו־ דער פאר מוםטער א — װיכטיקן א גאד און — פרט
 און געבורט דער לאנד. אין דא באװעגונג ארנעטער ציאנערער

 אפארטוניסטישע די פראך אויףז דאך צעשיאגט ארדן פון װאוקס
 כחות אייגענע זייערע מיט קאנען א־בעטער די אז טעאריע,
 ארגא־ אייגענע זײערע בויען ניט קאנען זײ אז אױפטאן, נארניט

 זייער פון נאפא דעם בא ליג; בלייבן מוזן זיי אז ניזאציעם,
םאציאל־פאשיםטישער, דעד פוץ פים די בא װאלגעדן זיך שטאם,

 אינטער־ דער .“באװענונג ״ארבעטער קאמפאני־ױניאניםטישער
 באפעם־ פראקטיק דער אין האט ארדן ארבעטער נאציאנאיער

 אין קארטא מאגנא רעװאלוציאנערע פראלעטאריש אונזער טיקט
 אין געראנק, קאמוניםטישער דער באװעגונג. א־בעטער רער

 פאשיםטישער, פאציאל לאװסטאניםטישער, יעדער קעגן קאכיף
 פראלעטא־ זעלבסשטענדיקער פאר טעאריע, אפארטוניסטײטער

 געבורט דעם מיט האט קלאם הערשענדיקן קעגן אקציע רישער
 ער פלײש. און בלוט אנגענומען ארירן אונזער פון װאוקם און
 אמעריקא־ אי; פאקטאר רעאלער ממשותדיקער, א געװארן איז

'.1,קראפנלןאנ נישן
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון דעלעגאציע א
 ארגאני־ זעלבםטשטענדיק פעםטן, ערשטן, דעם זיך מיט טראגט

 אין ארבעטער די צו אטעריקע אין ארבעטער די פון נדופ זירטן
 הייםעד, א אייגענער, אן עם איז גרום א און סאװעטן־פארבאנד.

 פון װינקלען אלע ;,א קאמפן ביטערע אונזערע פון גרום א
לעבן. אונזער

 אין דורכצוםארן שװער געװען איז עם װען צייט א געװען
 ריר׳ דזשאן פון טעג די אין טעג, יענע אין פארבאנד. םאװעטן

 שונאם פון באננעטן־װענט דודכברעכן געדארפט האט טען װען
>  שיק; װעגן געטדאכט ניט קלאם ארבעטער דער נאך האט ח

 פון פלאם א געטראגן זיך האט אייראפע איבער דעלעגאציעם.
 דאס צעבראכן. באגנעטן־װענט שונאם דעם האט און רעװאלטן

 קלאם ארבעטער פון דערגרײכונג גרויםע ערשטע די געװען איז
 העדשנ־ דער האט דעם נאך באל־ װעלט. גאנצער דער איבער
 םאװעטישע די ״באארבעטן״ גענומען זיך קלאס דיקער
 איז עם אויב רובליאפ״. טאק דובינאם נע ״יעסלי מלוכ־

 טיט טלוכה ארבעטערי ערשטע די צעשטעטערן געלונגעז ניט זײ
 פון גראבץ גענומען איר זײ האבן ארטײען, זײעדע פון הילף רער

פרא־ און דאראר מיטן נדאבן — אויסנװײניק און אײנװײניק

 איז רעזולטאטן דערגרייכטע די נ*יט צופרידן זײער זײן צו ארדן
 צװײ לעצטע די פון דערפאלגן די םיט אנדערע און זיך גראטולירן

 אנהויב פון זיך אריענטירן חברים די אט חדשים. צװאנציק און
 גארנ-ישט זיך קענען זײ באזע. שמאלער קליינער, א אויף אן

 פון נאר ניט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן אן פארשטעלן
 זיי מיטגלידער. טויזנטער הונדערטער פון נאר צענדליקער,

 פיז ארוים לאזץ זײ צײטן. אנדערע א־ן לעבן טיר אז פארגעםן,
 נראבט קדיזים איצטיקער דער אז פאקט, ״קליינינקן״ דעם אויג

 און טויזנטער נייע בא קאפיטאליזם אין גלויבן דעם אונטעד
 זיינען װאך יעדער און חרש יעלן מיט אז ;אדבעטער טויזנטער

 זיך גר״ט ארבעטער טויזנטער צענדליקער און טויזנטער נייע
 פראלעטא־ א־ן אנשליםן זיך נרײט װארט, אונזער צו צוהער;

 לויךרעדוצירונגען, קדיזיס, דער גראד אז ;ארגאניזאציעם דישע
 ארבעטער פון שיכטן ברײטםטע די אויף אטאקעם בדוטאלע

 בנוגע טאס; די א«ט פון אויג; די אויףי מער אלץ עפענען קלאפ
 םאציאל־פאשים־ און פאשיסטישע די בנוגע און קאפיטאליזם

 ארבעטער די אז ;בורזשואזיע דער פון דינםט־פוידן טישע
 קאנ־ רייפערע אלץ װערן ראדיקאליזירט, פער אל־ו װערן מאםן

 איז באװעגונג׳ ארבעטער רעװאלוציאנעדער דער פאר דידאטן
ארדן. אונזער פאר רײ ערשטער דער אין אפשד

 זעליסט־ פון נעפיל דעם פון באפרייען זיך מוזן טיר
 קלײ־ א אויף אריענטירן אױפהערן זיך פוזן מיר צופרידנקייט.

 נא־ אײגענע, טויזנט צענדליק פאר א פון באזע שפאיער נער,
אר־ און אריענטירן זיך טראכטן, אנהויבן דארפן פיר ענטע.

 הונדערטער און צענדליקעד דערגרײכן פון טערמינען אין בעטן
 ן ל ע ו ו ר י מ נ י ו א באװײזן דאם קענען םיר טױזנטער.

ט י ן נ ט ר א ו ז ו י ן ב ע נ א ו י ו ר ־ ע ט ע ב ר  א
ן ן ל ע ו ו ע מ ו ו ר י מ ד א נ ,ז נ ו א ו צ ק  I לעו

ן י י ן ג ו ן ,ן כ ו ז א ע ג נ י ר ד נ י י ר ־ א ע ב י  א
ו לא ר א ו י ו ע ד ט י י ר ן ב ם א ר ט ע ט ע ב ר  א
צו גיין :װעדן דאח» לאזונג אונזער .ך י ז ן ע נ י פ ע ג

 זײערע אויף גאםן, די אין היימען, די אין ז״ צו גײן מאםן. די
 ארבעטעד־בירזשעם, די אויף און שעפער די אין פארזאפלועען,

 ױניאנם, רעכטע און יינקע זייעדע אין ארבעטער די דערגרײכן
 ארגאניזאציעם, סאציאל־פאשיםטײשע און פאשיםטישע די אין
 זײנען אדבעטער ׳־י װאו אומעטום יאנדספאנשאפט;. די אין
 ארבעטער זיך געפינען עם װאו זײן. מיד דארפן דארט —

 קענען פיר ארר;. אונזער פאד סאנדידאטן פאראן זיינעץ דארט
 ר י מ און ז נ ו א דארפן י י ז דעדגרייכן. זײ מוזן מיר און

.י י ז דארפן
 פארװאנדלט רארפן קאפפאניע דער פון װאכן לעצטע די

 װעט דעסאלט גאר טעטיקײט. פיבערישע־ פון װאכן אין װערן
 א םאװעטן־פארבאנד צום בריינגען קענען דעלעגאציע אונזער
 אדבע־ אינטערנאציאנאלן כיאפ; שטארקן, א — טתנה טײערע

ארדן. טער
 צו צוטרוי, מער כחות, אײגענע אונזעדע אין גלויבן מער

 ארבעמ. אונזער אין פיבעד מער מאסן, ארבעטער ברייטע די
!קאטפאניע דער פון שלום ביזן מיטנלידער טויזנטער נאך
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ליגנם. פארשפרײט און קרעדיטן אפגעזאגט האט מען פאגאנדע.
 יאר אין טאראנטא, אין קאנװענשאן דער בא רעזאלוציע די

 קאנטר־ צופעליקער קײן ניט געװען רינג ארבעטער אין איז ,1922
 ״פא־ די פון באפרײאונג רי פאדערן אויםגום. דעװאלוציאנערער

 גע־ האט קאנטר־רעװאלוציאנערן, די — ארעםטירטע״ ליטישע
 װעמענם בורזשואזיע, א פון צארן און צער דעם אויםשיפן הייםן

 מיט מלוכה ארבעטער די ארומגערינגלט האבן װאם ארמייען,
 געװארן. צעשמעטערט זיינען פייער, און שטאל פון קײט א

 קאנטר־רעװא־ װילדםטע די פון באפרײאונג די פאדערן
 א זײ בלוט, ארבעטער אין געבאדן זיך האבן װאם לוציאנערן,

 גלאט ניט געװען איז ארעםטירטע״, ״פאליטישע נעבן נאמען
 קליינביר־ אלע מאביליזירן פאר םיעאל א נאר זשעםט, קיין

 האפנונג זייער װעקן כחות, קאנטר־רעװאלוציאנערע נערלעכע
 אנגריו» װ״טערדיקן פארן זײ גרײטן און צייטן״ ״בעםערע אויף
 רער אז געדיינקען אויך לאמיר םלוכה. ארבעטער דער קעגן

 קאנטר־רעןץא־ די האט — פירערשאפט זײן — רינג ארבעטער
 קאפיטאלים־ פון שװעל אויפן אנגענומען רעזאלוציע לוציאנערע

 האט קאפיטאליזם דער װען פעריאד, ״םטאביליזאציע״ טישן
 דערשטיקן צו האפנונג דער אױף געװיכט גרוים לייגן אנגעהױבן

 קערבל. מיטן נאר דרײנגל, מיטן ניט םארבאנד טאװעטן דעם
 האס בורזשואזיע אידישע די װען פעריא־ דעד געװען איז דאס

 פאגרא־ מיט קאפיטאליזם בעםער איז עם אז אפגעמאכט, זיך בא
פאגראמען. אן םאציאליזם א״דער מען,

 ארבעטער אין אויםפירנדיק םאציאל־פאשיזם, אידישער דער
 פאר צו געזוכט האט בורזשואזיע, דער פאר שליחות זיין רינג

 ארבעטער דער צו װעג דעם ארבעטער אידישן דעם שטעלן
 גע־ ניט איז קאפיטאליזם גאגצן דעם װאס דאם, נאר טלוכה.
 םאציאל- אידישע די געלונגען ניט אויך נאטירלעך איז לונגען׳

 אנגעהױבן זיך האט צעשמעטערט, באגנעטךװענט די פאשיםטן.
 פון טוריםטן דועלע אינדיװי — שטראם, אומאויפהערלעכער אן

דעלעגאציעם. גאנצע שפעטער נאך גרופן, שפעטער אנהויב,
 רינג ארבעטעד די זינט פארלאפן זיינען װאםערן םך א

 פארבאנד. ־ םאװעטן פון צוריקגעקערט זיך האט דעלעגאציע
 אילוזיעס אפארטוניםטישע פון צײכן מיטן אהין זי איז געפארן

 דער איז קאפיטאליזם אמעריקאנער ״רער — שטערן. אויפן
 הויפט דער איז ארבעטער ״דער װעלט׳/ דער אין שטארקםטער

 אין באװעגונג פראטערנאלער אידישער דער פון פונדאמענט
 גע־ האין װאם אילוזיעם, לאװסטאניםטישע — אמעריקע״.

ארבעטער. רעװאלוציאנערע די בא םים און הענט פענטעט
 ערב םאװעטן־פארבאנד אין דעלעגאציע די איז געקומען

 אידעא־ טיפע םון יאר א פיאטילעטקע. דער פון יאר ערשטן דעם
 רעם אנגעהויבן האט קאמפארטײ די װען יאר א קאמפן, לאגישע
 קאפיטא־ פון םעםטונג עקאנאמישער לעצטער דער אויו» אנגריף

םאװעטן־פארבאנד. אין ליזם
אטע־ געפינען האט און דעלעגאציע די איז צוריקגעקומען

 דא האפיטאליזם פון קריזים מעכטיקםטן פון שװעל אויפן ריקע
 לאװםטאנים־ יענע צעשמעטערט שוין זײנען הײנט לאנד. אין

 די ;נעט אלע אויוי פלאצט קאפיטאליזם דער אילוזיעם. טישע
 זעלבםט־ אונטער קאמפן מעכטיקע פירן אן הויבן ארבעטער

 אויםגעבויט האבן ארבעטער אידישע די — פאנען שטענדילע
 עקאנאמישע לעצטע די ;ארדן פראטערנאלן אײגענעם זייער
 צעטרײםלט איז פארבאנד סאװעטן אין קאפיטאליזם פון באזע
גרונט. ביזן

 ברײנגען שוין װעט װאם דעלעגאציע, א מיר שיקן הײנט
 רע־ א פון קאפיטאליזם, טרעםטשענדילן א םון גרוס א זיך מיט

 מיר ארויןז. בארג גײט װאם באװעגונג ארבעטער װאלוציאנערער
 לאנד אונזער פון לײדיקן ״מיט און ז״ צו לײדיקן מיט ניט פארן

 קײנער װעט — גילדין, געזונגען 1928 אין האט עם װי —
אװעק״. ניט

לײדיקן. מיט אװעק ניט מען קאן םאװעטן־פארבאנד פון
רער זיר בויט עם װאו דארט לעבן, דאם איז אימפעטדיל אזוי

 איבעד ביז םר״ד מיט הארץ דאם 1א פילט עם אז םאציאליזם,
 ז• פארט דעלענאציע ארבעטער אן םארט עס װען ברעגן. די

 וױ לערנען׳ זיך פארט זי מבינות, זאגן בלויז ניט זען, בלויז ניט
 לאנד אין זיך בא דא שונא געגן קלאסן־נעװער דעם באנוצן צו

 פרא־ די זען פארט זי ״דעמאקראטיע״. קאפיטאליםטישער פון
 מער עטװאם איז דאם — ארבעט דער בא ריקטאטור לעטארישע

 װעלט־באנעם, גאנצער דער איז דאם פוםטער, א קלאנג א װי
 גאנצער דער איבער קלאם ארבעטער פון האפנונג די איז דאס

װעלט.
 לעבן אויפן װירקט ער װי זען אמת, דאזיקן דעם ארומכאפן

 אידישע די פון לעבן דעם אויף בתוכם מאםן, ארבעטער די פון
 דע־ ארבעטער יעדער פאר װירדיקע א אויםגאבע אן איז מאםן׳

 אינטערנאציאנאלן פון דעלעגאציע דעד פאר זיכער און לעגאציע
 די צעשמעטערן העלפן װעט רעלעגאציע די ארדן. ארבעטער

 םאציאל־ און קאפיטאליםטישער דער פון ליגנם טאג־טעגלעכע
 לעבן ארבעטער אידישן רעם אין װעט זי פרעםע. פאשיםטישער

 פראלעטא־ פון לאנד װעגן אםת שטראם פרישן א אריינטראגן
דיקטאטור. רישער

שילן דעלעגאציע, א שיקן מיר װען :זאגן רא לאמיר און
 שטע־ די םײ דערגר״כונגען, ׳קאלאםאלע די םיי זען זאל זי מיר

 װארצלען. ז״ערע און חםרונות די םײ װעג, אין ליגן װאם רונגען,
 אויגן די אםן האלטן זאל זי דעלעגאציע אזא פון פאדערן מיר
 טיט ניט םאציאליזם דער זיך בויט עם װאו לאנד אויפן קוקן און

עך, איז דאם װאם —אויגן, פארליבטע פארטרױמטע,  — נאטיר̂י
 קלאםן־ ביטערער א פאראן נאך איז עם אז דערזען, און זען ;אר

 פאראן נאך זיינען עם אז רערזען, און זען לאנד, אין קאמף
 שלאננען זײערע ארוים שטעקן װאם כחות, קאפיטאליםטישע

 דער שאדן טאן קאנען ז״ װאו געלעגנהײט, יעדער בא צינגלעך
 װעט אויגן אפענע מיט קוקגדיל בלויז מלוכה. פראלעטאדישער

 לויערט װאס געפאר, גרויםע די דערזען קאנען דעלענאציע אזא
 מצד ״םײ אינערלעכע די טצד םײ מלוכה ארבעטער דער אריףי

 פראלע־ די דערזעט װאם דער בלויז שונאים. אויםערלעכע רי
 דעם איבערגעבן קאן פארנעם׳ גאנצן אין דיקטאטור טארישע

 קעמםן מאםן די רופן ערנםט און טיףי קאז הארצן, זײן פון ציטער
 פראלעטארישעד דער אוי^ פארשװערונגען מלחמה די קעגן

מלוכה.
קליינע. קײן ניט עם איז דעלעגאציע דער פאר אויפגאבע אן

 אינטערנאציא־ דער האט אױפגאבע דער פאר זיך גרײטנדיק און
 פון פראגע די אװעקגעשטעלט ריכטיק ארדן ארבעטער נאלער

 כאטש איצט, שוין ברענטשעם. די אין געװעט םאציאליםטישן
 פאר װערן ארומרינגלונג, קאפיטאליםטישער א אין לעבן מיר
 רעװא־ באלשעװיםטישער גרויםער דער פון לעקציעם די אונז

 שוין און אטעמען. מיר װאס מיט לופט די װי נויטיק, אזוי לוציע
 בלויז ניט טרייב־כח א געװעט םאציאליסטישער דער װערט איצט
 אין פאקטאר א נאר אידײען, אונזערע פראפאגאנדירן פאר

 און ארגאניזאציעם ארבעטער אונזערע פארשטארקן מטשותדיק
 ארבע־ אינטערנאציאנאלער דער פרעםע. קאמוניםטישע אונזער

 םאציא־ זײער רורך דאך האבן ללובן ארבעטער די און ארדן טער
 פרייהײט״. ״מארגן די געראטעװעט פאקטיש געװעט ליםטישן

 דעלעגאציע א פאר געװעט״ ״םאציאליםטישן איצטיקן דעם דורך
 קאנע; זײ אז ברענטשעם, די באװײזן םאװעטן־פארבאנד אין

 רעזול־ קאנקרעטע מיט לאזונג פראלעטארישע די צונױפהעפטן
 װעט דאם און ארגאניזאציע. זײער פארפעםטיקן מיט — טאטן

 ארדן פון דעלעגאציע די װאם מתנה שענםטע די בעםטע, ידי זײן
םארבאנד םאװעטן פון ארבעטער די צו בר״נגען װעט

גע־ םאציאליםטישן דעם אן פירט חכרים, אימפעטדיקער,
 ס׳איז לאנד, יעדן פון געםט ליבע ״פאר — געדײנקט װעט.
 עם װאס גל״כצײטיק געדײנקט און ריי." אין פלאץ א גרייט

 גלויבן גלײבן ״און—זאנן זיין ארבעטער. םאציאליםטישע די זאנן
 אין — צוגאסט מיר װעלן יאהפארן צענדליק צװײטן צום מיר,

זיי״. צו ראטנלאנד



9ק נ ו פ ר ע ד1932 פעברואר־מערץ,

ר נ. ע פ ײ דעלעגאט א געוױנען קען ברענטש יעדערש

 װען טאג דער — מערץ טער12 דער זיך דערנענטערט עם
 פאר קאנטעםט דער — קאמפאניע די אפיציעיל זיך שליםט עם

 אונטער־ נויטיה איז םאװעטךפארבאנד. אין דעילעגאציע רער
 נײ אין ברענטשעם די פון זברון אין אפפרישן הכ^, םך א ציען
 קא־ די אנװײזן קאנטעםט, פון כ^ים די לאנד איבערן און יאדק

 העילפן צײט פארביציבענער דער אין נאך קען דאם טעגאריעם,
 גע־ צו האפנונג די אויפגעגעבן שוין האבן װאם ברענטשעם רי

?אנטעםט. דעם װינען
 נאכ־ אנצואװייזן צוריקהא^טן ניט אבער זיך קענען מיר

 פון באדײטונג פא^יטישע די װערטער, פאר א אין כאטש אמאצ,
דע^עגאציע. דער

עגאציע אונזער  און אריעטער די פון לאנד אין פארט דע̂י
 האט אמעריקע אין קריזים דער װען מאטענט, א אין פויערים

 קאפיטאלים־ די פון חשבונות די נאר ניט געמאכט צענישט שוין
̂ו נאר עקאנאמיםטן, און פראפעםארן טישע  ארוים־ זייערע אפיי

 אעעפאנגען אויך שוין האבן — ?אװםטאניםטן די — העלפער
 מאמענט א אין ;״אויםנאם״ קײן ניט איז אמעריקע אז אײנזען,

 און ארבעט^אז זײנען אמעריקע אין ארבעטער מי^יאן 12 װען
 בוכשטעבילעך אוים זײ גייען םאטי^יעם זײערע מיט צוזאמען

 יאר, דדיטן זײן אין אריין שוין איז ?ריזים דער הונגער. פון
ברײטער. און טיפער אמאיצ װאם װערט און

אונ־ — קריזים דעם אין געװארן געבארן איז ארד; אונזער
 נאך — מערץ טן30 דעם אילט יאר צװײ װערן װעט אח־ן זער

 אר־ םאציאיצ־פאשיםטישע די מיט קאמף יאריקן אכט ביטערן א
 ״ארבעטער״ אינדעפענדענט דער און רינג ״ארבעטער״ דער רנם,
 געבארן איז ארדן אונזער אז הילאר, איז איצט שוין און רינג.

 צו אויםקומען װעט אים און צײט, היםטארישער א אין נעװארן
 פון געשיכטע רער אין פילאץ אנגעזעענעם אן פארנעמען

 פונם פארטײדיקונג דער און אמעריקע אין ארבעטער די פון
פארבאנד. םאװעטן
 רע־ דער איבער טאראנטא, אין אנגעפאנגען זיך האט עם
 ״פרײ־ די דאן — ״מארגן־פרײהײט״ די אנערקענען פון זא^וציע

 םאציאא־פאשיםטישע די געענטםערט האבן װאם מיט הײט״.
 רע־ א געװען איז ענטפער זייער ? רינג״ ״ארבעטער פון פירער

 באפרייאוגנ די פאדערן — םאװעטךפארבאנד דעם געגן זאאוציע
קאנטר־רעװאילוציאנערן. די פון

 איז עם אידעאלאגיע. גאנצע א געװען איז דעם הינטער
 דער ױניאנם, טרײד די אין קאמף דער אױםנעװאלםן שפעטער

 קאמו», הויפט דער אבער װ• א. א. ״איקאר״ דעם ארום קאמח
םאװעטךפארבאנד. דער געװען מא̂י אצע איז כח מאבייציזיר דער

פארמע^ כאטש אינרעפענדענט, אין לןאמף דער אפיצו און
 װ. א. א. קאניקאװם מרס. די און יגר^ם די קאניקאװם, די האבן

 בא־ געלעגן איז געשרײ דעם הינטער אבער קאטוניסטן, נעשריעז
 דעם פאר טורא די םאװעטךפאדבאנד, צום האם דער טן5הא

 אפגע־ די זײ, אמעריקע. אין םיםטעם םאװעטן א פאר קאמ^
 אופן צינישן א אויח האבן אינדעפענדענט פון פירער פאשעטע

 גע־ האבן זיי װי נאכדעם גאײך װאם דעם, רורך דעמאנםטרירט
 פארטאכ^ע־ זײ האבן הענט, זײערע אין פארװאילטונג די קראנן
 פון מיטגאידער די װאם דא^ער טויזנט 5 פון נאענט די װעט

ט האין אינדעפענדענט  בירא־בי־ איז דארף דעם פאד געזאמ̂י
 םא־ דעם מיט פארבינ־ונג זייער אפגעשניטן האבן און דזשאן,

װעטן־פארבאנד.
 דעם צו און םאװעטךפארבאנד דעם באצוינוננ בעםערע קיין

ניט דעריבער קען אמעריקע אין סאװעטן־פארבאנד א פאר קאמח

 קאמפם־פײאיקע אױםגעקריםטאיציזירטע שטארלןע, א װי זיין׳
אמעריקע. אין ארגאניזאציע ארבעטער
 האט ער װי נאכדעם אינדעפענדענט, דער איצט איז װאו

? םאװעטיםטן און קאמוניםטן רי פון ״געראטעװעט״ זיך
םאװע־ די גרוס א ברײננען קענען װעט דע^ענאציע אונזער

 אינ־ דער שונא׳ אונזער זײער״ אז פויערים, און ארבעטער טישע
 האבן ארבעטער די װעאט, דער אויף» ניטא שוין איז דעפענדענט,

 פאר־ זיינען סאװעטן־פארבאנד פון שונאים די און פאר^אזט זײ
רינג. ״ארבעטער״ דעם פון געװארן שלונגען

?רינג ״ארבעטער״ דער איז װאו און
אינידעפענ־ דעם מיט זיך װארגט רינג ״ארבעטער״ דער

 גייט טריט שנעלע מיט אײנגעש^ונגען. האט ער װעמען דענט,
 פון מיטגי^ידערשאפט א פון אראפ, באדג רינג ״ארבעטער״ דער
 ביז 10 די מיט — הײנט שוין ער צײאט ,1926 אין טויזנט 85
ידער טויזנט 20  צאאט און ביכער רי אויף הא^ט ער װאס מיטג̂י

 ער װעט מיטג^ידער. טויזנט 69 — רעזערװן די פון זײ פאר
 פא־ ז״נען רינג רעם אין װי לאנג אזוי !נײן ? דערביי בילײבן

 װעט — ארבעטער דארט פאראן זײנען עם און — ארבעטער ראן
 פארט״דיקט װאם פראגראם א מיט רואיק ילעבן קענען ניט ער

 סקעבם, דערהויבן װערן עס פירערשאפט װעמעם איז םקעבם,
 קאנטר־רע־ א<ע אויף טחותנים ערשט־ק^אםיקע זײנען װאס און

קאנפערענצן. װאלוציאנערע
? אררן ארבעטער אינטערנאציאנא^ער דער און

 באװיזן עקזיםטענץ חדשים 20 זײנע אין האט ארדן דער
 מיט אנגעפאנגען ברייט, דער אין און טיף דער אין װאקםן צו
 בא־ דױם טויזנט 15 פון נאענט דערגרײכט שוין און טויזנט 3־2

 אינ־ דער האט יין5א יאר אעצטן דעם אין מיטג^ידער. צאצטע
 טויזנט 7 איבער ארײננענומען ארדן ארבעטער טערנאציאנאלער

 װאם דערפאר, געװעז מעגיצעך איז דאם און מיטגלידער, נײע
 די פון קאמפן די מיט םײ פאריונדן אײנג זיך האט ארדן דער

 גאנ־ רער אין ארבעטער די פון קאמפן די מיט םיי דא, ארבעטער
ט״ צער  םאװעטישע רי װאס קאמפן די מיט םפעציע^ און װ̂ע

 אויפבוי םאציאאיםטישן דעם פאר פירן פויערים און אדבעטער
סאװעטן־פארבאנד. פון

 אונזער אינםפיראציע, אונזער איז םאװעטן־פארבאנד דער
א־ י צ א נ ר ע ט נ א.י אן בויען צו װעג דעם אױו* טורעם ^ייכט

ארדן, ארבעטער פייאיקן האמױ ן ל א נ
 מיט פר״ען ארבעטער םאװעטישע די זיך װעצן נאר ניט

 מיט פרייען זיך מיר װעאן מער נאך נאר דערגרייכונג, אונזער
 אונז װע?ן פויערים און ארבעטער םאװעטישע די װאם גרוס דעם

דע^עגאציע. אונזער דורך שיקן
 געװינען װעט װאם ברענטש, יענעם זײז װעט גוט װי איז

 זא^ן אילע מיר אז װיבטיקער, נאך אבער איז קאנטעםט, דעם
 אדבע־ די באהערשט עס װאם םענטימענט גרויסן דעם אויםנוצן

 מער מיט און םאװעטן־פארבאנד דעם פאר אמערי?ע אין טער
 פרא־ אונזער פון אויפבוי דעם פאר עם עקספלואטירן ענערגיע

.פעםטונג םאװעטישער
ע א דא גיבן מיר  ערשטע די פון בדענטשעם די פון טאבע̂י

 מיט־ די פון צא׳צ רי פארגרעםערט האבן װאם קאטעגאריעם, 2
 טער3 דער פון און פראצענט, צען םון װינציקער ניט גיצידער

 50 דערגרײכט שויז האבן װאם די בילויז קאטעגאריע
 אריין ניט גײען אנדערע אלע מיטגאידער. מער ארער

 נאר דינען ע5טאבע די פון ציפערן (די יציםט. דער אין
 ציפערן די זיר האבן צייט יענער זינט יאנואר. טן1 ביזן

אי־ םײ יאדק נױ אין םײ ברענטשעם אידישע א?ע פון נעביטן)
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קאטעגאריע ערשטע
איבער און מיטגלודער 100 פון

פראפארציאנע
געווינס

 איצטיקע מיטגלידער צאל
סט צאל 1930 15 אויגו

נרמער ברענטש פראפארציאנעלער
געװינס

 איצטיקע מיטגלידער צאל
סט צאל 1930 15 אויגו

tri נומער

50% 191 127 24 35% 275 204 i
24% 114 92 28 120% 381 173 2
21% 109 90 32 22% 195 100 3
84% 103 50 37 04% 230 149 4
14% 130 114 42 130% 215 91 0

150% 151 59 72 28% 110 91 7
100% 202 101 75 105% 190 74 9
20% 131 109 110 70% 132 75 10
91% 183 90 127 42% 119 84 17

קאטעגאריע צװײטע
הונדערט ביז 50 פון

פראפארציאנעלער
געװינס

 איצטיקע מיטגלידער צאל
סט צאל 1930 15 אויגו

גומער ברענטש פראפארציאנעלעי־
געװינם

 איצטיקע מיטגלידער צאל
םט צאל 1930 15 אויגו

נומער ברענטש

40% 70 52 115 59% 89 50 8
11% 03 57 120 30% 108 83 11

110% 05 31 121 18% 91 77 19
78% 112 03 122 17% 85 73 33
15% 101 88 . 124 120% 108 49 34
00% 91 57 132 51% 76 57 38

143% 93 40 133 29% 97 75 51
177% 83 30 134 16% 89 77 53
130% 108 47

00CO 13% 02 55 55
102% 89 44 140 39% 01 44 50
30% 57 45 145 37% 07 49 59
07% 75 09 140 29% 72 56 64
01% 111 54 147 94% 120 62 71
27% 02 49 105 79% 102 57 74
38% 70 55 173 19% 83 70 95
50% 70 45 170 71% 84 49 96
— 95 — 179 51% 80 53 99
14% 74 05 187 93% 110 57 100
-------- 64 — 223 29% 75 58 101
— 80 — 277 23% 59 48 112

קאטעגאריע דריטע
50 יװי װייניקער

פראפארציאנעלער
געווינס

 איצטיגע מיטגלידער צאל
םט צאל 1930 15 אויגו

נומער ברענטש פראפארציאנעלער
געװינס

צטיגע מיטגלידער צאל  אי
ט ם עו צאל 1930 15 או

נומער ברענטש

8% 54 37 87 31% 51 39 14
12% 50 40 98 38% 69 36 21
6% 53 42 107 14% 57 18 45

34% 07 50 139 2% 51 39 40
2% 51 31 150 6% 53 31 47

12% 50 31 160 8% 54 — 48
6% 53 17 107 30% G5 46 50

12% 56 26 109 18% 59 44 63
12% 56 37 190 32% 50 38 83
20% 60 33 216 4% 52 50 80

געהאט האבן װאם ברענטשעם קאטעגאריע. צװייטע ב) ברענטשעס א^ע זיך באטײציקן קאנטעםט דעם אין אאנד. •בערן
 .1931 מאי איז קאנװענשאן דער בײ מיטגלידער 100 ביז 50 פון .1931 טן,1 דעם נאװעמבער ביז געװארן געגרינדעט זײנען •װאם

װײ־ געהאט האבן װאם ברענטשעם קאטענאריע. דריטע ג) נאװעמבער נאך געװארן גענרינדעט זיינען װאס ברענטשעם די
.1931 מאי אין קאנװענשאן דער בײ מיטגילידער 50 װי ניקער ארײ!. ניט צעטל דעם 1אי גײען טן1 רעם

אײנער : ברענטשעם 2 װעצן קאטעגאריעס, 3 די אויםער ד) :כ^ים די זיינען ראם
 אריינעמען װעט װאם יארק, נױ אויסער אײנער און יארק נױ אין געהאט האבן װאם ברענטשעם קאטעגאריע. ערשטע א)

 ט;15 אויגוםט פון מיטג^ידער נײע צאל גרעסטע אבםאצוט אן מאי אין קאנװענשאן דער בײ מיטגצידעד מער אדער הונדערט
)31 זייט אויף (שלום .1931
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 — צוגענומען׳ אדנז מען האט אויגן ־י פון ליכט דאם —
 ״מאדנן דער צו קובא, האװאנא, פון בדױו א אין מען שרײבט

 פריי־ ״טארגן די קריגן פארבאטן אונז האט מען — פרײהײט״
 רי מע;. ארעםטירט ״טארגךפרייה״ט״ די האלטן פאר הײט״.

 ארײ; הענט די אין אונז שטופט דיקטאטור טאטשאדא בלוטיקע
 אנער זשודנאל״. ״מארגן דעם ״טאג״, דעם ״פארװערטם׳/ דעם

 איז צײטונגען. מאטשאדא׳ם מיאום, אונז זיינען צײטונגען די
 דער אן טאג דער געװארן פינצטעד אונז ם׳איז שלעכט. אונז

, פרײהייט״. ״מארגן
םענטימענ־ א פון ברױול א אזױ סתב געװען :יט איז דאם

 איך און האװאגא אין פאראיאק געװען בין איך לייענער. טאלן
 ז״נע; ארבעטער אידישע דארטיקע די צוגעבונדן װי געזע; האב

 :עמע; זיי ליבע א פאר װאם טימ און פדײהײט״ ״טארגן דער צו
פרײהײט״. ״מארגן רער פון שילוחים ,ד אויף

אי־ טויזנטער םך א זיך נעפינען עם װאו פאריז, אין אזוי
 קולטור־פאראײן, זײער אין פױלן, פון מײםטנם ארבעטער, דישע

 איך האב בינשטאק, א װי גערױשט אװנט אלע האט װעלכער
 ״אויםלײענען״ פלעגט מען פלייםיקײט א פאר װאם מיט געזען

 טיט־ א און פיצלעך. אויף ״אויםלייענען״ פרײהייט״, ״טארגן די
 אייגענער אן דארט איז פרייהײט״ ״מארגן דער פון ארבעטער

 אלייז שוין האט ער װאפ ארטיקלען, אים דערמאנט מען מענטש.
פארגעםן. לאנג

 װאפ זאכ;, דערמאנט האבן ארבעטעד בערלין. אין אזוי
 פאר־ ם׳האט אינטערעם. יארקער נױ לאקאלן א געהאט האבן

 ביא־ אין און ! געריינקט אלץ עם האבן זײ װי — װאונדערט
 אײ/ אויף אופן, בשום זאל מען אז געבעטן, מען האט ליםטאק

 אין ״מארגךפרײהײט״. די אפשטעלן ניט אפילו, טאג איין
 װעג; פרײהײט״ ״מארגן דעד פון זיך מען דערװיםט װארשע

 זײנען צייטונגען אידישע ארטיקע די פוילן. אין... לאגע דער
געל־פארחזירט. בורזשואז־פאשיםטיש,

 ״פארגן־ דער א; געטאן װאלטן ״יר װאם ניט װייסן מיר _
!פרײהײט״

 איך האב וױנטשעװםקי־ביבליאטעס. דער אין קיעװ, אין
 ערשטן פון אפגעהיט און אײנגעבונדן ״פרײהייט״ די נעטראפן

 אי; װי אפגעהיט מער נאך אפשר — דערשײנען איר פון טאג
 ״קאמױ קלוב מאםקװער אין און יארק. נױ אין רעדאקציע, דער

חשוב. א ״פרײהײט״ די זיבער איז ניסט״
לאנד׳ נאך לאנד אויםרעכענען געלןענט אזוי װאלט מען

 ארבעטער. אידישע זיך געפינען עם װאו — שטאט נאך שטאט
 ליטװישן קלײנעם ביז׳ן ארגענטינע, אין אײרעם, בוענאם פון

 האנט, צו האנט פון גײט פרײהײט״ ״מארגן די װאו שטעטל.
 און כארקאװ פון ביכעלעך. פאפ־ראם־פאפיר דינע די אםאל װי

 פון ױביליי נײנטן דעם געפײערט האט מען װאו קאפענהאנן,
 אפדיסע, דרום אין יאהאנעםבורג, ביז ״מארגן־פדײהײט״, דער
 ״טארנן־ רי הא«פן מוזן ארבעטער אידישע באװאוםטזיניקע װאו

 ״טארנן־ די װאו פאלעסטינע, אין איביב, תל ביז פרייהייט״,
האנט צו האנט פון אומלעגאל גײן אמאל װידער מוז פרײהײט״

פרײהײט״. ״טארגן אונזער פרײהייט״. ״ניארגן די
 צענט; איר שוין פײערן מיר װען פרייד, אונזער איז גרוים

 אינ־ פארן פאראנטװארטלעכקײט אונזער איז נדוים ױבילײ.
 אויפצוהאלטן, אפצוהיטן, א־ר פראלעטאריאט טערנאציאנאלן

פארבעסערן. און פארשטארקן

2.
 דער פון װעג דעד איז פרײהייט״ ״מארגן דער פון װעג דער
 װייט לענדער. אלע פון און אמעריקע אין באװעגוננ אדבעטער

 אידענטיפיצירט װאם שטדיך, שארפן באזונדערס א אגכאפן זיך
 זיך, דאכט פרײהייט״. ״מארגן די און באװעגוננ די — ביידן זײ
 אײנ־ קאמוניםםישע אײנגע׳שפארטקייט, — איז שטריך אזא אז

 ארױסגע־ ״פרייהײט״ די איז דא אז זיך, ־אכט געשפארטק״ט.
 פיאנער א װי באװעגונג קאםוניםטישער דער פון געװארן רוקט

אינםטיטוציעס זייערע און ארבעטער אידישע די צװישן
אױםהאלט;. אפטרעט;. ניט אײנגעשפארטקײט.

פדאלעטארי־ דער געקומען ניט נאך איז עם װאפ שאד, א
 דעם און אײנגעשפארטקײט, די זאל װאם קאמפאזיטאר, שער

 פרא־ דער װאם שאד, א אויםדריק;. טוזיק אין אירן, טריאובזף
 געהא־ אין זאר װאס געקוניען, ניט נאך איז פאעט יעטארישער

 יאד צען — עפאפײע גאנצע די ארומנעמען פערזן מערטע
 געראנגל. קאטו», יאר צען פרײהײט״. ״םארגן — ״פרײהײט״

 אויפ־ און אונטערגאננ, ניט שיעוד רעטונג, נאך געװאלד־רופן
מאל. אלע ?אמף רויט־בלוטיקער קאטו», װירער און שװאונג,
קאנ־!? אין האט אןן םאװעטן־פאדבאנד דער געקוםען א'ז עס

 און לענין פון פירערשאפט דער אונטער שונאים, איע געגן
 װערטערבוך רעװאלוציאנערן פון ארויםנענומען פארטיי, לענילס

 א בעםער כדי — אפטרעטן זיך״. ״אונטערגעבן װע־טער: די
 באלשעװיקעס ך.יז אונטערגעבן ניט אבער — טאן צו שפדונג

 איר אויף געקוקט ניט ״פרײהײט״, די אונטער ניט זיך גיבן
 מעד געגעבן איר האט װאם א־דע׳ יארן ערשטע די אין כאראקטער

 װײניקער און צײטונג, פרא־קאמוניסטישער א פון אינהאלט ז־עם
 באװענונג, קאמוניםטישער דער פון ארגאן אן פון א־נהאלט אן

 שטריך דעם אט אויפגעכאפט אירע טעג ערשטע די אבער האט
!זיך אונטערגעבן ניט :באװעגונג קאמוניםטישער דער פון

 איד פיאנערן־ארבעט. געטאן ״פרײהײט״ די האט דא און
 ״מוז״ זי אז ״קלאר״, אזוי געװען איז עס כאטש אונטערגײן, ניט

 טיילן אנדערע פאר ביישפיל א װי געדינט האט אונטערגײן,
 קאמוניםטז די האבן ״פרײהײט״ דער דורך באװעגוננ. דעד פון

קאמן*. הארטנעקיקן פון מוםטער א געװיזן
 א נעװען נאדל־טרײדם. די אין קאמפן אכיאל געװען

 איינם לאקאל פון קאמף א נעװען .1914 אין הורװיטש־קאמױ
 נאכ־ האבץ קאמר. אויף געװען גרײט זיינען נזאסן די .1917 אין

 מאל אלע איז עם אבער אנפירעוי. װידערשפעניקע געפאלגט
געװארן. גאדניט

 איך האב — ?1917 אין פארגעקומען איז זשע װאם —
 רובין. א קאמןז׳ יענעם פון אנפירער דעם געפרעגט צוריק יארן מיט

שלאבטפעלד פון אנטלאפן 1927 איז איז װעלכער
 מגטוזט האט מען — געענטפערט. ער האט — גארניט, —
פענצטערל. דאס צומאכן

? אײך כייט נעװען דאך זיינען מאםן רי הייסט, װאס —
 באלע־ די ״קופער״. קיין געװען ניט איז עם אבער יא. —

 רעאר־ דעם אין ניין צו אדבעטער די נעצװאוננען האבן באט'ם
 דאפ צומאכן געמוזט האבן מיר און... אײנס, ",לאסא גאניזירטן

פענצטערל.
 ארויםנעריםז זיך האבן טאםן די קאמף, א אויפנעפלאקערט

 אביעקטיװע די אונטערגעבן. זיך ״געמוזט״ — און צאם. פון
א צו געװען נרײט זײנען מאםן די נעװען, זײנען באדינגוננען
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icsp,* פירער־ בא^שעװיםטישע קײן געװען ניט אבער איז עם 
שאפט.

 8 אן א,?טאבער־רעװאלציע, דער פון בײשפיא דעם אן
 אין נעװען ניט איז זי שװאך װי — פארטײ קאמוניסטישער

 ״פריי־ דער מיט װאאט — צוריק יאר צעךצװעל? מיט אמעריקע
 םך א טיט פאםירט האט עם װאם אייגענע, דאם פאםירט ה״ט״

 א אױפגעפ^אקערט, ״קװארטאל׳. אין צייטונגען װירערשפעניקע
פענצטערל/ דאם ״צוגעמאכט — און געטאן, ב^יאםק

דערפא־ פון גערעדט ידאך האט ״פארװערטם״ דער װארים
 ״פאםירונגל׳, :אנגערופן ענין גאנצן דעם האט ער װען רונג,

 גענומען אװעקגעזעצט, זיך האבן ״קװארטאצ״ םון קארפן־קעפ רי
גערעכנט: און הענט, די אין באײפעדערם

< אזוי און 5פי אזוי אזױ, און אזוי —  װיץ ם׳א עט״ פ
ענין. גאנצער דער

 אויף האט מען און נאכט גוטע s נעזאגט זיך מען האט
 קװאר־ פון עיצטםטע ״די פון פםיךדין דעם פארעפנט^עכט מארגן
:טאל׳

אױםגערעבנט. װיים אויוי שװארץ פאםירונגל א
ט האין שװארצע און געצע די ד ע ר ע ן ג ו ־ פ ר ע ד

עמאיצ טאקע איז אזוי ג. נ ו ר א פ  באװע־ װיפיצ געװען. ̂א
 אונטער־ — בונטן וױםצ געװארן, דערשטיקט זיינען עם גונגען
 דער־ האט ״פארװערטם״ געל פון האנט שװארצע די !דריקט
 איז אונטערדריקט. ׳צע?װעטשט האט זי און אומעטום, גרײכט

 איז ארבעטעה אידישע פון ?ו^טור־ארגאניזאציע א געװען דאם
 דאם איז טוער, רעװאלציאנערע פון געדאנק נייער א געװען דאם

 גע׳צער דער — װאכנב^אט, א צייטונג, רעװאלציאנערע s געװען
־ איז אקטאפוס ^p s ip מא^ אכט אין פים אכט זײנע מיט 

 ״קיקערם״, רי ״קרײנקם״, די האט און ארײן, וױנר^עך אכט
דערשטיקט.

געװען. איז אזוי
ט י ו ז s ר ע ב א — ע ו ר ו ע ט ט י . נ ן י י — ז

 קאמו־ רי געזאגט האט א?טאבער־רעװאלציע, די געזאגט האט
פארטײ. ניםטישע

 איבער־ האט זי פיאנער. א געװען דא איז ״םרײהייט״ די
 אױםדרוס אן געװען איז זי קאפויר. רעכענונגען ע5א געקערט

 איידער אמעריקע, אין קאמף רעוויאליציאנערן יאר דריי־פיר פון
 צי^־בא־ געגעבן איר האט דאם געװארן. געגרינדעט איז זי

i זיד אונטערגעבן ניט קראפט. און װאםטקײט
ר די ע ט ע ב ר  אונ־ «״פרײהײט״ די גע^אזט ניט האבן א
? טערגײן

ן געװים, י י ע ק ג א ר ! ם ט י  גרייטקײט די אבער נ
 איז עס איידער װינט״ אויפז אװע? מאצ אײן ניט איז מאםן די פון

 פארטײ. קאמוניםטישע s און רעװאלציע אסטאבער אן געװען
 בא־ אביעקטיװע גינםטיקע קענען באדינגונגען םוביעקטױוע אן

 דער פון אינטערעםן די ן ג ע ג װערן אויםגענוצט דינגונגען
 מוםטער א געװען אן אנהויב פון איז ״פרייהייט״ די רעװא^וציע.

 אין װערן פארװאנד^ט קעז מאםן די פון גרײטקײט די אזוי װי
 — 5אמא װידער — און פירערשאפט. דא איז עם װען מעשים,

 און 1922 פון ״פרייהײט״ דער צװישן װאם דערדיףז געקוקט ניט
 אין מהיצך גרויםער א איז 1932 פון םרײהײט״ ״מארגן דער

 רעװא^וציאנערער אין אויםגעהא^טנקײט, בא^שעװיסטישער
 געװען שוין אנהויב םאמע פון אבער זי איז — ש^אג^ערישלײט

 אינטערנאציאנא^ער דער אין עפאבע נײער א םון אויםדרוק אן
באװעמנג. רעװא^וציאנערער

 דער געװארן גאם ארבעטער אידישער דער אויױ זי איז
 קאמו* א צו געהומען איז עם װען ם, ע ד כ א נ און פיאנער.

 ״צו־ פון געװעז ניט פראגע היין שוין איז נאד^־טרײדם, די אין
 ארוים־ אויםגעהומען איז עם אז אוז פענצטערצ״. דאם מאכן
 ארבעטעד אינדעפענדענט אין ארײן רינג, ארבעטער פון צוגײן
 רעװא^ו־ אײגענעם, אן גרינדן און דארטן, פון ארוים און ריננ,

ח ציאנערן און באװאוםטסײט5צי פעםטקײט, װיםי^ — אי

 דאם געװען װידער איז — !געפאידערט זיך האט דא עקשנות
פענצטערל׳. ״דאם צו ניט מאכן באלשעװיקעם אייגענע.

עך אצץ דאם װאאט ״פרײהײט״? דער אן געװען אוממעג̂י
 אן געזאגט, װי געװען, דאך איז איציין ״פרייהײט״ די ניין,

 א אבעד אורזאך. די ניט באװעגונג, א פון p ו ר ד ם י ו א
 נייע געבראכן האט זי געװען. ״פרײהײט״ די איז ביישפי^

 געװען שוין זי איז געפירט. זי האט װעגן די אויף און װעגן.
ביישפיל א װי מער

3.
 פילם א נאר פאעמע, i״p ניט און םימפאניע i״p ניט נײן,

 יאר ״צען :הייסן זאל װאם װערן•, געמאכט געדארפט ט5װא
 פי^ם־םטײננע מעטער טויזנטער צענדיצי?ער און ״פרייהײט״.

 פאנאראמע א געבן צו אויוי װערן אפן5אפגעי באדארפט װא^ט
 װאיצט פי?ם דער פון מילמעטער יערער און יאר. צען די פון

!לאמןז פון ריידן באדארפט
״פרײהײט״, דער פאר האױךבלט — ?צאםנ?אטו! ?אמף,

 זי וױיצ ע?זיסטירט, האט ״פר״הײט״ די !לגבנם־זאפט איר
̂יםיצ דער גע?עמפט. האט די?! צום ש  נײעם צום ^עבן, שפרוד̂י

 דרײט עם װע^כער ארום dps די ׳^אםנ?אמףי — איז עבן5י
 פון אויפגאנג דער און װע^ט טער5א דער פון אפגאנג דער זיך
?צאםנ?אמף. ?אמף, װע^ט. נ״ער דער

 פון ױבילי צענטן צום זיך גרייטן ארבעטער אידישע די
 דעם גארדן, ם?װער מעדיםאן אנפילז ן5װע זײ צײטונג. ז״ער

v אין זאיצן גרויסע און יאר?, נױ אין זאיצ גרעםטן is פון שטעט 
 דער םון ױבילי יעדן צו האבן ארבעטער אידישע די ?אנד.

 די אין טויזנטעה גרויםע די אין פארזאמיצט זיך ״פרייהײט״
פאםירן? ענטpגע דאם האט אזוי װי טויזנטער. צענד^י?ער

 נאך האנן װאם צײטונגען, אידישע אנדערע דא זײנען עם
 מוז מען ״מארגן־פרײהײט״. די װי ?״ענעה מער דערװײ^

ארבעטער אידישע נאך װעל דען, ?אנג, װי דערװייל :זאגן
 ? טיםט מיט םינצטערניש, טיט םם, מיט טאג יעדן זיך שטאפז

 אבער דערװײ? צײט? ברע:ענדי?ער אזא אין — װען און
 די װי ליענער, מער צייטונגען אידישע אנדערע נאך האבן

 םך s האבן צײטונגען צװײ אדער אײנע ״מארגךםרײהײט״.
 צײטונ־ אנרערע ניט זיך דערװעגן פונדעםטװעגן ליענער. מער
 ״פארװערטם״ דער אז און ױביליען. זייערע פראװען צו גען

 ער איז ,1927 אין ױבילי רר״םי?םטן זיין פײערן פרובירט האט
 טעא־ דעם אנגעפיצט און טעאטער, געװײנטיצעכן א אין געגאנגען

מינים אצע פון בױרא?ראטן ״אומזיםטע מיט טער
 הײנטי?ם טאן הםתם מן ער װעט אזוי פאמילעם. זײערע און

 אנ־ איז עם װעלכע ניט און ער ניט ױבילי טן35 זײז צו יאה
 ?ומע;. ניט װעיצן זײ ארבעטער. רי זיך צו דופן הען צײטונג דערע

ניט. ?ומען זײ
 אירע מיט ?אנטא?ט איינגן דעם האט ״פרײהײט״ די נאר
s זיי בא איז זי װיי? צײענער.  P s װעל מיט ן, א פ ־ ח מ 

 דעם פארמאגט ״פר״הײט״ די צוזאמען. שטענדי? גייט מען כער
 ן P י ד נ פ מ ע p דעם ליענער, אנטװיר^םטן ^עבעדי?םטן,

 דער פאר םײ [ב\״1ל פון ״סוד s איז *1אםנ?אמ5? ליענער.
 ״פריי־ די דא זאל און ליענער. אירע פאר םײ און ״פרײהייט״

 רעװא^וציאנערע אנדערע פאר בײשפייצ דער זײן װידער הײט״
ז זײ אויב ארגאניזאציעם, און אינםטיטוציעם  אויפהאלטן װ̂י

 אוז זיך, אנטװי^ען און ?עבעדי?ייט, ז״ער ױגנט, זײער זיך איז
שטאר?ער. װערן

מ5?י ?אמן*, א ? םנ ?.1א
 געדאנ?עז־פי^מען די ?אזט מען און אויגן די צו טעז מאכט

 זען. צו םך s דא איז עם שנע^ער. און שנע^ װי^עז. זיך
 טעאטער, ?עפםינגטאן דער .1922 אפריל ־טער2 דער איז עם

 אנגעפי^ט. כמעט איז עװענױ ^ע?סינגטאן און גאם טער51 אויף
 איז עם אויפגענומען... װערט ״פרײהײט״ נומער ערשטער דער

 זיך טראגן ״פרייהײט״ דער פון םענצטער די אונטער און ,1925
גריכישע די ארגאניזירן פאריער די :וז־רא־געשרייען ערשטע די
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ן ה. י ק ט א ל ארבעט קולטור הדשים דרײפ
ױ די פון ם ברענטשעם יארקער נ א. א. א. ב״

ד דױעקטאד קולטור י  נ
קאמיטעט שטאט יארקער

 אינ־ אן װי מער איז אמעריקע אין באוועגונג פראטערנאלע רי
ע באזארגט װאם הילף, קעגנזייטיקער פאר םטרומענט  מיטגלידער זיינ

טן און קראנקה״ט פון צײט אין צאלונגען געװיםע מיט  די פאל. טוי
 עקאגאמישער און פאליטישער א געװארן איז באװעגונג פראטערנאלע

איז פאקטאר.  פריער־ און םענאטאר איצטיקער דער אז פאקט, א ם׳
ם ארבעט, פון מיניםטער דיקער װוי ן האט די י י פט ז  פאליטישן הוי

״, אװ ארדער ״לאיאל דעם אין «טיצפונקט  װיכ־ דער איז ער װאו מוז
שע די פירער. טיקסטער  ארגאניזאציעם פראטערנאלע בירגערלעבע אידי

ען נ ״  ריכטער און פאליטישנם טעמעני אלע די פאר שטיצפונקט דער ז
ף  פאליטישע די איז רינג״ ״ארבעטער דער גאם. אידישער דער אוי
פאשיזם. םאציאל דעם פאר באזע

נאן־ כדי אויםגענוצט, באװעגונג פראטערנאלע די װערט עקאנאמיש
ך פארזארגט ארבעטער דער װען ארבעטער. דעם פארשקלאפן צו מער  זי
ך ער איז נויטפאל א פון צייט דער פאר ק דאן אוי ה״נגי  דעם פון אפ
ע און קלאם באלעבאטישן פון װילן גוטן ײנ  ארבעטער דער משרתים. ז
ט געהערט װאם ן מי ײן אין באלעבאם זיי  םאםייעטי, אדער לאדזש א
ך שוין איז ן געבונדן אוי ט שאפ, אי ף פעםט באשטיין צו ני ע אוי ײנ  ז

ט אין אז האבנדיק, טורא רעכט ״ ט פון צ וי ך װעט נ  באלעבאם דער זי
ט  פע־ אין איצט טיר האבן באװייז בעםטן דעם אפרעכענען. אים מי

ט װאגן רינג״ ״ארבעטער פון טיטגלידער װאו טערםאן,  אנצוקלאגן ני
 געהערן ”ז װאו ברענטשעם, די דורך םקעבן אין באלעבאטים זייערע

ל צוזאמען, ען זיי װיי נ ״  שטעלעם. זייערע פארלירן צו געפאר אין ז
 זיך באחאלט ‘רינג ״ארבעטער פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די און

ט קלאגן די נעמט און דריידל פאליטישן א הינטער אויף. ני
ט ארדן, ארבעטער איגט. דער ן לוי י י  פארנעם, און כעבוי גאנצן ז

ך אריענטירט ט אידעאלאגיש זי  רעװא־ דער פון טײל לינקן דעם מי
 אז קלאר, אונז פאר װערט אזוי באװעגונג. ארבעטער לוציאנערער

ן צו שיינט װאס באװעגונג, פראטערנאלע די ט זיי  אר־ אן װי מער ני
ע אצי אניז  װירקלעכקיים דער אין פארםאגט הילן*, געגנזײטיקער פאר ג

ט ?לאםךליניע. קלארע א ך מיר מוזן פאקטן אינטערעםאנטע די מי זי

 אר־ קולטור אונזער פון כאראקטער דעם באשטימען מיר װען רעכעניען
ט זיך דאר^ ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער בעט.  פארנע־ ני
ט מען ט דארף און קולטור לשם קולטור קי  צופעליקן קיין טראגן ני
ן מוז נאר כאראקטער, צעשװאומענעם און ״ ט פארבונדן ז  ארבע־ די מי
טן. זייערע און מאםן טער קע די באטראכט מעז װען נוי  מעג־ ריזי

ען ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פאר לעכק״טן נ ״  פאר־ טיר ז
ק פי ט לוי  ארגאנײ צוקונפטיקער דער פאר פונדאמענט דער װי מער ני
 אינסטרומענ־ זיין ארבעט קולטור אונזער דארף דעם צוליב זאציע.

 אויפ־ ריזיקער דער פאר מיטגלידערשאפט אונזער צוגרײטן אין טאל
״ ם׳װעט װאם ו.אבע םקומען ז דורכצופירן. אוי

 די אין האבן ארדן ארב. אינט. באם ברענטשעס נױ־יארקער די
װייזן, חדשים 3 לעצטע  ריכטיקע די באגר״פן צו אז פאנגעז זיי אז בא
ע  שויז האבן ברענטשעם אונזערע אלע כמעט ארבעט. אונזער פון ליני

ט דאם קאמיטעם. קולטור און דירעקטארן קולטור דערװיילט װייז  בא
ען ארבעט. קולטור די גענומען שוין ם׳ווערט ערנםט װי  גאך ם׳זיינ

איז װעמען פאר דירעקטארן קולטור צאל באד״טנדע א פאראן אבער  ם׳
ט נאך  פארשט״ען װאם צאל א און אויפגאבן זייערע קלאר אינגאנצן ני
ט נאך  דערווארטן אבער מ׳קען ארבעט. אונזער פון ע י נ י ל די ני

ען מאנאטלעכע די דורך אז טינג  װאו דירעקטארן, קולטור די פון מי
ך װעט דיםקוטירט, גענוי װערט ארבעט גאנצע אונזער  פראבלעם די אוי

װערן. געלייזט
ך האט אונז  אי־ איינתײטלעכע דורכצופירן א״נגעגעבן שוין זי

ט אנפאנגנדיק ברענטשעם. אונזערע אין קאמפאניעם דעאלאגישע  דעם מי
ג יעדן בא װערט נאװעמבער חודש נ טי  ברענטש (א ברענטש פון מי

ען 2 האט טינג  ערשטן באם קאמפאניע. באזונדער א געפירט וזודש) א מי
ג נ טי ען נאװעמבער אין מי מען זיינ פגענו  פון באריכטן די געװארן אוי
 בא האבן ברענטשעס אונזערע פון מערםטע די און פלענום אונזער

נג דעם טי ט םי ך פראגן אנדערע קיין מי ט זי  טן2 באם פארנומען. ני
ג נ טי ען מי נ ״  םאװעטישע יאר 14 װעגן דיםקוםיעם געװארן געפירט ז

פון 40 אין געװארן דורכגעפירט איז קאמפאניע די רעװאלוציע.

 ארבע־ אידישע און 1922 זומער גאר איז אס און ארבעטער.
 פון םענצסערל צום ב״שט״ערונגען עדשטע זײערע טראגז טער
 דער איין זיך קריצט קאלענדאר אויםן ״מארנן־פרײה״ט״... דעד
 ארבעטער אידישע ^ענין. געשטאדבן .1924 יאנואר, טער21

 אמת?.. עם איז ״פרײהייט״. דער צו פל״צן זײ ניט. נלויבן
 טער22 דער ם׳איז אימפעט... מער מיט דא זיך װיקלט פילם די

 דער־ זײנען װאנזעטי און םאקא װען נאכט די .1927 אויגוםט׳
 און !״פרײהײט״ דער ארום נאכט יענע געװארן. מארדעט

 אננע־ פריער. חידשים פיר מיט גארדן, םסװער מעדיםאן איז אט
 עס :הורא־געשרײען װידער און ארבעטער... אידישע פון פאקט

 מחנות צעשמעטערטע די אן קומען אט םאריער. די םטרײסן
 ארײנגעלאזט ניט האט מען װעמען ?אמפאני, און זיגמאן פון
 דראען זײ .1926 דעצעמבער אין גארדן םקװער מעדיםאן אין
 באפאלן. זי וױלז פאשיםטן מאכטלאזע... — ״פרײהײט״ די

 צארן, ברויזנידיקן דעם מיט פאלעםטינע־װאקכאנאליע, די ם׳איז
 איז געפאקט און ״פרײהייט״... דער אוי^ פאגראםען ׳מיט און
 ?אליםייאום דער און װידעראמאל גאררן םקװער מעדיםאן דער

 ״מארגן־ דער פאר געשאםן דאלאר טויזנט 30 און נאכאמאל...
 צען אין געשאפן מיליאז האלבן א !טויזנט 35 און פרייהײט״

 דער און מערץ, טער6 דער און !מיליאן א גאר אדער יאר׳
 יענקי פון — ?עמפן נאדל־ארבעטער און ,1931 פון הונגער־מארש

 אינדוםט־ יאר דריי פון פייערונג ברויזנדיקער דעד ביז םטאדױם
 פון םטרײקם און ױניאן. קופער װידעראמאל ביז ױניאן״ ריעלע

 און זיגן אומאױפהערלעכע און הונגער־מארש, און מיינערס, די
 םאװעטן־ אין בויאונג םאציאליםטישער פון םראנט אויפן קאמםן

םארבאנד.

 גאנצע די קאמפן. די איז אויםגעװאקםן איז ״פרײהײט״ די
 “״פרײהײט די אויפגעװאקםן. איז באװעגונג רעװאלוציאנערע

 — נעװער קאמוניםטיש ארםענאל גאנצן א פון טײל א איצט איז
 אנ־ אן אמעריסע, אין פרעםע קאמוניםטישער דער פון הויז אין

 שלאגלע־ ציל־באװאוםטער, איז זי געװער. װירקזאם און געזעז
 צו־ ארנאניש מער אלץ װערט זי באלשעװיםטישער. רישער,

 ארבעטערשאפט, קעמפנדיקער נאנצער דער מיט נויפגעװאקםן
 איז זי מאםשטאב. אינטערנאציאנאלן און אמעריקאנישן אויםן
ג א שוין נ ו ט י י ט צ י ע א מ י צ י ד א ר ן ט ו פ  

 די זיך טרײםלען עם װען פעריאד א אין — !יאר צען — קאט^
!קאפיטאליזם פון זײלן

4
 ניט ארבעטער אירישער באװאוםטזיניקער יעדער זאל טא
 נייע — ״מארגךפר״הײט״ דער פאר ױביליי־מתנה זײן פאדגעםן
 לע־ טויזנטער מיט איז פרײהײט״ ״ניארגן די װייצ לײענער.
 רעװאלוציא־ אונזערע אלע מיט פארבונדן נערװן־פעדים בעדיקע

 דער פון לײענער נייעם יעדן מיט מאםךארגאניזאציעם. נערע
 אלץ זאל און שטארסער. אלע זײ װערן פרײהײט״ ״מארגן

 ״מארגן די זײן שלאגלערישער און קעמפערישער און שארפער
 אידישע די פון צײטונג די פר״הײט״, ״מארגן אונזער פרײהײט״,

 אין — !ארבעטער רעװאלוציאנערע ע ל א פון — ארבעטער
 דער אין ארבעטער באװאוםטזיניקע מאםן פון און אמעריקע,

 פרײהײט״ ״מארגן אינטערנאציאנאלע אונזער — װעלט׳ גאנצער
 ארגאן פארטײ״ לענינשער אינטערנאציאנאלער רער פון ארגאן

 קא־ פון םעקציע אמעריקע, פון פארטײ קאמוניםטישער דער פון
אינטערנאציאנאל! מוניםטישן
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ר מיט ברענטשעס אונזערע ע ט ל״  קאמיטעט, שטאט פון געשיקט א״נ
 פיז אײנלייטער באנוצט האבן ברענטשעם צאל א װאם דעש, אויםער

ג אײן צו מיר האבן דעצעמבער אין ברענטש. א״גענעם נ טי  גע־ מי
ך האט װעלכע ל״ י. י. ט. דער װעגן קאמפאניע א פירט  צוגעשטעלט אוי

 00 איבער אין געװארן געפירט איז כןאמפאגיע די איינל״טער. די
איז ברעגטשעם. ט האט ל. י. י. ט. די װאס באדויערן צום נאר ס׳  ני

עז אײנלײטער די פון טײל :ארבעט די אפגעשאצט געהעריק װי זיינ
ט ן ני אי ען' מ קו ע  גע־ האבן אנדערע און ברענטשעם באשטיטטע די ג

ײן דארפט  פאר־ ל. י. י. ט. די פראגע. דער װעגן צוגעגרײט מער ז
ט האבן זײ װאס קריטיק שטארקע דיגט  אויםגענוצט געהעריק װי ני

ד.2 דעם בא געװארן. געגעבן איז זײ װאס מעגלענק״טן די טינ טי  טן.
 פארבינדונג אין קאמפאגיע מיטגלידעד אונזער געװארן געפירט איז
מוז פארבאנד. םאװ. אין דעלעגאציע דער מיט  װערן פארשטאנען ם׳

ט איז דאם אז  קאמ־ דער ארום װיכטיק. אר-אניזאציאנעל בלויז ני
םן א פון אויפקלערונג געװארן געפירט איז פאניע  ק,לטורעלן_ גרוי
 אונזערע אלע כמעט אין •.עווארן געפירט איז קאמפאניע די װערט.

ױ א<ן האבן (מיר ברענטשעס ברענטשעם). 73 יארק נ
 בא־ װאס חודש שול דעם מיטינ.: איין בא מיר פירן יאנואר אין

ע און לעקציע א פון שטײט ד און ־טולן די איבער דיםקוסי  א אוי
ט װי קינדער. די פון פראגראם װייז  אונזערע אלע װעלן אוים ם׳

 די אז דערװארטן, קען מען קאמפאכיע. די דורכפירן ברענטשעם
צן װעלן ברענטשעם םנו  פאר־ צו איינגער נאך בדי חודש שול דעם אוי

שיקן ברענטשעס אלע זאלן שולן. די מיט ברענטיטעם די בינדן  אריינ
קע די טי  •צול דער פארװאלטוגג. שול דער אין פארטרעטער צאל נוי

ך דארף חודש ן אוי ען אינסטרוסענטאל זיי בוי צו פ  שול גרויםע אוי
ן זאלן ארדן פון מיטגלידער די װאו פארא״נען ״  וויבטיקער א ז

איז פאקטאר.  דעם אפצושליסן ברענטשעם אונזערע פון אויפגאבע די פ׳
ף רעזולטאטן. ממשותדיקע מיט חודש ע זעלבער דער אוי  װערט ליני
 ״ארבעט־ יוועגן יאנװאר אין קאמפאניע צװייטע אונזער געפירט אויך

ט ק״ אזי ך װעט װעלבע פארזיבערונג, םאצ. פאר קאמף דער און ל  אוי
ברענטשעס. אוגזערע אלע אין װערן דורגגעפירט

 האבן מיר אז זען, צו איז קאמפאניעם אויםגערעכנטע די פון
ך באלד שוין ען אוגזערע פארװאנדלען צו אויםגעלערנט זי טינג  אין מי

 אויפטו דעם פארפעםטיקן צו כדי אינםטרומעגטן. קולטורעלע װיבטיקע
ך מוזן  אונזערע פירן צו אזוי װי אויםלערגען ברענטשעם אונזערע זי

ע א גאר מיטיגו.ען. נג דעם ענדיקן צאל קל״נ טי  אדער אזייגער 10 מי
ט נאך האבן ברענטשעם מערסטע די פריער. ט אייערגעבראכן ני  מי

ט אלטער דער היי װאוינ ג דעם פארציען צו גע נ טי  צוליב שפעט. צו מי
 מאל מאנבעס און ארבעט קולטור דער פאר צײט קורצע א בלייבט דעם
ט אינגאנצן דיםקוסיע קיין קען  זאלן חברים אונזערע פארקומען. ני

טינגען װי דעם אן אז געדיינקען  אפ־ איז געפירט װערן אונזערע_מי
ק  ער זאל ווארט א נעמט חבר א ווען ארבעט. קולטור אונזער היינגי

ײן פריער  אונזערע װיכטיק. איז זאגן צו ד,אט ער װאם אז זיכער ז
שטעלן אזוי דארפן קאמיטעם עקז.  געשעפט־ דער אז ארבעט די א״נ

נג טי ם א פארנעמען זאל מי מו צייט. מיני
צן גרעםטן דעם ציען זאלן מיטגלידער אונזערע כדי  די פון נו

ך זיי דארפן דיםקוםיעם טן. זי ר״ ך זיי דארפן צוערשט צוג  צוגע־ זי
 מיר פרעםע. טעגלעכע אונזער אויפמערקזאם מער לעזן צו װיינען
ך דארפן ט זי ען מיר װאם דעם צוליב אז צוגעבן, און שעמען ני  זיינ

ך מיר באנוגענען באװעגונג, דער פאר ארבעט מיט פארװארפן  אפט זי
 איז דעם צוליב ארטיקלען. און נייעס די פון קעפלעך די מיט בלויז

 די און פאסירונגען די פון פאקטן די פרעמד אפט ו.אנץ אונז פאר
ע ארבעט. אונזער פון ליני

 ליטע־ אונזערע דארפן לייענען, צום חברים אונזערע אנרעגן כדי
ען די צו האבן אגענטן ראטור טינג  ליטע־ פאםענדע פון אויסװאל אן מי
ג באט אויםגאבן. פעריאדישע און ראטור נ טי  אפגעגעבן דא־פ מי
ט עטלעכע ווערן  דירעק־ קולטור דער פארתויפן. צו ליטעראטור די מינו
װייזן דארף טאר  אונזער אין ארטיקלען װיבטיקע די חברים די צו אנ

ך ם׳דארף פרעסע. פעריאדישער און טעגלענער  די װערן אנאנםירט אוי
 זיין שוין ם׳דארף װעלכער פאר דיםקוםיע נעקםטער דער פון טעמע

קע די צוגעגרייט טי  קומען זאלן מיטגלידער די בדי ליטעראטור נוי
ט  זייז ארבעט אונזער װעט דאן און דיםקוסיעם אונזערע צו צוגעגר״

ט באקאנט מער זיין װעלן מיטגלידער אונזערע און באלערענד מער  מי
 פאר באדן דער װערן צוגעגרײט ם׳װעט און פראגן קאמפ׳ם אונזערע

באװעגונג. אונזער פאר פראפאגאנדיםטן און טוער קאדרען נייע
 צו האט ברענטשעם נױ־יארקער די פון קאמיטעט קולטור דער

ף געװינם באדייטנדן א פארצייכענען  פאר־ דריי די געביט. דעם אוי
ען װאם אײנלײטער פאל זאמלונגען װעגן געווארן דורכגעפירט זיינ

 פאר־ םאציאלע פאר קאמף דער און ״ארבעטלאזיקייט קאנםפעקט דעם
ען זיכערונג״ נ ״ עז פארזאמלונגען די אנפאנ־.. גוטער א געװען ז  זיינ

 די האבן װאם תברים די קלאסן. שטודיר אין געװארן פארװאנדלט
 לע־ציעם. אלמאזאװ׳ם חבר פון געלערנם פיל גאר האבן באזובט קלאםן

 א װערבירט מיר האבן נאכגעפאלגט האבן װאם דיסקוםיעס די פון
ען װעלבע חברים 25 פון קאדרע נייע ײנ  איינליי־ געבן צו פאםיק ז

 בא־ א װאם קלאםן די פזן געװינען מיר װעלן איבערהויפט טונגען.
דע טנ  דער אין לוערן באנוצם קענען װעט חברים די פון צאל ד״
 די צו ארויםלאזן זיך װעט װאס מער, אדער הונדערט פון כי־גאדע

 א־ציע דעל אן זײ אנצושליםן ארגאניזאציעס פראטערנאלע פארשידענע
 ארבעטלאזער און סאציאלער פאר קאמף דעם אין ארדן אונזער פון

ן געקענט האט דערפאלג דער פארזיבערונג. ״  ס׳האט גרעםער. נאך ז
םגעװיזן זיך ט האבן תבריט בעשערע אונזערע אפילו אז ארוי  געלעזן ני
ט אויך און ״פונק״ נומער נאװעמבער אין קאגספעקט דעם  חגר ני

 זעלבער דער װעגן ״פונק״ נומער אקטאבער אין ארטיקל אלמאזאװם
ט אךן פראגע ״ ט װ  אלמאזאװס הבר יעלעזן אויפמעדנןזאש האבן אלע ני
 קולטור אונזערע פרייהײט״. ״מאלגן דער אין ארטיקלען םעריע

ר האבן דירעקטארן ע ״  הברים, אוגז רעקאמענדירן צו פארנאבלעםיקט ז
טיקער דער מיט װאם ײטונג נוי  און איינל״טער װערן זיי קענען צוגר

ע צוגעשטעלט האבן ברענטשעם 24 בלויז רעדנער•  װען גרופן, אזוינ
ך געפינען אויסנאם, אן נמעט ברענטשעם, איע אין  חברים. פאםנדע זי

 קאמי־ קולטור אונזערע פון אויפגאבע די װערן אן איצט פון ס׳דארף
רן צו טעטן ליזי  קא־ שטאמ דעם העלפן און חברים פאםנדע די מאבי

טן מיטעט ר״  װערט עם פראפאגאנדיםטן. קאדרען גרעםערע װאם צוג
 קלאס אזא דורך מיל פירן חודש יעדן אז זאך, שטענדיקע א אונז ביי

 פאי־ אין אז דערװארטן, קענען מיר און קאנספעקט באשטימטן א װעגן
 זאלן טיר אז הברים, גענוג צוגרייטן מיר װעלן װינטער פון לויף
ט זומער. קומענדן רעדנער אין מאנ־.ל קיין האבן ני

טונג דער אין ע פון צוגריי ״  ביי־ צװייפל אן װעלן טוער קאדרען נ
שן אין קורםן אונזערע טראגן  נאענט אונױוערזיטעט. ארבעטער אידי

אונג די ־לאםן. די באזובן םטודענטן הונדערט פון  זייער איז באצי
 די אין פארפעלט. גיט לעקציע אײן קיין האבן חברים 05 ערנםט.

 האט קלאשן די אין דורבגעפירט ־אבן לערער די װאס דיסקוםיעם פאר
םגעװיזן זיך  אין פארמאגן מיר וואס עלעמענט אידעאלער דער ארוי

קע די געפעלט האט עס װאס אנער דעש צוליב קלאםן. די טי  דערפא־ נוי
 דערצו און מעכאגי•«, געװארן צותעגרייט איז ארבעט די װאם און רונג
 דער ביז רעגיםטראציע די פארנאכלעסיקט ברענטשעס די האבן נאך

ט לעצטע ט קלאםן אונזעלע האבן — מינו װיזן ני  װיפל אויפצוטאן בא
ר דער דערװארטן. געקענט מ׳האט ע ״  איצט װערט וואם קלאם, נ

דן זיכער װעט ארגאניזירט םמיי  דעם פאר פעלערן. פריערדיקע די אוי
ן ס׳דארף װאם קלאר איצט איז קאמיטעט קולטור  אינהאלט דער זיי

 פירן צו לערער די צוגעגרײט באצייטנם װערן עם און קורסן די פון
ף קורםן די  באצײטנס ברענטשעס די זאלן ליניע. געהעריקער דער אוי

 דעם גראדואירן װאם םטודענטן די חברים• די רעגיסטלירן
װיזן האבן װעלכע און קורם ערשטן  װערן לערנען, צו װילן דעם בא

ף אריבערגעפירט  יורעלז םטודענטן אונזערע װען קורם. נייעם א אוי
רונג די פייערן פעברואר טן13 דעם ף טעמפל, לייבאר אין גראדואי  אוי
ך וועט גאם, טער14 דעל  אויפטו ײיכטיקער דעל װערן געפ״ערט אוי
װיזן האבן מיר װאם איבערהויפט און ארבעט קולטור אונזער פון  בא
ע, שטענדיקע א האפן) װיל (איך שאפן צו  זאלן מיר װאו אינסטיטוצי

טן םיםטעמאטיש קעגען ר״  קאמפן די פאל מיטגלידער אונזערע צוג
ע צי טו ן נויטילן ס׳װעט יװערן. דארפן און קעכען זיי װאס אינםטי ״  אן ז
 דיםטריקט די פון און קאמיטע קולטור דער פון ארבעט אינטענםױוע

 אונזעד פאר און בבלל באװעזונג ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון
בפרט. ארדן

ען ארבעט קולטור אונזער פון טייל װינטיקער א נאך ײנ  די ז
 בראנ־ אין און בראנ?ם אין דורך פירן מיר װאם פארומם צענטראלע

 און רייך מערםטענטיילס איז פארומש די פון אינהאלט דער זװיל.
ך איז באזוך דעל ט אוי ען פארומם די שלעכט. ני  זיינ
װיכטיקע און שטענדיקע די געװארן נישט אבער נאך

קן דעם פאר פארומס די מאכן צו ברענט־צעם טי  אוגזערע דערפאלג. נוי
אונג נעענטערע א האבן דארפן מיטגלידער  זיי און פארומם די צו באצי

שטר״נגען זיך דארפן ען אנ טבר״נג  שבנים ז״ערע פון מןיר װאם מי
 האבן פארומס צענטראלע די אויםער שעפער. ז״ערע פון ארבעטער און
װ״ דורכגעפירט מיר  ;רעכ־ די דורך װיליאםסבורג אין פאלומם צ

 קאאפע־ דער אין פאלומם אײנגעשטעלט װערן עם .88 און 7 טשעם
ביטש. בעט ארן פארק בארא קאלאניע, ראטױוער

ארב־ אונזערע ארגאניזירן צו באשלאסן האט קאמיטע קולטור די
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ארטיקל) (דיםקוםיע אררן אין אפאראס סולטור דער ם ײ ר ה ע ל ו ס

 מיר מיינען ארדן אין טעטיקײט קולטור װעגן רײדן מיר װען
ט ל קולטור, לשם קולטור ניט, דעם מי ״ איז װ ״ דא ם׳ טן ל״ א״  דארפן ב
 אנדערע אן גאר איז, טעטיקייט קולטור אונזער ניין, אויך. עס מיר
 קולטור ארדנם. פאשיםטישע םאציאל און בירגערלעכע די אין .ווי

ז ט אוגז בא אי ײן ני ט אונז בא איז װארט׳ פינקלדיק שיין, ק  ני
ט. לעבנש א נאר לוקסום, קיין קיי טי  איז ארבעט עצם אונזער נוי
ט צוזאטענגעבונדן איינג .אזוי  קולטור אונזער װען אז קולטור, מי
ט זועט ן ני ט אנקלאנג אין זיי  װעלן ארבעט און גייםט אונזער מי
ט קיינמאל מיר װייזן גי פ נייעם דעם דערציען צו בא  פראלעטארישן טי

ט װעלן מיר װען ארדן. אונזער אין דארפן מיר וועלפן מיטו־ליד,  ני
װייזן  בא־ זאל װעלכער אפאראט, קולטור געהעריקן דעפ אװעקשטעדן בא

ען ט מיטגלידערשאפט אונזער דינ  אוים־ מיר װעלן קולטור, אונזער מי
ת מאקםימום א געבן חו ם א ארויסקריגן און כו מו רעזולטאטן. מיני

ט ארבעט עצם אונזער איז װאס  קולטור אונזער װעלכער מי
? פארבונדן אײבכ אזוי איז ארבעט

בינדן :ערשטנם דער צו מיטגלידערשאפט גאנצע אונזער צו
 אקטי־ און מיטינו״ען די צו קומען זאלן זיי אז זען ארגאכיזאציע,

זיי. .רויזירן
ען : צװײמנם מיטגלידער. נייע אריינצי

ק :דריטנם ײענדי ארגאגיזא־ פארזיכערונג פראלעטארישע א ז
 קאמף אינם פא־טאר װיכטיקער א װערן ארדן אונזער דארן* ציע,
ארבעטער. אלע האי■ פארזיפערונג םאציאלער פאר

די פון קאמפן אלע אין אנטײל אקטױון אן נעמען :פערטנם
ט ארבעטער, אמעריקאנער ך נאר הילף, פינאנציעלער אין נאר ני  אוי

 װערן אװעקגעשטעלט קולטור אונזער דארף אקציעם. אנדערע אלע אין
טן׳'זייערע דורבפירן זאלן מיטגלידער אונזערע אז אזוי, ע ט ױוי קט  א

ט ט מעכאניש, ני ט טיף זיין נאר בלינדערה״ט, ני בערצ״ג  אין אי
ער ען מיר ב. צ ארבעט. ז״ ט אן גיי  קאמ־ מיטגלידערשאפט א מי

ט איז פאניע,  ברענ־ די צו דעם װעגן צושריפטן שרייבן צו גענוג גי
שטעלן און טשעם  פאר נאר ארגאניזאציאנעל, ?אמפאניע די א״נ
טגליד יעדן  װיב־ איז פארוואס זוערן קלאר שטארק זייער דארף מי
 ארבעטער אן צו רײדן אזוי װי און ארדן צוט געהערן דאם טיק

ל אנדער אן אדער׳ ארדן. װעגן שפי עקזעקו־ נאציאנאלע די :ב״
ע ױו  מיי־ םטר״קנדיקע די פאר קאמפאניע א דורכצופירן באשליםט ט
ף בלויז אפגעטאן זיין ארבעט די וועט נערם, ב העלפט א אוי  מיר אוי
ט א א״נשטעלן פלויז װעלן  די פאר הילף־אפאראט ארגאניזירטן גו

 דורבגע־ ברענטשעס, די אין דארפן ערשטן אלעם צו סטר״קערם.
 אורזאכן די װעגן םטר״ק, דעם װעגן ךיסקוםיעס יערנםטע װערן פירט
ג זיין װעגן ארויםגערופן׳ אים האבן וואם נ טו אד״  װיי־ דעם פאר ב

אזא נאך קלאם. ארבעטער אמעריקאנעם דעם פון קאמף טערדיקן
טונג קולטורעלער  מיטגלי־ אונזער װעט קאמפאניע דער צו צוגריי

ט דערשאפט, ל העלפן, פתם ני ״  די װייל שטארר אפעלירט מען װ
ך װעט נאר פאדעין, קאמיטעטן דזעכערע ק זי םטזיני  אר״נ־ באזואו
ט קאמפאגיע די װעט קאמפאניע. דער אין ווארפן ײן ני  בלויז אנג

 װעט זי נאר מיטגלידער, טעטיקע אונזערע פון קעשענעס די אין
 קאמפאניע אזא פון שאפ. אין און גאם אין װערן ארויםגעטראגן

ט זועט ען, סטרייי דער בלויז ני ײינ ך נאר גע טגלי־ אונזערע אוי  מי
ך און דער גאנצער. אלם ארדן דער אוי

ן צו באדארך• עם װי אנגיין זאל ארבעט די כדי  מיר דארפן זיי
ט א איינשטעלן קן גו רנדי אני ברענ־ די פון קולטור־אפאראט פונקצי

ך שפיגלט ארדן אונזער ארדקארן. און קארן ט יי  1אי אפ גענוג ני
ט אונטערנעמונג אן און באנקעטל א וועגן אויםער פרעפע. אונזער  מי

איז ניט. מיר הערן — ״געשיכטע״ נודנער א  גע־ שטיל װי כמעט ם׳
 ארגא־ געגנערישע אונזערע אין פאר קומט עם װאם דעם װעגן װארן

 און ארבעט קולטור קאנװענשאנם, פלענומם, אונזערע ארום ניזאציעס,
 ניטא. גאר מיטגלידערשאפט דער פון איז קאמפאגיע מיטגלידערשאפט

ך  גרייטן מיר ארדענונג. געװיםע א װערן איינגעשטעלט דארף דא אוי
ײלן געהעריק װי כדי קאנפערענץ, א צו ארבעט. די איינצוט

 לעצטע די אין זיך האט ברענטשעם אונזערע אין ארבעט קולטור די
אויסגעברײ־ װערט ארבעט די פאראוים. געטאן רוק א חדשים דריי

 נאציאנאלער דער צו ביז קאמיטעטן דיםטריקט און שטאט טשעס,
ט קולטור אונזער אין פרינציפ דער פאמיםיע. קיי  אװעק־ דארף טעטי
ט װעדן, געשטעלט  פון ארונטערגעשיקט װערט װעלבע קולטור, ני

בן ען מיטכלידער די און אוי  אר־ די נאר אויפנעמער׳ פאםיװע זיינ
ן, דארף קאטיפיעם העכערע די פון בעט י י  םטיםו־ און ארויםצורופן ז
װיטעט לירן ף נאר ברענטשעם. די אין אקטי  װעט אופן אזא אוי

ײ װערן ארויםגערופן װעט ברענטשעס, די אין לעבעדיק ווערן ג  אי
װ,  אונזערע טוער. קאדרען נייע װערן ארויםגערוקט װעלן ציאטי

ט דארפן חברים אנפירנדיקע בן נאר ני  ״שעפערישע די אין גלוי
ת אי ארבעטער״ די פון פוחו ך נ בן דעם אײנפלאנצן אוי  די פא גלוי

כוחות. אײגענע זייערע אין ארבעטער
 װערן דורכגעפירט קענען באמת זאל ארבעט קולטור אונזער כדי

שטעלן מיר מוזן ברענטשעם די אין  ארגאניזאציע קולטור אזא א״נ
 אריינגעבראנט דאר^ עם ברענטשעס. די באדינען קענען זאל װעלכע

ארגאניזאציע. דער אין םיםטעם און פלאנמעםיקייט װערן
ע קולטור א איינשטעלן דארף ברענטש יעדער ,3 פון קאמיםי

ע האבן זאלן װעלכע עי  אריינ־ און באראטונגען באזונדערע זיי
 פון יעדערער גוטהייסונג. פאר ברענטש צום באריכטן ברײנגען

ן ־אבן זאל הברים 3 די  ליטע־ א איינער פונקציע. באזונדערע זיי
 פאר־ ליטעראטור דעם אװעקשטעלן זען זאל װעלכער אגענט, ראטור

ף ף ברענטש אין קוי  קען צװײטער א הויך. געהעריקער דער אוי
ן שול. דער צו דעלעגאטן ברענטש די פון איינער זיין  פונקציע זיי

ײן דארף טן שול די פארבינדן קולטורעל— ז  ארגאניזירן ברענטש. מי
 קלובן, קינדער אין קלאםן, די אין מיטגלידער ברענטש פון באזופן

 פאר פלענער אריינבריינגען שול. דער פון לעקציעפ און שמחה׳ס צו
 ברענטש און שול פון אונטערגעמונגען קולטור געמיינשאפטלענע

ן דארף דריטער דער װ. א. א. ״  דירעקטאר אדער סעקרעטאר דער ז
 ברענטש, פון טעטיקייטן קולטור אלע קאארדינירן קאמיםיע. דער פון

 שטענדי־ אין שטיין און װערן דורפגעפירט זאל ארבעט די אז זען׳
ט פארבונדונו. קער קאמיסיע. קולטור דיפטריקט דער מי

ע קולטור דיםטריקט א ־ י מ א ק א זיין טאקע דארן־ קאמיםי
 אוים־ זאלן ודעלכע חכרים, פינף גאנצע פון באשטײן דארף .ע י ם

ט און קאמיטעט דיםטריקט פון װערן גדט״לט  װעלכער חבר, איין ני
ען װאם םעקרעטאריאט. דעם פון אויםגעטיילט װערט  פונק־ די זיינ
ע? קולטור דיםטריקט דער פון ציעפ םי  קול־ אויםפלאנעװעז קאמי

ט טור ק״  טעטי־ אלגעמיינע קאארדינירן ברענטשעם. די פאר טעטי
 מיט קאמיםיע, נאציאנאלער דער פון אנגעפירט װערן װעלכע קייטן,

טן׳ דיםטריקט די קיי ט אנפירן טעטי  לערגען קאמיםיעם, ברענטש די מי
ײ, ט״ן זיי. ארויםהעלפן ז ט קאגטאקט שטענדיקן אין ש  קא־ די מי

םיעפ טינ־ פעריאדישע פאררופן פאפט. דורך און פערזענלעך מי  מי
 די בא דיםטריקט. דעם פון דירעקטארן קולטור אלע פון גען

ען טינג  קולטור אלגעמיינער דער פון פראבלעמען די דיםקוטירן מי
פונקציעם. באזונדערע די און טעטיקײט

 מינדלעכע חוץ א קריזפן דארף קאמיםיע קולטור דיםטריקט די
ען די בא באריכטן טינג ך דירעקטארן קולטור די פון מי  שריפט- אוי

פן און באריבטן, לעכע  פון באזובן און באריכטן די פון באזים אוי
ען ברענטש טינג  נאציאנאלער דער צו באריכטן אירע שיקן מי

קאמיםיע.
איז ך ם׳ ק׳ אוי בטי  קולטור דיםטרי?ט דער פון מיטגלידער אז װי

ען באזוכן אפטער װאם זאלן קאמיםיע טינג און ברענטשעם די פון מי

ף טערט טן, אלע אוי  װיב־ צאל א פארצייכענען צו האבן מיר און געבי
אונגען. מיקע פטו  די אונז העלפן מיטגלידערשאפט גאנצע די זאל אוי

ע די אויםצוברײטערן. מער ארבעט ט איז ליני  :קלאר אונז פאר היינ
 דער פון קאמף דעם אפ שפיגלט װאם ארבעט קולטור צענטראליזירטע

 װעט ארבעט קולטור אונזער באװעגונג. ארבעטער רעײאלוציאנערער
ף װערט א האבן פיל אזוי פיל אוי  פאר־ אונזער דורך װעלן מיר װי

ע דורך און באװאוםטזײן בר״טערטן ען קאדרען ניי פבוי  אונזער אוי
 א פאר דינען זאל װאם מאםן־ארגאניזאציע, מעכטיקע א אלם ארדן
באדועמנג. ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון קאמפן די פאר באזע
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ו ו י י ן ד י ר ה איןג מ א ן ק ג ע ר ג ע  ד
מלחמה אימפעריאליסטישער

 ארגאניזא־ נאציאנאלער
ט דער פון טאר  ױגנ

םע?ציע.

 די באזונדערם און גאנצער א אצם ?לאס ארבעסער דער
 אויוי אלארמירט װערן מוזן ױננט םטודענטישע און ארבעטער

 אימפעריאליםטי׳טער הומענדיקער דער פון נאענטקײט דער
 יאד אין װי איצט מלחמה א צו נעענטער זיינען מיר מלחמה.

 מלחמה איצטי?ע די װעלט־מלחמה. ^עצטער דער פאר ,1914
 אנצינדן װעט װאם פונ?ען די פון איינע איז מאנדזשוריע אין
 א אין װעלט ?אפיטאליםטישע גאנצע די אריינװארפן און

 די פון איבערטײלונג אן פאר אלײן זיך צוױשן אדער מלחמה,
 אונזער געגן מיצחמה פאראײניקטער א אין אדער מארקן, װעלט

סאװעטךפארבאנד. דעם — ארבעטער־פאטערלאנד
 פארבא־ די אן איצטער נײען לענ׳דער אלע אין אומעטום,

 מאנ־ אין מלחמה. אימפעריאליסטישער דער פאר רײטונגען
 די און יאפאן צװישן קאנפלי?ט א צוערשט מיר זעען דזשוריע
 שטאטן, פאראײניהטע די װי מאכטן אימפעריאליםטישע אנדערע

 דאמינירן זא,ל עם װער דעם װעגן ענגלאנד און פראנקרײך
 אימפעריא־ נחיםע אלע װי מיר זעען איצטער מאנדזשוריע.

 אנ־ און םראנקרײך ענגלאנד, אמערי?ע, װי מלוכות ליםטישע
 דערשטיקן יאפאן טיט צוזאמען כידי ?ריגם־שיפן, שי?ן רערע,

 םאװעטן כינעזישע דערפאצגרײכע און װאקםנדיקע שנעל די
 םאװעטד דעם געגן מלחמה א פאר װעג דעם עפענען און

פארבאנד.
 צוגרײ־ מלדומה די װעדן שטאטן פארא״ניקטע די אין דא,

 װאפן פאר בודזשעט דער אינטענםױוער. אלעמאל טוננען
הונ־ יעדע פון סענט 78 גרעםער. און גרעםער יאר יעדעם װערט

 מלחמה די פארבארייטונגען. מלחמה םאר גענוצט װערט דערט
 ?ומענ־ דער אין טאג. יעדן פארמען נײע אן נעמט מאשינעריע

 רייען ערשטע די אין סאלדאטן די נאר ניט װעלן מלחמה דיקער
 מלחמה מאדערנע די און גאזן םמיקע נייע, נאר װערן, געהרגעט

 און דערפער גאנצע צעשטערן צו בכח זיין װעלן לופט־שיפן
 דאם מאםן. גרויםע אין װערן פארשניטן װעלן לעבנס שטעט.

 קריגז קענען זאלן ?אפיטאליםטן כדי װערן, געטאן װעט אלץ
פראפיטן. מער

 דער אין װערן באנוצט מערםטנם װעט ױגנט די וױיל
 אינםטרו־ מעגלעכן יעדן באלעבאטים די דעריבער באנוצן מלחמה,

 מיליטערישע מלחמה. רער פאר ױגנט די צוצוגרײטן כדי מענט
 ״גע־ םקאוטם׳/ ״בוי אוניװערזיטעטן, שולן, רי אין טרענירונג

 רעדעפ ?עמפם״, טרײניננ מיליטערי ״סיטיזענם גארד״, שאנעל
 שעדלעכע רעגירונג, םאװעטישער רער געגן ראריאם די איבער

 דער קעגן פרעםע קאפיטאליםטישער דער אין פראפאגאנדע
 אננענומען װערן מיטלען אלע ;מואװים די מאכט, םאזועטישער

מלחמה. ערpקומענדי דער פאר ױגנט רי צוצוגרײטז
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם םעסציע ױגנט אונזער

 אן נעמט מלחטה, קוטענדי?ער דער װעגן באװאוםטזיניה ארדן,
 נע־ ױגנט, ארבעטער גאנצע די מאביליזירן אין אנטייל אקטױון

 אין און מצחמה באםישער דער געגן קעמפן צו װייםע, און גער
 לאנד נאנצן איבערן םאװעטךמאכט. דער פון פארטיידיקונג

 געזעלשאפט־ ספאדטישע, םון קאמיטעס פראנט״ ״ױנײטעד װערן
ױנ־ טרײד קאמיטעם, שאפ ארגאניזאציעס, פראטערנאלע לעכע,

פן ל דורכגעפירט, װערט ארבעט ולטורp די װי זען פלאץ אוי ״  װ
פן זײעכדיק  געװיםן א בא װערט ב. צ. פארמאם זען מען קען ארט אוי
ן ברענטש ״ ט ליטעראטור ק עז געבן מען ?ען פארקויפט. ני ײזוגג װ  אנ

 אװעקשטעלן ארפן אזא אוין» און ארבעט דער אין חםרונות אויף
פארקויף. ליטעראטור דעם בעםער

ך דארן* ברענטש, פון קאםיםיע דולטור דער אין ווי פונקט  אוי
ע קולטור דיםטריקט דער אין םי  אר־ די װערן ראציאנאליזירט קאמי

ד יעדער נעט. טגלי ן האבן זאל קאמיםיע דער פון מי ״  באשטימטע ז
ט פונקציע. טן, עpשטענדי לוי  אן. פירט קאמיםיןן די װאם טעטיקיי

טן שטענדיקע א פאר װאם ק״ ען טעטי  דיםטריקט א אין מעגלעך זיינ
? קאסיםיע

ע ?ולטיר די לעקציעם, .1 םי  לעקטארן׳ צושטעלן דארף ?אטי
ת אנדערע און פארלײענער רעדנער, חו  פון אװנטן קולטור די צו כו

 בא־ א דא איז צענטער גרעםערן יעדן אין ברענטשעם. די
ף פדאפעםיאנאלן צאל גרענעצטע  געביטן. אויםגערעכנטע די אוי

ע’ ?וילטור די און םי ט ?ײנמאל קען קאמי  אין באפרידיקן ני
 אזעלכע נאך ברענטשעס די פון פאדערונגען די מאס פולער דער

ײע ארויםרוקן צו ק. .p דער פון ארבעט די זיײן דארף בחות.  כחות נ
 פערזענלעבע דורך און װערן אנטװי?לט צו פאטענץ די פארמאגן װאם

ײ. ארויםרוקן און לערנען דים?וםיעס און שמועםן ן קען דאם ז  די זיי
ן פון פונ?ציע ״ ד שוין זאל דערזעלבער חבר. באשטימטן א  אוי

ט אנפירן ברענטשעם. די צו לעקטארן די צושטעלן פון ארבעט דער מי
ען עס װי פונ?ט ליטעראטור, .2 ק זיינ טי  אגענטן ליטעראטור נוי

ך איז אזוי ברענטשעם די איז ק אוי טי  אין אמןנט ליטעראטור א נוי
םיע׳ ?ולטור טpדיםטרי דער ט אנפירן זאל ער ?אמי  ארבעט. דער מי

טן פארבינדונג אין שטײן םגעפינען פארלאג, אדדן מי  פארא װאם אוי
? איז ליטעראטור טי  ליטע־ פאםי?ע די אז זען ברענטשעם, די פאר נוי

ך זאל ראטור  אנטי־ ?אמפאניע. יעדער בא ברענטש אין געפינען זי
ױן ?אמפאניע, אנטי־רעליגיעזער אן פאר בראשורן דעליגיעזע צ טי־  אנ

ױן פאר ליטעראטור צ ײ ט ײ• א• א• ?אמפאניע אנ
ױ ארדן. באם ?ורסן אװגטן .3  ארבעטער אן פארמאגט יאר? נ

איז אוניװערזיטעט. ט אבער ם׳ ך אז אויסגעשלאםן, ני אנדערע אוי

ך זאלן דיםטריקטן ט אוי רן קעגען גי פי ך בא א״נ  ?ורםן. געװיסע זי
 פאר־ איינכעפירט. דאם שוין האין שטעט געװיםע אז איז, פאקט דער

ך׳ שטייט ן דארפן קורםן די אז זי ״ ײ אז כאראקטער אזא פון ז  זאלן ז
טן באלדיקע די באפרידיקן קענען  ב. צ. ארגאניזאציע. דער פון נוי
ש, אין קורםן שר״בן צו װי לערנען זאל מעז אידי  א ברױול, א אג

 װאו ?ורם, אײנלייטער אן װ. א. א. פראקלאמאציע א פראטאקאל,
- צו װי און באריכט א אפגעבן צו װי װערן געלערנט זאל עם נ ״  א

טן  פאליטישער אין קורס פאפולערן א פראכע. טאג א איבער ל״
 די אנדערע. און באװעגונג, ארבעטער דער פון געשיכטע ע?אנאמיע,

סיע ?ולטור ך פון דארףו קאטי ײלן זי םט  זאל װעלכער חבר, איין אוי
ף קורםן די אװעקשטעלן ארגאניזאציאנעל טן א אוי באדן. געזונ

ט פונקציעם רײע א נאך װערן אויםגערעכנט קענען עם  װעלכע מי
ע ?ולטור די סי ך דארף ?אמי ך װענדט עם פארנעטען. זי  די נאך זי

 איז דעם חוץ דיסטריקט. געגעבענעם דעם פון באדינגונגען לאקאלע
 װעלכער טאר,pדירע אדער םײקרעטאר פון פונ?ציע די אומעטום דא

טן אלע די פארבינדן דארןן ק״  םיי פונקציאנערן, אלע צוזאמען. טעטי
 זייער װעגן טראכטן דארפן ברענטש, דעם פון םיי דיםטריקט, דעם פון

ען די צו און פאראוים פון זי פלאנעװען און ארבעט צונג  זייער פון זי
םיע ען און ארבעט אפגיעטאנענער פון באריכט א אפכעבן ?אמי ר״נג  ב

ארבעט. װ״טערדי?ער פאר פלענער
ײנען די אונז בא דא ז ף אוי ת חו ט אנפירן װעלכע?ענען ערטער כו  מי

״ געבן בלויז דארפן מיר ארבעט] דער ע ז ױו ט א צי  איינ־ און איני
״ אין פלאנצן בן דעם ז כוחות. אײגענע זייערע אין גלוי

ט וואלט עם םיע ?ולטור נאציאנאלע די אז שאטן ני  זאל ?אמי
 ?ולטור פון ?אנפערענץ א פאררופן צו?ונפט נאענטםטער דער אין

ן ארבעט קולטור פון פראגע די װאו ארדן, דעם אין טוער  דעם אי
 דורף נאר ברײט. גאנצער איר אין װערן אויפגיענומען זאל ארדן

ט א דורך און פלאנמעםיקײט  מעלו אפאראט ?ולטור איינגעשטעלטן גו
בן קענען מיר הוי פ טגלי־ אונזער פון מצב קולטורעלז דעם אוי  מי

ען דערשאפט, ען קענעז אמבעסטן בםילא און ארדן דעם בוי  די דינ
?לאס. ארבעטער אמערי?אנער גאנצן דעם פון אינטערעםן
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־דן או ונזער c א אין דך םום זואו ז. ר.

 איצטיקער דער אין אוים באזונדערם זיך צייכנט יארק נױ
 האט שורות די שרײבז מיר װען מיטגלידער. פאר קאמפאניע

 טעמפ דעם *ױט און מיטג׳צידער. 7,000 רערגרײכט יארק נױ
 אכט פון מינימום א דערגרײכן יארל נױ קאן קאמפאניע דער פון

 טן12 דעם קאמפאניע דער פון ש?ום צום מיטגיצידער טויזנט
מערץ.

 יארה׳ נױ פון 2 ברענטש אנערקענונג פאדדינט באזונדערם
 ■האט װע^כער און מיטג^יידער, 400 דערגרײכט האט װע^כער

 דעם אין מיטג^ידער נײע 61 אריינגענומען װאך איין אין ב^ויז
ברענטש.

 גױ א װייזט רעזו^טאטן, דערגרײכן קאן מען װייט וױ אויף
 פארהעלטניםמעםיק איז װעצכער ,179 ברענטש ביישפי^ טער

 אין האט מיטג^ידער, 70 באויז פון ברענטש, ל^ײנער א געװען
 5צא די איצט שױן דעתרײכט און 24 אריינגענומען װאך איין
 װעיצכער ,9 בר. װעגן װערן געזאגט קאן זעאבע דאם .100 פון

 פרא־ קאמפאניע. דער אט אין פאראוים שריט ריזיקע מאכט
 ירענטשעם א^ע פון ערשטער דער 9 ברענטש שטייט פארציאנע?

ארדן. דעם םון
 ברענ־ ע5א די אױםרעכענען נאטיצן די אין ניט קענען מיר

 פארנעמען צו באװיזן װאכן אעצטע די אין האבן װע^כע טשעם,
 קא־ מיר קאמפאניע. מיטגיצידער דער אין פאאץ אנגעזעענעם אן

 בא־ האבן װאכן ^עצטע די אז זיכערקייט, מיט זאגן אבער נען
 באגרײפן אנגעהױבן האבן ברענטשעם יארקער נױ די אז װיזן,

 און םאװעטן־פארבאנד אין דעלענאציע א פון װיכטיקײט די
 פאר־ א געפינען פון ארבעט דער אין ארײנגעװאר&ן זיך האבן

פארדאבט׳ שטארקן א האבן מיר רעלעגאציע דער אין טרעטעו־

 צענט־ װיכטיקםטע די פון ?אנד, איבערן ברענטשעם די אויב אז
 צו ענערגיש ג^ייך טאן נעם א ניט זיך װעאן ?אנד, איבערן רען
 גרעםטע די האבן זאצ יארק נױ אז נעפאר, א דא איז ארבעט, דער
 קא־ ערשטער דעד פון אויםנאם דער מיט און פארטרעטער צ̂א

 יאר־ נױ די פון ?רעדיט צום איז דאם האלב. אפשר טעגאריע
 פון רייע גאנצע א פון ריםקרעדיט צום אבער ברענטשעם, קער

 װא^טן װעיצכע ^אנד, איבערן ברענטשעם װיכטיקםטע אונזערע
 זעיצבע די פאדנעמען נעקאנט אנשטרײנגונג געהעריקער א בײ

ברענטשעס. יארקער נױ די װאס פאזיציע

?ומעכ־ די אין אז שיקאגא, פון אונז שרײבט סלעכמאן חבר
 60 װעצכע פון אפיציקאציעם, 100 באקומען מיר װעאן טעג דע

 אבעד נייעם, די הערן צו אונז פרײט .1 ברענטש פון זײנען
 געבן צו ניט קאמפאניע אונזער אין אויםגע^ערנט זיו האב! מיר

 שורות די װען אפציקאציעם. די באקומען מיר אײדער קרעדיט,
 נישט נאך שיקאגא פון אפ^יקאציעס די זיינען געשריבן װערן

 באלוו״ שוין װא^טן מיר װען אפי^ו אבער געװאדן. דערהאצטן
 שי־ פון אפאיקאציעם 100 אז מיר, האצטן אפ^יקאציעם, די מען

 א און 100 ,1 ברענטשעם די אז גענוג, ניט װײט זײנען קאגא
 יע־ געקאנט, האבן שיקאגא אין ברענטשעם אנדערע רײע גאנצע

 מיטג^ידער, נ״ע צאיצ אזא ארייננעמען אצײן זיי, פון איינער דער
 זעאבן דעם טיט קאמפאניע די דורכגעפירט װא^טן זײ אויב

 דעם פון לאמפאניע ערשטע די אנגעפירט האין זײ װי טעמפ,
געװאונען. האבן 100 בר. םײ און 1 בר. םײ װעצכער אין ארדן,

אונ■ א?ע ביי טאג־ארדנונג דער אוירי איצט איז קענטאקי

 ״יאנג און היברו״ מענס ״יאנג קאונםיצס, ארבעטצאזע יאנם,
 רופן זײ און ארגאניזירט אםאםיאײשאנם״ קריםטשען מענם

 אנ־ קאמיטעם ױגנט אנטי־מ^חמה ארגאניזירן װעגן מיטינגען
מצדזמה. אימפעריא^יםטישער דער געגן ?אמן* דעם צופידן

 פון באזוכט געװען קאנפערענץ די איז יארק נױ שטאט אין
 ארגא־ ױגנט^עכע 86 רעפרעזענטירט האבן װאם דע^ענאטן, 133

ע ניזאציעם. ? ט 12 א נ ג ו ם י ע ש ט נ ע ר ם ב נ ו  פ
ן ^ א י צ א נ ר ע ט נ י ר א ע ט ע ב ר ן א ד ר ־ א ײ  ז

ן ע ד נ נ ז ע ו ו נ . א ן ע ו ו ע  האט קאנפערענץ די ג
 אר־ דער פון מאבי^יזירונג דער םאר באזים דעם אװעקגעצייגט

 פאראיי־ א פאר יארק נױ אין ױגנט םטודענטישער און בעטער
חמוז. אימפעריא^יםטישער דער געגן פראנט ני?טן  רי אט מ̂י

 איז םעקציע ױגנט אונזער װעצכער פון ̂יג, ױגנט אנטי־מ׳צחמה
 אױפצודעקז כחות אירע א?ע ווידמען וועט טיי^, װיכטיקער א
 באקעמפן צו ױגנט די ארגאניזירן צו און צוגרייטונגען מצחמה די

פ^ענער. מצחמדז רי מי^יטאנטיש
 ״א?ע צאזונג די איז אונז צו אינטערעם באזונדער פון
 אנ־ דער פון ארויםגערוקט ארבעטצאזע״, די פאר פאנדן מיצחמה

חמה  פראטער־ אונזער פון פונקציע די כאטש יג.5 ױגנט טי־מ̂י
 פארזי־ םאציא^ער מיט ארבעטער די באזארגן צו איז ארדן אלזנ

 דאך בענעפיט, טויטן און קראנקן פון פארמע דער אין כעדוננ
 םאציא^ער פאר ?עמפן און אישו די װייט מיר פארשפרײטן
 איצ־ דער אין רעגירונג. דער פון פונקציע א איצס פארזיכערונג

 קאמפאניע א אין פארנומען איז ארדן רער װען צייט, טיקער
 אין ארנאניזאציעם פראטערנא^ע אהבעטער אצע פארא״ניקן צו
 פאדערוננ, די מיר מוזן פארזיכערונג, סאציא^ער פאר לןאמףי א

בא־ און צונרײטוננען םצחמה די אויםהערן זא? רעגירונג די אז

̂יאנען די נוצן  ארבעט־ מיט ארבעטער די באזארגן צו דאלארן •מיי
 שאה* פארזיכערונג׳ םאציאאער פון פארמען אנדערע און ^אזער

פראפאגאנדירן. און ארױםשטעאן
 רעהרוטירט איז װאם םטודענט און ארבעטער ױנגעד יעדער

 באםי־ דער געגן קעמפער א נאך מײנט םעקציע ױגנט אונזער אין
 םאװעטן־ דער פון פארטײריקוננ דער פאר און מיצדזמה שער

 אינ־ דעם פון םעקציע ױגנט טאםן א בויען דורך ויז5בי מאכט.
 א פירן צו בכח זײן מיר װעלן ארדן, ארבעטער טערנאציאנא^ן

מ^חמה. געגן קאמפאניע שטארסע
 האמוז אינם הע^פן קען ארבעטער דערװאקםענער יעדער

 א בויען העלפן דורך מ^חמה אימפעריאליםטישער דער גענן
 די װי אזוי פונקט קינדער, אייערע םעקציע. ױגנט שטארקע
 קז־ דער אין װערן ארײנגעצױגן װע^ן ארבעטער ױנגע אנדערע

 דער אין זיי אריינצוציען איר טוט װאם מילחמה. מענדיקער
 די אריינצונעמען ברענטש אײער טוט װאם םעקציע? ױגנט
 װעט איר און ברענטש ױגנט א בויט ארדן? אונזער אין ױגנט
 אימפעריאיציםטישער דער גענן קעמפן צו װאפן א נאך האין

חמה.  ארבעטער־ דעם פון מײל דעם ארגאניזירן צו העיצפט מ̂י
 א?ם אויםנוצן װעט רעגירונג קאפיטאליםטישע די װעמען ק^אס

 פאר־ ױגנט. די — מ^חמה קומענדיקער דער אין ״ש5פ קאנאנען
 םאװעטן־ דעם פארטײדיקן צו און מיצחמה געגן קאמױ צום אוים

 םרא־ א^ע פון פראנט פאראיעיקטן א צו פאראוים פארבאנד.
 פארזיכע־ סאציא^ער םאר סאמ̂ן אינם ארגאניזאציעם טערנא^ע

 טעכ־ א אצם ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאן רעם בויט רוננ.
 ױננטצעכע און דערװאקםענע םון ארנאניזאציע מאםן טיקע

ארבעטער.
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 עיןזעהוטױוע נאציאנאלער רעד פון לאזונג די ברענטשעם. זערע
 קאטפאניע די ארױםצוטראנן איז קאמפאניע קענטאקי דער אין

 די אויםברײטערן ברענטשעם. אונזערע פון רייען די אויםער
 די פאר זאמלונגען בנוגע סײ ארבעט אונזער פון פעריפעריע

 איצ־ דעם פון ראלע די אויפקלערן בנוגע םײ מײנערם, קענטאקי
 װעלכער אין לאגע באזונדערע די קענטאקי. אין קאמף סיקן

 מײנערם טױזנטער װאם דאם ;זיך געםינען מיינער קענטאקי די
 לאנד, דעם פון װינקל פארשקלאפסטן דעם פון םאוט, דער פון

 רעגירונג־אפאראט גאנצער דער װאם ראם ;אויפגעװאכט האבן
 געג; לןאמף דעם אין מאגנאטן מיין די ברוטאל און אפן אזוי דינט

 אױפגעקלערט דארוי אלץ דאס מיינערם, אויפגעשטאנענע די
 פירן ברענטשעם אונזערע װען און מאםן. בדײטע די צו װערן

 םענט, 50 םענט, 25 זאמלענדיק קענטאקי, פאר קאמפאניע די אן
 זייערע טימ זיי דארפ; מיינערם״ די פאר הילױ אלץ — $1.00

 ברײט־ רי קרייזן, בדײטםטע די דערגרײבן צו זוכן זאמל־ליםטן
 דער־ און עלעמענטן. םימפאטיזירנדע און ארבעטער שיכטן םטע
 אי־ זאלן ברענטשעם אונזערע אז װיכטיק, באזונדערס איז פאר

 ארוים־ ?ענטאקי, פאר לאזונג די דורכפירן אומעטום און בעראל
 די אויסער םטרייקער קענטאקיער די פאר קאמפאניע רי צורוהן
 אונזעד פון מיטגליד יעדער ברענטשעם. אונזערע פון ראטען

 קענטאקי די פאר אגיטאטאר און זאמלער א װערן זאל ארדן
מיינערם.

 גענעראל זײער צו זיך גדײטן דרעםמאכער יארלער נױ די
 אויך װעלן קענטאקי, אין םטרײק דעם אין װי פונקט םטרײק.

 צוױי־ דער פון דרעםמאכער, קעמפענדע די זײן זײט אײן פון דא
 רעגי־ דער פון אפאראט גאנצער דער באלעבאטים, די זײס טעד
 פאדאײניקטער רער ױניאן. קאמפאני דער מיט צוזאמען ו־ונג

 ױניאן, אינדוסטריעלער דער מיט צוזאמען קאמיטעט פראנט
 מיט־ פינאנציעלע קײן ניט האב; קאטח דעם צו גרײטן װעלכע

 שויז רעדט װער םטרייק, דעם פון צוגרײטונג דער פאר אפילו לען
זעלבםט. םטרײק דעם אנפירן װעגן

 קײן פירן קאנען ניט װעלן מיר אז קלאר, אונז פאר איז עם
 קענ־ פאר קאמפאניע געלט אײן קאטפאניעס. באזונדערע צװײ
 סטרײק. דרעםמאכער יארק נױ דעם פאר צװײטן דעם און טאקי
 ניט אונז װאלט און כחות אונזערע צעשפליטערט װאלט ראם

 פאד םוטע מא?םיטום די דערגרייכן צו מעגלעכלייט קײן נעגעבן
 זאט־ אונזעדע דארפן מיר װעלן דערפאר קאםפן, װיכטיקע די אט

 קאטף דעם פאר םיי געלט דאס אײנטײלן און פאראײניקן לונגען
 יארק. נױ אין םטרײק דרעםמאכער דעם פאר סיי קענטאקי, אין

 ארבעט, אונזער אנפירן ענערגישער מיר דארפן חברים דעריבער
 אין קאמוי דער סײ װייל אלוציע, די ש:על דורכפירן דארפן מיר

הילף. שנעלע פאדערט יארק נױ אין קאמף רער םײ קענטאלי,

 שוין זיך האט פארזיכעדוע, םאציאלער פאר קאמפאניע די
 אייניקע אין פאנאנדערגעװיקלט, טײלװייז ערטער אייניהע אין

 זי האט ערטער ט״ל א אין און אן ערשט זיך זי פאנגט ערטער
 םאציאלער פאר קאמפאניע דער אין אנגעפאנגע;. ניט נאך זיך

 אונזערע דארפן מלוכה דער פון חשבון אויפן פאחיכערונג
 װיכטיקע באזונדערם א שפילן דיםטריקט־קאנזיטעטן און שטאט
 קאמ־ דער אין מיר ײןאנען פארבארײטונגען געהעריסע בא ראלע.
 אפשר צענדליקער, ארבעטער, שיכטן ברייטע אר״נציען פאניע

 אינטערנאציאנאלער דעד מיר, ארגאניזאציעם. נײע הונדערטער
 װיכ־ א זייער פאר אװאנגארר דער װערן קאנען ארדן, ארבעטער

 ארבעטער־קלאס דעם פון אינטערעםן די פאר קאמפאניע טיקער
שטאטן. פאראייניקטע די אין

 צו ארויםגעשיקט האבן מיר װאם אינםטרוקציעס, די אין
 פאדערונגען, די אנגעװיזן מיד האבן קאמיטעטן דיםטריקט די

 ארבעט־ װי קאמפאניע, דער אט אין ארויס שטעלן מיר װעלכע
 דער בײ אומגליק־פאלן פאר קאמפענםאציע פארזיכערונג, לאזע

און אלטע פאר פענםיעם קראנקהײט, געגן פארזיכערן ארבעט,

 אנגע־ אויך האבן מיר יתומים. און אלמנות פאד פארזיכערוע
 קאמפאניע די אט דארפן שטאט־קאמיטעטן אונזעדע אזוי װי װיזן

 אדער ארגאניזאציעם, גאנצע קריגן צו גלייך זעענדיק דורכפיר[,
 זיך אויף נעמען זאלן װעלכע ארגאניזאצ־עם, פון פארטרעטער

 קאמיטעט פרעלימינערי דעם ארגאנ׳זירן פון איניציאטיװע רי
 אויך האבן מיד פארזיכערונג. סאציאלעד פון קאמף דעם פאר

 פרעלימי־ די װעלכע לןאנפעדענצן, שטאטישע די אז אנגעװיזן,
 צו כדי צייט נענוג נעמען זיך זאל; רופץ, װעלן קאטיטעטן נערי

 פראטער־ נײע הונדערטער קאנפערענצן די אין אריינציען קאנען
 פאראײנען. םאםייעטיס, אינדעפענרענט ארגאניזאציעם, נאלע

 אדגאניזא־ פראטערנאיע אנדערע אלע און קלובן םראטערנאלע
 קאנ־ די אז ;שטאט זייעד אין קריגן נאר קאנען זײ װאס ציעם,

 האב; מיר װאס קאנפערענץ ברייטםטע רי זײן דארף פערענץ
 אנ־ אויך האבן מיר באװעגונג. אונזער אין געהאט איז עם װען

 אט פון טייל א דורכפירן גלײך פון נויטװענדיקייט די געװיזן
 אויףז אונטערשריפטן קלײבן פאר לןאמפאניע די קאמפאניע. דער
 קאונ־ איבעטלאזע די װעלכע ביל, אינשורענם ארבעטלאזן דעם

 אונטער־ די פון קלייבן דאס אז און אויפגעהויבן האבן םייס
 מיטגלידערשאפט דער מיט װערן פארבונדן אײנג זאלן שריפטן

 טיטגלידער, פאר קענװעםן מיט ארדן, אונזער פאר קאטפאניע
ערטער. די אויף» ברענטשעם אונזערע שטארקן מיט

 יארלו נױ אז זיך, מיר דערװיםן היינט ביז נײעם דער פון
 פאר קענװעס הויז צו הויז א דורכגעפירט יאנואר אינמיטן האט
 אונטע־שריפטן פארזיכערונג. םאציאלער פאר קאטפאניע דער

 מיטגלידער נײע צאל גרויסע א און געװאדן געזאםלט זײנען
ארדן. אונזער אי; געװארן אריינגענומען זײנען

 פאר־קאטיטעט ידעך אז אונז, מען שרײבט שיקאגא פון
 צוזאמענ־ שוין איז פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמו» פאר׳ן

 יהאב־ו אמאניזאציעם צאל גרויםע א אז און געזוארן :עשטעלט
 שדיט װייטערדיקע די פון הערן צו װארטן מיר אעעשלאסן. זיך
שיקאגא. אין קאמפאניע דער אין

פאר־לאמי־ אזא טעג קומענרע די אין ערשט װעט יארל נױ
 אוים־ האב; באםטאן און פילאדעלפיע צוזאמענשטעלן. טעט

 מיד אבער ארבעט, דער פאר קאמיטעם םפעציעלע געטײלט
 װילן טיר געביט. דעם אויף געטאן האבן זיי װאם ניט נאך הערן

 ברענ־ די און שטאט־קאמיטעטן אונזערע אז אונטערשטרײכן,
 קאמ־ װיכטיקםטע די פון איינע איז דאס אז װיםן, זאלן טשעם

 טאן רארפן מיר און באװעגונג פראטערנאלער דער פאר פאניעם
 דעם פארנעמען זאל ארדן אונזער אז קאנען, מייד װאם אלץ,

קאמפאניע. דער אט אין פלאץ װיכטיקםטן

פראקלא־ װעלט גאנצער דער איבער איז מערץ טער8 דער
 דער — פרויעךטאג אינטערנאציאנאלער אן אלם געװארן מירט
 גרעםטז רעם מאכן ארגאניזאציעם פראלעטארישע אלע װען טאג

 ארײנציען קלאםנקאמןז, דעם אין פרוי דעם ארײנצוציען פארזוך
 מיט פארבינדונג אין ארגאניזאציעס. פראלעטארישע די אין איר
 א אונטערנעמען ברענטשעם אונזערע דארפן מערץ טן8 דעם

ארדן. אונזער אק פרוי דער אריינציען פאר האטפאניע פפעציעלע
םיטגצידער, 15,000 צו נאענט רי צװישן װאם פאקט, דער

 ארום בלויז פאראן זיינען אידן, אונזער אין הײנט האבז מיר װאס
 הינטערשטעליק זייער זיינען מיר אז באװייזט, פרויען 3,000

 ארגאניזאציע. אונזער אין פרוי די ארײנציען פון ארבעט דער אין
 דארפן שטאט־קאמיטעטן, און דיםטריקט די ברענטשעס, אונזערע
 װאך לעצטער דער אין אנשטרײנגונגען םפעציעלע טאבן דערפאר

 אמװײניקםטנם ארײנצונעמען מערץ טן6 דעם ביז פעברואר פון
 זייער קאן דאס ארדן. אונזער אין טיטגלידער פרויעז 1,500
 װע־ פרוי, די אדײננעמען דורך נאר ניט װערן דערגרייכט לײכט

 באזונדערס אויך נאר ארדן, אונזער אין שוין געהערט מאן מעם
 פאברילן, דער צו דירעקט װענדן זיך װעלן מיר װאם דעם, דורך
 פאר־ טאג צו הײנט פרוי רי ארבעטן. פרויען מיליאנען װאו

 באזונדערם און פאכן אלע אין כמעט פאזיציע װיכטיקע א נעמט
מאכן דארפן ברענטשעם אונזערע פאך. נאדל דער אין אונז ביי



19ק נ ו פ ר ע ד1932 פעברואר־מערץ,

 פאראײנען״ געזאנג ״פרײהײט די
א. א. א. צרם שײכרת זײעד ארן

 צוזאמענפאר (צום
פ.) ג. פ. פון ש ט נ א ר א. י.

ט די װאס ראל, די היי אונ־ אין שפילן פאראײנען״ געזאנג ״פריי
 זיך קעז מען פאיטטימטע. א איז ארבעטער־קאמף, טאג־טעגלעפן זער
ט ן פארשטעלן ני ״ ן ק ״  אונטערנע־ קלענערע אפילו אדער גרויסע, א

מ אדער פאראיינען, געזאנג ד< פון מיטװירקן דעם אן מונג ה״ ריי  פ
ט טרעטן זיי און ארקעםטערס. מאנדאלין  פארװיילער װי ארויס ני

 קומען, װאס אנטיילנעמער, די פון טייל א װי נאר ״קרעפטן״, אדער
ט — פרייד, אדער פראטעםט, זײער אויםדריקן קלאנג, דורך  דעם לוי

אונטערנעמונג. דער פון פאראקטער
ען זײער האט דערפאר ט עם טעם. אנדער אן זינג  שאפ־ דאפ זינג

ט עם ;פיקעט־ליין דער פון געקומען װאם :אר איז װאפ מיידל,  זינג
 זופ:־ גאםן די אויםגעמאםטן טאג גאנצן א ־אט װאם ארבעטער, דער
־ די קלאםנקאמף; — איז ליד פון אינהאלט דער ארבעט. דיק י ז  מו

 דורפן יװער ר״דע, א דורך אגיטירט עם װער שטרייט. צום רופט װעקט,
ן און נדוזיק דורך אגיטירט פ. פ. דער — װארט געדרוקטן  װיר־ זיי

ט עס דויערהאפטיק. און יהטארק איז קונג  דעד פיי ארבעטער דער זינג
 ער רעפינמ ליד אין קיגד. זיין מיט קעמפ, אין אינדערהײם, מאשין,

ײן קעגן פראטעםט פון אויסדרוק אן זיג. פון קאבזפם־פרייד און ׳טונא ז
ט די װאם דערפאר, טאקע און ה״ ריי פ זיי־ פאראיינען״ געזאנג ״

 מען דארן־ לעבן געזעל־טאפטלעך אוגזער אין פאקטאר װיכטיקער א נען
ך װייזן ערנםט, זיי צו באציען זי ף אנ ת אוי  זיי־ אין אוןיהעלפן חפרונו
זיך. פאנאנדערװאקסן ער

ט די פון פארװאלטער די האבן היי פר״ פאר־ פאראיינען״ געזאנג ״

ײ און צייט דער פון רוף דעם *טטאנען ף האבן ז  טאג־ארד־ דער אוי
ױ אין אפגעהאלטן װערט װאם צוזאמענפאר, זײער פון נונג  יארק נ

 איגטער־ װעגן פונקט דעם ארויפגעשטעלט טן,21 און טן20 פעברואר
ארדן. ארבעטער נאציאנאלן

 אינ- צװיי די צװישן פארבינדונג נאענטע א זיין דארף עם אז
ט באריר אין קומט װאס א״נעם, יעדן פאר קלאר איז םטיטוציעס  מי

ך װעט מאסן־ארגאניזאציע. א ען זי ף מער אפשםעלן לוינ דעם. אוי
 איצ־ דער גופא. פאראיין״ געזאנג ״פרײחײט װעגן פריער נאר

ען לאנד איבערן פערטער. דער איז צוזאמענפאר טיקער  פא־ איצט זיינ
הייט 15 ראן  די ארקעםטערם. מאנדאלין 5 און פאראיינען געזאנג פריי

 ארבעטער מוזיקאלישער דער .1200 איז בײדע פון מיטגלידערשאפט
ף פאראײנען, אלע די צענטראליזירט פארנאנד אוי מט׳ ע  פראבלע־ אלע נ

ײזן. זיי פרואװט א.־ן מען ען פראבלעמען ל  זי< און םך א פאראן זיינ
ך פארמערן טן זי פאראײנען. די פון װאקסן מי

 פון ליד א װען למשל. רעפערטואר, פון פראבלעם די נעמט
הייט ״ געזאכג ״פריי ײן א ־ אז דאס, מיינט פאפולער, װערט פאי  טויזנ

ען ארבעטער טער ק: איז געלעגנהייט. יעדער ביי דאפ זינג טי י ו  נ
ם אידײאלאגישע די אז )1  און אויםגעהאלטן זיין זאל ליד פון זיי

לן פון װערטער די אז ־)2 ציל; אין טרעפן א דז ן לי  נא־ און איינפאך זיי
ק די אז )3 טירלעך; ך זאל מוזי ען, לייכט לאזן זי  אז (1 און איינזינג

ן זאל אינהאלט דער ״ נאטירלעבער. אמתער, אן ז
פך א שרײבן װאם פאעטן, פראלעםארישע םך א מיר פארמאגן

 דערפאלג. פיט רורכצופירן אקציע די אס אנשטרײנגונג גרויםע א
 פאר מעגלעך אויב אונטערנעמונג, םפעציעלער א מיט ענדיקן און

 בא׳טטיםען זיך פאר דארף ברעגטיפ יעדער מערץ. טן6 דעם
 פאר־ אין ארײנציען װעט ער מיטגלידער פרויען װיפל קװאטע א

קאמפאניע. דער אט פון לויףי

 דער װערן געפײערט לאנד איבערן װעט אפריל אנפאנג אין
 די אט אין ״מארגן־פרײהײט״. אונזעד פון ױביל״ יאריקעד ׳10

 װעגן אפשאצונג אן אין ארײנגײן ניט מיר קאנען נאטיצן קורצע
 דא קיאסנקאטו» דעם אין ״מארגךפרײהײט״ דער פון ראלע דער
 דעם אין ״מארגךפרײהייט״ דער פון ראלע דער װעגן ; לאנד אין

 אויפ־ דע־ װעגן און באװעגונג פראטערנאלער דער אי; קאטף
 זאך איין ארד;. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון יויאונג

 מיר װאלטן ,“״מארגךפרײהײט ־י ניט װען אז קלאר, זײער איז
 טאסן־ארגא־ א אלס ארדן אונזער אויפצובויען בכח געװען ניט

 1אי טיר האבן ארדן אונזער פון דערגר״כונגען די אז ניזאציע;
 אז ;״מארגן־פרײהײט״ אונזער פארדאנקען צו מאם גרויםער א

 אר־ דער אין שפיצט ארדן דעד װאם ראלע, װיכטיקער דער אין
 ״מאדגךפרײהײט״. אונזער חלק גרויםן א האט בעטער־באװעגונג

 אקטױו זיך זאלן ברענטשעם אונזעדע אז נויטיק, איז דערפאר
 װיכטיקן גרויסן דעם אט צו פארבארײטונגען די אין באטייליקז

 אונזערע פון אויסצײכנונג גרעםטע די טוב. ױם פראלעטארישן
 װעין מיר װען זײן װעט קאטפאניע דער אט אין ברענטשעם

 ״ניארגךפרײ־ דער פאר לעזער נײע טויזנטעד אריינציען קאנען
 לייע־ שטענדיקע זײן װעלן םיטגלידער אונזערע אלע װען הייט״,

״טארגן־פדײהײט״. דער פון נער
 פון ױבילײ יאריקער 10 דער אז זיכער, אויך זיינען מיר

 שיטאט יע־ער אין װערן געפייערט װעט ״מארגךפרייהייט״ דער
 און ארבעטער, אידישע נאר זיך געפינע; עם װאו שטעטל, און
 אקטיװ זיך װעלן לאנד גאנצן איבעדן ברענטשעס אונזערע אז

 אין אז אויך, דערװארטן מיר פײערונג. דער אט אין באטײליקן
 װעלכע ארגאניזאציע, אנדער קײן ניטא איז עם װאו שטעט די

נעמען ברענטש אונזער װעט ױבילײ, יאריקן 10 דעם פײערן זאל

 דער פאר ױם־טוב אזא ארגאניזירן צו איניציאטױוע די זיך אויף*
אפריל. טן2 דעם ארום ״מארגן־פרייהײט״

דער־ נאכאמאל מיר װעלן נאטיצן אונזערע פון שלום צום
 מיט־ אונזער — קאטפאניע װיכטיקסטער אונזער װענן כלאנען

קאמפאניע. גלידערשאפט
 א אנגענומען האט קאטפאניע מיטגלידערשאפט אונזער

 ניט אלץ נאך איז ארדן גאנצעד דער אבער טעמפ, שטארקערן
 ברענטשעם אלע ניט וױיט קאטפאניע. דער אין ארײנגעצויגן

 די פון אויפגאבע די זיין דארף עס איר. אין זיך באטייליקן
 בײ אז זען, צו ברענטשעם, אונזערע אלע פון שטאט־קאמיטעטן,

 א האבן ברענטש יעדער זאל קאטפאניע אונזער פון שמם ־עם
 קאטפאניע דער פון שלום ־ער צו אז נעדיינקט, און געװינס :עט

װאכן. פארבליבן בלויז זיינען

 נאך האט ברענטשעם טייל גרױפער א װאם דעם צוליב
 קולטור דער צו באריכטן חדשיםדיקע זײעדע ארײננעשיקט ניט

 דער װענן באריכט צוגעזאגטן איר אפ זי ליינט קאמיסיע,
 קומענדיקן א אױף ברענטשעם אונזערע אין טעטיקײט קולטור
 זייערע צונעשטעלט שוין האבן ברענטשעם פאלננדע די נומער.

 קאמיםיע: שלטור נאציאנאלער דער צו באריכטן חרשיםדיקע 2
,47 ׳45 ,31 ,24 ׳22 ,19 ׳3 ,2 ברענטשעם :יארק נױ

 נױ־ אויםער .277 און ,167 ׳145 ,138 ,135 ,116 ,72 ,53
 ,70 ,59 ,58 ,48 ,43 ,40 ,32 ,26 ,23 ,1 ברענטשעם :יאדק

78, 80, 92, 97, 100, 110, 119, 124, 127, 131, 136, 144 
.178 און 177 ,173 ,172 ,170 ,168 ,160 ,158

 כעמען די צוגעשטעלט ניט נאך האבן װאם ברענטשעם די
 זייערע אויך װי דירעקטארן. קולטור זייערע פון אדדעםן און

 זאל ידאם כדי מעגלעך, װי שנעל אזוי טאן עם דארפן באריכטן
 קומענדיקן פון באריכט אלנעמײנעם דעם אין אריין קענען
״פונק״. נוםער
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ק נאר לידער, צי ען װערן קענען זיי פון װינ  זיי אז אזוי, אײנגעזונג
״ פאפולער װערן יזאלן מאםן. די ב

ב ען עם אוי ען פאעטן, סך א פאראן זיינ  פאראן דערפאר אבער זיינ
ק זיי׳עד צי  צוגע־ שאפן זאלן וואם קאמפאזיטארם, פראלעטארישע װינ

?, פאםטע שן פון הויפט־פראבלעמען די פון איינע מוזי  ארבע־ מוזיקאלי
פארבאנד. טער

טן. קיין ניטא למשל. פראבלעם, צװייטע א רעענ  װאלט מען די
ט םך א גרינדן געקענט ה״ ריי לן אלע אין פאראיינען געזאנג פ  פון ט״

ט האט מען נאר לאנד, ט אנצופירן שיקן צו װעמען ני  עס זיי. מי
ך פאדערט שע א זי סבילדונג, מוזיקאלי  שאצונג, אידעאלאגישע אן אוי

ך פאדערן עם טן. פראלעטארישע זי ריגענ די
ע א קומט אט און ״ ט די פראבלעם. נ  פאראיײ געזאנג ״פרײהיי

ען״ ען נ  אונטערנעמונגען. אלע צו האבן זיי יװיל מען פאפולער. זיינ
 קען מען װאו אונטערנעמונגען, קלענערע םך א פאר אבער קומען עס

ך ט זי  שיקן מען דארף פאראיין, גאנצן דעם שיקן צו דערלויבן ני
 אוים־ און רעפערטואר םפעציעלן א אבער פאדערן גרופעם די גרופעם.

ק. פאראן איז צײט בילדונג. צי ט פ."־מיטגליד ג. ״פ. דער װינ  גי
ך ט זי ען. צום בלויז אפ ני  דארף ער לעבן. א מאכן דאר^ ער זינג
אן, דער אין ארבעט מאן  קאונםיל, פרויען שולן, ארדן, פארטיי, ױני

ט די און אנ. א. היי ך טוען אלײן פאראיינען געזאנג פריי  מאםן־ אוי
ען און באװעגונג דער פאר הילף זאמלען ארבעט: װ זיינ ף אקטי  א אוי

פראנטן. םך
םצובילדן שװער איז גרופן־זינגער. אוי

ט פון פראגע דער צו צו מיר קומען איצט ה״ ריי פ פאר־ געזאנכ ״
״ ײן וי פונקט ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן און א  די װי אז

טן פארבינדונכען נעענטערע װעו<ן ■ראבלעם  בײ שטײן װעט ארדן מי
ך דארף אזוי פארא״נען, די פון צוזאמענפאר חןם דן דעם אוי  אנ־ אי
ײן ט די פון פראבלעם די ג ה״ ײ ר פ  איינער פאראיינען״. געזאנג ״

ט ק טי ך גוי אגדערן, אין זי
 ארדן אונזער פון ברענטשעם די פון קולטור־ארבעט דער אין
סן ך מיר שטוי ף אן זי  אן איז אט מאםן־געזאנג. פון פראבלעם דער אוי

טגלי־ אריבערנעמען פון פייערונג א ברענטש; ביים אינםטאלאציע  מי
 א ;ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן אין רינג ארבעטער פון דער

 די אויסגעהערט שוין האט מען פאנד. ארבעטלאזן פארן װעטשערינקע
עלע אלץ דעקלאמאטארס. באגריםערם, רעדעם, דו ױוי  עם נומערן. אינד

ך בעט ן נומער, א עפעם זי ך זאלן אלע װעלכן אי קן. זי  עם באטײלי
ד בעט ג א זי נ י  װער ניטא איז עולם. דעם אנװארימעז זאל װאם טאן, ז

בן, זאל עם היי פיין, זאל עם װער אנ ען אדער אנ ג נ זי ״נ טן א  עולם מי
לידל. א

 גע־ װאלטן שטימען האבן ׳װאם ברענטשעם, פון מיטגלידער װען
ט צום הערט ה״ ריי פ ״, געזאנג ״  געלײזט פראגע די װאלט פארא״ן

ט געשולטע, זינגער, פאר א געװארן.  פאראיין־ פון אויםװאל אן מי
ען זאל עולם דער אז מאכן, געקענט וואלטן רעפערטואר, טזינג  מי

ט זיי. טי
ק איז טי  אנשליםן זיך זאלן ארדן פון מיטגלידער אז דערפאר, נוי

ט די אין היי ען׳/ געזאנג ״פריי רא״נ א פ
םן צו אינטערעםאנט געװען װאלט עם  מיט־ 1200 די פון װיפל װי
שן פון גלידער  ארדן. אונזער צו געהערן פארבאגד ארבעטער מוזיקאלי

 מיטגלידער קענװעםן און אנקעטע אזא דורכפירן דארף פארבאנד דער
ארדן. פארן

הײט פון פראגע די איצט ״פריי־ אדער פאראײן״, געזאנג ״פריי
ט  פון געגנער די ארדן. פון ברענטשעם ארקעםטער״ מאנדאלין היי

זן ברענטשעם אזעלכע ױי ף אן ו  ארבעטער פון ברענטשעם ענלעכע אוי
עז װאם רינג, ט זיינ ן ני ״ שע ק ע מוזיקאלי צי טו סטי ט און אינ  קיין ני

איז ארדן־ברענטש. ט נאך ם׳ ײן ני ט זיי װעלן אונז בײ אז ראיה, ק  ני
ן ״ װאס זיי ײן. באדארפן ז  אלע מעםטן און װעגן דארף מען נאר ז

 זאל ברענטשעם. אזעלכע פון צװעקמעםיקייט דער פון מעגלעכקײטן
מען פראגע ד< פגענו ם װערן אוי פארבאנד. פון צוזאמענפאר ב״

ט א ארגאניזירט שוין האט ארדן דער אז איז, פאקט דער  ױגנ
ױ אין ברענטש פאראיין געזאנג  איז געזאמרמאטעריאל דער יארק. נ

 גע־ מערסטע די געהערן ױגנט־ברענטש צום װײל אויםגעצ״כנטער, אן
 גע־ אן תמיד פון האט װעלכע מיטלשול, אונזער פון שילער װעזענע

 יעקב ח׳ פון פירערשאפט דער אונטער כאר, אויםגעצייכנטן אן האט
 ברי־ ״צװיי די דורכגעפירט גלענצענד אפילו האט כאר דער ש״פער.

ט דער״, צוריק. יאר 3 מי
 פרא־ פון פראגע דער איז פאראינטערעסירט איז ארדן דער אז

ט געזאנג, לעטארישן איצט האלט ארדן דער װאס פאקט, דער באװייז

ט לידער־בוך א ארויםגעבן בײם ײן זאל װאם נאטן מי  צוגײגגלעך ז
ארגאניזאציע. ארבעטער און ארבעטער יעז־ן פאר

ען עם ײנ ען פארשיידענע פאראן ז ײנונג ״פרײ־ די אז דעם, װעגן מ
ט ען פאראײנען״ געזאנג היי ט דארפן זאכן, שװערע צו זינג ען ני  זינג
ן ״ ט מאםע א פאדערן װעלכע אראטאריעם, ק ״ רן. פון צ די שטו  די א״נ

ך לאזט פראגע רן. זי דיםקוטי
ען״ געזאנג ״פרײהײט די אז זיך, דוכט מיר ױי־ דארפן פארא״נ ו

ט״ן טער ף ש ך, קינםטלערישער זייער אוי  בעםער קענען צו כדי הוי
ף װירקן  פון קװאליטעט די קאט^. און געזאננ דורך מאםן די אוי

ט דעם אויםער אים. צו צוטרוי דעם שאפט פאראײן  ארא־ אן ער זינג
 טרעט מאםן־אונטערנעמונגען די ארין® און יאר אין אײנמאל טאריע

ף פארא״ן דער ט אוי לידער. פאפולערע לײכטע, מי
ײנונג, א פאראן מאנ־ און פאראיינען״ געזאנג ״פריי-הייט די אז מ

ײן זאלן ארקעםטערם דאלין ם קערפערשאפט, א ווי אנגעשלאםן, ז  ב״
ען. שולן קינדער די יװי אזוי אט ארדן, ארבעטער אינט. ײנ  פראגע א ז
 צו שטרעבנדיק צוזאמענפאר. פון װערן באטראבט ער:סט דארף װאם

 אלע פון זינגערם רעקרוטירן װעלנדיק און מאםן־ארגאניזאציע א װערן
ױיגן און שיכטן  טײ־ א פאראן איז באוועגונג, ארבעטער דער פון צו

ף דארפן פארא״נען געזאנג די אז נונג,  זעלבםט־ פארבלײבן װ״טער אוי
ר דערגרײכן צו בעםער כדי שטענדיק, ע ״ ציל. ז

שן פון פארװאלטונג די זאל דעם, אנשטאט  ארבעםער מוזיקאלי
 צענטראלע די פון פארטרעטער פון װערן צונויפגעשטעלט «ארבאנד

ס׳ ארדן, פון ?ערפערשאפטן אנ  פרויען קלובן, ארבעטער ׳»ולן, ױני
 אז פילן, זאל ארגאניזאציע מאםן יעדע אז אזוי, װ. א. א. קאונםילם,

ק די ס מוזי ע צי טו ען אעסטי ײנ איר. פון טײל א ז
 פארנעמען דארפן מאםן־ארגאניזאציעס פון פראגע די װעט זיכער

אן אן בנ פן אוי צוזאמענפאר. אוי
שן פון צוזאמענפאר דער וואם םוף. צום און ארבע־ מוזיקאלי

ט זאל פארבאנד טער ן בנוזצע באשליםן ני ״  ארדן, צום אנגעהעריקייט ז
ך ארדן, פון קולטור־קאמיםיע די ארדן, דער אבער דארף  פארנעמען זי
ט ק און געזאנג פון פראגע דער מי  מיטגלידער־ דער פאר בכלל, מוזי

ברענטשעס. און שאפט
ay פארבאנד ארבעטער מוזיקאלישער דער אז ׳ד!אפן צו בלייבט 

שט״ן, װעט ק װי פאר טי ן פאר איז עם נוי קן זיי  פאנאנדער־ װ״טערדי
טן קאנטאקט נאענטםטן אין שטיין צו בלי  אר־ אינטערנאציאנאלן מי

עו זאלן עס װעלכן פון באשלום, אזא צו קומען און ארדן בעטער  געװינ
ארדן. דער און פארבאנד דער — ביידע

קעניגשטיץ י.

ץ ר ע ררינטן מ
ט, ע נאדיר װינ נ ״  הענט, מ

1 פלי
ך ם׳האט  צעברענט. גלי פײערדיקער זי

 זיי. דו, איך,
׳7וו
 סאך, א סאך, א

ען אלע ײנ  1םאך א מיר ז
ט. כ א מ

צינדן לאמיר פן פ״ער דאם אנ  דאך, אוי
ף טראגן מאם מיר ך אוי  דורך װעלט זי
 נאכט. און טאג
ען װאם מיר ״  פרײד ז
טן אין  קראך. אויפגעברויז

 הענט צוזאמען קלייבט שטורעם
 װעלט, עקן אלע פון

הענט. פײערדיקע
-------------באלד אט,

1--------------טראך טראך,
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לעקערט״ ״הירש (װעגןא פאר מאנומענט פאםיקער א ד נ. ל א װ כ ו ב
טעאטער) ־ ארטעף אין מארטירער רעװאלוציאנערן

איז ט יאר 30 ערשט ם׳  פארזוך א געמאכט האט לעקערט הירש זינ
 דערמאר־ דערפאר איז און פאן־װאל גובערנאטאר װילנער דעם שיםן צו

 דעם פון זכרון דעם אין אבער ה״נקער. צארישע די פון געװארן דעט
שע דור עלטערן ך און ארבעטער אידי  דער איז דור ױנגערן בײם אוי

 הערשקע שוםטער־ױנג דער הארעפאשניר״ רעװאלוציאנערער העלדישער,
 רעװאלוציאנערן שטיק א אין געװארן פארװאנדלט שוין לעקערט

 פארא״ביקט איז לעקערט הירש פון תעלדן־געשיבטע די פאלקלאר.
ע אין געװארן קע נאױו תדי  האלב־לע־ אין און לידער פאלקם תמימו

 לעקערט הירש פון לעגענדע דער הינטער נאר מעשױת. גענדארישע
 כחות־ באשטיטטע א עפאכע, געזעלשאפטלעכע באשטיטטע א פאראן איז

 אידישער דער אין און רוםלאנד צאריםטישן דעם אין פארהעלטעניש
ט געשטארבן איז ארן געלעבט האט לעקערט הירש װאו םביבה,  דעם םי

טויט. מארטירער הערלעכן
 לעבעדיקע קלארע, א געקראגן האט סביבה סאציאלע דאזיקע די

 ״הירש דראמע רעװאלוציאנערער היםטארישער דער אין פארקערפערונו.
שן םאוועטישן דעם פון לעקערט״  אין קושניראװ. א. שרייבער אידי

 א״נצעל־ אן װי גלאריפיצירט נישט לעקערט הירש װערט דראמע דער
מונגען, רעװאלוציאנערע די פון טרעגער א װי נאר העלד, נער  װאם שטי

רט האבן ױי  אנ־ אין רוםלאנד צארישן דעם אין ארבעטער די צװישן גע
ב ט איז לעקערט״ ״הירש פון העלד דער יארהונדערט. טן20 פון הוי  ני

 האט צופאל א דורך בלויז מאסע. די נאר יוינג, שוםטער דער הירש
ט און לעקןןרט הירש גראד  צו פארזוך דעם געמאכט אנדערער קיין ני

טן  פאן- מבערנאטאר װילנער דעם פאטראפ, צארישן ברוטאלן דעם טוי
רינג האט עם װאל. פן אויםפאלן געװען געקענט ג  װעלכן פון גורל אוי

ט קן אנדערן איז ם׳ני םטזיני  דא- דעם באגיין ?ו פראלעטאריער באװאו
קן  שמייםן צו באפוילן ןןאט װאם גובערנאטאר, דעם קעגן נקמה־אקט זי

לנעמער די טיי  יאר פון דעמאנסטראציע מאי ערשטער דער אין א״נ
1902.

 הארעפאשגיכן רעװאלוציאנערן דעם פון אקט טעראריסטישער דער
 געגן און טאקטיק דער ״געגן אויםדריקלעך געװען איז לעקערט הירש

 םאציאליםטישער פוילישער דער און ״בונד״ דעם פון פראגראם״ דער
 רעװאלו־ די פון ארגאניזאציע פאליטישע דאמאלסדיקע די פארטיי,

שע ארבעטער, ציאנערע  אבער האט ״בונד״ דער פוילישע. און אידי
ט װיזן ני שע די אין װארפן צו בא ט װעלכע מאםן ארבעטער אידי ני  ם׳
 צעױשעטן דעם געגן מאםן־אקציע פאר לאזונגען רעװאלוציאגערע איז

ש האט מאםע די און צאריזם, דעם פון טעראר אי כ״ טי  אויןז רעאגירט ם
קן רעם ע דורך טעראר דאזי  פארטרע־ אײנצלנע אירע פון אקטן אזוינ
ף אטענטאט לעקערט׳ם הירש װי טער פאן־װאל׳ן. אוי

שניראװ׳ם אין  אט־די אנגעצײכנט דייטלעך גאגץ װערן דראמע קו
ט, יענער פון אומשטענדן םאציאלע אלע  צװישן װידערשפרוך דער צ״

־ זייער און ארבעטער־מאםן צום־קאמ^־גר״טע רעװאלוציאנערע, די  ײי
 עם פירערשאפט. קלײנבירגערלעכער קאמפראמיםלעכער, לנלאזער,

ך דארט װערט ט אוי  אידישער דער אין קלאםן־צעטיילונג די אנגעצ״כנ
 קלאםן־פנים בורזשואזער דער אנטפלעקט רןלאר װערט עס און םביבה

שן דעם פון  שיכ־ באלעבאטישע אנדערע די און רב דעם באלעבאם, אידי
 די פון ליטעראטור דער אין אידעאליזירט אזוי אפט װערן װאם טן,

שע בורזשואזע  רעװא־ כלומרשטע פון טרעגער די װי שרייבער אידי
מונגען לוציאנערע ט צוזאמען ״פרײה״ט־שטרעבונגען״. און שטי  מי

ן איז קלאםן־עלעמענט םאציאלן דעם ך פיעםע דער אי  א פאראן אוי
פן גאלעריי רייכע א שטייגער־מאטעריאל. ביםל היבש  דארט זוערט טי

ט און אנגעצ״כנט  רעװאלוציא־ שעפערישן דעם פאר מעגלעכק״ט א גי
ט װילנע אמאליקער פון בילד א שאפן צו טעאטער נערן  קלא־ אירע מי

שטריכן. סאציאל־פאליטישע אירע און םען־שיכטונגען

ם איז טעאטער פראלעטארישן א פאר שניראװ׳  לעקערט״ ״הירש קו
ף דער און מאטעריאל דאנקבארער ע ט ר  אויםגע־ מאטעריאל דעם האט א

^ נוצט ן איז לעקערט״ ״הירש אופן. פרעכטיקן א אוי  אויפ־ דער אי
רונג גן דעם פון פי שן הי די  געװארן פארװאנדלט טעאטער ארבעטער אי

 די אי פארמאגט װאם םפעקטאקל, רעװאלוציאנערן פארכאפנדיקן א אין
ט טערס״ ט, יענער פון אנאליז און אפשאצונג פאליטישער פון לוי צ״

קע די אי םן פון קראפט דראמאטישע ברויזנדי  באװירקן און מיטריי
צושויער. פראלעטארישן דעם

 אפילו ארטיקל קורצן א פון ראמען די אין אוממעגלעך איז עם
ך און הויפט־שטריכן די אנצוצייכענען ף אפצושטעלן זי  וועזנט־ די אוי

״ א םפעקטאקל. דאזיקן דעם אין מאמענטן לעכע  װע־ אפהאנדלונגען ר
 אויפגעפירט, שפיל די האט ף ע ט ר א דער װי לעקערט״ ״הירש גן

 ״מארגךפרייהײט״. דער אין געפינען ״פונק״ פון לייענער די װעלן
 פארטראגן צאל א ברענטשעם די איז װערן געלייענט ספוק אן װעלן עם
ט דער װעגן םיי  העלדן־אקט רעװאלוציאנערן לעקערט׳ם הירש פון צ״
 t\ ע ט ר א דער װאם םפעקטאקל, אומגעװייגטלעכן דעם װעגן םיי און

 מארטירער׳ש דעם נאך יאר טן30 פון געלעגנת״ט דער צו געשאפן האט
ט שן דעם פון טוי  פראג־ דער אין ױנג. שוםטער רעװאלוציאנערן אידי
 אר־ ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פון קולטור־טעטיק״ט פון ראם
ט דען ם גיי ק טי  לע־ הירש טן30 דעם פון פײערונג די אריין יאר ה״נ

 אינ־ פון מיטגלידער די װעלן ־געלעגנה״ט דער צו און יארטאכ, קערט
ך ארדן ארבעטער טערנאציאנאלן ״ גענויער באקאנען מםתמא זי ט ם  מי

ט םײ און געשיכטע דער ט פארבינדונג אין ליטעראטור דער מי  מי
לעקערט. הירש

ט מאל ערשטן צום אז באמערקן, בלויז דא װעלן מיר  דער זינ
ך האט ף ע ט ר א ע די פארװאנדלען צו פארמאסטן זי דיי  פראלע־ פון אי

ך האט װירקלעכקייט, א אין טעאטער טארישן  אין אײנגעגעבן אים זי
. צו דאם מאם הויכער אזא װ״זן א  עפעם פארמאגט לער,ערט" ״הירש ב
טן װי מער עפעם מייסטערשאפט, קינםטלערישע הויכע װי מער  בא־ גו

 עפעס דעקאראציעם, אימפאזאנטע װי מער עפעם שוישפיל, צװינגענדן
ט מאמענט היםטארישן א פון רעפראדוקציע װי מער ע מי  שטי־ זיינ

 אט־די פאראן איז םפעקטאקל דעם אין שט״גער־טיפן. און מונגען
ט גאנצע די האט עם װעלכער צו קװאליטעט,  ר־ א דער געשטרעבט צ״

: ף ע שויער דעם פון צוזאמענגאס פולשטענדיקער דער ט ט צו דער מי
 שפיל. דער פון אטעם דעם מיט עו״לם פראלעטארישן דעם פון בינע,

ט ף ע ט ר א דעם פון אויפפרונגען פריערדיקע די אין  אוים־ דער מי
ך האט ״ריםטאקראטן׳/ פון אפשר נאם  מאנגל א געפילט שטענדיק זי
ט טעאטער דעם פון באהעפטונג געװינטשטער אט־דער פון ע מי ײנ  פרא־ ז

 ״טעאטראליש״ צו געװען איז שפיל די אדער צושויער. לעטארישע
ף  אדער אינהאלט, דראמאטישן רעװאלוציאנערן פון חשבון דעם אוי

ף אומפולקאם און קנאפ צו געװען א<ז פארם טעאטראלישע די  צו אוי
 (װידער און שפיל. דער פון אינהאלט רעװאלוציאנערן דעם דערטראגן

ט  מי־ גרעםטער דער ״ריםטאקראטן״) פון אויםנאם מעגלעכער דער מי
ף נום ט קינסטלערישער דער אוי ״  װאקםנ־ ױנגער, דער געװען איז ז

 פראלעטארישע קאלעקטױו ר״פער אינגאנצן נאך־גיט אבער דיקער
שפילער.

ף דערהויבט לעקערט״ ״הירש מיט  פון שפילער־קאלעקטױו דער זי
 דאזיקע די רייפק״ט. קינסטלערישער פון מדרגה דער צו ןז ע ט ר א

ט ק״ פ ״ ט צוזאטען ר  t( ע ט ר א די װאם אייפער, פראלעטארישן דעם מי
ן איז פארמאגט, שטענדיק האבן שפילער  פאר־ מאם גרעםטער דער אי

ף מאכט שפיל די װאם רושם מערקװירדיקן דעם פאר אנטװארטלעך  אוי
 ײי מער שפילער, דער איז םוף־כל־םון* צושויער. פראלעטארישע די

ט װעלכער  אינםטרומענט םפעציפישער דער עלעמענט, אנדערער איז ם׳ני
 פארשטע־ לעבעדיקער א אין טעקםט געשריבענעם א פארװאנדלט װאם
ך לעקערט״ ״הירש אין האבן ף־שפילער ע ט ר א די לונג.  ארויסגע־ זי
ן צו װיזן ״ שויער צום דערטראגן צו קאמפעטענט פולשטענדיק ז  צו

ײען, די ד מונגען אי ען װאם קאנפליקטן, דראמאטישע און שטי  אזוי זיינ
 אינטער־ דעם פון מיטגלידער די טעקםט. דעם אין פארצײכנט קלאר

ט האבן װאם ארדן, ארבעטער נאציאנאלן  איבערגעבנתייט פיל אזוי מי
», דעם פון אנטװיקלונג דער אין מיטגעהאלפן עו ט ר ט װעלן א  אמתן מי

ך און לעקערט״ ״הירש זען נחת פראלעטארישן ען זי ט פר״  זייערע מי
ט װיבארניקעם, געראטענע  ר־ א דעם פון פראלעטאריער־שפילער די מי

קאלעקטױו. ף־ ע ט
ם• האט װאם שניידער, בענא חבר רעזשיםאר, זעלביקער דער  אוי

ן ״ריםטאקראטן״, געמייםטערװעט ״ רונג ערשטע ז פפי טן אוי  ר־ א מי
, ף ע ך האט ט פפי• לעצטע די לעקערט״. ״הירש אויפגעפירט אוי אוי
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געזונט־פראגן איבער כראניק א ליבער ב. דר.

געזונט״אונטערזובדנג פולשטענדיקע

 א איצט םאכט אמעריקע אין פראפעםיע מעדייצינישע רי
 אדעױ :עזונטע פון אונסערזוכונגען פאר פראפאגאנדע שטארקע
 א־; אנטדע?; צו צװעק דעם מיט מענטשן געזונטע שײנבאר

 אז זיך, פארשטײט ?דאנההייטן. פא־היטן צו ארום אזוי און צײט
 פראפיטירט דאקטױרים די אויך װאאטן געלעגנהײט דער בא
 אודא' קליענטעלע. פארנרעםערטער און פארטערטער דער פון
 פראקטי־ װערט עם װי אזוי ניט אבער גוטער, א פלאן דער איז

 איבערגעשראקז, װערן אונטערזוכער די היינט־צױטאנ. צירט
 אונטער־ דער נאך זיינען זײ און איבערטרילן לײדנם זייעדע
 די :יט אפילו וױיםן דעם חוץ א פריער. װי קראנקער זוכונג

 א ײאבן צו אזױ װי ראקטוירים דורבשניט-לעכע מערםטע
 צײט, לעצטער דער אין פארא;, אונטערזובונג. פולשטענדיקע

 אייננטלעך זיי. נעמען וױיניקער טער אבער דעם, איבער לורםן
 ערשטן צום קוטט ער װען קראנקער, יעדער גערארפט װאלט

 ק י ד נ ע ט ש ל ו פ װעדן אונטערזוכט דאקטאר, א צו מאל
 טוען דאקטויר־ם בעסערע די און קלאג;, זיינע צוליב נאר ניט און
 א־ן אלץ װי אזוי פראפעםיע, מעדיצינישע די אבער טא־ע. עס

 צו טער װאס זוכט און פראפיט פרן יענט געזעלשאפט, אונזער
פארדינען.
םיםטעם. קאפיטאליסטישער דעד איז נאטירלעך איז דאם

 םא־ אין װי םאציאליזירט, געװען אבער װאלט מעדיצין די װען
 אקענךגעזעצ־ קײז נעהאט ניט דאקטאר דער װאלט װעטן־לאנד,

 ניט םיר האבן ראם אז הייםט, דאס קליענט. צום אינטערעס טען
 נעזעלשאפט־ די נאר דא?טאר, אײנצלנעם דעס באשולדיקן צו

 אז ־אטזאם, געװען עס װאלט אבער דערוױיל ארדנונג. לעכע
 און היינט שױן זאלן ארבעטער־או־גאניזאציעס פארגעשריטענע

 :עזובט האב איך װי אזוי דאקטוירים, זײערע םאציאליזירן רא
קאאפעראטױו. ארבעטער :ױ־יארהער דער איז אײנצופירן עם

 באפעלקע־ דער איבער ציפערן אינטערעםאנטע אײניקע
ערד דער פון רוגג

זײ־ לענדער אייראפײאישע בורזשואזע די פון הערשער די
 װערן ארבעטער־הלאסן זייערע װאם דעם, איבער פארזארנט נען

 1פײ צו האבן צו פארמײדן און אױםנעקלערט מער און מער
װײםט דארט פארקןןרט. עס איז ע י ז א אין אבער יןינדער.

ע רונג ט איז זיינ  קיגםטלעריש װירדיקער, טיפער, רייפער, ערך אין ני
 שלום־ ׳פארשפיצטע שײן־אויםגעצירטע, די װי באדייטונגםפול מער

 ־ראלעטא־ די פרײד פיל אזוי פארשאפט האט װאם קאמעדיע, עליבם
ך ;ך- ע ט ר א פון באזוכער רישע  מ. ח׳ פון דעקאראציעס די אין אוי

ט געװיכט, מער סך א «אראן איז זאלאטאראף ק״ פ  קינםטלע־ און ריי
ע אין װי װירדע רישע ״ריםטאקראטן״. פאר אויסשטאטוניען זיינ

 א נאך דערגר״כט דערפארונג יאר דריי דורך האט ף ע ט ר א דער
ײן צו אויםגעלערנט זיך האט ער :מדרגה װיבטיקע  און שפארעװדיק ז

 דער בודזשעט. פראלעטארישן מיגימאלן א פון ראמען די אין ארבעטן
ט צוזאמען ף, ע ט ר א פון קינםטלער־דעקאראטאר  קינםטלער־ צאל א מי

ך האבן שוישפילער, ך זי ײן צו אויםגעלערנט אוי  טעכניקער, גוטע ז
ט האבן און פארבערם און םטאליערם גוטע ע די מי ענ  אויפ־ הענט א״ג

ט  אויסו-עמיים־ האבן שפילער אנדערע םפעקטאקל. גאנצן דעם געבוי
רונג, גאנצע די און קאםטױמען, די טערװעט  אין װאלט װאם אויפפי

שואזן פראפעםיאנעלן א  טויזנטער צענדליקער אפגעקאסט טעאטער בורז
 אי־ דעל טויזנט• װי מער עטװאם געקאםט ף ע ט ר א דעם האט דאלאר,
ך האט טעאטער פראלעטארישער דישער אפערירן צו אויםגעלערנט זי

 מענט׳טן. פון אימגרפלום גרויםן דעם מיט טאן צו װאם ניט מען
 די איז שװיי׳ז, ענגלאגד, פראנקרייך, דײט־טלאנ־ אין בעת

 זי איז ,1,090 פער 18—15 אויףי ארונטער געבורט־דאטע
 30 װי מער אויףי יאפאן און בינע אינדיע, אין ארױפנעשטיגן

 דרײ־ װי װײניקער אין זײנען פראנקרײך■ אין און 1,000 פער
 א 100,000 מיט געװאדץ פארקלענערט געבורטן די ׳יאר סיק

 פערטל א װי מער הייסט דאם ,59,000 פארלירט בעמיע ;ארי
 געבורט־ די זיא עגגלאנד אק ; 1000 אין געבורטן אירע פון

 איז דײטשלאנד אין .300,000 מיט נעװארן פארמינערט צאל
 .1928 אי; 1,182,000 אויף 1920 אין 1,600,000 פון נעפאלן זי

 האבן אײנװאוינער מיליאן 320 א־רע פיט עיאינד איז אנער
 קאנםוי־ פאר ערטער עפענען געםוזט שוין הערשער די אפילו

 קאהלוטא און באמביי אין נעבורט־באשריינקוננ. פאר טאציעס
 ר־ װאו קליניקן אומזיםטע םפעציעלע פארא; איצט זיינען

 מי־ 440 מיט כינע, דערקלערט. און פארטײלט װערן סיטלען
 איינװאױנער מיליאן א כטעט טיט יערלעך זיך פארפערט ליא;,

 ;םיליאן צװײ אריבער זיינען יאר יעדעם נעבורטן אירע און
 דאם װעלכער פון ערד, װינציק אויף מיליאן, 70 מיט יאפאן,

 א; האט װערן, באארבעט ניט קען און בארגיק איז מערםטע
געבורט־רעגולירוננ. פאר רענירונגפ־פראפאנאנדע אפיציעלע

 םען שטארבט שקלאפךלענדער, די אלע אין איבעראל, און
 אד־ קיין כאטש ראטךפארבאנד, א־ן נאד הוננער. פאר

 באשעפטיקונג אי האט יעדער און הפקר אױף ניט איז בעטער
 א קעגן מ־טלען בעםטע די אנגעװענדעט מעז האט שפייז, אי

 לערנט טען אי באפעלקערוננ. דער פון פארמערונג צו־גרויםער
 אונ־ מען אי שװאנגערשאפט, פארהיטן צו וױ ארבעטער די

 כירור־ ריינעם, א אויף נויטיה, װען פאלן די אין זי טערברעכט
אופן. װיסנשאפטלעכן גישן,

 אפטרײ־ װיכטיקער א פון דירעקטאר מאדזשונינםקי, דר.
:זאגט םאםקװע, אין בוננם־קליניק

 פאר קליניקן 6 געװען הויפשטאט דער אין זײנען 1929 ״אין
 שוי; מיר האבן 1930 אין ;שװאנגערשאפט־אונטערברעכוננ

 געװארן, אפערירט פרויען 90,000 זיינען 1930 איז .12 געהאט
 שפיטע־ אין געשען איז דאס .XX(,50( נאר 1929 אין בעת
 מעדיצי־ דער פון רענילען אלע נאך םדויע;, נעזונטע כייט לער,

 פרויעץ אלע בעט. אין טענ םיר צו האלטגדיק זײ קונםט, נישער
 ערשט־שװאננערע, יעניקע די חױן א פארזאדגט, דעם םיט װערן

זײנען קינדער װעמעם און פארזיכערט איז עקזיםטענץ װעפעם

ײנע מאכן צו דעם דורך און גראשנם מיט רונגען ז  צוגיינגלעך אויפפי
צטיקן דעם אין צושויער פראלעטארישע די צו  קאפי־ פון פעריאד אי

ט צאלן זיי װעלכן פאר קריזיס, טאליםטישן הונגער. מי

 כןולטורעלער גרויםער א לעק״רט״ ״הירש איז ארום און ארום
 דער און ארבעטערשאפט, אידישער רעװאלוציאנערער דער פון אויפטו

ן אין ם״ איז ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער ״  מיטגלידערשאפט ז
ער פירערשאפט זיין אין םיי און פט די פון א״נ ף מתותנים הוי  אוי

קולטור. פראלעטארישער פון שמחה אלעמענם אונזער

 פון מיטגלידער די און ברענטשעם די אז דערװארטן, צו איז עם
ט װעלן ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם  געתעריקן דעם מי

 לע- הירש גאך יאר 30 פון פייערונג דאפלטע די אויפנעמען אייפער
 װאם ף, ע ט ר א דעם פון אויפטו קולטורעלן פרעכטיקן דעם און קערט
ט האט  גןן־ װירדע קינסטלערישער און רעװאלוציאנערער פיל אזוי מי

 פרא־ הערלעכן דעם פון אנדיינק דעם װאך האלטן און אויפלעבן האלפן
 העלד דעם ױנג, שוםטער רעװאלוציאנערן דעם מארטירער, לעטארישן

לעקערט. הערשקע — לעגענדע און פאלק־ליד רעװאלוציאנערן פון



23ק נ ו פ ר ע ד 1932 פעברואר־מערין׳

ער די ז י אר ע פ נ ו מ א ק
ען פאר (קאנספעקט ג נ טו ״ ל ״נ דיםקוסיעם.) און א

 באפעלקערונג פאריזער די האט ,1870 סעפטעמבער, פערטן דעם
ך בן זי ה״ ע פג ן װי אוי ״  מאנארכיע. די ארונטערגעזעצט און מאן א
ק אזוי געװען איז אויפשטאנד דער םי שטי ט און איינ  גװאל־ אזא מי

 ארוים־ מאבטלאז אינגאנצן געװען איז רעו.ירונג די אז פארגעם, דיקן
ן װ״ז א איז װעלכן צו ט ם׳  איז רעװאלוציע די װידערשטאנד. איז :י

פארגיסונגען. בלוט אן לתלוטין פארגעקומעז
 באגדע א האבן איבערקערעניש דער פון טומל גרויסן אינם

שואזע  צוזאמענגע־ כל־המינים פון שװינדלער און אדװאקאטן בורז
קע א שטעלט  פארטײדיקונג, נאציאנאלער פון רעגירונג צייטװיילי

טן  פאריז. איבערהויפט פראנקרייך, פארטיידיקן צ• תנאי בפרושן מי
ד האט פראלעטאריאט פאריזער דער ארמייען. פרייסישע די קעגן  זי

ך ך און באװאפגט רעװאלוציע דער פון טעג ערשטע די אין גליי  זי
ארמיי. נאציאנאלער דער אין ארגאניזירט

ט רעגירונג מאנארכיםםזשע פארהאםטע די  באנאפארט לואי מי
 אװאנטוריסטי־ אן אין לאנד דאם אײינגעשלעפט האט שפיץ דער אין

ט מלחמה שער  איז םעזאן פארנומען האבן לעצטע די װען פרייסן. מי
ן װעג דער איז געפענ;עגיש אין גענומען א*־ך אליין קעניג דעט י  ־י

שע די פאר פריי גיעבליבן אינגאנצן פאריז  טן18 דעם ארמייען. פר״םי
שע די פון באלאגערט געװען פאריז שו־ן איז םעפטעמבער  פר״סי

םאלדאטן.
קונג נאציאנאלער פון רעגירונג די  איינ־ גלײך האט פארטײדי
אזיע פראנצויזישער דער פון שונא אמתער דער אז געזען, שו  איז בורז

ט שע די ני  ארבעטער. רעװאלוציאנערע פאריזער די נאר ארםייען פר״םי
קן צו אנשטאט  גענומען זיי האבן פרייםן, די קעגן פאריז פארט״די

ן צו כדי ארבעטער. פאריזער די באקעמפן  אט אין דערפאלגרײך זיי
קונג נאציאנאלער פון רעתירונג די האט קאמף דעם  געמוזט פארטײדי

שע די פון הילף די האבן  גלייך זיי האבן דעריבער, םאלדאטן. פר״םי
ען זיי װאם טאג, ערשטן דעם פון  פאר־ גענומען מאבט אין אריין זיינ

 בור־ די האבן דערמיט רעװאלוציע. די פאלגלעך און פאריז ראטן
 כאראקטער אינטערנאציאנאלן דעם אונטערגעשטראנן משרתים זשואזע

קלאםן. עקםפלואטאטארישע די פון הערשאפט קלאסן דער פון
 און פראנקר״ך פארטײדיקן װעגן גערעדט האבן פאריזער די װען

ען אין ד.עהאט זײ האבן פאריז איבערהויפט ט זינ  פריערדיקע די ני
 פרייע׳ דערװארבענע, זיי דורך נייע, די נאר פראנקרייך, מאנארכיםטישע
שע די האט דאם און פראנקרייך. רעפובליקאג-ישע  בורזשו־ פראנצויזי

ע ט אזי שואזיע דער פאר פארטראגן. ני ט פראנקרײך אזא האט בורז  ני
 האבן פארט״ען ארבעטער רעװאלוציאנערע פאריזער די געטויגט.

ך ראם ״ אין פארשטאנען אוי  צו מיטלעז אנגענומען גלייך האבן ז
 געװאונען האבן זיי װאס דאם ארנעטער פאריזער די פאר פארזיכערן

אויפשטאנד. רורך
 פאריזער די האט אויפשטאנד דעם פון טאג זעלבן דעם אין
 (ערשטער אםאסיאציע ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער פון סעקציע

ג א אפגעהאלטן אינטערנאציאנאל) נ טי רן צו באשלאםן און מי ארגאניזי

 דארט איז װעלכע א״עראציע, די װי נאבדעם פארזיכערם. אויך
 בא־ פרוי יעדע מען לערנט געמאכט, װערט אומ־טולדיק, נאנץ

 ינסויז זאל זי כדי פאר־יטונגם־מיטלען, פאםנדיקםטע די זונדער
 געמאכט װערט אונטערזוכונג רי קליני?. דעם דארפן ניט מער

 מען צאלט כיעגלעך, איז צאלוננ אויב נויטיק. אויב אומזיםט,
 גוט טעכניש איז װעלכע פראצעדור, נאנצע די רובל. אכט

 פיר דויערט און אײגשלאפוגג אן נע׳טעט געװארן, אויםגעאדבעט
מינוט״. פינףי ביז

 קיי; כדי אװטערזוכונגען נייע טאכען אין איצט האלט מען
 װארש״נ־ װעט מען זײן. נויטיק ניט זאל אפעראציע כירורגי׳טע

 א״נגע־ װעט װעלכעם פיטל, דײט׳ע באקאנט א אנװענדן לעך
ארגאן. איז װערן ׳פפריצט

מעדיצין און קאםוניזש
 דאלןטארשער א עקזיםטירט ארבעטער־רעפובליק דער אין
 דאם מעדיצין״. דער אין ״לעניניזם נאמען דעש מיט פאראיין
װעלכער שוםר, באגייסטערנדייקער װאונדערבארער א װי הלינגט

ט קאמיטעט א טן דיםטריקטן, אלע אין סעקציעס מי  אכטונג צװעק מי
ף געבן צו רונג דער אוי  דעפארטמענטן. פארשידענע אירע און רעגי

קן דעם צוליב האט פארטיי דער פון קאמיטעט צעגטראלער דער  דאזי
 פאר־ רעװאלוציאנערע אנדערע צו איינלאדונגען ארויםגעשיקט צװעק
 און יאקובעער (בלאנקיסטן, ארגאניזאציעם, ארבעטער און טייען

 צװאנציק די פון ״קאמיטעט דער געגרינדעט װערט עלפטן דעם װ.) א.
 פארעפנטלעכט מאנאט זעלבן דעם פון זיבעצעטן דעם דגםטריקטן״.

רונג: דער צו פאדערונגען פאלגנדיקע די קאמיטעט דער  אפ־ .)1 רעגי
צ״ די שאפן  דער צו פונקציע איר איבערגעבן און פריפעקטור פאלי

לן דאס .2 גװארדיע, נאציאנאלער ״ ו םו  דער פון באאמטע די פון אוי
 באלדיקע .3 מיטגלידער, פשוטע די דורך גװארדיע נאציאנאלער
שטאט־װאלן.

ען פאדערונגען דאזיקע די  דער פאר געװארן פארגעבראבט זיינ
״ געבן צו בדי און, רעגירונג עו געװיכט, מער ז  גע־ ארגאניזירט זיינ

געב״דע. רעגירונג דער פאר מאסן־דעמאנםטראציעם װארן
 נאציאנאלער דער פון סאלדאטן און ארבעטער פון דעלעגאציעם

ען מוארדיע ט רעגירוגג דער צו געװארן געשיקט נאנאנאנד זיינ  מי
 אויפקלע־ אומאויפהערלעכע אן און אינסטרוקציעס, און פאדערונגען

 (פאר־ ארבעטער די צװישן געװארן אנגעפירט איז פראפאגאנדע רונג
 רוםישער דער מיט םיטואציע דאזיקער דער פון ענלעכק״ט די ו.לייבט

אקטאבער). ערב פרן
ט בא זייט ט זיי ך האבן קאמיטעט דאזיקן דעם מי  עקזיסטירט אוי

 פאליטישע און ארו.אניזאציעם ארבעטער רעװאלוציאנערע אנדערע
 ארגא־ די אט פון װיבטיקסטע די אנדערע). און (בלאנקיסטן קלובן

ען ניזאציעם נ ״  אין גװאריע נאציאנאלער דער פון ראטן די געװען ז
 איז פראלעטאריאט פאריזער דעם פון מערהייט גרויםע א וועלכער

אנגעשלאפן. געװען דאמאלסט

גװארדיע נאציאנאדע די

 אן געװען גװארדיע נאציאנאלע די איז מאבט אלטער דער פאר
ע אונטערדריקונג צי טו םטי  פון עלעמענט דער ארבעטער. די קעו.ן אינ

 פון אויםשליסלעך כמעט געװארן רעקרוטירט איז גװארדיע אלטער דער
 די װען רעװאלוציע םעפטעמבער דער גאך קלאסן. בירגערלעבע די

ע נאציאנאלער די װאי  בירגער־ דער איז געװארן, רעארגאניזירט איז ג
 פראלעטארישן דעם פון געװארן פארטרונקען אינגאנצן עלעמעגט לעבער

ט הונדערט דריי עלעמענט. ך האבן ארבעטער טויזנ  אין אנגעשלאםן זי
גװארדיע. :אציאנאלער דער

טן ען הענט אייגענע די אין געװער דאס אריינקריגן מי  די זיינ
ך בא געװארן ארבעטער  אין געװאגט מער און זעלבסט־זיכער מער זי

״ פאדערוגגען. זייערע  רעגירונג דער פון געפאדערט נאבאנאנד האבן ז
 רעװאלו־ א ארויםגעשטעלט און װאלן שטאט די פון דורכפירן דאם

זיי האבן דעם אויםער רעפאררען. מלוכה פון פראגראם ציאנערע

 װאם דאקטאר, ערנסטן דיינקענדן, יעדן אין ארױסרופן דארױ
 א ארבעטער־באפרייאונג, דער פון פרינציפן די נאך לעבט
 װיםנ־ זײן שטעלן צו לערנענדיק אים אידייען, נ״ע פון קװאל
 די, װי גרונדלאגע אנדערער אן אויףי ״ראקטיק און שאפט
ט אים איז װעלכע צ י ר ן י ע נ נ ײ  מעדי־ די אין געװארן א
*) שולן קאפיטאליםטישע צינישע

ען װאו *) נ ״  אמעריקע, אין דא דאקטוירים ראדיקאלע די ז
ך זיי פאראייניקן פארװאס ט זי  גוטעארבעט געמיינזאמע טאן צו כדי ני

ט דערנענטערן צו און  סאציאל־ די ציל, גרויםן א־נזער שריט א נאך מי
 די כאטש איבערגעגעבענע׳ די איז װאו רעװאלוציע? עקאנאמישע

 און באװעגונג לינקער דער צו חוב א פילט װאם מינאריטעט, קליינע
 Vעקספלואטאציע אוןי גנבה קאפיטאליםטישער גרויםער דער צו עקל אן

ך האט שורותי די פון •צרייבער (דער  בור־ דעם פון באפרײט אזוי זי
גן׳ זשואזן ע אויפגעגעבן אפילו האט ער אז לי ײנ  בא־ אמאליקע ז

אונגען  און ארגאניזאציעם פארטגעשריטענע אזוי־גערופענע די צו צי
ט שר״בט ט רעדט און ני ע פאר אפילו ני  און ״סאציאליסטישע״ ק״נ

גרופן). ״אנארביםטישע״
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ען אירע דערפילן צו רעגירונג דער פון געפאדערט מנג א  פאר־ װעגן צוז
קן די ט ארויםגעקומען אלעמאל איז מלוכה די פאריז. טיי  נייער א מי

ט אופן בשום װעט זי אז פראזע, הויכקלינגנדיקער  פאריז אפגעבן ני
ך זועט זי אז און, פרייםן די צו  װ. א. א. לעצטן צום ביז שלאגן זי

פט איר איז אינדעראמתן ט געװען איצט זארג הוי  צו אזוי װי גי
קן  שטאט די איבערגעבן און פארראטן זי אזוי װי נאר פאריז פארט״די

ט און פרייםן די צו ארבעטער. די אנטװאפענען צו הילף זייער מי
רונג דער פון האנדלונג די כטונג דאזיקער דער אין רעגי  איז רי
ען בירגערלעכע אפילו אז אפן, אזוי געװארן טונג  אנגע־ זי האבן צ״

בן  די ביםל א בארואיקן צו כדי פארראט. אין באשולדיקן צו היי
ן צו מקריב םוף צום רעגירונג די באשליםט מאםן,  באטא־ עטלעבע זיי

ט גװארדיע. דער פון ליאנען רונג די צװעק א פאר װאם מי  האט רעגי
 װער־ פאלגנדיקע די פון זען מעז קאן םאלדאטן, די געשיקט לכתחילה

ר :אינפאנטעריע־קאלאנעל פון טער ען ״מי טאן פרעגל א ביסל א גיי
וי מוארדיע, נאציאנאלע די ״ װי לאנג אז שט״ען ז  און דערויו*". בא

 טן3 דעם טן,2 דעם גע־אנדלט. פירער ארמיי די טאקע האבן אזוי
 םאל־ זייערע אריינגעפירט נאכאנאנד זיי האבן יאנואר טן19 דעם און

פר״םן. די פרן אויםשלאכטן געלאזט זיי און אריין פייער אין דאטן
 מאל עטלעכע רעגירונג די איז באלאגערוגג דער פון פארלויןן אין
ט צוזאמענשטוים באװאפנטן אין געקומען  רעװאלוציאנערער דער מי

ע די געפאדערט האבן לעצטע די גװארדיע. אצי ענ  דער פון רעז

רעגירונג.
 רע־ די פארכאפט רעװאלוציאנערן די האבן אקטאבער טן31 דעם

רונג ״ געביידע. גי ט פארלאזן נאכדעם געביידע די האבן ז  בא־ א מי
 די קאמוגע. דער פאר װאלן דורכפירן גלייך זאל רעמרונג די אז דינג,

בן און װארט איר געבראכן מארגן 8אוין גלייך האט רעגירונג  אנגעהוי
עג א ף געי  רעװאלוציאנערער דער און פירער רעװאלוציאנערע די אוי

עט האט זי פרעםע. ף פארבאט א ארויפגעלי  רעװאלוציאנערע די אוי
 נאך און דעלעקלוז בלאנקי, קלובן. פאליטישע און ארגאניזאציעם

ען פירער אנדערע  געװארן פארמשפט און געװארן ארעסטירט זיינ
ט. צום טוי

אונטער־ אינגאנצן װייט. צו אװעק שוין איז רעװאלוציע די נאר
ט זי דריקן  די האט געהאט, האט זי װאם כחות באװאפנטע די מי

ט רעגירונג ך האט עם װי און געקאנט. ני װיזן נאכדעם זי ע סג  ארוי
ט דער אוין* מען האט אלק״ ט מיליטער פאריזער דעם פון לאי  גע־ ני

װ״טער דער פון שטעלן. ?אנט ט צ ״ ען ז  געװען ארבעטער די זיינ
 געשטאנען איז גװארדיע נאציאנאלער דער פון מערהייט די באװאפנט.

ט רונג די רעװאלוציע. דער מי קונג״ נאציאגאלער פון ״רעגי  פארטיידי
פרייםן. די צו קאפיטולירט םו^ צום האט

װאפךשטילשטאנד. א געװארן געשלאםן איז יאנואר טן28 דעם
שע די אז געװען, איז אפמאך דעם אין באדינג הויפט דער  פראנצויזי

 זאל װאם פארזאמלונג, נאציאנאלע א צוזאמענרופן דארף רעגירונג
 מלחמה פון פראגע דער װעגן בלויז באשליםן צו אויפגאבע אן האבן
טן שלום. אדער ך האט אפמאך לוי  אנטװאפענען געדארפט פאריז אוי
 דער שונא. דעם געווער דאם אפגעבן און םאלדאטן רעגולערע אירע

 געװער דאם געװארן איבערגעלאזן איז אבער גװארדיע נאציאנאלער
ט פאריז. אין ארדנונ; אויפהאלטן פון פונקציע דער מי

ען באטאליאנען 215 פולע  רע־ אויםגעשפראכן געװעז איצט זיינ
 נאציאנאלער דער פון אפטײלונגען פארשידענע די װאלוציאנער.

ע ען װאם קאמאנדירן, אזעלכע אויםגעקליבן האבן מוארדי  געװען זיינ
 אינטער־ (בלאנקיםטן, ארגאניזאציעם רעװאלוציאנערע פון מיטגלידער

ען, געהאט איצט שוין האבן אלע װ.). אז. א. נאציאנאליםטן,  אײנגעז
ך קלײבן זיי און לאנד דאס פארראטן האט רעגירונכ די אז  אנט־ צו זי

ען ארבעטער די רעװאלוציע. די אונטערדריקן און װאפענען ײנ  אבער ז
ט אנטשלאםן געװען ײטן, די צוריק אפצוגעבן ני  האבן זיי װאם פרײה

רעװאלוציע. דער דורך געװאונען
 די געװארן ארגאניזירט איז פעברואר חודש פון פארלויף אין

 צוזא־ איז טן15 דעם און גװארדיע נאציאנאלער דער פון פעדעראציע
ם קאמיטעט. צענטראל דער געװארן מענגעשטעלט  ?אמי־ צענטראל אינ׳

ען טעט ד באטאליאנען די פון פארטרעטער די אויםער זיינ  ארײנ־ אוי
 רע־ אנדערע און אינטערנאציאנאל פון מיטגלידער געװארן גענומען

 פארעפנטלעכט ארגאניזאציע דאזיקע די האט טן24 דעם װאלוציאנערן.
ך זאגט עם װעלכער אין קאנםטיטוציע, איר שן זי : אנדערעס צװי

שטענ־ די פארבײטן אן איצט פון דאר^ גװארדיע נאציאנאלע ״די
ען װאם ארמייעז, דיקע נ ״ ט קיינמאל ז  װי זאך, אנדער קיין געװעז ני

 מענטשן נעמט ארמיי שטענדיקע די דעםפאטיזם. פון אינםטרומענט אן
ײ פארװאנדלט און  פון כאראקטער דעם דעגראדירט זי שקלאפן, אין ז

״ מאכט בירגער, רעק־ צו שטעלט און ארבעט פון טעם דעם פארלירז ז

 זי און קארופציע אנטװיקלט װאס פאליצײ, פארהאםטער דער צו רוטן
ײל נעמט ט ט דער געגן פארברעכנם אלע אין א״נ ״ ה ״ ר בירגער״. פון פ

 ארבעטערשאפט פראװינציעלע די האט באלאגערונג דער צוליב
ט ט קיין געהאט ני ה״ מ ע על ך דערװיסן צו ג  אין פאר קומט עם װאם זי

שואזע די און פאריז ך האט פארט״ען פריצישע און בורז  איינגעגע־ זי
 מערהייט א פארזאמלונג נאציאנאלער דער צו צוזאמענבריינגען צו בען
״ פארטרעטער. זײערע פון  פארגעקומען איז װאם פארזאמלונג, דער ב
 קאפיטאליםטן, די — פאטריאטן שטענדיקע די זיך האבן בארדא, אין

 אומפאטריאטישםטע די װי ארויםגעשטעלט גל. ד. א. פריצים באנקירן,
שו־ דער פון װערט װאם פראלעטאריאט, פאריזער דער עלעמענטן.  בורז

ע ך האט אומפאטריאטיש, און גאטלאז אלס פארשריען מאל אלע אזי  זי
קונג דער פאר ארויםגעזאגט ט איז עם לאנד. דעם פון פארטיידי  א מי

 מאנ־ די כאטש שלום. שליםן צו געװארן באשלאםן מערהייט גדויסער
ען פארטרעטער די פון דאטן ש זיינ  נאכדעם אויםגעגאנגען אויטאמאטי

ך זיי האבן מלחמה, דער װעגן אפגעשטימט האבן זיי װי  פונדעםט־ זי
אזיע די װען פאנאנדעיגיין. צו אפגעזאגט װעגן שו  זיך האט בורז

 אנצואװענדן האנט פרייע א געקראגן זי האט מלחמה דער פון באפרײט
 פארי־ דעם — שונא הויפט און אינערלעכן איר געגן צארן גאנצן איר
פראלעטאריאט. זער

ען די צונג ען פארזאמלונג נאציאנאלער דער פון זי ײנ  אריבער־ ז
ײן געװארן געטראגן  רע־ דער פון פלאץ שטענדיקע דאם — װערםאל ק

ט עקםפלואטאטארס די קאנטר־רעװאלוציע. און אקציע  זייערע מי
ך האבן משרתים ל״ בן ג רן אנגעהוי אניזי ע ארג ר  כחות באװאפנטע ז״ע

שו־ די האט גופא פאריז אין רעװאלוציע. די אונטערדריקן צו  בורז
ע ך גענומען אזי  באפעלקערונג. ארימער דער איבער איזדעקעװען זי

ען ארבעטער ע פון געװארן געשל״דערט זיינ ר ע ״ ת ז רו שט פאר די  ני
 צו געװארן געטריבן איז קל״נבערגערטום דאם רענט. קײן צאלן

 אפצו־ געלטזעק די פון פאדערונגען דרינגיענדיקע די צוליב באנקראט
ע צאלן ר ת. ז״ע  פון באפעלקערונג ארימער דער פון געדולד דאם חובו

רונג די װען געפלאצט, האט פאריז  צו באשלאסן םוף צום האט רעגי
ט גװארדיע נאציאנאלע די אנטװאפענען  םאל־ אירע פון הילף דער מי

ף דאטן אויםגערעכנט. האט זי לאיאליטעט װעמעגם אוי
ע געפירט קאטט לא גענעראל האט מערץ טן18 דעם ײנ  םאלדאטן ז

ע די פארכאפן צו צי מוני  באפעל־ די גװארדיע. נאציאנאלער דער פון א
ך האט קערונג ד ארן צייט אין דעם װעגן דערװאוםט זי  געלאזט זי

פן  באפוילן האט גענעראל דער װען געווער. דאם פארטיידיקן צו לוי
ף שיסן צו םאלדאטן זיינע ך זיי האבן באפעלקערונג דער אוי  אנט־ זי
ך און טאן צו דאס זאגט ט ברידערן גענומען זי  רעװאלוציאנערן. די מי

פן איז קאמט לא  דערשאםן שפעטער און געװארן ארעםטירט ארט אוי
ע פון געװארן  די האט טאג זעלביקן אינם םאלדאטן. אייגענע זיינ

« רו ך פארטיידילןונו." נאציאנאלער פון ״רעכי ײן אריבערגעטראגן זי  ק
 רעװאלוציאנערן. די פאר אינגאנצן שטאט די געלאזן און גוערסאל

פן טן אוי  גװארדיע נאציאנאלער פון פעדעראציע די האט טאג צװיי
 די איז טן26 דעם קאמונע. דער אין װאלן פאר רוף א ארויםגעלאזן

מאכט. אין אריין אפיציעל פארװאלטונג) (שטאט קאמונע
 טעלעג־ אלע אפגעשניטן רעגירונג די האט שטאט, די פרײלאזנדיק

ט פאריז פון ראן*־פארבינדונגען  ארומגערינגלט און פראװינץ, דער מי
ט שטאט די זואך. פאליצייאישער א מי

ען קאמונע דער װעגן נ ״  ליגנם שמוציקע געװארן פארשפרײט ז
 פארכאפערס, באנדע א פון הענט די אין איז פאריז אז בילבולים, און

 דער איבער כלומרשט, זיך, איזדעקעװעז װאם רויבער, און מערדער
 השורש מן עוקר דארף מען װאם און באפעלקערונג פרידלעכער

ײן. ט נאר ז ק ני  דעם ביז טן18 פון פארלויף אין איז דערויף ?וקנדי
ע א אין אויפשטאנדן עטלעכע פארגעקומען מערץ טן28  פראװינ־ ר״

אן, װי הויפטשטעט ציעלע קע אין אנד. און מארםעל לי  שטעט אייני
ך האט ען צו א״נגעגעבן קאטונע דער זי  איז זי ביז טעג עטלעכע צי

שואזע די האט צײט זעלביקער דער אין געװארן. אונטערדריקט  בורז
 רןריג פאר כחות באװאפנטע איר געגרייט װערסאל אין פארזאמלונג

ט נאר פאריז. קעגן ק ני ײענדי ט נאך ז ר״ ט ג  די האט ארמיי, איר מי
 מעגלעך־ א װעגן דערקלערונגען ארויסגעגעבן דערװײל פארזאמלונג
ט פארשטענדיקונג פרידלעכער  זיך, פארשט״ט איז, דאם פאריז. מי

ס בלויז געװארן געטאן ט אן פאר מורא אוי  קאמו־ די מצד ארויסטרי
שע די נארן.  דערװארטיפון האט װערםאל װאם םאלדאטן, פראנצויזי

שער דער ען געפאנגשאפט, פר״סי נ ״ ט נאך ז  צוריקגעקומען געהאט ני
רינג זייער זיי האבן קאמונארן די און גן געקענט ג טעג. יענע אין באזי

 געזוכט טעג יענע אין האט פרעםע בורזשואזע פראיװינציעלע די
 פון הערשאפט דער אונטער פאריז, איז אז אײנדרוק, דעם מאכן צו

בור־ די װאם אט נאר אנארכיע. פולשטענדיקע הערשט ?אמונע דער
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ר :צוגעגעבן קאמונע דער פון פאלן נאכן האבן שרייבער זשואזע  ״מי
 אין אז באפעלקערונג, פאריזער דער פון קרעדיט צום אנער?ענען מוזן

־ אנארביע געזעלשאפטלעכער פון צייט דאזיקער דער פון פארלוי^  זיי
 בייטאג. װי ביינאכט זיכער אזוי פונקט געװען פאריז פון גאםן די נען

ען גנבות נ ״ דעפרעםענם). (עדמאן זעלטן״ געװען ז
שוי, אמעריקאגער אן מייםאן, רז  ״אי־ :קאלום א אין שר״בט בו

 פאריז אין געװארן אויפגעהאלטן איז ארדנונג גוטע בערראשנדיקע
װ דער מאי״. און אפריל פון פארלויף אין  פון קאמיטעט עקזעקוטי
ײן איז װאכן דריי ״פאר :זעקםטן דעם דערקלערט קאטונע דער  גנבה ק
ט  דער פון מיטגלידער די װעגן מארד״. איין קיין און פארגעקומען ני

 יענער אין שרייבער בורזשואזער פראנצויזישער א שרייבט קאמונע
ט: ײ  נאציאנאלער דער פון קאמיטעט צענטראל פונם מיטגלידער ״די צ

ך און גװארדיע ען קאמונע דער פון טייל גרעםטער דער אוי  טע־ די זיינ
קםטע די טיקםטע, כטי טזי  אינטער־ דער פון קעפ ענערגישםטע און װ״

ען דאם אםאםיאציע. ארבעטער נאציאנאלער ם מענטשן זיינ  דורכאוי
 פאנאטישע און רײנע אפפערװיליקע, קלוגןן, אויפריבטיקע, ערלעכע,

טן אינם ן גו י װארט״. פון ז
 די און רייכע די קעגן טעראר כלומרשטן דעם שייך איז װאם

 דערפאר, גראד געגאנגען גרונט צו קאמונע די איז הערשער פריערדיקע
ט און מילד צו געװען זיי צו איז זי װאם  מיטלען קיינע אנגענומען ני
ען יװאם פארשװערונגען די קעגן  אזוי פאריז. אין אנגעגאנגען זיינ
ען די האבן שוי רז  טן22 דעם דורכגעפױט קװארטאלן רייכע די פון בו
טן דעמאנםטראציע באװאפנטע א מערץ  די ארונטערצוזעצן אבזיבט מי

ך האט קאמונע די און נןאמונע ט בלויז באנוגנט זי  פאנאנדערטרייבן מי
דעמאנםטראציע. די

 קאנ־ א פון רעזולטאט א װי לעבן צום געקומען איז קאמוגע די
שן פליקט  װען ?לאםן, הערשנדיקע די און ארבעטער פאריזער די צװי

טן, די אװעקצונעמען פארזוך א געמאנט האבן לעצטע די היי  װאם פריי
שואזע די רעװאלױציע. דער דורך געװאונען האבן ארבעטער די  בורז

ך אנצונעמען כדי װערםאל, קײן אפכערוקט זיך האט רעגירונג ט זי  מי
ײע  די ארבעטער. די פאר דערװײל פאריז איבערגעלאזט און כחות נ

 פארשי־ פון פארטרעטער פון געװארן צוזאמענגעשטעלט איז קאמונע
קע קיין נאר ארגאניזאציעם. ארבעטער און פארט״ען דענע  איינצי

ט האט פארטייען דאזיקע די פון  באשטימטן פאראוים קיין געהאט ני
ײ אקציע. פון פלאן ר פארשטאנען שלעכט האבן ז ע ״  און אויפגאבע ז

ט רעריבער םגענוצט ריכטיק ני  דער צוליב םיטואציע. געגעבענע די אוי
 פאר־ געװען קאמונע דער פון אונטערגאנג דער איז אורזאך ראזיקער

באשטימט. אוים

קריג בירגער דער

ט, דער אין ט אנגעגאנגען איז ארבעטער־פאריז ד< װאם צ״  איר מי
ך האט ארבעט פרידלעבער  צום געגדייט און ארגאניזירט װערםאל זי

ען קריג. ד האט פאריז זו  צו געװען שויץ איז דערפון דערװאוםט זי
 װער־ איז אצינד און געלעגנהײט די דורכגעלאזט האט פאריז שפעט.

 די אנפאל. אן אוי[» גרייט באװאפנטע, שטארק א געשטאנען שוין םאל
 (דעם ארויםטריט ערשטן דעם געמאכט פונדעסטוועגן האבן קאמונארן

ך און אפריל) טן3 ל״  האבן װערםאלער די נידערלאגע. א געליטן ג
^ ו.עהאט ט זייער אוי  גוט־דיס־ און גענעראלן ?עניגלעכע אלטע די זיי

 און פאליציי־באטאליאנען פון צוזאטענגעשטעלט ארטײ, ציפלינירטע
שע געפאנגשאפט פרײםישער דער פון צוריקגעקומענע  זעל־ פראנצויזי

ט האבן װאם נער,  װעגן אמת דעם דערװיםן צו געלעגנהייט די געתאט ני
״ האבן דעם אויםער םיטואציע, געגעבענער דער  געהאט נאך ז
ר אין ע ״ ט האבן קאמונארן די ארמיי. פרײםישע די דינםט ז  געהאט ני

ען פירער ז״ערע און ארמיי, געאיבטע קײן ײנ ק געװען ז ני  דער־ װיי
ט פירונג. קריג אין פארן ף קוקנדיק ני ק״ט דער אוי  אפפערװילי

ען קאמונארן, די פון כטן די זיינ םזי ג דעם פאר אוי ף געװען זי  דער אוי
ט ״ װערםאלער. די פון ז

פא־ באמבארדירן אנגעהויבן װערםאלער די האבן מאי טן8 דעם
 קאמונע. זײער פארטיידיקט העלדיש האבן ארבעטער פאריזער די ריז.

קן דעם אין אנטײלגענומען האבן קינדער און פרויען אפילו  קאמף דאזי
 גװאל־ א געהאט האבן ארמייען פיינטלעכע די נאר פרייהײט. דער פאר

שע דיק־איבערװעגנדיקע עז טן21 דעם קראפט. מיליטערי  פיינט־ די זיינ
ען לעכע מ״ ט װאבן צװײ פאר שטאט. אין אריין אר ״  אנ־ זיי האבן צ

ט 20 ארבעטער. פאריזער די אוין! שחיטה אמתע אן געפירט  טויזנ
ען ארבעטער ף יעדער געװארן. אויסגעשאבטן זיינ  איז עם װעמען אוי

 איז קאמונע דער מיט סימפאטזזירט האט ער אז ׳צחד, א געפאלן נאר
ען װאם ארעםטירטע, די געװארן. דערמארדעט געװארן געבראכט זיינ

ן ״ ען פאריז ק ט גיעװאיז געמשפט זיינ ף ני װייזן אוי  שולד, פון בא
פן נאר ען. אויםערלעכן פון מ־ונט אוי םז  בלויז האט װאם דער, אוי

 הינגעריכ־ איז ארבעטער אן פון קל״דער געטראגן אדער אויםגעזען
געװארן. טעט

 קעגן מואלדטאטן פון ריין געװען םוף צום ביז איז קאמונע די
 דערשיםן צו םטראשונאק דער אפילו און ארעםטירטע אדער געפאנכענע
 די פון דערמארדונגען די געגן קאנטר־אקט א װי װערםאלער געפאנגענע
ט איז קאמונארן געפאנגענע  די װי נאכדעם געװארן. אויםגעפירט ני
 די נאך האבן געװער דאם אװעקגעלײגט געהאט שוין האבן קאמונארן

 עם װאם אט צייט. װאך גאנצע א ארבעטער די געמארדעט װערםאלער
 קאנםערװאטיװער לאנדאנער א פון קארעםפאנדענט פאריזער א שר״בט

ג: נ טו י טן פון ״בשעת צי ״ ך הערן װ  די און שאםן א״נצעלנע נאך זי
 השגחה, און הילן* יעדער אן געלאזן האט מען װאם פארװאונדעטע,

ען ״ ת פער־לא־שאם דעם פון מצבות די צװישן אוים ג  ;עולם) (בי
ט 6 בשעת  פארצװײפלטן אין ארום בלאנדזשען אינםורגענטן טויזנ
ט נאענטן פון שרעק ־ פון קארידארן פארדרײטע די צװישן טוי אונ  די.

ף נאך זעט מען און קברים, טערערדישע  טרײבט מען װי גאםן די אוי
 אזא אין זיי. דערשיםן צו קופעםוױיז גאנצע כדי אומגלי?לענע, די

ט ען קאפעעם די װי אויפרעגונג־, אן צוצוזען אוממעגלעך איז צ״ ״נ  ז
ט פול ט זיך קװיקן װאם מענטשן, מי ן מי ״  ביליארד שפילן און װ

 ארום חוצפתדיק שפאצירן פרויען אויםגעלאםענע און דאמינא, אדער
כע די װי הערן צו ;בולװארן די איבער ת הוי  אר־ שכורע פון ?ולו

 די שטערן רעםטאראנען רײכע די פון צימעוץ פריװאטע די אין ו״יעם
שטילק״ט ט־  ״זשור־ אינם שר״בט ערװע ערװארד נאכט." דער פון טוי

 צוגע־ האט קאמונע די װאם זשורנאל, װערםאלער א פארי״, דע נאל
ף אופן, ״דער מאכט:  בא־ בורזשואזע) (לייעז פאריזער די װעלכן אוי

םגעװיזן נעבטן האט פעלקערונג ט איר ארוי ק״ דנ  װירקלעו איז צופרי
 אוים־ ױם־טובדיקן א איצט תאט פאריז ...pלײכטזיכי װי מער געװען

ט באמת איז וואס זען,  בירגער־קריג דעם פון (ציטירט פלאין״. אין ני
מארקם). קארל פון פראנקי־״ך אין

ט דער פון פאריז ארבעטער פרײלעכע די ״  קאמונע דער פון צ
 בלוטדורשטיקע די פון הענט די אונטער פארװאנדלט פלוצליגג װערט
 קען ,1871 פון מאי טן28 נאבן גהינום... א אין ״ארדנונג״ פון הינט
ט מער ן ני ן און שלום קיין זיי ״  פראנ־ די צװישן װאפנשטילשטאנד ק

שע  זייער פון פראדוקטן די פארכאפן וואם די, און ארבעטער צויזי
פראנקר״ך). אין קריג בירגער (מארקם, ארבעט״.

 איר צו געפירט האבן װאם קאמונע, דער פון טעותן די
אונטערגאנג

ט האט קאמונע די פאריז, אין פרעםע פיינטלעבע די אפגעשטעלט ני
ט האט זי ק די קאנפיםקירט ני ך האט זי װעלכע אין ב״נ  שטארק זי

ט האט זי גענויטיקט,  איז קאמונע די טעלעגראף. דעם קאנפיםקירט ני
 זי פארשװערער; און שונאים אינערלעכע אירע געגן מילד צו געװען

 איר און פאריז פון אנטלויפן רעגירונג רעאקציאנערע די געלאזט האט
שע אירע ארגאניזירן צו געלעמהײט א געגעבן’ דערמיט  מיליטערי

 קאמונע די ;רעװאלוציע די אומגעבראכט נאכדעם האבן װאם כחות,
 הא־ יענע װען װערםאלער, די פון װערטער די יערנםט צו גענומען האט
ס בען ״ אז דערקלערט, שװאכקייט אוי ט אפילו האבן ז ען ני  אינזינ

ך שלאגן צו ריז; געגן זי א ט איז קאמונע די פ  קעגן ארויםגעטראטן ני
ט נאך איז װערםאל װען טעג, ערשטע די אין גלייך װערםאל  געװען ני

 געלײכט האט זי װידערשטאנד; א ארויסשטעלן קענעז צו ארגאניזירט
אונגען אירע אין געזעץ. און לעגאליטעט אוין* געװיכט צופיל  באצי

אזיע דער צו שו  גע־ קאמונע די האט קאנטר־רעװאלוציע, דער און בורז
עוזיזן זיי האט עם װי האנדלען צו שטרעבט םג ן צו אוי ״  און לעגאל ז

געזעצלאך.
קאםונע דער פון רעפארמען די

קא־ פאריזער די האט עקזיםטענץ קורצער איר פון פארלויף אין
 גרעם־ אירע פון איינע רעפארמען. גרויםע אײניכןע דורכגעפירט מונע

אונגען טע פטו  פארטרעטער די אליין. עקזיםטענץ איר געװען איז אוי
ען קאמונע דער אין ײנ פן געװארן געקליבן ז  קא־ זיי אז פרינציפ, אוי
ײ ײעז װיילער׳ זײערע פון װערן צוריקגערופן צײט יעדער צו נען  ז

ױיזן ך ו ײן צו ארוים זי ט ז ק ני אי ט אדער פיי  געהאלט דער ערלעך. ני
ײן געדארפט האט באאמטע די פון ט ז  פון געהאלט דעם פון העכער ני
 פארשי־ און קאריעריסטן קעגן שוץ א געװען איז דאם ארבעטער. אן

צן יװאם שװינדלער, דענע ם נו  איי־ ז״ערע צוליב אמטן רעגירוגג די אוי
ף (שלום ט אוי )32 זיי
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קאכדטע עקזעקוטיװ נאציאנאלער דער פון פראטאקאלן
זיצונג נײנטע

נג טי  געװארן אפגעהאלטן עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער פון מי
.1031 דעצעמבער טן9 דעם מיטװאך,

גראס־ אייזעפמאן, פידלער, לין, װײגער, חברים די :אנװעזנד
רין, מאן, פין, םולטאן, םױ.ל, מענשער, האלפערן, ג  פרימאװ, פאלאק, לו

שטיינבערג. און שילער רעדי, קארנאװסקי, קעלנער, פינקלשטיין,
און קאנד-״לא מאנדעל, קאסטרעל, װייזער, בראדסקי, :אבװעזנד

ף (ביידע בעדאבט ארדן). פארן טור א אוי
װײנער. ח־ר פארזיצער:

 פלענומם, די פון באריבט פארלייענען, פראטאקאל :טאודארדנונג
ױ פון באריכט קאנװענשאן, סלאװאקישער דער פון באריכט  יארק נ

 באריכט, קאמיטע ארגאניזאציע באריכט. םעקרעטאר׳ם פלענום, שול
באריכט. קאמיטע קולטור באריכט, קאמיטע פארװאלטונג

ג לעצטן פון פראטאקאל נ טי גוטגעהײםן. און פארגעלעזן מי
 דער פלענום. פילאדעלפיער דעם װעגן באריכטעט װיינער חבר

 די םיי דערעפענונג, די םיי דערפאלגרייך. זייער געװען איז פלענום
צונגען ע די דעלעגאטן. די פון זי סקוסי  קאנסטרוק־ א געװען איז די

ען עס טיװע. ״נ  דעם פון פראבלעמען אלע געװארן אנגערירט דארטן ז
ען דארטן ארדן. ען, פערזענלעכע פאראן זיינ בונג ען זיי אבער ר״ ײנ  ז

ך האבן פילאדעלפיע פון חברים די געװארן. אויםכעגליכן  אונ־ אוי
ט״ דעיר אין אז פאקט, דעם טערשטראפן  קאמפאניע ״מארגן־פר״היי

ען ״נ ״ ז ך האט עס יערשטע. די ז ך זי װיזן, אוי סגע  ברענ־ די אז ארוי
 שטרייכן פארמ״דן צו כדי םך א געטאן האבן פילאדעלפיע אין טשעם

ר איז ארבעט קולטור די מיטגלידער. ע ״  די אװעקגעשטעלט. גוט ז
 פילא. דער געװארן. פארגרעםערט יאר ד?ם איז שולן קינדער צאל

 ארום שטעטלעך די אין ארבעט די פארנאכלעסיקט אבער האט דיםטריקט
גוטגעהייםן. װערט װיינער חבר פון באריכט דער פילאדעלפיע.

פלענום. טpדיסטרי ראטשעםטער פון באריבטעט שטיינבערג חבר
ט ען דיםטריקט דעם פון ברענטשעים אלע ני  פארטראטן. געװען זיינ
אנירט דיסטריקט דער  מעגלעב־ די װאם דעם טראץ שלעכט, פונקצי

ען פארן קייטן ען דיסטריקט דעם פון ארדן דעם בוי  גוטע. זײער זיינ
ט זיי האבן קאמיטעט דיםטריקט נייעם קיין  וועט מען דערװ״לט. ני

 ראטשעם־ פון קאנזיטעט דיסטריקט דעם פון ארבעט די נאפפאלגן דארפן
ש״נקט האט ארבעטער־באװעמנג גא:צע די טער.  אויפמערק־ סך א גע

 גוט־ װערט שטיינבערג חבר פון באריכט דער פלענום. צום זאמקייט
געתײםן.

קאנװענ־ דער פון באריפטן זאלצמאן חבר און פידלער חברטע
 באריכטעט, פידלער חברטע קאםע. קראנקן םלאװאקישער דער פון שאן

ז אפערא םעגטראל אין דערעפנונג די אז  גרויםער א געװען איז הוי
ר געהערשט האט עס דערפאלד.. ע ״  די שטימונו.. באגייםטערטע א ז
קונג פאר לאזונגען ען פאראייני ײנ ש ז  געװארן באגריסט ענטוזיאםטי

 אין דערעפענונג די באגריםט האט זאלצמאן חבר אנװעזנדע. די פון
ט ער האט ליידער עקזעקוטױוע. נאציאנאלער אונזער פון נאמען  ני

ן געקאנט ג תויפט דער צו זיי צונ  געװארן אויפגענומען איז עס װאו זי
פארא״ניקונו.. װעגן פראגע די

ען עם װאם דעם, טראץ אז באריכטעט, זאלצמאן חבר געקו־ זיינ
קע מען ט דעלע־אטן אייני  פאראיי־ ו.עד.ן שטימען צו געדאנק דעם מי

ע די אבער איז גיקונד״  זי אז אויפקלערנדיקע, אזא געװען דיםקוםי
ען יװאם דעלעגאטן די געבראכט האט נ ״  מאפן זאלן געגן, געװען ז

 דארפן זיי אז איבערצייגט, זיי האט קאנװענשאן די אז דערקלערונגען,
קונג, דער פאר שטימען ״ װען און פארא״ני ״ן װעלן ז קג רי  די אין צו

ײ װעלן ברענטשעס,  פאר־ פאר מיטגלידער די יפצוקלערן או אלץ טאן ז
ג. קונ שטימיקע, אן ועװען דערפאר איז אפשטימונג די א״ני  עם אײנ

 דעלע־ לעצטער דער װען אדן ראל־קאל. דורך געװארן געשטימט איז
 דעמאנםטרא־ באגײםטערטע אזא געװען איז פאר געענטפערט האט גאט
טן אנגעהאלטן האט װעלכע ציע,  דעם און אפלאדיםמענטן פון לאגג מינו

ך האט קאנװענשאן די ״אינטערגאציאנאל״. דעם פון געזאנו.  בכלל זי
עוויזן האט זי װאם דערמיט אויםגעצייכנט  פראלעטארישע געזונםע א ג

ען באשלוסן װיבטיקע רייע ד.אנצע א פירעדשאפט. ״ זיינ  קאנ־ דער ב
ך געװארן. אנגענומען װענשאן  צען דער געװארן אנגענומען איז אוי

 טעג־ זייער פאר סענט 8 גיין ס׳יװעט װעלבע פון שטייער םענטיקער
ג לעכער נ טו לי פארן פענט 2 און םלודי״ ״ראװנא צ״  װאירקער״ ״דיי

גוטגעהײםן. װערט באריבט דער
ױ דעם פון באריכטעט סיגל חבר  אלע שול־פלענום. יארקער נ

ען שולן דער װאם פעלער, א געװען איז עס פארטראטן. ;עווען זיינ

ױ פון באריכט  פאר־ האט שטערן פייגל חברטע פון דישטריקט יארק נ
ט שטונדן צװײ נומען ע די פערטל. א מי  שלענט געװען איז דיםקוםי

 קאונםילם פרויען די אטאקירט האבן דעלעגאטן טייל א װאם דערמיט
אונג זייער פאר ארבעטער־קלוין און  אלגע־ דער שולן. די צו באצי

 גוטער א זיי־ער געװען איז פלענום דער אז איז, איינדרו? מיינער
ע װיכטיקע א װערן שולן די אז און צי טו םטי ף אינ שער דער אוי  אידי

ט און באריכט חים צו צו ו.יט רעדי חבר ו״אם.  הבר אז אן, װייז
 אז ״מארגן־פרייהייט״, דער אין און ״פונק״ אין ארטיקל זאלצמאנ׳ם

 איז ארבעטער־באװעגונו., אידישער גאנצער דער צו געהערן שולן די
שט טייל א פון סגעט״ט  ארונ־ זוכט ארדן דער אז שלעכט, געװארן אוי

ך פון טערצואװארפן  דער ישולן. די פאר פאראנטװארטלעבקייט די זי
םן. װערט באריכט מטגעהיי

 דזשאינט פאריער דעם פון װאלין און קאהען חברים די פדן קאמיטע א
 פינאנ־ פאר עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער צו זיך װענדט קאונםיל
ן זיי שטיצע. ציעלער יז י פירן יאר 6—5 לעצטע די פאר אז אן, װי י  ז

 געקו־ איצט איז קאמף דעם פון רעזולטאט אלם און קאמף ביטערן א
רונג דער צו מען אניזי ײ קאונםיל. דזשאינט דעם פון ארג  האבן ז
ט ן ני ״ ״’ און ארבעט די אנצופירן װאס מיט מיטלען פינאנציעלע ק  ז

שטיצע. פינאנציעלער :אך זיך װע:דן
ער, ״נ  דער פון נאמען אין חברים די פארזיכערט פארזיצער, זו
 קאמיטע ארגאניזאציע נאציאנאלע די אז עקזעקוטיװע, נאציאנאלער

 װעט זי װאם אלץ, טאן װעט און פארלאנג זייער אויפנעמען װעט
ט װיינער חבר העלפן. צו זיי בדי קאנען ײז ך װ  חברים די אן אוי

ך איז קאמף זייער אז קאמיטע, דער פון קאמן!. אונזער אוי
ען זאלצמאן חבר און ער אז באריבטעט, סולטאן חבר  געװען זיינ

״ פארטראטן  פארזי- םאציאלער פאר קאנפערענץ פרעלימינערי דער ב
ען עם כערונו..  — קערפערשאפטן נאציאנאלע 0 פארטראטן געװען זיינ

ד מױטשואל רוםישע ־אםע, קראנ־ן םלאמאקישע די ״  אסאסיאזי־ א
ר קאסע, קראנקן אונגארישע שאן, ע א״נ טו  ליט־ םאםייעטי, ארבעטער לי

 בא- איז עס ’ארדן. אונזער און אמעריקע אװ לאדזש גרענד טואיינער
 זאל װעלכע קאמיטע, פרעלימינערי א ארגאניזירן צו געװארן שלאסן
 פראטער־ דער אין פארזיבערונג םאציאלער פאר קאמף דעם אנפירן
ך זאלן ארגאניזאציעם פראטערנאלע אלע אז באװער.ונג. נאלער ל״  ג

 ברענםשעם. ז״ערע אין קאמפאניע אידעאלאגישע בר״טע א אנפאנגען
 אלע אין קאמיטעם דיסטריקט װערן ארגאניזירט גלייך זאלן עס אז

 דיםטריקט רופן זאלן קאמיטעם דיסטריקט די אז לאנז־; פון צענטרען
שן װערן אפגעהאלטן זאלן װאם קאנפערענצן,  טן15 און טן1 דעם צװי

 מי־ האלבן א פאר קאמפאניע א אנפאנגען גלײך זאלן מיר אז ;מערץ
ף אונטערשריפטן ליאן  אז ביל״. אינשורענס ״אנעמפלאימענט דעם אוי
ײן זאל קאנפערענצן דיםטריקט און שטאטישע די פון אויםגאכג דער  ז

 ארום פארזיכערונג סאציאלער פאר קאנװענשאן פראטערנאלע גרויסע א
 פארזי־ םאציאלער פאר קאמיטע פראטערנאלע די אז ױני. אדער מאי

ט קאנטאקט א׳ינגן אין ארבעטן זאל כערונג  קאונ־ ארבעטלאזע די מי
 דער פארזיכערונג. סאציאלער פאר קאמף דעם אן פירן װעלכע םילם,

םן. ווערט םולטאן חבר פון באריכט גוטגעהיי
״מארגן־ די אז באריבטעט, זאלצמאן תבר באריכט: פעקרעטאר׳ס

ט״ היי  האבן מיר דערפאלג. גרויםער א געװען איז קאמפאניע פר״
 םומןי די דערגרייבן װארשײנלעך װעט עם .$15,000 איבער געזאמלט

ױ אין ארגאגיזירט מיר האבן חרדש דעם פאר .$16,000 פון  יארק נ
שן איין שן איין און ברענטש ענגלישן איין ברע־.ט״צ, פוילי  אונגארי

שע 2 און ברענטשעס ױגנטלעכע 2 ברענטש,  איבערן ברענטשעס. אידי
 אינ־ הארבארק, אין ברענטש רומענישן א ארגאניזירט מיר האבן לא:ד

שן אן שיקאגא, אין ברענטש ענגלישן אן דײאנא,  אין ברענטש איטאליעני
שן אן אנדזשעלעם, לאס  איטאל־ אן סטעמפארד, אין ברענטש אוקראיני

שן שן אן ;אנטיקאק, אין ברענטש יעני  װעםט אין ברענטש אוקראיני
םין, אלים, שן א יאנגסטאן, אין ברענטש רומענישן א װיסקאנ  פוילי

 םאן אין ברענטש ענגלישן אן דעטראיט, אין ברענטש ענגלישן איז
שן אן און פראנציסקא  צו־ פא. מיינערםװיל, אין ברענטש איטאליעגי

רט חודש דעם מיר האבן זאמען ע 18 ארגאניזי ״ ך ברענטשעם. נ  אוי
בן האבן ברענטשעס אלטע די װער אנגעהוי ך אינטענסי קן זי לי  באטיי

 ארײנגענומען חודש דעם האנן מיר קאמפאניע. מיטגלידער דער אין
ך חודש דעם אדער האבן מיר מיטגלידער. 946  גרויםע א געהאט אוי

 װאס חדשים דרײ לעצטע די פאר מיטגלידער געשטראכענע פון ליםט
 גוטשטייענד 500 זיבער װעלן זיי פון טויזגט. צו נאענט דערגר״כט

פאר צאל גרויםע צו א איז :עשטראכענע 500 אפילו אבער װערן.
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 כדי קאנען, מיר װאם אלץ, טאן דארפן װעלן מיר און חדשים ררײ
 דער פאר מיטגלידער. געשטראבענע צאל די פארקלענערן צ,י זען צו

ך שטייט עקזעקוטױוע נאציאנאלער  ארגאני־ װעגן פראבלעם די אוי
 זײער אז זיכער, איז עס ארדן. אונזער פון ברענטשעש קינדער זירן
 זאלצ־ חבר פון באריבט דער געביט. דעם איי,־= װערן געטאן קאן פיל
גוטגעהייםן. װערט מאן

קאמיטע. אדמיניסטראטױוער דער פון באריכטעט מענשער חבר
 האבן מיר :אנדם. םיטי יארק ניך $10,000 פאר געקויפט מאבן מיר

נ א געתאט נ טי  דורכגע־ זיך ארן דאקטוירים דיטטריקט די מיט מי
 1פי עדןזאמינירונג דער צו אויפמערקזאטק״ט מער •טיינקען װעגן רעדט

איי־ אין דאקטאר נייעם א אנגעשטעלט האבן מיר מיטגלידער.  קוני־
ך דארפן װעלן מיר לאנד.  צעטיילן, בראכזװיל אין דיםטריקט דעם אוי
ל  פאי האבן מיר דאקטאר. איין פאר גרוים צו געװארן איז ער װ״
 האבן מיר בענעפיט. קראנ־ן פאר $3,0-19 אויםגעצאלט חודש דעם

ך האט עט װײל ,19 בר. פון װיינבערג חבר אויםגעשלאסן  ארוים־ זי
װיזן, ף קראנק גערוען איז ער אז גע  איז ער װען טובערקולאזעם אוי

 אדמיניסט־ דער פון באריכט דער ארדן. אונזער אין ארײנגעקומען
גוטגעהײסן. װערט קאטיטע ראטױוער
 ארגאניזאציע־קא־ נאציאנאלער ד״ר פאר באריכטעט שילער הביר

 ע־זע־ די פארטרעטן צו געשיקט מיר האנן חברים פאלגנדע מיטע.
װע: טי י ;פעטערםאן — רעדי קו פ; ״ ה ױ — ׳ ; נ ן ױו  — שילער הי

 װילקעם־ — פרימאװ ;אלבאגי און אמבאי פאיט — םיגל ;פלײנפילד
ך האבין מיר נוארק. — גרין ;מיינערםװיל און באר  באשטימט, אוי

ן זאלן שייפער און עפשטיין אייב הברים די אז ״ טינג בײם ז  מאס־מי
 יו־ צום קארנאװםקי און פאסײק אין קעלנער חבר פעטערםאן. אין

״ ל  אין דעטראיט פון ברױו א באקומען האבן מיר .75 בר. פון בי
 האלטן זיי אז אוגז, שרײבט שטאט־קאמיטעט פוילישער דער װעלכען

שע 8 ארגאניזירן אין איצט  ־װאם אורזאבן צוליב ברענטשעם. פוילי
ן האבן י ט ז ק געמוזט מיר האבן אונז אן געװענדעט גי ױילי  צו־ צײטו

בן מיר טור. װיינער׳ם חכר ריקציען טן אן הוי ר״  קאנםטי־ די צוג
ע צי ט װארטן מיר דרוק. צום טו  רעפע־ דעם פון רעזולטאטן די מי

 גלײך דאן מיר װעלן קאםע, קראגק־ן סלאװאקישער דער פון רענדום
 שפראכן פארשיידענע אין קאנסטיטוציעם 25 000 אפדרוקן צוטרעטן

 פון באריכט דער קאפיע. א סענט 5 בלויז רעכענען װעלן מיר און
גוטגעהייםן. װערט קאמיטע ארגאניזאציע דער

 עק־ נאציאגאלער דער צו זיך װענדט 121 ברענטש פון קאמיטע א
ט זעקוטױוע טגליד דעם אז פארלאנג דעם מי  אויםגע־ איז װאם מי

מען איז ער װאם דעם צוליב געװארן שלאםן  קראנקער א אײינגעקו
 װערט פארלאנג דער קרקע. װערן באװיליקט זאל ארדן, אין

גוטגעהייםן.
דעם אין קאמיטע. אפיל דער פאר באריבטעט שט״נבערג הבר

 גוט־ קאמיטע אפיל די האט 6 ברענטש אין ליפשיץ תבר פון אפיל
ך קאמיטע. אדמיניםטראםױוער דער פון באשלום דעם געהייסן  אוי

 גוטגעהײסן מיר האבן 20 בר. פון םאמינסקי חבר פון אפיל דעם אין
 צוריק־ האבן מיר קאמיטע. אדמיניםטראטױוער דער פון באשלום דעם

 חבר געגן קלױולאנד פון םענדין מאקם חבר פון קלאגע די געװיזן
 האט זאלצמאן חבר אז באשולדיקט, אים האט ער װעלנן אין זאלצמאן

ג א בײ מאניא־ אנגערופן אים נ טי  קאמיטע אפיל די ברענםש. פון מי
ט א<ז םעגדין הבר פון סטייטמענט דער אז אויסגעפונען, האט  קײז ני

םן. װערט באריכט דער ריבטיקער. »טגעהיי

 האט עם קאמיטע. קולטור דער פאר באריכטעט פינקלשטײן חבר
 גרויםער א אין אפאראט קולטור א איינשטעלן צו איינגעגעבן אונז זיך
 ארבעט קולטור די אװעקצושטעלן העלפן אונז װעט דאם שטעט. צאל
 פון קאנםפעקט דער פוגדאמענט. געזונטעז א אויף ברעגטשעס די אין
 אין דערפאלג מיט געװארן אויסגענוצט איז םאװעטן־פארבאנד יאר 14

קן ברענטשעם. אלע טי  קאנספעקטן צװיי צו מיר גרייטן הודש היינ
אן טר״ד דער װעגן טי ױני  אין פארזיבערונג״ סאציאלער און ליג ױני
ען. װעגן קאנםפעקט א דורבפירן מיר װעלן יאנואר חודש ר״ לענינ׳  ד

ען בראשורן  רעליגיע׳■ וועגן בראשור א איז דאש ארבעט. דער אין זיינ
ם ױניז  פארהאנדלונ־ פירט מרמר הבר פארזיכערונג. םאציאלער און צ

קע :אך באשטעלן צו גען ם, טרייד איבער בראשורן אייני אניז  ױני
פ װייפן װיניז  םפע־ א דערװיילט האבן מיר מאנדזשוריע. װעגן און שא
ט צוזאמען זאל װאס קאמיטע, ציעלע ר פון קאמיטע א מי  נאציא־ ד;
 קולטור די אזוי װי פלאן א אויםארבעטן קאמיטע ארגאני.זאציע נאלער

ך זאל קאמיטע  םא־ ווי קאמפאניעם, אלגעמיינע די אין באטייליקן זי
ר״ די װ. אז. א. פארזיכערונג, ציאלער  או־ ארבעטער אין קלאםן ד

ױוערזיטעט ען נ  זיי פון מאבן צו זען װעלן מיר דערפאלג. א זיינ
ײ אדן קאגםפעקטן  אוגי־ ארבעטער אין לאנד. איבערן ארויםשיקן ז
 ארויסגע־ האבן מיר ארדן. פון סטודענטן 130 לערנען װערזיטעט

ע א געבן ״  1 או טן3 דעם פאר קאמף״ און ״ארבעט נרעסטאמאטיע נ
קן צו באשלאסן האבן מיר שוד. פון יאר טן4 לי  פארלאנג דעם באװי

 צו קומען זאל זאלצמאן חבר אז ארבעטער־ריגג, קאגאדער דעם פון
ליי יאריקן 5 זייער ך און ױבי  דער לעקציעם. צװיי דארטן האלטן אוי

ך װעט חודש שול  אנ־ װעט און דעצעמבער טן15 דעם אנפאנגען זי
 װי פלאן גאנצן א אויםגעארבעט האבן מיר יאנואר. םוף ביז האלטן

 פאר־ צו אזוי װי און װערן דורכגעפירט זאל חודש שול דער אזוי
ט חודש שול דעם בינדן  האבן מיר ארדן. פארן קאמפאניע דער מי

שולן. די װעו.ן בראשור א שרייבן זאל מרמר חבר אז באשלאםן,
ג דער װערט דעס מיט נ טי געשלאסן. מי

םעקרעטאר. פידלער, ר.

פמנוםם שולן אוז אודן אזנזערע
א. א. א. ט)דיסטריר קאליפארניער פלענום
קעל.) אנדזשעלעם, לאם אין אקטאבער, טן25 דעם (אפגעהאלטן

ט רעדע קורצער א אין םעקרעטאר, דיםטריקט 'דער ף אן װייז  אוי
ט פראבלעמען הויפט די  דארפז זיך װעלן דעלעגאטן די װעלכע מי

ען. די פון פארלויף אין פארנעמען צונג  קאנסטרוק־ צו רופט ער זי
 אין דערװײלט װערן קרופין און מילער חברים ארבעט. טיװער

 םעקרעטאריאט. אין פײנבערג און לובארטאװסקי חברים פרעזידױם,
פין, מאזער, אלשאנםקי, הברים  מי־ י. און מילער ס. קאדיש, בעטל, צי

 לאם פון ברענטשעם פאלגנדע רעזאלוציע־קאמיטע. דער אין לער
ען אנדזשעלעם ער יעדער פארטראטן, זיינ ט א״נ  :דעלעגאטן דר״ מי

ט היי  יװינ־ ,125 ברע:טש אלגין ,51 ברענטש לזינין ,165 ברענטש פר״
 קאמינקער ,83 ברענטש לוקסעמבורג ראזע ,186 ברענטש משעװםר,׳

 בר. ױגנט ״װאנלארד״ ,141 ברענטש ליבקנעכט קארל ,224 ברענטש
ט מוני טאם ,426  ברענמש איטאליענישער דער און 428 ברענטש ױגנ
ט פיאנציסקא, סאן פון 119 ברעגטש לעגין .590  דעלעגאט; אײן מי

ײן מיט 158 ברענטש פעטאלומע  מיט שולן קינדער די ;דעלעגאט א
װ״ ט קאמיטעט דיםטריקט דער ;דעלעפאטן צ  און דעלעגאטן 20 מי
 איינ־ װערט עם עקזעקוטיװע. נאציאנאלער דער פון פארטרעטער אײן

 נאציאנאלער דער פון באריבט דער אז באיצלאםן, שטימיק
ערן זאל עקזעקוטױוע ט דוי אוז צייט, שעה איין װי מער ני

 שטונ־ דרײ און מינוט, 30 קאמיטעט דיםטריקט פון בארינט דער
ם און פראגן פאר דען ע םי ^ ם  און פעטאלומע דעלעגאטן. אלע פון די
קע פינף צו יעדע פראנציםקא, םאן טי בארינטן. מינו

 בעדאבט מאקם חבר פאר דאן שטעלט קרופיז, הדר פארזיצער,
מען װערט ער א,־ז פגענו ט אוי  1אי אפלאדיםםענטן פון שטורעם אי מי

ד שטעלט בעדאכט חבר אינטערנאציאנאל. דעם פון געזאנג דעם מיט  זי
ף הויפטזעבלעך אפ  אינטערנאציאנאלי־ פאמת )l פונקטן. פאלגנדע אוי

דער אין פארנעמעז ^מיר װאס פלאץ דעם )2 ;ארדן אונזער זירן
װעגונג; ארבעטער רעװאלױציאנערער  םאציאלער פאר קאמף )3 בא

קאמ־ אונזער )5 ;אויפקלערונג־ארבעט אונזער )4 ;פארזייכערונ־.
 פון מאםן־ארגאניזאציע גרויסע א ארדן דעם פון מאכן צו עניפא

קלאם. ארבעטער
ט בעדאבט  פאראיי־ די ארדן, פון װאוקס דעם זאפלעך איבער גי

קונג ט ני  בע־ מױטשועל רוםישע און םלאװאקישע אונגארישע, די מי
 װאם שפראכן־ברענטשעם אנדערע פאלש״דענע און םאםײעטים, נעפיט
ען  און קאגװענשאן, לעצטער דער נאך געװארן ארגאניזירט שוין זיינ
 עק־ כאציאנאלער דער צו םיי זעלבםט־קריטיק שטארקע א אוים דריקט

״ און זעקוטייװע  פאר־ דער פאר לאנד איבערן דיםטריקטן אלע צו ס
פט אונזער אנצופירן גאכלעםיקונג  ענגליש־ צװישן קאמפאניע הוי

ך דעלעגאטן אלע רופט ער «רבעטער. שפרעננדע  אר״נצואװארפז זי
אמעריקאניש, ארדן אונזער פון פנים דעם מאכן צו ארבעט דער אין
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ן נועגלעד נאר װעט דאם און י י  קאמ־ אונזערע פירן װעלן מיר װען ז
 גע־ דעם באקעמפט בעדאכט חבר פאבריקן. און שעפער די אין פאניעם

 ארבעטער דער פאר קרייץ רויטער דער איז ארדן אונזער אז דאנק,
ר אז זאגט, ער באװעגונג.  שוין, טא?ע פארנעמען און דארפן, מי

 אלם נאר און קאמף ארבעטער פון טרענטשעם ערשטע די פון טייל א
ן בכח מיר װעלן ארגאניזאציע אזא י י  ארדן אונזער פון כואכן צו ז

 פינאנ־ און מאראלישע אונזער און ארגאניזאציע, מאםן ארבעטער אן
מנג ארבעטער דער אין שטיצע ציעלע ע װ א ן מוז ב ײ־ װי זיי  געגנז
צן איצט מוז ארדן. דער הילף. טיקע םנו  אנט־ צו אפאראט גאנצן דעם אוי

 עם פארזיכערונג. ארבעטער םאציאלער פאר קאמפאניע גרויסע א װיקלען
ם איז ק דורכאוי טי  אויפקלערונג־ארבעט. אונזער פארשטארקן צו נוי
ט קינדער, אונזערע פאר םײ און מיטגלידער אונזערע פאר םיי  נאר גי
 הויפטזעכ־ נאר היינט, דאם טוען מיר װי שפראך, אידויט^ר דער אין
שפראך. ענגלישער דער אין לעך

 אז באריכטעט, םעקרעטאר, דיםטריקט דער לובארטאױוםקי, חבר
ט מאנאטן, אכט לעצטע די אין ״  דיםט־ דער האט פלענום, ערשטן דעם ז

ע 150 ארײנגענומען ריקט  צװיי ,20 געשטראכן און מיטגלידער ניי
ען שן איין געגרינדעט געשטארבן. זיינ װ״ ברענטש, איטאליעני  צ
ן און ברענטש, ענגליש־שפרעננדן איין ברענטשעם, ױגנט שן איי  אידי

 װאם ארבעטלאזע אונזערע אויפצוהאלטן אזוי װי פראגע די ברענטש.
ט קענען  די און שטארק־אנגעװײטיקטע א איז בילם ז״ערע צאלן ני

ט האבן ברענטשעם ענוג ני ײזן צו געטאן ג  אונזערע פראגע. די ל
םגעװיזן האבן ברענטשעם  פינאנץ־ אין אקטױויטעט שטארקע א ארוי

ט געשטיצט און קאמפאניעם  ״מארגן־פרײהײט״, דער םומען גרויםע מי
״ על. איי. װאירקער׳/ «דעילי  נאציא־ און לאקאלע פארשײדענע און די

ט אנטייל קיין כמעט אבער האבן גרענטשעם די סטרייקם. נאלע  גענו־ ני
 װי קאמפאניעם אזעלבע קאמפאניעם: פאליטישע אונזערע אלע אין מען
 קרימינעל- דעם צוריקרופן פאר און פארזיכערונג ארבעטלאזער פאר

ן געזעץ, סינדיקאליזם  האט ארגאניזאציע ארבעטער יעדע װעלכער אי
אין שולן קינדער די באטייליקן. אקטױו געמוזט זיך ט ה  געקראגן ני
ך און אויפמערקזאמקײט געהעריקע די ט אוי ענוג ני  פינאנציעלע ג

 אלט־ דעם ארין* אנגעפירט אלץ נאך װערט ארבעט קולטור די שטיצע.
 צו באצוכ אין פאםױויטעט א איז רעזולטאט דער שטיעער. מאדישן

ך װעט פלענום הײנטיקער דער קאמפאניעם. פאליטישע  ערנםט מוזן זי
 ענדערונג ראדיקאלע א מאכן און פראגן, אלע די איבער פארטראכטן

ארבעט. פון פארם אונזער אין
ם הערט פלענום דער  בעטל חכרים די פון באריכטן קורצע אוי

פין און ט דער װעגן פעטאלומע און פראגציםקא םאן פון צי ק״ טי  טע
קאליפארניע. צפון אין

קן דעלעגאטן אלע כמעט לי ט״ א ך ב  איבער דיםקוםיע דער אין זי
ע ארוים טראגט מען באריכטן. די  מען און קריטיק קאנםטמקטמו

ט פט די אויםצובעסערן. פלענער בוי  דיםקוםיע דער פון געװיכט הוי
שע אונזערע פון פראגע דער אין געמענדעט איז  שולן. קינדער אידי
 רע?אמענ- רעזאלוציע־קאמיטע, דער פון פארזיצער דער מאזער, חבר

ם דריקן װעלכע רעזאלוציעס, רייע א אנצונעמען דירט  דעםיפאר־ אוי
 די ארבעט. װ״טערדיקער דער צו באצוג אין דעלעגאטן אלע פון לאנו.

ק װערן רעזאלוציעם מי שטי אנגענומען. איינ
ף דאן ענטפערט בעדאכט חבר ק דער אוי  דער פון ענד צו און קריטי

 אק־ זוײטערדיקער צו דעלעגאטן אלע ער רופט רעדע מ״םטערהאפטער
ען פאר טױויטעט  ארבעטער רעװאלוציאנערע די אלם א. א. א. דעם בוי

ארגאניזאציע. פראטערנאלע

א. א. א. שולן שיקאגער פלענום
שע דיםטריקט שיקאגא פון פלענום ערשטער  שולן קינדער אידי

ם, װאירקערם אין אפגעהאלטן ארדן ארב. אינט. ביים  הוירש ל״סעאו
דעצעמבער. טן6 דעם זונטאג, שיקאגא, בולװארד,

 שול- צענטראלער דער פון פארזיצער פון דערעפנט װערט פלענום
 זי־ ערשטער דער פון פארזיצער אלם פאטקין. מ. חבר פארװאלטונג

 םעק־ א דערװ״לט װערט עם שפילבערג. חבר דערװײלט װערט צונג
 פון שייפער חבר און שיקאגא ארטעם, פון גארעליק ל. פון רעטאריאט

 םערװעטמאן, ל. :חברים די פון קאמיסיע רעזאלוציע א לואים. םט.
, דזש. םינגער, י. ן ״  דערווײלט. װערט לעפקאװיטש און פאטקין «. פ

ם: די פון קאמיטע ארגאניזאציע  ז. ציפארין, ה. גראםפילד, א. חברי
 קא־ פינאנץ דערװ״לט. דאן װערט ראזענטאל און גאלדשמיט חפץ,

ע: םי  קרע־ םא^אוו. און װאםערמאן בערמאן, קאהען, ל. באקאל, פ. מי
חפיץ. מ. און מינדעם לובקין, :חברים די פון קאמיםיע דענשל

ם: די פלענום דעם באגריםט האבן עם דיסט־ פון פיין, דזש. חברי
 קאמי־ שטאט אידישער שיקאגא מילער, ם. ;א. א. א. קאמיטעט ריקט
 םטאלא• ביילקע ;״מארגן־פרייהײט״ גערטנער, מאטל ;א. א. א. טעט

ל; װיץ, שו טל ם; םט. פארא״ן, עלטערן שמיט, מי אי  קאר־ בערמאן, לו
; פענטערם ן א י נ אן אינדוםטריעלע טר״דם נאדל קאהען, ל. ױ גי  ;יו

 פיא־ אכטלער, בען איקאר; באקאל, משה ;די. על. איי. בראודער, ביל
 טעלעגראמע פארװאלטונג׳. שול צענטראלע שיקאגא ציפארין, און נערן

ען באגריסונגען נ ״ ט ז  סעק־ נאצ. מרמר, ק. חבר פון געװארן געל״ענ
 פון און א. א. א. פון דירעקטאר קולטור און ׳טילן די פיז רעטאר

ארדן. פון םעקרעטאר דיםטריקט בלעכמאן, חבר
 פארװאלטונג, שול צענטראלער דער פון םעקרעטאר םאלאװ, א. חבר

באריכט): (געקירצטער ארבעט אפגעטאנענער דער פון באריכט א לײענט
װ״ פון צואװאוקם א איצט האבן מיר ע צ ״  דריטע א און שולן נ

ך האלט  געװארן. פארדאפלט איז קינדער פון צאל די גרינדן. בײם זי
ד װאו שיקאגא. אין שולן צען דערגרייכן װעלן מיר תלמו  תורה אי

 האט שול יעדע במעט לאזונג. אונזער איז — שול א אונזערע דארט
 מיט־ די צװישן טעטיקײט קולטורעלע אן פירט וואם פאראיין, שול א

 פארא״ן שול דער געגנט. פון מאםן ארבעטער ברייטע די פון ו-לידער
ט איין פון זארגט  קינדער, די שול. דער פון עקזיםטענץ דער פאר זיי
״ װי פונקט קן דערצויגן, װערן ז לי ט״ א ך ב  ארויםטרע־ אלע אין זי
ל רעיװאלוציאנערן דעם פון טינגען ״  העל- זיי קלאם, ארבעטער פון ט

טוציעם און ארגאניזאציעם אלע ארוים פען  פארטײדיקן זואם אינסטי
ײ,  קינדער אונזערע לעבן. בעםערן א פאר קעמפן זיי העלפן און ז

ט צוזאמען ?עמפן  םקול פאבליק צאריסטישע די געגן פיאנערן די מי
 אונ־ קינדער. ארבעטער פאר מיטלען לעבנם פרייע פאר און פאראנדקעם

אר״ אין ארגאניזירט װערן קינדער זערע שוני  ארדן. פון ברענטשעס ״דז
 העלפן פארטרעטער זיייערע דורך ארגאניזאציעס, שעפטום אונזערע
י •“פר יעדן אין שולן אונזערע  פאר זעלבע דאס טוען שילן י

 מצד ארבעט אינטענםױוער מער נאך צו רופן מיר ארגאניזאציעם. די
ע די ד ״ ען לערער אונזערע קערפערשאפטן. ב נ ״ ט ז  לערער בלויז ני

ך נאר שולן, די אין ״ טוער, געזעלשאפטלעכע אוי  באװע־ דער העלפן ז
ט גונג ן איז װאם אלץ מי  האבן װאך יעדע מעגלעכקײטן. זייערע אי

״ ג א ז נ טי  איויך אויםגעארבעט. װערט ארבעט פרן פלאן דער װאו מי
 צו־ מאלן. און זיגגען טאנצן, פאר לערער אוויעקגעשטעלט מיר האבן

בן מיר האבן זאמעו  אראנ־ אויםגאבן אונזערע דעקן צו לערער. זי
ע אונטערנעמונגען. פארשידענע מיר זשירן ״נ ן װעט זיי פון א  זיי

 פיפלם אין פעברואר טן14 דעם קאנצערט קינדער אלגעמ״נער דער
ײן װעלן יאר פארן אויםגאבן אונזערע אוידיטארױם.  דאלאר. 9.300 ז

מען דארף געלט דאם קו שכר פארשידענע דורך אר״נ  אונטערנעמונגען,'
ד מו דאלאר. 300 פון דעפיציט א שוין האבן מיר שטייער. ארדן און לי

ט מילװאקי פון לערער שניי, חבר ן אפ גי כט: זיי ײ בארי  האבן ז
װ״ אין שולן צװיי ט שטאט פון געגנטן באזונדערע צ  קינדער. 50 מי

 פאר־ געװען *זיינען זיי צופרידנשטעלגד. איז שולן די פון לאגע די
ט טראטן דעלעגאטן. זעקס טי

ט לואים םט. פון לערער מינדעס, חבר ״ באריכט. זיין אפ גי ז
ט א און ברענטש א שול, זיא קינדער 50 האבן  שול א ברענטש, יוגנ

ײ פאראיין. און חדר איבערן משפט א דורכגעפירט לעצטנס האבן ז  ׳
ט פארטראטן צופרידנשטעלנד. לאגע תורה. תלמוד דעלעגאטן. 5 מי

זיצונג צװײטע
 חפץ װ. חבר באריכטן. קאמיםיע פארזיצער. פיין, דזש. חבר

ט עז עם קאמיטע. קרעדענשל דער פאר באריכט דעם אפ גי נ ״  געװעו ז
 א שטעט. דריי פון ארגאניזאציעם 43 פון דעלעגאטן 167 פארטראטן

ט ציפארין חבר שולן. די פון דעלעגאטן קינדער חוץ ענ  ד״י פאר ל״
 בא־ פלענום דער קאםיםיע. ארגאניזאציע דער פון רעקאמענדאציעס

:שליםט
l( טן זאל פארװאלטונו. שול צענטראלער פון נאמען דער װע־ געבי

 זאל ארגאניזאציע יעדע און קאמיטעט שול שטאטישער אויו* רעז
שיקן ײן ארײנ  ארגאניזא- )2 קאמיטעט; שטאטישן אין פארשטייער א

ען העלפן זאלן ציעס  איצטי־ די פארשטארקן און פאראיינען שול בוי
 דורכ־ צו ארגאניזאציע יעדער פון חוב דער איז עס )3 ;פאראייניען קע

אר דעצעמבער חדשים די אין װאך שול א פידן אנו  לעקציעם דורך אוןיי
ט מיטהעלפן זאלן שולן די װאו אװנטן, ?עםטל און קאנצערטן און  מי

 קינדער װערן ארגאניזירט זאלן עס )4 ;ארויםטרעטונגען קינדער
טע איינארדנען )5 ;ארדן ארבעטער אינט. פון ברענטשעם שולן  רוי

ט זונטיקם קונג דער מי  פאר ארגאניזאציעם ארבעטער אלע פון באטיילי
 רעקאמענדאציעם די אנצונעמען )6 ;ארגאניזאציעם די און שולן די

ן זאל ארקעסטער פיאנערן דער אז פיאנערן, די פון דער אונטער זיי
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פזיכט  אנ־ אן דורכפירן זאלן שולן די )7 ;שולן קינדער די פון אוי
ט נאך געהערן װאם קינדער, די פון עלטערן אלע פון קעטע  צום ני
ײ זען און — ארדן ען ז צי ר״נ  שטא־ שיקאגער דער )8 ;ארדן אין א

ט פארבינדונגעז שאפן זאל קאמיטעט שולן טישער  און שטעט די מי
קט; פון שולן םטרי  אוים־ זאל קאמיטעט שולן שטאטישער דער )9 די

 ארוים־ האט װאם מיטגליד, דעם משפטן צו אזוי װי דעטאלן ארבעטן
ן געצויגן י י ד ז תורה. תלמוד איז ארײנגעגעבן עם און שול פון קינ

ט באתאל פ. חבר ענ  פינאנץ־קא־ דער פון רעקאמענדאציעם די ל״
ען װעלכע ארגאניזאציעם, די )1 באשליםט: פל^נום דער מיםיע.  זיינ

 )2 ;שולן די צו יאר א דאלאר 5 צאלן זאלן פלענום צום פארטראטן
װ״ אראנזשירן ז צ י  זען און מאי, און פעברואר אין זאמלונגען הו

םגעגעבן; האבן שולן די װאם מארקעס די פארקויפן  אראנ־ )3 ארוי
 דריי און ברענטשעם די םיט צוזאמען אונטערנעמונג טעאטער א זשירן

לינג א מואװיס, פאװעטישע  שעפ־ יעדער )4 באנקעט; א און באל פרי
ױיניקםטנם דורכפירן זאל טום ן אמו ״  שול־ זיין פאר אונטערנעטונג א

ב שעפטום. חודש. א איינמאל מעגלעך אוי
ף רעפעראט א דאן האלט ט־אםפעלד א. חבר  ״די טעמע: דער אוי

װעגונג׳. מאםן אלם שול  רעזא־ פאר לייענט םערװעטמאן ל. חבר בא
ק װערן װאם לוציעם מי טי ש ע  אוג־ װעגן פלענום פון אנגענומען אי

אנכ פיאגערן, שולן, זערע / ״י ר׳ אני  ארבעטלאזע על., ױ. ױ. ט. פיי
שע מארש, הונגער קאונםילם,  ״מארגן־פרײ־ קאמפארטיי, בױרא אידי

 אר־ אינטערנאציאנאלער איקאר, אר•, איי. דאבלמ. די., על. אײ. הײט״,
טן שטייען װאם ארגאניזאציעם אלע און ארדן בעטער  ארבעטער־קלאם מי

ע אין ײנ  פאג־ לעצטע די געגן רעזאלוציע פארדאמונג א קאמפן. ז
 אונזער פון רעזאלוציע טרויער א און רומעניע און פוילן אין ראמען

 פארװאלטונג, שול צענטראלער דער פון קאםירער און חבר באליבטן
זעײ• בען

 שיינער אויםערגעװ״נטלעכער אן פארגעקומען איז אװנט אין
 «אר םוט געקראגן און באג״םטערט געװען איז עולם דער באנקעט.

ארבעט. װייטערער
קאמיטעט, שולן שטאטישן דעם פאר

, ל. אן ט ט ע װ ר ע םעקרעטאר. רעק. ם

א. א. א. שולן דעטרױטער פלענום
גע־ װערט א. א. א. פון שולן לעקערט הירש די פון פלענום דער

ק עפנט טי  פאר־ קלוב. ארבעטער אין נאװעמבער, טן29 דעם פרי, זונ
ג ערשטער דער פון זיצער צונ  קאמי־ קערדענשל עזנראט. חבר — זי

חברטע אוז ,3 קלאם מיטל־שול, פון שילער פרידמאן, דוד חבר :םיע
װאוד, .2 שול פון גלובאפםקי ע: רעזאלוציע לינ םי מי א  םעק־ חברטע ק

א. א. א. ,42 בר. האפמאן, חבר פענקל, ,4 שול טאר,
 בא־ פארװאלטונג צענטראלער פון םעקרעטארשע גאסמאן, חברטע

— 3 שול קינדער; 25 — 2 שול קינדער; 75 האט 1 שול ריכטעט:

דער; 72  מיטל־ ;2קינדער 25 — 5 שול קינדער; 35 — 4 שול ?ינ
 קינדער. 15 — פראמיטלשול און קינדער 18 — 3 און 2 קלאס שול,

אנירן פאראיינען עלטערן די קינדער. 265 — צוזאמען  ארום פונקצי
 פארטרע־ פון באשטייענדיק פארװאלטונג צענטראלע א און שול יעדער

ך און א. א. א. שו״לן, אלע פון טער  ארגאניזאציעם. מאסן די פון אוי
 באריבט דער ענטפערט. גאםמאן חברטע פראגן. געשטעלט װערן עס

גוטגעהויםן. װערט
כט: פינאנץ  פאר קורצן. אין באריכטעט עםטרין חברטע בארי

ן די ״ ם דעם פון װאכן נ ע ̂ 872.39 געװען אײננאמע די איז םעזאן ג״
 דאלאר; 136 — דאװידמאן חבר צו :שולדן ,$854.20 — אויםגאבן

 צו דאלאר; 40 — םאמאראף חבר צו דאלאר; 144 — מילער חבר צו
 קומען באריכט פינאנץ דעם נאך דאלאר. 60 — (דרוקער) בעקער חבר

ען און שול־קלובן די פון קינדער די פון באגריםונגען די ר״נג  די ב
ט עקםטאז גװאלדיקן א אין פארזאמלטע און דעלעגאטן  באגרי■ זייערע מי

 2 שול פון ;װאםערמאן בעלא — 1 שול פון :באריכטן עם םונגעז.
; דבורה און שװארץ זעלדע — ן קו  פאװלאווםקי דארים — 3 שול א

ן ני או  קלאם מיטלשול, מילער; זיטע — פראמיטלשול ;באראן מי
טן — 1 ״  איז דאװידמאן חבר פרידמאן. דוד — 3 קלאם בלומער נ

בן מילער חבר ײ באריכטן. פעדאגאגישע אפ גי  אײנ־ טיפן א מאכן ז
ף דרוק ף און דעלעגאטן די אוי געםט. חברים די אוי

צונג צװייטע די ט דערעפנט װערט זי  אלם פעקטער חברטע מי
 ארגא־ 21 פארטראטן באריכטעט: קאמיםיע קרעדענשל פארזיצערין.

 קלאם מיטלשול, און פראמיטלשול שולן, 5 דעלעגאטן, 41 ניזאציעם,
םן. יװערט באריכט .2 און 1 גוטגעהיי

 מאנאט דער א) :פארגעשלאגן װערן רעקאמענדאציעם פאלגנדע
ן זאל דעצעםבער ״  פארגרע־ קינדער, קענװעםן פאר מאנאט שול א ז

ע יעדע ב) שולן. די םערן  אװנטן צװיי דורכפירן זאל ארגאניזאצי
ײן :שולן די פאר ײן און אגיטאציע פאר אװנט א  פי־ פאר אװנט א

עלע ט מיטגלידער 1000 שאפן צו ג) מיטלען. נעאצי  יערלעכער א מי
 דערװיילט װערן עם העכער. און יאר א דאלאר דרײ פון באשטייערונג

ט בעקער און גריי שװארץ, חברים די  םעקרעטאר, אלם װעבער, חבר מי
ט אנצופירן  א צאלן זאל ארגאניזאציע יעדע ד) קאמפאניע. דער מי

ם א מיטגלידער צאל אירע פון שט״ער מו גי  יעדן פון סענט 1 פון מי
ט אנצופירן איידלמאן חבר דערוױילט װערט עם מיטגליד.  אונ־ די מי

וזודש. שול אין שולן די פאר ארגאניזאציעס די אין טערנעםונגען
פארטיי. ?אמוניםטישער דער פון קאמינער, חבר :באגריםן עם

עגן ר.) א. װ. די (פון יאניק חברטע רעדט עם  הוגגער־מארש. דעם ״
כט: א אריין ברײנגט קאמיטע רעזאלוציע די ר בארי  אנערקענעז ״מי

אנג און װאירקער״ ״דייל״י ״מארגן־פרײהײט״ ךו :שטיצן און  פיא־ ״י
ר״  אר. אי. דאבלױ. די. על. אי. ארגאניזאציעם, ארבעטער אנדערע און ני

 טעלע־ א שיקן מארש, הונגער דעם שטיצן איקאר, און ל. ױ. ױ. טי.
נאװעמבער״• טן7 דעם װאשינגטאן אין קאנגרעם צום כראמע

טן שולן. די אין געזאנג װעגן באריכטעט םאמאראף חבר  אינ־ מי
ך שליםט םערנאציאנאל פלענום. דער זי

םעקרעטאריאט. פלענום בעקער, ז. מארקום, ה.

יאנואר הודש פארן א. א. א. פונם סעסציע ױגנם דער פון באריכט
ע פארצייכענען צו מיר האבן יאנואר אין ק  אבער געװינםן א״ני

ו י ע או ק ט די איז קװאנטיטאטױו בלויזן. א״ני ט םעקציע ױגנ  ני
ט אונזערע יאנואר. אין געװאקסן שטארק ך האבן ברענטשעם יוגנ  זי

ט נאך װינען פון מלאכה די אויםגעלערנט ני ע גע  אנצו־ מיטגלידער, ניי
עלע פירן דו ױוי  די כדי וו. א. א. זונטיקם, רויטע ארבעט, קאנטאקט אינד

 די מוזן קאמפאניעם אזעלכע אנפירן קענען זאלן ברענטשעם ױגגט
יי געבן דורך ארויםהעלפן זיי ברענטשעס דערװאקםענע  דערפארענע ז

עמ״ן אין און קאמפאניעם זייערע אין אנטײלנעמען חברים,  אר־ אלג
געמיינזאם. בעטן

 די קאמפאגיע. אונזער פארענדיקן צו מאגאט איין נאך האבן מיר
ט ע אריינקרען מוזן ברענטשעם ױגנ ״  דארפן ערשט צום מיטגלידער. נ

רן זײ ליזי  װעלכע מיטגלידער, דערװאקםענע די פון קינדער די מאבי
ײנען ט דער פאר גענוג אלט ז ם, און, םעקציע, ױגנ  די דארפן צװ״טנ
ט ״ קאגטאקטן אריינבר״נו.ען מיטגלידער ױגנ טינג. יעדן ב  יװאם די מי
ט חבר א ברײנגען דארפן שול אין גײען  אר־ ױגנטלעכע און זיך מי

ט ארבעטער חבר א נאך בעטער ט האט מען כאטש זיך. מי  געארבעט ני
? גענוג פאר־ םעקציע ױגגט די דאך האט מאנאט, דעם דורך טיכטי

ױנם א צייכנט  ברענטשעם 46 ביז דעצעמבער אין ברענטשעפ 37 פון געו
.700 ביז מיטגלידער 600 פון איצט,

ט אבער טארן מיר ט דער פון װאוקם דעם אפשאצן ני םעק־ ױגנ
 אק־ קליינער מיט מיטגלידערשאפט גרויםע א נומערן. אין בלויז ציע

ע א װי ערגער איז טױויטעט ט מיטגלידערשאפט קל״נ  אינטענ־ אן מי
ן אקטיװיטעט. םױוער ט די קען פאל דעם אי  באםת םעקציע ױגג

שטאלצירן.
ױ אין  געװארן געמאבט איז ברענטשעם 12 האבן מיר װאו יארק נ

 רעװאלוציא־ ערשטער דער ארבעט. קולטורעלער אין פאראוים טראט א
ױ דעם פון געװארן ארגאניזירט איז ענגליש אין כאר נערער  יאר?ער נ

ױיזן רעפעטיציעם די קאמיטעט. שטאט ױגנטלעכן ך ו  צו ארוים זי
ײן אן, לאן חבר דערפאלג. גרויםער א ז  קאט־ רעוואלוציאנערער אדאמי

ט און פאזיטאר ענ ע ר  נעמט כאר דער כאר. פונם אנפירער דער איז די
ר״ן ט א  שטאט דער אוים נוצט אזוי אויך. מיטגלידער ארדן קיין ני

ט כאר דעם קאמיטעט ך נאר קולטורעלע, פאר נאר ני  ארגאניזא־ פאר אוי
 זאל דעם אין אפגעתאלטן װערן רעפעטיציעם די צװעקן. ציאנעלע

ט פונם ה״ ריי ױ גאם, טע14 איםט 106 פאראייז, געזאנג פ עם יארק. נ
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דיםטריקטן אונזערע אין
א א. א. דיסטױקט באלטימאר

ף זיך קומען חדשים צװיי אין מאל איין  פון דעלעגאטן צונוי
 װיר־ פארטםמוט, און נארפאלק ריטשמאנד, װאשיגגטאן, באלטימאר,

ע ני עי  גע־ אפגעטאן איז װאס ארבעט דער פון הפל םך א מאנן צו דז
 אד־ װייטערדיקער פאר פלענער מאכן און דיםטריקט דעם אין װארן
 אין טעותן. די קריטיקירט מע דערפאלגן, ,ד איבער רעפנט טע בעט.
 פון אר,־.אגיזאציעם און פראבלעמען די שטייען אלץ פון צענטער דעפ
 קוק א מ׳װארפט װען אבער ארדן, ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעש

ף ך קען ארבעט, דער פון פארנעם דעם אוי  פאר קומט עם אז דאפטן, זי
 לעבי גאנצן פארן פלענער אויםגעארבעט װערן עם װאו צוזאמענפאר, א

מדינד,. א פון
IJH“ פאר ארדן פונם װאוקם נעטער דער :ארדן פון װאוקם 

 באלטי־ אין :געװען איז דיםטריקט דעם אין חדשים צװײ לעצטע די
 נעט געהאט האט יװאם ברענטש איטאליענישער שװאפער דער איז מאר
ט 35 .צו אויסגעװאקםן מיטגלידער 15 װי מער  אויםערגעװיינ־ מי

 אונטערנע־ אן צו ארבעט. װײםערדיקעד פאד פערעםפעקטױון לעכע
ען ברענטש דעם פון מונג שע 300 איבער געקומען זיינ  אר־ איטאליעני

ט ענללישער אן געװארן ארגאניזירט איז נארפאלק אין בעטער. מ  ױ
שע די אין ברעגטש. ען ברעגטשעם אידי  און דא אריינגעקומען זיינ

שע די אז קלאר, איז עפ מיטגליד. איינצלנער אן דארט  ברענ־ אידי
ען טשעס ״נ פן ז ײע װערבירן פרן געביט אוי  הי:־ געבליבן מיטגלידער נ

מיגום. א פארצייכענען דארפן און טערשטעליק
 ברענטש יעדן פאר קװאטע א אויסגעארבעט האט ערןזעקוטױוע די

 װעט װאס ברענטש דעם געבן וועט דיםטריקט דער אז באשטימט, ארן
ן מיטגלידער צאל גרעםטע די ארייננעמען ז׳  די װען מערץ, טן12 בי
ך וועט קאמפאניע מיטגלידער קן, זי מער װערק. לענינ׳ם מתנה א ענדי

ך פונקציאנירט ױ אין אוי  שוין איז וואס גרופע דראמאטישע א יארק נ
ױ פאר מאל עטלעכע אויפגעטראטן  גרופע די ארגאניזאציעם. יארקער נ

ף איצט ארבעט ע אוי ק  דער פון מיטגלידער פון געשריבן שפילן א״ני
ט ען, שפילן די אליין. םעקציע ױגנ  רעװאלו־ אלע זיך, פארשטייט זיינ

ען און ציאנערע פן טריט זיינ  רעװאלוציא־ אמת אן באשאפן צו ודעג אוי
ט נערן  װאם סעקציע דראמאטישע א נאך פאראן איז עם טעאטער. ױגנ

ף ארבעט  באזארגן צו איז פונקציע איר מאםשטאב. נאציאנאלן א אוי
ױ אויסער ברענטשעם צו פראגדאמען פולע און סקיצן שפילן, מיט  נ

שיסירן צו אזוי װי דערקלערונגען יארק. פירן און רעז  די אויפצו
 אויםער ברענטשעס די מיר דערמוטיקן אזוי צוגעשטעלט. װערן שפילן

ױ םע־ציעם. דראמאטישע ארגאניזירן צו יארק נ
 אר־ דער איז ארבעט קולטורעלער דער אין פאראוים טריט א נאך

 װאס באריקאד״, ״דער זשורנאל ליטערארישער און גאניזאציאנעלער
 מאטערי־ פאר רוך• דער װען מאנאט. לעצטן געװאדן ארויםגעגעבן איז
ט די זיך האבן געװארן ארוים־.עלאזן איז זשורנאל פארן אל  ברענ־ ױגנ

ש טשעם טוזיאסטי  א פאראן איז עם אז װייזט, דאפ אפגערופן. ענ
ך יוגנט ארבעמער באװאוסטזיניקער דער פון שטרעבונג  אויםצו־ זי

ך און שול אדער פאבריק, אין איבערלעבענישן ז״ערע װעגן דרי־ז  אוי
ען, בורזשואזע די פון שאנד שעדלעבן דעם צו רעאקציע א טונג  צ״

ט באריקאד״ ״דער ביכער. און זשורנאלן  דער אט מעגלעבקייט א גי
ך ױגנט קן זי סצודרי  װערן װעט באריקאד״ ״דער אפן. און פרײ אוי

 אינמערנא־ פונם פאן דער אונטער יוגנט ארבעטער דער פון שטימע די
. ארבעםער ציאנאלן ײן א

װיטעטן אונזערע צוליב  לאנד גאגצן איבערן ױגנט די װערט אקטי
װ״ז סלעכ  װערן זיי ארגאניזאציע. אונזער אין פאראינטערעסירט בי

ט אבער גן ני צוי ע ל ארדן אינם אר״נג ־ די גיט נאך האבן מיר װיי  נוי
 דערװאקםענע די דארפן דאס דערפארונג. ארגאניזאציאנעלע טי־ע

ר איז עם פארריבטן. ברענטשעס ע ״ ט די פירן צו אויפגאבע ז  ױגנ
מולירן צו אויפגאבע זייער איז עס ברענטשעס. ט די סטי  ברענ־ ױגנ

 ״א לאזונג די רעאליזירן מוזן ברענטשעם דערװאקםעגע די טשעס.
ט מ ו  װעלן דאן בלויז ברענטש״. דערװאקסענעם יעדן לעבן ברענטש י

 לא־ דאנד. אין דא ױגנט ארבעטער די ארגאניזירן באמת קענען מיר
ט מיר ט די פארלירן ני ״ ק׳/ אינם ארטיקלען און װערטער אין צ פונ  ״
ך לאמיר נאר ל״ ך ג ט ארגאניזירן און ארבעט דער צו געמען זי  ױגנ

ברענטשעם.
ם ע ר, ם ^ נ װז ע ט סעק. פ קאמיטעט. שטאט ױגנ

שע די ארבעט דעי אין אר״נװארפן זיך דארפן אלע װי  ברענ־ אידי
חדשים. פארגאנגעגע די פון דורכרייס דעם גוטמאכן מוז מען טשעם.
ט װערן עם באלטימאר. איז פראבלעם באזונדערע א  אריינ־ ני

 באל־ אין דא זייגען װאם ברענטשעס, די אין ארבעטער קיין געצויגן
 קיין ניטא איז עם אנפירונג. פעלט עם טויזנםער. די אין טימאר

 באזונדערע א װי געשמעלט װערט עס אריעט. דער אין הארםאניע
 צו גלײך באלטימאר, פאר און סעקרעטאר דיסטריקט פארן אויפגאבע

 שייז 1 ארבעט דער פאר זיך טאן נעם א קאמיטעט, שטאט א ארו.אגיזירן
אפגעשטאנען. איר זעגט באלטימאר, אין חברים דאנ,:, צו

ר ע ג נ ש הו ר א  א געטאן האבן דיםטריקט אין ברענטשעס אלע : מ
ט הונגער־מארש. פארן ארבעט םך םגעצ״כנ ך האט אוי  באזונדערם זי

 און ;עלט סומע היבשע א געשאפן האבן הברים די װאו װאשינגטאן,
 נאר־ לעצט צ,־ם און באלטימאר געקומען פילייבט איז זיי נאך שפ״ז.
ען נארפאלק אין פאלק. ט זיינ  קאונםילם, ארבעטלאזע קיין געװען ני
ט פילן דאך םטימולירן. ארבעט די זאלן װאם  (נאר־ נארפאלקער די ני
 אור־ אן איז דאם אז דאלאר), 17 כעשאפן האבן פארטםמוט און פאלק

 אז דא, איז צוזאג דער שולד. די זיך פון ארוגטערצואװארפן זאך
קע די אין װערן פארפולם װי מע־ װעט בלויז דער  קאמ־ װ״טערדי

פאניעט
עמ״ן אין : קולטור־ארבעט  אװעק־ ארבעט קולטור די איז אלג

ט געשטעלצ  פארטם־ און נארפאלק זואשינגטאן, באלטימאר, שלעכט. ני
 שול א האבן פארטםמוט און נארפאלק פארומס. שטענדיקע האבן מוט
ט וואך א מאד צװיי לערנט װאם דערװאקסענע פאר  אין קולםן מי

 באלטימאר אין ברענטשעם די אין אבער ליטעראטור. און מארקסי׳ם
ען די אינטער. ארבעט קולטור די הינקט טינג  שפעט׳ אן זיך פאנגען םי

ען זיך, פארציען  פראבלע־ ארגאניזאציע מיט פארנומען אינגאנצן זיינ
ט די גיט בארעבטלקן װעלבע מען, ט מ-ען װאס צ״ אפ. זיי גי

רן צ־ : באשלאםן װערט עס ט דיסטריקט אין טורס ארגאניזי  מי
 נאר־ און װאשינגטאן באלטימאר, אין זיך געפינען װאס לערער די

 די אין לעקציעם ענגלישע םעריע א דורכצופירן ;פאלק־פארטםמוט
 עקזעקו־ נאציאגאלער ד;ר פון חבר א מיט טור א ארגאניזירן ;שמעט
קאמפאניע. מיטײלידער דער פאר טױוע

 מ״נערס די פון סטרײק דער : םטו־ײק מײנער קענטאקי
פן איז קענטאקי אין ט קען מען אז קלאר, איז עפ שװעל. אוי  ני

רן צוטרעטן גלייך מוז מען צייט. קיין פארלירן  קאמיטעטן. ארגאניזי
ך דארפן ברענטשעם די  בא־ װערט עם ארבעט. דער אין ארײנװארפן זי

ע אין אז ריכטעט ק  שרין ארבעט די ברענטשעם די חאנן שטעט א״ני
בן. װיזן שוין האט ריטשמאנו־ אנגדהוי  דאלאר זעפציק שאפן צו בא

 איז דאם אבער דאלאר. זעפציק איב״ל פארטםטוט און נארפאלק און
 אלע פון שטראמעץ מוזן שפייז און קליידער ד.עלט, אנהויב. אן נאר

 יעדער קענטאלןי. אין פעלדער קוילן די צו דיפטריקט אין װינקעלעך
טוער. רעליף א װערן דארף מיםגליד

ן אנדערע ע מ ע ל ב א ר שן :פ  פאר־ פראבלעמען אנדערע די צװי
ען עם שולן. די ארט ערשטע דאס נעמען נ ״  זעקס דיםטריקט אין דא ז
אנירן שולן אלע קינדער. הונדערט צו נאענט מיט שולן האלבע  פונקצי

ר מער ע ק גארמאל. װ״ני
״איקאר״. פארן געװארן געטאן שטעט די אין איז ארבעט םך א

ען שטעט אלע אין  ריטשמאנד אין און קאמיטעטן ״איקאר״ דא זיינ
 אר־ דעל צו צו טרעט װאפ קאמיטעט א געװארן געגרינדעט איצט איז

ען עם בעט.  ד.זך געשאפן אומעטום װינטער דעם איצט ביז שוין זיינ
 ביים האלטן פלענער גאנצע■רייע א און געלט םומען באדײטנדע װארן

װערן. דורבגעפירט
ען עם ״נ ט װעלכע װעגן פיאפלעמען, פאראן אבער ז  די נאר ני

ײנען חברים אנפירנדיקע די אפילו נאר מיטגלידערשאפט  אינגאנ־ כיט ז
 מאדנע װי פארזיכערונג״. ״םאציאלע איז פראבלעם אזא קלאר. צען
ט זא«ל עם , ני ן ״ ען װאם ארטיקלען אלע נאך נאר ז  גע־ געדרוקט זיינ

 אומקלארק״ט אן פאראן אלץ נאך איז לעקציעס און רעדעם און װארן
ד;ם• װעגן

ט ך איז קלאר ני  זואם דעם װעגן פראגע די טוער םך א פאר אוי
ן דארפן עם ן פון באציאונגען די זיי ״  שפראך איין פון ברענטש א
ך האט עם אז זיך, פילט בפלל •טפראך. אנדער אן פון ברענטש א צו  זי

ט נאך  װי פארשטײן זאל וואס פירער טיפ א אויםגעקריםטאליזירט ני
ען, אן אלײן, אזוי ײזונג װ ע אויפצוכאפן אנ ײ  :עםען ארן פראבלעמען ג

שטעלונג. אגפירנדיקע אן זיי צו
ארגאניזירן זאלן ברענטשעם אלע אז געװארן, באשלאםן איז עם
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ט״ ״ פר״זז ם ״ ײאו ל  פאר קאמפאניע א אנפאנגען און קאמיטעטן ױבי
ע ״ ״מארגן־פריי־ייט״. דער פאר לעזער נ

שװארצמאן. פרױקע

 אר״נגע־ איז ארדן ארב. אינט. פון קאמיטעט דיסט. קאנ. דער
ט פון פאזע א אין פאזע. גייער א אין טראטן  צו־ אוין» װארטן ני

ט פון אפיס׳ נאציאנאלן פו; שריפטן  עפעם הייםן איט מ׳זאל װארטן :י
 אליין פראבלעמען, ארויסרוקן אליין טראבטן, אליין פון נאר טאן,

ך בא מאנען  איז רעח ׳וױנציקער פון אפים. נאציאנאלן באם און זי
טאן. מער

ן אין קאמיטעט דיםטריקט דער ״  צוזאמענשטעל פריערדיקן ז
ט איז ף אדן אויפצוגעמען בפוח געװען ני  אופן פרופטבארן א אוי

ן ז ״ ען װאם פראבלעמען אלע ל ײנ  — לאקאל פיי איויפ־.עשװימען ז
 דער װייל נאציאנאל, סיי און דיפטריקט פון ברענטשעם די אין

ט פשוט האט ם״קרעטאר דיםטריכןט  אװעקצוזעצי פוח קײן געהאט ני
ל״ן <ךז  גאציאנאלן פון צושריפטן אלע איבער ז<ך פארטראכטן און א

 און העלפן. אים זאלן װאם צװיי חבר, א געדארפט האט ער אפים.
איז װאס דערפאר  ארבעט׳ גאנצע די אליין אים אויי־ געבליבן ם׳

ען ״נ  דיס־ צום געװארן געבראכט אומבארירט צושריפטן די מאקע ז
טינג, טריקט  דער צו זיך גענומען מען האט דארט ערשט און מי

ױם געם א געגעבן האט סעקרעטאר דער ארבעט.  צושריפטן, פאנן א א
םקוטירן און לײענען און לײענען גענומען מ׳האט  ענד. א אן די

 דעם אין זייפען געםט די ווערטער, גענומען מען האט מאל 3 ,2 צו
ט אויך ען רעזולטאטן די און הינטערשטעליק. געװען ני  געײעז זיינ

שן גענומען מען האט נאפדעם פרופטלאזע. מאגערע,  אנדערע צװי
ט דעם באהאנדלען פראגן, ל :פונקט באקאנטן גו ײאוי אם ״

פן געװארט און אװעקפארן בעםטן״.  דיסטרי?ט אנדערן אוי
נג טי ט זעלבע דאס װידער און מי אויםנאמע;. קליינע מי

ב ארגאניזירט׳ אנדערש ארבעט די איז איצט  פלעגמ פריער אוי
ג דיטטריקט צום קומען םעקרעטאר דער נ טי םן מי  צושריפטן פאק מי
ט דער אין און פאדלײענען און נו  אריענ־ דארפן חפרים די פלעגן מי

םקוטירן און זיך טירן  אלע איצטער װערן באשלוםן, אננעמען און די
 חברים 3 די פון םעקרעטאריאט באש דורפשעטראכט גרינטלעך פראגן
ען וואם  געגוי רןןדט מען פלענום. לעצטן באם געװארן דערװײלט זיינ
איז װאו און פראגע יעדער דורך ק, ם׳ טי  איז באשלוסן אן מען נעטט נוי

 רע־א־ און באשלוםן פראגן, יאהאנדלטע די אט און רעקאמענדאציעט
דיםטריקט. צום געבראכט װערן מעגדאציעם

 איינגן אין ברענמש יעדן מיט שטײן װעט סעקרעטאריאט דער
 ארבעט די און וחשבון דין גענויעם א מאנען און פאדערן קאגטאקט.

ט די זוערן. דורבגעפירט מוזן װעט קיי  אומזים־ פארשװאונדן. איז לויז
ט מען װעט ענערגיע טע  איז ארבעט פון שװעריקײטן די פארשװענדן. ני

ע אוי־- אװעק איז דיםטריקט דער ניטא. ף רעלםן, ניי  זי־ רעדםן אוי
װירקזאמע. אוז כערע

פאדעמבערג נ. פעקרעטאריאט, פארן

א. א. א קאמיטעט, םאב-דיםטריקט מינעםאטע
 דים־ גרינטלעך האט קאמיטעט םאב־דיםטריקט מינעםאטער דער

 פלאנמעסיקע א דורכצופירן פדי ארבעט קולטור דער װע:ן קוטירט
נג די אין םפעציעל און םאב־דיםטריקט אונזער אין ארבעט לי ײי  צ
 פאב־ א דערװיילט מיר האבן פאול) םט. און (מיגעאפאלים •טטעט

ט צוזאמען האט קאמיםיע די קאמיםיע. קולטור דיםטריקט  קול־ די מי
 צוקונפטיקע די פאר פלענער רײ א אויםגעארבעט דירעקטארן טור

ך האט ברענטשעם די פון בארינטן די פון מאנאטן. םגעװיזן זי  ארוי
 אריינגעצויגן מעד־וױיניקער האט 0G ברענטש פאולער םט. דער אז

טן ברענטש פוג׳ם מיטגלידער ײ ל צו  װעלכע טאג־פראגן, איבער א״נ
ען ״נ  פאלגנדע מיטגלידער. די פון געװארן דיםקוטירט שפעטער ז
ען דורבגעפירט האבן חברים ג נ טו ״ ל און מארשאק לייבנזאן, :א״נ

ע קולטור די סמאלאק.  האט מינעאפאליס 21 ברענטש פון קאמיפי
ט װיזן ני רן צו בא מויזי קט  קולטיר פאר ברענטש פונם מיטגלידער די א

ען. געהאט זעלטן פפלל האט און ארבעט טינג  װעט עפ װי_ גאפדעם מי
 צװידיני• די צװישן ארפןיט קולטור פון קאאפעראציע א אייגשטעלן זיך

ך װעט שטעט, פארפעםערן. זיפער לאגע די זי
 דיםקו־ דואט זי װי נאבדעם קאמיםיע, קולטור םאב־דיםטריקט די
באריפטז טירט  שטעט ביידע אז באשלאםן ד,אט ברעגטשעס, די פון דיי
 קלאםן פארומם״, ״אפן ארגאניזירן זאלי מינעאפאלים) און לואים (סט.
ם דער אז ארגאניזאציעם, װעגן און עקאנאמיע פאליטישער איז מו מיני

 ברענטש יעדן אין דערװיילן תברים, 5 פון באשטיין זאל םטודענטן
ו פארן אבאנענטן שאפן זאל װעלפער דירעקטאר, פיאנערן א י נ  פײא־ ״

ט פון און ניר״ ען פא־רופן צײט צו ציי טינג  די פון קיגדער די פון מי
 פארװ״לונגען שמועםן, זיי מיט האבן צו פדי ארדן, פונם מיטגלידער

ען זײ ארום אזוי אדן  אז אייך, באװעגונג. פיאנערן דער אין אריינצי
ען האלטן זאלן ברענטש פונם קאמיטעס קולטור די טינג  צוזאמען מי

 פדי ארדן, פונם אקזילערים פרויען די פון קאמיפיעפ קולטור די נזיט
ײ ארײנצוציען ארבעט. װיפטיקער דער אין ז

פארזיצער מאזעם, ד.

בירא־ביחשאן אץ פרעסע די בױען העלפן לאמיד
 פידערם פרעםלײט, זעצער, ארבעטער, דרוק אלע צו רו־ א

״פבינדער און
שע 600 איבער ען איבערװאנדערער אידי  אין באזעצט שוין זיינ

ן א ש ז ד י ב ־ א ר י ען דארט העלפן ן אר ב פבוי ײ א אוי  םאציא־ נ
ש שע די װערן פראקלאמירט װעט 1933 אין .לעבן ליפטי  םא־ אידי

בירא־פידזשאן. רעפובליק .װעטישע
שע די קן איבערװאנדערער אידי טי ך ניי  אן אין שטארק אבער זי

 ט ע ט י מ א ק ר ע ק ו ר ד ו א ק י א דער און דרוקער״, א״גענער
אנע אלם געשטעלט זיך האט פג  בירא־ די גרינדן העלפן צו אוי

 אפ־ שוין מיר האנן מאשין דרוק ציליגדער א פרעםע. בידזשאנער
 (״ליינאטײפ״) מאשין זעץ א שיקן מיר מוזן איצט אהין. געשיקט

 פאר־ איז װאס איינציקער יעדער שטערן״. בידזשאנער ״בירא צום
ט בונדן  פונם ראליע די באגרײפט װאפ און אינדוםטריע דרוק דער מי

ך דארף װארט געדרוקטן  העלפן צו אקציע גרויםער דער אן אנשליםן זי
 קאמיטעט דרוקער איקאר פונם אפטיילונגען מא־טין. זע*ן א שאפן

ך געפינען עם װאו שטאט יעדער אין װערן ארגאניזירט דארפן  זי
שע ױ די ארבעטער, דרוק אידי  אונזערע ספעציעל. ארבעטער יארקער נ

ען טינג  מאנאט אין מאנטיק טן4 און טן2 יעדן אפגעהאלטן װערן מי
ײ,799 איקאר פון אפים אין װ ראד ױ י יארק. נ

ך שליםט  לאמיר 1ארבעט םאלידארישער גרויםער דער אין אן זי
ען ען װאס פיאנערן, בראװע די פאר אפאראט דרוק דעם פוי ״ א בוי : 

בירא־בידזשאן. אין לעבן םאציאליםטיש
פבוי מיט גרום, אוי

קאמיטעט דרוקער איקאר

דעלעגאט א געװינען קען ברענטש יעדעד
ט פון (שלוס ״ )10 ז

̂דער ,1930  ברענטשעם די פאר גרינדינג. פון צײט רער פון ־
.1930 אויגוםס טן15 דעם נאך געגרינדעט זיך האבן װאם

 אייגער — דעלעגאטן 2 .5 פון בא׳טטײט דעלעגאציע די
 װאס ברענטיטעס 2 די פון -- לאנד פון איינעד יארק, נױ פון

 איי־ מיטגלידער. צאל גרעסטע אבשאלוט די ארײננעמען װעלן
 צװייטער דער פון אײנער קאטעגאריע, עדשטער דער פון נער

 קאטענאריע. דריטער דער אין דעלעגאט איין און קאטעגאריע,
 ברענ־ ױגנט די אויך ארײן גײען קאטעגאריע דריטער דער אין

 ברענטשעם די מיטגלידער. 50 װי װייניקער האבן װאם טשעס
 צײט דער אין טיטגל־דעד 50 פון װײניקער געהאט האבן װאפ

 נאב״ עדשט קאנטעםט אינם ארײן ג״ען קאנװענשאן, דער פון
 זיך הויבט דאן מיטגלידער. 50 דערגרײכט האבז זײ װי דעפ

רעכענען. אן פראפארציע זייער
 אין אויםגערעכנט פדאפארציאנעלעה א איז םיםטעם דער

 צאל דער לויט און געהאט, מיטגלידער צאל דער לויט פראצענטן
װייזן. טאבעלעם די װי נעט, אדײנגענוניען טיטגלידער נייע

 איז דאס פראפארציע, קײן גיט האט קאטעגאריע 1 בלויז
 טיט־ אריינגענוםענע נײע צאל אבםאלוטער פון קאטעגא־יע ־<

נעט. גלידער
 טוט װאס ? געװינען איר װעט קאטעכאריע װעלכער אין

 אײער אז מערץ, טז12 דעט ביז טאן א־ר ױעט װאם איר?
 סא־ צום מתנה א'יער זײן װעט װאם ? געװינען זאל ברענטש

 ארײננעםען איר װעט כייטגלידער נײע װיפיל װעטן־פארבאנד?
? ברענטש אין אייך צו
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קאמונע פאריזער די
ט פון (שלום )24 זיי

 אפ־ איז ?ירך די ארמיי, די געװארן אפגעשאפן איז עם צװעקן. גענע
 דעם פון טייל א קאנפיםקירט האבן זיי שטאט, פון !געװארן געטיילט
ען עם קירכן. די פון פארמעגן ײנ  װעלטלעכע געװארן געגרינדעט ז

 נאכט־או״ אפגעשאפט האט ר^מונע די פאלק. גאנצן פארן פריי שולן,
 לוין דעם אראפצודריקן געװארן פארבאטןי איז עם בעקער, די פאר בעט
 אוים־ פארשידענע אגגעבנדע זיי, שטראפירן דורך ארבעטער, די פון

ט מיטל א — ריידן ך פלעגן באלעבאטים די װעלכן מי ר זי ע ״  אפט ז
ט. יענער אין באנוצן  דעם פון דעקרעט װערםאלער דעם אפגעשאפט צ״

 דער־ האט דעקרעט דאזיקער (דער ותובות. און רענט װעגן מערץ טן11
ת זייערע פון ארבעטער די ארויםצואווארפן באלעבאטים די לויבט רו  די

ט פאר ײן צאלן ני רענט). ק
 לאמ־ די אין ארבעטער די פון זאכן פארזעצטע די באפרייט האט

 קאאפעראטױון ארבעטער ד< צו איבערגעגעבן האט קאמונע די בארדן.
ען באלעבאטים װעמענם פאבריקן, אלע ײנ  אין יפאריז פון אנטלאפן ז
״ האבן אדער קאמונע, דער פון צייט דער  צוליב פארמאכט געהאליטן ז

אורזאכן. אנדערע
 דער פון עקזיםטענץ קורצע די אנבאטראכט אין נעמט מען װען

ך האט זי װעלכע אין אומשטענדן די און קאמונע  דאם איז געפובען, זי
אויפגעטאן. םך א

 אלזועלטלעכן פארן קאמונע דער פון באדײטונג די
פראלעטאריאט

 פא־ איר אבער איז געװארן, אונטערדריקט איז קאמונע די כאטש
רונג ״ן םי ל ט גרוים פון און געװינם אומגעהויערער אן א ק״ טי כ  װי

 האבן ארבעטער פאריזער די פראלעטאריאט. אינטערנאציאנאלן «ארן
 אונטערדריקער זייערע געגן רעװאלוציע דערפאלגרייכע א דורכגעפירט

ט אנגעפירט אליין און ק גאנצע רעגירונג דער מי  ?א־ די טעג. זיבעצי
ט פארגעשטעלט ענדלעך האט מונע ך מי  ארבע־ אן אזוי װי מוסטער א זי
ען. דאר^ רעכירונג טער סז ט אוי  דער־פאריזער האט קאמונע דער מי

ױזן, «ראלעטאריאט או ט אז ב ק ער איז נאר ני אי ט אנצופירן פיי  דער מי
קער דער גכלל איז ער אז נאר, מלװה, צי  מסוגל איז װאם קלאסי א״נ

 קא־ אוגטער עקזיםטירט װאם קארופציע, און אנארכיע די אפצושאפן
הערשאפט. פיטאליםטישער

ע און מארקס׳ן פון איז קאמונע פאריזער די נ ״  בא• נאכפאלגער ז
די פרואװ דערפאלגרייכער ערשטער דער װי געװארן, טראכט  פארי־ פוןי

ק צו ארבעטער זער ך אנטגילטי  אונטערדריקער. זייערע פון באפרײען זי
ט קאמונע די איז געפאלן  אומפאר־ געװען איז דאס װייל דערפאר, ני

קע צוליב נאר מיידלעה  געמאכט. האט זי װאם פעלערן, גרויםע אײני
ען פעלערן די נ ״ ם ז  ניטדערפארכק״ט פון רעזולטאט א געװען דורכאוי

 פארשטאנען שלעכט האט קאמונע די םטראטעגיע. קלאםנקאמ^ אין
ע די שונא איר און קריג איר אזי שו  דער פון זי איז דערפאר און בורז

 האט פראלעטאריאט אינטערנאציאנאלער דער געװארן. באזיגט לעצטער
דן זייי און קאמונע דער פון פעלערן די פון געלערנט אבער ט״ צו ם  אוי

ן אין ק זיי ט קאמ^ װ״טערדי אזיע. דער מי שו בורז
 אלערליי פון סאציאליםטן די און אינטערנאציאנאל צװײטער דער
 אי־ א״ײן אין האלטן קלאם, ארבעטער דעם פון פאררעטער די קאלירן,
מון, דעם בערחזרן שע די אז פז  איז 1871 פון רעװאלוציע פראנצויזי

ק געװען  צושטאנד אינדוםטריעלן דעמאלםטיקן דעם צוליב פריצײטי
 אומפאר־ געװען דעריבער איז ?אמונע דער פון דורכפאל דער אז אין,

ך װאלט ארבעטער די װען זיי, זאגן אפילו, טײדלעד.  אײנגעגעבן זי
גן צו פן װערםאלער די באזי שן אוי ״ װאלטן געביט, מיליטערי ך ז  זי

ט לאנג ״ האלטן געקאנט ני ע־ איז לאנד דאם װייל מאכט, דער ב  א
ט נאך דוםטריעל  װירטשאפט. סאציאליםטישער א פאר פאםיק געװעו ני

ז זיי, זאגן קאמונע, די  איז װאם אקט, אוואנטוריסטישער אן געװען אי
ך ל״ ב פון ג הוי  ענ־ אן אריןפ אונטערגאנג. צום פארמשפט געווען אנ
ך זיי באציען אופן לעבן ך זי שע די צו אוי  רעװאלוציעס, אײראפייאי
ען װאם נ ״  'פארהיטן צו כדי װעלט־מלחמה. דער נאך פארגעקומען ז

 צע־ דעמאלםט םאציאליסטן די האבן ״אוואנטורעם״, פון ארבעטער די
 די זיי פוין אװעקגענומען און ארבעטער טויזנטער צעגדליקער שאםן

ך האבן ארבעטער די װאם פרייהייטן, ט קאמף אין דערװארבן זי  מי
ײ זיאגן געדאנק זעלביקן דעם אונטערדריקער. זײערע  ארוים איצט ז

 זייער װאם דאם, אפילו רעײאלוציע. באלשעװיםטישער דער װעגן
 םאװעטן־מאכט דער פון דורכפאל אומפארםיידלעכן דעם װעגן נבואה

ז ט אי ט ענדערט געװאו־ן, מקוים ני ג. זײער ני נ ו נ אזוי מ״ ארי די נ װי״

לן ארבעטער םאװעטישע ט ווי ת סאציאליםטישע די באשטעטיקן ני או  נבי
ט ען מאכט, זייער אויפגעבן מי ך מי  פאר־ מאכן צו םאצאליםטן די זי

ך באטייליקן און שװערונגען  אימפעריאליםטישע אין אקטױו זי
ען מלחמה טונג ר״  איבער־ צו כדי אלץ, דאם און םאװעטן די קעגן צוג

 פרײ דער װעגן אפשאצונו. םאציאליםטישע די אז ארבעטער, די צײגן
ט ״ ק טי ״ ריכטיקיע. א איז רעװאלוציע באלשעװיםטישער דער פון צ

 פראלעטאריאט פאריזער דער האט קאטונע דער פון צייט דער אין
ט נאר ט פארטיי רעװאלוציאנערע קיין געהאט ני  אויםגעקרים־ אן מי

ען באלשעװיקעס רוםישע די קלאםן־פלאטפארמע. טאליזירטער  גע־ זיינ
צן צו ערשטע די װען םצונו  קא־ פאריזער דער פון דערפארונגען די אוי

 ארבע־ די פון קאמף פון ביישפיל זייער נאכצוטאן שטרעבנדיק מוגע.
ק באלשעװיקעם די אבער חאבן אונטערדריקער טער טן פל״םי םגעמי  אוי

ר און קאמונארן די פון טעותן די ע ״  געװארן געקרוינט איז קאמף ז
 קאמו־ די און אינטערנאציאנאל קאמוניםטישער דער דערפאלג״ מיט

ען לענדער אלע פון פארטײען ניםטישע ײנ ע די איצט ז ק צי  ארבע־ א״נ
 באפריי־ ארבעטער דער פאר קאמף דעם פאר זעצן װאם פארטייען טער

ען קאמונארן פאריזער די װעלכע פאר אונג, ײנ געשטארבן. ז

:ביבליאגראפיע
ע בירגער דער מארקם, ר פראנקר״ך. אין ק

איירא־ מערב־ דער פון געשיכטע םלוצקי, און פרידלענדער
שער באװעגונג. ארבעטער פ״אי

קאמונע. פאריזער די לענין,

״איסאו״ אױ םיםנליד א װערפ
מיטגלידער, 25,000 פון רייעז די אין «דײן טרעט

 ארבעט דער פאר איצט מאביליזירט ״איקאר״ דער װאם
 לעבן נײ א זיך פאר בויען װאס פיאנערן, אידישע די העלפן צו

 דער פון פאן דער אונטער בירא־בידזשאן פון פעלדער רי אויױ
מלוכה. פראלעטארישער ער׳טטער

 דעם בויען העלפט און ״איקאר״ אין מיטגליד א מערט
!פארבאנד םאװעטן אין םאצ־אליזם
!צױניזם דעם באקעמפט און ״איקאר״ רעם ׳צ&טיצט

׳פארבאנד! םאװעטן דעם פארט״דיקט
 עקםקא־ טראקטארם, פיאנערן די צו •שיקט ״איקאר״ דער
אינםטרומענטן. און טראקם װאטארם,
 םאציאליםטיש א בירא־בידז׳טאן אין בויט ״איקאר״ דעד
שטעטל.

 פון אײנער אויך זײט און איקאר אין מיטגליד א װערט
בויער. רי

יאר. א דאלאר אײן בלויז ״איקאר״ איז מיטגלידערשאפט
 פאר יאר גאנץ א פאר אבאנירונג די אײן אויך שוין שליםט דאם
חודש־זשורנאל. איקאר דעם

 דאלאר א מיט צו אים שיקט און בלאנק דעם אוים פילט
אפצאל. מיטגליד יערלעכער אלם

יארק נױ בראדװײ 799 — ״איקאר״ צום
 פאר אפצאל אלס דאלאר אײן דא אײך שיק איך

 פון יארגאנג א פאר און מיטגלידערשאפט יערלעכער א
חודש־זשורנאל ״איקאר״ דעם

----------------------------------------------נאניען

-------------------------------------------- אדרעס

— ------------------------------------------שטאט

 לעבן פראדוקטיװ א פון אויפבוי דעם פאר
םאװעטן־פארבאנד. אין מאםן אירישע די פון


